
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម តម្ម្ៃសនូល 

 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អតិថិជនពេញចិតត តាមរយៈបុគ្គលិកប្បកបពោយវជិ្ជា ជីវៈ។ 

ពយើងផ្តល់ជូនអតិថជិននូវដំព ោះប្ាយហិរញ្ញ វតថុដដលគ្ួរឱ្យពជឿទុកចិតត ងាយប្រួល 
និងប្បកបពោយភាេច្ចៃប្បឌិត តាម    រយៈបពចេកវទិាឌីជថីល ដដលនមំកនូវបទ
េិពាធនល៍អៗ រប្ាបអ់តថិជិន។ ពយើងពបតជ្ជា  ចូលរមួ ចំដែកដល់ការរកីចពប្មើន
របរ់អតិថិជន និងរងគម ប្បកបពោយពចរភាេ។ 
 

ពាម ោះប្តង៖់ ពយើងពបតជ្ជា ពធវើអវីដដលលអ ប្បកបពោយភាេពាម ោះប្តង ់ប្តឹមប្តូវ តាា ភាេទទួលខុរ
ប្តូវ និងវជិ្ជា ជីវៈ។ 
ឧតតមភាេ៖ ពយើងពបតជ្ជា ពធវើការងារប្បកបពោយឧតតមភាេ ជ្ជមយួកប្មតិបទោា នកាន់ដតខពរ់ 
ពហើយពយើងចាបយ់កការផ្លា រ់បតូរ និងភាេច្ចៃប្បឌិតដផ្ៃកបពចេកវទិា ពដើមបកីាា យជ្ជអៃកនមំុខមយួ
ពៅកៃុងទីផ្ារ។ 
គពំារ៖  ពយើងជួយ  និងយកចិតតទុកោកច់ំពពាោះអតិថិជន តាមរយៈការពធវើការរមួគៃ ពដើមបកីាង
អនគ្ត ឱ្យកានដ់តប្បពរើរ។ 
ថាមវនត៖ ពយើងានរុទិដាិនិយម និងពរចកតីាវ ហាប់ ពដើមបដីឹកន ំនិងពធវើការរមួគៃ កៃុង
បរយិាការពបើកទូលាយ ពដើមបរីពប្មចពគលពៅរបរ់ពយើង។ 
ាមញ្ញ៖ ពយើងពធវើអវីៗឱ្យានលកខែៈាមញ្ញ  ងាយប្រួល និងរមប្របរប្ាបអ់តិថិជន
ពោយដផ្អកពលើតប្មូវការរបរ់េួកគតជ់្ជអាទិភាេ។  
 

ជ្ជធនគរដដលទទួលបានការពកាតររពរើរខពរ់ និងជ្ជជពប្មើរ ដដលអតិថិជន
ពេញចិតត តាមរយៈបុគ្គលិកប្បកបពោយវជិ្ជា ជីវៈ។ 



 

 

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុសបខេេ  
 

ស្ថ្នភាពហិរញ្ញវតថុ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

ប្ទេយរកមមររុប (លានពរៀល) ៦ ៣៧០ ៨៥០ ៤ ៩៩៩ ៣២៣ ៣ ៧១៦ ៩៦៦ 

បំែុលររុប (លានពរៀល) ៥ ៣២០ ៦២៥ ៤ ១៩១ ០០៦ ៣ ០៤៨ ៩៩៦ 

មូលធនររុប (លានពរៀល) ១ ០៥០ ២២៥ ៨០៨ ៣១៧  ៦៦៧ ៩៧០ 

លទធផលហិរញ្ញវតថុ 

ចំែូលររុប (លានពរៀល) ៧៣១ ៩៩៣ ៥៩៦ ០៤៣ ៤៦១ ២៣៨ 

ចំពែញ)ខាត(/មុនបងេ់នធ (លានពរៀល) ១២៨ ២៣២ ១៤៣ ៨១៤ ៩៥ ៧០២ 

ចំពែញរុទធកៃុងការយិបរពិចេទ)ខាត(/ (លានពរៀល) ១០៤ ៦៩៥ ១៣០ ១៣៣ ៧៦ ២៥៤ 

លទធផ្លលមអតិកៃុងការយិបរពិចេទ (លានពរៀល) ៨៨ ៤៥១ ១៣៤ ៦៣៣ ៧៤ ៨២៩ 

អនុបាតហិរញ្ញវតថុ 

អនុបាតាធនភាេ (ភាគ្រយ) ១៧,៨ ១៩,៤ ២០,០ 

អនុបាតបំែុលពធៀបនឹងមូលធន (ភាគ្រយ) ៥០៧ ៥១៨ ៤៥៦ 

អនុបាតរនទនីយភាេ (ភាគ្រយ) ១៣១,០ ១១៣,៩ ១៧៧,០ 

អនុបាតឥែទានមនិដំពែើ រការ1 (ភាគ្រយ) ១,៣១ ០,៣០ ០,៦៧ 

អនុបាតបពញ្ញ ើឥែទាន (ភាគ្រយ) ៥៩,៩ ៥៧,០ ៦៣,៤ 

អនុបាតចំពែញភាេពធៀបនឹងប្ទេយរកមម )ភាគ្រយ( ១,៦៤ ២,៦៩ ២,០១ 

អនុបាតចំពែញភាេពធៀបនឹងមូលធន )ភាគ្រយ( ៩,៩៧ ១៦,៦៦ ១១,២០ 

អនុបាតលទធភាេបង់ការប្បាក ់)ភាគ្រយ( ១៤៤ ១៦០ ១៥០ 

 
 
 
 

                                                 

 
1 និយមនយ័របរ់ធនគរជ្ជតចិ្នកមពុជ្ជ 



 

 

 

ក្រាហិវកអំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុសបខេេ  
 

 

សថិតិសបខេេក្រេចំឆ្្ំអំពីលទធផលក្រេតិេតតិារ  

 
 



 

 

 

សមាសភាពក្រកុម្ក្រេឹក្ាភិបាល  

 
 

 
 

 

 
 

 

   

លោក
ប្រធានប្កុមប្រឹកសាភិបាល

លោកឧកញ៉ា ហួត ល ៀងតុង 
 ភិបាល 

កញ្ញា  
 ភិបាល 

 

  

 នកប្រី  
 ភិបាល 

លោក  
 ភិបាល 

លោក 
 ភិបាល 

 

 

 

លោក ឡញូ ហហ 
 ភិបាលឯករាជសយ 

លោក ឌ ីដាវឌុសឍ 
 ភិបាលឯករាជសយ  

លោក បា៉ាក លររវីឌសឍនា 
 ភិបាលឯករាជសយ 



 

 

 

បសចកតីថ្លៃខរេស់ក្រេធានក្រកុម្ក្រេឹក្ាភិបាល  

 
 
ឆ្ៃ ២ំ០២០ គ្ឺជ្ជឆ្ៃ មំយួានភាេលំបាកខាា ងំបផុំ្ត ដតពទាោះជ្ជយា៉ា ង កព៏ោយ ធនគរ ហតាថ  ម.ក បាន

រពប្មចនូវលទធផ្លចុងឆ្ៃ គំ្ួរជ្ជទីពេញចិតត ពោយបានជយួ គបំ្ទដល់អតិថជិន និងរពប្មចបាននូវលទធផ្លដផ្នការ
អាជីវកមមរបរ់ខាួន។ 

ពៅប្តីារចុងពប្កាយច្នឆ្ៃ  ំ២០២០ ពរដាកិចេកមពុជ្ជ បានបនតពងើបព ើងវញិ ពទាោះបាីថ នភាេជំងឺកូវដី១៩ ពៅ
ពលើេិភេពលាក ពៅដតបនតអរូបនា យ និងប៉ាោះពាល់ដល់ប្បពទរទាងំអរ់កព៏ោយ។ ជ្ជមយួពនោះ អាជីវកមមកៃុងប្រុក និង
ការពប្បើប្បារ់កៃុងប្រុកដដលជ្ជកាលា៉ា រីុនដរំ៏ខានច់្នកំពែើ នពរដាកិចេកមពុជ្ជ កប៏្តូវរងផ្លប៉ាោះពាល់យា៉ា ងខាា ងំផ្ងដដរ។ 
ខាុ ំរូមពកាតររពរើរចំពពាោះវធិានការយា៉ា ងរកមមរបរ់រាជរោា ភបិាល និងធនគរជ្ជតិ ច្នកមពុជ្ជ កៃុងការជួយ ពោោះប្ាយ
តប្មូវការរបរ់អៃកប្បកបអាជវីកមម និងាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុ ដដលកិចេខិតខំប្បឹងដប្បងទាងំអរ់ពនោះ បានពធវើឱ្យរកមមភាេអាជីវ
កមមអាចពៅដតបនតពៅមុខបាន ពទាោះបីានបញ្ហា ប្បឈមេីជំងឺរាតតាតកព៏ោយ។ រឯី ធនគរ ហតាថ  ម.ក ានកាតេវកិចេ
កៃុងការេប្ងីកការគបំ្ទ និងពេញចិតតេីអតិថិជនបដនថមពទៀត ពៅតាមអវីដដលអាចពធវើពៅបាន ប្របតាមការដែនេំី
ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ ចំពពាោះការពលើកទឹកចិតតដល់ប្បេន័ធធនគរ កៃុងការជួយ អនុពប្គោះដល់អតថិិជន ដដលបានទទួល
ផ្លប៉ាោះពាល់ពោយផ្លទ ល់ ឬពោយប្បពយាលេីជំងកូឺវដី១៩។ ពៅកៃុងឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរ ហតាថ  ម.ក បានជួយ រប្ាល
បនទុកដល់អតិថជិនរបរ់ខាួន តាមរយៈកមមវធិីការពរៀបចំឥែទានារព ើងវញិ ជូនដល់អតិថិជនជ្ជង ១៣ ០០០ នក ់
ពរមើនឹងចំនួនទឹកប្បាកជ់តិ ១៤០ លានដុលាា រអាពមរកិ ពទាោះរថិតកៃុងកាលៈពទរៈ កព៏ោយ ពយើងនឹងពៅដតឈររមួគៃ
ជ្ជមយួអតិថជិនរបរ់ពយើង និងបនតគបំ្ទេួកគត ់ពដើមបឆី្ាងកាតព់េលពវលាដលំ៏បាកពនោះ ពឆ្ព ោះពៅឆ្ៃ  ំ២០២១ ។ 

កៃុងអំ ុងពេលច្នការផ្ទុោះឆ្ាងរហគ្មនព៍ៅកៃុងដខវចិេិកា នងិដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរ ហតាថ  ម.ក បានពចញ
វធិានការការពារពដើមបធីានរុខភាេ នងិរុវតថិភាេរប្ាបអ់តិថជិន និងបគុ្គលិករបរ់ខាួន ជ្ជកដ់រតងដូចជ្ជការោក់



 

 

 

បុគ្គលិកឱ្យរថិតពៅោចព់ោយដ ក ចំពពាោះអៃកបានប៉ាោះពាល់ពៅនឹងកដនាង ដដលានករែីជងំឺកូវដី១៩ឆ្ាង ពោយបនត
បំពេញការងារេីពគ្ហោា នរបរ់ខាួនតាមពវន ពដើមបរីកាគ្ាា តរងគម។ 

ចំពពាោះដំពែើ រការអាជីវកមមរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក រប្ាបប់្តីារចុងពប្កាយ ព ើញថាានការពកើនព ើង
គ្ួរឱ្យកតរ់ាគ ល់ពលើរមតុលយប្បាកក់មេ ីនិងប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំដដលជ្ជការឆ្ាុោះបញ្ហេ ំងេីការពងើបព ើងវញិនូវតប្មូវការ និង
ការទុកចិតតេទីីផ្ារ។ ពយើងបានបពងកើនផ្លបប័្តឥែទានរហូតដល់ ១ ៣២៣ លានដុលាា រអាពមរកិដដលបានពកើនព ើង 
១៦ ភាគ្រយ ពបើពប្បៀបពធៀបពៅនឹងប្តីារមុន ប្បាកប់ពញ្ញ ើរនសរំបរ់ពយើង បានព ើងដល់កែំតប់្តាថមីចនំួន ៧៩៣ 
លានដុលាា រអាពមរកិ ដដលបានពកើនព ើង ១៧ ភាគ្រយ ពបើពធៀបនឹងប្តីារដូចគៃ  ចំដែកឥែទានមនិដំពែើ រការ គ្ឺ
បានធាា កចុ់ោះយា៉ា ងពប្ចើនេី ១,៤៤% មកប្តមឹ ០,៧០% ខែៈពេលដដលពយើងបានបនតអនុវតត និងេប្ងឹងការប្គ្បប់្គ្ង
គុ្ែភាេប្ទេយរកមម នងិអតិថិជន កៃុងការដកលមអាថ នភាេហិរញ្ញ វតថុរបរ់េួកគត ់ ពហើយអនុបាតាធនភាេរបរ់
ពយើង រថិតពៅកៃុងកប្មតិចំននួ ១៧,៨%  ដដលវាខពរ់ជ្ជងការកំែតរ់បរ់ធនគរជ្ជតិ ច្នកមពុជ្ជ។ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
បានោកឱ់្យដំពែើ រការធនគរចល័តទំពនើបថមីពោយពជ្ជគ្ជយ័ជ្ជមយួអតិថិជនពប្បើប្បារ់ធនគរចល័តថមីរបរ់ពយើង
ានចំនួន ១៦ ០០០ នក ់ ដដលពនោះវាជ្ជកាា ងំចលករដរំ៏ខានក់ៃុងការជួយ បនតបពងកើនអតិថជិនពប្បើប្បារ់ធនគរ
ចល័តរបរ់ពយើងពៅមុខពទៀត ប្របតាមយុទធាស្តរតកៃុងការេប្ងីកអាជីវកមមឌជីីថល។ 

ពយើងរេំឹងថានឹងកាា យជ្ជធនគរពាែិជាឈានមុខពគ្មយួពៅកៃុងប្បពទរកមពុជ្ជ ដដលផ្តល់នូវផ្លិតផ្ល និង
ពរវាកមមយា៉ា ងទូលំទូលាយដល់អតិថិជនរបរ់ពយើង រប្ាបជ់ួយ ឧបតថមភគបំ្ទដល់ពរដាកិចេកមពុជ្ជ ប្របតាមដផ្នការ
អាជីវកមមរយៈពេលមធយមេឆី្ៃ ២ំ០២១ ដល់ឆ្ៃ ២ំ០២៣ របរ់ខាួន។ ធនគរ ហតាថ  ម.ក គ្ឺជ្ជបុប្តរមពន័ធរបរ់ធនគរ 
ប្កុងប្រីុ និងជ្ជរាជកិរបរ់រមពន័ធហិរញ្ញ វតថុអនតរជ្ជតិ MUFG ដូពចៃោះពយើងេិតជ្ជានទំនុកចិតតថា ពយើងអាចពប្បើប្បារ់
រកាត នុេលភាេច្នប ត ញប្បតិបតតិការថាៃ កត់ំបន ់ និងពលើេិភេពលាករបរ់ប្កុមហ ុនពម ពដើមបបីនតេប្ងឹងជូនដល់អតិថិ
ជនកមពុជ្ជរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក។ 

ជ្ជចុងពប្កាយ ខាុ ំរូមជូនេរពលាក ពលាកប្រី នងកញ្ហញ  ានរុខភាេរងឹា ំ និងរុវតថិភាេកៃុងការរ ូប្ទារំាល់
ការលំបាក និងឧបរគ្គនន ដដលានពៅពេលខាងមុខ រូមឱ្យឆ្ៃ  ំ២០២១ គ្ឺជ្ជឆ្ៃ ពំជ្ជគ្ជយ័ នងិវបិុលភាេដធ៏ំពធង
រប្ាបវ់និិពយាគ្ិន នងិអតថិជិនរបរ់ពយើង៕ 

 
កាលបរពិចេទ៖ ច្ថៃទី ២៦ ដខ មនី ឆ្ៃ  ំ២០២១ 
 
 
 
 
 
ពលាក Dan HARSONO  
ប្បធានប្កុមប្បឹកាភបិាល 



 

 

 

បសចកតីថ្លៃខរេស់ក្រេធានអគ្គនាយក  

 
 
ពៅកៃុងឆ្ៃ ២ំ០២០ ជងំឺកូវដី១៩ បានពធវើឱ្យពរដាកិចេេភិេពលាក កដូ៏ចជ្ជកំពែើ នពរដាកិចេកមពុជ្ជានការធាា ក់

ចុោះ ដដលបានពធវើឱ្យប៉ាោះពាល់យា៉ា ងធៃនធ់ៃរដល់ការររ់ពៅ និងអាជីវកមមននកៃុងប្បពទរកមពុជ្ជ។ ពទាោះជ្ជយា៉ា ងពនោះកត ី
ធនគរ ហតាថ  ម.ក  បានឆ្ាងផុ្តពេលពវលាដលំ៏បាកមយួពនោះ ពោយរពប្មចបានរមទិធផ្លធំៗជ្ជពប្ចើនពៅតាមដផ្នការ
ដូចជ្ជ៖ ការកាា យខាួនប្បកបពោយពជ្ជគ្ជយ័ េីប្គ្ឹោះាថ នមបី្កូហិរញ្ញ វតថុពៅជ្ជធនគរពាែិជា ប្េមទាងំការរពប្មច
បានពលើរដផ្នការនូវរមតុលយឥែទាន ប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំនិងប្បាកច់ំពែញប្បចាឆំ្ៃ  ំ  ពហើយកានដ់តេិពររពៅពទៀត
ពនោះគ្ឺឥែទានមនិដំពែើ រានកប្មតិទាបដដលបងាា ញេីភាេលអប្បពរើរច្នឥែទានរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក។  

រមទិធផ្លដដលពយើងទទួលបានទាងំអរ់ពនោះ គ្ឺរបញ្ហា កឱ់្យព ើញយា៉ា ងចារ់ថា ធនគរ ហតាថ  ម.ក ពៅដត
រកាជំហរយា៉ា ងរងឹា ំនិងឈានមុខពគ្ពៅពលើទីផ្ារហិរញ្ញ វតថុកៃុងប្បពទរកមពុជ្ជ។ នពេលបចេុបបនៃពនោះ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
បាននឹងកេុំងផ្តល់ពរវាកមមយា៉ា ងពប្ចើនរមបូរដបបដដលជ្ជដំព ោះប្ាយហិរញ្ញ វតថុជូនដល់អតថិិជន និងប្បជ្ជជនកមពុជ្ជ 
រមួានពរវាឥែទាន ពរវាប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំ ពរវាធនគរចល័ត ពរវាពអធីអមឹ ពរវាពផ្ទរប្បាកក់ៃុងប្រុក ពរវាពផ្ទរ
ប្បាកឆ់្ាងធនគរ ពរវាពបើកប្បាកព់បៀវតស ពរវាទូទាតវ់កិកយបប្ត និងពរវាហិរញ្ញ វតថុពផ្សងពទៀតជ្ជពប្ចើន។ ធនគរ ហតាថ  
ម.ក កប៏ាននងឹកំេុងបពងកើត ផ្លិតផ្ល/ពរវាកមមទំពនើបថមីៗ ដដលនឹងោកប់ពប្មើជូនអតថិជិននពេលឆ្ប់ៗ ខាងមុខ។  

ទនទឹមនងឹពនោះផ្ងដដរ ពដើមបចូីលរមួទបា់ក ត ់និងប្បឆ្ងំជងំឺកូវដី១៩ ពៅកៃុងប្បពទរកមពុជ្ជពយើង ធនគរ ហតាថ  
ម.ក បានបពងកើតគ្ែនីរបបុររធមកូ៌វដី១៩ រប្ាបឱ់្យអតិថិជន របបុររជន នងិបុគ្គលិក ធនគរ ហតាថ  ចូលរមួ
បរចិាេ គ្ថវកិា ជ្ជមយួរាជរោា ភបិាលពដើមបទីិញវា៉ា កាំ់ងការពារជំងឺកូវដី១៩ ចាកជូ់នប្បជ្ជជនកមពុជ្ជពោយឥតគ្តិច្ថា។ 
ពនោះ គ្ឺជ្ជរកមមភាេមយួដា៏នអតថនយ័បំផុ្ត រប្ាបប់្បពទរជ្ជតិពយើងទាងំមូល។ បដនថមេីពលើពនោះ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 



 

 

 

បានចូលរមួបរចិាេ គ្ថវកិាចនំនួ  ២០០ ០០០ 000 ពរៀល )េីររយលានពរៀល(ផ្ងដដរ ពដើមបចូីលរមួជ្ជមយួរោា ភបិាលកៃុង
ការទបា់ក តក់ាររកីរាតតាតជំងឺកូវដី១៩។ 

គ្ិតប្តឹមច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរ ហតាថ  ម.ក បានទទួលលទធផ្លលអប្បពរើរដូចខាងពប្កាម៖ 
- រមតុលសយប្បាក់កមចីលលើរផែនការផតចំនួន ១១៥ ោនដុោារអាលមរិក 
- ប្បាក់រល ញ្ើរនសសំលលើរផែនការប្រមាណជិត ១៧២ ោនដុោារអាលមរិក 
- ប្បាក់ចំលណញលលើរផែនការប្រមាណជិត ១២ ោនដោុារអាលមរិក 
- ឥណទានមិនដំលណើរការគឺ ០,៧០% លអប្រលរើរជាងផែនការចំនួន ១,៤២% 
ជ្ជចុងពប្កាយ  រូមអរគុ្ែយា៉ា ងប្ជ្ជលពប្ៅដល់អតិថជិនទាងំអរ់ ដដលដតងដតគបំ្ទដល់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 

តាងំេីពដើមរហូតមក  ប្េមទាងំរូមគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ង និងបុគ្គលិកទាងំអរ់បនតខិតខំប្បងឹដប្បងពធវើការងារតាមជំនញពរៀងៗ
ខាួន និងេប្ងកីេប្ងឹងចំពែោះជំនញធនគរបដនថម ពដើមបបីនតដំពែើ រការរបរ់ពយើងពៅមុខពទៀត ដូចពាកយពាា ករបរ់
ពយើង «រមួគៃ ាងអនគ្តដប៏្បពរើរ» ។ ពយើងទាងំអរ់គៃ  នឹងបនតេួតច្ដគៃ កាងពករ តិ៍ពឈាម ោះ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ឱ្យ
កានដ់តលបរីនទឺទាងំកៃុងប្បពទរកមពុជ្ជ និងពលើឆ្កអនតរជ្ជតិ៕ 

 
កាលបរពិចេទ៖ ច្ថៃទី ២៦ ដខ មនី ឆ្ៃ  ំ២០២១ 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 
ប្បធានអគ្គនយក 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

មាតាិ 
ទរសនវរ័ិយ ពបរកកមម តច្មារៃូល ........................................................................................................................................................................ i 
េត័ា៌នហិរញ្ញ វតថុរពងខប ...................................................................................................................................................................................... ii 
ប្កាហិវកអេំីេត័ា៌នហរិញ្ញ វតថុរពងខប)Charts( ......................................................................................................................................................... iii 
រថិតរិពងខបប្បចាឆំ្ៃ អំេំីលទធផ្លប្បតិបតតិការ ........................................................................................................................................................... iii 
រារភាេប្កុមប្បឹកាភបិាល ............................................................................................................................................................................. iv 
ពរចកតីដថាងរបរ់ប្បធានប្កមុប្បកឹាភបិាល .............................................................................................................................................................. v 
ពរចកតីដថាងរបរ់ប្បធានអគ្គនយក ....................................................................................................................................................................... vi 
ដផ្ៃកទ ី១ ៖ េត័ា៌នទូពៅពាកេ់ន័ធនងឹបុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកមូ់លបប្ត ............................................................................................................................... 1 

ក- អតតរញ្ហញ ែបុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត .................................................................................................................................. 1 
ខ- លកខែៈច្នធុរកិចេ ........................................................................................................................................................ 2 
គ្- រមពន័ធភាេបុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត ..................................................................................................................................... 2 
 - ប្េឹតតិការែ៍រំខាន់ៗ  របរ់បុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត..................................................................................................................... 3 
ង- ាថ នភាេទីផ្ារ .......................................................................................................................................................... 4 
ច- ាថ នភាេប្បកួតប្បដជង ................................................................................................................................................... 4 
ឆ្- ដផ្នការអនគ្ត .......................................................................................................................................................... 4 
ជ- កតាត ហានិភយ័ ............................................................................................................................................................ 4 

ដផ្ៃកទ ី២ ៖ េត័ា៌នអេំីលទធផ្លប្បតិបតតិការធុរកចិេ ................................................................................................................................................. 6 
ក- លទធផ្លប្បតិបតតិការធុរកិចេ )ពោយរមួបញ្េូ លេត័ា៌នធុរកិចេតាមដផ្ៃក( ....................................................................................................... 6 
ខ- រចនរមពន័ធចំែូល ....................................................................................................................................................... 6 

ដផ្ៃកទ ី៣ ៖ េត័ា៌នអំេអីភបិាលកិចេាជីវកមម ....................................................................................................................................................... 7 
ក- អងគការពលខ.............................................................................................................................................................. 7 
ខ- ប្កុមប្បឹកាភបិាល ........................................................................................................................................................ 8 
គ្- បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ......................................................................................................................................................... 9 

ដផ្ៃកទ ី៤ ៖ េត័ា៌នអេំីការជញួដូរមូលបប្ត និងភាគ្ហ ុនកិរបរ់បុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកមូ់លបប្ត ................................................................................ 10 
ក- េត័ា៌នអំេីមូលបប្ត .................................................................................................................................................... 10 
ខ- ច្ថា និងបរាិែជួញដូរមូលបប្ត ......................................................................................................................................... 10 
គ្- ភាគ្ហ ុនិក ដដលកាន់កាប់ភាគ្ហ ុនានរិទធិពបាោះពឆ្ៃ តចំនួនពលើរលប ់)ចាបេ់ី៣០% ព ើងពៅ(............................................................................ 10 
 - ភាគ្ហ ុនិកដដលកាន់កាបភ់ាគ្ហ ុនានរិទធិពបាោះពឆ្ៃ តចំនួនពប្ចើន )ចាបេ់ី៥%ដល់តិចជ្ជង៣០%) .......................................................................... 11 
ង- េត័ា៌នអំេីការដបងដចកភាគ្លាភកៃុងរយៈពេល៣(បី(ឆ្ៃ ចុំងពប្កាយ)ករែីចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្តកមមរិទធិ) ................................................................... 11 

ដផ្ៃកទ ី៥ ៖ របាយការែ៍រវនកមមរបរ់រវនករច្ផ្ទកៃុងពលើការប្តួតេិនិតយច្ផ្ទកៃុង .......................................................................................................... 11 
ដផ្ៃកទ ី៦ ៖ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុដដលពធវើរវនកមមពោយរវនករឯករាជយ ................................................................................................................. 20 
ដផ្ៃកទ ី៧ ៖ េត័ា៌នអេំីប្បតិបតតិការជ្ជមយួភាគ្ីជ្ជបព់ាកេ់ន័ធ និងទនំរ់ផ្លប្បពយាជន.៍............................................................................................... 20 
ដផ្ៃកទ ី៨ ៖ ការេភិាកា និងការវភិាគ្របរ់គ្ែៈប្គ្បប់្គ្ង ..................................................................................................................................... 26 

ក- ទិដាភាេទូពៅច្នប្បតិបតតិការ ............................................................................................................................................. 26 
ខ- កតាត រំខាន់ៗ ដដលប៉ាោះពាល់ពលើផ្លចំពែញ ............................................................................................................................. 28 
គ្- ការដប្បប្បួលរំខាន់ៗ ពលើការលក ់និងចំែូល ........................................................................................................................... 29 
 - ផ្លប៉ាោះពាល់ច្នការបតូររូបិយបែណ  អប្តាការប្បាក ់និងច្ថាទំនិញ ............................................................................................................ 29 
ង- ផ្លប៉ាោះពាល់ច្នអតិផ្រ  .............................................................................................................................................. 29 
ច- ពគលនពយាបាយពរដាកិចេ ារពេើេនធ និងរូបិយវតថុ របរ់រាជរោា ភបិាល ................................................................................................... 29 

ដផ្ៃកទ ី៩ ៖ េត័ា៌នចាបំាចព់ផ្សងពទៀតរប្ាបក់ារពារវនិិពយាគ្ិន)ប្បរិនពបើាន( ....................................................................................................... 31 
ឧបរមពន័ធ ៖ របាយការែ៍រតីេីអភបិាលកិចេាជីវកមមតាមទប្មងក់ែំតព់ោយអគ្គនយកច្ន គ្.ម.ក .............................................................................. 33 



 

 

 

ថ្ផនកទី ១ ៖ ព័ត៌មានទូបៅពាក់ព័នធនឹខេុគ្គលចុុះេញ្ជីលក់ម្ូលេក្រត 

ក- អតតសញ្ញណ្េគុ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្ូលេក្រត 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពឈាម ោះប្កុមហ ុនជ្ជអកសរដខមរ ធនគរ ហតាថ  ម.ក  

ពឈាម ោះជ្ជអកសរឡាតាងំ Hattha Bank Plc. 

កូដរតងោ់រ KH20000718B4 

អារយោា ន 
អគរពលខ ៦០៦ ផ្ាូវ២៧១ ភូមរិនសកុំរល ៣ រងាក តប់ឹងទំេន ់ទី១ ខែឌ ានជ័យ រាជ
ធានីភៃពំេញ 

ពលខទូររេទ ០២៣ ៩៩៤ ៣០៤  

ពគ្ហទំេរ័ www.hatthabank.com  

អុីដម៉ាល info@hatthabank.com   

ពលខវញិ្ហញ បនបប្តចុោះបញ្ា ីពាែិជា
កមម 

០០០០៥៣៥៥ )ច្ថៃទី០៣ ដខពមា ឆ្ៃ ២ំ០០១) 

ពលខអាជ្ជា បែណ អាជីវកមម ធ-៥៦ ពចញពោយ: ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជកាលបរពិចេទ: ច្ថៃទី០៥ ដខរីហា ឆ្ៃ ២ំ០២០ 

ពរចកតីរពប្មចអនុញ្ហញ ត និងចុោះ
បញ្ា ីឯការផ្តល់េត័៌ាន 

ពលខ ១៦៥/១៨គ្.ម.ក. កាលបរពិចេទ៖ ច្ថៃទី០១ ដខវចិេិកា ឆ្ៃ ២ំ០១៨ 

តំ ង ធនគរ ហតាថ  ពោយ ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង  
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ខ- លកេណៈម្នធុរកចិច  
ធនគរ ហតាថ  ម.ក គ្ឺជ្ជធនគរមយួកៃុងចំព មធនគរឈានមុខពផ្សងពទៀតពៅកមពុជ្ជ ដដលទទួលបាន

អាជ្ជា បែ័ណ ពធវើប្បតបិតតិការធនគរពាែិជាេី ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ នងិប្ករួងពាែិជាកមម ចាបេ់ីច្ថៃទី ២៦ ដខ រីហា 
ឆ្ៃ  ំ ២០២០។ ជ្ជមយួបទេិពាធនក៍ៃុងការបពប្មើពរវាហិរញ្ញ វតថុពៅកានប់្បជ្ជជនកមពុជ្ជអរ់រយៈពេលជ្ជង ២៦ឆ្ៃ  ំ
ពប្កាយការផ្លា រ់បតូរមុខាតថ់មីរបរ់ខាួន ធនគរ ហតាថ  បានដកលមអ និងោកឱ់្យពប្បើប្បារ់បដនថមនូវពរវាកមមហិរញ្ញ វតថុជ្ជ
ពប្ចើនពផ្សងពទៀតកៃុងពនោះានដូចជ្ជ៖ ការពធវើឱ្យកានដ់តប្បពរើរព ើងនូវពរវាធនគរចល័ត )Hattha Mobile) ោកឱ់្យ
ពប្បើប្បារ់នូវពរវាពផ្ទរប្បាកឆ់្ាងធនគរ ពរវាឥែទានវបិារបូន ៍ពរវាបពញ្ញ ើរនសផំ្លពប្ចើន )HYSA Flexi and HYSA 
Corporate) នងិការពប្តៀមខាួនកៃុងការផ្តល់ជូនពរវាធនគរថមីៗពផ្សងពទៀត បដនថមពលើពរវាដដលានប្ាបដូ់ចជ្ជ៖ ពរ
វាឥែទាន ពរវាប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំពរវាពផ្ទរប្បាកក់ៃុងប្រុក ពរវាពអធីអឹម ពរវាពបើកប្បាកព់បៀវតស និងជ្ជអៃកដែនលំក់
ពរវាធានរា៉ា បរ់ងផ្ងដដរ។  

គ្ិតប្តឹម ដខ ធៃូ ឆ្ៃ  ំ២០២០ រមតុលយប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំ របរ់ ធនគរ ហតាថ  ានចំនួនជ្ជង ៧៩៣ លាន
ដុលាា រអាពមរកិ ជ្ជមយួនឹងចនំួនអតថិិជនប្បាកប់ពញ្ញ ើរនសំ ២៧១ ៥៩៨ នក ់និងផ្លបប័្តឥែទានររបុាន ចំនួន
ប្បាែ ១ ៣២៣ លានដុលាា រអាពមរកិ ដដលបពប្មើអតថិិជន ចំននួ ១៨៤ ៤៩០ នក ់តាមរយៈាខាចំននួ ១៧៧ 
និងា៉ា រីុនពអធអីឹមចនំួន ១៣៧ទីតាងំ ពៅទូទាងំប្បពទរ។  

ធនគរ ហតាថ  គ្ឺជ្ជបុប្តរមពន័ធរបរ់ ធនគរ ប្កុងប្រីុ។  ធនគរ ប្កុងប្រីុ )ធនគរ អាយុធា ម.ក និង ប្កុម
ហ ុនជ្ជបុប្តរមពន័ធ( គ្ឺជ្ជរមពន័ធហិរញ្ញ វតថុធំជ្ជងពគ្លំោបទ់ី៥ ពៅកៃុងប្េោះរាជ្ជ ចប្កច្ថ ពោយពយាងពលើទំហំប្ទេយ
រកមម ផ្លបប័្តឥែទាន នងិប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំនងិជ្ជធនគរមយួកៃុងចំព មធនគរ D-SIBs ចំននួប្បា ំ ដដលបាន
ពធវើប្បតិបតតិការអាជីវកមមជូនអតិថិជនរបរ់ខាួនអរ់រយៈពេល ៧៥ ឆ្ៃ  ំមកពហើយពៅកៃុងប្េោះរាជ្ជ ចប្កច្ថ។ ធនគរ 
ប្កុងប្រីុ គ្ឺជ្ជរាជិកយុទធាស្តរតរបរ់រមពន័ធហិរញ្ញ វតថុ MUFG ដដលជ្ជរមពន័ធហិរញ្ញ វតថុធំជ្ជងពគ្បងអរ់ពៅជប៉ាុន កដូ៏ច
ជ្ជរមពន័ធហិរញ្ញ វតថុដធ៏ំមយួកៃុងចំព មរមពន័ធហិរញ្ញ វតថុធំៗ ពផ្សងពទៀតពៅពលើេិភេពលាក។ 
 

គ្- សម្ព័នធភាពេគុ្គលចុុះេញ្ជីលក់ម្លូេក្រត  

ល.រ ប ្្ុះក្រកុម្ហ ុន 
ក្រេបភទម្ន 
ទំនាក់ទំនខ 

ភាគ្រយម្នារ
ាន់ាេ់ភាគ្ហ ុន 

អាជីវកម្ម 
ចម្្បខ 

ាលេរិបចេទចុុះ 
េញ្ជីពាណិជជកម្ម 

ទីតំខ 
អាជីវកម្ម 

១ 
Ayudhya Public 
Company Limited 
(ធនគរ ប្កុងប្រុី( 

ភាគ្ទុនិក ១០០% 
Universal 

Bank 
 

1222 Rama iii Road, 
Bangphongphang, Yan Nawa 
Bangkok 10120, ប្េោះរាជ្ជ 
ចប្កច្ថ 

២ 
ហតាថ រឺវរិ ឯ.ក 
(Hattha Services 
Co., Ltd) 

បុប្តរមពន័ធ ៤៩% 
ជលួ អចលន
ប្ទេយរបរ់ប្កុម
ហ ុនផ្លទ ល់ 

០៨ តុលា ១៩ 

អគរពលខ៦០៦ ផ្ាូវពលខ២៧១ 
ភូម ិរនសកុំរល៣ រងាក តបឹ់ងទំ
េនទី់១ ខែឌ  ានជយ័ រាជធានី
ភៃពំេញ 
 

២ 



 

 

 

ឃ- ក្រពឹតតាិរណ៍សខំាន់ៗ  រេសេ់ុគ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្លូេក្រត  
កៃុងឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរ ហតាថ  រពប្មចបាននូវរមទិធផ្ល កដូ៏ចជ្ជានប្េតឹតិការែ៍រំខាន់ៗ មយួចនំួនគ្ួរឱ្យកត់

រាគ ល់ ដូចជ្ជ៖ 
▪ កាា យខាួនេីប្គ្ោឹះាថ នមបី្កូហិរញ្ញ វតថុទទួលប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំ )ហតាថ ករិករ លីមតីធតី( មកជ្ជធនគរពាែិជា 

)ធនគរ ហតាថ  ម.ក( ពដើមបធីានបាននូវការផ្តល់ជូនពរវាហិរញ្ញ វតថុកានដ់តរមបូរដបប និងទូលំទូលាយពៅកាន់
អតិថិជន 

▪ ទីភាៃ កង់ាររហប្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិជប៉ាុន)JICA) បានចុោះហតថពលខាពលើកិចេប្េមពប្េៀងផ្តល់ប្បាកក់មេ ី ៥០ លាន
ដុលាា រអាពមរកិជ្ជមយួ ធនគរ ហតាថ  )កាលពៅជ្ជប្គ្ឹោះាថ នមបី្កូហិរញ្ញ វតថុ( ពដើមបផី្តល់មូលនិធិគបំ្ទដល់រហ
ប្គរខាៃ តតូចបំផុ្ត ខាៃ តតូច និងមធយមពៅតាមជនបទកៃុងប្បពទរ   

▪ ពធវើបចេុបបនៃភាេរចនរមពន័ធរបរ់ាថ បន័រប្ាបឆ់្ៃ ថំមី ២០២១  
▪ ចុោះកិចេប្េមពប្េៀងជ្ជមយួច្ដគូ្អាជីវកមមកៃុងការផ្តល់ជូនតច្មាេិពរររប្ាបអ់តិថិជន  
▪ ចូលរមួជ្ជមយួរាជរោា ភបិាលកៃុងការបរចិាេ គ្ទឹកប្បាកទ់ិញវា៉ា កាំ់ងការពារជំងឺកូវដី១៩  
▪ ពរៀបចំ និងបែតុ ោះបគុ្គលិកប្គ្បជ់្ជនថ់ាៃ កទូ់ទាងំប្បពទរអំេកីារពប្បើប្បារ់ាា ករញ្ហញ របរ់ធនគរឱ្យបានប្តឹមប្តូវ  
▪ ចូលរមួកៃុងរកមមភាេរងគមជ្ជពប្ចើនពផ្សងពទៀតដូចជ្ជ ការពធវើឱ្យប្បពរើរព ើងនូវចំពែោះដងឹដផ្ៃកហិរញ្ញ វតថុ រុខ

ភាេនិងរុវតថិភាេ នងិការការពារបរាិថ ន ពដើមបធីានបាននូវនូវការផ្លា រ់ដប្បវជិាានពៅកានអ់តិថជិន និងរងគម
ជ្ជតិរបរ់ខាួន។ 

▪ ប្របតាមាម រតីរបរ់រាជរោា ភបិាល កៃុងពគលបែំងផ្តល់ឥែទានដដលានការប្បាកទ់ាបពដើមបជីំរញុដល់
វឌឍនភាេរបរ់រហប្គរធុនតូច និងមធយមពៅកៃុងប្បពទរកមពុជ្ជ ធនគរ ហតាថ  ផ្តល់ជូននូវអប្តាការប្បាក់
យា៉ា ងេិពររប្តមឹដត ៧% កៃុងមយួឆ្ៃ  ំពដើមបបី្ទប្ទង ់រហប្គរធុនតូច និងមធយមពៅកមពុជ្ជដដលជ្ជដផ្ៃកមយួច្ន
ការចូលរមួកៃុងគ្ពប្ាងរហហិរញ្ញបបទានប្ទប្ទងរ់ហប្គរធុនតូច និងមធយម )SME Co-Financing 
Scheme) កដូ៏ចជ្ជពដើមបបីពងកើនរនទុោះច្នការរកីចពប្មើនដល់ពរដាកិចេជ្ជត។ិ ទាងំពនោះគ្ឺជ្ជរកខីភាេយា៉ា ងប្បតយកស
ដដលថា ធនគរ ហតាថ  គ្ឺជ្ជធនគរមយួានរមតថភាេពេញពលញ និងចកខុវរ័ិយចារ់លារ់កៃុងការរកាបាន
នូវរថិរភាេអាជីវកមមពៅពលើទីផ្ារ កដូ៏ចជ្ជរមួចំដែកកៃុងការផ្តល់ជូនភាេរកីចពប្មើនពៅកានអ់តិថជិន និងរងគម
ជ្ជតិរបរ់ខាួន។ 

▪ បដនថមេីពលើពនោះពទៀត ធនគរ ហតាថ  )កាលពៅជ្ជប្គ្ឹោះាថ នមបី្កូហិរញ្ញ វតថុ( បានទទួលច ំតថ់ាៃ កក់ប្មតិ 
“BBB+” រយៈពេល២ឆ្ៃ ជំ្ជប់ៗ គៃ េីាថ បន័ TRIS Rating ដដលជ្ជ  រមទិធផ្លដប៏្តចោះប្តចងប់ដនថមមយួពទៀត
ដដលបងាា ញឱ្យកានដ់តចារ់ថា ធនគរ ហតាថ  គ្ឺជ្ជធនគរដដលកំេុងដតានប្បតបិតតិការអាជីវកមមប្បកបពោយ
រថិរភាេ រងឹា ំរកីចពប្មើនពៅពលើទីផ្ារនពេលបចេុបបនៃ នងិនពេលអនគ្តផ្ងដដរ។   

 

៣ 



 

 

 

ខ- ស្ថ្នភាពទផី្ារ  
បនទ បេ់ីពរដាកចិេកមពុជ្ជ រពប្មចបានកំពែើ នកៃុងរងវង ់៧% ពៅរយៈពេលជ្ជង ២ទរវតសរចុ៍ងពប្កាយកនាងមក 

ពរដាកិចេកមពុជ្ជឆ្ៃ ២ំ០២០ពនោះ បានទទួលរងការធាា កចុ់ោះដដលថាអប្តាកំពែើ នប្តូវបា៉ា នា់ម នថាអាចានកប្មតិ     -
១,៩% ពោយារការរកីរាលោលច្នជំងឺកូវដី១៩ ដដលបាននឱំ្យេិភេពលាកជបួនឹងវបិតតិយា៉ា ងធៃនធ់ៃរ ចាបត់ាងំេមីហា
វបិតតិពរដាកិចេពៅទរវតសរឆ៍្ៃ ១ំ៩៣០ កនាងមក និងពធវើឱ្យវរ័ិយអាទិភាេពរដាកិចេកមពុជ្ជមយួចំននួរងការធាា កចុ់ោះខាា ងំ
ជ្ជងពគ្ រមួាន វរ័ិយពទរចរែ៍ និងការនពំចញរពមាៀកបំពាកន់ងិដរបកពជើង និងវរ័ិយរំែងន់ងិអចលនប្ទេយ។ 

ពទាោះជ្ជយា៉ា ងពនោះកព៏ោយ ប្តវូបានពមើលព ើញថា វរ័ិយដដលានភាេធនជ់្ជងពគ្ គ្ឺវរ័ិយករិកមម នងិវរ័ិយ
ហិរញ្ញ វតថុ ដដលបនតទទួលបានកំពែើ នវជិាាន និងបានជយួ កាតប់នថយផ្លប៉ាោះពាល់យា៉ា ងគ្ំហុកដល់ពរដាកចិេ នងិបាន
រមួចំដែករកានិរនតរភាេអាជីវកមម និងការងារផ្ងដដរ។  

គ្ិតប្តឹម ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរពាែិជាានចនំួន៥២ ធនគរឯកពទរចនំួន១៣  ប្គ្ឹោះាថ នមបី្កូហិរញ្ញ វតថុ
ចំនួន ៥២ )រមួបញ្េូ លទាងំ ប្គ្ឹោះាថ នមបី្កូហិរញ្ញ វតថុទទួលប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស(ំ និងប្បតបិតតិករឥែទានពៅតាមជនបទជ្ជ
ពប្ចើនពទៀត។ 
 

ច- ស្ថ្នភាពក្រេកួតក្រេថ្ជខ  
     ពៅកៃុងបរកិារែ៍ច្នការធាា កចុ់ោះកំពែើ នពរដាកចិេកមពុជ្ជឆ្ៃ ២ំ០២០ ប៉ាុដនតវរ័ិយហិរញ្ញ វតថុ ពៅដតបនតានវឌឍន
ភាេ និងភាេធន ់ ប្េមទាងំនិនៃ ការច្នការរកីចពប្មើនយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័រដផ្ៃកបពចេកវទិា ជ្ជេិពររបពចេកវទិាកៃុងការផ្តល់
ពរវាហិរញ្ញ វតថុ (FinTech) ាថ នភាេច្នការប្បកតួប្បដជងកៃុងវរ័ិយហិរញ្ញ វតថុពៅឆ្ៃ ២ំ០២០ បនតានភាេដប្បប្បួលគ្ួរឱ្យ
កតរ់ាគ ល់មយួចនំួន ជ្ជេិពររ ការប្បកួតប្បដជងពលើដផ្ៃកការផ្លា រ់បតូរឌីជីថល នងិបពចេកវទិា តាមរយៈការផ្លា រ់បតូរ
កៃុងការចាបយ់កការពប្បើប្បារ់បពចេកវទិាពដើមបអីភវិឌឍផ្លិតផ្ល និងពរវាកមមហិរញ្ញ វតថុថមីៗ។ រប្ាបក់ារផ្លា រ់បតូរពនោះ 
ធនគរ ហតាថ  កប៏ានពប្តៀមខាួនរចួជ្ជពប្រច កៃុងការពឆ្ាើយតបឱ្យបានទានព់េលពវលា ដូចជ្ជតាមរយៈការបពងកើត
ផ្លិតផ្ល នងិពរវាកមមឌីជថីលថមីៗ កៃុងពគលពៅបំពេញតាមតប្មូវការកានដ់តពកើនព ើងរបរ់អតិថជិនរបរ់ខាួន។ 

ឆ- ថ្ផនារអនាគ្ត  

 ធនគរ ហតាថ  ានដផ្នការអនគ្ត ពធវើឱ្យប្បពរើរព ើង និងកានដ់តងាយប្រួលរប្ាបអ់តិថជិនកៃុងការពប្បើ
ប្បារ់ពរវាតាមរយៈប្បេន័ធឌជីីថលរបរ់ខាួន េប្ងីកាខា និងពរវាបដនថម ពៅពេលឆ្ប់ៗ ខាងមខុ។ 
 

ជ- កតត្ហានភិយ័  
១- ារវិភាគ្ 
 ហានិភយ័ប្តូវបានកំែតត់ាមបទោា នរតងោ់រមយួគ្ឺ កែំតអ់តតរញ្ហញ ែហានិភយ័ វភិាគ្ហានភិយ័ ការវាយ
តច្មាហានភិយ័ ការចាតវ់ធិានការប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ និងការប្តួតេិនិតយហានិភយ័។  
 

៤ 



 

 

 

២- ទស្សនៈក្រគ្េ់ក្រគ្ខ និខវិធានារទេ់ស្ក្ត ់
ហានិភ័យឥណទាន 

មុខងារចមបងគ្ទឺទួលខុរប្តវូកៃុងការពរៀបចំពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ឥែទាន ការកែំត់
លកខខែឌ រប្ាបក់ារវនិិចេយ័ពលើការអនុមត័ឥែទាន ការតាមោននិងប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័  ការចាតថ់ាៃ កហ់ានិភយ័
ឥែទាន និងការគ្ែនរំវធិានធនពលើអុីមដភរមនិ (Impairment) ការវភិាគ្ហានិភយ័ពលើផ្លបប័្តឥែទានពោយ
ានការផ្តល់ជ្ជអនុារន ៍និងការចុោះពៅប្តួតេនិិតយឥែទានពោយឯករាជយពៅាខា។ 

ហានិភ័យក្រេតេិតតិារ 
ប្កុមការងារដផ្ៃកហានិភយ័ប្បតិបតតិការអនុវតតការងាររបរ់ខាួនពដើមបធីានថាានផ្លប៉ាោះពាល់មកពលើ ធនគរ ហតាថ  

តិចបំផុ្តអំេរីាល់ប្េឹតតិការែ៍ច្នការបរាជយ័ដដលពកើតានព ើងពោយារកតាត ខាងកៃុង និងឬខាងពប្ៅ ឬពោយការ
ោចច់រនត ឬោចប់ ត ញ។ ធនគរ ហតាថ  ដតងដតអនុវតតជ្ជប្បចានូំវការវាយតច្មាពោយខាួនឯងពលើហានិភយ័ និងការ
ប្គ្បប់្គ្ង)RCSA), ការតាមោនរូចនករហានិភយ័រំខាន់ៗ  )KRIs) ពធៀបនឹងកប្មតិកែំត,់ ការពធវើរបាយការែ៍
ឧបបតតិពហតុហានិភយ័ប្បតបិតតិការ )Operational Risk Incident) និងការពធវើពតរតជ្ជប្បចាពំៅពលើដផ្នការនិរនតរភាេ
អាជីវកមម )BCP)។ ការោកឱ់្យពប្បើប្បារ់-ផ្លិតផ្ល/ពរវាកមមថមីៗ  និងការដករប្មួលផ្លិតផ្ល/ពរវាកមម ដដលាន
ប្ាប ់ ឬការដករប្មួលដំពែើ រការ ឬការដករប្មួលដផ្ៃកបពចេកវទិា គ្ឺតប្មូវឱ្យពធវើការវាយតច្មាហានភិយ័ឱ្យបានយា៉ា ង
លអិតលអនព់ដើមបកីារពារហានិភយ័ និងកាតប់នថយហានិភយ័ចមបងៗ។ 

ហានិភ័យទផី្ារ  
ហានិភយ័ទីផ្ារ ាននយ័ថាគ្ឺជ្ជការខាតបងរ់បរ់ ធនគរ ហតាថ  ប ត លមកេីការដប្បប្បួលបា៉ា រា៉ា ដម៉ាប្ត)តច្មា 

ឬអប្តា( ពលើទផី្ារ ដដលអាចពកើតាននូវហានិភយ័កៃុងបញ្ា ីជួញដូរ និងឬកៃុងបញ្ា ីដដលមនិជួញដូរ ដដលានកៃុងតារាង
តុលយការ និងពប្ៅតារាងតុលយការ។ ពទាោះបីយា៉ា ង កព៏ោយ ធនគរ ហតាថ  ប្បឈមមុខនងឹហានិភយ័ដតមយួប៉ាុព ណ ោះ 
គ្ឺហានភិយ័ពលើបញ្ា ីមនិជួញដូរ ដដលរមួានដូចជ្ជ ហានិភយ័អប្តាការប្បាក ់ នងិហានិភយ័អប្តាបតូរប្បាក។់ ពគល
នពយាបាយហានភិយ័ទផី្ារ កប្មតិកែំតហ់ានភិយ័ នងិឧបករែ៍វារ់ដវងហានភិយ័ ប្តវូបានោកឱ់្យពប្បើប្បារ់ និងកេុំង
អនុវតត។ 

ហានិភ័យស្ច់ក្របាក់ងាយក្រសលួ 
ធនគរ ហតាថ  ទទួលាគ ល់ារៈរំខានច់្នការផ្លា រ់បតូរបទបបញ្ញតតិ នងិការប្គ្បប់្គ្ង ហានិភយ័រនទនីយភាេ 

ដដលរមប្របពៅតាមលកខខែឌ ទផី្ារ និងកប្មតិហានភិយ័ដដលអាចទទួលយកបាន។ ដូពចៃោះ ធនគរ ហតាថ  ោកឱ់្យ
ានពគលនពយាបាយហានភិយ័ាចប់្បាកង់ាយប្រួល, ឧបករែ៍វារ់ដវងដដលប្គ្បប់្គន,់ ការតាមោនកប្មតិរនទនី
យភាេ ការវភិាគ្និនៃ ការ ឬឥរយិាបថរនទនីយភាេ, និងការពធវើពស្តរតរពតរត (Stress Testing)។ ធនគរ ហតាថ  រហូត
មកដល់ពេលពនោះបានរកាអនុបាតប្កបខែ័ឌ រនទនីយភាេ (LCR) ពោយបកូបដនថមការការពារខាងកៃុងេីពលើការការ
កំែតព់ោយបទបបញ្ញតត។ិ 

 

៥ 



 

 

 

ថ្ផនកទី ២ ៖ ព័ត៌មានអំពីលទធផលក្រេតិេតតិារធុរកិចច 

ក- លទធផលក្រេតិេតតិារធរុកិចច (បោយរមួ្េញ្ចូលព័តម៌ានធុរកចិចតម្ថ្ផនក)  

លទធផលសបក្រម្ចបានសំខាន់ៗ នាថ្ខធនូ ឆ្្២ំ០២០ ថ្ផនារ លទធផលសបក្រម្ចបាន 

ថ្ផនកបសវាឥណទាន   

ចំនួនគ្ែនីពរវាឥែទាន ១៧៦ ៤៥៣ ១៨៤ ៤៩០ 

ឥែទានពៅកៃុងច្ដអតិថិជន (ពានដុ់លាា រអាពមរកិ) ១ ២០៧ ៣៥៩ ១ ៣២២ ៧២៩ 

ថ្ផនកបសវាក្របាក់េបញ្ញើសន្សំ   

ចំនួនគ្ែនីពរវាប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំ ២៦៥ ៩១៧ ២៧១ ៥៩៨ 

រមតុលយប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំ(ពាន់ដុលាា រអាពមរកិ) ៦២០ ៥២៣ ៧៩២ ៦៤៧ 

ថ្ផនកបសវាកម្មបផ្សខៗបទៀត   

ចំនួនអៃកពប្បើប្បារ់ប័ែណ  ពអធីអឹម ៥៣ ៩៥០ ៥៤ ៩០៨ 

ចំនួនអៃកពប្បើប្បារ់ពរវាធនគរចល័ត ៩ ២០៤ ១៦ ៣៥៣ 

ការដែនពំភាៀវឱ្យពប្បើប្បារ់ពរវាធានរា៉ា បរ់ងខាៃ តតូច (ដុលាា រអាពមរកិ) ២០១ ៨៤៦ ២៩៤ ៥១២ 

ការដែនពំភាៀវឱ្យពប្បើប្បារ់ពរវាធានរា៉ា បរ់ងអាយុជីវតិឥែទាន (ដុលាា រអាពមរកិ) ៣ ៣៩២ ៧១០ ៧ ៧៥១ ៦០០ 

ថ្ផនកក្រេតិេតតិារសំខាន់បផ្សខៗបទៀត   

ចំនួន ការយិាល័យ  ១៧៧ ១៧៧ 

ចំនួន ា៉ា រីុនពអធីអឹម ១៤៧ ១៣៧ 

ចំនួន បុគ្គលិក ៥ ៤០៩ ៥ ១៧៦ 

ខ- រចនាសម្ព័នធចំណូល  

ល.រ ក្រេភពចំណូល 

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

ចំនួនទឹកក្របាក ់ 
(លានបរៀល) 

ភាគ្រយ 
ចំនួនទឹកក្របាក ់ 
(លានបរៀល) 

ភាគ្រយ 
ចំនួនទឹកក្របាក ់ 
(លានបរៀល) 

ភាគ្រយ 

១ ចំែូលការប្បាក់ ៧០៧ ៥៦៤ ៩៦,៧ ៥៧៥ ២២៤ ៩៦,៥ ៤៤៧ ៣៥៧ ៩៧,០ 

២ ចំែូលពផ្សងៗ ២៤ ៤២៩ ៣,៣ ២០ ៨១៩ ៣,៥ ១៣ ៨៨១ ៣,០ 

ចំែូលររុប ៧៣១ ៩៩៣  ៥៩៦ ០៤៣  ៤៦១ ២៣៨  

៦ 



 

 

 

ថ្ផនកទី ៣ ៖ ព័ត៌មានអំពីអភិបាលកិចចស្ជីវកម្ម 
ក- អខគារបលខ  
 

៧ 



 

 

ខ- ក្រកមុ្ក្រេកឹ្ាភិបាល 

ល.រ ប ្្ុះអភិបាល តំថ្ណខ 
ាលេរិបចេទ 
ាល្យជាអភិបាល 

ាលេរិបចេទេញ្ចេ់ 
អាណតតិេចចុេ្បនន 

១ ពលាក Dan HARSONO 
ប្បធាន 

ប្កុមប្បឹកាភបិាល 
១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

២ កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

៣ ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA អភបិាល ១១ កុមភៈ ២០ ០១ មករា ២១ 

៤ 
ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN 
KRISHOOLNDMANGALAM 

អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

៥ ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

៦ 
ពលាក  Wanchairabin 
JITWATTANATAM 

អភបិាល ២៧ ឧរភា ១៩ ២៦ ឧរភា ២២ 

៧ ពលាក  ូញ ច្ហ អភបិាលឯករាជយ ១២ កញ្ហញ  ១៦ ២៧ មថុិន ២៣ 

៨ ពលាក ឌ ីោវុឌឍ អភបិាលឯករាជយ ១២ កញ្ហញ  ១៦ ២៧ មថុិន ២៣ 

៩ ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន អភបិាលឯករាជយ ២៧ ឧរភា ១៩ ២៧ មថុិន ២៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨ 



 

 

 

គ្- េគុ្គលកិជានខ់ពស ់ 

ល.រ ប ្្ុះ បភទ តំថ្ណខ 

១ លោកឧកញ៉ា ហួត ល ៀងតុង ប្រុរ ប្រធាន គគនាយក 

២ លោក Wanchairabin JITWATTANATAM ប្រុរ  នុប្រធាន គគនាយក 

៣ កញ្ញា អុឹម វណឌិត ប្រី  គគនាយិកាប្រតិរតតិការ និង ភិបាលកិចច 

៤ លោក មុិច រុខលមប្តី ប្រុរ  គគនាយក ភិវឌសឍនអ៍ាជីវកមម 

៥ លោក ទូច លីណា ប្រុរ  គគនាយក នុម័តឥណទាន 

៦ លោក ហឹុម វិរុល ប្រុរ  គគនាយកហិរ្ញវតថុ 

៧ លោក ររ់ វ ុល ប្រុរ  គគនាយករវនកមមហែៃកនុង 

៨ លោក ជឺន រូរាណច័នៃរូរា៉ាត់ ប្រុរ  គគនាយកនីតិកមម 

៩ លោកប្រី លេង រុគនធ ប្រី  គគនាយិកាប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

១0 លោក  ដួង ច័នៃរុវិជាា ប្រុរ  គគនាយកលក់ និងផចកចាយ 

១១ លោក យឹម ទិតសា ប្រុរ  គគនាយកព័ត៌មានវិទសា 

១២ លោក លរម លោភ័ណ ប្រុរ  គគនាយកធនធនាមនុរសស 

១៣ លោក នួន វីរៈដារ៉ា ប្រុរ  គគនាយកឌីជីថល 

១៤ កញ្ញា លហង ប្រីរ ុច ប្រី នាយិកាប្រតិរតតិតាម 

 

រាគ ល់៖ េត័ា៌នលមអតិពាកេ់ន័ទអភបិាលកិចេាជីវកមមានភាា បជ់្ជឧបរមពន័ធ។ 
 
 
 
 

៩ 



 

 

 

ថ្ផនកទី ៤ ៖ ព័ត៌មានអំពីារជួញដូរម្ូលេក្រត និខភាគ្ហ ុនិករេស់េុគ្គលចុុះេញ្ជីលក់ម្ូលេក្រត 

 

ក- ពត័៌មានអពំមី្ូលេក្រត  
១- ព័ត៌មានអំពមី្ូលេក្រតកម្មសទិធិ (ករណីចុុះេញ្ជីលក់ម្លូេក្រតកម្មសទិធិ) 

)មនិាន( 

២- ព័ត៌មានអពំីម្ូលេក្រតេំណលុ (ករណីចុុះេញ្ជីលក់ម្ូលេក្រតេំណុល) 

ព័ត៌មាន េរិយាយ 

ប្បពភទមូលបប្តបំែុល ាជីវកមម 

និមតិតរញ្ហញ មូលបប្តបំែុល HKL21A 

កាលបរពិចេទច្នការពបាោះផ្ាយ ១៤ វចិេិកា ២០១៨ 

តច្មាររុបច្នមូលបប្តបំែុល ១២០ ០០០ ០០០ ០០០ ពរៀល 

តច្មាររុបច្នមូលបប្តបំែុលដដលកំេុងចរាចរ ១២០ ០០០ ០០០ ០០០ ពរៀល 

ឥែប្បតិទាន ១៤ វចិេិកា ២០២១ 

កាលវភិាគ្ទូទាតគូ់្ប៉ាុង ១៤ ឧរភា និង ១៤ វចិេិកា 

អប្តាគូ្ប៉ាុង)%( ៨,៥% 

តច្មាររុបច្នការទូទាតគូ់្ប៉ាុង ១0 ១៩៩ ៩៩៩ ៩៩៦ ពរៀល 
 

៣- ព័ត៌មានអំពមី្ូលេក្រតបផ្សខបទៀត (ក្រេសិនមាន) 
)មនិាន( 

ខ- ម្លៃ នខិេរមិាណជួញដរូម្ូលេក្រត  
           ពៅចពនា ោះដខមករា ដល់ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានការជួញដូរមូលបប្តបែុំលពទ ពោយតច្មាពៅពថរគ្ឺ  
១០០ ០០០ ពរៀល កៃុងមយួមូលបប្តបែុំល។ 

គ្- ភាគ្ហ នុិក ថ្ដលានា់េភ់ាគ្ហ ុនមានសិទធិបបាុះបឆ្្តចនំនួបលើសលេ់ (ចេព់ី៣០% ប ើខបៅ)  
ល.រ ប ្្ុះ សញ្ជ្តិ ចំនួនម្ូលេក្រត ភាគ្រយ 

១ 
ធនគរ ប្កុងប្រីុ  
)Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) 

- ១០០% ១០០% 

ររុប ១០០% 

១០ 



 

 

 

 

ឃ- ភាគ្ហ ុនកិថ្ដលានា់េភ់ាគ្ហ ុនមានសិទធិបបាុះបឆ្្តចនំនួបក្រចើន (ចេ់ពី៥%ដល់តិចជាខ៣០%) 
     (មនិាន( 

ខ- ពត័៌មានអពំាីរថ្េខថ្ចកភាគ្លាភកនខុរយៈបពល៣(េី)ឆ្្ចំុខបក្រាយ(ករណីចុុះេញ្ជីលកម់្ូលេក្រតកម្មសទិធិ) 

    (មនិាន( 

ថ្ផនកទី ៥ ៖ របាយារណ៍សវនកម្មរេស់សវនករម្ផៃកនុខបលើារក្រតួតពិនិត្យម្ផៃកនុខ  
 

ចាបេ់ីដខមករា ដល់ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ រវនករច្ផ្ទកៃុងបានពធវើរវនកមមចំននួ១០១ ការយិាល័យាខា និង២០ នយក
ោា ន នងិ ចនំួន ០៦ ផ្លិតផ្ល/ពរវាកមម។ កៃុងអំ ុងពេលពធវើរវនកមម រវនករច្ផ្ទកៃុងបានរកព ើញនូវរបកគ្ំពហើញ 
និងរូមពលើកយក នូវរបកគ្ំពហើញរំខាន់ៗ មយួចនំួនដូចខាងពប្កាម៖  
 
រេកគ្ំបហើញបានរកបឃើញបោយ នាយកោឋ្នសវនកម្មារិយាល័យកណ្ត្ល 

រេកគ្ំបហើញទ ី០១  

មនិបានពធវើការប្តួតេនិិតយពៅពលើបញ្ា ីពឈាម ោះប្កុមហ ុន TESS Innovation ពៅកៃុងប្បេន័ធប្បឆ្ងំនងឹការរាអ ត
ាចប់្បាក។់ 

អនុស្សន៍  

នយកោា នប្បតិបតតិតាមគ្ួរដតពធវើការដឆ្កបញ្ា ីពឈាម ោះរបរ់ប្កុមហ ុន TESS Innovation កៃុងបញ្ា ីពមម ពហើយប្តូវ
ប្បាកដ ថាភាគ្ីទាងំអរ់ដដលបានពធវើការចុោះកិចេប្េមពប្េៀងជ្ជមយួ ធនគរ ហតាថ  គ្ ឺ ប្តូវបានកំែតជ់្ជអៃកផ្គត់
ផ្គងព់ហើយបានពធវើ ការប្តួតេនិិតយពឈាម ោះ ឬប្កមុហ ុនរបរ់េួកពគ្ពៅកៃុងបញ្ា ីពមម ។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០២ 

ទិនៃនយ័ចាបម់យួចំនួនដដលបានដកប្រងព់ចញេីប្បេន័ធ មនិប្តូវគៃ នឹងតប្មូវការេីនយកោា នប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័
ប្បតិបតតកិារ និងការពកងបនាំពហើយលេខកូដច្នវធិានចាបម់យួចំនួនមនិប្តូវបានពប្ជើរពរ ើររប្ាបេ់ិនិតយព ើង 
វញិ។ 
 
 
 

១១ 



 

 

 

អនុស្សន ៍

នយកោា នប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ប្បតិបតតិការ និងការពកងបនាំគ្ួរពធវើការ នងិេិភាកាជ្ជមយួប្កុមការងារនយកោា ន
ប្បេន័ធ ធនគររៃូល នងិរូលូរិនពដើមបពីធវើបចេុបបនៃភាេ នងិផ្លា រ់បតូរពលខកូដអកសរឱ្យបានប្តឹមប្តូវតាមការ
កំែតក់ៃុង Fraud Rule Detection ។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៣ 

បានអនុមត័ឥែទានកាតប្គ្ពីោយមនិចូលប្តួតេនិិតយេត័ា៌នពៅកៃុងប្បេន័ធ SETFO និងបែ័ណ រាគ ល់យាន
យនត របរ់អតិថជិនមនិបានចុោះបនទុក នងិពោោះបនទុកពៅកៃុងប្បេន័ធ SETFO។ 

អនុស្សន ៍

នយកោា នអនុមត័ឥែទានត្រូវេប្ងឹងដល់បុគ្គលិកទទួលខុរប្តូវ ចំពពាោះការចូលប្តតួេិនិតយេត័ា៌នកៃុងប្បេន័ធ 
SETFO មុនពេលឥែទានប្តូវបានអនុមត័ ប្េមទាងំពធវើបចេុបបនៃភាេពៅពលើនីតិវធិឥីែទានកាតប្គ្ី ពោយ
បញ្េូល ការប្តួតេនិិតយកាលបរពិចេទច្នការចុោះបនទុក និងពោោះបនទុក បនទ បេ់ីឥែទានប្តូវបានបពញ្េញ នងិបានបង់
ផ្លត ច។់ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៤ 

ានកងវោះខាតកៃុងការផ្តេ់ត្បាកក់ម្ច ីនងិការអនុម្រ័ដូចជ្ជ៖  
១( លកខខែឌ កែំតព់ោយគ្ែៈកាម ធិការ និងអនុគ្ែៈកាម ធិការឥែទានថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងមុនពេលបពញ្េញ
ឥែទាន មនិប្តូវបានប្តួតេនិិតយនិងតាមោនឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ 
២( អនុមត័ឥែទានជូនអតថិិជនដដលានទុនចូលរមួតចិជ្ជង ៣០% ពហើយអតថិិជនយឺតយា៉ា វឆ្ាងដខ និងអតិថិ
ជន លុបពចញេបីញ្ា ីបានអនុមត័ទុនពលើររិទធអិនុមត័របរ់ខាួន។ 
៣( ការគ្ែនរកលទធភាេរងរបរ់អតិថជិនមនិបានប្តឹមប្តូវ និងវធិីាស្តរតកៃុងការគ្ែនរកលទធភាេរងគ្ឺ
មនិាន ភាេរងគតភាេរវាងនីតិវធិីអនុមត័ឥែទានកាតប្គ្ី និងពគលការែ៍ឥែទានកាតប្គ្ី។ 

អនុស្សន ៍

១( នយកោា នអនុមត័ឥែទាន ប្តូវេប្ងឹងបុគ្គលិកទទលួបនទុកកៃុងការប្តួតេិនតិយ និងតាមោនរាល់លកខខែឌ
តប្មូវដដលបានកំែតព់ោយថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ង និងគ្ែៈកាម ធិការឥែទានមុនពេលបពញ្េញឥែទានពដើមបី
បញ្ហា កឱ់្យថាលកខខែឌ តប្មូវបានបំពេញប្គ្បប់្គនម់នុនឹងអនុញ្ហញ តឱ្យបុគ្គលិកទទួលបនទុកតាមាខាបពញ្េញ
ឥែទានជូនអតិថិជន។ 
២( នយកោា នប្គ្បប់្គ្ងផ្លិតផ្លឥែទានប្តូវពធវើការជ្ជមយួនយកោា នអនុមត័ឥែទានពដើមបពីធវើបចេុបបនៃភាេ
នីតិវធិីឥែទានកាតប្គ្ជីំននទ់ី១ ពដើមបឆី្ាុោះបញ្ហេ ងំជ្ជមយួនឹងការអនុវតតជ្ជកដ់រតង។ 

១២ 



 

 

 

៣( នយកោា នប្គ្បប់្គ្ងផ្លិតផ្លឥែទានត្រូវពធវើការជ្ជមយួនយកោា នអនុមត័ឥែទានកៃុងការពធវើបចេុបបនៃ
ភាេរបូមនត គ្ែនផ្លពធៀបលទធភាេរងឱ្យានរងគតភាេរវាងពគលនពយាយបាយ និងនីតិវធិ ីនិងទប្មង។់ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៥  

ប្កុមប្បមូលបែុំលយឺតយា៉ា វតាមរយៈទូររេធ មនិបានទាកទ់ងប្បមូលបំែុលយឺតយា៉ា វចាបេ់ី ០១ច្ថៃ រហូតដល់
៣ច្ថៃ និង មនិបានពរៀបចំរបាយការែ៍ពផ្ាើជូនាខាពដើមបាីនចំ តវ់ធិានការបនតរប្ាបអ់តិថជិនយឺតយា៉ា វ។ 

អនុស្សន ៍

នយកោា នប្បមូលបែុំលយឺតយា៉ា វប្តូវពធវើបចេុបបនៃភាេកៃុងប្បេន័ធ ចំពពាោះប្បតិបតតិការទាកទ់ងតាមទូររេធ ពដើមបី
ធានថា ប្គ្បឥ់ែទានដដលយឺតយា៉ា វ ចាបេ់១ីច្ថៃ ពៅដល់ ៣ច្ថៃ គ្ឺានបងាា ញកៃុងប្បេន័ធបនទ បម់កប្តូវជំរញុឱ្យ
ប្កុមប្បមូលបែុំលយឺតយា៉ា វតាមរយៈទូររេទពធវើការទំនកទ់ំនងប្បមូលបំែុលឥែទានកាតប្គ្ីដដលយឺតយា៉ា វ
ទាងំអរ់ពហើយពផ្ាើរបាយការែ៍ជូនាខាពដើមបាីនច ំតវ់ធិានការបនត។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៦  

ទិនៃ នុបបវតតិមនិប្តូវបានអនុមត័ពហើយទិនៃ នុបបវតតិដដលានទំហំទឹកប្បាកធ់ំជ្ជង ៣០០ ០០0 ដុលាា រអាពមរកិ 
បានអនុមត័មនិបានប្តឹមប្តូវពៅតាមកប្មតិរិទធអិនុមត័។ 

អនុស្សន ៍

នយិកានយកោា នហិរញ្ញ វតថុ ប្តូវបញ្ាូ នទិនៃ នុបបវតតិជូនអគ្គនយកនយកោា នហិរញ្ញ វតថុ រប្ាបក់ារអនុមត័ និង
េប្ងឹង បគុ្គលិកដដលទទួលខុរប្តូវឱ្យបពងកើនការប្តួតេិនតិយនូវចំនួនទកឹប្បាក ់ នងិកប្មតិរិទធិអនុមត័ពៅពលើឯក
ារទិនៃ នុបបវតតឱិ្យបានប្តមឹប្តូវពដើមបអីនុពលាមតាមពគលនពយាបាយគ្ែពនយយ និងពរៀបចំរំពែើ ពៅអគ្គ
នយកនយកោា នហិរញ្ញ វតថុ អនុមត័ពលើទិនៃ នុបបវតតិពនោះ។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៧ 

User Access matrix របរ់ប្បេន័ធ Smart Vista និងប្បេន័ធធនគរចល័តមនិប្តូវបានពធវើបចេុបបនៃភាេឱ្យបាន
ប្តឹមប្តូវ និង User Access Matrix និង User Access Right របរ់ធនគរហតាថ ចល័ត ពហើយប្បេន័ធ 
Appzillon និង ការប្តួតេិនិតយពលើរិទធិអៃកជ្ជមូលោា នទនិៃនយ័របរ់អៃកពប្បើប្បារ់ Oracle  មនិប្តូវបានពរៀបចំ។ 

អនុស្សន ៍

១( នយកោា នឆ្ដនលដប ង ឹង គ្ួរចាតត់ាងំបុគ្គលិកពដើមបពីធវើបចេុបបនៃភាេពលើ User Access Matrix ពរៀងរាល់ 
ប្តីារ និងគ្ួរពបាោះេុមពពចញ និងអនុមត័ឱ្យបានប្តមឹប្តូវ។ 

១៣ 



 

 

 

២( នយកោា នឆ្ដនលដប ង ីង នងិប្បេន័ធធនគររៃូល គ្ួរដតពរៀបចំ  User Access Matrix និង User 
Access Right ពៅកៃុងប្បេន័ធនីមយួៗឱ្យបានប្តឹមប្តូវ នងិពរៀបចំជ្ជពរៀងរាល់ប្តីារពហើយពបាោះេុមពពដើមបចុីោះហតថ
ពលខា និងអនុមត័ឱ្យបានប្តមឹប្តូវ។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៨ 

ពលខទូររេទអាចផ្លា រ់បតូរពៅកៃុងប្បេន័ធធនគររៃូលបាន ពោយបុគ្គលិកទទួលខុរប្តូវដតាៃ ក ់ នងិលកខខែឌ រមួ
គ្ែន ី )េួកពគ្ទាងំេីរនកអ់ាចដកាចប់្បាកប់ាន( ប្តវូបានបញ្េូលពៅកៃុងប្បេន័ធធនគររៃូលមនិបានប្តឹមប្តូវ
ដដលពធវើឱ្យអតិថិជនាៃ កអ់ាចពធវើប្បតិបតតិការហិរញ្ញ វតថុបានតាមរយៈពរវាធនគរចល័ត។ 

អនុស្សន ៍

នយកោា នប្បេន័ធធនគររៃូល និងរូលូរិនគ្ួរដតពធវើបចេុបបនៃភាេពលើនីតិវធិីពៅកៃុងប្បេន័ធធនគររៃូលរាល់ការ
ផ្លា រ់ បតូរេត័ា៌នរបរ់អតថិជិនប្តូវដតានការអនុមត័ពោយមនុរសាៃ កព់ផ្សងពទៀត។ នយកោា នប្បតិបតតិការគ្ួរ
ដតពធវើការទំនកទ់ំនងពៅកានា់ខា ពដើមបពីធវើបចេុបបនៃភាេពលើេត័ា៌នគ្ែនីរនសរំបរ់អតិថិជន ពហើយប្តូវ
ប្បាកដថាអតិថជិនទាងំអរ់ពនោះមនិអាចពធវើប្បតិបតតិការហិរញ្ញ វតថុតាមទូររេទច្ដបាន។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៩  

អៃកពប្បើប្បារ់អរកមម នងិអៃកលាឈបេ់ីការងារមនិប្តូវបានដកពចញ នងិផ្លអ កដំពែើ រការេីកៃុងប្បេន័ធ Smart 
Vista។ 

អនុស្សន ៍

នយកោា នឆ្ដនលដប ង ឹងគ្ួរចាតត់ាងំបុគ្គលិក ពដើមបដីកពចញ ឬផ្លអ កដំពែើ រការអៃកពប្បើអរកមម និងអៃកដដល
បាន  លាឈបេ់ីប្បេន័ធ SmartVista និងប្បេន័ធធនគចល័ត និងគ្ួរផ្តល់កាបែតុ ោះប ត លវគ្គខាីពៅបុគ្គលិក
ទទួលខុរប្តូវ អំេីការប្គ្បប់្គ្ងប្បេន័ធ និងកមមវធិី។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី១០  

មនិបានបពងកើតពគលការែ៍ និងនតីិវធិី នងិមនិបានពធវើបចេុបបនៃភាេពយាងតាមពគលការែ៍ដែនរំតីេីការ
ប្គ្បប់្គ្ង ហានិភយ័បពចេកវទិារបរ់ធនគជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ។ 

អនុស្សន ៍
អគ្គនយកេត័ា៌នវទិាគ្ួរចាតត់ាងំបុគ្គលិកទទួលខុរប្តូវពធវើបចេុបបនៃភាេនីតិវធិីប្គ្បប់្គ្ងការផ្លា រ់បតូរពលើប្បេន័ធ
េត័ា៌នវទិា ពដើមបអីនុវតតតាមតប្មូវការរបរ់ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ នងិការបពងកើតនតីិវធិីរតងោ់ររប្ាបប់្គ្បប់្គ្ង
កមមវធិីេត័ា៌នវទិា។ 

១៤ 



 

 

 

រេកគ្ំបហើញបានរកបឃើញបោយ នាយកោឋ្នសវនកម្មារិយាល័យស្ខា 

រេកគ្ំបហើញទ ី០១ 

ានកងវោះខាតពលើការវាយតច្មាឥែទានដូចជ្ជ៖ 
១( គ្មា នប្ត ីឬត្ប្ពនធទទួេស្គា េ់កនុងឯកស្គរត្បាកក់ម្ចកីនុងករណីមានការយេ់ត្ពម្លេើត្ទពយប្ញ្ច ាំ ដែេជាកម្ាសិទធ ិ
រប្ស់សហពទ័ធ។  

២( ម្និបានពិនិរយលម្ើេរបាយការណ៍រប្ស់ CBC យ៉ា ងលពញលេញននអនកខចី នងិបានដែក CBC រប្ស់អនកធានា 
លោយម្និបានលរៀប្ចាំេិខិរយេ់ត្ពម្។ 

៣( ទទួេយកវញិ្ា ប្នប្ត្រែីធ្លីលោយគ្មា នស្គន ម្លម្នែប្តតី្ប្ពនធរប្ស់កូនកតី និងស្គន ម្លម្នែខុសរប្ស់មាច ស់ត្ទពយ 
ប្ញ្ច ាំ។ 

អនុស្សន ៍

១( នាយកស្គខាចារឱ់្យម្ន្រនតីដផ្ៃកត្ប្ឹកាឥណទានចុុះជួប្អរិថិជន )បតី ឬប្បេនធ( លែើម្បលីសនើសុាំឯកស្គរប្ញ្ា ក ់
ពីការចុុះលចាេផ្ទោះ ឬតប្មូវឱ្យបតី ឬប្បេនធរបរ់អតិថិជនចូលរមួផ្តិតាៃ មពមច្ដពៅពលើកិចេរនាបពងកើតហីុប៉ាូដត
កបដនថម នងិប្លងកើនការត្ររួពិនិរយពលើភាេត្រឹម្ត្រូវននប្លងែ់ីឱ្យប្របលៅតាម្ផ្លូវចាប្ម់ុននឹងទទួលយកមក
ោកហីុ់ប៉ាូដតកពដើមបពីចៀរវាង ានការទាមទារេីបតី ឬប្បេនធយកចំដែកប្ទេយោកហីុ់ប៉ាដូតក ដដលអាចពធវើឱ្យ
ប្ទេយមនិប្គ្បដែត បព់លើបែុំល និងលែើម្បាីនភាេងាយប្រួលពោោះប្ាយប្ទេយោកហីុ់ប៉ាូដតកជ្ជមយួអតិថិ
ជនតាមផ្ាូវចាប។់ 

២( នយកាខា នងិប្បធានដផ្ៃកប្បឹកាឥែទានប្តូវចូលយកេត័ា៌នបំែុលរបរ់អៃករមួខេីឥែទាន នងិអៃក
ធានបំែុល ពៅកៃុងប្បេន័ធពប្កឌីតបយូរ ៉ាកូមពុជ្ជ (CBC) ឱ្យបានប្គ្បប់្គន ់និងប្តមឹប្តូវតាមនីតិវធិ។ី 

៣( នយកាខា ចារឱ់្យមស្តនតីដផ្ៃកប្បឹកាឥែទានចុោះពៅជួបអតថិិជន )បតី ប្បេនធ និងកូន( ពដើមបពីរៃើរំុផ្តិតាៃ ម
ពមច្ដពលើបាងដ់ឱី្យបានប្តឹមប្តវូ និងប្គ្បប់្គនព់ៅមុខអាជ្ជា ធរ និងដែនដំល់មស្តនតីដផ្ៃកប្បឹកាឥែទានបពងកើន
ការ ប្តួតេិនិតយពលើភាេប្តឹមប្តូវច្នាៃ មពមច្ដាេ រ់កមមរិទធិពៅពលើបាងដ់ីមុននឹងទទួលយកមកោកហីុ់ប៉ាូដតក
ពដើមបរុីវតថិភាេឥែទាន នងិពដើមបាីនភាេងាយប្រួលពោោះប្ាយឥែទានយឺតយា៉ា វតាមផ្ាូវចាប។់ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០២   
ានកងវោះខាតពលើការអនុមត័ឥែទានដូចជ្ជ៖ 
១( អនុម្រ័លេើរយៈលពេខចី នងិអត្តាការត្បាកទ់ាប្ជាងរនម្លសតងោ់រែូចមានដចងកនុងអនុសសរណៈ។ 
២( អនុម្រ័លេើត្បាកក់ម្ចលីោយម្និអនុលោម្តាម្េកខខណឌ រត្ម្ូវ។ 
៣( បានអនុម្រ័លេើត្បាកក់ម្ចហួីសការកាំណរអ់នុញ្ា រសត្មាប្អ់រិថជិនដែេមានប្ាំណុេពប្ចើនាថ បន័។ 
៤( បានអនុម្រ័លេើកមេសីត្មាប្អ់រិថជិនដែេមានត្ទពយប្ញ្ច ាំតាម្លគ្មេការណ៍ដែេត្រូវការ (១៥០%)។ 

១៥ 



 

 

 

៥( បានអនុម្រ័លេើត្បាកក់ម្ច ី លោយម្និរត្ម្ូវឱ្យអរថិជិនទទួេបានការទទួេស្គា េ់ពីលម្ភូម្ ិ នងិឃុាំលេើកិចច 
ត្ពម្លត្ពៀង សហសញ្ា សត្មាប្ទ់ាំហាំត្បាកក់ម្ចលីត្ចើនជាង ៥ ០០០ែុោល រអាពមរកិ និង១០ ០០០ែុោល រអាពមរ ិ
ក ដែេមានត្ទពយប្ញ្ច ាំសត្មាប្វ់គ្ា ទី១ និងទី២ខណៈដែេអនុសសរណៈរត្ម្ូវឱ្យមាន។ 

អនុស្សន ៍

១( នាយកស្គខាប្តូវពរៀបចំរំពែើ អំេីការអនុមត័រយៈពេល និងអប្តាការប្បាកទ់ាបជ្ជងពរចកតីរពប្មចកែំត់
ពៅ នយកនាយកោា នប្គ្បប់្គ្ងប្បរិទធភាេាខាពដើមបពីរៃើរំុការអនុមត័ និងបពងកើនការប្តួតេិនតិយរយៈ
ពេលកមេ ី និងអប្តាការប្បាកព់ោយពផ្ទៀងផ្លទ តជ់្ជមយួពរចកតីរពប្មចឱ្យបានចារ់លារ់មុននឹងអនុមត័ពដើមបី
ពចៀងវាងបានេីការបាតប់ងប់្បាកច់ំែូលរបរ់ាថ បន័។ 

២( នយកាខាប្តូវពរៀបចំរំពែើ ពៅថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងានរមតថកិចេ ចំពពាោះការអនុមត័ឥែទានប្បពភទបុនហិរញ្ញ
បបទាន ដដលមនិតប្មូវឱ្យអតិថិជនរតក់ារកចិេរនាបពងកើតហីុប៉ាូដតកពៅអាជ្ជា ធរ នងិបពងកើនការប្តួតេិនតិយពលើ
ប្បវតតិបងរ់ងឥែទានរបរ់អតិថិជនវគ្គចារ់ឱ្យបានចារ់លារ់មុននឹងអនុមត័ឥែទានពដើមបរុីវតថិភាេ
ឥែទាន និងានភាេងាយប្រួលពរៃើរំុអាជ្ជា ធរចូលរមួពោោះប្ាយឥែទានយឺតយា៉ា វ។ 

៣( នយកាខាប្តូវពរៀបចំរំពែើ ពៅថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងានរមតថកិចេ ពដើមបពីរៃើរំុការអនុមត័ករែីអនុមត័ឥែ
ទានពលើរកប្មតិរិទធ ិនិងប្តវូេប្ងឹងពលើការអនុវតតតាមពរចកដីរពប្មចអំេកីប្មតិរិទធអិនុមត័ឥែទានចំពពាោះ
អតិថិជនានបែុំលពប្ចើនាថ បន័ និងប្តូវពរៃើរំុការអនុមត័េីគ្ែៈកាម ធិការឥែទានថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងកៃុង
ករែីពលើរកប្មតិរិទធអិនុមត័ឥែទានពដើមបពីចៀរវាងប៉ាោះពាល់ដល់លទធភាេរងអតថិិជន និងការប្បឈម
នឹងហានិភយ័ឥែទាន។ 

៤( នយកាខាប្តួវពរៀបចំរំពែើ ពៅថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងានរមតថកិចេពដើមបពីរៃើរំុការអនុមត័ ករែីអនុមត័ឥែ
ទានដដលានតច្មាប្ទេយោកហីុ់ប៉ាូដតកពប្កាមពគលនពយាបាយឥែទានកំែត ់ នងិបពងកើនការប្តួតេនិិតយ
និងគ្ែនតច្មា ប្ទេយោកហីុ់ប៉ាូដតក ពធៀបនឹងទំហំប្បាកក់មេដីដលអតិថិជនជំពាក ់ ឬទំហំឥែទានអនុមត័ 
ពោយយា៉ា ងតិចពរមើនងឹ ១៥០% ពដើមបពីចៀរវាងប៉ាោះពាល់ដល់រុវតថិភាេឥែទាន។ 

៥( នយកាខា ប្តូវពរៀបចំរំពែើ ពៅថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងានរមតថកចិេពដើមបរំុីការអនុមត័ករែីអនុមត័ឥែទាន
មនិតប្មូវ ឱ្យអតិថជិនរតក់ារកិចេរនាបពងកើតហីុប៉ាូដតកពៅពមភូម ិ នងិពម ំុនិងប្តូវដរវងយល់េីពរចកដី
រពប្មចរដីអំេីលកខខែឌ  តប្មូវឱ្យអតិថិជនមនិរតក់ារកចិេរនាបពងកើតហីុប៉ាូដតកឱ្យបានចារ់លារ់មុននឹង
អនុមត័ឥែទាន។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៣  

ានកងវោះខាតកៃុងការបញ្េញឥែទានដូចជ្ជ៖ 
១( អនុញ្ា រឱ្យផ្តេ់ត្បាកក់ម្ចហិីរញ្ាប្បទានល ើងវញិរប្ាបក់ារលប្ើកប្បាកឥ់ណទានលេើកទ២ីកនុងរយៈលពេ 
១៦នថៃ ប្នាា ប្ព់ីការលប្ើកប្បាកល់េើកទី១ ខណៈអនុសា រណៈរត្ម្ូវប្តឹមដតរយៈលពេ ១៤ នថៃ។ 

២( ឯកស្គរតប្មូវ និងេកខខណឌ ចាាំបាចដ់ែេតប្មូវលោយ MCC ម្និត្រូវបានប្ាំលពញ។ 
១៦ 



 

 

 

៣( ការផ្តេ់ត្បាកក់ម្ចហិីរញ្ាប្បទានល ើងវញិ លោយម្និអនុវតតតាម្រត្ម្ូវការ និងេកខខណឌ រប្ស់ MCC ។ 
៤( ទទួេយកកិចចរនាប្លងកើរ Hypothec រប្ស់អរិថជិន លោយពុាំមានការទទួេស្គា េ់ពីលម្ឃុាំ។ 

អនុស្សន ៍

១( នយកាខា ប្តូវពរៀបចរំំពែើ ពៅថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងានរមតថកិចេ ពដើមបពីរៃើរំុការអនុមត័ករែីពបើកប្បាកប់នុ
ហិរញ្ញបបទាន ពលើកទី០២ ហួរច្ថៃកំែត ់ )១៤ច្ថៃ( នងិដែនដំល់ប្បធានដផ្ៃកប្បតិបតតិការាខា និងមស្តនតី
ពរវាកមម ាខាគ្ែនចំននួច្ថៃពបើកប្បាកក់មេជូីនអតិថិជនពលើកទី២ឱ្យបានប្តមឹប្តូវ។ 

២( នយកាខា ប្តូវពរៀបចរំំពែើ ពៅគ្ែៈកាម ធិការឥែទានថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ង ពដើមបពីរៃើរំុការអនុមត័ារជ្ជថមី
ករែី មនិបានអនុវតតតាមច ំររបរ់គ្ែៈកាម ធិការឥែទាន មុនពេលបពញ្េញឥែទាន និងផ្តល់េត៌
ានពៅគ្ែៈកាម ធិការឥែទាន ករែីមនិអាចអនុវរតបានពដើមបរុីវតថិភាេឥែទាន និងានឯការគំ
ប្ទប្គ្បប់្គន ់ត្ពម្ទាាំងពដើមបបីញ្ហា កេ់ីពគលបំែងច្នការពប្បើប្បារ់ប្បាកក់មេ។ី 

៣( នយកាខាប្តូវពរៀបចំរំពែើ ពៅគ្ែៈកាម ធិការឥែទានថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ង ពដើមបពីរៃើរំុការអនុមត័ករែី
ពបើកប្បាក ់ កមេជូីនអតថិិជនពដើមបយីកពៅទូទាតផ់្លត ចប់ែុំលេាីថ បន័ពផ្សងមនិប្តមឹប្តូវតាមការអនុមត័នងិ
ដណនាាំែេ់ប្ុគ្ាេិកដែេទទេួសិទធិត្ប្ទានជានាយកស្គខាសតីទីប្បុងប្បយត័ៃកៃុងការពរៀបចំរំពែើ រំុពបើក
ប្បាកក់មេពីដើមបទូីទាតរ់ងផ្លត ចឥ់ែទានពៅាថ បន័ពផ្សងៗ ពោយត្រូវអនុវតតពៅតាមចំ ររបរ់ថាៃ ក់
ប្គ្បប់្គ្ង ឬគ្ែៈកាម ធិការឥែទានថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងពដើមបពីចៀរវាងនូវហានភិយ័ឥែទាន។ 

៤( នយកាខា ចាតឱ់្យមស្តនតីដផ្ៃកប្បឹកាឥែទានចុោះជួបអតិថិជន ពដើមបពីរៃើរំុរតក់ារឯការពៅអាជ្ជា ធរឱ្យបាន
ប្តឹមប្តូវ និងប្តូវដែនដំល់មស្តនតីពរវាកមមាខាបពងកើនការប្តួតេិនិតយពលើភាេប្គ្បប់្គនច់្នឯការចំពពាោះការ
ចុោះហតថពលខាទទួលស្គា េ់របរ់អាជ្ជា ធរពៅពលើកិចេរនាបពងកើតហីុប៉ាូដតកមុននងឹពបើកគ្ែនីឥែទាន នងិ
បពញ្េញាចប់្បាកជូ់នអតថិជិន។  

រេកគ្ំបហើញទ ី០៤  

ានកងវោះខាតកៃុងការពរៀបចំឯការឥែទានដូចជ្ជ៖ 
១( ចាបល់ែើម្ននកិចចរនាប្លងកើរ Hypothec កិចចត្ពម្លត្ពៀងត្បាកក់ម្ច ី និងកចិចត្ពម្លត្ពៀងធានាត្រូវបានរកាទុក 
លៅកនុង ឯកស្គរត្បាកក់ម្ចខីណៈអនុសសរណៈរត្ម្ូវឱ្យរកាទុកកនុងទូសុវរថិភាព។ 

២( ម្និរកាទុកឯកស្គរប្ទេយប្ញ្ច ាំរប្ស់អរថិិជនឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវកនុងទូសុវរថិភាព កនុងអាំ ុងលពេម្យួនថៃប្នាា ប្ព់ ី
ការផ្តេ់ត្បាកក់ម្ចពីោយរកាទុកពៅពលើតុមស្តនតីពរវាកមមាខានិងកៃុងបនទបប់្បតបិតតកិារកៃុងឯការឥែទាន។ 

អនុស្សន ៍

នយកាខាចាតឱ់្យប្បតិបតតិកររកាទុកឯការប្ទេយតមកល់ធានរបរ់អតិថិជនចូលកៃុងទូរុវតថិភាេវញិ និងអនុវតត
តាម ពគលការែ៍និងនីតិវធីិរប្ាបក់រែីបនទ បព់ោយប្តូវរកាឯការប្ទេយតមកល់ធានពៅកៃុងទូរុវតថិភាេឱ្យបាន

១៧ 



 

 

 

ទានព់េលពៅកៃុងច្ថៃបនទ បេី់បពញ្េញឥែទានរចួ និងថតចមាងោកក់ៃុងឯការឥែទានពដើមបពីចៀរវាងការបាតប់ង់
ឯការប្ទេយតមកល់ធានរបរ់អតិថិជន និងពធវើឱ្យការប្គ្បប់្គ្ងឯការប្ទេយតមកល់ធានានប្បរិទធភាេខពរ់។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៥ 

ប្បតិបតតិករបានរកាទុកាចប់្បាកក់ៃុងទូដដកពប្តៀមបប្មងុដដលានបនទបរ់ងឹាមំនិរតងោ់រពលើរនីតិវធិីកំែតរ់
យៈ ពេលេីរច្ថៃច្នច្ថៃពធវើការ ពោយមនិបានពរៀបចំរំពែើ រំុការអនុមត័េីនយិកានយកោា នប្បតិបតតិការ។ 

អនុស្សន ៍

នយកាខាប្តូវពធវើរំពែើ ពៅកានន់យិកានយកោា នប្បតិបតតិការ ពដើមបរំុីការអនុមត័ករែីរកាទុកាចប់្បាក់
ពលើរនីតិវធិ ី និងប្តូវដែនដំល់ប្បតិបតតកិរឱ្យអនុវតតតាមនីតិវធិីការប្គ្បប់្គ្ង នងិការដថរកាាចប់្បាករ់ប្ាប់
ករែីបនទ ប ់ ពោយរាល់ពេលានការទុកាចប់្បាកព់លើរ ប្តូវពផ្ទរាចប់្បាកព់ចញេទូីដដកពប្តៀមបប្មុងពៅោក់
កៃុងគ្ែនីធនគរ ឬពរៀបចរំំពែើ ពៅនយិកានយកោា នប្បតិបតតិការរំុការអនុមត័ ពដើមបឱី្យការប្គ្បប់្គ្ងាច់
ប្បាកា់នប្បរិទធភាេខពរ់។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៦ 

អនុញ្ហញ តឱ្យបុគ្គលិកដឹកជញ្ាូ នាចប់្បាកព់ៅោកធ់នគរពលើរ ៥០ ០០០ ដុលាា រអាពមរកិ ពោយមនិបានរំុការ
ប្បឹកាពយាបល់ និងអនុមត័េនីយិកានយកោា នប្បតិបតតកិារ ឬអគ្គនយិកាប្បតិបតតិការ និងអភបិាលកចិេ។ 

អនុស្សន ៍

នយកាខាប្តូវដរវងយល់បដនថមេីនតីិវធិី និងអនុវតតឱ្យបានប្តឹមប្តូវករែីបនទ បព់ោយពៅពេលានការដឹក
ជញ្ាូ នាចប់្បាកព់ចញ/ចូលធនគរចំនួនពប្ចើនជ្ជង ៥0 000 ដុលាា រអាពមរកិ ប្តូវពរៀបចំរំពែើ រំុការអនុមត័ជ្ជ
មុនរិនេីនយិកានយកោា នប្បតិបតតិការពដើមបរុីវតថិភាេច្នការដឹកជញ្ាូ នាចប់្បាក ់ និងានប្បរិទធភាេច្នការ
ប្គ្បប់្គ្ងពលើការដឹកជញ្ាូ នាចប់្បាក ់ ប្េមទាងំានអៃកទទួលខុរប្តូវចារ់លារ់ករែីានបញ្ហា ពកើតព ើង 
និងានភាេងាយប្រួលតាមោន មូលពហតុច្នការដកប្បាកព់ចញេីធនគរ និងពធវើឱ្យការប្គ្បប់្គ្ងាចប់្បាក់
កានដ់តានប្បរិទធភាេខពរ់។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៧ 

មនិបានរាបា់ចប់្បាកជ់្ជកដ់រតងប្បចារំបាត ហ៍ឱ្យបានពេញពលញពៅតាមតប្មូវការកៃុងនីតិវធិីប្គ្បប់្គ្ងាចប់្បាក ់
និងដថរកាាចប់្បាក។់ 

១៨ 



 

 

 

អនុស្សន៍  

នយកាខាប្តូវពរៀបចំរំពែើ ពៅនយិកានយកោា នប្បតិបតតិការពដើមបពីរៃើរំុការអនុមត័ ចំពពាោះករែីមនិបាន
រាប ់ាចប់្បាកជ់្ជកដ់រតងប្បចារំបាត ហ៍ឱ្យបានពេញពលញ និងប្តូវអនុវតតឱ្យបានប្តឹមប្តូវប្របតាមនីតិវធិីរប្ាប់
ករែី បនទ បព់ោយប្តូវរាបា់ចប់្បាកព់ៅកៃុងទូដដកប្បតបិតតិការ និងទូដដកបប្មុងយា៉ា ងពហាច រ់០១ដងកៃុង
មយួរបាត ហ៍។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៨ 

មនិបានពរៃើរំុអតថិិជនឱ្យផ្តតិពមច្ដ ឬចុោះហតថពលខាពលើឯការថតចំលងអតតរញ្ហញ ែបែ័ណ រប្ាបព់បើកគ្ែនី
និង មនិបានបញ្េូលគ្ំរហូតថពលខារបរ់អតិថិជនចូលកៃុងប្បេន័ធកៃុងអំ ុងច្ថៃរប្ាបព់បើកគ្ែនីរនសនំិង១០ច្ថៃ
បនទ បេ់ីពបើកប្បាកក់មេ។ី 

អនុស្សន ៍

នយកាខាប្តូវចាតឱ់្យបគុ្គលិកទាកទ់ងអតិថជិនពដើមបយីកអតតរញ្ហញ ែចាបថ់តចមាង នងិឱ្យអតថិិជនផ្ដិត
ាៃ មពមច្ដ ឬចុោះហតថពលខា និងររពររពឈាម ោះាេ រ់ាៃ មពមច្ដ ឬាេ រ់ហតថពលខាេីខាងពប្កាមប្ដនថម្។  
នយកាខាប្តូវចាតឱ់្យប្បតបិតតិករបញ្េូ លទប្មងគ់្ំរហូតថពលខាទាងំអរ់ចូលកៃុងប្បេន័ធ និងប្តូវដែនដំល់
ប្បតិបតតិករឱ្យបពងកើនការត្រួរេិនិតយ នងិតាមោនការបញ្េូលទប្មងគ់្ំរហូតថពលខារបរ់អតិថិជនចូលកៃុងប្បេន័ធឱ្យ
បានទានព់េលពវលាតាមនតីិវធិី។ 

រេកគ្ំបហើញទ ី០៩ 

មនិបានពផ្ទៀងផ្លទ តព់ឈាម ោះអតថិិជនជ្ជមយួនឹងបញ្ា ីពមម អំ ុងពេលពបើកគ្ែនី នងិពធវើប្បតិបតតិការពផ្ទរាចប់្បាក់
ជ្ជមយួអតថិជិនដដលមនិដមនជ្ជាេ រ់គ្ែនី។ ប្បតិបតតកិរមនិបានអនុវតតវធិានទទួលាគ ល់អតថិិជន ពោយមនិ
បានពរៃើរំុ អតិថិជនផ្តិតាៃ មពមច្ដពលើឯការរាគ ល់អតតរញ្ហញ ែបែ័ណ ចាបថ់តចមាង។ 

អនុស្សន ៍

នយកាខាប្តូវដណនាាំដល់ប្បតិបតតិករបពងកើនការេិនិតយការអនុវតតតាមពគលការែ៍ប្បឆ្ងំការរាអ តប្បាក ់និង
ហិរញ្ញបបទានពភរវកមម ពហើយមុននឹងពបើកគ្ែនី ឬពធវើប្បតបិតតិការាចប់្បាកជ់្ជមយួអតថិិជនតប្មូវឱ្យពធវើការពផ្ទៀង
ផ្លទ តេ់ត័ា៌នរបរ់អតិថជិនពៅកៃុងប្បេន័ធបញ្ា ីពមម របរ់ ធនគរ ហតាថ  ពដើមបបី្បាកដថា អតិថិជនមនិានពាកេ់ន័ធ
ជ្ជមយួការប្បឆ្ងំការរាអ តាចប់្បាក ់ និងហិរញ្ញបបទានពភរវកមម។ មា៉ាងពទៀតទាកទ់ងអតថិិជនពដើមបយីកអតត
រញ្ហញ ែចាបថ់តចមាងឱ្យ អតិថិជនផ្ដិតាៃ មពមច្ដ ឬចុោះហតថពលខា និងររពររពឈាម ោះាេ រ់ាៃ មពមច្ដ ឬាេ រ់
ហតថពលខាេីខាងពប្កាម។ 
 

១៩ 



 

 

 

បានអាន និងឯកភាេ 
ច្ថៃទី ២៦ ដខ មនី ឆ្ៃ  ំ២០២១ 
 
 
 
ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
ប្បធានគ្ែៈកាម ធិការរវនកមម 

 
ច្ថៃទី ២៦ ដខ មនី ឆ្ៃ  ំ២០២១ 
 
 
 
ពលាក ររ់ វ ៉ាុល 
អគ្គនយករវនកមមច្ផ្ទកៃុង 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ថ្ផនកទី ៦ ៖ របាយារណ៍ហិរញ្ញវតថុថ្ដលបធវើសវនកម្មបោយសវនករឯករាជ្យ 
 រូមេិនិតយពមើលរបាយការែ៍លមអតិពៅកៃុងឧបរមពន័ធដដលបានភាា បម់កជ្ជមយួ។ 

ថ្ផនកទី ៧ ៖ ព័ត៌មានអំពីក្រេតិេតតិារជាម្ួយភាគ្ីជាេ់ពាក់ព័នធ និខទំនាស់ផលក្រេបយាជន៍  
 បុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត ប្តូវបងាា ញេីេត័ា៌នប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួភាគ្ីជ្ជបព់ាកេ់ន័ធពៅកៃុងរយៈ
ពេល ២)េីរ( ឆ្ៃ  ំចុងពប្កាយ ពោយបញ្ហា កេ់ីពឈាម ោះ ទំនកទ់ំនងរវាងបុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត និងភាគ្ីជ្ជបព់ាកេ់ន័ធ 
ទំហំច្នប្បតិបតតិការ នងិប្បពភទច្នផ្លប្បពយាជន ៍ដដលពកើតពចញេីទំនកទ់ំនងពនោះ ដូចខាងពប្កាម៖ 

ក- ក្រេតេិតតាិរសខំាន់ៗ ជាម្យួភាគ្ហ នុិក ថ្ដលមានភាគ្ហ ុនចេព់ី ៥(ក្របាំ) ភាគ្រយប ើខបៅ 

ក្រេតិេតតិារកម្ចី     ារក្របាក ់នខិកម្ក្រម្បសវា 

ធនគរ ហតាថ  )“ធនគរ”( ប្តូវបានកានក់ាបទ់ាងំប្រុងពោយ ធនគរ អយុធា )“ធនគរ ប្កុងប្រីុ”( ដដលជ្ជ
ប្កុមហ ុនចុោះបញ្ា ីពៅប្បពទរច្ថ  ដដលានរុេលភាេេីច្ថៃទី១២ ដខកញ្ហញ  ឆ្ៃ ២ំ០១៦។ គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ំ
២០២០ កមេដីដលជំពាកភ់ាគ្ហ ុនិក ានដូចខាងពប្កាម៖  

បលខកូដកម្ចី ក្រេបភទម្នកម្ចី អក្រតារក្របាក ់
ចំនួន  

(គ្ិតជាដុលាល្រអាបម្រិក) 
ចំនួនថ្ដលជំពាក ់

(គ្ិតជាដុលាល្រអាបម្រិក) 
កម្ក្រម្បសវា វតថុេញ្្្ំ 

០១៨៨-A កមេរីយៈពេលដវង 
៥,៥% + ៦ 

month LIBOR 
៥ ០០០ ០០០ ៧១៤ ២៨៥,៨ គម ន គម ន 

0១៩២-A កមេរីយៈពេលដវង 
៥,៥% + ៦ 

month LIBOR 
១០ ០០០ ០០០ ១ ៤២៨ ៥៧១,៦ គម ន គម ន 

0១៩៥-A កមេរីយៈពេលដវង 
៥,៥% + ៦ 

month LIBOR 
៥ ០០០ ០០០ ៧១៤ ២៨៥,៨ គម ន គម ន 

គម ន 
កិចេរនាឥែទាន

(Bill Utilization 
Agreement) 

៤% + ៦ month 
LIBOR/៤% + 
១២ month 

LIBOR 

៣៥ ០០០ ០០០ ០ 
១,១៦២៧%ពលើ
ចំនួនដដលមនិបាន

ពប្បើប្បារ់ 
គម ន 

២០ 



 

 

 

ក្រេតិេតតិារអក្រតារក្របាក់ SWAP 

          ពៅច្ថៃទ១ី២ ដខមករា ឆ្ៃ ២ំ០១៧ បុប្តរមពន័ធធនគរ និងធនគរ បានចុោះកចិេរនាជ្ជមយួ ធនគរ ប្កុងប្រីុ 
ពលើអប្តាការប្បាក ់ SWAP ចំនួន ៥៤ លានដុលាា រអាពមរកិ ានរុេលភាេចាបេ់ចី្ថៃទី១៥ ដខឧរភា ឆ្ៃ ២ំ០១៧ 
ដល់ច្ថៃទី ១៤ ដខឧរភា ឆ្ៃ ២ំ០២១។ នច្ថៃទ០ី៧ ដខកុមភៈ ឆ្ៃ ២ំ០១៨ បុប្តរមពន័ធធនគរ និងធនគរ បានចុោះកិចេ
រនាមយួពទៀតជ្ជមយួ ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពលើអប្តាការប្បាក ់SWAP ចំនួន ៥៥ លានដុលាា រអាពមរកិ ានរុេលភាេ
ចាបេ់ីច្ថៃទី២៣ ដខកុមភៈ ឆ្ៃ ២ំ០១៨ ដល់ច្ថៃទី ១៥ ដខមថុិន ឆ្ៃ ២ំ០២២។ ពៅច្ថៃទ២ី៤ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០១៩ បុប្តរមពន័ធ
ធនគរ និងធនគរ បានចុោះកិចេរនាជ្ជមយួ ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពលើអប្តាការប្បាក ់SWAP ចំននួ ៨០ លានដុលាា រអា
ពមរកិ ានរុេលភាេចាបេ់ចី្ថៃទី២៧ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០១៩ ដល់ច្ថៃទី២៩ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២៦ ពដើមបទីបា់ក តហ់ានិភយ័ពៅ
ពលើអប្តាការប្បាកច់ំពពាោះកមេដីដលានអប្តាការប្បាកដ់ប្បប្បួល។ 
 
 
ក្រេតិេតតិារេបខកើនភាគ្ហ នុ 
 

  ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ 
  ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល 
ភាគ្ហ ុនបានចុោះបញ្ា ីដបងដចកនិងបងប់្គ្បច់ំនួនាន
តច្មា១ដុលាា រអាពមរកិកៃុង១ហ ុន   ១១៥ ០០០ ០០០    ៤៦៥ ១៧៥ ០០០  

ពៅច្ថៃទ១ី០ ដខឧរភា  ឆ្ៃ ២ំ០១៩  ប្កុមហ ុនបានោករំ់ពែើ រំុការអនុមត័េីធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ ពដើមបពីងកើន
ពដើមទុនចំនួន ៤០ លានដុលាា រអាពមរកិបដនថមពទៀត គ្ឺពកើនព ើងេី ៧៥ លានដុលាា រអាពមរកិ ដល់ ១១៥ លានដុលាា រអាពមរកិ 
ពោយពធវើការពផ្ទរេីប្បាកច់ំពែញរកាទុក។ រំពែើ ពនោះប្តូវបានអនុមត័ ពោយធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ ពៅច្ថៃទី១៩ ដខមថុិ
ន ឆ្ៃ ២ំ០១៩។ 

កប៏៉ាុដនតប្កុមប្បឹកាភបិាល បានរពប្មចអនុមត័កៃុងការបពងកើនពដើមទុនពោយការបងជ់្ជាចប់្បាករុ់ទធចំនួន ៤០ 
លានដុលាា រអាពមរកិ  ជំនួរការពផ្ទរពចញេីប្បាកច់ំពែញរកាទុក   ពដើមបជី្ជប្បពយាជនដ៍រ៏ងឹាចំ្នមូលធនរប្ាបដ់ំពែើ រ
ការអភវិឌឍធនគរនពេលអនគ្ត។  ការពរៃើរំុពនោះប្តូវបានអនុមត័ពោយធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ  ពៅច្ថៃទី០៧  ដខតុលា  
ឆ្ៃ ២ំ០១៩។ 

ពៅច្ថៃទ១ី១ ដខកុមភៈ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្ករួងពាែិជាកមមបានអនុមត័លកខនតិកៈប្កុមហ ុន ដដលានពដើមទុនររបុចំនួន 
១១៥ លានដុលាា រអាពមរកិ។ 

 
 
 

២១ 



 

 

 

 ខ- ក្រេតេិតតាិរសខំាន់ៗ ជាម្យួអភិបាល និខេគុ្គលកិជានខ់ពស ់

គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្កុមហ ុនានប្បតិបតិតការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាលានដូចខាងពប្កាម៖ 
 
ក្របាក់េបញ្ញើរេស់ក្រកុម្ក្រេកឹ្ាភបិាល និខចំណ្យារក្របាក់ 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់ប្កុមប្បឹកាភបិាល  ៦២៥ ៥២០     ២ ៥៣០ ២២៨    

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ចំ យពលើការប្បាកផ់្តល់ដល់ប្កុមប្បឹកាភបិាល  ៤២ ១៦៦     ១៧១ ៩១១    

 
គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្កុមហ ុនានប្បតិបតិតការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ដូចខាងពប្កាម៖ 
ឥែទានផ្តល់ដល់បគុ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់នងិចែូំលការប្បាក ់

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ឥែទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ៤៤៩ ០០៤    ១ ៨១៦ ២២១   

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ៣ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ចំែូលការប្បាកេ់ីបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ៣៧ ០៥០    ១៥១ ០៥៣   

 
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់បគុ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ នងិច ំយការប្បាក ់

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ២ ៨២៨ ០៥៨   ១១ ៤៣៩ ៤៩៥   

 
 ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ  

២២ 



 

 

 

ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ 
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យពលើការប្បាកផ់្តល់ដល់បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ១៦៥ ០៨២   ៦៧៣ ០៣៩   

 
ការជលួការយិាល័យេបីគុ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
រិទធិពប្បើប្បារ់ប្ទេយរកមម ២១៥ ៦៤០  ៨៧២ ២៦៤   
បំែុលភតរិនា ២២២ ៤១៧  ៨៩៩ ៦៧៧  

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យការប្បាក ់ ១៩ ៤០៦  ៧៩ ១១៨   
ចំ យរលំរ់ ៥៥ ១១៤  ២២៤ ៧០០  
ទឹកប្បាកប់ងភ់តិរនា ៦៧ ៩២០  ២៧៦ ៩១០  

គ្- ក្រេតេិតតាិរជាម្ួយអភបិាល និខភាគ្ហ ុនកិពាកព់័នធនឹខារទញិ-លក់ក្រទព្យសកម្ម នខិបសវាកម្ម 

គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាល នងិភាគ្ហ ុ
និកពាកេ់ន័ធនឹងការទិញ-លកប់្ទេយរកមម និងពរវាកមម។ 

ឃ- ក្រេតេិតតាិរសខំាន់ៗ ជាម្យួសមាជកិក្រគ្ួស្រផ្ទ្ល់រេសអ់ភបិាល េុគ្គលិកជានខ់ពស ់ និខភាគ្ហ ុនកិ 
ថ្ដលមានភាគ្ហ ុនចេព់៥ី(ក្របាំ)ភាគ្រយប ើខបៅ 

គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួរាជិកប្គ្ួារផ្លទ ល់
របរ់ភាគ្ហ ុនិក ដដលានភាគ្ហ ុនចាបេ់៥ី)ប្បា(ំភាគ្រយព ើងពៅព ើយពទ។ 

 
គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្បតិបតតិការប្បាកប់ពញ្ញ ើ និងចំ យការប្បាកជ់្ជមយួនឹង

រាជិកប្គ្ួារអភបិាល នងិបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ានដូចខាងពប្កាម៖ 
២៣ 



 

 

 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់រាជិកប្គ្ួារ អភបិាលនងិបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ៦៨៤ ៤៤៨  ២ ៧៦៨ ៥៩២   

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យពលើការប្បាកផ់្តល់ដល់រាជិកប្គ្ួារ អភបិាលនិងបុគ្គលិក
ជ្ជនខ់ពរ់ ៤៩ ១២៣   ២០០ ២៧៤   

 

ខ- ក្រេតេិតតាិរសខំាន់ៗ ជាម្យួក្រកមុ្ហ នុេុក្រតសម្ព័នធ 

              ហតាថ  រឺវរី ឯ.ក )ពៅកាតថ់ា “ប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ”) ប្តូវបានចុោះបញ្េ ីពាែិជាកមម ពៅច្ថៃទ៨ី តុលា ឆ្ៃ ំ
២០១៩ ដដលកានក់ាបព់ោយធនគរ និងប្កុមហ ុនារាយហូលឌីងលីមធីីត ដដលជ្ជប្កុមហ ុនឯកជនទទួលខុរប្តូវ
ានកប្មតិ ចុោះបញ្ា ីពៅកៃុងប្េោះរាជ្ជ ចប្កកមពុជ្ជ។ រកមមភាេចមបងរបរ់ប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ គ្ឺការទិញ ការលក ់
ការជួល និងការពធវើអាជីវកមមអចលនវតថុផ្លទ ល់ខាួន ឫជួលេពីគ្។ 
 
គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្កុមហ ុនានប្បតិបតិតការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ ដូចខាងពប្កាម៖ 
 
ារជួលារិយាល័យពីក្រកុម្ហ នុេុក្រតសម្ពន័ធ 
 
 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
រិទធិពប្បើប្បារ់ប្ទេយរកមម ១០ ៣៤៨ ៦០១  ៤១ ៨៦០ ០៩១   
បំែុលភតរិនា ១០ ៥០៨ ១៥១  ៤២ ៥០៥ ៤៧១  
ប្បាកក់ក ់ ៤៩៨ ២៥៨  ២ ០១៥ ៤៥៤  

 

២៤ 



 

 

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យការប្បាក ់ ៣២៧ ៤២៧  ១ ៣៣៤ ៩២០   
ចំ យរលំរ់ ១០៨ ៩៣៣  ៤៤៤ ១២០  
ទឹកប្បាកប់ងភ់តិរនា ២៧៦ ៨១០  ១ ១២៨ ៥៥៤  

 
ក្របាក់េបញ្ញើរេស់ក្រកុម្ហ នុេុក្រតសម្ព័នធ 
 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់ប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ ៥៩០ ៥៧៣  ២ ៣៨៨ ៨៦៨   

 
ចំណូលកម្ក្រម្បសវាក្រគ្េ់ក្រគ្ខពេីុក្រតសម្ព័នធ 
 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំែូលកច្ប្មពរវាប្គ្បប់្គ្ងេីបុប្តរមពន័ធ ១៣ ៣១០   ៥៤ ២៦៥   

 

ច- ក្រេតេិតតាិរសខំាន់ៗ ជាម្យួេគុ្គលថ្ដលមានទំនាកទ់ំនខជាម្ួយអភិបាលរេស់េគុ្គលចុុះេញ្ជីលក់
ម្ូលេក្រតក្រកុម្ហ ុនេុក្រតសម្ព័នធ ឬក្រកមុ្ហ នុហលូឌខីរេសេ់ុគ្គលចុុះេញ្ជមី្ូលេក្រត 

              គ្តិប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតបិតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួបុគ្គលដដលានទនំក់
ទំនងជ្ជមយួអភបិាលរបរ់បគុ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្តប្កមុហ ុនបុប្តរមពន័ធ ឬប្កុមហ ុនហូលឌីងរបរ់បគុ្គលចុោះបញ្ា ី
មូលបប្ត។ 
 

២៥ 
 

២២ 



 

 

 

ឆ- ក្រេតេិតតាិរសខំាន់ៗ ជាម្យួេគុ្គលធាល្េអ់ភិបាល ឬេគុ្គលជាេព់ាកព់ន័ធជាម្ួយេគុ្គលធាល្េជ់ាអភិបាល 

              គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួបគុ្គលធាា បអ់ភបិាល ឬ
បុគ្គលជ្ជបព់ាកេ់ន័ធជ្ជមយួបគុ្គលធាា បជ់្ជអភបិាល។ 

ជ- ក្រេតេិតតាិរសខំាន់ៗ ជាម្យួអភិបាលថ្ដលាន់ម្ខុដំថ្ណខណ្ម្យួបៅកនខុសមាគ្ម្ ឬអខគភាពម្និ
ថ្សវខរកក្របាកច់ំបណញ ឬបៅកនខុក្រកមុ្ហ នុណ្ម្ួយបផ្សខបទៀតបក្រៅពីេគុ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្ូលេក្រត 

              គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាលដដលកានម់ុខ
តំដែង មយួពៅកៃុងរាគ្ម ឬអងគភាេមនិដរវងរកប្បាកច់ំពែញ ឬពៅកៃុងប្កុមហ ុន មយួពផ្សងពទៀតពប្ៅេី
បុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត។ 

ឈ- ក្រេតេិតតិារសខំាន់ៗ ជាម្ួយអភិបាលថ្ដលទទួលបានផលក្រេបយាជនព៍េីុគ្គលចុុះេញ្ជលីកម់្លូ
េក្រត បទាុះជាហិរញ្ញវតថ ុឬម្និថ្ម្នហិរញ្ញវតថ ុ

             គ្តិប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាលដដលទទួល
បានផ្លប្បពយាជនេ៍ីបគុ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត ពទាោះជ្ជហិរញ្ញ វតថុ ឬមនិដមនហិរញ្ញ វតថុ។ 
 

ថ្ផនកទ ី៨ ៖ ារពិភាក្ា និខារវិភាគ្រេស់គ្ណៈក្រគ្េ់ក្រគ្ខ  

ក- ទដិឋភាពទូបៅម្នក្រេតេិតតិារ  

១- ារវិភាគ្ចំណូល 

ធនាគារ ហតាា មានចំណូល ២ប្រលភទធំៗ គឺ ចំណូលពីការប្បាក់ និងចំណូលលែសសងៗ 

ចំណូលពីារក្របាក់រួម្មាន៖ ចំែូលការប្បាករុ់ទធដដល
ទទួលបានេីការផ្តល់ឥែទានដល់ អតិថិជន នងិេីការ
ោកប់្បាកប់ពញ្ញ ើពៅតាមប ត  ធនគរនន។ ពហើយ
ចំែូលទាងំពនោះប្តូវទទួលាគ ល់ជ្ជប្បចាដំខ។ 

ចំណូលបផ្សខៗរួម្មាន៖ កច្ប្មដែនពំរវាធានរា៉ា បរ់ង កច្ប្ម
ពផ្ទរ-ប្បាក ់ចំែូលកច្ប្មពផ្សងៗ ចែូំលបានមកេីការប្បមលូ
ឥែទានលុបពចាល ចំពែញេីការបតូរប្បាក ់។ល។  

      ចែូំលការប្បាក ់ ជ្ជចែូំលដធ៏ ំ និងរំខានរ់ប្ាប ់ ធនាគារ ហតាា ដដលានរហូតដល់ ៩៦,៧% ច្ន
ចំែូលររបុ។ 
 
 

២៦ 



 

 

 

២- ារវិភាគ្ចំណូលតម្ថ្ផនក 

រប្ាបរ់យៈពេល១២ដខ កៃុងការយិបរពិចេទឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនាគារ ហតាា ទទួលបានចែូំលការប្បាករ់របុាន
ចំនួន ៧០៧ ៥៦៤ ៣៣៣ ពានព់រៀល ពកើនព ើងចំនួន ១៣២ ៣៣៩ ៨៥៦ ពានព់រៀល ពរើ មនឹង ២៣%  រឯីចែូំល
ពផ្សងៗកទ៏ទួលបានចនំួន ២៤ ៤២៨ ៨៣០ ពានព់រៀល ពកើនព ើងចំននួ ៣ ៦១០ ៥៣៨ ពានព់រៀល ពរើ មនឹង 
១៧,៣%   ពធៀបនឹងរយៈពេល១២ដខឆ្ៃ មំនុ។  

 ៣- ារវិភាគ្គ្មាលត្ចំបណញដុល 

ធនគរ ហតាថ  មនិបានគ្ែនចំពែញដុលពទ ពប្ពាោះជ្ជាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុ។ 

៤- ារវិភាគ្ចំបណញ/(ខាត)ម្ុនេខ់ពនធ 

             រប្ាបរ់យៈពេល ១២ដខ កៃុងការយិបរពិចេទឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរ ហតាថ  រពប្មចបានប្បាកច់ំពែញមុនដក
េនធចំននួ ១២៨ ២៣១ ៥៩៤ ពានព់រៀល ថយចុោះចនំួន ១៥ ៥៨២ ៦២៦ ពានព់រៀល ពរើ មនឹង )១០,៨%( ពបើពធៀបនឹង    
រយៈពេល១២ដខដូចគៃ ឆ្ៃ មំនុ។ 

៥- ារវិភាគ្ចំបណញ/(ខាត)កនុខារិយេរិបចេទ 

           រប្ាបរ់យៈពេល ១២ដខ កៃុងការយិបរពិចេទឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរ ហតាថ  រពប្មចបានប្បាកច់ំពែញពៅកៃុងប្គ
ចំនួន ១០៤ ៦៩៤ ៥០២  ពានព់រៀល ថយចុោះចំនួន ២៥ ៤៣៨ ១៨៩ ពានព់រៀល ពរើ មនឹង )១៩,៥%( ពធៀបនឹងរយៈ
ពេល ១២ដខ ដូចគៃ ឆ្ៃ មំនុ។ 

៦- ារវិភាគ្លទធផលលម្អិតកនខុារិយេរិបចេទ 

             រប្ាបរ់យៈពេល ១២ដខ កៃុងការយិបរពិចេទឆ្ៃ ២ំ០២០ ធនគរ ហតាថ  រពប្មចបានប្បាកច់ំពែញលមអតិ
ចំនួន ៨៨ ៤៥១ ២៤៨ ពានព់រៀល ថយចុោះចំននួ ៤៦ ១៨១ ២៧៤ ពានព់រៀល ពរើ មនឹង )៣៤,៣%( ពធៀបនឹងរយៈ
ពេល១២ដខដូចគៃ ឆ្ៃ មំុន។ 

៧- ារវិភាគ្ពីកតត ្និខនិនា្្ារ ថ្ដលេ ុះពាល់ស្ថ្នភាព នខិលទធផលហិរញ្ញវតថ ុ

ារក្រគ្េ់ក្រគ្ខចណំូល៖   ធនគរ ហតាថ  បានប្គ្បប់្គ្ងបានយា៉ា ងលអ កៃុងការបពងកើនចំែូលរបរ់ខាួន ជ្ជកដ់រតង
កៃុងឆ្ៃ ២ំ០២០ ចំែូលររបុបានពកើនព ើងរហូតដល់ ២២,៨%ពបើពធៀបនឹងរយៈ
ពេលដូចគៃ កៃុងឆ្ៃ ២ំ០១៩។ 

២៧ 



 

 

 

ារក្រគ្េ់ក្រគ្ខចណំ្យារក្របាក់៖  ចំ យការប្បាកក់ប៏ានពកើនព ើង ២២,១% ផ្ងដដរ ពបើពធៀបនឹងរយៈពេលដូចគៃ កៃុង
ឆ្ៃ ២ំ០១៩។ ដតពទាោះយា៉ា ង អប្តាការប្បាកព់ៅពលើប្បភេទុនានការពកើនព ើង
បនតិចបនតួចផ្ងដដរ ពបើពធៀបនងឹឆ្ៃ មំុន។ 

 ារក្រគ្េ់ក្រគ្ខសំវធិានធន៖  កៃុងឆ្ៃ  ំ ២០២០ពនោះ ធនគរ ហតាថ  ប្គ្បប់្គ្ងគុ្ែភាេឥែទានានការថយចុោះ
ពោយារផ្លប៉ាោះពាល់េកូីវដី១៩ ដដលនឱំ្យអនុបាតឥែទានមនិដំពែើ រការាន
រហូតដល់ ១,៣១% ពបើពធៀបនឹងឆ្ៃ  ំ២០១៩ ានចំននួប្តមឹដត ០,៣០%។  

 ាររក្រគ្េ់ក្រគ្ខចណំ្យក្រេតិេតតាិរ៖  កៃុងឆ្ៃ ២ំ០២០ពនោះ ចំ យប្បតិបតតិការកប៏ានពកើនព ើង ១០,៩% ផ្ងដដរ ពបើពធៀប
នឹងរយៈពេលដូចគៃ កៃុងឆ្ៃ  ំ ២០១៩។ ដតពទាោះយា៉ា ង ប្បរិទធភាេកៃុងការច ំយ
ានការពកើនព ើងគ្ួរកតរ់ាគ ល់ផ្ងដដរពបើពធៀបនឹងឆ្ៃ មំនុ។ 

ខ- កតត្សំខាន់ៗ ថ្ដលេ ុះពាល់បលើផលចំបណញ  

១- ារវិភាគ្ពីលកេខណឌម្នតក្រម្ូវារ និខារផគត់ផគខ ់

នដំ ចក់ារយិបរពិចេទច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ពនោះ គ្ែៈប្គ្បប់្គ្ងយ់ល់ថា តប្មូវការរបរ់អតិថិជនាន
ការពកើនព ើងជ្ជលំោបេ់ីមយួឆ្ៃ ពំៅមយួឆ្ៃ  ំ ពទាោះរថិតពៅកៃុងវបិតតិកូវដី១៩កព៏ោយ រឯីការផ្គតផ់្គងក់ា៏នការពកើនព ើង
ផ្ងដដរ ពោយានទំនុកចិតតេីអៃកវនិិពយាគ្ិនទាងំកៃុង នងិពប្ៅប្បពទរ។  

២- ារវិភាគ្ពីារប ើខចុុះម្នម្លៃវតថុធាតុបដើម្ 

នដំ ចក់ារយិបរពិចេទច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ពនោះ គ្ែៈប្គ្បប់្គ្ងយ់ល់ថា ធនគរ ហតាថ  បានពធវើឱ្យការ
ចំ យពៅពលើការប្បាកធ់ាា កចុ់ោះពធៀបនងឹឆ្ៃ  ំ២០១៩ តាមរយៈការទទួលបានហិរញ្ញបបទានទាងំពៅកៃុងប្រុក និងពប្ៅ
ប្រុកដដលានអប្តាការប្បាកទ់ាប ពលើរេីពនោះពៅពទៀត ធនគរ ហតាថ  កប៏ានបញ្េុ ោះអប្តាការប្បាកព់ៅប្បាកប់ពញ្ញ ើាន
កាលកំែតផ់្ងដដរ។ 

៣- ារវិភាគ្បលើពនធ 

ហតាថ ករិករ លីមតីធីត រថិតពប្កាមចាបច់្នប្កមុហ ុនពាែិជាកមមកៃុងវរ័ិយេនធោរ ដូចពនោះ ធនគរ ហតាថ  ាន
ភារកិចេប្តូវបងេ់នធោរពៅតាមចាប ់និងបញ្ញតតិជ្ជធរាន។ ធនគរ ហតាថ  ានកាតេវកិចេបងេ់នធអាករពៅតាមរបបេិត 
និងរហប្គរជ្ជបេ់នធធំ ដដលកំែតព់ោយអគ្គនយកោា នេនធោរ។ 

៤- ារវិភាគ្បលើធាតុវិស្ម្ញ្ញ 

នដំ ចក់ារយិបរពិចេទច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ពនោះ គ្ែៈប្គ្បប់្គ្ងយល់ថា ធនគរ ហតាថ  េុំានធាតុ 
វាិមញ្ញ មយួពកើតព ើងពៅកៃុងាថ បន័ពនោះពទ។ 

២៨ 



 

 

 

គ្- ារថ្ក្រេក្រេលួសខំាន់ៗ បលើារលក់ នខិចណំូល  

            នដំ ចក់ារយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ពនោះ គ្ែៈប្គ្បប់្គ្ងយល់ថា ធនគរ ហតាថ   េុំានធាតុ
ដដលជ្ជការដប្បប្បួលរំខាន់ៗ ពលើការលក ់និងចែូំលខុរេីធមមតាពទ។ 

ឃ- ផលេ ុះពាល់ម្នារេតូររូេិយេណណ អក្រតារក្របាក ់និខម្លៃទនំិញ  

             ធនគរ ហតាថ  បានកតប់្តាបញ្ា ីគ្ែពនយយពោយពប្បើប្បារ់របូិយបែ័ណ ពគលគ្ឺ ប្បាកដុ់លាា រអាពមរកិ។ 
ប្បតិបតតិការជ្ជរបូិយវតថុប្បាកព់រៀល និងរបូិយបែ័ណ ប្បាកច់្ថបាត ប្តូវបានបតូរពៅជ្ជរបូិយបែ័ណ ពគលតាមអប្តាបតូរប្បាក់
នកាលបរពិចេទច្នប្បតិបតតិការពនោះ។ ចំពែញ នងិខាតដដលប ត លមកេីការទូទាតប់្បតិបតតិការដបបពនោះ ការបតូរប្ទេយ
រកមម និងបំែុល របូិយបែ័ណ បរពទរ ប្តូវបានកតប់្តាពៅកៃុងរបាយការែ៍លទធផ្លលមអតិ។ 

ខ- ផលេ ុះពាល់ម្នអតិផរណ្  

            ធនគរ ហតាថ  មនិបានដកដប្បអប្តាការប្បាកព់ោយដផ្អកតាមការដប្បប្បួលច្ន អតិផ្រ ពទ ពពាលគ្ឺដផ្អកពៅ
ពលើាថ នភាេប្បកតួប្បដជងជ្ជកដ់រតងពៅកៃុងទីផ្ារ ពហើយពៅដតរកាបាននូវពចរភាេហិរញ្ញ វតថុយា៉ា ងលអប្បពរើរ។ 

ច- បោលនបយាបាយបសដឋកចិច ស្របពើពនធ និខរេូិយវតថុ រេសរ់ាជរោឋភ្បិាល  

ពៅកៃុងឆ្ៃ  ំ ២០២០ ពដើមបពីឆ្ាើយតបពៅនឹងការប្បយុទធប្បឆ្ងំការរកីរាលោលជំងឺកូវដី១៩ រាជរោា ភបិាលច្ន
ប្េោះរាជ្ជ ចប្កកមពុជ្ជបានអនុវតតវធិានការរំខាន់ៗ ជ្ជពប្ចើន កៃុងពគលពៅធានឱ្យបាននូវកំពែើ ន នងិរថិរភាេពរដា
កិចេជ្ជតិ ដូចជ្ជការបនតផ្តល់ហិរញ្ញបបទានគបំ្ទនិពយាជិតដដលប្តូវបានេយួរការងារ )កៃុងវរ័ិយកាតព់ដរ វាយនភែឌ  
ដរបកពជើង និងពទរចរែ៍( និងប្គ្ាួរដដលានបែ័ណ ប្កីប្ក ពដើមបពីឆ្ាើយតបពៅនឹងការកាតប់នថយផ្លប៉ាោះពាល់
អវជិាានច្នការរកីរាលោលជំងឺកូវដី១៩ ពនោះ។ វធិានការទាងំពនោះរមួាន៖ 
▪ ប្ករួងពរដាកិចេ និងហិរញ្ញ វតថុច្នប្េោះរាជ្ជ ចប្កកមពុជ្ជ បានផ្តួចពផ្តើម និងបពងកើត “គ្ពប្ាងរហហិរញ្ញបបទាន

ប្ទប្ទងរ់ហប្គរ់ធុនតូច និងមធយម” ដដលានទំហំទកឹប្បាក ់ ១០០ លានដុលាា ររហរដាអាពមរកិ កៃុងពគល
បំែងផ្តល់ឥែទានានការប្បាកទ់ាបពដើមបជីំរញុការអភវិឌឍរហប្គរធុនតូច និងមធយមដដលបានចុោះបញ្ា ីផ្ាូវ
ការ ពៅកៃុងប្បពទរកមពុជ្ជ។ រថិតពៅពប្កាមគ្ពប្ាងពនោះ វរ័ិយអាទិភាេមយួចំនួនប្តូវបានផ្តល់រមួាន៖ ផ្លិត 
និងដកច្ចៃមាូបអាហារ, កមមនតាលដដលផ្លិតទំនិញពប្បើប្បារ់កៃុងប្រុក ដកច្ចៃកាករំែល់ និងផ្លិតទនំិញ
រប្ាបវ់រ័ិយពទរចរែ៍, កមមនតាលដដលផ្លិតនូវផ្លិតផ្លរពប្មច ឬដផ្ៃក ឬពប្គ្ឿងបងគុ ំ ពដើមបផី្គតផ់្គងឱ់្យកមម
នតាលដច្ទពទៀត, ប្ាវប្ជ្ជវ និងអភវិឌឍបពចេកវទិាេត័ា៌ន រមួទាងំការផ្គតផ់្គងព់រវាប្គ្បប់្គ្ងតាមប្បេន័ធបពចេក
វទិាេត័ា៌នដដលាលកខែៈនវានុវតតន,៍ នងិរហប្គរដដលរថិតពៅកៃុងតំបនប់្បមលូផ្តុ ំរហប្គរធុនតូច និង
មធយម និងរហប្គរដដលអភវិឌឍតំបនព់នោះ។  

▪ ប្ករួងរុខាភបិាលច្នប្េោះរាជ្ជ ចប្កកមពុជ្ជបានជប្ាបជូនដែឹំងអំេីការដករប្មលួលកខខែឌ ពធវើដំពែើ ររបរ់
ជនបរពទរ មកកានប់្បពទរកមពុជ្ជ ដដលនឹងអនុវតតយនតការធាន ពដើមបជីួយ រប្មួលអៃកដំពែើ របរពទរ ដដលជ្ជ

២៩ 



 

 

 

វនិិពយាគ្ិន-ធុរជន បុគ្គលិកប្កុមហ ុន អៃកជំនញការ កមមករជំនញ អៃកបពចេកពទរ នងិប្កុមប្គ្ួារ ដដលានការ
ធាន ឬានការអពញ្ា ើញដតមនិានការធាន ឬ មនិានការអពញ្ា ើញ និងមនិានការធាន ឬ អៃកពធវើដំពែើ រ
បរពទរទូពៅ។ ការដករប្មួលពនោះ ពធវើព ើងកៃុងវតថុបែំងផ្តល់ភាេងាយប្រួលដល់អៃកពធវើដំពែើ របរពទរដដល
បានមកដល់ ឬពប្គងពធវើដំពែើ រមកកានប់្បពទរកមពុជ្ជ ពោយឈរពលើលកខខែឌ រំខានដូ់ចជ្ជ៖ 

o មុនពេលពធវើដំពែើ រមកដល់ប្បពទរកមពុជ្ជ៖ អៃកពធវើដំពែើ របរពទរ ប្តូវានឯការជ្ជកល់ាកម់យួចនំួន
រមួាន វញិ្ហញ បនបប្តបញ្ហា ករុ់ខភាេ លិខិតបញ្ហា កព់លើការធានទូទាតរ់ងប្បាក ់ នងិទិោា ការដដលាន
រុេលភាេប្របតាមនតីិវធិី និងលិខិត ឬ ឯការបញ្ហា កេ់ីការបានកកប់នទបរ់ ា គរ។ 

o ពេលមកដល់អាការយានោា នអនតរជ្ជតិច្នប្បពទរកមពុជ្ជ៖ អៃកពធវើដំពែើ របរពទរប្តូវបងាា ញទិោា ការ
ដដលានរុេលភាេ និងបនទ បេ់ីទទួលបានការប្តួតេិនតិយឯការតប្មូវខាងពលើ អៃកដំពែើ របរពទរនឹង
ានរិទធិពប្បើប្បារ់ផ្ាូវអាទិភាេេិពររ ពដើមបទីទួលបានការេិនិតយរុខភាេ និងការយករំ ក 
ទាកទ់ងនងឹជំងឺ កូវដី១៩។ 

▪ ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ បានពចញពគលនពយាបាយមយួពផ្សងពទៀតពឆ្ាើយតបនឹងរំពែើ របរ់រាគ្មធនគរពៅ
កមពុជ្ជ នងិរាគ្មមបី្កូហិរញ្ញ វតថុកមពុជ្ជពដើមបពីធវើាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុានាចប់្បាកប់្គ្បប់្គនព់ដើមបបីនត ផ្តល់ជូនអតិថិ
ជនពៅកៃុងអំ ុងពេលការរកីរាយោលវរីរុកូវដី ១៩។ ពគលនពយាបាយទាងំពនោះរមួាន៖ 

o បនថយប្ទនបព់ដើមទុនខនពរុើពវរិនចំនួន ១.២៥%។ ទនទមឹពនោះ ប្គ្ឹោះាថ នធនគរ និងហិរញ្ញ វតថុនីមយួៗ
ប្តូវានដផ្នការចារ់កៃុងការបំពេញបស្តងគបអ់នុបាតពនោះព ើងវញិ ពៅពេលាថ នភាេពរដាកិចេវលិមក
ភាេប្បប្កតីវញិ និង 

o ទទួលាគ ល់ប្បាកច់ំពែញកៃុងប្តីារដដលបានពធវើរវនកមមរចួ ោកប់ញ្េូ លកៃុងការគ្ែនមូលនធិិផ្លទ ល់
រុទធជ្ជបព ត ោះអារនៃ រហូតានការជូនដែឹំងជ្ជថមី ប៉ាុនតប្គ្ឹោះាថ នមនិប្តូវដបងដចកភាគ្លាភដល់ភាទុ
និករបរ់ខាួនពទ។  

▪ ពដើមបរីមួចំដែករការថិរភាេច្ថា និងពលើកកមពរ់ប្បរិទធភាេពគលនពយាបាយរបូិយវតថុ ធនគរជ្ជតិបានរពប្មច
ពលើជំហរពគលនពយាបាយរបូិយវតថុកាលេីច្ថៃទី២៤ ដខមថុិន ឆ្ៃ ២ំ០២០អំ ុងពេលកិចេប្បជុំគ្ែៈកាម ធិការ
ពគលនពយាបាយរបូិយវតថុពលើទី៥១របរ់ខាួន ដូចខាងពប្កាម៖ 

o ពធវើអនតរគ្មនព៍លើទផី្ារបតូរប្បាកត់ាមការចាបំាច ់ពដើមបរីការថិរភាេអប្តាបតូរប្បាក ់
o បនតផ្គតផ់្គងរ់នទនីយភាេជ្ជប្បាកព់រៀលតាមរយៈប្បតិបតតិការផ្តល់រនទនីយភាេពោយានការធាន

)LPCO(កៃុងទំហំរមប្រប និង 
o បនតេប្ងឹងការពប្បើប្បារ់ប្បាកព់រៀលឱ្យបានទំលំទូលាយ តាមវធិានការដដលានប្ាប ់និងវធិានការតាម

យនតការទីផ្ារ។ 
▪ ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ បានោកឱ់្យដំពែើ រការជ្ជផ្ាូវការប្បេន័ធបាគ្ង ដដលជ្ជប្បេន័ធទូទាតអ់ាចពធវើឱ្យធនគរ នងិ

ប្គ្ឹោះាថ នហិរញ្ញ វតថុនន ពធវើការជ្ជមយួគៃ  ពោយពផ្លត តពលើរុវតថិភាេ ប្បរិទធភាេ កាតប់នថយច ំយច្ថាប្បតិបតតិ
ការ និងបរយិាបន័ៃហិរញ្ញ វតថុ។ ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ បានឱ្យដឹងបដនថមថា ពោយគ្ិតចាបេ់ីពេលោកឱ់្យដំពែើ រការ
ាកលបងច្ថៃទ១ី៨ ដខកកកោ ឆ្ៃ ២ំ០១៩ រហូតដល់ច្ថៃទី២៨ ដខតុលា ឆ្ៃ ២ំ០២០ ដដលជ្ជច្ថៃោកឱ់្យដំពែើ រការផ្ាូវ

៣០ 



 

 

 

ការពនោះ ានប្គ្ោឹះាថ នរាជិកចូលរមួោកឱ់្យដំពែើ រការប្បេន័ធបាគ្ងចនំួន១៨ប្គ្ោឹះាថ ន កៃុងពនោះាន១៦
ធនគរ និងប្គ្ឹោះាថ នហិរញ្ញ វតថុពផ្សងៗ នងិ ២ ពទៀតគ្ឺជ្ជប្គ្ឹោះាថ នផ្តល់ពរវាទូទាត។់ ប្បេន័ធបាគ្ងនឹងរមួចំដែក
អភវិឌឍពរដាកិចេជ្ជត ិ ដដលប្បេន័ធពនោះប្តូវបានបពងកើតព ើងកៃុងការពធវើទំពនើបកមមប្បេន័ធទូទាតរ់ងប្បាកព់ៅកៃុង
ប្បពទរកមពុជ្ជ និងពដើមបពីឆ្ាើយតបពៅនឹងការរកីចពប្មើនដផ្ៃកពរដាកិចេ និងបពចេកវទិាហិរញ្ញ វតថុនពេលបចេុបបនៃ។ 

▪ ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ បានពចញរបាយការែ៍រតីេី “វឌឍនភាេា៉ា ប្កូពរដាកិចេ នងិវរ័ិយធនគរឆ្ៃ ២ំ០២០ នងិ
ទរសនវរ័ិយឆ្ៃ ២ំ០២១” ដដលកៃុងពនោះ ធនគរជ្ជតិបានេាករែ៍កំពែើ នពរដាកិចេកមពុជ្ជនូវអប្តា ៤% កៃុងឆ្ៃ ំ
២០២១ ពោយពផ្លត តរំខានថ់ា ការបនតេប្ងឹងរកមមភាេពរដាកិចេកៃុងប្រុកនឹងជួយ គបំ្ទ និងកាតប់នថយផ្ល់ប៉ាោះ
ពាល់មកពលើពរដាកិចេជ្ជតេិកីារថមថយច្នការនពំចញ។ ពលើរេីពនោះពទៀត ការអនុវតតពគលនពយាបាយជ្ជតិកៃុង
ការជំរញុការអភវិឌឍរហប្គរខាៃ តតូច និងមធយម ការជំរញុនវានុវតតនភ៍ាេ និងការពប្បើប្បារ់បពចេកវទិាកៃុងប្គ្បវ់ ិ
រ័យ នឹងានារៈរំខានក់ៃុងជួយ េប្ងឹងការរកីចពប្មើនកៃុងប្រុក។ ទាកទ់ងនងឹវរ័ិយធនគរវញិ ធនគរជ្ជតិច្ន
កមពុជ្ជនឹងបនតេប្ងងឹការប្តួតេិនិតយប្បេន័ធធនគរ តាមរយៈយនតការកៃុងការបនតផ្តល់ឥែទានប្បកបពោយការ
ទទួលខុរប្តូវខពរ់ ពលើកកមពរ់ការយល់ដឹងដផ្ៃកហិរញ្ញ វតថុរបរ់ាធារែជន េប្ងឹងកចិេគពំារអតិថិជន រការថិរ
ភាេហិរញ្ញ វតថុឱ្យបានរងឹា ំនងិបងាក រពចៀរផុ្តេីបញ្ហា បែុំលវែ័ឌ ករបរ់ប្បជ្ជេលរដា។ 
 

ថ្ផនកទី ៩ ៖ ព័ត៌មានចំបាច់បផ្សខបទៀតសក្រមាេ់ារពារវិនិបយាគ្ិន(ក្រេសិនបេើមាន) 

មនិាន 

៣១ 



 

 

 

ហតថពលខាអភបិាលរបរ់បុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត 
 

 
 
 
 
 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 
 
 
ហតថលលខា 
លោក Dan HARSONO 
ប្រធានប្កមុប្រកឹសាភិបាល 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថលលខា 
លោកឧកញ៉ា ហតួ ល ៀងតងុ 
 ភិបាល 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថពលខា 
កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
អភបិាល 
 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថលលខា 
ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
អភបិាល 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថពលខា 
ពលាក Chandrashekar S.K. 
អភបិាល 
 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថលលខា 
ពលាក Wanchairabin JITWATTANATAM 
អភបិាល 
 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថពលខា 
ពលាក ឌី ោវឌុឍ 
អភបិាលឯករាជយ 
 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថលលខា 
ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន  
អភបិាលឯករាជយ 
 

កាលររិលចេទ ហងៃទ២ី៧ ផខមីនា ឆ្នំ២០២០ 
បានអាន និងឯកភាព 
 
 

 
ហតថពលខា 
ពលាក  ូញ ច្ហ  
អភបិាលឯករាជយ 
 

៣២ 



 

 

 

 

ឧេសម្ពន័ធ ៖ របាយារណស៍តីពអីភបិាលកចិចស្ជីវកម្មតម្ទក្រម្ខក់ំណត់បោយអគ្គនាយកម្ន គ្.ម្.ក 
 

ឧេសម្ពន័ធម្នរបាយារណ៍ក្រេចំឆ្្ ំ
រេស់ ធនាោរ ហតថ ្ម្.ក 

របាយារណ៍អភិបាលកិចចស្ជីវកម្មក្រេចឆំ្្ ំ
 

ថ្ផនកទី ១ ៖ ភាគ្ហ ុនិក 

ក- រចនាសម្ពន័ធភាគ្ហ ុនកិ (គ្តិក្រតមឹ្ម្លៃទី ៣១ ថ្ខ ធន ូឆនំំា ២០២០)   

១- ព័ត៌មានភាគ្ហ នុិក 

េរិយាយ សញ្ជ្តិ 
ក្រេបភទ 
ភាគ្ហ នុិក 

ចំនួនភាគ្ហ ុនិក ចំនួនម្ូលេក្រត ភាគ្រយ 

តិចជ្ជង
០៥% 

រញ្ហា តិដខមរ 
រូបវនតបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 
នីតិបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 

មនិាន 
រញ្ហា តិដខមរ 

រូបវនតបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 
នីតិបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 

ចាបេ់ី០៥% 
ដល់តិចជ្ជង 
៣០% 

រញ្ហា តិដខមរ 
រូបវនតបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 
នីតិបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 

មនិាន 
រញ្ហា តិដខមរ 

រូបវនតបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 
នីតិបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 

ចាបេ់ី៣០% 
ព ើងពៅ 

រញ្ហា តិដខមរ 
រូបវនតបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 
នីតិបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 

មនិាន 
រញ្ហា តិដខមរ 

រូបវនតបុគ្គល គម ន គម ន គម ន 
នីតិបុគ្គល ១ ១១៥ ០០០ ០០០ ១០០% 

២- ភាគ្ហ ុនិកជាអភិបាល េុគ្គលិកជាន់ខពស់ នខិនិបយាជិតរេស់េុគ្គលចុុះេញ្ជីលកម់្ូលេក្រត  

ភាគ្ហ ុនិក ចំនួនភាគ្ហ ុនិក ចំនួនម្ូលេក្រត ភាគ្រយ 
អភបិាល គម ន គម ន គម ន 
បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ គម ន គម ន គម ន 
និពយាជិត គម ន គម ន គម ន 
ររុប គម ន គម ន គម ន 

១ 



 

 

 

ខ- សទិធិរេសភ់ាគ្ហ នុិក និខារារពារសិទធិរេសភ់ាគ្ហ ុន  

១- សិទិធរេស់ភាគ្ហ ុនិក 

           ភាគ្ហ ុនកិ ានរិទធចូិលរមួ និងពបាោះពឆ្ៃ តពៅកៃុងមហារនៃិបាតរបរ់ប្កុមហ ុន។ 

២- ារារពារសិទិធរេស់ភាគ្ហ ុនិក និខារអនុវតត 

          ភាគ្ហ ុនិកជ្ជអៃកពប្ជើរពរ ើរ និងដតងតាងំប្កុមប្បកឹាភបិាល។  
          ភាគ្ហ ុនិកទទួលបានការការពារពោយ ប្កុមប្បឹកាភបិាល។  

៣- ារារពារសិទិធរេស់ភាគ្ហ ុនិក ថ្ដលាន់ាេ់ភាគ្ហ ុនភាគ្តិច និខារអនុវតត  

           មនិានភាគ្ហ ុនតិចពទ 

គ្- ម្ហាសននបិាតភាគ្ហ នុិក  

១- នីតិវិធីម្នារបរៀេចំម្ហាសននិបាតភាគ្ហ ុនិក និខារបបាុះបឆ្្ត  

មហារនៃិបាតាេ រ់ភាគ្ហ ុនរបរ់ប្កុមហ ុនានេីរគ្៖ឺ មហារនៃិបាតាមញ្ញ  និងមហារនៃិបាតវាិមញ្ញ
របរ់ាេ រ់ភាគ្ហ ុន។ ប្កមុហ ុន ប្តូវពរៀបចំមហារនៃិបាតប្បចាឆំ្ៃ  ំយា៉ា ងតិចមតងពរៀងរាល់ឆ្ៃ បំ្បតិទិន។ មហារនៃបិាត
ពលើកទីមយួ ប្តូវប្បារេធពធវើព ើងកៃុងអំ ុងពេល ដបេ់ីរ )១២(ដខ បនទ បេ់ីកាលបរពិចេទចុោះបញ្ា ីពាែិជាកមមច្នប្កមុហ ុន។ 
មហារនៃិបាតវាិមញ្ញ ច្នាេ រ់ភាគ្ហ ុន អាចប្តូវបានពរៃើព ើងពៅកៃុងពេល មយួ ពោយប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់
ប្កុមហ ុន ឬតាមរំពែើ របរ់ BAY។ កូរ ៉ាមុរប្ាបម់ហារនៃិបាតាេ រ់ភាគ្ហ ុន ទាងំមហារនៃិបាតាមញ្ញ  និងមហា
រនៃិបាតវាិមញ្ញ  គ្ឺប្តូវានវតតានច្នអៃកតំ ង ឬអៃកទទួលរិទធតិំ ងរបរ់ BAY ។ រាល់ពរចកតីរពប្មចជ្ជ
លាយលកខែ៍អកសរដដលចុោះហតថពលខាពោយBAY ានរុេលភាេដូចគៃ នឹងពរចកតីរពប្មចដដលបានអនុមត័ពៅឯ
កិចេប្បជុំមហារនៃិបាតរបរ់ាេ រ់ភាគ្ហ ុនដដរ។ 

២- ព័ត៌មានម្ហាសននិបាតភាគ្ហ ុនិក 

ល.រ ាលេរិបចេទ ក្រេបភទក្រេជុំ កូរ ុម្ម្នកិចចក្រេជុំ របេៀេវារៈ បសចកតីសបក្រម្ច 

១ ៣១ មករា ២០ វាិមញ្ញ  ១០០% ដតងតាងំរៃងការ គ្ែពនយយឯករាជយ អនុមត័ 

២ ២១ កុមភៈ ២០ វាិមញ្ញ  ១០០% 
ការបពងកើតលកខនតិកៈថមី ពដើមបកីាា យពៅ
ជ្ជ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 

អនុមត័ 

២ 



 

 

 

  

ឃ- ារថ្េខថ្ចកភាគ្លាភ  

១- បោលនបយាបាយថ្េខថ្ចកភាគ្លាភ 

ពគលនពយាបាយដបងដចកភាគ្លាភរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ប្បាកច់ំពែញរុទធទាងំអរ់ ប្តូវបានបញ្េូលពៅកៃុង
ខទងប់្បាកច់ំពែញរកាទុក។ 

២- ព័ត៌មានអពំីារថ្េខថ្ចកភាគ្លាភកនុខរយៈបពល ៣(េី) ឆ្្ំ ចុខបក្រាយ 

ល.រ ពិពណ៌នាលម្អិតអំពីារថ្េខថ្ចកភាគ្លាភ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 
១ កាលបរពិចេទប្បការដបងដចកភាគ្លាភ មនិាន មនិាន មនិាន 
២ កាលបរពិចេទច្នការកំែតទុ់ក មនិាន មនិាន មនិាន 
៣ កាលបរពិចេទទូទាត់ភាគ្លាភ មនិាន មនិាន មនិាន 

 

ខ- ារទទូាតា់រក្របាក់  

១- បោលនបយាបាយទូទាត់ារក្របាក់ 

ពគលនពយាបាយទូទាតក់ារប្បាករ់បរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក រមួាន អប្តាការប្បាក ់៨,៥% កៃុងមយួឆ្ៃ  ំរប្ាបរ់យៈ
ពេល ៣ឆ្ៃ  ំជ្ជមយួនងឹកាលបរពិចេទទូទាតជ់្ជពរៀងរាល់ច្ថៃទី១៤ ដខឧរភា និង ច្ថៃទ១ី៤ ដខវចិេិកា កៃុងឆ្ៃ នំមីយួៗ ។ វធិី
ាស្តរតច្នការគ្ែនការប្បាកគ់្ឺ  ប្បាកព់ដើម × ៨,៥% ៖ ៣៦០ × ចំនួនច្ថៃជ្ជកដ់រតង។  

២- ព័ត៌មានអពំីារទូទាត់ារក្របាក់កនុខរយៈបពល ៣(េី) ឆ្្ំ ចុខបក្រាយ 

ល.រ ពិពណ៌នាលម្អិតអំពីារទូទាត់ារក្របាក់ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

១ កាលបរពិចេទទូទាត់ការប្បាក់ពលើក១ ០៥ ឧរភា ២០២០ ០៧ ឧរភា ២០១៩ មនិាន 

២ កាលបរពិចេទទូទាត់ការប្បាក់ពលើក២ ១២ វចិេិកា ២០២០ ០៤ វចិេិកា ២០១៩ មនិាន 

៣ ចំនួនការប្បាករ់រុប $ ៩ ០៧៧ ៥០១ ៦៤៦ $ ១០ ១៨២ ១៤៩ ៩៩៩ មនិាន 

៣ 0៣ មនី ២០ វាិមញ្ញ  ១០០% 
បដងវរប្បាកច់ំពែញរកាទុកចំនួន  
៣០ លាន ដុលាា រអាពមរកិ ពៅគ្ែនី
ទុនបប្មុងដដលមនិប្តូវដបងដចក 

អនុមត័ 

៤ 0៤ មនី ២០ វាិមញ្ញ  ១០០% 
ដតងតាងំរៃងការ គ្ែពនយយឯករាជយ 
ជ្ជមយួកច្ប្មពរវារប្ាប់ឆ្ៃ នំីមយួៗ 

អនុមត័ 

៣ 



 

 

 

ថ្ផនកទី ២ ៖ ក្រកុម្ក្រេឹក្ាភិបាល  

ក- ក្រកមុ្ក្រេកឹ្ាភិបាល  

១- សមាសភាពក្រកមុ្ក្រេឹកា្ភបិាល  

ល.រ ប ្្ុះអភិបាល តំថ្ណខ 
ាលេរិបចេទ 
ាល្យជាអភិបាល 

ាលេរិបចេទេញ្ចេ់ 
អាណតតិេចចុេ្បនន 

១ ពលាក Dan HARSONO 
ប្បធាន 

ប្កុមប្បឹកាភបិាល 
១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

២ កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

៣ ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA អភបិាល ១១ កុមភៈ ២០ ០១ មករា ២១  

៤ 
ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN 
KRISHOOLNDMANGALAM 

អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

៥ ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១១ កញ្ហញ  ២២ 

៦ 
ពលាក  Wanchairabin 
JITWATTANATAM 

អភបិាល ២៧ ឧរភា ១៩ ២៦ ឧរភា ២២ 

៧ ពលាក  ូញ ច្ហ អភបិាលឯករាជយ ១២ កញ្ហញ  ១៦ ២៧ មថុិន ២៣ 

៨ ពលាក ឌ ីោវុឌឍ អភបិាលឯករាជយ ១២ កញ្ហញ  ១៦ ២៧ មថុិន ២៣ 

៩ ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន អភបិាលឯករាជយ ២៧ ឧរភា ១៩ ២៧ មថុិន ២៣ 

 
២- ជីវក្រេវតតិសបខេេរេស់អភិបាលនីម្ួយៗ 

ក- បលាក   

ប្បធានប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក និងជ្ជអនុប្បធានអគ្គនយកប្បតបិតតិជ្ជនខ់ពរ់ ច្ន ធនគរ ប្កុង
ប្រីុ ជ្ជមយួនឹងបទេិពាធនដ៍ទូ៏លំទូលាយរបរ់ពលាកពៅកៃុងការប្គ្បប់្គ្ងអាជីវកមម និង ពរវាកមមហិរញ្ញ វតថុ ពលាក 
Dan ធាា ប ់ទទួលបានមខុតំដែងរំខាន់ៗ ប្បចាាំថ បន័ជ្ជពប្ចើនរមួាន អគ្គនយកា៉ា  ីតធីង នយក នយកោា នា៉ា  ីត
ធីងនិងលក ់ នយក នយកោា នា៉ា  ីតធងី នងិអភវិឌឍអាជីវកមមអនតរជ្ជតិ នយក នយកោា នពរវាធនគរឯក
តតបុគ្គល មុនពេលមកកានត់ំដែងបចេុបបនៃ។ ពលាក DAN បានបញ្េបថ់ាៃ កប់រញិ្ហញ បប្តជ្ជនខ់ពរ់ េាីកលវទិាល័យ 

៤ 



 

 

 

Indiana បដនថមពលើ បរញិ្ញ បប្តវរិវកមមអគ្គិរនី និងវរិវកមមជីវពវជាាស្តរត េីាកលវទិាល័យ កាលីហវ័ញ៉ា  ច្នរដាដអនពជើ
ដលរ ។ 

ខ- បលាក   

 ជ្ជអភបិាលច្នប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក។ ពលាក Chandrashekar (Chandra) ប្តូវបាន
ដតងតាងំជ្ជអគ្គនយកប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័របរ់ ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពៅដខមករា ឆ្ៃ ២ំ០០៧ ពហើយបចេុបបនៃ ពលាកានមុខ
ងារជ្ជរាជិកមយួរបូច្នគ្ែៈកាម ការប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ គ្ែៈកាម ការប្បតិបតតិ និងគ្ែៈកាម ការប្ទេយរកមម និង
អកមម។ មនុពេលចូលបពប្មើការងារពៅ ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពលាក Chandra បានបពប្មើការងារជ្ជអគ្គនយកប្គ្បប់្គ្ង
ហានិភយ័ពៅប្កុមហ ុន GE ប្បពទរឥ ឌ  ទទួលបនទុកប្តតួេិនិតយអាជីវកមមលករ់ាយ ដដលរាបប់ញ្េូលពរវាកមេពីគ្ហោា ន 
កមេផី្លទ ល់ខាួន កមេយីានយនត នងិកាតឥែទានជ្ជពដើម។ ពលាក Chandra បានបញ្េបប់រញិ្ហញ បប្តជ្ជនខ់ពរ់េាីកលវទិា
ល័យបុមច្ប ដផ្ៃកពាែិជាកមម ពៅកៃុងឆ្ៃ ១ំ៩៨៥ ។ 

គ្- បលាក   

 ជ្ជអភបិាលច្នប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ានបទេិពាធន ៍ជ្ជង ៣០ ឆ្ៃ  ំមកពហើយពាកេ់ន័ធនងឹ
ជំនញេត័ា៌នវទិាកៃុងវរ័ិយធនគរ នងិហិរញ្ញ វតថុ។ បចេុបបនៃពលាកប្រីគ្ឺជ្ជ អគ្គនយិកាប្គ្បប់្គ្ងប្បេន័ធេត័ា៌នវទិា 
និងប្បតិបតតិការច្ន ធនគរ ប្កុងប្រីុ )ប្បពទរច្ថ( ពហើយពលាកប្រីកជ៏្ជរាជកិមយួរបូច្នគ្ែៈកមមការប្បតបិតតផិ្ងដដរ។ 
ពលាកប្រីបានបញ្េបក់ាររិកាថាៃ កប់រញិ្ហញ បប្ត និងអនុបែឌិ តពលើជំនញគ្ែិតវទិា ច្នាកលវទិាល័យ Chulalongkorn 
ប្បពទរច្ថ។ មនុពេលបំពេញការងារពៅ ធនគរ ប្កងុប្រីុ ពលាកប្រីបានបំពេញការងារពៅកៃុង GE Capital (ប្បពទរច្ថ( 
ានតនួទីជ្ជ អៃកប្គ្បប់្គ្ងប្បេន័ធេត័ា៌នវទិាពៅអារីុអាពគ្ៃយ។៍ កៃុងឆ្ៃ  ំ២០១៩ ពលាកប្រីប្តូវបានប្បរិទធនមជ្ជ អគ្គ
នយិកាពឆ្ៃើមប្បចាឆំ្ៃ  ំពលើដផ្ៃកប្គ្បប់្គ្ងប្បេន័ធេត័ា៌នវទិា េីធនគរកិអារីុ )Asian Banker) នងិឈរពៅលំោបព់លខ១ 
កៃុងចំព មអគ្គនយកប្គ្បប់្គ្ងប្បេន័ធេត័ា៌នវទិាចំននួ ៥០ នកព់ផ្សងពទៀត ដដលមកេីប្កមុហ ុន IDG ពៅអាា ន 
)ASEAN)។ 

ឃ- កញ្ញ ្   

 ជ្ជអភបិាលច្នប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ដដលកញ្ហញ  ប្តូវបានដតងតាងំជ្ជ អគ្គនយិកាអគ្គ
នយកោា នហិរញ្ញ វតថុ ច្ន ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពៅច្ថៃទី០១ ដខមករា ឆ្ៃ ២ំ០១៣។ កញ្ហញ បានបញ្េបក់ាររិកាថាៃ ក់
បរញិ្ហញ បប្តដផ្ៃកគ្ែពនយយ នងិហិរញ្ញ វតថុេាីកលវទិាល័យ Thammasat នងិបរញិ្ហញ បប្តជ្ជនខ់ពរ់ដផ្ៃកប្គ្បប់្គ្ងហិរញ្ញ
វតថុេីាកលវទិាល័យ Chulalongkorn។ បដនថមេីពនោះកញ្ហញ  ទទួលបានរញ្ហញ បប្តបញ្ហា កេ់ជីំនញដផ្ៃកគ្ែពនយយ
ាធារែៈ Certified Public Accountant េ ីCPA ប្េោះរាជ្ជ ចប្កច្ថ។ កញ្ហញ  Duangdao ានបទេិពាធន៍
ការងារជ្ជពប្ចើនឆ្ៃ ពំលើដផ្ៃកប្គ្បប់្គ្ងហិរញ្ញ វតថុពៅតាមាថ បន័ននដូចជ្ជ KPMG, Star Petroleum និងធនគរ 
Standard Chartered មុនពេលបពប្មើការងារពៅ ធនគរ ប្កុងប្រីុ។ 
 

៥ 



 

 

 

ខ- បលាកឧកញ  ្ហតួ បអៀខតខុ  

 ជ្ជអភបិាលច្នប្កុមប្បឹកាភបិារបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ពលាកឧកញ៉ា គ្ឺជ្ជរហាថ បនកិរបរ់ ធនគរ ហតាថ  
កៃុងឆ្ៃ ១ំ៩៩៤ ពហើយបានដកឹនាំថ បន័ពនោះចាបត់ាងំេីពេលពនោះមក។ ពលាកឧកញ៉ា ានបទេិពាធនជ៍្ជពប្ចើនពលើវរ័ិ
យហិរញ្ញ វតថុ ដដលជ្ជកតាត ពធវើឱ្យពលាកកាា យជ្ជប្បតបិតតិករយា៉ា ងបុិនប្បរបទ់ាងំកៃុងការប្គ្បប់្គ្ងហិរញ្ញ វតថុ និងមនិដមន
ហិរញ្ញ វតថុពៅកៃុងាថ បន័។ បនទ បេ់ីបញ្េបក់ាររិកាកប្មតិបរញិ្ហញ បប្តពលើជំនញករិកមមពៅឆ្ៃ ១ំ៩៩១ ពលាកបានបញ្េប់
បរញិ្ហញ បប្តជ្ជនខ់ពរ់ ដផ្ៃករដាបាលអាជីវកមមេាីកលវទិាល័យពបៀលប្បាយ។ េិពររជ្ជងពនោះពៅពទៀត ពលាកធាា បចូ់ល
រមួពៅកៃុងរិកាខ ាលាជ្ជពប្ចើនពាកេ់ន័ធនឹងវរ័ិយមបី្កូហិរញ្ញ វតថុពៅពប្ៅប្បពទរ ដដលរមួានដូចជ្ជ ហវីលីេនី រហរដា
អាពមរកិ ឥែឌូ ពនរីុ បារាងំ អា ឺម៉ាង ់និងប្បពទរជ្ជពប្ចើនពទៀត។ 

ច- បលាកេណឌិត ឌ ីោវុឌ្ឍ  

  អភបិាលឯករាជយច្នប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ពលាកបែឌិ តជ្ជទីប្បឹកាប្បកបពោយបទ
េិពាធន ៍និងជំនញខពរ់កៃុងការប្គ្បប់្គ្ងហិរញ្ញ វតថុ។ ពលាកធាា បព់ធវើការពៅាថ បន័ជ្ជតិ និងអនតរជ្ជតិជ្ជពប្ចើន ជ្ជមយួ
នឹងទំនួលខុរប្តូវពលើគ្ពប្ាងរំខាន់ៗ  រមួាន ធនគរេិភេពលាក )World Bank) ធនគរអភវិឌឍនអ៍ារីុ )ADB( 
និង SMEC International ជ្ជពដើម។ ពលាកបែឌិ ត កា៏នគុ្ែវឌុឍកិៃុងការប្គ្បប់្គ្ងការរិកា ពហើយបចេុបបនៃពលាក
បែឌិ តានតួនទីជ្ជ ាកលវទិាធិការរងជ្ជនខ់ពរ់ច្នាកលវទិាល័យពបៀលប្បាយ។ ពលាកបែឌិ តកា៏នបទ
េិពាធនក៍ៃុងវរ័ិយមបី្កូហិរញ្ញ វតថុជ្ជង ២០ឆ្ៃ  ំផ្ងដដរ។ 

ឆ- បលាក  ូញ ម្ហ  

 អភបិាលឯករាជយច្នប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ពលាកបានចូលនិវតដនព៍ៅដខតុលា ឆ្ៃ ២ំ០០៨ 
បនទ បេ់ីបពប្មើការងារពៅ ធនគរជ្ជតិច្នកមពុជ្ជ អរ់រយៈពេលជ្ជង ២៥ឆ្ៃ ។ំ ពលាកបានកានម់ខុតំដែងចុងពប្កាយជ្ជ
អគ្គនយករង នងិជ្ជទីប្បឹកាច្នអគ្គពទាភបិាល ធនគរជ្ជត ិច្ន កមពុជ្ជ។ អំ ុងពេលបំពេញការងារពៅធនគរជ្ជតិច្ន 
កមពុជ្ជ ពលាកបានពធវើការងារពៅកៃុងនយកោា នននជ្ជពប្ចើន នងិពធវើការងារទាកទ់ងនងឹរកមមភាេដផ្ៃកហិរញ្ញ វតថុទាងំ
កៃុងតំបន ់និងអនដរជ្ជតិដដលទាងំពនោះបានពធវើឱ្យពលាកទទលួបានបទេិពាធនជ៍្ជពប្ចើនទាកទ់ងនងឹការងាររបរ់ខាួន។ 

ជ- បលាក បា ្ក បសរីវឌ្ឍនា  

 អភបិាលឯករាជយច្នប្កមុប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ពលាកគ្ឺជ្ជអៃកឯកពទរពលើវរ័ិយហិរញ្ញ វតថុ និង
ជ្ជអៃកផ្តល់ការប្បឹកាពលើការវនិិពយាគ្ដដលានបទេិពាធនជ៍្ជង ២០ឆ្ៃ  ំកៃុងការអភវិឌឍវរ័ិយហិរញ្ញ វតថុ និងហិរញ្ញបប
ទានគ្ពប្ាង។ ពលាកានជនំញដផ្ៃកដផ្នការយុទធាស្តរត និងការពធវើគ្ពប្ាងអាជីវកមម ការរិកាពលើលទធភាេគ្ពប្ាង 
ការវាយតច្មាពលើការវនិិពយាគ្ និងឥែទានធនគរ។ បទេិពាធនរ៍បរ់ពលាក វឌឍន រមួានការដឹកនបំ្កុមការងារ 
Axis Investment Consulting ពដើមបអីភវិឌឍ និងអនុវតតការប្បឹកាពយាបល់រប្ាបអ់ាជីវកមម និងទីភាៃ កង់ារអភវិឌឍន៍
ពផ្សងៗពៅកមពុជ្ជ។ ពលាកបានពធវើការជ្ជពប្ចើនពាកេ់ន័ធនងឹឥែទានធនគរ យុទធាស្តរតផ្តល់ពដើមទុនរប្ាបវ់រ័ិយ
ហិរញ្ញ វតថុ និងពហោា រចនរមពន័ធហិរញ្ញ វតថុ ដដលជ្ជដផ្ៃកមយួច្នការងាររបរ់ពលាកជ្ជមយួ ប្កុមធនគរេិភេពលាក។ 

៦ 



 

 

 

ពលាក វឌឍន ទទួលបានបរញិ្ហញ បប្តពរដាកិចេេី ាកលវទិាល័យជ្ជតិប្គ្បប់្គ្ង )អតីតវទិាាថ នពរដាកចិេ( នងិអនុ
បែឌិ តដផ្ៃកប្គ្បប់្គ្ងហិរញ្ញ វតថុេី ាកលវទិាល័យ Central Queensland ពៅប្បពទរអូស្តាត លី។ 

ឈ- បលាក   

 អភបិាលច្នប្កុមប្បឹកាភបិាលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ពលាក បានចូលបពប្មើការងារពៅដខវចិេិកា ឆ្ៃ ២ំ០១៦ 
ពោយនមំកជ្ជមយួនូវបទេិពាធនជ៍ំនញវជិ្ជា ជីវៈការងារចប្មុោះជ្ជង ២០ឆ្ៃ  ំ ពលើវរ័ិយធនគរ និងហិរញ្ញ វតថុ ការ
ប្បឹកាពយាបល់ពលើការប្គ្បប់្គ្ងទូពៅ នងិជ្ជេិពររវរ័ិយវរិវកមមកៃុងប្កុមហ ុនរំខាន់ៗ មយួចនំួនដូចជ្ជ ធនគរ 
ប្កុងប្រីុ ប្កុមហ ុន GE Capital និង AT Kearney  មុនពេលចូលរមួជ្ជមយួនងឹ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ពលាក 
Wanchairabin គ្ឺជ្ជនយកប្គ្បប់្គ្ងដផ្ៃកប្គ្បប់្គ្ងយុទធាស្តរតរហគ្មនព៍រដាកិចេអាា នច្ន ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពោយ
ពលាកានតួនទីរំខានប់្គ្បប់្គ្ងពលើការេប្ងីករកមមភាេអាជីវកមមរបរ់ធនគរពនោះពៅកៃុងប ត ប្បពទរមហាអនុ
តំបនទ់ពនាពមគ្ងគ។  
 តាមរយៈបទេិពាធនព៍លើវរ័ិយធនគរជ្ជមយួនឹងរមតថភាេពលើការប្បឹកាពយាបល់ពលើការដឹកនកំៃុងតំបន់
អារីុអាពគ្ៃយ ៍ ពលាកបានពរៀបចំ និងដឹកនដំផ្នការយុទធាស្តរតយា៉ា ងពជ្ជគ្ជយ័ជ្ជពប្ចើន ពហើយរពប្មចគ្ពប្ាងទាងំ
ពនោះពៅតាមការកំែតច់ំដែកទផី្ារ និងទិរពៅអាជីវកមម។ គ្ពប្ាងរំខាន់ៗ ទាងំពនោះរមួានការកំែតយុ់ទធ
ាស្តរតប្កុមហ ុន ការអភវិឌឍផ្លិតផ្ល និងចរនតដបងដចក ការេប្ងឹងប្បេន័ធ Telemarketing ការដកលមអដំពែើ រការដខស
ចងាវ កផ់្លិតកមម នងិការបពងកើតគ្ំរពូរវាកមមលកផ់្លិតផ្ល។ ពលាក Wanchairabin ទទួលបានរញ្ហញ បប្តថាៃ ក់
បរញិ្ហញ បប្តជ្ជនខ់ពរ់ដផ្ៃកប្គ្បប់្គ្ងធុរកិចេ េាីកលវទិាល័យពាែិជាាស្តរតច្នទីប្កងុដមលប ន ប្បពទរអូស្តាត លី និង
បរញិ្ហញ បប្តវរិវកមមេាីកលវទិាល័យជូឡា ុងកន ប្បពទរច្ថ។ 

៣- ករណីអភិបាលណ្មា្្ក់ ជាអភិបាល ជាភាគ្ហ ុនកិ ឬសហកម្មសិទធិរេស់ក្រកុម្ហ នុបផ្សខបទៀត 

ល.រ ប ្្ុះអភិបាល ប ្្ុះក្រកុម្ហ ុនពាក់ព័នធ អភិបាលឬភាគ្ហ ុនិក ឬសហកម្មសិទធិ 

១ គម ន គម ន គម ន 

៤- តួនាទី ភារកិចច ារទទួលខសុក្រតូវរេស់ក្រកុម្ក្រេឹកា្ភិបាល និខារអនុវតត 

• អនុមត័ដផ្នការថវកិាប្បចាឆំ្ៃ រំបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
• អនុមត័យុទធាស្តរតអភវិឌឍប្កុមហ ុន 
• អនុមត័ពលើប្បាកក់មេដីដល ធនគរ ហតាថ  ម.ក ខេីេាីថ បន័ខាងពប្ៅ 
• ពលើករំពែើ ជូនភាគ្ហ ុនិកពដើមបបីពងកើន ឬបនថយពដើមទុន 
• ពលើករំពែើ ជូនភាគ្ហ ុនិក ពដើមបពីប្ជើរពរ ើរ និងដតងតាងំរៃងការគ្ែពនយយឯករាជយ 
• អនុមត័ពគលការែ៍លាភការរបរ់ថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ង និងកមមករនិពយាជិត 

 

៧ 



 

 

 

៥- កិចចក្រេជុំក្រកុម្ក្រេកឹ្ាភបិាល 

ល.រ ាលេរិបចេទ ក្រេបភទកិចចក្រេជុំ ប ្្ុះអភិបាលថ្ដលបានចូលរួម្ 

១ ៣១ មករា ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 
ARBC, ABC, RNBC 

និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

២ ២១ កុមភៈ ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

៣ ២៧ មនី ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

៤ 
៣០ ពមា  
២០២០ 

កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 
ARBC, ABC, ITBC និង

BOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 

៨ 



 

 

 

-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

៥ ២៩ ឧរភា ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC, RNBC, 
ITBC និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

៦ ២៦ មថុិន ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 
ARBC, ABC, RNBC 

និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

៧ ៣១ កកកោ ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 
ARBC, ABC, RNBC 

និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

៩ 



 

 

 

៨ ២៨ រីហា ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC, ITBC និង
BOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

៩ ២៥ កញ្ហញ  ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC, RNBC, 
ITBC និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

១០ ២២តុលា ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC, RNBC, 
ITBC, BCC និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

១០ 



 

 

 

១១ ២៧ វចិេិកា ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC, RNBC, 
ITBC និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

១២ ២៣ ធៃូ ២០២០ 
កិចេប្បជុំាមញ្ញ របរ់ 

ARBC, ABC, RNBC, 
ITBC, BCC និងBOD 

-ពលាក Dan HARSONO 
-កញ្ហញ  Duangdao WONGPANITKRIT 
-ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM                 
-ពលាកប្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
-ពលាក  Wanchairabin JITWATTANATAM 
-ពលាក  ូញ ច្ហ 
-ពលាក ឌី ោវុឌឍ 
-ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន 
-ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង 

ខ- គ្ណៈកមា្ធ្ិារក្រកុម្ក្រេឹកា្ភិបាល  

១- រចនាសម្ព័នធគ្ណៈកមា្្ធិារក្រកុម្ក្រេឹក្ាភិបាល 

១-១ គ្ណៈកមា្ធ្ិារសវនកម្ម 

ល.រ ប ្្ុះ តំថ្ណខ ាលេរិបចេទថ្តខតំខ ចំនួនម្នារចូលរួម្កិចចក្រេជុំ ចំនួនកិចចក្រេជុំសរុេ 

១ ពលាក ឌី ោវុឌឍ ប្បធាន ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១២ ១២ 

២ 
កញ្ហញ  Duangdao 
WONGPANITKRIT 

អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១០ ១២ 

៣ ពលាក  ូញ ច្ហ អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១២ ១២ 

 

១១ 



 

 

 

តួនាទី និខភារកចិចរេស់គ្ណៈកមា្្ធិារសវនកម្ម 
ក- របាយារណ៍ហិរញ្ញវតថុ និខសវនករខាខបក្រៅ 

១- រហការជ្ជមយួគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ងជ្ជនខ់ពរ់ ប្កុមរវនកមមច្ផ្ទកៃុង នងិរវនករខាងពប្ៅកៃុងការប្តួតេិនិតយច្ផ្ទ
កៃុងពលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុ )ICFR( ពដើមបធីានថាការប្តតួេិនិតយច្ផ្ទកៃុង និងដំពែើ រការពរៀបចំរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុ ប្តូវ
បានពរៀបចំព ើងប្បកបពោយប្បរិទធភាេ ពហើយរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុរបរ់ប្កុមហ ុន និងឯការដដលបានបងាា ញ 
មយួទាកទ់ងនឹងលទធផ្លហិរញ្ញ វតថុរបរ់ប្កុមហ ុនានភាេប្តឹមប្តូវប្គ្បប់្គន ់ អាចពជឿទុកចិតតបាន និងឆ្ាុោះបញ្ហេ ំងេ ី ទ
រសនៈយុតតិធម ៌ និងប្តឹមប្តូវច្នាថ នភាេហិរញ្ញ វតថុរបរ់ប្កុមហ ុន ខែៈពេលដដលពគរេតាមរតងោ់រគ្ែពនយយ នងិ
ការអនុវតត។ 

២- េិចារ  និងពរៃើរំុការដតងតាងំ ឬការបញ្េប ់និងការផ្តល់ប្បាកក់ច្ប្មដល់រវនករខាងពប្ៅ រមួទាងំវាិល
ភាេរវនកមម ពៅជូនប្កមុប្បកឹាភបិាលមុនពេលបញ្ាូ នពៅភាគ្ទុនកិ។ ការពរៀបចំការប្បជុំយា៉ា ងពហាច រ់មយួដងកៃុង
មយួឆ្ៃ  ំជ្ជមយួរវនករខាងពប្ៅពោយមនិានវតតានគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ង។ 

៣- វាយតច្មាភាេពាកេ់ន័ធច្នវធិីពធវើគ្ែពនយយ ដដលប្តូវបានពប្បើពដើមបពីរៀបចំគ្ែនីបុគ្គល នងិគ្ែនីរមួ ប្បរិន 
ពបើាន។ 

៤- េនិិតយព ើងវញិនូវដំពែើ រការទាកទ់ងនឹងពរវាកមមមនិដមនរវនកមម េីប្កមុហ ុនរវនកមមរបរ់រវនករខាង
ពប្ៅ និងផ្តល់ការយល់ប្េមចំពពាោះកិចេរនាពរវាកមមពនោះ និងច្ថាពរវាដដលពាកេ់ន័ធ ពដើមបធីានថាវានឹងមនិប៉ាោះពាល់
ដល់ឯករាជយច្នរវនករខាងពប្ៅ។ 

ខ- ារក្រគ្េ់ក្រគ្ខហានភិ័យ នខិារក្រតួតពិនតិ្យម្ផៃកនុខ 

១- េនិិតយព ើងវញិ ការប្តួតេិនិតយច្ផ្ទកៃុងប្បេន័ធប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ និងប្បេន័ធប្បតបិតតិតាម របរ់ប្កុមហ ុន 
ពដើមបធីានបាននូវលកខែៈរមរមយ ភាេប្គ្បប់្គន ់នងិានប្បរិទធភាេ។ 

២- េិចារ ពលើការប្តួតេនិិតយច្ផ្ទកៃុង ការប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ នងិប្បតិបតតិតាមចាប ់ និងបទបបញ្ញតត ិ ដដល
ពាកេ់ន័ធពោយេិចារ ពលើកំែតព់ហតុប្បជុំរបរ់គ្ែៈកាម ធិការប្ទេយរកមម អកមម និងហានិភយ័ ច្នប្កមុប្បឹកាភិ
បាល និង 

៣- គ្ែៈកាម ធិការរវនកមមច្នប្កុមប្បឹកាភបិាល ប្តូវេនិិតយព ើងវញិនូវរបាយការែ៍ប្តួតេនិិតយច្ផ្ទកៃុងប្បចាំ
ឆ្ៃ  ំមុនពេលបញ្ាូ នពៅប្កុមប្បឹកាភបិាល ពដើមបរំុីការយល់ប្េម និងបញ្ាូ នពៅ ធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ។ 

គ្- ក្រេតិេតតិតម្ច្ាេ ់និខេទេ្បញ្ញតត ិ

១- ប្តតួេិនតិយ និងឃ្ា ពំមើលប្បតិបតតិការដំពែើ រការអាជីវកមម ឬរកមមភាេដដលប្កុមហ ុនបានពធវើ ពដើមបធីានឱ្យ
បាននូវការពគរេតាមចាប ់ ប្បការ និងបទបបញ្ញតតិទាកទ់ងនឹងរកមមភាេដំពែើ រការអាជីវកមមរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
រមួទាងំពគលនពយាបាយ នងិនីតិវធិីច្ផ្ទកៃុង។ 

២- ទទួលបានបចេុបបនៃភាេេត័ា៌នថមីៗ  េីគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ង ចាប ់និងពលខាធិការប្កុមហ ុនទាកទ់ងនឹងការងារ
ប្បតិបតតិតាម។ 

១២ 



 

 

 

៣- េិចារ កៃុងពកាោះអពញ្ា ើញ គ្ែៈប្គ្បប់្គ្ងខាងប្បតបិតតិតាម ខាងប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ឥែទាន និងទផី្ារ 
ខាងប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ប្បតបិតតិការ និងការពកងបនាមំកប្បជុំ ប្បរិនពបើចាបំាច ់ពដើមបធីានបាននូវភាេរមប្របច្នការ
ប្គ្បប់្គ្ងច្ផ្ទកៃុង និងការប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័។ 

ឃ- សវនកម្មម្ផៃកនុខ 

1- េិនិតយ និងរហការជ្ជមយួគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ងជ្ជនខ់ពរ់ នងិរវនកមមច្ផ្ទកៃុងចំពពាោះការេនិិតយពមើលបញ្ហា មនិប្បប្កត ី
កំហុរ ឬការរងសយ័ ពដើមបបីពងកើតវធិីាស្តរតដកតប្មូវ នងិពោោះប្ាយបញ្េបនូ់វបញ្ហា ទាងំអរ់ពនោះ។ 

2-  េិនិតយ និងអនុមត័ពលើប្កមប្បតិបតតិរវនកមមច្ផ្ទកៃុង ពគលនពយាបាយរវនកមមច្ផ្ទកៃុង និងការប្តួតេិនិតយឥែទាន 
និងពគលការែ៍ប្បតិបតតិរតីេីរវនកមមច្ផ្ទកៃុង មុនពេលោកជូ់នប្កុមប្បកឹាភបិាលពដើមបអីនុមត័ជ្ជចុងពប្កាយ។ 

3- -ធានថាការអនុវតត ការងាររវនកមមច្ផ្ទកៃុង ប្របតាមរតងោ់រអនតរជ្ជតិច្នរវនកមមច្ផ្ទកៃុង រមួទាងំផ្តល់អតថនយ័
រវនកមមច្ផ្ទកៃុង ប្កមរីលធម ៌និងបទោា នអនតរជ្ជតិរប្ាបក់ារអនុវតតវជិ្ជា ជីវៈច្នរវនកមមច្ផ្ទកៃុង។ 

4-  េិនិតយ នងិអនុមត័ដផ្នការរវនកមមច្ផ្ទកៃុងប្បចាឆំ្ៃ រំមួាន ថវកិារវនកមមច្ផ្ទកៃុង ដផ្នការធនធានមនុរស  
រចនរមពន័ធរវនកមមច្ផ្ទកៃុង និងរាល់ការផ្លា រ់បតូររំខាន់ៗ ចំពពាោះដផ្នការរវនកមម។ ពលើរេីពនោះពទៀត េិនិតយពមើល
រកមមភាេការងាររវនកមមច្ផ្ទកៃុង ដដលទាកទ់ងនងឹដផ្នការរបរ់ខាួន។ 

5- េិនិតយព ើងវញិនូវការវាយតច្មាការងារប្បចាឆំ្ៃ រំបរ់អគ្គនយករវនកមមច្ផ្ទកៃុង រមួជ្ជមយួប្បាកឧ់បតថមភប្បចាឆំ្ៃ  ំនិង
ការដករប្មួលប្បាកព់បៀវតស។ 

6- អនុមត័ការដតងតាងំ និងដកហូតអគ្គនយករវនកមមច្ផ្ទកៃុង។ 
7- េិនិតយេីវឌឍនភាេច្នការអនុវតតតាមអនុារន ៍របរ់របាយការែ៍ ច្ន ធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ រវនករខាងពប្ៅ 

រវនកមមច្ផ្ទកៃុងរបរ់ ធនគរ ប្កុងប្រីុ រវនកមមច្ផ្ទកៃុងរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក និងបញ្ញតតិករពផ្សងៗពទៀត នងិ
រាយការែ៍ពៅប្កុមប្បឹកាភបិាល។ 

លទធផលារងាររេស់គ្ណៈកមា្្ធិារសវនកម្ម 

▪ អនុមត័វពិាធនកមមពគលការែ៍ប្បតិបតតិរវនកមមច្ផ្ទកៃុង 
▪ អនុមត័ដផ្នការ និងយុទធាស្តរតរវនកមមច្ផ្ទកៃុងរប្ាបឆ់្ៃ ២ំ០១៩ 
▪ អនុមត័របាយការែ៍ប្តតួេិនតិយច្ផ្ទកៃុងប្បចាឆំ្ៃ ២ំ០១៨ រប្ាបព់ផ្ាើជូន ធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ 
▪ អនុមត័របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុប្បចាឆំ្ៃ ២ំ០១៨ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុប្បចាបំ្តីារទី១ ទី២ ទី៣ ឆ្ៃ ២ំ០១៩ 

ដដលបានពធវើរវនកមម នងិប្តតួេិនិតយពោយរវនករឯករាជយ 
▪ ផ្តល់អនុារនព៍ៅប្កុមប្បឹកាភបិាល និងភាគ្ទុនិក កៃុងការដតងតារំវនករឯករាជយ រប្ាបព់ធវើរវនកមមរបាយ

ការែ៍ហិរញ្ញ វតថុឆ្ៃ ២ំ០១៩ 
▪ អនុមត័វពិាធនកមមដផ្នការរវនកមមឆ្ៃ ២ំ០១៩ 
▪ អនុមត័ពគលការែ៍ប្បតិបតតរិតីេី ការពធវើរុេលភាេរបកគ្ំពហើញរវនកមម )Issue Validation Manual( 

 
១៣ 



 

 

 

១-២ គ្ណៈកមា្្ធិារផតលត់ម្ម្ៃារ (RNBC) 

ល.រ ពឈាម ោះ តំដែង 
កាលបរពិចេទ
ដតងតាងំ 

ចំនួនច្នការចូល
រមួកិចេប្បជុំ 

ចំនួនកិចេប្បជុំ
ររុប 

១ ពលាក  ូញ ច្ហ ប្បធាន ១២ កញ្ហញ  ១៦ ៨ ៨ 

២ ពលាក Dan HARSONO អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ៨ ៨ 

៣ ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ៨ ៨ 

តួនាទ ីនិខភារកិចចរេស់គ្ណៈកមា្ធ្ិារផតល់តម្ម្ៃារ 

1- េិនិតយព ើងវញិថា ពគលនពយាបាយប្បាករំ់ែងបុគ្គលិក គ្ឺប្របពៅនឹងពគលបែំងរយៈពេលដវង និងតច្មា
រៃូលាជីវកមមរបរ់ប្កមុហ ុន។ 

2- េិនិតយព ើងវញិនូវការដតងតាងំថាៃ កដ់ឹកនជំ្ជនខ់ពរ់។ 
3- េិនិតយព ើងវញិនូវប្បាកព់បៀវតសពគល ដដលបានបងព់ៅឱ្យថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងជ្ជនខ់ពរ់។ 
4- េិនិតយព ើងវញិនូវរាល់ប្បាករ់ងាវ ន ់ អតថប្បពយាជនព៍ផ្សងៗពទៀត រមួទាងំប្បាកឧ់បតថមភរប្ាបរ់កាគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ង

ជ្ជនខ់ពរ់ នងិពគរេតាមរារធាតុ/លកខខែឌ ច្នប្បាករំ់ែង ដដលទាកទ់ងនឹងលទធផ្លច្នការអនុវតតការងារ 
ពោយរមួទាងំលកខែៈវនិិចេយ័ពាកេ់ន័ធ។ 

5- េិនិតយព ើងវញិថា ការពប្បើប្បារ់ទីប្បឹកាបពចេកពទរ គ្ឺប្របតាមពគលនពយាបាយ និងលកខខែឌ របរ់ ធនគរ 
ហតាថ  ម.ក។ 

6- េិនិតយព ើងវញិនូវ ចំនួនប្បាកក់ច្ប្មប្បជុំរបរ់ ប្កុមប្បឹកាភបិាល និងរបរ់គ្ែៈកាម ធិការច្នប្កុមប្បឹកាភបិាល។ 
7- េិនិតយព ើងវញិនូវ នីតិវធិីរតីេីការពប្ជើរពរ ើរ និងការោកជ់ំនួររាជិកប្កមុប្បឹកាភបិាល។ 
8- េិនិតយព ើងវញិអៃកដដលនងឹកាា យជ្ជរាជិកប្កុមប្បឹកាភបិាល និងរាជកិគ្ែៈកាម ធិការរបរ់ 

ប្កុមប្បឹកាបាល ឱ្យប្របតាមពគលការែ៍ប្បតិបតតិរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក និងតាមប្បការរបរ់ ធនគរជ្ជត ិ
ច្ន កមពុជ្ជ។ 

9- េិនិតយព ើងវញិនូវប្កបខែ័ឌ អភបិាលកិចេ បរាិថ ន និងរងគម ប្េមទាងំពគលនពយាបាយរបរ់  
ធនគរ ហតាថ  ម.ក។ 

10-  ការងារពផ្សងៗពទៀត ដដលកែំតព់ោយប្កុមប្បឹកាភបិាល។ 
11- ពធវើការប្តួតេិនិតយប្បចាឆំ្ៃ ពំលើការអនុវតតការងាររបរ់ខាួន និងធានថាគ្ែៈកាម ធកិារពនោះប្តូវបានផ្តល់ធនធាន

ប្គ្បប់្គន ់ ពដើមបបីំពេញភារកិចេរបរ់ខាួន និងការបែតុ ោះប ត លចាបំាច ់ ប្តូវបានផ្តល់ដល់ រាជិកគ្ែៈកាម ធិ
ការផ្តល់តច្មាការច្នប្កុមប្បឹកាភបិាល តាមការដតងតាងំ និងឈរពលើមូលោា នដដលកេុំងអនុវតត។ 

លទធផលារងាររេសគ់្ណៈកមា្្ធាិរផតលត់ម្ម្ៃារ 

▪ អនុមត័វពិាធនកមមរចនរមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងឆ្ៃ  ំ២០២០ របរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
▪ អនុមត័អប្តាដំព ើងប្បាកព់បៀវតសរបរ់ និពយាជតិរប្ាបឆ់្ៃ  ំ២០១៩ 

១៤ 



 

 

 

▪ អនុមត័រចនរមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងឆ្ៃ  ំ២០២០ របរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
▪ អនុមត័វពិាធនកមមប្កមប្បតបិតតិគ្ែៈកាម ធិការប្បតបិតតិ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
▪ អនុមត័ដតងតាងំអនុប្បធានអគ្គនយក និងជ្ជអគ្គនយកឌជីីថល 
▪ អនុមត័រចនរមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងឆ្ៃ  ំ២០២១ របរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
▪ អនុមត័ដតងតាងំប្បធានប្បតបិតតិតាម 
▪ អនុមត័យល់ប្េមពលើការលាដលងរបរ់ពលាកប្រី Voranuch Dejakaisaya េីរាជកិប្កុមប្បឹកាភបិាល នងិ

ដតងតាងំ ពលាក Pairote CHEUNKRUT ជ្ជរាជិកប្កុមប្បឹកាភបិាល 

១-៣ គ្ណៈកមា្្ធិារក្រទព្យសកម្ម អកម្ម និខហានភិ័យ (ARBC) 

ល.រ ប ្្ុះ តំថ្ណខ 
ាលេរិបចេទ
ថ្តខតំខ 

ចំនួនម្នារចូលរួម្
កិចចក្រេជុំ 

ចំនួនកិចច 
ក្រេជុំសរុេ 

១ ពលាក បា៉ា ក ពររវីឌឍន ប្បធាន ២៧ ឧរភា ១៩ ១២ ១២ 

២ 
កញ្ហញ  Duangdao 
WONGPANITKRIT 

អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១០ ១២ 

៣ ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN 

KRISHOOLNDMANGALAM 
អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ១២ ១២ 

៤ 
ពលាកប្រី Voranuch 
DEJAKAISAYA 

អភបិាល ១១ កុមភៈ ២០ ១១ ១២ 

តួនាទ ីនិខភារកិចចរេស់គ្ណៈកមា្ធ្ិារក្រទព្យសកម្ម អកម្ម និខហានភិ័យ 

1- េិនិតយព ើងវញិ ពលើពគលនពយាបាយប្ទេយរកមម និងបែុំលរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ជ្ជពរៀងរាល់ឆ្ៃ  ំឬញឹកញប់
ជ្ជងពនោះ ប្បរិនពបើានកាលៈពទរៈតប្មូវ និងប្តួតេនិតិយថាថវកិារបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ប្តូវបានប្គ្បប់្គ្ង
ប្របតាមពគលនពយាបាយរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក។ 

2- េិនិតយព ើងវញិ នូវពគលការែ៍ប្បតិបតតិរតីេីការអតឱ់្នរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ចំពពាោះហានភិយ័ទាកទ់ងនឹង
ហិរញ្ញ វតថុ និងការេិនិតយព ើងវញិនូវការអនុវតតផ្ទុយេីកប្មតិកំែត។់ 

3- េិនិតយ និងអពងកតតាមោន ពលើពគលការែ៍ប្បតិបតតិ ការកប្មតិកំែត ់ និងការអនុវតតមុខងារ ទាកទ់ងនឹងកិចេការ   
រតនគរ។ 

4- េិនិតយ នងិតាមោនផ្លប៉ាោះពាល់ពលើតារាងតុលយការ គ្ែនីចំពែញ នងិខាត នងិពលើាចប់្បាកង់ាយប្រួល 
ដដលប ត លមកេីការផ្លា រ់បតូរបរាិែ នងិតច្មាផ្លិតផ្ល ការចំ យ កំពែើ នច្នឥែទាន នងិកមេេីីពប្ៅ/
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរនស ំរមួទាងំផ្លប៉ាោះពាល់ដដលប ត លមកេកីារផ្លា រ់បតូរយុទធាស្តរតវនិិពយាគ្ នងិឥរយិាបថ  
អតិថិជន។ 

១៥ 



 

 

 

5- ប្តួតេិនិតយថា ធនគរ ហតាថ  ម.ក កំេុងបំពេញពៅតាមការកំែតរ់បរ់អាជ្ជា ធរាធារែៈ នងិលកខខែឌ ប្េម
ពប្េៀង ដដលបានោកក់ែំតព់ោយអៃកផ្តល់កមេឱី្យ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ដូចានដចងកៃុងកិចេប្េមពប្េៀងរតីេីប្បាក់
កមេេីីពប្ៅ។ 

6- ទទួល និងវាយតច្មាពលើកែំតព់ហតុអេំីកិចេដំពែើ រការច្នការប្គ្បប់្គ្ងរបរ់គ្ែៈកាម ធិការប្ទេយរកមម អកមម 
និងប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័កប្មតិគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ង។ 

7- េិនិតយពលើរបាយការែ៍ប្គ្បប់្គ្ងលមអតិអំេីភាេប្គ្បប់្គន ់ និងប្បរិទធភាេទូពៅច្នមុខងារប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័របរ់
ប្កុមហ ុន និងការអនុវតតរបរ់ខាួនពោយគ្ែៈប្គ្បប់្គ្ង នងិរបាយការែ៍រតីេីរវនកមមច្ផ្ទកៃុង ការផ្តល់អនុារន ៍
និងបញ្ហា កអ់េំ ីការចាតវ់ធិានការរកមមភាេរមប្រប មយួ។ 

8- េិនិតយពមើលទរសនវរ័ិយប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ យុទធាស្តរត និងពគលនពយាបាយ ដូចដដលបានដែនពំោយគ្ែៈ
ប្គ្បប់្គ្ងធាននូវការពគរេតាមពគលនពយាបាយ នងិទប្មងហ់ានិភយ័ទូពៅរបរ់ប្កមុហ ុន។ ហានិភយ័កៃុងនយ័ទូលំ
ទូលាយរមួាន ហានិភយ័ទីផ្ារ ហានិភយ័ផ្លបប័្តឥែទាន ហានភិយ័ាចប់្បាកង់ាយប្រួល ហានិភយ័
ប្បតិបតតិការ និងហានភិយ័ពាែិជាកមម ដដលានបញ្ហា កល់មអតិរមួបញ្េូ លគៃ ជ្ជមយួហានិភយ័ដូចខាងពប្កាម៖ 
▪ ហានិភយ័អប្តាការប្បាក ់
▪ ហានិភយ័អប្តាបតូរប្បាក ់និងរបូិយវតថុ 
▪ ហានិភយ័បពចេកវទិា 
▪ ហានិភយ័ច្នការាត រេីពប្គោះមហនតរាយ 
▪ ហានិភយ័ប្បតិបតតិការ 
▪ ហានិភយ័ពករ តិ៍ពឈាម ោះ 
▪ ហានិភយ័ច្នការប្បកតួប្បដជង 
▪ ហានិភយ័ដផ្ៃកចាប ់
▪ ហានិភយ័ប្គ្បប់្គ្ង នងិប្បតបិតតិតាម 
▪ ហានិភយ័ បរាិថ ន រុខភាេ និងរុវតថិភាេ 
▪ ហានិភយ័វនិិពយាគ្ 
▪ ហានិភយ័វាយតច្មាប្ទេយ 
▪ ហានិភយ័ពផ្សងៗពទៀតរមប្របរប្ាបអ់ាជីវកមម ដដលអាចកំែតព់ៅពេល មយួ 
▪ េិនិតយព ើងវញិនូវវាិលភាេច្នការធានរា៉ា បរ់ង។ 
▪ េិនិតយព ើងវញិ េីវធិីាស្តរតវារ់ដវង និងកែំតហ់ានិភយ័។ 
▪ ានការពគរេចំពពាោះពគលការែ៍អភបិាលកចិេ និងប្កមុប្បតិបតតិលអបផុំ្ត។ 

លមអតិរាល់ធាតុ ដដលប្តូវបានពបាោះេុមពផ្ាយពៅកៃុងរបាយការែ៍ប្បចាឆំ្ៃ រំបរ់ប្កុមហ ុនទាកទ់ងនឹង
រកមមភាេរបរ់គ្ែៈកាម ធកិារប្ទេយរកមម អកមម និងហានិភយ័ច្នប្កមុប្បឹកាភបិាល។ 

លទធផលារងាររេសគ់្ណៈកមា្្ធាិរក្រទព្យសកម្ម អកម្ម និខហានិភយ័ 

▪ អនុមត័ វពិាធនកមម KRI Wide Company 
▪ អនុមត័ រចនរមពន័ធមខុងារប្បតិបតតិតាមឆ្ៃ  ំ២០២០ 
▪ វាយតច្មា លទធផ្លការងារប្បធានមុខងារប្បតិបតតិតាម ឆ្ៃ  ំ២០១៩ 

១៦ 



 

 

 

▪ អនុមត័វពិាធនកមមពលើ Annual Credit Risk Self-Assessment រប្ាបឆ់្ៃ ២ំ០១៩ 
▪ អនុមត័វពិាធនកមមពលើ Stress Test Assumption on Liquidity Gap 
▪ អនុមត័ពលើ Market and Liquidity Risk Rating Q4-2019 
▪ អនុមត័វពិាធនកមម ពគលនពយាបាយគ្ែន ី
▪ អនុមត័ពលើ ដផ្នការអាជីវកមម ៥ឆ្ៃ  ំ
▪ អនុមត័ពលើ កប្មតិឥែទានតាមវរ័ិយរប្ាបឆ់្ៃ ២ំ០២០ 
▪ អនុមត័ពលើ Model Risk Governance Policy 
▪ អនុមត័ពលើ វពិាធនកមមពគលនពយាបាយប្គ្ពបើប្គ្ងហានិភយ័ឥែទាន 
▪ អនុមត័ពលើ Applying Loan Behavioral Assumption for re-pricing gap 
▪ អនុមត័ពលើ វពិាធនកមម Outsourcing Policy 
▪ អនុមត័ពលើ ការប្តួតេនិិតយ Volker Rule Compliance Policy 
▪ អនុមត័ពលើ ការប្តួតេនិិតយ ពគលនពយាបាយទំនរ់ផ្លប្បពយាជន ៍
▪ អនុមត័ពលើ Policy For Prior Consultation and Reporting Framework 
▪ អនុមត័ពលើ វពិាធនកមមដផ្នការអាជីវកមមឆ្ៃ ២ំ០២០ 
▪ អនុមត័ពលើ Internal Limit and Buffer of Capital Adequacy Ratio 
▪ អនុមត័ពលើ Behavior Assumption on liquidity gap (semi-annually) 
▪ អនុមត័ពលើ Stress Testing for Liquidity Gap (quarterly) 
▪ អនុមត័ពលើ Reviewed Market Conduct Policy 
▪ អនុមត័ពលើ Reviewed Credit Risk Management Policy 
▪ អនុមត័ពលើ ពគលនពយាបាយអភបិាលកិចេរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក 
▪ អនុមត័ពលើរូចនកររបរ់ប្បធានប្បតិបតតិតាម 
▪ អនុមត័ពលើ វពិាធនកមមពគលនពយាបាយឥែទាន 
▪ អនុមត័ពលើ វពិាធនកមមពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ាចប់្បាកង់ាយប្រួល និងទីផ្ារ 
▪ អនុមត័ពលើ វពិាធនកមម Policy for Managing Policies, Procedures and Manuals 
▪ អនុមត័ពលើ វពិាធនកមមនីតិវធិី Whistleblowing 
▪ អនុមត័ពលើ ដផ្នការអាជីវកមមរយៈពេល ៣ឆ្ៃ  ំ
▪ អនុមត័ពលើ នតីិវធិីវាយតច្មាប្ទេយោកធ់ាន 
▪ អនុមត័ពលើ រចនរមពន័ធរបរ់នយកោា នប្បតិបតតិតាមឆ្ៃ ២ំ០២១ 
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១-៤ គ្ណៈកមា្ធ្ិារេបចចកវិទា្ព័ត៌មាន (ITBC) 

ល.រ ប ្្ុះ តំថ្ណខ 
ាលេរិបចេទ
ថ្តខតំខ 

ចំនួនម្នារចូលរួម្
កិចចក្រេជុំ 

ចំនួនកិចចក្រេជុ ំ
សរុេ 

១ 
ពលាកប្រី Voranuch 
DEJAKAISAYA 

ប្បធាន ១១ កុមភៈ ២០ ៧ ៧ 

២ 
ពលាក Wanchairabin 
JITWATTANATAM 

អភបិាល ២៧ ឧរភា ១៩ ៧ ៧ 

៣ ពលាក ឌី ោវុឌឍ អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ៧ ៧ 

តួនាទ ីនិខភារកិចចរេស់គ្ណៈកមា្ធ្ិារេបចចកវិទា្ព័តម៌ាន 
១- ប្តតួេិនតិយព ើងវញិថា យុទធាស្តរត និងការវនិិពយាគ្របរ់េត័ា៌នវទិា រមប្រប និងគបំ្ទចំពពាោះពគលពៅ

អាជីវកមមរប្ាបរ់យៈពេលដវង។ 
២- ប្តួតេិនិតយព ើងវញិ ចំពពាោះការពរៀបចំពហោា រចនរមពន័ធរប្ាបប់្បេន័ធេត័ា៌នវទិា )រមួានប ត ញ 

)Network( ា៉ា រីុនពម )Servers( និងការផ្ទុកទិនៃនយ័ និងរារភាេ)Software(( ពដើមបធីានបាននូវការ
អនុវតត និងរុវតថិភាេខពរ់ ប្េមទាងំយា៉ា ងពហាច រ់ កប៏្តូវអនុពលាមតាមការអនុវតតជ្ជកដ់រតងដដលដល៏អបំផុ្ត 
និងការកំែតរ់បរ់បទបបញ្ញតតិកៃុងប្រុក។ 

៣- ប្តួតេនិិតយព ើងវញិ ពលើការពរៀបចំដផ្នការប្បភេធនធានេត័ា៌នវទិារំខាន់ៗ ។ 
៤- ប្តតួេិនតិយព ើងវញិ ពលើពគលនពយាបាយេត័ា៌នវទិា រមួទាងំនីតិវធិ ីនិងដផ្នការាត រព ើងវញិចំពពាោះពប្គោះ

មហនតរាយ។ 
៥- ប្តតួេិនតិយព ើងវញិ នូវការវនិិពយាគ្េិពររ មយួពលើគ្ពប្ាងេត័ា៌នវទិា រមួទាងំការេប្ងីក / ពធវើឱ្យ

ប្បពរើរព ើង / ការផ្លា រ់បតូរជំនួរhardware និងពហោា រចនរមពន័ធប ត ញ ប្េមទាងំការទិញប្បេន័ធេត័ា៌ន
វទិារប្ាបត់ប្មូវការអាជីវកមមថមីទាងំអរ់ មយួ។ 

៦- ជួយ គបំ្ទដល់ការប្គ្បប់្គ្ងកៃុងការទទួលបានពរវាកមមខាងទីប្បឹកា / អៃកផ្តល់ប្បឹការប្ាបគ់្ពប្ាងេត័ា៌ន
វទិា។ 

៧- ការងារពផ្សងៗពទៀត ដដលកំែតព់ោយប្កុមប្បកឹាភបិាល។ 
៨- ពធវើការប្តួតេិនិតយប្បចាឆំ្ៃ  ំពលើការអនុវតតការងាររបរ់ខាួន និងធានបាននូវការផ្តល់ធនធានប្គ្បប់្គន ់ពដើមបី

បំពេញភារកិចេរបរ់ខាួន ពហើយការបែតុ ោះប ត លជ្ជចាបំាច ់ជូនដល់រាជិកគ្ែៈកាម ធិការបពចេកវទិា
េត័ា៌នច្នប្កុមប្បកឹាភបិាល តាមការដតងតាងំ នងិឈរពលើមូលោា នដដលកំេុងអនុវតត។ គ្ែៈកាម ធកិារប
ពចេកវទិាេត័ា៌នច្នប្កមុប្បឹកាភបិាល អាចដែនដំល់ប្កមុប្បឹកាភបិាល រប្ាបក់ារអនុមត័ពលើការផ្លា រ់បតូរ
 មយួដដលខាួនគ្ិតថាចាបំាច។់ 

លទធផលារងាររេសគ់្ណៈកមា្្ធាិរេបចចកវិទ្ាព័ត៌មាន 

▪ អនុមត័វពិាធនកមមរចនរមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងអគ្គនយកោា នបពចេកវទិាេត័ា៌ន 
▪ ប្តួតេិនិតយពមើលពលើការវនិិពយាគ្ពលើពហោា រចនរមពន័ធេត័ា៌នវទិា 
▪ ប្តួតេិនិតយពលើគ្ពប្ាងននទាកទ់ងនងឹេត័ា៌នវទិា។ 

១៨ 



 

 

 

១-៥ គ្ណៈកមា្ធ្ិារឥណទាន (BCC) 

ល.រ ប ្្ុះ តំថ្ណខ 
ាលេរិបចេទ
ថ្តខតំខ 

ចំនួនម្នារចូល
រួម្កិចចក្រេជុំ 

ចំនួនកិចចក្រេជុំ
សរុេ 

១ 
ពលាក Chandrashekar SUBRAMANIAN 
KRISHOOLNDMANGALAM 

ប្បធាន ១២ កញ្ហញ  ១៦ ២ ២ 

២ ពលាក  ូញ ច្ហ អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ២ ២ 

៣ ពលាកឧកញ៉ា  ហួត ពអៀងតុង អភបិាល ១២ កញ្ហញ  ១៦ ២ ២ 

៤ ពលាក Wanchairabin JITWATTANATAM អភបិាល ២៧ ឧរភា ១៩ ២ ២ 

តួនាទ ីនិខភារកិចចរេស់គ្ណៈកមា្ធ្ិារឥណទាន 

គ្ែៈកាម ធិការឥែទានច្នប្កុមប្បឹកាភបិាល ានភារកិចេ នងិការទទួលខុរប្តូវកៃុងការរពប្មចចិតតទាកទ់ងនឹងកិចេ
ការឥែទាន ពប្កាមអំ ចេិពររមយួ ដដលផ្តល់ពោយប្កុមប្បឹកាភបិាល។ 

លទធផលារងាររេសគ់្ណៈកមា្្ធាិរឥណទាន 

ប្តួតេិនិតយពលើរិទធិអ ំចអនុមត័ឥែទាន និងលទធផ្លឥែទានដដលរពប្មចបាន 

២- ារថ្ក្រេក្រេួលសមាជិកបៅកនខុគ្ណៈកមា្្ធិារ  

ល.រ គ្ណៈកមា្្ធិារ ប ្្ុះ ម្ូលបហតុ 
១ រវនកមម   
២ ដតងតាងំ និងតច្មាការ   
៣ ប្ទេយរកមម អកមម និងហានិភយ័ ពលាកប្រី តាល់ ច្ែអុីម ចូលនិវតតន៍ 
៤ បពចេកវទិាេត័ា៌ន ពលាក Rohit KHANNA ផ្លា រ់កដនាងការងារពៅរហរដាអាពមរកិ 
៥ ឥែទាន ពលាក Piyasak UKRITNUKUN លាដលង 

 

 

 

 

១៩ 



 

 

 

គ្- លាភារ ឬក្របាក់េណំ្ច់  

១-បោលនបយាបាយសបខេេសតពីីលាភារ ឬក្របាកេ់ំណ្ច់សក្រមាេ់អភិបាល នខិេុគ្គលកិជានខ់ពស ់

លាភារ ឬក្របាក់េំណ្ច់រេសអ់ភិបាល និខេគុ្គលិកជាន់ខពស ់

ល.រ ប ្្ុះ ម្ុខតំថ្ណខ ចំណ្ត់ថ្្្ក់លាភារ 

១ លោកឧកញ៉ា ហួត ល ៀងតុង ប្រធាន គគនាយក ក 

២ 
លោក Wanchairabin 
JITWATTANATAM 

 នុប្រធាន គគនាយក ក 

៣ កញ្ញា អុឹម វណឌិត  គគនាយិកាប្រតិរតតិការ និង ភិបាលកិចច ក 

៤ លោក មុិច រុខលមប្តី  គគនាយក ភិវឌសឍនអ៍ាជីវកមម ខ 

៥ លោក ទូច លីណា  គគនាយក នុម័តឥណទាន ខ 

៦ លោក ហឹុម វិរុល  គគនាយកហិរ្ញវតថុ ខ 

៧ លោក ររ់ វ ុល  គគនាយករវនកមមហែៃកនុង ខ 

៨ លោក ជឺន រូរាណច័នៃរូរា៉ាត់  គគនាយកនីតិកមម ខ 

៩ លោកប្រី លេង រុគនធ  គគនាយិកាប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ខ 

១០ លោក  ដួង ច័នៃរុវិជាា  គគនាយកលក់ និងផចកចាយ ខ 

១១ លោក យឹម ទិតសា  គគនាយកព័ត៌មានវិទសា ខ 

១២ លោក លរម លោភ័ណ  គគនាយកធនធនាមនុរសស ខ 

១៣ លោក នួន វីរៈដារ៉ា  គគនាយកឌីជីថល ខ 

១៤ កញ្ញា លហង ប្រីរ ុច នាយិកាប្រតិរតតិតាម គ 

ប ្្ុះតំថ្ណខអភបិាល និខេុគ្គលិកជានខ់ពស ់និខក្របាក់េណំ្ច ់ឬលាភារថ្ដលទទួលបាន   

តរាខចំណ្ត់ថ្្្ក់លាភារ អេ្បេរមា អតិេរមា 

ក ១២៨ ០០០ ដុោារអាលមរិក ៤២៥ ០០០ ដុោារអាលមរិក 

ខ ៩៨ ០០០ ដុោារអាលមរិក ១៨១ ០០០ ដុោារអាលមរិក 

គ ៨៥ ០០០ ដុោារអាលមរិក ៨៨ ០០០ ដុោារអាលមរិក 

២០ 



 

 

 

ចំនួនក្របាក់េណំ្ច ់ឬលាភារសរេុថ្ដលបេើកឱ្យអភិបាលម្ិនក្រេតិេតតិ 

ធនាគារ ហត្ថា មាន ភិបាលមិនប្រតិរតតិចំននួ ៨ រូរ ផដលជារមាជិកប្កុមប្រកឹសាភបិាល តំណាងប្កុមហ នុ 
ផដលមិនមានប្រតរិតតិការការងារជាមួយ ធនាគារ ហតាា។ ផដលចំនួនប្បាក់រណំាច ់ឬោភការ  ររុរចំនួន ៧២ ០០០ 
ដុោារអាលមរិកគត។់ 

ចំនួនក្របាក់េណំ្ច ់ឬលាភារជាកញ្ចេ់ថ្ដលបានបេើកឱ្យអភបិាល និខេុគ្គលិកជាន់ខពស ់

ធនាគារ ហតាា មាន ភិបាលររុរចំនួន ៨ រូរ និងរុគគលកិជាន់ខពរ់ចនំួន ១៤ រូរ ។ ខាងលប្កាម គឺជាចំនួន
ររុរ (ប្បាក់លរៀវតសស និងប្បាក់រំណាចម់ិនរកូរ្ចូលប្បាក់លោធននិវតតន៍)៖  ភបិាលទំាង រ ់ ៧២ ០០០ ដុោារ    
អាលមរិកគត់ និងរគុគលិកជានខ់ពរ់ទំាង រ ់២ ១៨៨ ៩៥៧ ដោុារអាលមរិកគត។់ 

ចំនួនក្របាក់េណំ្ច ់ឬលាភារសរេុសក្រមាេ់រយៈបពល ០១ (ម្ួយ) ឆ្្ំខាខម្ខុថ្ដលក្រតូវផតល់ជូនអភិបាល ឬេុគ្គលកិជានខ់ពស់  

ប្បាក់រំណាច ់ ឬោភការររុររប្មារ់រយៈលពល ០១ ឆ្នំខាងមុខ ផដលប្តូវែតល់ជនូ ភិបាល នងិ រុគគលកិ 
ជាន់ខពរ់មានដចូខាងលប្កាម៖  ភិបាលទំាង រ ់ ៧២ ០០០ ដោុារអាលមរិកគត ់ នងិរុគគលកិជាន់ខពរ់ទំាង រ់         
២ ៣០៧ ៤៧៤ ដោុារអាលមរិកគត់។ 

ារេបខកើនក្របាកេ់ំណ្ច់ ឬលាភារសរុេកនខុចំនួនបក្រចើនដល់អភិបាល ឬេុគ្គលិកជាន់ខពស់រេសក់្រកុម្ហ ុនបៅកនុខឆ្្ំ ស្របពើពនធ ឬអនាគ្ត  

ប្កុមប្រឹកសាភិបាលបាន នមុត័ និងឯកភាពជាលគាលការណ៍កនុងការដំលឡើងប្បាក់លរៀវតសសចំនួន ៨% ជូនរុគគលិក
ជាន់ខពរ់ និងនិលោជិតរររ ់ធនាគារ ហតាា នាហងៃទ២ី៧ ផខធន ូឆ្ន២ំ០១៩ ។ 

២- េុគ្គលិកទទួលលាភារ ឬក្របាក់េំណ្ច ់

ល.រ េុគ្គលិកទទួលបានលាភារ ឬក្របាក់េំណ្ច់ ចំនួនលាភារ ឬក្របាក់េំណ្ច់ បផ្សខៗ 

១  ភិបាល ៧២ ០០០ ដុោារអាលមរិក  

២  ភិបាលប្រតិរតតិ (CEO & DCEO) ៤៤៧ ៥៧០ ដុោារអាលមរិក  

៣ រុគគលិកជាន់ខពរ់ ២ ១៨៨ ៩៥៧ ដុោារអាលមរិក  

៤ 
រុគគលិកផដលទទួលបានោភការ ឬ
ប្បាក់រំណាច់ខពរ់រំែុត ៥រូរ 

១ ៣២៨ ៩៧៥ ដុោារអាលមរិក 

១.ប្រធាន គគនាយក  
២. នុប្រធាន គគនាយក  
៣. គគនាយិកាប្រតិរតតិការនិង ភិបាលកិចច 
៤. គគនាយកនីតិកមម 
៥. គគនាយកហិរ្ញវតថុ 

 

២១ 



 

 

 

ឃ- ារវាយតម្ម្ៃលទធផលក្រេចំឆ្្ំរេស់ក្រកុម្ក្រេឹក្ាភិបាល អភិបាលនីមួ្យៗ គ្ណៈកមា្្ធិារ និខនាយកក្រេតិេតតិ 

ល.រ េរិយាយ ដំបណើរារម្នារវាយតម្ម្ៃ លកេណៈវិនិចេ័យ 

១ ប្កុមប្បឹកាភបិាល 

ពោយពធវើការវាយតច្មាខាួនឯង និងវាយតច្មា
៣៦០ ដឺពប្ក 
)ប្បចាឆំ្ៃ (ំ 
 

១.គុ្ែភាេការងារ 
២.ការចូលរមួ 
៣.ការអភវិឌឍចំពនោះដឹង 

២ អភបិាល 

ពោយពធវើការវាយតច្មាខាួនឯង និងវាយតច្មា
៣៦០ ដឺពប្ក 
)ប្បចាឆំ្ៃ (ំ 
 

១.គុ្ែភាេការងារ 
២.ការចូលរមួ 
៣.ការអភវិឌឍចំពនោះដឹង 

៣ គ្ែៈកាម ធិការ 

ពោយពធវើការវាយតច្មាខាួនឯង និងវាយតច្មា
៣៦០ ដឺពប្ក 
)ប្បចាឆំ្ៃ (ំ 
 

១.គុ្ែភាេការងារ 
២.ការចូលរមួ 
៣.ការអភវិឌឍចំពនោះដឹង 

៤ នយកប្បតិបតតិ 

ពោយពធវើការវាយតច្មាខាួនឯង និងវាយតច្មា
៣៦០ ដឺពប្ក 
)ប្បចាឆំ្ារ និង ប្បចាឆំ្ៃ (ំ 
 

១.រូចនករហិរញ្ញ វតថុ 
២.រូចនករពរវាកមមអតិថិជន 
៣.រូចនករប្គ្បប់្គ្ងដំពែើ រការច្ផ្ទកៃុង 
៤. រូចនករប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានមនុរស 

ខ- ារេណ្តុះេណ្តល្សក្រមាេអ់ភបិាល នខិេុគ្គលិកជានខ់ពស ់

រាជិកប្កុមប្បឹកាភបិាលទទួលបានការបែតុ ោះប ត លរតីេីអភបិាលកចិេអាជីវកមមរប្ាបប់្កុមហ ុនពបាោះផ្ាយមលូ
បប្ត និងការបែតុ ោះប ត លពផ្សងៗពទៀតទាកទ់ងនឹងការប្គ្បអ់ាជីវកមមធនគរ និងហិរញ្ញ វតថុ។ កៃុងឆ្ៃ  ំ ២០២០ 
អភបិាល និងបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់របរ់ ធនគរ ហតាថ  បានចូលរមួវគ្គបែតុ ោះប ត លរំខាន់ៗ មយួចនំួនរមួាន៖  
លរ ក្រេធានេទ ស្ថ្េ័ន 
១ វិធីវិភាគឬរគល់រញ្ញាតាមផររកំណត់មូលលហតុ៥កប្មិត ធនាគារ ហតាា 
២ នីតិវិធីប្រឆ្ំងការរមាាតប្បាក់និងលភរវកមមហិរ្ញវតថ ុ ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៣ ការប្រឆ្ំងការរមាាតប្បាក់និងហិរ្ញរសបទានលភរវកមម ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
៤ ការលប្រើប្បារ ់និង ប្រតិរតដិការប្រព័នធAppzillon ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៥ រញ្ញាហវឆ្ាតហនលប្គឿងរិរសបនិមមិត ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៦ មុខងារប្តួតពិនិតសយល ធី ឹមលៅកនុង SmartVista ប្កុមហ ុន រ ៊ី. ភី. រុី លប្តឌីង ខូ ិលធីឌី 
៧ រលចចកលទរកិចចរវនកមម ធនាគារ ហតាា 
៨ វគគរមលឺកលឡើងវិញលលើលគាលការណល៍ដាោះប្ោយឥណទានយឺតោ៉ាវ ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៩ ប្រព័នធបាគង ធនាគារជាត ិហន កមពុជា 
១០ ធនាគារកមម- រឋម ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១១ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យធនាគារ - ការវាយតហមល ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១២ លរចកតីផណនាំទូលៅហន Basel III ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៣ មូលដាានប្គឹោះហនកំុពសយូទ័រ ហតាាករិករ លីមីតធីត 

២២ 



 

 

 

១៤ រុវតថិភាព និងរចនារមព័នធរលុកផែន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៥ ធនាគារោខា ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៦ នីតិវិធីលធវើផែនការរនតនិរនតរភាពអាជីវកមម ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៧ ោរៈរំខាន់អាជីវកមម ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១៨ មូលដាានប្គឹោះអាជីវកមម ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១៩ អាជីវកមមធនាគារ តិងិជន (លក់រាយ) ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
២០ នីតិវិធីប្រតិរតតិការប្រព័នធ CSS ហតាាករិករ លីមីតធីត 
២១ នីតិវិធីប្គរ់ប្គងកាត និងប្រតិរតតិការកាត ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
២២ វិញ្ញារនរប្តរវនកមមហែៃកនុង រមាគមធនាគារលៅកមពុជា 
២៣ នីតិវិធីរណតឹងរដឋរសបលវណ ី ធនាគារ ហតាា 
២៤ ការរងវឹកលៅកផនលងការងារ ធនាគារ ហតាា 
២៥ ការរងវឹកលដើមសបីគុណែលការងារខពរ់ ធនាគារ ប្កុងប្រុី និង ហតាាករិករ លីមីតធីត 
២៦ ការប្តួតពិនិតសយ Combo Box រប្មារ់ផ្ទំងព័ត៌មាន -  នតរកមម Excel ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
២៧ ជំនាញទំនាក់ទំនង ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
២៨ ជំនាញទំនាក់ទំនងរប្មារ់លរវាកមម តិងិជន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
២៩ លគាលនលោបាយ និងនីតិវិធីរំណងនិង តថប្រលោជន៍ ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៣០ លគាលនលោបាយទំនារ់ែលប្រលោជន៍ ហតាាករិករ លីមីតធីត 

៣១ ធនាគារកមមរប្មារ់ តិងិជន នកលប្រើប្បារ់ 
ធនាគារ ប្កុងប្រុី និង ប្រព័នធរវ័យរិកសា
រររ់MUFG 

៣២ លរចកតីផណនាំទូលៅហន ធនាគារកមមរប្មារ់ តិងិជន នកលប្រើប្បារ់ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៣៣ ការរមលឹកលឡើងវិញ ំពីចសារ់កិចចរនសា ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៣៤ ប្កម ភិបាលកិចចោជីវកមម និយ័តករមូលរប្តកមពុជា 
៣៥ ែលិតែលនិងលរវាកមមធនាគារោជីវកមម ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៣៦ ការប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនងធនាគារោជីវកមម ជាក់ផរតង ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៣៧  ភិបាលកិចចោជីវកមម ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
៣៨ លរចកតីផណនាំទូលៅហន  ភិបាលកិចចោជីវកមម - (ចូលនិវតតន៍) ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៣៩ ការវិភាគឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៤០ លរចកតីផណនាំទូលៅហន ការវិភាគឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៤១ ការវិភាគឥណទាន - ជំពូកការវាយតហមល ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៤២ ការវិភាគឥណទាន - ជំពូកការវិភាគតារាងតុលសយភាព ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៤៣ ការវិភាគឥណទាន - ជំពូកការ នុវតត និងវិធានការលែសសងលទៀត ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៤៤ លគាលនលោបាយ ឥណទាន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៤៥ រមលឹកលឡើងវិញនូវលគាលនលោបាយនិងនីតិវិធីឥណទាន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៤៦ កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅរររ់ - ការវាយតហមល ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

៤៧ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅ - ហានិភ័យលៅលលើវិ
រ័យឧរសាហ៍កមម និងហានិភ័យលៅលលើ តិងិជន 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

៤៨ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅ - ហានិភ័យលៅលលើ
ប្រលទរ និងហានិភ័យលៅលលើែលិតែល 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

៤៩ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥០ លរចកតីផណនាំទូលៅហន ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥១ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន - ជំពូកវរសបធម៌ឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥២ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន - ជំពូកទិននន័យនិងរបាយការណ៍ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥៣ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន - ជំពូកគលប្មាង/ប្ករខណឌ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥៤ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន - ជំពូកហានិភ័យ/(រងាាន់ ឬការទទួលបាន) ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

២៣ 



 

 

 

៥៥ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន - ជំពូក នកពាក់ព័នធ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥៦ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន - ជំពូកយុទធោស្ររត & ការប្គរ់ប្គងផែនកអាជីវកមម ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥៧ រមលឹកការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទាន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៥៨ លរចកតីផណនាំទូលៅហន ការវារ់ផវងហានិភ័យឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៥៩ ការកាត់រនថយហានិភ័យឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៦០ លរចកតីផណនាំទូលៅហន ការកាត់រនថយហានិភ័យឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៦១ និតិវិធី នុម័តឥណទាន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៦២ លគាលនលោបាយ និងនីតិវិធីប្គរ់ប្គងរណតឹងតវា៉ារររ់ តិងិជន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៦៣ ការប្គរ់ប្គងរទពិលោធន៍ តិងិជន រមាគមធនាគារលៅកមពុជា 
៦៤ ការប្គរ់ប្គងលរវាកមម តិងិជន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៦៥ ការវិភាគទិននន័យ ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
៦៦ កប្មងវិភាគទិននន័យ រមាគមធនាគារលៅកមពុជា 
៦៧ ការការពារទិននន័យ (ល ៀរឡង់) ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៦៨ លរវាកមមប្បាក់រល្ញើរនសសំ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៦៩ ធនាគារកមមតាមផររឌីជីងល ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៧០ ភាពចប្មុោះ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៧១ ភាពចប្មុោះ - រួមទាំងមនុរសសប្គរ់គាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៧២ កិចចរងាាញខលួនកនុងកផនលងលធវើការប្រករលដាយប្ររិទធភាព ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៧៣ ការលរើកដំលណើរការ ប្រព័នធរវ័យរិកសា ប្កុមហ ុន រ លូតិច 
៧៤ រុវតថិភាពព័ត៌មានតាម  ៊ីផមល ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៧៥ ការចូលរួមរររ់និលោជិត ប្កុមហ ុន The Capacity Specialists 
៧៦ រមភាពលៅកផនលងលធវើការ - ការប្រប្ពឹតចំលពាោះគានលដាយលរមើភាព ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៧៧ រដឋបាលកិចចមា៉ារុីនទិននន័យប្គឹោះ Exadata 12c  ប្កុមហ ុន Oracel 
៧៨ ការប្គរ់ប្គងហិរ្ញវតថ ុ ប្កុមហ ុន IDC Financial Insights Asia 
៧៩ ការផកលងរនលំរបាយការណ៍ហរិ្ញវតថុ និងគណលនយសយកមមហចនប្រឌិត រមាគមធនាគារលៅកមពុជា 
៨០ រលចចកវិទសាហិរ្ញវតថុ ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៨១ ការពនលត់ គគិរភ័យនិងគនលឹោះការពាររំខាន់ៗ ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៨២ ការរងាាញលលើប្រព័នធFlexcube V14.3 និងការផរវងយល់ ំពីែលិតែល ប្កុមហ ុន Oracel 
៨៣ នីតិវិធីប្គរ់ប្គងការផកលងរនលំ ហតាាករិករ លីមីតធីត 

៨៤ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យការផកលងរនលំ 
ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG និង ធនាគារ 
ហតាា 

៨៥ រដឋបាលទូលៅ ំពី  ៊ីផម ល (Practise Mode) ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៨៦ ការប្គរ់ប្គងរដឋបាលនិងវិធានទូលៅ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៨៧ លគាលនលោបាយ ំលណាយនិងការកំោនត ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៨៨ នីតិវិធី ំលណាយនិងការកំោនត ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
៨៩ លគាលនលោបាយ និងនីតិវិធីលដាោះប្ោយទំនារ់រុគគលិក ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៩០ លរចកតីផណនាំរតីពីការលប្រើប្បារ់ តតរញ្ញាណ ធនាគារ ហតាា ធនាគារ ហតាា 
៩១ ការរណតតោះរណាាល ំពីប្រព័នធ ClearViewHRMS រ លូតិចណូឡូជី 
៩២ រុខភាពនិងរុវតថិភាព ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៩៣ គណលនយសយ Hegde ធនាគារ Ayudhya 
៩៤ លគាលនលោបាយ និងនីតិវិធីរតីពីរុខមាលភាពនិងប្រតិរតតិតាមធនធានមនុរសស ហតាាករិករ លីមីតធីត 
៩៥ ការប្គរ់ប្គងធនធានមនុរសស ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៩៦ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទានរររ់ IKS: ជំពូកមូលដាានប្គឹោះ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
៩៧ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទានរររ់ IKS: ជំពូកមូលដាានប្គឹោះ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

២៤ 



 

 

 

៩៨ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅ IKS: ជំពូកមូលដាាន
ប្គឹោះ 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

៩៩ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅរររ់ IKS: ជំពូក
មូលដាានប្គឹោះ 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១០០ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅ IKS: ជំពូកហានិ
ភ័យប្រលទរ 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១០១ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅ IKS: ជំពូកហានិ
ភ័យ តិងិជន 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១០២ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅ IKS: ជំពូកហានិ
ភ័យឧរសាហកមម 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១០៣ 
កប្មិតហានិភ័យផដលនឹងទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅ IKS: ជំពូកហានិ
ភ័យែលិតែល 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១០៤ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទានរររ់ IKS: ជំពូកការវាយតហមល ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១០៥ 
ទិដឋភាពទូលៅហនហានិភ័យឥណទានហន IKS: ចំកប្មិតហានិភ័យផដលធនាគារនឹង
ទទួលយកលដើមសបីឱសយរលប្មចលគាលលៅរររ់ធនាគារ និងហានិភ័យឥណទាន 

ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១០៦ ហានិភ័យនីតិកមមហន IKS ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១០៧ លគាលនលោបាយរូរិយវតថុហន IKS ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១០៨ លគាលនលោបាយរូរិយវតថុហន IKS លៅចប្កភព ង់លគលរ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១០៩ រុវតថិភាព IKS៖ រញ្ញាប្រែមផែនកចសារ់ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១១០ ការវិនិលោគលលើទំនួលខុរប្តូវរងគម IKS៖ (ISU) ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១១១ ឧរករណ៍ប្រលរើប្បារ់លរវាពាណជិជកមមSWIFT រររ់IKS ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១១២ ហានិភ័យ ប្តាការប្បាក់ - ការផណនាំ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១១៣ លគាលនលោបាយ និងនីតិវិធីរវនកមមហែៃកនុង ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១១៤ ការប្តួតពិនិតសយ និងរវនកមមហែៃកនុង ធនាគារ ហតាា 
១១៥ ប្ករខ័ណឌប្តួតពិនិតសយហែៃកនុង ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១១៦ លគាលការណប៍្រតិរតតិហនមស្រនតីប្គរ់ប្គងហានិភ័យោខា ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១១៧ ការ នុវតតភាពជា នកដឹកនាំ រតង់ដារ ISO 27001 Sword & Shield Consulting 
១១៨ លគាលនលោបាយរនតិរុខរុវតថិភាពព័ត៌មានវិទសា ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១១៩ នីតិវិធីរតីពីការទទួលយក តិងិជនរញ្ញាតិជរ ុន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១២០ នីតិវិធីឥណទានKIVA ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១២១ តហមលរនូលរររ់ធនាគារប្កុងប្រុ ី ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១២២ មគគុលទៃរ នកលប្រើប្បារ់ប្រព័នធរលងកើតល្មោះ តិងិជនតាមលប្គឿងល ឡិចប្តូនិចចល័ត ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១២៣ ជំនាញភាពជា នកដឹកនាំ វិទសាោាន ពាណិជជោស្ររត ល រុីលដីា 
១២៤ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ប្តាការប្បាក់ និងភាពងាយរងលប្គាោះ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១២៥ ហានិភ័យោច់ប្បាក់ - ជំពូកលរចកតីផណនាំទូលៅ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១២៦ ការវាយតហមលឥណទាន ធនាគារ ហតាា 
១២៧ មគគុលទៃរ នកលប្រើប្បារ់ប្រព័នធរលងកើតគណនីឥណទានតាមលប្គឿងល ឡិចប្តូនិចចល័ត ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១២៨ កផនលងែតល់ប្បាក់កមចីរនាទរ់រនសសំ (MLF) ធនាគារជាត ិហន កមពុជា 
១២៩ ការពប្ងីករមិទធែលការងារ ជំពូកប្ករខ័ណឌរមតថភាព ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៣០ ការប្គរ់ប្គងទីែសារ ោកលវិទសាល័យរញ្ញាោស្ររតកមពជុា 
១៣១ លគាលនលោបាយលរវាធនាគារចល័ត ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៣២ នីតិវិធីលរវាធនាគារចល័ត ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៣៣ ប្រតិរតតិការប្រព័នធប្គរ់ប្គងលរវាធនាគារចល័ត I Exceed Technology Solution Pte Ltd 
១៣៤ រចចុរសបននភាពលរដឋកិចចប្រចាំផខ ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី

២៥ 



 

 

 

១៣៥ រលងេរហនលរវាហិរ្ញវតថុ ខុរពីឥណទាន ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៣៦ លគាលនលោបាយ និងនីតិវិធីមិនលររីល ើង ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៣៧ ហានិភ័យប្រតិរតតិការ - ជំពូកលរចកតីលែតើម ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៣៨ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រតិរតតិការ-ជំពូកការវាយតហមល ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៣៩ លគាលនលោបាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រតិរតតិការ ធនាគារ ប្កុងប្រុី និង ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៤០ រដឋបាលប្គរ់ប្គងទិននន័យ Oracle ប្កុមហ ុន Oracel 
១៤១ រលងេរហនលរវាប្បាក់កមចីលែសសងៗ ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៤២ ទិដឋភាពទូលៅហនការប្គរ់ប្គងគលប្មាង ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៤៣ លគាលនលោបាយ និងនីតិវិធីវាយតហមលលទធែលការងារ ធនាគារ ហតាា 
១៤៤ ម ូផឌល POC Lenddo លលើឥណទានFirstChoice ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១៤៥ លគាលនលោបាយរតីពីរវុតថិភាពព័ត៌មានរហប្គារ ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១៤៦ ការប្គរ់ប្គងែលរប្ត ជំពូកវិធីោស្ររត កមម និង រកមម ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១៤៧ ការ នុវតតវិធីោស្ររត 5S KAIZEN 
រហព័នធនិលោជក និងរមាគមពាណិជជកមម
កមពុជា 

១៤៨ លគាលនលោបាយឯកជនភាព ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៤៩ នីតិវិធីរតីពីការវាយតហមលឥណទាន ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៥០ ប្រតិរតតិការភាគពីាក់ព័នធ ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១៥១ ហានិភ័យរឋម ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៥២ និតិវិធីវាយតហមលហានិភ័យនិងការប្តួតពិនិតសយខលួនឯង ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៥៣ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ - ជំពូកលរចកតីលែតើម ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៥៤ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ - ជំពូកការលធវើរបាយការណ ៍ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 

១៥៥ ការលប្រើប្បារ់និងប្រតិរតតិការប្រព័នធSmartVista 
ហតាាករិករ លីមីតធីត និង ប្កុមហ ុន Smart 
Vista 

១៥៦ លរចកតីផណនាំពីការលធវើរទរងាាញ ធនាគារ ប្កុងប្រុី និង ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៥៧ ការប្គរ់ប្គងគុណែលរងគម ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៥៨ ការយល់ដឹង ំពីការលកងរនលំរររ់រុគគលិក ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៥៩ នីតិវិធីរតីពីចំណាត់កំហុរ និងវិន័យរុគគលិក ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៦០ លរចកតីផណនាំលលើប្រព័នធរតីពីប្រលភទរររ់ តិងិជន ធនាគារ ោារនា 
១៦១ ការដាក់ទណឌកមមពាក់ព័នធនឹងការរីកោយអាវុធជាតិែៃុោះ (CPF)កនុងប្រលទរកមពុជា លរវាកមមរ ូោ៉ាល់យូណាយធីត 
១៦២ ពនធទាក់ទងនឹងប្គឹោះោានមីប្កូហិរ្ញវតថុ រមាគមមីប្កូហិរ្ញវតថុកមពុជា 
១៦៣ ប្កមប្រតិរតតិរីលធម៌ និងលគាលការណ៍ ធនាគារ ប្កុងប្រុី និង ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៦៤ ប្រតិរតតិការធនាគារ - ការផណនា ំ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៦៥ ការប្គរ់ប្គងរតនាភិបាល ធនាគារ ប្កុងប្រុ ី
១៦៦ Cybercrime ចប្កភព ង់លគលរ ប្រព័នធរវ័យរិកសារររ់MUFG 
១៦៧ ការលប្រើប្បារប់្រព័នធ Web Helpdesk ហតាាករិករ លីមីតធីត 
១៦៨ នីតិវិធីវីរសសលរលូវីង ហតាាករិករ លីមីតធីត 

បញ្ហា ក៖់  
- រិកាខ កាមច្នវគ្គបែតុ ោះប ត លខាងពលើគ្ឺជ្ជថាៃ កប់្គ្ប់ប្គ្ងជ្ជនខ់ពរ់របរ់ ធនគរ ហតាថ  ដដលានតួនទីចាបេ់ី នយក/នយិកា
នយកោា ន ព ើងពៅ )ពលើកដលងនយកតំបន(់ 
- វគ្គបែតុ ោះប ត លខាងពលើរាប់បញ្េូ លទាងំការរិកាពោយផ្លទ ល់ និងតាមអនឡាញ )e-learning( ផ្ងដដរ។  
 
 

២៦ 



 

 

 

ថ្ផនកទី ៣ ៖ ារអនុវតតក្រកម្សីលធម្៌សក្រមាេ់អនុវតតធុរកិចច 

ក- បោលនបយាបាយពាក់ព័នធនឹខក្រកម្សីលធម្៌សក្រមាេ់អនុវតតធុរកិចចរេស់អភិបាល េុគ្គលិកជាន់ខពស់ និខនិបយាជិត៖  

▪ ទំនរ់ផ្លប្បពយាជន ៍
▪ ការប្បកួតប្បដជងពោយពាម ោះប្តង ់
▪ ការរកាការរាៃ តវ់ជិ្ជា ជីវៈកៃុងធុរកិចេ 
▪ ការពប្បើប្បារ់ធនធានរបរ់ាថ បន័ 
▪ ចាប ់នងិបទបបញ្ញតតិទាកទ់ងនឹងវរ័ិយការងារ និងវរ័ិយពាកេ់ន័ធដដលប្តូវអនុវតត 
▪ វនិយ័ការងារ និងបទបញ្ហា ច្ផ្ទកៃុង 
▪ ការរាយការែ៍េីកំហុរឆ្គងរបរ់អភបិាល នងិបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ពោយនិពយាជតិ )Whistle Blower) 
▪ ការពោោះប្ាយជពាា ោះ 
▪ ពផ្សងៗ 

ខ- ារផ្សពវផា្យក្រកម្សលីធម្៌សក្រមាេអ់នុវតតធុរកចិចដល់អភិបាល េគុ្គលកិជានខ់ពស ់នខិនិបយាជតិ  

ធនគរ ហតាថ  ានការយកចិតតទុកោកយ់ា៉ា ងខាា ងំពលើការអនុវតតប្កមរីលធមរ៌បរ់បុគ្គលិក កដូ៏ចជ្ជថាៃ ក់
ប្គ្បប់្គ្ងប្គ្បជ់្ជនថ់ាៃ ក ់ ដដលកៃុងពនោះប្កមរីលធមប៌្តូវបានពធវើការផ្សេវផ្ាយយា៉ា ងទូលំទូលាយយា៉ា ងានប្បរិទធភាេ
តាមរយៈ ការោកប់ញ្េូ លកៃុងវគ្គបែតុ ោះប ត លរប្ាបប់ុគ្គលិកចូលបពប្មើការងារថមី ការផ្សេវផ្ាយពលើប្បេន័ធច្ផ្ទកៃុង 
)Internal Server Drive) របរ់ធនគរ និងការោកប់ញ្េូ លកៃុងកចិេប្េមពប្េៀង )ប្កមប្បតិបតតិរីលធម ៌ នងិពគល
ការែ៍( រប្ាបប់គុ្គលិកចុោះហតថពលខាបញ្ហា កេ់ីការបានយល់ និងការពបតជ្ជា ចិតតអនុវតតយា៉ា ងចារ់លារ់ផ្ងដដរ។ 

គ្- យនតារ នខិនតីិវិធតីម្ោនារអនុវតតក្រកម្សលីធម្ស៌ក្រមាេ់អនុវតតធុរកចិច  

១- ារទូទាត់ម្និក្រតឹម្ក្រតូវ  

ធនគរ ហតាថ  ហាមឃ្តក់ៃុងការពធវើប្បតិបតតិការទូទាតម់និប្តឹមប្តូវ ពៅប្គ្បន់យកោា នឬាខា (Business 
Areas) ទាងំអរ់រមួទាងំកៃុងវរ័ិយរដា និងវរ័ិយឯកជនផ្ងដដរ។ ការទូទាតទ់ាងំពនោះគ្ឺអាចទទួលយកបានប្របតាម 
ធនគរ ហតាថ  និងពរចកតីដែនចំ្នអាជីវកមម (Business Guideline)។ 

២- ារទំនាក់ទំនខ ជាម្ួយអនកផគត់ផគខ ់

ទំនកទ់ំនង ធនគរ ហតាថ  ជ្ជមយួអៃកផ្គតផ់្គងប់្តូវបានបពងកើតព ើង ពោយប្របតាមចាបក់ៃុងការអនុវតតឱ្យាន 
ប្បរិទធភាេ និងានពរមើភាេគៃ ។ ពយើងរេំឹងថាអៃកផ្គតផ់្គង ់ នឹងពគរេតាមលកខខែឌ ចាប ់ ដដលតប្មូវឱ្យផ្តល់ជូននូវ

២៧ 



 

 

 

ភាេពរមើគៃ  ផ្តល់នូវរុវតថិភាេ រុខាលភាេពៅកដនាងពធវើការងារ និងការពារគុ្ែភាេបរយិាការការងារដល់   
និពយាជិត។  

៣- ារក្រគ្េ់ក្រគ្ខបៅបលើពាណិជជកម្មអនតរជាត ិ

ធនគរ ហតាថ  បានអនុវតត តាមពគលការែ៍ដែនរំបរ់អងគការរហប្បជ្ជជ្ជតិ នងិកមមវធិីទែឌ កមម ដដល
ពៅថា ទែឌ កមមអងគការរហប្បជ្ជជ្ជតិ (UN Sanction)។ ពយើងកព៏ធវើការពផ្ទៀងផ្លទ តរ់ាល់ប្បតបិតតិការជ្ជមយួ      
លកខខែឌ  ដដលបានកែំតព់ៅពលើការហាមឃ្តប់្បតបិតតិការជ្ជមយួប្បពទរ និងបគុ្គលដដលបានហាមឃ្តក់ៃុងការ
ពធវើប្បតិបតតិការជ្ជមយួ។ 

៤- ារទេ់ស្ក្ត់ារសមាអត្ក្របាក់ 

ធនគរ ហតាថ  បានពបតជ្ជា ចិតតអនុវតតតាមយា៉ា ងពេញពលញនូវចាបប់្បឆ្ងំនងឹការរាអ តប្បាក ់និងហិរញ្ញបបទាន ពភ
រវកមម។ ធនគរ ហតាថ  ពធវើអាជីវកមមដតជ្ជមយួអតិថជិនដដលានពករ តិ៍ពឈាម ោះកៃុងរកមមភាេអាជីវកមមប្របចាបដ់ដល
ានប្បភេហិរញ្ញ វតថុ បានមកេីប្បភេប្របចាបដ់តប៉ាុព ណ ោះ។ ធនគរ ហតាថ  អនុវតតការកំែតម់ូលោា នហានិភយ័ កៃុង 
"ការាគ ល់អតថិិជន" (KYC)  ពដើមបកីំែតរំ់ែួរដដលទាកទ់ងនងឹហានិភយ័អតិថិជន និងជ្ជបនតបនទ បព់ដើមបកីារពារ 
និងទបា់ក តព់ៅពលើប្បតិបតតកិារ ដដលានលកខែៈគ្ួរឱ្យរងសយ័ និងមនិអាចទទួលយកបាន។  

៥- ឯកជនភាព 

ធនគរ ហតាថ  បានពបតជ្ជា ចតិតកៃុងការពប្បើប្បារ់ទិនៃនយ័ផ្លទ ល់ខាួនរបរ់អតថិិជន ពោយានការទទួលខុរប្តូវ 
និងអនុវតត តាមចាបឯ់កជនភាេដដលាន។ ការប្បមូល ដំពែើ រការ នងិការពប្បើប្បារ់ទិនៃនយ័ផ្លទ ល់ខាួនរប្ាបដ់ត
ពគលបំែងអាជីវកមម ប្របចាបដ់តប៉ាុព ណ ោះ។ ពធវើការដថរកាពដើមបកីារពារេីការចូលយកឯការេីទិនៃនយ័បុគ្គល ឬ
ការបាតប់ងព់ោយច្ចដនយ ឬការលុបនូវទិនៃនយ័ផ្លទ ល់ខាួនរបរ់អតិថជិនពោយគម នការអនុញ្ហញ ត។ 

៦- អាជីវកម្មជាម្ួយរាជរោឋ្ភបិាល 

ពៅពេលដដល ធនគរ ហតាថ  ពធវើការជ្ជច្ដគូ្ពោយផ្លទ ល់ឬពោយប្បពយាលជ្ជមយួនឹងរាជរោា ភបិាល និងរហ
ប្គរ ដដលប្គ្បប់្គ្ងពោយរាជរោា ភបិាល (ពៅករែីដដលការងាររបរ់ពយើង ជ្ជញឹកញបគ់្ឺជ្ជបទ់ាកទ់ងជ្ជមយួនងឹ
ភាៃ កង់ារ និងមស្តនតីរាជរោា ភបិាល) បុគ្គលិក ធនគរ ហតាថ  ប្តូវដតអនុតតតាមរតងោ់រវជិ្ជា ជីវៈខពរ់បំផុ្ត នងិពគរេតាម
ចាប ់និងបទបបញ្ញតតដិច្ទពទៀត រមួទាងំការអនុវតតតាមលកខខែឌ តប្មូវេិពររមយួចំនួនដដលបានផ្ារភាា បន់ងឹប្បតិបតិត
ការរបរ់រាជរោា ភបិាល។ 

 

 

២៨ 



 

 

 

៧- ារក្រេកួតក្រេថ្ជខជាសកល  

តប្មូវឱ្យប្តួតេិនិតយជ្ជមនុកៃុងពគលបំែងទបា់ក តក់ារប្បកួតប្បដជងមនិពាម ោះប្តងរ់វាងច្ដគូ្ប្បដជង។ មនិប្តូវ
ឱ្យជួយ រប្មួលដល់អតថិិជន មយួដដលានបែំងពប្បើប្បារ់នូវពរវាកមមរបរ់ពយើងជ្ជមពធាបាយ កៃុងការពគ្ចពវោះ 
េីចាបប់្បកួតប្បដជងពដើមបជីយួ រប្មួលដល់ការរមួបញ្េូ ល ឬការទិញយក ឬពដើមបជីយួ រប្មួលដល់ រកមមភាេទីផ្ារ
ពោយមនិប្របចាប ់មយួ ដដលលទធផ្លនឹងទទួលបាននូវការផ្លត ចម់ុខកៃុងទីផ្ារ ឬចាបប់្បឆ្ងំនឹងការលក ់
បងខូចច្ថា។ 

៨- សហគ្ម្ន៍ ធនាោរ ហតថ ្

ភាេពរមើគៃ កៃុងការអនុវតតការងារ ធនគរ ហតាថ  ពបតជ្ជា ចតិតពដើមបអីនុវតតតាមរាល់ចាបដ់ដលជ្ជបទ់ាកទ់ងនឹងឯក
ជនភាេពា៉ា ងពធវើការ ប្បាកឈ់ៃួល គម នការពរ ើរពអើងបុគ្គលិក និងពររភីាេកៃុងការចូលរមួ។ កប៏៉ាុដនតកៃុងនម           
ធនគរ ហតាថ  បគុ្គលិកមនិានរិទធិបពញ្េញមតិគបំ្ទពៅគ្ែៈបកសនពយាបាយ មយួពទបើយ ចូលរមួកៃុងយុទធនការ 
ពបាោះពឆ្ៃ ត ឬចូលរមួកៃុងជពាា ោះនពយាបាយពទបើយ។ បដនថមពលើការអនុវតតតាមផ្ាូវចាប ់ ពយើងខិតខំកៃុងការបពងកើត
បរយិាការដដលគ្ិតគូ្អំេបីគុ្គលិកទាងំអរ់ពៅប្គ្បទ់ីកដនាងដដល ធនគរ ហតាថ  ពធវើអាជីវកមម។ 

៩- ារារពារក្រទព្យសកម្មរេស់ ធនាោរ ហតថ ្

ទំនរ់ផ្លប្បពយាជនក៍ៃុងពា៉ា ងពធវើការ ឬកៃុងពេលរប្ាករបរ់ពយើង ជ្ជអវីដដលអៃកពធវើមនិប្តូវឱ្យានទំនរ់
ផ្លប្បពយាជន ៍ ជ្ជមយួនឹងការទទួលខុរប្តូវរបរ់អៃកជ្ជមយួ ធនគរ ហតាថ  ពនោះពទ។ គម នរកមមភាេពៅកដនាងពធវើ
ការ ឬកព៏ៅផ្ទោះ ដដលពធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ពករ តិ៍ពឈាម ោះរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ពទ។ ការពប្បើប្បារ់ធនធានរបរ់ ធនគរ ហតាថ  
មនិប្តឹមប្តូវ ឬមនិរមប្របប្តូវបានហាមឃ្តផ់្ងដដរ។  

១០- ារទិញលក់ភាគ្ហ នុ នខិារផតល់ពត័៌មានសមាងត្់ម្នភាគ្ហ ុន 

ហាមឃ្តច់ំពពាោះការទិញលកម់ូលបប្តប្កុមហ ុនពផ្សងៗពទៀតរមួទាងំ ការទិញលកម់លូបប្តរបរ់ ធនគរ 
ប្កុងប្រីុ ទាងំពោយផ្លទ ល់  ឬតាមរយៈរាជិកប្កុមប្គ្ាួរ ឬបគុ្គលពផ្សង ឬតាមរយៈប្កុមហ ុនពផ្សង កៃុងពេលដដល
បុគ្គលិករបរ់ពយើងបានដឹងអេំីេត័ា៌នច្ផ្ទកៃុងរបរ់ប្កុមហ ុន។ 

  បុគ្គលិករបរ់ ធនគរ ហតាថ  មនិប្តូវពធវើការផ្តល់ពយាបល់ ឬពធវើការដែនពំៅកានន់រ ាៃ កព់ផ្សងពទៀតឱ្យ   
ទិញលក ់ មូលបប្តរបរ់ប្កមុហ ុន មយួរមួទាងំ ធនគរ ហតាថ  កៃុងពេលដដលអៃកបានដឹងអំេីេត័ា៌នច្ផ្ទកៃុងរបរ់
ប្កុមហ ុន  (ដដលប្តូវបានាគ ល់ថា “ការដចករដំលក”) ការផ្ដល់េត័ា៌នរាៃ តច់្នភាគ្ហ ុន (“Stock Tipping”)។ 

 

 

២៩ 



 

 

 

១១- សិទធិភាគ្ីពាក់ព័នធ និខបោលនបយាបាយទំនាស់ផលក្រេបយាជន៍ 

ពដើមបធីានបាននូវរមភាេទផី្ារ រាល់ប្បតិបតតិការរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ជ្ជមយួភាគ្ពីាកេ់ន័ធ ពយើងប្តូវពរៃើរំុ
ការអនុញ្ហញ តជ្ជមនុេីប្កមុប្បឹកាភបិាល ឬអៃកទទួលរិទធេិធីនគរពម។ ប្បតិបតតកិារពនោះមនិរាបប់ញ្េូ លចំពពាោះឥែទាន
របរ់បុគ្គលិក ដដលានដចងកៃុងពគលនពយាបាយឥែទានរបរ់បុគ្គលិកពនោះពទ។ 

ពយាងពៅតាមពគលនពយាបាយទំនរ់ផ្លប្បពយាជន ៍បុគ្គលិកទាងំអរ់ប្តូវដតរាយការែ៍េីរកមមភាេដូច
ខាងពប្កាមជ្ជលាយលកខែ៍អកសរពៅអៃកប្គ្បប់្គ្ង និងនយកោា នប្បតិបតតិតាម៖ 

(១) ប្គ្បរ់កមមភាេខាងពប្ៅ មនិថាផ្លប្បពយាជនហិ៍រញ្ញ វតថុ ឬទំនកទ់ំនងដដលអាចប ត លឱ្យានទំនរ់
ផ្លប្បពយាជន ៍ឬការពលចព ើងនូវទំនរ់ផ្លប្បពយាជន។៍   

(២) ការកានត់ំដែងពៅកៃុងាថ បន័ ដដលដរវងរកប្បាកច់ពំែញ ឬមនិដរវងរកប្បាកច់ពំែញ ឬប្កុមហ ុនបុប្ត-
រមពន័ធ ជ្ជេិពររប្បរិនពបើាថ បន័ដដលានទំនកទ់ំនងជ្ជមយួ ធនគរ ហតាថ  ឬអាចរេំឹងទុកថាទទួល
ជំនួយេី ធនគរ ហតាថ  កៃុងពេលដដលកំេុងបពប្មើការងារ។  

(៣) រាជិកប្គ្ាួរដដលបពប្មើការងារឱ្យ ធនគរ ហតាថ  ឬប្កុមហ ុនពៅកៃុងប្កុមអាជីវកមមហិរញ្ញ វតថុច្ន ធនគរ
ប្កុងប្រីុ។  

បុគ្គលិក ដដលបំពានពៅពលើពគលនពយាបាយពនោះ នងឹប្តូវទទួលរងនូវេិនយ័ ពោយពយាងពៅតាមពគល-
ការែ៍ច្ផ្ទកៃុងរបរ់ ធនគរ ហតាថ   និងអាចចាតទុ់កថាជ្ជបទពលមើរដដលរថិតពៅពប្កាមចាប ់បទបបញ្ញតតិ ឬលកខខែឌ
តប្មូវដដលពាកេ់ន័ធពផ្សងពទៀត ។ 

ឃ- ក្រេតេិតតិារជាម្ួយភាគ្ីជាេ់ពាក់ពន័ធ  

១- បោលនបយាបាយរេស់េុគ្គលចុុះេញ្ជីលក់ម្ូលេក្រត សក្រមាេ់ក្រគ្េ់ក្រគ្ខបលើក្រេតិេតតិារជាម្យួភាគ្ីជាេ់ពាក់ព័នធ 

ល.រ ភាគ្ីជាេ់ពាក់ព័នធ បោលនបយាបាយ 

១ ប្កុមហ ុនហូលឌីង ាន 

២ កិចេប្េមពប្េៀងវនិិពយាគ្ចប្មុោះ មនិាន 

៣ ប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ ាន 

៤ ភាគ្ហ ុនិកដដលកាន់កាបភ់ាគ្ហ ុនានរិទធិពបាោះពឆ្ៃ តចំនួនពប្ចើន និងពប្ចើនពលើរលុប ាន 

៥ អភបិាល និងរាជិកប្គ្ួារផ្លទ ល់របរ់អភបិាល ាន 

៦ បុគ្គលិក និងរាជិកប្គ្ួារផ្លទ ល់របរ់បុគ្គលិក ាន 

៧ ពផ្សងៗ មនិាន 

៣០ 



 

 

 

២- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗ ជាម្យួភាគ្ីជាេ់ពាក់ព័នធ  

ក- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗជាម្យួភាគ្ហ ុនកិ ថ្ដលមានភាគ្ហ ុនចេ់ព៥ី(ក្របាំ) ភាគ្រយប ើខបៅ 

ក្រេតិេតតិារកម្ចី     ារក្របាក ់នខិកម្ក្រម្បសវា 

           ធនគរ ហតាថ  (“ធនគរ”) ប្តូវបានកានក់ាបទ់ាងំប្រុងពោយ ធនគរ អយុធា (“ធនគរ ប្កុងប្រីុ”) ដដលជ្ជ
ប្កុមហ ុនចុោះបញ្ា ីពៅប្បពទរច្ថ  ដដលានរុេលភាេេីច្ថៃទី១២ ដខកញ្ហញ  ឆ្ៃ ២ំ០១៦។ គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ំ
២០២០ កមេដីដលជំពាកភ់ាគ្ហ ុនិក ានដូចខាងពប្កាម៖  

បលខ
កូដកម្ច ី

ក្រេបភទម្នកម្ចី អក្រតារក្របាក់ 
ចំនួន  

(គ្ិតជាដុលាល្រអាបម្រិក) 
ចំនួនថ្ដលជំពាក ់

(គ្ិតជាដុលាល្រអាបម្រិក) 
កម្ក្រម្បសវា វតថុេញ្្្ំ 

០១៨៨-
A 

កមេរីយៈពេលដវង 
៥,៥% + ៦ 

month LIBOR 
៥ ០០០ ០០០ ៧១៤ ២៨៥,៨ គម ន គម ន 

0១៩២-
A 

កមេរីយៈពេលដវង 
៥,៥% + ៦ 

month LIBOR 
១០ ០០០ ០០០ ១ ៤២៨ ៥៧១,៦ គម ន គម ន 

0១៩៥-A កមេរីយៈពេលដវង 
៥.៥% + ៦ 

month LIBOR 
៥ ០០០ ០០០ ៧១៤ ២៨៥,៨ គម ន គម ន 

គម ន 

កិចេរនាឥែ
ទាន(Bill 

Utilization 
Agreement) 

៤% + ៦ 
month LIBOR/
៤% + ១២ 

month LIBOR 

៣៥ ០០០ ០០០ ០ 
១,១៦២៧%ពលើ
ចំននួដដលមនិ
បានពប្បើប្បារ់ 

គម ន 

ក្រេតិេតតិារអក្រតារក្របាក់  

ពៅច្ថៃទ១ី២ ដខមករា ឆ្ៃ ២ំ០១៧ បុប្តរមពន័ធធនគរ និងធនគរ បានចុោះកចិេរនាជ្ជមយួ ធនគរ ប្កុងប្រីុ 
ពលើអប្តាការប្បាក ់ SWAP ចំនួន ៥៤ លានដុលាា រអាពមរកិ ានរុេលភាេចាបេ់ចី្ថៃទី១៥ ដខឧរភា ឆ្ៃ ២ំ០១៧ 
ដល់ច្ថៃទី១៤ ដខឧរភា ឆ្ៃ ២ំ០២១។ នច្ថៃទ០ី៧ ដខកុមភៈ ឆ្ៃ ២ំ០១៨ បុប្តរមពន័ធធនគរ និងធនគរ បានចុោះកិចេ
រនាមយួពទៀតជ្ជមយួ ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពលើអប្តាការប្បាក ់SWAP ចំនួន ៥៥ លានដុលាា រអាពមរកិ ានរុេលភាេ
ចាបេ់ីច្ថៃទី២៣ ដខកុមភៈ ឆ្ៃ ២ំ០១៨ ដល់ច្ថៃទី១៥ ដខមថុិន ឆ្ៃ ២ំ០២២។ ពៅច្ថៃទ២ី៤ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០១៩ បុប្តរមពន័ធ
ធនគរ និងធនគរ បានចុោះកិចេរនាជ្ជមយួ ធនគរ ប្កុងប្រីុ ពលើអប្តាការប្បាក ់SWAP ចំននួ ៨០ លានដុលាា រអា
ពមរកិ ានរុេលភាេចាបេ់ចី្ថៃទី២៧ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០១៩ ដល់ច្ថៃទី២៩ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២៦ ពដើមបទីបា់ក តហ់ានិភយ័ពៅ
ពលើអប្តាការប្បាកច់ំពពាោះកមេដីដលានអប្តាការប្បាកដ់ប្បប្បួល។   

 
 
 

៣១ 



 

 

 

ក្រេតិេតតិារេបខកើនភាគ្ហ ុន 
  ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ 
  ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល 
ភាគ្ហ ុនបានចុោះបញ្ា ីដបងដចកនិងបងប់្គ្បច់ំនួនាន
តច្មា១ដុលាា រអាពមរកិកៃុង១ហ ុន   ១១៥ ០០០ ០០០    ៤៦៥ ១៧៥ ០០០  

ពៅច្ថៃទ១ី០ ដខឧរភា  ឆ្ៃ ២ំ០១៩  ប្កុមហ ុនបានោករំ់ពែើ រំុការអនុមត័េី ធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ ពដើមបពីងកើន
ពដើមទុនចំនួន ៤០ លានដុលាា រអាពមរកិបដនថមពទៀត គ្ឺពកើនព ើងេី ៧៥ លានដុលាា រអាពមរកិ ដល់ ១១៥ លានដុលាា រអាពមរកិ 
ពោយពធវើការពផ្ទរេីប្បាកច់ំពែញរកាទុក។ រំពែើ ពនោះប្តូវបានអនុមត័ពោយ ធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ ពៅច្ថៃទី១៩ ដខមថុិ
ន ឆ្ៃ ២ំ០១៩។ 

កប៏៉ាុដនតប្កុមប្បឹកាភបិាល បានរពប្មចអនុមត័កៃុងការបពងកើនពដើមទុនពោយការបងជ់្ជាចប់្បាករុ់ទធចំនួន ៤០ 
លានដុលាា រអាពមរកិ  ជំនួរការពផ្ទរពចញេីប្បាកច់ំពែញរកាទុកពដើមបជី្ជប្បពយាជនដ៍រ៏ងឹាចំ្នមូលធនរប្ាបដ់ំពែើ រ
ការអភវិឌឍធនគរនពេលអនគ្ត។  ការពរៃើរំុពនោះប្តូវបានអនុមត័ពោយ ធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ  ពៅច្ថៃទី០៧  ដខ
តុលា  ឆ្ៃ ២ំ០១៩។ 

ពៅច្ថៃទ១ី១ ដខកុមភៈ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្ករួងពាែិជាកមមបានអនុមត័លកខនតិកៈប្កុមហ ុន ដដលានពដើមទុនររបុចំនួន 
១១៥ លានដុលាា រអាពមរកិ។ 

ខ- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗជាម្ួយអភិបាល នខិេុគ្គលិកជានខ់ពស ់

គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្កុមហ ុនានប្បតិបតិតការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាលានដូចខាងពប្កាម៖ 
 
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់ប្កមុប្បកឹាភបិាល នងិច ំយការប្បាក ់

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់ប្កុមប្បឹកាភបិាល  ៦២៥ ៥២០     ២ ៥៣០ ២២៨    

 
 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ចំ យពលើការប្បាកផ់្តល់ដល់ប្កុមប្បឹកាភបិាល  ៤២ ១៦៦     ១៧១ ៩១១    

 
 

៣២ 



 

 

 

គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្កុមហ ុនានប្បតិបតិតការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ដូចខាងពប្កាម៖ 
ឥែទានផ្តល់ដល់បគុ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ នងិចែូំលការប្បាក ់

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ឥែទានផ្តល់ដល់បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ៤៤៩ ០០៤    ១ ៨១៦ ២២១   

 
 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ៣ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
ចំែូលការប្បាកេ់ីបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ៣៧ ០៥០    ១៥១ ០៥៣   

 
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់បគុ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ នងិច ំយការប្បាក ់

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ២ ៨២៨ ០៥៨   ១១ ៤៣៩ ៤៩៥   

 
 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យពលើការប្បាកផ់្តល់ដល់បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ១៦៥ ០៨២   ៦៧៣ ០៣៩   

 
ការជលួការយិាល័យេបីគុ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
រិទធិពប្បើប្បារ់ប្ទេយរកមម ២១៥ ៦៤០  ៨៧២ ២៦៤   
បំែុលភតរិនា ២២២ ៤១៧  ៨៩៩ ៦៧៧  

 
៣៣ 



 

 

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យការប្បាក ់ ១៧ ៩៦៥  ៧៣ ២៤៣   
ចំ យរលំរ់ ៥៥ ១១៤  ២២៤ ៧០០  
ទឹកប្បាកប់ងភ់តិរនា ៦៧ ៩២០  ២៧៦ ៩១០  

 

គ្- ក្រេតិេតតិារជាម្ួយអភិបាល នខិភាគ្ហ ុនកិពាកព់័នធនឹខារទញិ-លក់ក្រទព្យសកម្ម និខបសវាកម្ម 

              គ្តិប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតបិតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាល នងិភាគ្ហ ុ
និកពាកេ់ន័ធនឹងការទិញ-លកប់្ទេយរកមម និងពរវាកមម។ 

ឃ- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗជាម្ួយសមាជិកក្រគ្ួស្រផ្ទ្ល់រេស់អភិបាល េុគ្គលកិជានខ់ពស់ នខិភាគ្ហ ុនិក ថ្ដលមានភាគ្ហ ុន
ចេ់ពី៥(ក្របាំ)ភាគ្រយប ើខបៅ 

គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួរាជិកប្គ្ួារផ្លទ ល់
របរ់ភាគ្ហ ុនិក ដដលានភាគ្ហ ុនចាបេ់ី ៥)ប្បា(ំភាគ្រយ ព ើងពៅពៅព ើយពទ។ 

គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្បតិបតតិការប្បាកប់ពញ្ញ ើ និងចំ យការប្បាកជ់្ជមយួនឹង
រាជិកប្គ្ួារអភបិាល នងិបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ានដូចខាងពប្កាម៖ 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់រាជិកប្គ្ួារ អភបិាលនងិបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ៦៨៤ ៤៤៨  ២ ៧៦៨ ៥៩២   

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យពលើការប្បាកផ់្តល់ដល់រាជិកប្គ្ួារ អភបិាលនិង
បុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ៤៩ ១២៣   ២០០ ២៧៤   

 

៣៤ 



 

 

 

ខ- ក្រេតិេតតាិរសខំាន់ៗជាម្ួយក្រកុម្ហ ុនេុក្រតសម្ព័នធ 

              ហតាថ  រឺវរី ឯ.ក )ពៅកាតថ់ា “ប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ”) ប្តូវបានចុោះបញ្េ ីពាែិជាកមម ពៅច្ថៃទ៨ី តុលា ឆ្ៃ ំ
២០១៩ ដដលកានក់ាបព់ោយធនគរ និងប្កុមហ ុនារាយហូលឌីងលីមធីីត ដដលជ្ជប្កុមហ ុនឯកជនទទួលខុរប្តូវ
ានកប្មតិ ចុោះបញ្ា ីពៅកៃុងប្េោះរាជ្ជ ចប្កកមពុជ្ជ។ រកមមភាេចមបងរបរ់ប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ គ្ឺការទិញ ការលក ់
ការជួល និងការពធវើអាជីវកមមអចលនវតថុផ្លទ ល់ខាួន ឫជួលេពីគ្។ 
 
គ្ិតប្តឹមច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ ប្កុមហ ុនានប្បតិបតិតការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ ដូចខាងពប្កាម៖ 
 
ការជលួការយិាល័យេបី្កមុហ ុនបបុ្តរមពន័ធ 
 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
រិទធិពប្បើប្បារ់ប្ទេយរកមម ១០ ៣៤៨ ៦០១  ៤១ ៨៦០ ០៩១   
បំែុលភតរិនា ១០ ៥០៨ ១៥១  ៤២ ៥០៥ ៤៧១  
ប្បាកក់ក ់ ៤៩៨ ២៥៨  ២ ០១៥ ៤៥៤  

 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំ យការប្បាក ់ ៣២៧ ៤២៧  ១ ៣៣៤ ៩២០   
ចំ យរលំរ់ ១០៨ ៩៣៣  ៤៤៤ ១២០  
ទឹកប្បាកប់ងភ់តិរនា ២៧៦ ៨១០  ១ ១២៨ ៥៥៤  

 
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់ប្កមុហ ុនបបុ្តរមពន័ធ 
 

 ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  
 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ប្បាកប់ពញ្ញ ើរបរ់ប្កុមហ ុនបុប្តរមពន័ធ ៥៩០ ៥៧៣  ២ ៣៨៨ ៨៦៨   

៣៥ 



 

 

 

ចែូំលកច្ប្មពរវាប្គ្បប់្គ្ងេបីបុ្តរមពន័ធ 
 

 
ដ ំចក់ារយិបរពិចេទ ១២ដខ 
ច្ថៃទ៣ី១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០  

 ដុលាា រអាពមរកិ  ពានព់រៀល  
     
ចំែូលកច្ប្មពរវាប្គ្បប់្គ្ងេីបុប្តរមពន័ធ ១៣ ៣១០   ៥៤ ២៦៥   

ច- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗ ជាម្យួេុគ្គលថ្ដលមានទំនាក់ទំនខជាម្ួយអភបិាលរេស់េគុ្គលចុុះេញ្ជីលក់ម្លូេក្រតក្រកមុ្ហ ុនេុក្រតស
ម្ព័នធ ឬក្រកុម្ហ ុនហូលឌីខរេសេ់ុគ្គលចុុះេញ្ជីម្ូលេក្រត 

គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួបគុ្គលដដលានទំនក់
ទំនងជ្ជមយួអភបិាលរបរ់បគុ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្តប្កមុហ ុនបុប្តរមពន័ធ ឬប្កុមហ ុនហូលឌីងរបរ់បគុ្គលចុោះបញ្ា ី
មូលបប្ត។ 

 

ឆ- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗជាម្ួយេគុ្គលធាល្េ់អភិបាល ឬេុគ្គលជាេ់ពាក់ពន័ធជាម្ួយេុគ្គលធាលេ្់ជាអភិបាល 

              គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួបគុ្គលធាា បអ់ភបិាល ឬ
បុគ្គលជ្ជបព់ាកេ់ន័ធជ្ជមយួបគុ្គលធាា បជ់្ជអភបិាល។ 

ជ- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗជាម្ួយអភិបាលថ្ដលានម់្ុខដំថ្ណខណ្ម្ួយបៅកនុខសមាគ្ម្ ឬអខគភាពម្និថ្សវខរកក្របាក់
ចំបណញ ឬបៅកនុខក្រកមុ្ហ ុនណ្ម្ួយបផ្សខបទៀតបក្រៅពីេុគ្គលចុុះេញ្ជីលក់ម្ូលេក្រត 

              គ្ិតប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាលដដលកានម់ុខ
តំដែង មយួពៅកៃុងរាគ្ម ឬអងគភាេមនិដរវងរកប្បាកច់ំពែញ ឬពៅកៃុងប្កុមហ ុន មយួពផ្សងពទៀតពប្ៅេី
បុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត។ 

ឈ- ក្រេតិេតតិារសំខាន់ៗជាម្ួយអភិបាលថ្ដលទទួលបានផលក្រេបយាជន៍ពីេគុ្គលចុុះេញ្ជីលក់ម្លូេក្រត បទាុះជាហិរញ្ញវតថុ ឬ
ម្ិនថ្ម្នហិរញ្ញវតថ ុ

             គ្តិប្តឹមការយិបរពិចេទច្ថៃទី៣១ ដខធៃូ ឆ្ៃ ២ំ០២០ េុំានប្បតិបតតិការរំខាន់ៗ ជ្ជមយួអភបិាលដដលទទលួ
បានផ្លប្បពយាជនេ៍ីបគុ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត ពទាោះជ្ជហិរញ្ញ វតថុ ឬមនិដមនហិរញ្ញ វតថុ។ 
 

៣៦ 



 

 

 

ថ្ផនកទី៤ ៖ ារក្រគ្េ់ក្រគ្ខហានិភ័យ ារក្រតួតពិនិត្យម្ផៃកនុខ និខារបធវើសវនកម្ម 

ក- សបខេេអំពីក្រេពន័ធក្រគ្េ់ក្រគ្ខហានភិ័យ ឬបោលនបយាបាយក្រគ្េ់ក្រគ្ខហានភិយ័  

ធនគរ ហតាថ  បានបពងកើតរចនរមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័យា៉ា ងរងឹាមំយួដដលរមប្របពៅនឹងទំហំ នងិបរបិទ
អាជីវកមមរបរ់ខាួន។ រចនរមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ពនោះជយួ រប្មបរប្មួលកៃុងការប្គ្បប់្គ្ងឱ្យានប្បរិទធភាេពៅពលើ
ការប្បពមើលពមើល និងការប្បតិបតតិច្នការប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ និងដំពែើ រការច្នការប្តួតេិនិតយហានិភយ័។ 
បនទ បេ់ីរាហរែកមមជ្ជមយួ ធនគរ ប្កុងប្រីុ  ធនគរ ហតាថ  ានប្កបខែ័ឌ ប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ និងរចនរមពន័ធ
ប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័យា៉ា ងរងឹា។ំ  

ធនគរ ហតាថ  នពេលបចេុបបនៃគ្ឺអនុវតតពោយផ្ារភាា បជ់្ជមយួនីតិវធិី និងពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ងហានិ
ភយ័េី ធនគរ ប្កងុប្រីុ ពដើមបេីប្ងឹងរមតថភាេរបរ់ខាួនកៃុងការកែំតប់ញ្ហា ហានិភយ័ ការវាយតច្មាហានិភយ័ ការ
កាតប់នថយហានិភយ័ និងការតាមោនហានិភយ័ ឱ្យរថិតពៅកៃុងកប្មតិមយួដដលអាចទទួលយកបាន។ 

ធនគរ ហតាថ  អនុវតតវធិីាស្តរតដខសបនទ តក់ារពារ ៣ កប្មតិ ពោយអនុពលាមតាមរតងោ់រអនតរជ្ជតិ និងប្កុម
ហ ុនពម ដូចខាងពប្កាម៖ 

▪ ដខសបនទ តក់ារពារទី១៖ ដផ្ៃកជួរមុខ 
▪ ដខសបនទ តក់ារពារទី២៖ ការប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ 
▪     ដខសបនទ តក់ារពារទី៣៖ រវនកមមខាងកៃុង 
គ្ែៈកាម ធិការប្គ្បប់្គ្ង ប្ទេយរកមម អកមម និងហានិភយ័កប្មតិប្កុមប្បឹកាភបិាល )ARBC) ប្តូវបានបពងកើត

ព ើងពដើមបពីរៀបចំ និងប្តួតេិនិតយពៅពលើប្កបខែ័ឌ ប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័។ 
គ្ែៈកាម ធិការប្គ្បប់្គ្ង ប្ទេយរកមម អកមម និងហានិភយ័កប្មតិថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ង )ALRMC) ជ្ជគ្ែៈកាម ធិការ

មយួពផ្សងពទៀត រថិតពៅកប្មតិថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងពដើមបបី្តួតេិនិតយពមើលពលើការប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ប្បចាចំ្ថៃរបរ់ ធនគរ ហ
តាថ ។ 

អគ្គនយកោា នប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ប្តូវបានបពងកើតព ើងពោយាននយកោា នចំែុោះចំននួេីរ ១- នយកោា ន
ប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ឥែទាន និងទីផ្ារ និង ២- នយកោា នប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ប្បតិបតតិការ និងការពកងបនាំ។ អគ្គនយក
ោា នប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ ពដើរតួកៃុងដខសបនទ តក់ារពារទី២ និងានមុខងារឯករាជយ កៃុងការប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ និងរាយ
ការែ៍ពោយផ្លទ ល់ជូន ពលាកប្បធានអគ្គនយក គ្ែៈកាម ធិការប្គ្បប់្គ្ង ប្ទេយរកមម អកមម និងហានិភយ័កប្មតិថាៃ ក់
ប្គ្បប់្គ្ង )ALRMC) និងគ្ែៈកាម ធិការប្គ្បប់្គ្ង ប្ទេយរកមម អកមម និងហានិភយ័កប្មតិប្កុមប្បឹកាភបិាល )ARBC)។ 

ពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ននប្តូវបានបពងកើតព ើង និងអនុវតតយា៉ា ងខាា បខ់ាួនានជ្ជអាទិ៍ដូចជ្ជ 
ពគលនពយាបាយប្គ្បហ់ានិភយ័ប្បតិបតតិការ ពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ឥែទាន ពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ង
ហានិភយ័រនទនីយភាេ និងទីផ្ារ ពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ច្នការពកងបនាំ ពគលនពយាបាយប្គ្បប់្គ្ងនិរនតរ
ភាេអាជីវកមម ពគលនពយាបាយតតីយភាគ្ី ពគលនពយាបាយឥែទាន និងពគលនពយាបាយអុីមដភរមនិ។ 

៣៧ 



 

 

 

ខ- សបខេេអំពីក្រេពន័ធក្រតតួពិនតិ្យម្ផៃកនុខ  

បនទ បេ់ីការមួបញ្េូ លគៃ ជ្ជមយួនឹង ធនគរ ប្កុងប្រីុ )Krungsri) ធនគរ ហតាថ  ម.ក ានរចនរមពន័ធ
ប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ និងប្កបខែ័ឌ ប្តួតេិនិតយច្ផ្ទកៃុងកានដ់តរងឹា។ំ ធនគរ ហតាថ  ម.ក បានពរៀបចំពគលនពយាបាយ
និងនីតិវធិីប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ ប្របពៅតាមប្កុងប្រីុពដើមបេីប្ងឹងរមតថភាេកៃុងការកែំត ់ វាយតច្មា កាតប់នថយ និង
តាមោនហានិភយ័កៃុងកប្មតិដដលអាចទទួលយកបាន។ ធនគរ ហតាថ  ម.ក បានពរៀបចំពគលនពយាបាយនតីិវធិី និង
ពគលការែ៍ប្បតិបតតិបានចារ់លារ់ពដើមបអីនុវតតកៃុងប្បតិបតតិការរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក នងិប្របតាមការអនុវតត 
អនតរជ្ជតិដដលរមួាន៖ បនទ តឬ់ដខសការពារបីជ្ជន់ ់អាជីវកមម ប្បតិបតតិតាម នងិមុខងាររវនកមមច្ផ្ទកៃុង។ 

រវនកមមច្ផ្ទកៃុងរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ាននយកោា នចំនួនេីរ )នយកោា នរវនកមមការយិាល័យក ត
ល និងនយកោា នរវនកមមាខា( និងពធវើរបាយការែ៍ពោយឯករាជយជូន ប្បធានគ្ែៈកាម ធិការរវនកមមច្នប្កមុ
ប្បឹកាភបិាល និងប្កុមប្បកឹាភបិាល ពោយប្បពយាលដល់ប្កុមរវនកមមច្ផ្ទកៃុង នងិរាយការែ៍តាមដបបបទរដាបាល
ពៅពលាកប្បធានអគ្គនយក។ នយកោា នរវនកមមច្ផ្ទកៃុងទាងំេីរទទួលខុរប្តូវកៃុងការប្តួតេិនិតយ នងិវាយតំច្លភាេ
ប្គ្បប់្គន ់និងភាេរមប្របច្នប្បេន័ធ ប្តួតេិនិតយច្ផ្ទកៃុង ប្តួតេិនតិយការអនុពលាមតាមចាប ់និងបទបបញ្ញតតិ ប្េមទាងំផ្ត
ល់ការធានពគលបំែង នងិរកមមភាេប្បកឹាពយាបល់ ដដលប្តូវបានពរៀបចំព ើងពដើមបបីដនថមគុ្ែតច្មា និងដកលំអ
ប្បតិបតតិការរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក និងជួយ ពដើមបរីពប្មចពគលបំែងរបរ់ខាួនពោយនមំកនូវវធិីាស្តរតដដលាន
លកខែៈជ្ជប្បេន័ធពដើមប ី វាយតច្មា និងដកលមអប្បរិទធភាេច្នការប្គ្បប់្គ្ងហានិភយ័ការប្គ្បប់្គ្ង និងដំពែើ រការ
អភបិាលកិចេ។ 

នយកោា នរវនកមមច្ផ្ទកៃុងទាងំេីរបានពរៀបចំយុទធាស្តរតរវនកមមប្បចាឆំ្ៃ  ំ នងិដផ្នការប្បតិបតដិប្បចាឆំ្ៃ ំ
រប្ាបឆ់្ៃ នំីមយួៗ ពហើយដផ្នការប្បតិបតដិប្បចាឆំ្ៃ ចំ្នឆ្ៃ នំីមយួៗនងឹដផ្អកពលើការវាយតំច្លហានិភយ័ពហើយការអនុវតត 
រវនកមមនឹងដផ្អកពលើការពធវើរវនកមមដផ្អកពលើហានិភយ័ដដលប្តូវបានអនុមត័ពោយគ្ែៈកាម ធិការរវនកមមច្នប្កមុ
ប្បឹកាភបិាល និងប្កមុប្បឹកាភបិាល។ ពប្ៅេីពនោះ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ានប្កុមធានគុ្ែភាេរវនកមមពដើមបបី្តួតេនិិ
តយការងាររវនកមមដដលអនុវតត ពោយរវនករច្ផ្ទកៃុង របរ់នយកោា នរវនកមមការយិាល័យក ត ល នងិនយកោា ន
រវនកមមាខា( ពដើមបធីានបាននូវគុ្ែភាេច្នការពធវើរវនកមម។ 

គ្- ារបធវើសវនកម្ម  

១- សវនកម្មម្ផៃកនុខ  

១-១ ាតពវកិចច និខារទទួលខុសក្រតូវរេស់សវនករម្ផៃកនខុ 

វាិលភាេច្នការងាររបរ់រវនកមមច្ផ្ទកៃុងគ្ឺពដើមបកីែំតថ់ា ពតើការប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័ប្បេន័ធប្តួតេិនិតយច្ផ្ទកៃុង និង
ដំពែើ រការអភបិាលកិចេ របរ់ ធនគរ ហតាថ  ម.ក ដដលប្តូវបានពរៀបចំ និងបានបងាា ញពោយថាៃ កប់្គ្បប់្គ្ងានលកខ
ែៈប្គ្បប់្គន ់នងិដំពែើ រការដូចដដលបានពប្គងទុក។ វាិលភាេច្នរវនកមមច្ផ្ទកៃុងរមួានដូចខាងពប្កាម៖ 

៣៨ 



 

 

 

• ការប្តួតេិនិតយ និងវាយតច្មាភាេប្គ្បប់្គន ់ នងិប្បរិទធភាេច្នប្បេន័ធប្តតួេិនតិយច្ផ្ទកៃុងដដលអាចអនុវតតបាន
ចំពពាោះប្បតិបតតិការ និងរកមមភាេរបរ់ប្កុមហ ុន កដូ៏ចជ្ជរកមមភាេពរវាកមមពផ្សងៗមកេីខាងពប្ៅ។  

• ការេិនិតយ និងវាយតំច្លប្បតបិតតិការ និងប្បរិទធភាេច្នការប្គ្បប់្គ្ងហានភិយ័។ 
• ការេិនិតយព ើងវញិច្នប្បេន័ធទាកទ់ងនងឹរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុ និងេត័ា៌នប្គ្បប់្គ្ងរមួទាងំដំពែើ រការ

េត័ា៌នតាមរយៈប្បេន័ធេត័ា៌នវទិា។ 
• ការេិនិតយព ើងវញិនូវភាេប្តឹមប្តូវ និងពេញពលញ កដូ៏ចជ្ជប្បរិទធភាេច្នការប្គ្បប់្គ្ងច្ផ្ទកៃុងពលើដំពែើ រការ

របាយការែ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 
• ការេិនិតយពលើការពប្បើប្បារ់ធនធានពដើមបធីានថាធនធានប្តូវបានពប្បើប្បារ់និងដថរកាឱ្យបានប្តឹមប្តូវ នងិ

ប្តឹមប្តូវ។ 
• ការពធវើពតរតច្នការកតប់្តាប្បតិបតតិការ និងដំពែើ រការច្ននតីិវធិីប្តួតេិនតិយច្ផ្ទកៃុងជ្ជកល់ាក។់ 
• ការេិនិតយ និងេិនិតយប្បេន័ធ និងប្បតិបតតិការរបរ់ប្កុមហ ុនពដើមបធីាននូវការពគរេតាមតប្មូវការចាប ់និងបទ

បបញ្ញតត ិ
• និងការជូនដែឹំងដដលពចញពោយអាជ្ជា ធររោា ភបិាល ប្កមរីលធម ៌ នងិពគលនពយាបាយ និងនីតិវធិីរបរ់

ប្កុមហ ុន។ 
• ការពធវើពតរតភាេពជឿជ្ជក ់និងភាេទានព់េលពវលាច្នរបាយការែ៍បទបបញ្ញតត។ិ 
• ការេិនិតយព ើងវញិច្នដំពែើ រការពដើមបរីពប្មចពគលពៅ និងពគលបំែងអាជីវកមម។ 
• អនុវតតពរវាកមមប្បកឹា នងិការពរុើបអពងកតេិពររដដលចាតត់ាងំពោយគ្ែៈកាម ធិការរវនកមមរវនកមម 

និង/ ឬប្កុមប្បឹកាភបិាល។   

១-២ ារថ្តខតំខ និខារដកហតូ/ារលាថ្លខតំថ្ណខរេស់ក្រេធាន និខ/ឬអនុក្រេធានសវនករម្ផៃកនុខ  

ល.រ ប ្្ុះ ាលេរិបចេទថ្តខតំខ ាលេរិបចេទដកហូត/លាខថ្លខ ម្ូលបហតុ 

១ ររ់ វ ៉ាុល ១៩ កកកោ ២០១៨   

១-៣ ារថ្តខតខំលមីក្រេធាន និខ/ឬអនុក្រេធានសវនករម្ផៃកនុខ  

ល.រ ប ្្ុះ ាលេរិបចេទថ្តខតំខលមី ម្ូលបហតុ 
១ មនិាន   

២- សវនកម្មខាខបក្រៅ  

ល. ប ្្ុះក្រកុម្ហ ុន ាលេរិបចេទបក្រជើសតំខ តម្ម្ៃបសវាសវនកម្ម តម្ម្ៃបសវាម្ិនថ្ម្នសវនកម្ម 

១ KPMG Cambodia Ltd. ២៧ ឧរភា ២០២០ 
១១០ ៥០០ ដុលាា រអាពមរកិ 

(មនិរាបប់ញ្េូ លេនធ) 
 

៣៩ 



 

 

 

២ 
PricewaterhouseCoopers 
ABAS Ltd.  

០៣ មថុិន ២០២០  
៨០០ ០០០ ច្ថបាត 
(មនិរាបប់ញ្េូ លេនធ) 

៣ 
Ernst & Young
(Cambodia) Ltd. 

១២ វចិេិកា ២០២០  
៧ ០០០ ដុលាា រអាពមរកិ 

(មនិរាបប់ញ្េូ លេនធ) 

មូលពហតុច្នការផ្លា រ់បតូរ ការផ្លអ ក និងការបញ្ឈបប់្កុមហ ុនផ្តល់ពរវារវនកមមកៃុង   វរ័ិយមូលបប្ត 
(មនិទានា់នការផ្លា រ់បតូរ( 

ថ្ផនកទី៥ ៖ ភាគ្ីពាក់ព័នធ 

ក- េងាហ្ញពីបោលនបយាបាយ នខិសកម្មភាពទាកទ់ខនខឹចំណចុដូចខាខបក្រាម្៖  
ល.រ ខៃឹម្ស្រ បោលនបយាបាយ សកម្មភាព 

១ 
រុខុាលភាេរបរ់
អតិថិជន 

មនិាន មនិាន 

២ 
ការពប្ជើរពរ ើរអៃកផ្គត់
ផ្គង/់អៃកព ៉ាការ 

ាន 
ពប្ជើរពរ ើរ ៣ប្កុមហ ុន ពដើមបពីប្បៀប ពធៀបគុ្ែភាេ-តច្មា និងការប្តួតេិនិតយកៃុងបញ្ា ីពមម  
មុនពេលរពប្មចចិតតពប្ជើរពរ ើរពធវើជ្ជច្ដគូ្ផ្គតផ់្គងព់រវាកមម 

៣ 
ការប្គ្បប់្គ្ង និងការ
ការពារនិពយាជិត 

ាន 

- ផ្តល់ជូនវគ្គបែតុ ោះប ត លអំេីកិចេការងារពាកេ់ន័ធនឹងទំនលួខុរប្តូវរបរ់បុគ្គលិក 
- បពងកើតប្បេន័ធពដើមបគីបំ្ទការពរៃើរំុ ឬដរវងរកេត័ា៌នអំេីាថ បន័ 
- បពងកើតគ្ែៈកាម ការរប្ាបបុ់គ្គលិកពធវើការរាយការែ៍ពោយរាៃ តអំ់េីភាេមនិ
ប្បប្កតីរបរ់ាថ បន័ ឬថាៃ កដឹ់កនរំបរ់ខាួន 

- ការផ្តល់ជូននូវការធានរា៉ា បរ់ង 
- ការផ្តល់ជូននូវការេិនិតយរុខភាេ និងេាបាលជមៃ ឺ
- ការផ្តល់ជូននូវប្បាកព់លើកទឹកចិតត និងប្បាកឧ់បតថមពផ្សងៗ 

៤ ការគពំារបរាិថ ន ាន 

- យុទធនការច្ផ្ទកៃុងកាតប់នថយការពប្បើប្បារ់ផ្លា រទិក,  
- បពងកើតប្បេន័ធពដើមបគីបំ្ទការពរៃើរំុមយួចំននួ ឬដរវងរកេត័ា៌នអំេីាថ បន័ជំនរួឱ្យការ
ពប្បើប្បារ់ប្កោរ់ 

- ពរៀបចំប្េឹតតិការែ៍ចំននួ ១៤ រប្ាបប់រាិថ ន ដដលកៃុងពនោះានដូចជ្ជ ការប្បមូល
រំរាមតាមដងរទឹងពរៀមរាប តាមផ្ាូវជ្ជតិនន និងតាមរមែីយោា ន ការោពំដើមពឈើ
ពៅបរពិវែាលាពរៀន និងវតតអារាម និងការកាងផ្ាូវជ្ជមយួអៃកភូមពិៅកៃុងរហគ្ម
ន ៍

៥ 
អនតរកមមជ្ជមយួរហ
គ្មន ៍

ាន 

- ឧបតថមភថវកិាផ្លទ ល់ខាួនរប្ាបប់្េឹតតិការែ៍ចំននួ ២ ច្នយុទធនការអបរ់រំបរ់ធនគរ
ជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ និងមយួប្េឹតតិការែ៍ពទៀត ដដលពរៀបចំពោយប្ករួងពរដាកិចេ និង
ហិរញ្ញ វតថុ ពដើមបគីបំ្ទដល់វរ័ិយអបរ់ពំៅកមពុជ្ជ។ 

- ពរៀបចំកមមវធីិទំនលួខុរប្តូវរងគម ចំននួ ៧៤ កមមវធីិ 
- ោកឱ់្យបុគ្គលិកពប្បើប្បារ់នូវ ប្កមប្បតិបតតិរីលធមនិ៌ងពគលការែ៏ 

៦ 
ការការពាររិទធរិបរ់
ាេ រ់បំែុល 

មនិាន មនិាន 

៤០ 



 

 

 

៧ 
កមមវធីិប្បឆ្ងំអំពេើេុក
រលួយ 

ាន 
-ផ្តល់ជូនវគ្គបែតុ ោះប ត លពគលនពយាបាយប្បឆ្ងំអំពេើេុករលួល 
-ការផ្សេវផ្ាយពលើពគ្ហទំេរ័ពៅកានច់្ដគូ្អាជីវកមម និងភាគី្ពាកេ់ន័ធអំេី 
ពគលនពយាបាយអំព យនិងការកមានត 

៨ ពផ្សងៗ មនិាន មនិាន 

 
ខ- ពពិណ៌នាអពំីទនំួលខសុក្រតូវសខគម្រេសេ់គុ្គលចុុះេញ្ជីលកម់្ូលេក្រត៖   

ពដើមបគីបំ្ទពបរកកមម នងិទរសនវរ័ិយរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ពយើងបានខិតខបំពងកើតរកមមភាេទនំួលខុរប្តូវ
រងគមយា៉ា ងរកមមបំផុ្តពដើមបបីងាា ញអំេីឆ្នទៈរបរ់ពយើង កៃុងការគបំ្ទដល់រហគ្មន ៍នងិរងគមជ្ជត។ិ ធនគរ ហតាថ  
បានបពងកើតរកមមភាេទនំួលខុរប្តូវរងគមជ្ជពប្ចើន ពោយពយាងពៅតាមដផ្ៃក ៤ រំខាន់ៗ ដូចជ្ជ ១) ការបពងកើតតច្មា
ការងាររងគមប្បកបពោយចីរភាេ ២) ការគបំ្ទ និងជួយ ដល់រហគ្មន ៍៣) ការដថរកាបរាិថ ន នងិ ៤) ការឧបតថមភ 
និងគបំ្ទដផ្ៃកហិរញ្ញ វតថុ៖ 

១- ារេបខកើតតម្ម្ៃារងារសខគម្ក្រេកេបោយចីរភាព៖ កៃុងឆ្ៃ  ំ ២០២០ ធនគរ ហតាថ  បានចូលរមួពលើកកមពរ់រកមមភាេ
ការពារបរាិថ នយា៉ា ងរកមមតាមរយៈការបពងកើនចំពែោះដងឹរបរ់បុគ្គលិកឱ្យកានដ់តយល់ចារ់អំេបីញ្ហា បរាិថ នដដល
បងកព ើងពោយរំរាមផ្លា រទិក ជ្ជេិពររគ្ឺានពគលបំែងពលើកទឹកចតិតបុគ្គលិកប្គ្បរ់បូផ្លា រ់បតូរទាា បព់ោយកាត់
បនថយពប្បើប្បារ់ផ្លា រទិក និងថាមេលអគ្គិរនី ពដើមបចូីលរមួការពារ កដូ៏ចជ្ជកាតប់នថយបញ្ហា បរាិថ ន។  

២- ារោំក្រទ និខជយួដលស់ហគ្ម្ន៍៖ ធនគរ ហតាថ  បានពបត ជ្ជា យា៉ា ងមតុាកំៃុងការរមួចំដែកជួយ ដល់រងគម និងរហ
គ្មនត៍ាមរយៈការពលើកកមពរ់រុខភាេ នងិរុខុាលភាេពដើមបពីលើកកមពរ់កប្មតិជីវភាេរបរ់ប្បជ្ជេលរដាតាមរហ
គ្មនឱ៍្យកានដ់តប្បពរើរព ើង។ ដូពចៃោះ ធនគរ ហតាថ  ប្េមទាងំបុគ្គលិកប្បាែជ្ជង ១ ៧៤២នក ់ បានពរៀបចំ
ប្េឹតតិការែ៍ចំននួ ៦៤ ពដើមបឧីបតថមភរាភ រពប្បើប្បារ់ពផ្សងៗ អភវិឌឍចំពែោះដឹងដផ្ៃកហិរញ្ញ វតថុ កដូ៏ចជ្ជរពបៀបរនសបំ្បាក ់
និងការដចករដំលកជំនញពផ្សងៗពទៀតពៅកានរ់ហគ្មន។៍ បដនថមេីពលើពនោះផ្ងដដរ ធនគរ ហតាថ  បានពធវើការយា៉ា ង
ជិតរៃិទៃជ្ជមយួអាជ្ជា ធរមូលោា នកៃុងពគលបែំងគបំ្ទដល់រហគ្មនត៍ាមរយៈការបរចិាេ គ្មាូបអាហារ ថាៃ ពំេទយ ទឹក
ាអ ត មកួការពារុវតថិភាេ និងរាភ ររិកាជ្ជពប្ចើនពដើមបបីពងកើនលទធភាេ និងគបំ្ទដល់រិរានុរិរសទាងំអរ់ឱ្យ
ទទួលបានរាភ ររិកាប្គ្បប់្គន ់និងការអបរ់យំា៉ា ងពេញពលញបំផុ្ត។  

៣- ារថ្លរកា្េរសិ្ថ្ន៖ ពដើមបចូីលរមួដថរកាបរាិថ ន ធនគរ ហតាថ  ប្េមទាងំបុគ្គលិកចំនួន ៨១៤ បានពរៀបចំ
ប្េឹតតិការែ៍ចំននួ ១៨ ពដើមបអីភរិកស និងដថរកាបរាិថ នាអ ត ដដលកៃុងពនោះានដូចជ្ជ ការោពំដើមពឈើ ការប្បមូល
រំរាមតាមដងផ្ាូវ នងិការរាអ តទីប្កុង និងរហគ្មនព៍ដើមបបីពងកើននូវបរយិាការប្ររ់ប្ាយ និងរមបូរពៅពោយ
ពដើមពឈើេែ៍ច្បតងយា៉ា ងប្ររ់បំប្េង។ 

 ៤- ារឧេតថម្ និខោំក្រទថ្ផនកហរិញ្ញវតថុ៖ ពដើមបពីឆ្ាើយតបការរកីរាលោលជងំកូឺវដី១៩ នងិចូលរមួចដំែកការពារប្បជ្ជជនកមពុ
ជ្ជេីជំងឺកូវដី១៩ ធនគរ ហតាថ  បានបរចិាេ គ្ថវកិាចំនួន ២០ ០០០ ០០០លានពរៀល  ពដើមបគីបំ្ទរាជរោា ភបិាលកមពុជ្ជ
កៃុងការទិញវា៉ា កាំ់ងរប្ាបច់ាកជូ់នប្បជ្ជេលរដាកមពុជ្ជ។ បដនថមេីពលើពនោះ ធនគរ ហតាថ  កប៏ានឧបតថមភកមមវធិីដធ៏ំ
មយួគ្ឺ “ខបួពលើកទ៤ី០ច្នការោកឱ់្យចរាចរប្បាកព់រៀលព ើងវញិ” ផ្តួចពផ្តើមព ើងពោយ ធនគរជ្ជតិ ច្ន កមពុជ្ជ ពដើមបអីប

៤១ 



 

 

 

អរាទរ និងផ្សេវផ្ាយរបូយិបែ័ណ ប្បាកព់រៀល។ ពលើរេីពនោះពៅពទៀត កៃុងអំ ុងពេលពប្គោះទឹកជំនន ់ ធនគរ ហតាថ  
កប៏ានបរចិាេ គ្ថវកិាជួយ ដល់ជនរងពប្គោះពៅទីប្កុងភៃពំេញ និងពខតតបាតដ់ំបងដដលជ្ជតំបនទ់ទួលរងពប្គោះពោយារ
ទឹកជំននធ់ៃនធ់ៃរខាា ងំ ពដើមបបី្បាដកថាេួកគតទ់ទួលបាននូវអាហារប្គ្បប់្គន ់ឬជនំួយពផ្សងៗពទៀតទានព់េលពវលា។   

ថ្ផនកទី ៦ ៖ ារេងាហ្ញព័ត៌មាន និខតមាល្ភាព 

ក-េងាហ្ញអពំីពត័៌មានកនុខរបាយារណ៍ក្រេចឆំ្្ំដចូខាខបក្រាម្៖  

ល.រ ព័ត៌មាន មាន/ោ្្នេងាហ្ញ 
១ ទរសនវរ័ិយ/ពបរកកមម/ពគលពៅអាជីវកមម ាន 
២ រូចនករហិរញ្ញ វតថុ ាន 
៣ រូចនករមនិដមនហិរញ្ញ វតថុ ាន 
៤ កតាត ហានិភ័យរំខាន់ៗ  ាន 
៥ ពគលនពយាបាយភាគ្លាភ ាន 
៦ ជីវប្បវតតិរបរ់អភបិាល ាន 
៧ ការបែតុ ោះប ត លរប្ាបអ់ភបិាល ាន 
៨ ចំនួនកិចេប្បជុំប្កុមប្បឹកាភបិាល ាន 
៩ វតតានរបរ់អភបិាលកៃុងកិចេប្បជុំប្កុមប្បឹកាភបិាល ាន 
១០ លាភការ ឬប្បាកប់ំ ចរ់ប្ាបអ់ភបិាល និងបុគ្គលិកជ្ជនខ់ពរ់ ាន 

*បុគ្គលចុោះបញ្ា ីលកម់ូលបប្ត ប្តូវបញ្ហា កេ់មីូលពហតុ ប្បរិនពបើមនិបានបងាា ញេត័ា៌នខាងពលើ 

ខ- ពិពណន៌ាអំពយីនតារម្នារេងាហ្ញពត័៌មាន បោយបរៀេរាេ់ពមី្បធ្ាបាយ នីតិវធិី នខិេុគ្គលិកទទួលេនៃកុ
ផតលព់័តម៌ាន  

 ការបងាា ញេត័ា៌នរបរ់ ធនគរ ហតាថ  ប្តូវបានពធវើព ើងតាមរយៈារពអ ិចប្តូនកិ )អុីដមល(។  

ដដលានអៃកទទួលបនទុក ដូចរាយនមខាងពប្កាម៖ 
 ពឈាម ោះ ៖ ពលាក ហឹុម វបិុល តួនទី ៖ អនុប្បធានអគ្គនយក និងជ្ជអគ្គនយកហិរញ្ញ វតថុ  
 អុីដម៉ាល ៖ vibol.him@hatthabank.com ទូររេទ ៖ ០៩៣ ៧៧៧ ០៤៥ 

 ពឈាម ោះ ៖ ពលាក ជនឺ បរូាែចន័ទបូរា៉ា ត ់ តួនទី ៖ អនុប្បធានអគ្គនយក និងជ្ជអគ្គនយកនតីិកម ្ 
 អុីដម៉ាល ៖ borath.chen@hatthabank.com ទូររេទ ៖ ០៦៩ ៥៥៥ ៥៣៤ 
 

 

៤២ 



 

 

 

គ្- ទនំាកទ់ំនខជាម្យួវិនិបយាគ្និ  

១- េងាហ្ញពីយនតារ នខិនីតិវិធីម្នារទំនាកទ់ំនខជាម្ួយវិនិបយាគ្ិន 

 ធនគរ ហតាថ  ានប ត ញជ្ជពប្ចើនរប្ាបក់ារទំនកទ់ំនងជ្ជមយួនឹងអតិថិជន កដូ៏ចជ្ជវនិិពយាគ្និរបរ់ខាួន 
កៃុងពនោះានដូចជ្ជ ការចុោះផ្ាយពលើពគ្ហទំេរ័ អុីដមល ទូររេទ និងពោយផ្លទ ល់ផ្ងដដរ។  

២- ពិពណ៌នាបោយសបខេេអពំទីំនាក់ទនំខជាម្ួយនខឹវិនិបយាគ្ិនកនខុរយៈបពល១(ម្ួយ)ឆ្្ចំខុបក្រាយ 

 ជ្ជមយួនឹងកែំតរ់ាគ ល់ច្នភាេពជ្ជគ្ជយ័េីមយួជំហានពៅមយួជំហានរបរ់ខាួន ធនគរ ហតាថ  ពៅដតជ្ជាថ ប័
នដដលទទួលបានការពកាតររពរើរខពរ់េីរំ កអ់តិថជិន និងាធារែជនពៅទូទាងំប្បពទរ។ រយៈពេលមយួឆ្ៃ ំ
ចុងពប្កាយពនោះ ធនគរ ហតាថ  បានផ្តល់ជូននូវការប្បាកព់ៅកានអ់ៃកកានក់ាបម់ូលបប្តបំែុលរបរ់ខាួន និងចុោះផ្ាយ
នូវរបាយែ៍ច្នប្តីារនីមយួៗរប្ាបជ់្ជេត័ា៌នពៅកានអ់ាជ្ជា ធរ និងប្គ្បភ់ាគ្ីពាកេ់ន័ធរបរ់ខាួនពៅពលើពគ្ហទំេរ័៕ 
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