
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០១៧

ការពង្រីកវត្តមាន
យើងបានប្តូរការិយាល័យកណ្ត្រលទៅកាន់អគារ
Exchange Squareដ្រលជាអគារពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារកម្រតិ
ខ្ពស់នៅចំកណ្ត្រលរាជធានីភ្នំព្រញហើយយើងបាន
សម្ព្រធសាខាថ្មីក្នុងតំបន់ទឹកថ្ល្រ។

ទំព័រ១០ ទំព័រ១២ទំព័រ១១

ភាពច្ន្រប្រឌិត លើផលិតផល
យើងបន្តរក្រសាភាពឈានមុខគ្រន្រភាពច្ន្រប្រឌិតលើផលិតផល
ដោយបានសម្ព្រធនូវផលិតផលHomeProដ្រលជាឥណទាន
គ្រហដា្ឋ្រនដំបូងគ្រក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាភា្ជ្រប់មកជាមួយស្រវាធានា
រា៉្រប់រងអាយុជីវិតសម្រ្រប់អតិថិជន។

កំណើនទ្រព្រយសកម្មរឹងមាំ
កំណើនផ្ន្រកឥណទានរបស់ធនាគារទាំងមូលចំនួន៣២%
ដោយមានការរួមចំណ្រកពីស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលជាមួយនឹង
អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការក្នុងកម្រិត០,២២%

កាតាលីករ
អាសា៊្រន







០២០១

០៥

០៨ សាវតារធនាគារ

០៩ ការប្ត្រជា្ញ្រលើគុណភាពស្រវាកម្មនិងឧត្តមភាព

០៩ តម្ល្រស្នូលរបស់សា្ថ្រប័ន

១០ សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគារ

១១ សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនម្រ

១២ ការពិនិត្រយមើលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

៦៦ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៧៤ ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនរួម

៧៨ គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច

ប្រវត្តសិង្ខ្របរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង

១៦ ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

១៧ ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

១៨ ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

១៩ ធនធានសាជីវកម្ម

២០ ទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនង

២១ យុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២២ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

២៤ បច្ច្រកវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ

២៥ រតនាគារ

២៦ សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

២៧ បទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជន

២៨ សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

២៩ នីតិកម្មនិងប្រតិបត្តិតាម

ផ្ន្រកខាងក្នុង



០៣ ០៤

០៦ ០៧
៨៦ របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៨៧ របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ

៨៨ តារាងតុល្រយការ

៨៩ របាយការណ៍លទ្ធផល

៩០ របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

៩១ របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់

៩២ កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១១២ ឧបសម្ព័ន្ធ៖កំណត់សមា្គ្រល់ស្តីពីតម្រូវការតាមប្រកាស

 របស់ធនាគារកណ្ត្រល

១២២បណ្ត្រញធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី

១២៤បណ្ត្រញសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ

៣២ ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ

៤០ របាយការណ៍គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

៤២ ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

៤៥ រចនាសម្ព័ន្ធន្រការគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនម្រ

៤៥ រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

៤៦ របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ

៥០ ព្រិត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៥៨ ការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន

អភិបាលកិច្ចធនាគារ ព្រតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នងុ
សារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បណ្ត្រញរបស់ធនាគារ

ន្ររបាយការណ៍





០៨ សាវតារធនាគារ

០៩ ការប្ត្រជា្ញ្រលើគុណភាពស្រវាកម្មនិងឧត្តមភាព

០៩ តម្ល្រស្នូលរបស់សា្ថ្រប័ន

១០ សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគារ

១១ សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនម្រ

១២ ការពិនិត្រយមើលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ទិដ្ឋភាពទូទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ



 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្រសារប្រទ្រសកម្ពុជានៅថ្ង្រទី១៩

ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១០ដោយបានបើកដំណើរការសាខាធនាគារពាណិជ្ជទី១នៅចំកណ្ត្រលរាជធានីភ្នំព្រញ។

រហូតមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះធនាគារមានសាខាចំនួន១៣កន្ល្រងជាមួយនឹងមា៉្រសុីនដាក់ប្រ្រក់១០កន្ល្រង

មា៉្រសុីនដាក់មូលប្របទានបត្រ១០កន្ល្រងនិងមា៉្រសុីនអ្រធីអិម៣២កន្ល្រងនៅក្នុងខ្រត្តនិងរាជធានីសំខាន់ៗ

ចំនួនប្រ្រំន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជារួមមានរាជធានីភ្នំព្រញខ្រត្តសៀមរាបខ្រត្តព្រះសីហនុខ្រត្តបាត់ដំបង

និងខ្រត្តកំពង់ចាម។

 បច្ចបុ្របន្នន្រះធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុកំពុងបម្រើស្រវាកម្មនិងផ្តល់ផលិតផលធនាគារជូនដល់

អតិថិជនប្រមាណ២៦.០០០នាក់ដ្រលរួមមានទាំងអតិថិជនជាបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុន។ដើម្របីឆ្លើយតបទៅ

នឹងតម្រវូការកើនឡើងរបស់ចំនួនអតិថិជននៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាធនាគារមានផ្តល់ជូនស្រវាកម្មនិងផលិតផល

ធនាគារដ៏ទូលំទូលាយរួមមានស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងស្រវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការផងដ្ររ។

 គិតត្រឹមខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីមាននិយោជិតជាង៣០០នាក់ដ្រលមាន

បទពិសោធន៍និងជំនាញផ្រស្រងៗគា្ន្រទំាងក្នងុវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាវិស័យផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររ។

ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាបានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នងុការកសាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថឲុ្រយរឹងមំា

និងយូរអង្វ្រងមួយសម្រ្រប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយនឹងបន្តព្រយាយាមបង្កើតឱកាសនិងគុណតម្ល្រតាមរយៈ

ផលិតផលនិងស្រវាកម្មថ្មីៗ ដ្រលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់។ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុមានមទនភាព

ក្រ្រល្រងដោយសារត្រយើងមិនត្រមឹត្រជាអ្នកបម្រើស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុ៉ុណ្ណ្រះទ្របុ៉ន្ត្រថ្រមទំាងជាដ្រគូអាជីវកម្ម

ដ៏ល្អមួយរបស់អតិថិជនផងដ្ររក្នុងការគាំទ្រពួកគ្រឲ្រយធ្វើការសម្រ្រចចិត្តត្រឹមត្រូវលើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងការ

វិនិយោគ។ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីគឺជាសាខារបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

 សីុអាយអិមបី៊គ្របុគឺជាធនាគារសកលឈានមុខគ្រមួយក្នងុតំបន់អាស៊ា្រននិងជាដ្រគូប្រកឹ្រសាសាជីវកម្ម

ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់។សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបក៏នាំមុខគ្រក្នុងពិភពលោកលើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុឥសា្ល្រមផងដ្ររ។

 សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបមានទីសា្ន្រក់ការកណ្ត្រលនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុីហើយមានផ្តល់

ស្រវាកម្មធនាគារពាណិជ្ជធនាគារវិនិយោគធនាគារឥសា្ល្រមនិងស្រវាកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្រយធន។សុីអាយអិមប៊ី

គ្របុគឺស្ថតិក្នងុលំដាប់ល្រខ៥នៅអាសីុអាគ្ន្រយ៍បើគិតលើទ្រព្រយសកម្មនៅចុងឆ្ន្រ២ំ០១៧ដ្រលមានបុគ្គលិក

ជាង៣៨.០០០នាក់និងអតិថិជនប្រហ្រល១៣,៥លាននាក់។

 សីុអាយអិមបី៊គ្របុហូលឌីងបី៊ហាដត្រវូបានចុះបញ្ជនីៅលើទីផ្រសារភាគហុ៊នបូ៊រសាម៉ា្រឡ្រសីុ(Bursa

Malaysia)តាំងពីឆ្ន្រំ១៩៨៧ជាមួយតម្ល្រលើទីផ្រសារភាគហ៊ុន៦០,៣ពាន់លានរីងហ្គីតមា៉្រឡ្រសុីបើគិត

ត្រឹមទីថ្ង្រ៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧។ទ្រព្រយសរុបគិតត្រឹមចុងឆ្ន្រំ២០១៧មានចំនួន៥០៦,៥ពាន់លានរីងហ្គីត

ម៉ា្រឡ្រសីុជាមួយប្រ្រក់បម្រងុរបស់ភាគហុ៊និកសរុបចំនួន៤៨,២ពាន់លានរីងហ្គតីម៉ា្រឡ្រសីុហើយទ្រព្រយសរុប

ស្ថតិក្រ្រមការគ្រប់គ្រងមានចំនួន១០២,៩ពាន់លានរីងហ្គតីម៉ា្រឡ្រសីុ។គិតត្រមឹចុងឆ្ន្រ២ំ០១៧ភាគហុ៊និក

ដ្រលមានភាគហ៊ុនច្រើនបំផុតគឺKhazanah Nasionalដ្រលមាន២៧,២៧%ន្រភាគហ៊ុនសរុប។ប្រ្រក់

បម្រងុសម្រ្រប់បុគ្គលិក(EPF)មានចំនួន១៤,៤០%និងKumpulan Wang Persaraan(Diperbadankan)

មានចំនួន៦,១៥%។

សាវតារធនាគារ
អំពីធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី អំពីសុីអាយអិមប៊ីគ្រុប

ទិដ្ឋភាពទូទៅ | សាវតារធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

០៨



យើងខិតខំបំព្រញការងារយ៉ា្រងសកម្ម

ដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់

សម្រ្រប់អតិថិជនបុគ្គលិក

និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

យើងផ្តល់អំណចនិងតម្រង់ទិស

ដល់បុគ្គលិកឲ្រយមានគំនិតច្ន្រប្រឌិត

និងផ្តល់គុណតម្ល្រដល់សា្ថ្រប័ន

ក៏ដូចជាសហគមន៍ដ្រលគាត់

បម្រើជូនផងដ្ររ។

វត្តមានរបស់យើងគឺដើម្របីបម្រើ

អតិថិជនព្រមទំាងផ្តល់ជូនស្រវាកម្ម

និងផលិតផលទាំងឡាយណ

ដ្រលអតិថិជនយល់និងឲ្រយតម្ល្រ។

យើងគោរពវប្របធម៌ផ្រស្រងៗគា្ន្រ

និងផ្តល់គុណតម្ល្រលើទស្រសនវិស័យ

ខុសៗគា្ន្រហើយយើងយល់ឃើញថ

ភាពចម្រះុគា្ន្រគឺជាប្រភពន្រកមា្ល្រងំ។

យើងបំព្រញការងារទំាងអស់ដោយ

ភាពសោ្ម្រះត្រង់ប្រកបដោយការ

គោរពនិងមានវិជា្ជ្រជីវៈច្របាស់លាស់

ពីព្រ្រះសុចរិតភាពគឺជាគុណតម្ល្រ

ស្នលូរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុ។

ការផ្ត្រតការយក
ចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន

កមា្ល្រំងចម្រុះ សុចរិតភាព

សមិទ្ធផលខ្ពស់
ការផ្តល់លទ្ធភាព
ដល់បុគ្គលិក

តម្ល្រស្នូលរបស់សា្ថ្រប័ន

បម្រើស្រវាកម្មអតិថិជន
ដោយកាត់បន្ថយរយៈព្រលរង់ចាំ

មិនលើសពី៥នាទី

ផ្ត្រតទៅលើដំណះស្រ្រយ
សម្រ្រប់អតិថិជន

 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីគឺជាក្រុមហ៊ុនដ្រលផ្ត្រតលើការដឹកនាំរបស់មនុស្រស។នៅធនាគារ

សុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីអ្វីដ្រលយើងផ្ត្រតជាសំខាន់នោះគឺការផ្តល់ស្រវាដល់អតិថិជនឬក៏គាំទ្រដល់អ្នក

ដ្រលផ្តល់ស្រវាកម្មដល់អតិថិជន។

 តាំងពីដើមរៀងមកអតិថិជនគឺជាចំណុចស្នូលន្រគ្រប់ការងារទាំងអស់ដ្រលយើងបានធ្វើ។គុណតម្ល្រ

ស្នលូទី១របស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុគឺយើងផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន។វត្តមានរបស់

ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីគឺដើម្របីអតិថិជនហើយយើងផ្តល់ផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ្រលអតិថិជន

យល់និងផ្តល់តម្ល្រឲ្រយ។

 យើងក៏ផ្ត្រតសំខាន់ដូចគា្ន្រផងដ្ររទៅលើគុណតម្ល្រស្នូលចំនួន៤ផ្រស្រងទៀតរួមមានសមិទ្ធផលខ្ពស់

ការផ្តល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលិកកមា្ល្រងំចម្រះុនិងសុចរិតភាព។យើងជឿជាក់ថការរួមបញ្ចលូគា្ន្រន្រគុណតម្ល្រ

ស្នូលទាំងអស់ន្រះទៅលើអ្វីគ្រប់យា៉្រងដ្រលយើងធ្វើនឹងបង្កើតនូវគុណតម្ល្រយូរអង្វ្រងមិនត្រឹមត្រសម្រ្រប់

អតិថិជនប៉ុណ្ណ្រះទ្រត្រថ្រមទាំងសម្រ្រប់បុគ្គលិកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងផងដ្ររ។

 ដើម្របីសម្រ្រចបានគោលដៅស្រវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ច្រះធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានកំណត់

គោលការណ៍ន្រស្រវាកម្មអតិថិជនរបស់ខ្លនួដើម្របីផ្តល់ស្រវាកម្មល្អប្រសើរជូនដល់អតិថិជន។គ្រប់ព្រលវ្រលា

ទាំងអស់យើងនឹង៖

នៅធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី

អតិថិជន គឺជាអ្វីដ្រលយើងផ្ត្រតការយកចិត្តទ៊កដាក់ខ្ល្រំងបំផ៊ត។

ធ្វើគារវកិច្ចអតិថិជន
ដោយការសំពះ

ផ្តល់ស្រវាកម្មភា្ជ្រប់
ជាមួយនឹងសា្ន្រមញញឹម

ការប្ត្រជា្ញ្រលើគុណភាពស្រវាកម្មនិងឧត្តមភាព

ទិដ្ឋភាពទូទៅ | ការប្ត្រជា្ញ្រលើគ៊ណភាពស្រវាកម្ម និងឧត្តមភាព / តម្ល្រស្នូលរបស់សា្ថ្រប័ន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

០៩



សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគារ
 ២០១៧គឺជាឆ្ន្រដ៏ំវិស្រសវិសាលមួយសម្រ្រប់ព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុាដោយបានកត់ត្រ្រកំណើនផលិតផល

ក្នងុស្រកុសរុបប្រមាណ៧%ដ្រលជាកំណើនយ៉ា្រងល្អប្រសើរក្នងុរយៈព្រល៧ឆ្ន្រជំាប់គា្ន្រ។ធនាគារពិភពលោក

បានប៉ា្រន់សា្ម្រនថទំហំផលិតផលក្នងុស្រកុសរុបរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុានឹងបន្តកើនឡើង៧%ក្នងុមួយឆ្ន្រំសម្រ្រប់

រយៈព្រលមធ្រយមហើយបើនិនា្ន្រការកំណើនន្រះនៅត្របន្តទៅមុខបានល្អស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសកម្ពជុានឹងកើនឡើង

ទំហំទ្វ្ររដងក្នុងរយៈព្រលរៀងរាល់១០ឆ្ន្រំម្តង។

 ជំហានលូតលាស់យូរអង្វ្រងដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុងរីករាយនឹងភាពរីកចម្រើនន្រះបានរំលឹកដល់

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ន្រប្រទ្រសជិតខាងរួមមានប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុសិង្ហបុរីនិងថ្រជាដើមដ្រលធា្ល្រប់

បានឆ្លងកាត់ក្នុងអំឡុងទសវត្រសរ៍ទី៨០ដល់៩០។បើពិនិត្រយឲ្រយដិតដល់ទៅយើងបានឃើញភាពរីកចម្រើន

ស្របគា្ន្រជាច្រើនជាពិស្រសក្នុងវិស័យផលិតកម្មដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រ្រចបានកតា្ត្រប្រហាក់ប្រហ្រលគា្ន្រ

រួមមានចំនួនប្រជាជនវ័យក្ម្រងនិងសកម្មថ្ល្រឈ្នលួប្រកួតប្រជ្រងនិងហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធល្អប្រសើរ។ដោយមាន

ការរួមចំណ្រកយា៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រពីវិស័យសម្លៀកបំពាក់និងស្រប្រកជើងនាព្រលបច្ចុប្របន្នសងា្វ្រក់ផលិតកម្មរបស់

បបទទសកម្ពុជាទទួលបានអត្ថបបទយាជន៍ពីការទធ្វើពិពិធកម្មបនន្ថមទទៀតនិងសកម្មភាពបបកបទដាយគុណតមម្ល

ដ្រលបន្តទៅមុខជានិច្ច។

 សុទិដ្ឋនិិយមរបស់យើងសម្រ្រប់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាត្រវូបានបងា្ហ្រញតាមរយៈលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថដ៏ុល្អប្រសើរ

របស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៧។សរុបមកក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ឥណទាន

របស់ធនាគារបានកើនឡើង៣២%និងប្រ្រក់បញ្ញើបានកើនឡើង៥៥%បើធៀបនឹងឆ្ន្រ២ំ០១៦ខណៈដ្រល

កំណើនក្នងុវិស័យធនាគារទំាងមូលសម្រ្រប់ឥណទានមានកំណើន១៧%និងប្រ្រក់បញ្ញើមានកំណើន២៣%។

មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះយើងសម្រ្រចបាននូវការរក្រសាអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការស្ទើរត្រស្មើសូន្រយក្នុងកម្រិត

០,២២%បើធៀបនឹងវិស័យធនាគារទំាងមូលមានកម្រតិរហូតល់២,៣%។ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧កំណើនដ៏រឹងមំា

រួមទាំងកម្រិតបាត់បង់ឥណទានតិចតួចបានជម្រុញឲ្រយធនាគារសុីអាយអិមប៊ីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រ្រច

បានលទ្ធផលល្អបំផុតលើប្រ្រក់ចំណូលមុនកាត់ពន្ធក្នុងចំនួនទឹកប្រ្រក់១០លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 ស្របព្រលដ្រលយើងអបអរសាទរដល់សមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧យើងនឹងបន្ត

ពង្រងឹមូលដា្ឋ្រនគ្រះឹរបស់ធនាគារបន្ថ្រមទៀត។ខ្ញុមំានក្តសីោមនស្រសរីករាយដ្រលមូលដា្ឋ្រនគ្រះឹរបស់ធនាគារ

សុីអាយអិមប៊ីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាបន្តភាពរីកចម្រើនពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំដោយអនុបាតសន្ទនីយភាពរបស់

ធនាគារគឺស្ថតិក្នងុកម្រតិ១០២%គិតត្រមឹចុងខ្រធ្នូក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧ហើយអនុបាតឥណទានធៀបនឹងប្រ្រក់បញ្ញើ

ដ្រលជាចំណុចវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ធនាគារសម្រ្រប់កំណើនឥណទានដោយខ្លួនឯងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

គឺស្ថតិក្នងុកម្រតិល្អប្រសើរ៧៤%បើធៀបនឹងវិស័យធនាគារទំាងមូលជាមធ្រយមមានកម្រតិ៩៨%។សមិទ្ធផល

ហិរញ្ញវត្ថុល្អឥតខ្ច្រះរបស់យើងន្រះបានជួយឲ្រយធនាគារកត់ត្រ្រប្រ្រក់ចំណូលរឹងមាំដោយច្របាច់បញ្ចូលគា្ន

ជាមួយការបញ្ចលូដើមទុន៦,២លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកពីសីុអាយអិមបី៊គ្របុដ្រលត្រវូបានបញ្ចប់ក្នងុខ្រមករា
ឆ្ន្រ២ំ០១៨ដ្រលបានបង្កើនអនុបាតដើមទុនរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាក្នងុកម្រតិ១៨%
ដ្រលលើសពីតម្រូវការបទប្របញ្ញត្តិ១៥%។

 ក្រ្រពីមូលដា្ឋ្រនគ្រះឹហិរញ្ញវត្ថដ៏ុរឹងមំារបស់ខ្លនួធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាក៏យកចិត្តទុកដាក់
ខ្ពស់ផងដ្ររលើការអភិវឌ្រឍសសរគ្រះឹសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតដូចជាផ្ន្រកធនធានមនុស្រស។នៅពាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រំ

២០១៧ធនាគារបានរៀបចំកម្មវិធីជួបជំុបុគ្គលិកប្រចំាឆ្ន្រំក្រ្រមប្រធានបទ«យើងអបអរសាទរដល់ធនធាន

មនុស្រសដ៏អសា្ច្ររ្រយរបស់យើង»។ន្រះបានឆ្លុះបញ្ច្រំងយា៉្រងពិតប្រ្រកដពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ធនាគារ
ទៅដល់និយោជិតទំាងអស់ដ្រលជាធនធានដ៏មានតម្ល្របំផុត។អស់រយៈព្រលច្រើនឆ្ន្រកំន្លងទៅន្រះធនាគារ
សីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាបានវិនិយោគគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់លើការពង្រងឹសមត្ថភាពបុគ្គលិកគ្រប់កម្រតិ។
បច្ចុប្របន្នន្រះយើងមានមទនភាពក្រ្រល្រងដ្រលបុគ្គលិកជាង៩៩%រួមទាំងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនិង
គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់យើងគឺជាជនជាតិខ្ម្ររ។បន្ថ្រមពីលើការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលសមត្ថភាព
បុគ្គលិកជាច្រើនទំាងលើចំណ្រះដឹងនិងជំនាញការងារអនុវត្តន៍យើងបានផ្ល្រស់ប្តរូការិយាល័យកណ្ត្រលរបស់
ធនាគារទៅកាន់អគារ Exchange Squareដ្រលជាអគារស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់ស្ថិតក្នុងកណ្ត្រលរាជធានី
ភ្នំព្រញដើម្របីផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារល្អបំផុតមួយសម្រ្រប់បុគ្គលិករបស់យើង។

 កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រ្រងរបស់យើងក្នងុការងារទំនួលខុសត្រវូសង្គមត្រវូបានបន្តលើកកម្ពស់ដោយយើងនំា
យកការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តពីគម្រ្រងទំនួលខុសត្រវូសង្គមរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុដ្រលបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់
មនុស្រសជាង៣លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាសា៊្រន។ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
បានដឹកនាំគម្រ្រងមួយដើម្របីលើកកម្ពស់អនាម័យនៅសាសាបឋមសិក្រសាពង្រក្នុងខ្រត្តសៀមរាប។ដោយ
យល់ដឹងថអនាម័យមិនល្អអាចជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពសិស្រសានុសិស្រសដ្រលរំខានដល់លទ្ធផលសិក្រសា

របស់ពួកគ្រយើងបានដាក់ឈ្ម្រះគម្រ្រងរបស់យើងថ«កុមារមានអនាម័យប្រ្រជា្ញ្រឆ្ល្រតវ្រ»។ក្រ្រពីការបរិចា្ច្រគ
ឧបករណ៍អនាម័យនិងសមា្ភ្ររៈសិក្រសាបុគ្គលិករបស់យើងបានរួមចំណ្រកបង្កើតទីតាំងលាងដ្រកុមារជាមួយ
នឹងធុងស្តុកទឹកមួយក្នុងសាលាផងដ្ររ។

 ជាផ្ន្រកមួយរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាបានចូលរួមក្នងុគម្រ្រង
ថ្ន្រក់តំបន់មួយចំនួនរួមមានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អាសា៊្រនរបស់សុីអាយអិមប៊ីដ្រលផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍
ព្រញល្រញដល់និស្រសិតខ្ម្ររក្នងុការបន្តថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រនៅតាមសាកលវិទ្រយាល័យល្របីឈ្ម្រះនៅលើពិភពលោក។
យើងសង្រឃឹមថនិស្រសិតខ្ម្ររកាន់ត្រច្រើនទៀតនឹងដាក់ពាក្រយស្នើសុំអាហារូបករណ៍ថ្ន្រក់តំបន់ដ៏មានតម្ល្រន្រះ
ហើយចូលរួមជាមួយនឹងយុវត្តីងួនពញ្ញ្រនាតដ្រលទទួលបានអាហារូបករណ៍ន្រះក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៥។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះ
យើងបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហុ៊នសីុអាយអិមបី៊ប្រចំាតំបន់អាស៊ា្រនក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាហើយយើង
ពិតជាមានមទនភាពក្រ្រល្រងដ្រលក្រុមជើងឯកតំណងប្រទ្រសកម្ពុជាមកពីសាកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា
ទទួលបានចំណត់ថ្ន្រក់ល្រខ៣នៅវគ្គផ្ត្រច់ព្រ័ត្រថ្ន្រក់តំបន់ក្នុងទីក្រុងចាកាតាដ្រលមានក្រុមប្រកួតប្រជ្រង
មកពី៦ប្រទ្រសក្នងុតំបន់អាស៊ា្រនដើម្របីដណ្តើមជើកឯកថ្ន្រក់តំបន់ដោយឆ្លងកាត់រយៈព្រលប្រកួតជាង៣០ថ្ង្រ។

 ជាការពិតណស់ទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាជាមួយនឹងសីុអាយអិមបី៊គ្របុ
បានផ្រសារភា្ជ្រប់គម្រ្រងថ្ន្រក់តំបន់និងគម្រូប្រតិបត្តិការ។បុគ្គលិករបស់យើងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាបានធ្វើការ
យា៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដ្រគូអាជីវកម្មថ្ន្រក់តំបន់របស់ពួកគ្រដោយពឹងផ្អ្រកលើវត្តមានរបស់សុីអាយអិមប៊ី
នៅជុំវិញតំបន់អាសា៊្រនដើម្របីនាំយកភាពកាន់ត្រងាយស្រួលបណ្ត្រញទូលំទូលាយនិងឱកាសបន្ថ្រមទៀត
ទៅកាន់អតិថិជនទំាងអស់របស់យើង។យើងសង្រឃឹមថវិធីសាស្រ្តន្រការរួមបញ្ចលូគា្ន្ររវាងសមត្ថភាពការងារ
ក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់នឹងបន្តរក្រសាភាពខុសប្ល្រកពីគ្រខណៈដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួន
ក្នុងលំហូរវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់អាសា៊្រន។

 ជាចុងក្រ្រយតាងនាមឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីខ្ញុ ំសូមសម្ត្រង
ការដឹងគុណយា៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រចំពោះរាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានិងអតិថិជនទាំងអស់
របស់យើងដ្រលបានគាំទ្រមកលើធនាគារចាប់តាំងពីបើកដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្ន្រំ២០១០។ជាមួយគា្ន្រន្រះ
ខ្ញុំសូមថ្ល្រអំណរគុណដល់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគណៈគ្រប់គ្រងនិងគ្រួសាររបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី
ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាទំាងអស់សម្រ្រប់ការនំាយកឆ្ន្រដ៏ំជោគជ័យម្តងទៀតដ្រលយើងទំាងអស់គា្ន្រមានមទនភាព
ក្រ្រល្រង។ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំនូវឆ្ន្រំដ៏គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់មួយទៀតសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៨និងបន្តឆ្ព្រះទៅមុខកាន់ត្រ
ល្អប្រសើរសម្រ្រប់អនាគតយូរអង្វ្រងរបស់ធនាគារសុីអាយអិម៊បីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

Dato’ Shaarani Ibrahim
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ទិដ្ឋភាពទូទៅ | សារពីប្រធានក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១០



សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនម្រ

Tengku Dato’ Sri Zafrul Aziz
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនម្រន្រសុីអាយអិមប៊ីគ្រុប

 សម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៧ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានជម្រញុសន្ទះុយ៉ា្រងរឹងមំាបំផុតគិតចាប់តំាងពីដើមទសវត្រសរ៍មក។

រីឯភាពរីកចម្រើននិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាសកលមានការកើនឡើងផងដ្ររ។ទំាងក្នងុប្រទ្រសដ្រលមាន

ស្រដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្រឍនិងកំពុងអភិវឌ្រឍទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់បានកើនឡើងស្របព្រលដ្រលផលិតកម្ម

ឧស្រសាហកម្មកាន់ត្រមមាញឹកហើយភាពគា្ម្រនការងារធ្វើបានធា្ល្រក់ចុះ។តម្ល្រលើទំនិញថមពលបានងើបឡើងវិញ

ស្របតាមតម្រូវការថ្ររនិងការកំពុងធា្ល្រក់ចុះន្របញ្ជីសារពើភណ្ឌ។ទោះបីជាមានភាពមិនប្រ្រកដប្រជាមកពី

គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីTrumpនិងហានិភ័យភូមិសាស្រ្តនយោបាយនៅលើឧបទ្វីប

កូរ៉្រក៏ដោយទីផ្រសារទូទាំងពិភពលោកមានការប្រ្រប្រួលក្នុងកម្រិតទាបប៉ុណ្ណ្រះ។ងាកមកក្នុងតំបន់ប្រទ្រស

សមាជិកអាស៊ា្រននៅត្រទទួលបានកំណើនរឹងមំាផ្អ្រកលើសន្ទះុន្រការនំាច្រញនិងភាពល្អប្រសើរន្រផលិតកម្ម។

 ជាការពិតណស់យើងរក្រសាបានកំណើនល្អប្រសើរដ្រលបានរួមចំណ្រកដោយការបន្តសន្ទះុន្រស្រដ្ឋកិច្ច

ប្រទ្រសកម្ពុជាជាមួយនឹងកំណើនប្រមាណ៧%ក្នុងមួយឆ្ន្រំសម្រ្រប់រយៈព្រល៧ឆ្ន្រំជាប់គា្ន្រដ្រលន្រះគឺជា

គន្លងបទពិសោធន៍ន្រការកា្ល្រយជា«ខា្ល្រអាសីុ»ក្នងុសតវត្រសរ៍កន្លងទៅ។តាមរយៈការជម្រញុពីវិស័យទ្រសចរណ៍

យ៉ា្រងរឹងមំាការលើកកម្ពស់សារពើពន្ធក៏ដូចជាកំណើនល្អប្រសើរលើផ្ន្រកសំណង់និងវាយនភណ្ឌប្រទ្រស

កម្ពុជាគឺស្ថិតទៅទលើបរិបទមនការផ្ល្រស់ប្តូរទសដ្ឋកិច្ចបសទដៀងគា្ន្រទនះនដរ។ជាមួយនឹងកតា្ត្របបជាជននដលមាន

អាយុជាមធ្រយម២៥ឆ្ន្រំប្រទ្រសកម្ពជុាគឺជាប្រទ្រសដ្រលមានចំនួនប្រជាជនវ័យក្ម្រងច្រើនបំផុតមួយក្នងុតំបន់

អាស៊ា្រន។ប្រទ្រសកម្ពជុាក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគំនិតផ្តចួផ្តើមរបស់ប្រទ្រសចិន«វិថីមួយខ្រស្រក្រវ៉ា្រត់មួយ»

ផងនដរ។

 សុទិដ្ឋនិិយមផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចន្រះបានឆ្លះុបញ្ច្រងំតាមរយៈលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុ

ប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលសម្រ្រចបានសមិទ្ធផលល្អបំផុតមួយក្នងុចំណមក្រមុហុ៊នបុត្រសម្ពន័្ធរបស់សីុអាយអិមបី៊

គ្របុក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧។ឥណទានរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊មានទំហំរហូតដល់ប្រមាណ១០០លានដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកឬកើនឡើង៣២%បើធៀបនឹងឆ្ន្រមុំនដ្រលជាកំណើនប្រចំាឆ្ន្រខំ្ពស់បំផុតចាប់តំាងពីការបើកដំណើរ

ការដំបូងក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១០។តាមរយៈអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការត្រមឹត្រ០,២២%ធនាគារសីុអាយអិមបី៊

បានកត់ត្រ្រឆ្ន្រជំោគជ័យបំផុតរបស់ខ្លនួជាមួយនឹងប្រ្រក់ចំណូលមុនកាត់ពន្ធចំនួន១០លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រ្រងដើម្របីពង្រងឹស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្មបាននំាឲ្រយយើងសម្រ្រចបានកំណើនឥណទាន

សុទ្ធប្រមាណ៤០%សម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៧។ម្រយ៉ា្រងវិញទៀតស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គលរបស់យើងសម្រ្រចបាន

សន្ទះុកំណើនល្អប្រសើរលើប្រ្រក់បញ្ញើខណៈយើងនៅត្របន្តរក្រសាចំណ្រកទីផ្រសារយ៉ា្រងរឹងមំាលើផ្ន្រកឥណទាន

គ្រហដា្ឋ្រន។ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មតាមរយៈការរួមចំណ្រកពីបណ្ត្រញរបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបអាច

ប្រកួតប្រជ្រងនិងវាយលុកទីផ្រសារបានយ៉ា្រងល្អប្រសើរទំាងនៅក្នងុស្រកុនិងថ្ន្រក់តំបន់។សម្រ្រប់ដំណើរឆ្ព្រះ

ទៅមុខស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថនឹងមានកំណើនប្រមាណ៦,៩%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៨។

ក្នុងរយៈព្រលមធ្រយមយើងជឿជាក់ថស្ថ្ររភាពន្រស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថ្រម

ទៀតតាមរយៈកំណ្រទម្រង់រចនាសម្ពន័្ធនិងការបន្តលំហូរចូលន្រការវិនិយោគពីបរទ្រស។ជាមួយនឹងមូលដា្ឋ្រន

គ្រះឹកាន់ត្ររឹងមំារបស់ធនាគារសីុអាយអីមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាអនុបាតផលធៀបឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើ

ល្អប្រសើរការគ្រប់គ្រងគុណភាពទ្រព្រយសកម្មនិងអនុបាតផលធៀបទាបចំណយនិងចំណូលទាបធនាគារ

សីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាអាចកំណត់គោលដៅបានយ៉ា្រងល្អនិងជាក់លាក់ក្នងុការរក្រសាភាពខា្ល្រងំរបស់ខ្លនួ

ជាថ្មមី្តងទៀត។ធនាគារសីុអាយអិមបី៊នឹងបន្តនំាយកចំណ្រះជំនាញបណ្ត្រញក្នងុតំបន់យ៉ា្រងទូលំទូលាយនិង

គម្រូប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ល្អប្រសើររបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

 ជាទីបញ្ចប់តាងនាមឲ្រយសីុអាយអិមបី៊គ្របុខ្ញុសូំមសម្ត្រងការដឹងគុណយ៉ា្រងជ្រ្រលជ្រ្រដល់រាជរដា្ឋ្រភិបាល

កម្ពុជានិងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាសម្រ្រប់ការបន្តជួយជ្រ្រមជ្រ្រងរហូតមក។ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររខ្ញុំសូមថ្ល្រង

អំណរគុណដល់ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងសមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលធនាគារអតិថិជននិងសហស្រវិក

របស់យើងទាំងអស់ក្នុងក្រុមការងារ#TeamCIMBដ្រលបន្តផ្តល់ការគាំទ្ររួមចំណ្រកយា៉្រងធំធ្រងទៅក្នុង

ភាពជោគជ័យរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ | សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រ៊មហ៊៊នម្រ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១១



ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(គិតជាពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

សន្ទស្រសន៍អតិផរណ

ការនាំច្រញ(គិតជាពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

ការនាំចូល(គិតជាពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស(គិតជាពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

ប្រ្រក់់បញ្ញើធនាគារពាណិជ្ជ(គិតជាពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

ឥណទានធនាគារពាណិជ្ជ(គិតជាពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

ទុនបម្រុងបរទ្រស(គិតជាពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

១៥,២%

៣,០%

៦,៥

៩,៥

១,៣

៧,៦

៧,៤

៣,៦

១៦,៧

៣,៩%

៨,០

១០,១

១,៥

៩,៧

៩,៣

៤,៧

១៨,២

១,២%

៨,៥

១១,៩

១,៨

១១,៤

១១,៧

៥,៧

២០,២

៣,០%

៩,៣

១២,៧

២,២

១៣,៨

១៤,១

៧,០

២២,២

២,៩%

១១,៤

១៤,០

២,៧

១៧,៤

១៦,៨

៩,១

សូចនាករស្រដ្ឋកិច្ច ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

 ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាបានបន្តរក្រសាកំណើនយ៉ា្រងរឹងមំាដោយមានការរួមចំណ្រកពីកំណើននំាច្រញ

និងលំហូរកើនឡើងន្រទុនវិនិយោគដោយផ្ទ្រល់ពីបរទ្រស។ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថ

មានកំណើន៦,៩%ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧ដ្រលធា្ល្រក់ចុះបន្តចិបើធៀបនឹងកំណើន៧%ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៦។ការនំាច្រញ

សម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលវាយនភណ្ឌដទ្រទៀតបានកើនឡើង១២%ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧បើធៀបនឹងឆ្ន្រមុំន។

ការនំាច្រញលើវិស័យកសិកម្មបានកត់ត្រ្រកំណើន១៧%សម្រ្រប់ផលិតផលអង្ករនិង៣០%សម្រ្រប់ផលិតផល

កៅសូ៊ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំាស់។វិស័យសំណង់បានបងា្ហ្រញសញ្ញ្រថមថយជាមួយកំណើន២២%

ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧។វិស័យទ្រសចរណ៍បានដើរតួនាទីយា៉្រងសំខាន់ជាមួយកំណើន១២%ស្របតាមកំណើន

ភ្ញៀវទ្រសចរក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧។អតិផរណគឺស្ថិតនៅកម្រិត២,៩%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ធា្ល្រក់ចុះបន្តិចពី៣,៩%

នាដំណច់ឆ្ន្រំ២០១៦។

 ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុសម្រ្រចបានលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនិងសមិទ្ធផលអាជីវកម្ម

ដ៏ល្អប្រសើរ។ជាមួយនឹងដំណើរការអាជីវកម្មរយៈព្រល៧ឆ្ន្រំកន្លងមកយើងបានកត់ត្រ្រកំណើនន្រប្រ្រក់

ចំណ្រញមុនកាត់ពន្ធរបស់ធនាគារក្នុងអត្រ្រ២៥%បើធៀបនឹងឆ្ន្រំមុនដ្រលជម្រុញដោយកំណើន២៦%

លើប្រ្រក់ចំណូលប្រតិបត្តកិារនិងការគ្រប់គ្រងចំណយបានល្អតាមរយៈការពង្រងឹអនុបាតផលធៀបចំណយ

និងចំណូលពីអត្រ្រ៥២%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៦មកត្រឹម៤៩%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះយើងមានក្តី

សោមនស្រសរីករាយដ្រលធនាគាររក្រសាបានអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការស្ទើរត្រសូន្រយក្នុងកម្រិត០,២២%

បើធៀបនឹងអាត្រ្រជាមធ្រយម២,៣%ក្នុងវិស័យធនាគារទាំងមូល។

 តារាងតុល្រយការរបស់ធនាគារមានកំណើនល្អប្រសើរក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧ដោយផ្ន្រកឥណទានកើនឡើង៣២%

និងប្រ្រក់បញ្ញើកើនឡើង៥៥%។អង្គភាពអាជីវកម្មផ្ន្រកឥណទានទំាងអស់សម្រ្រចបានលទ្ធផលយ៉ា្រងគាប់

ប្រសើរដោយបានកត់ត្រ្រកំណើនចំនួន៤១លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

៣៦លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនិង២០លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ស្រវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។ផ្ន្រកស្រវាកម្មធនាគារជាន់ខ្ពស់Preferredរបស់យើងបានរក្រសាការរួមចំណ្រកយា៉្រង

សំខាន់ទៅលើកំណើនប្រ្រក់បញ្ញើទំាងមូលរបស់ធនាគារដោយយើងបន្តផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងជាមួយ

នឹងបុព្វសិទ្ធិពិស្រសពីស្រវាកម្មធនាគាររបស់យើង។

 ឆ្ន្រំ២០១៧គឺជាឆ្ន្រំដ៏គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់មួយសម្រ្រប់ភាពច្ន្រប្រឌិតផ្ន្រកផលិតផលធនាគារ។យើងបាន

សម្ព្រធជាផ្លវូការនូវឥណទានរថយន្តឥណទានវិនិយោគគ្រហដា្ឋ្រនឥណទានក្រលម្អគ្រហដា្ឋ្រននិងស្រវាផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់ត្រល្រក្រ្រមក្នងុថ្ង្រត្រមួយទៅកាន់៥ប្រទ្រសក្នងុតំបន់អាស៊ា្រន។ជាពិស្រសយើងមានមទនភាពដ្រល

បានបង្កើតគម្រ្រងHomeProដ្រលជាកញ្ចប់ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនភា្ជ្រប់មកជាមួយនឹងស្រវាធានារា៉្រប់រង

អាយុជីវិតដោយឥតគិតថ្ល្រដល់អតិថិជនហើយHomeProរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុគឺជាប្រភ្រទ

ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនដំបូងគ្របង្អស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាផងដ្ររ។យើងជឿជាក់ថការឈានមុខគ្ររបស់

ធនាគារក្នងុការនំាយកជម្រើសផលិតផលដ៏សម្របូរប្របសម្រ្រប់ប្រជាជនកម្ពជុានឹងបង្កើតបានជាអត្ថប្រយោជន៍

យូរអង្វ្រងខណៈដ្រលអត្រ្រការប្រ្រក់ទាំងផ្ន្រកឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើអាចស្ថិតក្នុងស្តង់ដារថ្ន្រក់តំបន់

ហើយមុខងារនិងលក្ខណៈល្អប្រសើរន្រផលិតផលទំាងអស់ន្រះនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់សម្រ្រប់អតិថិជន

ទៀតផង។

 យើងបានបន្តវិនិយោគលើផ្ន្រកផលិតផលនិងស្រវាកម្មដោយបាននំាយកកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប(GFMS)ដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរហិរញ្ញវត្ថុរវាងសៀវភៅគណនីរបស់

ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាធនាគារសីុអាយអិមបី៊នៅកម្ពជុានិងសីុអាយអិមបី៊គ្របុហើយព្រមទំាងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

 គិតត្រឹមចុងឆ្ន្រំ២០១៧មានធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារឯកទ្រសចំនួន៥៤នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

បើធៀបទៅនឹងឆ្ន្រំ២០១៦មានចំនួន៥២។វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរក្រសាបានលំនឹងន្រភាពរីកចម្រើនជាមួយនឹង

កំណើនឥណទានថយចុះត្រឹម១៦,៨%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ធៀបនឹង១៨,៨%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៦។ក្រ្រពីន្រះ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនទទួលបានកំណើន២៣,៣%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ធៀបនឹង២១,០%ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៦

ដ្រលបានឆ្លុះបញ្ច្រំងអំពីលំហូរល្អប្រសើរនិងការបង្កើនទំនុកចិត្តទៅលើវិស័យធនាគារ។

ប្រភព:មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារពិភពលោកធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានិងធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី

ការពិនិត្រយមើលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
បរិយាកាសប្រតិបត្តិការឆ្ន្រំ២០១៧ លទ្ធផលប្រតិបត្តិការឆ្ន្រំ២០១៧

ទិដ្ឋភាពទូទៅ | ការពិនិត្រយមើលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការ របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១២



ប៊ុនយីន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ប្រព័ន្ធថតចម្លងទិន្នន័យជាក់ស្ត្រងរវាងប្រព័ន្ធទិន្នន័យបឋមនិងបម្រងុទុកដ្រលត្រវូបានក្រលម្អកាន់ត្រប្រសើរ

ទៅលើរយៈព្រលឆ្លើយតបក្នងុករណីមានការរំខានប្រតិបត្តកិារ។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះយើងបានសម្ព្រធជាផ្លវូការ

សាខាទី១៣នៅតំបន់ទឹកថ្ល្រក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញដើម្របីពង្រកីបណ្ត្រញសាខារបស់ធនាគារនិងបង្កើនមធ្រយាបាយ

ងាយស្រួលសម្រ្រប់អតិថិជនថ្មីៗនិងអតិថិជនដ្រលមានស្រ្រប់។

 ការអភិវឌ្រឍនិយោជិតគឺជាអាទិភាពចម្របងមួយរបស់ធនាគារ។ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧យើងបាននាំយកកម្មវិធី

បណ្តះុបណ្ត្រលមួយចំនួនដើម្របីបង្កើនជំនាញនិងចំណ្រះដឹងសម្រ្រប់បុគ្គលិករបស់យើង។ជាក់ស្ត្រងកម្មវិធី

បណ្តុះបណ្ត្រលក្នុងកម្រិតខ្រស្រក្រវា៉្រត់ប្រតង/ក្រហមសម្រ្រប់បុគ្គលិកបម្រើស្រវាម្មអតិថិជនបានជួយពង្រឹង

ជំនាញវិជា្ជ្រជីវៈនិងចំណ្រះដឹងដ៏មានសារៈសំខាន់។ជាងន្រះទៅទៀតយើងបានរៀបចំគម្រ្រងទំនួលខុស

ត្រវូសង្គមជាច្រើនដ្រលមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់ហើយយើងមានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រង

ជាន់ខ្ពស់របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបងា្ហ្រញលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្ន្រំ(Town Hall)ដ្រលជា

ព្រឹត្តិការណ៍ព្រញមួយថ្ង្រដើម្របីភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជិតទាំងអស់របស់ធនាគារនិងដើម្របីលើកទឹកចិត្ត

ដល់ពួកគ្រក្នុងការបង្កើនផលិតភាពនិងសមិទ្ធផលការងារកាន់ត្រអសា្ច្ររ្រយ។

 កំណើនអាជីវកម្ម ប្រកបដោយនិរន្តភាព៖យើងនឹងប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នងុការពង្រកីការលូតលាស់

របស់យើងហើយព្រមទាំងគ្រប់គ្រងគុណភាពទ្រព្រយសកម្មយា៉្រងជិតស្និទ្ធនិងធ្វើឲ្រយប្រសើរនូវតារាងតុល្រយការ

របស់យើងដើម្របីទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញប្រសើរឡើងថ្រមទៀត។យើងនឹងបងា្ហ្រញពីការផ្ត្រតសំខាន់និង

ធនធានបន្ថ្រមទៀតដ្រលសម្រួលដល់អទិភាពរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រ្រស់

ប្រ្រក់រៀលនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។យើងនឹងពិនិត្រយមើលយា៉្រងជិតស្និទ្ធទៅលើអតិថិជនដ្រលមានស្រ្រប់

ដើម្របីក្រលម្អការផ្តល់ជូនផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់យើងហើយព្រមទំាងកំណត់ឱកាសអភិវឌ្រឍន៍ថ្មីនិងការ

បង្កើនប្រ្រក់ចំណូលជាពិស្រសកម្រ្រលើផលិតផលនិងស្រវាកម្ម។

 ផ្រសព្វផ្រសាយពីសា្ល្រកសញ្ញ្រអាជីវកម្ម៖យើងនឹងអភិវឌ្រឍដោយផ្អ្រកលើក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរឹងមំារបស់សីុអាយអិមបី៊

គ្រុបក្នុងតំបន់អាសា៊្រនហើយអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងខ្ពស់របស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីក្នុងប្រទ្រស

កម្ពុជាដ្រលយើងមានទាំងចំណ្រះដឹងជ្រ្រជ្រះអំពីទីផ្រសារក្នុងស្រុកហើយអាចប្រកួតប្រជ្រងនៅថ្ន្រក់តំបន់

បានទៀតផង។យើងនឹងបន្តជម្រុញភាពរីកចម្រើនរបស់ធនាគារតាមរយៈពាក្រយសោ្ល្រក«Forward»ដ្រល

ត្រវូបានប្រើប្រ្រស់នៅទូទំាងសីុអាយអិមបី៊គ្របុ។ហើយយើងនឹងបងា្ហ្រញដល់អតិថិជនរបស់យើងថធនាគារ

សីុអាយអិមបី៊អាចនំាពួកគ្រឲ្រយខិតកាន់ត្រជិតក្នងុការសម្រ្រចគោលដៅដោយណ្រនំាដំណះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុ

ល្ៗអ នៅគ្រប់ជំហានន្រដំណើរជីវិតរបស់ពួកគ្រ។សរុបមកយើងចង់ឲ្រយអតិថិជនរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថ

កាន់ត្រជោគជ័យជាមួយធនាគារសុីអាយអិមប៊ីទាំងលើគោលដៅផ្ទ្រល់ខ្លួននិងអាជីវកម្ម។

 ផ្តល់អាទិភាពលើធនធានមន៊ស្រស និងដំណើរការការងារ៖យើងនឹងបន្តបង្កើតឱកាសអភិវឌ្រឍន៍សម្រ្រប់

បុគ្គលិករបស់យើងដោយផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថ្រមលើការបណ្តុះបណ្ត្រលនិងការដំឡើងតំណ្រង

បុគ្គលិក។ជាទូទៅយើងត្រងត្រប្រកាន់ខា្ជ្រប់វប្របធម៌របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបដ្រលលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត

អាកប្របកិរិយាល្អទាំង៣ក្នុងចំណមបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់រួមមានការខិតខំអនុវត្តការងារលើសពីការ

រំពឹងទុកដើម្របីបំព្រញតម្រវូការរបស់អតិថិជន/ការគោរពគា្ន្រទៅវិញទៅមកចូលរួមដោយបើកចំហរនិងធ្វើការ

រួមគា្ន្រ/ការទទួលសា្គ្រល់ការខិតខំប្រឹងប្រ្រងនិងគាំទ្រគា្ន្រទៅវិញទៅមក។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះយើងបានឃើញ

ឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រ្រប់យើងក្នុងការវាយតម្ល្រឡើងវិញនូវដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់យើង

ដើម្របីក្រលម្អលំហូរការងារឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនៅទូទំាងធនាគារ។យើងនឹងវិនិយោគលើការធើ្វបច្ចបុ្របន្ន

ភាពប្រព័ន្ធដើម្របីក្រលម្អហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនាសម័យកាលលូតលាស់យា៉្រងឆប់រហ័សន្រ

វិស័យធនាគារន្រះ។

 ជាចុងក្រ្រយខ្ញុសូំមសម្ត្រងនូវការកោតសរសើរដ៏ជ្រ្រលជ្រ្រនិងសោ្ម្រះស្មគ័្រចំពោះអតិថិជនក្រមុប្រកឹ្រសា

ភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងនិងសហការីទំាងអស់ចំពោះការគំាទ្រនិងការតំាងចិត្តខិតខំប្រងឹប្រ្រងរបស់ពួកគ្រ។

តាងនាមឲ្រយធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីខ្ញុំសូមសម្ត្រងនូវការគោរពនិងកោតសរសើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះ

រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជុានិងជាពិស្រសធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាចំពោះការគំាទ្រនិងការណ្រនាំចាប់តំាងបើកដំណើរ

ការធនាគារមក។ជាមួយនឹងទស្រសនវិស័យមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ចនិងក្របខណ្ឌបទប្របញ្ញត្តិដ៏រឹងមាំយើងមានសុទិដ្ឋិ

និយមយ៉ា្រងមុតមំាថយើងនឹងបន្តដំណើរឆ្ព្រះទៅកាន់ការរីកចម្រើនមួយជំហានទៀតរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊

ភីអិលសុីនៅប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ២០១៨។

 ទស្រសនវិស័យន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានឹងបន្តមានភាពអំណយផលជាមួយនឹងភាព

រីកចម្រើនន្រផលិតផលក្នុងស្រុកយា៉្រងរឹងមាំដ្រលព្រយាករណ៍ថកើនឡើង៦,៩%សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៨។

ការកើនឡើងន្រការចំណយរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលនិងការវិនិយោគសាធារណៈនឹងនាំមកនូវការលូតលាស់

របស់សង្គមជាតិដ្រលយើងសង្ក្រតឃើញពីភាពរីកចម្រើនលើវិស័យថ្មីៗ ដូចជាវិស័យផលិតកម្មជាពិស្រស

សមា្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់អ្រឡិចត្រូនិចនិងគ្រឿងបនា្ល្រស់រថយន្តជាដើម។ពិពិធកម្មន្រវិស័យផលិតផលកម្មន្រះនឹង

ជួយឲ្រយប្រទ្រសកម្ពុជាឆ្ព្រះទៅរកការលូតលាស់់កាន់ត្រខា្ល្រំងលើផ្ន្រកឧស្រសាហកម្មហើយយើងរំពឹងថភាព

រីកចម្រើនលើការនំាច្រញន្រះនឹងនំាយកលទ្ធផលវិជ្ជមានន្រតុល្រយភាពពាណិជ្ជកម្មនិងសមតុល្រយគណនីចរន្ត

របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។វិស័យទ្រសចរណ៍ត្រូវបានព្រយាករណ៍ថនឹងបន្តកំណើនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើន

ការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងន្រជើងហោះហើរដោយផ្ទ្រល់បន្ថ្រមទៀតរវាងប្រទ្រសកម្ពជុានិងបណ្ត្រប្រទ្រសដទ្រទៀត

ក្នងុតំបន់។វិស័យអចលនទ្រព្រយនិងវិស័យសំណង់នឹងមានការធា្ល្រក់ចុះបន្តចិបន្តចួក្រ្រយពីទទួលបានអត្រ្រ

កំណើនយា៉្រងឆប់រហ័សនារយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ។

 យើងមានសុទិដ្ឋិនិយមថឆ្ន្រំ២០១៨នឹងជាឆ្ន្រំដ៏ជោគជ័យមួយទៀតសម្រ្រប់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី

ភីអិលសីុ។ជាមួយនឹងសា្ថ្រនភាពសាច់ប្រ្រក់ល្អបំផុតគុណភាពទ្រព្រយសកម្មរឹងមំានិងអនុបាតឥណទានធៀប

នឹងប្រ្រក់បញ្ញើល្អប្រសើរក្នុងកម្រិត៩០%យើងមានមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការរក្រសាភាពរីកចម្រើនគួរឲ្រយ

កត់សមា្គ្រល់បន្តទៅទៀត។

 យើងនៅត្ររក្រសាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តទៅលើគោលដៅT18ដោយរក្រសានូវចំណូលធៀបនឹងមូលធនឲ្រយនៅ

កម្រតិល្អនិងផលធៀបចំណយនិងចំណូលនៅក្រ្រម៥០%។ទិសដៅអាជីវកម្មរបស់យើងសម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៨

គឺ«ការសម្រ្រចបានលើសគោលដៅT18»ដ្រលឆ្លះុបញ្ច្រងំពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរួមគា្ន្រដើម្របីសម្រ្រចបានគោលដៅ

និងលើសពីការរំពឹងទុករបស់ដ្រគូអាជីវកម្មនិងអតិថិជនរបស់យើង។យើងនឹងបន្តក្រលម្អអាជីវកម្មរបស់យើង

ដើម្របីបំព្រញចិត្តអតិថិជនជាមួយនឹងការពង្រកីកញ្ចប់ផលិតផលដ៏សម្របូរប្របប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់

ហើយយើងនឹងពង្រងឹយន្តការច្រកចាយផលិតផលរបស់យើងជាមួយនឹងការវិនិយោគបន្ថ្រមលើប្រព័ន្ធស្វយ័

ប្រវត្តិក៏ដូចជាការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពលើការអនុលោមតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិដ្រលពាក់ព័ន្ធនានា។

២០១៦ ២០១៦ ២០១៦ ២០១៦ ២០១៦ ២០១៦២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧

៨
១០

៤៩%
៥២%

១៨
២២

៣៥៩

៥៥៥

៣០៥
៤០៣

៤៦៨
៦៧២

២៦%

ទ្រព្រយសកម្មសរ៊ប

គិតជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ឥណទានសរ៊ប

គិតជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់បញ្ញើសរ៊ប

គិតជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់ចំណូល

គិតជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណាយធៀបចំណូល

គិតជា%

ចំណ្រញម៊នបង់ពន្ធ

គិតជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៤៤% ៣២% ៥៥%
-៣៣៨bps

២៥%

ទស្រសនវិស័យសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៨

ទិដ្ឋភាពទូទៅ | ការពិនិត្រយមើលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការ របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១៣





១៦ ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

១៧ ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

១៨ ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

១៩ ធនធានសាជីវកម្ម

២០ ទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនង

២១ យុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២២ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

២៤ បច្ច្រកវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ

២៥ រតនាគារ

២៦ សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

២៧ បទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជន

២៨ គ្រប់គ្រងផលិតផល

២៩ នីតិកម្មនិងប្រតិបត្តិតាម

ការពិនិត្យមើលធុរកិច្ចការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច



 ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបំព្រញតម្រូវការដល់អតិថិជន

ពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារដោយមានផ្តល់ជូនផលិតផលឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើព្រមទំាងស្រវាកម្មប្រតិបត្តិ

ការទៅដល់សហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយមក៏ដូចជាក្រមុហុ៊នធំៗផងដ្ររ។ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្មគឺជា

ផ្ន្រកដ៏សំខាន់មួយន្រសកម្មភាពអាជីវកម្មទូទៅរបស់ធនាគារដ្រលមានចំណ្រក៥១%ន្រឥណទានសរុប

៣២%ន្រប្រ្រក់បញ្ញើសរុបរបស់ធនាគារនិង៤៤%ន្រចំណូលមុនកាត់ពន្ធសរុបរបស់ធនាគារ។

 យើងរំពឹងជឿជាក់ថនិនា្ន្រការន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានឹងបន្តភាពរីកចម្រើន

ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៨ហើយបង្កើតឱកាសអាជីវកម្មកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតសម្រ្រប់សហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម

ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងប្រទ្រស។ជាមួយនឹងគ្រឹះដ៏រឹងមាំនិងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដ៏ខា្ល្រំងកា្ល្រយើងបាន

កំណត់ទិសដៅយា៉្រងច្របាស់លាស់ក្នុងការបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជនខណៈដ្រលពួកគ្រត្រូវការពង្រឹង

និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

 ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៨យើងនឹងបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្រមុការងាររបស់យើងដើម្របីធ្វើឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង

នូវស្រវាកម្មបម្រើអតិថិជនដ្រលកំពុងកើនឡើងយ៉ា្រងឆប់រហ័សក៏ដូចជាការអភិវឌ្រឍផលិតភាព។ហើយយើង

នឹងអភិវឌ្រឍបន្ថ្រមទៀតនូវដំណើរការស្រវាកម្មធនាគារក្នុងតំបន់ដើម្របីបំព្រញស្រចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន

ដ្រលមានតម្រូវការលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគឆ្លងប្រទ្រសជាពិស្រសនៅក្នុងតំបន់អាសា៊្រន។

 កតា្ត្រមនុស្រសគឺជាធនធានដ៏សំខាន់និងជាអាទិភាពចម្របងបំផុតរបស់យើង។យើងនឹងបន្តវិនិយោគលើ

ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពនិយោជិតតាមរយៈកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រលនិងទិសដៅលើកកម្ពស់ជំនាញបន្ថ្រមទៀត។

យើងរក្រសាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះទស្រសនវិស័យយូរអង្វ្រងន្រការកសាងធនធានមនុស្រសក្នងុស្រកុហើយយើងនឹង

បង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់យើងក្នុងការនាំយកចំណ្រះដឹងជំនាញនិងការអនុវត្តជោគជ័យពីទីផ្រសារ

សំខាន់ៗក្នុងតំបន់របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

១.ឥណទានមានកាលកំណត់
២.ឥណទានវិបារូប
៣.ឥណទានសម្រ្រប់ទុនបង្វិល(Revolving Credit)
៤.លិខិតធានា
៥.លិខិតឥណទាន
៦.ផលិតផលនិងស្រវាកម្មហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្មផ្រស្រងៗ
៧.គណនីចរន្ត
៨.ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
៩.គណនីរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស
១០.គណនីបញ្ញើទុកក្នុងដ្រតតិយជន
១១.អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់បរទ្រស
១២.ស្រវាកម្មប្រតិបត្តិការ

 នៅចុងឆ្ន្រំ២០១៧ឥណទានសរុបរបស់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន២០៦លានដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកដ្រលកើនឡើង២៥%ហើយប្រ្រក់បញ្ញើមានចំនួន១៧៦លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលកើនឡើង៦១%

បើធៀបនឹងឆ្ន្រំចាស់។អនុបាតគណនីសន្រសំ/គណនីចរន្តយា៉្រងរឹងមាំចំនួន៧៣%គឺជាសញ្ញ្របញ្ជ្រក់ពីការ

គ្រប់គ្រងតារាងតុល្រយការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដ្រលនំាឲ្រយមានការចំណយថវិកាជារួមក្នងុកម្រតិទាប។គុណភាព

ទ្រព្រយសកម្មរបស់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្មនៅត្រមានភាពរឹងមំាដោយរក្រសាបានឥណទានមិនដំណើរការ

ត្រមឹត្រ០,៣៥%។

 ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧បកុមការងារទសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មមានបុគ្គលិកបបកបទដាយសកា្ត្រនុពលសរុប

ចំនួន៤២នាក់រួមមានផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជនត្រួតពិនិត្រយឥណទាននិងរដ្ឋបាលឥណទាន។យើងបាន

ផ្ត្រតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់ការផ្ទ្ររចំណ្រះដឹងទៅកាន់បុគ្គលិកថ្ន្រក់ទាបដោយផ្តល់នូវដំណើរអភិវឌ្រឍន៍

អាជីពយ៉ា្រងច្របាស់លាស់សម្រ្រប់បុគ្គលិកទំាងអស់នៅគ្រប់កម្រតិហើយយើងបានលើកទឹកចិត្តភាពសហការ

គា្ន្រជាក្រុមកាន់ត្រល្អប្រសើរនិងណ្រនាំអតិថិជនឆ្លងអង្គភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ។

 យើងបាននំាយកបណ្ត្រញថ្ន្រក់តំបន់របស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុសម្រ្រប់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាង

ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុានិងទីផ្រសារសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុនៅក្នងុប្រទ្រស

ម៉ា្រឡ្រសីុឥណ្ឌនូ្រសីុសិង្ហបុរីនិងថ្រ។ជាមួយនឹងក្របខណ្ឌអនុវត្តន៍ន្រះយើងបានបង្កើតនូវគុណតម្ល្រកាន់ត្រ

ល្អប្រសើរសម្រ្រប់អតិថិជនរបស់យើងដោយសម្រួលដល់ការស្វ្រងរកធនធានឆ្លងប្រទ្រសនិងការពង្រីក

អាជីវកម្មសម្រ្រប់ពួកគ្រ។

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនិងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

ផ្រនការសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៨

ផលិតផលស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់រួមមាន៖

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១៦



 នាយកដា្ឋ្រនស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលគឺជាគ្រឹះយា៉្រងសំខាន់សម្រ្រប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ

សុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលមានបុគ្គលិកប្រមាណ៥៨%ន្រចំនួនបុគ្គលិកសរុបរបស់

ធនាគារ។នាយកដា្ឋ្រនន្រះបម្រើស្រវាកម្មដល់អតិថិជនគ្រប់ប្រភ្រទតាមរយៈផលិតផលនិងស្រវាកម្មដ៏

សម្របូរប្របដោយផ្ត្រតលើអតិថិជនទូទៅនិងអតិថិជនជាន់ខ្ពស់។ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលមានបណ្ត្រញ

ប្រតិបត្តកិារទំាង១៣សាខាជាមួយស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្មរួមទំាងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុាជីវកម្មនិង

ស្រវាប្រតិបត្តិការ។

យើងមានផ្រនការពង្រីកបណ្ត្រញសាខាក្នុងការនាំយកផលិតផលនិងស្រវាកម្មល្អៗដើម្របីបំព្រញតម្រូវការ

អតិថិជនកាន់ត្រជិតស្នទិ្ធ។យើងនឹងមានផ្រនការក្រលម្អមួយចំនួនដ្រលរួមមានការបន្តបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ

យុទ្ធនាការផ្ន្រកលក់និងកម្មវិធីបទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជន។សម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៨ផ្រនការសំខាន់ៗរបស់

យើងនឹងផ្ត្រតលើចំណុចដូចខាងក្រ្រម៖

• បង្កើតកម្មវិធីពិស្រសបន្ថ្រមទៀតសម្រ្រប់ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនឥណទានរថយន្តនិងផ្ន្រកស្រវាកម្មធនាគារ

 Preferred

• ក្រលម្អផលិតផលឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើបន្ថ្រមទៀតដើម្របីរក្រសាភាពឈានមុខគ្រន្រតម្រវូការអតិថិជន

• ផ្តល់ជូនស្រវាកម្មនិងផលិតផលប្រកបដោយគុណតម្ល្រសម្រ្រប់អតិថិជនគ្រប់ប្រភ្រទ

• លើកកម្ពស់កម្មវិធីផ្តល់មតិយោបល់នៅតាមសាខាដើម្របីភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រល្អប្រសើរជាមួយអតិថិជន

• ធ្វើមជ្រឈការរវាងសកម្មភាពសាខានិងការប្រតិបត្តតិាមច្របាប់ដើម្របីបង្កើនជំនាញកាន់ត្រច្របាស់លាស់និង

 អភិវឌ្រឍជំនាញបន្ថ្រមទៀត

• បន្តក្រលម្អនិងអភិវឌ្រឍជំនាញថ្មីៗនិងដ្រលមានស្រ្រប់សម្រ្រប់បុគ្គលិកនៅគ្រប់កម្រិត

 យើងមានក្តសីោមនស្រសរីករាយដ្រលនាយកដា្ឋ្រនស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គលរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊

ភីអិលសីុបានឈានមុខគ្រលើការផ្តល់ប្រ្រក់បញ្ញើហើយយើងបន្តរក្រសាចំណ្រកទីផ្រសារនៅក្នងុផ្ន្រកឥណទាន

គ្រហដា្ឋ្រនទោះបីជាមានការកើនឡើងន្រការប្រកួតប្រជ្រងខា្ល្រំងក៏ដោយ។យើងសម្រ្រចបានប្រ្រក់ចំណ្រញ

គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ហើយស្របព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះយើងបានរក្រសានូវឥណទានមិនដំណើរការឲ្រយនៅក្នងុកម្រតិ

ទាបស្ទើរត្រស្មើសូន្រយផងដ្ររ។

 សមិទ្ធផលសំខន់ៗ

• ប្រ្រក់បញ្ញើកើនឡើង៥៥%ធៀបនឹងឆ្ន្រំ២០១៦

• ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនកើនឡើង៤៣%ធៀបនឹងឆ្ន្រំ២០១៦

• ក្រលម្អផលិតផលឥណទានគ្រហដា្ឋ្រននិងពង្រកីក្រមុការងាររបស់យើងដើម្របីបំព្រញតម្រវូការអតិថិជន

 ដ្រលកំពុងកើនឡើង

• នំាយកផលិតផលថ្មីៗ និងការចាប់ដ្រគូសហការរួមមានឥណទានរថយន្តនិងគម្រ្រងHomeProដ្រល

 ជាផលិតផលឥណទានដំបូងគ្របង្អស់ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាដោយភា្ជ្រប់មកជាមួយនឹងស្រវាធានារា៉្រប់រង

 អាយុជីវិតឥតគិតថ្ល្រសម្រ្រប់អតិថិជន

• បើកសម្ព្រធសាខាថ្មមួីយទៀតគឺសាខាទឹកថ្ល្រនៅចំកណ្ត្រលរាជធានីភ្នពំ្រញដើម្របីបំព្រញតម្រវូការកើន

 ឡើងរបស់អតិថិជនថ្មីៗនិងដ្រលមានស្រ្រប់។

 ដើម្របីពង្រងឹបន្ថ្រមនូវចំណ្រះដឹងនិងជំនាញរបស់បុគ្គលិកផ្ន្រកលក់របស់ធនាគារយើងបានវិនិយោគបន្ថ្រម

លើកម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍និយោជិតដ្រលបុគ្គលិករបស់យើងទំាងអស់បានចូលរួមក្នងុវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលសរុបរបស់

ធនាគារប្រមាណ៥៥០០ម៉្រង។វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលទាំងអស់នោះគ្រប់ដណ្តប់លើការអភិវឌ្រឍចំណ្រះដឹង

និងជំនាញអភិវឌ្រឍន៍ការងារដ្រលរួមមានផ្ន្រកលក់និងការបម្រើស្រវាកម្មអតិថិជនការវាយតម្ល្រឥណទាន

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យការប្រតិបត្តិតាមច្របាប់ព្រមទាំងប្រព័ន្ធនិងដំណើរការជាដើម។

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

ផ្រនការសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៨

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល 
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១៧



 ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការទទួលបន្ទុកលើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន

ជាក្រមុហុ៊នរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុដ្រលរួមមានក្រមុហុ៊នក្នងុស្រកុនិងក្រមុហុ៊នថ្ន្រក់តំបន់របស់

សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបដ្រលកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។  យើងរំពឹងថទិដ្ឋភាពស្រដ្ឋកិច្ចក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៨នៅត្ររក្រសាភាពវិជ្ជមានដ្រលជាការបន្តនូវសន្ទះុកំណើន

ដ៏រឹងមំាន្រឆ្ន្រចំាស់។ការវិនិយោគពីបរទ្រសនឹងបន្តហូរចូលមកឥតឈប់ឈរដោយភាគច្រើនមកពីប្រទ្រសចិន

និងជបុ៉ន។នៅធនាគារសីុអាយអិមបី៊យើងមានក្តសីោមនស្រសរីករាយនិងបម្រើអតិថិជនរបស់យើងក្នងុវិស័យ

ថ្មីៗដោយពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនថ្មីនិងដ្រលមានស្រ្រប់។យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រ្រងដើម្របី

អនុវត្តតាមបទប្របញ្ញត្តរិបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាទៅលើការបង្កើនការផ្តល់ឥណទានជារូបិយប័ណ្ណក្នងុស្រកុ។

 ស្របតាមស្តង់ដារបទប្របញ្ញត្តិក្នងុវិស័យធនាគារទំាងក្នងុប្រទ្រសនិងអន្តរជាតិយើងនឹងសហការជាមួយ

ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ដើម្របីលើកកម្ពស់ក្របខណ្ឌប្រតិបត្តិនិងគោលការណ៍

ប្រតិបត្តិការរបស់យើង។

 ឆ្ន្រ២ំ០១៧គឺជាឆ្ន្រំប្រកបដោយកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចល្អនិងបរិយាកាសប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខា្ល្រងំកា្ល្រដ្រល

មិនត្រមឹត្រទៅលើស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុាជីវកម្មបុ៉ណ្ណ្រះទ្រត្រគ្រប់ផ្ន្រកទំាងអស់ក្នងុវិស័យធនាគារ។ជាមួយនឹង

ការបន្តគាំទ្ររបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបនិងក្រុមការងារក្នុងស្រុកយើងបានកត់ត្រ្រឆ្ន្រំដ៏ជោគជ័យមួយទៀត

សម្រ្រប់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។ក្នុងនោះប្រ្រក់កម្ចីបានកើនឡើង៦២%បើធៀបនឹងឆ្ន្រំចាស់ដ្រល

សម្រ្រចបានលើសផ្រនការក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧។យើងបានពង្រងឹគុណភាពអាជីវកម្មរបស់យើងដោយការបង្កើន

ទ្រព្រយសកម្មតាមរយៈប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលមានការប្រ្រក់ទាបនិងបង្កើនចំនួនអតិថិជនទៅលើវិស័យថ្មីៗ។

 ក្រមុការងាររបស់យើងបានបំព្រញការងារលើសពីកាព្វកិច្ចក្នងុការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរ

ជាមួយអតិថិជន។ដើម្របីពង្រងឹទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនក្នងុស្រវាកម្មធនាគារយើងត្រងត្រផ្តល់ជូនលើសពី

ផលិតផលនិងស្រវាកម្មធម្មតា។ក្រ្រពីនំាយកដំណះស្រ្រយដើម្របីបំព្រញតម្រវូការជាក់លាក់របស់អតិថិជន

យើងបានភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជនទៅកាន់បណ្ត្រញថ្ន្រក់តំបន់ដ៏ទូលំទូលាយរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុ។ជា

មួយគា្ន្រន្រះយើងប្រ្រកដថអតិថិជនរបស់យើងអាចទទួលបានស្រវាកម្មល្អបំផុតគ្រប់ទីកន្ល្រងដ្រលពួកគ្រ

បានជ្រើសរីសប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាសា៊្រន។

 ដើម្របីរួមចំណ្រកគំាទ្រដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រ្រស់

រូបបិយប័ណ្ណក្នងុស្រកុធនាគារសីុអាយអីមបី៊មានមទនភាពដ្រលបានសម្ព្រធស្រវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធ

អុីនធើណ្រតជាភាសាខ្ម្ររក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧។យើងសង្រឃឹមនិងជឿជាក់ថវានឹងជួយជម្រញុឲ្រយមានការបង្កើត

ផលិតផលនិងស្រវាកម្មមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនាព្រលអនាគត។

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

ស្រចក្តីសង្ខ្របក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

ទស្រសនវិស័យក្នុងឆ្ន្រំ២០១៨

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម និងស្រវាប្រតិបត្តិការ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១៨



 នាយកដា្ឋ្រនធនធានសាជីវកម្មទទួលបន្ទុកផ្ន្រកធនធានមនុស្រសរដ្ឋបាលនិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្តិ

ព្រមទាំងដំណើរការលទ្ធកម្មយុទ្ធសាស្រ្ត។តួនាទីសំខាន់របស់ផ្ន្រកធនធានមនុស្រសគឺរួមមានការជ្រើសរីស

បុគ្គលិកសកា្ត្រនុពល/អភិវឌ្រឍន៍សា្ថ្រប័ននិងការធ្វើផ្រនការបុគ្គលិករបស់អង្គភាព/ប្រ្រក់រងា្វ្រន់និងការគ្រប់គ្រង

ការអនុវត្តការងារ/ការសិក្រសានិងការអភិវឌ្រឍទ្រពកោសល្រយ/ការកសាងកិត្តិនាមសា្ថ្រប័ននិងការចូលរួម។

ផ្ន្រករដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្តិព្រមទំាងដំណើរការលទ្ធកម្មយុទ្ធសាស្រ្តចាត់ច្រងការងាររដ្ឋបាលទូទៅ

ការរៀបចំគម្រ្រងនិងការថ្ររក្រសាទ្រព្រយសម្របត្តកិ្រមុហុ៊នរួមទំាងដំណើរការលទ្ធកម្ម/ដ្រញថ្ល្រនិងសន្តសុិខ។

 យើងព្រញចិត្តជាមួយការអភិវឌ្រឍទ្រពកោសល្រយយើងផ្តល់តម្ល្របុគ្គលិកគ្រប់រូបដ្រលរួមចំណ្រកដល់

ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីរហូតដល់មានថ្ង្រន្រះ។

 យើងខិតខំទាក់ទាញរក្រសានិងបណ្តះុសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់យើងដើម្របីឲ្រយពួកគ្របានត្រៀមខ្លនួរួចរាល់

សម្រ្រប់អនាគត។យើងផ្តល់ឲ្រយពួកគ្រនូវឱកាសនៅក្នងុឬឆ្លងនាយកដា្ឋ្រនទំាងនៅក្នងុស្រកុនិងថ្ន្រក់តំបន់។

ការបង្កើនលទ្ធភាពដល់និយោជិតក្នុងការបងា្ហ្រញសមត្ថភាពទៅតាមទម្រង់ផ្រស្រងៗគា្ន្រផ្តល់នូវសារៈសំខាន់

សម្រ្រប់ការបង្កើនចំណ្រះដឹងការបន្ថ្រមគុណតម្ល្រន្រភាពច្ន្រប្រឌិតនិងការច្រករំល្រកន្រការអនុវត្តការងារ

ល្អៗ។យើងជឿជាក់ថការអភិវឌ្រឍនិយោជិតរបស់យើងគឺជាមធ្រយាបាយយូរអង្វ្រងបំផុតមួយន្រការរក្រសា

អត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជ្រងយូរអង្វ្រងនៅក្នុងទីផ្រសារកម្ពុជា។

 យើងវិនិយោគលើធនធានសំខាន់ៗដើម្របីធានាថនិយោជិតរបស់យើងត្រវូបានជម្រញុឲ្រយមានការភា្ជ្រប់

ទំនាក់ទំនងគា្ន្រគ្រប់ព្រលវ្រលា។យើងបានរៀបចំជាទៀងទាត់នូវកម្មវិធីជួបជំុទំាងផ្លវូការនិងមិនផ្លវូការដល់

បុគ្គលិកគ្រប់កម្រតិដើម្របីបង្កើតនូវក្របខណ្ឌសម្រ្រប់ការផ្តល់មតិយោបល់ទៅវិញទៅមកនិងដើម្របីដាក់ច្រញ

នូវទិសដៅនិងគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗ។កម្មវិធីភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងនិយោជិតរបស់យើងគឺរួមមានកិច្ច

ពិភាក្រសាថ្ង្រអងា្គ្ររជាមួយបុគ្គលិកវ្រទិកាពិភាក្រសាជាមួយសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងកិច្ចសា្វ្រគមន៍របស់

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិព្រតឹ្តកិារណ៍ក្រ្រផ្លវូការជាមួយប្រធាននាយកប្រតិបត្តិកិច្ចប្រជំុបងា្ហ្រញលទ្ធផលការងារ

ប្រចាំឆ្ន្រំ(Town Hall)កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិកទូទាំងធនាគារនិងកម្មវិធីកីឡាព្រមទាំងកម្មវិធីកសាងភាពជា

ក្រុមជាដើម។យើងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់រងា្វ្រន់បុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំត្រីមាសនិងបុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្ន្រំ

ទៅដល់បុគ្គលិកឆ្នើមបំផុតនៅក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊។ក្រ្រពីន្រះយើងជឿជាក់ថនិយោជិតដ្រលមាន

ការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងបានល្អគឺជាបុគ្គលិកប្រកបដោយផលិតភាពផងដ្ររ។

 យើងសម្រ្រចបានក្របខណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលការងារយ៉ា្រងរឹងមំាតាមរយៈសូចនាករអនុវត្តន៍ការងារ

គន្លឹះ(KPI)ដ្រលត្រូវបានកំណត់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាក់លាក់ន្រអង្គភាពគាំទ្រឬអង្គភាពអាជីវកម្ម

នីមួយៗ។KPIរបស់យើងគឺមិនត្រមឹត្រស្របតាមគោលដៅអាជីវកម្មបុ៉ណ្ណ្រះទ្រត្រថ្រមទំាងបងា្ហ្រញពីមតិយោបល់

៣៦០ដឺក្រ្រការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តិការអភិវឌ្រឍនិងការរក្រសាទុកបុគ្គលិកនិសមិទ្ធផលរបស់ធនាគារទំាង

មូលផងដ្ររ។យើងបានប្រកាន់ខា្ជ្រប់តាមក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងថ្ន្រក់តំបន់របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបហើយយើង

បានក្រប្រ្រចំណុចមួយចំនួនដើម្របីឲ្រយស្របតាមបទដា្ឋ្រននិងការរំពឹងទុកនៅក្នងុស្រកុ។

 យើងអនុវត្តតាមគុណតម្ល្រស្នូលរបស់យើងដ្រលលើកតម្កើងអាកប្របកិរិយាល្អទាំង៣«បំព្រញភារៈកិច្ច

លើសពីការរំពឹងទុកដើម្របីបំព្រញចិត្តអតិថិជន/ភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងដោយបើកចំហរនិងធ្វើការរួមគា្ន្រ/គោរពគា្ន្រ

ទៅវិញទៅមកនិងត្រងត្រជួយគំាទ្រគា្ន្រ»។គោលការណ៍ណ្រនំាន្រះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតន្រអ្វីៗ គ្រប់យ៉ា្រង

ដ្រលយើងប្រព្រតឹ្ត។យើងជឿជាក់ថគោលការណ៍ន្រះអាចជួយឲ្រយបុគ្គលិករបស់យើងប្រកបការងារកាន់ត្រ

មានប្រសិទ្ធភាពទាំងជាមួយនឹងក្រុមការងារក្នុងស្រុកនិងថ្ន្រក់តំបន់។ដើម្របីធានាថនិយោជិតរបស់យើង

យល់ដឹងនិងប្រកាន់យកវប្របធម៌របស់ក្រមុហុ៊នយើងបានខិតខំប្រងឹប្រ្រងជាពិស្រសដើម្របីជម្រញុជាទៀងទាត់

នូវការទទួលយកអាកប្របកិរិយាល្អរបស់យើង។ទំាងអស់ន្រះមានរួមបញ្ចលូការត្រងតំាងអ្នកដឹកនំាក្រ្រផ្លវូការ

ដ្រលកា្ល្រយជាអ្នកតំណងគម្រូសម្រ្រប់វប្របធម៌របស់សុីអាយអិមប៊ីហើយយើងបានរៀបចំកម្មវិធីតម្រង់ទិស

និយោជិតដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹងសម្រ្រប់និយោជិតថ្មីៗ ទំាងអស់។

ធនធានសាជីវកម្ម

ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីគឺជាទីកន្ល្រង

ការអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រសនិងទ្រពកោសល្រយ

ដ្រលបណ្តុះទ្រពកោសល្រយ

ដ្រលមានសមាមាត្រគា្ន្ររវាងលទ្ធផលការងារនិងប្រ្រក់រងា្វ្រន់

ដ្រលលើកកម្ពស់វប្របធម៌របស់សុីអាយអិមប៊ី

ដ្រលមានការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងនិយោជិត

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | ធនធានសាជីវកម្ម
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១៩



 នាយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនងដើរតួនាទីយ៉ា្រងសំខាន់ក្នងុការគំាទ្រកម្មវិធីទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារ

ដើម្របីលើកកម្ពស់សាវតានិងសា្ល្រកសញ្ញ្ររបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។នាយកដា្ឋ្រន

ន្រះត្រតួពិនិត្រយលើការទំនាក់ទំនងផ្ទ្រក្នងុរវាងនាយកដា្ឋ្រនផ្រស្រងៗនិងសកម្មភាពទំនាក់ទំនងខាងក្រ្រដើម្របី

ជម្រុញការលក់ផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់ធនាគារ។នាយកដា្ឋ្រនន្រះអភិវឌ្រឍនិងលើកកម្ពស់ការកំណត់

ទិសដៅសា្ល្រកសញ្ញ្រធនាគារនិងរបៀបវារៈទំនាក់ទំនងតាមរយៈក្របខណ្ឌចម្រះុមួយដ្រលមានមុខងារផ្រស្រងៗ

គា្ន្រដូចជាការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មនិងទីផ្រសារ/ទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងសារព័ត៌មាន/គម្រ្រងឧបត្ថម្ភ

និងការរៀបចំកម្មវិធីទីផ្រសារព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងផ្ទ្រក្នុង។

ប្រចាំតំបន់អាសា៊្រនដ្រលក្រុមជើងឯកកម្ពុជាទទួលបានជ័យលាភីល្រខ៣ក្នុងវគ្គផ្ត្រច់ព្រ័ត្រថ្ន្រក់តំបន់ក្នុង

ចំណមប្រទ្រសទាំង៦ដ្រលបានចូលរួមប្រកួត។ជាងន្រះទៅទៀតយើងបានបង្កើនវត្តមានរបស់ធនាគារ

នៅលើទំព័រសារព័ត៌មានជាមួយនឹងសា្ថ្រប័នព័ត៌មានផ្រស្រងៗចាប់ពីសារព័ត៌មានប្រព្រណីរហូតដល់សារព័ត៌មាន

ឌីជីថលដូចជាកាស្រតទស្រសនាវដ្តីវិទ្រយុនិងទូរទស្រសន៍ព្រមទាំងគ្រហទំព័រជាដើម។

 យើងរំពឹងថឆ្ន្រំ២០១៨នឹងជាឆ្ន្រំដ៏រំភើបរីករាយមួយទៀតសម្រ្រប់នាយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនង

តាមរយៈគម្រ្រងសំខាន់ៗមួយចំនួន។យើងនឹងសម្ព្រធទំព័រហ្វ្រសបុ៊កCIMB Cambodiaដ្រលជាផ្ន្រកមួយ

ន្រកម្មវិធីទំនាក់ទំនងក្នងុបណ្ត្រញសង្គម។យើងជឿជាក់ថបណ្ត្រញទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកថ្មនី្រះនឹងជួយ

ដល់ធនាគារក្នុងការខិតកាន់ត្រជិតជាមួយនឹងអតិថិជនថ្មីៗដ្រលជួយពង្រីកដល់ទិសដៅអាជីវកម្មរបស់

យើង។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះយើងនឹងបន្តលើកកម្ពស់បន្ថ្រមទៀតនូវលក្ខណៈសា្ល្រកសញ្ញ្រ«Forward»តាមរយៈ

យុទ្ធនាការថ្មីៗដ្រលជួយឲ្រយអតិថិជនកាន់ត្រជោគជ័យជាមួយធនាគារសុីអាយអិមប៊ីស្របតាមគោលដៅ

ផ្ទ្រល់ខ្លនួនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។ហើយយើងនឹងបន្តជម្រញុកិច្ចការទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ធនាគារ

ដោយភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រទូលំទូលាយជាមួយនឹងសា្ថ្រប័នសារព័ត៌មាននានា។

 យើងបានកំណត់ទិសដៅយា៉្រងជាក់លាក់របស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងជាដ្រគូពាណិជ្ជកម្មដ្រលភា្ជ្រប់អតិថិជននៅប្រទ្រសកម្ពជុាទៅកាន់ដ្រគូនៅក្នងុតំបន់

អាសា៊្រន។ក្រ្រពីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការចាក់គ្រឹះអត្តសញ្ញ្រណនៅក្នុងស្រុករបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី

យើងបានពឹងផ្អ្រកលើធនធានក្នងុតំបន់របស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុនិងភា្ជ្រប់ស្រវាកម្មថ្ន្រក់តំបន់ដ្រលសមស្រប

បំផុតសម្រ្រប់អតិថិជនក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលរួមមានស្រវាកម្មបណ្ត្រញអ្រធីអិមក្នងុតំបន់អាស៊ា្រនស្រវាផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់ត្រល្រក្រ្រមក្នងុថ្ង្រត្រមួយសម្រ្រប់៥ប្រទ្រសក្នងុតំបន់អាស៊ា្រនព្រមទំាងកម្មវិធីនិងបុព្វសិទ្ធពិិស្រសថ្ន្រក់

តំបន់សម្រ្រប់ការទិញទំនិញក្នុងហាងការទទួលទានអាហារនិងដំណើរកម្រសាន្តជាដើម។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ

យើងបានផ្រសព្វផ្រសាយលក្ខណៈសា្ល្រកសញ្ញ្រថ្មរីបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុគឺ«Forward»ដ្រលត្រវូបានប្រើប្រ្រស់

ជារួមនៅគ្រប់ទីផ្រសាររបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបដើម្របីបងា្ហ្រញការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់សុីអាយអិមប៊ីក្នុងការជម្រុញ

ដល់ការសម្រ្រចបានគោលដៅនិងបំណងប្រ្រថ្ន្ររបស់អតិថិជន។

 ក្នងុឆ្ន្រំ២០១៧យើងបានដឹកនំារៀបចំសកម្មភាពនិងព្រតឹ្តកិារណ៍សាធារណៈមួយចំនួន។យើងបានរៀប

ចំសន្នសីិទសារព័ត៌មានចំនួន២ដូចជាពិធីសម្ព្រធជាផ្លវូការន្រគម្រ្រងHomeProដ្រលជាឥណទានគ្រហដា្ឋ្រន

ដំបូងគ្របង្អស់ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយស្រវាធានារ៉ា្រប់រងអាយុជីវិតដោយឥតគិតថ្ល្រពីក្រមុហុ៊ន

ម្រនូឡាយហ្វ៍ដ្រលជាក្រមុហុ៊នធានារ៉ា្រប់រងលំដាប់ថ្ន្រក់ពិភពលោក។ជាមួយគា្ន្រន្រះយើងបានរៀបចំសន្នសីិទ

សារព័ត៌មានមួយទៀតស្តពីីពិធីសម្ព្រធជាផ្លវូការន្រកិច្ចសហការជាដ្រគូសម្រ្រប់ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនជាមួយ

នឹងបុរីប៉្រងហួតដ្រលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្រឍន៍លំនៅសា្ថ្រនឈានមុខគ្រមួយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីផ្តល់នូវ

លក្ខខណ្ឌអនុគ្រ្រះដល់អតិថិជនសម្រ្រប់គម្រ្រងក្នុងបុរី។

 ក្រ្រពីកិច្ចការគំាទ្រទាក់ទងនឹងស្រវាកម្មនិងផលិតផលធនាគារយើងក៏បានសហការរៀបចំគម្រ្រងថ្ន្រក់

តំបន់របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបផងដ្ររដូចជាការផ្រសព្វផ្រសាយយា៉្រងទូលំទូលាយអំពីអាហារូបករណ៍អាសា៊្រន

របស់សីុអាយអិមបី៊ទៅកាន់និស្រសិតក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាព្រមទំាងគំាទ្រដល់កម្មវិធីប្រឡងភាគហុ៊នសីុអាយអិមបី៊

ទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនង

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

ផ្រនការអាទិភាពសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៨

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | ទីផ្រសារ និងទំនាក់ទំនង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២០



 នាយកដា្ឋ្រនយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីរៀបចំនិងអនុវត្តគោលការណ៍និងនីតិវិធីគណន្រយ្រយ

ដើម្របីឲ្រយស្របតាមគម្រសូ្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពជុានិងបទប្របញ្ញតិ្តដ្រលបានរៀបចំដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។

នាយកដា្ឋ្រនន្រះក៏ដើរតួនាទីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុវិភាគនិងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផងដ្ររ។

 នៅក្នុងការរៀបចំគណន្រយ្រយហិរញ្ញវត្ថុយើងធានារាល់ដំណើរការគណន្រយ្រយមានភាពច្របាស់លាស់

តមា្ល្រភាពនិងមានការរៀបចំយ៉ា្រងត្រមឹត្រវូ។យើងក៏ធានាការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តគិ្រប់ព្រលផងដ្ររនូវរាល់

របាយការណ៍ដ្រលតម្រវូដោយបទប្របញ្ញត្តរិបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាក៏ដូចជាការប្រកាសពន្ធជូននាយកដា្ឋ្រន

ពន្ធដារនិងរៀបចំរបាយការណ៍យា៉្រងត្រឹមត្រូវនិងទាន់ព្រលវ្រលាសម្រ្រប់ក្រុមហ៊ុនម្រនិងគណៈគ្រប់គ្រង

ផងដ្ររ។

 ការបន្តធ្វើសវនកម្មពន្ធទូទៅសម្រ្រប់ឆ្ន្រំសារពើពន្ធ២០១៣២០១៤និង២០១៥នៅត្រជាការផ្ត្រត

សំខាន់ចម្របងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៨។យើងនឹងសហការជាមួយមន្ត្រីអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារសម្រ្រប់កិច្ចការដ្រល

ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ឯកសារគំាទ្រការវាយតម្ល្រឡើងវិញលើការប្រកាសពន្ធឆ្ន្រមុំនព្រមទំាងការបញ្ជ្រក់និង

ហ្រតុផលនានាដ្រលតម្រូវឲ្រយមាន។

 ការអនុវត្តពន្ធអាករលើតម្ល្របន្ថ្រម(VAT)និងការកំណត់តម្ល្រផ្ទ្ររ(TP)ក៏ជាផ្ន្រកមួយក្នុងផ្រនការ

ការងាររបស់យើងក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៨ផងដ្ររ។កិច្ចព្រមព្រៀងស្រវាកម្មម្រ(MSA)នឹងត្រវូបានបង្កើតឡើងហើយ

យល់ព្រមសម្រ្រប់អន្តរក្រុមហ៊ុនដើម្របីអនុលោមទាំងស្រុងជាមួយការកំណត់TP។ការអនុវត្តពន្ធអាករលើ

តម្ល្របន្ថ្រមនឹងតម្រវូឲ្រយមានស្វយ័ប្រវត្តកិម្មនិងការលើកកម្ពស់ន្រការរៀបចំឯកសារដោយមានកិច្ចសហការ

យា៉្រងជិតស្និទ្ធរួមគា្ន្រជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកបម្រើស្រវាកម្មអតិថិជន។

 ការអនុវត្តស្តង់ដាររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិន្រកម្ពុជា(CIFRS)នឹងជាគម្រ្រងចម្របងរបស់យើង

សម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៨ដើម្របីអនុលោមតាមតម្រវូការបទប្របញ្ញតិទាក់ទងនឹងស្តង់ដារគណន្រយ្រយ។យើងនឹងពឹង

ផ្អ្រកលើធនធានរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុរួមមានគោលការណ៍និងនីតិវិធីក៏ដូចជាតម្រវូការនិងគម្រទិូន្នន័យ

សម្រ្រប់ការអនុវត្តន្រះ។ការអនុវត្តCIFRSនឹងជះឥទ្ធពិលដល់របាយការណ៍ទំាងអស់រួមមានរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុការរបាយការណ៍បទប្របញ្ញតិព្រមទាំងរបាយការណ៍សមិទ្ធផល។

 បន្ថ្រមពីលើការអនុវត្តយន្តការកំណត់តម្ល្រស្រវាផ្ទ្ររមូលធនជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក(USD-FTP)នាព្រល

បច្ចបុ្របន្នយើងនឹងប្រើប្រ្រស់ការកំណត់តម្ល្រស្រវាផ្ទ្ររមូលធនជាប្រ្រក់រៀល(KHR-FTP)ក្នងុដើមឆ្ន្រ២ំ០១៨

ដើម្របីគំាទ្រអាជីវកម្មប្រ្រក់រៀលរបស់ធនាគារ។វានឹងអនុលោមបានយ៉ា្រងល្អតាមក្របខណ្ឌកំណត់តម្ល្រស្រវា

ផ្ទ្ររមូលធនជាប្រ្រក់រៀលសម្រ្រប់យុទ្ធសាស្រ្តទាក់ទងនឹងយន្តការកំណត់តម្ល្រនិងការទូទាត់។

 យើងបានវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តភាពទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីទូទៅ(GL)ដ្រលជាផ្ន្រកមួយ

របស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថរុបស់ក្រមុហុ៊នម្រ(GFMS)។ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មអ្រឡិចត្រនិូចOracle - GFMS

បានដាក់ឲ្រយដំណើរការនៅតាមការិយាល័យជាច្រើននៅក្នងុតំបន់របស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុតំាងពីឆ្ន្រ២ំ០០៩។

ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាទទួលបានការអនុម័តឲ្រយអនុវត្តGFMSក្នងុចុងឆ្ន្រំ២០១៦ហើយ

បានដំណើរការព្រញល្រញនៅថ្ង្រទី០១ខ្រឧសភាឆ្ន្រំ២០១៧ដើម្របីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគណន្រយ្រយ

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្រយើង។

 ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧យើងសម្រ្រចបានការវាយតម្ល្រឡើងវិញន្រការប្រកាសពន្ធរបស់ធនាគារសម្រ្រប់រយៈ

ព្រលឆ្ន្រំ២០១៣-២០១៥ស្របនឹងរយៈព្រលលើកល្រងការពិន័យនានាដោយអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារទៅ

ដល់អ្នកបង់ពន្ធទំាងអស់ដ្រលប្រកាសដោយខ្លនួឯង។ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិគណន្រយ្រយស្ថតិក្រ្រមក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសារាចរល្រខ០៥៨ចុះថ្ង្រទី២៤ខ្រមីនាឆ្ន្រ២ំ០១៦បានស្នើសំុឲ្រយធនាគារនិងសា្ថ្រប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុទាំ្រងអស់ដាក់ជូនរបាយការណ៍ស្តីពីផ្រនការគម្រ្រងការវិភាគគមា្ល្រតនិងការវាយតម្ល្រលើផល

ប៉ះពាល់លើការអនុវត្តស្តង់ដាររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិន្រកម្ពុជា(CIFRS)។ទាក់ទងនឹងបញ្ហ្រន្រះ

យើងបានធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពឯកសារគម្រ្រងរបស់យើងសម្រ្រប់ការអនុវត្តCIFRSនិងបានដាក់ជូនតាមកាល

កំណត់។

 ជាផ្ន្រកមួយន្រការធ្វើផ្រនការនិងការគ្រប់គ្រងដើមទុនយើងទទួលបានការអនុម័តឲ្រយដាក់បំព្រញដើមទុន

បន្ថ្រមចំនួន១២,៥លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នងុទម្រង់ជាភាគហុ៊នធម្មតាដ្រលក្នងុនោះ៦,២លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

បានដាក់បញ្ចលូដោយធនាគារសីុអាយអិមមី៊បី៊ហាតនិង៦,៣លានដុលា្ល្រអាម្ររិកទៀតទទួលបានពីប្រ្រក់

ចំណ្រញរក្រសាទុកប្រចំាឆ្ន្រ២ំ០១៦ដើម្របីអនុលោមតាមបទប្របញ្ញតិ្តជាមួយនឹងតម្រវូការភាគហុ៊នចុះបញ្ជអីប្របបរមា

និងដើម្របីគាំទ្រភាពលូតលាស់ន្រអាជីវកម្មស្នូល។

យុទ្ធសាស្ត្រនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៧

ផ្រនការសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៨

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | យ៊ទ្ធសាស្ត្រ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២១



 ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយា៉្រងឆប់រហ័សនៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាការផ្ល្រស់ប្តូរលើ

តម្រវូការបទប្របញ្ញត្តិនិងហានិភ័យថ្មីៗ ដ្រលបានកើតឡើងជាពិស្រសមកពីបរិបទន្រការអនុលោមតាមច្របាប់

និងបច្ច្រកវិទ្រយាធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានយកចិត្តទុកដាក់កាន់ត្រខា្ល្រងំទៅលើក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យដើម្របីធ្វើឲ្រយការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនានាបានល្អប្រសើរ។ធនាគារចាត់ទុកថការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គឺជាផ្ន្រកមួយយ៉ា្រងសំខាន់ន្រអាជីវកម្មរបស់ធនាគារហើយបញ្ចលូវប្របធម៌ហានិភ័យដ៏តឹងរឹងទៅក្នងុប្រតិបត្តកិារ

និងដំណើរការសម្រ្រចចិត្តរបស់ធនាគារ។នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានចូលរួមតាំងពីដំណក់កាល

ដំបូងន្រការអនុវត្តហានិភ័យដើម្របីផ្តល់នូវទស្រសនៈឯករាជ្រយសម្រ្រប់ការវាយតម្ល្រផលិតផលថ្មីការកំណត់

យុទ្ធសាស្ត្រការវាយតម្ល្រឥណទាននិងផ្ន្រកដទ្រទៀត។

 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រសុីអាយអិមប៊ីគ្រុបបានបញ្ចូលនូវក្របខណ្ឌ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅមួយសម្រ្រប់សហគ្រ្រសទំាងមូល(EWRM)ដើម្របីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងឱកាស

របស់ខ្លួន។ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅសម្រ្រប់សហគ្រ្រសទាំងមូលផ្តល់ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

និងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននូវឧបករណ៍មួយដើម្របីធ្វើការប្រមើលមើលទុកជាមុននិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដ្រលមានស្រ្រប់និងហានិភ័យដ្រលអាចនឹងកើតមានដោយធ្វើការពិចារណទៅលើការក្រប្រ្រនូវទម្រង់

ហានិភ័យស្របតាមការផ្ល្រស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មបញ្ញត្តិ្តិ្តិច្របាប់និងសកម្មភាពការងារព្រញមួយឆ្ន្រំ។

 គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យគឺជាគណៈកមា្ម្រធិការមួយដ្រលទទួលសិទ្ធិអំណចពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

និងរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនូវរាល់បញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។គណៈកមា្ម្រធិការ

ហានិភ័យត្រូវជួបប្រជុំជារៀងរាល់ខ្រដើម្របីគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្តលើរាល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

 គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពុជាធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យនូវរាល់បញ្ហ្រទាក់ទង

នឹងការងារឥណទានរបស់ធនាគារ។គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្រសាជារៀងរាល់

សបា្ត្រហ៍ដោយទទួលបានសិទ្ធិអំណចពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការពិចារណនិងការសម្រ្រចលើសំណើ

ឥណទាន។

 ហានិភ័យឥណទាននិងសមភាគីសំដៅដល់លទ្ធភាពន្រការខាតបង់ដោយសារអតិថិជនដ្រលមានបំណុល

ជាមួយធនាគារមិនបានបំព្រញកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សងមកធនាគារវិញតាមការសន្រយា។ឥណទាន

ដ្រលបានផ្តល់ដោយធនាគារត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលនយោបាយហានិភ័យឥណទានគោលការណ៍

ឥណទាន(CPG)/នីតិវិធីឥណទាន(CPM)និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន។សូចនាករផ្ដល់សញ្ញ្រជាមុន(EWI)

និងក្របខណ្ឌបញ្ជីតាមដានក៏ត្រូវបានអនុវត្តដើម្របីគ្រប់គ្រងឥណទានរបស់ធនាគារនិងស្វ្រងរកនូវសញ្ញ្រ

ចុះខ្រសាយន្រឥណទានឲ្រយបានមុនព្រលតាមដ្រលអាចធ្វើបាន។

 ដើម្របីប្រ្រកដថសំណើសំុឥណទានទំាងអស់ពិតជាទទួលបានការវាយតម្ល្រឯករាជ្រយការអនុម័តឥណទាន

ទាំងអស់ទាមទារការបោះឆ្ន្រតសម្រ្រចចិត្តពីបុគ្គលវាយតម្ល្រហានិភ័យ។ធនាគារក៏បានបង្កើតក្របខណ្ឌ

អ្នកជំនាញវាយតម្ល្ររួមគា្ន្រដោយផ្ដល់សិទ្ធិអំណចដល់គណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលក្នុងការអនុម័តពាក្រយស្នើសុំ

ឥណទានដ្រលស្ថិតក្រ្រមសិទ្ធិអំណចរបស់ពួកគ្រ។ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងឥណទានរបស់នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យបំព្រញតួនាទីឯករាជ្រយក្នុងការវាយតម្ល្រសំណើសុំឥណទាន។

 ហានិភ័យសន្ទនីយភាពគឺជាលទ្ធភាពសាច់ប្រ្រក់របស់ធនាគារក្នងុការបង្កើនបន្ថ្រមទ្រព្រយសកម្មហើយអាច

បំព្រញកាតព្វកិច្ចសំណងនៅព្រលដល់កាលកំណត់សងដោយពុំមានការខាតបង់ដោយប្រការណមួយ។

ហានិភ័យសន្ទនីយភាពគឺជាហានិភ័យដ្រលធនាគារប្រឈមក្នងុការប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់បញ្ញើរយៈព្រលខ្លីដើម្របី

ផ្តល់ជាឥណទានរយៈព្រលវ្រង។ធនាគារក៏បានតម្រូវឲ្រយអនុវត្តតាមច្របាប់ដ្រលបានកំណត់ផងដ្ររ។

 ហានិភ័យសន្ទនីយភាពជាចម្របងត្រូវបានធ្វើការតាមដាននិងគ្រប់គ្រងដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រនន្រការ

ព្រយាករណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់របស់ធនាគារតាមរយៈរបាយការណ៍កាលបរិច្រ្ឆទទ្រព្រយសកម្មបំណុលកាតព្វកិច្ច

ក្រ្រតារាងតុល្រយការនិងនិស្រសន្ទវត្ថុទៅតាមរយៈព្រលផ្រស្រងៗគា្ន្រទាំងក្រ្រមសា្ថ្រនភាពអាជីវកម្មធម្មតានិង

សា្ថ្រនភាពមានវិបត្តិ។

 នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យទទួលខុសត្រវូក្នងុការត្រតួពិនិត្រយតាមដានដោយឯករាជ្រយលើទម្រង់ហានិភ័យ

សន្ទនីយភាពរបស់ធនាគារនិងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចំាខ្រជូនគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងបំណុលទ្រព្រយសកម្ម

និងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។វាមានសារៈសំខាន់សម្រ្រប់ឲ្រយធនាគារធ្វើការគ្រប់គ្រងសា្ថ្រនភាព

សន្ទនីយភាពរបស់ខ្លួនអាចបំទពញតបមូវការបបតិបតិ្តការបបចាំមថ្ង និងតបមូវការនផ្នកច្របាប់ នដលបានកំណត់

ផងដ្ររ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២២



 ហានិភ័យប្រតិបតិ្តការគឺរួមមានហានិភ័យលើការខាតបង់ដោយផ្ទ្រល់ឬដោយប្រយោលដ្រលបណ្ត្រល

មកពីកង្វះខាតឬបរាជ័យន្រដំណើរការផ្ទ្រក្នុងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធកុំព្រយូទ័រនិងកតា្ត្រពីខាងក្រ្រ។

 យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបតិ្តការរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីគឺផ្ត្រតលើក្របខណ្ឌ

គ្រង់គ្រងហានិភ័យដ៏រឹងមាំដ្រលផ្តល់នូវគោលការណ៍ណ្រនាំរួមជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដ៏ល្អ

ប្រសើរមួយដើម្របីបណ្តះុនូវវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយតាមប្របបុរ្រសកម្មគ្រប់ព្រលជានិច្ចក្នងុការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យប្រតិបតិ្តការ។

 ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបតិ្តការត្រងធ្វើការណ្រនាំផ្តល់យោបល់និងតាមដានលើគ្រប់ផ្ន្រកដើម្របី

ធានាឲ្រយបានថគោលការណ៍និងនីតិវិធីដ្រលបានកំណត់ត្រវូបានអនុវត្តក្នងុគម្រ្រងនិងដំណើរកិច្ចប្រតិបតិ្តការ

ប្រចាំថ្ង្ររបស់ធនាគារ។ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការន្រះមានតួនាទីធានាឲ្រយបាននូវការអនុវត្តយា៉្រង

ខា្ជ្រប់ខ្ជួននូវរាល់គោលការណ៍និងនីតិវិធីដ្រលបានច្រងឡើង។

 ហានិភ័យទីផ្រសារសំដៅទៅលើហានិភ័យដ្រលធ្វើឲ្រយខាតបង់ដោយសារការប្រ្រប្រួលលើតម្ល្រមូលធន

អត្រ្រការប្រ្រក់លើទីផ្រសារភាគរយន្រប្រ្រក់ចំណ្រញឥណទានអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់បរទ្រសតម្ល្រទំនិញព្រមទាំង

សូចនាករផ្រស្រងៗដ្រលកំណត់តម្ល្រទីផ្រសារជាទូទៅ។

 សកម្មភាពទូទៅរបស់ធនាគារដ្រលរួមមានការផ្តល់ឥណទាននិងទទួលប្រ្រក់បញ្ញើជាមួយនឹងកាល

បរិច្ឆ្រទនិងអត្រ្រការប្រ្រក់ខុសៗគា្ន្របានបណ្ត្រលឲ្រយធនាគារពំុអាចចៀសផុតពីហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់បាន

ឡើយ។

 ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ជាចម្របងបណ្ត្រលមកពីកាលបរិច្ឆ្រទនិងការកំណត់តម្ល្រខុសៗគា្ន្រន្រលំហូរ

សាច់ប្រ្រក់។ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់នាព្រលបច្ចបុ្របន្នត្រវូបានវាស់វ្រងដោយរបាយការណ៍គមា្ល្រតវ្រទយិតភាព

ន្រអត្រ្រការប្រ្រក់។នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្រយដោយឯករាជ្រយនិងតាម

ដានទម្រង់ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់របស់ធនាគារដោយផ្អ្រកលើរបាយការណ៍គមា្ល្រតវ្រទយិតភាពន្រអត្រ្រ

ការប្រ្រក់។

ហានិភ័យប្រតិបតិ្តការ ហានិភ័យទីផ្រសារ

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២៣



 សូមបញ្ជ្រក់ថនាយកដា្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយានិងប្រតិបត្តកិារត្រវូបានប្តរូឈ្ម្រះទៅជា«នាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយា
និងប្រតិបត្តិការ»ដ្រលមានសុពលភាពចាប់ពីខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៧។ការផ្ល្រស់ប្តូរន្រះគឺដើម្របីឲ្រយស្របតាម
ឈ្ម្រះថ្មីរបស់នាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការន្រសុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

 នាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយានិងប្រតិបត្តកិារផ្តល់ស្រវាបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយាផ្រស្រងៗនិងគំាទ្រដល់ប្រតិបត្តកិារ
របស់ធនាគារទាំងមូល។នាយកដា្ឋ្រនន្រះមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិការស្របទៅតាមនាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយា
និងប្រតិបត្តិការបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។នាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការមានប្របបទរាយការណ៍
ជូនគណៈគ្រប់គ្រងក្នងុស្រកុន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុនិងនាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយានិងប្រតិបត្តកិារ
របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

 ក្រមុត្រតួពិនិត្រយការធានា(ART)មានមុខងារជាក្រមុត្រតួពិនិត្រយឯករាជ្រយស្ថតិក្រ្រមនាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយា
និងប្រតិបត្តិការដ្រលផ្ត្រតសំខាន់ទៅលើការការពារនិងការកំណត់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការស្វ្រងរកដំណះ
ស្រ្រយគ្រប់គ្រងយូរអង្វ្រងនិងផ្តល់ដំបូនា្ម្រនលើបញ្ហ្រដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចនៅក្នងុនាយកដា្ឋ្រនទំាង
មូល។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះក្រុមត្រួតពិនិត្រយការធានាត្រូវបានពិគ្រ្រះយោបល់ទៅលើគម្រ្រងគ្រប់គ្រងការបន្ត
ដំណើរការអាជីវកម្មនិងគម្រ្រងភាពខា្ល្រងំន្រប្រព័ន្ធហើយផ្តល់ស្រវាកម្មប្រកឹ្រសាយោបល់សម្រ្រប់ការធ្វើបច្ចបុ្របន្ន
ភាពទៅលើហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធដ្រលមានស្រ្រប់។

 ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧ក្រមុត្រតួពិនិត្រយការធានាសម្រ្រចបានកិច្ចការត្រតួពិនិត្រយឯករាជ្រយទៅលើដំណើរការនិង
គោលការណ៍របស់នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តកិារហើយបានបង្កើតការក្រលម្អមួយចំនួនដើម្របីសម្របសម្រលួលំហូរ
ការងារនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។ក្រុមត្រួតពិនិត្រយការធានាក៏បានត្រួតពិនិត្រយសវនកម្មជាមុន
សម្រ្រប់នាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយាហើយបង្កើតរបាយការណ៍ដ្រលមានផ្ទកុការវិភាគន្រហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធបច្ច្រក
វិទ្រយាព័ត៌មានការវាស់ស្ទង់សុវត្ថភិាពនិងសំណូមពរលើការធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពដើម្របីបំព្រញតម្រវូការកាន់ត្រល្អ
ប្រសើរទៀត។

 ជាមួយគា្ន្រន្រះក្រមុត្រតួពិនិត្រយការធានាទទួលបន្ទកុសម្របសម្រលួលើគម្រ្រងអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យរបស់
សីុអាយអិមបី៊គ្របុដោយគ្រប់នាយកដា្ឋ្រនទំាងអស់នៅក្នងុធនាគារនឹងទទួលបានការវាស់ស្ទង់បន្ថ្រមដើម្របី
ក្រលម្អសុចរិតភាពទិន្នន័យនិងសុវត្ថភាពទិន្នន័យស្របតាមការកើនឡើងន្រតម្រវូការបទប្របញ្ញត្ត។ិគម្រ្រង
ន្រះត្រូវបានរំពឹងថនឹងបញ្ចប់នៅមុនពាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រំ២០១៨។

 នាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយាផ្ត្រតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានដ្រលមាន
ស្រ្រប់ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧។ស្របព្រលដ្រលអាជីវកម្មរបស់ធនាគារមានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ក្នងុរយៈ
ព្រលជាង៧ឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណស់ដ្រលតម្រូវឲ្រយ
មានការធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពជាបន្តបនា្ទ្រប់ក្នងុការរក្រសាភាពឈានមុខគ្រជានិច្ចដើម្របីបំព្រញតម្រវូការដ្រលមានការ
កើនឡើងរបស់អតិថិជននិយ័តករនិងបុគ្គលិកធនាគារ។ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧យើងបានពង្រកីសមត្ថភាពផ្ទកុទិន្នន័យ
របស់មា៉្រសុីនទមរបស់ទយើងនិងទធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពបបព័ន្ធបបតិបត្តិការទដើម្របីធានាបានថទហដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធអាច
បំព្រញនូវកំណើនន្រតម្រវូការបច្ចបុ្របន្ននិងអនាគតរបស់ធនាគារ។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះយើងបានដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់
នូវប្រព័ន្ធថតចម្លងទិន្នន័យជាក់ស្ត្រងដើម្របីដំណើរការសមកាលកម្មភា្ល្រមៗរវាងប្រព័ន្ធបឋមនិងប្រព័ន្ធបម្រងុ
ទុក។ការក្រលម្អន្រះបានជួយកាត់បន្ថយនូវរយៈព្រលសម្រ្រប់ការដាក់ដំណើរការឡើងវិញរបស់ប្រព័ន្ធក្នងុ
ករណីប្រព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារមានបញ្ហ្របច្ច្រកទ្រសជាយថហ្រតុណមួយនិងធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវការ
គ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម(BCM)។

 បន្ថ្រមពីលើការធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពផ្ន្រកហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានរួមបញ្ចលូទំាងផ្ន្រកHardware
និងប្រព័ន្ធរបស់ធនាគារនាយកដា្ឋ្រនបច្ច្រកវិទ្រយាបានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន(MIS)ដ្រលជួយ
សម្រលួដល់អ្នកប្រើប្រ្រស់ទូទំាងធនាគារដើម្របីស្រង់យកទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធពីប្រព័ន្ធស្នលូរបស់ធនាគារ។ក្នងុ
ឆ្ន្រំ២០១៧យើងបានបន្ថ្រមមុខងារថ្មីៗជាច្រើនទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ្រលជួយសម្រួលដល់ការ
វិភាគឲ្រយកាន់ត្រសុីជម្រ្រនិងការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ឲ្រយកាន់ត្រត្រឹមត្រូវន្រប្រតិបត្តិការនិងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។

 ចំណុចផ្ត្រតសំខាន់របស់នាយកដា្ឋ្រនក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ន្រះគឺការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារផ្ទ្រក្នុងដោយ
លុបបំបាត់ចនោ្ល្រះប្រហោងក្នងុដំណើរការនិងគោលការណ៍ផ្រស្រងៗ។យើងបានធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវដំណើរ
ការបញ្ច្រញឥណទានហើយសម្រ្រចបានជោគជ័យលើការកាត់បន្ថយព្រលវ្រលាវិលជំុ(TAT)ពីរយៈព្រល
២ថ្ង្រមកត្រមឹត្រ១ថ្ង្រ។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះយើងបានក្រប្រ្រនូវដំណើរការការងារផ្ទ្រក្នងុនិងកំណត់ធនធានរបស់
យើងឡើងវិញដើម្របីឲ្រយស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ចូលពីក្រ្រប្រទ្រស(ITT)ត្រូវបានទូទាត់ក្នុងថ្ង្រត្រមួយដ្រលកាល
ពីមុនស្រវាន្រះត្រវូបានទូទាត់នៅថ្ង្របនា្ទ្រប់។ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ត្រងន្រការក្រប្រ្រប្រតិបត្តកិារឲ្រយកាន់ត្រមាន
ប្រសិទ្ធភាពទំាង២ន្រះបាននំាយកឥទ្ធពិលនិងបទពិសោធន៍វិជ្ជមានជូនដល់អតិថិជនដូចដ្រលពួកគាត់បាន
រំពឹងទុកថនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបយា៉្រងរហ័សមិនធា្ល្រប់មានពីមុនមក។

 ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររយើងក៏បានរៀបចំបង្កើតមុខងារប្រតិបត្តកិាររតនាគារដើម្របីទទួលបន្ទកុលើសកម្មភាព
ការងារប្រតិបត្តិការនានាប្រចាំថ្ង្រដ្រលនៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកដា្ឋ្រនរតនាគារ។ការផ្ល្រស់ប្តូរន្រ
ទំនួលខុសត្រវូន្រះបានជួយដល់នាយកដា្ឋ្រនរតនាគារឲ្រយផ្ត្រតលើការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនឲ្រយបាន
កាន់ត្រជិតស្នទិ្ធជាងមុនហើយអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រវូការរបស់អតិថិជនកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ក្រ្រពីន្រះ
ការប្រងច្រកតួនាទីក្រមុការងារផ្ន្រកគំាទ្រនិងផ្ន្រកស្រវាកម្មបម្រើអតិថិជនបានបង្កើតនូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ប្រតិបត្តិការនិងអភិបាលកិច្ចកាន់ត្ររឹងមាំសម្រ្រប់មុខងាររតនាគារ។

 នាយកដា្ឋ្រនបបតិបត្តិការ ទទួលបន្ទុកទលើការធានាឲ្រយបបតិបត្តិការបបចាំមថ្ង នដលទធ្វើទៅនផ្នកបទបមើទសវា
កម្មអតិថិជនត្រវូបានបំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌត្រមឹត្រវូនិងរហ័ស។តួនាទីរបស់នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តកិារគ្របដណ្តប់
លើស្រវាកម្មផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នងុប្រទ្រសនិងក្រ្រប្រទ្រស/ការទូទាត់មូលប្របទានបត្រ/ការគ្រប់គ្រងម៉ា្រសីុនដកប្រ្រក់
ដោយស្វ័យប្រវត្តិ/ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់ដោយប្រព័ន្ធមជ្រឈការ/ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រសនិងស្រវាធនាគារ
តាមប្រព័ន្ធអុីនធើណ្រត/ស្រវាទូទាត់ប្រ្រក់/ស្រវាប្រតិបត្តកិារហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម/ស្រវារៀបចំឯកសារ
ឥណទានព្រមទាំងស្រវាបញ្ច្រញឥណទាន។

បច្ច្រកវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ

បច្ច្រកវិទ្រយា

ប្រតិបត្តិការ

អភិបាលកិច្ចហានិភ័យ

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | បច្ច្រកវិទ្រយា និងប្រតិបត្តិការ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២៤



 នាយកដា្ឋ្រនរតនាគារន្រធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីដោយមានកិច្ចសហការពីអង្គភាពអាជីវកម្ម

ផ្រស្រងទៀតបានផ្តល់ជូននូវដំណះស្រ្រយឆ្លងតំបន់ទៅឲ្រយអតិថិជនទំាងក្នងុនិងក្រ្រស្រកុសម្រ្រប់តម្រវូការ

ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងហិរញ្ញវត្ថុដ្រលរួមមានប្រតិបត្តិការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសសម្រ្រប់ការទូទាត់ភា្ល្រមៗ

និងការព្រមព្រៀងទុកមុន/ប្រ្រក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រសនិងស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្រ្រប្រទ្រសជាដើម។នាយកដា្ឋ្រន

រតនាគារទទួលបន្ទកុលើការគ្រប់គ្រងមូលនិធិក្រ្រប្រទ្រសសម្រ្រប់ប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មប្រចំាថ្ង្ររបស់ធនាគារ

ដើម្របីធានានូវប្រសិទ្ធភាពសន្ទនីយភាពសម្រ្រប់ធនាគារនិងដើម្របីប្រងច្រកប្រភពមូលនិធិដោយរក្រសាទំនាក់ទំនង

ជាមួយធនាគារដទ្រទៀតនៅលើទីផ្រសារ។

 ស្របតាមសន្ទះុកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុានិងទំនោរកំណើនន្រលំហូរចូលទុនវិនិយោគបរទ្រស

នាយកដា្ឋ្រនរតនាគារសម្រ្រចបានឆ្ន្រំដ៏ជោគជ័យមួយជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រ្រក់ន្រស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់និងការប្តូរ

រូបិយប័ណ្ណបរទ្រសដ្រលបានកើនឡើងតាមរយៈអាជីវកម្មផ្រស្រងទៀតរបស់ធនាគារ។យើងបានដំណើរការ

អាជីវកម្មក្នងុបរិយាកាសប្រកួតប្រជ្រងខ្ពស់បុ៉ន្ត្រយើងអាចផ្តល់នូវស្រវាកម្មរតនាគារពិស្រសពីគ្រដោយផ្អ្រក

លើការគាំទ្រនិងបណ្ត្រញថ្ន្រក់តំបន់របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបដើម្របីផ្តល់នូវស្រវាកម្មកាន់ត្រទូលំទូលាយ

និងប្រកួតប្រជ្រងទៅដល់អតិថិជនរបស់យើង។

 ក្នងុមុខងារជាគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលនាយកដា្ឋ្រនរតនាគារបានភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង

យ៉ា្រងសកម្មជាមួយនឹងដ្រគូក្នងុស្រកុនិងក្រ្រស្រកុដើម្របីកសាងបណ្ត្រញទំនាក់ទំនងកាន់ត្ររឹងមំានិងដើម្របី

ពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្ម។ទាំងអស់ន្រះបានផ្តល់ឲ្រយធនាគារនូវភាពបត់ប្រនអាជីវកម្មជាងមុនដើម្របីស្វ្រងរក

លទ្ធផលកាន់ត្រល្អប្រសើរសម្រ្រប់មូលនិធិដ្រលលើសហើយស្របជាមួយគា្ន្រន្រះយើងនៅត្របន្តស្វ្រងរក

ឱកាសបង្កើនមូលនិធិបន្ថ្រមទៀត។ជាលទ្ធផលធនាគារបានចូលរួមចំណ្រកធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវថ្ល្រដើម

មូលនិធិប្រសើរជាងមុនដ្រលបន្ថ្រមនូវគមា្ល្រតអត្រ្រការប្រ្រក់បានខ្ពស់ជាងមុនផងដ្ររ។នាយកដា្ឋ្រនន្រះបាន

ត្រួតពិនិត្រយនិងសាកល្របងផ្រនការមូលនិធិបម្រុងទុក(CFP)ជាមួយនឹងនាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដើម្របីធ្វើការព្រយាករណ៍និងកំណត់នូវបញ្ហ្រផ្រស្រងៗអំពីមូលនិធិដ្រលអាចកើតមាន។ស្រចក្តីសន្និដា្ឋ្រនរួមគា្ន្រ

ពីការលទ្ធផលសាកល្របងន្រះគឺថហានិភ័យសន្ទនីយភាពជារួមរបស់ធនាគារនៅត្រមានភាពល្អប្រសើរ

តាមរយៈទំហំកំណត់ដ្រលទទួលយកបានហើយយន្តការមូលនិធិយថហ្រតុត្រវូបានបង្កើតយ៉ា្រងល្អប្រសើរ។

 ស្របតាមសុទិដ្ឋនិិយមរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាសម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៨យើងជឿជាក់ថ

ឱកាសសំខាន់ៗរបស់នាយកដា្ឋ្រនរតនាគារនឹងកើតមានឡើងពីការបន្តលំហូរចូលន្រការវិនិយោគបរទ្រស

និងតម្រវូការយ៉ា្រងច្រើនសម្រ្រប់ការនំាច្រញផលិតផលចម្របងៗរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលរួមមានសម្លៀកបំពាក់

ស្រប្រកជើងកៅសូ៊អង្ករនិងទំនិញដទ្ៗរ ទៀត។បន្ថ្រមពីន្រះទៀតការលើកកម្ពស់របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា

ក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់រៀលដ្រលជម្រុញឲ្រយមានការកើនឡើងទំហំន្រការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស

ហើយជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររយើងក៏បានផ្តល់មធ្រយាបាយបន្ថ្រមផ្រស្រងទៀតសម្រ្រប់ប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារ។

 ក្រុមការងារទទួលខុសត្រូវខាងមូលនិធិរបស់យើងនៅត្របន្តពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង

និងបន្តពង្រីកបណ្ត្រញដ្រគូសហការដ្រលជាសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុ។យើងក៏បានពិនិត្រយនិងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពផ្រន

ការមូលនិធិបម្រុងទុកក្នុងការឆ្លើយតបយថហ្រតុពីតម្រូវការចាំបាច់ដ្រលកើតឡើងបនា្ទ្រន់ហើយត្រូវត្រ

បំព្រញឲ្រយសមស្របតាមក្របខណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាពរបស់ធនាគារ។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ

យើងនឹងធ្វើការប្រងច្រកមូលនិធិប្រ្រក់រៀលរបស់ធនាគារឲ្រយបានសមស្របដើម្របីបង្កើនការរីកចម្រើនលើ

អាជីវកម្មប្រ្រក់កម្ចីជាប្រ្រក់រៀលស្របតាមបទបញ្ជ្ររបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលតម្រូវឲ្រយធនាគារទាំង

អស់មានប្រ្រក់កម្ចីជាប្រ្រក់រៀល១០%ន្រប្រ្រក់កម្ចីសរុបគិតត្រឹមឆ្ន្រំ២០១៩។

រតនាគារ

ការពិនិត្រយមើលសមិទ្ធផលក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

ទស្រសនវិស័យនិងយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងឆ្ន្រំ២០១៨

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | រតនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២៥



 នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងដើរតួនាទីយា៉្រងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់នូវការវាយតម្ល្រឯករាជ្រយទៅលើភាព

គ្រប់គ្រ្រន់ប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលន្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងដ្រលអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។ការ

វាយតម្ល្ររបស់នាយកដា្ឋនន្រះគឺធ្វើទៅលើសា្ថនភាពន្រការត្រួតពិនិត្រយរបស់ធនាគារការវាយតម្ល្រហានិភ័យ

សកម្មភាពត្រួតពិនិត្រយប្រភពព័ត៌មានប្រសិទ្ធភាពន្រការទំនាក់ទំនងនិងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងតាមដាន។

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងមានភារកិច្ចរាយការណ៍ដោយផ្ទ្រល់ជូនគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងមានឯករាជ្រយភាពពី

ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគាំទ្រអាជីវកម្មផ្រស្រងៗ។

 ជាលទ្ធផលនៅក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧ដោយមានការគំាទ្រពីសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុន្រសីុអាយអិមបី៊គ្របុនាយកដា្ឋ្រន

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងសម្រ្រចបានការងារចំនួន១៩គម្រ្រងដ្រលបានគ្របដណ្តប់ផ្ន្រកសំខាន់ៗរួមមានសវន

កម្មសាខាសវនកម្មនាយកដា្ឋ្រននិងសវនកម្មលើមុខងារជាក់លាក់មួយចំនួនផងដ្ររ។

 ផ្រនការរបស់យើងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៨គឺបន្តការងារសវនកម្មតាមរយៈការវាយតម្ល្រហានិភ័យរបស់សវន

កម្មផ្ទ្រក្នុងព្រមទាំងការសុើបអង្ក្រតចាំបាច់ផ្រស្រងៗទៀត។

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២៦



 នាយកដា្ឋ្រនបទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជនត្រវូបានបង្កើតឡើងក្នងុខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៧ដើម្របីជួយសម្រលួ
ដល់កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រ្រងរួមរបស់ធនាគារតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្មល្អបំផុតក្នងុការបំព្រញចិត្តអតិថិជន។
នាយកដា្ឋ្រនន្រះអនុវត្តវិធីសាស្រ្តន្រការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនដើម្របីបំព្រញស្រចក្តតី្រវូការ
របស់អតិថិជននៅគ្រប់កម្រតិតាមរយៈគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានសាខាធនាគារការិយាល័យបម្រើស្រវាកម្ម
អតិថិជនព្រមទំាងអង្គភាពប្រឈមនឹងអតិថិជននានាដ្រលមានប្រព័ន្ធឌីជីថលដូចជាស្រវាកម្មធនាគារតាម
ប្រព័ន្ធអុីនធើណ្រតនិងគ្រហទំព័ររបស់ធនាគារក៏ដូចជាដំណើរការក្រមុការងារគំាទ្រផ្រស្រងៗផងដ្ររ។ក្រ្រពីន្រះ
នាយកដា្ឋ្រនបទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជនធានាថធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីពង្រឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត
ទាំងបីរបស់ខ្លួនទៅកាន់អតិថិជនរួមមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការសហការជាមួយធនាគារ
សីុអាយអិមបី៊ហើយយើងនឹងត្រងត្រជម្រញុការខិតខំប្រងឹប្រ្រងបន្ថ្រមទៀតដើម្របីបំព្រញតម្រវូការអតិថិជន។

 នាយកដា្ឋ្រនបទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជនក៏ទទួលបន្ទកុផ្ន្រកគ្រប់គ្រងការគំាទ្រអាជីវកម្មផងដ្ររដោយ
ពិនិត្រយមើលភាពស្របគា្ន្រនិងការអភិវឌ្រឍន្រប្រព័ន្ធព្រមទំាងដំណើរការបំព្រញមុខងារ។នាយកដា្ឋ្រនន្រះជួយ
គាំទ្រការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងដល់អង្គភាពអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងធនាគារដោយធានានូវការអនុវត្តគម្រ្រង
តាមកាលកំណត់។

 នៅក្នងុឆ្ន្រំ២០១៧នាយកដា្ឋ្រនបទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជនសម្រ្រចបានគម្រ្រងការងារមួយចំនួន
ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ដំណើរការអាជីវកម្មនិងគំនិតផ្តចួផ្តើមន្រការយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជនរួមមានគម្រ្រង
ផ្តល់មតិយោបល់របស់អតិថិជនជាដើម។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះយើងបានរៀបចំកម្មវិធីថ្ល្រងអំណរគុណអតិថិជន
នៅទូទាំងសាខាទាំង១៣ដើម្របីបងា្ហ្រញពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនតាមរយៈស្រវាកម្មបម្រើ
អតិថិជនដោយផ្ទ្រល់ពីគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគាររួមទំាងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសម្រ្រប់ថ្ង្រប្រ្ររព្ធកម្មវិធី។

 ផ្រនការឆ្ន្រ២ំ០១៨សម្រ្រប់នាយកដា្ឋ្រនបទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជនគឺបន្តលើកកម្ពស់ការផ្តល់ស្រវាកម្ម
និងគុណភាពទសវាកម្មបទបមើអតិថិជនតាមរយៈការព្រងឹងយន្តការបបសិទ្ធភាព្រៃ្របតិបត្តិការនិងការបទង្កើត
ថ្មី។ក្រ្រពីន្រះយើងនឹងបញ្ចប់គម្រ្រងផ្តល់មតិយោបល់របស់អតិថិជនតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដោយដាក់ឲ្រយ
ប្រើឧបករណ៍បង្កប់អ្រក្រង់សម្រ្រប់អតិថិជនដើម្របីប្រមូលមិតិយោបល់ជាក់ស្ត្រងពីអតិថិជនរបស់យើងនៅតាម
សាខាធនាគារ។

បទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជន

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | បទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២៧



គ្រប់គ្រងផលិតផល
 នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងផលិតផលគឺជាផ្ន្រកដ៏សំខាន់ន្រសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។មុខងាររបស់

នាយកដា្ឋ្រនន្រះគឺជួយជំរុញធនាគារឲ្រយរក្រសាបាននូវភាពប្រកួតប្រជ្រងនិងបន្តបង្កើនចំណ្រកទីផ្រសារដោយធ្វើ

ការណ្រនាំផលិតផលនិងស្រវាកម្មថ្មីៗបន្ថ្រមទៀតដើម្របីបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន។នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រង

ផលិតផលទទួលខុសត្រវូចំពោះការសម្របសម្រលួជាប្រចំាត្រតួពិនិត្រយនិងក្រលម្អផលិតផលរបស់ធនាគារ

សុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីឲ្រយបានល្អប្រសើរ។

 ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧នាយកដា្ឋ្រនន្រះបាននំាយកគម្រ្រងHomeProដ្រលជាផលិតផលឥណទានគ្រហដា្ឋ្រន

ភា្ជ្រប់មកជាមួយនឹងការធានារ៉ា្រប់រងអាយុជីវិតដោយសហការជាមួយនឹងក្រមុហុ៊នម្រនូឡ្រហ្វ៍កម្ពជុា។ក្រ្រពី

ការផ្តល់នូវឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនជូនអតិថិតិជនគម្រ្រងHomeProគឺជាផលិតផលឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនដំបូង

គ្របង្អស់ដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយការធានារ៉ា្រប់រងអាយុជីវិតរហូតដល់៥០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ជាងន្រះទៅ

ទៀតធនាគារបានចាប់ដ្រគូសហការជាមួយនឹងបុរីប៉្រងហួតដ្រលជាក្រមុហុ៊នសំណង់លំនៅសា្ថ្រនឈានមុខ

គ្រមួយនៅកម្ពុជាដើម្របីផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌអនុគ្រ្រះសម្រ្រប់ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនរបស់ធនាគារដោយទទួល

យកប្លង់ទន់សម្រ្រប់អតិថិជនរបស់បុរីប៉្រងហួត។

 នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងផលិតផលក៏ទទួលបន្ទកុលើផ្ន្រកស្រវាកម្មធនាគារឌីជីថលផងដ្ររដ្រលរួមចំណ្រក

រក្រសានូវភាពប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុងទីផ្រសាររបស់ធនាគារតាមរយៈការណ្រនាំនិងលើកកម្ពស់ផលិតផលនិង

ស្រវាកម្មថ្មីៗ បន្ថ្រមទៀតដើម្របីបំព្រញតម្រវូការអតិថិជនស្របតាមការវិវត្តផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប។នាយកដា្ឋ្រន

ន្រះត្រួតពិនិត្រយលើស្រវាកម្មធនាគារឌីជីថលរួមមានមា៉្រសុីនប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងនិងបណ្ត្រញឌីជីថល

ផ្រស្រងៗទៀត។ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងផលិតផលបានដឹកនំាគម្រ្រងរួមគា្ន្រសម្រ្រប់ស្រវាទូទាត់

រហ័សFASTនិងCambodian Shared Switchរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាដ្រលនឹងជួយបង្កើនបណ្ត្រញ

កាន់ត្រទូលាយសម្រ្រប់ស្រវាកម្មធនាគារ។នាយកដា្ឋ្រនន្រះក៏បានដាក់ឲ្រយដំណើរការមា៉្រសុីនអ្រធីអិមបន្ថ្រម

ទៀតដើម្របីផ្តល់នូវភាពងាយស្រលួដល់អតិថិជន។ម៉ា្រសីុនអ្រធីអិមចំនួន៤ត្រវូបានដំឡើងរួចរាល់នៅអាកាស

យានដា្ឋ្រនអន្តរជាតិភ្នំព្រញផ្រសារទំនើបមា៉្រក្រូអាគារExchange Squareនិងផ្រសារទំនើបអីុអនស្រនសុខ។

 ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៨យើងមានគោលបំណងអភិវឌ្រឍផលិតផលឲ្រយកាន់ត្រប្រកួតប្រជ្រងនិងច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់ទំាង

លើប្រ្រក់បញ្ញើនិងឥណទានស្របតាមបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅក្នុងសុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ

យើងមានគម្រ្រងពង្រឹងអភិវឌ្រឍន៍ន្រស្រវាកម្មធនាគារឌីជីថលតាមរយៈបណ្ត្រញផ្រស្រងៗគា្ន្រដើម្របីអាចទៅ

ដល់អ្នកប្រើប្រ្រស់កាន់ត្រច្រើនស្របតាមការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការជម្រុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងបន្ថ្រម

ទៀតដើម្របីបំព្រញចិត្តនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | គ្រប់គ្រងផលិតផល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២៨



នីតិកម្មនិងប្រតិបត្តិតាម
 នាយកដា្ឋ្រននីតិកម្មនិងប្រតិបត្តតិាមរួមមាននីតិកម្មប្រតិបត្តតិាមនិងល្រខាធិការក្រមុហុ៊ន។នាយកដា្ឋ្រន
នីតិកម្មនិងប្រតិបត្តតិាមត្រតួពិនិត្រយលើទិដ្ឋភាពផ្ន្រកច្របាប់ន្រសកម្មភាពដ្រលអនុវត្តដោយធនាគារនិងទទួល
ខុសត្រវូលើការសម្របសម្រលួផ្តល់ដំបូនា្ម្រននិងពិនិត្រយមើលលើផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្មដើម្របី
ធានាការអនុវត្តអនុលោមទៅតាមច្របាប់បទប្របញ្ញត្តិនិងស្រចក្តីណ្រនាំផ្រស្រងៗ។ស្របតាមអភិបាលកិច្ចល្អ
នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមធ្វើការរាយការណ៍ដោយឯករាជ្រយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលហើយផ្រនការការងារ
ប្រតិបត្តិតាមប្រចាំឆ្ន្រំត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំនិងទទួលការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់
ធនាគារ។ជាមួយមុខងារជាល្រខាធិការក្រមុហុ៊នពួកយើងបន្តផ្តល់ការគំាទ្រទៅដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក៏ដូច
ជាផ្តល់ដំបូនា្ម្រនលើបញ្ហ្រគ្រប់គ្រងផ្រស្រងៗទៅឲ្រយគ្រប់ផ្ន្រកដ្រលពាក់ព័ន្ធដ្រលរួមមានតម្រវូការផ្ន្រកច្របាប់និង
បទប្របញ្ញត្តិនិងតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចផ្រស្រងៗរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

 នាយកដា្ឋ្រននីតិកម្មនិងប្រតិបត្តិតាមដើរតួនាទីចម្របងក្នុងការធានាថគ្រប់នាយកដា្ឋ្រនទាំងអស់ក៏ដូច
ជាបុគ្គលិកទំាងអស់នៅក្នងុធនាគារដឹងនិងគោរពកាតព្វកិច្ចព្រមទំាងយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់ន្រ
បទប្របញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងបទប្របញ្ញត្តិជាធរមានក៏ដូចជាបទប្របញ្ញត្តិដ្រលចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្ន្រំ។ការចូល
រួមយា៉្រងសកម្មនៅក្នុងគណៈកមា្ម្រធិការអចិន្ត្រ្រយ៍និងក្រុមការងារផ្រស្រងៗគឺជាការផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដាក់
យា៉្រងសំខាន់របស់នាយកដា្ឋ្រននីតិកម្មនិងប្រតិបត្តិតាមដើម្របីធានាថកាតព្វកិច្ចរបស់ធនាគារដ្រលតម្រូវ
ដោយបទប្របញ្ញត្តតិ្រវូបានអនុវត្តដូចជាកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងច្របាប់ស្តពីីការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្រប
ទានភ្ររវកម្មបញ្ញត្តិ្តសិ្តពីីការប្រតិបត្តតិាមពន្ធគណនីបរទ្រសរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក(US Foreign Account

Tax Compliance Act (FATCA)និងបទប្របញ្ញត្តិដទ្រទៀត។ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាម
ធ្វើការយា៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយកដា្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយាដើម្របីធ្វើឲ្រយកាន់ប្រសើរនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
(Management Information System)សម្រ្រប់ការតាមដានការជូនដំណឹងអំពីការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់
និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មសាវតារហានិភ័យអតិថិជននិងបញ្ញត្តិ្តសិ្តពីីការប្រតិបត្តតិាមពន្ធគណនីបរទ្រសរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកដើម្របីបំព្រញតាមតម្រូវការរបស់និយ័តករ។

 ការបណ្តះុបណ្ត្រលគឺជាការផ្ត្រតសំខាន់មួយផងដ្ររសម្រ្រប់នាយកដា្ឋ្រន។ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧នាយកដា្ឋ្រន
នីតិកម្មនិងប្រតិបត្តតិាមបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តតិាមនិងកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រល
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មចំនួន៤២លើកនិងកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រល
ពាក់ព័ន្ធនឹងច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តផិ្រស្រងៗរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុានិងឯកសារតម្រវូតាមច្របាប់សម្រ្រប់ប្រតិបតិ្តការ
ធនាគារមួយចំនួនទៀតទៅដល់បុគ្គលិករបស់ធនាគារដ្រលនៅភ្នពំ្រញនិងបណ្ត្រខ្រត្តដ្រលមានសាខាធនាគារ
ទំាងអស់និងបានធ្វើការពិនិត្រយឡើងវិញដល់ទីកន្ល្រងចំនួន២០ដងលើការប្រតិបត្តតិាមច្របាប់និងការត្រតួពិនិត្រយ
លើការធ្វើត្រស្តខ្លនួឯង(Self-testing)របស់ផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្មដើម្របីធានាថដំណើរការ
និងនីតិវិធីរបស់ផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្មគឺអនុលោមទៅតាមច្របាប់បទប្របញ្ញត្តិនិងស្រចកី្តណ្រនំា
ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមក៏បានដាក់ឲ្រយដំណើរការនូវកម្មវិធីសិក្រសាតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិកត្រូនិក
(E-Learning)ស្តីពីការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មហើយបានធ្វើការជាមួយនាយក
ដា្ឋ្រនធនធានមនុស្រសដើម្របីដាក់កាតព្វកិច្ចដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្រយចូលរៀនកម្មវិធីសិក្រសាន្រះជាចាំបាច់។

ការពិនិត្រយមើលធុរកិច្ច | នីតិកម្ម និងប្រតិបត្តិតាម
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

២៩





៣២ ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ

៤០ របាយការណ៍គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

៤២ ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

៤៥ រចនាសម្ព័ន្ធន្រការគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនម្រ

៤៥ រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

៤៦ របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ់

អភិបាលកិច្ចធនាគារអភិបាលកិច្ចធនាគារ



ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងតុល្រយភាពន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

អភិបាលប្រតិបត្តិ

ទំហំនិងសមាសភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្រមសីលធម៌របស់អភិបាល

កាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមានជំនឿថអភិបាលកិច្ចធនាគារដ៏រឹងមំាមួយមានសារៈសំខាន់យ៉ា្រងខា្ល្រងំក្នងុការផ្តល់
នូវតម្ល្រជានិរន្តរការលើកកម្ពស់សុចរិតភាពក្នងុការធ្វើធុរៈកិច្ចនិងការរក្រសានូវទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនចំពោះ
ធនាគារឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចបាននូវគោលដៅនិងទស្រសនវិស័យរបស់ធនាគារ។

 វប្របធម៌និងរចនាសម្ពន័្ធអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាធាតុសំខាន់បំផុតក្នងុការកំណត់អំពី
របៀបរបបដ្រលធនាគារដំណើរការហើយថ្ន្រក់ដឹកនំាធនាគារត្រងត្រសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចន្រះក្នងុការណ្រនំា
ដល់គ្រប់បុគ្គលិករបស់ខ្លនួទំាងអស់ជាបន្តបនា្ទ្រប់។ក្របខណ្ឌអភិបាលកិច្ចដ្រលធនាគារសម្រ្រចយកត្រវូបាន
រៀបចំឡើងដោយផ្អ្រកលើគោលការណ៍នានានិងការអនុវត្តល្អបំផុតដូចមានច្រងក្នងុប្រកាសរបស់ធនាគារ
ជាតិន្រកម្ពជុាស្តពីីអភិបាលកិច្ចរបស់គ្រះឹសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រកាសស្តពីីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័ត្រមឹត្រវូ
និងសមស្របសម្រ្រប់បុគ្គលដាក់ពាក្រយស្នើសុំនិងគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានអាជា្ញ្រប័ណ្ណនិង
ការអនុវត្តល្អបំផុតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងអភិបាលកិច្ចធនាគារដ្រលពាក់ព័ន្ធ។

 លោកបុ៊នយីនដ្រលមានសញ្ញ្រតិកម្ពជុាគឺជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តរិបស់ធនាគារហើយក៏ជាអភិបាល
ប្រតិបត្តផិងដ្ររ។លោកត្រវូបានត្រងតំាងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៥និងត្រង
តាំងជាអភិបាលប្រតិបត្តិនៅថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៥។លោកប៊ុនយីនក៏ជាបុគ្គលដំបូងដ្រលដឹកនាំ
ធនាគារបរទ្រសលំដាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាផងដ្ររ។

 ក្នុងនាមជាអភិបាលប្រតិបត្តិ/ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិលោកប៊ុនយីនទទួលខុសត្រូវរួមលើការអនុវត្ត
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារនិងស្រចក្តសីម្រ្រចរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនិងដឹកនំា
ប្រតិបត្តកិារស្របតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងទិសដៅអាជីវកម្ម។លោកធ្វើការដឹកនំាគណៈគ្រប់គ្រងក្នងុ
ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងទស្រសនវិស័យរបស់ធនាគារ។ក្នងុឋានៈជាអភិបាលប្រតិបត្ត/ិប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
លោកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ង្ររបស់ធនាគារ។

 ទំហំនិងសមាសភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រូវបានពិនិត្រយឡើងវិញជាទៀងទាត់ដោយពិនិត្រយមើល
ទៅលើវិសាលភាពលក្ខណៈភាពខុសប្ល្រកគា្ន្រនិងការពង្រីកអាជីវកម្មធនាគារ។

 ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលយល់ឃើញនិងអះអាងថសមាសភាពក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនាព្រលបច្ចុប្របន្នមាន
លក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទំាងមូលរបស់ធនាគារ។សមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបច្ចបុ្របន្ន
បាននំាយកនូវចំណ្រះដឹងបទពិសោធន៍និងជំនាញដ៏មានតម្ល្រមកកាន់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីដឹកនំាធនាគារ
ឆ្ព្រះទៅសម្រ្រចទស្រសនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រសុីអាយអិមប៊ីគ្រុប(CIMB Group)។

 អភិបាលទំាងអស់របស់ធនាគារសុទ្ធត្របានបំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័គ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីទទួលបានមុខ
តំណ្រងជាអភិបាលដូចមានច្រងក្នុងប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្គុជា។គ្រប់អភិបាលឯករាជ្រយទាំងអស់
របស់ធនាគារបងា្ហ្រញពីការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្រយនិងអាចទទួលយកបាននិងមិនចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការ
អាជីវកម្មណដ្រលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆយ័និងការធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចដោយឯករាជ្រយរបស់ខ្លនួ។

 ប្រវត្តសិង្ខ្របរបស់អភិបាលមា្ន្រក់ៗមានបងា្ហ្រញនៅលើទំព័រ៦៤ដល់៧៣ន្ររបាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន្រនំ្រះ។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគោរពតាមវិធានន្រក្រមសីលធម៌ដ្រលមានច្រងក្នងុប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។

 អភិបាលធនាគារប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវក្រមសីលធម៌ដ្រលជាគោលការណ៍ណ្រនំាសម្រ្រប់ការអនុវត្តនូវបទដា្ឋ្រន
ក្រមសីលធម៌មួយដ៏ត្រមឹត្រវូនិងការអនុវត្តអាជីកម្មប្រកបដោយភាពប្រងុប្រយ័ត្នក៏ដូចជាបទដា្ឋ្រនអាកប្របកិរិយា
ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌សម្រ្រប់អភិបាលមា្ន្រក់ៗដោយផ្អ្រកទៅលើគោលការណ៍សុចរិតភាពការទទួល
ខុសត្រូវភាពសោ្ម្រះត្រង់និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគឺជាអង្គភាពមួយរបស់ធនាគារដ្រលធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចចុងក្រ្រយបង្អស់លើកល្រង
ត្របញ្ហ្រណដ្រលទាមទារឲ្រយមានការអនុម័តយល់ព្រមពីភាគទុនិក។ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដាក់ច្រញនូវទិសដៅ
យុទ្ធសាស្ត្រនិងទស្រសនវិស័យរបស់ធនាគារ។ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលខុសត្រវូទំាងស្រងុលើការដឹកនំាគ្រប់គ្រង
ណ្រនំានិងត្រតួពិនិត្រយលើគ្រប់ប្រតិបត្តកិារទំាងមូលរបស់ធនាគារនិងពង្រងឹបទដា្ឋ្រនន្រគណន្រយ្រយភាពក្នងុ
គោលគំនិតជួយដល់គណៈគ្រប់គ្រងដើម្របីអាចអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

 ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទទួលខុសត្រូវរួមលើការបង្កើតក្របខណ្ឌការងារន្រអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងធនាគារ
រាប់បញ្ចលូទំាងដំណើរការន្រការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការប្រតិបត្តតិាមច្របាប់។
សមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគ្រប់រូបនំាយកនូវការវិនិច្ឆយ័ឯករាជ្រយចំណ្រះដឹងផ្រស្រងៗគា្ន្រនិងបទពិសោធន៍នានា
ដើម្របីធ្វើការពិភាក្រសាអំពីបញ្ហ្រនានាទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការធនធាននិងការធ្វើអាជីវកម្ម។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានអនុម័តលើរបៀបវារៈន្របញ្ហ្រមួយចំនួនដ្រលត្រវូបានរៀបចំសម្រ្រប់សំុការអនុម័ត
ពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរាប់បញ្ចូលទាំង(ក្នុងចំណមចំណុចផ្រស្រងៗទៀតជាច្រើន)ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ
និងការយល់ព្រមលើចំណុចដូចខាងក្រ្រម៖

• ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ/អាជីវកម្មនិងគម្រ្រងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំ។
• ការវិនិយោគថ្មីៗ ការផ្ត្រច់ខ្លនួការរំលាយក្រមុហុ៊នបញ្ចលូគា្ន្រនិងការទិញក្រមុហុ៊នការរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធ
 ក្រុមហ៊ុនឡើងវិញរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធការចូលហ៊ុនឬសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ
 ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រ្រស្រុក។

 បច្ចបុ្របន្នន្រះក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមានសមាជិកចំនួន០៧រូបដ្រលរួមមានអភិបាលប្រតិបត្តចំិនួន០១រូប
និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តចំិនួន០៦រូបហើយក្នងុចំណមអភិបាលទំាងអស់មានអភិបាលចំនួន០៣រូបជា
អភិបាលឯករាជ្រយ។ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានបញ្ជ្រក់ថសមាសភាពក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមានចំនួនអភិបាល
ឯករាជ្រយគ្រប់គ្រ្រន់ដ្រលអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្រយបំផុតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រសានានារបស់ក្រុមប្រឹក្រសា
ភិបាល។ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក៏គោរពដំណើរការន្រការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចរួមផងដ្ររ។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមចំណ្រកនានារបស់អភិបាលមិនប្រតិបត្តមិា្ន្រក់ៗ
នៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ន្រអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។បន្ថ្រមពីលើជំនាញនិងបទពិសោធន៍ផ្ន្រកអាជីវកម្ម
ជាច្រើនឆ្ន្ររំបស់អភិបាលមា្ន្រក់ៗអភិបាលមិនប្រតិបត្តក៏ិធ្វើការវិនិច្ឆយ័ដោយឯករាជ្រយក្នងុកិច្ចពិភាក្រសាស្តពីីបញ្ហ្រ
យុទ្ធសាស្ត្រសវនកម្មប្រតិបត្តិការនិងហានិភ័យផងដ្ររ។

 រចនាសម្ពន័្ធនិងសមាភាពរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រវូដ្រលមានច្រងក្នងុ
ប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

 ដើម្របីធានាឲ្រយបាននូវតុល្រយភាពន្រអំណចការបង្កើននូវគណន្រយ្រយភាពនិងសមត្ថភាពក្នងុការធ្វើស្រចក្តី
សម្រ្រចប្រកបដោយឯករាជ្រយភាពនោះតួនាទីរបស់ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងតួនាទីរបស់អភិបាលប្រតិបត្តិ
(Executive Director)ត្រវូបានប្រងច្រកនិងដាក់ឲ្រយនៅដាច់ពីគា្ន្រដោយមានការប្រងច្រកយ៉ា្រងច្របាស់លាស់
អំពីការទទួលខុសត្រវូរវាងប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងអភិបាលប្រតិបត្តិដើម្របីជៀសវាងកំុឲ្រយបុគ្គលណមា្ន្រក់
ឬក្រុមណមួយអាចត្រួតត្រ្រលើដំណើរការន្រការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចបាន។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូបានដឹកនំាដោយប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល០១រូបគឺDato'  Shaarani Ibrahim។
Dato' Shaarani Ibrahimទទួលខុសត្រូវលើការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងធានាប្រសិទ្ធ
ភាពន្រការបំព្រញមុខងាររបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការនានារបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។ប្រធាន
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបំព្រញតួនាទីផ្លវូការជាថ្ន្រក់ដឹកនំានិងធ្វើជាអធិបតីក្នងុកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទំាងអស់
ដឹកនាំការពិភាក្រសារវាងអភិបាលព្រមទាំងតម្រង់ទិសក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្រយលើការគ្រប់គ្រង
ធនាគារផងដ្ររ។ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលធ្វើការសម្របសម្រលួលំហូរព័ត៌មានរវាងគណៈគ្រប់គ្រងនិងក្រមុ
ប្រកឹ្រសាភិបាលព្រមទំាងប្រកឹ្រសាយោបល់ជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងដើម្របីដាក់ច្រញនូវរបៀបវារៈសម្រ្រប់កិច្ចប្រជំុ
ក្រុមប្រឹក្រសានីមួយៗ។

៥៧%
ជាអភិបាលមិនឯករាជ្រយ

៤៣%
ជាអភិបាលឯករាជ្រយ

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៣២



ការត្រងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្របខណ្ឌន្រការស្នើឈ្ម្រះប្រក្ខជន

ការត្រងតាំងនិងការបោះឆ្ន្រតជ្រើសតាំងអភិបាលជាថ្មីម្តងទៀត

កិច្ចប្រជុំនិងការផ្តល់ព័ត៌មានទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

 ធនាគារអនុវត្តតាមស្រចក្តសីម្រ្រចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការត្រងតំាងនិងផ្តល់តម្ល្រការដ្រលជាគណៈកមា្ម្រធិការ
មួយរបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបហូលឌីងប៊ីហាដ(CIMB Group Holdings Berhad)។គណៈកមា្ម្រធិការ
ត្រងតំាងនិងផ្តល់តម្ល្រការន្រក្រមុហុ៊នម្រទទួលបន្ទកុកំណត់និងបញ្ជនូប្រក្ខភាពដ្រលសក្តសិមសម្រ្រប់តំណ្រង
អភិបាលទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីសំុការអនុម័តយល់ព្រមលើការត្រងតំាងមិនថសម្រ្រប់បំព្រញតំណ្រង
ដ្រលទំន្ររឬបន្ថ្រមលើតំណ្រងដ្រលមានស្រ្រប់ដើម្របីបំព្រញតាមតម្រវូការប្រ្រប្រលួរបស់ធនាគារ។មុនព្រល
ផ្តល់អនុសាសន៍លើការត្រងតំាងអភិបាលទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគណៈកមា្ម្រធិការត្រងតំាងនិងផ្តល់តម្ល្រការ
របស់ក្រុមហ៊ុនម្រនឹងអនុវត្តការវាយតម្ល្រហ្មត់ចត់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយលើប្រក្ខភាពជាអភិបាលដោយផ្អ្រក
លើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនានាដ្រលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។ធនាគារក៏ពិចារណទៅលើប្រភ្រទ
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារនិងផ្គរូផ្គងជាមួយសមត្ថភាពនិងការរួមចំណ្រកដ្រលរំពឹងទុកពីប្រក្ខភាពដ្រលទទួល
តំណ្រងន្រះផងដ្ររ។

 នីតិវិធីន្រការត្រងតាំងត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមប្រកាសនិងគោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រស្តី
ពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្របសម្រ្រប់បុគ្គលកាន់មុខងារដ្រលមានការទទួលខុសត្រូវសំខាន់
របស់ក្រមុហុ៊ន(គោលការណ៍ស្តពីីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័ត្រមឹត្រវូនិងសមស្រប)។គោលការណ៍ន្រះច្រងនូវនីតិ
វិធីផ្លវូការមួយសម្រ្រប់ការត្រងតំាងអភិបាលប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងប្រធាននាយកប្រតិបត្ត។ិប្រក្ខភាព
នីមួយៗត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្ល្រដ្រលត្រឹមត្រូវហើយគណៈកមា្ម្រធិការត្រងតាំងនិងផ្តល់តម្ល្រការរបស់
ក្រមុហុ៊នម្រត្រវូធ្វើការបញ្ជ្រក់ថប្រក្ខភាពនោះមានលក្ខខណ្ឌសក្តសិមនិងត្រមឹត្រវូសម្រ្រប់មុខតំណ្រងដ្រល
ត្រវូត្រងតាំង។

 គោលការណ៍ស្តពីីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆយ័ត្រមឹត្រវូនិងសមស្របក៏ច្រងអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័មួយចំនួនសម្រ្រប់
ធ្វើការវាយតម្ល្រពីភាពសក្តិសមរបស់ប្រក្ខភាពដ្រលត្រូវត្រងតាំងដូចខាងក្រ្រម៖

 (i)សុចរិតភាពភាពសោ្ម្រះត្រង់និងក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះបុគ្គលដ្រលប្រក្ខភាពមា្ន្រក់ៗត្រូវមានដូចជាមានភាព
 សោ្ម្រះត្រង់សុចរិតភាពភាពឧស្រសាហ៍ព្រយាយាមគំនិតឯករាជ្រយនិងមិនលម្អៀង។

 (ii)សមត្ថភាពដ្រលប្រក្ខជនត្រវូមានដូចជាជំនាញបទពិសោធន៍ការងារសមត្ថភាពនិងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត
 ដ្រលចាំបាច់ដើម្របីអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួន។

 សំណើសុំត្រងតាំងអភិបាលថ្មីនិងសំណើសុំត្រងតាំងអភិបាលចាស់ជាថ្មីម្តងទៀតគឺអាស្រ័យលើការ
ពិនិត្រយនិងអនុម័តយល់ព្រមជាមុនរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

 ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំនៅក្នងុមហាសន្នបិាតប្រចំាឆ្ន្រំ១/៣ន្រចំនួនសមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូបញ្ចប់តំណ្រង
របស់ខ្លួនប៉ុន្ត្រពួកគាត់នៅត្រមានសិទ្ធិអាចឈរឈ្ម្រះឲ្រយគ្របោះឆ្ន្រតសាជាថ្មីបាននៅក្នុងមហាសន្និបាត
ប្រចាំឆ្ន្រំនោះ។បន្ថ្រមពីលើន្រះទៀតលក្ខន្តិកៈធនាគារតម្រូវថនៅក្នុងរយៈព្រល០៣ឆ្ន្រំម្តងអភិបាល
ទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់ពីមុខតំណ្រងយា៉្រងហោចណស់ឲ្រយបានម្តងប៉ុន្ត្រពួកគាត់នៅមានសិទ្ធិឈរឈ្ម្រះឲ្រយគ្រ
បោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសសាជាថ្មីបាននៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រំ។គណៈកមា្ម្រធិការត្រងតាំងនិងផ្តល់តម្ល្រ
ការរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រត្រូវផ្តល់អនុសាសន៍លើសំណើសុំត្រងតាំងនិងបោះឆ្ន្រតជ្រើសរីសអភិបាលសាជាថ្មី
ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមុននឹងដាក់ជូនភាគទុនិកអនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រំ។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូជួបប្រជំុជាប្រចំាដើម្របីពិភាក្រសាលើយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មប្រតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថបុញ្ហ្រ
ដ្រលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តបទប្របញ្ញត្តិនិងអភិបាលកិច្ចក៏ដូចជារបាយការណ៍ស្តពីីបញ្ហ្រដ្រលគណៈកមា្ម្រធិការ
នីមួយៗបានពិភាក្រសាគា្ន្រ។ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលជួបប្រជំុនៅរៀងរាល់០២ខ្រម្តងហើយក្នងុចំណមរបៀបវារៈ
ទាំងអស់ដ្រលដាក់ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្របីទទួលការពិភាក្រសាឬការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្រុមប្រឹក្រសា
ភិបាលពិនិត្រយឡើងវិញលើប្រតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងរបាយការណ៍ស្តពីី
ការអនុវត្តបទប្របញ្ញត្តិនិងធ្វើការអនុម័តលើលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសរបស់ធនាគារ។ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំកិច្ចប្រជុំ
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូបានកំណត់កាលបរិច្ឆ្រទទុកមុនរួចជាស្រ្រចដើម្របីអាចឲ្រយអភិបាលទំាងអស់មានភាពងាយ
ស្រលួក្នងុការរៀបចំធ្វើកាលវិភាគប្រជំុផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់អភិបាល។ឯកសារសម្រ្រប់កិច្ចប្រជំុដ្រលមានសំណើ
និងរបាយការណ៍ផ្រស្រងៗទៀតត្រូវបានច្រកជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឲ្រយបានមុនព្រលដំណើរការកិច្ចប្រជុំក្រុម
ប្រឹក្រសាភិបាលដើម្របីអាចឲ្រយអភិបាលទាំងអស់មានព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការធ្វើការវាយតម្ល្រលើសំណើ
ទាំងនោះហើយប្រសិនបើចាំបាច់ស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថ្រមដើម្របីជួយសម្រលួអភិបាលក្នងុការបំព្រញកាតព្វកិច្ច
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។នីតិវិធីនានាត្រូវបានបង្កើតឡើងទាក់ទងនឹងទម្រង់ខ្លឹមសារបទបងា្ហ្រញនិងការ
ច្រកជូនឯកសារសម្រ្រប់កិច្ចប្រជំុ។ឯកសារសម្រ្រប់កិច្ចប្រជំុបញ្ជ្រក់យ៉ា្រងច្របាស់អំពីប្រវត្តិគោលបំណងបញ្ហ្រ
សំខាន់ៗសនិទានភាពផលប៉ះពាល់និងព័ត៌មានផ្រស្រងៗទៀតដ្រលទាក់ទងនឹងសំណើនីមួយៗដើម្របីជួយ
ឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអាចធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

 អភិបាលមានលទ្ធភាពទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានទំាងអស់របស់ធនាគារ។តាមរយៈកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល
ដ្រលធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលនូវព័ត៌មានដ្រលបានធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពអំពីការអភិវឌ្រឍនិង
ប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ធនាគារក៏ដូចជាទទួលបានផងដ្ររនូវឯកសារមួយឈុតរាប់បញ្ចលូទំាងរបាយការណ៍
ជាទៀងទាត់ស្តពីីការវិវត្តន្រអាជីវកម្មនិងឯកសារផ្រស្រងៗសម្រ្រប់ពិភាក្រសាទាក់ទងនឹងបញ្ហ្រជាក់លាក់ណមួយ។

 អភិបាលក៏ត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឲ្រយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរសព្ទផងដ្ររ។

រាល់ការពិភាក្រសាដ្រញដោលនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរាប់បញ្ចលូទំាងការខ្វ្រងគំនិតគា្ន្រត្រវូបានកត់ត្រ្រ

ទុកទំាងស្រងុសម្រ្រប់ធ្វើជាកំណត់ហ្រតុន្រដំណើរការពិភាក្រសារបស់អភិបាល។ស្រចក្តសីម្រ្រចរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសា

ភិបាលត្រវូបានផ្ញើទៅគណៈគ្រប់គ្រងក្នងុរយៈព្រលមួយថ្ង្រន្រថ្ង្រធ្វើការបនា្ទ្រប់ពីកិច្ចប្រជំុត្រវូបានបញ្ចប់ដើម្របី

ធានាថស្រចក្តីសម្រ្រចនិងការណ្រនាំផ្រស្រងៗត្រូវបានអនុវត្តទាន់ព្រលវ្រលា។ស្រចក្តីព្រ្រងកំណត់ហ្រតុ

ត្រូវបានបញ្ជូនទៅអភិបាលទាំងអស់ដើម្របីធ្វើការពិនិត្រយនិងផ្តល់អនុសាសន៍មុនព្រលដាក់បញ្ជូនកំណត់

ហ្រតុចុងក្រ្រយទៅក្នុងរបៀបវារៈសម្រ្រប់អនុម័តយល់ព្រមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបនា្ទ្រប់។

ការកំណត់ពី
ជំនាញ/គមា្ល្រត

ការប្រជុំអន្តរកម្ម
ជាមួយប្រក្ខជន

ការជ្រើសរីស
ប្រក្ខភាព

ការវាយតម្ល្រពីភាព
ត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប

អនុសាសន៍សម្រ្រប់ការ
អនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

កិច្ចពិភាក្រសារបស់គណៈកមា្ម្រធិការ
ត្រងតាំងនិងផ្តល់តម្ល្រការរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ

• របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំនិងភាគលាភបណ្ត្រះអាសន្ននិងការផ្តល់យោបល់លើភាគលាភចុង
 ក្រ្រយដ្រលត្រវូច្រកជូនភាគហុ៊និកនៅមុនព្រលផ្រសព្វផ្រសាយនិងប្រកាសផ្រសាយជាសាធារណៈអំពីការ
 ប្រងច្រកភាគលាភ។
• ការត្រងតំាងអភិបាលនិងប្រធាននាយកប្រតិបត្តថិ្មីនិងការកំណត់ប្រ្រក់បៀរវត្រសរ៍និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ
 របស់ពួកគាត់។

 ការទទួលខុសត្រូវរួមសំខាន់ៗរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាមានដូចខាងក្រ្រម៖

• ផ្តល់នូវគោលដៅនិងគោលនយោបាយច្របាស់លាស់សម្រ្រប់ឲ្រយមន្ត្រីប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់អនុវត្ត។
• ធានាឲ្រយមាននូវការត្រតួពិនិត្រយគ្រប់គ្រ្រន់ព្រមទំាងមានប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីសម្រលួដល់ការ
 អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ធនាគារផងដ្ររ។
•  តាមដានអំពីភាពជោគជ័យរបស់គណៈគ្រប់គ្រងក្នងុការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផ្រនការនិងគម្រ្រងថវិការ
 ដ្រលបានអនុម័តរួច។
• ស្វ្រងយល់ពីហានិភ័យចម្របងៗដ្រលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនិងធានាថមានប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា
 ដើម្របីត្រតួពិនិត្រយនិងគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នងុទស្រសនវិស័យទទួលបានលទ្ធផល
 និងភាពជោគជ័យរយៈព្រលវ្រងសម្រ្រប់ធនាគារ។
• តាមដានត្រតួពិនិត្រយនិងសិក្រសាវាយតម្ល្រលើការអភិវឌ្រឍដ្រលអាចជះឥទ្ធពិលដល់ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ
 នានារបស់ធនាគារ។
• ពិនិត្រយឡើងវិញលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់និងសុចរិតភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារនិងប្រព័ន្ធ
 ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងរាប់បញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធន្រការប្រតិបត្តិតាមវិធានច្របាប់បទបញ្ជ្រសារាចរនិងគោល
 ការណ៍ណ្រនាំនានាជាធរមាន។
• បញ្ចៀសវិវាទផលប្រយោជន៍និងធានាការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានអំពីវិវាទផលប្រយោជន៍ដ្រលអាចកើតមាន។
• ប្រកាន់ខា្ជ្រប់និងអនុវត្តតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តសិ្តពីីធនាគារព្រមទំាងច្របាប់វិធាននិងបទប្របញ្ញត្តផិ្រស្រង
 ទៀតផងដ្ររ។

 ក្រ្រពីការទទួលខុសត្រវូសំខាន់ៗដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក៏ប្រគល់ការទទួលខុស
ត្រវូជាក់លាក់មួយចំនួនឲ្រយគណៈកមា្ម្រធិការនានាផងដ្ររ។ក្នងុខណៈដ្រលគណៈកមា្ម្រធិការទំាងន្រះមានសិទ្ធិ
អំណចពិភាក្រសានិងសម្រ្រចលើបញ្ហ្រជាក់លាក់ណមួយគណៈកមា្ម្រធិការនោះក៏ត្រូវរាយការណ៍ជូនក្រុម
ប្រកឹ្រសាភិបាលអំពីស្រចក្តសីម្រ្រចនិង/ឬអនុសាសន៍របស់ខ្លនួហើយការទទួលខុសត្រវូចុងក្រ្រយចំពោះបញ្ហ្រ
ទាំងអស់នោះនៅត្រជារបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាំងមូល។

 តួនាទីភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រវូរបស់គណៈកមា្ម្រធិការនានាមានបងា្ហ្រញនៅទំព័រ៣៥ដល់៣៩។

 (iii)សុចរិតភាពផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលប្រក្ខជនត្រវូគ្រប់គ្រងឥណទានឬកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថរុបស់ខ្លនួដោយ
 ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត។

 នីតិវិធីសម្រ្រប់កំណត់អត្តសញ្ញ្រណនិងស្នើឈ្ម្រះប្រក្ខជនដោយគណៈកមា្ម្រធិការត្រងតំាងនិងផ្តល់តម្ល្រ
ការរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រសម្រ្រប់ការត្រងតាំងតំណ្រងន្រះមាន០៥ដំណក់កាលដូចខាងក្រ្រម៖

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៣៣



 នៅក្នងុកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអភិបាលប្រតិបត្តិត្រវូធ្វើការពន្រយល់ឲ្រយបានក្របាះក្របាយអំពីបញ្ហ្រសំខាន់ៗ

ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ។ប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មផ្តល់ស្រចក្តី

សង្ខ្របអំពីរបាយការណ៍សវនកម្មដ្រលបានពិភាក្រសានៅកិច្ចប្រជំុគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មដើម្របីជាកំណត់ត្រ្រ

សម្រ្រប់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។លទ្ធផលសវនកម្មសំខាន់ៗដ្រលធ្វើឡើងដោយសវនករផ្ទ្រក្នុងន្រក្រុមហ៊ុនម្រ

ក៏ត្រវូបញ្ជនូទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលផងដ្ររដើម្របីធ្វើការពិភាក្រសានិងណ្រនំា។បន្ថ្រមពីលើន្រះទៀតនាយកន្រ

នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តតិាមត្រវូធ្វើស្រចក្តរីាយការណ៍អំពីសា្ថ្រនភាពន្រការគោរពច្របាប់បទប្របញ្ញត្តនិិងគោលការណ៍

និងនីតិវិធីផ្ទ្រក្នុងដ្រលបានអនុម័តដោយធនាគារ។គណៈគ្រប់គ្រងក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្រយធ្វើបទបងា្ហ្រញអំពី

សំណើនិងឆ្លើយតបសំណួរផ្រស្រងៗដ្រលក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលចោទសួរតាមការចំាបាច់ផងដ្ររ។គណៈគ្រប់គ្រង

ត្រវូចាត់វិធានការជាបនា្ទ្រន់លើរាល់បញ្ហ្រដ្រលលើកឡើងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងត្រវូធ្វើបច្ចបុ្របន្ន

ភាពទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអំពីសា្ថ្រនភាពន្របញ្ហ្រទំាងនោះនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលើកក្រ្រយឬ

ប្រសិនបើយល់ថបនា្ទ្រន់ត្រូវបញ្ជូនតាមការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ។

 អភិបាលណមា្ន្រក់ដ្រលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសំណើណមួយឬប្រតិបត្តិការ

ណមួយត្រូវប្រកាសប្រ្រប់អំពីផលប្រយោជន៍ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនហើយត្រូវដកខ្លួនច្រញពីការពិភាក្រសា

និងការបោះឆ្ន្រតគំាទ្រសំណើឬកិច្ចការដ្រលបានស្នើនោះ។នីតិវិធីន្រះត្រវូបានកត់ត្រ្រទុកទំាងស្រងុនៅក្នងុ

កំណត់ហ្រតុន្រដំណើរការកិច្ចប្រជុំ។

 នៅដើមឆ្ន្រំហិរញ្ញវត្ថុក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពិចារណលើថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ធនាគារស្របជាមួយនឹង

យុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្រនការរបស់ធនាគារដ្រលបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុពិភាក្រសាថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងប្រចំាឆ្ន្រ។ំ

 កិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលសរុបចំនួន០៩លើកត្រវូបានរៀបចំឡើងនៅឆ្ន្រ២ំ០១៧ដោយមានវត្តមាន

របស់អភិបាលដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រ្រម៖

 វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលអភិបាលបានចូលរួមដើម្របីអភិវឌ្រឍចំណ្រះដឹងថ្មីៗ៖

 កម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រលអភិបាលគឺជាដំណើរការដ៏សំខាន់មួយក្នងុការត្រងតំាងអភិបាលថ្មហីើយក្រមុប្រកឹ្រសា

ភិបាលក៏ត្រវូយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រវូការក្នងុការយល់ដឹងអំពីច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តថិ្មីៗ បទដា្ឋ្រនគណន្រយ្រយ

ការប្រ្រប្រលួហានិភ័យអាជីវកម្មនិនា្ន្រការទីផ្រសារនិងការវិវត្តចុងក្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមសំខាន់ៗនៅក្នងុទីផ្រសារ

ក្នងុស្រកុនិងក្នងុតំបន់និងក្នងុវិស័យធនាគារ។ក្នងុគោលបំណងន្រះក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលធ្វើការវាយតម្ល្រលើ

តម្រវូការបណ្តះុបណ្ត្រលដោយឈរលើមូលដា្ឋ្រនវាយតម្ល្រតាមដំណក់កាលហើយកំណត់អំពីចំណុចដ្រល

អាចពង្រីកចំណ្រះដឹងរបស់អភិបាលអំពីបញ្ហ្រដ្រលទាក់ទងនឹងធនាគារ។

 ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំដ្រលស្ថិតក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពជាទៀងទាត់លើការវិវត្តផ្ន្រកច្របាប់

ការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាននិងបទដា្ឋ្រនគណន្រយ្រយអភិបាលកិច្ចក្រមុហុ៊ននិងការអនុវត្តល្អបំផុតក៏ត្រវូបានផ្តល់

ជូនសម្រ្រប់អភិបាលផងដ្ររ។

 ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនបងា្ហ្រញពីការគាំទ្រជាបន្តបនា្ទ្រប់ក្នុងការផ្តល់យោបល់និងជួយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លើបញ្ហ្រដ្រលទាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់ធនាគាររាប់បញ្ចលូទំាងបញ្ហ្រដ្រលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តស្របតាម

បទប្របញ្ញត្តរិបស់ក្រមុហុ៊នអភិបាលកិច្ចក្រមុហុ៊ននិងការអនុវត្តល្អបំផុតប្រសិទ្ធភាពន្រសាលប្រជំុនិងកាតព្វកិច្ច

និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អភិបាល។ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំដ្រលស្ថិតក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយដំណើរការផ្រស្រងៗរបស់

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រូវបានពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទ្រត់ឡើងវិញជាមួយនឹងទស្រសនៈលើកកម្ពស់ដំណើរការន្រការធ្វើ

ស្រចក្តីសម្រ្រចនិងប្រសិទ្ធភាពន្រមុខងារក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

 ល្រខាធិការក្រមុហុ៊នធានាថកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគណៈកមា្ម្រធិការនានានិងភាគទុនិកត្រវូបាន

រៀបចំឡើងស្របតាមវិធានច្របាប់និងការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ធនាគារហើយធានាថការកត់ត្រ្រដំណើរការ

កិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគណៈកមា្ម្រធិការនានានិងភាគទុនិកត្រវូបានកត់ត្រ្រទុកទំាងស្រងុសម្រ្រប់ធ្វើជា

កំណត់ហ្រតុនិងរក្រសាទុកបានយា៉្រងល្អ។

 ល្រខាធិការក្រមុហុ៊នក្រ្រពីចូលរួមជួយការងារប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក្នងុការរៀបចំរបៀបវារៈនិងរៀប

ចំដំណើរការកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគណៈកមា្ម្រធិការនានានិងភាគទុនិកក៏ត្រវូសម្របសម្រលួការទំនាក់ទំនង

និងផ្រសព្វផ្រសាយស្រចក្តសីម្រ្រចសំខាន់ៗនិងគោលការណ៍នានារវាងក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលគណៈកមា្ម្រធិការនានា

និងថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ផងដ្ររ។

 អភិបាលទំាងអស់មានលទ្ធភាពព្រញល្រញក្នងុការស្នើយោបល់ពីល្រខាធិការក្រមុហុ៊ននិងអាចស្វ្រងរក

ការពិគ្រ្រះយោបល់ប្របវិជា្ជ្រជីវៈដោយឯករាជ្រយពីប្រភពខាងក្រ្រក្រ្រមបន្ទុកចំណយរបស់ធនាគារដើម្របី

អនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួ។នីតិវិធីមួយត្រវូបានអនុម័តឡើងដើម្របីជួយសម្រលួអភិបាលក្នងុការស្វ្រងរកការ

ពិគ្រ្រះយោបល់ប្របវិជា្ជ្រជីវៈដោយឯករាជ្រយ។

កំណត់សមា្គ្រល់៖

*១លាល្រងពីតំណ្រងនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧

*២៣&៤ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧

Dato’ Shaarani Ibrahim

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

បណ្ឌិត ម៊ី កល្រយាណ

អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Kua Wei Jin*១

អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

ប៊៊ន យីន

អភិបាលមិនឯករាជ្រយប្រតិបត្តិនិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Dato’ Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim*២

អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Yong Jiunn Run*៣

អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Renzo Christopher Viegas*៤

អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ
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អភិបាល បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

ការបណ្តុះបណ្ត្រលនិងការអភិវឌ្រឍរបស់អភិបាល

ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុន

ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

•  12th World Islamic Economic Forum

•  World Economic Forum on ASEAN 2017

•  Bursa Malaysia Sustainability Forum 2017 & ACCA     
   Malaysia Sustainability Reporting Awards 2016

•  Corporate Directors Advanced Programme (CDAP)    
   2017 Cyber Security Risk Management for the
   Boardroom and C-Suite

•  Sustainability Engagement Series for Directors / Chief    
   Executive Officers 2017

•   The New Companies Act 2017
  “Raising the Bar for Directors”

•  Board Excellence: How to Engage and Enthuse   
   Beyond Compliance with Sustainability

•  Seminar on Implementing a Risk Management & Internal   
   Control Framework Based on the Malaysian Code      
  on Corporate Governance 2017

•  National Seminar on Malaysian Code on Corporate      
   Governance (New) “An Overview” III 2017

•  Advocacy Sessions on Corporate Disclosure for
   Directors and Principal Officers of Listed Issuers

•  Directors Risk Management Programme: I Am Ready    
   to Manage Risks

•      Corporate Directors Advanced Program (CDAP)    
   Financial Language in the Boardroom

•  World Economic Forum on ASEAN 2017

វ្រទិកា

វ្រទិកា

វ្រទិកា

កម្មវិធី

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល

សិកា្ខ្រសាលា

សិកា្ខ្រសាលា

សិកា្ខ្រសាលា

សិកា្ខ្រសាលា

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល

កម្មវិធី

កម្មវិធី

វ្រទិកា

៣ថ្ង្រ

៣ថ្ង្រ

១ថ្ង្រ

១ថ្ង្រ

កន្លះថ្ង្រ

១ថ្ង្រ

កន្លះថ្ង្រ

១ថ្ង្រ

១ថ្ង្រ

១ថ្ង្រ

១ថ្ង្រ

២ថ្ង្រ

៣ថ្ង្រ

DATO’ SHAARANI 
IBRAHIM

DATO’ WIRA ZAINAL 
ABIDIN MAHAMAD ZAIN

ប៊ុនយីន

ប្រធានបទ ប្រភ្រទវគ្គ
បណ្តុះបណ្ត្រល ចំនួនម៉្រង/ថ្ង្រ ចូលរួមដោយ

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៣៤



 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលផ្ទ្ររការទទួលខុសត្រវូជាក់លាក់ដល់គណៈកមា្ម្រធិការនានាដ្រលរួមមានគណៈកមា្ម្រធិការ
សវនកម្មនិងគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ។គណៈកមា្ម្រធិការទំាងន្រះធ្វើប្រតិបត្តកិារតាមតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ច
ដ្រលបានកំណត់យា៉្រងច្របាស់លាស់ដូចមានច្រងនៅក្នុងតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការនីមួយៗ
ដ្រលបានអនុម័តយា៉្រងត្រឹមត្រូវ។

 គណៈកមា្ម្រធិការត្រវូរាយការណ៍ជូនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអំពីកិច្ចពិភាក្រសាស្រចក្តសីម្រ្រចនិងអនុសាសន៍
របស់ខ្លួន។ប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យត្រវូរាយការណ៍ជូនក្រមុ
ប្រឹក្រសាភិបាលអំពីបញ្ហ្រដ្រលបានលើកយកមកពិភាក្រសានិងដោះស្រ្រយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកមា្ម្រធិការ
របស់ខ្លួន។ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានទទួលសា្គ្រលថ់ខណៈដ្រលគណៈកមា្ម្រធិការទំាងន្រះមានសិទ្ធអំិណចធ្វើ
ការពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រនានាដ្រលបានប្រគល់ជូនរាល់ស្រចក្តសីម្រ្រចនិង/ឬអនុសាសន៍របស់គណៈកមា្ម្រធិការ
ទំាងន្រះត្រវូបញ្ជនូទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីពិនិត្រយហើយគណៈកមា្ម្រធិការទំាងន្រះនិងក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល
ជារួមទទួលខុសត្រវូលើភាពជោគជ័យអាជីវកម្មយុទ្ធសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសកម្មភាពប្រតិបត្តកិារ
អាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

 ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណៈកមា្ម្រធិការនានាមានបងា្ហ្រញនៅក្នុងផ្ន្រកខាងក្រ្រមជាបន្តបនា្ទ្រប់។

 សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មសុទ្ធត្រជាអភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិដ្រលមានចំណ្រះដឹងនិង
បទពិសោធន៍ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។

 ការទទួលខុសត្រវូចម្របងរបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មគឺធានាឲ្រយមានការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារ
បានល្អប្រសើរស្របព្រលដ្រលធ្វើការពិនិត្រយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន
ការគោរពបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់
ធនាគារ។គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មជួបប្រជំុជាប្រចំាដើម្របីពិនិត្រយលើលទ្ធផលការងារប្រចំាត្រមីាសរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំរបាយការណ៍សវនកម្មដ្រលរាប់បញ្ចូលទាំងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងប្រព័ន្ធ
ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ។

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មបានជួបប្រជំុចំនួន០៦ដងក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧ដ្រលមានវត្តមានសមាជិកចូលរួម
ដូចខាងក្រ្រម៖

 តួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មមានដូចខាងក្រ្រម៖

បណ្ឌិត ម៊ី កល្រយាណ

ប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Dato’ Shaarani Ibrahim

អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

៦

៦

៦

៦

៦

៦

សមាជិកត បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

 ពិនិត្រយឡើងវិញលើប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដំណើរការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យនិងអភិបាលកិច្ចក្នងុសម្ពន័្ធធនាគារស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រវូនៅក្នងុប្រកាស
ស្តីពីអភិបាលកិច្ចន្រគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ក. ធានាថមុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុបានរៀបចំល្អប្រសើរដើម្របីធ្វើការត្រតួពិនិត្រយឬ
 អង្ក្រតក្នុងនាមគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មហើយមុខងារន្រះត្រវូស្ថតិនៅក្រ្រម
 អំណចនិងការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រល់ពីគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម។
ខ. ពិនិត្រយនិងអនុម័តវិសាលភាពការងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនីតិវិធីចំនួនដងន្រការធ្វើ
 សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងនិងគម្រ្រងសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំ។
គ. មើលការខុសត្រវូលើប្រសិទ្ធភាពន្រមុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុសមត្ថភាពបុគ្គលិកនិង
 ភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រធនធានរបស់សវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនិងពិនិត្រយមើលថតើមុខងារនោះ
 បានទទួលអំណចចំាបាច់ដើម្របីបំព្រញការងារឬនៅ។
ឃ. ពិនិត្រយរបាយការណ៍សំខាន់ៗនិងធានាថគណៈគ្រប់គ្រងចាត់វិធានការក្រតម្រវូ
 ទាន់ព្រលវ្រលាដើម្របីដោះស្រ្រយចំណុចខ្រសាយក្នុងការគ្រប់គ្រងការមិនបាន
 អនុវត្តព្រញល្រញតាមគោលនយោបាយការតម្រូវរបស់ច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិ
 នានានិងបញ្ហ្រផ្រស្រងទៀតដ្រលរកឃើញដោយសវនករផ្ទ្រក្នងុក៏ដូចជាផ្ន្រកដ្រល
 ទទួលខុសត្រូវការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងដទ្រទៀត។
ង. កត់សមា្គ្រល់ការមិនឯកភាពសំខាន់ៗរវាងនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនិងគណៈគ្រប់
 គ្រងដទ្រទៀតមិនថការមិនឯកភាពនោះត្រវូបានដោះស្រ្រយរួចដើម្របីកំណត់
 ផលប៉ះពាល់ដ្រលការមិនឯកភាពទំាងនោះអាចមានចំពោះដំណើរការសវនកម្ម
 ឬលទ្ធផលសវនកម្មដ្រលលើកឡើងដោយសវនករ។

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង/
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
និងអភិបាលកិច្ច

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

ចំណុចគន្លឹះន្រការទទួលខុសត្រូវ ការទទួលខុសត្រូវ

ច. ធានាការគោរពតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិដ្រលអនុវត្តចំពោះគ្រះឹសា្ថ្រនធនាគារនិង
 ហិរញ្ញវត្ថុនិងធានាថរបាយការណ៍របស់សវនករផ្ទ្រក្នុងនឹងមិនតម្រូវឲ្រយត្រួត
 ពិនិត្រយដោយគណៈគ្រប់គ្រងឡើយ។
ឆ. បង្កើតយន្តការដើម្របីវាយតម្ល្រការបំព្រញតួនាទីនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់មុខងារ
 សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។
ជ. វាយតម្ល្រសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិងធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចអំពីកញ្ចប់តម្ល្រការរបស់
 នាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។
ឈ. អនុម័តលើការត្រងតាំងផ្ល្រស់ប្តូរនិងបណ្ត្រញច្រញនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងឬ
 បុគ្គលិកជាន់ខ្ពសដ្រលបំព្រញមុខងារជាសវនករផ្ទ្រក្នុងនិងត្រូវទទួលការជូន
 ដំណឹងអំពីការលាឈប់របស់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ជាសវនករផ្ទ្រក្នងុហើយត្រវូផ្តល់
 ឱកាសឲ្រយសមាជិកដ្រលបានដាក់ពាក្រយលាឈប់នោះបញ្ជ្រក់ប្រ្រប់ពីមូលហ្រតុ
 ន្រការលាឈប់។

ក. ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលើការត្រងតំាងឬការបញ្រឈប់សវនករ
 ខាងក្រ្រ។
ខ. ពិភាក្រសានិងពិនិត្រយមើលឡើងវិញជាមួយសវនករខាងក្រ្រមុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើ
 សវនកម្មអំពីលក្ខណៈនិងទំហំការងារសវនកម្មហើយធានាលើការសម្រប
 សម្រួលក្នុងករណីមានក្រុមហ៊ុនសវនកម្មច្រើនចូលរួម។
គ. វាយតម្ល្រអំពីគោលដៅការបំព្រញការងារនិងឯករាជ្រយភាពរបស់សវនករខាងក្រ្រ
 (ឧទាហរណ៍ដោយការពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រពីទំនាក់ទំនងផ្រស្រងៗរវាងសវនករ
 ខាងក្រ្រនិងធនាគារ)។
ឃ. អនុម័តលើការផ្តល់ស្រវាដ្រលមិនទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្មដ្រលផ្តល់ដោយ
 សវនករខាងក្រ្រនិងតាមដាននិងធ្វើការវាយតម្ល្រថតើស្រវានោះអាចនឹងប៉ះ
 ពាល់ដល់ឯករាជ្រយភាពរបស់ពួកគាត់ឬទ្រ។
ង. ធានាថមានការពិនិត្រយច្របាស់លាស់លើលក្ខខណ្ឌន្រការផ្តល់ស្រវាដ្រលមិន
 ទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្មដើម្របីជៀសវៀងការប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆយ័ប្រកប
 ដោយឯករាជ្រយភាពរបស់សវនករខាងក្រ្រ។
ច. ធានាថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រវូបានរៀបចំយ៉ា្រងត្រមឹត្រវូនិងទាន់ព្រលវ្រលា
 ដោយមានការត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញជាប្រចំាលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រការធ្វើសំវិធាន
 ធនដ្រលចាំបាច់និងចំពោះបំណុលអាក្រក់និងសង្រស័យ។
ឆ. រក្រសាការទំនាក់ទំនងសោ្ម្រះត្រង់បើកចំហទាន់ព្រលវ្រលានិងទៀងទាត់ជាមួយសវនករ
 ខាងក្រ្រនិងតម្រូវឲ្រយសវនករខាងក្រ្ររាយការណ៍មកកាន់គណៈកមា្ម្រធិការ
 សវនកម្មអំពីបញ្ហ្រសំខាន់ៗ (ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈគ្រប់គ្រងប្រសិន
 បើចាំបាច់)។
ជ. ពិនិត្រយឡើងវិញលើរបាយការណ៍គ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុរបស់សវនករខាងក្រ្រនិងធានា
 ថគណៈគ្រប់គ្រងចាត់វិធានការណ៍ក្រតម្រវូដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលសវន
 កម្មខាងក្រ្រនិងអនុសាសន៍ដ្រលលើកឡើងដោយសវនករខាងក្រ្រទាន់ព្រល
 វ្រលា។
ឈ. តាមដាននិងវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សវនករខាងក្រ្ររួមទំាងជួបប្រជំុ
 ជាមួយសវនករខាងក្រ្រយា៉្រងហោចណស់ម្តងក្នុងមួយឆ្ន្រំដោយមិនមានវត្ត
 មានរបស់គណៈគ្រប់គ្រងដើម្របីពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រគន្លះឹសំខាន់ៗនិងស្នើសំុយោបល់
 ពីសវនករខាងក្រ្រវិញ។

 ពិនិត្រយឡើងវិញលើលទ្ធផលន្រការអង្ក្រតសំខាន់ៗលទ្ធផលសវនកម្មជាប្រចាំ
និងការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងនិងការប្រតិបត្តិតាមច្របាប់ដ្រលរាយការណ៍ដោយសវនករ
ផ្ទ្រក្នុងសវនករខាងក្រ្រនិងសវនកររបស់និយ័តករ។

 ពិនិត្រយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសនិងប្រចំាឆ្ន្រំមុនព្រលទទួលការ
អនុម័តពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដោយផ្ត្រតសំខាន់លើ៖
• ការផ្ល្រស់ប្តូរណមួយនៅក្នុងការអនុវត្តនិងគោលការណ៍គណន្រយ្រយ
• បញ្ហ្រសំខាន់ៗ ដ្រលបានលើកឡើងរួមទាំងបញ្ហ្រទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍
 ហិរញ្ញវត្ថុការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ របស់គណៈគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ឬប្រតិបត្តិការ
 មិនប្រក្រតីនិងសំខាន់ៗ និងរបៀបដ្រលបញ្ហ្រទាំងអស់ត្រូវបានបងា្ហ្រញ
• ការធ្វើស្រចក្តីសន្និដា្ឋ្រនពីបញ្ហ្រដ្រលកំពុងកើតឡើងនិង
•  ការប្រតិបត្តិតាមស្តង់ដារគណនីនិងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងបទ
 ប្របញ្ញត្តិច្របាប់ដទ្រផ្រស្រងទៀត។

 ពិនិត្រយរាល់ប្រតិបត្តកិារធ្វើឡើងជាមួយភាគីសម្ពន័្ធញាតិនិងជូនដំណឹងដល់ក្រមុ
ប្រឹក្រសាភិបាលពីប្រតិបត្តិការទាំងនោះ។

 ពិនិត្រយភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់ប្រធានក្រុម
ប្រកឹ្រសាភិបាលនៅក្នងុរបាយការណ៍ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលការបងា្ហ្រញពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងស្រចកី្តប្រកាសដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ។

 តាមដានការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយស្តីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍របស់
ធនាគារ

 ពិនិត្រយមតិយោបល់របស់ភាគីទីបីចំពោះរចនាសម្ពន័្ធនិងប្រសិទ្ធភាពន្រក្របខណ្ឌ
គ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារ។

ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាទៀងទាត់អំពីបញ្ហ្រដ្រលប៉ះពាល់
 ដល់ធនាគារ។
ខ. កោះប្រជុំជាមួយសវនករផ្ទ្រក្នុងសវនករខាងក្រ្រឬទាំងពីរក្នុងព្រលត្រមួយ
 បើយល់ថចាំបាច់។
គ. ពិនិត្រយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆមាសនិងប្រចាំឆ្ន្រំសម្រ្រប់ដាក់បញ្ជូនទៅ
 ឲ្រយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ធនាគារនិងធានានូវការបោះពុម្ពផ្រសាយរបាយការណ៍
 ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំបានរហ័ស។

សវនកម្មខាងក្រ្រ

លទ្ធផលសវនកម្មការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
និងបញ្ហ្រន្រការប្រតិបត្តិតាមច្របាប់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ

ប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីសម្ព័ន្ធញាតិ

ការពិនិត្រយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការពិនិត្រយក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង

ផ្រស្រងៗ

ការតាមដានការអនុវត្តតាម

គោលនយោបាយទំនាស់ផលប្រយោជន៍

គណៈកមា្ម្រធិការនានា
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៣៥



គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ

 ការទទួលខុសត្រវូចម្របងរបស់គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យគឺត្រវូធានាថមុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រល

ត្រវូបានដាក់បញ្ចលូនៅក្នងុធនាគារត្រវូបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យត្រវូ

រាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនូវរាល់បញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងធនាគារ។



 គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យបានជួបប្រជុំចំនួន១២ដងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ដ្រលមានវត្តមានសមាជិកចូល

រួមដូចខាងក្រ្រម៖

 តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យមានដូចខាងក្រ្រម៖

• ប្រងច្រកដើមទុនដ្រលមានហានិភ័យ(Capital-at-Risk)ទៅតាមប្រភ្រទជំនួញនិងហានិភ័យផ្រស្រងៗ

 ពីគា្ន្រដើម្របីធានាថការប្រងច្រកហានិភ័យបានធ្វើគ្រប់គ្រ្រន់អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយ

 បទប្របញ្ញត្តិច្របាប់និងធានាថធនាគារមានដើមទុនបម្រុងគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីប្រឈមមុខនឹងសា្ថ្រនភាព

 វិបត្តិផ្រស្រងៗ។

• បង្កើនតម្ល្រភាគទុនិកតាមរយៈការវាយតម្ល្រលើប្រ្រក់ចំណ្រញនិងហានិភ័យ(risk-return profiles)

 ពីដំណើរការប្រតិបត្តកិារហើយធានាថកម្រតិហានិភ័យដ្រលទទួលយកស្ថតិនៅក្នងុដ្រនកម្រតិដ្រល

 បានកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ។

•  ពិនិត្រយនិងជូនយោបល់ដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីធ្វើការអនុម័តលើគោលការណ៍និងកម្រតិហានិភ័យ

 ដ្រលសមស្របដើម្របីរក្រសាក្របខណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្រយស្របតាមផ្រនការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ

 ក្របខណ្ឌន្រEWRMរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រនិងស្របតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិដ្រលបានកំណត់។

• វាយតម្ល្រនិងពិនិត្រយលើសំណើសំុអនុម័តសម្រ្រប់ផលិតផលថ្មីការវិនិយោគអាជីវកម្មយុទ្ធសាស្ត្រនិង

 ផលិតផលដ្រលត្រវូបានក្រច្ន្រដ្រលត្រវូអនុម័តជាគោលការណ៍ឬផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

 ដើម្របីធ្វើការអនុម័ត។

• ពិនិត្រយនិងអនុម័តលើសំណើក្រប្រ្រនីតិវិធីនិងដំណើរការប្រតិបត្តិការ។

• ជំរុញលើការគោរពតាមគោលការណ៍និងកម្រិតហានិភ័យ។

• ដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏សមស្របដើម្របីកំណត់និងវាស់វ្រងហានិភ័យគ្រប់សា្ថ្រនភាព។

• បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រ្រប់វាយតម្ល្រត្រតួពិនិត្រយនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្រយស្ថតិក្នងុកម្រតិមួយដ៏សមស្រប។

• ពិភាក្រសាសម្រ្រចលើវិធីសាស្ត្រនិងឧបករណ៍សម្រ្រប់ធ្វើការវាស់វ្រងទៅលើបរិមាណហានិភ័យផ្រស្រងៗ

 ដើម្របីសុំការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

• ត្រួតពិនិត្រយសមាសធាតុតារាងតុល្រយការរបស់ធនាគាររួមមានឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើ។

• ធានានូវការប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវទ្រសឹ្តសីន្តនិយម(holistic approach)ក្នងុការគ្រប់គ្រងតារាងតុល្រយការរបស់

 ធនាគារតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

 សាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលការគ្រប់គ្រងគមា្ល្រតកម្រិតការប្រ្រក់និងមូលធន។

• ធានាថធនាគាររក្រសាបាននូវគុណភាពទ្រព្រយសកម្មតាមរយៈការពិនិត្រយតាមដានយ៉ា្រងហ្មត់ចត់លើដំណើរ

 ការនិងការអនុម័តលើឥណទានថ្មីៗព្រមទាំងការប្រមូលឥណទានដ្រលមិនដំណើរការ។

• ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងផ្តល់អនុសាសន៍អំពីវិធានការសម្រ្រប់ការតាមដានវិធានការទារសំណងការរៀបចំ

 ឡើងវិញន្រគណនីក្នងុការឃ្ល្រមំើល(Early Alert Watchlist Account)គណនីយឺតយ៉ា្រវ(Delinquent

 Account)ឬគណនីមិនដំណើរការ(Impaired Account)របស់ធនាគារ។

• ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងសម្រ្រចឲ្រយដាក់បញ្ចលូគណនីដំណើរការឬគណនីយឺតយ៉ា្រវទៅក្នងុការឃ្ល្រមំើល

 សម្រ្រប់ធ្វើការតាមដាននិងផ្ទុយមកវិញ។

•  សម្របសម្រលួនូវបញ្ហ្រដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទ្ររគណនីរវាងផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងក្រមុទារសំណងនៅ

 ព្រលគណនីនោះបានកា្ល្រយជាមិនដំណើរការនិងផ្ទុយមកវិញ។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើទ្រព្រយសកម្មដំណើរការដ្រលរួមមាន៖

     គណនីឃ្ល្រំមើលយឺតយា៉្រវឬមិនដំណើរការ

     សំវិធានធនន្រគណនីដោយអាស្រយ័តាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុានិងបទប្របញ្ញត្តិ្តផិ្រស្រងៗ

 ទៀតនិង

     បញ្ហ្រផ្រស្រងទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពទ្រព្រយសកម្ម។

• ពិនិត្រយឡើងវិញនូវផ្រនការបងា្ក្ររ(Contingency Plan)និងការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពន្រអាជីវកម្ម

 (Business Continuity Management)សម្រ្រប់អនុវត្តនៅព្រលចំាបាច់និងស្នើសំុការអនុម័តពីក្រមុ

 ប្រឹក្រសាភិបាល។

• គណៈកមា្ម្រធិការន្រះអាចអនុម័តរាល់ការផ្ល្រស់ប្តូរសមាជិកនៅក្នុងមុខងារន្រសាជីវកម្ម(corporate

  function)ដដ្រលដោយធ្វើការជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។រីឯរាល់ការការផ្ល្រស់ប្តរូសមាជិក

 នៅក្រ្រមុខងារន្រសាជីវកម្មឬសំណើសុំក្រប្រ្រលើលក្ខន្តិកៈ(Terms of Reference)ត្រូវអនុម័ត

 ដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមុននឹងអនុវត្ត។

• ពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តលើលក្ខន្តិកៈនិងសមាសភាពន្រគណៈកមា្ម្រធិការដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមការ

 គ្រប់គ្រងរបស់គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យរួមបញ្ចូលទាំងការត្រងតាំងនិងការដកច្រញនូវសមាជិក

 និងអ្នកចូលរួមក្នុងគណៈកមា្ម្រធិការទាំងន្រះ។

កំណត់សមា្គ្រល់៖

*១នាថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zainត្រូវបានត្រងតាំងជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការ

 បន្តពីDato’ Shaarani Ibrahim

*២ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧

*៣ត្រងតាំងជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទីបន្តពីលោកហុងជៀបនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨

*៤ត្រងតំាងជានាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨និងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី៣០ខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៨

*៥លាល្រងពីតំណ្រងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី៣១ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៧

Dato’ Shaarani Ibrahim*១

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain*១

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

ប៊៊ន យីន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Neoh Sze Ming*២

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Kien Vatana*៣

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី

ហ៊ង ជៀប*៤

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ហ្រង ធីតា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ដ្រន  ដាវ៊ទ្ធ*៥

នាយកព័ត៌មានវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ

ហ្រង វ៊ទ្ធី

នាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រ

គី  សាណា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

១

១១

១២

១០

មិនមាន

១២

១១

១០

១២

៩

១

១១

១២

១១

មិនមាន

១២

១២

១០

១២

១២

អភិបាល បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជុំ

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៣៦



គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងនានា

 គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រ្រមត្រវូបានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយការងាររបស់ប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិនិងគណៈគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មផ្រស្រងៗនិងជួយគំាទ្រដល់សកម្មភាពនានារបស់

ធនាគារ៖



• គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង

• គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពុជា

• គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម

 តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គ់ណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងមានដូចខាងក្រ្រម៖

• ផ្តល់ប្រឹក្រសាជូនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ។

• ត្រួតពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់នាយកដា្ឋ្រនអាជីវកម្មនីមួយៗ។

• ពិនិត្រយរបាយការណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍គ្រប់គ្រងផ្រស្រងៗទៀតរបស់ធនាគារ។

• បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្រនការអាជីវកម្មនិងផ្រនការថវិកាសម្រ្រប់ធនាគារ(រាប់បញ្ចូលទាំងចំណុចដ្រល

 ទាក់ទងនឹងបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន)

• កំណត់ការងារដ្រលទាមទារឲ្រយមានការសហការពីនាយកដា្ឋ្រនច្រើន។

• ពិភាក្រសាលើច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិសំខាន់ៗ។

• ការងារផ្រស្រងៗទៀតតាមការណ្រនាំរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ។

• ការងារផ្រស្រងៗទៀតតាមការណ្រនំារបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល/ប្រធាននាយកប្រតិបត្តរិបស់ក្រមុហុ៊នម្រ។

 គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនូវបញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការងារ

ប្រចាំថ្ង្ររបស់ធនាគារ។

គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង

គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពុជា

កំណត់សមា្គ្រល់៖

*១ត្រងតំាងជានាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨និងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី១៦ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨

*២ត្រងតាំងជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទីបន្តពីលោកហុងជៀបនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨

*៣លាល្រងពីតំណ្រងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី៣១ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៧

កំណត់សមា្គ្រល់៖

*១ត្រងតាំងជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទីបន្តពីលោកហុងជៀបនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨

*២ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨

 គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពជុាធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់ក្រងហានិភ័យនូវរាល់បញ្ហ្រ

ទាក់ទងនឹងការងារឥណទានរបស់ធនាគារ។

ប៊៊ន យីន 

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Neoh Sze Ming

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ហ្រង ធីតា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ហ៊ង ជៀប*១ 

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

គៀន វឌ្រឍនា*២

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី

ហ្រង វ៊ទ្ធី

នាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រ

អ៊៊ំ ចិនា្ត្រភក្តី

នាយកធនធានសាជីវកម្ម

ដ្រន ដាវ៊ទ្ធ*៣

នាយកព័ត៌មានវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ

គី  សាណា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

ប្រធាន

ប្រធានជំនួស

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

គៀន វឌ្រឍនា*១  

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី

ប៊៊ន យីន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ហ៊ង ជៀប*២ 

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ហ្រង ធីតា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ចំណាន វនិតា *២

ប្រធានគ្រប់គ្រងឥណទានស្តីទី

John Chuah Keat Kong 

ទីប្រឹក្រសាឥណទានស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

គី សាណា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

ហ៊ង ប៊៊នរឿត

ឥណទានស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ប្រធាន

ប្រធានជំនួស

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

 តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានមានដូចខាងក្រ្រម៖

• ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តលើឥណទនារបស់ធនាគារក្នងុកម្រតិកំណត់ឥណទានដ្រលក្រមុប្រកឹ្រសា

 ភិបាលផ្តល់សិទ្ធិឲ្រយ។

• ផ្តល់អនុសាសន៍សម្រ្រប់ការព្រមព្រៀង/ការយល់ព្រមពីគណៈកមា្ម្រធិការឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ

 និងការសម្រ្រចរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលើរាល់សំណើឥណទានដ្រលហួសពីសិទ្ធអំិណចសម្រ្រចរបស់

 គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពុជា។

• ធានាថសមតុល្រយឥណទានទំាងមូលរបស់ធនាគារស្របតាមគោលការណ៍ណ្រនំារបស់អាជា្ញ្រធរប្របញ្ញត្តិ

 ច្របាប់និងស្របតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីឥណទានដ្រលបានអនុម័ត។

•  ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តលើវិធានការទារសំណងដ្រលនឹងត្រវូអនុវត្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌពិន័យ

 និងការធ្វើសំវិធានធនចំពោះគណនីសង្រស័យនិងគណនីអាក្រក់និងឥណទានដ្រលត្រវូលុបច្រញពីបញ្ជ។ី

• វាយតម្ល្រសមតុល្រយហានិភ័យនៅព្រលអនុម័តឥណទាន។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងវាយតម្ល្រផលិតផលឥណទានផ្រស្រងៗរបស់ធនាគារដើម្របីធានាថផលិតផល

 ទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តតាមបទដា្ឋ្រននិងគោលការណ៍ដ្រលបានកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទានផ្ទ្រក្នុងរបស់អ្នកខ្ចីមា្ន្រក់ៗតាមដ្រលអាចអនុវត្ត

 បាន។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងផ្តល់អនុសាសន៍អំពីការក្រប្រ្រឬវិសោធនកម្មក្នុងគោលការណ៍ឥណទាននិង

 គោលការណ៍ណ្រនំាសម្រ្រប់ការអនុម័តរបស់គណៈកមា្ម្រធិការនានាដ្រលពាក់ព័ន្ធ។

• បំព្រញមុខងារដទ្រទៀតតាមការណ្រនាំរបស់គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ។

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៣៧



 គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មរាយការណ៍ទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យអំពី

ហានិភ័យសន្ទនីយភាពនិងបញ្ហ្រនានាដ្រលទាក់ទងនឹងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មរបស់ធនាគារ។

 តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មមានដូចខាងក្រ្រម៖

• ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងវិភាគផ្រនការណ៍តារាងតុល្រយការតាមផ្រ្នកអាជីវកម្មទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម

 ចម្រុះរូបិយប័ណ្ណភាពរីកចម្រើននិងប្រ្រក់ចំណ្រញ។

• ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញអំពីភាពខុសគា្ន្ររវាងតារាងតុល្រយការជាក់ស្ត្រងធៀបនឹងផ្រនការដ្រលអាចប៉ះពាល់

 ទៅលើឥណទាននិងបញ្ញើអនុបាតផ្រស្រងៗរបស់តារាងតុល្រយការផ្រនការហិរញ្ញប្របទាននិងថតើធនាគារ

 នៅត្របន្តអនុវត្តក្នុងកម្រិតហានិភ័យដ្រលបានកំណត់ឬទ្រ។

• ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញអំពីចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធនិងនិនា្ន្រការដោយរួមបញ្ចលូការព្រយាករណ៍សា្ថ្រនភាពនិង

 ភាពខុសគា្ន្រពីផ្រនការចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធនិងធ្វើការលម្អិតអំពីសកម្មភាពដ្រលបានតម្រូវឲ្រយបាន

 ត្រឹមត្រូវ។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញអំពីផលប៉ះពាល់លើប្រ្រក់ចំណ្រញទាំងក្នុងករណីស្រដ្ឋកិច្ចធម្មតានិងក្នុងករណី

 មានវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចផ្រស្រងៗ។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងធានាថថ្ល្រចំណយលើហិរញ្ញប្របទានឬការកំណត់ថ្ល្រផ្ទ្ររន្រហិរញ្ញប្របទាន

 (បើមាន)គឺត្រឹមត្រូវនិងធ្វើជាអាជា្ញ្រកណ្ត្រលរវាងផ្ន្រកអាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងការរៀបចំនិងការអនុវត្ត

 ការកំណត់ថ្ល្រផ្ទ្ររន្រហិរញ្ញប្របទាននិងលើកកម្ពស់តមា្ល្រភាពក្នុងធនាគារ។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញអំពីផ្រនការណ៍យថភាពន្រហិរញ្ញប្របទានដ្រលត្រូវបានចាត់ទុកថផ្រនការណ៍

 ប្រតិបត្តកិារន្រអាជីវកម្មនិងសិក្រសាលទ្ធភាពដើម្របីធានាថសកម្មភាពដ្រលតម្រវូដោយអ្នកគ្រប់គ្រងអាច

 អនុវត្តទៅបាន។

•  ធានាថសូចនាករក្រើនរំលឹកមុនត្រវូបានធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពនិងសមស្របយោងតាមទិន្នន័យដ្រលមាន

 ជាក់ស្ត្រង។

•  ត្រួតពិនិត្រយលើក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មនិងគោលការណ៍(បើមាន)ដើម្របីធានា

 ថវាសមស្របតាមទំហំនិងភាពស្មគុសា្ម្រញន្រប្រតិបត្តកិាររបស់ធនាគារនាព្រលបច្ចបុ្របន្ននិងអនាគត។

•  លើកកម្ពស់ភាពស្របគា្ន្ររវាងគោលការណ៍និងការអនុវត្តនៅក្នុងធនាគារ។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងផ្តល់អនុសាសន៍លើចំណត់ការគ្រប់គ្រង(Management Action Triggers 

 «MAT»)ឬដ្រនកំណត់សម្រ្រប់ហានិភ័យសន្ទនីយភាពនិងហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់នៅក្នងុបញ្ជធីនាគារ

 (IRRBB)ទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យដើម្របីអនុម័ត។

• កំណត់ពិនិត្រយតាមដាននិងត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើយុទ្ធសាស្រ្តជម្លៀសរបស់ធនាគារ(បើមាន)។

 ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងធានាថទម្រង់ហានិភ័យរបស់ធនាគារគឺស្ថិតនៅក្រ្រមចំណត់ការគ្រប់គ្រង

 (Management Action Triggers «MAT»)ឬដ្រនកំណត់ន្រហានិភ័យសន្ទនីយភាពនិងហានិភ័យ

 អត្រ្រការប្រ្រក់នៅក្នុងបញ្ជីធនាគារ(IRRBB)រួមទាំងលទ្ធផលពិសោធន៍ផ្ទ្រក្នុងព្រលមានវិបត្តិដោយ

 រូបិយប័ណ្ណគោល។

• ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងផ្តល់អនុសាសន៍គម្រូូបា៉្ររា៉្រម៉្រត្រហានិភ័យគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម

 និងលទ្ធផលន្រការបញ្ជ្រក់ជាគម្រូទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យដើម្របីអនុម័ត។

• កំណត់និងត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើសន្ទនីយភាពរបស់ធនាគារតម្រូវការហិរញ្ញប្របទាននិងការអនុវត្ត

 សមស្របតាមតម្រូវការទាំងន្រះ។

•  ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងផ្តល់អនុសាសន៍ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មនិង

 គោលការណ៍(បើមាន)ទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យដើម្របីអនុម័ត។

•  ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តលើវិធីសាស្រ្តនិងបទដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម

 (បើមាន)ដើម្របីគោរពតាមគោលការណ៍ដ្រលបានអនុម័ត។

•  ត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តលើវិធីសាស្រ្តគោលការណ៍ក្របខណ្ឌន្រថ្ល្រចំណយលើហិរញ្ញប្របទាន

 ឬការកំណត់ថ្ល្រផ្ទ្ររន្រហិរញ្ញប្របទាន។

•  អនុម័តលើសំណើតម្ល្រផ្អ្រកលើសិទ្ធិអំណចដ្រលបានផ្តល់ជូន។

•  លើកឡើងទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យរាល់ការបំពានចំណត់ការគ្រប់គ្រងឬដ្រនកំណត់(ដ្រលមិន

 ពាក់ព័ន្ធនឹងច្របាប់)ដ្រលមិនខុសឆ្ង្រយពីដ្រនកំណត់ដ្រលបានកំណត់និងដើមទុនឬសន្ទនីយភាព

 ឬក្ររ្តិ៍ឈ្មះធនាគារ។

គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម

កំណត់សមា្គ្រល់៖

*១ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧

*២ត្រងតំាងជានាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨និងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨

*៣ត្រងតាំងជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទីបន្តពីលោកហុងជៀបនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨

ប៊៊ន យីន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Neoh Sze Ming*១

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ហ្រង ធីតា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ហ៊ង ជៀប*២

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ហ្រង វ៊ទ្ធី

នាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រ

ហ្រង តូរ៉ង់

នាយករតនាគារ

គី  សាណា

នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

គៀន វឌ្រឍនា*៣

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី

ប្រធាន

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

សមាជិក

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៣៨



គណន្រយ្រយភាពនិងសវនកម្ម

 ដោយយោងតាមច្របាប់ស្តពីីសហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មនិងច្របាប់ស្តពីីគ្រះឹសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ឆ្ន្រហិំរញ្ញវត្ថនីុមួយៗត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយយោងតាមស្រចក្តណី្រនំារបស់ធនាគារជាតិ

ន្រកម្ពុជានិងស្តង់ដារគណន្រយ្រយរបស់កម្ពុជា។របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រវូបានរៀបចំដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រន

កង្វល់ជាប្រចំានិងត្រវូផ្តល់នូវការពិនិត្រយដ៏ជាក់លាក់និងត្រមឹត្រវូលើសា្ថ្រនភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារដោយ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧។

 គោលការណ៍គណន្រយ្រយដ៏ត្រមឹត្រវូត្រវូបានអនុវត្តដើម្របីឲ្រយមានភាពស្របគា្ន្រក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការគំាទ្រនូវការវិនិច្ឆយ័និងការប៉ា្រន់ប្រមាណប្រកបដោយភាពប្រងុប្រយ័ត្ននិងសមហ្រតុផល។

អភិបាលទំាងអស់ត្រវូទទួលខុសត្រវូទំាងស្រងុនៅក្នងុដំណក់កាលន្រះដើម្របីការពារនូវទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារ

និងត្រូវធានាថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារបងា្ហ្រញពីសមតុល្រយភាពនិងការវាយតម្ល្រសា្ថ្រនភាព

ហិរញ្ញវត្ថុនិងការព្រយាករណ៍នាថ្ង្រអនាគតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងក្របាះក្របាយ។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមានស្រចក្តពី្រញចិត្តនឹងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួក្នងុការបងា្ហ្រញនូវសមតុល្រយភាព

និងការវាយតម្ល្រអំពីសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងការព្រយាករណ៍នាថ្ង្រអនាគតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុង

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារដូចមានបងា្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អភិបាលនៅក្នុង

ទំព័រ៨៦ស្តីពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំន្រះ។

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មជួយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក្នងុការត្រតួពិនិត្រយដំណើរការន្រការរៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ។លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសនិងប្រចាំឆមាសរបស់ធនាគារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំ

ឆ្ន្រំត្រូវត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញដោយគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមុនព្រល

ផ្តល់ជូនធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលខុសត្រវូរួមលើការរក្រសានូវប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុឲ្រយមានភាពល្អប្រសើរដ្រល

រួមមានដូចជាការត្រួតពិនិត្រយលើហិរញ្ញវត្ថុការធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការ

គោរពច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តនិានាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ទំហំនិងភាពស្មគុសា្ម្រញន្រអាជីវកម្មរបស់

ធនាគារទាមទារឲ្រយមានជាចំាបាច់នូវការគ្រប់គ្រងនិងការប្រងច្រកហានិភ័យត្រមឹត្រវូ។លក្ខណៈន្រហានិភ័យ

ទំាងន្រះមានន័យថព្រតឹ្តកិារណ៍ទំាងឡាយអាចនឹងកើតមានឡើងហើយបណ្ត្រលឲ្រយមានការខាតបង់ដោយ

មិនអាចដឹងមុននិងជៀសវាងបាន។ប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលពាក់ព័ន្ធត្រវូបានរៀបចំឡើងដើម្របីផ្តល់នូវ

ការធានាដ៏សមហ្រតុផលមួយបើទោះបីជាវាមិនអាចធានាទំាងស្រងុចំពោះហានិភ័យដ្រលកើតច្រញពីកំហុស

ធ្ងន់ធ្ងរការក្រងបន្លំឬការខាតបង់ដ្រលកើតមានក្តី។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានចាត់ទុកថក្របខណ្ឌនិងប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុនិងនីតិវិធីត្រវូបានអនុវត្តដោយ

គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារក្នងុឆ្ន្រហិំរញ្ញវត្ថុរហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះនិងមានគ្រប់គ្រ្រន់

ស្របតាមតម្រវូការរបស់ធនាគារក្នងុបរិយាកាសអាជីវកម្មនាព្រលបច្ចបុ្របន្ន។ប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុត្រវូបាន

រៀបចំឡើងសម្រ្រប់ផ្តល់នូវការធានាដ៏សមស្របមួយបើទោះបីជាវាមិនអាចធានាទាំងស្រុងដើម្របីបង្កើតឲ្រយ

បាននូវបទដា្ឋ្រនជាក់លាក់មួយសម្រ្រប់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងនិងជួយធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លើការបរាជ័យក្នុងការសម្រ្រចគោលដៅអាជីវកម្មក្តីប៉ុន្ត្រវាប្រសើរជាងការលុបចោលនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយ

ន្រះដ្ររ។

 ស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍អំពីប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលបងា្ហ្រញពីសា្ថ្រនភាពត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុរបស់ធនាគារ

មានបងា្ហ្រញនៅក្នុងទំព័រ៤២ដល់៤៤ន្ររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំន្រះ។

 ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនៅថ្ង្រទី២៤

ខ្រឧសភាឆ្ន្រំ២០១៨។

ការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៣៩



អភិបាលកិច្ចធនាគារ| របាយការណ៍គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៤០

របាយការណ៍គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុប្ត្រជា្ញ្របំព្រញតួនាទីរបស់ខ្លនួក្នងុការធានា

នូវការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចយា៉្រងល្អប្រសើរព្រមទាំងធានានូវការត្រួតពិនិត្រយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារ។

ស្រចក្តីសង្ខ្រប

 ព័ត៌មានលម្អតិន្រសមាសភាពគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងកិច្ចប្រជំុគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មដ្រលបាន

រៀបចំឡើងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រ្រម៖

១.សមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

សមាជិក    មុខងារ បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រជំុ

បណ្ឌតិ មី៊ កល្រយាណ

Dato’ Shaarani Ibrahim

អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

៦ ៦

៦ ៦

Dato’ Wira Zainal Abidin 
Mahamad Zain អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ ៦ ៦

 ប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មធ្វើស្រចក្តរីាយការណ៍ជូនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអំពីបញ្ហ្រទំាងឡាយណ

ដ្រលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មរបស់ខ្លួន។

 សមាសភាពរបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មត្រវូមានត្រអភិបាលមិនប្រតិបត្តបុ៉ិណ្ណ្រះនិងត្រវូមានអភិបាល

យា៉្រងតិចបី(៣)រូបដ្រលក្នុងចំណមនោះអភិបាលភាគច្រើនត្រូវជាអភិបាលឯករាជ្រយ។គណៈកមា្ម្រធិការ

សវនកម្មដឹកនំាដោយអភិបាលឯករាជ្រយចំនួនមួយ(១)រូបដ្រលមានជំនាញផ្ន្រកច្របាប់និងគណន្រយ្រយនិង

មិនម្រនជាប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។ន្រះគឺដើម្របីជម្រុញការពិភាក្រសាបើកចំហនិងសា្វ្រហាប់នូវរាល់បញ្ហ្រ

ដ្រលលើកឡើងដោយគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម។គ្រប់សមាជិករបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មទំាងអស់ត្រវូ

មានចំណ្រះដឹងទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយជារួមគណៈកមា្ម្រធិការត្រវូមានអភិបាលដ្រលមានជំនាញចំណ្រះដឹង

និងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូអនុម័តដំណើរការមួយសម្រ្រប់វាយតម្ល្រប្រចំាឆ្ន្រំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកមា្ម្រធិការ

សវនកម្មក៏ដូចជាការរួមចំ្រណករបស់សមាជិកមា្ន្រក់ៗថទតើគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងសមាជិកគណៈ

កមា្ម្រធិការសវនកម្មបានបំព្រញភារកិច្ចស្របទៅតាមតួនាទីនិងភារកិច្ច។

 តំណ្រងទំន្ររនៅក្នុងគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មត្រូវបំព្រញក្នុងរយៈព្រលបី(៣)ខ្រ។

២.សមាសភាព

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មគឺជាគណៈកមា្ម្រធិការមួយដ្រលទទួលបានការផ្ទ្ររសិទ្ធិពីក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។

នៅក្នងុការអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លនួគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មមានសិទ្ធអំិណចព្រញល្រញក្នងុការធ្វើការសុើប

អង្ក្រតលើបញ្ហ្រនានាដូចមានច្រងនៅក្នងុតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម។គណៈកមា្ម្រធិការ

ន្រះមានសិទ្ធពិ្រញល្រញក្នងុការចូលរួមនិងទាមទារឲ្រយមានការសហការពីគណៈគ្រប់គ្រងព្រមទំាងមានឆនា្ទ្រនុ

សិទ្ធិព្រញល្រញក្នុងការអញ្ជើញអភិបាលឬមន្ត្រីប្រតិបត្តិណមា្ន្រក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនព្រមទាំង

មានសិទ្ធទិាមទារឲ្រយធនាគារផ្តល់ធនធានចំាបាច់នានាដើម្របីបំព្រញការងាររបស់ខ្លនួប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មមានសិទ្ធិព្រញល្រញនិងគា្ម្រនដ្រនកំណត់ក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្រស្រងៗ

ព្រមទំាងការទទួលយកការប្រកឹ្រសាយោបល់ពីអ្នកជំនាញឯករាជ្រយក្នងុករណីចំាបាច់ដោយរាល់ចំណយដ្រល

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាបន្ទុករបស់ធនាគារ។

៣.សិទ្ធិអំណច

 តួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មមានដូចខាងក្រ្រម៖

៤.តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម៖

ចំណុចគន្លះឹន្រការទទួលខុសត្រវូ  ការទទួលខុសត្រវូ

ការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុ/ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងអភិបាលកិច្ច

 ពិនិត្រយឡើងវិញលើប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដំណើរការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យនិងអភិបាលកិច្ចក្នងុសម្ពន័្ធធនាគារស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រវូនៅក្នងុប្រកាស

ស្តីពីអភិបាលកិច្ចន្រគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ក. ធានាថមុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងបានរៀបចំល្អប្រសើរដើម្របីធ្វើការត្រួតពិនិត្រយ

 ឬអង្ក្រតក្នងុនាមគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មហើយមុខងារន្រះត្រវូស្ថតិនៅក្រ្រម

 អំណចនិងការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រល់ពីគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម។

ខ. ពិនិត្រយនិងអនុម័តវិសាលភាពការងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងនីតិវិធីចំនួនដងន្រការ

 ធ្វើសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងនិងគម្រ្រងសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំ។

គ. មើលការខុសត្រវូលើប្រសិទ្ធភាពន្រមុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុសមត្ថភាពបុគ្គលិក

 និងភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រធនធានរបស់សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងនិងពិនិត្រយមើលថតើមុខងារ

 នោះបានទទួលអំណចចាំបាច់ដើម្របីបំព្រញការងារឬនៅ។

ឃ. ពិនិត្រយរបាយការណ៍សំខាន់ៗនិងធានាថគណៈគ្រប់គ្រងចាត់វិធានការណ៍ក្រតម្រវូ

 ទាន់ព្រលវ្រលាដើម្របីដោះស្រ្រយចំណុចខ្រសាយក្នុងការគ្រប់គ្រងការមិនបាន

 អនុវត្តព្រញល្រញតាមគោលនយោបាយការតម្រវូរបស់ច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តនិានា

 និងបញ្ហ្រផ្រស្រងទៀតដ្រលរកឃើញដោយសវនករផ្ទ្រក្នងុក៏ដូចជាផ្ន្រកដ្រលទទួល

 ខុសត្រូវការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងដទ្រទៀត។

ង. កត់សមា្គ្រល់ការមិនឯកភាពសំខាន់ៗរវាងនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនិងគណៈគ្រប់គ្រង

 ដទ្រទៀតមិនថការមិនឯកភាពនោះត្រវូបានដោះស្រ្រយរួចដើម្របីកំណត់ផល

 ប៉ះពាល់ដ្រលការមិនឯកភាពទំាងនោះអាចមានចំពោះដំណើរការសវនកម្មឬលទ្ធ

 ផលសវនកម្មដ្រលលើកឡើងដោយសវនករ។

ច. ធានាការគោរពតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិដ្រលអនុវត្តចំពោះគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារ

 និងហិរញ្ញវត្ថុនិងធានាថរបាយការណ៍របស់សវនករផ្ទ្រក្នងុនឹងមិនតម្រវូឲ្រយត្រតួ

 ពិនិត្រយដោយគណៈគ្រប់គ្រងឡើយ។

ឆ. បង្កើតយន្តការដើម្របីវាយតម្ល្រការបំព្រញតួនាទីនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់មុខងារ

 សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។

ជ. វាយតម្ល្រសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិងធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចអំពីកញ្ចប់តម្ល្រការរបស់

 នាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។

ឈ. អនុម័តលើការត្រងតាំងផ្ល្រស់ប្តូរនិងបណ្ត្រញច្រញនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងឬ

 បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដ្រលបំព្រញមុខងារជាសវនករផ្ទ្រក្នុងនិងត្រូវទទួលការជូន

 ដំណឹងអំពីការលាឈប់របស់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ជាសវនករផ្ទ្រក្នងុហើយត្រវូផ្តល់

 ឱកាសឲ្រយសមាជិកដ្រលបានដាក់ពាក្រយលាឈប់នោះបញ្ជ្រក់ប្រ្រប់ពីមូលហ្រតុ

 ន្រការលាឈប់។

ក. ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលើការត្រងតំាងឬការបញ្រឈប់សវនករ

 ខាងក្រ្រ។

ខ. ពិភាក្រសានិងពិនិត្រយមើលឡើងវិញជាមួយសវនករខាងក្រ្រមុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើ

 សវនកម្មអំពីលក្ខណៈនិងទំហំការងារសវនកម្មហើយធានាលើការសម្របសម្រលួ

 ក្នុងករណីមានក្រុមហ៊ុនសវនកម្មច្រើនចូលរួម។

គ. វាយតម្ល្រអំពីគោលដៅការបំព្រញការងារនិងឯករាជ្រយភាពរបស់សវនករខាងក្រ្រ

 (ឧទាហរណ៍ដោយការពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រពីទំនាក់ទំនងផ្រស្រងៗរវាងសវនករ

 ខាងក្រ្រនិងធនាគារ)។

ឃ. អនុម័តលើការផ្តល់ស្រវាដ្រលមិនទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្មដ្រលផ្តល់ដោយ

 សវនករខាងក្រ្រនិងតាមដាននិងធ្វើការវាយតម្ល្រថតើស្រវានោះអាចនឹងប៉ះពាល់

 ដល់ឯករាជ្រយភាពរបស់ពួកគាត់ឬទ្រ។

ង. ធានាថមានការពិនិត្រយច្របាស់លាស់លើលក្ខខណ្ឌន្រការផ្តល់ស្រវាដ្រលមិន

 ទាក់ទងនឹងការងារសវនកម្មដើម្របីជៀសវៀងការប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆយ័ប្រកប

 ដោយឯករាជ្រយភាពរបស់សវនករខាងក្រ្រ។

សវនកម្មផ្ទ្រក្នងុ

សវនកម្មខាងក្រ្រ
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៤១

គ. បានត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវភាពគ្រប់គ្រ្រន់និងប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយនានាការធ្វើរបាយការណ៍

 និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្របីធានាថមានវិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធមួយក្នងុការកំណត់វាយតម្ល្រនិងកាត់

 បន្ថយហានិភ័យលើវិស័យនានា។

ឃ. បានត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវប្រសិទ្ធភាពន្រប្រតិបត្តកិារនិងការប្រើប្រ្រស់ធនធានទំាងអស់នៅក្នងុធនាគារ

 ដោយសន្រសំសំច្រ។

ង. បានត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញអំពីការត្រងតំាងសវនករខាងក្រ្រព្រមទំាងឯករាជ្រយភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារ

 របស់សវនករខាងក្រ្រផងដ្ររ។

ច. បានត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវផ្រនការសវនកម្មរបស់សវនករខាងក្រ្រវិសាលភាពការងារនិងលទ្ធផលន្រ

 សវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ធនាគារ។

ឆ. បានជួបជាមួយសវនករខាងក្រ្រនៅថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨ដោយពុំមានវត្តមានរបស់គណៈ

 គ្រប់គ្រងនិងអភិបាលប្រតិបត្តិដើម្របីពិភាក្រសាបញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធនានានិងស្នើសំុយោបល់ក្រតម្រវូពីសវនករ

 ខាងក្រ្រ។

ជ. បានត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវបញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលរកឃើញដោយសវនករផ្ទ្រក្នងុ

 និងសវនករខាងក្រ្រព្រមទាំងការឆ្លើយតបរបស់គណៈគ្រប់គ្រងចំពោះអនុសាសន៍របស់សវនករនិង

 ការឯកភាពលើផ្រនការសកម្មភាពដ្រលត្រូវអនុវត្ត។

ឈ.បានត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសរបស់ធនាគារ។

ញ. បានត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវប្រតិបត្តកិារជាមួយភាគីសម្ពន័្ធញាតិនិងភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រនីតិវិធីរបស់ធនាគារ

 ក្នងុការកំណត់តាមដានរាយការណ៍និងត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវប្រតិបត្តកិារជាមួយភាគីសម្ពន័្ធញាតិនោះ។

ដ. បានធានានូវការប្រតិបត្តតិាមវិធានច្របាប់និងគោលការណ៍ផ្ទ្រក្នងុព្រមទំាងការវិវត្តន្រសកម្មភាពការងារនានា

 របស់គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងនិងសវនកម្មខាងក្រ្រ។

ក. បានត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តយល់ព្រមលើផ្រនការសវនកម្មប្រចំាឆ្ន្រំវិសាលភាពការងារនិងតម្រវូ

 ការផ្ន្រកធនធានរបស់នាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។

ខ. បានត្រួតពិនិត្រយវិធីសាស្ត្ររបស់សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងក្នុងការវាយតម្ល្រកម្រិតហានិភ័យក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗ

 ដ្រលអាចធ្វើសវនកម្មបាននិងធានាថមុខងារសវនកម្មផ្ត្រតសំខាន់ទៅលើវិស័យដ្រលមានកម្រិត

 ហានិភ័យខ្ពស់។

៥.ស្រចក្តីសង្ខ្របសកម្មភាពផ្រស្រងៗក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

៥.១.គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

លទ្ធផលសវនកម្មការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុ

និងបញ្ហ្រន្រការប្រតិបត្តតិាមច្របាប់

ច. ធានាថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថតុ្រវូបានរៀបចំយ៉ា្រងត្រមឹត្រវូនិងទាន់ព្រលវ្រលា

 ដោយមានការត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញជាប្រចំាលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រការធ្វើសំវិធាន

 ធនដ្រលចាំបាច់និងចំពោះបំណុលអាក្រក់និងសង្រស័យ។

ឆ. រក្រសាការទំនាក់ទំនងសោ្ម្រះត្រង់បើកចំហទាន់ព្រលវ្រលានិងទៀងទាត់ជាមួយ

 សវនករខាងក្រ្រនិងតម្រវូឲ្រយសវនករខាងក្រ្ររាយការណ៍មកកាន់គណៈកមា្ម្រ

 ធិការសវនកម្មអំពីបញ្ហ្រសំខាន់ៗ(ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈគ្រប់គ្រង

 ប្រសិនបើចាំបាច់)។

ជ. ពិនិត្រយឡើងវិញលើរបាយការណ៍គ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុរបស់សវនករខាងក្រ្រនិងធានា

 ថគណៈគ្រប់គ្រងចាត់វិធានការណ៍ក្រតម្រវូដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលសវនកម្ម

 ខាងក្រ្រនិងអនុសាសន៍ដ្រលលើកឡើងដោយសវនករខាងក្រ្រទាន់ព្រលវ្រលា។

ឈ. តាមដាននិងវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់សវនករខាងក្រ្ររួមទាំងជួប

 ប្រជុំជាមួយសវនករខាងក្រ្រយា៉្រងហោចណស់ម្តងក្នុងមួយឆ្ន្រំដោយមិនមាន

 វត្តមានរបស់គណៈគ្រប់គ្រងដើម្របីពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រគន្លឹះសំខាន់ៗនិងស្នើសុំ

 យោបល់ពីសវនករខាងក្រ្រវិញ។

 ពិនិត្រយឡើងវិញលើលទ្ធផលន្រការអង្ក្រតសំខាន់ៗលទ្ធផលសវនកម្មជាប្រចាំ

និងការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុនិងការប្រតិបត្តតិាមច្របាប់ដ្រលរាយការណ៍ដោយសវនករផ្ទ្រក្នងុ

សវនករខាងក្រ្រនិងសវនករបស់និយ័តករ។

 ពិនិត្រយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសនិងប្រចំាឆ្ន្រំមុនព្រលទទួលការ

អនុម័តពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដោយផ្ត្រតសំខាន់លើ៖

- ការផ្ល្រស់ប្តូរណមួយនៅក្នុងការអនុវត្តនិងគោលការណ៍គណន្រយ្រយ

- បញ្ហ្រសំខាន់ៗដ្រលបានលើកឡើងរួមទាំងបញ្ហ្រទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍

 ហិរញ្ញវត្ថុការវិនិច្ឆយ័សំខាន់ៗរបស់គណៈគ្រប់គ្រងព្រតឹ្តកិារណ៍ឬប្រតិបត្តកិារ

 មិនប្រក្រតីនិងសំខាន់ៗនិងរបៀបដ្រលបញ្ហ្រទាំងអស់ត្រូវបានបងា្ហ្រញ

- ការធ្វើស្រចក្តីសន្និដា្ឋ្រនពីបញ្ហ្រដ្រលកំពុងកើតឡើងនិង

- ការប្រតិបត្តតិាមស្តង់ដារគណនីនិងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងបទប្របញ្ញត្តិ

 ច្របាប់ដទ្រផ្រស្រងទៀត

 ពិនិត្រយរាល់ប្រតិបត្តកិារធ្វើឡើងជាមួយភាគីសម្ពន័្ធញាតិនិងជូនដំណឹងដល់ក្រមុ

ប្រឹក្រសាភិបាលពីប្រតិបត្តិការទាំងនោះ។

 ពិនិត្រយភាពត្រមឹត្រវូនិងភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍របស់ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសា

ភិបាលនៅក្នងុរបាយការណ៍ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលការបងា្ហ្រញពីអភិបាលកិច្ចធនាគាររបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងស្រចកី្តប្រកាសដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

 តាមដានការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយស្តពីីទំនាស់ផលប្រយោជន៍របស់ធនាគារ



 ពិនិត្រយមតិយោបល់របស់ភាគីទីបីចំពោះរចនាសម្ពន័្ធនិងប្រសិទ្ធភាពន្រក្របខណ្ឌ

គ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារ

ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាទៀងទាត់អំពីបញ្ហ្រដ្រលប៉ះពាល់ដល់

 ធនាគារ។

ខ. កោះប្រជំុជាមួយសវនករផ្ទ្រក្នងុសវនករខាងក្រ្រឬទំាងពីរក្នងុព្រលត្រមួយបើ

 យល់ថចាំបាច់។

គ. ពិនិត្រយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆមាសនិងប្រចាំឆ្ន្រំសម្រ្រប់ដាក់បញ្ជូនទៅ

 ឲ្រយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ធនាគារនិងធានានូវការបោះពុម្ពផ្រសាយរបាយការណ៍

 ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំបានរហ័ស។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវ្ញត្ថុ

ប្រតិបត្តកិាររបស់ភាគីសម្ពន័្ធញាតិ

ការពិនិត្រយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការពិនិត្រយក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុ

ផ្រស្រងៗ

ការតាមដានការអនុវត្តតាមគោល

នយោបាយទំនាស់ផលប្រយោជន៍

ក. ការធ្វើសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុសម្រ្រប់ធនាគារមានការជួយគំាទ្រពីនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុរបស់ក្រមុហុ៊នម្រ។

ខ. នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងអនុវត្តការងារប្រកបដោយឯករាជ្រយភាពនិងធានាលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់និង

 ប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ្រលបានអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

គ. នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុជួយគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងគណៈគ្រប់គ្រងក្នងុការអនុវត្តការងារប្រកប

 ដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការត្រតួពិនិត្រយលើប្រសិទ្ធភាពចំណយការវាយតម្ល្រលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

 និងការផ្តល់យោបល់លើវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលបានរកឃើញនិងធានានូវដំណើរការ

 អភិបាលកិច្ចតឹ្រមត្រូវ។

ឃ. នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុផ្តល់របាយការណ៍ជាប្រចំាជូនដល់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងគណៈគ្រប់គ្រង

 ដោយរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលន្រការធ្វើសវនកម្មដ្រលបញ្ជ្រក់អំពីប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធតួបតពិនិត្រយផ្ទ្រ

 ក្នុងនិងហានិភ័យសំខាន់ៗ។

ង. នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុធ្វើការសុើបអង្កតលើសកម្មភាពដ្រលសង្រស័យថជាការក្រងបន្លំនិងសកម្មភាព

 មិនប្រក្រតីផ្រស្រងទៀត។

ក. នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុបានបញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្មក្នងុអំឡុងឆ្ន្រចំំនួន១៩លើកដោយបានធ្វើសវនកម្ម

 លើប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗទាំងអស់។

ខ. របាយការណ៍សវនកម្មដ្រលត្រវូបានចាត់ថ្ន្រក់ថមាន«ហានិភ័យលើសពីកមិ្រតមធ្រយម»និង«ហានិភ័យ

 កមិ្រតខ្ពស់»តម្រវូឲ្រយគណៈគ្រប់គ្រងត្រវូមានវត្តមាននៅក្នងុកិច្ចប្រជំុគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មជាដាច់

 ខាតដើម្របីបកស្រ្រយនិងផ្តល់នូវស្រចក្តពីន្រយល់លើបញ្ហ្រទំាងឡាយដ្រលនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុ

 បានរកឃើញ។

គ. រាល់បញ្ហ្រដ្រលនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុរកឃើញត្រវូបានកត់ត្រ្រទុកនិងតាមដានបន្តរហូតដល់បញ្ហ្រ

 ទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រ្រយចប់ហើយនឹងត្រូវរាយការណ៍រៀងរាល់០២ខ្រម្តងជូនគណៈកមា្ម្រធិការ

 សវនកម្មដោយនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

ឃ. ការវិវត្តន្រសកម្មភាពការងារក្នងុការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់នាយកដា្ឋនសវនកម្មក៏ត្រវូរាយការណ៍

 ជូនដល់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មរៀងរាល់០២ខ្រម្តងផងដ្ររ។

៥.២.មុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

៥.៣.របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង



អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៤២

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

 ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលផ្តល់សារៈសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារនិងប្ត្រជា្ញ្ររក្រសាប្រព័ន្ធ

ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុនោះឲ្រយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ។ប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុបងា្ហ្រញពីតម្រវូការចំាបាច់ចំពោះ

ការប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនិងដំណើរការន្រការរៀបចំនិងត្រតួពិនិត្រយ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ត្រឹមត្រូវនិងសមស្របព្រមទាំងការអនុវត្តស្របតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់ជាធរមាន

ផងដ្ររ។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលខុសត្រវូជារួមលើប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុរបស់ធនាគារនិងការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធ

ព័ត៌មានវិទ្រយា។ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក៏ទទួលសា្គ្រល់ផងដ្ររថការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រ

ក្នងុគឺជាដំណើរការរួមគា្ន្រនិងត្រវូអនុវត្តជាបន្តបនា្ទ្រប់នៅក្នងុធនាគារហើយវាត្រវូធ្វើការផ្ល្រស់ប្តរូស្របទៅនឹង

បច្ច្រកវិទ្រយាបរិយាកាសអាជីវកម្មនិងបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់ក្នងុន័យធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការន្រការកំណត់

វាយតម្ល្រនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីកំណត់គ្រប់គ្រង

និងត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យរួមបញ្ចូលទាំងហានិភ័យប្រតិបត្តិការពោលគឺមិនម្រនដើម្របីលុបបំបាត់ចោលនូវ

ហានិភ័យដ្រលកើតច្រញពីការបរាជ័យក្នុងការសម្រ្រចទិសដៅអាជីវកម្មនោះទ្រ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងក្របខណ្ឌន្រការត្រួតពិនិត្រយ

 ធនាគារចាត់ទុកថការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺជាធាតុមួយយ៉ា្រងសំខាន់ន្រអាជីវកម្មរបស់ធនាគារហើយ

បញ្ចូលវប្របធម៌ហានិភ័យដ៏តឹងរឹងទៅក្នុងប្រតិបត្តិការនិងដំណើរការសម្រ្រចចិត្តរបស់ធនាគារ។ជាមួយនឹង

ការយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រ្រប់ធនាគារដើម្របីសម្រ្រចបាននូវការរីកចម្រើន

ប្រកបដោយនិរន្តរភាពបានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យចូលរួមតាំងពីដំណក់កាលដំបូងន្រដំណើរការ

ទទួលយកហានិភ័យដើម្របីផ្តល់នូវទស្រសនៈឯករាជ្រយនិងមតិយោបល់រួមមានការវាយតម្ល្រផលិតផលថ្មី

ការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រការវាយតម្ល្រឥណទាន៘

 ធនាគារដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រសុីអាយអិមប៊ីគ្រុប(CIMB Group)បានបញ្ចូលនូវក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យទូទៅមួយសម្រ្រប់សហគ្រ្រសទំាងមូល(EWRM)ដើម្របីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងឱកាសរបស់ខ្លនួ។

ក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅសម្រ្រប់សហគ្រ្រសទំាងមូលផ្តល់ជូនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងគណៈគ្រប់គ្រង

របស់ខ្លនួនូវឧបករណ៍មួយដើម្របីធ្វើការប្រមើលមើលទុកជាមុននិងគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យដ្រលមានស្រ្រប់

និងហានិភ័យដ្រលអាចនឹងកើតមានដោយធ្វើការពិចារណទៅលើការក្រប្រ្រនូវទម្រង់ហានិភ័យស្របតាម

ការផ្ល្រស់ប្តូរន្រយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មបញ្ញត្តិច្របាប់និងសកម្មភាពការងារ។

សុវត្ថិភាពបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា

 សុវត្ថភិាពបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រន្រការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកប្រើប្រ្រស់ដំណើរការរបស់

ប្រព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា។ដើមី្របពង្រឹងបន្ថ្រមលើកម្រិតការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា

ធនាគារបានជ្រើសយកប្រព័ន្ធនិងប្របបទន្រការគ្រប់គ្រងពីក្រមុហុ៊នម្រ។អនុវត្តតាមគោលការណ៍ន្រះធនាគារ

អាចធានាបាននូវសុវត្ថភិាពលើហ្រដា្ឋ្ររចនាសម័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយាដោយមានប្រសិទ្ធភាពដើមី្របគំាទ្រ

ដំណើរអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

 ដើម្របីឲ្រយស្របទៅតាមការរីកលូតលាស់ន្រអាជីវកម្មធនាគារនិងហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា

សា្ថ្របត្រយកម្មផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយារបស់យើងត្រងត្រត្រូវបានពិនិត្រយឡើងវិញជារឿយៗនិងធ្វើការ

ក្រសម្រួលបន្ថ្រមដើមី្របឲ្រយអាចកាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងខាងក្នុងនិងក្រ្រ។

លើសពីន្រះទៅទៀតធនាគារមានការពឹងផ្អ្រកទៅលើមជ្រឈមណ្ឌលប្រតិបត្ដិការសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ

(Group’s Security Operation Center)ដ្រលបង្កើតឡើងដើមី្របតាមដាននិងឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាព

វាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអីុនធើណ្រត(cyber-attack)ដ្រលអាចនឹងកើតឡើងដោយយថហ្រតុ។

 រីឯនៅកម្រិតសុវត្ថិភាពតាមបណ្ត្រញកុំព្រយូទ័រវិញធនាគារបានតម្លើងបន្ថ្រមនូវជញ្ជ្រំងសុវត្ថិភាព

(Firewall)និងការកំណត់លើការចូលប្រើប្រ្រស់ដើមី្របគ្រប់គ្រងសុវត្ថភិាពនិងធនធានផ្រស្រងៗក្នងុបណ្ត្រញ

ហើយអនុញ្ញ្រតទៅលើសំណើដ្រលបានអនុម័តត្របុ៉ណ្ណ្រះ។ធនាគារក៏បានតម្លើងបន្ថ្រមនូវប្រព័ន្ធទប់សា្ក្រត់

នៅចំណុចចុងក្រ្រយ(End-point Protection)ផងដ្ររដ្រលមានដូចជាកម្មវិធីកមា្ច្រត់ម្ររោគ(Anti-malware)

កម្មវិធីរក្រសាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ(Hard Disk Encryption)ប្រព័ន្ធទប់សា្ក្រត់ការបាត់បង់ទិន្នន័យ(Data

Loss Prevention)ប្រព័ន្ធទប់សា្ក្រត់ការជ្រៀតជ្រ្រក(Intrusion Prevention System)និងប្រព័ន្ធសមា្អ្រត

មាតិកាអីុម្រលនិងអីុនធើណ្រតជាដើម(Web and Email Content Filtering System)ដ្រលអាចជួយ

កាត់បន្ថយហានិភ័យផ្ន្រកសន្តសុិខដ្រលគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់នៅព្រលទិន្នយ័ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធបណ្ត្រញរបស់ធនាគារ។

វចនានុក្រមម្ររោគថ្មីៗន្រកម្មវិធីបរិកា្ខ្ររខាងលើត្រងត្រទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដើមី្របឲ្រយពួកវាអាច

សា្គ្រល់រារាំងនិងកាត់បន្ថយនូវភាពងាយរងគ្រ្រះផ្រស្រងៗ។

 ធនាគារក៏បានធ្វើបទបងា្ហ្រញនិងមានការបណ្តុះបណ្ត្រលចំណ្រះដឹងទៅដល់បុគ្គលិកដើមី្របបង្កើនការ

យល់ដឹងអំពីភាពជាឯកជនការល្រចធា្ល្រយន្រព័ត៌មានសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននិងទំនួលខុសត្រូវផ្រស្រងៗ។ការ

បណ្តុះបណ្ត្រលទាំងន្រះមានលក្ខណៈដូចជាឯកសារសិក្រសាអ្រឡិចត្រូនិចនិងការច្រកចាយជាព្រឹត្តិប័ត្រ

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ។

 ដំណើរការសំខាន់ៗដ្រលក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានបង្កើតឡើងដើម្របីធ្វើការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនូវភាព

គ្រប់គ្រ្រន់និងសុចរិតភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តតាមច្របាប់បទប្របញ្ញត្តិវិធាន

ស្រចក្តីណ្រនាំនិងគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលមានជាធរមានមានដូចខាងក្រ្រម៖

ដំណើរការន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងសំខាន់ៗ

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម(AC)មានសមាជិកជាអភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ។គណៈកមា្ម្រធិការ

សវនកម្មគឺជាគណៈកមា្ម្រធិការមួយដ្រលទទួលបានការផ្ទ្ររសិទ្ធអំិណចពីក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីទទួលខុស

ត្រវូលើការត្រតួពិនិត្រយការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចនិងការតាមដានដំណើរការន្រការគ្រប់គ្រងលើការត្រតួពិនិត្រយ

ផ្ទ្រក្នងុនៅក្នងុធនាគារ។គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់សវនករផ្ទ្រក្នងុនិងសវនករខាងក្រ្រផ្តល់របាយការណ៍ជូន

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។

 រាល់បញ្ហ្រសំខាន់ៗនិងគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ដ្រលបានរកឃើញដោយសវនករផ្ទ្រក្នុងសវនករខាងក្រ្រ

និងនិយ័តករត្រូវរាយការណ៍ទៅគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មដើម្របីធ្វើការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងពិភាក្រសា។

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញនិងធានាអំពីការអនុវត្តផ្រនការកាត់បន្ថយបញ្ហ្រឬហានិភ័យ

របស់គណៈគ្រប់គ្រងដើម្របីការពារផលប្រយោជន៍របស់ធនាគារនិងរក្រសាបានល្អនូវអភិបាលកិច្ចដ៏សមស្រប។

ការគ្រប់គ្រងផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្មដ្រលត្រវូបានចាត់ថ្ន្រក់ថមាន«ហានិភ័យលើសពីកម្រតិ

មធ្រយម»ឬ«ហានិភ័យកម្រិតធ្ងន់» ដោយសវនករផ្ទ្រក្នុងត្រូវទទួលការពិគ្រ្រះយោបល់ពីគណៈកមា្ម្រធិការ

សវនកម្ម។

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មក៏ធ្វើការត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញផងដ្ររនូវរាល់ប្រតិបត្តកិារជាមួយភាគីសម្ពន័្ធញាតិ

ថ្ល្រចំណយលើសវនកម្មនិងថ្ល្រចំណយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសវនកម្មដ្រលស្នើដោយសវនករខាងក្រ្រ

របស់ធនាគារ។

 ការធ្វើបទបងា្ហ្រញនានាអំពីផ្រនការអាជីវកម្មការវត្តថ្មីៗប្រតិបត្តិការនានាហានិភ័យន្រអាជីវកម្មនិង

ការត្រួតពិនិត្រយនានាដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ន្រកអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនិងផ្ន្រកគាំទ្រ

អាជីវកម្មប្រសិនបើគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មគិតថចាំបាច់។

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មក៏ចូលរួមកិច្ចប្រជំុកំពូលរបស់គណៈគ្រប់គ្រងប្រចំាឆ្ន្ររំបស់ធនាគារ(Bank's

Annual Management Summit)ផងដ្ររដ្រលនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុនោះផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្ម

នីមួយៗធ្វើការត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវប្រតិបត្តកិារនានារបស់ខ្លនួដ្រលបានធ្វើឡើងសម្រ្រប់ឆ្ន្រនំ្រះព្រមទំាង

ធ្វើការបងា្ហ្រញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្រនការនានាសម្រ្រប់ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ផងដ្ររ។

គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ

 គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យកំណត់អំពីកម្មវត្ថនុ្រគោលការណ៍ហានិភ័យរបស់ធនាគារនិងបំព្រញតួនាទី
និងកាតព្វកិច្ចជំនួសឲ្រយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក្នងុការត្រតួពិនិត្រយលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ការទទួលខុសត្រវូ
ចំពោះការត្រតួពិនិត្រយលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រចំាថ្ង្រត្រវូបានប្រគល់សិទ្ធជូិនទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ
ដ្រលទទួលបន្ទកុរាយការណ៍ដោយផ្ទ្រល់ទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យធ្វើការជួបប្រជំុ
ជារៀងរាល់ខ្រឬតាមការចាំបាច់។

 គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម(ALCO)រាយការណ៍អំពីហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់
ងាយស្រួលនិងបញ្ហ្រទាក់ទងនឹងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មរបស់ធនាគារទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ។
គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មធ្វើការប្រជុំជារៀងរាល់ខ្រដោយមានតួនាទីចម្របងក្នុង
ការពិនិត្រយតាមដាននិងដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុន្រតារាងតុល្រយការ។គណៈ
កមា្ម្រធិការន្រះមានការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ចំពោះការគ្រប់គ្រងលើថ្ល្រដើមឥណទានការរៀបចំអភិវឌ្រឍ



អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៤៣

បន្ថ្រមលើការផ្តល់ប្រកឹ្រសាដ្រលសមស្របជូនគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យក្នងុការធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចទាក់ទងនឹង
ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រលួនិងហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ការប្រងច្រកប្រភពហិរញ្ញប្របទាននិងការត្រតួ
ពិនិត្រយិឡើងវិញនូវសមាសភាពក្នងុតារាងតុល្រយការពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាននិងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ។ជារួម
មកគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មត្រួតពិនិត្រយមើលការអនុវត្តន្រដំណើរការគ្រប់គ្រង
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងលើអត្រ្រការប្រ្រក់សាច់ប្រ្រក់ងាយស្រលួនិងហានិភ័យស្រដៀង
គា្ន្រផ្រស្រងៗទៀតដ្រលទាក់ទងនឹងតារាងតុល្រយការបស់ធនាគារនិងកម្រិតពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត។

គោលការណ៍និងនីតិវិធីន្រការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី

 គោលការណ៍និងនីតិវិធីន្រការអនុម័តលើផលិតផលថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្រយអនុវត្តសម្រ្រប់គ្រប់ផលិតផល
និងស្រវាកម្មថ្មីៗរបស់ធនាគារ។ផលិតផលថ្មីគឺសំដៅទៅលើផលិតផលនិង/ឬស្រវាកម្មទាំងឡាយណ
ដ្រលផ្តល់ជូនដំបូងដោយធនាគារឬជាការបញ្ចូលផលិតផលច្រើនជាផលិតផលត្រមួយឬបម្រ្របម្រួល
ទម្រង់របស់ផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់និង/ឬស្រវាកម្មដ្រលមានការប្រ្រប្រលួខា្ល្រងំនូវទម្រង់ហានិភ័យដូចដ្រល
បានកំណត់ដោយនាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

 គ្រប់សំណើសុំការអនុម័តលើផលិតផលថ្មីត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការន្រការត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យឲ្រយបាន
សីុជម្រ្រដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាទំាងនៅក្នងុធនាគារនិងនៅក្នងុក្រមុហុ៊នម្រដើម្របីធានាថគ្រប់ផ្ន្រកសំខាន់ៗ
និងផ្ន្រកដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យត្រវូបានកំណត់វាយតម្ល្រនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យមុនព្រលដំណើរការ
ផលិតផលនិង/ឬស្រវាកម្មថ្មីៗនោះ។បនា្ទ្រប់មកសំណើសុំការអនុម័តលើផលិតផលថ្មីមួយរបស់ធនាគារ
ត្រវូឆ្លងកាត់ការពិភាក្រសាយ៉ា្រងហ្មត់ចត់ដោយគណៈកមា្ម្រធិការនានារបស់ធនាគារនិងក្រមុហុ៊នម្រមុននឹងដាក់
ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារដើម្របីធ្វើការអនុម័តចុងក្រ្រយ។

គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង

 គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងគឺជាគណៈកមា្ម្រធិការដ្រលបង្កើតឡើងដោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដើម្របីគ្រប់គ្រង
បញ្ហ្រដ្រលកើតពីការធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រ។កិច្ចប្រជុំគណៈកមា្ម្រធិការន្រះធ្វើឡើងរៀងរាល់មួយខ្រម្តង
គឺនៅសបា្ត្រហ៍ទី១ន្រខ្រនីមួយៗឬតាមការចាំបាច់។សមាសភាពរបស់គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងរួមមាន
សមាជិកមកពីនាយកដា្ឋ្រននានារួមបញ្ចូលទាំងតំណងមកពីសវនករផ្ទ្រក្នុងមួយរូបនិងមន្ត្រីប្រតិបត្តិតាម
មួយរូបដ្រលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំជាអចិន្ត្រ្រយ៍។

គោលការណ៍និងនីតិវិធីផ្ទ្រក្នុង

 រាល់គោលការណ៍និងនីតិវិធីផ្ទ្រក្នងុរបស់ផ្ន្រកអាជីវកម្មទំាងអស់ត្រវូបានអនុម័តដោយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។
គោលការណ៍និងនីតិវិធីទាំងអស់ន្រះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាឧបករណ៍នាំផ្លូវមួយសម្រ្រប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការ
ប្រចាំថ្ង្រដើម្របីធានាអំពីការប្រតិបត្តិតាមការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងនិងបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់ដ្រលមានជាធរមាន។
គោលការណ៍ន្រះរៀបចំឡើងក្នងុគោលបំណងធានាប្រសិទ្ធភាពន្រប្រតិបត្តកិារឲ្រយកាន់ត្រមានភាពប្រសើរឡើង
ដោយធ្វើការពិចារណផងដ្ររទៅលើបម្រ្របម្រលួន្រវិស័យធនាគារដូចជាលក្ខខណ្ឌតម្រវូរបស់ច្របាប់ហានិភ័យ
និងវិធានការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យព្រមទាំងផលិតផលនិងស្រវាកម្មថ្មីៗផងដ្ររ។

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

 នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង(IAD)ធ្វើការរាយការណ៍ដោយឯករាជ្រយជូនគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម
ហើយនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងមានឯករាជ្រយភាពគ្រប់គ្រ្រន់ពីផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគាំទ្រអាជីវកម្មផ្រស្រង
ទៀតលើគ្រប់សកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការទាំងអស់។ការទទួលខុសត្រូវចម្របងរបស់នាយកដា្ឋនសវនកម្ម
ផ្ទ្រក្នងុគឺផ្តល់ការវាយតម្ល្រឯករាជ្រយលើភាពគ្រប់គ្រ្រន់ប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដំណើរការគ្រប់គ្រងនិងការត្រតួពិនិត្រយដ្រលអនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រង។ក្នងុការវាយតម្ល្រទៅលើការត្រតួ
ពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុអនុវត្តតាមសមាសភាគទំាងប្រ្រំ(៥)ដ្រលច្រងនៅក្នងុក្របខណ្ឌរួម
ន្រការតួបតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលដាក់ចញដោយគណៈកមា្ម្រធិការCommittee of Sponsoring Organisations

of the Treadway Commission(COSO)ដ្រលសមាសភាគទំាងនោះរួមមានសា្ថ្រនភាពន្រការត្រតួពិនិត្រយ
ការវាយតម្ល្រហានិភ័យសកម្មភាពត្រួតពិនិត្រយការទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានហើយនឹងការពិនិត្រយតាមដាន
សកម្មភាព។COSOគឺជាអង្គភាពមួយដ្រលទទួលសា្គល់ជាអន្តរជាតិដ្រលផ្តល់សចក្តីណ្រនាំនិងភាពជា
អ្នកដឹកនាំផ្ន្រកទស្រសនៈលើការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់សហគ្រ្រសនិងការទប់សា្កត់
ការក្រងបន្លំ។

 វិសាលភាពការងាររបស់នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងគ្របដណ្តប់លើគ្រប់ផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគាំទ្រ
អាជីវកម្មទំាងអស់។ការជ្រើសយកផ្ន្រកណមួយមកធ្វើសវនកម្មត្រវូធ្វើឡើងដោយផ្អ្រកលើផ្រនការសវនកម្ម
ប្រចំាឆ្ន្រំដ្រលត្រវូបានអនុម័តដោយគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម។ផ្រនការសវនកម្មប្រចំាឆ្ន្រតំ្រវូបានបង្កើតឡើង
ផ្អ្រកតាមការវាយតម្ល្រកមិ្រតហានិភ័យគោលដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារ។ផ្ន្រកទំាងឡាយណដ្រល

ត្រូវបានវាយតម្ល្រថមានហានិភ័យកមិ្រតខ្ពស់គឺជាកម្មវត្ថុន្រការធ្វើសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំរីឯផ្ន្រកដ្រលទទួល
ការវាយតម្ល្រថហានិភ័យកមិ្រតមធ្រយមឬទាបគឺជាកម្មវត្ថុន្រការធ្វើសវនកម្មនៅវដ្តបន្តបនា្ទប់។ក្រ្រពីការ
វាយតម្ល្រលើហានិភ័យផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំបានដាក់បញ្ចូលផងដ្ររនូវនាយកដា្ឋននានាដ្រលត្រូវ
ទទួលការធ្វើសវនកម្មដ្រលតម្រូវដោយបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់ឬការកើតមាននូវការលួចបន្លំនាព្រលថ្មីៗឬក៏ការ
ទទួលការវាយតម្ល្រថមានហានិភ័យកមិ្រតខ្ពស់កាលពីឆ្ន្រចំាស់ឬចំណត់ការថ្មីៗ ដាក់ច្រញដោយនិយ័តករ
ដោយផ្អ្រកតាមប្រតិបត្តកិារទីផ្រសារឬចំណត់ការផ្រស្រងពីន្រះព្រតឹ្តកិារណ៍ខាតបង់ទំាងឡាយណដ្រលត្រវូបាន
រាយការណ៍ហើយដ្រលមានចំនួនទឹកប្រ្រក់រហូតដល់២៥.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកឬលើសពីន្រះឬការផ្ល្រស់
ប្ដរូសំខាន់ៗទៅលើប្រព័ន្ធកំុព្រយូទ័រឬប្រតិបត្តកិារ។នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុក៏ធ្វើការសុើបអង្កតផងដ្ររលើ
ការសង្រស័យចំទពាះការលួចបន្លំនដលបបពឹបត្តទដាយបុគ្គលិកអតិថិជននិងតតិយជនទហើយផ្តល់អនុសាសន៍
ក្រលម្អឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងដើម្របីបងា្ក្ររកំុឲ្រយបញ្ហដដ្រលកើតមានឡើងសាជាថ្មមី្តងទៀតនិងចាត់វិធានការ
ចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ។

 នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុមានសិទ្ធទិទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានទំាងអស់ដ្រលចំាបាច់ដោយគា្មនការដាក់
កំហិតក្នងុក្របខណ្ឌន្រការងាររបស់ខ្លនួ។វិសាលភាពការងាររបស់នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុត្រវូបានបង្កើត
ឡើងដោយយោងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិន្រការប្រកបវិជា្ជជីវៈសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុរបស់វិទ្រយាសា្ថនសវនករអន្តរជាតិ
(IIA)និងគោលការណ៍ណ្រនាំផ្ន្រកបទប្របញ្តត្តិច្របាប់ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។

 របាយការណ៍សវនកម្មគឺជាលទ្ធផលចុងក្រ្រយន្រការងារសវនកម្មដ្រលបងា្ហ្រញពីវិសាលភាពការងារ
សវនកម្មដ្រលបានបំព្រញការវាយតម្ល្រទូទៅន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតន្រការរក
ឃើញដោយសវនកម្មការឆ្លើយតបពីគណៈគ្រប់គ្រងមតិយោបល់និងអនុសាសន៍នានារបស់នាយកដា្ឋ្រន
សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងដើម្របីធ្វើឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មធ្វើការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ
និងវាយតម្ល្ររាល់អញ្ញត្តិកម្មឬការមិនប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់ដ្រលបានលើកឡើងដោយនាយកដា្ឋន
សវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនិងតាមដានសកម្មភាពនានាដើម្របីធានាថគណៈគ្រប់គ្រងបានចាត់វិធានការក្រតម្រវូសមស្រប
និងជាបនា្ទន់។

 នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុដាក់ជូននូវរបាយការណ៍ទៅកាន់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មរបស់ក្រមុហុ៊នម្រ
ជារៀងរាល់មួយត្រមីាសម្តង។នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុរៀបចំផ្រនការសវនកម្មនិងការចាត់ថ្ន្រក់សវនកម្ម
ដោយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដូចគា្ន្រទៅនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់សវនកម្មន្រក្រុមហ៊ុនម្រដោយធ្វើការក្រសម្រួល
ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្របីឲ្រយសមស្របទៅនឹងបទប្របញ្ញត្តិនិងបរិយាកាសក្នុងស្រុក។

ក្របខណ្ឌន្រការប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលសា្គ្រល់ថមុខងារការប្រតិបត្តតិាមបង្កើតបានជាផ្ន្រកមួយន្រការគ្រប់គ្រងរបស់
ធនាគារនិងការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុពីព្រ្រះវប្របធម៌ន្រការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់ដ៏រឹងមំាឆ្លះុបញ្ច្រងំពីវប្របធម៌
សាជីវកម្មដ្រលប្រកបដោយសុចរិតភាពនិងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់។

 មុខងារការប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់របស់ធនាគារត្រូវបានដឹកនាំដោយនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាម
រួមជាមួយនឹងការប្រឹក្រសាយោបល់ក៏ដូចជាការណ្រនាំពីផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់របស់ក្រុមហ៊ុនម្រ
ដ្រលមានការិយាល័យនៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។មុខងារចម្របងរបស់នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមគឺជួយសម្រួល
ផ្ដល់ដំបូនា្ម្រនតាមដានអប់រំដល់ផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគាំទ្រអាជីវកម្មឲ្រយអនុវត្តតាមច្របាប់បទប្របញ្ញត្តិនិង
គោលការណ៍ណ្រនាំនានា។ស្របតាមអភិបាលកិច្ចល្អនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមធ្វើការរាយការណ៍ទៅក្រុម
ប្រឹក្រសាភិបាលដោយឯករាជ្រយ។

 ក្រ្រមក្របខណ្ឌន្រការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់ផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្មទំាងអស់ត្រវូ
បង្កើតទម្រង់ត្រួតពិនិត្រយការប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់(Compliance Matrix)។ទម្រង់ត្រួតពិនិត្រយការ
ប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់់គឺជាឯកសារដ្រលដាក់បញ្ចូលនូវច្របាប់បទប្របញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ណ្រនាំ
ដ្រលពាក់ព័ន្ធដ្រលអនុវត្តចំពោះផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្ម។ផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគំាទ្រអាជីវកម្ម
ក៏ត្រូវបង្កើតការធ្វើត្រស្តដោយខ្លួនឯង(Self-Testing)លើទម្រង់ត្រួតពិនិត្រយការប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិ
ច្របាប់់ផងដ្ររហើយនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តតិាមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទ្រត់លើការធ្វើត្រស្តដោយខ្លនួឯងនោះដោយឯករាជ្រយ។
បន្ថ្រមពីន្រះទៀតនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមប្រតិបត្តិការពិនិត្រយឡើងវិញទៅលើផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគាំទ្រ
អាជីវកម្មផ្អ្រកតាមផ្រនការន្រការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់(Compliance Work Plan)។បន្ថ្រមពីន្រះទៀត
នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមប្រតិបត្តិការពិនិត្រយឡើងវិញទៅលើផ្ន្រកអាជីវកម្មនិងផ្ន្រកគាំទ្រអាជីវកម្មផ្អ្រកតាម
ផ្រនការន្រការប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់(Compliance Work Plan)ដ្រលបានអនុម័តដោយក្រុម
ប្រឹក្រសាភិបាល។លើសពីន្រះទៅទៀតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលបានកំណត់ទុកត្រូវបានធ្វើឡើងយា៉្រង
ទៀងទាត់ដើម្របីបង្កើតការយល់ដឹងអំពីក្របខណ្ឌន្រការប្រតិបត្តិតាមនិងដើម្របីសម្រួលដល់ការអនុវត្តបាន
ទូទាំងធនាគារទាំងមូល។



 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីមានស្តង់ដារក្រមសីលធម៌អប្របបរមាមួយសម្រ្រប់គ្រប់និយោជិតទាំង
អស់របស់ខ្លនួអនុវត្តដ្រលរួមបញ្ចលូគ្រប់ទិដ្ឋភាពទំាងអស់ន្រប្រតិបត្តកិារធុរកិច្ច្មប្រចំាថ្ង្រ។គោលការណ៍ណ្រនំា
អំពីក្រមសីលធម៌ត្រវូបានអនុម័តយកតាមក្រមសីលធម៌របស់ក្រមុហុ៊នម្រនិងបានដាក់បញ្ចលូនៅក្នងុន្រកិច្ច
សន្រយាការងារដ្រលយល់ព្រមនិងចុះហត្ថល្រខាដោយគ្រប់និយោជិតទាំងអស់។

ក្រមសីលធម៌

 គោលការណ៏និងនីតិវិធីស្តពីីធនធានមនុស្រសត្រវូបានបង្កើតឡើងនិងប្រើប្រ្រស់នៅក្នងុក្រមុហុ៊នម្រទំាង
មូលដោយមានវិសាលភាពលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្រការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសក្នុងធនាគារ។គោល
ការណ៍ន្រះបានកំណត់យ៉ា្រងច្របាស់លាស់អំពីការជ្រើសរីសនិយោជិតការតម្លើងឋានៈការផ្ទ្ររកន្ល្រងការងារ
និងការបញ្រឈប់និយោជិតនៅក្នងុក្រមុហុ៊នម្រទំាងមូល។គោលការណ៍និងនីតិវិធីទំាងន្រះត្រវូបានបង្កើតឡើង
ស្របតាមបទប្របញ្ញត្តកិ្នងុស្រកុដ្រលពាក់ព័ន្ធដើម្របីធានាការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តតិ្រវូបានអនុវត្ត។និយោជិត
ទទួលការវាយតម្ល្រការងាររបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្ន្រំហើយការវាយតម្ល្រ្លការងារន្រះធ្វើឡើងដោយផ្អ្រកលើ
សូចនាករន្រការវាយតម្ល្រលទ្ធផលការងារ(Key Performance Indicator)និងការវាស់វ្រងសមត្ថភាពគន្លះឹ។
កម្មវិធីសិក្រសានិងអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពដ្រលរួមបញ្ចលូទំាងជំនាញវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលបច្រ្ចកទ្រសត្រវូបានរៀប
ចំឡើងនិងដាក់ឲ្រយអនុវត្តក្នងុគោលដៅគំាទ្រនិងបង្កើនសមត្ថភាពនិយោជិតដើម្របីធានាថនិយោជិតទំាងអស់
អាចបំព្រញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ធនាគារបានក្រើនរំលឹកដល់និយោជិតរបស់ខ្លួនជា
រឿយៗអំពីគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធនានាតាមរយៈសារអ្រឡិចត្រនិូចឬការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ

គោលការណ៍និងនីតិវិធីស្តីពីធនធានមនុស្រស

 សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបបានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់មា្ច្រស់ភាគហ៊ុនក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់
សា្ថ្រប័ននិងការបង្កើតគុណតម្ល្រដោយធានាឲ្រយបាននូវនិរន្តរភាពអាជីវកម្មនិងមុខងារបម្រើការផ្រស្រងៗនៅក្នងុ
សីុអាយអិមបី៊គ្របុទំាងមូល។ទំនួលខុសត្រវូន្រការអនុវត្តនិងដាក់ឲ្រយដំណើរការនូវគោលការណ៍គ្រប់គ្រង
និរន្តរភាពអាជីវកម្មគឺស្ថិតនៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្ន្រក់ដឹកនាំនិងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ។

 ក្របខណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម(Business Continuity Management)ត្រវូបានជ្រើស
យកពីក្រមុហុ៊នម្រ(សីុអាយអិមបី៊គ្របុ)មកអនុម័តដើមី្របកំណត់ឲ្រយបានជាអប្របរមានូវកម្រតិន្រការគ្រប់គ្រង
និរន្តរភាពអាជីវកម្មការប្រងច្រងនូវគោលការណ៍អនុវត្តសម្រ្រប់គាំទ្រនាយកដា្ឋ្រនផ្រស្រងៗហើយធ្វើឲ្រយបាន
នូវនិរន្តរភាពអាជីវកម្មនិងស្រវាកម្មសំខាន់ៗទាំងឡាយនៅក្នុងព្រលវ្រលាកំណត់ណមួយនៅព្រលមាន
គ្រ្រះរំខានកើតឡើង។ក្របខណ្ឌខាងលើមានច្រងជាគោលដូចខាងក្រ្រម៖

 (១)រក្រសានូវគុណភាពស្រវាកម្មដើមី្របបង្កើនទំនុកចិត្តដូចការរំពឹងទុករបស់អតិថតិជន
 (២)កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើអាជីវកម្មនៅព្រលមានគ្រ្រះរំខានកើតឡើង
 (៣)មិនធ្វើឲ្រយមានផលអវិជ្ជមានប៉ះពាល់ដល់ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ធនាគារ
 (៤)រក្រសាឲ្រយនូវការអនុលោមតាមច្របាប់គោលការណ៍និរន្តរភាពអាជីវកម្មនិងបទប្របញ្ញត្តិផ្រស្រងៗ

 ក្របខណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មត្រងត្រមានការពិនិត្រយឡើងវិញជានិច្ចជាកាលដើមី្របធ្វើឲ្រយ
ស្របទៅតាមបទដា្ឋ្រនរបស់ក្រមុហុ៊នម្រស្របទៅតាមនីតិវិធីន្រការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
រួមបញ្ចលូទំាងការវិភាគទៅលើមុខងារអាជីវកម្មនិងការបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិរន្តរភាពអាជីវកម្មការឆ្លើយតប
គ្រ្រះរំខានការបង្កើតវប្របធម៌យល់ដឹងអំពីនិរន្តរភាពអាជីវកម្មការរៀបចំលំហាត់និរន្តរភាពអាជីវកម្មនិងការ
ក្រសម្រួលទៅលើផ្រនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់នាយកដា្ឋ្រននីមួយៗ។

 ដោយអនុលោមតាមក្របខណ្ឌន្រការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មផ្រនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្មត្រវូបាន
ធ្វើឡើងសម្រ្រប់មុខងារអាជីវកម្មសំខាន់ៗហើយផ្រនការនិរន្តរភាពពីគ្រ្រះមហន្តរាយត្រវូបានធ្វើឡើងសម្រ្រប់
ប្រព័ន្ធកម្មវិធីផ្រស្រងៗ។លំហាត់សាកល្របងលើផ្រនការទាំងពីរន្រះត្រងត្រត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំ។

 លើសពីន្រះទៀតជារៀងរាល់ឆ្ន្រំធនាគាររៀបចំជាសិកា្ខ្រសាលាអំពីការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
សម្រ្រប់នាយកដា្ឋ្រនទំាងអស់ឲ្រយបានចូលរួមដើមី្របបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថ្រមទៀតអំពីតួនាទីមុខងារនិងទំនួល
ខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់។

ការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពន្រអាជីវកម្ម

 ធនាគារសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់និងប្ត្រជា្ញ្របង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងលើការប្រឆំងការសមា្អ្រត
ប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម(AML/CFT)ដ្រលមានការប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវការគោរពតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់
គោលការណ៍ណ្រនាំនិងការអនុវត្តដ្រលល្អបំផុតសម្រ្រប់វិស័យធនាគារដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពមួយ។

 ធនាគាររក្រសាការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីស្តពីីការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទាន
ភ្ររវកម្មដ្រលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ។

 ប្រព័ន្ធប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មនិងប្រព័ន្ធគាំទ្រដទ្រទៀតរបស់ធនាគារបាន
សម្រួលដល់ការពិនិត្រយតាមដានលើប្រតិបត្តិការអតិថិជននិងហានិភ័យប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់រួមទាំង
សម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងWatchlist (Watchlist Management)ការយកចិត្តទុកដាក់សា្គ្រល់អតិថិជន
(Customer Due Diligence / «Know Your Customer»)និងការតាមដានសញ្ញ្រការប្រឆំងការសមា្អ្រត
ប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម(AML/CFT Alert Monitoring)។

 កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់។កម្មវិធីន្រះត្រូវបាន
បំព្រញបន្ថ្រមដោយច្របាប់ស្តីព្ពីការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មដ្រលបានធ្វើបច្ចុប្របន្ន
ភាពចុងក្រ្រយករណីសិក្រសាលើប្រតិបត្តកិារជាក់ស្ត្រងអំពីហានិភ័យន្រការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន
ភ្ររវកម្មដោយធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជិត។ធនាគារបាននិងបន្ត
ចាត់វិធានការដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលអាចកើតមានចំពោះធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសមា្អ្រត
ប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មនិងស្របព្រលជាមួយគា្ន្រន្រះដើម្របីធានានូវការប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់
និងគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធ។

ការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម(AML/CFT)

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមានជំនឿថប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលកំពុងអនុវត្តមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ក្នងុការ
ការពារផលប្រយោជន៍របស់ភាគហ៊ុនិកនិងទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារ។ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទទួលសា្គ្រល់ថ
ធនាគារមានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឥតឈប់ឈរចំពោះការកំណត់វាយតម្ល្រនិងគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យធំៗនៅក្នងុធនាគារនិងបានប្ត្រជា្ញ្របន្តធ្វើការត្រតួពិនិត្រយឡើងវិញនូវប្រតិបត្តកិារនិងប្រសិទ្ធភាពន្រ
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគាររួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិការនិងការ
ប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផងដ្ររ។

ស្រចក្តីសន្និដា្ឋ្រន

 ធនាគារបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ន្រការប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវការគោរពតាមបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់ប្រព័ន្ធត្រតួ
ពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងនិងនីតិវិធីផ្រស្រងទៀតដើម្របីរក្រសាក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ធនាគារ។អញ្ញត្តិកម្មត្រូវបានលើកឡើងនិង
ចាត់ច្រងឲ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលាប្រកបដោយតមា្ល្រភាព។ដើម្របីឈានទៅសម្រ្រចគោលដៅន្រះធនាគារបាន
បង្កើតនូវនីតិវិធីគ្រប់គ្រងលើករណីអញ្ញត្តិកម្មនិងការផ្រសព្វផ្រសាយដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយករណីអញ្ញត្តិកម្មណមួយ
កើតមានឡើងរួមមានការមិនប្រតិបត្តតិាមបទប្របញ្ញត្តចិ្របាប់ការមិនគោរពកាតព្វកិច្ចការលួចបន្លំនិងការមិន
គោរពតាមដំណើរការផ្ទ្រក្នងុ។នីតិវិធីន្រះជួយឲ្រយមាននូវវិធានការក្រលម្អទាន់ព្រលវ្រលានិងពង្រងឹតមា្ល្រភាព
និងការត្រួតពិនិត្រយរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

 ស្ថតិក្រ្រមនីតិវិធីន្រការគ្រប់គ្រងលើអញ្ញត្តកិម្មនិងការផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍ស្តពីីបញ្ហ្រដ្រលកើតមាន
ត្រវូផ្ញើជូនក្នងុកំឡុងព្រល២៤ម៉្រងន្រការរកឃើញឬន្រការជូនដំណឹងដំបូងបំផុតអំពីបញ្ហ្រដ្រលបានកើត
ឡើង។ករណីអញ្ញត្តកិម្មទំាងន្រះនឹងត្រវូបានចាត់ច្រងដោះស្រ្រយដោយផ្អ្រកលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងផលប៉ះពាល់
របស់វាទៅលើធុរកិច្ចប្រតិបត្តកិារនិងក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ធនាគារ។ករណីអញ្ញត្តកិម្មន្រះត្រវូសង្ខ្របនិងរាយការណ៍
ទៅគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យប្រចាំខ្រ។

ការគ្រប់គ្រងលើអញ្ញត្តិកម្មនិងការផ្រសព្វផ្រសាយ

គោលការណ៍និងនីតិវិធីន្រការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី

 គោលការណ៍និងនីតិវិធីន្រការអនុម័តលើផលិតផលថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្រយអនុវត្តសម្រ្រប់គ្រប់ផលិតផល
និងស្រវាកម្មថ្មីៗ ទំាងអស់របស់ធនាគារ។ផលិតផលថ្មីគឺសំដៅទៅលើផលិតផលនិង/ឬស្រវាកម្មទំាងឡាយ
ណដ្រលផ្តល់ជូនដំបូងដោយធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុឬជាការបញ្ចលូផលិតផលច្រើនជាផលិតផល
ត្រមួយឬបម្រ្របម្រលួទម្រង់របស់ផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់និង/ឬស្រវាកម្មដ្រលមានការប្រ្រប្រលួខា្ល្រងំនូវ
ទម្រង់ហានិភ័យដូចដ្រលបានកំណត់ដោយនាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។គ្រប់សំណើសំុការអនុម័តលើ
ផលិតផលថ្មីត្រវូឆ្លងកាត់ដំណើរការន្រការត្រតួពិនិត្រយហានិភ័យឲ្រយបានសីុជម្រ្រដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាទំាង
នៅក្នងុធនាគារនិងនៅក្នងុក្រមុហុ៊នម្រដើម្របីធានាថគ្រប់ផ្ន្រកសំខាន់ៗនិងផ្ន្រកដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ
ត្រវូបានកំណត់វាយតម្ល្រនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យមុនព្រលដំណើរការផលិតផលនិង/ឬស្រវាកម្មថ្មីៗ នោះ។
បនា្ទ្រប់មកសំណើសំុការអនុម័តលើផលិតផលថ្មមួីយរបស់ធនាគារត្រវូឆ្លងកាត់ការពិភាក្រសាយ៉ា្រងហ្មត់ចត់ដោយ
គណៈកមា្ម្រធិការនានារបស់ធនាគារនិងក្រមុហុ៊នម្រមុននឹងដាក់ជូនក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊
ភីអិលសុីដើម្របីធ្វើការអនុម័តចុងក្រ្រយ។

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ស្តីអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៤៤

 ក្របខណ្ឌន្រការប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់ដាក់ច្រញនូវយន្តការនិងឧបករណ៍នានាដើម្របីធានានូវ
ការអនុវត្តស្របគា្ន្រនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នងុការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកើតឡើងពីការមិនគោរពច្របាប់។ក្របខណ្ឌ
ទាំងន្រះតម្រូវឲ្រយធនាគារអនុម័តនិងអនុវត្តនូវគោលការណ៍ក៏ដូចជានីតិវិធីស្តីពីការប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិ
ច្របាប់របស់ក្រុមហ៊ុនម្រនិងប្ត្រជា្ញ្រកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវរបស់ធនាគារចំពោះការមិនប្រតិបត្តិតាមបទ
ប្របញ្ញត្តិច្របាប់។

 ស្របតាមអភិបាលកិច្ចល្អនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមធ្វើការរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដោយ
ឯករាជ្រយហើយផ្រនការការងារប្រតិបត្តតិាមត្រវូដាក់បញ្ចលូនិងទទួលការអនុម័តពីក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់
ធនាគារ។អភិបាលកិច្ចសមស្របមួយក៏ត្រវូបានបង្កើតឡើងដោយនៅក្នងុនោះមន្ត្របី្រតិបត្តតិាមប្រចំាធនាគារ
សុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីត្រូវរាយការណ៍ទៅនាយកន្រនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតាមរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រក្នុងកម្រិត
មួយដ្រលអនុញ្ញ្រតដោយវិធានយុតា្ត្រធិការកម្ពុជា។ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូននូវរបាយការណ៍
ប្រតិបត្តិតាមបទប្របញ្ញត្តិច្របាប់យា៉្រងទៀងទាត់ដើម្របីឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលយល់ច្របាស់អំពីបញ្ហ្រប្រតិបត្តិតាម
បទប្របញ្ញត្តិច្របាប់របស់ធនាគារ។

និងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលពាក់ព័ន្ធនានា។វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលមួយក្នុងចំណមវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលផ្រស្រង
ទៀតស្តពីីការប្រឆំងការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្មត្រវូបានធ្វើឡើងជារឿយៗដើម្របីការបញ្ជ្រក់
ឲ្រយឃើញអំពីទស្រសនាទានរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រដ្រលមិនអធ្រយាស្រ័យចំពោះអំពើក្រងបន្លំ។ចំណុចន្រះក៏បានធ្វើ
ការសង្កត់ធ្ងន់ដ្ររនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលតម្រង់ទិសរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ។



រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

រចនាសម្ព័ន្ធន្រការគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនម្រ

សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបហូលឌីងប៊ីហាដ

សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបអ្រសឌីអិនប៊ីហាដ

ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី

100%

100%

99.99%

ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីប៊ីហាដ

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| រចនាសម្ព័ន្ធន្រការគ្រប់គ្រងពីក្រ៊មហ៊៊នម្រ / រចនាសម្ព័ន្ធក្រ៊មហ៊៊ន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៤៥

គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម

បច្ច្រកវិទ្រយា
និងប្រតិបត្តិការ

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាជីវកម្មនិង
ស្រវាប្រតិបត្តិការ

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ស្រវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ធនធានសាជីវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុនិង
យុទ្ធសាស្រ្ត

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ពាណិជ្ជកម្ម

នីតិកម្ម រតនាគារ

គ្រប់គ្រងផលិតផល

រាយការណ៍ដោយផ្ទ្រល់

រាយការណ៍តាមមុខងារ

បទពិសោធន៍
ស្រវាកម្មអតិថិជន

ទីផ្រសារនិង
ទំនាក់ទំនង



របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ

គណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពុជា

(គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣០ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

Dato’ Shaarani Ibrahim
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

បណ្ឌិតមុីកល្រយាណ
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Kua Wei Jin
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ
(លាល្រងពីតំណ្រងនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)

បណ្ឌិតមុីកល្រយាណ
ប្រធាន/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្ត ិ

Dato’ Shaarani Ibrahim
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

Dato’ Shaarani Ibrahim
ប្រធាន/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ
(លាល្រងពីតំណ្រងជាប្រធាននាថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧)

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ
(ត្រងតាំងជាប្រធាននាថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧)

ប៊ុនយីន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Neoh Sze Ming
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
(ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧)

គៀនវឌ្រឍនា
នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី
(ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

គៀនវឌ្រឍនា
ប្រធាន/នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី
(ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

ប៊ុនយីន
ប្រធានជំនួស/ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ហុងជៀប
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម
(ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

ហ្រងធីតា
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ចំណនវនិតា
ប្រធានគ្រប់គ្រងឥណទានស្តីទី
(ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

John Chuah Keat Kong
ទីប្រឹក្រសាឥណទានស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

គីសាណ
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

ហុងប៊ុនរឿត
ឥណទានស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ហុងជៀប
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម
(ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី៣០ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

ហ្រងធីតា
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ដ្រនដាវុទ្ធ
នាយកព័ត៌មានវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ
(លាល្រងពីតំណ្រងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី៣១ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៧)

ហ្រងវុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រ

គីសាណ
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

ប៊ុនយីន
អភិបាលមិនឯករាជ្រយប្រតិបត្តិ

Dato’ Shahrul Nazri Abdul Rahim
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ
(ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)

Yong Jiunn Run
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ
(ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)

Renzo Christopher Viegas
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ
(ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៤៦



គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម

ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុន៖

ល្រខចុះបញ្ជី៖

ការិយាល័យចុះបញ្ជី៖ សវនករ៖

គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង

ប៊ុនយីន
ប្រធាន/ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Neoh Sze Ming
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
(ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧)

ហ្រងធីតា
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ហុងជៀប
នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម
(ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

ប៊ុនយីន
ប្រធាន/ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Neoh Sze Ming
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ហ្រងធីតា
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ហ្រងតូរ៉ង់
នាយករតនាគារ

ហុងជៀប
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម
(ត្រងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី១៦ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

២០អាប្រមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្រងផ្លូវ១១៨

សងា្ក្រត់ផ្រសារចាស់រាជធានីភ្នំព្រញ១២២០៣

ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖+៨៥៥២៣៩៨៨៣៨៨

ទូរស័ព្ទ៖+៨៥៥២៣៩៨៨០៩៩

គ្រហទំព័រ៖www.cimbbank.com.kh

លីសោភា
Datin Rossaya Mohd Nashir

00010524(ល្រខចុះបញ្ជចីាស់៖Co.1935E/2010)

គៀនវឌ្រឍនា
នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី
(ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨)

ហ្រងវុទ្ធី
នាយកហរិញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រ

អ៊ុំចិនា្ត្រភក្តី
នាយកធនធានសាជីវកម្ម

ដ្រនដាវុទ្ធ
នាយកព័ត៌មានវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ
(លាល្រងពីតំណ្រងជាសមាជិកនាថ្ង្រទី៣១ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៧)

គីសាណ
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

៥៨Cមហាវិថីព្រះសីហនុខណ្ឌចំការមន

រាជធានីភ្នំព្រញ១២២១០

ប្រអប់សំបុត្រ៖១១៤៧

ទូរស័ព្ទ៖+៨៥៥២៣៨៦០៦០៦

ទូរសារ៖+៨៥៥២៣២១១៥៩៤

ហ្រងវុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រ

ហ្រងតូរ៉ង់
នាយករតនាគារ

គីសាណ
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងស្រវាប្រតិបត្តិការ

គៀនវឌ្រឍនា
នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី
(ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨) 

អភិបាលកិច្ចធនាគារ| របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ 
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៤៧





៥០ ព្រិត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៥៨ ការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន

ព្រតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយ
ក្នងុសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧

ព្រតឹ្តកិារណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយ
ក្នងុសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧



 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានប្រ្ររព្ធពិធីសម្ព្រធជាផ្លវូការទីសា្ន្រក់ការកណ្ត្រលថ្មីនៅអគារExchange

Squareដោយមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តយិសប្រមាណ៥០នាក់។កម្មវិធីន្រះបានប្រព្រតឹ្តទៅក្រ្រមអធិបតី

ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទលាកជំទាវទទសាភិបាលរង មនធនាគារជាតិ មនកម្ពុជា បបធានបកុមបបឹក្រសាភិបាល មន

ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីនិងដ្រគូអាជីវកម្មមួយចំនួនផងដ្ររ។ទីសា្ន្រក់ការកណ្ត្រលថ្មីន្រះនឹងផ្តល់នូវ

បរិយាកាសការងារមួយស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រ្រប់បុគ្គលិករបស់ធនាគារ។

 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបានប្រ្ររព្ធពិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការសាខាទឹកថ្ល្រដោយមានការចូលរួម

ពីភ្ញៀវកិត្តិយសប្រមាណ១៥០នាក់ក្រ្រមអធិបតីភាពរបស់អ្នកតំណងន្រធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុនិងដ្រគូអាជីវកម្មមួយចំនួនផងដ្ររ។កម្មវិធីន្រះគឺជាពិធី

សម្ព្រធសាខាទី១៣របស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុានិងជាសាខាទី៩ក្នងុរាជធានី

ភ្នពំ្រញ។ស្របតាមការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នងុការពង្រកីវត្តមានរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាសាខា

ថ្មនី្រះនឹងផ្តល់នូវបណ្ត្រញកាន់ត្រទូលំទូលាយនិងមធ្រយាបាយងាយស្រលួសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលមានស្រ្រប់

និងអតិថិជនថ្មីៗ។

 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុនិងក្រមុហុ៊នម្រនូឡាយហ្វ៍ខ្រមបូឌាបានសហការប្រ្ររព្ធធ្វើសន្នសីិទ

សារព័ត៌មានស្តពីីពិធីសម្ព្រធជាផ្លវូការផលិតផលHomeProដ្រលជាឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនភា្ជ្រប់មកជាមួយ

នឹងស្រវាធានារ៉ា្រប់រងអាយុជីវិតឥតគិតថ្ល្រសម្រ្រប់អតិថិជន។ដោយមានការចូលរួមពីសា្ថ្រប័នសារព័ត៌មានធំៗ

ក្នុងបសុកគណៈបគប់បគងរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីនិងបកុមហ៊ុនទមនូឡាយហ្វ៍បានបបកាសសទមា្ព្រធជា

ផ្លូវការផលិតផលHomeProដ្រលជាប្រភ្រទឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនដំបូងគ្របង្អស់នៅលើទីផ្រសារកម្ពុជា។

ពិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការទីសា្ន្រក់ការកណ្ត្រលរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី

ថ្ង្រទី២២ខ្រឧសភាឆ្ន្រ២ំ០១៧នៅអគារEXCHANGE SQUAREនិងសណ្ឋ្រគារRAFFLES HOTEL

LE ROYAL រាជធានីភ្នំព្រញ

ពិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការធនាគារសុីអាយអិមប៊ីសាខាទឹកថ្ល្រ

ថ្ង្រទី០៧ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧នៅអគារកាលីហ្វ័រនីញា៉្រសូសលហៅស៍រាជធានីភ្នំព្រញ

ពិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការផលិតផលHOMEPRO

ថ្ង្រទី០៨ខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៧នៅអគារEXCHANGE SQUAREរាជធានីភ្នំព្រញ

ព្រិត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ពិធីសម្ព្រធផលិតផលនិងបណ្ត្រញសាខា

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥០



 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានរៀបចំកិច្ចប្រជំុបងា្ហ្រញលទ្ធផលការងារនិងកម្មវិធីកសាងក្រមុការងារ

ប្រចំាឆ្ន្រ២ំ០១៧ដើម្របីជូនដំណឹងដល់និយោជិតទំាងអស់អំពីលទ្ធផលអាជីវកម្មនៅឆមាសទី១ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧

និងដើម្របីពិភាក្រសាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារសម្រ្រប់ឆមាសទី២ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៧។កម្មវិធីន្រះផ្តល់ឱកាស

ឲ្រយនិយោជិតនូវក្របខណ្ឌជជ្រកដោយបើកជំហរជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារលើកឡើងពីការ

លំបាករបស់ពួកគ្រនិងផ្តល់ជាមតិយោបល់ក្នងុន័យសា្ថ្របនាផងដ្ររ។អ្នកចូលរួមទំាងអស់បានរីករាយនឹងការ

ធ្វើបទបងា្ហ្រញរបស់Dato’ Hamidah Naziadinនាយកធនធានមនុស្រសក្រមុហុ៊នម្ររបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុ

និងDato’ Dr Lawrence Walter Ngវាគ្មិនអប់រំដ៏ល្របីឈ្ម្រះផងដ្ររ។

 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុនិងក្រមុហុ៊នបុរីប៉្រងហួតបានសហការប្រ្ររព្ធធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មាន

ស្តីពីពិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការន្រភាពជាដ្រគូសម្រ្រប់ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនរបស់បុរី

ប៉្រងហួតស្នើសំុឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនពីធនាគារសីុអាយអិមបី៊ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិស្រសនិងលក្ខខណ្ឌ

អនុគ្រ្រះផងដ្ររ។ដោយមានការចូលរួមពីសា្ថ្រប័នសារព័ត៌មានធំៗក្នងុស្រកុកម្មវិធីន្រះបានប្រព្រតឹ្តទៅក្រ្រម

អធិបតីភាពរបស់គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីនិងក្រុមហ៊ុនបុរីប៉្រងហួត។

 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានបបារព្ធទិវានថ្លងអំណរគុណអតិថិជន ទបកាមបបធានបទ « ទយើង

ស្រឡាញ់អតិថិជន»។កម្មវិធីន្រះបានបង្កើតភាពភា្ញ្រក់ផ្អើលរីករាយដល់អតិថិជនទំាងអស់ដ្រលបានអញ្ជើញ

មកសាខាធនាគារទូទំាងប្រទ្រសដោយមានការផ្តល់ជូនភ្រសជ្ជៈនិងអាហារសម្រន់ព្រមទំាងកាដូអនុស្រសាវរីយ៍

ផងដ្ររ។ដើម្របីបងា្ហ្រញពីការថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះការបន្តគំាទ្ររបស់អតិថិជនគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់

ធនាគាររួមទំាងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនិងនាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញបុគ្គលបានបងា្ហ្រញ

វត្តមាននិងបម្រើអតិថិជនដោយផ្ទ្រល់នៅសាខានរោត្តមខាងជើង។

កិច្ចប្រជុំបងា្ហ្រញលទ្ធផលការងារនិងកម្មវិធីកសាងក្រុមការងារប្រចាំឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី៣០ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧នៅសណ្ឋ្រគារសុខារាជធានីភ្នំព្រញ

ពិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការន្រភាពជាដ្រគូសម្រ្រប់ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបុរីប៉្រងហួតា្ល្រ

ថ្ង្រទី២២ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាខានរោត្តមខាងជើងរាជធានីភ្នំព្រញ

ទិវាថ្ល្រងអំណរគុណអតិថិជនឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី២២ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាខានរោត្តមខាងជើងរាជធានីភ្នំព្រញ

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥១



ព្រឹត្តិការណ៍និងការឧបត្ថម្ភកម្មវិធី

 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ព្រឹត្តិការណ៍សាលាន្រះដើម្របីលើកស្ទួយការ

អភិវឌ្រឍវិស័យអប់រំក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ធនាគារមានក្តីសោមនស្រសរីករាយដ្រលបានចូលរួមជាមួយសាលា

អន្តរជាតិCIA FIRSTដើម្របីប្រ្ររព្ធទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិកុមារក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពជុា។យើងក៏បានរៀបចំសកម្មភាពកម្រសាន្តមួយចំនួនសម្រ្រប់កុមារនិងអ្នកចូលរួមកម្មវិធីផងដ្ររ។

 វិស័យអប់រំគឺជាសសរគ្រះឹមួយន្រទំនួលខុសត្រវូសង្គមរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ហើយយើងបានចូល
រួមយា៉្រងទៀងទាត់ជាមួយបណ្ត្រសាលារៀននៅទូទាំងប្រទ្រសដើម្របីរៀបចំកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ពីវិស័យអប់រំ។UCMASកម្ពជុាគឺជាដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្តមួយរបស់យើងសម្រ្រប់សកម្មភាពរួមចំណ្រកដ៏សំខាន់
ន្រះ។ក្នងុអំឡុងព្រលន្រព្រតឹ្តកិារណ៍ធនាគារបានរៀបចំកម្មវិធីកម្រសាន្តសប្របាយសម្រ្រប់កុមាររួមមាន«ការប្រកួត
ស្វ្រងរកចំណុចខុសគា្ន្រ»និងការប្រកួតគំនូរនិងផត់ពណ៌ដ្រលអ្នកឈ្នះទទួលបានរងា្វ្រន់ស្រស់សា្អ្រតដូចជា
តុក្កតាមឹកOctoកូនសៀវភៅនិងកាដូអនុស្រសាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតផងដ្ររ។

 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានចូលរួមក្នងុពិធីសម្ព្រធផលិតផលCanonឆ្ន្រ២ំ០១៧ក្នងុនាមជា

អ្នកឧបត្ថម្ភត្រមួយគត់ពីវិស័យធនាគារដើម្របីគាំទ្រដល់ការរៀនថតរូបព្រមទាំងផ្រសព្វផ្រសាយផលិតផលនិង

ស្រវាកម្មធនាគារទៅកាន់អ្នកចូលរួមផងដ្ររ។ក្នុងអំឡុងព្រលន្រព្រឹត្តិការណ៍ន្រះយើងក៏មានការផ្តល់ជូន

ពិស្រសផងដ្ររសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលបើកគណនីក្នុងថ្ង្រកម្មវិធីជាមួយធនាគារ។

 ក្នងុនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីត្រមួយគត់មកពីវិស័យធនាគារយើងបានចូលរួមក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះដើម្របី

លើកកម្ពស់ដល់ការលូតលាស់អាជីវកម្មឆប់រហ័សទិដ្ឋភាពផ្ន្រកច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។

កិច្ចប្រជុំន្រះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចម្របងដើម្របីទទួលយកមតិយោបល់ដោយផ្ទ្រល់ពីភាគី

ពាក់ព័ន្ធដ្រលមកពីផ្ន្រកឧស្រសាហកម្មនិងរាជរដា្ឋ្រភិបាល។កម្មវិធីន្រះមានវត្តមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ៨០នាក់

រួមមានមា្ច្រស់អាជីវកម្មនិងមៃ្រ្តីជាន់ខ្ពស់ន្ររាជរដា្ឋ្រភិបាលផងដ្ររ។

 ពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្ន្រ២ំ០១៧គឺជាពិព័រណ៍ធំបំផុតមួយក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាហើយមានការគំាទ្រពី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងវប្របធម៌និងវិចិត្រសិល្របៈ។ចំណុចចម្របងន្រពិព័រណ៍ន្រះគឺជការផ្រសព្វផ្រសាយកញ្ចប់

និងស្រវាកម្មរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ២០.០០០នាក់។ក្នងុអំឡុងព្រលន្រព្រតឹ្តិ

ការណ៍ន្រះធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក៏បានរួមចំណ្រកផ្រសព្វផ្រសាយអំពីផលិតផលនិងស្រវាកម្មសម្រ្រប់ដ្រគូជិត

រៀបការនិងគូស្រករថ្មថី្ម្រងផងដ្ររ។

ទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ

ថ្ង្រទី២៧ខ្រឧសភាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាលាអន្តរជាតិCIA FIRSTរាជធានីភ្នំព្រញ

កម្មវិធីប្រឡងកម្រិតអន្តរជាតិIGEរបស់UCMAS

ថ្ង្រទី១៨ខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសណ្ឋ្រគារសោមាទ្រវីអង្គរខ្រត្តសៀមរាប

ពិធីសម្ព្រធជាផ្លូវការផលតិផលCANONឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី២៩-៣០ខ្រកក្កដាឆ្ន្រំ២០១៧នៅផ្រសារទំនើបអីុអនរាជធានីភ្នំព្រញ

កិច្ចប្រជុំឆ្ន្រំ២០១៧របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជា

ថ្ង្រទី០៧ខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសណ្ឋ្រគារកាំបូឌីយា៉្រណរាជធានីភ្នំព្រញ

ពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី២២-២៣ខ្រកក្កដាឆ្ន្រ២ំ០១៧នៅមជ្រឈមណ្ឌលសន្នបិាតនិងពិព័រណ៍កោះព្រជ្ររាជធានីភ្នពំ្រញ

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥២



 ស្របតាមការផ្ត្រតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីប្រឡងន្រះដើម្របីគំាទ្រUCMASកម្ពជុាដ្រលជាសាលាដ្រគូមួយរបស់ធនាគារ។សិស្រសប្រមាណ

២.៥០០នាក់បានចូលរួមប្រកួតដើម្របីដណ្តើមជើងឯកន្រកម្មវិធីប្រឡងថ្ន្រក់ជាតិន្រះ។ក្នុងអំឡុងព្រលន្រព្រឹត្តិការណ៍ន្រះធនាគារបានរៀបចំស្តង់តាំងបងា្ហ្រញនិងបង្កើតកម្មវិធីកម្រសាន្តសប្របាយរួមមាន«ការប្រកួតស្វ្រងរក

ចំណុចខុសគា្ន្រ»និងការប្រកួតគំនូរនិងផត់ពណ៌ដើម្របីបង្កើតភាពរីករាយដល់កុមារនិងអាណព្រយាបាលផងដ្ររ។

 វ្រទិកាស្តីពីអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនាគារត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាលាពាណិជ្ជកម្មCamEd

នដលមាននិស្រសិតនិងអ្នកតំណងមកពីធនាគារនានាក្នុងបបទទសកម្ពុជាបបមាណ៥០០នាក់។ទយើងបានចូល

រួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីន្រះដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសា្ល្រកសញ្ញ្រធនាគារក្នុងចំណមនិស្រសិតនិងពង្រីក

ឱកាសការងារជាមួយធនាគារសុីអាយអិមប៊ីក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។កម្មវិធីន្រះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រ្រមអធិបតី

ន្រឯកឧត្តមទ្រសាភិបាលធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

 ទិវាគ្រសួារប្រចំាឆ្ន្រំត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយសាលាអន្តរជាតិCIA Firstដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ

១.០០០នាក់ដើម្របីបង្កើនភាពស្និទ្ធសា្ន្រលនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារ។ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីមានក្តី

សោមនស្រសរីករាយក្នងុការចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីន្រះហើយបានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងប្រ្រជា្ញ្រជាមួយកុមារដោយ

ផ្តល់នូវមឹកសន្រសំប្រ្រក់CIMBជារងា្វ្រន់សម្រ្រប់អ្នកទទួលបានជ័យលាភីផងដ្ររ។

 ពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្ន្រ២ំ០១៧គឺជាពិព័រណ៍ផ្រសព្វផ្រសាយការងារធំជាងគ្រប្រចំាឆ្ន្រំដ្រល
ត្រវូបានជ្រ្រមជ្រ្រងនិងរៀបចំដោយគណៈកមា្ម្រធិការជាតិបណ្តះុបណ្ត្រលនិងក្រសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្ត្រល
វិជា្ជ្រជីវៈ។ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ន្រះដើម្របីជួយគាំទ្រន្រការបង្កើតឱកាស
ការងារនិងការអភិវឌ្រឍយុវជនឲ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរ។ក្នុងអំឡុងព្រលព្រឹត្តិការណ៍ន្រះយើងបានរៀបចំស្តង់
ផ្រសព្វផ្រសាយនិងផ្តល់ជូនឱកាសការងារជាមួយនឹងធនាគារសីុអាយអិមបី៊នៅប្រទ្រសកម្ពជុាក្នងុចំណមអ្នក
ចូលរួមប្រមាណ៣០.០០០នាក់។

វ្រទិកាស្តីពីអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនាគារ

ថ្ង្រទី២៩ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧នៅសណ្ឋ្រគារសូហ្វីត្រលរាជធានីភ្នំព្រញ

ទិវាគ្រួសារប្រចាំឆ្ន្រំ

ថ្ង្រទី១៦ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាលាអន្តរជាតិCIA FIRSTរាជធានីភ្នំព្រញ

ពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី២៧-២៨ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៧នៅមជ្រឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះព្រជ្ររាជធានីភ្នំព្រញ

កម្មវិធីប្រឡងថ្ន្រក់ជាតិឆ្ន្រំ២០១៧របស់UCMAS

ថ្ង្រទី២៧ខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៧នៅមជ្រឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះព្រជ្ររាជធានីភ្នំព្រញ ថ្ង្រទី៣០ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧នៅបុរីវិមានសុភមង្គលរាជធានីភ្នំព្រញ

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥៣



កម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហ៊ុនសុីអាយអិមប៊ីប្រចាំតំបន់អាសា៊្រនឆ្ន្រំ២០១៧

 កម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហុ៊នសីុអាយអិមបី៊ប្រចំាតំបន់អាស៊ា្រនគឺជាការប្រកួតដ្រលមានត្រមួយគត់និងត្រវូបានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់និស្រសិតសាកលវិទ្រយាល័យក្នងុប្រទ្រសតំបន់អាស៊ា្រន៦រួមមានប្រទ្រសកម្ពជុាម៉ា្រឡ្រសីុ

ឥណ្ឌនូ្រសីុសិង្ហបុរីថ្រនិងប្រ៊យុណ្រក្នងុគោលបំណងបណ្តះុបណ្ត្រលវិនិយោគិនជំនាន់ក្រ្រយឲ្រយទទួលបានឱកាសបង្កើតភាពរីកចម្រើនទំាងក្នងុប្រទ្រសរបស់ពួកគ្រក៏ដូចជាក្នងុតំបន់ទំាងមូល។កម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងន្រះ

បានឈានដល់ឆ្ន្រទីំ៨ហើយក្នងុតំបន់អាស៊ា្រនហើយធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាចាប់ផ្តើមចូលរួមក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៤។យើងមានមទនភាពក្រ្រល្រងដ្រលក្រមុតំណងកម្ពជុាបានកា្ល្រយជាជើងឯករងក្នងុកម្មវិធី

ប្រកួតថ្ន្រក់តំបន់វគ្គផ្ត្រច់ព្រ័ត្រក្នុងរយៈព្រល២ឆ្ន្រំដំបូងហើយក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧ក្រុមជើងឯកថ្ន្រក់ជាតិមកពីសាកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជាទទួលបានចំណត់ល្រខ៣នាការប្រកួតវគ្គផ្ត្រច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុងចាកាតា។

 តាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយក្រមុហុ៊នមូលបត្រកម្ពជុាយើងបានទំនាក់ទំនងជាមួយសាកលវិទ្រយាល័យធំៗក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហុ៊ននិងលើកទឹកចិត្តដល់និស្រសិត

សាកលវិទ្រយាល័យឲ្រយមានចូលរួមប្រកួតកាន់ត្រច្រើន។យើងទទួលបានការចូលរួមគួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់ដ្រលក្នងុនោះមានក្រមុចុះឈ្ម្រះប្រកួតសរុបចំនួន១២៤មកពី២៣សាកលវិទ្រយាល័យបើធៀបនឹងឆ្ន្រចំាស់មានចំនួន

១១៦ក្រុម។យើងបានរៀបចំកម្មវិធីតម្រង់ទិសមួយចំនួននៅតាមទីកន្ល្រងខុសៗគា្ន្រក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញដូចខាងក្រ្រម៖

ថ្ង្រទី០៨ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧

នៅសាកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជា

ថ្ង្រទី២៧ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាកលវិទ្រយាល័យភ្នំព្រញអាម្ររិកាំង

ថ្ង្រទី២៨ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាកលវិទ្រយាល័យវ្រស្ទើន

ថ្ង្រទី២៨ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាកលវិទ្រយាល័យបៀលប្រ្រយ

ថ្ង្រទី០៣ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៧នៅមជ្រឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន

ថ្ង្រទី២៦ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧

នៅសាកលវិទ្រយាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្រយាសាស្រ្តស្រដ្ឋកិច្ច

ថ្ង្រទី១៥ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧

នៅសាកលវិទ្រយាល័យហ្រសាមា៉្រន់

កម្មវិធីតម្រង់ទិសសម្រ្រប់កម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហ៊ុនសុីអាយអិមប៊ីប្រចាំតំបន់អាសា៊្រន

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥៤



 តាមរយៈការបន្តប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រសក្នុងស្រុកក្នុងវិស័យធនាគារយើងបានសហការជាមួយនឹងសាលាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសាកលវិទ្រយាល័យនានាក្នុងការរៀបចំវគ្គផ្រសព្វផ្រសាយអំពីកម្មវិធី

បុគ្គលិកហាត់ការដើម្របីច្រករំល្រកឱកាសការងាររបស់ធនាគារទៅកាន់និស្រសិតកំពុងបន្តសិក្រសានិងទើបត្របញ្ចប់ការសិក្រសា។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះយើងបានរៀបចំទម្រង់ពិភាក្រសាដ្រញដោលមួយដើម្របីឲ្រយអ្នកចូលរួមយល់ដឹង

ពីបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ត្រងនិងដើម្របីពិភាក្រសាពីជម្រើសនិងឱកាសការងារក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។វគ្គផ្រសព្វផ្រសាយន្រះមានការចូលរួមគាំទ្រដោយបុគ្គលិករបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីមកពីផ្ន្រកផ្រស្រងៗគា្ន្រ។

ថ្ង្រទី១៦ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាលាពាណិជ្ជកម្មCamEdរាជធានីភ្នំព្រញ

ថ្ង្រទី១៦ខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាកលវិទ្រយាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្រយាសាស្រ្តស្រដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំព្រញ

ថ្ង្រទី១៣ខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាកលវិទ្រយាល័យកម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រញ

ពិធីប្រគល់រងា្វ្រន់ថ្ន្រក់ជាតិន្រកម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហ៊ុនសុីអាយអិមប៊ីប្រចាំតំបន់អាសា៊្រនឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧នៅទីសា្ន្រក់ការកណ្ត្រលរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្ពុជារាជធានីភ្នំព្រញ

កម្មវិធីបុគ្គលិកហាត់ការរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី

វគ្គផ្រសព្វផ្រសាយអំពីកម្មវិធីបុគ្គលិកហាត់ការរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី

 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុនិងក្រមុហុ៊នផ្រសារមូលបត្រកម្ពជុាបានសហការរៀបចំពិធីប្រគល់រងា្វ្រន់

ថ្ន្រក់ជាតិន្រកម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហុ៊នសីុអាយអិមបី៊ប្រចំាតំបន់អាស៊ា្រនឆ្ន្រ២ំ០១៧ដើម្របីប្រកាសជាផ្លវូ

ការនិងអបអរសាទរដល់ក្រមុជ័យលាភីថ្ន្រក់ជាតិ។កម្មវិធីន្រះមានការចូលរួមពីនិស្រសិតនិងគណៈគ្រប់គ្រង

ន្រធនាគារសុីអាយអិមប៊ីនិងក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាប្រមាណ៥០នាក់។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥៥



កម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវសង្គម

 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបានទរៀបចំកម្មវិធីសប្របុរសធម៌មួយសបមាប់សិស្រសានុសិស្រសមនសាលាបឋមសិក្រសាពបងក្នុងទខត្តទសៀមរាប។ជានផ្នកមួយសកម្មភាពទំនួលខុសបតូវសង្គមទដើម្របីជួយបតឡប់ទៅដល់សង្គម

ដ្រលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មយើងបានរៀបចំព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះក្រ្រមប្រធានបទ«កុមារមានអនាម័យប្រ្រជា្ញ្រឆ្ល្រតវ្រ»ដើម្របីលើកកម្ពស់អនាម័យក្នងុចំណមសិស្រសកុមារក្ម្រងៗ។យើងក៏បានបង្តើតកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

អំពីសារៈសំខាន់ន្រអនាម័យសា្អ្រតនិងការសិក្រសាសម្រ្រប់សិស្រសកុមារផងដ្ររ។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះយើងបានបរិចា្ច្រគធុងលាងសមា្អ្រតដ្រសមា្ភ្ររៈអនាម័យនិងសមា្ភ្ររៈសិក្រសាសម្រ្រប់សិស្រសានុសិស្រសហើយព្រមទំាងរួមចំណ្រកឧបត្ថម្ភ

សាលាជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថមួុយចំនួនទៀតផង។

 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានសហការជាមួយនឹងមជ្រឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមដើម្របីរៀបចំទិវាបរិចា្ច្រគឈាមជាច្រើនដោយមានការស្មគ័្រចិត្តពីបុគ្គលិកនិងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ។ព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះត្រវូបាន

រៀបចំដើម្របីជួយសង្គ្រ្រះជីវិតជនរងគ្រ្រះនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហ្រប្រឈមនៅព្រលមានការបរិចា្ច្រគឈាមមិនបានគ្រប់គ្រ្រន់នៅក្នងុចំណមនិយោជិតផងដ្ររ។

គម្រ្រង«កុមារមានអនាម័យប្រ្រជា្ញ្រឆ្ល្រតវ្រ»

ថ្ង្រទី០២ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧នៅសាលាបឋមសិក្រសាពង្រខ្រត្តសៀមរាប

«ទិវាបរិចា្ច្រគឈាមរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊»ី

ថ្ង្រទី២៤ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០១៧នៅអគារV-trust Towerរាជធានីភ្នំព្រញ ថ្ង្រទី១៣ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០១៧នៅអគារV-trust Towerរាជធានីភ្នំព្រញ

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥៦



កីឡា

 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតពានរងា្វ្រន់បាល់ទាត់CEOរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ដើម្របីលើកកម្ពស់សុខភាពរាងកាយនិងពង្រងឹសា្ម្ររតីសាមគ្គភីាពជាក្រមុក្នងុចំណមបុគ្គលិកធនាគារ។

មានក្រុមបាល់ទាត់ចំនួន៥ដ្រលមានកីឡាករប្រមាណ៨០នាក់បានចូលរួមប្រកួតចំនួន១០លើកដើម្របីប្រជ្រងយកតំណ្រងជើងឯក។

 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណំងពាក់កណ្ត្រលមា៉្ររាតុងអន្តរជាតិអង្គរវត្តឆ្ន្រំ២០១៧ដ្រលជាការរត់ប្រណំងសប្របុរសធម៌លើកទី២២។ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើង

ដើម្របីគំាទ្រដល់ការហាមប្រ្រមន្រការប្រើប្រ្រស់គ្រ្រប់មីនប្រឆំងមនុស្រសជាតិនិងបង្កើនភាពជិតស្នទិ្ធនិងអំពើល្អក្នងុសង្គមជាតិ។មិនត្របុ៉ណ្ណ្រះវាក៏បានជួយលើកទឹកចិត្តដល់និយោជិតក្នងុការរួមចំណ្រកក្នងុសកម្មភាពកីឡា

និងលើកកម្ពស់ការថ្ររក្រសាសុខភាពផងដ្ររ។

ពានរងា្វ្រន់បាល់ទាត់CEOរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី០២ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១៧នៅរាជធានីភ្នំព្រញ

ព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណំងពាក់កណ្ត្រលមា៉្ររាតុងអន្តរជាតិអង្គរវត្តឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ង្រទី០៣ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧នៅអង្គរវត្តខ្រត្តសៀមរាប

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ព្រិត្តិការណ៍សំខន់ៗ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥៧



ការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ការច៊ះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥៨



ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ការច៊ះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៥៩



ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ការច៊ះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦០



ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ការច៊ះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦១



ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ការច៊ះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦២



ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងការចុះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៧| ការច៊ះផ្រសាយក្នុងសារព័ត៌មាន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦៣





ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



 Dato’ Shaarani Ibrahimបានទទួលសញ្ញ្របត្រថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកល

វិទ្រយាល័យមា៉្រឡាយា៉្រ(University of Malaya)ក្នុងឆ្ន្រំ១៩៧៣។

 Dato’ Shaaraniគឺជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុ(«ធនាគារ»)

ចាប់តំាងពីធនាគារចាប់បើកដំណើរការនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុារហូតដល់ថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៧។លោកក៏

ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊ថ្រ(CIMB Thai Bank Public Company Limited «CIMB

Thai»)ហើយក៏ជាសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងគណៈកមា្ម្រធិការត្រងតំាងផ្តល់តម្ល្រការនិងអភិបាលកិច្ច

ក្រមុហុ៊នរបស់ធនាគារន្រះផងដ្ររចាប់តំាងពីខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០០៩មក។Dato’ Shaaraniក៏ត្រវូបានត្រងតំាង

ជាអភិបាលឯករាជ្រយមួយរូបន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊វៀតណម(CIMB Vietnam)ចាប់តំាងពីខ្រសីហាឆ្ន្រ២ំ០១៥

និងត្រវូបានត្រងតំាងជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យន្រធនាគារន្រះចាប់តំាងពីខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៦និងបនា្ទ្រប់

មកទៀតក្នងុខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧លោកត្រវូបានត្រងតំាងជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការទូទាត់ឥណទាន(Settlement

Board Committee)ន្រធនាគារន្រះផងដ្ររ។គិតចាប់ពីខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១០រហូតដល់ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

Dato’ Shaaraniក៏ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រក្រុមសម្ព័ន្ធដ្រ្រហ្គនអន្តរជាតិ(Dragon Group International)

ប្រចាំនៅប្រទ្រសសិង្ហបុរីដ្រលនៅទីនោះលោកក៏ជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការត្រងតាំងនិងផ្តល់តម្ល្រការនិង

ជាសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម។Dato’ Shaaraniក៏ធា្ល្រប់ធ្វើជាសមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលជាប្រធាន

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងជាសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការវិនិយោគន្រសាកលវិទ្រយាល័យភូត្រ្រមា៉្រឡ្រសុី

(Universiti Putra Malaysia)ក្នងុអំឡុងចាប់ពីខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១១ដល់ខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៤ផងដ្ររ។

 មុនព្រលចូលបម្រើការងារក្នងុវិស័យឯកជនDato’ Shaaraniជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងស្រវា

កម្មការទូតរបស់រដា្ឋ្រភិបាលម៉ា្រឡ្រសីុនិងបានបម្រើការងារនៅក្នងុក្រសួងការបរទ្រសចាប់តំាងពីឆ្ន្រ១ំ៩៧៣

មកហើយលោកបានទទួលបន្ទុកការងារផ្រស្រងៗគា្ន្រជាច្រើនក្នុងអំឡុងព្រល៣៥ឆ្ន្រំន្រះ។

 ក្នងុអំឡុងព្រលបម្រើការងារនៅក្រសួងការបរទ្រសDato’ Shaaraniក៏បានបំព្រញមុខងារជាឯកអគ្គរាជ្រយ

ទូតម៉ា្រឡ្រសីុប្រចំានៅសាធារណរដ្ឋអុ៊យប្រគីសសា្ថ្រនពីឆ្ន្រ១ំ៩៩៦ដល់ឆ្ន្រ១ំ៩៩៩។លោកក៏ជាឯកអគ្គរាជ្រយទូត

ម៉ា្រឡ្រសីុប្រចំានៅព្រះរាជាណចក្រអ្រស្រប៉ា្រញពីឆ្ន្រ២ំ០០២ដល់ឆ្ន្រ២ំ០០៥និងជាឯកអគ្គរាជ្រយទូតម៉ា្រឡ្រសីុ

ប្រចាំនៅព្រះរាជាណចក្រថ្រពីឆ្ន្រំ២០០៥ដល់ឆ្ន្រំ២០០៨។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនាថ្ង្រទី២០ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១០

• ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាំង០៩លើកក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

• ជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ

 (លាល្រងពីតំណ្រងនាថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧)

• ជាសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

សញ្ជ្រតិមា៉្រឡ្រសុី

DATO’ SHAARANI IBRAHIM
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦៦



 Dato’ Wira Zainalបានទទួលសញ្ញ្របត្រថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្រយាល័យ

មា៉្រឡាយា៉្រ(University of Malaya)។

 Dato’ Wira Zainalគឺជាអភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិន្រក្រុមហ៊ុនមា៉្រឡាយានផ្ល្រវអ័រមៀលប៊ីហាដ

(Malayan Flour Mills Berhad (MFM)។បច្ចុប្របន្នDato’ Wira Zainalគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ន្រធនាគារសុីអាយអិមប៊ីវៀតណម។ចាប់តាំងពីថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧Dato’ Wira Zainalត្រូវ

បានត្រងតាំងជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

 Dato’ Wira Zainalបានបម្រើការងារនៅក្រសួងការបរទ្រសតាំងពីឆ្ន្រំ១៩៧៣មកម៉្ល្រះហើយលោក

បានទទួលបន្ទុកការងារផ្រស្រងៗគា្ន្រជាច្រើនក្នុងអំឡុងព្រលជាង៤៣ឆ្ន្រំនៅក្នុងផ្ន្រកស្រវាសាធារណៈន្រះ។

លោកក៏ធា្ល្រប់បម្រើការជាប្រសកជនពិស្រសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមា៉្រឡ្រសុីប្រចាំប្រទ្រសអាហ្វហា្គ្រនីសា្ថ្រនផង

ដ្ររក្នុងអំឡុងពីខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ២០១០ដល់ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៤។

 ក្នងុអំឡុងព្រលបំព្រញមុខងាររយៈព្រល៤៣ឆ្ន្រំមកដល់បច្ចបុ្របន្នដ្រលDato’ Wira Zainalបានបម្រើ

ការងារឲ្រយរដា្ឋ្រភិបាលមា៉្រឡ្រសុីលោកធា្ល្រប់បានត្រងតាំងជាឯកអគ្គរាជទូតមា៉្រឡ្រសុីប្រចាំប្រទ្រសប្រ្រសុីល

វៀតណមនិងឥណ្ឌូន្រសុី។លោកក៏ធា្ល្រប់បំព្រញមុខងារជាអគ្គនាយកទីមួយរបស់ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុីន្រ

មជ្រឈមណ្ឌលប្រឆំងភ្រវរកម្មតំបន់អាសីុអាគ្ន្រយ៍ដ្រលមានមូលដា្ឋ្រននៅកូឡាឡំាពួរ។លោកក៏ធា្ល្រប់ជាតំណង

ស្តទីីអចិន្ត្រ្រយ៍អាស៊ា្រនទីមួយរបស់ប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុប្រចំាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌនូ្រសីុក្នងុអំឡុងព្រលពីខ្រមីនា

ឆ្ន្រំ២០០៩ដល់ខ្រកក្កដាឆ្ន្រំ២០០៩។លោកក៏ត្រូវបានត្រងតាំងជាភាវធាវីមា៉្រឡ្រសុីប្រចាំទីក្រុងត្រអ្ររ៉ង់

ប្រទ្រសអុីរ៉ង់ជាអគ្គកុងសុ៊លម៉ា្រឡ្រសីុប្រចំាទីក្រងុអាបុ៊យដ្របី៊ប្រទ្រសអារ៉ា្រប់អ្រមីរ៉្រតជាអគ្គកុងសុ៊លម៉ា្រឡ្រសីុ

ប្រចំាទីក្រងុជ្រដាប្រទ្រសអារ៉ា្រប់បី៊សាអូ៊ឌីតនិងជាអគ្គកុងសុ៊លម៉ា្រឡ្រសីុប្រចំាទីក្រងុវ៉ា្រន់ខូវ័រប្រទ្រសកាណដា

ផងដ្ររ។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនាថ្ង្រទី២០ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១០

• ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាំង០៩លើកក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

• ជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ

 (ត្រងតាំងនាថ្ង្រទី២៤ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧)

• ជាសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

សញ្ជ្រតិមា៉្រឡ្រសុី

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN MAHAMAD ZAIN
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦៧



បណ្ឌិតមុីកល្រយាណ
អភិបាលឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ

 បណ្ឌតិមីុកល្រយាណបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បណ្ឌតិផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្រឍន៍ពីសាកលវិទ្រយាល័យកូប្រ

(Kobe University)ប្រទ្រសជបុ៉ននៅឆ្ន្រ១ំ៩៨៤។បនា្ទ្រប់មកលោកបានទទួលការបណ្តះុបណ្ត្រលវគ្គជំនាញ

រយៈព្រលខ្លីស្តីពីការអភិវឌ្រឍពីទីភា្ន្រក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធនាគារពិភពលោកនិងសាកល

វិទ្រយាល័យហាវឺដ(Harvard University)។លោកមានបទពិសោធន៍យា៉្រងទូលំទូលាយលើផ្ន្រកអភិវឌ្រឍ

ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោក។

 បច្ចុប្របន្នលោកគឺជាទីប្រកឹ្រសាជាន់ខ្ពស់ន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនជាច្រើនរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជុារួមទំាងឧត្តមក្រមុ

ប្រឹក្រសាស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ(Supreme National Economic Council)ដ្រលជាទីប្រឹក្រសាស្រដ្ឋកិច្ចរបស់នាយក

រដ្ឋមនន្តីផងនដរ។មុនទពលចូលបទបមើតួនាទីទាំងទនាះទលាកធា្ល្រប់បានបំទពញការងារជាអ្នកទសដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់

សម្រ្រប់កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរបស់UN/FAO-World Bankប្រចាំនៅទីក្រុងរូ៉មប្រទ្រសអុីតាលីអស់រយៈ

ព្រល២០ឆ្ន្រំ។នៅពាក់កណ្ត្រលទសវត្រសរ៍ឆ្ន្រ១ំ៩៨០លោកក៏ជាមន្ត្រហិីរញ្ញវត្ថរុបស់សាជីវកម្មKanematsu

Goshoដ្រលជាមជ្រឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងអូសាកានិងទីក្រុងតូក្រយូផងដ្ររ។ចាប់តាំងពីខ្រកញ្ញ្រ

ឆ្ន្រ២ំ០១៣លោកត្រវូបានត្រងតំាងជាសមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រក្រមុហុ៊នព្រដិូនសល(ខ្រមបូឌា)ឡាយហ្វ៍

អឹសួរិុនស៍ភីអិលសីុ។លោកក៏ត្រវូបានជ្រើសតំាងជាប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទភ្នពំ្រញ

ផងដ្ររគិតចាប់តាំងពីថ្ង្រទី២ខ្រម្រសាឆ្ន្រំ២០១៥។ក្នុងអំឡុងព្រលន្រវិជា្ជ្រជីវៈរបស់លោកលោកក៏បានធ្វើ

ទស្រសនកិច្ចនិងបំព្រញការងារនៅតាមបណ្ត្រប្រទ្រសចំនួនប្រហ្រលជា១០០លើពិភពលោក។



 ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍និងចំណ្រះដឹងដ៏ទូលំទូលាយដ្រលទទួលបានពីគ្រប់ទិសទីនៅជំុវិញពិភពលោក

លោកមានកិត្តយិសយ៉ា្រងខា្ល្រងំដើម្របីចូលរួមចំណ្រកជួយអភិវឌ្រឍប្រទ្រសកម្ពជុាទំាងក្នងុវិស័យឯកជននិងវិស័យ

សាធារណៈ។លោកមានជំនឿថការអភិវឌ្រឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយដ្រលនាំប្រទ្រសកម្ពុជា

ទៅរកការអភិវឌ្រឍនិងភាពជោគជ័យ។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនាថ្ង្រទី២៨ខ្រមិថុនាឆ្ន្រំ២០១២

• ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល០៨លើកក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

• ជាប្រធានគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦៨



DATO’ SHAHRUL NAZRI ABDUL RAHIM 
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្ត ិ


 Dato’ Nazriអាយុ៤៤ឆ្ន្រំបច្ចុប្របន្នជានាយកអភិវឌ្រឍសាជីវកម្មរបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។លោកចូល

រួមធ្វើការជាមួយសុីអាយអិមប៊ីគ្រុបនៅក្នុងខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៤។

 Dato’ Nazriបញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកច្របាប់ពីសាកលវិទ្រយាល័យអង់គ្លីយា៉្រ(Anglia University)

ចក្រភពអង់គ្ល្រស។លោកក៏ទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្រផ្ន្រកអនុវត្តវិជា្ជ្រជីវៈច្របាប់ពីសាកលវិទ្រយាល័យម៉ា្រឡាយ៉ា្រ

(University of Malaya)ប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុីវិញ្ញ្របនបត្រលើវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលផ្ន្រកអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ

អ្រឡ្រចត្រនិូកពីសាលាពាណិជ្ជកម្មកូឡំុបី៊(Columbia Business School)និងវិញ្ញ្របនបត្របណ្តះុបណ្ត្រល

ពីសាលាហាវីដ។

 លោកចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយមុខតំណ្រងជាដ្រគូសហការរបស់ការិយាល័យម្រធាវីភ្រធឺរខ្ល្រតុន

និងសហការី(Peter Clayton & Partners)នៅចក្រភពអង់គ្ល្រសដ្រលជាមួយតំណ្រងនោះតួនាទីសំខាន់

មួយដ្រលលោកទទួលបន្ទកុគឺជួយការងារដ្រគូគ្រប់គ្រង(សាស្ត្រ្រចារ្រយPeter Clayton)នៅក្នងុការអនុវត្ត

វិជា្ជ្រជីវៈច្របាប់ប្រចាំថ្ង្រ។

 នៅក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩៦Dato’ Nazriត្រឡប់មកប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុដ្រលនៅទីនោះលោកបានចូលរួមបង្កើត

ស្រវាកម្មគ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់ជាមួយធនាគារក្នុងស្រុកមួយហើយលោកបានទទួលបទពិសោធន៍នៅក្នុង

វិស័យស្រវាកម្មបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនិងហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។

 មុនចូលបម្រើការជាមួយសុីអាយអិមប៊ីគ្រុបDato’ Nazriគឺជាប្រធាននាយកយុទ្ធសាស្រ្តន្រធនាគារ

ម្រយប៊្រងគីមអ្រង(Maybank Kim Eng)និងជានាយកការិយាល័យប្រធាននាយកប្រតិបត្តិន្រធនាគារ

ម្រយប៊្រងអិុនវ្រសមិនប៊ីហាដ(Maybank Investment Bank Bhd)ដ្រលជាអង្គភាពរួមបញ្ចូលគា្ន្រមួយ

រវាងធនាគារម្រយប៊្រងអិុនវ្រសមិនប៊ីហាដ(Maybank Investment Bank Bhd)និងក្រមុហុ៊នគីមអ្រង

(Kim Eng Ltd.)ហើយលោកបានចូលរួមយ៉ា្រងសកម្មនៅក្នងុកម្មវិធីសមាហរណកម្មក្រ្រយការរួមបញ្ចលូគា្ន្រ

(Post Merger Integration)ការគ្រប់គ្រងការផ្ល្រស់ប្តរូ(Transformation Management)និងការពង្រកី

ថ្ន្រក់តំបន់នៅទូទាំង១០ប្រទ្រស។

 មុនចូលកាន់តួនាទីជាមួយនឹងធនាគារម្រយប៊្រងលោកក៏ជាអនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងការផ្ល្រស់ប្តរូ

និងយុទ្ធសាស្រ្ត(Group Strategy & Transformation Management Office)នៅខ្រ&អិនក្រណងកា

បី៊ហាដ(K & N Kenanga Bhd)(ដ្រលជាក្រមុធនាគារវិនិយោគមួយ)ជាអនុប្រធានន្រត្រយូនម៉ា្រន់នីអ្រសឌីអិន

ប៊ីហាដ(Tune Money Sdn Bhd)ដ្រលជាស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមអនឡាញដ្រលផ្តល់ស្រវាកម្មចម្របង

(«no-frills online financial service»)ដំបូងគ្ររបស់អាសុីនិងជាសា្ថ្របនិកន្រអាយភើរីនទីសអ្រសឌីអិន

បី៊ហាដ(iPerintis Sdn Bhd)និងជាអ្នកបង្កើតស្រវាកម្មបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនិងស្រវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអុីនធើណ្រតរបស់ភ្រត្រណូស់គ្របុ(PETRONAS Group)ដ្រលស្រវាកម្មន្រះ

ជម្រញុតម្រូវការផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយារបស់ភ្រត្រូណស់គ្រុបយា៉្រងខា្ល្រំង។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧

• ចូលរួមកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលចំនួន០៥លើក(ក្នងុសមាភាពជាអភិបាលចំនួន០១លើក

 និងជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រ្រយ៍ចំនួន០៤លើក)ក្នុងចំណមកិច្ចប្រជុំទាំង០៩លើកក្នុង

 ឆ្ន្រំ២០១៧

សញ្ជ្រតិមា៉្រឡ្រសុី

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៦៩



RENZO CHRISTOPHER VIEGAS
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ


 លោកRenzo Christopher Viegasជនជាតិឥណ្ឌ្រសា្ន្រក់នៅអចិន្ត្រ្រយ៍ក្នងុប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុបានទទួល

សញ្ញ្របត្របរិញ្ញ្របត្រពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្រយាល័យបំុប្រ(University of Bombay)។លោកក៏ជាសមាជិក

សមាគមន៍និស្រសិតន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនChartered Accountantsន្រប្រទ្រសឥណ្ឌ្រនិងទទួលបានការបណ្តះុបណ្ត្រល

កា្ល្រយជាគណន្រយ្រយករជំនាញមួយរូបផងដ្ររ។

 បច្ចបុ្របន្នលោកViegasគឺជាទីប្រកឹ្រសាឲ្រយប្រធាននាយកប្រតិបត្តរិបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុ(CIMB Group)

ដោយលោកផ្តល់ដំបូនា្ម្រនពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្រ្តផ្រស្រងៗនិងការអនុវត្តគម្រ្រងអាជីវកម្មសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀត

របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

 លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នងុវិស័យធនាគារ។លោកចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយធនាគារ

សីុធីប៊្រង(Citybank)ក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៨៥ដ្រលនៅទីនោះលោកបានចាប់ផ្តើមកាន់តួនាទីថ្ន្រក់ខ្ពស់មួយចំនួននៅ

តាមបណ្ត្រប្រទ្រសក្នងុតំបន់អាសីុប៉ា្រសីុហ្វកិជាបន្តបនា្ទ្រប់រួមទំាងតួនាទីទទួលខុសត្រវូថ្ន្រក់តំបន់។ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០០៨

លោកViegasបានចូលបម្រើការងារឲ្រយធនាគារម៉ា្រឡ្រសីុមួយដ្រលនៅទីនោះលោកបានឡើងកាន់តំណ្រង

ជានាយកគ្រប់គ្រងរងមុនព្រលលោកចូលបម្រើការងារឲ្រយសុីអាយអិមប៊ីគ្រុបនៅក្នុងខ្រម្រសាឆ្ន្រំ២០១២

ក្នងុតំណ្រងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្ត។ិបនា្ទ្រប់មកលោកត្រវូបានជ្រើសរីសឲ្រយធ្វើជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ថ្ន្រក់តំបន់ទទួលបន្ទកុស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គលរហូតដល់ព្រលលោកផ្ល្រស់ទៅកាន់តួនាទីបច្ចបុ្របន្នរបស់លោក

ក្នុងខ្រកក្កដាឆ្ន្រំ២០១៦។

លោកViegasក៏ធា្ល្រប់ជាអភិបាលរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីប៊ីហាដ(CIMB Bank Berhad)ក្រុមហ៊ុន

ធានារ៉ា្រប់រងសាន់ឡាយហ្វ៍ម៉ា្រឡ្រសីុ(Sun Life Malaysia Assurance Berhad)និងក្រមុហុ៊នធានារ៉ា្រប់រង

(Takaful)សាន់ឡាយហ្វ៍មា៉្រឡ្រសុី(Sun Life Malaysia Takaful Berhad)។សព្វថ្ង្រន្រះលោកក៏ជា

អភិបាលមួយរូបរបស់ក្រមុហុ៊នអាស្រ្តម៉ូា្រឡ្រសីុហូលឌីងបី៊ហាដ(Astro Malaysia Holdings Berhad)

ផងដ្ររ។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧

• ចូលរួមកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលចំនួន០៤លើក(ក្នងុសមាភាពជាអភិបាលចំនួន០១លើក

 និងជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រ្រយ៍ចំនួន០៣លើក)ក្នុងចំណមកិច្ចប្រជុំទាំង០៩លើកក្នុង

 ឆ្ន្រំ២០១៧

សញ្ជ្រតិឥណ្ឌ្រ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧០



YONG JIUNN RUN
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ


 លោកYong Jiunn Runបានទទួលសញ្ញ្របត្រថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជំនាញស្រដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្រយាសាស្រ្តនយោបាយ

ពីសាកលវិទ្រយាល័យជាតិសិង្ហបុរី(National University of Singapore)។



 លោកYong Jiunn Runចាប់ផ្តើមការងារជាមួយធនាគារសីុអាយអិមបី៊សិង្ហបុរី(CIMB Bank Singapore)

ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១១ក្នងុតំណ្រងជានាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្មដ្រលក្នងុតំណ្រងន្រះលោកទទួលបន្ទកុ

បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តនិងដឹកនាំអាជីវកម្មស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីសិង្ហបុរី

ដ្រលរួមមានបណ្ត្រក្រុមហ៊ុនពាក់កណ្ត្រលសាជីវកម្ម(Mid-Corporate)និងសហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម

ដ្រលទើបបង្កើតឡើងថ្មីៗ ។លោកដើរតួនាទីយ៉ា្រងសំខាន់ក្នងុការពង្រកីអាជីវកម្មរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊

សិង្ហបុរី។បន្ថ្រមលើតួនាទីខាងលើន្រះលោកក៏មានកាតព្វកិច្ចជួយការងារប្រធាននាយកប្រតិបត្តរិបស់ធនាគារ

សីុអាយអិមបី៊សិង្ហបុរីក្នងុការរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រចិន-សិង្ហបុរីនិងការធ្វើគម្រ្រងប្រតិបត្តផិ្រស្រងៗផងដ្ររ។

 លោកYong Jiunn Runទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ក្នុងអាជីវកម្មស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិង

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុាជីវកម្មយ៉ា្រងច្រើនលើសលប់ក្នងុរយៈព្រល២៨ឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះដ្រលដំបូងឡើយលោក

ចាប់ផ្តើមអាជីពការងាររបស់លោកក្នងុតួនាទីជាបុគ្គលិកផ្ន្រកស្រវាកម្មអតិថិជននិងបនា្ទ្រប់មកទទួលខុសលើ

ការងារផ្ន្រកគ្រប់គ្រងនិងតួនាទីក្នងុកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅអំឡុងព្រលដ្រលលោកបម្រើការងារ

ឲ្រយធនាគារម្រយប៊្រង(Maybank)ធនាគារបី៊អិនភីប៉ា្ររីបាស(BNP Paribas)និងសាជីវកម្មធនាគារចិន

ក្រ្រប្រទ្រស(Oversea-Chinese Banking Corporation)។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧

• ចូលរួមកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល(ក្នងុសមាសភាពជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រ្រយ៍)ចំនួន០៣លើក

 ក្នុងចំណមកិច្ចប្រជុំទាំង០៩លើកក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

សញ្ជ្រតិសិង្ហបុរី

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧១



KUA WEI JIN
អភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិ


 លោកKua Wei Jinបានទទួលសញ្ញ្របត្រថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងសញ្ញ្របត្រថ្ន្រក់
បរិញ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្រយាល័យណ្រប្រ្រសាកាលីនកុន(University of
Nebrasaka-Lincoln)សហរដ្ឋអាម្ររិក។

 លោកបានចូលបម្រើការជាមួយធនាគារវិនិយោគសីុអាយអិមបី៊បី៊ហាដ(CIMB Investment Bank
Berhad)ក្នងុតំណ្រងជាហិរញ្ញកិថ្ន្រក់តំបន់នៅក្នងុខ្រវិច្ឆកិាឆ្ន្រ២ំ០១០ដោយលោកទទួលភារកិច្ចសំខាន់ៗ
ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរតនាគាររបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបដ្រលនៅក្រ្រប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុីរួមមានដូចជា
សុីអាយអិមប៊ីនៀហា្គ្រ(CIMB Niaga)សុីអាយអិមប៊ីថ្រ(CIMB Thai)សុីអាយអិមប៊ី-សាខាសិង្ហបុរី
(CIMB Singapore Branch)សីុអាយអិមបី៊ទីក្រងុឡុងដ៍(CIMB London)និងសីុអាយអិមបី៊វៀតណម
(CIMB Vietnam)។

 លោកWei Jinជាប្រធានជំនួសរបស់សាខាបរទ្រសរបស់សុីអាយអិមប៊ីរួមមានសុីអាយអិមប៊ី-សាខា
សៀងហ្រ(ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣)និងសីុអាយអិមបី៊-សាខាហុងកុង(ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៤)។លោកWei Jinគឺជាសមាជិក
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលមួយរូបរបស់ធនាគារក្នងុអំឡុងព្រលពីថ្ង្រទី០១ខ្រវិច្ឆកិាឆ្ន្រ២ំ០១៣ដល់ថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆកិា
ឆ្ន្រ២ំ០១៧។សព្វថ្ង្រលោកជាអភិបាលមិនឯករាជ្រយមិនប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊វៀតណម(CIMB
Vietnam)ផងដ្ររ។លោកក៏ជាសមាជិករបស់គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្មរបស់
សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបផងដ្ររដោយគិតចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ២០១៣មក។

 លោកWei Jinមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង២៧ឆ្ន្រំនៅក្នងុការអនុវត្តនិងតម្រង់ទិសផលិតផលអាជីវកម្ម
និងការគ្រប់គ្រងផ្ន្រករតនាគារដោយរួមបញ្ចលូផ្រសាររូបិយវត្ថ(ុMoney Market)ការផ្តល់មូលនិធិ(Funding)
ការប្តរូប្រ្រក់(Foreign Exchange)ពាណិជ្ជកម្មដ្ររ្រវីទីវនិងការកំណត់អត្រ្រផ្រស្រងៗ(Rates and Derivatives
Trading)ផលិតផលតាមការចាត់ច្រង(Structured Products)និងផ្រសារមូលធនបំណុល(Debt Capital
Markets)។លោកបានចាប់ផ្តើមការងារនៅក្នុងវិស័យធនាគារជាមួយធនាគារយូញៀន(Union Bank)
ន្រប្រទ្រសស្វ៊ីសសិង្ហបុរី/ហុងកុងក្នុងតំណ្រងជាជំនួយការនាយក(Assistant Vice President)ផ្ន្រកដ្ររ
ទវីទីវចំណូលថ្ររសកល(Global Fixed Income Derivatives)និងបនា្ទ្រប់មកលោកធ្វើការឲ្រយក្រុមហ៊ុន
ប៊្រងឃើរស៍ត្រ្រស់ត៍ខមភ្រនីហុងកុង(Bankers Trust Company Hong Kong)ដោយធ្វើជានាយក
(Vice President)ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មនិងច្រកចាយអាសីុ(Asia Trading and Distribution)ពីក្នងុអំឡុង
ឆ្ន្រំ១៩៩៣ដល់ឆ្ន្រំ១៩៩៦។

 នៅឆ្ន្រ១ំ៩៩៩លោកប្តរូទៅបម្រើការឲ្រយបាក្ល្រខ្របភីថល(Baclay Capital)នៅក្នងុប្រទ្រសសិង្ហបុរីដោយ
លោកកាន់តំណ្រងជានាយកផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មដ្ររ្រវីទីវចំណូលថ្ររអាសីុ(Asia Fixed Income   Derivatives
Trading)។ក្នុងខ្រម្រសាឆ្ន្រំ២០០១លោកបានចូលបម្រើការជាមួយធនាគារStandard Chartered
(Standard Chartered Bank)ប្រទ្រសសិង្ហបុរីក្នុងតំណ្រងជានាយកថ្ន្រក់តំបន់ផ្ន្រកដ្ររីវ្រទីវអត្រ្រការ
ប្រ្រក់អាសីុអាគ្ន្រយ៍។ក្រ្រយមកទៀតលោកក៏ត្រឡប់ទៅប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុវិញនិងបានចូលបម្រើការជាមួយ
ធនាគារហុងល្រអុងប៊ីហាដ(Hong Leong Bank Berhad)ក្នុងខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០០៤ដោយលោកកាន់
ដំណ្រងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តកិារទទួលភារកិច្ចគ្រប់គ្រងផ្ន្រកអាជីវកម្មធនាគារទ្រង់ទ្រ្រយធំ(Wholesale
Banking Business)មុនចូលបម្រើការជាមួយសុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនៅថ្ង្រទី០១ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៣

 (លាល្រងពីតំណ្រងនាថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)

• ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាំង០៨លើកក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

សញ្ជ្រតិមា៉្រឡ្រសុី

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧២



ប៊ុនយីន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ/អភិបាលមិនឯករាជ្រយប្រតិបត្តិ

 លោកបុ៊នយីនបានទទួលសញ្ញ្របត្រឧត្តមសិក្រសាផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុគណន្រយ្រយនិងធនាគារពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ពុជានៅឆ្ន្រំ១៩៨៧។

 លោកបុ៊នយីនត្រវូបានត្រងតំាងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៥បនា្ទ្រប់ពីការ

កាន់តំណ្រងជាអគ្គនាយករងរបស់ធនាគារចាប់តាំងពីព្រលបង្កើតធនាគារដំបូងនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

បនា្ទ្រប់មកលោកត្រវូបានត្រងតំាងជាអភិបាលប្រតិបត្តិនៅថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៥។លោកក៏ជាសមាជិក

ន្រគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យរបស់ធនាគារផងដ្ររ។

 ក្នងុតំណ្រងជាអភិបាលប្រតិបត្ត/ិប្រធាននាយកប្រតិបត្តិលោកបុ៊នយីនទទួលខុសត្រវូរួមលើការអនុវត្ត

យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារនិងស្រចក្តសីម្រ្រចរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនិងដឹកនំា

ប្រតិបត្តកិារស្របតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងទិសដៅអាជីវកម្ម។លោកធ្វើការដឹកនំាគណៈគ្រប់គ្រងក្នងុ

ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងទស្រសនវិស័យរបស់ធនាគារ។ក្នងុឋានៈជាអភិបាលប្រតិបត្ត/ិប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ង្ររបស់ធនាគារ។

 លោកបុ៊នយីនបម្រើការនៅក្នងុវិស័យធនាគារអស់រយៈព្រលជាង៣៦ឆ្ន្រ។ំជាមួយបទពិសោធន៍ធនាគារ

យា៉្រងច្រើនសន្ធឹកសនា្ធ្រប់និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនទាំងក្នុងស្រុកនិងអតិថិជនថ្ន្រក់តំបន់បានធ្វើ

ឲ្រយលោកកា្ល្រយជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូបក្នងុការដឹកនំាអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។លោកក៏ត្រវូបានទទួលសា្គ្រល់

ថជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងឧស្រសាហកម្មធនាគារទាំងមូលផងដ្ររ។

• ត្រូវបានត្រងតាំងជាអភិបាលនាថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៥

• ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាំង០៩លើកក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧

• ជាសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧៣



 Datin  Rossaya Mohd Nashirគឺជាល្រខាធិការក្រមុហុ៊នរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុ(CIMB Group)។

លោកស្រទីទួលខុសត្រវូក្នងុការគំាទ្រកិច្ចការរបស់ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទំាង

មូលដោយផ្តល់ដំបូនា្ម្រនពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចផ្រស្រងៗរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបញ្ហ្រអភិបាលកិច្ច

និងធានាការអនុវត្តអនុលោមទៅតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តផិ្រស្រងៗ។លោកស្រធីានាថក្របខណ្ឌអភិបាល

កិច្ចធនាគារត្រូវបានរៀបចំក្នុងលក្ខណៈមួយដ្រលគាំទ្រដល់ទស្រសនៈវិស័យរបស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុប។

លោកស្រីដើរតួទាទីជាអ្នកទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងនៅក្នុង

ប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុនិងនៅក្នងុប្រតិបត្តកិារថ្ន្រក់តំបន់របស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុ។លោកស្រតី្រវូបានត្រងតំាង

ល្រខាធិការក្រមុហុ៊នរួមរបស់សុីអាយអិមប៊ីកម្ពុជានៅថ្ង្រទី២០ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១០។

 លោកស្រមីានបទពិសោធន៍ការងារជាង២០ឆ្ន្រំជាល្រខាធិការក្រមុហុ៊នហើយលោកស្របីានចូល

រួមបម្រើការងារឲ្រយសុីអាយអិមប៊ីចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ២០០២នៅក្នុងនាយកដា្ឋ្រនស្រវាកម្មនីតិកម្មក្រុមហ៊ុន

មុនព្រលបង្កើតនាយកដា្ឋ្រនល្រខាធិការក្រមុហុ៊នក្នងុឆ្ន្រ២ំ០០៤។មុនចូលបម្រើការនៅក្នងុសីុអាយអិមបី៊

Datin Rossayaបម្រើការងារឲ្រយក្រមុហុ៊នភើមូ៉ដាឡានណ្រសិនណលបី៊ហាដ(Permodalan National

Berhad)ក្នុងនាមជាល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនមួយរូបន្រក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយចំនួនន្រក្រុមហ៊ុនន្រះ។

លោកស្របីានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារដំបូងនៅក្រមុហុ៊នថមអ្រនជីនៀរីងគ្របុ(Time Engineering

Group)។

 Datin Rossayaបញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រនីតិសាស្ត្រ(ជំនាញនីតិពាណិជ្ជកម្ម)ពីសាកលវិទ្រយាល័យ

ខូវិនទ្រី(Coventry University)ន្រចក្រភពអង់គ្ល្រស។លោកស្រក៏ីជាសមាជិកន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនល្រខាធិការ

និងរដ្ឋបាលន្រប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ(Malaysian Institute of Chartered Secretaries andAdministrators)

ហើយលោកស្រក៏ីជាសមាជិកមា្ន្រក់ន្រគណៈកម្មការក្រមុហុ៊នន្រវ្រទិកាពិភាក្រសាពីការប្រតិបត្តនិ្រក្រមុហុ៊ន

របស់ប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ(Companies Commission of Malaysia’s Corporate Practice Consultative

Forum)ដ្រលលោកស្រីជាតំណងការពារផលប្រយោជន៍ឲ្រយក្រុមហ៊ុនដ្រលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ

រដា្ឋ្រភិបាលក្រ្រមកិច្ចឧបត្ថម្ភរបស់ក្រមុហុ៊នកាហ្រសាណណ្រសិនណលបី៊ហាដ(Khazanah Nasional

Berhad)ផងដ្ររ។លោកស្រចូីលរួមយ៉ា្រងសកម្មក្នងុការជម្រញុការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នងុកិច្ចប្រជំុរបស់

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

DATIN ROSSAYA MOHD NASHIR
ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនរួម

សញ្ជ្រតិមា៉្រឡ្រសុី

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ល្រខធិការក្រ៊មហ៊៊នរួម
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧៤



 លោកស្រីលីសោភាគឺជាល្រខាធិការក្រមុហុ៊នរួមរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុ។លោកស្រី

គឺជាល្រខាធិការរួមមួយរូបន្រក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊

ភីអិលសុី។លោកស្រីក៏ជាល្រខាធិការន្រគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រ្រយ៍ក្នុង

គណៈកមា្ម្រធិការផ្រស្រងៗទៀតរបស់ធនាគារដ្រលក្នងុនោះរួមមានគណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យនិងគណៈ

កមា្ម្រធិការឥណទាន។

 មុនព្រលចូលបម្រើការងារក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុលោកស្រីធា្ល្រប់បម្រើការងារជាជំនួយ

ការន្រនាយកប្រតិបត្តជិាន់ខ្ពស់នីតិកម្មនិងនាយកផ្ន្រកនីតិកម្មនិងកិច្ចការក្រមុហុ៊ននៅក្នងុធនាគារធំមួយ

ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ក្នងុព្រលត្រមួយក្រ្រពីការបន្តការសិក្រសាលោកស្របីានបម្រើការងារផ្ន្រកនីតិកម្ម

និងល្រខាធិការក្រមុហុ៊នអស់រយៈព្រល០៦ឆ្ន្រំនៅនាយកដា្ឋ្រននីតិកម្មនិងកិច្ចការក្រមុហុ៊ននៅកន្ល្រង

ដ្រលធា្ល្រប់បម្រើការងារពីមុន។

 លោកស្រីលីសោភាបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកនីតិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្រយាល័យ

ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្រយាសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចនាឆ្ន្រ២ំ០០៤ហើយក្នងុឆ្ន្រដំដ្រលន្រះលោកស្រក៏ីទទួលបាន

បរិញ្ញ្របត្រជំនាញគណន្រយ្រយពីមហាវិទ្រយាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនបច្ច្រកវិទ្រយានិងគ្រប់គ្រង

(បច្ចបុ្របន្នជាសាកលវិទ្រយាល័យពុទ្ធសិាស្ត្រ)ផងដ្ររ។នាឆ្ន្រ២ំ០០៧លោកស្រីទទួលបានសញ្ញ្របត្រថ្ន្រក់

អនុបណ្ឌិតជំនាញនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្រយាសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច។ក្នុងឆ្ន្រំ

២០១៧លោកស្រីបានបំព្រញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្របីទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្រលើការប្រឆំងការសមា្អ្រត

ប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម(Certificate in AML/CFT)ពីAsian Institute of  Chartered 

Bankersន្រប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

លីសោភា
ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនរួម

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| ល្រខធិការក្រ៊មហ៊៊នរួម
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧៥





គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង



 លោកNeoh Sze Mingត្រវូបានជ្រើសតំាងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊

ភីអិលសុីនាថ្ង្រទី២១ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៦។តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញរបស់

ធនាគារសីុអាយអិមបី៊លោកមានសិទ្ធអំិណចគ្រប់គ្រងលើនាយកដា្ឋ្រនមួយចំនួននៅក្នងុធនាគាររួមមាន

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គល/បទពិសោធន៍ស្រវាកម្មអតិថិជន/ការគ្រប់គ្រងផលិតផលនិងស្រវាកម្មឌីជីថល

នីតិកម្មនិងប្រតិបត្តិតាម/ទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានវិទ្រយានិងប្រតិបត្តិការ។មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ

លោកក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយកស្តីទីផ្ន្រកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មចាប់ពីថ្ង្រទី០១ខ្រមករា

ដល់ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ផងដ្ររ។

 មុនព្រលមកបំព្រញការងារនៅធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុលោកNeoh Sze Mingគឺជានាយក

ផ្ន្រកអភិវឌ្រឍន៍អាជីវកម្មស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្មនៅធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុ

ពីឆ្ន្រ២ំ០១២ដល់ឆ្ន្រ២ំ០១៦។នៅក្នងុមុខតំណ្រងន្រះលោកទទួលខុសត្រវូលើការអភិវឌ្រឍយុទ្ធសាស្រ្ត

អាជីវកម្មការិយាល័យប្រចំាតំបន់ការអភិវឌ្រឍផលិតផលនិងទីផ្រសារ។ជាមួយគា្ន្រន្រះលោកក៏បានដឹកនំា

នាយកដា្ឋ្រនសម្របសម្រលួប្រ្រក់បញ្ញើនិងការលក់ផលិតផលឆ្លងគា្ន្រនៅលើស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុីផងដ្ររ។

 លោកNeoh Sze Mingបានចូលបម្រើការងារនៅក្នងុសីុអាយអិមបី៊គ្របុក្នងុឆ្ន្រ២ំ០០៨ដោយ

ត្រវូបានជ្រើសតំាងជាមន្ត្រពិីស្រសរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិន្រសីុអាយអិមបី៊គ្របុ។អំឡុងព្រល៤ឆ្ន្រំ

ន្រតួនាទីក្នុងការិយាល័យរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនម្រលោកបានជួយដល់ប្រធាននាយក

ប្រតិបត្តរិបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុដោយការសម្របសម្រលួនិងទំនាក់ទំនងន្រគំនិចផ្តចួផ្តើមអាជីវកម្មនានា

នៅក្នងុសីុអាយអិមបី៊គ្របុ។លោកក៏មានមុខងារជាល្រខាធិការន្រក្រមុប្រកឹ្រសាយោបល់អន្តរជាតិ(IAP)

របស់សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបផងដ្ររ។

 លោកNeoh Sze Mingបានបញ្ចប់ការសិក្រសាពីសាកលវិទ្រយាល័យBristolន្រចក្រភពអង់គ្ល្រស

ក្នុងឆ្ន្រំ២០០៦ហើយទទួលបានកិតិ្តយសកម្រិតទី១ផ្ន្រកគីមីវិទ្រយា។ក្នុងព្រលទំន្ររលោកចូលចិត្តការ

ថតរូបនិងដំណើរកម្រសាន្ត។

NEOH SZE MING
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

សញ្ជ្រតិមា៉្រឡ្រសុី

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧៨



ហ្រងធីតា
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ហ្រងតូរ៉ង់
នាយករតនាគារ

 លោកស្រីហ្រងធីតាទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទូទៅនិងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុលើផ្ន្រកស្រវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីហើយភារកិច្ចរបស់លោកស្រីរួមមានផ្ន្រក

អភិវឌ្រឍន៍ផលិតផលផ្ន្រកលក់និងច្រកចាយនិងផ្ន្រកគ្រប់គ្រងឥណទានទៅលើអតិថិជនបុគ្គល។

លោកស្រីជាអ្នកបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មនិងទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្ន្រកច្រកចាយផលិតផល

តាមសាខាស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថជុាន់ខ្ពស់(Preferred Banking)ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រនឥណទានរថយន្ត

និងស្រវាកម្មប័ណ្ណឥណទាន(Credit Cards)។

 លោកស្រីហ្រងធីតាចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាបុគ្គលិកផ្ន្រកលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាំច្រញ

នំាចូលហើយបនា្ទ្រប់មកបានធ្វើការនៅក្នងុក្រមហុ៊នផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមួយអស់រយៈព្រល

៤ឆ្ន្រំផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជនមុននឹងលោកស្រចី្រញទៅបន្តការសិក្រសានៅប្រទ្រសជបុ៉ន។ក្រ្រយ

ព្រលវិលមកប្រទ្រសកម្ពុជាវិញលោកស្រីបានចូលបម្រើការងារជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្រសាដល់ធនាគារ

ពិភពលោកក្នុងកម្មវិធីម្រគង្គអភិវឌ្រឍន៍ឯកជន(Mekong Private Development Facility)។

 មុនព្រលចូលបម្រើការងារក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុលោកស្រីធីតាធា្ល្រប់បំព្រញការងារ

នៅធនាគារធំមួយក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាអស់រយៈព្រល៧ឆ្ន្រំដ្រលក្នងុអំឡុងព្រលនោះលោកស្រកីាន់

តួនាទីគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដូចជានាយកផ្ន្រកទីផ្រសារនាយកផ្ន្រកគំាទ្រស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គលហើយ

បនា្ទ្រប់មកជានាយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងបណ្ត្រញសាខា។

 លោកស្រីហ្រងធីតាទទួលបានបរិញ្ញ្របត្រពីសាកលវិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រង(NUM)នៅ

រាជធានីភ្នំព្រញនិងបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកទីផ្រសារនិងអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្រយាល័យអន្តរជាតិ

ន្រប្រទ្រសជប៉ុន។

 លោកហ្រងតូរ៉ង់ជាហ្ររញ្ញកិន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុ។ភារកិច្ចចម្របងរបស់លោក

រួមមានការប្រមូលចាត់ច្រងមូលនិធិការគ្រប់គ្រងតារាងតុល្រយការការលក់រូបិយប័ណ្ណបរទ្រសការលក់

ផលិតផលវិនិយោគឬផលិតផលផ្រស្រងៗដ្រលផ្រសារភា្ជ្រប់នឹងទីផ្រសារព្រមទំាងផ្ន្រកទំនាក់ទំនងទូទៅ

និងកម្រតិហានិភ័យរបស់សា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថ។ុក្នងុការបំព្រញមុខតំណ្រងលោកត្រងមានទំនាក់ទំនង

ការងារជាប្រចំាជាមួយអតិថិជនទំាងផ្ន្រកបុគ្គលនិងក្រមុហុ៊ន។លោកបានអភិវឌ្រឍជំនាញរបស់ខ្លនួ

លើផ្ន្រកផលិតផលទីផ្រសារដូចជាការទិញ-លក់រូបិយប័ណ្ណបរទ្រសនិស្រសន្ទវត្ថុទីផ្រសាររូបិយវត្ថុនិង

អន្តរធនាគារព្រមទំាងសហការជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មនីមួយៗដើមី្របបង្កើនប្រ្រក់ចំណ្រញរបស់

ធនាគារឲ្រយនូវកម្រតិខ្ពស់បំផុត។លោកបានចូលបម្រើការងារនៅក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុ

ក្នុងខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១០ក្នុងមុខងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងជាល្រខាធិការរបស់គណៈកមា្ម្រ

ធិការហានិភ័យរហូតដល់ពាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រំ២០១៣មុនព្រលលោកបានផ្ល្រស់ប្តរូទៅកាន់មុខតំណ្រង

ជានាយករតនាគារ។

 មុនព្រលចូលបម្រើការងារនៅក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុលោកហ្រងតូរ៉ង់ធា្ល្រប់ជា

ប្រធានផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យរតនាគារនិងទីផ្រសារនិងមានបទពិសោធន៍៦ឆ្ន្រំលើផ្ន្រកគ្រប់គ្រង

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងនាយកដា្ឋ្រនរតនាគារន្រធនាគារធំមួយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

 លោកហ្រងតូរ៉ង់បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្រយាល័យបញ្ញ្រ

សាស្ត្រន្រកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ២០១១និងបានបពា្ចប់វគ្គសិក្រសាAccelerated Universal Bankers 

Programពីសាកលវិទ្រយាល័យបច្ច្រកវិទ្រយាណនយា៉្រង(Nayang Technological University)

ក្នុងប្រទ្រសសិង្ហបុរីនាឆ្ន្រ២ំ០១៤។បច្ចបុ្របន្នលោកកំពុងបន្តការសិក្រសាផ្ន្រកសញ្ញ្របត្រគណនយ្រយ

ជំនាញថ្ន្រក់គណន្រយ្រយករជាន់ខ្ពស់(ACCA: Association of Chartered Certified Accountants)

នៅមជ្រឈមណ្ឌលដ្រលទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណពីចក្រភពអង់គ្ល្រសនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៧៩



គីសាណ
នាយកស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តិការធនាគារ

ហុងជៀប
នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

 លោកស្រីគីសាណបានបម្រើការងារជាង១៦ឆ្ន្រំនៅក្នងុវិស័យធនាគារនិងបានគ្របដណ្តប់

មុខងារជាច្រើនក្នងុវិស័យន្រះ។លោកស្របីានចាប់ផ្តើមអាជីពជាមួយនឹងធនាគារអន្តរជាតិជាច្រើន

និងកាន់មុខតំណ្រងផ្រស្រងៗគា្ន្រទំាងនៅផ្ន្រកជួរមុខនិងការិយាល័យគំាទ្រកណ្ត្រល។ក្នងុនាមជានាយក

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុាជីវកម្មនិងប្រតិបត្តកិារធនាគារលោកស្រីសាណទទួលខុសត្រវូផ្ន្រកទំនាក់

ទំនងស្រវាកម្មធនាគារជាមួយអតិថិជនក្រុមហ៊ុនធំៗនិងសមទ្ធិផលរបស់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសា

ជីវកម្ម។

 ក្នុងការបំពញការងារលោកស្រីទទួលបានរងា្វ្រន់ជាច្រើនដូចជារងា្វ្រន់សាខាឆ្នើមប្រចាំឆ្នំា

២០១១និងរងា្វ្រន់បុគ្គលិគ្គឆ្នើមប្រចំាឆ្ន្រំ២០១១ពីធនាគារសីុអាយអិមបី៊ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាព្រម

ទំាងរងា្វ្រន់អឹមមើរ៉លឆ្នាំ២០១៣(Emerald Award2013)សម្រ្រប់អ្នកគ្រប់គ្រងថ្ន្រក់កណ្តលពី

សុីអាយអិមប៊ីគ្រុបជាដើម។

 លោកស្រីគីសាណបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញបត្រផ្ន្រកគណន្រយ្រយពីវិទ្រយាសា្ថន

ជាតិគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមវគ្គសិក្រសាAccelerated Universal Bankers Programនៅសាកលវិទ្រយាល័យ

បច្ច្រកវិទ្រយាណនយា៉្រង(Nayang Technological University)ក្នុងប្រទ្រសសិង្ហបុរី។

 ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារល្អៗជាច្រើនឆ្ន្រំនៅក្នុងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជលើផ្ន្រកលក់

បម្រើអតិថិជនព្រមទាំងផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យលោកហុងជៀបមានចំណ្រះដឹងច្របាស់លាស់

ផ្ន្រកឧស្រសាហកម្មធនាគារនិងអតិថិជនក្នងុការផ្តល់នូវយោបល់ដល់ផ្ន្រកដ្រលពាក់ព័ន្ធក្នងុដំណើរ

ការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។លោកហុងជៀបក៏ធា្ល្រប់បានបម្រើ

ការងារជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារបរទ្រសមួយនៅក្នងុប្រទ្រសឡាវផងដ្ររ។ក្នងុនាម

ជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុលោកហុងជៀបទទួលបន្ទកុ

ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅនៅក្នុងធនាគារហើយធ្វើការយា៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពដ្រល

ពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងការិយាល័យម្រដើម្របីធានាការអនុវត្តន៍ដ៏ខា្ជ្រប់ខ្ជួននូវវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នៅក្នុងធនាគារទាំងមូល។

 ក្នងុនាមជាប្រធានគណៈកមា្ម្រការឥណទានលោកហុងជៀបផ្តល់នូវទិសដៅនិងការណ្រនំា

ដើម្របីរក្រសានិងទាក់ទាញអតិថិជនល្ៗអ ព្រមទំាងធានាឲ្រយបាននូវគុណភាពឥណទានដ្រលធនាគារ

មាន។ក្រ្រពីន្រះលោកពិនិត្រយមើលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រភ្រទផ្រស្រងទៀតដ្រលរួមមានហានិភ័យ

ប្រតិបត្តកិារហានិភ័យទីផ្រសារនិងហានិភ័យសាច់ប្រ្រកជាដើម។លោកហុងជៀបទទួលបានបរិញ្ញ្របត្រ

និងបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហើយបានបញ្ចប់កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំCIMB

-INSEADផងដ្ររ។

 ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៨លោកហុងជៀបបានចាប់ផ្តើមបំព្រញមុខតំណ្រងថ្មីក្នងុនាមជានាយកស្រវា

កម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មន្រធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី។

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨០



អ៊ុំចិនា្ត្រភក្តី
នាយកធនធានសាជីវកម្ម

ហ្រងវុទ្ធី
នាយកយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ

 ក្នងុនាមជាសា្ថ្របនិកដំបូងគ្រមួយរូបដ្រលជាអ្នករៀបចំចាត់ច្រងក្នងុការបង្កើតធនាគារសីុអាយអិមបី៊
ភីអិលសុីលោកស្រីអ៊ុ ំចិនា្ត្រភក្តីត្រូវបានចាត់តាំងឲ្រយទទួលបានបន្ទុកគ្រប់គ្រងលើយុទ្ធសាស្រ្ត
អភិវឌ្រឍន៍ធនធានមនុស្រសដ្រលរួមមានការជ្រើសរីសបុគ្គលិកសកា្ត្រនុពល/ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្ត
ការងារនិងប្រ្រក់រងា្វ្រន់លើកទឹកចិត្ត/ការចូលរួមសកម្មភាពនានានិងការផ្រសារភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងគា្ន្រ
រវាងនិយោជិត/វប្របធម៌ន្រការកសាងកិត្តិនាមសា្ថ្រប័នការរៀនសូត្រនិងការអភិវឌ្រឍ។

 ក្រ្រយមកទៀតលោកស្រីនៅត្រមានតួនាទីក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិយោជិតនិងធនធាន
មនុស្រសដើម្របីបង្កើតការប្រកួតប្រជ្រងនិងផលិតភាពសម្រ្រប់ធនាគារទំាងមូលដោយលក្ខខណ្ឌទំាង
អស់ន្រះហើយបានជាលោកស្រតី្រងត្រផ្ត្រតខា្ល្រងំលើការទាញយកនិងរក្រសាទុកនិយោជិតដ្រលមាន
ទ្រពកោសល្រយខ្ពស់ដើម្របីជម្រុញនិងរក្រសានិរន្តរភាពអាជីវកម្មដ្រលជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រ្រប់រយៈ
ព្រលខ្លីមធ្រយមនិងតទៅថ្ង្រអនាគតយូរអង្វ្រងទៀត។គោលបំណងគឺដើម្របីតាមឲ្រយទាន់ការវិវត្តន្រ
យុគសម័យកាលឌីជីថលនិងបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបជាមួយគា្ន្រនោះដ្ររលោកស្រីក៏នៅត្របន្តយកចិត្ត
ទុកដាក់ខា្ល្រងំចំពោះការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិយោជិតតាមរយៈការផ្តល់ជំនាញល្ៗអ និងចំណ្រះ
ដឹងថ្មីៗ ទៅតាមកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រលអភិវឌ្រឍន៍និងកម្មវិធីសិក្រសាដ៏ទូលំទូលាយទំាងក្នងុស្រកុនិង
នៅថ្ន្រក់តំបន់។

 ជាការពិតណស់លោកស្រតី្រងត្របានធ្វើការសហការយ៉ា្រងជិតស្នទិ្ធជាមួយថ្ន្រក់ដឹកនំាគ្រប់
លំដាប់ថ្ន្រក់ដើម្របីឲ្រយប្រ្រកដរាល់សមិទ្ធផិលដ្រលទទួលបានរបស់ធនាគារស្របទៅតាមបានផ្រន
ការដ្រលបានគ្រ្រងទុកក្រ្រមការជួយនិងគំាទ្រដោយកម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រលនិងអភិវឌ្រឍន៍ថ្ន្រក់តំបន់។

 ក្រ្រពីផ្ន្រកធនធានមនុស្រសលោកស្រក៏ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រវូលើនាយកដា្ឋ្រនផ្ន្រក
រដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្តិព្រមទំាងនីតិវិធីយុទ្ធសាស្រ្តផងដ្ររ។យ៉ា្រងណមិញលោកស្រី
ក៏ជាបុគ្គលសំខាន់មា្ន្រក់ដ្រលទទួលបន្ទកុគ្រប់គ្រងគម្រ្រងទ្រព្រយសម្របតិ្តចម្របងៗរបស់ធនាគារដើម្របី
ធានាឲ្រយបានថរាល់គម្រ្រងទំាងនោះត្រវូបានចាត់ច្រងដោយបានល្អប្រសើររីឯការចំណយទៀត
សោតត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនិងប្រសិទ្ធិផល។

 រំលឹកដល់ជីវប្រវត្តរិបស់លោកស្រវិីញមុនព្រលចាប់ផ្តើមចូលបម្រើការងារក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊
ភីអិលសុីលោកស្រីអ៊ុំចិនា្ត្រភក្តីមានបទពិសោធន៍ជាង១៣ឆ្ន្រំក្នុងមុខតំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ធនធានមនុស្រសជាមួយបណ្ត្រក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរួចមកហើយ។លោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្រសា
ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្ររដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មពីវិទ្រយាសា្ថ្រនជាតិគ្រប់គ្រង។

 លោកហ្រងវុទ្ធីគឺជាបុគ្គលមួយរូបក្នងុគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារសីុអាយអិមបី៊

ភីអិលសុីដ្រលបានចូលរួមដំបូងនៅព្រលធនាគារបានបង្កើតក្នុងឆ្ន្រំ២០១០ក្នុងនាមជានាយក

ហិរញ្ញវត្ថុហើយក្រ្រយមកត្រវូបានត្រងតំាងជានាយកយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣។

ភារកិច្ចចម្របងរបស់លោកគឺរួមមានការគ្រប់គ្រងមុខងារហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំផ្រនការដឹកនំានិងគ្រប់គ្រង

បុគ្គលិកក្នុងការអនុវត្តនិងរៀបចំគោលការណ៍និងនីតិវិធីសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុថវិកា

គណន្រយ្រយពន្ធដារនិងរបាយការណ៍បទប្របញ្ញត្តិព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

 លោកវុទ្ធីត្រួតពិនិត្រយផងដ្ររលើប្រព័ន្ធនិងរបាយការណ៍គណន្រយ្រយការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ការរៀបចំផ្រនការអាជីវកម្មនិងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនម្រនៅប្រទ្រស

ម៉ា្រឡ្រសីុផងដ្ររ។មុនចូលបម្រើការងារនៅធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុលោកមានបទពិសោធន៍

៨ឆ្ន្រំក្នុងការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងកាន់តួនាទីជានាយករងហិរញ្ញវត្ថុនៅធនាគារធំមួយក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពុជា។

 លោកវុទ្ធីបានទទួលបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាញហិរញ្ញវត្ថុពីសាកល

វិទ្រយាល័យបញ្ញ្រសាស្រ្តកម្ពុជាហើយបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់គណន្រយ្រយករជាន់ខ្ពស់(ACCA: 

Association of Chartered Certified Accountants)ពីសាលាពាណិជ្ជកម្មCamEdដ្រលជា

សា្ថ្រប័នទទួលបានសិទ្ធជិាផ្លវូការពីចក្រភពអង់គ្ល្រសក្នងុការបណ្តះុបណ្ត្រលACCAនៅប្រទ្រសកម្ពជុា។

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨១



លីសោភា
នាយកនីតិកម្មនិងប្រតិបត្តិតាម

គៀនវឌ្រឍនា
នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តីទី

 លោកស្រីលីសោភាមានតួនាទីជានាយកនីតិកម្មនិងប្រតិបត្តតិាមន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊

ភីអិលសីុចាប់តំាងពីថ្ង្រចាប់ផ្តើមប្រតិបតិ្តការដំបូងរបស់ធនាគារនៅខ្រវិច្ឆកិាឆ្ន្រ២ំ០១០មកម៉្ល្រះ។

លោកស្រទីទួលបន្ទកុលើការងារប្រតិបត្តតិាមនិងចាត់ច្រងតួនាទីល្រខាធិការក្រមុហុ៊ននិងនីតិកម្ម។

លោកស្រីគឺជាល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនមួយរូបន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

របស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី។លោកស្រីក៏ជាល្រខាធិការន្រគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង

និងជាអ្នកចូលរួមអចិន្រ្រ្តយ៍ក្នុងគណៈកមា្ម្រធិការផ្រស្រងៗទៀតរបស់ធនាគារដ្រលក្នុងនោះរួមមាន

គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យនិងគណៈកមា្ម្រធិការឥណទានកម្ពុជា។

 មុនព្រលចូលបម្រកីារងារក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុលោកស្រធីា្ល្រប់បម្រើការងារជា

ជំនួយការនាយកប្រតិបតិ្តជាន់ខ្ពស់នីតិកម្មនិងនាយកផ្ន្រកនីតិកម្មនិងកិច្ចការក្រមុហុ៊ននៅក្នធុនាគារ

ធំមួយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ក្នុងព្រលត្រមួយក្រ្រពីការបន្តការសិក្រសាលោកស្រីបានបម្រើការងារ

ផ្ន្រកនីតិកម្មនិងល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនអស់រយៈព្រល០៦ឆ្ន្រំនៅនាយកដា្ឋ្រននីតិកម្មនិងកិច្ចការ

ក្រុមហ៊ុននៅកន្ល្រងដ្រលធា្ល្រប់បម្រើការងារពីមុន។



 លោកស្រីលីសោភាបានទទួលបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកនីតិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ

និងវិទ្រយាសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចនៅឆ្ន្រ២ំ០០៤ហើយក្នងុឆ្ន្រដំដ្រលន្រះលោកស្រក៏ីទទួលបានបរិញ្ញ្របត្រ

ជំនាញគណន្រយ្រយពីមហាវិទ្រយាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មន្រវិទ្រយាសា្ថ្រនបច្ច្រកវិទ្រយានិងគ្រប់គ្រង

(បច្ចបុ្របន្នជាសាកលវិទ្រយាល័យពុទិ្ធសាស្រ្ត)ផងដ្ររ។នៅឆ្ន្រ២ំ០០៧លោកស្រទីទួលបានសញ្ញ្របត្រ

ថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិជំនាញនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្រយាសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច។

ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៧លោកស្រីបានបំព្រញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្របីទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្រលើការប្រឆំង

ការសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម(Certificate in AML/CFT)ពីAsian Institute of  

Chartered Bankers ន្រប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។

 លោកគៀនវឌ្រឍនាត្រវូបានត្រងតំាងជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្តទីីនៅថ្ង្រទី០១ខ្រមករា

ឆ្ន្រ២ំ០១៨ដ្រលមានតួនាទីត្រតួពិនិត្រយលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងធ្វើការយ៉ា្រងជិតស្នទិ្ធជាមួយ

នឹងផ្ន្រកអាជីវកម្មផ្រស្រងទៀតព្រមទំាងក្រមុការងារហានិភ័យរបស់សីុអាយអិមបី៊គ្របុដើម្របីបញ្ចលូ

និងបញ្ជ្រ្របវប្របធម៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងធនាគារ។

 លោកគៀនវឌ្រឍនាគឺជាអ្នកចូលរួមដំបូងមួយរូបក្នងុការបង្កើតក្រមុការងារគ្រប់គ្រងឥណទាន

នៅក្នងុធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១០ដ្រលត្រតួពិនិត្រយមើលឥណទានគ្រប់ផ្ន្រក

អាជីវកម្ម(ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គលស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្មនិងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុាជីវកម្ម)។

លោកមានចំណ្រះដឹងនិងបទពិសោធន៍ច្រើនលើផ្ន្រកគ្រប់គ្រងឥណទាន។លោកបានពង្រឹង

ជំនាញរបស់ខ្លួនបន្ថ្រមជាមួយនឹងការយល់ដឹងអំពីអតិថិជននិងវិស័យធនាគារតាមរយៈការធ្វើ

ការជាមួយក្រមុការងារគ្រប់គ្រងឥណទានក្នងុប្រទ្រសម៉ា្រឡ្រសីុនិងសិង្ហបុរីដ្រលទទួលបន្ទកុត្រតួ

ពិនិត្រយសំណើសុំឥណទានទាំងអស់ពីប្រទ្រសកម្ពុជាថ្រនិងមា៉្រឡ្រសុី។

 លោកគៀនវឌ្រឍនាត្រូវបានត្រងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការឥណទានដោយផ្អ្រកលើបទ

ពិសោធន៍ច្រើនផ្ន្រកគ្រប់គ្រងឥណទានក្នងុរយៈ១២ឆ្ន្រកំ្នងុវិស័យធនាគារ។លោកផ្តល់នូវទិសដៅ

និងការណ្រនំាដើម្របីរក្រសានិងទាក់ទាញអតិថិជនល្ៗអ ព្រមទំាងធានាឲ្រយបាននូវគុណភាពឥណទាន

ដ្រលធនាគារមាន។ក្រ្រពីន្រះលោកពិនិត្រយមើលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រភ្រទផ្រស្រងទៀតដ្រលរួម

មានហានិភ័យប្រតិបត្តិការហានិភ័យទីផ្រសារនិងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលជាដើម។លោក

ទទួលបានបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទំាងបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគណិតវិទ្រយាហើយលោក

ក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលជំនាញវាយតម្ល្រឥណទានរបស់Omega ផងដ្ររ។

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨២



ឈុនពុទ្ធកុម្ភៈវត្តី
នាយកប្រតិបត្តិតាម*

ខៀវឡានីន
នាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

 លោកស្រីឈុនពុទ្ធកុម្ភៈវត្តីបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីក្នុង

មុខតំណ្រងជានាយកប្រតិបត្តិតាមនៅខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៧។លោកស្រីទទួលបន្ទុកលើការងារ

គ្រប់គ្រងរួមលើមុខងារប្រតិបត្តតិាមនិងរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រធនាគារសីុអាយអិមបី៊

ភីអិលសុី។ក្នុងមុខតំណ្រងជានាយកប្រតិបត្តិតាមលោកស្រីវត្តីត្រួតពិនិត្រយនិងណ្រនាំការងារ

ទំាងឡាយដ្រលទាក់ទងនឹងផ្ន្រកប្រតិបត្តតិាមនៅក្នងុធនាគារនិងជាអ្នកទំនាក់ទំនងចម្របងជាមួយ

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានិងអជា្ញ្រធរដទ្រទៀត។

 លោកស្រីឈុនពុទ្ធកុម្ភៈវត្តីបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាសវនករក្នុងក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម

អន្តរជាតិមួយហើយបនា្ទ្រប់មកលោកស្របីានចាប់យកតួនាទីការងារផ្ន្រកប្រតិបត្តតិាមក្នងុវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថុ។លោកស្រីវត្តីមានបទពិសោធន៍ការងារ៧ឆ្ន្រំក្នុងវិស័យធនាគារជាមួយនឹងជំនាញ

ផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាមនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។មុនព្រលចូលបម្រើការងារក្នុងធនាគារ

សុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីលោកស្រីវត្តីធា្ល្រប់បម្រើការងារជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

និងគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងនៅធនាគារធំមួយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

 លោកស្រីវត្តីបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្រយា

ល័យបញ្ញ្រសាស្រ្តកម្ពុជា។បច្ចុប្របន្នលោកស្រីកំពុងសិក្រសាថ្ន្រក់គណន្រយ្រយករជាន់ខ្ពស់(ACCA: 

Association of Chartered Certified Accountants)ពីសា្ថ្រប័នមួយនៅប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រល

ទទួលបានសិទ្ធិជាផ្លូវការពីចក្រភពអង់គ្ល្រសក្នុងការបណ្តុះបណ្ត្រលACCA។

 (*អង្គភាពសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថកុម្ពជុានិងធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាបានទទួលសា្គ្រល់និងអនុម័ត

ការត្រងតាំងលោកស្រីឈុនពុទ្ធកុម្ភៈវត្តីនាថ្ង្រទី១៩ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៨និងថ្ង្រទី២១ខ្រឧសភា

ឆ្ន្រំ២០១៨)

 ក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រ្រយមា្ន្រក់ក្នុងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ី

ភីអិលសីុនៅព្រលបើកដំណើរការដំបូងក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១០លោកខៀវឡានីនទទួលខុសត្រវូលើការ

អភិវឌ្រឍពិនិត្រយមើលផ្រនការសវនកម្មយុទ្ធសាស្រ្តស្តង់ដារនិងគោលការណ៍ព្រមទំាងការគ្រប់គ្រង

ទូទៅក្នុងនាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារ។

 លោកឡានីនបានចូលបម្រើការងារក្នុងផ្ន្រកសវនកម្មនៅតាមសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈ

ព្រលជាង១៥ឆ្ន្រំដ្រលលោកមានសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញតួនាទីបានយ៉ា្រងល្អនិងជាជំនួយទៅ

ដល់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនិងគណៈគ្រប់គ្រងក្នងុការបង្កើតការគ្រប់គ្រងចំណយប្រកបដោយ

ប្រសិទ្ធភាពការវាយតម្ល្រហានិភ័យការផ្តល់អនុសាសន៍លើវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងការ

ធានាដំណើរការអភិបាលកិច្ចឲ្រយបានល្អប្រសើរ។

 លោកខៀវឡានីនបានទទួលបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្រយាល័យជាតិ

គ្រប់គ្រងនិងបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណន្រយ្រយពីសាកលវិទ្រយាល័យបៀលប្រ្រយ។

សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ សញ្ជ្រតិខ្ម្ររ

ប្រវត្តិសង្ខ្របរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង| គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨៣



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៨៦  របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៨៧ របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ

៨៨ តារាងតុល្រយការ

៨៩ របាយការណ៍លទ្ធផល

៩០ របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

៩១ របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់

៩២   កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១១២ ឧបសម្ព័ន្ធ៖កំណត់សមា្គ្រល់ស្តីពីតម្រូវការតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រល



 ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុីបានបង្កើតឡើងនៅថ្ង្រទី២០ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រំ២០១០ហើយធនាគារន្រះ
គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដ្រលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទាំងស្រុងដោយCIMB Bank Berhadដ្រលជាធនាគារ
មានអាជា្ញ្រប័ណ្ណចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។ក្រុមហ៊ុនCIMB Group Holdings Berhadដ្រល
បានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុីគឺជាក្រុមហ៊ុនម្រធំបង្អស់។

 សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្របងៗរបស់ធនាគារគឺការផ្តល់ស្រវាកម្មផ្ន្រកធនាគារជាច្រើនប្រភ្រទនិងស្រវាកម្ម
ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។

 លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ត្រូវបានបងា្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍
លទ្ធផលនៅលើទំព័រទី៨៩។

 សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧មិនមានការប្រកាសឬការបង់ភាគលាភទ្រ។

 មុនព្រលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្រលមានមូលដា្ឋ្រន
សមរម្រយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្រះបុរ្រប្រទាននិងឥណទានអាក្រក់ច្រញពីបញ្ជីឬការធើ្វសំវិធានធនបុរ្រប្រទាន
និងឥណទានសង្រស័យហើយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលជឿជាក់ថរាល់បុរ្រប្រទាននិងឥណទានអាក្រក់ទំាងអស់ដ្រល
បានដឹងត្រវូបានជម្រះច្រញពីបញ្ជីនិងបានកត់ត្រ្រសំវិធានធនយ៉ា្រងព្រញល្រញសម្រ្រប់បុរ្រប្រទាននិងឥណទាន
អាក្រក់និងសង្រស័យ។

 គិតត្រមឹកាលបរិច្រ្ឆទន្ររបាយការណ៍ន្រះនិងផ្អ្រកតាមកម្រតិន្រការយល់ដឹងក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលពំុបានដឹង
ពីកាលៈទ្រសៈណមួយដ្រលនំាឲ្រយចំនួនបុរ្រប្រទាននិងឥណទានអាក្រក់ដ្រលបានជម្រះច្រញពីបញ្ជីឬចំនួន
សំវិធានធនបុរ្រប្រទាននិងឥណទានអាក្រក់និងសង្រស័យក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានតម្រ្ល
មិនគ្រប់គ្រ្រន់ជាសារវន្តនោះទ្រ។

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

អំពីធនាគារ

ប្រតិបត្តិការដ្រលមានលក្ខណៈមិនធម្មតា

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្របងៗ

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការនិងភាគលាភ

ឥណទានអាក្រក់និងឥណទានសង្រស័យ

ទ្រព្រយសកម្មរយៈព្រលខ្លីនិងទ្រព្រយសកម្មរយៈព្រលវ្រង

បំណុលយថភាពនិងបំណុលផ្រស្រងៗ

ការប្រ្រប្រួលកាលៈទ្រសៈ

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុ(ហៅកាត់ថ«ធនាគារ»)សូមដាក់ជូនរបាយការណ៍
របស់ខ្លនួនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារដ្រលបានធ្វើសវនកម្មរួចហើយសម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រថំ្ង្រទី៣១
ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧។

 មុនព្រលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្រលមានមូលដា្ឋ្រនសមរម្រយ
ដើម្របីបញ្ជ្រក់ថបណ្ត្រទ្រព្រយសកម្មរយៈព្រលខ្លីនិងទ្រព្រយសកម្មរយៈព្រលវ្រងក្រ្រពីបំណុលដ្រលទំនងជាមិន
អាចទទួលបានមកវិញនៅក្នងុប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មធម្មតាទៅតាមតម្ល្រនៅក្នងុបញ្ជរីបស់ធនាគារត្រវូបានកាត់
បន្ថយឲ្រយស្មើនឹងតម្ល្រដ្រលគិតថនឹងអាចលក់បាននៅលើទីផ្រសារជាក់ស្ត្រង។

 គិតត្រមឹកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះនិងផ្អ្រកលើការយល់ដឹងដ៏សុក្រតឹក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹង
ពីហ្រតុការណ៍និងកាលៈទ្រសៈណមួយដ្រលបណ្ត្រលឲ្រយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មរយៈព្រលខ្លីនិងទ្រព្រយសកម្មរយៈ
ព្រលវ្រងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានតម្ល្រមិនត្រឹមត្រូវជាសារវន្តនោះឡើយ។

 គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ៖

ក. មិនមានបន្ទកុណមួយលើទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារដ្រលបានកើតឡើងដោយសារការដាក់បញ្ច្រំដើម្របី
 ការធានាបំណុលរបស់បុគ្គលណមា្ន្រក់ឡើយចាប់តាំងពីដំណច់ឆ្ន្រំមកនិង

ខ. មិនមានបំណុលយថភាពណមួយរបស់ធនាគារដ្រលបានកើតឡើងចាប់តំាងពីដំណច់ឆ្ន្រមំកក្រ្រពី
 ដំណើរការអាជីវកម្មធនាគារធម្មតានោះទ្រ។

 តាមយោបល់របស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលពំុមានបំណុលយថភាពឬបំណុលផ្រស្រងៗរបស់ធនាគារដ្រលត្រវូ
បានទាមទារឲ្រយសងឬអាចនឹងត្រវូទាមទារឲ្រយសងក្នងុរយៈព្រល១២ខ្របនា្ទ្រប់ពីដំណច់ឆ្ន្រំដ្រលនឹងឬអាច
នឹងមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ង្រផុត
កំណត់សងនោះទ្រ។

 គិតត្រមឹកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលពំុបានដឹងពីកាលៈទ្រសៈណមួយដ្រលមិន
បានឆ្លះុបញ្ច្រងំនៅក្នងុរបាយការណ៍ន្រះឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារដ្រលអាចបណ្ត្រលឲ្រយចំនួន
ទឹកប្រ្រក់ដ្រលបានបងា្ហ្រញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្តនោះឡើយ។

 តាមយោបល់របស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារសម្រ្រប់ឆ្ន្រហិំរញ្ញវត្ថនុ្រះពំុមានរង
នូវផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ដពីគណនីប្រតិបត្តកិារឬព្រតឹ្ដកិារណ៍ណមួយដ្រលមានលក្ខណៈជាសារវន្តនិងខុស
ពីធម្មតានោះទ្រ។តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងចនោ្ល្រះព្រលរវាងដំណច់ឆ្ន្រំហិរញ្ញវត្ថុមកទល់
នឹងកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះពំុមានគណនីប្រតិបត្ដកិារឬព្រតឹ្ដកិារណ៍ណមួយដ្រលមានលក្ខណៈ
ជាសារវន្តនិងខុសប្រក្រតីដ្រលទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
ក្នុងឆ្ន្រំដ្រលរបាយការណ៍ន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទ្រ។

•Dato’ Shaarani lbrahim(ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល)
•Dato’ Wira Zainal Abidin Bin Mahamad Zain
•បណ្ឌិតមុីកល្រយាណ
•លោកប៊ុនយីន
•លោកYong Jiunn Run(បានត្រងតាំងតំណ្រងនៅថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)
•លោកRenzo Christopher Viegas(បានត្រងតាំងតំណ្រងនៅថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)
•Dato' Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim(បានត្រងតាំងតំណ្រងនៅថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)
•លោកKua Wei Jin(បានលាឈប់នៅថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្ន្រំ២០១៧)

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលទទួលខុសត្រវូក្នងុការបញ្ជ្រក់ថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថតុ្រវូបានរៀបចំឡើងនិងបាន
បងា្ហ្រញត្រមឹត្រវូនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដទំាងអស់ន្រសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារគិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូ
ឆ្ន្រំ២០១៧និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងលំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំ។

 ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះតម្រូវឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល៖

១. ប្រើប្រ្រស់គោលការណ៍គណន្រយ្រយសមស្របដ្រលគាំទ្រដោយការវិនិច្ឆ័យនិងការបា៉្រន់ប្រមាណយា៉្រង
 សមហ្រតុផលនិងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបនា្ទ្រប់ពីនោះត្រូវអនុវត្ដគោលការណ៍ទាំងនោះឲ្រយបាន
 សុីសងា្វ្រក់គា្ន្រ។
២. អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្រនំាដ្រលច្រញដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុានិងស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពជុា
 ឬប្រសិនបើមានការប្រ្រសចាកណមួយក្នងុការបងា្ហ្រញឲ្រយមានភាពត្រមឹត្រវូការប្រ្រសចាកទំាងនោះត្រវូ
 បានលាតត្រដាងពន្រយល់និងកំណត់បរិមាណយា៉្រងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
៣. រក្រសាទុកបញ្ជីគណន្រយ្រយឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
៤. រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋននិរន្ដរភាពន្រអាជីវកម្មលើកល្រងត្រមានករណីមិន
 សមរម្រយក្នុងការសន្មតថធនាគារអាចនឹងបន្ដប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មនៅព្រលអនាគតដ៏ខ្លីនិង
៥. ត្រតួពិនិត្រយនិងដឹកនំាធនាគារដោយចូលរួមលើរាល់ការសម្រ្រចចិត្តសំខាន់ៗទំាងអស់ដ្រលជះឥទ្ធពិល
 ដល់ប្រតិបត្ដិការនិងដំណើរការរបស់ធនាគារហើយត្រូវប្រ្រកដថកិច្ចការទាំងន្រះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំង
 យា៉្រងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអះអាងថធនាគារបានអនុវត្ដតាមតម្រវូការខាងលើក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់ខ្លួន។

 យើងខ្ញុជំាក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយដ្រលបានបងា្ហ្រញ
យ៉ា្រងត្រមឹត្រវូនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទំាងអស់ន្រសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារគិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូ
ឆ្ន្រ២ំ០១៧ព្រមទំាងលទ្ធផលប្រតិបត្តកិារនិងលំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំដោយអនុលោមទៅតាម
គោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានិងស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពុជា។

ចុះហត្ថល្រខាដោយអនុលោមទៅតាមស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

ប៊ុនយីន
អភិបាលប្រតិបត្តិ/ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

រាជធានីភ្នំព្រញព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆ្រទ៖ថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| របាយការណ៍ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨៦

 សមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដ្រលនៅបម្រើការក្នងុអំឡុងឆ្ន្រំនិងរហូតមកទល់នឹងកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍
ន្រះមានរាយនាមដូចខាងក្រ្រម៖



របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ

ការទទួលខុសត្រវូរបស់សវនករក្នងុការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ដ្រលយើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម

មូលដា្ឋ្រនន្រមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ

ឯករាជ្រយ

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងនិងអ្នកដ្រលទទួលបន្ទុកលើអភិបាល
កិច្ចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគាររួមមាន៖

•តារាងតុល្រយការគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧
•របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំ
•របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធនសម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំ
•របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំនិង
•កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរាប់ទាំងស្រចក្តីសង្ខ្របគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ។

 តាមមតិយោបល់យើងខ្ញុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី(ហៅកាត់
ថ«ធនាគារ»)បងា្ហ្រញត្រមឹត្រវូនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទំាងអស់អំពីសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារគិត
ត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងលំហូរសាច់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំដោយ
អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពជុានិងគោលការណ៍ណ្រនំារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា(ហៅកាត់ថ
«ធនាគារកណ្ត្រល»)។

 ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយតម្ល្រអំពីលទ្ធភាពរបស់
ធនាគារក្នងុការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មការលាតត្រដាងព៌ត័មានដ្រលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាបញ្ហ្រផ្រស្រងៗដ្រលទាក់
ទិនទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មដោយប្រើមូលដា្ឋ្រនគណន្រយ្រយសម្រ្រប់និរន្តរភាពអាជីវកម្មលើកល្រងត្រថ្ន្រក់
គ្រប់គ្រងគ្រ្រងនឹងបិទអាជីវកម្មរបស់ធនាគារឬបញ្រឈប់ប្រតិបតិ្តការដោយមិនមានជម្រើសប្រកបដោយភាព
ប្រ្រកដប្រជាណមួយ។

 អ្នកដ្រលទទួលបន្ទកុអភិបាលកិច្ចត្រវូមានការទទួលខុសត្រវូក្នងុការត្រតួពិនិត្រយដំណើរការន្រការរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

 គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំគឺស្វ្រងរកអំណះអំណងដ្រលសមហ្រតុផលថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាង
មូលពុំមានការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដ្រលបណ្ត្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំឬកំហុសឆ្គងផ្រស្រងៗនិងច្រញ
របាយការណ៍សវនកម្មដ្រលមានមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុ។ំការអះអាងដ្រលសមហ្រតុផលគឺជាការអះអាង
ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្ត្រវាមិនម្រនជាការធានាថសវនកម្មដ្រលបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ
សវនកម្មត្រងត្ររកឃើញជានិច្ចនូវការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដ្រលបានកើតឡើងនោះទ្រ។ការរាយការណ៍
ខុសអាចកើតឡើងពីការក្ល្រងបន្លំឬកំហុសឆ្គងហើយវាត្រូវបានចាត់ទុកថមានលក្ខណៈជាសារវន្តប្រសិន
បើការរាយការណ៍ខុសនីមួយៗឬការរាយការណ៍ខុសសរុបអាចត្រូវបានរំពឹងថជះឥទ្ធិពលលើមូលដា្ឋ្រនន្រ
ការសម្រ្រចចិត្តផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ។

 ផ្ន្រកមួយន្រការធ្វើសវនកម្មដ្រលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មតម្រូវឲ្រយយើងខ្ញុំប្រើប្រ្រស់ការ
វិនិច្ឆយ័និងរក្រសាការងឿងឆ្ងល់ប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈក្នងុព្រលបំព្រញការងារសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុ៖ំ

• កំណត់និងវាយតម្ល្រហានិភ័យន្រភាពខុសជាសារវន្តន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលអាចបណ្ត្រលមក
 ពីការក្ល្រងបន្លឬំកំហុសឆ្គងផ្រស្រងៗដោយតាក់ត្រងនីតិវិធីសវនកម្មនិងធ្វើសវនកម្មដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹង
 ហានិភ័យទំាងនោះនិងស្វ្រងរកភស្តតុាងសវនកម្មគ្រប់គ្រ្រន់និងសមស្របដើម្របីធ្វើជាមូលដា្ឋ្រនសម្រ្រប់
 ការបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុ។ំហានិភ័យដ្រលបណ្ត្រលមកពីការរកមិនឃើញកំហុសជាសារវន្ត
 ពីការក្ល្រងបន្លវំាមានទំហំធំជាងហានិភ័យដ្រលបណ្ត្រលមកពីកំហុសឆ្គងអច្រតនា។ការក្ល្រងបន្លរួំមមាន
 ការសមគំនិតការក្ល្រងបន្លឯំកសារការលុបបំបាត់ដោយច្រតនាការបងា្ហ្រញខុសឬការបដិស្រធនូវប្រព័ន្ធ
 ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។
• ស្វ្រងយល់អំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនកម្មដើម្របីតាក់ត្រងនីតិវិធីសវនកម្ម
 ដ្រលសមស្របទៅតាមកាលៈទ្រសៈប៉ុន្ត្រមិនបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំទៅលើប្រសិទ្ធភាពន្រ
 ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារទ្រ។
• វាយតម្ល្រអំពីភាពសមស្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ភាពសមហ្រតុផលន្រការ
 បា៉្រន់សា្ម្រនគណន្រយ្រយនិងការលាតត្រដាងពាក់ព័ន្ធដ្រលថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងបានធ្វើឡើង។
• សន្នដិា្ឋ្រនលើភាពសមស្របន្រការប្រើប្រ្រស់មូលដា្ឋ្រនគណន្រយ្រយនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង
 អាស្រយ័ទៅលើភស្តតុាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុទំទួលបានថតើវាមានភាពមិនច្របាស់លាស់ជាសារវន្ត
 ដ្រលបានកើតឡើងកម្រិតណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬលក្ខខណ្ឌនានាអាចបណ្ត្រលឲ្រយមានការ
 សង្រស័យជាដំុកំភួនទៅលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នងុការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួដ្ររឬទ្រ។ប្រសិន
 បើយើងខ្ញុសំន្នដិា្ឋ្រនថមានភាពមិនច្របាស់លាស់ជាសារវន្តបានកើតឡើងនោះយើងខ្ញុតំ្រវូធ្វើការបងា្ហ្រញ
 នៅក្នងុរបាយការណ៍សវនកម្មដើម្របីទាញចំណប់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំពោះ
 ការលាតត្រដាងព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬប្រសិនបើការលាតត្រដាងនោះនៅមិនទាន់
 គ្រប់គ្រ្រន់ទៀតយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការក្រប្រ្រមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ស្រចក្តីសន្និដា្ឋនសរុបរបស់យើង
 ខ្ញុអំាស្រយ័ទៅលើភស្តតុាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុទំទួលបានរហូតដល់ថ្ង្រចុះហត្ថល្រខាលើរបាយការណ៍
 សវនកម្មន្រះ។ទោះជាយ៉ា្រងណក៏ដោយព្រតឹ្តកិារណ៍ឬលក្ខខណ្ឌនានាក្នងុព្រលអនាគតអាចបណ្ត្រល
 ឲ្រយធនាគារឈប់បន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។
• វាយតម្ល្រការបងា្ហ្រញទូទៅរចនាសម្ពន័្ធនិងខ្លមឹសារក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរាប់ទំាងការលាតត្រដាង
 ព័ត៌មានផ្រស្រងៗនិងកំណត់ថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថបុងា្ហ្រញពីប្រតិបត្តកិារនិងព្រតឹ្តកិារណ៍ជាក់ស្ត្រងដ្រល
 អាចធ្វើឲ្រយមានការបងា្ហ្រញត្រឹមត្រូវ។

 យើងខ្ញុបំានរាយការណ៍ជូនអ្នកដ្រលទទួលបន្ទកុអភិបាលកិច្ចនូវបញ្ហ្រផ្រស្រងៗដូចជាទំហំការងារនិងព្រល
វ្រលាសវនកម្មព្រមទំាងបញ្ហ្រសវនកម្មសំខាន់ៗរួមទំាងរាយការណ៍ពីភាពខ្វះខាតជាសារវន្តក្នងុការគ្រប់គ្រង
ផ្ទ្រក្នុងដ្រលយើងខ្ញុំបានរកឃើញក្នុងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

ជ.ក្រុមហ៊ុនPricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

 យើងខ្ញុបំានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តពីីសវនកម្មន្រកម្ពជុា(ហៅកាត់ថ
«ស្តង់ដារសវនកម្ម»)។ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំដ្រលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារទាំងនោះត្រូវបាន
ពណ៌នាបន្ថ្រមទៀតនៅក្នងុកថខណ្ឌ«ការទទួលខុសត្រវូរបស់សវនករក្នងុការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ»នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។

 យើងខ្ញុជំឿជាក់ថភស្តតុាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុបំានទទួលមានភាពគ្រប់គ្រ្រន់និងសមហ្រតុផលដើម្របី
ធ្វើជាមូលដា្ឋ្រនសម្រ្រប់ការបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

 យើងខ្ញុំមានឯករាជ្រយពីធនាគារដ្រលអនុលោមទៅតាមក្រមសីលធម៌សម្រ្រប់គណន្រយ្រយករវិជា្ជ្រជីវៈ
ដ្រលច្រញផ្រសាយដោយក្រមុប្រកឹ្រសាស្តង់ដារក្រមសីលធម៌អន្តរជាតិ(ហៅកាត់ថ«ក្រមសីលធម៌អន្តរជាតិ»)
និងអនុលោមទៅតាមក្រមសីលធម៌របស់វិទ្រយាសា្ថ្រនគណន្រយ្រយករជំនាញនិងសវនករកម្ពុជា(ហៅកាត់ថ
«ក្រមសីលធម៌វគសក»)។យើងខ្ញុបំានបំព្រញកាតព្វកិច្ចក្នងុការទទួលខុសត្រវូផ្ន្រកក្រមសីលធម៌ផ្រស្រងៗទៀត
ដ្រលកំណត់ដោយ«ក្រមសីលធម៌អន្តរជាត»និង«ក្រមសីលធម៌វគសក»។

 គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រវូចំពោះព័ត៌មានផ្រស្រងៗ។ព័ត៌មានផ្រស្រងៗដ្រលយើងខ្ញុទំទួលបាននាកាល
បរិច្ឆ្រទរបាយការណ៍ន្រះរួមមានរបាយការណ៍របស់ប្រកឹ្រសាភិបាលនិងឧបសម្ពន័្ធដ្រលជាតម្រវូការរបស់ធនាគារ
កណ្ត្រលប៉ុន្ត្រឧបសម្ព័ន្ធទាំងន្រះមិនម្រនជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍សវនកររបស់
យើងខ្ញុំទ្រ។

 មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពំុបានគ្របដណ្តប់ទៅលើព័ត៌មានផ្រស្រងៗនោះទ្រ
ហើយយើងខ្ញុំមិនធ្វើការធានាអះអាងចំពោះព័ត៌មានទាំងនោះទ្រ។

 ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុយើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវក្នុងការ
អានព័ត៌មានផ្រស្រងៗដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើដើម្របីពិចារណថតើព័ត៌មានផ្រស្រងៗទំាងនោះមានភាពផ្ទយុ
គា្ន្រជាសារវន្តពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬផ្ទយុពីការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំផ្អ្រកលើលទ្ធផលន្រការធ្វើសវនកម្ម
ឬមានការរាយការណ៍ពីកំហុសឆ្គងជាសារវន្តដ្រលបានកើតឡើងឬទ្រ។

 ផ្អ្រកទៅលើការងារដ្រលយើងខ្ញុំបានបំព្រញប្រសិនបើយើងខ្ញុំសន្និដា្ឋ្រនថមានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត
ដ្រលកើតច្រញពីព័ត៌មានផ្រស្រងៗទាំងន្រះយើងខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ពីអង្គហ្រតុន្រកំហុសឆ្គងទាំងនោះ។យើង
ខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវរាយការណ៍ចំពោះបញ្ហ្រន្រះទ្រ។

 ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រវូក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងបងា្ហ្រញរបាយការណ៍ទំាងនោះឲ្រយ
បានត្រមឹត្រវូដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិន្រកម្ពជុានិងទទួល
ខុសត្រវូលើការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងកំណត់ថមានភាពចំាបាច់ក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុឲ្រយចៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្តដ្រលបណ្ត្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំឬកំហុសឆ្គងផ្រស្រងៗ។

ជូនភាគទុនិកធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី

គុយលីម
Partner

រាជធានីភ្នំព្រញព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆ្រទ៖ថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០១៨

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨៧



គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

កំណត់សមា្គ្រល់ដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយពីទំព័រទី៩២ដល់ទំព័រទី១១១គឺជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ។

តារាងតុល្រយការ

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល

ប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវបានពីក្រុមហ៊ុនម្រ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្ម

ទ្រព្រយសកម្មសរុប

បំណុលនិងមូលធនបំណុល

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្រស្រងៗ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនម្រ

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

បំណុលផ្រស្រងៗ

បំណុលសរុប

មូលធនភាគទុនិក

ដើមទុន

ចំណ្រញរក្រសាទុក

មូលធនភាគទុនិកសរុប

បំណុលនិងមូលធនភាគទុនិកសរុប

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៧.៩០៤.៤០២

១៩០.៧៧៧.១៨០

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.៦២៧.២៣៧

២.៩៦៨.៦៥១

៤២០.៥៩១

១.៣៥៤.៤៩៩

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១៨.៣៨៦.០៤៤

៥៤១.៧៤៨.៩៧៧

៧.០០០.០០០

-

៨៥៦.១៨៧

១.៨២១.១៦៧

២៥.៥៥៦.១៣១

៥៩៥.៣៦៨.៥០៦

៦២.៥០០.០០០

១៤.២០៧.៩០៣

៧៦.៧០៧.៩០៣

៦៧២.០៧៦.៤០៩

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៨.៤១៦.៦៧៤

៩៩.៧៣២.៦៥៣

៤២.០៩៨.៧៦៩

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

៣.០៣៩.៧៩៦

២.១៧៦.០៣២

៣៩៣.៨៤៩

១.២៧៤.៩២២

៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩

៣៦.៦៩០.៥៥២

៣៥២.៤៦៣.៣៨២

៧.០០០.០០០

៤០.១៤៥

៦២៦.៨៧០

២.១១០.០៧៣

១៣.២៧៥.៩៩៤

៤១២.២០៧.០១៦

៥០.០០០.០០០

៦.៣៧៧.៥២៣

៥៦.៣៧៧.៥២៣

៤៦៨.៥៨៤.៥៣៩

  ពាន់រៀល

៧២.២៨០.០៧១

៧៧០.១៦៧.៤៧៦

២២៧.៥៩៧.៨១២

១.៦០៩.១០០.៥៥១

២៣២.៩១៥

១៤.៦៤៣.១៥៦

១១.៩៨៤.៤៤៤

១.៦៩៧.៩២៦

៥.៤៦៨.១១២

២.៧១៣.១៧២.៤៦៣

៧៤.២២៤.៤៦០

២.១៨៧.០៤០.៦២០

២៨.២៥៩.០០០

-

៣.៤៥៦.៤២៧

៧.៣៥២.០៥១

១០៣.១៧០.១០១

២.៤០៣.៥០២.៦៥៩

២៥២.៣១២.៥០០

៥៧.៣៥៧.៣០៤

៣០៩.៦៦៩.៨០៤

២.៧១៣.១៧២.៤៦៣

  ពាន់រៀល

៧៤.៣៤៨.១១៣

៤០២.៦២០.៧២០

១៦៩.៩៥២.៧៣០

១.២១៦.៨០៤.១២៤

១៥៦.៩៧១

១២.២៧១.៦៥៦

៨.៧៨៤.៦៤១

១.៥៨៩.៩៦៨

៥.១៤៦.៨៦០

១.៨៩១.៦៧៥.៧៨៣

១៤៨.១១៩.៧៥៨

១.៤២២.៨៩៤.៦៧៣

២៨.២៥៩.០០០

១៦២.០៦៥

២.៥៣០.៦៧៤

៨.៥១៨.៣៦៥

៥៣.៥៩៥.១៨៨

១.៦៦៤.០៧៩.៧២៣

២០១.៨៥០.០០០

២៥.៧៤៦.០៦០

២២៧.៥៩៦.០៦០

១.៨៩១.៦៧៥.៧៨៣

កំណត់សមា្ត្រល់

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

២០១៧ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| តារាងត៊ល្រយការ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨៨



សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

កំណត់សមា្គ្រល់ដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយពីទំព័រទី៩២ដល់ទំព័រទី១១១គឺជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ។

របាយការណ៍លទ្ធផល

ចំណូលការប្រ្រក់

ចំណយការប្រ្រក់

ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ

ចំណូលកម្រ្រស្រវានិងជើងសា

(ចំណយ)/ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ

ចំណយផ្ន្រកបុគ្គលិក

ចំណយរំលស់ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ

និងរំលស់ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ចំណយទូទៅនិងចំណយរដ្ឋបាល

សំវិធានធនបំណុលបាត់បង់

ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ

ចំណ្រញប្រងច្រកទៅ៖

មា្ចស់ភាគទុនិករបស់ធនាគារ

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២៧.៣៨៤.២២២

(៩.៣៨៣.៤៥៣)

១៨.០០០.៧៦៩

៤.៥៤០.៩១១

(២៥.៦៨២)

(៥.៦២៧.០២៨)

(១.១៦៥.៣៩៨)

(៤.២៣៥.១១២)

(១.៥៤៤.៩៩៨)

៩.៩៤៣.៤៦២

(២.១១៣.០៨២)

៧.៨៣០.៣៨០

៧.៨៣០.៣៨០

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២២.៦០៣.៣៥២

(៨.៥០៦.៣៦៨)

១៤.០៩៦.៩៨៤

៣.៧៣៥.១៥១

៥២៣.០៥៣

(៤.៥៧៧.២០៦)

(៩៥០.៩៥៧)

(៤.២៤៨.៣៣៦)

(៥៤៨.៦៩៥)

៨.០២៩.៩៩៤

(១.៦៥៩.៨៩១)

៦.៣៧០.១០៣

៦.៣៧០.១០៣

 ពាន់រៀល

១១០.៥៥០.១០៤

(៣៧.៨៨១.០០០)

៧២.៦៦៩.១០៤

១៨.៣៣១.៦៥៨

(១០៣.៦៧៨)

(២២.៧១៦.៣១២)

(៤.៧០៤.៧១២)

(១៧.០៩៧.១៤៧)

(៦.២៣៧.១៥៧)

៤០.១៤១.៧៥៦

(៨.៥៣០.៥១២)

៣១.៦១១.២៤៤

៣១.៦១១.២៤៤

 ពាន់រៀល

៩១.២៤៩.៧៣២

(៣៤.៣៤០.២០៨)

៥៦.៩០៩.៥២៤

១៥.០៧៨.៨០៥

២.១១១.៥៦៥

(១៨.៤៧៨.១៨១)

(៣.៨៣៩.០១៣)

(១៧.១៥០.៥៣២)

(២.២១៥.០៨២)

៣២.៤១៧.០៨៦

(៦.៧០០.៩៨០)

២៥.៧១៦.១០៦

២៥.៧១៦.១០៦

កំណត់សមា្ត្រល់

១៨

១៨

១៩

២០

២១

២២

៦(ក)

២៣

២០១៧ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| របាយការណ៍លទ្ធផល
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៨៩



កំណត់សមា្គ្រល់ដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយពីទំព័រទី៩២ដល់ទំព័រទី១១១គឺជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ។

សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

៥០.០០៧.៤២០

៦.៣៧០.១០៣

៥៦.៣៧៧.៥២៣

២២៧.៥៩៦.០៦០

៥៦.៣៧៧.៥២៣

១២.៥០០.០០០

៧.៨៣០.៣៨០

៧៦.៧០៧.៩០៣

៣០៩.៦៦៩.៨០៤

សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

គិតត្រឹមថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៦

ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

សមមូលនឹងពាន់រៀល

សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

គិតត្រឹមថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧

ដើមទុនបន្ថ្រម

ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

សមមូលនឹងពាន់រៀល

៥០.០០០.០០០

-

៥០.០០០.០០០

២០១.៨៥០.០០០

៥០.០០០.០០០

១២.៥០០.០០០

-

៦២.៥០០.០០០

២៥២.៣១២.៥០០

៧.៤២០

៦.៣៧០.១០៣

៦.៣៧៧.៥២៣

២៥.៧៤៦.០៦០

៦.៣៧៧.៥២៣

-

៧.៨៣០.៣៨០

១៤.២០៧.៩០៣

៥៧.៣៥៧.៣០៤

ដើមទុន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណ្រញរក្រសាទុក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រងច្រកទៅឲ្រយភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៩០



(*)ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រ្រក់និងមិនម្រនជាសាច់ប្រ្រក់ដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញទ្រព្រយសម្របតិ្តនិងបរិកា្ខ្ររសូមយោងទៅកំណត់សមា្គ្រល់ទី៩។

កំណត់សមា្គ្រល់ដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយពីទំព័រទី៩២ដល់ទំព័រទី១១១គឺជាផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ។

សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

សាច់ប្រ្រក់បានពី/(ប្រើប្រ្រស់ក្នុង)ប្រតិបត្តិការ

ការប្រ្រក់បានទទួល

ការប្រ្រក់បានបង់

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញបានបង់

សាច់ប្រ្រក់បានពី/(ប្រើប្រ្រស់ក្នុង)សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនបន្ថ្រម

សាច់ប្រ្រក់បានពីការលក់ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ

ការទិញទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ*

ការទិញទ្រព្រយសកម្មអរូបី

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធបានប្រើប្រ្រស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

ប្រ្រក់កម្ចីត្រូវបានសង

ដើមទុនបន្ថ្រម

សាច់ប្រ្រក់បានពី/(ប្រើប្រ្រស់ក្នុង)សកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

កំណើន/(តំហាយ)សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលសុទ្ធ

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលដើមឆ្ន្រំ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលចុងឆ្ន្រំ

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥៦.៤៨៤.៨៣៤

២៦.៥៧០.៨៦៩

(៨.៩៧៧.៣៧៥)

(២.៤៨១.៥៦៥)

៧១.៥៩៦.៧៦៣

(១.២៥០.០០០)

-

(១.៦៤០.៣៥០)

(៣០៨.៦៦៨)

(៣.១៩៩.០១៨)

-

១២.៥០០.០០០

១២.៥០០.០០០

៨០.៨៩៧.៧៤៥

១០៨.១៣៨.១៨៤

-

១៨៩.០៣៥.៩២៩

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

(២៦.១៥៦.៧០៥)

២២.៣១៣.២៨២

(៧.៦៥៨.៦៩៩)

(៩០២.៩២៥)

(១២.៤០៥.០៤៧)

-

៥០០

(១.៣៨៤.១៦០)

(៥៣.៦២០)

(១.៤៣៧.២៨០)

(២០.០០០.០០០)

-

(២០.០០០.០០០)

(៣៣.៨៤២.៣២៧)

១៤១.៩៨០.៥១១

-

១០៨.១៣៨.១៨៤

 ពាន់រៀល

២២៨.០២៩.២៧៤

១០៧.២៦៦.៥៩៨

(៣៦.២៤១.៦៦៣)

(១០.០១៨.០៧៨)

២៨៩.០៣៦.១៣១

(៥.០៤៦.២៥០)

-

(៦.៦២២.០៩៣)

(១.២៤៦.០៩៣)

(១២.៩១៤.៤៣៦)

-

៥០.៤៦២.៥០២

៥០.៤៦២.៥០២

៣២៦.៥៨៤.១៩៧

៤៣៦.៥៥៣.៨៤៨

-

៧៦៣.១៣៨.០៤៥

  ពាន់រៀល

(១០៥.៥៩៤.៦១៨)

៩០.០៧៨.៧១៩

(៣០.៩១៨.១៦៨)

(៣.៦៤៥.១០៨)

(៥០.០៧៩.១៧៥)

-

២.០១៩

(៥.៥៨៧.៨៥៤)

(២១៦.៤៦៤)

(៥.៨០២.២៩៩)

(៨០.៧៤០.០០០)

-

(៨០.៧៤០.០០០)

(១៣៦.៦២១.៤៧៤)

៥៧៥.០២១.០៧០

(១.៨៤៥.៧៤៨)

៤៣៦.៥៥៣.៨៤៨

២៤

៩

១០

២៥

២០១៧

កំណត់សមា្ត្រល់

២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៩១



សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

 ធនាគារសីុអាយអិមបី៊ភីអិលសីុបានចុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មនៅក្នងុព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុានៅថ្ង្រទី២០

ខ្រកញ្ញ្រឆ្ន្រ២ំ០១០ក្រ្រមអាជា្ញ្រប័ណ្ណចុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មល្រខ០០០១០៥២៤ច្រញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ហើយធនាគារបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តកិារនៅថ្ង្រទី១៩ខ្រវិច្ឆកិាឆ្ន្រ២ំ០១០។ធនាគារត្រវូបានកាន់កាប់ទំាងស្រងុ

ដោយCIMB Bank Berhadជាធនាគារដ្រលមានអាជា្ញ្រប័ណ្ណចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី។

ធនាគារCIMB Group Holdings Berhadដ្រលបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនៅប្រទ្រសមា៉្រឡ្រសុី

ជាក្រុមហ៊ុនម្រធំបំផុត។

 សកម្មភាពចម្របងៗរបស់ធនាគារគឺការផ្តល់ស្រវាកម្មផ្ន្រកធនាគារជាច្រើនប្រភ្រទនិងស្រវាកម្មដ្រល

ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នងុព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុា។ធនាគារបានទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណផ្ន្រកធនាគារច្រញ

ដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា(ហៅកាត់ថ«ធនាគារកណ្ត្រល»)នៅថ្ង្រទី១១ខ្រវិចិ្ឆកាឆ្ន្រំ២០១០។

 ការិយាល័យចុះបញ្ជរីបស់ធនាគារមានទីតំាងស្ថតិនៅអគារល្រខ២០ABក្រងមហាវិថីព្រះនរោត្តមនិង

ផ្លូវល្រខ១១៨សងា្ក្រត់ផ្រសារចាស់ខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។

 ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបានអនុម័តឲ្រយច្រញផ្រសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាឆ្ន្រ២ំ០១៨។

ក. រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រ្រប់បងា្ហ្រញ

 គណនីទំាងអស់ដ្រលមាននៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារត្រវូបានវាស់តម្ល្រដោយប្រើប្រ្រស់

រូបិយប័ណ្ណន្រប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ចចម្របងដ្រលធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការ(ហៅកាត់ថ«រូបិយប័ណ្ណគោល»។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះត្រូវបងា្ហ្រញជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលជារូបិយប័ណ្ណគោលនិងជារូបិយប័ណ្ណ

សម្រ្រប់បងា្ហ្រញរបស់ធនាគារ។

ខ. ប្រតិបត្តិការ និងសមត៊ល្រយ

 ប្រតិបត្ដកិារជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗក្រ្រពីប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកត្រវូបានកត់ត្រ្រប្ដរូទៅជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

តាមអត្រ្រប្ដរូប្រ្រក់នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រប្រតិបត្ដកិារនោះ។ចំណ្រញនិងខាតដ្រលបណ្ត្រលមកពីការទូទាត់តាម

ប្រតិបត្ដិការប្របន្រះនិងពីការប្ដូរទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលរូបិយវត្ថុនានាដ្រលកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗ

ក្រ្រពីប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកតាមអត្រ្រប្ដូរនាដំណច់ឆ្ន្រំត្រូវបានកត់ត្រ្រនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

គ. បងា្ហ្រញជាប្រ្រក់រៀល

 អនុលោមតាមប្រកាសល្រខធ៧-០៧-១៦៤ប្រ.កចុះថ្ង្រទី១៣ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០០៧របស់ធនាគារកណ្ត្រល

តារាងតុល្រយការរបាយការណ៍លទ្ធផលរបាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធនរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់

និងកំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ត្រូវបានកត់ត្រ្រប្តូរ

ទៅជាប្រ្រក់រៀលដោយប្រើអត្រ្រប្តរូប្រ្រក់មធ្រយមភាគផ្លវូការដ្រលច្រញផ្រសាយដោយធនាគារកណ្ត្រលនាការិយ

បរិច្ឆ្រទរាយការណ៍ដ្រល១ដុលា្ល្ររអាម្ររិកស្មើនឹង៤.០៣៧រៀល(ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦៖១ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកស្មើនឹង៤.០៣៧រៀល)។តួល្រខដ្រលបានប្តរូន្រះមិនត្រវូបានធ្វើសវនកម្មទ្រហើយមិនគួរបកស្រ្រយ

ថតួល្រខន្រះជាតួល្រខសម្រ្រប់បងា្ហ្រញដូចតួល្រខជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកនោះទ្រឬយល់ថជាតួល្រខត្រូវ

បានប្តូរឬអាចប្ដូរទៅជាប្រ្រក់រៀលតាមអត្រ្រប្តូរបាបក់ខាងលើឬអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ផ្រស្រងៗទៀតទ្រ។

 ការរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់គណនីសាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលរួមមានសមតុល្រយ

ដ្រលមានកាលកំណត់ដើមបីខ្រឬតិចជាងគិតចាប់ពីថ្ង្រទទួលបានរាប់ទំាងសាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រសមតុល្រយមិន

ជាប់កម្រិត(non-restricted balance)នៅធនាគារកណ្ត្រលនិងសមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ។

 ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជនទំាងអស់ត្រវូបានរាយការណ៍ក្នងុតារាងតុល្រយការតាមចំនួនទឹកប្រ្រក់

ដើមនិងការប្រ្រក់ដ្រលមិនទាន់ទូទាត់ដកចំនួនដ្រលបានជម្រះច្រញពីបញ្ជីនិងសំវិធានធនលើឥណទាន

បាត់បង់។

 ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានត្រូវបានជម្រះច្រញពីបញ្ជីនៅព្រលដ្រលមិនមានភាពជាក់លាក់ថនឹងអាច

ប្រមូលបានមកវិញ។ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលប្រមូលបានមកវិញបនា្ទ្រប់ពីបានជម្រះច្រញពីបញ្ជីរួច

ហើយឬបានកត់ត្រ្រសំវិធានធនរួចហើយត្រូវបានកត់ត្រ្រនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

 នៅថ្ង្រទី០១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារកណ្ត្រលបានច្រញប្រកាសល្រខធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រ.កស្តីពី

«ចំណត់ថ្ន្រក់ហានិភ័យឥណទាននិងសំវិធានធនលើអុីមភ្ររមិនសម្រ្រប់ធនាគារនិងគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថ»ុ។

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗនិងកិច្ចសន្រយាហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រតារាងតុល្រយការត្រូវបាន

ប្រងច្រកជាប្រ្រំថ្ន្រក់ហើយត្រូវកត់ត្រ្រសំវិធានធនអប្របបរមាអាស្រ័យទៅតាមចំណត់ថ្ន្រក់របស់វាដោយ

មិនគិតដល់ទ្រព្រយសកម្មដ្រលត្រូវបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ច្រំ(លើកល្រងត្រសាច់ប្រ្រក់)លុះត្រ្រត្រមានព័ត៌មាន

ផ្រស្រងទៀតដ្រលចង្អុលបងា្ហ្រញពីសា្ថ្រនភាពអាក្រក់ជាងន្រះ។

 គោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗដ្រលបានអនុវត្តក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះត្រូវបាន

បងា្ហ្រញដូចខាងក្រ្រម។គោលការណ៍គណន្រយ្រយទំាងន្រះត្រវូបានអនុវត្តយ៉ា្រងមានសង្គតភាពគ្រប់ឆ្ន្រទំំាង

អស់ដ្រលបានបងា្ហ្រញលើកល្រងត្រមានការបញ្ជ្រក់ផ្រស្រងពីន្រះ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារត្រវូបានរៀបចំដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្រនំាផ្រស្រងៗ

ច្រញដោយធនាគារកណ្ត្រលនិងស្ដង់ដារគណន្រយ្រយកម្ពជុា(ហៅកាត់ថ«CAS»)។ក្នងុការអនុវត្តស្តង់ដារ

គណន្រយ្រយកម្ពជុាធនាគារក៏បានប្រើប្រ្រស់ស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថនុ្រកម្ពជុា(ហៅកាត់ថ

«CFRS»)គឺCFRS7ស្ដពីី«ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ៖ុការលាតត្រដាងព័ត៌៌មាន»។គោលការណ៍គណន្រយ្រយ

ដ្រលបានប្រើប្រ្រស់អាចមានភាពខុសគា្ន្រពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយដ្រលត្រវូបានគ្រទទួលសា្គ្រល់និងប្រើប្រ្រស់

ជាទូទៅនៅតាមបណ្ត្រប្រទ្រសនិងយុតា្ដ្រធិការផ្រស្រងៗ។របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានភា្ជ្រប់មកជាមួយ

ន្រះមិនមានបំណងបងា្ហ្រញអំពីសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការនិងលំហូរសាច់ប្រ្រក់ដោយ

អនុលោមទៅតាមយុតា្ដ្រធិការណផ្រស្រងក្រ្រពីព្រះរាជាណចក្រកម្ពជុានោះទ្រ។ដូចន្រះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទំាងន្រះសម្រ្រប់បងា្ហ្រញចំពោះត្រអ្នកដ្រលបានជ្រ្របអំពីគោលការណ៍គណន្រយ្រយនីតិវិធីនិងការអនុវត្ដនៅ

ក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រើប្រ្រស់វិធីសាស្រ្តថ្ល្រដើម

 ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលអនុលោមទៅតាមCASតម្រវូឲ្រយប្រើប្រ្រស់ការប៉ា្រន់សា្ម្រននិងការ

សន្មតដ្រលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលនិងការលាតត្រដាងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុល

យថភាពគិតត្រមឹកាលបរិច្ឆ្រទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងប៉ះពាល់ដល់ចំនួនន្រចំណូលនិងចំណយដ្រលបាន

រាយការណ៍នៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានរាយការណ៍ន្រះ។ទោះបីជាការបា៉្រន់សា្ម្រនទាំងន្រះផ្អ្រកទៅលើ

ការយល់ដឹងដ៏សុក្រតឹបំផុតរបស់គណៈគ្រប់គ្រងទៅលើព្រតឹ្តកិារណ៍និងសកម្មភាពបច្ចបុ្របន្នក៏ដោយក៏លទ្ធផល

ជាក់ស្ត្រងចុងក្រ្រយអាចនឹងខុសពីការប៉ា្រន់សា្ម្រនទំាងន្រះ។ផ្ន្រកដ្រលទាក់ទងនឹងការវិនិច្ឆយ័ឬភាពស្មគុសា្ម្រញ

ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតឬផ្ន្រកដ្រលការសន្មតនិងការបា៉្រន់សា្ម្រនមានលក្ខណៈជាសារវន្តចំពោះរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សមា្គ្រល់៣ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 នៅថ្ង្រទី២៨ខ្រសីហាឆ្ន្រ២ំ០០៩ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិគណន្រយ្រយន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាស

ដាក់ឲ្រយប្រើស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិន្រកម្ពជុា(ហៅកាត់ថ«CIFRS»)ដ្រលផ្អ្រក

ទៅតាមស្តង់ដារទំាងអស់ដ្រលច្រញផ្រសាយដោយក្រមុប្រកឹ្រសាស្តង់ដារគណន្រយ្រយអន្តរជាតិ(«IASB»)រួមទំាង

បំណកស្រ្រយនិងវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធផ្រ្រសងៗ។អង្គភាពដ្រលមានការទទួលខុសត្រវូជាសាធារណៈត្រូវរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ខ្លនួឲ្រយស្របទៅតាមCIFRSសម្រ្រប់ការិយបរិច្រ្ឆទគណន្រយ្រយដ្រលចាប់ផើ្តម

នៅថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១២ឬការិយបរិច្រ្ឆទគណន្រយ្រយបនា្ទ្រប់ពីន្រះ។

 យោងតាមសារាចរណ្រនាំល្រខ០៥៨សហវ-កជគចុះថ្ង្រទី២៤ខ្រមីនាឆ្ន្រ២ំ០១៦ដ្រលច្រញដោយ

ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិគណន្រយ្រយបានអនុម័តឲ្រយគ្រះឹសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថពុន្រយារព្រលអនុវត្តCIFRSរហូត

ដល់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលចាប់ផ្តើមនៅថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៩ឬការិយបរិច្ឆ្រទបនា្ទ្រប់ពីន្រះ។

 ស្តង់ដារគណន្រយ្រយដ្រលធនាគារប្រើប្រ្រស់នាព្រលបច្ចបុ្របន្នគឺCASមានភាពខុសប្ល្រកគា្ន្រជាច្រើនផ្ន្រក

បើធៀបនឹងCIFRS។ដូចន្រះការអនុវត្តCIFRSនឹងបណ្ត្រលឲ្រយមានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗលើរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១.ព័ត៌មានទូទៅ

២.ស្រចក្តីសង្ខ្របគោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ

២.១.មូលដា្ឋ្រនន្រការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២.២.បម្រ្របម្រួលស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

២.៣.រូបិយប័ណ្ណ

២.៤.សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

២.៥.ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

២.៦.សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៩២



សំវិធានធនទូទៅ

ធម្មតា

សំវិធានធនជាក់លាក់

ក្រ្រមការឃ្ល្រំមើល

ក្រ្រមស្តង់ដារ

សង្រស័យ

បាត់បង់

១%

៣%

២០%

៥០%

១០០%

អត្រ្រសំវិធានធនគិតជា%

ការក្រលម្អលើទ្រព្រយជួល

បរិកា្ខ្ររការិយាល័យ

បរិកា្ខ្ររកុំព្រយូទ័រ

យានយន្ដ

២០%ឬតិចជាងតាមកាលកំណត់ជួល

១០-២០%

២០-៣៣%

២០%

អត្រ្ររំលស់

ចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទាននិងអប្របបរមាន្រការធ្វើសំវិធានធនបានបងា្ហ្រញនៅតារាងខាងក្រ្រម៖

 នៅក្នុងដំណើរការធម្មតាន្រអាជីវកម្មធនាគារចុះកិច្ចសន្រយាដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្រស្រងៗរួមមាន

កិច្ចសន្រយាឥណទានលិខិតឥណទាននិងការធានាផ្រស្រងៗ។គោលការណ៍គណន្រយ្រយនិងវិធីសាស្រ្តសំវិធានធន

មានលក្ខណៈស្រដៀងគា្ន្រចំពោះឥណទានផ្រស្រងៗដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ធនាគារនឹងកត់ត្រ្រសំវិធានធន

ជាក់លាក់ចំពោះកិច្ចសន្រយាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្រស្រងៗទាំងនោះនៅព្រលដ្រលធនាគារគិតថវាទំនងជា

មានការបាត់បង់។

 អនុបំណុលត្រូវបានចាត់ទុកជាបំណុលហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រលដ្រលធនាគារមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រគល់

សាច់ប្រ្រក់ឬទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទៅអង្គភាពមួយផ្រស្រងទៀតឬត្រវូផ្ត្រះប្តរូទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុល

ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយអង្គភាពមួយផ្រស្រងទៀតក្រ្រមលក្ខខណ្ឌដ្រលមិនសូវអំណយផលចំពោះធនាគារហើយ

ប្រសិនបើមិនដូចោ្ន្រះទ្រវានឹងត្រវូបានកត់ត្រ្រជាមូលធន។បំណុលបនា្ទ្រប់បន្រសំដ្រលត្រវូអនុម័តដោយធនាគារ

កណ្ត្រលត្រវូបានបញ្ចលូទៅក្នងុខ្ទង់ប្រភ្រទទីពីរនៅក្នងុការគណនាមូលនិធិផ្ទ្រល់របស់ធនាគារដោយអនុលោម

ទៅតាមគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់ធនាគារកណ្ត្រល។

 ចំណូលការប្រ្រក់បានពីឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជនសមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រលនិងប្រ្រក់

បញ្ញើនិងប្រ្រក់តម្កល់់នៅធនាគារផ្រស្រងៗត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមមូលដា្ឋ្រនបង្គរលើកល្រងត្រមានការសង្រស័យ

ខា្ល្រងំចំពោះការប្រមូលប្រ្រក់មកវិញដ្រលក្នងុករណីន្រះការប្រ្រក់នឹងត្រវូបានព្រយួររហូតដល់បានទទួលសាច់

ប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រង។គោលការណ៍ក្នុងការព្រយួរការប្រ្រក់គឺអនុលោមស្របទៅតាមគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់

ធនាគារកណ្ត្រលស្តីពីការព្រយួរការប្រ្រក់លើឥណទានមិនដំណើរការនិងសំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់។


 ចំណយការប្រ្រក់លើប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមមូល

ដា្ឋ្រនបង្គរ។

 ចំណូលកម្រ្រនិងជើងសាត្រវូបានកត់ត្រ្រជាចំណូលនៅព្រលដ្រលបានបំព្រញស្រវាកម្មជូនអតិថិជន។

ចំណូលកម្រ្រនិងជើងសារួមមានចំណូលបានមកពីស្រវាកម្មផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញ-ចូលស្រវាATM និងសទវា

ផ្រស្រងៗទៀត។

 កម្រ្រលើការផ្តល់ឥណទានត្រូវបានគ្រកត់ត្រ្រជាចំណូលនៅព្រលផ្តល់ឥណទានឲ្រយអតិថិជន។

 ភតិសន្រយាដ្រលភាគីមា្ច្រស់ទ្រព្រយនៅមានចំណ្រកហានិភ័យនិងផលកម្មសិទ្ធជាសារវន្តត្រវូបានចាត់ថ្ន្រក់

ជាភតិសន្រយាប្រតិបត្ត។ិការទូទាត់ភតិសន្រយាប្រតិបត្តតិ្រវូបានកត់ត្រ្រជាបន្ទកុក្នងុរបាយការណ៍លទ្ធផលតាម

មូលដា្ឋ្រនថ្ររលើរយៈព្រលន្រភតិសន្រយានោះ។

 ធនាគារបានបង្កើតមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ដើម្របីជាប្រយោជន៍ន្របុគ្គលិកអចិន្ត្រ្រយ៍ទាំងអស់។ទាំង

និយោជិតនិងនិយោជកបានរួមចំណ្រកមា្ន្រក់៥%ន្រប្រ្រក់ខ្ររបស់និយោជិត។សម្រ្រប់បុគ្គលិកដ្រលបាន

ធ្វើការរយៈព្រលបីឆ្ន្រំឬតិចជាងនឹងទទួលបានត្រមឹត្រវិភាគទានសរុបរបស់ពួកគ្របុ៉ណ្ណ្រះ។សម្រ្រប់បុគ្គលិក

ដ្រលធ្វើការរយៈលើសពីបីឆ្ន្រំនឹងត្រវូទទួលបានទំាងវិភាគទានរបស់ខ្លនួនិងវិភាគទានរបស់ធនាគារ។មូលនិធិ

សោធននិវត្តន៍ត្រូវបានរក្រសាទុកនៅក្នុងគណនីប្រ្រក់បញ្ញើអតិថិជនស្ថិតនៅក្រ្រមឈ្ម្រះធនាគារមានអត្ត

សញ្ញ្រណសម្រ្រប់បុគ្គលិកមា្ន្រក់ៗហើយអត្រ្រការប្រ្រក់មានកាលកំណត់រយៈព្រល១២ខ្រ។ចំណយវិភាគទាន

(៥%ពីធនាគារ)ត្រូវបានកត់ត្រ្រនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដា្ឋ្រនប្រចាំខ្រ។

 ទ្រព្រយសម្របត្ដិនិងបរិកា្ខ្ររត្រូវបានកត់ត្រ្រតាមថ្ល្រដើមដករំលស់បង្គរនិងការខាតបង់ដ្រលបណ្ត្រលមក

ពីការថយចុះតម្ល្រ។ថ្ល្រដើមរួមមានការចំណយផ្ទ្រល់ផ្រស្រងៗក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មទ្រព្រយសកម្មទាំងនោះ។

 ចំណយនាព្រលបនា្ទ្រប់មកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររណមួយត្រវូបានកត់ត្រ្របញ្ចលូ

ទៅក្នងុតម្ល្រចុះបញ្ជនី្រទ្រព្រយនោះឬត្រវូបានកត់ត្រ្រជាទ្រព្រយសកម្មដាច់ដោយឡ្រកតាមការសមស្របត្រនៅ

ព្រលដ្រលមានភាពប្រ្រកដប្រជាថផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចនាព្រលអនាគតន្រទ្រព្រយនោះនឹងហូរចូលមកក្នងុ

ធនាគារហើយថ្ល្រដើមន្រទ្រព្រយនោះអាចត្រូវបានវាស់វ្រងគួរឲ្រយជឿជាក់បានត្រប៉ុណ្ណះ។រាល់ចំណយលើ

ការជួសជុលនិងការថ្រទាំត្រូវបានកត់ត្រ្រជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្ន្រំដ្រលប្រតិបត្តិការ

នោះកើតឡើង។

 ទ្រព្រយសកម្មកំពុងសាងសង់មិនត្រវូបានធ្វើរំលស់ទ្រ។ការធើ្វរំលស់លើទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររត្រវូបាន

កត់ត្រ្រជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដា្ឋ្រនរំលស់ថ្ររលើអាយុកាលប្រើប្រ្រស់បា៉្រន់សា្ម្រន

ន្រទ្រព្រយសកម្មនោះតាមអត្រ្រប្រចាំឆ្ន្រំខាងក្រ្រម៖

 ប្រសិនបើតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្មណមួយលើសពីតម្ល្រប៉ា្រន់សា្ម្រនដ្រលអាចប្រមូលមកវិញបានវាត្រវូ

បានកត់ត្រ្របន្ថយភា្ល្រមឲ្រយស្មើនឹងចំនួនដ្រលអាចប្រមូលមកវិញ។

 ចំណ្រញឬខាតពីការលក់ទ្រព្រយសម្របត្ដិនិងបរិកា្ខ្ររត្រូវបានកំណត់ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបសាច់ប្រ្រក់

បានពីការលក់និងតម្ល្រយោងហើយត្រូវបានកត់ត្រ្រជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

 ទ្រព្រយសកម្មអរូបីរួមមានអាជា្ញ្រប័ណ្ណកម្មវិធីកំុព្រយូទ័រដ្រលបានទិញនិងចំណយពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗត្រវូបាន

កត់ត្រ្រតាមថ្ល្រដើមដករំលស់បង្គរនិងការខាតបង់ដ្រលបណ្ត្រលមកពីការថយចុះតម្ល្រ។អាជា្ញ្រប័ណ្ណកម្មវិធី

កំុព្រយូទ័រដ្រលបានទិញត្រវូបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដា្ឋ្រនថ្ល្រដើមដ្រលបានកើតឡើងក្នងុការទិញកម្មវិធី

នោះនិងយកវាមកប្រើប្រ្រស់។ថ្ល្រដើមន្រះត្រវូបានធ្វើរំលសរយៈព្រលបីឆ្ន្រំដោយប្រើវិធីសាស្រ្តរំលស់ថ្ររ។

 ចំណយលើការថ្រទាំកម្មវិធីកុំព្រយូទ័រត្រូវបានកត់ត្រ្រជាចំណយនៅព្រលដ្រលមានប្រតិបត្តិការនោះ

កើតឡើង។

 នៅថ្ង្រទី១៦ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៨ធនាគារកណ្ត្រលបានច្រញសារាចរណ្រនាំល្រខធ៧-០១៨-០០១

ស.រ.ច.ណស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពី«ចំណត់ថ្ន្រក់ហានិភ័យឥណទាននិងសំវិធានធនលើអីុមភ្ររមិន

សម្រ្រប់ធនាគារនិងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ»។ធនាគារនិងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិទាំងអស់

ន្រប្រកាសល្រខធ៧-០៩-០៧៤ប្រ.កស្តីពីចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទាននិងសំវិធានធនសម្រ្រប់របាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រថំ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ប្រសិនបើធនាគារមានការលំបាកក្នងុការអនុវត្តប្រកាស

ថ្មីល្រខធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រ.ក។

 ធនាគារបានអនុម័តនិងអនុវត្តតាមប្រកាសល្រខធ៧-០៩-០៧៤ប្រ.ក.ចុះថ្ង្រទី២៥ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រ២ំ០០៩

សម្រ្រប់កត់ត្រ្រសំវិធានធនសម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ស្តីពីការធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់និង

សំវិធានធនលើទ្រព្រយសកម្មរបស់ធនាគារនិងគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថ។ុប្រកាសន្រះអនុវត្តចំពោះរាល់ឥណទាន

និងបុរ្រប្រទានឬទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗដ្រលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហ្រល។

២.៧.កិច្ចសន្រយាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្រស្រងៗ

២.៨.មូលនិធិសោធននិវត្តន៍

២.៩.ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ

២.១១.អនុបំណុល

២.១២.ចំណូលនិងចំណយការប្រ្រក់

២.១៣.ចំណូលកម្រ្រនិងជើងសា

២.១៤.ភតិសន្រយាប្រតិបត្តិ

២.១០.ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៩៣



០,២១%-០,៣៨%

០,២៤%-១,០០%

០,២០%-០,២២%

០,២១%-០,៣៨%

០,២៩%-០,៦៦%

០,២០%-០,២២%

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន

ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៧៤.៧៥៣.៥៧០

៦៦.០៥៣.៦១០

៤៣.៧២០.០០០

៦.២៥០.០០០

១៩០.៧៧៧.១៨០

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២៧.៦២២.៧៤១

៤៤.១០៩.៩១២

២៣.០០០.០០០

៥.០០០.០០០

៩៩.៧៣២.៦៥៣

 ពាន់រៀល

៣០១.៧៨០.១៦២

២៦៦.៦៥៨.៤២៤

១៧៦.៤៩៧.៦៤០

២៥.២៣១.២៥០

៧៧០.១៦៧.៤៧៦

 ពាន់រៀល

១១១.៥១៣.០០៥

១៧៨.០៧១.៧១៥

៩២.៨៥១.០០០

២០.១៨៥.០០០

៤០២.៦២០.៧២០

គណនីចរន្ត

ប្រ្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច(ក)

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន(ខ)

ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន(គ)

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៥០.៩០៦.៨២១

៥.៤៧១.១៣៦

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៣៨.៨៧៧.១១៦

៣.២២១.៦៥៣

៤២.០៩៨.៧៦៩

 ពាន់រៀល

២០៥.៥១០.៨៣៦

២២.០៨៦.៩៧៦

២២៧.៥៩៧.៨១២

 ពាន់រៀល

១៥៦.៩៤៦.៩១៧

១៣.០០៥.៨១៣



១៦៩.៩៥២.៧៣០

ការដាក់ប្រ្រក់

គណនីចរន្ត

សរុបប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់

នៅធនាគារផ្រស្រងៗ-ក្នុងគ្រ្រ

២០១៧ ២០១៦

 ធនាគារធ្វើការប៉ា្រន់ប្រមាណនិងការសន្មតដ្រលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលដ្រលបាន
រាយការណ៍។ការប៉ា្រន់ប្រមាណនិងការវិនិច្ឆយ័ត្រវូបានវាយតម្ល្រជាបន្តបនា្ទ្រប់ដោយផ្អ្រកលើបទពិសោធន៍
នាព្រលកន្លងមកនិងកតា្ត្រផ្រស្រងៗដូចជាការរំពឹងទុកអំពីហ្រតុការណ៍នាព្រលអនាគតដ្រលគ្រជឿថមាន
ភាពសមហ្រតុផលទៅតាមកាលៈទ្រសៈផ្រស្រងៗ។

 គណនីចរន្តគឺជាគណនីដ្រលមិនមានការប្រ្រក់។អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំលើសមតុល្រយនៅធនាគារ
កណ្ត្រលត្រូវបានសង្ខ្របដូចខាងក្រ្រម៖

 គណនីចរន្តមិនមានការប្រ្រក់ទ្រ។ការដាក់ប្រ្រក់ន្រះមានកាលកំណត់រយៈព្រលខ្លីហើយទទួលបានការ

ប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំពី៥០,២៥%ទៅ២,៦០%។

 ធនាគារបានអនុវត្តតាមការធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់និងសំវិធានធនលើឥណទានតាមប្រកាសល្រខធ៧-០៩-០៧៤
ប្រ.ក.ចុះថ្ង្រទី២៥ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០០៩ស្តីពីការធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទាននិងសំវិធានធនសម្រ្រប់សា្ថ្រប័ន
ធនាគារនិងគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗដ្រលច្រញដោយធនាគារកណ្ត្រល។ធនាគារកណ្ត្រលតម្រវូឲ្រយធនាគារ
ពាណិជ្ជកម្មទំាងឡាយធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទានបុរ្រប្រទាននិងទ្រព្រយសកម្មស្រដៀងៗគា្ន្ររបស់ខ្លនួជាប្រ្រថំ្ន្រក់
ហើយកម្រតិអប្របបរមាន្រសំវិធានធនជាក់លាក់ត្រវូបានធ្វើឡើងអាស្រយ័តាមចំណត់ថ្ន្រក់ពាក់ព័ន្ធដោយមិន
គិតដល់ទ្រព្រយសកម្មដ្រលត្រវូបានដាក់ជាវត្ថបុញ្ច្រ។ំគណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថអាយុកាលឥណទាន(ហួស
កំណត់)ជាមូលដា្ឋ្រនកំណត់ចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទានគឺជាការសមស្របក្នុងការកំណត់ភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រការ
ខាតបង់បណ្ត្រលមកពីការថយចុះតម្ល្រន្រឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដូចបានអនុវត្តតាមប្រកាសន្រះ។

 ពន្ធត្រូវបានគណនាតាមមូលដា្ឋ្រនបំណកស្រ្រយបច្ចុប្របន្នន្របទប្របញ្ញត្ដិពន្ធដារដ្រលត្រវូបានអនុម័តរួច
ជាសា្ថ្រពរនាកាលបរិច្ឆ្រទរាយការណ៍។គណៈគ្រប់គ្រងធ្វើការវាយតម្ល្រជាប្រចាំអំពីសា្ថ្រនភាពដ្រលកើត
ឡើងក្នុងលិខិតប្រកាសពន្ធទាក់ទិនទៅនឹងបទប្របញ្ញត្តិពន្ធនិងបំណកស្រ្រយរបស់វាដ្រលនៅជាធរមាន។
ក្រុមហ៊ុនកត់ត្រ្រសំវិធានធនតាមការសមស្របទៅតាមមូលដា្ឋ្រនន្រចំនួនទឹកប្រ្រក់ដ្រលរំពឹងថត្រូវបង់ជូន
អាជា្ញ្រធរពន្ធដារ។

 ទោះជាយា៉្រងណក៏ដោយបទប្របញ្ញត្តិទាំងអស់ន្រះមានការផ្ល្រស់ប្តូរពីមួយគ្រ្រទៅមួយគ្រ្រហើយការ
កំណត់ចុងក្រ្រយបំផុតលើចំនួនបំណុលពន្ធនឹងធ្វើឡើងបនា្ទ្រប់ពីមានការត្រតួពិនិត្រយដោយអាជា្ញ្រធរពន្ធដារ។
នៅព្រលដ្រលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រ្រយខុសគា្ន្រពីចំនួនដ្រលបានកត់ត្រ្រពីដំបូងនោះភាពលម្អៀងន្រះនឹងធ្វើ
ឲ្រយប៉ះពាល់ដល់បំណុលពន្ធនិងសមតុល្រយក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលការកំណត់ពន្ធត្រូវបានធ្វើឡើង។

 ប្រ្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចគឺជាប្រ្រក់បម្រុងអប្របបរមាដ្រលគណនាត្រឹម៨%និង១២,៥%ជាប្រ្រក់រៀល

និងរូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗន្រប្រ្រក់បញ្ញើនិងប្រ្រក់កម្ចីរបស់អតិថិជន។ប្រ្រក់បម្រងុកាតព្វកិច្ច៤,៥០%ទៅលើ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗដូចជាប្រ្រក់រៀលដ្រលទទួលបានការប្រ្រក់ខណៈព្រលដ្រល

នៅសល់៨%និងទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចទៅលើប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដ្រលមិនទទួលបានការប្រ្រក់។

 មូលបត្រអាចជួញដូរបាន(NCDs)នៅធនាគារកណ្ត្រលគឺជាប្រ្រក់បញ្ញើរយៈព្រលខ្លីដ្រលមានកាលកំណត់

តិចជាង៣ខ្រ។នៅក្នងុមូលបត្រអាចជួញដូរបានន្រះធនាគារបានដាក់ទឹកប្រ្រក់ចំនួន៣.៧២០.០០០ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកនៅធនាគារកណ្ត្រលជាប្រ្រក់បញ្ច្រំសម្រ្រប់គណនីផត់ទាត់។មានអត្រ្រការប្រ្រក់១.០០%ក្នងុមួយឆ្ន្រ។ំ

ទឹកប្រ្រក់ដ្រលនៅសល់មានចំនួន៤០.០០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកមានអត្រ្រការប្រ្រក់០.២៤%ក្នងុមួយឆ្ន្រ។ំ

 យោងតាមប្រកាសល្រខធ៧-០១-១៣៦ប្រ.ក.ចុះថ្ង្រទី១៥ខ្រតុលាឆ្ន្រំ២០០១ច្រញដោយធនាគារ

កណ្ត្រលស្តពីីប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនតម្រវូឲ្រយធនាគារតម្កល់ប្រ្រក់ចំនួន១០%ន្រដើមទុនចុះបញ្ជីនៅ

ធនាគារកណ្ត្រល។ប្រ្រក់តម្កល់ន្រះមិនអាចប្រើប្រ្រស់ក្នងុប្រតិបត្តកិារប្រចំាថ្ង្ររបស់ធនាគារបានទ្រហើយនឹង

ត្រវូប្រគល់ឲ្រយធនាគារវិញនៅព្រលដ្រលធនាគារស្មគ័្រចិត្តបញ្រឈប់ប្រតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួនៅក្នងុព្រះរាជាណចក្រ

កម្ពុជា។
៣.ការបា៉្រន់សា្ម្រនគណន្រយ្រយនិងការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ

៤.សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល

៥.ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ក. ការខតបង់បណា្ត្រលមកពីការថយច៊ះតម្ល្រន្រឥណទាន និងប៊រ្រប្រទាន

ខ. ពន្ធ

(ក)  ប្រ្រក់បម្រ៊ងកាតព្វកិច្ច

(ខ) មូលបត្រអាចជួញដូរបាន

(គ) ប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទ៊ន

(ឃ) អត្រ្រការប្រ្រក់

 ភាគីដ្រលចាត់ទុកថជាភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាភាគីដ្រលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងឬមានឥទ្ធិពលជាសារវន្ត
លើភាគីមួយទៀតក្នុងការសម្រ្រចចិតលើផ្ន្រកប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

 អនុលោមតាមច្របាប់ស្តីពីគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានឲ្រយនិយមន័យថជាភាគី
ដ្រលកាន់កាប់ដោយផ្ទ្រល់ឬដោយប្រយោលយ៉ា្រងហោចណស់១០%ន្រដើមទុនឬសិទ្ធបិោះឆ្ន្រតរួមទំាង
បុគ្គលទាំងឡាយណដ្រលចូលរួមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងឬប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
របស់ធនាគារ។

២.១៧.ប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

 សំវិធានធនត្រវូបានកត់ត្រ្រនៅព្រលដ្រលធនាគារមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លវូច្របាប់ឬកាតព្វកិច្ចដ្រលធនគារ
បានបង្កើតឡើងនាព្រលបច្ចបុ្របន្នដ្រលជាលទ្ធផលន្រព្រតិឹ្តការណ៍ពីអតីតកាលនិងនៅព្រលដ្រលមានភាព
ប្រ្រកដថនឹងមានតម្រវូការឲ្រយមានការចំណយធនធានដើម្របីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះហើយចំនួនទឹកប្រ្រក់អាច
បា៉្រន់សា្ម្រនបានយា៉្រងគួរឲ្រយជឿជាក់។

 នៅព្រលដ្រលមានកាតព្វកិច្ចប្រហាក់ប្រហ្រលគា្ន្រជាច្រើនកម្រិតន្រលំហូរច្រញដើម្របីទូទាត់កាតព្វកិច្ច
ទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅលើចំណត់ថ្ន្រក់កាតព្វកិច្ចទាំងមូល។

 សំវិធានធនត្រូវបានវាស់វ្រងតាមតម្ល្របច្ចុប្របន្នន្រការទូទាត់កាតព្វកិច្ចដ្រលរំពឹងទុកដោយប្រើអត្រ្រ
អប្របហារមុនបង់ពន្ធដ្រលឆ្លះុបញ្ច្រងំការវាយតម្ល្រសមរម្រយបច្ចបុ្របន្នន្រតម្ល្រព្រលវ្រលាទឹកប្រ្រក់និងហានិភ័យ
ជាក់លាក់ផ្រស្រងៗន្រកាតព្វកិច្ចនោះ។ការកើនឡើងន្រសំវិធានធនដោយសារព្រលវ្រលាដ្រលបានកន្លងផុត
ត្រូវបានកត់ត្រ្រជាចំណយការប្រ្រក់។

 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុឆ្ន្រំត្រវូបានគណនាតាមច្របាប់ពន្ធដារដ្រលបានអនុម័តជាសា្ថ្រពរឬបានអនុម័ត
រួចមួយផ្ន្រកធំក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទតារាងតុល្រយការ។

 ពន្ធពន្រយារលើប្រ្រក់ចំណ្រញត្រវូបានធ្វើសំវិធានធនព្រញល្រញដោយប្រើវិធីសាស្រ្តបំណុលលើលម្អៀង
បណ្ត្រះអាសន្នដ្រលកើតមានរវាងមូលដា្ឋ្រនពន្ធន្រទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលនិងតម្ល្រយោងរបស់ទ្រព្រយសកម្ម
និងបំណុលទំាងនោះនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្មត្រវូបានកត់ត្រ្រទៅតាមទំហំន្រ
ប្រ្រក់ចំណ្រញជាប់ពន្ធនាព្រលអនាគតដ្រលមានធៀបនឹងលម្អៀងបណ្ត្រះអាសន្នដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់បាន។

២.១៥.សំវិធានធន

២.១៦.ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៩៤



៦.ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

(ក)  សំវិធានធនឥណទានសង្រស័យ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៩៥

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៤០១.៤១៨.៣១២

១.១១៦.៧៦០

-

៩៨.០៩៥

-

៧៩៩.៩១៩

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៣០៣.០៩៩.១០៩

១.០២៣.៧៣៧

៥០.៥៣២

៤១.៩៦៧

៤៩៧.៥០៧

-

៣០៤.៧១២.៨៥២

 ពាន់រៀល

១.៦២០.៥២៥.៧២៦

៤.៥០៨.៣៥៩

-

៣៩៦.០១០

-

៣.២២៩.២៧៣

១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

 ពាន់រៀល

១.២២៣.៦១១.១០៣

៤.១៣២.៨២៦

២០៣.៩៩៨

១៦៩.៤២១

២.០០៨.៤៣៦

-

១.២៣០.១២៥.៧៨៤

ឥណទានស្តង់ដារ

   មានទ្រព្រយបញ្ច្រំ

   ព៊ំមានទ្រព្រយបញ្ច្រំ

ឥណទានឃ្ល្រំមើល

   មានទ្រព្រយបញ្ច្រំ

ឥណទានក្រ្រមស្តង់

   មានទ្រព្រយបញ្ច្រំ

ឥណទានសង្រស័យ

   មានទ្រព្រយបញ្ច្រំ

ឥណទានខតបង់

   មានទ្រព្រយបញ្ច្រំ

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៣.២៩៩.៨៩១

១.៥៤៤.៩៩៨

-

-

៤.៨៤៤.៨៨៩

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២.៧៩២.៦៤៦

៥៤៨.៦៩៥

(៤១.៤៥០)

-

៣.២៩៩.៨៩១

 ពាន់រៀល

១៣.៣២១.៦៦០

៦.២៣៧.១៥៧

-

-

១៩.៥៥៨.៨១៧

 ពាន់រៀល

១១.៣១០.២១៧

២.២១៥.០៨២

(១៦៧.៣៣៤)

(៣៦.៣០៥)

១៣.៣២១.៦៦០

នាដើមឆ្ន្រំ

សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ក្នុងឆ្ន្រំ

ជម្រះច្រញពីបញ្ជីអំឡុងឆ្ន្រំ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

នាច៊ងឆ្ន្រំ

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២.៥៨៨.៣៨៨

៥៤០.០១៨

១៧១.៥៧៩

៤១.៥៤៩

២៨៥.៧០៣

៣.៦២៧.២៣៧

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១.៧៧៥.០៣៥

៥២៤.១៨៤

៤៥៣.៧៦៤

២៩.៥៦៦

២៥៧.២៤៧

៣.០៣៩.៧៩៦

 ពាន់រៀល

១០.៤៤៩.៣២២

២.១៨០.០៥៣

៦៩២.៦៦៤

១៦៧.៧៣៣

១.១៥៣.៣៨៤

១៤.៦៤៣.១៥៦

 ពាន់រៀល

៧.១៦៥.៨១៦

២.១១៦.១៣១

១.៨៣១.៨៤៥

១១៩.៣៥៨

១.០៣៨.៥០៦

១២.២៧១.៦៥៦

បង្គរការប្រ្រក់ត្រូវទទួល

ប្រ្រក់កក់ (*)

ប្រតិបត្តិការផ្ទ្ររប្រ្រក់ចូលដ្រល

នៅមិនទាន់ទូទាត់

សមា្ភ្ររការិយាល័យ

ផ្រស្រងៗ

២០១៧ ២០១៦

(ខ)  វិភាគតាមចំណាត់ថ្ន្រក់ឥណទាន

(គ)    អត្រ្រការប្រ្រក់

 ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជនទំាងន្រះមានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចំាឆ្ន្រកំ្នងុចនោ្ល្រះពី៣,៥%ទៅ១២%

(២០១៦៖៣,៥%ទៅ១២%)។

 ទឹកប្រ្រក់ត្រវូទារពីក្រមុហុ៊នម្រផ្ទ្រល់ភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង់ប្រ្រក់(សិកា្ខ្រកាមនៅក្នងុប្រទ្រស

កម្ពុជា)ដ្រលធនាគារបានទូទាត់ជំនួសក្រុមហ៊ុនម្រផ្ទ្រល់។

៧.ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារ/ឲ្រយទៅក្រុមហ៊ុនម្រផ្ទ្រល់

៨.ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

 (*)ប្រ្រក់កក់ន្រះគឺជាប្រ្រក់កក់លើការជួលការិយាល័យដ្រលអាចប្រមូលមកវិញបាននៅព្រលចប់កិច្ចសន្រយាភតិសន្រយា។រយៈ

ព្រលន្រភតិសន្រយាគឺមានរយៈព្រលលើសពី១ឆ្ន្រំហើយប្រ្រក់កក់ន្រះមិនមានការប្រ្រក់ទ្រ។ប្រ្រក់បញ្ញើចំនួន៥៤០.០១៨ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

(ឆ្ន្រ២ំ០១៦៖៥២៤.១៨៤ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)ត្រវូបានរំពឹងថនឹងទទួលបានលើសពី១២ខ្រហើយសមតុល្រយដ្រលនៅសល់ន្រទ្រព្រយសម្របត្តិ

ផ្រស្រងៗទៀតនឹងត្រូវទទួលក្នុងរយៈព្រល១២ខ្រ។

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១៥៩.៧៤២.២៤៨

៥៨.០៦៦.៣០៦

៤៧.៦៤៦.៧៤១

២៦៥.៤៥៥.២៩៥

១៣៧.២៧២.៤០៥

៧០៥.៣៨៦

១៣៧.៩៧៧.៧៩១

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

(៤.០២៥.៣៥១)

(៨១៩.៥៣៨)

(៤.៨៤៤.៨៨៩)

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១៣៥.៧០៩.៨៥៦

៥៨.៩៧៦.០៩៥

១៣.៦៤៨.៧១០

២០៨.៣៣៤.៦៦១

៩៥.៩៩១.១២០

៣៨៧.០៧១

៩៦.៣៧៨.១៩១

៣០៤.៧១២.៨៥២

(៣.០៤១.២២៨)

(២៥៨.៦៦៣)

(៣.២៩៩.៨៩១)

៣០១.៤១២.៩៦១

 ពាន់រៀល

៦៤៤.៨៧៩.៤៥៥

២៣៤.៤១៣.៦៧៧

១៩២.៣៤៩.៨៩៣

១.០៧១.៦៤៣.០២៥

៥៥៤.១៦៨.៦៩៩

២.៨៤៧.៦៤៤

៥៥៧.០១៦.៣៤៣

១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

(១៦.២៥០.៣៤២)

(៣.៣០៨.៤៧៥)

(១៩.៥៥៨.៨១៧)

១.៦០៩.១០០.៥៥១

 ពាន់រៀល

៥៤៧.៨៦០.៦៨៩

២៣៨.០៨៦.៤៩៦

៥៥.០៩៩.៨៤២

៨៤១.០៤៧.០២៧

៣៨៧.៥១៦.១៥១

១.៥៦២.៦០៦

៣៨៩.០៧៨.៧៥៧

១.២៣០.១២៥.៧៨៤

(១២.២៧៧.៤៣៧)

(១.០៤៤.២២៣)

(១៣.៣២១.៦៦០)

១.២១៦.៨០៤.១២៤

ឥណទានពាណិជ្ជ 

   ឥណទានរយៈព្រលវ្រង

   ឥណទានវិបារូបន៍

   ឥណទានរយៈព្រលខ្លី

ឥណទានអតិថិជន៖

   ឥណទានទិញផ្ទះ

   កាតឥណទាន

ឥណទាន និងប៊រ្រប្រទានអតិថិជន

   សរ៊បដ៊ល

សំវិធានធនឥណទានសង្រស័យ

   សំវិធានធនទូទៅ

   សំវិធានធនជាក់លក់

២០១៧ ២០១៦

 បម្រ្របម្រួលសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់មានដូចខាងក្រ្រម៖



 គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ការទិញទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររដ្រលមានទឹកប្រ្រក់សរុបចំនួន១.៦៧៦.០៩១ដុលា្ល្ររអាម្ររិករួមមានការទូទាត់ជាសាច់ប្រ្រក់ចំនួន១.៦៤០.៣៥០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកនិងទឹកប្រ្រក់

ត្រូវបង់ចំនួន៤២.៦២៥ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលនៅមិនទាន់ទូទាត់។

៩.ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

៩៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥៥២.៩៤៧

៩.១៣០

៩៨៤.៣៣៦

(៣៣៥.៨៤៩)

១.២១០.៥៦៤

៤.៧៧០.០១២

(៣.៥៥៩.៤៤៨)

១.២១០.៥៦៤

៤.៨៨៧.០៤៧

១.២១០.៥៦៤

-

៩២៧.៨០៧

(៥១១.៩៦៥)

១.៦២៦.៤០៦

៥.៦៩៧.៨១៩

(៤.០៧១.៤១៣)

១.៦២៦.៤០៦

៦.៥៦៥.៨០១

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រ្រ

ការទិញបន្ថ្រម

ការផ្ទ្ររចូល/(ច្រញ)

រំលស់

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រ្រ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

ថ្ល្រដើម

រំលស់បង្គរ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធសមមូលជាពាន់រៀល

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រ្រ

ការទិញបន្ថ្រម

ការផ្ទ្ររចូល/(ច្រញ)

រំលស់

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រ្រ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ល្រដើម

រំលស់បង្គរ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធសមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២០៣.៥៦១

៤៦.៧២៣

៨៩.៤០៣

(១០៧.១០៤)

២៣២.៥៨៣

១.០៤៣.៨៥២

(៨១១.២៦៩)

២៣២.៥៨៣

៩៣៨.៩៣៨

២៣២.៥៨៣

-

៩៧.២៩៦

(១១១.០០៣)

២១៨.៨៧៦

១.១៤១.១៤៨

(៩២២.២៧២)

២១៨.៨៧៦

៨៨៣.៦០២

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៨១.៥៩៦

៣៤.១៣៧

១៧៥.៨៥៣

(១៤០.៤០៥)

២៥១.១៨១

២.៤៩៣.៧១៥

(២.២៤២.៥៣៤)

២៥១.១៨១

១.០១៤.០១៨

២៥១.១៨១

១២៨.៥២៥

-

(១៤៨.២៨៦)

២៣១.៤២០

២.៦២២.៣៧០

(២.៣៩០.៩៥០)

២៣១.៤២០

៩៣៤.២៤៣

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៨២.៥៣១

១៦៥.៨០០

-

(៧៨.២៥០)

២៧០.០៨១

៧៧៨.៦៤៦

(៥០៨.៥៦៥)

២៧០.០៨១

១.០៩០.៣១៧

២៧០.០៨១

២០៨.៣១០

-

(១១២.២១៨)

៣៦៦.១៧៣

៩៨៦.៩៥៦

(៦២០.៧៨៣)

៣៦៦.១៧៣

១.៤៧៨.២៤០

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៩៧.៤៨៣

១.២៦៣.៧៣២

(១.២៤៩.៥៩២)

-

២១១.៦២៣

២១១.៦២៣

-

២១១.៦២៣

៨៥៤.៣២១

២១១.៦២៣

១.៣៣៩.២៥៦

(១.០២៥.១០៣)

-

៥២៥.៧៧៦

៥២៥.៧៧៦

-

៥២៥.៧៧៦

២.១២២.៥៥៨

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១.៣១៨.១១៨

១.៥១៩.៥២២

-

(៦៦១.៦០៨)

២.១៧៦.០៣២

៩.២៩៧.៨៤៨

(៧.១២១.៨១៦)

២.១៧៦.០៣២

៨.៧៨៤.៦៤១

២.១៧៦.០៣២

១.៦៧៦.០៩១

-

(៨៨៣.៤៧២)

២.៩៦៨.៦៥១

១០.៩៧៤.០៦៩

(៨.០០៥.៤១៨)

២.៩៦៨.៦៥១

១១.៩៨៤.៤៤៤

ការក្រលម្អទ្រព្រយជួល សរុបបរិកា្ខ្ររការិយាល័យ បរិកា្ខ្ររកុំព្រយូទ័រ យានយន្ត
ទ្រព្រយសកម្មកំពុង

ដំណើរការ
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៩៧

១០.ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

៦២៩.៥៧៨

៥៣.៦២០

-

(២៨៩.៣៤៩)

៣៩៣.៨៤៩

៣.១៣៩.៥១៦

(២.៧៤៥.៦៦៧)

៣៩៣.៨៤៩

១.៥៨៩.៩៦៨

៣៩៣.៨៤៩

៣០៨.៦៦៨

(២៨១.៩២៦)

៤២០.៥៩១

៣.៤៤៨.០៥៦

(៣.០២៧.៤៦៥)

៤២០.៥៩១

១.៦៩៧.៩២៦

៦២៩.៥៧៨

-

៥៣.៦២០

(២៨៩.៣៤៩)

៣៩៣.៨៤៩

៣.១៣៩.៥១៦

(២.៧៤៥.៦៦៧)

៣៩៣.៨៤៩

១.៥៨៩.៩៦៨

៣៩៣.៨៤៩

៣០៨.៦៦៨

(២៨១.៩២៦)

៤២០.៥៩១

៣.៤៤៨.០៥៦

(៣.០២៧.៤៦៥)

៤២០.៥៩១

១.៦៩៧.៩២៦

-

៥៣.៦២០

(៥៣.៦២០)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រ្រ

ការទិញបន្ថ្រម

ការផ្ទ្ររចូល/(ច្រញ)

រំលស់

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រ្រ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

ថ្ល្រដើម

រំលស់បង្គរ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធសមមូលជាពាន់រៀល

ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រ្រ

ការទិញបន្ថ្រម

រំលស់

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រ្រ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ថ្ល្រដើម

រំលស់បង្គរ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធ

តម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធសមមូលជាពាន់រៀល

ដើមទុន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណ្រញរក្រសាទុក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១១.ពន្ធពន្រយារព្រទ្រយសកម្ម

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១.២៧៤.៩២២

១.២៧៤.៩២២

 ពាន់រៀល

៥.១៤៦.៨៦០

៥.១៤៦.៨៦០

ពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្ម

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១.៣៥៤.៤៩៩

១.៣៥៤.៤៩៩

 ពាន់រៀល

៥.៤៦៨.១១២

៥.៤៦៨.១១២

២០១៧ ២០១៦



១២.ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្រស្រងៗ

១៣.ប្រ្រក់បញ្ជើរបស់អតិថិជន

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥៨១.១៥៣

៦៩៣.៧៦៩

១.២៧៤.៩២២

 ពាន់រៀល

២.៣៥៣.៦៧០

២.៧៩៣.១៩០

៥.១៤៦.៨៦០

គិតត្រឹមថ្ង្រទី០១ខ្រមករា

ឥណទាននៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១.២៧៤.៩២២

៧៩.៥៧៧

១.៣៥៤.៤៩៩

 ពាន់រៀល

៥.១៤៦.៨៦០

៣២១.២៥២

៥.៤៦៨.១១២

២០១៧ ២០១៦

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣១.៧៦៥.១២៨

៤.៩២៥.៤២៤

៣៦.៦៩០.៥៥២

 ពាន់រៀល

១២៨.២៣៥.៨២២

១៩.៨៨៣.៩៣៦

១៤៨.១១៩.៧៥៨

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីចរន្ត

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១០.៧៦៤.៣០៩

៧.៦២១.៧៣៥

១៨.៣៨៦.០៤៤

 ពាន់រៀល

៤៣.៤៥៥.៥១៥

៣០.៧៦៨.៩៤៥

៧៤.២២៤.៤៦០

២០១៧ ២០១៦

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៨៥.៣៩៧.៤២០

១៣៣.០៣៥.៩១៤

៣៤.០៣០.០៤៨

៣៥២.៤៦៣.៣៨២

 ពាន់រៀល

៧៤៨.៤៤៩.៣៨៥

៥៣៧.០៦៥.៩៨៤

១៣៧.៣៧៩.៣០៤

១.៤២២.៨៩៤.៦៧៣

គណនីចរន្ត

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីសន្រសំ

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២១៤.៦២៧.៣៤២

២៨១.១៦៩.១៦៩

៤៥.៩៥២.៤៦៦

៥៤១.៧៤៨.៩៧៧

 ពាន់រៀល

៨៦៦.៤៥០.៥៨០

១.១៣៥.០៧៩.៩៣៥

១៨៥.៥១០.១០៥

២.១៨៧.០៤០.៦២០

២០១៧ ២០១៦

 បម្រ្របម្រួលសរុបនៅក្នុងគណនីពន្ធពន្រយារមានដូចខាងក្រ្រម៖

 ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់គឺជាប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលមានរយៈព្រលខ្លីដ្រលមានកាលកំណត់សងតិចជាង១២ខ្រ។ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់មានអត្រ្រការប្រ្រក់ពី០,៥០%ទៅ៤,៥០%ក្នងុមួយឆ្ន្រំ(២០១៦៖០,៥០%

ទៅ៤,៥០%)។

 គណនីចរន្តជាគណនីមិនមានការប្រ្រក់ចំពោះអតិថិជនធម្មតានិងមានការប្រ្រក់ចំពោះអតិថិជនពិស្រស។ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់គឺជាប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលមានរយៈព្រលខ្លីដ្រលមានកាលកំណត់សងតិចជាង១២ខ្រ។

 បម្រ្របម្រួលពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្មមានដូចខាងក្រ្រម៖

គិតត្រឹមថ្ង្រទី០១ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៧

ឥណទាននៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

សមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៤៧៨.១០៣

៤០.២៧៧

៥១៨.៣៨០

២.០៩២.៧០០

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៧៨.៥០៧

២៧.១០៩

១០៥.៦១៦

៤២៦.៣៧២

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៩០.៣០៣

(១៩៨.១១៩)

(១០៧.៨១៦)

(៤៣៥.២៥៤)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៩.៤៦០

១៣.៧៨៩

៣៣.២៤៩

១៣៤.២២៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៦០៨.២៤៦

១៩៦.៥២១

៨០៤.៧៦៧

៣.២៤៨.៨៤៤

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣០៣

-

៣០៣

១.២២៤

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១.២៧៤.៩២២

៧៩.៥៧៧

១.៣៥៤.៤៩៩

៥.៤៦៨.១១២

រំលស់ពន្លឿន
មូលនិធិសោធន

និវត្តន៍

ខាតពីការប្តូររូបិយ
ប័ណ្ណដ្រលមិនទាន់

ទទួលសា្គ្រល់

បង្គរប្រ្រក់រងា្វ្រន់នឹង
ត្រូវបង់លើសពី

៦០ថ្ង្រ

សំវិធានធន
ជាក់លាក់៣%

សំវិធានធនទូទៅ
១%

សរុប
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៩៨
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៩៩

 គណនីប្រ្រក់សន្រសំគណនីប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់និងគណនីចរន្តទទួលបានការប្រ្រក់ប្រចំាឆ្ន្រំដូច

ខាងក្រ្រម៖
 គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានចំនួន៦២,៥លានភាគហ៊ុន

(៣១ធ្នូ២០១៦៖៥០លានភាគហុ៊ន)ដ្រលមានតម្ល្រចារិក១ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នងុមួយភាគហុ៊ន។ភាគហុ៊ន

ទាំងអស់ត្រូវបានបង់គ្រប់ចំនួនទាំងស្រុង។

(*)គណនីចរន្តរបស់អតិថិជនពិស្រសនិងអតិថិជនជាក្រុមហ៊ុនគឺជាគណនីដ្រលមានការប្រ្រក់។

 នៅថ្ង្រទី៣០ខ្រកក្កដាឆ្ន្រំ២០១៥ធនាគារបានចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចសន្រយាអនុបំណុលជាមួយនឹង

CIMB Bank Berhadដ្រលមា្ច្រស់ភាគហុ៊និកនិងបានខ្ចបី្រ្រក់ចំនួន៧លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលមានកាល

កំណត់រយៈព្រល១០ឆ្ន្រ។ំអនុបំណុលនឹងត្រវូសងវិញនៅតាមកាលកំណត់និងមានអត្រ្រការប្រ្រក់៣%ក្នងុ

មួយឆ្ន្រំ។

 នៅថ្ង្រទី២៨ខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៥អនុបំណុលត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាក្នុងគោល

បំណងន្រការគណនាដើមទុនប្រភ្រទទី២។

 ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគច្រើនគឺថ្ល្រជួសជុលការិយាល័យនិងប្រ្រក់តម្កល់របស់អ្នកសាងសង់។

ទឹកប្រ្រក់ន្រះត្រូវទូទាត់សងក្នុងរយៈព្រលតិចជា១២ខ្រ។

(*)មូលប្របទានបត្ររបស់ធនាគារនិងគណនីត្រវូទទួលផ្រស្រងៗគឺជាមូលប្របទានផត់ទាត់ដ្រលនៅមិនទាន់ទូទាត់ហើយដ្រលត្រវូ

 ទូទាត់នៅនាយកដា្ឋ្រនផត់ទាត់របស់ធនាគារកណ្ត្រលបនា្ទ្រប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទតារាងតុល្រយការ។

(**)ប្រតិបត្តកិារផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញដ្រលនៅមិនទាន់ទូទាត់គឺជាសាច់ប្រ្រក់ផ្ទ្ររច្រញដ្រលត្រវូទូទាត់បនា្ទ្រប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទតារាងតុល្រយ

ការជាមួយធនាគារជាដ្រគូ។

(***)សមតុល្រយន្រះបានពីក្រមុហុ៊នម្រក្នងុគោលបំណងបន្ថ្រមដើមទុន។ធនាគារកណ្ត្រលបានអនុម័តឲ្រយបន្ថ្រមដើមទុននៅថ្ង្រទី១៩

ខ្រមករាឆ្ន្រ២ំ០១៨។លើកល្រងត្រមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រវូបង់បំណុលផ្រស្រងៗទំាងអស់ត្រវូបានរំពឹងថនឹងត្រវូទូទាត់សង

ក្នុងរយៈព្រលតិចជាង១ឆ្ន្រំ។

១,៥០%ទៅ៤,០០%

០,៥០%ទៅ១,៥០%

១,០០%ទៅ១,៧៥%

១,២០%ទៅ៥,៥០%

០,៥០%ទៅ១,៥០%

០,០០%ទៅ១,៧៥%

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីសន្រសំ

គណនីចរន្ត

២០១៧ ២០១៦

១៤.អនុបំណុល

១៧.ដើមទុន

១៨.ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ

១៩.ចំណូលកម្រ្រស្រវានិងជើងសា

១៥.ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

១៦.បំណុលផ្រស្រងៗ

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៧.០០០.០០០

៧.០០០.០០០

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៧.០០០.០០០

៧.០០០.០០០

 ពាន់រៀល

២៨.២៥៩.០០០

២៨.២៥៩.០០០

 ពាន់រៀល

២៨.២៥៩.០០០

២៨.២៥៩.០០០

CIMB BANK BERHAD

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៣.៤៤៥.០៩៨

៩.៣៣២.៩០៧

៦.២០០.០០០

៣.១៩៤.៩៥៩

១.១៦៦.០០០

១០៧.០៣៦

១.០៥៦.១៥៥

១.០៥៣.៩៧៦

២៥.៥៥៦.១៣១

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៦.២៣១.២៩២

១.៣៤៨.៦២៣

-

២.៧៨៨.៨៨១

៩៤០.០០០

១៤០.១៧៨

៧៨៥.០៧៣

១.០៤១.៩៤៧

១៣.២៧៥.៩៩៤

 ពាន់រៀល

១៣.៩០៧.៨៦១

៣៧.៦៧៦.៩៤៦

២៥.០២៩.៤០០

១២.៨៩៨.០៤៩

៤.៧០៧.១៤២

៤៣២.១០៤

៤.២៦៣.៦៩៨

៤.២៥៤.៩០១

១០៣.១៧០.១០១

 ពាន់រៀល

២៥.១៥៥.៧២៦

៥.៤៤៤.៣៩១

-

១១.២៥៨.៧១៣

៣.៧៩៤.៧៨០

៥៦៥.៨៩៩

៣.១៦៩.៣៤០

៤.២០៦.៣៣៩

៥៣.៥៩៥.១៨៨

មូលប្របទានបត្ររបស់ធនាគារ

និងគណនីត្រូវទទួលផ្រស្រងៗ(*)

ប្រតិបត្តិការផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញដ្រលនៅមិនទាន់

ទូទាត់(**)

សមតុល្រយសម្រ្រប់បន្ថ្រមដើមទុន

បង្គរការប្រ្រក់ត្រូវបង់

បង្គរប្រ្រក់រងា្វ្រន់ត្រូវបង់

បង្គរពន្ធត្រូវបង់

មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រូវបង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

២០១៧ ២០១៦

 ពាន់រៀល

៨៩.០០៥.៥២៣

១.៥០៥.១៣៩

៧៣៩.០៧០

៩១.២៤៩.៧៣២

(៣០.៦៦៤.៧២២)

(៣.០៧៥.៧៧៤)

(៥៩៩.៧១២)

(៣៤.៣៤០.២០៨)

៥៦.៩០៩.៥២៤

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២៦.៣២៩.២១១

៨១០.១៧០

២៤៤.៨៤១

២៧.៣៨៤.២២២

(៧.៦៨៨.១០៦)

(១.៤៦២.៥១៤)

(២៣២.៨៣៣)

(៩.៣៨៣.៤៥៣)

១៨.០០០.៧៦៩

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២២.០៤៧.៤៤២

៣៧២.៨៣៦

១៨៣.០៧៤

២២.៦០៣.៣៥២

(៧.៥៩៥.៩១៨)

(៧៦១.៨៩៦)

(១៤៨.៥៥៤)

(៨.៥០៦.៣៦៨)

១៤.០៩៦.៩៨៤

 ពាន់រៀល

១០៦.២៩១.០២៥

៣.២៧០.៦៥៦

៩៨៨.៤២៣

១១០.៥៥០.១០៤

(៣១.០៣៦.៨៨៤)

(៥.៩០៤.១៦៩)

(៩៣៩.៩៤៧)

(៣៧.៨៨១.០០០)

៧២.៦៦៩.១០៤

ចំណូលការប្រ្រក់៖

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារកណ្ត្រល

និងធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានបុគ្គលិក

ចំណូលការប្រ្រក់សរុប

ចំណយការប្រ្រក់៖

ប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីចរន្ត(*)

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

ចំណយការប្រ្រក់សរុប

ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៥០.០០០.០០០

១២.៥០០.០០០

-

៦២.៥០០.០០០

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៥០.០០០.០០០

-

-

៥០.០០០.០០០

 ពាន់រៀល

២០១.៨៥០.០០០

៥០.៤៦២.៥០០

-

២៥២.៣១២.៥០០

 ពាន់រៀល

២០២.៥០០.០០០

-

(៦៥០.០០០)

២០១.៨៥០.០០០

សមតុល្រយដើមគ្រ្រ

ដើមទុនបន្ថ្រម

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សមតុល្រយចុងគ្រ្រ

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១.២១៥.៧០០

៧៥៥.៦៦៥

៨៤៨.៨៦៥

៣២៣.៩៣៧

១.៣៩៦.៧៤៤

៤.៥៤០.៩១១

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១.៣២៥.៤៦៥

៩០១.៤៦១

៤៣៦.៦៧៨

២៨៧.៥៥៣

៧៨៣.៩៩៤

៣.៧៣៥.១៥១

 ពាន់រៀល

៤.៩០៧.៧៨១

៣.០៥០.៦២០

៣.៤២៦.៨៦៨

១.៣០៧.៧៣៤

៥.៦៣៨.៦៥៥

១៨.៣៣១.៦៥៨

 ពាន់រៀល

៥.៣៥០.៩០២

៣.៦៣៩.១៩៨

១.៧៦២.៨៦៩

១.១៦០.៨៥១

៣.១៦៤.៩៨៥

១៥.០៧៨.៨០៥

កម្រ្របានមកពីការផ្ទ្ររប្រ្រក់

កម្រ្រហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម

កម្រ្របានមកពីស្រវាឥណទាន

កម្រ្រកិច្ចសន្រយាឥណទាន

កម្រ្រនិងជើងសាលើស្រវាផ្រស្រងៗ

២០១៧ ២០១៦



 ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលបានគណនាតាមអត្រ្រពន្ធ២០%លើចំនួនពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ត្រូវបានបងា្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលដូចខាងក្រ្រម៖

២០.ចំណយផ្ន្រកបុគ្គលិក

២១.ចំណយរំលស់ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររនិងរំលស់ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

២២.ចំណយទូទៅនិងចំណយរដ្ឋបាល

២៣.ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៣.៩៩៥.៨១៩

១.១៩៩.៦៩៣

៤៣១.៥១៦

៥.៦២៧.០២៨

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៣.២៣៣.៦៧១

៩៤០.០០០

៤០៣.៥៣៥

៤.៥៧៧.២០៦

 ពាន់រៀល

១៦.១៣១.១២១

៤.៨៤៣.១៦១

១.៧៤២.០៣០

២២.៧១៦.៣១២

 ពាន់រៀល

១៣.០៥៤.៣៣០

៣.៧៩៤.៧៨០

១.៦២៩.០៧១

១៨.៤៧៨.១៨១

ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍និងប្រ្រក់ឈ្នួល

ប្រ្រក់រងា្វ្រន់និងប្រ្រក់លើកទឹកចិត្ត

អត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១.១៣៥.៤៤៣

៥២៣.៤១១

៤៤៥.២៩៣



៣៥៨.៦៦៩

២៩០.២១៤

២៧៦.៨២៣

២៧០.៨៤៦

២៥៥.១៤២

១៩១.៣១០

១៧៦.៦១៧

១២៩.៦២៤

១០៤.១០៨

៣.៧១៩

៧៣.៨៩៣

៤.២៣៥.១១២

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១.០១៥.២៤៩

៤៥១.០៧១

៤៨០.៣១៩



២៧១.៥៩១

២៧៩.០៤៣

២៥២.៧៦១

២៥៩.៣៨៣

២៣៥.៦៥៧

១៣៣.១០៦

២១០.៩៤១

៩៩.៨២២

១២២.៦២៨

៨៨.១២៦

៣៤៨.៦៣៩

៤.២៤៨.៣៣៦

 ពាន់រៀល

៤.៥៨៣.៧៨៣

២.១១៣.០១០

១.៧៩៧.៦៤៨



១.៤៤៧.៩៤៧

១.១៧១.៥៩៤

១.១១៧.៥៣៤

១.០៩៣.៤០៥

១.០៣០.០០៨

៧៧២.៣១៨

៧១៣.០០៣

៥២៣.២៩២

៤២០.២៨៤

១៥.០១៤

២៩៨.៣០៧

១៧.០៩៧.១៤៧

 ពាន់រៀល

៤.០៩៨.៥៦០

១.៨២០.៩៧៤

១.៩៣៩.០៤៨



១.០៩៦.៤១៣

១.១២៦.៤៩៧

១.០២០.៣៩៦

១.០៤៧.១២៩

៩៥១.៣៤៧

៥៣៧.៣៤៩

៨៥១.៥៦៩

៤០២.៩៨១

៤៩៥.០៤៩

៣៥៥.៧៦៥

១.៤០៧.៤៥៥

១៧.១៥០.៥៣២

ចំណយការជួល

ចំណយជួសជុលនិងថ្រទាំ

ចំណយស្រវាធនាគារ

ចំណយផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម 

និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ចំណយសន្តិសុខ

ចំណយកម្រ្រអាជា្ញ្រប័ណ្ណ

ចំណយទំនាក់ទំនង

ចំណយទឹក-ភ្លើង

ចំណយសមា្ភ្ររការិយាល័យ

សោហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងការសា្ន្រក់នៅ

អត្ថប្រយោជន៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

កម្រ្រផ្ន្រកច្របាប់និងវិជា្ជ្រជីវៈ

ចំណយហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម

ចំណយផ្រស្រងៗ

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៨៨៣.៤៧២

២៨១.៩២៦

១.១៦៥.៣៩៨

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៦៦១.៦០៨

២៨៩.៣៤៩

៩៥០.៩៥៧

 ពាន់រៀល

៣.៥៦៦.៥៧៧

១.១៣៨.១៣៥

៤.៧០៤.៧១២

 ពាន់រៀល

២.៦៧០.៩១១

១.១៦៨.១០២

៣.៨៣៩.០១៣

ចំណយរំលស់ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ
(កំណត់សមា្គ្រល់៩)

ចំណយរំលស់ទ្រព្រយសកម្មអរូបី
(កំណត់សមា្គ្រល់១០)

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២.១១១.២១៤

៨១.៤៤៥

(៧៩.៥៧៧)

២.១១៣.០៨២

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២.៣៥៣.៦៦០

-

(៦៩៣.៧៦៩)

១.៦៥៩.៨៩១

 ពាន់រៀល

៨.៥២២.៩៧១

៣២៨.៧៩៣

(៣២១.២៥២)

៨.៥៣០.៥១២

 ពាន់រៀល

៩.៥០១.៧២៥

-

(២.៨០០.៧៤៥)

៦.៧០០.៩៨០

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ

និយ័តកម្មពន្ធក្នុងឆ្ន្រំមុន

កំណើនពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្ម

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៩.៩៤៣.៤៦២



១.៩៨៨.៦៩២

៤២.៩៤៥

៨១.៤៤៥

២.១១៣.០៨២

២.១១៣.០៨២

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៨.០២៩.៩៩៤



១.៦០៥.៩៩៩

៥៣.៨៩២

-

១.៦៥៩.៨៩១

១.៦៥៩.៨៩១

 ពាន់រៀល

៤០.១៤១.៧៥៦

៨.០២៨.៣៥០

១៧៣.៣៦៩

៣២៨.៧៩៣

៨.៥៣០.៥១២

៨.៥៣០.៥១២

 ពាន់រៀល

៣២.៤១៧.០៨៦



៦.៤៨៣.៤១៧

២១៧.៥៦៣

-

៦.៧០០.៩៨០

៦.៧០០.៩៨០

ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញគណនា

តាមអត្រ្រ២០%

ផលប៉ះពាល់ពន្ធទាក់ទិននឹង៖

ចំណយដ្រលមិនអាចកាត់កង

តាមច្របាប់ពន្ធ

និយ័តកម្មពន្ធក្នុងឆ្ន្រំមុន

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញតាមអត្រ្រ២០%

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

២០១៧ ២០១៦

ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

២៤.សាច់ប្រ្រក់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងប្រតិបត្តិការ

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៩.៩៤៣.៤៦២

១.៥៤៤.៩៩៨

៨៨៣.៤៧២

២៨១.៩២៦

-

(១៧.៥៩៣.៤៩៤)

(៤.៩៣៩.៦៣៦)

(២១.៩៤៣.៦៩៨)

(៧២០.០០០)

(៩៨.៧២០.២៣៤)

(២២៥.៩១២)

(១៨.៣០៤.៥០៨)

១៨៩.២៨៥.៥៩៥

២១.៣៣៣

១៩៣.៥៧៦

១១.៨៣៨.៣១៨

៥៦.៤៨៤.៨៣៤

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៨.០២៩.៩៩៤

៥៤៨.៦៩៥

៦៦១.៦០៨

២៨៩.៣៤៩

(៥០០)

(១៤.០៩៦.៩៨៤)

(៤.៥៦៧.៨៣៨)

(៦.៥៨៣.៤៤៣)

(៣.០០០.០០០)

(៣៧.៨៧៩.២៨៩)

(៤៦៩.១៨៥)

(៤២.៥១០.៤១៥)

៦៦.៣៩៩.២៥១

៦.៦១៩

២៧.០៧៩

២.៤២០.៥១៦

(២៦.១៥៦.៧០៥)

 ពាន់រៀល

៤០.១៤១.៧៥៦

៦.២៣៧.១៥៧

៣.៥៦៦.៥៧៧

១.១៣៨.១៣៥

-

(៧១.០២៤.៩៣៥)

(១៩.៩៤១.៣១០)

(៨៨.៥៨៦.៧០៩)

(២.៩០៦.៦៤០)

(៣៩៨.៥៣៣.៥៨៥)

(៩១២.០០៧)

(៧៣.៨៩៥.២៩៩)

៧៦៤.១៤៥.៩៤៧

៨៦.១២១

៧៨១.៤៦៦

៤៧.៧៩១.២៩០

២២៨.០២៩.២៧៤

 ពាន់រៀល

៣២.៤១៧.០៨៦

២.២១៥.០៨២

២.៦៧០.៩១១

១.១៦៨.១០២

(២.០១៩)

(៥៦.៩០៩.៥២៤)

(១៨.៤៤០.៣៦២)

(២៦.៥៧៧.៣៥៩)

(១២.១១១.០០០)

(១៥២.៩១៨.៦៩០)

(១.៨៩៤.១០០)

(១៧១.៦១៤.៥៤៥)

២៦៨.០៥៣.៧៧៦

២៦.៧២១

១០៩.៣១៨

៩.៧៧១.៦២៣

(១០៥.៥៩៤.៦១៨)

ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

និយ័តកម្ម៖

សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់

(កំណត់សមា្គ្រល់៦ក)

រំលស់ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ

(កំណត់សមា្គ្រល់៩)

រំលស់ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

(កំណត់សមា្គ្រល់១០)

ចំណ្រញពីការលក់ទ្រព្រយសម្របត្តិ

និងបរិកា្ខ្ររ

ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ

ខាតប្រតិបត្តិការមុនបម្រ្របម្រួលទ្រព្រយ

សកម្មនិងបំណុលប្រតិបត្តិការ

បម្រ្របម្រួលទ្រព្រយសកម្ម

និងបំណុលប្រតិបត្តិការ

ប្រ្រក់បម្រុងនៅធនាគារកណ្ត្រល

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្រស្រងៗ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារពីក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

សាច់ប្រ្រក់បានពី/(ប្រើប្រ្រស់ក្នុង)

ប្រតិបត្តិការ

២០១៧ ២០១៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១០០



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១០១

CIMB Group Holdings Berhad

CIMB Bank Berhad

ក្រុមហ៊ុនភាគីពាក់ព័ន្ធ

បុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

ក្រុមហ៊ុនម្រធំ

ក្រុមហ៊ុនម្រផ្ទ្រល់

សា្ថ្រប័នដ្រលនៅក្រ្រមក្រុមហ៊ុនម្រធំត្រមួយ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារដ្រលមានសិទ្ធិ

ធ្វើការសម្រ្រចចិត្តសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត

របស់ធនាគារនិងបុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់(រួមទំាងសមាជិក

គ្រួសារជិតដិតរបស់ពួកគ្រផងដ្ររ)។

ទំនាក់ទំនងភាគីពាក់ព័ន្ធ

២៥.សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល ២៧.ប្រតិបត្តិការនិងសមតុល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ

២៦.កិច្ចសន្រយានិងបំណុលយថហ្រតុ

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១៧.៩០៤.៤០២

៧៤.៧៥៣.៥៧០

៤០.០០០.០០០

៥.៤៧១.១៣៦

៥០.៩០៦.៨២១

១៨៩.០៣៥.៩២៩

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១៨.៤១៦.៦៧៤

២៧.៦២២.៧៤១

២០.០០០.០០០

៣.២២១.៦៥៣

៣៨.៨៧៧.១១៦

១០៨.១៣៨.១៨៤

 ពាន់រៀល

៧២.២៨០.០៧១

៣០១.៧៨០.១៦២

១៦១.៤៨០.០០០

២២.០៨៦.៩៧៦

២០៥.៥១០.៨៣៦

៧៦៣.១៣៨.០៤៥

 ពាន់រៀល

៧៤.៣៤៨.១១៣

១១១.៥១៣.០០៥

៨០.៧៤០.០០០

១៣.០០៥.៨១៣

១៥៦.៩៤៦.៩១៧

៤៣៦.៥៥៣.៨៤៨

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល៖

(កំណត់សមា្គ្រល់៤)

គណនីចរន្ត

មូលបត្រអាចជួរដូរបាន(មិនដាក់បញ្ច្រ)ំ

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារ

ផ្រស្រងៗ៖(កំណត់សមា្គ្រល់៥)

ប្រ្រក់បញ្ញើ

គណនីចរន្ត

២០១៧ ២០១៦

 គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារមានចំនួនទឹកប្រ្រក់ក្នងុកិច្ចសន្រយាន្រឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រ

តារាងតុល្រយការដ្រលត្រូវផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនដូចខាងក្រ្រម៖

 ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារមានដូចខាងក្រ្រម៖

 គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារមានកចិ្ចសន្រយាភតិសន្រយាដ្រលមិនអាចលុបចោលបានទាក់ទិន

នឹងភតិសន្រយាលើការជួលអគារ។

 ចំណយភតិសន្រយាអប្របបរមាសរុបដ្រលត្រវូបង់បន្ថ្រមក្នងុរយៈព្រលន្រកិច្ចសន្រយាមានដូចខាងក្រ្រម៖

(ក)  កិច្ចសន្រយាពន្រយារឥណទាន

(ក) ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនង

(ខ) សមត៊ល្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ

(ខ) កិច្ចសន្រយាភតិសន្រយាប្រតិបត្តិ

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៩៨.៧៧៦.៥២៨

៣៣.៦៧៨.៤៤៤

១២.៣២២.៤៥៣

១៤៤.៧៧៧.៤២៥

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៩១.០១៤.៥៨១

២៧.៨៨៣.២៩០



៧.៣៨០.៦៦១

១២៦.២៧៨.៥៣២

 ពាន់រៀល

៣៩៨.៧៦០.៨៤៤

១៣៥.៩៥៩.៨៧៨

៤៩.៧៤៥.៧៤៣

៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

 ពាន់រៀល

៣៦៧.៤២៥.៨៦៣

១១២.៥៦៤.៨៤២



២៩.៧៩៥.៧២៨

៥០៩.៧៨៦.៤៣៣

លិខិតធានាពីធនាគារ

ចំណ្រកឥណទានវិបារូបន៍

ដ្រលមិនបានប្រើប្រ្រស់

កិច្ចសន្រយាឥណទាន

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

២.៤៤១.២១៣

៣.៩០៩.៧៤០

២.៨៩១.៩៩៨

៩.២៤២.៩៥១

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១.២៣៨.៦១៣

៣.៦៩២.៤៨៧

២.៦១៩.០០៧

៧.៥៥០.១០៧

 ពាន់រៀល

៩.៨៥៥.១៧៧

១៥.៧៨៣.៦២០

១១.៦៧៤.៩៩៦

៣៧.៣១៣.៧៩៣

 ពាន់រៀល

៥.០០០.២៨១

១៤.៩០៦.៥៧០

១០.៥៧២.៩៣១

៣០.៤៧៩.៧៨២

មិនលើសពី១ឆ្ន្រំ

លើសពី១ឆ្ន្រំត្រមិនលើសពី៥ឆ្ន្រំ

លើសពី៥ឆ្ន្រំ

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

-

៣៨៥.០៥១

៩.៩៨៣

-

៩.៩៨៣

៧.០០០.០០០

៦៨.៤៦៦

៧.០៦៨.៤៦៦

១៥.៣១១.៣០៦

១.៣៧៦.០១៦

១៦.៦៨៧.៣២២

១.០៨៨.៦០៩

១.១៦៣

១.០៨៩.៧៧២

៥៧.៦៩៥

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៤០.១៤៥

៤៨៩.៩២១

១១០.០៣០

២៦.៨៦៨

១៣៦.៨៩៨

៧.០០០.០០០

៦៨.៤៦៦

៧.០៦៨.៤៦៦

១៨.៤០៤.៥៧៤

-

១៨.៤០៤.៥៧៤

១.១៧៣.៣៣៨

២.៤៧៦

១.១៧៥.៨១៤

៣៨.៨៨៣

 ពាន់រៀល

-

១.៥៥៤.៤៥១

៤០.៣០១

-

៤០.៣០១

២៨.២៥៩.០០០

២៧៦.៣៩៦

២៨.៥៣៥.៣៩៦

៦១.៨១១.៧៤២

៥.៥៥៤.៩៧៧

៦៧.៣៦៦.៧១៩

៤.៣៩៤.៧១៥

៤.៦៩៥

៤.៣៩៩.៤១០

២៣២.៩១៥

 ពាន់រៀល

១៦២.០៦៥

១.៩៧៧.៨១១

៤៤៤.១៩១

១០៨.៤៦៦

៥៥២.៦៥៧

២៨.២៥៩.០០០

២៧៦.៣៩៧

២៨.៥៣៥.៣៩៧

៧៤.២៩៩.២៦៥

-

៧៤.២៩៩.២៦៥

៤.៧៣៦.៧៦៦

៩.៩៩៦

៤.៧៤៦.៧៦២

១៥៦.៩៧១

ទឹកប្រ្រក់ដ្រលធនាគារជំពាក់៖

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនម្រផ្ទ្រល់

(កំណត់សមា្គ្រល់៧)

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

(កំណត់សមា្គ្រល់១៣)

ប្រ្រក់បញ្ញើធនាគារ

(កំណត់សមា្គ្រល់១២)

ក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ការប្រ្រក់បង្គរបានបង់

ក្រុមហ៊ុនម្រផ្ទ្រល់

អនុបំណុល(កំណត់សមា្គ្រល់១៤)

ការប្រ្រក់បង្គរបានបង់

ទឹកប្រ្រក់ដ្រលជំពាក់ធនាគារ៖

ប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្រស្រងៗ

(កំណត់សមា្គ្រល់៥)

ក្រុមហ៊ុនម្រផ្ទ្រល់

ក្រុមហ៊ុនញាតិសម្ពន្ធ័

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

(កំណត់សមា្គ្រល់៦)

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានសម្ពន្ធ័ញាតិ

ការប្រ្រក់បង្គរទទួលបាន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

(កំណត់សមា្គ្រល់៧)

២០១៧ ២០១៦



២៨.ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

 សកម្មភាពរបស់ធនាគារប្រឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗមួយចំនួនដូចជាហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យទីផ្រសារ(រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រសនិងហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់)ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់

ងាយស្រួលនិងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។ការទទួលយកហានិភ័យគឺជាសកម្មភាពចម្របងរបស់អាជីវកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុហើយហានិភ័យប្រតិបត្តកិារគឺជាផលវិបាកដ្រលមិនអាចជៀសវាងបានក្នងុដំណើរការអាជីវកម្ម។

ធនាគារមិនប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្រសន្ទ(derivative financial instrument)ដើម្របីគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននោះទ្រ។

 (*)សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រលមិនរួមបញ្ចលូប្រ្រក់តម្កល់ធានាលើដើមទុននិងប្រ្រក់បម្រងុកាតព្វកិច្ចដ្រលមិនម្រនជាទ្រព្រយ

សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

 ធនាគារប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទានដ្រលជាហានិភ័យកើតឡើងដោយភាគីដ្រគូរបស់ធនាគារ

នឹងធ្វើឲ្រយមានការខាតបង់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដល់ធនាគារដោយសារការខកខានក្នុងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចសង

បំណុលតាមកិច្ចសន្រយា។ហានិភ័យឥណទានគឺជាហានិភ័យដ្រលសំខាន់ជាងគ្របំផុតក្នងុអាជីវកម្មធនាគារ។

ហានិភ័យឥណទានភាគច្រើនកើតមកពីការផ្ដល់ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន។ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថកុ្រ្រខ្ទង់តារាង

តុល្រយការក៏មានហានិភ័យឥណទានដ្ររដូចជាកិច្ចសន្រយាឥណទានជាដើម។ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកមា្ម្រធិការឥណទានរបស់ធនាគារ។

 ហានិភ័យឥណទានត្រវូបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈការវិភាគជាប្រចំាទៅលើលទ្ធភាពរបស់អ្នកខ្ចបី្រ្រក់និងអ្នក

ខ្ចីប្រ្រក់ដ្រលមានសកា្ត្រនុពលក្នុងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចសងការប្រ្រក់និងប្រ្រក់ដើម។ហានិភ័យឥណទានក៏

ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈការទទួលវត្ថុបញ្ច្រំនិងការធានាជាបុគ្គល។

(គ) ប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ  ធនាគារមានទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រ្រម៖

(ឃ) លភការគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១២៩.៦២៤

៩.៨៦៤

៣១៣.៨១៦

៤៥៣.៣០៤

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៩៩.៨២២

៩.៥៧០

២៩២.០៣០

៤០១.៤២២

 ពាន់រៀល

៥២៣.២៩២

៣៩.៨២១

១.២៦៦.៨៧៥

១.៨២៩.៩៨៨

 ពាន់រៀល

៤០២.៩៨១

៣៨.៦៣៤

២៦២.៩៦៦

៧០៤.៥៨១

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

អត្ថប្រយោជន៍វិភាគទានមានកំណត់

ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈព្រលខ្លី

២០១៧ ២០១៦

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៥.០៨៦

៣៦.៨៤៥

២៣៩.៤០០

២៨១.៣៣១

៣៥.៥០១

៣១.៨៥០

៦៧.៣៥១

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៨.៨៣៥

២៣.៩៨៥

២៤០.០៥៦

២៧២.៨៧៦

៤១.៥៤៦

៤២.៥១៩

៨៤.០៦៥

 ពាន់រៀល

២០.៥៣២

១៤៨.៧៤៤

៩៦៦.៤៥៨

១.១៣៥.៧៣៤

១៤៣.៣១៨

១២៨.៥៧៨

២៧១.៨៩៦

 ពាន់រៀល

៣៥.៦៦៧

៩៦.៨២៧

៩៦៩.១០៦

១.១០១.៦០០

១៦៧.៧២១

១៧១.៦៤៩

៣៣៩.៣៧០

ចំណយ៖

ចំណយការប្រ្រក់បានបង់/ត្រវូបង់លើប្រ្រក់

បញ្ញើរបស់គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

ចំណយការប្រ្រក់បានបង់/ត្រូវបង់លើ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ក្រុមហ៊ុនញាតិសម្ពន្ធ័

ចំណយការប្រ្រក់បានបង់/ត្រូវបង់លើអនុ

បំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនម្រផ្ទ្រល់

ចំណូល៖

ចំណូលការប្រ្រក់បានទទួលពីប្រ្រក់បញ្ញើ

នៅក្រមុហុ៊នម្រនិងក្រមុហុ៊នពាក់ព័ន្ធនានា

ចំណូលការប្រ្រក់បានទទួលពីឥណទាន

និងបុរ្រប្រទានទៅឲ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៧ ២០១៦

២៨.១.ហានិភ័យឥណទាន
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 ធនាគារបានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យឥណទានស្នលូ(Core Credit Risk Policy)ដ្រលត្រវូបាន

រៀបចំឡើងដើម្របីអភិបាលនូវរាល់សកម្មភាពក្នងុការធានារ៉ា្រប់រងហានិភ័យ។ការបន្តឥណទានត្រវូបានអភិបាល

ដោយកម្មវិធីឥណទានដ្រលបានរៀបចំគម្រ្រងសម្រ្រប់ផលិតផលឬសំពៀតឥណទានពិស្រសរាប់ទាំង

ទីផ្រសារគោលដៅកាលកំណត់និងលក្ខខណ្ឌឯកសារសំអាងនិងនីតិវិធីនៅក្រ្រមផលិតផលឥណទានដ្រល

នឹងត្រូវវាស់វ្រងនិងផ្តល់ឲ្រយ។

 ធនាគារក៏អះអាងផងដ្ររថខ្លួនមានការប្រងច្រកតួនាទីច្របាស់លាស់រវាងកាតព្វកិច្ចអ្នកលើកសំណើ

ឥណទាន(loan originators)អ្នកវាយតម្ល្រឥណទាន(evaluators)និងកម្រិតការអនុម័តឥណទាន

(approving authorities)។

(ក) ការវាស់វ្រងហានិភ័យឥណទាន

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១៧.៩០៤.៤០២

១១៨.៤៧៣.៥៧០

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៩៨៥

៥៩៤.៧០១.៨០៦

១៨.៣៨៦.០៤៤

៥៤១.៧៤៨.៩៧៧

៧.០០០.០០០

-

៨៥៦.១៨៧

១៧.០២៦.៩៤០

៥៨៥.០១៨.១៤៨

៩.៦៨៣.៦៥៨

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

១៨.៤១៦.៦៧៤

៥០.៦២២.៧៤១

៤២.០៩៨.៧៦៩

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

២.៧៥២.៩៨៣

៤១៥.៣៤៣.០១១

៣៦.៦៩០.៥៥២

៣៥២.៤៦៣.៣៨២

៧.០០០.០០០

៤០.១៤៥

៦២៦.៨៧០

១១.៤១០.៧៤៣

៤០៨.២៣១.៦៩២

៧.១១១.៣១៩

 ពាន់រៀល

៧២.២៨០.០៧១

៤៧៨.២៧៧.៨០២

២២៧.៥៩៧.៨១២

១.៦០៩.១០០.៥៥១

២៣២.៩១៥

១៣.៣២២.០៣៩

២.៤០០.៨១១.១៩០

៧៤.២២៤.៤៦០

២.១៨៧.០៤០.៦២០

២៨.២៥៩.០០០

-

៣.៤៥៦.៤២៧

៦៨.៧៣៧.៧៥៧

២.៣៦១.៧១៨.២៦៤

៣៩.០៩២.៩២៦

 ពាន់រៀល

៧៤.៣៤៨.១១៣

២០៤.៣៦៤.០០៥

១៦៩.៩៥២.៧៣០

១.២១៦.៨០៤.១២៤

១៥៦.៩៧១

១១.១១៣.៧៩២

១.៦៧៦.៧៣៩.៧៣

១៤៨.១១៩.៧៥៨

១.៤២២.៨៩៤.៦៧៣

២៨.២៥៩.០០០

១៦២.០៦៥

២.៥៣០.៦៧៤

៤៦.០៦៥.១៦៩

១.៦៤៨.០៣១.៣៣៩

២៨.៧០៨.៣៩៦

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(ឥណទាន

និងគណនីត្រូវទទួល)

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល(*)

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់

ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទកឹប្រ្រកត់្រូវទារពកី្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធញ័ាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ(បំណុលផ្រស្រងៗ

កត់ត្រ្រតាមរំលស់ថ្ល្រដើម)

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

២០១៧ ២០១៦
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(ខ) ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

(គ) គោលការណ៍សំវិធានធន និងការថយច៊ះតម្ល្រ

(ឃ)  ហានិភ័យឥណទានអតិបរមា ម៊នការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ច្រំ ឬម៊នការបង្កើនឥណទាន

(ង) ឥណទាន និងប៊រ្រប្រទាន

 ធនាគារគ្រប់គ្រងកម្រតិឥណទាននិងត្រតួពិនិត្រយការប្រមូលផ្តុហំានិភ័យឥណទាននៅព្រលដ្រលពួកគ្រ

រកឃើញជាពិស្រសទៅលើដ្រគូជាបុគ្គលនិងជាក្រុមព្រមទាំងវិស័យផ្រស្រងៗ។

 ធនាគាររៀបចំរចនាសម្ពន័្ធតាមកម្រតិហានិភ័យឥណទានដោយដាក់កម្រតិលើចំនួនទឹកប្រ្រក់ន្រហានិភ័យ

ដ្រលអាចទទួលយកបានទាក់ទងនឹងអ្នកខ្ចីឯកត្តជនឬអ្នកខ្ចីជាក្រុមនិងតាមវិស័យផ្រស្រងៗ។ហានិភ័យន្រះ

ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយតាមមូលដា្ឋ្រនរង្វិលហើយនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញប្រចាំឆ្ន្រំឬញឹកញាប់ជាងន្រះតាម

ការចំាបាច់។ការដាក់កំណត់លើកម្រតិហានិភ័យឥណទានតាមផលិតផលនិងតាមវិស័យអាជីវកម្មត្រវូបាន

អនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

 ហានិភ័យធំត្រវូបានកំណត់និយមន័យដោយធនាគារកណ្ត្រលថជាហានិភ័យឥណទានទូទៅចំពោះអ្នក

ទទួលផលឯកត្តជនដ្រលមានចំនួនលើសពី១០%ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។យោងតាមលក្ខខណ្ឌ

ន្រប្រកាសល្រខធ៧-០៦-២២៦ប្រ.ក.របស់ធនាគារកណ្ត្រលតម្រវូឲ្រយធនាគាររក្រសាឲ្រយបានគ្រប់ព្រលវ្រលា

នូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន២០%រវាងហានិភ័យឥណទានទូទៅរបស់ធនាគារធៀបនឹងអ្នកទទួលផលឯកត្តជន

ណមួយនិងមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ហានិភ័យឥណទានធំៗសរុបមិនត្រវូឲ្រយលើសពី៣០០%ន្រ

មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទ្រ។

 ធនាគារប្រើប្រ្រស់គោលការណ៍និងការអនុវត្តជាច្រើនដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានរួមទំាងការ

តម្រូវឲ្រយអ្នកខ្ចីប្រ្រក់ដាក់វត្ថុបញ្ច្រំលើឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលធនាគារផ្តល់ឲ្រយ។

 ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានត្រូវបានសង្ខ្របដូចខាងក្រ្រម៖

 ធនាគារត្រូវអនុវត្តតាមការចាត់ថ្ន្រក់ឥណទាននិងសំវិធានធនអនុលោមតាមប្រកាសពាក់ព័ន្ធដូចបាន

បញ្ជ្រក់នៅក្នុងកំណត់សមា្គ្រល់២.៦ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលហួសកំណត់តិចជាង៩០ថ្ង្រមិនត្រវូបានចាត់ទុកថមានការថយចុះតម្ល្រ

ទ្រលើកល្រងត្រមានព័ត៌មានផ្រស្រងមកបញ្ជ្រក់។

 គណៈគ្រប់គ្រងមានជំនឿថខ្លនួមានលទ្ធភាពបន្តការគ្រប់គ្រងនិងទ្រទ្រង់ហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ

ដ្រលបណ្ត្រលមកពីឥណទាននិងបុរ្រប្រទានឲ្រយស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្របបរមាតាមវិធីដូចខាងក្រ្រម៖


 •   ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានស្ទើរត្រទំាងអស់របស់ធនាគារត្រវូបានធានាដោយវត្ថបុញ្ច្រំហើយឥណទាន

 ទូទៅត្រវូបានផ្តល់ឲ្រយត្រមឹត្រ៦០%ទៅ៧០%ន្រតម្ល្រវត្ថបុញ្ច្រតំ្របុ៉ណ្ណ្រះ។

 •   សំពៀតឥណទានស្ទ្រើរត្រទំាងអស់មិនត្រវូបានចាត់ទុកថហួសកំណត់និងថយចុះតម្ល្រទ្រ។

 •   ធនាគារមាននីតិវិធីវាយតម្ល្រឥណទានយ៉ា្រងសមរម្រយក្នងុការផ្តល់ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានជូនអតិថិជន។

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៩៨៥

៤៥៨.៣២៣.៨៣៤

៩៨.៧៧៦.៥២៨

៣៣.៦៧៨.៤៤៤

១២.៣២២.៤៥៣

១៤៤.៧៧៧.៤២៥

៦០៣.១០១.២៥៩

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៤២.០៩៨.៧៦៩

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

២.៧៥២.៩៨៣

៣៤៦.៣០៣.៥៩៦

៩១.០១៤.៥៨១

២៧.៨៨៣.២៩០

៧.៣៨០.៦៦១

១២៦.២៧៨.៥៣២

៤៧២.៥៨២.១២៨

 ពាន់រៀល

២២៧.៥៩៧.៨១២

១.៦០៩.១០០.៥៥១

២៣២.៩១៥

១៣.៣២២.០៣៩

១.៨៥០.២៥៣.៣១៧

៣៩៨.៧៦០.៨៤៤

១៣៥.៩៥៩.៨៧៨

៤៩.៧៤៥.៧៤៣

៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

២.៤៣៤.៧១៩.៧៨២

 ពាន់រៀល

១៦៩.៩៥២.៧៣០

១.២១៦.៨០៤.១២៤

១៥៦.៩៧១

១១.១១៣.៧៩២

១.៣៩៨.០២៧.៦១៧

៣៦៧.៤២៥.៨៦៣

១១២.៥៦៤.៨៤២

២៩.៧៩៥.៧២៨

៥០៩.៧៨៦.៤៣៣

១.៩០៧.៨១៤.០៥០

ហានិភ័យឥណទានពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្រយសកម្ម

ក្នុងតារាងតុល្រយការ៖

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិជំពាក់

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ហានិភ័យឥណទានពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្រយសកម្ម

ក្រ្រតារាងតុល្រយការ៖

លិខិតទទួលសា្គ្រល់ពីធនាគារ

ឥណទានវិបារូបន៍ដ្រលមិនបានប្រើប្រ្រស់

កិច្ចសន្រយាឥណទាន

២០១៧ ២០១៦

 ដល៊្ល្ររអាម្ររិក

៤០២.៥៣៥.០៧២

-

៨៩៨.០១៤

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

(៤.០២៥.៣៥១)

(៨១៩.៥៣៨)

(៤.៨៤៤.៨៨៩)

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

 ដ៊ល្ល្ររអាម្ររិក

៣០៤.១២២.៨៤៦

៥០.៥៣២

៥៣៩.៤៧៤

៣០៤.៧១២.៨៥២

(៣.០៤១.២២៨)

(២៥៨.៦៦៣)

(៣.២៩៩.៨៩១)

៣០១.៤១២.៩៦១

 ពាន់រៀល

១.៦២៥.០៣៤.០៨៥

-

៣.៦២៥.២៨៣

១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

(១៦.២៥០.៣៤២)

(៣.៣០៨.៤៧៥)

(១៩.៥៥៨.៨១៧)

១.៦០៩.១០០.៥៥១

 ពាន់រៀល

១.២២៧.៧៤៣.៩២៨

២០៣.៩៩៨

២.១៧៧.៨៥៨

១.២៣០.១២៥.៧៨៤

(១២.២៧៧.៤៣៧)

(១.០៤៤.២២៣)

(១៣.៣២១.៦៦០)

១.២១៦.៨០៤.១២៤

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលមិនទាន់ផុត

កំណត់សងនិងមិនទាន់

ថយចុះតម្ល្រ(i)

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលផុតកំណត់

សងប៉ុន្ត្រមិនទាន់ថយចុះតម្ល្រ(ii)

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

ដ្រលថយចុះតម្ល្រ(iii)

ដក៖

សំវិធានធនលើឥណទានសង្រស័យ

សំវិធានធនទូទៅ

សំវិធានធនជាក់លាក់

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានសុទ្ធ

២០១៧ ២០១៦

 តារាងខាងលើន្រះបងា្ហ្រញពីសា្ថ្រនភាពអាក្រក់បំផុតន្រហានិភ័យឥណទានរបស់ធានាគារគិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១

ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧និងឆ្ន្រ២ំ០១៦ដោយមិនគិតលើវត្ថបុញ្ច្រំឬការបង្កើនឥណទានផ្រស្រងទៀតទ្រ។ចំពោះទ្រព្រយ

សកម្មក្នងុតារាងតុល្រយការហានិភ័យដ្រលបានបងា្ហ្រញខាងលើគឺផ្អ្រកទៅលើតម្ល្រយោងសុទ្ធដកសំវិធានទូទៅ។

 ដូចបានបងា្ហ្រញខាងលើ៦៦%(២០១៦៖៦៤%)ន្រហានិភ័យអតិបរិមាសរុបគឺកើតមកពីឥណទាន

និងបុរ្រប្រទានអតិថិជន។

 អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារកណ្ត្រលផលដ្រលរំពឹងថនឹងអាចប្រមូលបានមកវិញពី
វត្ថបុញ្ច្រំ(លើកល្រងត្រសាច់ប្រ្រក់)មិនត្រវូបានគិតបញ្ចលូក្នងុការធ្វើសំវិធានធនឥណទានទ្រ។សំវិធានធន
ឥណទានសង្រស័យសរុបគឺជាសំវិធានធនទូទៅ១%សំវិធានធនជាក់លាក់៣%២០%៥០%និង១០០%
ទៅលើឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលនៅមិនទាន់ទូទាត់ទាំងអស់ហើយអត្រ្រសំវិធានធនជាក់លាក់ន្រះគឺ
អនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រល។

 (i)ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

 ដ្រលមិនទាន់ផុតកំណត់សងនិងមិនទាន់ថយចុះតម្ល្រឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលមិនទាន់ផុត
កំណត់សងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថថយចុះតម្ល្រទ្រលុះត្រ្រត្រមានព័ត៌មានផ្រស្រងមកបញ្ជ្រក់។

 (ii)ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

 ដ្រលផុតកំណត់សងប៉ុន្ត្រមិនទាន់ថយចុះតម្ល្រឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលផុតកំណត់សងតិច
 ជាង៩០ថ្ង្រមិនត្រូវបានចាត់ទុកថថយចុះតម្ល្រទ្រលុះត្រ្រត្រមានព័ត៌មានផ្រស្រងមកបញ្ជ្រក់។

 (iii)ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលថយចុះតម្ល្រ

 អនុលោមតាមប្រកាសល្រខធ៧-០៩-០៧៤ប្រ.ក.ចុះថ្ង្រទី២៥ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០០៩ស្តីពីការធ្វើ
 ចំណត់ថ្ន្រក់និងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់រាល់ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលហួសកាលកំណត់
 សងរយៈព្រល៩០ថ្ង្រឬលើសពីន្រះត្រូវបានចាត់ទុកថថយចុះតម្ល្រហើយកម្រិតអប្របបរមាន្រ
 សំវិធានធនជាក់លាក់សម្រ្រប់ការថយចុះតម្ល្រត្រវូបានកត់ត្រ្រអាស្រយ័ទៅតាមចំណត់ថ្ន្រក់ពាក់ព័ន្ធ
 លុះត្រ្រត្រមានព័ត៌មានផ្រស្រងមកបញ្ជ្រក់។



 (i)វិភាគតាមទីតំាងភូមិសាស្រ្ត

តារាងខាងក្រ្រមន្រះលម្អតិអំពីហានិភ័យឥណទានសំខាន់ៗរបស់ធនាគារតាមតម្ល្រយោងដកសំវិធានធនដោយចាត់ថ្ន្រក់តាមភូមិសាស្រ្តគិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧។ក្នងុតារាងន្រះធនាគារបានប្រងច្រក

 ហានិភ័យទៅតាមប្រទ្រសនីមួយៗដោយផ្អ្រកតាមប្រទ្រសន្រភាគីដ្រគូរបស់ខ្លួន។

 ក្នុងអំឡុងដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ធនាគារមិនបានរឹបអូសទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ច្រំទ្រ។

(ឆ)   ការប្រមូលផ្តុំទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៀបនឹងហានិភ័យឥណទាន

(ច) ការរឹបអូសវត្ថុបញ្ច្រំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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១០៤

 (iv)ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលបានរៀបចំឡើងវិញ

 គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារមិនមានឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដ្រលបានរៀបចំឡើងវិញទ្រ។

 ក្នុងអំឡុងដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ធនាគារមិនបានរឹបអូសទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ច្រំទ្រ។

ពាន់រៀល

២.១៧៧.៨៥៨

២.១៧៧.៥៨៥

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៨៩៨.០១៤

៨៩៨.០១៤

ហួសកំណត់រយៈព្រល៩០ថ្ង្រឬលើស

២០១៧

ពាន់រៀល

៣.៦២៥.២៨៣

៣.៦២៥.២៨៣

២០១៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥៣៩.៤៧៤

៥៣៩.៤៧៤

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣៦.៣០៩.៣៣៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

-

៣.២៩៩.៩៨៥

៤៣៨.១៩៧.៥១៩

១.៧៦៩.០០៣.៣៨៤

២២.៦២៤.៤៨៧

៣០១.៤១២.៩៦១

-

២.៧៥២.៩៨៣

៣២៦.៧៩០.៤៣១

១.៣១៩.២៥២.៩៧០

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៥.៣១២.៨៤៤

-

៥៧.៦៩៥

-

១៥.៣៧០.៥៣៩

៦២.០៥០.៨៦៦

១៨.៤០៤.៥៧៤

-

៣៨.៨៨៣

-

១៨.៤៤៣.៤៥៧

៧៤.៤៥៦.២៣៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១.៣៤៥.០៣៧

-

-

-

១.៣៤៥.០៣៧

៥.៤២៩.៩១៤

៣០.០៨៥

-

-

-

៣០.០៨៥

១២១.៤៥៣

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣.៣៥៦.០៥១

-

-

-

៣.៣៥៦.០៥១

១៣.៥៤៨.៣៧៨

៨៤៩.៥៥៤

-

-

-

៨៤៩.៥៥៤

៣.៤២៩.៦៤៩

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣០.៩៨០

-

-

-

៣០.៩៨០

១២៥.០៦៦

១៧៦.៣២២

-

-

-

១៧៦.៣២២

៧១១.៨១២

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២៣.៧០៨

-

-

-

២៣.៧០៨

៩៥.៧០៩

១៣.៧៤៧

-

-

-

១៣.៧៤៧

៥៥.៤៩៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៩៨៥

៤៥៨.៣២៣.៨៣៤

១.៨៥០.២៥៣.៣១៧

៤២.០៩៨.៧៦៩

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

២.៧៥២.៩៨៣

៣៤៦.៣០៣.៥៩៦

១.៣៩៨.០២៧.៦១៧

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

សមមូលជាពាន់រៀល

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

សមមូលជាពាន់រៀល

កម្ពុជា មា៉្រឡ្រសុី ថ្រ អាម្ររិក សឹង្ហបុរី ឥណ្ឌូន្រសុី សរុប



 (ii)វិភាគតាមប្រភ្រទអាជីវកម្ម

 តារាងខាងក្រ្រមន្រះលម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានសំខាន់ៗរបស់ធនាគារតាមតម្ល្រយោងដកសំវិធានធនដោយចាត់ថ្ន្រក់តាមប្រភ្រទអាជីវកម្មន្រភាគីដ្រគូ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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១០៥

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់

នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

សមមូលជាពាន់រៀល

ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់

នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

សមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៦៣.៥៧៩

៥៧.៦៩៥

៧៥២.៨២១

៥៧.៥៥២.០៥២

២៣២.៣៣៧.៦៣៤

៤២.០៩៨.៧៦៩

១.១៥៤.០០៩

៣៨.៨៨៣

៣១.៥២៧

៤៣.៣២៣.១៨៨

១៧៤.៨៩៥.៧១០

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

២១.៧៧៣.៥២១

-

១១៥.៣៤៤

២១.៨៨៨.៨៦៥

៨៨.៣៦៥.៣៤៨

-

១៩.៩៥៧.៣៤៨

-

១១៨.៤១១

២០.០៧៥.៧៥៩

៨១.០៤៥.៨៣៩

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

១៥.៣៣៣.០៨២

-

៧៨.៨៧១

១៥.៤១១.៩៥៣

៦២.២១៨.០៥៤

-

១៦.១៥៧.២៤៣

-

៧០.៣០៥

១៦.២២៧.៥៤៨

៦៥.៥១០.៦១១

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

១៥១.៨៣៣.៤៦៦

-

៩៦៣.៤៩១

១៥២.៧៩៦.៩៥៧

៦១៦.៨៤១.៣១៥

-

៦៦.៥២៥.០៤២

-

៣៤៩.៩៣៨

៦៦.៨៧៤.៩៨០

២៦៩.៩៧៤.២៩៤

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

១៥.៦៥៧.៤០៤

-

៤៦.៨៤៩

១៥.៧០៤.២៥៣

៦៣.៣៩៨.០៦៩

-

១៧.៤២៤.៥២៥

-

៤៧.៦៤៨

១៧.៤៧២.១៧៣

៧០.៥៣៥.១៦២

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

-

-

-

-

-

៣៣.៩៩៦.៧៥៩

-

១៩១.២៦៦

៣៤.១៨៨.០២៥

១៣៨.០១៧.០៥៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

៣៧.១៦៦.៣០៤

-

៣០៩.៧៧២

៣៧.៤៧៦.០៧៦

១៥១.២៩០.៩១៩

-

៤៦.៣១៤.៤៥៦

-

៣០២.៦៤០

៤៦.៦១៧.០៩៦

១៨៨.១៩៣.២១៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

១៥៦.៤៦០.៨៤១

-

១.០៣២.៨៣៧

១៥៧.៤៩៣.៦៧៨

៦៣៥.៨០១.៩៧៨

-

៩៩.៨៨៣.៥៧៩

-

១.៦៤១.២៤៨

១០១.៥២៤.៨២៧

៤០៩.៨៥៥.៧២៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៩៨៥

៤៥៨.៣២៣.៨៣៤

១.៨៥០.២៥៣.៣១៧

៤២.០៩៨.៧៦៩

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

២.៧៥២.៩៨៣

៣៤៦.៣០៣.៥៩៦

១.៣៩៨.០២៧.៦១៧

គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ ស្រវាកម្ម សំណង់ អាហរ័ណ ប្រភ្រទផ្រស្រងៗ ឯកត្តជន សរុប
អាជីវកម្ម

អចលនទ្រព្រយ
ការលក់ដុំ

និងលក់រាយ

២៨.២.ហានិភ័យទីផ្រសារ

 ហានិភ័យទីផ្រសារជាហានិភ័យដ្រលធ្វើឲ្រយមានការប្រ្រប្រលួតម្ល្រសមស្របឬលំហូរសាច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគតន្រឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការផ្ល្រស់ប្តរូតម្ល្រទីផ្រសារ។ហានិភ័យទីផ្រសារកើតឡើងដោយសា្ថ្រនភាពបើក

ចំហន្រអត្រ្រការប្រ្រក់រូបិយប័ណ្ណនិងផលិតផលមូលធនដ្រលទាំងអស់ន្រះប្រឈមមុខនឹងបម្រ្របម្រួលទីផ្រសារជាក់លាក់និងទូទៅព្រមទាំងបម្រ្របម្រួលអត្រ្រទីផ្រសារឬតម្ល្រទីផ្រសារដូចជាអត្រ្រការប្រ្រក់គមា្ល្រតឥណទាន

អត្រ្រប្តូររូបិយប័ណ្ណនិងតម្ល្រមូលធនជាដើម។

 ធនាគារមិនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យតម្ល្រមូលបត្រទ្រដោយសារធនាគារមិនមានការវិនិយោគដ្រលត្រវូបានចាត់ថ្ន្រក់នៅក្នងុតារាងតុល្រយការថជាការវិនិយោគសម្រ្រប់ដាក់លក់ឬការវិនិយោគតាមតម្ល្រសមស្របតាម

ការចំណ្រញឬខាតទ្រ។

 ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណកើតពីប្រតិបត្តកិារពាណិជ្ជកម្មក្នងុព្រលអនាគតនិងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលដ្រលបានកត់ត្រ្រជារូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងដ្រលមិនម្រនជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារ។ធនាគារធ្វើប្រតិបត្តកិារជាចម្របង

ជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ធនាគារហើយធនាគារមិនមានហានិភ័យការប្តរូរូបិយប័ណ្ណជាសារវន្តនោះទ្រ។តារាងខាងក្រ្រមន្រះសង្ខ្របអំពីទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ

តាមរូបិយប័ណ្ណគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧។

(ក) ហានិភ័យតម្ល្រ

(ខ) ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណ



គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល

ប្រ្រក់បញ្ញើ

និងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

សា្ថ្រនភាពនៅលើតារាងតុល្រយការសុទ្ធ

សមមូលជាពាន់រៀល

កិច្ចសន្រយាឥណទាន

សមមូលជាពាន់រៀល

១៨.១៨៧.០៩៣

៥០.០០៣.៧៣៤

៤០.១៥៦.១៧៥

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

២.៣១២.៣៩២

៤១២.១១១.២៣៨

៣៦.២៥៤.៤៤៧

៣៤៩.៧៥១.៩៦១

៧.០០០.០០០

៤០.១៤៥

៤៤៧.៤១៩

១១.១៣៣.១៣៤

៤០៤.៦២៧.១០៦

៧.៤៨៤.១៣២

៣០.២១៣.៤៤២

១២៤.៨៨១.៧៣៨

៥០៤.១៤៧.៥៧៦



-

១.២៩១.៤៦៤

-

៣៨៩.០៥៦

១.៦៨០.៥២០

៤៣០.៨១៨

១.១៦៦.៣៣២

-

-

-

៨០.៨១៦

១.៦៧៧.៩៦៦

២.៥៥៤

១០.៣១០

៥០៥.៣២៣

២.០៣៩.៩៨៩





-

១៣.៧៤៧

-

៩.៤០៤

២៣.១៥១

-

-

-

-

២.៧៩៤

១៥.១៥៧

១៧.៩៥១

៥.២០០

២០.៩៩២

-

-



-

៣០.១១៨

-

៣.៦៣៩

៣៣.៧៥៧

២.៣១៥

៤៣.០៩១

-

-

-

៦.៣៨២

៥១.៧៨៨

(១៨.០៣១)

(៧២.៧៩១)

៨៧៨.៤៦៧

៣.៥៤៦.៣៧១



-

៣៩.០៤១

-

-

៣៩.០៤១

-

៣៨.៩៦៣

-

-

-

-

៣៨.៩៦៣

៧៨

៣១៥

-

-



-

៣២.០៥១

-

-

៣២.០៥១

-

៣២.០៥១

-

-

-

-

៣២.០៥១

-

-

-

-



២២៩.៥៨១

៦១៩.០០៧

៥៣៦.១៧៣

-

៣៨.៤៩២

១.៤២៣.២៥៣

២.៩៧២

១.៤៣០.៩៨៤

-

-

១៧៦.៦៥៧

១៧៥.២៥៤

១.៧៨៥.៨៦៧

(៣៦២.៦១៤)

(១.៤៦៣.៨៧៣)

១៣.០០៤

៥២.៤៩៧



១៨.៤១៦.៦៧៤

៥០.៦២២.៧៤១

៤២.០៩៨.៧៦៩

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

២.៧៥២.៩៨៣

៤១៥.៣៤៣.០១១

៣៦.៦៩០.៥៥២

៣៥២.៤៦៣.៣៨២

៧.០០០.០០០

៤០.១៤៥

៦២៦.៨៧០

១១.៤១០.៧៤៣

៤០៨.២៣១.៦៩២

៧.១១១.៣១៩

២៨.៧០៨.៣៩៥

១២៦.២៧៨.៥៣២

៥០៩.៧៨៦.៤៣៣

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
ប្រ្រក់រូពៀ
ឥណ្ឌូន្រសុី

សរុប
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់បាតថ្រប្រ្រក់អឺរ៉ូ ប្រ្រក់យ៉្រនជប៉ុន រូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗប្រ្រក់យន់ចិន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១០៦

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់

នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

សា្ថ្រនភាពនៅលើតារាងតុល្រយការសុទ្ធ

សមមូលជាពាន់រៀល

កិច្ចសន្រយាឥណទាន

សមមូលជាពាន់រៀល



១៧.៤៧៦.៤០០

១៨៩.០៥១.៨៩៧

៥៣.១០១.៤៣៨

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៤២៩

៦៦១.៥៧៥.០៥៦

១៨.០០៨.៩៤៥

៥៣៨.៧៩១.៣៨៩

៧.០០០.០០០

៨៥៦.១៨៧

១៧.០២៦.៥៥២

៥៨១.៦៨៣.០៧៣

៧៩.៨៩១.៩៨៣

៣២២.៥២៣.៩៣៥

១៣៨.២៥២.៧៥៥

៥៥៨.១២៦.៣៧២

-

-

៨៧១.៦៣២

-

-

-

៨៧១.៦៣២

៣០៦.៩១៥

៣៩៥.៨៤០

-

-

-

៧០២.៧៥៥

១៦៨.៨៧៧

៦៨១.៧៥៦

៧៧៨.៨៥៨

៣.១៤៤.២៥០

-

-

២៣.៧០៩

-

-

-

២៣.៧០៩

-

-

-

-

-

-

២៣.៧០៩

៩៥.៧១៣

-

-



-

-

១.៣៤៥.០៧៣

-

-

-

១.៣៤៥.០៧៣

២.៥១៩

៦៩.០០៤

-

-

-

៧១.៥២៣

១.២៧៣.៥៥០

៥.១៤១.៣២១

២.៨២២.៤៩៩

១១.៣៩៤.៤២៨



-

-

៣៨.៤៩៨

-

-

-

៣៨.៤៩៨

-

១៣.២៥៦

-

-

-

១៣.២៥៦

២៥.២៤២

១០១.៩០២

២.៨៧៥.១១៣

១១.៦០៦.៨៣១



-

-

៣៤.៩៧១

-

-

-

៣៤.៩៧១

-

៣៤.៩៧១

-

-

-

៣៤.៩៧១

-

-

-

-



៤៣០.០០២

១.៧២៥.២៨៣

៩៦២.៦៣៦

-

-

៥៥៦

៣.១១៨.៤៧៧

៦៧.៦៦៥

២.៤៤៤.៥១៧

-

-

៣៨៨

២.៥១២.៥៧០

៦០៥.៩០៧

២.៤៤៦.០៤៧

៤៨.២០០

១៩៤.៥៨៤



១៧.៩០៦.៤០២

១៩០.៧៧៧.១៨០

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៩៨៥

៦៦៧.០០៧.៤១៦

១៨.៣៨៦.០៤៤

៥៤១.៧៤៨.៩៧៧

៧.០០០.០០០

៨៥៦.១៨៧

១៧.០២៦.៩៤០

៥៨៥.០១៨.១៤៨

៨១.៩៨៩.២៦៨

៣៣០.៩៩០.៦៧៤

១៤៤.៧៧៧.៤២៥

៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
ប្រ្រក់រូពៀ
ឥណ្ឌូន្រសុី

សរុប
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់បាតថ្រប្រ្រក់អឺរ៉ូ ប្រ្រក់យ៉្រនជប៉ុន រូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗប្រ្រក់យន់ចិន



 ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់គឺជាហានិភ័យដ្រលលំហូរសាច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគតន្រឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនឹុងប្រ្រប្រលួដោយសារការប្រ្រប្រលួអត្រ្រការប្រ្រក់លើទីផ្រសារ។គមា្ល្រតន្រការប្រ្រក់អាចកើនឡើងឬថយចុះអាស្រយ័

លើបម្រ្របម្រួលឥតរំពឹងទុកក្នុងអត្រ្រផ្រស្រងៗ។គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារបានតាមដានយា៉្រងទៀងទាត់ទៅលើភាពមិនសុីគា្ន្រន្រអត្រ្រការប្រ្រក់ដ្រលប្រ្រប្រួលន្រះ។

 តារាងខាងក្រ្រមន្រះសង្ខ្របពីហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់របស់ធនាគារ។ទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលតាមតម្ល្រយោងត្រូវបានធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់មុនគ្ររវាងកាលបរិច្ឆ្រទន្រការប្រ្រប្រួលការប្រ្រក់ឬតាមកាលកំណត់របស់

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

(គ) ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់
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១០៧

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់

នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

គំលាតអត្រ្រការប្រ្រក់សរុប

សមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

៤៣.៧២០.០០០

១៥.៩០៦.៨២១

១២.០៣៥.៣៨៩

-

-

៧១.៦៦២.២១០

៥៨.១៥២

៧១.២២២.៥៦៥

-

-

-

៧១.២៨០.៧១៧

៣៨១.៤៩៣

១.៥៤០.០៨៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

៣៥.០០០.០០០

២៨.២៧៥.៣១៦

-

-

៦៣.២៧៥.៣១៦

៦.០១២.៧៦៥

៦០.៤៤៣.១៦៧

-

-

-

៦៦.៤៥៥.៩៣២

(៣.១៨០.៦១៦)

(១២.៨៤០.១៤៧)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

៦.២៥០.០០០

-

៧០.៨០៦.៨២៦

-

-

៧៧.០៥៦.៨២៦

៤.៦៩៣.៣៩២

១២៨.០៦៣.២៨០

-

-

-

១៣២.៧៥៦.៦៧២

(៥៥.៦៩៩.៨៤៦)

(២២៤.៨៦០.២៧៨)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

-

១០៨.៤០៤.០១១

-

-

១០៨.៤០៤.០១១

-

៨៥២.៧៩៧

-

-

-

៨៥២.៧៩៧

១០៧.៥៥១.២១៤

៤៣៤.១៨៤.២៥១

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

-

១៧៩.០៦៦.៦៥៥

-

-

១៧៩.០៦៦.៦៥៥

-

-

៧.០០០.០០០

-

-

៧.០០០.០០០

១៧២.០៦៦.៦៥៥

៦៩៤.៦៣៣.០៨៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៧.៩០៤.៤០២

៦៨.៥០៣.៥៧០

៥.៤៧១.១៣៦

-

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៩៨៥

៩៥.២៣៦.៧៨៨

៧.៦២១.៧៣៥

២៨១.១៦៧.១៦៨

-

៨៥៦.១៨៧

១៧.០២៦.៩៤០

៣០៦.៦៧២.០៣០

(២១១.៤៣៥.២៤២)

(៨៥៣.៥៦៤.០៧២)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៧.៩០៤.៤០២

១១៨.៤៧៣.៥៧០

៥៦.៣៧៧.៩៥៧

៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

៥៧.៦៩៥

៣.២៩៩.៩៨៥

៥៩៤.៧០១.៨០៦

១៨.៣៨៦.០៤៤

៥៤១.៧៤៨.៩៧៧

៧.០០០.០០០

៨៥៦.១៨៧

១៧.០២៦.៩៤០

៥៨៥.០១៨.១៤៨

៩.៦៨៣.៦៥៨

៣៩.០៩២.៩២៧

តិចជាង១ខ្រ ១-៣ខ្រ ៣-១២ខ្រ ១-៥ឆ្ន្រំ លើសពី៥ឆ្ន្រំ មិនមានការប្រ្រក់ សរុប



២៨.៣.ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល

 ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រលួគឺជាហានិភ័យដ្រលធនាគារមិនមានលទ្ធភាពបំព្រញកាតព្វកិច្ចសងប្រ្រក់នៅព្រលដល់កំណត់សងដោយសារអតិថិជនមកដកប្រ្រក់បញ្ញើវិញឬមានតម្រវូការសាច់ប្រ្រក់តាមការចុះ

កិច្ចសន្រយាឬលំហូរសាច់ប្រ្រក់ច្រញផ្រស្រងៗ។

 ប្រភពទុនចម្របងរបស់ធនាគារបានមកពីដើមទុនបានបង់របស់ភាគទុនិកប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។ប្រភពទុនត្រវូបានត្រតួពិនិត្រយប្រចំាថ្ង្រយ៉ា្រងទៀងទាត់តាមរយៈការត្រតួពិនិត្រយរបស់គណៈ

គ្រប់គ្រងលើកាលកំណត់ន្រប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់។

 គណៈគ្រប់គ្រងតាមដានសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលក្នុងតារាងតុល្រយការនិងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំនិងទិន្នន័យបំណុលដ្រលមានកាលកំណត់ក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្រយមើលបម្រ្របម្រួលន្រអ្នកផ្ញើប្រ្រក់សំខាន់ៗនិងគម្រ្រង

ន្រការដកសាច់ប្រ្រក់របស់ពួកគ្រ។

 តារាងខាងក្រ្រមន្រះបងា្ហ្រញពីលំហូរសាច់ប្រ្រក់ដ្រលកើតឡើងពីទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថមិុននិទស្រសន្ទ(non-derivative financial assets and liabilities)ដោយផ្អ្រកតាមអាយុកាលនៅសល់លើកិច្ចសន្រយា

គិតត្រមឹកាលបរិច្ឆ្រទតារាងតុល្រយការ។ចំនួនដ្រលបានបងា្ហ្រញនៅក្នងុតារាងន្រះគឺជាលំហូរសាច់ប្រ្រក់មិនធ្វើអប្របហារន្រកិច្ចសន្រយាដោយឡ្រកធនាគារគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រលួដ្រលមានភា្ជ្រប់ជាមួយដោយ

ផ្អ្រកតាមលំហូរសាច់ប្រ្រក់រំពឹងទុកដ្រលមិនធ្វើអប្របហារ។

(ខ) ដំណោះស្រ្រយផ្តល់ទ៊ន

(ក) ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល

(គ) លំហូរសាច់ប្រ្រក់មិននិទស្រសន្ទ (Non-derivative cash flow)
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១០៨

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៨.៤១៦.៦៧៤

៥០.៦២២.៧៤១

៤២.០៩៨.៧៦៩

៣០១.៤១២.៩៦១

៣៨.៨៨៣

២.៧៥២.៩៨៣

៤១៥.៣៤៣.០១១

៣៦.៦៩០.៥៥២

៣៥២.៤៦៣.៣៨២

៧.០០០.០០០

៤០.១៤៥

៦២៦.៨៧០

១១.៤១០.៧៤៣

៤០៨.២៣១.៦៩២

៧.១១១.៣១៩

២៨.៧០៨.៣៩៤

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារកណ្ត្រល

ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់

នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

ទឹកប្រ្រក់ត្រូវទារក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

គំលាតអត្រ្រការប្រ្រក់សរុប

សមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

២៣.០០០.០០០

១៦.៨៧៨.១០២

១០.៥៩៨.៣១៤

-

-

៥០.៤៧៦.៤១៦

៥.០០០.០០០

១៤៣.៣១៣.៦០១

-

-

-

-

១៤៨.៣១៣.៦០១

(៩៧.៨៣៧.១៨៥)

(៣៩៤.៩៦៨.៧១៦)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

២២.០០០.០០០

១៧.១១៧.១៧៩

-

-

៣៩.១១៧.១៧៩

១៤.១០០.០០០

៤៨.១៥៩.១៩៦

-

-

-

-

៦២.២៥៩.១៩៦

(២៣.១៤២.០១៧)

(៩៣.៤២៤.៣២៣)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

-

៤៧.៧២០.៤៨៦

-

-

៤៧.៧២០.៤៨៦

១១.៧០៩.០៨៨

៩៦.០៤២.២៦៩

-

-

-

-

១០៧.៧៥១.៣៥៧

(៦០.០៣០.៨៧១)

(២៤២.៣៤៤.៦២៦)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

-

១០១.៤២៥.៤៩០

-

-

១០១.៤២៥.៤៩០

-

១.៦៧១.៦២៦

-

-

-

-

១.៦៧១.៦២៦

៩៩.៧៥៣.៨៦៤

៤០២.៧០៦.៣៤៩

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

-

១២៤.៥៥១.៤៩២

-

-

១២៤.៥៥១.៤៩២

-

-

៧.០០០.០០០

-

-

-

៧.០០០.០០០

១១៧.៥៥១.៤៩២

៤៧៤.៥៥៥.៣៧៣

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៨.៤១៦.៦៧៤

២៧.៦២២.៧៤១

៣.២២០.៦៦៧

-

៣៨.៨៨៣

២.៧៥២.៩៨៣

៥២.០៥១.៩៤៨

៥.៨៨១.៤៦៤

៦៣.២៧៦.៦៩០

-

៤០.១៤៥

៦២៦.៨៧០

១១.៤១០.៧៤៣

៨១.២៣៥.៩១២

(២៩.១៨៣.៩៦៤)

(១១៧.៨១៥.៦៦៣)

តិចជាង១ខ្រ ១-៣ខ្រ ៣-១២ខ្រ ១-៥ឆ្ន្រំ លើសពី៥ឆ្ន្រំ មិនមានការប្រ្រក់ សរុប



តិចជាង១ខ្រ ៣-១២ខ្រ ៣-១២ខ្រ ១-៥ឆ្ន្រំ លើសពី៥ឆ្ន្រំ សរុប

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(ថ្ង្រផុតកំណត់តាមកិច្ចសន្រយា)

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(ថ្ង្រផុតកំណត់តាមកិច្ចសន្រយា)

គមា្ល្រតសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលសុទ្ធ

គិតជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១០.៨៨១.៤៦៤

២០៦.៥៩៩.៩០៥

-

៨៥៦.១៨៧

១៧.០២៦.៩៤០

២៣៥.៣៦៤.៤៩៦

១៧៤.១២៥.៦៧៣

៦១.២៣៨.៨២៣

២៤៧.២២១.១២៨

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៤.១០០.០០០

៤៨.២១៧.១៦០

១០៥.០០០

-

-

៦២.៤២២.១៦០

៧៨.២៧៧.៣៧៤

(១៥.៨៥៥.២១៤)

(៦៤.០០៧.៤៩៩)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១១.៧១៩.១៣២

៩៩.១៤៦.៣៤៩

១០៥.០០០

-

-

១១០.៩៧០.៤៨១

១២៨.៧៤២.៦៧៧

(១៧.៧៧២.១៩៦)

(៧១.៧៤៦.៣៥៥)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

១.៦៧១.៦២៦

៨៤០.០០០

-

-

២.៥១១.៦២៦

១៩៥.៦៦៧.៣៧២

(១៩៣.១៥៥.៧៤៦)

(៧៧៩.៧៦៩.៧៤៧)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

៧.៨៤០.០០០

-

-

៧.៨៤០.០០០

១៣០.០៤០.៣២៦

(១២២.២០០.៣២៦)

(៤៩៣.៣២២.៧១៦)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣៦.៧០០.៥៩៦

៣៥៥.៦៣៥.០៤០

៨.៨៩០.០០០

៨៥៦.១៨៧

១៧.០២៦.៩៤០

៤១៩.១០៨.៧៦៣

៧០៦.៨៥៣.៤២២

(២៨៧.៧៤៤.៦៥៩)

(១.១៦១.៦២៥.១៨៩)
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១០៩

តិចជាង១ខ្រ ៣-១២ខ្រ ៣-១២ខ្រ ១-៥ឆ្ន្រំ លើសពី៥ឆ្ន្រំ សរុប

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

អនុបំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ក្រុមហ៊ុនសម្ពន្ធ័ញាតិ

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

បំណុលផ្រស្រងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(ថ្ង្រផុតកំណត់តាមកិច្ចសន្រយា)

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(ថ្ង្រផុតកំណត់តាមកិច្ចសន្រយា)

គមា្ល្រតសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលសុទ្ធ 

គិតជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១០.៨៩០.០៩៤

២០៥.៣៤៥.១៤១

-

៤០.១៤៥

៦២៦.៨៧០

១១.៤១០.៧៤៣

២២៨.៣១២.៩៩៣

១០៣.២៥៥.០៦១

១២៥.០៥៧.៩៣២

៥០៤.៨៥៨.៨៧១

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១៤.១៤០.៨៧៧

៤៩.១៣៩.៧៨១

១០៥.០០០

-

-

-

៦៣.៣៨៥.៦៥៨

៥២.០០០.៨៦៤

១១.៣៨៤.៧៩៤

៤៥.៩៦០.៤១៣

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

១២.០៣០.៧៧៤

១០១.១៣៤.៨៩៩

១០៥.០០០

-

-

-

១១៣.២៧០.៦៧៣

៩៥.១៣៧.៩១២

១៨.១៣២.៧៦១

៧៣.២០១.៩៥៦

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

៨៤០.០០០

-

-

-

៨៤០.០០០

១៥៧.៧០៤.៧១៦

(១៥៦.៨៦៤.៧១៦)

(៦៣៣.២៦២.៨៥៨)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-

-

៧.៨៤០.០០០

-

-

-

៧.៨៤០.០០០

៩១.១៦៧.៤៦១

(៨៣.៣២៧.៤៦១)

(៣៣៦.៣៩២.៩៦០)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣៧.០៦១.៧៤៥

៣៥៥.៦១៩.៨២១

៨.៨៩០.០០០

៤០.១៤៥

៦២៦.៨៧០

១១.៤១០.៧៤៣

៤១៣.៦៤៩.៣២៤

៤៩៩.២៦៦.០១៤

(៨៥.៦១៦.៦៩០)

(៣៤៥.៦៣៤.៥៧៨)
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១១០

មិនលើសពី១ឆ្ន្រំ សរុប

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

លិខិតទទួលសា្គ្រល់ពីធនាគារជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណ្រកឥណទានវិបារូបន៍ដ្រលបានអនុម័តប៉ុន្ត្រមិនទាន់បានប្រើប្រ្រស់ជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

កិច្ចសន្រយាឥណទានជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

កិច្ចសន្រយាហិរញ្ញវត្ថុ-សមមូលជាពាន់រៀល

គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦

លិខិតទទួលសា្គ្រល់ពីធនាគារជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណ្រកឥណទានវិបារូបន៍ដ្រលបានអនុម័តប៉ុន្ត្រមិនទាន់បានប្រើប្រ្រស់ជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

កិច្ចសន្រយាឥណទានជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក

កិច្ចសន្រយាហិរញ្ញវត្ថុ-សមមូលជាពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៩៨.៧៧៦.៥២៨

៣៣.៦៧៨.៤៤៤

១២.៣២២.៤៥៣

១៤៤.៧៧៧.៤២៥

៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

៩១.០១៤.៥៨១

២៧.៨៨៣.២៩០

៧.៣៨០.៦៦១

១២៦.២៧៨.៥៣២

៥០៩.៧៨៦.៤៣៤

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៩៨.៧៧៦.៥២៨

៣៣.៦៧៨.៤៤៤

១២.៣២២.៤៥៣

១៤៤.៧៧៧.៤២៥

៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

៩១.០១៤.៥៨១

២៧.៨៨៣.២៩០

៧.៣៨០.៦៦១

១២៦.២៧៨.៥៣២

៥០៩.៧៨៦.៤៣៤

 (i)កិច្ចសន្រយាឥណទាន

 កាលបរិច្ឆ្រទន្រទឹកប្រ្រក់ដ្រលជាប់កិច្ចសន្រយារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខ្ទង់ក្រ្រតារាងតុល្រយការរបស់ធនាគារដ្រលត្រូវពន្រយារឥណទានជូនអតិថិជននិងកញ្ចប់ឥណទានផ្រស្រងៗ(កំណត់សមា្គ្រល់២៦ត្រូវបាន

 សង្ខ្របក្នុងតារាងខាងក្រ្រម។

 (ii)កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ

កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងតារាងខាងក្រ្រមដ្ររដោយផ្អ្រកតាមកាលបរិច្ឆ្រទក្នុងកិច្ចសន្រយាដំបូងគ្របំផុត។

តារាងខាងក្រ្រមបងា្ហ្រញពីលំហូរសាច់ប្រ្រក់ដ្រលកើតពីកិច្ចសន្រយាហិរញ្ញប្របទានរបស់ធនាគារគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ផ្អ្រកតាមកាលបរិច្ឆ្រទផុតកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្រយា៖

(ឃ)   ខ្ទង់ក្រ្រតារាងត៊ល្រយការ

២៨.៤.ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

២៨.៥.តម្ល្រសមស្របន្រទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 ហានិភ័យប្រតិបត្តកិារគឺជាហានិភ័យន្រការបាត់បង់ដ្រលបណ្ត្រលមកពីភាពមិនគ្រប់គ្រ្រន់ឬបរាជ័យក្នងុដំណើរការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុកតា្ត្រមនុស្រសឬកតា្ត្រប្រព័ន្ធឬហ្រតុការណ៍ខាងក្រ្រ។កតា្ត្រទំាងន្រះរួមមានហានិភ័យ

ខាងផ្ន្រកច្របាប់ការអនុលោមតាមច្របាប់គណន្រយ្រយនិងការក្ល្រងបន្លំ។

 ធនាគារបានបង្កើតច្របាប់និងនីតិវិធីផ្រស្រងៗដើម្របីផ្តល់នូវការណ្រនាំដល់ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងភាពចាំបាច់ន្រមូលដា្ឋ្រនក្នុងការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដើម្របីកំណត់

អត្តសញ្ញ្រណប៉ា្រន់សា្ម្រនតម្ល្រត្រតួពិនិត្រយនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួ។គោលការណ៍គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្ទ្រក្នងុនិងការវាស់វ្រងដ្រលបានអនុវត្តរួមមានការបង្កើតអាជា្ញ្រធរសម្រ្រប់ការចុះហត្ថល្រខាការគ្រប់គ្រង

ប៉ា្ររ៉ា្រម៉្រត្រក្នងុការកំណត់ប្រព័ន្ធនីតិវិធីធ្វើឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាពនិងការកត់ត្រ្រឯកសារដើម្របីធានានូវអនុលោមភាពទៅតាមតម្រវូការន្របទប្របញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ណ្រនំាផ្រស្រងៗ។គោលការណ៍និងនីតិវិធីផ្រស្រងៗត្រវូបាន

ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញតាមការិយបរិច្ឆ្រទដោយពិចារណទៅលើគោលដៅនិងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារនិងតម្រូវការរបស់គោលការណ៍ណ្រនាំផ្រស្រងៗ។

 តួនាទីសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុរបស់ធនាគារផ្តល់នូវការវាយតម្ល្រឯករាជ្រយអំពីភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រគោលការណ៍និងនីតិវិធីត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុរបស់ធនាគារដើម្របីបន្ថយហានិភ័យដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប្រតិបត្តកិារ។ចំពោះការ

រកឃើញណមួយដ្រលកើតពីសវនកម្មនិងការត្រួតពិនិត្រយន្រះគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារនិងគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មនឹងត្រួតពិនិត្រយបន្ថ្រមទៀតចំពោះការរកឃើញនោះ។

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទតារាងតុល្រយការតម្ល្រសមស្របន្រឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមានតម្ល្រប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងតម្ល្រយោងរបស់វា។

 ការបា៉្រន់សា្ម្រនតម្ល្រសមស្របគឺផ្អ្រកទៅលើវិធីសាស្រ្តនិងការសន្មតដូចខាងក្រ្រម៖

(ក)ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗ

 ប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗរួមមានគណនីចរន្តនិងប្រ្រក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈព្រលខ្ល។ីតម្ល្រសមស្របន្រប្រ្រក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រ្រក់នៅធនាគារផ្រស្រងៗមានតម្ល្រប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងតម្ល្រ

យោងរបស់វា។

(ខ)ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន

 ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានគឺជាចំនួនដ្រលបានកាត់កងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់រួច។សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ត្រវូបានកត់ត្រ្រទៅតាមតម្រវូការរបស់ធនាគារកណ្ត្រល។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ| កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១១១

២៨.៦.ការគ្រប់គ្រងដើមទុន

 គោលដៅរបស់ធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រងដើមទុនមានន័យទូលំទូលាយជាងមូលធនដ្រលបានបងា្ហ្រញនៅលើតារាងតុល្រយការ។ការគ្រប់គ្រងដើមទុនមានដូចខាងក្រ្រម៖

• អនុលោមតាមតម្រូវការដើមទុនដ្រលកំណត់ដោយធនាគារកណ្ត្រល

• រក្រសាលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មដើម្របីបន្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគទុនិកនិងប្រយោជន៍ដល់ភាគីផ្រស្រងៗដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារនិង

• រក្រសាមូលដា្ឋ្រនដើមទុនឲ្រយបានរឹងមាំដើម្របីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម។

 ធនាគារកណ្ត្រលតម្រូវឲ្រយធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ត្រូវ(i)រក្រសាដើមទុនអប្របបរមា(ii)រក្រសាមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារយា៉្រងហោចណស់ឲ្រយស្មើនឹងដើមទុនអប្របបរមានិង(iii)អនុលោមតាមអនុបាតសាធន

ភាពអនុបាតសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល។

(គ)ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

 តម្ល្រសមស្របន្រប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលត្រវូសងតាមតម្រវូការ(គណនីចរន្តនិងគណនីសន្រសំ)ឬប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលមានកាលកំណត់សងនៅសល់តិចជាងមួយឆ្ន្រំត្រវូបានប៉ា្រន់សា្ម្រនថមានតម្ល្រប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងតម្ល្រយោង

របស់វា។តម្ល្រសមស្របន្រប្រ្រក់បញ្ញើដ្រលមានកាលកំណត់សងនៅសល់លើសមួយឆ្ន្រំត្រូវបានបា៉្រន់សា្ម្រនដោយផ្អ្រកតាមលំហូរសាច់ប្រ្រក់អប្របហារដោយប្រើអត្រ្រទីផ្រសារចំពោះប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងប្រ្រក់បញ្ញើ

របស់អតិថិជនស្រដៀងគា្ន្រ។

(ឃ)ទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលផ្រស្រងៗ

 តម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថផុ្រស្រងៗត្រវូបានសន្មតថមានតម្ល្រប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងតម្ល្រសមស្របរបស់វាដោយសារគណនីទំាងន្រះពំុមានការប្រ្រប្រលួជាសារវន្តទៅតាមបម្រ្របម្រលួអត្រ្រ

ការប្រ្រក់ទីផ្រសារទ្រ។

តារាងខាងក្រ្រមន្រះសង្រ្ខបអំពីសមាសភាគដើមទុនតាមច្របាប់របស់ធនាគារ៖

 នៅថ្ង្រទី១៩ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨ធនាគារកណ្ត្រលបានអនុម័តឲ្រយបន្ថ្រមដើមទុនចំនួន១២.៥០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលត្រូវបានផ្ទ្ររពីប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុកចំនួន៦.៣០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកហើយបន្ថ្រម

ជាសាច់ប្រ្រក់ដ្រលបានមកពីក្រុមហ៊ុនម្រចំនួន៦.២០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

ដើមទុនថ្ន្រក់ទី១(ដើមទុនគោល)

ដើមទុនតាមច្របាប់

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក

ដក៖

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានទៅឲ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ

ដើមទុនថ្ន្រក់ទី២(ដើមទុនបនា្ទ្រប់បន្រសំ)

សំវិធានធនទូទៅ

អនុបំណុលអនុម័តដោយធនាគារកណ្ក្រល

ដើមទុនតាមច្របាប់/មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៦២.៥០០.០០០

១៤.២០៧.៩០៣

៧៦.៧០៧.៩០៣

(៤២០.៥៩១)

(១.០៨៨.៦០៩)

៧៥.១៩៨.៧០៣

៤.០២៥.៣៥១

៧.០០០.០០០

៨៦.២២៤.០៥៤

 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៥០.០០០.០០០

៦.៣៧៧.៥២៣

៥៦.៣៧៧.៥២៣

(៣៩៣.៨៤៩)

(១.១៧៣.៣៣៨)

៥៤.៨១០.៣៣៦

៣.០៤១.២២៨

៧.០០០.០០០

៦៤.៨៥១.៥៦៤

 ពាន់រៀល

២៥២.៣១២.៥០០

៥៧.៣៥៧.៣០៤

៣០៩.៦៦៩.៨០៤

(១.៦៩៧.៩២៦)

(៤.៣៩៤.៧១៥)

៣០៣.៥៧៧.១៦៣

១៦.២៥០.៣៤២

២៨.២៥៩.០០០

៣៤៨.០៨៦.៥០៥

 ពាន់រៀល

២០១.៨៥០.០០០

២៥.៧៤៦.០៦០

២២៧.៥៩៦.០៦០

(១.៥៨៩.៩៦៨)

(៤.៧៣៦.៧៦៦)

២២១.២៦៩.៣២៦

១២.២៧៧.៤៣៧

២៨.២៥៩.០០០

២៦១.៨០៥.៧៦៣

២០១៧ ២០១៦

២៩.ព្រឹត្តិការណ៍យថហ្រតុ
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១១២

ប្រសិទ្ធភាព

LCR
អប្របបរមា

០១កញ្ញ្រ២០១៦

៦០%

០១កញ្ញ្រ២០១៧

៧០%

០១កញ្ញ្រ២០១៨

៨០%

០១កញ្ញ្រ២០១៩

៩០%

០១កញ្ញ្រ២០២០

១០០%

ឧបសម្ព័ន្ធ៖កំណត់សមា្គ្រល់ស្តីពីតម្រូវការតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រល
សម្រ្រប់ដំណច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

 ប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រល្រខធ៧-០១៥-៣៤៩ប្រ.ក.តម្រវូឲ្រយធនាគាររក្រសាទំហំអនុបាតសាច់ប្រ្រក់

ងាយស្រួលអប្របបរមា(ហៅកាត់ថ«LCR»)ដូចតារាងខាងក្រ្រម៖

 គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ទំហំអនុបាតសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រលួរបស់ធនាគារមានចំនួន១០២.០៤%។

ការគណនាអនុបាតសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលមានលម្អិតនៅក្នុងតារាង១។

 សា្ថ្រនភាពចំហសុទ្ធន្ររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសមួយណក៏ដោយឬសា្ថ្រនភាពចំហសុទ្ធន្ររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស
ទំាងអស់ទោះក្នងុសា្ថ្រនភាពវ្រងឬខ្លក៏ីដោយមិនត្រវូឲ្រយលើស២០%ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារឡើយ។

 គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារមិនមានសា្ថ្រនភាពចំហសុទ្ធន្ររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសលើសពី២០%
ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ការគណនាសា្ថ្រនភាពចំហសុទ្ធន្ររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសមានបងា្ហ្រញ
លម្អិតនៅក្នុងតារាង៤។

ខ្ទង់ក្រ្រតារាងតុល្រយការ

 ធនាគារត្រូវកត់ត្រ្រកិច្ចសន្រយាដ្រលកើតពីការទិញនិងលក់រូបិយប័ណ្ណបរទ្រសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ
ជាក់ស្ត្រង(spot transactions)(ដ្រលមានរយៈព្រលពីរថ្ង្រ)និងប្រតិបត្តិការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសមាន
កាលកំណត់ក្នុងគណនីក្រ្រតារាងតុល្រយការ។

 ធនាគារត្រវូបានតម្រវូឲ្រយអនុវត្តតាមតម្រវូការរបស់ធនាគារកណ្ត្រលស្តពីីកម្រតិអប្របបរមាន្រសំវិធានធន
ជាក់លាក់ដ្រលត្រវូអនុវត្តក្នងុការធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានដូចបានកំណត់ដោយប្រកាសន្រះ។

 ស្រចក្តលីម្អតិអំពីការគណនាសំវិធានធនឥណទានដ្រលអនុលោមតាមតម្រវូការរបស់ធនាគារកណ្ត្រល
មានបងា្ហ្រញនៅក្នុងតារាង៥។

 យោងតាមលក្ខខណ្ឌន្រប្រកាសខាងលើន្រះធនាគារត្រវូរក្រសាគ្រប់ព្រលវ្រលានូវអនុបាតន្រះជាអតិបរមា
២០%រវាងហានិភ័យសរុបរបស់ខ្លួនដ្រលបណ្ត្រលមកពីប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកទទួលផលជាឯកត្តជននិង
មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធហើយហានិភ័យឥណទានធំៗជាឯកត្តជនសរុបមិនត្រូវឲ្រយលើសពី៣០០%ន្រមូលនិធិ
ផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទ្រ។

 យោងតាមលក្ខខណ្ឌន្រប្រកាសន្រះធនាគារត្រវូរក្រសាគ្រប់ព្រលវ្រលានូវអនុបាតន្រះជាអតិបរមា២០%
រវាងហានិភ័យសរុបរបស់ខ្លនួដ្រលបណ្ត្រលមកពីប្រតិបត្តកិារជាមួយអ្នកទទួលផលជាឯកត្តជននិងមូលនិធិ
ផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ខ្លួន។

 គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧ធនាគារមិនមានហានិភ័យឥណទានធំៗជាមួយនឹងអ្នកទទួលផល
ជាឯកត្តជនសរុបដ្រលមានចំនួនលើសពី២០%និង៣០០%ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទ្រ។

 ទយាងតាមការកំណត់របស់បបកាសទលខធ៧-០០-៤៧បប.ក.អចលនបទព្រយនដលទធ្វើលទ្ធកម្មទដាយ
ធនាគារសម្រ្រប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការត្រូវរក្រសាមិនឲ្រយលើស៣០%ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធសរុបរបស់
ធនាគារទ្រ។អចលនទ្រព្រយដ្រលមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទ្រល់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តកិាររបស់ធនាគារត្រវូលក់ច្រញ
មិនឲ្រយលើសពីរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំក្រ្រយកាលបរិច្ឆ្រទដ្រលអចលនទ្រព្រយនោះបានកា្ល្រយជាទ្រព្រយសម្របត្តរិបស់
ធនាគារ។

 គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧អចលនទ្រព្រយរបស់ធនាគារដ្រលមានចំនួន២.៩៦៨.៦៥១ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកសមមូលនឹង៣,៤៤%ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។

 ធនាគារតម្រូវឲ្រយអនុវត្តស្រមតាមប្រកាសន្រះដ្រលតម្រូវឲ្រយសមតុល្រយសរុបន្រឥណទានសម្ព័ន្ធញាតិ

ដ្រលនៅមិនទាន់ទូទាត់មិនត្រវូលើស១០%ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារទ្រ។គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូ

ឆ្ន្រំ២០១៧ហានិភ័យឥណទានសម្ព័ន្ធញាតិមិនលើស១០%ន្រមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធទ្រ។

 ធនាគារកណ្ត្រលបានច្រញប្រកាសល្រខធ៧-០១៦-១១៧ប្រ.កចុះថ្ង្រទី២២ខ្រមីនាឆ្ន្រ២ំ០១៦ស្តពីី
«ដើមទុនចុះបញ្ជីអប្របបរមាថ្មីរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ»។ប្រកាសន្រះតម្រូវឲ្រយធនាគារពាណិជ្ជ
ក្នងុស្រកុឬជាបុត្រសម្ពន័្ធរបស់ធនាគារបរទ្រសត្រវូមានដើមទុនចុះបញ្ជអីប្របបរមាយ៉ា្រងហោចណស់៣០០
ពាន់លានរៀល(ស្មើនឹង៧៥លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)។ធនាគារពាណិជ្ជទំាងអស់ត្រវូអនុវត្តតាមប្រកាន្រះក្នងុ
រយៈព្រលពីរឆ្ន្រំចាប់ពីថ្ង្រចុះហត្ថល្រខាន្រប្រកាសន្រះ។

 នៅថ្ង្រទី១៦ខ្រមិថុនាឆ្ន្រ២ំ០១៦ធនាគារកណ្ត្រលបានច្រញស្រចក្តណី្រនំាស្តពីីការអនុវត្តតាមប្រកាស
ល្រខធ៧-០១៦-១១៧ប្រ.ក។ស្រចក្តណី្រនំាន្រះតម្រវូឲ្រយធនាគារទំាងអស់បង្កើនដើមទុនបន្ថ្រមយ៉ា្រងហោច
ណស់ឲ្រយបាន៥០%ន្រចំនួនដើមទុនអប្របបរមាត្រឹមដំណច់ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០១៧និងបំព្រញចំនួនដ្រល
នៅសល់ត្រឹមដំណច់ខ្រមីនាឆ្ន្រំ២០១៨។

 គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារមានដើមទុនចំនួន៦២,៥០លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។នៅថ្ង្រទី១៩
ខ្រមករាឆ្ន្រំ២០១៨ធនាគារកណ្ត្រលបានអនុម័តឲ្រយបន្ថ្រមដើមទុនចំនួន១២.៥០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
ដ្រលត្រូវបានផ្ទ្ររពីប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុកចំនួន៦.៣០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិកហើយបន្ថ្រមជាសាច់ប្រ្រក់
ដ្រលបានមកពីក្រុមហ៊ុនម្រចំនួន៦.២០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារមានចំនួន៨៦.២២៤.០៥៤ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកដូចបានគណនាក្នុងតារាង២។

 ធនាគារត្រូវរក្រសាមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ខ្លួនយា៉្រងហោចណស់ស្មើនឹងតម្រូវការដើមទុនអប្របបរមា។
គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារដ្រលមានចំនួន៨៦.២២៤.០៥៤ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិកគឺខ្ពស់ជាង២៣.៧២៤.០៥៤ដុលា្ល្ររអាម្ររិកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមទុនអប្របបរមាដ្រលកំណត់
ត្រឹមចំនួន៦២.៥០០.០០០ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៧ធនាគារបានរក្រសាអនុបាតសាធនភាពចំនួន១៨,២៩%ដ្រលតំណង
ឲ្រយមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធរបស់ធនាគារជាភាគរយន្រទ្រព្រយសកម្មដ្រលថ្លងឹហានិភ័យនិងខ្ទង់ក្រ្រតារាងតុល្រយការ។

 ធនាគារបានតម្រូវឲ្រយរក្រសាអនុបាតសាធនភាពយា៉្រងហោចណស់ស្មើនឹង១៥%។

 ការគណនាអនុបាតសាធនភាពត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុងតារាង៣។

 ធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងរក្រសាបញ្ជីគណន្រយ្រយរបស់ខ្លួនជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ហ្រតុន្រះ
រូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗទំាងអស់ក្រ្រពីប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកត្រវូបានចាត់ទុកជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រស។

ខ្ទង់ក្នងុតារាងតុល្រយការ

 អនុលោមតាមប្រកាសល្រខធ៧-០០-៥០ប្រ.ក.គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧រាល់ទ្រព្រយសកម្ម
និងបំណុលទំាងអស់របស់ធនាគារជារូបិយប័ណ្ណបរទ្រសត្រវូបានប្តរូដោយប្រើអត្រ្រប្តរូប្រ្រក់នាដំណច់ឆ្ន្រ។ំ

១.ទំហំអនុបាតសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលប្រកាសល្រខធ៧-០៤-២០៧ប្រ.ក.

២.កាតព្វកិច្ចដើមទុនអប្របបរមាប្រកាសល្រខធ៧-០៨-១៩៣ប្រ.ក.

៦.សា្ថ្រនភាពចំហសុទ្ធន្ររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសប្រកាសល្រខធ៧-០៧-១៣៤ប្រ.ក.

៧.ចំណត់ថ្ន្រក់និងសំវិធានធនឥណទាននិងបុរ្រប្រទានបាត់បង់ប្រកាសល្រខ
ធ៧-០០-៥១ប្រ.ក.វិសោធនកម្មលើប្រកាសល្រខធ៧-០២-១៤៥ប្រ.ក.
និងសារាចរណ្រនំាល្រខធ៧-០៤-០១ស.រ.ណ.ន

៨.ហានិភ័យឥណទានធំៗប្រកាសល្រខធ៧-០០-៥២ប្រ.ក.និងប្រកាសល្រខ
ធ៧-០៦-២២៦ប្រ.ក.

៩.ឥណទានចំពោះសម្ពន័្ធញាតិប្រកាសល្រខធ៧-០២-១៤៦ប្រ.ក.

១០.អចលនទ្រព្រយប្រកាសល្រខធ៧-០១-១៨៦ប្រ.ក.

៣.មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធប្រកាសល្រខធ៧-០១០-១៨២ប្រ.ក.

៤.អនុបាតសាធនភាពប្រកាសល្រខធ៧-០៤-២០៦ប្រ.ក.

៥.ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណបរទ្រសប្រកាសល្រខធ៧-០០-៥០ប្រ.ក.
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១១៣

តារាង១អនុបាតសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

សាច់ប្រ្រក់និងកាសក្នុងដ្រ

ប្រ្រក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចជាប្រ្រក់រៀលនៅធនាគារកណ្ត្រល

ប្រ្រក់បម្រងុកាតព្វកិច្ចជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកនៅធនាគារកណ្ត្រល

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារកណ្ត្រលលើកល្រងគណនី

ទូទាត់និងគណនីប្រ្រក់ធានាលើដើមទុន

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន(និងប្រភ្រទមូលបត្រផ្រស្រងទៀត)

ច្រញផ្រសាយដោយធនាគារកណ្ត្រល

មាស

សរុប១

ប្រ្រក់បញ្ញើមិនសូវមានស្ថិរភាព

ប្រ្រក់បញ្ញើមិនម្រនប្រតិបត្តិការពីក្រុមហ៊ុនមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ

ដ្រលមិនត្រូវរាយការណ៍ក្នុង២.១១ដល់២.១២

ប្រ្រក់បញ្ញើមិនម្រនប្រតិបត្តិការពីគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចសន្រយាឥណទាន

កិច្ចសន្រយាឥណទាន

កិច្ចសន្រយាសន្ទនីយភាពនិងឥណទាន

ដ្រលអាចបដិស្រធបានដោយគា្ម្រនលក្ខខណ្ឌកាតព្វកិច្ចទាក់ទង

នឹងហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម(រាយការណ៍ចំនួនជាមធ្រយមន្រលំហូរ

ច្រញសុទ្ធន្រសាច់ប្រ្រក់ប្រចំាខ្រក្នងុអំឡុងព្រល១២ខ្រចុងក្រ្រយ)

លំហូរច្រញន្រសាច់ប្រ្រក់តាមការសន្រយាផ្រស្រងទៀត

សរុប២

ពីអតិថិជនរាយ

ពីក្រុមហ៊ុនមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រក់បញ្ញើនៅគ្រះឹសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដូចមានច្រងក្នងុឧបសម្ពន័្ធ២

សរុប៣

សរុប៤=សរុប២-អប្របបរមាន្រ(សរុប៣ឬ៧៥%ន្រសរុប២)

១.១១

១.១៣

១.១៤

១.១៥

១.១៦

១.២៤



២.១២

២.២២

២.២៤

២.៥១

២.៥៣

២.៧១

២.៧២

២.៨១

៣.៣១

៣.៣៣

៣.៣៩

៤៣០.០០២

១៥១.៦១០

-

១.២២០.៦៣១

-

-

១.៨០២.២៤៣

៧៧.៦២៥

២.១៨២.៧៧២

៦៧.៦៦៦

-

-

-

-

-

២.៣២៨.០៦៣

-

-

-

-

២.៣២៨.០៦៣

១៧.៤៧៤.៤២០

-

៦៥.៩០២.០០០

៦០.៤៤៥.០៨០

៤០.០០០.០០០

-

១៨៣.៨២១.៥០០

៣៦១.២១៣.៦៣៧

១៧៨.១៨៥.៦១៥

១២.១២៨.៣៥២

៩.៥០៦.៧២២

៥១.៩៥៧.២០២

៣៦.១៥៩.៣១៧

១៤.៣០៣.៧១៩

៣៣៦.១១២

៦៦៣.៧៩០.៦៧៦

២.១២៣.៦៣៨

៣.០០៧.៨៣៣

១៥.៨៤៦.០៥០

២០.៩៧៧.៥២១

៦៨៤.៧៦៨.១៩៧

១៧.៤៧៤.៤២០

-

៤៦.១៣១.៤០០

៦០.៤៤៥.០៨០

៤០.០០០.០០០

-

១៦៤.០៥០.៩០០

៥៤.១៨២.០៤៥

៧១.២៧៤.២៤៦

១២.១២៨.៣៥២

៤៧៥.៣៣៦

៥.១៩៥.៧២០

៣.៦១៥.៩៣២

១៤.៣០៣.៧១៩

៣៣៦.១១២

១៦១.៥១១.៤៦២

១.០៦១.៨១៩

១.៥០៣.៩១៦

១៥.៨៤៦.០៥០

១៨.៤១១.៧៨៥

១៦១.៥១១.៤៦២

១០១,៥៧%

១៧.៩០៤.៤២២

១៥១.៦១០

៤៦.១៣១.៤០០

៦១.៦៦៥.៧១១

៤០.០០០.០០០

២៦.២២៨

១៦៥.៨៧៩.៣៧១

៥៤.២៩៨.២៦៨

៧២.១៤៧.៣៥៥

១២.១៩៦.០១៨

៤៧៥.៣៣៦

៥.១៩៥.៧២០

៣.៦១៥.៩៣២

១៤.៣០៣.៧១៩

៣៣៦.១១២

១៦២.៥៦៨.៤៦០

១.០៦១.៨១៩

១.៥០៣.៩១៦

១៥.៨៤៦.០៥០

១៨.៤១១.៧៨៥

១៦២.៥៦៨.៤៦០

១០២,០៤%

-

-

-

-

-

៣៤.៩៧១

៣៤.៩៧១

៦៩៧.១៩១

-

-

-

-

-

-

-

៦៩៧.១៩១

-

-

-

-

៦៩៧.១៩១

៤៣០.០០២

១៥១.៦១០

-

១.២២០.៦៣១

-

-

១.៨០២.២៤៣

១១.៦៤៤

៨៧៣.១០៩

៦៧.៦៦៦

-

-

-

-

-

៩៥២.៤១៩

-

-

-

-

៩៥២.៤១៨

១៨៩,២៣%

-

-

-

-

-

២៦.២២៨

២៦.២២៨

១០៤.៥៧៩

-

-

-

-

-

-

-

១០៤.៥៧៩

-

-

-

-

១០៤.៥៧៩

២៥,០៨%

១.០០

១.០០

0.៧០

១.០០

១.០០

០.៧៥

០.១៥

០.៤០

១.០០

០.០៥

០.១០

០.១០

១.០០

១.០០

០.៥០

០.៥០

១.០០

ទ្រព្រយសកម្ម ល្រខរៀង ទម្ងន់់ រៀល រៀលដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិករូបិយ
ប័ណ្ណផ្រស្រង

រូបិយ
ប័ណ្ណផ្រស្រង

 Total គិតជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក ចំនួនទឹកប្រ្រក់មិនទាន់ថ្លឹង ចំនួនទឹកប្រ្រក់ក្រ្រយថ្លឹង

ទ្រព្រយសកម្ម

សន្ទនីយ

ដ្រលមាន

គុណភាព

ខ្ពស់

(HQLA)

ទ្រព្រយសកម្មសន្ទនីយ

ផ្រស្រងទៀតOLA

ទ្រព្រយសកម្មសរុប

លំហូរច្រញន្រសាច់ប្រ្រក់សរុប

លំហូរច្រញន្រ

សាច់ប្រ្រក់

លំហូរចូលន

មសាច់ប្រ្រក់

លំហូរចូលន្រសាច់ប្រ្រក់សរុប

លំហូរច្រញសុទ្ធន្រសាច់ប្រ្រក់

អនុបាតក្របខណ្ឌសន្ទនីយភាព
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១១៤

៦២.៥០០.០០០
-

៧.៨៣០.៣៨០
៦.៣៧៧.៥២៣

-
-

៧៦.៧០៧.៩០៣
១៨,៥២%

-
៤២០.៥៩១

-
១.០៨៨.៦០៩

-
-

១.៥០៩.២០០

៧៥.១៩៨.៧០៣

-
៤.០២៥.៣៥១
៧.០០០.០០០

-
១១.០២៥.៣៥១

៩,៣១%

-
-
-

១១.០២៥.៣៥១
១៤,៦៦%

៨៦.២២៤.០៥៤

មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ
ប្រភ្រទដើមទុនសំខាន់

I.សរុបរង-ក
ដើមទុនបានបង់
ទុនបម្រុង(ក្រ្រពីការវាយតម្ល្រឡើងវិញដូចជាទុនបម្រុងសម្រ្រប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណទុនបម្រុងទូទៅនិងទុនបម្រុងដើមទុន)
ចំណ្រញសុទ្ធដ្រលបានធ្វើសវនកម្មរួចសម្រ្រប់ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយ
ចំណ្រញរក្រសាទុកយោងពីគ្រ្រមុនៗ(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ)
ខ្ទង់ផ្រស្រងៗ(បានអនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រល)
បុព្វលាភទាក់ទងនឹងដើមទុន
ខ្ទង់ផ្រស្រងៗដ្រលបានអនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រល
សរុប(ក)
កម្រិតកំណត់លើប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក៖អតិបរមា២០%ន្រសរុប(ក)

II.សរុបរង-ខ
ភាគហ៊ុនផ្ទ្រល់ដ្រលបានកាន់កាប់ដោយធនាគារ(តាមតម្ល្រចុះបញ្ជីសុទ្ធ)
ការខាតបង្គរ
ទ្រព្រយសកម្មអរូបីដ្រលត្រូវដកច្រញ
ភាគទុនិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ(ដកច្រញ)
១.ចំណ្រកដើមទុនដ្រលមិនទាន់បានបង់
២.ឥណទានឥណទានវិបារូបន៍និងបុរ្រប្រទានផ្រស្រងៗ
៣.ឧបករណ៍បំណុលកាន់កាប់ដោយធនាគារដ្រលមានហត្ថល្រខារបស់ភាគទុនិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ការខាតបង់ផ្រស្រងៗ
សរុប(ខ)

សរុបដើមទុនប្រភ្រទទី១(ដើមទុនសំខាន់)(ក)-(ខ)

ប្រភ្រទដើមទុនបន្ថ្រម

III.សរុបរង-គ
ការវាយតម្រ្លទុនបម្រុងឡើងវិញ(អនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រល)
សំវិធានធនហានិភ័យធនាគារទូទៅ១%ន្រសំវិធានធនទូទៅ(ប្រកាសស្តីពីការធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់ទ្រព្រយសកម្ម)
អនុបំណុល(អនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រល)
ខ្ទង់ផ្រស្រងៗ(អនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រល)
សរុប(គ)
កម្រិតកំណត់លើបំណុលបនា្ទ្រប់បន្រសំ(អតិបរមា៥០%ន្រដើមទុនថ្ន្រក់ទី១)

IV.សរុបរង-ឃ(ប្រភ្រទទី២,ការកាត់កងផ្រស្រងៗ)
មូលធនដ្រលមានចំណ្រកក្នុងគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខ្ទង់ផ្រស្រងៗដ្រលត្រូវកាត់កង(បន្ទុកពន្រយា...)
សរុប(ឃ)

សរុបដើមទុនប្រភ្រទទី២(ដើមទុនបន្ថ្រម)(គ)-(ឃ)
កម្រិតកំណត់លើដើមទុនប្រភ្រទទី២(ដើមទុនប្រភ្រទទី២=អតិបរមា១០០%ន្រដើមទុនប្រភ្រទទី១)

មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធតាមការកំណត់របស់និយ័តករ(ក)-(ខ)+(គ)-(ឃ)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

តារាង២មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧
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១១៥

តារាង៣អនុបាតសាធនភាព
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៨៦.២២៤.០៥៤

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

-
-
-
-
-
-

២៤.៣៥០.៥៨៦
៤១៧.០៣១.១៧១
៤៤១.៣៨១.៧៥៧

-
២៨.១៩៧.៤៨៥
១.៩៦៩.៨៨៥

-
៣០.១៦៧.៣៧០
៤៧១.៥៤៩.១២៧

១៨,២៩%

អនុបាតសាធនភាព
ភាគយក
មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធដូចបានគណនាខាងលើ(N)៖

ភាគប្រង
សរុបទ្រព្រយសកម្មដុល
   -សាច់ប្រ្រក់មាសឥណទ្រយ្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
-ទ្រព្រយសកម្មដាក់ធានាដោយប្រ្រក់បញ្ញើ
-ឥណទ្រយ្រយលើសា្ថ្រប័នអធិបត្រយ្រយដ្រលមានចំណត់ថ្ន្រក់ពីAAAទៅAA-
-ឥណទ្រយ្រយលើសា្ថ្រប័នអធិបត្រយ្រយដ្រលមានចំណត់ថ្ន្រក់ពីA+ទៅA-
-ឥណទ្រយ្រយលើធនាគារដ្រលមានចំណត់ថ្ន្រក់ពីAAAទៅAA-
-ឥណទ្រយ្រយលើសា្ថ្រប័នអធិបត្រយ្រយដ្រលមានចំណត់ថ្ន្រក់ពីBBB+ទៅBBB-
-ឥណទ្រយ្រយលើធនាគារដ្រលមានចំណត់ថ្ន្រក់ពីA+ទៅA-
-ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ
ទ្រព្រយសកម្មសរុបដូចបានរាយការណ៍នៅក្នុងតារាងតុល្រយការ

ខ្ទង់ក្រ្រតារាងតុល្រយការ
-ហានិភ័យទាំងស្រុង
-ហានិភ័យមធ្រយម
-ហានិភ័យល្មម
-ហានិភ័យទាប

ភាគប្រង(D1)
អនុបាតសាធនភាព=(S=N/D1)

ទ្រព្រយសកម្ម

២០៨.៦៨១.៥៨២
១៧៨.៦៣៦

-
-
-
-

៤៨.៧០១.១៧១
៤១៧.០៣១.១៧១
៦៧៤.៥៩២.៥៦០

-
៥៦.៣៩៤.៩៦៩
៩.៨៤៩.៤២៤

៧៨.៥៣៣.០៣២
១៤៤.៧៧៧.៤២៥

ថ្លឹង

០%
០%
០%

២០%
២០%
៥០%
៥០%

១០០%

១០០%
៥០%
២០%
០%
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១១៦

តារាង៤សា្ថ្រនភាពចំហសុទ្ធន្ររូបិយប័ណ្ណ
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់រៀល

ប្រ្រក់អឺរ៉ូ

ដុលា្ល្ររសឹង្ហបុរី

ដុលា្ល្ររហុងកុង

ប្រ្រក់បាតថ្រ

ប្រ្រក់យ៉្រនជប៉ុន

ប្រ្រក់ប៉្រសូហ្វីលីពីន

ដុលា្ល្ររអូស្រ្តាលី

ដុលា្ល្ររកាណដា

ប្រ្រក់ផនអង់គ្ល្រស

ប្រ្រក់យ័នចិន

ប្រ្រក់វ៉ុនកូរ៉្រ

ប្រ្រក់ដុងវៀតណម

ផ្រស្រងៗ

ល.រ រូបិយប័ណ្ណ ទ្រព្រយសកម្ម ភាពលើស

រូបិយប័ណ្ណ
ត្រូវចំណយ

រូបិយប័ណ្ណ
ត្រូវទទួល

ខ្ទង់ក្រ្រតារាង
តុល្រយការ

ខ្ទង់ក្រ្រតារាង
តុល្រយការ

បំណុល
និងមូលធន

១ ២ ៣ ៤ ៤ ៥=១-២+៣-៤

សា្ថ្រនភាពចំហ
សុទ្ធន្ររូបិយប័ណ្ណ

កម្រិត
កំណត់(%)

រូបិយប័ណ្ណចំហសុទ្ធ/
មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ

(%)

ខ្ទង់ផ្រស្រងៗបនា្ទ្រប់ពីដកច្រញសំវិធានធន

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

សរុប

៦៧០.៦៣២.៦៩៧

២.៣៥៤.៤១៩

៨៨១.៩២០

៦១.៨១២

៤២៣.៧៥០

១.៣៥៦.៩៩៨

៣៨.៤៩៨

-

១៣៦.០៤៩

៧៤

៤១.៥៣៨

៤.៣៧៣

-

-

២៥៤.៦១២

៦៧៦.១៨៦.៧៤០

៦៧០.៥២៨.០៧៨

២.៣៩៥.៦៣២

៨៧៩.០៣៤

៧០.៦២០

៤២៣.៧៥៤

១.២៨៨.៦៨៣

៣៨.៣១៨

-

១៣២.៩៤៨

-

៤០.២៥៧

-

-

-

៣៨៩.៤១៦

៦៧៦.១៨៦.៧៤០

១៣៨.២៥២.៧៥៥

៤៦.៧៧២

៧៧៨.៨៥៨

-

-

២.៨២២.៤៩៩

២.៨៧៥.១១៣

-

-

-

១.៤២៨

-

-

-

-

១៤៤.៧៧៧.៤២៥

១៣៨.២៥២.៧៥៥

៤៦.៧៧២

៧៧៨.៨៥៨

-

-

២.៨២២.៤៩៩

២.៨៧៥.១១៣

-

-

-

១.៤២៨

-

-

-

-

១៤៤.៧៧៧.៤២៥

១០៤.៦១៩

(៤១.២១៣)

២.៨៨៦

(៨.៨០៨)

(៤)

៦៨.៣១៥

១៨០

-

៣.១០១

៧៤

១.២៨១

៤.៣៧៣

-

-

(១៣៤.៨០៤)

-

៦៧៦.១៨៦.៧៤០

(០,០០)

០,០០

(០,០០)

(០,០០)

០,០០

០,០០

-

០,០០

០,០០

០,០០

០,០០

-

-

(០,០០)

-

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

២០%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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១១៧

តារាង៥ចំណត់ថ្ន្រក់និងសំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

ស្រចក្តីលម្អិតន្រសំវិធានធនដ្រលបានកត់ត្រ្រដោយធនាគារតាមការតម្រូវរបស់ធនាគារកណ្ត្រលដោយផ្អ្រកលើចំណត់ថ្ន្រក់ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជនត្រូវបានបងា្ហ្រញក្នុងតារាងខាងក្រ្រម៖

១.៦០៥.៧៤៣.៦៧៦

-

២០២.០០០

-

២.៤២៤.០០០

១.៦០៨.៣៦៩.៦៧៦

%

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

សរុបដុល

សំវិធានធនទូទៅ

ឃ្ល្រំមើល

ក្រ្រមស្តង់ដារ

បាត់បង់

ខាត

៤០២.៥៣៥.០៧២

-

៩៨.០៩៥

-

៧៩៩.៩១៩

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

៤.០២៥.៣៥១

-

១៩.៦១៩

-

៧៩៩.៩១៩

៤.៨៤៤.៨៨៩

៤.០២៥.៣៥១

-

១៩.៦១៩

-

៧៩៩.៩១៩

៤.៨៤៤.៨៨៩

-

-

-

-

-

-

១%

៣%

២០%

៥០%

១០០%

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំនួនឥណទាន ចំណត់ថ្ន្រក់

តាមតម្រូវការរបស់ធនាគារកណ្ត្រល

សំវិធានធន
សំវិធានធនកត់ត្រ្រ

ដោយធនាគារ

តម្ល្រវត្ថុបញ្ច្រំ
បា៉្រន់សា្ម្រន

ចំនួនសំវិធានធន
លើស/(ខ្វះ)អត្រ្រ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
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១១៨

ការគណនាអនុបាតផ្រស្រងៗ
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៧

(គិតជាដុលា្ល្ររអាម្ររិក)ដើមទុន

១ មូលធនធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-មូលធន
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

២ ដើមទុនថ្ន្រក់ទី១ធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ដើមទុនថ្ន្រក់ទី១
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៣ ដើមទុនថ្ន្រក់ទី១ធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មដ្រលថ្លឹងហានិភ័យ(ក/ខ)
 ក-ដើមទុនថ្ន្រក់ទី១
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មដ្រលថ្លឹងហានិភ័យ

៤ ដើមទុនថ្ន្រក់ទី១+ដើមទុនថ្ន្រក់ទី២
ធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មដ្រលថ្លឹងហានិភ័យ(ក/ខ)
 ក-ដើមទុនថ្ន្រក់ទី១+ដើមទុនថ្ន្រក់ទី២
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មដ្រលថ្លឹងហានិភ័យ

៥ មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៦ អនុបាតសាធនភាព(ក/ខ)
 ក-មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មដ្រលថ្លឹងហានិភ័យ

៧ បំណុលធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-បំណុលសរុប
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៨ បំណុលធៀបនឹងមូលធន(ក/ខ)
 ក-បំណុលសរុប
 ខ-មូលធន

៩ ភាគលាភធៀបនឹងចំណ្រញសុទ្ធ(ក/ខ)
 ក-ភាគលាភ
 ខ-ចំណ្រញសុទ្ធ

គុណភាពទ្រព្រយសកម្ម

១០ទុនបម្រុងធនាគារធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-ទុនបម្រុងសរុប
 ខ-ឥណទានសរុប(ដុល)

១១ទុនបម្រុងធនាគារធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ទុនបម្រុងសរុប
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

១២ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-ឥណទានមិនដំណើរការ
 ខ-ឥណទានសរុប(ដុល)

១៣ឥណទានមិនដំណើរការធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ឥណទានមិនដំណើរការ
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

គុណភាពទ្រព្រយសកម្ម

១៤ទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់ធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-ទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់
 ខ-ឥណទានសរុប(ដុល)

១៥ទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់ធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

១៦ទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់ធៀបនឹងមូលធនសរុប(ក/ខ)
 ក-ទ្រព្រយសកម្មដ្រលបានធ្វើចំណត់ថ្ន្រក់
 ខ-មូលធន

១៧ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ
 ខ-ឥណទានសរុប(ដុល)

១៨ឥណទានហានិភ័យធំៗធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-ឥណទានហានិភ័យធំៗ
 ខ-ឥណទានសរុប(ដុល)

១៩ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធធៀបនឹងមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ(ក/ខ)
 ក-ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ
 ខ-មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ

២០ឥណទានហានិភ័យធំៗធៀបនឹងមូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ(ក/ខ)
 ក-ឥណទានហានិភ័យធំៗ
 ខ-មូលនិធិផ្ទ្រល់សុទ្ធ

២១សំវិធានធនទូទៅធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-សំវិធានធនទូទៅ
 ខ-ឥណទានសរុប(ដុល)

២២សំវិធានធនជាក់លាក់ធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-សំវិធានធនជាក់លាក់
 ខ-ឥណទានសរុប(ដុល)

២៣សំវិធានធនជាក់លាក់ធៀបនឹងឥណទានមិនដំណើរការ(ក/ខ)
 ក-សំវិធានធនជាក់លាក់
 ខ-ឥណទានមិនដំណើរការ

២៤សំវិធានធនសរុបធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-សំវិធានធនសរុប
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

២៥ឥណទានធៀបនឹងប្រ្រក់បញ្ញើ(ក/ខ)
 ក-ឥណទានសរុបឲ្រយអតិថិជនមិនម្រនធនាគារ(ដុល)
 ខ-ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនប្រ្រក់ចំណូល

១១,៤១%
៧៦.៧០៧.៩០៣

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១១,១៩%
៧៥.១៩៨.៧០៣

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១៥,៩៥%
៧៥.១៩៨.៧០៣

៤៧១.៥៤៩.១២៧

១៨,២៩%
៨៦.២២៤.០៥៤

៤៧១.៥៤៩.១២៧

១២,៨៣%
៨៦.២២៤.០៥៤

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១៨,២៩%
៨៦.២២៤.០៥៤

៤៧១.៥៤៩.១២៧

៨៨,៥៩%
៥៩៥.៣៦៨.៥០៦
៦៧២.០៧៦.៤០៩

៧៧៦,១៥%
៥៩៥.៣៦៨.៥០៦
៧៦.៧០៧.៩០៣

០,០០%
-

៧.៨៣០.៣៨០

០,០០%
-

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

០,០០%
-

៦៧២.០៧៦.៤០៩

០,២២%
៨៩៨.០១៤

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

០,២២%
៨៩៨.០១៤

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

០,១៣%
៨៩៨.០១៤

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១,១៧%
៨៩៨.០១៤

៧៦.៧០៧.៩០៣

០,២៧%
១.០៨៨.៦០៩

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

១៣,៨០%
៥៥.៦៩០.២៤២

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

១,២៦%
១.០៨៨.៦០៩

៨៦.២២៤.០៥៤

៦៤,៥៩%
៥៥.៦៩០.២៤២
៨៦.២២៤.០៥៤

០,០០%
-

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

០,០០%
-

៤០៣.៤៣៣.០៨៦

០,០០%
-

៨៩៨.០១៤

០,០០%
-

៦៧២.០៧៦.៤០៩

៧៣,៥១%
៣៩៨.២២៤.៦១៨
៥៤១.៧៤៨.៩៧៧
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១១៩

ប្រ្រក់ចំណូល

២៦អត្រ្រចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម(ក/ខ)
 ក-ចំណ្រញសុទ្ធ
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

២៧អត្រ្រចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន(ក/ខ)
 ក-ចំណ្រញសុទ្ធ
 ខ-មូលធន

២៨អត្រ្រចំណូលដុល(ក/ខ)
 ក-ចំណូលការប្រ្រក់
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

២៩កម្រិតការប្រ្រក់សុទ្ធធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប[(ក-ខ)/គ]
 ក-ចំណូលការប្រ្រក់
 ខ-ចំណយការប្រ្រក់
 គ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៣០ចំណូលផ្រស្រងៗធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ចំណូលផ្រស្រងៗ
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៣១សំវិធានធនធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-សំវិធានធន
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៣២ចំណយទូទៅធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ចំណយមិនម្រនការប្រ្រក់
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៣៣ចំណ្រញសុទ្ធ/(ខាត)មុនបង់ពន្ធធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ចំណ្រញសុទ្ធ/(ខាត)មុនបង់ពន្ធ
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៣៤ចំណយពន្ធធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ចំណយពន្ធ
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៣៥កម្រិតការប្រ្រក់ធៀបនឹងចំណូលដុល[(ក-ខ)/គ]
 ក-ចំណូលការប្រ្រក់
 ខ-ចំណយការប្រ្រក់
 គ-ចំណូលដុល

៣៦ចំណូលមិនម្រនការប្រ្រក់ធៀបនឹងចំណូលដុល(ក/ខ)
 ក-ចំណូលមិនម្រនការប្រ្រក់
 ខ-ចំណូលដុល

៣៧ចំណយមិនម្រនការប្រ្រក់ធៀបនឹងចំណូលដុល(ក/ខ)
 ក-ចំណយមិនម្រនការប្រ្រក់
 ខ-ចំណូលដុល

៣៨ចំនួនដងន្រការរកចំណូលការប្រ្រក់[(ក+ខ)/គ]
 ក-ចំណ្រញ/(ខាត)មុនបង់ពន្ធ
 ខ-ចំណយការប្រ្រក់
 គ-ចំណយការប្រ្រក់
 សាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល

សាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល

៣៩ទ្រព្រយសកម្មជាសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-ទ្រព្រយសកម្មជាសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល(តិចជាង៣ខ្រ)
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៤០បំណុលរយៈព្រលខ្លីធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មសរុប(ក/ខ)
 ក-បំណុលរយៈព្រលខ្លី(តិចជាង១ឆ្ន្រំ)
 ខ-ទ្រព្រយសកម្មសរុប

៤១ទ្រព្រយសកម្មជាសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួលសុទ្ធ[(ក-ខ)/គ]
 ក-ទ្រព្រយសកម្មជាសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល
 ខ-បំណុលរយៈព្រលខ្លី
 គ-បំណុលសរុប

៤២Quick Ratio(ក/ខ)
 ក-Quickassets(រួមបញ្ចូលទាំងមូលប្របទានបត្ររង់ការផត់ទាត់)
 ខ-បំណុលចរន្ត

៤៣ប្រ្រក់បញ្ញើធៀបនឹងឥណទានសរុប(ក/ខ)
 ក-ប្រ្រក់បញ្ញើអតិថិជនសរុប
 ខ-ឥណទានសរុបឲ្រយអតិថិជនមិនម្រនធនាគារ(ដុល)

១,១៧%
៧.៨៣០.៣៨០

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១០,២១%
៧.៨៣០.៣៨០

៧៦.៧០៧.៩០៣

៤,០៧%
២៧.៣៨៤.២២២
៦៧២.០៧៦.៤០៩

២,៦៨%
២៧.៣៨៤.២២២
៩.៣៨៣.៤៥៣

៦៧២.០៧៦.៤០៩

០,៦៧%
៤.៥១៥.២២៩

៦៧២.០៧៦.៤០៩

០,៧២%
៤.៨៤៤.៨៨៩

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១,៦៤%
១១.០២៧.៥៣៨

៦៧២.០៧៦.៤០៩

១,៤៨%
៩.៩៤៣.៤៦២

៦៧២.០៧៦.៤០៩

០,៣១%
២.១១៣.០៨២

៦៧២.០៧៦.៤០៩
៥៦,៤៣%

២៧.៣៨៤.២២២
៩.៣៨៣.៤៥៣
៣១.៨៩៩.៤៥១

១៤,១៥%
៤.៥១៥.២២៩

៣១.៨៩៩.៤៥១

៣៤,៥៧%
១១.០២៧.៥៣៨
៣១.៨៩៩.៤៥១

២០៥,៩៧%
៩.៩៤៣.៤៦២
៩.៣៨៣.៤៥៣
៩.៣៨៣.៤៥៣

២០,០៨%
១៣៤.៩៣៧.៥២៦
៦៧២.០៧៦.៤០៩

៤០,២៥%
២៧០.៤៩៣.៣២១
៦៧២.០៧៦.៤០៩

-២២,៧៧%
១៣៤.៩៣៧.៥២៦
២៧០.៤៩៣.៣២១
៥៩៥.២៨៧.០៦១

៤៩,៨៩%
១៣៤.៩៣៧.៥២៦
២៧០.៤៩៣.៣២១

១៣៦,០៤%
៥៤១.៧៤៨.៩៧៧
៣៩៨.២២៤.៦១៨
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១២០

បណ្តាញរបស់ធនាគារបណ្ត្រញរបស់ធនាគារ
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១២១

១២២    បណ្ត្រញធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី
១២៤បណ្ត្រញសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ

បណ្តាញរបស់ធនាគារបណ្ត្រញរបស់ធនាគារ



ទីតាំងសាខាធនាគារ មជ្រឈមណ្ឌលCIMB PREFERRED

សាខនរោត្តម ខងជើង

អគារល្រខ២០អា-ប្រមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្រងផ្លូវល្រខ១១៨សងា្ក្រត់ផ្រសារចាស់ខណ្ឌដូនព្រញ

រាជធានីភ្នំព្រញ

សាខនរោត្តម ខងត្របូង 

អគារល្រខ២១៦(អគារអាយខុន)មហាវិថីព្រះនរោត្តមសងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ខណ្ឌចំការមន

រាជធានីភ្នំព្រញ

សាខមហាវិថីព្រះសីហនុ

ផ្ទះល្រខ៥៧អ្រហ្វមហាវិថីព្រះសីហនុសងា្ក្រត់ចតុមុខខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញ

សាខមហាវិថីម៉្រស្រទ៊ង

ផ្ទះល្រខ១៨៧អឺ០អឺ១មហាវិថីម៉្រស្រទុងសងា្ក្រត់ទួលសា្វ្រយព្រ្រ១ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្រញ

សាខអូឡាំពិក 

ផ្ទះល្រខ២០១មហាវិថីហ្រសាវា៉្រហារឡាលន្រហ៍រុសងា្ក្រត់ផ្រសារដើមគរខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នព្រញ

សាខទួលគោក

ផ្ទះល្រខ១៥០អ្រហ្វ២ដ្រអឺ០អឺ១ផ្លូវ២៨៩សងា្ក្រត់បឹងកក់ទី១ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ

សាខផ្រសារហ្រងលី

ផ្ទះល្រខ១២ហ្រស្រតផ្លូវល្រខ២៧១សងា្ក្រត់ទឹកល្អក់៣ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ

សាខបាក់ទូក

ជាន់ផ្ទ្រល់ដីអគារវីត្រ្រស់ផ្លូវ១៦៩សងា្ក្រត់វាលវង់ខណ្ឌ៧មករារាជធានីភ្នំព្រញ

សាខទឹកថ្ល្រ 

ជាន់ផ្ទ្រល់ដីអគារកាលីហ្វ័រនីញា៉្រសូសលហៅស៍មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុីសងា្ក្រត់ទឹកថ្ល្រខណ្ឌស្រនសុខ

រាជធានីភ្នំព្រញ

សាខក្រ៊ងព្រះសីហន៊

ផ្ទះល្រខ៩០វិថីឯករាជ្រយសងា្ក្រត់ល្រខ៤ក្រុងព្រះសីហនុខ្រត្តព្រះសីហនុ

សាខក្រ៊ងសៀមរាប

ផ្ទះល្រខ៣៨-៣៩-៤០វិថីព្រះសុីវតា្ថ្រសងា្ក្រត់សា្វ្រយដង្គុំក្រុងសៀមរៀបខ្រត្តសៀមរៀប

សាខក្រ៊ងកំពង់ចាម

ភូមិ៤សងា្ក្រត់វាលវង់ក្រុងកំពង់ចាមខ្រត្តកំពង់ចាម

សាខក្រ៊ងបាត់ដំបង

ផ្ទះល្រខ៩៨-៩៩សងា្ក្រត់សា្វ្រយបោ៉្រក្រុងបាត់ដំបងខ្រត្តបាត់ដំបង

នរោត្តមខងជើង

អគារល្រខ២០អា-ប្រមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្រងផ្លូវល្រខ១១៨សងា្ក្រត់ផ្រសារចាស់ខណ្ឌដូនព្រញ

រាជធានីភ្នំព្រញ

នរោត្តមខងត្របូង

អគារល្រខ២១៦(អគារអាយខុន)មហាវិថីព្រះនរោត្តមសងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ខណ្ឌចំការមន

រាជធានីភ្នំព្រញ

អូឡាំពិក 

ផ្ទះល្រខ២០១មហាវិថីហ្រសាវា៉្រហារឡាលន្រហ៍រុសងា្ក្រត់ផ្រសារដើមគរខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នព្រញ

ម៉្រស្រទ៊ង

ផ្ទះល្រខ១៨៧អឺ០អឺ១មហាវិថីម៉្រស្រទុងសងា្ក្រត់ទួលសា្វ្រយព្រ្រ១ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្រញ

ផ្រសារហ្រងលី

ផ្ទះល្រខ១២ហ្រស្រតផ្លូវល្រខ២៧១សងា្ក្រត់ទឹកល្អក់៣ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ

បាក់ទូក

ជាន់ផ្ទ្រល់ដីអគារវីត្រ្រស់ផ្លូវ១៦៩សងា្ក្រត់វាលវង់ខណ្ឌ៧មករារាជធានីភ្នំព្រញ

សាខទឹកថ្ល្រ 

ជាន់ផ្ទ្រល់ដីអគារកាលីហ្វ័រនីញា៉្រសូសលហៅស៍មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុីសងា្ក្រត់ទឹកថ្ល្រខណ្ឌស្រនសុខ

រាជធានីភ្នំព្រញ

ក្រ៊ងសៀមរាប

ផ្ទះល្រខ៣៨-៣៩-៤០វិថីព្រះសុីវតា្ថ្រសងា្ក្រត់សា្វ្រយដង្គុំក្រុងសៀមរៀបខ្រត្តសៀមរៀប

បណ្ត្រញធនាគារសុីអាយអិមប៊ីភីអិលសុី

បណ្ត្រញរបស់ធនាគារ| បណា្ត្រញធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១២២



ទីតាំងមា៉្រសុីនATM

អាកាសយានដា្ឋ្រនអន្តរជាតិភ្នំព្រញ

សា្ថ្រនីយ៍អ្នកដំណើរមកដល់ក្នុងអាកាសយានដា្ឋ្រនអន្តរជាតិភ្នំព្រញផ្លូវជាតិល្រខ៤ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ

រាជធានីភ្នំព្រញ

ផ្រសារទំនើបអី៊អន

ក្រ្រយហាងAdidasផ្រសារទំនើបអីុអនអគារល្រខ១៣២មហាវិថីសម្ត្រចសុធារសសងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់

ខណ្ឌចំការមនរាជធានភ្នំព្រញ



ផ្រសារទំនើបអី៊អន ២

ជាន់ទី២ន្រផ្រសារទំនើបអីុអនភូមិបាយា៉្របសងា្ក្រត់ភ្នំព្រញថ្មីខណ្ឌស្រនសុខរាជធានភ្នំព្រញ

ផ្រសារទំនើបមា៉្រក្រូ

អគារល្រខ៥៧៣៤ផ្លូវ១០០៣ភូមិបាយា៉្របសងា្ក្រត់ភ្នំព្រញថ្មីខណ្ឌស្រនសុខរាជធានភ្នំព្រញ

អគារ Exchange Square

អគារA១B១ផ្លូវ១០២សងា្ក្រត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញ

ណាហា្គ្រវើល 

ផ្លូវសម្ត្រចត្រជោហ៊ុនស្រនរាជធានីភ្នំព្រញ

T&C សម្ត្រចបា៉្រន

ផ្ទះល្រខ៣៥-៣៧ផ្លូវសម្ត្រចបា៉្រន(២១៤)សងា្ក្រត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនព្រញរាជធានីភ្នំព្រញ

ប៊៊ណា្ណ្រ ប៊ីហ្រសន្រស ស្រនធ័រ

អគាល្រខ១២៦មហាវិថីព្រះនរោត្តមសងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្រញ

សណា្ឋ្រគារ និងភោជនីយដា្ឋ្រន Royal Inn

ផ្ទះល្រខ១២៨D៦-៧-8មហាវិថីសម្ត្រចសុធារសសងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្រញ

TK Avenue

អគារល្រខ៣០ផ្លូវ៣១៥ក្រងផ្លូវ៥១៦សងា្ក្រត់បឹកកក់១ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ

ពោធិ៍ចិនត៊ង

ផ្ទះល្រខ៧Aមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុីសងា្ក្រត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យរាជធានីភ្នំព្រញ

ត្រល (ទួលគោក)

មហាវិថីម៉្រស្រទុងក្រងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុីសងា្ក្រត់ផ្រសារដ្រប៉ូ៣ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ

តូតាល់ (ស្ទឹងមានជ័យ)

មហាវិថីមុនីរ៉្រតសងា្ក្រត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំព្រញ

តូតាល់ (សន្ធរម៉៊ក)

អគារល្រខ៧៩៨ផ្លូវ១២៨សងា្ក្រត់ទឹកល្អក់ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ

តូតាល់ (ភ្នំព្រញថ្មី)

ផ្លូវ១៩៨៦សងា្ក្រត់ភ្នំព្រញថ្មីខណ្ឌស្រនសុខរាជធានីភ្នំព្រញ

តូតាល់ (ម៊នីវង្រស)

អគាល្រខ៣៧០ផ្លូវ៩៣ក្រងផ្លូវ៣១០សងា្ក្រត់បឹងក្រងកង១ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្រញ

តូតាល់ (ផ្លូវ២៧១)

ផ្លូវ២៧១សងា្ក្រត់ទួលទំពូង២ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្រញ

រោងចក្រស្រ្របៀរអង្គរ (ខ្រត្តព្រះសីហន៊)

ភូមិ៣សងា្ក្រត់១ក្រុងព្រះសីហនុខ្រត្តព្រះសីហនុ

ផ្រសារ Angkor Mini Mart (ខ្រត្តសៀមរាប)

វិថីព្រះសុីវតា្ថ្រសងា្ក្រត់សា្វ្រយដង្គុំក្រុងសៀមរៀបខ្រត្តសៀមរៀប

បណ្ត្រញរបស់ធនាគារ| បណា្ត្រញធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១២៣



បណ្ត្រញសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ

បណ្ត្រញរបស់ធនាគារ| បណា្ត្រញសាខរបស់ក្រ៊មហ៊៊នម្រ
ធនាគារ  ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧

១២៤

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

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA
The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 20th Floor
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Tel         : 62 21 515 1330
Fax        : 62 21 515 1335
Website : www.itradecimb.co.id

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 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

CGS-CIMB SECURITIES INTERNATIONAL PTE. LTD.
CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.
#16-02, Singapore Land Tower
50 Raffles Place 048623
Singapore 
Tel         : 65 6225 1228
Fax        : 65 6225 1522
Website : www.cimb.com

CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
25th Floor, Gloucester Tower
The Landmark
15 Queen’s Road, Central
Hong Kong
Tel          : 852 2868 0380
Fax        : 852 2537 1928
Website : www.cimb.com

CGS-CIMB SECURITIES (UK) LTD.
27 Knightsbridge
London SW1X 7LY
United Kingdom
Tel         : 44 20 7201 2199
Fax        : 44 20 7201 2191
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          : 86 21 2026 1888 
Fax        : 86 21 2026 1988
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD 
HONG KONG BRANCH
25th Floor, Gloucester Tower
The Landmark
15 Queen’s Road, Central
Hong Kong
Tel          : 852 2586 7288
Fax        : 852 2556 3863
Website : www.cimb.com

CIMB THAI BANK PCL
VIENTIANE BRANCH
010, Lanexang Avenue 
Unit 2, Ban Hatsadi
Chanthabury District
Vientiane, Lao PDR
Tel          : 856 21 255 355
Fax        : 856 21 255 356
Website : www.cimbthai.com

CIMB BANK (L) LIMITED
CIMB BANK BERHAD, 
LABUAN OFFSHORE BRANCH
Level 14(A), Main Office 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 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
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CGS-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
Thailand
Tel         :  66 2841 9000
Fax        :  66 2841 9090
Website : www.cimbsecurities.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 BANK BERHAD
SINGAPORE BRANCH
#09-01, Singapore Land Tower
50, Raffles Place 048623
Singapore
Tel          : 65 6337 5115
Fax        : 65 6337 5335
Website : www.cimb.com

CIMB-MAPLETREE MANAGEMENT SDN. BHD. 
CMREF 1 SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel          : 603 2084 8888
Fax        : 603 2084 8899
Website : www.cimb.com

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC ASSET
MANAGEMENT SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel         : 603 2084 8888
Fax        : 603 2084 8899 
Website : www.cimb-principal.com.my

CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) 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

CGS-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

iCIMB (MALAYSIA) SDN. BHD.
iCIMB (MSC) SDN. BHD.
19th Floor, Tower 5, Avenue 7 
Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel         : 603 2180 7198
Fax        : 603 2180 7100
Website : www.cimb.com

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

CIMB-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

CGS-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 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 HOWDEN 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

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



CIMB BANK (VIETNAM) LIMITED
Level 2, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh
Hoan Kiem District
Hanoi, Vietnam
Tel          : 84 4 3266 3388
Fax        : 84 4 3266 3389
Website : www.cimbbank.com.vn

CIMB-PRINCIPAL ASSET
MANAGEMENT (S) PTE LTD
50, Raffles Place, #22-03A,
Singapore Land Tower
048623 Singapore
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

CIMB TRUST LIMITED
Level 14(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka, 87000 W P Labuan
Malaysia
Tel         : 6087 414 252
Fax        : 6087 411 855
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
Malaysia
Tel         : 603 2261 8888
Fax        : 603 2261 8899
Website : www.cimb.com

CIMB INVESTMENT BANK (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 BANK BERHAD
MUMBAI REPRESENTATIVE OFFICE
Plot No.C-59, G – Block
Platina, Office No.603A
6th Floor, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400051
India
Tel         : 91 22 6671 1570/91 80 9700 1570
Website : www.cimb.com
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www.cimbbank.com.kh
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

២០អាប្រមហាវិថីព្រះនរោត្តម
ក្រងផ្លូវ១១៨សងា្ក្រត់ផ្រសារចាស់

រាជធានីភ្នំព្រញ
១២២០៣ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា


