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យុទ្ធសា្រស្ត T១៨
្រសបជមយួេគលេ  T១៨ របស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប

ែដលបនកំណតច់ំណូលេធៀបនឹងមូលធន (ROE) > ១៥%

ទំព័រ ១២

ផលិតផលថ្មីលំដាប់ខ្ពស់
េស ធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធេណត និងបណ័្ណ ឥណទន CIMB 

Preferred Visa Platinum េដមបបីំេពញត្រមូវកររបស់អតិថិជន

ទំព័រ ៨

្របាក់ចំេណញខ្ពស់េពញមួយឆាំ
កំេណ នេលស្រគបេ់គលេ សំខន់ៗ  ជមយួ្របកច់ំណូលមុនបង់

ពនធ ចំនួន ៥,៦ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលេសមនឹងកំេណ ន ៣០៤%

ទំព័រ ១០

របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០១៥



បណា្ដញធនាគារ សុីអាយអិមបី៊
ប ្ត ញ ខរបស់្រកុមហុ៊នេម
បណាបណាបណាបណាណាបណាបណាបណាបណាបណាណាបណាណាបណាបណាបណាណាបណាបណាបបបណាបណាបបបណាបណាបណាបណាបបបណាណាបណាណាបណាបបណាណាបណាណាបណាណា្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដញធញធញធញញញធញធញធញធញធញធញធញញធញញញធញធធញញញធញញញញញញញញញ នាគានាគានាគាគានាគានាគានាគាគាគានាគានានានាគានាគានានាគាគាគាគាររ សុសសុីអាីីអាយអយអអអអអអអអអអអអអអអិមិមមមមិមមិមិមមមមមមមមមមមប៊ប៊បបបបបបបបបបបបបបីី
បបបបបបបបបបបបបបបបបបបបប ្ត ញ្ត ញ្ត ញ្ត្ត ញ្ត ញញ្ត ញញញញញញ្ត ញ្ត ញ្ត ញញញ្ត ញ្ត ញ្ត ញ្ត ញញ្ត ញញញញ្ត្ត ខខខខខខខខខខខខខខខខខខរបរបស់ស់្រក្រកុមមមហ៊ហ៊ហ៊ហ៊៊ហ៊ហ៊ហ៊ហ៊ហ៊ហ៊ហ៊ហ៊ហហហហហហុនុនុនុនុនននននននុនុនុនុននននននននននេមមមមមមមេមេមមមេមេមេេមេមេមេមេមេេ

គ្រមបសនិទានភាព

ក លីកររបស់ ៊ ន េកតេឡងពីសក្ត នុពលថន ក់
តំបនដ់រ៏ស់រេវ ក ៃន្រកុមមនុស ជង ៦៥០ ននក ់ និង
សមតថភពរបស់េយង កនុងករជ្រមុញករលូត ស់។

« ៊ ន គឺេពរេពញេ យថមពល 
កម្ល ងំយុវជន និងករជ្រមុញទឹកចិត្ត េហយ
គឺជអភយ័ឯកសិទធិ កនុងករេលកសទួយជ្រមក

របស់េយង ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់េសវាែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
ដ៏ទុកចិត្ត និងៃច្ន្របឌិតខ្ពស់។»



បណា្ដញធនាគារ សុីអាយអិមបី៊
ប ្ត ញ ខរបស់្រកុមហុ៊នេម

៧

បណាបណាបណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណា្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដ្ដញធញធញ នាគានាគានាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគាគារ ររររររររ រ សុសុសសសសសសសសសសសសសុុីអាីអាីអាីអាអាអាអាអាីអាីអាអាីអាអាីអាអាអាយអយអយអិមិមិមមប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊ប៊បបបបបបបីីីីីីីីីីីីីីីីីីីីីីីីីី
បបបបបបបបបបបបបបបបប ្ត ញ្ត ញ្ត ញ្ត ញញ្ត ញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញ ខខខខខខខខរបរបរបរបរបរបរបររបរបរបរបរបរបររបបបរបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបស់សសសសស្រ្រ្រក្រក្រក្រកុមុមមមមមមមមមមមមមមមុ ហុ៊នេម

៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧៧



០១៨ េស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងរតនគរ
០១៩ េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម
០២០ េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល
០២១ យុទធ ្រស្ត និងហិរញញ វតថុ

០៣០ ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ
០៣៧ ករចុះផ យកនុង រពត័ម៌ន

ទំពរ័៨-១៥

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ

០១២ ករពិនិតយេមលលទធផល្របតិបត្តិករ 

 របស់្របធននយក្របតិបត្តិ
០១៤ រពី្របធននយក្របតិបត្តិ្រកុមហុ៊នេម

០២២ ធនធន ជីវកមម
០២៣ ទីផ រ និងទំនកទ់ំនង
០២៣ សវនកមមៃផទកនុង
០២៤ ពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ
០២៥ ករ្រគប្់រគង និភយ័
០២៦ នីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម
០២៧ ករយិល័យនយកចតក់រទូេទ

០០៨  វ រធនគរ
០០៩ ករេប្តជញ េលគុណភពេស កមម និងឧត្តមភព
០០៩ តៃម្លសនូលរបស់ ថ បន័
០១០ រពី្របធន្រកុម្របឹក ភបិល

ែផ្នកខាងក្នុងៃនរបាយការណ៍

ការពិនិតយេមើលធុរកិច្ច ្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥

ទំពរ័១៨-២៧ ទំពរ័៣០-៤១

១ ២ ៣



១១២ ប ្ត ញ ខធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ
១១៣ ប ្ត ញ ខរបស់្រកុមហុ៊ន េម

០៨២ របយករណ៍្រកុម្របឹក ភបិល
០៨៣ របយករណ៍សវនករឯក ជយ
០៨៤ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ
០៨៨          កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

០៦៦ ្រកុម្របឹក ភបិល

០៧១ េលខធិករ្រកុមហុ៊នរមួ
០៧៤ គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង

០៤៤ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ
០៥៥ របយករណ៍របស់គណៈកមម ធិករសវនកមម
០៥៨ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង
០៦២ រចនសមពន័ធៃនករ្រគប្់រគងពី្រកុមហុ៊នេម
០៦២ រចនសម័ពនធរបស់ធនគរ
០៦៣ របយករណ៍ពត័ម៌នរបស់ធនគរ

អភិបាលកិច្ចធនាគារ ្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទំពរ័៤៤-៦៣ ទំពរ័៦៦-៧៨ ទំពរ័៨២-១០៩

ទំពរ័១១២-១១៥
បណា្ដញសាខារបស់ធនាគារ

៤ ៥ ៦

៧



េយងខញុ ំបេ្រមេស ធនគរ 
េដមបអីនាគតរបស់អាសា៊ន

មា៉េឡសុី

ហ្វីលីពីន

េវៀតណាម

ឥណូេនសុី

សិង្ហបុរី

ៃថ

កម្ពុជា

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
 វ រធនគរ .....................................................................................................៨
ករេប្តជញ េលគុណភពេស កមម និងឧត្តមភព .............................................................៩
តៃម្លសនូលរបស់ ថ បន័ .............................................................................................៩

រពី្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ................................................................................១០
ករពិនិតយេមលលទធផល្របតិបត្តិករ របស់្របធននយក្របតិបត្តិ ...................................១២

រពី្របធននយក្របតិបត្តិរបស់្រកុមហុ៊នេម .............................................................១៤



ឡាវ

្របុយេណ

មីយា៉នមា៉



៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

សាវតារធនាគារ

 អំពីធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនចបេ់ផ្តម្របតិបត្តិករេនកនុងទីផ រ្របេទសកមពុជ េនៃថង ទី១៩ 

ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ េ យបនេបក ខធនគរពណិជជទី១ េនចំក ្ត ល ជធនីភនេំពញ។ 
រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ ធនគរមន ខចំនួន ១១ កែន្លង ជមយួនឹងម៉សីុន ក្់របក ់១០ កែន្លង 
ម៉សីុន កម់ូលបបទនប្រត ១១ កែន្លង និងម៉សីុនេអធីអិម ២៨ កែន្លង េនកនុងេខត្ត ជធនីសំខន់ៗ  ចំនួន
្របៃំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលរមួមន ជធនីភនេំពញ េខត្តេសៀម ប េខត្ត្រពះសីហនុ េខត្តបត់
ដំបង និងេខត្តកំពងច់ម។ 

បចចុបបននេនះ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ កំពុងបេ្រមេស កមម និងផ្តល់ផលិតផលធនគរ ជូន
ដល់អតិថិជន ្របមណ ១៩.០០០ អតិថិជន ែដលរមួមនទងំអតិថិជនជបុគគល និង ថ បន័។ េដមបី
េឆ្លយតបេទនឹងត្រមូវករៃនករេកនេឡងនូវចំនួនអតិថិជន េនកនុង្របេទសកមពុជ ធនគរសីុ យអិមប៊ ី
ភអីិលសីុ មនផ្តល់ជូនេស កមម និងផលិតផលធនគរដទូ៏លំទូ យ រមួមនេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល 
េស កមមធនគរពណិជជ ្រពមទងំេស កមម ជីវកមម និង្របតិបត្តិករធនគរផងែដរ។ េនឆន ២ំ០១៥ 
េយងបនចបេ់ផ្តមជផ្លូវករ នូវេស ធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធេណត និងបណ័្ណ ឥណទន CIMB 
Preferred Visa Platinum។ ផលិតផលដទ៏ំេនប និង លំ បខ់ពស់ទងំេនះ បនជួយបំេពញត្រមូវកររបស់
អតិថិជន ែដលអនុញញ តឱយេយងបន្តក ងក ្ត ជ្រមុញ ៃនកររកីលូត ស់ មរយៈករេធ្វឱយកនែ់ត្រប
េសរេឡង នូវេទពេកសលយ និងជំនញរបស់បុគគលិកធនគរ ជមយួនឹងករេ្រប្របស់មូល ្ឋ ន និងធន
ធនរបស់ សីុ យអិមប៊ ី្រគុប។

គិត្រតឹមែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ មននិេយជិតជង ២៤០ នក ់ែដលមន
បទពិេ ធន ៍និងជំនញេផ ងៗគន  ទងំកនុងវស័ិយធនគរ និងហិរញញ វតថុ កដូ៏ចជវស័ិយេផ ងៗេទៀតផងែដរ។ 
កនុងនមជ ថ បន័ែដលយកចិត្តទុក កដ់ល់សងគម េនកនុង្របេទសកមពុជ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ 
បនរមួចំែណកយ៉ងេ្រចន កនុងករជួយដល់សងគម មរយៈគេ្រមងសហគមន ៍និងគេ្រមងអបរ់ជំេ្រចន។ េន
ឆន  ំ២០១៥ បុគគលិករបស់េយងបនេរៀបចំគេ្រមង « េរៀនមយួប ្ណ ល័យមយួ» ្របកបេ យភពេជគជយ័ 
កនុងេគលបំណងអភវិឌ ប ្ណ ល័យ ម េរៀនេ យករបរចិច គសមភ រសិក  េសៀវេភ និងេធន ងំ 
េទដល់ េរៀន មសហគមន៍ ច្់រសយ៉ល និងកំពុងជួបករលំបក េនកនុង ជធនីភនេំពញ េខត្ត
កំពងស់ពឺ ក ្ត ល កំពងច់ម េសៀម ប ែកប បតដំ់បង និង្រពះសីហនុជេដម។ េ្រកពីបនចូលរមួឧបតថមភ
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ  ធនគរកប៏នេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍ថន កត់ំបនផ់ងែដរ តួយ៉ងកមមវធិី្របឡងជួញដូរមូលប្រត 
សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន ឆន ២ំ០១៥។

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េនកនុង្របេទសកមពុជបនេប្តជញ ចិត្តថ នឹងក ងវស័ិយហិរញញ វតថុ
ឱយរងឹម ំ និងយូរអែង្វងមយួ ស្រមបអ់តិថិជនរបស់ខ្លួន េហយនឹងបន្តពយយមបេងកតឱកស និងគុណ
តៃម្ល មរយៈផលិតផល និងេស កមមថមីៗ ែដលមនអតថ្របេយជនខ៍ពស់។ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី
ភអីិលសីុ មនេមទនភពៃ្រកែលង េ យ រែតេយងមនិ្រតឹមែតជអនកបេ្រមេស កមមហិរញញ វតថុប៉ុេ ្ណ ះ
េទ ប៉ុែន្តែថមទងំជៃដគូ ជីវកមមដល៏្អមយួរបស់អតិថិជនផងែដរ កនុងករគ្ំរទអតិថិជនឱយេធ្វករសេ្រមច
ចិត្ត្រតឹម្រតូវេលែផនកហិរញញ វតថុ និងករវនិិេយគ។ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ គឺជ ខរបស់ 
សីុ យអិមប៊ ី្រគុប។

អំពីសុីអាយអិមបី៊ ្រគុប
សីុ យអិមប៊ ី្រគុប គឺជធនគរសកលនមំុខេគមយួ កនុងតំបន់ ៊ ន និងជៃដគូ្របឹក ជីវកមម

ធំបំផុតមយួ កនុងតំបន។់ សីុ យអិមប៊ ី្រគុប កន៏មំុខេគកនុងពិភពេ ក េលែផនកហិរញញ វតថុឥ ្ល មផងែដរ។

សីុ យអិមប៊ ី្រគុប មនទី ន កក់រក ្ត លេនទី្រកុងកូ ពំួរ្របេទសម៉េឡសីុ េហយមនផ្តល់
េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល ហិរញញ វតថុពណិជជកមម ធនគរវនិិេយគ ធនគរឥ ្ល ម និងេស កមម្រគប្់រគង
្រទពយធន។ សីុ យអិមប៊ ី្រគុប សថិតកនុងលំ បេ់លខ ៥ េន សីុ េគនយ ៍េបគិតេល្រទពយសកមម េនចុងឆន ំ
២០១៥ ែដលមនបុគគលិកជង ៤០.០០០ នក ់និងអតិថិជន្របែហល ១២ ននក។់ 

សីុ យអិមប៊ ី្រគុប ហូលឌីង េប៊ ដ (CIMB Group Holding Berhad) ្រតូវបនចុះបញជ ីេនេល
ទីផ រភគហុ៊ន ប៊ូរ  ម៉េឡសីុ (Bursa Malaysia) ងំពីឆន  ំ១៩៨៧ ជមយួតៃម្លេលទីផ រភគហុ៊ន 
៣៨,៧ ពន់ នរងីហគីតម៉េឡសីុ។ ្រទពយសរុបគិត្រតឹមចុងឆន  ំ២០១៥ មនចំនួន ៤៦១,៦ ពន់ ន
រងីហគីត ជមយួ្របកប់្រមុងរបស់ភគហុ៊និកសរុបចំនួន ៤១,១ ពន់ នរងីហគីត េហយ្រទពយសរុបសថិត
េ្រកមករ្រគប្់រគងមនចំនួន ៧០,៧ ពន់ នរងីហគីត។

ភគហុ៊និកែដលមនភគហុ៊នេ្រចនបំផុត គិត្រតឹមចុងឆន  ំ២០១៥ គឺ Khazanah Nasional ែដល
មន ២៩,៧១% ៃនភគហុ៊នសរុប។ ្របកប់្រមុងស្រមបប់ុគគលិក (EPF) មនចំនួន ១៧,៣៦%។ 
Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) មនចំនួន ៣,៦៩% និង Mitsubishi UFJ Financial Group 
មនចំនួន ៤,៦២%។

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
វ រធនគរ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៩

តៃម្លស្នូល
របស់សាប័ន

ការេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើអតិថិជន
វត្តមនរបស់េយង គឺេដមបបីេ្រមអតិថិជន ្រពមទងំផ្តល់ជូនេស កមម និង
ផលិតផលទងំ យ  ែដលអតិថិជនយល់ និងឱយតៃម្ល។

សមិទ្ធផលខ្ពស់
េយងខិតខំបំេពញករងរយ៉ងសកមម េ យមនយុទធ ្រស្តជក់ ក ់
ស្រមបអ់តិថិជន បុគគលិក និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់។

ការផ្តល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលិក
េយងផ្តល់អំ ចនិងត្រមងទិ់សដល់បុគគលិកឱយមនគំនិតៃចន្របឌិត និងផ្តល់
គុណតៃម្លដល់ ថ បន័ កដូ៏ចជសហគមន ៍ែដលគតប់េ្រមជូនផងែដរ។

កមាំងច្រមុះ
េយងេគរពវបបធមេ៌ផ ងៗគន  និងផ្តល់គុណតៃម្ល ើទស នវស័ិយខុសៗគន  
េហយេយងយល់េឃញថ ភពច្រមុះគន  គឺជ្របភពៃនកម្ល ងំ។

សុចរិតភាព
េយងបំេពញករងរទងំអស់ េ យភពេ ម ះ្រតង ់្របកបេ យករេគរព
និងមនវជិជ ជីវៈចបស់ ស់ ពីេ្រពះសុចរតិភព គឺជគុណតៃម្លសនូល
របស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប។

ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុ ី
គឺជា្រកុមហ៊ុន ែដលេផាតេលើ
ការដឹកនាំរបស់មនុសស។ េនៅ
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី 
អ្វីែដលេយើងេផាតជាសំខាន់េនាះ 
គឺការផ្តល់េសវាដល់អតិថិជន 
ឬក៏គាំ្រទដល់អ្នកែដលផ្តល់ 
េសវាកម្មដល់អតិថិជន។ 

ងំពីេដមេរៀងមក អតិថិជនគឺជចំណុចសនូលៃន្រគបក់រងរទងំអស់ ែដលេយងបនេធ្វ។ គុណតៃម្លសនូលទី១ របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ គឺថេយងេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លអតិថិជន។ វត្តមន
របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ គឺេដមបអីតិថិជន េហយេយងផ្តល់ផលិតផល និងេស កមមែដលអតិថិជនយល់ និងផ្តល់តៃម្លឱយ។ គុណតៃម្លទី២ គឺសមទិធផលខពស់។ េយងខិតខំ្របឹងែ្របង េហយេធ្វករ្របកប
េ យយុទធ ្រស្ត េដមបបីេ្រមអតិថិជន បុគគលិក និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់។ ជ្រកបខណ្ឌ ៃផទកនុងរបស់ ថ បន័ េយងេធ្វករ ស់ែវង  បេងកតភពេលចេធ្ល  និងទទួល គ ល់ ន ៃដរបស់បុគគលិក េ យែផ្អកេលកររមួចំែណក
របស់ពួកេគមន ក់ៗ  េដមបសីេ្រមចបន មេគលេ លទធផលរបស់្រកុមហុ៊នទងំមូល។ ដូេចនះអតិថិជន ចរពឹំងទុកបនថ បុគគលិករបស់េយងនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងឱយអស់ពីកម្ល ងំកយចិត្ត កនុងករផ្តល់េស កមមមយួ
ដល៏្អ្របេសរ។ 

េដមបេីឆ្លយតបេទ មត្រមូវកររបស់អតិថិជន េយងបនែបងែចកកិចចកររបស់េយង េធ្វយ៉ង ឱយ្របកដថ េយង ចផ្តល់េស  ែដលអតិថិជន ចទទួលយកបន។
េដមបសីេ្រមចបនេគលេ េស កមមអតិថិជនដល៏្អឥតេខច ះ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនបេ្រមេស កមមថមីៗជេ្រចនេទៀត។  េយងសនយថ នឹងផ្តល់េស កមមល្អ្របេសរ ជូនដល់អតិថិជន្រគបេ់ពលេវ

ទងំអស់។ េយងនឹង៖
• េធ្វគរវ|កិចចអតិថិជន េ យករសំពះ
• ផ្តល់េស កមម ភជ បជ់មយួនឹង ន មញញឹម
• បេ្រមេស កមមអតិថិជន េ យកតប់នថយរយៈេពលរងច់ ំមនិេលសពី ៥ នទី
• េផ្ត តេទេលដំេ ះ្រ យ ស្រមបអ់តិថិជន

 េនធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ អតិថិជន គឺជអ្វីែដលេយងេផ្ត តករយកចិត្តទុក កខ់្ល ងំបំផុត។

ការេប្តជាេលើគុណភាពេសវាកម្ម និងឧត្តមភាព

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
ករេប្តជញ េលគុណភព
េស កមម និងឧត្តមភព

១



១០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ធនគរសេ្រមចបនេគលេ សំខន់ៗ  េលសពីកររពំឹងទុក
របស់ខ្លួន និងបនកត្់រ ្របកច់ំេណញមុនេពលបងព់នធ ចំនួន ៥,៦

នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលេសមនឹង ៣០៤% េបេធៀបពីឆន  ំ២០១៤ 
េទនឹងឆន  ំ២០១៥។ ជមយួលទធផលវជិជមន និងគួរឱយកតស់មគ ល់
េនះ ធនគររពំឹង ្របកបេ យសុទិដ្ឋិនិយមថ ឆន  ំ២០១៦ េនះ នឹង
ជឆន ្ំរបកបេ យកំេណ នគួរឱយចងច ំនិង ទរជថមីម្តងេទៀត។

ករអភវិឌ គួរឱយកតស់មគ ល់ កនុងវស័ិយធនគរេនកមពុជ គួបផ ំ
នឹងសថិរភពេសដ្ឋកិចច បនេធ្វឱយធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ 
ទទួលបនកំេណ នជបន្តបនទ ប ់កនុងពណិជជកមមរបស់ខ្លួន ពីមយួឆន ំ
េទមយួឆន ។ំ កនុងឆន  ំ២០១៥ កមពុជបនបន្តអនុវត្តកិចចកររបស់ខ្លួន
យ៉ង្របេសរកនុងករបេងកនវឌ នភពេសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លូន េ យទទួល
បនកំេណ នផលិតផលកនុង្រសុកសរុបចំនួន ៦,៩%។ មរយៈករ 
លូត ស់ ជមយួនឹងភពជៃដគូយ៉ងរងឹមរំបស់កមពុជ េនកនុង
តំបន់ ៊ នេនះ េយងសថិតកនុងតួនទីយុទធ ្រស្តកនុងករបេ្រមដល់
អតិថិជនរបស់េយង ែដលបន្តេកនេឡងេនកនុងតំបនេ់នះ។ 

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ គឺជធនគរកនុងតំបន ់ែដលជ
្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធរបស់ សីុ យអិមប៊ ី្រគុប។ េគលេ របស់េយង
គឺនយំកេស កមមធនគរក្រមតិ ៊ នល្អបំផុត  ស្រមបក់មពុជ។
េ យមន ខចំនួន ១១ ្រគបដណ្ត ប់ មេខត្ត្រកុងធំៗ េនកមពុជ 
ចំនួនអតិថិជនបនេកនេឡងពីចំនួន ១៥.០០០ នក ់កនុងឆន  ំ២០១៤ 
ដល់ ១៩.០០០ នក ់កនុងឆន  ំ២០១៥។ េលសពីេនះេទេទៀត ធនគរ
េនះបនផ្តល់ជផលិតផល និងេស កមមធនគរ យ៉ងទូលំទូ យ 
ែដល ចស្រមួលដល់ អតិថិជនសំខន់ៗ របស់េយង កនុងករ្របកប
ជីវកមម និងេធ្វ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង េ យងយ្រសួល។ កនុងឆន  ំ

២០១៥ េយងបនសេមព ធផលិតផលថមីៗ ដូចជេស ធនគរ
ម្របពន័ធអុីនេធេណត និង បណ័្ណ ឥណទន CIMB Preferred 

Visa Platinum ជេដម។ ផលិតផលសំខន់ៗ ទងំេនះ្រតូវបនចប់
េផ្តមជែផនកមយួៃនករេប្តជញ ចិត្តរបស់េយង េដមបបីេ្រមដល់ត្រមូវករ 
របស់អតិថិជនឱយបនកនែ់តល្អ្របេសរ។

សារពី្របធាន ្រកុម្របឹកសោភិបាល 

ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី បានរីករាយ
ជាមួយនឹងឆាំដ៏អសារយ ក្នុងឆាំ ២០១៥ េដាយ
បានេដើរតួនាទីយា៉ងល្អ ក្នុងវិស័យធនាគារ និង
សេ្រមចបាន្របាក់ចំេណញេពញមួយឆាំខ្ពស់បំផុត 
មិនធាប់មាន ចាប់តាំងពីឆាំ ២០១០ មក ែដល
ជាឆាំធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី ្រតូវបាន
បេង្កើតេឡើងេនៅកម្ពុជា។  

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
រពី្របធន ្រកុម្របឹក ភបិល 



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១១

Dato’ Shaarani Ibrahim
្របធន្រកុម្របឹក ភបិល

កនុងករក ង ថ បន័មយួ ែដលមនបុគគលិកេពញេ យសមតថភព
េទពេកសលយ េដមបទីទួលបនលទធផល និងករយល់ដឹងអំពីទីផ រ
កន់ ែត្របេសរ េនះ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនក្ល យជ
ធនគរអន្តរជតិដំបូងេគបង្អស់េនកមពុជ ែដលដឹកនេំ យ្របធន 
នយក្របតិបត្តិជជនជតិែខមរ គឺេ ក ប៊ុន យីន។ េលសពីេនះេទេទៀត 
ធនគរេប្តជញ កនុងករជ្រមុញ និងអនុវត្តគំនិតផ្តួចេផ្តមទំនកទ់ំនងបុគគលិក 
រមួមនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអភវិឌ  កដូ៏ចជកី  និងសកមមភព 
កម ន្តេផ ងៗផងែដរ។ បែនថមពីេនះ កនុងនមជ ថ បន័ ែដលយកចិត្ត 
ទុក ក ់ដល់សងគមកនុង្របេទសកមពុជ ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ 
បនរមួចំែណកជួយសងគម មរយៈគេ្រមងសហគមន ៍និងគេ្រមង 
អបរ់ជំេ្រចន។ កនុងឆន  ំ២០១៥ បុគគលិករបស់េយងបនេរៀបចំយ៉ង
េជគជយ័នូវគេ្រមង « មយួ ប ្ណ ល័យមយួ» ែដលេផ្ត តេល 
ករបេងកត ប ្ណ ល័យ ម  េ យបនផ្តល់ជសមភ រសិក  
េសៀវេភ េធនរ កេ់សៀវេភ ដល់ សហគមន ៍ែដលមនិមនឱកស 
និងេនជនបទ មប ្ត េខត្តនន។ កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន មំុនេនះ 
េ្រកពីចូលរមួកនុងករឧបតថមភេល្រពឹត្តិករណ៍នន ធនគរកប៏នេរៀបចំ
្រពឹត្តិករណ៍កនុងតំបនផ់ងែដរ ដូចជកមមវធិី្របឡងជួញដូរមូលប្រត 
សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន ឆន ២ំ០១៥ ជេដម។

ងនមឱយ្រកុម្របឹក ភបិល និង្របធន្រកុម្របឹក ភបិល 
របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ខញុ ំសូមេឆ្ល តកនុងឱកសេនះ 
សែម្តងករេកតសរេសរយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ អតិថិជនដេ៏ ម ះសម័្រគរបស់េយង និង ថ បន័
ពកព់ន័ធនន ចំេពះករគ្ំរទឥតឈបឈ់រដល់ធនគរ អស់រយៈ
េពលេពញមយួឆន កំន្លងមកេនះ។ ជចុងេ្រកយ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណ 
ចំេពះគណៈ្រគប្់រគង និងបុគគលិកទងំអស់របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី
ភអីិលសីុ ស្រមបកិ់ចចខិតខំ្របឹងែ្របង កនុងករក ងសនទុះ ជីវកមម
េនះ។ ខញុ ំមនេមទនភព ែដលធនគរេយងមន្រកុមករងរ្របកប
េ យវជិជ ជីវៈ និងមនករលះបងខ់ពស់ចំេពះករងរ ែដលបនជួយ
េលកកមពស់គុណភពេស កមម និងផលិតផលរបស់ធនគរ មរយៈ
ភពេលចេធ្ល ពីេគ េដមបសីេ្រមចបនលទធផលករងរកនែ់ត្របេសរ 
កនុងឆន បំន្តេទមុខេទៀត។

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
រពី្របធន ្រកុម្របឹក ភបិល ធនគរ

១



១២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ធនាគារមានការរីកចេ្រមើនគួរឱយកត់កមា្គល់ 
ក្នុងការអភិវឌឍធនធានដ៏សំខាន់បំផុត
របស់េយើង គឺបុគ្គលិក។ 

បរិយាកាស្របតិបត្តិការឆាំ ២០១៥
េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជបនបន្តបង្ហ ញកំេណ នយ៉ងខ្ល ងំ េនឆន  ំ ២០១៥ េ យមនកំេណ នផលិតផលកនុង្រសុកសរុប (GDP) 

៦,៩% (៧,១% េនឆន  ំ២០១៤)។ កំេណ នេសដ្ឋកិចចេនះ បនមកពីវស័ិយសំខន់ៗ មយួចំនួន រមួទងំវស័ិយឧស ហកមម ែដលមនកំេណ ន 
៨,៧% និងវស័ិយេស កមម ែដលមនកំេណ ន ៩%។ វស័ិយកសិកមមបនេកនេឡងែត ១% េធៀបនឹងឆន មំុន េ យ រករធ្ល កចុ់ះត្រមូវករ

កល ស្រមបម់ុខទំនិញេនះ។ ែតេទះជយ៉ង កេ៏ យ អ្រ អតិផរ បនធ្ល កចុ់ះយ៉ងខ្ល ងំ មកេន្រតឹម ១,២% ស្រមបឆ់ន  ំ២០១៥ 
េបេធៀបនឹងឆន  ំ២០១៤ មនក្រមតិ ៤%។

្របភព៖ មូលនិធិរូបិយវតថុអន្តរជតិ ធនគរពិភពេ ក ធនគរជតិៃនកមពុជ និងធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ

ការពិនិតយេមើលលទ្ធផល្របតិបត្តិការ របស់្របធាននាយក្របតិបត្តិ

សូចនាករេសដ្ឋកិច្ច ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ១១,៦ ១៣,០ ១៤,១ ១៥,៥ ១៦,៧ ១៨,២
សនទស នអ៍តិផរ  ៤,០% ៥,០% ៥,២% ៣,០% ៣,៩% ១,២%
ករនេំចញ (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៣,៩ ៥,២ ៦,០ ៦,៥ ៨,០ ៨,៥
ករនចូំល (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៥,៥ ៦,៧ ៨,០ ៩,៥ ១០,១ ១១,៩
ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ០,៨ ០,៨ ១,៤ ១,៣ ១,៥ ១,៨
្របកប់េញញ ធនគរ (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៤,៣ ៥,២ ៦,៧ ៧,៦ ៩,៧ ១១,៤
ឥណទនធនគរ (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៣,២ ៤,២ ៥,៧ ៧,២ ៩,២ ១១,៥
ទុនប្រមុងបរេទស (គិតជពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ) ៣,៣ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៦ ៤,៧ ៥,៧

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
ករពិនិតយេមលលទធផល្របតិបត្តិករ 
របស់នយក្របតិបត្តិ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១៣

ទសសនៈវិស័យស្រមាប់ឆាំ ២០១៦
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុបរបស់កមពុជ ្រតូវបនេគពយករណ៍ថនឹងេកនេឡង ៧,០% ជមយួនឹង

ករបន្តរកីចេ្រមនបែនថមេទៀត កនុងវស័ិយេស កមម វស័ិយកតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់ និងវស័ិយផលិតកមម
ធុន្រ ល។ វស័ិយឧស ហកមម ្រតូវបនរពឹំងថនឹងមនកំេណ ន្រប ក្់របែហលនឹងកំេណ ន កនុងឆន  ំ
២០១៥ គឺ ៩,៥%។ វស័ិយសំណង្់រតូវបនេគរពឹំងថនឹងមនកំេណ នថមថយេនឆន  ំ២០១៦ ប៉ុែន្តេយង
េជឿជកថ់ ត្រមូវករកនុង្រសុកស្រមបអ់ចលន្រទពយនឹងេនែតរងឹម។ំ

ឆន  ំ២០១៦ នឹងក្ល យជឆន ែំដលគួរឱយរេំភបមយួេទៀត ស្រមបធ់នគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ខណៈ
ែដលេយង សម្លងឹេឆព ះេទរកេជគជយ័ធំៗកនែ់តេ្រចនែថមេទៀត បនទ បពី់សេ្រមចបនករ្រសងេ់ដមមក
វញិ េនកនុងឆន  ំ២០១៥។  េយងបនចំ យេពល្របឆំន កំន្លងមក េដមបកី ងកំណត្់រ មយួគួរឱយទុក
ចិត្តេនកនុង្របេទសកមពុជ និងទទួលបនករេជឿទុកចិត្ត ពីមជឈ ្ឋ នកនុង្រសុក  េទៃថងអនគតទិសេ
ជីវកមម របស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប ស្រមបឆ់ន  ំ២០១៦ គឺ «ករបេងកនថមពលជថមី េដមបេីធ្វឱយ្របេសរេឡង» 

េហយ មរយៈទិសេ េនះ េយងនឹងេផ្ត តជសំខនេ់ទេលចំណុចសនូលដូចខងេ្រកម៖  

• លទ្ធភាពរក្របាក់ចំេណញ៖ េយងសងឃមឹថនឹងទទួលបនចំែណកទីផ របែនថមេទៀត េ យ
េផ្ត តេលទំនកទ់ំនងរងឹម ំ កនុងរង្វងម់ូល ្ឋ នអតិថិជនរបស់េយង និងសង្វ ក់ ជីវកមមរបស់
ពួកេគ / ែកលម្អេស កមម ្របកបេ យគុណតៃម្លបែនថមេទៀត មរយៈចេងក មេស ្របតិបត្តិករ
ធនគររបស់េយង និងករបែនថមអតថ្របេយជនពិ៍េសសៃនប ្ត ញ កនុងតំបន់ ៊ នរបស់េយង 
ស្រមបអ់តិថិជនកនុងនម្រកុមហុ៊ន។

• ផលិតផល និងេសវាកម្ម៖ េយងនឹងបន្តអភវិឌ គំនិតផ្តួចេផ្តមែកលម្អដំេណ រករ និងគុណភព
េស កមម េដមបរីក បននូវករបំេពញចិត្តអតិថិជន ែដលមនត្រមូវករកនែ់តខពស់។ ជមយួ
គន េនះ េយងនឹងព្រងីកប ្ត ញ ខរបស់េយង ្រពមទងំបង្ហ ញពីផលិតផល និងេស កមម
ថមីៗ េដមបបីំេពញេសចក្តី្រតូវកររបស់អតិថិជន ែដលមន្រ ប ់និងអតិថិជនថមីៗ។

• មនុសស៖ េយងនឹងបេងកនអនុភពបែនថមេទៀត មរយៈករគ្ំរទរបស់ សីុ យអិមប៊ ី្រគុប កនុង
ករេផទរចំេណះដឹង និងជំនញ ្រពមទងំអភវិឌ កម្ល ងំករងរដខ៏្ល ងំក្ល  កនុងក្រមតិខពស់ ម
រយៈបង្ហ តប់េ្រង ន េហយសំខនប់ំផុតេនះ គឺរក នូវវបបធមេ៌គលរបស់ សីុ យអិមប៊ ី គឺ 
#teamCIMB េនកនុង្របេទសកមពុជ។

េយងមនជំេនឿយ៉ងមុតម ំ េលករពយករណ៍កំេណ នេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ។ េយងរពឹំង
ថនឹងមន កំេណ នផលិតផលកនុង្រសុកសរុប ជមធយម្របមណ ៧% េនឆន ខំងមុខ ្រសបជមយួនឹង
ករេកនេឡងត្រមូវករទំនិញេ្រប្របស់កនុង្រសុក និងករព្រងីកវស័ិយឧស ហកមមចមបងៗ រមួមនករនំ
េចញសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជង ផលិតផលធុន្រ ល េទសចរណ៍ និងករ ងសង។់ េយងនឹងបន្ត
េ្រប្របស់ធនធន និងប ្ត ញកនុងតំបនរ់បស់ សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប េដមបេីធ្វឱយអតិថិជនរបស់េយង កន់
ែតជិតសនិទធនឹង ៊ ន។ េ យមនមូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹម ំនិងករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហឹងពី សីុ យអិមប៊ ី 
្រគុប េយងមនសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអនគតរបស់េយង េនកនុង្របេទសកមពុជ។ េគលេ រយៈេពលខ្លីរបស់
េយង គឺស្រមបជមយួនឹងេគលេ  T១៨ របស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប ែដល្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម។

 

ចំណូលេធៀបនឹងមូលធន

>១៥%

ផលេធៀបចំ យនិងចំេណញ

>៥០%

ជចុងេ្រកយ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសរដ្៏រជលេ្រជ និងេ ម ះសម័្រគ ចំេពះអតិថិជន ្រកុម
្របឹក ភបិល គណៈ្រគប្់រគង និងសហករទីងំអស់ ចំេពះករគ្ំរទ និងករ ងំចិត្តខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់
ពួកេគ កនុងករបំេពញករងរេពញមយួឆន កំន្លងេទេនះ។ ជចុងេ្រកយ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេគរព និង
េកតសរេសរដ្៏រជលេ្រជ ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងជពិេសសធនគរជតិៃនកមពុជ ចំេពះករ 
គ្ំរទដល់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ជបន្តបនទ បផ់ងែដរ។

េនចុងឆន  ំ ២០១៥ មនធនគរពណិជជ និងធនគរឯកេទសចំនួន ៤៨ េនទូទងំ្របេទសកមពុជ 
េបេធៀបនឹងឆន  ំ២០១៤ មនចំនួន ៤៤ ធនគរ។ េយងកប៏នេឃញកំេណ នយ៉ងឆបរ់ហ័ស កនុងចំេ ម
ថ បន័ហិរញញ វតថុ ែដលមនិែមនធនគរ ជពិេសស្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ែដលនឱំយមនករ្របកួត្របែជង

កនែ់តខ្ល ងំេនកនុងទីផ រ។ េទះបីជមន ថ នភព្របកួត្របែជង កនែ់តខ្ល ងំេឡងយ៉ង កេ៏ យ 
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េពញចិត្តនឹងសមទិធផលនឆន  ំ២០១៥ ជមយួនឹងកំេណ ន្របកក់មច ី២៨% 
និង្របកប់េញញ  ៨% េធៀបនឹងឆន កំន្លងេទ។

សមិទ្ធផល្របតិបត្តិការឆាំ ២០១៥
ឆន  ំ២០១៥ គឺជឆន ដំអ៏ ច រុយមយួ ស្រមបធ់នគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ េ យែផ្អកេលលទធផល

ហិរញញ វតថុ និង្របតិបត្តិករ ជីវកមម។ េនកនុងឆន ទីំ្របៃំន្របតិបត្ដិកររបស់េយងេនកមពុជ េយងទទួលបន
្របកច់ំ យមកវញិទងំអស់ គិតចប់ ងំពីករចបេ់ផ្តម្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ ៃថងទី ១៩ ែខ
វចិឆិកឆន  ំ២០១០ មក។

កនុងរយៈេពលេពញមយួឆន  ំ២០១៥ េយងសេ្រមចបន្របកច់ំេណញគួរឱយកតស់មគ ល់ ជមយួនឹង
កំេណ ន្របចឆំន  ំ ៣០៤% ែដលបនរមួចំែណកដល់ករ្រសងេ់ដមមកវញិ របស់សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប 
ចំេពះ្របតិបត្តិករ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ្របកច់ំេណញមុនេពលបងព់នធដេ៏្រចនេនះ េកតេចញពីកំេណ ន
ៃនចំណូល្របតិបត្តិករ ៤២% ករ្រគប្់រគងចំ យបនល្អ និងកររក បននូវគុណភពឥណទន េ យ
េសទែតគម នអនុបតឥណទនមនិដំេណ រករ។  ងតុលយកររបស់េយងបនេកនេឡងយ៉ងខ្ល ងំ េ យ
មន្របកក់មចេីកនេឡង ២៨% និង្របកប់េញញ េកនេឡង ៨% ។ កនុងេនះ ឥណទនទិញេគហ ្ឋ ន 
បនដំេណ រករយ៉ងល្អ ជមយួនឹងកំេណ ន ៥៦% េបេធៀបនឹងឆន កំន្លងេទ។ ជមយួគន េនះ េយងកទ៏ទួល
បនកំេណ ន្របកប់េញញ បុគគលគួរឱយកតស់មគ ល់ ចំនួន ២៣% ផងែដរ។ បែនថមេទេលកញចបផ់លិតផល 
និងេស កមម ែដលមន្រ បរ់បស់េយង េយងបនេបកឱយដំេណ រករជផ្លូវករ នូវបណ័្ណ ឥណទន CIMB 
Preferred Visa Platinum និងេស ធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធេណត (Internet Banking) ដល់អតិថិជន
របស់េយង េដមបេីឆ្លយតបេទនឹងត្រមូវករ ែដលកំពុងែតេកនេឡង ស្រមបទី់ផ រកនុង្រសុក ្រពមទងំបេងកន
នុភពបេ្រមជូនអតិថិជន ែដលមនវត្តមនេនកនុងតំបនផ់ងែដរ។

២៩% ២៨% ៨% ៤២% -២៨% ៣០៤%

រទពយសកមមសរុប គិតជ 

លនដុលល រអេមរកិ

២០១៤ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៥

ឥណទនសរុប គិតជ

 លនដុលល រអេមរកិ

របកប់េញញ សរុប គិតជ

 លនដុលល រអេមរកិ

របកច់ំណូល គិតជ

 លនដុលល រអេមរកិ

ចំណយេធៀបចំណូល

គិតជ%

ចំេណញមុនបងព់នធ គិតជ

លនដុលល រអេមរកិ

៣៥៣

៤៥៣

២០៨

២៦៧

២៦៥

២៨៦

១១

១៦
៨១%

៥៩%
១,៤

៥,៦

េដមបគី្ំរទដល់កំេណ ន ជីវកមម េយងបនផ្តល់ ទិភពេទេលករភជ បទ់ំនកទ់ំនងនិេយជិត និងជ្រមុញ
ករអនុវត្តគំនិតផ្តួចេផ្តម ស្រមបក់រចូលរមួរបស់បុគគលិក កនុងេនះរមួមនកិចច្របជំុបង្ហ ញលទធផល
ករងរ (Town Hall) សកមមភពកី  និងករកម ន្ត គេ្រមងទំនួលខុស្រតូវសងគម ែដលេផ្ត តសំខន់
េលវស័ិយអបរ់ ំ ្រពមទងំកមមវធិីផ្តល់រង្វ នេ់លកទឹកចិត្ត និងកមមវធិីបង្ហ ញសមទិធផលករងរនេយជិត។ 
េយងបនែណនកំមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ថមី ទងំចំេណះដឹង នងិជំនញអនុវត្តនក៍រងរ េដមបបីន្តេបសកកមម
របស់េយង កនុងករក ង ថ បន័មយួ ែដលគ្ំរទេ យបុគគលិកកនុង្រសុកដម៏នេទពយេកសលខពស់។

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
ករពិនិតយេមលលទធផល្របតិបត្តិករ 
របស់នយក្របតិបត្តិ

១

ប៊ុន យីន
នយក្របតិបត្តិ



១៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

លទ្ធផលរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ កម្ពុជា 
េនៅឆាំ២០១៥ េនះ គឺជាការបងាញមួយដ៏ចបោស់
លាស់ ៃនការេប្តជាចិត្តរបស់ សុីអាយអិមបី៊ ្រគុប
េឆាះេទៅរកការអភិវឌឍ និងកំេណើនរបស់អាសា៊ន

សូមេគរពជូន មច ស់ភគហុ៊នទងំអស់

ខញុ ំមនក្តីេ មនស រកី យ សូមជ្រមបជូនេ កអនកថ ធនគរ 
សីុ យអិមប៊ ីកនុង្របេទសកមពុជ ទទួលបនលទធផលយ៉ងល្អ្របេសរ 
កនុងឆន  ំ២០១៥ មរយៈកំេណ នផលិតផលកនុងសុ្រកសរុប ៦,៩% 
(ប៉ន់ ម ន) របស់្របេទសកមពុជ ែដលបនក្ល យេទជ្របេទសមន
េសដ្ឋកិចចលូត ស់េលឿនបំផុតមយួ េនតំបន់ ៊ ន។ កំេណ ន
េនះបនមកពីករនេំចញសេម្ល កបំពក ់និងែសបកេជង ខណៈក ្ត
ជ្រមុញកំេណ នកនុង្រសុក គឺវស័ិយសំណង ់និងវស័ិយេស កមម ែដល
រមួមនេទសចរណ៍ ហិរញញ វតថុ និងអចលន្រទពយ។ ែតេទះជយ៉ង

កេ៏ យ វស័ិយកសិកមមបនធ្ល កចុ់ះ េ យ រែតេ្រគះ ងំ
សងួតរយៈេពលែវង។

្របកច់ំេណញ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី កនុង
្របេទសកមពុជ បនេកនេឡងកនុងក្រមតិខពស់ គឺ ៤២% ែដលភគ
េ្រចនបនមកពីកំេណ នកនុងែផនកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល។ ទនទឹមនឹង
េនះ េយង ច្រគប្់រគងករចំ យ្របតិបត្តិករបនយ៉ងល្អ ជ
មយួកំេណ ន ៤% ពីមយួឆន េំទមយួឆន ។ំ ទងំេនះបននមំកនូវ
កររកីចេ្រមនគួរឱយកតស់មគ ល់េលអនុបតចំ យចំណូល ពី ៨០% 
មក ៥៩%។ មរយៈករព្រងឹងអ្រ ឥណទនមនិដំេណ រករេន
កនុងក្រមតិទប្រតឹម ០,០៥% ធនគរសេ្រមចបនកំេណ នៃន្របក់
ចំេណញមុនេពលបងព់នធ ដល់េទបនួដងេបេធៀបនឹងឆន  ំ ២០១៤ 
េពលគឺចំនួន ៥,៥៩ នដុ ្ល រ េមរកិេនឆន ២ំ០១៥ ែដលេសម
នឹងកំេណ ន១០,៨% ៃន្របកច់ំេណញេធៀបនឹងមូលធន ។ 

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
រពី្របធននយក្របតិបត្តិ្រកុមហុ៊នេម

សារពី្របធាននាយក្របតិបត្តិ្រកុមហ៊ុនេម



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១៥

កនុងអំឡុងឆន ២ំ០១៥ េយងេឃញកំេណ នកនុងែផនកេស កមមហិរញញ
វតថុបុគគល ជពិេសសឥណទនទិញេគហ ្ឋ ន ែដលបនេកនេឡង 
៥៦% េធៀបនឹងមយួឆន មំុន។ េយងកប៏នបន្តបំេពញត្រមូវកររបស់ 
អតិថិជន មរយៈករែណនអំំពីផលិតផល និងេស កមមថមីៗរបស់
េយង ដូចជបណ័្ណ ឥណទន CIMB Preferred Visa Platinum និង
េស ធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធេណត។ េទៃថងខងមុខ េ យ រ
្របេទសកមពុជ ជ្របេទសនេំចញនចូំលដសំ៏ខនម់យួេនះ 
យុទធ ្រស្តរបស់េយងគឺ្រតូវព្រងីកសមតថភព្របតិបត្តិករធនគរ ែដល
បនបេងកតេឡងថមីៗេនះ មរយៈករផ្តល់ជូនផលិតផលដស៏មបូរ
ែបប រមួមនហិរញញ វតថុពណិជជកមម និងេស កមមេផញ្របក ់ កដូ៏ចជ
ករ្រគប្់រគង ច្់របក ់ និងផលិតផលេផ ងៗ េដមបបីំេពញ ម
ត្រមូវកររបស់អតិថិជន។

េគលេ ដសំ៏ខនម់យួកនុងឆន  ំ២០១៥ ស្រមបធ់នគរ សីុ យ
អិមប៊ ី្រគុប គឺករចបេ់ផ្តមយុទធ ្រស្ត T១៨ របស់េយង។ មរយៈ
ករព្រងឹងតួនទីរបស់េយងកនុងនមជធនគរ កលមយួេផ្ត តេល

៊ ន េយងបនេធ្វករែកែ្របេឡងវញិនូវ ជីវកមម និងដំេណ រករ
ទូទងំ សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប កដូ៏ចជកនុង្របេទសកមពុជ។ េនឆន  ំ
២០១៦ េយងនឹងបន្តក ងេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់េយងេនកនុង្របេទស
កមពុជេ យករព្រងឹង ជីវកមមហិរញញ វតថុបុគគល បេងកនអតិថិជនែដល
្របតិបត្តិករធនគរ ព្រងឹងធនធនមនុស កនុង្រសុក និងករតប
សនងេទដល់សហគមន។៍

លទធផលរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីកនុង្របេទសកមពុជ េនឆន  ំ
២០១៥ េនះ គឺជករបង្ហ ញមយួដច៏បស់ ស់ ៃនករេប្តជញ ចិត្ត
របស់ សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប េឆព ះេទរកករអភវិឌ  និងកំេណ នរបស់

៊ ន។ មរយៈករព្រងឹងបែនថមេលប ្ត ញ និងសមតថភព
កនុងតំបនរ់បស់េយង គំរូ្របតិបត្តិករែដលកនែ់ត្របេសរ េនទូទងំ
្រគុប និងករេប្តជញ ចិត្តេឆព ះេទរកករបណ្តុ ះគំនិតករងរជ្រកុមេន
កនុងសីុ យអិមប៊ ី្រគុប ធនគរបនេ្រត មខ្លួនរចួ ល់ស្រមបឈ់ន
ចូលឆន  ំ២០១៦ ជមយួែផនករចបស់ ស់ េដមបផី្តល់ឱយអតិថិជន
បចចុបបនន និងអនគតរបស់េយង នូវផលិតផល និងេស កមមកនែ់ត
្របេសរជងមុន។ កនុងរយៈេពលមធយម េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ 
្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងលូត ស់យ៉ងខ្ល ងំ ជមយួនឹងកំែណទ្រមង់
រចនសមពន័ធ កំេណ នកនុងករទទួលបនករអបរ់រំបស់្របជជន និង 
កំេណ នកនុងករចំ យរបស់រ ្ឋ ភបិល។ េនេពលខងមុខេនះ 
េយងរពឹំងថេសដ្ឋកិចច្របេទសកមពុជ នឹងេកនេឡងនូវអ្រ  ៧,០ % 
កនុងឆន  ំ២០១៦។ 

ងនមឱយសីុ យអិមប៊ ី ្រគុប ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង
្រជលេ្រជ ដល់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ធនគរជតិៃនកមពុជ អតិថិជន
របស់េយង សហេសវកិកនុង្រកុមករងរសីុ យអិមប៊ ីនិង្រគបម់ច ស់
ភគហុ៊នទងំអស់ ែដលបន្តផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហឹង។

ទិដ្ឋភាពទូេទៅ
លិខិតពី្របធននយក្របតិបត្តិ សីុ យអិមប៊ ី្រគុប

១

Tengku Zafrul Aziz
នយក្របតិបត្តិ្រកុមហុ៊នេម
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មនុស ្របមណ ៦៥០ ននក់

ហ្វីលីពីន

ៃថ



១៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

សាជីវកម្ម និង ្របតិបត្តិការធនាគារ
ធនគរសីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ កំពុងេរៀបចំខ្លួនបនយ៉ងល្អ្របេសរ កនុងករគ្ំរទដល់ករសេ្រមចបននូវ

សហគមនេ៍សដ្ឋកិចច ៊ ន។ ពួកេយងេផ្ត តសំខនេ់ទេលករព្រងឹងសមតថភព ្រគប្់រគង ច្់របក ់និងេស
ហិរញញ វតថុពណិជជកមមជូនដល់អតិថិជន េ យផ្តល់សិទធិអំ ចដល់ពួកេគ កនុងករស្រមបខ្លួនេទនឹងបញ្ហ ្របឈម
និងចបយ់កឱកសថមីៗ ែដល្រសបេទនឹងករែ្រប្របួល េនកនុងតំបន ់និងេនទូទងំ កលេ ក។

ទកទ់ងេទនឹងេស កមម្រគប្់រគង ច្់របក ់េយងខញុ ំមនេសចក្តីរេំភបរកី យ កនុងករជ្រមបជូនជពត័ម៌នថ
គេ្រមងេ្រប្របស់េស កមមធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធ េណតរបស់េយងខញុ ំ បនេដរេទ មករេ្រគងទុក េហយបន
កឱ់យដំេណ រករេ យេជគជយ័ េនពកក់ ្ត លឆន មំុន។ គេ្រមងេនះនឹងជួយឱយករេធ្វ្របតិបត្តិករធនគរ

កនែ់តមនភពងយ្រសួល េហយអតិថិជន ច្រតួតពិនិតយរហូំរ ច្់របកប់នកនែ់ត្របេសរផងែដរ។ ករផ្តល់
ហិរញញបបទន និងករស្រមួលពណិជជកមមឆ្លង្របេទសនឹងេដរតួនទីកនែ់តសំខនខ់្ល ងំេឡងែថមេទៀត កនុងករគ្ំរទ
ដល់អតិថិជនរបស់េយង េដមបី ច មទននូ់វកំេណ នេសដ្ឋកិចចទងំមូល។ េយងសេងកតេឃញថ មនករ
េកនេឡងនូវទំនិញេ្រប្របស់ និងេស កមមករ ងសង ់្រពមទងំផលិតផលកសិកមម កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំង
េ្រកយេនះ។ េយងមនេសចក្ដីេ មនស រកី យែដលបនរមួចំែណក េនកនុងកំេណ នទងំអស់េនះ។ ធនគរ
សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ មនរចនសមពន័ធែដលេរៀប|ចំេឡងជបន្តបនទ ប ់ឱយកនែ់តមនភពងយ្រសួល បតែ់បន
មកលៈេទសៈ េហយកម៏នផលិតផលថមីៗកំពុង្រតូវ|បនេ្រត មេរៀបចំេឡង េដមបេីឆ្លយតបេទនឹងករែ្រប្របួល

ៃន្របជ ្រស្ត និងភពបតែ់បនរបស់ ជីវកមម។

្រកុមករងររបស់េយងបនេ្រត មខ្លួនរចួជេ្រសច កនុងករបេងកនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន  េ យឈរេលេគល
ជំហររបស់សីុ យអិមប៊ ី ្រគុបេនកនុងតំបន់ ៊ ន ែដលជមជឈមណ្ឌ លេសដ្ឋកិចច។ េ យមនវត្តមនដរ៏ងឹម ំ
និងចំេណះដឹងទូលំទូ យេនកនុងតំបន ់េគលបំណងរបស់េយង គឺទញយកផល្របេយជន ៍ពីភពរងឹមរំបស់
សីុ យអិមប៊ ី្រគុប េដមបឱីយអតិថិជនរបស់េយង ចទទួលបនផល្របេយជនេ៍នះយ៉ងេពញេលញ។ 

រតនាគារ
នយក ្ឋ នរតនគរៃនធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ផ្តល់ជូននូវដំេ ះ្រ យឆ្លងតំបន ់ េទឱយអតិថិ

ជនទងំកនុង និងេ្រក្រសុក ស្រមបត់្រមូវករទូទត ់វនិិេយគ ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ែដលរមួមន្របតិបត្តិករប្តូរ
រូបិយបណ័្ណ បរេទស ជមយួនឹងតៃម្លែដលមនភព្របកួត្របែជង ។ េវទិកថន កត់ំបនរ់បស់ធនគរ បនេបកទីផ រ
រតនគរ ស្រមបអ់តិថិជនេនជំុវញិតំបន់ ៊ ន ែដលមនវត្តមនរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េនកនុង
ចំេ ម ៩ ៃន ១០្របេទស ។ ផលិតផលនិស នទវតថុ និងអ្រ ករ្របក ់គឺជវស័ិយមយួ ែដលមនសក្ត នុពល និង
ែដលធនគរកំពុងសម្លងឹរកេមល េដមបយីកមកបំេពញ និងបេ្រមទីផ រកនុង្របេទសកមពុជ។

មុខងរ្របចៃំថងៃននយក ្ឋ នរតនគរ គឺសហករជមយួអងគភព ជីវកមម េដមបែីស្វងរកឱកសកនុងករ
បេងកន្របកច់ំណូល មរយៈករលកផ់លិតផលរបស់រតនគរ រមួផ ជំមយួនឹងផលិតផលេផ ងៗេទៀត ស្រមប់
្រគបអ់តិថិជន ជីវកមម ពណិជជកមម និងហិរញញ វតថុបុគគល។

កនុងនមជអងគភពគ្ំរទមយួ នយក ្ឋ នរតនគរផ្តល់ថវកិ ស្រមប់ ងតុលយកររបស់ធនគរ មរយៈ
យុទធ ្រស្តៃចន្របឌិត េ យសហករជមយួអងគភព ជីវកមម េដមបធីនឱយបននូវ្របសិទធភព និងករផ្តល់ថវកិ
មយួ្រគប្់រគន ់និងទនេ់ពលេវ  ស្រមបនិ់រន្តរភព ជីវកមម្របចៃំថង។ នយក ្ឋ នរតនគរ កជ៏សមជិកមយួរូប 
កនុងគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និងអកមម េដមបពីិភក អំពីករប៉ះពល់ ងតុលយករ និភយ័
សនទនីយភព និងអ្រ ករ្របក ់និងករកំណតយុ់ទធ ្រស្ត ជីវកមម េដមបសីេ្រមចបននូវសមម្រត រ ង្រទពយ
សកមម និងអកមម េ្រកមក្រមតិមយួ ែដលមន្របសិទធភពខពស់បំផុត។ មុខងរ ថ បន័ហិរញញ វតថុរបស់នយក ្ឋ ន
រតនគរ ្រតូវបនចត់ ងំផងែដរ េដមបរីក នូវទំនកទ់ំនងល្អ និងករេលកកមពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករ ជីវកមម
អន្តរធនគរ កនុងចំេ មធនគរកនុង្រសុក និងបរេទស ែដលកំពុងមន្របតិបត្តិករេនកនុង ្របេទសកមពុជ។ កនុង
េនះមនរមួបញចូ លទងំករជួយស្រមួលដល់ដំេណ រករ ៃនករ យតៃម្ល និភយ័ឥណទនរបស់ភគីៃដគូ និង
សំេណ សំុក្រមតិឥណទន ថ បន័ហិរញញ វតថុ។

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
េស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងរតនគរ

េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម និងរតនាគារ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១៩

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម

េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមមរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ 
មនភរកិចចចមបងកនុងករ្រគប្់រគង្របកប់េញញ  និងឥណទនរបស់អតិថិជន 
្រសប មកំេណ នធុរៈកិចច េនកនុង្របេទសកមពុជ។ េស កមមហិរញញ វតថុ
ពណិជជកមម តំ ងឱយែផនកដសំ៏ខនម់យួៃនសកមមភព ជីវកមមទូេទ
របស់ធនគរ ែដលមន ៥៤% ៃនឥណទនសរុប និង ៤៣% ៃន្របក់
បេញញ សរុបរបស់ធនគរ។ 

េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម េធ្វ្របតិបត្តិករេន្រគបប់ ្ត ញ ខ
ទងំ ១១ កនុង្របេទសកមពុជ ទនទឹមនឹងេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល។

សមិទ្ធផលេនៅឆាំ២០១៥
េនចុងឆន  ំ ២០១៥ ឥណទនរបស់េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម

មនចំនួនដល់េទ ១៤៣,៣៨ នដុ ្ល រ េមរកិ េហយ្របកប់េញញ 
មនចំនួនដល់េទ ១២៣,៩៦ នដុ ្ល រ េមរកិ។ េយងមនេសចក្តី
េ មនស រកី យយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះកំេណ នខងេលេនះ ជមយួនឹង
គុណភព្រទពយសកមមរបស់េយង េ យពុំមនឱនភពៃនឥណទន ចប់ ងំ
ពីេពលចបេ់ផ្តមបេងកតធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ មក។

កនុង្របតិបត្តិករឆន ទីំ៥េនះ េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមមបនបន្ត
ករប ្ត កទុ់នេលេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ និងធនធនមនុស សំេ បេ្រម
អតិថិជនឱយកនែ់តល្អ្របេសរេឡង។ ្រកុមេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម 
មនសមជិក ចំនូន ២៥នកេ់នដំ ចឆ់ន  ំ២០១៥។ ្រកុមករងរទងំ
អស់របស់េយង គឺសុទធែតជបុគគលិកជនជតិែខមរ ែដលឆ្លុះបញច ំងអំពី
េគលករណ៍យូរអែង្វង ៃនករអភវិឌ េទពេកសលយថន កដ់ឹកន ំ របស់ធនគរ
សីុ យអិមប៊ ី្រគុប កនុងទីផ រដសំ៏ខនរ់បស់េយង។ 

េស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម នឹងបន្តករអភវិឌ េទពេកសលយរបស់
បុគគលិកកនុង្រសុក មរយៈករេផទរជំនញឯកេទស និងបេចចកវទិយេទ
មស្តង់ រអភបិលកិចច្រកុមហុ៊ន។ េយងមនក្តីេ មនស រកី យជមយួ

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប ចំេពះករផ្តល់ករែណនដំល់្រកុមរបស់
េយង និងបង្ហ ញពីចំេណះដឹងជំនញៃនែផនកជេ្រចន មរយៈកមមវធិី
បណ្តុ ះប ្ត លឯកេទស និងករេ្រជសេរ សបុគគលិកជនខ់ពស់ មកពីទូទងំ
ប ្ត ្របេទស ៊ ន។ បុគគលិកកនុង្រសុករបស់េយង បនទទួលផល
្របេយជនយ៉៍ងទូលំទូ យ មរយៈបទពិេ ធន ៍ និងចំេណះដឹង
មកពី សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប េហយេយងនឹងបន្តករអនុវត្តដល៏្អ្របេសរទងំ
េនះ ឱយ្រសប មបរបិទ និងទីផ រកនុង្រសុក។

ែផនការស្រមាប់ឆាំ២០១៦
េយងនឹងបន្តព្រងឹងេទមុខេលមូល ្ឋ នដរ៏ងឹម ំស្រមបឆ់ន ២ំ០១៥កនុង

េគលបំណងបេងកន្របកច់ំេណញរបស់េយងេទ្វរេឡង កនុងឆន ២ំ០១៦េនះ។
កររកីចេ្រមនរបស់េយង គឺ ្រស័យេទេលកំេណ នឥណទន និង្របក់
បេញញ ជចមបង និង មរយៈករបន្តេធ្វឱយកនែ់ត្របេសរេឡង អំពីសមតថភព
ធនគរ ្របពន័ធ្របតិបត្តិករ និងដំេណ រករធនគររបស់េយង។ េយងនឹង
បន្តព្រងីកកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល េដមបេីលកកមពស់ធនធនមនុស របស់េយង 
ែដលជធនធនដសំ៏ខនប់ំផុតរបស់ធនគរ។ េយងនឹងបន្តបេងកតផលិតផល
ថមីៗ និងេធ្វឱយកនែ់ត្របេសរេឡង ស្រមបផ់លិតផលែដលកំពុងែតមន
្រ ប ់េដមបបីេ្រមដល់សហគមន៍ ជីវកមមកមពុជ។

ទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចចកមពុជ កនុងឆន ២ំ០១៦ មនលកខណៈវជិជមន េហយេយង
មនជំេនឿេជឿជកថ់ កររកីចេ្រមនរបស់េយង ្រសប មករេកនេឡង
នូវត្រមូវករស្រមបផ់លិតផលណ និងេស កមមធនគរ។ េយងកប៏នដឹង
ផងែដរ ចំេពះកំេណ នៃនចំ ប់ រមមណ៍ េលករវនិិេយគ េនកនុង

ចំេ មវនិិេយគិនកនុង្រសុក និងបរេទស។ េហយេយងនឹងែផ្អកេទេល
ប ្ត ញតំបន់ ៊ ន ែដលគម នគូេ្រប បរបស់ សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប កនុង
ករស្រមបស្រមួលករេធ្វ ជីវកមម និងរហូំរវនិិេយគ ែដលនឹងផ្តល់ផល
្របេយនដ៍ល់េសដ្ឋកិចច និង្របជជនកមពុជ។

ផលិតផលេសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់
រួមមាន៖
១.  ឥណទនមនកលកំណត់
២.  ឥណទនវបិរូហ៍
៣.  ឥណទនស្រមបទុ់នបង្វិល (Revolving Credit)
៤.  លិខិតធន
៥.  លិខិតឥណទន
៦.  ផលិតផល និងេស កមមហិរញញបបទនពណិជជកមមេផ ងៗ
៧.  គណនីចរន្ត
៨.  ្របកប់េញញ មនេពលកំណត់
៩.  គណនីរូបិយបណ័្ណ បរេទស
១០. គណនីបេញញ ទុកកនុងៃដតតិយជន

២



២០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល

េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ឆន  ំ២០១៥ គឺជឆន  ំែដលេជគជយ័បំផុត ស្រមបន់យក ្ឋ នេស
កមមហិរញញ វតថុបុគគល េ យសេ្រមចលទធផលេលសពីែផនករ េល
េគលេ ហិរញញ វតថុទងំអស់ ដូចជ្របកប់េញញ  ឥណទន និង្របក់
ចំេណញ េហយ្រសបេពលជមយួគន េនះែដរ នយក ្ឋ នេស កមម
ហិរញញ វតថុបុគគល ចរក បននូវឥណទនមនិដំេណ រករ ឱយេនកនុង
ក្រមតិសូនយ។ 

េដមបបីំេពញត្រមូវករអតិថិជន នយក ្ឋ នេស កមមហិរញញ វតថុ
បុគគល បនែណនផំលិតផល និងេស កមមបីធំៗ ្រពមទងំព្រងឹង 
្របតិបត្តិករឱយបនកនែ់តេលឿន េដមបេីលកមពស់េស កមមអតិថិជន
ឲយកនែ់ត្របេសរេឡង។ 

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆាំ២០១៥ 
• ្របកប់េញញ េកនេឡង២៥% ពីឆន ២ំ០១៤

• កមចេីកនេឡង៥៣% ពីឆន ២ំ០១៤

• ែណនេំស កមមធនគរ ម្របពន័ធឌីជីថល 

មរយៈករផ្តល់នូវេស  ធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធេណត 

េទកនអ់តិថិជនបុគគល និងអតិថិជនមនិែមនបុគគល

• ែណនផំលិតផលបណ័្ណ ឥណទន េដមបបំីេពញត្រមូវករ

អតិថិជន កនុងករទូទតឲ់យកនែ់តងយ្រសួល។

• ែណនគំណនីសន សំ្រមបប់ុ្រតធី  េដមបឲីយឪពុកម្ត យ

សន ្ំរបកស់្រមបអ់នគតកូនៗរបស់គត់

• ផ្តល់េស មទូរសពទ២៤/៧ ដល់អតិថិជន 

• ែកលម្អកមមវធិីឥណទនទិញេគហ ្ឋ ន េ យផ្តល់អ្រ ករ

្របក្់របកួត្របែជង និងកៃ្រមេស កមមកនែ់ត្របេសរ និង

េស កមមកនែ់តេលឿន

• ជមយួពកយេ ្ល ក្របចឆំន  ំ«ខញុ ំេប្តជញ !» េយងខញុ ំមនករេប្តជញ

ចិត្តយ៉ងេមះមុត កនុងករផ្តល់េស កមមជូនអតិថិជនឱយ

បនកនែ់ត្របេសរេឡង េហយបេងកតកមមវធិីេផ ងៗ េដមបី

ព្រងឹងបទពិេ ធនេ៍ស កមមអតិថិជន

េដមបពី្រងឹងបែនថមនូវចំេណះដឹង និងជំនញរបស់បុគគលិកែផនក

លករ់បស់ធនគរ និងេដមបបីេ្រមអតិថិជនឱយបនកនែ់តល្អ្របេសរ 

ធនគរផ្តល់ជូននូវកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លសំខន់ៗ  ដល់បុគគលិក្រគប់

ក្រមតិទងំអស់ដូចជ៖

• «កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល េស កមមអតិថិជនដល៏្អឥតេខច ះ» 

ស្រមបប់ុគគលិកែផនកេស កមមទងំអស់

• «កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លេស កមមឈនមុខ» ស្រមបប់ុគគលិក 

ជួរមុខទងំអស់ 

• «កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល ទម្ល បទ់ងំ៧ ស្រមបម់នុស ែដល 

មន្របសិទធិភពខពស់» ស្រមបអ់នក្រគប្់រគងផទ ល់ទងំអស់

• «កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល អនក្រគប្់រគងដម៏ន្របសិទធភព» 

ស្រមបអ់នក្រគប្់រគងទងំអស់ 

ែផនការរបស់េយើងស្រមាប់ឆាំ២០១៦
េយងមនែផនករព្រងីកប ្ត ញ ខ នមំកនូវផលិតផល និង

េស កមមល្អៗ េដមបបីំេពញត្រមូវករអតិថិជន។ ែផនករទងំេនះ

រមួមនដូចជ៖

• ព្រងីកប ្ត ញ ខ

• ព្រងីកទី ងំស្រមបអ់តិថិជន Preferred េ យបេងកត 

Preferred Centre េន ម ខបែនថមេទៀតេដមបផី្តល់ 

នូវេស កមមឲយកនែ់ត្របេសរ ដល់អតិថិជនជនខ់ពស់ 

របស់េយង 

• ព្រងឹងគុណតៃម្ល េស កមមស្រមបអ់តិថិជនជនខ់ពស់

ទងំអស់

• ែណនផំលិតផលឥណទន និង្របកប់េញញ បែនថមេទៀត



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
២១

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
យុទធ ្រស្ត និងហិរញញ វតថុ

យុទ្ធសា្រស្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ

នយក ្ឋ នយុទធ ្រស្ត និងហិរញញ វតថុ មនតួនទីេរៀបចំ និងអនុវត្តេគលករណ៍ និងនីតិវធិីគណេនយយ េដមបឲីយ្រសប មគំរូស្តង់ រ
គណេនយយកមពុជ និងចបបែ់ដលបនែចកេ យធនគរជតិ ៃនកមពុជ។ នយក ្ឋ នេនះកេ៏ធ្វករវភិគែផនកហិរញញ វតថុ និងេរៀបចំរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុផងែដរ។

េនកនុងករេរៀបចំគណេនយយហិរញញ វតថុ េយងធន ល់ដំេណ រករគណេនយយមនភពចបស់ ស់ តម្ល ភព និងមនករែថទយ៉ំង្រតឹម្រតូវ។ 
ធនគរកធ៏ន្របតិបត្តិ ម្រគបេ់ពល នូវ ល់របយករណ៍ ែដលត្រមូវេ យបទបញញត្តិរបស់ធនគរជតិ ៃនកមពុជ កដូ៏ចជករ្របកសពនធ
ជូននយក ្ឋ នពនធ រ និងេរៀបចំរបយករណ៍យ៉ង្រតឹម្រតូវ និងទនេ់ពលេវ  ស្រមប្់រកុមហុ៊នេម និងគណៈ្រគប្់រគងផងែដរ។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗស្រមាប់ឆាំ ២០១៥
េនឆន ២ំ០១៥ េយងបនជួយដល់ែផនក ជីវកមម កនុងករបេងកននូវេស បណ័្ណ ឥណទន និងេស ធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធេណត Bizlite 

េដមបបីំេពញនូវគម្ល តកនុងករផ្តល់ផលិតផល និងេស កមមរបស់ធនគរេនកនុងទីផ រ។ េយងសន បំន ១០% ពីករចំ យទូេទ (Overheads) 
េលែផនករថវកិរ ែដលជលទធផលពីករ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមតច់ត ់េទេលករចំ យេ យេធ្វឲយ្របកដថ ករចំ យេទកនអ់នកផគតផ់គង់
មនសុពលភព និងបេញច សនូវ ល់ករចំ យ ែដលមនិមនករអនុញញ តចបស់ ស់។ បែនថមេលពីេនះេទៀត ល់ករចំ យែដលបនេធ្វ 
គឺសុទធសឹងែតជករចំ យ ែដលសថិតេនកនុងកញចបថ់វកិ។

ធនគរជតិ ៃនកមពុជ មរយៈ ចរេលខ ប៧.០១៤.៩០៨ ចុះៃថងទី ១៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ បនេសនសំុឱយធនគរ និង ថ បន័ហិរញញ វតថុ
ទងំអស់ កជូ់នរបយករណ៍េន្រតឹមចុងឆន  ំ២០១៥ ស្តីពីែផនករគេ្រមង ករវភិគគម្ល ត និងករ យតៃម្ល េលផលប៉ះពល់េលករអនុវត្ដ 
CIFRS។ ទកទ់ងនឹងបញ្ហ េនះ េយងបនចូលរមួជមយួ្រកុមជំនញករហិរញញ វតថុ្រគុប និង KPMG កមពុជ ស្រមបគ់្ំរទទកទ់ងនឹងជំនញរបស់ 
IFRS េដមបបីំេពញឯក រគេ្រមងរបស់េយង ស្រមបក់រអនុវត្ដ CIFRS ៃនធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ។ េយងបន កជូ់នឯក រ
គេ្រមងរបស់េយង េទធនគរជតិ ៃនកមពុជ មករកំណត។់

កនុងនមជែផនកមយួៃនករេធ្វែផនករ និង្រគប្់រគងេដមទុន េយងបន កប់ញចូ លេដមទុនបែនថមចំនួន ១២ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលកនុងេនះ 
៥ នដុ ្ល រ េមរកិ គឺជេដមទុនែដលជភគហុ៊ន េហយ ៧ នដុ ្ល រ េមរកិ ជបំណុលបនទ បប់ន  ំ េដមបគី្ំរទកំេណ នៃន ជីវកមម
សំខន់ៗ របស់េយង។

ែផនករ ជីវកមមរយៈេពលមធយម T១៨ និងែផនករថវកិស្រមបឆ់ន  ំ២០១៦ ្រតូវបនេធ្វេឡងេនកនុង្រតីមសទី៤ េ យមនករចូលរមួ
ពីនយកែផនក ជីវកមមសំខន់ៗ នីមយួៗ េ យអនុវត្តវធិី ្រស្តពីររមួបញចូ លគន គឺ TOP-DOWN និង BOTTOM-UP។ នយកែផនក ជីវកមម
នីមយួៗ បនេធ្វបទបង្ហ ញពីែផនករ ជីវកមមទងំអស់គន  ជមយួនឹងករពិនិតយេទេលសមទិធិផលករងរកន្លងមក ជូន្រកុម្របឹក ភបិល អំឡុង
េពលកិចច្របជំុពិភក ថន ក្់រគប្់រគង្របចឆំន  ំ(AMD) េនពកក់ ្ត លែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥។

េនែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ េយងបនែណនអំំពីយន្តករកំណតត់ៃម្ល
េផទរមូលនិធិ (FTP) េទកនុងករវភិគ អំពីករអនុវត្តនក៍រងររបស់ 
នយក ្ឋ ន ជីវកមមនីមយួៗ និងករកំណតត់ៃម្លផលិតផល និងេស
កមមរបស់ធនគរ េ យមនករគ្ំរទរបស់អនកជំនញ មកពី Group 
(CBSM) និងជំនួយបេចចកេទស ពីនយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ។

ែផនការស្រមាប់ឆាំ ២០១៦
ឆន ២ំ០១៦៖ េយងនឹងបន្តពិនិតយ និង យតៃម្ល ជថមី េលធនធន 

និងដំេណ រកររបស់េយ់ង េដមបែីកលម្អ្របសិទធភព និងផលិតភព 
សម្រសបេទ មចំណុចខ្ល ងំ និងជំនញរបស់បុគគលិកេយង។

មរយៈករផ ព្វផ យ ពី្រកបខណ្ឌ និយតកមមថមី គឺអនុបត
្រកបខណ័្ឌ សនទនីយភព (LCR) ពីធនគរជតិៃនកមពុជ ែដល្រសប
ម Basel III  េយង្រតូវេធ្វករជមយួ Group (CBSM) េដមបែីក

ស្រមួល FTP របស់េយង ជមយួត្រមូវករ LCR ថមី។

ងរបយករណ៍ថមី នឹង្រតូវបនបេងកតេឡង ្រសប មយុទធ
្រស្ត ជីវកមម រយៈេពលមធយមពីឆន  ំ២០១៦ រហូតដល់ ២០១៨ 

ែដលនឹង្រតូវេបះផ យ ជ្របចសំប្ត ហ៍ ស្រមបក់រ្រគប្់រគង 
ជពិេសសស្រមបន់យកែផនក ជីវកមម។

២



២២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
ធនធន ជីវកមម

ធនធានសាជីវកម្ម

ែផនកធនធន ជីវកមម ទទួលបនទុកទងំែផនកធនធនមនុស  និង
រដ្ឋបល និងករ្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិ។ តួនទីសំខនរ់បស់ែផនកធន
ធនមនុស  គឺរមួមនករេ្រជសេរ សបុគគលិកសក្ត នុពល / ករអភវិឌ
 និងករេធ្វែផនករបុគគលិករបស់អងគភព / ្របករ់ង្វ ន ់និងករ្រគប្់រគង
ករអនុវត្តករងរ / ករសិក  ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអភវិឌ  / 
ករក ងកិត្តិនម ថ បន័ និងករចូលរមួ / េស កមមធនធនមនុស
និងៃដគូ ជីវកមមធនធនមនុស  ឬអនកស្រមបស្រមួលកិចចករធនធន 
មនុស ។

នយក ្ឋ នែផនករដ្ឋបល និង្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិ ចតែ់ចងករងរ
រដ្ឋបលទូេទ ករេរៀបចំគេ្រមង និងករែថរក ្រទពយសមបត្តិ្រកុមហុ៊ន
ដំេណ រករលទធកមម / េដញៃថ្ល និងសន្តិសុខ។

ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី 
ជាថាលបណ្ដុះេទពកាសលយ

ែផនកេស កមមហិរញញ វតថុជវស័ិយ េស កមមជ្រមុញេ យបុគគលិក
េហតុេនះបុគគលិកមនេទពេកសលយ ជគុណ្របេយន្៍របកួត្របែជង
យ៉ងពិត្របកដ។ ដូេចនះេហយេទបធនគរផ្តល់ករយកចិត្តទុក ក ់
ធនបរយិកសករងរមយួ ែដលបុគគលិក្រតូវបនឱយតៃម្ល និង
េលកកមពស់ េដមបពី្រងឹងភពខ្ល ងំរបស់ពួកេគ មរយៈបទពិេ ធន៍
ករងរ និងឱកស។ 
 

បុគ្គលិក និងថាក់្រគប់្រគង 
េនអំឡុងឆន កំន្លងេទេនះ េយងមនក្តីេ មនស រកី យយ៉ង

ខ្ល ងំែដលេយងមន្រកុមករងរដរ៏កី យ និងរងឹមយ៉ំងពិត្របកដ។
េយងបន្តជ្រមុញឱយមនបរយិកសជវជិជមនេនះ មរយៈករបែនថម
តៃម្លេលបទពិេ ធន ៍និងករបេងកតឱកស ស្រមបន់េយជិក។ 
និេយជិកែដលមនសក្ត នុពលខ្ល ងំក្ល  នឹង្រតូវេ្រជសេរ សឱយចូលរមួ
េនកនុងកមមវធិីភពជអនកដឹកន ំរបស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប។

បរិយាកាសការងារ 
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េលកតេមកង និងបណ្តុ ះប ្ត ល

វបបធមសិ៌ក ដល់និេយជិក្រគបរ់ូប។ រេបៀប រៈសិក ររបស់ធនគរ
មនវ ិ លភពយ៉ង ទូលំទូ យកនុងករេលកកមពស់បេងកនចំេណះ 
ដឹង និងជំនញរបស់និេយជិកទងំអស់ េដមបី ចបំេពញភរកិចច
បចចុបបននរបស់ខ្លួន ្របកបេ យ្របសិទធភព កដូ៏ចជករគ្ំរទករ
លូត ស់ ជីពនេពលអនគត។ ធនគរមនជំេនឿថ និេយជិក
្របកបេ យសមតថភព នឹងផ្តល់ផលិតភពករងរខពស់ នឱំយធនគរ
ទទួលបននូវលទធផលករងរល្អ្របេសរ។ េលកពីេនះេទេទៀតធនគរ
កប៏នេរៀបចំករ្របជំុនិេយជិក ជេទៀងទត ់េដមបបីេងកនករចូល
រមួផ្តល់មតិេយបល់ ករែចករែំលក ករែកលម្អជូនដល់ថន កដឹ់កន។ំ 
ធនគរកប៏នផ្តល់កមមវធិីអភវិឌឈនវ៍ជិជ ជីវៈ និងភពជអនកដឹកនកំនុង
តំបន ់េដមបផី រភជ បទ់ំនកទ់ំនងបុគគលិករបស់សីុ យអិមប៊ ីជមយួ
សហេសវកិេផ ងេទៀត េនទូទងំតំបន។់



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
២៣

សវនកម្មៃផ្ទក្នុង

សវនកមមៃផទកនុងមនភពឯក ជយ ពីែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមមេផ ងៗ េល្រគបស់មមភព 
និង្របតិបត្តិករទងំអស់ េហយមនភរកិចច យករណ៍េ យឯក ជយ ជូនេទគណៈកមម ធិករសវនកមម។ 
ករទទួលខុស្រតូវជចមបងរបស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង គឺផ្តល់នូវករ យតៃម្លឯក ជយ េទេលភព
្រគប្់រគន ់ ្របសិទធភព និង្របសិទធផល ៃនករ្រគប្់រគង និភយ័ ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងដំេណ រករ
អភបិលកិចចែដលអនុវត្តេ យគណៈ្រគប្់រគង។ នយក ្ឋ នេនះេធ្វករ យតៃម្លេទេល ថ នភពៃន
ករ្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរ ករអនុវត្តេលករ យតៃម្ល និភយ័ សកមមភព្រតួតពិនិតយ ្របភពពត័ម៌ន 
្របសិទធភពៃនករទំនកទ់ំនង េហយនិងវធិនករ្រគប្់រគង។

ជលទធផលេនកនុងឆន  ំ២០១៥ សវនករៃផទកនុង រមួគន ជមយួសវនករៃន្រកុមហុ៊នេមបនបញចបក់រងរ
ចំនួន ១៨ ែដលបន្រគបដណ្ត បេ់ទេល្របតិបតិ្តករសំខន់ៗ  រមួទងំករេស៊បអេងកតមយួចំនូនផងែដរ។ 
េ យបនទទួល គ ល់ពី រៈសំខន ់កនុងករជ្រមុញបែនថមេទេលករយល់ដឹងអំពី និភយ័ អភបិលកិចច 
និងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង សវនករៃផទកនុងបនេធ្វករបណ្តុ ះប ្ត ល កនុងលកខណៈែចករែំលកេទេលករ
យល់ដឹងពីករ្រតួតពិនិតយ និង និភយ័កនុង ខ េហយនិងករបង្ហ ញពីចំណុចខ្វះខតៃន ខ េទដល់
បុគគលិកសរុបចំនួន ៨៧នក។់

នយក ្ឋ នទីផ រ និងទំនកទ់ំនង េដរតួនទីយ៉ងសំខន ់កនុងករគ្ំរទកមមវធិីទំនកទ់ំនងរបស់ធនគរ 
េដមបេីលកកមពស់ វ របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីេនកនុង្របេទសកមពុជ និងព្រងឹង ្ល កសញញ ឱយមន
ភពសីុសង្វ កគ់ន ។ នយក ្ឋ នេនះ្រតួតពិនិតយេលករទំនកទ់ំនងៃផទកនុង រ ងនយក ្ឋ នេផ ងៗ និង
ទំនកទ់ំនងខងេ្រក េដមបពី្រងីកេករ ្តិ៍េឈម ះ ្រពមទងំជ្រមុញករលកផ់លិតផល និងេស កមមរបស់
ធនគរ។ នយក ្ឋ នេនះកំណតទិ់សេ  កនុងករព្រងឹង ្ល កសញញ ធនគរ ្រពមទងំរេបៀប រៈទីផ រ 
និងទំនកទ់ំនង មរយៈ្រកបខណ្ឌ ច្រមុះមយួ ែដលមនមុខងរជេ្រចន ដូចជផ ព្វផ យពណិជជកមម 
និងទីផ រ / ទំនកទ់ំនង ធរណៈ និង រពត័ម៌ន / គេ្រមងឧបតថមភ និងករេរៀបចំកមមវធិីទីផ រ ្រពមទងំ 
ករ្រគប្់រគងទំនកទ់ំនងៃផទកនុង។

េយងពយយមកំណតឧ់ត្តមភពទីផ ររបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ថជអនកផ្តល់េស កមម
ហិរញញ វតថុ និងជៃដគូពណិជជកមម ែដលភជ បអ់តិថិជនេន្របេទសកមពុជ េទកនៃ់ដគូេនកនុងតំបន់ ៊ ន 
និងអន្តរជតិ។ េយងបនែណន ំ« ៊ នស្រមបេ់ កអនក» ែដលបង្ហ ញពីេគលជំហររបស់េយង ជ
ធនគរនមំុខមយួកនុងតំបន។់ ជលទធផល េយងេនែតបន្តជ្រមុញ និងផ ព្វផ យេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់េយ ង 
ទកទ់ងនឹង ៊ ន ជពិេសស មរយៈេស កមមមយួចំនួន ដូចជ Preferred Centres ស្រមបប់េ្រម
េស អតិថិជនជនខ់ពស់ ប ្ត ញម៉សីុនេអធីអិមកនុងតំបន ់ ្រពមទងំេស កមមធនគរេនទូទងំតំបន់

៊ នមយួចំនួនេទៀត។

ទិភពចមបងរបស់េយងកនុងឆន  ំ២០១៦ រមួមនករបន្តេធ្វឱយ្របេសរេឡង នូវករេលកកមពស់េករ ្តិ៍េឈម ះ
ធនគរ និងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តទីផ រ ស្រមបផ់លិតផល និងេស កមមរបស់ធនគរ េ យករេ្រប
្របស់ប ្ត ញ ធនធន ្រពឹត្តិករណ៍ និងកមមវធិីននរបស់សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប។ េយងពយយមេធ្វឱយ
្របេសរេឡង នូវទំនកទ់ំនងជមយួ្របពន័ធផ ព្វផ យ អភវិឌ េគហទំពរ័របស់េយង ឱយមនរូប ងទកទ់ញថមី 
និងភពងយ្រសួល ្រពមទងំមនវត្តមនេនកនុង្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម កនុងេគលេ េធ្វឱយមន្របសិទធ
ភពទំនកទ់នង ជមយួអតិថិជនរបស់េយង។

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
ទីផ រ និងទំនកទ់ំនង

ទីផសោរ និងទំនាក់ទំនង

២



២៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
ពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ

ព័ត៌មានវិទយោ និង្របតិបត្តិការ

េគលេ សំខនរ់បស់េយង កនុងឆន ២ំ០១៥ គឺបេងកន្របសិទធភព
ករងរៃផទកនុង េដមបេីធ្វឱយបទពិេ ធន្៍របតិបត្តិករធនគរ របស់ 
អតិថិជនកនែ់ត្របេសរេឡង។ េនែខេម  ឆន ២ំ០១៥ េយងបន 
បេងកតេ យខ្លួនឯង និង កឱ់យដំេណ រករ នូវ្របពន័ធ វបិផតថល 
េដមបរីុករកកំណត្់រ  កនុងបញជ ីឃ្ល េំមល្របឆងំករ ងលុយកខ្វក ់
(AML)។ ្របពន័ធេនះេធ្វឱយេយងទទួល បនលទធផលពីបញជ ី ម នរមួ 
ភ្ល មៗ កនុងរយៈេពល្រតឹមែតបុ៉នម នវនិទីប៉ុេ ្ណ ះ។ ្របពន័ធេនះកេ៏ធ្វឱយ 
្របេសរេឡងេ្រចន នូវ្របតិបត្ដិករេស បេ្រមអតិថិជន ម ខនន 
្រពមទងំនយក ្ឋ នពណិជជកមមយុទធ ្រស្ដេផ ងៗេទៀត ែដលត្រមូវ 
ឱយមនករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត AML េទៀតផង។ ្រកុមបេចចកវទិយ
ពត័ម៌ន និង្របតិបត្តិករ (IOD) បនបន្តផ្តល់ និងែកលម្អគេ្រមង្របពន័ធ 
ពត័ម៌ន្រគប្់រគង (MIS) េនកនុងអងគភព។ ្រកុមពត័ម៌នវទិយនិង
្របតិបត្តិករ (IOD) បនបន្តផ្តល់ និងែកលម្អគេ្រមង្របពន័ធ្រគប្់រគង
ពត័ម៌នចំនួន ១៦ គេ្រមងេផ ងេទៀត ែដលបនជួយស្រមួលផងែដរ 
ដល់នយក ្ឋ នពណិជជកមមយុទធ ្រស្តេផ ងៗ េនកនុងករវភិគ
ទិនននយ័របស់ខ្លួន និងត្រមូវករៃនករ កប់ញជូ ន េទ ថ បន័េផ ងេទៀត ។

េនែខកកក  ឆន ២ំ០១៥ េយងបនចបេ់ផ្តម កឱ់យដំេណ រករ 
េស ធនគរ ម្របពន័ធអុីនេធេណត េ យេជគជយ័។ ្របពន័ធេនះ
ផ្តល់េស កមម ស្រមបអ់តិថិជនែដលជ្រកុមហុ៊ន ជីវកមម អតិថិជន
ែដលជ្រកុមហុ៊ន ពណិជជកមម និងអតិថិជនពិេសស េ យអនុញញ ត
ឱយពួកេគេធ្វ្របតិបត្តិករជមយួធនគរបន ២៤ េម៉ងកនុងមយួៃថង 
និង ៧ ៃថងកនុងមយួសប្ត ហ៍។ ករ្រគប្់រគងគេ្រមងេនះ េធ្វេឡងេ យ
ករយិល័យ្រគប្់រគងករផ្ល ស់ប្តូរ (Transformation Office) របស់ 
Group GT និងអនុវត្តេ យ្រកុមករងរគេ្រមង ទងំេនកនុង្របេទស
ម៉េឡសីុ និង្របេទសកមពុជ។

េនកនុងកររមួចំែណកែកលម្អ្របពន័ធ និងផ្តល់េស កមម IOD បន
ផ្តួចេផ្តមឱយមនកររមួបញចូ លគន  និងករ្របមូលផ្តុ ំ server របស់

ខេន មេខត្តទងំ ៤ ្រតឡបម់កមជឈមណ្ឌ លទិនននយ័េម។ 
េនះមនិ្រតឹមែតេធ្វឱយ្របេសរេឡង នូវករែថទ ំ និងរយៈេពលផ្តល់
េស បុ៉េ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ែថមទងំកតប់នថយេពលេវ  កនុងករ ្ត រ 

្របពន័ធេឡងវញិ (system recovery) និងករចំ យេលករជួស
ជុលែថទេំទៀតផង។ ករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំមនិបងកផលប៉ះពល់ដល់
្របតិបត្តិកររបស់អនកេ្រប្របស់េឡយ េ យ រមនករភជ ប្់របពន័ធ
េលប នេលឿនរចួជេ្រសច រ ង ខនីមយួៗ។

្រកុម្រតួតពិនិតយករធន្របពន័ធបេចចកវទិយពត័ម៌នរបស់េយង
ែដលជ្រកុម្រតួតពិនិតយឯក ជយ សថិតេ្រកមនយក ្ឋ នបេចចកវទិយ
ពត័ម៌ន និង្របតិបត្តិករ ែដល្រកុមេនះេផ្ត តេទេល និភយ័
្របតិបត្តិករ បនបញចបកិ់ចចករ ចំនួន ១៥ េនឆន  ំ ២០១៥។ 
លំ ត្់រតួតពិនិតយទងំេនះ មនិ្រតូវបនកំណត ់ ចំេពះែត IOD 
េឡយ ប៉ុែន្តក្៏រគបដណ្ត បេ់ល្របតិបត្តិកររបស់ ខននផងែដរ
កនុងបំណងផ្តល់ករ្រគប្់រគងករកតប់នថយផលប៉ះពល់ ែដល្រតូវបន
ចង្អុល្របប ់និងេដមបធីនករេធ្វឱយ្របេសរេឡង ឥតឈបឈ់រ  
ខណៈេពល ជីវកមមកំពុងែតរកីចេ្រមន។ 



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
២៥

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
ករ្រគប្់រគង និភយ័

ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ

ធនគរចតទុ់កថករ្រគប្់រគង និភយ័ គឺជធតុមយួយ៉ងសំខន់
ៃន ជីវកមមរបស់ធនគរ េហយបញចូ លវបបធម៌ និភយ័ដតឹ៏ងរុងឹ េទកនុង
្របតិបត្តិករ និងដំេណ រករសេ្រមចចិត្តរបស់ធនគរ។ ជមយួនឹងករ
យល់ដឹងពីអតថ្របេយជន ៍ ៃនករ្រគប្់រគង និភយ័ ស្រមបធ់នគរ 
េដមបសីេ្រមចបននូវកំេណ ន ែដល ច្រទ្រទងប់ន ្រកុមករងរ្រគប្់រគង 

និភយ័ បនចូលរមួ ងំពីដំ កក់លដំបូង ៃនករអនុវត្ត និភយ័
េដមបផី្តល់នូវទស នៈឯក ជយ និងមតិេយបល់ រមួមនករ យតៃម្ល
ផលិតផលថមី ករកំណតយុ់ទធ ្រស្ត ករ យតៃម្លឥណទន ៘ 

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ែដលជែផនកមយួ ៃនសីុ យអិមប៊ ី
្រគុប បនបញចូ លនូវ្រកបខណ្ឌ  ្រគប្់រគង និភយ័ទូេទមយួ ស្រមប់
សហ្រគសទងំមូល (EWRM) េដមប្ីរគប្់រគង និភយ័ និងឱកសរបស់
ខ្លួន។ ្រកបខណ្ឌ ្រគប្់រគង និភយ័ទូេទ ស្រមបស់ហ្រគសទងំមូល 
ផ្តល់ជូន្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈ្រគប្់រគងរបស់ខ្លួន នូវឧបករណ៍មយួ
េដមបេីធ្វករ្របេមលេមលទុកជមុន និង្រគប្់រគង និភយ័ែដលមន្រ ប់
និង និភយ័ែដល ចនឹងេកតមន េ យេធ្វករពិចរ  េទេលករ
ែកែ្របនូវទ្រមង់ និភយ័ ្រសប មករផ្ល ស់ប្តូរ យុទធ ្រស្ត ជីវកមម 
បញញត្តិចបប ់និងសកមមភពករងរេពញមយួឆន ។ំ

គណៈកមម ធិករ និភយ័ គឺជគណៈកមម ធិករមយួ ែដលទទួល
សិទធិអំ ច ពី្រកុម្របឹក ភបិល និង យករណ៍ េទ្រកុម្របឹក ភបិល 
នូវ ល់បញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគង និភយ័។ គណៈកមម ធិករ និ
ភយ័្រតូវជួប្របជំុជេរៀង ល់ែខ េដមប្ីរគប្់រគង និង្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត 
េល ល់សកមមភព្រគប្់រគង និភយ័របស់ធនគរ។ 

គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ េធ្វរបយករណ៍ជូនគណៈកមម ធិករ 
និភយ័ នូវ ល់បញ្ហ ទកទ់ងនឹងករងរឥណទនរបស់ធនគរ។ គណៈ

កមម ធិករឥណទនកមពុជ េរៀបចំករ្របជំុ ពិភក ជេរៀង ល់សប្ត ហ៍
េ យទទួលបនសិទធិអំ ច ពី្រកុម្របឹក ភបិល កនុងករពិចរ
និងសេ្រមចេលសំេណ ឥណទន។

ហានិភ័យឥណទាន
និភយ័ឥណទន សំេ ដល់លទធភពៃនករខតបង ់េ យ រ

អតិថិជនែដលមនបំណុលជមយួធនគរ មនិបនបំេពញកតព្វកិចច កនុង
ករទូទតស់ងមកធនគរវញិ មករសនយ។ និភយ័ទងំេនះេកត
េឡងពីករផ្តល់កមច ីករផ្តល់ហិរញញបបទនពណិជជកមម ្រពមទងំករសនយ
ផ្តល់កមចដីល់អតិថិជន ស្រមបេ់្រប្របស់ចំេពះភគីទី៣ ដូចជករេចញ
លិខិតធនជេដម។ និភយ័ឥណទន ែដលសថិតេ្រកមធនគរ ្រតូវ
បន្រគប្់រគងេ យមគគុេទសកេ៍គលនេយបយឥណទន (CPG) / នីតិ
វធិីឥណទន (CPM) និងចបបព់ណិជជកមមឥណទន។ ធនគរ សីុ យ
អិមប៊ ីភអីិលសីុ េទបែតបនអភវិឌ េគលនេយបយ និភយ័ឥណទន
ស្រមបឥ់ណទនមនិែមនបុគគល ែដល្រតូវបនអនុវត្ត  េលសកមមភព
ឥណទនមនិែមនបុគគលទងំអស់។

េដមប្ីរបកដថ សំេណ សំុឥណទនទងំអស់ពិតជទទួលបនករ
យតៃម្លឯក ជយ ករអនុមត័ឥណទនទងំអស់ទមទរករេបះេឆន ត

សេ្រមចចិត្ត ពីបុគគល យតៃម្ល និភយ័។ មរយៈករព្រងឹងសមតថភព
បុគគលិក ធនគកប៏នបេងកតអនកជំនញ យតៃម្លរមួគន  េដមបេីធ្វឱយ្របេសរ
ៃនសំេណ សំុឥណទន។ ែផនក្រគប្់រគង និភយ័ឥណទនរបស់នយក ្ឋ ន 
្រគប្់រគង និភយ័ បំេពញតួនទីឯក ជយ កនុងករ យតៃម្លសំេណ សំុ 
ឥណទន មុនេពល កជូ់នឱយគណៈកមម ធិករឥណទន េដមបេីធ្វករ
ពិចរ  និងសេ្រមច។

ហានិភ័យសាច់្របាក់ងាយ្រសួល
ច្់របកង់យ្រសួល គឺជលទធភព ច្់របករ់បស់ធនគរ កនុង

ករបេងកនបែនថម្រទពយសកមម េហយ ចបំេពញកតព្វកិចចសំណង េនេពល
ដល់កលកំណតស់ង េ យពុំមនករខតបង ់េ យ្របករ មយួ។ 

និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល គឺជ និភយ័ ែដលធនគរ្របឈម 
កនុងករេ្រប្របស់្របកប់េញញ រយៈេពលខ្លី េដមបផី្តល់ជឥណទន រយៈេពល 
ែវង។ ធនគរកប៏នត្រមូវឱយអនុវត្ត មចបប ់ែដលបនកំណតផ់ងែដរ។

និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួលជចមបង ្រតូវបនេធ្វករ ម ន
និង្រគប្់រគងេ យែផ្អកេលមូល ្ឋ ន ៃនករពយកររហូំរ ច្់របក ់ មរយៈ 
របយករណ៍កលបរេិចឆទ្រទពយសកមម ្រទពយអកមម កតព្វកិចចេ្រក ង 
តុលយករ និងនិស នទវតថុេទ មអំឡុងេពលេផ ងៗគន  ទងំេ្រកម ថ នភព
ជីវកមមធមម  និង ថ នភពមនវបិត្តិ។

នយក ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័មនករទទួលខុស្រតូវ កនុងករ្រតួត
ពិនិតយ ម នេ យឯក ជយ េលទ្រមង់ និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល
និងេរៀបចំរបយករណ៍្របចែំខ ជូនគណៈកមម ធិករ និភយ័ េដមបឱីយ
ធនគរេធ្វករ្រគប្់រគង ថ នភព ច្់របកង់យ្រសួលរបស់ខ្លួន ស្រមប់
បំេពញត្រមវករ្របតិបតិ្តករ្របចៃំថង និងត្រមូវករែផនកចបប ់ ែដលបន
កំណតផ់ងែដរ។

ហានិភ័យ្របតិបតិ្តការ
និភយ័្របតិបតិ្តករ រមួមន និភយ័េលករខតបងេ់ យផទ ល់

ឬេ យ្របេយល ែដលប ្ត លមកពីកង្វះខត ឬប ជយ័ៃនដំេណ រករ
ខងកនុង និងនីតិវធិីបុគគលិក ្របពន័ធកំុពយូទរ័ និងក ្ត ពីខងេ្រក។

យុទធ ្រស្ត្រគប្់រគង និភយ័្របតិបតិ្តកររបស់ធនគរ សីុ យ
អិមប៊ ី ្រគុប គឺេផ្ត តេលគេ្រមងែផនករ និភយ័ដរ៏ងឹម ំ ែដលជេគល
ករណ៍ែណន ំនិងជទស នវស័ិយដល៏្អ រមួទងំជ្របពន័ធអភបិលកិចចដ៏
ល្អ្របេសរមយួ េដមបបីណ្តុ ះនូវវបបធម្៌រគប្់រគង និភយ័មយួ មែបប
បុេរសកមម្រគបេ់ពលជនិចច កនុងករ្រគប្់រគង និភយ័្របតិបតិ្តករ។ 

នយក ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័ ្របតិបតិ្តករែតងេធ្វករែណនផំ្តល់
េយបល់ និង ម នដល់្រគបែ់ផនក េដមបធីនឱយបន ល់គេ្រមង
នីមយួៗ និងដំេណ រកិចច្របតិបតិ្តករ្របចៃំថងរបស់ធនគរ ្រតូវបនេធ្វេឡង 
ឱយ្រសបេទ មេគលករណ៍ និងនីតិវធិីែដលបនកំណត។់ ្រគបែ់ផនក
ទងំអស់របស់ធនគរ មនតួនទីធនឱយបននូវករអនុវត្ត យ៉ងខជ បខ់ជួន 
នូវ ល់បទបបញញ តិ្ត និងេគលនេយបយ ែដលមនរបស់ធនគរ និង
ធនគរជតិៃនកមពុជ។

ហានិភ័យទីផសោរ
និភយ័ទីផ រសំេ េទេល និភយ័ ែដលេធ្វឱយខតបងេ់ យ

រករែ្រប្របួលេលតៃម្លមូលធន អ្រ ករ្របកេ់លទីផ រ ភគរយៃន
្របកច់ំេណញឥណទន អ្រ ប្តូរ្របកប់រេទស តៃម្លទំនិញ ្រពមទងំសូចន 
ករេផ ងៗ ែដលកំណតត់ៃម្លទីផ រជទូេទ។ បចចុបបននធនគរពំុមនរក
ទុកនូវរហំរូបិយបណ័្ណ បរេទស ដូចេនះទំហំ និភយ័ទីផ ររបស់ធនគរ 
្រតូវបនរក េនកនុងក្រមតិមយួដទ៏បបំផុត េ យ រសកមមភពទូេទ
របស់ធនគរ មនផ្តល់កមចនីិងទទួល្របកប់េញញ  ែដលមនកលបរេិចឆទ 
និងអ្រ ករ្របកខុ់សៗគន  ដូេចនះធនគរពំុ ចេចៀសផុតពី និភយ័
អ្រ ករ្របកប់នេឡយ។ និភយ័អ្រ ករ្របកជ់ចមបងេកតេឡង
ពីភពខុសគន ៃនកលបរេិចឆទ និងករកំណតអ់្រ ករ្របកេ់ឡងវញិ។

និភយ័អ្រ ករ្របក ់នេពលបចចុបបនន ្រតូវបន ស់ែវងេ យ
របយករណ៍គម្ល តេវទយិតភព ៃនអ្រ ករ្របក។់ នយក ្ឋ ន្រគប្់រគង

និភយ័ ទទួលខុស្រតូវេលករ្រតួតពិនិតយ និង ម នទ្រមង់ និភយ័
អ្រ ករ្របករ់បស់ធនគរេ យឯក ជយ។

២



២៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម រមួមននីតិកមម ្របតិបត្តិ ម 
និងេលខធិករ្រកុមហុ៊ន។ នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ មមន
តួនទី្រតួតពិនិតយេលទិដ្ឋភព ែផនកចបបៃ់នសកមមភព ែដលអនុវត្ត
េ យធនគរ និងទទួលខុស្រតូវេលករស្រមបស្រមួល ផ្តល់ដំបូនម ន
និងពិនិតយេមលេលែផនក ជីវកមម ្រពមទងំែផនកគ្ំរទ ជីវកមម េដមបី
ធនករអនុវត្តអនុេ ម េទ មចបបប់ទបបញញត្តិ និងេសចក្តីែណនំ
េផ ងៗ។ ្រសប មអភបិលកិចចល្អ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មេធ្វករ
យករណ៍េ យឯក ជយេទកន្់រកុម្របឹក ភបិល េហយែផនករ

ករងរ្របតិបត្តិ ម្របចឆំន  ំ ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងរេបៀប រៈ្របជំុ 
និងសំុករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ។ ជមយួមុខងរ
ជេលខធិករ្រកុមហុ៊ន ពួកេយងបន្តផ្តល់ករគ្ំរទេទដល់្រកុម្របឹក
ភបិល កដូ៏ចជផ្តល់ ដំបូនម នេលបញ្ហ ្រគប្់រគងេផ ងៗ េទឱយ្រគប់
ែផនកពកព់ន័ធទងំអស់ ែដលរមួមនត្រមូវករែផនកចបប ់និងបទបបញញត្ត ិ
្រពមទងំតួនទី និងកតព្វកិចចេផ ងៗេទៀត របស់្រកុម្របឹក ភបល។

ប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះ នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម បន
ខិតខំ្របឹងែ្របង េដមបេីធ្វឱយបទ ្ឋ នអភបិលកិចចេគលនេយបយ 
នីតិវធិី ករ្របតិបត្តិ ម និងករអនុវត្តេផ ងៗ មនភពល្អ្របេសរ
េឡង ស្រមប្់រគបែ់ផនកទងំអស់េនកនុងធនគរ។

េនកនុងឆន  ំ២០១៥ េនះ មនបទបបញញត្តិថមីៗមយួចំនួន បនចូល
ជធរមន េហយនយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម មនតួនទី
ចមបងកនុងករធនថ ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមម ែដល
ពកព់ន័ធ កដូ៏ចជបុគគលិកទងំអស់េនកនុងធនគរ បនដឹង និងេគរព
មកតព្វកិចច ្រពមទងំយកចិត្តទុក កេ់លផលប៉ះពល់ ៃនបទបប

ញញត្តិទងំេនះ។ នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម បនចូលរមួ
យ៉ងសកមម េនកនុងគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍និង្រកុមករងរេផ ងៗ
េដមបធីនថកតព្វកិចចរបស់ធនគរ ែដលត្រមូវេ យបទបបញញត្តិ្រតូវ
បនអនុវត្ត ដូចជកតព្វកិចចពកព់ន័ធនឹងចបប ់ ស្តីពីករ្របឆងំករ
សម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម (AML/CFT) ្រពមទងំបញញត្តិស្តី
ពីករ្របតិត្តិ មពនធគណនីបរេទសរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ (FATCA)។ 

ទនទឹមនឹងេនះែដរ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម េធ្វករយ៉ងជិតសនិទធ 
ជមយួនយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ េដមបអីភវិឌ ្របពន័ធ្រគប្់រគងពត័ម៌ន 
(Management Information System) ស្រមបក់រ ម នករ
ជូនដំណឹងអំពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 
(AML/CFT) និង វ រ និភយ័អតិថិជន។

ករបណ្តុ ះប ្ត ល គឺជករេផ្ត តសំខនម់យួផងែដរ ស្រមប់
នយក ្ឋ ន។ នយក ្ឋ ននីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម បនេរៀបចំកមមវធិី 
បណ្ដុ ះប ្ដ លពកព់ន័ធ នឹងករ្របតិបត្តិ ម បនចំនួន ២៩ េលក 
ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម (AML/CFT) 
ចំនួន ៤០ េលក និងកមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ លពកព់ន័ធនឹងចបប ់និងបទ 
បបញញត្តិេផ ងៗ របស់្របេទសកមពុជ និងឯក រត្រមូវ មចបប់
ស្រមប្់របតិបតិ្តករធនគរមយួចំនួនេទៀត េទដល់បុគគលិករបស់
ធនគរ េន ជធនីភនេំពញ និងប ្ត េខត្ត ែដលមន ខធនគរ
ទងំអស់ ្រពមទងំបនេធ្វករពិនិតយេឡងវញិ ដល់ទីកែន្លងេល
ករ្របតិបត្តិ មចបប ់ និងករ្រតួតពិនិតយ េលករេធ្វេតស្តខ្លួនឯង 
(Self-testing) របស់ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមមចំនួន១៨ 
ែផនក េហយគ្ំរទនយក ្ឋ ន េដមបធីនថ ដំេណ រករ និងនីតិវធិី
របស់ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមម គឺអនុេ មេទ មចបប ់
បទបបញញត្តិ និងេសចកី្តែណនែំដលពកព់ន័ធ។ 

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
នីតិកមម និង្របតិបត្តិ ម

នីតិកម្ម និង្របតិបត្តិតាម



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
២៧

ការពិនិតយមើលធុរកិច្ច
ករយិល័យនយកចតក់រទូេទ

ការិយាល័យនាយកចាត់ការទូេទៅ

ករយិល័យនយកចតក់រទូេទ (GMO) ជអងគភព ជីវកមមថមីមយួ ែដលបនបេងកតេឡង កលពី 
េពលថមីៗេនះ េហយ យករណ៍េទកនន់យកចតក់រទូេទ។ េនេ្រកម GMO មនអងគភពគ្ំរទ
ចំនួនបីគឺ អងគភពអភវិឌ នផ៍លិតផល អងគភពគុណភពេស កមម និងអងគភពេស កមមឌីជីថល។ ជ
េគលករណ៍ GMO ស្រមបស្រមួល និង្រតួតពិនិតយរហូំរកិចចករៃផទកនុង ្របពន័ធ និងេគលនេយបយ េដមបី
ឱយមន្របសិទធផល្របតិបត្តិករកនែ់ត្របេសរ និងករអនុវត្ត ្របកបេ យ្របសិទធភពៃនគំនិតផ្តួចេផ្តម
នន កនុងចំេ មនយក ្ឋ នពកព់ន័ធេផ ងេទៀតកនុងធនគរ។ ករយិល័យេនះកទ៏ទួលខុស្រតូវកនុង
ករព្រងឹង និងព្រងីកផលិតផល និងេស កមម្របកបេ យភពៃឆន្របឌិត ស្រមបអ់តិថិជនរបស់ធនគរ
សីុ យអិមប៊ផីងែដរ។

អង្គភាពអភិវឌឍន៍ផលិតផល
អងគភពអភវិឌ នផ៍លិតផល គឺជែផនកដសំ៏ខនៃ់នសកមមភព ជីវកមមរបស់ធនគរ។ េគលបំណង 

របស់អងគភព េនះ គឺេដមបជីួយជ្រមុញធនគរឱយរក បននូវភព្របកួត្របែជង និងបន្តបេងកនចំែណកទីផ រ
េ យេធ្វករែណនផំលិតផល និងេស កមមថមីៗបែនថមេទៀត េដមបបីំេពញត្រមូវករអតិថិជន និងេដរឱយ
ទនទ់ីផ រ។ អងគភពអភវិឌ នផ៍លិតផលទទួលខុស្រតូវ ចំេពះករស្រមបស្រមួលជ្របច ំ្រតួតពិនិតយ និង
ែថរក ផលិតផលរបស់ធនគរឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

អង្គភាពគុណភាពេសវាកម្ម
ករទទួលខុស្រតូវរបស់អងគភពគុណភពេស កមម រមួមនករ្រតួតពិនិតយេលករព្រងឹងេគលនេយបយ 

និងនីតិវធិី េដមបធីនបននូវ្របសិទធផលៃនេគលនេយបយ និងនីតិវធិីទងំេនះ។ អងគភពេនះកធ៏ន
ផងែដរថ ករ្រតួតពិនិតយ និភយ័ គឺ្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភពយ៉ងពិត្របកដ។ អងគភព
គុណភពេស កមមគ្ំរទចំេពះ្របពន័ធ និងដំេណ រករ្របកបេ យ្របសិទធភព និងធនឱយបននូវភព

សម្រសបៃនផលិតផលថមី។ អងគភពេនះកទ៏ទួលខុស្រតូវចំេពះករផ្តួចេផ្តមកមមវធិី ស្រមបក់រែកលម្អេស កមម 
និងករក ងសមតថភព ស្រមបប់ុគគលិកែផនកេស កមមទងំអស់ផងែដរ។ កនុងឆន ២ំ០១៥ អងគភព
គុណភពេស កមម បនេធ្វឱយ្របេសរេឡងនូវគុណភពេស កមម របស់ធនគរសីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ 
គួរឱយកតស់មគ ល់ េ យមនករព្រងឹងយ៉ងខ្ល ងំ េនកនុងដំេណ រករ និង្របពន័ធរបស់ធនគរ។

អង្គភាពេសវាកម្មឌីជីថល
អងគភពេស កមមឌីជីថលជែផនកសនូលមយួៃនសកមមភព ជីវកមមរបស់ធនគរ េដមបរីក នូវភព 

្របកួត្របែជង និងបន្តបេងកនចំែណកទីផ រ េ យេធ្វករែណនផំលិតផល និងេស កមមថមីៗបែនថមេទៀត 
េដមបបីំេពញត្រមូវករអតិថិជន និងឱយេដរទនក់រវវិត្តែផនកបេចចកវទិយ។ អងគភពេនះ្រតួតពិនិតយេលេស
កមមធនគរឌីជីថល និង្រគប្់រគងករផ្តល់េស កមមរបស់ែផនកេនះ។

ែផនករឆន  ំ២០១៦ របស់េយង គឺបន្តព្រងឹងករផ្តល់ជូនេស កមមអតិថិជនឱយបន្របេសរបំផុត មរយៈ
ករព្រងឹងយន្តករ្របសិទធភពៃន្របតិបត្តិករ និងន នុវត្តន។៍ េយងខញុ ំមនេគលបំណងបេងកតផលិតផលថមី
បែនថមឱយសម្រសបនឹងត្រមូវករទីផ រ ព្រងឹងករអភវិឌ េស ធនគរឌីជីថល និងបន្ត ព្រងឹងគុណភព
េស កមម ្រសប មេសចក្តី្របថន របស់េយង កនុងករខិតខំបែនថមេទៀត េដមបបីំេពញចិត្ត និងត្រមូវករ
របស់អតិថិជន។

២
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អនគតរបស់េយងរមួគន





៣០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

កម្មវិធីសេមាធផលិតផល

កមមវធិីសេមព ធជផ្លូវករ បណ័្ណ ឥណទន 
CIMB PREFERRED VISA PLATINUM
ៃថងទី១៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ 
េនស ្ឋ គរ សូហ្វីែតល

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនេបកសេមព ធជផ្លូវករ 
នូវផលិតផលថមីលំ បខ់ពស់របស់ខ្លួន េ យមនករចូលរមួ
ពីអតិថិជន Preferred របស់ធនគរ ចំនួន ២០០នក ់
េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តមអគគេទ ភបិលរង ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ និង្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ៃនធនគរ 
សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ។

កមមវធិីសេមព ធជផ្លូវករ PREFERRED 
CENTRE ខផ រេហងលី
ៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ 
េនធនគរសីុ យអិមប៊ ី

ខផ រេហងលី ជធនីភនេំពញ

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនេបក
សេមព ធជផ្លូវករ Preferred Centre ថមី
េ យមនករចូលរមួ ពីអតិថិជនយ៉ងេ្រចន
កុះករ។ ្រពឹត្តិករណ៍េនះ គឺេដមបអីបអរករ
សេមព ធ Preferred Centre ថមី និងេដមបែីថ្លង
អំណរគុណ ចំេពះករគ្ំរទរបស់អតិថិជន 
Preferred។

កមមវធិីសេមព ធជផ្លូវករ គណនីកុមរ
ៃថងទី០៦-០៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥ 
េន MAJOR CINEPLEX ផ រទំេនបអីុអន

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនេបកសេមព ធ
ផលិតផលថមីជផ្លូវករ គឺគណនីកុមរ េ យមន
ករចូលរមួពីអតិជនរបស់ធនគរ យ៉ងេ្រចន
កុះករ ែដល្រប្រពឹត្តេទ ្របកបេ យភព
រកី យ រមួមនករបេ្រមជូនេភសជជៈ និង រ 
ករ្របឡងសមតថភព និងទីធ្ល េលងកម ន្ត
ស្រមបកុ់មរផងែដរ។

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៣១

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ

កិចច្របជំុ TOWN HALL ឆន  ំ២០១៥
ៃថងទី១៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥

បុគគលិក និងគណៈ្រគប្់រគងរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បន
ជួបជំុគន  េនកនុងកិចច្របជំុ Town Hall ឆន ២ំ០១៥ េដមបែីចករែំលក ន ៃដ 
េរៀនសូ្រតពីគន េទវញិេទមក និងេរៀបចំែផនកររមួគន  ស្រមបឆ់ន បំនទ ប។់

្រពឹត្តិករណ៍ LOGISTICS: CAMBODIA’S 
NEW GROWTH ENGINE
ៃថងទី០៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ េន ជធនីភនេំពញ

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ បនចូលរមួសហករឧបតថមភដល់
េវទិកថន កត់ំបនេ់លកទី៣ ែដលេរៀបចំេ យសមគមមតិ្តភពកមពុជ
ៃថ កនុងេគលបំណងព្រងឹងទំនកទ់ំនង ជមយួមច ស់កមមវធិី និងេលក
កមពស់ ្ល កសញញ របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី កនុងចំេ មអនកចូល
រមួ។ ធនគរជតិៃនកមពុជ និង្របធន្រកុម្របឹក ភបិលៃនធនគរ 
សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ។

្រពឹត្តិការណ៍ និងការសហការឧបត្ថម្ភ

្រពឹត្តិករណ៍ទិ ្រគួ រ របស់
អន្តរជតិ CIA FIRST 
ៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ េន អន្តរជតិ 
CIA FIRST ជធនីភនេំពញ

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ បនចូលរមួ
សហករឧបតថមភដល់្រពឹត្តិករណ៍  ែដលេរៀបចំេ យ

អន្តរជតិ CIA First េដមបពី្រងឹងភពជៃដ
គូ ជីវកមម និងផ ព្វផ យអំពីផលិតផល និង ្ល ក
សញញ របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីកនុងចំេ មអនក
ចូលរមួ។

៣



៣២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

កមមវធិីត្រមងទិ់ស ស្រមបក់រ្របឡងជួញដូរមូលប្រត 
សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន
ៃថងទី៣០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ េនមជឈមណ្ឌ លកិចចសហ្របតិបត្តិករកមពុជ-កូេរ ៉

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនេរៀបចំកមមវធិីត្រមងទិ់សដល់និស តិ េដមបផី្តល់នូវពត័ម៌ន 
និងករេ្រត មខ្លួន ស្រមបក់រចូលរមួកមមវធិី្របឡងជួញដូរមូលប្រត សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់

៊ ន  ែដលមនករែចករែំលកបទពិេ ធនេ៍ យមច ស់ជយ ភេីលខ២ ៃនកមមវធិី្របឡង
ជួញដូរមូលប្រត សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន ឆន ២ំ០១៤។

កមមវធិីត្រមងទិ់ស ស្រមបក់រ្របឡងជួញដូរ
មូលប្រត សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន
ៃថងទី០២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនេរៀបចំកមមវធិីត្រមងទិ់សដល់និស តិ េដមបផី្តល់នូវពត័ម៌ន 
និងករេ្រត មខ្លួន ស្រមបក់រចូលរមួកមមវធិី្របឡងជួញដូរមូលប្រត សីុ យអិមប៊ ី ្របចតំំបន់

៊ ន។

្រពឹត្តិករណ៍្របគល់រង្វ នថ់ន កជ់តិ ៃនកមមវធិី្របឡង
ជួញដូរមូលប្រត សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន ឆន ២ំ០១៥
ៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ េន្រកុមហុ៊នមូលប្រតកមពុជ

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍្របគល់រង្វ នថ់ន កជ់តិ ៃនកមមវធិី្របឡងជួញដូរ
មូលប្រត សីុ យអិមប៊ ី ្របចតំំបន់ ៊ ន ឆន ២ំ០១៥ េដមបអីបអរដល់មច ស់េជងឯកថន កជ់តិ មច ស់
ជយ ភេីលខ២ និងេលខ៣។

្រពឹត្តិករណ៍្របកសមច ស់ជយ ភេីលខ២ ៃនកមមវធិី្របឡងជួញដូរមូលប្រត 
សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន ឆន ២ំ០១៥
ៃថងទី២៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ េន្រកុមហុ៊នមូលប្រតកមពុជ

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ និង្រកុមហុ៊នមូលប្រតកមពុជ បនសហករេរៀបចំសននិសីទ
រពត័ម៌ន េដមប្ីរបកស និងអបអរដល់មច ស់ជយ ភេីលខ២ ៃនកមមវធិី្របឡងជួញដូរមូលប្រត 

សីុ យអិមប៊ ី្របចតំំបន់ ៊ ន ឆន ២ំ០១៥។

កម្មវិធី្របឡងជួញដូរមូលប្រត សុីអាយអិមបី៊ ្របចាំតំបន់អាសា៊ន ឆាំ២០១៥

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៣៣

គេ្រមង « េរៀនមយួ ប ្ណ ល័យមយួ»
ៃថងទី០១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េន បឋមសិក អងគ េម៉ េខត្តកំពងស់ពឺ

ជែផនកមយួៃនទំនួលខុស្រតូវសងគម បុគគលិករបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីបន្របមូល្របក ់និងសមភ រេផ ងៗ ពីករបរចិច គ េដមបេីរៀបចំគេ្រមង « េរៀនមយួ ប ្ណ ល័យមយួ»។ 

គេ្រមង « េរៀនមយួ ប ្ណ ល័យមយួ»
ៃថងទី០១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េន បឋមសិក ចុងែ្រពក ជធនីភនេំពញ

គេ្រមង « េរៀនមយួ ប ្ណ ល័យមយួ»
ៃថងទី២២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េន បឋមសិក បីែម្៉រត េខត្តកំពងច់ម

កម្មវិធីទំនួលខុស្រតូវសង្គម

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ

៣



៣៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

គេ្រមង « េរៀនមយួ ប ្ណ ល័យមយួ»
ៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េន បឋមសិក សំរនិសិរដីីដុះ េខត្តក ្ត ល

គេ្រមង « េរៀនមយួ ប ្ណ ល័យមយួ»
ៃថងទី២២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េន បឋមសិក អងគ េម៉ េខត្ត ែកវ

្រពឹតិ្តករណ៍ទិ កុមរអន្តរជតិ សីុ យអិមប៊ី
ៃថងទី០១ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥ េន MAJOR CINEPLEX ផ រទំេនបអីុអន

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ និង Major Cineplex បនសហករេរៀបចំ្រពឹត្តិ
ករណ៍ទិ កុមរអន្តរជតិ ជមយួកុមរ្រកី្រក េ យមនករផ្តល់សមភ រសិក  ក ប 

រ និងេភសជជៈ។ 

គេ្រមង « េរៀនមយួ ប ្ណ ល័យមយួ»
ៃថងទី០៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ េន បឋមសិក េព្រជ េខត្តេសៀម ប

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៣៥

ពនរង្វ ន ់CEO សីុ យអិមប៊ ីឆន ២ំ០១៥
ៃថងទី០៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ ជធនីភនេំពញ

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនបេងកតពនរង្វ នេ់នះេឡង េដមបេីលកកមពស់វស័ិយកី  និងព្រងឹង ម រតី មគគីភពជ្រកុម កនុងចំេ មបុគគលិក។

កមមវធិីែចករែំលកបទពិេ ធនៃ៍នករ ត្់របណ សីុ យអិមប៊ី
ៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ េនក្លឹប ត្់របណ THE PLACE

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនផ្តល់ឱកសដល់អតិថិជន Preferred នូវបទពិេ ធនៃ៍នករ ត់
្របណក្រមតិខពស់ ែដលជែផនកមយួៃនកមមវធិីេលកទឹកចិត្ត ដល់អតិថិជន។

្រពឹត្តិករណ៍រត្់រប ំងពកក់ ្ត លម៉ តុង អន្តរជតិ អងគរវត្ត ឆន ២ំ០១៥
ៃថងទី០៥-០៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ េនអងគរវត្ត េខត្តេសៀម ប

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ បនចូលរមួកនុង្រពឹត្តិករណ៍្របកួតេនះ េដមបគី្ំរទដល់ករ ម្របម
ៃនករេ្រប្របស់្រគបម់នី្របឆងំមនុស ជតិ និងេលកកមពស់ករែថរក សុខភព កនុងចំេ មបុគគលិក។

កីឡា

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ

៣



៣៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

កមមវធិី្របកួតេជងឯកប៊ូលីង 
សីុ យអិមប៊ ីេលកទី៤
ៃថងទី១៣ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥ េន BLU-O 
ផ រទំេនបអីុអន

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនេរៀបចំ
កមមវធិី្របកួតេជងឯក សីុ យអិមប៊ ីេលកទី៤ 
កនុងេគលបំណងេលកកមពស់ ម រតីភពជអនក
កី  និងករបេងកតឱកសស្រមបទ់ំនក់
ទំនង ជីវកមម កនុងចំេ មអតិថិជនរបស់
ធនគរ។

កមមវធិី្របកួតេជងឯកប៊ូលីង សីុ យអិមប៊ ីវគគផ្ត ច្់រព្័រត
ៃថងទី០៩-១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥ េន BLU-O ផ រទំេនបអីុអន

ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ បនេរៀបចំកមមវធិី្របកួតេជងឯក 
សីុ យអិមប៊ ីវគគផ្ត ច្់រព្័រត កនុងេគលបំណងេលកកមពស់ ម រតីភព
ជអនកកី  និងករបេងកតឱកស ស្រមបទ់ំនកទ់ំនង ជីវកមម 
កនុងចំេ មអតិថិជនរបស់ធនគរ។

កមមវធិី្របកួតេជងឯកប៊ូលីង សីុ យអិមប៊ ីវគគផ្ត ច្់រព្័រត
ៃថងទី១៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥ េន BLU-O ផ រទំេនបអីុអន

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៣៧

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
ករចុះផ យកនុង រពត័ម៌ន

ការចុះផសោយក្នុងសារព័ត៌មាន

៣



៣៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
ករចុះផ យកនុង រពត័ម៌ន



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៣៩

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
ករចុះផ យកនុង រពត័ម៌ន

៣



៤០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
ករចុះផ យកនុង រពត័ម៌ន



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៤១

៣

្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងការចុះផសោយ
ក្នុងសារព័ត៌មាន េនៅឆាំ ២០១៥
ករចុះផ យកនុង រពត័ម៌ន



អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ ..................................................... ៤៤
របយករណ៍របស់គណៈកមម ធិករសវនកមម ..................................................... ៥៥
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង .................................................. ៥៨
រចនសមពន័ធៃនករ្រគប្់រគងពី្រកុមហុ៊នេម .......................................................... ៦២
រចនសម័ពនធរបស់ធនគរ ............................................................................... ៦២
របយករណ៍ពត័ម៌នរបស់ធនគរ .................................................................. ៦៣





៤៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

្រកុម្របឹក ភបិលមនជំេនឿថ អភបិលកិចចធនគរដរ៏ងឹមមំយួមន រៈសំខនយ៉់ង

ខ្ល ងំ កនុងករផ្តល់នូវតៃម្លជនិរន្តរ ករេលកកមពស់សុចរតិភពកនុងករេធ្វធុរៈកិចច និងកររក នូវ

ទំនុកចិត្តរបស់វនិិេយគិន ចំេពះធនគរេឆព ះេទរកករសេ្រមចបននូវេគលេ  និងទស ន

វស័ិយរបស់ធនគរ។ 

វបបធម ៌និងរចនសមពន័ធអភបិលកិចច្របកបេ យ្របសិទធភព គឺជធតុសំខនប់ំផុត កនុង

ករកំណតអ់ំពីរេបៀបរបប ែដលធនគរដំេណ រករ េហយថន កដឹ់កនធំនគរែតងែតសងកត់

ធងនេ់លចំណុចេនះ កនុងករែណនដំល់្រគបប់ុគគលិករបស់ខ្លួនទងំអស់ ជបន្តបនទ ប។់ ្រកបខណ្ឌ

អភបិលកិចច ែដលធនគរសេ្រមចយក្រតូវបនេរៀបចំេឡង េ យែផ្អកេលេគលករណ៍

នន និងករអនុវត្តល្អបំផុត ដូចមនែចងកនុង្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ស្តីពីអភបិល

កិចចរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ និង្របកសស្តីពីលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និងសម្រសប

ស្រមបប់ុគគល កព់កយេសនសំុ និង្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ ែដលមន ជញ បណ័្ណ  និង

ករអនុវត្តល្អបំផុត ជលកខណៈអន្តរជតិ កនុងអភបិលកិចចធនគរែដលពកព់ន័ធ។

្រកុម្របឹកសោភិបាល
្រកុម្របឹក ភបិល និងតុលយភពៃន្រកុម្របឹក ភបិល

បចចុបបននេនះ ្រកុម្របឹក ភបិលមនសមជិកចំនួន ០៥ រូប ែដលរមួមនអភបិល្របតិបត្តិ

ចំនួន ០១ រូប និងអភបិលមនិ្របតិបត្តិចំនួន ០៤ រូប េហយកនុងចំេ មអភបិលទងំេនះ

មនអភបិលចំនួន ០៣ រូប ជអភបិលឯក ជយ។ ្រកុម្របឹក ភបិលបនបញជ កថ់ សមសភព

្រកុម្របឹក ភបិលមនចំនួនអភបិលឯក ជយ្រគប្់រគន ់ ែដល ចេធ្វករវនិិចឆយ័េ យឯក ជយ

បំផុតេនកនុងកិចចពិភក នន របស់្រកុម្របឹក ភបិល។ ្រកុម្របឹក ភបិលកេ៏គរពដំេណ រ

ករៃនករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចរមួផងែដរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលទទួលបនអតថ្របេយជន ៍ពីករចូលរមួចំែណកននរបស់អភបិលមនិ

្របតិបត្តិមន ក់ៗ  េនកនុង្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ៃន ជីវកមមរបស់ធនគរ។ បែនថមពីេលជំនញ 

និងបទពិេ ធនែ៍ផនក ជីវកមមជេ្រចនឆន រំបស់អភបិលមន ក់ៗ  អភបិលមនិ្របតិបត្តិកេ៏ធ្វ

ករវនិិចឆយ័េ យឯក ជយកនុងកិចចពិភក  ស្តីពីបញ្ហ យុទធ ្រស្ត សវនកមម ្របតិបត្តិករ និង

និភយ័ផងែដរ។ 

រចនសមពន័ធ និងសមភពរបស់្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវេគរពេទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ែដល

មនែចងកនុង្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

េសចក្តីែថ្លងការណ៍ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ 

សមសភព្រកុម្របឹក ភបិល

៤០%
ជអភបិលមនិឯក ជយ

៦០%
ជអភបិលឯក ជយ

េដមបធីនឱយបននូវតុលយភពៃនអំ ច ករបេងកននូវគណេនយយភព និងសមតថភព

កនុងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមច ្របកបេ យឯក ជយភព េនះតួនទីរបស់្របធន្រកុម្របឹក ភបិល 

និងតួនទីរបស់អភបិល្របតិបត្តិ (Executive Director) ្រតូវបនែបងែចក និង កឱ់យេន ច់

ពីគន  េ យមនករែបងែចកយ៉ងចបស់ ស់ អំពីករទទួលខុស្រតូវ រ ង្របធន្រកុម្របឹក

ភបិល និងអភបិល្របតិបត្តិ េដមបេីជៀស ងកំុឱយបុគគល មន ក ់ឬ្រកុម មយួ ច្រតួត្រ

េលដំេណ រករៃនករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចបន។

្របធន្រកុម្របឹក ភបិល

 ្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបនដឹកន ំ េ យ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ០១ រូប គឺ Dato’ 

Shaarani Ibrahim។  Dato’ Shaarani Ibrahim ទទួលខុស្រតូវេលករដឹកន ំនិងករ្រគប់

្រគង្រកុម្របឹក ភបិល និងធន្របសិទធភពៃនករបំេពញមុខងររបស់្រកុម្របឹក ភបិល និង

គណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។ ្របធន្រកុម្របឹក ភបិលបំេពញតួនទីផ្លូវករ

ជថន កដឹ់កន ំ និងេធ្វជអធិបតី កនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិលទងំអស់ ដឹកនកំរពិភក

រ ងអភបិល ្រពមទងំត្រមងទិ់ស្រកុម្របឹក ភបិល កនុងករ្រតួតពិនិតយេលករ្រគប្់រគងធនគរ

ផងែដរ។ ្របធន្រកុម្របឹក ភបិលេធ្វករស្រមបស្រមួលរហូំរពត័ម៌ន រ ងគណៈ្រគប្់រគង 

និង្រកុម្របឹក ភបិល ្រពមទងំ្របឹក េយបល់ ជមយួគណៈ្រគប្់រគង េដមបី កេ់ចញនូវ

រេបៀប រៈ ស្រមបកិ់ចច្របជំុ្រកុម្របឹក នីមយួៗ។ 

អភបិល្របតិបត្តិ

 េ ក ប៊ុន យីន ែដលមនសញជ តិកមពុជ គឺជ្របធននយក្របតិបត្តិរបស់ធនគរ េហយ

កជ៏អភបិល្របតិបត្តិផងែដរ។ េ ក្រតូវបនែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិេនៃថងទី១ 

ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ និងែតង ងំជអភបិល្របតិបត្តិ េនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥។ 

េ ក ប៊ុន យីន កជ៏បុគគលដំបូង ែដលដឹកនធំនគរបរេទសលំ បអ់ន្តរជតិ េនកនុង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជផងែដរ។



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៤៥

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

កនុងនមជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ េ ក ប៊ុន យីន ទទួលខុស្រតូវរមួ

េលករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តរបស់ធនគរ និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល េរៀបចំ

ជីវកមមរបស់ធនគរ និងដឹកន្ំរបតិបត្តិករ ្រសប មេគលេ យុទធ ្រស្ត និងទិសេ

ជីវកមម។ េ កេធ្វករដឹកនគំណៈ្រគប្់រគង កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត និងទស នវស័ិយ

របស់ធនគរ។ កនុង នៈជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ េ កទទួលខុស្រតូវ

ចំេពះមុខ្រកុម្របឹក ភបិល េល្របតិបត្តិករ ជីវកមម្របចៃំថងរបស់ធនគរ។

ទំហំ និងសមសភពរបស់្រកុម្របឹក ភបិល 

ទំហំ និងសមសភពរបស់្រកុម្របឹក ភបិល ្រតូវបនពិនិតយេឡងវញិជេទៀងទត ់េ យ

ពិនិតយេមលេទេលវ ិ លភព លកខណៈ ភពខុសែប្លកគន  និងករព្រងីក ជីវកមមធនគរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលយល់េឃញ និងអះ ងថ សមសភព្រកុម្របឹក ភបិលនេពល

បចចុបបននមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ស្រមបក់រ្រគប្់រគង ជីវកមមទងំមូលរបស់ធនគរ។ សមជិក

្រកុម្របឹក ភបិលបចចុបបនន បននយំកនូវចំេណះដឹង បទពិេ ធន ៍និងជំនញដម៏នតៃម្លមក

កន្់រកុម្របឹក ភបិល េដមបដីឹកនធំនគរេឆព ះេទសេ្រមចទស នវស័ិយរបស់្រកុមហុ៊នេម 

សីុ យអិមប៊ ី្រគុប (CIMB Group)។ 

អភបិលទងំអស់របស់ធនគរ សុទធែតបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រគប្់រគនេ់ដមបី

ទទួលបនមុខតំែណងជអភបិល ដូចមនែចងកនុង្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមគុជ។ 

្រគបអ់ភបិលឯក ជយទងំអស់របស់ធនគរបង្ហ ញពីករវនិិចឆយ័េ យឯក ជយ និង ចទទួល

យកបន និងមនិចូលរមួកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមម ែដល ចមនផលប៉ះពល់ដល់ករ

វនិិចឆយ័ និងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចេ យឯក ជយរបស់ខ្លួន។ 

្របវត្តិសេងខបរបស់អភបិលមន ក់ៗ  មនបង្ហ ញេនេលទំពរ័ ៦៦ ដល់ ៧០ ៃនរបយករណ៍

្របចឆំន េំនះ។

្រកមសីលធមរ៌បស់អភបិល 

្រកុម្របឹក ភបិលេគរព មវធិនៃន្រកមសីលធមែ៌ដលមនែចងកនុង្របកសរបស់ធនគរ

ជតិៃនកមពុជ។ 

អភបិលធនគរ្របកនខ់ជ បនូ់វ្រកមសីលធមែ៌ដលជេគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រអនុវត្ត

នូវបទ ្ឋ ន្រកមសីលធមម៌យួដ្៏រតឹម្រតូវ និងករអនុវត្ត ជីកមម្របកបេ យភព្របុង្របយត័ន 

កដូ៏ចជបទ ្ឋ ន កបបកិរយិ ្របកបេ យ្រកមសីលធម ៌ស្រមបអ់ភបិលមន ក់ៗ  េ យែផ្អក

េទេលេគលករណ៍សុចរតិភព ករទទួលខុស្រតូវ ភពេ ម ះ្រតង ់ និងករទទួលខុស្រតូវ

ចំេពះសងគម។ 

កតព្វកិចច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភបិល 

្រកុម្របឹក ភបិល គឺជអងគភពមយួរបស់ធនគរ ែដលេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយបង្អស់  

េលកែលងែតបញ្ហ  ែដលទមទរឱយមនករអនុមត័យល់្រពមពីភគទុនិក។ ្រកុម្របឹក

ភបិល កេ់ចញនូវទិសេ យុទធ ្រស្ត និងទស នវស័ិយរបស់ធនគរ។ ្រកុម្របឹក ភបិល

ទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុងេលករដឹកន ំ្រគប្់រគង ែណន ំនិង្រតួតពិនិតយេល្រគប្់របតិបត្តិករ

ទងំមូលរបស់ធនគរ និងព្រងឹងបទ ្ឋ នៃនគណេនយយភព កនុងេគលគំនិតជួយដល់គណៈ

្រគប្់រគង េដមបី ចអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ្របកបេ យ្របសិទធភព។

្រកុម្របឹក ភបិលទទួលខុស្រតូវរមួ េលករបេងកត្រកបខណ្ឌ ករងរ ៃនអភបិលកិចចល្អ

េនកនុងធនគរ បប់ញចូ លទងំដំេណ រករ ៃនករេធ្វរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ករ្រគប្់រគង

និភយ័ និងករ្របតិបត្តិ មចបប។់ សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល្រគបរ់ូបនយំកនូវករវនិិចឆយ័

ឯក ជយ ចំេណះដឹងេផ ងៗគន  និងបទពិេ ធនន៍ន េដមបេីធ្វករពិភក អំពីបញ្ហ ននទក់

ទងនឹងយុទធ ្រស្ត ្របតិបត្តិករ ធនធន និងករេធ្វ ជីវកមម។

្រកុម្របឹក ភបិលបនអនុមត័េលរេបៀប រៈៃនបញ្ហ មយួចំនួន ែដល្រតូវបនេរៀបចំ ស្រមប់

សំុករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិល បប់ញចូ លទងំ (កនុងចំេ មចំណុចេផ ងៗេទៀតជេ្រចន) 

ករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងករយល់្រពមេលចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

• ែផនករយុទធ ្រស្ត/ ជីវកមម និងគេ្រមងថវកិ្របចឆំន ។ំ

• ករវនិិេយគថមីៗ ករផ្ត ចខ់្លួន កររ ំ យ្រកុមហុ៊នបញចូ លគន  និងករទិញ្រកុមហុ៊ន 

ករេរៀបចំរចនសមពន័ធ្រកុមហុ៊នេឡងវញិ បប់ញចូ លទងំករបេងកត្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ 

ករចូលហុ៊ន ឬសមពន័ធយុទធ ្រស្ត ទងំេនកនុង្រសុក និងេ្រក្រសុក។

• របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំន  ំនិងភគ ភបេ ្ត ះ សនន និងករផ្តល់េយបល់

េលភគ ភ ចុងេ្រកយែដល្រតូវែចកជូនភគហុ៊និកេន មុនេពលផ ព្វផ យ និង

្របកសផ យជ ធរណៈ អំពីករែបងែចកភគ ភ។

• ករែតង ងំអភបិល និង្របធននយក្របតិបត្តិថមី និងករកំណត្់របកេ់បៀរវត រ ៍និង

អតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗរបស់ពួកគត។់

៤



៤៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

ករទទួលខុស្រតូវរមួសំខន់ៗ របស់្រកុម្របឹក មនដូចខងេ្រកម ៖

• ផ្តល់នូវេគលេ  និងេគលនេយបយចបស់ ស់ ស្រមបឱ់យម្រន្តី្របតិបត្តិជនខ់ពស់អនុវត្ត។

• ធនឱយមននូវករ្រតួតពិនិតយ្រគប្់រគន ់្រពមទងំមន្របពន័ធបេចចកវទិយ្រគប្់រគន ់េដមបី

ស្រមួលដល់ករអនុវត្តេគលនេយបយរបស់ធនគរផងែដរ។

• ម នអំពីភពេជគជយ័របស់គណៈ្រគប្់រគង កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត ែផនករ និង

គេ្រមងថវកិ ែដលបនអនុមត័រចួ។

• ែស្វងយល់ពី និភយ័ចមបងៗ ែដលទកទ់ងនឹង ជីវកមមរបស់ធនគរ និងធនថមន

្របពន័ធបេចចកវទិយ េដមប្ីរតួតពិនិតយ និង្រគប្់រគងេល និភយ័្របកបេ យ្របសិទធភព 

កនុងទស នវស័ិយទទួលបនលទធផល និងភពេជគជយ័រយៈេពលែវង ស្រមបធ់នគរ។ 

• ម ន្រតួតពិនិតយ និងសិក យតៃម្លេលករអភវិឌ  ែដល ចជះឥទធិពលដល់ែផនករ

យុទធ ្រស្តននរបស់ធនគរ។

• ពិនិតយេឡងវញិេលភព្រគប្់រគន ់ និងសុចរតិភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ 

និង្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគង បប់ញចូ លទងំ្របពន័ធៃនករ្របតិបត្តិ មវធិនចបប ់បទបញជ  

ចរ និងេគលករណ៍ែណននំនជធរមន។

• បេញច សវ ិ ទផល្របេយជន ៍និងធនករផ ព្វផ យពត័ម៌ន អំពីវ ិ ទផល្របេយជន៍

ែដល ចេកតមន។

• ្របកនខ់ជ ប ់និងអនុវត្ត មចបប ់និងបទបបញញត្តិស្តីពីធនគរ ្រពមទងំចបប ់វធិន និង

បទបបញញត្តិេផ ងេទៀតផងែដរ។ 

េ្រកពីករទទួលខុស្រតូវសំខន់ៗ  ែដលបនេរៀប បខ់ងេល ្រកុម្របឹក ភបិលក្៏របគល់

ករទទួលខុស្រតូវជក់ កម់យួចំនួន ឱយគណៈកមម ធិករននផងែដរ។ កនុងខណៈែដលគណៈ

កមម ធិករទងំេនះមនសិទធិអំ ចពិភក  និងសេ្រមចេលបញ្ហ ជក់ ក់ មយួ គណៈ

កមម ធិករេនះក្៏រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិល អំពីេសចក្តីសេ្រមច និង/ឬអនុ សន៍

របស់ខ្លួន េហយករទទួលខុស្រតូវចុងេ្រកយ ចំេពះបញ្ហ ទងំអស់េនះេនែតជរបស់្រកុម

្របឹក ភបិលទងំមូល។ 

តួនទី ភរកិចច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមម ធិករនន មនបង្ហ ញេនទំពរ័ 

៤៩ ដល់ ៥៤។

ករែតង ងំសមជិក្រកុម្របឹក ភបិល

ធនគរអនុវត្ត មេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករ ែដល

ជគណៈកមម ធិករមយួរបស់ សីុ យអិមប៊ ី្រគុប ហូលឌីង េប៊ ដ (CIMB Group Holding 

Berhad)។ គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លករៃន្រកុមហុ៊នេម ទទួលបនទុកកំណត ់និង

បញជូ នេបកខភពែដលសក្តិសម ស្រមបត់ំែណងអភបិលេទ្រកុម្របឹក ភបិល េដមបសំុីករ

អនុមត័យល់្រពមេលករែតង ងំ មនិថស្រមបប់ំេពញតំែណងែដលទំេនរ ឬបែនថមេល

តំែណងែដលមន្រ ប ់ េដមបបីំេពញ មត្រមូវករែ្រប្របួលរបស់ធនគរ។ មុនេពលផ្តល់

អនុ សនេ៍លករែតង ងំអភបិល េទ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករែតង ងំ និង

ផ្តល់តៃម្លកររបស់្រកុមហុ៊នេមនឹងអនុវត្តករ យតៃម្លមត៉ច់ត ់ និង្រគប្់រជុងេ្រជយេលេបកខភព

ជអភបិល េ យែផ្អកេលលកខណៈវនិិចឆយ័នន ែដលបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ 

ធនគរកពិ៏ចរ េទេល្របេភទ ជីវកមមរបស់ធនគរ និងផគូរផគងជមយួសមតថភព និង

កររមួចំែណកែដលរពឹំងទុកពីេបកខភព ែដលទទួលតំែណងេនះផងែដរ។ 

នីតិវធិីៃនករែតង ងំ្រតូវេធ្វេឡង្រសប ម្របកស និងេគលករណ៍ និងនីតិវធិីរបស់

្រកុមហុ៊នេម ស្តីពីលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និងសម្រសបស្រមបប់ុគគលកនម់ុខងរ ែដលមន

ករទទួលខុស្រតូវសំខនរ់បស់្រកុមហុ៊ន (េគលករណ៍ស្តីពីលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និង

សម្រសប)។ េគលករណ៍េនះ ែចងនូវនីតិវធិីផ្លូវករមយួ ស្រមបក់រែតង ងំអភបិល ្របធន 

្រកុម្របឹក ភបិល និង្របធននយក្របតិបត្តិ។ េបកខភពនីមយួៗ ្រតូវឆ្លងកតក់រ យតៃម្ល

ែដល្រតឹម្រតូវ េហយគណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លកររបស់្រកុមហុ៊នេម្រតូវេធ្វករ

បញជ កថ់ េបកខភពេនះមនលកខខណ្ឌ សក្តិសម និង្រតឹម្រតូវស្រមបម់ុខតំែណងែដល្រតូវ

ែតង ងំ។ 

េគលករណ៍ស្តីពីលកខខណ្ឌ វនិិចឆយ័្រតឹម្រតូវ និងសម្រសប កែ៏ចងអំពីលកខណៈវនិិចឆយ័មយួ

ចំនួនស្រមបេ់ធ្វករ យតៃម្លពីភពសក្តិសមរបស់េបកខភព ែដល្រតូវែតង ងំដូចខងេ្រកម៖

i. សុចរតិភព ភពេ ម ះ្រតង ់និងេករ ្តិ៍េឈម ះបុគគល ែដលេបកខភពមន ក់ៗ ្រតូវមន ដូចជ 

មនភពេ ម ះ្រតង ់សុចរតិភព ភពឧស ហ៍ពយយម គំនិតឯក ជយ និងមនិលេម្អ ង។ 

ii. សមតថភពែដលេបកខជន្រតូវមន ដូចជជំនញ បទពិេ ធនក៍រងរ សមតថភព និង

ករេប្តជញ ចិត្ត ែដលចបំច ់េដមបអីនុវត្តតួនទីរបស់ខ្លួន។

iii. សុចរតិភពែផនកហិរញញ វតថុ ែដលេបកខជន្រតូវ្រគប្់រគងឥណទន ឬកិចចករហិរញញ វតថុ

របស់ខ្លួនេ យ្របុង្របយត័នបំផុត។ 

iv. នីតវិធិីស្រមបក់ំណតអ់ត្តសញញ ណ និងេសនេឈម ះេបកខជនេ យគណៈកមម ធិករ

ែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្លកររបស់្រកុមហុ៊នេម ស្រមបក់រែតង ងំតំែណងេនះមន 

០៥ ដំ កក់ល ដូចខងេ្រកមៈ 

្រកបខណៃនការេស្នើេឈាះេបក្ខជន

អនុ សនស៍្រមប់
ករ អនុមត័របស់្រកុម 
្របឹក ភបិល

កិចចពិភក របស់
គណៈកមម ធិករ

ែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្ល 
កររបស់្រកុមហុ៊នេម

ករ យតៃម្លពី
ភព ្រតឹម្រតូវ 
និងសម្រសប

ករ្របជំុអន្តរកមម 
ជមយួេបកខជន

ករេ្រជសេរ ស 
េបកខភព

ករកំណតពី់ 
ជំនញ/គម្ល ត

សំេណ សំុែតង ងំអភបិលថមី និងសំេណ សំុែតង ងំអភបិលចស់ជថមីម្តងេទៀត គឺ

្រស័យេលករពិនិតយ និងអនុមត័យល់្រពមជមុនរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៤៧

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

ករែតង ងំ និងករេបះេឆន តេ្រជស ងំអភបិលជថមីម្តងេទៀត

ជេរៀង ល់ឆន  ំេនកនុងម សននិបត្របចឆំន  ំ១/៣ ៃនចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក ភបិល

្រតូវបញចបត់ំែណងរបស់ខ្លួន ប៉ុែន្តពួកគតេ់នែតមនសិទធិ ចឈរេឈម ះ ឱយេគេបះេឆន ត

ជថមីបន េនកនុងម សននិបត្របចឆំន េំនះ។ បែនថមពីេលេនះេទៀត  លកខន្តិកៈធនគរ

ត្រមូវថ េនកនុងរយៈេពល ០៣ឆន មំ្តង អភបិលទងំអស់្រតូវបញចបពី់មុខតំែណង យ៉ង

េ ច ស់ឱយបនម្តង ប៉ុែន្តពួកគតេ់នមនសិទធិឈរេឈម ះ ឱយេគេបះេឆន តេ្រជសេរ ស 

ជថមីបនេនកនុងម សននិបត្របចឆំន ។ំ គណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់តៃម្ល ករ

របស់្រកុមហុ៊នេម ្រតូវផ្តល់អនុ សនេ៍លសំេណ សំុែតង ងំ និងេបះេឆន តេ្រជសេរ ស 

អភបិល ជថមី ជូន្រកុម្របឹក ភបិល មុននឹង កជូ់នភគទុនិកអនុមត័ េនកនុងម សននិបត 

្របចឆំន ។ំ 

កិច្ច្របជំុ និងការផ្តល់ព័ត៌មានេទៅ្រកុម្របឹកសោភិបាល
្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវជួប្របជំុជ្របច ំេដមបពីិភក េលយុទធ ្រស្ត ជីវកមម ្របតិបត្តិករ

ហិរញញ វតថុ បញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងករអនុវត្តបទបបញញត្តិ និងអភបិលកិចច កដូ៏ចជរបយករណ៍ 

ស្តីពីបញ្ហ  ែដលគណៈកមម ធិករនីមយួៗបនពិភក គន ។ ្រកុម្របឹក ភបិលជួប្របជំុ េន 

េរៀង ល់ ០២ ែខម្តង េហយកនុងចំេ មរេបៀប រៈទងំអស់ ែដល កចូ់លកនុងកិចច្របជំុ

េដមបទីទួលករពិភក  ឬករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិល ្រកុម្របឹក ភបិលពិនិតយេឡងវញិ

េល្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ  ករ្រគប្់រគង និភយ័ និងរបយករណ៍ ស្តីពីករអនុវត្ត

បទបបញញត្តិ និងេធ្វករអនុមត័ េលលទធផល្របច្ំរតីមសរបស់ធនគរ។ ជេរៀង ល់ឆន  ំកិចច

្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបនកំណតក់លបរេិចឆទទុកមុនរចួជេ្រសច េដមបី ចឱយអភបិល

ទងំអស់មនភពងយ្រសួល កនុងករេរៀបចំេធ្វកលវភិគ្របជំុផទ ល់ខ្លួនរបស់អភបិល។ ឯក រ

ស្រមបកិ់ចច្របជំុែដលមនសំេណ  និងរបយករណ៍េផ ងៗេទៀត្រតូវបនែចកជូន្រកុម្របឹក

ភបិលឱយបនមុនេពលដំេណ រករកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល េដមបី ចឱយអភបិលទងំអស់

មនេពលេវ ្រគប្់រគនក់នុងករេធ្វករ យតៃម្លេលសំេណ ទងំេនះ េហយ្របសិនេបចបំច ់

េសនសំុពត័ម៌នបែនថម េដមបជីួយស្រមួលអភបិល កនុងករបំេពញកតព្វកិចច ្របកបេ យ

្របសិទធភព។ នីតិវធិីនន្រតូវបនបេងកតេឡងទកទ់ងនឹងទ្រមង ់ ខ្លឹម រ បទបង្ហ ញ និង

ករែចកជូនឯក រស្រមបកិ់ចច្របជំុ។ ឯក រស្រមបកិ់ចច្របជំុបញជ កយ៉់ងចបស់ អំពី្របវត្តិ 

េគលបំណង បញ្ហ សំខន់ៗ  សនិទនភព ផលប៉ះពល់ និងពត័ម៌នេផ ងៗេទៀត ែដលទក់

ទងនឹងសំេណ នីមយួៗ េដមបជីួយឱយ្រកុម្របឹក ភបិល ចេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចិត្តបន្រតឹម្រតូវ 

និង្របកបេ យ្របសិទធភព។

អភបិលមនលទធភពទទួលបន្រគបព់ត័ម៌នទងំអស់របស់ធនគរ។ មរយៈកិចច្របជំុ

្រកុម្របឹក ភបិលែដលេធ្វេឡងជេទៀងទត ់ ្រកុម្របឹក ភបិលទទួលនូវពត័ម៌ន ែដលបន

េធ្វបចចុបបននភពអំពីករអភវិឌ  និង្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ធនគរ កដូ៏ចជទទួលបនផង

ែដរ នូវឯក រមយួឈុត បប់ញចូ លទងំរបយករណ៍ជេទៀងទត ់ស្តីពីករវវិត្តៃន ជីវកមម 

និងឯក រេផ ងៗ ស្រមបពិ់ភក ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ជក់ ក់ មយួ។

អភបិលក្៏រតូវបនអនុញញ តឱយចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល មរយៈ្របពន័ធទូរសពទ

ផងែដរ។ ល់ករពិភក េដញេ ល េនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល បប់ញចូ លទងំ

ករែខ្វងគំនិតគន  ្រតូវបនកត្់រ ទុកទងំ្រសុង ស្រមបេ់ធ្វជកំណតេ់ហតុៃនដំេណ រករពិភក

របស់អភបិល។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវបនេផញេទគណៈ្រគប្់រគង កនុង

រយៈេពលមយួៃថងៃនៃថងេធ្វករ បនទ បពី់កិចច្របជំុ្រតូវបនបញចប ់េដមបធីនថ េសចក្តីសេ្រមច 

និងករែណនេំផ ងៗ្រតូវបនអនុវត្តទនេ់ពលេវ ។ េសចក្តី្រពងកំណតេ់ហតុ ្រតូវបន

បញជូ នេទអភបិលទងំអស់ េដមបេីធ្វករពិនិតយ និងផ្តល់អនុ សន ៍ មុនេពល កប់ញជូ ន

កំណតេ់ហតុចុងេ្រកយេទកនុងរេបៀប រៈ ស្រមបអ់នុមត័យល់្រពមេនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក

ភបិលបនទ ប។់ 

េនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល អភបិល្របតិបត្តិ ្រតូវេធ្វករពនយល់ឱយបនេកបះកបយ

អំពីបញ្ហ សំខន់ៗ  ទកទ់ងនឹង ជីវកមម  និង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ។ ្របធន

គណៈកមម ធិករសវនកមមផ្តល់េសចក្តីសេងខប អំពីរបយករណ៍សវនកមម ែដលបនពិភក េន

កិចច្របជំុគណៈកមម ធិករសវនកមម េដមបជីកំណត្់រ ស្រមប្់រកុម្របឹក ភបិល។ លទធផល

សវនកមមសំខន់ៗ  ែដលេធ្វេឡងេ យសវនករៃផទកនុងៃន្រកុមហុ៊នេម ក្៏រតូវបញជូ នេទ្រកុម

្របឹក ភបិលផងែដរ េដមបេីធ្វករពិភក  និងែណន។ំ បែនថមពីេលេនះេទៀត នយកៃន

នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម្រតូវេធ្វេសចក្តី យករណ៍ អំពី ថ នភពៃនករេគរពចបប ់បទបបញញត្តិ 

និងេគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃផទកនុងែដលបនអនុមត័ េ យធនគរ។ គណៈ្រគប្់រគងក្៏រតូវ

បនអេញជ ញឱយេធ្វបទបង្ហ ញអំពីសំេណ  និងេឆ្លយតបសំណួរេផ ងៗ ែដល្រកុម្របឹក ភបិល

េចទសួរ មករចបំចផ់ងែដរ។ គណៈ្រគប្់រគង្រតូវចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េល ល់បញ្ហ

ែដលេលកេឡងេនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល និង្រតូវេធ្វបចចុបបននភព េទ្រកុម្របឹក

ភបិលអំពី ថ នភពៃនបញ្ហ ទងំេនះ េនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិលេលកេ្រកយ ឬ្របសិន

េបយល់ថបនទ ន ់្រតូវបញជូ ន មករជូនដំណឹង ជ យលកខណ៍អក រ។

អភបិល មន កែ់ដលមនជបព់កព់ន័ធទទួលបនផល្របេយជន ៍ពីសំេណ មយួ ឬ

្របតិបត្តិករ មយួ ្រតូវ្របកស្របបអ់ំពីផល្របេយជនែ៍ដលពកព់ន័ធនឹងខ្លួន េហយ្រតូវ

ដកខ្លួនេចញពីករពិភក  និងករេបះេឆន តគ្ំរទសំេណ  ឬកិចចករែដលបនេសនេនះ។ នីតិ

វធិីេនះ្រតូវបនកត្់រ ទុកទងំ្រសុង េនកនុងកំណតេ់ហតុៃនដំេណ រករកិចច្របជំុ។ 

៤



៤៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

េនេដមឆន ហំរញិញ តថុ ្រកុម្របឹក ភបិលពិចរ  េលថវកិ្របចឆំន រំបស់ធនគរ ្រសប

ជមយួនឹងយុទធ ្រស្ត និងែផនកររបស់ធនគរ ែដលបនបេងកតេឡងេនកនុងកិចច្របជំុពិភក

ថន ក្់រគប្់រគង្របចឆំន ។ំ

កិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិលសរុបចំនួន ០៨ េលក ្រតូវបនេរៀបចំេឡងេនឆន ២ំ០១៥ េ យ

មនវត្តមនរបស់អភបិល ដូចមនេរៀប បខ់ងេ្រកម៖ 

ចំនួនកិចច្របជំុ 

អភិបាល បានចូលរួម ចំនួនកិច្ច្របជំុ

Dato’ Shaarani Ibrahim
្របធន្រកុម្របឹក ភបិល/
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៨ ៨

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៨ ៨

Yew Wan Kup*១
អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ ១ ១

បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៧ ៨

Kua Wei Jin
អភបិលមនិឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៨ ៨

ប៊ុន យីន*២
អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ 
និងជ្របធននយក្របតិបត្តិ ៧ ៧

*១ ែលងពីតំែណងជអភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ េនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥

*២ ែតង ងំជអភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ េនៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥

ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអភវិឌ របស់អភបិល

កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លអភបិល គឺជធតុដសំ៏ខនម់យួៃនដំេណ រករែតង ងំអភបិលថមី 

េហយ្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវ យកចិត្តទុក កេ់លត្រមូវករកនុងករអនុវត្ត្រសប មចបប ់និង

បទបបញញត្តិថមីៗ បទ ្ឋ នគណេនយយ ករែ្រប្របួល និភយ័ ជីវកមម និនន ករទីផ រ និងករវវិត្ត

ចុងេ្រកយ បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ  េនកនុងទីផ រកនុង្រសុក និងកនុងតំបន ់ និងកនុងវស័ិយ ធនគរ។ 

កនុងេគលបំណងេនះ ្រកុម្របឹក ភបិលេធ្វករ យតៃម្ល េលត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល េ យ

ឈរេលមូល ្ឋ ន យតៃម្ល មដំ កក់ល េហយកំណតអ់ំពីចំណុចែដល ចព្រងីកចំេណះ

ដឹងរបស់អភបិលទកទ់ងនឹងបញ្ហ  ែដលធនគរកំពុង្របឈម។ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលអភបិលបនចូលរមួ េដមបអីភវិឌ ចំេណះដឹងថមីៗ៖

្របធានបទ
្របេភទវគ្គ

បណ្ដុះបណា្ដល
ចំនួន

េមា៉ង/ៃថ្ង ចូលរួមេដាយ

IDFR (Institute of Diplomacy and 
Foreign Relations) 
Lecture Series 3/2015 themed 
“China’s One Belt, One Road 
Initiative: Strategic Implications, 
Regional Responses”

កិចចពិភក តុមូល ១ ៃថង

Dato’ 
Shaarani 

Ibrahim
Affin Hwang Asset Management 
Investment Forum 2015 េវទិក ១ ៃថង

World Capital Markets 
Symposium សននិសីទ ២ ៃថង

Governance Directors Duties and 
Regulatory Updates 
Seminar 2015 សិកខ ១ ៃថង

Dato’ Wira 
Zainal 
Abidin 

Mahamad Zain

Audit Committee 
Conference 2015 សននិសីទ ១ ៃថង

Remuneration Reward 
Practices Seminar 2015 សិកខ ១ ៃថង

AEI (Asia-Europe Institute) Emi-
nent Persons Lecture Series សុនទរកថ ១ ៃថង

Financial Communications and Ef-
fective Media Management សិកខ កន្លះៃថង

Audit, Internal Control and Fraud 
Detection Seminar សិកខ ២ ៃថង

Nominating Committee 
Programme 2: Effective Board 
Evaluations កមមវធិី ១ ៃថង

2016 Budget Seminar: 
Summary & Highlights for Corpo-
rate Accounts សិកខ ១ ៃថង

Corporate Directors Onboarding 
Programme (CDOP) 2015 កមមវធិី ២ ៃថង

Basel Update & Impact to CIMB 
Group សិកខ ៥ េម៉ង

Kua Wei Jin

A Better CIMB សិកខ
២ េម៉ង 

កន្លះ

Shariah Governance 
Framework សិកខ ៤ េម៉ង

Invest Malaysia សននិសីទ ២ ៃថង

Risk & Control Self-
Assessment សិកខ ២ េម៉ង

Mckinsey Vietnam សិកខ ៣ េម៉ង

CIMB Group Annual 
Management Summit េវទិក ២ ៃថង

Private Sector Dialogue on Off-
shore RMB Business and Briefing 
on Economic 
Development and Outlook សិកខ ១ ៃថង



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៤៩

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

កនុងអំឡុងឆន ែំដលសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ករេធ្វបចចុបបននភពជេទៀងទត ់េលករវវិត្ត

ែផនកចបប ់ករផ ព្វផ យ ពត័ម៌ន និងបទ ្ឋ នគណេនយយ អភបិលកិចច្រកុមហុ៊ន និងករអនុវត្ត

ល្អបំផុត ក្៏រតូវបនផ្តល់ជូនស្រមបអ់ភបិលផងែដរ។

េលខាធិការ្រកុមហ៊ុន 

េលខធិករ្រកុមហុ៊ន បង្ហ ញពីករគ្ំរទជបន្តបនទ បក់នុងករផ្តល់េយបល់ និងជួយ្រកុម

្របឹក ភបិល េលបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងកិចចកររបស់ធនគរ បប់ញចូ លទងំបញ្ហ  ែដល

ទកទ់ងនឹងករអនុវត្ត ្រសប មបទបញញត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន អភបិលកិចច្រកុមហុ៊ន និងករអនុវត្ត

ល្អបំផុត ្របសិទធភពៃន ល្របជំុ និងកតព្វកិចច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អភបិល។ 

កនុងអំឡុងឆន  ំ ែដលសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ដំេណ រករេផ ងៗរបស់្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវ

បនពិនិតយេផទ ងផទ តេ់ឡងវញិ ជមយួនឹងទស នៈេលកកមពស់ដំេណ រករ ៃនករេធ្វេសចក្តី

សេ្រមច និង្របសិទធភពៃនមុខងរ្រកុម្របឹក ភបិល។ 

េលខធិករ្រកុមហុ៊នធនថ កិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករនន និង

ភគទុនិក្រតូវបនេរៀបចំ េឡង្រសប មវធិនចបប ់ និងករអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ធនគរ 

េហយធនថករកត្់រ ដំេណ រករកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករនន និង

ភគទុនិក ្រតូវបនកត្់រ ទុកទងំ្រសុង ស្រមបេ់ធ្វជកំណតេ់ហតុ និងរក ទុកបនយ៉ងល្អ។ 

េលខធិករ្រកុមហុ៊ន េ្រកពីចូលរមួជួយករងរ្របធន្រកុម្របឹក ភបិលកនុងករេរៀបចំ

រេបៀប រៈ និងេរៀបចំដំេណ រករកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករនន និងភគទុនិក 

ក្៏រតូវស្រមបស្រមួលករទំនកទ់ំនង និងផ ព្វផ យេសចក្តីសេ្រមចសំខន់ៗ  និងេគល

ករណ៍ននរ ង្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមម ធិករនន និងថន ក្់រគប្់រគង្របតិបត្តិជន់

ខពស់ផងែដរ។ 

អភបិលទងំអស់មនលទធភពេពញេលញ កនុងករេសនេយបល់ ពីេលខធិករ្រកុម 

ហុ៊ន និង ចែស្វងរកករពិេ្រគះ េយបល់ែបបវជិជ ជីវៈ េ យឯក ជយពី្របភពខងេ្រក 

េ្រកមបនទុកចំ យរបស់ធនគរ េដមបអីនុវត្តកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន។ នីតិវធិីមយួ្រតូវបន 

អនុមត័េឡង េដមបជីួយស្រមួលអភបិល កនុងករែស្វងរកករពិេ្រគះេយបល់ែបបវជិជ ជីវៈ

េ យឯក ជយ។

គណៈកមាធិការនានា
្រកុម្របឹក ភបិល េផទរករទទួលខុស្រតូវជក់ ក ់ដល់គណៈកមម ធិករនន ែដលរមួ

មនគណៈកមម ធិករសវនកមម និងគណៈកមម ធិករ និភយ័។ គណៈកមម ធិករទងំេនះេធ្វ

្របតិបត្តិករ មតួនទី និងកតព្វកិចច ែដលបនកំណតយ៉់ងចបស់ ស់ ដូចមនែចងេន

កនុងតួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករនីមយួៗ ែដលបនអនុមត័យ៉ង្រតឹម្រតូវ។

គណៈកមម ធិករ្រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិល អំពីកិចចពិភក  េសចក្តីសេ្រមច 

និងអនុ សនរ៍បស់ខ្លួន។ ្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមម និង្របធនគណៈកមម ធិករ

និភយ័ ្រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិល អំពីបញ្ហ ែដលបនេលកយកមកពិភក  និង

េ ះ្រ យេនកនុងកិចច្របជំុគណៈកមម ធិកររបស់ខ្លួន។ ្រកុម្របឹក ភបិលបនទទួល គ ល់

ថ ខណៈែដលគណៈកមម ធិករទងំេនះ មនសិទធិអំ ចេធ្វករពិភក  េលបញ្ហ នន

ែដលបន្របគល់ជូន ល់េសចក្តីសេ្រមច និង/ឬអនុ សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករទងំេនះ ្រតូវ

បញជូ នេទ្រកុម្របឹក ភបិលេដមបពីិនិតយ េ យ រ្រកុម្របឹក ភបិល គឺជអនកទទួលខុស

្រតូវរមួ េទេលភពេជគជយ័ ជីវកមម យុទធ ្រស្ត ករ្រគប្់រគង និភយ័ សកមមភព្របតិបត្តិ

ករ ជីវកមម និង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ។ 

ពត័ម៌នលម្អតិអំពីគណៈកមម ធិករនន មនបង្ហ ញេនកនុងែផនកខងេ្រកមជបន្តបនទ ប។់ 

គណៈកមាធិការសវនកម្ម
សមជិកគណៈកមម ធិករសវនកមមសុទធែតជអភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ែដលមន

ចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន ៍ែផនកហិរញញ វតថុ។

ករទទួលខុស្រតូវចមបងរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម គឺធនឱយមនករអនុវត្តអភបិល

កិចចរបស់ធនគរបនល្អ្របេសរ ្រសបេពលែដលេធ្វករពិនិតយេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ

របស់ធនគរ ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ករេគរពបទបបញញត្តិចបប ់ ករ្រគប្់រគង និភយ័ 

និងករ្រគប្់រគងដំេណ រករ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ។ គណៈកមម ធិករសវនកមម 

ជួប្របជំុជ្របច ំ េដមបពីិនិតយេលលទធផលករងរ្របច្ំរតីមស របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

្របចឆំន  ំរបយករណ៍សវនកមម ែដល បប់ញចូ លទងំករអនុវត្ត ករ្រគប្់រគង និភយ័ និង

្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង កដូ៏ចជ្របតិបត្តិករជមយួភគីសមពន័ធញតិ។ 

គណៈកមម ធិករសវនកមមបនជួប្របជំុចំនួន ០៦ ដង កនុងឆន ២ំ០១៥ ែដលមនវត្តមន

សមជិកចូលរមួដូចខងេ្រកម៖ 

៤



៥០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

ចំនួនកិចច្របជំុ

សមាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិច្ច្របជំុ

បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ

្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមម/

អភបិលឯក ជយ មនិ្របតិបត្តិ ៦ ៦

Dato’ Shaarani Ibrahim 

អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៦ ៦

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad 

Zain

អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៦ ៦

តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមមមនដូចខងេ្រកម ៖

ចំណុចគន្លឹះៃនការទទួលខុស្រតូវ ការទទួលខុស្រតូវ

ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង/ករ្រគប្់រគង និភយ័ 

និងអភបិលកិចច

ពិនិតយេឡងវញិ េល្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង 

ដំេណ រករ្រគប្់រគង និភយ័ និងអភបិលកិចចកនុងសមពន័ធ

ធនគរ ្រសប មលកខខណ្ឌ ត្រមូវ េនកនុង្របកសស្តីពី 

អភបិលកិចចៃន្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ។ 

សវនកមមៃផទកនុង ក.  ធនថ មុខងរសវនកមមៃផទកនុង បនេរៀបចំល្អ្របេសរ េដមបី
ចតែ់ចងទូេទេធ្វករ្រតួតពិនិតយ ឬអេងកតកនុងនមគណៈ

កមម ធិករសវនកមម ចតែ់ចងទូេទេហយមុខងរេនះ្រតូវសថិត

េនេ្រកមអំ ច និងករ្រគបច់តែ់ចងទូេទ្រគងផទ ល់ ពី
គណៈកមម ធិករសវនកមម។ 

ខ.  ពិនិតយពីភព្រគប្់រគនៃ់នវ ិ លភពករងរ មុខងរ សមតថភព 

ចតែ់ចងទូេទនិងធនធនៃនមុខងរសវនកមមៃផទកនុង េហយ

ពិនិតយេមលថចតែ់ចងទូេទ េតមុខងរេនះបនទទួលសិទធិ
សំខន់ៗ  េដមបបីំេពញករងរចតែ់ចងទូេទឬេន។ 

គ.  ពិនិតយេលលទធផល ៃនដំេណ រករសវនកមមៃផទកនុង និង

ធនចតែ់ចងទូេទចតវ់ធិនករសម្រសប ចំេពះអនុ សន៍

របស់សវនករចតែ់ចងទូេទៃផទកនុង េបចបំច។់ របយករណ៍

របស់សវនករៃផទកនុង និងចតែ់ចងទូេទគណៈកមម ធិករ

សវនកមមមនិ ទមទរឱយមនករពិនិតយ ចតែ់ចងទូេទនិង

ែកស្រមួល ពី្របធននយក្របតិបត្តិេឡយ។ 

ឃ.្រគប្់រគងមុខងររបស់សវនកមមៃផទកនុង និងធនករេគរព

ចតែ់ចងទូេទចបប ់និងបទបបញញត្តិ ែដលអនុវត្តចំេពះ្រគឹះ

ថ នធនគរ ចតែ់ចងទូេទនិងហិរញញ វតថុ។ 

ង. យតៃម្លសកមមភព្របតិបត្តិករ និងេធ្វេសចក្តី សេ្រមចអំពី

ចតែ់ចងទូេទកញចបត់ៃម្លកររបស់នយកសវនកមមៃផទកនុង។ 

ច. អនុមត័េលករែតង ងំ ផ្ល ស់ប្តូរ និងបេណ្ត ញេចញនយក

ចតែ់ចងទូេទសវនកមមៃផទកនុង ឬបុគគលិកជនខ់ពស់ ែដល

បំេពញមុខងរជចតែ់ចងទូេទសវនករៃផទកនុង និង្រតូវទទួល

ករជូនដំណឹងអំពីករ ឈបច់តែ់ចងទូេទរបស់បុគគលិក

ជនខ់ពស់ជសវនករៃផទកនុង េហយ្រតូវផ្តល់ចតែ់ចងទូេទ

ឱកសឱយសមជិកែដល បន កព់កយ ឈបេ់នះចត់

ែចងទូេទបញជ ក្់របបពី់មូលេហតុៃនករ ឈប។់

សវនកមមខងេ្រក ក.  ពិចរ េលករែតង ងំសវនករខងេ្រក តៃម្លករ ស្រមប់
ករេធ្វសវនកមម និងបញ្ហ ទងំ យទកទ់ង នឹងមូលេហតុ
ៃនករ ែលងតំែណង និងករបេណ្ត ញេចញ។ 

ខ.  ពិភក  និងពិនិតយេមលេឡងវញិ ជមយួសវនករខងេ្រក
មុននឹងចបេ់ផ្តមេធ្វសវនកមមអំពីលកខណៈ និងទំហំករងរ
សវនកមម េហយធនេលករស្រមបស្រមួល កនុងករណីមន 
្រកុមហុ៊នសវនកមមេ្រចនចូលរមួ។

គ.  យតៃម្លអំពីេគលេ  ករបំេពញករងរ និង ឯក ជយភព
របស់សវនករខងេ្រក (ឧទហរណ៍ េ យករពិនិតយ និង
យតៃម្លពីទំនកទ់ំនងេផ ងៗ រ ងសវនករខងេ្រក និង

ធនគរ)។
ឃ.អនុមត័េលករផ្តល់េស  ែដលមនិទកទ់ងនឹងករងរសវនកមម

េ យសវនករខងេ្រក េធ្វករ យតៃម្លថេតេស េនះ ច
នឹងប៉ះពល់ដល់ឯក ជយភពរបស់ពួកគតឬ់េទ។ 

ង. ធនថ មនករពិនិតយចបស់ ស់ េលលកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់
េស ែដលមនិទកទ់ងនឹងករងរសវនកមម េដមបេីជៀសេវៀង
ករប៉ះពល់ដល់ករវនិិចឆយ័ ្របកបេ យឯក ជយភពរបស់
សវនករខងេ្រក។ 

ច. ធនថ គណនីធនគរ្រតូវបនេរៀបចំយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងទន់
េពលេវ  េ យមនករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ ជ្របចេំល
ភព្រគប្់រគនៃ់នករេធ្វសំវធិនធន ែដលចបំច ់និងចំេពះ
បំណុល ្រកក ់និងសង យ័។

ឆ. ពិភក េលបញ្ហ  និងលកខខណ្ឌ ប្រមុងនន ែដលេកតេចញ
ពីសវនកមមអន្តរកល និងចុងេ្រកយ និងេលបញ្ហ មយួចំនួន
េទៀត ែដលសវនករចងេ់ធ្វករពិភក  (េ យមនិមនវត្តមន
របស់គណៈ្រគប្់រគង ្របសិនេបចបំច)់

ជ.  ពិនិតយេឡងវញិេលលិខិត្រគប្់រគងរបស់សវនករខងេ្រក និង
ករេឆ្លយតបរបស់គណៈ្រគប្់រគង។

ឈ.ជួប្របជំុជមយួសវនករខងេ្រកយ៉ងេ ច ស់ម្តង កនុង
មយួឆន  ំេ យមនិមនវត្តមនរបស់គណៈ្រគប្់រគង េដមបី
ពិភក េលបញ្ហ គន្លឹះសំខន់ៗ  និងេសនសំុេយបល់ពី
សវនករខងេ្រកវញិ។

លទធផលសវនកមម ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងបញ្ហ
ៃនករ្របតិបត្តិ មចបប ់

ពិនិតយេឡងវញិ េលលទធផលៃនករអេងកតសំខន់ៗ  លទធផល
សវនកមមជ្របច ំនិងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងករ្របតិបត្តិ ម
ចបបែ់ដល យករណ៍ េ យសវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក 
និងសវនករ្រសបចបប។់

របយករណ៍ហិរញញ វ ញតថុ ពិនិតយេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របច្ំរតីមស មុនេពលទទួល
ករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិល េ យេផ្ត តសំខនេ់ល៖
• ករផ្ល ស់ប្តូរ មយួេនកនុងករអនុវត្ត និងេគលករណ៍
គណេនយយ

• ករែកែ្របែដលគួរឱយកតស់មគ ល់ ែដលេកតពីករេធ្វសវនកមម
• ករេធ្វេសចក្តីសននិ ្ឋ ន ពីបញ្ហ ែដលកំពុងេកតេឡង និង
• ករ្របតិបត្តិ មគំរូរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងត្រមូវករ ម
ផ្លូវចបបដ់ៃទេផ ងេទៀត

្របតិបត្តិកររបស់ភគីសមពន័ធញតិ ពិនិតយ ល់្របតិបត្តិករេធ្វេឡង ជមយួភគីសមពន័ធញតិ និងជូន
ដំណឹងដល់្រកុម្របឹក ភបិល ពី្របតិបត្តិករទងំេនះ។

េផ ងៗ ក.  ជូនដំណឹងដល់គណៈ្រគប្់រគងជនខ់ពស់ជេទៀងទត ់អំពីបញ្ហ

ែដលប៉ះពល់ដល់ធនគរ។ 

ខ. េកះ្របជំុជមយួសវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក ឬទងំពីរ

កនុងេពលែតមយួ េបយល់ថ ចបំច។់

គ.  ពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំមស និង្របចឆំន  ំ

ស្រមប់ កប់ញជូ នេទឱយ្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ 

និងធននូវករេបះពុមពផ យរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចំ

ឆន បំនរហ័ស។



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៥១

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

គណៈកមម ធិករ និភយ័

ករទទួលខុស្រតូវចមបងរបស់គណៈកមម ធិករ និភយ័ គឺ្រតូវធនថមុខងរ្រគប្់រគង

និភយ័ ែដល្រតូវបន កប់ញចូ ល េនកនុងធនគរ ្រតូវបនអនុវត្ត ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

គណៈកមម ធិករ និភយ័្រតូវ យករណ៍ េទ្រកុម្របឹក ភបិលនូវ ល់បញ្ហ ពកព់ន័ធនឹង

ករ្រគប្់រគង និភយ័ េនកនុងធនគរ ។ 

គណៈកមម ធិករ និភយ័បនជួប្របជំុចំនួន ១២ ដង កនុងឆន  ំ២០១៥ ែដលមនវត្តមន

សមជិកចូលរមួដូចខងេ្រកម ៖

ចំនួនកិចច្របជំុែដលបន្របរពធេធ្វេឡង

សមាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិច្ច្របជំុ
Dato’ Shaarani Ibrahim
្របធនគណៈកមម ធិករ/
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ១២ ១២
ប៊ុន យីន
្របធននយក្របតិបត្តិ ១២ ១២
Low Chee Hock
នយកចតក់រទូេទ ១0 ១២
ហុង េជៀប
នយក្រគប្់រគង និភយ័ ១២ ១២
េហង ធី  
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល ១១ ១២
ែដន វុទធ
នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ ១១ ១២
េហង វទុធី
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត ១២ ១២
គី 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម 
និងេស ្របតិបត្តិករ ៩ ១២

តួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករ និភយ័មនដូចខងេ្រកម៖

• ែបងែចកេដមទុន ែដលមន និភយ័ (Capital-at-Risk) េទ ម្របេភទជំនួញ 

និង និភយ័េផ ងៗពីគន  េដមបធីនថ ករែបងែចក និភយ័បនេធ្វ្រគប្់រគន ់

អនុេ ម មលកខខណ្ឌ កំណត ់េ យបទបបញញត្តិចបប ់និងធនថធនគរមន េដម

ទុនប្រមុង្រគប្់រគន ់េដមប្ីរបឈមមុខនឹង ថ នភពវបិត្តិេផ ងៗ។ 

• បេងកនតៃម្លភគទុនិក មរយៈករ យតៃម្លេល្របកច់ំេណញ និង និភយ័ (risk-return 

profiles) ពីដំេណ រករ្របតិបត្តិករ េហយធនថក្រមតិ និភយ័ ែដលទទួលយក

សថិតេនកនុងែដនក្រមតិ ែដលបនកំណតេ់ យ ្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ។

• ពិនិតយ និងជូនេយបល់ដល់្រកុម្របឹក ភបិល េដមបេីធ្វករអនុមត័េលេគលករណ៍ 

និងក្រមតិ និភយ័ែដលសម្រសប េដមបរីក ្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រគប្់រគង និភយ័ 

ឱយ្រសប មែផនករ ជីវកមមរបស់ធនគរ ្រកបខណ្ឌ ៃន EWRM របស់ ្រកុមហុ៊នេម 

និង្រសប មចបប ់និងបទបបញញត្តិែដលបនកំណត ់។

• យតៃម្ល និងពិនិតយេលសំេណ សំុអនុមត័ ស្រមបផ់លិតផលថមី ករវនិិេយគ ជីវកមម 

យុទធ ្រស្ត និងផលិតផលែដល ្រតូវបនែកៃចន ែដល្រតូវអនុមត័ជេគលករណ៍ ឬ 

ផ្តល់អនុ សន ៍ដល់្រកុម្របឹក ភបិលេដមបេីធ្វករអនុមត័។

• ពិនិតយ និងអនុមត័េលសំេណ ែកែ្របនីតិវធិី និងដំេណ រករ្របតិបត្តិករ។

• ជ្រមុញេលករេគរព មេគលករណ៍ និងក្រមតិ និភយ័ ។

• កឱ់យេ្រប្របស់នូវវធិី ្រស្តដស៏ម្រសប េដមបកីំណត ់និង ស់ែវង និភយ័្រគប់

ថ នភព ។

• បេងកតយុទធ ្រស្តស្រមប់ យតៃម្ល ្រតួតពិនិតយ និង្រគប្់រគង និភយ័ ឱយសថិតកនុង

ក្រមតិមយួដស៏ម្រសប ។

• ពិភក សេ្រមចេលវធិី ្រស្ត និងឧបករណ៍ស្រមបេ់ធ្វករ ស់ែវង េទេលបរមិណ

និភយ័េផ ងៗ េដមបសំុីករអនុមត័ ពី្រកុម្របឹក ភបិល ។

• ្រតួតពិនិតយសមសធតុ ងតុលយកររបស់ធនគរ រមួមនឥណទន និង្របកប់េញញ ។

• ធននូវករ្របកនខ់ជ បនូ់វ្រទឹស្តីសន្តនិយម (holistic approach) កនុងករ្រគប្់រគង

ងតុលយកររបស់ធនគរ មរយៈករ្រគប្់រគង និភយ័អ្រ ករ្របក ់្របកប

េ យ្របសិទធភព ករ្រគប្់រគង និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល ករ្រគប្់រគងគម្ល ត

ក្រមតិករ្របក ់និងមូលធន ។

• ធនថធនគររក បននូវគុណភព្រទពយសកមម មរយៈករពិនិតយ ម នយ៉ង

ហមតច់តេ់លដំេណ រករ និងករអនុមត័ េលឥណទនថមីៗ ្រពមទងំករ្របមូលឥណទន

ែដលមនិដំេណ រករ ។ 

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងផ្តល់អនុ សន ៍អំពីវធិនករស្រមប ់ករ ម ន វធិនករ

ទរសំណង ករេរៀបចំេឡងវញិៃន គណនីកនុងករឃ្ល េំមល (Early Alert Watchlist 

Account) គណនីយឺតយ៉វ (Delinquent Account) ឬ គណនីមនិដំេណ រករ 

(Impaired Account) របស់ធនគរ។ 

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងសេ្រមចឱយ កប់ញចូ លគណនីដំេណ រករ ឬគណនីយឺតយ៉វ 

េទកនុងករឃ្ល េំមល ស្រមបេ់ធ្វករ ម ន និងផទុយមកវញិ។

• ស្រមបស្រមួលនូវបញ្ហ  ែដលពកព់ន័ធេទនឹងករេផទរគណនី រ ងែផនក ជីវកមម និង្រកុម

ទរសំណង េនេពលគណនីេនះបនក្ល យជមនិដំេណ រករ និងផទុយមកវញិ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ េល្រទពយសកមមដំេណ រករ ែដលរមួមនៈ

-  គណនីឃ្ល េំមល យឺតយ៉វ ឬមនិដំេណ រករ

-  សំវធិនធនៃនគណនី េ យ ្រស័យ ម្របកស របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 

និង បទបញញត្តិេផ ងៗេទៀត និង

- បញ្ហ េផ ងេទៀ តែដលពកព់ន័ធនឹងគុណភព្រទពយសកមម។

• ពិនិតយេឡងវញិនូវែផនករបងក រ (Contingency Plan) និងករ្រគប្់រគងនិរន្តរភពៃន

ជីវកមម (Business Continuity Management) ស្រមបអ់នុវត្ត េនេពលចបំច ់

និងេសនសំុករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិល។

• គណៈកមម ធិករេនះ ចអនុមត័ ល់ករផ្ល ស់ប្តូរសមជិក េនកនុងមុខងរៃន

ជីវកមម (corporate function) ដែដល េ យេធ្វករជូនដំណឹង េទកន្់រកុម

្របឹក ភបិល។ រឯី ល់ករករផ្ល ស់ប្តូរសមជិក េនេ្រកមុខងរៃន ជីវកមម ឬ 

សំេណ សំុែកែ្របេលលកខន្តិកៈ (Terms of Reference) ្រតូវអនុមត័ េ យ្រកុម្របឹក

ភបិលមុននឹងអនុវត្ត។

៤



៥២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

• ពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលលកខន្តិកៈ និងសមសភពៃនគណៈកមម ធិករ ែដល

សថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ គណៈកមម ធិករ និភយ័ រមួបញចូ លទងំករែតង ងំ 

និងករដកេចញនូវសមជិក និងអនកចូលរមួកនុងគណៈកមម ធិករទងំេនះ ។ 

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងនន

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង ដូចមនេរៀប បខ់ងេ្រកម ្រតូវបនបេងកតេឡង េដមបជីួយ

ករងររបស់អភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ និងគណៈ្រគប្់រគង េល្របតិបត្តិករ

ជីវកមមេផ ងៗ និងជួយគ្ំរទដល់សកមមភពននរបស់ធនគរ៖ 

• គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង

• គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ

• គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិល នូវបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប់

្រគងករងរ្របចៃំថងរបស់ធនគរ។

ប៊ុន យីន 
្របធននយក្របតិបត្តិ ្របធន

Low Chee Hock
នយកចតក់រទូេទ ្របធន

េហង ធី
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល សមជិក

េហង តូរង៉់
នយករតនគរ សមជិក

ហុង េជៀប 
នយក្រគប្់រគង និភយ័ សមជិក

េហង វុទធី
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត សមជិក

 អ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី
នយកធនធន្រកុមហុ៊ន សមជិក

ែដន វុទធ
នយកពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបត្តិករ សមជិក

គី 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ សមជិក

៊ ង សុលកខណ៍*១
នយកទីផ រ និងទំនកទ់ំនង សមជិក

ម៉ក ចំេរ ន*២
នយកទីផ រ និងទំនកទ់ំនង សមជិក

*១ ែលងពីតំែណងជសមជិក េនៃថងទី០៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥

*២ តង ងំជសមជិកេនៃថងទី០៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ & ែលងពីតំែណងជសមជិក 

េនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

តួនទី និងភរកិចចរបស់គណ់ៈកមម ធិករ្រគប្់រគងមនដូចខងេ្រកម៖

•  ផ្តល់្របឹក ជូន្របធននយក្របតិបត្តិ។

•  ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លសកមមភព្របតិបត្តិកររបស់នយក ្ឋ ន ជីវកមមនីមយួៗ។

•  ពិនិតយរបយករណ៍្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ និងរបយករណ៍្រគប្់រគងេផ ងៗេទៀត

របស់ធនគរ។

• បេងកតយុទធ ្រស្ត ែផនករ ជីវកមម និងែផនករថវកិស្រមបធ់នគរ ( បប់ញចូ ល

ទងំចំណុច ែដលទកទ់ងនឹងពត័ម៌នវទិយ)

•  កំណតក់រងរែដលទមទរឱយមនករសហករ ពីនយក ្ឋ នេ្រចន។

•  ពិភក េលចបប ់និងបទបបញញត្តិសំខន់ៗ ។

•  ករងរេផ ងៗេទៀត មករែណនរំបស់្របធននយក្របតិបត្តិ។

•  ករងរេផ ងៗេទៀត មករែណនរំបស់្រកុម្របឹក ភបិល/ ្របធននយក្របតិបត្តិ

របស់្រកុមហុ៊នេម។

គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ

គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ េធ្វរបយករណ៍ជូនគណៈកមម ធិករ្រគប្់រកង និភយ័

នូវ ល់បញ្ហ ទកទ់ងនឹងករងរ ឥណទនរបស់ធនគរ។

ហុង េជៀប 
នយក្រគប្់រគង និភយ័ ្របធន
ប៊ុនុ យីន
្របធននយក្របតិបត្តិ ្របធនជំនួស
Low Chee Hock*១
នយកចតក់រទូេទ សមជិក
េហង ធី
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល សមជិក
េគៀន វឌ ន
្របធន្រគប្់រគងឥណទន  សមជិក
John Chuah Keat Kong 
ទី្របឹក ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម សមជិក
េហង វុទធី *២
នយក ហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត សមជិក
គី *៣
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ សមជិក
ជ ប៊ុន ៊ ន*៤
ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម សមជិក
ហុង ប៊ុនេរឿត*៥
ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុពណិជជកមម សមជិក

*១, *៣, *៤ & *៥ ែតង ងំជសមជិក េនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥

*២ ែលងពីតំែណងជសមជិក េនៃថងទី២ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៥៣

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ

តួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករឥណទនមនដូចខងេ្រកម៖

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលឥណទនរបស់ធនគរ កនុងក្រមតិកំណតឥ់ណទន

ែដល្រកុម្របឹក ភបិលផ្តល់សិទធិឱយ។

• ផ្តល់អនុ សន ៍ស្រមបក់រ្រពមេ្រព ងករយល់្រពម ពីគណៈកមម ធិករឥណទន

្រគុប និងករសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល េល ល់សំេណ ឥណទន ែដលហួស

ពីសិទធិអំ ចសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ។

• ធនថ សមតុលយឥណទនទងំមូលរបស់ធនគរ ្រសប មេគលករណ៍ែណនំ

របស់ ជញ ធរបញញត្តិចបប ់ និង្រសប មេគលករណ៍ និងនីតិវធិីឥណទន ែដល

បនអនុមត័។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលវធិនករទរសំណង ែដលនឹង្រតូវអនុវត្ត ្រសប

មលកខខណ្ឌ ពិនយ័ និងករេធ្វ សំវធិនធន ចំេពះគណនីសង យ័ និងគណនី ្រកក ់

និងឥណទន ែដល្រតូវលុបេចញពីបញជ ី។

• យតៃម្លសមតុលយ និភយ័ េនេពលអនុមត័ឥណទន។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និង យតៃម្លផលិតផលឥណទនេផ ងៗរបស់ធនគរ េដមបី

ធនថ ផលិតផលទងំេនះ្រតូវបនអនុវត្ត មបទ ្ឋ ន និងេគលករណ៍ ែដលបន

កំណតេ់ យ្រកុម្របឹក ភបិល។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័ចំ តថ់ន កឥ់ណទនៃផទកនុងរបស់អនកខចីមន ក់ៗ  ម

ែដល ចអនុវត្តបន។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងផ្តល់អនុ សន ៍អំពីករែកែ្រប ឬ វេិ ធនកមមកនុងេគលករណ៍

ឥណទន និងេគលករណ៍ែណន ំ ស្រមបក់រអនុមត័របស់គណៈកមម ធិករននែដល

ពកព់ន័ធ។

• បំេពញមុខងរដៃទេទៀត មករែណនរំបស់គណៈកមម ធិករ និភយ័។

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម យករណ៍េទគណៈកមម ធិករ

និភយ័ អំពី និភយ័សនទនីយភព និងបញ្ហ នន ែដលទកទ់ងនឹង្រទពយសកមម និង្រទពយ

អកមមរបស់ធនគរ។

ប៊ុន យីន
្របធននយក្របតិបត្តិ ្របធន
Low Chee Hock
នយកចតក់រទូេទ សមជិក
េហង ធី
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល សមជិក
ហុង េជៀប
នយក្រគប្់រគង និភយ័ សមជិក
េហង វុទធី
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត សមជិក
េហង តូរង៉់
នយករតនគរ សមជិក
គី 
នយកេស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ សមជិក

តួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមមនដូច

ខងេ្រកម៖

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងវភិគែផនករណ៍ ងតុលយករ មែផនក ជីវកមម ្រទពយ

សកមម និង្រទពយអកមមច្រមុះ រូបិយបណ័្ណ  ភពរកីចេ្រមន និង្របកច់ំេណញ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ អំពីភពខុសគន រ ង ងតុលយករជកែ់ស្តង េធៀបនឹងែផនករ 

ែដល ចប៉ះពល់េទេលឥណទន និងបេញញ  អនុបតេផ ងៗរបស់ ងតុលយករ 

ែផនករហិរញញបបទន និងថេតធនគរេនែតបន្តអនុវត្ត កនុងក្រមតិ និភយ័ ែដល

បនកំណតឬ់េទ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ អំពីចំណូលករ្របកសុ់ទធ និងនិនន ករ េ យរមួបញចូ លករពយករណ៍

ថ នភព និងភពខុសគន ពីែផនករចំណូលករ្របកសុ់ទធ និងេធ្វករលម្អតិអំពី

សកមមភពែដលបនត្រមូវ ឱយបន្រតឹម្រតូវ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ អំពីផលប៉ះពល់េល្របកច់ំេណញ ទងំកនុងករណីេសដ្ឋកិចចធមម  

និងកនុងករណីមនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចេផ ងៗ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងធនថ ៃថ្លចំ យេលហិរញញបបទន ឬករកំណតៃ់ថ្លេផទរ

ៃនហិរញញបបទន (េបមន) គឺ្រតឹម្រតូវ និងេធ្វជ ជញ ក ្ត ល រ ងែផនក ជីវកមម

ទងំអស់កនុងករេរៀបចំ និងករអនុវត្តករកំណតៃ់ថ្លេផទរៃនហិរញញបបទន និងេលកកមពស់

តម្ល ភពកនុងធនគរ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ អំពីែផនករណ៍យថភពៃនហិរញញបបទន ែដល្រតូវបនចត់

ទុកថែផនករណ៍្របតិបត្តិករៃន ជីវកមម និងសិក លទធភព េដមបធីនថ សកមមភព

ែដលត្រមូវេ យអនក្រគប្់រគង ចអនុវត្តេទបន។

• ធនថសូចនករេ្រកនរលឹំកមុន ្រតូវបនេធ្វបចចុបបននភព និងសម្រសប េយង ម

ទិនននយ័ែដលមនជកែ់ស្តង។

• ្រតួតពិនិតយេល្រកបខណ្ឌ ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម និងេគលករណ៍ 

(េបមន) េដមបធីនថ សម្រសប មទំហំ និងភពសមុគ ម ញៃន្របតិបត្តិកររបស់

ធនគរនេពលបចចុបបនន និងអនគត។

• េលកកមពស់ភព្រសបគន  រ ងេគលករណ៍ និងករអនុវត្តេនកនុងធនគរ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងផ្តល់អនុ សន ៍ េលចំ តក់រ្រគប្់រគង (Management 

Action Triggers “MAT”) ឬែដនកំណត ់ស្រមប់ និភយ័សនទនីយភព និង និភយ័

អ្រ ករ្របក ់េនកនុងបញជ ីធនគរ (IRRBB) េទគណៈកមម ធិករ និភយ័ េដមបី

អនុមត័។

• កំណត ់ពិនិតយ ម ន និង្រតួតពិនិតយេឡងវញិ េលយុទធ ្រស្តជេម្ល ស របស់ធនគរ 

(េបមន)។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងធនថទ្រមង់ និភយ័របស់ធនគរ គឺសថិតេនេ្រកមចំ ត់

ករ្រគប្់រគង (Management Action Triggers “MAT”) ឬ ែដនកំណតៃ់ន និភយ័

សនទនីយភព និង និភយ័អ្រ ករ្របក ់េនកនុងបញជ ីធនគរ (IRRBB) រមួទងំលទធផល

ពិេ ធនៃ៍ផទកនុង េពលមនវបិត្តិេ យរូបិយបណ័្ណ េគល។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងផ្តល់អនុ សនគ៍ំរូប៉ ៉ែម្៉រត និភយ័្រគប្់រគង្រទពយសកមម 

និង្រទពយអកមម និងលទធផលៃនករបញជ កជ់គំរូ េទគណៈកមម ធិករ និភយ័

េដមបអីនុមត័។

៤



៥៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

• កំណត ់និង្រតួតពិនិតយេឡងវញិ េលសនទនីយភពរបស់ធនគរ ត្រមូវករហិរញញបបទន 

និងករអនុវត្តសម្រសប មត្រមូវករទងំេនះ។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងផ្តល់អនុ សន្៍រកបខណ្ឌ ្រគប្់រគង និភយ័្រទពយសកមម និង

្រទពយអកមម និងេគលករណ៍ (េបមន) េទគណៈកមម ធិករ និភយ័ េដមបអីនុមត័។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលវធិី ្រស្ត និងបទ ្ឋ ន្រគប្់រគង និភយ័្រទពយ

សកមម និង ្រទពយអកមម (េបមន) េដមបេីគរព មេគលករណ៍ ែដលបនអនុមត័។

• ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័េលវធិី ្រស្ត េគលករណ៍ ្រកបខណ្ឌ ៃនៃថ្លចំ យ

េលហិរញញបបទន ឬករកំណតៃ់ថ្លេផទរៃនហិរញញបបទន។

• អនុមត័េលសំេណ តៃម្ល ែផ្អកេលសិទធិអំ ច ែដលបនផ្តល់ជូន។

• េលកេឡងេទគណៈកមម ធិករ និភយ័ ល់ករបំពនចំ តក់រ្រគប្់រគង ឬែដន

កំណត ់ (ែដលមនិពកព់ន័ធនឹងចបប)់ ែដលមនិខុសឆង យពីែដនកំណត ់ ែដលបន

កំណត ់និងេដមទុន ឬសនទនីយភព ឬេករ ្តិ៍េឈម ះធនគរ។

គណេនយយភាព និងសវនកម្ម
ករេធ្វរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ

េ យេយង មចបប ់ស្តីពីសហ្រគសពណិជជកមម និងចបបស់្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និង

ហិរញញ វតថុ របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ស្រមបឆ់ន ហំិរញញ វតថុនីមយួៗ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េ យេយង

មេសចក្តីែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយរបស់កមពុជ។ 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្រតូវបនេរៀបចំេ យែផ្អកេលមូល ្ឋ នកង្វល់ជ្របច ំ និង្រតូវផ្តល់

នូវករពិនិតយដជ៏ក់ ក ់និង្រតឹម្រតូវេល ថ នភព ជីវកមមរបស់ធនគរ េ យគិត្រតឹមៃថង

ទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥។ 

េគលករណ៍គណេនយយដ្៏រតឹម្រតូវ ្រតូវបនអនុវត្តេដមបឱីយមនភព្រសបគន  កនុងករ

េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េ យមនករគ្ំរទនូវករវនិិចឆយ័ និងករប៉ន្់របមណ្របកប

េ យភព្របុង្របយត័ន និងសមេហតុផល។ អភបិលទងំអស់្រតូវទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុង

េនកនុងដំ កក់លេនះ េដមបកីរពរនូវ្រទពយសកមមរបស់ធនគរ និង្រតូវធនថ របយករណ៍

ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ បង្ហ ញពីសមតុលយភព និងករ យតៃម្ល ថ នភពហិរញញ វតថុ និង

ករពយករណ៍នៃថងអនគត ្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងេកបះកបយ ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលមនេសចក្តីេពញចិត្តនឹងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករបង្ហ ញ

នូវសមតុលយភព និងករ យតៃម្លអំពី ថ នភពហិរញញ វតថុ និងករពយករណ៍នៃថងអនគត

្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ េនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ដូចមន

បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍របស់អភបិលេនកនុងទំពរ័ ៨២ ស្តីពីរបយករណ៍ហិរញញ វតថុៃន

របយករណ៍្របចឆំន េំនះ។

គណៈកមម ធិករសវនកមម

គណៈកមម ធិករសវនកមមជួយ្រកុម្របឹក ភបិល កនុងករ្រតួតពិនិតយដំេណ រករៃនករេរៀប

ចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ លទធផលហិរញញ វតថុ្របច្ំរតីមស និង្របចឆំមសរបស់ធនគរ 

និងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំន ្ំរតូវ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ េ យគណៈកមម ធិករសវនកមម 

និងអនុមត័ េ យ្រកុម្របឹក ភបិល មុនេពលផ្តល់ជូនធនគរជតិៃនកមពុជ។

ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង

្រកុម្របឹក ភបិលទទួលខុស្រតូវរមួ េលកររក នូវ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ឱយមនភព

ល្អ្របេសរ ែដលរមួមនដូចជករ្រតួតពិនិតយេលហិរញញ វតថុ ករេធ្វ្របតិបត្តិករ ្របកបេ យ

្របសិទធភព និង្របសិទធផល ករេគរពចបប ់ និងបទបបញញត្តិនន កដូ៏ចជករ្រគប្់រគង

និភយ័។ ទំហំ និងភពសមុគ ម ញៃន ជីវកមមរបស់ធនគរទមទរឱយមន ជចបំច់

នូវករ្រគប្់រគង និងករែបងែចក និភយ័្រតឹម្រតូវ។ លកខណៈៃន និភយ័ទងំេនះ មន

នយ័ថ ្រពឹត្តិករណ៍ទងំ យ ចនឹងេកតមនេឡង េហយប ្ត លឱយមនករខតបងេ់ យ

មនិ ចដឹងមុន និងេជៀស ងបន។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលពកព់ន័ធ ្រតូវបនេរៀបចំ

េឡង េដមបផី្តល់នូវករធនដស៏មេហតុផលមយួ េបេទះបីជ មនិ ចធនទងំ្រសុង ចំេពះ

និភយ័ែដលេកតេចញពីកំហុសធងនធ់ងរ ករេកងបន្លំ ឬករខតបងែ់ដលេកតមនក្តី។

្រកុម្របឹក ភបិលបនចតទុ់កថ ្រកបខណ្ឌ  និង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងនីតិវធិី្រតូវ

បនអនុវត្តេ យគណៈ្រគប្់រគងរបស់ធនគរ កនុងឆន ហិំរញញ វតថុរហូតដល់កលបរេិចឆទៃនរបយ

ករណ៍េនះ និងមន្រគប្់រគន្់រសប មត្រមូវកររបស់ធនគរ កនុងបរយិកស ជីវកមម

នេពលបចចុបបនន។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ្រតូវបនេរៀបចំេឡង ស្រមបផ់្តល់នូវករធន

ដស៏ម្រសបមយួ េបេទះបីជ មនិ ចធនទងំ្រសុង េដមបបីេងកតឱយបននូវបទ ្ឋ នជក់

កម់យួ ស្រមប្់របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងជួយធនគរ កនុងករ្រគប្់រគង និភយ័ េល

ករប ជយ័ កនុងករសេ្រមចេគលេ ជីវកមមក្តី ប៉ុែន្ត ្របេសរជងករលុបេចលនូវ្របពន័ធ

្រតួតពិនិតយេនះែដរ។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលបង្ហ ញពី ថ នភព្រតួតពិនិតយៃផទកនុង

របស់ធនគរមនបង្ហ ញេនកនុងទំពរ័ ៥៨  ដល់ ៦១ ៃនរបយករណ៍្របចឆំន េំនះ។

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល

េនៃថងទី១៥ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦។

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ស្តីពីអភបិលកិចចធនគរ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៥៥

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របយករណ៍គណៈកមម ធិករសវនកមម

របាយការណ៍គណៈកមាធិការសវនកម្ម

េសចក្តីសេង្ខប
គណៈកមម ធិករសវនកមមៃនធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េប្តជញ បំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន

កនុងករធននូវករអនុវត្ត អភបិលកិចចយ៉ងល្អ្របេសរ ្រពមទងំធននូវករ្រតួតពិនិតយេល

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ករ្រគប្់រគង និភយ័ និង្របពន័ធ ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ។

១. សមាជិកចូលរួមកិច្ច្របជំុ
ពត័ម៌នលម្អតិៃនសមសភពគណៈកមម ធិករសវនកមម និងកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ

សវនកមម ែដលបនេរៀបចំេឡង កនុងឆន ២ំ០១៥ មនេរៀប បដូ់ចខងេ្រកម៖

សមាជិក មុខងារ បានចូលរួម ចំនួនកិច្ច្របជំុ

បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ អភបិលឯក ជយមនិ ្របតិបត្តិ ៦ ៦

Dato’ Shaarani Ibrahim អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៦ ៦

Dato’ Wira Zainal Abidin 
Mahamad Zain អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៦ ៦

្របធនគណៈកមម ធិករសវនកមម េធ្វេសចក្តី យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិល អំពីបញ្ហ

ទងំ យ  ែដល្រតូវបនេលកេឡងកនុងកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់ខ្លួន។

២.សមាសភាព
សមភពរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម គឺមនែតអភបិលមនិ្របតិបត្តិប៉ុេ ្ណ ះ។ 

គណៈកមម ធិករសវនកមម ដឹកនេំ យអភបិលឯក ជយចំនួនមយួ (១) រូប និង្រតូវមនសមជិក

យ៉ងតិចចំនួនបី  (៣) រូប ែដលភគេ្រចនជអភបិលឯក ជយ។ គណៈកមម ធិករសវនកមម 

្រតូវមនយ៉ងតិចនូវបុគគលឯក ជយមយួ (១) រូប ែដលមនជំនញែផនកហិរញញ វតថុ និងគណេនយយ 

និងបុគគលឯក ជយមយួ (១) រូប ែដលមនជំនញែផនកនីតិកមម និងវស័ិយធនគរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិល្រតូវអនុមត័ដំេណ រករមយួ ស្រមប់ យតៃម្ល្របចឆំន ពីំ្របសិទធភពរបស់

គណៈកមម ធិករសវនកមម កដូ៏ចជកររមួចំែណករបស់សមជិកមន ក់ៗ  េ យែផ្អកេលលកខណៈ

វនិិចឆយ័ករអនុវត្តជេគលេ  ែដល្រសបជមយួនឹង សូចនករៃនករ យតៃម្លលទធផលករងរ 

(Key Performance Indicators)។ 

តំែណងទំេនរេនកនុងគណៈកមម ធិករសវនកមម ្រតូវបំេពញកនុងរយៈេពលបី (៣) ែខ។

៣.សិទ្ធិអំណាច
គណៈកមម ធិករសវនកមម គឺជគណៈកមម ធិករមយួ ែដលទទួលបនករេផទរសិទធិ ពី្រកុម

្របឹក ភបិល។ េនកនុងករអនុវត្តតួនទីរបស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករសវនកមមមនសិទធិអំ ច

េពញេលញ កនុងករេធ្វករេសុបអេងកតេលបញ្ហ នន ដូចមនែចង េនកនុងតួនទី និងភរកិចច

របស់គណៈកមម ធិករសវនកមម។ គណៈកមម ធិករេនះ មនសិទធិេពញេលញ កនុងករចូលរមួ 

និងទមទរឱយមនករសហករ ពីគណៈ្រគប្់រគង ្រពមទងំមនឆនទ នុសិទធិេពញេលញ កនុង

ករអេញជ ញអភបិល ឬម្រន្តី្របតិបត្តិ មន ក ់ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុរបស់ខ្លួន ្រពមទងំមនសិទធិ

ទមទរឱយធនគរផ្តល់ធនធនចបំចន់ន េដមបបីំេពញករងររបស់ខ្លួន ្របកបេ យ

្របសិទធភព។ គណៈកមម ធិករសវនកមមមនសិទធិេពញេលញ និងគម នែដនកំណត ់កនុង

ករទទួលបននូវពត័ម៌នេផ ងៗ ្រពមទងំករទទួលយកករ្របឹក េយបល់ ពីអនកជំនញ

ឯក ជយ កនុងករណីចបំច ់េ យ ល់ចំ យែដលពកព់ន័ធទងំអស់ ជបនទុករបស់ធនគរ។

៤.តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមាធិការសវនកម្ម:
តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមមមនដូចខងេ្រកម៖

ចំណុចគន្លឹះៃនការទទួលខុស្រតូវ ការទទួលខុស្រតូវ
ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង/

ករ្រគប្់រគង និភយ័/  អភបិលកិចច

ពិនិតយេឡងវញិ េល្របសិទធភពៃន ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងដំេណ រ
ករ្រគប្់រគង និភយ័ និងអភបិលកិចច កនុងសមពន័ធធនគរ ្រសប
មលកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុង្របកស ស្តីពីអភបិលកិចចៃន្រគឹះ ថ ន

ធនគរ និងហិរញញ វតថុ។ 

សវនកមមៃផទកនុង ក. ធនថ មុខងរសវនកមមៃផទកនុងបនេរៀបចំល្អ្របេសរ េដមបេីធ្វ
ករ្រតួតពិនិតយ ឬអេងកតកនុងនមគណៈកមម ធិករសវនកមម 
េហយមុខងរេនះ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ច និងករ្រគប្់រគង
ផទ ល់ពីគណៈកមម ធិករសវនកមម។ 

ខ. ពិនិតយពីភព ្រគប្់រគនៃ់នវ ិ លភពករងរ មុខងរ សមតថភព 
និងធនធនៃនមុខងរសវនកមមៃផទកនុង េហយពិនិតយេមលថ
េតមុខងរេនះ បនទទួលសិទធិសំខន់ៗ  េដមបបីំេពញករងរ
ឬេន។ 

គ. ពិនិតយេលលទធផលៃនដំេណ រករសវនកមមៃផទកនុង និងធន
ចតវ់ធិនករសម្រសប ចំេពះអនុ សនរ៍បស់សវនករៃផទកនុង 
េបចបំច។់ របយករណ៍របស់សវនករៃផទកនុង និងគណៈ
កមម ធិករសវនកមម មនិទមទរឱយមនករពិនិតយ និងែកស្រមួល
ពី្របធននយក្របតិបត្តិេឡយ។ 

ឃ. ្រគប្់រគងមុខងររបស់សវនកមមៃផទកនុង និងធនករេគរពចបប ់
និងបទបបញញត្តិ ែដលអនុវត្តចំេពះ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ។ 

ង. យតៃម្លសកមមភព្របតិបត្តិករ និងេធ្វេសចក្តី សេ្រមចអំពី
កញចបត់ៃម្លកររបស់នយកសវនកមមៃផទកនុង។ 

ច. អនុមត័េលករែតង ងំ ផ្ល ស់ប្តូរ និងបេណ្ត ញេចញនយក
សវនកមមៃផទកនុង ឬបុគគលិកជនខ់ពស់ ែដលបំេពញមុខងរជ
សវនករៃផទកនុង និង្រតូវទទួលករជូនដំណឹង អំពីករ ឈប់
របស់បុគគលិកជនខ់ពស់ ជសវនករៃផទកនុង េហយ្រតូវផ្តល់ឱកស
ឱយសមជិកែដលបន កព់កយ ឈប ់ េនះបញជ ក្់របបពី់
មូលេហតុៃនករ ឈប។់

៤



៥៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

សវនកមមខងេ្រក ក. ពិចរ េលករែតង ងំសវនករខងេ្រក តៃម្លករស្រមប់
ករេធ្វសវនកមម និងបញ្ហ ទងំ យ ទកទ់ងនឹងមូលេហតុ
ៃនករ ែលងតំែណង និងករបេណ្ត ញេចញ។ 

ខ. ពិភក  និងពិនិតយេមលេឡងវញិជមយួសវនករខងេ្រកមុន
នឹងចបេ់ផ្តមេធ្វសវនកមមអំពីលកខណៈ និងទំហំករងរសវនកមម 
េហយធនេលករស្រមបស្រមួល កនុងករណីមន ្រកុមហុ៊ន
សវនកមមេ្រចនចូលរមួ។

គ. យតៃម្លអំពីេគលេ  ករបំេពញករងរ និង ឯក ជយភព
របស់សវនករខងេ្រក (ឧទហរណ៍ េ យករពិនិតយនិង យ
តៃម្លពីទំនកទ់ំនងេផ ងៗ រ ងសវនករខងេ្រកនិងធនគរ)។

ឃ. អនុមត័េលករផ្តល់េស  ែដលមនិទកទ់ងនឹងករងរសវនកមម
េ យសវនករ ខងេ្រកេធ្វករ យតៃម្លថេតេស េនះ ច
នឹងប៉ះពល់ដល់ឯក ជយភពរបស់ពួកគតឬ់េទ។

សវនកមមខងេ្រក ង. ធនថ មនករពិនិតយ និងសមតុលយភពចបស់ ស់េល
លកខខណ្ឌ  ៃនករផ្តល់េស  ែដលមនិទកទ់ងនឹងករងរសវន
កមមេដមបេីជៀសេវៀងករ ប៉ះពល់ដល់ករវនិិចឆយ័្របកប េ យ
ឯក ជយភពរបស់សវនករខងេ្រក។ 

សវនកមមខងេ្រក ច. ធនថ គណនីធនគរ្រតូវបនេរៀបចំយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងទន់
េពលេវ េ យមនករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ ជ្របចេំលភព
្រគប្់រគនៃ់នករេធ្វសំវធិនធនែដលចបំច ់និងចំេពះបំណុល
្រកក ់និងសង យ័។

ឆ. ពិភក េលបញ្ហ  និងលកខខណ្ឌ ប្រមុងនន ែដលេកតេចញពី
សវនកមមអន្តរកល និងចុងេ្រកយ និងេលបញ្ហ មយួចំនួន
េទៀតែដលសវនករចងេ់ធ្វករពិភក  (េ យមនិមនវត្តមន
របស់គណៈ្រគប្់រគង ្របសិនេបចបំច)់។

ជ. ពិនិតយេឡងវញិេលលិខិត្រគប្់រគងរបស់សវនករខងេ្រក និង
ករេឆ្លយតបរបស់គណៈ្រគប្់រគង។

ឈ. ជួប្របជំុជមយួសវនករខងេ្រកយ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុង
មយួឆន  ំ េ យមនិមនវត្តមនរបស់គណៈ្រគប្់រគង េដមបី
ពិភក េលបញ្ហ គន្លឹះសំខន់ៗ  និងេសនសំុេយបល់ពីសវនករ
ខងេ្រកវញិ។

លទធផលសវនកមម ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង 

និងបញ្ហ ៃនករ្របតិបត្តិ ម 

និងបទបបញញត្តិនន

ពិនិតយេឡងវញិេលលទធផលៃនករអេងកតសំខន់ៗ  លទធផលសវនកមម
ជ្របច ំនិងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងករ្របតិបត្តិ មចបប ់និង
បទបបញញត្តិនន ែដល យករណ៍សវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក 
និងសវនករ្រសបចបប។់

ករ្រតួតពិនិតយេឡង

វញិៃនរបយករណ៍ហិរញញ វ ញតថុ

ពិនិតយេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្របច្ំរតីមស មុនេពលទទួល
ករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក ភបិល េ យេផ្ត តសំខនេ់ល៖
• ករផ្ល ស់ប្តូរ មយួ េនកនុងករអនុវត្ត និងេគលករណ៍

គណេនយយ
• ករែកែ្របែដលគួរឱយកតស់មគ ល់ ែដលេកតពីករេធ្វសវនកមម
• ករេធ្វេសចក្តីសននិ ្ឋ ន ពីបញ្ហ ែដលកំពុងេកតេឡង និង
• ករ្របតិបត្តិ មគំរូរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងត្រមូវករ ម

ផ្លូវចបបដ់ៃទេផ ងេទៀត

្របតិបត្តិកររបស់ភគីសមពន័ធញតិ ពិនិតយ ល់្របតិបត្តិករេធ្វេឡង ជមយួភគីសមពន័ធញតិ និងជូន
ដំណឹងដល់្រកុម្របឹក ភបិល ពី្របតិបត្តិករទងំេនះ។

េផ ងៗ ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈ្រគប្់រគងជនខ់ពស់ជេទៀងទត ់អំពីបញ្ហ
ែដលប៉ះពល់ដល់ធនគរ។ 

ខ. េកះ្របជំុជមយួសវនករៃផទកនុង សវនករខងេ្រក ឬទងំពីរកនុង
េពលែតមយួ េបយល់ថ ចបំច។់

គ. ពិនិតយរបយករណ៍ ហិរញញ វតថុ្របចឆំមស និង្របចឆំន  ំស្រមប់
កប់ញជូ នេទឱយ្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ និងធននូវ

ករេបះពុមពផ យរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចឆំន បំនរហ័ស។

៥.េសចក្តីសេង្ខបសកម្មភាពេផសងៗក្នុងឆាំ២០១៥
៥.១.គណៈកមាធិការសវនកម្ម

ក. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងអនុមត័យល់្រពម េលែផនករសវនកមម្របចឆំន  ំ

វ ិ លភពករងរ និងត្រមូវករែផនកធនធន របស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង។

ខ. បន្រតួតពិនិតយវធិី ្រស្ត របស់សវនកមមៃផទកនុង កនុងករ យតៃម្លក្រមតិ និភយ័ កនុង

វស័ិយេផ ងៗែដល ចេធ្វ សវនកមមបន និងធនថ មុខងរសវនកមមេផ្ត តសំខន់

េទេលវស័ិយែដលមនក្រមតិ និភយ័ខពស់។

គ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ នូវភព្រគប្់រគន ់ និង្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយនន 

ករេធ្វរបយករណ៍ និងករ្រគប្់រគង និភយ័ េដមបធីនថ មនវធិី ្រស្តជ

្របពន័ធមយួ កនុងករកំណត ់ យតៃម្ល និងកតប់នថយ និភយ័េលវស័ិយនន។

ឃ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ នូវ្របសិទធភពៃន្របតិបត្តិករ និងករេ្រប្របស់ធនធន

ទងំអស់ េនកនុងធនគរេ យ សន សំំៃច។

ង. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ អំពីករែតង ងំសវនករខងេ្រក ្រពមទងំឯក ជយភព 

និង្របសិទធភពករងររបស់ សវនករខងេ្រកផងែដរ។

ច. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវែផនករសវនកមមរបស់សវនករខងេ្រក វ ិ លភព

ករងរ និងលទធផលៃនសវនកមម្របចឆំន រំបស់ធនគរ។

ឆ. បនជួបជមយួសវនករខងេ្រក េនៃថងទី១៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ េ យពុំមន

វត្តមនរបស់គណៈ្រគប្់រគង និងអភបិល្របតិបត្តិ េដមបពីិភក បញ្ហ ពកព់ន័ធនន 

និងេសនសំុេយបល់ែកត្រមូវ ពីសវនករខងេ្រក។

ជ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ នូវបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលរកេឃញ

េ យសវនករៃផទកនុង និងសវនករខងេ្រក ្រពមទងំករេឆ្លយតបរបស់គណៈ

្រគប្់រគង ចំេពះអនុ សនរ៍បស់សវនករ និងករឯកភពេលែផនករសកមមភព

ែដល្រតូវអនុវត្ត។

ឈ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ នូវរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ្របច្ំរតីមស។

ញ. បន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ នូវ្របតិបត្តិករជមយួភគីសមពន័ធញតិ និងភព្រគប្់រគន់

ៃននីតិវធិីរបស់ធនគរ កនុងករកំណត ់ ម ន យករណ៍ និង្រតួតពិនិតយេឡងវញិ

នូវ្របតិបត្តិករជមយួភគីសមពន័ធញតិេនះ។

ដ. បនធននូវករ្របតិបត្តិ មវធិនចបប ់ និងេគលករណ៍ៃផទកនុង ្រពមទងំករវវិត្ត

ៃនសកមមភពករងរនន របស់គណៈ្រគប្់រគងកនុងករអនុវត្ត មអនុ សនរ៍បស់

សវនកមមៃផទកនុង និងសវនកមមខងេ្រក។

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របយករណ៍គណៈកមម ធិករសវនកមម



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៥៧

៥.២. មុខងារសវនកម្មៃផ្ទក្នុង
ក. ករេធ្វសវនកមមៃផទកនុងស្រមបធ់នគរ  មនករជួយគ្ំរទពីនយក ្ឋ នសវនកមម

ៃផទកនុងរបស់្រកុមហុ៊នេម។

ខ. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងអនុវត្តករងរ ្របកបេ យឯក ជយភព និងធនេល

ភព្រគប្់រគន ់ និង្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលបនអនុវត្តេ យ

គណៈ្រគប្់រគង។

គ. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង ជួយគណៈកមម ធិករសវនកមម និងគណៈ្រគប្់រគង

កនុងករអនុវត្តករងរ ្របកបេ យ្របសិទធភព ចំេពះករ្រតួតពិនិតយ េល្របសិទធភព

ចំ យ ករ យតៃម្លេលករ្រគប្់រគង និភយ័ និងករផ្តល់េយបល់េលវធិនករ

កតប់នថយ និភយ័ ែដលបនរកេឃញ និងធននូវដំេណ រករអភបិលកិចច

្រតឹម្រតូវ។

ឃ. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង ផ្តល់របយករណ៍ជ្របចជូំនដល់គណៈកមម ធិករ

សវនកមម និងគណៈ្រគប្់រគង េ យ យករណ៍អំពីលទធផលៃនករេធ្វសវនកមម 

ែដលបញជ កអ់ំពី្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និង និភយ័សំខន់ៗ ។

ង. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង េធ្វករេសុបអងកតេលសកមមភព ែដលសង យ័ថជ

ករេកងបន្លំ និងសកមមភពមនិ្រប្រកតីេផ ងេទៀត។

៥.៣.របាយការណ៍សវនកម្មៃផ្ទក្នុង
ក. នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងបនបញចបក់រេធ្វសវនកមម កនុងអំឡុងឆន ចំំនួន ១៨ េលក  

េ យបនេធ្វសវនកមម េល្របតិបត្តិករសំខន់ៗ  រមួទងំករេសុបអេងកតផងែដរ ែដល

្រតូវបនេធ្វេឡង។

ខ. របយករណ៍សវនកមម ែដល្រតូវបនចតថ់ន កថ់មន « និភយ័េលសពីកម្ិរត

មធយម» និង « និភយ័កម្ិរតខពស់» ត្រមូវឱយគណៈ្រគប្់រគង្រតូវមនវត្តមន េន

កនុងកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករសវនកមម ជ ចខ់ត េដមបបីក្រ យ និងផ្តល់នូវ

េសចក្តីពនយល់េលបញ្ហ ទងំ យ ែដលនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងបនរកេឃញ។

គ. ល់បញ្ហ ែដលនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង រកេឃញ្រតូវបនកត្់រ ទុក និង ម ន

បន្តរហូតដល់បញ្ហ ទងំេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យចប ់ េហយនឹង្រតូវ យករណ៍

េរៀង ល់ ០២ ែខម្តង ជូនគណៈកមម ធិករសវនកមម េ យនយក ្ឋ នសវនកមម

ៃផទកនុង។

ឃ. ករវវិត្តៃនសកមមភពករងរ កនុងករអនុវត្ត មអនុ សន ៍ របស់នយក ្ឋ ន

សវនកមម  ក្៏រតូវ យករណ៍ជូនដល់គណៈកមម ធិករសវនកមម េរៀង ល់ ០២ ែខម្តង

ផងែដរ។

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របយករណ៍គណៈកមម ធិករសវនកមម

៤



៥៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

េសចក្តីែថ្លងការណ៍ស្តីអំពី្របព័ន្ធ្រតួតពិនិតយៃផ្ទក្នុង

ការទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹកសោភិបាល
្រកុម្របឹក ភបិលផ្តល់ រៈសំខន ់ េទេល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ និងេប្តជញ

រក ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងេនះ ឱយមនលកខណៈល្អ្របេសរ។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងបង្ហ ញពី
ត្រមូវករចបំច ់ ចំេពះករ្របតិបត្តិករ ជីវកមម ្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល និង
ដំេណ រករៃនករេរៀបចំ និង្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញ វតថុដ្៏រតឹម្រតូវ និងសម្រសប ្រពមទងំ
ករអនុវត្ត្រសប មបទបបញញត្តិចបបជ់ធរមនផងែដរ។ 

្រកុម្របឹក ភបិលទទួលខុស្រតូវជរមួ េល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ និងករ្រគប្់រគង
េល្របពន័ធពត័ម៌នវទិយ។ ្រកុម្របឹក ភបិលកទ៏ទួល គ ល់ផងែដរថ ករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ
េល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង គឺជដំេណ រកររមួគន  និង្រតូវអនុវត្តជបន្តបនទ ប ់េនកនុងធនគរ េហយ
្រតូវេធ្វករផ្ល ស់ប្តូរ្រសបេទនឹងបេចចកវទិយ បរយិកស ជីវកមម និងបទបបញញត្តិចបបក់នុងនយ័េធ្វ

ឱយ្របេសរេឡង នូវដំេណ រករៃនករកំណត ់ យតៃម្ល និង្រគប្់រគង និភយ័។ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ
ៃផទកនុង្រតូវបនបេងកតេឡង េដមបកីំណត ់្រគប្់រគង និង្រតួតពិនិតយ និភយ័ រមួបញចូ លទងំ និភយ័
្របតិបត្តិករ េពលគឺមនិែមនេដមបលុីបបំបតេ់ចលនូវ និភយ័ ែដលេកតេចញពីករប ជយ័ 
កនុងករសេ្រមចទិសេ ជីវកមមេនះេទ។

ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ និង្រកបខណៃនការ្រតួតពិនិតយ 
ធនគរចតទុ់កថករ្រគប្់រគង និភយ័ គឺជធតុមយួយ៉ងសំខនៃ់ន ជីវកមមរបស់ធនគរ 

េហយបញចូ លវបបធម៌ និភយ័ដតឹ៏ងរងឹ េទកនុង្របតិបត្តិករ និងដំេណ រករសេ្រមចចិត្តរបស់ធនគរ។ 
ជមយួនឹងករយល់ដឹងអំពីអតថ្របេយជន ៍ៃនករ្រគប្់រគង និភយ័ស្រមបធ់នគរ េដមបសីេ្រមច
បននូវកររកីចេ្រមន្របកបេ យនិរន្តរភពបន ្រកុមករងរ្រគប្់រគង និភយ័ចូលរមួ ងំពី
ដំ កក់លដំបូងៃនដំេណ រករទទួលយក និភយ័ េដមបផី្តល់នូវទស នៈឯក ជយ និងមតិេយបល់ 
រមួមន ករ យតៃម្លផលិតផលថមី ករកំណតយុ់ទធ ្រស្ត ករ យតៃម្លឥណទន ៘ 

ធនគរ ែដលជែផនកមយួៃនសីុ យអិមប៊ ី ្រគុប (CIMB Group) បនបញចូ លនូវ្រកបខណ្ឌ
្រគប្់រគង និភយ័ទូេទមយួ ស្រមបស់ហ្រគសទងំមូល (EWRM) េដមប្ីរគប្់រគង និភយ័ និង 
ឱកសរបស់ខ្លួន។ ្រកបខណ្ឌ ្រគប្់រគង និភយ័ទូេទ ស្រមបស់ហ្រគសទងំមូល ផ្តល់ជូន្រកុម
្របឹក ភបិល និងគណៈ្រគប្់រគងរបស់ខ្លួននូវឧបករណ៍មយួ េដមបេីធ្វករ្របេមលេមលទុកជមុន និង
្រគប្់រគងេល និភយ័ែដលមន្រ ប ់និង និភយ័ែដល ចនឹងេកតមនេ យេធ្វករពិចរ
េទេលករែកែ្របនូវទ្រមង់ និភយ័ ្រសប មករផ្ល ស់ប្តូរៃនយុទធ ្រស្ត ជីវកមម បញញត្តិចបប ់
និងសកមមភពករងរ។

សុវត្ថិភាពបេច្ចកវិទយោព័ត៌មានវិទយោ
សុវតថិភពបេចចកវទិយពត័ម៌នវទិយ គឺជយុទធ ្រស្តៃនករ្រគប្់រគង េទេលអនកេ្រប្របស់ 

ដំេណ រកររបស់្របពន័ធ និង្របពន័ធបេចចកវទិយ។ េដមបីព្រងឹងបែនថមេលក្រមតិករ្រគប្់រគងសុវតថិភព
បេចចកវទិយពត័ម៌នវទិយ ធនគរបនេ្រជសយក្របពន័ធ និងែបបបទៃនករ្រគប្់រគងពី្រកុមហុ៊នេម។ 
អនុវត្ត មេគលករណ៍េនះ ធនគរ ចធនបននូវសុវតថិភព េលេហ ្ឋ រចនសមន័ធបេចចកវទិយ
ពត័ម៌នវទិយេ យមន្របសិទធភព េដមបីគ្ំរទដំេណ រ ជីវកមមរបស់ធនគរ។

េដមបឱីយ្រសបេទ មកររកីលូត ស់ៃន ជីវកមមធនគរ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធបេចចកវទិយ
ពត័ម៌នវទិយ ថ បតយកមមែផនកបេចចកវទិយពត័ម៌នវទិយរបស់េយងែតងែត្រតូវបនពិនិតយេឡងវញិ
ជេរឿយៗ និងេធ្វករែកស្រមួលបែនថម េដមបីឱយ ចកនែ់តមន្របសិទធភព កនុងករ្រគប្់រគង

និភយ័ទងំខងកនុងនិងេ្រក។ េលសពីេនះេទេទៀត ធនគរមនករពឹងែផ្អកេទេលមជឈមណ្ឌ ល 

្របតិបត្ដិករសន្តិសុខរបស់្រកុមហុ៊នេម (Group’s Security Operation Center) ែដលបេងកតេឡង
េដមបី ម ន និងេឆ្លយតបេទនឹងសកមមភព យ្រប រ ម្របពន័ធអុីនេធេណត (cyber-attack) 
ែដល ចនឹងេកតេឡងេ យយថេហតុ។

រឯីេនក្រមតិសុវតថិភព មប ្ត ញកុំពយូទរ័វញិ ធនគរបនតេម្លងបែនថមនូវជញជ ំងសុវតថិភព 
(Firewall) និងករកំណតេ់លករចូលេ្រប្របស់ េដមបី្រគប្់រគងសុវតថិភពនិងធនធនេផ ងៗ កនុង
ប ្ត ញ េហយអនុញញ តេទេលសំេណ  ែដលបនអនុមត័ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ធនគរកប៏នតេម្លងបែនថម
នូវ្របពន័ធទប់ ក តេ់នចំណុចចុងេ្រកយ (End-point Protection) ផងែដរ ែដលមនដូចជកមមវធិី
កមច តេ់មេ គ (Anti-malware) កមមវធិីរក សុវតថិភពទិនននយ័ (Hard Disk Encryption) ្របពន័ធទប់
ក តក់របតប់ងទិ់នននយ័ (Data Loss Prevention) ្របពន័ធទប់ ក តក់រេ្រជ តែ្រជក (Intrusion 

Prevention System) និង្របពន័ធសម្អ តមតិកអុីែមល និងអីុនេធេណតជេដម (Web and Email 
Content Filtering System) ែដល ចជួយកតប់នថយ និភយ័ែផនកសន្តិសុខ ែដលគួរឱយកត់
សមគ ល់េនេពលទិននយ័ឆ្លងកត្់របពន័ធប ្ត ញរបស់ធនគរ។ វចននុ្រកមេមេ គថមីៗៃនកមមវធិី
បរកិខ រខងេល ែតងែតទទួលបនករេធ្វបចចុបបននភព េដមបីេ យពួក ច គ ល់ ងំ និងកត់
បនថយនូវភពងយរងេ្រគះេផ ងៗ។

ធនគរកប៏នេធ្វបទបង្ហ ញ និងមនករបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹង េទដល់បុគគលិកេដមបី
បេងកនករយល់ដឹងអំពីភពជឯកជន ករេលចធ្ល យៃនពត័ម៌ន សុវតថិភពពត័ម៌ន និងទំនួលខុស
្រតូវេផ ងៗ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះមនលកខណៈដូចជឯក រសិក េអឡិច្រតូនិច និង
ករែចកចយជ្រពឹត្តិប្រតពត័ម៌នេផ ងៗ។

ដំេណើរការៃនការ្រតួតពិនិតយៃផ្ទក្នុងសំខាន់ៗ 
ដំេណ រករសំខន់ៗ ែដល្រកុម្របឹក ភបិលបនបេងកតេឡង េដមបេីធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ

នូវភព្រគប្់រគន ់ និងសុចរតិភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង រមួបញចូ លទងំករអនុវត្ត មចបប ់
បទបបញញត្តិ វធិនេសចក្តីែណន ំនិងេគលករណ៍ែណន ំែដលមនជធរមនមនដូចខងេ្រកម៖

គណៈកមាធិការសវនកម្ម
គណៈកមម ធិករសវនកមម (AC) មនសមជិកជអភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ។ គណៈកមម ធិករ

សវនកមម គឺជ គណៈកមម ធិករមយួ ែដលទទួលបនករេផទរសិទធិអំ ចពី្រកុម្របឹក ភបិល េដមបី
ទទួលខុស្រតូវេលករ្រតួតពិនិតយករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ករ្របតិបត្តិ
តិមបទបបញញត្តិចបប ់ ករ្រគប្់រគង និភយ័ ករអនុវត្តអភបិលកិចច និងករ ម នដំេណ រករ
ៃនករ្រគប្់រគងេលករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង េនកនុងធនគរ។ គណៈ្រគប្់រគងជនខ់ពស់ សវនករៃផទកនុង 
និងសវនករខងេ្រក ផ្តល់របយករណ៍ជូនគណៈកមម ធិករសវនកមម អំពី្របសិទធភព និង្របសិទធ
ផលៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។

ល់បញ្ហ សំខន់ៗ  និងគួរឱយកតស់មគ ល់ែដលបនរកេឃញ េ យសវនករៃផទកនុង សវនករ
ខងេ្រក និងនិយត័ករ្រតូវ យករណ៍េទគណៈកមម ធិករសវនកមម េដមបេីធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡង
វញិ និងពិភក ។ គណៈកមម ធិករសវនកមម្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និងធនអពីំករអនុវត្តែផនករ
កតប់នថយបញ្ហ  ឬ និភយ័របស់គណៈ្រគប្់រគង េដមបកីរពរផល្របេយជនរ៍បស់ធនគរ និង
រក បនល្អនូវអភបិលកិចចដស៏ម្រសប។ ករ្រគប្់រគងែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមម ែដល
្រតូវបនចតថ់ន កថ់ មន « និភយ័េលសពីក្រមតិមធយម» ឬ « និភយ័ក្រមតិធងន»់ េ យសវនករ
ៃផទកនុង្រតូវទទួលករពិេ្រគះេយបល់ពីគណៈកមម ធិករសវនកមម។

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីអំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៥៩

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីអំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង

គណៈកមម ធិករសវនកមម កេ៏ធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិផងែដរ នូវ ល់្របតិបត្តិករជមយួភគី
សមពន័ធញតិ ៃថ្លចំ យេលសវនកមម និងៃថ្លចំ យមនិពកព់ន័ធនឹងកិចចករសវនកមម ែដលេសន
េ យសវនករខងេ្រករបស់ធនគរ។ 

ករេធ្វបទបង្ហ ញនន អំពីែផនករ ជីវកមម ករវវិត្តថមីៗ ្របតិបត្តិករនន និភយ័ៃន
ជីវកមម និងករ្រតួតពិនិតយនន េដមបកីតប់នថយ និភយ័្រតូវបនេធ្វេឡង េ យែផនក ជីវកមម

ពកព់ន័ធ និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមម ្របសិនេបគណៈកមម ធិករសវនកមមគិតថចបំច។់ 

គណៈកមម ធិករសវនកមម កចូ៏លរមួកិចច្របជំុកំពូលរបស់គណៈ្រគប្់រគង្របចឆំន  ំរបស់ធនគរ 
(Bank'sAnnual Management Summit) ផងែដរ ែដលេនកនុងកិចច្របជំុេនះ ែផនក ជីវកមម និង
ែផនកគ្ំរទ ជីវកមមនីមយួៗេធ្វករ ្រតួតពិនិតយេឡងវញិនូវ្របតិបត្តិករននរបស់ខ្លួន ែដលបនេធ្វ
េឡង ស្រមបឆ់ន េំនះ ្រពមទងំេធ្វករបង្ហ ញអំពីយុទធ ្រស្ត និងែផនករននស្រមបឆ់ន បំនទ ប់
ផងែដរ។

គណៈកមាធិការហានិភ័យ
គណៈកមម ធិករ និភយ័កំណត ់អំពីកមមវតថុៃនេគលករណ៍ និភយ័របស់ធនគរ និងបំេពញ

តួនទី និងកតព្វកិចចជំនួសឱយ្រកុម្របឹក ភបិល កនុងករ្រតួតពិនិតយេលករ្រគប្់រគង និភយ័។ 
ករទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្រតួតពិនិតយ េលករ្រគប្់រគង និភយ័្របចៃំថង ្រតូវបន្របគល់សិទធិ
ជូនេទគណៈកមម ធិករ និភយ័ ែដលទទួលបនទុក យករណ៍េ យផទ ល់ េទ្រកុម្របឹក ភបិល។ 
គណៈកមម ធិករ និភយ័េធ្វករជួប្របជំុ ជេរៀង ល់ែខ ឬ មករចបំច។់

គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម (ALCO) យករណ៍អំពី និភយ័
ច្់របកង់យ្រសួល និងបញ្ហ ទកទ់ងនឹង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមរបស់ធនគរ េទគណៈ

កមម ធិករ និភយ័។ គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម េធ្វករ្របជំុជេរៀង 
ល់ែខ េ យមនតួនទីចមបង កនុងករពិនិតយ ម ន និងេ យេ្របយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគង េល
និភយ័ហិរញញ វតថុៃន ងតុលយករ។ គណៈកមម ធិករេនះ មនករទទួលខុស្រតូវជក់ ក់

ចំេពះករ្រគប្់រគងេលៃថ្លេដមឥណទន ករេរៀបចំអភវិឌ បែនថមេលករផ្តល់្របឹក  ែដលសម្រសប 
ជូនគណៈកមម ធិករ និភយ័ កនុងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមច ទកទ់ងនឹង និភយ័ ច្់របកង់យ
្រសួល និង និភយ័អ្រ ករ្របក ់ករែបងែចក្របភពហិរញញបបទន និងករ្រតួតពិនិតយេិឡងវញិនូវ 
សមសភព កនុង ងតុលយករពកព់ន័ធនឹងឥណទន និង្របកប់េញញ របស់ធនគរ។ ជរមួមក
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម ្រតួតពិនិតយេមលករអនុវត្តៃនដំេណ រករ្រគប់
្រគង្របកបេ យ្របសិទធភព ស្រមប្់រគប្់រគងេល អ្រ ករ្របក ់ ច្់របកង់យ្រសួល និង

និភយ័្រសេដៀងគន េផ ងៗេទៀត ែដលទកទ់ងនឹង ងតុលយករបស់ធនគរ និងក្រមតិ
ពកព់ន័ធេផ ងេទៀត។ 

េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីៃនការអនុម័តេលើផលិតផលថ្មី
េគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃនករអនុមត័េលផលិតផលថមី ្រតូវបន កឱ់យអនុវត្តស្រមប្់រគប់

ផលិតផល និងេស កមមថមីៗ ទងំអស់របស់ធនគរ។ ផលិតផលថមី គឺសំេ េទេលផលិតផល 
និង/ឬ េស កមមទងំ យ  ែដលផ្តល់ជូនដំបូងេ យធនគរ ឬ ជករបញចូ លផលិតផល
េ្រចនជផលិតផលែតមយួ ឬបែ្រមប្រមួលទ្រមងរ់បស់ផលិតផល ែដលមន្រ ប ់និង/ឬ េស កមម
ែដលមនករែ្រប្របួលខ្ល ងំនូវទ្រមង់ និភយ័ ដូចែដលបនកំណតេ់ យនយក ្ឋ ន្រគប្់រគង

និភយ័។

្រគបសំ់េណ សំុករអនុមត័េលផលិតផលថមី ្រតូវឆ្លងកតដំ់េណ រករៃនករ្រតួតពិនិតយ និភយ័
ឱយបនសីុជេ្រម េ យអនកពកព់ន័ធនន ទងំេនកនុងធនគរ និងេនកនុង្រកុមហុ៊នេម  េដមបធីន
ថ្រគបែ់ផនកសំខន់ៗ  និងែផនកែដលពកព់ន័ធនឹង និភយ័ ្រតូវបនកំណត ់ យតៃម្ល និងកតប់នថយ

និភយ័មុនេពលដំេណ រករផលិតផល និង/ឬ េស កមមថមីៗេនះ។ បនទ បម់កសំេណ សំុករអនុមត័
េលផលិតផលថមីមយួរបស់ធនគរ ្រតូវឆ្លងកតក់រពិភក យ៉ងហមតច់ត ់ េ យគណៈកមម ធិករ
ននរបស់ធនគរ និង្រកុមហុ៊នេម មុននឹង កជូ់ន្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ េដមបេីធ្វករ
អនុមត័ចុងេ្រកយ។

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង គឺជគណៈកមម ធិករែដលបេងកតេឡង េ យ្រកុម្របឹក ភបិល េដមបី

្រគប្់រគងបញ្ហ  ែដលេកតពីករេធ្វ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង។ កិចច្របជំុគណៈកមម ធិករេនះេធ្វេឡង េរៀង ល់
មយួែខម្តង គឺេនសប្ត ហ៍ទី១ ៃនែខនីមយួៗ ឬ មករចបំច។់ សមសភពរបស់គណៈកមម ធិករ
្រគប្់រគងរមួមនសមជិក មកពីនយក ្ឋ ននន រមួបញចូ លទងំតំ ងមកពីសវនករៃផទកនុងមយួ
រូប និងម្រន្តី្របតិបត្តិ មមយួរូប ែដល្រតូវបនអេញជ ញចូលរមួ្របជំុជអចិៃ្រន្តយ។៍

េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីៃផ្ទក្នុង
ល់េគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃផទកនុងរបស់ែផនក ជីវកមមទងំអស់ ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម

្របឹក ភបិល។ េគលករណ៍ និងនីតិវធិីទងំអស់េនះ ្រតូវបនេ្រប្របស់ជឧបករណ៍នផំ្លូវមយួ
ស្រមបក់រេធ្វ្របតិបត្តិករ្របចៃំថង េដមបធីនអំពីករ្របតិបត្តិ មករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងបទបបញញត្តិ
ចបបែ់ដលមនជធរមន។ េគលករណ៍េនះេរៀបចំេឡង កនុងេគលបំណងធន្របសិទធភពៃន
្របតិបត្តិករឱយកនែ់តមនភព្របេសរេឡង េ យេធ្វករពិចរ ផងែដរ េទេលបែ្រមប្រមួលៃន
វស័ិយធនគរ ដូចជលកខខណ្ឌ ត្រមូវរបស់ចបប ់ និភយ័ និងវធិនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង េដមបី
កតប់នថយ និភយ័ ្រពមទងំផលិតផល និងេស កមមថមីៗផងែដរ។

សវនកម្មៃផ្ទក្នុង
នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង (IAD) េធ្វករ យករណ៍េ យឯក ជយ ជូនេទគណៈកមម ធិករ

សវនកមម េហយនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងមនឯក ជយភព្រគប្់រគន ់ ពីែផនក ជីវកមម និងែផនក
គ្ំរទ ជីវកមមេផ ងេទៀត េល្រគបស់កមមភព និង្របតិបត្តិករទងំអស់។ ករទទួលខុស្រតូវចមបង
របស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង គឺផ្តល់ករ យតៃម្លឯក ជយេលភព្រគប្់រគន ់ ្របសិទធភពនិង
្របសិទធផលៃនករ្រគប្់រគង និភយ័ ដំេណ រករ្រគប្់រគង និងករ្រតួតពិនិតយែដលអនុវត្តេ យ
គណៈ្រគប្់រគង។ កនុងករ យតៃម្លេទេលករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងអនុវត្ត
មសមសភគទងំ្រប ំ(៥) ែដលមនេនកនុង្រកបខណ័្ឌ រមួៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលបន ក់

េចញេ យគណៈកមម ធិករ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission (COSO) ែដលសមសភគទងំេនះរមួមន ថ នភពៃនករ្រតួតពិនិតយ 
ករ យតៃម្ល និភយ័ សកមមភព្រតួតពិនិតយ ករទំនកទ់ំនង និងពត័ម៌ន េហយនិងសកមមភព
ម នករ្រតួតពិនិតយ។ COSO គឺជអងគភពមយួែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ កនុង

ករផ្តល់ជ ទស នៈៃនភពជអនកដឹកន ំនិងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ករ្រគប្់រគង និភយ័របស់
សហ្រគស េហយនិងករទប់ ក តក់រេកងបន្លំ។

វ ិ លភពករងររបស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង ្រគបដណ្ត បេ់ល្រគបែ់ផនក ជីវកមម និង
ែផនកគ្ំរទ ជីវកមមទងំអស់។ ករេ្រជសយកែផនក មយួមកេធ្វសវនកមម ្រតូវេធ្វេឡងេ យ
ែផ្អកេលែផនករសវនកមម្របចឆំន  ំែដល្រតូវបនអនុមត័េ យគណៈកមម ធិករសវនកមម។ ែផនករ
សវនកមម្របចឆំន ្ំរតូវបនេរៀបចំេឡង េ យែផ្អក មករ យតៃម្លកម្ិរត និភយ័ ករ្របឈម

៤



៦០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

នឹង និភយ័ និងយុទធ ្រស្តរបស់ធនគរ។ ែផនកទងំ យ ែដល្រតូវបន យតៃម្លថ
មន និភយ័កម្ិរតខពស់  គឺជកមមវតថុៃនករេធ្វសវនកមម្របចឆំន  ំ រឯីែផនក ែដលទទួលបន
ករ យតៃម្លថមន និភយ័កម្ិរតទប ឬមធយម គឺជកមមវតថុៃនករេធ្វសវនកមមេនវដ្តបនទ ប។់ 
េ្រកពីករ យតៃម្លេលក្រមតិ និភយ័ ែផនករសវនកមម្របចឆំន  ំកប៏ន កប់ញចូ លផងែដរនូវ
នយក ្ឋ ននន ែដល្រតូវរងករេធ្វសវនកមម្របចឆំន  ំែដលត្រមូវេ យបទបញញត្តិចបប ់ឬេ យ
ករេកតមននូវករលួចបន្លំនេពលថមីៗ ឬករទទួលករ យតៃម្លថមន និភយ័កម្ិរតខពស់
កលពីឆន កំន្លងេទ ឬកច៏ំ តក់រែដល កេ់ចញេ យនិយត័ករ ែផ្អក ម្របតិបតិ្តករទីផ រ 
ឬេផ ងពីេនះ។ នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង កេ៏ធ្វករេស៊បអងកតផងែដរ េលករសង យ័ចំេពះ
ករលួចបន្លំ ែដល្របពឹ្រត្តេ យបុគគលិក អតិថិជន និងតតិយជន េហយផ្តល់អនុ សនែ៍ក
លម្អឲយកនែ់ត្របេសរេឡង េដមបបីងក រកំុឲយបញ្ហ ដែដលេកតមនេឡង ជថមីម្តងេទៀត និងចត់
វធិនករចំេពះបុគគលពកព់ន័ធ។

នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង មនសិទធិទទួលបន្រគបព់ត័ម៌នទងំអស់ ែដលចបំចេ់ យ
គម នករ កក់ំហិតកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករងររបស់ខ្លួន។ វ ិ លភពករងររបស់នយក ្ឋ ន
សវនកមមៃផទកនុង ្រតូវបនបេងកតេឡងេ យអនុេ ម មស្តង់ រអន្តរជតិៃនករ្របកបវជិជ ជីវៈ
សវនកមមៃផទកនុង របស់វទិយ ថ នសវនករអន្តរជតិ (IIA) និងេគលករណ៍ែណនេំផ ងៗៃន
បទបញញ ត្តិចបបែ់ដលពកព់ន័ធ។

របយករណ៍សវនកមម គឺជលទធផលចុងេ្រកយៃនករេធ្វសវនកមម ែដលបនបង្ហ ញពី
វ ិ លភពករងរសវនកមមែដលបនបំេពញ ករ យតៃម្លជរមួេល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ជមយួ
នឹងពត័ម៌នលម្អតិៃនកររកេឃញេ យសវនករ ករេឆ្លយតបពីគណៈ្រគប្់រគង មតិេយបល់ និង
អនុ សនន៍នរបស់នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង េដមបេីធ្វឲយកនែ់ត្របេសរេឡង កនុង្របតិបតិ្តករ
ករងរ។ គណៈកមម ធិករសវនកមម េធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ និង យតៃម្ល ល់អញញត្តិកមម ឬករ
មនិ្របតិបត្តិ មបទបញញត្តិចបប ់ ែដលបនេលកេឡងេ យនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង និង ម
នសកមមភពនន េដមបធីនបនថគណៈ្រគប្់រគងបនចតវ់ធិនករែកត្រមូវជបនទ ននិ់ង

សម្រសប។ 

នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង េធ្វករបណ្តុ ះប ្ត លដល់បុគគលិកជបព់កព់ន័ធរបស់ធនគរ
ជ្របច ំអំពីអភបិលកិចច និងបញ្ហ ននៃនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង។ 

នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង កជូ់ននូវរបយករណ៍េទកនគ់ណៈកមម ធិករសវនកមមរបស់
្រកុមហុ៊នេម ជេរៀង ល់មយួ្រតីមសម្តង។ នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង េរៀបចំែផនករសវនកមម និង
េធ្វចំ តថ់ន កស់វនកមម េ យអនុវត្ត មវធិី ្រស្តដូចគន  េទនឹងវធិី ្រស្តរបស់សវនកមម ៃន
្រកុមហុ៊នេម េ យេធ្វករែកស្រមួល្របសិនេបចបំច ់ េដមបឲីយសម្រសបេទនឹងបទបញញត្តិ និង
បរយិកសកនុង្រសុក។

្រកបខណៃនការ្របតិបត្តិតាមបទបបញ្ញត្តិចបោប់
្រកុម្របឹក ភបិលទទួល គ ល់ថមុខងរករ្របតិបត្តិ ម បេងកតបនជែផនកមយួ ៃនករ្រគប្់រគង

របស់ធនគរ និង ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ពីេ្រពះវបបធមៃ៌នករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបដ់រ៏ងឹមំ
ឆ្លុះបញច ំងពីវបបធម៌ ជីវកមម ែដល្របកបេ យសុចរតិភព និង្រកមសីលធមខ៌ពស់។ 

មុខងរករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបរ់បស់ធនគរ ្រតូវបនដឹកនេំ យនយក ្ឋ ន
្របតិបត្តិ មរមួជមយួនឹងករ្របឹក េយបល់ កដូ៏ចជករែណនពីំែផនក្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប់
របស់្រកុមហុ៊នេម ែដលមនករយិល័យេន្របេទសម៉េឡសីុ។ មុខងរចមបងរបស់នយក ្ឋ ន
្របតិបត្តិ ម គឺជួយស្រមួលផ្ដល់ដំបូនម ន ម ន អបរ់ដំល់ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមម 
ឱយអនុវត្ត មចបប ់បទបបញញត្តិ និងេគលករណ៍ែណននំន។ ្រសប មអភបិលកិចចល្អ នយក ្ឋ ន
្របតិបត្តិ មេធ្វករ យករណ៍ េទ្រកុម្របឹក ភបិលេ យឯក ជយ។

េ្រកម្រកបខណ្ឌ ៃនករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមមទងំ
អស់្រតូវបេងកតទ្រមង្់រតួតពិនិតយករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់(Compliance Matrix)។ ទ្រមង់
្រតួតពិនិតយករ្របតិបត្តិ មបទបញញត្តិចបប់ ់គឺជឯក រែដល កប់ញចូ លនូវចបប ់បទបបញញត្តិ និង
េគលករណ៍ែណនែំដលពកព់ន័ធ ែដលអនុវត្តចំេពះែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមម។ 
ែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមមក្៏រតូវបេងកតករេធ្វេតស្តេ យខ្លួនឯង (Self-Testing) េលទ្រមង់
្រតួតពិនិតយករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប់ផ់ងែដរ េហយនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មេធ្វករេផទ ងផទ ត់
េលករេធ្វេតស្តេ យខ្លួនឯងេនះេ យឯក ជយ។ បែនថមពីេនះេទៀត នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ ម 
្របតិបត្តិករពិនិតយេឡងវញិ េទេលែផនក ជីវកមម និងែផនកគ្ំរទ ជីវកមម ែផ្អក មែផនករៃនករ
្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់ (Compliance Work Plan) ែដលបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក
ភបិល។ េលសពីេនះេទេទៀត កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លែដលបនកណំតទុ់ក ្រតូវបនេធ្វេឡងយ៉ង
េទៀងទត ់ េដមបបីេងកតករយល់ដឹង អំពី្រកបខណ្ឌ ៃនករ្របតិបត្តិ ម និងេដមបសី្រមួលដល់
ករអនុវត្តបនទូទងំធនគរទងំមូល។

្រកបខណ្ឌ ៃនករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប់ កេ់ចញនូវយន្តករ និងឧបករណ៍នន េដមបី
ធននូវករអនុវត្ត្រសបគន  និងមន្របសិទធភពកនុងករ្រគប្់រគង និភយ័េកតេឡង ពីករមនិេគរព
ចបប។់ ្រកបខណ្ឌ ទងំេនះត្រមូវឱយធនគរអនុមត័ និងអនុវត្តនូវេគលករណ៍ កដូ៏ចជនីតិវធិីស្តីពី
ករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបរ់បស់្រកុមហុ៊នេម និងេប្តជញ កតប់នថយករទទួលខុស្រតូវរបស់
ធនគរចំេពះករមនិ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប។់ 

្រសប មអភបិលកិចចល្អ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ មេធ្វករ យករណ៍ េទ្រកុម្របឹក ភបិល
េ យឯក ជយ េហយែផនករករងរ្របតិបត្តិ ម្រតូវ កប់ញចូ ល និងទទួលករអនុមត័ពី្រកុម
្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ។ អភបិលកិចចសម្រសបមយួក្៏រតូវបនបេងកតេឡង េ យេនកនុងេនះ
ម្រន្តី្របតិបត្តិ ម្របចធំនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ្រតូវ យករណ៍េទនយកៃននយក ្ឋ ន
្របតិបត្តិ មរបស់្រកុមហុ៊នេម កនុងក្រមតិមយួែដលអនុញញ តេ យវធិនយុ ្ត ធិករកមពុជ។ ្រកុម
្របឹក ភបិលក្៏រតូវបនផ្តល់ជូននូវរបយករណ៍្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបយ៉់ងេទៀងទត ់េដមបី
ឱយ្រកុម្របឹក ភបិលយល់ចបស់ អំពីបញ្ហ ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបបរ់បស់ធនគរ។

េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីៃនការអនុម័តេលើផលិតផលថ្មី
េគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃនករអនុមត័េលផលិតផលថមី ្រតូវបន កឱ់យអនុវត្តស្រមប្់រគប់

ផលិតផលនិងេស កមមថមីៗទងំអស់របស់ធនគរ។ ផលិតផលថមី គឺសំេ េទេលផលិតផល និង/
ឬេស កមមទងំ យ  ែដលផ្តល់ជូនដំបូងេ យធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ឬជករបញចូ ល
ផលិតផលេ្រចនជផលិតផលែតមយួ ឬបែ្រមប្រមួលទ្រមងរ់បស់ ផលិតផលែដលមន្រ ប ់និង/
ឬេស កមម ែដលមនករែ្រប្របួលខ្ល ងំនូវទ្រមង់ និភយ័ ដូចែដលបនកំណតេ់ យនយក ្ឋ ន
្រគប្់រគង និភយ័។ ្រគបសំ់េណ សំុករអនុមត័េលផលិតផលថមី ្រតូវឆ្លងកតដំ់េណ រករៃនករ្រតួត
ពិនិតយ និភយ័ឱយបនសីុជេ្រមេ យអនកពកព់ន័ធនន ទងំេនកនុងធនគរ និងេនកនុង្រកុមហុ៊នេម 
េដមបធីនថ ្រគបែ់ផនកសំខន់ៗ  និងែផនកែដលពកព់ន័ធនឹង និភយ័ ្រតូវបនកំណត ់ យតៃម្ល 
និងកតប់នថយ និភយ័ មុនេពលដំេណ រករផលិតផល និង/ឬេស កមមថមីៗេនះ។ បនទ បម់ក
សំេណ សំុករអនុមត័េលផលិតផលថមីមយួរបស់ធនគរ ្រតូវឆ្លងកតក់រពិភក យ៉ងហមតច់តេ់ យ
គណៈកមម ធិករននរបស់ធនគរ និង្រកុមហុ៊នេម មុននឹង កជូ់ន្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធន
គរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េដមបេីធ្វករអនុមត័ចុងេ្រកយ។

ការ្រគប់្រគងេលើអញ្ញត្តិកម្ម និងការផសព្វផសោយ
ធនគរបន្តសងកតធ់ងនេ់ល រៈសំខនៃ់ន ករ្របកនខ់ជ បនូ់វករេគរព មបទបបញញត្តចិបប ់

្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និងនីតិវធិីេផ ងេទៀត េដមបរីក េករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ធនគរ។ អញញត្តិកមម្រតូវ
បនេលកេឡង និងចតែ់ចងឱយបនទនេ់ពលេវ  ្របកបេ យតម្ល ភព។ េដមបឈីនេទ
សេ្រមចេគលេ េនះ ធនគរបនបេងកតនូវនីតិវធិី្រគប្់រគង េលករណីអញញត្តិកមម និងករផ ព្វផ យ 
េដមបផី ព្វផ យ ករណីអញញត្តិកមម មយួេកតមនេឡង រូមមនករមនិ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិ
ចបប ់ករមនិេគរពកតព្វកិចច ករលួចបន្លំ និងករមនិេគរព មដំេណ រករៃផទកនុង។ នីតិវធិីេនះជួយ
ឱយមននូវវធិនករែកលម្អទនេ់ពលេវ  និងព្រងឹងតម្ល ភព និងករ្រតួតពិនិតយរបស់គណៈ្រគប្់រគង។ 

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីអំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៦១

សថិតេ្រកមនីតិវធិីៃនករ្រគប្់រគងេលអញញត្តិកមម និងករផ ព្វផ យ របយករណ៍ ស្តីពីបញ្ហ ែដល
េកតមន្រតូវេផញជូន កនុងអំឡុងេពល ២៤ េម៉ងៃនកររកេឃញ ឬៃនករជូនដំណឹងដំបូងបំផុត អំពី
បញ្ហ ែដលបនេកតេឡង។ ករណីអញញត្តិកមមទងំេនះ នឹង្រតូវបនចតែ់ចងេ ះ្រ យ េ យែផ្អក
េលភពធងនធ់ងរ និងផលប៉ះពល់របស់ េទេលធុរកិចច ្របតិបត្តិករ និងេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ធនគរ។ 
ករណីអញញត្តិកមមេនះ្រតូវសេងខប និង យករណ៍េទគណៈកមម ធិករ និភយ័្របចែំខ។

្រកមសីលធម៌
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ មនស្តង់ រ្រកមសីលធមអ៌បបបរមមយួ ស្រមប្់រគប់

និេយជិតទងំអស់របស់ខ្លួន អនុវត្តែដលរមួបញចូ ល្រគបទិ់ដ្ឋភពទងំអស់ ៃន្របតិបត្តិករធុរកិចចម
្របចៃំថង។ េគលករណ៍ែណនអំំពី្រកមសីលធម ៌្រតូវបនអនុមត័យក ម្រកមសីលធមរ៌បស់្រកុម
ហុ៊នេម និងបន កប់ញចូ លេនកនុងៃនកិចចសនយករងរ ែដលយល់្រពម និងចុះហតថេលខេ យ
្រគបនិ់េយជិតទងំអស់។

េគាលការណ៍ និងនីតិវិធីស្តីពីធីនធានមនុសស
េគលករណ៏ និងនីតិវធិីស្តីពីធនធនមនុស ្រតូវបនបេងកតេឡង និងេ្រប្របស់េនកនុង្រកុមហុ៊នេម

ទងំមូល េ យមនវ ិ លភពេល្រគបទ់ិដ្ឋភពទងំអស់ ៃនករ្រគប្់រគងធនធនមនុស  កនុង
ធនគរ។ េគលករណ៍េនះបនកំណតយ៉់ងចបស់ ស់ អំពីករេ្រជសេរ សនិេយជិត ករតេម្លង
នៈ ករេផទរកែន្លងករងរ និងករបពឈបនិ់េយជិតេនកនុង្រកុមហុ៊នេមទងំមូល។ េគលករណ៏ 

និងនីតិវធិីទងំេនះ្រតូវបនបេងកតេឡង្រសប មបទបបញញត្តិកនុង្រសុកែដលពកព់ន័ធ េដមបធីនករ
្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិ្រតូវបនអនុវត្ត។ និេយជិតទទួលករ យតៃម្លករងររបស់ខ្លួនជេរៀង ល់
ឆន  ំ េហយករតៃម្លករងរេនះេធ្វេឡងេ យែផ្អកេលសូចនករៃនករ យតៃម្លលទធផលករងរ 
(Key Performance Indicator) និងករ ស់ែវងសមតថភពគន្លឹះ។ កមមវធិីសិក  និងអភវិឌ ន៍
សមតថភព ែដលរមួបញចូ លទងំជំនញ វគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស្រតូវបនេរៀបចំេឡង និង ក់
េ យអនុវត្តនក៍នុងេគលេ គ្ំរទ និងបេងកនសមតថភពនិេយជិត េដមបធីនថនិេយជិតទងំ
អស់ ចបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន ្របកបេ យ្របសិទធភព។   ធនគរបនេ្រកនរលឹំកដល់និេយជិត
របស់ខ្លួនជេរឿយៗ អំពីេគលករណ៍ពកព់ន័ធនន មរយៈ រេអឡិក្រតូនិក ឬ ករជូនដំណឹង
ជ យលកខណ៍អក រ និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លែដលពកព់ន័ធនន។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លមយួ កនុង
ចំេ មវគគបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងេទៀត ស្តីពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម
្រតូវបនេធ្វេឡងជេរឿយៗ េដមបកីរបញជ កេ់ យេឃញអំពីទស នទនរបស់្រកុមហុ៊នេម ែដល
មនិអធយ្រស័យចំេពះអំេពេកងបន្លំ។ ចំណុចេនះកប៏នេធ្វករសងកតធ់ងនែ់ដរ េនកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះ
ប ្ត លត្រមងទិ់សរបស់្រកុមហុ៊នេម។

ការ្រគប់្រគងនិរន្តរភាពៃនអាជីវកម្ម
សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប បនេប្តជញ ចិត្ត កនុងករករពរផល្របេយជនរ៍បស់មច ស់ភគហុ៊ន េករ ្តិ៍

េឈម ះរបស់ ថ បន័ និងករបេងកតគុណតៃម្ល េ យធនឱយបននូវនិរន្តរភព ជីវកមម និងមុខងរ
បេ្រមករេផ ងៗ េនកនុងសីុ យអិមប៊ ី ្រគុប ទងំមូល។ ទំនួលខុស្រតូវៃនករអនុវត្ត និង កឱ់យ
ដំេណ រករនូវេគលករណ៍្រគប្់រគងនិរន្តរភព ជីវកមម គឺសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ថន កដឹ់កន ំ
និង្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ។

្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រគប្់រគងនិរន្តរភព ជីវកមម (Business Continuity Management) ្រតូវបន
េ្រជសយកពី្រកុមហុ៊នេម (សីុ យអិមប៊ ី្រគុប) មកអនុមត័ េដមបីកំណតឱ់យបនជអបបរមនូវក្រមតិ
ៃនករ្រគប្់រគងនិរន្តរភព ជីវកមម ករែបងែចងនូវេគលករណ៍អនុវត្ត ស្រមបគ់្ំរទនយក ្ឋ ន
េផ ងៗ េហយេធ្វឱយបននូវនិរន្តរភព ជីវកមម និងេស កមមសំខន់ៗ ទងំ យ េនកនុងេពលេវ
កំណត់ មយួ េនេពលមនេ្រគះរខំនេកតេឡង។ ្រកបខណ្ឌ ខងេលមនែចងជេគលដូច
ខងេ្រកម៖

(១) រក នូវគុណភពេស កមម េដមបីបេងកនទំនុកចិត្តដូចកររពឹំងទុករបស់អតិថតិជន
(២) កតប់នថយផលប៉ះពល់េទេល ជីវកមម េនេពលមនេ្រគះរខំនេកតេឡង

(៣) មនិេធ្វឱយមនផលអវជិជមនប៉ះពល់ដល់េករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ធនគរ
(៤) រក ឱយនូវករអនុេ ម មចបប ់េគលករណ៍និរន្តរភព ជីវកមម និងបទបបញញត្តិេផ ងៗ

្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រគប្់រគងនិរន្តរភព ជីវកមម ែតងែតមនករពិនិតយេឡងវញិជនិចចជកល 
េដមបីេធ្វឱយ្រសបេទ មបទ ្ឋ នរបស់្រកុមហុ៊នេម ្រសបេទ មនីតិវធិីៃនករ្រគប្់រគង និងករអនុវត្ត
និរន្តរភព ជីវកមម រមួបញចូ លទងំករវភិគេទេលមុខងរ ជីវកមម និងករបេងកតនូវយុទធ ្រស្ត
និរន្តរភព ជីវកមម ករេឆ្លយតបេពលមនេ្រគះរខំន ករបេងកតវបបធមយ៌ល់ដឹង អំពីនិរន្តរភព
ជីវកមម ករេរៀបចំលំ តន់ិរន្តរភព ជីវកមម និងករែកស្រមួលេទេលែផនករនិរន្តរភព
ជីវកមមរបស់នយក ្ឋ ននីមយួៗ។ 

េ យអនុេ ម ម្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រគប្់រគងនិរន្តរភព ជីវកមម ែផនករនិរន្តរភព ជីវកមម 
្រតូវបនេធ្វេឡង ស្រមបម់ុខងរ ជីវកមមសំខន់ៗ  េហយែផនករនិរន្តរភពពីេ្រគះមហន្ត យ ្រតូវ
បនេធ្វេឡងស្រមប្់របពន័ធកមមវធិីេផ ងៗ។ លំ ត់ កលបងេលែផនករទងំពីរេនះែតងែត្រតូវ
បនេធ្វេឡងជ្របច។ំ 

េលសពីេនះេទៀត ជេរៀង ល់ឆន ធំនគរេរៀបចំជសិកខ  អំពីករ្រគប្់រគងនិរន្តរភព
ជីវកមម ស្រមបន់យក ្ឋ នទងំអស់ឱយបនចូលរមួ េដមបីបេងកនករយល់ដឹងបែនថមេទៀត អំពី

តួនទី មុខងរ និងទំនួលខុស្រតូវរបស់ពួកគត។់ 

ការ្របឆាំងការសមាត្របាក់ និងហិរញ្ញបបទានេភរវកម្ម (AML/CFT)

ធនគរ សងកតធ់ងនេ់ល រៈសំខន ់ និងេប្តជញ បេងកត្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងេល ករ្របឆងំ
ករសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម (AML/CFT) ែដលមនករ្របកនខ់ជ បនូ់វករេគរព
មបទបបញញត្តិចបបេ់គលករណ៍ែណន ំនិងករអនុវត្តែដលល្អបំផុត ស្រមបវ់ស័ិយធនគរែដល

មន្របសិទធភពមយួ។

ធនគររក ករអនុវត្ត មេគលនេយបយ និងនីតិវធិីស្តីពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និង
ហិរញញបបទនេភរវកមម ែដលបនអនុមត័េ យកុ្រម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរ។

្របពន័ធ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម និង្របពន័ធគ្ំរទដៃទេទៀតរបស់ធនគរ 
បនស្រមួលដល់ករពិនិតយ ម នេល្របតិបត្តិករ អតិថិជន និង និភយ័្របឆងំករសម្អ ត្របក ់
រមួទងំស្រមួលដល់ករ្រគប្់រគង Watchlist (Watchlist Management) ករយកចិត្តទុក ក់
គ ល់អតិថិជន (Customer Due Diligence / “Know Your Customer”) និងករ ម នស

ញញ ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម (AML/CFT Alert Monitoring)។

កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល និងេលកកមពស់ករយល់ដឹង្រតូវបនេធ្វេឡងជេទៀតទត។់ កមមវធិីេនះ
្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យចបបស់្តីពពីករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទនេភរវកមមែដល
បនេធ្វបចចុបបននភពចុងេ្រកយ ករណីសិក េល្របតិបត្តិករជកែ់ស្តងអំពី និភយ័ៃនករសម្អ ត
្របក ់ និងករផ្តល់ហិរញញបបទនេភរវកមម េ យេធ្វករសងកតធ់ងនេ់លតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ
របស់និេយជិត។ ធនគរបន និងបន្តចតវ់ធិនករេដមបកីតប់នថយ និភយ័ ែដល ចេកតមន
ចំេពះធនគរ ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពសម្អ ត្របក ់ និងហិរញញបបទនេភរវកមម និង្រសបេពល
ជមយួគន េនះ េដមបធីននូវករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់ និងេគលករណ៍ែណនរំបស់
ជញ ធរពកព់ន័ធ។

េសចក្តីសន្និដាន
្រកុម្របឹក ភបិលមនជំេនឿថ ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងែដលកំពុងអនុវត្តមនលកខណៈ្រគប្់រគន់

កនុងករករពរផល្របេយជនរ៍បស់ភគហុ៊និក និង្រទពយសកមមរបស់ធនគរ។ ្រកុម្របឹក ភបិល
ទទួល គ ល់ថ ធនគរមនដំេណ រករ្របកបេ យ្របសិទធភពឥតឈបឈ់រ ចំេពះករកំណត ់ យតៃម្ល 
និង្រគប្់រគង និភយ័ធំៗ េនកនុងធនគរ និងបនេប្តជញ បន្តេធ្វករ្រតួតពិនិតយេឡងវញិ នូវ្របតិ
បត្តិករ និង្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ រមួបញចូ លទងំករ្រតួតពិនិតយែផនក
ហិរញញ វតថុ ្របតិបត្តិករ និងករ្របតិបត្តិ មបទបបញញត្តិចបប ់្រពមទងំករ្រគប្់រគង និភយ័ផងែដរ។

៤

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីអំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង



៦២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

រចនាសម្ព័ន្ធៃនការ្រគប់្រគងពី្រកុមហ៊ុនេម

រចនាសម្ព័ន្ធ្រកុមហ៊ុន 

សុីអាយអិមបី៊  ្រគុប ហូលឌីង េបី៊ហាដ

៩៩,៩០%

សុីអាយអិមបី៊ ្រគុប េអសឌីអិន េបី៊ហាដ

៩៩,៩៩%

ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ េបី៊ហាដ

១០០%

ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី
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របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៦៣

របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ 

្រកុម្របឹកសោភិបាល 
Dato’ Shaarani Ibrahim
្របធន/អភបិល ឯក ជយ មនិ ្របតិបត្តិ  

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភបិល ឯក ជយ មនិ ្របតិបត្តិ  

Yew Wan Kup
អភបិលមនិ ឯក ជយ ្របតិបត្តិ  
( ែលង ពី តំែណង  ន ៃថង ទី២៩ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៥)

បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ
អភបិល ឯក ជយ មនិ ្របតិបត្តិ  

Kua Wei Jin
អភបិលមនិ ឯក ជយ មនិ ្របតិបត្តិ  

ប៊ុន យីន
អភបិលមនិ ឯក ជយ  ្របតិបត្តិ  
(ែតង ងំ  ន ៃថងទី ២៩ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៥)

គណៈកមាធិការសវនកម្ម
បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ 
្របធន/អភបិល ឯក ជយ មនិ ្របតិបត្តិ  

Dato’ Shaarani Ibrahim
អភបិល ឯក ជយ មនិ ្របតិបត្តិ  

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភបិល ឯក ជយ មនិ ្របតិបត្តិ 
 
គណៈកមាធិការហានិភ័យ
Dato’ Shaarani Ibrahim
្របធន/អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

ប៊ុន យីន
្របធន នយក ្របតិបត្តិ 

Low Chee Hock
នយកចតក់រទូេទ

ហុង េជៀប
នយក្រគប្់រគង និភយ័ 

េហង ធី  
នយកេស កមម ហិរញញ វតថុ បុគគល

ែដន  វុទធ 
នយកពត័ម៌នវទិយ និង ្របតិបត្តិករ

េហង វុទធី 
នយកហិរញញ វតថុ និង យុទធ ្រស្ត

គី 
នយក េស កមម ហិរញញ វតថុ ជីវកមម  និង េស  ្របតិបត្តិ ករ 

គណៈកមាធិការឥណទានកម្ពុជា
ហុង េជៀប
្របធន/នយក្រគប្់រគង និភយ័

ប៊ុន យីន
្របធន ជំនួស /
្របធននយក ្របតិបត្តិ 

Low Chee Hock
នយកចតក់រទូេទ
(ែតង ងំ ជ សមជិក  ន ៃថង ២ ែខ មនី    ឆន  ំ២០១៥)

េហង ធី  
នយកេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល

េគៀន វឌ ន
្របធន ្រគប ់្រគង ឥណទន 

John Chuah Keat Kong
ទី្របឹក ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុ ពណិជជកមម

េហង វុទធី 
នយកហរញិញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត
( ែលង ពីតំែណង ជ សមជិក  ន ៃថង ទី ២ ែខ មនី ឆន  ំ២០១៥)

គី 
នយក េស កមម ហិរញញ វតថុ ជីវកមម  និង េស  ្របតិបត្តិ ករ 
(ែតង ងំ ជ សមជិក  ន ៃថងទី ២ ែខ មនី  ឆន  ំ២០១៥)

ជ  ប៊ុន ៊ ន 
ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុ ពណិជជកមម
(ែតង ងំ ជ សមជិក ន ៃថងទី ២ ែខ មនី  ឆន  ំ២០១៥)

ហុង ប៊ុនេរឿត 
ឥណទនេស កមមហិរញញ វតថុ ពណិជជកមម
(ែតង ងំ ជ សមជិក  ន ៃថងទី ២ ែខ មនី  ឆន  ំ២០១៥

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង្រទពយសកម្ម និង ្រទពយអកម្ម
ប៊ុន យីន
្របធន /្របធន នយក ្របតិបត្តិ 

Low Chee Hock
នយកចតក់រទូេទ

េហង ធី  
នយកេស កមម ហិរញញ វតថុបុគគល

ហុង េជៀប
នយក្រគប្់រគង និភយ័ 

េហង វុទធី 
នយកហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត

េហង តូរង៉ ់
នយក  រតនគរ 

គី 
នយក េស កមម ហិរញញ វតថុ ជីវកមម  និង េស  ្របតិបត្តិ ករ  

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
ប៊ុន យីន
្របធន នយក ្របតិបត្តិ 

Low Chee Hock
នយកចតក់រទូេទ

េហង ធី  
នយកេស កមម ហិរញញ វតថុបុគគល 

េហង តូរង៉ ់
នយក រតនគរ 

ហុង េជៀប
នយក្រគប្់រគង និភយ័ 

េហង វុទធី
នយកហរញិញ វតថុ និង យុទធ ្រស្ត

អ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី 
នយកធនធន្រកុមហុ៊ន

ែដន  វុទធ 
នយកពត័ម៌នវទិយ និង ្របតិបត្តិករ

គី 
នយក េស កមម ហិរញញ វតថុ ជីវកមម  និង េស  ្របតិបត្តិ ករ 

៊ ង សុលកខណ៍
នយកទីផ រ និងទំនកទ់ំនង
( ែលង ពី តំែណងជ សមជិក  ន ៃថង ទី០៤ ែខសី  ឆន  ំ២០១៥)

ម៉ក ចំេរ ន
នយកទីផ រ និងទំនកទ់ំនង
(ែតង ងំជ សមជិក  េន ៃថងទី ០៤ ែខសី  ឆន  ំ២០១៥  & 

ែលង ពី តំែណងជ សមជិក  ន ៃថង ទី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៥)

េលខាធិការ្រកុមហ៊ុន ៖
លី េ ភ
Datin Rossaya Mohd Nashir

េលខចុះបញ្ជី៖
Co.1935E/2010

ការិយាល័យ ចុះ បញ្ជី ៖
២០ េប ម វថិី្រពះនេ ត្តម ែកងផ្លូវ១១៨ សងក តផ់ រចស់ 
ជធនីភនេំពញ ១២២០៣ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

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

សវនករ៖
PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.
៣៥ ម វថិី្រពះសីហនុ ខណ្ឌ ចំករមន
ជធនីភនេំពញ ១២២១០,្របអបសំ់បុ្រត ១១៤៧

ទូរសពទ៖  +៨៥៥ ២៣ ៨៦០ ៦០៦
ទូរ រ៖  +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៥៩៤

៤

គិត្រតឹមៃថងទី២៩ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
របយករណ៍ពត័ម៌នរបស់ធនគរ



្រកុម្របឹកសោភិបាល





៦៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

DATO’ SHAARANI IBRAHIM

ស តិ មា៉េឡសុី

្រតូវបានែតងតំាងជាអភិបាល េនៅៃថ្ងទី២០ ែខក  ឆាំ២០១០
បានចូលរួមកិច្ច្របជំុ្រកុម្របឹកសោភិបាល ទាំង ០៨ េលើក ក្នុងឆាំ២០១៥
ជា្របធានគណៈកមាធិការហានិភ័យ
ជាសមាជិកគណៈកមាធិការសវនកម្ម

Dato’ Shaarani Ibrahim បនទទួលសញញ ប្រតថន កប់រញិញ ប្រតជំនញទំនកទ់ំនង
អន្តរជតិ ពី កលវទិយល័យ ម៉ យ៉ (University of Malaya) កនុងឆន  ំ១៩៧៣។ 

ចប់ ងំពីែខមក  ឆន ២ំ០០៩ មក Dato’ Shaarani Ibrahim ្រតូវបនែតង ងំជ
អភបិលឯក ជយៃនធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ៃថ (CIMB Thai) េហយកជ៏សមជិក
គណៈកមម ធិករសវនកមម និងគណៈកមម ធិករែតង ងំ ផ្តល់តៃម្លករ និងអភបិលកិចច
្រកុមហុ៊នផងែដរ។ ចបព់ីែខកញញ  ឆន ២ំ០១០   Dato’ Shaarani Ibrahim ក្៏រតូវបនែតង ងំ
ជអភបិលឯក ជយៃន្រកុមសមពន័ធ្រ ហគនអន្តរជតិ (Dragon Group International) ្របចំ
េន្របេទសសិង្ហបុរ ី ែដលេនទីេនះេ កកជ៏្របធនគណៈកមម ធិករែតង ងំ និងផ្តល់
តៃម្លករ និងជសមជិកគណៈកមម ធិករសវនកមម។ Dato’ Shaarani ក្៏រតូវបនែតង ងំ
ជអភបិលឯក ជយមយួរូបរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី េវៀត ម (CIMB Vietnam) 
ផងែដរ គិតចបពី់ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ មក។ 

មុនេពលចូលបេ្រមករងរកនុងវស័ិយឯកជន Dato’ Shaarani ជ្របធនករយិល័យ
រដ្ឋបល និងេស កមមករទូតរបស់រ ្ឋ ភបិលម៉េឡសីុ និងបនបេ្រមករងរ េនកនុង្រកសួង
ករបរេទសចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៧៣ មក េហយេ កបនទទួលបនទុកករងរេផ ងៗគន ជ
េ្រចន កនុងអំឡុងេពល ៣៦ ឆន េំនះ។

កនុងអំឡុងេពលបេ្រមករងរ េន្រកសួងករបរេទស Dato’ Shaarani កប៏នបំេពញ
មុខងរជឯកអគគ ជទូតម៉េឡសីុ ្របចេំន ធរណរដ្ឋអ៊ុយេបគីស ថ ន ពីឆន ១ំ៩៩៦ 
ដល់ឆន ១ំ៩៩៩ និងជឯកអគគ ជទូតម៉េឡសីុ ្របចេំន្រពះ ជ ច្រកេអសប៉ញ ពីឆន ំ
២០០២ ដល់ឆន ២ំ០០៥ និង្របចេំន្រពះ ជ ច្រកៃថ ពីឆន ២ំ០០៥ ដល់ឆន  ំ២០០៨។

តួនទី ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល/
អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

្រកុម្របឹកសោភិបាល

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
្រកុម្របឹក ភបិល



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៦៧

បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ
ស តិ ែខ្មរ

បានចូលរួមក្នុង្រកុម្របឹកសោភិបាល េនៅៃថ្ងទី២៨ ែខមិថុនា ឆាំ២០១២
បានចូលរួមកិច្ច្របជំុ្រកុម្របឹកសោភិបាល ចំនួន ០៧ េលើក ក្នុងចំេណាមកិច្ច្របជំុ ទាំង ០៨ 
េលើក ក្នុងឆាំ ២០១៥
ជា្របធានគណៈកមាធិការសវនកម្ម

បណ្ឌិ ត  មុ ីកលយណ បនបញចបក់រសិក ថន កប់ណ្ឌិ ត ែផនកេសដ្ឋកិចចអភវិឌ ន ៍ពី កល
វទិយល័យកូេប (Kobe University) ្របេទសជបុ៉ន េនឆន ១ំ៩៨៤។  បនទ បម់ក េ កបន
ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល វគគជំនញរយៈេពលខ្លីស្តីពី ករអភវិឌ ពីទីភន កង់រនន របស់
អងគករសហ្របជជតិ ធនគរពិភពេ ក និង កលវទិយល័យ វដឺ (Harvard 
University)។ េ កមនបទពិេ ធនយ៉៍ងទូលំទូ យ េលែផនកអភវិឌ េសដ្ឋកិចច កនុង
ពិភពេ ក។

បចចុបបនន េ ក គឺជទី្របឹក ជនខ់ពស់ៃនវទិយ ថ នជេ្រចនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
រមួទងំឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ (SNEC) ែដលជទី្របឹក េសដ្ឋកិចចរបស់នយក
រដ្ឋម្រន្តីផងែដរ។ មុនេពលចូលបេ្រមតួនទីទងំេនះ េ កធ្ល បប់នបំេពញករងរជអនក
េសដ្ឋកិចចជនខ់ពស់ ស្រមបក់មមវធិីសហ្របតិបត្តិកររបស់ UN/FAO-World Bank ្របចំ
េនទី្រកុងរ ៉ូម ្របេទសអីុ លី  អស់រយៈេពល ២០ ឆន ។ំ េនពកក់ ្ត លទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៨០ 
េ កកជ៏ម្រន្តីហិរញញ វតថុរបស់ ជីវកមម Kanematsu Gosho ែដលជមជឈមណ្ឌ ល
ពណិជជកមម េនទី្រកុងអូ ក និងទី្រកុងតូកយូផងែដរ។  ចប់ ងំពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ 
េ ក្រតូវបនែតង ងំជសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលៃន្រកុមហុ៊ន ្រពូដិនសល (េខមបូ ) 

យហ្វ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអីិលសីុ។ េ កក្៏រតូវបនេ្រជស ងំជ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល
ៃន កលវទិយល័យភមូនិទភនេំពញ ពីៃថងទី២ ែខេម  ឆន ២ំ០១៥។ កនុងអំឡុងេពលៃនវជិជ
ជីវៈរបស់េ ក េ កកប៏នេធ្វទស នកិចច និងបំេពញករងរេន មប ្ត ្របេទសចំនួន
្របែហលជ ១០០ េលពិភពេ ក។ 

ជមយួនឹងបទពិេ ធន ៍និងចំេណះដឹងដទូ៏លំទូ យ ែដលទទួលបនពី្រគបទ់ិសទី
េនជុំវញិពិភពេ ក េ កមនកិត្តិយសយ៉ងខ្ល ងំ េដមបចូីលរមួចំែណកជួយអភវិឌ ្របេទស
កមពុជទងំកនុងវស័ិយឯកជន និងវស័ិយ ធរណៈ។ េ កមនជំេនឿថ ករអភវិឌ វស័ិយ
ហិរញញ វតថុ គឺជគន្លឹះសំខនម់យួ ែដលន្ំរបេទសកមពុជេទរកករអភវិឌ  និងភពេជគជយ័។ 

តួនទី អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
្រកុម្របឹក ភបិល 

៥



៦៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN MAHAMAD ZAIN

ស តិ មា៉េឡសុី

្រតូវបានែតងតំាងជាអភិបាល េនៅៃថ្ងទី២០ ែខក  ឆាំ២០១០
បានចូលរួមកិច្ច្របជំុ្រកុម្របឹកសោភិបាល ទាំង ០៨ េលើក ក្នុងឆាំ២០១៥
ជាសមាជិកគណៈកមាធិការសវនកម្ម

Dato’ Wira Zainal បនទទួលសញញ ប្រតថន កប់រញិញ ប្រត ជំនញទំនកទ់ំនងអន្តរជតិ 
ពីសកលវទិយល័យម៉ យ៉ (University of Malaya)។ 

Dato’ Wira Zainal គឺជអភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ ៃន្រកុមហុ៊នម៉ យនផ្ល វអរ័
េមៀលេប៊ ដ (Malayan Flour Mills Berhad (MFM))។ មុនេពលកនត់ំែណងេនះ  
េ កគឺជតំ ងស្តីទីអចិៃ្រន្តយ៍ ៊ នទីមយួ របស់្របេទសម៉េឡសីុ ្របចំ ធរណរដ្ឋ
ឥណ្ឌូ េនសីុ ពីែខមនី ឆន ២ំ០០៩ ដល់ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 

Dato’ Wira Zainal បនបេ្រមករងរេន្រកសួងករបរេទស ងំពីឆន ១ំ៩៧៣ មក
េម៉្លះ េហយេ កបនទទួលបនទុកករងរេផ ងៗគន ជេ្រចន កនុងអំឡុងេពល ៤៣ ឆន េំនះ 
ែផនកេស ធរណៈ។ េ កកធ៏្ល បប់េ្រមករជេបសកជនពិេសសរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី
ម៉េឡសីុ ្របច្ំរបេទស ហ្វ គ នី ថ នផងែដរ កនុងអំឡុងេពលគិតចបពី់ែខមថុិន ឆន ំ
២០១០ ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤។ េ កក្៏រតូវបនែតង ងំជ្របធន្រកុម្របឹក ភបិលៃន
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីេវៀត ម (CIMB Vietnam) ផងែដរ។

កនុងអំឡុងេពលបំេពញមុខងររយៈេពល ៤៣ ឆន  ំមកដល់បចចុបបនន ែដល Dato’ Wira 
Zainal បនបេ្រមករងរឱយរ ្ឋ ភបិលម៉េឡសីុ េ កធ្ល បប់នែតង ងំជឯកអគគ ជទូត
ម៉េឡសីុ ្របច្ំរបេទសេ្របសីុល េវៀត ម និងឥណ្ឌូ េនសីុ។ េ កកធ៏្ល បប់ំេពញមុខ
ងរជអគគនយកទីមយួរបស់្របេទសម៉េឡសីុ ៃនមជឈមណ្ឌ ល្របឆងំេភវរកមមតំបន់ សីុ
េគនយ ៍ែដលមនមូល ្ឋ នេនកូ ពំួរ។ េ កក្៏រតូវបនែតង ងំជភវធវម៉ីេឡសីុ

្របចទីំ្រកុងេតេអរង៉ ់្របេទសអីុរង៉ ់ជអគគកុងសុ៊លម៉េឡសីុ្របចទីំ្រកុង ប៊ុយៃដប៊ ី្របេទស
៉បេ់អមេីរត៉ ជអគគកុងសុ៊លម៉េឡសីុ្របចទីំ្រកុងេជ  ្របេទស ៉បប់៊ី អ៊ូឌីត និង

ជអគគកុងសុ៊លម៉េឡសីុ្របច ំទី្រកុង ៉នខូ់វរ័ ្របេទសក ផងែដរ។ 
តួនទី អភបិលឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
្រកុម្របឹក ភបិល 



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៦៩

KUA WEI JIN

ស តិ មា៉េឡសុី

បានចូលរួមក្នុង្រកុម្របឹកសោភិបាល េនៅៃថ្ងទី០១ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៣
បានចូលរួមកិច្ច្របជំុ្រកុម្របឹកសោភិបាល ទាំង ០៨ េលើក ក្នុងឆាំ២០១៥

េ ក Kua Wei Jin បនទទួលសញញ ប្រតថន កអ់នុបណ្ឌិ ត្រគប្់រគងពណិជជកមម និង
សញញ ប្រតថន កប់រញិញ ប្រត វទិយ ្រស្ត្រគប្់រគងពណិជជកមម ពី កលវទិយល័យេណ្រប ក 
លីនកុន (University of Nebrasaka-Lincoln) សហរដ្ឋ េមរកិ។ 

េ កបនចូលបេ្រមករជមយួធនគរវនិិេយគ សីុ យអិមប៊ ី េប៊ ដ (CIMB 
Investment Bank Berhad) កនុងតំែណងជហិរញញ ិកថន កត់ំបន ់េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ 
េ យេ កទទួលភរកិចចសំខន់ៗ  កនុងករ្រគប្់រគង ជីវកមមរតនគររបស់សីុ យអិមប៊ ី
្រគុប ែដលេនេ្រក្របេទសម៉េឡសីុ រមួមនដូចជសីុ យអិមប៊ ីេនៀ គ  (CIMB Niaga) 
សីុ យអិមប៊ៃីថ (CIMB Thai) សីុ យអិមប៊-ី ខសិង្ហបុរ ី(CIMB Singapore Branch) 
និងសីុ យអិមប៊ ីទី្រកុងឡុងដ ៍(CIMB London)។ 

េ កជ្របធនជំនួសរបស់ ខបរេទសរបស់សីុ យអិមប៊ ីពីរ ែដលបេងកតចុងេ្រកយ
េគ គឺសីុ យអិមប៊-ី ខេសៀងៃហ (ឆន  ំ ២០១៣) និងសីុ យអិមប៊-ី ខហុងកុង 
(ឆន ២ំ០១៤)។ េលសពីេនះ េ កក្៏រតូវបនែតង ងំជអភបិលមនិឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ 
របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី េវៀត ម (CIMB Vietnam) ែដលនឹង្រតូវេបកដំេណ រករ
កនុងេពលឆប់ៗ េនះ។ បចចុបបននេនះ េ កកជ៏សមជិករបស់គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង
្រទពយសកមម និង្រទពយអកមមរបស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុបផងែដរ។

Wei Jin មនបទពិេ ធនេ៍្រចនជង ២៣ឆន  ំ េនកនុងករអនុវត្ត និងត្រមងទិ់ស
ផលិតផល ជីវកមម និងករ្រគប្់រគងែផនករតនគរ េ យរមួបញចូ លផ ររូបិយវតថុ ករផ្តល់
មូលនិធិ ករប្តូរ្របក ់ ពណិជជកមមេដេរវទីីវ និងករកំណតអ់្រ េផ ងៗ (Rates and 
Derivatives Trading) ផលិតផល មករចតែ់ចង (Structured Products) និងផ រ
មូលធនបំណុល (Debt Capital Markets)។ េ កបនចបេ់ផ្តមករងរ េនកនុងវស័ិយ
ធនគរ ជមយួធនគរសហជីព (Union Bank) ៃន្របេទសស្វុីស សិង្ហបុរ/ីហុងកុង កនុង
តំែណងជជំនួយករនយក (Assistant Vice President) ែផនកេដេរវទីីវចំណូលេថរសកល 
(Global Fixed Income Derivatives) និងបនទ បម់កេ កេធ្វករឱយ្រកុមហុ៊នទំនុកចិត្ត
ធនគរកិ (Bankers Trust Company) ្របេទសសិង្ហបុរ/ីហុងកុង និងេធ្វជនយក (Vice 
President) ែផនកពណិជជកមម និងែចកចយ សីុ (Asia Trading and Distribution) 
ពីកនុងអំឡុងឆន ១ំ៩៩៣ ដល់ឆន ១ំ៩៩៦។ 

េនឆន ១ំ៩៩៩ េ កប្តូរេទបេ្រមករឱយបេក្លេខបភថីល (Baclay Capital) េនកនុង
្របេទសសិង្ហបុរ ី េ យេ កកនដំ់ែណងជ នយកែផនកពណិជជកមមេដេរវទីីវចំណូលេថរ
សីុ (Asia Fixed Income Derivatives Trading)។ កនុងែខេម  ឆន ២ំ០០១ េ ក

បនចូលបេ្រមករជមយួធនគរ Standard Chartered (Standard Chartered Bank) 
្របេទសសិង្ហបុរ ីកនុងតំែណងជ នយកថន កត់ំបន ់ែផនកេដរេីវទីវអ្រ ករ្របក ់- សីុ េគនយ។៍ 
េ្រកយមកេទៀត េ កក្៏រតឡបេ់ទ្របេទសម៉េឡសីុវញិ និងបនចូលបេ្រមករជមយួ
ធនគរហុងេលអុងេប៊ ដ  (Hong Leong Bank Berhad) កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៤ េ យ
េ កកនដំ់ែណងជ្របធននយក្របតិបត្តិករ ទទួលភរកិចច្រគប្់រគងែផនក ជីវកមមធនគរ
្រទង្់រទយធំ (Wholesale Banking Business) មុនចូលបេ្រមករជមយួសីុ យអិមប៊ ី្រគុប។ 

តួនទី អភបិលមនិឯក ជយមនិ្របតិបត្តិ

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
្រកុម្របឹក ភបិល 

៥



៧០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ស តិ ែខ្មរ

បានចូលរួមក្នុង្រកុម្របឹកសោភិបាល េនៅៃថ្ងទី២៩ ែខមករា ឆាំ២០១៥
បានចូលរួមកិច្ច្របជំុ្រកុម្របឹកសោភិបាល ទាំង ០៧ េលើក ក្នុងឆាំ២០១៥
ជាសមាជិកគណៈកមាធិការហានិភ័យ

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

េ ក ប៊ុន យីន ្រតូវបនែតង ងំជ្របធននយក្របតិបត្តិ េនៃថងទី១ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៥ បនទ បពី់ករកនត់ំែណងជអគគនយករងរបស់ធនគរ ចប់ ងំពីេពលបេងកត
ធនគរដំបូង។ បនទ បម់ក េ ក្រតូវបនែតង ងំជអភបិល្របតិបត្តិ េនៃថងទី២៩ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៥។ េ ក កជ៏សមជិកៃនគណៈកមម ធិករ និភយ័របស់ធនគរផងែដរ។

កនុង នៈជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ េ ក ប៊ុន យីន ទទួលខុស្រតូវ
រមួ េលករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តរបស់ធនគរ និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល េរៀប
ចំ ជីវកមមរបស់ធនគរ និងដឹកន្ំរបតិបត្តិករ ្រសប មេគលេ យុទធ ្រស្ត និងទិសេ
ជីវកមម។ េ ក េធ្វករដឹកនគំណៈ្រគប្់រគងកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត និងទស នវស័ិយ

របស់ធនគរ។ កនុង នៈជអភបិល្របតិបត្តិ/្របធននយក្របតិបត្តិ េ កទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះមុខ្រកុម្របឹក ភបិលេល្របតិបត្តិករ ជីវកមម្របចៃំថងរបស់ធនគរ។

េ ក ប៊ុន យីន បេ្រមករេនកនុងវស័ិយធនគរ អស់រយៈេពលជង ៣០ឆន ។ំ ជមយួ
បទពិេ ធនធ៍នគរយ៉ងេ្រចនសនធឹកសនធ ប ់និងឥទធិពលកនុងកររក ទំនកទ់ំនងល្អ ជ
មយួអតិថិជនទងំកនុង្រសុក និងអតិថិជនថន កត់ំបន ់បនេធ្វឱយេ កក្ល យជបុគគលដសំ៏ខន់
មយួរូប កនុងករដឹកនំ ជីវកមមរបស់ធនគរ ែកន្របមូលនូវ្របភពទុន ្របកបេ យគុណ
ភព និងធនតុលយភពឥណទន។ េ កក្៏រតូវបនទទួល គ ល់ថ ជបុគគលដសំ៏ខន់
មយួរូប េនកនុងឧស ហកមមធនគរទងំមូលផងែដរ។

តួនទី ្របធននយក្របតិបត្ត/ិ
អភបិលមនិឯក ជយ្របតិបត្តិ

ប៊ុន យីន

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
្រកុម្របឹក ភបិល 



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៧១

លី េ ភDATIN ROSSAYA MOHD NASHIR

ស តិ មា៉េឡសុី

Datin Rossaya Mohd Nashir គឺជេលខធិករ្រកុមហុ៊នរបស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប 
(CIMB Group)។ េ ក្រសីទទួលខុស្រតូវ កនុងករគ្ំរទកិចចកររបស់្របធន្រកុម្របឹក
ភបិល និង្រកុម្របឹក ភបិលទងំមូល េ យផ្តល់ដំបូនម នពកព់ន័ធនឹងតួនទី និងកតព្វ
កិចចេផ ងៗរបស់្រកុម្របឹក ភបិល បញ្ហ អភបិលកិចច រមួទងំធនករអនុវត្តអនុេ មេទ
មចបប ់និងបទបបញញត្តិេផ ងៗ និងធនថ្រកបខណ្ឌ អភបិលកិចចធនគរ្រតូវបនេរៀបចំ

កនុងលកខណៈមយួ ែដលគ្ំរទដល់ទស នៈវស័ិយរបស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប។ េ ក្រសី េដរ
តួទទីជអនកទំនកទ់ំនងរ ង្រកុម្របឹក ភបិល និងអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ  ទងំេនកនុង
្របេទសម៉េឡសីុ និងេនកនុង្របតិបត្តិករថន កត់ំបនរ់បស់សីុ យអិមប៊ ី ្រគុប។ េ ក្រសី
្រតូវបនែតង ងំេលខធិករ្រកុមហុ៊នរមួរបស់ សីុ យអិមប៊ ីកមពុជ េនៃថងទី២០ ែខកញញ  
ឆន ២ំ០១០។

េ ក្រសីមនបទពិេ ធនក៍រងរជង ២០ ឆន  ំជេលខធិករ្រកុមហុ៊ន េហយេ ក
្រសីបនចូលរមួបេ្រមករងរឱយ សីុ យអិមប៊ ីចប់ ងំពីឆន ២ំ០០២ េនកនុងនយក ្ឋ ន
េស កមមនីតិកមម្រកុមហុ៊ន មុនេពលបេងកតនយក ្ឋ នេលខធិករ្រកុមហុ៊ន កនុងឆន ២ំ០០៤។  
េ ក្រសីកជ៏អភបិលៃន្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធមយួចំនួនរបស់សីុ យអិមប៊ ី្រគុប ផងែដរ។ 
មុនចូលបេ្រមករ េនកនុងសីុ យអិមប៊ ី Datin Rossaya បេ្រមករងរឱយ្រកុមហុ៊ន 
េភម៉ូ ន េណសិនណល េប៊ ដ (Permodalan National Berhad) កនុងនមជ
េលខធិករ្រកុមហុ៊នមយួរូប ៃន្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធមយួចំនួនៃន្រកុមហុ៊នេនះ។ េ ក្រសី
បនចបេ់ផ្តម ជីពករងរដំបូង េន្រកុមហុ៊ន ថម េអនជីេនៀរងី ្រគុប (Time Engineering 
Group)។

Datin Rossaya បញចបថ់ន កប់រញិញ ប្រតនីតិ ្រស្ត (ជំនញនីតិពណិជជកមម) ពី កល
វទិយល័យ ខូវនិ្រទី (Conventry University) ៃនច្រកភពអងេ់គ្លស។ េ ក្រសីកជ៏
សមជិកៃនវទិយ ថ នេលខធិករ និងរដ្ឋបលៃន្របេទសម៉េឡសីុ (Malaysian Institute 
of Chartered Secretaries and Administrators) េហយេ ក្រសីកជ៏សមជិកមន ក់
ៃនគណៈកមមករ្រកុមហុ៊នៃនេវទិកពិភក ពីករ្របតិបត្តិៃន្រកុមហុ៊នុរបស់្របេទសម៉េឡសីុ 
(Companies Commission of Malaysia’s Corporate Practice Consultative 
Forum) ែដលេ ក្រសីជតំ ង និងករពរផល្របេយជន ៍ ឱយ្រកុមហុ៊នែដលមន
ទំនកទ់ំនងជមយួរ ្ឋ ភបិល េ្រកមកិចចឧបតថមភរបស់្រកុមហុ៊នកហ  េណសិនណល 
េប៊ ដ (Khazanah Nasional Berhad) ផងែដរ។ េ ក្រសីចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករ
ជ្រមុញករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុង្រកុម្របឹក ភបិល។ 

តួនទី េលខធកិរ្រកុមហុ៊នរមួ

ស តិ ែខ្មរ

េ ក្រសី លី េ ភ គឺជេលខធិករ្រកុមហុ៊នរមួរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី
ភអីិលសីុ។ េ ក្រសី គឺជេលខធិកររមួមយួរូបៃន្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈកមម ធិករ
សវនកមមរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ។ េ ក្រសីកជ៏េលខធិករៃនគណៈ
កមម ធិករ្រគប្់រគង និងជអនកចូលរមួអចិៃ្រន្តយ ៍ កនុងគណៈកមម ធិករេផ ងៗេទៀតរបស់
ធនគរ ែដលកនុងេនះរមួមនគណៈកមម ធិករ និភយ័ និងគណៈកមម ធិករឥណទន។ 

មុនេពលចូលបេ្រមករងរកនុងធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េ ក្រសី ធ្ល បប់េ្រម
ករងរជជំនួយករៃននយក្របតិបត្តិជនខ់ពស់នីតិកមម និងនយកែផនកនីតិកមម និងកិចចករ
្រកុមហុ៊នេនកនុងធនគរធំមយួ កនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងេពលែតមយួេ្រកពីករបន្តករសិក  
េ ក្រសីបនបេ្រមករងរែផនកនីតិកមម និងេលខធិករ្រកុមហុ៊នអស់រយៈេពល ០៦ ឆន  ំេន
នយក ្ឋ ននីតិកមម និងកិចចករ្រកុមហុ៊ន េនកែន្លងែដលធ្ល បប់េ្រមករងរពីមុន។

េ ក្រសី លី េ ភ បនបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រតែផនកនីតិ ្រស្ត ពី កល
វទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច នឆន ២ំ០០៤ េហយកនុងឆន ដំែដលេនះ 
េ ក្រសីកទ៏ទួលបនបរញិញ ប្រតជំនញគណេនយយ ពីម វទិយល័យ្រគប្់រគងពណិជជកមម
ៃនវទិយ ថ នបេចចកវទិយ និង្រគប្់រគង (បចចុបបននជ កលវទិយល័យពុទធិ ្រស្ត) ផងែដរ។ 
នឆន ២ំ០០៧ េ ក្រសី ទទួលបនសញញ ប្រតថន កអ់នុបណ្ឌិ តជំនញនីតិឯកជន ពី កល
វទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ។

តួនទី េលខធកិរ្រកុមហុ៊នរមួ

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
្រកុម្របឹក ភបិល 

៥



គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង





៧៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

េ ក្រសី េហង ធី  ទទួលបនទុក្រគប្់រគងទូេទ េលែផនកេស
កមមហិរញញ វតថុបុគគល របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េហយ
ភរកិចចរបស់េ ក្រសី រមួមនករអភវិឌ ផលិតផល ករលក ់និង 
ែចកចយ និងករ្រគប្់រគងឥណទន េទេលអតិថិជនបុគគល។ 
េលសពីេនះេទេទៀត េ ក្រសី ធី  ជអនកបេងកតយុទធ ្រស្ត
ជីវកមម និងទទួលខុស្រតូវ េទេលេស កមមហិរញញ វតថុជនខ់ពស់ 

(Preferred banking) និងេស កមមហិរញញ វតថុ ែបបបេចចកវទិយ 
(Credit Cards)។

េ ក្រសី ធី  ចបេ់ផ្តម ជីពករងរជបុគគលិកែផនកលក ់េន
កនុង្រកុមហុ៊ន នេំចញ នចូំល េហយបនទ បម់ក េធ្វករេនកនុង្រកមហុ៊ន
ផ យពណិជជកមម អស់រយៈេពល ៤ ឆន  ំែផនកទំនកទ់ំនងអតិថិជន 
មុននឹងអនក្រសីេចញេទបន្តករសិក េន្របេទសជបុ៉ន។ េ្រកយ
េពលវលិមកកមពុជវញិ េ ក្រសីបនចូលបេ្រមករងរ ជអនកផ្តល់
្របឹក ដល់ ធនគរពិភពេ ក កនុងកមមវធិីេមគងគអភវិឌ នឯ៍កជន 
(Mekong Private Development Facility) ែផនកជំនួយបេចចកេទស 
ដល់សហ្រគសខន តតូច និងមធ ម។  

េ ក Low Chee Hock  គឺជនយកចតក់រទូេទរបស់
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី កនុង្របេទសកមពុជ។ េ កបនចបេ់ផ្តម
ជីពធនគរជមយួនឹងធនគរ Citibank កនុង្របេទសម៉េឡសីុ 

េ យទទួលបនបទពិេ ធនេ៍ផ ងៗ េនែផនកឥណទនទិញេគហ ្ឋ ន 
និងបណ័្ណ ឥណទន របស់េស កមមធនគរពណិជជ ទងំកនុងមុខងរ
លក ់និងមុខងរឥណទន។ េ្រកយមកេ កបនផ្ល ស់េទេធ្វករ 
កនុងធនគរ Southern Bank Berhad ែដលមនមូល ្ឋ ន េន
្របេទសម៉េឡសីុ កនុងមុខងរជនយកៃននយក ្ឋ នគ្ំរទករ្រគប់
្រគង ស្រមបក់រ្របមូល និងករ ្ត រេឡងវញិ។ បនទ បពី់បេ្រមករ
េនធនគរេនះរយៈេពល ៤ ឆន មំក ធនគរ Southern Bank 
Berhad ្រតូវបន្រចបចប់ញចូ លេទកនុងធនគរ សីុ យអិមប៊ ី
្របេទសម៉េឡសីុ កនុងឆន  ំ២០០៦ េហយេ កកប៏ន្តករងរជមយួ 
សីុ យអិមប៊ ីកនុង្របេទសម៉េឡសីុ  រហូតដល់ឆន  ំ២០១៤  កនុងមុខងរ
ជនយករងជនខ់ពស់េនធនគរពណិជជកមម ្រគប្់រគងែផនកអចលន
្រទពយរបស់ សីុ យអិមប៊ ីមុនេពលែដលេ ក្រតូវបនែតង ងំជ
នយកចតក់រទូេទ េនធនគរ សីុ យអិមប៊ ីកនុង្របេទសកមពុជ។

LOW CHEE HOCK

កនុងមុខងរជអនកចតែ់ចងទូេទរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី
េ ក  Low ្រគប្់រគងេល្របតិបត្ដិករទូេទ និងអភបិលកិចចរបស់
ធនគរ រមួទងំេស កមមហិរញញ វតថុបុគគល និងេស កមម ជីវកមម
ខន តតូច និងមធយម។ េលសពីេនះេទៀត េ ក Low កជ៏សមជិក
គណៈកមម ធិករ និភយ័ គណៈកមម ធិករធនគរ្រទពយធន និង
បំណុល គណៈកមម ករសវនកមម និងគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង 
របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ផីងែដរ។

េ ក  Low បនបញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រតែផនកពណិជជកមម 
ជំនញគណេនយយ និងហិរញញ វតថុពី កលវទិយល័យ Queensland 
ខងតបូង ៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី េហយេ កេទបែតបនបញចបក់មម
វធិីភពជអនកដឹកន ំINSEAD ពី ពណិជជ ្រស្ត INSEAD 
្របេទសប ងំ។

មុនចូលបេ្រមករងរកនុងធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ 
េ ក្រសី ធី  ធ្ល បប់េ្រមករងរកនុងធនគរធំមយួ កនុង្របេទស
កមពុជ អស់រយៈេពល ៧ឆន  ំ ែដលកនុងអំឡុងេពលេនះ េ ក្រសី
បេ្រមករងរកនុងតួនទី្រគប្់រគងមយួចំនួន រមួមនដូចជជ្របធន
ែផនកទីផ រ ្របធនែផនកគ្ំរទ េស កមមហិរញញ វតថុបុគគល េហយបនទ ប់
មកជ្របធនែផនក្រគប្់រគងប ្ត ញ ខ។ 

េ ក្រសី ធី  ទទួលបនបរញិញ ប្រត ពី កលវទិយល័យជតិ
្រគប្់រគង (NUM) េន ជធនីភនេំពញ និងបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ែផនក
ទីផ រ និង ជីវកមម េន កលវទិយល័យអន្តរជតិៃន្របេទសជបុ៉ន។

េហង ធី

នាយកចាត់ការទូេទៅ

នាយកេសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

គណៈកមាធិការ្រគប់្រគង

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៧៥

េ ក េហង តូរង៉ ់ជេហរញញ ិកៃនធនគរសីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ 
ែដលមនភរកិចចចមបង គឺចតែ់ចងមូលនិធិេល ងតុលយកររបស់
ធនគរ ទិញ-លករ់ូបិយបណ័្ណ  ផលិតផលវនិិេយគ ឬផលិតផល
េផ ងៗ ែដលផ រភជ បនឹ់ងទីផ រ និងទំនកទ់ំនងទូេទជមយួ
ថ បន័ហិរញញ វតថុ។ កនុងដំេណ រកិចចករងរ េ ក តូរង៉ ់ ្រតូវរក

ទំនកទ់ំនងករងរជ្របច ំជមយួអតិថិជន ទងំ្របេភទលក់ យ 
និងលកដំុ់ ែដលបនអភវិឌ េ កឱយក្ល យេទជអនកជំនញេលែផនក
ផលិតផលទីផ រ រមួមនដូចជករទិញ-លករ់ូបិយបណ័្ណ បរេទស 
និស នទវតថុ ទីផ ររូបិយវតថុ និងអន្តរធនគរ ្រពមទងំសហករជមយួ
អងគភព ជីវកមមនីមយួៗ េដមបីបេងកន្របកច់ំេណញរបស់ធនគរ 
ឱយនូវក្រមតិខពស់បំផុត។ េ កបនចូលបេ្រមករងរេនកនុងធនគរ 
សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ កនុងែខកញញ  ឆន  ំ២០១០ កនុងមុខងរជអនក
្រគប្់រគង និភយ័ និងជេលខធិករគណៈកមម ធិករ និភយ័ 
រហូតដល់ពកក់ ្ត លឆន  ំ២០១៣ នេពលែដលេ កបនផ្ល ស់
ប្តូរេទ្រគប្់រគងែផនករតនគរ។

េ ក្រសី គី  បនបេ្រមករងរជង ១៣ឆន  ំេនកនុង
វស័ិយធនគរ និងបន្រគបដណ្ត បម់ុខងរជេ្រចនកនុងវស័ិយេនះ។ 
េ ក្រសី បនចបេ់ផ្តម ជីពជមយួនឹងធនគរអន្តរជតិ និង
បចចុបបននជមយួធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ។ កនុងនមជនយក
េស កមមហិរញញ វតថុ ជីវកមម និងេស ្របតិបត្តិករ  ទទួល
ខុស្រតូវែផនកឥណទន ជីវកមម និងករបតិបត្តិរមួែផនកហិរញញបបទន
ពណិជជកមម និងករ្រគប្់រគង ច្់របក ់រមួទងំករេងកតែផនករ
យុទធ ្រស្ត និង្របតិបត្តិករ កដូ៏ចជករអនុវត្តែផនករទងំេនះ។ 
ឥណទនទងំេនះ បនរមួចំែណកេធ្វឱយមនកររកីចេ្រមន គួរឱយ 
កតស់មគ ល់ េនកនុង ជីវកមមរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ 
ទងំមូល។

កនុងករបំពញករងរ េ ក្រសី គី  បនទទួលរង្វ ន់
ជេ្រចន ដូចជរង្វ ន់ ខេឆនម្របចឆំន  ំ ២០១១ បុគគលិគគេឆនម
្របចឆំន  ំ២០១១ និងរង្វ នអិ់មេមរល៉ ឆន  ំ២០១៣ (Emerald Award 
2013) ស្រមបអ់នក្រគប្់រគងថន កក់ ្ត ល ពីសីុ យអិមប៊ ី្រគុប 
ជេដម។

េ ក្រសី គី  បនទទួលបរញិញ ប្រត ែផនកគណេនយយ 
ពីវទិយ ថ នជតិ្រគប្់រគង និងចូលរមួសិក កមមវធិី Accelerated 
Universal Bankers Program េន កលវទិយល័យបេចចកវទិយ 

យ៉ង (Nayang Technological University)  កនុង្របេទស
សិង្ហបុរ។ី

មុនេពលចូលបេ្រមករងរ េនកនុងធនគរ សីុ យអិមប៊ ី
េ ក  េហង តូរង៉ ់ធ្ល បជ់្របធនែផនក្រគប្់រគង និភយ័ ច្់របក ់
និងទីផ រ និងមនបទពិេ ធនរ៍យៈេពលបីឆន  ំ េលែផនក្រគប្់រគង

ច្់របក ់កនុងនយក ្ឋ នរតនគរ ៃនធនគរធំមយួ េនកនុង
្របេទសកមពុជ។ េ ក េហង តូរង៉ ់បនទទួលសញញ ប្រតថន កអ់នុ
បណ្ឌិ ត ែផនកហិរញញ វតថុ ពី កលវទិយល័យបញញ ្រស្តៃនកមពុជ 
កនុងឆន ២ំ០១១ និងបនបពច បវ់គគសិក  Accelerated Universal 
Bankers Program ពី Nanyang Technological University 
កនុង្របេទសសិង្ហបុរ ីកនុងឆន ២ំ០១៤។ បចចុបបននកល េ កកំពុងបន្ត
ករសិក ែផនកសញញ ប្រតគណេនយយ ជំនញថន កគ់ណេនយយករ
ជនខ់ពស់ (ACCA: Association of Chartered Certified Accountants) 
េនមជឈមណ្ឌ លែដលទទួលបន ជញ បណ័្ណ  ពីច្រកភពអងេ់គ្លស េន
កនុង្របេទសកមពុជ។

េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម និងេសវា្របតិបត្តិការ

នាយករតនាគារ

គី 

េហង តូរង៉់

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង

៥



៧៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

េ ក្រសី អ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី ចូលបេ្រមករងរធនគរមនរយៈេពល
ជង៥ឆន ។ំ េ ក្រសីជសមជិកគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងធនគរ 
េហយេ ក្រសីមនតួនទីសំខនក់នុងករធនរេបៀប រៈធនធន
មនុស ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងមន្របសិទធភព មរយៈកិចចសហករ 
ជមយួនយក ្ឋ នេផ ងៗ។

កនុងរយៈេពលែដលេ ក្រសី្រគប្់រគងតំែណងជនិយិកធនធន
មនុស េ ក្រសីបនដឹកននិំងអភវិឌ ករ្រគប្់រគងធនធនមនុស  
េឆព ះេទកនក់្រមតិខពស់មយួេទៀត មរយៈករក ងសមតថភព
និេយជិត ទងំ ចំេណះដឹង និងជំនញអនុវត្តនក៍រងរ រហូតដល់
ករ្រគប្់រគងនិេយជិត និងភពជអនកដឹកន។ំ 

េ ក្រសីជ្រមុញយ៉ងសកមម នូវវបបធមែ៌ចករែំលក និងេរៀន
សូ្រត េដមបពី្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ ថ បន័ កនុងរយៈេពលយូរអែង្វង។ 
រេបៀប រៈសំខនេ់ផ ងេទៀត រមួមនករធនឱយមនសកមមភព
ចូលរមួយ៉ងស្អិតរមតួ រ ងនិេយជិតទងំអស់ជមយួថន កដឹ់កន។ំ

េ ក េហង វុទធី ជនយកយុទធ ្រស្ត និងហិរញញ វតថុ។ េ ក
ជអនក្រតួស្រ យមន ក ់ កនុងចំេ មគណៈ្រគប្់រគង ធនគរ
សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ែដលបនចូលរមួជមយួធនគរ កនុងឆន ២ំ០១០ 
ជនយកហិរញញ វតថុ េហយ្រតូវបនែតង ងំ ជនយកយុទធ ្រស្ត និង
ហិរញញ វតថុ កនុងឆន ២ំ០១៣។ ភរកិចចចមបងរបស់េ ក រមួមន
ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ េរៀបចំែផនករ ដឹកន ំនិង្រគប្់រគងបុគគលិក 
កនុងករេរៀបចំ អនុវត្ត និងែថរក េគលករណ៍្រគប្់រគងថវកិ ពនធ រ 
គណេនយយ ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងយុទធ ្រស្ត
ជីវកមមរបស់ធនគរ។ 

េ ក វុទធី ក្៏រគប្់រគងេល្របពន័ធគណេនយយ រមួទងំរបយករណ៍
គណេនយយ ករែកស្រមួលែផនករថវកិ និងេដរតួនទីជអនក
ស្រមបសម្ួរលជមយួ្រកុមហុ៊នេម េន្របេទសម៉េឡសីុផងែដរ។ 
មុនចូលបេ្រមករងរេនធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ េ ក
មនបទពិេ ធន ៍ ៨ឆន  ំ កនុងករងរ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ និងកន់
តួនទីជនយករងហិរញញ វតថុ េនធនគរធំមយួកនុង្របេទសកមពុជ។

េ ក វុទធី បនទទួលបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ែផនក្រគប្់រគងពណិជជ
កមមកនុងវស័ិយហិរញញ វតថុ េហយនិងែផនកគណេនយយករជនខ់ពស់ 
(ACCA: Association of Chartered CertifiedAccountants) 
េនមជឈមណ្ឌ ល ែដលទទួលបន ជញ បណ្ណ័  ពីច្រកភពអងេ់គ្លស 
េនកនុង្របេទសកមពុជ។

េឆ្លយតបេទនឹងរេបៀប រៈអភវិឌ នធ៍នធនមនុស និង សកមមភព
ភជ បទ់ំនកទ់ំនងនិេយជិត ឱយ្រសបនឹងទិសេ ជីវកមមនឆន កំន្លង
មក ធនគរសេ្រមចបនលទធផលកនែ់ត្របេសរេឡងពីមយួឆន េំទ
មយួឆន ។ំ

បែនថមេលតួនទី្រគប្់រគងធនធនមនុស េ ក្រសីទទួលបនទុក
្រគប្់រគងេលនយក ្ឋ នែផនករដ្ឋបលនិង្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិ។ 
េ ក្រសី្រគប្់រគងគេ្រមង្រទពយសមបតិ្តអធនគរចមបងៗ េដមបី
ធន្របកដថ គេ្រមងទងំេនះសេ្រមចបនសមទិធផលល្អ្របេសរ 
ទងំ្របសិទធភពៃនករចំ យ និង រយៈេពល  អនុវត្តនគ៍េ្រមង។

 
េ ក្រសីអ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី បញចបក់រសិក ថន កប់រញិញ ប្រត្រគប្់រគង

ពណិជជកមម ពីវទិយ ថ នជតិ្រគប្់រគង។ មុនចូលបេ្រមករងរេន
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េ ក្រសីធ្ល បប់នកនត់ំែណង
កនុងមុខងរធនធនមនុស  ងំពីឆន  ំ២០០២ រហូតដល់បចចុបបនន។

នាយកយុទ្ធសា្រស្ត និង ហិរញ្ញវត្ថុ

នាយកធនធានសាជីវកម្ម 

េហង វុទធី

អ៊ុំ ចិន្ត ភក្តី 

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៧៧

ជមយួនឹងបទពិេ ធនក៍រងរល្អៗជេ្រចនឆន េំនកនុងវស័ិយ
ធនគរ េលែផនកលក-់បេ្រមអតិថិជន ្រពមទងំែផនក្រគប្់រគង

និភយ័ េ ក ហុង េជៀប ទទួលបនចំេណះដឹងចបស់ ស់  
ែដលបងកលកខណៈល្អ្របេសរស្រមបេ់ ក កនុងករផ្តល់នូវេយបល់
ដល់ែផនកែដលពកព់ន័ធ កនុងដំេណ រករ ជីវកមមធនគរ ្រពម
ទងំករ្រគប្់រគង និភយ័។ េ ក ហុង េជៀប កធ៏្ល បប់នបេ្រម
ករងរជនយក្រគប្់រគង និភយ័របស់ធនគរបរេទសមយួ េន
កនុង្របេទស វផងែដរ។ កនុងនមជនយក្រគប្់រគង និភយ័
របស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េ ក ហុង េជៀប ទទួល
បនទុកែផនក្រគប្់រគង និភយ័េនកនុងធនគរ ែដលេ ក្រតូវេធ្វករ
យ៉ងជិតសនិទធ ជមយួែផនកែដលពកព់ន័ធ ្រពមទងំករយិល័យេម 
េដមបធីនករអនុវត្តដខ៏ជ បខ់ជួននូវវបបធម៌ និភយ័េនកនុងធនគរ
ទងំមូល។

េ ក ែដន វុទធ ជនយក ៃននយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ និង
្របត្តិបតិ្តករ ែដលមនតួនទី ្រគប្់រគងទូេទេលករផ្តល់េស កមម 
និងជំនួយៃផទកនុង ែផនកពត័ម៌នវទិយ និង្របត្តិបត្តិករទងំមូលរបស់ 
ធនគរ។ េ ក្រតួតពិនិតយេលករ្រគប្់រគងពត័ម៌នវទិយ ដឹកន ំ
បេចចកវទិយរបស់ធនគរ និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តបេចចកេទសេផ ងៗ
េដមបធីនថករដំេឡងេរៀបចំេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ គឺ្រសប មទិស 
េ របស់នយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ និង្របតិបតិ្តករ របស់្រគុប។

េ ក ែដន វុទធ ចូលបេ្រមករងរេនកនុងធនគរ សីុ យ
អិមប៊ ីភអីិលសីុ ជនយកៃននយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ េនែខកញញ  
ឆន ២ំ០១០ ជមនុស មន ក ់កនុងចំេ មអនក្រតួស្រ យេផ ងេទៀត 
ែដលបនចូលរមួបេងកត្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ មុនេពលេ ក
បនេឡងកនត់ំែណងជនយក ៃននយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ និង
្របត្តិបតិ្តករ។ មុនេនះេ កមនបទពិេ ធន ៍ ៥ឆន  ំ ជនយក
ៃននយក ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ មកពីធនគរកនុង្រសុកមយួ។

េ ក ែដន វុទធ បនទទួលបរញិញ ប្រតចំនួន ២ គឺបរញិញ ប្រត 
វទិយ ្រស្តកំុពយូទរ័ និងអក រ ្រស្តអងេ់គ្លស េលជំនញទំនក់
ទំនងវជិជ ជីវៈ ពី កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ។

កនុងនមជ្របធនគណៈកមម ករឥណទន េ ក ហុង េជៀប 
ផ្តល់នូវទិសេ  និងករែណន ំ េដមបរីក និងទកទ់ញអតិថិជន
ល្អៗ ្រពមទងំធនឱយបននូវគុណភពឥណទនែដលធនគរ
មន។ េ្រកពីេនះ េ ក ហុង េជៀប កទ៏ទួលបនទុកកនុងករ្រគប្់រគង
នូវ និភយ័្របេភទេផ ងេទៀត ែដលរមួមន និភយ័្របតិបត្តិករ 

និភយ័ទីផ រ និង និភយ័ ច្់របកជេដម។ េ ក 
ហុង េជៀប ទទួលបនបរញិញ ប្រត និងបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ែផនក
្រគប្់រគង ជីវកមម។

នាយកព័ត៌មានវិទយោ និង្របត្តិបត្តិការ

នាយក្រគប់្រគងហានិភ័យ

ែដន វុទធ

ហុង េជៀប

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង

៥



៧៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

េ ក្រសី លី េ ភ មនតួនទីជនយកនីតិកមម និង្របតិបត្តិ
មៃនធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ ចប់ ងំពីៃថងចប់

េផ្តម្របតិបតិ្តករដំបូងរបស់ធនគរ េនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ មក
េម្លះ៉។ េ ក្រសីទទួលបនទុកេលករងរ្របតិបត្តិ ម និងចតែ់ចង
តួនទីេលខធិករ្រកុមហុ៊ន និងនីតិកមម។ េ ក្រសី គឺជេលខ
ធិករ្រកុមហុ៊ន មយួរូបៃន្រកុម្របឹក ភបិល និងគណៈកមម ធិករ
សវនកមមរបស់ធនគរ សីុ យអិមប៊ ី ភអីិលសីុ។ េ ក្រសីកជ៏
េលខធិករៃនគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និងជអនកចូលរមួអចិៃ្រន្តយ៍
កនុងគណៈកមម ធិករេផ ងៗេទៀតរបស់ធនគរ ែដលកនុងេនះរមួ
មនគណៈកមម ធិករ និភយ័ និងគណៈកមម ធិករឥណទនកមពុជ។

មុនេពលចូលប្រមកីរងរកនុងធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ 
េ ក្រសី ធ្ល បប់េ្រមករងរជជំនួយករ នយក្របតិបតិ្តជនខ់ពស់
នីតិកមម និងនយកែផនកនីតិកមម និងកិចចករ្រកុមហុ៊នេនកនុងធនគរ
ធំមយួកនុង្របេទសកមពុជ។ កនុងេពលែតមយួ េ្រកពីករបន្តករសិក  
េ ក្រសីបនបេ្រមករងរែផនកនីតិកមម និងេលខធិករ្រកុមហុ៊ន

ជមយួនឹងកររមួចំែណកករងរជង ៥ឆន  ំ កនុងធនគរ
សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ េ ក េខៀវ នីន ្រតូវបនែតង ងំជ 
នយកសវនកមមៃផទកនុង កនុងឆន ២ំ០១៤។ ភរកិចចចមបងរបស់េ ក 
គឺទទួលខុស្រតូវេលករ្រគប្់រគងទូេទ កនុងនយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង 
របស់ធនគរ ែដលរមួមនទងំករបេងកត និង្រគប្់រគងែផនករ 
យុទធ ្រស្ត េគលករណ៍ និងបទ ្ឋ នសវនកមម។

េ ក នីន បនបេ្រមករងរ កនុងែផនកសវនកមម េនកនុង
វស័ិយ ថ បន័ហិរញញ វតថុ អស់រយៈេពលជង ១៣ឆន ។ំ េ កមន
សមតថភព កនុងករបំេពញតួនទីបនយ៉ងល្អ និងជជំនួយេទដល់
គណៈកមម ធិករសវនកមម និងថន ក្់រគប្់រគង កនុងករបេងកតករ្រគប់
្រគងចំ យេ យ្របសិទធភព ករ យតៃម្ល និភយ័ ករផ្តល់
អនុ សនេ៍លវធិនករកតប់នថយ និភយ័ និងករធនដំេណ រ
ករអភបិលកិចចឱយបនល្អ្របេសរ។

េ ក នីន បនទទួលបរញិញ ប្រត ែផនកហិរញញ វតថុ និងធនគរ 
ពី កលវទិយល័យជតិ្រគប្់រគង និងបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ែផនក
ហិរញញ វតថុ និងគណេនយយ ពី កលវទិយល័យេបៀល្របយ។

អស់រយៈេពល ០៦ ឆន  ំេននយក ្ឋ ននីតិកមម និងកិចចករ្រកុមហុ៊ន 
េនកែន្លង ែដលធ្ល បប់េ្រមករងរពីមុន។ 

េ ក្រសី លី េ ភ បនទទួលបរញិញ ប្រតែផនកនីតិ ្រស្ត 
ពី កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
េនឆន ២ំ០០៤ េហយកនុងឆន ដំែដលេនះ េ ក្រសីកទ៏ទួលបនបរញិញ
ប្រតជំនញ គណេនយយ ពីម វទិយល័យ្រគប្់រគងពណិជជកមមៃន
វទិយ ថ នបេចចកវទិយ និង្រគប្់រគង (បចចុបបននជ កលវទិយល័យ
ពុទិធ ្រស្ត) ផងែដរ។ េនឆន ២ំ០០៧ េ ក្រសីទទួលបន
សញញ ប្រតថន កអ់នុបណ្ឌិ តជំនញនីតិឯកជនពី កលវទិយល័យ
ភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ 

នាយកសវនកម្មៃផ្ទក្នុង

នាយកនីតិកម្ម និង្របតិបត្តិតាម

េខៀវ នីន

លី េ ភ

្រកុម្របឹកសោភិបាល និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគង
គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង



េយងេជឿជកថ់ មនុសស
គឺជក ្ត សំខនប់ំផុត 

បងាញេទពេកសលយ 
និងសក្ត នុពលរបស់េយង 
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៨២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របយករណ៍្រកុម្របឹក ភបិល

របាយការណ៍្រកុម្របឹកសោភិបាល

្រកុម្របឹក ភបិលធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ (េ កត់

ថ «ធនគរ») សូម កជូ់នរបយករណ៍របស់ខ្លួន និងរបយករណ៍

ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ែដលបនេធ្វសវនកមមរចួេហយ ស្រមបដំ់ ច់

ឆន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥។

អំពីធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនបេងកតេឡងេនៃថងទី២០ 

ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េហយធនគរេនះគឺជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធ ែដល

កនក់បភ់គហុ៊នទងំ្រសុងេ យ CIMB Bank Berhad ែដល

ជធនគរមន ជញ បណ័្ណ ចុះបញជ ី ជីវកមម េន្របេទសម៉េឡសីុ។ 

្រកុមហុ៊ន CIMB Group Holdings Berhad ែដលបនចុះបញជ ីជ

្រកុមហុ៊ន ជីវកមម េន្របេទសម៉េឡសីុ គឺជ្រកុមហុ៊នេមធំែដលជងេគ។ 

សកម្មភាពអាជីវកម្មចមបងៗ
សកមមភព ជីវកមមចមបងៗរបស់ធនគរ គឺករផ្តល់េស កមមែផនក

ធនគរជេ្រចន្របេភទ និងេស កមមែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយហិរញញ

វតថុេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

លទ្ធផល្របតិបត្តិការ និងភាគលាភ
លទធផលហិរញញ វតថុស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 

្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍លទធផល េនេលទំពរ័ទី៧។

ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ មនិមនករ្របកស 

ឬករបងភ់គ ភេទ។

្រទពយសកម្មរយៈេពលខ្លី និង្រទពយសកម្មរយៈេពលែវង
មុនេពលេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្រកុម្របឹក ភបិលបន

ចតវ់ធិនករែដលមនមូល ្ឋ នសមរមយ េដមបបីញជ កថ់ប ្ត ្រទពយ

សកមមរយៈេពលខ្លី និង្រទពយសកមមរយៈេពលែវង េ្រកពីបំណុល ែដល

ទំនងជមនិ ចទទួលបនមកវញិេនកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមមធមម  

េទ មតៃម្លេនកនុងបញជ ីរបស់ធនគរ ្រតូវបនកតប់នថយឱយេសមនឹង

តៃម្លែដលគិតថនឹង ចលកប់នេនេលទីផ រជកែ់ស្តង។

គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ និងែផ្អកេលករយល់

ដឹងដសុ៏្រកឹត ្រកុម្របឹក ភបិលពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ និងកលៈ

េទសៈ មយួ ែដលប ្ត លឱយតៃម្ល្រទពយសកមមរយៈេពលខ្លី និង

្រទពយសកមមរយៈេពលែវង េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ 

មនតៃម្លមនិ្រតឹម្រតូវជ រវន្តេនះេឡយ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលេផសងៗ
គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ៖

ក. មនិមនបនទុក មយួ េល្រទពយសកមមរបស់ធនគរ ែដលបន

េកតេឡងេ យ រករ កប់ញច ំ េដមបកីរធនបំណុលរបស់

បុគគល មន កេ់ឡយ ចប់ ងំពីដំ ចក់រយិបរេិចឆទមក និង

្របកស់្រមបដ់ំ ចឆ់ន ។ំ ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ ត្រមូវ

ឱយ្រកុម្របឹក ភបិល ៖

១. េ្រប្របស់េគលករណ៍គណេនយយសម្រសបែដលគ្ំរទេ យ

ករវនិិចឆយ័ និងករប៉ន្់របមណយ៉ងសមេហតុផល និង្របកប

េ យករ្របុង្របយត័ន បនទ បពី់េនះ្រតូវអនុវត្ដេគលករណ៍

ទងំេនះឱយបនសីុសង្វ កគ់ន ។

២. អនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនែំដលេចញេ យធនគរជតិ

ៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយកមពុជ ឬ ្របសិនេបមន

ករ្របសចក មយួ កនុងករបង្ហ ញឱយមនភព្រតឹម្រតូវ 

ករ្របសចកទងំេនះ្រតូវបន ត្រត ង ពនយល់ និងកំណត់

បរមិណយ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។

៣. រក ទុកបញជ ីគណេនយយឱយបន្រគប្់រគន ់និង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ

ៃផទកនុង្របកបេ យ្របសិទធភព។

៤. េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេ យែផ្អកេលមូល ្ឋ ននិរន្ដរភព

ៃន ជីវកមម េលកែលងែតមនករណីមនិសមរមយកនុងករសនមតថ 

ធនគរ ចនឹងបន្ដ្របតិបត្ដិករ ជីវកមមេនេពលអនគតដខ៏្លី និង

៥. ្រតួតពិនិតយនិងដឹកនធំនគរ េ យចូលរមួេល ល់ករសេ្រមច

ចិត្តសំខន់ៗ ទងំអស់ ែដលជះឥទធិពលដល់្របតិបត្ដិករ និង

ដំេណ រកររបស់ធនគរ េហយ្រតូវ្របកដថកិចចករទងំេនះ្រតូវ

បនឆ្លុះបញច ំងយ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។  

្រកុម្របឹក ភបិលអះ ងថ ធនគរបនអនុវត្ដ មត្រមូវករ

ខងេលកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន។ 

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
េយងខញុ ំជ្រកុម្របឹក ភបិល បនអនុមត័េលរបយករណ៍ហិរញញ

វតថុែដលភជ បម់កជមយួ ែដលបនបង្ហ ញយ៉ង្រតឹម្រតូវ នូវ្រគបទិ់ដ្ឋភព

ជ រវន្តទងំអស់ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ គិត្រតឹមៃថង

ទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ្រពមទងំលទធផល្របតិបត្តិករ និងរហូំរ ច់

្របកស់្រមបដ់ំ ចឆ់ន  ំ េ យអនុេ ម េទ មេគលករណ៍

ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយកមពុជ។

ចុះហតថេលខេ យអនុេ មេទ មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម

្របឹក ភបិល។

ប៊ុន យីន 
អភិបាល្របតិបត្តិ / ្របធាននាយក្របតិបត្តិ

ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

កលបរេិចឆទ៖ ៃថងទី ២៩ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦

ខ. មនិមនបំណុលយថភព មយួរបស់ធនគរ ែដលបនេកត

េឡងចប់ ងំពីដំ ចក់រយិបរេិចឆទមក េ្រកពីដំេណ រករ

ជីវកមមធនគរធមម េនះេទ។

មេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល ពំុមនបំណុលយថភព 

ឬបំណុលេផ ងៗរបស់ធនគរ ែដល្រតូវបនទមទរឱយសង ឬ ច

នឹង្រតូវទមទរឱយសង កនុងរយៈេពល១២ែខបនទ បពី់ដំ ចឆ់ន  ំែដល

នឹង ឬ ចនឹងមនផលប៉ះពល់ជ រវន្ដ ដល់លទធភពរបស់ធនគរ 

កនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េនៃថងផុតកំណតស់ងេនះេទ។ 

ការែ្រប្របួលកាលៈេទសៈ
គិត្រតឹមកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភបិលពុំ

បនដឹងពីកលៈេទសៈ មយួ ែដលមនិបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុង

របយករណ៍េនះ ឬ របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ែដល ច

ប ្ដ លឱយចំនួនទឹក្របកែ់ដលបនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ហិរញញ

វតថុរបស់ធនគរ មនកំហុសឆគងជ រវន្តេនះេឡយ។ 

គណនីែដលមានលក្ខណៈមិនធម្មតា
មេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល លទធផលហិរញញ វតថុរបស់

ធនគរស្រមបក់រយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុេនះ ពំុមនរងនូវផលប៉ះពល់

ជ រវន្ដពីគណនី ្របតិបត្តិករ ឬ ្រពឹត្ដិករណ៍ មយួ ែដលមន

លកខណៈជ រវន្ត និងខុសពីធមម េនះេទ។ មេយបល់របស់

្រកុម្របឹក ភបិល កនុងចេន្ល ះេពលរ ងដំ ចក់រយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុ 

មកទល់នឹងកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ពំុមនគណនី ្របតិបត្ដិករ 

ឬ ្រពឹត្ដិករណ៍ មយួ ែដលមនលកខណៈជ រវន្ត និងខុស្រប្រកតី 

ែដលទំនងជមនផល ប៉ះពល់ជ រវន្តដល់លទធផលហិរញញ វតថុរបស់

ធនគរ កនុងករយិបរេិចឆទែដលរបយករណ៍េនះ្រតូវបនេធ្វេឡងេនះេទ។

្រកុម្របឹកសោភិបាល  
សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល ែដលេនបេ្រមករ កនុងអំឡុងឆន  ំនិង

រហូតមកទល់នឹងកលបរេិចឆទ ៃនរបយករណ៍េនះ មន យនម

ដូចខងេ្រកម ៖

• Dato’ Shaarani lbrahim (្របធន្រកុម្របឹក ភបិល) 

• Dato’ Wira Zainal Abidin Bin Mahamad Zain

• បណ្ឌិ ត មុ ីកលយណ  

• េ ក Kua Wei Jin 

• េ ក ប៊ុន យីន (្រតូវែតង ងំជអភបិល្របតិបត្តិ េនៃថង

ទ ី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥)

ការទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹកសោភិបាល ចំេពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
្រកុម្របឹក ភបិលទទួលខុស្រតូវកនុងករបញជ កថ់ របយករណ៍

ហិរញញ វតថុ្រតូវបនេរៀបចំេឡង និងបនបង្ហ ញ្រតឹម្រតូវ នូវ្រគបទិ់ដ្ឋភព

ជ រវន្ដទងំអស់ ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ គិត្រតឹមៃថង

ទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ និងលទធផលហិរញញ វតថុ ្រពមទងំរហូំរ ច់



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៨៣

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របយករណ៍សវនករឯក ជយ

របាយការណ៍សវនករឯករាជយ

ជូនភាគទុនិកទាំងអស់របស់ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី
េយងខញុ ំបនេធ្វសវនកមមេទេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលបនភជ បម់កជមយួរបស់ធនគរ 

សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ (េ កតថ់ «ធនគរ») រមួមន ងតុលយករ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ របយករណ៍លទធផល របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន និងរបយករណ៍
រហូំរ ច្់របកស់្រមបដំ់ ចឆ់ន  ំ ្រពមទងំេសចក្ដីសេងខបៃនេគលករណ៍គណេនយយសំខន់ៗ  
និងពត័ម៌នពនយល់េផ ងៗេទៀត។

ការទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈ្រគប់្រគងេលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈ្រគប្់រគងទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំ និងករបង្ហ ញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ

ឱយបន្រតឹម្រតូវ េ យ អនុេ មេទ មេគលករណ៍ែណនេំផ ងៗ េចញេ យធនគរជតិ
ៃនកមពុជ និងស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និងទទួលខុស្រតូវេលករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដល
គណៈ្រគប្់រគងកំណតថ់ មនភពចបំចក់នុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ មនិឱយមន
ករ យករណ៍ខុសជ រវន្ដ ែដលប ្ដ លមកពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគងេផ ងៗ។ 

ការទទួលខុស្រតូវរបស់សវនករ
ករទទួលខុស្រតូវរបស់េយងខញុ ំ គឺបេញចញមតិេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ េ យ

ែផ្អកេទេលករេធ្វសវនកមមរបស់េយងខញុ ំ។ េយងខញុ ំបនេធ្វសវនកមមេ យអនុេ ម េទ ម
ស្ដង់ រស្ដីពីសវនកមមអន្ដរជតិៃនកមពុជ។ ស្ដង់ រទងំេនះត្រមូវឱយេយងខញុ ំ្របតិបត្ដិ ម្រកម
សីលធម ៌េធ្វែផនករសវនកមម និងេធ្វសវនកមម េដមបទីទួលបននូវករធនអះ ង ែដលសម
េហតុផលថ របយករណ៍ហិរញញ វតថុពំុមនលកខណៈខុសឆគងជ រវន្ដ។ 

ករេធ្វសវនកមម រមួមនករអនុវត្ដនីតិវធិី េដមបទីទួលបននូវភស្ដុ ងសវនកមម អំពីចំនួន
ទឹក្របក ់និងករ ត្រត ងេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ ករេ្រជសេរ សនីតិវធិីទងំេនះ
គឺ ្រស័យេលករវនិិចឆយ័របស់សវនករ បទ់ងំករ យតៃម្លេល និភយ័ៃនភពខុសឆគងជ

រវន្ដៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលប ្ដ លមកពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង។ កនុងករ យ
តៃម្ល និភយ័ទងំេនះ សវនករបនពិចរ េទេល្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់អងគភព
ែដលទកទ់ងេទនឹងករេរៀបចំ និងករបង្ហ ញយ៉ង្រតឹម្រតូវៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេដមបី

េរៀបចំនូវនីតិវធិីសវនកមម ែដលមនលកខណៈ សមេហតុផលេទ មកលៈេទសៈេផ ងៗ 
ប៉ុែន្ដពំុមនេគលបំណងបេញចញមតិេទេល្របសិទធភពៃន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់អងគភព
េនះេទ។ សវនកមម ករ៏មួបញចូ លទងំករ យតៃម្លនូវភពសម្រសបៃនេគលករណ៍គណេនយយ
ែដលបនេ្រប្របស់ និងភពសមេហតុផលៃនករប៉ន់ ម នគណេនយយ ែដលេធ្វេទបងេ យ
គណៈ្រគប្់រគង កដូ៏ចជ ករ យតៃម្លេលករបង្ហ ញជទូេទៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។

េយងខញុ ំេជឿជកថ់ភស្ដុ ងសវនកមមែដលេយងទទួលបន  គឺមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់
និង្រតឹម្រតូវ  ែដលជ មូល ្ឋ នស្រមបក់របេញចញមតិេយបល់របស់េយងខញុ ំ។

មតិេយាបល់
មទស នៈរបស់េយងខញុ ំ របយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនភជ បម់កជមយួ បនបង្ហ ញ

្រតឹម្រតូវនូវ្រគបទិ់ដ្ឋភពជ រវន្ដទងំអស់ៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ គិត្រតឹមៃថង
ទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ និងលទធផលហិរញញ វតថុ ្រពមទងំរហូំរ ច្់របកស់្រមបដំ់ ច់
ឆន  ំេ យអនុេ មេទ មេគលករណ៍ែណនេំផ ងៗរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងស្ដង់ រ
គណេនយយកមពុជ។

ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ឡាង ហុី
នាយក

ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
កលបរេិចឆទ៖ ៃថងទី ២៩ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦

៦



៨៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ងតុលយករ

តារាងតុលយការ

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

កំណត់
សមា្គល់ ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

្រទពយសកមម

ច្់របកក់នុងៃដ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ៩៧.០៦១.០៦៥ ១០.៥៧៣.៩៧១ ៤៣.០៨៨.៩៣២

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ៤ ១២៦.៧៣២.១៦៩ ៥១៣.២៦៥.២៨៤ ១០៨.៦៦៦.២១៤ ៤៤២.៨១៤.៨២២

្របកប់េញញ េនធនគរេផ ងៗ ៥ ៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០ ២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ៦ ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០

ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ ៧ ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០ ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧

្រទពយសកមមេផ ងៗ ៨ ២.២៨០.៥៤១ ៩.២៣៦.១៩១ ១.៥៧៤.៨៧៤ ៦.៤១៧.៦១១

្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ៩ ១.៣១៨.១១៨ ៥.៣៣៨.៣៧៨ ២.៤១៧.២៧៦ ៩.៨៥០.៤០០

្រទពយសកមមអរូបី ១០ ៦២៩.៥៧៨ ២.៥៤៩.៧៩១ ២៥៤.២៨៤ ១.០៣៦.២០៧

ពនធពនយរ្រទពយសកមម ១១ ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០ - -

្រទពយសកមមសរុប ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ ១.៨៣៦.៤៤៣.៨៨៣ ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ ១.៤៣៦.៨១៧.៥៧២

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

្របកប់េញញ របស់ធនគរេផ ងៗ ១២ ៧៩.២០០.៩៦៧ ៣២០.៧៦៣.៩១៧ ៣៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣៥.៧១៣.២៤៦

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ១៣ ២៨៦.០៦៤.១៣១ ១.១៥៨.៥៥៩.៧៣១ ២៦៤.៦៨០.៦២៣ ១.០៧៨.៥៧៣.៥៣៩

្របកក់មចី ១៤ ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០ - -

អនុបំណុល ១៥ ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ - -

ទឹក្របកជំ់ពក្់រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ - - ២៨៣.៧១០ ១.១៥៦.១១៨

ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ ១៦ ៥១៨.០៤៩ ២.០៩៨.០៩៨ ១៩៧.២១១ ៨០៣.៦៣៥

បំណុលពនធេល្របកច់ំេណញ ៦៥៩.៣៣៨ ២.៦៧០.៣១៩ ២០.៧៩៤ ៨៤.៧៣៦

បំណុលេផ ងៗ ១៧ ៩.៩៩៣.០២៩ ៤០.៤៧១.៧៦៨ ១៤.៤១០.៣៧០ ៥៨.៧២២.២៥៨

បំណុលសរុប ៤០៣.៤៣៥.៥១៤ ១.៦៣៣.៩១៣.៨៣៣ ៣១២.៨៩៦.៥៧២ ១.២៧៥.០៥៣.៥៣២

មូលធនភគទុនិក

េដមទុន ១៨ ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ១៨៣.៣៧៥.០០០

ចំេណញ/(ខត)បងគរ ៧.៤២០ ៣០.០៥០ (៥.៣០៣.៣០៣) (២១.៦១០.៩៦០)

មូលធនភគទុនិកសរុប ៥០.០០៧.៤២០ ២០២.៥៣០.០៥០ ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ ១៦១.៧៦៤.០៤០

បំណុល និងមូលធនភគទុនិកសរុប ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ ១.៨៣៦.៤៤៣.៨៨៣ ៣៥២.៥៩៣.២៦៩ ១.៤៣៦.៨១៧.៥៧២

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ១០ ដល់ទំពរ័ទី ៥៤ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហរិញញ វតថុទងំេនះ។

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៨៥

ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របយករណ៍លទធផល

របាយការណ៍លទ្ធផល

ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំ
ៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ធាំ២០១៥

ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំ
ៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ធាំ២០១៤

កំណត់
សមា្គល់ ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ចំណូលករ្របក់

១៩ ១៩.០៤១.៦៤៦ ៧៧.១១៨.៦៦៧ ១៣.២៨៦.៣០៤ ៥៤.១៤១.៦៨៩

ចំ យករ្របក់ ១៩ (៦.៣១៥.២៨៨) (២៥.៥៧៦.៩១៦) (៤.៥៦៩.៤៨៩) (១៨.៦២០.៦៦៨)

ចំណូលករ្របកសុ់ទធ ១២.៧២៦.៣៥៨ ៥១.៥៤១.៧៥១ ៨.៧១៦.៨១៥ ៣៥.៥២១.០២១

ចំណូលកៃ្រមេស  និងេជង រ ២០ ២.៩៦០.៤១១ ១១.៩៨៩.៦៦៤ ២.៤៥៩.៥៩០ ១០.០២២.៨២៩

ចំណូល្របតិបត្តិករេផ ងៗ ៤៤៥.៦០៤ ១.៨០៤.៦៩៦ ២០៤.៤៥៣ ៨៣៣.១៤៦

ចំ យែផនកបុគគលិក ២១ (៤.២២០.២៨៣) (១៧.០៩២.១៤៧) (៤.០៥៩.៣៧៦) (១៦.៥៤១.៩៥៧)
ចំ យរលំស់្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ 
និងរលំស់្រទពយសកមមអរូបី ២២ (១.៧១៧.០០១) (៦.៩៥៣.៨៥៥) (១.៨០៩.០៦៣) (៧.៣៧១.៩៣២)

ចំ យទូេទ និងចំ យរដ្ឋបល ២៣ (៣.៧៦២.៤៣៣) (១៥.២៣៧.៨៥៣) (៣.៣៦៧.០៤១) (១៣.៧២០.៦៩២)

សំវធិនធនបំណុលសង យ័ ៦ (ក) (៨៣៨.១៧០) (៣.៣៩៤.៥៨៩) (៧៦០.៩៤៧) (៣.១០០.៨៥៩)

ចំេណញមុនបងព់នធេល្របកច់ំេណញ ៥.៥៩៤.៤៨៦ ២២.៦៥៧.៦៦៧ ១.៣៨៤.៤៣១ ៥.៦៤១.៥៥៦

ចំ យពនធេល្របកច់ំេណញ ២៤ (២៨៣.៧៦៣) (១.១៤៩.២៤០) (១៦០.០២៦) (៦៥២.១០៦)

ចំេណញកនុងឆន ំ ៥.៣១០.៧២៣ ២១.៥០៨.៤២៧ ១.២២៤.៤០៥ ៤.៩៨៩.៤៥០

ចំេណញែបងែចកេទ៖

មច ស់ភគហុ៊និករបស់្រកុមហុ៊ន ៥.៣១០.៧២៣ ២១.៥០៨.៤២៧ ១.២២៤.៤០៥ ៤.៩៨៩.៤៥០

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ១០ ដល់ទំពរ័ទី ៥៤ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហរិញញ វតថុទងំេនះ។

៦



៨៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន

របាយការណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន

េដើមទុន ចំេណញ/(ខាត)បង្គរ សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

ស្រមបដំ់ 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

ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

គិត្រតឹមៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ ៤៥.០០០.០០០ (៥.៣០៣.៣០៣) ៣៩.៦៩៦.៦៩៧

េដមទុនបែនថម ៥.០០០.០០០ - ៥.០០០.០០០

ចំេណញកនុងឆន ំ - ៥.៣១០.៧២៣ ៥.៣១០.៧២៣ 

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ៥០.០០០.០០០ ៧.៤២០ ៥០.០០៧.៤២០ 

សមមូលនឹងពនេ់រៀល ២០២.៥០០.០០០ ៣០.០៥០ ២០២.៥៣០.០៥០ 

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ១០ ដល់ទំពរ័ទី ៥៤ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហរិញញ វតថុទងំេនះ។

ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៨៧

ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របយករណ៍រហូំរ ច្់របក់

របាយការណ៍រំហូរសាច់្របាក់

ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំ
ៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៥

ស្រមាប់ដំណាច់ឆាំ
ៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤

កំណត់
សមា្គល់ ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

រហូំរ ច្់របកពី់សកមមភព្របតិបត្តិករ

ច្់របក(់េ្រប្របស់កនុង)/បនពី្របតិបត្តិករ ២៥ (៤.៥៨៥.៦១៣) (១៨.៥៧១.៧៣៤) ១២.១៩០.៧០៥ ៤៩.៦៧៧.១២២

ករ្របកប់នទទួល ១៨.៦០៨.៩៧៨ ៧៥.៣៦៦.៣៦១ ១២.៩១១.៤៧០ ៥២.៦១៤.២៤០

ករ្របកប់នបង់ (៥.៨៩៣.៣៥៧) (២៣.៨៦៨.០៩៦) (៣.៩០៧.៧៦២) (១៥.៩២៤.១៣០)

ពនធេល្របកច់ំេណញបនបង់ (២២៦.៣៧២) (៩១៦.៨០៧) (១៥១.២៤១) (៦១៦.៣០៧)

ច្់របកសុ់ទធបនពីសកមមភព្របតិបត្តិករ ៧.៩០៣.៦៣៦ ៣២.០០៩.៧២៤ ២១.០៤៣.១៧២ ៨៥.៧៥០.៩២៥

រហូំរ ច្់របកពី់សកមមភពវនិិេយគ

្របកត់មកល់ធនេលេដមទុនបែនថម (៥០០.០០០) (២.០២៥.០០០) - -

ែកត្រមូវ្រទពយសកមមេថរ - - ២៤.២០១ ៩៨.៦១៩

ច្់របកប់នពីករលក្់រទពយសកមបត្តិ និងបរកិខ រ ១៨.១៧៣ ៧៣.៦០១ - -

ករទិញ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ៩ (២៩៦.១០៤) (១.១៩៩.២២១) (៣០៧.៤៦១) (១.២៥២.៩០៤)

ករទិញ្រទពយសកមមអរូបី ១០ (៧១៣.០៦៤) (២.៨៨៧.៩០៩) (៨៩.៨១៦) (៣៦៦.០០០)

ច្់របកសុ់ទធបនេ្របកនុងសកមមភពវនិិេយគ (១.៤៩០.៩៩៥) (៦.០៣៨.៥២៩) (៣៧៣.០៧៦) (១.៥២០.២៨៥)

រហូំរ ច្់របកពី់សកមមភពហិរញញបបទន

ច្់របកប់នពី្របកក់មចី ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០ - -

ច្់របកប់នពីអនុបំណុល ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ - -

េដមទុនបែនថម ៥.០០០.០០០ ២០.២៥០.០០០ - -

ច្់របកសុ់ទធេ្រប្របស់កនុងសកមមភពហិរញញបបទន ៣២.០០០.០០០ ១២៩.៦០០.០០០ - -

កំេណ ន ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលសុទធ ៣៨.៤១២.៦៤១ ១៥៥.៥៧១.១៩៥ ២០.៦៧០.០៩៦ ៨៤.២៣០.៦៤០

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលេដមឆន ំ ១០៣.៥៦៧.៨៧០ ៤២២.០៣៩.០៧០ ៨២.៨៩៧.៧៧៤ ៣៣១.១៧៦.៦០៧

លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ - (២.៥៨៩.១៩៥) - ៦.៦៣១.៨២៣

ច្់របកនិ់ង ច្់របកស់មមូលចុងឆន ំ ២៦ ១៤១.៩៨០.៥១១ ៥៧៥.០២១.០៧០ ១០៣.៥៦៧.៨៧០ ៤២២.០៣៩.០៧០

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បម់កជមយួ ពីទំពរ័ទី ១០ ដល់ទំពរ័ទី ៥៤ គឺជែផនកៃនរបយករណ៍ហរិញញ វតថុទងំេនះ។

៦



៨៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

កំណត់សមា្គល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១.ព័ត៌មានទូេទៅ
ធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ បនចុះបញជ ីពណិជជកមមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

េនៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េ្រកម ជញ បណ័្ណ ចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ Co.១៩៣៥E/២០១០ 
ចុះៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េចញេ យ្រកសួងពណិជជកមម េហយធនគរបនចបេ់ផ្តម
្របតិបត្តិករេនៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០។ ធនគរ្រតូវបនកនក់បទ់ងំ្រសុងេ យ 
CIMB Bank Berhad ជធនគរែដលមន ជញ បណ័្ណ ចុះបញជ ីពណិជជកមមេន្របេទសម៉េឡសីុ។ 
ធនគរ CIMB Group Holdings Berhad ែដលបនចុះបញជ ីជ្រកុមហុ៊ន ជីវកមមេន
្របេទសម៉េឡសីុជ្រកុមហុ៊នេមធំបំផុត។ 

សកមមភពចមបងៗរបស់ធនគរគឺករផ្តល់េស កមមែផនកធនគរជេ្រចន្របេភទ និងេស កមម
ែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយហិរញញ វតថុេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ធនគរបនទទួល ជញ
បណ័្ណ ែផនកធនគរ េចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ (េ កតថ់ «ធនគរក ្ត ល») េន
ៃថងទី១១ ែខវចិិឆក ឆន ២ំ០១០។ 

ករយិល័យចុះបញជ ីរបស់ធនគរមនទី ងំសថិតេនអគរេលខ ២០AB ែកងម វថិី្រពះ
នេ ត្តម និងផ្លូវេលខ ១១៨ សងក តផ់ រចស់ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

្រកុម្របឹក ភបិលបនអនុមត័ឱយេចញផ យរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនៃថងទី២៩ ែខមនី 
ឆន ២ំ០១៦។

២. េសចក្តីសេង្ខបេគាលការណ៍គណេនយយសំខាន់ៗ
េគលករណ៍គណេនយយសំខន់ៗ  ែដលបនអនុវត្តកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ 

្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម។ េនះជករបង្ហ ញពីេគលនេយបយ ែដល្រតូវបនអនុវត្ត
ល់ឆន  ំេដមបបីញជ កពី់ភពសថិតេសថរ។ 

២.១ មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេ យអនុេ ម េទ មេគលករណ៍

ែណនេំផ ងៗេចញេ យធនគរក ្ត ល និងស្ដង់ រគណេនយយកមពុជ (េ កតថ់ 
“CAS”)។ កនុងករអនុវត្តស្តង់ រគណេនយយកមពុជ ធនគរកប៏នេ្រប្របស់ស្តង់ ររបយ
ករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុៃនកមពុជ (េ កតថ់ “CFRS”) គឺ CFRS7 ស្ដីពី «ឧបករណ៍
ហិរញញ វតថុ៖  ករ ត្រត ងពត័ម៌ន»។  េគលករណ៍គណេនយយែដលបនេ្រប្របស់ ច
មនភពខុសគន ពីេគលករណ៍គណេនយយ ែដល្រតូវបនេគទទួល គ ល់ និងេ្រប្របស់ជ
ទូេទេន មប ្ដ ្របេទស និងយុ ្ដ ធិករេផ ងៗ។ របយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនភជ ប់
មកជមយួេនះ មនិមនបំណងបង្ហ ញអំពី ថ នភពហិរញញ វតថុ លទធផលៃន្របតិបត្តិករ និង
រហូំរ ច្់របក ់ េ យអនុេ មេទ មយុ ្ដ ធិករ េផ ងេ្រកពី្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
េនះេទ។ ដូចេនះរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ ស្រមបប់ង្ហ ញចំេពះែតអនកែដលបន្រជប
អំពីេគលករណ៍គណេនយយ នីតិវធិី និងករអនុវត្ដ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជែតបុ៉េ ្ណ ះ។

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េ យេ្រប្របស់វធិី ្រស្តៃថ្លេដម។

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលអនុេ មេទ ម CAS ត្រមូវឱយេ្រប្របស់ករប៉ន់
ម ន និងករសនមតែដលមនផលប៉ះពល់ដល់ចំនួន្រទពយសកមម និងបំណុល និងករ ត

្រត ង្រទពយសកមម និងបំណុលយថភព គិត្រតឹមកលបរេិចឆទរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ 
និងប៉ះពល់ដល់ចំនួនៃនចំណូល និងចំ យែដលបន យករណ៍េនកនុងករយិបរេិចឆទែដល
បន យករណ៍េនះ។ េទះបីជករប៉ន់ ម នទងំេនះែផ្អកេទេលករយល់ដឹងដសុ៏្រកឹតបំផុត
របស់គណៈ្រគប្់រគងេទេល្រពឹត្តិករណ៍ និងសកមមភពបចចុបបននកេ៏ យ កល៏ទធផលជកែ់ស្តងចុង
េ្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 វតថុថមី
េនៃថងទី២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ ្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 

បន្របកស កឱ់យេ្របស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ (េ កតថ់ 
“CIFRS”) ែដលែផ្អកេទ មស្តង់ រទងំអស់ ែដលេចញផ យេ យ្រកុម្របឹក ស្តង់ រ
គណេនយយអន្តរជតិ (“IASB”) រមួទងំបំណក្រ យ និងវេិ ធនកមមពកព់ន័ធេផ ងៗ។   
អងគភពែដលមនករទទួលខុស្រតូវជ ធរណៈ   ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន
ឱយ្រសបេទ ម CIFRS ស្រមបក់រយិបរេិចឆទគណេនយយ ែដលចបេ់ផ្តមេនៃថងទី០១ ែខមក  
ឆន ២ំ០១២ ឬករយិបរេិចឆទគណេនយយបនទ បព់ីេនះ។

េយង ម ចរែណនេំលខ ០៥៨ សហវ-កជគ ចុះៃថងទី២៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦ ែដល
េចញេ យ្រកុម្របឹក ជតិគណេនយយៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ បនអនុមត័ឱយ្រគឹះ
ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុពនយរេពលអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ ករយិបរេិចឆទែដលចបេ់ផ្តម

េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ឬករយិបរេិចឆទបនទ បពី់េនះ។

ស្តង់ រគណេនយយែដលធនគរេ្រប្របស់នេពលបចចុបបននគឺ CAS មនភពខុសែប្លកគន
ជេ្រចនែផនក េបេធៀបនឹង CIFRS។ ដូចេនះករអនុវត្ត CIFRS នឹងប ្ត លឱយមនផល
ប៉ះពល់ខ្លះៗេលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ។

២.៣ រូបិយបណ័្ណ
(ក) របិូយបណ័្ណ េគល និងរបិូយបណ័្ណ ស្រមបប់ង្ហ ញ

គណនីទងំអស់ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបន ស់តៃម្ល
េ យេ្រប្របស់រូបិយបណ័្ណ ៃន្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចចចមបង ែដលធនគរេធ្វ្របតិបត្តិករ (េ
កតថ់ «រូបិយបណ័្ណ េគល»។ របយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ្រតូវបង្ហ ញជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ 
ែដលជរូបិយបណ័្ណ េគល និងជរូបិយបណ័្ណ ស្រមបប់ង្ហ ញរបស់ធនគរ។

អនុេ ម ម្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៤្រប.ក ចុះៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧ របស់
ធនគរក ្ត ល ងតុលយករ របយករណ៍លទធផល របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន 
របយករណ៍រហូំរ ច្់របក ់ និងកំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ស្រមបដ់ំ ចឆ់ន ំ
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ្រតូវបនកត្់រ ប្តូរេទជ្របកេ់រៀល េ យេ្របអ្រ ប្តូរ្របកម់ធយម

ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៨៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

ភគផ្លូវករែដលកំណតេ់ យធនគរក ្ត លនករយិបរេិចឆទ យករណ៍ ែដល១ដុ ្ល រ
េមរកិេសមនឹង ៤.០៥០េរៀល (ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤៖ ១ដុ ្ល រ េមរកិ េសមនឹង 

៤.០៧៥េរៀល)។  តួេលខែដលបនប្តូរេនះមនិ្រតូវបនេធ្វសវនកមមេទ េហយមនិគួរបក្រ យ
ថ តួេលខេនះជតួេលខស្រមបប់ង្ហ ញ ដូចតួេលខជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិេនះេទ ឬយល់
ថជតួេលខ្រតូវបនប្តូរ ឬ ចប្ដូរ េទជ្របកេ់រៀល មអ្រ ប្តូរប្រកខ់ងេល ឬអ្រ ប្តូរ្របក់
េផ ងៗេទៀតេទ។

(ខ) ្របតិបត្តកិរ និងសមតុលយ
្របតិបត្ដិករជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗេ្រកពី្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនកត្់រ ប្ដូរេទជ្របក់

ដុ ្ល រ េមរកិ មអ្រ ប្ដូរ្របកន់កលបរេិចឆទៃន្របតិបត្ដិករេនះ។ ចំេណញ និងខត ែដល
ប ្ដ លមកពីករទូទត់ ម្របតិបត្ដិករែបបេនះ និងពីករប្ដូរ្រទពយសកមម និងបំណុលរូបិយវតថុ
ននែដលកំណតជ់រូបិយបណ័្ណ េផ ងៗេ្រកពី្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ មអ្រ ប្ដូរនដំ ចឆ់ន  ំ
្រតូវបនកត្់រ េនកនុងរបយករណ៍លទធផល។

២.៤ ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូល
ករេរៀបចំរបយករណ៍រហូំរ ច្់របក ់ គណនី ច្់របក ់ និង ច្់របកស់មមូល

រមួមន សមតុលយែដលមនកលកណំតេ់ដមបីែខ ឬតិចជង គិតចបពី់ៃថងទទួលបន បទ់ងំ
ច្់របកក់នុងៃដ សមតុលយមនិជបក់្រមតិ (non-restricted balance) េនធនគរក ្ត ល 

និងសមតុលយេនធនគរេផ ងៗ។

២.៥ ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជនទងំអស់្រតូវបន យករណ៍កនុង ងតុលយករ ម

ចំនួនទឹក្របកេ់ដម នងិ ករ្របកែ់ដលមនិទនទូ់ទត ់ដកចំនួនែដលបនជ្រមះេចញពីបញជ ី 
និងសំវធិនធនេលឥណទនបតប់ង។់

ឥណទន និងបុេរ្របទន្រតូវបនជ្រមះេចញពីបញជ ី េនេពលែដលមនិមនភពជក់ ក់
ថនឹង ច្របមូលបនមកវញិ។ ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល្របមូលបនមកវញិ បនទ បពី់
បនជ្រមះេចញពីបញជ ីរចួេហយ ឬបនកត្់រ សំវធិនធនរចួេហយ្រតូវបនកត្់រ េនកនុង
របយករណ៍លទធផល។

២.៦ សំវធិនធនឥណទនបតប់ង់
ធនគរបនអនុវត្តករេធ្វចំ តថ់ន ក ់ និងសំវធិនធនឥណទន ែដលត្រមូវេ យ

្របកសេលខធ៧-០៩-០៧៤្រប.ក. ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ េចញេ យធនគរ
ក ្ត ល។  ្របកសេនះត្រមូវឱយធនគរពណិជជទងំ យេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន បុេរ្របទន 
និង្រទពយសកមម្រសេដៀងៗគន របស់ពួកេគជ្របចំំ តថ់ន ក ់ េហយក្រមតិចបំចអ់បបបរម
ៃនករេធ្វសំវធិនធន ជក់ ក ់នឹង្រតូវបនេធ្វ ្រស័យ មចំ តថ់ន កែ់ដលពកព់ន័ធ េ យ
មនិគិតដល់្រទពយសកមមែដល្រតូវបន កជ់វតថុបញច ំ  ដូចមនបង្ហ ញខងេ្រកម៖ 

អ្រតាសំវិធានធន គិតជា%
សំវធិនធនទូេទ
ធមម ១%
សំវធិនធនជក់ ក់
េ្រកមករឃ្ល េំមល  ៣%
េ្រកមស្តង់ រ  ២០%
សង យ័  ៥០%
បតប់ង់  ១០០%

ករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន និងសំវធិនធន ្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លក ្ត ពីរ 

គឺក ្ត ហួសកលកំណតស់ង និងក ្ត គុណភពឥណទន។

២.៧ កិចចសនយពកព់ន័ធនឹងឥណទនេផ ងៗ
េនកនុងដំេណ រករធមម ៃន ជីវកមម ធនគរចុះកិចចសនយែដលពកព់ន័ធនឹងឥណទន

េផ ងៗ រមួមនកិចចសនយឥណទន លិខិតឥណទន និងករធនេផ ងៗ។ េគលករណ៍
គណេនយយ និងវធិី ្រស្តសំវធិនធន មនលកខណៈ្រសេដៀងគន ចំេពះឥណទនេផ ងៗ
ដូចបនេរៀប បខ់ងេល។ ធនគរនឹងកត្់រ សំវធិនធនជក់ កច់ំេពះកិចចសនយពកព់ន័ធ
នឹងឥណទនេផ ងៗ ទងំេនះ េនេពលែដលធនគរគិតថ ទំនងជមនករបតប់ង។់

២.៨ មូលនិធិេ ធននិវត្តនប៍ុគគលិក
ធនគរបនបេងកតមូលនិធិេ ធននិវត្តនប៍ុគគលិក េដមបជី្របេយជនៃ៍នបុគគលិកអចិៃ្រន្តយ៍

ទងំអស់។ ទងំនិេយជិត និងនិេយជកបនរមួចំែណក មន ក ់៥% ៃន្របកែ់ខរបស់និេយជិត។ 
ស្រមបប់ុគគលិកែដលបនេធ្វកររយៈេពលបីឆន  ំឬតិចជង នឹងទទួលបន្រតឹមែតវភិគទនសរុប
របស់ពួកេគបុ៉េ ្ណ ះ។ ស្រមបប់ុគគលិកែដលេធ្វកររយៈេលសពីបីឆន  ំនឹង្រតូវទទួលបនទងំ 
ទងំវភិគទនរបស់េគ និងវភិគទនរបស់ធនគរ ។ មូលនិធិេ ធននិវត្តនប៍ុគគលិក្រតូវ
បនរក ទុកេ យែឡកេនកនុង គណនីចរន្ត និងទទួលបនអ្រ ករ្របកជ់្របកប់េញញ 
មនកលកំណតរ់យៈេពល១២ែខ។ គណនីេនះសថិតេនេ្រកមេឈម ះ របស់ធនគរ។
 
២.៩ ្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ

្រទពយសមបត្ដិ និងបរកិខ រ្រតូវបនកត្់រ មៃថ្លេដម ដករលំស់បងគរ និងករខតបងែ់ដល
ប ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្ល។ ៃថ្លេដមរមួមនករចំ យផទ ល់េផ ងៗកនុងករេធ្វលទធកមម
្រទពយសកមមទងំេនះ។

ចំ យនេពលបនទ បម់កេទៀតពកព់ន័ធេទនឹង្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ មយួ ្រតូវបន
កត្់រ បញចូ លេទកនុងតៃម្លចុះបញជ ីៃន្រទពយេនះ ឬ្រតូវបនកត្់រ ជ្រទពយសកមម ចេ់ យ
ែឡក មករសម្រសប ែតេនេពលែដលមនភព្របកដ ្របជថផល្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចចន

៦



៩០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

េពលអនគតៃន្រទពយេនះនឹងហូរចូលមកកនុងធនគរ េហយៃថ្លេដមៃន្រទពយេនះ ច្រតូវបន
ស់ែវងគួរឱយេជឿជកប់នែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ល់ចំ យេលករជួសជុល និងករែថទ ំ្រតូវបន

កត្់រ ជបនទុកេនកនុងរបយករណ៍លទធផល កនុងឆន ែំដល្របតិបត្តិករេនះេកតេឡង។

្រទពយសកមមកំពុង ងសង ់មនិ្រតូវបនេធ្វរលំស់េទ។ ករេធ្វរលំស់េល្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ
្រតូវបនកត្់រ ជបនទុកេនកនុងរបយករណ៍លទធផល មមូល ្ឋ នរលំស់េថរ េល យុកល
េ្រប្របស់ប៉ន់ ម នៃន្រទពយសកមមេនះ មអ្រ ្របចឆំន ខំងេ្រកម ៖

%

ករែកលម្អេល្រទពយជួល ២០

បរកិខ រករយិល័យ ១០ - ២០

បរកិខ រកំុពយូទរ័ ២០ - ៣៣

យនយន្ដ ២០

្របសិនេបតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម មយួ េលសពីតៃម្លប៉ន់ ម នែដល ច្របមូលមក
វញិបន ្រតូវបនកត្់រ បនថយភ្ល មឱយេសមនឹងចំនួនែដល ច្របមូលមកវញិ។ 

ចំេណញ ឬខតពីករលក្់រទពយសមបត្ដិ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកំណតេ់ យេធ្វករេ្រប ប
េធៀប ច្់របកប់នពីករលក ់ និងតៃម្លេយង េហយ្រតូវបនកត្់រ ជបនទុកេនកនុងរបយ
ករណ៍លទធផល។

២.១០ ្រទពយសកមមអរូបី
្រទពយសកមមអរូបីរមួមន ជញ បណ័្ណ កមមវធិីកំុពយូទរ័ែដលបនទិញ និងចំ យពកព់ន័ធេផ ងៗ 

្រតូវបនកត្់រ មៃថ្លេដមដករលំស់បងគរ និងករខតបងែ់ដលប ្ដ លមកពីករថយចុះ
តៃម្ល។ ជញ បណ័្ណ កមមវធិីកំុពយូទរ័ែដលបនទិញ ្រតូវបនេធ្វមូលធនកមម មមូល ្ឋ នៃថ្លេដម
ែដលបនេកតេឡង កនុងករទិញកមមវធិីេនះ និងយក មកេ្រប្របស់។  ៃថ្លេដមេនះ ្រតូវបន
េធ្វរលំស់ រយៈេពលបីឆន េំ យេ្របវធិី ្រស្តរលំស់េថរ។

ចំ យេលករែថទកំមមវធិីកំុពយូទរ័ ្រតូវបនកត្់រ ជចំ យេនេពល ែដលមន
្របតិបត្តិករេនះេកតេឡង។

២.១១ ចំណូល និងចំ យករ្របក់
ចំណូលករ្របកប់នពីឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ្របកប់េញញ េនធនគរក ្ត ល 

និងេនធនគរេផ ងៗ ្រតូវបនកត្់រ មមូល ្ឋ នបងគរ េលកែលងែតមនករសង យ័ខ្ល ងំ
ចំេពះករ្របមូល្របកម់កវញិ ែដលកនុងករណីេនះករ្របកនឹ់ង្រតូវបនពយួរ រហូតដល់បន
ទទួល ច្់របកជ់កែ់ស្តង។ េគលករណ៍កនុងករពយួរករ្របកគឺ់អនុេ ម្រសបេទ ម
េគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរក ្ត ល ស្តីពីករពយួរករ្របកេ់លឥណទនមនិដំេណ រករ 
និងសំវធិនធនេលឥណទនបតប់ង។់ 

ចំ យករ្របកេ់ល្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ្រតូវបន
កត្់រ មមូល ្ឋ នបងគរ។

២.១២ ចំណូលកៃ្រម និងេជង រ
ចំណូលកៃ្រម និងេជង រ ្រតូវបនកត្់រ មមូល ្ឋ នបងគរ េនេពលែដលបនបំេពញ

េស កមមជូនអតិថិជន។ ចំណូលកៃ្រម និងេជង រ រមួមនចំណូលបនមកពីេស កមមេផទរ
្របកេ់ចញ-ចូល េស  ATM និងេស េផ ងៗេទៀត។ កៃ្រមេលករផ្តល់ឥណទន ្រតូវ
បនេគកត្់រ ជចំណូល េនេពលផ្តល់ឥណទនឱយអតិថិជន។

២.១៣ ភតិសនយ្របតិបត្តិ
ភតិសនយែដលភគីមច ស់្រទពយេនមនចំែណក និភយ័ និងផលកមមសិទធជ រវន្ត ្រតូវ

បនចតថ់ន កជ់ភតិសនយ្របតិបត្តិ។ ករទូទតភ់តិសនយ្របតិបត្តិ្រតូវបនកត្់រ ជបនទុកកនុង
របយករណ៍លទធផល មមូល ្ឋ នេថរេលរយៈេពលៃនភតិសនយេនះ។

២.១៤ សំវធិនធន
សំវធិនធន្រតូវបនកត្់រ េនេពលែដលធនគរមនកតព្វកិចច មផ្លូវចបប ់ឬកតព្វកិចច

ែដលធនគរបនបេងកតេឡងនេពលបចចុបបនន ែដលជលទធផលៃន្រពឹតិ្តករណ៍ពីអតីតកល 
និងេនេពលែដលមនភព្របកដថ នឹងមនត្រមូវករឱយមនករចំ យធនធនេដមបី
ទូទតក់តព្វកិចចេនះ េហយចំនួនទឹក្របក់ ចប៉ន់ ម នបនយ៉ងគួរឱយេជឿជក។់

េនេពលែដលមនកតព្វកិចច្រប ក្់របែហលគន ជេ្រចន ក្រមតិៃនរហូំរេចញេដមបទូីទត់
កតព្វកិចចទងំេនះ ្រតូវបនកំណតេ់ យគិតេទេលចំ តថ់ន កក់តព្វកិចចទងំមូល។

សំវធិនធន្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លបចចុបបនន ៃនករទូទតក់តព្វកិចចែដលរពឹំងទុក 
េ យេ្របអ្រ អបប រមុនបងព់នធ ែដលឆ្លុះបញជ ំងករ យតៃម្លសមរមយបចចុបបននៃនតៃម្ល
េពលេវ ទឹក្របក ់ និង និភយ័ជក់ កេ់ផ ងៗៃនកតព្វកិចចេនះ។ ករេកនេឡងៃន
សំវធិនធនេ យ រេពលេវ ែដលបនកន្លងផុត ្រតូវបនកត្់រ ជចំ យករ្របក។់

២.១៥ ពនធេល្របកច់ំេណញ
ពនធេល្របកច់ំេណញកនុងឆន ្ំរតូវបនគណន មចបបព់នធ រែដលបនអនុមត័ជ ថ ពរ 

ឬបនអនុមត័រចួមយួែផនកធំកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គិត្រតឹមកលបរេិចឆទ ងតុលយករ។ 

ពនធពនយរេល្របកច់ំេណញ្រតូវបនេធ្វសំវធិនធនេពញេលញ េ យេ្របវធិី ្រស្តបំណុល
េលលេម្អ ងបេ ្ត ះ សននែដលេកតមន រ ងមូល ្ឋ នពនធៃន្រទពយសកមម និងបំណុល 
និងតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម និងបំណុលទងំេនះេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ ពនធពនយរ
្រទពយសកមម្រតូវបនកត្់រ  េទ មទំហំៃន្របកច់ំេណញជបព់នធនេពលអនគតែដលមន 
េធៀបនឹងលេម្អ ងបេ ្ត ះ សននែដល ចេ្រប្របស់បន។

២.១៦ ្របតិបត្តិករភគីពកព់ន័ធ
ភគីែដលចតទុ់កថជភគីពកព់ន័ធ គឺជភគីែដលមនលទធភព្រគប្់រគង ឬមនឥទធិពល

ជ រវន្តេលភគីមយួេទៀត កនុងករសេ្រមចចិត្តេលែផនក្របតិបត្តិករ និងហិរញញ វតថុ។

អនុេ ម មចបបស់្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ ភគីពកព់ន័ធ្រតូវបនឱយនិយម
នយ័ថ ជភគីែដលកនក់បេ់ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលយ៉ងេ ច ស់ ១០% ៃន
េដមទុន ឬសិទធិេបះេឆន តរមួទងំបុគគលទងំ យ  ែដលចូលរមួេនកនុងអភបិលកិចច 
ករដឹកន ំករ្រគប្់រគង ឬករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៩១

៣. ការបា៉ន់សានគណេនយយ និងការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ
ធនគរេធ្វករប៉ន្់របមណ និងករសនមត ែដលប៉ះពល់ដល់ចំនួន្រទពយសកមម និង

បំណុល ែដលបន យករណ៍។ ករប៉ន្់របមណ និងករវនិិចឆយ័្រតូវបន យតៃម្លជបន្តបនទ ប ់
េ យែផ្អកេលបទពិេ ធនន៍េពលកន្លងមក និងក ្ត េផ ងៗ ដូចជកររពឹំងទុកអំពីេហតុ
ករណ៍នេពលអនគត ែដលេគេជឿថមនភពសមេហតុផល េទ មកលៈេទសៈេផ ងៗ។

(ក) ករខតបងប់ ្ត លមកពីករថយចុះតៃម្លៃនឥណទន និងបុេរ្របទន
ធនគរបនអនុវត្ត មករេធ្វចំ តថ់ន ក ់និងសំវធិនធនេលឥណទន ម្របកសេលខ 

ធ៧-០៩-០៧៤្រប.ក. ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពីករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន និង
សំវធិនធន ស្រមប់ ថ បន័ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ េផ ងៗ ែដលេចញេ យធនគរ
ក ្ត ល។ ធនគរក ្ត លត្រមូវឱយធនគរពណិជជកមមទងំ យ េធ្វចំ តថ់ន ក ់ឥណទន 
បុេរ្របទន និង្រទពយសកមម្រសេដៀងៗគន របស់ខ្លួនជ្របថំន ក ់ េហយក្រមតិអបបបរមៃន
សំវធិនធនជក់ ក្់រតូវបនេធ្វេឡង ្រស័យ មចំ តថ់ន កព់កព់ន័ធ េ យមនិគិតដល់
្រទពយសកមមែដល្រតូវបន កជ់វតថុបញច ំ។ កនុងករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន ធនគរពិចរ
េទេលក ្ត ពកព់ន័ធទងំអស់ ែដល ចមនផលប៉ះពល់ដល់ លទធភពកនុងករសង្របកៃ់ន
ភគីៃដគូរបស់ខ្លួន។

(ខ) ពនធ
ពនធ្រតូវបនគណន មមូល ្ឋ នបំណក្រ យបចចុបបននៃនបទបបញញត្តិពនធ រ ប៉ុែន្ត

បទបបញញតិទងំអស់េនះមនករផ្ល ស់ប្តូរពីមយួ្រគេទមយួ្រគ េហយករសេ្រមចជចុងេ្រកយ
េលចំនួនពនធ នឹងេធ្វេឡងបនទ បពី់មនករ្រតួតពិនិតយចុងេ្រកយេ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ។

េនេពលែដលលទធផលពនធចុងេ្រកយខុសគន ពីចំនួនពនធែដលបនកត្់រ ពីដំបូង ភពលេម្អ ង
េនះនឹងេធ្វឱយប៉ះពល់ដល់ពនធេល្របកច់ំេណញ និងសំវធិនធនពនធពនយរកនុងឆន ែំដលករកំណត់
ពនធបនេធ្វេឡង។

៤. សមតុលយេនៅធនាគារកណា្ដល
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

គណនីចរន្ត ៧៧.២០៥.៧០០ ៣១២.៦៨៣.០៨៥ ៥៩.០៤៩.៦៨៦ ២៤០.៦២៧.៤៧០

្របកប់្រមុងកតព្វកិចច (ក) ៣៧.៥២៦.៤៦៩ ១៥១.៩៨២.១៩៩ ៣៣.៨១៥.៥២៨ ១៣៧.៧៩៨.២៧៧

្របកប់េញញ មនកលកំណត ់(ខ) ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ ១១.៣០១.០០០ ៤៦.០៥១.៥៧៥

្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន (គ) ៥.០០០.០០០ ២០.២៥០.០០០ ៤.៥០០.០០០ ១៨.៣៣៧.៥០០

១២៦.៧៣២.១៦៩ ៥១៣.២៦៥.២៨៤ ១០៨.៦៦៦.២១៤ ៤៤២.៨១៤.៨២២

(ក) ្របកប់្រមុងកតព្វកិចច
្របកប់្រមុងកតព្វកិចចគឺជ្របកប់្រមុងអបបបរម ែដលគណន្រតឹម ៨% និង ១២,៥% ជ

្របកេ់រៀល និងរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ ៃន្របកប់េញញ  និង្របកក់មច ីរបស់អតិថិជន។ ្របកប់្រមុង
កតព្វកិចច ៤,៥០% េទេល្របកប់េញញ របស់អតិថិជនជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ ដូចជ្របកេ់រៀល
ែដលទទួលបនករ្របក ់ ខណៈេពលែដលេនសល់ ៨% និងទុនប្រមុងកតព្វកិចចេទេល
្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ែដលមនិទទួលបនករ្របក។់

(ខ) ្របកប់េញញ មនកលកំណត់
្របកប់េញញ មនកលកំណតេ់នធនគរក ្ត ល គឺជ្របកប់េញញ រយៈេពលខ្លីែដលមន

កលកំណតត់ិចជង៣ែខ។ កនុងចំនួនទឹក្របកប់េញញ មនកលកំណតេ់នះ ធនគរបន ក់

មូលប្រត ចជួញដូរបន (NCDs) ែដលមនទឹក្របកច់ំនួន ៧.០០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ 
េនធនគរក ្ត ល ជ្របកប់ញច ំស្រមបគ់ណនីផតទ់ត។់ មូលប្រត ចជួញដូរបន 
(NCDs) មនរយៈេពលតិចជង៣ែខ និងមនអ្រ ករ្របក ់០,២៣% កនុងមយួឆន ។ំ 

(គ) ្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន
េយង ម្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៦្រប.ក. ចុះៃថងទី១៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០០១ េចញ

េ យធនគរក ្ត លស្តីពី្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន ត្រមូវឱយធនគរតមកល់្របកច់ំនួន
១០% ៃនេដមទុនចុះបញជ ីេនធនគរក ្ត ល។ ្របកត់មកល់េនះមនិ ចេ្រប្របស់កនុង
្របតិបត្តិករ្របចៃំថងរបស់ធនគរបនេទ េហយនឹង្រតូវ្របគល់ឱយធនគរវញិ េនេពលែដល
ធនគរសម័្រគចិត្តបពឈប្់របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

(ឃ) អ្រ ករ្របក់
គណនីចរន្តគឺជគណនីែដលមនិមនករ្របក។់ អ្រ ករ្របក្់របចឆំន េំលសមតុលយេន

ធនគរក ្ត ល ្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម៖

២០១៥ ២០១៤

ទុនប្រមុងកតព្វកិចច ០,០៩% - ០,១២% ០,១០% - ០,១២%

្របកប់េញញ មនកលកំណត់ ០,០៩% - ០,២២% ០,០៨% - ០,១៨%

្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន ០,០៨% - ០,១១% ០,១៨% - ០,២០%

៥. ្របាក់បេញ្ញើ និងការដាក់្របាក់េនៅធនាគារេផសងៗ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ករ ក្់របក់ ២៨.៨៧០.២១៣ ១១៦.៩២៤.៣៦៣ ១៤.៦០៨.៦៦៥ ៥៩.៥៣០.៣១០

គណនីចរន្ត ៤.៩៣៨.៩០៣ ២០.០០២.៥៥៧ ៨.០៣៤.៥៤៨ ៣២.៧៤០.៧៨៣

៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០ ២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣

គណនីចរន្តមនិមនករ្របកេ់ទ។ កនុងឆន ២ំ០១៥ ករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ភគ
េ្រចន គឺ កេ់នធនគរកនុង ្រសុក។ ករ ក្់របកេ់នះមនកលកំណតរ់យៈេពលខ្លី េហយ
ទទួលបនករ្របក្់របចឆំន ពីំ ០,២៥% េទ ២,៦០%។

៦. ឥណទាន និងបុេរ្របទានអតិថិជន
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ឥណទនពណិជជ 

ឥណទនរយៈេពលែវង ១៩៨.៧៨០.២៧៦ ៨០៥.០៦០.១១៨ ១៤២.៣៦៩.៤១៤ ៥៨០.១៥៥.៣៦២

ឥណទនវបិរូបន៍ ៥៧.០៩៧.៥១៤ ២៣១.២៤៤.៩៣២ ៥៧.០១៣.៣៨៥ ២៣២.៣២៩.៥៤៤

ឥណទនរយៈេពលខ្លី ១០.៩៥៥.៧៧៣ ៤៤.៣៧០.៨៨១ ៩.១៦៣.៧៨៤ ៣៧.៣៤២.៤២០

ឥណទន និងបុេរ្របទន

អតិថិជនសរុបដុល ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ ១.០៨០.៦៧៥.៩៣១ ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ ៨៤៩.៨២៧.៣២៦

សំវធិនធនឥណទនបតប់ង់

សំវធិនធនជក់ ក់ (១២៥.៩៩២) (៥១០.២៦៨) (៦១.៧៧២) (២៥១.៧២០)

សំវធិនធនសង យ័   (២.៦៦៦.៦៥៤) (១០.៧៩៩.៩៤៩) (២.០៨៤.៨៤៨) (៨.៤៩៥.៧៥៦)

(២.៧៩២.៦៤៦) (១១.៣១០.២១៧) (២.១៤៦.៦២០) (៨.៧៤៧.៤៧៦)

២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០

ឥណទនទងំអស់្រតូវបនផ្តល់ជូនអតិថិជនជឯកត្តជន នងិសហ្រគសននែដលេធ្វ
ជីវកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៦



៩២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

(ក) សំវធិនធនឥណទនបតប់ង ់
បែ្រមប្រមួលសំវធិនធនឥណទនបតប់ង ់មនដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

នេដមឆន ំ ២.១៤៦.៦២០ ៨.៧៤៧.៤៧៦ ១.៣៨៥.៦៧៣ ៥.៥៣៥.៧៦៣

សំវធិនធនកនុងឆន ំ ៨៣៨.១៧០ ៣.៣៩៤.៥៨៩ ៧៦០.៩៤៧ ៣.១០០.៨៥៩

ជ្រមះេចញពីបញជ ីអំឡុងឆន ំ (១៩២.១៤៤) (៧៧៨.១៨៣) - -

លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ -   (៥៣.៦៦៥) - ១១០.៨៥៤

នចុងឆន ំ ២.៧៩២.៦៤៦ ១១.៣១០.២១៧ ២.១៤៦.៦២០ ៨.៧៤៧.៤៧៦

(ខ) វភិគ មចំ តថ់ន កឥ់ណទន

 ៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ស្តង់ រឥណទន

មន្រទពយបញច ំ ២៦៦.៦៩០.៣៦១ ១.០៨០.០៩៥.៩៦២ ២០៧.៦៧៥.៩៦១ ៨៤៦.២៧៩.៥៤១

ពំុមន្រទពយបញច ំ ១៤៣.២០២ ៥៧៩.៩៦៩ ៨៧០.៦២២ ៣.៥៤៧.៧៨៥

២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ ១.០៨០.៦៧៥.៩៣១ ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ ៨៤៩.៨២៧.៣២៦

(គ) អ្រ ករ្របក់
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជនទងំេនះ មនអ្រ ករ្របក្់របចឆំន កំនុងចេន្ល ះពី ៣,៥% 

េទ ១២% (២០១៤៖ ៣,៥% េទ ១២%)។

៩. ្រទពយសមបត្តិ និងបរិកា្ខរ

ការែកលម្អ្រទពយជួល បរិកា្ខរការិយាល័យ បរិកា្ខរកំុពយូទ័រ យានយន្ត
្រទពយសកម្មេនៅ

េ្រកាមដំេណើរការ សរុប
ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

ដំ 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

៧. ទឹក្របាក់្រតូវទារ្រកុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ
ទឹក្របកែ់ដលធនគរ CIMB Bank Berhad  ជំពកភ់គេ្រចនពកព់ន័ធនឹងចំនួនទឹក្របក់

ែដលធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ទូទតជំ់នួសធនគរ CIMB Bank Berhad ទកទិ់ន
នឹងអតថ្របេយជនន៍នរបស់បុគគលិកពីធនគរ CIMB Bank Berhad និង្រកុមហុ៊នពកព់ន័ធ
េផ ងៗ ។

៨. ្រទពយសកម្មេផសងៗ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

បងគរករ្របក្់រតូវទទួល ១.៤៨៤.៩៦៥ ៦.០១៤.១០៨ ១.០៥២.២៩៧ ៤.២៨៨.១១០

្របកក់ក ់(*) ៤៦៥.៦៩២ ១.៨៨៦.០៥៣ ២៦១.៦៦៣ ១.០៦៦.២៧៧

្របតិបត្តិករេផទរ្របកចូ់លែដល

េនមនិទនទូ់ទត់ ១៦៥.៤៣៤ ៦៧០.០០៨ ៧៩.៣២៥ ៣២៣.២៤៩

សមភ រករយិល័យ ២៣.៦៤៥ ៩៥.៧៦២ ៤១.៧០៨ ១៦៩.៩៦០

េផ ងៗ ១៤០.៨០៥ ៥៧០.២៦០ ១៣៩.៨៨១ ៥៧០.០១៥

២.២៨០.៥៤១ ៩.២៣៦.១៩១ ១.៥៧៤.៨៧៤ ៦.៤១៧.៦១១

(*) ្របកក់កេ់នះគឺជ្របកក់កេ់លករជួលករយិល័យ ែដល ច្របមូលមកវញិបនេន
េពលចបកិ់ចចសនយភតិសនយ។  រយៈេពលៃនភតសិនយ គឺមនរយៈេពលេលសព១ីឆន  ំ េហយ
្របកក់កេ់នះមនិមនករ្របកេ់ទ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៩៣

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដម្រគ ១.២៣៨.៦៩៧ ៣៥២.៩៣៩ ៤៣៣.៣១៨ ២១៧.៤០៩ ១៧៤.៩១៣ ២.៤១៧.២៧៦
ករទិញបែនថម ៧៥.១៩៧ ៣៦.៨៦៣ ៧២.០៧៤ ៨៩.៤០០ ២២.៥៧០ ២៩៦.១០៤
ជ្រមះេចញពីបញជ ី - - (១៧៣) (១៥.៨៥៨) - (១៦.០៣១)
រលំស់ (៧៦០.៩៤៧) (១៨៦.២៤១) (៣២៣.៦២៣) (១០៨.៤២០) - (១.៣៧៩.២៣១)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ៥៥២.៩៤៧ ២០៣.៥៦១ ១៨១.៥៩៦ ១៨២.៥៣១ ១៩៧.៤៨៣ ១.៣១៨.១១៨

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥
ៃថ្លេដម  ៣.៧៧៦.៥៤៥  ៩០៧.៧២៦  ២.២៨៣.៧២៥  ៦១២.៨៤៦  ១៩៧.៤៨៣  ៧.៧៧៨.៣២៥ 
រលំស់បងគរ  (៣.២២៣.៥៩៨)  (៧០៤.១៦៥)  (២.១០២.១២៩)  (៤៣០.៣១៥)  -  (៦.៤៦០.២០៧)
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ  ៥៥២.៩៤៧  ២០៣.៥៦១  ១៨១.៥៩៦  ១៨២.៥៣១  ១៩៧.៤៨៣  ១.៣១៨.១១៨ 
តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ សមមូលជពនេ់រៀល  ២.២៣៩.៤៣៥  ៨២៤.៤២២  ៧៣៥.៤៦៤  ៧៣៩.២៥០  ៧៩៩.៨០៧  ៥.៣៣៨.៣៧៨ 

គិត្រតឹមៃថងទី៣១  ែខធនូ  ឆន ២ំ០១៤ ករទញិ្រទពយសមបត្ត ិនិងបរកិខ រ ែដលមនទកឹ្របកស់របុចំនួន ៣៨១.៧៩០ ដុ ្ល រ េមរកិ រមួបញចូ លនូវទកឹ្របក្់រតូវបងច់ំនួន ៧៤.៣២៩ ដុ ្ល រ េមរកិ 
ែដល េនមនិទនទូ់ទត។់

១០. ្រទពយសកម្មអរូបី
កម្មវិធីកុំពយូទ័រ សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

ដំ 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 

ដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

តៃម្លចុះបញជ ីសុទធេដម្រគ ២៥៤.២៨៤ ២៥៤.២៨៤ 

ករទិញបែនថម ៧១៣.០៦៤ ៧១៣.០៦៤ 

រលំស់  (៣៣៧.៧៧០) (៣៣៧.៧៧០)

តៃម្លចុះបញជ ីសុទធចុង្រគ ៦២៩.៥៧៨ ៦២៩.៥៧៨

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

ៃថ្លេដម ៣.០៨៥.៨៩៦ ៣.០៨៥.៨៩៦ 

រលំស់បងគរ  (២.៤៥៦.៣១៨) (២.៤៥៦.៣១៨)

តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ ៦២៩.៥៧៨ ៦២៩.៥៧៨

តៃម្លចុះបញជ ីសុទធ សមមូលជពនេ់រៀល ២.៥៤៩.៧៩១ ២.៥៤៩.៧៩១

១១. ពន្ធពនយោរ្រពទយសកម្ម
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ពនធពនយរ្រទពយសកមម ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០ - -

៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០ - -

បែ្រមប្រមួលសរុបេនកនុងគណនីពនធពនយរមនដូចខងេ្រកម៖ 

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

គិត្រតឹមៃថងទី០១ ែខមក - - - -

ឥណទនេនកនុង

របយករណ៍លទធផល ៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០ - -

៥៨១.១៥៣ ២.៣៥៣.៦៧០ - -

បែ្រមប្រមួលពនធពនយរ្រទពយសកមមមនដូចខងេ្រកម៖

រំលស់ពេន្លឿន មូលនិធិេសាធន-និវត្តន៍

ខាតពីការប្តូររូបិយ 
ប័ណ្ណែដលមិនទាន់

ទទួលសា្គល់ សរុប

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

គិត្រតឹមៃថងទី០១ 

ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ - - - -

ឥណទនេនកនុង

របយករណ៍លទធផល ៤៦៨.៩៥២ ៥៦.៦៣៣ ៥៥.៥៦៨ ៥៨១.១៥៣

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ 

ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ៤៦៨.៩៥២ ៥៦.៦៣៣ ៥៥.៥៦៨ ៥៨១.១៥៣

សមមូលជពនេ់រៀល ១.៨៩៩.២៥៦ ២២៩.៣៦៤ ២២៥.០៥០ ២.៣៥៣.៦៧០

៦



៩៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

១២. ្របាក់បេញ្ញើរបស់ធនាគារេផសងៗ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

្របកប់េញញ មនកលកំណត់ ៧៨.៣២៩.៩៥៣ ៣១៧.២៣៦.៣១០ ៣០.០០០.០០០ ១២២.២៥០.០០០

គណនីចរន្ត ៨៧១.០១៤ ៣.៥២៧.៦០៧ ៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣.៤៦៣.២៤៦

៧៩.២០០.៩៦៧ ៣២០.៧៦៣.៩១៧ ៣៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣៥.៧១៣.២៤៦

្របកប់េញញ មនកលកំណត ់គឺជ្របកប់េញញ ែដលមនរយៈេពលខ្លី ែដលមនកលកំណត់
សងតិចជង១២ែខ។ ្របកប់េញញ មនកលកំណត ់ មនអ្រ ករ្របកពី់ ០,៤៥% េទ 
៤,០០% កនុងមយួឆន  ំ(២០១៤៖ ០,៨០% េទ ២,២០%)។

១៣. ្របាក់បេញ្ញើរបស់អតិថិជន
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

្របកប់េញញ មនកលកំណត់ ១៦១.៥៩១.៧៣១ ៦៥៤.៤៤៦.៥១១ ១៥១.៥៤១.០៥៨ ៦១៧.៥២៩.៨១១

គណនីចរន្ត ៩៩.៤៤៨.០៦៥ ៤០២.៧៦៤.៦៦៣ ៨៧.០០៧.៧១០ ៣៥៤.៥៥៦.៤១៩

គណនីសន ំ ២៥.០២៤.៣៣៥ ១០១.៣៤៨.៥៥៧ ២៦.១៣១.៨៥៥ ១០៦.៤៨៧.៣០៩

២៨៦.០៦៤.១៣១ ១.១៥៨.៥៥៩.៧៣១ ២៦៤.៦៨០.៦២៣ ១.០៧៨.៥៧៣.៥៣៩

គណនីចរន្ត ជគណនីមនិមនករ្របកច់ំេពះអតិថិជនធមម  និងមនករ្របកច់ំេពះ
អតិថិជនពិេសស។ 

្របកប់េញញ មនកលកំណត ់គឺជ្របកប់េញញ ែដលមនរយៈេពលខ្លី ែដលមនកលកំណត់
សងតិចជង១២ែខ។

គណនី្របកស់ន  ំគណនី្របកប់េញញ មនកលកំណត ់និងគណនីចរន្តទទួលបនករ្របក់
្របចឆំន  ំដូចខងេ្រកម៖

២០១៥ ២០១៤

គណនីសន ំ ០,០០% េទ ១,៥០% ០,៥០% េទ ១,៥០%

្របកប់េញញ មនកលកំណត់ ០,៧០% េទ ៥,៥០% ២,០០% េទ ៥,០០%

គណនីចរន្ត ០,០០% េទ ១,៧៥% ០,០០% េទ ១,៧៥%

១៤. ្របាក់កម្ចី
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ភគីមនិពកព់ន័ធ

Industrial and Commercial 

Bank of China Limited –ICBC (i) ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ - -

ភគីពកព់ន័ធ

CIMB BANK 

BERHAD (ii) ១០.០០០.០០០ ៤០.៥០០.០០០ - -

២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០ - -

(i) េនៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ ធនគរបនចុះហតថេលខេលកិចចសនយជមយួនឹង
ធនគរ ICBC និងបនខចី្របកច់ំនួន ១០ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលមនកលកំណតរ់យៈ
េពលមយួឆន ។ំ ្របកក់មចមីនអ្រ ករ្របក ់៣,៨៥% កនុងមយួឆន  ំេហយនឹង្រតូវសងវញិ
េនៃថងទី០១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦។

(ii) បង្ហ ញ្របកក់មចរីយៈេពលខ្លីពី CIMB Bank Berhad ែដលជភគីពកព់ន័ធ ជមយួនឹងកល
កំណតតិ់ចជងបីែខ។ ្របកក់មចេីនះមនអ្រ ករ្របកពី់ ០,៩២% េទ ១,០៤% កនុងមយួឆន ។ំ

១៥. អនុបំណុល
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

CIMB BANK BERHAD ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ - -

៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ - -

េនៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥ ធនគរបនចុះហតថេលខេលកិចចសនយអនុបំណុល
ជមយួនឹង CIMB Bank Berhad ែដលមច ស់ភគហុ៊និក និងបនខចី្របក ់ ចំនួន ៧ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលមនកលកំណតរ់យៈេពល១០ឆន ។ំ អនុបំណុលនឹង្រតូវសងវញិេន
មកលកំណត ់និងមនអ្រ ករ្របក ់៣% កនុងមយួឆន ។ំ

េនៃថងទី២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ អនុបំណុល្រតូវបនអនុមត័េ យធនគរជតិៃនកមពុជ 
កនុងេគលបំណងៃនករគណនេដមទុន្របេភទទី២។

១៦. ទឹក្របាក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង ់ ភគេ្រចនគឺៃថ្លជួសជុលករយិល័យ និង្របកត់មកល់របស់

អនក ងសង។់ ទឹក្របកេ់នះ្រតូវទូទតស់ងកនុងរយៈេពលតិចជ១២ែខ។

១៧. បំណុលេផសងៗ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

មូលបបទនប្រតរបស់ធនគរ 

និងគណនី្រតូវទទួលេផ ងៗ (*) ២.៣៣០.១៩១ ៩.៤៣៧.២៧៤ ១០.៨៣៣.៧៧៣ ៤៤.១៤៧.៦២៥

្របតិបត្តិករេផទរ្របកេ់ចញ

ែដលេនមនិទនទូ់ទត ់(**)

           

៣.៧៨២.១៨៣ 

         

១៥.៣១៧.៨៤១ ៧១៨.៧៧៦ ២.៩២៩.០១២

បងគរករប្រក្់រតូវបង់ ១.៩៤១.២១២ ៧.៨៦១.៩០៩ ១.៥១៩.២៨១ ៦.១៩១.០៧០

បងគរ្របករ់ង្វ ន្់រតូវបង់ ៩២១.៣៩៥ ៣.៧៣១.៦៥០ ៦៤៤.០២៤ ២.៦២៤.៣៩៨

បងគរពនធ្រតូវបង់ ១៤៣.៣០៩ ៥៨០.៤០១ ៩៤.២០១ ៣៨៣.៨៦៩

បំណុលេផ ងៗ ៨៧៤.៧៣៩ ៣.៥៤២.៦៩៣ ៦០០.៣១៥ ២.៤៤៦.២៨៤

៩.៩៩៣.០២៩ ៤០.៤៧១.៧៦៨ ១៤.៤១០.៣៧០ ៥៨.៧២២.២៥៨

(*) មូលបបទនប្រតរបស់ធនគរ និងគណនី្រតូវទទួលេផ ងៗ គឺជមូលបបទនផត់
ទតែ់ដលេនមនិទនទូ់ទតេ់ហយែដល្រតូវទូទតេ់ននយក ្ឋ នផតទ់ត ់ របស់ធនគរ
ក ្ត ល បនទ បពី់កលបរេិចឆទ ងតុលយករ។

(**) ្របតិបត្តិករេផទរ្របកេ់ចញែដលេនមនិទនទូ់ទត ់គឺជ ច្់របកេ់ផទរេចញ ែដល
្រតូវទូទតប់នទ បពី់កលបរេិចឆទ ងតុលយករជមយួធនគរជៃដគូ។

បំណុលទងំេនះ ្រតូវបនរពឹំងថនឹង្រតូវទូទតស់ងកនុងរយៈេពលតិចជង១ឆន ។ំ

១៨.េដើមទុន
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ េដមទុនចុះបញជ ីរបស់ធនគរមនចំនួន ៥០ ន

ភគហុ៊ន (៣១ ធនូ ២០១៤៖ ៤៥ នភគហុ៊ន) ែដលមនតៃម្លចរកិ ១ ដុ ្ល រ េមរកិ 
កនុងមយួភគហុ៊ន។ ភគហុ៊នទងំអស់្រតូវបនបង្់រគបច់ំនួនទងំ្រសុង។ េដមទុនបែនថមចំនួន 
៥ ន ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនអនុមត័េ យធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី២១ ែខសី  
ឆន ២ំ០១៥ និង អនុមត័េ យ្រកសួងពណិជជកមមេនៃថងទី២៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៩៥

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

សមតុលយេដម្រគ  ៤៥.០០០.០០០ ១៨៣.៣៧៥.០០០  ៤៥.០០០.០០០ ១៧៩.៧៧៥.០០០ 

េដមទុនបែនថម  ៥.០០០.០០០  ២០.២៥០.០០០  -  - 

លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  -  (១.១២៥.០០០)  -  ៣.៦០០.០០០ 

សមតុលយចុង្រគ ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ១៨៣.៣៧៥.០០០

១៩. ចំណូលការ្របាក់សុទ្ធ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ចំណួលករ្របក៖់

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ១៨.៧៣៧.៣៩៥ ៧៥.៨៨៦.៤៥០ ១២.៩៦២.០៦១ ៥២.៨២០.៣៩៩

ករ ក្់របកេ់នធនគរ
ក ្ត ល និងធនគរេផ ងៗ ១៧៦.៤១៧ ៧១៤.៤៨៩ ២៥៤.៨៥៥ ១.០៣៨.៥៣៤

ឥណទន និងបុេរ្របទនបុគគលិក ១២៧.៨៣៤ ៥១៧.៧២៨ ៦៩.៣៨៨ ២៨២.៧៥៦

ចំណូលករ្របកស់រុប ១៩.០៤១.៦៤៦ ៧៧.១១៨.៦៦៧ ១៣.២៨៦.៣០៤ ៥៤.១៤១.៦៨៩

ចំ យករ្របក៖់

្របកប់េញញ មនកលកំណត់ (៥.៥៨៥.៣១៧) (២២.៦២០.៥៣៤) (៣.៨៩៩.១២១) (១៥.៨៨៨.៩១៨)

គណនីចរន្ត (*) (៦១៤.២២៣) (២.៤៨៧.៦០៣) (៥៣៣.៥៨២) (២.១៧៤.៣៤៧)

្របកប់េញញ សន ំ (១១៥.៧៤៨) (៤៦៨.៧៧៩) (១៣៦.៧៨៦) (៥៥៧.៤០៣)

ចំ យករ្របកស់រុប (៦.៣១៥.២៨៨) (២៥.៥៧៦.៩១៦) (៤.៥៦៩.៤៨៩) (១៨.៦២០.៦៦៨)

ចំណូលករ្របកសុ់ទធ ១២.៧២៦.៣៥៨ ៥១.៥៤១.៧៥១ ៨.៧១៦.៨១៥ ៣៥.៥២១.០២១

(*) គណនីចរន្តរបស់អតិថិជនពិេសស និងអតិថិជនជ្រកុមហុ៊ន គឺជគណនីែដលមនករ្របក។់

២០. ចំណូលកៃ្រមេសវា និងេជើងសារ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

កៃ្រមបនមកពីករេផទរ្របក់ ១.១១៤.៩០៦ ៤.៥១៥.៣៦៩ ៩៩៥.៣៨០ ៤.០៥៦.១៧៤

កៃ្រមហិរញញបបទនពណិជជកមម ៥២៧.១៧៨ ២.១៣៥.០៧១ ៥២៩.៦៧៩ ២.១៥៨.៤៤២

កៃ្រមបនមកពីេស ឥណទន ៣៨៨.៣៤១ ១.៥៧២.៧៨១ ៣៥០.៧៧០ ១.៤២៩.៣៨៨

កៃ្រមកិចចសនយឥណទន ២៥៣.៦៤៥ ១.០២៧.២៦២ ១៩០.០៣៩ ៧៧៤.៤០៩

កៃ្រម និងេជង រេលេស េផ ងៗ ៦៧៦.៣៤១ ២.៧៣៩.១៨១ ៣៩៣.៧២២ ១.៦០៤.៤១៦

២.៩៦០.៤១១ ១១.៩៨៩.៦៦៤ ២.៤៥៩.៥៩០ ១០.០២២.៨២៩

២១. ចំណាយែផ្នកបុគ្គលិក
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

្របកេ់បៀវត រ ៍និង្របកឈ់នួល ២.៩៤១.៤៧៧ ១១.៩១២.៩៨២ ២.៧៤១.៩៤៩ ១១.១៧៣.៤៤២

្របករ់ង្វ ន ់

និង្របកេ់លកទឹកចិត្ត ៩២១.៣៩៥ ៣.៧៣១.៦៥០ ៦៤៤.០២៤ ២.៦២៤.៣៩៨

អតថ្របេយជនរ៍យៈ

េពលខ្លីេផ ងៗ ៣៥៧.៤១១ ១.៤៤៧.៥១៥ ៦៧៣.៤០៣ ២.៧៤៤.១១៧

៤.២២០.២៨៣ ១៧.០៩២.១៤៧ ៤.០៥៩.៣៧៦ ១៦.៥៤១.៩៥៧

២២. ចំណាយរំលស់្រទពយសមបត្តិ និងបរិកា្ខរ និងរំលស់្រទពយសកម្មអរូបី
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ចំ យរលំស់្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ 

    (កំណតស់មគ ល់៩) ១.៣៧៩.២៣១ ៥.៥៨៥.៨៨៦ ១.៤៨១.១៦២ ៦.០៣៥.៧៣៥ 

ចំ យរលំស់្រទពយសកមមអរូបី 

    (កំណតស់មគ ល់១០) ៣៣៧.៧៧០ ១.៣៦៧.៩៦៩ ៣២៧.៩០១ ១.៣៣៦.១៩៧ 

១.៧១៧.០០១ ៦.៩៥៣.៨៥៥ ១.៨០៩.០៦៣ ៧.៣៧១.៩៣២ 

២៣. ចំណាយទូេទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ចំ យករជួល ៦០០.០២៧ ២.៤៣០.១០៩ ៥៧៨.៥០៧ ២.៣៥៧.៤១៦

ចំ យេស ធនគរ ៥៧៥.៣៤៧ ២.៣៣០.១៥៥ ៤៣៧.៦០៦ ១.៧៨៣.២៤៤

ចំ យជួសជុល និងែថទំ ៣៦៣.៩៩១ ១.៤៧៤.១៦៤ ៣៨០.៥៤១ ១.៥៥០.៧០៥

ចំ យផ យពណិជជកមម 

និងទំនកទ់ំនង ធរណៈ ៣៥៨.១៩៣ ១.៤៥០.៦៨២ ៣២៣.៩៥៤ ១.៣២០.១១៣

ចំ យសនថិសុខ ២៧០.៦៥៧ ១.០៩៦.១៦១ ២៤០.៨៦៧ ៩៨១.៥៣៣

ចំ យទំនកទ់ំនង ២៥០.២០០ ១.០១៣.៣១០ ២២៤.៩៥៦ ៩១៦.៦៩៦

ចំ យកៃ្រម ជញ បណ័្ណ ២៤៥.៦០៥ ៩៩៤.៧០០ ២៤៨.៩៧៣ ១.០១៤.៥៦៥

ចំ យសមភ រករយិល័យ ២០៧.១៤៤ ៨៣៨.៩៣៣ ១៥១.០៣៤ ៦១៥.៤៦៤

ចំ យទឹក-េភ្លង ២០៥.៧០៥ ៨៣៣.១០៥ ១៨៨.៨៥១ ៧៦៩.៥៦៨

េ ហុ៊យេធ្វដំេណ រ 

និងករ ន កេ់ន ១៧៣.៨៧១ ៧០៤.១៧៨ ២០១.៣៨៦ ៨២០.៦៤៨

ចំ យហិរញញបបទន

ពណិជជកមម ៩៦.៥២៥ ៣៩០.៩២៦ ៥២.៥៤៩ ២១៤.១៣៧

អតថ្របេយជន្៍រកុម្របឹក ភបិល 

(កំណតស់មគ ល់២៨ ឃ) ៩០.២០០ ៣៦៥.៣១០ ៨៩.៨០០ ៣៦៥.៩៣៥

កៃ្រមែផនកចបប ់និងវជិជ ជីវៈ ៦០.៤០៩ ២៤៤.៦៥៦ ២៣.៨៣៥ ៩៧.១២៨

ចំ យេផ ងៗ ២៦៤.៥៥៩ ១.០៧១.៤៦៤ ២២៤.១៨២ ៩១៣.៥៤០

៣.៧៦២.៤៣៣ ១៥.២៣៧.៨៥៣ ៣.៣៦៧.០៤១ ១៣.៧២០.៦៩២

២៤. ចំណាយពន្ធេលើ្របាក់ចំេណញ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ពនធេល្របកច់ំេណញកនុងឆន  ំ ៨៦៤.៩១៦ ៣.៥០២.៩១០ ១៦០.០២៦ ៦៥២.១០៦

ពនធពនយរ្រទពយសកមម (៥៨១.១៥៣) (២.៣៥៣.៦៧០) - -

២៨៣.៧៦៣ ១.១៤៩.២៤០ ១៦០.០២៦ ៦៥២.១០៦

(ក) ករេផទ ងផទ តព់នធេល្របកច់ំេណញ
ករេផទ ងផទ តព់នធេល្របកច់ំេណញ ែដលបនគណន មអ្រ ពនធ ២០% េលចំនួនពនធ

េល្របកច់ំេណញ ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍លទធផលដូចខងេ្រកម៖

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៦



៩៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ចំេណញមុនបងព់នធ

េល្របកច់ំេណញ ៥.៥៩៤.៤៨៦ ២២.៦៥៧.៦៦៧ ១.៣៨៤.៤៣១ ៥.៦៤១.៥៥៦

ពនធេល្របកច់ំេណញ

គណន មអ្រ  ២០% ១.១១៨.៨៩៧ ៤.៥៣១.៥៣៣ ២៧៦.៨៨៦ ១.១២៨.៣១១

ផលប៉ះពល់ពនធទកទិ់ននឹង៖

ចំ យែដលមនិ ច

កតក់ង មចបបព់នធ ២៨៩.៦៨៥ ១.១៧៣.២២៤ ២១៣.៥៥៨ ៨៧០.២៤៧

ពនធពនយ្រទពយសកមមមនិ

បនកត្់រ ទកទ់ងខត

េយងពីឆន មំុន (៥៤៣.៦៦៦) (២.២០១.៨៤៧) (៤៩០.៤៤៤) (១.៩៩៨.៥៥៨)

ពនធេល្របកច់ំេណញ

មអ្រ ២០% ៨៦៤.៩១៦ ៣.៥០២.៩១០ - -

ចំ យពនធេល

្របកច់ំេណញកនុងឆន ំ ៨៦៤.៩១៦ ៣.៥០២.៩១០ ១៦០.០២៦ ៦៥២.១០៦

ខ) ពនធអបបបរម
ពនធេល្របកច់ំេណញរបស់ធនគរ ្រតូវបនគណនេ យែផ្អកេលពនធអបបបរម។  ពនធ

អបបបរម  ្រតូវបនគណន ម  អ្រ  ១% ៃនផលរបរ្របចឆំន  ំរមួបញចូ ល ល់ពនធទងំអស់។ 
ពនធេល្របកច់ំេណញ ្រតូវបង់ មអ្រ មយួែដលខពស់ជងរ ងអ្រ ពីរខងេ្រកមេនះ៖

• ២០% េល្របកច់ំេណញជបព់នធ ឬ
• ១% ពនធអបបបរម ។

គ) បញ្ហ ពនធេផ ងៗ
លិខិត្របកសពនធរបស់ធនគរ ្រតូវ្រតួតពិនិតយេ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ មករយិ

បរេិចឆទ។ េ យ រករអនុវត្តចបប ់ និងបទបបញញ តិ្តពនធ រេទេល្របតិបត្តិករេផ ងៗ ច
មនករបក្រ យខុសៗគន  េហតុេនះចំនួនពនធែដលបន យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ចមនករផ្ល ស់ប្តូរេនេពលេ្រកយ ្រស័យេលករកំណតចុ់ង
េ្រកយេ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ។

២៥. សាច់្របាក់បានពី្របតិបត្តិការ
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ចំេណញមុនបងព់នធ

េល្របកច់ំេណញ ៥.៥៩៤.៤៨៦ ២២.៦៥៧.៦៦៧ ១.៣៨៤.៤៣១ ៥.៦៤១.៥៥៦

និយត័កមម៖

សំវធិនធនេលបំណុល

សង យ័ (កំណតស់មគ ល់ ៦ក)

         

៨៣៨.១៧០ 

             

៣.៣៩៤.៥៨៩ ៧៦០.៩៤៧ ៣.១០០.៨៥៩

រលំស់្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ  

( កំណតស់មគ ល់៩) ១.៣៧៩.២៣១ ៥.៥៨៥.៨៨៦ ១.៤៨១.១៦២ ៦.០៣៥.៧៣៥

រលំស់្រទពយសកមមអរូបី 

(កំណតស់មគ ល់១០) ៣៣៧.៧៧០ ១.៣៦៧.៩៦៩ ៣២៧.៩០១ ១.៣៣៦.១៩៧

ចំេណញពីករលក្់រទពយ

សមបត្តិ និងបរកិខ រ (២.១៤២) (៨.៦៧៥) - -

ចំណូលករ្របកសុ់ទធ (១២.៧២៦.៣៥៨) (៥១.៥៤១.៧៥១) (៨.៧១៦.៨១៥) (៣៥.៥២១.០២១)

ចំេណញ្របតិបត្តិករមុន

បែ្រមប្រមួល្រទពយសកមម 

និងបំណុល្របតិបត្តិករ

     

(៤.៥៧៨.៨៤៣)

          

(១៨.៥៤៤.៣១៥) (៤.៧៦២.៣៧៤) (១៩.៤០៦.៦៧៤)

បែ្រមប្រមួល្រទពយសកមម 

និងបំណុល្របតិបត្តិករ

្របកប់្រមុងេន

ធនគរក ្ត ល (៣.៧១០.៩៤១) (១៥.០២៩.៣១១) (១១.៥៩៨.៤៧៥) (៤៧.២៦៣.៧៨៦)

ឥណទន និង

បុេរ្របទនអតិថិជន (៥៨.៤៧៩.១២៤) (២៣៦.៨៤០.៤៥២) (៧៣.៦២៧.៦៣០) (៣០០.០៣២.៥៩២)

្រទពយសកមមេផ ងៗ (២៧២.៩៩៩) (១.១០៥.៦៤៦) ១.៨៧១.៧៩១ ៧.៦២៧.៥៤៨

្របកប់េញញ របស់ធនគរេផ ងៗ ៤៥.៨៩៧.១០៣ ១៨៥.៨៨៣.២៦៧ ២២.៥៧១.៥១៣ ៩១.៩៧៨.៩១៥

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ២១.៣៨៣.៥០៨ ៨៦.៦០៣.២០៧ ៧៣.៣៦៦.៤០៨ ២៩៨.៩៦៨.១១៣

ទឹក្របក្់រតូវទរ/

ជំពក្់រកុមហុ៊នពកព់ន័ធ (៣០៥.៨៨៣) (១.២៣៨.៨២៦) ២១៩.៩២៦ ៨៩៦.១៩៨

ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ ៣២០.៨៣៨ ១.២៩៩.៣៩៤ ៥៧.១២៥ ២៣២.៧៨៤

បំណុលេផ ងៗ (៤.៨៣៩.២៧២) (១៩.៥៩៩.០៥២) ៤.០៩២.៤២១ ១៦.៦៧៦.៦១៦

ច្់របក(់េ្រប្របស់កនុង)/

បនពី្របតិបត្តិករ (៤.៥៨៥.៦១៣) (១៨.៥៧១.៧៣៤) ១២.១៩០.៧០៥ ៤៩.៦៧៧.១២២

២៦. សាច់្របាក់ និងសាច់្របាក់សមមូល
៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ច្់របកក់នុងៃដ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ៩៧.០៦១.០៦៥ ១០.៥៧៣.៩៧១ ៤៣.០៨៨.៩៣២

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល៖ }

(កំណតស់មគ ល់៤)

គណនីចរន្ត ៧៧.២០៥.៧០០ ៣១២.៦៨៣.០៨៥ ៥៩.០៤៩.៦៨៦ ២៤០.៦២៧.៤៧០

្របកប់េញញ មនកលកំណត ់

(កលកំណតត់ិចជង៣ែខ) ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ ១១.៣០១.០០០ ៤៦.០៥១.៥៧៥

្របកប់េញញ  និងករ ក់

្របកេ់នធនគរ េផ ងៗ៖ 

(កំណតស់មគ ល់៥)

្របកប់េញញ  ៤.៩៣៨.៩០៣ ២០.០០២.៥៥៧ ៨.០៣៤.៥៤៨ ៣២.៧៤០.៧៨៣

គណនីចរន្ត ២៨.៨៧០.២១៣ ១១៦.៩២៤.៣៦៣ ១៤.៦០៨.៦៦៥ ៥៩.៥៣០.៣១០

១៤១.៩៨០.៥១១ ៥៧៥.០២១.០៧០ ១០៣.៥៦៧.៨៧០ ៤២២.០៣៩.០៧០

២៧. កិច្ចសនយោ និងបំណុលយថាេហតុ
ក) កិចចសនយពនយរឥណទន

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនចំនួនទឹក្របកក់នុងកិចចសនយៃនឧបករណ៍
ហិរញញ វតថុេ្រក ងតុលយករ ែដល្រតូវផ្តល់ឥណទនជូនអតិថិជនដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

លិខិតធនពីធនគរ ៥៧.១៩៤.២៦៧ ២៣១.៦៣៦.៧៨១ ៥៧.៥១១.៤០៤ ២៣៤.៣៥៨.៩៧១

ចំែណកឥណទនវបិរូបន ៍

ែដលមនិបនេ្រប្របស់ ២៤.៨៣៥.៨៤៨ ១០០.៥៨៥.១៨៤ ១៨.៩៣៥.១៦៥ ៧៧.១៦០.៧៩៧

កិចចសនយឥណទន ២.៧៤២.៤៧១ ១១.១០៧.០០៨ ១៣.៤៣៩.៨៨០ ៥៤.៧៦៧.៥១១

៨៤.៧៧២.៥៨៦ ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ ៨៩.៨៨៦.៤៤៩ ៣៦៦.២៨៧.២៧៩

ខ) កិចចសនយភតិសនយ្របតិបត្តិ
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនកចិចសនយភតិសនយែដលមនិ ចលុប

េចលបន ទកទ់ិននឹងភតិសនយេលករជួលអគរ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៩៧

ចំ យភតិសនយអបបបរមសរុបែដល្រតូវបងប់ែនថម កនុងរយៈេពលៃនកិចចសនយមនដូច
ខងេ្រកម៖

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

មនិេលសពី១ឆន ំ ៩០៦.៩២៦ ៣.៦៧៣.០៥០ ៥៧៩.៧២៦ ២.៣៦២.៣៨៣

េលសពី១ឆន  ំ

ែតមនិេលសពី៥ឆន ំ ២.៩៧២.៥៧២ ១២.០៣៨.៩១៧ ៤២៧.៩៣៩ ១.៧៤៣.៨៥១

េលសពី៥ឆន ំ ៧.២០០ ២៩.១៦០ - -

៣.៨៨៦.៦៩៨ ១៥.៧៤១.១២៧ ១.០០៧.៦៦៥ ៤.១០៦.២៣៤

២៨. ្របតិបត្តិការ និងសមតុលយភាគីសម្ពន្ធ័ញាតិ
ក) ភគីសមពនធញ័តិ និងទំនកទ់ំនង

ធនគរ្រតូវបនកនក់បទ់ងំ្រសុងេ យ CIMB Bank Berhad ែដលមន ជញ បណ័្ណ
ចុះបញជ ីពណិជជកមមេន្របេទសម៉េឡសីុ។ ្រកុមហុ៊ន CIMB Group Holdings Berhad 
ជ្រកុមហុ៊នេម ែដលបនចុះបញជ ីជ្រកុមហុ៊ន ជីវកមមេន្របេទស    ម៉េឡសីុ។

គណៈ្រគប្់រគងសំខន់ៗ របស់ធនគរ រមួមនសមជិក្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធន
គរ ជអនកែដលេធ្វករសេ្រមចចិត្តសំខន់ៗ  ពកព់ន័ធេទនឹងេគលេ យុទធ ្រស្តរបស់ធន
គរ ្រពមទងំអនក្រគប្់រគងជនខ់ពស់ (រមួបញចូ លសមជិក្រកុម្រគួ រជិតដិតរបស់ពួកេគផង
ែដរ)។

ខ) សមតុលយភគសីមពនធញ័តិ

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ទឹក្របកែ់ដលធនគរជំពក៖់

ទឹក្របកជំ់ពក្់រកុមហុ៊នពកព់ន័ធ 

(កំណតស់មគ ល់៧)

្រកុមហុ៊នេម - - ២៨៣.៧១០ ១.១៥៦.១១៨

្របកប់េញញ អតិថិជន 

(កំណតស់មគ ល់១៣)

្របកប់េញញ របស់គណៈ

្រគប្់រគងជនខ់ពស់ ២.១២៩.៣៥៣ ៨.៦២៣.៨៨០ ១.៩៧៩.០៣៧ ៨.០៦៤.៥៧៦

្របកប់េញញ ធនគរ 

(កំណតស់មគ ល់១២)

្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ ១.២៤៦.៦៣៣ ៥.០៤៨.៨៦៤ ១៥៦.៣៧៥ ៦៣៧.២២៨

ទឹក្របកែ់ដលជំពកធ់នគរ ៖

្របកប់េញញ េនធនករេផ ងៗ 

(កំណតស់មគ ល់៥)

្រកុមហុ៊នេម ១៩.៦៥៩.៥០០ ៧៩.៦២០.៩៧៥ ៥.១៦៨.៧៧២ ២១.០៦២.៧៤៦

ឥណទន និងបុេរ្របទន

អតិថិជន (កំណតស់មគ ល់៦)

ឥណទន និងបុេរ្របទន

សមពនធញ័តិ ១.៤៥៦.០៤៨ ៥.៨៩៦.៩៩៤ ១.១៦៥.៥៦៨ ៤.៧៤៩.៦៩០

ទឹក្របក្់រតូវទរ ្រកុមហុ៊ន

ពកព់ន័ធ (កំណតស់មគ ល់៧) ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០ ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧

្រកុមហុ៊នេម

្របកក់មច ី(កំណតស់មគ ល់១៤) ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០ - -

អនុបំណុល 

(កំណតស់មគ ល់១៥) ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ - -

គ) ្របតិបត្តកិរភគសីមពនធញ័តិ

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ចំ យ៖

ចំ យករ្របកប់នបង/់្រតូវ

បងេ់ល្របកប់េញញ របស់គណៈ

្រគប្់រគងជនខ់ពស់ ២៧៦.៧០៤ ១.១២០.៦៥១ ៧៤.៥១០ ៣០៣.៦២៨

ចំណូល៖

ចំណូលករ្របកប់នទទួល

ពី្របកប់េញញ  េន្រកុមហុ៊នេម 

និង្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិនន ២២.២២២ ៨៩៩.៩៩១ ២៣.២៥៩ ៩៤.៧៨០

(ឃ) ភករគណៈ្រគប្់រគងជនខ់ពស់

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

អតថ្របេយជនរ៍បស់្រកុម

្របឹក ភបិល ៩០.២០០ ៣៦៥.៣១០ ៨៩.៨០០ ៣៦៥.៩៣៥ 

្របកេ់បៀវត រ ៍និងអតថ

្របេយជនរ៍យៈេពលខ្លី ២០៥.៩០០ ៨៣៣.៨៩៥ ៣៤៧.១៩៦ ១.៤១៤.៨២៤ 

២៩៦.១០០ ១.១៩៩.២០៥ ៤៣៦.៩៩៦ ១.៧៨០.៧៥៩

២៩. ការ្រគប់្រគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកមមភពរបស់ធនគរ្របឈមនឹង និភយ័ហិរញញ វតថុេផ ងៗមយួចំនួនដូចជ និភយ័

ឥណទន និភយ័ទីផ រ (រមួមន និភយ័រូបិយបណ័្ណ បរេទស និង និភយ័អ្រ ករ
្របក)់ និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល និង និភយ័្របតិបត្តិករ។ ករទទួលយក និភយ័ 
គឺជសកមមភពចមបងរបស់ ជីវកមមហិរញញ វតថុ េហយ និភយ័្របតិបត្តិករ គឺជផលវបិក
ែដលមនិ ចេជៀស ងបនកនុងដំេណ រករ ជីវកមម។ ធនគរមនិេ្រប្របស់ឧបករណ៍ហិរញញ
វតថុនិទស ន ៍ (derivative financial instrument) េដមប្ីរគប្់រគង និភយ័ហិរញញ វតថុរបស់
ខ្លួនេនះេទ។

ធនគរមន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 

(ឥណទន និងគណនី្រតូវទទួល)

ច្់របកក់នុងៃដ ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ៩៧.០៦១.០៦៥ ១០.៥៧៣.៩៧១ ៤៣.០៨៨.៩៣២

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល (*) ៨៤.២០៥.៧០០ ៣៤១.០៣៣.០៨៥ ៧០.៣៥០.៦៨៦ ២៨៦.៦៧៩.០៤៥

្របកប់េញញ  និងករ ក្់របក់

េនធនគរេផ ងៗ ៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០ ២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣

ឥណទន និងបុេរ្របទន

អតិថិជន ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០

ទឹក្របក្់រតូវទរពី្រកុមហុ៊ន

សមពនធញ័តិ ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០ ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧

្រទពយសកមមេផ ងៗ ២.១១៦.០៩១ ៨.៥៧០.១៦៩ ១.៣៩៣.២៨៥ ៥.៦៧៧.៦៣៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៦



៩៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៤០៨.២២៣.១៦៦ ១.៦៥៣.៣០៣.៨២៣ ៣១១.៤២៤.៥៩២ ១.២៦៩.០៥៥.២១៣

បំណុលហិរញញ វតថុ (បំណុល

េផ ងៗ កត្់រ មរលំស់ៃថ្លេដម)

្របកប់េញញ របស់ធនគរ ៧៩.២០០.៩៦៧ ៣២០.៧៦៣.៩១៧ ៣៣.៣០៣.៨៦៤ ១៣៥.៧១៣.២៤៦

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ២៨៦.០៦៤.១៣១ ១.១៥៨.៥៥៩.៧៣១ ២៦៤.៦៨០.៦២៣ ១.០៧៨.៥៧៣.៥៣៩

្របកក់មចី ២០.០០០.០០០ ៨១.០០០.០០០ - -

អនុបំណុល ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ - -

ទឹក្របកជំ់ពក្់រកុមហុ៊នស

មពនធញ័តិ - - ២៨៣.៧១០ ១.១៥៦.១១៨

ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ ៥១៨.០៤៩ ២.០៩៨.០៩៨ ១៩៧.២១១ ៨០៣.៦៣៥

បំណុលេផ ងៗ ៩.២៨៣.៣៨៨ ៣៧.៥៩៧.៧២២ ១៤.៣១៦.១៦៩ ៥៨.៣៣៨.៣៨៩

៤០២.០៦៦.៥៣៥ ១.៦២៨.៣៦៩.៤៦៨ ៣១២.៧៨១.៥៧៧ ១.២៧៤.៥៨៤.៩២៧

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ/

(បំណុល)-សុទធ ៦.១៥៦.៦៣១ ២៤.៩៣៤.៣៥៥ (១.៣៥៦.៩៨៥) (៥.៥២៩.៧១៤)

(*) សមតុលយេនធនគរក ្ត ល មនិរមួបញចូ ល្របកត់មកល់ធនេលេដមទុន និង្របកប់្រមុ
ងកតព្វកិចចែដលមនិែមនជ្រទពយសកមមហរិញញ វតថុ។

២៩.១ និភយ័ឥណទន
ធនគរ្របឈមមុខនឹង និភយ័ឥណទន ែដលជ និភយ័េកតេឡងេ យភគីៃដ

គូរបស់ធនគរ នឹងេធ្វឱយមនករខតបងែ់ផនកហិរញញ វតថុដល់ធនគរ េ យ រករខកខន
កនុងករបំេពញកតព្វកិចចសងបំណុល មកិចចសនយ។ និភយ័ឥណទនគឺជ និភយ័ែដល
សំខនជ់ងេគបំផុតកនុង ជីវកមមធនគរ។ និភយ័ឥណទនភគេ្រចនេកតមកពីករផ្ដល់
ឥណទន និងបុេរ្របទន។ ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេ្រកខទង់ ងតុលយករកម៏ន និភយ័
ឥណទនែដរ ដូចជកិចចសនយឥណទនជេដម។ ករ្រគប្់រគង និភយ័ឥណទន្រតូវបន
េធ្វេឡងេ យគណៈកមម ធិករឥណទនរបស់ធនគរ។

និភយ័ឥណទន្រតូវបន្រគប្់រគង មរយៈករវភិគជ្របចេំទេលលទធភពរបស់អនក
ខចី្របក ់និងអនកខចី្របកែ់ដលមនសក្ត នុពល កនុងករបំេពញកតព្វកិចចសងករ្របក ់និង្របក់
េដម។ និភយ័ឥណទនក្៏រតូវបន្រគប្់រគង មរយៈករទទួលវតថុបញច ំ និងករធនជបុគគល។

(ក) ករ ស់ែវង និភយ័ឥណទន
ធនគរបនបេងកតេគលករណ៍ និភយ័ឥណទនសនូល (Core Credit Risk Policy) 

ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងេដមបអីភបិលនូវ ល់សកមមភពកនុងករធន ៉បរ់ង និភយ័។ ករបន្ត
ឥណទន្រតូវបនអភបិលេ យកមមវធិីឥណទន ែដលបនេរៀបចំគេ្រមងស្រមបផ់លិតផល 
ឬសំេពៀតឥណទនពិេសស បទ់ងំទីផ រេគលេ  កលកំណត ់និងលកខខណ្ឌ  ឯក រ
សំ ង និងនីតិវធិីេនេ្រកមផលិតផលឥណទនែដលនឹង្រតូវ ស់ែវង និងផ្តល់ឱយ។

ធនគរកអ៏ះ ងផងែដរថខ្លួនមនករែបងែចកតួនទីចបស់ ស់ រ ងកតព្វកិចចអនក
េលកសំេណ ឥណទន (loan originators) អនក យតៃម្លឥណទន (evaluators) និងក្រមតិ
ករអនុមត័ឥណទន (approving authorities)។

(ខ) ករ្រគប្់រគងក្រមតិ និភយ័ និងេគលករណ៍្រគប្់រគង និភយ័
ធនគរ្រគប្់រគងក្រមតិឥណទន និង្រតួតពិនិតយករ្របមូលផ្តុ ំ និភយ័ឥណទន េនេពល

ែដលពួកេគរកេឃញ ជពិេសសេទេលៃដគូជបុគគល និងជ្រកុម ្រពមទងំវស័ិយេផ ងៗ។
ធនគរេរៀបចំរចនសមពន័ធ មក្រមតិ និភយ័ឥណទន េ យ កក់្រមតិេលចំនួនទឹក

្របកៃ់ន និភយ័ែដល ចទទួលយកបន ទកទ់ងនឹងអនកខចីឯកត្តជន ឬអនកខចីជ្រកុម និង ម
វស័ិយេផ ងៗ។ និភយ័េនះ្រតូវបន្រតួតពិនិតយ មមូល ្ឋ នរង្វិល េហយនឹង្រតូវ្រតួតពិនិតយ
េឡងវញិ្របចឆំន  ំឬញឹកញបជ់ងេនះ មករចបំច។់ ករ កក់ំណតេ់លក្រមតិ និភយ័
ឥណទន មផលិតផល និង មវស័ិយ ជីវកមម ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។

និភយ័ធំ្រតូវបនកំណតនិ់យមនយ័េ យធនគរក ្ត លថ ជ និភយ័ឥណទន
ទូេទចំេពះអនកទទួលផលឯកត្តជន ែដលមនចំនួនេលសពី ១០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់
ធនគរ។ េយង មលកខខណ្ឌ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៦-២២៦្រប.ក. របស់ធនគរក ្ត ល 
ត្រមូវឱយធនគររក ឱយបន្រគបេ់ពលេវ នូវអនុបតអតិបរមចំនួន ២០% រ ង និភយ័
ឥណទនទូេទរបស់ធនគរ េធៀបនឹងអនកទទួលផលឯកត្តជន មយួ និងមូលនិធិផទ ល់សុទធ
របស់ធនគរ។ និភយ័ឥណទនធំៗសរុបមនិ្រតូវឱយេលសពី ៣០០% ៃនមូលនិធិផទ ល់
សុទធរបស់ធនគរេទ។

ធនគរេ្រប្របស់េគលករណ៍ និងករអនុវត្តជេ្រចន េដមបកីតប់នថយ និភយ័ឥណទន 
រមួទងំករត្រមូវឱយអនក    ខចី្របក់ កវ់តថុបញច ំេលឥណទន និងបុេរ្របទនែដលធនគរផ្តល់ឱយ។

(គ) េគលករណ៍សំវធិនធន និងករថយចុះតៃម្ល
ធនគរ្រតូវអនុវត្ត មករចតថ់ន កឥ់ណទន និងសំវធិនធន អនុេ ម ម្របកសពក់

ពន័ធដូចបនបញជ កេ់នកនុង កំណតស់មគ ល់ ២.៦ ៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលហួសកលកំណតស់ងតិចជង៩០ៃថង មនិ្រតូវបនចតទុ់ក
ថមនករថយចុះតៃម្លេទ េលកែលងែតមនពត័ម៌នេផ ងមកបញជ ក។់

(ឃ) នភិយ័ឥណទនអតិបរម មុនករកនក់បវ់តថុបញច ំ ឬមុនករបេងកនឥណទន

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

និភយ័ឥណទនពកព់ន័ធនឹង

្រទពយសកមមកនុង ង

តុលយករ៖

សមតុលយេនធនគរេផ ងៗ ៣៣.៨០៩.១១៦ ១៣៦.៩២៦.៩២០ ២២.៦៤៣.២១៣ ៩២.២៧១.០៩៣

ឥណទន 

និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០

ទឹក្របក្់រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ

ជំពក់ ៨៥.៦៤៧ ៣៤៦.៨៧០ ៦៣.៤៧៤ ២៥៨.៦៥៧

្រទពយសកមមេផ ងៗ ២.១១៦.០៩១ ៨.៥៧០.១៦៩ ១.៣៩៣.២៨៥ ៥.៦៧៧.៦៣៦

៣០០.០៥១.៧៧១ ១.២១៥.២០៩.៦៧៣ ២៣០.៤៩៩.៩៣៥ ៩៣៩.២៨៧.២៣៦

និភយ័ឥណទនពកព់ន័ធនឹង

្រទពយសកមមេ្រក ងតុលយករ៖

លិខិតទទួល គ ល់ពីធនគរ ៥៧.១៩៤.២៦៧ ២៣១.៦៣៦.៧៨១ ៥៧.៥១១.៤០៤ ២៣៤.៣៥៨.៩៧១

ឥណទនវបិរូបនែ៍ដលមនិ

បនេ្រប្របស់ ២៤.៨៣៥.៨៤៨ ១០០.៥៨៥.១៨៤ ១៨.៩៣៥.១៦៥ ៧៧.១៦០.៧៩៧

កិចចសនយឥណទន ២.៧៤២.៤៧១ ១១.១០៧.០០៨ ១៣.៤៣៩.៨៨០ ៥៤.៧៦៧.៥១១

៨៤.៧៧២.៥៨៦ ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ ៨៩.៨៨៦.៤៤៩ ៣៦៦.២៨៧.២៧៩

៣៨៤.៨២៤.៣៥៧ ១.៥៥៨.៥៣៨.៦៤៦ ៣២០.៣៨៦.៣៨៤ ១.៣០៥.៥៧៤.៥១៥

ងខងេលេនះបង្ហ ញពី ថ នភព ្រកកប់ំផុតៃន និភយ័ឥណទនរបស់ធនគរ 



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
៩៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៦

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ និងឆន ២ំ០១៤ េ យមនិគិតេលវតថុបញច ំ ឬករបេងកន
ឥណទនេផ ងេទៀតេទ។ ចំេពះ្រទពយសកមមកនុង ងតុលយករ និភយ័ ែដលបនបង្ហ ញ
ខងេលគឺែផ្អកេទេលតៃម្លេយងសុទធ ដកសំវធិនធនទូេទ។

ដូចបនបង្ហ ញខងេល ៦០% ៃន និភយ័អតិបរមសរុប គឺេកតមកពីឥណទន និង
បុេរ្របទនអតិថិជន។

គណៈ្រគប្់រគងមនជំេនឿថខ្លួនមនលទធភពបន្តករ្រគប្់រគង និង្រទ្រទង់ និភយ័ឥណទន
របស់ធនគរ ែដល ប ្ត លមកពីឥណទន និងបុេរ្របទន ឱយសថិតកនុងក្រមតិអបបបរម ម
វធិីដូចខងេ្រកម៖

• ឥណទន និងបុេរ្របទនេសទរែតទងំអស់របស់ធនគរ ្រតូវបនធនេ យវតថុបញច ំ 
េហយឥណទន្រតូវបនផ្តល់ឱយ្រតឹមែត ៦០% េទ ៧០% ៃនតៃម្លវតថុបញច ំែតបុ៉េ ្ណ ះ។

• សំេពៀតឥណទនេសទរែតទងំអស់ មនិ្រតូវបនចតទុ់កថហួសកលកំណតស់ង និង
ថយចុះតៃម្លេទ។

• ធនគរមននីតិវធិី យតៃម្លឥណទនយ៉ងសមរមយ កនុងករផ្តល់ឥណទន និងបុេរ្របទន
ជូនអតិថិជន។

(ង) ឥណទន និងបុេរ្របទន
ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម៖

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ឥណទន និងបុេរ្របទន

ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល

មនិទនផុ់ត កំណតស់ង និងមនិ

ទនថ់យចុះតៃម្ល (i) ២៦៦.៦៦៥.៤០៧ ១.០៧៩.៩៩៤.៨៩៨ ២០៨.៤៨៤.៨១១ ៨៤៩.៥៧៥.៦០៥

ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល

ផុតកំណតស់ង ប៉ុែន្តមនិទន់

ថយចុះតៃម្ល (ii) ៤៣.៤៦៨ ១៧៦.០៤៥ - -

ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល

ថយចុះតៃម្ល (iii) ១២៤.៦៨៨ ៥០៤.៩៨៨ ៦១.៧៧២ ២៥១.៧២១

២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ ១.០៨០.៦៧៥.៩៣១ ២០៨.៥៤៦.៥៨៣ ៨៤៩.៨២៧.៣២៦

ដក៖

សំវធិនធនេលបំណុលសង យ័

សំវធិនធនទូេទ (២.៦៦៦.៦៥៤) (១០.៧៩៩.៩៤៩) (២.០៨៤.៨៤៨) (៨.៤៩៥.៧៥៦)

សំវធិនធនជក់ ក់ (១២៥.៩៩២) (៥១០.២៦៨) (៦១.៧៧២) (២៥១.៧២០)
(២.៧៩២.៦៤៦) (១១.៣១០.២១៧) (២.១៤៦.៦២០) (៨.៧៤៧.៤៧៦)

ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទធ ២៦៤.០៤០.៩១៧ ១.០៦៩.៣៦៥.៧១៤ ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ ៨៤១.០៧៩.៨៥០

អនុេ មេទ មេគលករណ៍របស់ធនគរក ្ត ល ផលែដលរពឹំងថនឹង ច្របមូល
បនមកវញិពីវតថុបញច ំ (េលកែលងែត ច្់របក)់ មនិ្រតូវបនគិតបញចូ លកនុងករេធ្វសំវធិនធន

ឥណទនេទ។ សំវធិនធនឥណទនបតប់ងស់រុបមនចំនួន ២.៧៩២.៦៤៦ ដុ ្ល រ េមរកិ 
គឺជសំវធិនធនទូេទ ១% សំវធិនធនជក់ ក ់៣% និង១០០% េទេលឥណទន និងបុេរ
្របទន និងអ្រ ៃនសំវធិនធនជក់ កក់ំណតេ់ យធនគរក ្ត ល។

(i) ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលមនិទនផុ់តកំណតស់ង និងមនិទនថ់យចុះតៃម្ល
ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលមនិទនផុ់តកំណតស់ង មនិ្រតូវបនចតទុ់កថថយចុះតៃម្ល

េទ លុះ្រ ែតមនពត័ម៌នេផ ងមកបញជ ក។់

(ii) ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផុតកំណតស់ង ប៉ុែន្តមនិទនថ់យចុះតៃម្ល
ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផុតកំណតស់ងតិចជង៩០ៃថង មនិ្រតូវបនចតទុ់កថថយ

ចុះតៃម្លេទ លុះ្រ ែតមនពត័ម៌នេផ ងមកបញជ ក។់

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនិមនឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផុត
កំណតស់ង និងបនថយចុះតៃម្លេទ។

(iii) ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលថយចុះតៃម្ល
អនុេ ម ម្របកសេលខ ធ៧-០៩-០៧៤្រប.ក. ចុះៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ ស្តី

ពីករេធ្វចំ តថ់ន ក ់ និង សំវធិនធនឥណទនបតប់ង ់ ល់ឥណទន និងបុេរ្របទន
ែដលហួសកលកំណតស់ងេលសពី៩០ៃថង ្រតូវបនចតទុ់កថ ថយចុះតៃម្ល េហយក្រមតិ
អបបបរមៃនសំវធិនធនជក់ កស់្រមបក់រថយចុះតៃម្ល្រតូវបនកត្់រ ្រស័យេទ មចំ ត់
ថន ក ់ពកព់ន័ធ លុះ្រ ែតមនពត័ម៌នេផ ងមកបញជ ក។់

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

ហួសកលកំណតស់ង

េលសពី៣៦១ៃថង ១២៤.៦៨៨ ៥០៤.៩៨៨ ៦១.៧៧២ ២៥១.៧២១

(iv) ឥណទននិងបុេរ្របទនែដលបនេរៀបចំេឡងវញិ
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនិមនឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបន

េរៀបចំេឡងវញិេទ។

(ច) កររបឹអូសវតថុបញច ំ
កនុងអំឡុងដំ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនិបនរបឹអូស្រទពយសកមមែដ

លបន កជ់វតថុបញច ំេទ។

(ឆ) ករ្របមូលផ្តុ ំ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេធៀបនឹង និភយ័ឥណទន

(i) វភិគ មទី ងំភូមិ ្រស្ត
ងខងេ្រកមេនះ លម្អតិអំពី និភយ័ឥណទនសំខន់ៗ របស់ធនគរ មតៃម្លេយង

ដកសំវធិនធន េ យចតថ់ន ក់ មភូមិ ្រស្ត គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥។ កនុង
ងេនះ ធនគរបនែបងែចក និភយ័េទ ម្របេទសនីមយួៗ េ យែផ្អក ម្របេទស

ៃនភគីៃដគូរបស់ខ្លួន។



១០០
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

កម្ពុជា មា៉េឡសុី ៃថ អាេមរិក សឹង្ហបុរី ឥណូេនសុី សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ១២.២០៣.៩៣៣ ១៩.៦៥៩.៥០០ ១.២០២.២៩៩ ៦៩៩.០៥០ ២៧.៤៧៥ ១៦.៨៥៩ ៣៣.៨០៩.១១៦

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២៦៤.០៤០.៩១៧ -   -   -   -   -   ២៦៤.០៤០.៩១៧ 

ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ - ៨៥.៦៤៧ - - - - ៨៥.៦៤៧

្រទពយសកមមេផ ងៗ ២.១១៦.០៩១ - - - - - ២.១១៦.០៩១

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរុប ២៧៨.៣៦០.៩៤១ ១៩.៧៤៥.១៤៧ ១.២០២.២៩៩ ៦៩៩.០៥០ ២៧.៤៧៥ ១៦.៨៥៩ ៣០០.០៥១.៧៧១ 

សមមូលជពនេ់រៀល ១.១២៧.៣៦១.៨១១ ៧៩.៩៦៧.៨៤៥ ៤.៨៦៩.៣១១ ២.៨៣១.១៥៣ ១១១.២៧៤ ៦៨.២៧៩ ១.២១៥.២០៩.៦៧៣ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ 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

ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ - ៦៣.៤៧៤ - - - - ៦៣.៤៧៤

្រទពយសកមមេផ ងៗ ១.៣៩៣.២៨៥ - - - - - ១.៣៩៣.២៨៥

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរុប 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

(i)  វភិគ ម្របេភទ ជីវកមម
ងខងេ្រកមេនះលម្អតិអំពី និភយ័ឥណទនសំខន់ៗ របស់ធនគរ មតៃម្លេយងដកសំវធិនធន េ យចតថ់ន ក់ ម្របេភទ ជីវកមមៃនភគីៃដគូ។

្រគឹះសាន

ហិរញ្ញវត្ថុ េសវាកម្ម

អាជីវកម្ម

អចលន្រទពយ

ការលក់ដុំ 

និងលក់រាយ សំណង់ អាហរ័ណ ្របេភទេផសងៗ ឯកត្តជន សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

្របកប់េញញ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៣៣.៨០៩.១១៦ - - - - - - - ៣៣.៨០៩.១១៦

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ១.៩៣៤.៧៩៥ ៧.៤៩៧.២០៩ ១១.៣៨៩.៥២៥ ៨៤.៣២៣.៤០៦ ១៥.២៣១.៣៥៦ ៣២.៥៤៩.៣៦៤ ៣៤.៣៥០.៤១១ ៧៦.៧៦៤.៨៥១ ២៦៤.០៤០.៩១៧ 

ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ ៨៥.៦៤៧ - - - - - - - ៨៥.៦៤៧

្រទពយសកមមេផ ងៗ ៣២.៧៤១ ៤៨.១១៩ ៧០.៧៥៤ ៤៣០.០៦៣ ៤៥.៥១៥ ១៤៦.២២៤ ១៨៤.១៣០ ១.១៥៨.៥៤៥ ២.១១៦.០៩១

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ៣៥.៨៦២.២៩៩ ៧.៥៤៥.៣២៨ ១១.៤៦០.២៧៩ ៨៤.៧៥៣.៤៦៩ ១៥.២៧៦.៨៧១ ៣២.៦៩៥.៥៨៨ ៣៤.៥៣៤.៥៤១ ៧៧.៩២៣.៣៩៦ ៣០០.០៥១.៧៧១ 

សមមូលជពនេ់រៀល ១៤៥.២៤២.៣១១ ៣០.៥៥៨.៥៧៨ ៤៦.៤១៤.១៣០ ៣៤៣.២៥១.៥៤៩ ៦១.៨៧១.៣២៨ ១៣២.៤១៧.១៣១ ១៣៩.៨៦៤.៨៩២ ៣១៥.៥៨៩.៧៥៤ ១.២១៥.២០៩.៦៧៣ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

្របកប់េញញ និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ 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

ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ 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

២៩.២ និភយ័ទីផ រ
និភយ័ទីផ រ ជ និភយ័ែដលេធ្វឱយមនករែ្រប្របួលតៃម្លសម្រសប ឬរហូំរ ច្់របកន់េពលអនគតៃនឧបករណ៍ហិរញញ 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 ២ំ០១៥ ធនគរមនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដល ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប។ ធនគរ េ្រប្របស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុនិទស ន ៍ ដូចជកិចចសនយប្តូររូបិយបណ័្ណ  េដមបី
្រគប្់រគង និភយ័ របស់ខ្លួន។



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១០១

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៦

(ក) នភិយ័តៃម្ល
ធនគរមនិ្របឈមមុខនឹង និភយ័តៃម្លមូលប្រតេទ េ យ រធនគរមនិមនករវនិិេយគ ែដល្រតូវបនចតថ់ន កេ់នកនុង ងតុលយករ ថជករវនិិេយគស្រមប់ កល់ក ់ឬករវនិិេយគ ម

តៃម្លសម្រសប មករចំេណញឬខតេទ។

(ខ) នភិយ័ករប្តូររបិូយបណ័្ណ
និភយ័រូបិយបណ័្ណ េកតពី្របតិបត្តិករពណិជជកមមកនុងេពលអនគត និង្រទពយសកមម និងបំណុលែដលបនកត្់រ ជរូបិយបណ័្ណ េផ ង ែដលមនិែមនជរូបិយបណ័្ណ េគលរបស់ធនគរ។

ធនគរេធ្វ្របតិបត្តិករជចមបងជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ែដលជរូបិយបណ័្ណ េគលរបស់ធនគរ េហយធនគរមនិមន និភយ័ករប្តូររូបិយបណ័្ណ ជ រវន្តេនះេទ។

ងខងេ្រកមេនះសេងខបអំពី្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ មរូបិយបណ័្ណ  គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥។

គិត្រតឹមៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៥ ្របាក់ដុលារអាេមរិក ្របាក់អឺរ៉ូ ្របាក់រូេពៀឥណូេនសុី ្របាក់បាតៃថ ្របាក់េយ៉នជបុ៉ន ្របាក់យន់ចិន រូបិយប័ណ្ណេផសងៗ

សរុប

ដុលារអាេមរិក

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ
ច្់របកក់នុងៃដ ២៣.៨១៨.៨២៥ - - - - - ១៤៦.៨៧០ ២៣.៩៦៥.៦៩៥

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ៨៣.៥៧៤.៥៨២ - - - - - ៦៣១.១១៨ ៨៤.២០៥.៧០០
្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៣០.៨៧៧.១៩១ ៨៧៦.១៥៥ ១៦.៨៥៩ ១.២០២.៣៤១ ២៣៣.១៧៨ ៣៩.៧១១ ៥៦៣.៦៨១ ៣៣.៨០៩.១១៦
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២៦៤.០៤០.៩១៧ -   -   -   -   -   -   ២៦៤.០៤០.៩១៧ 
ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ ៨៥.៦៤៧ - - - - - - ៨៥.៦៤៧

្រទពយសកមមេផ ងៗ ២.០៤៤.៧៧៦ - ១.៨៩៩ ៥.៤៦៤ - - ៦៣.៩៥២ ២.១១៦.០៩១

៤០៤.៤៤១.៩៣៨ ៨៧៦.១៥៥ ១៨.៧៥៨ ១.២០៧.៨០៥ ២៣៣.១៧៨ ៣៩.៧១១ ១.៤០៥.៦២១ ៤០៨.២២៣.១៦៦ 

បំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ៧៩.១៩៩.៣៦៦ ២៥៣ - ១.៣៤៨ - - - ៧៩.២០០.៩៦៧
្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ២០៨.០៦៩.៨៣៧ ៦២២.៤៦៩ - ៤៣.៦២១ ២៣៣.២៧៤ ៣៩.៧១១ ៧៧.០៥៥.២១៩ ២៨៦.០៦៤.១៣១
្របកក់មចី ២០.០០០.០០០ - - - - - - ២០.០០០.០០០
អនុបំណុល ៧.០០០.០០០ - - - - - - ៧.០០០.០០០
ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ ៤១៨.៨៦៣ -   ២.៧៣០ ៩៦១ -   -   ៩៥.៤៩៥ ៥១៨.០៤៩ 

បំណុលេផ ងៗ ៧.១៧១.៥២១ ២៤៩.៧១០ ៨.៥៧៧ ១.១៥២.០៨២ ១៩៦ -    ៧០១.៣០២ ៩.២៨៣.៣៨៨ 

៣២១.៨៥៩.៥៨៧ ៨៧២.៤៣២ ១១.៣០៧ ១.១៩៨.០១២ ២៣៣.៤៧០ ៣៩.៧១១ ៧៧.៨៥២.០១៦ ៤០២.០៦៦.៥៣៥ 

ថ នភពេនេល ងតុលយករសុទធ ៨២.៥៨២.៣៥១ ៣.៧២៣ ៧.៤៥១ ៩.៧៩៣ (២៩២) -   (៧៦.៤៤៦.៣៩៥) ៦.១៥៦.៦៣១ 
សមមូលជពនេ់រៀល ៣៣៤.៤៥៨.៥២១ ១៥.០៧៨ ៣០.១៧៧ ៣៩.៦៦២ (១.១៨៣) -   (៣០៩.៦០៧.៩០០) ២៤.៩៣៤.៣៥៥ 
កិចចសនយឥណទាន ៨៤.៧៧២.៥៨៦ - - - - - - ៨៤.៧៧២.៥៨៦
សមមូលជពនេ់រៀល ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ - - - - - - ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣

គិត្រតឹមៃថ្ងទី៣១ ែខធ្នូ ឆាំ២០១៤ ្របាក់ដុលារអាេមរិក ្របាក់រូេពៀឥណូេនសុី ្របាក់បាតៃថ ្របាក់េយ៉នជបុ៉ន ្របាក់យ័ន រូបិយប័ណ្ណេផសងៗ

សរុប

ដុលារអាេមរិក

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ
ច្់របកក់នុងៃដ ១០.៤៨៦.៨៩៥ - - - - ៨៧.០៧៦ ១០.៥៧៣.៩៧១

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ៧០.១៩១.១៩៦ - - - - ១៥៩.៤៩០ ៧០.៣៥០.៦៨៦
្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ១៨.៥៦៩.៧៨២ ៩.៣៦៣ ៥៥.១៣៩ ២៥១.៤២៩ ៦៨.៥៧៩ ៣.៦៨៨.៩២១ ២២.៦៤៣.២១៣
ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ - - - - - ២០៦.៣៩៩.៩៦៣
ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ ៦៣.៤៧៤ - - - - - ៦៣.៤៧៤

្រទពយសកមមេផ ងៗ ១.០៧៧.៩៥៣ - - - - ៣១៥.៣៣២ ១.៣៩៣.២៨៥

៣០៦.៧៨៩.២៦៣ ៩.៣៦៣ ៥៥.១៣៩ ២៥១.៤២៩ ៦៨.៥៧៩ ៤.២៥០.៨១៩ ៣១១.៤២៤.៥៩២

បំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ៣៣.៣០៣.៨៦៤ - - - - - ៣៣.៣០៣.៨៦៤
្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ២៦០.០៨៤.១៥៦ - ៤៦.០៨២ ៣០៩.៧៨២ ៦៨.៥៧៩ ៤.១០៤.៥៤៣ ២៦៤.៦១៣.១៤២
ទឹក្របកជំ់ពក្់រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ ៦.៩៧៣ - - - - ២៤៥.៣៥៦ ២៥២.៣២៩
ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ ១១៣.៣៩៤ ៤២៩ - - - ៨៤.២០៨ ១៩៨.០៣១

បំណុលេផ ងៗ ១៤.២៣៩.០៤៦ ៧៥០ ១៥.៣២៧ - - ៦១.០៤៦ ១៤.៣១៦.១៦៩

៣០៧.៧៤៧.៤៣៣ ១.១៧៩ ៦១.៤០៩ ៣០៩.៧៨២ ៦៨.៥៧៩ ៤.៤៩៥.១៥៣ ៣១២.៦៨៣.៥៣៥

ថ នភពេនេល ងតុលយករសុទធ (៩៥៨.១៧០) ៨.១៨៤ (៦.២៧០) (៥៨.៣៥៣) - (២៤៤.៣៣៤) (១.២៥៨.៩៤៣)
សមមូលជពនេ់រៀល  (មនិបនេធ្វសវនកមម) (៣.៨២៧.៨៨៩) ៣២.៦៩៥ (២៥.០៤៩) (២៣៣.១២០) - (៩៧៦.១១៤) (៥.០២៩.៤៧៧)
កិចចសនយឥណទាន ៨៩.៨៨៦.៤៤៩ - - - - - ៨៩.៨៨៦.៤៤៩
សមមូលជពនេ់រៀល (មនិបនេធ្វសវនកមម) ៣៥៩.០៩៦.៣៦៤ - - - - - ៣៥៩.០៩៦.៣៦៤



១០២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

(គ) នភិយ័អ្រ ករ្របក់
និភយ័អ្រ ករ្របក ់គឺជ និភយ័ែដលរហូំរ ច្់របកន់េពលអនគតៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុនឹងែ្រប្របួល េ យ រករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របកេ់លទីផ រ។ គម្ល តៃនករ្របក់ ច

េកនេឡង ឬថយចុះ ្រស័យេលបែ្រមប្រមួល ឥតរពំឹងទុកកនុងអ្រ េផ ងៗ។ គណៈ្រគប្់រគងធនគរបន ម នយ៉ងេទៀងទតេ់ទេលភពមនិសីុគន ៃនអ្រ ករ្របកែ់ដលែ្រប្របួល េនះ។
ងខងេ្រកមេនះសេងខបពី និភយ័អ្រ ករ្របករ់បស់ធនគរ។ ្រទពយសកមម និងបំណុល មតៃម្លេយង ្រតូវបនេធ្វចំ តថ់ន កម់ុនេគ រ ងកលបរេិចឆទៃនករែ្រប្របួលករ្របក ់

ឬ មកលកំណតរ់បស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ។

តិចជាង១ែខ ១-៣ែខ ៣-១២ែខ ១-៥ឆាំ េលើសពី៥ឆាំ មិនមានការ្របាក់ សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុ ្ល រ េមរកិ

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ
ច្់របកក់នុងៃដ - - - - - ២៣.៩៦៥.៦៩៥ ២៣.៩៦៥.៦៩៥

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ៧.០០០.០០០ - - - - ៧៧.២០៥.៧០០ ៨៤.២០៥.៧០០

្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ២៣.៧៣៤.០០១ ៥.០៤១.១៨៣ ៩៥.០២៩ - - ៤.៩៣៨.៩០៣ ៣៣.៨០៩.១១៦

ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ១១.៦០៧.១៣១ ១៣.៥០៩.៣២២ ២៨.៩០៨.២៦០ ៩៧.៧៦៨.០៧១ ១១២.២៤៨.១៣៣ -   ២៦៤.០៤០.៩១៧ 

ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ - - - - - ៨៥.៦៤៧ ៨៥.៦៤៧

្រទពយសកមមេផ ងៗ - - - - - ២.១១៦.០៩១ ២.១១៦.០៩១

៤២.៣៤១.១៣២ ១៨.៥៥០.៥០៥ ២៩.០០៣.២៨៩ ៩៧.៧៦៨.០៧១ ១១២.២៤៨.១៣៣ ១០៨.៣១២.០៣៦ ៤០៨.២២៣.១៦៦ 

បំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ២២.៩២៥.០២២ ៤៥.១០០.០០០ ១១.១៧៥.៩៤៥ - - - ៧៩.២០០.៩៦៧

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ១៥៤.៩៩០.៤៩៧ ៤៥.៨៩០.២៨២ ៨៣.០៥៤.៥២៥ ២.១២៨.៨២៧ - - ២៨៦.០៦៤.១៣១

្របកក់មចី ២.០០០.០០០ ៨.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ - - - ២០.០០០.០០០

អនុបំណុល - - - - ៧.០០០.០០០ - ៧.០០០.០០០

ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់  -  -  -  -  -  ៥១៨.០៤៩  ៥១៨.០៤៩ 

បំណុលេផ ងៗ  -  -  -  -  -  ៩.២៨៣.៣៨៨  ៩.២៨៣.៣៨៨ 

 ១៧៩.៩១៥.៥១៩  ៩៨.៩៩០.២៨២  ១០៤.២៣០.៤៧០  ២.១២៨.៨២៧  ៧.០០០.០០០  ៩.៨០១.៤៣៧  ៤០២.០៦៦.៥៣៥ 

គំ តអ្រ ករ្របកស់រុប  (១៣៧.៥៧៤.៣៨៧)  (៨០.៤៣៩.៧៧៧)  (៧៥.២២៧.១៨១)  ៩៥.៦៣៩.២៤៤  ១០៥.២៤៨.១៣៣  ៩៨.៥១០.៥៩៩  ៦.១៥៦.៦៣១ 

សមមូលជពនេ់រៀល (៥៥៧.១៧៦.២៦៧) (៣២៥.៧៨១.០៩៧) (៣០៤.៦៧០.០៨៣)  ៣៨៧.៣៣៨.៩៣៨  ៤២៦.២៥៤.៩៣៩  ៣៩៨.៩៦៧.៩២៥  ២៤.៩៣៤.៣៥៥ 

តិចជាង១ែខ ១-៣ែខ ៣-១២ែខ ១-៥ឆាំ េលើសពី៥ឆាំ មិនមានការ្របាក់ សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ
ច្់របកក់នុងៃដ -   -   -   -   -   ១០.៥៧៣.៩៧១ ១០.៥៧៣.៩៧១ 

សមតុលយេនធនគរក ្ត ល ១១.៣០១.០០០ -   -   -   -   ៥៩.០៤៩.៦៨៦ ៧០.៣៥០.៦៨៦ 

្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ ៤.១៨៥.២៦៤ ១០.១០២.៦៧៧ ៣២០.៧២៥ -   -   ៨.០៣៤.៥៤៧ ២២.៦៤៣.២១៣ 

ឥណទននិងបុេរ្របទនអតិថិជន ២.៨៣៩.៨៨៤ ១២.៦២៨.៤៤០ ៥១.៦៩០.០៤៣ ៥៤.៧៣២.៧៣៩ ៨៤.៥០៨.៨៥៧ -   ២០៦.៣៩៩.៩៦៣ 

ទឹក្របក្់រតូវទរ្រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ -   -   -   -   -   ៦៣.៤៧៤ ៦៣.៤៧៤ 

្រទពយសកមមេផ ងៗ -   -   -   -   -   ១.៣៩៣.២៨៥ ១.៣៩៣.២៨៥ 

១៨.៣២៦.១៤៨ ២២.៧៣១.១១៧ ៥២.០១០.៧៦៨ ៥៤.៧៣២.៧៣៩ ៨៤.៥០៨.៨៥៧ ៧៩.១១៤.៩៦៣ ៣១១.៤២៤.៥៩២ 

បំណុលហិរញញ 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 

ទឹក្របកជំ់ពក្់រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ -   -   -   -   -   ២៨៣.៧១០ ២៨៣.៧១០ 

ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ -   -   -   -   -   ១៩៧.២១១ ១៩៧.២១១ 

បំណុលេផ ងៗ -   -   -   -   -   ១៤.៣១៦.១៦៩ ១៤.៣១៦.១៦៩ 

៧២.៧៥៩.៣៥៧ ៤៤.៩៣០.៣៨៥ ៩២.៩២៥.៩១២ ៣៦១.១២៣ - -   ១០១.៨០៤.៨០០ ៣១២.៧៨១.៥៧៧ 

គំ តអ្រ ករ្របកស់រុប (៥៤.៤៣៣.២០៩) (២២.១៩៩.២៦៨) (៤០.៩១៥.១៤៤) ៥៤.៣៧១.៦១៦ ៨៤.៥០៨.៨៥៧ (២២.៦៨៩.៨៣៧) (១.៣៥៦.៩៨៥)

សមមូលជពនេ់រៀល (២២១.៨១៥.៣២៧) (៩០.៤៦២.០១៧) (១៦៦.៧២៩.២១២) ២២១.៥៦៤.៣៣៥ ៣៤៤.៣៧៣.៥៩២ (៩២.៤៦១.០៨៦) (៥.៥២៩.៧១៥)



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១០៣

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៦

២៩.៣ និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល
និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល គឺជ និភយ័ែដលធនគរមនិមនលទធភពបំេពញកតព្វកិចចសង្របក ់េនេពលដល់កំណតស់ង េ យ រអតិថិជនមកដក្របកប់េញញ វញិ ឬមនត្រមូវ

ករ ច្់របក់ មករចុះកិចចសនយ ឬរហូំរ ច្់របកេ់ចញេផ ងៗ។
(ក) ដំេណ រករ្រគប្់រគង និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល

គណៈ្រគប្់រគង ម ន ច្់របកង់យ្រសួលកនុង ងតុលយករ និង្រគប្់រគងករ្របមូលផ្តុ ំ និងទិនននយ័បំណុលែដល មនកលកំណត ់កដូ៏ចជ្រតួតពិនិតយេមលបែ្រមប្រមួលៃនអនកេផញ
្របកសំ់ខន់ៗ  និងគេ្រមងៃនករដក ច្់របករ់បស់ពួកេគ។

(ខ) ដំេ ះ្រ យផ្តល់ទុន
្របភពទុនចមបងរបស់ធនគរបនមកពីេដមទុនបនបងរ់បស់ភគទុនិក ្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន។ ្របភពទុន្រតូវបន្រតួតពិនិតយ្របចៃំថងយ៉ងេទៀងទត់ មរយៈ

ករ្រតួតពិនិតយរបស់គណៈ្រគប្់រគង េលកលកំណតៃ់ន្របកប់េញញ មនកលកំណត ់។

(គ) រហូំរ ច្់របកម់និនិទស ន ៍(Non-derivative cash flow)
ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញពីរហូំរ ច្់របកែ់ដលេកតេឡងពី្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុមនិនិទស ន ៍(non-derivative financial assets and liabilities) េ យែផ្អក ម យុ

កលេនសល់េលកិចចសនយ គិត្រតឹមកលបរេិចឆទ ងតុលយករ។ ចំនួនែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ងេនះ គឺជរហូំរ ច្់របកម់និេធ្វអបប រៃនកិចចសនយ េ យែឡកធនគរ្រគប្់រគង
និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួលែដលមនភជ បជ់មយួ េ យែផ្អក មរហូំរ ច្់របករ់ពំឹងទុកែដលមនិេធ្វអបប រ។

តិចជាង១ែខ ១-៣ែខ ៣-១២ែខ ១-៥ឆាំ េលើសពី៥ឆាំ សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

បំណុលហិរញញ វតថុ
្របកប់េញញ របស់ធនគរ ២២.៩៤២.៤៩០ ៤៥.១៨៤.៧០៤ ១១.២៩៥.៩៣៣ - - ៧៩.៤២៣.១២៧

្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ១៥៥.០២៤.៧៦២ ៤៦.១០៨.៦៩៤ ៨៥.៤៤១.៤៧២ ២.២៤០.១៣២ - ២៨៨.៨១៥.០៦០

្របកក់មចី ២.០០១.៤៦២ ៨.០១៨.៩១៩ ១០.៣៥៤.៤១១ - - ២០.៣៧៤.៧៩២

អនុបំណុល - - - - ៩.០៣៣.៨៣៦ ៩.០៣៣.៨៣៦

ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ ៥១៨.០៤៩ -   -   -   -   ៥១៨.០៤៩ 

បំណុលេផ ងៗ ៩.២៨៣.៣៨៨ -   -   -   -   ៩.២៨៣.៣៨៨ 

បំណុលហិរញញ វតថុសរុប 
(ៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយ) ១៨៩.៧៧០.១៥១ ៩៩.៣១២.៣១៧ ១០៧.០៩១.៨១៦ ២.២៤០.១៣២ ៩.០៣៣.៨៣៦ ៤០៧.៤៤៨.២៥២ 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុសរុប 
(ៃថងផុតកំណត់ មកិចចសនយ) ១៣១.៥៧៣.៨៨៥ ៥.០៥២.៤០៦ ៩៥.៤៦២ - ៥០.០០០.០០០ ១៨៦.៧២១.៧៥៣

គម្ល ត ច្់របកង់យ្រសួលសុទធ គិតជដុ ្ល រ េមរកិ ៥៨.១៩៦.២៦៦ ៩៤.២៥៩.៩១១ ១០៦.៩៩៦.៣៥៤ ២.២៤០.១៣២ (៤០.៩៦៦.១៦៤) ២២០.៧២៦.៤៩៩ 

សមមូលជពនេ់រៀល ២៣៥.៦៩៤.៨៧៨ ៣៨១.៧៥២.៦៤០ ៤៣៣.៣៣៥.២៣៤ ៩.០៧២.៥៣៥ (១៦៥.៩១២.៩៦៤) ៨៩៣.៩៤២.៣២៣ 

តិចជាង១ែខ ១-៣ែខ ៣-១២ែខ ១-៥ឆាំ េលើសពី៥ឆាំ សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

បំណុលហិរញញ 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

ទឹក្របកជំ់ពក្់រកុមហុ៊នសមពនធញ័តិ - - ២៨៣.៧១០ - - ២៨៣.៧១០

ទឹក្របកជំ់ពកអ់នកផគតផ់គង់ - - ១៩៧.២១១ - - ១៩៧.២១១

បំណុលេផ ងៗ ១២.៧៩៦.៨៨៨ - - - - ១២.៧៩៦.៨៨៨

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

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

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

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



១០៤
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

(ឃ) ខទងេ់្រក ងតុលយករ
(i) កិចចសនយឥណទន

កលបរេិចឆទៃនទឹក្របកែ់ដលជបកិ់ចចសនយរបស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុខទងេ់្រក ងតុលយករ
របស់ធនគរ ែដល្រតូវពនយរឥណទនជូនអតិថិជន និងកញចបឥ់ណទនេផ ងៗ (កំណត់
សមគ ល់ ២៧) ្រតូវបនសេងខបកនុង ងខងេ្រកម។

(ii) កញចបហ់រិញញ វតថុេផ ងៗ
កញចបហ់ិរញញ វតថុេផ ងៗ ក្៏រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុង ងខងេ្រកមែដរ េ យែផ្អក ម

កលបរេិចឆទកនុងកិចចសនយ ដំបូងេគបំផុត។

ងខងេ្រកមបង្ហ ញពីរហូំរ ច្់របកែ់ដលេកតពីកិចចសនយហិរញញបបទនរបស់ធនគរ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ែផ្អក មកលបរេិចឆទផុតកំណតក់នុងកិចចសនយ៖

មិនេលើសពី១ឆាំ សរុប

ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

លិខិតទទួល គ ល់ពីធនគរ ជដុ ្ល រ េមរកិ ៥៧.១៩៤.២៦៧ ៥៧.១៩៤.២៦៧
ចំែណកឥណទនវបិរូបនែ៍ដលបនអនុមត័បុ៉ែន្ត

មនិទនប់នេ្រប្របស់ ជដុ ្ល រ េមរកិ ២៤.៨៣៥.៨៤៨ ២៤.៨៣៥.៨៤៨

កិចចសនយឥណទន ជដុ ្ល រ េមរកិ ២.៧៤២.៤៧១ ២.៧៤២.៤៧១

៨៤.៧៧២.៥៨៦ ៨៤.៧៧២.៥៨៦

កិចចសនយហិរញញ វតថុ - សមមូលជពនេ់រៀល ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣ ៣៤៣.៣២៨.៩៧៣

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

លិខិតទទួល គ ល់ពីធនគរ ជដុ ្ល រ េមរកិ ៥៧.៥១១.៤០៤ ៥៧.៥១១.៤០៤
ចំែណកឥណទនវបិរូបនែ៍ដលបនអនុមត័បុ៉ែន្ត

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 - សមមូលជពនេ់រៀល ៣៦៦.២៨៧.២៨០ ៣៦៦.២៨៧.២៨០

២៩.៤ និភយ័្របតិបត្តិករ
និភយ័្របតិបត្តិករ គឺជ និភយ័ៃនករបតប់ងែ់ដលប ្ត លមកពីភពមនិ្រគប្់រគន ់

ឬប ជយ័កនុងដំេណ រករ្រគប្់រគងៃផទកនុង ក ្ត មនុស  ឬក ្ត ្របពន័ធ ឬេហតុករណ៍ខងេ្រក។ 
ក ្ត ទងំេនះរមួមន និភយ័ខងែផនកចបប ់ករអនុេ ម មចបប ់គណេនយយ និងករែក្លងបន្លំ។

ធនគរបនបេងកតចបប ់និងនីតិវធិីេផ ងៗ េដមបផី្តល់នូវករែណនដំល់ែផនក្របតិបត្តិករ
សំខន់ៗ  ស្តីពីរចនសមពន័ធ្រគប្់រគង និភយ័ និងភពចបំចៃ់នមូល ្ឋ នកនុងករ្រគប្់រគង
ករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង េដមបកីំណតអ់ត្តសញញ ណ ប៉ន់ ម នតៃម្ល ្រតួតពិនិតយ និង្រគប្់រគង

និភយ័្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន។ េគលករណ៍្រគប្់រគង្របពន័ធៃផទកនុង និងករ ស់ែវងែដល
បនអនុវត្ត រមួមនករបេងកត ជញ ធរស្រមបក់រចុះហតថេលខ ករ្រគប្់រគងប៉ ៉ែម្៉រតកនុង
ករកំណត្់របពន័ធ នីតិវធិីេធ្វឱយមន្របសិទធភព និងករកត្់រ ឯក រ េដមបធីននូវអនុេ ម
ភពេទ មត្រមូវករៃនបទបបញញត្តិ និងេគលករណ៍ែណនេំផ ងៗ។ េគលករណ៍ និងនីតិវធិី
េផ ងៗ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡងវញិ មករយិបរេិចឆទ េ យពិចរ េទេលេគលេ  និង
យុទធ ្រស្ត ជីវកមមរបស់ធនគរ និងត្រមូវកររបស់េគលករណ៍ែណនេំផ ងៗ។

តួនទីសវនកមមៃផទកនុងរបស់ធនគរេម ផ្តល់នូវករ យតៃម្លឯក ជយអំពីភព្រគប្់រគនៃ់ន
េគលករណ៍ និងនីតិវធិី្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ េដមបបីនថយ និភយ័ែដលពកព់ន័ធនឹង

សកមមភព្របតិបត្តិករ។ ចំេពះកររកេឃញ មយួែដលេកតពីសវនកមម និងករ្រតួត
ពិនិតយេនះ គណៈ្រគប្់រគងជនខ់ពស់របស់ធនគរ និងគណៈកមម ធិករសវនកមមនឹង្រតួតពិនិតយ
បែនថមេទៀត ចំេពះកររកេឃញេនះ។

២៩.៥ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុ
គិត្រតឹមកលបរេិចឆទ ងតុលយករ តៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ មន
តៃម្ល្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។

ករប៉ន់ ម នតៃម្លសម្រសប គឺែផ្អកេទេលវធិី ្រស្ត និងករសនមតដូចខងេ្រកម៖

(ក) ្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ
្របកប់េញញ  និងករ ក្់របកេ់នធនគរេផ ងៗ រមួមនគណនីចរន្តែដលមនិមនករ្របក ់

និង្របកប់េញញ មនកលកំណតរ់យៈេពលខ្លី។ តៃម្លសម្រសបៃន្របកប់េញញ  និងករ ក្់របក់
េនធនគរេផ ងៗ មនតៃម្ល្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។

(ខ) ឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន
ឥណទន និងបុេរ្របទន គឺជចំនួនែដលបនកតក់ងសំវធិនធនឥណទនបតប់ងរ់ចួ។ 

សំវធិនធនឥណទន បតប់ង្់រតូវបនកត្់រ េទ មត្រមូវកររបស់ធនគរក ្ត ល។

(គ) ្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន 
តៃម្លសម្រសបៃន្របកប់េញញ ែដល្រតូវសង មត្រមូវករ (គណនីចរន្ត និងគណនីសន )ំ 

ឬ្របកប់េញញ ែដលមនកលកំណតស់ងេនសល់តិចជងមយួឆន  ំ ្រតូវបនប៉ន់ ម នថមន
តៃម្ល្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លេយងរបស់ ។ តៃម្លសម្រសបៃន ្របកប់េញញ ែដលមនកល
កំណតស់ងេនសល់េលសមយួឆន  ំ ្រតូវបនប៉ន់ ម នេ យែផ្អក មរហូំរ ច្់របកអ់បប រ
េ យេ្របអ្រ ទីផ រចំេពះ្របកប់េញញ របស់ធនគរ និង្របកប់េញញ របស់អតិថិជន្រសេដៀងគន ។

(ឃ) ្រទពយសកមម និងបំណុលេផ ងៗ
តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុេផ ងៗ ្រតូវបនសនមតថមនតៃម្ល

្រប ក្់របែហលនឹងតៃម្លសម្រសបរបស់  េ យ រគណនីទងំេនះពំុមនករែ្រប្របួលជ
រវន្តេទ មបែ្រមប្រមួលអ្រ ករ្របកទី់ផ រេទ។

២៩.៦ ករ្រគប្់រគងេដមទុន
េគលេ របស់ធនគរកនុងករ្រគប្់រគងេដមទុន មននយ័ទូលំទូ យជង មូលធន ែដល

បនបង្ហ ញេនេល ងតុលយករ។ ករ្រគប្់រគងេដមទុន មនដូចខងេ្រកម៖

• អនុេ ម មត្រមូវករេដមទុន ែដលកំណតេ់ យធនគរក ្ត ល
• រក លទធភពរបស់ធនគរកនុងករបន្តនិរន្តភព ជីវកមម េដមបបីន្តផ្តល់ផល្របេយជន ៍

ដល់ភគទុនិក និង្របេយជនដ៍ល់ភគីេផ ងៗែដលពកព់ន័ធនឹងធនគរ និង
• រក មូល ្ឋ នេដមទុនឱយបនរងឹម ំេដមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ ជីវកមម។

ធនគរក ្ត លត្រមូវឱយធនគរពណិជជទងំអស់្រតូវ (i) រក េដមទុនអបបបរម (ii) 
រក មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរយ៉ងេ ច ស់ឱយេសមនឹងេដមទុនអបបបរម និង (iii) 
អនុេ ម មអនុបត ធនភព អនុបត ច្់របកង់យ្រសួល។



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១០៥

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កំណតស់មគ ល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុ

៦

ងខងេ្រកមេនះសេងខបអំពីសមសភគេដមទុន មចបបរ់បស់ធនគរ៖

៣១ ធ្នូ ២០១៥ ៣១ ធ្នូ ២០១៤

ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល ដុលារអាេមរិក ពាន់េរៀល

េដមទុនថន កទី់១ (េដមទុនេគល)

េដមទុន មចបប់ ៥០.០០០.០០០ ២០២.៥០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ១៨៣.៣៧៥.០០០

ចំេណញ/(ខត)បងគរ ៧.៤២០ ៣០.០៥០ (៥.៣០៣.៣០៣) (២១.៦១០.៩៦០)

៥០.០០៧.៤២០ ២០២.៥៣០.០៥០ ៣៩.៦៩៦.៦៩៧ ១៦១.៧៦៤.០៤០

ដក៖ 

្រទពយសកមមអរូបី (៦២៩.៥៧៨) ២.៥៤៩.៧៩១ (២៥៤.២៨៤) (១.០៣៦.២០៧)

ឥណទន និងបុេរ្របទនេទឱយភគីពកព់ន័ធ (១.៤៥៦.០៤៨) (៥.៨៩៦.៩៩៤) (១.១៦៥.៥៦៨) (៤.៧៤៩.៦៩០)

៤៧.៩២១.៧៩៤ ១៩៩.១៨២.៨៤៧ ៣៨.២៧៦.៨៤៥ ១៥៥.៩៧៨.១៤៣

េដមទុនថន កទី់២ (េដមទុនបនទ បប់ន )ំ

សំវធិនធនទូេទ (្របកស

ស្តីពីករចតថ់ន ក្់រទពយសកមម)

         

២.៦៦៦.៦៥៤ 

         

១០.៧៩៩.៩៤៩ ២.០៨៤.៨៤៨ ៨.៤៩៥.៧៥៦

អនុបំណុលអនុមត័េ យធនគរក ក ល ៧.០០០.០០០ ២៨.៣៥០.០០០ - -

េដមទុន មចបប/់មូលនិធិផទ ល់សុទធ ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ ២៣៨.៣៣២.៧៩៦ ៤០.៣៦១.៦៩៣ ១៦៤.៤៧៣.៨៩៩

៣០. ្រពឹត្តិការណ៍បនាប់ពីដំណាច់ការិយបរិេច្ឆទ
ធនគរជតិៃនកមពុជបនេចញ្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក ចុះៃថងទី២២ ែខ

មនី ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីេដមទុនចុះបញជ ីអបបបរមថមីរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ។ 
្របកសេនះត្រមូវឱយធនគរពណិជជកនុង្រសុក ឬជបុ្រតសមពន័ធរបស់ធនគរបរេទស ្រតូវមន
េដមទុនចុះបញជ ីអបបបរម យ៉ងេ ច ស់ ៣០០ ពន់ នេរៀល (េសមនឹង ៧៥ នដុ ្ល រ
េមរកិ)។ ធនគរពណិជជទងំអស់្រតូវអនុវត្ត ម្របកសេនះកនុងរយៈេពលពីរឆន  ំ ចបព់ី

ៃថងចុះហតថេលខៃន្របកសេនះ។



១០៦
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ស្រមបដំ់ ចឆ់ន ៃំថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

កំណត់សមា្គល់ស្តីពីត្រមូវការតាម្របកាសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា

ឧបសម្ព័ន្ធ
កំណតស់មគ ល់ស្តីពីត្រមូវករ ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ

១. អនុបាតសាច់្របាក់ងាយ្រសួល ្របកាសេលខ ធ៧-០៤-២០៧្រប.ក.
ធនគរបនត្រមូវឱយរក អនុបត ច្់របកង់យ្រសួលយ៉ងេ ច ស់េសមនឹង ៥០%។ គិត្រតឹមៃថង

ទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ អនុបត ច្់របកង់យ្រសួលរបស់ធនគរមន ៦៧,១៨% (២០១៤៖ ៦២,៦៧%)។

ករគណនអនុបត ច្់របកង់យ្រសួល មនបង្ហ ញលម្អតិេនកនុង ង១។

២. កាតព្វកិច្ចេដើមទុនអបបបរមា ្របកាសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣្រប.ក.
្របកសរបស់ធនគរក ្ត លេលខ ធ៧-០៨-១៩៣្រប.ក. ស្តីពីករកំណតជ់ថមីនូវេដមទុនចុះបញជ ី និងលកខ

ខណ្ឌ សំុ ជញ បណ័្ណ ចំេពះ្រគឹះ ថ នធនគរ ត្រមូវឱយធនគរពណិជជទងំអស់ែដលបនចុះបញជ ីកនុង្របេទស ជ

្រកុមហុ៊នេហយែដលមនភគទុនិកចបពី់មយួរូបេឡងេទ ជធនគរ ឬជ្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុែដលមន «ចំ ត់

ថន កវ់និិេយគ» យតៃម្លេ យភន កង់រ យតៃម្លែដលមនេករ ្តិ៍េឈម ះ ្រតូវមនេដមទុនអបបបរមយ៉ងេ ច ស់

េសមនឹង ៥០ពន់ នេរៀល (ឬ ១៣ នដុ ្ល រ េមរកិ) េហយធនគរពណិជជែដលមនភគទុនិកជឯកត្តជន 

ឬ្រកុមហុ៊ន ្រតូវមនេដមទុនអបបបរមយ៉ងេ ច ស់េសមនឹង ១៥០ពន់ នេរៀល (ឬ ៣៧,៥ ន

ដុ ្ល រ េមរកិ) ្រតឹមដំ ចឆ់ន  ំ២០១០។

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនេដមទុនចំនួន ៥០ នដុ ្ល រ េមរកិ (២០១៤៖ ៤៥ ន

ដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

៣. មូលនិធិផាល់សុទ្ធ ្របកាសេលខ ធ៧-០១០-១៨២្រប.ក.
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរមនចំនួន ៥៧.៥៨៩.៤៣៤ដុ ្ល រ

េមរកិ (២០១៤៖ ៤០.៣៦១.៦៩៣ ដុ ្ល រ េមរកិ) ដូចបនគណនកនុង ង២។

ធនគរ្រតូវរក មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ខ្លួនយ៉ងេ ច ស់េសមនឹងត្រមូវករេដមទុនអបបបរម។ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ 

ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរែដលមនចំនួន ៥៧.៥៨៩.៤៣៤ដុ ្ល រ េមរកិ គឺខពស់ជង 

២០.០៨៩.៤៣៤ ដុ ្ល រ េមរកិ េបេ្រប បេធៀបេទនឹងេដមទុនអបបបរមែដលកំណត្់រតឹមចំនួន ៣៧.៥០០.០០០ដុ ្ល រ េមរកិ។

៤. អនុបាតសាធនភាព ្របកាសេលខ ធ៧-០៤-២០៦្រប.ក. 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរបនរក អនុបត ធនភពចំនួន ១៩,៣៣% (២០១៤៖ 

១៥,៨៦%)ែដលតំ ងឱយមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ ជភគរយៃន្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័ និងខទង់

េ្រក ងតុលយករ។

ធនគរបនត្រមូវឱយរក អនុបត ធនភពយ៉ងេ ច ស់េសមនឹង១៥%។

ករគណនអនុបត ធនភព ្រតូវបនលម្អតិេនកនុង ង ៣។

៥. ្របតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណបរេទស ្របកាសេលខ ធ៧-០០-៥០្រប.ក.
ធនគរេធ្វ្របតិបត្តិករ ជីវកមម និងរក បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួនជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ។ េហតុេនះរូបិយ

បណ័្ណ េផ ងៗ ទងំអស់េ្រកពី្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនចតទុ់កជរូបិយបណ័្ណ បរេទស។

ខ្ទង់ក្នុងតារាងតុលយការ
អនុេ ម ម្របកសេលខ ធ៧-០០-៥០្រប.ក. គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ល់្រទពយសកមម និង

បំណុល ទងំអស់របស់ធនគរជរូបិយបណ័្ណ បរេទស ្រតូវបនប្តូរេ យេ្របអ្រ ប្តូរ្របកន់ដំ ចឆ់ន ។ំ

ខ្ទង់េ្រកៅតារាងតុលយការ
ធនគរ្រតូវកត្់រ កិចចសនយែដលេកតពីករទិញ និងលករ់ូបិយបណ័្ណ បរេទស ទកទ់ងនឹង្របតិបត្តិករជក់

ែស្តង (spot transactions) (ែដលមនរយៈេពលពីរៃថង) និង្របតិបត្តិករប្តូររូបិយបណ័្ណ បរេទសមនកលកំណត ់

កនុងគណនីេ្រក ងតុលយករ។

៦. សានភាពចំហសុទ្ធៃនរូបិយប័ណ្ណបរេទស 
     ្របកាសេលខ ធ៧-០៧-១៣៤្រប.ក.

ថ នភពចំហសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ បរេទសមយួ កេ៏ យ ឬ ថ នភពចំហសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ បរេទសទងំ

អស់ េទះកនុង ថ នភពែវង ឬខ្លីកេ៏ យ មនិ្រតូវឱយេលស ២០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរេឡយ។

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនិមន ថ នភពចំហសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ បរេទស េលសពី២០% 

ៃនមូលនិធិ ផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ ។ ករគណន ថ នភពចំហសុទធៃនរូបិយបណ័្ណ បរេទស មនបង្ហ ញលម្អតិ

េនកនុង ង ៤។

៧. ចំណាត់ថាក់ និងសំវិធានធនឥណទាន និងបុេរ្របទានបាត់បង់ 
     ្របកាសេលខ ធ៧-០០-៥១្រប.ក. វិេសាធនកម្មេលើ្របកាសេលខ ធ៧-
     ០២-១៤៥្រប.ក. និងសារាចរែណនំាេលខ ធ៧-០៤-០១ស.រ.ណ.ន

ធនគរ្រតូវបនត្រមូវឱយអនុវត្ត មត្រមូវកររបស់ធនគរក ្ត ល ស្តីពីក្រមតិអបបបរមៃនសំវធិនធនជ

ក់ ក ់ែដល្រតូវ អនុវត្តកនុងករេធ្វចំ តថ់ន កឥ់ណទន និងបុេរ្របទន ដូចបនកំណតេ់ យ្របកសេនះ។

េសចក្តីលម្អតិអំពីករគណនសំវធិនធនឥណទន ែដលអនុេ ម មត្រមូវកររបស់ធនគរក ្ត ល មន

បង្ហ ញេនកនុង ង ៥។

៨. ហានិភ័យឥណទានធំៗ ្របកាសេលខ ធ៧-០០-៥២
     ្រប.ក. និង្របកាសេលខ ធ៧-០៦-២២៦្រប.ក.

េយង មលកខខណ្ឌ ៃន្របកសខងេលេនះ ធនគរ្រតូវរក ្រគបេ់ពលេវ នូវអនុបតេនះជអតិបរម 

២០% រ ង និភយ័សរុបរបស់ខ្លួន ែដលប ្ត លមកពី្របតិបត្តិករជមយួអនកទទួលផលជឯកត្តជន និង

មូលនិធិផទ ល់សុទធ េហយ និភយ័ឥណទនធំៗជឯកត្តជនសរុប មនិ្រតូវឱយេលសពី ៣០០% ៃនមូលនិធិផទ ល់

សុទធរបស់ធនគរេទ។

េយង មលកខខណ្ឌ ៃន្របកសេនះ ធនគរ្រតូវរក ្រគបេ់ពលេវ នូវអនុបតេនះជអតិបរម ២០% 

រ ង និភយ័សរុបរបស់ខ្លួន ែដលប ្ត លមកពី្របតិបត្តិករជមយួអនកទទួលផលជឯកត្តជន និងមូលនិធិ
ផទ ល់សុទធរបស់ខ្លួន។

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ធនគរមនិមន និភយ័ឥណទនធំៗជមយួនឹងអនកទទួលផលជ

ឯកត្តជន  សរុប ែដលមនចំនួនេលសពី ២០% និង ៣០០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរេទ។

៩. ឥណទានចំេពាះសម្ព័ន្ធញាតិ  ្របកាសេលខ ធ៧-០២-១៤៦្រប.ក.
ធនគរត្រមូវឱយអនុវត្ត្រសម ម្របកសេនះ ែដលត្រមូវឱយសមតុលយសរុបៃនឥណទនសមពន័ធញតិ ែដល

េនមនិទនទូ់ទត ់មនិ្រតូវេលស ១០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរេទ។

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ និភយ័ឥណទនសមពន័ធញតិ មនិេលស១០%ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធេទ។

១០. អចលន្រទពយ ្របកាសេលខ ធ៧-០១-១៨៦្រប.ក.
េយង មករកំណតរ់បស់្របកសេលខ ធ៧-០០-៤៧ ្រប.ក. អចលន្រទពយែដលេធ្វលទធកមមេ យធនគរ

ស្រមបេ់គលបំណង្របតិបត្តិករ ្រតូវរក មនិឱយេលស ៣០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធសរុបរបស់ធនគរេទ។ អចលន

្រទពយែដលមនិមនទំនកទ់ំនងផទ ល់ជមយួនឹង្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ ្រតូវលកេ់ចញមនិឱយេលសពីរយៈេពល

មយួឆន  ំេ្រកយកលបរេិចឆទ ែដលអចលន្រទពយេនះបនក្ល យជ្រទពយសមបត្តិរបស់ធនគរ។



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១០៧

ឧបសម្ព័ន្ធ
ង 

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥

តារាង 

៦

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ អចលន្រទពយរបស់ធនគរែដលមនចំនួន ១.៣១៨.១១៨ ដុ ្ល រ េមរកិ 

(២០១៤៖ ២.៤១៧.២៧៦ ដុ ្ល រ េមរកិ) សមមូលនឹង ២,២៩% (២០១៤៖ ៥,៩៩%) ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ។ 

តារាង១
អនុបាតសាច់្របាក់ងាយ្រសួល ដុលារអាេមរិក

ភគយក

សមតុលយ ច្់របក់

+ ខទងឥ់ណពនធ

ច្់របកក់នុងៃដ ២៣.៩៦៥.៦៩៥

្របកប់េញញ េនធនគរក ្ត ល (េ យមនិគិត្របកប់េញញ កតព្វកិចច និងទុនប្រមុងកតព្វកិចច) ៨២.៥២៤.១៦៥

សមតុលយ និងករ ក្់របកេ់នធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុេផ ងៗ ៣៣.៨០៩.១១៦

ចំែណកៃន្របកក់មចេីទឱយធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុេផ ងៗ េនសល់េពលមនិេលសពី១ែខ -

១៤០.២៩៨.៩៧៦

ដក៖

+ ខទងឥ់ណទន

សមតុលយឥណទនេនកនុងគណនីចរន្តរបស់ធនគរក ្ត ល ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុេផ ងៗ ៨៧១.០១៤

្របកខ់ចីពីធនគរក ្ត ល និងធនគរេផ ងៗេនសល់េពលមនិេលសពី១ែខ ២.០០០.០០០

២.៨៧១.០១៤

សមតុលយសុទធ- ថ នភពអនកឱយខចី ១៣៧.៤២៧.៩៦២

១. ្របកក់មចេីនសល់រយៈេពលមនិេលសពី១ែខ (េ យមនិគិតឥណទនគម នកលកំណត)់ ២.២៥២.៥២៩

២. បណ័្ណ រតនគរេនសល់រយៈេពលមនិេលសពី១ែខ -

សរុបភគយក (ក) ១៣៩.៦៨០.៤៩១

ភគែបង

១. ៨០% ៃន្របកប់េញញ មនកលកំណត ់និងវញិញ បនប្័រត្របកប់េញញ េនសល់េពលមនិេលសពី១ែខ ៤២.០៥៧.៦៨៤

២. ៥០% ៃន្របកប់េញញ មនកលកំណត ់និងវញិញ បនប្័រត្របកប់េញញ េនសល់េពលេលសពី១ែខ ៩៣.៦៧៤.៧៩០

៣. ៥០% ៃន្របកប់េញញ សន ំ ១២.៥១២.១៦៨

៤. ៦០% ៃន្របកប់េញញ  មត្រមូវករ ៥៩.៦៦៨.៨៣៩

សរុបភគែបង (ខ) ២០៧.៩១៣.៤៨១

អនុបត ច្់របកង់យ្រសួល (ក/ខ) ៦៧,១៨%

តារាង២
មូលនិធិផាល់សុទ្ធ ដុលារអាេមរិក

្របេភទេដមទុនសំខន់

I. សរុបរង-ក

េដមទុនបនបង់ ៥០.០០០.០០០

ទុនប្រមុង (េ្រកពីករ យតៃម្លេឡងវញិដូចជ ទុនប្រមុងស្រមប់
ករប្តូររូបិយបណ័្ណ  ទុនប្រមុងទូេទ និងទុនប្រមុងេដមទុន) -   

ចំេណញសុទធែដលបនេធ្វសវនកមមរចួស្រមបឆ់ន ចុំងេ្រកយ ៥.៣១០.៧២៣ 

ចំេណញរក ទុកេយងពី្រគមុនៗ (ករ យករណ៍េឡងវញិ) -

ខទងេ់ផ ងៗ (បនអនុមត័េ យធនគរក ្ត ល)

បុព្វ ភទកទ់ងនឹងេដមទុន -

ខទងេ់ផ ងៗែដលបនអនុមត័េ យធនគរក ្ត ល -

សរុប (ក) ៥៥.៣១០.៧២៣ 

ក្រមតិកំណតេ់ល្របកច់ំេណញរក ទុក៖ អតិបរម ២០% ៃនសរុប (ក) ១០%

II. សរុបរង-ខ 

ភគហុ៊នផទ ល់ែដលបនកនក់បេ់ យធនគរ ( មតៃម្លចុះបញជ ីសុទធ)

ករខតបងគរ ៥.៣០៣.៣០៣

្រទពយសកមមអរូបីែដល្រតូវដកេចញ ៦២៩.៥៧៨

ភគទុនិក ្រកុម្របឹក ភបិល និងភគីពកព់ន័ធ (ដកេចញ)

១. ចំែណកេដមទុនែដលមនិទនប់នបង់ -

២. ឥណទន ឥណទនវបិរូបន ៍និងបុេរ្របទនេផ ងៗ ១.៤៥៦.០៤៨

៣. ឧបករណ៍បំណុលកនក់បេ់ យធនគរែដលមនហតថេលខរបស់ភគទុនិក ្រកុម្របឹក ភបិល 

និង ភគីពកព់ន័ធ -
ករខតបងេ់ផ ងៗ -
សរុប (ខ) ៧.៣៨៨.៩២៩
សរុបេដមទុន្របេភទទី១ (េដមទុនសំខន)់ (ក) - (ខ) ៤៧.៩២១.៧៩៤ 

ដុលារអាេមរិក

្របេភទេដមទុនបែនថម
III. សរុបរង-គ
ករ យតៃម្លទុនប្រមុងេឡងវញិ (អនុមត័េ យធនគរក ្ត ល) -
សំវធិនធន និភយ័ធនគរទូេទ១% ៃនសំវធិនធនទូេទ  

(្របកសស្តីពីករេធ្វចំ តថ់ន ក្់រទពយសកមម) ២.៦៦៦.៦៥៤
អនុបំណុល (អនុមត័េ យធនគរក ្ត ល) ៧.០០០.០០០
ខទងេ់ផ ងៗ (អនុមត័េ យធនគរក ្ត ល) -
សរុប (គ) ៩.៦៦៦.៦៥៤
ក្រមតិកំណតេ់លបំណុលបនទ បប់ន  ំ(អតិបរម ៥០% ៃនេដមទុនថន កទី់១) ២០,១៧%

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

សរុបេដមទុន្របេភទទី២ (េដមទុនបែនថម) (គ) - (ឃ) ៩.៦៦៦.៦៥៤ 
ក្រមតិកំណតេ់លេដមទុន្របេភទទី២ (េដមទុន្របេភទទី២=អតិបរម ១០០% 

ៃនេដមទុន្របេភទទី១) ២០,១៧%

មូលនិធិផទ ល់សុទធ មករកំណតរ់បស់និយត័ករ (ក) - (ខ) + (គ) - (ឃ) ៥៧.៥៨៨.៤៤៨

តារាង៣
អនុបាតសាធនភាព ដុលារអាេមរិក

ភគយក
មូលនិធិផទ ល់សុទធ ដូចបនគណនខងេល (N)៖ ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ 

្រទពយសកមម ថ្លឹង
ភគែបង
សរុប្រទពយសកមមដុល
- ច្់របក ់មស ឥណេទយយេនធនគរជតិៃនកមពុជ ១៥០.៧០០.៨១៧ ០% -
-្រទពយសកមម កធ់នេ យ្របកប់េញញ  ១.៤៩២.២៥០ ០% -
-ឥណេទយយេល ថ បន័អធិបេតយយ 
ែដលមនចំ តថ់ន កពី់ AAA េទ AA- - ០% -
-ឥណេទយយេល ថ បន័អធិបេតយយ 
ែដលមនចំ តថ់ន កពី់ A+ េទ A- - ២០% -
-ឥណេទយយេលធនគរ ែដលមនចំ តថ់ន កពី់ 
AAA េទ AA- - ២០% -
-ឥណេទយយេល ថ បន័អធិបេតយយ 
ែដលមនចំ តថ់ន កពី់ BBB+ េទ BBB- - ៥០% -
-ឥណេទយយេលធនគរ ែដលមនចំ តថ់ន កពី់ A+ 
េទ A- ២០.៣៨៨.៨៧៧ ៥០% ១០.១៩៤.៤៣៩
-្រទពយសកមមេផ ងៗ ២៧៨.២៧០.៥០០ ១០០% ២៧៨.២៧០.៥០០
្រទពយសកមមសរុបដូចបន យករណ៍េនកនុង ង
តុលយករ ៤៥០.៨៥២.៤៤៤ ២៨៨.៤៦៤.៩៣៩

ខទងេ់្រក ងតុលយករ
- និភយ័ទងំ្រសុង - ១០០% -
- និភយ័មធយម ១៧.៨២៤.៤៩២ ៥០% ៨.៩១២.២៤៦
- និភយ័លមម ២.៥៦៧.៦៩១ ២០% ៥១៣.៥៣៨
- និភយ័ទប ៦៤.៣៨០.៤០៣ ០% -

៨៤.៧៧២.៥៨៦ ៩.៤២៥.៧៨៤
ភគែបង (D1) - ២៩៧.៨៩០.៧២៣
អនុបត ធនភព = (S = N/D1) ១៩,៣៣%



១០៨
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ឧបសម្ព័ន្ធ
ង 

តារាង៤

ល.រ រូបិយបណ័្ណ

ខទងេ់ផ ងៗបនទ បពី់ដកេចញសំវធិនធន

ថ នភពចំហ

សុទធៃនរូបិយបណ័្ណ

រូបិយបណ័្ណ ចំហសុទធ/

មូលនិធិផទ ល់សុទធ (%)

ក្រមតិ

កំណត(់%) ភពេលស

្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន

រូបិយបណ័្ណ  ្រតូវទទួល រូបិយបណ័្ណ  ្រតូវចំ យ

ខទងេ់្រក ង

តុលយករ

ខទងេ់្រក ង

តុលយករ

១ ២ ៣ ៤ ៥=១-២+៣-៤

១ ដុ ្ល រ េមរកិ  ៤៥១.៨២៨.៣៧៩  ៤៥១.៧០៧.៧៩៤  ៨២.៣៧២.១៣៧  ៨២.៣៤២.៧០៣  ១៥០.០១៩ ០,០០% ២០% គម ន

២ េរៀល  ៧៨៨.៦៤៨  ៨១៥.៣៤០  -  -  (២៦.៦៩២) ០,០០% ២០% គម ន

៣ អឺរ ៉ូ  ៨៧២.៤៤៤  ៨៧២.៤៣២  -  -  ១២ ០,០០% ២០% គម ន

៤ ដុ ្ល រសឹង្ហបុរ ី  ៨០.៣៣៤  ៦៦.៩៨២  -  -  ១៣.៣៥២ ០,០០% ២០% គម ន

៥ បត  ១.២០៧.៨០៥  ១.១៩៨.០១២  ២.០៩៧.៣៨១  ២.១០១.៤៩៦  ៥.៦៧៨ ០,០០% ២០% គម ន

៦ េយ៉ន  ២៣៣.៤៦១  ២៣៣.៤៧១  ១៤៩.៥៧២  ១៤៩.៥៧២  (១០) ០,០០% ២០% គម ន

៧ ដុ ្ល រអូ្រ ្ត លី  ២៥៨.៨៧៣  ២៧៧.៣៩៥  ២១.២៣៤  -  ២.៧១២ ០,០០% ២០% គម ន

៨ ដុ ្ល រក  ២០៧  ២១៧  -  -  (១០) ០,០០% ២០% គម ន

៩ េផន  ១៧៤.១៤៣  ១២៨.៦៥៨  -  ៤៦.៥៥៣  (១.០៦៨) ០,០០% ២០% គម ន

១០ យន័  ២.៨៥៣  -  -  -  ២.៨៥៣ ០,០០% ២០% គម ន

១១ េផ ងៗ  ១៧១.៩៧២  ៣១៨.៨១៨  -  -  (១៤៦.៨៤៦) ០,០០% ២០% គម ន

សរុប ៤៥៥.៦១៩.១១៩  ៤៥៥.៦១៩.១១៩  ៨៤.៦៤០.៣២៤  ៨៤.៦៤០.៣២៤ -  -     

េសចក្តីលម្អតិៃនសំវធិនធនែដលបនកត្់រ េ យធនគរ មករត្រមូវរបស់ធនគរក ្ត ល េ យែផ្អកេលចំ តថ់ន កឥ់ណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជន ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង ងខងេ្រកម៖

តារាង៥
  មត្រមូវកររបស់ធនគរក ្ត ល

ចំនួនឥណទាន ចំណាត់ថាក់ អ្រតា សំវិធានធន
សំវិធានធនកត់្រតា

េដាយធនាគារ តៃម្លវត្ថុប ំបា៉ន់សាន
ចំនួនសំវិធានធន

េលើស/(ខ្វះ)

ដុលារអាេមរិក % ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក ដុលារអាេមរិក

ឥណទន និងបុេរ្របទន  ២៦៦.៦៦៥.៤០៧ សំវធិនធនទូេទ ១%  ២.៦៦៦.៦៥៤  ២.៦៦៦.៦៥៤ - -

ឥណទន និងបុេរ្របទន  ៤៣.៤៦៨ ឃ្ល េំមល ៣%  ១.៣០៤  ១.៣០៤ - -

ឥណទន និងបុេរ្របទន  - េ្រកមស្តង់ រ ២០%  -  - - -

ឥណទន និងបុេរ្របទន  - បតប់ង់ ៥០%  -  - - -

ឥណទន និងបុេរ្របទន  ១២៤.៦៨៨ ខត ១០០%  ១២៤.៦៨៨  ១២៤.៦៨៨ - -

សរុបដុល  ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣    ២.៧៩២.៦៤៦  ២.៧៩២.៦៤៦ - -



របាយការណ៍្របចាំឆាំ ២០១៥
១០៩

ឧបសម្ព័ន្ធ
ករគណនអនុបតេផ ងៗការគណនាអនុបាតេផសងៗ

៦

(គិតជាដុលារអាេមរិក)

េដើមទុន

១ មូលធន េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ១១,០៣%

ក- មូលធន  ៥០.០០៧.៤២០ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

២
េដមទុនថន កទី់១ េធៀបនឹង្រទពយ

សកមមសរុប (ក/ខ) ១០,៥៧%

ក- េដមទុនថន កទី់១  ៤៧.៩២១.៧៩៤ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៣
េដមទុនថន កទី់១ េធៀបនឹង្រទពយសកមម

ែដលថ្លឹង និភយ័ (ក/ខ) ១៦,០៩%

ក- េដមទុនថន កទី់១  ៤៧.៩២១.៧៩៤ 

ខ- ្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័  ២៩៧.៨៩០.៧២៣ 

៤

េដមទុនថន កទី់១ + េដមទុនថន កទី់២ 

េធៀបនឹង្រទពយសកមមែដលថ្លឹង

និភយ័ (ក/ខ) ១៩,៩៦%

ក- េដមទុនថន កទី់១ + េដមទុនថន កទី់២  ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ 

ខ- ្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័  ២៨៨.៤៦៤.៩៣៩ 

៥
មូលនិធិផទ ល់សុទធ េធៀបនឹង្រទពយ

សកមមសរុប (ក/ខ) ១២,៧០%

ក- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៦ អនុបត ធនភព (ក/ខ) ១៩,៩៦%

ក- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ 

ខ- ្រទពយសកមមែដលថ្លឹង និភយ័  ២៨៨.៤៦៤.៩៣៩ 

៧ បំណុល េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ៨៨,៩៧%

ក- បំណុលសរុប  ៤០៣.៤៣៥.៥១៤ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៨ បំណុល េធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ៨០៦,៧៣%

ក- បំណុលសរុប  ៤០៣.៤៣៥.៥១៤ 

ខ- មូលធន  ៥០.០០៧.៤២០ 

៩ ភគ ភ េធៀបនឹងចំេណញសុទធ (ក/ខ) ០,០០%

ក- ភគ ភ  - 

ខ- ចំេណញសុទធ  ៥.៣១០.៧២៣ 

គុណភាព្រទពយសកម្ម

១០
ទុនប្រមុងធនគរ េធៀបនឹង

ឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,០០%

ក- ទុនប្រមុងសរុប -

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣

១១
ទុនប្រមុងធនគរ េធៀបនឹង្រទពយ

សកមមសរុប (ក/ខ) ០,០០%

ក- ទុនប្រមុងសរុប  - 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

១២
ឥណទនមនិដំេណ រករ េធៀប

នឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,០៥%

ក- ឥណទនមនិដំេណ រករ ១២៤.៦៨៨

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣

១៣
ឥណទនមនិដំេណ រករ េធៀបនឹង

្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,០៣%

ក- ឥណទនមនិដំេណ រករ  ១២៤.៦៨៨ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

១៤
្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក ់

េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,០៥%

ក- ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់ ១២៤.៦៨៨

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣

១៥
្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក ់

េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,០៣%

ក- ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់  ១២៤.៦៨៨ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

១៦
្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក ់

េធៀបនឹងមូលធនសរុប (ក/ខ) ០,២៥%

ក- ្រទពយសកមមែដលបនេធ្វចំ តថ់ន ក់  ១២៤.៦៨៨ 

ខ- មូលធន  ៥០.០០៧.៤២០ 

១៧
ឥណទនភគីពកព់ន័ធ េធៀបនឹង

ឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,៥៥%

ក- ឥណទនភគីពកព់ន័ធ ១.៤៥៦.០៤៨

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣

១៨
ឥណទន និភយ័ធំៗ េធៀបនឹង

ឥណទនសរុប (ក/ខ) ១៤,៦៣%

ក- ឥណទន និភយ័ធំៗ ៣៩.០៣៩.៧៦០

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣

១៩
ឥណទនភគីពកព់ន័ធ េធៀបនឹងមូល

និធិផទ ល់សុទធ (ក/ខ) ២,៥៣%

ក- ឥណទនភគីពកព់ន័ធ  ១.៤៥៦.០៤៨ 

ខ- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ 

២០
ឥណទន និភយ័ធំៗ េធៀបនឹងមូល

និធិផទ ល់សុទធ (ក/ខ) ៦៧,៧៩%

ក- ឥណទន និភយ័ធំៗ  ៣៩.០៣៩.៧៦០ 

ខ- មូលនិធិផទ ល់សុទធ  ៥៧.៥៨៨.៤៤៨ 

២១
សំវធិនធនទូេទ េធៀបនឹង

ឥណទនសរុប (ក/ខ) ១,០០%

ក- សំវធិនធនទូេទ  ២.៦៦៦.៦៥៤ 

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល)  ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ 

២២
សំវធិនធនជក់ ក ់េធៀបនឹង

ឥណទនសរុប (ក/ខ) ០,០៥%

ក- សំវធិនធនជក់ ក់ ១២៥.៩៩២

ខ- ឥណទនសរុប (ដុល) ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣

២៣
សំវធិនធនជក់ ក ់េធៀបនឹងឥណទន

មនិដំេណ រករ (ក/ខ) ១០១,០៥%

ក- សំវធិនធនជក់ ក់ ១២៥.៩៩២

ខ- ឥណទនមនិដំេណ រករ ១២៤.៦៨៨

២៤
សំវធិនធនសរុប េធៀបនឹង

្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,៦២%

ក- សំវធិនធនសរុប  ២.៧៩២.៦៤៦ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

២៥ ឥណទន េធៀបនឹង្របកប់េញញ  (ក/ខ) ៩៣,២៨%

ក- ឥណទនសរុបឱយអតិថិជន

    មនិែមនធនគរ  (ដុល) ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣

ខ- ្របកប់េញញ របស់អតិថិជន ២៨៦.០៦៤.១៣១

្របាក់ចំណូល
២៦ អ្រ ចំេណញ េធៀបនឹង្រទពយសកមម (ក/ខ) ១,១៧%

ក- ចំេណញសុទធ  ៥.៣១០.៧២៣ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

២៧ អ្រ ចំេណញ េធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ១០,៦២%

ក- ចំេណញសុទធ  ៥.៣១០.៧២៣ 

ខ- មូលធន  ៥០.០០៧.៤២០ 

២៨ អ្រ ចំណូលដុល (ក/ខ) ៤,២០%

ក- ចំណូលករ្របក់  ១៩.០៤១.៦៤៦ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

២៩
ក្រមតិករ្របកសុ់ទធ េធៀបនឹង្រទពយ

សកមមសរុប [(ក-ខ)/គ] ២,៨១%

ក- ចំណូលករ្របក់  ១៩.០៤១.៦៤៦ 

ខ- ចំ យករ្របក់  ៦.៣១៥.២៨៨ 

គ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៣០
ចំណូលេផ ងៗ េធៀបនឹង្រទពយ

សកមមសរុប (ក/ខ) ០,៦៥%

ក- ចំណូលេផ ងៗ  ២.៩៦០.៤១១ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៣១ សំវធិនធន េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,៦២%

ក- សំវធិនធន  ២.៧៩២.៦៤៦ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៣២
ចំ យទូេទ េធៀបនឹង្រទពយ

សកមមសរុប (ក/ខ) ២,១៤%

ក- ចំ យមនិែមនករ្របក ់  ៩.៦៩៩.៧១៧ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៣៣
ចំេណញសុទធ/(ខត)មុនបងព់នធ 

េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ១,២៣%

ក- ចំេណញសុទធ/(ខត)មុនបងព់នធ  ៥.៥៩៤.៤៨៦ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៣៤ ចំ យពនធ េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប (ក/ខ) ០,០៦%

ក- ចំ យពនធ  ២៨៣.៧៦៣ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៣៥
ក្រមតិករ្របក ់េធៀបនឹងចំណូលដុល 

[(ក-ខ)/គ] ៥៦,៦៩%

ក- ចំណូលករ្របក់ ១៩.០៤១.៦៤៦

ខ- ចំ យករ្របក់ ៦.៣១៥.២៨៨

គ- ចំណូលដុល ២២.៤៤៧.៦៦១

៣៦
ចំណូលមនិែមនករ្របក ់

េធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ១៥,១៧%

ក- ចំណូលមនិែមនករ្របក់ ៣.៤០៦.០១៥

ខ- ចំណូលដុល ២២.៤៤៧.៦៦១

៣៧
ចំ យមនិែមនករ្របក ់

េធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ៤៣,២១%

ក- ចំ យមនិែមនករ្របក ់  ៩.៦៩៩.៧១៧ 

ខ- ចំណូលដុល  ២២.៤៤៧.៦៦១ 

៣៨
ចំនួនដងៃនកររកចំណូល

ករ្របក ់ [(ក+ខ)/គ] ១៨៨,៥៩%

ក- ចំេណញ/(ខត)មុនបងព់នធ  ៥.៥៩៤.៤៨៦ 

ខ- ចំ យករ្របក់  ៦.៣១៥.២៨៨ 

គ- ចំ យករ្របក់ ៦.៣១៥.២៨៨

ច្់របកង់យ្រសួល

៣៩
្រទពយសកមមជ ច្់របកង់យ្រសួល 

េធៀបនឹង្រទពយសកមមសរុប(ក/ខ) ៣០,៩៤%

ក- ្រទពយសកមមជ ច្់របកង់យ្រសួល 

(តិចជង ៣ ែខ)  ១៤០.២៩៨.៩៧៦ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៤០
បំណុលរយៈេពលខ្លី េធៀបនឹង

្រទពយសកមមសរុប(ក/ខ) ៨៤,៤៩%

ក- បំណុលរយៈេពលខ្លី (តិចជង១ឆន )ំ  ៣៨៣.១៣៦.២៧១ 

ខ- ្រទពយសកមមសរុប  ៤៥៣.៤៤២.៩៣៤ 

៤១
្រទពយសកមមជ ច្់របក់

ងយ្រសួលសុទធ [(ក-ខ)/គ] -៦០,១៩%

ក- ្រទពយសកមមជ ច្់របកង់យ្រសួល ១៤០.២៩៨.៩៧៦

ខ- បំណុលរយៈេពលខ្លី  ៣៨៣.១៣៦.២៧១ 

គ- បំណុលសរុប  ៤០៣.៤៣៥.៥១៤ 

៤២ Quick Ratio (ក/ខ) ៣៦,៦២%

ក- Quickassets (រមួបញចូ លទងំមូល

បបទនប្រតរងក់រផតទ់ត)់ ១៤០.២៩៨.៩៧៦

ខ- បំណុលចរន្ត ៣៨៣.១៣៦.២៧១

៤៣ ្របកប់េញញ  េធៀបនឹងឥណទនសរុប (ក/ខ) ១០៧,២១%

ក- ្របកប់េញញ អតិថិជនសរុប ២៨៦.០៦៤.១៣១

ខ- ឥណទនសរុបឱយអតិថិជន

មនិែមនធនគរ (ដុល)  ២៦៦.៨៣៣.៥៦៣ 



បណា្ដញរបស់ធនាគារ
ប ្ត ញ ខធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ ...........................................................................................................១១២
ប ្ត ញ ខរបស់្រកុមហុ៊ន េម ..............................................................................................................................១១៣





១១២
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

បណា្ដញរបស់ធនាគារ 
ប ្ត ញធនគរ សីុ យអិមប៊ ីភអីិលសីុ

បណា្ដញធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

ទីតាំងសាខាធនាគារ

1

ខនេ ត្តម ខងេជង
អគរេលខ ២០ -េប ម វថិី្រពះនេ ត្តម 
ែកងផ្លូវេលខ ១១៨ សងក តផ់ រចស់ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ

2

ខនេ ត្តម ខងតបូង 
អគរេលខ២១៦ (អគរ យខុន) 
ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

3
ខម វថិី្រពះសីហនុ 

ផទះេលខ៥៧េអហ្វ ម វថិី្រពះសីហនុ 
សងក តច់តុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ

4

ខម វថិីេម៉េសទុង
ផទះេលខ១៨៧ អឺ០អឺ១ ម វថិីេម៉េសទុង 
សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រព១ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនេំពញ

5

ខអូ ពិំក 
ផទះេលខ២០១ ម វថិីហ ៉ រ លេនហ៍រុ 
សងក តផ់ រេដមគរ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនេពញ

6

ខទួលេគក
ផទះេលខ១៥០េអហ្វ២េដ អឺ០អឺ១ ផ្លូវ២៨៩ 
សងក តបឹ់ងកកទី់១ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនេំពញ

7

ខផ រេហងលី
ផទះេលខ១២េហ ត ផ្លូវេលខ ២៧១ 
សងក តទឹ់កល្អក៣់ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនេំពញ

8
ខ្រកុង្រពះសីហនុ

ផទះេលខ៩០ វថិីឯក ជយ សងក តេ់លខ៤ 
្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហ នុ

9
ខ្រកុងេសៀម ប 

ផទះេលខ៣៨-៣៩-៤០ វថិី្រពះសីុវ ថ  
សងក ត់ ្វ យដងគុ ំ ្រកុងេសៀមេរៀប េខត្តេសៀមេរៀប

10
ខ្រកុងកំពងច់ម

ភូម៤ិ សងក ត់ លវង ់្រកុងកំពងច់ម 
េខត្តកំពងច់ម

11

ខ្រកុងបតដំ់បង
ផទះេលខ៩៨-៩៩ សងក ត់ ្វ យេប៉ 
្រកុងបតដំ់បង េខត្តបតដ់ំបង

មជឈមណល CIMB PREFERRED

1

នេ ត្តមខងេជង
អគរេលខ ២០ -េប ម វថិី្រពះនេ ត្តម 
ែកងផ្លូវេលខ ១១៨ សងក តផ់ រចស់ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ

2

នេ ត្តមខងតបូង
អគរេលខ២១៦ (អគរ យខុន) 
ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

3

អូ ពិំក 
ផទះេលខ២០១ ម វថិីហ ៉ រ លេនហ៍រុ 
សងក តផ់ រេដមគរ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនេពញ

4

េម៉េសទុង
ផទះេលខ១៨៧ អឺ០អឺ១ ម វថិីេម៉េសទុង 
សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រព១ ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនេំពញ

5

ផ រេហងលី
ផទះេលខ១២េហ ត ផ្លូវេលខ ២៧១ 
សងក តទឹ់កល្អក៣់ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនេំពញ

9
្រកុងេសៀម ប 
ផទះេលខ៣៨-៣៩-៤០ វថិី្រពះសីុវ ថ  
សងក ត់ ្វ យដងគុ ំ ្រកុងេសៀមេរៀប េខត្តេសៀមេរៀប

ទីតាំងមា៉សុីន ATM

1 គ េវ ល
ផ្លូវសេម្តចេតេជហុ៊នែសន ជធនីភនេំពញ

2
T&C សេម្តចប៉ន
ផទះេលខ៣៥-៣៧ ផ្លូវសេម្តចប៉ន (២១៤) 
ជធនីភនេំពញ

3

U-Care មតទ់េន្ល 
ផទះេលខ២០៧-២០៩ វថិី្រពះសីុសុវតថិ 
សងក តផ់ រក ្ត ល១ ខណ្ឌ ដូនេពញ 
ជធនីភនេំពញ

4 គរពណិជជកមម HSC (Linex) 
អគរេលខ៣៧ABCD ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ី
សងក តម់េនរមយ ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ

5
ប៊ុ ្ណ  ប៊ហី េនស េសនធរ័
អគេលខ១២៦ ម វថិី្រពះនេ ត្តម 
សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន  
ជធនីភនេំពញ

6

ស ្ឋ គរ  និងេភជនីយ ្ឋ ន Royal Inn
ផទះេលខ១២៨D៦-៧-8 ម វថិីសេម្តចសុធរស 
សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនេំពញ

7
Brown Coffee មតទ់េន្ល 
ផទះេលខ១ ផ្លូវ៩៨ ែកងវថិី្រពះសីុសុវតថិ 
ជធនីភនេំពញ

8
U-Care កមពុជេ្រកម
ផទះេលខ៨៤៤E០ ផ្លូវ១២៨ សងក តទ់ឹកល្អក១់ 
ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

9
វទិយ ថ ន ELT
ផទះេលខNo.22A ផ្លូវ២៧៣ សងក តបឹ់ងកកទី់១ 
ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

10
ក្លឹប ត្់របណ The Place
ផទះេលខ១២៩ ផ្លូវ៥១ សងក តបឹ់ងេកងកង១ 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 

11
ផ រ Angkor Mini Mart (េខត្តេសៀម ប)
វថីិ្រពះសីុវ ថ  សងក ត់ ្វ យដងគុ ំ ្រកុងេសៀមេរៀប 
េខត្តេសៀមេរៀប

12
TK Avenue
អគរេលខ៣០ ផ្លូវ៣១៥ ែកងផ្លូវ៥១៦ 
សងក តបឹ់កកក១់  ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

13

ផ រទំេនបអីុអន
េ្រកយ ង Adidas ផ រទំេនបអីុអន 
អគរេលខ១៣២ ម វថិីសេម្តចសុធរស 
សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន 
ជធនភនេំពញ

14
ផ រទំេនបសទឹងមនជយ័
អគរលខ៦A ម វថិីសេម្តចមុនីេរត៉ 
សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ 
ជធនីភនេំពញ

15

េពធិ៍ចិនតុង
ផទះេលខ៧A ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ី
សងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ 
ជធនីភនេំពញ

16
Toy Center
អគរេលខ៣០ ម វថិី្រពះមុនីវង  
សងក ត្់រសះចក ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ

17
ស ្ឋ គរ Central (េខត្ត្រពះសីហនុ)៖ 
ផ្លូវ២៣តុ  សងក តេ់លខ២ ្រកុង្រពះសីហនុ 
េខត្ត្រពះសីហនុ 
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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 252 6749

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 : 662 657 3333

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 : 973 17 567 111

Fax : 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.
#16-00

Singapore Land Tower

50 Raffl es Place 048623, Singapore 

Tel : 65 6225 1228

Fax : 65 6225 1522

Website: www.cimb.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 7LY

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
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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 7LY

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, Sindhorn Tower 2, 2nd, 3rd Floor

and Sindhorn Tower 3, 12th Floor, Wireless Road, 

Lumpini

Pathumwan, Bangkok 10330

Tel :  66 2841 9000

Fax :  66 2841 9090

Website : www.cimbsecurities.com

CIMB SECURITIES (USA), INC.
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 Saemunan-ro

Jongno-gu

Seoul 110-700, South Korea

Tel : 822 6730 6000

Fax : 822 6730 6182

Website: www.cimb.com

CIMB VINASHIN SECURITIES LLC
90 Pasteur, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:  848-3914-6939

Fax: 848-3821-1806

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 LIMITED, 
TAIWAN BRANCH 
76F-1, 101 Tower Building

No. 7, Xin Yi Rd, 

Sec. 5, Taipei 11049,

Taiwan, R.O.C 

Tel: 886 2 8729 8388

Fax: 886 2 8729 8338

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 HOWDEN INSURANCE 
BROKERS SDN. BHD.
(FORMERLY KNOWN AS 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.
Level 26, 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-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 

Websites: www.cimb-principal.com.my

                 www.cimb-principalislamic.com

CIMB-Principal Asset Management 
Company Limited
44, CIMB Thai Building, 16th Floor

Langsuan Road Lumpini, Pathumwan 

Bangkok 10330

Thailand

Tel : 662 686 9595

Fax : 662 686 9500

Website : www.cimb-principal.co.th

PT CIMB-Principal Asset Management
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor

Jl. Jend. Sudirman, No. 28 

Jakarta Pusat 10210

Indonesia

Tel : 6221 5790 1581

Fax : 6221 5790 1582

Website : www.cimb-principal.co.id
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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 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 8899

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 : 94 11 234 8888

Fax : 94 11 244 1801

Website : www.cimb.com

CIMB ADVISORY TAIWAN LIMITED
76F-1, 101 Tower Building

No. 7, Xin Yi Rd, 

Sec. 5, Taipei 

Taiwan

Tel: 886 2 8729 8398

Fax: 886 2 8729 8397

Website: www.cimb.com



www.cimbbank.com.kh
ធនាគារ សុីអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី
២០ េប ម វថិី្រពះនេ ត្តម 
ែកងផ្លូវ ១១៨ សងក តផ់ រចស់ 

ជធនីភនេំពញ 
១២២០៣ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ


