
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨កាតាលីករ
អាស៊្រចន

ទំព័រ ១០

ការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សក្នុងសុ្ក
យើងមានមោទនភាពក្រច្រចល្រចង ដ្រចលបានកា្ល្រចយា ស្ថ្រចប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ជោគជ័យមួយាមួយនឹងបុគ្គលិក ក្នុងស្រចុក ១០០% 
ាជនាតិខ្ម្រចរ ដ្រចលបានរួមចំណ្រចកដល់ភាពរីកចម្រចើន 
ប្រចកបដោយស្ថិរភាព របស់ធនាគារទាំងមូល។ 

ទំព័រ ២៨

ភាពច្ន្ប្ឌិត លើផលិតផល
យើងបានណ្រចនាំផលិតផលឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើា 
ប្រច្រចក់រៀល ដ្រចលផ្តល់ឲ្រចយអតិថិជននូវជម្រចើសរូបិយប័ណ្ណក្នុង
ស្រចុក ក្នុងកម្រចិតល្អប្រចសើរ សមស្រចបនឹងតម្រចូវការគ្រចប់គ្រចង 
ទុនបង្វិល និងតម្រចូវការវិនិយោគន្រចអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រច។

ទំព័រ ១២

ធនាគារអន្តរាតិល្អបំផុត នៅកម្ពុា
ឆ្ន្រចំ២០១៨ គាឺឆ្ន្រចំដ៏ល្អវសិល ដ្រចលធនាគារទទួល 
បានពានរង្វ្រចនា់ «ធនាគារអន្តរាតិល្អបំផុតនៅកម្ពុា»  
ហើយសម្រច្រចចបានសមិទ្ធផលអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ 
លើសពីការរំពឹងទុក។







ផ្ន្កខាងក្នុង 

ន្របាយការណ
៍

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
០៨ សវតារធនាគារ

០៩ ការប្ត្រចា្ញ្រចលើគុណភាពស្រចវាកម្ម និងឧត្តមភាព

០៩ តម្ល្រចស្នូលរបស់ស្ថ្រចប័ន

១០ សរពីប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលធនាគារ

១១ សរពីប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិក្រចុមហ៊ុនម្រច

១២ ការពិនិត្រចយមើលលទ្ធផលប្រចតិបត្តិការ 
របស់ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

ការពិនិត្យមើលធុរកិច្ច
១៦ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

១៧ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

១៨ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

១៩ ធនានសជីវកម្ម 

២០ ទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង

២១ ហិរញ្ញវត្ថុ

២២ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

២៤ បច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ

២៥ រតនាគារ និងទីផ្រចសារ

២៦ សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

២៦ នីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន

២៧ បទពិសោធន៍ស្រចវាកម្មអតិថិជន

២៨ គ្រចប់គ្រចងផលិតផល

២៩ ប្រចតិបត្តិតាម

អភិបាលកិច្ចធនាគារ
៣២ ស្រចចក្តីថ្ល្រចងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ

៤១ របាយការណ៍គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម

៤៣ ស្រចចក្តីថ្ល្រចងការណ៍ស្តីអំពីប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង

៤៧ រចនាសម្ព័ន្ធន្រចការគ្រចប់គ្រចងពីក្រចុមហ៊ុនម្រច 

៤៧ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រចប់គ្រចង

៤៨ របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ

០១ ០៣

០២



ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ  
និងការចុះផ្សាយក្នុង 
សារព័ត៌មាននៅឆ្ន្ំ២០១៨
៥២ ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៥៩ ការចុះផ្រចសាយក្នុងសរព័ត៌មាន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
៨២ របាយការណ៍ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

៨៣ របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រចយ

៨៤ តារាងតុល្រចយការ

៨៥ របាយការណ៍លទ្ធផល

៨៦ របាយការណ៍បម្រច្រចបម្រចួលមូលធន

៨៧ របាយការណ៍លំហូរសច់ប្រច្រចក់

៨៨ កំណត់សមា្គ្រចល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១១៤   ឧបសម្ព័ន្ធ៖ កំណត់សមា្គ្រចល់ស្តីពីតម្រចូវការតាម 
ប្រចកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រចល

បណ្ត្ញរបស់ធនាគារ
១២៦   បណ្ត្រចញធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី

១២៨   បណ្ត្រចញសខារបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រច

ប្វត្តិសង្ខ្បរបស់កុ្មប្ឹក្សាភិបាល 
និងគណៈកមា្ម្ធិការគ្ប់គ្ង
៦៤ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

៧១ ល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនរួម

៧៤ គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង

០៦ ០៧

០៤ ០៥





០១ទិដ្ឋភាពទូទៅ

០៨ សវតារធនាគារ

០៩ ការប្ត្រចា្ញ្រចលើគុណភាពស្រចវាកម្ម និងឧត្តមភាព

០៩ តម្ល្រចស្នូលរបស់ស្ថ្រចប័ន

១០ សរពីប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលធនាគារ

១១ សរពីប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិក្រចុមហ៊ុនម្រច

១២ ការពិនិត្រចយមើលលទ្ធផលប្រចតិបត្តិការរបស់ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ



08
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

សាវតារធនាគារ
 អំពីធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានាប់ផ្តើមប្រចតិបត្តិការ នៅក្នុងទីផ្រចសារប្រចទ្រចសកម្ពុា 

នៅថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១០ ដោយបានបើកដំណើរការសខាធនាគារពាណិជ្ជទី១ នៅ 

ចំកណ្ត្រចលរាជានីភ្នំព្រចញ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្រចបន្នន្រចះ ធនាគារមានសខាចំនួន ១៣ កន្ល្រចង  

ាមួយនឹងមា៉្រចសុីនដាក់ប្រច្រចក់ ១០ កន្ល្រចង មា៉្រចសុីនដាក់មូលប្រចបទានបត្រច ១០ កន្ល្រចង និងមា៉្រចសុីន 

អ្រចធីអិម ៣២ កន្ល្រចង នៅក្នុងខ្រចត្ត និងរាជានីសំខាន់ៗ ចំនួនប្រច្រចំន្រចព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុា 

រួមមានរាជានីភ្នំព្រចញ ខ្រចត្តសៀមរាប ខ្រចត្តព្រចះសីហនុ ខ្រចត្តបាត់ដំបង និងខ្រចត្តកំពង់ាម។ 

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី កំពុងបម្រចើស្រចវាកម្ម និងផ្តល់ផលិតផល 

ធនាគារ ជូនដល់អតិថិជន ប្រចមាណ ២៨.០០០ នាក់ ដ្រចលរួមមានទាំងអតិថិជនាបុគ្គល 

និងក្រចុមហ៊ុន។ ដើម្រចបីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រចូវការកើនឡើងរបស់ចំនួនអតិថិជន នៅក្នុងប្រចទ្រចស 

កម្ពុា ធនាគារមានផ្តល់ជូនស្រចវាកម្ម និងផលិតផលធនាគារដ៏ទូលំទូលាយ រួមមានស្រចវាកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ព្រចមទាំងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម និងស្រចវា 

ប្រចតិបត្តិការផងដ្រចរ។ 

គិតត្រចឹមខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ ២០១៨ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី មាននិយោជិតាង  

៣៦០ នាក់ ដ្រចលមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច ទំាងក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  

ក៏ដូចាវិស័យផ្រចស្រចងៗទៀតផងដ្រចរ។ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី នៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា 

បានប្ត្រចា្ញ្រចចិត្ត ក្នុងការកសងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឲ្រចយរឹងមាំ និងយូរអង្វ្រចងមួយ សម្រច្រចប់អតិថិជនរបស់ 

ខ្លួន ហើយនឹងបន្តព្រចយាយាមបង្កើតឱកាស និងគុណតម្ល្រច តាមរយៈផលិតផល និងស្រចវាកម្មថ្មីៗ  

ដ្រចលមានអត្ថប្រចយោជន៍ខ្ពស់។ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី មានមោទនភាពក្រច្រចល្រចង  

ដោយសរត្រចយើងមិនត្រចឹមត្រចាអ្នកបម្រចើស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណ្រចះទ្រច ប៉ុន្ត្រចថ្រចមទាំងាដ្រចគ ូ

អាជីវកម្មដ៏ល្អមួយរបស់អតិថិជនផងដ្រចរ ក្នុងការគាំទ្រចពួកគ្រចឲ្រចយធ្វើការសម្រច្រចចចិត្តត្រចឹមត្រចូវ  

លើផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគ។ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី គឺាសខារបស ់

 សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប។

 អំពី សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប
 សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប គឺាធនាគារសកលឈានមុខគ្រចមួយ ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន និងាដ្រចគ ូ

ប្រចឹក្រចសាសជីវកម្មធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់។ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ក៏នាំមុខគ្រច ក្នុងពិភពលោក 

លើផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុឥស្ល្រចមផងដ្រចរ។

 សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប មានទីស្ន្រចក់ការកណ្ត្រចល នៅទីក្រចុងកូឡាឡាំពួរ ប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី  

ហើយមានផ្តល់ស្រចវាកម្មធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារវិនិយោគ ធនាគារឥស្ល្រចម និងស្រចវាកម្ម 

គ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយធន។ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប គឺស្ថិតក្នុងលំដាប់ល្រចខ ៥ នៅអាសុីអាគ្ន្រចយ៍ បើគិត 

លើទ្រចព្រចយសកម្ម នៅចុងឆ្ន្រចំ ២០១៨ ដ្រចលមានបុគ្គលិកាង ៣៦.០០០ នាក់ និងអតិថិជន 

ប្រចហ្រចល ១៤ លាននាក់។ 

 សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ហូលឌីង ប៊ីហាដ ត្រចូវបានចុះបញ្ជីនៅលើទីផ្រចសារភាគហ៊ុន ប៊ូរស  

មា៉្រចឡ្រចសុី (Bursa Malaysia) តាំងពីឆ្ន្រចំ ១៩៨៧ ាមួយតម្ល្រចលើទីផ្រចសារភាគហ៊ុន ៥៤,៦  

ពាន់លានរីងហ្គីតមា៉្រចឡ្រចសុី បើគិតត្រចឹមថ្ង្រចទី ៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨។ ទ្រចព្រចយសរុបគិតត្រចឹម 

ចុងឆ្ន្រចំ២០១៨ មានចំនួន ៥៣៤,១ ពាន់លានរីងហ្គីតមា៉្រចឡ្រចសុី ាមួយប្រច្រចក់បម្រចុងរបស់ភាគ 

ហ៊ុនិកសរុបចំនួន ៥១,៤ ពាន់លានរីងហ្គីតមា៉្រចឡ្រចសុី ហើយទ្រចព្រចយសរុបស្ថិតក្រច្រចមការគ្រចប់គ្រចង 

មានចំនួន ១២១,១ ពាន់លានរីងហ្គីតមា៉្រចឡ្រចសុី។ គិតត្រចឹមចុងឆ្ន្រចំ ២០១៨ ភាគហ៊ុនិកដ្រចលមាន 

ភាគហ៊ុនច្រចើនបំផុត គឺ Khazanah Nasional ដ្រចលមាន ២៦,៨០% ន្រចភាគហ៊ុនសរុប។ 

ប្រច្រចក់បម្រចុងសម្រច្រចប់បុគ្គលិក (EPF) មានចំនួន ១៤,១៦% និងKumpulan Wang Persaraan 

(Diperbadankan) មានចំនួន ៦,៨៤%។
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ការប្ត្ា្ញ្លើគុណភាពស្វាកម្ម 
និងឧត្តមភាព

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី គឺាក្រចុមហ៊ុន ដ្រចលផ្ត្រចតលើការដឹកនាំរបស់មនុស្រចស។ 

នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី អ្វីដ្រចលយើងផ្ត្រចតាសំខាន់នោះ គឺការផ្តល់ស្រចវាដល់ 

អតិថិជន ឬក៏គាំទ្រចដល់អ្នកដ្រចលផ្តល់ស្រចវាកម្មដល់អតិថិជន។ 

តាំងពីដើមរៀងមក អតិថិជន គឺាចំណុចស្នូលន្រចគ្រចប់ការងរទាំងអស់ ដ្រចលយើងបានធ្វើ។ 

គុណតម្ល្រចស្នូលទី១ របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី គឺយើងផ្ត្រចតការយកចិត្តទកុដាក់ 

លើអតិថិជន។ វត្តមានរបស់ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី គឺដើម្រចបីអតិថិជន ហើយយើង 

ផ្តល់ផលិតផល និងស្រចវាកម្ម ដ្រចលអតិថិជនយល់ និងផ្តល់តម្ល្រចឲ្រចយ។ 

យើងក៏ផ្ត្រចតសំខាន់ដូចគា្ន្រចផងដ្រចរ ទៅលើគុណតម្ល្រចស្នូលចំនួន ៤ផ្រចស្រចងទៀត រួមមាន 

សមិទ្ធផលខ្ពស់ ការផ្តល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលិក កមា្ល្រចំងចម្រចុះ និងសុចរិតភាព។ យើងជឿាក់ថា  

ការរួមបញ្ចូលគា្ន្រចន្រចគុណតម្ល្រចស្នូលទាំងអស់ន្រចះ ទៅលើអ្វីគ្រចប់យា៉្រចង ដ្រចលយើងធ្វើ នឹងបង្កើតនូវ 

គុណតម្ល្រចយូរអង្វ្រចង មិនត្រចឹមត្រចសម្រច្រចប់អតិថិជនប៉ុណ្ណ្រចះទ្រច ត្រចថ្រចមទាំងសម្រច្រចប់បុគ្គលិក និង 

ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងផងដ្រចរ។

 

ដើម្រចបីសម្រច្រចចបានគោលដៅស្រចវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ច្រចះ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 

ភីអិលសុី បានកំណត់គោលការណ៍ ន្រចស្រចវាកម្មអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដើម្រចបីផ្តល់ស្រចវាកម្មល្អប្រចសើរ 

ជូនដល់អតិថិជន។ គ្រចប់ព្រចលវ្រចលាទាំងអស់ យើងនឹង៖

  ធ្វើគារវកិច្ចអតិថិជន 
ដោយការសំពះ

  ផ្តល់ស្រចវាកម្មភា្ជ្រចប់ 
ាមួយនឹងសា្ន្មញញឹម

 បម្ើស្វាកម្មអតិថិជន 
ដោយកាត់បន្ថយរយៈព្រចល 
រង់ាំ មិនលើសពី ៥ នាទី

 ផ្ត្រចតទៅលើ 
ដំណោះស្្យ 
សម្រច្រចប់អតិថិជន

 ការផ្តត្ការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន
វត្តមានរបស់យើង គឺដើម្រចបីបម្រចើអតិថិជន ព្រចមទំាង 
ផ្តល់ជូនស្រចវាកម្ម និងផលិតផលទាំងឡាយណ 
ដ្រចលអតិថិជនយល់ និងឲ្រចយតម្ល្រច។

តម្ល្ស្នូលរបស់សា្ថ្ប័ន

 សមិទ្ធផលខ្ពស់
យើងខិតខំបំព្រចញការងរយា៉្រចងសកម្ម ដោយមាន 
យុទ្ធសស្ត្រចាក់លាក់ សម្រច្រចប់អតិថិជន បុគ្គលិក 
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

 ការផ្តល់លទ្ធភាពដល់បុគ្គលិក
យើងផ្តល់អំណច និងតម្រចង់ទិស ដល់បុគ្គលិក 
ឲ្រចយមានគំនិតច្ន្រចប្រចឌិត និងផ្តល់គុណតម្ល្រច ដល ់
ស្ថ្រចប័ន ក៏ដូចាសហគមន៍ ដ្រចលគាត់បម្រចើ 
ជូនផងដ្រចរ។

 កមា្ល្ងំចមុ្ះ
យើងគោរពវប្រចបធម៌ផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច និងផ្តល ់
គុណតម្ល្រច លើទស្រចសនវិស័យខុសៗគា្ន្រច 
ហើយយើងយល់ឃើញថា ភាពចម្រចុះគា្ន្រច 
គឺាប្រចភពន្រចកមា្ល្រចំង។

 សុចរិតភាព
យើងបំព្រចញការងរទាំងអស់ 
ដោយភាពសោ្ម្រចះត្រចង់ ប្រចកបដោយការគោរព 
និងមានវាិ្ជ្រចជីវៈច្រចបាស់លាស់ ពីព្រច្រចះសុចរិតភាព 
គឺាគុណតម្ល្រចស្នូលរបស់ សីុអាយអិមប៊ី គ្រចុប។

នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  
អតិថិជន គឺាអ្វីដ្លយើងផ្ត្តការយកចិត្តទុកដាកខ់ា្ល្ំងបំផុត។
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សារពីប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាភិបាលធនាគារ

ក្នុងរយៈព្រចលប៉ុនា្ម្រចនឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយន្រចះ សកលលោក ដ្រចលមានការផ្រចសាភា្ជ្រចប់គា្ន្រចយា៉្រចង 

សស្រច្រចក់សស្រច្រចំន្រចះ បានពើបប្រចទះនឹងការប្រចឈមមួយចំនួន ដោយការផ្ល្រចស់ប្តូរ និងភាពមិន 

ប្រច្រចកដប្រចា ផ្ន្រចកភូមិសស្រច្ត និងស្រចដ្ឋកិច្ច ា  ស កល រួមមានជមោ្ល្រចះពាណិជ្ជកម្ម រវាងប្រចទ្រចស 

មហាអំណចស្រចដ្ឋកិច្ចធំៗ។ ទោះបាីមានឧបសគ្គរាំងស្ទះទាំងអស់ន្រចះក៏ដោយ ប្រចទ្រចសកម្ពុា 

ដ្រចលមានចំនួនប្រចាជន ប្រចមាណ១៦,១លាននាក់ នៅត្រចបន្តភាពរីកចម្រចើនរបស់ខ្លនួ។ បច្ចបុ្រចបន្ន  

ន្រចះ ប្រចទ្រចសកម្ពុាបានកា្ល្រចយាប្រចទ្រចសនាំច្រចញធំាងគ្រចទី៦៩ នៅក្នុងពិភពលោក។ ភាពរីក 

ចម្រចើនរបស់ប្រចទ្រចស កើតឡើងដោយផ្អ្រចកតាមកំណើនយ៉ា្រចងឆប់រហ័ស ន្រចចំនួនប្រចាជន ដ្រចល 

គ្រចប់អាយុចូលធ្វើការងរ ការកើនឡើងថ្ល្រចប្រច្រចក់ឈ្នួល ការលូតលាស់លើវិស័យទ្រចសចរណ៍ និង  

លំហូរទុនវិនិយោគដោយផ្ទ្រចល់ពីបរទ្រចស ស្រចបតាមគោលនយោបាយវិនិយោគ និងការធ្វើ 

ពាណិជ្ជកម្មស្រចរី ព្រចមទាំងអំណយផលពីទីតាំងយុទ្ធសស្រច្តរបស់ខ្លួន ដ្រចលស្ថិតចំកណ្ត្រចលន្រច 

តំបន់អាស៊្រចន។ ចំនួនជនបរទ្រចស ដ្រចលមកវិនិយោគ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា មានការកើនឡើងពី 

៤,៤% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៣ រហូតដល់ ៩% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ដ្រចលាទិន្នន័យាក់ស្ត្រចង ន្រចការ 

អភិវឌ្រចឍយា៉្រចងឆប់រហ័ស ន្រចទីផ្រចសារ ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន។

បើតាមការព្រចយាករណ៍ចុងក្រច្រចយ ដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពាុ  ស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពាុត្រចវូបានរំពឹងថា 

មានកំណើន ៧% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩។ ក្នុងនោះ វិស័យធនាគារ គឺាវិស័យរីកចម្រចើនឆប់រហ័សមួយ 

ក្នងុប្រចទសកម្ពាុ។ ទំនុកចិត្ត ទៅលើប្រចព័ន្ធធនាគារ នៅត្រចរក្រចសាបាននូវភាពរឹងមំា ដោយឥណទាន 

ធនាគារ ធៀបនឹងទំហំផលិតផលក្នងុស្រចកុសរុប បានកើនឡើងពី ៣១,៤% ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០១០ រហូត 

ដល់ ៧៣% នៅចុងខ្រចមិថុនា ឆ្ន្រច២ំ០១៨ ហើយប្រច្រចក់បញ្ញើវិស័យឯកជនបានកើនឡើង ២២,៤%  

ក្នុងរយៈព្រចលដូចគា្ន្រចន្រចះ។ ខណៈដ្រចលប្រចទ្រចសកម្ពុាកំពុងខិតខំសម្រច្រចចផ្រចនការ ដើម្រចបីកា្ល្រចយា 

ប្រចទ្រចស ដ្រចលមានប្រច្រចក់ចំណូលលើកម្រចតិមធ្រចយម មុនឆ្ន្រច២ំ០៣០ និងកា្ល្រចយាប្រចទ្រចស ដ្រចលមាន 

ប្រច្រចក់ចំណូលកម្រចតិខ្ពស់ មុនឆ្ន្រច២ំ០៥០ ធនាគារ សីុអាយអិមបី៊ ក្នងុប្រចទ្រចសកម្ពាុ បានរួមចំណ្រចក 

យា៉្រចងសកម្មក្នុងការគាំទ្រចយ៉ា្រចងព្រចញទំហឹងដល់ប្រចាពលរដ្ឋ និងរាជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុា។

ាមួយនឹងការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្តន្រចះ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ត្រចងត្រចខិតខំ 

ប្រចឹងប្រច្រចង ក្នុងនាមាស្ថ្រចប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានសរៈសំខាន់មួយ ក្នុងការជម្រចុញដល់ការអភិវឌ្រចឍ 

ស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រចទ្រចសកម្ពុា ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចាវិស័យដទ្រចទៀតផងដ្រចរ។ នៅធនាគារ  

 សីុអាយអិមបី៊ យើងជឿាក់ទៅលើការកសងមូលដា្ឋ្រចនគ្រចះឹរឹងមំា ដើម្រចបីសម្រច្រចចបានការរីកចម្រចើន 

រយៈព្រចលវ្រចង ក្នុងនាមាដ្រចគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏គួរឲ្រចយទុកចិត្តក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា និងក្នុងតំបន់។ ក្នុង 

រយៈព្រចល៧ឆ្ន្រចកំន្លងមកន្រចះ យើងបានធ្វើការយ៉ា្រចងព្រចញទំហឹង ដើម្រចបីានាថាអតិថិជនរបស់យើង  

ទាំងលក្ខណៈបុគ្គល និងក្រចុមហ៊ុន ាត់ទុកធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី គឺទីកន្ល្រចងមួយ ដ្រចលពួកគ្រច 

អាចមកប្រចឹក្រចសា ទទួលបានអ្វីដ្រចលខ្លួនត្រចូវការ និងយកទៅវិនិយោគ ដើម្រចបីអនាគតល្អប្រចសើរ  

ដ្រចលពួកគ្រចចង់បាន។ ដើម្រចបីបំព្រចញតម្រចូវការកើនឡើងរបស់អតិថិជន យើងបានពង្រចីកស្រចវាកម្ម 

ធនាគារ សម្រច្រចប់ថ្ង្រចៅរ៍ នៅតាមសខាធនាគារ ៣ទីតាំង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ហើយព្រចមទំាងបន្ត 

ក្រចលម្អស្រចវាកម្មធនាគារឌីជីថលទៀតផង។ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី មានមោទនភាពក្រច្រចល្រចង  

ដ្រចលបានកា្ល្រចយស្ថ្រចប័នហិរញ្ញវត្ថដ៏ុជោគជ័យមួយ ាមួយនឹងបុគ្គលិកក្នងុស្រចកុ ១០០% ាជនាតិ 

ខ្ម្រចរ ដ្រចលបានរួមចំណ្រចកដល់ភាពរីកចម្រចើន ប្រចកបដោយស្ថ្រចរភាព របស់ធនាគារទាំងមូល។ 

ក្នុងរយៈព្រចល៥ឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយន្រចះ ប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនកាត់ពន្ធរបស់ធនាគារ បានកើនឡើង 

៧ដង ពីចំនួន ២លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក រហូតដល់ ១៤,២១លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ 

ដ្រចលមានកំណើន ៤៥% បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន។ ហើយទំហំទ្រចព្រចយសកម្មរបស់ធនាគារ បានកើន 

ឡើងលើសពី២ដង រហូតដល់ ៨៦៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ក្នុងរយៈព្រចល៥ឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយន្រចះ។ 

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ឥណទានរបស់ធនាគារមានចំនួន ៥៤៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលកើនឡើង 

៣២% ហើយប្រច្រចក់បញ្ញើមានចំនួន ៧០០លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលកើនឡើង ៣០%។

ចំពោះការគាំទ្រច ការជឿទុកចិត្ត និងការរួមចំណ្រចកយា៉្រចងមុតមាំ ដ្រចលនាំឲ្រចយធនាគារ  

 សីុអាយអិមប៊ី កា្ល្រចយា «ធនាគារអន្តរាតិល្អបំផុត នៅកម្ពុា» ប្រចាំឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារសកល 

ឈានមុខគ្រច ក្នុងតំបន់អាស៊្រចនយើងខ្ញុំ សូមថ្ល្រចងអំណរគុណយា៉្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រច ដល់គណៈគ្រចប់គ្រចង 

និងបុគ្គលិករបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ព្រចមទាំងអតិថិនជនដ៏សោ្ម្រចះស្ម័គ្រចរបស់យើង។ សូម 

ជ្រចើសរីសធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី សម្រច្រចប់អតិថិជន និងវិនិយោគិនទាំងអស់ ដ្រចលចង់ទទួល 

បានស្រចវាកម្មធនាគារដ៏ល្អ។

ការជួយត្រចឡប់ ទៅដល់សហគមន៍ គឺាគុណតម្ល្រចស្នូលមួយរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 

។ សម្រច្រចប់ការអប់រំ និងបច្ច្រចកវិទ្រចយា ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា បានចូលរួមក្នុង 

កម្មវិធីប្រចកួតប្រចជ្រចង 3D Conquest ាលើកដំបូង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨។ កម្មវិធីថា្ន្រចក់តំបន់ប្រចកប 

ដោយភាពច្ន្រចប្រចឌិតន្រចះ គឺាការប្រចកួតប្រចជ្រចងមួយ ដ្រចលយកលំនំាតាមប្រចប Hackathon ាមួយ 

នឹងការប្រចកួតប្រចជ្រចង ៣ ប្រចភ្រចទ រួមមានវិទ្រចយាសស្រច្តទិន្នន័យ (Data Science) បច្ច្រចកវិទ្រចយា 

ហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) និងការសរស្រចរកូដ (Coding) ក្នុងគោលបំណងស្វ្រចងរក និងទាក់ទាញ 

យុវជនឆ្នើម ផ្ន្រចកឌីជីថល និងមានភាពច្ន្រចប្រចឌិតខ្ពស់ ាមួយនឹងផ្នត់គំនិតាសហគ្រចិនឈា្ល្រចសវ្រច  

ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន។ ក្រច្រចពីរង្វ្រចន់ទឹកប្រច្រចក់សរុបចំនួន ១២០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក សម្រច្រចប់កម្មវិធ ី

ប្រចកួតប្រចជ្រចងន្រចះ មា្ច្រចស់ជ័យលាភីថា្ន្រចក់តំបន់នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏កម្រច តាមរយៈ 

ទស្រចសនកិច្ច ទៅកាន់តំបន់ដ៏ល្រចបីល្រចបាញ ដ្រចលមានឈ្ម្រចះថា Silicon Valley នៅសហរដ្ឋអាម្រចរិក 

រួមទាំងឱកាសការងរ ាមួយនឹងធនាគារ CIMB បនា្ទ្រចប់ពីបញ្ចប់ការសិក្រចសាផងដ្រចរ។

«ធនាគារ CIMB យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពមាតា និងកុមារ» គឺាប្រចានបទ ន្រចកម្មវិធី

ទំនួលខុសត្រចូវសង្គមចុងក្រច្រចយរបស់យើង ដ្រចលបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការ 

ថ្រចទាំសុខភាពមាតុភាព ក្នុងចំណមប្រចាពលរដ្ឋ ដ្រចលខ្វះខាតនៅតាមជនបទ។ យើងបាន 

បរិា្ច្រចគសមា្ភ្រចរៈព្រចទ្រចយសំខាន់ៗមួយចំនួន ដល់មន្ទីរព្រចទ្រចយបង្អ្រចកបាទី ខ្រចត្តតាក្រចវ រួមមានអ្រចកូស្ទង ់

ចង្វ្រចក់ប្រចះដូងទារកក្នុងផ្ទ្រចមា្ត្រចយ ដ្រចលាសមា្ភ្រចរៈព្រចទ្រចយទំនើបដំបូងបំផុត នៅក្នុងមន្ទីរព្រចទ្រចយ។  

ក្រច្រចពីន្រចះ យើងបានរៀបចំព្រចឹត្តិការណ៍ាច្រចើន ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ រួមមានទិវាសិទ្ធិនារី ទិវាថ្ល្រចង 

អំណរគុណអតិថិជន កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិក និងកសងក្រចុមការងររបស់ធនាគារ រួមទាំងការ 

ឧបត្ថម្ភ និងការចូលរួមកម្មវិធីផ្រចស្រចងៗ ដូចាសន្និសីទអាហារូបករណ៍ ពិព័រណ៍ការងរ និង 

ផលិតភាពាតិ ព្រចមទំាងព្រចតឹ្តកិារណ៍រត់ប្រចណំងពាក់កណ្ត្រចលម៉ា្រចរាតុង អន្តរាតិ 

អង្គរវត្តាដើម។

ាចុងក្រច្រចយ តាងនាមឲ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ខ្ញុ ំ

សូមសម្ត្រចងការដឹងគុណ និងថ្ល្រចងអំណរគុណយ៉ា្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រច ចំពោះរាជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពាុ ធនាគារាតិ  

 ន្រចកម្ពុា និងអតិថិជនទាំងអស់របស់យើង ដ្រចលបានគាំទ្រចមកលើធនាគារ ាប់តាំងពីបើក 

ដំណើរការដំបូង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១០។ នៅក្នុងដំណក់កាលដ៏សំខាន់ ន្រចភាពរីកចម្រចើន ផ្ន្រចកវិស័យ 

ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី និងប្រចាជនកម្ពុា។

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

សារពីប្ធាននាយកប្តិបត្តកុ្ិមហុ៊នម្
 ឆ្ន្រចំ២០១៨ មានការផ្ល្រចស់ប្តូរគួរឲ្រចយកត់សមា្គ្រចល់! ស្រចបព្រចលដ្រចល សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប 

ឈានដល់ឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយ ន្រចយុទ្ធសស្រច្ត T១៨ ការកើនឡើងកម្ត្រចន្រចជមោ្ល្រចះពាណិជ្ជកម្ម រវាង 

សហរដ្ឋអាម្រចរិក និងប្រចទ្រចសចិន បានគម្រច្រចមកំហ្រចងដល់គោលដៅរបស់យើងផងដ្រចរ។ នៅ  

តាម វ្រចទិការបស់អាស៊្រចនគ្រចប់កម្រចតិ កង្វល់ចម្រចបង ដ្រចលស្ថតិលើឥទ្ធពិលអវិជ្ជមានកាន់ត្រចច្រចើនទៅៗ  

លើពាណិជ្ជកម្ម និងតួនាទីរបស់អាស៊្រចន នៅក្នុងសង្វ្រចក់ផ្គត់ផ្គង់ាសកល អាចប្រចឈមនងឹភាព 

ាប់គាំងអូសបនា្ល្រចយ ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីប្រចទ្រចសមហាអំណចពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរន្រចះ។

ទោះបីាមានការប្រចឈមន្រចការអភិវឌ្រចឍ ពីមជ្រចឈដា្ឋ្រចនខាងក្រច្រចក៏ដោយ ស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រចទ្រចស 

កម្ពុា នៅត្រចទទួលបានអត្រច្រចល្អប្រចសើរប្រចមាណ ៧,៣% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ដ្រចលកើនឡើង 

ាងឆ្ន្រចំមុន (៦,៨%) ដោយរក្រចសាបានចំណត់ថា្ន្រចក់ាប្រចទ្រចស ដ្រចលមានស្រចដ្ឋកិច្ចលូតលាស ់

លឿនបំផុតមួយ ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន។ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ឧស្រចសាហកម្មកាត់ដ្រចរ និងទ្រចសចរណ៍ 

គឺាគ្រចឹះយា៉្រចងសំខាន់ន្រចស្រចដ្ឋកិច្ច ដោយក្នុងនោះភ្ញៀវទ្រចសចរអន្តរាតិ មានកំណើន ១១%  

ខណៈដ្រចលឧស្រចសាហកម្មកាត់ដ្រចរ ត្រចូវបានពង្រចីកការដាក់ទីតាំងរោងចក្រចបន្ថ្រចមទៀត ដោយការ 

ដករោងចក្រច ពីប្រចទ្រចសចិន និងបង់កា្ល្រចដ្រចស មកកាន់ប្រចទ្រចសកម្ពុា ាមួយនឹងទីផ្រចសារផលិត 

កាន់ត្រចមានភាពប្រចកួតប្រចជ្រចង។ នៅក្នុងត្រចីមាសទី២ ន្រចឆ្ន្រចំ២០១៨ លំហូរទុនវិនិយោគដោយ 

ផ្ទ្រចល់ពីបរទ្រចស មានកំណើន ៨៣២លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលកើនឡើងាប់ៗគា្ន្រចប្រច្រចំដង នៅក្នុង 

រយៈព្រចល២ឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយន្រចះ។ កំណើនថ្រចរ ក្នុងរយៈព្រចលពីរទសវត្រចសរ៍កន្លងទៅន្រចះ បានផ្តល ់

នូវនិរន្តភាពស្រចដ្ឋកិច្ច ទោះបីាមានការប្រចកួតប្រចជ្រចង ពីប្រចទ្រចសជិតខាង ដ្រចលមានស្រចដ្ឋកិច្ច 

រីកចម្រចើនាង ដូចាប្រចទ្រចសថ្រច និងវៀតណមក៏ដោយ។

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា សម្រច្រចចបានឆ្ន្រចំដ៏ជោគជ័យ 

បំផុតរបស់ខ្លួន ាមួយនឹងប្រច្រចក់ចំណូលមុនកាត់ពន្ធ ចំនួន ១៤,២១លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចល 

មានកំណើន ៤៥% បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន។ សមិទ្ធផលន្រចះកើតឡើងមួយផ្ន្រចកធំ តាមរយៈឥណទាន 

របស់ធនាគារ ចំនួន ១៣៧លានដុលា្ល្រចរអាមរិក ដ្រចលកើនឡើង ៣៤% បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន 

ដ្រចលាការបន្តកំណើនឆ្ន្រចំទី៨។ ផ្ន្រចកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម មានចំនួន ៥៨% ន្រច 

កំណើនឥណទានសរុបរបស់ធនាគារ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨។ ាមួយគា្ន្រចន្រចះ ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 

មានកំណើន ២៦% បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន ដ្រចលភាគច្រចើនមកពីផ្ន្រចកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល។  

ផ្ន្រចកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម រក្រចសាបាននូវសន្ទុះរីកចម្រចើនរបស់ខ្លួន ដោយាប់យកចំណ្រចក 

ទីផ្រចសារ ទាំងនៅក្នុងស្រចុក និងថា្ន្រចក់តំបន់ ដ្រចលរួមចំណ្រចកដល់កំណើនប្រច្រចក់ចំណូលមុនកាត់ពន្ធ  

១៤% បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន។ ាមួយនឹងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុយា៉្រចងរឹងមាំ ក៏ដូចាការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្តរបស ់

យើង ក្នុងការនាំយកបទពិសោធន៍បម្រចើស្រចវាកម្មដ៏ល្អប្រចព្រច វាគឺពិតាសកសមបំផុត ដ្រចល 

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ទទួលបានពានរង្វ្រចន់ាធនាគារអន្តរាតិល្អបំផុត  

នៅកម្ពុានៅក្នុងពិធីប្រចគល់ពានរង្វ្រចន់ធនាគារល្អបំផុតរបស់ទស្រចសនាវដ្តី Asiamoney ក្នុង 

ឆ្ន្រចំ២០១៨។

ឆ្ន្រចំ២០១៨ គឺាឆ្ន្រចំបញ្ចប់ន្រចយុទ្ធសស្រច្ត T18 របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ដ្រចលបានពង្រចឹង 

មូលដា្ឋ្រចនគ្រចឹះរបស់យើង នៅគ្រចប់ផ្ន្រចកន្រចអតិថិជន ដើមទុន ការចំណយ វប្រចបធម៌ និង 

ការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់។ ធនាគារ បានវិនិយោគយា៉្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រចលើការកសងមូលដា្ឋ្រចនគ្រចឹះថ្មីៗ  

និងពង្រចឹងអ្វីដ្រចលមានស្រច្រចប់ ដូចាតាមរយៈការពង្រចីកកមា្ល្រចំងពលកម្មការងរ ក៏ដូចាផ្ន្រចក 

ឌីជីថល និងហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មានាដើម។ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ សុីអាយអិមប៊ី  

គ្រចុប នឹងាប់ផ្តើមយុទ្ធសស្រច្តថ្មីបនា្ទ្រចប់ទៀត គឺ «Forward23» ដើម្រចបីជម្រចុញដល់កំណើន 

សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប មានកំណើន ប្រចកបដោយការផ្ល្រចស់ប្តូរល្អប្រចសើរ។ យើងនឹងផ្ត្រចត 

លើចំណុចយុទ្ធសស្រច្តស្នូល៥ចំណុច រួមមានការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន និរន្តរភាព 

ការផ្រចសង ព្រច្រចង និងភាពាដ្រចគូ បច្ច្រចកវិទ្រចយា និងទិន្នន័យ ព្រចមទាំងធនានមនុស្រចសរបស់យើង។ 

សម្រច្រចប់ទស្រចសនវិស័យ ទៅលើភូមិសស្រច្ត យើងមានផ្រចនការកសងសន្ទុះរីកចម្រចើន ដ្រចលកើត

ច្រចញពីការផ្ល្រចស់ប្តូរយុទ្ធសស្រច្ត T18 និងពន្លឿនដល់ភាពរីកចម្រចើនរបស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 

ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា មួយកម្រចិតទៀតផងដ្រចរ។ 

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ ការសងសង់អាកាសយានដា្ឋ្រចនថ្មី នឹងាប់ផ្តើមបង្កើតនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា  

ដ្រចលនឹងជម្រចុញបន្ថ្រចមទៀតដល់វិស័យទ្រចសចរណ៍ឲ្រចយកាន់ត្រចល្អប្រចសើរ។ មិនត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ  

រាជរដា្ឋ្រចភិបាលទើបត្រចបានចុះហត្ថល្រចខាលើច្រចបាប់ថ្ម ីដើម្រចបីព្រចយួរការបង់ពន្ធប្រច្រចក់ចំណ្រចញ លើវិស័យ 

កសិកម្ម ដ្រចលអាចបង្កើនប្រច្រចក់ចំណូលកាន់ត្រចច្រចើនរបស់អ្នកវិនិយោគ។ ទោះាយា៉្រចងណ 

ក៏ដោយ នៅមានបញ្ហ្រចប្រចឈមខ្លះផងដ្រចរសម្រច្រចប់ស្រចដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងនោះ កាលពីពាក់កណ្ត្រចល 

ខ្រចកុម្ភៈ សហភាពអឺរ៉ុប បានាប់ផ្តើមនីតិវិធីសិក្រចសាដកប្រចព័ន្ធអនុគ្រច្រចះពន្ធរបស់ប្រចទ្រចសកម្ពុា  

ាផ្លូវការរយៈព្រចល១២ខ្រច ដោយសរសមា្ព្រចធអន្តរាតិ។ ការបាត់បងប្រចព័ន្ធអនុគ្រច្រចះពន្ធទៅ  

កាន់ទីផ្រចសារសហភាពអឺរ៉ុប និងក្រច្រចយព្រចលការាកច្រចញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រចភពអង់គ្ល្រចស  

ក៏ដូចាការកាត់បន្ថយការផលិតរបស់ប្រចទ្រចសចិន ដ្រចលប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដ្រចរដ៏មាន 

សរៈសំខាន់ដោយប្រចទ្រចសចិន និងចក្រចភពអង់គ្ល្រចស នឹងកា្ល្រចយាទីផ្រចសារនាំច្រចញសំខាន់។  

យា៉្រចងណមិញ យើងរំពឹងថា ស្រចដ្ឋកិច្ចកម្ពុានឹងមានកំណើន ៧% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ ដ្រចល 

ប្រចហាក់ប្រចហ្រចលនឹងឆ្ន្រចំមុនៗ។

តាងនាមឲ្រចយ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ខ្ញុ ំសូមសម្ត្រចងការដឹងគុណយា៉្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រច ដល់ 

រាជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុា និងធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា សម្រច្រចប់ការបន្តជួយជ្រច្រចមជ្រច្រចងរហូតមក។ 

ាមួយគា្ន្រចន្រចះដ្រចរ ខ្ញុ ំសូមថ្ល្រចងអំណរគុណ ដល់ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងសមាជិកក្រចុម 

ប្រចឹក្រចសាភិបាលធនាគារ អតិថិជន ភាគទុនិក និងភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ សម្រច្រចប់ការជឿទុកចិត្ត 

និងការគាំទ្រច។ ាចុងបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្ល្រចងអំណរគុណ ដល់សហស្រចវិកទាំងអស់ ក្នុងក្រចុមការងរ  

#TeamCIMB ដ្រចលបន្តផ្តល់ការគាំទ្រចរួមចំណ្រចក ប្រចកបដោយគុណតម្ល្រច ទៅក្នុងភាពជោគជ័យ 

របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។ ាមួយនឹងការជួយគាំទ្រចរបស់ 

អ្នកទាំងអស់គា្ន្រច ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា យើងនឹងអាចធ្វើឲ្រចយយុទ្ធសស្រច្ត Forward23 ទទួលបាន 

ជោគជ័យដ៏អស្ច្រចរ្រចយ។

សូមអរគុណ!

    

Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz
នាយកប្រចតិបត្តិក្រចុមហ៊ុនម្រច

 សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ការពិនិត្យមើលលទ្ធផលប្តិបត្តិការរបស់ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

  បរិយាកាសប្រចតិបត្តិការឆ្ន្រចំ ២០១៨

ាមួយនឹងកំណើនស្រចដ្ឋកិច្ចយា៉្រចងរឹងមាំ ាងពីរទស្រចសវត្រចសរ៍កន្លងមកន្រចះ ប្រចទ្រចសកម្ពុា គ ឺ

បានស្ថិតក្នុងចំណមប្រចទ្រចស ដ្រចលមានភាពរីកចម្រចើនល្អបំផុតមួយ ក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រចយ៍ 

ដោយមានកំណត់ត្រច្រចកំណើនប្រចាំឆ្ន្រចំពីរខ្ទង់ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨។ ប្រចទ្រចសដ្រចលាសមាជិកទីដប់ 

ន្រចតំបន់អាស៊្រចនន្រចះ បានកា្ល្រចយាប្រចទ្រចសមានចំណូលមធ្រចយមកម្រចិតទាប ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៧ ផ្អ្រចក 

លើ ស្រចដ្ឋកិច្ច ដ្រចលរក្រចសាបានអត្រច្រចកំណើនាមធ្រចយម ៧,៧% ពីឆ្ន្រចំ១៩៩៥ ដល់ឆ្ន្រចំ២០១៨។  

យើងមានក្តសីោមនស្រចសរីករាយ ដ្រចលផលិតផលក្នងុស្រចកុសរុបរបស់ប្រចទ្រចសកម្ពាុ បានកើនឡើង 

បួនដង ពីចំនួន ៤១៧ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដល់ ១.៥៦៣ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨។ អត្រច្រចន្រច 

ភាពក្រចីក្រច ក្នុងប្រចទ្រចស មានចំនួនថយចុះ ពី៥៣% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៤ មកប្រចហ្រចល ១៣,៤% ក្នុង 

ឆ្ន្រចំ២០១៤។ បើតាមការបា៉្រចន់ស្ម្រចន យើងរំពឹងថា ទិន្នន័យន្រចះបានា្ល្រចក់ចុះបន្ថ្រចមទៀត ក្នុងឆ្ន្រច ំ

២០១៨ មកត្រចឹមប្រចមាណ ១០% ប៉ុណ្ណ្រចះ។

គិតត្រចឹមចុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ស្រចដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រចទ្រចសកម្ពុា នៅត្រចមានភាពរឹងមាំ ដ្រចល 

រួមចំណ្រចកមួយភាគធំ ពីការប្រចើប្រច្រចស់ក្នុងស្រចុក និងការនាំច្រចញ រួមមានផលិតផលវាយនភណ្ឌ 

សម្លៀកបំពាក់ និងស្រចប្រចកជើង ដ្រចលមានចំនួនដល់ទៅ ៧៤% ន្រចទំនិញនំាច្រចញសរុប ាមួយនឹង 

កំណត់ត្រច្រចកំណើនពីរខ្ទង់ ១៦,១% ក្នុងរយៈព្រចលប្រច្រចំមួយខ្រចដំបូង ន្រចឆ្ន្រចំ២០១៨។ ចំនួនជន 

បរទ្រចស ដ្រចលវិនិយោគ ក្នុងប្រចទ្រចសបានកើនឡើងជិត ៩% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ដ្រចលឆ្ន្រចំ២០១៣ 

មានត្រចឹមត្រច ៤,៤% ប៉ុណ្ណ្រចះ។ ាមួយគា្ន្រចន្រចះដ្រចរ ភ្ញៀវទ្រចសចរបរទ្រចស មានចំនួន ៦,២លាន 

នាក់ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ កើនឡើងរហូតដល់ ១១% ។

ឥណទានធនាគារ និងមីក្រចូហិរញ្ញវត្ថុ ធៀបនឹងផលិផលក្នុងស្រចុកសរុប កើនឡើងពី ៣១,៤% 

និង ៣,៨% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១០ ដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុតមួយ ៧៣% និង ២០% គិតត្រចឹមចុងខ្រចមិថុនា 

ឆ្ន្រច២ំ០១៨។ ទំនុកចិត្ត ក្នងុប្រចព័ន្ធធនាគារ បានរក្រចសាភាពរឹងមំា ាមួយនឹងប្រច្រចក់បញ្ញើ ផ្ន្រចកវិស័យ 

ឯកជន ប្រចមាណ ២២,៤% ក្នុងខ្រចមិថុនា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធៀបនឹងរយៈព្រចលដូចគា្ន្រច ក្នុងឆ្ន្រចំកន្លងមក។ 

ទោះាយា៉្រចងណក៏ដោយ អតិផរណក៏បានកើនឡើង ពី ២,២% ក្នុងខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ដល់ 

២,៩% ក្នុងខ្រចមិថុនា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ដ្រចលអាស្រច័យលើការកើនឡើងតម្ល្រចអាហារ និងទឹកភ្លើង។

  លទ្ធផលប្រចតិបត្តិការឆ្ន្រចំ ២០១៨

ឆ្ន្រចំ២០១៨ គឺាឆ្ន្រចំដ៏ល្អវិសល ដ្រចលធនាគារទទួលបានពានរង្វ្រចន់ា «ធនាគារអន្តរាត ិ

ល្អបំផុត នៅកម្ពាុ» ហើយសម្រច្រចចបានសមិទ្ធផលអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ លើសពីការរំពឹងទុក។  

យើងខ្ញុំមានកិត្តិយស សូមជម្រច្រចបជូនថា ធនាគារទទួលបានកំណើនប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនបង់ពន្ធ 

គួរឲ្រចយាប់អារម្មណ៍ ៣៩,៥% ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន តាមរយៈភាពរីកចម្រចើនន្រច 

ឥណទានសរុប ៣៦,៧% និងប្រច្រចក់បញ្ញើអតិថិជន ២៨%។ ប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនបង់ពន្ធ និង 

ទ្រចព្រចយសកម្ម បានកើនឡើង ១៤,២១លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក និង ៨៦៥លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។

ឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់យើង បានឆ្លុះបញ្ច្រចំងពីកំណើនយា៉្រចងល្អប្រចសើរ។ ទំហ ំ

ឥណទានសរុបរបស់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពុាណិជ្ជកម្ម មានចំនួន ២៨៧លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ាមួយ 

នឹងប្រច្រចក់បញ្ញើសរុប ២០០លានដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម រក្រចសាបាន 

កំណត់ត្រច្រចឥណទានមិនដំណើរការ ក្នុងកម្រចិតទាប ត្រចឹមត្រច ០,២៤%។ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល 

មានភាពរីកចម្រចើនឈានមុខគ្រច ក្នុងវិស័យធនាគារ ទាំងផ្ន្រចកប្រច្រចក់បញ្ញើ និងឥណទាន ក្នុង 

ឆ្ន្រចំ២០១៨ ដោយទទួលបានកំណើនប្រចាំឆ្ន្រចំ ៤០% កំណើនឥណទានគ្រចហដា្ឋ្រចន ៣៣% និង 

កំណើនប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនបង់ពន្ធ ២៤% បើធៀបនឹងឆ្ន្រចំមុន។

ក្រច្រចពីសន្ទុះរីកចម្រចើនយ៉ា្រចងល្អប្រចសើរ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ យើងមានមោទនភាព ក្នុងការសម្រច្រចច 

បានគម្រច្រចងថា្ន្រចក់តំបន់សំខាន់ៗ របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ដូចាកម្មវិធីប្រចកួតប្រចជ្រចង 3D 

Conquest ដ្រចលាគម្រច្រចងពិស្រចសមួយ។ ន្រចះាសកម្មភាពមួយក្នងុចំណមសកម្មភាពផ្រចស្រចងៗ  

ដ្រចលបានឆ្លុះបញ្ច្រចំងនូវទំនួលខុសត្រចូវសង្គមរបស់ធនាគារ និងឆន្ទះមោះមុត សម្រច្រចប់ការអភិវឌ្រចឍ 

របស់ប្រចទ្រចសកម្ពុា។ នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា យើងបានប្ត្រចា្ញ្រចចិត្តខ្ពស់ 

ចំពោះធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រច្រចក់រៀល ក្នុងចំណមគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ 

និងធនាគារ។ ាក់ស្ត្រចង ាប់តាំងពីដើមឆ្ន្រចំ២០១៨មក យើងបានដាក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ការកំណត់

តម្ល្រចផ្ទ្រចរប្រច្រចក់មូលធនាប្រច្រចក់រៀល (KHR-FTP) ក៏ដូចាលើកកម្ពស់ផលិតផលធនាគារថ្មីៗ 

ាប្រច្រចក់រៀល ទាំងផ្ន្រចកឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើ។

នៅធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ការផ្តល់ភាពងយស្រចួល សម្រច្រចប់អតិថិជន 

ក្នុងការប្រចើប្រច្រចស់ស្រចវាកម្មធនាគារ គាឺអាទិភាពចម្រចបងរបស់យើង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨។ យើងបាន 

នាំយកគម្រច្រចងបច្ច្រចកវិទ្រចយាធំៗចំនួន៤ លើកកម្ពស់គោលដៅន្រចះ រួមមានប្រចព័ន្ធផ្ទ្រចរប្រច្រចក់រហ័ស 

កូដនីយកម្មលើការរក្រចសាទុកទិន្នន័យ ផលិតផលធនាគារាប្រច្រចក់រៀល និងការទូរទាត់មូលប្រចបទាន 

បត្រចដោយស័្វយប្រចវត្ត។ិ ឆ្ន្រច២ំ០១៨ គឺសម្រច្រចចបានការសមោ្ព្រចធគ្រចហទំព័រហ្វ្រចសបុ៊ករបស់ធនាគារ  

សុីអាយអិមប៊ី ព្រចមទាំងក្រចលម្អគម្រច្រចងផ្តល់មតិយោបល់របស់អតិថិជន តាមប្រចព័ន្ធឌីជីថល 

ដោយដាក់ឲ្រចយប្រចើឧបករណ៍បង្កប់អ្រចក្រចង់ ដើម្រចបីប្រចមូលមិតិយោបល់ាក់ស្ត្រចង ពីអតិថិជនរបស ់

យើង។ ដើម្រចបីផ្តល់ភាពងយស្រចួលបន្ថ្រចមទៀត ដល់អតិថិជន យើងបានដំឡើងមា៉្រចសុីនអ្រចធីអិម 

បន្ថ្រចមទៀត នៅតាមផ្រចសារទំនើបធំៗ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុាផងដ្រចរ។

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ យើងបានខិតខំធ្វើការ ដើម្រចបីានាថា ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី គឺាគ្រចហដា្ឋ្រចន 

ទី២ របស់និយោជិត ដ្រចលាទីកន្ល្រចងពោរព្រចញដោយកិច្ចសហការគា្ន្រចល្អ ការសិក្រចសារៀនសូត្រច  

និងការអភិវឌ្រចឍ។ យើងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចល ាង ១០.០០០មោ៉្រចង សម្រច្រចប់បុគ្គលិក   

ធនាគារ។ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចលទាំងនោះផ្ត្រចតលើទាំងចំណ្រចះដឹង និងជំនាញអនុវត្តន៍ការងរ។ 

ក្រច្រចពីន្រចះ យើងបានរៀបចំសកម្មភាពធនាគារាច្រចើន រួមមានកិច្ចពិភាក្រចសាថ្ង្រចអង្គ្រចរ ពិធី  សំណ្រចះ    

សំណល ាមួយប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ ពានរង្វ្រចន់បាល់ទាត់ កម្មវិធីកសងក្រចុមការងរ 

អ្នកគ្រចប់គ្រចងឆ្នើមប្រចាំឆ្ន្រច ំ និយោជិតឆ្នើមប្រចាំត្រចមីាស និងកម្មវិធីជួបជំុបុគ្គលិកប្រចាំឆ្ន្រច ំ ាដើម។ 

កម្មវិធីពានរង្វ្រចន់បុគ្គលិកឆ្នើម ផ្ន្រចកបម្រចើស្រចវាកម្មអតិថិជន ត្រចូវបានប្រច្រចរព្ធឡើង ដល់បុគ្គលិក  
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

របស់យើង ដើម្រចបីលើកកម្ពស់ភាពឥតខ្ច្រចះរបស់ពួកគ្រច លើអាកប្រចបកិរិយាយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជន 

និងដើម្រចបីអបអរដល់ការរួមចំណ្រចកល្រចចធ្ល្រចររបស់ពួកគ្រច ចំពោះធនាគារ។

២៧%

�ទព��សកម�សរុប ឥណ�នសរុប ��ក់����ើសរុប ��ក់ចំណ�ល ចំ����ៀបចំណ�ល ចំ�យមុនបង់ពន�

គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក គិត� % គិត� �នដុ���រ�េមរ�ក

៦៧២

២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧២០១៨ ២០១៨ ២០១៨ ២០១៨ ២០១៨ ២០១៨

៤០៣ ៥៤១ ២២
៤៩%

១០
៨៥១ ៥៤១ ៦៨១ ៣២

៤៧%
១៤,៤

៣៤% ២៦% ៤១%
៤៧%

៤៥%

  ចក្ខុវិស័យសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ ២០១៩

ចក្ខុវិស័យន្រចកំណើនស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រចទ្រចសកម្ពុា សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៩ នៅត្រចមានសន្ទុះ 

ល្អប្រចសើរ។ ទំហំផលិតផលក្នុងស្រចុកសរុបរបស់ប្រចទ្រចស ត្រចូវបានប៉ា្រចន់ស្ម្រចនថា នឹងមានកំណើន 

៧% ហើយកំណើនផលិតផលក្នុងស្រចុក ក្នុងមា្ន្រចក់ នឹងមានចំនួនប្រចមាណ ៤,៤% ដ្រចលនឹងកា្ល្រចយ

ាប្រចទ្រចសមានចំណូលមធ្រចយម កម្រចិតខ្ពស់ ត្រចឹមឆ្ន្រចំ២០៣០។ បច្ចុប្រចបន្ន ប្រចទ្រចសដ្រចលមានចំណូល 

មធ្រចយមកម្រចិតទាបន្រចះ គឺាទីផ្រចសារគោលដៅមួយ តាមរយៈសកា្ត្រចនុពល សម្រច្រចប់ការវិនិយោគ 

កំណើនស្រចដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ តម្ល្រចពលកម្មទាប និងកំណើនទីផ្រចសារន្រចការប្រចើប្រច្រចស់។ ដោយប្រចកាន់យក 

របបទីផ្រចសារស្រចដ្ឋកិច្ចស្រចរី ព្រចមទាំងគោលនយោបាយវិនិយោគបើកចំហរ ព្រចមទំាងាទីតាំងយុទ្ធ

សស្រច្តអនុគ្រច្រចះមួយ ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន ប្រចទ្រចសកម្ពុាត្រចូវបានប៉ា្រចន់ស្ម្រចនថា នឹងបន្តទាក់ទាញ 

កំណើនលំហូរន្រចទុនវិនិយោគ ពីបរទ្រចស។ បើតាមការបា៉្រចន់ស្ម្រចន ប្រចទ្រចសកម្ពុាមានឱកាសដ៏ល្អ 

សម្រច្រចប់កំណើនស្រចដ្ឋកិច្ចឆប់រហ័ស មិនត្រចឹមត្រចក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ប៉ុណ្ណ្រចះទ្រច ត្រចថ្រចមទាំងក្នុងរយៈ 

ព្រចល៣០ឆ្ន្រចំទៅមុខផងដ្រចរ ដោយប្រចទ្រចសកម្ពាុមានចំនួនប្រចាជនគ្រចប់អាយុធ្វើការ ដ្រចលបាន 

កើនឡើងឆប់រហ័ស ាងចំនួនប្រចាជនសរុបរបស់ខ្លួន ប្រចមាណ ២,៣% ខណៈដ្រចលចនោ្ល្រចះ 

ឆ្ន្រចំ ២០០៧ ដល់ ២០១៥ ត្រចឹមត្រច ១,៥៦% ប៉ុណ្ណ្រចះ។ 

នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា យើងរំពឹងថា ឆ្ន្រចំ២០១៩ នឹងកា្ល្រចយាឆ្ន្រចំ 

ជោគជ័យម្តងទៀត។ ក្រច្រចពីបញ្ហ្រច ពីផ្ន្រចកខាងក្រច្រច ដ្រចលយើងត្រចូវប្រចឈម យើងមានការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្ត 

ខ្ពស់ ក្នុងការខិតខំបំព្រចញការងរ សម្រច្រចប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងអតិថិជនរបស់យើង។ ក្រច្រចយពីបញ្ចប ់

ឆ្ន្រចំ២០១៨ប្រចកបដោយលទ្ធផលាទីមោទន យើងនឹងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសស្រច្តកំណើន រយៈព្រចល 

មធ្រចយមថ្មី របស់សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប គឺ «Forward23»។ ផ្រចនការយុទ្ធសស្រច្តន្រចះ មានគោលដៅ

ពង្រចឹងទិសដៅប្រចកួតប្រចជ្រចងឲ្រចយកាន់ត្រចរឹងមាំ ហើយនាំយកគុណតម្ល្រច ប្រចកបដោយនិរន្តរភាព ទៅ 

ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់របស់យើង។ តួនាទីល្រចចធ្ល្រចររបស់ធនាគារ សីុអាយអិមបី៊ ក្នងុប្រចទ្រចស 

កម្ពាុ ក្នងុក្រចបខណ្ឌយុទ្ធសស្រច្តន្រចះ ផ្តល់នូវធនាន ប្រចកបដោយស្ថរិភាព ន្រចការលើកទឹកចិត្ត 

យា៉្រចងមុតមាំ។ យើងមានការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្ត ក្នងុការកំណត់ទិសដៅ ទៅលើគោលដៅរបស់សុីអាយអិមប៊ី 

គ្រចុប ហើយធ្វើឲ្រចយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា កា្ល្រចយាក្រចុមហ៊ុនរួមចំណ្រចកដ៏ល្អ 

ប្រចសើរ ដល់ប្រច្រចក់ចំណ្រចញរបស់សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប។

ស្រចបនឹងទិសដៅក្រចុមហ៊ុន ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ យើងនឹងផ្ត្រចតាសំខាន់ទៅលើវិស័យដូចខាង

ក្រច្រចម៖

• ខិតខំបន្ថ្មទៀត លើកំណើន និងប្្ក់ចំណ្ញ ប្កបដោយស្ថិតស្ថ្រ៖ យើងនឹងដាក់ចិត្ត 

និងដាក់កាយ ក្នុងការបម្រចើជូនស្រចវាកម្ម និងផលិតផលធនាគារ កាន់ត្រចសម្រចបូរប្រចប និង 

បត់ប្រចនខ្ពស់ ហើយគាំទ្រចដល់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ក្នុងការប្រចើប្រច្រចស់ប្រច្រចក់រៀល។ យើង 

នឹងបន្តដំណើរការត្រចួតពិនិត្រចយ ដល់ទីកន្ល្រចង លើការអនុវត្តការអនុលោមតាមច្រចបាប់ និង 

ការត្រចួតពិនិត្រចយ លើការប្រចឆំងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម សម្រច្រចប់សខា 

ទាំងអស់ ព្រចមទាំងបញ្ចប់ការវិភាគ ទៅលើបទបុ្រចបញ្ញត្តិ ដ្រចលកំពុងអនុវត្តនានា សម្រច្រចប់ 

នាយកដា្ឋ្រចនទាំងអស់។ យើងនឹងានាថា ជម្រចើសស្រចវាកម្មធនាគាររបស់យើង គឺមាន 

ភាពជឿាក់ និងសោ្ម្រចះត្រចង់ ចំពោះអតិថិជនរបស់យើង ហើយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី គឺ 

ាដ្រចគូជឿាក់ និងពិតប្រច្រចកដ ក្នុងការអភិវឌ្រចឍរបស់ប្រចទ្រចសកម្ពុា។

• ខិតខំបន្ថ្មទៀត លើបទពិសោធន៍បម្ើស្វាកម្មអតិថិជន ប្កបដោយភាពវិជ្ជមមាន៖ នៅ 

ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី អតិថិជន គឺាសន្ទុះ ន្រចកំណើនអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ហើយយើង 

មានការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវលក្ខខណ្ឌស្នូល៣ធំៗ គឺការប្រចើប្រច្រចស ់

ស្រចវាកម្មធនាគារ ាមួយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី មានប្រចសិទ្ធភាព និងងយស្រចួល ហើយ  

យើងត្រចងត្រចខិតខំបន្ថ្រចមទៀត ដើម្រចបីបំព្រចញចិត្តអតិថិជន។ អង្គភាពបទពិសោធន៍បម្រចើស្រចវា 

កម្មអតិថិជន ានាថា ធនាគារអាចផ្តល់ជូនស្រចវាកម្មល្អបំផុត ក្នុងការបំព្រចញចិត្តអតិថិជន 

ដោយអនុវត្តវិធសីស្រច្ត ន្រចការផ្ត្រចតការយកចិត្តទកុដាក់ ទៅលើអតិថិជន។ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ 

យើងនឹងក្រចលម្អដំណើរការនិងប្រចព័ន្ធ ឲ្រចយកាន់ត្រចល្អប្រចសើរ ដើម្រចបីលើកកម្ពស់បទពិសោធន ៍

ស្រចវាកម្មអតិថិជន។

• ខិតខំបន្ថ្មទៀត លើការអភិវឌ្ឍនិយោជិត៖ និយោជិត គឺាកតា្ត្រចចម្រចបង ក្នុងការបំព្រចញចិត្ត 

អតិថិជនរបស់យើង និងការសម្រច្រចចបានជោគជ័យរបស់ធនាគារ។ យើងរក្រចសាការផ្ត្រចត 

សំខាន់ លើភាពរីកចម្រចើនរបស់និយោជិត និងគុណតម្ល្រចរបស់ពួកគ្រចមា្ន្រចក់ៗ ស្រចបតាម 

គុណតម្ល្រច និងវប្រចបធម៌ស្នលូរបស់យើង គឺ «បំព្រចញភារៈកិច្ចលើសពីការរំពឹងទុក ដើម្រចបីបំព្រចញ 

ចិត្តអតិថិជន / ភា្ជ្រចប់ទំនាក់ទំនងដោយបើកចំហរ និងធ្វើការរួមគា្ន្រច/ គោរព និងត្រចងត្រចជួយ 

គាំទ្រចគា្ន្រចទៅវិញទៅមក»។ ដូច្ន្រចះយើងនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ លើភាពច្ន្រចប្រចឌិតថ្មីៗ ដើម្រចប ី

ានាថា ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី រួមទាំងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន បានត្រចៀមខ្លួនរួចរាល់ សម្រច្រចប ់

បដិវត្តន៍បច្ច្រចកវិទ្រចយាថ្មី នៅក្នុងវិស័យធនាគារ ដ្រចលាពិស្រចសគឺ «3D Awareness Series» 

ដ្រចលរួមមាន ឌីជីថល (Digital) ទិន្នន័យ (Data) ការរំខាន (Disruption) ដើម្រចបីកា្ល្រចយា 

«ស្ថ្រចប័ន ដ្រចលាជម្រចើសឈានមុខគ្រច» ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

សម្រច្រចប់ការបន្តគំាទ្រច ការរួមចំណ្រចក និងជឿទុកចិត្តទាំងអស់ នាព្រចលកន្លងមក ដ្រចលបាន 

ធ្វើឲ្រចយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ទទួលបានពានរង្វ្រចន់ា «ធនាគារអន្តរាត ិ

ល្អបំផុត នៅកម្ពុា» ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ខ្ញុំសូមថ្ល្រចងអំណរគុណយា៉្រចងជ្រច្រចលជ្រច្រច ចំពោះអតិថិជន 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈគ្រចប់គ្រចង និងសហការីទាំងអស់។ ខ្ញុំសូមថ្ល្រចងអំណរគុណ និងសម្ត្រចង 

នូវការគោរព ព្រចមទាំងកោតសរសើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ចំពោះរាជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុា និងាពិស្រចស 

ធនាគារាតិន្រចកម្ពុា ចំពោះការបន្តគាំទ្រច និងការណ្រចនាំកន្លងមក។ សមិទ្ធផលដ៏ត្រចចះត្រចចង ់ 

របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ គឺមិនត្រចឹមត្រចាជោគជ័យរបស់ធនាគារត្រចមួយ 

នោះទ្រច ត្រចក៏ាជោគជ័យរបស់អតិថិជន និងប្រចទ្រចសកម្ពុាទាំងមូលផងដ្រចរ។

ប៊ុន យីន

ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី





០២ការពិនិត្យមើលធុរកិច្ច

១៦ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

១៧ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

១៨ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

១៩ ធនានសជីវកម្ម

២០ ទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង

២១ ហិរញ្ញវត្ថុ

២២ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

២៤ បច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ

២៥ រតនាគារ និងទីផ្រចសារ

២៦ សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

២៦ នីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន

២៧ បទពិសោធន៍ស្រចវាកម្មអតិថិជន

២៨ គ្រចប់គ្រចងផលិតផល

២៩ ប្រចតិបត្តិតាម
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ ២០១៨

ផលិតផលស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មាំងអស់ រួមមាន៖

ឥណាន 
មានកាល 
កំណត់

ឥណាន 
វិបារូបន៍

ឥណាន 
សម្្ប់ទុន 

បង្វិល 

លិខិតធានា 
ពីធនាគារ

លិខិត 
ឥណាន

ផលិតផល និង
ស្វាកម្មហិរញ្ញ
ប្បានពាណិជ្ជ

កម្មផ្ស្ងៗ

គណនីចរន្ត គណនីបញ្ញើ 
មានកាល 
កំណត់

គណនីរូបិយ 
ប័ណ្ណបរទ្ស

គណនីបញ្ញើ 
ទុកក្នុងដ្ 
តតិយជន 

ស្វាកម្ម 
ប្តូរប្្ក់

ស្វាកម្ម 
ប្តិបត្តិការ

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម មានបុគ្គលិកប្កបោយសកា្ត្នុពលសរុប ចំនួន  

៤៥នាក់ រួមមានផ្ន្កទំនាក់ទំនងអតិថិជន ត្ួតពិនិត្យឥណាន និងរដ្ឋបបាលឥណាន។ ជាមួយ 

នឹងការផ្ត្តសំខាន់លើការលើកកម្ពស់ការផ្ទ្រចំណ្ះដឹង និងបទពិសោធន៍ ព្មាំងដំណើរអភិវឌ្ឍន ៍

អាជីពយ៉្ងច្បាស់លាស់ យើងបានផ្តល់ជូនកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្លផ្ស្ងៗគា្ន្ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថាព 

របស់បុគ្គលិកនៅគ្ប់កម្ិត ហើយជាមួយគា្ន្ន្ះ យើងសង្ក្តឃើញថា សមត្ថាពរបស់បុគ្គលិកមាន 

ការរីកចម្ើន គួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ តាមរយៈការកើនឡើងយ៉្ងរឹងមាំ លើប្សិទ្ធភាព និងផលិតាព  

ហើយបុគ្គលិកដ្លមានស្ន្ដ្ឆ្នើម ត្ូវបានដំឡើងតំណ្ង នៅក្នុងចំណោមកុ្មការងារផងដ្រ។

យើងបាននំាយកបណ្តញ្ទំនាក់ទំនងថា្នក់្តំបន់របស់ សីុអាយអិមបី៊ គុ្ប សម្្ប់ផលប្ោជន៍ 

ទៅវិញទៅមក រវាងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា និងទីផ្សារសំខាន់ៗផ្ស្ងទៀតរបស់  

សុីអាយអិមប៊ី គ្ុប នៅក្នុងប្ទ្សមា៉្ឡ្សុី ឥណ្ឌូន្សុី សិង្ហបុរី វៀតណម និងថ្។ ជាមួយនឹង 

ក្បខណ្ឌន្ះ យើងបានបង្កើតនូវគុណតម្ល្កាន់ត្ល្អប្សើរ សម្្ប់អតិថិជនរបស់យើង ោយ 

សម្ួលដល់ការស្វ្ងរកធនធានឆ្លងប្ទ្ស និងការពង្ីកអាជីវកម្ម សម្្ប់ពួកគ្។

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម
ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បំព្ញតម្ូវការដល់ពាណិជ្ជកររបស់ធនាគារ ោយផ្តល់ជូននូវផលិតផលឥណាន និងប្្ក់បញ្ញើ 

ព្មាំងស្វាកម្មប្តិបត្តិការ ទៅដល់សហគ្្សធុនតូច និងមធ្យម ក៏ដូចជាសហគ្្សធំៗផងដ្រ។ ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម គជជាផ្ន្កដ៏សំខាន់មួយន្សកម្មាព 

អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដ្លមានចំណ្ក ៥៣% ន្ឥណានសរុបរបស់ធនាគារ ២៩% ន្ប្្ក់បញ្ញើសរុបរបស់ធនាគារ និង៤៣% ន្ចំណូលដុលមុនកាត់ពន្ធភរបស់ធនាគារ។

ផ្នការសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១៩
យើងរំពឹងជឿជាក់ថា និនា្នក្ារន្កំណើនស្ដ្ឋបកិច្ចដ៏រឹងមំារបស់ប្ទ្ស 

កម្ពជុា នឹងនៅបន្តាពរីកចម្ើន ក្នងុឆ្ន្២ំ០១៩ ហើយបង្កើតឱកាសអាជីវកម្ម 

កាន់ត្ច្ើនថ្មទៀត សម្្ប់សហគ្្សធុនតូច និងមធ្យម ព្មាំង 

សហគ្្សធំៗ នៅក្នុងប្ទ្ស។ ជាមួយនឹងមូលដ្ឋ្នគ្ឹះដ៏រឹងមាំ និង 

សមត្ថាពបុគ្គលិកដ៏ខា្ល្ំងកា្ល្ យើងបានកំណត់ទិសដៅយ៉្ងច្បាស់លាស់  

ក្នុងការបំព្ញតម្ូវការរបស់អតិថិជន ខណៈដ្លពួកគ្ត្ូវការពង្ឹង  

និងពង្ីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ យើងនឹងបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថាពក្ុមការងាររបស ់

យើង ដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង នូវស្វាកម្មបម្ើអតិថិជន ដ្លកំពុង 

កើនឡើងយ៉្ងឆប់រហ័ស ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផលិតាពជារួម។ យើង 

នឹងបន្តវិនិោគលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថាពនិោជិត តាមរយៈកម្មវិធ ី

បណ្តុះបណ្ត្ល និងទិសដៅលើកកម្ពស់ជំនាញបន្ថ្មទៀត។

លទ្ធភផលហិរញ្ញវត្ថុ និងសមិទ្ធភផលសំខាន់ៗ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨

អនុបាតគណនីចរន្ត/គណនីសន្សំដ៏រឹងមាំចំនួន ៧២% គជជាសញ្ញ្បញ្ជ្ក់ពីការគ្ប់គ្ងតារាងតុល្យការដ៏មានប្សិទ្ធភាពដ្លនាំឲ្យមាន  

ការចំណយថវិកាជារួមក្នុងកម្ិតាប

គុណាពទ្ព្យសកម្មរបស់ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនៅត្មានាពរឹងមាំ ោយរក្សាបានឥណានមិនដំណើរការត្ឹមត្ ០,២៤% 
នាចុងឆ្ន្ំ២០១៨

ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម បានបងា្ហ្ញនូវកំណើនរឹងមាំ ជាមួយនឹងឥណាន និងប្្ក់បញ្ញើ ដ្លកើនឡើង ៣៨% និងដ្លកើនឡើង១១%  
បើធៀបនឹងឆ្ន្ំាស់



17
ការពិនិត្រចយមើលធុរកិច្ច

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ

ប្រច្រចក់បញ្ញើកើនឡើង ៤០% ធៀបនឹងឆ្ន្រចំ២០១៧

ឥណទានគ្រចហដា្ឋ្រចនកើនឡើង ៣៣% ធៀបនឹងឆ្ន្រចំ២០១៧

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញមុនកាត់ពន្ធ របស់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល កើនឡើង ២៤% 
ធៀបនឹងឆ្ន្រចំ២០១៧

ផ្តល់ជូនផលិតផលឥណទានគ្រចហដា្ឋ្រចន ឥណទានរថយន្ត និងស្រចវាកម្ម Preferred 
ឲ្រចយកាន់ត្រចទាក់ទាញ សម្រច្រចប់អតិថិជន

ក្រចលម្អផលិតផលឥណទាន និងបញ្ញើ ដើម្រចបីរក្រចសាភាពឈានមុខគ្រច ក្នុងការបំព្រចញ 
តម្រចូវការអតិថិជន ដ្រចលកំពុងកើនឡើងយា៉្រចងឆប់រហ័ស

ផ្តល់ជូនផលិតផល និងស្រចវាកម្ម កាន់ត្រចមានគុណតម្ល្រច ដល់អតិថិជនគ្រចប់ប្រចភ្រចទ

ផ្តួចផ្តើមការទទួលយកមតិយោបល់របស់អតិថិជន តាមរយៈកម្មវិធីឌីជីថល នៅតាម 
បណ្ត្រចញសខា ដើម្រចបីភា្ជ្រចប់ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រចល្អប្រចសើរ ាមួយនឹងអតិថិជន

ធ្វើមជ្រចឈការ លើកិច្ចប្រចបត្តិការ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុលោមតាមច្រចបាប់ នៅតាមសខា 
ដើម្រចបីកសងសមត្ថភាព ឲ្រចយកាន់ត្រចល្អប្រចសើរ ប្រចកបដោយស្ថិរភាព

ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល
នាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល គឺាគ្រចឹះយា៉្រចងសំខាន់ សម្រច្រចប់ដំណើរការអាជីវកម្ម របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ដ្រចលមានបុគ្គលិកប្រចមាណ

៥៣% ន្រចចំនួនបុគ្គលិកសរុបរបស់ធនាគារ។ នាយកដា្ឋ្រចនន្រចះបម្រចើស្រចវាកម្ម ដល់អតិថិជនគ្រចប់ប្រចភ្រចទ តាមរយៈផលិតផល និងស្រចវាកម្មដ៏សម្រចបូរប្រចប ដោយផ្ត្រចត 

លើអតិថិជនទូទៅ និងអតិថិជនាន់ខ្ពស់។ ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល មានបណ្ត្រចញប្រចតិបត្តិការ ទាំង១៣សខា ាមួយស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម រ ួមទាំងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

សជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ។

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨

យើងមានក្តីសោមនស្រចសរីករាយ ដ្រចល 

នាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល របស ់

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨  

បានឈានមុខគ្រច លើការផ្តល់ប្រច្រចក់បញ្ញើ និង 

ប្រច្រចក់កម្ចី ហើយយើងបន្តរក្រចសាចំណ្រចកទីផ្រចសារ 

នៅក្នុងផ្ន្រចកឥណទានគ្រចហដា្ឋ្រចន ទោះបីាមាន 

ការកើនឡើងន្រចការប្រចកួតប្រចជ្រចងខា្ល្រចងំក៏ដោយ។  

យើងសម្រច្រចចបានប្រច្រចក់ចំណ្រចញគួរឲ្រចយកត់សមា្គ្រចល់  

ហើយស្រចបព្រចលាមួយគា្ន្រចន្រចះ យើងបានរក្រចសា 

នូវឥណទានមិនដំណើរការ ឲ្រចយនៅក្នុងកម្រចិតទាប 

ផងដ្រចរ។

ដើម្រចបីពង្រចឹងបន្ថ្រចមនូវចំណ្រចះដឹង និង 

ជំនាញរបស់បុគ្គលិកផ្ន្រចកលក់របស់ធនាគារ  

យើងបានវិនិយោគបន្ថ្រចមលើកម្មវិធីអភិវឌ្រចឍន៍ 

និយោជិត ដ្រចលបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ 

បានចូលរួម ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចលសរុបរបស់ 

ធនាគារ ប្រចមាណ ៤០០មោ៉្រចង ក្នុង 

ឆ្ន្រច២ំ០១៨។ វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រចលទំាងអស់នោះ  

គ្រចបដណ្តប់លើការអភិវឌ្រចឍចំណ្រចះដឹង និង 

ជំនាញអភិវឌ្រចឍន៍ការងរ ដ្រចលរួមមានផ្ន្រចក 

លក់ និងការបម្រចើស្រចវាកម្មអតិថិជន ការវាយ 

តម្ល្រចឥណទាន ការគ្រចប់គ្រចងការហានិភ័យ  

ការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់ ព្រចមទាំងប្រចព័ន្ធ និង 

ដំណើរការាដើម។

ផ្រចនការ សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៩
យើងមានផ្រចនការ ក្នុងការនាំយកផលិតផល និងស្រចវាកម្មដ៏ល្អបំផុត ដើម្រចបីបំព្រចញតម្រចូវការអតិថិជនកាន់ត្រចជិតស្និទ្ធ។ 

យើងនឹងមានផ្រចនការក្រចលម្អមួយចំនួន ដ្រចលរួមមានការបន្តបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ យុទ្ធនាការផ្ន្រចកលក់ និងកម្មវិធីបទពិសោធន ៍

ស្រចវាកម្មអតិថិជន។ សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៩ ផ្រចនការសំខាន់ៗរបស់យើងនឹងផ្ត្រចតលើចំណុច ដូចខាងក្រច្រចម៖

 បន្តនាំយកផលិតផល និងស្រចវាកម្ម ប្រចកបដោយភាពច្ន្រចប្រចឌិតខ្ពស់

 នាំយកឥណទានបុគ្គល ាផ្ន្រចកមួយន្រចផលិតផលឥណទានរបស់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ដើម្រចបីបំព្រចញតម្រចូវការកើនឡើង 

របស់អតិថិជន

 សហការាមួយនឹងអ្នកបង្កើតគម្រច្រចងនានា លើគម្រច្រចងឥណទានគ្រចហដា្ឋ្រចន និងក្រចលម្អផ្ន្រចកបទពិសោធន៍ស្រចវាកម្មអតិថិជន  

និងការភា្ជ្រចប់ទំនាក់ទំនង ទៅលើរយៈព្រចលបំព្រចញការងរ

 បន្តក្រចលម្អ និងអភិវឌ្រចឍជំនាញរបស់បុគ្គលិក

 បង្កើតកម្មវិធីថ្រចរក្រចសាទុក និងពង្រចីកចំនួនអតិថិជន សម្រច្រចប់គ្រចប់ផ្ន្រចកន្រចស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ដូចាឥណទានបុគ្គល  

ប័ណ្ណឥណទាន និងស្រចវកម្ម Preferred ។ល។
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ការពិនិត្យមើលធុរកិច្ច
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ ២០១៨

ស្ចក្តីសង្ខ្ប ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨
ប្ទ្សកម្ពជុាបានរៀបចំការបោះឆ្នត្សកលដោយជោគជ័យ ក្នងុឆ្ន្២ំ០១៨  

ដ្លជាកត្ត្បន្តានានូវស្ថិរាព និងមូលដ្ឋ្នគ្ឹះ សម្្ប់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច 

នាព្លអនាគត។ ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ក៏នៅត្បានបន្តាពរីកចម្ើនដូច

ឆ្ន្ំមុន។ ធនាគារជាតិ ន្កម្ពុជា បានដក់ច្ញបន្ថ្ម នូវបទប្បញ្ញត្តិផ្ស្ងៗ 

ក្នុងគោលបំណងពងឹ្ងសុវត្ថិាព និងាពរឹងមាំន្ប្ព័ន្ធធនាគារ។

នាយកដ្ឋ្នស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុាជីវកម្ម និងស្វាប្តិបត្តិការ របស់ធនាគារ 

សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានបន្តសម្្ចជោគជ័យ សម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១៨ ស្ត្ង 

ច្ញតមរយៈកំណើនចំណូល ពីការប្្ក់ ២៥% និងកម្្ជើងារ ៥១% 

បើធៀបនឹងឆ្ន្ំាស់ រីឯអនុបាតផលធៀបចំណាយ និងចំណូល ត្ឹមត្ ៨%  

ឥណទានមិនដំណើរការមានកមិ្តសូន្យ ហើយអនុបាតគណនីសន្សំ និងគណនី 

ចរន្ត មានចំនួន ៧៧%។ សមិទ្ធផលន្ះបានកើតឡើង តមរយៈការរួមបញ្ចូល 

គា្ន្ ន្ការបង្កើនាពច្ន្ប្ឌិត លើគុណាពផលិតផល និងស្វាកម្ម ព្មទាំង 

ទំហំគ្បដណ្តប់ស្វាកម្ម ក៏ដូចជាការាប់យកនូវក្ុមអតិថិជន ក្នុងវិស័យថ្មីៗ។ 

ក្ុមការងាររបស់យើងបានប្ឹងប្្ងបំព្ញការងារ ឲ្យអស់លទ្ធាព ដើម្ប ី

ស្វ្ងយល់ពីការវិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងយុទ្ធាស្្តអភិវឌ្ឍន៍របស់អតិថិជន ឲ្យកាន ់

ត្សុីជម្្។ តមរយៈការខិតខំបឹ្ងប្្ងរបស់ក្ុមការងារយើង និងបណា្ត្ញ 

ដ៏រឹងមាំរបស់ សីុអាយអិមប៊ី ថ្ន្ក់តំបន់ អតិថិជនរបស់យើងនឹងទទួលបានផលិត 

ផល និងស្វាកម្មដ៏ល្អប្សើរឥតខ្ច្ះ នៅគ្ប់ទីកន្ល្ង ដ្លពួកគ្ប្កប 

អាជីវកម្ម ក្នុងតំបន់អាា៊្ន។

ទស្សនវិស័យ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩
ទោះបីជាមានការបញ្ហ្ប្ឈមមួយចំនួន ដ្ល 

បណា្ត្លមកពីជម្ល្ះពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងតំបន់ និងលើ 

សកលលោកក៏ដោយ ទស្សនវិស័យ សម្្ប់ប្ទ្ស 

កម្ពុជា នៅត្រក្សាាពរឹងមាំល្អ។ ស្ដ្ឋកិច្ចរបស ់

ប្ទ្សមានការវិវឌ្ឍល្អប្សើរ ហើយលំហូរន្ការ 

វិនិយោគពីបរទ្សនឹងនៅត្បន្តកើនឡើង។ កម្ិត 

អតិផរណាទាប ស្ថរិាពរូបិយប័ណ្ណ តមូ្វការប្ើប្្ស់ 

ផលិតផលក្នុងស្ុក និងការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋ្រចនា 

សម្ព័ន្ធ ដ្លស្ថិតក្នុងបរិបទល្អប្សើរ សបញ្ជ្ក់ថ  

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តទៅមុខយ៉្ងពិតប្្កដ។

ផ្អ្កលើមូលដ្ឋ្នគ្ឹះ ដ្លបានកាងឡើងជា 

ច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ នាយកដ្ឋ្នស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ

ាជីវកម្ម និងស្វាប្តិបត្តិការ ក៏ដូចជាធនាគារ  

សីុអាយអិមបី៊ ក្នងុប្ទ្សកម្ពជុាទំាងមូល នៅត្រក្សា 

តួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងការបំព្ញតម្ូវការអតិថិជន និង 

ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តចម្បងរបស់យើង គបឺន្ត 

ប្កាន់ខ្ជ្ប់ នូវការផ្តល់ស្វកម្មធនាគារ ដោយបុ្ង 

ប្យ័ត្ន ដ្លអនុលោមតមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តរិបស់ 

ធនាគារជាតិ ន្កម្ពុជា និងស្តង់ដរអន្តរជាតិ។

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម 
និងសេវាបេតិបត្តិារ

ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុាជីវកម្ម និងស្វាប្តិបត្តិការ ទទួលបន្ទុកលើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន ជាក្ុមហ៊ុន 

របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ដ្លរួមមានក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុក និងកុ្មហ៊ុនថ្ន្ក់តំបន់របស់ សីុអាយអិមប៊ី គ្ុប 

ដ្លកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ វិាលាពន្ស្វាកម្មប្តិបត្តិការ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងាពច្ន្ប្ឌិត 

ផលិតផល និងស្វាប្តិបត្តិការ។
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ការពិនិត្រចយមើលធុរកិច្ច
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ចំណមស្ថ្រចប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។ មិនត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ យើង 

បានខិតខំបង្កើនការផ្រចសព្វផ្រចសាយព័ត៌មានរបស់ធនាគារ ាមួយ 

នឹងស្ថ្រចប័នសរព័ត៌មាននានា ាប់ពីសរព័ត៌មានប្រចព្រចណី រហូត 

ដល់សរព័ត៌មានឌីជីថល ដូចាកាស្រចត ទស្រចសនាវដ្តី វិទ្រចយុ និង 

ទូរទស្រចសន៍ ព្រចមទាំងគ្រចហទំព័រាដើម។ ាងន្រចះទៅទៀត  

យើងសម្រច្រចចបានការសមោ្ព្រចធគ្រចហទំព័រហ្វ្រចសប៊ុកដំបូងបង្អស់  

របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ាប់តាំងព ី

បើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១០ ដ្រចលាផ្ន្រចក 

មួយន្រចកម្មវិធីភា្ជ្រចប់ទំនាក់ទំនង ក្នុងបណ្ត្រចញសង្គម ហើយ 

បណ្ត្រចញទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកថ្មនី្រចះ បានជួយដល់ធនាគារ  

ក្នុងការខិតកាន់ត្រចជិតាមួយនឹងអតិថិជនថ្មីៗ ដ្រចលជួយពង្រចីក 

ដល់ទិសដៅអាជីវកម្មរបស់យើង។

ផ្រចនការអាទិភាព 
សម្រច្រចប់ 
ឆ្ន្រចំ២០១៩

ឆ្ន្រចំ២០១៩ នឹងាឆ្ន្រចំដ៏រំភើបរីករាយមួយទៀត សម្រច្រចប ់

នាយកដា្ឋ្រចនទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង។ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 

ភីអិលសុី ទើបត្រចបានឈ្នះពានរង្វ្រចន់ា ធនាគារអន្តរាតិល្អ 

បំផុត ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ដោយផ្អ្រចកលើហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធ 

ដ៏រឹងមាំ ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន និងសមិទ្ធផលអាជីវកម្មាទីគាប់ 

ប្រចសើរ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨។ តួនាទីដ៏មានវិសលភាពរបស់យើង  

គឺណ្រចនាំស្ល្រចកសញ្ញ្រចឡើងវិញ របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 

ទៅកាន់ទីផ្រចសារ ក្នុងនាមាធនាគារអន្តរាតិ ដ្រចលអាចជម្រចុញ 

ឲ្រចយការតាំងចិត្ត និងគោលដៅ ទាំងផ្ទ្រចល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស ់

អតិថិជនឈានទៅរកភាពជោគជ័យ។ យើងមានបំណងកសង 

វត្តមាន នៅលើបណ្ត្រចញអនឡាញ និងក្រចលម្អគ្រចហទំព័ររបស ់

ក្រចុមហ៊ុន ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយរចនាបទ កាន់ត្រចផ្តល់នូវភាពជិតស្និទ្ធ  

និងភាពងយស្រចួល ដល់អ្នកប្រចើប្រច្រចស់ ក្នុងគោលបំណងទាក់ 

ទាញអតិថិជនថ្មីៗ ។ ហើយយើងនឹងបន្តពង្រចកីកម្មវិធីទំនាក់ទំនង 

សារណៈរបស់ធនាគារ ដោយភា្ជ្រចប់ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រចទូល ំ

ទូលាយ ាមួយនឹងស្ថ្រចប័នសរព័ត៌មាននានា។ ស្រចបតាម 

គម្រច្រចងថា្ន្រចក់តំបន់ របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប នាយកដា្ឋ្រចនទីផ្រចសារ 

និងទំនាក់ទំនង នឹងដឹកនាំក្រចលម្អក្រចបខណ្ឌទំនាក់ទំនងផ្ទ្រចក្នុង 

ថ្មីមួយ ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយប្រចសើរឡើង នូវប្រចព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅក្នុង

ស្រចុក និងថា្ន្រចក់តំបន់។

ត្រចមួយ សម្រច្រចប់៥ប្រចទ្រចស ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន ព្រចមទាំងកម្មវិធី  

និងបុព្វសិទ្ធិពិស្រចសថា្ន្រចក់តំបន់ សម្រច្រចប់ការទិញទំនិញក្នុងហាង  

ការទទួលទានអាហារ និងដំណើរកម្រចសាន្តាដើម។ មិនត្រចបុ៉ណ្ណ្រចះ  

យើងបានផ្រចសព្វផ្រចសាយលក្ខណៈស្ល្រចកសញ្ញ្រចថ្ម ីរបស់ សីុអាយអិមបី៊  

គ្រចុប គឺ «Forward» ដ្រចលត្រចូវបានប្រចើប្រច្រចស់រួមគា្ន្រច នៅគ្រចប់ 

ទីផ្រចសារ របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ដើម្រចបីបង្ហ្រចញការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្ត  

របស់ សីុអាយអិមបី៊ ក្នងុការជម្រចញុ ដល់ការសម្រច្រចចបានគោលដៅ  

និងបំណងប្រច្រចថា្ន្រចរបស់អតិថិជន។

ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៨ យើងបានដឹកនាំរៀបចំសកម្មភាព និង 

ព្រចឹត្តិការណ៍សារណៈមួយចំនួន សម្រច្រចប់អតិថិជនទូទៅ និង 

អតិថិជនាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ។ យើងបានរៀបចំទិវាថ្ល្រចង 

អំណរគុណអតិថិជន នៅគ្រចប់សខា ទូទាំងប្រចទ្រចស ដ្រចលា 

ផ្ន្រចកមួយ ន្រចកម្មវិធីបទពិសោធន៍ស្រចវាកម្មអតិថិជន ដើម្រចបីភា្ជ្រចប ់

ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រចជិតស្និទ្ធ ាមួយនឹងអតិថិជន និងបង្ហ្រចញ 

នូវការថ្ល្រចងអំណរគុណ ដ្រចលពួកគ្រចត្រចងត្រចបន្តគំាទ្រច ដល់ធនាគារ  

នាព្រចលកន្លងមក។ មិនត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ យើងបានប្រច្រចរព្ធពិធីថ្ល្រចង 

អំណរគុណ ដល់អតិថិជន Preferred នៅចុងឆ្ន្រចំ២០១៨  

ដើម្រចបីពង្រចងឹបណ្ត្រចញទំនាក់ទំនង និងបង្ហ្រចញការយកចិត្តទុកដាក់ 

មួយកម្រចិតទៀតរបស់ធនាគារទៅដល់អតិថិជន។

លើសពីសកម្មភាព លើគម្រច្រចងក្នុងស្រចុក យើងបានគាំទ្រច  

ដល់ការរៀបចំគម្រច្រចងសំខាន់ៗ ថា្ន្រចក់តំបន់មួយចំនួន របស ់

 សីុអាយអិមប៊ី គ្រចុប ដូចាកម្មវិធីប្រចកួត 3D Conquest ដ្រចល 

ាកម្មវិធីប្រចកួតប្រចជ្រចងដំបូងបំផុត តាមប្រចប Hackathon សម្រច្រចប់ 

និសិ្រចសតសកលវិទ្រចយាល័យ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ទាំងនៅវគ្គប្រចកួត 

ក្នុងស្រចុក និងថា្ន្រចក់តំបន់ ដើម្រចបីបង្ហ្រចញនូវទ្រចពកោសល្រចយ ផ្ន្រចក 

ឌីជីថល និងភាពច្ន្រចប្រចឌិតខ្ពស់របស់ពួកគ្រច ាមួយនឹងផ្នត ់

គំនិតាសហគ្រចិនឈា្ល្រចសវ្រច។ ារៀងរាល់ឆ្ន្រចំ យើងត្រចងត្រច 

គាំទ្រច ដល់ការរៀបចំព្រចឹត្តិការណ៍ផ្រចសព្វផ្រចសាយ និងការចុះផ្រចសាយ 

ព័ត៌មាន អំពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អាស៊្រចន របស់ សីុអាយអិមប៊ី  

ដោយផ្រចសព្វផ្រចសាយយ៉ា្រចងទូលំទូលាយ និងលើកទឹកចិត្តនិស្រចសិតខ្ម្រចរ  

ក្នុងការដាក់ពាក្រចយស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ១០០% ន្រចះនៅតាម 

សកលវិទ្រចយាល័យល្រចបីឈ្ម្រចះ ជុំវិញពិភពលោក។ ាលទ្ធផល  

មាននិស្រចសិតខ្ម្រចរមួយរូប ដ្រចលទទួលបានអាហារូបករណ៍ន្រចះ  

ហើយកំពុងសិក្រចសា នៅសកលវិទ្រចយាល័យ McGil ក្នុងប្រចទ្រចស 

កាណដា។

សម្រច្រចប់ផ្ន្រចកទំនាក់ទំនង ទាក់ទងនឹងផលិតផល និង 

ស្រចវាម្ម នាយកដា្ឋ្រចនទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង ដើរតួនាទីយា៉្រចង 

សំខាន់ ក្នុងការសមោ្ព្រចធ និងផ្រចសព្វផ្រចសាយផលិតផលថ្មីាប្រច្រចក ់

រៀល ទាំងផ្ន្រចកឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើ ដ្រចលាផ្ន្រចកមួយ  

ន្រចការគាំទ្រច និងប្ត្រចា្ញ្រចចិត្តយា៉្រចងមុតមាំ ាមួយធនាគារាតិ ន្រច 

កម្ពុា ក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រចើប្រច្រចស់ប្រច្រចក់រៀលខ្ម្រចរ ក្នុង 

ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង
នាយកដា្ឋ្រចនទីផ្រចសារ និងទំនាក់ទំនង ដើរតួនាទីយ៉ា្រចងសំខាន់  

ក្នុងការគាំទ្រចកម្មវិធីទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារ ដើម្រចបីលើកកម្ពស ់

សវតា និងស្ល្រចកសញ្ញ្រច របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី នៅក្នុង 

ប្រចទ្រចសកម្ពាុ។ នាយកដា្ឋ្រចនន្រចះត្រចតួពិនិត្រចយ លើការទំនាក់ទំនង 

ផ្ទ្រចក្នុង រវាងនាយកដា្ឋ្រចនផ្រចស្រចងៗ និងសកម្មភាពទំនាក់ទំនង 

ខាងក្រច្រច ដើម្រចបីជម្រចុញការលក់ផលិតផល និងស្រចវាកម្មរបស់ 

ធនាគារ។ នាយកដា្ឋ្រចនន្រចះ អភិវឌ្រចឍ និងលើកកម្ពស់ការកំណត់ 

ទិសដៅស្ល្រចកសញ្ញ្រចធនាគារ និងរបៀបវារៈទំនាក់ទំនង តាមរយៈ 

ក្រចបខណ្ឌចម្រចុះមួយ ដ្រចលមានមុខងរផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច ដូចាការ 

ផ្រចសព្វផ្រចសាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្រចសារ / ទំនាក់ទំនងសារណៈ និង 

សរព័ត៌មាន / គ្រចប់គ្រចងការឧបត្ថម្ភ និងការរៀបចំកម្មវិធីទីផ្រចសារ  

ព្រចមទាំងការគ្រចប់គ្រចងទំនាក់ទំនងផ្ទ្រចក្នុង។

សមិទ្ធផល 
សំខាន់ៗ  
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨

យើងបានកំណត់ទិសដៅយា៉្រចងាក់លាក់ របស់ធនាគារ  

 សុីអាយអិមប៊ី នៅប្រចទ្រចសកម្ពុា ក្នុងនាមាអ្នកផ្តល់ស្រចវា 

កម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងាដ្រចគូពាណិជ្ជកម្ម ដ្រចលមានមូលដា្ឋ្រចនគ្រចឹះ 

យា៉្រចងរឹងមាំ នៅក្នុងស្រចុក និងមានបណ្ត្រចញដ៏ទូលំទូលាយ នៅ 

ទូទាំងតំបន់អាស៊្រចន។ ក្រច្រចពីបង្កើតយុទ្ធសស្រច្ត ក្នុងការាក ់

គ្រចឹះអត្តសញ្ញ្រចណ នៅក្នុងស្រចុករបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី  

យើងបានពឹងផ្អ្រចកលើធនាន ក្នុងតំបន់របស់ សុីអាយអិមប៊ី  

គ្រចុប និងភា្ជ្រចប់ស្រចវាកម្មថា្ន្រចក់តំបន់ដ្រចលសមស្រចបបំផុតសម្រច្រចប ់

អតិថិជន ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ដ្រចលរួមមានស្រចវាកម្មបណ្ត្រចញ 

អ្រចធីអិម ក្នុងតំបន់អាស៊្រចន ស្រចវាផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ត្រចល្រចក្រច្រចមក្នុងថ្ង្រច 
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ ២០១៨

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ សម្្ប់ឆ្ន្ំ ២០១៨
ការធ្វើសវនកម្មពន្ធទូទៅ សម្្ប់ឆ្ន្ំសារពើពន្ធ ២០១៣ ២០១៤ និង 

២០១៥ ត្ូវបានបញ្ចប់ជាសា្ថ្ពរ ដោយមានការរកឃើញត្មួយចំណុច 

ប៉ុណ្ណ្ះ ទាក់ទងនឹងការាត់ថ្ន្ក់អចលនទ្ព្យ។ ក្ុមការងាររបស់យើង 

បានធ្វើកិច្ចសហការយ៉្ងល្អ ជាមួយមន្ត្ីអគ្គននាយកដ្ឋ្នពន្ធដរ សម្្ប់ 

កិច្ចការដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ឯកសារគាំទ្ ការាយតម្ល្ឡើងវិញ លើ 

ការប្កាសពន្ធឆ្ន្ំមុន ព្មទាំងការបញ្ជ្ក់ និងហ្តុផលនានា ដ្ល 

តម្ូវឲ្យមាន។

យើងបានពឹងផ្អ្កលើធនធានរបស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្ុប រួមមាន 

គោលការណ៍ និងនីតិវិធី ក៏ដូចជាតម្ូវការគម្ូទិន្នន័យ សម្្ប់ការអនុវត្ត 

ស្តង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ន្កម្ពុជា (CIFRS) មុនថ្ង ្

ទី០១ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៩។ ក្មការងារន្គម្្ងន្ះបានសហការគា្ន្  

រាងក្ុមការងារ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ (រួមទាំងបុគ្គនលិកចូលថ្មី សម្្ប់កាន ់

ការងារគម្្ងន្ះ) និងអ្នកជំនាញ សម្្ប់ការអនុវត្តស្តង់ដររបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ មកពីក្ុមការងារ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ របស់ សុីអាយអិមប៊ី  

គ្ុប ក្នុងខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨ ដើម្បីរៀបចំវិសាលភាព និងគម្ូការងារ  

សម្្ប់ដំណើរការអនុវត្តស្តង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ ន្កម្ពជុា  

នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ ាប់តាំងពីខ្កក្កដដ  

ឆ្ន្ំ២០១៨ ការបន្តសាកល្បងត្ូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីាយតម្ល្ពីផល 

ប៉ះពាល់ ទៅលើសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ និងចំណុចខ្វះខាតនានា  

មុនព្លដក់ឲ្យអនុវត្ត។

បន្ថ្មពីលើការអនុវត្តយន្តការកំណត់តម្ល្ស្ាផ្ទ្រមូលធនជាប្្ក់ 

ដុល្ល្រអាម្រិក (USD-FTP) នាព្លបច្ចុប្បន្ន យើងបានប្ើប្្ស់ការ 

កំណត់តម្លស្្ាផ្ទរ្មូលធនជាប្្ក់រៀល (KHR-FTP) ក្នងុដើមឆ្ន្២ំ០១៨  

ដើម្បីគាំទ្អាជីវកម្មប្្ក់រៀលរបស់ធនាគារ។ ានឹងអនុលោមបានយ៉្ង 

ល្អ តាមក្បខណ្ឌកំណត់តម្ល្ស្ាផ្ទ្រមូលធនជាប្្ក់ដុល្ល្រអាម្រិក  

សម្្ប់វិធីសាស្្ត ទាក់ទងនឹងយន្តការកំណត់តម្ល្ និងការទូទាត់។

ដើម្បីអនុលោមតាមការតមូ្វ លើយន្តការកំណត់តម្លស្្ាផ្ទរ្ (Transfer  

Pricing) កិច្ចព្មព្ៀងស្ាកម្មម្ (Master Service Agreement)  

ត្ូវបានបង្កដើតឡើង និងព្មព្ៀងគា្ន្ លើការគិតកម្្អន្តរក្ុមហ៊ុននានា 

ជាមួយនឹងកិច្ចសម្បសម្ួល ពីក្ុមការងារផ្ន្កនីតិកម្ម។

ហិរញ្ញវត្ថុ
នាយកដ្ឋ្នហិរញ្ញវត្ថុ មានតួនាទីរៀបចំ និងអនុវត្តគោលការណ៍ និងនីតិវិធីគណន្យ្យ ដើម្បីឲ្យស្បតាមគម្ូស្តង់ដរគណន្យ្យកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញតិ្ត ដ្ល 

បានរៀបចំដោយធនាគារជាតិ ន្កម្ពុជា។ នាយកដ្ឋ្នន្ះក៏ដើរតួនាទីគ្ប់គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ វិភាគ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផងដ្រ។

នៅក្នុងការរៀបចំគណន្យ្យហិរញ្ញវត្ថុ យើងធានារាល់ដំណើរការគណន្យ្យមានភាពច្បាស់លស់ តមា្ល្ភាព និងមានការរៀបចំយ៉្ងត្ឹមត្ូវ។ យើងក៏ធានាការ 

ប្តិបត្តិតាមបទប្បញ្ញត្តិគ្ប់ព្លផងដ្រ នូវរាល់របាយការណ៍ ដ្លតម្ូវដោយបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិ ន្កម្ពុជា ក៏ដូចជាការប្កាសពន្ធជូននាយកដ្ឋ្នពន្ធដរ 

និងរៀបចំរបាយការណ៍យ៉្ងត្ឹមត្ូវ និងទាន់ព្លវ្ល សម្្ប់ក្ុមហ៊ុនម្ និងគណៈគ្ប់គ្ងផងដ្រ។

ផ្នការ សម្្ប់ឆ្ន្ំ ២០១៩
ការអនុវត្តលើកដំបូង លើស្តង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ ន្កម្ពជុា (CIFRS)  

មុនថ្ង្ទី០១ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៩ នឹងតម្ូវឲ្យមានការបន្តតាមដន និងពិនិត្យដិតដល់  

ចំពោះគោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ធនាគារ ដើម្បីប្្កដថបានអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ  

ក៏ដូចជាការអនុវត្តល្អបំផុត។ ក្ុមការងារ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តសហការជាមួយនឹងក្ុម 

ការងារ ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន ដើម្បីអនុវត្តតាមការផ្ល្ស់ប្តូរន្តារាងគណនី ក្នុងប្ព័ន្ធ 

គណន្យ្យ និងដើម្បីប្្កដថ ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មានរបស់ធនាគារ អាចគាំទ្ដល ់

របាយការណ៍បទប្បញ្ញត្តិបន្ថ្មផ្ស្ងៗទៀត បនា្ទ្ប់ពីការអនុវត្តស្តង់ដររបាយការណ ៍

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ន្កម្ពុជា។

ការគ្ប់គ្ងដើមទុនបទប្បញ្ញត្តិ សម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១៩ នឹងកាន់ត្មានភាពសុីជម្ ្ 

ជាមួយនឹងការអនុវត្តស្តង់ដររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ ន្កម្ពជុា និងការអនុវត្តទ្នាប់  

ដើមទុនខនសុើវ្សិន (Regulatory Conservation Capital Buffer) ហើយនឹងទ្នាប់ 

ដើមទុនខោនធើសុីឃ្លីខល (Countercyclical Capital Buffer)។ យើងមានគម្្ង 

បន្ថ្មដើមទុន ថ្ន្ក់ទី១ និងថ្ន្ក់ទី២ ដើម្បីបំព្ញតម្ូវការបទប្បញ្ញត្តិដើមទុនអប្បបរមា  

ក៏ដូចជាគាំទ្ការកំណើនអាជីវកម្មស្នូលរបស់ធនាគារ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ និងឆ្ន្ំបន្តបនា្ទ្ប់។

ទាក់ទងនឹងតម្ូវការបទប្បញ្ញត្តិ ដើម្បីបង្កដើនការប្ើប្្ស់រូបបិយប័ណ្ណប្្ក់រៀល  

នាយកដ្ឋន្ហិរញ្ញវត្ថ ុ នឹងផ្តត្ចម្បងលើគម្្ងការងារ ដើម្បីគំាទ្ដល់ការដក់ឲ្យប្ើប្្ស់ 

នូវស្ាកម្ម និងផលិតផលធនាគារជាប្្ក់រៀល ដ្លធនាគារបានគ្្ងទុក សម្្ប ់

ឆ្ន្ំ២០១៩ ដ្លជាចំណុចចម្បងបំផុត។

ស្បតាមចក្ខវិុស័យរបស់ សីុអាយអិមបី៊ គុ្ប ផ្នការអាជីវកម្មរយៈព្ល៥ឆ្ន្ ំ«Forward23»  

នឹងត្ូវរៀបចំឡើង ដោយមានកិច្ចសហការ ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្ុប  

សម្្ប់ការអនុវត្តគម្្ងនានារបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី។ ផ្នការគម្្ង 

ទំាងអស់នងឹត្វូបានអនវុត្ត គប់្នាយកដ្ឋន្នានា ទាងំផ្នក្អាជវីកម្ម នងិផ្នក្គាទំអ្ាជីវកម្ម  

ទាំងអស់ ក្នុងអំឡុងកំណើនរយៈព្ល៥ឆ្ន្ំខាងមុខ ពីឆ្ន្ំ២០១៩ ដល់ឆ្ន្ំ២០២៣ ជាមួយ 

នឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ ឲ្យមានទំហំទីផ្សារកាន់ត្ធំ  

គុណភាពស្ាកម្មល្អបំផុត និងជានិយោជកល្អប្សើរ។

ការអនុវត្តពន្ធអាករលើតម្ល្បន្ថ្ម (VAT) នឹងនៅត្ស្ថិតក្នុងផ្នការការងាររបស ់

យើង ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ផងដ្រ។ ការអនុវត្តពន្ធអាករលើតម្ល្បន្ថ្ម នឹងតម្ូវឲ្យមានស្វ័យ 

ប្តិកម្មប្ព័ន្ធ និងការក្លម្អបន្ថ្មទៀត ន្ដំណើរការរក្សាទុកដក់ឯកសាររបស់ធនាគារ  

ដ្លនឹងតមូ្វឲ្យមានកិច្ចសហការ ពីនាយកដ្ឋន្បច្ចក្វិទ្យាព័ត៌មាន និងផ្នក្បម្ើស្ាកម្ម 

អតិថិជន របស់ធនាគារផងដ្រ។



22
ការពិនិត្រចយមើលធុរកិច្ច
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព
ហានិភ័យសន្ទនីយភាព កើតឡើងនៅព្រចលដ្រចលធនាគារពុំមាន 

លទ្ធភាព ក្នុងការបំព្រចញតម្រចូវការថវិកា នាព្រចលបច្ចុប្រចបន្ន និងព្រចល 

អនាគត ឬ មិនអាចបំព្រចញកាតព្វកិច្ចនិយ័តកម្ម នៅព្រចលដល់ការ 

កំណត់។ វាអាចធ្វើឲ្រចយប៉ះពាល់ដល់ប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ង្រច  

យា៉្រចងធ្ងន់ធ្ងរ នឹងអាចបង្កឲ្រចយមានការខាតបង់។ តួនាទីចម្រចបងរបស់ធនាគារ គឺការប្រចើប្រច្រចស ់

ប្រច្រចក់បញ្ញើរយៈព្រចលខ្លីដើម្រចបីផ្តល់ាឥណទានរយៈព្រចលវ្រចង ដូច្ន្រចះធ្វើឲ្រចយធនាគារងយនឹង 

រងគ្រច្រចះដោយសរហានិភ័យសន្ទនីយភាព។ ាងន្រចះទៅទៀត ធនាគារ ត្រចវូត្រចប្រចតិបត្តអិាជីវកម្ម 

របស់ខ្លួនស្រចបទៅតាមតម្រចូវការបទប្រចបញ្ញត្តិគ្រចប់ព្រចលវ្រចលា។

ហានិភ័យសន្ទនីយភាពាបឋមត្រចវូបានធ្វើការតាមដាន និងគ្រចប់គ្រចងដោយផ្អ្រចកលើមូលដា្ឋ្រចន  

ន្រចការព្រចយាករណ៍លំហូរសច់ប្រច្រចក់របស់ធនាគារ គឺតាមរយៈការព្រចយាករណ៍ឲ្រចយបានទៀងទាត ់

ទៅលើលំហូរសច់ប្រច្រចក់របស់ធនាគារ ដ្រចលកើតឡើងពី ទម្រចង់កាលកំណត់ន្រចទ្រចព្រចយសកម្ម  

បំណុល កាតព្វកិច្ចក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ និងនិស្រចសន្ទវត្ថុទៅតាមរយៈព្រចលផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច ស្ថិតក្រច្រចម

ស្ថ្រចនភាពអាជីវកម្មធម្មតា និងស្ថ្រចនភាពមានវិបត្តិ។

ធនាគារក៏បានធ្វើស្ត្រច្រចសត្រចស្ត (Stress Test) ារៀងរាល់ឆមាស រួមមានស្ត្រច្រចសត្រចស្តទៅ

លើសន្ទនីយភាព ដើម្រចបីកំណត់ផ្ន្រចកដ្រចលងយរងគ្រច្រចះទៅលើទំហំសន្ទនីយភាព និងដើម្រចបីបា៉្រចន់ 

ស្ម្រចនផលប៉ះពាល់ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កភាពងយស្រចួលដល់គណៈគ្រចប់គ្រចងរបស់ធនាគារ 

ាត់វាិនការទុកាមុន។

នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទទួលខុសត្រចវូ ចំពោះការត្រចតួពិនិត្រចយតាមដានដោយឯករាជ្រចយ  

លើទម្រចង់ហានិភ័យសន្ទនីយភាពរបស់ធនាគារ និងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខ្រច ជូនគណៈ 

កមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងបំណុលទ្រចព្រចយសកម្ម និងគណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។ វាមានសរៈ 

សំខាន់ សម្រច្រចប់ធនាគារក្នងុការគ្រចប់គ្រចងស្ថ្រចនភាពសន្ទនីយភាពរបស់ខ្លនួ ដើម្រចបីអាចបំព្រចញតម្រចវូ 

ការប្រចតិបតិ្តការប្រចាំថ្ង្រច និងតម្រចូវការផ្ន្រចកច្រចបាប់ដ្រចលមានចំពោះហានិភ័យឥណទាន ដ្រចលបាន 

កំណត់ផងដ្រចរ។

ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន និងសមភាគី សំដៅដល់លទ្ធភាពន្រច 

ការខាតបង់ ដោយសរអតិថិជនដ្រចលមានបំណុលាមួយធនាគារ  

ឬដ្រចគូទីផ្រចសារ ឬអ្នកច្រចញមូលបត្រច បរាជ័យក្នុងការបំព្រចញកាតព្វកិច្ច  

ក្នងុការទូទាត់សងមកធនាគារវិញតាមការសន្រចយា។ ហានិភ័យឥណទាន  

ដ្រចលបានផ្តល់ដោយធនាគារ ត្រចូវបានគ្រចប់គ្រចងដោយគោលនយោបាយហានិភ័យឥណទាន  

គោលការណ៍គោលនយោបាយឥណទាន (CPG) / នីតិវិធីឥណទាន (CPM) និងច្រចបាប់ជំនួញ 

ឥណទាននីមួយៗ។ 

ធនាគារបានប្រចើប្រច្រចស់ សូចនាករផ្ដល់សញ្ញ្រចាមុន (Early Warning Indicator) រួមទាំង  

ក្រចបខណ្ឌបញ្ជតីាមដាន (Watchlist frameworks) ាវិានការត្រចៀមទុកាមុនសម្រច្រចប់គ្រចប់គ្រចង 

ហានិភ័យឥណទាន ដ្រចលអាចចង្អុលបង្ហ្រចញនូវភាពចុះខ្រចសាយន្រចឥណទានពីដំណក់កាលដំបូង 

ដើម្រចបីកាត់បន្ថយការខាតបង់ឥណទានដ្រចលអាចកើតមានឡើង។

ដើម្រចបីប្រច្រចកដថា សំណើសុំឥណទានទាំងអស់ពិតាទទួលបានការវាយតម្ល្រចឯករាជ្រចយ ការ 

អនុម័តឥណទានទំាងអស់ទាមទារការបោះឆ្ន្រចតសម្រច្រចចចិត្ត ពីបុគ្គលវាយតម្ល្រចហានិភ័យ។ ធនាគារ 

ក៏បានអនុវត្តក្រចបខណ្ឌអ្នកជំនាញវាយតម្ល្រចរួមគា្ន្រច ដោយផ្ដល់សិទ្ធិអំណច ដល់គណៈគ្រចប់គ្រចង 

បុគ្គល ក្នុងការអនុម័តពាក្រចយស្នើសុំឥណទាន ដ្រចលស្ថិតក្រច្រចមសិទ្ធិអំណចរបស់ពួកគ្រច។ ផ្ន្រចក 

គ្រចប់គ្រចងឥណទាន ត្រចូវបានបង្កើតឡើងក្រច្រចមនាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ដើម្រចបីបំព្រចញ 

តួនាទីឯករាជ្រចយ ក្នុងការវាយតម្ល្រចសំណើសុំឥណទាន។

ទំហំឥណទាន ត្រចូវបានតាមដានយា៉្រចងសកម្ម ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញយា៉្រចងទៀងទាត់ និង 

រាយការណ៍ជូនគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យារៀងរាល់ខ្រច។ ភាពអន់ថយន្រចឥណទាន ត្រចូវបាន 

កំណត់សមា្គ្រចល់ វិភាគ និងពិភាក្រចសា ាមួយនឹងអង្គភាពអាជីវកម្មដ្រចលពាក់ព័ន្ធ ដើម្រចបីាត់វិានការ 

ក្រចលម្អឲ្រចយបានសមស្រចប។
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ហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ
ហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ គឺរួមមានហានិភ័យ លើការខាតបង់ដោយផ្ទ្រចល់ ឬដោយ 

ប្រចយោល ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីកង្វះខាត ឬភាពបរាជ័យន្រចដំណើរការផ្ទ្រចក្នុង  

បុគ្គលិក ប្រចព័ន្ធកុំព្រចយូទ័រ និងកតា្ត្រចពីខាងក្រច្រច។

ហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ ត្រចូវបានបញ្ចូលាផ្ន្រចកមួយដ៏សំខាន់ ដល់ការវាយតម្ល្រចហានិភ័យ ទាក់ទងនឹង  

ផលិតផល ស្រចវាកម្ម ដំណើរការផ្ទ្រចក្នុង និងប្រចព័ន្ធនៅក្នុងធនាគារ។

គំនិតផ្តួចផ្តើមាច្រចើនត្រចូវបានធ្វើឡើង ដើម្រចបីពង្រចឹងហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធដ្រចលមានស្រច្រចប់ លើសមត្ថភាពន្រច 

ប្រចព័ន្ធ ការគ្រចប់គ្រចងទិន្នន័យ និងការគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុង។

យុទ្ធសស្ត្រចគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី គឺផ្ត្រចតលើក្រចបខណ្ឌ 

គ្រចង់គ្រចងហានិភ័យដ៏រឹងមំា ដ្រចលផ្តល់នូវគោលការណ៍ណ្រចនំារួម ាមួយនឹងរចនាសម្ពន័្ធអភិបាលកិច្ចដ៏ល្អប្រចសើរ 

មួយ ដើម្រចបីបណ្តុះនូវវប្រចបធម៌គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យមួយ តាមប្រចបបុរ្រចសកម្មគ្រចប់ព្រចលានិច្ច។ 

ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបតិ្តការ ត្រចងធ្វើការណ្រចនាំផ្តល់យោបល់ និងតាមដានលើគ្រចប់នាយកដា្ឋ្រចន 

ទាំងអស់ ដើម្រចបីានាឲ្រចយបានថា គោលការណ៍ និងនីតិវិធី ដ្រចលបានកំណត់ ត្រចូវបានអង្ក្រចតលើគ្រចប់គម្រច្រចង 

ទាំងអស់ និងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរកិច្ចប្រចតិបតិ្តការប្រចាំថ្ង្រចរបស់ធនាគារ។ ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ  

ក៏ានាឲ្រចយបាននូវការអនុលោមតាមច្រចបាប់បទបញ្ជ្រច ដ្រចលមានស្រច្រចប់ត្រចូវបានអង្ក្រចតយ៉ា្រចងតឹងរឹង។

ហានិភ័យទីផ្រចសារ
ហានិភ័យទីផ្រចសារសំដៅទៅលើហានិភ័យ ដ្រចល 

ធ្វើឲ្រចយខាតបង់ដោយសរការប្រច្រចប្រចួលលើតម្ល្រចមូលធន  

អត្រច្រចការប្រច្រចក់លើទីផ្រចសារ ភាគរយន្រចប្រច្រចក់ចំណ្រចញ 

ឥណទាន អត្រច្រចប្តូរប្រច្រចក់បរទ្រចស តម្ល្រចទំនិញ ព្រចម 

ទាំងសូចនាករផ្រចស្រចងៗ ដ្រចលតម្ល្រចត្រចូវបានកំណត់នៅក្នុងទីផ្រចសារសារណៈ។ 

សកម្មភាពទូទៅរបស់ធនាគារ ដ្រចលរួមមានការផ្តល់ឥណទាន និងទទួល 

ប្រច្រចក់បញ្ញើ ាមួយនឹងកាលបរិច្ឆ្រចទកំណត់ និងអត្រច្រចការប្រច្រចក់ខុសៗគា្ន្រច បាន 

បណ្ត្រចលឲ្រចយធនាគារពុំអាចចៀសផុត ពីហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់បានឡើយ។

ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ ាចម្រចបងបណ្ត្រចលមកពីកាលបរិច្ឆ្រចទ និងការកំណត់ 

តម្ល្រចខុសៗគា្ន្រច ន្រចលំហូរសច់ប្រច្រចក់។ ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ នាព្រចលបច្ចុប្រចបន្ន  

ត្រចូវបានវាស់វ្រចងដោយរបាយការណ៍គមា្ល្រចត វ្រចទយិតភាព ន្រចអត្រច្រចការប្រច្រចក់។  

នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទទួលខុសត្រចវូ លើការត្រចតួពិនិត្រចយឡើងវិញ ដោយ 

ឯករាជ្រចយ និងតាមដានទម្រចង់ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់របស់ធនាគារ ដោយផ្អ្រចក 

លើរបាយការណ៍គមា្ល្រចតវ្រចទយិតភាពន្រចអត្រច្រចការប្រច្រចក់។
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បច្ច្កវិទ្យា
ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨ ន្ះ ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា បានផ្ត្តសំខាន់ លើ 

ការ ពង្ឹងហ្ដ្ឋ្រចនាសម័្ពន្ធប្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ខ្លួន និង 

កម្មវិធីប្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាជាច្ើន ឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង។  

ស្បព្លដ្លអាជីវកម្មរបស់ធនាគារមានភាពរីកចម្ើនគួរ 

ឲ្យកត់សមា្គ្ល់ ក្នុងរយៈព្លជាង៨ឆ្ន្ំកន្លងទៅន្ះ ពួកយើង 

ក៏បានធ្វើឲ្យប្សើរឡើង លើសន្តិសុខប្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា  

ដូចជា ប្ព័ន្ធប្តិបត្តិការ ហ្ដ្ឋ្រចនាសម័្ពន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និង 

កម្មវិធីប្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីរក្សាភាពឈានមុខមួយជំហាន 

លើការកើនឡើងនូវតម្ូវការរបស់អតិថិជន និយ័តករ និងភាគ ី

ដ្លពាក់ព័ន្ធាំងអស់។ ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨ ន្ះផងដ្រ ពួកយើង 

ក៏បានធ្វើគម្្ងសំខាន់ៗ ចំនួន ៤ ដោយជោគជ័យ ដូចជា  

ទីមួយប្ព័ន្ធទូាត់រហ័ស ទីពីរកូដនីយកម្មលើការរក្សាទុក 

និន្នន័យ ទីបីផលិតផលជារូបិយប័ណ្ណខ្ម្រ និងទីបួនការទូាត ់

មូលប្បានបត្ដោយស័្វយប្វត្តិ។ ទន្ទឹមគា្ន្ន្ះដ្រ គម្្ង 

ប្ព័ន្ធផ្្ទរប្្ក់អន្តរជាតិដោយស័្វយប្វត្តិ (SWIFT) និង 

Cambodian Shared Switch (CSS) ក៏កំពុងស្ថិតនៅ 

ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ និងត្ូវដក់ឲ្យដំណើរការក្នុងព្ល 

ឆប់ៗន្ះដើម្បីជួយសម្ួលការងារដល់ផ្ន្កប្តិបត្តិការឲ្យ 

មានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ និងបំព្ញតាមតមូ្វការរបស់និយ័តករ។

លើសពីន្ះទៅទៀត ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យា ក៏បានផ្ត្តសំខាន ់

ជាចម្បង លើការធ្វើបច្ចប្ុបន្នភាពទៅលើប្ព័ន្ធស្នលូរបស់ធនាគារ  

(Core Banking System) ាំងមូល (Hardware and 

Software) ដ្លជាផ្នការយុទ្ធាស្្តរបស់ថ្នក់្ដឹកនំា ដើម្បី 

បំព្ញ និងធ្វើឲ្យសមស្បតាមផ្នការចម្បងរបស់ Group 

Technology។ 

ប្តិបត្តិការ
ផ្នក្ប្តិបត្តកិារទទួលបន្ទកុលើការធានាឲ្យបានថប្តិបត្តិ 

ការប្ាំថ្ង្ ដ្លធ្វើនៅផ្ន្កបម្ើស្វាកម្មអតិថិជន ត្ូវបាន 

បំព្ញតាមលក្ខខណ្ឌត្ឹមត្ូវ និងរហ័ស។ តួនាទីរបស់ផ្ន្ក 

ប្តិបត្តិការគ្បដណ្តប់លើស្វាកម្មផ្ទ្រប្្ក់ក្នុងប្ទ្ស និង 

ក្្ប្ទ្ស ការទូាត់មូលប្បានបត្ ការគ្ប់គ្ងមា៉្សុីន 

ដកប្្ក់ដោយស្វយ័ប្វត្ត ិ ការគ្ប់គ្ងាច់ប្្ក់ដោយប្ព័ន្ធ 

មជ្ឈការ ស្វាបើកប្្ក់បៀវត្ស និងស្វាធនាគារតាមប្ព័ន្ធ 

អុីនធើណ្ត ស្វាទូាត់ប្្ក់ ប្តិបត្តិការហិរញ្ញប្បាន 

ពាណិជ្ជកម្ម ប្តិបត្តិការរតនាគារជាតិ និងស្វារៀបចំឯការ 

ឥណាន ព្មាំងស្វាបញ្ច្ញឥណាន។

ការផ្ត្តសំខាន់របស់ផ្ន្កប្តិបត្តិការ នៅឆ្ន្ំ ២០១៨ គ ឺ

ការពងឹ្ងប្សិទ្ធភាពការងារផ្ទក្្នងុ និងការផ្តល់ស្វាកម្ម ដោយ 

លុបបំបាត់ចន្ល្ះប្ោងក្នុងការធ្វើប្តិបត្តការ ការធ្វើដោយ 

ដ្ និងគោលការណ៍ផ្ស្ងៗ។ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើង 

វិញន្ក្ុមបញ្ច្ញឥណាន ពីពីរក្ុមទៅជាមួយក្ុម បាន 

ជួយកាត់បន្ថយព្លវ្លាន្ការបញ្ច្ញឥណាន និងបង្កើន 

ផលិតភាពការងារជាច្ើន។ ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទ្ត់មួយចំនួន 

ត្ូវបានប្្កា្ល្យទៅជាស្វ័យប្វត្តិ ដ្លធា្ល្ប់ត្អនុវត្តដោយ 

ដ្ពីមុនមក។ លើសពីន្ះទៀត ការអភិវឌ្ឍការត្ួតពិនិត្យ  

Watch-list ជាបណ្តុំន្ប្តិបត្តិការ បានជួយសម្ួល និង 

បង្កើនផលិតភាព ដល់ផ្នក្ប្តិបត្តកិារ និងាខាជាច្ើន។ ជា 

ចុងក្្យ ការធ្វើឥណពន្ធជាបណ្តុំលើមូលប្បានបត្ ដោយ 

ស័្វយប្វត្តិ ត្ូវបានអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយត         បទៅនឹងកំណើនចំនួន 

ប្តិបត្តិការ ការលូតលាស់ន្អាជីវកម្ម និងរយៈព្លកំណត ់

របស់និយ័តករក្នុងការទូាត់។

អភិបាលកិច្ចហានិភ័យ
មុខងារអភិបាលកិច្ចហានិភ័យ គឺជាមុខងារឯករាជ្យមួយ  

ត្ូវបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងនាយកដ្ឋ្ន បច្ច្កវិទ្យា និង 

ប្តិបត្តិការ ដើម្បីជួយពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ ឬរកចំណុចដ្ល 

ខ្វះខាតដ្លអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យជាយថហ្តុ និង 

ធានាឲ្យបាននូវប្តិបត្តិការគោរព ទៅតាមគោលការណ៍ 

ដ្លបានច្ងប្កបដោយនិរន្តរភាព។ លើសពីន្ះទៅទៀត  

មុខងារអភិបាលកិច្ចហានិភ័យ ផ្តល់ស្វាកម្មប្ឹក្សាយោបល ់ 

ទៅលើគម្្ងគ្ប់គ្ងការបន្តដំណើរអាជីវកម្ម (Business 

Continuity Management) និងការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវ 

ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធដ្លមានស្្ប់។ 

ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨ ន្ះ គម្្ងព្្ងទុកចម្បងចំនួន ៤  

និងគម្្ងមិនបានព្្ងទុកចំនួន ៥ ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយ 

ឯករាជ្យដោយកុ្មអភិបាលកិច្ចហានិភ័យ ហើយកុ្មអភិបាល 

កិច្ចហានិភ័យ ក៏បានដក់ស្នើគម្្ងកាត់បន្ថយហានិភ័យ  

រយៈព្លវ្ង និងគម្្ងយុទ្ធាស្ត្ ដើម្បីពង្ឹង និងគាំទ្  

ដល់ការអនុវត្តការប្តិបត្តិតាម (Compliance) របស ់

នាយកដ្ឋ្នបច្ច្កវិទ្យា និងប្តិបត្តិការ និងការត្ៀមខ្លួនរួច 

ជាស្្ចសម្្ប់តម្ូវការសវនកម្មទៅលើលើហានិភ័យ និង 

អភិបាលកិច្ច នៅក្នុងនាយកដ្ឋ្នរបស់ខ្លួន។

ក្ុមអភិបាលកិច្ចហានិភ័យ បានដឹកនាំ និងដើរតួនាទីជា 

អ្នកាក់ទងចំណុចកណា្តល្ ដើម្បីជួយសម្បសមួ្ល និងរៀបចំ 

លើអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យជារួមរបស់ធនាគារ CIMB ាំងមូល 

និងសកម្មភាពនានាាក់ទងនឹងការគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ ដ្លគ្ប់ 

នាយកដ្ឋ្នាំងអស់ក្នុងធនាគារត្ូវទទួលយកការវាស់វ្ង 

បន្ថ្ម និងមានមា្ច្ស់ការលើខ្លួនឯង ដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរឡើង 

នូវភាពត្ឹមត្ូវរបស់ទិន្នន័យ និងសន្តិសុខទិន្នន័យស្បតាម 

កំណើនន្តម្ូវការរបស់និយ័តករ។ ការងារចម្បងធំៗចំនួនពីរ 

ក៏ត្ូវបានធ្វើឡើង ក្នុងធនាគារាំងមូលផងដ្រ ដូចជា ទីមួយ 

ការាត់ថ្ន្ក់ និងការបិទា្ល្កលើទិន្នន័យ ទីពីរសនា្ទ្នុក្ម 

អាជីវកម្មដើម្បីបំព្ញតាមតម្ូវការរបស់ Group Data  

Governance (GDG) និងក្បខណ្ឌប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មាន 

(MIS)។

បច្ចេកវិទេយា និងបេតិបត្តិារ
នាយកដ្ឋ្នបច្ច្កវិទ្យា និងប្តិបត្តិការមានតួនាទីផ្តល់ស្វាកម្ម ច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន និងគាំទ្ដល់ប្តិបត្តិការរបស់ធនាគារាំងមូល។ នាយកដ្ឋ្នមានរចនាសម្ព័ន្ធ 

ប្តិបត្តិការ ស្បទៅតាម CIMB Group Technology & Operations (GTO)។ នាយកដ្ឋ្នបច្ច្កវិទ្យា និងប្តិបត្តិការ ធ្វើការរាយការណ៍ ដោយផ្ទ្ល់ទៅថ្ន្ក់ដកឹនា ំ

របស់ធនាគារ និងបន្តទៅ Group Technology & Operations (GTO)។ 
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ ២០១៨

រតនាគារ និងទីផ្សារ
នាយកដ្ឋ្នរតនាគារ និងទីផ្សារ ន្ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ ដោយមានកិច្ចសហកការពីអង្គភាពអាជីវកម្ម 

ផ្ស្ងទៀត បានផ្តល់ជូននូវដំណោះស្្យឆ្លងតំបន់ ទៅឲ្យអតិថិជនទាំងក្នុង និងក្្ស្ុក សម្្ប់តម្ូវការ 

ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងហកិរញ្ញវត្ថុ ដ្លរួមមានប្តិបត្តិការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្ស សម្្ប់ការទូទាត់ា្ល្មៗ និង 

ការព្មព្ៀងទុកមុន / ប្្ក់បញ្ញើារូបិយប័ណ្ណបរទ្ស និងស្វាផ្ទ្រប្្ក់ក្្ប្ទ្សាដើម។ នាយកដ្ឋ្នរតនាគារ 

និងទីផ្សារ ទទួលបន្ទុកលើការគ្ប់គ្ងមូលនិធិក្្ប្ទ្ស សម្្ប់ប្តិបត្តិការអាជីវកម្មប្ាំថ្ង្របសធ់នាគារ ដើម្ប ី

ធានានូវប្សិទ្ធភាពសន្ទនីយាព សម្្ប់ធនាគារ និងដើម្បីប្ងច្កប្ភពមូលនិធិ ដោយរក្សាទំនាក់ទំនង ាមួយ 

ធនាគារដទ្ទៀត នៅលើទីផ្សារ។

ការពិនិត្យមើលសមិទ្ធភផល ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨
ស្បតាមសន្ទុះកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកម្ពុា និងទំនោរកំណើនន ្

លំហកូរចូលទុនវិនិយោគបរទ្ស ដូចការបានរំពឹងទុក នាយកដ្ឋ្នរតនាគារ និង 

ទីផ្សារ សម្្ចបានផ្នការប្ាំឆ្ន្ំរបស់ខ្លួនដ៏ជោគជ័យមួយ ទាំងផ្ន្កទីផ្សារអន្តរ 

ធនាគារ និងអាជីវកម្មលក់ដូររូបិយប័ណ្ណបរទ្ស ដ្លបានកើនឡើង តាមរយៈ 

អាជីវកម្មផ្ស្ងៗទៀតរបស់ធនាគារ។ ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងបានធ្វើឡើង 

ក្នងុបរិយាកាសប្កួតប្ជ្ងខ្ពស់ បុ៉ន្តយ្ើងអាចផ្តល់នូវស្វាកម្មរតនាគារពិស្ស 

ពីគ្ ដោយផ្អ្កលើការគាំទ្ និងបណ្ត្ញថ្ន្ក់តំបន់របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្ុប  

នូវស្វាកម្មដ៏ជធំទូលំទូលាយ និងប្កួតប្ជ្ង ទៅដល់អតិថិជនរបស់យើង។

ក្នុងមុខងារាគណៈកមា្ម្ធិការគ្ប់គ្ងទ្ព្យសកម្ម និងបំណុល នាយកដ្ឋ្ន 

រតនាគារ និងទីផ្សារ បានា្ជ្ប់ទំនាក់ទំនងយា៉្ងសកម្ម ាមួយដ្គូទាំងក្នុង និង 

ក្្ស្ុក ដើម្បីកសាងបណ្ត្ញទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់ត្រឹងមាំ និងដើម្បីពង្ីកទំហក ំ

ពាណិជ្ជកម្ម។ ទាំងអស់ន្ះបានផ្តល់ឲ្យធនាគារ នូវាពបត់ប្នអាជីវកម្មាងមុន 

ដើម្បីស្វ្ងរកលទ្ធភផលកាន់ត្ល្អប្សើរ សម្្ប់មូលនិធិដ្លលើស ហើយស្ប 

ាមួយគា្ន្ន្ះ យើងនៅត្បន្តស្វ្ងរកឱកាសបង្កើនមូលនិធិបន្ថ្មទៀត។ ា 

លទ្ធភផល ធនាគារបានបន្តចូលរួមចំណ្កធ្វើឲ្យប្សើរឡើង នូវថ្ល្ដើមមូលនិធ ិ

ទាបាងមុន ដ្លបន្ថ្មនូវគមា្ល្តអត្្ការប្្ក់បានខ្ពស់ាងមុនផងដ្រ។ 

នាយកដ្ឋ្នន្ះបានត្ួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នាពលើផ្នការមូលនិធិបម្ុងទុក  

(CFP) ាមួយនឹងនាយកដ្ឋ្នគ្ប់គ្ងានិភ័យ ដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ និង 

កំណត់នូវបញ្ហ្ផ្ស្ងៗ អំពីមូលនិធិ ដ្លអាចកើតមាន ។

ទស្សនវិស័យ និងយុទ្ធភសាស្្ត ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩
ស្បគា្ន្និងឆ្ន្ំ២០១៨ យើងជឿាក់ថ ឱកាសសំខាន់ៗរបស់នាយកដ្ឋ្ន 

រតនាគារ និងទីផ្សារ នឹងបន្តកើតមានឡើង ពីលំហកូរចូលន្ការវិនិយោគបរទ្ស 

និងតម្ូវការយា៉្ងច្ើន សម្្ប់ការនាំច្ញផលិតផលចម្បងៗរបស់ប្ទ្ស 

កម្ពុា ដ្លរួមមានសម្លៀកបំពាក់ ស្ប្កជើង កៅស៊ូ អង្ករ និងទំនិញដទ្ៗ 

ទៀត។ សំខាន់ាងន្ះ ឆ្ន្ំ២០១៩ ាឆ្ន្ំមួយ ដ្លធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ 

តូ្វប្តិបត្តតិាមកមិ្តឥណទានាប្្ក់រៀល ស្មើដប់ាគរយន្ឥណទានសរុប 

ដ្លតមូ្វតាមធនាគារាតិ ន្កម្ពាុ ហើយបទបញ្ជន្្ះ នឹងជមុ្ញយ្៉ាងខា្ល្ងំកា្ល្  

ក្នុងការប្ើប្្ស់ប្្ក់រៀល ក៏ជដូចាទំហកំ ន្ការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ នៅក្នុងលំហក 

ទីផ្សារអន្តរធនាគារ។ 

កុ្មការងារទទួលខុសត្ូវខាងមូលនិធិរបស់យើងនឹងបន្តពងឹ្ងសមត្ថាព 

ឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង និងពង្ីកបណ្ត្ញដ្គូសហកការ ាមួយសា្ថ្ប័ន 

ហកិរញ្ញវត្ថុ។ យើងក៏ជនឹងបន្តពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នាពផ្នការមូលនិធិបម្ុងទុក  

ក្នុងការឆ្លើយតបយថហ្តុ ពីតមូ្វការាំបាច់ ដ្លកើតឡើងបនា្ទ្ន់ ហើយតូ្វ 

ត្បំព្ញឲ្យសមស្បតាមក្បខណ្ឌ ន្ការគ្ប់គ្ងានិភ័យសន្ទនីយាព 

របស់ធនាគារ។ មិនត្ប៉ុណោ្ណ្ះ យើងនឹងធ្វើការពង្ីកប្ភពប្្ក់រៀលរបស ់

ធនាគារ ដើម្បីត្ៀមបមុ្ងឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់ សម្្ប់ការកើនឡើង លើអាជីវកម្ម 

ប្្ក់កម្ចាីប្្ក់រៀល ដ្លបានគ្្ងទុក និងស្បតាមបទបញ្ជរ្បស់ធនាគារ 

ាតិ ន្កម្ពុា។ 
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សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង
នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ដើរតួនាទីយា៉្រចងសំខាន់ ក្នុងការផ្តល់នូវការវាយតម្ល្រចឯករាជ្រចយ ទៅលើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់  

ប្រចសិទ្ធភាព និងប្រចសិទ្ធផលន្រចប្រចព័ន្ធគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលអនុវត្តដោយគណៈគ្រចប់គ្រចង។ ការវាយតម្ល្រចរបស ់

នាយកដា្ឋនន្រចះ គឺធ្វើទៅលើស្ថនភាពន្រចការត្រចួតពិនិត្រចយរបស់ធនាគារ ការវាយតម្ល្រចហានិភ័យ សកម្មភាពត្រចួតពិនិត្រចយ  

ប្រចភពព័ត៌មាន ប្រចសិទ្ធភាពន្រចការទំនាក់ទំនង និងសកម្មភាពគ្រចប់គ្រចងតាមដាន។ សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង មានភារកិច្ច 

រាយការណ៍ដោយផ្ទ្រចល់ ជូនគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម និងមានឯករាជ្រចយភាព ពីផ្ន្រចកប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចក 

គាំទ្រចអាជីវកម្មផ្រចស្រចងៗ។

ាលទ្ធផល នៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ដោយមានការគាំទ្រចពីសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ន្រច សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប នាយកដា្ឋ្រចន 

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង សម្រច្រចចបានការងរចំនួន ១៧ គម្រច្រចង ដ្រចលបានគ្រចបដណ្តប់ផ្ន្រចកសំខាន់ៗ រួមមានសវនកម្មសខា  

សវនកម្មនាយកដា្ឋ្រចន ។

ផ្រចនការរបស់យើង ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៩ គឺបន្តការងរសវនកម្ម តាមរយៈការវាយតម្ល្រចហានិភ័យរបស់សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង  

ព្រចមទាំងការសុើបអង្ក្រចតាំបាច់ផ្រចស្រចងៗទៀត។
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គ្ប់គ្ងផលិតផល
នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងផលិតផល គឺាផ្ន្រចកដ៏សំខាន់ន្រចសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ មុខងររបស់នាយក 

ដា្ឋ្រចនន្រចះ គឺជួយជំរុញធនាគារឲ្រចយរក្រចសាបាននូវភាពប្រចកួតប្រចជ្រចង និងបន្តបង្កើនចំណ្រចកទីផ្រចសារ ដោយធ្វើការណ្រចនាំ 

ផលិតផល និងស្រចវាកម្មថ្មីៗបន្ថ្រចមទៀត ដើម្រចបីបំព្រចញតម្រចូវការអតិថិជន។ 

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ចូលរួមគាំទ្រចដល់ការផ្តល់ស្រចវាឥណទានារូបិយប័ណ្ណាតិ។ អំឡុងឆ្ន្រចំ២០១៨ យើង 

បានណ្រចនាំផលិតផលឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើាប្រច្រចក់រៀល ដ្រចលផ្តល់ឲ្រចយអតិថិជននូវជម្រចើសរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រចុក  

ក្នុងកម្រចិតល្អប្រចសើរ សមស្រចបនឹងតម្រចូវការគ្រចប់គ្រចងទុនបង្វិល និងតម្រចូវការវិនិយោគន្រចអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រច។

នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងផលិតផល ក៏ទទួលបន្ទុកលើផ្ន្រចកស្រចវាកម្មធនាគារឌីជីថលផងដ្រចរ ដ្រចលរួមចំណ្រចករក្រចសា 

នូវភាពប្រចកួតប្រចជ្រចង នៅក្នុងទីផ្រចសាររបស់ធនាគារ តាមរយៈការណ្រចនាំ និងលើកកម្ពស់ផលិតផល និងស្រចវាកម្ម 

ថ្មីៗបន្ថ្រចមទៀត ដើម្រចបីបំព្រចញតម្រចូវការអតិថិជន ស្រចបតាមការវិវឌ្រចឍ ផ្ន្រចកបច្ច្រចកវិទ្រចយាទំនើប។ ស្រចវាកម្មធនាគារ ឌីជីថល  

គឺរួមមានម៉ា្រចសុីនប្រចតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា និងស្រចវាកម្មបណ្ត្រចញអ្រចធីអិម ថា្ន្រចក់តំបន់ ដ្រចលអនុញ្ញ្រចត 

ឲ្រចយអតិថិជនរបស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី អាចដកប្រច្រចក់ារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រចុក នៅប្រចទ្រចសក្នុងតំបន់អាស៊្រចន រួមមាន 

ប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី សិង្ហបុរី ថ្រច និងឥណ្ឌូន្រចសុី។ នាយកដា្ឋ្រចនន្រចះក៏បានដាក់ឲ្រចយដំណើរការមា៉្រចសុីនអ្រចធីអិមបន្ថ្រចមទៀត 

ដើម្រចបីផ្តល់នូវភាពងយស្រចួល ដល់អតិថិជន។ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ នាយកដា្ឋ្រចនន្រចះបានតំឡើងមា៉្រចសុីនអ្រចធីអិម នៅអគារ 

Exchange Square ផ្រចសារទំនើបអុីអន ស្រចនសុខ ផ្រចសារទំនើប Eden Garden និងផ្រចសារទំនើប The Park Community 

Mall ផងដ្រចរ។ 

សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំ២០១៩ នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងផលិតផលមានគម្រច្រចងបន្ថ្រចមចំនួនមា៉្រចសុីនអ្រចធីអិម ក្នុងរាជានីភ្នំព្រចញ  

និងនៅផ្រចសារទំនើបមា៉្រចក្រចូ នៅខ្រចត្តសៀមរាបទៀតផង។ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៩ យើងមានគោលបំណងអភិវឌ្រចឍផលិតផល  

ឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចកួតប្រចជ្រចង និងច្ន្រចប្រចឌិតខ្ពស់ ទាំងលើប្រច្រចក់បញ្ញើ និងឥណទាន ស្រចបតាមបទពិសោធន៍ល្អបំផុត នៅក្នុង 

សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប។ មិនត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ យើងមានគម្រច្រចងពង្រចឹងអភិវឌ្រចឍន៍ន្រចស្រចវាកម្មធនាគារឌីជីថល តាមរយៈ 

បណ្ត្រចញផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច ដើម្រចបីអាចទៅដល់អ្នកប្រចើប្រច្រចស់កាន់ត្រចច្រចើន ស្រចបតាមការតាំងចិត្តរបស់យើង ក្នុងការជម្រចុញ 

កិច្ចខិតខំប្រចឹងប្រច្រចងបន្ថ្រចមទៀត ដើម្រចបីបំព្រចញចិត្ត និងតម្រចូវការរបស់អតិថិជន។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្ាំឆ្ន្ំ ២០១៨

សមិទ្ធផល ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨
ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ នាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិាម សម្្ចបានការត្ួតពិនិត្យ 

ដល់ទីកន្ល្ង ចំនួន៩ការិយាល័យ។ មិនត្ប៉ុណ្ណ្ះ នាយកដ្ឋ្នន្ះបាន 

បំព្ញការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ ចំពោះបទប្បញ្ញត្តិដ្លកំពុងអនុវត្តនានា  

ចំនួន៨ការិយាល័យ ហើយបានបញ្ចប់ការត្ួតពិនិត្យ លើការអនុវត្តាមច្ាប់  

ស្តីពីការប្ឆំងការសម្អ្តប្្ក់ និងហិរញ្ញប្បានភ្រវកម្ម សម្្ប់ាខា 

ាំងអស់ យ្៉ាងតិចចំនួន២ដង ក្នុងមួយឆ្ន្ំ។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្លចំណ្ះដឹង និងជំនាញ គឺជាផ្ន្កផ្ត្តសំខាន ់

គន្លឹះមួយ សម្្ប់នាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិាម។ គ្ប់និយោជិត ដ្លទើប 

ចូលបម្ើការងារថ្មីាំងអស់ តម្ូវឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ត្ល ក្នុងអំឡុង 

ព្លបីខ្ គិតាប់ពីថ្ង្ចូលបម្ើការងារនៅធនាគារ ហើយនិយោជិតដ្ល 

បានបម្ើការងារស្្ប់ តម្ូវឲ្យចូលរៀនវគ្គសិក្ាតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិកត្ូនិក  

អំពីការប្ឆំងការសម្អ្តប្្ក់ និងហិរញ្ញប្បានភ្រវកម្មផងដ្រ។ ក្នុង 

ឆ្ន្ំ២០១៨ នាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិាម បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្ត្លដំបូង  

ចំនួន៧លើក ដ្លមនការចូលរួមពីនិយោជិតចំនួន ៦៥នាក់ និងវគ្គ 

បណ្តះុបណ្តល្ផ្ស្ងទៀត ចំនួន៧លើក ដ្លមននិយោជិតចំនួន១៥៣នាក់ 

បានចូលរួម។

ផ្នការ សម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១៩
គំនិតផ្តួចផ្តើម លើការវាយតម្ល្ានិភ័យ លើការ 

លាងសម្អត្ប្្ក់ និងហិរញ្ញប្បានភ្រវកម្មរបស់ា្ថប័្ន  

ព្មាំងប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិ សម្្ប់ការត្ួតពិនិត្យការ 

ប្ឆំងការសម្អត្ប្្ក់ គឺជាផ្នការអាទិភាពថ្ម ីសម្្ប់ 

នាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិាម ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩។ នាយកដ្ឋ្ន 

ន្ះនឹងបន្តដំណើរការត្ួតពិនិត្យដល់ទីកន្ល្ង លើការ 

អនុវត្តការអនុលោមាមច្ាប់ និងការត្ួតពិនិត្យ លើ 

ការប្ឆំងការសម្អ្តប្្ក់ និងហិរញ្ញប្បានភ្រវកម្ម  

សម្្ប់ាខាាំងអស់។ នាយកដ្ឋ្នន្ះនឹងបញ្ចប់ 

ការវិភាគ ទៅលើបទប្បញ្ញត្តិ ដ្លកំពុងអនុវត្តនានា 

សម្្ប់នាយកដ្ឋ្នផ្ស្ងទៀត ដ្លមិនាន់បានទទួល 

ការវិភាគ។

ប្រតិបត្តិតាម
នាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិាម ទទួលបន្ទុក ក្នុងការធានាថា គ្ប់នាយកដ្ឋ្ន ក៏ដូចជាបុគ្គលិកាំងអស់នៅក្នុង 

ធនាគារ ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ច និងផលប៉ះពាល់នានាន្បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។ តួនាទីចម្បងរបស់នាយកដ្ឋ្នន្ះ គឺរួម 

មនការត្ួតពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ ដល់ផ្ន្កអាជីវកម្ម និងផ្ន្កគាំទ្អាជីវកម្ម ដើម្បីធានាការអនុវត្តអនុលោមទៅ 

ាមច្ាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងស្ចក្តីណ្នាំផ្ស្ងៗរបស់ធនាគារ។ សម្្ប់ការតួ្តពិនិត្យលើការប្តិបត្តិាម នាយកដ្ឋ្ន 

ន្ះបានធ្វើការត្ួតពិនិត្យដល់ទីកន្ល្ង និងវាយតម្ល្អំពីប្សិទ្ធភាពន្ការធ្វើត្ស្តខ្លួនឯងលើបទប្បញ្ញត្តិនានា ដើម្ប ី

ធានាថា រាល់ដំណើរការ និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធាំងាយ តូ្វបានអនុលោមាមច្ាប់ បទប្បញ្ញត្ត ិ និងស្ចក្តណ្ីនំាផ្ស្ងៗ 

ដ្លពាក់ព័ន្ធ។ មិនត្ប៉ុណ្ណ្ះ នាយកដ្ឋ្ន្ះចូលរួមយា៉្ងសកម្ម ជាមួយក្ុមការងារាមគម្្ងផ្ស្ងៗ ដើម្បីធានាថា 

ធនាគារបានអនុវត្តគ្ប់គ្្ន់នូវតួនាទីរបស់ធនាគារ ចំពោះបទប្បញ្ញត្តផ្ិស្ងៗ ដូចជាច្ាប់ស្តពីីការប្ឆំងការសម្អត្ប្្ក់   

និងហិរញ្ញប្បានភ្រវកម្ម បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្តិបត្តិាមពន្ធគណនីបរទ្សរបស់សហរដ្ឋអអាម្រិក (US Foreign  

Account Tax Compliance Act (FATCA)) និងបទប្បញ្ញត្តិដទ្ទៀត។

នាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិាម បានបំព្ញការងារដោយឯករាជ្យ និងរាយការណ៍ដោយផ្ទ្ល់ ទៅកាន់ក្ុមប្ឹក្ាតភិបាល 

ដ្លជាអ្នកពិនិត្យមើល និងអនុម័តលើផ្នការការងារប្តិបត្តិាមប្ាំឆ្ន្ំ ដ្លស្នើសុំដោយនាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិ 

ាម។ ផ្អ្កលើគោលនយោបាយន្ការអនុវត្តការប្តិបត្តិាម នាយកដ្ឋ្នន្ះ ត្ូវអនុវត្តាមគោលការណ៍ និង 

នីតិវិធីសម្្ប់ការប្តិបត្តិាម និងគោលការណ៍និងនីតិវិធី ស្តីពីការប្ឆំងការសម្អ្តប្្ក់ និងហិរញ្ញប្បានភ្រវកម្ម 

របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ ដ្លតូ្វបានអនុម័តដោយក្ុមប្ឹក្ាតភិបាល។ ជាមួយគា្ន្ន្ះ នាយកដ្ឋ្ន្ះក៏ 

បានសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋ្នដទ្ទៀត ដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍ណ្នាំ និងក្មសីលធម៌វិជា្ជ្ជីវៈផ្ស្ងៗ 

រួមមន គោលការណ៍ណ្នាំអំពីការបើកគណនីធនាគារ គោលការណ៍ណ្នាំអំពីការត្ួតពិនិត្យប្តិបត្តិការដ្លមន

សញ្ញ្ប្ុងប្យ័ត្ន ក្មសីលធម៌ន្ការលក់ផលិតផល និងស្វាកម្ម ។ល។





០៣អភិបាលកិច្ចធនាគារ

៣២ ស្រចចក្តីថ្ល្រចងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ

៤១ របាយការណ៍គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម

៤៣ ស្រចចក្តីថ្ល្រចងការណ៍ស្តីអំពីប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង

៤៧ រចនាសម្ព័ន្ធន្រចការគ្រចប់គ្រចងពីក្រចុមហ៊ុនម្រច 

៤៧ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រចប់គ្រចង

៤៨ របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ



32
អភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ
ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល មានជំនឿថា អភិបាលកិច្ចធនាគារដ៏រឹងមាំមួយមានសរៈសំខាន់យា៉្រចងខា្ល្រចំង 

ក្នុងការផ្តល់នូវតម្ល្រចានិរន្តរ ការលើកកម្ពស់សុចរិតភាពក្នុងការធ្វើធុរកិច្ច និងការរក្រចសានូវទំនុក 
ចិត្តរបស់វិនិយោគិន ចំពោះធនាគារឆ្ព្រចះទៅរកការសម្រច្រចចបាននូវគោលដៅ និងទស្រចសនវិស័យ 
របស់ធនាគារ។ 

វប្រចបធម៌ និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព គឺាាតុសំខាន់បំផុត ក្នុង 
ការ កំណត់អំពីរបៀបរបប ដ្រចលធនាគារដំណើរការ ហើយថា្ន្រចក់ដឹកនាំធនាគារត្រចងត្រចសង្កត់ធ្ងន ់
លើចំណុចន្រចះ ក្នុងការណ្រចនាំដល់គ្រចប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនទាំងអស់ាបន្តបនា្ទ្រចប់។ ក្រចបខណ្ឌ 
អភិបាលកិច្ចដ្រចលធនាគារសម្រច្រចចយកត្រចូវបានរៀបចំឡើង ដោយផ្អ្រចកលើគោលការណ៍នានា 
និងការអនុវត្តល្អបំផុត ដូចមានច្រចងក្នុងប្រចកាសរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ស្តីពីអភិបាលកិច្ច 
របស់គ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រចកាសស្តីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចប 
សម្រច្រចប់បុគ្គលដាក់ពាក្រចយស្នើសុំ និងគ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដ្រចលមានអាា្ញ្រចប័ណ្ណ និង 
ការអនុវត្តល្អបំផុតាលក្ខណៈអន្តរាតិ ក្នុងអភិបាលកិច្ចធនាគារដ្រចលពាក់ព័ន្ធ។ 

 
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងតុល្រចយភាពន្រចក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

បច្ចុប្រចបន្នន្រចះ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលមានសមាជិកចំនួន ០៧ រូប ដ្រចលរួមមានអភិបាលប្រចតិបត្ត ិ
ចំនួន ០១ រូប និងអភិបាលមិនប្រចតិបត្តិចំនួន ០៦ រូប ហើយក្នុងចំណមអភិបាលទាំងអស់ 
មានអភិបាលចំនួន ០៣ រូប ាអភិបាលឯករាជ្រចយ។ ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាលបានបញ្ជ្រចក់ថា សមាសភាព 
ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលមានចំនួនអភិបាលឯករាជ្រចយគ្រចប់គ្រច្រចន់ ដ្រចលអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្រចយ
បំផុត នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រចសានានារបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលក៏គោរពដំណើរការ 
ន្រចការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចចរួមផងដ្រចរ។ 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលបានអត្ថប្រចយោជន៍ ពីការចូលរួមចំណ្រចកនានារបស់អភិបាលមិន
ប្រចតិបត្តិមា្ន្រចក់ៗ នៅក្នុងគ្រចប់វិស័យទាំងអស់ន្រចអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។ បន្ថ្រចមពីលើជំនាញ និង 
បទពិសោធន៍ផ្ន្រចកអាជីវកម្មាច្រចើនឆ្ន្រចំរបស់អភិបាលមា្ន្រចក់ៗ អភិបាលមិនប្រចតិបត្តិក៏ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ 
ដោយឯករាជ្រចយក្នុងកិច្ចពិភាក្រចសាស្តីពីបញ្ហ្រចយុទ្ធសស្ត្រច សវនកម្ម ប្រចតិបត្តិការ និងហានិភ័យ 
ផងដ្រចរ។ 

រចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាភាពរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រចូវ ដ្រចល 
មានច្រចងក្នុងប្រចកាសរបស់ ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា។

 សមាសភាពក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល
 

 ៥៧%
 ាអភិបាលមិនឯករាជ្រចយ

 ៤៣%
 ាអភិបាលឯករាជ្រចយ

ដើម្រចបីានាឲ្រចយបាននូវតុល្រចយភាពន្រចអំណច ការបង្កើននូវគណន្រចយ្រចយភាព និងសមត្ថភាព 
ក្នុងការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចច ប្រចកបដោយឯករាជ្រចយភាព នោះតួនាទីរបស់ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល  
និងតួនាទីរបស់អភិបាលប្រចតិបត្តិ (Executive Director) ត្រចូវបានប្រចងច្រចក និងដាក់ឲ្រចយ 
នៅដាច់ពីគា្ន្រច ដោយមានការប្រចងច្រចកយ៉ា្រចងច្រចបាស់លាស់ អំពីការទទួលខុសត្រចូវរវាងប្រចានក្រចុម 
ប្រចឹក្រចសាភិបាល និងអភិបាលប្រចតិបត្តិ ដើម្រចបីចៀសវាងកុំឲ្រចយបុគ្គលណមា្ន្រចក់ ឬក្រចុមណមួយអាច 
ត្រចួតត្រច្រចលើដំណើរការន្រចការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចចបាន។

ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវបានដឹកនាំដោយប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល គឺ Dato’ Wira Zainal 
Abidin Mahamad Zain ដ្រចលបានត្រចងតាំងាប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបន្តពី Dato’ 
Shaarani Ibrahim នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨។ Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad 
Zain ទទួលខុសត្រចូវលើការដឹកនាំ និងការគ្រចប់គ្រចងក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងានាប្រចសិទ្ធភាព  
ន្រចការបំព្រចញមុខងររបស់ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល និងគណៈកមា្ម្រចធិការនានារបស់ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល។  
ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបំព្រចញតួនាទីផ្លូវការាថា្ន្រចក់ដឹកនាំ និងធ្វើាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រចជុំក្រចុម 
 ប្រចឹក្រចសាភិបាលទាំងអស់ ដឹកនាំការពិភាក្រចសារវាងអភិបាល ព្រចមទាំងតម្រចង់ទិសក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 
ក្នុងការត្រចួតពិនិត្រចយលើការគ្រចប់គ្រចងធនាគារផងដ្រចរ។ ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលធ្វើការសម្រចប  
សម្រចួលលំហូរព័ត៌មានរវាងគណៈគ្រចប់គ្រចង និងក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ព្រចមទាំងប្រចឹក្រចសាយោបល ់
ាមួយគណៈគ្រចប់គ្រចង ដើម្រចបីដាក់ច្រចញនូវរបៀបវារៈ សម្រច្រចប់កិច្ចប្រចជុំក្រចុមប្រចឹក្រចសានីមួយៗ។ 

អភិបាលប្រចតិបត្តិ 

លោក ប៊ុន យីន ដ្រចលមានសញ្ញ្រចតិខ្ម្រចរ គឺាប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិរបស់ធនាគារ ហើយ 
ក៏ាអភិបាលប្រចតិបត្តិផងដ្រចរ។ លោកត្រចូវបានត្រចងតាំងាប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ នៅថ្ង្រចទី១ 
ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៥ និងត្រចងតាំងាអភិបាលប្រចតិបត្តិ នៅថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៥។ 
លោក ប៊ុន យីន ក៏ាបុគ្គលដំបូង ដ្រចលដឹកនាំធនាគារបរទ្រចសលំដាប់អន្តរាតិ នៅក្នុង 
ព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុាផងដ្រចរ។

ក្នុងនាមាអភិបាលប្រចតិបត្តិ/ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ លោក ប៊ុន យីន ទទួលខុសត្រចូវ 
រួមលើការអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រចរបស់ធនាគារ និងស្រចចក្តីសម្រច្រចចរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល រៀបច ំ
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងដឹកនាំប្រចតិបត្តិការ ស្រចបតាមគោលដៅយុទ្ធសស្ត្រច និងទិសដៅ 
អាជីវកម្ម។ លោកធ្វើការដឹកនាំគណៈគ្រចប់គ្រចង ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រច ន ិងទស្រចសនវិស័យ  
របស់ធនាគារ។ ក្នុងឋានៈាអភិបាលប្រចតិបត្តិ/ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ លោ កទទួលខុសត្រចូវ  
ចំពោះមុខក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល លើប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ង្រចរបស់ធនាគារ។

ទំហំ និងសមាសភាពរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 

ទំហំ និងសមាសភាពរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ត្រចូវបានពិនិត្រចយឡើងវិញ ាទៀងទាត់ ដោយ 
ពិនិត្រចយមើលទៅលើវសិលភាព លក្ខណៈ ភាពខុសប្ល្រចកគា្ន្រច និងការពង្រចីកអាជីវកម្មធនាគារ។ 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលយល់ឃើញ និងអះអាងថា សមាសភាពក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលនាព្រចល 
បច្ចុប្រចបន្នមានលក្ខណៈគ្រចប់គ្រច្រចន់ សម្រច្រចប់ការគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្មទាំងមូលរបស់ធនាគារ។  
សមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបច្ចុប្រចបន្ន បាននាំយកនូវចំណ្រចះដឹង បទពិសោធន៍ និងជំនាញ 
ដ៏មានតម្ល្រចមកកាន់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ដើម្រចបីដឹកនាំធនាគារឆ្ព្រចះទៅសម្រច្រចចទស្រចសនវិស័យរបស់ 
ក្រចុមហ៊ុនម្រច សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប (CIMB Group)។ 

អភិបាលទាំងអស់របស់ធនាគារ សុទ្ធត្រចបានបំព្រចញតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យគ្រចប់គ្រច្រចន់ ដើម្រចប ី
ទទួលបានមុខតំណ្រចងាអភិបាល ដូចមានច្រចងក្នុងប្រចកាសរបស់ធនាគារាតិន្រចកម្គុា។ គ្រចប ់
អភិបាលឯករាជ្រចយទាំងអស់របស់ធនាគារបង្ហ្រចញពីការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្រចយ និងអាចទទួលយក 
បាន និងមិនចូលរួមក្នុងប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មណ ដ្រចលអាចមានផលប៉ះពាល់ ដល់ការវិនិច្ឆ័យ  
និងការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចចដោយឯករាជ្រចយរបស់ខ្លួន។ 

ប្រចវត្តិសង្ខ្រចបរបស់អភិបាលមា្ន្រចក់ៗ មានបង្ហ្រចញនៅលើទំព័រ ៦២ ដល់ ៧០ ន្រចរបាយការណ ៍
ប្រចាំឆ្ន្រចំន្រចះ។

ក្រចមសីលធម៌របស់អភិបាល 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលគោរពតាមវិានន្រចក្រចមសីលធម៌ដ្រចលមានច្រចងក្នុងប្រចកាសរបស់ធនាគារ  
ាតិ ន្រចកម្ពុា។ 

អភិបាលធនាគារប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់នូវក្រចមសីលធម៌ដ្រចលាគោលការណ៍ណ្រចនំា សម្រច្រចប់ការអនុវត្ត 
នូវបទដា្ឋ្រចនក្រចមសីលធម៌មួយដ៏ត្រចឹមត្រចូវ និងការអនុវត្តអាជីកម្ម ប្រចកបដោយភាពប្រចុងប្រចយ័ត្ន ក៏ 
ដូចាបទដា្ឋ្រចនអាកប្រចបកិរិយា ប្រចកបដោយក្រចមសីលធម៌ សម្រច្រចប់អភិបាលមា្ន្រចក់ៗ ដោយផ្អ្រចកទៅ 
លើគោលការណ៍សុចរិតភាព ការទទួលខុសត្រចូវ ភាពសោ្ម្រចះត្រចង់ និងការទទួលខុសត្រចូវចំពោះ 
សង្គម។ 
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រចូវរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 

ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល គឺាអង្គភាពមួយរបស់ធនាគារ ដ្រចលធ្វើស្រចចក្តសីម្រច្រចចចុងក្រច្រចយបង្អស់ 
លើកល្រចងត្រចបញ្ហ្រចណ ដ្រចលទាមទារឲ្រចយមានការអនុម័តយល់ព្រចមពីភាគទុនិក។ ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល 
ដាក់ច្រចញនូវទិសដៅយុទ្ធសស្ត្រច និងទស្រចសនវិស័យរបស់ធនាគារ។ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួល 
ខុសត្រចូវទាំងស្រចុងលើការដឹកនាំ គ្រចប់គ្រចង ណ្រចនាំ និងត្រចួតពិនិត្រចយ លើគ្រចប់ប្រចតិបត្តិការទាំងមូល 
របស់ធនាគារ និងពង្រចឹងបទដា្ឋ្រចនន្រចគណន្រចយ្រចយភាពក្នុងគោលគំនិតជួយដល់គណៈគ្រចប់គ្រចង 
ដើម្រចបីអាចអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលខុសត្រចូវរួម លើការបង្កើតក្រចបខណ្ឌការងរន្រចអភិបាលកិច្ចល្អ 
នៅក្នុងធនាគារ រាប់បញ្ចូលទាំង ដំណើរការន្រចការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យ និងការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់។ សមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលគ្រចប់រូបនាំយកនូវការវិនិច្ឆ័យ 
ឯករាជ្រចយ ចំណ្រចះដឹងផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច និងបទពិសោធន៍នានា ដើម្រចបីធ្វើការពិភាក្រចសាអំពីបញ្ហ្រចនានា ទាក់ទង 
នឹងយុទ្ធសស្ត្រច ប្រចតិបត្តិការ ធនាន និងការធ្វើអាជីវកម្ម។

ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាលបានអនុម័ត លើរបៀបវារៈន្រចបញ្ហ្រចមួយចំនួនដ្រចលត្រចវូបានរៀបចំសម្រច្រចប់
សុំការអនុម័តពីក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល រាប់បញ្ចូលទាំង (ក្នុងចំណមចំណុចផ្រចស្រចងៗទៀតាច្រចើន) 
ការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងការយល់ព្រចមលើចំណុចដូចខាងក្រច្រចម ៖ 

• ផ្រចនការយុទ្ធសស្ត្រច/អាជីវកម្ម និងគម្រច្រចងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រចំ។

• ការវិនិយោគថ្មីៗ ការផ្ត្រចច់ខ្លួន ការរំលាយក្រចុមហ៊ុនបញ្ចូលគា្ន្រច និងការទិញក្រចុមហ៊ុន ការរៀបច ំ
រចនាសម្ព័ន្ធក្រចុមហ៊ុនឡើងវិញ រាប់បញ្ចូលទាំងការបង្កើតក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ព័ន្ធ ការចូលហ៊ុន  
ឬសម្ព័ន្ធយុទ្ធសស្ត្រច ទាំងនៅក្នុងស្រចុក និងក្រច្រចស្រចុក។

• របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ និងភាគលាភបណ្ត្រចះអាសន្ន និងការផ្តល់យោបល់លើ 
ភាគលាភចុងក្រច្រចយ ដ្រចលត្រចវូច្រចកជូនភាគហុ៊និក នៅមុនព្រចលផ្រចសព្វផ្រចសាយ និងប្រចកាសផ្រចសាយ 
ាសារណៈអំពី ការប្រចងច្រចកភាគលាភ។

• ការត្រចងតាំងអភិបាល និងប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិថ្មី និងការកំណត់ប្រច្រចក់បៀរវត្រចសរ៍ និង 
អត្ថប្រចយោជន៍ ផ្រចស្រចងៗរបស់ពួកគាត់។

ការទទួលខុសត្រចូវរួមសំខាន់ៗរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល មានដូចខាងក្រច្រចម ៖

• ផ្តល់នូវគោលដៅ និងគោលនយោបាយច្រចបាស់លាស់ សម្រច្រចប់ឲ្រចយមន្ត្រចបី្រចតិបត្តាិន់ខ្ពស់អនុវត្ត។

• ានាឲ្រចយមាននូវការត្រចួតពិនិត្រចយគ្រចប់គ្រច្រចន់ ព្រចមទាំងមានប្រចព័ន្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយាគ្រចប់គ្រច្រចន់ដើម្រចប ី
សម្រចួលដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ធនាគារផងដ្រចរ។

• តាមដានអំពីភាពជោគជ័យរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រច ផ ្រចនការ ន ិង  
គម្រច្រចងថវិកាដ្រចលបានអនុម័តរួច។

• ស្វ្រចងយល់ពីហានិភ័យចម្រចបងៗ ដ្រចលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងានាថាមាន 
ប្រចព័ន្ធបច្ច្រចកវិទ្រចយា ដើម្រចបីត្រចួតពិនិត្រចយ និងគ្រចប់គ្រចងលើហានិភ័យ ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព 
ក្នុងទស្រចសនវិស័យទទួលបានលទ្ធផល និងភាពជោគជ័យរយៈព្រចលវ្រចង សម្រច្រចប់ធនាគារ។ 

• តាមដានត្រចួតពិនិត្រចយ និងសិក្រចសាវាយតម្ល្រចលើការអភិវឌ្រចឍដ្រចលអាចជះឥទ្ធិពល ដល់ផ្រចនការ 
យុទ្ធសស្ត្រចនានារបស់ធនាគារ។

• ពិនិត្រចយឡើងវិញ លើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ និងសុចរិតភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ 
និងប្រចព័ន្ធព័ត៌មានគ្រចប់គ្រចង រាប់បញ្ចូលទាំងប្រចព័ន្ធន្រចការប្រចតិបត្តិតាមវិានច្រចបាប់ បទបញ្ជ្រច 
សរាចរ និងគោលការណ៍ណ្រចនាំនានាាធរមាន។

• បញ្ចៀសវិវាទផលប្រចយោជន៍ និងានាការផ្រចសព្វផ្រចសាយព័ត៌មាន អំពីវិវាទផលប្រចយោជន៍ដ្រចល
អាចកើតមាន។

• ប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់ និងអនុវត្តតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិស្តីពីធនាគារ ព្រចមទាំងច្រចបាប់ វិាន និង 
បទប្រចបញ្ញត្តិ ផ្រចស្រចងទៀតផងដ្រចរ។ 

ក្រច្រចពីការទទួលខុសត្រចូវសំខាន់ៗ ដ្រចលបានរៀបរាប់ខាងលើ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលក៏ប្រចគល ់
ការទទួលខុសត្រចូវាក់លាក់មួយចំនួនឲ្រចយគណៈកមា្ម្រចធិការនានាផងដ្រចរ។ ក្នុងខណៈដ្រចល 
គណៈកមា្ម្រចធិការទាំងន្រចះមានសិទ្ធិអំណចពិភាក្រចសា និងសម្រច្រចចលើបញ្ហ្រចាក់លាក់ណមួយ 
គណៈកមា្ម្រចធិការនោះក៏ត្រចវូរាយការណ៍ជូនក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាលអំពីស្រចចក្តសីម្រច្រចច និង/ឬអនុសសន៍ 
របស់ខ្លួន ហើយការទទួលខុសត្រចូវចុងក្រច្រចយ ចំពោះបញ្ហ្រចទាំងអស់នោះនៅត្រចារបស់ក្រចុម 
ប្រចឹក្រចសាភិបាលទាំងមូល។ 

តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រចូវរបស់ គណៈកមា្ម្រចធិការនានាមានបង្ហ្រចញ នៅទំព័រ ៣៥ 
ដល់ ៤០។ 

 

ការត្រចងតាំងសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

ធនាគារអនុវត្តតាមស្រចចក្តីសម្រច្រចចរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការ ដ្រចល 
ាគណៈកមា្ម្រចធិការមួយរបស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ហូលឌីង ប៊ីហាដ (CIMB Group 
Holdings Berhad)។ គណៈកមា្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការន្រចក្រចុមហ៊ុនម្រច ទទួល 
បន្ទុកកំណត់ និងបញ្ជូនប្រចក្ខភាពដ្រចលសក្តិសមសម្រច្រចប់តំណ្រចងអភិបាល ទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 
ដើម្រចបីសុំការអនុម័តយល់ព្រចមលើការត្រចងតាំង មិនថាសម្រច្រចប់បំព្រចញតំណ្រចង ដ្រចលទំន្រចរ ឬ 
បន្ថ្រចមលើតំណ្រចងដ្រចលមានស្រច្រចប់ ដើម្រចបីបំព្រចញតាមតម្រចូវការប្រច្រចប្រចួលរបស់ធនាគារ។ មុនព្រចល 
ផ្តល់អនុសសន៍ លើការត្រចងតាំងអភិបាល ទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកមា្ម្រចធិការត្រចងតាំង និង 
ផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រចនឹងអនុវត្តការវាយតម្ល្រចហ្មត់ចត់ និងគ្រចប់ជ្រចុងជ្រច្រចយលើប្រចក្ខភាព 
ាអភិបាល ដោយផ្អ្រចកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនានា ដ្រចលបានអនុម័តដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ 
ធនាគារក៏ពិារណទៅលើប្រចភ្រចទអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងផ្គូរផ្គងាមួយសមត្ថភាព និង 
ការរួមចំណ្រចក ដ្រចលរំពឹងទុកពីប្រចក្ខភាព ដ្រចលទទួលតំណ្រចងន្រចះផងដ្រចរ។ 

នីតិវិធីន្រចការត្រចងតាំង ត្រចូវធ្វើឡើងស្រចបតាមប្រចកាស និងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់
ក្រចុមហ៊ុនម្រចស្តីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចបសម្រច្រចប់បុគ្គលកាន់មុខងរ ដ្រចលមាន 
ការទទួលខុសត្រចូវសំខាន់របស់ក្រចុមហ៊ុន (គោលការណ៍ស្តីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និង 
សមស្រចប)។ គោលការណ៍ន្រចះ ច្រចងនូវនីតិវិធីផ្លូវការមួយ សម្រច្រចប់ការត្រចងតាំងអភិបាល ប្រចាន 
ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល និងប្រចាននាយកប្រចតិបត្ត។ិ ប្រចក្ខភាពនីមួយៗ ត្រចវូឆ្លងកាត់ការវាយតម្ល្រច ដ្រចល 
ត្រចឹមត្រចូវ ហើយគណៈកមា្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រចត្រចូវធ្វើការបញ្ជ្រចក់
ថា ប្រចក្ខភាពនោះមានលក្ខខណ្ឌសក្តិសម និងត្រចឹមត្រចូវសម្រច្រចប់មុខតំណ្រចង ដ្រចលត្រចូវត្រចងតាំង។

គោលការណ៍ស្តីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចប ក៏ច្រចងអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយ
ចំនួន សម្រច្រចប់ធ្វើការវាយតម្ល្រចពីភាពសក្តិសមរបស់ប្រចក្ខភាពដ្រចលត្រចូវត្រចងតាំង ដូចខាងក្រច្រចម៖

i. សុចរិតភាព ភាពសោ្ម្រចះត្រចង់ និងក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះបុគ្គល ដ្រចលប្រចក្ខភាពមា្ន្រចក់ៗត្រចូវមាន ដូចា 
មានភាពសោ្ម្រចះត្រចង់ សុចរិតភាព ភាពឧស្រចសាហ៍ព្រចយាយាម គំនិតឯករាជ្រចយ និងមិនលម្អៀង។ 

ii. សមត្ថភាពដ្រចលប្រចក្ខជនត្រចូវមាន ដូចា ជំនាញ បទពិសោធន៍ការងរ សមត្ថភាព និង 
ការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្ត ដ្រចលាំបាច់ ដើម្រចបីអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួន។

iii. សុចរិតភាពផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រចលប្រចក្ខជនត្រចូវគ្រចប់គ្រចងឥណទាន ឬកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស ់
ខ្លួនដោយប្រចុងប្រចយ័ត្នបំផុត។

នីតិវិធីសម្រច្រចប់កំណត់អត្តសញ្ញ្រចណ និងស្នើឈ្ម្រចះប្រចក្ខជនដោយគណៈកមា្ម្រចធិការត្រចងតាំង 
និងផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រច សម្រច្រចប់ការត្រចងតាំងតំណ្រចងន្រចះមាន ០៥ ដំណក់កាល 

ដូចខាងក្រច្រចម៖ 

ក្រចបខណ្ឌន្រចការស្នើឈ្ម្រចះប្រចក្ខជន

សំណើសុំត្រចងតាំងអភិបាលថ្មី គឺអាស្រច័យលើការពិនិត្រចយ និងអនុម័តយល់ព្រចមាមុនរបស់

ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា។

ការត្រចងតាំង និងការបោះឆ្ន្រចតជ្រចើសតាំងអភិបាលាថ្មីម្តងទៀត

ារៀងរាល់ឆ្ន្រចំ នៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រចំ ១/៣ ន្រចចំនួនសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវ 
បញ្ចប់តំណ្រចងរបស់ខ្លួន ប៉ុន្ត្រចពួកគាត់នៅត្រចមានសិទ្ធិអាចឈរឈ្ម្រចះ ឲ្រចយគ្រចបោះឆ្ន្រចតសា 
ថ្មីបាន នៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រចំនោះ។ បន្ថ្រចមពីលើន្រចះទៀត លក្ខន្តិកៈធនាគារតម្រចូវថា  
នៅក្នុងរយៈព្រចល ០៣ ឆ្ន្រចំម្តង អភិបាលទាំងអស់ត្រចូវបញ្ចប់ពីមុខតំណ្រចងយា៉្រចងោចណស ់
ឲ្រចយបានម្តង ប៉ុន្ត្រចពួកគាត់នៅមានសិទ្ធិឈរឈ្ម្រចះឲ្រចយគ្រចបោះឆ្ន្រចតជ្រចើសរីសសាថ្មីបាន នៅ 
ក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រចំ។ គណៈកមា្ម្រចធិការត្រចងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រច ត្រចូវ 
ផ្តល់អនុសសន៍លើសំណើសុំត្រចងតាំង និងបោះឆ្ន្រចតជ្រចើសរីសអភិបាលសាថ្មី ជូនក្រចុម 
ប្រចឹក្រចសាភិបាល មុននឹងដាក់ជូនភាគទុនិកអនុម័ត នៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្ន្រចំ។  

ការប្រចជុំអន្តរកម្ម 
ាមួយប្រចក្ខជន

ការវាយតម្ល្រចពីភាព 
ត្រចឹមត្រចូវ និងសមស្រចប

កិច្ចពិភាក្រចសារបស់គណៈកមា្ម្រចធិការត្រចងតាំង 
និងផ្តល់តម្ល្រចការរបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រច

អនសុសន៍សម្រច្រចប់ការ 
អនុម័តរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

ការជ្រចើសរីស 
ប្រចក្ខភាព

ការកំណត់ពី 
ជំនាញ/គមា្ល្រចត
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វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចលដ្រចលអភិបាលបានចូលរួម ដើម្រចបីអភិវឌ្រចឍចំណ្រចះដឹងថ្មីៗ៖

ប្ធានបទ

ប្ភ្ទ 
វគ្គបណ្តុះ 
បណ្ត្ល

ចំនួន 
ម៉្ង/ថ្ង្ ចូលរួមដោយ

Preparation for Corporate Liability  
on Corruption 

សិកា្ខ្រចសលា ១ ថ្ង្រច

Dato’ Wira 
Zainal 
Abidin 

Mahamad 
Zain

Malaysian Code On Corporate  
Governance 2017, Regulatory 
Updates; & Financial Statement  
Fraud and Misstatement 2017

សិកា្ខ្រចសលា ១ ថ្ង្រច

Audit, Internal Control and Fraud  
Detection Seminar 2018

សិកា្ខ្រចសលា ១ ថ្ង្រច

Governance for the Audit Committee 
Member 

កម្មវិធី ១ ថ្ង្រច

Sustainable Engagement Series for 
Directors / Chief Executive Officers 

កិច្ចពិភាក្រចសា ១ ថ្ង្រច

Regulatory Updates Seminar for  
Director 2018

សិកា្ខ្រចសលា ១ ថ្ង្រច

Mandatory Accreditation Programme កម្មវិធី ១ថ្ង្រច កន្លះ

Renzo 
Christopher 

Viegas

BNM Governor’s Address on the 
Malaysian Economy & Panel 
Discussion

កិច្ចពិភាក្រចសា ២ មោ៉្រចង

Digital Leadership Series - The Hybrid 
Reality: How Emerging Technologies 
and Their Interaction With Humans 
Will Impact Us

ស៊្រចរី ២ មោ៉្រចង កន្លះ

Digital Leadership Series 2018 (Session 
2) Cultivating A Culture Of Innovations: 
Winning The New Talent War

ស៊្រចរី ២ មោ៉្រចង កន្លះ

ASEAN Disruptive Leadership Summit 
2018

កិច្ចប្រចជុំកំពូល ១ ថ្ង្រច

Government of Malaysia’s Investors’ 
Conference

សន្និសីទ ១ ថ្ង្រច

ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំដ្រចលស្ថិតក្រច្រចមការត្រចួតពិនិត្រចយ ការធ្វើបច្ចុប្រចបន្នភាពាទៀងទាត់ លើការវិវឌ្រចឍ 
ផ្ន្រចកច្រចបាប់ ការផ្រចសព្វផ្រចសាយ ព័ត៌មាន និងបទដា្ឋ្រចនគណន្រចយ្រចយ អភិបាលកិច្ចក្រចុមហ៊ុន និងការអនុវត្ត 

ល្អបំផុត ក៏ត្រចូវបានផ្តល់ជូន សម្រច្រចប់អភិបាលផងដ្រចរ។

ល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន 

ល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន បង្ហ្រចញពីការគាំទ្រចាបន្តបនា្ទ្រចប់ ក្នុងការផ្តល់យោបល់ និងជួយក្រចុម 
ប្រចកឹ្រចសាភិបាល លើបញ្ហ្រចដ្រចលទាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់ធនាគារ រាប់បញ្ចលូទំាងបញ្ហ្រច ដ្រចលទាក់ទង
នឹងការអនុវត្តស្រចបតាមបទប្រចបញ្ញត្តិរបស់ក្រចុមហ៊ុន អភិបាលកិច្ចក្រចុមហ៊ុន និងការអនុវត្តល្អបំផុត 
ប្រចសិទ្ធភាពន្រចសលប្រចជំុ និងកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រចវូរបស់អភិបាល។ ក្នងុអំឡុងឆ្ន្រចដំ្រចល
ស្ថិតក្រច្រចមការត្រចួតពិនិត្រចយ ដំណើរការផ្រចស្រចងៗរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវបានពិនិត្រចយផ្ទៀងផ្ទ្រចត ់
ឡើងវិញ ាមួយនឹងទស្រចសនៈលើកកម្ពស់ដំណើរការន្រចការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចច និងប្រចសិទ្ធភាពន្រច
មុខងរក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ 

ល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនានាថា កិច្ចប្រចជុំក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកមា្ម្រចធិការនានា និង 
ភាគទុនិកត្រចូវបានរៀបចំឡើង ស្រចបតាមវិានច្រចបាប់ និងការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ធនាគារ ហើយ 
ានាថា ការកត់ត្រច្រចដំណើរការកិច្ចប្រចជុំក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកមា្ម្រចធិការនានា និងភាគទុនិក  
ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចទុកទាំងស្រចុង សម្រច្រចប់ធ្វើាកំណត់ហ្រចតុ និងរក្រចសាទុកបានយា៉្រចងល្អ។ 

ល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន ក្រច្រចពីចូលរួមជួយការងរប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ក្នុងការរៀបច ំ
របៀបវារៈ និងរៀបចំដំណើរការកិច្ចប្រចជុំក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកមា្ម្រចធិការនានា និងភាគទុនិក 
ក៏ត្រចូវសម្រចបសម្រចួលការទំនាក់ទំនង និងផ្រចសព្វផ្រចសាយស្រចចក្តីសម្រច្រចចសំខាន់ៗ និងគោលការណ៍ 
នានា រវាងក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល គណៈកមា្ម្រចធិការនានា និងថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងប្រចតិបត្តិាន់ខ្ពស់ផងដ្រចរ។ 

អភិបាលទំាងអស់មានលទ្ធភាពព្រចញល្រចញ ក្នងុការស្នើយោបល់ពីល្រចខាធិការក្រចមុហុ៊ន និង 
អាចស្វ្រចងរកការពិគ្រច្រចះ យោបល់ប្រចបវិា្ជ្រចជីវៈដោយឯករាជ្រចយ ពីប្រចភពខាងក្រច្រច ក្រច្រចមបន្ទុក 
ចណំយរបស់ធនាគារ ដើម្រចបីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។ នីតិវិធីមួយត្រចូវបានអនុម័តឡើង ដើម្រចប ី
ជួយសម្រចួលអភិបាល ក្នុងការស្វ្រចងរកការពិគ្រច្រចះយោបល់ប្រចបវិា្ជ្រចជីវៈ ដោយឯករាជ្រចយ។

គណៈកមា្ម្រចធិការនានា

ក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល ផ្ទ្រចរការទទួលខុសត្រចវូាក់លាក់ ដល់គណៈកមា្ម្រចធិការនានា ដ្រចលរួមមាន 
គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម និងគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ។ គណៈកមា្ម្រចធិការទំាងន្រចះធ្វើប្រចតិបត្តកិារ 
តាមតួនាទី និងកាតព្វកិច្ច ដ្រចលបានកំណតយ់ា៉្រចងច្រចបាស់លាស់ ដូចមានច្រចងនៅក្នុងតួនាទី និង 
ភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការនីមួយៗ ដ្រចលបានអនុម័តយា៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ។

គណៈកមា្ម្រចធិការត្រចូវរាយការណ៍ជូនក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល អំពីកិច្ចពិភាក្រចសា ស្រចចក្តីសម្រច្រចច និង 
អនុសសន៍របស់ខ្លួន។ ប្រចានគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម និងប្រចានគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ 
ត្រចូវរាយការណ៍ជូនក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល អំពីបញ្ហ្រចដ្រចលបានលើកយកមកពិភាក្រចសា និងដោះស្រច្រចយ 
នៅក្នុងកិច្ចប្រចជុំគណៈកមា្ម្រចធិការរបស់ខ្លួន។ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបានទទួលស្គ្រចល់ថា ខណៈដ្រចល 
គណៈកមា្ម្រចធិការទាំងន្រចះមានសិទ្ធិអណំចធ្វើការពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រចនានា ដ្រចលបានប្រចគល់ជូន  
រាល់ស្រចចក្តីសម្រច្រចច និង/ឬអនុសសន៍របស់គណៈកមា្ម្រចធិការទាំងន្រចះ ត្រចូវបញ្ជូនទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសា 
ភិបាលដើម្រចបីពិនិត្រចយ ហើយគណៈកមា្ម្រចធិការទាំងន្រចះ និងក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ារួម ទទួលខុស 
ត្រចូវលើភាពជោគជ័យ អាជីវកម្ម យុទ្ធសស្ត្រច ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ សកម្មភាពប្រចតិបត្តិការ 
អាជីវកម្ម និងប្រចតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។ 

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណៈកមា្ម្រចធិការនានា មានបង្ហ្រចញនៅក្នុងផ្ន្រចកខាងក្រច្រចមាបន្តបនា្ទ្រចប់។ 

គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម

សមាជិកគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម សុទ្ធត្រចាអភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ដ្រចលមានចំណ្រចះ 
ដឹង និងបទពិសោធន៍ ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទទួលខុសត្រចូវចម្រចបងរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម គឺានាឲ្រចយមានការអនុវត្តអភិបាល 
កិច្ចរបស់ធនាគារបានល្អប្រចសើរ ស្រចបព្រចលដ្រចលធ្វើការពិនិត្រចយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
ធនាគារ ការផ្រចសព្វផ្រចសាយព័ត៌មាន ការគោរពបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និង 
ការគ្រចប់គ្រចងដំណើរការប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ។ គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ជួប 
ប្រចជុំាប្រចាំ ដើម្រចបីពិនិត្រចយលើលទ្ធផលការងរប្រចាំត្រចីមាស របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំ   
របាយការណ៍សវនកម្ម ដ្រចលរាប់បញ្ចូលទាំងការអនុវត្ត ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងប្រចព័ន្ធត្រចួត 
ពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ក៏ដូចាប្រចតិបត្តិការាមួយភាគីសម្ព័ន្ធញតិ។

 គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មបានជួបប្រចជុំចំនួន ០៦ ដង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ ដ្រចលមានវត្តមាន 

សមាជិកចូលរួមដូចខាងក្រច្រចម៖ 

 

សមាជិក  បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្ជុំ

បណ្ឌិត មីុ កល្យាណ
ប្រចានគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម/អភិបាលឯករាជ្រចយ 
មិនប្រចតិបត្តិ ៦ ៦

Dato’ Shaarani Ibrahim*១ 
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ៣ ៣

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ៦ ៦

លោកសី្ Aisyah Lam Binti Abdullah*២

អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ៣ ៣

*១ លាល្រចងពីតំណ្រចងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨

*២ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

តួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មមានដូចខាងក្រច្រចម ៖

ចំណុចគន្លឹះ 
ន្ការទទួលខុសត្ូវ ការទទួលខុសត្ូវ

ការត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង/ការគ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ច

ពិនិត្រចយឡើងវិញ លើប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ដំណើរការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ស្រចបតាមលក្ខខណ្ឌតម្រចូវ នៅ 
ក្នុងប្រចកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចន្រចគ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង ក. ានាថា មុខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង បានរៀបចំល្អប្រចសើរ ដើម្រចបីធ្វើការត្រចួតពិនិត្រចយ ឬអង្ក្រចតក្នុងនាមគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ហើយមុខងរន្រចះត្រចូវស្ថិតនៅ 
ក្រច្រចមអំណច និងការគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចល់ ពីគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម។ 

ខ. ពិនិត្រចយ និងអនុម័តវិសលភាពការងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង នីតិវិធី ចំនួនដងន្រចការធ្វើសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងគម្រច្រចងសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ។  
គ. មើលការខុសត្រចូវ លើប្រចសិទ្ធភាពន្រចមុខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង សមត្ថភាពបុគ្គលិក និងភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចធនានរបស់សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងពិនិត្រចយមើលថា 

តើមុខងរនោះបានទទួលអំណចាំបាច់ ដើម្រចបីបំព្រចញការងរឬនៅ។
ឃ. ពិនិត្រចយរបាយការណ៍សំខាន់ៗ និងានាថាគណៈគ្រចប់គ្រចងាត់វិានការណ៍ក្រចតម្រចូវទាន់ព្រចលវ្រចលា ដើម្រចបីដោះស្រច្រចយចំណុចខ្រចសាយ ក្នុងការគ្រចប់គ្រចង  

ការមិនបានអនុវត្តព្រចញល្រចញ តាមគោលនយោបាយ ការតម្រចវូរបស់ច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តនិានា និងបញ្ហ្រចផ្រចស្រចងទៀត ដ្រចលរកឃើញដោយសវនករផ្ទ្រចក្នងុ 
ក៏ដូចាផ្ន្រចកដ្រចលទទួលខុសត្រចូវការគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុងដទ្រចទៀត។ 

ង. កត់សមា្គ្រចល់ការមិនឯកភាពសំខាន់ៗ រវាងនាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ និងគណៈគ្រចប់គ្រចងដទ្រចទៀត មិនថាការមិនឯកភាពនោះត្រចវូបានដោះស្រច្រចយរួច ដើម្រចបី 
កំណត់ផលប៉ះពាល់ដ្រចលការមិនឯកភាពទាំងនោះអាចមានចំពោះដំណើរការសវនកម្ម ឬលទ្ធផលសវនកម្ម ដ្រចលលើកឡើងដោយសវនករ។

ច. ានាការគោរពតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិដ្រចលអនុវត្ត ចំពោះគ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងានាថារបាយការណ៍របស់សវនករផ្ទ្រចក្នុង នឹងមិនតម្រចូវ 
ឲ្រចយត្រចួតពិនិត្រចយដោយគណៈគ្រចប់គ្រចងឡើយ។ 

ឆ. បង្កើតយន្តការដើម្រចបីវាយតម្ល្រចការបំព្រចញតួនាទី និងប្រចសិទ្ធភាពរបស់មុខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។
ជ. វាយតម្ល្រចសកម្មភាពប្រចតិបត្តិការ និងធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចច អំពីកញ្ចប់តម្ល្រចការរបស់នាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។ 
ឈ.   អនុម័តលើការត្រចងតាំង ផ្ល្រចស់ប្តូរ និងបណ្ត្រចញច្រចញនាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ឬបុគ្គលិកាន់ខ្ពស់ ដ្រចលបំព្រចញមុខងរាសវនករផ្ទ្រចក្នុង និងត្រចូវទទួលការ 

ជូនដំណឹង អំពីការលាឈប់របស់បុគ្គលិកាន់ខ្ពស់ាសវនករផ្ទ្រចក្នុង ហើយត្រចូវផ្តល់ឱកាសឲ្រចយសមាជិក ដ្រចលបានដាក់ពាក្រចយលាឈប់នោះបញ្ជ្រចក់ប្រច្រចប់
ពី មូលហ្រចតុន្រចការលាឈប់។ 

សវនកម្មខាងក្្ ក. ផ្តល់អនុសសន៍ដល់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល លើការត្រចងតាំង ឬការបញ្រចឈប់សវនករខាងក្រច្រច។ 
ខ. ពិភាក្រចសា និងពិនិត្រចយមើលឡើងវិញ ាមួយសវនករខាងក្រច្រច មុននឹងាប់ផ្តើមធ្វើសវនកម្មអំពីលក្ខណៈ និងទំហំការងរសវនកម្ម ហើយានាលើការសម្រចប 

សម្រចួល ក្នុងករណីមាន ក្រចុមហ៊ុនសវនកម្មច្រចើនចូលរួម។
គ. វាយតម្ល្រចអំពីគោលដៅ ការបំព្រចញការងរ និងឯករាជ្រចយភាពរបស់សវនករខាងក្រច្រច (ឧទាហរណ៍ ដោយការពិនិត្រចយ និងវាយតម្ល្រចពីទំនាក់ទំនងផ្រចស្រចងៗ 

រវាងសវនករខាងក្រច្រច និងធនាគារ)។
ឃ. អនុម័តលើការផ្តល់ស្រចវា ដ្រចលមិនទាក់ទងនឹងការងរសវនកម្ម ដ្រចលផ្តល់ដោយសវនករខាងក្រច្រច និងតាមដាន និងធ្វើការវាយតម្ល្រចថាតើស្រចវានោះអាច 

នឹងប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្រចយភាពរបស់ពួកគាត់ឬទ្រច។ 
ង. ានាថា មានការពិនិត្រចយច្រចបាស់លាស់ លើលក្ខខណ្ឌន្រចការផ្តល់ស្រចវា ដ្រចលមិនទាក់ទងនឹងការងរសវនកម្ម ដើម្រចបីចៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យ 

ប្រចកប ដោយឯករាជ្រចយភាពរបស់សវនករខាងក្រច្រច។ 
ច. ានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រចូវបានរៀបចំយ៉ា្រចងត្រចឹមត្រចូវ និងទាន់ព្រចលវ្រចលា ដោយមានការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញាប្រចាំ លើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចការធ្វើ

សំវិានធនដ្រចលាំបាច់ និងចំពោះបំណុលអាក្រចក់ និងសង្រចស័យ។
ឆ. រក្រចសាការទំនាក់ទំនងសោ្ម្រចះត្រចង់ បើកចំហ ទាន់ព្រចលវ្រចលា និងទៀងទាត់ ាមួយសវនករខាងក្រច្រច និងតម្រចូវឲ្រចយសវនករខាងក្រច្រចរាយការណ៍មកកាន ់

គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម អំពីបញ្ហ្រចសំខាន់ៗ (ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង ប្រចសិនបើាំបាច់)។
ជ. ពិនិត្រចយឡើងវិញ លើរបាយការណ៍គ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុងរបស់សវនករខាងក្រច្រច និងានាថាគណៈគ្រចប់គ្រចងាត់វិានការណ៍ក្រចតម្រចូវ ដើម្រចបីឆ្លើយតបទៅនឹង 

លទ្ធផលសវនកម្មខាងក្រច្រច និងអនុសសន៍ដ្រចលលើកឡើង ដោយសវនករខាងក្រច្រចទាន់ព្រចលវ្រចលា។
ឈ. តាមដាន និងវាយតម្ល្រចប្រចសិទ្ធភាពការងររបស់សវនករខាងក្រច្រច រួមទាំងជួបប្រចជុំាមួយសវនករខាងក្រច្រចយា៉្រចងោចណស់ម្តងក្នុងមួយឆ្ន្រចំ ដោយ 

មិនមានវត្តមានរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង ដើម្រចបីពិភាក្រចសាលើបញ្ហ្រចគន្លឹះសំខាន់ៗ និងស្នើសុំយោបល់ពីសវនករខាងក្រច្រចវិញ។

លទ្ធផលសវនកម្ម ការត្ួតពិនិត្យ 
ផ្ទ្ក្នុង និងបញ្ហ្ន្ការប្តិបត្តិតាមច្បាប់ 

ពិនិត្រចយឡើងវិញ លើលទ្ធផលន្រចការអង្ក្រចតសំខាន់ៗ លទ្ធផលសវនកម្មាប្រចាំ និងការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង នងិការប្រចតិបត្តិតាមច្រចបាប់ ដ្រចលរាយការណ៍ដោយ 
សវនករផ្ទ្រចក្នុង សវនករខាងក្រច្រច និងសវនកររបស់និយ័តករ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្រចយលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រចីមាស និងប្រចាំឆ្ន្រចំ មុនព្រចលទទួលការអនុម័តពីក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ដោយផ្ត្រចតសំខាន់លើ៖
 ការផ្ល្រចស់ប្តូរណមួយ នៅក្នុងការអនុវត្ត និងគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយ
 បញ្ហ្រចសំខាន់ៗដ្រចលបានលើកឡើង រួមទាំងបញ្ហ្រចទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង ព្រចឹត្តិការណ៍  ឬ 

ប្រចតិបត្តិការមិនប្រចក្រចតី និងសំខាន់ៗ និងរបៀបដ្រចលបញ្ហ្រចទំាងអស់ត្រចូវបានបង្ហ្រចញ
 ការធ្វើស្រចចក្តីសន្និដា្ឋ្រចនពីបញ្ហ្រច ដ្រចលកំពុងកើតឡើង និង
 ការប្រចតិបត្តិតាមស្តង់ដារគណនី និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ដទ្រចផ្រចស្រចងទៀត

ប្តិបត្តិការរបស់ភាគីសម្ព័ន្ធាតិ ពិនិត្រចយរាល់ប្រចតិបត្តិការធ្វើឡើងាមួយភាគីសម្ព័ន្ធញតិ និងជូនដំណឹងដល់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ពីប្រចតិបត្តិការទាំងនោះ។

ការពិនិត្យរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ពិនិត្រចយភាពត្រចឹមត្រចូវ និងភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចស្រចចក្តីថ្ល្រចងការណ៍របស់ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល នៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ការបង្ហ្រចញពីអភិបាលកិច្ច 
ធនាគារ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងស្រចចកី្តប្រចកាសដំបូង ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការតាមដានការអនុវត្តតាមោល 
នយោបាយទំនាស់ផលប្យោជន៍

តាមដានការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយស្តីទីទំនាស់ផលប្រចយោជនរ៍បស់ធនាគារ

ការពិនិត្យក្បខណ្ឌគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង ពិនិត្រចយមតិយោបល់របស់ភាគីទីបី ចំពោះការរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រចសិទ្ធភាពន្រចក្រចបខណ្ឌគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ

ផ្ស្ងៗ ក. ជូនដំណឹងដល់គណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់ាទៀងទាត់ អំពីបញ្ហ្រចដ្រចលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ។ 
ខ. កោះប្រចជុាំមួយសវនករផ្ទ្រចក្នុង សវនករខាងក្រច្រច ឬទាំងពីរក្នុងព្រចលត្រចមួយ បើយល់ថា ាំបាច់។
គ. ពិនិត្រចយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្ន្រចំ សម្រច្រចប់ដាក់បញ្ជូនទៅឲ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ និងានានូវការបោះពុម្ពផ្រចសាយ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំបានរហ័ស។
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ

ការទទួលខុសត្រចូវចម្រចបងរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ គឺត្រចូវានាថា មុខងរគ្រចប់គ្រចង 
  

គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ត្រចូវរាយការណ៍ទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល នូវរាល់បញ្ហ្រចពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យនៅក្នុងធនាគារ។ 

គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យបានជួបប្រចជុំចំនួន ១២ ដង ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៨ ដ្រចលមានវត្តមាន 
សមាជិកចូលរួមដូចខាងក្រច្រចម ៖

សមាជិក បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្រចជុំ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain*១

ប្រចានគណៈកមា្ម្រចធិការ/អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ៦ ៦

Aisyah Lam Binti Abdullah*១

ប្រចានគណៈកមា្ម្រចធិការ/អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ៦ ៦

ប៊ុន យីន
ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ ១១ ១២

Neoh Sze Ming*២

អនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ ១០ ១១

គៀន វឌ្ឍនា*៣

នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ១០ ១១

ហុង ជៀប
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ១០ ១២

ហ្ង ធីតា 
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ៩ ១២

ហ្ង វិបុត*្៤

នាយកបច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ ១ ១

ហ្ង វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ ១២ ១២

គី សាណ
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ ១១ ១២

*១ នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨ លោកស្រចី Aisyah Lam Binti Abdullah ត្រចូវបានត្រចងតាំងាប្រចាន  
គណៈកមា្ម្រចធិការ បន្តពី Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain

*២ លាល្រចងពីតំណ្រចងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨
*៣ ត្រចងតាំងានាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ នាថ្ង្រចទី១ ខ្រចម្រចស ឆ្ន្រចំ២០១៩
*៤ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី២៨ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៨

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យមានដូចខាងក្រច្រចម៖

• ប្រចងច្រចកដើមទុន ដ្រចលមានហានិភ័យ (Capital-at-Risk) ទៅតាមប្រចភ្រចទជំនួញ និង 
ហានិភ័យផ្រចស្រចងៗពីគា្ន្រច ដើម្រចបីានាថា ការប្រចងច្រចកហានិភ័យបានធ្វើគ្រចប់គ្រច្រចន់ អនុលោម 
តាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ និងានាថាធនាគារមាន ដើមទុនបម្រចុង 
គ្រចប់គ្រច្រចន់ ដើម្រចបីប្រចឈមមុខនឹងស្ថ្រចនភាពវិបត្តិផ្រចស្រចងៗ។ 

• បង្កើនតម្ល្រចភាគទុនិក តាមរយៈការវាយតម្ល្រចលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ និងហានិភ័យ (risk-return 
profiles) ពីដំណើរការប្រចតិបត្តិការ ហើយានាថាកម្រចិតហានិភ័យដ្រចលទទួលយកស្ថតិនៅ
ក្នុងដ្រចនកម្រចិតដ្រចលបានកំណត់ដោយ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ ។

• ពិនិត្រចយ និងជូនយោបល់ ដល់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ដើម្រចបីធ្វើការអនុម័ត លើគោលការណ៍ និង 
កម្រចិតហានិភ័យ ដ្រចលសមស្រចប ដើម្រចបីរក្រចសាក្រចបខណ្ឌន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ឲ្រចយស្រចប 
តាមផ្រចនការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ក្រចបខណ្ឌន្រច EWRM របស់ ក្រចុមហ៊ុនម្រច និង 
ស្រចបតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិដ្រចលបានកំណត់ ។

• វាយតម្ល្រច និងពិនិត្រចយលើសំណើសុំអនុម័ត សម្រច្រចប់ផលិតផលថ្មី ការវិនិយោគ អាជីវកម្ម 
យុទ្ធសស្ត្រច និងផលិតផលដ្រចលត្រចូវបានក្រចច្ន្រច ដ្រចលត្រចូវអនុម័តាគោលការណ៍ ឬផ្តល់ 
អនុសសន៍ដល់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ដើម្រចបីធ្វើការអនុម័ត។

• ពិនិត្រចយ និងអនុម័ត លើសំណើក្រចប្រច្រចនីតិវិធី និងដំណើរការប្រចតិបត្តិការ។

• ជំរុញលើការគោរពតាមគោលការណ៍ និងកម្រចិតហានិភ័យ ។

• ដាក់ឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់នូវវិធីសស្ត្រចដ៏សមស្រចប ដើម្រចបីកំណត់ និងវាស់វ្រចងហានិភ័យគ្រចប់ស្ថ្រចនភាព ។

• បង្កើតយុទ្ធសស្ត្រចសម្រច្រចប់វាយតម្ល្រច ត្រចួតពិនិត្រចយ និងគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ឲ្រចយស្ថិតក្នុងកម្រចិត 
មួយដ៏សមស្រចប ។

• ពិភាក្រចសាសម្រច្រចចលើវិធីសស្ត្រច និងឧបករណ៍ សម្រច្រចប់ធ្វើការវាស់វ្រចង ទៅលើបរិមាណហានិភ័យ 
ផ្រចស្រចងៗ ដើម្រចបីសុំការអនុម័ត ពីក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយសមាសាតុតារាងតុល្រចយការរបស់ធនាគារ រួមមានឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើ ។

• ានានូវការប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់នូវទ្រចឹស្តីសន្តនិយម (holistic approach) ក្នុងការគ្រចប់គ្រចងតារាង 
តុល្រចយការរបស់ធនាគារ តាមរយៈការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព   
ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យសច់្រចបាក់ងយស្រចួល ការគ្រចប់គ្រចងគមា្ល្រចតកម្រចិតការប្រច្រចក់ និង 
មូលធន ។

• ានាថា ធនាគាររក្រចសាបាននូវគុណភាពទ្រចព្រចយសកម្ម តាមរយៈការពិនិត្រចយតាមដានយា៉្រចង 
ហ្មត់ចត់លើដំណើរការ និងការអនុម័ត លើឥណទានថ្មីៗ ព្រចមទាំងការប្រចមូលឥណទាន 
ដ្រចលមិនដំណើរការ ។ 

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងផ្តល់អនុសសន៍ អំពីវិានការសម្រច្រចប់ ការតាមដាន វិានការ 
ទារសំណង ការរៀបចំឡើងវិញន្រច គណនីក្នុងការឃ្ល្រចំមើល (Early Alert Watchlist 
Account) គណនីយឺតយា៉្រចវ (Delinquent Account) ឬគណនីមិនដំណើរការ (Impaired 
Account) របស់ធនាគារ។ 

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងសម្រច្រចចឲ្រចយដាក់បញ្ចូលគណនីដំណើរការ ឬគណនីយឺតយា៉្រចវ ទៅ 
ក្នុងការឃ្ល្រចំមើល សម្រច្រចប់ធ្វើការ តាមដាន និងផ្ទុយមកវិញ។

• សម្រចបសម្រចួលនូវបញ្ហ្រច ដ្រចលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទ្រចរគណនី រវាងផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងក្រចុមទារ 
សំណង នៅព្រចលគណនីនោះបានកា្ល្រចយាមិនដំណើរការ និងផ្ទុយមកវិញ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ លើទ្រចព្រចយសកម្មដំណើរការ ដ្រចលរួមមាន៖

• គណនីឃ្ល្រចំមើល យឺតយា៉្រចវ ឬមិនដំណើរការ

• សំវិានធនន្រចគណនី ដោយអាស្រច័យតាមប្រចកាសរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា និង 
បទប្រចបញ្ញត្តិផ្រចស្រចងៗទៀត និង

• បញ្ហ្រចផ្រចស្រចងទៀតដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពទ្រចព្រចយសកម្ម។

• ពិនិត្រចយឡើងវិញ នូវផ្រចនការបង្ក្រចរ (Contingency Plan) និងការគ្រចប់គ្រចងនិរន្តរភាពន្រច 
អាជីវកម្ម (Business Continuity Management) សម្រច្រចប់អនុវត្ត នៅព្រចលាំបាច់ និង 
ស្នើសុំការអនុម័តពីក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ។

• គណៈកមា្ម្រចធិការន្រចះអាចអនុម័ត រាល់ការផ្ល្រចស់ប្តូរសមាជិក នៅក្នុងមុខងរន្រចសជីវកម្ម  
(corporate function) ដដ្រចល ដោយធ្វើការជូនដំណឹង ទៅកាន់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ រីឯ 
រាល់ការការផ្ល្រចស់ប្តូរសមាជិក នៅក្រច្រចមុខងរន្រចសជីវកម្ម ឬសំណើសុំក្រចប្រច្រចលើលក្ខន្តិកៈ  
(Terms of Reference) ត្រចូវអនុម័តដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល មុននឹងអនុវត្ត។

• ពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអនុម័ត លើលក្ខន្តិកៈ និងសមាសភាពន្រចគណៈកមា្ម្រចធិការ ដ្រចលស្ថិត 
នៅក្រច្រចមការគ្រចប់គ្រចងរបស់ គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ រួមបញ្ចូលទាំងការត្រចងតាំង និង 
ការដកច្រចញនូវសមាជិក និងអ្នកចូលរួមក្នុងគណៈកមា្ម្រចធិការទាំងន្រចះ ។ 
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

គណៈកមា្ម្ធិការគ្ប់គ្ងនានា

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង ដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រច្រចម ត្រចវូបានបង្កើតឡើងដើម្រចបីជួយការងរ 
របស់ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ និងគណៈគ្រចប់គ្រចង លើប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្រចស្រចងៗ និងជួយគាំទ្រច 

ដល់សកម្មភាពនានារបស់ធនាគារ៖ 

• គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង
• គណៈកមា្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុា
• គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងរាយការណ៍ជូនក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល នូវបញ្ហ្រចពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រចប់គ្រចង

ការងរប្រចាំថ្ង្រចរបស់ធនាគារ។

សមាជិក

ប៊ុន យីន  
ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

ប្រចាន

Neoh Sze Ming*១  
អនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

ប្រចានជំនួស

ហ្ង ធីតា  
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល 

សមាជិក

ហ្ង តូរ៉ង ់ 
នាយករតនាគារ និងទីផ្រចសារ

សមាជិក

ហុង ជៀប*២  
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

គៀន វឌ្ឍនា*៣  
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

សមាជិក

ហ្ង វុទ្ធ ី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

សមាជិក

 អ៊ុំ ចិនា្ត្ភក្តី  
នាយកធនានសជីវកម្ម

សមាជិក

ហ្ង វិបុត្*៤  
នាយកបច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ

សមាជិក

គី សាណ
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

សមាជិក

អ៊ុក ថានិន*៥

នាយកគ្រចប់គ្រចងផលិតផល 
សមាជិក

*១ លាល្រចងពីតំណ្រចងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨
*២ ត្រចងតាំងានាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ង្រចទី ១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ និងាសមាជិក  

នា ថ្ង្រចទី១៦ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨
*៣ ត្រចងតាំងានាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ នាថ្ង្រចទី១ ខ្រចម្រចស ឆ្ន្រចំ២០១៩
*៤ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី២១ ខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០១៨
*៥ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១ ខ្រចម្រចស ឆ្ន្រចំ២០១៩

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គ់ណៈកមា្ម្ធិការគ្ប់គ្ងមានដូចខាងក្្ម៖

•  ផ្តល់ប្រចឹក្រចសាជូនប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ។
•  ត្រចួតពិនិត្រចយ និងវាយតម្ល្រចសកម្មភាពប្រចតិបត្តិការរបស់នាយកដា្ឋ្រចនអាជីវកម្មនីមួយៗ។
•  ពិនិត្រចយរបាយការណ៍គ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍គ្រចប់គ្រចងផ្រចស្រចងៗទៀតរបស់ធនាគារ។
• បង្កើតយុទ្ធសស្ត្រច ផ្រចនការអាជីវកម្ម និងផ្រចនការថវិកា សម្រច្រចប់ធនាគារ (រាប់បញ្ចូលទាំង 

ចំណុច ដ្រចលទាក់ទងនឹងបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មាន)

•  កំណត់ការងរ ដ្រចលទាមទារឲ្រចយមានការសហការពីនាយកដា្ឋ្រចនច្រចើន។
•  ពិភាក្រចសាលើច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិសំខាន់ៗ។
•  ការងរផ្រចស្រចងៗទៀត តាមការណ្រចនាំរបស់ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ។
•  ការងរផ្រចស្រចងៗទៀត តាមការណ្រចនាំរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល/ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិរបស ់

ក្រចុមហ៊ុនម្រច។

គណៈកមា្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុា

គណៈកមា្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុា ធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 

នូវរាល់បញ្ហ្រចទាក់ទងនឹងការងរ ឥណទានរបស់ធនាគារ។

សមាជិក

គៀន វឌ្ឍនា*១  
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

ប្រចាន

ប៊ុន យីន  
ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

ប្រចានជំនួស

ហុង ជៀប*២  
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

ហ្ង ធីតា  
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល 

សមាជិក

ចំណន វនិតា*២  
គ្រចប់គ្រចងឥណទាន

សមាជិក

John Chuah Keat Kong 
ទីប្រចឹក្រចសាឥណទានស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

គី សាណ 
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

សមាជិក

ហុង ប៊ុនរឿត
ឥណទានស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

Chong Kok Ping*៣ 
នាយកគ្រចប់គ្រចងឥណទានថា្ន្រចក់តំបន់

សមាជិក

Hiroshi Kawachi*៣ 

នាយកគ្រចប់គ្រចងឥណទានពាណិជ្ជកម្ម និងគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថ ុ
សមាជិក

Michael Ng Mun Seng*៣ 
នាយកវិភាគហានិភ័យឥណទានថា្ន្រចក់តំបន់ស្តីទី 

សមាជិក

Leong Wai Chyi*៣

ប្រចានក្រចុម NBFI Regional GBIL/GCL
សមាជិក

*១ ត្រចងតាំងា នាយក គ្រចប់គ្រចង ហានិភ័យ   នា ថ្ង្រចទី ១ ខ្រចម្រចស ឆ្ន្រចំ ២០១៩
*២ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨
*៣ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៩៖ Chong Kok Ping ាសមាជិកថ្មីមួយរូប និងា 

សមាជិក ដ្រចលមានសំឡ្រចងបោះឆ្ន្រចតាំបាច់ សម្រច្រចប់សំណើឥណទានពីនាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  
ពាណិជ្ជកម្ម និងនាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម ដ្រចលសំណើឥណទាននោះហួសពីសិទ្ធិអំណច 
សម្រច្រចចរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុា។ Hiroshi Kawachi ាសមាជិកថ្មីមួយរូប និងាសមាជិក  
ដ្រចលមានសំឡ្រចងបោះឆ្ន្រចត សម្រច្រចប់សំណើឥណទានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រចះឹស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថ ុ គ្រចះឹស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ 
មិនម្រចនធនាគារ និងឥណទានពាណិជ្ជកម្មត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ។ Michael Ng Mun Seng ឬ Leong  
Wai Chyi (សមាជិកជំនួស ក្នុងព្រចលអវត្តមានរបស់ Michael Ng Mun Seng) មកពីនាយកដា្ឋ្រចន 
យុទ្ធសស្រច្ត និងវិភាគរបស់ក្រចមុហុ៊នម្រច ាសមាជិកដ្រចលមានសំឡ្រចងបោះឆ្ន្រចត សម្រច្រចប់សំណើឥណទាន 
ពីនាយកដា្ឋ្រចនស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្មត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ។



39
អភិបាលកិច្ចធនាគារ

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្ធិការឥណទានមានដូចខាងក្្ម៖

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអនុម័ត លើឥណទនារបស់ធនាគារ ក្នុងកម្រចិតកំណត់ឥណទាន 
ដ្រចលក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិឲ្រចយ។

• ផ្តល់អនុសសន៍ សម្រច្រចប់ការសម្រច្រចចរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល លើរាល់សំណើឥណទាន 
ដ្រចលហួសពីសិទ្ធិអំណចសម្រច្រចចរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុា។

• ានាថាសមតុល្រចយឥណទានទាំងមូលរបស់ធនាគារ ស្រចបតាមគោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់ 
អាា្ញ្រចធរបញ្ញត្តិច្រចបាប់ និងស្រចបតាម គោលការណ៍ និងនីតិវិធីឥណទាន ដ្រចលបានអនុម័ត។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអនុម័ត លើហា្វ្រចសុីលីធីរៀបចំឡើងវិញ និងវិានការទារសំណង  
ដ្រចលរួមមានការទូទាត់ សងដោយសម្រចុះសម្រចួល និងឥណទាន ដ្រចលត្រចូវលុបច្រចញពីបញ្ជី 
ដ្រចលនឹងត្រចូវអនុវត្ត ស្រចបតាមលក្ខខណ្ឌពិន័យ។

• វាយតម្ល្រចសមតុល្រចយហានិភ័យ នៅព្រចលអនុម័តឥណទាន ដើម្រចបីានាថាឥណទាន ដ្រចលផ្តល់ 
គឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យ ដ្រចលអាចទទួលយកបានដោយធនាគារ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងវាយតម្ល្រចផលិតផលឥណទានផ្រចស្រចងៗរបស់ធនាគារ ដើម្រចបីានាថា 
ផលិតផលទាំងនោះ ត្រចូវបានអនុវត្តតាមបទដា្ឋ្រចន និងគោលការណ៍ ដ្រចលបានកំណត់ដោយ
ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអនុម័តចំណត់ថា្ន្រចក់ឥណទានផ្ទ្រចក្នុងរបស់អ្នកខ្ចីមា្ន្រចក់ៗ តាមដ្រចល 
អាចអនុវត្តបាន។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងផ្តល់អនុសសន៍ អំពីការក្រចប្រច្រច ឬវិសោធនកម្មក្នុងគោលការណ ៍
ឥណទាន និងគោលការណ៍ណ្រចនាំ សម្រច្រចប់ការអនុម័តរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការនានា ដ្រចល 
ពាក់ព័ន្ធ។

• អនុម័តការត្រចងតាំងដ្រចគូវិា្ជ្រចជីវៈ ដូចាម្រចាវី ក្រចុមហ៊ុនានារា៉្រចប់រង និងក្រចុមហ៊ុនវាយតម្ល្រច 
អចលនទ្រចព្រចយ។

• បំព្រចញមុខងរដទ្រចទៀត តាមការណ្រចនាំរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ។

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម រាយការណ៍ទៅគណៈកមា្ម្រចធិការ 
ហានិភ័យ អំពីហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងបញ្ហ្រចនានា ដ្រចលទាក់ទងនឹងទ្រចព្រចយសកម្ម និង 
ទ្រចព្រចយអកម្មរបស់ធនាគារ។ គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្មជួបប្រចជុំចំនួន 

១៤ ដង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨។

សមាជិក

ប៊ុន យីន  
ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

ប្រចាន

Neoh Sze Ming*១  
អនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

សមាជិក

ហ្ង ធីតា  
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល 

សមាជិក

ហុង ជៀប*២  
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

ហ្ង វុទ្ធ ី 
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

សមាជិក

ហ្ង តូរ៉ង់  
នាយករតនាគារ និងទីផ្រចសារ

សមាជិក

គី សាណ  
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

សមាជិក

គៀន វឌ្ឍនា*៣  
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

សមាជិក

*១ លាល្រចងពីតំណ្រចងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨

*២ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨

*៣ ត្រចងតាំងានាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ នាថ្ង្រចទី១ ខ្រចម្រចស ឆ្ន្រចំ២០១៩

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្ធិការគ្ប់គ្ងទ្ព្យសកម្ម និងទ្ព្យអកម្មមានដូចខាងក្្ម៖

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងវិភាគផ្រចនការតារាងតុល្រចយការ តាមផ្រច្នកអាជីវកម្ម ទ្រចព្រចយសកម្ម និង 
ទ្រចព្រចយអកម្មចម្រចុះ រូបិយប័ណ្ណ ភាពរីកចម្រចើន និងប្រច្រចក់ចំណ្រចញ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ អំពីភាពខុសគា្ន្រចរវាងតារាងតុល្រចយការាក់ស្ត្រចង ធៀបនឹងផ្រចនការ ដ្រចល 
អាចប៉ះពាល់ទៅលើឥណទាន និងបញ្ញើ អនុបាតផ្រចស្រចងៗរបស់តារាងតុល្រចយការ ផ្រចនការ 
ហិរញ្ញប្រចបទាន និងថាតើធនាគារនៅត្រចបន្តអនុវត្តក្នុងកម្រចិតហានិភ័យ ដ្រចលបានកំណត់ឬទ្រច។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ អំពីចំណូលការប្រច្រចក់សុទ្ធ និងនិនា្ន្រចការ ដោយរួមបញ្ចូលការព្រចយាករណ ៍
ស្ថ្រចនភាព និងភាពខុសគា្ន្រចពីផ្រចនការចំណូលការប្រច្រចក់សុទ្ធ និងធ្វើការលម្អិត អំពីសកម្មភាព 
ដ្រចលបានតម្រចូវ ឲ្រចយបានត្រចឹមត្រចូវ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ អំពីផលប៉ះពាល់លើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ ទាំងក្នុងករណីស្រចដ្ឋកិច្ចធម្មតា និង  
ក្នុងករណីមានវិបត្តិស្រចដ្ឋកិច្ចផ្រចស្រចងៗ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងានាថា ថ្ល្រចចំណយលើហិរញ្ញប្រចបទាន ឬការកំណត់ថ្ល្រចផ្ទ្រចរន្រច 
ហិរញ្ញប្រចបទាន (បើមាន) គឺត្រចឹមត្រចូវ និងធ្វើាអាា្ញ្រចកណ្ត្រចល រវាងផ្ន្រចកអាជីវកម្មទាំងអស់  
ក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តការកំណត់ថ្ល្រចផ្ទ្រចរន្រចហិរញ្ញប្រចបទាន និងលើកកម្ពស់តមា្ល្រចភាព ក្នុង 
ធនាគារ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ អំពីផ្រចនការយថាភាពន្រចហិរញ្ញប្រចបទាន ដ្រចលត្រចូវបានាត់ទុកថា 
ផ្រចនការប្រចតិបត្តិការន្រចអាជីវកម្ម និងសិក្រចសាលទ្ធភាព ដើម្រចបីានាថា សកម្មភាពដ្រចលតម្រចូវ 
ដោយអ្នកគ្រចប់គ្រចងអាចអនុវត្តទៅបាន។

• ានាថាសូចនាករក្រចើនរំលឹកមុន ត្រចូវបានធ្វើបច្ចុប្រចបន្នភាព និងសមស្រចប យោងតាមទិន្នន័យ  
ដ្រចលមានាក់ស្ត្រចង។

• ត្រចួតពិនិត្រចយលើក្រចបខណ្ឌគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម និងគោលការណ៍ (បើមាន) 
ដើម្រចបីានាថាវាសមស្រចបតាមទំហំ និងភាពស្មុគស្ម្រចញន្រចប្រចតិបត្តិការរបស់ធនាគារ នាព្រចល 
បច្ចុប្រចបន្ន និងអនាគត។

• លើកកម្ពស់ភាពស្រចបគា្ន្រច រវាងគោលការណ៍ និងការអនុវត្ត នៅក្នុងធនាគារ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងផ្តល់អនុសសន៍ លើចំណត់ការគ្រចប់គ្រចង (Management Action 
Triggers «MAT») ឬដ្រចនកំណត់ សម្រច្រចប់ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យអត្រច្រច 
ការប្រច្រចក់នៅក្នុងបញ្ជីធនាគារ (IRRBB) ទៅគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ដើម្រចបីអនុម័ត។

• កំណត់ ពិនិត្រចយតាមដាន និងត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ លើយុទ្ធសស្រច្តជម្លៀស របស់ធនាគារ 
(បើមាន)។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងានាថាទម្រចង់ហានិភ័យរបស់ធនាគារ គឺស្ថិតនៅក្រច្រចមចំណត ់
ការគ្រចប់គ្រចង (Management Action Triggers «MAT») ឬដ្រចនកំណត់ន្រចហានិភ័យ 
សន្ទនីយភាព និងហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ នៅក្នងុបញ្ជធីនាគារ (IRRBB) រួមទំាងលទ្ធផល 
ពិសោធន៍ផ្ទ្រចក្នុង ព្រចលមានវិបត្តិដោយរូបិយប័ណ្ណគោល។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងផ្តល់អនសុសន៍គម្រចូប៉ា្រចរា៉្រចម៉្រចត្រចហានិភ័យគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និង 
ទ្រចព្រចយអកម្ម និងលទ្ធផលន្រចការបញ្ជ្រចកា់គម្រចូ ទៅគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ដើម្រចបីអនុម័ត។

• កំណត់ និងត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ លើសន្ទនីយភាពរបស់ធនាគារ តម្រចូវការហិរញ្ញប្រចបទាន និង
ការអនុវត្តសមស្រចបតាមតម្រចូវការទាំងន្រចះ។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងផ្តល់អនុសសន៍ក្រចបខណ្ឌគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទ្រចព្រចយសកម្ម និង 
ទ្រចព្រចយអកម្ម និងគោលការណ៍ (បើមាន) ទៅគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ដើម្រចបីអនុម័ត។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអនុម័ត លើវិធីសស្រច្ត និងបទដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទ្រចព្រចយសកម្ម 
និងទ្រចព្រចយអកម្ម (បើមាន) ដើម្រចបីគោរពតាមគោលការណ៍ ដ្រចលបានអនុម័ត។

• ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងអនុម័ត លើវិធីសស្រច្ត គោលការណ៍ ក្រចបខណ្ឌន្រចថ្ល្រចចំណយ លើ 
ហិរញ្ញប្រចបទាន ឬការកំណត់ថ្ល្រចផ្ទ្រចរន្រចហិរញ្ញប្រចបទាន។

• អនុម័តលើសំណើតម្ល្រចផ្អ្រចកលើសិទ្ធិអំណច ដ្រចលបានផ្តល់ជូន។

• លើកឡើងទៅគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យរាល់ការបំពានចណំត់ការគ្រចប់គ្រចង ឬដ្រចនកំណត់ 
(ដ្រចលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងច្រចបាប់) ដ្រចលមិនខុសឆ្ង្រចយពីដ្រចនកំណត់ ដ្រចលបានកំណត់ និងដើមទុន 
ឬសន្ទនីយភាព ឬក្រចរ្តិ៍ឈ្មះធនាគារ។



40
អភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

គណន្យ្យភាព និងសវនកម្ម

ការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយយោងតាមច្រចបាប់ស្តីពីសហគ្រច្រចសពាណិជ្ជកម្ម និងច្រចបាប់ស្តីពីគ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ត្រចូវបានរៀបចំឡើងដោយ 
យោងតាមស្រចចក្តីណ្រចនាំរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា និងស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយរបស់កម្ពុា។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រចូវបានរៀបចំដោយផ្អ្រចកលើមូលដា្ឋ្រចនកង្វល់ាប្រចាំ និងត្រចូវផ្តល់ 
នូវការពិនិត្រចយដ៏ាក់លាក់ និងត្រចឹមត្រចូវ លើស្ថ្រចនភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ដោយគិតត្រចឹម 
ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨។ 

គោលការណ៍គណន្រចយ្រចយដ៏ត្រចឹមត្រចូវ ត្រចូវបានអនុវត្តដើម្រចបីឲ្រចយមានភាពស្រចបគា្ន្រច ក្នុងការរៀបច ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការគាំទ្រចនូវការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉្រចន់ប្រចមាណប្រចកបដោយ 
ភាពប្រចុងប្រចយ័ត្ន និងសមហ្រចតុផល។ អភិបាលទាំងអស់ត្រចូវទទួលខុសត្រចូវទាំងស្រចុង នៅក្នុង 
ដំណក់កាលន្រចះ ដើម្រចបីការពារនូវទ្រចព្រចយសកម្មរបស់ធនាគារ និងត្រចូវានាថា របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ បង្ហ្រចញពីសមតុល្រចយភាព និងការវាយតម្ល្រចស្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការ 
ព្រចយាករណ៍នាថ្ង្រចអនាគត ប្រចកបដោយភាពត្រចឹមត្រចូវ និងក្រចបាះក្រចបាយ ។ 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលមានស្រចចក្តីព្រចញចិត្តនឹងការបំព្រចញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ក្នុងការបង្ហ្រចញនូវ 
សមតុល្រចយភាព និងការវាយតម្ល្រច អំពីស្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការព្រចយាករណ៍នាថ្ង្រចអនាគត ប្រចកប 
ដោយភាពត្រចឹមត្រចូវ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដូចមានបង្ហ្រចញនៅ 
ក្នុងរបាយការណ៍របស់អភិបាល នៅក្នុងទំព័រ ៨២ ដល់ ៨៩ ស្តីពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រច 
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំន្រចះ។

គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម

គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មជួយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ក្នងុការត្រចួតពិនិត្រចយដំណើរការន្រចការរៀបច ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រចីមាស និងប្រចាំឆមាសរបស់ធនាគារ និង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រចំត្រចូវត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ ដោយគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម និង 
អនុម័តដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល មុនព្រចលផ្តល់ជូនធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា។

ការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលខុសត្រចូវរួម លើការរក្រចសានូវប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ឲ្រចយមានភាព 
ល្អប្រចសើរ ដ្រចលរួមមានដូចា ការត្រចួតពិនិត្រចយលើហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើប្រចតិបត្តិការ ប្រចកបដោយ 
ប្រចសិទ្ធភាព និងប្រចសិទ្ធផល ការគោរពច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិនានា ក៏ដូចាការគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យ។ ទំហំ និងភាពស្មុគស្ម្រចញន្រចអាជីវកម្មរបស់ធនាគារទាមទារឲ្រចយមានាាំបាច់ នូវការ 
គ្រចប់គ្រចង និងការប្រចងច្រចកហានិភ័យត្រចឹមត្រចូវ។ លក្ខណៈន្រចហានិភ័យទាំងន្រចះ មានន័យថា  
ព្រចតឹ្តកិារណ៍ទំាងឡាយអាចនឹងកើតមានឡើង ហើយបណ្ត្រចលឲ្រចយមានការខាតបង់ ដោយមិនអាច 
ដឹងមុន និងចៀសវាងបាន។ ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងដ្រចលពាក់ព័ន្ធ ត្រចូវបានរៀបចំឡើងដើម្រចប ី
ផ្តល់នូវការានាដ៏សមហ្រចតុផលមួយ បើទោះបីាវាមិនអាចានាទាំងស្រចុង ចំពោះហានិភ័យ 
ដ្រចលកើតច្រចញពីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ ការក្រចងបន្លំ ឬការខាតបង់ដ្រចលកើតមានក្តី។

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបានាត់ទុកថា ក្រចបខណ្ឌ និងប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងនីតិវិធ ី
ត្រចូវបានអនុវត្តដោយគណៈគ្រចប់គ្រចងរបស់ធនាគារ ក្នុងឆ្ន្រចំហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រចទន្រច 
របាយការណ៍ន្រចះ និងមានគ្រចប់គ្រច្រចន់ ស្រចបតាមតម្រចូវការរបស់ធនាគារ ក្នុងបរិយាកាសអាជីវកម្ម 
នាព្រចលបច្ចុប្រចបន្ន។ ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ត្រចូវបានរៀបចំឡើង សម្រច្រចប់ផ្តល់នូវការានាដ ៏
សមស្រចបមួយ បើទោះបីាវាមិនអាចានាទំាងស្រចងុ ដើម្រចបីបង្កើតឲ្រចយបាននូវបទដា្ឋ្រចនាក់លាក់មួយ 
សម្រច្រចប់ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងជួយធនាគារ ក្នុងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ លើការបរាជ័យ  
ក្នុងការសម្រច្រចចគោលដៅអាជីវកម្មក្តី ប៉ុន្ត្រចវាប្រចសើរាងការលុបចោលនូវប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយន្រចះ
ដ្រចរ។ 

ស្រចចក្តថី្ល្រចងការណ៍ អំពីប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ដ្រចលបង្ហ្រចញពីស្ថ្រចនភាពត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ 
របស់ធនាគារមានបង្ហ្រចញ នៅក្នុងទំព័រ ៤៣ ដល់ ៤៦ ន្រចរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំន្រចះ។

ស្រចចក្តីថ្ល្រចងការណ៍ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចធនាគារ ត្រចូវបានអនុម័តដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 
នៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៩។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

របាយការណ៍គណៈកមា្ម្ធិការសវនកម្ម
ស្រចចក្តីសង្ខ្រចប

គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ន្រចធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ ប្ត្រចា្ញ្រចបំព្រចញតួនាទីរបស់ខ្លួន 
ក្នុងការានានូវការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចយា៉្រចងល្អប្រចសើរ ព្រចមទាំងានានូវការត្រចួតពិនិត្រចយលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ។

១. សមាជិកចូលរួមកិច្ចប្ជុំ

ព័ត៌មានលម្អិត ន្រចសមាសភាពគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម និងកិច្ចប្រចជុំគណៈកមា្ម្រចធិការ 
សវនកម្ម ដ្រចលបានរៀបចំឡើង ក្នុងឆ្ន្រចំ ២០១៨ មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រច្រចម៖

សមាជិក មុខងារ បានចូលរួម ចំនួនកិច្ចប្ជុំ

បណ្ឌិត មុី កល្យាណ អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ៦ ៦

Dato’ Shaarani  
Ibrahim*១ អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ៣ ៣

Dato’ Wira Zainal Abidin 
Mahamad Zain អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ  ៦ ៦

លោកស្ ីAisyah Lam Binti 
Abdullah*២ អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ  ៣ ៣

*១ លាល្រចងពីតំណ្រចងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨
*២ ត្រចងតាំងាសមាជិក នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨

ប្រចានគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ធ្វើស្រចចក្តីរាយការណ៍ជូនក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល អំពីបញ្ហ្រច 
ទាំងឡាយណ ដ្រចលត្រចូវបានលើកឡើង ក្នុងកិច្ចប្រចជុំគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មរបស់ខ្លួន។

២. សមាសភាព

សមាភាពរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ត្រចូវមានត្រចអភិបាលមិនប្រចតិបត្តិប៉ុណ្ណ្រចះ និង 
ត្រចូវមានអភិបាលយា៉្រចងតិចបី (៣) រូប ដ្រចលក្នុងចំណមនោះ អភិបាលភាគច្រចើនត្រចូវា 
អភិបាលឯករាជ្រចយ។ គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ដឹកនាំដោយអភិបាលឯករាជ្រចយចំនួនមួយ (១) រូប 
ដ្រចលមានជំនាញផ្ន្រចកច្រចបាប់ និងគណន្រចយ្រចយ និងមិនម្រចនាប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ ន្រចះគ ឺ
ដើម្រចបីជម្រចុញការពិភាក្រចសាបើកចំហ និងស្វ្រចហាប់នូវរាល់បញ្ហ្រច ដ្រចលលើកឡើងដោយគណៈកមា្ម្រច 
ធិការសវនកម្ម។ គ្រចប់សមាជិករបស់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មទាំងអស់ ត្រចូវមានចំណ្រចះដឹង 
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថ ុ ហើយារួមគណៈកមា្ម្រចធិការត្រចវូមានអភិបាល ដ្រចលមានជំនាញ ចំណ្រចះដឹង  
និងបទពិសោធន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនួលខុសត្រចូវរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម។ 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលត្រចូវអនុម័តដំណើរការមួយ សម្រច្រចប់វាយតម្ល្រចប្រចាំឆ្ន្រចំ ពីប្រចសិទ្ធភាពរបស់  
គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ក៏ដូចាការរួមចំណ្រចករបស់សមាជិកមា្ន្រចក់ៗ ថាតើគណៈកមា្ម្រចធិការ 
សវនកម្ម និងសមាជិកគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មបានបំព្រចញភារកិច្ច ស្រចបទៅតាមតួនាទី និង 
ភារកិច្ច។ 

តំណ្រចងទំន្រចរ នៅក្នុងគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ត្រចូវបំព្រចញក្នុងរយៈព្រចល បី (៣) ខ្រច។

៣. សិទ្ធិអំណច

គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម គឺាគណៈកមា្ម្រចធិការមួយ ដ្រចលទទួលបានការផ្ទ្រចរសិទ្ធ ិពីក្រចមុប្រចកឹ្រចសា 
ភិបាល។ នៅក្នងុការអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លនួ គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម មានសិទ្ធអំិណចព្រចញល្រចញ 
ក្នងុការធ្វើការសុើបអង្ក្រចត លើបញ្ហ្រចនានា ដូចមានច្រចង នៅក្នងុតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រច 
ធិការសវនកម្ម។ គណៈកមា្ម្រចធិការន្រចះ មានសិទ្ធិព្រចញល្រចញ ក្នុងការចូលរួម និងទាមទារឲ្រចយមាន 
ការសហការពីគណៈគ្រចប់គ្រចង ព្រចមទាំងមានឆនា្ទ្រចនុសិទ្ធិព្រចញល្រចញ ក្នុងការអញ្ជើញអភិបាល ឬ 
មន្ត្រចីប្រចតិបត្តិណមា្ន្រចក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រចជុំរបស់ខ្លួន ព្រចមទាំងមានសិទ្ធិទាមទារឲ្រចយធនាគារផ្តល ់
ធនានាំបាច់នានា ដើម្រចបីបំព្រចញការងររបស់ខ្លួន ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។ គណៈកមា្ម្រចធិការ  

សវនកម្មមានសិទ្ធិព្រចញល្រចញ និងគា្ម្រចនដ្រចនកំណត់ ក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗ  
ព្រចមទាំងការទទួលយកការប្រចឹក្រចសាយោបល់ពីអ្នកជំនាញឯករាជ្រចយ ក្នុងករណីាំបាច់ ដោយរាល ់
ចំណយដ្រចលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ាបន្ទុករបស់ធនាគារ។

៤. តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្ធិការសវនកម្ម៖

តួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មមានដូចខាងក្រច្រចម៖

ចំណុចគន្លឹះន្ 
ការទទួលខុសត្ូវ ការទទួលខុសតូ្វ

ការតួ្តពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង/
ការគ្ប់គ្ង 
ហានិភ័យ និង 
អភិបាលកិច្ច

ពនិតិ្រចយឡើងវញិ លើប្រចសទិ្ធភាពន្រចប្រចពន័្ធត្រចតួពនិតិ្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ដណំើរការគ្រចប ់
គ្រចងហានិភ័យ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ ស្រចបតាមលក្ខខណ្ឌ 
តម្រចវូនៅក្នងុប្រចកាសស្តពីី អភិបាលកិច្ចន្រចគ្រចះឹស្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង ក. ានាថា មុខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង បានរៀបចំល្អប្រចសើរ ដើម្រចបីធ្វើការត្រចួត 
ពិនិត្រចយ ឬអង្ក្រចតក្នុងនាមគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ហើយមុខងរន្រចះត្រចវូ
ស្ថតិនៅក្រច្រចមអំណច និងការគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចល់ពីគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម។ 

ខ. ពិនិត្រចយ និងអនុម័តវិសលភាពការងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង នីតិវិធី ចំនួនដង 
ន្រចការធ្វើសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងគម្រច្រចងសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ។ 

គ. មើលការខុសត្រចវូ លើប្រចសិទ្ធភាពន្រចមុខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុ សមត្ថភាព 
បុគ្គលិក និងភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចធនានរបស់សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងពិនិត្រចយ 
មើលថាតើមុខងរនោះបានទទួលអំណចាំបាច់ដើម្រចបីបំព្រចញការងរ 
ឬនៅ។

ឃ. ពិនិត្រចយរបាយការណ៍សំខាន់ៗ និងានាថាគណៈគ្រចប់គ្រចងាត់វិាន
ការណ៍ក្រចតម្រចូវទាន់ព្រចលវ្រចលា ដើម្រចបីដោះស្រច្រចយចំណុចខ្រចសាយ ក្នុង 
ការគ្រចប់គ្រចង ការមិនបានអនុវត្តព្រចញល្រចញតាមគោលនយោបាយ 
ការតម្រចូវរបស់ច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិនានា និងបញ្ហ្រចផ្រចស្រចងទៀត ដ្រចល 
រកឃើញដោយសវនករផ្ទ្រចក្នុង ក៏ដូចាផ្ន្រចកដ្រចលទទួលខុសត្រចូវការ
គ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុងដទ្រចទៀត។ 

ង. កត់សមា្គ្រចល់ការមិនឯកភាពសំខាន់ៗ រវាងនាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និង 
គណៈគ្រចប់គ្រចងដទ្រចទៀត មិនថាការមិនឯកភាពនោះត្រចូវបានដោះ
ស្រច្រចយរួច ដើម្រចបីកំណត់ផលប៉ះពាល់ ដ្រចលការមិនឯកភាពទាំងនោះ
អាចមានចំពោះដំណើរការសវនកម្ម ឬលទ្ធផលសវនកម្មដ្រចលលើក
ឡើងដោយសវនករ។

ច. ានាការគោរពតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តិដ្រចលអនុវត្តចំពោះគ្រចឹះស្ថ្រចន
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងានាថារបាយការណ៍របស់សវនករផ្ទ្រចក្នុង
នឹងមិនតម្រចូវឲ្រចយត្រចួតពិនិត្រចយដោយគណៈគ្រចប់គ្រចងឡើយ។ 

ឆ. បង្កើតយន្តការដើម្រចបីវាយតម្ល្រចការបំព្រចញតួនាទី និងប្រចសិទ្ធភាពរបស ់
មុខងរសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។

ជ. វាយតម្ល្រចសកម្មភាពប្រចតិបត្តិការ និងធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចចអំពីកញ្ចប់តម្ល្រច
ការរបស់នាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង។ 

ឈ.អនុម័តលើការត្រចងតាំង ផ្ល្រចស់ប្តូរ និងបណ្ត្រចញច្រចញនាយកសវនកម្ម 
ផ្ទ្រចក្នុង ឬបុគ្គលិកាន់ខ្ពស់ ដ្រចលបំព្រចញមុខងរាសវនករផ្ទ្រចក្នុង និង 
ត្រចូវទទួលការជូនដំណឹងអំពីការលាឈប់របស់បុគ្គលិកាន់ខ្ពស់ា  
សវនករផ្ទ្រចក្នុង ហើយត្រចូវផ្តល់ឱកាសឲ្រចយសមាជិកដ្រចល បានដាក់ 
ពាក្រចយលាឈប់នោះបញ្ជ្រចក់ប្រច្រចប់ពីមូលហ្រចតុន្រចការលាឈប់។
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

សមាជិកគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ក៏ចូលរួមកិច្ចប្រចជុំកំពូលរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចងប្រចាំឆ្ន្រច ំ
របស់ធនាគារ (Bank's Annual Management Summit) ផងដ្រចរ ដ្រចលនៅក្នុងកិច្ចប្រចជុំនោះ 
ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្មនីមួយៗធ្វើការ ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ នូវប្រចតិបត្តិការនានា 
របស់ខ្លួន ដ្រចលបានធ្វើឡើងសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំន្រចះ ព្រចមទាំងធ្វើការបង្ហ្រចញអំពីយុទ្ធសស្ត្រច និងផ្រចនការ 
នានា សម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំបនា្ទ្រចប់ផងដ្រចរ។

គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ

គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យកំណត់អំពីកម្មវត្ថុន្រចគោលការណ៍ហានិភ័យរបស់ធនាគារ និង 
បំព្រចញតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចជំនួសឲ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ក្នុងការត្រចួតពិនិត្រចយលើការគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យ។ ការទទួលខុសត្រចូវ ចំពោះការត្រចួតពិនិត្រចយ លើការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចាំថ្ង្រច ត្រចូវ 
បានប្រចគល់សិទ្ធិ ជូនទៅគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ដ្រចលទទួលបន្ទុករាយការណ៍ដោយផ្ទ្រចល់ 
ទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ធ្វើការជួបប្រចជុំារៀងរាល់ខ្រច ឬតាមការ 
ាំបាច់។

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម រាយការណ៍ អំពីហានិភ័យសច់ប្រច្រចក់ 
ងយស្រចលួ និងបញ្ហ្រចទាក់ទងនឹងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្មរបស់ធនាគារ ទៅគណៈកមា្ម្រចធិការ 
ហានិភ័យ។ គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម ធ្វើការប្រចជុំារៀងរាល់ខ្រច  
ដោយមានតួនាទីចម្រចបង ក្នងុការពិនិត្រចយតាមដាន និងដោយប្រចើយុទ្ធសស្ត្រចគ្រចប់គ្រចង លើហានិភ័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុន្រចតារាងតុល្រចយការ។ គណៈកមា្ម្រចធិការន្រចះ មានការទទួលខុសត្រចូវាក់លាក់ ចំពោះ 
ការគ្រចប់គ្រចងលើថ្ល្រចដើមឥណទាន ការរៀបចំអភិវឌ្រចឍបន្ថ្រចម លើការផ្តល់ប្រចឹក្រចសា ដ្រចលសមស្រចប  
ជូនគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ក្នុងការធ្វើស្រចចក្តីសម្រច្រចច ទាក់ទងនឹងហានិភ័យសច់ប្រច្រចក ់
ងយស្រចួល និងហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ ការប្រចងច្រចកប្រចភពហិរញ្ញប្រចបទាន និងការត្រចួតពិនិត្រចយ 
ឡើងវិញ នូវសមាសភាពក្នងុតារាងតុល្រចយការពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន និងប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ។  
ារួមមក គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសកម្ម និងទ្រចព្រចយអកម្ម ត្រចួតពិនិត្រចយមើលការអនុវត្តន្រច 
ដំណើរការគ្រចប់គ្រចង ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព សម្រច្រចប់គ្រចប់គ្រចង លើអត្រច្រចការប្រច្រចក់ សច់ប្រច្រចក ់
ងយស្រចលួ និងហានិភ័យស្រចដៀងគា្ន្រចផ្រចស្រចងៗទៀត ដ្រចលទាក់ទងនឹងតារាងតុល្រចយការបស់ធនាគារ  
និងកម្រចិតពាក់ព័ន្ធផ្រចស្រចងទៀត។ 

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីន្រចការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីន្រចការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី ត្រចូវបានដាក់ឲ្រចយអនុវត្ត សម្រច្រចប់គ្រចប់ 
ផលិតផល និងស្រចវាកម្មថ្មីៗ ទាំងអស់របស់ធនាគារ។ ផលិតផលថ្មី គឺសំដៅទៅលើផលិតផល 
និង/ឬស្រចវាកម្មទាំងឡាយណ ដ្រចលផ្តល់ជូនដំបូងដោយធនាគារ ឬាការបញ្ចូលផលិតផល 
ច្រចើនាផលិតផលត្រចមួយ ឬបម្រច្រចបម្រចួលទម្រចង់របស់ផលិតផល ដ្រចលមានស្រច្រចប់ និង/ឬ 
ស្រចវាកម្មដ្រចលមានការប្រច្រចប្រចួលខា្ល្រចំងនូវទម្រចង់ហានិភ័យ ដូចដ្រចលបានកំណត់ដោយនាយកដា្ឋ្រចន
គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។

គ្រចប់សំណើសុំការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី ត្រចូវឆ្លងកាត់ដំណើរការន្រចការត្រចួតពិនិត្រចយហានិភ័យ 
ឲ្រចយបានសុីជម្រច្រច ដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ទាំងនៅក្នុងធនាគារ និងនៅក្នុងក្រចុមហ៊ុនម្រច 
ដើម្រចបីានាថាគ្រចប់ផ្ន្រចកសំខាន់ៗ និងផ្ន្រចកដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ ត្រចូវបានកំណត់ វាយតម្ល្រច 
និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ មុនព្រចលដំណើរការផលិតផល និង/ឬ ស្រចវាកម្មថ្មីៗនោះ។ បនា្ទ្រចប់មក
សំណើសុំការអនុម័តលើផលិតផលថ្មីមួយរបស់ធនាគារ ត្រចូវឆ្លងកាត់ការពិភាក្រចសាយា៉្រចងហ្មត់ចត់
ដោយគណៈកមា្ម្រចធិការនានារបស់ធនាគារ និងក្រចុមហ៊ុនម្រច មុននឹងដាក់ជូនក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 
របស់ធនាគារ ដើម្រចបីធ្វើការអនុម័តចុងក្រច្រចយ។

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង

គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង គឺាគណៈកមា្ម្រចធិការដ្រចលបង្កើតឡើង ដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 
ដើម្រចបីគ្រចប់គ្រចងបញ្ហ្រចដ្រចលកើតពីការធ្វើប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រច។ កិច្ចប្រចជុំគណៈកមា្ម្រចធិការន្រចះធ្វើ 
ឡើង រៀងរាល់មួយខ្រចម្តង គឺនៅសបា្ត្រចហ៍ទី៣ ន្រចខ្រចនីមួយៗ ឬតាមការាំបាច់។ សមាសភាព 
របស់គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង រួមមានសមាជិកមកពីនាយកដា្ឋ្រចននានា រួមបញ្ចូលទាំងតំណង 
មកពីសវនករផ្ទ្រចក្នុងមួយរូប និងមន្ត្រចីប្រចតិបត្តិតាមមួយរូប ដ្រចលត្រចូវបានអញ្ជើញចូលរួមប្រចជុំា 
អចិន្ត្រច្រចយ៍។

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទ្រចក្នុង

រាល់គោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទ្រចក្នុងរបស់ផ្ន្រចកអាជីវកម្មទាំងអស់ ត្រចូវបានអនុម័តដោយ 
ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ គោលការណ៍ និងនីតិវិធីទាំងអស់ន្រចះ ត្រចូវបានប្រចើប្រច្រចស់ាឧបករណ៍នាំ 
ផ្លូវមួយ សម្រច្រចប់ការធ្វើប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រច ដើម្រចបាីនាអំពីការប្រចតិបត្តិតាមការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង  
និងបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ដ្រចលមានាធរមាន។ គោលការណ៍ន្រចះរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងានា
ប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចតិបត្តិការឲ្រចយកាន់ត្រចមានភាពប្រចសើរឡើង ដោយធ្វើការពិារណផងដ្រចរ ទៅ 
លើបម្រច្រចបម្រចួលន្រចវិស័យធនាគារ ដូចា លក្ខខណ្ឌតម្រចូវរបស់ច្រចបាប់ ហានិភ័យ និងវិានការ 
ត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ដើម្រចបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ព្រចមទាំងផលិតផល និងស្រចវាកម្មថ្មីៗផងដ្រចរ។

សវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង

នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ធ្វើការរាយការណ៍ដោយឯករាជ្រចយ ជូនគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម  
ហើយនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង មានឯករាជ្រចយភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ ពីផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រច 
អាជីវកម្មផ្រចស្រចងទៀត លើគ្រចប់សកម្មភាព និងប្រចតិបត្តិការទាំងអស់។ ការទទួលខុសត្រចូវចម្រចបង 
របស់នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង គឺផ្តល់ការវាយតម្ល្រចឯករាជ្រចយ លើភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ ប្រចសិទ្ធភាព  
និងប្រចសិទ្ធផលន្រចការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ ដំណើរការគ្រចប់គ្រចង និងការត្រចួតពិនិត្រចយដ្រចលអនុវត្ត 
ដោយគណៈគ្រចប់គ្រចង។ ក្នុងការវាយតម្ល្រច ទៅលើការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង នាយកដា្ឋនសវនកម្ម 
ផ្ទ្រចក្នុង អនុវត្តតាមសមាសភាគទាំងប្រច្រចំ (៥) ដ្រចលច្រចងនៅក្នុងក្រចបខណ្ឌរួមន្រចការត្រចួតពិនិត្រចយ 
ផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលដាក់ចញដោយគណៈកមា្ម្រចធិការ Committee of Sponsoring Organisations  
of the Treadway Commission (COSO) ដ្រចលសមាសភាគទាំងនោះ រួមមានស្ថ្រចនភាពន្រច 
ការត្រចតួពិនិត្រចយ ការវាយតម្ល្រចហានិភ័យ សកម្មភាពត្រចតួពិនិត្រចយ ការទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន ហើយ 
នឹងការពិនិត្រចយតាមដានសកម្មភាព។ COSO គឺាអង្គភាពមួយ ដ្រចលទទួលស្គល់ាអន្តរាតិ 
ដ្រចលផ្តល់សចក្តណី្រចនំា និងភាពាអ្នកដឹកនំាផ្ន្រចកទស្រចសនៈ លើការត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ការគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យរបស់សហគ្រច្រចស និងការទប់ស្កត់ការក្រចងបន្លំ។

វសិលភាពការងររបស់នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង គ្រចបដណ្តប់លើគ្រចប់ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម 
និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្មទាំងអស់។ ការជ្រចើសយកផ្ន្រចកណមួយមកធ្វើសវនកម្ម ត្រចូវធ្វើឡើង 
ដោយផ្អ្រចកលើផ្រចនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ ដ្រចលត្រចូវបានអនុម័តដោយគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម។  
ផ្រចនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំត្រចូវបានបង្កើតឡើង ផ្អ្រចកតាមការវាយតម្ល្រចកមិ្រចតហានិភ័យ គោលដៅ  
និងយុទ្ធសស្ត្រចរបស់ធនាគារ។ ផ្ន្រចកទាំងឡាយណដ្រចលត្រចូវបានវាយតម្ល្រចថាមានហានិភ័យ 
កមិ្រចតខ្ពស់ គឺាកម្មវត្ថុន្រចការធ្វើ សវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ រ ីឯផ្ន្រចកដ្រចលទទួលការវាយតម្ល្រចថាមាន  
ហានិភ័យកមិ្រចតមធ្រចយម ឬទាប គឺាកម្មវត្ថុន្រចការធ្វើសវនកម្មនៅវដ្តបន្តបនា្ទប់។ ក្រច្រចពីការ 
វាយតម្ល្រចលើហានិភ័យ ផ្រចនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រចំ បានដាក់បញ្ចលូផងដ្រចរ នូវនាយកដា្ឋននានាដ្រចលល  
ត្រចូវទទួលការធ្វើសវនកម្ម ដ្រចលតម្រចូវដោយបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ឬការកើតមាននូវការលួចបន្ល ំ
នាព្រចលថ្មីៗ ឬក៏ការទទួលការវាយតម្ល្រចថាមានហានិភ័យកមិ្រចតខ្ពស់ កាលពីឆ្ន្រចំាស់ ឬចណំត ់
ការថ្មីៗដាក់ច្រចញដោយនិយ័តករ ដោយផ្អ្រចកតាមប្រចតិបត្តិការទីផ្រចសារ ឬចំណត់ការផ្រចស្រចងពីន្រចះ  
ព្រចឹត្តិការណ៍ខាតបង់ទាំងឡាយណ ដ្រចលត្រចូវបានរាយការណ៍ ហើយដ្រចលមានចំនួនទឹកប្រច្រចក់ 
រហូតដល់ ២៥.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ឬលើសពីន្រចះ ឬការផ្ល្រចស់ប្ដរូសំខាន់ៗ ទៅលើប្រចព័ន្ធកំុព្រចយូទ័រ  
ឬប្រចតិបត្តិការ។ នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ក៏ធ្វើការសុើបអង្រច្កតផងដ្រចរ លើការសង្រចស័យចំពោះ 
ការលួចបន្លំ ដ្រចលប្រចព្រចឹត្តដោយបុគ្គលិក អតិថិជន និងតតិយជន ហើយផ្តល់អនុសសន៍ក្រចលម្អ 
ឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើង ដើម្រចបីបង្ក្រចរកុំឲ្រចយបញ្ហដដ្រចលកើតមានឡើងសាថ្មីម្តងទៀត និងាត់វិាន 
ការចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ។

នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង មានសិទ្ធិទទួលបានគ្រចប់ព័ត៌មានទាំងអស់ ដ្រចលាំបាច់ដោយ 
គា្មនការដាក់កំហិត ក្នុងក្រចបខណ្ឌន្រចការងររបស់ខ្លួន។ វិសលភាពការងររបស់នាយកដា្ឋន 
សវនកម្មផ្ទ្រចក្នងុត្រចវូបានបង្កើតឡើង ដោយយោងតាមស្តង់ដារអន្តរាតិន្រចការប្រចកបវិា្ជជីវៈសវនកម្ម 
ផ្ទ្រចក្នុង របស់វិទ្រចយាស្ថនសវនករអន្តរាតិ (IIA) និងគោលការណ៍ណ្រចនាំផ្ន្រចកបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប ់
ដ្រចលពាក់ព័ន្ធ។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

របាយការណ៍សវនកម្ម គឺាលទ្ធផលចុងក្រច្រចយន្រចការងរសវនកម្ម ដ្រចលបង្ហ្រចញពី 
វិសលភាពការងរសវនកម្ម ដ្រចលបានបំព្រចញការវាយតម្ល្រចទូទៅន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង 
ាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតន្រចការរកឃើញដោយសវនកម្ម ការឆ្លើយតបពីគណៈគ្រចប់គ្រចងមត ិ
យោបល់ និងអនសុសន៍នានារបស់នាយកដា្ឋនសវនក្មផ្ទ្រចក្នុង ដើម្រចបីធ្វើឲ្រចយកាន់ត្រចប្រចសើរឡើង។ 
គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម ធ្វើការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ និងវាយតម្ល្រចរាល់អញ្ញត្តិកម្ម ឬការមិន 
ប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ដ្រចលបានលើកឡើងដោយនាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង និងតាម 
ដានសកម្មភាពនានា ដើម្រចបីានាថាគណៈគ្រចប់គ្រចងបានាត់វិានការក្រចតម្រចូវសមស្រចប នងិា 
បនា្ទន់។ 

នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង ដាក់ជូននូវរបាយការណ៍ ទៅកាន់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម 
របស់ក្រចុមហ៊ុនម្រច ារៀងរាល់មួយត្រចីមាសម្តង។ នាយកដា្ឋនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង រៀបចំផ្រចនការ 
សវនកម្ម និងការាត់ថា្ន្រចក់សវនកម្ម ដោយអនុវត្តតាមវិធីសស្ត្រចដូចគា្ន្រចទៅនឹងវិធីសស្ត្រចរបស ់
សវនកម្មន្រចក្រចុមហ៊ុនម្រច ដោយធ្វើការក្រចសម្រចួល ប្រចសិនបើាំបាច់ ដើម្រចបីឲ្រចយសមស្រចបទៅនឹង 
បទប្រចបញ្ញត្តិ និងបរិយាកាសក្នុងស្រចុក។

ក្រចបខណ្ឌន្រចការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលស្គ្រចល់ថាមុខងរការប្រចតិបត្តិតាម បង្កើតបានាផ្ន្រចកមួយន្រចការ 
គ្រចប់គ្រចងរបស់ធនាគារ និងការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ពីព្រច្រចះវប្រចបធម៌ន្រចការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្ត ិ
ច្រចបាប់ដ៏រឹងមំាឆ្លះុបញ្ច្រចងំពីវប្រចបធម៌សជីវកម្ម ដ្រចលប្រចកបដោយសុចរិតភាព និងក្រចមសីលធម៌ខ្ពស់។ 

មុខងរការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់របស់ធនាគារ ត្រចូវបានដឹកនាំដោយនាយកដា្ឋ្រចន 
ប្រចតិបត្តតិាម រួមាមួយនឹងការប្រចកឹ្រចសាយោបល់ ក៏ដូចាការណ្រចនំាពីផ្ន្រចកប្រចតិបត្តតិាមបទប្រចបញ្ញត្ត ិ
ច្រចបាប់របស់ក្រចុមហ៊ុនម្រច ដ្រចលមានការិយាល័យនៅប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី។ មុខងរចម្រចបងរបស់ 
នាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាម គឺជួយសម្រចួលផ្ដល់ដំបូនា្ម្រចន តាមដាន អប់រំដល់ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និង 
ផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្ម ឲ្រចយអនុវត្តតាមច្រចបាប់ បទប្រចបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណ្រចនាំនានា។ ស្រចបតាម 
អភិបាលកិច្ចល្អ នាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាមធ្វើការរាយការណ៍ទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលដោយឯករាជ្រចយ។

ក្រច្រចមក្រចបខណ្ឌន្រចការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគំាទ្រចអាជីវកម្ម  
ទាំងអស់ត្រចូវបង្កើតទម្រចង់ត្រចួតពិនិត្រចយការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ (Compliance Matrix)។ 
ទម្រចង់ត្រចួតពិនិត្រចយការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់់ គឺាឯកសរដ្រចលដាក់បញ្ចូលនូវច្រចបាប ់
បទប្រចបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណ្រចនាំដ្រចលពាក់ព័ន្ធ ដ្រចលអនុវត្តចំពោះផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចក 
គាំទ្រចអាជីវកម្ម។ ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្មក៏ត្រចូវបង្កើតការធ្វើត្រចស្តដោយខ្លួនឯង   
(Self-Testing) លើទម្រចង់ត្រចួតពិនិត្រចយការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់់ផងដ្រចរ ហើយនាយក 
ដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាម ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទ្រចត់លើការធ្វើត្រចស្តដោយខ្លួនឯងនោះដោយឯករាជ្រចយ។ បន្ថ្រចម 
ពីន្រចះទៀត នាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាម ប្រចតិបត្តិការពិនិត្រចយឡើងវិញ (ដោយការចុះត្រចួតពិនិត្រចយដល់
ទីកន្ល្រចង និងត្រចួតពិនិត្រចយលើឯកសរផ្រចស្រចងៗ) ទៅលើផ្ន្រចកអាជីវកម្ម និងផ្ន្រចកគាំទ្រចអាជីវកម្ម ផ្អ្រចកតាម
ផ្រចនការន្រចការប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ (Compliance Work Plan) ដ្រចលបានអនុម័ត 
ដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។ លើសពីន្រចះទៅទៀត កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រចលដ្រចលបានកំណត់ទុក 
ត្រចូវបានធ្វើឡើងយា៉្រចងទៀងទាត់ ដើម្រចបីបង្កើតការយល់ដឹងអំពីក្រចបខណ្ឌន្រចការប្រចតិបត្តិតាម និង
ដើម្រចបីសម្រចួលដល់ការអនុវត្តបានទូទាំងធនាគារទាំងមូល។

ស្រចបតាមអភិបាលកិច្ចល្អ នាយកដា្ឋ្រចនប្រចតិបត្តិតាម ធ្វើការរាយការណ៍ទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 
ដោយឯករាជ្រចយ ហើយផ្រចនការការងរប្រចតិបត្តតិាមត្រចវូដាក់បញ្ចលូ និងទទួលការអនុម័តពីក្រចមុប្រចកឹ្រចសា 
ភិបាលរបស់ធនាគារ។ អភិបាលកិច្ចសមស្រចបមួយក៏ត្រចូវបានបង្កើតឡើង ដោយនៅក្នុងនោះ 
មន្ត្រចបី្រចតិបត្តតិាមប្រចាំធនាគារ សីុអាយអិមបី៊ ភីអិលសីុ ត្រចវូរាយការណ៍ទៅនាយកន្រចនាយកដា្ឋ្រចន 
ប្រចតិបត្តិតាមរបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រច ក្នុងកម្រចិតមួយដ្រចលអនុញ្ញ្រចតដោយវិានយុតា្ត្រចធិការកម្ពុា។ 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលក៏ត្រចូវបានផ្តល់ជូននូវរបាយការណ៍ប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់យា៉្រចង 
ទៀងទាត់ ដើម្រចបីឲ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលយល់ច្រចបាស់ អំពីបញ្ហ្រចប្រចតិបត្តិតាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់របស ់
ធនាគារ។

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីន្រចការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីន្រចការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី ត្រចូវបានដាក់ឲ្រចយអនុវត្តសម្រច្រចប់គ្រចប ់
ផលិតផល និងស្រចវាកម្មថ្មីៗទាំងអស់របស់ធនាគារ។ ផលិតផលថ្មី គឺសំដៅទៅលើផលិតផល 
និង/ឬស្រចវាកម្មទាំងឡាយណ ដ្រចលផ្តល់ជូនដំបូងដោយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ឬាការ 
បញ្ចលូផលិតផលច្រចើនាផលិតផលត្រចមួយ ឬបម្រច្រចបម្រចលួទម្រចង់របស់ ផលិតផលដ្រចលមានស្រច្រចប់  
និង/ឬស្រចវាកម្ម ដ្រចលមានការប្រច្រចប្រចួលខា្ល្រចំង នូវទម្រចង់ហានិភ័យ ដូចដ្រចលបានកំណត់ដោយ 
នាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។ គ្រចប់សំណើសុំការអនុម័តលើផលិតផលថ្មី ត្រចូវឆ្លងកាត់ដំណើរ 
ការន្រចការត្រចួតពិនិត្រចយហានិភ័យឲ្រចយបានសុីជម្រច្រចដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ទាំងនៅក្នុងធនាគារ 
និងនៅក្នុងក្រចុមហ៊ុនម្រច ដើម្រចបីានាថា គ្រចប់ផ្ន្រចកសំខាន់ៗ និងផ្ន្រចកដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ 
ត្រចូវបានកំណត់ វាយតម្ល្រច និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ មុនព្រចលដំណើរការផលិតផល និង/ឬស្រចវា 
កម្មថ្មីៗនោះ។ បនា្ទ្រចប់មកសំណើសុំការអនុម័តលើផលិតផលថ្មីមួយរបស់ធនាគារ ត្រចូវឆ្លងកាត ់
ការពិភាក្រចសាយ៉ា្រចងហ្មត់ចត់ ដោយគណៈកមា្ម្រចធិការនានារបស់ធនាគារ និងក្រចមុហុ៊នម្រច មុននឹងដាក់ 
ជូនគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ ដើម្រចបីធ្វើការអនុម័តចុងក្រច្រចយ និងជូនដំណឹងអំពីការអនុម័តន្រចះ  
ទៅក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។

ការគ្រចប់គ្រចងលើអញ្ញត្តិកម្ម និងការផ្រចសព្វផ្រចសាយ

ធនាគារបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើសរៈសំខាន់ន្រចការប្រចកាន់ខា្ជ្រចប់ នូវការគោរពតាមបទប្រចបញ្ញត្តចិ្រចបាប់  
ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង និងនីតិវិធីផ្រចស្រចងទៀត ដើម្រចបីរក្រចសាក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះរបស់ធនាគារ។ អញ្ញត្តិកម្ម  
ត្រចូវបានលើកឡើង និងាត់ច្រចងឲ្រចយបានទាន់ព្រចលវ្រចលា ប្រចកបដោយតមា្ល្រចភាព។ ដើម្រចបីឈាន 
ទៅសម្រច្រចចគោលដៅន្រចះ ធនាគារបានបង្កើតនូវនីតិវិធីគ្រចប់គ្រចង លើករណីអញ្ញត្តិកម្ម និង 
ការផ្រចសព្វផ្រចសាយ ដើម្រចបីផ្រចសព្វផ្រចសាយករណីអញ្ញត្តិកម្មណមួយកើតមានឡើង រូមមានការមិនប្រចតិបត្ត ិ
តាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ ការមិន គោរពកាតព្វកិច្ច ការលួចបន្លំ និងការមិនគោរពតាមដំណើរការ 
ផ្ទ្រចក្នុង។ នីតិវិធីន្រចះជួយឲ្រចយមាននូវវាិនការក្រចលម្អទាន់ព្រចលវ្រចលា និងពង្រចឹងតមា្ល្រចភាព និងការ
ត្រចួតពិនិត្រចយរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង។ 

ស្ថិតក្រច្រចមនីតិវិធីន្រចការគ្រចប់គ្រចងលើអញ្ញត្តិកម្ម និងការផ្រចសព្វផ្រចសាយ របាយការណ៍ស្តីពីបញ្ហ្រច
ដ្រចលកើតមានត្រចូវផ្ញើជូន ក្នុងកំឡុងព្រចល ២៤ មោ៉្រចងន្រចការរកឃើញ ឬន្រចការជូនដំណឹងដំបូង 
បផំតុអំពបីញ្ហ្រចដ្រចលបានកើតឡើង។ ករណីអញ្ញត្តកិម្មទាំងន្រចះ នងឹត្រចូវបានាត់ច្រចងដោះស្រច្រចយ 
ដោយផ្អ្រចកលើភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើធុរកិច្ច ប្រចតិបត្តិការ និងក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះ 
របស់ធនាគារ។ ករណីអញ្ញត្តិកម្មន្រចះត្រចូវសង្ខ្រចប និងរាយការណ៍ទៅគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ
ប្រចាំខ្រច។

ក្រចមសីលធម ៌

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី មានស្តង់ដារក្រចមសីលធម៌អប្រចបបរមាមួយសម្រច្រចប់គ្រចប ់
និយោជិតទាំងអស់របស់ខ្លួន អនុវត្តដ្រចលរួមបញ្ចូលគ្រចប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្រចប្រចតិបត្តិការធុរកិច្ច្ម 
ប្រចាំថ្ង្រច។ គោលការណ៍ណ្រចនាំអំពីក្រចមសីលធម៌ត្រចូវបាន អនុម័តយកតាមក្រចមសីលធម៌របស់
ក្រចុមហ៊ុនម្រច និងបានដាក់បញ្ចលូនៅក្នុងន្រចកិច្ចសន្រចយាការងរដ្រចលយល់ព្រចម និងចុះហត្ថល្រចខា
ដោយគ្រចប់និយោជិតទាំងអស់។



46
អភិបាលកិច្ចធនាគារ
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីស្តីពីធនធានមន៊ស្រចស

គោលការណ៍ និងនីតិវិធី ស្តីពីធនធានមន៊ស្រចសត្រចូវបានបង្កើតឡើង និងប្រចើប្រច្រចស់នៅក្នុង 
ក្រច៊មហ៊៊នម្រចទាំងមូល ដោយមានវិសាលភាពលើគ្រចប់នទិដ្ឋភភាពទាំងអស់ន ន្រចការគ្រចប់នគ្រចងធនធាន 
មន៊ស្រចសក្នុងធនាគារ។ គោលការណ៍ន្រចះបានកំណត់នយ៉្រចងច្រចបាស់នលាស់ន អំពីការជ្រចើសរើស 
និយោជិត ការតំឡើងឋានៈ ការផ្ទ្រចរកន្ល្រចងការងារ និងការបញ្រចឈប់ននិយោជិត ៅក្នុងក្រច៊មហ៊៊នម្រច 
ទាំងមូល។ គោលការណ៍ និងនីតិវិធីទាំងន្រចះត្រចូវបានបង្កើតឡើង ស្រចបាមបទប្រចបញ្ញត្តិក្នុង 
ស្រច៊កដ្រចលពាក់នព័ន្ធ ដើម្រចបីធានាការប្រចតិបត្តិាមបទប្រចបញ្ញត្តិត្រចូវបានអន៊វត្ត។ និយោជិតទទួល 
ការវាយតម្ល្រចការងាររបស់នខ្លួនារៀងរាល់នឆ្ន្រចំ ហើយការតម្ល្រចការងារន្រចះធ្វើឡើងដោយផ្អ្រចកលើ 
សូចនាករន្រចការវាយតម្ល្រចលទ្ធផលការងារ (Key Performance Indicator) និងការវាស់នវ្រចង 
សមត្ថភាពគន្លឹះ។ កម្មវិធីសិក្រចសា និងអភិវឌ្រចឍន៍សមត្ថភាព ដ្រចលរួមបញ្ចូលទាំងជំនាញ  
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចលបច្រច្ចកទ្រចសត្រចូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់នឲ្រចយអន៊វត្តក្នុងគោលដៅគាំទ្រច 
និងបង្កើនសមត្ថភាពនិយោជិត ដើម្រចបីធានាថានិយោជិតទាំងអស់នអាចបំព្រចញភារកិច្ចរបស់នខ្លួន 
ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។ ធនាគារបានក្រចើនរំលឹកដល់ននិយោជិតរបស់នខ្លួនារឿយៗ អំព ី
គោលការណ៍ពាក់នព័ន្ធនានា ាមរយៈសារអ្រចឡិកត្រចូនិក ឬការជូនដំណឹងាលាយលក្ខណ៍អក្រចសរ 
និងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចលដ្រចលពាក់នព័ន្ធនានា។ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចលមួយ ក្នុងចំណោមវគ្គបណ្តុះ 
បណ្ត្រចលផ្រចស្រចងទៀត ស្តីពីការប្រចឆំងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្មត្រចូវបានធ្វើឡើង 
ារឿយៗ ដើម្រចបីការបញ្ជ្រចក់នឲ្រចយឃើញ អំពីទស្រចសនាទានរបស់នក្រច៊មហ៊៊នម្រច ដ្រចលមិនអធ្រចយាស្រច័យ 
ចំពោះអំពើក្រចងបន្លំ។ ចំណុចន្រចះក៏បានធ្វើការសង្កត់នធ្ងន់នដ្រចរ ៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រចល 
តម្រចង់នទិសរបស់នក្រច៊មហ៊៊នម្រច។

ការគ្រចប់នគ្រចងនិរន្តរភាពន្រចអាជីវកម្ម

 ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្រច៊ប បានប្ត្រចា្ញ្រចចិត្ត ក្នុងការការពារផលប្រចយោជន៍ របស់នមា្ច្រចស់នភាគហ៊៊ន 
ក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះរបស់នសា្ថ្រចប័ន និងការបង្កើតគ៊ណតម្ល្រច ដោយធានាឲ្រចយបាននូវនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និង 
ម៊ខងារបម្រចើការផ្រចស្រចងៗ ៅក្នុង ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្រច៊ប ទាំងមូល។ ទំនួលខ៊សត្រចូវន្រចការអន៊វត្ត  
និងដាក់នឲ្រចយដំណើរការ នូវគោលការណ៍គ្រចប់នគ្រចងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម គឺស្ថិតៅក្រច្រចមការគ្រចប់នគ្រចង 
របស់នថា្ន្រចក់នដឹកនាំ និងក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់នធនាគារ។

ក្រចបខណ្ឌន្រចការគ្រចប់នគ្រចងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម (Business Continuity Management) 
ត្រចូវបានជ្រចើសយកពីក្រច៊មហ៊៊នម្រច ( ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្រច៊ប) មកអន៊ម័ត ដើមី្រចបកំណត់នឲ្រចយបានា 
អប្រចបរមា នូវកម្រចិតន្រចការគ្រចប់នគ្រចងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ការប្រចងច្រចងនូវគោលការណ៍អន៊វត្តសម្្រច្រចប់ន
គាំទ្រចនាយកដា្ឋ្រចនផ្រចស្រចងៗ ហើយធ្វើឲ្រចយបាននូវនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងស្រចវាកម្មសំាន់នៗទាំងឡាយ 
ៅក្នុងព្រចលវ្រចលាកំណត់នណមួយ ៅព្រចលមានគ្រច្រចះរំានកើតឡើង។ ក្រចបខណ្ឌាងលើ 
មានច្រចងាគោលដូចាងក្រច្រចម៖

(១) រក្រចសានូវគ៊ណភាពស្រចវាកម្ម ដើមី្រចបបង្កើនទំន៊កចិត្ត ដូចការរំពឹងទ៊ករបស់នអតិថតិជន

(២) កាត់នបន្ថយផលប៉ះពាល់នទៅលើអាជីវកម្មៅព្រចលមានគ្រច្រចះរំានកើតឡើង

(៣) មិនធ្វើឲ្រចយមានផលអវិជ្ជមមានប៉ះពាល់នដល់នក្រចរ្តិ៍ឈ្ម្រចះរបស់នធនាគារ

(៤) រក្រចសាឲ្រចយនូវការអន៊លោមាមច្រចបាប់ន គោលការណ៍និរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងបទប្រចបញ្ញត្តិផ្រចស្រចងៗ

ក្រចបខណ្ឌន្រចការគ្រចប់នគ្រចងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ត្រចងត្រចមានការពិនិត្រចយឡើងវិញានិច្ចាកាល  
ដើមី្រចបធ្វើឲ្រចយស្រចបទៅាមបទដា្ឋ្រចនរបស់ន ក្រច៊មហ៊៊នម្រច ស្រចបទៅាមនីតិវិធីន្រចការគ្រចប់នគ្រចង និង 
ការអន៊វត្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគទៅលើម៊ខងារអាជីវកម្ម និងការបង្កើត 
នូវយ៊ទ្ធសាស្ត្រចនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ការឆ្លើយតបព្រចលមានគ្រច្រចះរំាន ការបង្កើតវប្រចបធម៌យល់ន 
ដឹងអំពីនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ការរៀបចំលំហាត់ននិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងការក្រចសម្រចួលទៅលើ 
ផ្រចនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ននាយកដា្ឋ្រចននីមួយៗ។ 

ដោយអន៊លោមាមក្រចបខណ្ឌន្រចការគ្រចប់នគ្រចងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ផ្រចនការនិរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម ត្រចូវបានធ្វើឡើងសម្្រច្រចប់នម៊ខងារអាជីវកម្មសំាន់នៗ ហើយផ្រចនការនិរន្តរភាពពីគ្រច្រចះ 
មហន្តរាយ ត្រចូវបានធ្វើឡើងសម្្រច្រចប់នប្រចព័ន្ធកម្មវិធីផ្រចស្រចងៗ។ លំហាត់នសាកល្រចបងលើផ្រចនការទាំង
ពីរន្រចះត្រចងត្រចត្រចូវបានធ្វើឡើងាប្រចាំ។ 

លើសពីន្រចះទៀត ារៀងរាល់នឆ្ន្រចំធនាគាររៀបចំាសិកា្ខ្រចសាលា អំពីការគ្រចប់នគ្រចងនិរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម សម្្រច្រចប់ននាយកដា្ឋ្រចនទាំងអស់នឲ្រចយបានចូលរួម ដើមី្រចបបង្កើនការយល់នដឹងបន្ថ្រចមទៀត 
អំពីតួនាទី ម៊ខងារ និងទំនួលខ៊សត្រចូវរបស់នពួកគាត់ន។ 

ការប្រចឆំងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម

ធនាគារ សង្កត់នធ្ងន់នលើសារៈសាំន់ន និងប្ត្រចា្ញ្រចបង្កើតប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងលើ ការប្រចឆំង 
ការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម (AML/CFT) ដ្រចលមានការប្រចកាន់នា្ជ្រចប់ននូវការ 
គោរពាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ន គោលការណ៍ណ្រចនាំ និងការអន៊វត្តដ្រចលល្អបំផ៊ត សម្្រច្រចប់នវិស័យ 
ធនាគារដ្រចលមានប្រចសិទ្ធភាពមួយ។

ធនាគាររក្រចសាការអន៊វត្តាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ស្តីពីការប្រចឆំងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន 
និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម ដ្រចលបានអន៊ម័តដោយក៊្រមប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់នធនាគារ។

ប្រចព័ន្ធប្រចឆំងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម និងប្រចព័ន្ធគាំទ្រចដទ្រចទៀតរបស់ន 
ធនាគារ បានសម្រចួលដល់នការពិនិត្រចយាមដានលើប្រចតិបត្តិការ អតិថិជន និងហានិភ័យប្រចឆំង 
ការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន រួមទាំងសម្រចួលដល់នការគ្រចប់នគ្រចង Watchlist (Watchlist Management) 
ការយកចិត្តទ៊កដាក់នសា្គ្រចល់នអតិថិជន (Customer Due Diligence / «Know Your 
Customer») និងការាមដានសញ្ញ្រចការប្រចឆំងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម 
(AML/CFT Alert Monitoring)។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រចល និងលើកកម្ពស់នការយល់នដឹងត្រចូវបានធ្វើឡើងាទៀតទាត់ន។ កម្មវិធ ី
ន្រចះត្រចូវបានបំព្រចញបន្ថ្រចមដោយច្រចបាប់ន ស្តីពីការប្រចឆំងការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម 
ដ្រចលបានធ្វើបច្ចុប្រចបន្នភាពច៊ងក្រច្រចយ ករណីសិក្រចសាលើប្រចតិបត្តិការាក់នស្ត្រចង អំពីហានិភ័យន្រច 
ការសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងការផ្តល់នហិរញ្ញប្រចបទានភ្រចរវកម្ម ដោយធ្វើការសង្កត់នធ្ងន់នលើតួនាទី និង 
ការទទួលខ៊សត្រចវូរបស់ននិយោជិត។ ធនាគារបាន និងបន្តាត់នវិធានការ ដើម្រចបីកាត់នបន្ថយហានិភ័យ 
ដ្រចលអាចកើតមានចំពោះធនាគារ ពាក់នព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសមា្អ្រចតប្រច្រចក់ន និងហិរញ្ញប្រចបទាន 
ភ្រចរវកម្ម និងស្រចបព្រចលាមួយគា្ន្រចន្រចះ ដើម្រចបីធានានូវការប្រចតិបត្តិាមបទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ន និង 
គោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់នអាា្ញ្រចធរពាក់នព័ន្ធ។

ស្រចចក្តីសន្នដិា្ឋ្រចន

ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលមានជំនឿថា ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលកំព៊ងអន៊វត្តមានលក្ខណៈ
គ្រចប់នគ្រច្រចន់ន ក្នុងការការពារផលប្រចយោជន៍របស់នភាគហ៊៊និក និងទ្រចព្រចយសកម្មរបស់នធនាគារ។ 
ក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលសា្គ្រចល់នថា ធនាគារមានដំណើរការ ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាពពតតប់ន  
តរ ចំពោះការកំណត់ន វាយតម្ល្រច និងគ្រចប់នគ្រចងហានិភ័យធំៗ ៅក្នុងធនាគារ និងបានប្ត្រចា្ញ្រច 
បន្តធ្វើការត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ នូវប្រចតិបត្តិការ និងប្រចសិទ្ធភាពន្រចប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ន 
ធនាគារ រួមបញ្ចូលទាំងការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចតិបត្តិការ និងការប្រចតិបត្តិាម 
បទប្រចបញ្ញត្តិច្រចបាប់ន ព្រចមទាំងការគ្រចប់នគ្រចងហានិភ័យផងដ្រចរ។
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រចនាសម្ព័ន្ធន្ការគ្ប់គ្ងពីក្ុមហ៊ុនម្ 

រចនាសម្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង

 សីុអាយអិមប៊ី គុ្ប ហូលឌីង ប៊ីហាដ

ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ប៊ីហាដ

 សុីអាយអិមប៊ី គុ្ប អ្សឌីអិន ប៊ីហាដ

១០០%

១០០%

៩៩.៩៩%

ធនាគារ សីុអាយអិមបី៊ ភីអិលសុី

 រាយការណ៍ដោយផ្ទ្រចល់

  រាយការណ៍តាមមុខងរ

ហិរញ្ញវត្ថុធនធានសាជីវកម្ម បច្ច្កវិទ្យា និង 
ប្តិបត្តិការ

ទីផ្សារ និង 
ទំនាក់ទំនង

នីតិកម្ម និង 
ល្ខាធិការកុ្មហុ៊ន

រតនាគារ និង 
ទីផ្សារ

ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ
បុគ្គល

ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ
ពាណិជ្ជមកម្ម

សវនកម្មផ្ទ្ក្នុងប្តិបត្តិតាម គ្ប់គ្ងហានិភ័យ

គណៈកមា្ម្ធិការ 
សវនកម្ម

គណៈកមា្ម្ធិការ 
ហានិភ័យ

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ប្ធាននាយកប្តិបត្តិ

ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ
សាជីវកម្ម និង 

ស្វាប្តិបត្តិការ

បទពិសោធន ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន

រដ្ឋបាល 
ឥណទានមជ្ឈការ

គ្ប់គ្ង 
ផលិតផល
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របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ

 ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

Dato' Shaarani Ibrahim
ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

(លាល្រចងពីតំណ្រចងជាប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល នាថ្ង្រចទី៥ 

ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨) 

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
ប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ 

(ត្រចងតាំងជាប្រចធានក្រច៊មប្រចឹក្រចសាភិបាល នាថ្ង្រចទី៥  

ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨) 

បណ្ឌិត មុី កល្រយាណ
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ 

Aisyah Lam Binti Abdullah
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

(ត្រចងតាំង នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨) 

ប៊ុន យីន
អភិបាលមិនឯករាជ្រចយប្រចតិបត្តិ

Dato’ Shahrul Nazri Abdul Rahim
អភិបាលមិនឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

Yong Jiunn Run
អភិបាលមិនឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

Renzo Christopher Viegas
អភិបាលមិនឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

បណ្ឌិត មុី កល្រយាណ 
ប្រចធាន/អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ 

Dato’ Shaarani Ibrahim
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ 

(លាល្រចងពីតំណ្រចងជាសមាជិក នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា 

ឆ្ន្រចំ២០១៨) 

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ 

Aisyah Lam Binti Abdullah
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

(ត្រចងតាំង នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨) 

 គណៈកមា្ម្រធិការហានិភ័យ

Dato’ Wira Zainal Abidin Mahamad Zain
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

(លាល្រចងពីតំណ្រចងជាប្រចធាននាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា 

ឆ្ន្រចំ២០១៨)

Aisyah Lam Binti Abdullah
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

(ត្រចងតាំងជាប្រចធាន នាថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨) 

ប៊ុន យីន
ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ

Neoh Sze Ming
អន៊ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ

(លាល្រចងពីតំណ្រចងជាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចកញ្ញ្រច 

ឆ្ន្រចំ២០១៨)

គៀន វឌ្រឍនា
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 

ហុង ជៀប
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ហ្រង ធីតា 
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពប៊គ្គល

ហ្រង វិបុត្រ
នាយកបច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ

(ត្រចងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រចទី២៨ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៨)

ហ្រង វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុព

គី សាណា
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

(គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី១ ខ្រចម្រចា ឆ្ន្រចំ២០១៩) 

 គណៈកមា្ម្រធកិារឥណទានកម្ពុជា

គៀន វឌ្រឍនា
ប្រចធាន/នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

ប៊ុន យីន
ប្រចធានជំនួស/ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ

ហុង ជៀប
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

(ត្រចងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨)

ហ្រង ធីតា 
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពប៊គ្គល

ចំណាន វនិតា
គ្រចប់គ្រចងឥណទាន

(ត្រចងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨)

John Chuah Keat Kong
ទីប្រចឹក្រចសាឥណទានស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

គី សាណា
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

ហុង ប៊ុនរឿត
ឥណទានស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

Chong Kok Ping
នាយកគ្រចប់គ្រចងឥណទានថ្ន្រចក់តំបន់ 

(ត្រចងតាំងជាសមាជិកនាថ្ង្រចទី៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៩)

Hiroshi Kawachi 
នាយកគ្រចប់គ្រចងឥណទានាណិជ្ជកម្ម និងគ្រចះឹា្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុព

(ត្រចងតំាងជាសមាជិកនាថ្ង្រចទី៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រច២ំ០១៩)

Michael Ng Mun Seng
នាយកវិភាគហានិភ័យឥណទានថ្ន្រចក់តំបន់ស្តទីី

(ត្រចងតំាងជាសមាជិកនាថ្ង្រចទី៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រច២ំ០១៩)

Leong Wai Chyi
ប្រចធានក្រចម៊ NBFI Regional GBIL/GCL

(ត្រចងតំាងជាសមាជិកនាថ្ង្រចទី៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រច២ំ០១៩) 
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អភិបាលកិច្ចធនាគារ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

 គណៈកម្មាធិការគាប់គាង 
ទាពាយសកម្ម និងទាពាយអកម្ម

ប៊ុន យីន
ប្រចធាន/ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ

Neoh Sze Ming
អន៊ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ

(លាល្រចងពីតំណ្រចងជាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចកញ្ញ្រច 

ឆ្ន្រចំ២០១៨)

ហាង ធីតា 
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល

ហុង ជៀប
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុាណិជ្ជកម្ម

(ត្រចងតាំងជាសមាជិក នាថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨) 

ហាង វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

ហាង តូរ៉ង់ 
នាយករតនាគារ និងទីផ្រចសារ

គី សាណា
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុាជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

គៀន វឌាឍនា
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

 គណៈកម្មាធិការគាប់គាង

ប៊ុន យីន
ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ

Neoh Sze Ming
ប្រចធានជំនួស/អន៊ប្រចធាននាយកប្រចតិបត្តិ

(លាល្រចងពីតំណ្រចងជាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចកញ្ញ្រច 

ឆ្ន្រចំ២០១៨)

ហាង ធីតា 
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប៊គ្គល 

ហាង តូរ៉ង់ 
នាយករតនាគារ និងទីផ្រចសារ

ហុង ជៀប
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុាណិជ្ជកម្ម

(ត្រចងតាំងជាសមាជិក នាថ្ង្រចទី១៦ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨)

គៀន វឌាឍនា
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

ហាង វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ្ថុ

អ៊ុំ ចនិា្តាភក្តី
នាយកធនធានាជីវកម្ម

ហាង វិបុតា
នាយកបច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ

(ត្រចងតាំងជាសមាជិក នាថ្ង្រចទី២១ ខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០១៨)

គី សាណា
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុាជីវកម្ម និងស្រចវាប្រចតិបត្តិការ

អ៊ុក ថានិន
នាយក គ្រចប់គ្រចងផលិតផល

(ត្រចងតាំង  ជា សមាជិក  នា ថ្ង្រចទី១ ខ្រចម្រចា ឆ្ន្រចំ ២០១៩)

 លាខាធិការកាុមហ៊ុន៖

លី សោភា
Datin Rossaya Mohd Nashir

លាខចុះបញ្ជី៖
០០០១០៥២៤

ការិយាល័យចុះបញ្ជី៖
២០អាប្រច មហាវិថីព្រចះនរោត្តម ក្រចងផ្លូវ១១៨ 

សង្ក្រចត់ផ្រចសារាស់ រាជធានីភ្នំព្រចញ ១២២០៣ 

ព្រចះរាជាណាចក្រចកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ០៩៩

គ្រចហទំព័រ៖ www.cimbbank.com.kh
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PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

៥៨C មហាវិថីព្រចះសីហន៊ ខណ្ឌចំការមន

រាជធានីភ្នំព្រចញ ១២២១០ 

ប្រចអប់សំប៊ត្រច៖ ១១៤៧

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៦០ ៦០៦

ទូរារ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៥៩៤





០៤ព្ឹត្តិការណ
៍សំខាន់ៗ និង  

ការចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន

នៅឆ្ន្ំ២០១៨

៥២ ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៥៩ ការចុះផ្រចសាយក្នុងសរព័ត៌មាន
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ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និង ការចុះផ្រសាយក្នុងារព័ត៌មាននៅឆ្ន្រំ២០១៨
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ២០១៨

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ពិធីសម្ព្រធផលិតផល និងបណ្ត្រញាខា

តាមរយៈការគាំទ្រ ពីក្រសួងកិច្ចកការនារី ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានប្រ្ររព្ធ 
ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរាតិ ក្រ្រមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ញ៉្រម មរកត រដ្ឋល្រខាធិការ ន្រក្រសួង 
កិច្ចកការនារី និងប្រាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី។ ដោយមាន 
ការចូលរួមពីបុគ្គលិកាង ៦០នាក់ កម្មវិធីន្រះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
អំពីារៈសំខាន់របស់ស្រ្តី ក្នុងការអភិវឌ្រឍសង្គម និងាផ្ន្រកមួយ ន្រការអបអរដល់ស្រ្តី ក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពាុ និងជំុវិញពិភពលោក ហើយាពិស្រសសម្ត្រងស្រចក្តថី្ល្រងអំណរគុណ ដល់បុគ្គលិក
ស្រ្តីទាំងអស់របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសុីផងដ្ររ។

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី និងក្រុមហ៊ុន ម្រនូឡាយហ្វ៍ ខ្រមបូឌា បានសហការ
ប្រ្ររព្ធធ្វើកម្មវិធីជប់លៀង សម្រ្រប់អតិថិជន Preferred របស់ធនាគារ ដើម្របីអបអរាទរ 
និងថ្ល្រងអំណរគុណ ចំពោះការបន្តគាំទ្ររបស់ពួកគ្រ ដល់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី និងក្រុមហ៊ុន 
ម្រនូឡាយហ្វ៍។ កម្មវិធីន្រះក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្រយអ្នកចូលរួម ដើម្របីទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរួមគា្ន្រផងដ្ររ។

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិក និងកាងក្រុមការារ ដើម្របីបង្កើតនូវអនុស្រសាវរីយ៍រីករាយ និងគួរឲ្រយចងាំ ព្រមទាំងពង្រឹងា្ម្ររតីក្រុមការារ ក្នុងចំោម 
គ្រួារធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ។ ដើម្របីឆ្លុះបញ្ច្រំង និងរៀនសូត្រជំនាញភាពាអ្នកដឹកនាំ តាមរយៈវិញ្ញ្រារប្រកួតប្រជ្រង ធនាគារបានរៀបចំដំណើរកម្រសាន្ត ាលក្ខណៈោះជំរុំ ាមួយនឹងសកម្មភាព 
ការារាក្រុមមួយចំនួន រួមមានដំណើរស្វ្រងរកទីក្រុង ការប្រកួតថតរូប ដុតភ្លើងគប់ និងការសម្ត្រងាក្រុមាដើម។ កម្មវិធីជួបជុំរីករាយន្រះ គឺាការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ដ្រលជួយឲ្រយ 
ធនាគារសម្រ្រចបានគោលដៅប្រាំឆ្ន្រំរបស់ធនាគារ។

ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរាតិ ឆ្ន្រំ២០១៨
ថ្ង្រទី០៨ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៨ នៅការិយាល័យកណ្ត្រល អគារវីត្រ្រស់ រាជានីភ្នំព្រញ

ទិវាថ្ល្រងអំណរគុណអតិថិជន ឆ្ន្រំ២០១៨ 
ថ្ង្រទី១១ ខ្រម្រា ឆ្ន្រំ២០១៨ នៅាខាបាក់ទូក រាជានីភ្នំព្រញ

សិកា្ខ្រសាលាអតិថិជន ឆ្ន្រំ២០១៨
ថ្ង្រទី៣១ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១៨ នៅសណ្ឋ្រគារ HIMAWARI រាជានីភ្នំព្រញ

 កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិក និងកសាងក្រុមការងាររបស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ថ្ង្រទី២៨-៣០ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៨ ៅខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
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ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និង ការចុះផ្រចសាយក្នងុសរព័ត៌មាននៅឆ្ន្រចំ២០១៨

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានប្រច្រចរព្ធពិធីសមោ្ព្រចធាផ្លូវការ ការយល់ដឹងអំពី 3D  
ក្នុងចំណមបុគ្គលិករបស់ធនាគារ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។ ស្រចបតាមយុទ្ធសស្រច្ត និងគោលដៅ 
របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប អ្នកចូលរួមត្រចូវបានបណ្តុះបណ្ត្រចលាមួយនឹងលំហាត់អនុវត្តន៍ ពីអ្នក 
ជំនាញថា្ន្រចក់តំបន់ លើការយល់ដឹងអំពី 3D រួមមានឌីជីថល (Digital) ទិន្នន័យ (Data) 
និងការរំខាន (Disruption)។ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចលន្រចះមានគោលបំណងជួយឲ្រចយបុគ្គលិករបស់
ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ដើម្រចបីត្រចៀមខ្លួនរួចរាល ចំពោះអនាគត ទៅលើបដិវត្តថ្មី ន្រចបច្ច្រចកវិទ្រចយា 
ក្នុងវិស័យធនាគារ។

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានប្រច្រចរព្ធធ្វើរាត្រចីថ្ល្រចងអំណរគុណអតិថិជន ដោយមាន 
ការចូលរួមពីអតិថិជន Preferred ប្រចមាណ ១០០នាក់ ក្រច្រចមអធិបតីភាពប្រចាននាយក 
ប្រចតិបត្តិ និងគណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារផងដ្រចរ។ ធនាគាររៀបចំកម្មវិធីរីករាយន្រចះ 
ដើម្រចបីថ្ល្រចងអំណរគុណ ដល់អតិថិជន សម្រច្រចប់ការបន្តជឿទុកចិត្ត និងគាំទ្រចរបស់ពួកគ្រច នាព្រចល 
កន្លងមក។ ព្រចឹត្តិការណ៍ន្រចះបានបង្កើតនូវឱកាស និងអនុស្រចសាវរីយ៍ល្អៗ រវាងគណៈគ្រចប់គ្រចង 
របស់ធនាគារ និងអតិថិជន ក្នុងការរៀនសូត្រច និងស្វ្រចងយល់ពីគា្ន្រច ទៅវិញទៅមក។ ាមួយ
នឹងអាហារប្រចបអឺរ៉ុបដ៏ឈ្ងុយឆ្ង្រចញ់ អមដោយវង់តន្រច្តីពិរោះរណ្តំ ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទទួល 
បានភាពរីករាយ ក្នងុការបង្កើតបណ្ត្រចញទំនាក់ទំនង ទាំងក្នុងកិច្ចការជំនួញ និងលក្ខណៈបុគ្គល 
ាមួយគា្ន្រច។

- កម្មវិធីកសាងកុ្មការងារ ន្គណៈកមា្ម្ធិការគ្ប់គ្ង 
ថ្ង្រចទី០៩-១១ ខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសណ្ឋ្រចគារ សូហ្វីត្រចល រាជានីភ្នំព្រចញ

- កម្មវិធីសម្ព្ធការយល់ដឹងអំពី 3D
ថ្ង្រចទី០៣ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសណ្ឋ្រចគារ សូហ្វីត្រចល រាជានីភ្នំព្រចញ

កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិកប្ចាំឆ្ន្ំ របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី០៣ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅអគារ City Hall កោះព្រចជ្រច រាជានីភ្នំព្រចញ

រាត្ីថ្ល្ងអំណរគុណអតិថិជន របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី០៧ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅភោជនីយដា្ឋ្រចន Topaz រាជានីភ្នំព្រចញ

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានរៀបចំកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ និងកសងក្រចុមការងរ 
ន្រចគណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង ដ្រចលមានបុគ្គលិកាន់ខ្ពស់ចូលរួម ប្រចមាណ ៦០នាក់ រួមមាន 
ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ និងអនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិរបស់ធនាគារ។ កម្មវិធីន្រចះបានបង្កើត 
នូវក្រចបខណ្ឌមួយ ក្នុងការកសង និងពង្រចឹងស្ម្រចរតីភាពាក្រចុមការងរ ក៏ដូចាច្រចករំល្រចក 
នងិឆ្លុះបញ្ច្រចំង ពីលទ្ធផលអាជីវកម្ម ព្រចមទាំងកំណត់ផ្រចនការយុទ្ធសស្រច្តថ្មីៗ ដើម្រចបីសម្រច្រចចបាន 
គោលដៅរបស់ធនាគារ។
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ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និង ការចុះផ្រចសាយក្នុងសរព័ត៌មាននៅឆ្ន្រចំ២០១៨
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ព្រចឹត្តិការណ៍ និងការឧបត្ថម្ភកម្មវិធី

ស្រចបតាមគម្រច្រចងថា្ន្រចក់តំបន់របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីន្រចះ ដើម្រចបីលើកកម្ពស់ និងផ្រចសព្វផ្រចសាយអាហារូបករណ៍តំបន់អាស៊្រចនរបស់ធនាគារ  
សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅប្រចទ្រចសកម្ពុា។ សន្និសីទន្រចះត្រចូវបានរៀបចំឡើង ដើម្រចបីកសងសមត្ថភាពសិស្រចសនិស្រចសិតកម្ពុា ដើម្រចបីសម្រច្រចចបានជោគជ័យ ក្នងុការដាក់ពាក្រចយស្នើសុំអាហារូបករណ៍  
នៅបរទ្រចស តាមរយៈការយល់ដឹង ដោយមានការច្រចករំល្រចកពីស្ថ្រចប័នគន្លឹះសំខាន់ៗ ផ្ន្រចកអាហារូបករណ៍ រួមមានបណ្ត្រចស្ថ្រចនទូត គណៈកមា្ម្រចធិការជ្រចើសតាំង និងសមាគមនិស្រចសិតអាហារូបករណ៍ាដើម។

សន្និសីទអាហារូបករណ៍
ថ្ង្រចទី២១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅវិទ្រចយាស្ថ្រចន បច្ច្រចកវិទ្រចយា ន្រចកម្ពុា រាជានីភ្នំព្រចញ

ទិវាសិទ្ធិកុមារ អន្តរាតិ
ថ្ង្រចទី២៦ ខ្រចឧសភា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសលាអន្តរាត ិCIA FIRST រាជានីភ្នំព្រចញ

សន្និសីទអាហារូបករណ៍
ថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅមជ្រចឈមណ្ឌលសហប្រចតិបត្តិការកម្ពុាកូរ៉្រច

ពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឆ្ន្ំ២០១៨
ថ្ង្រចទី០២-០៣ ខ្រចមិថុនា ឆ្ន្រច២ំ០១៨ នៅមជ្រចឈមណ្ឌលសន្នបិាត និងពិព័រណ៍ កោះព្រចជ្រច រាជានីភ្នពំ្រចញ

វិស័យអប់រំ គឺាសសរគ្រចឹះមួយ ន្រចទំនួលខុសត្រចូវសង្គមរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 
ហើយយើងបានចូលរួមយា៉្រចងទៀងទាត់ ាមួយបណ្ត្រចសលារៀន នៅទូទាំងប្រចទ្រចស ដើម្រចប ី
រៀបចំកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពីវិស័យអប់រំ។ ធនាគារមានក្តីសោមនស្រចសរីករាយ ដ្រចល 
បានចូលរួមាមួយសលាអន្តរាតិ CIA FIRST ដើម្រចបីប្រច្រចរព្ធទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរាតិ និង 
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិកុមារ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។ យើងក៏បានរៀបចំសកម្មភាពកម្រចសាន្ត  
មួយចំនួន សម្រច្រចប់កុមារ និងអ្នកចូលរួមកម្មវិធីផងដ្រចរ។

- ពិព័រណ៍កុមារ និងគួ្សារ លើកទី៥
ថ្ង្រចទី២៤ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅមជ្រចឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍ កោះព្រចជ្រច ាជានីភ្នំព្រចញ

ពិព័រណ៍រថយន្ត ឆ្ន្ំ២០១៨
ថ្ង្រចទី០៦-០៨ ខ្រចម្រចស ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅអគារ Exchange Square រាជានីភ្នំព្រចញ

ពិព័រណ៍កុមារ និងគ្រចួសរ លើកទី៥ គឺាពិព័រណ៍ធំបំផុតមួយ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។ 
ដោយមានការរៀបចំារៀងរាល់ឆ្ន្រចំ ព្រចឹត្តិការណ៍ គឺាទិវាគ្រចួសរមួយ សម្រច្រចប់ឪពុកមា្ត្រចយ និង  
កុមារ រីករាយនឹងសកម្មភាពកម្រចសាន្តដ៏សម្រចបូរប្រចប និងទទួលយកអ្វីថ្មៗ។ មានក្រចុមហ៊ុន ចំនួនាង 
១៧០ បានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ន្រចះ ាមួយនឹងអ្នកចូលរួមទស្រចសនាប្រចមាណ ៣០.០០០នាក់។  
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក៏បានរួមចំណ្រចកផ្រចសព្វផ្រចសាយអំពីផលិតផល និងស្រចវាកម្មសម្រច្រចប ់
ឪពុកមា្តយ ដ្រចលបានចូលរួមផងដ្រចរ។

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ន្រចះ ាមួយនឹងក្រចុមហ៊ុនរថយន្ត 
ថ្មីទំនើបៗឈានមុខ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ក្នុងនាមាអ្នកឧបត្ថម្ភត្រចមួយគត់ ពីវិស័យធនាគារ។ 
ដោយមានអ្នកចូលរួមទស្រចសនាប្រចមាណ ១០.០០០នាក់ យើងបានរៀបចំស្តង់ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្រចប ី
ផ្រចសព្វផ្រចសាយឥណទានរថយន្ត ក៏ដូចាផលិតផល និងស្រចវាកម្មដទ្រចទៀតផងដ្រចរ។។

ពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឆ្ន្រចំ២០១៧ គាឺពិព័រណ៍ធំបំផុតមួយ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ហើយ 
មានការគាំទ្រចពីក្រចសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រចសួងវប្រចបធម៌ និងវិចិត្រចសិល្រចបៈ។ ចំណុចចម្រចបងន្រច 
ពិព័រណ៍ន្រចះ គឺាការផ្រចសព្វផ្រចសាយកញ្ចប់ និងស្រចវាកម្មរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយមានអ្នកចូលរួម 
ទស្រចសនា ប្រចមាណ ៣០.០០០នាក់។ ក្នុងអំឡុងព្រចលន្រចព្រចឹត្តិការណ៍ន្រចះ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 
ក៏បានរួមចំណ្រចកផ្រចសព្វផ្រចសាយអំពីផលិតផល និងស្រចវាកម្មសម្រច្រចប់ដ្រចគូជិតរៀបការ និងគូស្រចករ 
ថ្មីថ្ម្រចងផងដ្រចរ។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

វ្ទិកាការងារ 
ថ្ង្រចទី១៣ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រច២ំ០១៨ នៅក្រចសួងការងរ និងបណ្តះុបណ្ត្រចលវិា្ជ្រចជីវៈ រាជានីភ្នពំ្រចញ

កម្មវិធីប្ឡងថា្ន្ក់ាតិ ឆ្ន្ំ២០១៨ របស់ 
ថ្ង្រចទី២៣ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅមជ្រចឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍ កោះព្រចជ្រច រាជានីភ្នំព្រចញ

សិកា្ខ្សាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណន្យ្យ និងសវនកម្ម និងបច្ចប្បន្នភាព  
ន្ច្បាប់សារពើពន្ធ សម្្ប់សហគ្្សអ្នកាប់ពន្ធធំ

ថ្ង្រចទី២២ ខ្រចតុលា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសណ្ឋ្រចគារ ភ្នំព្រចញ រាជានីភ្នំព្រចញ

សន្និសីទស្តីពីអាជីពការងារ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងធានារា៉្ប់រង
ថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៧ នៅសណ្ឋ្រចគារ សូហ្វីត្រចល រាជានីភ្នំព្រចញ

សិកា្ខ្សាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណន្យ្យ និងសវនកម្ម និងបច្ចប្បន្នភាព  
ន្ច្បាប់សារពើពន្ធ សម្្ប់សហគ្្សអ្នកាប់ពន្ធធំ

 ថ្ង្រចទី១៧ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសណ្ឋ្រចគារសុខាភ្នំព្រចញ រាជានីភ្នំព្រចញ

ពិព័រណ៌ការងារ និងផលិតភាពាតិ ឆ្ន្ំ២០១៨
ថ្ង្រចទី២៧-២៨ ខ្រចតុលា ឆ្ន្រច២ំ០១៨ នៅមជ្រចឈមណ្ឌលសន្នបិាត និងពិព័រណ៍ កោះព្រចជ្រច រាជានីភ្នពំ្រចញ

ដោយមានការគាំទ្រច ពីក្រចសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្រចដ្ឋកិច្ច ក្រចុមប្រចឹក្រចសាាតិគណន្រចយ្រចយ បានរៀបចំសិកា្ខ្រចសលាផ្រចសព្វផ្រចសាយន្រចះ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្ត្រចលក្រចុមហ៊ុនធំៗ ដើម្រចបីលើកកម្ពស់ការយល ់
ដឹងកាន់ត្រចច្រចបាស់ អំពីច្រចបាប់ ស្តីពីគណន្រចយ្រចយ និងស្រចវនកម្ម ក៏ដូចាច្រចបាប់សរពើពន្ធចុងក្រច្រចយ។ ក្នុងនាមាក្រចុមហ៊ុនល្អ ដ្រចលគោរពច្រចបាប់ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានចូលរួមឧបត្ថម្ភ 
សិកា្ខ្រចសលាន្រចះ ដើម្រចបីបង្ហ្រចញការប្ត្រចា្ញ្រចចិត្តរបស់ធនាគារ ក្នុងការរួមចំណ្រចក ដល់រាជរដា្ឋ្រចភិបាលកម្ពុា ដើម្រចបីគាំទ្រច និងចូលរួមអភិវឌ្រចឍវិា្ជ្រចជីវៈសនវកម្ម និងគណន្រចយ្រចយ ក្នុងប្រចទ្រចស។

ក្រចសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្ត្រចលវិា្ជ្រចជីវៈ បានរៀបចំវ្រចទិកាការងរ ដើម្រចបីបង្កើតឱកាស 
ការងរ រវាងនិយោជិត និងនិយោជក តាមរយៈការសមា្ភ្រចសការងរផ្ទ្រចល់មុខ។ ក្រចុមហ៊ុន និង 
គ្រចឹះស្ថ្រចនឯកជនពីវិស័យផ្រចស្រចងគា្ន្រច រួមមានវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមក្នុងវ្រចទិកាន្រចះ។ 
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានចូលរួមកម្មវិធីន្រចះ ដើម្រចបីច្រចករំល្រចកព័ត៌មានអាជីពការងរ 
និងជ្រចើសរីសបុគ្គលិកបន្ថ្រចម។

សន្និសីទ ស្តីពីអាជីពការងរ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងានារា៉្រចប់រង ត្រចូវបានរៀបចំឡើង 
ដោយសលាពាណិជ្ជកម្ម CamEd ដ្រចលមាននិស្រចសិត និងអ្នកតណំងមកពីធនាគារ និងក្រចុមហ៊ុន 
ានារា៉្រចប់រងនានា ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ប្រចមាណ៥០០នាក់។ យើងបានចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីន្រចះ  
ដើម្រចបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីស្ល្រចកសញ្ញ្រចធនាគារ ក្នងុចំណមនិស្រចសិត និងផ្រចសព្វផ្រចសាយឱកាស 
 ការងរ ាមួយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។ កម្មវិធីន្រចះបានប្រចព្រចឹត្តទៅក្រច្រចម 
អធិបតីន្រចឯកឧត្តមទ្រចសភិបាលធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា។

ស្រចបតាមការផ្ត្រចតសំខាន់ លើការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  
បានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីប្រចឡងន្រចះ ដើម្រចបីគាំទ្រច UCMAS កម្ពុា ដ្រចលាសលាដ្រចគូមួយ 
របស់ធនាគារ។ សិស្រចសប្រចមាណ ២.៥០០នាក់ បានចូលរួមប្រចកួត ដើម្រចបីដណ្តើមជើងឯកន្រចកម្ម 
វិធីប្រចឡងថា្ន្រចក់ាតិន្រចះ។ ក្នុងអំឡុងព្រចលន្រចព្រចឹត្តិការណ៍ន្រចះ ធនាគារបានរៀបចំស្តង់តំាងបង្ហ្រចញ 
និងបង្កើតកម្មវិធីកម្រចសាន្តសប្រចបាយ រួមមាន «ការប្រចកួតស្វ្រចងរកចំណុចខុសគា្ន្រច» និងការប្រចកួតគំនូរ 
និងផត់ពណ៌ ដើម្រចបីបង្កើតភាពរីករាយ ដល់កុមារ និងអាណព្រចយាបាលផងដ្រចរ។

ពិព័រណ៌ការងរ និងផលិតភាពាតិ ឆ្ន្រចំ២០១៨ គឺាពិព័រណ៌ផ្រចសព្វផ្រចសាយការងរធំាងគ្រច  
ប្រចាំឆ្ន្រចំ ដ្រចលត្រចូវបានជ្រច្រចមជ្រច្រចង និងរៀបចំដោយគណៈកមា្ម្រចធិការាតិបណ្តុះបណ្ត្រចល និង  
ក្រចសួងការងរ និងបណ្តុះបណ្ត្រចលវិា្ជ្រចជីវៈ។ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានចូលរួម 
ក្នុងពិព័រណ៌ន្រចះ ដើម្រចបីជួយគាំទ្រចន្រចការបង្កើតឱកាសការងរ និងការអភិវឌ្រចឍយុវជនឲ្រចយកាន់ត្រច 
ល្អប្រចសើរ។ ក្នុងអំឡុងព្រចលព្រចឹត្តិការណ៍ន្រចះ យើងបានរៀបចំស្តង់ផ្រចសព្វផ្រចសាយ និងផ្តល់ជូនឱកាស 
ការងរ ាមួយនឹងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី នៅប្រចទ្រចសកម្ពុា ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមប្រចមាណ 
៣០.០០០នាក់។



56
ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និង ការចុះផ្រចសាយក្នុងសរព័ត៌មាននៅឆ្ន្រចំ២០១៨
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

សន្និបាតជួបជុំគួ្សារ Century 21 កម្ពាុ ប្ចាំឆ្ន្ំ
ថ្ង្រចទី០១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសណ្ឋ្រចគារ សុខា រាជានីភ្នំព្រចញ

កម្មវិធីតម្ង់ទិស សម្្ប់កម្មវិធីប្កួត 3D CONQUEST របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី០៣ ខ្រចតុលា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅវិទ្រចយាស្ថ្រចនាតិប្រច្រចសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

កម្មវិធីតម្ង់ទិស សម្្ប់កម្មវិធីប្កួត 3D CONQUEST របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី២០ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសកលវិទ្រចយាល័យ កម្ពុា

ទិវាគ្ួសារ ប្ចាំឆ្ន្ំ
ថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសលាអន្តរាតិ CIA FIRST រាជានីភ្នំព្រចញ

កម្មវិធីតម្ង់ទិស សម្្ប់កម្មវិធីប្កួត 3D CONQUEST របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅអង្គការ PASSERELLES NUMERIQUES កម្ពុា

ទិវាគ្រចួសរប្រចាំឆ្ន្រចំ ត្រចូវបានរៀបចំឡើងដោយសលាអន្តរាតិ CIA First ដោយមាន 
អ្នកចូលរួម ប្រចមាណ ១.០០០នាក់ ដើម្រចបីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្ន្រចល នៅក្នុងសង្គមគ្រចួសរ។ ធនាគារ 
សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី មានក្តីសោមនស្រចសរីករាយ ក្នុងការចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីន្រចះ ហើយបាន
រៀបចំកម្មវិធីប្រចឡងប្រច្រចា្ញ្រច ាមួយកុមារ ដោយផ្តល់នូវមឹកសន្រចសំប្រច្រចក់ CIMB ារង្វ្រចន់សម្រច្រចប ់
អ្នកទទួលបានជ័យលាភីផងដ្រចរ។

កម្មវិធីប្រចកួត 3D Conquest គឺាការប្រចកួតប្រចជ្រចងមួយ ដ្រចលយកលំនាំតាមប្រចប 
Hackathon ាមួយនឹងការប្រចកួតប្រចជ្រចង ៣ ប្រចភ្រចទ រួមមានវិទ្រចយាសស្រច្តទិន្នន័យ (Data  
Science) បច្ច្រចកវិទ្រចយាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) និងការសរស្រចរកូដ (Coding) ក្នុងគោលបំណង 
ស្វ្រចងរក និងទាក់ទាញយុវជនឆ្នើម ផ្ន្រចកឌីជីថល និងមានភាពច្ន្រចប្រចឌិតខ្ពស់ ាមួយនឹងផ្នត ់
គំនិតាសហគ្រចិនឈា្ល្រចសវ្រចក្នុងតំបន់អាស៊្រចន ដោយបើកឲ្រចយមានការចូលរួមពីនិស្រចសិតទាំងអស់។  
«3D» គឺមកពីពាក្រចយ ទិន្នន័យ (Data) ឌីជីថល (Digital) និងការរំខាន (Disruption)។ ក្រច្រចព ី
រង្វ្រចន់ទឹកប្រច្រចក់សរុបចំនួន ១២០.០០០ ដលុា្ល្រចរអាម្រចរិក សម្រច្រចប់កម្មវិធីប្រចកួតប្រចជ្រចងន្រចះ មា្ច្រចស់ 
ជ័យលាភីថា្ន្រចក់តំបន់ នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏កម្រច តាមរយៈទស្រចសនកិច្ច ទៅកាន់តំបន ់
ដ៏ល្រចបីល្រចបាញ ដ្រចលមានឈ្ម្រចះថា Silicon Valley នៅសហរដ្ឋអាម្រចរិក រួមទាំងឱកាសការងរ 
ាមួយនឹងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី បនា្ទ្រចប់ពីបញ្ចប់ការសិក្រចសាផងដ្រចរ។

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រចកួតថា្ន្រចក់តំបន់ន្រចះ  
ាលើកដំបូង ហើយយើងបានផ្រចសព្វផ្រចសាយយ៉ា្រចងខា្ល្រចំងកា្ល្រច ទៅដល់និស្រចសិតសកលវិទ្រចយាល័យ ក្នុង 
ប្រចទ្រចសកម្ពាុ។ ដោយមានកិច្ចសហការ ាមួយបណ្ត្រចសកលវិទ្រចយាល័យមួយចំនួន ក្នងុរាជានី 
ភ្នពំ្រចញ យើងរៀបចំកម្មវិធីតម្រចង់ទិសាច្រចើន ដើម្រចបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង អំពីកម្មវិធីប្រចកួតន្រចះ  
និងលើកទឹកចិត្ត ដល់និស្រចសិតសកលវិទ្រចយាល័យ ឲ្រចយមានចូលរួមប្រចកួតកាន់ត្រចច្រចើន។ ាលទ្ធផល  
យើងទទួលបានពាក្រចយស្នើសុំចូលរួមប្រចកួត គួរឲ្រចយកត់សមា្គ្រចល់ ដ្រចលក្នុងនោះមានក្រចុមចុះឈ្ម្រចះ 
ប្រចកួតសរុប ចំនួន៤៩ មកពី១០សកលវិទ្រចយាល័យ។ យើងបានរៀបចំកម្មវិធីតម្រចង់ទិសមួយ 
ចំនួន នៅតាមទីកន្ល្រចងខុសៗគា្ន្រច ក្នុងរាជានីភ្នំព្រចញដូចខាងក្រច្រចម៖

កម្មវិធីប្រចកួត 3D CONQUEST
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ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និង ការចុះផ្រចសាយក្នងុសរព័ត៌មាននៅឆ្ន្រចំ២០១៨

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

កម្មវិធីតម្ង់ទិស សម្្ប់កម្មវិធីប្កួត 3D CONQUEST របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី០៤ ខ្រចតុលា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសកលវិទ្រចយាល័យ ភ្នំព្រចញ អាម្រចរិកាំង

កម្មវិធីប្កួត 3D CONQUEST ថា្ន្ក់ាតិ របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី២៣ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅប្រចទ្រចសសិង្ហបុរី

កម្មវិធីប្កួត 3D CONQUEST ថា្ន្ក់ាតិ របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី២៣ ខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅប្រចទ្រចសឥណ្ឌូន្រចសុី

គម្្ង «ធនាគារ CIMB យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពមាតា និងកុមារ»
ថ្ង្រចទី០២ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅមន្ទីរព្រចទ្រចយបង្អ្រចក បាទី ខ្រចត្តតាក្រចវ

កម្មវិធីតម្ង់ទិស សម្្ប់កម្មវិធីប្កួត 3D CONQUEST របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី 
ថ្ង្រចទី០៥ ខ្រចតុលា ឆ្ន្រចំ២០១៨ នៅសលាពាណិជ្ជកម្ម CamEd

ផ្អ្រចកតាមលទ្ធផលន្រចការប្រចកួត មានក្រចុមចំនួន ៧ មកពីប្រចទ្រចសកម្ពុា ត្រចូវបានជ្រចើសរីសឲ្រចយចូលរួមប្រចកួតថា្ន្រចក់ាតិ រយៈព្រចល២ថ្ង្រច ក្នុងប្រចទ្រចសឥណ្ឌូន្រចសុី និងសិង្ហបុរី។ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 
ភីអិលសុី បានសម្រចបសម្រចួល និងដឹកនាំក្រចុមទាំង៧ ចូលរួមប្រចកួតាមួយក្រចុមតំណងប្រចទ្រចស នៅក្នុងតំបន់ រួមមានប្រចទ្រចសម៉ា្រចឡ្រចសុី ឥណ្ឌូន្រចសុី សិង្ហបុរី ថ្រច ប្រច៊ុយណ្រច វៀតណម ឡាវ និងហ្វីលីពីន។ 
ាលទ្ធផល ក្រចុមតំណងប្រចទ្រចសកម្ពុា មិនបានាប់ទៅប្រចកួតវគ្គផ្ត្រចច់ព្រច័ត្រចឡើយ។

កម្មវិធីទំនួលខុសត្រចូវសង្គម

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានរៀបចំកម្មវិធីសប្រចបុរសធម៌មួយ សម្រច្រចប់មន្ទីរព្រចទ្រចយ 
បង្អ្រចកបាទី ក្នុងខ្រចត្តសៀមរាប។ ាផ្ន្រចកមួយន្រចសកម្មភាពទំនួលខុសត្រចូវសង្គម ដើម្រចបីជួយ 
ត្រចឡប់ទៅដល់សង្គម ដ្រចលយើងកំពុងប្រចកបអាជីវកម្ម យើងបានរៀបចំព្រចឹត្តិការណ៍ន្រចះ ក្រច្រចម 
ប្រចានបទ «ធនាគារ CIMB យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពមាតា និងកុមារ» ដើម្រចបីលើក 
កម្ពស់ការថ្រចទាំសុខភាពមាតុភាព ក្នុងចំណមប្រចាពលរដ្ឋ ដ្រចលខ្វះខាត នៅតាមជនបទ។

យើងបានបរិា្ច្រចគសមា្ភ្រចរៈព្រចទ្រចយសំខាន់ៗមួយចំនួន រួមមានកៅអីរុញ គ្រច្រចសម្រច្រចប់អ្នកជំង ឺ
សង្រច្គោះបនា្ទ្រចន់ គ្រច្រចសម្រច្រចប់សម្រច្រចលកូន គ្រច្រចសម្រច្រចកសម្រច្រចប់អ្នកជំងឺ ឧបករណ៍វាស់ចង្វ្រចក ់
ប្រចះដូងទារក និងអ្នកជំងឺ និងាពិស្រចស អ្រចកូស្ទង់ចង្វ្រចក់ប្រចះដូងទារកក្នុងផ្ទ្រចមា្ត្រចយ ដ្រចលា 
សមា្ភ្រចរៈព្រចទ្រចយទំនើបដំបូងបំផុត នៅក្នុងមន្ទីរព្រចទ្រចយ។ ធនាគារជឿាក់ថា សកម្មភាពសប្រចបុរសធម៌
ន្រចះបានជួយលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងសុខមាលភាព ចំពោះមា្ត្រចយ និងទារក ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា 
ដ្រចលាក់ស្ត្រចង នៅក្នុងមន្ទីរព្រចទ្រចយបង្អ្រចកបាទីន្រចះត្រចម្តង។
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ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និង ការចុះផ្រចសាយក្នុងសរព័ត៌មាននៅឆ្ន្រចំ២០១៨
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- ព្ឹត្តិការណ៍រត់ប្ណំងពាក់កណ្ត្លមា៉្រាតុង អន្តរាតិ អង្គរវត្ត ឆ្ន្ំ២០១៨ ថ្ង្ទី០២ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨ នៅអង្គរវត្ត ខ្ត្តសៀមរាប

- ពានរងា្វ្ន់បាល់ទាត់ CEO របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ឆ្ន្ំ២០១៨ ថ្ង្ទី១០ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំព្ញ

កីឡា

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានរៀបចំកម្មវិធីប្រចកួតពានរង្វ្រចន់បាល់ទាត់ CEO របស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ដើម្រចបីលើកកម្ពស់សុខភាពរាងកាយ និងពង្រចឹងស្ម្រចរតីសមគ្គីភាពាក្រចុម 
ក្នុងចំណមបុគ្គលិកធនាគារ។ មានក្រចុមបាល់ទាត់ចំនួន៤ ដ្រចលមានកីឡាករប្រចមាណ ៨០នាក់ បានចូលរួមប្រចកួតចំនួន៨លើក ដើម្រចបីប្រចជ្រចងយកតំណ្រចងជើងឯក។
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ព្រចឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និង ការចុះផ្រចសាយក្នងុសរព័ត៌មាននៅឆ្ន្រចំ២០១៨

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ការចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន
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០៥ប្រវត្តិស
ង្ខ្របរប

ស់

ក្រុមប
្រឹក្រសាភ

ិបាល

៦៤ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៧១ ល្រខាធិការក្រុមហ៊ុនរួម

៧៤ គណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
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 សញ្ជ្តិមា៉្ឡ្សីុ

 ត្ូវបានត្ងតាំងាអភិបាល  
នាថ្ង្ទី២០ ខ្កញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១០ 
(ត្ងតាំងាប្ធានក្ុមបឹ្ក្សាភិបាល 
នាថ្ង្ទី៥ ខ្កក្កដដា ឆ្ន្ំ២០១៨)

 ចូលរួមកិច្ចប្ជុំកុ្មប្ឹក្សាភិបាល 
ទាំង ០៧លើក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨

 ាសមាជិកគណៈកមា្ម្ធិការ 
សវនកម្ម

Dato’ Wira Zainal បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រច ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរាតិ 
ពីសកលវិទ្រចយាល័យមា៉្រចឡាយា៉្រច (University of Malaya)។ 

ាប់តាំងពីថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨ Dato’ Wira Zainal ត្រចូវបានត្រចងតាំងាប្រចាន 
ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលរបស់ធនាគារ។ បច្ចុប្រចបន្ន Dato’ Wira Zainal ក៏គាឺប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល 
ន្រចធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី វៀតណម និងាអភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ ន្រចក្រចុមហ៊ុនមា៉្រចឡា 

យានផ្ល្រចវអ័រមៀលប៊ីហាដ (Malayan Flour Mills Berhad) ផងដ្រចរ។ 

ក្នុងអំឡុងព្រចលពីថ្ង្រចទី២៤ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៧ ដល់ថ្ង្រចទី៥ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨ Dato’ 

Wira Zainal គឺាប្រចានគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យរបស់ធនាគារ។

Dato’ Wira Zainal បានបម្រចើការងរនៅក្រចសួងការបរទ្រចស តាំងពីឆ្ន្រចំ១៩៧៣ មកម៉្ល្រចះ 
ហើយលោកបានទទួលបន្ទុកការងរផ្រចស្រចងៗគា្ន្រចាច្រចើន ក្នុងអំឡុងព្រចលាង ៤៤ ឆ្ន្រចំ នៅក្នុងផ្ន្រចក 
ស្រចវាសារណៈន្រចះ។ លោកក៏ា្ល្រចប់បម្រចើការាប្រចសកជនពិស្រចសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រចម៉ីា្រចឡ្រចសីុ 
ប្រចាំប្រចទ្រចសអាហ្វហា្គ្រចនីស្ថ្រចនផងដ្រចរ ក្នុងអំឡុងពីខ្រចមិថុនា ឆ្ន្រចំ២០១០ ដល់ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៤។ 

ក្នុងអំឡុងព្រចលបំព្រចញមុខងររយៈព្រចល ៤៤ ឆ្ន្រចំ មកដល់បច្ចុប្រចបន្ន ដ្រចល Dato’ Wira Zainal 

បានបម្រចើការងរឲ្រចយរដា្ឋ្រចភិបាលមា៉្រចឡ្រចសុី លោកា្ល្រចប់បានត្រចងតាំងាឯកអគ្គរាជទូតមា៉្រចឡ្រចសុ ី
ប្រចាំប្រចទ្រចសប្រច្រចសុីល វៀតណម និងឥណ្ឌូន្រចសុី។ លោកក៏ា្ល្រចប់បំព្រចញមុខងរាអគ្គនាយក 
ទីមួយរបស់ប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុីន្រចមជ្រចឈមណ្ឌលប្រចឆំងភ្រចវរកម្មតំបន់អាសុីអាគ្ន្រចយ៍ ដ្រចលមាន 
មូលដា្ឋ្រចននៅកូឡាឡាំពួរ។ លោកក៏ា្ល្រចប់ាតំណងស្តីទីអចិន្ត្រច្រចយ៍អាស៊្រចនទីមួយរបស់ប្រចទ្រចស 
មា៉្រចឡ្រចសុី ប្រចាំសារណរដ្ឋឥណ្ឌូន្រចសុី ក្នុងអំឡុងព្រចលពីខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០០៩ ដល់ខ្រចកក្កដា  
ឆ្ន្រចំ២០០៩។ លោកក៏ត្រចូវបានត្រចងតាំងាភាវាវីម៉ា្រចឡ្រចសុីប្រចាំទីក្រចុងត្រចអ្រចរ៉ង់ ប្រចទ្រចសអុីរ៉ង់ ា 
អគ្គកុងស៊ុលម៉ា្រចឡ្រចសុីប្រចាំទីក្រចុងអាប៊ុយដ្រចប៊ី ប្រចទ្រចសអារា៉្រចប់អ្រចមីរ៉្រចត ាអគ្គកុងស៊ុលមា៉្រចឡ្រចសុី 
ប្រចាំទីក្រចុងជ្រចដា ប្រចទ្រចសអារា៉្រចប់ប៊ីសអ៊ូឌីត និងាអគ្គកុងស៊ុលមា៉្រចឡ្រចសុីប្រចាំ ទីក្រចុងវា៉្រចន់ខូវ័រ  
ប្រចទ្រចសកាណដាផងដ្រចរ។ 

DATO’ WIRA ZAINAL ABIDIN MAHAMAD ZAIN
ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល/អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ
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បណ្ឌិត មុី កល្រចយាណ បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់បណ្ឌិតផ្ន្រចកស្រចដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្រចឍន៍ ពីសកល 
វិទ្រចយាល័យកូប្រច (Kobe University) ប្រចទ្រចសជប៉ុន នៅឆ្ន្រចំ១៩៨៤។ បនា្ទ្រចប់មក លោកបាន 
ទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រចល វគ្គជំនាញរយៈព្រចលខ្លីស្តីពី ការអភិវឌ្រចឍពីទីភា្ន្រចក់ងរនានារបស់អង្គការ 
សហប្រចាាតិ ធនាគារពិភពលោក និងសកលវិទ្រចយាល័យហាវឺដ (Harvard University)។ 
លោកមានបទពិសោធន៍យា៉្រចងទូលំទូលាយ លើផ្ន្រចកអភិវឌ្រចឍស្រចដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោក។

បច្ចុប្រចបន្ន លោកមានតួនាទីផ្លូវការចំនួន ៣ នៅក្នុងក្រចបខណ្ឌរាជរដា្ឋ្រចភិបាលន្រចព្រចះរាាណ 
ចក្រចកម្ពុា រួមមានដូចា៖ (១)ទីប្រចឹក្រចសាាន់ខ្ពស់ (ឋានៈរដ្ឋមន្រច្តី) ន្រចឧត្តមក្រចុមប្រចឹក្រចសាស្រចដ្ឋកិច្ច 
ាតិ (Supreme National Economic Council) ដ្រចលាទីប្រចឹក្រចសាស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រចី (២)ប្រចានក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលន្រចសកលវិទ្រចយាល័យភូមិន្ទភ្នំព្រចញ និង(៣)ប្រចានក្រចុម 
ប្រចឹក្រចសាភិបាលន្រចវិទ្រចយាស្ថ្រចនបណ្តុះបណ្ត្រចល និងស្រច្រចវជ្រច្រចវដើម្រចបីអភិវឌ្រចឍន៍កម្ពុា។ មុនព្រចលចូល 
បម្រចើតួនាទីទាំងនោះ លោកា្ល្រចប់បានបំព្រចញការងរាអ្នកស្រចដ្ឋកិច្ចាន់ខ្ពស់ សម្រច្រចប់កម្មវិធី  
សហប្រចតិបត្តិការរបស់ UN/FAO-World Bank ប្រចាំនៅទីក្រចុងរ៉ូម ប្រចទ្រចសអុីតាលី អស់ 
រយៈព្រចល ២០ ឆ្ន្រច។ំ នៅពាក់កណ្ត្រចលទសវត្រចសរ៍ឆ្ន្រច១ំ៩៨០ លោកក៏ាមន្ត្រចហិីរញ្ញវត្ថរុបស់សជីវកម្ម 
Kanematsu Gosho ដ្រចលាមជ្រចឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម នៅទីក្រចុងអូសកា និងទីក្រចុងតូក្រចយ ូ
ផងដ្រចរ។ ក្រច្រចពីតួនាទីក្នុងក្រចបខណ្ឌរាជរដា្ឋ្រចភិបាល លោកក៏ាសមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលមួយ 
រូបន្រចក្រចុមហ៊ុន ព្រចូដិនសល (ខ្រចមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អឹសួរុិនស៍ ភីអិលសុី គិតាប់តាំងពីខ្រចធ្នូ  
ឆ្ន្រចំ២០១៣ មក។ ក្នុងអំឡុងព្រចលន្រចវិា្ជ្រចជីវៈរបស់លោក លោកក៏បានធ្វើទស្រចសនកិច្ច និងបំព្រចញ 
ការងរនៅតាមបណ្ត្រចប្រចទ្រចសចំនួនប្រចហ្រចលា ១០០ លើពិភពលោក។ 

ាមួយនឹងបទពិសោធន៍ និងចំណ្រចះដឹងដ៏ទូលំទូលាយ ដ្រចលទទួលបានពីគ្រចប់ទិសទី នៅ 
ជំុវិញពិភពលោក លោកមានកិត្តយិសយ៉ា្រចងខា្ល្រចងំ ដើម្រចបីចូលរួមចំណ្រចកជួយអភិវឌ្រចឍប្រចទ្រចសកម្ពាុ 
ទាំងក្នុងវិស័យឯកជន និងវិស័យសារណៈ។ លោកមានជំនឿថា ការអភិវឌ្រចឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ  
គឺាគន្លឹះសំខាន់មួយដ្រចលនាំប្រចទ្រចសកម្ពុាទៅរកការអភិវឌ្រចឍ និងភាពជោគជ័យ។ 

បណ្ឌិត មុី កល្យាណ
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្ត ិ

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ

 ត្ូវបានត្ងតាំងាអភិបាល 
នាថ្ង្ទី២៨ ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១២

 ចូលរួមកិច្ចប្ជុំកុ្មប្ឹក្សាភិបាល
ទាំង ០៧លើក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨

 ាប្ធានគណៈកមា្ម្ធិការ 
សវនកម្ម
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AISYAH LAM BINTI ABDULLAH
អភិបាលឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

ប្រចព័ន្ធអុីនធើណ្រចតដំបូងគ្រច សម្រច្រចប់ធនាគារ Deutsche នៅក្នុងប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសីុ ហើយបនា្ទ្រចប់ 
មកទៀតចូលរួមក្នុងក្រចុមផ្ន្រចកលក់ថា្ន្រចក់តំបន់ នៅប្រចទ្រចសសឹង្ហបុរី។ នៅក្នុងឆ្ន្រចំ ២០០១ លោកស្រច ី
បានផ្ល្រចស់ប្តូរការងរទៅក្រចុមហ៊ុន IslamicQ.com Asia (ទីក្រចុងឌូប្រច) ដ្រចលនៅទីនោះ លោកស្រច ី
ាអ្នកគ្រចប់គ្រចងប្រចាំប្រចទ្រចស ទទួលខុសត្រចូវលើការគ្រចប់គ្រចង អភិវឌ្រចឍ និងអនុវត្តយុត្តិសស្រច្ត 
អាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាសុីន្រចក្រចុមហ៊ុននោះ។

នៅឆ្ន្រចំ ២០០៣ លោកស្រចី Aisyah បានវិលត្រចលប់មកប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសីុ មកកាន់តួនាទាី 
អគ្គនាយក គ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសម្រចបតិ្ត ន្រចធនាគារ Hong Leong Bank Berhad។ ាមួយតំណ្រចង 
ន្រចះ លោកស្រចទីទួលខុសត្រចវូលើការពង្រចកីអាជីវកម្ម ការបង្កើនផតហ្វលីូយូ៉ន្រចទ្រចព្រចយសកម្ម ក្រច្រចម 
ការគ្រចប់គ្រចង ការអភិវឌ្រចឍ និងការគ្រចប់គ្រចង អាទិភាពរបស់ធនាគារ ក៏ដូចាាត់ច្រចងបណ្ត្រចញ 
ផ្ន្រចកលក់ន្រចធនាគារាន់ខ្ពស់ បន្ថ្រចមទៅលើផ្ន្រចកទំនាក់ទំនងសខា។ លោកស្រចី Aisyah ក៏បាន 
ផ្ល្រចស់ទៅបម្រចើការងរនៅធនាគារ Citibank ក្នងុឆ្ន្រច២ំ០០៦ ដើម្រចបីគ្រចប់គ្រចង និងអភិវឌ្រចឍផតហ្វលីូយូ៉ 
របស់ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសម្រចបតិ្តរបស់ធនាគារន្រចះ នៅប្រចទ្រចសក្នុងមា៉្រចឡ្រចសីុ។ 

លោកស្រចី Aisyah បានសម្រច្រចចចិត្តាកច្រចញពីទីក្រចុងហាណូយ ប្រចទ្រចសវៀតណម ក្នុង 
ឆ្ន្រចំ២០១០ ដើម្រចបីាប់យកបទពិសោធន៍ថ្មី ក្នុងការបង្កើតផ្ន្រចកអាជីវកម្មលក់រាយ ឲ្រចយធនាគារ  
Ngan Hang TMCP Bac A។ ប្រចសកម្មនាព្រចលនោះ គឺដើម្រចបីដាក់ច្រចញនូវហ្រចដា្ឋ្រចរចនាសម្ព័ន្ធ 
ក្នុងធនាគារ ដើម្រចបីគាំទ្រចដល់ស្រចវាកម្ម និងផលិតផលអាជីវកម្មលក់រាយសំខាន់ៗ ស្រចបតាម 
គម្រច្រចងយុទ្ធសស្រច្ត ក្នងុការកសង និងបណ្តះុផ្ន្រចកន្រចះឲ្រចយកា្ល្រចយាអាជីវកម្មចម្រចបងរបស់ធនាគារ។ 
បនា្ទ្រចប់ពីគម្រច្រចងចប់សព្វគ្រចប់អស់ លោកស្រចីបានវិលត្រចលប់ទៅធនាគារ Hong Leong Bank  

Vietnam ដ្រចលនៅទីនោះ ពីឆ្ន្រចំ២០១២ ដល់ ២០១៥ លោកស្រចីបានអភិវឌ្រចឍ និងកសង 
អាជីវកម្មស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល សម្រច្រចប់ធនាគារន្រចះ នៅក្នុងប្រចទ្រចសវៀតណម។

ាប់ផ្តើមពីការងរក្នុងវិស័យធនាគារ លោកស្រចី Aisyah បានប្តូរការងរទៅវិស័យថ្រចរក្រចសា 
សុខភាពវិញនៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៦ ហើយបច្ចុប្រចបន្នន្រចះលោកស្រចីគ្រចប់គ្រចងក្រចុមគ្លីនិកាប់សស្រច ក្នុង 
ប្រចទ្រចសវៀតណម ទាំងលើគ្រចប់ផ្ន្រចកន្រចប្រចតិបត្តិការ ក៏ដូចាការអភិវឌ្រចឍអាជីវកម្ម។ 

លោកស្រចី Aisyah Lam បានបញ្ចប់ថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រចក Chartered Marketing ពី  
Chartered Institute of Banking ចក្រចភពអង់គ្ល្រចស។ 

លោកស្រចី Aisyah Lam ត្រចូវបានត្រចងតាំងាអភិបាលឯករាជ្រចយ និងាប្រចានន្រចគណៈ 
កមា្ម្រចធិការ ហានិភ័យរបស់ធនាគារាប់តាំងពីថ្ង្រចទី ០៥ ខ្រច កក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៨។ លោកស្រចីក៏ា 
អភិបាលឯករាជ្រចយន្រចធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី វៀតណម និងាប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិការន្រចក្រចុម 
គ្លីនិកាប់សស្រចអាម្រចរិក (The American Chiropractic Clinic group) នៅប្រចទ្រចសវៀតណម  
ផងដ្រចរ។

ាប់ផ្តើមដំបូងន្រចអាជីពការងរក្នុងវិស័យធនាគារ លោកស្រចីបានធ្វើការនៅឲ្រចយធនាគារ  
Standard Chartered Bank។ បនា្ទ្រចប់ពីនោះ លោកស្រចបីានប្តរូទៅបម្រចើការនៅធនាគារ Deutsche 

(ប្រចទ្រចសម៉ា្រចឡ្រចសីុ) ក្នងុ ឆ្ន្រច១ំ៩៩៤ នៅកន្ល្រចងនោះលោកស្រចបីានកាន់តួនាទីាប្រចានគ្រចប់គ្រចង 
សច់ប្រច្រចក់សជីវកម្ម ដោយបានបង្កើតពាណិជ្ជកម្មសជីវកម្ម ន ិងអាជីវកម្មអន្តរការណ៍តាម  

 សញ្ជ្តិមា៉្ឡ្សីុ

 ត្ូវបានត្ងតាំងាអភិបាល 
នាថ្ង្ទី៥ ខ្កក្កដដា ឆ្ន្ំ២០១៨

 ចូលរួមកិច្ចប្ជុំកុ្មប្ឹក្សាភិបាល
ទាំង ០៣ លើកក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨

 ាប្ធានគណៈកមា្ម្ធិការហានិភ័យ

 ាសមាជិកគណៈកមា្ម្ធិការ 
សវនកម្ម
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

Dato’ Nazri អាយុ ៤៤ឆ្ន្រចំ បច្ចុប្រចបន្នានាយកអភិវឌ្រចឍសជីវកម្មរបស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប។ 
លោកចូលរួមធ្វើការាមួយ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប នៅក្នុងខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៤។

Dato’ Nazri បញ្ចប់ថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកច្រចបាប់ ពីសកលវិទ្រចយាល័យអង់គ្លយ៉ីា្រច (Anglia University) 

ចក្រចភពអង់គ្ល្រចស។ លោកក៏ទទួលបានវិញ្ញ្រចបនបត្រច ផ្ន្រចកអនុវត្តវិា្ជ្រចជីវៈច្រចបាប់ ពីសកលវិទ្រចយាល័យ 
មា៉្រចឡាយា៉្រច (University of Malaya) ប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី វិញ្ញ្រចបនបត្រច លើវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រចល 
ផ្ន្រចកអាជីវកម្មតាមប្រចព័ន្ធអ្រចឡ្រចចត្រចូនិក ពីសលាពាណិជ្ជកម្មកូឡុំប៊ី (Columbia Business 

School) និងវិញ្ញ្រចបនបត្រចបណ្តុះបណ្ត្រចលពីសលាហាវីដ។

DATO’ SHAHRUL NAZRI ABDUL RAHIM
អភិបាលមិនឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

 សញ្ជ្តិមា៉្ឡ្សុី

 ត្ូវបានត្ងតាំងាអភិបាល 
នាថ្ង្ទី២៣ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៧

 ចូលរួមកិច្ចប្ជុំកុ្មប្ឹក្សាភិបាល  
ចំនួន ០៦ លើក ក្នុងចំណោម 
កិច្ចប្ជុំទាំង ០៧លើក 
ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨

លោកាប់ផ្តើមអាជីពការងរាមួយមុខតំណ្រចងាដ្រចគូសហការរបស់ការិយាល័យម្រចាវី 
ភ្រចធឺរ ខ្ល្រចតុន និងសហការី (Peter Clayton & Partners) នៅចក្រចភពអង់គ្ល្រចស ដ្រចលាមួយ 
តំណ្រចងនោះ តួនាទីសំខាន់មួយដ្រចលលោកទទួលបន្ទកុគឺជួយការងរដ្រចគូគ្រចប់គ្រចង (សស្ត្រច្រចារ្រចយ 
Peter Clayton) នៅក្នុងការអនុវត្តវាិ្ជ្រចជីវៈច្រចបាប់ប្រចាំថ្ង្រច។

នៅក្នុងឆ្ន្រចំ ១៩៩៦ Dato’ Nazri ត្រចឡប់មកប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី ដ្រចលនៅទីនោះ លោកបាន 

ចូលរួមបង្កើតស្រចវាកម្មគ្រចប់គ្រចងសច់ប្រច្រចក់ ាមួយធនាគារក្នងុស្រចកុមួយ ហើយលោកបានទទួល 
បទពិសោធន៍ នៅក្នុងវិស័យស្រចវាកម្មបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង និងហិរញ្ញវត្ថុាច្រចើន។

មុនចូលបម្រចើការាមួយ សីុអាយអិមប៊ី គ្រចុប Dato’ Nazri គឺាប្រចាននាយកយុទ្ធសស្រច្ត  
ន្រចធនាគារម្រចយប៊្រចង គីម អ្រចង (Maybank Kim Eng) និងានាយកការិយាល័យប្រចាននាយក 
ប្រចតិបត្តិ ន្រចធនាគារម្រចយប៊្រចង អុីនវ្រចសមិន ប៊ីហាដ (Maybank Investment Bank Bhd)  
ដ្រចលាអង្គភាពរួមបញ្ចូលគា្ន្រចមួយ រវាងធនាគារម្រចយប៊្រចង អុីនវ្រចសមិន ប៊ីហាដ (Maybank  

Investment Bank Bhd) និងក្រចុមហ៊ុន គីម អ្រចង (Kim Eng Ltd.) ហើយលោកបានចូលរួម 
យ៉ា្រចងសកម្ម នៅក្នងុកម្មវិធីសមាហរណកម្មក្រច្រចយការរួមបញ្ចលូគា្ន្រច (Post Merger Integration)  
ការគ្រចប់គ្រចងការផ្ល្រចស់ប្តូរ (Transformation Management) និងការពង្រចីកថា្ន្រចក់តំបន់ នៅទូទាំង  
១០ ប្រចទ្រចស។

មុនចូលកាន់តួនាទីាមួយនឹងធនាគារម្រចយប៊្រចង លោកក៏ាអនុប្រចានការិយាល័យគ្រចប់គ្រចង 
ការផ្ល្រចស់ប្តូរ និងយុទ្ធសស្រច្ត (Group Strategy & Transformation Management Office) នៅ  
ខ្រច & អិន ក្រចណងកា ប៊ីហាដ (K & N Kenanga Bhd) (ដ្រចលាក្រចុមធនាគារវិនិយោគមួយ)  
ាអនុប្រចានន្រចត្រចយូន មា៉្រចន់នី អ្រចសឌីអិន ប៊ីហាដ (Tune Money Sdn Bhd) ដ្រចលាស្រចវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុតាមអនឡាញដ្រចលផ្តល់ស្រចវាកម្មចម្រចបង («no-frills» online financial service)  
ដំបូងគ្រចរបស់អាសីុ និងាស្ថ្រចបនិកន្រចអាយភើរីនទីស អ្រចសឌីអិន ប៊ីហាដ (iPerintis Sdn Bhd) 

និងាអ្នកបង្កើតស្រចវាកម្មបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង និងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថអុាជីវកម្មតាម 
ប្រចព័ន្ធអុីនធើណ្រចតរបស់ភ្រចត្រចូណស់ គ្រចុប (PETRONAS Group) ដ្រចលស្រចវាកម្មន្រចះជម្រចុញ 
តម្រចូវការផ្ន្រចកបច្ច្រចកវិទ្រចយារបស់ភ្រចត្រចូណស់ គ្រចុប យា៉្រចងខា្ល្រចំង។
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លោក Renzo Christopher Viegas ជនាតិឥណ្ឌ្រចស្ន្រចក់នៅអចិន្ត្រច្រចយ៍ ក្នុងប្រចទ្រចស 
មា៉្រចឡ្រចសុី បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចបរិញ្ញ្រចបត្រចពាណិជ្ជកម្ម ពីសកលវិទ្រចយាល័យបុំប្រច (University  

of Bombay)។ លោកក៏ាសមាជិកសមាគមន៍និស្រចសិតន្រចវិទ្រចយាស្ថ្រចន Chartered Accountants  
ន្រចប្រចទ្រចសឥណ្ឌ្រច និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្ត្រចលកា្ល្រចយាគណន្រចយ្រចយករជំនាញមួយរូបផង 
ដ្រចរ។ 

បច្ចុប្រចបន្ន លោក Viegas គឺាទីប្រចឹក្រចសាឲ្រចយប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិរបស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប  
(CIMB Group) ដោយលោកផ្តល់ដំបូនា្ម្រចនពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសស្រច្តផ្រចស្រចងៗ និងការអនុវត្តគម្រច្រចង 
អាជីវកម្មសំខាន់ៗផ្រចស្រចងទៀតរបស់ សីុអាយអិមប៊ី គ្រចុប ។

លោកមានបទពិសោធន៍ាច្រចើន នៅក្នងុវិស័យធនាគារ។ លោកាប់ផ្តើមអាជីពការងរ ាមួយ 
ធនាគារ សីុធីប៊្រចង (Citybank) ក្នុងឆ្ន្រចំ១៩៨៥ ដ្រចលនៅទីនោះលោកបានាប់ផ្តើមកាន់តួនាទ ី
ថា្ន្រចក់ខ្ពស់មួយចំនួន នៅតាមបណ្ត្រចប្រចទ្រចសក្នុងតំបន់អាសុីបា៉្រចសុីហ្វិកាបន្តបនា្ទ្រចប់ រួមទាំងតួនាទ ី
ទទួលខុសត្រចូវថា្ន្រចក់តំបន់។ ក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៨ លោក Viegas បានចូលបម្រចើការងរឲ្រចយធនាគារ 
មា៉្រចឡ្រចសុីមួយ ដ្រចលនៅទីនោះ លោកបានឡើងកាន់តំណ្រចងានាយកគ្រចប់គ្រចងរង មុនព្រចល 
លោកចូលបម្រចើការងរឲ្រចយ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប នៅក្នុងខ្រចម្រចស ឆ្ន្រចំ២០១២ ក្នុងតំណ្រចងា 
អនុប្រចាននាយកប្រចតិបត្ត។ិ បនា្ទ្រចប់មក លោកត្រចវូបានជ្រចើសរីសឲ្រចយធ្វើាប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ  
ថា្ន្រចក់តំបន់ ទទួលបន្ទកុស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថបុុគ្គល រហូតដល់ព្រចលលោកផ្ល្រចស់ទៅកាន់តួនាទីបច្ចបុ្រចបន្ន 
របស់លោក ក្នុងខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៦។

លោក Viegas ក៏ា្ល្រចប់ាអភិបាលរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ប៊ីហាដ (CIMB Bank  

Berhad) ក្រចុមហ៊ុនានារា៉្រចប់រងសន់ឡាយហ្វ៍មា៉្រចឡ្រចសុី (Sun Life Malaysia Assurance  

Berhad) និងក្រចុមហ៊ុនានារា៉្រចប់រង (Takaful) សន់ឡាយហ្វ៍មា៉្រចឡ្រចសុី (Sun Life Malaysia  

Takaful Berhad)។ សព្វថ្ង្រចន្រចះ លោកក៏ាអភិបាលមួយរូបរបស់ក្រចុមហ៊ុនអាស្រច្តូមា៉្រចឡ្រចសុី  
ហូលឌីងប៊ីហាដ (Astro Malaysia Holdings Berhad) និងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី វៀតណម 
ផងដ្រចរ។

RENZO CHRISTOPHER VIEGAS
អភិបាលមិនឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

 សញ្ជ្តិឥណ្ឌ្

 ត្ូវបានត្ងតាំងាអភិបាល 
នាថ្ង្ទី២៣ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៧

 ចូលរួមកិច្ចប្ជុំកុ្មប្ឹក្សាភិបាល 
ចំនួន ០៦ លើក ក្នុងចំណោម 
កិច្ចប្ជុំទាំង ០៧លើក 
ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨
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លោក Yong Jiunn Run បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រច ជំនាញស្រចដ្ឋកិច្ច និង 
វិទ្រចយាសស្រច្តនយោបាយ ពីសកលវិទ្រចយាល័យាតិសឹង្ហបុរី (National University of Singapore)។ 

លោក Yong Jiunn Run ាប់ផ្តើមការងរាមួយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី សឹង្ហបុរី (CIMB  

Bank Singapore) ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១១ ក្នុងតំណ្រចងានាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ដ្រចល 
ក្នុងតំណ្រចងន្រចះ លោកទទួលបន្ទុកបង្កើតយុទ្ធសស្រច្ត និងដឹកនាំអាជីវកម្មស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ

ពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី សឹង្ហបុរី ដ្រចលរួមមានបណ្ត្រចក្រចុមហ៊ុនពាក់កណ្ត្រចល 
សជីវកម្ម (Mid-Corporate) និងសហគ្រច្រចសធុនតូច និងមធ្រចយមដ្រចលទើបបង្កើតឡើងថ្មីៗ។ 

លោក Yong Jiunn Run ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ ក្នុងអាជីវកម្មស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ
ពាណិជ្ជកម្ម និងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្មយា៉្រចងច្រចើនលើសលប់ ក្នុងរយៈព្រចល ២៨ឆ្ន្រចំ កន្លង 
មកន្រចះ ដ្រចលដំបូងឡើយលោកាប់ផ្តើមអាជីពការងររបស់លោក ក្នុងតួនាទីាបុគ្គលិកផ្ន្រចក 
ស្រចវាកម្មអតិថិជន និងបនា្ទ្រចប់មកទទួលខុសលើការងរផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចង និងតួនាទី ក្នងុកិច្ចការសំខាន់ៗ 
មួយចំនួនទៀត នៅអំឡុងព្រចលដ្រចលលោកបម្រចើការងរឲ្រចយធនាគារ ម្រចយប៊្រចង (Maybank)  
ធនាគារប៊ីអិនភី បា៉្រចរីបាស (BNP Paribas) និងសជីវកម្មធនាគារចិនក្រច្រចប្រចទ្រចស (Oversea- 

Chinese Banking Corporation)។

YONG JIUNN RUN
អភិបាលមិនឯករាជ្រចយមិនប្រចតិបត្តិ

 សញ្ជ្តិសឹង្ហបុរី

 ត្ូវបានត្ងតាំងាអភិបាល 
នាថ្ង្ទី២៣ ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៧

 ចូលរួមកិច្ចប្ជុំកុ្មប្ឹក្សាភិបាល 
ចំនួន ០៦ លើក ក្នុងចំណោមកិច្ចប្ជុ ំ
ទាំង ០៧លើក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨
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ប៊ុន យីន
ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ/អភិបាលមិនឯករាជ្រចយប្រចតិបត្តិ

លោក ប៊ុន យីន បានទទួលសញ្ញ្រចបត្រចឧត្តមសិក្រចសាផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ គណន្រចយ្រចយ និងធនាគារ 
ពីក្រចសួងហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុា នៅឆ្ន្រចំ១៩៨៧។

លោក បុ៊ន យីន ត្រចវូបានត្រចងតំាងាប្រចាននាយកប្រចតិបត្ត ិនៅថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រច២ំ០១៥ 
បនា្ទ្រចប់ពីការកាន់តំណ្រចងាអគ្គនាយករងរបស់ធនាគារ ាប់តំាងពីព្រចលបង្កើតធនាគារដំបូង នៅ 
ក្នងុប្រចទ្រចសកម្ពាុ។ បនា្ទ្រចប់មក លោកត្រចវូបានត្រចងតំាងាអភិបាលប្រចតិបត្ត ិនៅថ្ង្រចទី២៩ ខ្រចមករា 

ឆ្ន្រចំ២០១៥។ លោកក៏ាសមាជិកន្រចគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យរបស់ធនាគារផងដ្រចរ។

ក្នុងតំណ្រចងាអភិបាលប្រចតិបត្តិ/ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ លោក ប៊ុន យីន ទទួលខុសត្រចូវ 
រួមលើការអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រចរបស់ធនាគារ និងស្រចចក្តីសម្រច្រចចរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល រៀបច ំ
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងដឹកនាំប្រចតិបត្តិការ ស្រចបតាមគោលដៅយុទ្ធសស្ត្រច និងទិសដៅ 
អាជីវកម្ម។ លោកធ្វើការដឹកនំាគណៈគ្រចប់គ្រចង ក្នងុការអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្រច និងទស្រចសនវិស័យរបស់  
ធនាគារ។ ក្នុងឋានៈាអភិបាលប្រចតិបត្តិ/ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ លោកទទួលខុសត្រចូវចំពោះមុខ  
ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល លើប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ង្រចរបស់ធនាគារ។

លោក ប៊ុន យីន បម្រចើការនៅក្នុងវិស័យធនាគារអស់រយៈព្រចលាង ៣៨ឆ្ន្រចំ។ ាមួយ 
បទពិសោធន៍ធនាគារយា៉្រចងច្រចើនសន្ធឹកសនា្ធ្រចប់ និងទំនាក់ទំនងល្អាមួយអតិថិជនទាំងក្នុងស្រចុក  
និងអតិថិជនថា្ន្រចក់តំបន់ បានធ្វើឲ្រចយលោកកា្ល្រចយាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូប ក្នុងការដឹកនំាអាជីវកម្ម 
របស់ធនាគារ។ លោកក៏ត្រចូវបានទទួលស្គ្រចល់ថាាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូប នៅក្នុងឧស្រចសាហកម្ម 
ធនាគារទាំងមូលផងដ្រចរ។

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ

 ត្ូវបានត្ងតាំងាអភិបាល 
នាថ្ង្ទី២៩ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៥

 ចូលរួមកិច្ចប្ជុំកុ្មប្ឹក្សាភិបាល
ទាំង ០៧ លើក ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨

 ាសមាជិកគណៈកមា្ម្ធិការ 
ហានិភ័យ
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DATIN ROSSAYA MOHD NASHIR
ល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនរួម

 សញ្ជ្តិមា៉្ឡ្សុី
Datin Rossaya Mohd Nashir បច្ចបុ្រចបន្នគឺាល្រចខាធិការក្រចមុហុ៊នរបស់ សីុអាយអិមបី៊ គ្រចបុ 

(CIMB Group)។ លោកស្រចីចូលបម្រចើការងរាមួយធនាគារ នៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០០២ ដោយចូល 
ធ្វើការក្នងុការិយាល័យស្រចវាកម្មនីតិកម្មក្រចមុហុ៊ន។ លោកស្រចគឺីាបុគ្គលមួយរូប ដ្រចលជួយបង្កើត 
នាយកដា្ឋ្រចនល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនឡើង នៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៤ និងត្រចូវបានត្រចងតាំងាល្រចខាធិការ 
ក្រចុមហ៊ុនរបស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប នៅក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៦។

ាមួយតួនាទីាល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន លោកស្រចីទទួលខុសត្រចូវក្នុងការផ្តល់ការប្រចឹក្រចសា និង 
ដំបូនា្ម្រចនសមស្រចបពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចផ្រចស្រចងៗរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ដើម្រចបីានា 
ថា សីុអាយអិមបី៊ អនុវត្តអនុលោមទៅតាមច្រចបាប់ និងបទប្រចបញ្ញត្តផិ្រចស្រចងៗ។ តំណ្រចងរបស់លោកស្រច ី
បានពង្រចីកដើម្រចបីគ្រចបដណ្តប់ប្រចតិបត្តិការតាមតំបន់របស់សុីអាយអិមប៊ គ្រចុប ដោយលោកស្រចីដើរ 
តួនាទីាអ្នកទំនាក់ទំនង រវាងក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ទាំងនៅក្នុងប្រចទ្រចស 
មា៉្រចឡ្រចសុី និងនៅក្នុងប្រចតិបត្តិការថា្ន្រចក់តំបន់របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ដើម្រចបីានាថាក្រចបខណ្ឌ 
អភិបាលកិច្ចធនាគារ ត្រចូវបានរៀបចំក្នុងលក្ខណៈមួយ ដ្រចលគាំទ្រចដល់ទស្រចសនវិស័យរបស ់
 សីុអាយអិមប៊ី គ្រចុប។ លើសពីអភិបាលកិច្ចប្រចបបុរាណ លោកស្រចីក៏ដើរតួនាទាី ប្រចភពធនាន  
និងាបុគ្គលជំនិតមួយរូបឲ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងគណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់ផងដ្រចរ។

លោកស្រចីមានចំណ្រចះដឹងផ្ន្រចកវិស័យធនាគារយា៉្រចងទូលំទូលាយ ាមួយបទពិសោធន៍ក្នុង 
ការងរល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនាងពីរទសវត្រចសរ៍។ មុនចូលបម្រចើការងរនៅក្នុង សីុអាយអិមប៊ី គ្រចុប  
លោកស្រចីបម្រចើការងរឲ្រចយក្រចុមហ៊ុន ភើម៉ូដាឡាន ណ្រចសិនណល ប៊ីហាដ (Permodalan  
National Berhad) ក្នុងតំណ្រចងាល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនរួមន្រចក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ព័ន្ធមួយចំនួនន្រច 
ក្រចមុហុ៊នន្រចះ។ លោកស្រចបីានាប់ផ្តើមអាជីពការងរដំបូង នៅក្រចមុហុ៊ន ថាម អ្រចនជីនៀរីង គ្រចបុ  
(Time Engineering Group)។

Datin Rossaya គឺាសមាជិកមួយរូបន្រចវ្រចទិកាប្រចឹក្រចសា អំពីនីតិវិធីក្រចុមហ៊ុន (Corporate  
Practice Consulative Forum) របស់គណៈកមា្ម្រចការក្រចុមហ៊ុនន្រចមា៉្រចឡ្រចសុី (Companies  
Commission of Malaysia) ហើយកា៏អភិបាលមួយរូបន្រចក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ព័ន្ធមួយចំនួន នៅ 
ក្នុង សីុអាយអិមប៊ី គ្រចុប។ លោកស្រចីគឺាជើងឯកនិរន្តភាព សុីអាយអិមប៊ី (CIMB Sustainability  
Champion)។ លោកស្រចបីានផ្តចួផ្តើមគម្រច្រចងមួយចំនួន ដើម្រចបីជំរុញនិរន្តរភាពនៅក្នងុកន្ល្រចងធ្វើការ 
ឲ្រចយ #teamcimb។ លោកស្រចីចូលរួមយ៉ា្រចងសកម្ម ក្នុងការជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រចី ក្នុងកិច្ចប្រចជុ ំ
របស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ហើយលោកស្រចីបានចូលរួមសកម្មភាព ក្នុងកិច្ចផ្តួចផ្តើមតាមលក្ខណៈ 
បណ្ត្រចញផ្រចស្រចងៗ ដើម្រចបីលើកកម្ពស់បញ្ហ្រចន្រចះផងដ្រចរ។ 

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោកស្រចី លី សោភា មានតួនាទីាល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនរួមរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 

ភីអិលសុី ាប់តាំងពីថ្ង្រចាប់ផ្តើមប្រចតិបតិ្តការដំបូងរបស់ធនាគារ នៅខ្រចវិច្ឆិកា ឆ្ន្រចំ២០១០ 
មកម៉្ល្រចះ។ លោកស្រចី គាឺល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនរួមមួយរូបន្រចក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងគណៈកមា្ម្រច 
ធិការសវនកម្មរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី។ លោកស្រចីក៏ាល្រចខាធិការន្រចគណៈ 
កមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង និងាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍ក្នុងគណៈកមា្ម្រចធិការផ្រចស្រចងៗទៀត របស់ធនាគារ 
ដ្រចលក្នុងនោះរួមមានគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ និងគណៈកមា្ម្រចធិការឥណទានកម្ពុា។

មុនព្រចលចូលបម្រចីការងរក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ លោកស្រចី ា្ល្រចប់បម្រចើការងរ 
ាជំនួយការ នាយកប្រចតិបតិ្តាន់ខ្ពស់នីតិកម្ម និងនាយកផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងកិច្ចការក្រចុមហ៊ុននៅ 
ក្នុងធនាគារធំមួយ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។ ក្នុងព្រចលត្រចមួយ ក្រច្រចពីការបន្តការសិក្រចសា លោកស្រចីបាន
បម្រចើការងរផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនអស់រយៈព្រចល ០៦ ឆ្ន្រចំ នៅនាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម 
និងកិច្ចការក្រចុមហ៊ុននៅកន្ល្រចង ដ្រចលា្ល្រចប់បម្រចើការងរពីមុន។ 

 
លោកស្រចី លី សោភា បានទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកនីតិសស្ត្រច ពីសកលវិទ្រចយាល័យភូមិន្ទ 

នីតិសស្ត្រច និងវិទ្រចយាសស្ត្រចស្រចដ្ឋកិច្ច នៅឆ្ន្រចំ២០០៤ ហើយក្នុងឆ្ន្រចំដដ្រចលន្រចះ លោកស្រចី ក ៏
ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចជំនាញ គណន្រចយ្រចយ ពីមហាវិទ្រចយាល័យគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្មន្រចវិទ្រចយាស្ថ្រចន 
បច្ច្រចកវិទ្រចយា និងគ្រចប់គ្រចង (បច្ចុប្រចបន្នាសកលវិទ្រចយាល័យពុទិ្ធសស្រច្ត) ផងដ្រចរ។ នៅឆ្ន្រចំ២០០៧ 
លោកស្រចីទទួលបានសញ្ញ្រចបត្រចថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិត ជំនាញនីតិឯកជន ពីសកលវិទ្រចយាល័យភូមិន្ទ 
នីតិសស្ត្រច និងវិទ្រចយាសស្ត្រចស្រចដ្ឋកិច្ច។

លី សោភា
ល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនរួម
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គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោកស្រចី ហ្រចង ធីតា ទទួលបន្ទុកគ្រចប់គ្រចងទូទៅ និងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ លើផ្ន្រចកស្រចវា 

កម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ហើយភារកិច្ចរបស់លោកស្រចី 
រួមមានផ្ន្រចកអភិវឌ្រចឍន៍ផលិតផល ផ្ន្រចកលក់ និងច្រចកាយ និងផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងឥណទាន ទៅលើ 
អតិថិជនបុគ្គល។ លោកស្រចីាអ្នកបង្កើតយុទ្ធសស្ត្រចអាជីវកម្ម និងទទួលខុសត្រចូវ ទៅលើផ្ន្រចក 
ច្រចកាយផលិតផលតាមសខា ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុាន់ខ្ពស់ (Preferred Banking) ឥណទាន 
គ្រចហដា្ឋ្រចន ឥណទានរថយន្ត និងស្រចវាកម្មប័ណ្ណឥណទាន (Credit Cards)។

លោកស្រចី ហ្រចង ធីតា ាប់ផ្តើមអាជីពការងរាបុគ្គលិកផ្ន្រចកលក់ នៅក្នុងក្រចុមហ៊ុន 
នាំច្រចញ នាំចូល ហើយបនា្ទ្រចប់មកបានធ្វើការ នៅក្នុងក្រចមហ៊ុនផ្រចសាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរាតិមួយ  
អស់រយៈព្រចល ៤ ឆ្ន្រចំ ផ្ន្រចកទំនាក់ទំនងអតិថិជន មុននឹងលោកស្រចីច្រចញទៅបន្តការសិក្រចសា នៅ 
ប្រចទ្រចសជប៉ុន។ ក្រច្រចយព្រចលវិលមកប្រចទ្រចសកម្ពុាវិញ លោកស្រចីបានចូលបម្រចើការងរ ាអ្នក 
ផ្តល់ប្រចឹក្រចសា ដល់ធនាគារពិភពលោក ក្នុងកម្មវិធីម្រចគង្គអភិវឌ្រចឍន៍ឯកជន (Mekong Private 

Development Facility)។ 

មុនព្រចលចូលបម្រចើការងរក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ លោកស្រចី ធីតា ា្ល្រចប់បំព្រចញ 
ការងរនៅធនាគារធំមួយ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា អស់រយៈព្រចល ៨ឆ្ន្រចំ ដ្រចលក្នុងអំឡុងព្រចលនោះ 
លោកស្រចីកាន់តួនាទីគ្រចប់គ្រចងមួយចំនួន ដូចានាយកផ្ន្រចកទីផ្រចសារ នាយកផ្ន្រចកគាំទ្រចស្រចវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ហើយបនា្ទ្រចប់មកានាយកផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងបណ្ត្រចញសខា។

លោកស្រចី ហ្រចង ធីតា ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចពីសកលវិទ្រចយាល័យាតិគ្រចប់គ្រចង (NUM) 

នៅរាជានីភ្នំព្រចញ និងបរិញ្ញ្រចបត្រចាន់ខ្ពស់ផ្ន្រចកទីផ្រចសារ និងអាជីវកម្ម នៅសកលវិទ្រចយាល័យ 
អន្តរាតិន្រចប្រចទ្រចសជប៉ុន។

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
ាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងរាច្រចើនឆ្ន្រចំ នៅក្នុងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជ លើផ្ន្រចកបម្រចើ 

ស្រចវាកម្មអតិថិជន ព្រចមទាំងផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ លោក ហុង ជៀប មានចំណ្រចះដឹង លើ 
វិស័យធនាគារ និងអតិថិជន ក្នុងការផ្តល់នូវយោបល់ដល់ផ្ន្រចក ដ្រចលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងដំណើរការ 
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ព្រចមទាំងការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ។ លោក ហុង ជៀប ក៏ា្ល្រចប់បានបម្រចើ 
ការងរានាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ របស់ធនាគារបរទ្រចសមួយ នៅក្នុងប្រចទ្រចសឡាវផងដ្រចរ។ 
មុនព្រចលកា្ល្រចយា នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម គិតាប់ពីថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨  
លោក ហុង ជៀប ា្ល្រចប់កាន់តំណ្រចងា នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី  
ភីអិលសុី ដ្រចលលោកត្រចូវទទួលបន្ទុក ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យទូទៅ និងាប្រចានគណៈកម្មការ 
ឥណទាន នៅក្នុងធនាគារ ដោយធ្វើការយ៉ា្រចងជិតស្និទ្ធ ាមួយអង្គភាព ដ្រចលពាក់ព័ន្ធ ដើម្រចបីានា
ការអនុវត្តដ៏ខា្ជ្រចប់ខ្ជួននូវវប្រចបធម៌គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ នៅក្នុងធនាគារទាំងមូល។

ក្នុងមុខតំណ្រចងា នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម លោក ហុង ជៀប ទទួលបន្ទុក 
ផ្ន្រចកថ្រចរក្រចសា និងបង្កើនគុណភាព ផ្ន្រចកឥណទាន ប្រចមូលប្រច្រចក់បញ្ញើ ដើម្រចបីសម្រច្រចចបានគោលដៅ 

មូលធនរបស់ធនាគារ ពង្រចីកប្រចសិទ្ធភាពក្រចុមការងរ និងស្ម្រចរតីក្រចុម រួមទាំងបង្កើនចំណូល 
មិនម្រចនការប្រច្រចក់របស់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម។ ក្រច្រចពីន្រចះ លោក ហុង ជៀប  
បានពង្រចឹងសហប្រចតិបត្តិការ រវាងក្រចុមការងរស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម និងក្រចុមការងរ 
ដទ្រចទៀត នៅក្នុងធនាគារ ដើម្រចបីពង្រចីកការលក់ តាមរយៈការណ្រចនាំបន្ត និងការទាក់ទង 
អតិថិជនឲ្រចយប្រចើផលិតផល និងស្រចវាកម្មផ្រចស្រចងៗទៀត ក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវបទពិសោធន ៍
បម្រចើស្រចវាកម្មអតិថិជន ឲ្រចយកាន់ត្រចល្អប្រចសើរ។

លោក ហុង ជៀប ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រច និងបរិញ្ញ្រចបត្រចាន់ខ្ពស់ ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងអាជីវកម្ម 
ហើយបានបញ្ចប់កម្មវិធីភាពាអ្នកដឹកនាំ CIMB-INSEAD ផងដ្រចរ។

ហ្ង ធីតា 
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ហុង ជៀប
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោក ហ្រចង តូរ៉ង់ ាហ្រចរញ្ញិកន្រចធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី។ ភារកិច្ចចម្រចបង 

របស់លោក រួមមានការប្រចមូលាត់ច្រចងមូលនិធិ ការគ្រចប់គ្រចងតារាងតុល្រចយការ ការលក់រូបិយប័ណ្ណ 
បរទ្រចស ការលក់ផលិតផលវិនិយោគ ឬផលិតផលផ្រចស្រចងៗ ដ្រចលផ្រចសារភា្ជ្រចប់នឹងទីផ្រចសារ ព្រចមទាំង 
ផ្ន្រចកទំនាក់ទំនងទូទៅ និងកម្រចិតហានិភ័យរបស់ស្ថ្រចប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងការបំព្រចញមុខតំណ្រចង 
លោកត្រចងមានទំនាក់ទំនងការងរាប្រចាំ ាមួយអតិថិជន ទាំងផ្ន្រចកបុគ្គល និងក្រចុមហ៊ុន។  
លោកបានអភិវឌ្រចឍជំនាញរបស់ខ្លួន លើផ្ន្រចកផលិតផលទីផ្រចសារ ដូចាការទិញ-លក់រូបិយប័ណ្ណ 
បរទ្រចស និស្រចសន្ទវត្ថុ ទីផ្រចសាររូបិយវត្ថុ និងអន្តរធនាគារ ព្រចមទាំងសហការាមួយអង្គភាព 
អាជីវកម្មនីមួយៗ ទាំងខាងក្នុង និងក្រច្រចតំបន់ ដើមី្រចបទ្រចទ្រចង់ឱកាសលក់ផ្រចស្រចងៗទៀត ដ្រចលបង្កើន 
ប្រច្រចក់ចំណ្រចញដល់ធនាគារនូវកម្រចិតខ្ពស់បំផុត។ លោកបានចូលបម្រចើការងរនៅក្នុងធនាគារ 
សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ក្នុងខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១០ ក្នុងមុខងរាអ្នកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងា 
ល្រចខាធិការរបស់គណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ រហូតដល់ពាក់កណ្ត្រចលឆ្ន្រចំ ២០១៣ មុនព្រចល 
លោកបានផ្ល្រចស់ប្តូរទៅកាន់មុខតំណ្រចងានាយករតនាគារ។

មុនព្រចលចូលបម្រចើការងរនៅក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី លោក ហ្រចង តូរ៉ង់  
ា្ល្រចប់ាប្រចានផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យរតនាគារ និងទីផ្រចសារ និងមានបទពិសោធន៍៦ឆ្ន្រចំ លើផ្ន្រចក 
គ្រចប់គ្រចងសច់ប្រច្រចក់ ក្នុងនាយកដា្ឋ្រចនរតនាគារ ន្រចធនាគារធំមួយនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។

លោក ហ្រចង តូរ៉ង់ បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិត ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ ពីសកលវិទ្រចយាល័យ 
បញ្ញ្រចសស្ត្រច ន្រចកម្ពុា ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១១ និងបានបពា្ចប់វគ្គសិក្រចសា Accelerated Universal  

Bankers Program ពីសកលវិទ្រចយាល័យបច្ច្រចកវិទ្រចយា ណនយា៉្រចង (Nayang Technological  

University) ក្នុងប្រចទ្រចសសិង្ហបុរី នាឆ្ន្រចំ២០១៤។ បច្ចុប្រចបន្ន លោកកំពុងបន្តការសិក្រចសាផ្ន្រចក 
សញ្ញ្រចបត្រចគណន្រចយ្រចយ ជំនាញថា្ន្រចក់គណន្រចយ្រចយករាន់ខ្ពស់ (ACCA: Association of  

Chartered Certified Accountants) នៅមជ្រចឈមណ្ឌល ដ្រចលទទួលបានអាា្ញ្រចប័ណ្ណពីចក្រចភព 
អង់គ្ល្រចសនៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោកស្រចី គី សណ បានបម្រចើការងរ ក្នុងវិស័យធនាគារ ាង ១៧ ឆ្ន្រចំ និងបានគ្រចប 

ដណ្តប់មុខងរាច្រចើនក្នងុវិស័យន្រចះ។ លោកស្រចបីានាប់ផ្តើមអាជីព ាមួយនឹងធនាគារអន្តរាតិ 
ាច្រចើន និងកាន់មុខតំណ្រចងផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច គិតាប់ពីផ្ន្រចកស្រចវាកម្មជួរមុខ ដល់ផ្ន្រចកការិយាល័យ 
គាំទ្រចកណ្ត្រចល និងពីផ្ន្រចកឥណទាន និងផ្ន្រចកហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្ម ដល់គណៈគ្រចប់គ្រចង 
ាន់ខ្ពស់។ លោកស្រចីបានចូលបម្រចើការងរនៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១០ 
ាប្រចានសខា ដ្រចលាសខាដំបូងគ្រចបង្អស់របសធ់នាគារ។ លោកស្រចីទទួលបន្ទុកលើស្រចវា 
កម្មធនាគារាន់ខ្ពស់ Preferred Banking និងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម មុនព្រចលត្រចូវ 
បានត្រចងត្រចា នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុជីវកម្ម និងប្រចតិបតិ្តការធនាគារ។ នៅក្នងុមុខតំណ្រចង 
ន្រចះ លោកស្រចីទទួលខុសត្រចូវ លើការគ្រចប់គ្រចងទំនាក់ទំនងស្រចវាកម្មធនាគារ ាមួយអតិថិជន 
ក្រចមុហុ៊នធំៗ និងសមទ្ធផិលរបស់ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុជីវកម្មទំាងមូល ក្នងុធនាគារ សីុអាយអិមបី៊  
នៅប្រចទ្រចសកម្ពុា។ លើសពីស្រចវាកម្មផ្តល់ឥណទានសជីវកម្ម ប្រចបប្រចព្រចណី លោកស្រចីមាន 
តួនាទី ក្នុងការផ្តល់ដណំះស្រច្រចយ និងគុណតម្ល្រចបន្ថ្រចម ស្រចបនឹងតម្រចូវការស្រចវាកម្មប្រចតិបត្តិការ
ធនាគារ រួមមានការគ្រចប់គ្រចងសច់ប្រច្រចក់ ហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្ម និងស្រចវាធនាគារតាមប្រចព័ន្ធ

អុីនធើណ្រចត។

ក្នងុអំឡុងព្រចលន្រចការបំព្រចញការងររបស់ខ្លនួ លោកស្រច ីទទួលបានរង្វ្រចន់មួយចំនួន រួមមាន៖
១. ពានរង្វ្រចន់សខាឆ្នើមប្រចាំឆ្នំា ២០១១ ពីធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា
២. ពានរង្វ្រចន់បុគ្គលិគ្គឆ្នើមប្រចាំឆ្នំា ២០១១ ពីធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា 
៣. ពានរង្វ្រចន់អឹមមើរ៉ល ឆ្នំា ២០១៣ (Emerald Award 2013) សម្រច្រចប់អ្នកគ្រចប់គ្រចងថា្ន្រចក់

កណ្តល ពី សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ាដើម។

លោកស្រចី គី សណ បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់បរិញ្ញបត្រច ផ្ន្រចកគណន្រចយ្រចយ ពីវិទ្រចយាស្ថន 
ាតិគ្រចប់គ្រចង និងចូលរួមវគ្គសិក្រចសា Accelerated Universal Bankers Program នៅសកល 
វិទ្រចយាល័យបច្ច្រចកវិទ្រចយា ណនយា៉្រចង (Nayang Technological University) ក្នុងប្រចទ្រចសសិង្ហបុរី។

ហ្ង តូរ៉ង់
នាយករតនាគារ និងទីផ្រចសារ

គី សាណ
នាយកស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថសុជីវកម្ម និងប្រចតិបត្តកិារធនាគារ
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គណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
ក្នងុនាមាស្ថ្រចបនិកដំបូងគ្រចមួយរូប និងាអ្នកាប់ផ្តើមរៀបចំាត់ច្រចង ក្នងុការបង្កើតធនាគារ  

សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី លោកស្រចី អ៊ុំ ចិនា្ត្រចភក្តី ត្រចូវបានត្រចងតាំងាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការ 
គ្រចប់គ្រចងដឹកនំាផ្ត្រចតលើយុទ្ធសស្រច្តអភិវឌ្រចឍន៍ធនានមនុស្រចស ដ្រចលរួមមានការជ្រចើសរីសបុគ្គលិក 
សកា្ត្រចនុពល / ការគ្រចប់គ្រចងការអនុវត្តការងរ និងប្រច្រចក់រង្វ្រចន់លើកទឹកចិត្ត / ការចូលរួមសកម្មភាព 
សង្គមនានា ក្នុងន័យផ្រចសារភា្ជ្រចប់ការប្រច្រចស្រច័យទាក់ទងរវាងនិយោជិត និងនិយោជក / វប្រចបធម៌ន្រច 
ការកសង កិត្តិនាមស្ថ្រចប័ន ការបណ្តុះបណ្ក្រចលនិងការអភិវឌ្រចឍ។

រហូតមកដល់បច្ចបុ្រចបន្ន លោកស្រចនីៅត្រចបន្តតួនាទីក្នងុការកសង ពង្រចងឹ និងបង្កើនសមត្ថភាព 
និយោជិត ក៏ដូចាធនានមនុស្រចស តាមរយៈការផ្តល់នូវជំនាញល្អៗ និងចំណ្រចះដឹងថ្មីៗ កម្មវិធ ី
បណ្តុះបណ្ត្រចលអភិវឌ្រចឍន៍នានា កម្មវិធីសិក្រចសាដ៏ទូលំទូលាយ ទាំងនៅក្នុងស្រចុក និងនៅថា្ន្រចក់តំបន់  
ព្រចមទំាងបង្កើតឲ្រចយមានការប្រចកួតប្រចជ្រចងសមត្ថភាព ដើម្រចបីបង្កើនផលិតភាពរបស់ធនាគារទំាងមូល  
ហ្រចតុន្រចះហើយ បានាលោកស្រចីត្រចងត្រចាត់ទុកការទាញយក និងការរក្រចសាទុកនូវនិយោជិត 
សកា្ត្រចនុពល ដ្រចលមានទ្រចពកោសល្រចយ ាអាទិភាពចម្រចបង ព្រច្រចះលក្ខខណ្ឌធនានមនុស្រចសាកតា្ត្រច
សំខាន់ក្នុងការជួយពន្លឿនភាពរីកចម្រចើន និងនិរន្តរភាពរបស់អាជីវកម្ម លក្ខខណ្ឌទាំងន្រចះសុទ្ធ  
ត្រចាយុទ្ធសស្រច្តសម្រច្រចប់រយៈព្រចលខ្លី មធ្រចយម និង ទៅថ្ង្រចអនាគតរបស់ធនាគារយើង ដើម្រចបីតាម 
ឲ្រចយទាន់ការវិវឌ្រចឍន្រចយុគសម័យកាលឌីជីថល និងបច្ច្រចកវិទ្រចយាទំនើប។

ាការពិតណស់ លោកស្រចីត្រចងត្រចបានធ្វើការសហការយា៉្រចងជិតស្និទ្ធ ាមួយថា្ន្រចក់ដឹកនាំ 
គ្រចប់លំដាប់ ដើម្រចបីានាឲ្រចយបានថា រាល់សមិទ្ធិផលទាំងឡាយដ្រចលទទួលបាន របស់ធនាគារ 
សុីអាយអិមប៊ី ស្រចបទៅតាមផ្រចនការដូចដ្រចលបានគ្រច្រចងទុក ក្នុងការដាក់ច្រចញ ក្រច្រចមការជួយ 
គាំទ្រចយា៉្រចងមុតមាំ ដោយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រចល និងអភិវឌ្រចឍន៍ថា្ន្រចក់តំបន់។

មិនត្រចឹមត្រចាអ្នកគ្រចប់គ្រចងនាយកដា្ឋ្រចនធនានមនុស្រចសប៉ុណ្ណ្រចះទ្រច លោកស្រចីក៏ត្រចូវទទួល 
បន្ទុកាអ្នកគ្រចប់គ្រចងនាយកដា្ឋ្រចនរដ្ឋបាល និងគ្រចប់គ្រចងទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិផងដ្រចរ ដោយរួមបញ្ជលូទំាង 
ការគិតពីនីតិវិធី និងយុទ្ធសស្រច្តនានា។  

យា៉្រចងណមិញ លោកស្រចីគឺាបុគ្គលដ៏សំខាន់មា្ន្រចក់ ដ្រចលទទួលបន្ទុកគ្រចប់គ្រចងគម្រច្រចងទ្រចព្រចយ 
សម្រចបតិ្តចម្រចបងៗរបស់ធនាគារ សីុអាយអិមបី៊ ដើម្រចបីានាឲ្រចយបាន នូវរាល់គម្រច្រចងទំាងនោះត្រចវូបាន 
ាត់ច្រចងដោយត្រចឹមត្រចូវ រីឯការចំណយទៀតសោត ត្រចូវត្រចប្រច្រចកដថាប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព 
និងប្រចសិទ្ធផល ។

គួររំលឹកទៅដល់ជីវប្រចវត្តរិបស់លោកស្រចវិីញ មុនព្រចលាប់ផ្តើមចូលបម្រចើការងរ ក្នងុធនាគារ  
សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី លោកស្រចី អ៊ុំ ចិនា្ត្រចភក្តី មានបទពិសោធន៍ាង១៣ឆ្ន្រចំ ក្នុងតំណ្រចងា 
អ្នកគ្រចប់គ្រចង ផ្ន្រចកធនានមនុស្រចស ាមួយបណ្ត្រចស្ថ្រចប័នាច្រចើនរួចមកហើយ។ លោកស្រចីបាន 
បញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រច ផ្ន្រចករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម ពីវិទ្រចយាស្ថ្រចនាតិគ្រចប់គ្រចង។

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោក ហ្រចង វុទ្ធី គឺាបុគ្គលមួយរូប ក្នុងគណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចង របស់ធនាគារ  

សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ដ្រចលបានចូលរួមដំបូង នៅព្រចលធនាគារបានបង្កើត ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១០។ 
ភារកិច្ចចម្រចបងរបស់លោក គឺរួមមានការគ្រចប់គ្រចងមុខងរហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំផ្រចនការ ដឹកនាំ និង 
គ្រចប់គ្រចងបុគ្គលិក ក្នុងការអភិវឌ្រចឍ អនុវត្ត និងរៀបចំគោលការណ៍ និងនីតិវិធី សម្រច្រចប់ការគ្រចប់គ្រចង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ថវិកា គណន្រចយ្រចយ ពន្ធដារ និងរបាយការណ៍បទប្រចបញ្ញត្តិ ព្រចមទាំងយុទ្ធសស្ត្រច 
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារទាំងមូល។ 

លោក វុទ្ធ ីត្រចតួពិនិត្រចយផងដ្រចរ លើប្រចព័ន្ធ និងរបាយការណ៍គណន្រចយ្រចយ ការគ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថុ 
ការរៀបចំផ្រចនការអាជីវកម្ម និងដើរតួនាទាីអ្នកសម្រចបសម្រចួល ាមួយក្រចុមហ៊ុនម្រច នៅប្រចទ្រចស 
មា៉្រចឡ្រចសុីផងដ្រចរ។ មុនព្រចលចូលបម្រចើការងរនៅធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ លោកមាន 
បទពិសោធន៍ ៨ឆ្ន្រចំ ក្នុងការងរគ្រចប់គ្រចងហិរញ្ញវត្ថុ និងកាន់តួនាទីា នាយករងហិរញ្ញវត្ថុ នៅ 
ធនាគារធំមួយក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។

លោក វុទ្ធី បានទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រចាន់ខ្ពស់ ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ព ី
សកលវិទ្រចយាល័យបញ្ញ្រចសស្រច្តកម្ពុា ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់គណន្រចយ្រចយករាន់ខ្ពស់  
(ACCA: Association of Chartered Certified Accountants) ពីសលាពាណិជ្ជកម្ម 
CamEd ដ្រចលាស្ថ្រចប័នទទួលបានសិទ្ធិាផ្លូវការ ពីចក្រចភពអង់គ្ល្រចស ក្នុងការបណ្តុះបណ្ត្រចល 
ACCA នៅប្រចទ្រចសកម្ពាុ។

ហ្ង វុទ្ធី
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ុំ ចិនា្ត្ភក្តី 
នាយិកាធនានសជីវកម្ម 
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោក អ៊ុក ថានិន បានចូលបម្រចើការងរ នៅក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី 

ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១៧ ដ្រចលមានតួនាទីត្រចួតពិនិត្រចយ លើនាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងផលិតផល។ ទំនួល 
ខុសត្រចូវការងររបស់លោក គឺរួមមានការរៀបចំ ការសម្រចបសម្រចួល និងការអនុវត្តគម្រច្រចង 
គោលការណ៍ និងស្រចចក្តីណ្រចនាំ ដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលថ្មីៗ និងមានស្រច្រចប់ ដើម្រចបីស្រចប 
តាមតម្រចូវការទីផ្រចសារ។ ក្នុងឆ្ន្រចំកន្លងមកន្រចះ លោកបានាត់ច្រចងនាយកដា្ឋ្រចនគ្រចប់គ្រចងផលិតផល  
និងបាននំាយកផលិតផលថ្មីៗ  ដោយជោគជ័យ ដូចាឥណទានគ្រចហដា្ឋ្រចន ាមួយនឹងការានា 
រា៉្រចប់រងអាយុជីវិត ឥណទានបុគ្គល ផលិតផលប្រច្រចក់បញ្ញើ និងឥណទានាប្រច្រចក់រៀល ដ្រចលនាំ 
ឲ្រចយធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី កាន់ត្រចមានភាពប្រចកួតប្រចជ្រចងមួយកម្រចិតទៀត នៅលើទីផ្រចសារ។ 
មិនត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ លោកក៏ដឹកនាំសម្រចបសម្រចួល លើគម្រច្រចងទូទាំងធនាគារាច្រចើនផងដ្រចរ រួមមាន 
គម្រច្រចង FAST ធនាគារឌីជីថល ស្រចវាធនាគារដោយខ្លួនឯង និងគម្រច្រចងមួយចំនួនទៀត 
ាមួយនឹងដ្រចគូខាងក្រច្រចរបស់ធនាគារ។

មុនព្រចលចូលបម្រចើការងរ ក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី លោកមានបទពិសោធន៍ ៩ឆ្ន្រចំ  

នៅក្នុងវិស័យឧស្រចសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងផ្ន្រចកផ្រចស្រចងៗគា្ន្រច ដូចាស្រចវាកម្មានារា៉្រចប់រងទូទៅ ការ 
គ្រចប់គ្រចងឥណទាន និងស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម។

លោក អ៊ុក ថានិន ា្ល្រចប់ទទួលអាហារូបករណ៍ ពីរដា្ឋ្រចភិបាលសិង្ហបុរី ដោយបានបញ្ចប់ 
ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រច ពីសកលវិទ្រចយាល័យាតិ សិង្ហបុរី ក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៦។ ាមួយគា្ន្រចន្រចះ  
លោកក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ផងដ្រចរ ដោយបានបញ្ចប់ថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិត 
ពីសកលវិទ្រចយាល័យ Vanderbilt នៅសហរដ្ឋអាម្រចរិក ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១២ ហើយព្រចមទាំងបាន 
កា្ល្រចយាសមាជិក Beta Gamma Sigma ដ្រចលាស្ថ្រចប័នអន្តរាតិ សម្រច្រចប់ថា្ន្រចក់ឧត្តមសិក្រចសា 
ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម។

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោក ហ្រចង វិបុត្រច បានចូលបម្រចើការងរ នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ាប់តាំង 

ពីថ្ង្រចទី០១ ខ្រចសីហា ២០១៨។  ក្នុងនាមា នាយកបច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ លោកទទួល 
បន្ទុកលើការដឹកនាំផ្ន្រចកព័ត៌មានវិទ្រចយា សន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្រចយា អភិបាលកិច្ចព័ត៌មានវិទ្រចយា និង 
ប្រចតិបត្តកិារ គ្រចប់គ្រចងគម្រច្រចងព័ត៌មានវិទ្រចយាឌីជីថល និងប្រចតិបត្តកិារស្នលូរបស់ធនាគារទំាងមូល។   
មិនត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ លោកមានទំនួលខុសត្រចូវ ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសស្រច្ត ពិនិត្រចយមើលការអនុវត្ត 
ផ្រចនការ ការក្រចលម្អដំណើរការអាជីវកម្ម និងអភិបាលកិច្ចប្រចតិបត្តិការ ស្រចបតាមកំណើន 
អាជីវកម្ម ព្រចមទាំងមុខងរការានាលើការអនុលោមតាម ដើម្រចបីានាបាននូវគុណភាពកិច្ចការ
ប្រចាំថ្ង្រចល្អប្រចសើរ ដោយផ្អ្រចកទៅលើគោលការណ៍ នីតិវិធី និងការអនុលោមតាមច្រចបាប់។ 

លោកវិបុត្រច មានបទពិសោធន៍ការងរាង ១៦ឆ្ន្រចំ នៅវិស័យធនាគារ ហើយលោកបាន 
ាប់ផ្តើមអាជីពការងរា វិស្វករសរស្រចរកម្មវិធីកុំព្រចយូទ័រ និងផ្តើមបង្កើតប្រចព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារ 
ក្នុងឆ្ន្រចំ២០០៣។ មុនព្រចលចូលបម្រចើការ នៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី លោកា្ល្រចប់បំព្រចញការងរ 
ា នាយកស្រចវាកម្មបច្ច្រចកវិទ្រចយាព័ត៌មាន ាមួយនឹងធនាគារក្នុងស្រចុកដ៏ធំមួយ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។

លោក ហ្រចង វិបុត្រច ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រច ផ្ន្រចកវិទ្រចយាសស្រច្តកុំព្រចយូទ័រ ពីសកលវិទ្រចយាល័យ 
ភូមិន្ទភ្នំព្រចញ។

ហ្ង វិបុត្ 
នាយកបច្ច្រចកវិទ្រចយា និងប្រចតិបត្តិការ

អ៊ុក ថានិន
នាយកគ្រចប់គ្រចងផលិតផល
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោកស្រចី លី សោភា មានតួនាទីានាយកនីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនន្រចធនាគារ 

សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ាប់តាំងពីថ្ង្រចាប់ផ្តើមប្រចតិបតិ្តការដំបូងរបស់ធនាគារ នៅខ្រចវិច្ឆិកា 
ឆ្ន្រចំ២០១០ មកម៉្ល្រចះ។ លោកស្រចីទទួលបន្ទុកលើ និងាត់ច្រចងតួនាទីល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន និង 
នីតិកម្ម។ លោកស្រចី គឺាល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន មួយរូបន្រចក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងគណៈកមា្ម្រចធិការ 
សវនកម្មរបស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ។ លោកស្រចីក៏ាល្រចខាធិការន្រចគណៈកមា្ម្រចធិការ 
គ្រចប់គ្រចង និងាអ្នកចូលរួមអចិន្ត្រច្រចយ៍ក្នុងគណៈកមា្ម្រចធិការផ្រចស្រចងៗទៀតរបស់ធនាគារ ដ្រចលក្នុង
នោះរួមមានគណៈកមា្ម្រចធិការហានិភ័យ។

មុនព្រចលចូលបម្រចីការងរក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ លោកស្រចី ា្ល្រចប់បម្រចើការងរ 
ាជំនួយការ នាយកប្រចតិបតិ្តាន់ខ្ពស់នីតិកម្ម និងនាយកផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងកិច្ចការក្រចុមហ៊ុននៅ  
ក្នុងធនាគារធំមួយក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។ ក្នុងព្រចលត្រចមួយ ក្រច្រចពីការបន្តការសិក្រចសា លោកស្រចីបាន
បម្រចើការងរផ្ន្រចកនីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុនអស់រយៈព្រចល ០៦ ឆ្ន្រចំ នៅនាយកដា្ឋ្រចននីតិកម្ម 
និងកិច្ចការក្រចុមហ៊ុននៅកន្ល្រចងដ្រចលា្ល្រចប់បម្រចើការងរពីមុន។ 

 
លោកស្រចី លី សោភា បានទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកនីតិសស្ត្រច ពីសកលវិទ្រចយាល័យភូមិន្ទ 

នីតិសស្ត្រច និងវិទ្រចយាសស្ត្រចស្រចដ្ឋកិច្ច នៅឆ្ន្រចំ២០០៤ ហើយក្នុងឆ្ន្រចំដដ្រចលន្រចះ លោកស្រច ី
ក៏ទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចជំនាញ គណន្រចយ្រចយ ពីមហាវិទ្រចយាល័យគ្រចប់គ្រចងពាណិជ្ជកម្មន្រចវិទ្រចយាស្ថ្រចន 
បច្ច្រចកវិទ្រចយា និងគ្រចប់គ្រចង (បច្ចុប្រចបន្នាសកលវិទ្រចយាល័យពុទិ្ធសស្រច្ត) ផងដ្រចរ។ នៅឆ្ន្រចំ២០០៧ 
លោកស្រចីទទួលបានសញ្ញ្រចបត្រចថា្ន្រចក់អនុបណ្ឌិតជំនាញនីតិឯកជន ពីសកលវិទ្រចយាល័យភូមិន្ទ 
នីតិសស្ត្រច និងវិទ្រចយាសស្ត្រចស្រចដ្ឋកិច្ច។

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោក គៀន វឌ្រចឍនា គាឺនាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ របស់ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី  

ដ្រចលមានតួនាទីត្រចតួពិនិត្រចយ លើការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងធ្វើការយ៉ា្រចងជិតស្នទិ្ធ ាមួយនឹងផ្ន្រចក 
អាជីវកម្មផ្រចស្រចងទៀត ព្រចមទាំងក្រចុមការងរហានិភ័យ របស់ សុីអាយអិមប៊ី គ្រចុប ដើម្រចបីបញ្ចូល 
និងបញ្ជ្រច្រចបវប្រចបធម៌ គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ នៅក្នុងធនាគារ។

លោក គៀន វឌ្រចឍនា គឺាអ្នកចូលរួមដំបូងមួយរូប ក្នុងការបង្កើតក្រចុមការងរគ្រចប់គ្រចង 
ឥណទាន នៅក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១០ ដ្រចលត្រចួតពិនិត្រចយមើល 
ឥណទាន គ្រចប់ផ្ន្រចកអាជីវកម្ម (ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល ស្រចវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម និងស្រចវា 
កម្មហិរញ្ញវត្ថុសជីវកម្ម)។ លោកមានចំណ្រចះដឹង និងបទពិសោធន៍ច្រចើន លើផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចង 
ឥណទាន។ លោកបានពង្រចឹងជំនាញរបស់ខ្លួនបន្ថ្រចម ាមួយនឹងការយល់ដឹងអំពីអតិថិជន និង 
វិស័យធនាគារ តាមរយៈការធ្វើការាមួយ ាមួយក្រចុមការងរគ្រចប់គ្រចងឥណទាន ក្នុងប្រចទ្រចស 
មា៉្រចឡ្រចសុី និងសិង្ហបុរី ដ្រចលទទួលបន្ទុកត្រចួតពិនិត្រចយសំណើសុំឥណទានទាំងអស់ ពីប្រចទ្រចសកម្ពុា 
ថ្រច និងមា៉្រចឡ្រចសីុ។

លោក គៀន វឌ្រចឍនា ត្រចូវបានត្រចងតាំងាប្រចានគណៈកម្មការឥណទាន ដោយផ្អ្រចកលើ 
បទពិសោធន៍ច្រចើន ផ្ន្រចកគ្រចប់គ្រចងឥណទាន ក្នុងរយៈ១២ឆ្ន្រចំ ក្នុងវិស័យធនាគារ។ លោកផ្តល ់
នូវទិសដៅ និងការណ្រចនាំ ដើម្រចបីរក្រចសា និងទាក់ទាញអតិថិជនល្អៗ ព្រចមទាំងានាឲ្រចយបាននូវ 
គុណភាពឥណទាន ដ្រចលធនាគារមាន។ ក្រច្រចពីន្រចះ លោកពិនិត្រចយមើលការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ
ប្រចភ្រចទផ្រចស្រចងទៀត ដ្រចលរួមមានហានិភ័យប្រចតិបត្តកិារ ហានិភ័យទីផ្រចសារ និងហានិភ័យសច់ប្រច្រចក់ 
ងយស្រចួលាដើម។ លោកទទួលបានបរិញ្ញ្រចបត្រចផ្ន្រចកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រចមទាំងបរិញ្ញ្រចបត្រច 
ផ្ន្រចកគណិតវិទ្រចយា ហើយលោកក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រចលជំនាញវាយតម្ល្រចឥណទានរបស់  
Omega ផងដ្រចរ។

គៀន វឌ្ឍនា
នាយកគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

លី សោភា
នាយកនីតិកម្ម និងល្រចខាធិការក្រចុមហ៊ុន
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
លោកស្រចី ឈុន ពុទ្ធកុម្ភៈវត្តី បានចូលបម្រចើការងរនៅធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី  

ក្នុងមុខតំណ្រចងានាយកប្រចតិបត្តិតាម នៅខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០១៧។ លោកស្រចីទទួលបន្ទុក 
លើការងរគ្រចប់គ្រចងរួម លើមុខងរប្រចតិបត្តិតាម និងរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ន្រច 
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី។ ក្នុងមុខតំណ្រចងានាយកប្រចតិបត្តិតាម លោកស្រចីវត្តី 
ត្រចួតពិនិត្រចយ និងណ្រចនាំការងរទាំងឡាយ ដ្រចលទាក់ទងនឹងផ្ន្រចកប្រចតិបត្តិតាម នៅក្នុងធនាគារ  
និងាអ្នកទំនាក់ទំនងចម្រចបងាមួយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា និងអា្ញ្រចធរដទ្រចទៀត។

លោកស្រចី ឈុន ពុទ្ធកុម្ភៈវត្តី បានាប់ផ្តើមអាជីពការងរា សវនករ ក្នុងក្រចុមហ៊ុន 
សវនកម្មអន្តរាតិមួយ ហើយបនា្ទ្រចប់មកលោកស្រចបីានាប់យកតួនាទីការងរ ផ្ន្រចកប្រចតិបត្តតិាម  
ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកស្រចីវត្តី មានបទពិសោធន៍ការងរ៧ឆ្ន្រចំ ក្នុងវិស័យធនាគារ ាមួយ 
នឹងជំនាញផ្ន្រចកប្រចតិបត្តិតាម និងគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ។ មុនព្រចលចូលបម្រចើការងរ 
ក្នុងធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី លោកស្រចីវត្តី ា្ល្រចប់បម្រចើការងរា នាយកគ្រចប់គ្រចង 
ហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ និងគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុង នៅធនាគារធំមួយ ក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា។

លោកស្រចីវត្តី បានបញ្ចប់ការសិក្រចសាថា្ន្រចក់បរិញ្ញ្រចបត្រច ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសកល 
វិទ្រចយាល័យបញ្ញ្រចសស្រច្តកម្ពុា។ បច្ចុប្រចបន្ន លោកស្រចីកំពុងសិក្រចសាថា្ន្រចក់គណន្រចយ្រចយករាន់ខ្ពស់ 
(ACCA: Association of Chartered Certified Accountants) ពីស្ថ្រចប័នមួយនៅប្រចទ្រចស 
កម្ពុា ដ្រចលទទួលបានសិទ្ធិាផ្លូវការ ពីចក្រចភពអង់គ្ល្រចស ក្នុងការបណ្តុះបណ្ត្រចល ACCA។

 សញ្ជ្តិខ្ម្រ
ក្នុងនាមាអ្នកត្រចួសត្រច្រចយមា្ន្រចក់ ក្នុងគណៈកមា្ម្រចធិការគ្រចប់គ្រចងរបស់ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី 

ភីអិលសុី នៅព្រចលបើកដំណើរការដំបូង ក្នុងឆ្ន្រចំ២០១០ លោក ខៀវ ឡានីន ទទួលខុសត្រចូវ 
លើការអភិវឌ្រចឍ ពិនិត្រចយមើលផ្រចនការសវនកម្ម យុទ្ធសស្រច្ត ស្តង់ដារ និងគោលការណ៍ ព្រចមទាំង 
ការគ្រចប់គ្រចងទូទៅក្នុងនាយកដា្ឋ្រចនសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ។

លោក ឡានីន បានចូលបម្រចើការងរ ក្នុងផ្ន្រចកសវនកម្ម នៅតាមស្ថ្រចប័នហិរញ្ញវត្ថុ អស ់
រយៈព្រចលាង ១៦ឆ្ន្រចំ ដ្រចលលោកមានសមត្ថភាព ក្នុងការបំព្រចញតួនាទីបានយា៉្រចងល្អ និង 
ាជំនួយទៅដល់គណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្ម និងគណៈគ្រចប់គ្រចង ក្នងុការបង្កើតការគ្រចប់គ្រចងចំណយ  
ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព ការវាយតម្ល្រចហានិភ័យ ការផ្តល់អនុសសន៍ លើវិានការកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យ និងការានាដំណើរការអភិបាលកិច្ច ឲ្រចយបានល្អប្រចសើរ។

លោក ខៀវ ឡានីន បានទទួលបរិញ្ញ្រចបត្រច ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសកលវិទ្រចយាល័យ 
ាតិគ្រចប់គ្រចង និងបរិញ្ញ្រចបត្រចាន់ខ្ពស់ ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រចយ្រចយ ពីសកលវិទ្រចយាល័យ 

បៀលប្រច្រចយ។

ឈុន ពុទ្ធកុម្ភៈវត្តី
នាយកប្រចតិបត្តិតាម

ខៀវ ឡានីន
នាយកសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុង





០៦របាយការណ
 ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ

៨២ របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៨៣ របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ

៨៤ តារាងតុល្រយការ

៨៥ របាយការណ៍លទ្ធផល

៨៦ របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

៨៧ របាយការណ៍លំហូរសច់ប្រ្រក់

៨៨ កំណត់សមា្គ្រល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១១៤   ឧបសម្ព័ន្ធ៖ កំណត់សមា្គ្រល់ស្តីពីតម្រូវការតាម 
ប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រល
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

របាយការណ៍ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថា «ធនាគារ») សូមដាក់ជូនរបាយការណ៍ 
របស់ខ្លនួ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ ដ្រចលបានធ្វើសវនកម្មរួចហើយ សម្រច្រចប់ដណំច់ឆ្ន្រចំថ្ង្រចទី៣១  
ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨។

អំពីធនាគារ 

ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ បានបង្កើតឡើងនៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១០ ហើយធនាគារន្រចះគឺ 
ាក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ព័ន្ធ ដ្រចលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទាំងស្រចុង ដោយ CIMB Bank Berhad ដ្រចលាធនាគារ 
មានអាា្ញ្រចប័ណ្ណចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម នៅប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី។ ក្រចុមហ៊ុន CIMB Group Holdings Berhad ដ្រចល 
បានចុះបញ្ជាីក្រចុមហ៊ុនសជីវកម្មនៅប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី គឺាក្រចុមហ៊ុនម្រចធំបង្អស់។ 

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្រចបងៗ

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្រចបងៗរបស់ធនាគារ គឺការផ្តល់ស្រចវាកម្មផ្ន្រចកធនាគារាច្រចើនប្រចភ្រចទ និងស្រចវាកម្ម
ដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុា។

លទ្ធផលប្រចតិបត្តិការ និងភាគលាភ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ត្រចូវបានបង្ហ្រចញនៅក្នុងរបាយការណ៍ 
លទ្ធផល នៅលើទំព័រទី១០។

សម្រច្រចប់ដណំច់ឆ្ន្រចំថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ មិនមានការប្រចកាស ឬការបង់ភាគលាភទ្រច។

ដើមទុន

ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ ធនាគារបានបង្កើនដើមទុនបន្ថ្រចម ាប់ពី ៦២.៥០០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដល់ 
៧៥.០០០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក តាមការបន្ថ្រចមសច់ប្រច្រចក់ពីក្រចុមហ៊ុនម្រចចំនួន ៦.២០០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក 
និងបង្វិលពីប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសាទុកចំនួន ៦.៣០០.០០០ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។ 

ឥណទានអាក្រចក់ និងឥណទានសង្រចស័យ

មុនព្រចលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបានាត់វិានការ ដ្រចលមាន 
មូលដា្ឋ្រចនសមរម្រចយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្រចះបុរ្រចប្រចទាន និងឥណទានអាក្រចក់ច្រចញពីបញ្ជី ឬការធើ្វសំវិានធន 
បុរ្រចប្រចទាន និងឥណទានសង្រចស័យ ហើយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលជឿាក់ថារាល់បុរ្រចប្រចទាន និងឥណទានអាក្រចក ់
ទាំងអស់ ដ្រចលបានដឹងត្រចូវបានជម្រចះច្រចញពីបញ្ជី និងបានកត់ត្រច្រច សំវិានធនយា៉្រចងព្រចញល្រចញ សម្រច្រចប ់
បុរ្រចប្រចទាន និងឥណទានអាក្រចក់ និងសង្រចស័យ។

គិតត្រចឹមកាលបរិច្រច្ឆទន្រចរបាយការណ៍ន្រចះ និងផ្អ្រចកតាមកម្រចិតន្រចការយល់ដឹង ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលពុំបាន 
ដឹងពី កាលៈទ្រចសៈណមួយ ដ្រចលនាំឲ្រចយចំនួនបុរ្រចប្រចទាន និងឥណទានអាក្រចក់ ដ្រចលបានជម្រចះច្រចញពីបញ្ជី  
ឬចំនួនសំវិានធនបុរ្រចប្រចទាន និងឥណទានអាក្រចក់និងសង្រចស័យ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ 
មានតម្រច្លមិនគ្រចប់គ្រច្រចន់ាសរវន្តនោះទ្រច។

ទ្រចព្រចយសកម្មរយៈព្រចលខ្លី និងទ្រចព្រចយសកម្មរយៈព្រចលវ្រចង

មុនព្រចលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបានាត់វិានការដ្រចលមានមូលដា្ឋ្រចនសមរម្រចយ 
ដើម្រចបីបញ្ជ្រចក់ថាបណ្ត្រចទ្រចព្រចយសកម្មរយៈព្រចលខ្លី និងទ្រចព្រចយសកម្មរយៈព្រចលវ្រចង ក្រច្រចពីបំណុល ដ្រចលទំនងាមិន 
អាចទទួលបានមកវិញ នៅក្នុងប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា  ទៅតាមតម្ល្រចនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ធនាគារ ត្រចូវបាន
កាត់បន្ថយឲ្រចយស្មើនឹងតម្ល្រចដ្រចលគិតថានឹងអាចលក់បាននៅលើទីផ្រចសារាក់ស្ត្រចង។

គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទន្រចរបាយការណ៍ន្រចះ និងផ្អ្រចកលើការយល់ដឹងដ៏សុក្រចឹត ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលពុំបាន 
ដឹងពីហ្រចតុការណ៍ និងកាលៈទ្រចសៈណមួយ ដ្រចលបណ្ត្រចលឲ្រចយតម្ល្រចទ្រចព្រចយសកម្មរយៈព្រចលខ្លី និងទ្រចព្រចយសកម្ម 
រយៈព្រចលវ្រចង នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានតម្ល្រចមិនត្រចឹមត្រចូវាសរវន្តនោះឡើយ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្រចស្រចងៗ
គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទន្រចរបាយការណ៍ន្រចះ ៖

ក.  មិនមានបន្ទុកណមួយលើទ្រចព្រចយសកម្មរបស់ធនាគារ ដ្រចលបានកើតឡើង ដោយសរការដាក់បញ្ច្រច ំ
ដើម្រចបីការានាបំណុលរបស់បុគ្គលណមា្ន្រចក់ឡើយ ាប់តាំងពីដំណច់ឆ្ន្រចំមក និង

ខ. មិនមានបំណុលយថាភាពណមួយរបស់ធនាគារ ដ្រចលបានកើតឡើងាប់តាំងពីដំណច់ឆ្ន្រចំមកក្រច្រច 
ពីដំណើរការ អាជីវកម្មធនាគារធម្មតានោះទ្រច។

តាមយោបល់របស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុលផ្រចស្រចងៗរបស់ធនាគារ ដ្រចលត្រចូវ 
បានទាមទារឲ្រចយសង ឬអាចនឹងត្រចវូទាមទារឲ្រចយសងក្នងុរយៈព្រចល១២ខ្រច បនា្ទ្រចប់ពីដំណច់ឆ្ន្រច ំដ្រចលនឹង ឬអាចនឹង 
មានផលប៉ះពាល់ាសរវន្ដដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបំព្រចញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន នៅថ្ង្រចផុតកំណត ់
សងនោះទ្រច។ 

ការប្រច្រចប្រចួលកាលៈទ្រចសៈ

គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទន្រចរបាយការណ៍ន្រចះ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទ្រចសៈណមួយ ដ្រចលមិន 
បានឆ្លុះបញ្ច្រចំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រចះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ដ្រចលអាចបណ្ត្រចលឲ្រចយចំនួន 
ទឹកប្រច្រចក់ ដ្រចលបានបង្ហ្រចញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ មានកំហុសឆ្គងាសរវន្តនោះឡើយ។ 

ប្រចតិបត្តិការដ្រចលមានលក្ខណៈមិនធម្មតា

តាមយោបល់របស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំហិរញ្ញវត្ថុន្រចះ ពុំមាន 
រងនូវផលប៉ះពាល់ាសរវន្ដពីគណនី ប្រចតិបត្តិការ ឬព្រចឹត្ដិការណ៍ណមួយ ដ្រចលមានលក្ខណៈាសរវន្ត និង 
ខុសពីធម្មតានោះទ្រច។ តាមយោបល់របស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ក្នុងចនោ្ល្រចះព្រចលរវាងដំណច់ឆ្ន្រចំហិរញ្ញវត្ថុមក 
ទល់នឹងកាលបរិច្ឆ្រចទន្រចរបាយការណ៍ន្រចះ ពុំមានគណនី ប្រចតិបត្ដិការ ឬព្រចឹត្ដិការណ៍ណមួយដ្រចលមាន 
លក្ខណៈាសរវន្ត និងខុសប្រចក្រចតី ដ្រចលទំនងាមានផលប៉ះពាល់ាសរវន្តដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស ់
ធនាគារ ក្នុងឆ្ន្រចំដ្រចលរបាយការណ៍ន្រចះត្រចូវបានធ្វើឡើងនោះទ្រច។

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល

សមាជិកក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ដ្រចលនៅបម្រចើការក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ និងរហូតមកទល់នឹងកាលបិច្ឆ្រចទន្រចរបាយ 
ការណ៍ន្រចះ មានរាយនាមដូចខាងក្រច្រចម ៖

Dato’ Wira Zainal Abidin Bin Mahamad Zain ប្រចានក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល (អភិបាលឯករាជ្រចយ មិនប្រចតិបត្ត)ិ

បណ្ឌិត មុី កល្រចយាណ សមាជិក (អភិបាលឯករាជ្រចយ និងមិនប្រចតិបត្តិ)

អ្នកស្រច ីAisyah Lam Binti Abdullah សមាជិក (អភិបាលឯករាជ្រចយ និងមិនប្រចតិបត្តិ)

លោក ប៊ុន យីន សមាជិក (អភិបាលមិនឯករាជ្រចយ និងប្រចតិបត្តិ)

Dato’ Shahrul Nazri Abdul Rahim សមាជិក (អភិបាលមិនឯករាជ្រចយ និងមិនប្រចតិបត្តិ)

លោក Yong Jiunn Run សមាជិក (អភិបាលមិនឯករាជ្រចយ និងមិនប្រចតិបត្តិ)

លោក Renzo Christopher Viegas សមាជិក (អភិបាលមិនឯករាជ្រចយ និងមិនប្រចតិបត្តិ)

ការទទួលខុសត្រចូវរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលទទួលខុសត្រចូវក្នុងការបញ្ជ្រចក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រចូវបានរៀបចំឡើង និងបាន 
បង្ហ្រចញត្រចឹមត្រចូវនូវគ្រចប់ទិដ្ឋភាពាសរវន្ដទាំងអស់ ន្រចស្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ 
ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រចមទាំងលំហូរសច់ប្រច្រចក់សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំ។ ការរៀបចំរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រចះ តម្រចូវឲ្រចយក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ៖

១. ប្រចើប្រច្រចស់គោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសមស្រចបដ្រចលគាំទ្រចដោយការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉្រចន់ប្រចមាណយា៉្រចង 
សមហ្រចតុផល និងប្រចកបដោយការប្រចុងប្រចយ័ត្ន បនា្ទ្រចប់ពីនោះត្រចូវអនុវត្ដគោលការណ៍ទាំងនោះឲ្រចយបាន 
សុីសង្វ្រចក់គា្ន្រច។

២. អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្រចនាំ ដ្រចលច្រចញដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា និងស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយកម្ពុា 
ឬប្រចសិនបើមានការប្រច្រចសាកណមួយ ក្នុងការបង្ហ្រចញឲ្រចយមានភាពត្រចឹមត្រចូវ ការប្រច្រចសាកទាំងនោះ 
ត្រចូវបានលាតត្រចដាង ពន្រចយល់ និងកំណត់បរិមាណយា៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៣. រក្រចសាទុកបញ្ជគីណន្រចយ្រចយឲ្រចយបានគ្រចប់គ្រច្រចន់ និងប្រចព័ន្ធត្រចតួពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នងុ ប្រចកបដោយប្រចសិទ្ធភាព។

៤. រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្អ្រចកលើមូលដា្ឋននិរន្ដរភាពន្រចអាជីវកម្ម លើកល្រចងត្រចមានករណ ី
មិនសមរម្រចយក្នុងការសន្មតថា ធនាគារអាចនឹងបន្ដប្រចតិបត្ដិការអាជីវកម្មនៅព្រចលអនាគតដ៏ខ្លី និង

៥. ត្រចតួពិនិត្រចយ និងដឹកនំាធនាគារ ដោយចូលរួមលើរាល់ការសម្រច្រចចចិត្តសំខាន់ៗទំាងអស់ ដ្រចលជះឥទ្ធពិល 
ដល់ប្រចតិបត្ដិការ និងដំណើរការរបស់ធនាគារ ហើយត្រចូវប្រច្រចកដថាកិច្ចការទាំងន្រចះត្រចូវបានឆ្លុះបញ្ច្រចំង 
យា៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលអះអាងថា ធនាគារបានអនុវត្ដតាមតម្រចូវការខាងលើ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ 

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យើងខ្ញុាំក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល បានអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ រួមមានកំណត់សមា្គ្រចល់ ដ្រចលភា្ជ្រចប់មក 
ាមួយនឹងបានបង្ហ្រចញយា៉្រចងត្រចឹមត្រចូវ នូវគ្រចប់ទិដ្ឋភាពាសរវន្តទាំងអស់ ន្រចស្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ  
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ព្រចមទាំង លទ្ធផលប្រចតិបត្តិការ និងលំហូរសច់ប្រច្រចក់ សម្រច្រចប់ដណំច់ឆ្ន្រចំ  
ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា និងស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយកម្ពុា។

ចុះហត្ថល្រចខាដោយអនុលោមទៅតាមស្រចចក្តីសម្រច្រចចរបស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល។

ប៊ុន យីន 

អភិបាលប្រចតិបត្តិ / ប្រចាននាយកប្រចតិបត្តិ

រាជានីភ្នំព្រចញ ព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុា

កាលបរិច្ឆ្រចទ៖ ថ្ង្រចទី២២ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៩
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
ជូនភាគទុនិកធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ

តាមមតិយោបល់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថា 

«ធនាគារ») បង្ហ្រចញត្រចឹមត្រចូវ នូវគ្រចប់ទិដ្ឋភាពាសរវន្តទាំងអស់ អំពីស្ថ្រចនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ គិត 
ត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រចមទាំងលំហូរសច់ប្រច្រចក់ សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំ ដោយ 
អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយកម្ពាុ និងគោលការណ៍ណ្រចនំារបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពាុ (ហៅកាត់ថា 

«ធនាគារកណ្ត្រចល»)។

របាយការណ៍ដ្រចលយើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ រួមមាន៖

• តារាងតុល្រចយការ គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ 

• របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំ 

• របាយការណ៍បម្រច្រចបម្រចួលមូលធនសម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំ 

• របាយការណ៍លំហូរសច់ប្រច្រចក់សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំ និង

• កំណត់សមា្គ្រចល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុរាប់ទំាងស្រចចក្តសីង្ខ្រចបគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ។

មូលដា្ឋ្រចនន្រចមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរាតិ ស្តីពីសវនកម្ម ន្រចកម្ពុា (ហៅកាត់ថា  

«ស្តង់ដារសវនកម្ម»)។ ការទទួលខុសត្រចូវរបស់យើងខ្ញុំ ដ្រចលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារទាំងនោះ ត្រចូវបាន 

ពណ៌នាបន្ថ្រចមទៀត នៅក្នងុកថាខណ្ឌ «ការទទួលខុសត្រចវូរបស់សវនករក្នងុការធ្វើសវនកម្ម លើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ» នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។ 

យើងខ្ញុំជឿាក់ថាភស្តុតាងសវនកម្ម ដ្រចលយើងខ្ញុំបានទទួលមានភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ និងសមហ្រចតុផល  
ដើម្រចបីធ្វើាមូលដា្ឋ្រចន សម្រច្រចប់ការបញ្ច្រចញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ 

ឯករាជ្រចយ

យើងខ្ញុំមានឯករាជ្រចយពីធនាគារ ដ្រចលអនុលោមទៅតាមក្រចមសីលធម៌ សម្រច្រចប់គណន្រចយ្រចយករវិា្ជ្រចជីវៈ  
ដ្រចលច្រចញផ្រចសាយដោយក្រចុមប្រចឹក្រចសាស្តង់ដារក្រចមសីលធម៌អន្តរាតិ (ហៅកាត់ថា «ក្រចមសីលធម៌អន្តរាតិ»)  
និងអនុលោម ទៅតាមក្រចមសីលធម៌របស់វិទ្រចយាស្ថ្រចនគណន្រចយ្រចយករជំនាញ និងសវនករកម្ពុា (ហៅកាត់ថា 
«ក្រចមសីលធម៌ វគសក»)។ យើងខ្ញុបំានបំព្រចញកាតព្វកិច្ចក្នងុការទទួលខុសត្រចវូ ផ្ន្រចកក្រចមសីលធម៌ផ្រចស្រចងៗទៀត  
ដ្រចលកំណត់ដោយ «ក្រចមសីលធម៌អន្តរាត»ិ និង«ក្រចមសីលធម៌ វគសក»។

ព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗ

គណៈគ្រចប់គ្រចងទទួលខុសត្រចូវ ចំពោះព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗ។ ព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗដ្រចលយើងខ្ញុំទទួលបាននា 
កាលបរិច្ឆ្រចទរបាយការណ៍ន្រចះរួមមាន របាយការណ៍របស់ប្រចឹក្រចសាភិបាល និងឧបសម្ព័ន្ធដ្រចលាតម្រចូវការ 
របស់ធនាគារកណ្ត្រចល ប៉ុន្ត្រចឧបសម្ព័ន្ធទាំងន្រចះមិនម្រចនាផ្ន្រចកន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ 
សវនកររបស់យើងខ្ញុំទ្រច។

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំបានគ្រចបដណ្តប់ទៅលើព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗនោះ
ទ្រច ហើយយើងខ្ញុំមិនធ្វើការានាអះអាងចំពោះព័ត៌មានទាំងនោះទ្រច។

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យើងខ្ញុំទទួលខុសត្រចូវក្នុងការអាន 
ព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗ ដ្រចលបានរៀបរាប់ខាងលើ ដើម្រចបីពិារណថាតើព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗទាំងនោះមានភាពផ្ទុយគា្ន្រចា 
សរវន្តពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្ទុយពីការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំ ផ្អ្រចកលើលទ្ធផលន្រចការធ្វើសវនកម្ម ឬមាន 
ការរាយការណ៍ពីកំហុសឆ្គងាសរវន្ត ដ្រចលបានកើតឡើងឬទ្រច។

ផ្អ្រចកទៅលើការងរដ្រចលយើងខ្ញុំបានបំព្រចញ ប្រចសិនបើយើងខ្ញុំសន្និដា្ឋ្រចនថាមានកំហុសឆ្គងាសរវន្ត 
ដ្រចលកើតច្រចញពីព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗទាំងន្រចះ យើងខ្ញុំត្រចូវរាយការណ៍ពីអង្គហ្រចតុន្រចកំហុសឆ្គងទាំងនោះ។ យើងខ្ញុំ
មិនមានអ្វីត្រចូវរាយការណ៍ចំពោះបញ្ហ្រចន្រចះទ្រច។

ការទទួលខុសត្រចូវរបសថ់ា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង និងអ្នកដ្រចលទទួលបន្ទុកលើអភិបាលកិច្ច 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងទទួលខុសត្រចូវ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្ហ្រចញរបាយការណ៍ទាំងនោះឲ្រចយ 
បានត្រចឹមត្រចូវដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណ្រចនាំផ្រចស្រចងៗ ច្រចញផ្រចសាយដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា 
និងស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយកម្ពុា និងទទួលខុសត្រចូវលើការត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងកំណត់ថាមាន 
ភាពាំបាច់ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្រចយចៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុសាសរវន្ត ដ្រចលបណ្ត្រចល 
មកពីការក្ល្រចងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្រចស្រចងៗ។

ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងទទួលខុសត្រចូវ ក្នុងការវាយតម្ល្រចអំពីលទ្ធភាពរបស ់
ធនាគារ ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ការលាតត្រចដាងព៌ត័មានដ្រចលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចាបញ្ហ្រចផ្រចស្រចងៗ ដ្រចល 
ទាក់ទិនទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ដោយប្រចើមូលដា្ឋ្រចនគណន្រចយ្រចយ សម្រច្រចប់និរន្តរភាពអាជីវកម្ម លើកល្រចងត្រច 
ថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងគ្រច្រចងនឹងបិទអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ឬបញ្រចឈប់ប្រចតិបតិ្តការ ដោយមិនមានជម្រចើសប្រចកបដោយ 
ភាពប្រច្រចកដប្រចាណមួយ។

អ្នកដ្រចលទទួលបន្ទុកអភិបាលកិច្ច ត្រចូវមានការទទួលខុសត្រចូវ ក្នុងការត្រចួតពិនិត្រចយដំណើរការន្រចការរាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។

ការទទួលខុសត្រចូវរបស់សវនករ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំគឺស្វ្រចងរកអំណះអំណង ដ្រចលសមហ្រចតុផល ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំង 
មូលពុំមានការរាយការណ៍ខុសាសរវន្ត ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីការក្ល្រចងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្រចស្រចងៗ និងច្រចញ 
របាយការណ៍សវនកម្ម ដ្រចលមានមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ការអះអាងដ្រចលសមហ្រចតុផលគាឺការអះអាង 
ក្នុងកម្រចិតខ្ពស់ ប៉ុន្ត្រចវាមិនម្រចនាការានាថាសវនកម្ម ដ្រចលបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ 
សវនកម្ម ត្រចងត្រចរកឃើញានិច្ចនូវការរាយការណ៍ខុសាសរវន្ត ដ្រចលបានកើតឡើងនោះទ្រច។ ការរាយការណ៍ 
ខុសអាចកើតឡើងពីការក្ល្រចងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ហើយវាត្រចូវបានាត់ទុកថាមានលក្ខណៈាសរវន្ត ប្រចសិនបើ 
ការរាយការណ៍ខុសនីមួយៗ ឬការរាយការណ៍ខុសសរុប អាចត្រចូវបានរំពឹងថាជះឥទ្ធិពលលើមូលដា្ឋ្រចនន្រច 
ការសម្រច្រចចចិត្ត ផ្ន្រចកស្រចដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្រចើប្រច្រចស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះ។

ផ្ន្រចកមួយន្រចការធ្វើសវនកម្ម ដ្រចលអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្ម តម្រចវូឲ្រចយយើងខ្ញុបំ្រចើប្រច្រចស់ការវិនិច្ឆយ័ 
និងរក្រចសាការងឿងឆ្ងល់ ប្រចកបដោយវិា្ជ្រចជីវៈ ក្នុងព្រចលបំព្រចញការងរសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ហើយយើងខ្ញុំ៖

• កំណត់ និងវាយតម្ល្រចហានិភ័យន្រចភាពខុសាសរវន្តន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រចលអាចបណ្ត្រចលមក 
ពីការក្ល្រចងបន្ល ំឬកំហុសឆ្គងផ្រចស្រចងៗ ដោយតាក់ត្រចងនីតិវិធីសវនកម្ម និងធ្វើសវនកម្ម ដើម្រចបីឆ្លើយតបទៅនឹង 
ហានិភ័យ ទំាងនោះ និងស្វ្រចងរកភស្តតុាងសវនកម្មគ្រចប់គ្រច្រចន់ និងសមស្រចប ដើម្រចបីធ្វើាមូលដា្ឋ្រចនសម្រច្រចប់ 
ការបញ្ច្រចញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុ។ំ ហានិភ័យដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីការរកមិនឃើញកំហុសាសរវន្ត 
ពីការក្ល្រចងបន្ល ំវាមានទំហំធំាងហានិភ័យ ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីកំហុសឆ្គងអច្រចតនា។ ការក្ល្រចងបន្ល ំរួមមាន 
ការសមគំនិត ការក្ល្រចងបន្លឯំកសរ ការលុបបំបាត់ដោយច្រចតនា ការបង្ហ្រចញខុស ឬការបដិស្រចធនូវប្រចព័ន្ធ 
ត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង។

• ស្វ្រចងយល់អំពីប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនកម្ម ដើម្រចបីតាក់ត្រចងនីតិវិធីសវនកម្ម 
ដ្រចលសមស្រចបទៅតាមកាលៈទ្រចសៈ ប៉ុន្ត្រចមិនបញ្ច្រចញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ ទៅលើប្រចសិទ្ធភាពន្រច 
ប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារទ្រច។

• វាយតម្ល្រចអំពីភាពសមស្រចបន្រចគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយ ដ្រចលបានប្រចើប្រច្រចស់ ភាពសមហ្រចតុផលន្រច 
ការបា៉្រចន់ស្ម្រចនគណន្រចយ្រចយ និងការលាតត្រចដាងពាក់ព័ន្ធ ដ្រចលថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចងបានធ្វើឡើង។

• សន្នដិា្ឋ្រចន លើភាពសមស្រចបន្រចការប្រចើប្រច្រចស់ មូលដា្ឋ្រចនគណន្រចយ្រចយនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ថា្ន្រចក់គ្រចប់គ្រចង 
អាស្រច័យទៅលើភស្តុតាងសវនកម្ម ដ្រចលយើងខ្ញុំទទួលបាន ថាតើវាមានភាពមិនច្រចបាស់លាស់ាសរវន្ត 
ដ្រចលបានកើតឡើងកម្រចិតណ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រចឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនានា អាចបណ្ត្រចលឲ្រចយមាន  
ការសង្រចស័យា ដុំកំភួនទៅលើលទ្ធភាពរបស់ធនាគារ ក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដ្រចរឬទ្រច។  
ប្រចសិនបើយើងខ្ញុំសន្និដា្ឋ្រចនថាមានភាពមិនច្រចបាស់លាស់ាសរវន្តបានកើតឡើង នោះយើងខ្ញុំត្រចូវធ្វើ 
ការបង្ហ្រចញនៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម ដើម្រចបីទាញចំណប់អារម្មណ៍អ្នកប្រចើប្រច្រចស់របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ចំពោះការលាតត្រចដាងព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រចសិនបើការលាតត្រចដាង 
នោះនៅមិនទាន់គ្រចប់គ្រច្រចន់ទៀត យើងខ្ញុំត្រចូវធ្វើការក្រចប្រច្រចមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ស្រចចក្តីសន្និដា្ឋន 
សរុបរបស់យើងខ្ញុ ំអាស្រចយ័ទៅលើភស្តតុាងសវនកម្ម ដ្រចលយើងខ្ញុទំទួលបាន រហូតដល់ថ្ង្រចចុះហត្ថល្រចខា 
លើរបាយការណ៍សវនកម្មន្រចះ។ ទោះាយា៉្រចងណក៏ដោយ ព្រចឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនានា ក្នុងព្រចល  
អនាគត អាចបណ្ត្រចលឲ្រចយធនាគារឈប់បន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។

• វាយតម្ល្រចការបង្ហ្រចញទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសរក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទាំងការលាតត្រចដាង 
ព័ត៌មានផ្រចស្រចងៗ និងកំណត់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបង្ហ្រចញពីប្រចតិបត្តិការ និងព្រចឹត្តិការណ៍ាក់ស្ត្រចង  
ដ្រចលអាចធ្វើឲ្រចយមានការបង្ហ្រចញត្រចឹមត្រចូវ។

យើងខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនអ្នកដ្រចលទទួលបន្ទុកអភិបាលកិច្ចនូវបញ្ហ្រចផ្រចស្រចងៗដូចា ទំហំការងរ និង 
ព្រចលវ្រចលាសវនកម្ម ព្រចមទាំងបញ្ហ្រចសវនកម្មសំខាន់ៗ រួមទាំងរាយការណ៍ពីភាពខ្វះខាតាសរវន្ត ក្នុង 
ការគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុង ដ្រចលយើងខ្ញុំបានរកឃើញក្នុងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ 

ជ. ក្រចុមហ៊ុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

___________________________ 

គុយ លីម
Partner

រាជានីភ្នំព្រចញ ព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុា
កាលបរិច្ឆ្រចទ៖ ថ្ង្រចទី២២ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៩
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តារាងតុល្យការ
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

 ២០១៨ ២០១៧

កំណត់សមា្គ្ល់ ដុលា្ល្រអាម្រិក  ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ទ្ព្យសកម្ម

សច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច ៤ ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២ ១៧.៩០៤.៤០២ ៧២.២៨០.០៧១

សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល ៥ ២១៩.៧៧១.៩១២ ៨៨៣.០៤៣.៥៤២ ១៩០.៧៧៧.១៨០ ៧៧០.១៦៧.៤៧៦

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ៦ ៨.៤៤៩.៧១៥ ៣៣.៩៥០.៩៥៥ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ៧ ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦ ២.១៤៧.៤១៨.៣៩៦ ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ ១.៦០៩.១០០.៥៥១

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ ៨ ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០ ៥៧.៦៩៥ ២៣២.៩១៥

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៩ ៤.៤៥២.៩១៣ ១៧.៨៩១.៨០៤ ៣.៦២៧.២៣៧ ១៤.៦៤៣.១៥៦

ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរិកា្ខ្រចរ ១០ ២.៧៨២.៩៥៧ ១១.១៨១.៩២១ ២.៩៦៨.៦៥១ ១១.៩៨៤.៤៤៤

ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី ១១ ៦១៦.៩៧៦ ២.៤៧៩.០១០ ៤២០.៥៩១ ១.៦៩៧.៩២៦

ពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្ម ១២ ១.៨៨០.០០០ ៧.៥៥៣.៨៤០ ១.៣៥៤.៤៩៩ ៥.៤៦៨.១១២

ទ្ព្យសកម្មសរុប ៨៥១.២១៣.៥០២ ៣.៤២០.១៧៥.៨៥០ ៦៧២.០៧៦.៤០៩ ២.៧១៣.១៧២.៤៦៣

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្រចស្រចងៗ ១៣ ២៨.៩១៣.៤៩៦ ១១៦.១៧៤.៤២៧ ១៨.៣៨៦.០៤៤ ៧៤.២២៤.៤៦០

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ១៤ ៦៨០.៨៦៥.៧៣៨ ២.៧៣៥.៧១៨.៥៣៥ ៥៤១.៧៤៨.៩៧៧ ២.១៨៧.០៤០.៦២០

អនុបំណុល ១៥ ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០

ប្រច្រចក់កម្ចី ១៦ ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩ - -

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ១៧ ៩២៧.៧១០ ៣.៧២៧.៥៣៩ ៨៥៦.១៨៧ ៣.៤៥៦.៤២៧

បំណុលពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូល ៣.១៩២.៧៦១ ១២.៨២៨.៥១៤ ១.៨២១.១៦៧ ៧.៣៥២.០៥១

សំវិានធនសម្រច្រចប់កិច្ចសន្រចយាក្រច្រច តារាងតុល្រចយការ ៨៨៩.៤៦៧ ៣.៥៧៣.៨៧៨ - -

បំណុលផ្រចស្រចងៗ ១៨ ២៥.០៩១.៩៧៤ ១០០.៨១៩.៥៥១ ២៥.៥៥៦.១៣១ ១០៣.១៧០.១០១

បំណុលសរុប ៧៥៧.០៤០.៤២៩ ៣.០៤១.៧៨៨.៤៤៣ ៥៩៥.៣៦៨.៥០៦ ២.៤០៣.៥០២.៦៥៩

មូលធនភាគទុនិក

ដើមទុន ១៩ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសាទុក ១៩.១៧៣.០៧៣ ៧៧.០៣៧.៤០៧ ១៤.២០៧.៩០៣ ៥៧.៣៥៧.៣០៤

មូលធនភាគទុនិកសរុប ៩៤.១៧៣.០៧៣ ៣៧៨.៣៨៧.៤០៧ ៧៦.៧០៧.៩០៣ ៣០៩.៦៦៩.៨០៤

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក សរុប ៨៥១.២១៣.៥០២ ៣.៤២០.១៧៥.៨៥០ ៦៧២.០៧៦.៤០៩ ២.៧១៣.១៧២.៤៦៣

កំណត់សមា្គ្រចល់ដ្រចលភា្ជ្រចប់មកាមួយ ពីទំព័រទី ៨៨ ដល់ទំព័រទី ១១៣ គឺាផ្ន្រចកន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះ។
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របាយការណ៍បម្្បម្ួលមូលធន
សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

ប្ងច្កទៅឲ្យភាគទុនិករបស់កុ្មហ៊ុនម្

ដើមទុន រក្សាទុក សរុប

ដលុា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក

សម្្ប់ដំណច់ឆ្ន្ំថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៥០.០០០.០០០ ៦.៣៧៧.៥២៣ ៥៦.៣៧៧.៥២៣

ដើមទុនបន្ថ្រចម ១២.៥០០.០០០ - ១២.៥០០.០០០

ចំណ្រចញក្នុងឆ្ន្រចំ - ៧.៨៣០.៣៨០ ៧.៨៣០.៣៨០

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៦២.៥០០.០០០ ១៤.២០៧.៩០៣ ៧៦.៧០៧.៩០៣

សមមូលនឹងពាន់រៀល ២៥២.៣១២.៥០០ ៥៧.៣៥៧.៣០៤ ៣០៩.៦៦៩.៨០៤

សម្្ប់ដំណច់ឆ្ន្ំថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៦២.៥០០.០០០ ១៤.២០៧.៩០៣ ៧៦.៧០៧.៩០៣

ដើមទុនបន្ថ្រចម ៦.២០០.០០០ - ៦.២០០.០០០

បង្វិលប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសាទុកទៅាដើមទុន ៦.៣០០.០០០ (៦.៣០០.០០០) -

ចំណ្រចញក្នុងឆ្ន្រចំ - ១១.២៦៥.១៧០ ១១.២៦៥.១៧០

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៧៥.០០០.០០០ ១៩.១៧៣.០៧៣ ៩៤.១៧៣.០៧៣

សមមូលនឹងពាន់រៀល ៣០១.៣៥០.០០០ ៧៧.០៣៧.៤០៧ ៣៧៨.៣៨៧.៤០៧
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់
សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

 ២០១៨ ២០១៧

កំណត់សមា្គ្ល់ ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់ប្្ក់ពីសកម្មភាពប្តិបត្តិការ

សច់ប្រច្រចក់សុទ្ធ(ប្រចើប្រច្រចស់ក្នុង)/បានពីប្រចតិបត្តិការ ២៧ (២៦.២៨៣.៤២៩) (១០៥.៦០៦.៨១៧) ៥៦.៤៨៤.៨៣៤ ២២៨.០២៩.២៧៤

ការប្រច្រចក់បានទទួល ៣៥.៦៣៤.៩៩១ ១៤៣.១៨១.៣៩៤ ២៦.៥៧០.៨៦៩ ១០៧.២៦៦.៥៩៨

ការប្រច្រចក់បានបង់ (១១.១០៨.៨២៧) (៤៤.៦៣៥.២៦៧) (៨.៩៧៧.៣៧៥) (៣៦.២៤១.៦៦៣)

ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូលបានបង់ (២.៣១០.៥៥២) (៩.២៨៣.៧៩៨) (២.៤៨១.៥៦៥) (១០.០១៨.០៧៨)

សច់ប្រច្រចក់សុទ្ធ(ប្រចើប្រច្រចស់ក្នុង)/បានពីសកម្មភាព ប្រចតិបត្តិការ (៤.០៦៧.៨១៧) (១៦.៣៤៤.៤៨៨) ៧១.៥៩៦.៧៦៣ ២៨៩.០៣៦.១៣១

លំហូរសាច់ប្្ក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ប្រច្រចក់តម្កល់ានាលើដើមទុនបន្ថ្រចម (១.២៥០.០០០) (៥.០២២.៥០០) (១.២៥០.០០០) (៥.០៤៦.២៥០)

សច់ប្រច្រចក់បានពីការលក់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរិកា្ខ្រចរ ៣៤.៨៣៨ ១៣៩.៩៧៩ - -

ការទិញទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរិកា្ខ្រចរ (៨០៤.៩៧៤) (៣.២៣៤.៣៨៦) (១.៦៤០.៣៥០) (៦.៦២២.០៩៣)

ការទិញទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី (៤០២.៥៩២) (១.៦១៧.៦១៥) (៣០៨.៦៦៨) (១.២៤៦.០៩៣)

សច់ប្រច្រចក់សុទ្ធបានប្រចើប្រច្រចស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ (២.៤២២.៧២៨) (៩.៧៣៤.៥២២) (៣.១៩៩.០១៨) (១២.៩១៤.៤៣៦)

លំហូរសាច់ប្្ក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សច់ប្រច្រចក់បានពីប្រច្រចក់កម្ចី ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩ - -

ដើមទុនបង់បន្ថ្រចម ៦.២០០.០០០ ២៤.៩១១.៦០០ ១២.៥០០.០០០ ៥០.៤៦២.៥០២

សច់ប្រច្រចក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្រចបទាន ១៦.៣៥៩.២៨៣ ៦៥.៧៣១.៥៩៩ ១២.៥០០.០០០ ៥០.៤៦២.៥០២

កំណើនសាច់ប្្ក់ និងសាច់ប្្ក់សមមូលសុទ្ធ ៩.៨៦៨.៧៣៨ ៣៩.៦៥២.៥៨៩ ៨០.៨៩៧.៧៤៥ ៣២៦.៥៨៤.១៩៧

សច់ប្រច្រចក់ និងសច់ប្រច្រចក់សមមូលដើមឆ្ន្រចំ ១៨៩.០៣៥.៩២៩ ៧៦៣.១៣៨.០៤៥ ១០៨.១៣៨.១៨៤ ៤៣៦.៥៥៣.៨៤៨

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (៣.៥៩១.៦៨២) - -

សាច់ប្្ក់និងសាច់ប្្ក់សមមូលចុងឆ្ន្ំ ២៨ ១៩៨.៩០៤.៦៦៧ ៧៩៩.១៩៨.៩៥២ ១៨៩.០៣៥.៩២៩ ៧៦៣.១៣៨.០៤៥

កំណត់សមា្គ្រចល់ដ្រចលភា្ជ្រចប់មកាមួយ ពីទំព័រទី ៨៨ ដល់ទំព័រទី ១១៣ គឺាផ្ន្រចកន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះ។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

កំណត់សមា្គ្ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

១. ព័ត៌មានទូទៅ

ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុា  
នៅថ្ង្រចទី២០ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១០ ក្រច្រចមអាា្ញ្រចប័ណ្ណចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មល្រចខ ០០០១០៥២៤  
ច្រចញដោយក្រចសួងពាណិជ្ជកម្ម ហើយធនាគារបានាប់ផ្តើមប្រចតិបត្តិការនៅថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចវិច្ឆិកា 
ឆ្ន្រចំ២០១០។ ធនាគារត្រចូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រចុងដោយ CIMB Bank Berhad ាធនាគារដ្រចល 
មានអាា្ញ្រចប័ណ្ណចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសុី។ ធនាគារ CIMB Group Holdings  
Berhad ដ្រចលបានចុះបញ្ជីាក្រចុមហ៊ុនសជីវកម្ម នៅប្រចទ្រចសមា៉្រចឡ្រចសីុាក្រចុមហ៊ុនម្រចធំបំផុត។ 

សកម្មភាពចម្រចបងៗរបស់ធនាគារ គឺការផ្តល់ស្រចវាកម្មផ្ន្រចកធនាគារាច្រចើនប្រចភ្រចទ និងស្រចវាកម្ម 
ដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថ ុនៅក្នងុព្រចះរាាណចក្រចកម្ពាុ។ ធនាគារបានទទួលអាា្ញ្រចប័ណ្ណ 
ផ្ន្រចកធនាគារ ច្រចញដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា (ហៅកាត់ថា «ធនាគារកណ្ត្រចល») នៅថ្ង្រចទី១១  
ខ្រចវិចិ្ឆកា ឆ្ន្រចំ២០១០។ 

ការិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារល្រចខ ២០AB ក្រចងមហាវិថ ី
ព្រចះនរោត្តម និងផ្លវូល្រចខ ១១៨ សង្ក្រចត់ផ្រចសារាស់ ខណ្ឌដូនព្រចញ រាជានីភ្នពំ្រចញ ព្រចះរាាណចក្រច 
កម្ពុា។

ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលបានអនុម័តឲ្រចយច្រចញផ្រចសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ង្រចទី២២ ខ្រចមីនា 
ឆ្ន្រចំ២០១៩។

២. ស្ចក្តីសង្ខ្បោលការណ៍គណន្យ្យសំខាន់ៗ

គោលការណ៍គណន្រចយ្រចយសំខាន់ៗ ដ្រចលបានអនុវត្តក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ្រចះ 
ត្រចូវបានបង្ហ្រចញដូចខាងក្រច្រចម។ គោលការណ៍គណន្រចយ្រចយទាំងន្រចះ ត្រចូវបានអនុវត្តយា៉្រចងមាន 
សង្គតភាពគ្រចប់ឆ្ន្រចំទាំងអស់ ដ្រចលបានបង្ហ្រចញ លើកល្រចងត្រចមានការបញ្ជ្រចក់ផ្រចស្រចងពីន្រចះ។ 

២.១ មូលដា្ឋ្រចនន្រចការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រចូវបានរៀបចំដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ 
ណ្រចនាំផ្រចស្រចងៗ ច្រចញដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា និងស្ដង់ដារគណន្រចយ្រចយកម្ពុា (ហៅកាត់ថា 
«CAS»)។ ក្នងុការអនុវត្តស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយកម្ពាុ ធនាគារក៏បានប្រចើប្រច្រចស់ស្តង់ដាររបាយការណ៍ 
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ ន្រចកម្ពុា (ហៅកាត់ថា «CFRS») គឺ CFRS7 ស្ដីពី «ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖  
ការលាតត្រចដាងព័ត៌មាន»។ 

គោលការណ៍គណន្រចយ្រចយ ដ្រចលបានប្រចើប្រច្រចស់អាចមានភាពខុសគា្ន្រចពីគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយ 
ដ្រចលត្រចវូបានគ្រចទទួលស្គ្រចល់ និងប្រចើប្រច្រចស់ាទូទៅ នៅតាមបណ្ត្រចប្រចទ្រចស និងយុតា្ដ្រចធិការផ្រចស្រចងៗ។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រចលបានភា្ជ្រចប់មកាមួយន្រចះ មិនមានបំណងបង្ហ្រចញ អំពីស្ថ្រចនភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលន្រចប្រចតិបត្តិការ និងលំហូរសច់ប្រច្រចក់ ដោយអនុលោមទៅតាមយុតា្ដ្រចធិការណ 
ផ្រចស្រចងក្រច្រចពីព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុានោះទ្រច។ ដូចន្រចះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រចះ សម្រច្រចប់ 
បង្ហ្រចញចំពោះត្រចអ្នកដ្រចលបានជ្រច្រចប អំពីគោលការណ៍គណន្រចយ្រចយ នីតិវិធី និងការអនុវត្ដ នៅក្នុង 
ព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុាត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រចូវបានរៀបចំឡើង ដោយប្រចើប្រច្រចស់វិធសីស្តរថ្ល្រចដើម។

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រចលអនុលោមទៅតាម CAS និងគោលការណ៍ណ្រចនាំ 
ផ្រចស្រចងៗច្រចញដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា តម្រចូវឲ្រចយប្រចើប្រច្រចស់ការបា៉្រចន់ស្ម្រចន និងការសន្មតដ្រចល 
មានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុល និងការលាតត្រចដាងទ្រចព្រចយសកម្ម និង 
បំណុលយថាភាព គិតត្រចមឹកាលបរិច្ឆ្រចទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួនន្រចចំណូល  
និងចំណយដ្រចលបានរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្ន្រចំ។ ទោះបីាការបា៉្រចន់ស្ម្រចនទាំងន្រចះផ្អ្រចកទៅលើការ 
យល់ដឹងដ៏សុក្រចឹតបំផុតរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចងទៅលើព្រចឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពបច្ចុប្រចបន្នក៏ដោយ 
ក៏លទ្ធផលាក់ស្ត្រចងចុងក្រច្រចយអាចនឹងខុសពីការបា៉្រចន់ស្ម្រចនទាំងន្រចះ។ ផ្ន្រចកដ្រចលទាក់ទងនឹង 
ការវិនិច្ឆ័យ ឬភាពស្មុគស្ម្រចញក្នុងកម្រចិតខ្ពស់បំផុត ឬផ្ន្រចកដ្រចលការសន្មត និងការបា៉្រចន់ស្ម្រចនមាន 
លក្ខណៈាសរវន្ត ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រចូវបានលាតត្រចដាងនៅក្នុងកំណត់សមា្គ្រចល់  
៣ ន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

២.២ ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

នៅថ្ង្រចទី២៨ ខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០០៩ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាាតិគណន្រចយ្រចយន្រចក្រចសួងស្រចដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រចកាសដាក់ឲ្រចយប្រចើស្តង់ដាររបាយការណ៍ ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរាតិ ន្រចកម្ពុា  
(ហៅកាត់ថា «CIFRS») ដ្រចលផ្អ្រចកទៅតាមស្តងដ់ារទាងំអស ់ដ្រចលច្រចញផ្រចសាយដោយក្រចមុប្រចកឹ្រចសា 
ស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយអន្តរាតិ («IASB») រួមទំាងបំណកស្រច្រចយ  និងវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធផ្រច្រចសងៗ។  
អង្គភាពដ្រចលមានការទទួលខុសត្រចូវាសារណៈ ត្រចូវរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន 
ឲ្រចយស្រចបទៅតាម CIFRS សម្រច្រចប់ ឆ្ន្រចំគណន្រចយ្រចយ ដ្រចលាប់ផើ្តមនៅថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១២ 
ឬសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំគណន្រចយ្រចយបនា្ទ្រចប់ពីន្រចះ។

យោងតាមសរាចរណ្រចនាំល្រចខ ០៥៨ សហវ-កជគ ចុះថ្ង្រចទី២៤ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៦ ដ្រចល 
ច្រចញដោយក្រចមុប្រចកឹ្រចសាាតិគណន្រចយ្រចយ ន្រចក្រចសួងស្រចដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុបានអនុម័តឲ្រចយគ្រចះឹស្ថ្រចន 
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថពុន្រចយារព្រចលអនុវត្ត CIFRS រហូតដល់ឆ្ន្រចដំ្រចលាប់ផ្តើមនៅថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា 
ឆ្ន្រចំ២០១៩ ឬឆ្ន្រចំបនា្ទ្រចប់ពីន្រចះ។

ស្តង់ដារគណន្រចយ្រចយ ដ្រចលធនាគារប្រចើប្រច្រចស់នាព្រចលបច្ចុប្រចបន្នគឺ CAS មានភាពខុសប្ល្រចកគា្ន្រច 
ាច្រចើនផ្ន្រចក បើធៀបនឹង CIFRS។ ដូចន្រចះការអនុវត្ត CIFRS នឹងបណ្ត្រចលឲ្រចយមានផលប៉ះពាល់ 
ខ្លះៗ លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ។ ធនាគារកំពុងត្រចួតពិនិត្រចយ ពីផលប៉ះពាល់ន្រច 
ការអនុវត្ត CIFRS។

២.៣ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ក. រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រច្រចប់បង្ហ្រចញ

គណនីទាំងអស់ ដ្រចលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ត្រចូវបានវាស់វ្រចង 
ដោយប្រចើរូបិយប័ណ្ណន្រចបរិយាកាសស្រចដ្ឋកិច្ចចម្រចបង ដ្រចលធនាគារធើ្វប្រចតិបតិ្តការ (ហៅកាត់ថា  
«រូបិយប័ណ្ណគោល»)។ ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកឆ្លុះបញ្ច្រចំងនូវាតុស្រចដ្ឋកិច្ចន្រចព្រចឹត្តិការណ៍ និង 
កាលៈទ្រចសៈនានាដ៏មានសរសំខាន់របស់ធនាគារ ដូចន្រចះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រចះត្រចូវបាន 
បង្ហ្រចញាប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលារូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រច្រចប់បង្ហ្រចញរបស់ 
ធនាគារ។

ខ. ប្រចតិបត្តិការ និងសមតុល្រចយ

ប្រចតិបត្ដិការារូបិយប័ណ្ណផ្រចស្រចងៗ ក្រច្រចពីប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចប្ដូរទៅាប្រច្រចក់
ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក តាមអត្រច្រចប្ដូរប្រច្រចក់នាកាលបរិច្ឆ្រចទន្រចប្រចតិបត្ដិការនោះ។ ចំណ្រចញ និងខាត ដ្រចល
បណ្ត្រចលមកពីការទូទាត់តាមប្រចតិបត្ដិការប្រចបន្រចះ និងពីការប្ដូរទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុលរូបិយវត្ថ ុ
នានាដ្រចលកំណត់ារូបិយប័ណ្ណផ្រចស្រចងៗ ក្រច្រចពីប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក តាមអត្រច្រចប្ដូរនាដំណច់ឆ្ន្រចំ  
ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

គ. បង្ហ្រចញាប្រច្រចក់រៀល

អនុលោមតាមប្រចកាសល្រចខ ធ៧-០៧-១៦៤ប្រច.ក ចុះថ្ង្រចទី១៣ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០០៧ របស ់
ធនាគារកណ្ត្រចល តារាងតុល្រចយការ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រច្រចបម្រចួលមូលធន  
របាយការណ៍លំហូរសច់ប្រច្រចក់ និងកំណត់សមា្គ្រចល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រច្រចប់ដំណច់ឆ្ន្រចំ 
ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៨ ត្រចវូបានកត់ត្រច្រចប្តរូទៅាប្រច្រចក់រៀល ដោយប្រចើអត្រច្រចប្តរូប្រច្រចក់មធ្រចយមភាគ 
ផ្លូវការ ដ្រចលច្រចញផ្រចសាយដោយធនាគារកណ្ត្រចល គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទរាយការណ៍ ដ្រចល 
១ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកស្មើនឹង ៤.០១៨រៀល (ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧៖ ១ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ស្មើនឹង 
៤.០៣៧រៀល)។ តួល្រចខដ្រចលបានប្តូរន្រចះមិនត្រចូវបានធ្វើសវនកម្មទ្រច ហើយមិនគួរបកស្រច្រចយថា  
តួល្រចខន្រចះាតួល្រចខសម្រច្រចប់បង្ហ្រចញ ដូចតួល្រចខាប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកនោះទ្រច ឬយល់ថាា 
តួល្រចខត្រចូវបាន ប្តូរ ឬអាចប្ដូរទៅាប្រច្រចក់រៀល តាមអត្រច្រចប្តូរប្រច្រចក់ខាងលើ ឬអត្រច្រចប្តូរប្រច្រចក់ផ្រចស្រចងៗ 
ទៀតទ្រច។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

២.៤ សច់ប្រច្រចក់ និងសច់ប្រច្រចក់សមមូល

ការរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសច់ប្រច្រចក់ គណនីសច់ប្រច្រចក់ និងសច់ប្រច្រចក់សមមូល រួមមាន  
សមតុល្រចយដ្រចលមានកាលកំណត់ដើមបីខ្រច ឬតិចាង គិតាប់ពីថ្ង្រចទទួលបានរាប់ទាំងសច់ប្រច្រចក ់
ក្នុងដ្រច សមតុល្រចយមិនាប់កម្រចិត (non-restricted balance) នៅធនាគារកណ្ត្រចល និងសមតុល្រចយ  
និងដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ និងគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ។

២.៥ ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជនទាំងអស់ត្រចូវបានរាយការណ៍ ក្នុងតារាងតុល្រចយការតាម 
ចំនួនទឹកប្រច្រចក់ដើម ដ្រចលមិន ទាន់ទូទាត់ ដកចំនួនដ្រចលបានជម្រចះច្រចញពីបញ្ជី និងសំវិានធន 
លើឥណទានបាត់បង់។

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន ត្រចវូបានជម្រចះច្រចញពីបញ្ជ ីនៅព្រចលដ្រចលមិនមានភាពាក់លាក់ថា 
នឹងអាចប្រចមូលបានមកវិញ។ ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន ដ្រចលប្រចមូលបានមកវិញ បនា្ទ្រចប់ពីបានជម្រចះ 
ច្រចញពីបញ្ជីរួចហើយ ឬបានកត់ត្រច្រចសំវិានធនរួចហើយត្រចូវបានកត់ត្រច្រចនៅក្នុងរបាយការណ ៍
លទ្ធផល។

២.៦ សំវិានធនឥណទានបាត់បង់

ធនាគារបានអនុវត្តតាមការធ្វើចំណត់ថា្ន្រចក់ឥណទានបាត់បង់ និងសំវិានធន ដ្រចលតម្រចូវ 
ដោយប្រចកាសរបស់ធនាគារ កណ្ត្រចលល្រចខ ធ៧-០៩-០៧៤ប្រច.ក ចុះថ្ង្រចទី២៥ ខ្រចកុម្ភៈ ឆ្ន្រចំ២០០៩  
ស្តពីី «ចំណត់ថា្ន្រចក់ទ្រចព្រចយសកម្ម និងសំវិានធន» សម្រច្រចប់ធនាគារ និងគ្រចះឹស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថ។ុ ធនាគារ 
កណ្ត្រចលបានច្រចញប្រចកាសល្រចខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រច.ក ចុះថ្ង្រចទី០១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ និង 
សរាចរណ្រចនាំល្រចខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ង្រចទី១៦ ខ្រចកុម្ភៈ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ស្តីព ី
«ចំណត់ថា្ន្រចក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិានធនលើអីុមភ្រចរមិន» សម្រច្រចប់ធនាគារ និងគ្រចះឹស្ថ្រចន 
ហិរញ្ញវត្ថ។ុ ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថផុ្រចស្រចងៗ និងកិច្ចសន្រចយាហិរញ្ញវត្ថ ុ
ក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ ត្រចូវបានប្រចងច្រចកាប្រច្រចំថា្ន្រចក់ ហើយត្រចូវកត់ត្រច្រច សំវិានធនអប្រចបបរមា 
អាស្រច័យទៅតាម ចំណត់ថា្ន្រចក់របស់វា ដោយមិនគិតដល់ទ្រចព្រចយសកម្ម ដ្រចលត្រចូវបានដាក់ា 
វត្ថុបញ្ច្រចំ (លើកល្រចងត្រចសច់ប្រច្រចក់) លុះត្រច្រចត្រចមានព័ត៌មានផ្រចស្រចងទៀត ដ្រចលចង្អុលបង្ហ្រចញព ី
ស្ថ្រចនភាពអាក្រចក់ាងន្រចះ។

សំវិានធនឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន ត្រចូវបានបង្ហ្រចញដោយការកាត់បន្ថយចំនួនទឹកប្រច្រចក់ពី
ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន។

សំវិានធនប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ ត្រចូវបានបង្ហ្រចញដោយការកាត់បន្ថយ
ចំនួនទឹកប្រច្រចក់ពីប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ។

តារាងខាងក្រច្រចមន្រចះបង្ហ្រចញពីចំណត់ថា្ន្រចក់ឥណទាន និងសំវិានធនអប្រចបបរមាតាមតម្រចវូការ៖

ប្កាសថ្មល្ីខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្.ក និងសារាចរណ្នំាល្ខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ

ចណំត់ថា្ន្ក់ហា្វ្សុីលីធី ចំនួនថ្ង្ផុតកំណត់ សំវិធានធន

រយៈព្លខ្លី 

សំវិានធនទូទៅ៖

ឥណទានធម្មតា តិចាង ១៥ ថ្ង្រច ១%

សំវិានធនាក់លាក់៖

ឥណទានឃ្ល្រចំមើល ១៥ ថ្ង្រច - ៣០ ថ្ង្រច ៣%

ឥណទានក្រច្រចមស្តង់ដារ ៣១ ថ្ង្រច - ៦០ ថ្ង្រច ២០%

ឥណទានសង្រចស័យ ៦១ ថ្ង្រច - ៩០ ថ្ង្រច ៥០%

ឥណទានបាត់បង់ ៩១ ថ្ង្រច ឬលើស ១០០%

រយៈព្លវ្ង

សំវិានធនទូទៅ៖

ឥណទានធម្មតា តិចាង ៣០ថ្ង្រច ១%

សំវិានធនាក់លាក់៖

ឥណទានឃ្ល្រចំមើល ៣០ ថ្ង្រច - ៨៩ ថ្ង្រច ៣%

ឥណទានក្រច្រចមស្តង់ដារ ៩០ ថ្ង្រច - ១៧៩ ថ្ង្រច ២០%

ឥណទានសង្រចស័យ ១៨០ ថ្ង្រច - ៣៥៩ ថ្ង្រច ៥០%

ឥណទានបាត់បង់ ៣៦០ ថ្ង្រច ឬលើស ១០០%

ប្កាសចាស់ល្ខ ធ៧-០៩-០៧៤ ប្.ក

ចំណត់ថា្ន្កហ់ា្វ្សីុលីធី ចំនួនថ្ង្ផុតកំណត់ សំវិធានធន

រយៈព្លខ្លី

សំវិានធនទូទៅ៖

ឥណទានធម្មតា តិចាង ៣០ថ្ង្រច ១%

សំវិានធនាក់លាក់៖

ឥណទានឃ្ល្រចំមើល ៣០ ថ្ង្រច - ៨៩ ថ្ង្រច ៣%

ឥណទានក្រច្រចមស្តង់ដារ ៩០ ថ្ង្រច - ១៧៩ ថ្ង្រច ២០%

ឥណទានសង្រចស័យ ១៨០ ថ្ង្រច - ៣៥៩ ថ្ង្រច ៥០%

ឥណទានបាត់បង់ ៣៦០ ថ្ង្រច ឬលើស ១០០%

ការផ្ល្រចស់ប្តូរសំវិានធនក្នុងអំឡុងឆ្ន្រចំ ដោយត្រចូវបានអនុវត្ត ទៅតាមតម្រចូវការន្រចប្រចកាស 
របស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ដូច្ន្រចះ ផលប៉ះពាល់ពីការផ្ល្រចស់ប្តូរន្រចះ ត្រចូវបានអនុវត្តទៅមុខ។

២.៧ កិច្ចសន្រចយាពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្រចស្រចងៗ

នៅក្នងុដំណើរការធម្មតាន្រចអាជីវកម្ម ធនាគារចុះកិច្ចសន្រចយា ដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទានផ្រចស្រចងៗ 
រួមមានកិច្ចសន្រចយាឥណទាន លិខិតឥណទាន និងការានាផ្រចស្រចងៗ។ គោលការណ៍គណន្រចយ្រចយ  
និងសំវិានធនអប្រចបរមា បានអនុវត្តតាមប្រចកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រចលល្រចខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ 
ប្រច.ក និងសរាចរណ្រចនាំល្រចខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ នៅក្នុងកំណត់សមា្គ្រចល់២.៦  
ខាងលើ នៅព្រចលដ្រចលកិច្ចសន្រចយាពាក់ព័ន្ធ និងឥណទានផ្រចស្រចងៗមានការថយចុះ។

សំវិានធន សម្រច្រចប់កិច្ចសន្រចយាក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ បានបង្ហ្រចញនៅក្នុងខ្ទង់គណនីបំណុល 
ដាច់ដោយឡ្រចកពីគា្ន្រច។

២.៨ មូលនិធិសោធននិវត្តន៍

ធនាគារបានបង្កើតមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ដើម្រចបីាប្រចយោជន៍ន្រចបុគ្គលិកអចិន្ត្រច្រចយ៍ទំាងអស់។ 
ទាំងនិយោជិត និងនិយោជកបានរួមចំណ្រចក មា្ន្រចក់ ៥% ន្រចប្រច្រចក់ខ្រចរបស់និយោជិត។ សម្រច្រចប ់
បុគ្គលិក ដ្រចលបានធ្វើការរយៈព្រចលបីឆ្ន្រចំ ឬតិចាង នឹងទទួលបានត្រចឹមត្រចវិភាគទានសរុបរបស ់
ពួកគ្រច នៅព្រចលលាល្រចងពីការងរ និងចូលនិវត្តន៍បុ៉ណ្ណ្រចះ។ សម្រច្រចប់បុគ្គលិក ដ្រចលធ្វើការរយៈ 
លើសពីបីឆ្ន្រចំ នឹងត្រចូវទទួលបានទាំងវិភាគទានរបស់ខ្លួន និងវិភាគទានរបស់ធនាគារ។ ធនាគារ 
បានផ្តល់ការប្រច្រចក់ សម្រច្រចប់មូលនិធិទំាងវិភាគទានរបស់ធនាគារ និងបុគ្គលិក ហើយអត្រច្រចការប្រច្រចក់ 
មានកាលកំណត់រយៈព្រចល១២ខ្រច។ ចណំយវិភាគទាន (៥%ពីធនាគារ) ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចនៅ 
ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដា្ឋ្រចនប្រចាំខ្រច។

២.៩ ការទូទាត់ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ

វិសោធនកម្មលើច្រចបាប់ ស្តីពីការងរ ចុះថ្ង្រចទី២៦ ខ្រចមិថុនា ឆ្ន្រចំ២០១៨ និងប្រចកាសរបស ់
ក្រចសួងល្រចខ ៤៤៣ ក.ប/ប្រច.ក ចុះថ្ង្រចទី២១ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨ បានណ្រចនាំឲ្រចយគ្រចឹះស្ថ្រចន  
សហគ្រច្រចសឯកជនទាំងអស់ ទូទាត់ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ ាប់ពីថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា  
ឆ្ន្រចំ២០១៩ ដោយត្រចូវទូទាត់រៀងរាល់ប្រច្រចំមួយខ្រចម្តង នៅថ្ង្រចទី៣០ ខ្រចមិថុនា និងថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ  
ចំពោះបុគ្គលិក ដ្រចលមានកិច្ចសន្រចយាការងរអចិន្ត្រច្រចយ៍។ ប្រចកាសន្រចះក៏បានណ្រចនំាឲ្រចយទូទាត់ប្រច្រចក់ 
បំណច់អតីតភាពការងររំឮក សម្រច្រចប់បុគ្គលិកដ្រចលបានបម្រចើការងរជូនក្រចុមហ៊ុនមុនថ្ង្រចទី៣១  
ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ហើយនៅបន្តបម្រចើការងរក្នុងក្រចុមហ៊ុន។ ការទូទាត់ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាព 
ការងររំឮក អាស្រច័យទៅតាមចំនួនឆ្ន្រចំ ដ្រចលបុគ្គលិកមា្ន្រចក់បានបម្រចើការងរជូនក្រចុមហ៊ុន ហើយ 
មិនត្រចវូលើសពី៦ខ្រច ន្រចប្រច្រចក់បៀវត្រចសរ៍ដុលមធ្រចយមទ្រច។ ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងររំឮកន្រចះ ត្រចវូ 
បង់ឲ្រចយបុគ្គលិកចំនួន ៧,៥ ថ្ង្រច រៀងរាល់៦ខ្រចម្តង ផ្គួបាមួយនឹងប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ 
ថ្មី។

បំណុលប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងររំឮក ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចតាមតម្ល្រចបច្ចុប្រចបន្នន្រចកាតព្វកិច្ច 
ដ្រចលបានកំណត់ នាការិយបរិច្ឆ្រចទរាយការណ៍ ដោយប្រចើវិធីសស្រច្ត projected unit credit ដើម្រចបី 
ធ្វើការប៉ា្រចន់ស្ម្រចនឲ្រចយបានកាន់ត្រចល្អនូវតម្ល្រចចុងក្រច្រចយ ដ្រចលក្រចុមហ៊ុនត្រចូវបង់ឲ្រចយបុគ្គលិកាថ្នូរនឹង 
ការបម្រចើការងរជូនក្រចមុហុ៊ន ក្នងុព្រចលបច្ចបុ្រចបន្ន និងក្នងុឆ្ន្រចកំន្លងមក។ កាតព្វកិច្ចន្រចះកើតឡើង នៅ 



90
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ព្រចលដ្រចលបុគ្គលិកបានបម្រចើការងរជូនក្រចមុហុ៊ន ហើយត្រចវូបានរំពឹងថាក្រចមុហុ៊ននឹងទូទាត់ប្រច្រចក់ 
បំណច់ន្រចះ ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រចទរាយការណ៍នាព្រចលអនាគត។ តម្ល្រចបច្ចុប្រចបន្នន្រចការទូទាត់ប្រច្រចក ់
បំណច់អតីតភាពការងររំឮក ត្រចូវបានកំណត់ដោយធ្វើអប្រចបហារចំណយបា៉្រចន់ស្ម្រចននាព្រចល 
អនាគត ដោយយោងទៅតាមអត្រច្រចការប្រច្រចក់លើទីផ្រចសារនាព្រចលបច្ចុប្រចបន្ន នៅក្នុងវិស័យន្រចះ។

២.១០ ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរកិា្ខ្រចរ

ទ្រចព្រចយសម្រចបត្ដិ និងបរកិា្ខ្រចរ ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចតាមថ្ល្រចដើម ដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់ ដ្រចល 
បណ្ត្រចលមកពីការថយចុះតម្ល្រច។ ថ្ល្រចដើមរួមមានការចំណយផ្ទ្រចល់ផ្រចស្រចងៗ ក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្ម 
ទ្រចព្រចយសកម្មទាំងនោះ។

ចំណយនាព្រចលបនា្ទ្រចប់មកទៀត ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រចព្រចយសម្រចបត្ត ិ និងបរិកា្ខ្រចរណមួយ ត្រចវូបាន 
កត់ត្រច្រចបញ្ចូលទៅក្នុងតម្ល្រចចុះបញ្ជីន្រចទ្រចព្រចយនោះ ឬត្រចូវបានកត់ត្រច្រចាទ្រចព្រចយសកម្មដាច់ដោយឡ្រចក  
តាមការសមស្រចប ត្រចនៅព្រចលដ្រចលមានភាពប្រច្រចកដ ប្រចាថាផលប្រចយោជន៍ស្រចដ្ឋកិច្ច នាព្រចល 
អនាគតន្រចទ្រចព្រចយនោះនឹងហូរចូលមកក្នុងធនាគារ ហើយថ្ល្រចដើមន្រចទ្រចព្រចយនោះអាចត្រចូវបានវាស់
វ្រចងគួរឲ្រចយជឿាក់បានត្រចប៉ុណ្ណះ។ រាល់ចំណយលើការជួសជុល និងការថ្រចទាំ ត្រចូវបានកត់ត្រច្រច
ាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ក្នុងឆ្ន្រចំដ្រចលប្រចតិបត្តិការនោះកើតឡើង។

ទ្រចព្រចយសកម្មកំពុងសងសង់ មិនត្រចូវបានធ្វើរំលស់ទ្រច។ ការធើ្វរំលស់លើទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និង 
បរិកា្ខ្រចរត្រចវូបានកត់ត្រច្រចាបន្ទកុ នៅក្នងុរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដា្ឋ្រចនរំលស់ថ្រចរ លើអាយុកាល 
ប្រចើប្រច្រចស់បា៉្រចន់ស្ម្រចនន្រចទ្រចព្រចយសកម្មនោះ តាមអត្រច្រចប្រចាំឆ្ន្រចំខាងក្រច្រចម៖

អត្្រំលស់
ការក្រចលម្អលើទ្រចព្រចយជួល ២០% ឬតិចាងតាមកាលកំណត់ជួល

បរិកា្ខ្រចរការិយាល័យ ១០ - ២០%

បរិកា្ខ្រចរកុំព្រចយូទ័រ ២០ - ៣៣%

យានយន្ដ ២០%

ប្រចសិនបើតម្ល្រចយោងន្រចទ្រចព្រចយសកម្មណមួយ លើសពីតម្ល្រចបា៉្រចន់ស្ម្រចនដ្រចលអាចប្រចមូលមក 
វិញបាន វាត្រចូវបានកត់ត្រច្រចបន្ថយភា្ល្រចមឲ្រចយស្មើនឹងចំនួន ដ្រចលអាចប្រចមូលមកវិញ។ 

ចំណ្រចញ ឬខាតពីការលក់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្ដិ និងបរិកា្ខ្រចរ ត្រចូវបានកំណត់ដោយធ្វើការប្រចៀបធៀប 
សច់ប្រច្រចក់បានពីការលក់ និងតម្ល្រចយោង ហើយត្រចូវបានកត់ត្រច្រចាបន្ទុក នៅក្នុងរបាយការណ ៍
លទ្ធផល។

២.១១ ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី

ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី រួមមានអាា្ញ្រចប័ណ្ណកម្មវិធីកំុព្រចយូទ័រដ្រចលបានទិញ និងចំណយពាក់ព័ន្ធផ្រចស្រចងៗ  
ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចតាមថ្ល្រចដើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីការថយចុះតម្ល្រច។  
អាា្ញ្រចប័ណ្ណកម្មវិធីកុំព្រចយូទ័រដ្រចលបានទិញ ត្រចូវបានធ្វើមូលធនកម្មតាមមូលដា្ឋ្រចនថ្ល្រចដើម ដ្រចលបាន 
កើតឡើង ក្នុងការទិញកម្មវិធីនោះ និងយកវាមកប្រចើប្រច្រចស់។ ថ្ល្រចដើមន្រចះ ត្រចូវបានធ្វើរំលស់ រយៈ 
ព្រចលបីឆ្ន្រចំ ដោយប្រចើវិធីសស្រច្តរំលស់ថ្រចរ លើកល្រចងត្រចអាា្ញ្រចប័ណ្ណប្រចព័ន្ធធនាគារស្នូល ដ្រចល 
មានអាយុកាលប្រចើប្រច្រចស់ រយៈព្រចល១០ឆ្ន្រចំ។

ចំណយលើការថ្រចទាំកម្មវិធីកុំព្រចយូទ័រ ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចាចំណយ នៅព្រចលដ្រចលមានប្រចតិ 
បត្តិការនោះកើតឡើង។

២.១២  ការថយចុះតម្ល្រច ន្រចទ្រចព្រចយសកម្មមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រចព្រចយសកម្មទាំងឡាយណ ដ្រចលមានអាយុកាលប្រចើប្រច្រចស់មិនកំណត់ មិនត្រចូវបានធើ្វ 
រំលស់ទ្រច ហើយវាត្រចូវបាន ត្រចួតពិនិត្រចយប្រចាំឆ្ន្រចំ ដើម្រចបីរកការថយចុះតម្ល្រចរបស់វា។ ទ្រចព្រចយសកម្ម 
ទាំងឡាយណដ្រចលត្រចូវធើ្វរំលស់ ត្រចូវបានត្រចួតពិនិត្រចយរកការថយចុះរបស់វា នៅព្រចលដ្រចល 
មានព្រចឹតិ្តការណ៍ ឬការផ្ល្រចស់ប្តូរកាលៈទ្រចសៈណមួយចង្អុលបង្ហ្រចញថាតម្ល្រចយោងរបស់វា នឹង 
មិនអាចស្រចង់មកវិញបាន។ ការខាតបង់បណ្ត្រចលមកពីការថយចុះតម្ល្រច ត្រចូវបានកត់តា្រតាម 
ចំនួនលម្អៀងរវាងតម្ល្រចយោង ដ្រចលលើសពីតម្ល្រចដ្រចលអាចស្រចង់មកវិញបានរបស់ទ្រចព្រចយនោះ។  
តម្ល្រចដ្រចលអាចស្រចង់មកវិញបាន គឺាតម្ល្រចមួយណ ដ្រចលខ្ពស់ាងគ្រច រវាងតម្ល្រចសមស្រចប 
ន្រចទ្រចព្រចយនោះ ដកចំណយក្នុងការលក់ និងតម្ល្រចនៅប្រចើប្រច្រចស់។

ការខាតដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីការថយចុះតម្ល្រច ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ ៍
លទ្ធផលក្នុងឆ្ន្រចំដ្រចលវាបានកើតឡើង។ ការកត់ត្រច្រចការខាតដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីការថយចុះ 
តម្ល្រចត្រចលប់មកវិញ ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ទៅតាមចំនួនតម្ល្រចយោង 
របស់ទ្រចព្រចយសកម្ម ដ្រចលមិនលើសពីតម្ល្រចយោងដ្រចលត្រចូវបានកំណត់រួច កាត់កងាមួយនឹង 
រំលស់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរិកា្ខ្រចរ និងរំលស់ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី ប្រចសិនបើមិនបានកត់ត្រច្រចការខាត
ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីការថយចុះតម្ល្រច។

២.១៣ អនុបំណុល

អនុបំណុលត្រចូវបានាត់ទុកាបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ នៅព្រចលដ្រចលធនាគារមានកាតព្វកិច្ច 
ក្នុងការប្រចគល់សច់ប្រច្រចក់ ឬទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទៅអង្គភាពមួយផ្រចស្រចងទៀត ឬត្រចូវផ្ត្រចះប្តូរ 
ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ាមួយអង្គភាពមួយផ្រចស្រចងទៀត ក្រច្រចមលក្ខខណ្ឌ 
ដ្រចលមិនសូវអំណយផលចំពោះធនាគារ ហើយប្រចសិនបើមិនដូចោ្ន្រចះទ្រច វានឹងត្រចូវបានកត់ត្រច្រច 
ាមូលធន។ បំណុលបនា្ទ្រចប់បន្រចសំដ្រចលត្រចូវអនុម័តដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ត្រចូវបានបញ្ចូល 
ទៅក្នុងខ្ទង់ប្រចភ្រចទទីពីរ នៅក្នុងការគណនាមូលនិធិផ្ទ្រចល់របស់ធនាគារ ដោយអនុលោមទៅតាម 
គោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា។

អនុបំណុលត្រចូវបានរាយការណ៍តាមចំនួនប្រច្រចក់ដើម ដ្រចលនៅមិនទាន់ទូទាត់។

២.១៤ ចំណូល និងចណំយការប្រច្រចក់

ចំណូលការប្រច្រចក់បានពីឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល 
និងប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចតាមមូលដា្ឋ្រចនបង្គរ លើកល្រចងត្រច 
មានការសង្រចស័យខា្ល្រចំង ចំពោះការប្រចមូលប្រច្រចក់មកវិញ ដ្រចលក្នុងករណីន្រចះការប្រច្រចក់នឹងត្រចូវបាន
ព្រចយួរ រហូតដល់បានទទួលសច់ប្រច្រចក់ាក់ស្ត្រចង។ គោលការណ៍ក្នងុការព្រចយួរការប្រច្រចក់ គឺអនុលោម
ស្រចបទៅតាមគោលការណ៍ណ្រចនាំរបស់ធនាគារកណ្ត្រចល ស្តីពីការព្រចយួរការប្រច្រចក់លើឥណទាន 
មិនដំណើរការ និងសំវិានធនលើឥណទានបាត់បង់។ 

ចំណយការប្រច្រចក់លើប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ គ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ និងប្រច្រចក ់
បញ្ញើរបស់អតិថិជន ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចតាមមូលដា្ឋ្រចនបង្គរ។

២.១៥ ចំណូលកម្រច្រច និងជើងស

ចំណូលកម្រច្រច និងជើងស ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចាចំណូល នៅព្រចលដ្រចលបានបំព្រចញស្រចវា
កម្មជូនអតិថិជន។ ចំណូលកម្រច្រច និងជើងស រួមមានចំណូលបានមកពីស្រចវាកម្មផ្ទ្រចរប្រច្រចក់
ច្រចញ-ចូល ស្រចវា ATM និងស្រចវាផ្រចស្រចងៗទៀត។ 

កម្រច្រចលើការផ្តល់ឥណទាន ត្រចូវបានគ្រចកត់ត្រច្រចាចំណូល នៅព្រចលផ្តល់ឥណទានឲ្រចយ 
អតិថិជន។

២.១៦ ភតិសន្រចយាប្រចតិបត្តិ

ភតិសន្រចយាដ្រចលភាគីមា្ច្រចស់ទ្រចព្រចយ នៅមានចំណ្រចកហានិភ័យ និងផលកម្មសិទ្ធាសរវន្ត   
ត្រចូវបានាត់ថា្ន្រចក់ាភតិសន្រចយាប្រចតិបត្តិ។ ការទូទាត់ភតិសន្រចយាប្រចតិបត្តិត្រចូវបានកត់ត្រច្រចាបន្ទុក 
ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមមូលដា្ឋ្រចនថ្រចរលើរយៈព្រចលន្រច ភតិសន្រចយានោះ។

២.១៧ សំវាិនធន

សំវិានធនត្រចូវបានកត់ត្រច្រច នៅព្រចលដ្រចលធនាគារមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្រចបាប់ ឬកាតព្វកិច្ច  
ដ្រចលធនាគារបានបង្កើតឡើង នាព្រចលបច្ចុប្រចបន្ន ដ្រចលាលទ្ធផលន្រចព្រចឹតិ្តការណ៍ពីអតីតកាល  
និងនៅព្រចលដ្រចលមានភាពប្រច្រចកដថា នឹងមានតម្រចវូការឲ្រចយមានការចំណយធនាន ដើម្រចបីទូទាត់ 
កាតព្វកិច្ចនោះ ហើយចំនួនទឹកប្រច្រចក់អាចបា៉្រចន់ស្ម្រចនបានយា៉្រចងគួរឲ្រចយជឿាក់។

នៅព្រចលដ្រចលមានកាតព្វកិច្ចប្រចហាក់ប្រចហ្រចលគា្ន្រចាច្រចើន កម្រចតិន្រចលំហូរច្រចញ ដើម្រចបីទូទាត់ 
កាតព្វកិច្ចទាំងនោះ ត្រចូវបានកំណត់ដោយគិតទៅលើចំណត់ថា្ន្រចក់កាតព្វកិច្ចទាំងមូល។
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សំវិានធនត្រចូវបានវាស់វ្រចងតាមតម្ល្រចបច្ចុប្រចបន្ន ន្រចការទូទាត់កាតព្វកិច្ចដ្រចលរំពឹងទុក ដោយ 
ប្រចើអត្រច្រចអប្រចបហារមុនបង់ពន្ធ ដ្រចលឆ្លុះបញ្ជ្រចំងការវាយតម្ល្រចសមរម្រចយបច្ចុប្រចបន្នន្រចតម្ល្រចព្រចលវ្រចលា
ទឹកប្រច្រចក់ និងហានិភ័យាក់លាក់ផ្រចស្រចងៗន្រចកាតព្វកិច្ចនោះ។ កា រកើនឡើងន្រចសំវិានធន  
ដោយសរព្រចលវ្រចលាដ្រចលបានកន្លងផុត ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចាចំណយការប្រច្រចក់។

២.១៨ ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូល

បន្ទុកពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូលក្នុងគ្រច្រច ត្រចូវបានគណនាតាមមូលដា្ឋ្រចនច្រចបាប់សរពើពន្ធ ដ្រចល 
បានអនុម័តាស្ថ្រចពរ ឬបានអនុម័តរួចមួយផ្ន្រចកធំ គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទរាយការណ៍នៅក្នុង 
ប្រចទ្រចស ដ្រចលធនាគារធ្វើប្រចតិបត្តិការ និងបងើ្កតប្រច្រចក់ចំណ្រចញាប់ពន្ធ។

ពន្ធពន្រចយារត្រចូវបានធើ្វសំវិានធន ដោយប្រចើវិធីសស្រច្តបំណុល លើលម្អៀងបណ្ត្រចះអាសន្ន 
ន្រចតម្ល្រចយោងរបស់ទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធៀបនឹងចំនួន
ដ្រចលបានប្រចើប្រច្រចស់សម្រច្រចប់គោលដៅពន្ធ។ ពន្ធពន្រចយារត្រចូវបានវាស់វ្រចងតាមអត្រច្រចពន្ធដ្រចល 
រំពឹងថាត្រចូវអនុវត្តចំពោះលម្អៀងបណ្តះអាសន្ន នៅព្រចលដ្រចលវាត្រចូវបានកត់ត្រច្រចត្រចលប់មក
វិញ អាស្រច័យទៅតាមច្រចបាប់សរពើពន្ធ ដ្រចលបានអនុម័តាស្ថ្រចពរ ឬបានអនុម័តរួចមួយផ្ន្រចកធំ 
គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទរាយការណ៍។ ពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្មត្រចូវបានទូទាត់ ាមួយនឹងបំណុល 
ពន្ធពន្រចយារ ប្រចសិនបើក្រចុមហ៊ុនមានសិទិ្ធតាមផ្លូវច្រចបាប់ ដើម្រចបីទូទាត់បំណុលពន្ធក្នុងគ្រច្រច ាមួយ 
នឹងពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្ម ហើយប្រចសិនបើវាទាក់ទងនឹងពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញដ្រចលកំណត ់
ដោយអាា្ញ្រចធរពន្ធដារត្រចមួយ ទៅលើអង្គភាពាប់ពន្ធត្រចមួយ។

ពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្មត្រចូវបានកត់ត្រច្រច លុះត្រច្រចត្រចមានភាពប្រច្រចកដថាក្រចុមហ៊ុននឹងមាន 
ប្រច្រចក់ចំណ្រចញាប់ពន្ធនាព្រចលអនាគត ដើម្រចបីយកលម្អៀងបណ្ត្រចះអាសន្នមកប្រចើប្រច្រចស់។  
ពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្មត្រចូវបានត្រចួតពិនិត្រចយ នៅរៀងរាល់កាលបរិច្ឆ្រចទរាយការណ៍នីមួយៗ ហើយ 
ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចបន្ថយ ប្រចសិនបើមិនមានភាពប្រច្រចកដថានឹងមានអត្ថប្រចយោជន៍ពន្ធពាក់ព័ន្ធ 
ត្រចូវបានទទួលស្គ្រចល់។

២.១៩ ប្រចតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

ភាគីដ្រចលាត់ទុកថាាភាគីពាក់ព័ន្ធ គឺាភាគីដ្រចលមានលទ្ធភាពគ្រចប់គ្រចង ឬមានឥទ្ធិពល
ាសរវន្តលើភាគីមួយទៀត ក្នុងការសម្រច្រចចចិត្តលើផ្ន្រចកប្រចតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

អនុលោមតាមច្រចបាប់ស្តីពីគ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ ុភាគីពាក់ព័ន្ធត្រចូវបានឲ្រចយនិយមន័យ 
ថា ាភាគីដ្រចលកាន់កាប់ដោយផ្ទ្រចល់ ឬដោយប្រចយោលយា៉្រចងោចណស់ ១០% ន្រចដើមទុន 
ឬសិទ្ធិបោះឆ្ន្រចតរួមទាំងបុគ្គលទាំងឡាយណ ដ្រចលចូលរួមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ច ការដឹកនាំ 
ការគ្រចប់គ្រចង ឬប្រចព័ន្ធត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ។

៣. ការបា៉្ន់សា្ម្ន ការសន្មត និងការវិនិច្ឆ័យគណន្យ្យសំខាន់ៗ

ធនាគារធ្វើការបា៉្រចន់ស្ម្រចន ការសន្មត និងការវិនិច្ឆ័យ ដ្រចលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រចព្រចយសកម្ម 
និងបំណុល ដ្រចលបានរាយការណ៍។ ការបា៉្រចន់ស្ម្រចន ការសន្មត និងការវិនិច្ឆ័យត្រចូវបានវាយ
តម្ល្រចាបន្តបនា្ទ្រចប់ ដោយផ្អ្រចកលើបទពិសោធន៍នាព្រចលកន្លងមក និងកតា្ត្រចផ្រចស្រចងៗ ដូចាការ 
រំពឹងទុកអំពីហ្រចតុការណ៍នាព្រចលអនាគត ដ្រចលគ្រចជឿថាមានភាពសមហ្រចតុផល ទៅតាម 
កាលៈទ្រចសៈផ្រចស្រចងៗ។

(ក)  ការខាតបង់បណ្ត្រចលមកពីការថយចុះតម្ល្រចន្រចហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រចុមហ៊ុនបានអនុវត្តតាមការធ្វើចំណត់ថា្ន្រចក់ហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ និងសំវិានធន ដ្រចល
តម្រចូវដោយប្រចកាសរបស់ធនាគារកណ្ត្រចលល្រចខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រច.ក ចុះថ្ង្រចទី០១ ខ្រចធ្នូ 
ឆ្ន្រចំ២០១៧ និងសរាចរណ្រចនាំល្រចខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ង្រចទី១៦ ខ្រចកុម្ភៈ  
ឆ្ន្រចំ២០១៨ ស្តីពី «ចំណត់ថា្ន្រចក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិានធនលើអុីមភ្រចរមិន» សម្រច្រចប់ 
ធនាគារ និងគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ។ ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ និង 
កិច្ចសន្រចយាហិរញ្ញវត្ថុក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ ត្រចូវបានប្រចងច្រចកាប្រច្រចំថា្ន្រចក់ ហើយត្រចូវកត់ត្រច្រចសំវិាន 
ធនអប្រចបបរមាអាស្រច័យទៅតាមចំណត់ថា្ន្រចក់របស់វា ដោយមិនគិតដល់ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលត្រចូវ 
បានដាក់ាទ្រចព្រចយានា (លើកល្រចងត្រចសច់ប្រច្រចក់)។ ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាលជឿាក់ថាអាយុកាល
ឥណទាន (តាមចំនួនថ្ង្រចផុតកំណត់) ដ្រចលាមូលដា្ឋ្រចនកំណត់ចំណត់ថា្ន្រចក់ឥណទាន មានភាព 
សមស្រចប ដើម្រចបីកំណត់ភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រចការខាតបង់ បណ្ត្រចលមកពីការថយចុះតម្ល្រចន្រចហា្វ្រចសីុលីធី 
ឥណទាន ដើម្រចបីឲ្រចយស្រចបតាមប្រចកាសន្រចះ។

(ខ) ពន្ធ

ពន្ធត្រចូវបានគណនាតាមមូលដា្ឋ្រចនបំណកស្រច្រចយពន្ធបច្ចុប្រចបន្ន ន្រចបទប្រចបញ្ញត្តិពន្ធដារ ដ្រចល  
បានអនុម័តរួចាស្ថ្រចពរនាកាលបរិច្ឆ្រចទរបាយការណ៍។ គណៈគ្រចប់គ្រចងវាយតម្ល្រច អំពីស្ថ្រចនភាព 
ដ្រចលបានប្រចកាសពន្ធ ាមួយនឹងស្ថ្រចនភាពន្រចបទប្រចបញ្ញតិ្តពន្ធដារ។ ក្រចុមហ៊ុនកត់ត្រច្រចសំវិាន  
ធន ទៅតាមភាពសមស្រចប អាស្រច័យទៅតាមមូលដា្ឋ្រចនន្រចចំនួនប្រច្រចក់ពន្ធ ដ្រចលក្រចុមហ៊ុនរំពឹងថា
ត្រចូវបង់ជូនអាា្ញ្រចធរពន្ធដារ។ 

ទោះបីាយា៉្រចងណក៏ដោយ បទប្រចបញ្ញត្តិពន្ធទាំងន្រចះមានការប្រច្រចប្រចួល ពីមួយគ្រច្រចទៅមួយគ្រច្រច  
ហើយការកំណត់ចុងក្រច្រចយលើចំនួនបំណុលពន្ធ នឹងធ្វើឡើងបនា្ទ្រចប់ពីមានការត្រចួតពិនិត្រចយ 
របស់អាា្ញ្រចធរពន្ធដារ។ នៅព្រចលដ្រចលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រច្រចយមានភាពខុសគា្ន្រចពីការកត់ត្រច្រច 
ដំបូង ភាពខុសគា្ន្រចន្រចះនឹងធ្វើឲ្រចយប៉ះពាល់ដល់ចំនួនបំណុលពន្ធ និងសមតុល្រចយទឹកប្រច្រចក់ ក្នុង 
ការិយបរិច្ឆ្រចទដ្រចលការកំណត់ពន្ធនោះត្រចូវបានធ្វើឡើង។

គ)  ការទូទាត់ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ

តម្ល្រចបច្ចុប្រចបន្នន្រចការទូទាត់ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ អាស្រច័យទៅលើកតា្ត្រចមួយចំនួន 
ដ្រចលត្រចូវបានកំណត់តាម មូលដា្ឋ្រចនមួយដ្រចលប្រចើការសន្មតមួយចំនួន។ ការសន្មតដ្រចល 
ត្រចូវបានអនុវត្តក្នុងការកំណត់តម្ល្រចចុងក្រច្រចយន្រចប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ រួមទាំងអត្រច្រច 
ច្រចញចូលរបស់បុគ្គលិក និងអត្រច្រចអប្រចបហារ។ ការផ្ល្រចស់ប្តូរណមួយន្រចការសន្មតទាំងន្រចះ  
នឹងធ្វើឲ្រចយប៉ះពាល់ដល់តម្ល្រចយោងន្រចកាតព្វកិច្ចការទូទាត់ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ។

៤. សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្

២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

សាច់ប្្ក់ក្នុងដ្៖

ប្រច្រចក់ខ្ម្រចររៀល ១.១៧១.០៧០ ៤.៧០៥.៣៥៩ ៤៣០.០០២ ១.៧៣៥.៩១៨

ប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ៧៧.៥៤៧.១៦៦ ៣១១.៥៨៤.៥១៣ ១៧.៤៧៤.៤០០ ៧០.៥៤៤.១៥៣

៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២ ១៧.៩០៤.៤០២ ៧២.២៨០.០៧១

៥. សមតុល្យនៅធនាគារកណ្ត្ល

២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត ៨១.៦៥១.៣៦៥ ៣២៨.០៧៥.១៨៥ ៧៤.៧៥៣.៥៧០ ៣០១.៧៨០.១៦២

ប្រច្រចក់បម្រចុង 
កាតព្វកិច្ច (ក) ៨៤.៦៦៦.៥៤៧ ៣៤០.១៩០.១៨៦ ៦៦.០៥៣.៦១០ ២៦៦.៦៥៨.៤២៤

មូលបត្រចអាច 
ជួញដូរបាន (ខ) ៤៥.៩៥៤.០០០ ១៨៤.៦៤៣.១៧២ ៤៣.៧២០.០០០ ១៧៦.៤៩៧.៦៤០

ប្រច្រចក់តម្កល់ានា 
លើដើមទុន (គ) ៧.៥០០.០០០ ៣០.១៣៤.៩៩៩ ៦.២៥០.០០០ ២៥.២៣១.២៥០

២១៩.៧៧១.៩១២ ៨៨៣.០៤៣.៥៤២ ១៩០.៧៧៧.១៨០ ៧៧០.១៦៧.៤៧៦

(ក) ប្រច្រចក់បម្រចុងកាតព្វកិច្ច

ប្រច្រចក់បម្រចុងកាតព្វកិច្ច គឺាប្រច្រចក់បម្រចុងអប្រចបបរមា ដ្រចលគណនាត្រចឹម ៨% និង១២,៥% 
ាប្រច្រចក់រៀល និងរូបិយប័ណ្ណផ្រចស្រចងៗ ន្រចប្រច្រចក់បញ្ញើ និងប្រច្រចក់កម្ចីរបស់អតិថិជន។ 
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(ខ) មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន

មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន គឺាឧបករណ៍ពាណិជ្ជកម្មរវាងធនាគារ និងគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថ ុ
ផ្រចស្រចងៗ។ NCDs ាប្រច្រចក់រៀល និងប្រច្រចក់ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកមានកាលកំណត់រយៈព្រចលពី ប្រច្រចំពីរ 
ថ្ង្រច ទៅមួយឆ្ន្រចំ។ មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន អាចត្រចូវបានប្រចើសម្រច្រចប់កិច្ចសន្រចយាទិញយកវិញ
នៅក្នុងទីផ្រចសារអន្តរធនាគារ និងអាចដាក់ាទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ នៅធនាគារកណ្ត្រចល។

មូលបត្រចអាចជួញដូរបានន្រចះ ធនាគារបានដាក់ទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ៥.៦០០.០០០ ដុលា្ល្រចរ 
អាម្រចរិក (ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧៖ ៣.៧២០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក) នៅធនាគារាតិ 
ន្រចកម្ពុា ាប្រច្រចក់បញ្ច្រចំ សម្រច្រចប់ទូទាត់ហា្វ្រចសុីលីធី។ គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារ 
មិនទាន់ប្រចើប្រច្រចស់ឥណទានវិបារូបន៍ លើការទូទាត់ហា្វ្រចសុីលិធីនៅឡើយ។

មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន ធនាគារបានដាក់ទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ១០.៣៥៤.០០០ ដុលា្ល្រចរ 
អាម្រចរិក (ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧៖ មិនមាន) នៅធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ាប្រច្រចក់បញ្ច្រច ំ
សម្រច្រចប់ការផ្តល់សច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួលផ្តល់ប្រចតិបត្តិការ ដ្រចលមានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ (LPCO)។ 
មូលបត្រចអាចជួញដូរបានផ្រចស្រចងៗ មានទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ៣០.០០០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក 
(ថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧៖ ៤០.០០០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក) នៅក្នុងធនាគារាតិ 
ន្រចកម្ពុា គឺក្នុងគោលបំណងដើម្រចបីទទួលបានការប្រច្រចក់។

មូលបត្រចអាចជួញដូរមានកាលកំណត់រយៈព្រចលមួយឆ្ន្រចំ។

(គ) ប្រច្រចក់តម្កល់ានាលើដើមទុន

យោងតាមប្រចកាសល្រចខ ធ៧-០១-១៣៦ប្រច.ក. ចុះថ្ង្រចទី១៥ ខ្រចតុលា ឆ្ន្រចំ២០០១  
ច្រចញដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ស្តីពីប្រច្រចក់តម្កល់ានាលើដើមទុន តម្រចូវឲ្រចយធនាគារ និង 
គ្រចះឹស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថ ុតម្កល់ប្រច្រចក់ចំនួន ១០% ន្រចដើមទុនចុះបញ្ជ ីនៅធនាគារកណ្ត្រចល។ ប្រច្រចក់តម្កល់ 
ន្រចះនឹងត្រចូវបង្វិលជូនធនាគារវិញ នៅព្រចលធនាគារស្ម័គ្រចចិត្តបញ្ចប់ប្រចតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស ់
ខ្លួន នៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា ហើយប្រច្រចក់តម្កល់ន្រចះមិនសម្រច្រចប់ប្រចើ ក្នុងប្រចតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រចរបស់  
ធនាគារទ្រច។

 (ឃ) អត្រច្រចការប្រច្រចក់

គណនីចរន្ត គឺាគណនី ដ្រចលមិនមានការប្រច្រចក់។ អត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ លើសមតុល្រចយ 
នៅធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ត្រចូវបានសង្ខ្រចបដូចខាងក្រច្រចម៖

  ២០១៨  ២០១៧

ទុនបម្រចុងកាតព្វកិច្ច ០,០០% - ០,៣៨% ០,២១% - ០,៣៨%

មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន ០,២៨% - ១,១៣% ០,២៤% - ១,០០%

ប្រច្រចក់តម្កលា់នាលើដើមទុន ០,៦២% - ៣,០០% ០,២០% - ០,២២%

៦. ប្្ក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្្ក់នៅធនាគារផ្ស្ងៗ

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ការដាក់ប្រច្រចក់ ៤.១២៧.៧២៤ ១៦.៥៨៥.១៩៥ ៥០.៩០៦.៨២១ ២០៥.៥១០.៨៣៦

គណនីចរន្ត ២.៨៩២.៩០០ ១១.៦២៣.៦៧២ ៤.៣៨២.០៩០ ១៧.៦៩០.៤៩៧

គណនីសន្រចសំ ១.៥១៤.៤៤២ ៦.០៨៥.០២៨ ១.០៨៩.០៤៦ ៤.៣៩៦.៤៧៩

៨.៥៣៥.០៦៦ ៣៤.២៩៣.៨៩៥ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២

ដក៖ សំវិានធន (៨៥.៣៥១) (៣៤២.៩៤០) - -

សរុបប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ 
ប្រច្រចក់នៅធនាគារ-ក្នុងគ្រច្រច ៨.៤៤៩.៧១៥ ៣៣.៩៥០.៩៥៥ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២

គណនីចរន្តមិនមានការប្រច្រចក់ទ្រច។ គណនីសន្រចសំ និងការដាក់ប្រច្រចក់ន្រចះមានកាលកំណត ់
រយៈព្រចលខ្លី ហើយទទួលបានការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំពី១,២៥% ទៅ ២,៤៥%។

គិតត្រចមឹថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្ន ូឆ្ន្រច២ំ០១៨ ធនាគារបានធ្វើសំវិានធន លើទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ៨៥.៣៥១  
ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលមានផលប៉ះពាល់ដល់របាយការណ៍លទ្ធផល (គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ 
ឆ្ន្រចំ២០១៧ មិនមានធ្វើសំវិានធនទ្រច) សម្រច្រចប់ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់ នៅធនាគារ 
ហើយបានអនុវត្តតាមប្រចកាសរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ល្រចខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រច.ក 
និងសរាចរណ្រចនាំល្រចខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ស្តីពី «ចំណត់ថា្ន្រចក់ហានិភ័យឥណទាន 
និងសំវិានធនលើអុីមភ្រចរមិន» សម្រច្រចប់ធនាគារ និងគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ ដូចបានពណ៌នា ក្នុង 
កំណត់សមា្គ្រចល់ ២.៦)។

៧. ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានអតិថិជន

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ឥណទាន 

រយៈព្រចលវ្រចង ២៤៤.៥៤៣.២៦៤ ៩៨២.៥៧៤.៨៣៥ ១៥៩.៧៤២.២៤៨ ៦៤៤.៨៧៩.៤៥៥

ឥណទានទិញផ្ទះ ១៨០.៩៦០.២៥១ ៧២៧.០៩៨.២៩០ ១៣៧.២៧២.៤០៥ ៥៥៤.១៦៨.៦៩៩

ឥណទានវិបារូបន៍ ៥៧.៩៦៧.៥២១ ២៣២.៩១៣.៤៩៩ ៥៨.០៦៦.៣០៦ ២៣៤.៤១៣.៦៧៧

សក្ខបីត្រចឥណទាន 

ជំនឿទុកចិត្ត ៥៤.២៨៣.៨៤៧ ២១៨.១១២.៤៩៧ ៤៦.៧៩៤.៣៣៨ ១៨៨.៩០៨.៧៤២

ឥណទាន 

កម្ចីបង្វិល ២.៥១២.៣៥៥ ១០.០៩៤.៦៤២ ៨៥២.៤០៣ ៣.៤៤១.១៥១

កាតឥណទាន ៥២៨.១៨៤ ២.១២២.២៤៣ ៧០៥.៣៨៦ ២.៨៤៧.៦៤៤

ឥណទាន  

និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន

 សរុបដុល ៥៤០.៧៩៥.៤២២ ២.១៧២.៩១៦.០០៦ ៤០៣.៤៣៣.០៨៦ ១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

សំវិានធនឥណទានបាត់បង់

សំវិានធនទូទៅ (៥.៣៩៨.៤៧៨) (២១.៦៩១.០៨៥) (៤.០២៥.៣៥១) (១៦.២៥០.៣៤២)

សំវិានធន 

ាក់លាក់ (៩៤៧.៣៦៨) (៣.៨០៦.៥២៥) (៨១៩.៥៣៨) (៣.៣០៨.៤៧៥)

(៦.៣៤៥.៨៤៦) (២៥.៤៩៧.៦១០) (៤.៨៤៤.៨៨៩) (១៩.៥៥៨.៨១៧)

៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦ ២.១៤៧.៤១៨.៣៩៦ ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ ១.៦០៩.១០០.៥៥១
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(ក) សំវិានធនឥណទានបាត់បង់

បម្រច្រចបម្រចួលសំវិានធនឥណទានបាត់បង់ មានដូចខាងក្រច្រចម៖

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

នាដើមឆ្ន្រចំ ៤.៨៤៤.៨៨៩ ១៩.៥៥៨.៨១៧ ៣.២៩៩.៨៩១ ១៣.៣២១.៦៦០

សំវិានធនឥណទានបាត់បង់ក្នុងឆ្ន្រចំ ១.៥០១.៤៩៤ ៦.០៣៣.០០៣ ១.៥៤៤.៩៩៨ ៦.២៣៧.១៥៧

ជម្រចះច្រចញពីបញ្ជីអំឡុងឆ្ន្រចំ (៥៣៧) (២.១៥៨) - -

ជម្រចះច្រចញពីបញ្ជីអំឡុងឆ្ន្រចំ - (៩២.០៥២) - -

នាចុងឆ្ន្រចំ ៦.៣៤៥.៨៤៦ ២៥.៤៩៧.៦១០ ៤.៨៤៤.៨៨៩ ១៩.៥៥៨.៨១៧

ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា បានច្រចញប្រចកាសល្រចខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រច.ក ចុះថ្ង្រចទី០១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ និងសរាចរណ្រចនាំល្រចខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ចុះថ្ង្រចទី១៦ ខ្រចកុម្ភៈ ឆ្ន្រចំ២០១៨  
ស្តីពី «ចំណត់ថា្ន្រចក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវាិនធនលើអុីមភ្រចរមិន» សម្រច្រចប់ធនាគារ និងគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ ដូចបានពណ៌នា ក្នុងកំណត់សមា្គ្រចល់ ២.៦។ 

ការផ្ល្រចស់ប្តូរសំវិានធនក្នុងឆ្ន្រចំ គឺអនុវត្តទៅតាមតម្រចូវការន្រចប្រចកាសរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ដូច្ន្រចះផលប៉ះពាល់ពីការផ្ល្រចស់ប្តូរន្រចះ ត្រចូវអនុវត្តទៅមុខ។ ការផ្ល្រចស់ប្តូរន្រចះ គឺមិនមានផលប៉ះពាល់ខា្ល្រចំង  
ដល់ធនាគារទ្រច។.

(ខ) វិភាគតាមចំណត់ថា្ន្រចក់ឥណទាន

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ឥណទានស្តង់ដារ

មានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ ៥៣៨.៧៥៨.៨៧៦ ២.១៦៤.៧៣៣.១៦៣ ៤០១.៤១៨.៣១២ ១.៦២០.៥២៥.៧២៦

ពុំមានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ ១.០៨៨.៩៨១ ៤.៣៧៥.៥២៦ ១.១១៦.៧៦០ ៤.៥០៨.៣៥៩

ឥណទានឃ្ល្រចំមើល

មានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ ២០៣ ៨១៦ - -

ឥណទានក្រច្រចមស្តង់

មានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ - - ៩៨.០៩៥ ៣៩៦.០១០

ឥណទានសង្រចស័យ

មានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ - - - -

ឥណទានខាតបង់

មានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ ៩៤៧.៣៦២ ៣.៨០៦.៥០១ ៧៩៩.៩១៩ ៣.២២៩.២៧៣

៥៤០.៧៩៥.៤២២ ២.១៧២.៩១៦.០០៦ ៤០៣.៤៣៣.០៨៦ ១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨
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(គ) វិភាគតាមប្រចភ្រចទអាជីវកម្ម

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ឯកត្តជន ២០៩.២៤១.៧៨០ ៨៤០.៧៣៣.៤៧២ ១៥៨.០៩៩.៥៤៨ ៦៣៨.២៤៧.៨៧៥

លក់ដុំ និងលក់រាយ ១៧៧.៦៧០.៤០០ ៧១៣.៨៧៩.៦៦៧ ១៥៤.១២៧.៥៨៨ ៦២២.២១៣.០៧៣

ស្រចវាកម្ម ៣២.៨០៣.២១៥ ១៣១.៨០៣.៣១៨ ២១.៩៩៣.៤៥៥ ៨៨.៧៨៧.៥៧៨

អាជីវកម្មអចលនទ្រចព្រចយ ២៧.៥០៦.៧៣៩ ១១០.៥២២.០៧៧ ១៥.៤៨៧.៩៦២ ៦២.៥២៤.៩០៣

សំណង់ ២៣.៦៩៦.៧៦៣ ៩៥.២១៣.៥៩៤ ១៥.៨១៥.៥៦០ ៦៣.៨៤៧.៤១៦

គ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ ១៩.៥២៧.៩២៨ ៧៨.៤៦៣.២១៥ ៣៦៧.២៥២ ១.៤៨២.៥៩៦

ផ្រចស្រចងៗ ៥០.៣៤៨.៥៩៧ ២០២.៣០០.៦៦៣ ៣៧.៥៤១.៧២១ ១៥១.៥៥៥.៩២៧

៥៤០.៧៩៥.៤២២ ២.១៧២.៩១៦.០០៦ ៤០៣.៤៣៣.០៨៦ ១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

(ឃ) វិភាគតាមប្រចភ្រចទហានិភ័យ

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ហានិភ័យធំ ២៦.៦៧២.៥១៦ ១០៧.១៧០.១៦៩ ២៧.៩២៣.៧៧៣ ១១២.៧២៨.២៧២

ហានិភ័យធម្មតា ៥១៤.១២២.៩០៦ ២.០៦៥.៧៤៥.៨៣៧ ៣៧៥.៥០៩.៣១៣ ១.៥១៥.៩៣១.០៩៦

៥៤០.៧៩៥.៤២២ ២.១៧២.៩១៦.០០៦ ៤០៣.៤៣៣.០៨៦ ១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

ហានិភ័យឥណទានធំ ត្រចូវបានកំណត់ថាាហានិភ័យឥណទាន ចំពោះអ្នកទទួលផលាឯកត្តជនណមួយ ដ្រចលមានចំនួនលើសពី ១០% ន្រចមូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ។ ហានិភ័យឥណទានធំ 
គឺាចំនួនខ្ពស់ាងរវាងឥណទាន ឬកិច្ចសន្រចយា ដ្រចលនៅមិនទាន់ទូទាត់ និងឥណទាន ឬកិច្ចសន្រចយាដ្រចលបានអនុម័ត។

(ង) វិភាគតាមកាលកំណត់ឥណទាន

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

តិចាង ១ឆ្ន្រចំ ១១៩.៧៧៣.៣៤៥ ៤៨១.២៤៩.៣០០ ១០៦.៧៦៨.៤៣៣ ៤៣១.០២៤.១៦៤

លើសពី ១ឆ្ន្រចំ ប៉ុន្ត្រចមិនលើសពី ៣ឆ្ន្រចំ ៥១.៧៩១.២៥៩ ២០៨.០៩៧.២៧៩ ១១.៨៦៩.៣២៥ ៤៧.៩១៦.៤៦៥

លើសពី ៣ឆ្ន្រចំ ប៉ុន្ត្រចមិនលើសពី ៥ឆ្ន្រចំ ១១៤.៨៣៦.៧៦៩ ៤៦១.៤១៤.១៣៨ ៧៨.១៩១.០៣៥ ៣១៥.៦៥៧.២០៨

លើសពី ៥ឆ្ន្រចំ ២៥៤.៣៩៤.០៤៩ ១.០២២.១៥៥.២៨៩ ២០៦.៦០៤.២៩៣ ៨៣៤.០៦១.៥៣១

៥៤០.៧៩៥.៤២២ ២.១៧២.៩១៦.០០៦ ៤០៣.៤៣៣.០៨៦ ១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨
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(ច) វិភាគតាមទំនាក់ទំនង

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ភាគីពាក់ព័ន្ធ ១.១៦០.៣១៣ ៤.៦៦២.១៣៨ ១.០៨៨.៦០៩ ៤.៣៩៤.៧១៥

ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ ៥៣៩.៦៣៥.១០៩ ២.១៦៨.២៥៣.៨៦៨ ៤០២.៣៤៤.៤៧៧ ១.៦២៤.២៦៤.៦៥៣

៥៤០.៧៩៥.៤២២ ២.១៧២.៩១៦.០០៦ ៤០៣.៤៣៣.០៨៦ ១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

(ឆ) អត្រច្រចការប្រច្រចក់

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជនទាំងន្រចះ មានអត្រច្រចការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ ក្នុងចនោ្ល្រចះពី ៣,៥% ទៅ ១៨% (២០១៧៖ ៣,៥% ទៅ ១៨%)។

៨. ទឹកប្្ក់ត្ូវទារពីក្ុមហ៊ុនម្ផ្ទ្ល់

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ ភាគច្រចើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង់ប្រច្រចក់ (ស្រចវានៅតាមព្រចលានយន្តោះរបស់ អតិថិជនក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់នៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា) ដ្រចលធនាគារបានទូទាត់  
ជំនួសក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់។

៩. ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

បង្គរការប្រច្រចក់ត្រចូវទទួល ៣.២៣៣.៦៦០ ១២.៩៩២.៨៤៦ ២.៥៨៨.៣៨៨ ១០.៤៤៩.៣២២

ប្រច្រចក់កក់ (*) ៥៤៥.៩៨៨ ២.១៩៣.៧៨០ ៥៤០.០១៨ ២.១៨០.០៥៣

ប្រចតិបត្តិការផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ចូលដ្រចលនៅមិន
ទាន់ទូទាត់ ៦០០.៦០៨ ២.៤១៣.២៤៣ ១៧១.៥៧៩ ៦៩២.៦៦៤

សមា្ភ្រចរការិយាល័យ ៤២.៩២៩ ១៧២.៤៨៩ ៤១.៥៤៩ ១៦៧.៧៣៣

ផ្រចស្រចងៗ ២៩.៧២៨ ១១៩.៤៤៦ ២៨៥.៧០៣ ១.១៥៣.៣៨៤

៤.៤៥២.៩១៣ ១៧.៨៩១.៨០៤ ៣.៦២៧.២៣៧ ១៤.៦៤៣.១៥៦

(*) ប្រច្រចក់កក់ន្រចះគឺាប្រច្រចក់កក់លើការជួលការិយាល័យ ដ្រចលអាចប្រចមូលមកវិញបាននៅព្រចលចប់កិច្ចសន្រចយាភតិសន្រចយា។ រយៈព្រចលន្រចភតិសន្រចយា គឺមានរយៈព្រចលលើសពី១ឆ្ន្រចំ ហើយប្រច្រចក ់
កក់ន្រចះមិនមានការប្រច្រចក់ទ្រច។ 

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

រយៈព្រចលខ្លី ៣.៩០៦.៩២៥ ១៥.៦៩៨.០២៤ ៣.០៨៧.២១៩ ១២.៤៦៣.១០៣

រយៈព្រចលវ្រចង ៥៤៥.៩៨៨ ២.១៩៣.៧៨០ ៥៤០.០១៨ ២.១៨០.០៥៣

៤.៤៥២.៩១៣ ១៧.៨៩១.៨០៤ ៣.៦២៧.២៣៧ ១៤.៦៤៣.១៥៦
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១០. ទ្ព្យសម្បត្តិ និងបរិកា្ខ្រ

 រយៈព្លវ្ង
ការក្លម្អទ្ព្យជួល បរិកា្ខ្រការិយាល័យ បរិកា្ខ្រកុំព្យូទ័រ យានយន្ត ទ្ព្យសកម្មកំពុង 

ដំណើរការ
សរុប

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក

ថ្ល្ដើម

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៤.៧៧០.០១២ ១.០៤៣.៨៥២ ២.៤៩៣.៧១៥ ៧៧៨.៦៤៦ ២១១.៦២៣ ៩.២៩៧.៨៤៨

ការទិញបន្ថ្រចម - - ១២៨.៥២៥ ២០៨.៣១០ ១.៣៣៩.២៥៦ ១.៦៧៦.០៩១

ការាត់ថា្ន្រចក់ឡើងវិញ ៩២៧.៨០៧ ៩៧.២៩៦ - - (១.០២៥.១០៣) -

និយ័តកម្ម - - ១៣០ - - ១៣០

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៥.៦៩៧.៨១៩ ១.១៤១.១៤៨ ២.៦២២.៣៧០ ៩៨៦.៩៥៦ ៥២៥.៧៧៦ ១០.៩៧៤.០៦៩

ដក.៖ រំលស់បង្គរ

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៣.៥៥៩.៤៤៨ ៨១១.២៦៩ ២.២៤២.៥៣៤ ៥០៨.៥៦៥ - ៧.១២១.៨១៦

បន្ទុកក្នុងឆ្ន្រចំ ៥១១.៩៦៥ ១១១.០០៣ ១៤៨.២៨៦ ១១២.២១៨ - ៨៨៣.៤៧២

និយ័តកម្ម - - ១៣០ - - ១៣០

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៤.០៧១.៤១៣ ៩២២.២៧២ ២.៣៩០.៩៥០ ៦២០.៧៨៣ - ៨.០០៥.៤១៨

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ ១.៦២៦.៤០៦ ២១៨.៨៧៦ ២៣១.៤២០ ៣៦៦.១៧៣ ៥២៥.៧៧៦ ២.៩៦៨.៦៥១

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ សមមូលាពាន់រៀល ៦.៥៦៥.៨០១ ៨៨៣.៦០២ ៩៣៤.២៤៣ ១.៤៧៨.២៤០ ២.១២២.៥៥៨ ១១.៩៨៤.៤៤៤

ថ្ល្ដើម

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៥.៦៩៧.៨១៩ ១.១៤១.១៤៨ ២.៦២២.៣៧០ ៩៨៦.៩៥៦ ៥២៥.៧៧៦ ១០.៩៧៤.០៦៩

ការទិញបន្ថ្រចម ១២.៨៩២ ៩០.៩២២ ២៥.៧០៦ ២៥៣.៣០០ ៣៦៧.៦៤៦ ៧៥០.៤៦៦

ការាត់ថា្ន្រចក់ឡើងវិញ ១៩.៣២១ ៧១.៣៧២ ២១៥.២០៦ - (៣០៥.៨៩៩) -

ការលក់ច្រចញ/ជម្រចះច្រចញពីបញ្ជី (៦.០៨៣) - (២.៧៥៧) (១៤៣.៧៣៦) - (១៥២.៥៧៦)

និយ័តកម្ម - - - - (៩៧.៦១២) (៩៧.៦១២)

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៥.៧២៣.៩៤៩ ១.៣០៣.៤៤២ ២.៨៦០.៥២៥ ១.០៩៦.៥២០ ៤៨៩.៩១១ ១១.៤៧៤.៣៤៧

ដក.៖ រំលស់បង្គរ

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៤.០៧១.៤១៣ ៩២២.២៧២ ២.៣៩០.៩៥០ ៦២០.៧៨៣ - ៨.០០៥.៤១៨

បន្ទុកក្នុងឆ្ន្រចំ ៤៣៧.៦០៥ ៨២.៣០១ ១៧៧.៨៥៨ ១៣៩.៥៦០ - ៨៣៧.៣២៤

ការលក់ច្រចញ/ជម្រចះច្រចញពីបញ្ជី (៦.០៨១) - (២.៤៨០) (១៤៣.៧៣២) - (១៥២.២៩៣)

និយ័តកម្ម (២.៤៥៨) ១.៦២៦ ១.៧៧៨ (៥) - ៩៤១

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៤.៥០០.៤៧៩ ១.០០៦.១៩៩ ២.៥៦៨.១០៦ ៦១៦.៦០៦ - ៨.៦៩១.៣៩០

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ ១.២២៣.៤៧០ ២៩៧.២៤៣ ២៩២.៤១៩ ៤៧៩.៩១៤ ៤៨៩.៩១១ ២.៧៨២.៩៥៧

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ សមមូលាពាន់រៀល ៤.៩១៥.៩០២ ១.១៩៤.៣២២ ១.១៧៤.៩៤០ ១.៩២៨.២៩៤ ១.៩៦៨.៤៦៣ ១១.១៨១.៩២១
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១១. ទ្ព្យសកម្មអរូបី

រយៈព្លវ្ង កម្មវិធ ី
កុំព្យូទ័រ

ទ្ព្យសកម្ម 
កំពុង 

ដំណើរការ សរុប

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក

ថ្ល្ដើម

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៣.១៣៩.៥១៦ - ៣.១៣៩.៥១៦

ការទិញបន្ថ្រចម ៣០៨.៦៦៨ - ៣០៨.៦៦៨

និយ័តកម្ម (១២៨) - (១២៨)

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៣.៤៤៨.០៥៦ - ៣.៤៤៨.០៥៦

ដក៖ រំលស់បង្គរ

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៧ ២.៧៤៥.៦៦៧ - ២.៧៤៥.៦៦៧

បន្ទុកក្នុងឆ្ន្រចំ ២៨១.៩២៦ - ២៨១.៩២៦

និយ័តកម្ម (១២៨) - (១២៨)

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៣.០២៧.៤៦៥ - ៣.០២៧.៤៦៥

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ ៤២០.៥៩១ - ៤២០.៥៩១

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ សមមូលាពាន់រៀល ១.៦៩៧.៩២៦ - ១.៦៩៧.៩២៦

ថ្ល្ដើម

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៣.៤៤៨.០៥៦ - ៣.៤៤៨.០៥៦

ការទិញបន្ថ្រចម ៩៤.៦៧០ ៣០៧.៩២២ ៤០២.៥៩២

ការាត់ថា្ន្រចក់ឡើងវិញ ៨០.០៥៣ (៨០.០៥៣) -

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៣.៦២២.៧៧៩ ២២៧.៨៦៩ ៣.៨៥០.៦៤៨

ដក៖ រំលស់បង្គរ

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៣.០២៧.៤៦៥ - ៣.០២៧.៤៦៥

បន្ទុកក្នុងឆ្ន្រចំ ២០៧.៤៣២ - ២០៧.៤៣២

និយ័តកម្ម (១.២២៥) - (១.២២៥)

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៣.២៣៣.៦៧២ - ៣.២៣៣.៦៧២

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ ៣៨៩.១០៧ ២២៧.៨៦៩ ៦១៦.៩៧៦

តម្ល្ចុះបញ្ជមីសុទ្ធ សមមូលាពាន់រៀល ១.៥៦៣.៤៣២ ៩១៥.៥៧៨ ២.៤៧៩.០១០

១២. ពន្ធពន្យារព្ទ្យសកម្ម

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្ម ១.៨៨០.០០០ ៧.៥៥៣.៨៤០ ១.៣៥៤.៤៩៩ ៥.៤៦៨.១១២

១.៨៨០.០០០ ៧.៥៥៣.៨៤០ ១.៣៥៤.៤៩៩ ៥.៤៦៨.១១២

បម្រច្រចបម្រចួលសរុបនៅក្នុងគណនីពន្ធពន្រចយារមានដូចខាងក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ១.៣៥៤.៤៩៩ ៥.៤៦៨.១១២ ១.២៧៤.៩២២ ៥.១៤៦.៨៦០

និយ័តកម្មក្នុងឆ្ន្រចំមុន ១២៤.០២៣ ៤៩៨.៣២៤ - -

ឥណទាននៅក្នុង 
របាយការណ៍លទ្ធផល ៤០១.៤៧៨ ១.៦១៣.១៣៩ ៧៩.៥៧៧ ៣២១.២៥២

បម្រច្រចបម្រចួលភាពខុសគា្ន្រច - (២៥.៧៣៥) - -

១.៨៨០.០០០ ៧.៥៥៣.៨៤០ ១.៣៥៤.៤៩៩ ៥.៤៦៨.១១២



98
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

បម្រច្រចបម្រចួលពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្មមានដូចខាងក្រច្រចម៖

រំលស់ពន្លឿន
មូលនិធិសោធន 

និវត្តន៍

ចំណ្ញពីការ 
ប្តូររូបិយប័ណ្ណ 
ដ្លមិនទាន ់
ទទួលសា្គ្ល់

បង្គរប្្ក់រងា្វ្ន់ 
នឹងត្ូវបង ់

លើសពី ៦០ថ្ង្

សំវិធានធនស
ម្្ប់ការទូទាត់
ប្្ក់អតីតភាព

ការងារ

សំវិធានធន 
ទូទៅ ១%

សំវិធានធន
ាក់លាក់ ៣%

សរុប

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៤៧៨.១០៣ ៧៨.៥០៧ ៩០.៣០៣ ១៩.៤៦០ - ៦០៨.២៤៦ ៣០៣ ១.២៧៤.៩២២

ឥណទាននៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល ៤០.២៧៧ ២៧.១០៩ (១៩៨.១១៩) ១៣.៧៨៩ - ១៩៦.៥២១ - ៧៩.៥៧៧

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៥១៨.៣៨០ ១០៥.៦១៦ (១០៧.៨១៦) ៣៣.២៤៩ - ៨០៤.៧៦៧ ៣០៣ ១.៣៥៤.៤៩៩

សមមូលាពាន់រៀល ២.០៩២.៧០០ ៤២៦.៣៧២ (៤៣៥.២៥៤) ១៣៤.២២៦ - ៣.២៤៨.៨៤៤ ១.២២៤ ៥.៤៦៨.១១២

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៥១៨.៣៨០ ១០៥.៦១៦ (១០៧.៨១៦) ៣៣.២៤៩ - ៨០៤.៧៦៧ ៣០៣ ១.៣៥៤.៤៩៩

និយ័តកម្មក្នុងឆ្ន្រចំមុន ១២៤.០២៣ - - - - - - ១២៤.០២៣

ឥណទាននៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល (៣៦២.៨៦៩) ៥៧.៤៨៣ ១៨៧.៩៩២ ២១.៣១៥ ២៧.៩៦៨ ៤៦៩.៨៨៦ (២៩៧) ៤០១.៤៧៨ 

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ២៧៩.៥៣៤ ១៦៣.០៩៩ ៨០.១៧៦ ៥៤.៥៦៤ ២៧.៩៦៨ ១.២៧៤.៦៥៣ ៦ ១.៨៨០.០០០ 

សមមូលាពាន់រៀល ១.១២៣.១៦៨ ៦៥៥.៣៣២ ៣២២.១៤៧ ២១៩.២៣៨ ១១២.៣៧៥ ៥.១២១.៥៥៦ ២៤ ៧.៥៥៣.៨៤០ 

១៣. ប្្ក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្ស្ងៗ

២០១៨ ២០១៧

 ដលុា្ល្រអាម្រិក  ពាន់រៀល  ដុលា្ល្រអាម្រិក  ពាន់រៀល

ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ២១.៧០៣.០០១ ៨៧.២០២.៦៥៨ ១០.៧៦៤.៣០៩ ៤៣.៤៥៥.៥១៥

គណនីចរន្ត ៧.២១០.៤៩៥ ២៨.៩៧១.៧៦៩ ៧.៦២១.៧៣៥ ៣០.៧៦៨.៩៤៥

២៨.៩១៣.៤៩៦ ១១៦.១៧៤.៤២៧ ១៨.៣៨៦.០៤៤ ៧៤.២២៤.៤៦០

(ក). វិភាគតាមប្រចភ្រចទទំនាក់ទំនង

២០១៨ ២០១៧

 ដលុា្ល្រអាម្រិក  ពាន់រៀល  ដុលា្ល្រអាម្រិក  ពាន់រៀល

ភាគីពាក់ព័ន្ធ ១០៩.៩៧៨ ៤៤១.៨៩២ ៩.៩៨៣ ៤០.៣០១

ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ ២៨.៨០៣.៥១៨ ១១៥.៧៣២.៥៣៥ ១៨.៣៧៦.០៦១ ៧៤.១៨៤.១៥៩

២៨.៩១៣.៤៩៦ ១១៦.១៧៤.៤២៧ ១៨.៣៨៦.០៤៤ ៧៤.២២៤.៤៦០

គណនីចរន្ត ាគណនីមិនមានការប្រច្រចក់ ចំពោះអតិថិជនធម្មតា និងមានការប្រច្រចក់ ចំពោះអតិថិជនពិស្រចស។ 
ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ គឺាប្រច្រចក់បញ្ញើ ដ្រចលមានរយៈព្រចលខ្លី ដ្រចលមានកាលកំណត់សងតិចាង១២ខ្រច។



99
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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គណនីប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងគណនីចរន្តទទួលបានការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ ដចូខាង 
ក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ២,០៥% ទៅ ៤,២៥% ១,៤០% ទៅ ៤,២៥%

គណនីចរន្ត ០,០០% ទៅ ០,៧៥% ០,០០% ទៅ ០,៧៥%

១៤. ប្្ក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

គណនីចរន្ត ៣៤០.២៩៩.២៧៤ ១.៣៦៧.៣២២.៤៨៣ ២១៤.៦២៧.៣៤២ ៨៦៦.៤៥០.៥៨០

ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ២៨១.៦៣១.៤៩៥ ១.១៣១.៥៩៥.៣៤៧ ២៨១.១៦៩.១៦៩ ១.១៣៥.០៧៩.៩៣៥

គណនីសន្រចសំ ៥៨.៩៣៤.៩៦៩ ២៣៦.៨០០.៧០៥ ៤៥.៩៥២.៤៦៦ ១៨៥.៥១០.១០៥

៦៨០.៨៦៥.៧៣៨ ២.៧៣៥.៧១៨.៥៣៥ ៥៤១.៧៤៨.៩៧៧ ២.១៨៧.០៤០.៦២០

 (ក) វិភាគតាមប្រចភ្រចទទំនាក់ទំនង

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក

ភាគីពាក់ព័ន្ធ ៤៧២.៣១១ ១.៨៩៧.៧៤៦ ៣៨៣.៨៧១ ១.៥៤៩.៦៨៧ 

ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ ៦៨០.៣៩៣.៤២៧ ២.៧៣៣.៨២០.៧៨៩ ៥៤១.៣៦៥.១០៦ ២.១៨៥.៤៩០.៩៣៣ 

៦៨០.៨៦៥.៧៣៨ ២.៧៣៥.៧១៨.៥៣៥ ៥៤១.៧៤៨.៩៧៧ ២.១៨៧.០៤០.៦២០ 

គណនីចរន្ត ាគណនីមិនមានការប្រច្រចក់ ចំពោះអតិថិជនធម្មតា និងមានការប្រច្រចក់ ចំពោះ 
អតិថិជនពិស្រចស។ 

ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ គឺាប្រច្រចក់បញ្ញើ ដ្រចលមានរយៈព្រចលខ្លី ដ្រចលមានកាល 
កំណត់សង១២ខ្រច ឬតិចាង។

 គណនីប្រច្រចក់សន្រចសំ គណនីប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងគណនីចរន្តទទួលបាន
ការប្រច្រចក់ប្រចាំឆ្ន្រចំ ដូចខាងក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ១,៥០% ទៅ ៧,០០% ១,៥០% ទៅ ៤,០០%

គណនីសន្រចសំ ០,០០% ទៅ ១,៦៨% ០,៥០% ទៅ ១,៥០%

គណនីចរន្ត ០,០០% ទៅ ១,៧៥% ១,០០% ទៅ ១,៧៥%

១៥. អនុបំណុល

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

CIMB BANK BERHAD ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០

៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០

នៅថ្ង្រចទី៣០ ខ្រចកក្កដា ឆ្ន្រចំ២០១៥ ធនាគារបានចុះហត្ថល្រចខា លើកិច្ចសន្រចយាអនុបំណុល 
ាមួយនឹង CIMB Bank Berhad ដ្រចលមា្ច្រចស់ភាគហ៊ុនិក និងបានខ្ចីប្រច្រចក់ចំនួន ៧លានដលុា្ល្រចរ 
អាម្រចរិក ដ្រចលមានកាលកំណត់រយៈព្រចល១០ឆ្ន្រចំ។ អនុបំណុលនឹងត្រចូវសងវិញ នៅតាមកាល 
កំណត់ និងមានអត្រច្រចការប្រច្រចក់ ៣% ក្នុងមួយឆ្ន្រចំ។

នៅថ្ង្រចទី២៨ ខ្រចសីហា ឆ្ន្រចំ២០១៥ អនុបំណុលត្រចូវបានអនុម័តដោយធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា 
ក្នុងគោលបំណងន្រចការគណនាដើមទុនប្រចភ្រចទទី២។

១៦. ប្្ក់កម្ចី

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩ - -

១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩ - -

នៅថ្ង្រចទី២៧ ខ្រចកញ្ញ្រច ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារបានទទួលប្រច្រចក់កម្ចីាសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល 
ក្នុងការផ្តល់ប្រចតិបត្តិការ ដ្រចលមានទ្រចព្រចយបញ្ច្រចំ (LPCO) ពីធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ដ្រចលមាន 
កាលកំណត់រយៈព្រចល ៦ខ្រច និង១ឆ្ន្រចំ។ ប្រច្រចក់កម្ចីនឹងត្រចូវទូទាត់សងតាមកាលបរិច្ឆ្រចទកំណត់ 
និងទទួលអត្រច្រចការប្រច្រចក់ពី ២,៨៧% ទៅ ៣,០៦% ក្នុងមួយឆ្ន្រចំ។

ប្រច្រចក់កម្ចីត្រចូវបានានាដោយមូលបត្រចអាចជួញដូរបានរបស់ធនាគារ។

១៧. ទឹកប្្ក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគច្រចើន គឺថ្ល្រចជួសជុលការិយាល័យ និងប្រច្រចក់តម្កល់របស់អ្នក 
សងសង់។ ទឹកប្រច្រចក់ន្រចះត្រចូវទូទាត់សង ក្នុងរយៈព្រចលតិចា១២ខ្រច។

១៨. បំណុលផ្ស្ងៗ

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

មូលប្រចបទានបត្រចរបស់ធនាគារ និង 
គណនីត្រចវូទទួលផ្រចស្រចងៗ (*) ១៣.៥២៨.៥៤៩ ៥៤.៣៥៧.៧១០ ៣.៤៤៥.០៩៨ ១៣.៩០៧.៨៦១

ប្រចតិបត្តិការផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ច្រចញដ្រចល
នៅមិនទាន់ទូទាត់ (**) ៣.៣៦៧.២១៦ ១៣.៥២៩.៤៧៤ ៩.៣៣២.៩០៧ ៣៧.៦៧៦.៩៤៦

សមតុល្រចយសម្រច្រចប់បន្ថ្រចមដើមទុន - - ៦.២០០.០០០ ២៥.០២៩.៤០០

បង្គរការប្រច្រចក់ត្រចូវបង់ ៣.៩៦៨.២៣៧ ១៥.៩៤៤.៣៧៦ ៣.១៩៤.៩៥៩ ១២.៨៩៨.០៤៩

បង្គរប្រច្រចក់រង្វ្រចន់ត្រចូវបង់ ១.៦៦៨.០០០ ៦.៧០២.០២៤ ១.១៦៦.០០០ ៤.៧០៧.១៤២

បង្គរពន្ធត្រចូវបង់ ១៤៩.៦៦២ ៦០១.៣៤២ ១០៧.០៣៦ ៤៣២.១០៤

មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រចូវបង់ ១.៦៣០.៩៨៩ ៦.៥៥៣.៣១៤ ១.០៥៦.១៥៥ ៤.២៦៣.៦៩៨

សំវិានធនសម្រច្រចប់ការទូទាត ់
ប្រច្រចក់បំណច់អតីតភាពការងរ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦១.៨៦៩ - -

បំណុលផ្រចស្រចងៗ ៦៣៩.៤៨៣ ២.៥៦៩.៤៤២ ១.០៥៣.៩៧៦ ៤.២៥៤.៩០១

២៥.០៩១.៩៧៤ ១០០.៨១៩.៥៥១ ២៥.៥៥៦.១៣១ ១០៣.១៧០.១០១

(*) មូលប្រចបទានបត្រចរបស់ធនាគារ និងគណនីត្រចវូទទួលផ្រចស្រចងៗ គឺាមូលប្រចបទានផត់ទាត់ ដ្រចលនៅមិនទាន់  
ទូទាត់ហើយ ដ្រចលត្រចូវទូទាត់នៅនាយកដា្ឋ្រចនផត់ទាត់ របស់ធនាគារកណ្ត្រចល បនា្ទ្រចប់ពីកាលបរិច្ឆ្រចទ 
តារាងតុល្រចយការ។

(**) ប្រចតិបត្តិការផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ច្រចញ ដ្រចលនៅមិនទាន់ទូទាត់ គឺាសច់ប្រច្រចក់ផ្ទ្រចរច្រចញ ដ្រចលត្រចូវទូទាត់បនា្ទ្រចប់ពី 
កាលបរិច្ឆ្រចទតារាងតុល្រចយការាមួយធនាគារាដ្រចគូ។

លើកល្រចងត្រចមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រចូវបង់ បំណុលផ្រចស្រចងៗទាំងអស់ត្រចូវបានរំពឹងថា នឹងត្រចូវទូទាត ់
សងក្នុងរយៈព្រចលតិចាង១ឆ្ន្រចំ។
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១៩. ដើមទុន

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានចំនួន ៧៥ លាន 
ភាគហ៊ុន (៣១ ធ្នូ ២០១៧៖ ៦២,៥ លានភាគហ៊ុន) ដ្រចលមានតម្ល្រចារិក ១ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក 
ក្នុងមួយភាគហ៊ុន។ ភាគហ៊ុនទាំងអស់ត្រចូវបានបង់គ្រចប់ចំនួនទាំងស្រចុង។ 

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

សមតុល្រចយដើមគ្រច្រច ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០ ៥០.០០០.០០០ ២០១.៨៥០.០០០

ដើមទុនបន្ថ្រចម ៦.២០០.០០០ ២៤.៩១១.៦០០ ១២.៥០០.០០០ ៥០.៤៦២.៥០០

បង្វលន្រចប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសា 
ទុកទៅដើមទុន ៦.៣០០.០០០ ២៥.៣១៣.៤០០ - -

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (១.១៨៧.៥០០) - -

សមតុល្រចយចុងគ្រច្រច ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០

នៅថ្ង្រចទី១៩ ខ្រចមករា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារកណ្ត្រចលបានអនុម័តការបន្ថ្រចមដើមទុន 
ដ្រចលមានទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ១២.៥០០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលក្នុងនោះទឹកប្រច្រចក់ចំនួន 
៦.៣០០.០០០ ដលុា្ល្រចរអាម្រចរិក បានបង្វិលមកពីប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសាទុក ហើយនឹងទឹកប្រច្រចក់ចំនួន 
៦.២០០.០០០ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិកបានដាក់បន្ថ្រចមសច់ប្រច្រចក់ពីក្រចុមហ៊ុនម្រច។ ក្រចសួងពាណិជ្ជកម្ម 
បានអនុម័ត លើអនុសរណៈន្រចការក្រចសម្រចួល ចុះថ្ង្រចទី០១ ខ្រចមីនា ឆ្ន្រចំ២០១៨ ។

២០. ចំណូលការប្្ក់សុទ្ធ

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ចំណូលការប្្ក់៖

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ៣៤.៣៩៩.៤១៩ ១៣៨.២១៦.៨៦៦ ២៦.៥៧៤.០៥២ ១០៧.២៧៩.៤៤៨

សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល ៤០៧.៤៤២ ១.៦៣៧.១០២ ៣០០.២៥៩ ១.២១២.១៤៦

ប្រច្រចក់បញ្ញើ 
និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ ១.៤៧៣.៤០២ ៥.៩២០.១២៩ ៥០៩.៩១១ ២.០៥៨.៥១០

៣៦.២៨០.២៦៣ ១៤៥.៧៧៤.០៩៧ ២៧.៣៨៤.២២២ ១១០.៥៥០.១០៤

ចំណយការប្្ក់៖

ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ៨.៧២៣.៤៧០ ៣៥.០៥០.៩០២ ៧.៤៤៨.៧០៦ ៣០.០៧០.៤២៦

គណនីចរន្ត (*) ២.៤៨៦.២៧២ ៩.៩៨៩.៨៤១ ១.៤២៥.៦៦៩ ៥.៧៥៥.៤២៦

អនុបំណុល ២៣៩.៤០០ ៩៦១.៩០៩ ២៣៩.៤០០ ៩៦៦.៤៥៨

ប្រច្រចក់បញ្ញើសន្រចសំ ៣០៣.០៣៧ ១.២១៧.៦០៣ ២៣២.៨៣៣ ៩៣៩.៩៤៧

ប្រច្រចក់កម្ចី ៧៩.១៧៥ ៣១៨.១២៥ - -

មូលនិធិសោធននិវត្តន៍បុគ្គលិក ៥០.៧៥១ ២០៣.៩១៨ ៣៦.៨៤៥ ១៤៨.៧៤៣

១១.៨៨២.១០៥ ៤៧.៧៤២.២៩៨ ៩.៣៨៣.៤៥៣ ៣៧.៨៨១.០០០

ចំណូលការប្្ក់សុទ្ធ ២៤.៣៩៨.១៥៨ ៩៨.០៣១.៧៩៩ ១៨.០០០.៧៦៩ ៧២.៦៦៩.១០៤

(*) គណនីចរន្តរបស់អតិថិជនពិស្រចស និងអតិថិជនាក្រចុមហ៊ុន គឺាគណនី ដ្រចលមានការប្រច្រចក់។

២១. ចំណូលកម្្ស្វា និងជើងសា

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

កម្រច្រចបានមកពីការផ្ទ្រចរប្រច្រចក់ ២.១៧៦.៦៨៨ ៨.៧៤៥.៩៣២ ១.២១៥.៧០០ ៤.៩០៧.៧៨១ 

កម្រច្រចហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្ម ៩៥៤.១៥៨ ៣.៨៣៣.៨០៧ ៧៥៥.៦៦៥ ៣.០៥០.៦២០ 

កម្រច្រចបានមកពីស្រចវាឥណទាន ១.១១៤.២៦៩ ៤.៤៧៧.១៣៣ ៨៤៨.៨៦៥ ៣.៤២៦.៨៦៨ 

កម្រច្រចកិច្ចសន្រចយាឥណទាន ៣៩៩.៨២០ ១.៦០៦.៤៧៧ ៣២៣.៩៣៧ ១.៣០៧.៧៣៤ 

កម្រច្រច និងជើងសលើ 
ស្រចវាផ្រចស្រចងៗ ១.៧២៧.៩៣៥ ៦.៩៤២.៨៤៣ ១.៣៩៦.៧៤៤ ៥.៦៣៨.៦៥៥ 

៦.៣៧២.៨៧០ ២៥.៦០៦.១៩២ ៤.៥៤០.៩១១ ១៨.៣៣១.៦៥៨ 

២២. ចំណយផ្ន្កបុគ្គលិក

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ប្រច្រចក់បៀវត្រចសរ៍ និងប្រច្រចក់ឈ្នួល ៤.៨៩០.៦៤៥ ១៩.៦៥០.៦១២ ៣.៩៩៥.៨១៩ ១៦.១៣១.១២១

ប្រច្រចក់រង្វ្រចន់ និងប្រច្រចក់លើកទឹកចិត្ត ១.៧៥០.៨៦៦ ៧.០៣៤.៩៨០ ១.១៨៥.៦០៨ ៤.៧៨៦.២៩៩

ចំណយមូលនិធិសោធននិវត្តន៍បុគ្គលិក ២២៥.៨៤២ ៩០៧.៤៣៣ ១៨០.៣៨៣ ៧២៨.២០៦

ចំណយអតីតភាពការងរបុគ្គលិក ១៣៩.៨៣៨ ៥៦១.៨៦៩ - -

អត្ថប្រចយោជន៍ផ្រចស្រចងៗ ៣២៨.៤០៦ ១.៣១៩.៥៣៥ ២៦៥.២១៨ ១.០៧០.៦៨៦

៧.៣៣៥.៥៩៧ ២៩.៤៧៤.៤២៩ ៥.៦២៧.០២៨ ២២.៧១៦.៣១២

២៣.ចំណយរំលស់ទ្ព្យសម្បត្តិ និងបរកិា្ខ្រ និងរំលស់ទ្ព្យសកម្មអរូបី

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ចំណយរំលស់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និង 
បរិកា្ខ្រចរ (កំណត់សមា្គ្រចល់ ១០) ៨៣៧.៣២៣ ៣.៣៦៤.៣៦៤ ៨៨៣.៤៧២ ៣.៥៦៦.៥៧៧ 

ចំណយរំលស់ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី 
(កំណត់សមា្គ្រចល់ ១១) ២០៧.៤៣២ ៨៣៣.៤៦២ ២៨១.៩២៦ ១.១៣៨.១៣៥ 

១.០៤៤.៧៥៥ ៤.១៩៧.៨២៦ ១.១៦៥.៣៩៨ ៤.៧០៤.៧១២ 
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

២៤. ចំណយទូទៅ និងចំណយរដ្ឋបាល

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ចំណយការជួល ១.៥៤០.៤១០ ៦.១៨៩.៣៦៧ ១.១៣៥.៤៤៣ ៤.៥៨៣.៧៨៣

ចំណយស្រចវាធនាគារ ១.០៩៤.៩១៩ ៤.៣៩៩.៣៨៥ ៤៤៥.២៩៣ ១.៧៩៧.៦៤៨

ចំណយផ្រចសាយពាណិជ្ជកម្ម 
និងទំនាក់ទំនងសារណៈ ៦៣៨.០៩៩ ២.៥៦៣.៨៨២ ៣៥៨.៦៦៩ ១.៤៤៧.៩៤៧

ចំណយជួសជុល និងថ្រចទាំ ៦០៦.១៦៥ ២.៤៣៥.៥៧១ ៥២៣.៤១១ ២.១១៣.០១០

ចំណយសន្តិសុខ ៣៣០.៩២៥ ១.៣២៩.៦៥៧ ២៩០.២១៤ ១.១៧១.៥៩៤

ចំណយទំនាក់ទំនង ២៨៤.៩៧៦ ១.១៤៥.០៣៤ ២៧០.៨៤៦ ១.០៩៣.៤០៥

ចំណយកម្រច្រចអាា្ញ្រចប័ណ្ណ ២៦៣.៩៦៧ ១.០៦០.៦១៩ ២៧៦.៨២៣ ១.១១៧.៥៣៤

ចំណយទឹក-ភ្លើង ២៥០.៨៥៦ ១.០០៧.៩៣៩ ២៥៥.១៤២ ១.០៣០.០០៨

ចំណយសមា្ភ្រចរការិយាល័យ ២៤៤.៦៨៤ ៩៨៣.១៤០ ១៩១.៣១០ ៧៧២.៣១៨

សោហុ៊យធ្វើដំណើរ និងការស្ន្រចក់នៅ ២២៥.៤០៥ ៩០៥.៦៧៧ ១៧៦.៦១៧ ៧១៣.០០៣

កម្រច្រចផ្ន្រចកច្រចបាប់ និងវាិ្ជ្រចជីវៈ ១៣៨.៦៨៥ ៥៥៧.២៣៦ ១០៤.១០៨ ៤២០.២៨៤

អត្ថប្រចយោជន៍ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ១១៧.០៧៨ ៤៧០.៤១៩ ១២៩.៦២៤ ៥២៣.២៩២

ចំណយហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្ម - - ៣.៧១៩ ១៥.០១៤

ចំណយផ្រចស្រចងៗ ៧៥៤.០១៩ ៣.០២៩.៦៤៩ ៧៣.៨៩៣ ២៩៨.៣០៧

៦.៤៩០.១៨៨ ២៦.០៧៧.៥៧៥ ៤.២៣៥.១១២ ១៧.០៩៧.១៤៧

២៥. សំវិធានធនខាតសម្្ប់ការថយចុះតម្ល្ឥណទាន បុរ្ប្ទាន និង 
ហិរញ្ញប្បទាន

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

សំវិានធនឥណទានបាត់បង់ 
(កំណត់សមា្គ្រចល់ ៧ (ក)) ១.៥០១.៤៩៤ ៦.០៣៣.០០៤ ១.៥៤៤.៩៩៨ ៦.២៣៧.១៥៧

សំវិានធនប្រច្រចក់បញ្ញើ 
និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ 
(កំណត់សមា្គ្រចល់ ៦) ៨៥.៣៥១ ៣៤២.៩៤០ - -

សំវិានធនកិច្ចសន្រចយាក្រច្រចតារាង 
តុល្រចយការ ៨៨៩.៤៦៧ ៣.៥៧៣.៨៧៨ - -

២.៤៧៦.៣១២ ៩.៩៤៩.៨២២ ១.៥៤៤.៩៩៨ ៦.២៣៧.១៥៧

២៦. ចំណយពន្ធលើប្្ក់ចំណូល
 

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ពន្ធក្នុងឆ្ន្រចំ ៣.៥៣០.៤០៥ ១៤.១៨៥.១៦៧ ២.១១១.២១៤ ៨.៥២២.៩៧១

និយ័តកម្មពន្ធក្នុងឆ្ន្រចំមុន ១៥១.៧៤១ ៦០៩.៦៩៦ ៨១.៤៤៥ ៣២៨.៧៩៣

កំណើនពន្ធពន្រចយារទ្រចព្រចយសកម្ម (៥២៥.៥០១) (២.១១១.៤៦៣) (៧៩.៥៧៧) (៣២១.២៥២)

៣.១៥៦.៦៤៥ ១២.៦៨៣.៤០០ ២.១១៣.០៨២ ៨.៥៣០.៥១២

(ក) ការផ្ទៀងផ្ទ្រចត់ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូល

ការផ្ទៀងផ្ទ្រចត់ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូល ដ្រចលបានគណនាតាមអត្រច្រចពន្ធ ២០% លើចំនួន 
ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូល ត្រចូវបានបង្ហ្រចញនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលដូចខាងក្រច្រចម៖

 ២០១៨  ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ចំណ្រចញមុនបង់ពន្ធ 
លើប្រច្រចក់ចំណូល ១៤.៤២១.៨១៥ ៥៧.៩៤៦.៨៥៣ ៩.៩៤៣.៤៦២ ៤០.១៤១.៧៥៦

ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញគ 
ណនាតាមអត្រច្រច ២០% ២.៨៨៤.៣៦៣ ១១.៥៨៩.៣៧១ ១.៩៨៨.៦៩២ ៨.០២៨.៣៥០

ផលប៉ះពាល់ពន្ធទាក់ទិននឹង៖

ចំណយដ្រចលមិនអាចកាត់កង 
តាមច្រចបាប់ពន្ធ ១២០.៥៤១ ៤៨៤.៣៣៣ ៤២.៩៤៥ ១៧៣.៣៦៩

និយ័តកម្មពន្ធក្នុងឆ្ន្រចំមុន ១៥១.៧៤១ ៦០៩.៦៩៦ ៨១.៤៤៥ ៣២៨.៧៩៣

ពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណ្រចញ 
តាមអត្រច្រច២០% ៣.១៥៦.៦៤៥ ១២.៦៨៣.៤០០ ២.១១៣.០៨២ ៨.៥៣០.៥១២

ចំណយពន្ធលើប្រច្រចក់ចំណូល ៣.១៥៦.៦៤៥ ១២.៦៨៣.៤០០ ២.១១៣.០៨២ ៨.៥៣០.៥១២
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២៧. សាច់ប្្ក់បានពី/(ប្ើប្្ស់ក្នុង)ប្តិបត្តិការ

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ចំណ្រចញមុនបង់ពន្ធលើប្រច្រចក់ ១៤.៤២១.៨១៥ ៥៧.៩៤៦.៨៥៣ ៩.៩៤៣.៤៦២ ៤០.១៤១.៧៥៦

ចំណូលនិយ័តកម្ម៖

សំវិានធនខាតសម្រច្រចប់ការថយចុះតម្ល្រច ឥណទាន បុរ្រចប្រចទាន 
និងហិរញ្ញប្រចបទាន ២.៤៧៦.៣១២ ៩.៩៤៩.៨២២ ១.៥៤៤.៩៩៨ ៦.២៣៧.១៥៧

រំលស់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរកិា្ខ្រចរ 
( កំណត់សមា្គ្រចល់១០) ៨៣៧.៣២៣ ៣.៣៦៤.៣៦៤ ៨៨៣.៤៧២ ៣.៥៦៦.៥៧៧ 

រំលស់ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី (កំណត់សមា្គ្រចល់១១) ២០៧.៤៣២ ៨៣៣.៤៦២ ២៨១.៩២៦ ១.១៣៨.១៣៥ 

និយ័តកម្មទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរិកា្ខ្រចរ ៩៨.៥៥៣ ៣៩៥.៩៨៦ - - 

និយ័តកម្មទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី (១.២២៥) (៤.៩២២) - - 

ចំណ្រចញពីការលក់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិ និងបរិកា្ខ្រចរ (៣៤.៥៥៥) (១៣៨.៨៤២) - - 

ចំណយអតីតភាពការងរ ១៣៩.៨៣៨ ៥៦១.៨៦៩ 

ចំណូលការប្រច្រចក់សុទ្ធ (២៤.៣៩៨.១៥៨) (៩៨.០៣១.៧៩៩) (១៧.៥៩៣.៤៩៤) (៧១.០២៤.៩៣៥)

ខាតប្រចតិបត្តិការមុនបម្រច្រចបម្រចួលទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុលប្រចតិបត្តិការ (៦.២៥២.៦៦៥) (២៥.១២៣.២០៧) (៤.៩៣៩.៦៣៦) (១៩.៩៤១.៣១០)

បម្រច្រចបម្រចួលទ្រចព្រចយសកម្ម 
និងបំណុលប្រចតិបត្តិការ

ប្រច្រចក់បម្រចុងនៅធនាគារកណ្ត្រចល (១៨.៦១២.៩៣៧) (៧៤.៧៨៦.៧៨១) (២១.៩៤៣.៦៩៨) (៨៨.៥៨៦.៧០៩)

មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន (១២.២៣៤.០០០) (៤៩.១៥៦.២១២) (៧២០.០០០) (២.៩០៦.៦៤០)

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន (១៣៧.៣៦២.៨៧៣) (៥៥១.៩២៤.០២៤) (៩៨.៧២០.២៣៤) (៣៩៨.៥៣៣.៥៨៥)

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ (១៨០.៤០២) (៧២៤.៨៥៥) (២២៥.៩១២) (៩១២.០០៧)

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស ់ធនាគារផ្រចស្រចងៗ ១០.៥២៧.៤៥២ ៤២.២៩៩.៣០២ (១៨.៣០៤.៥០៨) (៧៣.៨៩៥.២៩៩)

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ១៣៩.១១៦.៧៦១ ៥៥៨.៩៧១.១៤៦ ១៨៩.២៨៥.៥៩៥ ៧៦៤.១៤៥.៩៤៧ 

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ (៣៣.៥២២) (១៣៤.៦៩១) ២១.៣៣៣ ៨៦.១២១

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៧១.៥២៣ ២៨៧.៣៧៩ ១៩៣.៥៧៦ ៧៨១.៤៦៦ 

បំណុលផ្រចស្រចងៗ (១.៣២២.៧៦៦) (៥.៣១៤.៨៧៤) ១១.៨៣៨.៣១៨ ៤៧.៧៩១.២៩០ 

សាច់ប្្ក់សុទ្ធ(ប្ើប្្ស់ក្នុង)/បានពីប្តិបត្តិការ (២៦.២៨៣.៤២៩) (១០៥.៦០៦.៨១៧) ៥៦.៤៨៤.៨៣៤ ២២៨.០២៩.២៧៤
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២៨. សាច់ប្្ក់ និងសាច់ប្្ក់សមមូល

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

សច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច (កំណត់សមា្គ្រចល់ ៤) ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២ ១៧.៩០៤.៤០២ ៧២.២៨០.០៧១

សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល (កំណត់សមា្គ្រចល់៥)៖

គណនីចរន្ត ៨១.៦៥១.៣៦៥ ៣២៨.០៧៥.១៨៥ ៧៤.៧៥៣.៥៧០ ៣០១.៧៨០.១៦២

មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន (មិនដាក់បញ្ច្រចំ និងប្រច្រចក់ដើម 
មានកាលកំណត់រយៈព្រចលបីខ្រច ឬតិចាង) ៣០.០០០.០០០ ១២០.៥៤០.០០០ ៤០.០០០.០០០ ១៦១.៤៨០.០០០

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ ផ្រចស្រចងៗ 
(កំណត់សមា្គ្រចល់៦)៖

ការដាក់ប្រច្រចក់ ៤.១២៧.៧២៤ ១៦.៥៨៥.១៩៥ ៥០.៩០៦.៨២១ ២០៥.៥១០.៨៣៦

គណនីចរន្ត ២.៨៩២.៩០០ ១១.៦២៣.៦៧២ ៤.៣៨២.០៩០ ១៧.៦៩០.៤៩៧

គណនីសន្រចសំ ១.៥១៤.៤៤២ ៦.០៨៥.០២៨ ១.០៨៩.០៤៦ ៤.៣៩៦.៤៧៩

១៩៨.៩០៤.៦៦៧ ៧៩៩.១៩៨.៩៥២ ១៨៩.០៣៥.៩២៩ ៧៦៣.១៣៨.០៤៥

២៩. កិច្ចសន្យា និងបំណុលយថាហ្តុ

ក) កិច្ចសន្រចយាពន្រចយារឥណទាន

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារមានចំនួនទឹកប្រច្រចក់ក្នុងកិច្ចសន្រចយាន្រចឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ ដ្រចលត្រចូវផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនដូចខាងក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

លិខិតានាពីធនាគារ និងលិខិត ឥណទាន ៩៩.០៤៦.៥៧២ ៣៩៧.៩៦៩.១២៦ ៩៨.៧៧៦.៥២៨ ៣៩៨.៧៦០.៨៤៤

ចំណ្រចកឥណទានវិបារូបន៍ ដ្រចលមិនបានប្រចើប្រច្រចស់ ៥៧.១៦៩.៤៣២ ២២៩.៧០៦.៧៧៨ ៣៣.៦៧៨.៤៤៤ ១៣៥.៩៥៩.៨៧៨

កិច្ចសន្រចយាឥណទាន ២០.០៥៤.៨៧៧ ៨០.៥៨០.៤៩៦ ១២.៣២២.៤៥៣ ៤៩.៧៤៥.៧៤៣

១៧៦.២៧០.៨៨១ ៧០៨.២៥៦.៤០០ ១៤៤.៧៧៧.៤២៥ ៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

នៅថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារបានធ្វើសំវិានធនលើទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ៨៨៩.៤៦៧ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដ្រចលមានផលប៉ះពាល់ដល់របាយការណ៍លទ្ធផល (គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ  
ឆ្ន្រចំ២០១៧ មិនមានធ្វើសំវិានធនទ្រច) សម្រច្រចប់កិច្ចសន្រចយាហិរញ្ញ-វត្ថុក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ បានអនុវត្តតាមប្រចកាសរបស់ធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ល្រចខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រច.ក និងសរាចរណ្រចនាំល្រចខ 
ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ស្តីពី «ចំណត់ថា្ន្រចក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិានធនលើអុីមភ្រចរមិន» សម្រច្រចប់ធនាគារ និងគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ ដូចបានពណ៌នាក្នុងកំណត់សមា្គ្រចល់ ២.៦)។
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ខ) កិច្ចសន្រចយាភតិសន្រចយាប្រចតិបត្តិ

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារមានកចិ្ចសន្រចយាភតិសន្រចយា ដ្រចលមិនអាចលុប 
ចោលបាន ទាក់ទិននឹង ភតិសន្រចយាលើការជួលអគារ។

ចំណយភតិសន្រចយាអប្រចបបរមាសរុបនៅព្រចលអនាគត ក្រច្រចមកិច្ចសន្រចយាភិតសន្រចយា ដ្រចលមិន 
អាចលុបចោលបានរបស់ធនាគារមានដូចខាងក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

មិនលើសពី១ឆ្ន្រចំ ១.១២២.២៣២ ៤.៥០៩.១២៨ ២.៤៤១.២១៣ ៩.៨៥៥.១៧៧

លើសពី១ឆ្ន្រចំ ត្រចមិនលើសពី៥ឆ្ន្រចំ ៣.៤៥៨.១៥៦ ១៣.៨៩៤.៨៧១ ៣.៩០៩.៧៤០ ១៥.៧៨៣.៦២០

លើសពី៥ឆ្ន្រចំ ១.៨១២.៥៣២ ៧.២៨២.៧៥៤ ២.៨៩១.៩៩៨ ១១.៦៧៤.៩៩៦

៦.៣៩២.៩២០ ២៥.៦៨៦.៧៥៣ ៩.២៤២.៩៥១ ៣៧.៣១៣.៧៩៣

៣០.  ប្តិបត្តិការ និងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក) ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនង

ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារមានដូចខាងក្រច្រចម៖

ភាគីពាក់ព័ន្ធ ទំនាក់ទំនង

CIMB Group  
Holdings Berhad

ក្រចុមហ៊ុនម្រចធំ

CIMB Bank Berhad ក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់

ក្រចុមហ៊ុនភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ថ្រចប័នដ្រចលនៅក្រច្រចមក្រចុមហ៊ុនម្រចធំត្រចមួយ

បុគ្គលិកគណៈគ្រចប់គ្រចងសំខាន់ៗ សមាជិកក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាលទំាងអស់របស់ធនាគារ ដ្រចលមាន
សិទ្ធធិ្វើការសម្រច្រចចចិត្តសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅ 
យុទ្ធសស្រច្តរបស់ធនាគារ និងបុគ្គលិកគណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់  
(រួមទំាងសមាជិកគ្រចសួរជិតដិតរបស់ពួកគ្រចផងដ្រចរ)។

ខ) សមតុល្រចយភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ទឹកប្្ក់ទារពី៖ 

ក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់

ប្រច្រចក់បញ្ញើ 
និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ ១.៨០៧.៣០០ ៧.២៦១.៧៣១ ១៥.៣១១.៣០៦ ៦១.៨១១.៧៤២

ការប្រច្រចក់បង្គរទទួលបាន ៣៩៩ ១.៦០៣ ១.២០៥ ៤.៨៦៥

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់ពីក្រចុមហ៊ុន 
ម្រចផ្ទ្រចល់ (កំណត់សមា្គ្រចល់៨) ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០ ៥៧.៦៩៥ ២៣២.៩១៥

១.៨៩៨.៩១៦ ៧.៦២៩.៨៤៤ ១៥.៣៧០.២០៦ ៦២.០៤៩.៥២២

ក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ព័ន្ធ

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក ់
នៅធនាគារ ៨៦១.៧១០ ៣.៤៦២.៣៥១ ១.៣៧៦.០១៦ ៥.៥៥៤.៩៧៧

៨៦១.៧១០ ៣.៤៦២.៣៥១ ១.៣៧៦.០១៦ ៥.៥៥៤.៩៧៧

គណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានជូន 
គណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់ 
(កំណត់សមា្គ្រចល់ ៧ (ច) ១.១៦០.៣១៣ ៤.៦៦២.១៣៨ ១.០៨៨.៦០៩ ៤.៣៩៤.៧១៥

ការប្រច្រចក់បង្គរទទួលបាន ៦៧២ ២.៧០០ ១.១៦៣ ៤.៦៩៥

១.១៦០.៩៨៥ ៤.៦៦៤.៨៣៨ ១.០៨៩.៧៧២ ៤.៣៩៩.៤១០

ទឹកប្្ក់ជំពាក់៖

ក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់

អនុបំណុល (កំណត់សមា្គ្រចល់ ១៥) ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០

ការប្រច្រចក់បង្គរបានបង់ ៦៨.៤៦៦ ២៧៥.០៩៦ ៦៨.៤៦៦ ២៧៦.៣៩៦

៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៤០១.០៩៦ ៧.០៦៨.៤៦៦ ២៨.៥៣៥.៣៩៦

ក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ព័ន្ធ

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ  
(កំណត់សមា្គ្រចល់ ១៣ (ក)) ១០៩.៩៧៨ ៤៤១.៨៩២ ៩.៩៨៣ ៤០.៣០១

១០៩.៩៧៨ ៤៤១.៨៩២ ៩.៩៨៣ ៤០.៣០១

គណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចងាន់
ខ្ពស់ (កំណត់សមា្គ្រចល់ ១៤ (ក)) ៤៧២.៣១១ ១.៨៩៧.៧៤៦ ៣៨៣.៨៧១ ១.៥៤៩.៦៨៧

ការប្រច្រចក់បង្គរបានបង់ ១.៦២៧ ៦.៥៣៧ ១.១៨០ ៤.៧៦៤

៤៧៣.៩៣៨ ១.៩០៤.២៨៣ ៣៨៥.០៥១ ១.៥៥៤.៤៥១
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

គ) ប្រចតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រច្រចក់៖

ចំណូលការប្រច្រចក់បានទទួលពីប្រច្រចក ់
បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅក្រចុមហ៊ុនម្រច 
និងក្រចុមហ៊ុន បុត្រចសម្ព័ន្ធ ៧៣.៤៥២ ២៩៥.១៣០ ៣៥.៥០១ ១៤៣.៣១៨

ចំណូលការប្រច្រចក់បានទទួលពីឥណទាន 
និងបុរ្រចប្រចទានទៅឲ្រចយគណៈគ្រចប់គ្រចង់
ាន់ខ្ពស់ ៣៨.៣៦០ ១៥៤.១៣០ ៣១.៨៥០ ១២៨.៥៧៨

១១១.៨១២ ៤៤៩.២៦០ ៦៧.៣៥១ ២៧១.៨៩៦

ចំណយការប្រច្រចក់៖

ចំណយការប្រច្រចក់បានបង់/ត្រចូវបង់លើ 
ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង 
ាន់ខ្ពស់ ៥.៩២៤ ២៣.៨០៣ ៥.០៨៦ ២០.៥៣២

ចំណយការប្រច្រចក់បានបង់/ត្រចូវបង់លើ 
ប្រច្រចក់បញ្ញើ របស់ក្រចុមហ៊ុនបុត្រចសម្ពន្ធ័ - - ៣៦.៨៤៥ ១៤៨.៧៤៤

ចំណយការប្រច្រចក់បានបង់/ត្រចូវបង់លើ 
អនុ បំណុលរបស់ក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ ២៣៩.៤០០ ៩៦១.៩០៩ ២៣៩.៤០០ ៩៦៦.៤៥៨

២៤៥.៣២៤ ៩៨៥.៧១២ ២៨១.៣៣១ ១.១៣៥.៧៣៤

លាភការគណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់៖

អត្ថប្រចយោជន៍របស់ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល ១១៧.០៧៨ ៤៧០.៤១៩ ១២៩.៦២៤ ៥២៣.២៩២

អត្ថប្រចយោជន៍វិភាគទានមានកំណត់ ១៥.៦៨០ ៦៣.០០២ ៩.៨៦៤ ៣៩.៨២១

ប្រច្រចក់បៀវត្រចសរ៍ 
និងអត្ថប្រចយោជន៍រយៈព្រចលខ្លី ៣៩៥.៧០០ ១.៥៨៩.៩២៣ ៣១៣.៨១៦ ១.២៦៦.៨៧៥

៥២៨.៤៥៨ ២.១២៣.៣៤៤ ៤៥៣.៣០៤ ១.៨២៩.៩៨៨

៣១. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពរបស់ធនាគារប្រចឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗមួយចំនួនដូចា ហានិភ័យ 
ឥណទាន ហានិភ័យទីផ្រចសារ (រួមមានហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រចស និងហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់) 
ហានិភ័យសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល និងហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ។ ការទទួលយកហានិភ័យ គឺា 
សកម្មភាពចម្រចបងរបស់អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ គឺាផលវិបាក ដ្រចលមិន 
អាចចៀសវាងបាន ក្នងុដំណើរការអាជីវកម្ម។ ធនាគារមិនប្រចើប្រច្រចស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនិុទស្រចសន្ទ  
(derivative financial instrument) ដើម្រចបីគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននោះទ្រច។

ធនាគារមានទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដលុា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  
(ឥណទាន និងគណនីត្ូវទទួល)

សច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៣១៦.២៨៩.៨៧២ ១៧.៩០៤.៤០២ ៧២.២៨០.០៧១

សមតុល្រចយនៅធនាគារ 
កណ្ត្រចល (*) ១២៧.៦០៥.៣៦៥ ៥១២.៧១៨.៣៥៧ ១១៨.៤៧៣.៥៧០ ៤៧៨.២៧៧.៨០២

ប្រច្រចក់បញ្ញើ 
និងការដាក់ប្រច្រចក ់
នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ៨.៤៤៩.៧១៥ ៣៣.៩៥០.៩៥៥ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២

ឥណទាន 
និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦ ២.១៤៧.៤១៨.៣៩៦ ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ ១.៦០៩.១០០.៥៥១

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារព ី
ក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០ ៥៧.៦៩៥ ២៣២.៩១៥

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៤.៤៤៩.៣៦២ ១៧.៨៧៧.៥៣៧ ៣.២៩៩.៩៨៥ ១៣.៣២២.០៣៩

៧៥៣.៧៦៣.៤៧១ ៣.០២៨.៦២១.៦២៧ ៥៩៤.៧០១.៨០៦ ២.៤០០.៨១១.១៩០

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  
(បំណុលផ្ស្ងៗ កត់ត្្តាមរំលស់ថ្ល្ដើម)

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ២៨.៩១៣.៤៩៦ ១១៦.១៧៤.៤២៧ ១៨.៣៨៦.០៤៤ ៧៤.២២៤.៤៦០

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៦៨០.៨៦៥.៧៣៨ ២.៧៣៥.៧១៨.៥៣៥ ៥៤១.៧៤៨.៩៧៧ ២.១៨៧.០៤០.៦២០

អនុបំណុល ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០

ប្រច្រចក់កម្ចី ១០.១៥៩.២៨៣ ៤០.៨១៩.៩៩៩ - -

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៩២៧.៧១០ ៣.៧២៧.៥៣៩ ៨៥៦.១៨៧ ៣.៤៥៦.៤២៧

បំណុលផ្រចស្រចងៗ ២១.៥១៧.៥២១ ៨៦.៤៥៧.៣៩៩ ១៧.០២៦.៩៤០ ៦៨.៧៣៧.៧៥៧ 

៧៤៩.៣៨៣.៧៤៨ ៣.០១១.០២៣.៨៩៩ ៥៨៥.០១៨.១៤៨ ២.៣៦១.៧១៨.២៦៤ 

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ ៤.៣៧៩.៧២៣ ១៧.៥៩៧.៧២៨ ៩.៦៨៣.៦៥៨ ៣៩.០៩២.៩២៦ 

(*) សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល មិនរួមបញ្ចូលប្រច្រចក់តម្កល់ានា លើដើមទុន និងប្រច្រចក់បម្រចុងកាតព្វកិច្ច 
ដ្រចលមិនម្រចនាទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

៣១.១ ហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារប្រចឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន ដ្រចលាហានិភ័យកើតឡើងដោយភាគីដ្រចគ ូ
របស់ធនាគារ នឹងធ្វើឲ្រចយមានការខាតបង់ផ្ន្រចកហិរញ្ញវត្ថុដល់ធនាគារ ដោយសរការខកខាន ក្នុង 
ការបំព្រចញកាតព្វកិច្ចសងបំណុលតាមកិច្ចសន្រចយា។ ហានិភ័យឥណទាន គឺាហានិភ័យដ្រចល 
សំខាន់ាងគ្រចបំផុត ក្នុងអាជីវកម្មធនាគារ។ ហានិភ័យឥណទានភាគច្រចើនកើតមកពីការផ្ដល ់
ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រច្រចខ្ទង់តារាងតុល្រចយការក៏មានហានិភ័យឥណទាន 
ដ្រចរ ដូចាកិច្ចសន្រចយាឥណទានាដើម។ ការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យឥណទានត្រចូវបានធ្វើឡើង 
ដោយគណៈកមា្ម្រចធិការឥណទានរបស់ធនាគារ។

ហានិភ័យឥណទានត្រចូវបានគ្រចប់គ្រចងតាមរយៈការវិភាគាប្រចា ំ ទៅលើលទ្ធភាពរបស់អ្នក 
ខ្ចីប្រច្រចក់ និងអ្នកខ្ចីប្រច្រចក់ដ្រចលមានសកា្ត្រចនុពល ក្នុងការបំព្រចញកាតព្វកិច្ចសងការប្រច្រចក់ និងប្រច្រចក ់
ដើម។ ហានិភ័យឥណទានក៏ត្រចូវបានគ្រចប់គ្រចង តាមរយៈការទទួលវត្ថុបញ្ច្រចំ និងការានាា 
បុគ្គល។

(ក) ការវាស់វ្រចងហានិភ័យឥណទាន

ធនាគារបានបង្កើតគោលការណ៍ហានិភ័យឥណទានស្នូល (Core Credit Risk Policy)  
ដ្រចលត្រចវូបានរៀបចំឡើង ដើម្រចបីអភិបាលនូវរាល់សកម្មភាពក្នងុការានារ៉ា្រចប់រងហានិភ័យ។ ការបន្ត 
ឥណទានត្រចូវបានអភិបាលដោយកម្មវិធីឥណទាន ដ្រចលបានរៀបចំគម្រច្រចង សម្រច្រចប់ផលិតផល 
ឬសំពៀតឥណទានពិស្រចស រាប់ទំាងទីផ្រចសារគោលដៅ កាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ ឯកសរសំអាង 
និងនីតិវិធី នៅក្រច្រចមផលិតផលឥណទាន ដ្រចលនឹងត្រចវូវាស់វ្រចង និងផ្តល់ឲ្រចយ។

ធនាគារក៏អះអាងផងដ្រចរថាខ្លួនមានការប្រចងច្រចកតួនាទីច្រចបាស់លាស់ រវាងកាតព្វកិច្ចអ្នកលើក 
សំណើឥណទាន (loan originators) អ្នកវាយតម្ល្រចឥណទាន (evaluators) និងកម្រចិត 
ការអនុម័តឥណទាន (approving authorities)។

(ខ) ការគ្រចប់គ្រចងកម្រចតិហានិភ័យ និងគោលការណ៍គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ

ធនាគារគ្រចប់គ្រចងកម្រចិតឥណទាន និងត្រចួតពិនិត្រចយការប្រចមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន នៅព្រចល 
ដ្រចលពួកគ្រចរកឃើញ ាពិស្រចសទៅលើដ្រចគូាបុគ្គល និងាក្រចមុ ព្រចមទំាងវិស័យផ្រចស្រចងៗ។

ធនាគាររៀបចំរចនាសម្ពន័្ធតាមកម្រចតិហានិភ័យឥណទាន ដោយដាក់កម្រចតិលើចំនួនទឹកប្រច្រចក់ 
ន្រចហានិភ័យដ្រចលអាចទទួលយកបាន ទាក់ទងនឹងអ្នកខ្ចីឯកត្តជន ឬអ្នកខ្ចីាក្រចុម និងតាមវិស័យ 
ផ្រចស្រចងៗ។ ហានិភ័យន្រចះត្រចូវបានត្រចួតពិនិត្រចយតាម មូលដា្ឋ្រចនរង្វិល ហើយនឹងត្រចូវត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ 
ប្រចាំឆ្ន្រច ំ ឬញឹកញប់ាងន្រចះតាមការាំបាច់។ ការដាក់កំណត់លើកម្រចតិហានិភ័យឥណទានតាម
ផលិតផល និងតាមវិស័យអាជីវកម្ម ត្រចវូបានអនុម័តដោយក្រចមុប្រចកឹ្រចសាភិបាល។

ហានិភ័យធំត្រចវូបានកំណត់និយមន័យ ដោយធនាគារកណ្ត្រចលថា ាហានិភ័យឥណទានទូទៅ
ចំពោះអ្នកទទួលផលឯកត្តជន ដ្រចលមានចំនួនលើសពី ១០% ន្រចមូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។ 
យោងតាមលក្ខខណ្ឌន្រចប្រចកាសល្រចខ ធ៧-០៦-២២៦ប្រច.ក. របស់ធនាគារកណ្ត្រចល តម្រចូវឲ្រចយ 
ធនាគាររក្រចសាឲ្រចយបានគ្រចប់ព្រចលវ្រចលា នូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន ២០% រវាងហានិភ័យឥណទាន 
ទូទៅរបស់ធនាគារ ធៀបនឹងអ្នកទទួលផលឯកត្តជនណមួយ និងមូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធរបស ់
ធនាគារ។ ហានិភ័យ ឥណទានធំៗសរុប មិនត្រចូវឲ្រចយលើសពី ៣០០% ន្រចមូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធរបស ់
ធនាគារទ្រច។

ធនាគារប្រចើប្រច្រចស់គោលការណ៍ និងការអនុវត្តាច្រចើន ដើម្រចបីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន 
រួមទំាងការតម្រចវូឲ្រចយអ្នក ខ្ចបី្រច្រចក់ដាក់វត្ថបុញ្ច្រចលំើឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលធនាគារផ្តល់ឲ្រចយ។

(គ) គោលការណ៍សំវិានធន និងការថយចុះតម្ល្រច

ធនាគារត្រចូវអនុវត្តតាមការាតថ់ា្ន្រចក់ឥណទាន និងសំវិានធន អនុលោមតាមប្រចកាសពាក់ព័ន្ធ 
ដូចបានបញ្ជ្រចក់នៅក្នងុ កំណត់សមា្គ្រចល់ ២.៦ ន្រចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលហួសកំណត់តិចាង៩០ថ្ង្រច មិនត្រចូវបានាត់ទុកថាមាន 
ការថយចុះតម្ល្រចទ្រច លើកល្រចងត្រចមានព័ត៌មានផ្រចស្រចងមកបញ្ជ្រចក់។

(ឃ)ហានិភ័យឥណទានអតិបរមា មុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ច្រចំ ឬមុនការបង្កើនឥណទាន

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ហានិភ័យឥណទានពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រចព្រចយសកម្មក្នុងតារាងតុល្រចយការ៖

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក ់
នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ៨.៤៤៩.៧១៥ ៣៣.៩៥០.៩៥៥ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន 
អតិថិជន ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦ ២.១៤៧.៤១៨.៣៩៦ ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ ១.៦០៩.១០០.៥៥១

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុន
ម្រចផ្ទ្រចល់ ៩១.២១៧ ៣៦៦.៥១០ ៥៧.៦៩៥ ២៣២.៩១៥

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៤.៤៤៩.៣៦២ ១៧.៨៧៧.៥៣៧ ៣.២៩៩.៩៨៥ ១៣.៣២២.០៣៩

៥៤៧.៤៣៩.៨៧០ ២.១៩៩.៦១៣.៣៩៨ ៤៥៨.៣២៣.៨៣៤ ១.៨៥០.២៥៣.៣១៧

ហានិភ័យឥណទានពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រចព្រចយសកម្មក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ៖

លិខិតទទួលស្គ្រចល់ពីធនាគារ 
និងលិខិត ឥណទាន ៩៩.០៤៦.៥៧២ ៣៩៧.៩៦៩.១២៦ ៩៨.៧៧៦.៥២៨ ៣៩៨.៧៦០.៨៤៤

ឥណទានវិបារូបន៍ដ្រចល 
មិនបានប្រចើប្រច្រចស់ 
និងកាតឥណទាន ៥៧.១៦៩.៤៣២ ២២៩.៧០៦.៧៧៨ ៣៣.៦៧៨.៤៤៤ ១៣៥.៩៥៩.៨៧៨

កិច្ចសន្រចយាឥណទាន ២០.០៥៤.៨៧៧ ៨០.៥៨០.៤៩៦ ១២.៣២២.៤៥៣ ៤៩.៧៤៥.៧៤៣

១៧៦.២៧០.៨៨១ ៧០៨.២៥៦.៤០០ ១៤៤.៧៧៧.៤២៥ ៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

៧២៣.៧១០.៧៥១ ២.៩០៧.៨៦៩.៧៩៨ ៦០៣.១០១.២៥៩ ២.៤៣៤.៧១៩.៧៨២

តារាងខាងលើន្រចះបង្ហ្រចញពីស្ថ្រចនភាពអាក្រចក់បំផុត ន្រចហានិភ័យឥណទានរបស់ធនាគារ  
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ និងឆ្ន្រចំ២០១៧ ដោយមិនគិតលើវត្ថុបញ្ច្រចំ ឬការបង្កើន 
ឥណទានផ្រចស្រចងទៀតទ្រច។ ចំពោះទ្រចព្រចយសកម្មក្នុងតារាងតុល្រចយការ ហានិភ័យ ដ្រចលបានបង្ហ្រចញ 
ខាងលើ គឺផ្អ្រចកទៅលើតម្ល្រចយោងសុទ្ធ ដកសំវិានធន។

ដូចបានបង្ហ្រចញខាងលើ ៧៤% (២០១៧៖ ៦៦%)ន្រចហានិភ័យអតិបរមាសរុប គឺកើតមក 
ពីឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន។

គណៈគ្រចប់គ្រចងមានជំនឿថាខ្លួនមានលទ្ធភាពបន្តការគ្រចប់គ្រចង និងទ្រចទ្រចង់ហានិភ័យ 
ឥណទានរបស់ធនាគារ ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន ឲ្រចយស្ថិតក្នុងកម្រចិត 
អប្រចបបរមាតាមវិធីដូចខាងក្រច្រចម៖

•  ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានស្ទើរត្រចទាំងអស់របស់ធនាគារ ត្រចូវបានានាដោយវត្ថុបញ្ច្រចំ ហើយ
ឥណទានទូទៅត្រចូវបានផ្តល់ឲ្រចយត្រចឹមត្រច ៦០% ទៅ ៧០% ន្រចតម្ល្រចវត្ថុបញ្ច្រចំត្រចប៉ុណ្ណ្រចះ។

•  សំពៀតឥណទានស្ទើរត្រចទាំងអស់ មិនត្រចូវបានាត់ទុកថាហួសកំណត់ និងថយចុះ 
តម្ល្រចទ្រច។

•  ធនាគារមាននីតិវិធីវាយតម្ល្រចឥណទានយា៉្រចងសមរម្រចយ ក្នុងការផ្តល់ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន 
ជូនអតិថិជន។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

ង) គុណភាពឥណទានន្រចទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន

គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទតារាងតុល្រចយការ ហានិភ័យរបស់ធនាគារ គឺហានិភ័យឥណទាន ដ្រចល 
កើតឡើងមកពីឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន (ដោយមិនគិតលើវត្ថុបញ្ច្រចំ ឬការបង្កើន 
ឥណទានផ្រចស្រចងទៀតទ្រច) មានដូចខាងក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន៖

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចល 
មិនទាន់ផុត កំណត់សង 
និងមិនទាន់ថយចុះតម្ល្រច (i) ៥៣៩.៨៤៧.៨៥៧ ២.១៦៩.១០៨.៦៨៩ ៤០២.៥៣៥.០៧២ ១.៦២៥.០៣៤.០៨៥

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន 
ដ្រចលថយចុះតម្ល្រច (iii) ២០៣ ៨១៦ - -

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន 
ដ្រចលផុតកំណត់សង ប៉ុន្ត្រច 
មិនទាន់ថយចុះតម្ល្រច (ii) ៩៤៧.៣៦២ ៣.៨០៦.៥០១ ៨៩៨.០១៤ ៣.៦២៥.២៨៣

៥៤០.៧៩៥.៤២២ ២.១៧២.៩១៦.០០៦ ៤០៣.៤៣៣.០៨៦ ១.៦២៨.៦៥៩.៣៦៨

ដក៖

សំវិានធនលើ 
ឥណទានបាត់បង់

សំវិានធនទូទៅ (៥.៣៩៨.៤៧៨) (២១.៦៩១.០៨៥) (៤.០២៥.៣៥១) (១៦.២៥០.៣៤២)

សំវិានធនាក់លាក់ (៩៤៧.៣៦៨) (៣.៨០៦.៥២៥) (៨១៩.៥៣៨) (៣.៣០៨.៤៧៥)

(៦.៣៤៥.៨៤៦) (២៥.៤៩៧.៦១០) (៤.៨៤៤.៨៨៩) (១៩.៥៥៨.៨១៧)

ឥណទាន និងបុរ្ប្ទានសុទ្ធ ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦ ២.១៤៧.៤១៨.៣៩៦ ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ ១.៦០៩.១០០.៥៥១

 
អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារកណ្ត្រចល ផលដ្រចលរំពឹងថានឹងអាចប្រចមូល 

បានមកវិញពីវត្ថុបញ្ច្រចំ (លើកល្រចងត្រចសច់ប្រច្រចក់) មិនត្រចូវបានគិតបញ្ចូល ក្នុងការធ្វើសំវិានធន 
ឥណទានទ្រច។ សំវិានធនឥណទានបាត់បង់សរុប គឺាសំវិានធនទូទៅ ១% សំវិានធន 
ាក់លាក់ ៣% ២០% ៥០% និង១០០% ទៅលើឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន ដ្រចលនៅមិនទាន ់
ទូទាត់ទាំងអស់ ហើយអត្រច្រចសំវិានធនាក់លាក់ន្រចះ គឺអនុវត្តតាមប្រចកាសរបស់ធនាគារាតិ   
 ន្រចកម្ពាុ។

(i) ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលមិនទាន់ផុតកំណត់សង និងមិនទាន់ថយចុះតម្ល្រច 
ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលមិនទាន់ផុតកំណត់សង មិនត្រចូវបានាត់ទុកថាថយ
ចុះតម្ល្រចទ្រច លុះត្រច្រចត្រចមានព័ត៌មានផ្រចស្រចងមកបញ្ជ្រចក់។

(ii) ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលផុតកំណត់សង ប៉ុន្ត្រចមិនទាន់ថយចុះតម្ល្រច
 ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលផុតកំណត់សងតិចាង៩០ថ្ង្រច មិនត្រចូវបានាត់ទុក

ថាថយចុះតម្ល្រចទ្រច លុះត្រច្រចត្រចមានព័ត៌មានផ្រចស្រចងមកបញ្ជ្រចក់។

(iii) ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលថយចុះតម្ល្រច

អនុលោមតាមប្រចកាសល្រចខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ប្រច.ក. ចុះថ្ង្រចទី០១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧  
ស្តីពី«ចំណត់ថា្ន្រចក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិានធនលើអុីមភ្រចរមិន» រាល់ឥណទាន  
និងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលហួសកាលកំណត់សងរយៈព្រចល ៩០ថ្ង្រច ឬលើសពីន្រចះ ត្រចូវបាន 
ាត់ទុកថា ថយចុះតម្ល្រច ហើយកម្រចិតអប្រចបបរមាន្រចសំវិានធនាក់លាក់ សម្រច្រចប់ការថយ
ចុះតម្ល្រចត្រចវូបានកត់ត្រច្រចអាស្រចយ័ទៅតាមចំណត់ថា្ន្រចក់ពាក់ព័ន្ធ លុះត្រច្រចត្រចមានព័ត៌មានផ្រចស្រចង 
មកបញ្ជ្រចក់។

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ក្រច្រចមស្តង់ដារ - - ៩៨.០៩៥ ៣៩៦.០១០

សង្រចស័យ - - - -

បាត់បង់ ៩៤៧.៣៦២ ៣.៨០៦.៥០១ ៧៩៩.៩១៩ ៣.២២៩.២៧៣

៩៤៧.៣៦២ ៣.៨០៦.៥០១ ៨៩៨.០១៤ ៣.៦២៥.២៨៣

ដក៖

សំវិានធនាក់លាក់ (៩៤៧.៣៦២) (៣.៨០៦.៥០១) (៨១៩.៥៣៨) (៣.៣០៨.៤៧៥)

- - ៧៨.៤៧៦ ៣១៦.៨០៨

(iv) ឥណទាននិងបុរ្រចប្រចទានដ្រចលបានរៀបចំឡើងវិញ

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារបានរៀបចំឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានឡើងវិញ 
ដ្រចលមានទឹកប្រច្រចក់ចំនួន ៨៩០.២៦៨ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក។

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ

ការវិភាគលើប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារ គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទតារាងតុល្រចយ
ការរបស់ធនាគារ ដោយប្រចទ្រចសន្រចភាគីដ្រចគូរបស់ខ្លួន មានដូចខាងក្រច្រចម៖

២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

នៅក្នុងប្រចទ្រចសកម្ពុា៖

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក ់
នៅធនាគារក្នុងស្រចុក ១.៧៩៤.៥៥២ ៧.២១០.៥១០ ៣៦.៣០៩.៣៣៧ ១៤៦.៥៨០.៧៩៣

នៅខាងក្រច្រចប្រចទ្រចសកម្ពុា៖

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក ់
នៅធនាគារក្រច្រចស្រចុក ៦.៧៤០.៥១៤ ២៧.០៨៣.៣៨៥ ២០.០៦៨.៦២០ ៨១.០១៧.០១៩

៨.៥៣៥.០៦៦ ៣៤.២៩៣.៨៩៥ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២

ដក៖ សំវិានធន (៨៥.៣៥១) (៣៤២.៩៤០) - -

៨.៤៤៩.៧១៥ ៣៣.៩៥០.៩៥៥ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ ២២៧.៥៩៧.៨១២

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថផុ្រចស្រចងៗរបស់ធនាគារសំខាន់រួមមាន ការប្រច្រចក់ទទួលបានពីប្រច្រចក់បញ្ញើ 
និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ទឹកប្រច្រចក់ទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ និងប្រច្រចក់តម្កល់របស ់
ធនាគារសម្រច្រចប់ការជួលអគារ។

(ច) ការរឹបអូសវត្ថុបញ្ច្រចំ

ធនាគារកណ្ត្រចលតម្រចវូឲ្រចយគ្រចះឹស្ថ្រចនធនាគារទំាងអស់ ធ្វើចំណត់ថា្ន្រចក់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តយិកបាន  
ា «ទ្រចព្រចយសម្រចបត្តិរឹបអូស» នៅក្នុងតារាងតុល្រចយការ ប្រចសិនបើមាន និងត្រចូវលក់ទ្រចព្រចយសម្រចបត្ត ិ
នោះច្រចញវិញក្នុងរយៈព្រចលមួយឆ្ន្រចំ។ 

ក្នុងអំឡុងដំណច់ឆ្ន្រចំថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ធនាគារមិនបានរឹបអូសទ្រចព្រចយសកម្ម 
ដ្រចលបានដាក់ាវត្ថុបញ្ច្រចំទ្រច។
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(ឆ) ការប្រចមូលផ្តុំទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៀបនឹងហានិភ័យឥណទាន

(i) វិភាគតាមទីតាំងភូមិសស្រច្ត

តារាងខាងក្រច្រចមន្រចះ លម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានសំខាន់ៗរបស់ធនាគារតាមតម្ល្រចយោងសុទ្ធ ដោយាត់ថា្ន្រចក់តាមភូមិសស្រច្ត គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨។ ក្នុងតារាងន្រចះ ធនាគារបាន 
ប្រចងច្រចកហានិភ័យទៅតាមប្រចទ្រចសនីមួយៗ ដោយផ្អ្រចកតាមប្រចទ្រចសន្រចភាគីដ្រចគូ។

កម្ពុា មា៉្ឡ្សុី ថ្ អាម្រិក សឹង្ហបុរី ឥណ្ឌូន្សុី សរុប

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក

ថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ១.៧៧៦.៦០៦ ១.៧៩០.៦៧៣ ៤៩១.៧៩៩ ៤.០២៩.៣៤៣ ៣៥០.៤១៨ ១០.៨៧៦ ៨.៤៤៩.៧១៥

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦ - - - - - ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ - ៩១.២១៧ - - - - ៩១.២១៧

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៤.៤៤៨.៩៦៣ ៣៩៩ - - - - ៤.៤៤៩.៣៦២

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ៥៤០.៦៧៥.១៤៥ ១.៨៨២.២៨៩ ៤៩១.៧៩៩ ៤.០២៩.៣៤៣ ៣៥០.៤១៨ ១០.៨៧៦ ៥៤៧.៤៣៩.៨៧០

សមមូលាពាន់រៀល ២.១៧២.៤៣២.៧៣៣ ៧.៥៦៣.០៣៧ ១.៩៧៦.០៤៨ ១៦.១៨៩.៩០០ ១.៤០៧.៩៨០ ៤៣.៧០០ ២.១៩៩.៦១៣.៣៩៨

ថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ៣៦.៣០៩.៣៣៧ ១៥.៣១២.៨៤៤ ១.៣៤៥.០៣៧ ៣.៣៥៦.០៥១ ៣០.៩៨០ ២៣.៧០៨ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ - - - - - ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ - ៥៧.៦៩៥ - - - - ៥៧.៦៩៥

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៣.២៩៩.៩៨៥ - - - - - ៣.២៩៩.៩៨៥

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៤៣៨.១៩៧.៥១៩ ១៥.៣៧០.៥៣៩ ១.៣៤៥.០៣៧ ៣.៣៥៦.០៥១ ៣០.៩៨០ ២៣.៧០៨ ៤៥៨.៣២៣.៨៣៤

សមមូលាពាន់រៀល ១.៧៦៩.០០៣.៣៨៤ ៦២.០៥០.៨៦៦ ៥.៤២៩.៩១៤ ១៣.៥៤៨.៣៧៨ ១២៥.០៦៦ ៩៥.៧០៩ ១.៨៥០.២៥៣.៣១៧
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៣១.២ ហានិភ័យទីផ្រចសារ

ហានិភ័យទីផ្រចសារ ាហានិភ័យដ្រចលធ្វើឲ្រចយមានការប្រច្រចប្រចួលតម្ល្រចសមស្រចប ឬលំហូរសច់ប្រច្រចក់នាព្រចលអនាគតន្រចឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសរការផ្ល្រចស់ប្តូរតម្ល្រចទីផ្រចសារ។ ហានិភ័យទីផ្រចសារកើត 
ឡើងដោយស្ថ្រចនភាពបើកចំហន្រចអត្រច្រចការប្រច្រចក់ រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធន ដ្រចលទាំងអស់ន្រចះប្រចឈមមុខនឹងបម្រច្រចបម្រចួលទីផ្រចសារាក់លាក់ និងទូទៅ ព្រចមទាំងបម្រច្រចបម្រចួលអត្រច្រចទីផ្រចសារ ឬ 
តម្ល្រចទីផ្រចសារ ដូចាអត្រច្រចការប្រច្រចក់ គមា្ល្រចតឥណទាន អត្រច្រចប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងតម្ល្រចមូលធនាដើម។

(ក) ហានិភ័យតម្ល្រច

ធនាគារមិនប្រចឈមមុខនឹងហានិភ័យតម្ល្រចមូលបត្រចទ្រច ដោយសរធនាគារមិនមានការវិនិយោគ ដ្រចលត្រចូវបានាត់ថា្ន្រចក់នៅក្នុងតារាងតុល្រចយការ ថាាការវិនិយោគសម្រច្រចប់ដាក់លក់ ឬការ 
វិនិយោគតាមតម្ល្រចសមស្រចប តាមការចំណ្រចញឬខាតទ្រច។

(ខ) ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណកើតពីប្រចតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងព្រចលអនាគត និងទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុលដ្រចលបានកត់ត្រច្រចារូបិយប័ណ្ណផ្រចស្រចង ដ្រចលមិនម្រចនារូបិយប័ណ្ណគោលរបសធ់នាគារ។

តារាងខាងក្រច្រចមន្រចះសង្ខ្រចបអំពីទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារតាមរូបិយប័ណ្ណ គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨។

(ii) វិភាគតាមប្រចភ្រចទអាជីវកម្ម

តារាងខាងក្រច្រចមន្រចះលម្អិត អំពីហានិភ័យឥណទានសំខាន់ៗរបស់ធនាគារ តាមតម្ល្រចយោងសុទ្ធ ដោយាត់ថា្ន្រចក់តាមប្រចភ្រចទអាជីវកម្មន្រចភាគីដ្រចគូ។

គ្ឹះសា្ថ្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ ស្វាកម្ម

អាជីវកម្ម
អចលនទ្ព្យ

ការលក់ដុំ 
និងលក់រាយ សំណង់ ប្ភ្ទផ្ស្ងៗ ឯកត្តជន សរុប

ដលុា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក

គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨

ប្រច្រចក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រច្រចក់ 
នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ៨.៤៤៩.៧១៥ - - - - - - ៨.៤៤៩.៧១៥

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ១៩.៣៣២.៦៤៩ ៣២.៤៧៥.១៨២ ២៧.២៣១.៦៧១ ១៧៥.១៦៤.០៦៨ ២៣.៤៥៩.៧៩៥ ៤៩.៨៤៥.១១៦ ២០៦.៩៤១.០៩៥ ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ ៩១.២១៧ - - - - - - ៩១.២១៧

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៣៥៥.៨០២ ១៧៥.០៨៤ ១៥៣.៨២៥ ៧៦៥.៤៧៩ ៩២.៦៣៤ ១.៥៦១.៦១៥ ១.៣៤៤.៩២៣ ៤.៤៤៩.៣៦២

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ២៨.២២៩.៣៨៣ ៣២.៦៥០.២៦៦ ២៧.៣៨៥.៤៩៦ ១៧៥.៩២៩.៥៤៧ ២៣.៥៥២.៤២៩ ៥១.៤០៦.៧៣១ ២០៨.២៨៦.០១៨ ៥៤៧.៤៣៩.៨៧០

សមមូលាពាន់រៀល ១១៣.៤២៥.៦៦១ ១៣១.១៨៨.៧៦៩ ១១០.០៣៤.៩២៣ ៧០៦.៨៨៤.៩២០ ៩៤.៦៣៣.៦៦០ ២០៦.៥៥២.២៤៥ ៨៣៦.៨៩៣.២២០ ២.១៩៩.៦១៣.៣៩៨

គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧

ប្រច្រចក់បញ្ញើនិងការដាក់ប្រច្រចក់ 
នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧ - - - - - - ៥៦.៣៧៧.៩៥៧

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ៣៦៣.៥៧៩ ២១.៧៧៣.៥២១ ១៥.៣៣៣.០៨២ ១៥១.៨៣៣.៤៦៦ ១៥.៦៥៧.៤០៤ ៣៧.១៦៦.៣០៤ ១៥៦.៤៦០.៨៤១ ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ ៥៧.៦៩៥ - - - - - - ៥៧.៦៩៥

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ៧៥២.៨២១ ១១៥.៣៤៤ ៧៨.៨៧១ ៩៦៣.៤៩១ ៤៦.៨៤៩ ៣០៩.៧៧២ ១.០៣២.៨៣៧ ៣.២៩៩.៩៨៥

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៧ ៥៧.៥៥២.០៥២ ២១.៨៨៨.៨៦៥ ១៥.៤១១.៩៥៣ ១៥២.៧៩៦.៩៥៧ ១៥.៧០៤.២៥៣ ៣៧.៤៧៦.០៧៦ ១៥៧.៤៩៣.៦៧៨ ៤៥៨.៣២៣.៨៣៤

សមមូលាពាន់រៀល ២៣២.៣៣៧.៦៣៤ ៨៨.៣៦៥.៣៤៨ ៦២.២១៨.០៥៤ ៦១៦.៨៤១.៣១៥ ៦៣.៣៩៨.០៦៩ ១៥១.២៩០.៩១៩ ៦៣៥.៨០១.៩៧៨ ១.៨៥០.២៥៣.៣១៧
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សមមូលាប្្ក់ដុលា្ល្រអាម្រិក

ប្្ក់រៀល
ប្្ក់ដុលា្ល្រ 

អាម្រិក ប្្ក់អឺរ៉ូ ប្្ក់បាតថ្
ប្្ក់រូពៀ 

ឥណ្ឌូន្សុី
ប្្ក់ដុលា្ល្រ 

សឹង្ហបុរី
រូបិយប័ណ្ណ 

ផ្ស្ងៗ
សរុបដុលា្ល្រ 

អាម្រិក
គិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨
ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច ១.១៧១.០៧០ ៧៧.៥៤៧.១៦៦ - - - - - ៧៨.៧១៨.២៣៦
សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល ២៥.២៣៣.០៦៩ ១០២.៣៧២.២៩៦ - - - - - ១២៧.៦០៥.៣៦៥
ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ២៤៦.៨២៥ ៦.៥៤៥.៤៨៤ ៣៦៥.៧៧៩ ៤៩១.៨៣៦ ១១៤.៥២៣ ៣៥០.៥៥៣ ៣៣៤.៧១៥ ៨.៤៤៩.៧១៥
ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ១០.៩០៩.៤១៨ ៥២៣.៥៤០.១៥៨ - - - - - ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦
ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ - ៩១.២១៧ - - - - - ៩១.២១៧
ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ ២១៥.៥៧៣ ៣.៩២៤.៥៤៦ ២០១.៤៤៤ ៣៥.៦៩៥ ៦៣.១៨៥ ៣.១១៣ ៥.៨០៦ ៤.៤៤៩.៣៦២

៣៧.៧៧៥.៩៥៥ ៧១៤.០២០.៨៦៧ ៥៦៧.២២៣ ៥២៧.៥៣១ ១៧៧.៧០៨ ៣៥៣.៦៦៦ ៣៤០.៥២១ ៧៥៣.៧៦៣.៤៧១

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ៧៦០.៨៧៥ ២៨.១៣៤.៧១៧ ១៥.៤០៤ ២.៥០០ - - - ២៨.៩១៣.៤៩៦
ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៨.៨៨៩.៧៣៦ ៦៧១.០៨៧.៥២៤ ៣៣៥.០០៩ ៦៧.៨៨១ - ១៨៧.០៧៣ ២៩៨.៥១៥ ៦៨០.៨៦៥.៧៣៨
អនុបំណុល - ៧.០០០.០០០ - - - - - ៧.០០០.០០០
ប្រច្រចក់កម្ចី ១០.១៥៩.២៨៣ - - - - - - ១០.១៥៩.២៨៣
ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៩.៤៨០ ៧៥៤.២៦៤ - - ១៤៧.៥៥០ ៨.០៨៩ ៨.៣២៧ ៩២៧.៧១០
បំណុលផ្រចស្រចងៗ ៣១២.៩៩៨ ២០.៤៣៨.០២៦ ១៥.២៥៤ ៣៣៥.៧៨៦ ១១៨.៥៤២ ១៩៩.៥៤២ ៩៧.៣៧៣ ២១.៥១៧.៥២១

២០.១៣២.៣៧២ ៧២៧.៤១៤.៥៣១ ៣៦៥.៦៦៧ ៤០៦.១៦៧ ២៦៦.០៩២ ៣៩៤.៧០៤ ៤០៤.២១៥ ៧៤៩.៣៨៣.៧៤៨

សា្ថ្នភាពនៅលើតារាងតុល្យការសុទ្ធ ១៧.៦៤៣.៥៨៣ (១៣.៣៩៣.៦៦៤) ២០១.៥៥៦ ១២១.៣៦៤ (៨៨.៣៨៤) (៤១.០៣៨) (៦៣.៦៩៤) ៤.៣៧៩.៧២៣
សមមូលាពាន់រៀល ៧០.៨៩១.៩១៦ (៥៣.៨១៥.៧៤២) ៨០៩.៨៥២ ៤៨៧.៦៤១ (៣៥៥.១២៧) (១៦៤.៨៩១) (២៥៥.៩២១) ១៧.៥៩៧.៧២៨

កិច្ចសន្រចយាឥណទាន ៣១០.១០៦ ១៧៥.៣៤១.៣៨៩ ៣៨៥.៥៥៤ - - ៩៧.២៦២ ១៣៦.៥៧០ ១៧៦.២៧០.៨៨១

សមមូលាពាន់រៀល ១.២៤៦.០០៦ ៧០៤.៥២១.៧០១ ១.៥៤៩.១៥៦ - - ៣៩០.៧៩៩ ៥៤៨.៧៣៨ ៧០៨.២៥៦.៤០០

គិតតឹ្មថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច ៤៣០.០០២ ១៧.៤៧៤.៤០០ - - - - - ១៧.៩០៤.៤០២
សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល ៨.២៨០.៩៣២ ១១០.១៩២.៦៣៨ - - - - - ១១៨.៤៧៣.៥៧០
ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅ 

ធនាគារផ្រចស្រចងៗ ១៨៩.៣១២ ៥៣.១៦២.២០៩ ៨៧១.៦៣២ ១.៣៤៥.០៧៣ ១៣៥.៩២៩ ៣១.១១៩ ៦៤២.៦៨៣ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧
ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន - ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧ - - - - - ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧
ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ - ៥៧.៦៩៥ - - - - - ៥៧.៦៩៥
ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ - ៣.២៩៩.៤២៩ - - - - ៥៥៦ ៣.២៩៩.៩៨៥

៨.៩០០.២៤៦ ៥៨២.៧៧៤.៥៦៨ ៨៧១.៦៣២ ១.៣៤៥.០៧៣ ១៣៥.៩២៩ ៣១.១១៩ ៦៤៣.២៣៩ ៥៩៤.៧០១.៨០៦

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ៦៧.៦៦៥ ១៨.០០៨.៩៤៥ ៣០៦.៩១៥ ២.៥១៩ - - - ១៨.៣៨៦.០៤៤

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ២.២៦០.៣៩៧ ៥៣៨.៧៩១.៣៨៩ ៣៩៥.៨៤០ ៦៩.០០៤ - ២៤.១២១ ២០៨.២២៦ ៥៤១.៧៤៨.៩៧៧

អនុបំណុល - ៧.០០០.០០០ - - - - - ៧.០០០.០០០

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ - ៨៥៦.១៨៧ - - - - - ៨៥៦.១៨៧

បំណុលផ្រចស្រចងៗ - ១៧.០២៦.៥៥២ - - - - ៣៨៨ ១៧.០២៦.៩៤០

២.៣២៨.០៦២ ៥៨១.៦៨៣.០៧៣ ៧០២.៧៥៥ ៧១.៥២៣ - ២៤.១២១ ២០៨.៦១៤ ៥៨៥.០១៨.១៤៨

សា្ថ្នភាពនៅលើតារាងតុល្យការសុទ្ធ ៦.៥៧២.១៨៤ ១.០៩១.៤៩៥ ១៦៨.៨៧៧ ១.២៧៣.៥៥០ ១៣៥.៩២៩ ៦.៩៩៨ ៤៣៤.៦២៥ ៩.៦៨៣.៦៥៨ 

សមមូលាពាន់រៀល ២៦.៥៣១.៩០៧ ៤.៤០៦.៣៦៥ ៦៨១.៧៥៦ ៥.១៤១.៣២១ ៥៤៨.៧៤៥ ២៨.២៥១ ១.៧៥៤.៥៨១ ៣៩.០៩២.៩២៦ 

កិច្ចសន្រចយាឥណទាន ៤៦.៧៧២ ១៣៨.២៥២.៧៥៥ ៧៧៨.៨៥៨ ២.៨២២.៤៩៩ - - ២.៨៧៦.៥៤១ ១៤៤.៧៧៧.៤២៥

សមមូលាពាន់រៀល ១៨៨.៨១៩ ៥៥៨.១២៦.៣៧២ ៣.១៤៤.២៥០ ១១.៣៩៤.៤២៨ - - ១១.៦១២.៥៩៦ ៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥
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(គ) ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់

ហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់ គឺាហានិភ័យដ្រចលលំហូរសច់ប្រច្រចក់នាព្រចលអនាគតន្រចឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងប្រច្រចប្រចួល ដោយសរការប្រច្រចប្រចួលអត្រច្រចការប្រច្រចក់លើទីផ្រចសារ។ គមា្ល្រចតន្រចការប្រច្រចក់អាចកើន 
ឡើង ឬថយចុះ អាស្រច័យលើបម្រច្រចបម្រចួល ឥតរំពឹងទុកក្នុងអត្រច្រចផ្រចស្រចងៗ។ គណៈគ្រចប់គ្រចងធនាគារបានតាមដានយា៉្រចងទៀងទាត់ ទៅលើភាពមិនសុីគា្ន្រចន្រចអត្រច្រចការប្រច្រចក់ដ្រចលប្រច្រចប្រចួលន្រចះ។

តារាងខាងក្រច្រចមន្រចះសង្ខ្រចបពីហានិភ័យអត្រច្រចការប្រច្រចក់របស់ធនាគារ។ ទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុលតាមតម្ល្រចយោងសុទ្ធ ត្រចូវបានធ្វើចំណត់ថា្ន្រចក់មុនគ្រច រវាងកាលបរិច្ឆ្រចទន្រចការប្រច្រចប្រចួលការប្រច្រចក់ ឬ 
តាមកាលកំណត់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

តិចាង ១-៣ ៣-១២ ១-៥ លើសពី  មិនមាន

១ខ្ ខ្ ខ្ ឆ្ន្ំ ៥ឆ្ន្ំ  ការប្្ក់ សរុប

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក

គិតតឹ្មថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨

ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច - - - - - ៧៨.៧១៨.២៣៦ ៧៨.៧១៨.២៣៦

សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល ៣៥.៦០០.០០០ ៥.២៥៤.០០០ ៥.១០០.០០០ - - ៨១.៦៥១.៣៦៥ ១២៧.៦០៥.៣៦៥

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ៤.០១៧.៣៧៩ - ៦៩.០៦៧ - - ៤.៣៦៣.២៦៩ ៨.៤៤៩.៧១៥

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ៧.៧៧៥.១៤៤ ៣២.៨២០.០៩១ ៧៧.៩៣៨.៨២៥ ១៦៤.២៧៣.៦៦៩ ២៥១.៦៤១.៨៤៧ - ៥៣៤.៤៤៩.៥៧៦

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនម្រចផ្ទ្រចល់ - - - - - ៩១.២១៧ ៩១.២១៧

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ - - - - - ៤.៤៤៩.៣៦២ ៤.៤៤៩.៣៦២

៤៧.៣៩២.៥២៣ ៣៨.០៧៤.០៩១ ៨៣.១០៧.៨៩២ ១៦៤.២៧៣.៦៦៩ ២៥១.៦៤១.៨៤៧ ១៦៩.២៧៣.៤៤៩ ៧៥៣.៧៦៣.៤៧១

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ៨.៣៥០.២៩២ ៩.០៣៧.១៣៣ ៦.៦០៨.៨៨៩ - - ៤.៩១៧.១៨២ ២៨.៩១៣.៤៩៦

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៣៥៣.៤០៧.៧៥៣ ១០៣.០២១.០៣១ ១៣១.២៤៣.៣១០ - - ៩៣.១៩៣.៦៤៤ ៦៨០.៨៦៥.៧៣៨

អនុបំណុល - - - - ៧.០០០.០០០ - ៧.០០០.០០០

ប្រច្រចក់កម្ចី - ៥.១៨១.៦៨២ ៤.៩៧៧.៦០១ - - - ១០.១៥៩.២៨៣

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ - - - - - ៩២៧.៧១០ ៩២៧.៧១០

បំណុលផ្រចស្រចងៗ - - - - - ២១.៥១៧.៥២១ ២១.៥១៧.៥២១

៣៦១.៧៥៨.០៤៥ ១១៧.២៣៩.៨៤៦ ១៤២.៨២៩.៨០០ - ៧.០០០.០០០ ១២០.៥៥៦.០៥៧ ៧៤៩.៣៨៣.៧៤៨

គំលាតអត្្ការប្្ក់សរុប (៣១៤.៣៦៥.៥២២) (៧៩.១៦៥.៧៥៥) (៥៩.៧២១.៩០៨) ១៦៤.២៧៣.៦៦៩ ២៤៤.៦៤១.៨៤៧ ៤៨.៧១៧.៣៩២ ៤.៣៧៩.៧២៣

សមមូលាពាន់រៀល (១.២៦៣.១២០.៦៦៧) (៣១៨.០៨៨.០០៤) (២៣៩.៩៦២.៦២៦) ៦៦០.០៥១.៦០២ ៩៨២.៩៧០.៩៤១ ១៩៥.៧៤៦.៤៨២ ១៧.៥៩៧.៧២៨

គិតតឹ្មថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សច់ប្រច្រចក់ក្នុងដ្រច - - - - - ១៧.៩០៤.៤០២ ១៧.៩០៤.៤០២

សមតុល្រចយនៅធនាគារកណ្ត្រចល ៤៣.៧២០.០០០ - ៦.២៥០.០០០ - - ៦៨.៥០៣.៥៧០ ១១៨.៤៧៣.៥៧០

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ១៥.៩០៦.៨២១ ៣៥.០០០.០០០ - - - ៥.៤៧១.១៣៦ ៥៦.៣៧៧.៩៥៧

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន ១២.០៣៥.៣៨៩ ២៨.២៧៥.៣១៦ ៧០.៨០៦.៨២៦ ១០៨.៤០៤.០១១ ១៧៩.០៦៦.៦៥៥ - ៣៩៨.៥៨៨.១៩៧

ទឹកប្រច្រចក់ត្រចូវទារពីក្រចុមហ៊ុនភាគីពាក់ព័ន្ធ - - - - - ៥៧.៦៩៥ ៥៧.៦៩៥

ទ្រចព្រចយសកម្មផ្រចស្រចងៗ - - - - - ៣.២៩៩.៩៨៥ ៣.២៩៩.៩៨៥

៧១.៦៦២.២១០ ៦៣.២៧៥.៣១៦ ៧៧.០៥៦.៨២៦ ១០៨.៤០៤.០១១ ១៧៩.០៦៦.៦៥៥ ៩៥.២៣៦.៧៨៨ ៥៩៤.៧០១.៨០៦

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ៥៨.១៥២ ៦.០១២.៧៦៥ ៤.៦៩៣.៣៩២ - - ៧.៦២១.៧៣៥ ១៨.៣៨៦.០៤៤

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៧១.២២២.៥៦៥ ៦០.៤៤៣.១៦៧ ១២៨.០៦៣.២៨០ ៨៥២.៧៩៧ - ២៨១.១៦៧.១៦៨ ៥៤១.៧៤៨.៩៧៧

ប្រច្រចក់កម្ចី - - - - - - -

អនុបំណុល - - - - ៧.០០០.០០០ - ៧.០០០.០០០

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ - - - - - ៨៥៦.១៨៧ ៨៥៦.១៨៧

បំណុលផ្រចស្រចងៗ - - - - - ១៧.០២៦.៩៤០ ១៧.០២៦.៩៤០ 

៧១.២៨០.៧១៧ ៦៦.៤៥៥.៩៣២ ១៣២.៧៥៦.៦៧២ ៨៥២.៧៩៧ ៧.០០០.០០០ ៣០៦.៦៧២.០៣០ ៥៨៥.០១៨.១៤៨ 

គំលាតអត្្ការប្្ក់សរុប ៣៨១.៤៩៣ (៣.១៨០.៦១៦) (៥៥.៦៩៩.៨៤៦) ១០៧.៥៥១.២១៤ ១៧២.០៦៦.៦៥៥ (២១១.៤៣៥.២៤២) ៩.៦៨៣.៦៥៨

សមមូលាពាន់រៀល ១.៥៤០.០៨៧ (១២.៨៤០.១៤៧) (២២៤.៨៦០.២៧៨) ៤៣៤.១៨៤.២៥១ ៦៩៤.៦៣៣.០៨៦ (៨៥៣.៥៦៤.០៧៣) ៣៩.០៩២.៩២៦ 

៣១.៣ ហានិភ័យសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល

ហានិភ័យសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល គឺាហានិភ័យដ្រចលធនាគារមិនមានលទ្ធភាពបំព្រចញកាតព្វកិច្ចសងប្រច្រចក់ នៅព្រចលដល់កំណត់សង ដោយសរអតិថិជនមកដកប្រច្រចក់បញ្ញើវិញ ឬមានតម្រចូវការ  
ស ច់ប្រច្រចក់តាមការចុះកិច្ចសន្រចយា ឬលំហូរសច់ប្រច្រចក់ច្រចញផ្រចស្រចងៗ។
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ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ  |  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ២០១៨

(ក) ដំណើរការគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល

គណៈគ្រចប់គ្រចងតាមដានសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល ក្នុងតារាងតុល្រចយការ និងគ្រចប់គ្រចងការប្រចមូលផ្តុំ និងទិន្នន័យបំណុលដ្រចល មានកាលកំណត់ ក៏ដូចាត្រចួតពិនិត្រចយមើលបម្រច្រចបម្រចួលន្រចអ្នកផ្ញើប្រច្រចក់ 
សំខាន់ៗ និងគម្រច្រចងន្រចការដកសច់ប្រច្រចក់របស់ពួកគ្រច។

(ខ) ដំណះស្រច្រចយផ្តល់ទុន

ប្រចភពទុនចម្រចបងរបស់ធនាគារបានមកពីដើមទុនបានបង់របស់ភាគទុនិក ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។ ប្រចភពទុនត្រចូវបានត្រចួតពិនិត្រចយប្រចាំថ្ង្រចយា៉្រចងទៀងទាត់ តាមរយៈ 
ការត្រចួតពិនិត្រចយរបស់គណៈគ្រចប់គ្រចង លើកាលកំណត់ន្រចប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ។

(គ) លំហូរសច់ប្រច្រចក់មិននិទស្រចសន្ទ (Non-derivative cash flow)

តារាងខាងក្រច្រចមន្រចះបង្ហ្រចញពីលំហូរសច់ប្រច្រចក់ដ្រចលកើតឡើងពីទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមិននិទស្រចសន្ទ (non-derivative financial assets and liabilities) ដោយផ្អ្រចកតាមអាយុកាល 
នៅសល់លើកិច្ចសន្រចយា គិតត្រចឹមកាលបរិច្ឆ្រចទតារាងតុល្រចយការ។ ចំនួនដ្រចលបានបង្ហ្រចញនៅក្នុងតារាងន្រចះ គឺាលំហូរសច់ប្រច្រចក់មិនធ្វើអប្រចបហារន្រចកិច្ចសន្រចយា ដោយឡ្រចកធនាគារគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 
សច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួលដ្រចលមានភា្ជ្រចប់ាមួយ ដោយផ្អ្រចកតាមលំហូរសច់ប្រច្រចក់រំពឹងទុកដ្រចលមិនធ្វើអប្រចបហារ។

តិចាង ១-៣ ៣-១២ ១-៥ លើសពី 

១ខ្ ខ្ ខ្ ឆ្ន្ំ ៥ឆ្ន្ំ សរុប

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដលុា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក 
គិតតឹ្មថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ១៣.២៩៧.២៤៧ ៩.១១៥.៩៩៧ ៦.៨៧៦.៣៨៩ - - ២៩.២៨៩.៦៣៣

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៤៤៦.៩៩៣.៨៨១ ១០៥.៣២២.៦៣៦ ១៣៥.៩៤៤.៩៨១ - - ៦៨៨.២៦១.៤៩៨

អនុបំណុល - ១០៥.០០០ ១០៥.០០០ ៨៤០.០០០ ៧.៤២០.០០០ ៨.៤៧០.០០០

ប្រច្រចក់កម្ចី - ៥.២៥៦.២៤៣ ៥.១២៩.៩១៦ - - ១០.៣៨៦.១៥៩

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៩២៧.៧១០ - - - - ៩២៧.៧១០

បំណុលផ្រចស្រចងៗ ១៧.៥៤៩.២៧៣ - - - - ១៧.៥៤៩.២៧៣

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប (ថ្ង្ផុតកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ៤៧៨.៧៦៨.១១១ ១១៩.៧៩៩.៨៧៦ ១៤៨.០៥៦.២៨៦ ៨៤០.០០០ ៧.៤២០.០០០ ៧៥៤.៨៨៤.២៧៣

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប 

(ថ្ង្ផុតកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ២២៩.០០៤.៧៧១ ៧៧.៤៦៧.៣៣៦ ១៨៩.២០២.៤៧១ ៤៥៥.៩៧៦.៦៩៤ ៤២៥.៩៨៨.១២៤ ១.៣៧៧.៦៣៩.៣៩៦

គមា្ល្តសាច់ប្្ក់ងាយស្ួលសុទ្ធ គិតាដុលា្ល្រអាម្រិក (២៤៩.៧៦៣.៣៤០) (៤២.៣៣២.៥៤០) ៤១.១៤៦.១៨៥ ៤៥៥.១៣៦.៦៩៤ ៤១៨.៥៦៨.១២៤ ៦២២.៧៥៥.១២៣

សមមូលាពាន់រៀល (១.០០៣.៥៤៩.១០០) (១៧០.០៩២.១៤៦) ១៦៥.៣២៥.៣៧១ ១.៨២៨.៧៣៩.២៣៦ ១.៦៨១.៨០៦.៧២២ ២.៥០២.២៣០.០៨៣

គិតតឹ្មថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ ១០.៨៨១.៤៦៤ ១៤.១០០.០០០ ១១.៧១៩.១៣២ - - ៣៦.៧០០.៥៩៦

ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ២០៦.៥៩៩.៩០៥ ៤៨.២១៧.១៦០ ៩៩.១៤៦.៣៤៩ ១.៦៧១.៦២៦ - ៣៥៥.៦៣៥.០៤០

អនុបំណុល - ១០៥.០០០ ១០៥.០០០ ៨៤០.០០០ ៧.៨៤០.០០០ ៨.៨៩០.០០០

ទឹកប្រច្រចក់ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៨៥៦.១៨៧ - - - - ៨៥៦.១៨៧

បំណុលផ្រចស្រចងៗ ១៧.០២៦.៩៤០ - - - - ១៧.០២៦.៩៤០

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប (ថ្ង្ផុតកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ២៣៥.៣៦៤.៤៩៦ ៦២.៤២២.១៦០ ១១០.៩៧០.៤៨១ ២.៥១១.៦២៦ ៧.៨៤០.០០០ ៤១៩.១០៨.៧៦៣

ទ្ព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថសុរុប (ថ្ងផុ្តកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ១៧៤.១២៥.៦៧៣ ៧៨.២៧៧.៣៧៤ ១២៨.៧៤២.៦៧៧ ១៩៥.៦៦៧.៣៧២ ១៣០.០៤០.៣២៦ ៧០៦.៨៥៣.៤២២

គមា្ល្តសាច់ប្្ក់ងាយសួ្លសុទ្ធ គិតាដុលា្ល្រអាម្រិក (៦១.២៣៨.៨២៣) ១៥.៨៥៥.២១៤ ១៧.៧៧២.១៩៦ ១៩៣.១៥៥.៧៤៦ ១២២.២០០.៣២៦ ២៨៧.៧៤៤.៦៥៩

សមមូលាពាន់រៀល (២៤៧.២២១.១២៨) ៦៤.០០៧.៤៩៩ ៧១.៧៤៦.៣៥៥ ៧៧៩.៧៦៩.៧៤៧ ៤៩៣.៣២២.៧១៦ ១.១៦១.៦២៥.១៨៩

(ឃ) ខ្ទង់ក្រច្រចតារាងតុល្រចយការ

(i) កិច្ចសន្រចយាឥណទាន

កាលបរិច្ឆ្រចទន្រចទឹកប្រច្រចក់ដ្រចលាប់កិច្ចសន្រចយារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខ្ទង់ក្រច្រចតារាងតុល្រចយការរបស់ធនាគារ ដ្រចលត្រចូវពន្រចយារឥណទានជូនអតិថិជន និងកញ្ចប់ឥណទានផ្រចស្រចងៗ (កំណត់សមា្គ្រចល់ 
២៩) ត្រចូវបានសង្ខ្រចបក្នុងតារាងខាងក្រច្រចម។
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(ii) កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ

កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ ក៏ត្រចូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងតារាងខាងក្រច្រចមដ្រចរ ដោយផ្អ្រចកតាម
កាលបរិច្ឆ្រចទក្នុងកិច្ចសន្រចយា ដំបូងគ្រចបំផុត។

តារាងខាងក្រច្រចមបង្ហ្រចញពីលំហូរសច់ប្រច្រចក់ដ្រចលកើតពីកិច្ចសន្រចយាហិរញ្ញប្រចបទានរបស់ធនាគារ  
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨ ផ្អ្រចកតាមកាលបរិច្ឆ្រចទផុតកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្រចយា៖

មិនលើស
ពី១ឆ្ន្ំ សរុប

ដុលា្ល្រអាម្រិក ដុលា្ល្រអាម្រិក

គិតតឹ្មថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨

លិខិតទទួលស្គ្រចល់ពីធនាគារ និងលិខិតឥណទាន ៩៩.០៤៦.៥៧២ ៩៩.០៤៦.៥៧២

ចំណ្រចកឥណទានវិបារូបន៍ដ្រចលមិនទាន់បានប្រចើប្រច្រចស់ 
និងកាតឥណទាន ៥៧.១៦៩.៤៣២ ៥៧.១៦៩.៤៣២

កិច្ចសន្រចយាឥណទាន ២០.០៥៤.៨៧៧ ២០.០៥៤.៨៧៧

កិច្ចសន្រចយាហិរញ្ញវត្ថុ ១៧៦.២៧០.៨៨១ ១៧៦.២៧០.៨៨១

សមមូលាពាន់រៀល ៧០៨.២៥៦.៤០០ ៧០៨.២៥៦.៤០០

គិតតឹ្មថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៧

លិខិតទទួលស្គ្រចល់ពីធនាគារ និងលិខិតឥណទាន ៩៨.៧៧៦.៥២៨ ៩៨.៧៧៦.៥២៨

ចំណ្រចកឥណទានវិបារូបន៍ដ្រចលមិនទាន់បានប្រចើប្រច្រចស់ 
និងកាតឥណទាន ៣៣.៦៧៨.៤៤៤ ៣៣.៦៧៨.៤៤៤

កិច្ចសន្រចយាឥណទាន ១២.៣២២.៤៥៣ ១២.៣២២.៤៥៣

កិច្ចសន្រចយាហិរញ្ញវត្ថុ ១៤៤.៧៧៧.៤២៥ ១៤៤.៧៧៧.៤២៥

សមមូលាពាន់រៀល ៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥ ៥៨៤.៤៦៦.៤៦៥

៣១.៤ ហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ

ហានិភ័យប្រចតិបត្តិការ គឺាហានិភ័យន្រចការបាត់បង់ ដ្រចលបណ្ត្រចលមកពីភាពមិនគ្រចប់គ្រច្រចន់ 
ឬបរាជ័យក្នុងដំណើរការគ្រចប់គ្រចងផ្ទ្រចក្នុង កតា្ត្រចមនុស្រចស ឬកតា្ត្រចប្រចព័ន្ធ ឬហ្រចតុការណ៍ខាងក្រច្រច។ 
កតា្ត្រចទាំងន្រចះរួមមានហានិភ័យខាងផ្ន្រចកច្រចបាប់ ការអនុលោមតាមច្រចបាប់ គណន្រចយ្រចយ និងការ 
ក្ល្រចងបន្លំ។

ធនាគារបានបង្កើតច្រចបាប់ និងនីតិវិធីផ្រចស្រចងៗ ដើម្រចបីផ្តល់នូវការណ្រចនាំដល់ផ្ន្រចកប្រចតិបត្តិការ 
សំខាន់ៗ ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធ គ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ និងភាពាំបាច់ន្រចមូលដា្ឋ្រចន ក្នុងការគ្រចប់គ្រចងការ 
ត្រចួតពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុង ដើម្រចបីកំណត់អត្តសញ្ញ្រចណ បា៉្រចន់ស្ម្រចនតម្ល្រច ត្រចួតពិនិត្រចយ និងគ្រចប់គ្រចងហានិភ័យ 
ប្រចតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួ។ គោលការណ៍គ្រចប់គ្រចងប្រចព័ន្ធផ្ទ្រចក្នងុ និងការវាស់វ្រចង ដ្រចលបានអនុវត្ត រួម 
មានការបង្កើតអាា្ញ្រចធរ សម្រច្រចប់ការចុះហត្ថល្រចខា ការគ្រចប់គ្រចងបា៉្រចរា៉្រចម៉្រចត្រច ក្នុងការកំណត់ប្រចព័ន្ធ  
នីតិវិធីធ្វើឲ្រចយមានប្រចសិទ្ធភាព និងការកត់ត្រច្រចឯកសរ ដើម្រចបីានានូវអនុលោមភាព ទៅតាមតម្រចូវ 
ការន្រចបទប្រចបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណ្រចនាំផ្រចស្រចងៗ។ គោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្រចស្រចងៗ ត្រចូវបាន 
ត្រចួតពិនិត្រចយឡើងវិញ តាមការិយបរិច្ឆ្រចទ ដោយពិារណទៅលើគោលដៅ និងយុទ្ធសស្រច្ត 
អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងតម្រចូវការរបស់គោលការណ៍ណ្រចនាំផ្រចស្រចងៗ។

តួនាទីសវនកម្មផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារផ្តល់នូវការវាយតម្ល្រចឯករាជ្រចយ អំពីភាពគ្រចប់គ្រច្រចន់ន្រច 
គោលការណ៍ និងនីតិវិធីត្រចួត ពិនិត្រចយផ្ទ្រចក្នុងរបស់ធនាគារ ដើម្រចបីបន្ថយហានិភ័យដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹង 
សកម្មភាពប្រចតិបត្តកិារ។ ចំពោះការរកឃើញណមួយដ្រចលកើតពីសវនកម្ម និងការត្រចតួពិនិត្រចយន្រចះ  
គណៈគ្រចប់គ្រចងាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ និងគណៈកមា្ម្រចធិការសវនកម្មនឹងត្រចួតពិនិត្រចយបន្ថ្រចមទៀត 
ចំពោះការរកឃើញនោះ។

៣១.៥ តម្ល្រចសមស្រចបន្រចទ្រចព្រចយសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

គតិត្រចមឹកាលបរចិ្ឆ្រចទតារាងតលុ្រចយការ តម្ល្រចសមស្រចបន្រចឧបករណហិ៍រញ្ញវត្ថរុបស់ធនាគារ មាន 
តម្ល្រចប្រចហាក់ប្រចហ្រចលនឹងតម្ល្រចយោងរបស់វា។

ការបា៉្រចន់ស្ម្រចនតម្ល្រចសមស្រចប គឺផ្អ្រចកទៅលើវិធីសស្រច្ត និងការសន្មតដូចខាងក្រច្រចម៖

(ក) ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ

ប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក់នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ រួមមានគណនីចរន្ត គណនីសន្រចសំ និង 
ប្រច្រចក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈព្រចលខ្លី។ តម្ល្រចសមស្រចបន្រចប្រច្រចក់បញ្ញើ និងការដាក់ប្រច្រចក ់
នៅធនាគារផ្រចស្រចងៗ ដ្រចលមានកាលកំណត់តិចាង១ឆ្ន្រចំ ហើយមានតម្ល្រចប្រចហាក់ប្រចហ្រចលនឹង  
តម្ល្រចយោងរបស់វា។

(ខ) ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទានអតិថិជន គឺាចំនួនដ្រចលបានកាត់កងសំវិានធនឥណទានបាត់បង់ 
រួច។ សំវិានធន ឥណទានបាត់បង់ត្រចូវបានកត់ត្រច្រចទៅតាមតម្រចូវការរបស់ធនាគារកណ្ត្រចល។

(គ) ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 

តម្ល្រចសមស្រចបន្រចប្រច្រចក់បញ្ញើ ដ្រចលត្រចូវសងតាមតម្រចូវការ (គណនីចរន្ត និងគណនីសន្រចសំ) 
ឬប្រច្រចក់បញ្ញើដ្រចលមានកាលកំណត់សងនៅសល់តិចាងមួយឆ្ន្រចំ ត្រចូវបានប៉ា្រចន់ស្ម្រចនថាមានតម្ល្រច
ប្រចហាក់ប្រចហ្រចលនឹងតម្ល្រចយោងរបស់វា។ តម្ល្រចសមស្រចបន្រច ប្រច្រចក់បញ្ញើដ្រចលមានកាលកំណត់
សងនៅសល់លើសមួយឆ្ន្រចំ ត្រចូវបានប៉ា្រចន់ស្ម្រចនដោយផ្អ្រចកតាមលំហូរសច់ប្រច្រចក់អប្រចបហារ ដោយ 
ប្រចើអត្រច្រចទីផ្រចសារ ចំពោះប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនស្រចដៀងគា្ន្រច។

(ឃ) ទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ

តម្ល្រចយោងន្រចទ្រចព្រចយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចងៗ ត្រចូវបានសន្មតថាមានតម្ល្រច 
ប្រចហាក់ប្រចហ្រចលនឹងតម្ល្រចសមស្រចបរបស់វា ដោយសរគណនីទាំងន្រចះពុំមានការប្រច្រចប្រចួលា 
សរវន្ត ទៅតាមបម្រច្រចបម្រចួលអត្រច្រចការប្រច្រចក់ទីផ្រចសារទ្រច។

៣១.៦ ការគ្រចប់គ្រចងដើមទុន

គោលដៅរបស់ធនាគារ ក្នុងការគ្រចប់គ្រចងដើមទុន មានន័យទូលំទូលាយាង មូលធន ដ្រចល 
បានបង្ហ្រចញនៅលើតារាងតុល្រចយការ។ ការគ្រចប់គ្រចងដើមទុន មានដូចខាងក្រច្រចម៖

 y អនុលោមតាមតម្រចូវការដើមទុន ដ្រចលកំណត់ដោយធនាគារកណ្ត្រចល

 y រក្រចសាលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ដើម្រចបីបន្តផ្តល់ផលប្រចយោជន៍  
ដល់ភាគទុនិក និងប្រចយោជន៍ដល់ភាគីផ្រចស្រចងៗដ្រចលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ និង

 y រក្រចសាមូលដា្ឋ្រចនដើមទុនឲ្រចយបានរឹងមាំ ដើម្រចបីគាំទ្រចដល់ការអភិវឌ្រចឍអាជីវកម្ម។

ធនាគារកណ្ត្រចលតម្រចូវឲ្រចយធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ត្រចូវ (i) រក្រចសាដើមទុនអប្រចបបរមា (ii) 
រក្រចសាមូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធរបស់ធនាគារយា៉្រចងោចណស់ឲ្រចយស្មើនឹងដើមទុនអប្រចបបរមា និង(iii) 
អនុលោមតាមអនុបាតសធនភាព អនុបាតសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល។

តារាងខាងក្រច្រចមន្រចះសង្រច្ខបអំពីសមាសភាគដើមទុនតាមច្រចបាប់របស់ធនាគារ៖

 ២០១៨ ២០១៧

ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្រអាម្រិក ពាន់រៀល

ដើមទុនថា្ន្ក់ទី១ (ដើមទុនោល)

ដើមទុន ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០.០០០ ៦២.៥០០.០០០ ២៥២.៣១២.៥០០

ប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសាទុក ១៨.៧៥០.០០០ ៧៥.៣៣៧.៥០០ ១៤.២០៧.៩០៣ ៥៧.៣៥៧.៣០៤

៩៣.៧៥០.០០០ ៣៧៦.៦៨៧.៥០០ ៧៦.៧០៧.៩០៣ ៣០៩.៦៦៩.៨០៤

ដក៖ 

ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបី (៦១៦.៩៧៦) (២.៤៧៩.០១០) (៤២០.៥៩១) (១.៦៩៧.៩២៦)

ឥណទាន និងបុរ្រចប្រចទាន 
ទៅឲ្រចយភាគីពាក់ព័ន្ធ (១.១៦០.៣១៣) (៤.៦៦២.១៣៨) (១.០៨៨.៦០៩) (៤.៣៩៤.៧១៥)

៩១.៩៧២.៧១១ ៣៦៩.៥៤៦.៣៥២ ៧៥.១៩៨.៧០៣ ៣០៣.៥៧៧.១៦៣

ដើមទុនថា្ន្ក់ទី២ (ដើមទុនបនា្ទ្ប់បន្សំ)

សំវិានធនទូទៅ ៦.៣៧៣.២៩៦ ២៥.៦០៧.៩០៣ ៤.០២៥.៣៥១ ១៦.២៥០.៣៤២

អនុបំណុលអនុម័ត 
ដោយធនាគារកណ្ក្រចល ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.២៥៩.០០០

១៣.៣៧៣.២៩៦ ៥៣.៧៣៣.៩០៣ ១១.០២៥.៣៥១ ៤៤.៥០៩.៣៤២

ដើមទុនតាមច្រចបាប់/
មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ ១០៥.៣៤៦.០០៧ ៤២៣.២៨០.២៥៥ ៨៦.២២៤.០៥៤ ៣៤៨.០៨៦.៥០៥
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តារាង១ អនុបាតសាច់ប្្ក់ងាយស្ួល
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

គិតាលានរៀល ចំនួនទឹកប្្ក់មិនទាន់ថ្លឹង ចំនួនទឹកប្្ក់ក្្យថ្លឹង សរុប

ទ្រចព្រចយសកម្ម
ល្រចខ 
រៀង ទំងន់  រៀល

ដលុា្ល្រចរ 
អាម្រចរិក

រួបិយប័ណ្ណ 
ផ្រចស្រចង រៀល

ដុលា្ល្រចរ 
អាម្រចរិក

រួបិយប័ណ្ណ 
ផ្រចស្រចង

ទ្រចព្រចយសកម្ម
សន្ទនីយ
ដ្រចលមាន
គុណភាព
ខ្ពស់
HQLA

1.11 1.00 សច់ប្រច្រចក់ និងកាសក្នុងដ្រច ៤.៧០៥ ៣១១.៥៨៥ - ៤.៧០៥ ៣១១.៥៨៥ - ៣១៦.២៩០ 

1.13 1.00 ប្រច្រចក់បម្រចុងកាតព្វកិច្ចាប្រច្រចក់រៀល នៅធនាគារកណ្ត្រចល ២.៨៧១ - - ២.៨៧១ - - ២.៨៧១ 

1.14 0.70
ប្រច្រចក់បម្រចុងកាតព្វកិច្ចាប្រច្រចក់ដលុា្ល្រចរអាម្រចរិកនៅធនាគារ 
កណ្ត្រចល

- ៣៣៧.៣១៩ - - ២៣៦.១២៣ - ២៣៦.១២៣ 

1.15 1.00
សមតុល្រចយប្រច្រចក់បញ្ញើនៅធនាគារកណ្ត្រចល លើកល្រចង 
គណនីទូទាត់ និងគណនីប្រច្រចក់ានាលើដើមទុន

៤៩.១៩៩ ២២៥.៧២៩ - ៤៩.១៩៩ ២២៥.៧២៩ - ២៧៤.៩២៨ 

1.16 1.00
មូលបត្រចអាចជួញដូរបាន (និងប្រចភ្រចទមូលបត្រចផ្រចស្រចង 
ទៀត) ច្រចញផ្រចសាយដោយធនាគារកណ្ត្រចល

- ១២០.៥៤០ - - ១២០.៥៤០ - ១២០.៥៤០ 

សរុប ១ ៥៦.៧៧៥ ៩៩៥.១៧៣ - ៥៦.៧៧៥ ៨៩៣.៩៧៧ - ៩៥០.៧៥២

ទ្រចព្រចយសកម្ម
សន្ទនីយ
ផ្រចស្រចងទៀត
OLA

1.24 0.75 មាស - - ១៣៥ - - ១០១ ១០១ 

សរុប ២ - - ១៣៥ - - ១០១ ១០១ 

ទ្ព្យសកម្មសរុប សរុប ៣ = សរុប ១ + សរុប ២ ៥៦.៧៧៥ ៩៩៥.១៧៣ ១៣៥ ៥៦.៧៧៥ ៨៩៣.៩៧៧ ១០១ ៩៥០.៨៥៣ 

លំហូរច្ញ  
ន្ សាច់ប្្ក់

2.12 0.15 ប្រច្រចក់បញ្ញើមិនសូវមានស្ថិរភាព ២១.៣៩៥ ២.២០៤.៣០០ ៣.៥៧០ ៣.២០៩ ៣៣០.៦៤៥ ៥៣៥ ៣៣៤.៣៨៩ 

2.22 0.40
ប្រច្រចក់បញ្ញើមិនម្រចនប្រចតិបត្តិការ ពីក្រចុមហ៊ុនមិនម្រចន 
ហិរញ្ញវត្ថដុ្រចលមិនត្រចវូរាយការណ៍ក្នងុ ២.១១ ដល់ ២.១២

១៤.៣២៤ ៤៩២.១២៩ - ៥.៧២៩ ១៩៦.៨៥២ - ២០២.៥៨១ 

2.24 1.00
ប្រច្រចក់បញ្ញើមិនម្រចនប្រចតិបត្តិការពីគ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ 

៣.០៥៧ ៥០.១៨០ ៧២ ៣.០៥៧ ៥០.១៨០ ៧២ ៥៣.៣០៩ 

2.51 0.05 កិច្ចសន្រចយាឥណទាន - ៩.៧២៩ - - ៤៨៦ - ៤៨៦ 

2.53 0.10 កិច្ចសន្រចយាឥណទាន ៤០០ ៦៦.២៨១ - ៤០ ៦.៦២៨ - ៦.៦៦៨ 

2.71 0.10
កិច្ចសន្រចយាសន្ទនីយភាពនិងឥណទានដ្រចលអាចបដិស្រចធ 
បានដោយគា្ម្រចនលក្ខខណ្ឌ

- ៣៩៦.៣៨៣ - - ៣៩.៦៣៨ - ៣៩.៦៣៨ 

2.72 1.00
កាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងហិរញ្ញប្រចបទានពាណិជ្ជកម្ម  
(រាយការណ៍ចំនួនាមធ្រចយមន្រចលំហូរច្រចញសុទ្ធន្រចសច ់
ប្រច្រចក់ប្រចាំខ្រចក្នុងអំឡុងព្រចល ១២ខ្រចចុងក្រច្រចយ)

- ៧១.៥២១ - - ៧១.៥២១ - ៧១.៥២១ 

2.81 1.00 លំហូរច្រចញន្រចសច់ប្រច្រចក់តាមការសន្រចយាផ្រចស្រចងទៀត ៣.០៦២ ២១៣.២៣៤ - ៣.០៦២ ២១៣.២៣៤ - ២១៦.២៩៦ 

លំហូរច្ញន្សាច់ប្្ក់សរុប សរុប៤ ៤២.២៣៨ ៣.៥០៣.៧៥៧ ៣.៦៤២ ១៥.០៩៧ ៩០៩.១៨៤ ៦០៧ ៩២៤.៨៨៨

លំហូរចូល 
ន្រចសច់ប្រច្រចក់

3.31 0.50 ពីអតិថិជនរាយ ៦៥ ៣៩.៨៣៣ - ៣៣ ១៩.៩១៦ - ១៩.៩៤៩ 

3.33 0.50 ពីក្រចុមហ៊ុនមិនម្រចនហិរញ្ញវត្ថុ - ២៨.៧៩៣ - - ១៤.៣៩៧ - ១៤.៣៩៧ 

3.36 1.00 ពីគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុផ្រចស្រចង ដូចមានច្រចងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៣.៤៧០ ៣.៣៥៥ - ១.៧៣៥ ១.៦៧៨ - ៣.៤១៣ 

3.39 1.00
ប្រច្រចក់បញ្ញើនៅគ្រចះឹស្ថ្រចនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថ ុដូចមាន 
ច្រចងក្នងុឧបសម្ពន័្ធ ២

- ១៦.៣០៥ - - ១៦.៣០៥ - ១៦.៣០៥ 

 លំហូរចូលន្រចសច់ប្រច្រចក់ សរុប សរុប ៥ ៣.៥៣៥ ៨៨.២៨៦ - ១.៧៦៨ ៥២.២៩៦ - ៥៤.០៦៤ 

លំហូរច្រចញសុទ្ធន្រចសច់ប្រច្រចក់
សរុប ៦ = សរុប ៤ - អប្រចបបរមាន្រច (សរុប៥ ឬ៧៥%  
ន្រច សរុប ៤) ៣៨.៧០៣ ៣.៤១៥.៤៧១ ៣.៦៤២ ១៣.៣២៩ ៨៥៦.៨៨៨ ៦០៧ ៨៧០.៨២៤ 

អនុបាតក្រចបខណ្ឌសន្ទនីយភាព LCR = សរុប ៣/សរុប ៦ ៤២៥,៩៥% ១០៤,៣៣% ១៦,៦៤% ១០៩,១៩%
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តារាង២ មូលនិធិផ្ទ្ល់សុទ្ធ
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

មូលនិធិផ្ទ្ល់សុទ្ធ

ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ាលានរៀល

ប្ភ្ទដើមទុនសំខាន់

I. សរុបរង-ក

ដើមទុនបានបង់ ៧៥.០០០.០០០ ៣០១.៣៥០

ទុនបម្រចុង (ក្រច្រចពីការវាយតម្ល្រចឡើងវិញដូចា ទុនបម្រចុងសម្រច្រចប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ទុនបម្រចុងទូទៅ និងទុនបម្រចុងដើមទុន) - -

ចំណ្រចញសុទ្ធដ្រចលបានធ្វើសវនកម្មរួចសម្រច្រចប់ឆ្ន្រចំចុងក្រច្រចយ ១១.២៦៥.១៧០ ៤៥.២៦៣ 

ចំណ្រចញរក្រចសាទុកយោងពីគ្រច្រចមុនៗ (ការរាយការណ៍ឡើងវិញ) ៧.៤៨៤.៨៣០ ៣០.០៧៤ 

ខ្ទង់ផ្រចស្រចងៗ (បានអនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រចល)

បុព្វលាភទាក់ទងនឹងដើមទុន - -

ខ្ទង់ផ្រចស្រចងៗដ្រចលបានអនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រចល - -

សរុប (ក) ៩៣.៧៥០.០០០ ៣៧៦.៦៨៧

កម្រចិតកំណត់លើប្រច្រចក់ចំណ្រចញរក្រចសាទុក៖ អតិបរមា ២០% ន្រចសរុប (ក) ២០,០០% ២០,០០%

II. សរុបរង-ខ 

ភាគហ៊ុនផ្ទ្រចល់ដ្រចលបានកាន់កាប់ដោយធនាគារ (តាមតម្ល្រចចុះបញ្ជីសុទ្ធ)

ការខាតបង្គរ - -

ទ្រចព្រចយសកម្មអរូបីដ្រចលត្រចូវដកច្រចញ ៦១៦.៩៧៦ ២.៤៧៩

ភាគទុនិក ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធ (ដកច្រចញ)

១. ចំណ្រចកដើមទុនដ្រចលមិនទាន់បានបង់ - -

២. ឥណទាន ឥណទានវិបារូបន៍ និងបុរ្រចប្រចទានផ្រចស្រចងៗ ១.១៦០.៣១៣ ៤.៦៦២

៣. ឧបករណ៍បំណុលកាន់កាប់ដោយធនាគារដ្រចលមានហត្ថល្រចខារបស់ភាគទុនិក ក្រចុមប្រចឹក្រចសាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធ - -

ការខាតបង់ផ្រចស្រចងៗ - -

សរុប (ខ) ១.៧៧៧.២៨៩ ៧.១៤១

សរុបដើមទុនប្ភ្ទទី១ (ដើមទុនសំខាន់) (ក) - (ខ) ៩១.៩៧២.៧១១ ៣៦៩.៥៤៦

ប្ភ្ទដើមទុនបន្ថ្ម

III. សរុបរង-គ

ការវាយតម្រច្លទុនបម្រចុងឡើងវិញ (អនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រចល) - -

សំវិានធនហានិភ័យធនាគារទូទៅ១% ន្រចសំវិានធនទូទៅ (ប្រចកាសស្តីពីការធ្វើចំណត់ថា្ន្រចក់ទ្រចព្រចយសកម្ម) ៦.៣៧៣.២៩៦ ២៥.៦០៨

អនុបំណុល (អនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រចល) ៧.០០០.០០០ ២៨.១២៦

ខ្ទង់ផ្រចស្រចងៗ (អនុម័តដោយធនាគារកណ្ត្រចល) - -

សរុប (គ) ១៣.៣៧៣.២៩៦ ៥៣.៧៣៤

កម្ិតកំណត់លើបំណុលបនា្ទ្ប់បន្សំ (អតិបរមា ៥០% ន្ដើមទុនថា្ន្ក់ទី១) ៧,៦១% ៧,៦១%

IV. សរុបរង-ឃ (ប្រចភ្រចទទី ២, ការកាត់កងផ្រចស្រចងៗ)

មូលធនដ្រចលមានចំណ្រចកក្នុងគ្រចឹះស្ថ្រចនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ - -

ខ្ទង់ផ្រចស្រចងៗដ្រចលត្រចូវកាត់កង (បន្ទុកពន្រចយា...) - -

សរុប (ឃ) - -

សរុបដើមទុនប្រចភ្រចទទី២ (ដើមទុនបន្ថ្រចម) (គ) - (ឃ) ១៣.៣៧៣.២៩៦ ៥៣.៧៣៤

កម្រចិតកំណត់លើដើមទុនប្រចភ្រចទទី២ (ដើមទុនប្រចភ្រចទទី២=អតិបរមា ១០០% ន្រចដើមទុនប្រចភ្រចទ ទី១) ១៤,៥៤% ១៤,៥៤%

មូលនិធិផ្ទ្ល់សុទ្ធតាមការកំណត់របស់និយ័តករ (ក) - (ខ) + (គ) - (ឃ) ១០៥.៣៤៦.០០៧ ៤២៣.២៨០
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តារាង៣ អនុបាតសាធនភាព
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

អនុបាតសធនភាព

មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ៖ ១០៥.៣៤៦.០០៧

ការគណនាអនុបាតសាធនភាព
សមតុល្យាប្្ក់ 

ដុលា្ល្រអាម្រិក ថ្លឹង
ាប្្ក់ 

ដុលា្ល្រអាម្រិក ាលានរៀល

I - ធាតុន្តារាងតុល្យការដ្លថ្លឹងតាមកំរិតហានិភ័យសមភាគី

១ - ការថ្លឹង០% ចំពោះទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលមានហានិភ័យទាប ៣០០.០៧១.៩១៨  - -

១.១ សច់ប្រច្រចក់ ៧៨.៧១៨.២៣៦ ០% - -

១.២ មាស ៣៣.៦៧០ ០% - -

១.៣ ឥណទ្រចយ្រចយលើធនាគារាតិ ន្រចកម្ពុា ២១៩.៨០៩.០៥៧ ០% - -

១.៤ ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលមានវត្ថុបញ្ច្រចំាប្រច្រចក់បញ្ញើ១០០%នៅធនាគារ ១.៥១០.៩៥៥ ០% - -

១.៥ ឥណទ្រចយ្រចយលើឬានាដោយស្ថ្រចប័នអធិបត្រចយ្រចយដ្រចលមានចំណត់ថា្ន្រចក់ពី AAA ទៅ AA- - ០% - -

២ - ការថ្លឹង២០% ចំពោះទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលមានហានិភ័យធួនល្មម - - -

២.១ ឥណទ្រចយ្រចយលើឬានាដោយស្ថ្រចប័នអធិបត្រចយ្រចយដ្រចលមានចំណត់ថា្ន្រចក់ពAី+ ទៅ A- - ២០% - -

២.២ ឥណទ្រចយ្រចយលើឬានាដោយធនាគារឫក្រចុមហ៊ុនដ្រចលមានចំណត់ថា្ន្រចក់ពីAAA ទៅ AA- - ២០% - -

៣ - ការថ្លឹង៥០% ចំពោះទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលមានហានិភ័យមធ្រចយម ៦.២៣៣.៩៩៣  ៣.១១៦.៩៩៧ 12,524

៣.១ ឥណទ្រចយ្រចយលើឬានាដោយស្ថ្រចប័នអធិបត្រចយ្រចយដ្រចលមានចំណត់ថា្ន្រចក់ពី BBB+ ទៅ BBB- - ៥០% - -

៣.២ ឥណទ្រចយ្រចយលើឬានាដោយធនាគារឬក្រចុមហ៊ុនដ្រចលមានចំណត់ថា្ន្រចក់ពី A+ ទៅ A- ៦.២៣៣.៩៩៣ ៥០% ៣.១១៦.៩៩៧ ១២.៥២៤

៤ - ការថ្លឹង១០០% ចំពោះទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលមានហានិភ័យទាំងស្រចុង ៥៤៣.១៣០.៣០២ ៥៤៣.១៣០.៣០២ ២.១៨២.២៩៨ 

៤.១ ទ្រចព្រចយសកម្មដទ្រចទៀត (*) ៥៤៣.១៣០.៣០២ ១០០% ៥៤៣.១៣០.៣០២ ២.១៨២.២៩៨ 

៥ - ការថ្លឹង១២០% ចំពោះមូលបត្រចដ្រចលអាចជួញដូរបាន - - -

៥.១ មូលបត្រចដ្រចលអាចជួញដូរបាន - ១២០% - -

សុរប (I) = (១) + (២) + (៣) + (៤) ៨៤៩.៤៣៦.២១៣  ៥៤៦.២៤៧.២៩៩ ២.១៩៤.៨២២ 

II - ាតុន្រចក្រច្រចតារាងតុល្រចយការដ្រចលថ្លឹងតាមកំរិតហានិភ័យសមភាគី

១ -ការថ្លឹង០% ចំពោះប្រចតិបត្តិការដ្រចលមានហានិភ័យទាប 84,546,454 - -

១.១ ឥណទានមិនទាន់ប្រចើប្រច្រចស់ាពិស្រចសឥណទានលើសសមតុល្រចយនិងការសន្រចយាឲ្រចយខ្ចីដ្រចលមានកាលកំណត ់
រហូតព្រចញមួយឆ្ន្រចំឬដ្រចលអាចលុបចោលដោយគា្ម្រចនលក្ខខណ្ឌនៅព្រចលណក៏បានដោយគា្ម្រចនជូនដំណឹង 84,546,454 0% - -

១.២ ប្រចតិបត្តិការផ្រចស្រចងទៀតដ្រចលមានហានិភ័យទាប - 0% - -

២ - ការថ្លឹង២០% ចំពោះប្រចតិបត្តិការដ្រចលមានហានិភ័យធួនល្មម 1,420,649 284,130 1,142

២.១  ឯកសរឥណទានដ្រចលត្រចូវបានច្រចញផ្រចសាយឬបញ្ជ្រចក់ ស្រចបព្រចលដ្រចលទំនិញត្រចូវបានប្រចើាវត្ថុបញ្ច្រចំនិងប្រចតិបត្តិការស្រចដៀ
ងគា្ន្រចផ្រចស្រចងទៀត 1,420,649 20% 284,130 1,142

២.២ ប្រចតិបត្តិការផ្រចស្រចងទៀតដ្រចលមានហានិភ័យធួនល្មម - 20% - -

៣ - ការថ្លឹង៥០% ចំពោះប្រចតិបត្តិការដ្រចលមានហានិភ័យមធ្រចយម 90,303,778 45,151,890 181,420

៣.១ ការសងប្រច្រចក់តាមឯកសរឥណទានដ្រចលបានច្រចញផ្រចសាយឬបញ្ជ្រចក់ហើយនៅព្រចលដ្រចលទំនិញមិនត្រចូវបានប្រចើាវត្ថុបញ្ច្រចំ 69,948,901 50% 34,974,451 140,527

៣.២ ការានានិងសញ្ញ្រចប័ណ្ណឧបត្ថម្ភនិងការានាដ្រចលមិនមានលក្ខណៈជំនួសឥណទាន - 50% - -

៣.៣ កិច្ចសន្រចយាផ្តល់ឥណទានមិនប្រចើប្រច្រចស់ាពិស្រចសឥណទានលើសសមតុល្រចយ និង 
ការសន្រចយាឲ្រចយខ្ចីដ្រចលមានកាលកំណត់លើសពី១ឆ្ន្រចំ 20,354,877 50% 10,177,439 40,893

៣.៤ ប្រចតិបត្តិការផ្រចស្រចងទៀតដ្រចលមានហានិភ័យមធ្រចយម - 50% - -

៤ - ការថ្លឹង១០០% ចំពោះប្រចតិបត្តិការដ្រចលមានហានិភ័យទាំងស្រចុង - - -

៤.១ ការានាលើឥណទាន (ដកច្រចញហានិភ័យចំពោះអត្ថគាហកៈ) - ១០០% - -

៤.២ ការទទួលព្រចម - ១០០% - -

៤.៣ រូបិយបដិភោគលើផលបត្រចដ្រចលមិនមានឈ្ម្រចះរបស់ធនាគារឬគ្រចឹះស្ថ្រចនហិរញ្ញវត្ថុ - ១០០% - -

៤.៤ សកម្មភាពប្រចតិបត្តិការដោយមានឧប្រច្រចស្រច័យ - ១០០% - -

៤.៥ កម្រចិតឥណទានមិនអាចបដិស្រចធបានឬការានាដ្រចលមានលក្ខណៈជំនួសឥណទាន - ១០០% - -

៤.៦ ប្រចតិបត្តិការផ្រចស្រចងៗទៀតដ្រចលមានហានិភ័យខ្ពស់ - ១០០% - -

សរុប (II) = (១) + (២) + (៣) + (៤) ១៧៦.២៧០.៨៨១  ៤៥.៤៣៦.០២០ ១៨២.៥៦២

III - សរុបទ្ព្យសកម្មនិងប្តិបត្តិការក្្យថ្លឹងហានិភ័យ= (I) + (II) ៥៩១.៦៨៣.៣១៩ ២.៣៧៧.៣៨៤ 

អនុបាតសាធនភាព = មូលនិធិផ្ទ្ល់សុទ្ធសរុប / (III) (>១៥%) ១៧,៨០% ១៧,៨០%
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តារាង៤ សា្ថ្នភាពចំហសុទ្ធន្រូបិយប័ណ្ណ
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

ល.រ រូបិយប័ណ្ណ

ខ្ទង់ផ្ស្ងៗបនា្ទ្ប់ពីដកច្ញសំវិធានធន

សា្ថ្នភាពចំហ
សុទ្ធន្រូបិយប័ណ្ណ

រូបិយប័ណ្ណ 
ចំហសុទ្ធ/មូលនិធ ិ
ផ្ទ្ល់សុទ្ធ (%)

កមិ្ត
កំណត់(%)

ភាព 
លើស 
(១)ទ្ព្យសកម្ម បំណុល និងមូលធន

ខ្ទង់ក្្តារាង
តុល្យការ

ខ្ទង់ក្្តារាង
តុល្យការ

១ ២ ៣ ៤ ៥=១-២+៣-៤    

១ ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក  ៨៣៨.១៣៦.៥៣០  ៨៣៤.៩៤៧.៨៥១  ១៧៥.៣៤១.៣៨៩  ១៧៥.៣៤១.៣៨៩  ៣.១៨៨.៦៧៩ ៣,០៣% ២០%

២ ប្រច្រចក់រៀល  ១១.០៤៧.៨២៣  ៣០.៣៤២.២២៨  ៣១០.១០៦  ៣១០.១០៦ (១៩.២៩៤.៤០៥) -១៨,៣២% ២០%

៣ ប្រច្រចក់អឺរ៉ូ  ៥៦១.៣៣៣  (៦.៨៤៤.៧៤០)  ៣៨៥.៥៥៤  ៣៨៥.៥៥៤  ៧.៤០៦.០៧៣ ៧,០៣% ២០%

៤ ដុលា្ល្រចរសឹង្ហបុរី  ៣៩៤.៧០៤  ៣៩៤.៧០៤  ៩៧.២៦២  ៩៧.២៦២  - ០,០០% ២០%

៥ ដុលា្ល្រចរហុងកុង  ៦.៨៩៥  ៦.៨៩៥  -  -  - ០,០០% ២០%

៦ ប្រច្រចក់បាតថ្រច  ៤០៥.១៧៤  ៤០៦.១៦៨  -  -  (៩៩៤) ០,០០% ២០%

៧ ប្រច្រចក់យ៉្រចនជប៉ុន  ១១៤.៥១៦  ១១៤.៥១៨  ១៣៦.៥៧០  ១៣៦.៥៧០  (២) ០,០០% ២០%

៨ ប្រច្រចក់ប៉្រចសូហ្វីលីពីន  -  -  -  -  - ០,០០% ២០%

៩ ដុលា្ល្រចរអូស្រច្តាលី  ១០៧.៣១២  (៨.៥៩៥.៦៨៩)  -  -  ៨.៧០៣.០០១ ៨,២៦% ២០%

១០ ដុលា្ល្រចរកាណដា  -  -  -  -  - ០,០០% ២០%

១១ ប្រច្រចក់ផនអង់គ្ល្រចស  ១១៥.៩០៨  ១១៥.៩០៨  -  -  - ០,០០% ២០%

១២ ប្រច្រចក់យ័នចិន  -  -  -  -  - ០,០០% ២០%

១៣ ប្រច្រចក់វ៉ុនកូរ៉្រច  -  -  -  -  - ០,០០% ២០%

១៤ ប្រច្រចក់ដុងវៀតណម  -  -  -  -  - ០,០០% ២០%

១៥ ផ្រចស្រចងៗ  ៣២៣.៣០៧  ៣២៥.៦៥៩  -  -  (២.៣៥២) ០,០០% ២០%

សរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២  ៨៥១.២១៣.៥០២  ១៧៦.២៧០.៨៨១  ១៧៦.២៧០.៨៨១  - 
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តារាង៥ ចំណត់ថា្ន្ក់ និងសំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

ស្រចចក្តីលម្អិតន្រចសំវិានធន ដ្រចលបានកត់ត្រច្រចដោយធនាគារ តាមការតម្រចូវរបស់ធនាគារកណ្ត្រចល ដោយផ្អ្រចកលើចំណត់ថា្ន្រចក់ហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ ត្រចូវបានបង្ហ្រចញក្នុងតារាងខាងក្រច្រចម៖

ចំនួន ហា្វ្សុីលីធី  
ហិរញ្ញវត្ថុ

តាមតមូ្វការរបស់ធនាគារកណ្ត្ល សំវិធានធន 
កត់ត្្ដោយ 

ធនាគារ
តម្ល្វត្ថុ  

បញ្ច្ំបា៉្ន់សា្ម្ន
ចំនួន សំវិធានធន

លើស/(ខ្វះ)ចណំត់ថា្ន្ក់ អត្្ សំវិធានធន

ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក % ដលុា្ល្រចរអាម្រចរិក ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក ដុលា្ល្រចរអាម្រចរិក

ហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ ៦៣៧.៣២៩.៦៥១ សំវិានធនទូទៅ ១% ៦.៣៧៣.២៩៦ ៦.៣៧៣.២៩៦ ២.០២៨.៩៩៨.៦៩៩ -

ហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ ២០៣ ឃ្ល្រចំមើល ៣% ៦ ៦ ១១.០០០ -

ហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ - ក្រច្រចមស្តង់ដារ ២០% - - - -

ហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ - សង្រចស័យ ៥០% - - - -

ហា្វ្រចសុីលីធីហិរញ្ញវត្ថុ ៩៤៧.៣៦២ ខាត ១០០% ៩៤៧.៣៦២ ៩៤៧.៣៦២ ២.៧៤១.០០០ -

សរុបដុល ៦៣៨.២៧៧.២១៦ ៧.៣២០.៦៦៤ ៧.៣២០.៦៦៤ ២.០៣១.៧៥០.៦៩៩ -
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តារាង៦ ការកំណត់ស្ទាប់ដើមទុន
គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

ដើមទុនថា្ន្ក់ទី១
អនុបាតដើមទុនបម្ុងអប្បបរមា

 (គិតាភាគរយន្ប្្ក់ចំណ្ញប្ចាំឆ្ន្ំហិរញ្ញវត្ថុ)

≥ MCR1 (៧,៥%) ទៅ (MCR1 + ០,៦២៥%) 100

> (MCR1 + ០,៦២៥%) ទៅ (MCR1 + ១,២៥%) 80

> (MCR1 + ១,២៥%) ទៅ (MCR1 + ១,៨៥%) 60

> (MCR1 + ១,៨៥%) ទៅ (MCR1 + ២,៥%) 40

> (MCR1 + ២,៥%) 0

ធនាគារ

បញ្ញត្តិាក់លាក់សម្រច្រចប់អនុវត្តចំពោះគ្រចឹះស្ថ្រចន៖ %

អនុបាតសធនភាពអប្រចបបរមា= ១៥

អនុបាតដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ អប្រចបបរមា= ៧,៥០

ទ្រចនាប់ដើមទុនខនសុើវ្រចសិន (%) = ១,២៥

ទ្រចនាប់ដើមទុនខនធើសុីឃ្លីខល (%) = ០

ទ្នាប់ដើមទុនដ្លត្ូវបំព្ញ
ចំនួន

ាលានរៀល

គិតា % ន្រចទ្រចព្រចយសកម្ម 
ដ្រចលបានថ្លឹងតាមកម្រចិត 

ហានិភ័យ RWA

ទ្រចនាប់ដើមទុនខនសុើវ្រចសិន ២៩.៧១៧ ១,២៥

ទ្រចនាប់ដើមទុនខនធើសុីឃ្លីខល - -

ទ្រចនាប់ដើមទុនសរុប ២៩.៧១៧ ១,២៥

ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ ៣៦៩.៥៤៦ ៨៧,៣១

ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី២ ៥៣.៧៣៤ ១២,៦៩

ដើមទុនសរុប(មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ) ៤២៣.២៨០ ១៧,៨០

ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានថ្លឹងតាមកម្រចិតហានិភ័យ ២.៣៧៧.៣៨៤

ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ ដ្រចលត្រចូវការសម្រច្រចប់អនុបាតសធនភាព  ១៧៨.៣០៤ ៧,៥០

ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ ដ្រចលនៅសល់សម្រច្រចប់ទ្រចនាប់ដើមទុន  ១៩១.២៤២ ៨,០៤

តម្រចូវការដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ ដ្រចលត្រចូវបំព្រចញបន្ថ្រចម - -

អនុបាតដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១អប្រចបបរមា + ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១នៅសល់ សម្រច្រចប់បំព្រចញទ្រចនាប់ដើមទុន ១៥,៥៤

អនុបាតដើមទុនបម្រចុងអប្រចបបរមា (គិតាភាគរយន្រចប្រច្រចក់ចំណ្រចញប្រចាំឆ្ន្រចំហិរញ្ញវត្ថុ) -
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ការគណនាអនុបាតផ្ស្ងៗ

គិតត្រចឹមថ្ង្រចទី៣១ ខ្រចធ្នូ ឆ្ន្រចំ២០១៨

(គិតាដុលា្ល្រអាម្រិក) ដើមទុន

១ មូលធន ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ១១,០៦%
 ក- មូលធន  ៩៤.១៧៣.០៧៣
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

២ ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ១០,៨០%
 ក- ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១  ៩១.៩៧២.៧១១ 
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៣ ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលថ្លឹងហានិភ័យ (ក/ខ) ១៥,៥៤%
 ក- ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១  ៩១.៩៧២.៧១១
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលថ្លឹងហានិភ័យ  ៥៩១.៦៨៣.៣១៩

៤ ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ + ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី២  
ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលថ្លឹងហានិភ័យ (ក/ខ) 

១៧,៨០%

 ក- ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី១ + ដើមទុនថា្ន្រចក់ទី២  ១០៥.៣៤៦.០០៧ 
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលថ្លឹងហានិភ័យ  ៥៩១.៦៨៣.៣១៩

៥ មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ១២,៣៨%
 ក- មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ   ១០៥.៣៤៦.០០៧
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៦ អនុបាតសធនភាព (ក/ខ) ១៧,៨០%
 ក- មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ   ១០៥.៣៤៦.០០៧
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលថ្លឹងហានិភ័យ  ៥៩១.៦៨៣.៣១៩

៧ បំណុល ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ៨៨,៩៤%
 ក- បំណុលសរុប  ៧៥៧.០៤០.៤២៩
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៨ បំណុល ធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ៨០៣,៨៨%
 ក- បំណុលសរុប  ៧៥៧.០៤០.៤២៩
 ខ- មូលធន  ៩៤.១៧៣.០៧៣

៩ ភាគលាភ ធៀបនឹងចំណ្រចញសុទ្ធ (ក/ខ) ០,០០%
 ក- ភាគលាភ -
 ខ- ចំណ្រចញសុទ្ធ  ១១.២៦៥.១៧០

គុណភាពទ្ព្យសកម្ម 

១០ ទុនបម្រចុងធនាគារ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ០,០០%
 ក- ទុនបម្រចុងសរុប -
 ខ- ឥណទានសរុប (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 

១១ ទុនបម្រចុងធនាគារ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ០,០០%
 ក- ទុនបម្រចុងសរុប -
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

១២ ឥណទានមិនដំណើរការ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ០,១៨%
 ក- ឥណទានមិនដំណើរការ  ៩៤៧.៣៦២ 
 ខ- ឥណទានសរុប (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 

គុណភាពទ្ព្យសកម្ម 

១៣ ឥណទានមិនដំណើរការ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ០,១១%
 ក- ឥណទានមិនដំណើរការ  ៩៤៧.៣៦២ 
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

១៤ ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានធ្វើចណំត់ថា្ន្រចក់ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ០,១៨%
 ក- ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានធ្វើចណំតថ់ា្ន្រចក់  ៩៤៧.៣៦២ 
 ខ- ឥណទានសរុប (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 

១៥ ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានធ្វើចណំត់ថា្ន្រចក់ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ០,១១%
 ក- ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានធ្វើចណំតថ់ា្ន្រចក់  ៩៤៧.៣៦២ 
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

១៦ ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានធ្វើចណំត់ថា្ន្រចក់ ធៀបនឹងមូលធនសរុប (ក/ខ) ១,០១%
 ក- ទ្រចព្រចយសកម្មដ្រចលបានធ្វើចណំតថ់ា្ន្រចក់  ៩៤៧.៣៦២ 
 ខ- មូលធន  ៩៤.១៧៣.០៧៣

១៧ ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ០,២១%
 ក- ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ  ១.១៦០.៣១៣ 
 ខ- ឥណទានសរុប (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 

១៨ ឥណទានហានិភ័យធំៗ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ៤,៩៣%
 ក- ឥណទានហានិភ័យធំៗ  ២៦.៦៧២.៥១៦ 
 ខ- ឥណទានសរុប (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 

១៩ ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ ធៀបនឹងមូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ (ក/ខ) ១,១០%
 ក- ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ  ១.១៦០.៣១៣ 
 ខ- មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ  ១០៥.៣៤៦.០០៧ 

២០ ឥណទានហានិភ័យធំៗ ធៀបនឹងមូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ (ក/ខ) ២៥,៣២%
 ក- ឥណទានហានិភ័យធំៗ  ២៦.៦៧២.៥១៦ 
 ខ- មូលនិធិផ្ទ្រចល់សុទ្ធ  ១០៥.៣៤៦.០០៧

២១ សំវិានធនទូទៅ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ១,០០%
 ក- សំវិានធនទូទៅ  ៥.៣៩៨.៤៧៨ 
 ខ- ឥណទានសរុប (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 

២២ សំវិានធនាក់លាក់ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ០,១៨%
 ក- សំវិានធនាក់លាក ់  ៩៤៧.៣៦៨ 
 ខ- ឥណទានសរុប (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 

២៣ សំវិានធនាក់លាក់ ធៀបនឹងឥណទានមិនដំណើរការ (ក/ខ) ១០០,០០%
 ក- សំវិានធនាក់លាក ់  ៩៤៧.៣៦៨ 
 ខ- ឥណទានមិនដំណើរការ  ៩៤៧.៣៦២ 

២៤ សំវិានធនសរុប ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ០,៨៦%
 ក- សំវិានធនសរុប ៧.៣២០.៦៦៤
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

២៥ ឥណទាន ធៀបនឹងប្រច្រចក់បញ្ញើ (ក/ខ) ៧៩,៤៣%
 ក- ឥណទានសរុបឲ្រចយអតិថិជនមិនម្រចនធនាគារ (ដុល) ៥៤០.៧៩៥.៤២២
 ខ- ប្រច្រចក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ៦៨០.៨៦៥.៧៣៨
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ប្្ក់ចំណូល 

២៦ អត្រច្រចចំណ្រចញ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្ម (ក/ខ) ១,៣២%
ក- ចំណ្រចញសុទ្ធ  ១១.២៦៥.១៧០
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

២៧ អត្រច្រចចំណ្រចញ ធៀបនឹងមូលធន (ក/ខ) ១១,៩៦%
ក- ចំណ្រចញសុទ្ធ  ១១.២៦៥.១៧០
ខ- មូលធន  ៩៤.១៧៣.០៧៣

២៨ អត្រច្រចចំណូលដុល (ក/ខ) ៤,២៦%
 ក- ចំណូលការប្រច្រចក់  ៣៦.២៨០.២៦៣ 
 ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

២៩ កម្រចិតការប្រច្រចក់សុទ្ធ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប [(ក-ខ)/គ] ២,៨៧%
ក- ចំណូលការប្រច្រចក់  ៣៦.២៨០.២៦៣ 
ខ- ចំណយការប្រច្រចក់  ១១.៨៨២.១០៥ 
គ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៣០ ចំណូលផ្រចស្រចងៗ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ០,៨៧%
ក- ចំណូលផ្រចស្រចងៗ  ៧.៣៧០.៥០៩ 
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៣១ សំវិានធន ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ០,៨៧%
ក- សំវិានធន  ៧.៣២០.៦៦៤ 
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៣២ ចំណយទូទៅ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ១,៧៥%
ក- ចំណយមិនម្រចនការប្រច្រចក់  ១៤.៨៧០.៥៤០
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៣៣ ចំណ្រចញសុទ្ធ/(ខាត)មុនបង់ពន្ធ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ១,៦៩%
ក- ចំណ្រចញសុទ្ធ/(ខាត)មុនបង់ពន្ធ  ១៤.៤២១.៨១៥
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៣៤ ចំណយពន្ធ ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប (ក/ខ) ០,៣៧%
ក- ចំណយពន្ធ  ៣.១៥៦.៦៤៥
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៣៥ កម្រចិតការប្រច្រចក់ ធៀបនឹងចំណូលដុល [(ក-ខ)/គ] ៥៥,៨៩%
ក- ចំណូលការប្រច្រចក់  ៣៦.២៨០.២៦៣ 
ខ- ចំណយការប្រច្រចក់  ១១.៨៨២.១០៥ 
គ- ចំណូលដុល  ៤៣.៦៥០.៧៧២ 

៣៦ ចំណូលមិនម្រចនការប្រច្រចក់ ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ១៦,៨៩%
ក- ចំណូលមិនម្រចនការប្រច្រចក់  ៧.៣៧០.៥០៩ 
ខ- ចំណូលដុល  ៤៣.៦៥០.៧៧២ 

៣៧ ចំណយមិនម្រចនការប្រច្រចក់ ធៀបនឹងចំណូលដុល (ក/ខ) ៣៤,០៧%
ក- ចំណយមិនម្រចនការប្រច្រចក់  ១៤.៨៧០.៥៤០
ខ- ចំណូលដុល  ៤៣.៦៥០.៧៧២ 

៣៨ ចំនួនដងន្រចការរកចំណូលការប្រច្រចក់ [(ក+ខ)/គ] ២២១,៣៧%

ក- ចំណ្រចញ/(ខាត)មុនបង់ពន្ធ  ១៤.៤២១.៨១៥
ខ- ចំណយការប្រច្រចក់  ១១.៨៨២.១០៥ 
គ- ចំណយការប្រច្រចក់  ១១.៨៨២.១០៥ 

សាច់ប្្ក់ងាយសួ្ល 

៣៩ ទ្រចព្រចយសកម្មាសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប(ក/ខ) ១០,០៤%
ក- ទ្រចព្រចយសកម្មាសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល (តិចាង ៣ ខ្រច)  ៨៥.៤៦៦.៦១៤ 
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៤០ បំណុលរយៈព្រចលខ្លី ធៀបនឹងទ្រចព្រចយសកម្មសរុប(ក/ខ) ៧៣,០៥%
ក- បំណុលរយៈព្រចលខ្លី (តិចាង១ឆ្ន្រចំ)  ៦២១.៨២៧.៦៩១ 
ខ- ទ្រចព្រចយសកម្មសរុប  ៨៥១.២១៣.៥០២

៤១ ទ្រចព្រចយសកម្មាសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួលសុទ្ធ [(ក-ខ)/គ] -៧០,៨៥%
ក- ទ្រចព្រចយសកម្មាសច់ប្រច្រចក់ងយស្រចួល  ៨៥.៤៦៦.៦១៤
ខ- បំណុលរយៈព្រចលខ្លី   ៦២១.៨២៧.៦៩១
គ- បំណុលសរុប  ៧៥៧.០៤០.៤២៩

៤២ Quick Ratio (ក/ខ) ១៣,៧៤%
ក- Quick assets (រួមបញ្ចលូទំាងមូលប្រចបទានបត្រចរង់ាំការផត់ទាត់) ៨៥.៤៦៦.៦១៤ 

 ខ- បំណុលចរន្ត  ៦២១.៨២៧.៦៩១ 
៤៣ ប្រច្រចក់បញ្ញើ ធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក/ខ) ១២៥,៩០%

ក- ប្រច្រចក់បញ្ញើអតិថិជនសរុប  ៦៨០.៨៦៥.៧៣៨ 
ខ- ឥណទានសរុបឲ្រចយអតិថិជនមិនម្រចនធនាគារ (ដុល)  ៥៤០.៧៩៥.៤២២ 





០៧បណ
្ត្ញ 

របស់ធនាគារ

១២៦ បណ្ត្រញធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី

១២៨ បណ្ត្រញសខារបស់ក្រុមហ៊ុនម្រ



126
បណ្ត្រចញរបស់ធនាគារ
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បណ្ត្ញធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី

ទីតាំងសាខាធនាគារ

សាខានរោត្តម ខាងជើង

អគារល្រចខ ២០អា-ប្រច មហាវិថីព្រចះនរោត្តម 

ក្រចងផ្លូវល្រចខ ១១៨ សង្ក្រចត់ផ្រចសារាស់ ខណ្ឌដូនព្រចញ 

រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខានរោត្តម ខាងត្បូង 

អគារល្រចខ២១៦ (អគារអាយខុន) 

មហាវិថីព្រចះនរោត្តម សង្ក្រចត់ទន្ល្រចបាសក់ 

ខណ្ឌចំការមន រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាមហាវិថីព្ះសីហនុ 

ផ្ទះល្រចខ៥៧អ្រចហ្វ មហាវិថីព្រចះសីហនុ 

សង្ក្រចត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនព្រចញ រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាមហាវិថីម៉្ស្ទុង

ផ្ទះល្រចខ១៨៧ អឺ០អឺ១ មហាវិថីម៉្រចស្រចទុង 

សង្ក្រចត់ទួលស្វ្រចយព្រច្រច១ ខណ្ឌចំការមន 

រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាអូឡាំពិក 

ផ្ទះល្រចខ២០១ មហាវិថីហ្រចសាវា៉្រចហារឡាលន្រចហ៍រុ 

សង្ក្រចត់ផ្រចសារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជានីភ្នព្រចញ

សាខាទួលោក

ផ្ទះល្រចខ១៥០អ្រចហ្វ២ដ្រច អឺ០អឺ១ ផ្លូវ២៨៩ 

សង្ក្រចត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាផ្សារហ្ងលី

ផ្ទះល្រចខ១២ហ្រចស្រចត ផ្លូវល្រចខ ២៧១ 

សង្ក្រចត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាបាក់ទូក 

ាន់ផ្ទ្រចល់ដី អគារវីត្រច្រចស់ ផ្លូវ១៦៩ សង្ក្រចត់វាលវង់ 

ខណ្ឌ៧មករា រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាទឹកថា្ល្ 

ាន់ផ្ទ្រចល់ដី អគារកាលីហ្វ័រនីញ៉្រច សូសលហៅស៍ 

មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រចសុី សង្ក្រចត់ទឹកថា្ល្រច ខណ្ឌស្រចនសុខ 

រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាកុ្ងព្ះសីហនុ

ផ្ទះល្រចខ៩០ វិថីឯករាជ្រចយ សង្ក្រចត់ល្រចខ៤ 

ក្រចុងព្រចះសីហនុ ខ្រចត្តព្រចះសីហនុ

សាខាកុ្ងសៀមរាប 

ផ្ទះល្រចខ៣៨-៣៩-៤០ វិថីព្រចះសុីវតា្ថ្រច 

សង្ក្រចត់ស្វ្រចយដង្គុំ ក្រចុងសៀមរៀប ខ្រចត្តសៀមរៀប

សាខាកុ្ងកំពង់ចាម

ភូមិ៤ សង្ក្រចត់វាលវង់ ក្រចុងកំពង់ាម ខ្រចត្តកំពងា់ម

សាខាកុ្ងបាត់ដំបង

ផ្ទះល្រចខ៩៨-៩៩ សង្ក្រចត់ស្វ្រចយបោ៉្រច ក្រចុងបាត់ដំបង 

ខ្រចត្តបាត់ដំបង

មជ្ឈមណ្ឌល
CIMB PREFERRED

នរោត្តមខាងជើង
អគារល្រចខ ២០អា-ប្រច មហាវិថីព្រចះនរោត្តម 
ក្រចងផ្លូវល្រចខ ១១៨ សង្ក្រចត់ផ្រចសារាស់ ខណ្ឌដូនព្រចញ 
រាជានីភ្នំព្រចញ

នរោត្តមខាងត្បូង
អគារល្រចខ២១៦ (អគារអាយខុន) 
មហាវិថីព្រចះនរោត្តម សង្ក្រចត់ទន្ល្រចបាសក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជានីភ្នំព្រចញ

អូឡាំពិក 
ផ្ទះល្រចខ២០១ មហាវិថីហ្រចសាវា៉្រចហារឡាលន្រចហ៍រុ 
សង្ក្រចត់ផ្រចសារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជានីភ្នព្រចញ

ម៉្ស្ទុង
ផ្ទះល្រចខ១៨៧ អឺ០អឺ១ មហាវិថីម៉្រចស្រចទុង 
សង្ក្រចត់ទួលស្វ្រចយព្រច្រច១ ខណ្ឌចំការមន 
រាជានីភ្នំព្រចញ

ផ្សារហ្ងលី
ផ្ទះល្រចខ១២ហ្រចស្រចត ផ្លូវល្រចខ ២៧១ 
សង្ក្រចត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជានីភ្នំព្រចញ

បាក់ទូក
ាន់ផ្ទ្រចល់ដី អគារវីត្រច្រចស់ ផ្លូវ១៦៩ សង្ក្រចត់វាលវង់ 
ខណ្ឌ៧មករា រាជានីភ្នំព្រចញ

សាខាទឹកថា្ល្ 
ាន់ផ្ទ្រចល់ដី អគារកាលីហ្វ័រនីញ៉្រច សូសលហៅស៍ 
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រចសុី សង្ក្រចត់ទឹកថា្ល្រច ខណ្ឌស្រចនសុខ 
រាជានីភ្នំព្រចញ

ក្ុងសៀមរាប 
ផ្ទះល្រចខ៣៨-៣៩-៤០ វិថីព្រចះសុីវតា្ថ្រច 
សង្ក្រចត់ស្វ្រចយដង្គុំ ក្រចុងសៀមរៀប ខ្រចត្តសៀមរៀប
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ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី  |  របាយការណ៍បាាំឆ្នាំ ២០១៨

 ទីតាំងម៉ាស៊ីន ATM

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពាញ

ស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរមកដល់ 

ក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរាត ិ

ភ្នំពាញ ផ្លូវាតិលាខ៤ ខណ្ឌពោធិ៍សានជ័យ 

រាជធានីភ្នំពាញ

ផាសារជទំនើប អ៊ីអន

ាន់ផ្ទាល់ដី ផាសារទំនើបអី៊អន អគារលាខ១៣២ 

មហាវិថីសម្តាចស៊ធារស សង្កាត់ទន្លាបាសក់ 

ខណ្ឌពចំការមន រាជធានភ្នំពាញ

ផាសារជទំនើប អ៊ីអន ២

ាន់ទី២ នាផាសារទំនើបអី៊អន ភូមិបាយា៉ាប 

សង្កាត់ភ្នំពាញថ្មី ខណ្ឌពសាន ស៊ខ 

រាជធានភ្នំពាញ 

ផាសារជទំនើប ម៉ាកាូ

អគារលាខ៥៧៣៤ ផ្លូវ១០០៣ ភូមិបាយា៉ាប 

សង្កាត់ភ្នំពាញថ្មី ខណ្ឌពសាន ស៊ខ 

រាជធានភ្នំពាញ 

អគារជ Exchange Square
អគារ A១ B១ ផ្លូវ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌពដូនពាញ 

រាជធានីភ្នំពាញ

ណាហ្គាវើល 

ផ្លូវសម្តាចតាជោហ៊៊នសាន រាជធានីភ្នំពាញ

ផាសារជទំនើប The Park Community Mall
ផ្លូវាតិលាខ១ សង្កាត់និរោទខណ្ឌពចាបារអំពៅ 

រាជធានីភ្នំពាញ

ប៊៊ណា្ណា ប៊ីហាសនាស សានធរ័ជ

អគាលាខ១២៦ មហាវិថីពាះនរោត្តម 

សង្កាត់ទន្លាបាសក់ ខណ្ឌពចំការមន រាជធានីភ្នំពាញ

សណា្ឋាគារជ និងភោជនីយដ្ឋាន Royal Inn
ផ្ទះលាខ១២៨D៦-៧-8 មហាវិថីសម្តាចស៊ធារស 

សង្កាត់ទន្លាបាសក់ ខណ្ឌពចំការមន រាជធានីភ្នំពាញ

TK Avenue (ទួលគោក)

អគារលាខ៣០ ផ្លូវ៣១៥ កាងផ្លូវ៥១៦ 

សង្កាត់បឹកកក់១ ខណ្ឌពទួលគោក រាជធានីភ្នំពាញ

ស្ថានីយបាាងឥន្ធនៈ PTT
អគារលាខ២៣០ មហាវិថីសហព័ន្ធរ៊សាសុី 

សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សានជ័យ រាជធានីភ្នំពាញ

ផាសារជទំនើប EDEN GARDEN
មជាឈមណ្ឌពលរាជធានីភ្នំពាញ សង្កាត់សាះចក 

ខណ្ឌពដូនពាញ រាជធានីភ្នំពាញ

ស្ថានីយបាាងឥន្ធនៈ លីម ឡុង

ដីឡូតិ៍លាខ៩ មហាវិថីវាងសាាង សង្កាត់ចោមចៅ 

ខណ្ឌពោធិ៍សានជ័យ រាជធានីភ្នំពាញ

តូតាល់ (សន្ធរជម៉៊ក)

អគារលាខ៧៩៨ ផ្លូវ១២៨ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ 

ខណ្ឌពទួលគោក រាជធានីភ្នំពាញ

តូតាល់ (ភ្នំពាញថ្មី)

ផ្លូវ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពាញថ្មី ខណ្ឌពសានស៊ខ 

រាជធានីភ្នំពាញ

តូតាល់ (ម៊នីវងាស)

អគាលាខ៣៧០ ផ្លូវ៩៣ កាងផ្លូវ៣១០ 

សង្កាត់បឹងកាងកង១ ខណ្ឌពចំការមន រាជធានីភ្នំពាញ

តូតាល់ (ផ្លូវ២៧១)

ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌពចំការមន 

រាជធានីភ្នំពាញ

រោងចកាសាាបៀរជអង្គរជ (ខាត្តព្ាះសីហន៊)

ភូមិ៣ សង្កាត់១ កា៊ងពាះសីហន៊ ខាត្តពាះសីហន៊

ផាសារជ Angkor Market (ខាត្តសៀមរាប)

ផ្លូវាតិលាខ៦ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ កា៊ងសៀមរាប 

ខាត្តសៀមរាប
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បណ្ត្ញសាខារបស់ក្ុមហ៊ុនម្

CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
CIMB INVESTMENT BANK BERHAD
CIMB FUTURES SDN. BHD.
Level 13, Menara CIMB
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2261 8888
Fax : 603 2261 8899
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD
Menara Bumiputra-Commerce
11 Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2619 1188
Fax : 603 2619 2288
Website : www.cimb.com

TOUCH ‘N GO SDN. BHD.
Tower 6 Avenue 5
Bangsar South
No. 8 Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : 603 2714 8000
Fax : 603 2714 8001
Website : www.touchngo.com.my

PT BANK CIMB NIAGA TBK
Graha CIMB Niaga, 16th Floor
JI. Jend Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Indonesia
Tel : 6221 250 5252
Fax : 6221 252 6749
Website : www.cimbniaga.com

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED
44 Langsuan Road
Lumpini, Pathumwan 
Bangkok 10330
Thailand
Tel : 662 638 8000 / 662 626 7000
Fax : 662 657 3333
Website : www.cimbthai.com

CIMB BANK 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 BANK BERHAD
LONDON BRANCH
Ground Floor, 27 Knightsbridge
London SW1X 7LY
United Kingdom
Tel : 44 0 20 7201 3150
Fax : 44 0 20 7201 3151
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
SHANGHAI BRANCH
Unit 1805-1807, AZIA Center 
1233, Lujiazui Ring Road
Pudong New District
Shanghai 200120 
China
Tel : 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
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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 597 500
Fax : 6087 597 501
Website : www.cimb.com

CIMB INVESTMENT BANK BERHAD
BRUNEI BRANCH
14th Floor, PGGMB Building
Jalan Kianggeh
Bandar Seri Begawan BS8111
Brunei Darussalam
Tel : 673 224 1888
Fax : 673 224 0999
Website : www.cimb.com

CIMB 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

CGS-CIMB SECURITIES 
INTERNATIONAL PTE. LTD.
#16-02, Singapore Land Tower 50,
Raffles Place 048623
Singapore
Tel: 65 6225 1228
Fax: 65 6225 1522
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

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-MAPLETREE MANAGEMENT 
SDN. BHD. 
CMREF 1 SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel : 603 2284 8888
Fax : 603 2284 8899
Website : www.cimb.com
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CIMB-PRINCIPAL ASSET 
MANAGEMENT BERHAD
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC ASSET 
MANAGEMENT SDN. BHD.
10th Floor, Bangunan CIMB
Jalan Semantan
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur 
Malaysia 
Tel : 603 2084 8888
Fax : 603 2084 8899 
Websites : www.cimb-principal.com.my

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

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

CIMB BANK BERHAD
YANGON REPRESENTATIVE OFFICE
1008, Level 10, Sakura Tower
Kyauktada Township, Yangon
Myanmar
Tel : 951 255 430
Fax : 951 255 430
Website : www.cimb.com

CIMB BANK BERHAD
MUMBAI REPRESENTATIVE OFFICE
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

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 (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 BANK BERHAD
PHILIPPINES BRANCH
Ground Floor, ORE Central Building
9th Avenue corner 31st Street
Bonifacio Global City, Taguig
1634 Philippines
Tel : 63 2 249 9000 or  

 #CIMB (2462)
Website : www.cimb.com





www.cimbbank.com.kh
ធនាគារ សីុអាយអិមប៊ី ភីអិលសីុ

២០អាប្រច មហាវិថីព្រចះនរោត្តម
ក្រចងផ្លូវ១១៨ សង្ក្រចត់ផ្រចសារាស់

រាជានីភ្នំព្រចញ
១២២០៣ ព្រចះរាាណចក្រចកម្ពុា




