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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
០១

មាតិកា

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
០១

ក. លទ្ធធផលប្រ�តិិ�តិិិការសង្ខេ�េ� ០២

ខ. លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ�សង្ខេ�េ� ០៤

គ. ធុុរកិច្ចចស�គមសង្ខេ�េ�  ០៥

ឃ. សូច្ចនាករង្ខេសដ្ឋឋកិច្ចចសំខាន់់ៗង្ខេ�ប្រ�ង្ខេទ្ធសកមុ�ជា  ០៦

�. ដៃដ្ឋគូយុុទ្ធធសាស្ត្រសិអាជីីវកមម  ០៧

ច្ច. ការិយាល័យុ ន់ិ��ណ្តាា�ញបែ��បែច្ចក ០៨

ឆ. ព័័តិ៌មាន់ទ្ធូង្ខេ�រ�ស់ ធុនាគារ ហិត្ថាា�  ០៩

ភាគទុុនិិក  ០៩

អំំពីី ធនាគារ ប្រកុងប្រ�ុី  ០៩

អំំពីីធនាគារ MUFG  ១០

អំំពីី ធនាគារ ហត្ថាា  ១១

ទុ�្សនិវិិ�័យ បេ��កកម្មម និិងតម្លៃម្មៃ�ូ�ល ១២

ប្រ�វិតិិ ធនាគារ ហត្ថាា  ១៤

សាររ��់ប្រ�ធានិប្រកុម្មប្រ�ឹក្សាភិិបាល  ១៦

សាររ��់ប្រ�ធានិអំគគនាយក  ១៨

ជី. ទ្ធិដ្ឋឋភាព័សកមមភាព័អាជីីវកមម  ២០

ប្រកុម្មប្រ�ឹក្សាភិិបាល  ២០

កិច្ចចប្រ�ជុំុំប្រកុម្មប្រ�ឹក្សាភិិបាល  ២៥

គណ៍ៈកម្មាាធិការប្រ�តិ�តិិ  ២៨

រច្ចនា�ម្ម័័និធ ធនាគារ ហត្ថាា    ៣៥

�ម្មិទុធផល�ំខានិ់ៗ កូ�ងឆ្នាំំំ ២០២១ ៣៦

បេធើ�ឱ្្យកានិ់តែតប្រ�បេ��របេ��ងនិូវិបេ�វាធនាគារឌីីជុំីថល ៣៨

ផលិតផល និិងបេ�វាកម្មមហិរញ្ញញវិតុ�  ៤០

បេធើ�ឱ្្យកានិ់តែតប្រ�បេ��របេ��ងនិូវិបេ�វា�បេប្រម្ម�អំតិថិជុំនិ ៤៤

ការប្រគ�់ប្រគងធនិធានិម្មនិុ�្ស  ៤៦

ប្រកម្មប្រ�តិ�តិិ�ីលធម្ម៌ និិងបេគាលការណ៍៍  ៤៧

ឈ. ការប្រតិួតិព័ិន់ិតិ�យដៃផៃកុ�� ន់ិ�សវន់កមមដៃផៃកុ��  ៤៨

ការប្រតួតពីិនិិត្យម្លៃផៃកូ�ង  ៤៨

ការប្រគ�់ប្រគងហានិិភិ័យ  ៤៩

ការប្រ�តិ�តិិត្ថាម្ម  ៥១

ញ. ការប្រគ�់ប្រគ�ធុុរកិច្ចចស�គម  ៥៣

�កម្មមភាពីទុំនិួលខុុ�ប្រតូវិ�ងគម្ម ៥៣

�ូច្ចនាករ�ម្មិទុធផល�រិសាានិ ៥៤

ដ្ឋ. របាយុការណ៍៍ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល ៥៥

�កម្មមភាពីច្ចម្ម្បង  ៥៥

លទុធផលហិរញ្ញញវិតុ� ៥៥

ភាគលាភិ ៥៥

បេ��ម្មទុុនិ ៥៥

ទុុនិ�ប្រម្មុង និិង�ំវិិធានិធនិ ៥៥

ការលុ�បេច្ចញពីី�ញ្ញីី និិង�ំវិិធានិធនិបេល�ប្រទុពី្យ�កម្មម

     ហិរញ្ញញវិតុ� ៥៥

ប្រទុពី្យ�កម្មម ៥៦

វិិធីសាស្ត្រ�ិកំណ៍ត់តម្លៃម្មៃ ៥៦

�ំណ៍ុលយថាបេហតុ និិង�ំណ៍ុលបេផ្សងៗបេទុៀត ៥៦

ការផ្លាា�់�ិ�របេហតុការណ៍៍ ៥៦

ប្រ�តិ�តិិការម្មិនិប្រ�ប្រកតី ៥៦

វិីរុ�កូរូូណា និិងផល�ះ�ពាល់បេល�ការខាត�ង់ឥណ៍ទានិ 

     តែ�លរំពីឹងទុុក ៥៦

អំតុប្រ�បេ�ជុំនិ៍រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹក្សាភិិបាល ៥៧

ការទុទុួលខុុ�ប្រតូវិរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹក្សាភិិបាលបេល�

     របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវិតុ�             ៥៧

ការ�ញ្ជាាក់រ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹក្សាភិិបាល ៥៧

ឋ. របាយុការណ៍៍រ�ស់សវន់ករឯករាជី�យ ៥៨

ត្ថារាងតុល្យការ ៥៨

របាយការណ៍៍ច្ចំណ៍ូល ៥៩

របាយការណ៍៍�តែប្រម្ម�ប្រម្មួលម្មូលធនិ ៦០

របាយការណ៍៍លំហូរសាច្ច់ប្របាក់ ៦១

ឌ. របាយុការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិុ�សង្ខេ�េ� (៣ឆ្នាំំ�ំ ច្ចុ�ង្ខេប្រកាយុ) ៦៣
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០២

លទ្ធធផលប្រ�តិ�តិិការសង្ខេ�េ�ក

ផលបត្រ�ឥណទាន

ចំំនួនអ�ិថិិជនឥណទាន

ឥណទានបានបញ្ចេ�េញ

គុុណភាពឥណទាន

គុិ�ជាដុុល្លាា�រអាញ្ចេ�រិក

ចំំនួនអ�ិថិិជន

ចំំនួនឥណទានបានបញ្ចេ�េញ

គុិ�ជាដុុល្លាា�រអាញ្ចេ�រិក

ផល�ប្រតឥណ៍ទានិ�រុ�

ឥណ៍ទានិជាប្របាក់បេរៀល

ឥណ៍ទានិជាប្របាក់�ុលាារ

ឥណ៍ទានិជាប្របាក់ម្លៃថបាត

ច្ចំនិួនិអំតិថិជុំនិ�រុ�

ច្ចំនិួនិអំតិថិជុំនិប្រ�ីិ

ច្ចំនិួនិអំតិថិជុំនិ�ុរ�

ឥណ៍ទានិបានិ�បេញ្ញចញជា

     ប្របាក់�ុលាារអាបេម្មរិក

ច្ចំនិួនិអំតិថិជុំនិឥណ៍ទានិបានិ�បេញ្ញចញ

ឥណ៍ទានិម្មិនិ�ំបេណ៍�រការ (៣០ម្លៃថៃ)

អំប្រត្ថាឥណ៍ទានិម្មិនិ�ំបេណ៍�រការ (៣០ម្លៃថៃ) 
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ធនាគារ ហត្ថាា ផិល់ជុំូនិឥណ៍ទានិបេ�កានិ់អំតិថិជុំនិជា ៣ប្រ�បេភិទុរូ�ិយ�័ណ៍ណ គឺ ប្របាក់បេរៀល �ុលាារអាបេម្មរិក និិងម្លៃថបាត។ គិតប្រតឹម្ម�ំណាច្ច់ឆ្នាំំំ ២០២១ �ម្មតុល្យឥណ៍ទានិម្មានិការ

បេក�និបេ��ង ២៨% ឬ ៣៦៨ លានិ�ុលាារអាបេម្មរិក បេប្រ�ៀ�បេធៀ�និឹងឆ្នាំំំ ២០២០។ កូ�ងបេនា� ឥណ៍ទានិជាប្របាក់បេរៀលម្មានិការបេក�និបេ��ង ៩% បេហ�យឥណ៍ទានិជាប្របាក់�ុលាារអាបេម្មរិក 

ម្មានិការបេក�និបេ��ង ៣៣% ខុណ៍ៈបេពីលតែ�ល ឥណ៍ទានិជាប្របាក់ម្លៃថបាត បានិធាាក់ច្ចុ� ២% ផងតែ�រ។ 

ធនាគារ ហត្ថាា បេ�តែតរក្សាបានិនិូវិ�ម្មិទុធផលអាជុំីវិកម្មមរ��់ខុៃ�និ�ាងលអប្រ�បេ��រ។ គិតប្រតឹម្ម�ំណាច្ច់ឆ្នាំំំ ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា ម្មានិអំតិថិជុំនិឥណ៍ទានិ�រុ�ច្ចំនិួនិ ១៧៩.១៤១ 

នាក់ ម្មានិការបេក�និបេ��ង ច្ចំនួិនិ ៧% បេប្រ�ៀ�បេធៀ�នឹិងឆ្នាំំំម្មុនិ។ កូ�ងបេនា�ផងតែ�រ អំតិថិជុំនិស្ត្រ�ិីម្មានិការបេក�និបេ��ងប្រ�ម្មាណ៍ ៥% និិងអំតិថិជុំនិ�ុរ� បេក�និបេ��ងប្រ�ម្មាណ៍ ១១%។  

កូ�ងឆ្នាំំំ ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា បានិ�បេញ្ញចញឥណ៍ទានិ�រុ�ប្រ�ម្មាណ៍ ១.០៦៣ លានិ�ុលាារអាបេម្មរិក ម្មានិការបេក�និបេ��ងប្រ�ម្មាណ៍ ២៣% បេប្រ�ៀ�បេធៀ�និឹងឆ្នាំំំ ២០២០ ជាម្មួយនិឹង

គណ៍និីកម្មចី�រុ�ម្មានិច្ចំនិួនិ ១០១.៦៨៧ គណ៍និី បេ�យម្មានិការបេក�និបេ��ងប្រ�ម្មាណ៍ ៣%។ 

គិតប្រតឹម្ម�ំណាច្ច់ឆ្នាំំំ ២០២១ អំប្រត្ថាឥណ៍ទានិម្មិនិ�ំបេណ៍�រការ (៣០ម្លៃថៃ) ប្រតូវិបានិប្រគ�់ប្រគង�ាងប្រ�បេ��រតែ�លម្មានិច្ចំនិួនិ�រុ�ប្រតឹម្មតែត ០,៥២% ឬ ជាង ៨លានិ�ុលាារអាបេម្មរិកតែត

�ះុបេណាះ� បេ��បេទា��ីជាប្រ�បេទុ�កម្ម័�ជា ក៏�ូច្ចជាសាកលបេលាកទាំងម្មូលកំពីុងរងផល�ះ�ពាល់�ាងធៃនិ់ធៃរពីីការរីករាល�លម្លៃនិជុំំងឺកូវិី�១៩។ ត្ថាម្មរយៈគុណ៍ភាពីឥណ៍ទានិតែ�ល

បានិ�ង្ហាាញបេនិ� គឺបានិឆ្លុះៃ���ញ្ជាំំងកានិ់តែតច្ច្បា�់លា�់�តែនិុម្មបេទុៀតអំំពីីការខុិតខុំប្រ�ឹងតែប្រ�ងរ��់ ធនាគារ ហត្ថាា កូ�ងការ�ំបេពីញកាតពីើកិច្ចចរ��់ខុៃ�និប្រ��ត្ថាម្មបេ�ច្ចកិីតែណ៍នាំ រ��់

ធនាគារជាតិម្លៃនិកម្ម័�ជា បេ��ម្ម្បីរក្សាឱ្្យបានិនិូវិភាពីរីកច្ចបេប្រម្ម�និប្រ�ក� បេ�យនិិរនិិរភាពីរ��់ធនាគារ ហត្ថាា និិងជាពីិបេ��អំតិថិជុំនិរ��់ខុៃ�និ។ 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
០៣

ញ្ចេអធីីអឹ� និងញ្ចេ�វាធីនាគារចំល័�

បរិយាយ

បរិយាយ

ច្ចំនិួនិ�័ណ៍ណ បេអំធីអំឹម្ម 

អំតិថិជុំនិបេ�វាធនាគារច្ចល័ត 

២៧,៣៣%

៣៧៩,៦១%

៥១.១៦២

៨.០២៤

២០១៩

៥៤.៩០៨

១៦.២៥៣

២០២០

៦៩.៩១៣

៧៧.៩៥១

២០២១ ប្រែត្របត្របួលជា (%)

១៥.០០៥

៦១.៦៩៨

ប្រែត្របត្របួលជា�ួញ្ចេលខ

ជាមួ្មយការបេ�ិជាាចិ្ចតិខ័ុ�់កូ�ងការបេផ្លាោតអាទិុភាពីបេល�បេ�វាធនាគារឌីីជីុំថល និិងបេ��ម្្មបីឱ្្យប្រ��ត្ថាម្មនិិនំាការទីុផ្សារផងបេនា� ធនាគារ ហត្ថាា បានិបេធើ�ឱ្្យកាន់ិតែតប្រ�បេ��របេ��ងនូិវិបេ�វា

ធនាគារឌីីជុំីថលរ��់ខុៃ�និ និិងចាំ�់យកអំតិថិជុំនិកានិ់តែតបេប្រច្ច�និបេ��ងៗពីីម្មួយឆ្នាំំំបេ�ម្មួយឆ្នាំំំ។ គិតប្រតឹម្ម�ំណាច្ច់ឆ្នាំំំ ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា បានិបេច្ចញ�័ណ៍ណបេអំធីអំឹម្ម�រុ�ច្ចំនិួនិ 

៦៩.៩១៣ �័ណ៍ណ ជុំូនិអំតិថិជុំនិ បេ�យម្មានិការបេក�និបេ��ងប្រ�ម្មាណ៍ ២៧% បេប្រ�ៀ�បេធៀ�និឹងឆ្នាំំំ ២០២០។ ប្រ��បេពីលជាម្មួយគាំបេនា�ផងតែ�រ ច្ចំនិួនិអំតិថិជុំនិបេប្រ��ប្របា�់បេ�វា

ធនាគារច្ចល័ត (Hattha Mobile) ម្មានិការបេក�និបេ��ងគួរឱ្្យកត់�ម្មាាល់រហូត�ល់ ៣៨០% ឬ ៦១.៦៩៨ នាក់។ 

ត្របាក់បញ្ចេ�ើ��ន�សំំ

�ម្មតុល្យប្របាក់�បេញ្ញញ��និ្សំ

     ជា�ុលាារអាបេម្មរិក

ច្ចំនិួនិអំតិថិជុំនិ�បេញ្ញញ��និ្សំ

២៩,៧៣%

៦,៩២%

៥៩៩.៣០១.៧៧៩

២២៣.៩៤៩

២០១៩

៧៩២.៦៤៦.៧៥៥

២៣៣.៤៧៣

២០២០

១.០២៨.៣២២.៧៣២

២៤៩.៦២០

២០២១ ប្រែត្របត្របួលជា (%)

២៣៥.៦៧៥.៩៧៧

១៦.១៤៧

ប្រែត្របត្របួលជា�ួញ្ចេលខ

បេ�យម្មានិការគាំប្រទុ និិងទុំនិុកច្ចិតិខុ័�់ពីីអំតិថិជុំនិរ��់ខុៃ�និ ប្រពីម្មទាំងសាធារណ៍ជុំនិ ត្ថាម្មរយៈការផិល់និូវិបេ�វាហិរញ្ញញវិតុ�ប្រ�ក�បេ�យវិិជាាជុំីវិៈ ធនាគារ ហត្ថាា រក្សានិូវិប្រ��ិទុធភាពី

ម្លៃនិការប្រ�ម្មូលប្របាក់�បេញ្ញញ��និ្សំបានិ�ាងលអប្រ�បេ��រ តែ�ល�ម្មតុល្យប្របាក់�បេញ្ញញ��និ្សំម្មានិការបេក�និបេ��ងរហូត�ល់ជុំិត ៣០% ឬ ២៣៥ លានិ�ុលាារអាបេម្មរិក បេប្រ�ៀ�បេធៀ�និឹងឆ្នាំំំ ២០២០។ 

ទុនិៃឹម្មគាំបេនា� ច្ចំនិួនិអំតិថិជុំនិ�បេញ្ញញ��និ្សំក៏ម្មានិការបេក�និបេ��ង ប្រ�ម្មាណ៍ ៧% ឬ ១៦.១៤៧ នាក់។
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០៤

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតុ�សង្ខេ�េ�ខ

របាយការណ៍ហិិរ�ើវ�ុ��ញ្ចេងេប (ដុុល្លាា�រអាញ្ចេ�រិក)

ប្រទុពី្យ�កម្មម

ឥណ៍ទានិផិល់�ល់អំតិថិជុំនិ

�រុ�ប្រទុពី្យ�កម្មម

១.០៣៦.២៧២.៩៣០

១.២២៦.៨៣៣.៤៦៩

១៤១.៩៦០.៦៣១

-៥៩.៤៩៧.៤៧០

-៣.៣៧៦.៤៨៨

៣២.១២៥.១៤៤

១៧៣.៥៥០.២៤១

-៧២.៤០៧.៦១០

-៥.៧៦៥.០៧៩

២៥.៤៣០.៦៩៩

២១៦.៧៧២.១០០

-៨៨.៩០៥.៨៣៣

-១២.១៨០.៣២២

៤៤.៥៥៣.២៩០

៦១០.០៩៩.៣២៧

១.០២៨.៤៦៣.៩៧២

១៩៨.៣៦៩.៤៩៧ ២៥៩.៣៩៦.៤១១ ៣៣២.៣៦១.៤១៩

១.២៨៨.៨២៤.១៦៨

១.៥៥៦.៣២២.៣៥០

៨០៤.៤៨៤.០២៦

១.២៩៦.៩២៥.៩៣៩

១.៦៥៥.៧៣៩.៤៦២

២.០៣៦.៦៦១.៨១៧

១.០៤០.៤៣២.២៧៧

១.៧០៤.៣០០.៣៩៨

២០១៩-CIFRS ២០២០-CIFRS ២០២១-CIFRS

�ំណ៍ុល

ប្របាក់�បេញ្ញញ�រ��់អំតិថិជុំនិ និិងប្រគឹ�សាានិហិរញ្ញញវិតុ�

�រុ��ំណ៍ុល

ម្មូលធនិ 

�រុ�ម្មូលធនិ

ច្ចំណ៍ូល និិងច្ចំណាយ

ច្ចំណ៍ូលការប្របាក់

ច្ចំណាយការប្របាក់

ច្ចំណាយពីនិធបេល�ប្របាក់ច្ចំបេណ៍ញ

ប្របាក់ច្ចំបេណ៍ញកូ�ងប្រគា
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ធុរកិច្ចស�្គមសងេេ� គ

ទុំនិួលខុុ�ប្រតូវិច្ចំបេពា�អំតិថិជុំនិ 

អំតិថិជុំនិកម្មចីស្ត្រ�ិី

អំតិថិជុំនិ�និ្សំស្ត្រ�ិី

តែ�និប្រគ��ណ៍ត�់ជុំនិ�ទុ�ប្រម្មា�់អំតិថិជុំនិកម្មចី

អំប្រត្ថាតែថរក្សាអំតិថិជុំនិ

ការប្រតួតពីិនិិត្យប្រ�វិតិិឥណ៍ទានិត្ថាម្មរយៈ CBC

ច្ចំនិួនិអំូកបេប្រ��ប្របា�់បេ�វាធានារាា�់រង

ច្ចំនិួនិឥណ៍ទានិ SME

ទុំនិួលខុុលប្រតូវិច្ចំបេពា��ុគគលិក 

អំប្រត្ថា�ុគគលិកស្ត្រ�ិី

អំប្រត្ថាតែថរក្សា�ុគគលិក 

រយៈបេពីល�ំបេពីញការង្ហារជាម្មធ្យម្មរ��់�ុគគលិក (ឆ្នាំំំ)

ច្ចំនិួនិវិគគ�ណ៍ត���ណាាល�ប្រម្មា�់�ុគគលិកម្មាំក់

ទុំនិួលខុុ�ប្រតូវិច្ចំបេពា�រ�ាភិិបាល (�ុលាារអាបេម្មរិក)*

ពីនិធបេល�ប្របាក់បេ�ៀវិត្ស និិងអំតុប្រ�បេ�ជុំនិ៍�តែនិុម្ម

ពីនិធកាត់ទុុក

ពីនិធបេល�ប្របាក់ច្ចំបេណ៍ញ

៦២%

៦០%

៨៣%

៨២%

១០០%

២៤.៣៥៧

១.១៤៥

២៥.៨១%

៩០%

៣.៤៧

២៩

១.៤៩២.១៨០

៣.៧៦២.៤៤៧

៦.៦២៤.៨៧៣

៦១%

៥៨%

៨៤%

៩៦%

១០០%

៩.៥៧៥

១.២១៦

២៤.៨០%

៨៥%

៣.៦៨

១១

១.៩៥៧.៦៧៦

៤.៦៦៧.៤៩០

៨.៥៥៥.៩២៣

៥៩%

៥៧%

៨៥%

៩៨%

១០០%

៧.១៣៨

១.២០៨

២៥.២៤%

៨៥%

៤.១៥

១៣

២.២២០.៩៤៦

៦.០០៨.៥៩៦

១៣.០៧៨.៧៦៥

២០១៩ ២០២០ ២០២១

* បេ�ងត្ថាម្មតួបេលខុរាយការណ៍៍ជុំូនិអំគគនាយក�ានិ ពីនិធ�រ
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សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅបេទេសកម្ព�ជា ឃ

លទ្ធធផល & កំញ្ចេណ�នញ្ចេ�ដុឋកិចំេ

កំបេណ៍�និ ផ��

ក�ិកម្មម

�ំណាំ

ក�ិកម្មមបេផ្សងបេទុៀត

ឧ�្សាហកម្មម

កាត់បេ�រ

�ំណ៍ង់

ឧ�្សាហកម្មមបេផ្សងៗ

បេ�វាកម្មម

�ណាាគារ និិងបេភាជុំនិីយ�ានិ

លក់�ុំ-រាយ

អំច្ចលនិប្រទុពី្យ

�ឹកជុំញ្ញច�និ និិងគម្មនាគម្មនិ៍

បេ�វាកម្មមបេផ្សងៗ

គណ៍និីខាងបេប្រ� និិងបេផ្សងបេទុៀត

�ម្មតុល្យគណ៍និីច្ចរនិិ (% ម្លៃនិផលិតផលកូ�ងប្រ�ុក�រុ�)

ការវិិនិិបេ�គផ្លាាល់ពីី�របេទុ��ុទុធ (% ម្លៃនិផលិតផលកូ�ងប្រ�ុក�រុ�)

�ម្មតុល្យសារបេពី�ពីនិធ (% ម្លៃនិផលិតផលកូ�ងប្រ�ុក�រុ�)

�ំណ៍ុល (% ម្លៃនិផលិតផលកូ�ងប្រ�ុក�រុ�)

តុល្យភាពី�ឋម្ម (% ម្លៃនិផលិតផលកូ�ងប្រ�ុក�រុ�)
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០.៦

-១.៩

១១.៣

៦.៦

២០.៨

១០.៣
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៣.១

៦.៥

៧.០

៨.៤

៥.៥

-១៥.២

១៣.២

១.៥

២៨.២

១.៩

-៣.១

០.៦

០.៧

០.៤

-១.៤

-៦.៤

-១.៨

១១.២

-៦.៥

-៣២.២

-៥.២

-៦.២

-២.៦

០.១

-១២.០

១៣.០

-៤.៣

៣៤.៤

-៣.៧

៣.០

១.១

២.១

-០.១

៧.៤

៨.០

១.៤

១៣.៨

-០.៤

-៤០.១

២.៩

០.៦

៥.៤

៤.០

-២៨.៥

១២.៧

-៥.៧

៣៤.៨

-៥.២

៥.៦

១.៣

២.០

០.៤

៨.៤

៨.១

៥.៤

១២.២

៥.១

១២.០

៥.០

៤.១

៦.១

៤.៣

-១២.៨

១២.៩

-៦.០

៣៥.៦

-៥.៥

៦.៧

១.៣

១.៨

០.៨

៩.៤

៨.៣

៨.៦

១២.៥

៦.៧

២២.០

៦.៧

៥.៥

៧.១

៤.៧

-១៣.៦

១៣.៩

-៤.៩

៣៥.៨

-៤.៣

២០១៩ ២០២០ ២០២១e ២០២២f ២០២៣f

ប្រ�ភិពី៖ NIS (2015-2020) និិងការពី្យាករណ៍៍រ��់ MEF (2021-2025) ធនាគារពីិភិពីបេលាក, ភាពីប្រកីប្រក និិង�ម្មធម្ម៌ និិងម្មាាប្រកូបេ��ឋកិច្ចច, ការអំនិុវិតិជា�កលម្លៃនិពាណ៍ិជុំីកម្មម និិងការវិិនិិបេ�គ។ 

e: បាានិ់ប្រ�ម្មាណ៍, f:ពី្យាករណ៍៍
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០៧

ដេគូយុទ្ធធសាសិេអាជីវកម្ម �

ជាមួយួនឹឹងទំំនឹួលខុុសត្រូ�ូវខុពស់ និឹងចក្ខុុុវស័ិយអាជីីវក្ខុមួមចាស់លាស់ ធនាគារ ហត្ថាា បានឹ

ពត្រូងឹងសក្ខុមួមភាពអាជីីវក្ខុមួម ក្ខុដូ៏ូចជាបង្កើងើ��ទំំនាក្ខុទំ់ំនឹងជិី�សិិទំធជាមួយួដៃដូគូូអាជីីវក្ខុមួម

របស់ខុួួនឹទាំងំក្ខុិុងវស័ិយហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងវស័ិយសំខានឹង់្កើ�េងៗជាង្កើត្រូច�នឹង្កើទំៀ� �ងដែដូរ។ ជា

លទំធ�លង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹចាបដ់ៃដូគូូជាមួយួត្រូកុ្ខុមួហុុនឹជាង្កើត្រូច�នឹង្កើដូ�មួីី

�តល់ជូីនឹនូឹវ�ដៃមួួ និឹងអ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹក៍ានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រង្កើ��ងដូល់អ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹ រមួួទាំងំ 

១). ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ សីុង្កើអស ង្កើអហ្គ្រីហីីខុលឆឺរឺល័ ឌីីង្កើវ�ុបមុួនិឹ ឯ.ក្ខុ (CS Agricultural Development 

Co., Ltd.) ង្កើដូ�មួីជីីំរុញការអភិវិឌីឍវស័ិយក្ខុសិក្ខុមួមង្កើ�ក្ខុមួពុជា ត្ថាមួរយៈការ�តល់ជូីនឹការ

គាតំ្រូទំដែ�ិក្ខុហរិញ្ញញ វ�ាុដូស៏មួត្រូសប។ ២). ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹធានារ៉ាា បរ់ង ហវ�ង្កើ� (Forte Insurance 

(Cambodia) Plc.) ដែដូលជាត្រូក្ខុុមួហុុនឹធានារ៉ាា បរ់ងមួយួង្កើទំៀ� ដែដូល ធនាគារ ហ�ាបានឹ

ចាបដ់ៃដូគូូជាមួយួ ង្កើដូ�មួី�ីតល់ង្កើសវាធានារ៉ាា បរ់ងចាបំាចម់ួយួចំនឹួនឹ ដូល់អ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹ

ដូូចជា ធានារ៉ាា បរ់ងអគីីូភិយ័ នឹងិធានារ៉ាា រងរថិយនឹត។ កុិ្ខុងដំូង្កើ�� រការអាជីវីក្ខុមួមង្កើនឹះ ធនាគារ 

ហត្ថាា  មានឹ�ួនាទំសំីខានឹ ់ណាស់កុិ្ខុងការដែ�នាអំ�ិថិជិីនឹដែដូលចាបអ់ារមួម�៍ង្កើល��លិ��ល

ធានារ៉ាា បរ់ងទាំងំង្កើនឹះ។ ៣). ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ TrueMoney Co., Ltd. ដែដូលជាដៃដូគូូយុទំធសាហ្គ្រីសត

ថិមមីួយួង្កើទំៀ�ដែដូល ធនាគារ ហត្ថាា  មានឹបំ�ង�តល់នូឹវបណាត ញ នឹងិមួង្កើធោបាយងាយត្រូសួល

ង្កើដូ�មួីឱី្យយអ�ិថិិជីនឹ របស់ខុួួនឹអាចង្កើធវ�ការសងត្រូបាក្ខុក់្ខុមួីមីួក្ខុកានឹធ់នាគារ ហត្ថាា  ង្កើហ�យក្ខុ៏

មានឹបំ�ងពត្រូងីក្ខុវសិាលភាពសាជីីវក្ខុមួមរបស់ខុួួនឹបដែនឹាមួង្កើទំៀ�នាង្កើពលអនាគូ�ដូខ៏ុួីខាង

មួុខុង្កើនឹះ និឹង ៤). Bill24 Co., Ltd. ដែដូលជាដៃដូគូូសាជីីវក្ខុមួមថិមី�ងដែដូរ ដែដូលធនាគារ 

ហត្ថាា  បានឹសហការជាមួយួ ក្ខុិុងង្កើគាលបំ�ង�តល់ជូីនឹអិក្ខុ�ី��់ីងម់ានឹចំនឹួនឹង្កើត្រូច�នឹត្រូបមួូល

�តុ ំគិាដែដូលអ�ិថិិជីនឹរបស់ធនាគារអាចបងវ់កិ្ខុើយបត្រូ�របស់ពួក្ខុគា� ់ជាមួយួនឹឹងត្រូបង្កើភិទំ

អាជីីវក្ខុមួមជាង្កើត្រូច�នឹដូូចជា អគូីិសនឹី អុីនឹធឺ�ិ� ហិរញ្ញញ វ�ាុ សាលាង្កើរៀនឹ។ល។

ង្កើល�សពីង្កើនឹះ ង្កើដូ�មួីនីាយំក្ខុបទំពិង្កើសាធនឹល៍អៗជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹពត្រូងីក្ខុ

វសិាលភាពដៃនឹកិ្ខុចីសហការរបស់ខុួួនឹជាមួយួនឹឹងដែដូគូូយុទំធសាហ្គ្រីសត ដែដូលមានឹត្រូសាប ់ត្ថាមួ 

រយៈការដែក្ខុលមួអ នឹងិអភិវិឌីឍ�លិ��ល នឹងិង្កើសវាក្ខុមួមថិមីៗ ជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�។ ធនាគារ ហត្ថាា  

ង្កើជីឿជាក្ខុថ់ាង្កើនឹះគឺូជាយុទំធសាហ្គ្រីសត ឈ្នះះិ ឈ្នះះិ ដែដូលមួនិឹត្រូ�ឹមួដែ��តល់អ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹដ៍ូល់

ធនាគារ ហត្ថាា  នឹិងដៃដូគូូអាជីីវក្ខុមួមរបស់ខុួួនឹបាុង្កើណាះ ះង្កើទំ បាុដែនឹតដែថិមួទាំងំ�តល់អ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹ៍

�ា ងង្កើត្រូច�នឹដូល់ អ�ិថិិជីនឹ�ងដែដូរ។

ជាងង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ� ត្ថាមួរយៈកិ្ខុចីសហការ នឹិងភាពជាដៃដូគូូកានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រ អ�ិថិិជីនឹរបស់

ធនាគារ ហត្ថាា  នឹឹងរកី្ខុរ៉ាយជាមួយួរ៉ាល់ការទិំញ ឬង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ង្កើសវាក្ខុមួមពីដៃដូគូូបញុី្ញះ�ដៃមួួ 

ជាមួយួនឹឹងការបញុី្ញះ�ដៃមួួពិង្កើសស ង្កើ�យត្រូគានឹដ់ែ�បងាា ញកា�ង្កើអធីអមឹួ ឬ Hattha Mobile 

ង្កើ�ង្កើពលង្កើធវ�ការទូំទាំ�ដ់ៃថួិទំំនិឹញ។ ង្កើ�ចុងឆិ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា មានឹដៃដូគូូបញុី្ញះ�ដៃមួួ

សរុបជាង ១០០ ដែដូគូូ រមួួមានឹ �នឹ�ា នឹរថិយនឹត ង្កើភាជីនីឹយ�ា នឹ ហាងកាង្កើហវ ក្ខុួឹបហា�់

ត្រូបា� គួូនីឹកិ្ខុ ហាងទូំរសពទ សាលាង្កើប�ក្ខុបរ សណាា គារ �ទះសំណាក្ខុ ់វទិំោសាា នឹអបរ់ ំហាង

លក្ខុន់ា�ិកា នឹិងកាបូប ហាងលក្ខុសំ់ង្កើលៀក្ខុបំពាក្ខុ ់ហាងលក្ខុង់្កើត្រូគូឿងអលងាើ រ និឹងត្រូបង្កើភិទំ

អាជីីវក្ខុមួមជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�។

ខាងង្កើត្រូកាមួគឺូជាដៃដូគូូយុទំធសាហ្គ្រីសតចមួីងៗមួយួចំនឹួនឹរបស់ធនាគារ ហត្ថាា ៖
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០៨

ច

ការិយាល័យុកណ្តាា�ល

០១
ង្ខេខតិិ/ប្រកុ�

២៥
សាខា

១៧៧

ការិយាល័យ និ��ណ្តេញបេ�ចេក
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ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី (ធនាគារ អាយុធោ មួ.ក្ខុ និឹង ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹជាបុត្រូ�សមួពន័ឹធ) គឺូជាសមួពន័ឹធ

ហិរញ្ញញ វ�ាុ ធំជាងង្កើគូលំ�បទ់ំី៥ ង្កើ�ក្ខុិុងត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុដៃថិ ង្កើ�យង្កើ�ងង្កើល�ទំំហំត្រូទំពយ

សក្ខុមួម �លបត្រូ�ឥ�ទាំនឹ និឹងត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំនឹងិជាធនាគារមួយួកុិ្ខុងចំង្កើណាមួធនាគារ 

D-SIBs ចំនឹួនឹត្រូបាមំួយួ ដែដូលបានឹង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការ អាជីីវក្ខុមួមជូីនឹអ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹអស់

រយៈង្កើពល ៧៧ឆិ្នាំ ំមួក្ខុង្កើហ�យ។ ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី  គូឺជា សមាជីិក្ខុយុទំធសាហ្គ្រីសតរបស់

សមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុ MUFG ដែដូលជាសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុធំជាងង្កើគូបងអស់ង្កើ�ជីបាុនឹ ក្ខុដូ៏ូចជា

សមួពន័ឹធហរិញ្ញញ វ�ាុដូធ៏មំួយួកុិ្ខុងចងំ្កើណាមួសមួពន័ឹធហរិញ្ញញ វ�ាុធំៗ ង្កើ�េងង្កើទំៀ� ង្កើ�ង្កើល�ពភិិពង្កើលាក្ខុ។

ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី �តល់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹ�ា ងទូំលំទូំលាយនូឹវង្កើសវាធនាគារ និឹង

ហរិញ្ញញ វ�ាុ ការវនិឹងិ្កើ�គូ ការត្រូគូបត់្រូគូងត្រូទំពយសក្ខុមួម នឹងិង្កើសវាហរិញ្ញញ វ�ាុជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ� 

ង្កើ�កានឹអ់�ិថិជិីនឹទាំងំបគីុូល នឹងិជាសហត្រូគាស ខិា��ូច និឹងមួធយមួ និឹងជាសាជីវីក្ខុមួមធំៗ  

ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី គូឺជាភាគូទុំនឹិក្ខុ ១០០% របស់ ធនាគារ ហត្ថាា ។ ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី 

គូឺជាធនាគារធំជាងង្កើគូទីំ៥ ង្កើ�ត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុដៃថិ ង្កើ�យង្កើ�ងង្កើល�ទំំហំត្រូទំពយសក្ខុមួម 

�លបត្រូ�ឥ�ទាំនឹ និឹងត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំង្កើហ�យក្ខុជ៏ាសមាជីិក្ខុ យុទំធសាហ្គ្រីសតរបស់សមួពន័ឹធ

ត្ថាមួរយៈបណាត ញការ�ិល័យ ៦៣៤ ទីំត្ថាងំ (ការ�ិល័យសាខាចំនឹួនឹ ៥៩៥ ទីំត្ថាងំ 

នឹិងការ�ិល័យសវ័យធនាគារចំនឹួនឹ ៣៩ ទីំត្ថាំង) និឹង �ំណាងដែចក្ខុចាយចំនឹួនឹ 

៣៣.៧១៣ ទីំត្ថាងំ ង្កើ�ទូំទាំងំត្រូបង្កើទំស(គិូ�ត្រូ�ឹមួដែខុមួនីា ឆិ្នាំ២ំ០២២)។ 

ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី មានឹការង្កើបតជាា ចិ�តខុពស់បំ�ុ�ក្ខុិុងការង្កើធវ�អាជីីវក្ខុមួមត្រូបក្ខុប ង្កើ�យសុចរ�ិ

ភាព។ ត្រូគូបត់្រូក្ខុុមួហុុនឹដែដូលជាបុត្រូ�សមួពន័ឹធ ទាំងំអស់ទំទំួលបានឹការវាយ�ដៃមួួពីសមួពន័ឹធភាព

សក្ខុមួមភាពឯក្ខុជីនឹ ត្រូបឆ្នាំងំអំង្កើព�ពុក្ខុរលួយ (CAC) សហការជាមួយួដៃដូគូូពា�ិជីជក្ខុមួម និឹង

ភាគីូពាក្ខុព់ន័ឹធរបស់ខុួួនឹ ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹថាគាម នឹអំង្កើព�ពុក្ខុរលួយង្កើ�ក្ខុិុងកិ្ខុចីត្រូប�ិប�តិការ

អាជីីវក្ខុមួមរបស់ខុួួនឹ។

ព�័ម៌ានឹបដែនឹាមួអំពី ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី សូមួចូលង្កើ�កានឹ ់www.krungsri.com

ហិរញ្ញញ វ�ាុ MUFG ដែដូលជាសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុធំជាងង្កើគូបងអស់ង្កើ�ជីបាុនឹ ក្ខុដូ៏ូចជាសមួពន័ឹធ

ហិរញ្ញញ វ�ាុដូធ៏ំមួយួក្ខុិុងចំង្កើណាមួសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុធំៗង្កើ�េងង្កើទំៀ�ង្កើ�ង្កើល�ពិភិពង្កើលាក្ខុ។

ព័ត៌មានទ្ធូទៅរ�ស់ ធនាគារ ហិត្ថេ 

អំំព័ី ធុនាគារ ប្រកុ�ប្រសុី 

ភាគទ្ធុន់ិក 

ឆ
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១០

អំំព័ីធុនាគារ MUFG 

ធនាគារ MUFG គឺូជាសមួពន័ឹធត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ�តល់ង្កើសវាក្ខុមួមហរិញ្ញញ វ�ាុធបំ�ុំ�របស់ត្រូបង្កើទំសជីបានុឹ 

នឹិងជាត្រូកុ្ខុមួសមួពន័ឹធពហុហិរញ្ញញ វ�ាុ ធំបំ�ុ�មួយួកុិ្ខុងពិភិពង្កើលាក្ខុ មានឹទីំសិាក្ខុក់ារក្ខុណាត ល

ង្កើ�ទំតី្រូកុ្ខុង�ូក្ខុយូ នឹងិមានឹត្រូបវ�តជិាង ៣៦០ឆិ្នាំ។ំ MUFG មានឹបណាត ញទូំទាំងំពិភិពង្កើលាក្ខុ

ដែដូលមានឹទីំត្ថាងំត្រូបមា� ២.៥០០ ង្កើ�ក្ខុិុងត្រូបង្កើទំសជាង ៥០។ MUFG មានឹបុគូីលិក្ខុ

ត្រូបដែហល ១៧០.០០០ នាក្ខុ ់និឹង�តល់ង្កើសវាក្ខុមួមរមួួមានឹ ង្កើសវាធនាគារពា�ិជីជ ធនាគារ 

Trust មួូលបត្រូ� ប�័ះ ឥ�ទាំនឹ ហិរញ្ញញ វ�ាុសត្រូមាបអ់ិក្ខុង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ ការត្រូគូបត់្រូគូងត្រូទំពយ 

សក្ខុមួម និឹងង្កើសវាបងរ់លំស់។ MUFG មានឹង្កើគាលបំ�ង "កួាយជាសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុដែដូល

គូួរឱ្យយទុំក្ខុចិ�តបំ�ុ�ក្ខុិុងពិភិពង្កើលាក្ខុ" ត្ថាមួរយៈការសហការ�ា ងជិី�សិិទំធ ក្ខុិុងចំង្កើណាមួ

ត្រូក្ខុុមួហុុនឹត្រូប�ិប�តិការរបស់ង្កើយ�ង នឹិងង្កើឆឺួ�យ�ប�ា ងប�ដ់ែបនឹង្កើ�នឹឹង�ត្រូមួូវការហិរញ្ញញ វ�ាុ

ទាំងំអស់របស់អ�ិថិិជីនឹ បង្កើត្រូមួ�សងីមួ ជំីរុញកំ្ខុង្កើ�� នឹរមួួគិា និឹងរក្ខុានិឹរនឹតរភាពដៃនឹការ

អភិវិឌីឍឱ្យយកានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រង្កើ��ងសត្រូមាបព់ិភិពង្កើលាក្ខុទាំងំមួូល។ ភាគូហុុនឹរបស់ MUFG 

បានឹង្កើធវ�ពា�ិជីជក្ខុមួមង្កើ�ង្កើល��ារហុុនឹ�ូក្ខុយូ ណាង្កើហីា�ា  និឹងញូវយាក្ខុ។ 

ព�័ម៌ានឹបដែនឹាមួអំពី MUFG សូមួចូលង្កើ�កានឹ ់www.mufg.jp/english
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អំំព័ី ធុនាគារ ហិត្ថាា� 

ធនាគារ ហត្ថាា  មួ.ក្ខុ គឺូជាធនាគារមួយួកុិ្ខុងចំង្កើណាមួធនាគារឈានឹមុួខុង្កើ�េងង្កើទំៀ�ង្កើ�

ក្ខុមួពុជា ដែដូលទំទំួលបានឹអាជាា ប�័ះ ង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការធនាគារ  ពា�ិជីជ ពីធនាគារជា�ិដៃនឹ

ក្ខុមួពជុា និឹងត្រូក្ខុសួងពា�ិជីជក្ខុមួម ចាបព់ដីៃថិៃទំ ី២៦ ដែខុសីហា ឆិ្នាំ២ំ០២០។ ជាមួយួបទំពិង្កើសាធនឹ៍

ក្ខុិុងការបង្កើត្រូមួ�ង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើ�កានឹត់្រូបជាជីនឹក្ខុមួពុជាអស់រយៈកាលជីិ� ៣០ឆិ្នាំ ំង្កើត្រូកាយ

ការផួ្លាស់បតូរមុួខុមា�ថ់ិមរីបស់ខុួួនឹ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹដែក្ខុលមួអ នឹងិ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់បដែនឹាមួ

នូឹវង្កើសវាក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�ក្ខុិុងង្កើនាះមានឹដូូចជា៖ ង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងត្រូបង្កើទំស

ង្កើ�កានឹត់្រូបង្កើទំសដៃថិត្ថាមួរយៈ Hattha Mobile និឹងសាខាទូំទាំងំត្រូបង្កើទំស ង្កើសវាទូំទាំ�ត់្ថាមួ 

QR Code របស់ Hattha Mobile ង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិ ការ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ Hattha 

Smart Banking នឹិងបានឹង្កើធវ�ការ�ា ងជិី�សិិទំធជាមួយួធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា ង្កើដូ�មួីងី្កើប�ក្ខុ

ដូំង្កើ�� រការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆួ់ឺងធនាគារ (ត្រូបពន័ឹធបាគូង) បានឹត្រូគូបទ់ំីក្ខុដែនួឹង ត្រូគូបង់្កើពលង្កើវលា 

(២៤/៧) កានឹដ់ែ�ងាយត្រូសួល នឹិងង្កើលឿនឹជាងមួុនឹ ង្កើ�យមួនិឹចាបំាចង់្កើ�សាខាធនាគារ

ង្កើ�យផ្លាទ ល់ង្កើ��យ មួនិឹដែ�បាុង្កើណាះ ះង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�បដែនឹាមួង្កើល�ង្កើសវាដែដូល

មានឹត្រូសាបដូ់ូចជា៖ ង្កើសវាឥ�ទាំនឹ ង្កើសវាត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុកុិ់្ខុងត្រូសុក្ខុ 

ង្កើសវាង្កើអធីអឹមួ ង្កើសវាង្កើប�ក្ខុត្រូបាក្ខុង់្កើបៀវ�េ នឹិងជាអិក្ខុដែ�នាលំក្ខុង់្កើសវាធានារ៉ាា បរ់ង�ងដែដូរ។

ធនាគារ ហត្ថាា  គឺូជាបុត្រូ�សមួពន័ឹធរបស់ ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី។  ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី (ធនាគារ 

អាយុធោ មួ.ក្ខុ និឹង ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹជាបុត្រូ�សមួពន័ឹធ) គឺូជាសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុធំជាងង្កើគូលំ�បទ់ំី៥ 

ង្កើ�ក្ខុិុងត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុដៃថិ ង្កើ�យង្កើ�ងង្កើល�ទំំហំត្រូទំពយសក្ខុមួម �លបត្រូ�ឥ�ទាំនឹ និឹង

ត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំនឹិងជាធនាគារមួយួក្ខុិុងចំង្កើណាមួធនាគារ D-SIBs ចំនឹួនឹត្រូបាមំួយួ ដែដូល

បានឹង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការអាជីីវក្ខុមួមជូីនឹអ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹអស់រយៈង្កើពល ៧៧ឆិ្នាំ ំមួក្ខុង្កើហ�យ

ង្កើ�ក្ខុិុងត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុដៃថិ។ ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី គូឺជាសមាជីិក្ខុយុទំធសាហ្គ្រីសតរបស់សមួពន័ឹធ

ហិរញ្ញញ វ�ាុ MUFG ដែដូលជាសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុធំជាងង្កើគូបងអស់ង្កើ�ជីបាុនឹ ក្ខុដូ៏ូចជាសមួពន័ឹធ

ហិរញ្ញញ វ�ាុដូធ៏ំមួយួក្ខុិុងចំង្កើណាមួសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុធំៗ ង្កើ�េងង្កើទំៀ�ង្កើ�ង្កើល�ពិភិពង្កើលាក្ខុ។

ព�័ម៌ានឹបដែនឹាមួអំពី ធនាគារ ហត្ថាា  សូមួចូលង្កើ�កានឹ ់www.hatthabank.com 

គូង្កើត្រូមាងអគារ ធនាគារ ហត្ថាា  ថិមី
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១២

ទ្ធស�សន់វិស័យុ ង្ខេ�សកកមម ន់ិ�តិដៃមៃសុ�ល

ទ្ធស�សន់វិស័យុ ង្ខេ�សកកមម

ជាត្រូគូឹះសាា នឹហិរញ្ញញ វ�ាុដែដូលទំទួំលបានឹការង្កើកា�សរង្កើស�រខុពស់ និឹងជាជីង្កើត្រូមួ�ស ដែដូល

អ�ិថិិជីនឹង្កើពញចិ�ត ត្ថាមួរយៈបុគូីលិក្ខុត្រូបក្ខុបង្កើ�យវជិាជ ជីីវៈ។ 

ង្កើយ�ង�តល់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹនូឹវដំូង្កើណាះត្រូសាយហិរញ្ញញ វ�ាុ ដែដូលគូួរឱ្យយង្កើជីឿទុំក្ខុចិ�ត ងាយត្រូសួល 

នឹងិត្រូបក្ខុបង្កើ�យ ភាពដៃចិត្រូបឌិី� ត្ថាមួរយៈបង្កើចីក្ខុវទិំោឌីីជីថីិល ដែដូលនាមំួក្ខុនូឹវបទំពិង្កើសាធនឹ៍

លអៗដូល់អ�ិថិិជីនឹ។ ង្កើយ�ងង្កើបតជាា ចូលរមួួចំដែ�ក្ខុ ដូល់ការរកី្ខុចង្កើត្រូមួ�នឹរបស់អ�ិថិិជីនឹ និឹង

សងីមួត្រូបក្ខុបង្កើ�យចីរភាព។
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តិដៃមៃសុ�ល

ង្កើយ�ងង្កើបតជាា ង្កើធវ�អវីដែដូលលអត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាពង្កើសាម ះត្រូ�ង ់ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ 

�មួាភាព ទំទំួលខុុសត្រូ�ូវ និឹងវជិាជ ជីីវៈ។

ង្កើយ�ងង្កើបតជាា ង្កើធវ�ការងារត្រូបក្ខុបង្កើ�យឧ�តមួភាព ជាមួយួក្ខុត្រូមួ�ិបទំ�ា នឹ

កានឹដ់ែ�ខុពស់ ង្កើហ�យង្កើយ�ងចាបយ់ក្ខុការផួ្លាស់បតូរ និឹងភាពដៃចិត្រូបឌិី�ដែ�ិក្ខុ

បង្កើចីក្ខុវទិំោ ង្កើដូ�មួីកួីាយជាអិក្ខុនាមំួុខុមួយួក្ខុិុងទីំ�ារ។ 

ង្កើយ�ងជីួយ និឹងយក្ខុចិ�តទុំក្ខុ�ក្ខុច់ំង្កើពាះអ�ិថិិជីនឹត្ថាមួរយៈការង្កើធវ�ការ

រមួួគិាង្កើដូ�មួីកី្ខុសាងអនាគូ�ឱ្យយកានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រ។  

ង្កើយ�ងមានឹសុទំិដូាិនឹិយមួ នឹិងង្កើសចក្ខុតីសាវ ហាបង់្កើដូ�មួីដីូឹក្ខុនា ំនិឹង

ង្កើធវ�ការរមួួគិាក្ខុិុងបរ�ិកាសង្កើប�ក្ខុទូំលាយង្កើដូ�មួីសីង្កើត្រូមួចង្កើគាលង្កើ�

របស់ង្កើយ�ង។ 

ង្កើយ�ងង្កើធវ�អវីៗឱ្យយមានឹលក្ខុុ�ៈសាមួញ្ញញ  ងាយត្រូសួល នឹិងសមួត្រូសបសត្រូមាប់

អ�ិថិិជីនឹង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល��ត្រូមួូវការរបស់ពួក្ខុគា�ជ់ាអាទំិភាព។

ង្ខេសាះ��ប្រតិ�់

គាំពារ

ឧតិិមភាព័

ថាមវន់ិ

សាមញ្ញញ
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១៤

ប្រ�វតិិិ ធុនាគារ ហិត្ថាា� 

១៩៩៦

២០០១

២០០៧

១៩៩៤
គូង្កើត្រូមាងសនឹតិសុខុង្កើសី�ងមួួយ ដែដូលត្រូ�ូវបានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ងង្កើ�យ OCSD/OXFAM- 

Quebec ដែដូលជាអងីការរបស់ ត្រូបង្កើទំសកាណា� បានឹ�តល់ឥ�ទាំនឹខិា��ូចដូល់

ត្រូបជាពលរដូា ង្កើ�ត្ថាមួ�ំបនឹ ់ជីនឹបទំក្ខុិុងឃុុំំចំនឹួនឹ ៤ ដៃនឹង្កើខុ�តង្កើពាធស៍ា�។់

គូង្កើត្រូមាងសនឹតិសុខុង្កើសី�ង បានឹចុះបញ្ញជ ីង្កើ�ត្រូក្ខុសួងមួហាដៃ�ទដៃនឹត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុក្ខុមួពុជាជា

អងីការង្កើត្រូ�រ�ា ភិបិាល ដែដូលមានឹ ង្កើឈាម ះថា “ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ“ ដែដូលជាភាសាដែខុមរមានឹនឹយ័

ថា ដៃដូរបស់ក្ខុសិក្ខុរ ឬជាដៃដូសត្រូមាបជ់ីួយក្ខុសិក្ខុរ។ង្កើ�ង្កើពលង្កើនាះ ការ�ិល័យក្ខុណាត ល

របស់អងីការ ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ គឺូសាិ�ង្កើ�ក្ខុិុងង្កើខុ�តង្កើពាធស៍ា�។់

អងីការហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ បានឹចុះបញ្ញជ ីង្កើ�ត្រូក្ខុសួងពា�ិជីជក្ខុមួម ង្កើ�យមានឹង្កើដូ�មួទុំនឹសរុបចំនឹួនឹ 

៧៧.៨៥០ ដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ ង្កើ�យផួ្លាស់បតូរ ពីអងីការង្កើត្រូ�រ�ា ភិបិាលង្កើ�ជាត្រូក្ខុុមួហុុនឹ

ឯក្ខុជីនឹទំទួំលខុុសត្រូ�ូវមានឹក្ខុត្រូមួ�ិ ដែដូលមានឹង្កើឈាម ះថិមីថា “ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី�“ ។ 

ង្កើ�កុិ្ខុងង្កើពលជាមួយួគិាង្កើនាះដែដូរ ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី� បានឹទំទួំលអាជាា ប�័ះ រយៈ

ង្កើពល ៣ឆិ្នាំ ំពីធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា ង្កើដូ�មួីងី្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការង្កើសវាក្ខុមួមមួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុ ង្កើ�

ក្ខុិុងត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជា។

ង្កើសវាក្ខុមួមត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំនិឹងត្រូបពន័ឹធព�័ម៌ានឹវទិំោសត្រូមាបប់ង្កើត្រូមួ�ឱ្យយង្កើសវាក្ខុមួមង្កើនឹះ ត្រូ�ូវ  

បានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប� ត្រូបាស់ង្កើដូ�មួីតី្រូ�ួ�ពិនឹិ�យ និឹងត្រូគូបត់្រូគូងង្កើល�ត្រូប�ិប�តិការ។ ទំនឹទឹមួគិាង្កើនាះ  

ដែដូរ ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ បានឹបង្កើងើ�នឹង្កើដូ�មួទុំនឹចុះបញ្ញជ ីរបស់ខុួួនឹពី ២៥៧.៨៥០ រហូ�ដូល់ 

១.៣៣៩.៧០០ ដុូលួាអាង្កើមួរកិ្ខុ។ ង្កើ�យសារដែ� ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ មានឹនិឹរនឹតរភាព ដែ�ិក្ខុ

ហិរញ្ញញ វ�ាុ ត្រូប�ិប�តិការ នឹិងអភិបិាលក្ខុិចីលអ ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជាក្ខុប៏ានឹ�តល់អាជាា ប�័ះ

គាម នឹកាលក្ខុំ�� ់សត្រូមាបត់្រូប�ិប�តិការង្កើសវាមួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុដូល់ ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ ។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

២០១០ ២០២០

២០២១

២០១២

២០១៦

ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា បានឹសង្កើត្រូមួច�តល់អាជាា ប�័ះ  ត្រូបក្ខុបអាជីីវក្ខុមួមទំទំួលត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �

ពសីាធារ�ជីនឹ (MDI-License) ដូល់ ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី�។ ការទំទួំលអាជាា ប�័ះ

ង្កើនឹះសបញ្ជាជ ក្ខុឱ់្យយង្កើឃុំ�ញពីភាពង្កើជាគូជីយ័មួយួ ក្ខុិុងចំង្កើណាមួភាពង្កើជាគូជីយ័ជាង្កើត្រូច�នឹរបស់ 

ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ ង្កើល�ការ�តល់ង្កើសវាក្ខុមួមហរិញ្ញញ វ�ាុដូល់អ�ិថិជិីនឹ ជាពិង្កើសសអនុឹញ្ជាញ �ឱ្យយ ហត្ថាា

ក្ខុសិក្ខុរ ដែក្ខុនឹត្រូបមួូលត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �ពីសាធារ�ជីនឹ។ 

ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី� បានឹដែត្រូបកួាយខុួួនឹង្កើ�ជាធនាគារ ហត្ថាា  ភិអីិលសីុ។ ត្រូ�ូវបានឹ 

អនុឹមួ�័ជា�ូួវការង្កើ�យធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា និឹងត្រូក្ខុសួងពា�ិជីជក្ខុមួម ង្កើ�ដៃថិៃទីំ ២៦ 

ដែខុសីហា ឆិ្នាំ២ំ០២០។ ជាមួយួនឹឹងសាា នឹភាពថិមីដៃនឹធនាគារពា�ិជីជ ធនាគារ ហត្ថាា  នឹឹង

អភិវិឌីឍង្កើសវាក្ខុមួមធនាគារពា�ិជីជង្កើពញង្កើលញ ង្កើដូ�មួីបីំង្កើពញ�ត្រូមូួវការដែដូលមានឹត្រូសាប ់

នឹិងពត្រូងីក្ខុដែ�ិក្ខុពា�ិជីជក្ខុមួមថិមីជូីនឹអ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹ។ មួោាងវញិង្កើទំៀ�ការ�ិល័យសាខា 

ក្ខុំពុងង្កើរៀបចំដែក្ខុលមួអនូឹវរូបរ៉ាងថិមីជាមួយួនឹឹងគំូនឹិ�កានឹដ់ែ�ទំំង្កើនឹ�ប និឹងង្កើជីឿនឹង្កើលឿនឹបដែនឹាមួ

ង្កើទំៀ�។

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹង្កើរៀបចំពិធីបញុី្ញះបឋមួ សិលាសាងសងអ់គារការ�ិល័យក្ខុណាត ល

ថិមរីបស់ខុួួនឹ ដែដូលមានឹទំំហំដៃ�ទត្រូក្ខុឡាសំ�ងស់របុត្រូបមា�ជាង៣៥.០០០ ដែមួាត្រូ�ត្រូក្ខុឡា

នឹិងក្ខុមួពស់ ២២ជានឹ ់ត្ថាមួបង្កើណាត យ�ួូវសង្កើមួតចង្កើ�ង្កើជាហុុនឹដែសនឹ ឬ �ួូវ៦០ដែមួាត្រូ�។ អគារ

ការ�ិល័យក្ខុណាត លថិមីង្កើនឹះ ត្រូ�ូវបានឹទំទួំលខុុសត្រូ�ូវកុិ្ខុងការសាងសងង់្កើ�យត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ 

សីុអឹមួអីុឌីី  ខុនឹហ្គ្រីសាត ក្ខុ់សិនឹ មួ.ក្ខុ ដែដូលជាត្រូកុ្ខុមួហុុនឹសាងសង់ឈានឹមុួខុមួួយង្កើ�

ត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុក្ខុមួពុជា។

១៥

ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី� បានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ ត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាពង្កើជាគូជីយ័នូឹវត្រូបពន័ឹធ

ធនាគារសិូលថិមីង្កើ�ត្រូគូបប់ណាត ញការ�ិល័យត្រូប�ិប�តិការទាំងំអស់។ ត្រូបពន័ឹធធនាគារ 

សិូលថិមីង្កើនឹះ បានឹបង្កើងើ�នឹត្រូបសិទំធភាពអាជីីវក្ខុមួមកានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រង្កើ��ង។ បដែនឹាមួពីង្កើនឹះ ហត្ថាា

ក្ខុសិក្ខុរ បានឹវនិឹិង្កើ�គូជិី� ២ លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ ង្កើល�គូង្កើត្រូមាងង្កើសវាង្កើអធីអឹមួ និឹងត្រូបពន័ឹធ

ធនាគារចល័�។ ការវនិឹិង្កើ�គូង្កើ�ង្កើល�បង្កើចីក្ខុវទិំោទំំង្កើនឹ�បង្កើនឹះ គឺូង្កើដូ�មួីឱី្យយកានឹដ់ែ�មានឹភាព

សមួីូរដែបបនូឹវង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុសត្រូមាបអ់�ិថិិជីនឹ និឹងង្កើដូ�មួីបីង្កើងើ�នឹនូឹវត្រូបសិទំធភាពដៃនឹការ 

បង្កើត្រូមួ�ង្កើសវាអ�ិថិិជីនឹឱ្យយកានឹដ់ែ�រហ័សទាំនឹច់ិ�ត និឹងមានឹភាពងាយត្រូសួលក្ខុិុងការង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិ

ការសាចត់្រូបាក្ខុ ់ត្ថាមួរយៈមាា សីុនឹង្កើអធីអឹមួដូក្ខុ-�ក្ខុត់្រូបាក្ខុ ់និឹងង្កើសវាធនាគារចល័�របស់ 

ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី� ដែដូលបានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ជា�ូួវការង្កើ�ចុងឆិ្នាំ ំ២០១២។ 

អ�ិថិិជីនឹអាចង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការថិមីៗជាង្កើត្រូច�នឹ រួមួទាំំងការ�ក្ខុ់ត្រូបាក្ខុ់ ង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុ់កុិ្ខុងត្រូសុក្ខុ 

ង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងត្រូបង្កើទំស បញូី្ញលទំឹក្ខុត្រូបាក្ខុទូ់ំរសពទ និឹងង្កើសវាបតូរត្រូបាក្ខុប់រង្កើទំស។

ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី� កួាយជាត្រូក្ខុុមួហុុនឹបុត្រូ�សមួពន័ឹធរបស់ធនាគារត្រូក្ខុុងត្រូសុី ដែដូលជា

ធនាគារធជំាងង្កើគូលំ�បទ់ំ៥ី ដៃនឹត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុដៃថិ និឹងជាសមាជីកិ្ខុដៃនឹសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុ

អនឹតរជា�ិ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ដែដូលជាសមួពន័ឹធត្រូក្ខុុមួហុុនឹ�តល់

ង្កើសវាក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុធំបំ�ុ� របស់ត្រូបង្កើទំសជីបាុនឹ និឹងជាត្រូក្ខុុមួសមួពន័ឹធពហុហិរញ្ញញ វ�ាុធំបំ�ុ�

មួយួក្ខុិុងពិភិពង្កើលាក្ខុ។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

១៦

សាររ�ស់ប្រ�ធាន់ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល 

មួនិឹខុុសពីត្រូបង្កើទំសជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�ង្កើ�ង្កើល�សក្ខុលង្កើលាក្ខុ ជីំងឺរ៉ា��ា�កូ្ខុវដីូ-១៩ បានឹ

ជីះឥទំធិពល�ា ងធៃនឹធ់ៃរដូល់ង្កើសដូាកិ្ខុចីរបស់ត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជានាបាុនាម នឹឆិ្នាំចុំងង្កើត្រូកាយង្កើនឹះ។ 

ង្កើឆឺួ�យ�បង្កើ�នឹឹងបញ្ជាា ដូូចបានឹង្កើល�ក្ខុង្កើ��ង នាដែខុវចិិិកា ឆិ្នាំ២ំ០២១ អាជាា ធរបានឹសង្កើត្រូមួច

កុិ្ខុងការបនឹធូរបនឹាយការរ�ឹបនឹតឹងង្កើល�ការង្កើធវ�ដូំង្កើ�� រ និឹងង្កើប�ក្ខុត្រូបង្កើទំសង្កើ��ងវញិសត្រូមាប់

សក្ខុមួមភាពអាជីីវក្ខុមួម ង្កើ�យង្កើ�ដែ�បនឹតអនុឹវ�តវធិានឹការ�៍ការពារសុខុភាព�ា ងហម�ច់� ់

នឹិងង្កើល�ក្ខុទឹំក្ខុចិ�តត្រូបជាពលរដូាទាំងំអស់ក្ខុិុងការទំទំួលបានឹនូឹវវាា ក្ខុសំ់ាង (ដូូសជំីរុញ) ង្កើដូ�មួីី

បង្កើងើ�នឹការទំបស់ាើ �ជ់ីំងឺកូ្ខុវដីូ-១៩។ 

�លិ��លក្ខុិុងត្រូសុក្ខុសរុប (GDP) របស់ក្ខុមួពុជាត្រូ�ូវបានឹពោក្ខុរ�៍ថានឹឹងមានឹការង្កើក្ខុ�នឹ

ង្កើ��ង ២,២ ភាគូរយង្កើ�ក្ខុិុងឆិ្នាំ២ំ០២១ ដែដូលអត្រូត្ថាដៃនឹការង្កើក្ខុ�នឹង្កើ��ងង្កើនឹះសាិ�ក្ខុិុងក្ខុត្រូមួ�ិ

ទាំប គូឺង្កើ�យសារការរកី្ខុរ៉ាល�លង្កើ��ងវញិដៃនឹក្ខុរ�ីជីំងឺកូ្ខុវដីូ-១៩ដែដូលង្កើធវ�ឱ្យយមានឹ�ល

បាះពាល់�ា ងខួាងំ ជាពិង្កើសសង្កើល�វស័ិយង្កើទំសចរ�៍ ការ�ី��់ីងង់្កើសវាក្ខុមួមលក្ខុដុ់ូំ នឹិង

លក្ខុរ់៉ាយ កុិ្ខុងត្រូ�ីមាសទំីពីរ និឹងត្រូ�ីមាសទីំបី ឆិ្នាំ២ំ០២១។ ខុ�ៈង្កើពលដែដូលវស័ិយ 

សំខានឹ់ៗ  ង្កើ�េងង្កើទំៀ� ជាពិង្កើសសវស័ិយវាយនឹភិ�ឌ  កាបូប ដែសីក្ខុង្កើជី�ង និឹងឧសាហក្ខុមួម

�លិ�ក្ខុង ់ក្ខុដូ៏ូចជាវស័ិយក្ខុសិក្ខុមួមក្ខុំពុងរមួួចំដែ�ក្ខុកុិ្ខុងការជំីរុញក្ខុំង្កើ�� នឹង្កើសដូាកិ្ខុចី។ 

ង្កើទាំះជា�ា ងង្កើនឹះក្ខុតី ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ដែ�រក្ខុាបានឹនូឹវជំីហរ�ា ងរងឹមា ំនិឹងរក្ខុាបានឹនូឹវ

សមួទិំធ�លអាជីីវក្ខុមួម�ា ងលអត្រូបង្កើស�រ ទាំងំដែដូលង្កើយ�ងទាំងំអស់គិាត្រូ�ូវរស់ង្កើ�ជាមួយួ

ជីំងឺកូ្ខុវដីូ-១៩។

ធនាគារ ហត្ថាា  �តល់ជូីនឹនូឹវង្កើសវាធនាគារត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាពដៃចិត្រូបឌិី� និឹង�មួាភាពង្កើ�យ

អនុឹង្កើលាមួ�ា ងខាជ ប់ខុជួនឹង្កើ�ត្ថាមួចាប់ និឹងបទំបីញ្ញញ �តិនានា ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹនូឹវភាព

រកី្ខុចង្កើត្រូមួ�នឹរបស់អ�ិថិិជីនឹជាអាទំិភាព នឹិងង្កើដូ�មួីកួីាយខុួួនឹជាធនាគារ ដែដូលអាចង្កើឆឺួ�យ�ប

ង្កើ�នឹឹងរ៉ាល់ង្កើសចក្ខុតីត្រូ�ូវការដែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់អ�ិថិិជីនឹទាំងំអស់ ត្រូបក្ខុបង្កើ�យការង្កើពញ

ចិ�តបំ�ុ�។ ង្កើយ�ងដែ�ងដែ�អនុឹវ�តត្ថាមួង្កើសចក្ខុតីដែ�នារំបស់ ធនាគារជា�ិ ដៃនឹក្ខុមួពុជា �ា ង

មុួងឺមាា �កុិ់្ខុងការបនឹតត្ថាមួ�នឹការរ៉ា��ា�ដៃនឹជំីងកូឺ្ខុវដីូ-១៩ និឹងចា�វ់ធិានឹការចាបំាចន់ានា

ង្កើដូ�មួីកីារពារបុគីូលិក្ខុ និឹងអ�ិថិិជីនឹរបស់ង្កើយ�ង ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹនូឹវភាពង្កើជីឿជាក្ខុ់ និឹង

នឹិរនឹតរភាពដៃនឹង្កើសវាក្ខុមួមធនាគារ។ ជាលទំធ�លក្ខុិុងឆិ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ដែ�បនឹត

�តល់ជូីនឹឥ�ទាំនឹ�ា ងសក្ខុមួមដូល់វស័ិយចត្រូមួុះជាង្កើត្រូច�នឹ ង្កើដូ�មួីគីាតំ្រូទំដូល់សក្ខុមួមភាព

ធុរកិ្ខុចកី្ខុិុងត្រូបង្កើទំសទាំងំមួលូ ដូូចជា ពា�ិជីជក្ខុមួម ក្ខុសិក្ខុមួម ការ�ី��់ីងង់្កើសវាក្ខុមួម សំ�ង់

ក្ខុដូ៏ូចជា�ត្រូមួូវការទិំញសមាា រង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ង្កើ�េងៗ និឹងបានឹង្កើធវ�ការង្កើរៀបចំឥ�ទាំនឹង្កើ��ងវញិ 

ង្កើដូ�មួីសីត្រូមួួលដូល់អ�ិថិិជីនឹ ដែដូលរង�លបាះពាល់ពីការរកី្ខុរ៉ា��ា�ដៃនឹជំីងឺកូ្ខុវដីូ១៩ជា

ពិង្កើសសអ�ិថិិជីនឹដែដូលត្រូបក្ខុបអាជីីវក្ខុមួមក្ខុិុងវស័ិយ សណាា គារ �ទះសំណាក្ខុ ់ង្កើទំសចរ�៍

នឹិងវាយនឹភិ�ឌ ។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
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គូិ�ត្រូ�ឹមួដៃថិៃទីំ ៣១ ដែខុធិូ ឆិ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារ ហត្ថាា  មានឹអ�ិថិិជីនឹឥ�ទាំនឹសរុបចំនឹួនឹ 

១៧៩.១៤១ នាក្ខុ ់ជាមួយួនឹឹងសមួ�ុលយឥ�ទាំនឹត្រូបមា� ១.៦៩១ លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ 

រមួួទាំងំអ�ិថិិជីនឹបង្កើញ្ញញ �សនឹេសំរុបចំនួឹនឹ ២៤៩.៦២០ នាក្ខុ ់ជាមួយួនឹឹងសមួ�ុលយត្រូបាក្ខុ់

បង្កើញ្ញញ �សនឹេតំ្រូបមា� ១.០២៨លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ អ�ិថិិជីនឹង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ង្កើសវា Hattha  

Mobile ចំនឹួនឹ ៧៧.៩៥១ អ�ិថិិជីនឹង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ង្កើសវាង្កើអធីអឹមួ ចំនឹួនឹ ៦៩.៩១៣ មាា សីុនឹ

ង្កើអធីអឹមួចំនឹួនឹ ១៣៧ និឹងបណាត ញការ�ិល័យសរុបចំនឹួនឹ ១៧៧ ង្កើ�ទូំទាំងំ ២៥ ង្កើខុ�ត/

រ៉ាជីធានីឹ ដៃនឹត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុក្ខុមួពុជា ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹនូឹវការ�តល់ជូីនឹង្កើសវាបង្កើត្រូមួ�អ�ិថិិជីនឹ

ត្រូគូបត់្រូសទាំបវ់�ះ ៈឱ្យយកានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រ។ ធនាគារ ហត្ថាា  បនឹតកិ្ខុចីខិុ�ខំុត្រូបឹងដែត្រូបងរបស់ 

ខុួួនឹង្កើដូ�មួីនីាយំក្ខុបទំពិង្កើសាធនឹថ៍ិមីដៃនឹង្កើសវាធនាគារជូីនឹដូល់អ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹ។ មួនិឹដែ� 

បាុង្កើណាះ ះ ង្កើយ�ងកំ្ខុពុងដំូង្កើ�� រការសាងសង់អគារធនាគារថិមី ដែដូលមានឹទំំហំដៃ�ទត្រូក្ខុឡា

សំ�ងស់រុប ៣៥.000 ដែមួាត្រូ�ត្រូក្ខុឡា ជាមួយួនឹឹងវញិ្ជាញ បនឹបត្រូ�ព�៌ដៃប�ង ង្កើដូ�មួីគីាតំ្រូទំ

ដូល់ បរសិាា នឹ សងីមួ និឹងអភិបិាលក្ខុិចី (ESG)។

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹង្កើធវ�ក្ខុដំែ�ទំត្រូមួងត់្រូបពន័ឹធធនាគារសិូល ង្កើ�កានឹជ់ីនំានឹចុ់ងង្កើត្រូកាយង្កើ�យ

ង្កើជាគូជីយ័។ ង្កើដូ�មួីពីត្រូងីក្ខុការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់បង្កើចីក្ខុវទិំោ និឹង�តល់ជូីនឹអ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹក៍ានឹដ់ែ�

ត្រូបង្កើស�រដែថិមួង្កើទំៀ�ង្កើ�កានឹអ់�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹដែ�នានូំឹវង្កើសវាហិរញ្ញញ

វ�ាុថិមីៗមួយួចំនួឹនឹបដែនឹាមួង្កើទំៀ��ងដែដូរ រមួួមានឹ ង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុង់្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិត្ថាមួរយៈ 

Hattha Mobile នឹិងត្ថាមួរយៈសាខាណាមួួយរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើសវាទូំទាំ�់ត្រូបាក្ខុ់ 

ង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិង្កើ�យផ្លាទ ល់ ត្ថាមួ QR Code របស់ Hattha Mobile ដូងំ្កើ�� រការង្កើសវា

ធនាគារឈួាសដៃវ (Hattha Smart Banking) នឹិងបានឹង្កើធវ�ការ�ា ងជិី�សិិទំធជាមួយួ

ធនាគារជា�ិដៃនឹ ក្ខុមួពុជា ក្ខុិុងការង្កើប�ក្ខុដំូង្កើ�� រការង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងធនាគារត្ថាមួរយៈត្រូបពន័ឹធ

បាគូង ង្កើដូ�មួីឱី្យយអ�ិថិិជីនឹអាចង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការធនាគារង្កើ�យខុួួនឹឯងបានឹត្រូគូបទ់ំីក្ខុដែនឹួង ត្រូគូប់

ង្កើពលង្កើវលា (២៤/៧) កានឹដ់ែ�ងាយត្រូសលួ នឹងិង្កើលឿនឹជាងមុួនឹ ង្កើ�យមួនិឹចាបំាចង់្កើ�សាខា

ធនាគារង្កើ�យផ្លាទ ល់។ ង្កើល�សពីង្កើនឹះ ជាមួយួនឹឹងទំត្រូមួងង់្កើសវាធនាគារថិមី ធនាគារ ហត្ថាា

មានឹសមួ�ាភាពត្រូគូបត់្រូគានឹង់្កើដូ�មួីចីាបយ់ក្ខុចំដែ�ក្ខុទីំ�ារថិមី ជាពិង្កើសសវនិឹិង្កើ�គូិនឹដៃថិ និឹង

ជីបានុឹ។ ង្កើដូ�មួី�ីតល់ជូីនឹនូឹវបទំពិង្កើសាធនឹង៍្កើសវាអ�ិថិជិីនឹដូល៏អ ធនាគារបានឹបង្កើងើ��ការ�ិល័យ

ង្កើសវាអ�ិថិិជីនឹជាភាសាដៃថិ និឹងជីបាុនឹង្កើ�យង្កើជាគូជីយ័ក្ខុិុងឆិ្នាំ ំ២០២១ ដែដូលអាច�តល់ការ

គាតំ្រូទំដូល់វនិឹិង្កើ�គូិនឹដៃថិ និឹងជីបាុនឹរបស់ខុួួនឹកានឹដ់ែ�មានឹត្រូបសិទំធភាព។

ង្កើទាំះបីជា ធនាគារ ហត្ថាា  សង្កើត្រូមួចបានឹសមួទិំធ�ល �ា ងលអត្រូបង្កើស�រជាមួយួនឹឹងការត្រូគូប់

ត្រូគូងសាចត់្រូបាក្ខុ�់ា ងមានឹត្រូបសិទំធភាពរចួមួក្ខុង្កើហ�យ�ា ងង្កើនឹះក្ខុត ីការបនឹតបង្កើងើ�នឹភាពរកី្ខុចង្កើត្រូមួ�នឹ

បដែនឹាមួង្កើទំៀ�ង្កើ�ដែ�ជាកា�ពវកិ្ខុចីសំខានឹប់ំ�ុ�សត្រូមាបង់្កើយ�ង។ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹ�ក្ខុ់

ង្កើចញនូឹវដែ�នឹការយុទំធសាហ្គ្រីសតត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាពដៃចិត្រូបឌិី�ខុពស់ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹនូឹវការអភិវិឌីឍ

ង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុដូស៏មួីូរដែបបង្កើ�កានឹអ់�ិថិិជីនឹទាំងំជាលក្ខុុ�ៈបុគូីល និឹងត្រូក្ខុុមួហុុនឹ និឹង

ង្កើធវ�ឱ្យយកានឹដ់ែ�វងិ្កើសសវសិាល ក្ខុិុងការ�តល់ជូីនឹ�លិ��លហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើ�កានឹអ់�ិថិិជីនឹ និឹង

សាធារ�ជីនឹ។ ជាលទំធ�ល ង្កើយ�ងរពំឹងថាង្កើសដូាកិ្ខុចីក្ខុិុង�ំបនឹនឹ់ឹងង្កើង�បង្កើ��ងវញិង្កើ�ឆិ្នាំំ

បនាទ ប ់ង្កើហ�យង្កើយ�ងក្ខុប៏ានឹកំ្ខុ��ទ់ំីត្ថាងំអាជីីវក្ខុមួមរបស់ង្កើយ�ង ង្កើដូ�មួីងី្កើត្រូ��មួខួួុនឹកុិ្ខុងការ

ង្កើឆឺួ�យ�បង្កើ�នឹឹងសាា នឹភាព ទីំ�ារនាង្កើពលអនាគូ� ត្ថាមួរយៈយុទំធសាហ្គ្រីសតសំខានឹ់ៗ មួយួ

ចំនឹួនឹដូូចជា៖    

• ពត្រូងឹងត្រូបពន័ឹធធនាគារសិូល ង្កើសវាក្ខុមួមឌីីជីីថិល នឹិងត្រូបពន័ឹធង្កើអកូ្ខុ�ូសីុ

• ពិនឹិ�យង្កើ��ងវញិ នូឹវចំដែ�ក្ខុទីំ�ារសត្រូមាបច់ាបយ់ក្ខុអ�ិថិិជីនឹក្ខុមួីថីិមី នឹិង�លិ�

�លដែដូលដែ�អក្ខុង្កើល�ដៃថិួង្កើសវាង្កើ�េងៗង្កើទំៀ�

• កា�ប់នឹាយដៃថិួចំណាយមួូលនិឹធិ ង្កើ�យដែក្ខុសត្រូមួួលង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ �លិ��ល

បង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំនឹិងង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ហិរញ្ញញបីទាំនឹដែដូលមានឹការត្រូបាក្ខុទ់ាំបជាងមួុនឹ

• ង្កើល�ក្ខុក្ខុមួពស់ការត្រូគូបត់្រូគូងត្រូទំពយសក្ខុមួមង្កើ�យពត្រូងឹងបដែនឹាមួង្កើទំៀ�ង្កើល�ការត្រូគូបត់្រូគូង

ហានិឹភិយ័ ការត្រូបមួូលបំ�ុល នឹិងការសាត របំ�ុលមួនិឹដំូង្កើ�� រការ

ជាមួយួនឹឹងកិ្ខុចីគាតំ្រូទំ�ា ងក្ខុក្ខុង់្កើ�ត ពីភាគូហុុនិឹក្ខុរបស់ង្កើយ�ងគឺូ ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី (សមាជីិក្ខុ

MUFG ដែដូលជាសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុសាក្ខុល) ខុាុ ំមានឹង្កើសចក្ខុតីង្កើសាមួនឹសេរកី្ខុរ៉ាយសូមួជីត្រូមាប

ជូីនឹថា ង្កើទាំះបីជាពួក្ខុង្កើយ�ងទំទំួលរងនូឹវ�ល�លបាះពាល់�ា ងដំូ�ំពីជីំងឺកូ្ខុវដីូ-១៩ ក្ខុិុ ង

អំ�ុងឆិ្នាំ២ំ០២១ បាុដែនឹតង្កើយ�ងង្កើជីឿជាក្ខុថ់ា ង្កើនឹះគឺូង្កើ�ដែ�ជាឆិ្នាំដំែដូលមានឹលក្ខុុ�ៈពិង្កើសស

ង្កើ�យដែ�ក្ខុមួយួង្កើទំៀ�សត្រូមាប ់ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើដូ�មួីបីញ្ជាជ ក្ខុព់ីជីំហរដូរ៏ងឹមារំបស់ង្កើយ�ង

ត្រូគូបក់ាលៈង្កើទំសៈ នឹិងត្រូបក្ខុបង្កើ�យសាិរភាពង្កើ�ង្កើល�ទំី�ារ។

 

ង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�ភាពត្រូសង្កើពចត្រូសពិលដៃនឹង្កើសដូាកិ្ខុចីង្កើ�ក្ខុមួពុជា នឹិងពិភិពង្កើលាក្ខុ វាពិ�ជាមានឹ

ការលំបាក្ខុ�ា ងខួាងំក្ខុិុងការពោក្ខុរ�៍ង្កើ�ត្រូគាដំូបូង ពីលទំធ�លក្ខុិុងឆិ្នាំ២ំ០២១ ថានឹឹង

ង្កើ�ជា�ា ងណា? បាដុែនឹតជាលទំធ�លដៃនឹកិ្ខុចីខិុ�ខំុត្រូបឹងដែត្រូបងដូអ៏សីារយរបស់គូ�ៈត្រូគូបត់្រូគូង  

នឹិងបុគូីលិក្ខុត្រូគូបជ់ានឹថិ់ាក្ខុរ់បស់ង្កើយ�ង ជាពិង្កើសសការគាតំ្រូទំដែដូលមួនិឹង្កើចះរងីសៃួ�ពីអ�ិថិិជីនឹ 

ធនាគារជា�ិ ដៃនឹក្ខុមួពុជា អាជាា ធរត្រូគូបលំ់�បថិ់ាក្ខុ ់និឹងត្រូគូបភ់ាគូីពាក្ខុព់ន័ឹធទាំងំអស់ ធនាគារ 

ហត្ថាា  ង្កើ�ដែ�បនឹតភាពខួាងំរបស់ខុួួនឹឥ�ឈ្នះបឈ់្នះរ។

ជាមួយួគិាង្កើនឹះ�ងដែដូរ ខុាុ ំសូមួដែថិួងអំ�រគុូ��ា ងត្រូជាលង្កើត្រូ�ចំង្កើពាះរ៉ាល់ក្ខុិចីខិុ�ខុំត្រូបឹង

ដែត្រូបង និឹងការគាតំ្រូទំរបស់ត្រូគូបភ់ាគូីពាក្ខុព់ន័ឹធទាំងំអស់ដូូចបានឹង្កើរៀបរ៉ាបខ់ាងង្កើល� ដែដូលបានឹ

ចូលរមួួបង្កើងើ��ត្រូពឹ�តិការ�៍ដូអ៏សីារយសត្រូមាប ់ធនាគារ ហត្ថាា  ទាំងំនាង្កើពលអ�ី�កាល 

បចីុបីនឹិកាល និឹងសត្រូមាបអ់នាគូ�ខាងមួុខុ។

រួមគាំ�សា�អំនាគតិដ្ឋ៏ប្រ�ង្ខេសើរ!

ដៃថិៃសុត្រូក្ខុ ៩ង្កើរ៉ាច ដែខុមាឃុំ ឆិ្នាំឆំឺួូវ ត្រូ�ីស័ក្ខុ ព.ស. ២៥៦៥

រ៉ាជីធានីឹភិិងំ្កើពញ ដៃថិៃទីំ២៥ ដែខុកុ្ខុមួាៈ ឆិ្នាំ២ំ០២២

Mr. Dan HARSONO

ត្រូបធានឹត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល
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១៨

សាររ�ស់ប្រ�ធាន់អំគគនាយុក 

ធនាគារ ហត្ថាា  មួ.ក្ខុ ង្កើ�ដែ�បនឹតរកី្ខុចង្កើត្រូមួ�នឹ ង្កើជាគូជីយ័ជាង្កើរៀងរ៉ាល់ឆិ្នាំ ំង្កើត្រូកាយ ពីកួាយជា

ធនាគារពា�ិជីជក្ខុិុងឆិ្នាំ២ំ០២០ ង្កើទាំះបីត្រូបឈ្នះមួមួុខុនឹឹងការរកី្ខុរ៉ាល�លដៃនឹជំីងឺកូ្ខុវដីូ១៩-

អូមួតី្រូក្ខុុងក្ខុង៏្កើ�យ។  ភាពង្កើជាគូជីយ័ដូធ៏ំង្កើធងឆិ្នាំ ំ២០២១ង្កើនឹះ គឺូបានឹមួក្ខុពីការង្កើរៀបចំដែ�នឹ

ការដូត៏្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ មានឹត្រូបពន័ឹធព�័ម៌ានឹវទិំោ ការខិុ�ខុំត្រូបឹងដែត្រូបងរបស់បុគូីលិក្ខុត្រូគូបជ់ានឹថិ់ាក្ខុ ់

ការគាតំ្រូទំត្រូបក្ខុប ង្កើ�យទំំនុឹក្ខុចិ�តខុពស់ពីសំណាក្ខុអ់�ិថិិជីនឹ និឹងដៃដូគូូអាជីីវក្ខុមួមនានា ការ

ជីួយង្កើត្រូជាមួដែត្រូជីង�ា ងង្កើពញទំំហឹងពីសំណាក្ខុធ់នាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី ដែដូលជាត្រូក្ខុុមួហុុនឹអាណា

ពោបាល នឹិងការង្កើជីឿទុំក្ខុចិ�ត និឹងការជីួយឧប�ាមួាគាតំ្រូទំពីធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា។

ង្កើសដូាកិ្ខុចីក្ខុមួពុជា ទំទំួលការគូំរ៉ាមួក្ខុំដែហងពីការរកី្ខុរ៉ាល�លជីំងឺកូ្ខុវដីូ១៩-អូមួតី្រូក្ខុុង ង្កើ�ង្កើពល

ដែដូលអ�ិថិិជីនឹក្ខុប៏ានឹក្ខុំពុងត្រូបឈ្នះមួនឹឹងបញ្ជាា ដូូចគិាក្ខុិុងការត្រូបក្ខុបអាជីីវក្ខុមួមរបស់ពួក្ខុង្កើគូ។ 

ង្កើទាំះបីជា�ា ងង្កើនឹះក្ខុង៏្កើ�យ ធនាគារ ហត្ថាា  បនឹតការត្ថាងំចិ�ត�ា ងរងឹមាកំ្ខុិុងការជីួយជំីរុញ

ក្ខុំង្កើ�� នឹង្កើសដូាកិ្ខុចីក្ខុមួពុជា នឹិងជីួយង្កើ�ះត្រូសាយបញ្ជាា ត្រូបឈ្នះមួនានារបស់អ�ិថិិជីនឹ ត្ថាមួរយៈ

ការគាពំារដែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុត្រូបក្ខុបង្កើ�យ�មួាភាពត្រូសបង្កើ�ត្ថាមួការចងអុលបងាា ញរបស់

ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា។ ធនឹគារ ហត្ថាា  បានឹបនឹតង្កើធវ�ការវាយ�ដៃមួួលមួអ�ិអំពី�លបាះពាល់

បណាត លមួក្ខុពីជីំងឺកូ្ខុវដីូ១៩-អូមួតី្រូក្ខុុង មួក្ខុង្កើល�អ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹ។ ក្ខុមួីជីាង្កើត្រូច�នឹត្រូ�ូវបានឹ

�តល់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹត្ថាមួរយៈគូង្កើត្រូមាងការង្កើរៀបចំឥ�ទាំនឹង្កើ��ងវញិត្រូសបង្កើ�ត្ថាមួលំហូរ

សាចត់្រូបាក្ខុ ់និឹង�ត្រូមួូវការអាជីីវក្ខុមួមរបស់អ�ិថិិជីនឹ។

ង្កើទាំះបជីា ធនាគារ ហត្ថាា  ជីបួនូឹវបញ្ជាា ត្រូបឈ្នះមួជាង្កើត្រូច�នឹបណាត លមួក្ខុពីការរកី្ខុរ៉ាល�លដៃនឹ

ជីំងឺកូ្ខុវដីូ១៩-អូមួតី្រូកុ្ខុងង្កើនឹះក្ខុង៏្កើ�យ ធនាគារ ហត្ថាា នូឹវដែ�អាចបនឹតសង្កើត្រូមួចបានឹនូឹវសមួទិំធ

�លដូល៏អជាង្កើត្រូច�នឹ។ គិូ�ត្រូ�ឹមួដៃថិៃទំី៣១ ដែខុធូិ ឆិ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា  មានឹអ�ិថិិជីនឹ

ឥ�ទាំនឹសរុបចំនឹួនឹ ១៧៩.១៤១ នាក្ខុដ់ែដូលមានឹសំពាធឥ�ទាំនឹសរុបត្រូបមា�ជា 

១.៦៩១ លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ អ�ិថិិជីនឹត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេសំរុបចំនឹួនឹ ២៤៩.៦២០នាក្ខុ ់

ជាមួយួសមួ�ុលយត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេតំ្រូបមា�ជា ១.០២៨ លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ អ�ិថិិជីនឹ

ង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ង្កើសវាធនាគារចល័� ចំនឹួនឹ ៧៧.៩៥១ នាក្ខុ ់ អ�ិថិិជីនឹង្កើត្រូប�ត្រូបាស់កា�ង្កើអធីអឹមួ

ចំនឹួនឹ ៦៩.៩១៣នាក្ខុ ់មាា សីុនឹង្កើអធីអឹមួចំនឹួនឹ ១៣៧ ទីំត្ថាងំ និឹងមានឹការ�ិល័យសាខា

សរុបចំនឹួនឹ១៧៧ ង្កើ�ទូំទាំងំ២៥ង្កើខុ�ត/រ៉ាជីធានីឹ ដៃនឹត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុក្ខុមួពុជា ង្កើដូ�មួី�ីតល់

ង្កើសវាក្ខុមួមជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ។

 

គូួរឱ្យយក្ខុ�ស់មីាល់សត្រូមាបឆិ់្នាំ២ំ០២១ ពីង្កើត្រូពាះធនាគារ ហត្ថាា បានឹវនិឹិង្កើ�គូថិវកិាដូង៏្កើត្រូច�នឹ

សនឹធឹក្ខុសនាធ ប ់ក្ខុិុងង្កើគាលបំ�ងង្កើធវ�ឱ្យយត្រូបពន័ឹធធនាគារសិូល (Core Banking System) 

របស់ខុួួនឹង្កើ�កានឹជ់ីំនានឹចុ់ងង្កើត្រូកាយបងអស់ ង្កើដូ�មួី�ីតល់ង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាព
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ងាយត្រូសួល ប�ដ់ែបនឹ និឹងមានឹភាពដៃចិត្រូបឌិី�ខុពស់ ក្ខុិុងការបំង្កើពញត្ថាមួង្កើសចក្ខុតីត្រូ�ូវការរបស់

អ�ថិិជិីនឹ។ កុិ្ខុងឆិ្នាំជំាមួយួគិាង្កើនឹះដែដូរ ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុប៏ានឹង្កើធវ�ទំំង្កើនឹ�បក្ខុមួមង្កើល�ង្កើសវាធនាគារ 

ចល័�របស់ខុួួនឹឱ្យយកានឹដ់ែ�សាមួញ្ញញ  ងាយត្រូសលួង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ និឹងមានឹភាពទាំក្ខុទ់ាំញ ង្កើហ�យ

បដែនឹាមួពីង្កើល�ង្កើនឹះ ង្កើយ�ងក្ខុប៏ានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ង្កើសវាក្ខុមួមថិមីៗ មួយួចំនឹនួឹង្កើទំៀ�រមួួមានឹង្កើសវា

ង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុភួ់ាមួៗង្កើ�កានឹត់្រូបង្កើទំសដៃថិ ង្កើសនីឹទូំទាំ�ក់ារចំណាយកុិ្ខុងត្រូបង្កើទំសដៃថិត្ថាមួធនាគារ

ចល័� ង្កើសវាបតូរត្រូបាក្ខុ ់និឹងការ�ក្ខុស់ាក្ខុលីងង្កើសវាមាា សីុនឹឈួាសដៃវ ធនាគារ ហត្ថាា ។ 

បដែនឹាមួពីង្កើល�ង្កើនឹះ ជាមួយួនឹឹងត្រូបពន័ឹធធនាគារសិូល (Core Banking System) របស់ខុួួនឹ 

�លិ��ល និឹងង្កើសវាក្ខុមួមមួនិឹដែមួនឹឌីីជីីថិលជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�ត្រូ�ូវបានឹដែក្ខុលមួអ និឹងង្កើធវ�ការ

ផួ្លាស់បតូរឱ្យយត្រូសបង្កើ�ត្ថាមួ�ត្រូមូួវការទីំ�ារ និឹងការអនុឹវ�តរបស់គូូត្រូបកួ្ខុ�ត្រូបដែជីង ដែដូល

�លិ��លទាំងំអស់ង្កើនាះរមួួមានឹ ក្ខុមួី ីបង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំនឹិង�លិ��លហិរញ្ញញ វ�ាុដែ�អក្ខុង្កើល�ក្ខុដៃត្រូមួ 

(fee-based) ង្កើ�េងៗង្កើទំៀ�។ សំខានឹជ់ាងង្កើនឹះង្កើទំៀ� ធនាគារ ហត្ថាា បានឹសហការជា

មួយួត្រូក្ខុុមួហុុនឹជាង្កើត្រូច�នឹ ជាដៃដូគូូអាជីីវក្ខុមួមដែបបយុទំធសាហ្គ្រីសត ក្ខុិុងង្កើគាលបំ�ង�តល់ង្កើសវាក្ខុមួម 

ដូល៏អឥ�ង្កើខីាះ និឹងក្ខុិុងង្កើពលដែ�មួយួឱ្យយអ�ិថិិជីនឹ។

កុិ្ខុងនាមួជាត្រូបធានឹអគីូនាយក្ខុដៃនឹ ធនាគារ ហត្ថាា  �ំណាងឱ្យយគូ�ៈត្រូគូបត់្រូគូង និឹងបុគីូលិក្ខុ

ធនាគារ ហត្ថាា ទាំងំអស់ ខុាុបំាទំសូមួដែថួិងអំ�រអគុូ�ដូល់អ�ិថិជិីនឹ ដៃដូគូូអាជីីវក្ខុមួម ភាគូ

ទុំក្ខុនិឹក្ខុ និឹងត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល ដែដូលបានឹ�តល់ទំំនុឹក្ខុចិ�តខុពស់ គាតំ្រូទំ និឹងខិុ�ខុំត្រូបឹងដែត្រូបង

ង្កើធវ�ឱ្យយធនាគារ ហត្ថាា  សង្កើត្រូមួចបានឹង្កើជាគូជីយ័ត្ថាមួដែ�នឹការ និឹងង្កើគាលង្កើ�។ ជាមួយួគិាង្កើនឹះ

�ងដែដូរ ង្កើយ�ងខុាុកំ្ខុសូ៏មួសដែមួតងនូឹវការដឹូងគុូ�ដូល់ធនាគារជា�ដិៃនឹក្ខុមួពុជា ត្រូពមួទាំងំអាជាា ធរ

ត្រូគូបជ់ានឹថិ់ាក្ខុដ់ែដូលដែ�ងដែ�ជួីយគាតំ្រូទំ�ា ងង្កើពញទំំហឹង ង្កើទំ�បង្កើធវ�ឱ្យយធនាគារ ហត្ថាា  ទំទួំល

បានឹនូឹវសមួទិំធ�លដូដ៏ៃថិួថួា នឹិងជំីរុញឱ្យយត្រូប�ិប�តិការអាជីីវក្ខុមួមកានឹដ់ែ�មានឹភាពរងឹមាងំ្កើ�

ង្កើល�ទំី�ារហិរញ្ញញ វ�ាុ ង្កើ�កុិ្ខុងត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជា។ ចុងង្កើត្រូកាយ ខុាុ ំសូមួដែថួិងអំ�រគុូ�ដូល់

ថិាក្ខុត់្រូគូបត់្រូគូង និឹងបុគូីលិក្ខុធនាគារ ហត្ថាា  ទាំងំអស់ ដែដូលបានឹខិុ�ខុំបំង្កើពញការងារ�ា ង

ខួាងំកួា នឹិងមានឹការង្កើបតជាា ចិ�តខុពស់ ក្ខុិុងការនាយំក្ខុមួក្ខុនូឹវសមួទិំធ�លដូត៏្រូ�ចះត្រូ�ចងទ់ាំងំ

អស់ង្កើនឹះ។

នាឆិ្នាំ២ំ០២២ ខាងមួុខុង្កើនឹះ ខុាុ ំមានឹជំីង្កើនឹឿ�ា ងមួុ�មាថំា ង្កើយ�ងទាំងំអស់គិាជាថិាក្ខុត់្រូគូប់

ត្រូគូងត្រូគូបជ់ានឹថិ់ាក្ខុដ់ៃនឹធនាគារ ហត្ថាា  និឹងខួួុនឹខុាុ ំផ្លាទ ល់ នឹឹងបនឹតង្កើធវ�ទំំង្កើនឹ�បក្ខុមួម�លិ��ល 

នឹិងង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុ កុិ្ខុងង្កើគាលង្កើ�បនឹតខិុ�ខំុត្រូបឹងដែត្រូបងបង្កើត្រូមួ�អ�ិថិិជីនឹត្រូគូបម់ួជីឈ�ា នឹឱ្យយ 

ទំទំួលបានឹនូឹវង្កើសវាក្ខុមួមធនាគារដែដូលមានឹគុូ�ភាពខុពស់ �មួាភាព សាមួញ្ញញ  និឹងងាយ

ត្រូសួលបំ�ុ�។  បដែនឹាមួពីង្កើល�ង្កើនឹះធនាគារ ហត្ថាា  នឹឹងបនឹតយក្ខុចិ�តទុំក្ខុ�ក្ខុង់្កើល�ការពត្រូងឹង

សមួ�ាភាពធនឹធានឹមួនុឹសេ បង្កើងើ��ង្កើហ�ា រចនាសមួពន័ឹធង្កើអកូ្ខុដែបងុឃីុំង នឹិងបង្កើងើ�នឹដៃដូគូូសហការ

ជាយុទំធសាហ្គ្រីសតថិមីៗ ក្ខុិុងការ�តល់ង្កើសវាក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុ�ា ងង្កើត្រូច�នឹសំបូរដែបប ជាមួយួសុវ�ាិភាព

ខុពស់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹង្កើដូ�មួីរីមួួគិាសាងអនាគូ�ដូត៏្រូបង្កើស�រ។ 

ដៃថិៃសុត្រូក្ខុ ៩ង្កើរ៉ាច ដែខុមាឃុំ ឆិ្នាំឆំឺួូវ ត្រូ�ីស័ក្ខុ ព.ស. ២៥៦៥

រ៉ាជីធានីឹភិិងំ្កើពញ ដៃថិៃទីំ២៥ ដែខុកុ្ខុមួាៈ ឆិ្នាំ២ំ០២២

 

ឧក្ខុញ៉ាា  ហួ� ង្កើអៀង�ុង 

ត្រូបធានឹអគូីនាយក្ខុ



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

២០

ង្កើលាក្ខុ Dan គូឺជាទំីត្រូបឹក្ខុាជានឹ់ខុពស់ដៃនឹធនាគារត្រូកុ្ខុងត្រូសុី  និឹងជាទីំត្រូបឹក្ខុា ធនាគារ 

MUFG។ ជាមួួយនឹឹងបទំពិង្កើសាធនឹ៍ដូ៏ទូំលំទូំលាយរបស់ង្កើលាក្ខុង្កើ�កុិ្ខុងការត្រូគូប់ 

ត្រូគូងអាជីីវក្ខុមួម នឹិងង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុ  ង្កើលាក្ខុ Dan ធួាប់ទំទួំលបានឹមុួខុ�ំដែ�ងសំខានឹ់ៗ  

ត្រូបចាសំាា បន័ឹជាង្កើត្រូច�នឹ រមួួមានឹ អគូីនាយក្ខុមាា ឃុំី�ធីង នាយក្ខុនាយក្ខុ�ា នឹមាា ឃុំី�ធីង និឹង

លក្ខុ ់នាយក្ខុនាយក្ខុ�ា នឹមាា ឃុំី�ធីង និឹងអភិវិឌីឍអាជីីវក្ខុមួមអនឹតរជា�ិ នាយក្ខុ នាយក្ខុ�ា នឹ

មាា ឃុំី�ធីង និឹងដែត្រូបនឹឌីីង និឹងនាយក្ខុ នាយក្ខុ�ា នឹង្កើសវាធនាគារផ្លាទ ល់ខុួួនឹ មួុនឹង្កើពលចូល

មួក្ខុកានឹ�់ំដែ�ងបចីុបីនឹិ។ ង្កើលាក្ខុ Dan បានឹបញី្ញបថិ់ាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹខ់ុពស់ពីសាក្ខុល

វទិំោល័យ Indiana បដែនឹាមួង្កើល�បរញិ្ជាញ បត្រូ�វសិវក្ខុមួមអគិីូសនឹី នឹិងវសិវក្ខុមួមជីីវង្កើវជីជសាហ្គ្រីសត 

ពសីាក្ខុលវទិំោល័យ Southern California ដៃនឹរដូា Los Angeles, California។ 

ឧក្ខុញ៉ាា  ង្កើអៀង�ុង គឺូជាសហសាា បនិឹក្ខុរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុិុងឆិ្នាំ១ំ៩៩៤ ង្កើហ�យបានឹ

ដូឹក្ខុនាសំាា បន័ឹង្កើនឹះចាបត់្ថាងំពីង្កើពលង្កើនាះមួក្ខុ។ ឧក្ខុញ៉ាា មានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង្កើត្រូច�នឹង្កើល�

វស័ិយហិរញ្ញញ វ�ាុ ដែដូលជាក្ខុត្ថាត ង្កើធវ�ឱ្យយង្កើលាក្ខុកួាយជាត្រូប�ិប�តិក្ខុរ�ា ងបុិនឹត្រូបសបទ់ាំងំក្ខុិុង

ការត្រូគូបត់្រូគូងហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងមួនិឹដែមួនឹហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើ�ក្ខុិុងសាា បន័ឹ។ បនាទ បព់ីបញី្ញបក់ារសិក្ខុា

ថិាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ង្កើល�ជីំនាញក្ខុសិក្ខុមួមង្កើ�ឆិ្នាំ១ំ៩៩១ ង្កើលាក្ខុក្ខុប៏ានឹបញី្ញបក់ារសិក្ខុាថិាក្ខុ់

អនុឹប�ឌិ �រដូាបាល និឹងត្រូគូបត់្រូគូងអាជីីវក្ខុមួម ង្កើ�សាក្ខុលវទិំោល័យង្កើបៀលត្រូបាយ�ងដែដូរ។ 

ពិង្កើសសជាងង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ� ង្កើលាក្ខុធួាបចូ់លរមួួសិកុាសាលាជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�ង្កើត្រូ�ត្រូបង្កើទំស

ពាក្ខុព់ន័ឹធនឹងឹវស័ិយមួតី្រូកូ្ខុហរិញ្ញញ វ�ាុ ដូូចជាង្កើ�ត្រូបង្កើទំសហវលីីពនីឹ សហរដូាអាង្កើមួរកិ្ខុ ឥ�ឌូ ង្កើនឹសីុ 

បារ៉ាងំ អាលួឺមួាង ់និឹងត្រូបង្កើទំសជាង្កើត្រូច�នឹង្កើទំៀ�។

ង្ខេ�ក Dan HARSONO‚ 
ប្រ�ធាន់ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល

ឧកញ៉ាា� ហិួតិ ង្ខេអំៀ�តិុ�
អំភិិបាល 

ទ្ធិដ្ឋភាពសកម្មភាពអាជីវកម្ម 

ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល 

ជ
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ង្កើលាក្ខុ Wanchairabin បានឹចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ក្ខុិុងដែខុ វចិិិកា 

ឆិ្នាំ២ំ០១៦ ង្កើ�យនាមំួក្ខុជាមួយួនូឹវបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ីំនាញវជិាជ ជីីវៈការងារចត្រូមួុះជាង ២១

ឆិ្នាំងំ្កើល�វស័ិយធនាគារ នឹិងហិរញ្ញញ វ�ាុ ការត្រូបឹក្ខុាង្កើ�បល់ង្កើល�ការត្រូគូបត់្រូគូងទូំង្កើ� នឹិងជា

ពិង្កើសសវស័ិយវសិវក្ខុមួមក្ខុិុងត្រូក្ខុុមួហុុនឹសំខានឹ់ៗ មួយួចំនឹួនឹដូូចជា ធនាគារត្រូក្ខុុងត្រូសុី ត្រូក្ខុុមួហុុនឹ 

GE Capital នឹិង AT Kearney។ មួុនឹង្កើពលចូលរមួួជាមួយួនឹឹង ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើលាក្ខុ

Wanchairabin គឺូជានាយក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងដែ�ិក្ខុយុទំធសាហ្គ្រីសតសហគូមួនឹង៍្កើសដូាកិ្ខុចី អាសុានឹដៃនឹ 

ធនាគារត្រូកុ្ខុងត្រូសុី ង្កើ�យង្កើលាក្ខុមានឹ�ួនាទីំសំខានឹត់្រូគូបត់្រូគូងង្កើល�ការពត្រូងីក្ខុសក្ខុមួមភាព 

អាជីីវក្ខុមួមរបស់ធនាគារង្កើនឹះ ង្កើ�ក្ខុិុងបណាត ត្រូបង្កើទំសមួហាអនុឹ�ំបនឹទ់ំង្កើនឹួង្កើមួគូងី។ ត្ថាមួរយៈ

បទំពិង្កើសាធនឹង៍្កើល�វស័ិយធនាគារជាមួយួនឹឹងសមួ�ាភាពង្កើល�ការត្រូបឹក្ខុាង្កើ�បល់ង្កើល�ការដូឹក្ខុ

នាកុិំ្ខុង�បំនឹអ់ាសីុអាង្កើគិូយ ៍ង្កើលាក្ខុបានឹង្កើរៀបច ំនិឹងដូកឹ្ខុនាដំែ�នឹការយុទំធសាហ្គ្រីសត�ា ងង្កើជាគូជីយ័

ជាង្កើត្រូច�នឹ ង្កើហ�យសង្កើត្រូមួចគូង្កើត្រូមាងទាំងំង្កើនាះង្កើ�ត្ថាមួការក្ខុំ��ច់ំដែ�ក្ខុទីំ�ារ និឹងទិំសង្កើ�

អាជីីវក្ខុមួម ដែដូលគូង្កើត្រូមាងសំខានឹ់ៗ ទាំងំង្កើនាះរមួួមានឹ ការក្ខុំ��យុ់ទំធសាហ្គ្រីសតត្រូក្ខុុមួហុុនឹ ការ

អភិវិឌីឍ�លិ��ល និឹងចរនឹតដែបងដែចក្ខុ ការពត្រូងឹងត្រូបពន័ឹធ telemarketing ការដែក្ខុលមួអ

ដូំង្កើ�� រការដែខុេចងាវ ក្ខុ�់លិ�ក្ខុមួម និឹងការបង្កើងើ��គំូរូង្កើសវាក្ខុមួមលក្ខុ�់លិ��ល។ ង្កើលាក្ខុ 

Wanchairabin ទំទំួលបានឹសញ្ជាញ បត្រូ�ថិាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹខ់ុពស់ ដែ�ិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងធុរកិ្ខុចី

ពីសាក្ខុលវទិំោល័យ Melbourne Business School ត្រូបង្កើទំសអូហ្គ្រីសាត លី នឹិងបរញិ្ជាញ បត្រូ�

វសិវក្ខុមួមពីសាក្ខុលវទិំោល័យ Chulalongkorn ត្រូបង្កើទំសដៃថិ។

ង្កើលាក្ខុ Chandrashekar (Chandra) ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាងំជាអគីូនាយក្ខុ នាយក្ខុ�ា នឹ

ត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័របស់ធនាគារត្រូកុ្ខុងត្រូសុី ង្កើ�ដែខុមួក្ខុរ៉ា ឆិ្នាំ ំ២០០៧ ង្កើហ�យបចុីបីនិឹ 

ង្កើលាក្ខុមានឹមួុខុងារជាសមាជិីក្ខុមួយួរូបដៃនឹគូ�ៈក្ខុមួមការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ គូ�ៈក្ខុមួមការ

ត្រូប�ិប�តិ នឹិងគូ�ៈក្ខុមួមការត្រូទំពយសក្ខុមួម នឹិងអក្ខុមួម។ មុួនឹង្កើពលចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� 

ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី ង្កើលាក្ខុ Chandra បានឹបង្កើត្រូមួ�ការងារជាអគូីនាយក្ខុនាយក្ខុ�ា នឹត្រូគូបត់្រូគូង

ហានឹិភិយ័ ង្កើ�ត្រូក្ខុុមួហុុនឹ GE ត្រូបង្កើទំសឥណាឌ  ទំទំួលបនឹទុក្ខុត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យអាជីីវក្ខុមួមលក្ខុរ់៉ាយ 

ដែដូលរ៉ាបប់ញូី្ញលង្កើសវាក្ខុមីួងី្កើគូហ�ា នឹ ក្ខុមីួផី្លាទ ល់ខុួួនឹ ក្ខុមីួ�ីនឹយនឹត នឹិងកា�ឥ�ទាំនឹ

ជាង្កើដូ�មួ។ ង្កើលាក្ខុ Chandra បានឹបញី្ញប ់ថិាក្ខុង់្កើត្រូកាយសាក្ខុលវទិំោល័យមុួមួដៃប ដែ�ិក្ខុ

ពា�ិជីជក្ខុមួម ង្កើ�ក្ខុិុងឆិ្នាំ ំ១៩៨៥។

ង្ខេ�ក Wanchairabin JITWATTANATAM
អំភិិបាល

ង្ខេ�ក Chandrashekar SUBRAMANIAN  
KRISHOOLNDMANGALAM

អភិិបាាល 
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ក្ខុញ្ជាញ  Duangdao ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាងំជាអគូីនាយិកានាយក្ខុ�ា នឹហិរញ្ញញ វ�ាុ ដៃនឹធនាគារ

ត្រូកុ្ខុងត្រូសុី ង្កើ�ដៃថិៃទំ០ី១ ដែខុមួក្ខុរ៉ា ឆិ្នាំ ំ២០១៣។ ក្ខុញ្ជាញ  បានឹបញី្ញបក់ារសិក្ខុាថិាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ� 

ដែ�ិក្ខុគូ�ង្កើនឹយយ និឹងហិរញ្ញញ វ�ាុពីសាក្ខុលវទិំោល័យ Thammasat និឹង បរញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹ់

ខុពស់ដែ�ិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងហិរញ្ញញ វ�ាុពីសាក្ខុលវទិំោល័យ Chulalongkorn ង្កើ�ក្ខុិុងត្រូបង្កើទំសដៃថិ។ 

បដែនឹាមួពីង្កើនឹះ ក្ខុញ្ជាញ  ទំទំួលបានឹសញ្ជាញ បត្រូ�បញ្ជាជ ក្ខុព់ីជីំនាញដែ�ិក្ខុគូ�ង្កើនឹយយសាធារ�ៈ 

Certified Public Accountant ពី CPA ត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុដៃថិ។ ក្ខុញ្ជាញ  Duangdao 

មានឹបទំពិង្កើសាធនឹក៍ារងារជាង្កើត្រូច�នឹឆិ្នាំងំ្កើល�ដែ�ិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងហិរញ្ញញ វ�ាុ ង្កើ�ត្ថាមួសាា បន័ឹនានា 

ដូូចជា KPMG. ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹចត្រូមាញ់ង្កើត្រូបងសាត រ, ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ GE Capital និឹង ធនាគារ 

Standard Chartered Bank មុួនឹង្កើពលចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ត្រូក្ខុុងត្រូសុី  

ង្កើហ�យបចុីបីនិឹង្កើនឹះ ក្ខុញ្ជាញ  ជា អភិបិាល ឬសមាជីកិ្ខុរបស់ត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល ធនាគារ ត្រូកុ្ខុងត្រូសុី។

ង្កើលាក្ខុ Pairote ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាងំជាអគីូនាយក្ខុង្កើរៀបចំយុទំធសាហ្គ្រីសត ដៃនឹធនាគារ ត្រូកុ្ខុង ត្រូសុី 

ង្កើ�ដៃថិៃទីំ០១ ដែខុមួក្ខុរ៉ា ឆិ្នាំ២ំ០២០ និឹងជានាយក្ខុត្រូប�ិប�តិរបស់ MUFG ង្កើ�ដែខុឧសភា 

ឆិ្នាំ២ំ០២០។ មុួនឹង្កើពលត្រូ�ូវបានឹដំូង្កើ��ងមួក្ខុកានឹ�់ួនាទំីង្កើនឹះ ង្កើលាក្ខុគឺូជានាយក្ខុត្រូគុូបអូ�ូ 

ត្រូក្ខុុងត្រូសុី �ងដែដូរ។ ង្កើលាក្ខុ Pairote ទំទំួលបានឹការង្កើកា�សរង្កើស�រទាំងំក្ខុិុងត្រូសុក្ខុ និឹងង្កើល�

ឆ្នាំក្ខុអនឹតរជា�ិ ជាត្រូប�ិប�តិក្ខុរ�ា ងបុិនឹត្រូបសបង់្កើល�វស័ិយហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងការត្រូគូបត់្រូគូង ត្ថាមួ 

រយៈបទំពិង្កើសាធនឹត៍្រូបមា�ជាង ២៥ឆិ្នាំ ំង្កើ�ត្រូក្ខុមុួហុុនឹឈានឹមុួខុជាង្កើត្រូច�នឹ ដូូចជា Krungsri 

Auto, GE Capital, Auto Lease Plc នឹិង GE Money (ត្រូបង្កើទំសដៃថិ)។ ង្កើលាក្ខុ Pairote 

បានឹបញី្ញបប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ដែ�ិក្ខុគូ�ង្កើនឹយយពីសាក្ខុលវទិំោល័យបាងក្ខុក្ខុង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិ និឹង

បរញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹខ់ុពស់ដែ�ិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងពា�ិជីជក្ខុមួម ពីសាក្ខុលវទិំោល័យ Oklahoma City  

ង្កើ�សហរដូាអាង្កើមួរកិ្ខុ។

កញ្ញាា� Duangdao WONGPANITKRIT
អំភិិបាល

លោ�ាក Pairote Cheunkrut,
អំភិិបាល



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
២៣

ង្កើលាក្ខុ ដៃហ បានឹចូលនឹិវ�តនឹប៍នាទ បព់ីបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ�ធនាគារជា�ិដៃនឹ ក្ខុមួពុជា អស់ 

រយៈង្កើពលជាង ២៥ឆិ្នាំ។ំ អំ�ុងង្កើពលបំង្កើពញការងារង្កើ�ក្ខុមួពុជាង្កើលាក្ខុបានឹង្កើធវ�ការងារង្កើ�

ក្ខុិុងនាយក្ខុ�ា នឹនានាជាង្កើត្រូច�នឹ និឹងង្កើធវ�ការងារទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងសក្ខុមួមភាពដែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុទាំងំ

ក្ខុិុង�ំបនឹ ់និឹងអនឹតរជា�ិ ដែដូលទាំងំង្កើនឹះបានឹង្កើធវ�ឱ្យយង្កើលាក្ខុទំទំួលបានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង្កើត្រូច�នឹ 

ទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងការងាររបស់ខុួួនឹ។ ង្កើលាក្ខុបានឹកានឹម់ួុខុ�ំដែ�ងចុងង្កើត្រូកាយជា អគូីនាយក្ខុរង 

នឹិងជាទំីត្រូបឹក្ខុាដៃនឹអគូីង្កើទំសាភិបិាលធនាគារជា�ិ ដៃនឹក្ខុមួពុជា។

ង្កើលាក្ខុ ង្កើសរវីឌីឍនា គឺូជាអិក្ខុឯក្ខុង្កើទំសង្កើល�វស័ិយហិរញ្ញញ វ�ាុ  និឹងជាអិក្ខុ�តល់ង្កើ�បល់ 

ត្រូបឹក្ខុាង្កើល�ការវនិឹិង្កើ�គូ ដែដូលមានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង ២០ឆិ្នាំ ំកុិ្ខុងការអភិវិឌីឍវស័ិយ

ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងហិរញ្ញញបីទាំនឹគូង្កើត្រូមាង។ ង្កើលាក្ខុមានឹ បទំពិង្កើសាធនឹក៍ារងារជាង្កើត្រូច�នឹ ជាមួយួ

ត្រូក្ខុុមួពិង្កើត្រូគាះង្កើ�បល់វនិឹិង្កើ�គូ Axis ង្កើដូ�មួីអីភិវិឌីឍ និឹងអនុឹវ�តការងារត្រូបឹក្ខុាង្កើ�បល់

សត្រូមាបអ់ាជីីវក្ខុមួម និឹងទីំភិាក្ខុង់ារអភិវិឌីឍង្កើ�េងៗង្កើទំៀ�ង្កើ�ក្ខុមួពុជា ង្កើហ�យង្កើលាក្ខុបានឹចូល

រមួួ�តល់ង្កើ�បល់ក្ខុមួីធីនាគារ យុទំធសាហ្គ្រីសត�តល់ង្កើដូ�មួទុំនឹសត្រូមាបវ់ស័ិយហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងង្កើហ�ា

រចនាសមួពន័ឹធហិរញ្ញញ វ�ាុ  ដែដូលជាដែ�ិក្ខុមួយួដៃនឹការងាររបស់ង្កើលាក្ខុ ជាមួយួត្រូកុ្ខុមួធនាគារ 

ពិភិពង្កើលាក្ខុ។ ង្កើលាក្ខុ វឌីឍនា ទំទំួលបានឹបរញិ្ជាញ បត្រូ�ង្កើសដូាកិ្ខុចី ពីសាក្ខុលវទិំោល័យជា�ិ

ត្រូគូបត់្រូគូង (អ�ី�វទិំោសាា នឹង្កើសដូាកិ្ខុចី) និឹងអនុឹប�ឌិ �ដែ�ិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងហិរញ្ញញ វ�ាុពីសាក្ខុល

វទិំោល័យ Central Queensland ង្កើ�ត្រូបង្កើទំសអូហ្គ្រីសាត លី។

ង្ខេ�ក ឡូ�ញ ដៃហិ
អំភិិបាលឯករាជី�យ

ង្ខេ�ក បាា�ក ង្ខេសរីវឌ�ឍនា
អំភិិបាលឯករាជី�យ



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

២៤

ង្កើត្រូកាយបញី្ញប់ថិាក្ខុ់ប�ឌិ � កុិ្ខុងវស័ិយធនាគារ នឹិងហិរញ្ញញ វ�ាុ  (សិក្ខុាពីចមាៃ យង្កើ�

សហរដូាអាង្កើមួរកិ្ខុ) សញ្ជាញ បត័្រូ�ត្រូគូបត់្រូគូងពា�ិជីជក្ខុមួមពីត្រូបង្កើទំសមាា ង្កើ�សីុ នឹិងបរញិ្ជាញ បត្រូ�

ត្រូគូបត់្រូគូងពា�ិជីជក្ខុមួមង្កើ�ត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជា ង្កើលាក្ខុប�ឌិ � �វុឌីឍ មួនិឹត្រូ�ឹមួដែ�ទំទួំល

បានឹចំង្កើ�ះដឹូងខាងត្រូទឹំសតីបាុង្កើណាះ ះង្កើទំ បាុដែនឹតដែថិមួទាំងំទំទំួលបានឹការបងាា ញជាអនឹតរជា�ិ

ដូម៏ានឹ�ដៃមួួដែថិមួង្កើទំៀ��ង បចុីបីនិឹង្កើលាក្ខុប�ឌិ � �វុឌីឍ ង្កើធវ�ការង្កើ�សាក្ខុលវទិំោល័យ

ង្កើបៀលត្រូបាយ ជាសក្ខុលវទិំោធិការរងជានឹ់ខុពស់ ង្កើ�យបានឹបំង្កើពញការងារអស់រយៈ 

ង្កើពលជាង ១៥ ឆិ្នាំងំ្កើ�កុិ្ខុងសាក្ខុលវទិំោល័យ។ ង្កើលាក្ខុបានឹង្កើធវ�សក្ខុមួមភាពត្រូសាវត្រូជាវជា

ង្កើត្រូច�នឹ កុិ្ខុងឋានឹៈជាសាហ្គ្រីសាត ចារយង្កើ�សាក្ខុលវទិំោល័យង្កើបៀលត្រូបាយ ង្កើហ�យង្កើលាក្ខុ  

ក្ខុជ៏ាសមាជីិក្ខុដៃនឹគូ�ៈក្ខុមាម ធិការវាយ�ដៃមួួថិាក្ខុប់�ឌិ �ដៃនឹសាក្ខុលវទិំោល័យ�ងដែដូរ  

នឹិងជាសមាជីិក្ខុមិាក្ខុដ់ៃនឹត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលវចិារ�ក្ខុថាដៃនឹទិំនានុឹបីវ�តិអនឹតរជា�ិ សត្រូមាប់

ការត្រូសាវត្រូជាវធុរកិ្ខុចី និឹងអភិវិឌីឍនឹ ៍(IJBDR) ។ ង្កើលាក្ខុមានឹការង្កើបាះពុមួព�ាយជាង្កើត្រូច�នឹ

ទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងវស័ិយហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងការអបរ់ ំង្កើហ�យង្កើលាក្ខុបានឹចូលរមួួង្កើធវ�បទំបងាា ញង្កើ� 

កុិ្ខុងសនឹិិសីទំអនឹដរជា�ិជាង្កើត្រូច�នឹទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងបញ្ជាា ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងអបរ់ងំ្កើ�ក្ខុមួពុជា ពីង្កើត្រូពាះ

ង្កើលាក្ខុ ពិ�ជាមានឹការយល់ដូឹងង្កើត្រូ�ត្រូជីះង្កើ�ក្ខុិុងត្រូបធានឹបទំទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិង

ការអបរ់។ំ

ង្កើល�សពីង្កើនឹះង្កើទំៀ� ង្កើលាក្ខុមានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង ២០ឆិ្នាំ ំង្កើ�ក្ខុិុងថិាក្ខុត់្រូគូបត់្រូគូង និឹងថិាក្ខុ់

ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលង្កើ�ធនាគារឈានឹមួុខុមួយួក្ខុិុងត្រូបង្កើទំស ក្ខុមួពុជា។ បទំពិង្កើសាធនឹព៍ិង្កើត្រូគាះ

ង្កើ�បល់របស់ង្កើលាក្ខុរមួួមានឹ ការងារសត្រូមាបធ់នាគារអភិវិឌីឍនឹអ៍ាសីុ សត្រូមាប ់KFW ជា

អិក្ខុជំីនាញដែ�កិ្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុ សត្រូមាបក់្ខុមួមវធិសីហគូមួនឹអ៍រឺ ាបុជាអិក្ខុជំីនាញក្ខុមួមវធិសិីក្ខុា និឹង

សត្រូមាបគ់ូង្កើត្រូមាងរបស់ធនាគារពិភិពង្កើលាក្ខុ ង្កើលាក្ខុបានឹបង្កើត្រូមួ�ការជាអនុឹ ត្រូបធានឹត្រូកុ្ខុមួ  

សត្រូមាបដ់ែ�នឹការដែក្ខុលំអការត្រូគូបត់្រូគូងហិរញ្ញញ វ�ាុ ជាមួយួត្រូក្ខុសួងសុខាភិបិាល អិក្ខុជីំនាញ

អាជីីវក្ខុមួមជីនឹបទំង្កើ�កុិ្ខុងគូង្កើត្រូមាងក្ខុមួមវធិីអភិវិឌីឍនឹថ៍ាមួពលជីនឹបទំ និឹងអិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូង 

អនុឹគូង្កើត្រូមាង និឹងអិក្ខុជំីនាញក្ខុមួមវធិីសត្រូមាប់ការត្រូសាវត្រូជាវង្កើល�ក្ខុមួមវធិីសិក្ខុាដែ�អក្ខុង្កើល�

ឧសាហក្ខុមួម។

ង្កើលាក្ខុប�ឌិ � ឌីី �វុឌីឍ
អភិបិាលឯក្ខុរ៉ាជីយ 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
២៥

• បានឹពិនឹិ�យង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមការវាយ�ដៃមួួហានិឹភិយ័មួុខុងារអាជីីវក្ខុមួមង្កើ�ក្ខុិុងង្កើសៀវង្កើ�ដែ�នាសំវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុង

• បានឹពិនឹិ�យង្កើល�ការអនុឹមួ�័យុទំធសាហ្គ្រីសតសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងត្រូបចាឆិំ្នាំ ំនឹិងដែ�នឹការសវនឹក្ខុមួមត្រូប�ិប�តិការឆិ្នាំ ំ២០២១

• បានឹ�តល់អនុឹសាសនឹក៍្ខុិុងការង្កើត្រូជី�សង្កើរ �សសវនឹក្ខុរឯក្ខុរ៉ាជីយសត្រូមាបឆិ់្នាំ ំ២០២១

• បានឹពិនឹិ�យរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុបង្កើណាត ះអាសនឹិរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  សត្រូមាបរ់យៈង្កើពលបីដែខុ និឹងដូបព់ីរដែខុ ដែដូលបានឹបញី្ញបង់្កើ�ដៃថិៃទីំ៣១ ដែខុធិូ ឆិ្នាំ២ំ០២០ បានឹង្កើធវ�

សវនឹក្ខុមួមង្កើ�យ KPMG 

• បានឹពិនឹិ�យរបាយការ�៍សវនឹក្ខុមួមសាខា និឹងរបាយការ�៍សវនឹក្ខុមួមការ�ិល័យក្ខុណាត លជាង្កើរៀងរ៉ាល់ដែខុ

• បានឹពិនឹិ�យរបាយការ�៍សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងង្កើរៀងរ៉ាល់ត្រូ�ីមាស

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�របាយការ�៍សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងត្រូបចាឆិំ្នាំ ំ២០២០ សត្រូមាបធ់នាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា

• បានឹអនុឹមួ�័របាយការ�៍ហរិញ្ញញ វ�ាុដែដូលបានឹង្កើធវ�សវនឹក្ខុមួមសត្រូមាបក់ារបញី្ញប ់ឆិ្នាំងំ្កើ�ដៃថិៃទីំ៣១ ដែខុធូិ ឆិ្នាំ២ំ០២០ និឹងការបញ្ញជូ នឹរបាយការ�៍ហរិញ្ញញ វ�ាុដែដូលបានឹង្កើធវ�សវនឹក្ខុមួម 

នឹិងការវភិាគូលទំធ�លហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើ�ធនាគារជា�ិដៃថិ

• បានឹពិនឹិ�យរបាយការ�៍ត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យឥ�ទាំនឹត្រូបចាតំ្រូ�ីមាសសត្រូមាបឆិ់្នាំ២ំ០២១

• បានឹពិនឹិ�យង្កើល�របាយការ�៍ធានាគុូ�ភាពសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងត្រូបចាតំ្រូ�ីមាសសត្រូមាប២់០២១

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមធមួមនុឹញ្ញញ ដៃនឹគូ�ៈក្ខុមាម ធិការសវនឹក្ខុមួមរបស់ត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមធមួមនុឹញ្ញញ សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុង វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ

ត្រូ�ួ�ពិនឹ�ិយឥ�ទាំនឹ និឹងសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុង វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលការ�៍ត្រូប�ិប�តសិតីពសីវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុង និឹងង្កើគាលការ�៍ត្រូប�ិប�តសិតីពកីារង្កើធវ�សុពលភាពរបក្ខុគំូង្កើហ�ញសវនឹក្ខុមួម 

(Issue Validation Manual)

• បានឹអនុឹមួ�័របាយការ�៍ត្រូបចាឆិំ្នាំ ំ២០២០

• បានឹ�តល់អនុឹសាសនឹដ៍ូល់ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល នឹិងមីាស់ភាគូហុុនឹ ក្ខុិុងការដែ�ងត្ថាសំវនឹក្ខុរឯក្ខុរ៉ាជីយសត្រូមាបង់្កើធវ�សវនឹក្ខុមួមរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុសត្រូមាបឆិ់្នាំ ំ២០២២ (Deloitte)

• បានឹអនុឹមួ�័វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងសត្រូមាប ់១) សក្ខុមួមភាពធានាគុូ�ភាព ២) សក្ខុមួមភាពត្រូបឹក្ខុាង្កើ�បល់ ៣) សក្ខុមួមភាពត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យដែដូលក្ខុំពុងដំូង្កើ�� រការ 

៤) ការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យគុូ�ភាពសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុង និឹង ៥) ការត្ថាមួ�នឹ និឹងការង្កើធវ�ឱ្យយមានឹសុពលភាព

• ត្ថាមួ�នឹរបាយការ�៍សតីពីត្រូបពន័ឹធត្រូគូបត់្រូគូងសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុង (AMS) របស់អគូីនាយក្ខុ�ា នឹសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុង

•  បានឹពិនឹិ�យង្កើល�ការដូក្ខុសមាជីិក្ខុភាពង្កើចញពីសមាគូមួមួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុក្ខុមួពុជា

•  អនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមរចនាសមួពន័ឹធអងីភាពឆិ្នាំ ំ២០២១

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការដែ�ងត្ថាងំនាយក្ខុការ�ិល័យទំំនាក្ខុទ់ំំនឹងវនិឹិង្កើ�គូិនឹជីបាុនឹ  ង្កើលាក្ខុ Satoshi KAMIO 

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការដែ�ងត្ថាងំត្រូបធានឹអគូីនាយក្ខុ និឹងអគូីនាយក្ខុអភិវិឌីឍនឹអ៍ាជីីវក្ខុមួម ង្កើលាក្ខុ ដូួង ចន័ឹទសុវជិាជ

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការដែ�ងត្ថាងំអនុឹត្រូបធានឹអគូីនាយក្ខុ និឹងអគូីនាយក្ខុលក្ខុ ់និឹងដែចក្ខុចាយសតីទំី ង្កើលាក្ខុ លាង ង្កើសៀប

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីការត្រូគូបត់្រូគូងសមួទិំធ�លការងារបុគូីលិក្ខុ

•  បានឹអនុឹមួ�័រចនាសមួពន័ឹធធនាគារ ហត្ថាា  ឆិ្នាំ ំ២០២២

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមធមួមនុឹញ្ញញ របស់ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីសំ�ងទូំទាំ� ់និឹងអ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹ៍

•  បានឹអនុឹមួ�័សំង្កើ�� បង្កើងើ�នឹត្រូបាក្ខុរ់ងាវ នឹ ់និឹងគុូ�សមួី�តិរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  ២០២២

១ គណ៍ៈកមាះ�ធុិការសវន់កមម

២ គណ៍ៈកមាះ�ធុិការផិល់តិដៃមៃការ

លទ្ធធផលការងាររ�ស់គណ៍ៈកមាះ�ធុិការសវន់កមមកុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២១

លទ្ធធផលការងាររ�ស់គណ៍ៈកមាះ�ធុិការផិល់តិដៃមៃការកុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២១

កិច្ចចប្រ�ជីុំប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល 

ល.រ

ល.រ

១

២

៣

១

២

៣

ង្កើលាក្ខុ ឌីី �វុឌីឍ

ក្ខុញ្ជាញ  Duangdao WONGPANITKRIT

ង្កើលាក្ខុ �ូញ ដៃហ

ង្កើលាក្ខុ �ូញ ដៃហ

ង្កើលាក្ខុ Dan HARSONO

ឧក្ខុញ៉ាា  ហួ� ង្កើអៀង�ុង

ត្រូបធានឹ

សមាជីិក្ខុ

សមាជីិក្ខុ

ត្រូបធានឹ

សមាជីិក្ខុ

សមាជីិក្ខុ

២៨ មួថុិិនា ១៧

១២ ក្ខុញ្ជាញ  ១៦

២៨ មួថុិិនា ១៧

២៨ មួថុិិនា ១៧

១២ ក្ខុញ្ជាញ  ១៦

១២ ក្ខុញ្ជាញ  ១៦

១៣

៩

១៣

១២

១២

១២

១៣

១៣

១៣

១២

១២

១២

តិំបែណ៍�

តិំបែណ៍�

ង្ខេ�ះ��

ង្ខេ�ះ��

កាល�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែតិ�ត្ថាំ�

កាល�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែតិ�ត្ថាំ�

ច្ចំន់ួន់ដៃន់ការច្ចូលរួមកិច្ចចប្រ�ជីុំ

ច្ចំន់ួន់ដៃន់ការច្ចូលរួមកិច្ចចប្រ�ជីុំ

ច្ចំន់ួន់កិច្ចចប្រ�ជីុំសរុ�

ច្ចំន់ួន់កិច្ចចប្រ�ជីុំសរុ�



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

២៦

• បានឹពិនឹិ�យង្កើល�សំង្កើ�� សតីពីការអភិវិឌីឍគូំរូ�ក្ខុព់ិនឹទុក្ខុមួមវធិីឥ�ទាំនឹ

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការក្ខុំ��សូ់ចនាក្ខុរហានិឹភិយ័របស់ត្រូក្ខុុមួហុុនឹទាំងំមួូលសត្រូមាបឆិ់្នាំ ំ២០២១

• បានឹរអនុឹមួ�័ង្កើល�ការដែក្ខុសត្រូមួួលដែដូនឹក្ខុំ��ហ់ានិឹភិយ័ឥ�ទាំនឹសត្រូមាបឆិ់្នាំ២ំ០២១

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការក្ខុំ���់ដៃមួួដៃនឹហានិឹភិយ័ (VaR) នឹិងការបញ្ញឈបក់ារបា�ប់ងស់ត្រូមាបហ់ានិឹភិយ័ FX

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ដែ�នឹការអាជីីវក្ខុមួមរយៈង្កើពល៣ឆិ្នាំសំត្រូមាបក់ារ�ក្ខុជូ់ីនឹធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា

• បានឹអនុឹមួ�័វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ និឹងនីឹ�ិវធិីសតីពីការត្រូបឆ្នាំងំការសមាអ �ត្រូបាក្ខុ ់និឹងហិរញ្ញញបីទាំនឹង្កើភិរវក្ខុមួម

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការវាយ�ដៃមួួការអនុឹវ�តការងារត្រូបចាឆិំ្នាំរំបស់អគូីនាយិកាត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការដែដូនឹក្ខុំ��ដ់ៃនឹអនុឹបា�មួូលនិឹធិសាិរភាពសុទំធ

• បានឹអនុឹមួ�័វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពីការដែក្ខុដែត្រូបង្កើល�សតង�់រ�ដៃមួួអចលនឹត្រូទំពយ

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយនិឹងក្ខុមួមវធិីត្រូបឆ្នាំងំអំង្កើព�សីុសំ�ូក្ខុ និឹងអំង្កើព�ពុក្ខុរលួយ នឹិងវងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពីអំង្កើណាយ និឹងការក្ខុមួានឹត

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ឥ�ទាំនឹ

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីចំណា�ថិ់ាក្ខុដ់ៃនឹហាវ សីុលីធី នឹិងសំវធិានឹធនឹ 

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីឥ�ទាំនឹង្កើរៀបចំង្កើ��ងវញិ

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីឥ�ទាំនឹ និឹងលក្ខុុនឹតិក្ខុៈគូ�ៈក្ខុមាម ធិការឥ�ទាំនឹ 

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័សាចត់្រូបាក្ខុង់ាយត្រូសួល នឹិងទីំ�ារ 

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការវាយ�ដៃមួួហានិឹភិយ័ង្កើ�យខុួួនឹឯងទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងទីំ�ារ និឹងសាចត់្រូបាក្ខុង់ាយត្រូសួលង្កើ�ពាក្ខុក់្ខុណាត លត្រូបចាឆិំ្នាំ២ំ០២១

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការសនឹម�អ់ាក្ខុបីកិ្ខុរ�ិង្កើល�គូមួា�សាចត់្រូបាក្ខុង់ាយត្រូសួលត្រូបចាតំ្រូ�ីមាស

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល� stress testing ត្រូបចាតំ្រូ�ីមាសសត្រូមាបគ់ូមួា�សាចត់្រូបាក្ខុង់ាយត្រូសួល

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីអភិបិាលក្ខុិចីត្រូគូុប ជំីនានឹទ់ំីII 

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការង្កើបាះ�ាយលក្ខុស់ញ្ជាញ ប�ះ សាជីីវក្ខុមួមង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិ 

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល� IFRS 9 Impairment Model Development Results 

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល� IFRS 9 Impairment Model Validation Result and Overlay 

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយអភិបិាលក្ខុិចីហានិឹភិយ័គូំរូ

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពី Annual Credit Review for Risk Grading 

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពីការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យឥ�ទាំនឹឯក្ខុរ៉ាជីយ 

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពី Calamities Program

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ និឹងនីឹ�ិវធិីសតីពីត្រូបពន័ឹធត្រូគូបត់្រូគូងការងារបរសិាា នឹ និឹងសងីមួ 

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ Business Continuity Management (BCM) 

•   បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពី Business Continuity Plan (BCP)

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការដែចក្ខុរដំែលក្ខុព�័ម៌ានឹរបស់អ�ិថិិជីនឹជាមួយួត្រូក្ខុុមួហុុនឹង្កើមួ (Krungsri)

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយដៃនឹការអនឹថ់ិយ (Impairment) 

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ត្រូប�ិប�តិការ 

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពីង្កើត្រូគាះថិាក្ខុហ់ានិឹភិយ័ត្រូប�ិប�តិការ 

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសតីពីហានឹិភិយ័ នឹិងការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យការវាយ�ដៃមួួខុួួនឹឯង

•  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ និឹងនីឹ�ិវធិីសតីពីការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ង្កើក្ខុងបនឹួំ

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយក្ខុមួាងំពលក្ខុមួមខាងង្កើត្រូ�

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមនីឹ�ិវធិី Whistleblowing នឹិងការបញ្ញជូ នឹរបាយការ�៍ត្រូបចាដំែខុង្កើ�ត្រូក្ខុុងត្រូសុី

៣ គណ៍ៈកមាះ�ធុិការប្រទ្ធព័�យសកមម អំកមម ន់ិ�ហាន់ិភិ័យុ

លទ្ធធផលការងាររ�ស់គណ៍ៈកមាះ�ធុិការប្រទ្ធព័�យសកមម អំកមម ន់ិ�ហាន់ិភិ័យុកុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២១

ល.រ

១
២
៣

៤

ង្កើលាក្ខុ បាា ក្ខុ ង្កើសរវីឌីឍនា
ង្កើលាក្ខុត្រូសី Duangdao WONGPANITKRIT

ង្កើលាក្ខុ Chandrashekar SUBRAMANIAN  

     KRISHOOLNDMANGALAM

ង្កើលាក្ខុ Pairote Cheunkrut

ត្រូបធានឹ
សមាជីិក្ខុ

សមាជីិក្ខុ
សមាជីិក្ខុ

២៦ ង្កើមួសា ១៩
១២ ក្ខុញ្ជាញ  ១៦

១២ ក្ខុញ្ជាញ  ១៦
១៨ មួនីា ២១

១២
១០

១១
៥

១២
១២

១២
១២

តិំបែណ៍�ង្ខេ�ះ�� កាល�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែតិ�ត្ថាំ� ច្ចំន់ួន់ដៃន់ការច្ចូលរួមកិច្ចចប្រ�ជីុំ ច្ចំន់ួន់កិច្ចចប្រ�ជីុំសរុ�



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
២៧

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�ការវាយ�ដៃមួួការអនុឹវ�តការងារត្រូបចាឆិំ្នាំរំបស់នាយិកាត្រូប�ិប�តិត្ថាមួ (ង្កើលាក្ខុត្រូសី ត្រូសុុនឹ ហួង)

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�យុទំធសាហ្គ្រីសតដែ�នឹការអាជីីវក្ខុមួមឆិ្នាំ ំ២០២២

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�សំវធិានឹធនឹបដែនឹាមួត្ថាមួធនឹគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា នឹិងការវាយ�ដៃមួួសំវធិានឹធនឹត្ថាមួ ECL របស់ខុួួនឹ

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�រចនាសមួពន័ឹធអគូីនាយក្ខុ�ា នឹត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ឆិ្នាំ ំ២០២២

• បានឹអនុឹមួ�័ដែ�នឹការរបស់នាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួឆិ្នាំ ំ២០២២ 

• បានឹអនុឹមួ�័ង្កើល�រចនាសមួពន័ឹធនាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួឆិ្នាំ ំ២០២២

• ត្ថាមួ�នឹង្កើល�ការរបាយការ�៍សតីពីការង្កើធវ�បចីុបីនឹិភាពគូង្កើត្រូមាង IT/គូំនិឹ��តួចង្កើ�ត�មួ

• ត្ថាមួ�នឹង្កើល�ការរបាយការ�៍សតីពីការឱ្យយត្រូបង្កើស�រង្កើ��ងនូឹវត្រូបពន័ឹធធនាគារសិូល និឹង ATM Switch

• បានឹពិនឹិ�យរបាយការ�៍សតីពីលទំធ�លសាក្ខុលីងដៃនឹដែ�នឹការសង្កើហ្គ្រីងីាះង្កើ�ង្កើពលមានឹង្កើត្រូគាះមួហនឹតរ៉ាយ (DRP)

• បានឹពិនឹិ�យរបាយការ�៍សតីពីគូង្កើត្រូមាង Smart Branch

• បានឹពិនឹិ�យរបាយការ�៍សតីពីគូង្កើត្រូមាង Corporate Internet Banking

• បានឹអនុឹមួ�័វងិ្កើសាធនឹក្ខុមួមង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសតីពីសុវ�ាិភាពព�័ម៌ានឹសហត្រូគាស

• បានឹពិនឹិ�យង្កើល�របាយការ�៍សតីពីផ្លាទ ងំត្រូគូបត់្រូគូងត្រូប�ិប�តិការព�័ម៌ានឹវទិំោ

• បានឹពិនឹិ�យ និឹងបានឹអនុឹមួ�័យុទំធសាហ្គ្រីសត នឹិងថិវកិាព�័ម៌ានឹវទិំោ

• បានឹពិនឹិ�យង្កើ��ងវញិនូឹវវឌីឍនឹភាពដៃនឹការអនុឹវ�តគូង្កើត្រូមាងទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងព�័ម៌ានឹវទិំោជាង្កើរៀងរ៉ាល់ដែខុ

• បានឹអនុឹមួ�័ការវនិឹិង្កើ�គូទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងព�័ម៌ានឹវទិំោ

• បានឹពិនឹិ�យង្កើ��ងវញិនូឹវសិទំធិអំណាចអនុឹមួ�័ឥ�ទាំនឹ និឹងលទំធ�លដៃនឹអនុឹមួ�័ឥ�ទាំនឹ ង្កើ�យគូ�ៈក្ខុមាម ធិការឥ�ទាំនឹដៃនឹគូ�ៈត្រូគូបត់្រូគូង និឹង គូ�ៈក្ខុមាម ធិការ

ឥ�ទាំនឹដៃនឹត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល។

៤ គណ៍ៈកមាះ�ធុិការ�ង្ខេច្ចចកវិទ្ធ�យាព័័តិ៌មាន់

៥ គណ៍ៈកមាះ�ធុិការឥណ៍ទាន់

លទ្ធធផលការងាររ�ស់គណ៍ៈកមាះ�ធុិការ�ង្ខេច្ចចកវិទ្ធ�យាព័័តិ៌មាន់កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២១

លទ្ធធផលការងាររ�ស់គណ៍ៈកមាះ�ធុិការឥណ៍ទាន់កុ��ឆ្នាំំ�ំ២០២១

ការបែប្រ�ប្រ�ួលសមាជីិកង្ខេ�កុ��គណ៍ៈកមាះ�ធុិការ 
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៣
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២
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៤
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២

៣

៤

៥

ង្កើលាក្ខុ Pairote Cheunkrut

ង្កើលាក្ខុ Wanchairabin JITWATTANATAM

ង្កើលាក្ខុ ឌីី �វុឌីឍ

ង្កើលាក្ខុ Chandrashekar SUBRAMANIAN 

     KRISHOOLNDMANGALAM

ង្កើលាក្ខុ �ូញ ដៃហ

ង្កើលាក្ខុឧក្ខុញ៉ាា  ហួ� ង្កើអៀង�ុង

ង្កើលាក្ខុ Wanchairabin JITWATTANATAM

សវនឹក្ខុមួមដៃនឹត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

ដែ�ងត្ថាងំ និឹង�ដៃមួួការដៃនឹត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

ត្រូទំពយសក្ខុមួម អក្ខុមួម និឹងហានិឹភិយ័ដៃនឹ 
     ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

ព�័ម៌ានឹវទិំោដៃនឹត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

ឥ�ទាំនឹដៃនឹត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

ត្រូបធានឹ

សមាជិីក្ខុ

សមាជិីក្ខុ

ត្រូបធានឹ

សមាជីិក្ខុ

សមាជីិក្ខុ

សមាជីិក្ខុ

មួនិឹមានឹ

មួនិឹមានឹ

ង្កើលាក្ខុ Pairote Cheunkrut

មួនិឹមានឹ

មួនិឹមានឹ

១៨ មួនីា ២១

២៦ ង្កើមួសា ១៩

១២ ក្ខុញ្ជាញ  ១៦

១៣ ក្ខុញ្ជាញ  ១៩

១៣ ក្ខុញ្ជាញ  ១៩

១៣ ក្ខុញ្ជាញ  ១៩

២៦ ង្កើមួសា ១៩

មួនិឹមានឹ

មួនិឹមានឹ

ការចូលនិឹវ�តនឹរ៍បស់អិក្ខុត្រូសី 
Ms. Voranuch Dejakaisaya 

មួនិឹមានឹ

មួនិឹមានឹ
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២
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តិំបែណ៍�

តិំបែណ៍�

ង្ខេ�ះ��

ង្ខេ�ះ��

ង្ខេ�ះ��

គណ៍ៈកមាះ�ធុិការ

កាល�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែតិ�ត្ថាំ�

កាល�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែតិ�ត្ថាំ�

មូលង្ខេហិតិុ

ច្ចំន់ួន់ដៃន់ការច្ចូលរួមកិច្ចចប្រ�ជីុំ

ច្ចំន់ួន់ដៃន់ការច្ចូលរួមកិច្ចចប្រ�ជីុំ

ច្ចំន់ួន់កិច្ចចប្រ�ជីុំសរុ�

ច្ចំន់ួន់កិច្ចចប្រ�ជីុំសរុ�



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

២៨

គណ៍ៈកមាះ�ធុិការប្រ�តិិ�តិិិ 

ឧកញ៉ាា� ហិួតិ ង្ខេអំៀ�តិុ�
ប្រ�ធាន់អំគគនាយុក

ង្ខេ�ក Wanchairabin  JITWATTANATAM 
អំន់ុប្រ�ធាន់អំគគនាយុក 

ឧក្ខុញ៉ាា  ង្កើអៀង�ុង គឺូជាសហសាា បនិឹក្ខុរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  កុិ្ខុងឆិ្នាំំ១៩៩៤ ង្កើហ�យ

បានឹដូឹក្ខុនាសំាា បន័ឹង្កើនឹះចាបត់្ថាងំពីង្កើពលង្កើនាះមួក្ខុ។ ឧក្ខុញ៉ាា មានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង្កើត្រូច�នឹ

ង្កើល�វស័ិយហិរញ្ញញ វ�ាុ ដែដូលជាក្ខុត្ថាត ង្កើធវ�ឱ្យយង្កើលាក្ខុកួាយជាត្រូប�ិប�តិក្ខុរ�ា ងបិុនឹត្រូបសបទ់ាំងំ

កុិ្ខុងការត្រូគូប់ត្រូគូងហិរញ្ញញ វ�ាុ  និឹងមួិនឹដែមួនឹហិរញ្ញញ វ�ាុ ង្កើ�កុិ្ខុងសាា ប័នឹ។ បនាទ ប់ពីបញី្ញប់

ការសិក្ខុាថិាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ង្កើល�ជីំនាញក្ខុសិក្ខុមួមង្កើ�ឆិ្នាំ១ំ៩៩១ ង្កើលាក្ខុក្ខុប៏ានឹបញី្ញបក់ារ 

សិក្ខុា ថិាក្ខុអ់នុឹប�ឌិ �រដូាបាល និឹងត្រូគូបត់្រូគូងអាជីីវក្ខុមួម ង្កើ�សាក្ខុលវទិំោល័យង្កើបៀលត្រូបាយ

�ងដែដូរ។ ពិង្កើសសជាងង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ� ង្កើលាក្ខុធួាបចូ់លរមួួសិកុាសាលាជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�ង្កើត្រូ�

ត្រូបង្កើទំសពាក្ខុព់ន័ឹធនឹឹងវស័ិយមួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុ ដូូចជាង្កើ�ត្រូបង្កើទំសហវីលីពីនឹ សហរដូាអាង្កើមួរកិ្ខុ 

ឥ�ឌូ ង្កើនឹសីុ បារ៉ាងំ អាលួឺមួាង ់និឹងត្រូបង្កើទំសជាង្កើត្រូច�នឹង្កើទំៀ�។

ង្កើលាក្ខុ Wanchairabin បានឹចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ក្ខុិុងដែខុ វចិិិកា 

ឆិ្នាំ២ំ០១៦ មានឹ�ួនាទីំជាអនុឹត្រូបធានឹអគូីនាយក្ខុ ង្កើ�យនាមំួក្ខុជាមួយួនូឹវបទំពិង្កើសាធនឹ៍

ជីំនាញវជិាជ ជីីវៈការងារចត្រូមុួះជាង ២១ឆិ្នាំងំ្កើល�វស័ិយធនាគារ និឹងហិរញ្ញញ វ�ាុ ការត្រូបឹក្ខុា 

ង្កើ�បល់ង្កើល�ការត្រូគូបត់្រូគូងទូំង្កើ� នឹិងជាពិង្កើសសវស័ិយវសិវក្ខុមួមក្ខុិុងត្រូក្ខុុមួហុុនឹសំខានឹ់ៗ មួយួ

ចំនឹួនឹដូូចជា ធនាគារត្រូក្ខុុងត្រូសុី ត្រូក្ខុុមួហុុនឹ GE Capital និឹង AT Kearney។ មួុនឹង្កើពល

ចូលរមួួជាមួយួនឹឹង ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើលាក្ខុWanchairabin គឺូជានាយក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងដែ�ិក្ខុយុទំធ

សាហ្គ្រីសតសហគូមួនឹង៍្កើសដូាកិ្ខុចី អាសុានឹដៃនឹ ធនាគារត្រូកុ្ខុងត្រូសុី ង្កើ�យង្កើលាក្ខុមានឹ�នួាទំសំីខានឹ់

ត្រូគូបត់្រូគូងង្កើល�ការពត្រូងីក្ខុសក្ខុមួមភាព អាជីីវក្ខុមួមរបស់ធនាគារង្កើនឹះ ង្កើ�ក្ខុិុងបណាត ត្រូបង្កើទំស

មួហាអនុឹ�ំបនឹទ់ំង្កើនួឹង្កើមួគូងី។ ត្ថាមួរយៈបទំពិង្កើសាធនឹង៍្កើល�វស័ិយធនាគារជាមួយួនឹឹង

សមួ�ាភាពង្កើល�ការត្រូបឹក្ខុាង្កើ�បល់ង្កើល�ការដូកឹ្ខុនាកុិំ្ខុង�បំនឹអ់ាសីុអាង្កើគិូយ ៍ង្កើលាក្ខុបានឹង្កើរៀបចំ 

នឹិងដឹូក្ខុនាដំែ�នឹការយុទំធសាហ្គ្រីសត�ា ងង្កើជាគូជីយ័ជាង្កើត្រូច�នឹ ង្កើហ�យសង្កើត្រូមួចគូង្កើត្រូមាងទាំងំង្កើនាះ

ង្កើ�ត្ថាមួការក្ខុំ��ច់ំដែ�ក្ខុទីំ�ារ និឹងទិំសង្កើ�អាជីីវក្ខុមួម ដែដូលគូង្កើត្រូមាងសំខានឹ់ៗ ទាំងំង្កើនាះ

រមួួមានឹ ការក្ខុំ��យុ់ទំធសាហ្គ្រីសតត្រូក្ខុុមួហុុនឹ ការអភិវិឌីឍ�លិ��ល និឹងចរនឹតដែបងដែចក្ខុការ

ពត្រូងឹងត្រូបពន័ឹធ telemarketing ការដែក្ខុលមួអដូងំ្កើ�� រការដែខុេចងាវ ក្ខុ�់លិ�ក្ខុមួម នឹងិការបង្កើងើ��

គូំរូង្កើសវាក្ខុមួមលក្ខុ�់លិ��ល។ ង្កើលាក្ខុ Wanchairabin ទំទួំលបានឹសញ្ជាញ បត្រូ�ថិាក្ខុ់

បរញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹខ់ុពស់ ដែ�ិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងធុរកិ្ខុចីពីសាក្ខុលវទិំោល័យ Melbourne Business 

School ត្រូបង្កើទំសអូហ្គ្រីសាត លី នឹងិបរញិ្ជាញ បត្រូ�វសិវក្ខុមួមពសីាក្ខុលវទិំោល័យ Chulalongkorn 

ត្រូបង្កើទំសដៃថិ។
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២៩

កញ្ញាា� អុមឹួអុមឹួ  វណ៍ិិតិ
អំគគនាយុិកា ប្រ�តិិ�តិិិការ ន់ិ�អំភិិបាលកិច្ចច 

ង្ខេ�ក រស់ វុុល 
អំគគនាយុកសវន់កមមដៃផៃកុ��

ក្ខុញ្ជាញ  វ�ឌិ � បានឹចាបង់្កើ�ត�មួអាជីីពការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុិុងឆិ្នាំ១ំ៩៩៥ និឹងបានឹ  

កួាយជាបុគូីលមួយួរូបក្ខុិុងចំង្កើណាមួសាា បនិឹក្ខុសំខានឹ់ៗ ង្កើ�េងង្កើទំៀ� ដែដូលបានឹក្ខុសាងវឌីឍនឹ 

ភាពជាបនឹតបនាទ បស់ត្រូមាប ់ធនាគារ ហត្ថាា  ចាបត់្ថាងំ ពីង្កើពលង្កើនាះមួក្ខុ។ មួុនឹង្កើពលចូល  

បង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុញ្ជាញ បានឹបង្កើត្រូមួ�ការងារជាមួយួ អុុនឹត្ថាក្ខុ ់(UNTAC)  

សត្រូមាបក់ារង្កើបាះង្កើឆិ្នាំ�ង្កើត្រូជី�សត្ថាងំ�ំណាងរ៉ាហ្គ្រីសតង្កើ�ក្ខុមួពុជា និឹងគូ�ៈក្ខុមាម ធិការជីំនឹួយ

ពីអាង្កើមួរកិ្ខុ។ បដែនឹាមួង្កើល�ជីំនាញដែ�ិក្ខុគូ�ង្កើនឹយយដែដូលមានឹត្រូសាបរ់បស់ខុួួនឹ ក្ខុញ្ជាញ បានឹ 

ទំទួំលសញ្ជាញ បត្រូ�អនុឹប�ឌិ �បដែនឹាមួង្កើទំៀ�ង្កើ�សាក្ខុលវទិំោល័យង្កើបៀលត្រូបាយកុិ្ខុងឆិ្នាំ ំ២០០៨។  

ង្កើល�សពីង្កើនាះ ក្ខុញ្ជាញ ក្ខុប៏ានឹបនឹតពត្រូងីក្ខុចំង្កើ�ះដឹូងជាបនឹតបនាទ ប ់ត្ថាមួរយៈការចូលរមួួក្ខុិុង 

ក្ខុមួមវធិបី�តុ ះបណាត លទាំងំកុិ្ខុង និឹង ង្កើត្រូ�ត្រូបង្កើទំសទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងវស័ិយធនាគារ នឹងិហរិញ្ញញ វ�ាុ

�ងដែដូរ។

ង្កើលាក្ខុ វ ាុល ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាំងជាអគីូនាយក្ខុសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុងង្កើ� ឆិ្នាំ២ំ០១៥ បនាទ ប់ 

ពបីានឹចាបង់្កើ�ត�មួអាជីពី ការងារង្កើ�ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ឆិ្នាំ២ំ០០៨។ ង្កើលាក្ខុមានឹបទំពិង្កើសាធនឹ៍

ជាង ៩ឆិ្នាំ ំង្កើ�ក្ខុិុងដែ�ិក្ខុសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុង និឹងការត្រូគូបត់្រូគូងសាខា ត្រូពមួទាំងំបទំពិង្កើសាធនឹ៍

ជាង ១១ឆិ្នាំ ំង្កើល�ការត្រូគូបត់្រូគូងសវនឹក្ខុមួម។ ង្កើលាក្ខុទំទួំលបានឹបរញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹខ់ុពស់ពសីាក្ខុល

វទិំោល័យ Preston និឹងបានឹបញី្ញបប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ជំីនាញត្រូគូបត់្រូគូងង្កើ�សាក្ខុលវទិំោល័យ 

Maharishi Vedic ក្ខុិុងឆិ្នាំ១ំ៩៩៨ �ងដែដូរ។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៣០

ង្ខេ�ក ដ្ឋួ� ច្ច័ន់ុសុវិជាា�
អំគគនាយុកអំភិិវឌ�ឍអាជីីវកមម 

ង្ខេ�ក ជីឺន់ �ូរាណ៍ច្ច័ន់ៃ�ូរាា�តិ់
អំគគនាយុកន់ីតិិកមម

ង្កើលាក្ខុ សុវជិាជ  ចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ឆិ្នាំ២ំ០១៧ និឹងត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាងំជា

អគីូនាយក្ខុលក្ខុ ់និឹងដែចក្ខុចាយង្កើ�កុិ្ខុង ដែខុសីហា ឆិ្នាំ២ំ០១៨ និឹងបានឹដែ�ងត្ថាងំជាអគីូនាយក្ខុ

អភិវិឌីឍអាជីីវក្ខុមួមង្កើ� ដែខុក្ខុញ្ជាញ  ឆិ្នាំ២ំ០២១។ ង្កើលាក្ខុមានឹបទំពិង្កើសាធនឹក៍ារងារជាង ២១ឆិ្នាំ ំ

នឹងិបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង ១៨ឆិ្នាំ ំពាក្ខុព់ន័ឹធនឹងឹវស័ិយធនាគារ នឹងិហិរញ្ញញ វ�ាុ ង្កើ�យចាបង់្កើ�ត�មួ

ពី�ំដែ�ងដំូបូងបំ�ុ�ជាមួហ្គ្រីនឹតីឥ�ទាំនឹ។ ង្កើលាក្ខុទំទំួលបានឹសញ្ជាញ បត្រូ�អនុឹប�ឌិ �ដែ�ិក្ខុ

ហិរញ្ញញ វ�ាុពីសាក្ខុលវទិំោល័យជា�ិត្រូគូបត់្រូគូង កុិ្ខុងរ៉ាជីធានីឹភិិងំ្កើពញ និឹងបានឹចូលរមួួវគីូ

ប�តុ ះបណាត លជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ��ងដែដូរ។

ង្កើលាក្ខុ ច័នឹទបូរ៉ាា �់ ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាំងជាអគីូនាយក្ខុនីឹ�ិក្ខុមួម ង្កើ� ដែខុង្កើមួសា ឆិ្នាំំ 

២០១៨។ ង្កើលាក្ខុបានឹចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ� ឆិ្នាំ២ំ០១១ ជានាយក្ខុ

នាយក្ខុ�ា នឹង្កើលខាធិការ�ា នឹចាប ់និឹងត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ។ ង្កើលាក្ខុមានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង្កើត្រូច�នឹ

ពាក្ខុព់ន័ឹធនឹឹងការអនុឹវ�តចាបង់្កើ�ក្ខុិុងវស័ិយ ធនាគារ ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងង្កើលខាធិការត្រូក្ខុុមួហុុនឹ។ 

មួនុឹង្កើពលចូលរមួួជាមួយួធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើលាក្ខុត្រូ�ូវបានឹ�តល់ទំំនុឹក្ខុច�ិត ង្កើ�យធនាគារពា�ិជីជ 

ឈានឹមួុខុង្កើគូង្កើ�ត្រូបង្កើទំសឡាវសត្រូមាបក់ារគាតំ្រូទំង្កើល�នឹី�ិវធិីក្ខុិុងការបង្កើងើ�� និឹងដំូង្កើ�� រការ

ធនាគារ។ ង្កើលាក្ខុ ចន័ឹទបូរ៉ាា � ់បានឹទំទំួលសញ្ជាញ បត្រូ�ថិាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ� និឹងអនុឹប�ឌិ �ដែ�ិក្ខុ

នឹី�ិឯក្ខុជីនឹពីសាក្ខុលវទិំោល័យភិូមួនិឹទនីឹ�ិសាហ្គ្រីសដ នឹិងវទិំោសាហ្គ្រីសដង្កើសដូាកិ្ខុចី។
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៣១

ង្ខេ�ក ហិុឹម វិ�ុល
អំគគនាយុកហិិរញ្ញញវតិុ� 

ង្ខេ�ក ទ្ធូច្ច លីណ្តា
អំគគនាយុកអំន់ុម័តិឥណ៍ទាន់  

ង្កើលាក្ខុ វបិុល ចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារជាមួយួ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ដែខុមួថុិិនា ឆិ្នាំ២ំ០១៨ កុិ្ខុង

�ួនាទីំជា អគូីនាយក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុ។ ជាមួយួនឹឹងបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង ១៩ឆិ្នាំ ំក្ខុិុងវស័ិយមួតី្រូក្ខុូ

ហរិញ្ញញ វ�ាុ នឹងិធនាគារ។ ង្កើលាក្ខុវបិលុ ធួាបក់ានឹ�់នួាទីំសំខានឹជ់ាង្កើត្រូច�នឹរមួួមានឹ សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទ

កុិ្ខុងគូ�ង្កើនឹយយ និឹងហរិញ្ញញ វ�ាុ ង្កើហ�យង្កើលាក្ខុបានឹទំទួំល�នួាទំជីាអគីូនាយក្ខុហរិញ្ញញ វ�ាុ ង្កើ�

សាា បន័ឹមួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុធំមួយួ ដែដូលបដែនឹាមួពី�ួនាទំីង្កើនឹះ ង្កើលាក្ខុ វបិុល បានឹទំទំួលខុុសត្រូ�ូវ

ក្ខុិុងការត្រូគូបត់្រូគូងគូង្កើត្រូមាងដៃនឹការផួ្លាស់បតូរត្រូបពន័ឹធធនាគារសិូល�ងដែដូរ។ ជាមួយួលទំធ�ល

ង្កើឆិឺ�មួកុិ្ខុងការសិក្ខុា ង្កើលាក្ខុវបិុល បានឹទំទំួលសញ្ជាញ បត័្រូ� បរញិ្ជាញ បត្រូ�ដែ�ិក្ខុង្កើសដូាកិ្ខុចី ង្កើ�

ឆិ្នាំ២ំ០០២ និឹងបញី្ញបថិ់ាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹខ់ុពស់ដែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងគូ�ង្កើនឹយយ ង្កើ�

ឆិ្នាំ២ំ០០៥ ។ ង្កើ�ឆិ្នាំ២ំ០១៧ ង្កើលាក្ខុបានឹបញី្ញបក់ារសិក្ខុាពី ACCA ង្កើហ�យបានឹកួាយ

ជាសមាជីិក្ខុដៃនឹសមាគូមួគូ�ង្កើនឹយយក្ខុរជំីនាញ (ACCA) ចត្រូក្ខុភិពអងង់្កើគូួសង្កើ� ដែខុកុ្ខុមួាៈ 

ឆិ្នាំ២ំ០១៨។ ង្កើត្រូ�ពីង្កើនឹះ ង្កើលាក្ខុបានឹចូលរមួួវគូីសិក្ខុាជាង្កើត្រូច�នឹទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងធនាគារ និឹង

មួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុ ទាំងំង្កើ�ក្ខុត្រូមួ�ិជា�ិ នឹិងអនឹតរជា�ិ។

ង្កើលាក្ខុ លីណា ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាងំជាអគូីនាយក្ខុត្រូប�ិប�តិការ ង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០១៣ បនាទ បព់ី

បានឹចាបង់្កើ�ត�មួអាជីីពការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ដែខុ មួនីា ឆិ្នាំ ំ២០០៥។ ង្កើលាក្ខុទំទំួល

ខុុសត្រូ�ូវរ៉ាល់ត្រូប�ិប�តិការរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  រ៉ាបប់ញូី្ញលទាំងំត្រូប�ិប�តិការឥ�ទាំនឹ 

បង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំនិឹងការត្រូគូបត់្រូគូងសាខា។ ង្កើលាក្ខុត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាងំជា អគីូនាយក្ខុអនុឹមួ�័

ឥ�ទាំនឹ ង្កើ�ឆិ្នាំ២ំ០១៨ សត្រូមាបក់ារត្រូគូបត់្រូគូងមួុខុងារសំខានឹ់ៗ  រមួួមានឹការត្រូគូបត់្រូគូង

ហានឹិភិយ័ឥ�ទាំនឹ ការត្រូបមូួលឥ�ទាំនឹយឺ��ា វ និឹងមុួខុងារត្រូគូបត់្រូគូងឥ�ទាំនឹ។ 

ង្កើលាក្ខុ លីណា បានឹបញី្ញបក់ារសិក្ខុាពីវទិំោសាា នឹជា�ិត្រូគូបត់្រូគូង ក្ខុិុងឆិ្នាំ ំ២០០៣ ង្កើហ�យ

ក្ខុប៏ានឹចូលរមួួក្ខុិុងក្ខុមួមវធិីប�តុ ះបណាត លជាក្ខុដ់ែសតងជាង្កើត្រូច�នឹដែដូលអនុឹវ�តទាំងំក្ខុិុងត្រូសុក្ខុ និឹង

អនឹតរជា�ិ ជាពិង្កើសសង្កើ�ត្រូបង្កើទំសហវីលីពីនឹ ង្កើវៀ�ណាមួ និឹងលុចសំប។ួ
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៣២

ង្ខេ�ក �� ង្ខេសៀ�
អំគគនាយុកលក់ ន់ិ�បែច្ចកចាយុ 

ង្ខេ�ក ង្ខេសម ង្ខេសាភិ័ណ៍
អំគគនាយុកធុន់ធាន់មន់ុស�ស  

ង្កើលាក្ខុ ង្កើសៀប បានឹចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  កុិ្ខុងឆិ្នាំ ំ២០១១ ង្កើហ�យង្កើលាក្ខុ

ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាំងជាអគីូនាយក្ខុលក្ខុ់ និឹងដែចក្ខុចាយង្កើ�ឆិ្នាំំ ២០២១។ ង្កើលាក្ខុមានឹ 

បទំពិង្កើសាធនឹ៍ជាង ១៧ឆិ្នាំ ំកុិ្ខុងការបំង្កើពញការងារង្កើ�ធនាគារពា�ិជីជ នឹិងត្រូគឹូះសាា នឹ

មួតី្រូកូ្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុឈានឹមុួខុង្កើគូង្កើ�ក្ខុមួពុជា ង្កើ�យទំទំួលបនឹទុក្ខុង្កើល�ការ ត្រូគូបត់្រូគូងត្រូបសិទំធភាព

សាខា ការង្កើធវ�សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុងសត្រូមាបក់ារ�ិល័យក្ខុណាត ល សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុង ដែ�នឹការ

ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងការវភិាគូការត្រូគូបត់្រូគូងគូ�ង្កើនឹយយជាមួយួនឹឹងជំីនាញកុិ្ខុងការវភិាគូ ការ

ទំំនាក្ខុទ់ំំនឹង និឹងភាពជាអិក្ខុដឹូក្ខុនា។ំ ង្កើត្រូ�ពីបញី្ញបប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ង្កើល�ដែ�ិក្ខុគូ�ិ�វទិំោ ង្កើលាក្ខុ 

ង្កើសៀប ក្ខុប៏ានឹបញី្ញបង់្កើ�យង្កើជាគូជីយ័នូឹវបរញិ្ជាញ បត្រូ�អភិវិឌីឍង្កើសដូាកិ្ខុចី និឹងទំទួំលបានឹ 

សញ្ជាញ បត័្រូ�អនុឹប�ឌិ �ដែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុ ពីសាក្ខុលវទិំោល័យជា�ិត្រូគូបត់្រូគូង (NUM) ក្ខុិុងឆិ្នាំ ំ

២០០៩ �ងដែដូរ។

ង្កើលាក្ខុ ង្កើសាភិ�័ បានឹចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ដែខុធិូ ឆិ្នាំ ំ២០១០ ក្ខុិុង

�ួនាទំីជា នាយក្ខុនាយក្ខុ�ា នឹធនឹធានឹមួនុឹសេ។ ង្កើលាក្ខុមានឹបទំពិង្កើសាធនឹក៍ារងារជាង 

៣០ឆិ្នាំ ំក្ខុិុងវស័ិយង្កើ�េងៗ ក្ខុិុងង្កើនាះ រមួួមានឹបទំពិង្កើសាធនឹក៍្ខុិុងការត្រូគូបត់្រូគូធនឹធានឹមួនុឹសេ

រយៈង្កើពល ២០ឆិ្នាំ ំការអភិវិឌីឍសាា បន័ឹ និឹងការង្កើធវ�ដែ�នឹការធនឹធានឹមួនុឹសេ និឹងការ

អភិវិឌីឍភាពជាអិក្ខុដឹូក្ខុនា។ំ ង្កើលាក្ខុ ង្កើសាភិ�័ បានឹបញី្ញបក់ារសិក្ខុាថិាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�

ជានឹខ់ុពស់ង្កើល�ជីនំាញការអភិវិឌីឍភាពជាអិក្ខុដូកឹ្ខុនាពំសីាក្ខុលវទិំោល័យ Eastern University 

ក្ខុិុងរដូា Philadelphia ដៃនឹសហរដូាអាង្កើមួរកិ្ខុ និឹងបរញិ្ជាញ បត្រូ�ង្កើល�ជីំនាញនឹី�ិសាធារ�ៈ

ពីសាក្ខុលវទិំោល័យ នឹរ័�ុនឹ។ ង្កើលាក្ខុ ត្រូ�ូវបានឹដែ�ងត្ថាងំជាអគូីនាយក្ខុធនឹធានឹមួនុឹសេ 

ង្កើ�ឆិ្នាំ២ំ០១៩។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៣៣

អំុកប្រសី ង្ខេឆ� សុគន់ធ
អំគគនាយុិកាប្រគ�់ប្រគ�ហាន់ិភិ័យុ

ង្ខេ�ក យុឹម ទ្ធិតិ�យា
អំគគនាយុក�ង្ខេច្ចចកវិទ្ធ�យាព័័តិ៌មាន់

ង្កើលាក្ខុត្រូសី សុគូនឹធ បានឹចាបង់្កើ�ត�មួការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០១៥ និឹងត្រូ�ូវបានឹ

ដែ�ងត្ថាងំជាអគូីនាយិកាត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ ក្ខុិុងឆិ្នាំ២ំ០១៩។ អិក្ខុត្រូសីមានឹបទំពិង្កើសាធនឹ៍

ជាង ១៦ឆិ្នាំ ំកុិ្ខុងវស័ិយធនាគារ។ ង្កើលាក្ខុត្រូសីបានឹចូលរមួួសិក្ខុាវគីូប�តុ ះបណាត លជា

ង្កើត្រូច�នឹក្ខុិុងវស័ិយធនាគារ នឹិងហិរញ្ញញ វ�ាុ, AML/CFT, ដែ�នឹការនិឹរនឹតរភាព អាជីីវក្ខុមួម (BCP), 

ការត្រូគូបត់្រូគូង និឹងបងាើ រហានឹិភិយ័ដៃនឹង្កើត្រូគាះមួហនឹតរ៉ាយ (DRRM), ការប�តុ ះបណាត ល

 (IFRS), គំូរូហានឹិភិយ័, ការវាស់សទងហ់ានិឹភិយ័, ភិ�ិសនឹោហិរញ្ញញ វ�ាុ , ការវាយ�ំដៃល

ឱ្យនឹភាព�មួាភាព ពា�ិជីជក្ខុមួមឥ�ទាំនឹទីំ�ារ និឹង TESOL។ ង្កើលាក្ខុត្រូសី បានឹបញី្ញប់

ថិាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ជានឹខ់ុពស់ដែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងធនាគារពីសាក្ខុលវទិំោល័យជា�ិត្រូគូបត់្រូគូង

ង្កើ�ឆិ្នាំ២ំ០១១ និឹងទំទួំលបានឹសញ្ជាញ បត្រូ� ជាអិក្ខុជំីនាញដែ�កិ្ខុត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ដៃនឹសាលា

ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងត្រូគូបត់្រូគូង ដែហ្គ្រីហវងង្កើហវ�� (អាលួឺមួាង)់ ង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០១៧។

ង្កើលាក្ខុ ទិំ�ោ បានឹចូលរមួួជាមួយួ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ដែខុក្ខុញ្ជាញ  ឆិ្នាំ២ំ០១៧ កុិ្ខុង�ួនាទំីជា

នាយក្ខុជានឹខ់ុពស់ដៃនឹនាយក្ខុ�ា នឹដែ�នឹការ និឹងអភិបិាលក្ខុចីិព�័ម៌ានឹវទិំោ ង្កើហ�យត្រូ�ូវបានឹដំូង្កើ��ង

ឋានឹៈជាអគីូនាយក្ខុបង្កើចីក្ខុវទិំោព�័ម៌ានឹង្កើ�ដែខុមួថុិិនា ឆិ្នាំ២ំ០១៨។ �នួាទីំរបស់ង្កើលាក្ខុ គូតឺ្រូគូប ់

ត្រូគូងការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យការងារសត្រូមាបក់ារង្កើធវ�ដែ�នឹការយុទំធសាហ្គ្រីសតបង្កើចីក្ខុវទិំោ ការត្រូគូបត់្រូគូង

គូង្កើត្រូមាង និឹងអភិបិាលក្ខុិចីបង្កើចីក្ខុវទិំោសត្រូមាប ់ធនាគារ ហត្ថាា ។ ង្កើលាក្ខុក្ខុជ៏ាអិក្ខុពិង្កើត្រូគាះ

ង្កើ�បល់ និឹងដែ�នាដំូល់អគីូនាយក្ខុ�ា នឹព�័ម៌ានឹវទិំោ អភិវិឌីឍដែ�នឹការយុទំធសាហ្គ្រីសត 

ក្ខុំ��ដ់ែ�នឹការ និឹងការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យគូង្កើត្រូមាងអភិវិឌីឍ និឹងត្រូគូបត់្រូគូងការអនុឹវ�តង្កើល�រចនា

សមួពន័ឹធសត្រូមាបត់្រូបពន័ឹធត្រូគូបត់្រូគូងរបស់ធនាគារ។ ង្កើលាក្ខុមានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង ១៦ឆិ្នាំ ំ

ង្កើ�កុិ្ខុងធនាគារលំ�បអ់នឹតរជា�ិជាង្កើត្រូច�នឹកុិ្ខុង�ួនាទំីជានាយក្ខុនាយក្ខុ�ា នឹព�័ម៌ានឹវទិំោ 

នឹងិជាអិក្ខុអភិវិឌីឍ Software ង្កើ�ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ ទូំរគូមួនាគូមួនឹ�៍ងដែដូរ។ ង្កើល�សពងី្កើនាះ ង្កើលាក្ខុ

ក្ខុម៏ានឹបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ាង្កើត្រូច�នឹកុិ្ខុងការត្រូគូបត់្រូគូងត្រូបពន័ឹធ នឹិងការត្រូគូបត់្រូគូងមាា សីុនឹង្កើមួត្រូបពន័ឹធ
 

ធនាគារសិូល ក្ខុមួមវធិងី្កើ�េងៗ សនឹតសុិខុព�័ម៌ានឹវទិំោ និឹងមានឹចំង្កើ�ះដឹូង�ា ងទូំលំទូំលាយ 

ពាក្ខុព់ន័ឹធនឹឹងអភិបិាលក្ខុិចីត្រូក្ខុបខុ�ឌ ព�័ម៌ានឹវទិំោ ដូូចជា COBIT 5, ITIL v3, PMBOK, 

ង្កើហ�យក្ខុក៏្ខុំពុងត្រូសាវត្រូជាវបដែនឹាមួង្កើល�មួុខុងារសំខានឹ់ៗ ង្កើ�េងៗង្កើទំៀ�ពាក្ខុព់ន័ឹធនឹឹងសុវ�ាិភាព

ព�័ម៌ានឹវទិំោ ដូូចជា CISSP, CRISC, CISM, CGEIT ។ ង្កើលាក្ខុ ទិំ�ោ បានឹបញី្ញបថិ់ាក្ខុ់

បរញិ្ជាញ បត្រូ�ង្កើល�ជីំនាញបង្កើចីក្ខុវទិំោព�័ម៌ានឹវទិំោ និឹងទំំនាក្ខុទ់ំំនឹងពីត្រូគឹូះសាា នឹ Unitisiti 

Teknologi PETRONAS (UTP) ត្រូបង្កើទំសមាា ង្កើ�សីុ។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៣៤

ង្ខេ�កន់ួន់ វីរៈដារាា�
អំគគនាយុកឌីជីីថល

ង្ខេ�កប្រសី ប្រសុុន់ ហិួ�
នាយុិកាប្រ�តិិ�តិិិត្ថាម

ង្កើលាក្ខុ វរីៈ�រ៉ាា   បានឹចូលរួមួជាមួួយ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ដែខុធូិ ឆិ្នាំ២ំ០២០ កុិ្ខុង�ួនាទំី 

ជាអគូីនាយក្ខុឌីីជីីថិល ។ ង្កើលាក្ខុ មានឹបទំពិង្កើសាធនឹក៍ារងារត្រូបមា�ជាង ១៣ឆិ្នាំ ំក្ខុិុង

វស័ិយបង្កើចីក្ខុវទិំោធនាគារ និឹងហិរញ្ញញ វ�ាុ ធុរកិ្ខុចី បណាត ញដែចក្ខុចាយ និឹងវស័ិយង្កើ�េងៗ

ង្កើទំៀ�។ ង្កើលាក្ខុ ធួាបទ់ំទំួល�ួនាទីំជាថិាក្ខុដ់ូឹក្ខុនាដំែ�ិក្ខុឌីីជីីថិលក្ខុិុងត្រូក្ខុុមួហុុនឹជាង្កើត្រូច�នឹរមួួមានឹ 

ត្រូក្ខុុមួហុុនឹ�តល់ង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុដែបបឌីីជីីថិល ត្រូក្ខុុមួហុុនឹ�ី��់ីងដ់ែខុេសងាវ ក្ខុ�់លិ�ក្ខុមួម ធុរកិ្ខុច ី

បណាត ញដែចក្ខុចាយ នឹិងត្រូកុ្ខុមួហុុនឹង្កើសវាក្ខុមួមគូ�ង្កើនឹយយ និឹងង្កើសវាត្រូបកាសពនឹធទាំងំកុិ្ខុង

ត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជា នឹិងក្ខុិុង�ំបនឹ។់ ង្កើលាក្ខុ វរីៈ�រ៉ាា  បានឹបញី្ញបក់ារសិក្ខុាថិាក្ខុប់រញិ្ញញ បត្រូ�ជានឹ់

ខុពស់ង្កើល�ជីំនាញត្រូគូបត់្រូគូងធុរកិ្ខុចី និឹងបង្កើចីក្ខុវទិំោអនឹតរជា�ិ ពីវទិំោសាា នឹបង្កើចីក្ខុវទិំោអាសីុ 

(ត្រូបង្កើទំសដៃថិ)។

ង្កើលាក្ខុត្រូសី ហួង បានឹចាប់ង្កើ�ត�មួការងារង្កើ� ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�កុិ្ខុង ដែខុសីហា ឆិ្នាំំ 

២០២០ កុិ្ខុង�ួនាទីំជានាយិការងនាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួ ង្កើហ�យបនាទ បម់ួក្ខុត្រូ�ូវបានឹ

ដែ�ងត្ថាងំជានាយិកានាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួង្កើ�ក្ខុិុងដែខុក្ខុក្ខុើ� ឆិ្នាំ២ំ០២១។ មួុនឹបំង្កើពញ

ការងារជាមួយួ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើលាក្ខុត្រូសីមានឹបទំពិង្កើសាធនឹ ៍៦ឆិ្នាំ ំង្កើ�កុិ្ខុងដែ�ិក្ខុត្រូប�ិប�តតិ្ថាមួ

ង្កើ�ក្ខុិុងត្រូគឹូះសាា នឹមួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងធនាគារពា�ិជីជដូដៃទំង្កើ�េងៗង្កើទំៀ�។ ង្កើលាក្ខុត្រូសីទំទំួល

បានឹសញ្ជាញ បត្រូ�ជំីនាញដែ�ិក្ខុត្រូបឆ្នាំងំការសមាអ �ត្រូបាក្ខុព់ី ICA របស់ចត្រូក្ខុភិពអងង់្កើគូួសង្កើ�

កុិ្ខុងឆិ្នាំ២ំ០១៨។ ង្កើលាក្ខុត្រូសីបានឹបញី្ញបថិ់ាក្ខុប់រញិ្ជាញ បត្រូ�ដែ�ិក្ខុទំំនាក្ខុទំ់ំនឹងអនឹតរជា�ិជា 

ភាសារអងង់្កើគូួស ពីសាលាភិូមួនិឹទនីឹ�ិសាហ្គ្រីសត នឹិងវទិំោសាហ្គ្រីសតង្កើសដូាកិ្ខុចីង្កើ�ក្ខុិុងឆិ្នាំ២ំ០១៥។ 

បដែនឹាមួពីង្កើនឹះង្កើលាក្ខុត្រូសីបានឹចូលរមួួសិក្ខុាវគូីប�តុ ះបណាត លជាង្កើត្រូច�នឹដែដូលមានឹដូូចជា 

ដែ�ិក្ខុបទំបញ្ញញ�តិ ដែ�ិក្ខុត្រូបឆ្នាំងំការសមាអ �ត្រូបាក្ខុ ់និឹងហិរញ្ញញបីទាំនឹង្កើភិរវក្ខុមួម និឹង FACA ជា

មួយួនឹឹងត្រូគឹូះសាា នឹក្ខុិុងត្រូសុក្ខុ និឹងអនឹតរជា�ិ។ 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៣៥

រច្ចនាសមុ័ន់ធ ធុនាគារ ហិត្ថាា�   



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៣៦

សមិទ្ធធផលសំខាន់់ៗ កុ��ឆ្នាំំ�ំ ២០២១

ធនាគារ ហត្ថាា  គឺូជាធនាគារមួយួក្ខុិុងចំង្កើណាមួធនាគារឈានឹមួុខុង្កើ�េងង្កើទំៀ�ង្កើ�ក្ខុមួពុជា 

ដែដូលទំទំួលបានឹអាជាា ប�័ះ ង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការធនាគារពា�ិជីជពី ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា នឹិង

ត្រូក្ខុសួងពា�ិជីជក្ខុមួម ចាបព់ីដែខុសីហា ឆិ្នាំ២ំ០២០។ 

ជាមួយួបទំពិង្កើសាធនឹក៍្ខុិុងការបង្កើត្រូមួ�ង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើ�កានឹត់្រូបជាជីនឹក្ខុមួពុជាអស់រយៈង្កើពល

ជីិ� ៣០ឆិ្នាំ ំជាមួយួនឹឹងចក្ខុុុវស័ិយចាស់លាស់ ក្ខុដូ៏ូចជាង្កើត្រូកាមួ ការគាតំ្រូទំ�ា ងខួាងំកួាពី

ភាគូហុុនិឹក្ខុរបស់ខុួួនឹ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹង្កើធវ� ការផួ្លាស់បតូរមួុខុមា�អ់ាជីីវក្ខុមួមរបស់ខុួួនឹពី

ត្រូគឹូះសាា នឹមួតី្រូក្ខុូហិរញ្ញញ វ�ាុ (ហត្ថាា ក្ខុសិក្ខុរ លីមួ�ីធី�) ង្កើ�ជាធនាគារពា�ិជីជ (ធនាគារ ហត្ថាា ) 

ង្កើប�ង្កើទាំះបីជាត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជា នឹិងពិភិពង្កើលាក្ខុទាំងំមួូលក្ខុំពុងសាិ�ក្ខុិុងសាា នឹភាព�ា ងលំបាក្ខុ

ដែដូលបងើង្កើ��ងពីជីំងឺកូ្ខុវដីូ-១៩ ក្ខុនឹួងង្កើ�ថិមីៗ។

ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹនូឹវការអភិវិឌីឍត្រូបក្ខុបង្កើ�យចីរភាព និឹងង្កើឆឺួ�យ�បង្កើ�នឹឹងការរកី្ខុរ៉ាល�ល

ដៃនឹជំីងឺកូ្ខុវដីូ-១៩ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹចា�វ់ធិានឹការសំខានឹ់ៗ  ដូូចខាងង្កើត្រូកាមួ៖

• បនឹត�តល់ជូីនឹឥ�ទាំនឹដូល់វស័ិយសំខានឹ់ៗ  ង្កើដូ�មួីគីាតំ្រូទំដូល់សក្ខុមួមភាពអាជីីវក្ខុមួម

ក្ខុិុងត្រូសុក្ខុរមួួមានឹ ពា�ិជីជក្ខុមួម ក្ខុសិក្ខុមួម ការ�ី��់ីងង់្កើសវាក្ខុមួម សំ�ង ់និឹងការ

�ី��់ីងទ់ំំនិឹញង្កើ�កានឹអ់ិក្ខុង្កើត្រូប�ត្រូបាស់។

• �តល់ជូីនឹក្ខុមួមវធិីង្កើរៀបចំឥ�ទាំនឹង្កើ��ងវញិ ង្កើដូ�មួីសីត្រូមួួលដូល់ការសងត្រូ�លបរ់បស់

អ�ិថិិជីនឹដែដូលរង�លបាះពាល់ង្កើ�យសារជីំងឺកូ្ខុវដីូ-១៩ ជាពិង្កើសសអ�ិថិិជីនឹ

ដែដូលត្រូបក្ខុបអាជីីវក្ខុមួម សណាា គារ �ទះសំណាក្ខុ ់វស័ិយង្កើទំសចរ�៍ និឹងវស័ិយ

កា�ង់្កើដូរសង្កើមួួ�ក្ខុបំពាក្ខុ/់ដែសីក្ខុង្កើជី�ង។

• អនុឹវ�ត�ា ងខាជ ប់ខុជួនឹត្ថាមួង្កើសចក្ខុតីដែ�នាំរបស់ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា នឹិងបនឹត

ត្ថាមួ�នឹ ក្ខុដូ៏ូចជាចា�វ់ធិានឹការ�ា ងមុួងឺមាា �ង់្កើដូ�មួីកីារពារនឹងិ្កើ�ជី�ិ និឹងអ�ិថិជិីនឹ

របស់ខុួួនឹង្កើដូ�មួីរីមួួចំដែ�ក្ខុការពារវស័ិយធនាគារ នឹិងហិរញ្ញញ វ�ាុទាំងំមួូលពីការរកី្ខុ

រ៉ាល�លដៃនឹជីំងឺកូ្ខុវដីូ-១៩។ 

• ពត្រូងឹងង្កើសវាឌីីជីីថិលរបស់ខុួួនឹ (Hattha Mobile) និឹងង្កើធវ�ការ�ា ងជិី�សិិទំធជា

មួយួធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា ង្កើដូ�មួីងី្កើប�ក្ខុដំូង្កើ�� រការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងធនាគារ ត្ថាមួរយៈ

ត្រូបពន័ឹធបាគូង ង្កើដូ�មួីអីនុឹញ្ជាញ �ឱ្យយអ�ិថិិជីនឹង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការង្កើសវាធនាគារង្កើ�យខុួួនឹ

ឯងបានឹត្រូគូបទ់ំីក្ខុដែនឹួង ត្រូគូបង់្កើពលង្កើវលា (២៤/៧) កានឹដ់ែ�ងាយត្រូសួល នឹិងង្កើលឿនឹ

ជាងមួុនឹ ង្កើ�យមួនិឹចាបំាចង់្កើ�សាខាធនាគារង្កើ�យផ្លាទ ល់។

គូិ�ត្រូ�ឹមួដៃថិៃទីំ៣១ ដែខុធិូ ឆិ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារ ហត្ថាា  មានឹសមួ�ុលយឥ�ទាំនឹសរុបចំនឹួនឹ 

១.៦៩១ លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ ង្កើក្ខុ�នឹង្កើ��ង ២៨ ភាគូរយ ង្កើធៀបនឹឹងឆិ្នាំ ំ២០២០ ជាមួយួ

នឹឹងសមួ�ុលយត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេសំរុបរហូ�ដូល់ ១.០២៨ លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ ង្កើក្ខុ�នឹង្កើ��ង 

៣០ ភាគូរយ ង្កើប�ង្កើធៀបនឹឹងឆិ្នាំ ំ២០២០។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៣៧

ធនាគារ ហត្ថាា  បនឹត�តល់ជូីនឹង្កើសវាក្ខុមួមហរិញ្ញញ វ�ាុ�ា ងសមួីូរដែបបដូល់អ�ិថិជិីនឹទាំងំលកុ្ខុ�ៈ

នឹី�ិបុគីូល នឹិងរូបវន័ឹតបុគីូលង្កើ�ទូំទាំងំត្រូបង្កើទំស។ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹបង្កើងើ�� និឹងង្កើធវ�ឱ្យយ

កានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រង្កើ��ងនូឹវង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុជាង្កើត្រូច�នឹរមួួមានឹ ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងត្រូបង្កើទំសង្កើ�កានឹ់

ត្រូបង្កើទំសដៃថិត្ថាមួរយៈ Hattha Mobile នឹិងសាខាទូំទាំងំត្រូបង្កើទំស ង្កើសវាទូំទាំ�ត់្ថាមួ QR 

Code របស់ Hattha Mobile ង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិ ការ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ Hattha Smart 

Banking នឹិងបានឹង្កើធវ�ការ�ា ងជិី�សិិទំធជាមួយួធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា ង្កើដូ�មួីងី្កើប�ក្ខុដំូង្កើ�� រ

ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងធនាគារ (ត្រូបពន័ឹធបាគូង) បានឹត្រូគូបទ់ំីក្ខុដែនឹួង ត្រូគូបង់្កើពលង្កើវលា (២៤/៧) 

កានឹដ់ែ�ងាយត្រូសួល នឹិងង្កើលឿនឹជាងមួុនឹ ង្កើ�យមួនិឹចាបំាចង់្កើ�សាខាធនាគារង្កើ�យផ្លាទ ល់ 

នឹិងង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ� បដែនឹាមួង្កើល�ង្កើសវាដែដូលមានឹត្រូសាបដូ់ូចជា៖ ង្កើសវា

ឥ�ទាំនឹ ង្កើសវាត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សនឹេ ំង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុកុិ់្ខុងត្រូសកុ្ខុ ង្កើសវាង្កើអធីអមឹួ ង្កើសវាង្កើប�ក្ខុត្រូបាក្ខុ់

ង្កើបៀវ�េ និឹងជាអិក្ខុដែ�នាលំក្ខុង់្កើសវាធានារ៉ាា បរ់ង�ងដែដូរ។

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹក្ខុំ��នូ់ឹវយុទំធសាហ្គ្រីសតអាទិំភាពសំខានឹ់ៗ ត្រូសបត្ថាមួចក្ខុុុវស័ិយរបស់

ខុួួនឹ ក្ខុិុងការកួាយខុួួនឹជាធនាគារដែដូលទំទំួលបានឹការង្កើកា�សរង្កើស�រខុពស់ និឹងជាជីង្កើត្រូមួ�ស

ដែដូលអ�ិថិិជីនឹង្កើពញចិ�ត ត្ថាមួរយៈបុគូីលិក្ខុត្រូបក្ខុបង្កើ�យវជិាជ ជីីវៈ។ ក្ខុិុងឆិ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារ 

ហត្ថាា  សង្កើត្រូមួចបានឹនូឹវសមួទិំធ�ល និឹងមានឹត្រូពឹ�តិការ�៍សំខានឹ់ៗ  គូួរឱ្យយក្ខុ�ស់មីាល់ដូូចជា៖

• បានឹកួាយជាធនាគារធបំ�ុំ�លំ�បទ់ំពីរីដែ�អក្ខុង្កើល�វសិាលភាពបណាត ញដែបងដែចក្ខុ 

នឹងិការ�ិល័យសាខា។

• បានឹកួាយខួួុនឹជាធនាគារធបំំ�ុ�លំ�បទ់ំតី្រូបាដំែដូលបានឹ�តល់ឥ�ទាំនឹង្កើ�កានឹ់

អ�ិថិជិីនឹ។

• បានឹបង្កើងើ�នឹង្កើដូ�មួទុំនឹចុះបញ្ញជ ីង្កើជាគូជី័យនូឹវចំនឹួនឹ ១៤០.០០០.០០០ ដុូលួារ

សហរដូាអាង្កើមួរកិ្ខុ។

• រក្ខុាបានឹចំណា�ថិ់ាក្ខុក់្ខុត្រូមួ�ិ BBB+ សត្រូមាប ់រយៈង្កើពល ៤ឆិ្នាំ ំជាបគិ់ាពីត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ 

TRIS Rating ជាសាា បន័ឹដែដូលមានឹទំសេនឹវស័ិយចាស់លាស់ និឹងត្រូបក្ខុបង្កើ�យ

សាិរភាព និឹងសង្កើត្រូមួចបានឹនូឹវចំណា�ថិ់ាក្ខុក់្ខុត្រូមួ�ិ A-/Stable ដែ�ិក្ខុត្រូបមូួលព�័ម៌ានឹ

ឥ�ទាំនឹ។ TRIS Rating �តល់ចណំា�ថិ់ាក្ខុដ់ូល់ ធនាគារ ហត្ថាា  នូឹវ “BBB+” 

ដែដូលង្កើនឹះជាការវាយ�ដៃមួួឯក្ខុរ៉ាជីយឆុួឺះបញី្ជាងំពីជីហំរទំ�ីារដូរ៏ងឹមារំបស់ធនាគារ 

ហត្ថាា  និឹងបណាត ញសាខាទូំទាំងំត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជា មួូល�ា នឹអ�ិថិិជីនឹចត្រូមួុះ និឹង 

ត្រូបពន័ឹធត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ដូល៏អ។

• បានឹចុះហ�ាង្កើលខាជា�ូួវការ ង្កើល�ការសាងសងក់ារ�ិល័យក្ខុណាត លថិមរីបស់ខុួួនឹ

ដែដូលមានឹទំំហំដៃ�ទត្រូក្ខុឡាសំ�ង់សរុបត្រូបមា� ៣៥.០០០ ដែមួាត្រូ�ត្រូក្ខុឡា 

ក្ខុមួពស់២២ជានឹ ់សាិ�ង្កើ�ត្ថាមួបង្កើណាត យមួហាវថិិសីង្កើមួតចង្កើ�ង្កើជាដែសនឹ។

• បង្កើងើ�� ការ�ិល័យ�តល់ង្កើសវាអ�ិថិិជីនឹដៃថិ និឹងជីបាុនឹ (Thai Desk និឹង Japan  

Desk) ង្កើដូ�មួី�ីតល់ង្កើសវាក្ខុមួម និឹង�លិ��លកានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាព 

ដៃចិត្រូបឌិី�សត្រូមាបអិ់ក្ខុវនិឹងិ្កើ�គូដៃថិ នឹងិជីបានុឹ។

• បានឹង្កើធវ�បចុីបីនិឹភាពត្រូបពន័ឹធធនាគារសិូលង្កើ�យង្កើជាគូជីយ័ង្កើ�កានឹជ់ីំនានឹចុ់ង

ង្កើត្រូកាយបងអស់ ង្កើដូ�មួី�ីតល់នូឹវភាពប�ដ់ែបនឹកានឹដ់ែ�ង្កើត្រូច�នឹសត្រូមាប�់លិ��ល និឹង

ង្កើសវាក្ខុមួមជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ។

• បានឹទំទួំលមួូលនឹិធិពីត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ Norfund ង្កើដូ�មួីពីត្រូងីក្ខុទីំ�ារត្រូបាក្ខុក់្ខុមីួដីូម៏ានឹ

សកាត នុឹពលរបស់ខុួួនឹ ង្កើដូ�មួីដីែក្ខុលមួអសហត្រូគាសធុនឹ�ូច និឹងមួធយមួ ក្ខុដូ៏ូចជាង្កើធវ�

ឱ្យយត្រូបង្កើស�រង្កើ��ងនូឹវក្ខុត្រូមួ�ិជីីវភាពរបស់ត្រូបជាជីនឹក្ខុមួពុជា។

• បានឹបង្កើងើ��ក្ខុមួមវធិ�ីេពវ�ាយង្កើ�េងៗង្កើល��លិ��ល និឹងង្កើសវាក្ខុមួមជាង្កើត្រូច�នឹ រមួួទាំងំ

ការ�ក្ខុត់្រូបាក្ខុ ់ង្កើសវាធនាគារចល័� ង្កើលខុគូ�នីឹពងិ្កើសស ង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆួ់ឺងត្រូបង្កើទំស 

នឹិងការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុអ់នឹតរធនាគារ។

• បានឹចុះហ�ាង្កើលខាង្កើល�អនុឹសារ�ៈង្កើ�គូយល់ ជាមួយួត្រូកុ្ខុមួហុុនឹសីុង្កើអស 

ង្កើអហ្គ្រីហីីខុលឆឺឺរល័ ឌីីង្កើវ�ុបមួុនិឹ ឯ.ក្ខុ �តល់ត្រូបាក្ខុក់្ខុមួីដីូល់អ�ិថិិជីនឹទាំងំអស់ដែដូល

ជាសមាជីិក្ខុរបស់ត្រូក្ខុុមួហុុនឹ។

• បានឹចុះហ�ាង្កើលខាង្កើល�អនុឹសារ�ៈង្កើ�គូយល់ ជាមួយួត្រូក្ខុុមួហុុនឹធានារ៉ាា បរ់ង

ហវ�ង្កើ� (ង្កើខុមួបូឌា) ភិអីិលសីុ ង្កើដូ�មួី�ីតល់ង្កើសវាធានារ៉ាា បរ់ងថិមីទាំងំការធានារ៉ាា ប់

រងអគូីីភិយ័ នឹិងការធានារ៉ាា បរ់ងរថិយនឹតដូល់អ�ិថិិជីនឹរបស់ធនាគារ ហត្ថាា ។

• បានឹចុះហ�ាង្កើលខាង្កើល�អនុឹសារ�ៈង្កើ�គូយល់ ជាមួយួត្រូក្ខុុមួហុុនឹត្រូទូំមាា នឹន់ឹី 

(TrueMoney Co., Ltd.) ង្កើដូ�មួី�ីតល់ង្កើសវាទូំទាំ�ត់្រូបាក្ខុក់្ខុមីួរីហ័ស និឹងងាយ

ត្រូសួលដូល់អ�ិថិិជីនឹរបស់ធនាគារ ហត្ថាា ។

• បានឹចុះហ�ាង្កើលខាង្កើល�អនុឹសារ�ៈង្កើ�គូយល់ ជាមួយួត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ Bill24 Co., Ltd. 

ង្កើដូ�មួី�ីតល់ជូីនឹអិក្ខុ�ី��ី់ងធ់ំៗជាង្កើត្រូច�នឹ ដែដូលអ�ិថិិជីនឹរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  អាច

ទូំទាំ�វ់កិ្ខុើយបត្រូ�ដូល់អិក្ខុ�ី��់ីងទ់ាំងំង្កើនាះ ដែដូលរមួួមានឹវស័ិយជាង្កើត្រូច�នឹដូូចជា 

អុនីឹធឺ�ិ� អគីូសិនឹ ីអិក្ខុ�ី��ី់ងទ់ំកឹ្ខុ ហរិញ្ញញ វ�ាុ នឹងិសាលាង្កើរៀនឹជាង្កើដូ�មួ ត្ថាមួរយៈ

ង្កើសវាធនាគារចល័� Hattha Mobile និឹងង្កើអធីអឹមួ។

• ពត្រូងីក្ខុវសិាលភាពដៃនឹង្កើសវាក្ខុមួមជាមួយួដៃដូគូូយុទំធសាហ្គ្រីសតអាជីីវក្ខុមួមដែដូលមានឹត្រូសាប ់

ក្ខុិុងង្កើគាលបំ�ង�តល់អ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹក៍ានឹដ់ែ�ង្កើត្រូច�នឹដូល់អ�ិថិិជីនឹដូូចជា Smile 

Happy Saving សត្រូមាបអ់�ិថិិជីនឹ�ក្ខុត់្រូបាក្ខុជ់ាមួយួត្រូកុ្ខុមួហុុនឹធានារ៉ាា បរ់ង 

អាយុជីីវ�ិសុវណាះ ភូិមួឡិាយហវ៍ ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុជ់ាមួយួត្រូកុ្ខុមួហុុនឹវងី និឹងការទូំទាំ�់

វកិ្ខុើយបត្រូ�ជាមួយួត្រូក្ខុុមួហុុនឹផ្លាយ ង្កើ� ។ល។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៣៨

ង្ខេធុើើឱ្�យកាន់់បែតិប្រ�ង្ខេសើរង្ខេឡូើ�ន់ូវង្ខេសវាធុនាគារឌីជីីថល

ង្កើដូ�មួីងី្កើល�ក្ខុកំ្ខុពស់ង្កើសវាធនាគារឌីីជីីថិលកុិ្ខុងអាជីីវក្ខុមួមរបស់ខុួួនឹ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹ

វនិឹិង្កើ�គូធនឹធានឹជាង្កើត្រូច�នឹទាំងំរូបិយវ�ាុ នឹិងធនឹធានឹមួនុឹសេង្កើ�ង្កើល�បង្កើចីក្ខុវទិំោឌីីជីីថិល

សត្រូមាបក់ារអភិវិឌីឍ និឹងជំីរុញ�លិ��លឌីីជីីថិល។ ខាងង្កើត្រូកាមួង្កើនឹះគឺូជាចំ�ុចង្កើលចង្កើធួា

មួយួចំនឹួនឹដៃនឹ�លិ��ល និឹងបណាត ញឌីីជីីថិលដែដូល�តល់ជូីនឹបដែនឹាមួង្កើល��លិ��លត្រូបាក្ខុ់

ក្ខុមួី ីនិឹងត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �។ ខុ�ៈង្កើពលដែដូល Hattha Mobile ក្ខុំពុងបង្កើត្រូមួ�អ�ិថិិជីនឹទូំង្កើ� រឯី

ធនាគារអនឹឡាញត្រូ�ូវបានឹ�តួចង្កើ�ត�មួង្កើ��ងង្កើដូ�មួី�ីី��់ីងដ់ូល់ដែ�ិក្ខុសហត្រូគាសធុនឹ�ូច និឹង

មួធយមួ ង្កើហ�យង្កើត្រូគាងនឹឹងដំូង្កើ�� រការង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០២២។

ង្ខេសវាធុនាគារច្ចល័តិ

ធនាគារ ហត្ថាា  �តល់ង្កើសវាក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុដែបបឌីីជីីថិលត្ថាមួបង្កើចីក្ខុវទិំោចុងង្កើត្រូកាយបងអស់ 

ដែដូលអនុឹញ្ជាញ �ឱ្យយអ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការ ត្ថាមួរយៈទូំរសពទដៃដូរបស់គា� ់២៤ 

ង្កើមាា ង ក្ខុិុងមួយួសបាត ហ៍។ ត្ថាមួរយៈ HATTHA MOBILE អ�ិថិិជីនឹអាចពិនឹិ�យង្កើមួ�ល

សមួ�ុលយ របាយការ�៍សង្កើងុប អត្រូត្ថាបតូរត្រូបាក្ខុ ់អត្រូត្ថាការត្រូបាក្ខុ ់ការសាក្ខុសួរអំពីត្រូបាក្ខុ់

ក្ខុមួី ីនឹិងសាររលឹំក្ខុការទូំទាំ�ត់្រូបាក្ខុក់្ខុមួី ីបានឹត្រូគូបទ់ំីក្ខុដែនឹួង និឹងត្រូគូបង់្កើពលង្កើវលា។ ង្កើល�ស

ពីង្កើនឹះ អ�ិថិិជីនឹក្ខុអ៏ាចង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការបដែនឹាមួង្កើទំៀ�ដូូចជា ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុក់្ខុិុងធនាគារ និឹង

អនឹតរធនាគារ ង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុង់្កើ�កានឹម់ាា សីុនឹង្កើអធីអមឹួ បញូី្ញលទឹំក្ខុត្រូបាក្ខុត់្ថាមួទូំរសពទ ការទូំទាំ�់

វកិ្ខុើយបត្រូ� ការទូំទាំ�ត់្រូបាក្ខុក់្ខុមួី ីនឹិងង្កើសវាង្កើ�េងៗជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�។ ខាងង្កើត្រូកាមួ

ជាចំ�ុចសំខានឹ់ៗ ដែដូលង្កើយ�ងសង្កើត្រូមួចបានឹក្ខុិុងឆិ្នាំ ំ២០២១៖

• ការដែក្ខុលមួអ UX/UI ថិមីង្កើ�ក្ខុិុង HATTHA MOBILE

• បង្កើងើ��ឱ្យយមានឹង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុអ់នឹតរធនាគារត្ថាមួរយៈបាគូង ដែដូលអនុឹញ្ជាញ �ឱ្យយ

អ�ិថិិជីនឹអាចង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងធនាគារង្កើ�កានឹស់មាជីិក្ខុបាគូងជាង 30 សមាជិីក្ខុ

• បង្កើងើ��ឱ្យយមានឹការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុអ់នឹតរធនាគារត្ថាមួរយៈ FAST

• សហការជាមួយួ BILL24 ដែដូលអនុឹញ្ជាញ �ឱ្យយអ�ិថិិជីនឹង្កើធវ�ការទូំទាំ�វ់កិ្ខុើយបត្រូ�

ត្ថាមួអុីនឹធឺ�ិ�ជាមួយួអាជីីវក្ខុមួមជិី� ២០០ ក្ខុដែនឹួង

• បង្កើងើ��ឱ្យយមានឹ KHQR សត្រូមាបអ់�ិថិិជីនឹអាចទូំទាំ�ដ់ៃថិួទំំនិឹញត្ថាមួរយៈការ 

ង្កើសីនឹ QR

• បង្កើងើ��ឱ្យយមានឹការង្កើ�ទរសាចត់្រូបាក្ខុង់្កើ�មាា សីុនឹង្កើអធីអឹមួ

• បង្កើងើ��ឱ្យយមានឹង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងត្រូបង្កើទំសង្កើ�ធនាគារត្រូក្ខុុងត្រូសុី ត្រូបង្កើទំសដៃថិ

• បង្កើងើ��ឱ្យយមានឹ THAIQR PAYMENT ដែដូលអាចឱ្យយអ�ិថិិជីនឹង្កើធវ�ការទូំទាំ�ដ់ៃថិួ

ទំំនិឹញបានឹង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិត្ថាមួរយៈការង្កើសីនឹQR ។ល។
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ង្ខេសវាង្ខេអំធុីអំឹម

មាា សីុនឹ ATM បង្កើចីក្ខុវទិំោខុពស់របស់ធនាគារ ហត្ថាា  �តល់ជូីនឹនូឹវង្កើសវាក្ខុមួមជាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�

ទូំទាំងំត្រូបង្កើទំស ង្កើដូ�មួីជីីួយសត្រូមួួលដូល់ត្រូប�ិប�តិការហិរញ្ញញ វ�ាុត្រូបចាដំៃថិៃត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាព

ងាយត្រូសលួង្កើ�បណាត ញសាខាដែដូលង្កើ�ជី�ិអ�ិថិជិីនឹបំ�ុ�។ អ�ិថិជិីនឹអាចង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តកិារ

ដូូចជា ការ�ក្ខុត់្រូបាក្ខុ ់ដូក្ខុត្រូបាក្ខុ ់ង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុ ់បតូរត្រូបាក្ខុ ់បញូី្ញលលុយទូំរសពទ ពិនឹ�ិយសមួ�ុលយ

សាចត់្រូបាក្ខុ ់ពិនឹិ�យរបាយការ�៍សង្កើងុប និឹងត្រូប�ិប�តិការហិរញ្ញញ វ�ាុត្ថាមួ�ត្រូមួូវការជាមួយួ

មាា សីុនឹង្កើអធីអឹមួ។

ង្ខេសវាធុនាគារ�ា�សដៃវ (HATTHA SMART BANKING)

ធនាគារហត្ថាា បានឹង្កើបាះជីហំានឹង្កើឆ្នាំព ះង្កើ�មុួខុមួយួជំីហានឹង្កើទំៀ�កុិ្ខុងការង្កើធវ�ទំំង្កើនឹ�បក្ខុមួមង្កើសវា

ធនាគារឌីីជីីថិលរបស់ខុួួនឹ។ ង្កើសវាធនាគារឈួាសដៃវរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹដែ�នា ំ

នូឹវមាា សីុនឹដូឈួ៏ាសដៃវ ឬង្កើ�ថា Smart Teller Machine (STM) ង្កើដូ�មួីបីង្កើត្រូមួ�អ�ិថិិជីនឹ

កានឹដ់ែ�ង្កើលឿនឹ និឹងងាយត្រូសួលជាងមួុនឹសត្រូមាបក់ារង្កើប�ក្ខុគូ�នីឹង្កើ�យខុួួនឹឯងក្ខុិុងរយៈ

ង្កើពលដែ�បានុាម នឹនាទំបីាងុ្កើណាះ ះ។ ឥ�ូវង្កើនឹះ អ�ិថិជិីនឹអាចរកី្ខុរ៉ាយជាមួយួបង្កើចីក្ខុវទិំោឌីីជីថីិល

ថិមី ដែដូលដំូង្កើ�� រការង្កើ�យពុំចាបំាចង់្កើត្រូប�ត្រូក្ខុ�ស នឹិងជីួយដូល់បរសិាា នឹ។ បចីុបីនឹិ Smart 

Teller Machine (STM) បានឹអនុឹញ្ជាញ �ឱ្យយអ�ិថិិជីនឹអាចង្កើប�ក្ខុគូ�នីឹសនឹេ ំគូ�នីឹចរនឹត 

គូ�នីឹបង្កើញ្ញញ �ត្ថាមួកាលក្ខុំ�� ់និឹងង្កើលខុគូ�នីឹពិង្កើសសង្កើ�យខុួួនឹឯង ង្កើ�យមានឹការគាំ

ត្រូទំពីបុគូីលិក្ខុរបស់ធនាគារ។
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ផលិតិផល ន់ិ�ង្ខេសវាកមមហិិរញ្ញញវតិុ� 

ង្ខេសវាឥណ៍ទាន់

ង្កើដូ�មួីរីមួួចំដែ�ក្ខុដូល់ការផួ្លាស់បតូរជាវជិីជមានឹង្កើល�ង្កើសដូាកិ្ខុចីក្ខុមួពុជា នឹិងកួាយជាជីង្កើត្រូមួ�សដូ៏

ត្រូបង្កើស�រដៃនឹ�ត្រូមូួវការហិរញ្ញញ វ�ាុ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ និឹង�តល់ជូីនឹនូឹវ

�លិ��ល និឹងង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុជាង្កើត្រូច�នឹដូល់អ�ិថិិជីនឹនីឹ�ិបុគូីល និឹងអ�ិថិិជីនឹជាមីាស់

អាជីីវក្ខុមួម (ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ) ជាមួយួលកុ្ខុខុ�ឌ ដូស៏មួត្រូសប និឹងអ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹដ៍ែដូលមានឹភាព

ត្រូបក្ខុួ�ត្រូបដែជីងខុពស់។ ង្កើយ�ងង្កើជីឿជាក្ខុថ់ា ង្កើសវាហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  នឹឹងកួាយជា

ដូំង្កើណាះត្រូសាយដូត៏្រូបាក្ខុដូត្រូបជាមួយួង្កើដូ�មួីងី្កើឆឺួ�យ�បង្កើ�នឹឹងភាពរកី្ខុចង្កើត្រូមួ�នឹដៃនឹអាជីីវក្ខុមួម

របស់អ�ិថិិជីនឹង្កើយ�ងត្រូបក្ខុបង្កើ�យនិឹរនឹតរភាព។

ធនាគារ ហត្ថាា  យល់�ា ងចាស់ថាការរកី្ខុចង្កើត្រូមួ�នឹរបស់ង្កើយ�ងគឺូមានឹទំំនាក្ខុទ់ំំនឹង�ា ង

សអិ�រមួ�ួជាមួយួនឹឹងភាពង្កើជាគូជីយ័របស់អ�ិថិិជីនឹ។ ង្កើ�យយល់ង្កើឃុំ�ញដូូចង្កើនឹះ ធនាគារ 

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹសិក្ខុា និឹងវភិាគូ�ា ងលមួអ�ិ ង្កើដូ�មួីដីែសវងយល់ពី�ត្រូមួូវការ និឹងការ

ចងប់ានឹរបស់អ�ិថិិជីនឹពីត្រូគូបដ់ែ�ិក្ខុទាំងំអស់ ង្កើដូ�មួីបីង្កើងើ���លិ��លឥ�ទាំនឹដែដូលត្រូ�ឹមួ

ត្រូ�ូវ និឹងប�ដ់ែបនឹត្ថាមួ�ត្រូមួូវការរបស់អ�ិថិិជីនឹខុួួនឹ។ ជាមួយួបទំពិង្កើសាធនឹជ៍ីិ�បីទំសវ�េរ ៍

នឹិងដែ�អក្ខុង្កើល�អិក្ខុជំីនាញខាងវភិាគូរបស់ង្កើយ�ង ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹបង្កើងើ���លិ��ល

ឥ�ទាំនឹជាង្កើត្រូច�នឹត្រូបង្កើភិទំសត្រូមាបអ់�ិថិិជីនឹ ង្កើ�យចាបង់្កើ�ត�មួពីអ�ិថិិជីនឹទូំង្កើ� អ�ិថិិជីនឹ 

SME និឹងអ�ិថិិជីនឹសាជីីវក្ខុមួម។ ជាមួយួនឹឹងត្រូបាក្ខុក់្ខុមួីរីបស់ធនាគារ អ�ិថិិជីនឹអាចរកី្ខុរ៉ាយ

នឹឹងលកុ្ខុខុ�ឌ ដែដូលមានឹភាពប�ដ់ែបនឹ ក្ខុមីួរីយៈង្កើពលដែវង និឹងរង្កើបៀបដៃនឹការសងត្រូ��ប ់

ង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�លំហូរសាចត់្រូបាក្ខុរ់បស់អ�ិថិិជីនឹ/អាជីីវក្ខុមួម និឹងជាពិង្កើសសអត្រូត្ថាការត្រូបាក្ខុ់

ដែដូលមានឹការត្រូបក្ខុួ�ត្រូបដែជីងខុពស់។ សូមួង្កើមួ�លបញ្ញជ ី�លិ��លឥ�ទាំនឹរបស់ង្កើយ�ងដូូច

ខាងង្កើត្រូកាមួ៖

• � ឥ�ទាំនឹអាជីីវក្ខុមួម

• � ឥ�ទាំនឹសហត្រូគាសធុនឹ�ូច និឹងមួធយមួ

ហត្ថាា  បានឹខិុ�ខំុត្រូបឹងដែត្រូបង�ា ងសក្ខុមួមកុិ្ខុងការកំ្ខុ��់ឱ្យយខានឹដែ�បានឹនូឹវ�ត្រូមូួវការ

ពិ�ត្រូបាក្ខុដូរបស់អ�ិថិិជីនឹ និឹងដំូង្កើណាះត្រូសាយង្កើឆឺួ�យ�បង្កើ�នឹឹងលក្ខុុខុ�ឌ ចាបំាចទ់ាំងំ

អស់ង្កើនាះ។ ង្កើយ�ងង្កើបតជាា �តល់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹរបស់ង្កើយ�ងនូឹវសិាមួញញឹមួ ភាពងាយត្រូសួល 

នឹិងទំំនុឹក្ខុចិ�ត ង្កើ�រ៉ាល់ង្កើពលទំំនាក្ខុទំ់ំនឹងជាមួយួត្រូកុ្ខុមួការងារង្កើយ�ង ក្ខុដូ៏ូចជាង្កើត្រូប�ត្រូបាស់

�លិ��ល និឹងង្កើសវាក្ខុមួមរបស់ធនាគារង្កើយ�ង។ ង្កើ�ងង្កើល�ការត្ថាងំចិ�តង្កើនឹះ ជាលទំធ�ល 

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់នូឹវ�លិ��លង្កើសវាហរិញ្ញញ វ�ាុជាង្កើត្រូច�នឹដូល់អ�ិថិជិីនឹ

ត្រូគូបត់្រូសទាំបវ់�ះ ៈង្កើ�ទូំទាំងំត្រូបង្កើទំស រ៉ាបប់ញូី្ញលទាំងំង្កើសវាឌីីជីីថិល នឹិងការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់

ង្កើសវាង្កើ�ការ�ិល័យសាខារបស់ង្កើយ�ងង្កើ�យផ្លាទ ល់។ 

• � គូង្កើត្រូមាងសហហិរញ្ញញបីទាំនឹត្រូទំត្រូទំងស់ហត្រូគាសធុនឹ�ូច និឹងមួធយមួ

• � ឥ�ទាំនឹវបិារូបរ ៍

• � ឥ�ទាំនឹក្ខុសិក្ខុមួម

• � ឥ�ទាំនឹកា�ត្រូគីូ

• � ឥ�ទាំនឹពិង្កើសស

• � ឥ�ទាំនឹ�នឹយនឹត

• � ឥ�ទាំនឹជីង្កើត្រូមួ�សទីំ១

• � ឥ�ទាំនឹង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ផ្លាទ ល់ខុួួនឹ

• � ឥ�ទាំនឹ ហូមួហវ័រខាស

• � ឥ�ទាំនឹផ្លាទ ល់ខុួួនឹ

• � ឥ�ទាំនឹដែក្ខុលមួអង្កើគូហ�ា នឹ

• � ឥ�ទាំនឹទិំញង្កើគូហ�ា នឹ

• � ឥ�ទាំនឹនិឹសេ�ិដែខុមរ
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៤១

ង្ខេសវាប្របាក់�ង្ខេញ្ញញើសន់�សំ

ធនាគារ ហត្ថាា  យល់ថាទាំំងអ�ិថិិជីនឹទូំង្កើ� និឹងអ�ិថិិជីនឹសាជីីវក្ខុមួម សុទំធដែ�ត្រូ�ូវការ

គូ�នីឹធនាគារ ង្កើដូ�មួីសីត្រូមួលួដូល់ត្រូប�ិប�តកិារហរិញ្ញញ វ�ាុត្រូបចាដំៃថិៃ នឹងិអាជីវីក្ខុមួម/ហិរញ្ញញ វ�ាុ

ផ្លាទ ល់ខុួួនឹរបស់ពួក្ខុគា�។់ ង្កើដូ�មួីជីីួយសត្រូមួួលដូល់ត្រូប�ិប�តិការហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់អ�ិថិិជីនឹឱ្យយ

កានឹដ់ែ�មានឹត្រូបសិទំធភាព ធនាគារបានឹបង្កើងើ���លិ��លត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �ជាង្កើត្រូច�នឹជាមួយួនឹឹង

លកុ្ខុខុ�ឌ  និឹងរយៈង្កើពលដែដូលអាចប�ដ់ែបនឹបានឹ ត្រូពមួទាំងំ�តល់អត្រូត្ថាការត្រូបាក្ខុត់្រូបកួ្ខុ�ត្រូបដែជីង 

ខួាងំជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ។ អវីដែដូលគូួរឱ្យយចាបអ់ារមួម�៍ជាងង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ�ង្កើនាះ ង្កើយ�ងបានឹបង្កើងើ��

គូ�នីឹសនឹេមំួយួដែដូលមានឹង្កើឈាម ះថា HYSA ដែដូលមានឹត្រូបជាត្រូបិយភាពខួាងំង្កើ�ង្កើល�

ទំី�ារ ង្កើ�យសារដែ�គូ�នីឹង្កើនឹះមួនិឹត្រូ�ឹមួដែ��តល់នូឹវលក្ខុុខុ�ឌ ប�ដ់ែបនឹបាុង្កើណាះ ះង្កើទំ បាុដែនឹត

ដែថិមួទាំងំ�តល់ជូីនឹអត្រូត្ថាការត្រូបាក្ខុខ់ុពស់បំ�ុ�ង្កើ�ក្ខុិុងត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុក្ខុមួពុជា។ ង្កើល�សពី

ង្កើនឹះ ធនាគារក្ខុប៏ានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ងនូឹវ�លិ��លត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �មានឹកាលក្ខុ�ំ�ជ់ាង្កើត្រូច�នឹង្កើ�េង

ង្កើទំៀ�សត្រូមាបទ់ាំងំអ�ិថិិជីនឹទូំង្កើ� នឹិងអ�ិថិិជីនឹសាជីីវក្ខុមួមដែដូលមានឹសាចត់្រូបាក្ខុង់្កើ�សល់

ង្កើត្រូច�នឹ ដែដូលគា�អ់ាច�ក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �ជាមួយួធនាគាររបស់ង្កើយ�ងង្កើដូ�មួីទីំទំួលបានឹត្រូបាក្ខុច់ំ�ូល

បដែនឹាមួ និឹងជាចំដែ�ក្ខុជីួយឱ្យយអនាគូ�កានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រ។ សូមួង្កើមួ�លបញ្ញជ ី�លិ��លត្រូបាក្ខុ់

បង្កើញ្ញញ �សនឹេសំត្រូមាបទ់ាំងំអ�ិថិិជីនឹបុគូីល និឹងត្រូក្ខុុមួហុុនឹដូូចខាងង្កើត្រូកាមួ៖

• គូ�នីឹសនឹេសំំដៃច 

• គូ�នីឹចរនឹត

• គូ�នីឹសនឹេ�ំលង្កើត្រូច�នឹ

• គូ�នីឹសនឹេពិំង្កើសស

• គូ�នីឹបង្កើញ្ញញ �ង្កើក្ខុ�នឹចំ�ូល

• គូ�នីឹបង្កើញ្ញញ �ង្កើក្ខុ�នឹត្រូទំពយ
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៤២

ង្ខេសវាឌីជីីថល

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹដឹូងថាសាា នឹភាពទីំ�ារបានឹផួ្លាស់បតូរពីមួយួដៃថិៃង្កើ�មួយួដៃថិៃ ង្កើហ�យ

�ត្រូមួូវការសត្រូមាបង់្កើសវាធនាគារក្ខុក៏្ខុំពុងផួ្លាស់បតូរពីត្រូប�ិប�តិការធនាគារដែបបបុរ៉ា�ង្កើ�ជា

ត្រូប�ិប�តិការធនាគារដែបបឌីីជីីថិលកានឹដ់ែ�ង្កើត្រូច�នឹ។ ឧសាហក្ខុមួមធនាគារបានឹវនិឹិង្កើ�គូ

ត្រូបាក្ខុ�់ា ងង្កើត្រូច�នឹក្ខុិុងង្កើគាលបំ�ងង្កើដូ�មួីដីែក្ខុលមួអ�លិ��លរបស់ខុួួនឹង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�ការ

ផួ្លាស់បតូរទីំ�ារង្កើនឹះ។ មួនិឹខុុសពីឧសាហក្ខុមួមង្កើនឹះង្កើទំ ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុប៏ានឹបណាត ក្ខុទុ់ំនឹ

�ា ងង្កើត្រូច�នឹង្កើដូ�មួីបីង្កើងើ��ត្រូក្ខុុមួឌីីជីីថិល នឹិងបណាត ក្ខុទុ់ំនឹង្កើល�បង្កើចីក្ខុវទិំោទំំង្កើនឹ�បថិមីៗសត្រូមាប់

ការក្ខុសាង និឹងជួីសជុីលង្កើសវាក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុឌីីជីីថិលឱ្យយកានឹ់ដែ�មានឹគុូ�ភាព និឹង

សុវ�ាិភាពក្ខុត្រូមួ�ិខុពស់សត្រូមាបអ់�ិថិិជីនឹ។ ជាលទំធ�ល ង្កើយ�ងបានឹង្កើធវ�ឱ្យយត្រូបង្កើស�រង្កើ��ងនូឹវ

�លិ��លហិរញ្ញញ វ�ាុឌីីជីីថិលសំខានឹ់ៗចំនួឹនឹបីង្កើ�យង្កើជាគូជី័យ ដែដូលមានឹលកុ្ខុ�ៈ

សាមួញ្ញញ  ទំំង្កើនឹ�ប រហ័ស និឹងងាយត្រូសួលង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ ជាមួយួនឹឹងសុវ�ាិភាពខុពស់បំ�ុ�។ 

ត្ថារយៈការង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការង្កើសវាធនាគារ របស់អ�ិថិិជីនឹ  ង្កើយ�ងសង្កើងើ�ង្កើឃុំ�ញថា ការង្កើធវ�

ត្រូប�ិប�តិង្កើត្រូច�នឹរ៉ាបម់ួនិឹអស់ត្ថាមួង្កើសវាធនាគារឌីីជីីថិល ដែដូលរមួួមានឹទាំងំង្កើសវាមួនិឹដែមួនឹ

ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងហិរញ្ញញ វ�ាុ ដូូចជាការង្កើ�ទរមួូលនិឹធិ ការទូំទាំ�វ់កិ្ខុើយបត្រូ� ការបញូី្ញលត្រូបាក្ខុ់

ទូំរសពទ ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុង់្កើ�កានឹម់ាា សីុនឹង្កើអធីអឹមួ ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុអ់នឹតរធនាគារត្ថាមួរយៈបាគូង

ង្កើ�កានឹស់ាា បន័ឹហិរញ្ញញ វ�ាុត្រូបដែហល ៣០ ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុអ់នឹតរធនាគារត្ថាមួរយៈង្កើសវាទូំទាំ�់

រហ័ស (FAST) ការង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងត្រូពំដែដូនឹង្កើ�ដៃដូគូូធនាគារង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិ ។ល។
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៤៣

ង្ខេសវាង្ខេផ�ស�ៗង្ខេទ្ធៀតិ

ង្កើដូ�មួី�ីតល់នូឹវង្កើសវាក្ខុមួមធនាគារដូង៏្កើពញង្កើលញ ធនាគារ ហត្ថាា  បនឹតអភិវិឌីឍ�លិ��លថិមី 

នឹិងង្កើល�ក្ខុកំ្ខុពស់�លិ��លដែដូលមានឹត្រូសាប ់ង្កើដូ�មួី�ីតល់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹនូឹវលកុ្ខុខុ�ឌ ដូល៏អ 

នឹិងត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាពប�ដ់ែបនឹបំ�ុ�។ �លិ��លមួយួចំនឹួនឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�ខាងង្កើត្រូកាមួត្រូ�ូវ

បានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ង និឹងដែក្ខុដែត្រូបង្កើ��ងវញិសត្រូមាបជ់ីង្កើត្រូមួ�សកានឹដ់ែ�ត្រូបង្កើស�រដូល់អ�ិថិិជីនឹ និឹង

ង្កើដូ�មួីជីីួយសត្រូមួួលដូល់ត្រូប�ិប�តិការអាជីីវក្ខុមួមរបស់គា�។់

• �ង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុក់្ខុិុងត្រូសុក្ខុ (ធនាគារដែ�មួយួ ឬឆឺួងធនាគារ)

• �ង្កើសវាង្កើ�ទរត្រូបាក្ខុឆ់ឺួងត្រូបង្កើទំស (ង្កើ�ទរង្កើ�ត្រូបង្កើទំសដៃថិ)

• �ង្កើសវាង្កើប�ក្ខុត្រូបាក្ខុង់្កើបៀវ�េ
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៤៤

ង្ខេធុើើឱ្�យកាន់់បែតិប្រ�ង្ខេសើរង្ខេឡូើ�ន់ូវង្ខេសវា�ង្ខេប្រមើអំតិិថិជីន់

ង្កើសវាក្ខុមួមអ�ិថិិជីនឹគឺូជាគូនឹួឹះដៃនឹភាពង្កើជាគូជីយ័របស់សាា បន័ឹទាំងំអស់។ អ�ិថិិជីនឹសង្កើត្រូមួច

ចិ�តង្កើត្រូជី�សង្កើរ �សសាា បន័ឹមួយួជាដៃដូគូូវនិឹិង្កើ�គូរយៈង្កើពលដែវងគឺូជាការពិ�ណាស់ង្កើ�យសារ

ដែ�គុូ�ភាពដៃនឹ�លិ��ល/ង្កើសវាក្ខុមួមលអ នឹិងការង្កើពញចិ�តជាមួយួនឹឹងគុូ�ភាពង្កើសវា

អ�ិថិិជីនឹ។ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹ�តល់អាទិំភាព នឹិងខិុ�ខំុត្រូបឹងដែត្រូបង�ា ងខួាងំកុិ្ខុងការ

�តល់នូឹវបទំពិង្កើសាធនឹដ៍ូល៏អបំ�ុ�ដូល់អ�ិថិិជីនឹ ង្កើដូ�មួីកួីាយជាធនាគារដែដូលទំទំួលបានឹការ

ង្កើកា�សរង្កើស�រខុពស់ និឹងជាជីង្កើត្រូមួ�សជាទំីង្កើពញចិ�តសត្រូមាបអ់�ិថិិជីនឹត្ថាមួរយៈបុគូីលិក្ខុដែដូល

មានឹជីំនាញវជិាជ ជីីវៈ។ ង្កើដូ�មួីងី្កើធវ�ឱ្យយការង្កើបតជាា ចិ�តរបស់ង្កើយ�ងកួាយជាការពិ� ធនាគារ ហត្ថាា  

បានឹចា�វ់ធិានឹការជាង្កើត្រូច�នឹដូូចខាងង្កើត្រូកាមួ៖

ធនាគារ ហត្ថាា  មានឹបុគីូលិក្ខុដែ�ិក្ខុង្កើសវាអ�ិថិិជីនឹង្កើ�ត្រូគូប់សាខាទាំំង ១៧៧ ទូំទាំំង

ត្រូបង្កើទំស ង្កើដូ�មួី�ីតល់ង្កើសវាក្ខុមួមអ�ិថិិជីនឹដែដូលលអបំ�ុ�។ បុគីូលិក្ខុបានឹទំទួំលការប�ាុ ះ

បណាត លដូល៏អ ង្កើដូ�មួី�ីតល់ង្កើសវាក្ខុមួមសាវ គូមួនឹ�៍ា ងក្ខុក្ខុង់្កើ�ត  ត្រូពមួទាំងំង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ចំង្កើ�ះដឹូង 

នឹិងបទំពិង្កើសាធនឹរ៍បស់ពួក្ខុង្កើគូ ក្ខុិុងការត្រូបឹក្ខុាជាមួយួអ�ិថិិជីនឹត្រូបក្ខុបង្កើ�យវជិាជ ជីីវៈទាំងំ

បញ្ជាា ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងអាជីីវក្ខុមួម។ ដំូង្កើណាះត្រូសាយហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងធុរកិ្ខុចីត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ នឹឹងត្រូ�ូវបានឹ

ង្កើសិ�ង្កើ��ង ង្កើហ�យ�តល់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ ពីង្កើត្រូពាះធនាគារ ហត្ថាា  បានឹចា�ទុ់ំក្ខុអ�ិថិិជីនឹរបស់

ខុួួនឹថាជាដៃដូគូូយុទំធសាហ្គ្រីសតរយៈង្កើពលដែវង។ ង្កើយ�ងយល់ចាស់ថាភាពង្កើជាគូជី័យកុិ្ខុង

អាជីីវក្ខុមួមរបស់អ�ិថិិជីនឹ គឺូជាភាពង្កើជាគូជីយ័របស់ធនាគារ ហត្ថាា  �ងដែដូរ។

ង្កើត្រូ�ពបីគីុូលិក្ខុរបស់ង្កើយ�ងង្កើ�ការ�ិល័យសាខាង្កើដូ�មួីបីង្កើត្រូមួ�អ�ិថិជិីនឹឱ្យយកានឹដ់ែ�លអត្រូបង្កើស�រ 

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹបង្កើងើ��ត្រូកុ្ខុមួការងារដៃនឹមួជីឈមួ�ឌ លព�័ម៌ានឹ (Call Center) ង្កើដូ�មួីជីីយួ

អ�ិថិិជីនឹត្រូគូបប់ញ្ជាា  ឬក្ខុងវល់ង្កើ�េងៗ។ អ�ិថិិជីនឹអាចទាំក្ខុទ់ំងត្រូក្ខុុមួការងារមួជីឈមួ�ឌ ល

ព�័ម៌ានឹរបស់ធនាគារជាង្កើរៀងរ៉ាល់ដៃថិៃ (៧ដៃថិៃក្ខុិុងមួយួសបាត ហ៍) ចាបព់ីង្កើមាា ង ៦.០០ ត្រូពឹក្ខុ 

ដូល់ ១០.០០ យប ់ត្ថាមួរយៈបណាត ញជាង្កើត្រូច�នឹដូូចជា ង្កើគូហទំំពរ័ ត្រូបពន័ឹធ�េពវ�ាយសងីមួ 

នឹិងង្កើលខុទូំរសពទ (០២៣ ៩៩៩ ២៦៦ ឬ ១៨០០ ២១២ ២២២ [ឥ�គិូ�ដៃថិួ])។

សំខានឹជ់ាងង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ� ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹនូឹវគុូ�ភាពង្កើសវាក្ខុមួមជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ ធនាគារ 

ហត្ថាា  បានឹង្កើធវ�សក្ខុមួមភាពមួយួចំនឹួនឹដូូចជា៖ ១). ង្កើបដជាា ក្ខុិុងការដំូង្កើ��ងត្រូបពន័ឹធ QMS ង្កើ�

ត្រូគូបស់ាខាទូំទាំងំត្រូបង្កើទំស ង្កើដូ�មួីតី្រូគូបត់្រូគូងដំូង្កើ�� រការង្កើសវាក្ខុមួមរបស់បុគូីលិក្ខុបញ្ញជ រ ជា

ពិង្កើសសង្កើ�ង្កើពលដំូង្កើ�� រការជំុីវញិត្រូប�ិប�តិការនឹីមួយួៗ ថាង្កើ��ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវត្ថាមួសតង�់រដែដូល

ដែចងក្ខុិុងនីឹ�ិវធិី ដែដូរឬង្កើទំ។ ២). បានឹ�ក្ខុព់ត្រូងាយបណាត ញជាង្កើត្រូច�នឹសត្រូមាបអ់�ិថិិជីនឹង្កើដូ�មួីី
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៤៥

ង្កើល�ក្ខុង្កើ��ងពីក្ខុងវល់ �លលំបាក្ខុ ឬបញ្ជាា ដែដូលជីួបត្រូបទំះក្ខុិុងក្ខុំលុងង្កើពលត្រូប�ិប�តិការរបស់

គា�ជ់ាមួយួបុគីូលិក្ខុ ដែដូលមានឹដូូចជា ATM, Hattha Mobile និឹង Smart Teller 

Machine។ អ�ិថិិជីនឹអាច�ក្ខុព់ាក្ខុយប�តឹ ងរបស់ពួក្ខុង្កើគូត្ថាមួរយៈ មួជីឈមួ�ឌ លព�័ម៌ានឹ 

បណាត ញទំំនាក្ខុទ់ំំនឹងសងីមួ ង្កើគូហទំំពរ័ ឬត្រូបអប�់តល់ង្កើ�បល់ង្កើ�ត្រូគូបស់ាខុទាំងំអស់។ 

ធនាគារ ហត្ថាា  នឹឹង�តល់ដូំង្កើណាះត្រូសាយដូល៏អ សមួង្កើហ�ុ�ល និឹងអាចទំទំួលយក្ខុបានឹដូល់

ពួក្ខុគា�។់ ៣). ង្កើធវ�ការសទងម់ួ�ិជាត្រូបចាសំត្រូមាបវ់ាយ�ដៃមួួការ�តល់ង្កើសវាក្ខុមួមរបស់បុគូីលិក្ខុ 

ដែដូលង្កើធវ�ង្កើ��ងង្កើ�យធនាគារ ហត្ថាា  ជាង្កើរៀងរ៉ាល់ឆិ្នាំ ំង្កើហ�យការសទងម់ួ�ិង្កើនឹះក្ខុប៏ានឹដែសវង

យល់ពកី្ខុត្ថាត ដែដូលង្កើពញច�ិត នឹងិមួនិឹង្កើពញចិ�តពអី�ិថិជិីនឹរបស់ធនាគារ ង្កើដូ�មួីដីែក្ខុលមួអង្កើសវាក្ខុមួម

ជូីនឹគា��់ងដែដូរ។ ៤). ការត្រូបក្ខុួ�ត្រូបដែជីងដែ�ិក្ខុង្កើសវាអ�ិថិិជីនឹក្ខុិុងចំង្កើណាមួសាខាទាំងំអស់

ក្ខុជ៏ាសូចនាក្ខុរមួយួដែដូលធនាគារបានឹអនុឹវ�តង្កើដូ�មួីដីែក្ខុលមួអង្កើសវាអ�ិថិិជីនឹ�ងដែដូរ។

ង្កើយ�ងង្កើជីឿជាក្ខុថ់ាត្ថាមួរយៈការខុិ�ខុំត្រូបឹងដែត្រូបង�តល់ជូីនឹនូឹវគុូ��ដៃមួួទាំងំង្កើនឹះ រមួួនឹឹងភាព

ង្កើសាម ះត្រូ�ងដ់ែដូលង្កើយ�ងមានឹង្កើ�កុិ្ខុងអាជីីវក្ខុមួម អ�ិថិិជីនឹនឹឹងចងចាពំី ធនាគារ ហត្ថាា  កានឹ់

ដែ�ចាស់ និឹងបនឹតដែចក្ខុរដំែលក្ខុនូឹវបទំពិង្កើសាធនឹល៍អៗជាក្ខុដ់ែសតងដែដូលទំទំួលបានឹពីការង្កើត្រូប�

ត្រូបាស់ង្កើសវាង្កើ�ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�កានឹស់ាចញ់៉ា�ិ នឹិងមួនុឹសេជុីំវញិខុួួនឹគា�ឱ់្យយសមួដូូច

ពាក្ខុយង្កើសួាក្ខុរបស់ង្កើយ�ងង្កើនាះគឺូ “រមួួគិាសាងអនាគូ�ដូត៏្រូបង្កើស�រ”។
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៤៦

ការប្រគ�់ប្រគ�ធុន់ធាន់មន់ុស�ស 

ត្រូសបត្ថាមួទិំសង្កើ�អាជីីវក្ខុមួមរបស់ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹ ង្កើសវាធនឹធានឹមួនុឹសេក្ខុំពុងង្កើត្រូជាមួដែត្រូជីង

ធនាគារ ហត្ថាា  ឱ្យយកួាយជា “ជីង្កើត្រូមួ�សដៃនឹនិឹង្កើ�ជីក្ខុ” ជាមួយួនឹឹងង្កើគាលបំ�ងចមួីងៗ

ង្កើដូ�មួី�ីតល់នូឹវបរ�ិកាសការងារដែដូលគូួរឱ្យយចងង់្កើធវ�ការ ការដែថិទាំបំុគីូលិក្ខុបានឹ�ា ងលអ 

ការ�តល់សុខុុមាលភាព នឹិងឱ្យកាសសត្រូមាបក់ារអភិវិឌីឍអាជីីព។ល។ គូំនិឹ��តួចង្កើ�ត�មួ និឹង

ក្ខុមួមវធិសំីខានឹ់ៗ ត្រូ�ូវបានឹ�ក្ខុឱ់្យយដំូង្កើ�� រការរមួួមានឹ ការ�ក្ខុដ់ូងំ្កើ�� រការក្ខុមួមវធិសួីាក្ខុយងី្កើហា 

នឹិង្កើ�ជីក្ខុ ការត្រូបក្ខុួ�ត្រូបដែជីងយក្ខុរងាវ នឹ ់បទំពិង្កើសាធនឹល៍អរបស់បុគូីលិក្ខុ សមាហរ�ក្ខុមួម

វបីធមួ៌ អងីភាពដែដូលមានឹ�លិ�ភាពការងារខុពស់ និឹងត្រូបក្ខុបង្កើ�យត្រូបសិទំធភាព 

�លិ�ភាពធនឹធានឹមួនុឹសេ ក្ខុដូ៏ូចជាការបង្កើងើ�នឹជំីនាញ នឹិងការប�តុ ះជំីនាញង្កើ��ងវញិ

ដូល់ក្ខុមួាងំពលក្ខុមួមបចុីបីនិឹង្កើឆ្នាំព ះង្កើ�រក្ខុជំីនាញដែដូលត្រូ�ូវការនាង្កើពលអនាគូ�។ ជាលទំធ�ល 

ដៃនឹឆិ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា  មានឹបុគូីលិក្ខុចំនឹួនឹ ៥.៣៧៦ នាក្ខុ ់បុគូីលិក្ខុដែដូលត្រូ�ូវបានឹ

ង្កើត្រូជី�សង្កើរ �សថិមីឈានឹដូល់ ១.១៨៥ នាក្ខុ ់ខុ�ៈង្កើពលដែដូលអត្រូត្ថាដៃនឹការចាក្ខុង្កើចញមានឹ 

ក្ខុត្រូមួ�ិទាំបត្រូ�ឹមួដែ� ១០,១៧% ក្ខុិុងចំង្កើណាមួក្ខុត្រូមួ�ិទាំបបំ�ុ�ង្កើ�ក្ខុិុងវស័ិយដូូចគិាង្កើនឹះ។

ង្កើល�សពីង្កើនឹះ ការបង្កើងើ�នឹបទំពិង្កើសាធនឹល៍អជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ គូឺជាយុទំធសាហ្គ្រីសតមួយួរបស់ធនាគារ 

ង្កើដូ�មួីសីង្កើត្រូមួចបានឹនូឹវចក្ខុុុវស័ិយ និឹងង្កើបសក្ខុក្ខុមួមរបស់ខុួួនឹ។ ង្កើត្រូ�ពីការដែក្ខុលមួអ�លិ��ល 

នឹិងង្កើសវាក្ខុមួមរបស់ង្កើយ�ង ចំង្កើ�ះដឹូង និឹងសមួ�ាភាពរបស់បុគូីលិក្ខុទាំងំចំង្កើ�ះដឹូង និឹង

ជីំនាញដែ�ិក្ខុទំនឹ ់និឹងរងឹ គឺូសុទំធដែ�សំខានឹស់ត្រូមាបចូ់លរមួួអភិវិឌីឍធនាគារ ហត្ថាា ។ ង្កើហ�យ

ក្ខុិចីការង្កើនឹះត្រូ�ូវបានឹទាំមួទាំរឱ្យយមានឹការខិុ�ខុំត្រូបឹងដែត្រូបង និឹងធនឹធានឹជាង្កើត្រូច�នឹរបស់ធនាគារ

ង្កើដូ�មួីឱី្យយពួក្ខុង្កើគូទំទំួលបានឹការប�តុ ះបណាត ល នឹិងការបងវឹក្ខុឱ្យយបានឹលអ រហូ�មានឹជំីនាញ

ង្កើពញង្កើលញក្ខុិុងការ�តល់ង្កើសវាក្ខុមួមដែដូលមានឹគុូ�ភាពខុពស់ជូីនឹអ�ិថិិជីនឹ។ ង្កើដូ�មួីសីង្កើត្រូមួច

នូឹវង្កើគាលបំ�ងង្កើនឹះ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹអនុឹវ�តយុទំធសាហ្គ្រីសតប�តុ ះបណាត លជាង្កើត្រូច�នឹ

ដូូចជា វគូីប�តុ ះបណាត លពីចមាៃ យ ឬ E-learning ការដែ�នាអំំពីការសិក្ខុាង្កើ�យខុួួនឹ

ឯង ការប�តុ ះបណាត លត្ថាមួអីុនឹធឺ�ិ� ការប�តុ ះបណាត ល�រំងទ់ំសិ ការប�តុ ះបណាត ល 

មួូល�ា នឹ ការបងវឹក្ខុ និឹងការបងាា �ប់ង្កើត្រូង�នឹ។ល។ ជាលទំធ�ល ង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០២១ ង្កើត្រូច�នឹជាង 

៩៨% ដៃនឹបុគីូលិក្ខុធមួមត្ថារបស់ធនាគារបានឹចូលរមួួវគីូប�តុ ះបណាត ល ង្កើប�ង្កើធៀបនឹឹង

ដែ�នឹការរបស់ង្កើយ�ងដែដូលបានឹក្ខុំ��ត់្រូ�ឹមួដែ� ៨៥%។ អវីដែដូលគូួរឱ្យយចាបអ់ារមួម�៍ គឺូ

ង្កើយ�ងមានឹគូង្កើត្រូមាងសត្រូមាបប់គីុូលិក្ខុមិាក្ខុត់្រូ�ូវចូលរមួួវគីូប�តុ ះបណាត ល�ា ងង្កើហាចណាស់ 

៦ដៃថិៃ បាុដែនឹតលទំធ�លជាក្ខុដ់ែសតង គឺូបុគីូលិក្ខុមិាក្ខុប់ានឹចូលរមួួវគីូប�តុ ះបណាត លង្កើល�សពី 

១០ដៃថិៃ។ សមួទិំធ�លង្កើនឹះបានឹកួាយជាការក្ខុ�ស់មីាល់ដូត៏្រូបង្កើស�រមួយួសត្រូមាបធ់នាគារ ហត្ថាា ។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៤៧

ប្រកមប្រ�តិិ�តិិិសីលធុម៌ ន់ិ�ង្ខេគាលការណ៍៍ 

ត្រូក្ខុមួត្រូប�ិប�តិសីលធមួ ៌និឹងង្កើគាលការ�៍ដែដូលង្កើ�ថា (The Spirit & The Letter) គឺូ

ជាត្រូក្ខុមួត្រូប�ិប�តិមួយួដូសំ៏ខានឹដ់ែដូល�ត្រូមួូវឱ្យយបុគូីលិក្ខុ ធនាគារ ហត្ថាា  ទាំងំអស់ត្រូ�ូវង្កើគារព

ត្ថាមួ នឹិងត្រូប�ិប�តិង្កើ�យការទំទំួលខុុសត្រូ�ូវខុពស់ត្ថាមួសតង�់រត្រូក្ខុមួសីលធមួក៌្ខុិុងការត្រូបក្ខុប

អាជីីវក្ខុមួម។ ធនាគារ ហត្ថាា ត្រូពមួទាំងំបុគីូលិក្ខុទាំងំអស់ពោ�មួង្កើគារពត្ថាមួចាប ់និឹង

ត្រូបកានឹខ់ាជ បនូ់ឹវសាម រ�ីសុចរ�ិភាពជានឹិចី។ រ៉ាល់សក្ខុមួមភាពរបស់បុគីូលិក្ខុទាំងំអស់ គឺូ

សុទំធដែ�អាចង្កើធវ�ឱ្យយមានឹ�លបាះពាល់ដូល់ង្កើក្ខុរ តង៍្កើឈាម ះរបស់ធនាគារ ហត្ថាា ។ ត្រូគូបង់្កើពល

ង្កើធវ�សក្ខុមួមភាពអាជីវីក្ខុមួមរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើយ�ងត្រូ�ូវដែ�អនុឹវ�តត្ថាមួត្រូក្ខុមួត្រូប�ិប�តសីិលធមួ ៌

នឹិងង្កើគាលការ�៍ង្កើនឹះង្កើដូ�មួីធីានាក្ខុិុងការបនឹតកិ្ខុចីការរបស់ង្កើយ�ងត្រូបក្ខុបង្កើ�យសុចរ�ិភាព 

នឹងិរក្ខុាការត្រូបត្រូពឹ�តង្កើ�យង្កើសាម ះត្រូ�ង ់ពត្រូងឹងការអនុឹវ�តត្ថាមួ នឹងិង្កើជីៀសវាងនូឹវការបំពានឹ។ 

ង្កើគាលបំ�ងដៃនឹត្រូក្ខុមួត្រូប�ិប�តិសីលធមួ ៌និឹងង្កើគាលការ�៍ង្កើនឹះត្រូ�ូវបានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ងង្កើដូ�មួីី
ជាសារង្កើត្រូក្ខុ�នឹរលឹំក្ខុ និឹងង្កើដូ�មួីឱី្យយត្រូសបត្ថាមួ ត្រូក្ខុមួសីលធមួដ៌ែដូលត្រូ�ូវដែ�ង្កើគារពពីត្រូគូបប់ុគូីលិក្ខុ

ទាំងំអស់របស់ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើ�ត្រូគូបទ់ំីក្ខុដែនួឹង និឹងត្រូគូបង់្កើពលង្កើវលាបំង្កើពញការងារ។ 

បុគូីលិក្ខុទាំងំអស់ត្រូ�ូវមានឹការង្កើបតជាា ចិ�តង្កើដូ�មួីទីំទំួលបានឹភាពង្កើជាគូជីយ័ង្កើ�ង្កើល�លទំធ�ល

ការងារ ង្កើទាំះបីជាត្រូ�ូវចំណាយង្កើពលង្កើវលា និឹងក្ខុមួាងំកាយចិ�តក្ខុង៏្កើ�យ។ ការង្កើបតជាា របស់

បុគូីលិក្ខុ គឺូត្រូ�ូវបានឹ�តល់�ដៃមួួគាតំ្រូទំ និឹងង្កើល�ក្ខុទឹំក្ខុចិ�តង្កើដូ�មួីសីង្កើត្រូមួចបានឹនូឹវង្កើគាលង្កើ� នឹិង

ង្កើគាលបំ�ងរបស់ពួក្ខុង្កើគូ។

សក្ខុមួមភាពដៃនឹការង្កើបតជាា ខុពស់ត្រូ�ូវបានឹក្ខុំ��ដូ់ូចខាងង្កើត្រូកាមួ៖ 

• ប�តុ ះអារមួម�៍ត្រូសលាញ់ ធនាគារ ហត្ថាា

• ខុិ�ខុំត្រូបឹងដែត្រូបងង្កើធវ�ការង្កើ�ត្ថាមួ�ួនាទំី នឹិងភារកិ្ខុចីដែដូលបានឹចា�ត់្ថាងំ

• មួនិឹរុញរ៉ាកុិ្ខុងការង្កើឆួឺ�យ�ប និឹងចូលរមួួត្រូគូបស់ក្ខុមួមភាពដែដូលចា�ត់្ថាងំង្កើ�យ 

ធនាគារ ហត្ថាា

• បង្កើញី្ញញសមួ�ាភាពរបស់ខុួួនឹក្ខុិុងការអនុឹវ�តការងារ

• ង្កើរៀនឹសូត្រូ�នូឹវចំង្កើ�ះដឹូង និឹងជំីនាញង្កើដូ�មួីអីភិវិឌីឍខុួួនឹឱ្យយទាំនឹស់មួយ័កាល។

ង្កើល�សពីង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ� បុគីូលិក្ខុ ធនាគារ ហត្ថាា  ត្រូ�ូវសត្រូមួបខួួុនឹង្កើ�នឹឹងត្រូក្ខុមួសីលធមួ៌

រមួួមានឹ៖

• ង្កើគារពត្ថាមួចាប ់និឹងបទំបីញ្ញញ �ិត ដែដូលត្រូគូបត់្រូគូងអាជីីវក្ខុមួមរបស់ធនាគារ ហត្ថាា

• ត្រូ�ូវមានឹភាពង្កើសាម ះត្រូ�ង់ ង្កើសម�ភាព និឹងទុំក្ខុចិ�តបានឹ កុិ្ខុងរ៉ាល់សក្ខុមួមភាព នឹិង

ទំំនាក្ខុទ់ំំនឹងរបស់អិក្ខុសត្រូមាប ់ធនាគារ ហត្ថាា

• ង្កើជីៀសវាងទំំនាស់�លត្រូបង្កើ�ជីនឹរ៍វាងការងារ និឹង កិ្ខុចីការផ្លាទ ល់ខុួួនឹ

• ជីំរុញនូឹវបរ�ិកាសង្កើសម�ភាពក្ខុិុងការងារទូំទាំងំ ធនាគារ ហត្ថាា

• ខុិ�ខុំបង្កើងើ��សុវ�ាិភាពង្កើ�ក្ខុដែនឹួងង្កើធវ�ការ នឹិងចូលរមួួក្ខុិុងការការពារបរសិាា នឹ

• ត្ថាមួរយៈភាពជាអិក្ខុដឹូក្ខុនាងំ្កើ�ត្រូគូបជ់ានឹថិ់ាក្ខុ ់ត្រូ�ូវរក្ខុានូឹវវបីធមួម៌ួយួដែដូល

ការអនុឹវ�តត្រូក្ខុមួសីលធមួត៌្រូ�ូវបានឹទំទួំលសីាល់ ឱ្យយ�ដៃមួួ និឹងជាគូរំដូូល់បគីុូលិក្ខុ។ 

បុគីូលិក្ខុត្រូ�ូវត្រូបកានឹ់ខាជ ប់ត្រូគូប់ង្កើពលង្កើវលានូឹវត្រូក្ខុមួសីលធមួ៌ កុិ្ខុងង្កើពលបង្កើត្រូមួ�ការងារង្កើ� 

ធនាគារ ហត្ថាា ។ ង្កើសចក្ខុតីជូីនឹដំូ�ឹងត្រូ�ូវបានឹត្រូបកាសង្កើ�បុគូីលិក្ខុទាំងំអស់ ង្កើដូ�មួីឱី្យយត្រូបកានឹ់

ភាជ បនូ់ឹវត្រូក្ខុមួត្រូប�ិប�តិទាំងំង្កើនឹះសត្រូមាបអ់នុឹវ�តការងារ។ អិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងមានឹភារកិ្ខុចីកុិ្ខុង

ការអង្កើងើ� និឹងធានានូឹវការអនុឹវ�តត្រូក្ខុមួសីលធមួរ៌បស់បុគូីលិក្ខុ។ បុគូីលិក្ខុដែដូលបំពានឹត្រូក្ខុមួ

ង្កើនឹះត្រូ�ូវទំទំួលរងទំ�ឌ ក្ខុមួមដែដូលរមួួបញូី្ញលទាំងំការបញ្ញឈបព់ីការងារជាង្កើដូ�មួ។ 

ជាង្កើរៀងរ៉ាល់ឆិ្នាំ ំបុគីូលិក្ខុទាំងំអស់ដែដូលសាិ�ង្កើត្រូកាមួសមួពន័ឹធអាជីីវក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុត្រូកុ្ខុងត្រូសុី 

(Krungsri Financial Business Group) នឹឹងត្រូ�ូវបានឹង្កើសិ�សំុឱ្យយទំទំួលសីាល់ ត្រូពមួង្កើត្រូព�ង

ង្កើ�ង្កើល�ការយល់ដូឹងពីត្រូក្ខុមួសីលធមួ ៌និឹងត្រូ�ូវដែ�អនុឹវ�តត្ថាមួត្រូក្ខុមួត្រូប�ិប�តិសីលធមួង៌្កើនឹះ និឹង

ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសំខានឹង់្កើ�េងៗរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  ត្រូពមួទាំងំត្រូ�ូវង្កើល�ក្ខុង្កើ��ងពីក្ខុងវល់

ចំង្កើពាះការបំពានឹចាប់ ឬការត្រូបត្រូពឹ�ត ឬង្កើគាលនឹង្កើ�បាយង្កើ�កានឹ់ថិាក្ខុ់ត្រូគូប់ត្រូគូង ឬ 

Ombudsperson ឬ នាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួ ឬនាយក្ខុ�ា នឹដែ�ិក្ខុចាប។់ ត្រូក្ខុមួសីលធមួ៌

ដូូចដែដូលបានឹ�ក្ខុង់្កើចញគឺូមួនិឹត្រូគូបត់្រូជីុងង្កើត្រូជាយទាំងំអស់ង្កើទំ ង្កើហ�យវាត្រូ�ូវក្ខុំ��ជ់ាការងារ

របស់បគីុូលិក្ខុទាំងំអស់ត្រូគូបក់្ខុត្រូមួ�ិ ង្កើដូ�មួីងី្កើធវ�ការវនិឹចិិយ័ង្កើ�ង្កើល�សក្ខុមួមភាពត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើ�ត្ថាមួ

កាលៈង្កើទំសៈជាក្ខុដ់ែសតង។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៤៨

ការប្រតិួតិព័ិន់ិតិ�យដៃផៃកុ�� 

ការតេួតពិនិតេយផ្ទេក្ន�� និ�សវនកម្មផ្ទេក្ន�� ឈ

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹបង្កើងើ��ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ នឹ�ីវិធិ�ីា ងទូំលំទូំលាយ ង្កើសៀវង្កើ�ដែ�នាំ

ត្រូប�ិប�តិការ�ា ងសមួីូរដែបប និឹងត្រូបពន័ឹធត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យដៃ�ទក្ខុិុងជាង្កើត្រូច�នឹ ង្កើដូ�មួីតី្រូសបង្កើ�នឹឹង

ការអនុឹវ�តអនឹតរជា�ិ ដែដូលមានឹការពាររហូ�ដូល់ង្កើ�បីដូំណាក្ខុក់ាល។ ការង្កើធវ�អាជីីវក្ខុមួម 

ការអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួចាប ់ការង្កើធវ�សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុង និឹងការ�តល់ការប�តុ ះបណាត លដូល់

ត្រូប�ិប�តកិ្ខុរង្កើដូ�មួីបីង្កើងើ�នឹការយល់ដូងឹ ត្រូពមួទាំងំការត្រូ�ួ�ពិនឹ�ិយ និឹងការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័។ 

អវទីាំងំអស់ដែដូលបានឹង្កើរៀបរ៉ាបង់្កើនឹះ សុទំធដែ�ត្រូ�ូវបានឹទាំមួទាំរឱ្យយមានឹការង្កើធវ�សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុង

សត្រូមាបត់្ថាមួ�នឹ នឹិងវាយ�ដៃមួួឱ្យយបានឹដិូ�ដូល់ ត្រូគូបត់្រូជីុងង្កើត្រូជាយ ត្រូពមួទាំងំត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យការ

អនុឹង្កើលាមួត្ថាមួចាប ់បទំបីញ្ញញ �តិង្កើ�េងៗ ការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ត្រូបក្ខុបង្កើ�យត្រូបសិទំធភាព

ក្ខុិុងការង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការអាជីីវក្ខុមួមរបស់ធនាគារ ហត្ថាា ។

បដែនឹាមួជាងង្កើនឹះង្កើទំៀ� ង្កើដូ�មួីងី្កើឆឺួ�យ�បង្កើ�នឹឹងការត្រូបក្ខុួ�ត្រូបដែជីងថិមីដៃនឹទីំ�ារ និឹងឌីីជីីថិលនឹី

យក្ខុមួម សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹបង្កើងើ�� និឹងង្កើធវ�បចីុបីនឹិភាពជាត្រូបចានូំឹវ

ធមួមនុឹញ្ញញ  ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ នឹ�ីវិធិ ីនឹងិង្កើសៀវង្កើ�ដែ�នាតំ្រូប�ិប�តកិារ ង្កើដូ�មួីធីានាថាមួខុុងារ

សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុងដំូង្កើ�� រការង្កើ�យរលូនឹ និឹងអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួសតង់�រដៃ�ទកុិ្ខុង សតង់�រ

អនឹតរជា�ិ នឹិងត្រូសបត្ថាមួការអនុឹវ�តរបស់ត្រូក្ខុុមួសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងរបស់ Krungsri។ មួនិឹដែ�

បាងុ្កើណាះ ះបុគីូលិក្ខុត្រូ�ូវបានឹ�តល់ការប�តុ ះបណាត លង្កើដូ�មួីពីត្រូងឹង និឹងង្កើល�ក្ខុក្ខុមួពស់សមួ�ាភាព

សតីអំពីការង្កើធវ�សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុងង្កើដូ�មួីធីានាថាពួក្ខុង្កើគូអាចបំង្កើពញភារក្ខុិចីត្រូបក្ខុបង្កើ�យ

លទំធ�លសវនឹក្ខុមួមដែដូលមានឹគុូ�ភាពខុពស់។ ង្កើត្រូ�ពីង្កើនឹះត្រូបពន័ឹធត្រូគូបត់្រូគូងសវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុង

ង្កើដូ�មួីងី្កើធវ�សវ័យត្រូបវ�តិក្ខុមួមនីឹ�ិវធិីសវនឹក្ខុមួម ការបដែនឹាមួត្រូបសិទំធភាពថិមី ការង្កើធវ�ឱ្យយមានឹបទំ�ា នឹ 

នឹិងត្រូប�ិប�តិការជាក្ខុល់ាក្ខុត់្ថាមួរយៈការរ៉ាយការ�៍ដែដូលអាចក្ខុំ��លំ់ហូរការងារ និឹង

រចនាសមួពន័ឹធបានឹង្កើពញង្កើលញ ក្ខុត៏្រូ�ូវបានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ង�ងដែដូរ។

ង្កើដូ�មួីសីង្កើត្រូមួចបានឹនូឹវង្កើគាលង្កើ� ង្កើគាលប�ំង និឹងដែ�នឹការអាជីីវក្ខុមួមរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  

សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងបានឹង្កើរៀបចំយុទំធសាហ្គ្រីសតសវនឹក្ខុមួមត្រូបចាឆិំ្នាំ ំនឹិងដែ�នឹការសវនឹក្ខុមួមរបស់ខុួួនឹ 

ង្កើដូ�មួីអីនុឹវ�តង្កើ�ការ�ិល័យសាខា ត្ថាមួដែ�ិក្ខុ និឹងនាយក្ខុ�ា នឹត្ថាមួមុួខុងារអាជីីវក្ខុមួម

នឹីមួួយៗ ង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�លទំធ�លដៃនឹការវាយ�ដៃមួួហានិឹភិ័យ នឹិងការអនុឹមួ័�ង្កើ�យ

គូ�ៈក្ខុមាម ធិការត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាសវនឹក្ខុមួម នឹិងត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល។ យុទំធសាហ្គ្រីសតសវនឹក្ខុមួម

ត្រូបចាឆិំ្នាំ ំនឹិងដែ�នឹការសវនឹក្ខុមួម គឺូង្កើផ្លាត �ង្កើល�ត្រូប�ិប�តិការអាជីីវក្ខុមួម ការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ 

ការអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួមុួខុងារបង្កើចីក្ខុវទិំោព�័ម៌ានឹ �លិ��ល និឹងង្កើសវាក្ខុមួម/គូង្កើត្រូមាងង្កើ�េងង្កើទំៀ� 

ង្កើដូ�មួីធីានាបានឹនូឹវការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ ការត្រូគូបត់្រូគូងដៃ�ទក្ខុិុង និឹងដំូង្កើ�� រការអភិបិាលក្ខុិចី

ត្រូគូបត់្រូជីុងង្កើត្រូជាយ ដូូចដែដូលបានឹក្ខុំ��ង់្កើ�យថិាក្ខុត់្រូគូបត់្រូគូង។ ជាលទំធ�លដៃនឹដៃថិៃទីំ ៣១ 

ដែខុធិូ ឆិ្នាំ ំ២០២១ សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងសង្កើត្រូមួចបានឹជាង ១០០% ង្កើប�ង្កើត្រូប�បង្កើធៀបង្កើ�នឹឹង

ដែ�នឹការសវនឹក្ខុមួម ឆិ្នាំ ំ២០២១។

សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទក្ខុិុងក្ខុំពុងដំូង្កើ�� រការ នឹិងង្កើធវ�របាយការ�៍ង្កើ�យឯក្ខុរ៉ាជីយ ក្ខុិុងង្កើគាលបំ�ង

ង្កើដូ�រ�ួនាទីំរបស់ខុួួនឹត្រូបក្ខុបង្កើ�យត្រូបសិទំធភាព នឹិងបដែនឹាមួ�ដៃមួួដូល់ធនាគារ ហត្ថាា ។ 

សវនឹក្ខុមួមដៃ�ទកុិ្ខុងរ៉ាយការ�៍ង្កើ�យផ្លាទ ល់ង្កើ�គូ�ៈក្ខុមាម ធិការសវនឹក្ខុមួម នឹិងត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុា

ភិបិាល នឹិងង្កើធវ�របាយការ�៍ង្កើ�យត្រូបង្កើ�លង្កើ�កានឹត់្រូក្ខុុមួសវនឹក្ខុមួមរបស់ Krungsri និឹង

រ៉ាយការ�៍រដូាបាលសវនឹក្ខុមួមង្កើ�កានឹត់្រូបធានឹអគូីនាយក្ខុ។
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៤៩

ការប្រគ�់ប្រគ�ហាន់ិភិ័យុ 

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹដែក្ខុលមួអ នឹិងពត្រូងឹងរចនាសមួពន័ឹធត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ ដែដូលសត្រូមួួល

ដូល់ការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យដំូង្កើ�� រការដៃនឹការអនុឹវ�តនឹី�ិវធិីត្រូគូប់ត្រូគូងហានិឹភិ័យត្រូបក្ខុបង្កើ�យ

ត្រូបសិទំធភាព និឹងការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័របស់សាា បន័ឹខុួួនឹត្រូបក្ខុបង្កើ�យភាពរងឹមា។ំ ការដែក្ខុ

លមួអង្កើនឹះនឹឹងង្កើធវ�ឱ្យយធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើរៀបចំបានឹ�ា ងត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវនូឹវង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ នឹិង

នឹី�ិវធិីត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័របស់ខុួួនឹត្រូសបត្ថាមួត្រូក្ខុុមួហុុនឹង្កើមួ “Krungsri” ក្ខុដូ៏ូចជាពត្រូងឹង

ការអនុឹវ�តឱ្យយបានឹលអបំ�ុ�ត្ថាមួសតង់�រអនឹតរជា�ិ។ ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុ៏ក្ខុំពុងពត្រូងឹង

សមួ�ាភាពកុិ្ខុងការកំ្ខុ��អ់�តសញ្ជាញ � ការវាយ�ដៃមួួ ការត្ថាមួ�នឹ នឹិងកា�ប់នឹាយ

ហានឹិភិយ័ក្ខុិុងក្ខុត្រូមួ�ិដែដូលអាចទំទំួលយក្ខុបានឹ�ងដែដូរ។

ធនាគារ ហត្ថាា  អនុឹវ�តវធិីសាហ្គ្រីសតដែខុេបនាទ �ក់ារពារ ៣ ក្ខុត្រូមួ�ិ ង្កើ�យអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួ

សតង�់រអនឹតរជា�ិ នឹិងត្រូក្ខុុមួហុុនឹង្កើមួ ដូូចខាងង្កើត្រូកាមួ៖

• ដែខុេបនាទ �ក់ារពារទំី១៖ ដែ�ិក្ខុជីួរមួុខុ

• ដែខុេបនាទ �ក់ារពារទំី២៖ ការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័

• ដែខុេបនាទ �ក់ារពារទំី៣៖ សវនឹក្ខុមួមខាងក្ខុិុង

រច្ចនាសមុ័ន់ធប្រគ�់ប្រគ�ហាន់ិភិ័យុ

គូ�ៈក្ខុមាម ធិការត្រូគូបត់្រូគូង ត្រូទំពយសក្ខុមួម អក្ខុមួម និឹងហានិឹភិយ័ក្ខុត្រូមួ�ិត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល 

(ARBC) ត្រូ�ូវបានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ង ង្កើដូ�មួីងី្កើរៀបចំ នឹិងត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យង្កើ�ង្កើល�ត្រូក្ខុបខុ�័ឌ ត្រូគូបត់្រូគូង

ហានឹិភិយ័។

គូ�ៈក្ខុមាម ធិការត្រូគូបត់្រូគូង ត្រូទំពយសក្ខុមួម អក្ខុមួម និឹងហានឹភិិយ័ក្ខុត្រូមួ�ិថិាក្ខុត់្រូគូបត់្រូគូង (ALRMC) 

ជាគូ�ៈក្ខុមាម ធិការមួយួង្កើ�េងង្កើទំៀ� សាិ�ង្កើ�ក្ខុត្រូមួ�ិថិាក្ខុត់្រូគូបត់្រូគូងង្កើដូ�មួីតី្រូ�ួ�ពិនឹិ�យង្កើមួ�ល

ង្កើល�ការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ត្រូបចាដំៃថិៃរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា ។

អគូីនាយក្ខុ�ា នឹត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ត្រូ�ូវបានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ងង្កើ�យមានឹនាយក្ខុ�ា នឹចំ�ុះ

ចនួំឹនឹពីរ ១). នាយក្ខុ�ា នឹត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ឥ�ទាំនឹ និឹងទីំ�ារ និឹង ២). នាយក្ខុ�ា នឹ

ត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ត្រូប�ិប�តិការ និឹងការង្កើក្ខុងបនឹួំ។ អគូីនាយក្ខុ�ា នឹត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ 

ង្កើដូ�រ�ួក្ខុិុងដែខុេបនាទ �ក់ារពារទំី២ នឹិងមានឹមួុខុងារឯក្ខុរ៉ាជីយ ក្ខុិុងការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ នឹិង

រ៉ាយការ�៍ង្កើ�យផ្លាទ ល់ង្កើ� ALCO និឹងគូ�ៈក្ខុមាម ធិការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ នឹងិ ALCO 

នឹិងគូ�ៈក្ខុមាម ធិការត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាហានិឹភិយ័។ ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ង្កើ�េងៗ

ត្រូ�ូវបានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ង និឹងង្កើធវ�បចីុបីនឹិភាពង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�ការផួ្លាស់បតូរទីំ�ារ និឹងបទំបីញ្ញញ �ត ិ

ង្កើហ�យបានឹអនុឹវ�ត�ា ងមួុងឺមាា �ដូ់ូចជា ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ត្រូប�ិប�តិការ 

ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ឥ�ទាំនឹ ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័

ទំ�ីារ នឹងិសាចត់្រូបាក្ខុ ់ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយត្រូគូបត់្រូគូងហានឹភិិយ័ការង្កើក្ខុងបនំួឹ ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ 

ត្រូគូបត់្រូគូងនិឹរនឹតរភាពអាជីីវក្ខុមួម ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយត្រូគូបត់្រូគូងអិក្ខុ�ី��ី់ងខាងង្កើត្រូ� 

ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ ឥ�ទាំនឹ ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយដៃនឹការអនឹថ់ិយ នឹិងង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ

គូំរូដៃនឹការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័។
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៥០

ហាន់ិភិ័យុឥណ៍ទាន់
ការត្រូគូប់ត្រូគូងហានិឹភិ័យឥ�ទាំនឹរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  ត្រូ�ូវបានឹត្រូគូប់ត្រូគូង និឹងង្កើធវ�

បចុីបីនិឹភាពជាត្រូបចាំនូឹវវធិីសាហ្គ្រីសត និឹងឧបក្ខុរ�៍ង្កើ�េងៗដូូចជា ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ

ត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ឥ�ទាំនឹ លកុ្ខុ�ៈវនិឹចិិយ័ដៃនឹការធានាឥ�ទាំនឹ សិទំធកុិិ្ខុងការអនុឹមួ�័

ឥ�ទាំនឹ ដែដូនឹកំ្ខុ��ឥ់�ទាំនឹ ការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យហានិឹភិយ័ឥ�ទាំនឹ ចំណា�ថិ់ាក្ខុ់

ហានឹិភិយ័ឥ�ទាំនឹ និឹងការថិយចុះ ការវភិាគូហានឹិភិយ័�លបត័្រូ�ឥ�ទាំនឹ ការវភិាគូ

ឥ�ទាំនឹដែដូលបានឹអនុឹមួ�័ ការវភិាគូង្កើល�ឥ�ទាំនឹយឺ��ា វ ការវភិាគូឥ�ទាំនឹដែដូល

ង្កើធវ�ចំណាក្ខុត្រូសុក្ខុ និឹងការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យឥ�ទាំនឹឯក្ខុរ៉ាជីយក្ខុត្រូមួ�ិសាខា។

ង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹបង្កើងើ��ក្ខុមួមវធិី សត្រូមាបក់្ខុំ��ព់ិនឹទុឥ�ទាំនឹង្កើ�យ

ង្កើជាគូជីយ័ ង្កើហ�យក្ខុមួមវធិងី្កើនឹះត្រូ�ូវបានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ត្ថាងំពីដែខុមួថុិិនា ឆិ្នាំ ំ២០២១ ង្កើដូ�មួីី

ជីួយសត្រូមួួលដូល់ការវាយ�ដៃមួួឥ�ទាំនឹ និឹងការសង្កើត្រូមួចចិ�តអនុឹមួ�័ង្កើល�ឥ�ទាំនឹខិា�

�ូច ខិា�មួធយមួ និឹង�លិ��លឥ�ទាំនឹង្កើ�េងង្កើទំៀ�។ ង្កើល�សពីង្កើនឹះង្កើទំៀ� គូំរូឥ�ទាំនឹ

មួយួង្កើ�េងង្កើទំៀ�ក្ខុត៏្រូ�ូវបានឹបង្កើងើ��ង្កើ��ង�ងដែដូរ ដែដូលជាគូំរូដៃនឹការត្រូគូបត់្រូគូង ការបា�ប់ង់

ឥ�ទាំនឹដែដូលរពំឹងទុំក្ខុ (PD, LDG, EAD, Forward Looking) សត្រូមាប ់IFRS ។

ហាន់ិភិ័យុប្រ�តិិ�តិិិការ
ត្រូកុ្ខុមួការងារដែ�ិក្ខុហានិឹភិយ័ត្រូប�ិប�តិការអនុឹវ�តការងាររបស់ខុួួនឹង្កើដូ�មួីធីានាថាមានឹ�ល

បាះពាល់�ិច�ួចបំ�ុ�ដែដូលជីះឥទំធិពលអវជិីជមានឹមួក្ខុង្កើល� ធនាគារ ហត្ថាា  រមួួមានឹរ៉ាល់

ត្រូពឹ�តិការ�៍ដៃនឹការបរ៉ាជីយ័ដែ�ិក្ខុត្រូបពន័ឹធដែដូលង្កើក្ខុ��មានឹង្កើ��ងង្កើ�យសារក្ខុត្ថាត ខាងក្ខុិុង និឹង

ឬខាងង្កើត្រូ� ឬង្កើ�យការ�ចច់រនឹត ឬ�ចប់ណាត ញ។ ធនាគារ ហត្ថាា  ដែ�ងដែ�អនុឹវ�តជា 

ត្រូបចានូំឹវការវាយ�ដៃមួួង្កើ�យខុួួនឹឯងង្កើល�ហានិឹភិយ័ នឹងិការត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័ទាំងំ (RCSA) 

ការត្ថាមួ�នឹសូចនាក្ខុរហានឹិភិយ័សំខានឹ់ៗ  (KRIs) ង្កើធៀបនឹឹងក្ខុត្រូមួ�ិដែដូលបានឹកំ្ខុ�� ់

ការង្កើធវ�របាយការ�៍ឧបី�តិង្កើហ�ុហានិឹភិយ័ត្រូប�ិប�តិការ (Operational Risk Incident) 

ការង្កើធវ�ង្កើ�សតជាត្រូបចាងំ្កើ�ង្កើល�ដែ�នឹការនិឹរនឹតរភាពអាជីីវក្ខុមួម (BCP) និឹងការវាយ�ដៃមួួង្កើល�

��ីយភាគូីដែដូល�តល់ង្កើសវាក្ខុមួមឱ្យយធនាគារ ហត្ថាា ។ ការ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបាស់-�លិ��ល/

ង្កើសវាក្ខុមួមថិមីៗ និឹងការដែក្ខុសត្រូមួួល�លិ��ល/ង្កើសវាក្ខុមួម ដែដូលមានឹត្រូសាប ់ឬការដែក្ខុសត្រូមួួល

ដូំង្កើ�� រការ ឬការដែក្ខុសត្រូមួួលដែ�ិក្ខុបង្កើចីក្ខុវទិំោ គឺូ�ត្រូមួូវឱ្យយង្កើធវ�ការវាយ�ដៃមួួហានិឹភិយ័ឱ្យយបានឹ

�ា ងលអិ�លអនឹង់្កើដូ�មួីកីារពារ នឹិងកា�ប់នឹាយហានិឹភិយ័ចមួីងៗ។�ា ងលអិ�លអនឹង់្កើដូ�មួីី

ការពារ នឹិងកា�ប់នឹាយហានិឹភិយ័ចមួីងៗ។

ហាន់ិភិ័យុទ្ធីផ�សារ 
ហានឹិភិយ័ទំី�ារ មានឹនឹយ័ថាគូឺជាការខា�បងរ់បស់ ធនាគារ ហត្ថាា  បណាត លមួក្ខុពីការ

ដែត្រូបត្រូបួលបាា រ៉ាា ដែមួាត្រូ� (�ដៃមួួ ឬអត្រូត្ថា) ង្កើល�ទំី�ារ ដែដូលអាចង្កើក្ខុ��មានឹនូឹវហានិឹភិយ័ក្ខុិុងបញ្ញជ ី

ជីួញដូូរ និឹងឬក្ខុិុងបញ្ញជ ីដែដូលមួនិឹជីួញដូូរ ដែដូលមានឹក្ខុិុងត្ថារ៉ាង�ុលយការ នឹិងង្កើត្រូ�ត្ថារ៉ាង

�ុលយការ។ 

ធនាគារ ហត្ថាា  ដែ�ងដែ�ពិនឹិ�យ និឹងង្កើធវ�បចីុបីនឹិភាពង្កើគាលនឹង្កើ�បាយត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័

ទំី�ារ សាចត់្រូបាក្ខុង់ាយត្រូសួល នឹិងឧបក្ខុរ�៍ង្កើ�េងៗសត្រូមាបអ់នុឹវ�តឱ្យយត្រូសបត្ថាមួសតង�់រ 

នឹិងការអនុឹវ�តលអបំ�ុ�។ ឧបក្ខុរ�៍ទាំងំង្កើនាះរមួួមានឹៈ Repricing Gap, NII, BVE 

analysis, Value at Risk, Back testing, និឹង FX Stop Loss។

ហាន់ិភិ័យុសាច្ច់ប្របាក់ងាយុប្រសួល
ធនាគារ ហត្ថាា  ទំទួំលសីាល់សារៈសំខានឹដ់ៃនឹការផួ្លាស់បតូរបទំបីញ្ញញ �តិ និឹងការត្រូគូបត់្រូគូង 

ហានឹិភិយ័សនឹទនឹីយភាព ដែដូលសមួត្រូសបង្កើ�ត្ថាមួលក្ខុុខុ�ឌ ទំី�ារ និឹងក្ខុត្រូមួ�ិហានិឹភិយ័

ដែដូលអាចទំទួំលយក្ខុបានឹ។ ដូូង្កើចិះ ធនាគារ ហត្ថាា  �ក្ខុឱ់្យយមានឹង្កើគាលនឹង្កើ�បាយហានឹភិិយ័

សាចត់្រូបាក្ខុង់ាយត្រូសួល ឧបក្ខុរ�៍វាស់ដែវងហានិឹភិយ័ដែដូលង្កើពញង្កើលញ ការត្ថាមួ�នឹ

ក្ខុត្រូមួ�ិសនឹទនីឹយភាព ការវភិាគូនឹិនិាការ ឬឥរ�ិបថិសនឹទនីឹយភាព នឹិងការង្កើធវ�ង្កើហ្គ្រីសតសង្កើ�សត 

(Stress Testing) ការវភិាគូង្កើល�ត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �សិូល នឹិងមួនិឹសិូល នឹិងការវភិាគូង្កើល�មួូលនឹិធិ

សុទំធមានឹសាិរភាព។ ធនាគារ ហត្ថាា  រហូ�មួក្ខុដូល់ង្កើពលង្កើនឹះបានឹរក្ខុាអនុឹបា�ត្រូក្ខុបខុ�័ឌ

សនឹទនីឹយភាព (LCR) ង្កើ�យបូក្ខុបដែនឹាមួការការពារខាងក្ខុិុងពីង្កើល�ការការក្ខុំ��ង់្កើ�យ

បទំបីញ្ញញ �តិរបស់ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា។អនុឹបា�ត្រូក្ខុបខុ័�ឌ សនឹទនឹីយភាព (LCR) 

ង្កើ�យបូក្ខុបដែនឹាមួការការពារខាង កុិ្ខុងពីង្កើល�ការការក្ខុំ��់ង្កើ�យបទំបីញ្ញញ �តិរបស់

ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា។



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៥១

ការប្រ�តិិ�តិិិត្ថាម 

មួខុុងារត្រូប�ិប�តតិ្ថាមួត្រូ�ូវបានឹចា�ត់្ថាងំឱ្យយង្កើធវ�ការរ៉ាយការ�៍ផ្លាទ ល់ង្កើ�កានឹគ់ូ�ៈក្ខុមាម ធិការ

ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល។ នាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួទំទំួលខុុសត្រូ�ូវក្ខុិុងការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យង្កើ�ង្កើល�

ត្រូប�ិប�តិការ និឹងសង្កើងើ�ត្ថាមួ�នឹការត្រូប�ិប�តិត្ថាមួចាប ់បទំបញ្ញញ �តិ និឹងង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ 

នឹិងនីឹ�ិវធិីក្ខុិុងការត្រូគូបត់្រូគូងដៃ�ទក្ខុិុងទូំទាំងំ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើដូ�មួីធីានានូឹវការអនុឹវ�តត្ថាមួ

ចាបត់្រូបឆ្នាំងំការលាងសមាអ �ត្រូបាក្ខុ ់និឹងហិរញ្ញញបីទាំនឹង្កើភិវរក្ខុមួម (AML/CFT) ត្ថាមួរយៈ

ការអភិវិឌីឍនូឹវង្កើគាលការ�៍សីាល់អ�ិថិិជីនឹ (KYC/CCD) ដែដូលត្រូសបជាមួយួបទំបញ្ញញ�តិ 

នឹិងការ�ត្រូមួូវពីសមួពន័ឹធរបស់ត្រូក្ខុុមួហុុនឹង្កើមួ។ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹអនុឹមួ�័ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ

សត្រូមាប់ត្រូគូប់ត្រូគូងរ៉ាល់ ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ នឹី�ិវធិី នឹិងង្កើគាលការ�៍ត្រូប�ិប�តិពីសមួព័នឹធ

ត្រូកុ្ខុមួហុុនឹង្កើមួ (Group)។ នាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួ ទំទួំលខុុសត្រូ�ូវកុិ្ខុងការពិនឹិ�យ និឹង

ត្ថាមួ�នឹនូឹវរ៉ាល់ង្កើគាលនឹង្កើ�បាយ នឹី�ិវធិី នឹិងង្កើគាលការ�៍ត្រូប�ិប�តិទាំងំអស់ ង្កើដូ�មួី ី

ធានាឱ្យយបានឹនូឹវសុពលភាពដៃនឹឯក្ខុសារទាំងំង្កើនាះ និឹងត្រូសបគិាង្កើ�នឹឹងការ�ត្រូមូួវង្កើ�យ

បទំបីញ្ញញ�តដិៃ�ទកុិ្ខុង ឬសតង�់ដៃនឹសមួពន័ឹធត្រូកុ្ខុមួហុុនឹង្កើមួ នឹងិនាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តតិ្ថាមួ ក្ខុរ៏មួួចដំែ�ក្ខុ 

ក្ខុិុងការអភិវិឌីឍ និឹងការអនុឹវ�តក្ខុមួមវធិីប�តុ ះបណាត លដែដូលបហ្គ្រីញ្ជាជ បចូលនូឹវវបីធមួត៌្រូប�ិប�តិ

ត្ថាមួង្កើ�កានឹប់ុគូីលិក្ខុចាបព់ីចូលបង្កើត្រូមួ�ការងារជាមួយួធនាគារ ហត្ថាា  និឹងត្ថាមួរយៈវគូី

ប�តុ ះបណាត លរមួួកឹ្ខុ ង្កើ�កានឹប់ុគូីលិក្ខុដែដូលមានឹត្រូសាបនូ់ឹវ ត្រូក្ខុមួត្រូប�ិប�តិសីលធមួ ៌និឹង

ង្កើគាលការ�៍ (S&L) ទំំនាស់�លត្រូបង្កើ�ជីនឹ ៍ការត្រូបឆ្នាំងំនឹឹងអំង្កើព�ពុក្ខុរលួយ នឹិងការ

ត្រូបឆ្នាំងំនឹឹងការលាងសមាអ �ត្រូបាក្ខុ ់whistle blowing, ការការពារទិំនឹិនឹយ័ឯក្ខុជីនឹភាព 

នឹិងសារង្កើត្រូក្ខុ�នឹរមួួឹក្ខុអំពីការអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួចាប់ង្កើ�កានឹ់បុគីូលិក្ខុទាំំងអស់។ ង្កើដូ�មួីងី្កើធវ�

បចុីបីនិឹភាពបទំបញ្ញញ �តិ ការអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួបទំបីញ្ញញ �តិ នឹិង�ត្រូមូួវការសដង់�រសមួព័នឹធ

ត្រូក្ខុមុួហុុនឹង្កើមួ ការអភិវិឌីឍសមួ�ាភាពបុគីូលិក្ខុ ត្រូ�ូវបានឹ�តល់ជូីនឹត្ថាមួរយៈការចូលរមួួសិកុាសាលា 

ការប�តុ ះបណាត លខាងង្កើត្រូ� នឹិងខាងក្ខុិុង និឹងង្កើវទិំកាសិក្ខុាត្ថាមួអុីនឹធឺ�ិ�។

បដែនឹាមួពីង្កើល�ង្កើនឹះ នាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួ ទំទំួលបនឹទុក្ខុក្ខុិុងការង្កើរៀបចំរបាយការ�៍ត្រូបចាំ

ដែខុជូីនឹគូ�ៈក្ខុមាម ធិការត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល រមួួបញូី្ញលទាំងំការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យត្រូប�ិប�តិការរបស់ 

AML/CFT ការប�តុ ះបណាត ល នឹិងត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យង្កើល�ការជូីនឹដំូ�ឹង AML ការង្កើរៀបចំ និឹង

បញ្ញជូ នឹរបាយការ�៍សតីពី AML/CFT និឹងរបាយការ�៍ត្រូប�ិប�តិការសាច់ត្រូបាក្ខុ់ និឹង

របាយការ�៍ត្រូប�ិប�តិការគូួរឱ្យយសងេ័យ ង្កើ�កានឹដ់ែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុក្ខុមួពុជា (Cambodia 

Financial Intelligent)។ ង្កើល�សពីង្កើនឹះ នាយក្ខុ�ា នឹត្រូប�ិប�តិត្ថាមួក្ខុង៏្កើធវ�ការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យង្កើល�

ចំ�ុចខុវះខា� និឹងការមួនិឹអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួចាបត់្រូគូបត់្រូគូងអនុឹបា�ហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិង�ត្រូមួូវការ

ង្កើ�េងង្កើទំៀ�ពីធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា និឹយ�ក្ខុរពាក្ខុព់ន័ឹធ និឹងសាា បន័ឹ�តល់ហិរញ្ញញបីទាំនឹជា

ង្កើទំៀងទាំ� ់ង្កើហ�យនឹឹងជូីនឹដំូ�ឹងអំពីសាា នឹភាពនានាដែដូលអាចង្កើក្ខុ��មានឹដូល់អិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូង

ឱ្យយយក្ខុចិ�តទុំក្ខុ�ក្ខុខ់ុពស់បដែនឹាមួង្កើទំៀ� ក្ខុដូ៏ូចជារ៉ាយការ�៍ង្កើ�ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលអំពី�ល

បាះពាល់ទាំងំង្កើនាះ និឹងចំណា�ក់ាររបស់ថិាក្ខុដ់ូឹក្ខុនា។ំ
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៥២

សំខានឹជ់ាងង្កើនឹះង្កើទំៀ� មួុខុងារត្រូប�ិប�តិត្ថាមួ គូឺង្កើធវ�ការវាយ�ដៃមួួង្កើល�ក្ខុត្រូមួ�ិដៃនឹការអនុឹវ�តត្ថាមួ

បទំបញ្ញញ�តិ AML/CFT និឹង FATCA ត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យការជាបព់ាក្ខុព់ន័ឹធដៃនឹបទំបីញ្ញញ�តិង្កើ�េង

ង្កើទំៀ�ដែដូលជីះឥទំធពិលដូល់ត្រូប�ិប�តកិារអាជីវីក្ខុមួមរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  ត្រូពមួទាំងំត្រូ�ូវ�ត្រូមូួវ

ត្ថាមួង្កើគាលនឹង្កើ�បាយសមួព័នឹធត្រូកុ្ខុមួហុុនឹង្កើមួ។ រ៉ាល់ការមួិនឹទាំនឹ់បានឹអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួ

បទំបីញ្ញញ�តិ ការផួ្លាស់បតូរ AML/CFT និឹង FATCA ត្រូ�ូវដែ�ត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យ �េពវ�ាយ និឹង

ង្កើធវ�បចុីបីនិឹភាពង្កើ�កានឹអិ់ក្ខុត្រូគូបត់្រូគូង និឹងត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល។ មួុខុងារត្រូប�ិប�តិត្ថាមួ 

ក្ខុ�៏ត្រូមួូវឱ្យយរ៉ាយការ�៍�ងដែដូរអំពីការរក្ខុង្កើឃុំ�ញបញ្ជាា មួនិឹអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួចាបដ់ែដូលបានឹ

សង្កើងើ�ង្កើឃុំ�ញកុិ្ខុងអំ�ុងង្កើពលដែដូលកំ្ខុពុងបនឹតការត្រូ�ួ�ពិនឹ�ិយ និឹងការង្កើធវ�ង្កើ�សតដៃនឹបទំបីញ្ញញ�តិ 

សក្ខុមួមភាព និឹងត្រូប�ិប�តិការរបស់ធនាគារង្កើ�កានឹត់្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល។

ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹ�ក្ខុឱ់្យយង្កើត្រូប�ត្រូបពន័ឹធសត្រូមាបត់្រូ�ួ�ពិនឹិ�យព�័ម៌ានឹរបស់អ�ិថិិជីនឹ/ដៃដូគូូ

អាជីីវក្ខុមួមត្រូបឆ្នាំងំនឹឹងទិំនិឹនឹយ័ពី DowJones បញ្ញជ ីង្កើ�ម ដៃ�ទកុិ្ខុង និឹងត្ថាមួ�នឹត្រូប�ិប�តិការ

របស់អ�ិថិិជីនឹ ង្កើដូ�មួីពីត្រូងឹងការអនុឹង្កើលាមួត្ថាមួ�ត្រូមួូវការ AML/CFT ង្កើដូ�មួីកីារពារធនាគារ

ពីការបំពានឹង្កើ�យសក្ខុមួមភាព ML/TF និឹងកា�ប់នឹាយហានិឹភិយ័ ML/TF ដែដូលអាចង្កើក្ខុ��

មានឹពីង្កើពលមួួយង្កើ�ង្កើពលមួួយត្ថាមួរយៈការទំំនាក្ខុ់ទំំនឹងជាមួួយអ�ិថិិជីនឹ និឹងដៃដូគូូ

អាជីីវក្ខុមួម។ ការត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យត្រូបចាដំៃថិៃដៃនឹត្រូប�ិប�តិការរបស់អ�ិថិិជីនឹត្រូ�ូវបានឹដូក្ខុង្កើចញពី

ត្រូបពន័ឹធធនាគារសិូល។
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សកមមភាព័ទ្ធំន់ួលខុសប្រតិូវស�គម

ការគេ�់គេ�ធុរកិច្ចស�្គម ញ

ការត្រូគូបត់្រូគូងធុរកិ្ខុចីសងីមួ (CSR) គឺូជាង្កើបសក្ខុក្ខុមួមសិូលមួយួ ដៃនឹអាជីីវក្ខុមួមរបស់ធនាគារ 

ហត្ថាា  ង្កើដូ�មួី�ីតល់អ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹស៍ងីមួដូល់ត្រូបជាជីនឹក្ខុមួពុជា។ សំខានឹជ់ាងង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ� 

វាក្ខុជ៏ាដែ�ិក្ខុមួយួដៃនឹការអភិវិឌីឍសហគូមួនឹ ៍បរសិាា នឹ និឹងសងីមួ�ងដែដូរ។ ដូូង្កើចិះង្កើហ�យ 

ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើបដជាា ជីំរុញគូង្កើត្រូមាង CSR របស់ខុួួនឹ ដូល់បុគូីលិក្ខុទាំងំអស់ឱ្យយយល់ដូឹង

អពំអី�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹ ៍និឹង�ដៃមួួដៃនឹសក្ខុមួមភាព CSR និឹងអនុឹវ�តវាត្ថាមួរយៈសសរសតមួាសំខានឹ់ៗ

ចំនឹួនឹបនួឹ។ ង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�សសរសតមួាសំខានឹ់ៗ ទាំងំបនួឹង្កើនឹះ ង្កើ�ឆិ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារ 

ហត្ថាា  និឹងបុគូីលិក្ខុរបស់ខុួួនឹបានឹង្កើរៀបចំសក្ខុមួមភាព CSR ដូូចបានឹង្កើរៀបរ៉ាបខ់ាងង្កើត្រូកាមួ៖

សសរសិមភទ្ធី១. ការ�ង្ខេ�ើើតិតិដៃមៃការងារស�គមប្រ�ក�ង្ខេដាយុច្ចីរភាព័៖ ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹ

ង្កើធវ�ការ�េពវ�ាយចំង្កើ�ះដឹូងជូីនឹដូល់បុគូីលិក្ខុ អ�ិថិិជីនឹ និឹងសាធារ�ជីនឹរបស់ខុួួនឹអំពី

ការការពារបរសិាា នឹត្ថាមួរយៈការកា�ប់នឹាយការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ថិងបួ់ាសទិក្ខុ ថាមួពលអគូីិសនឹី 

នឹងិការចូលរមួួ�ងំ្កើដូ�មួង្កើឈ្នះ� ដែដូលជំីរញុឱ្យយពួក្ខុគា�ច់ាបង់្កើ�ត�មួចូលរមួួអនុឹវ�ត នឹងិមានឹទំំលាប់

មួយួដូល៏អ ត្រូបដៃពង្កើដូ�មួីកីារពារបរសិាា នឹ និឹងកា�ប់នឹាយបញ្ជាា បរសិាា នឹ។ បដែនឹាមួពីង្កើល�ង្កើនឹះ

ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុប៏ានឹង្កើធវ�ការ�េពវ�ាយនូឹវវធិីបងាើ ការពារជំីងឺកូ្ខុវដីូ១៩ ង្កើដូ�មួីចូីលរមួួជា 

មួយួរ៉ាជីរ�ា ភិបិាលក្ខុមួពុជា ក្ខុិុងទំបស់ាើ �ក់ាររកី្ខុរ៉ាល�លជីំងឺកូ្ខុវដីូ១៩ ជាពិង្កើសសត្រូបាដូក្ខុ

ថាបុគីូលិក្ខុ និឹងអ�ិថិិជីនឹរបស់ខុួួនឹទំទួំលបានឹព�័ម៌ានឹង្កើពញង្កើលញទាំក្ខុទ់ំងង្កើ�នឹឹងការ

ការពារជីំងឺកូ្ខុវដីូ១៩។ 

សសរសិមភទ្ធី២. ការគាំប្រទ្ធ ន់ិ�ជីួយុដ្ឋល់សហិគមន់៍៖ ត្ថាមួរយៈការគាតំ្រូទំ និឹងជីួយដូល់

សហគូមួនឹ ៍ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុដូ៏ូចជាបុគីូលិក្ខុចំនឹួនឹ ៣.៧០៣នាក្ខុ ់បានឹ�តួចង្កើ�ត�មួង្កើរៀបចំ

សក្ខុមួមភាពការងារសងីមួចំនឹនួឹ ១០៨ កុិ្ខុងង្កើនាះរមួួមានឹ៖ ការអបរ់អំពំសុីខុភាពអនាមួយ័ 

ការដែចក្ខុរដំែលក្ខុចំង្កើ�ះដូឹងដែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុ ការឧប�ាមួាសមាា រសិក្ខុា ង្កើសី�ងអាហារ សមាា រ

ង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ង្កើ�ត្រូគូសួារត្រូក្ខុតី្រូក្ខុ មាា ស់-អាល់កុ្ខុលសត្រូមាបក់ារពារជីំងឺកូ្ខុវដីូ១៩ និឹងការបរចីិាគូ

ឈាមួ។ ជាងង្កើនឹះង្កើ�ង្កើទំៀ� ធនាគារ ហត្ថាា  ក្ខុប៏ានឹង្កើធវ�ការ�ា ងជិី�សិិទំធជាមួយួអាជាា ធរ 

ង្កើដូ�មួីតី្រូបាក្ខុដូត្រូបជាថារ៉ាល់សក្ខុមួមភាពសងីមួរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  គឺូពិ�ជាបានឹជីួយង្កើល�ក្ខុ 

ក្ខុមួពស់ សុខុភាព សុខុុមាលភាព នឹិងជីីវភាពរបស់ត្រូបជាពលរដូាក្ខុិុងសហគូមួនឹ ៍ជាពិង្កើសស 

ជីួយគាតំ្រូទំដូល់ការសិក្ខុារបស់សិសានុឹសិសេ។ 

សសរសិមភទ្ធី៣. ការបែថរក�សា�រិសាា�ន់៖ បុគីូលិក្ខុធនាគារ ហត្ថាា  ចំនឹួនឹ ២៩០នាក្ខុ ់បានឹ

ង្កើរៀបចំត្រូពឹ�ិតការ�៍ចំនួឹនឹ១០ ង្កើដូ�មួីរីមួួចំដែ�ក្ខុ ដែថិរក្ខុាបរសិាា នឹសាអ � ង្កើ�យបានឹ�ំ

ង្កើដូ�មួង្កើឈ្នះ� ត្រូបមួូលសំរ៉ាមួ និឹងសមាអ �ទីំត្រូក្ខុុងជាង្កើដូ�មួ។ ត្ថាមួរយៈសក្ខុមួមភាពទាំងំង្កើនឹះ�ង

ដែដូរ ធនាគារ ហត្ថាា  ង្កើជីឿជាក្ខុថ់ានឹងឹអាចការពារបរសិាា នឹសាអ � ក្ខុដូ៏ូចជាការរមួួចំដែ�ក្ខុមួយួ

ក្ខុិុងការជីួយឱ្យយបរ�ិកាស នឹិងបរសិាា នឹទាំងំមួូលមានឹភាពត្រូសស់បំត្រូពងដែដូលអាច�តល់

នូឹវខុយល់ដូក្ខុដូង្កើងា�មួលអបរសុិទំធ ដែដូលនាឱំ្យយការរស់ង្កើ�ត្រូបក្ខុបង្កើ�យផ្លាសុក្ខុភាព និឹង

អនាមួយ័សាអ �។    
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៥៤

សូច្ចនាករសមិទ្ធធផល�រិសាា�ន់

ល.រ

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

ទំឹក្ខុ (គីូប)

ត្រូក្ខុ�ស (សនឹួឹក្ខុ)

ត្រូក្ខុ�សអនាមួយ័ (ដំុូ)

ង្កើភិួ�ងអគូីិសនឹី (គីូ�ូវាា �)់

ង្កើត្រូបង (លីត្រូ�)

ង្កើត្រូបងសំាង (លីត្រូ�)

ង្កើត្រូបងមាា សូុ� (លីត្រូ�)

            ៩,៦៦

៦,២៥

៤,៦៣

៨៧៨,៧០

០,២៣

៥,០៣

២០,៣៦

១០,៩៧ 

៧,១៤ 

៤,៦៩ 

៩៣៦,៤៥ 

០,៤១ 

៨,៦៧ 

៣៣,៣៨ 

៩,៣៣

៥,៦២

៤,៥៣

៨៤៤,៤៧

០,១៦

៣,២១

១៦,៣០

ច្ចំណ្តាយុ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ធនាគារ ហត្ថាា  មានឹបំ�ងការពារបរសិាា នឹ ត្ថាមួរយៈការត្ថាមួ�នឹ�ា ងជិី�សិិទំធង្កើល�ការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ធនឹធានឹ។ ធនាគារង្កើបតជាា កា�់បនឹាយបរមិា�ដៃនឹការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ធនឹធានឹពីមួួយឆិ្នាំំ

ង្កើ�មួយួឆិ្នាំងំ្កើ�យបុគូីលិក្ខុដែដូលមានឹការអបរ់តំ្ថាមួរយៈពាក្ខុយង្កើសួាក្ខុមួយួចំនឹួនឹ ការ�ក្ខុព់ត្រូងាយឧបក្ខុរ�៍សវ័យត្រូបវ�តិក្ខុមួម និឹងការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ធនឹធានឹមួយួចំនឹួនឹង្កើ��ងវញិ។ ជាលទំធ�ល 

ក្ខុិុងឆិ្នាំ ំ២០២១ ការង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ធនឹធានឹទាំងំង្កើនាះត្រូ�ូវបានឹត្រូគូបត់្រូគូង�ា ងលអជាមួយួនឹឹងបរមិា�ទាំបសត្រូមាបប់ុគូីលិក្ខុ ដូូចមានឹបងាា ញក្ខុិុងត្ថារ៉ាងខាងង្កើត្រូកាមួ៖

សសរសិមភទ្ធី៤. ការឧ�តិុមភ ន់ិ�គាំប្រទ្ធបែផុកហិិរញ្ញញវតិុ�៖  ធនាគារ ហត្ថាា  បានឹឧប�ាមួាត្រូបាក្ខុ់

ចំនឹួនឹ ២០.០០០ដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ ង្កើដូ�មួីចូីលរមួួក្ខុសាងអគារពុទំធិក្ខុសិក្ខុាមួយួខុិងដែដូល

មានឹក្ខុមួពស់ ៤ជានឹ ់និឹង១២បនឹទប ់ជូីនឹពុទំធិក្ខុវទិំោល័យរ៉ាជីបូ�៌ ក្ខុិុងង្កើខុ�តង្កើសៀមួរ៉ាប ង្កើហ�យ 

គូង្កើត្រូមាងង្កើនាះ�តួចង្កើ�ត�មួង្កើ��ងង្កើ�យធនាគារជា�ិ ដៃនឹក្ខុមួពុជា។ បដែនឹាមួពីង្កើល�ង្កើនឹះ ធនាគារ 

ហត្ថាា  ក្ខុប៏ានឹបង្កើងើ��នូឹវក្ខុមួមវធិីដៃរអងីាសចំនឹួនឹ ២ ដែដូលជាក្ខុមួមវធិីត្រូទំត្រូទំងវ់ស័ិយត្រូពះពុទំធ

សាសនា ង្កើហ�យបគីុូលិក្ខុចំនួឹនឹ ៤.៩២២នាក្ខុ ់បានឹបរចីិាគូថិវកិាផ្លាទ ល់ខុួួនឹង្កើដូ�មួីរីមួួចំដែ�ក្ខុ 

ង្កើល�ក្ខុសទួយត្រូពះពុទំធសាសនា�ងដែដូរ។ ការឧប�ាមួាង្កើនឹះ ពិ�ជាបានឹបងាា ញពីឆឺនឹទៈដៃនឹការ

រមួួចំដែ�ក្ខុអភិវិឌីឍធនឹធានឹមួនុឹសេដែ�ិក្ខុពុទំធចត្រូក្ខុង្កើ�ត្រូបង្កើទំសក្ខុមួពុជា ក្ខុដូ៏ូចជាង្កើល�ក្ខុ�ង្កើមួើ�ង

ត្រូពះពុទំធសាសនាដែដូលជាសាសនារបស់រដូា។
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ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញមួុនឹដូក្ខុពនឹធ

ចំណាយពនឹធង្កើល�ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញ

ប្របាក់ច្ចំង្ខេណ៍ញកុ��ប្រគា

ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញមួុនឹដូក្ខុពនឹធ

ចំណាយពនឹធង្កើល�ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញ

ប្របាក់ច្ចំង្ខេណ៍ញកុ��ប្រគា

 ១២៨.២៣១.៥៩៤ 

(២៣.៥៣៧.០៩២)

 ១០៤.៦៩៤.៥០២ 

 ១២៧.១៨៥.១៨៧ 

(២៣.៥០៤.២២៧)

 ១០៣.៦៨០.៩៦០ 

 

 ៣១.៤៥២.៤៣៩ 

(៥.៧៧៣.១៤០)

២៥.៦៧៩.២៩៩ 

 ៣១.១៩៥.៧៧៨ 

(៥.៧៦៥.០៧៩)

២៥.៤៣០.៦៩៩ 

 ២៣២.៥៧៨.៤៩៦ 

(៤៩.៤៩១.៧២៣)

១៨៣.០៨៦.៧៧៣ 

 ២៣០.៧៩២.៣៣៣ 

(៤៩.៥៤៩.៥៥០)

១៨១.២៤២.៧៨៣ 

 ៥៧.១៧២.៦៨៨ 

(១២.១៦៦.១០៧)

៤៥.០០៦.៥៨១ 

 ៥៦.៧៣៣.៦១២ 

(១២.១៨០.៣២២)

៤៤.៥៥៣.២៩០ 

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២១

សម្ព័័�ន្ធធធ្នូនាាគាារ

ធ្នូនាាគាារ

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២០

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូា�២០២០

ដុុ�ាារអាាលោម្ព័រិក

ដុុ�ាារអាាលោម្ព័រិក

ដុុ�ាារអាាលោម្ព័រិក

ដុុ�ាារអាាលោម្ព័រិក

លោរៀល’០០០

លោរៀល’០០០

លោរៀល’០០០

លោរៀល’០០០

៥៥

សកមមភាព័ច្ចម�ប� 

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ�

សក្ខុមួមភាពចមួីងរបស់ធនាគារ គឺូជាធនាគារពា�ិជីជ។

របាយការណ៍កេុមបេឹកេសាភិបាលដ

ភាគ�ភិ
ង្កើ�កុិ្ខុងការយិបរងិ្កើចិទំង្កើនឹះ ពំុបានឹត្រូបកាសឬបងភ់ាគូលាភិង្កើទំ ង្កើហ�យត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

មួនិឹដែ�នាឱំ្យយដែបងដែចក្ខុភាគូលាភិណាមួយួដែដូលត្រូ�ូវបងស់ត្រូមាបឆិ់្នាំងំ្កើត្រូកាមួសវនឹក្ខុមួមង្កើទំ 

(២០២០៖ ពំុមានឹ)។

ង្ខេដ្ឋើមទ្ធុន់
ង្កើ�ដៃថិៃទំី១៣ ដែខុង្កើមួសា ឆិ្នាំ២ំ០២១ ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា បានឹអនុឹមួ�័សំង្កើ�� របស់

ធនាគារកុិ្ខុងការបង្កើងើ�នឹង្កើដូ�មួទុំនឹចំនួឹនឹ២៥លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ ពី១១៥លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ 

ដូល់ ១៤០លានឹដុូលួារអាង្កើមួរកិ្ខុ។ ការដែក្ខុ�ត្រូមួូវលក្ខុុនឹតិក្ខុៈរបស់ធនាគារ ត្រូ�ូវបានឹអនុឹមួ�័

ង្កើ�យត្រូក្ខុសួងពា�ិជីជក្ខុមួម ង្កើ�ដៃថិៃទីំ៩ ដែខុមួថុិិនា ឆិ្នាំ២ំ០២១។

ទ្ធុន់�ប្រមុ� ន់ិ�សំវិធាន់ធុន់
ពំុមានឹការដែត្រូបត្រូបួលជាសារវនឹតង្កើ�ង្កើល�ទុំនឹបត្រូមួុង និឹងសំវធិានឹធនឹ ង្កើ�ក្ខុិុងការយិបរងិ្កើចិទំ

ង្កើនឹះង្កើទំ ង្កើត្រូ�ពីការបងាា ញង្កើ�ក្ខុិុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ។

ការលុ�ង្ខេច្ចញព័ី�ញ្ញីី ន់ិ�សំវិធាន់ធុន់ 
ង្ខេលើប្រទ្ធព័�យសកមមហិិរញ្ញញវតិុ�
មួុនឹង្កើពលដែដូលរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុត្រូ�ូវបានឹង្កើរៀបចំង្កើ��ង ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលបានឹចា� ់

វធិានឹការដែដូលមានឹមួូល�ា នឹសមួរមួយ ង្កើដូ�មួីបីញ្ជាជ ក្ខុថ់ាសក្ខុមួមភាពត្រូ�ូវបានឹង្កើធវ�ង្កើ��ងពាក្ខុព់ន័ឹធ

នឹឹងការលុបង្កើចញពីបញ្ញជ ីង្កើល�ត្រូទំពយសក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុដែដូលមួនិឹមានឹការរពំឹងទុំក្ខុថាអាចត្រូបមួូល

បានឹមួក្ខុវញិ នូឹវលំហូរសាចត់្រូបាក្ខុត់្ថាមួក្ខុិចីសនឹោទាំងំត្រូសុង ឬ ចំដែ�ក្ខុណាមួយួ និឹងបានឹ

ង្កើធវ�សំវធិានឹធនឹ ង្កើល�ការខា�បងព់ីឱ្យនឹភាព�ដៃមួួង្កើ�ង្កើល�ត្រូទំពយសក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុ ង្កើហ�យត្រូក្ខុុមួ

ត្រូបឹក្ខុាភិបិាលង្កើជីឿជាក្ខុថ់ា រ៉ាល់ត្រូទំពយសក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុដែដូលបានឹដឹូងថានឹឹងមួនិឹមានឹការរពំឹង

ទុំក្ខុថាអាចត្រូបមូួលបានឹមួក្ខុវញិ នូឹវលំហូរសាច ់ត្រូបាក្ខុត់្ថាមួក្ខុចីិសនឹោត្រូ�ូវបានឹលុបង្កើចាល

នឹិងបានឹង្កើធវ�សំវធិានឹធនឹត្រូគូបត់្រូគានឹ ់ចំង្កើពាះការខា�បងព់ីឱ្យនឹភាព�ដៃមួួង្កើ�ង្កើល� ត្រូទំពយសក្ខុមួម

ហិរញ្ញញ វ�ាុ។

នាកាលបរងិ្កើចិទំដៃនឹរបាយការ�៍ង្កើនឹះ និឹងដែ�អក្ខុង្កើល�ការយល់ដូឹង ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលពុំបានឹ

ដូឹងពីង្កើហ�ុការ�៍ណាមួយួ ដែដូលនឹឹងមានឹ�លបាះពាល់ជាសារវនឹតដូល់ចំនឹួនឹទឹំក្ខុត្រូបាក្ខុដ់ៃនឹ

ការង្កើធវ�សំវធិានឹធនឹង្កើល�ការខា�បងព់ីឱ្យនឹភាព�ដៃមួួង្កើ�ង្កើល�ត្រូទំពយសក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុ ង្កើ�ក្ខុិុង

របាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារង្កើនាះង្កើទំ។

ត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលមានឹក្ខុតីង្កើសាមួនឹសេរកី្ខុរ៉ាយ កុិ្ខុងការបងាា ញជូីនឹនូឹវរបាយការ�៍របស់ត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល នឹិងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុរមួួរបស់ ធនាគារ ហត្ថាា  មួ.ក្ខុ (ង្កើ�កា�ថ់ា 

“ធនាគារ”) នឹិងត្រូកុ្ខុមួហុុនឹបុត្រូ�សមួពន័ឹធ (ជារមួួង្កើ�កា�ថ់ា “សមួពន័ឹធធនាគារ”) នឹិងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ�ចង់្កើ�យ ដែ�ក្ខុរបស់ធនាគារ (ង្កើ�កា�ថ់ា “របាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ ”) 

សត្រូមាបដ់ូំណាចក់ារយិបរងិ្កើចិទំដែដូលបានឹបញី្ញបដ់ៃថិៃទីំ៣១ ដែខុធិូ ឆិ្នាំ២ំ០២១។

លទំធ�លហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ សត្រូមាបដ់ូំណាចក់ារយិបរងិ្កើចិទំដែដូលបានឹបញី្ញបដ់ៃថិៃទីំ៣១ ដែខុធិូ ឆិ្នាំ២ំ០២១ ដូូចខាងង្កើត្រូកាមួ៖



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៥៦

ប្រទ្ធព័�យសកមម
មួុនឹង្កើពលដែដូលរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុត្រូ�ូវបានឹង្កើរៀបចំង្កើ��ង ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលបានឹចា�់

វធិានឹការដែដូលមានឹមួូល�ា នឹសមួរមួយ ង្កើដូ�មួីបីញ្ជាជ ក្ខុថ់ាបណាត ត្រូទំពយសក្ខុមួមទាំងំអស់ (ង្កើល�ក្ខុ

ដែលងដែ�ត្រូទំពយសក្ខុមួមហិរញ្ញញ វ�ាុ) ដែដូលបានឹក្ខុ�ត់្រូត្ថាង្កើ�ក្ខុិុងបញ្ញជ ីគូ�ង្កើនឹយយរបស់សមួពន័ឹធ

ធនាគារ និឹងធនាគារ ដែដូលទំំនឹងជាមួនិឹអាចទំទួំលសីាល់បានឹង្កើ�កុិ្ខុងត្រូប�ិប�តកិារអាជីវីក្ខុមួម 

ធមួមត្ថា ត្រូ�ូវបានឹកា�ប់នឹាយ ឱ្យយង្កើ�ង្កើសម�នឹឹង�ដៃមួួដែដូលគិូ�ថានឹឹងអាចត្រូបមួូលបានឹជាក្ខុដ់ែសតង។

នាកាលបរងិ្កើចិទំដៃនឹរបាយការ�៍ង្កើនឹះ ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលពុំបានឹដឹូងពីង្កើហ�ុការ�៍ណាមួយួ 

ដែដូលនឹឹងង្កើធវ�ឱ្យយបាះពាល់ដូល់ការក្ខុំ���់ដៃមួួត្រូទំពយ សក្ខុមួម ង្កើ�ក្ខុិុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ

របស់សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារថាមានឹភាពមួនិឹត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើនាះង្កើទំ។

វិធុីសាស្ត្រសិកំណ៍តិ់តិដៃមៃ
នាកាលបរងិ្កើចិទំដៃនឹរបាយការ�៍ង្កើនឹះ ត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលពំុបានឹដូឹងពីង្កើហ�ុការ�៍ណា

មួយួដែដូលនឹឹងង្កើធវ�ឱ្យយមានឹ�លបាះពាល់ដូល់ការអនុឹវ�តនឹវ៍ធិី សាហ្គ្រីសតដែដូលមានឹក្ខុនួឹងមួក្ខុ 

កុិ្ខុងការវាយ�ដៃមួួត្រូទំពយសក្ខុមួម និឹងបំ�ុលង្កើ� កុិ្ខុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់សមួពន័ឹធ

ធនាគារ និឹងធនាគារ ថាមានឹភាពមួនិឹត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ និឹងមួនិឹសមួត្រូសបង្កើនាះង្កើទំ។

�ំណ៍ុលយុថាង្ខេហិតិុ ន់ិ��ំណ៍ុលង្ខេផ�ស�ៗង្ខេទ្ធៀតិ
នាកាលបរងិ្កើចិទំដៃនឹរបាយការ�៍ង្កើនឹះ ពំុមានឹ៖

(ក្ខុ) ការ�ក្ខុប់ញី្ជាតំ្រូទំពយសក្ខុមួមណាមួយួរបស់សមួពន័ឹធធនាគារ នឹងិធនាគារ ដែដូលង្កើក្ខុ��មានឹ

ង្កើ��ង ចាបត់្ថាងំពីដៃថិៃចុងការយិបរងិ្កើចិទំ កុិ្ខុងការធានាចងំ្កើពាះប�ុំលរបស់បគីុូលណាមួយួ

ង្កើ��យ ង្កើត្រូ�អំពីការបងាា ញង្កើ� ក្ខុិុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើនឹះ។

(ខុ) បំ�ុលយថាង្កើហ�ុណាមួយួ ដែដូលង្កើក្ខុ��មានឹង្កើ��ងចងំ្កើពាះសមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ 

ចាបត់្ថាងំពីដៃថិៃចុងការយិបរងិ្កើចិទំ ង្កើត្រូ�អំពីត្រូប�ិប�តិការអាជីីវក្ខុមួមធមួមត្ថារបស់ធនាគារ។

ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលមានឹមួ�ិថា ពំុមានឹបំ�ុលយថាង្កើហ�ុ ឬបំ�ុលង្កើ�េងៗង្កើទំៀ�របស់

សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ ដែដូលត្រូ�ូវសង ឬអាចនឹឹងត្រូ�ូវសងក្ខុិុងរយៈង្កើពល ១២ ដែខុ

បនាទ បព់ីចុងការយិបរងិ្កើចិទំង្កើនឹះដែដូលនឹឹងង្កើធវ�ឱ្យយមានឹ�លបាះពាល់ ឬអាចនឹឹងបាះពាល់ជា

សារវនឹតដូល់លទំធភាពរបស់សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ ក្ខុិុងការបំង្កើពញកា�ពវកិ្ខុចីរបស់

ខុួួនឹដូូចដែដូលបានឹក្ខុំ�� ់និឹងង្កើ�ង្កើពលដែដូលដូល់ដៃថិៃក្ខុំ��។់

ការផ្លាា�ស់�ិ�រង្ខេហិតិុការណ៍៍
នាកាលបរងិ្កើចិទំដៃនឹរបាយការ�៍ង្កើនឹះ ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលពុំបានឹដឹូងពីង្កើហ�ុការ�៍ណា

មួយួ ដែដូលមួនិឹបានឹដែវក្ខុដែញក្ខុង្កើ�កុិ្ខុងរបាយការ�៍ង្កើនឹះ ឬកុិ្ខុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់

សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ ដែដូលនឹឹងអាចបណាត លឱ្យយមានឹ�ួង្កើលខុដៃនឹចំនឹួនឹណាមួយួ 

ដែដូលបានឹបងាា ញង្កើ�ក្ខុិុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ មានឹភាពមួនិឹត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើនាះង្កើទំ។

ប្រ�តិិ�តិិិការមិន់ប្រ�ប្រកតិី
ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលមានឹមួ�ិថា លទំធ�លដៃនឹការង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការរបស់សមួពន័ឹធធនាគារ និឹង

ធនាគារកុិ្ខុងការយិបរងិ្កើចិទំហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើនឹះ មួនិឹមានឹ�លបាះពាល់ជាសារវនឹតង្កើ�យសក្ខុមួមភាព

ត្រូប�ិប�តិការ ឬត្រូពឹ�តិការ�៍ណាមួយួដែដូលមានឹលក្ខុុ�ៈជាសារវនឹត និឹងមួនិឹត្រូបត្រូក្ខុ�ីង្កើនាះ

ង្កើទំ ង្កើល�ក្ខុដែលងដែ�ជំីងឺកូ្ខុវដីូ-១៩។

ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលក្ខុម៏ានឹមួ�ិ�ងដែដូរថា ង្កើ�ក្ខុិុងចង្កើនួាះង្កើពលចាបព់ីដៃថិៃចុងការយិបរងិ្កើចិទំ 

រហូ�ដូល់កាលបរងិ្កើចិទំដៃនឹរបាយការ�៍ង្កើនឹះ ពំុមានឹត្រូប�ិប�តិការ ឬត្រូពឹ�តិការ�៍ណាមួយួ 

ដែដូលមានឹលកុ្ខុ�ៈជាសារវនឹត នឹិងមួនិឹត្រូបត្រូក្ខុ�ីង្កើក្ខុ��មានឹង្កើ��ង ដែដូលអាចនាឱំ្យយបាះពាល់

ដូល់លទំធ�លដៃនឹត្រូប�ិប�តិការរបស់សមួពន័ឹធធនាគារ នឹិងធនាគារកុិ្ខុងការយិបរងិ្កើចិទំដែដូល

របាយការ�៍ង្កើនឹះបានឹង្កើរៀបចំង្កើ��ងង្កើនាះង្កើទំ។

វីរុសកូរូុណ្តា និ់�ផល�ះ�ពាល់ង្ខេលើការខាតិ��់ឥណ៍ទាន់
បែដ្ឋលរំព័ឹ�ទ្ធុក
ការខា�បងឥ់�ទាំនឹដែដូលរពំឹងទុំក្ខុ (“ECL”) ត្រូ�ូវបានឹបាា នឹត់្រូបមា�ង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�

លក្ខុុខុ�ឌ ង្កើសដូាកិ្ខុចី ដែដូលបានឹពោក្ខុរ�៍មួយួចំនឹួនឹង្កើ�ក្ខុិុងការយិបរងិ្កើចិទំរ៉ាយការ�៍។ 

ការ�ទុះង្កើ��ងដៃនឹ�ូដែវលវរីុសកូ្ខុរ ាូណា (“កូ្ខុវដីូ-១៩”) បានឹរ៉ាល�លជាសក្ខុល ង្កើធវ�ឱ្យយមានឹ

ការរ៉ាងំសទះសក្ខុមួមភាពអាជីីវក្ខុមួម និឹងង្កើសដូាកិ្ខុចី។  �លបាះពាល់ង្កើល��លិ��លក្ខុិុងត្រូសុក្ខុ

សរុប (�.ស.ស) និឹងសូចនាក្ខុរសំខានឹង់្កើ�េងៗ ត្រូ�ូវបានឹពិចារណាក្ខុិុងការក្ខុំ��ភ់ាព

ធៃនឹធ់ៃរ និឹងលទំធភាពដៃនឹការធួាក្ខុចុ់ះដៃនឹង្កើសដូាកិ្ខុចី ដែដូលង្កើត្រូប�ត្រូបាស់កុិ្ខុងការពោក្ខុរ�៍ការ 

ខា�បងឥ់�ទាំនឹរពំឹងទុំក្ខុ ដែដូលក្ខុិុងង្កើនាះការគូ�នាដៃនឹការខា�បងឥ់�ទាំនឹរពំឹងទុំក្ខុ 

ង្កើ�សាា នឹភាពបចុីបីនិឹអាចមានឹភាពមួនិឹជាក្ខុល់ាក្ខុ។់ គូ�ៈត្រូគូបត់្រូគូងពោក្ខុរ�៍�ល

បាះពាល់ដៃនឹជំីងឺកូ្ខុវដីូ-១៩ ង្កើ�ង្កើល�សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ បាុដែនឹតការពោក្ខុរ�៍អាចនឹឹង

មានឹការផួ្លាស់បតូរជាសារវនឹត ង្កើពលមានឹត្រូពឹ�តិការ�៍ថិមីង្កើក្ខុ��ង្កើ��ង។

ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល
សមាជីិក្ខុត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល ដែដូលបានឹបង្កើត្រូមួ�ការង្កើ�ក្ខុិុងការយិបរងិ្កើចិទំ និឹងគិូ�ត្រូ�ឹមួកាល

បរងិ្កើចិទំដៃនឹរបាយការ�៍ង្កើនឹះ រមួួមានឹ៖

• ង្កើលាក្ខុ Dan Harsono ជាអិក្ខុត្រូបឹក្ខុាជានឹខ់ុពស់របស់ Krungsri

• ង្កើលាក្ខុ Pairote Cheunkrut ជាអភិបិាល និឹងជាអគូីនាយក្ខុដែ�ិក្ខុយុទំធសាហ្គ្រីសត

របស់ Krungsri (ត្រូបសិទំធភាពពីដៃថិៃទីំ៩ ដែខុមួថុិិនា ឆិ្នាំ២ំ០២១)

• អិក្ខុត្រូសី Voranuch Dejakaisaya ជាអភិបិាល (បានឹចូលនិឹវ�តនឹង៍្កើ�ដៃថិៃទីំ៩ 

ដែខុមួថុិិនា ឆិ្នាំ២ំ០២១)

• អិក្ខុត្រូសី Duangdao Wongpanitkrit ជាអភិបិាល នឹិងជាអគីូនាយក្ខុដែ�ិក្ខុ

ហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់ Krungsri

• ង្កើលាក្ខុ Chandrashekar Subramanian Krishoolndmangalam ជា

អភិបិាល និឹងអគូីនាយក្ខុដែ�ិក្ខុត្រូគូបត់្រូគូងហានិឹភិយ័

• ង្កើលាក្ខុ Wanchairabin Jitwattanatam ជាអភិបិាល នឹងិជាត្រូបធានឹអគីូនាយក្ខុ

រងរបស់ធនាគារ ហត្ថាា  មួ.ក្ខុ



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៥៧

• ង្កើលាក្ខុ ឌីី �វុឌីឍ ជាអភិបិាលឯក្ខុរ៉ាជីយ និឹងជាសក្ខុលវទិំោធិការរង

សក្ខុលវទិំោល័យ Build Bright

• ង្កើលាក្ខុ �ូញ ដៃហ ជាអភិបិាលឯក្ខុរ៉ាជីយ

• ង្កើលាក្ខុ ហួ� ង្កើអៀង�ុង ជាអភិបិាល នឹិងជាត្រូបធានឹអគីូនាយក្ខុរបស់ធនាគារ 

ហត្ថាា  មួ.ក្ខុ

• ង្កើលាក្ខុ បាា ក្ខុ ់ង្កើសរវីឌីឍនា ជាអភិបិាលឯក្ខុរ៉ាជីយ

អំតិុប្រ�ង្ខេយាជីន់៍រ�ស់ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល
ង្កើ�ក្ខុិុងនិឹងនាចុងការយិបរងិ្កើចិទំហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើនឹះ ពំុមានឹការង្កើរៀបចំណាមួយួដែដូលមាសមួពន័ឹធ

ធនាគារ នឹិងធនាគារជាគូូភាគូី ក្ខុិុងង្កើគាលបំ�ងជីួយដូល់សមាជីិក្ខុត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

របស់សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ ង្កើដូ�មួីទីំទំួលបានឹនូឹវអ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹង៍្កើ�យមួង្កើធោបាយ

ទំិញយក្ខុភាគូហុុនឹង្កើនាះង្កើទំ។

ចាបត់្ថាងំពីង្កើដូ�មួការយិបរងិ្កើចិទំហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើនឹះ ពំុមានឹសមាជីិក្ខុត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលណាមិាក្ខុ ់

របស់សមួពន័ឹធធនាគារ នឹិងធនាគារទំទួំលបានឹឬមានឹសិទំធិទំទួំលបានឹនូឹវអ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹ៍

ណាមួយួ (ង្កើត្រូ�ពីអ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹដ៍ែដូលបានឹទំទំួលដូូចបានឹបងាា ញង្កើ�ក្ខុិុងរបាយការ�៍

ហិរញ្ញញ វ�ាុ) ត្ថាមួរយៈការចុះកិ្ខុចីសនឹោង្កើធវ�ង្កើ��ងង្កើ�យសមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ ឬ 

ធនាគារដែដូលសមាជីិក្ខុត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលង្កើនាះជាសមាជីិក្ខុ ឬក្ខុជ៏ាមួយួធនាគារដែដូល

សមាជីិក្ខុត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលង្កើនាះ មានឹ�លត្រូបង្កើ�ជីនឹដ៍ែ�ិក្ខុហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើត្រូច�នឹង្កើនាះង្កើទំ ង្កើល�ក្ខុ

ដែលងដែ�មានឹការបងាា ញង្កើ�ក្ខុិុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើនឹះ។

ការទ្ធទ្ធួលខុសប្រតិូវរ�ស់ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាលង្ខេលើ
របាយុការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតិុ�
ត្រូកុ្ខុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលមានឹភារៈក្ខុិចីង្កើធវ�ឱ្យយត្រូបាក្ខុដូថារបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុបានឹង្កើរៀបចំង្កើ��ង

�ា ងត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ង្កើដូ�មួីចីងអុលបងាា ញនូឹវភាពត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវដៃនឹសាា នឹភាពហិរញ្ញញ វ�ាុរបស់សមួពន័ឹធ

ធនាគារ នឹិងធនាគារ នាដៃថិៃទីំ៣១ ដែខុធិូ ឆិ្នាំ២ំ០២១ និឹងលទំធ�លហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងលំហូរ

សាចត់្រូបាក្ខុ ់សត្រូមាបដ់ូណំាចក់ារយិបរងិ្កើចិទំដែដូលបានឹបញី្ញប។់ ង្កើ�កុិ្ខុងការង្កើរៀបចរបាយការ�៍ 

ហិរញ្ញញ វ�ាុង្កើនឹះ ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលចាបំាចត់្រូ�ូវ៖

• អនុឹមួ�័នូឹវង្កើគាលនឹង្កើ�បាយគូ�ង្កើនឹយយដែដូលសមួត្រូសប ង្កើ�យដែ�អក្ខុលការវនិឹចិិយ័ 

នឹិងការបាា នឹត់្រូបមា��ា ងសមួង្កើហ�ុ�ល នឹិងត្រូបុងត្រូបយ�ិ័  ង្កើហ�យង្កើធវ�ការ

អនុឹវ�តត្រូបក្ខុបង្កើ�យសងី�ិភាព។

• អនុឹវ�តង្កើ�ត្ថាមួសតង�់របាយការ�៍ទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងហិរញ្ញញ វ�ាុអនឹតរជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា 

(“ស.រ.ទំ.ហ.អ.ក្ខុ”) ឬត្រូបសិនឹង្កើប�មានឹការត្រូបាសចាក្ខុណាមួយួ ក្ខុិុងការបងាា ញ

ឱ្យយមានឹភាពត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលត្រូ�ូវត្រូបាក្ខុដូថាការត្រូបាសចាក្ខុទាំងំង្កើនឹះ

ត្រូ�ូវបានឹបងាា ញ ពនឹយល់ និឹងកំ្ខុ��ប់រមិា�ឱ្យយបានឹត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើ�កុិ្ខុងរបាយការ�៍

ហិរញ្ញញ វ�ាុ។

• រក្ខុាទុំក្ខុនូឹវបញ្ញជ ីគូ�ង្កើនឹយយឱ្យយបានឹត្រូគូបត់្រូគានឹ ់និឹងត្រូបពន័ឹធត្រូគូបត់្រូគូងដៃ�ទកុិ្ខុងឱ្យយ

មានឹត្រូបសិទំធភាព។

• ង្កើរៀបចំរបាយការ�៍ហរិញ្ញញ វ�ាុង្កើ�យដែ�អក្ខុង្កើល�មួលូ�ា នឹនិឹរនឹតរភាពដៃនឹដំូង្កើ�� រការ

អាជីីវក្ខុមួម លុះត្រូត្ថាដែ�មានឹក្ខុរ�ីមួនិឹសមួរមួយក្ខុិុងការសនឹម�ថា សមួពន័ឹធធនាគារ 

នឹិងធនាគារ នឹឹងមួនិឹបនឹតង្កើធវ�ត្រូប�ិប�តិការអាជីីវក្ខុមួមនាង្កើពលអនាគូ�។

• ត្រូ�ួ�ពិនឹិ�យ និឹងដឹូក្ខុនាសំមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារឱ្យយមានឹត្រូបសិទំធភាព និឹងចូល

រមួួរ៉ាល់ង្កើសចក្ខុដីសង្កើត្រូមួចសំខានឹ់ៗ ទាំងំឡាយណា ដែដូលបាះពាល់ដូល់សក្ខុមួមភាព

ត្រូប�ិប�តិការ នឹិងដំូង្កើ�� រការរបស់ធនាគារ ង្កើហ�យត្រូ�ូវត្រូបាក្ខុដូថាកិ្ខុចីការង្កើនឹះត្រូ�ូវ

បានឹឆឺួុះបញំី្ជាង�ា ងត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវង្កើ�ក្ខុិុងរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ។

ត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាលធានាអះអាងថា សមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ បានឹអនុឹវ�តនូឹវរ៉ាល់ការ

�ត្រូមួូវដូូចបានឹរ៉ាយការ�៍ខាងង្កើល�ក្ខុិុងការង្កើរៀបចំរបាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ។

ការ�ញ្ញាា�ក់រ�ស់ប្រកុមប្រ�ឹក�សាភិិបាល
របាយការ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ  អមួនឹឹងកំ្ខុ��ស់មីាល់ ដូូចដែដូលបានឹភាជ បច់ាបព់ីទំំពរ័ទីំ០៨ 

ដូល់ទំី១៤០ បានឹបងាា ញនូឹវភាពត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ នូឹវរបាយការ�៍សាា នឹភាពហិរញ្ញញ វ�ាុរមួួនិឹង

�ចង់្កើ�យដែ�ក្ខុដៃនឹសមួពន័ឹធធនាគារ និឹងធនាគារ នាដៃថិៃទីំ៣១ ដែខុធិូ ឆិ្នាំ២ំ០២១ ត្រូពមួទាំងំ

លទំធ�លហិរញ្ញញ វ�ាុ នឹិងលំហូរសាចត់្រូបាក្ខុ ់សត្រូមាបដ់ូំណាចក់ារយិបរងិ្កើចិទំដែដូលបានឹបញី្ញប ់

ង្កើ�យអនុឹង្កើលាមួ ង្កើ�ត្ថាមួសតង�់របាយការ�៍ទាំក្ខុទ់ំងនឹឹងហិរញ្ញញ វ�ាុអនឹតរជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា។

ចុះហ�ាង្កើលខាក្ខុិុងនាមួត្រូក្ខុុមួត្រូបឹក្ខុាភិបិាល

   

      

ឧក្ខុញ៉ាា  ហួ� ង្កើអៀង�ុង 

ត្រូបធានឹអគូីនាយក្ខុ

រ៉ាជីធានីឹភិិងំ្កើពញ ត្រូពះរ៉ាជាណាចត្រូក្ខុក្ខុមួពុជា

ដៃថិៃទីំ២៨ ដែខុកុ្ខុមួាៈ ឆិ្នាំ២ំ០២២



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៥៨

ត្ថារា�តិុល�យការ

របាយការណ៍រ�ស់សវនករឯករាជេយឋ

សាចត់្រូបាក្ខុក់្ខុិុងដៃដូ

សមួ�ុលយង្កើ�ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា 

សមួ�ុលយង្កើ�ធនាគារនានា

ឥ�ទាំនឹ�តល់ដូល់អ�ិថិិជីនឹ 

វនិឹិង្កើ�គូង្កើល�មួូលបត្រូ�

វនិឹិង្កើ�គូង្កើល�ត្រូក្ខុុមួហុុនឹបុត្រូ�សមួពន័ឹធ

ឧបក្ខុរ�៍ និឹសេនឹទសត្រូមាបទ់ំបស់ាើ �ហ់ានិឹភិយ័

ត្រូទំពយ និឹងបរកុិារ

សិទំធិង្កើត្រូប�ត្រូបាស់ត្រូទំពយសក្ខុមួម

ត្រូទំពយសក្ខុមួមអរូបី 

ពនឹធពនឹោរជាត្រូទំពយសក្ខុមួមសុទំធ 

ត្រូទំពយសក្ខុមួមង្កើ�េងៗ

សរុ�ប្រទ្ធព័�យសកមម 

ត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �របស់អ�ិថិិជីនឹ និឹងត្រូគឹូះសាា នឹហិរញ្ញញ វ�ាុ
មួូលបត្រូ�បំ�ុល

ត្រូបាក្ខុក់្ខុមួីី

អនុឹបំ�ុល

ឧបក្ខុរ�៍ និឹសេនឹទសត្រូមាបទ់ំបស់ាើ � ់ហានិឹភិយ័

បំ�ុលពនឹធង្កើល�ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញ

បំ�ុលភិ�ិសនឹា

សំវធិានឹធនឹ

បំ�ុលង្កើ�េងៗ

សរុ��ំណ៍ុល

ង្កើដូ�មួទុំនឹ

បុពវលាភិភាគូហុុនឹ

ទុំនឹបត្រូមួុង

ទុំនឹបត្រូមួុងដែដូលមួនិឹ�ត្រូមួូវដែបងដែចក្ខុ

ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញរក្ខុាទុំក្ខុ

សរុ�មូលធុន់

សរុ��ំណ៍ុល ន់ិ�មូលធុន់

៣៧.១៦០.៦៨៩

១៣៥.៣៤១.៦៧៨

៤១.៦៥៦.៦២៩

១.២៨៨.៨២៤.១៦៨

២០.០០០

៤៩០

២៤២.២៧៤

៥.៤៦២.១៦១

២១.៧០៦.១៥៧

៣.៧៧៥.១៦៤

៧.៩៧៦.៦៤៣

១៤.១៥៦.២៩៧

១.៥៥៦.៣២២.៣៥០

៨០៤.៤៨៤.០២៦

២៩.៧៦៧.០៣៩

៤០២.២០៨.១១៩

១១.៨៩៥.៧២៩

៧.២៨៣.២៧៧

៨.៤៧២.០២៥

២២.៨៣៣.៦៤៧

៧៧.៣៦៩

៩.៩០៤.៧០៨

១.២៩៦.៩២៥.៩៣៩

១១៥.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

-១.៩៦៨.៦៣៤

៣០.០០០.០០០

៩៧.២៨២.៥៤៣

២៥៩.៣៩៦.៤១១

១.៥៥៦.៣២២.៣៥០

១៥០.៣១៤.៩៨៧

៥៤៧.៤៥៧.០៨៨

១៦៨.៥០១.០៦៤

៥.២១៣.២៩៣.៧៦០

៨០.៩០០

១.៩៨២

៩៧៩.៩៩៨

២២.០៩៤.៤៤១

៨៧.៨០១.៤០៥

១៥.២៧០.៥៣៨

៣២.២៦៥.៥២១

៥៧.២៦២.២២១

៦.២៩៥.៣២៣.៩០៥

៣.២៥៤.១៣៧.៨៨៥

១២០.៤០៧.៦៧៣

១.៦២៦.៩៣១.៨៤១

៤៨.១១៨.២២៤

២៩.៤៦០.៨៥៥

៣៤.២៦៩.៣៤១

៩២.៣៦២.១០២

៣១២.៩៥៨

៤០.០៦៤.៥៤៤

៥.២៤៦.០៦៥.៤២៣

៤៦៥.១៧៥.០០០

៧៧.១៨៨.៧២១

   -៦.៣៨៥.១៨០

១២១.៣៥០.០០០

៣៩១.៩២៩.៩៤១

១.០៤៩.២៥៨.៤៨២

៦.២៩៥.៣២៣.៩០៥

៥៣.៦០៥.៩៧៨

២២២.២៤៤.២៨៦

៣៦.៣៥៨.១២១

១.៦៥៥.៧៣៩.៤៦២

២០.០០០

៤៩០

២១.៤២១

៨.២៣៣.៤៨៨

២១.០៣៨.៣៦០

៤.៤៩៨.៥៦៧

៨.២៤៩.៧៦៩

២៦.៦៥១.៨៧៥

២.០៣៦.៦៦១.៨១៧

១.០៤០.៤៣២.២៧៧

-

៥៥៨.៥៦៣.៤៣២

៤៤.១០៦.១៦៧

២.៥១០.៦៩៣

១២.៨៥៦.៣១១

២២.៧២៥.៣៩៥

១១.៥៩៦

២៣.០៩៤.៥២៧

១.៧០៤.៣០០.៣៩៨

១៤០.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

១៤.៨៣០.៨៧២

៥០.០០០.០០០

១០៨.៤៤៨.០៤៥

៣៣២.៣៦១.៤១៩

២.០៣៦.៦៦១.៨១៧

២១៨.៣៩០.៧៥៤

៩០៥.៤២៣.២២១

១៤៨.១២២.៩៨៥

៦.៧៤៥.៤៨២.៥៦៨

៨១.៤៨០

១.៩៩៦

៨៧.២៦៩

៣៣.៥៤៣.២៣០

៨៥.៧១០.២៧៩

១៨.៣២៧.១៦២

៣៣.៦០៩.៥៥៩

១០៨.៥៧៩.៧៣៨

៨.២៩៧.៣៦០.២៤១

៤.២៣៨.៧២១.០៩៦

-

២.២៧៥.៥៨៧.៤២២

១៧៩.៦៨៨.៥២៤

១០.២២៨.៥៦៣

៥២.៣៧៦.៦១១

៩២.៥៨៣.២៥៩

៤៧.២៤២

៩៤.០៨៧.១០៣

៦.៩៤៣.៣១៩.៨២០

៥៧០.៣៦០.០០០

៧៧.៧៤២.១១៣

៦៤.៨៨៧.១០៦

២០៣.៧០០.០០០

៤៣៧.៣៥១.២០២

១.៣៥៤.០៤០.៤២១

៨.២៩៧.៣៦០.២៤១

នាដៃថៃទ្ធី ៣១ បែខ ធុុ� ឆ្នាំំ�ំ ២០២០ CIFRS

នាដៃថៃទ្ធី ៣១ បែខ ធុុ� ឆ្នាំំ�ំ ២០២០ CIFRS

នាដៃថៃទ្ធី ៣១ បែខ ធុុ� ឆ្នាំំ�ំ ២០២១ CIFRS

នាដៃថៃទ្ធី ៣១ បែខ ធុុ� ឆ្នាំំ�ំ ២០២១ CIFRS

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក 

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក 

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក 

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក 

ង្ខេរៀល’០០០

ង្ខេរៀល’០០០

ង្ខេរៀល’០០០

ង្ខេរៀល’០០០

ប្រទ្ធព័�យសកមម

�ំណ៍ុល

មូលធុន់

�ំណ៍ុល ន់ិ�មូលធុន់ 



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៥៩

របាយុការណ៍៍ច្ចំណ៍ូល

ចំ�ូលពីការត្រូបាក្ខុ់

ចំណាយង្កើល�ការត្រូបាក្ខុ់

ច្ចំណ៍ូលសុទ្ធធព័ីការប្របាក់

ចំ�ូលពីក្ខុដៃត្រូមួ និឹងង្កើជី�ងសារ

ចំណាយង្កើល�ក្ខុដៃត្រូមួ និឹងង្កើជី�ងសារ

ច្ចំណ៍ូលសុទ្ធធព័ីកដៃប្រម ន់ិ�ង្ខេជីើ�សារ

ការខា�សុទំធពីឧបក្ខុរ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុវាស់ដែវងត្ថាមួ FVTPL

ចំ�ូលង្កើ�េងៗ

ការខា�ង្កើល�ឱ្យនឹភាព�ដៃមួួដៃនឹឧបក្ខុរ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ
ចំណាយង្កើល�បុគូីលិក្ខុ

ចំណាយរលំស់

ចំណាយង្កើ�េងៗ

ប្របាក់ច្ចំង្ខេណ៍ញមុន់ដ្ឋកព័ន់ធ

ចំណាយពនឹធង្កើល�ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញ

ប្របាក់ច្ចំង្ខេណ៍ញកុ��ឆ្នាំំ�ំ

លទំធ�លលំអិ�ង្កើ�េងៗ

លទ្ធធផលលមិិតិកុ��ឆ្នាំំ�ំសរុ�

១៧៣.៥៥០.២៤១

-៧២.៤០៧.៦១០

១០១.១៤២.៦៣១

៥.៦៨៦.១៣០

-៧១៣.០៣៥

៤.៩៧៣.០៩៥

-៥២០.៦៨០

៣១៩.០៨០

-២០.០២៨.៨៦២

-៣៩.៩៤៤.៧១០

-៥.៣៧៤.៣៤៦

-៩.៣៧០.៤៣០

៣១.១៩៥.៧៧៨

-៥.៧៦៥.០៧៩

២៥.៤៣០.៦៩៩

-៤.៤០៣.៧៨៥

២១.០២៦.៩១៤

៧០៧.៥៦៤.៣៣៣

-២៩៥.២០៥.៨២៦

៤១២.៣៥៨.៥០៧

២៣.១៨២.៣៥២

-២.៩០៧.០៤៤

២០.២៧៥.៣០៨

-២.១២២.៨១២

១.៣០០.៨៨៩

-៨១.៦៥៧.៦៧០

-១៦២.៨៥៤.៥៨៣

-២១.៩១១.២០៩

-៣៨.២០៣.២៤៣

១២៧.១៨៥.១៨៧

-២៣.៥០៤.២២៧

១០៣.៦៨០.៩៦០

-១៦.២៣៥.៣៦៥

៨៧.៤៤៥.៥៩៥

២១៦.៧៧២.១០០

-៨៨.៩០៥.៨៣៣

១២៧.៨៦៦.២៦៧

៧.៧១៦.៣៥៣

-១.០២៨.៩៩១

៦.៦៨៧.៣៦២

-៥២៦.១៤៣

៣០២.៧២០

-៤.៧៦៦.០៦០

-៤៧.៨៧៧.៦១៦

-៦.១៦៣.៦៥៧

-១៨.៧៨៩.២៦១

៥៦.៧៣៣.៦១២

-១២.១៨០.៣២២

៤៤.៥៥៣.២៩០

៣.៤១១.៧១៨

៤៧.៩៦៥.០០៨

៨៨១.៨២៨.៩០៣

-៣៦១.៦៦៨.៩២៩

៥២០.១៥៩.៩៧៤

៣១.៣៩០.១២៤

-៤.១៨៥.៩៣៥

២៧.២០៤.១៨៩

-២.១៤០.៣៥០

១.២៣១.៤៦៥

-១៩.៣៨៨.៣៣២

-១៩៤.៧៦៦.១៤២

-២៥.០៧៣.៧៥៧

-៧៦.៤៣៤.៧១៤

២៣០.៧៩២.៣៣៣

-៤៩.៥៤៩.៥៥០

១៨១.២៤២.៧៨៣

១៨.៣៦៥.៤៧២

១៩៩.៦០៨.២៥៥

សប្រមា�់ការិយុ�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែដ្ឋលបាន់�ញ្ញច�់

នាដៃថៃទ្ធី ៣១ បែខ ធុុ� ឆ្នាំំ�ំ ២០២០ CIFRS

សប្រមា�់ការិយុ�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែដ្ឋលបាន់�ញ្ញច�់

នាដៃថៃទ្ធី ៣១ បែខ ធុុ� ឆ្នាំំ�ំ ២០២១ CIFRS

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ង្ខេរៀល’០០០ ង្ខេរៀល’០០០



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៦០

របាយុការណ៍៍�បែប្រម�ប្រមួលមូលធុន់

ដៃថិៃទីំ១ ដែខុមួក្ខុរ៉ា ឆិ្នាំ២ំ០២០

ការង្កើបាះ�ាយង្កើដូ�មួទុំនឹបដែនឹាមួ

ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញក្ខុិុងឆិ្នាំំ

លទំធ�លលមួអ�ិខា�ង្កើ�េងៗ

លទ្ធធផលលមិិតិកុ��ឆ្នាំំ�ំ

ការង្កើ�ទរ

ដៃថៃទ្ធី៣១ បែខធុុ� ឆ្នាំំ�ំ២០២០

សមមូលជាពាន់់ង្ខេរៀល

ដៃថិៃទីំ១ ដែខុមួក្ខុរ៉ា ឆិ្នាំ២ំ០២១

ការង្កើបាះ�ាយង្កើដូ�មួទុំនឹបដែនឹាមួ

ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញក្ខុិុងឆិ្នាំំ

លទំធ�លលមួអ�ិខា�ង្កើ�េងៗ

លទ្ធធផលលមិិតិកុ��ឆ្នាំំ�ំ

ការង្កើ�ទរ

នាដៃថៃទ្ធី៣១ បែខធុុ� ឆ្នាំំ�ំ២០២១

សមមូលជាពាន់់ង្ខេរៀល 

៨.៨១៨.៣៩២

-

-

-៤.៤០៣.៧៨៥

-៤.៤០៣.៧៨៥

-៦.៣៨៣.២៤១

-១.៩៦៨.៦៣៤

-៦.៣៨៥.១៨០

-១.៩៦៨.៦៣៤

-

-

៣.៤១១.៧១៨

៣.៤១១.៧១៨

១៣.៣៨៧.៧៨៨

១៤.៨៣០.៨៧២

៦៤.៨៨៧.១០៦

៧៥.០០០.០០០

៤០.០០០.០០០

-

-

-

-

១១៥.០០០.០០០

៤៦៥.១៧៥.០០០

១១៥.០០០.០០០

២៥.០០០.០០០

-

-

-

-

១៤០.០០០.០០០

៥៧០.៣៦០.០០០

-

-

-

-

-

៣០.០០០.០០០

៣០.០០០.០០០

១២១.៣៥០.០០០

៣០.០០០.០០០

-

-

-

-

២០.០០០.០០០

៥០.០០០.០០០

២០៣.៧០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

-

-

-

-

-

១៩.០៨២.៥០២

៧៧.១៨៨.៧២១

១៩.០៨២.៥០២

-

-

-

-

-

១៩.០៨២.៥០២

៧៧.៧៤២.១១៣

៩៥.៤៦៨.៦០៣

-

២៥.៤៣០.៦៩៩

-

២៥.៤៣០.៦៩៩

-២៣.៦១៦.៧៥៩

៩៧.២៨២.៥៤៣

៣៩១.៩២៩.៩៤១

៩៧.២៨២.៥៤៣

-

៤៤.៥៥៣.២៩០

-

៤៤.៥៥៣.២៩០

-៣៣.៣៨៧.៧៨៨

១០៨.៤៤៨.០៤៥

៤៣៧.៣៥១.២០២

១៩៨.៣៦៩.៤៩៧

៤០.០០០.០០០

២៥.៤៣០.៦៩៩

-៤.៤០៣.៧៨៥

២១.០២៦.៩១៤  

-

២៥៩.៣៩៦.៤១១

១.០៤៩.២៥៨.៤៨២

២៥៩.៣៩៦.៤១១

២៥.០០០.០០០

៤៤.៥៥៣.២៩០

៣.៤១១.៧១៨

៤៧.៩៦៥.០០៨

-

៣៣២.៣៦១.៤១៩

១.៣៥៤.០៤០.៤២១

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក 

សរុ�ទ្ធុន់�ប្រមុ�ទ្ធុន់�ប្រមុ�
�ុព័ើ�ភិ
ភាគហិុុន់

ប្របាក់ច្ចំង្ខេណ៍ញ
រក�សាទ្ធុក

ទ្ធុន់�ប្រមុ�បែដ្ឋល
មិន់ប្រតិូវបែ��បែច្ចក



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៦១

របាយុការណ៍៍លំហិូរសាច្ច់ប្របាក់

របាយការ�៍លំហូរសាចត់្រូបាក្ខុ ់(១/២)

លំហិូរសាច្ច់ប្របាក់ព័ីសកមមភាព័ប្រ�តិិ�តិិិការ

ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញមួុនឹដូក្ខុពនឹធ

ន់ិយុ័តិភាព័ង្ខេលើ៖

ចំ�ូលសុទំធពីការត្រូបាក្ខុ់

ខា�សុទំធពីឧបក្ខុរ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុនានាវាស់ដែវងត្ថាមួ FVTPL

ភាគូលាភិពីការវនិឹិង្កើ�គូង្កើល�មួូលបត្រូ�ត្ថាមួ FVOCI

ការខា�សុទំធង្កើល�ឱ្យនឹភាព�ដៃមួួដៃនឹ ឧបក្ខុរ�៍ហិរញ្ញញ វ�ាុ

ចំណាយរលំស់

សំវធិានឹធនឹង្កើល�អ�ាត្រូបង្កើ�ជីនឹន៍ឹិង្កើ�ជីិ�

(ចំង្កើ�ញ)/ខា�ពីការលក្ខុត់្រូទំពយ និឹងបរកុិារ

ត្រូទំពយ និឹងបរកុិារត្រូទំពយអរូបីដែដូលបានឹលុបង្កើចាល

លង្កើមួអ�ងពីការបតូររូបិយប�័ះ  ធា�ុជារូបិយវ�ាុ

សរុ�លំហិូរសាច្ច់ប្របាក់ព័ីសកមមភាព័ប្រ�តិិ�តិិិការ

�បែប្រម�ប្រមួល៖

សមួ�ុលយង្កើ�ធនាគារជា�ិ ដៃនឹ ក្ខុមួពុជា

សមួ�ុលយង្កើ�ធនាគារនានា

ឥ�ទាំនឹ�តល់ដូល់អ�ិថិិជីនឹ

ត្រូទំពយសក្ខុមួមង្កើ�េងៗ

ត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �របស់អ�ិថិិជីនឹ និឹងត្រូគឹូះសាា នឹហិរញ្ញញ វ�ាុ

បំ�ុលង្កើ�េងៗ

សាច្ច់ប្របាក់ង្ខេប្រ�ើប្របាស់កុ��ប្រ�តិិ�តិិិការ

ការត្រូបាក្ខុប់ានឹទំទំួល

ការត្រូបាក្ខុប់ានឹបង ់

ពនឹធង្កើល�ត្រូបាក្ខុច់ំង្កើ�ញបានឹបង់

សាច្ច់ប្របាក់សុទ្ធធង្ខេប្រ�ើប្របាស់កុ��សកមមភាព័ប្រ�តិិ�តិិិការ 

៣១.១៩៥.៧៧៨ 

-១០១.១៤២.៦៣១

៥២០.៦៨០

-

២០.០២៨.៨៦២

៥.៣៧៤.៣៤៦

១.៤៩៨.១៧៤

៣.៧៨៣

៦.៦០០

១.១៣៨.១៦៩

-៤១.៣៧៦.២៣៩

-៣៣.៤៤៧.៩៩៦

-២៩.៤៥០.០០០

-២៧៣.៨៥៣.៣៩៥

១៥.០៩២.០៣៩

១៩១.៨២៥.៣២៨

-៣៨.២៧៤.៥៥២

-២០៩.៤៨៤.៨១៥

១៧២.២៧៥.៤៨៥

-៦៨.៥២៣.៥៨៦

-២.៨៩៨.៩៦៥

-១០៨.៦៣១.៨៨១ 

១២៧.១៨៥.១៨៧ 

-៤១២.៣៥៨.៥០៧

២.១២២.៨១២

-

៨១.៦៥៧.៦៧០

២១.៩១១.២០៩

៦.១០៨.០៥៥

១៥.៤២៣

២៦.៩០៨

៤.៦៤០.៣១៥

-១៦៨.៦៩០.៩២៨ 

-១៣៦.៣៦៧.៤៨០

-១២០.០៦៧.៦៥០

-១.១១៦.៥០០.២៩១

៦១.៥៣០.២៤៣

៧៨២.០៧១.៨៦២

-១៥៦.០៤៥.៣៤៩

-៨៥៤.០៦៩.៥៩៣

៧០២.៣៦៧.១៥២

-២៧៩.៣៧០.៦៦០

-១១.៨១៩.០៨០

-៤៤២.៨៩២.១៨១

៥៦.៧៣៣.៦១២ 

-១២៧.៨៦៦.២៦៧

៥២៦.១៤៣

-១៥.៥៧៧

៤.៧៦៦.០៦០

៦.១៦៣.៦៥៧

១.៨១៥.៥៤៦

-២៦០

៩៤.៧០១

-៤.៤៦១.៤៣៩

-៦២.២៤៣.៨២៤ 

-៤.៣៣៦.៩៨៨

-៣០៤.៥១៣

-៣៧១.១៩៦.២៤៣

-៤.២៨៦.៨៣៦

២៣៣.៩៤៨.២១៣

១៣.១៨៩.៨១៩

-១៩៥.២៣០.៣៧២

២១៣.៣៦១.៤២០

-៨៦.៧៤៦.៤៦៦

-៨.៩២២.៣៤២

-៧៧.៥៣៧.៧៦០

២៣០.៧៩២.៣៣៣ 

-៥២០.១៥៩.៩៧៤

២.១៤០.៣៥០

-៦៣.៣៦៦

១៩.៣៨៨.៣៣២

២៥.០៧៣.៧៥៧

៧.៣៨៥.៦៤១

-១.០៥៨

៣៨៥.២៤៤

-១៨.១៤៩.១៣៤

-២៥៣.២០៧.៨៧៥ 

-១៧.៦៤២.៨៦៧

-១.២៣៨.៧៥៩

-១.៥១០.០២៦.៣១៧

-១៧.៤៣៨.៨៤៩

៩៥១.៧០១.៣៣០

៥៣.៦៥៦.១៨៤

-៧៩៤.១៩៧.១៥៣

៨៦៧.៩៥៤.២៥៧

-៣៥២.៨៨៤.៦២៤

-៣៦.២៩៦.០៨៧

-៣១៥.៤២៣.៦០៧

សប្រមា�់ការិយុ�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែដ្ឋលបាន់�ញ្ញច�់

នាដៃថៃទ្ធី៣១ បែខធុុ� ឆ្នាំំ�ំ២០២០

សប្រមា�់ការិយុ�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែដ្ឋលបាន់�ញ្ញច�់

នាដៃថៃទ្ធី៣១ បែខធុុ� ឆ្នាំំ�ំ២០២១

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ង្ខេរៀល’០០០ ង្ខេរៀល’០០០



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១

៦២

លំហិូរសាច្ច់ប្របាក់ព័ីសកមមភាព័វិន់ិង្ខេយាគ

ការទំិញត្រូទំពយ និឹងបរកុិារ

ការទំិញត្រូទំពយសក្ខុមួមអរូបី

ត្រូបាក្ខុប់ង្កើញ្ញញ �ដៃនឹង្កើដូ�មួទុំនឹធានា

ការសាងសងអ់គារបងម់ួុនឹ

សាចត់្រូបាក្ខុប់ានឹពីការលក្ខុត់្រូទំពយ និឹងបរកុិារ

ភាគូលាភិបានឹទំទំួល

សាច្ច់ប្របាក់សុទ្ធធង្ខេប្រ�ើប្របាស់កុ��សកមមភាព័វិន់ិង្ខេយាគ

លំហិូរសាច្ច់ប្របាក់ព័ីសកមមភាព័ហិិរញ្ញញ��បទាន់

សាចត់្រូបាក្ខុប់ានឹពីត្រូបាក្ខុក់្ខុមួីី

សាចត់្រូបាក្ខុប់ានឹពីអនុឹបំ�ុល

ការទូំទាំ�ស់ងត្រូបាក្ខុក់្ខុមួីី

ការទូំទាំ�ស់ងអនុឹបំ�ុល

ការទូំទាំ�ស់ងមួូលបត្រូ�បំ�ុល

ការទូំរទាំ�ស់ងត្រូបាក្ខុង់្កើដូ�មួភិ�ិសនឹា

ការង្កើបាះ�ាយង្កើដូ�មួទុំនឹបដែនឹាមួ

សាច្ច់ប្របាក់សុទ្ធធទ្ធទ្ធួលបាន់ព័ីសកមមភាព័ហិិរញ្ញញ��បទាន់

ការង្កើក្ខុ�នឹង្កើ��ងសុទំធនូឹវសាចត់្រូបាក្ខុ ់និឹងសាចត់្រូបាក្ខុស់មួមួូល

សាចត់្រូបាក្ខុ ់និឹងសាចត់្រូបាក្ខុស់មួមួូលនាង្កើដូ�មួឆិ្នាំំ

លង្កើមួអ�ងពីការបតូររូបិយប�័ះ

សាច្ច់ប្របាក់ ន់ិ�សាច្ច់ប្របាក់សមមូលនាច្ចុ�ឆ្នាំំ�ំ

-៣.២៣៧.៨៨៩

-១.៧៨៣.៣៧១

-៤.០០០.០០០  

-

១.៩៨៨

-

៩.០១៩.២៧២

៣០៥.៧០០.៨៩៦

៧.០០០.០០០

-២១៦.៤៨៣.៩៤៧

-៧.០០០.០០០

-

-៣.៩៧៩.២៣១

៤០.០០០.០០០

១២៥.២៣៧.៧១៨

៧.៥៨៦.៥៦៥

៧៨.៧០០.៦៣០

-

៨៦.២៨៧.១៩៥

-១៣.២០០.៨៧៣

-៧.២៧០.៨០៤

-១៦.៣០៨.០០០

-

៨.១០៥

-

-៣៦.៧៧១.៥៧២ 

១.២៤៦.៣៤២.៥៥៣

២៨.៥៣៩.០០០

-៨៨២.៦០៥.០៥២

-២៨.៥៣៩.០០០

-

-១៦.២២៣.៣២៥

១៦៣.០៨០.០០០

៥១០.៥៩៤.១៧៦

៣០.៩៣០.៤២៣

៣២០.៧០៥.០៦៧

-២.៦០៣.៧៨៦

៣៤៩.០៣១.៧០៤

-៤.៩៤៦.២៨៧

-១.៣៨១.០២០

-២.៥០០.០០០

-៧.០៦១.៥២២

១.៧៣៦

១៥.៥៧៧

-១៥.៨៧១.៥១៦ 

៣៣៦.៣១៦.០៤២

៣៥.០០០.០០០

-១៧៥.៨០៥.៦៥៣

-២.០០០.០០០

-២៩.៦៦៦.២៥៥

-៤.៥៧៩.៦៤៤

២៥.០០០.០០០

១៨៤.២៦៤.៤៩០

៩០.៨៥៥.២១៤

៨៦.២៨៧.១៩៥

 -  

១៧៧.១៤២.៤០៩

-២០.១២១.៤៩៦

-៥.៦១៧.៩៨៩

-១០.១៧០.០០០

-២៨.៧២៦.២៧១

៧.០៦២

៦៣.៣៦៦

-៦៤.៥៦៥.៣២៨ 

១.៣៦៨.១៣៣.៦៥៩

១៤២.៣៨០.០០០

-៧១៥.១៧៧.៣៩៦

-៨.១៣៦.០០០

-១២០.៦៨២.៣២៥

-១៨.៦២៩.៩៩២

១០១.៧០០.០០០

៧៤៩.៥៨៧.៩៤៦

៣៦៩.៥៩៩.០១១

៣៤៩.០៣១.៧០៤

៣.០៤៧.៤៥៩

៧២១.៦៧៨.១៧៤

សប្រមា�់ការិយុ�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែដ្ឋលបាន់�ញ្ញច�់

នាដៃថៃទ្ធី៣១ បែខធុុ� ឆ្នាំំ�ំ២០២០

សប្រមា�់ការិយុ�រិង្ខេច្ចេទ្ធបែដ្ឋលបាន់�ញ្ញច�់

នាដៃថៃទ្ធី៣១ បែខធុុ� ឆ្នាំំ�ំ២០២១

ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ដ្ឋុ�ា�រអាង្ខេមរិក ង្ខេរៀល’០០០ ង្ខេរៀល’០០០

របាយការ�៍លំហូរសាចត់្រូបាក្ខុ ់(២/២)



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១
៦៣

របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�សងេេ� (៣ឆ្នេំ ចុ�កេេយ)ឌ

អនុឹបា�សាធនឹភាព 

អនុឹបា�បំ�ុលង្កើធៀបនឹឹងមួូលធនឹ 

អនុឹបា�សនឹទនីឹយភាព

អនុឹបា�ឥ�ទាំនឹមួនិឹដំូង្កើ�� រការ១/

អនុឹបា�ឥ�ទាំនឹបង្កើញ្ញញ �២/

អនុឹបា�ចំង្កើ�ញភាពង្កើធៀបនឹឹងត្រូទំពយសក្ខុមួមមួធយមួ

អនុឹបា�ចំង្កើ�ញភាពង្កើធៀបនឹឹងមួូលធនឹមួធយមួ

អនុឹបា�លទំធភាពបងក់ារត្រូបាក្ខុ់

១/នឹិយមួនឹយ័របស់ធនាគារជា�ិដៃនឹក្ខុមួពុជា
២/សមួ�ុលយក្ខុិុងកិ្ខុចីសនឹោ

១៨,២%

៥០៧%

១៣១,០%

១,៣១%

១៦៦,៩%

១,៨៣%

១១,២១%

១៤៤%

២១,៥%

៥១៨%

១១៣,៩%

០,៣០%

១៧៥,៤%

២,៩៨%

១៧,៦២%

១៦០%

២១,០%

៥១៧%

១៦៤,៣%

១,៤៥%

១៦៤,៤%

២,៤៨%

១៥,១៩%

១៦៤%

សូច្ចនាករហិិរញ្ញញវតិុ�គន់ៃឹ� ២០១៩ ២០២០ ២០២១



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១



របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំំ ២០២១


