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គម្រ្រងអគារ ធនាគារ ហត្ថ្រ ថ្មី
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ក- លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខ្រប

ខ- លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប 

គ- ធុរកិច្ចសង្គមសង្ខ្រប

ឃ- សូចនាករស្រដ្ឋកិច្ចសំខាន់់ៗនៅប្រទ្រសកម្ពុជា

ង- ដ្រគូអាជីវកម្ម

ច- ការិយាល័យ និងបណ្ត្រញប្រងច្រក

ឆ- ព័ត៌មានទូទៅរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ

ភាគទុនិក 

អំពី ធនាគារ ហត្ថ្រ

ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម និងតម្ល្រស្នូល

ប្រវត្តិ ធនាគារ ហត្ថ្រ

សាររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សាររបស់ប្រធានអគ្គនាយក

ជ- ទិដ្ឋភាពសកម្មភាពអាជីវកម្ម

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

គណៈកម្ម្រធិការប្រតិបត្តិ

រចនាសម្ព័ន្ធសា្ថ្រប័ន

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០

ការផ្ល្រស់ប្តូរសា្ល្រកសញ្ញ្រ (Logo)

ការធ្វើទំនើបកម្មស្រវាធនាគារចល័ត

ផលិតផល និងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពស្រវាបម្រើអតិថិជន

របាយការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

ក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌ និងគោលការណ៍

ឈ- ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង និងសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការប្រតិបត្តិតម

ញ- របាយការណ៍ន្រការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចសង្គម

សកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម

សូចនាករសមិទ្ធផលបរិសា្ថ្រន

ដ- របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ឋ- របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ

តរាងតុល្រយការ

របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់ 

ឌ- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប (៣ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយ)

មាតិកា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០១



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ២

ក- លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខ្រប

ផលបត្រឥណទាន

គិតជាដុល្ល្ររអាម្ររិក ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ប្រ្រប្រួលជាតួល្រខ ប្រ្រប្រលួជា (%)

ផលប័ត្រឥណទានសរុប

    ឥណទានជាប្រ្រក់រៀល

   ឥណទានជាប្រ្រក់ដុល្ល្ររ

   ឥណទានជាប្រ្រក់ថ្របាត
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ធនាគារ ហត្ថ្រ ធ្វើការផ្តល់ជូនឥណទានទៅកាន់អតិថិជនជា៣ប្រភ្រទ រូបិយប័ណ្ណ គឺ ប្រ្រក់រៀល ដុល្ល្ររអាម្ររិក និងបាត។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 
២០២០ សមតុល្រយឥណទានមនការកើនឡើង ២៦% ឬ ២៧២ លនដុល្ល្ររអាម្ររិក ប្រៀបធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០១៩។ ក្នុងនោះ 
ឥណទានជាប្រ្រក់រៀលមនការកើនឡើង ៣៧% ហើយឥណទានជាប្រ្រក់ដុល្ល្ររអាម្ររិក និងបាត មនការកើនឡើងក្នុងអត្រ្រប្រហាក់ 
ប្រហ្រល គា្ន្រគឺ ប្រមណជា ២៤% ផងដ្ររ។

ចំនួនអតិថិជនឥណទាន

ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅត្ររក្រសាបាននូវសមិទ្ធផលអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉្រងល្អប្រសើរ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ មន អតិថិជន 
ឥណទានសរុបចំនួន ១៦៧.២០០ នាក់ មនការកើនឡើង ចំនួន ៩% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ ក្នុងនោះផងដ្ររ អតិថិជន ស្ត្រី មន 
ការកើនឡើងប្រមណ ៧% និងអតិថិជនបុរស កើនឡើងប្រមណ ១៣%។  

ចំនួនអតិថិជន ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ប្រ្រប្រួលជាតួល្រខ ប្រ្រប្រលួជា (%)

ចំនួនអតិថិជនសរុប

   ចំនួនអតិថិជនស្រី្ត

   ចំនួនអតិថិជនបុរស
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ឥណទានបានបញ្ច្រញ

ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានបញ្ច្រញឥណទានសរុបចំនួនប្រមណ ៨៦៦ លនដុល្ល្ររអាម្ររិក មនការកើនឡើង ២% ប្រៀប ធៀប 
នឹង ឆ្ន្រំ ២០១៩។ ដោយឡ្រក សម្រ្រប់ចំនួនអតិថិជនមនចំនួនសរុប ៩៨.៩៩៤ នាក់ ដោយមនការថយចុះប្រមណ ៨%។ 

បរិយាយ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ប្រ្រប្រួលជាតួល្រខ ប្រ្រប្រលួជា (%)

ឥណទានបានបញ្ច្រញជាប្រ្រក់

ដុល្ល្ររអាម្ររិក

ចំនួនអតិថិជនឥណទាន

៦២៨.២០៤.៨១៣
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(៨.៧១៩)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៣

គុណភាពឥណទាន

បរិយាយ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ប្រ្រប្រួលជាតួល្រខ ប្រ្រប្រលួជា (%)

ឥណទានមិនដំណើរការ (៣០ថ្ង្រ)

អត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការ (៣០ថ្ង្រ) 

៥.១៧៤.៧០៤

០,៦៨%

៣.៤១១.០៣២

០,៣២%

៥.៨៥២.៩១១

០,៣៨%

៩.២៦៣.៩៤២

០,៧០%

១៧២%

១១៩%

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ មនឥណទានមិនដំណើរការសរុបចំនួន ០,៧% ឬ ប្រមណ ៩លនដុល្ល្ររអាម្ររិកដ្រល 
ន្រះ នៅត្រជាអត្រ្រមួយដ៏ល្អប្រសើរ ប្រសិនបើយើងផ្អ្រកលើសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់រួមដ្រលបណា្ត្រលមកពីការ រីក រាល 
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩។ តមរយៈគុណភាពឥណទានដ្រលមនបង្ហ្រញមកន្រះ គឺបានឆ្លុះបញ្ច្រំងកាន់ត្រច្របាស់លស់បន្ថ្រមទៀត អំពី ការ ខិត 
ខំប្រឹងប្រ្រងរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ក្នុងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតមស្រចក្តីណ្រនាំ របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ដើម្របីរក្រសាបានភាព
រីកចម្រើនរបស់អតិថិជន និងសង្គមជាតិ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

បញ្ញើសន្រសំ

អ្រធីអឹម និងស្រវាធនាគារចល័ត

បរិយាយ

បរិយាយ

២០១៨

២០១៨

២០១៩

២០១៩

២០២០

២០២០

ប្រ្រប្រួលជាតួល្រខ

ប្រ្រប្រួលជាតួល្រខ

ប្រ្រប្រលួជា (%)

ប្រ្រប្រលួជា (%)

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំជា ដុល្ល្ររ 

អាម្ររិក

ចំនួនអតិថិជនបញ្ញើសន្រសំ

ចំនួនប័ណ្ណតអ្រធីអឹម 

អតិថិជនស្រវាធនាគារចល័ត 

៥៩៩.៣០១.៧៧៩

២២៣.៩៤៩

៥១.១៦២

៨.០២៤

៤៨០.១០៦.១២១

២៣៥.៧៩៦
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៧.២១៥

១៩៣.៣៤៤.៩៧៥

៩.៥២៤

៣.៧៤៦

៨.២២៩

៧៩២.៦៤៦.៧៥៥

២៣៣.៤៧៣

៥៤.៩០៨

១៦.២៥៣

៣២%

៤%

៧%

១០៣%

ធនាគារ ហត្ថ្រ ត្រូវបានផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយអតិថិជន និងសាធារណជនទូទៅសម្រ្រប់ការបម្រើស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដ្រលប្រកប
ដោយ វ ិជា្ជ្រជីវៈ។ សមតុល្រយបញ្ញើសន្រសំនៅត្រស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពមួយដ៏ល្អ។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ មន សម តុល្រយ បញ្ញើ 
សន្រសំ សរុបប្រមណ ៧៩៣ លនដុល្ល្ររអាម្ររិក មនការកើនឡើងប្រមណ ៣២% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០១៩ ស្របព្រលដ្រលចំនួនអតិ
ថិជនសរុបមនចំនួន ២៣៣.៤៧៣ នាក់ គឺមនការកើនឡើងប្រមណ ៤% ផងដ្ររ។ 

ជាមួយការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្ត្រតជាអាទិភាពលើស្រវាឌីជីថល និងដើម្របីឱ្រយស្របតមនិនា្ន្រការទីផ្រសារផងនោះ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានធ ្វើ ឱ្រយ
កាន ់ ត្រប្រសើរឡើង ពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំនូវស្រវាឌីជីថលរបស់ខ្លួន។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ បាន ច្រញ ប័ណ្ណ អ្រធីអឹម  
សរុប ចំនួន ៥៤.៩០៨ ប័ណ្ណ ទៅកាន់អតិថិជន ដោយ មន ការ កើន ឡើង ប្រមណ ៧% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០១៩។ ស្រប ព្រល ជា 
មួយគា្ន្រនោះផងដ្ររ ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ស្រវាធនាគារចល័ត (Hattha Mobile) មនការកើនឡើងគួរឱ្រយកត់សម្គ្រល់រហូតដល់ ១៦ 
២៥៣ នាក់ គឺកើនឡើងប្រមណ ១០៣%។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៤

ខ- លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប

ទ្រព្រយសកម្ម

   ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនសរុប

    សរុបទ្រព្រយសកម្ម

បំណុល

   ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ

   សរុបបំណុល

មូលធន 

   សរុបមូលធន 

ចំណូល និងចំណយ

   ចំណូលការប្រ្រក់

   ចំណាយការប្រ្រក់

   ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

   ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងគ្រ្រ

   ៧៤១.៨៣៩.០២៨

៩២៥.០៧៨.៥៨៥

   ៤៩១.៣៥៣.៣៩០

៧៥៨.៨៣៤.២៣២

   ១៦៦.២៤៤.៣៥៣ 

 ១១០.៥៩៤.៩៤៧

(៤៦.៨៩៧.០៧៧)

(៤.៨០៧.៧៧៣)

១៨.៨៥១.៤៨៨

  ១.២៨៨.៨២៤.១៦៨

១.៥៥៦.៣២២.៣៥០

  ៨០៤.៤៨៤.០២៦

១.២៩៦.៩២៥.៩៣៩

   ២៥៩.៣៩៦.៤១១ 

 ១៧៣.៥៥០.២៤១

(៧២.៤០៧.៦១០)

(៥.៧៦៥.០៧៩)

២៥.៤៣០.៦៩៩

១.០៣៦.២៧២.៩៣០

១.២២៦.៨៣៣.៤៦៩

៦១០.០៩៩.៣២៧

១.០២៨.៤៦៣.៩៧២

   ១៩៨.៣៦៩.៤៩៧ 

១៤១.៩៦០.៦៣១

(៥៩.៤៩៧.៤៧០)

(៣.៣៧៦.៤៨៨)

៣២.១២៥.១៤៤

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប (ដុល្ល្ររអាម្ររិក) ២០១៨-CIFRS ២០១៩-CIFRS ២០២០-CIFRS



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៥

*យោងតមតួល្រខរាយការណ៍ជូនអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារ

កំណត់សមា្គ្រល់សំខាន់ៗ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

ទំនួលខុសត្រូវអតិថិជន  

   អតិថិជនកម្ចីស្ត្រី

   អតិថិជនសន្រសំស្ត្រី

   ដ្រនគ្របដណ្តប់ជនបទសម្រ្រប់អតិថិជនកម្ចី

   អត្រ្រថ្ររក្រសាអតិថិជន

   ការត្រួតពិនិត្រយប្រវត្តិឥណទានតមរយៈ CBC

   ចំនួនអ្នកប្រើប្រ្រស់ស្រវាធានារា៉្រប់រងខា្ន្រតតូច 

   ចំនួនឥណទាន SME

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិក 

   អត្រ្របុគ្គលិកស្ត្រី

   អត្រ្រថ្ររក្រសាបុគ្គលិក 

   រយៈព្រលបំព្រញការងរជាមធ្រយមរបស់បុគ្គលិក (ឆ្ន្រំ)

   ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលសម្រ្រប់បុគ្គលិកម្ន្រក់

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះរាជរដ្ឋ្រភិបាល * (ដុល្ល្ររអាម្ររិក)   

     ពន្ធលើប្រ្រក់បៀវត្រស និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រម

   ពន្ធកាត់ទុក

   ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

៦៤%

៦២%

៨២%

៧៩%

១០០%

៣៨.០៣៥

៩០៣

២៨,៤២%

៨៨,៨៧%

៣,៧១

២៤

១.៣៣៥.១១២

៣.៩៩២.៩៨៣

៤.៨៨៣.៦៣៣

៦២%

៦០%

៨៣%

៨២%

១០០%

២៤.៣៥៧

១.១៤៥

២៥,៨១%

៩០%

៣,៤៧

២៩

២៣៨.១៥៤

៣.៧៦២.៤៤៧

៦.៦២៤.៨៧៣

៦១%

៥៨%

៨៤%

៩៦%

១០០%

៩.៥៧៥

១.២១៦

២៤,៨០%

៩១%

៣,៦៨

១១

២៧៥.០៨៤

៤.៦៦៧.៤៩០

៨.៥៥៥.៩២៣

គ- ធុរកិច្ចសង្គមសង្ខ្រប



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៦

ឃ- សូចនាករស្រដ្ឋកិច្ចសំខាន់់ៗនៅប្រទ្រសកម្ពុជា

លទ្ធផល និងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

២០១៨ ២០១៩ ២០២០e ២០២១f ២០២២f

បម្រ្របម្រួលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប, ន្រតម្ល្រកត្ត្រថ្ររ (% ប្រចាំឆ្ន្រំ)

   វិស័យកសិកម្ម

   វិស័យឧស្រសាហកម្ម

   វិស័យស្រវាកម្ម

បម្រ្របម្រួលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប,  ន្រតម្ល្រទីផ្រសារថ្ររ (% ប្រចាំឆ្ន្រំ)

   ចំណាយរបស់ឯកជន

   ចំណាយរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល

   ការវិនិយោគមូលធនសរុបថ្ររ

   ការនាំច្រញ, ទំនិញ និង ស្រវាកម្ម

   ការនាំចូល, ទំនិញ និង ស្រវាកម្ម

ថវិការបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល (%  ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

   ចំណូល (%)

   ចំណាយ (%)

រូបិយវត្ថុ និងឥណទាន  (បម្រ្របម្រួលជាភាគរយក្នុង ១២ខ្រ)

   អតិផរណា (សន្ទស្រសន៍ថ្ល្រទំនិញប្រើប្រ្រស់)

   ប្រ្រក់បញ្ញើសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ

   ឥណទានសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ

   ឥណទានធៀបនឹង ប្រ្រក់បញ្ញើ  (គិតជាភាគរយ)

   ឥណទានវិស័យឯកជន

   ប្រ្រក់បញ្ញើធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

   ឥណទានធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

ជញ្ជីងទូទាត់ (គិតជាលនដុល្ល្ររអាម្ររិក)

   ការនាំច្រញ

   ការនាំចូល

   ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម

   អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ (រៀលក្នុងមួយដុល្ល្ររ នៅចុងគ្រ្រ)

គណនីផ្រស្រងៗ

   សមតុល្រយគណនីចរន្ត (%  ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

   ការវិនិយោគផ្ទ្រល់ពីបរទ្រសសុទ្ធ (% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

   សមតុល្រយសារពើពន្ធ (% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

   បំណុល (% ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

   តុល្រយភាពបឋម (%  ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

ប្រភព: ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា,  ធនាគារពិភពលោក, ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ, មូលនិធិរូបិយវត្ថអុន្តរជាតិ និង ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
e: ប៉ា្រន់ប្រមណ,   f:ព្រយាករណ៍
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៧

ង- ដ្រគូអាជីវកម្ម 

ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងចក្ខុវិស័យអាជីវកម្មច្របាស់

លស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានពង្រឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក ៏

ដូចជា បានបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយដ្រគូអាជីវកម្ម 

របស់ខ្លួនទាំងក្នុងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យសំខាន់ៗ ផ្រស្រងទៀត 

ផង ដ្ររ។ នៅឆ្ន្រំ ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានចាប់ដ្រគូជាមួយ 

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដើម្របីផ្តល់ជូននូវតម្ល្រ  និង អត្ថប្រយោជន៍ កាន់ត្រ   

ប្រសើរដល់អតិថិជន ក្នុងនោះរួមមនដូចជា ក្រុមហ៊ុន សុីអ្រស 

អ្រ ្រហ្គីខលឆឺរ័ល  ឌីវ្រឡុបមុិន ឯ.ក   ក្រុមហ៊ុនធានារា៉្រប់រងអាយុជីវិត 

សុវណា្ណ្រភូមិ ឡាយហ្វ៍ និងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្រស្រងទៀតផងដ្ររ។ 

លើសពីន្រះទៅទៀតអតិថិជន នឹងរីករាយរាល់ការទិញ  ឬ ប្រើ

ប្រ្រស់ស្រវាកម្មរបស់ដ្រគូអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងទទួលបានការ 

បញ្ចុះតម្ល្រ  ភា្ល្រមៗរហូតដល់ ៥០ភាគរយ ន្រតម្ល្រសរុបដោយ គ្រ្រន់

ត្របង្ហ្រញ កាត អ្រធីអឹម។ 

សូមបញ្ជ្រក់ថា ត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ២០២០តមរយៈការសហការល្អ

ជាមួយដ្រគូអាជីវកម្ម ធនាគារ ហត្ថ្រ មន ដ្រគូ បញ្ចុះ តម្ល្រសរុបជាង 

៦០ ក្រុមហ៊ុន រួមមន យនដា្ឋ្រន ភោជនីយដា្ឋ្រន ហាងកាហ្វ្រ ក្លឹប

ហាត់ប្រ្រណ គ្លីនិក ហាងលក់ទូរសព្ទ សាល បើកបរសណា្ឋ្រគារ 

ផ្ទះសំណាក់  សា្ថ្រប័នអប់រំ  ហាងលក់នាឡិកា ហាង លក់ កាបូប 

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ គ្រឿងអលង្ក្ររ និង អាជីវកម្ម ជា ច្រើន

ទៀត។

ប្រភព: ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា,  ធនាគារពិភពលោក, ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ, មូលនិធិរូបិយវត្ថអុន្តរជាតិ និង ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
e: ប៉ា្រន់ប្រមណ,   f:ព្រយាករណ៍
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ច- ការិយាល័យ និងបណ្ត្រញប្រងច្រក



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៩

ឆ- ព័ត៌មានទូទៅរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ

អំពី ធនាគារ ក្រុងស្រុី 

ធនាគារ ក្រុងស្រុី (ធនាគារ អាយុធ្រយា ម.ក និង ក្រមុហុ៊ន ជាបុត្រសម្ពន័្ធ) 
គឺជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ធំជាងគ្រលំដាប់ទី៥ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថ្រ 
ដោយយោងលើទំហំទ្រព្រយសកម្ម ផលប័ត្រឥណទាន និង ប្រ្រក់ បញ្ញើ 
 សន្រសំ និងជាធនាគារមួយក្នងុចំណោមធនាគារ D-SIBs ចំនួន ប្រ្រដំ្រល  
  បានធ្វើប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនអស់រយៈព្រល
៧៦ឆ្ន្រំ មកហើយ។ ធនាគារ  ក្រុងស្រុ ីគឺជាសមជិកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់
សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ MUFG ដ្រលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគ្របង្អស់នៅ 
ជប៉ុន ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំៗ 
ផ្រស្រងទៀតនៅលើពិភពលោក។ 

ធនាគារ ក្រុងស្រុី ផ្តល់ជូនអតិថជិនរបស់ខ្លួនយ៉្រងទូលំទូលយ នូវស្រវា 
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការវិនិយោគ  ការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងស្រវា  
ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្រស្រងទៀតទៅកាន់អតិថិជនជាបុគ្គល ជាសហគ្រ្រស 
ខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម និងជាសាជីវកម្មធំៗ តមរយៈបណា្ត្រញការិយល័យ  
៦៦៥ ទីតំង (ការិយល័យសាខាចំនួន ៦២៦ ទីតំង និងការិយល័យ 
ស្វយ័ធនាគារចំនួន ៣៩ទីតំង) និងតំណាងច្រកចាយចំនួន ៣២.២១៦ 
ទីតំង នៅទូទាំងប្រទ្រស។ ធនាគារ  ក្រុងស្រុី គឺជាសា្ថ្រប័នដ្រលបាន 
ច្រញប័ណ្ណច្រើនជាងគ្របង្អស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថ្រ ក្នុង នោះរួម 
មនប័ណ្ណឥណទានចំនួន ៩,៥ លនប័ណ្ណ ការច្រញប័ណ្ណសម្រ្រប ់
ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ និងស្រវាឥណទានផ្ទ្រល់ខ្លួន គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ 
ស្រវាឥណទានបង់រំលស់យនយន្ត( ក្រុងស្រុីអូត)ូ គឺជាក្រមុហុ៊នមួយក្នងុ 
ចំណោមគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មដ្រលមនការរីកចម្រើនយ៉្រងឆប់រហ័ស 
បំផុត និងជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគ្រដ្រលបានផ្តល់ជូនស្រវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
តមរយៈក្រុមហ៊ុន Ngern Tid Lor ។ 

ធនាគារ ក្រុងស្រុី មនការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់បំផុតក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកប
ដោយសុចរិតភាព។ គ្រប់ក្រុមហ៊ុនដ្រលជាបុត្រសម្ព័ន្ធ ទាំងអស់ទទួល
បានការវាយតម្ល្រពីសម្ព័ន្ធភាពសកម្មភាពឯកជនប្រឆំងអំពើពុករលួយ 

(CAC) សហការជាមួយដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្រប ី
ធានាបានថាគា្ម្រនអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួន។

ព័ត៌មនបន្ថ្រមអំព ីធនាគារ ក្រុងស្រុី សូមចូលទៅកាន់ ៖
www.krungsri.com

ធនាគារ ក្រងុស្រុ ី គឺជាភាគទុនិក ១០០% របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ។ 
ធនាគារ ក្រុងស្រុី គឺជាធនាគារធំជាងគ្រទី ៥ នៅប្រទ្រសថ្រ ហើយក៏ជា 
សមជិកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ MUFG ដ្រលជាសម្ព័ន្ធហិរ
ញ្ញវត្ថុធំជាងគ្របង្អស់នៅជប៉ុន ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយក្នុង
ចំណោមសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំៗផ្រស្រងទៀតនៅលើពិភពលោក។

ភាគទុនិក 



អំពី ធនាគារ MUFG 

ធនាគារ MUFG គឺជាធនាគារឈានមុខគ្ររបស់ប្រទ្រសជប៉ុនដ្រល
មនបណា្ត្រញការិយល័យចំនួន ៥០ ប្រទ្រសនៅទូទាំងពិភពលោក។ 
ក្រ្រពីការផ្តល់ជូនស្រវាធនាគារដ៏សម្របូរប្របរបស់ខ្លួននៅប្រទ្រសជប៉ុន 
ធនាគារ MUFG ក៏បានផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងស្រវាកម្មធនាគារ 
យ៉្រងទូលំទូលយទូទំាងពិភពលោកសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នងុគោលបំណង 
បម្រើឱ្រយសកម្មភាពអាជីវកម្ម កិច្ចការងរប្រទ្រសជាតិ  និងលក្ខណៈ 
បុគ្គល។

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) ដ្រលជាសម្ព័ន្ធ 
ហិរញ្ញវត្ថឈុានមុខគ្រមួយនៅលើពិភពលោក គឺជាអាណាព្រយាបាលរបស់ 
ធនាគារ  MUFG។ សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ  MUFG មនការិយល័យកណា្ត្រល 
នៅទីក្រងុតូក្រយូ និងមនប្រវត្តបិ្រតិបត្តកិារជាង ៣៦០ឆ្ន្រ ំមកហើយ ជាមួយ 
នឹងបណា្ត្រញការិយល័យរបស់ខ្លួនប្រមណជាង ២.៥០០ ទីតំង នៅ 
ទូទាំង ៥០ ប្រទ្រស។ សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ MUFG មននិយោជិតសរុប 
ជាង ១៨០.០០០ នាក់  និងផ្តល់ជូននូវស្រវាកម្មជាច្រើនរួមមនស្រវា
ធនាគារពាណិជ្ជ Trust Banking ទីផ្រសារមូលប័ត្រ ប័ណ្ណឥណទាន ស្រវា  
ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និងស្រវាកម្មជួល។  

គោលដៅរបស់ MUFG គឺកា្ល្រយជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំ និងគួរឲ្រយទុកចិត្ត
បំផុតលំដាប់ពិភពលោក តមរយៈការសហការគា្ន្រយ៉្រងជិតស្និទ្ធរវាង
ក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន និងមនភាពបត់ប្រនខ្ពស់ដើម្របីឆ្លើយ
តបទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាបម្រើ និងជំរុញ 
ភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសម្រ្រប់ពិភពលោកទាំងមូល។ 

បច្ចបុ្របន្ន ប័ណ្ណភាគហុ៊នរបស់ MUFG បានធ្វើចរាចរណ៍លើទីផ្រសារសំខាន់ៗ 
ជាច្រើនរួមមនដូចជា Tokyo, Nagoya និង New York ផងដ្ររ។ 

ព័ត៌មនបន្ថ្រមអំពី MUFG សូមចូលទៅកាន ់៖ 
www.mufg.jp/english.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ១០
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អំពី ធនាគារ ហត្ថ្រ 

ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារឈានមុខ 
ផ្រស្រងទៀតនៅកម្ពុជា ដ្រលទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការ 
ធនាគារពាណិជ្ជ ពី ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា និង   ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពី 
ថ្ង្រទី ២៦ ខ្រ សីហា ឆ្ន្រំ ២០២០។  ជាមួយបទពិសោធក្នុងការបម្រើ 
ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ ទៅ កាន់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈព្រលជាង ២៦ឆ្ន្រំ  
ក្រ្រយ  ការ  ផ្ល្រស់ប្តូរមុខមត់ថ្មីរបស់ខ្លួន ធនាគារ ហត្ថ្រ បាន ក្រលម្អ
និង ដាក់ ឱ្រយប្រើ ប្រ្រស់បន្ថ្រមនូវស្រវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ជា   ច្រើន ផ្រស្រងទៀត 
ក្នុងនោះមនដូចជា ការធ្វើឱ្រយកាន់ ត ្រប្រសើរ ឡើង  នូវ  ស្រវាធនាគារ 
ចល័ត (Hattha Mobile) ដាក់ ឱ្រយ ប្រើប្រ្រស់នូវស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ឆ្លង 
ធនាគារ ស្រវា ឥណទានវិបារូបរ៍ ស្រវាបញ្ញើសន្រសំផលច្រើន (HYSA 

Flexi និង HYSA Corporate) និងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្តល់ជូន
ស្រវាធនាគារថ្មីៗផ្រស្រងទៀត បន្ថ្រមលើស្រវាដ្រលមនស្រ្រប់ដូចជា 
ស្រវាឥណទាន ស្រវា ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក ស្រវា 
អ្រធីអឹម ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស និងជាអ្នកណ្រនាំលក់ស្រវាធានា
រា៉្រប់រងផងដ្ររ។

ធនាគារ ហត្ថ្រ គឺជាបុត្រសម្ពន័្ធរបស់ ធនាគារ ក្រងុស្រុ។ី  ធនាគារ    ក្រងុស្រុ ី
(ធនាគារ អាយុធ្រយា ម.ក  និង ក្រុម ហ៊ុន ជា បុត   ្រសម្ព័ន្ធ)  គឺជាសម្ព័ន្ធ 
ហិរញ្ញវត្ថធំុជាងគ្រលំដាប់ទី៥ នៅ ក្នងុ      ព្រះ  រាជាណាចក្រថ្រ ដោយ យោង 
លើទំហំទ្រព្រយសកម្ម ផល     ប័ត ្រឥណ ទាន និងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ  និង  ជា  
ធនាគារ មួយ ក្នុងចំណោមធនាគារ D-SIBs ចំនួនប្រ ្រ ំ ដ្រលបានធ្វើ 
ប្រតិបត ្តិការអាជីវកម្មជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនអស់រយៈព្រល ៧៦ឆ្ន្រ ំ
មកហើយនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រថ្រ។ ធនាគារ  ក្រងុស្រុ ីគឺជាសមជិក 
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ MUFG ដ្រលជា សម្ព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុធំ 
ជាងគ្របង្អស់នៅជប៉ុន ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយក្នុងចំណោម
សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំៗផ្រស្រងទៀតនៅលើពិភពលោក។

ព័ត៌មនបន្ថ្រមអំព ីធនាគារ ហត្ថ្រ សូមចូលទៅកាន ់៖ 
www.hatthabank.com
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តម្ល្រស្នូល

ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម និងតម្ល្រស្នូល 

ជាគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថដុ្រលទទួលបានការកោតសរសើរខ្ពស់ និងជាជម្រើស ដ្រលអតិថិជនព្រញចិត្ត តមរយៈបុគ្គលិកប្រកប

ដោយវិជា្ជ្រជីវៈ។

យើងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលគួរឱ្រយជឿទុកចិត្ត ងយស្រួល និងប្រកបដោយ ភាព  ច្ន្រ ប្រឌិត

តមរយៈបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល ដ្រលនាំមកនូវបទពិសោធល្អៗដល់អតិថិជន។ យើង ប្ត្រជា្ញ្រ ចូល រួមចំណ្រក ដល់ ការ រីកចម្រើន      

របស់អតិថិជន និងសង្គមប្រកបដោយចីរភាព។

ទស្រសនវិស័យ

ប្រសកកម្ម

ស្មោះតោង់	 ឧត្តមភាព

ថាមវន្តគំាពារ

សាមញ្ញ

យើងប្ត្រជា្ញ្រធ្វើអ្វីដ្រលល្អប្រកបដោយ ភាពសោ្ម្រះត្រង់ ត្រឹម
ត្រូវ  តម្ល្រភាព ទទួលខុសត្រូវ និងវិជា្ជ្រជីវៈ។

យើងប្ត្រជា្ញ្រធ្វើការងរប្រកបដោយឧត្តមភាព ជា មួយ កម្រិត  
បទ ដា្ឋ្រន   កាន់ត្រខ្ពស់ ហើយ យើងចាប់យកការផ្ល្រស់ប្តូរ និង  
ភាព ច ្ន្រប្រឌិត  ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របីកា្ល្រយជាអ្នកនាំមុខមួយក្នុង 
ទីផ្រសារ។ 

យើងជួយ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនតមរយៈការ 
ធ្វើការរួមគា្ន្រដើម្របីកសាងអនាគតឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ។ 

យើងមនសុទិដ្ឋិនិយម និងស្រចក្តីសា្វ្រហាប់ដើម្របីដឹកនាំ និង  
ធ្វើការ រួម គា្ន ្រក្នុង បរិយកាសបើកទូលយដើម្របីសម្រ្រចគោល
ដៅរបស់យើង។ 

យើងធ្វើអ្វីៗឱ្រយមនលក្ខណៈសាមញ្ញ ងយស្រួល និង សម
ស្របសម្រ្រប់អតិថិជន ដោយផ្អ្រកលើតម្រូវការរបស់ពួក 
គាត់ជាអាទិភាព។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
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២០១២

២០១៦

២០២០
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២០០១

២០០៧

២០១០

ប្រវត្តិ ធនាគារ ហត្ថ្រ 

គម្រ្រងសន្តិសុខស្របៀង មួយ ដ្រល ត្រវូ បាន បង្កើត 
ឡើង ដោយ OCSD/OXFAM-Quebec ដ្រល ជា 
អង្គការរបស់ប្រទ្រសកាណាដា បានផ្តល់ឥណទាន
ខា្ន្រតតូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតមតំបន់ជនបទក្នងុឃំុ
ចំនួន ៤ ន្រខ្រត្តពោធិ៍សាត់។

គម្រ្រង សន្តិសុខ ស្របៀង បាន ចុះ បញ្ជី នៅ ក្រសួង 
មហា   ផ្ទ្រន ្រព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា ជា អង្គការ ក្រ្រ 
រដា្ឋ្រភិបាល ដ្រលមនឈ្ម្រះ ថា   "ហត្ថ្រកសិករ" ដ្រល
      ជា    ភាសាខ្ម្ររមន ន័យ ថា ដ្រ របស់កសិករ ឬ ជាដ្រ   
សម្រ្រប់ជួយ កសិករ។ នៅ ព្រលនោះ ការិយ ល័យ 
    កណា្ត្រលរបស់អង្គការ ហត្ថ្រកសិករ គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ខ្រត្តពោធិ៍សាត់។

អង្គការហត្ថ្រកសិករ បានចុះ បញ ្ជនីៅ ក្រសួង ពាណិ ជ្ជកម្ម
 ដោយមនដើមទុនសរុបចំនួន ៧៧ ៨៥០ ដុល្ល្ររ 
អាម្ររិក ដោយផ្ល្រស់ប្តូរពីអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាលទៅ 
ជា  ក្រុមហ៊ុនឯកជន ទទួល ខុស ត្រូវ មន កម្រិតដ្រល 
មន ឈ្ម្រះ ថ ្មថីា "ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត"។ នៅ  ក្នងុ
 ព្រលជាមួយគា្ន្រនោះដ្ររ ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីតបាន 
ទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណរយៈព្រល ៣ឆ្ន្រំ ពី ធនាគារ ជាតិ 
ន្រកម្ពជុា ដើម្របីធ្វើប្រតិបត្តកិារស្រវាកម្មមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

ស្រវាកម្មប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ និងប្រព័ន្ធព័ត៌មន វិទ្រយា 
សម្រ្រប ់ បម្រើឱ្រយ ស្រវាកម្ម ន្រះ ត្រូវបាន ដាក់ឱ្រយប្រើ
ប្រ្រស់ដើម្របី ត្រតួ  ពិនិត្រយ និង   គ្រប់ គ្រង  លើប្រតិបត្តកិារ។
ទន្ទឹម នឹង គា្ន្រ នោះដ្ររ ហត្ថ្រ កសិករ បានបង្កើន ដើម 
ទុនចុះបញ្ជី របស់ខ្លួនពី ២៥៧ ៨៥០ រហូត  ដល់ 
១ ៣៣៩ ៧០០ ដុល្ល្ររអាម្ររិក។ ដោយ សារ ត ្រ
ហត្ថ្រកសិករមននិរន្តរភាព ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថបុ្រតិបត្តកិារ
 និងអភិបាលកិច្ចល្អ ធនាគារ ជាតិន្រកម្ពុជាក៏បាន 
ផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណគា្ម្រនកាល កំណត់សម្រ្រប់ប្រតិបត្តិ
ការស្រវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់ហត ្ថ្រកសិករ ។

ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត កា្ល្រយជាក្រមុហុ៊នបុត្រសម្ពន័្ធរបស់
ធនាគារក្រុងស្រុីដ្រលជាធនាគារធំជាងគ្រលំដាប់ទី៥  ន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រថ្រ និងជាសមជិកន្រសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
អន្តរជាតិ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) 
ដ្រលជា សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុត 
របស់ប្រទ្រសជប៉ុន និងជាក្រុមសម្ព័ន្ធពហុហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុត 
មួយក្នុងពិភពលោក។

ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត បានកម្ល្រយខ្លនួទៅជា ធនាគារ 
ហត្ថ្រ ម.ក ដ្រលបានអនុម័តជាផ្លវូការដោយធនាគារជាតិ  
ន្រកម្ពជុា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ង្រទី ២៦ ខ្រ សីហា  
ឆ្ន្រ ំ ២០២០។ ជាមួយនឹងមុខមត់ថ្មជីាធនាគារពាណិជ្ជ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ នឹងអភិវឌ្រឍបន្ថ្រមទៀតនូវស្រវាកម្មធនាគារ 
របស់ខ្លនួឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ និងព្រញល្រញដើម្របីបំព្រញនូវ
តម្រវូការដ្រលមនស្រ្រប់  និងពង្រកីចំណ្រកទីផ្រសារថ្មបីន្ថ្រម 
ទៀតនៅលើទីផ្រសារ។ ក្រ្រពីនោះ ការិយល័យសាខាថ្មក៏ី 
ត្រវូបានក្រលម្អរចនាថ្មជីាមួយនឹងបទដា្ឋ្រនកាន់ត្រទំនើបដ្រល 
ឆ្លះុបញ្ច្រងំពីភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយស្ថរិភាព។

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាបានសម្រ្រចផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណ ប្រកប
អាជីវកម្មទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីសាធារណជន (MDI-License) 
ដល់ ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត។ ការទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណន្រះ 
សបញ្ជ្រក់ឱ្រយឃើញពីភាពជោគជ័យមួយក្នុងចំណោម ភាព 
ជោគជ័យជាច្រើនរបស់ ហត្ថ្រកសិករ លើការផ្តល់ស្រវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថដុល់អតិថិជន ជាពិស្រសអនុញ្ញ្រតឱ្រយ ហត្ថ្រកសិករ 
ក្រនប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើពីសាធារណជន។

ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត បានដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ ប្រកបដោយ 
ភាពជោគជ័យនូវប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារថ្មីនៅគ្រប់ បណា្ត្រញ 
ការិយល័យប្រតិបត្តកិារទំាងអស់។ ប្រព័ន្ធស្នលូធនាគារថ្មី 
ន្រះបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអាជីវកម្មកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ 
បន្ថ្រមពីន្រះ ហត្ថ្រកសិករ បានវិនិយោគជិត ២ លនដុល្ល្ររ 
អាម្ររិក លើគម្រ្រងស្រវាអ្រធីអឹម និងប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត។ 
ការវិនិយោគទៅលើបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបន្រះ គឺដើម្របីឱ្រយកាន់ត្រ
មនភាពសម្របូរប្របនូវស្រវាហិរញ្ញវត្ថសុម្រ្រប់អតិថិជន និង
ដើម្របីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាព ន្រការបម្រើស្រវាអតិថិជនឱ្រយ
កាន់ត្ររហ័សទាន់ចិត្ត និងមនភាពងយស្រួលក្នុងការធ្វើ
ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រ្រក់ តមរយៈម៉្រសុីនអ្រធីអឹមដក-ដាក់
ប្រ្រក់ និងស្រវាធនាគារចល័តរបស់ ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត 
ដ្រលបានដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ជាផ្លវូការនៅចុងឆ្ន្រ ំ២០១២។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ១៤

សាររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ការរីករាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩ បានប្រ្រកា្ល្រយឆ្ន្រំ ២០២០ ទៅជាឆ្ន្រំដ្រល
មនការប្រ្រប្រួលយ៉្រងខា្ល្រំង និងមិននឹកសា្ម្រនដល់ ហើយតមរយៈវិបត្តិន្រះ
បានជះឥទ្ធិពលជាច្រើនមកលើយើង ក៏ដូចជាបានបង្កើតបរិបទសម្រ្រប់
ការរស់នៅថ្មីៗមួយចំនួនធំផងដ្ររ។ 

ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាបានធា្ល្រក់ចុះ ៣,១%  នៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០  
ដោយសារការរីករាលដាលន្រជំងឺរាតត្របាតសកលមួយន្រះ។ អាជីវកម្មក្នុង
ស្រកុ និងតម្រវូការក្នងុស្រកុដ្រលជាក្របាលម៉្រសីុនដ៏សំខាន់សម្រ្រប់ទ្រទ្រង់ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ។ ស្របព្រល 
ជាមួយគា្ន្រន្រះ ខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរយ៉្រងសោ្ម្រះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះ 
វិធានការដ៏សកម្ម និងមនប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា  
និងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាក្នុងការដ្រលត្រងត្រគាំទ្រ និងផ្តល់នូវដំណោះ 
ស្រ្រយយ៉្រងមនប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់បញ្ហ្រចំពោះមុខទៅកាន់ប្រជាជន 
ម្ច្រស់អាជីវកម្មនានា ក៏ដូចជាសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា។ តម
រយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងន្រះ បានកា្ល្រយជាកត្ត្រលីករយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការ
ធ្វើឱ្រយក្រុមហ៊ុននៅត្រអាចបន្តសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានបើទោះបី
មនបញ្ហ្រប្រឈមពីជំងឺកូវីដ១៩។ ស្របតមទិសដៅពី ធនាគារជាតិ  ន្រ 
កម្ពជុា ក៏ដូចជាដើម្របីរួមចំណ្រកជាមួយរាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា ក្នងុការគំាពារ
អតិថិជន ធនាគារ ហត្ថ្រ  បានចាត់វិធានការយ៉្រងមុឺងម៉្រត់ និងសកម្មបំផុត
ក្នុងការដាក់ច្រញនូវវិធានការណ៍នានាដ្រលរួមចំណ្រកជួយដល់អតិថិជន 
ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩ ទំាងដោយផ្ទ្រល់ និងប្រយោល។ 
ជាលទ្ធផល គិតត្រមឹដំណាច់ឆ្ន្រ ំ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានធ្វើការសិក្រសា

ឥណទានអតិថិជន និងក្រសម្រួលលក្ខខណ្ឌបង់ត្រលប់ឥណទាន
ឡើងវិញសម្រ្រប់អតិថិជនជាង ១៣.០០០ នាក់ គិតជាសាច់ ប្រ្រក់ 
ប្រមណ ជិត ១៤០ លនដុល្ល្ររអាម្ររិក។

ទោះបីស្ថតិក្នងុដំណាក់កាលដ្រលលំបាកយ៉្រងន្រះក្ត ីធនាគារ ហត្ថ្រ 
នូវត្រសម្រ្រចបាននូវលទ្ធផលឆ្នើមរបស់ខ្លួននាដំណាច់ឆ្ន្រំគួរជាទ ី
គាប់ចិត្ត។  ក្នុងនោះ យើងសម្រ្រចបាននូវគោលដៅចម្របងបំផុត 
របស់ យើងក្នុងការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង ក្នុងការបម្រើស្រវាហិរញ្ញវត្ថ ុ 
ជូនអតិថិជននោះគឺ ការពង្រីកខ្លួនពីគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  ទៅជា 
ធនាគារពាណិជ្ជ។

បរិយកាសធុរកិច្ចដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាបានបង  ្កភាព 
ងយស្រួលយ៉្រងខា្ល្រំងដល់ដំណើរការអាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងនោះ 
រួមមន ធនាគារ ហត្ថ្រ ផងដ្ររ។ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០ យើងបានបង្កើន 
ផលប័ត្រកម្ចីរហូតដល់ ១.៣២៣ លនដុល្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 
២៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្ន្រំមុន។ ជាមួយនឹងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រស ំ
ដ្រលទទួលបានពីអតិថិជនកើនឡើងរហូតដល់ ៧៩៣ លនដុល្ល្ររ 
អាម្ររិក គឺកើនឡើងប្រមណ ៣២ ភាគរយ ធៀបទៅនឹងឆ្ន្រំមុន។ 
ឥណទានមិនដំណើរការ (PAR30+) មនចំនួនត្រមឹត្រ ០,៧០%នៅឆ្ន្រំ 
២០២០ ដ្រលជាអត្រ្រទាប និងបានបង្ហ្រញពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព 
ទ្រព្រយសកម្មរបស់យើងបានល្អប្រសើរ។ អនុបាតសាធនភាពមន
ចំនួន ១៧,៨% ខ្ពស់ជាងកម្រិតបទប្របញ្ញត្តិដ្រលបានកំណត់។ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ បានបើកដំណើរការស្រវាធនាគារចល័តថ្ម(ីHattha 
Mobile) ដោយជោគជ័យជាមួយនឹងអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្ម
ចំនួនប្រមណ ១៦.០០០ នាក់ ។ ន្រះបានកា្ល្រយជាកម្ល្រំងចលករ 
បន្ថ្រមទៀតដ៏សំខាន់ដើម្របីបង្កើនការប្រើប្រ្រស់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុតម
រយៈទូរសព្ទដ្រទៅកាន់អតិថិជន ស្របតមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង
គឺផ្រសារភា្ជ្រប់សកម្មភាពអាជីវកម្មទៅនឹងបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលឱ្រយបាន
ច្រើនបំផុត។

យោងតមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាក៏ដូចជាសា្ថ្រប័ន 
អន្តរជាតិឈានមុខមួយចំនួនផ្រស្រងទៀតដូចជា ធនាគារ ពិភពលោក  
និងធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី (ADB) ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២១ ត្រូវបានគ្រព្រយាករណ៍ថានឹងស្ទុះងើបឡើងវិញដ្រល 
ជំរុញដោយពាណិជ្ជកម្មនាំច្រញ និងការទទួលបានចំណូលពីដ្រគ ូ
សំខាន់ៗ។ ទន្ទមឹនឹងន្រះគម្រ្រងសំខាន់ៗសម្រ្រប់ឆ្ន្រ ំ២០២១ របស់
ធនាគារ ហត្ថ្រ នឹងត្រូវបានដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្របតមផ្រនការ 
រយៈព្រលមធ្រយមរបស់ខ្លួនសម្រ្រប់រយៈព្រល ៣ឆ្ន្រំ គឺពីឆ្ន្រំ២០២១ 
ដល់ ២០២៣។ យើងមនការតំងចិត្តយ៉្រងមុតមំក្នងុការកា្ល្រយខ្លនួ 
ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគ្រមួយនៅក្នុងប្រទ្រសដ្រលអាចផ្តល់ 
ជូននូវផលិតផល និងស្រវាកម្មយ៉្រងទូលំទូលយដើម្របីធ្វើឱ្រយកម្រិត 
ជីវភាពអតិថិជនរបស់យើងកាន់ត្រសមប្រកប ក៏ដូចជាជួយដល ់
វឌ្រឍនភាពស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលផងដ្ររ។ ធនាគារ ហត្ថ្រ ប្ត្រជា្ញ្រ 
រីកចម្រើនជាមួយស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្របីគាំទ្រដល់ពាណិជ្ជកម្ម ការ 
វិនិយោគ និងសុខុមលភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

លោក DAN HARSONO
ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០១៥

Dan HARSONO
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានអនុម័ត ផ្រនការសម្រ្រប់  
រយៈព្រល ៣ ឆ្ន្រំ ដោយផ្អ្រកលើទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដូច 
ខាងក្រ្រម 

 • កា្ល្រយខ្លួនទៅជាធនាគារដ្រលអាចបម្រើរាល់តម្រូវការរបស់ 
អតិថិជន

 • ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវផលិតផល និងស្រវាកម្មធនាគារពាណិជ្ជ
 • ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវស្រវាឌីជីថលដ្រលជាអាជីវកម្មស្នូល
 • ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរនូវអនុបាតចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន 

(RoE) 

ដោយមនការគំាទ្រ និងសហការយ៉្រងខា្ល្រងំកា្ល្រពី ធនាគារ  ក្រងុស្រុ ីនិង 
សម្ពន័្ធហិរញ្ញវត្ថ ុMUFG ខ្ញុមំនជំនឿចិត្តយ៉្រងមុតមំថា ធនាគារ ហត្ថ្រ  

នឹងបន្តពង្រីកខ្លួនជាធនាគារមួយដ្រលមនភាពជឿនលឿន ដ្រល 
អាចបម្រើជូនស្រវាហិរញ្ញវត្ថទុៅកាន់អតិថិជនលើគ្រប់វិស័យនៅក្នងុ 
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

ជាចុងក្រ្រយ   ខ្ញុ ំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រ ចំពោះ 
ធនាគារ ជាតិ ន្រកម្ពុជា ដ្រគូហិរញ្ញប្របទាន អតិថិជន និងក្រុមការងរ 
របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ទាំងអស់ដ្រលបានគាំទ្រជាប្រចាំនូវរាល់
សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់យើង។ សូមលោក លោកស្រី នាងកញ្ញ្រ 
ទាំងអស់ជួបប្រទះត្រស្រចក្តីសុខសុវតិ្ថភាព និងភាពរឹងមំក្នុងការ
ស៊ូទ្រ្រំរាល់ការប្រឈមនានា។ សូមឱ្រយឆ្ន្រំ ២០២១ ជាឆ្ន្រំន្រភាព
ជោគជ័យនិងវិបុលភាព ដល់អស់លោក លោកស្រី នាងកញ្ញ្រ ទាំង
អស់យ៉្រងជាក់ប្រ្រកដ។

ថ្ង្រសុក្រ ១១រោច ខ្រពិសាខ ឆ្ន្រំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥

រាជធានីភ្នំព្រញ ថ្ង្រទី០៧ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០២១



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ១៦

សាររបស់ប្រធានអគ្គនាយក

ឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង 
ប្រធានអគ្គនាយក

និង  មន  ព្រល  វ្រលគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីសងត្រឡប់មកសា្ថ្រប័ន វិញ។

ការខិតខំប្រងឹប្រ្រងជាមួយផ្រនការ  យុទ្ធសាស្រ្ត ដ្រល មនភាពបត  ់
    ប្រន និង    ត្រឹមត្រូវបាន    ធ្វើ ឱ្រយ  ធនាគារ ហត ្ថ្រនៅ ត្រ បន្តទទួល   បាន  
លទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២០។ ដោយ  គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១
ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រ២ំ០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ មនអតិថិជន ឥណទាន សរុប 
ចំនួន១៦៧.២០០នាក់ ដ្រលមន សំពាធឥណ ទាន សរុប ប្រមណ
ជា ១.៣២៣លនដុល្ល្ររអាម្ររិក អតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប 
ចំនួន២៣៣.៤៧៣ នាក់ ជាមួយសមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រស ំ
ប្រមណជា ៧៩៣លនដុល្ល្ររអាម្ររិក អតិថិជនប្រើប្រ្រស់កាត 
អ្រធីអឹមចំនួន៥៤.៩០៨ នាក់  ម៉្រសីុនអ្រធីអឹមចំនួន ១៣៧ទីតំង 
និងមនការិយល័យសាខាសរុប ចំនួន១៧៧  នៅ ទូទាំង ២៥ 
ខ្រត្ត/រាជធានីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្របីផ្តល់ស្រវាកម្មជូន
អតិថិជន។ ក្នុងឆ្ន្រំជាមួយគា្ន្រដ្ររ ធនាគារ ហត្ថ្រក៏បានធ្វើទំនើប  
កម្ម លើស្រវាធនាគារចល័តរបស់ខ្លនួឱ្រយកាន់ត្រសាមញ្ញងយស្រលួ 
ប្រើ និងមនភាពទាក់ទាញ ហើយបន្ថ្រមពីលើន្រះយើងក៏បាន
ដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មថ្មីៗ មួយចំនួនទៀតរួមមនស្រវា
ឥណទាន វិបារូបរ៍ ស្រវាមូលប្របទានប័ត្រ និងគណនីចរន្តជាដើម។

ក្នុងនាមជាប្រធានអគ្គនាយកន្រធនាគារ ហត្ថ្រ ខ្ញុំបាទសូមថ្ល្រង 
អំណរអគុណដល់អតិថិជន ដ្រគូអាជីវកម្ម ភាគទុនិក ក្រមុ ប្រកឹ្រសា 
អភិបាល ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់ដ្រល បាន ផ្តល់ 
ទំនុក ចិត្តខ្ពស់ គាំទ្រ និង ខិត ខ ំប្រឹងប្រ្រងធ្វើឱ្រយ ធនាគារ ហត្ថ្រ 
សម្រ្រច បានជោគជ័យតមផ្រនការ និងគោលដៅ។ ជា មួយ គា្ន្រ 
ន្រះផងដ្ររ យើងខ្ញុំក៏សូមសម្ត្រងនូវការដឹងគុណដល់ធនគារជាតិ
ន្រកម្ពុជា ព្រមទាំងអាជា្ញ្ររធរគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ដ្រលត្រងត្រជួយគាំទ្រ
យ៉្រងព្រញទំហឹង ទើបធ្វើឱ្រយធនាគារ ហត្ថ្រ ទទួល បាន នូវសមិទ្ធ
ផល ដ៏ថ្ល្រថា្ល្រ និងជំរុញឱ្រយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកាន់ត្រមនភាព 
រឹងមំនៅលើទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

នាឆ្ន្រ២ំ០២១ខាងមុខន្រះ ធនាគារ ហត្ថ្រ នឹងបន្តខិតខំប្រងឹប្រ្រង
បម្រើអតិថិជនគ្រប់មជ្រឈដា្ឋ្រនឱ្រយទទួលបាន នូវស្រវា កម្មធនាគារ
ដ្រលមនគុណភាពខ្ពស់ តម្ល្រភាព សាមញ្ញ និងងយស្រលួបំផុត 
តម  រយៈការបង្កើតផលិតផល និងស្រវាកម្មថ្មីៗ ជាច្រើនតមប្រប
ឌីជីថល  ដ្រលសមស្របទៅនឹងសម័យកាលថ្ម។ី  បន្ថ្រមពី លើន្រះ 
 ធនាគារ ហត្ថ្រ នឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងសមត្ថភាព 
ធនធានមនុស្រស ធ្វើ ទំនើបកម្មផលិតផល  និង ស្រវាកម្ម ពង្រីក 
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មន និង បង្កើន ដ្រគូសហការថ្មីៗ ដើម្របីផ្តល់ស្រវាកម្ម
ហិរញ្ញវត ្ថយ៉ុ្រងច្រើនសំបូរប្របជាមួយសុវត្ថភិាពខ្ពស់ជូនអតិថិជន។ 

ឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង 
ប្រធានអគ្គនាយក

ថ្ង្រសុក្រ ១១រោច ខ្រពិសាខ ឆ្ន្រឆំ្លវូ ត្រស័ីក ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នពំ្រញ ថ្ង្រទី០៧ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រ២ំ០២១

ឆ្ន្រំ២០២០ គឺជាឆ្ន្រំជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ ដោយយើងបានកម្ល្រយ  ខ្លួនពី
គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត មក ជា ធនាគារ ពាណិជ្ជដោយ
ជោគជ័យ ដ្រលមនឈ្ម្រះជាផ្លូវការ "ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក"  ក្រ្រយពីបានផ្តល់
ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជួយឱ្រយជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជា បានប្រសើរ ឡើងអស់រយៈ
ព្រលជាង២៦ឆ្ន្រំ។ ភាពជោគជ័យដ៏ធំធ្រង ន្រះគឺបានមកពីការរៀបចំផ្រនការដ៏
ត្រមឹត្រវូ ការខិតខំប្រងឹប្រ្រង របស់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ ការគំាទ្រប្រកប ដោយ
ទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់អតិថិជន និងដ្រគូអាជីវកម្មនានា ការជួយជ្រ្រមជ្រ្រង 
យ៉្រងព្រញទំហឹងពីសំណាក់ ធនាគារ ក្រុងស្រុី ដ្រលជាក្រុមហ៊ុន អាណាព្រយាបាល 
និងការជឿទុកចិត្តពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០២០ ផងដ្ររ ក៏ជា ឆ្ន្រំន ្រការ ចង ចាំមួយដ្រលមិនអាចបំភ្ល្រចបាន 
  របស់មនុស្រសទូទំាងពិភពលោក ដោយសារការរីករាលដាលជាសាកល   ន្រជំងឺកូវីដ ១៩ 
ដ្រលបានជះឥទ្ធពិលយ៉្រងខា្ល្រងំដល់ស្រដ្ឋកិច្ចពិភព  លោក និង ប ្រទ្រសកម្ពជុាយើង។
វិស័យធំៗ ចំនួន៣ ដ្រល  ជា  សកម្ម ភាព  ទ្រទ្រង់ស្រដ្ឋកិច្ច ប្រទ្រស  កម្ពុជាដ៏សំខាន់
ត្រវូបាន គំរាមកំហ្រងដោយ ជំងឺកូវីដ១៩ រួម  មន   វិស័យ  ទ្រសចរណ៍ ផលិត កម្ម
 សម្រ្រប់នាំច្រញ និងវិសយ័សំណង់ ដ្រល វិស័យទំាង៣ន្រះបានរួមចំណ្រកច្រើន
ជាង ៧០% ន្រ កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច ជាតិ និង បង្កើត ការងរ ជាង៣៩,៥%ន្រការងរ 
សរុបនៅឆ្ន្រំ២០១៩។

ទោះ  ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថ្រន ភាព  ន្រការគំរាម កំហ្រង  ពី ជំង កូឺវីដ ១៩  មក  លើ ស្រដ្ឋកិច្ចអតិថិជន 
និង   ប្រជាជនកម្ពជុាក្ត ីធនាគារ ហត្ថ្រ នៅ  ត្រ បន ្ត ផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុជូន អតិថិជន 
ប្រកបដោយការយក ចិត្ត  ទុក ដា ក់ខ្ពស់ ភាពទន់ភ្លន់ សុចរិតភាព តម្ល្រភាព  និង 
អនុវត្ត តម ស្រចក្ត ណី្រនា នំានារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ជាមួយ គា្ន្រ ន្រះ ផងដ្ររ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ បានធ្វើការសិក្រសាវាយតម្ល្រ យ៉្រងលម្អតិពីផល ប៉ះពាល់ន្រជំងឺកូវីដ១៩ 
ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លនួ    ព្រម ទំាងបានរៀបចំឥណទាន សារឡើងវិញជូនអតិថិជន
ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្ល្រងំដើម្របីឱ្រយពួកគាត់់មនលទ្ធភាពក្នងុការបន្ត អាជីវ កម្ម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០១៧

�ក ឡ�ញ ��
អភិ�លឯក�ជ��

�កបណ�ិត ឌី �វុធ
អភិ�លឯក�ជ��

�ក ���ក ��រ�វឌ���
អភិ�លឯក�ជ��

�ក�� ីVoranuch DEJAKAISAYA
អភិ�ល

ក��� Duangdao WONGPANITKRIT
អភិ�ល

�ក Wanchairabin JITWATTANATAM
អភិ�ល

�ក Chandrashekar SUBRAMANIAN 
KRISHOOLNDMANGALAM
អភិ�ល

�កឧក��� ហួត �ៀងតុង
អភិ�ល

�ក Dan HARSONO
���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

ជ- ទិដ្ឋភាពសកម្មភាពអាជីវកម្ម
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ១៨

លោក Wanchairabin JITWATTANATAM
អភិបាល

ជីវប្រវត្តិសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ

លោក Dan HARSONO
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង
អភិបាល 

លោក Dan HARSONO គឺជាទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់ន្រ ធនាគារ ក្រុងស្រុី និង ជា 
ទីប្រឹក្រសា ធនាគារ MUFG។ ជាមួយនឹងបទពិសោធដ៏ទូលំទូលយរបស់លោក 
នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ លោក Dan ធា្ល្រប់ទទួលបាន 
មុខ តំណ្រងសំខាន់ៗប្រចាំសា្ថ្រប័នជាច្រើនរួមមន អគ្គនាយកម៉្រឃីតធីង នាយក 
   នា យកដា្ឋ្រនម៉្រឃីតធីង និងលក់ នាយកនាយកដា្ឋ្រនម៉្រឃីតធីង និង អភិវឌ្រឍ 
អាជីវកម្មអន្តរជាតិ នាយក នាយកដា្ឋ្រនម៉្រឃីតធីង និងប្រ្រនឌីង និងនាយក 
នាយកដា្ឋ្រនស្រវាធនាគារផ្ទ្រល់ខ្លួន មុនព្រលចូលមកកាន់តំណ្រងបច្ចុប្របន្ន  ។ 
លោក Dan បានបញ្ចប់ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្រយាល័យ Indian 
នៅទីក្រងុ Bloomington លើជំនាញហិរញ្ញវត្ថ ុ និងទីផ្រសារ បន្ថ្រម លើ បរិញ្ញ្របត្រ 
វិស្វកម្មអគ្គសិនី និងវិស្វកម្មជីវវ្រជ្ជសាស្ត្រ ពី សាកលវិទ្រយាល័យ   Southern 
California ន្ររដ្ឋ Los Angeles, California។

លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង គឺជាសហសា្ថ្របនិករបស់ធនាគារ 
ហត្ថ្រ ក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៩៤ ហើយបានដឹកនាំសា្ថ្រប័នន្រះចាប់តំងព ី
ព្រលនោះមក។  លោកឧកញ៉្រមនបទពិសោធជាច្រើនលើ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលជាកត្ត្រធ្វើឱ្រយលោកកា្ល្រយជាប្រតិបត្តិករ
យ៉្រងបុិនប្រសប់ទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ  និងមិនម្រន
ហិរញ្ញវត្ថនុៅក្នងុសា្ថ្រប័ន។ បនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ
លើជំនាញកសិកម្មនៅឆ្ន្រំ ១៩៩១ លោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្រសា 
ថា្ន្រក់អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្រយា
ល័យបៀលប្រ្រយផងដ្ររ។ ពិស្រសជាងន្រះទៅទៀត លោក
ធា្ល្រប់ចូលរួមសិកា្ខ្រសាលជាច្រើននៅក្រ្រប្រទ្រសពាក់ព័ន្ធនឹង
វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចជានៅប្រទ្រស ហ្វីលីពីន សហរដ្ឋអាមរិក 
ឥណ្ឌូន្រសុី បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងប្រទ្រសជាច្រើនទៀត។

លោក Wanchairabin បានចូលបម្រើការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ
នៅក្នុងខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០១៦ ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធ
ជំនាញវិជា្ជ្រជីវៈការងរចម្រុះជាង ២១ឆ្ន្រំ លើវិស័យធនាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ថ ុការប្រកឹ្រសាយោបល់លើការគ្រប់គ្រងទូទៅនិងជាពិស្រស
វិស័យវិស្វកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចជា  ធនាគារ 
ក្រងុស្រុ ីក្រមុហុ៊ន GE Capital និង AT Kearney។មុនព្រលចូល រួម
ជាមួយនឹង ធនាគារ ហត្ថ្រ លោក Wanchairabin គឺជានាយក 
គ្រប់គ្រងផ្ន្រកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊ា្រន ន្រ
ធនាគារ ក្រុងស្រុី ដោយលោកមនតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងលើការ
ពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារន្រះនៅក្នុងបណា្ត្រប្រទ្រស 
មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។  តមរយៈបទពិសោធលើវិស័យ ធនាគារ  
ជាមួយនឹងសមត្ថភាពលើការប្រកឹ្រសាយោបល់លើការដឹកនំា ក្នងុតំបន់
អាសីុអាគ្ន្រយ៍ លោកបានរៀបចំ និងដឹកនំាផ្រនការយុទ្ធសាស ្រ្តយ៉្រង 
ជោគជ័យជាច្រើនហើយសម្រ្រចគម្រ្រងទាំងនោះទៅតមការ 
កំណត់ចំណ្រកទីផ្រសារ និងទិសដៅអាជីវកម្ម ដ្រលគម្រ្រងសំខាន់ៗ 
ទាំងនោះរួមមន ការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន ការអភិវឌ្រឍ
ផលិតផល និងចរន្តប្រងច្រក ការពង្រងឹប្រព័ន្ធ telemarketing ការ 
ក្រលម្អដំណើរការខ្រស្រចង្វ្រក់ផលិតកម្ម និងការបង្កើតគំរូស្រវាកម្ម
លក់ផលិតផល។ លោក Wanchairabin ទទួលបានសញ្ញ្របត្រ
ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្រយាល័យ 
Melbourne Business School ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី និងបរិញ្ញ្រ
បត្រវិស្វកម្មពីសាកលវិទ្រយាល័យ Chulalongkorn ប្រទ្រសថ្រ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០១៩

លោក Chandrashekar SUBRAMANIAN 
KRISHOOLNDMANGALAM

អភិបាល

កញ្ញ្រ Duangdao WONGPANITKRIT
អភិបាល

លោក Chandrashekar (Chandra) ត្រូវ បាន ត្រង តំង ជា 
អគ្គនាយក នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ ធនាគារ ក្រងុស្រុី
នៅខ្រ មករា ឆ្ន្រំ ២០០៧ ហើយបច្ចុប្របន្ន លោកមនមុខ ងរ ជា 
សមជិកមួយរូបន្រគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគណៈកម្មការ
 ប្រតិបត្តិ និងគណៈកម្មការទ្រព្រយសកម្ម និងអកម្ម។ មុន ព្រល ចូល 
បម្រើការងរនៅ ធនាគារ ក្រងុស្រុ ីលោក Chandra បាន បម្រើ 
ការងរជាអគ្គនាយកនាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្រមុហុ៊ន 
GE ប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ  ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្រយអាជីវកម្មលក់រាយ
ដ្រលរាប់បញ្ចូលស្រវាកម្ចីគ្រហដា្ឋ្រន កម្ចីផ្ទ្រល់ខ្លួនកម្ចីយនយន្ត
និងកាតឥណទានជាដើម។ លោក Chandra  បានបញ្ចប់
ថា្ន្រក់ ក្រ្រយសាកលវិទ្រយាល័យបុមប្រ ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម ្ម នៅក្នុង 
ឆ្ន្រំ ១៩៨៥។

កញ្ញ្រ Duangdao WONGPANITKRIT ត្រូវបាន ត្រង តំង ជា
អគ្គនាយិកានាយកដា្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុន្រ ធនាគារ ក្រុងស្រុី នៅថ្ង្រទី០១
ខ្រមករា ឆ្ន្រ ំ២០១៣។ កញ្ញ្រ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ
ផ្ន្រកគណន្រយ្រយ និងហិរញ្ញវត្ថពីុសាកលវិទ្រយាល័យ Thammasat 
និង បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថពីុសាកលវិទ្រយាល័យ 
Chulalongkorn នៅក្នុងប្រទ្រសថ្រ។ បន្ថ្រមពីន្រះកញ្ញ្រទទួល 
បានសញ្ញ្របត្របញ្ជ្រក់ពី ជំនាញផ្ន្រកគណន្រយ្រយសាធារណៈ 
Certified Public Accountant ពី CPA ព្រះរាជាណាចក្រថ្រ។
កញ្ញ្រ Duangdao មនបទពិសោធការងរជាច្រើនឆ្ន្រំលើផ្ន្រក 
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថ ុនៅតមសា្ថ្រប័ននានា ដូចជា KPMG ក្រមុហុ៊ន
ចម្រ្រញ់ប្រ្រងសា្ត្ររ ក្រមុហុ៊ន GE Capital និងធនាគារ Standard
Chartered Bank  មុនព្រលចូលបម្រើការងរនៅធនាគារ ក្រងុស្រីុ 
ហើយបច្ចុប្របន្នន្រះ កញ្ញ្រជា អភិបាល របស់ក្រុមប្រឹក្រសា ភិបាល
ធនាគារ ក្រុងស្រីុ។

លោក ឡូញ ហ្រ បានចូលនិវត្តន៍បនា្ទ្រប់ពីបម្រើការងរនៅធនាគារ 
ជាតិន្រកម្ពុជា អស់រយៈព្រលជាង ២៥ឆ្ន្រំ។ អំឡុងព្រលបំព្រញ 
ការងរនៅកម្ពុជាលោកបានធ្វើការងរនៅក្នុងនាយកដា្ឋ្រននានា 
ជាច្រើន និងធ្វើការងរទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុទាំង 
ក្នុងតំបន ់និងអន្តរជាតិដ្រលទាំងន្រះបានធ្វើឱ្រយលោកទទួលបាន 
បទពិសោធជាច្រើនទាក់ទងនឹងការងររបស់ខ្លួន។   លោកបាន 
កាន់មុខតំណ្រងចុងក្រ្រយជា អគ្គនាយករង  និងជាទីប្រឹក្រសាន្រ
អគ្គទ្រសាភិបាលធនាគារជាតិ ន្រកម្ពុជា។

លោកស្រី Voranuch មនបទពិសោធជាង ៣០ឆ្ន្រំ មកហើយ
ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញព័ត៌មនវិទ្រយាក្នងុវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 
បច្ចបុ្របន្នលោកស្រ ីគឺជាអគ្គនាយិកា  គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មនវិទ្រយា  
និងប្រតិបត្តកិារន្រ ធនាគារក្រងុស្រុ(ីប្រទ្រសថ្រ) ហើយ លោកស ្រី 
ក៏ជាសមជិកមួយរូបន្រគណៈកម្មការប្រតិបត្តិផងដ្ររ។ 
លោកស្របីានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ និងអនុបណ្ឌតិលើ 
ជំនាញគណិតវិទ្រយាន្រសាកលវិទ្រយាល័យ Chulalongkornប្រទ្រស 
ថ្រ។ មុនព្រលបំព្រញការងរនៅ ធនាគារក្រុងស្រុី លោកស្រីបាន 
បំព្រញការងរនៅក្នុង GE Capital (ប្រទ្រសថ្រ) មនតួនាទីជា 
អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មន វិទ្រយានៅអាសីុអាគ្ន្រយ៍។ ក្នងុឆ្នាំ ២០១៩ 
លោកស្រុី ត្រូវបាន ប្រសិទ្ធ នាមជា អគ្គនាយិកាឆ្នើមប្រចាំឆ្ន្រំលើ
ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ព័ត៌មនវិទ្រយា ពីធនាគារិកអាសុី  (Asian 
Banker)  និងឈរនៅលំដាប់ល្រខ១ក្នុងចំណោមអគ្គនាយកគ្រប ់
គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មនវិទ្រយា ចំនួន ៥០នាក់ផ្រស្រងទៀត ដ្រលមកពី
ក្រមុហុ៊ន IDG នៅអាស៊ា្រន(ASEAN)។

លោក ឡូញ ហ្រ 
អភិបាលឯករាជ្រយ 

លោកស្រី Voranuch DEJAKAISAYA 
អភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ២០

ក្រ្រយបញ្ចប់ថា្ន្រក់បណ្ឌិតលើជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ ុ(សិក្រសាព ី
ចម្ង្រយនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក) សញ្ញ្រប័ត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទ្រស 
ម៉្រឡ្រសុី និងបរិញ្ញ្របត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា លោកបណ្ឌិត 
ឌី ដាវុឌ្រឍ មិនត្រឹមត្រទទួលបានចំណ្រះដឹងខាងទ្រឹស្តីប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រ 
ថ្រមទាំងទទួលបានការបង្ហ្រញជាអន្តរជាតិដ៏មនតម្ល្រថ្រមទៀតផង 
បច្ចបុ្របន្នលោកបណ្ឌតិ ឌី ដាវុឌ្រឍ ធ្វើការនៅសាកលវិទ្រយាល័យ បៀលប្រ្រយ  
ជាសកលវិទ្រយាធិការរងជាន់ខ្ពស់ដោយបានបំព្រញការងរអស់រយៈព្រល 
ជាង ១៥ ឆ្ន្រំនៅក្នុងសាកលវិទ្រយាល័យ។ លោក បានធ្វើសកម្មភាព 
ស្រ្រវជ្រ្រវជាច្រើន ក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រ្រចារ្រយរងនៅសាកលវិទ្រយាល័យ 
បៀលប្រ្រយ ហើយលោក ក៏ជាសមជិកន្រគណៈកម្ម្រធិការវាយតម ្ល្រ 
ថា្ន្រក់បណ្ឌិតន្រសាកលវិទ្រយាល័យផងដ្ររ និងជាសមជិកម្ន្រក់  ន្រ ក្រុម 
ប្រឹក្រសាភិបាលវិចារណកថាន្រទិនានុប្របវត្តិអន្តរជាតិ សម្រ្រប់ ការ ស្រ្រវ 
ជ្រ្រវធុរកិច្ច និងអភិវឌ្រឍន ៍(IJBDR) ។ លោកមនការបោះពុម្ពផ្រសាយជា
ច្រើនទាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការអប់រំ ហើយលោកបានចូល
រួមធ្វើបទបង្ហ្រញនៅក្នុងសន្និសីទអន្ដរជាតិជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហ្រ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងអប់រំនៅកម្ពុជា ពីព្រ្រះលោក ពិតជាមនការយល់ដឹង
ជ្រ្រជ្រះនៅក្នុងប្រធានបទទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងការអប់រំ។

លើសពីន្រះទៀត លោកមនបទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្ន្រំនៅក្នុងថា្ន្រក់
គ្រប់គ្រង និងថា្ន្រក់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនៅធនាគារ/គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថ ុ
ឈានមុខមួយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ បទពិសោធពិគ្រ្រះយោបល់
របស់លោក រួមមនការងរសម្រ្រប់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីសម្រ្រប់ 
KFW ជាអ្នកជំនាញផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថ ុសម្រ្រប់កម្មវិធីសហគមន៍អឺរុ៉បជាអ្នក
ជំនាញកម្មវិធីសិក្រសា  និងសម្រ្រប់គម្រ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោក
លោកបានបម្រើការជាអនុប្រធានក្រុមសម្រ្រប់ផ្រនការក្រលំអ ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំនាញអាជីវកម្ម
ជនបទនៅក្នងុគម្រ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍ថាមពលជនបទ និងអ្នកគ្រប់គ្រង 
អនុគម្រ្រង  និងអ្នកជំនាញកម្មវិធីសម្រ្រប់ការស្រ្រវជ្រ្រវលើកម្មវិធី
សិក្រសាផ្អ្រកលើឧស្រសាហកម្ម។

លោក បា៉្រក ស្ររីវឌ្រឍនា គឺជាអ្នក ឯកទ្រស លើ វិស័យ
 ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងជាអ្នកផ្តល់យោបល់ប្រឹក្រសាលើការវិនិយោគ 
ដ្រលមនបទពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្ន្រំ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ 
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញប្របទានគម្រ្រង។ លោក
មនបទពិសោធការងរជាច្រើន ជាមួយក្រុមពិគ្រ្រះ 
យោបល់វិនិយោគAxis ដើម្របីអភិវឌ្រឍ និងអនុវត្តការងរ
ប្រកឹ្រសាយោបល់សម្រ្រប់អាជីវកម្ម និងទីភា្ន្រក់ងរអភិវឌ្រឍន៍
ផ្រស្រងៗទៀតនៅកម្ពុជា  ហើយលោកបានចូលរួមផ្តល់
យោបល់កម្ចធីនាគារ យុទ្ធសាស្រ្តផ្តល់ដើមទុនសម្រ្រប់
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រល
ជាផ្ន្រកមួយន្រការងររបស់លោក ជាមួយក្រមុធនាគារ
ពិភពលោក។  លោក វឌ្រឍនា ទទួលបានបរិញ្ញ្របត្រ
ស្រដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (អតីត
វិទ្រយាសា្ថ្រនស្រដ្ឋកិច ្ច) និងអនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថពីុសាកលវិទ្រយាល័យ Central Queensland 
នៅប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី។

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

១ គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

លោកបណ្ឌិត ឌី ដាវុឌ្រឍ 

កញ្ញ្រ  Duangdao WONGPANITKRIT

លោក ឡូញ ហ្រ

១

២

៣

ល.រ ឈ្ម្រះ តំណ្រង កាលបរិច្ឆ្រទត្រងតំង ចំនួនកិច្ចប្រជំុសរុបចំនួនន្រការចូលរួមកិច្ចប្រជំុ

ប្រធាន

សមជិក

សមជិក

២៨ មិថុនា ១៧

១២ កញ្ញ្រ ១៦

២៨ មិថុនា ១៧

១២

១០

១២

១២

១២

១២

លោកបណ្ឌិត ឌី ដវុឌ្រឍ 
អភិបាលឯករាជ្រយ 

លោក បា៉្រក ស្ររីវឌ្រឍនា 
អភិបាលឯករាជ្រយ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០២១

 • បានពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មសាខា និងរបាយការណ៍សវនកម្មការិយល័យកណា្ត្រលជារៀងរាល់ខ្រ
 • បានពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងរៀងរាល់ត្រីមស
 • បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងម្ច្រស់ភាគហ៊ុន ក្នុងការត្រងសវនករឯករាជ្រយសម្រ្រប់ធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០២០
 • បានអនុម័តលើផ្រនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០២០
 • បានអនុម័តលើរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៩ សម្រ្រប់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
 • បានអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុម្រ្រប់ត្រមីសទី១ ទី២ ទី៣ ក្នងុឆ្ន្រ ំ២០២០ ដ្រលធ្វើសវនកម្មដោយសវនករឯករាជ្រយ (KPMG) ។
 • បានអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៩
 • បានអនុម័តលើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញន្រគណៈកម្ម្រធិការសវនកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង វិសោធ

នកម្មគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្រយឥណទាន និងសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង វិសោធនកម្មគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តីពីសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង និងគោលការ
ណ៍ប្រតិបត្តិស្តីពីការធ្វើសុពលភាពរបកគំហើញសវនកម្ម (Issue Validation Manual)

 • បានអនុម័តលើវិសោធនកម្មផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំ និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០២០

 •  បានអនុម័តលើវិសោធនកម្មរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពឆ្ន្រំ ២០២០
 •  បានទទួលសា្គ្រល់ពីសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ សម្រ្រប់ការអនុវត្ត របស់តួនាទីឯករាជ្រយដ្រលរួមមនអគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងអគ្គនាយក

គ្រប់គ្រងហានិភ័យនិង នាយិកាប្រតិបត្តិតម។
 •  បានអនុម័តលើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញរបស់គណៈកម្ម្រធិការប្រតិបត្តិ
 •  បានអនុម័តលើការត្រងតំងអនុប្រធានអគ្គនាយក និងអគ្គនាយកឌីជីថល
 •  បានអនុម័តរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពឆ្ន្រំ ២០២១
 •  បានអនុម័តការចូលនិវត្តន៍របស់លោកស្រី Voranuch DEJAKAISAYA ពីសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងការត្រងតំងលោក Pairote 

CHEUKRUT ជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលថ្មី។

លទ្ធផលការងាររបស់គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម

លទ្ធផលការងាររបស់គណៈកមា្ម្រធិការផ្តល់តម្ល្រការ

លទ្ធផលការងាររបស់គណៈកមា្ម្រធិការទ្រព្រយសកម្ម អកម្ម និងហានិភ័យ

២ គណៈកមា្ម្រធិការផ្តល់តម្ល្រការ

៣ គណៈកមា្ម្រធិការទ្រព្រយសកម្ម អកម្ម និងហានិភ័យ

លោក ឡូញ ហ្រ

លោក Dan HARSONO

លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង

លោក ប៉ា្រក ស្ររីវឌ្រឍនា

លោកស្រ ីDuangdao WONGPANITKRIT

លោក Chandrashekar S.K

លោកស្រ ីVoranuch DEJAKAISAYA

១

២

៣

១

២

៣

៤

ល.រ

ល.រ

ឈ្ម្រះ

ឈ្ម្រះ

តំណ្រង

តំណ្រង

កាលបរិច្ឆ្រទត្រងតំង

កាលបរិច្ឆ្រទត្រងតំង

ចំនួនកិច្ចប្រជំុសរុប

ចំនួនកិច្ចប្រជំុសរុប

ចំនួនន្រការចូលរួមកិច្ចប្រជំុ

ចំនួនន្រការចូលរួមកិច្ចប្រជំុ

ប្រធាន

សមជិក

សមជិក

ប្រធាន

សមជិក

សមជិក

សមជិក

២៨ មិថុនា ១៧

១២ កញ្ញ្រ ១៦

១២ កញ្ញ្រ ១៦

២៦ ម្រសា ១៩

១២ កញ្ញ្រ ១៦

១២ កញ្ញ្រ ១៦

១១ កុម្ភៈ ២០

៨

៨

៨

១២

១០

១២

១១

៨

៨

៨

១២

១២

១២

១១

 •   បានអនុម័តលើការកំណត់សូចនាករហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០២០
 •   បានពិនិត្រយមើលលើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ និងការបន្លំជាប្រចាំត្រីមស
 •   បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រការកំណត់ផ្ទ្រក្នុងរបស់អនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព(LCR)សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០២០
 •   បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រការវាយតម្ល្រហានិភ័យឥណទានប្រចាំឆ្ន្រំសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៩
 •   បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រ Stress Test Assumption ពីគម្ល្រតសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល
 •   បានអនុម័តលើការវាយតម្ល្រការអនុវត្តការងរប្រចាំឆ្ន្រំរបស់នាយិកាប្រតិបត្តិតម
 •   បានអនុម័តលើអត្រ្រហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល និងទីផ្រសារ ប្រចាំត្រីមស
 •   បានអនុម័តលើវិសោធនកម្មគោលនយោបាយគណន្រយ្រយ
 •   បានអនុម័តលើផ្រនការអាជីវកម្មរយៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំសម្រ្រប់ធនាគារពាណិជ្ជ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ២២

ក្នុងឆ្ន្រំ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ មិនមនការប្រ្រប្រួលសមជិកនៅក្នុងគណៈកម្ម្រធិការនោះទ្រ។

 •  បានពិនិត្រយមើលការវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ផលប័ត្រឥណទាន ពីការដកផ្ន្រកខ្លះរបស់ EBA និង ជំងឺកូវីដ១៩
 •  បានអនុម័តការកម្រិតឥណទានសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០២០
 •  បានអនុម័តលើគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចហានិភ័យគំរូ
 •  បានអនុម័តលើវិសោធនកម្មគោលនយោបាយកម្ល្រំងពលកម្មខាងក្រ្រ
 •  បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រគោលនយោបាយគោរពតមច្របាប់ Volcker គោលនយោបាយទំនាស់ផលប្រយោជន៍ និងគោលនយោបាយ

សម្រ្រប់ក្របខ័ណ្ឌពិគ្រ្រះយោបល់ និងរៀបចំរបាយការណ៍
 •  បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រផ្រនការអាជីវកម្មឆ្ន្រំ ២០២០ 
 •  បានអនុម័តលើការកំណត់ផ្ទ្រក្នុង និងអនុបាតទ្រនាប់ដើមទុនគ្រប់គ្រ្រន់
 •  បានអនុម័តលើការសន្មត់អាកប្របកិរិយលើគម្ល្រតសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល
 •  បានអនុម័តលើ stress testing ប្រចាំត្រីមសសម្រ្រប់គម្ល្រតសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល
 •  បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រគោលនយោបាយការអនុវត្តទីផ្រសារ
 •  បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
 •  បានអនុម័តគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
 •  បានអនុម័តលើសូចនាករអនុវត្តការងរប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ របស់នាយិកាប្រតិបត្តិតម
 •  បានពិនិត្រយមើលរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តន៍ច្របាប់ប្រចាំខ្រ
 •  បានអនុម័តលើវិសោធនកម្មនីតិវិធី Whistleblowing 
 •  បានអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យទីផ្រសារ និងសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល
 •  បានអនុម័តលើការកំណត់ការដាក់ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
 •  បានអនុម័តលើផ្រនការអាជីវកម្មរយៈព្រលមធ្រយម ២០២១-២០២៣
 •  បានអនុម័តលើនីតិវិធីវាយតម្ល្រទ្រព្រយបញ្ច្រំ
 •  បានអនុម័តលើការក្រប្រ្រការកំណត់ផ្ទ្រក្នុងសម្រ្រប់អនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព(LCR)
 •  បានអនុម័តលើរចនាសម្ព័ន្ធនាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតមឆ្ន្រំ ២០២១

 • បានអនុម័តលើការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
 • បានពិនិត្រយ និងបានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រ និងថវិកាព័ត៌មនវិទ្រយា
 • បានពិនិត្រយឡើងវិញនូវវឌ្រឍនភាពន្រការអនុវត្តគម្រ្រងទាក់ទងនឹងព័ត៌មនវិទ្រយាជារៀងរាល់ខ្រ
 • បានអនុម័តការវិនិយោគទាក់ទងនឹងព័ត៌មនវិទ្រយា

បានពិនិត្រយឡើងវិញនូវសិទ្ធិអំណាចអនុម័តឥណទាន និងលទ្ធផលន្រអនុម័តឥណទាន ដោយគណៈកម្ម្រធិការឥណទានន្រគណៈគ្រប់គ្រង 
និងគណៈកម្ម្រធិការឥណទានន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

លទ្ធផលការងាររបស់គណៈកមា្ម្រធិការបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន

លទ្ធផលការងាររបស់គណៈកមា្ម្រធិការឥណទាន

៥ គណៈកមា្ម្រធិការឥណទាន

ការប្រ្រប្រួលសមាជិកនៅក្នុងគណៈកមា្ម្រធិការ 

៤ គណៈកមា្ម្រធិការបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន

លោកស្រ ីVoranuch DEJAKAISAYA

លោក Wanchairabin JITWATTANATAM

លោកបណ្ឌិត ឌី ដាវុឌ្រឍ 

លោក Chandrashekar S.K

លោក ឡូញ ហ្រ

លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង

លោក Wanchairabin JITWATTANATAM

១

២

៣

១

២

៣

៤

ល.រ

ល.រ

ឈ្ម្រះ

ឈ្ម្រះ

តំណ្រង

តំណ្រង
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ចំនួនកិច្ចប្រជំុសរុប

ចំនួនកិច្ចប្រជំុសរុប

ចំនួនន្រការចូលរួមកិច្ចប្រជំុ

ចំនួនន្រការចូលរួមកិច្ចប្រជំុ

ប្រធាន

សមជិក

សមជិក

ប្រធាន

សមជិក

សមជិក

សមជិក
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១៣ កញ្ញ្រ ១៩

១៣ កញ្ញ្រ ១៩

១៣ កញ្ញ្រ ១៩

២៦ ម្រសា ១៩

១១

១១

១២

២

២

២

២

១១
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០២៣

�កឧក��� ហួត �ៀងតុង
���នអគ��យក

ក��� អ៊�ម វណ�ិត
អគ��យិ� ��តិបតិបត�ិ�រ និងអភិ�លកិច� 

�ក Wanchairabin JITWATTANATAM
អនុ���នអគ��យក

�ក មុិច សុខ����ី
អគ��យកអភិវឌ��ន៍�ជីវកម� 

�ក ទូច លី�
អគ��យកអនុម័តឥណ�ន  

�ក ដួង ច័ន�សុវ����
អគ��យកលក់ និង��ក�យ 

�ក ��ម �ភ័ណ
អគ��យកធន�នមនុស��  

�ក��ី ��ង សុគន�
អគ��យិ���ប់��ង�និភ័យ

�ក យឹម ទិត��
អគ��យកប���កវ�ទ��ព័ត៌�ន

ក��� ��ង ��ីប៉ុច
�យិ���តិបត�ិ�ម

�ក ជឺន បូ�ណច័ន�បូ���ត់
អគ��យកនីតិកម�

�ក ហុឹម វ�បុល
អគ��យកហិរ��វត��

�ក រស់ វ�ុល
អគ��យកសវនកម����ក��ង  

គណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ២៤

លោក Wanchairabin JITWATTANATAM 
អនុប្រធានអគ្គនាយក 

លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក  

កញ្ញ្រ អុឹម វណ្ឌិត
 អគ្គនាយិកា ប្រតិបតិបត្តិការ និងអភិបាលកិច្ច 

លោកឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង គឺជាសហសា្ថ្របនិករបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩៤
ហើយបានដឹកនាំសា្ថ្រប័នន្រះចាប់តំងពីព្រលនោះមក។ លោកឧកញ៉្រមនបទពិសោធ 
ជាច្រើនលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលជាកត្ត្រធ្វើឱ្រយលោកកា្ល្រយជាប្រតិបត្តិករយ៉្រងបុិន 
ប្រសប់ទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសា្ថ្រប័ន។ បនា្ទ្រប ់
ពីបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រលើជំនាញកសិកម្មនៅឆ្ន្រំ ១៩៩១ លោកក៏បាន 
បញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្រយាល័យ 
បៀលប្រ្រយផងដ្ររ។ ពិស្រសជាងន្រះទៅទៀត  លោកធា្ល្រប់ចូលរួមសិកា្ខ្រសាលជា
ច្រើននៅក្រ្រប្រទ្រសពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  ដូចជានៅប្រទ្រសហ្វីលីពីន 
សហរដ្ឋអាម្ររិក ឥណ្ឌូន្រសុី បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងប្រទ្រសជាច្រើនទៀត។

កញ្ញ្រ វណ្ឌិត បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ 
ក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៩៥ និងបានកា្ល្រយជាបុគ្គលមួយរូបក្នុងចំណោម
សា្ថ្របនិកសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតដ្រលបានកសាងវឌ្រឍនភាពជា
បន្តបនា្ទ្រប់សម្រ្រប់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ចាប់តំងពីព្រលនោះមក។ 
មុនព្រលចូលបម្រើការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ កញ្ញ្របានបម ្រើ 
ការងរជាមួយ អុ៊នតក់ (UNTAC) សម្រ្រប់ការបោះឆ្ន្រតជ្រើស 
តំងតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជា និងគណៈកម្ម្រធិការជំនួយពី
អាម្ររិក។ បន្ថ្រមលើជំនាញផ្ន្រកគណន្រយ្រយដ្រលមនស្រ្រប់ 
របស់ខ្លួន កញ្ញ្របានទទួលសញ្ញ្របត្រអនុបណ្ឌិតបន្ថ្រមទៀត 
នៅសាកលវិទ្រយាល័យបៀលប្រ្រយ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០០៨ ។ 
លើសពីនោះ កញ្ញ្រក៏បានបន្តពង្រីកចំណ្រះដឹងជាបន្តបនា្ទ្រប់  
តមរយៈការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រលទាំងក្នុង និង
ក្រ្រប្រទ្រស ទាក់ទងនឹងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ ុផងដ្ររ។

ជីវប្រវត្តិសមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ

លោក Wanchairabin បានចូលបម្រើការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ
នៅក្នុងខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០១៦ ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធ
ជំនាញវិជា្ជ្រជីវៈការងរចម្រុះជាង ២១ឆ្ន្រំ លើវិស័យធនាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ថ ុការប្រកឹ្រសាយោបល់លើការគ្រប់គ្រងទូទៅនិងជាពិស្រស
វិស័យវិស្វកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចជា  ធនាគារ 
ក្រងុស្រុ ីក្រមុហុ៊ន GE Capital និង AT Kearney។មុនព្រលចូល រួម
ជាមួយនឹង ធនាគារ ហត្ថ្រ លោក Wanchairabin គឺជានាយក 
គ្រប់គ្រងផ្ន្រកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តសហគមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊ា្រន ន្រ
ធនាគារ ក្រុងស្រុី ដោយលោកមនតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងលើការ
ពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ធនាគារន្រះនៅក្នុងបណា្ត្រប្រទ្រស 
មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។  តមរយៈបទពិសោធលើវិស័យ ធនាគារ  
ជាមួយនឹងសមត្ថភាពលើការប្រកឹ្រសាយោបល់លើការដឹកនំា ក្នងុតំបន់
អាសីុអាគ្ន្រយ៍ លោកបានរៀបចំ និងដឹកនំាផ្រនការយុទ្ធសាស ្រ្តយ៉្រង 
ជោគជ័យជាច្រើនហើយសម្រ្រចគម្រ្រងទាំងនោះទៅតមការ 
កំណត់ចំណ្រកទីផ្រសារ និងទិសដៅអាជីវកម្ម ដ្រលគម្រ្រងសំខាន់ៗ 
ទាំងនោះរួមមន ការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន ការអភិវឌ្រឍ
ផលិតផល និងចរន្តប្រងច្រក ការពង្រងឹប្រព័ន្ធ telemarketing ការ 
ក្រលម្អដំណើរការខ្រស្រចង្វ្រក់ផលិតកម្ម និងការបង្កើតគំរូស្រវាកម្ម
លក់ផលិតផល។ លោក Wanchairabin ទទួលបានសញ្ញ្របត្រ
ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្រយាល័យ 
Melbourne Business School ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី និងបរិញ្ញ្រ
បត្រវិស្វកម្មពីសាកលវិទ្រយាល័យ Chulalongkorn ប្រទ្រសថ្រ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០២៥

លោក រស់ វ៉ុល ត្រូវបានត្រងតំងជាអគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង  
នៅឆ្ន្រ ំ២០១៥ បនា្ទ្រប់ពីបានចាប់ផ្តើមអាជីព ការងរនៅ ធនាគារ 
ហត្ថ្រ នៅឆ្ន្រំ២០០៨។ លោកមនបទពិសោធជាង ៨ឆ្ន្រំ នៅ 
ក្នុងផ្ន្រកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង និងការគ្រប់គ្រងសាខា និងមនបទ 
ពិសោធជាង ១១ឆ្ន្រំ លើការគ្រប់គ្រងសវនកម្ម។ លោកទទួល 
បានបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្រយាល័យ Preston និង
បានបញ្ចប់បរិញ្ញ្របត្រជំនាញគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្រយាល័យ 
Maharishi Verdic ក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩៨ ផងដ្ររ។

លោក ច័ន្ទបូរ៉ា្រត់ លោកត្រវូបានត្រងតំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក 
និងអគ្គនាយកនីតិកម្ម នៅថ្ង្រទី០១ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៨។ 
លោកបានចូលបម្រើការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅឆ្ន្រ ំ២០១១ 
ជានាយកនាយកដា្ឋ្រនល្រខាធិការដា្ឋ្រនច្របាប់ និងក្រុមហ៊ុន។ 
លោកមនបទពិសោធជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្របាប ់
នៅក្នុងវិស័យធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងល្រខាធិការក្រុមហ៊ុន។ 
មុនព្រលចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ហត្ថ្រ លោកត្រវូបានផ្តល់ទំនុក 
ចិត្តដោយធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខនៅប្រទ្រសឡាវសម្រ្រប់ 
ការគាំទ្រលើនីតិវិធីក្នុងការបង្កើត និងដំណើរការធនាគារ។ 
លោក ច័ន្ទបូរា៉្រត់ បានទទួលសញ្ញ្របត្រថា្ន្រក់បរិញ្ញបត្រ និងអន ុ
បណ្ឌិតផ្ន្រកនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ 
និងវិទ្រយាសាស្ដ្រស្រដ្ឋកិច្ច។

លោក សុខម្រត្រី ត្រូវបានត្រងតំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក 
និងអគ្គនាយកអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មនៅឆ្ន្រំ ២០១៤ បនា្ទ្រប់ពីបាន 
បំព្រញការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ អស់រយៈកាលជាង ៨ឆ្ន្រំរួចមក 
ជាមួយនឹងការទទួលបន្ទកុលើការគ្រប់គ្រងទីផ្រសារនិងហានិភ័យ។ 
លោកមនបទពិសោធយ៉្រងល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការ 
អភិវឌ្រឍផលិតផល ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ការគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ និងសា្ល្រកសញ្ញ្រការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង 
អតិថិជន និងការប្រតិបត្តតិម (អនុលោមភាព)។ ក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣ 
លោក សុខម្រត្រី ទទួលបានសញ្ញ្របត្រជាអ្នកជំនាញផ្ន្រកគ្រប់ 
គ្រងហានិភ័យន្រសាលហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រង   ែ្រហ្វងហ្វើត។

លោក វិបុល ចូលបម្រើការងរជាមួយ ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅខ្រមិថុនា 
ឆ្ន្រំ២០១៨ ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធជាង ១៥ឆ្ន្រំ ក្នុង 
វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនព្រលចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ហត្ថ្រ 
លោកវិបុលធា្ល្រប់កាន់តួនាទីសំខាន់ជាច្រើនរួមមន សវនកម្មផ្ទ្រ 
ក្នុងគណន្រយ្រយ និងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយលោកបានទទួលតួនាទីជា 
អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុនៅសា្ថ្រប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយដ្រលបន្ថ្រម 
ពីតួនាទីន្រះលោក វិបុល បានទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង 
គម្រ្រងន្រការផ្ល្រស់ប្តូរប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលផងដ្ររ។ ជាមួយ 
លទ្ធផលឆ្នើមក្នុងការសិក្រសាលោកវិបុល បានទទួលសញ្ញ្រប័ត្រ 
បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច នៅឆ្ន្រំ ២០០២ និងបញ្ចប់ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្រ 
បត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រយ្រយ នៅឆ្ន្រំ ២០០៥។ 
នៅឆ្ន្រ ំ២០១៧ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាពី ACCA ហើយបាន 
កា្ល្រយជាសមជិកន្រសមគមគណន្រយ្រយករជំនាញ (ACCA) 
ចក្រភពអង់គ្ល្រសនៅ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រ២ំ០១៨។ ក្រ្រពីន្រះលោកបាន 
ចូលរួមវគ្គសិក្រសាជាច្រើនទាក់ទងនឹងធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុ
ទាំងនៅកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ។

លោក រស់ វ៉ុល
អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង  

លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរា៉្រត ់
អគ្គនាយកនីតិកម្ម  

លោក មុិច សុខម្រត្រី
អគ្គនាយកអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម 

លោក ហុឹម វិបុល 
អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ    



លោក សុវិជា្ជ្រ ចូលបម្រើការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ ឆ្ន្រំ ២០១៧
និងត្រូវបានត្រងតំងជាអគ្គនាយកលក់ និងច្រកចាយនៅក្នុង 
ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០១៨ ។ លោកមនបទពិសោធការងរជាង 
២០ ឆ្ន្រ ំនិងបទពិសោធជាង ១៧ឆ្ន្រ ំពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ថ ុដោយចាប់ផ្តើមពីតំណ្រងដំបូងបំផុតជាមន្ត្រឥីណទាន។ 
លោក ទទួលបានសញ្ញ្របត្រអនុបណ្ឌិតផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកល
 វិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ និងបានចូលរួមវគ្គ 
បណ្តុះបណា្ត្រលជាច្រើនផងដ្ររ។

លោកស្រី សុគន្ធ បានចាប់ផ្តើមការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅឆ្ន្រំ 
២០១៥ និងត្រូវបានត្រងតំងជាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ក្នងុឆ្ន្រ ំ២០១៩។ អ្នកស្រមីនបទពិសោធជាង ១៥ ឆ្ន្រ ំក្នងុវិស័យ 
ធនាគារ។ លោកស្របីានចូ លរួមសិក្រសាវគ្គបណ្តះុបណា្ត្រលជាច្រើន 
ដ្រ វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, AML/CFT, ផ្រនការនិរន្តរភាព  
អាជីវកម្ម (BCP), ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្ររហានិភ័យន្រគ្រ្រះមហន្តរាយ 
(DRRM), ការបណ្តុះបណា្ត្រល (IFRS), គំរូហានិភ័យ, ការវាស់
ស្ទង់ហានិភ័យ, ភតិសន្រយាហិរញ្ញវត្ថ,ុ ការវាយតំល្រឱនភាពតម្ល្រភាព 
ពាណិជ្ជកម្មឥណទានទីផ្រសារ និងTESOL ។ លោកស្រី បាន 
បញ្ចប់ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថនិុងធនាគារពីសាកល 
វិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅឆ្ន្រ ំ២០១១ និងទទួលបានសញ្ញ្របត្រ 
ជាអ្នកជំនាញផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យន្រសាលហិរញ្ញវត្ថុ និង 
គ្រប់គ្រង ែ្រហ្វងហ្វើត (អាល្លឺម៉ង់) នៅឆ្ន្រំ ២០១៧។

លោក លីណា ត្រូវបានត្រងតំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និង 
អគ្គនាយកប្រតិបត្តិការ នៅឆ្ន្រំ ២០១៣ បនា្ទ្រប់ពីបានចាប់ផ្តើម 
អាជីពការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅខ្រ មីនា ឆ្ន្រំ ២០០៥។ 
លោកទទួលខុសត្រវូរាល់ប្រតិបត្តកិាររបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ រាប់ 
បញ្ចលូទំាងប្រតិបត្តកិារឥណទាន បញ្ញើសន្រសំ និងការគ្រប់គ្រង 
សាខា។ លោកត្រូវបានត្រងតំងជា អនុប្រធានអគ្គនាយក 
និងអគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន នៅឆ្ន្រំ២០១៨ សម្រ្រប់ការ 
គ្រប់គ្រងមុខងរសំខាន់ៗ   រួមមនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ឥណទាន ការប្រមូលឥណទានយឺតយ៉្រវ និងមុខងរគ្រប់គ្រង 
ឥណទាន។ លោក លីណា បានបញ្ចប់ការសិក្រសាពីវិទ្រយាសា្ថ្រន 
ជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្ន្រំ ២០០៣ ហើយក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធ ី
បណ្តុះបណា្ត្រលជាក់ស្ត្រងជាច្រើនដ្រលអនុវត្តទាំងក្នុងស្រុក 
និងអន្តរជាតិជាពិស្រសនៅប្រទ្រសហ្វីលីពីន វៀតណាម និង
លុចសំបួ។

លោក សោភ័ណ បានចូលបម្រើការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ 
នៅខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ ំ២០១០ ក្នងុតួនាទីជា នាយកនាយកដា្ឋ្រន ធនធាន 
មនុស្រស។ លោកមនបទពិសោធការងរច្រើនជាង ២៩ ឆ្ន្រ ំ
ក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗ ក្នុងនោះ រួមមនបទពិសោធក្នុងការគ្រប ់
គ្រងធនធានមនុស្រសរយៈព្រល ២០ ឆ្ន្រំ ការអភិវឌ្រឍសា្ថ្រប័ន 
និងការធ្វើផ្រនការធនធានមនុស្រស និងការអភិវឌ្រឍភាពជាអ្នក 
ដឹកនំា។ លោក សោភ័ណ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ 
ជាន់ខ្ពស់លើជំនាញការអភិវឌ្រឍភាពជាអ្នកដឹកនាំពីសាកល 
វិទ្រយាល័យ Eastern University ក្នុងរដ្ឋ Philadelphia 
ន្រសហរដ្ឋអាម្ររិក និងបរិញ្ញ្របត្រលើជំនាញនីតិសាធារណៈ 
ពីសាកលវិទ្រយាល័យន័រតុន។   លោកត្រូវបានត្រងតំងជា 
អគ្គនាយកធនធានមនុស្រស នៅឆ្ន្រំ ២០១៩។ 

លោក ស្រម សោភ័ណ 
អគ្គនាយកធនធានមនុស្រស    

លោក ទូច លីណ
អគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន    

អ្នកស្រី ឆ្រង សុគន្ធ 
អគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ    

លោក ដួង ច័ន្នសុវិជា្ជ្រ
អគ្គនាយកលក់ និងច្រកចាយ  

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ២៦
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លោក ទិត្រយា បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅខ្រ កញ្ញ្រ 
ឆ្ន្រ ំ២០១៧ ក្នងុតួនាទីជានាយកជាន់ខ្ពស់ន្រនាយកដា្ឋ្រនផ្រនការ 
និងអភិបាលកិច្ចព័ត៌មនវិទ្រយា ហើយត្រូវបានដំឡើងឋានៈជា 
អគ្គនាយកបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មននៅខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រ ំ២០១៨។ តួនាទី 
របស់លោកគឺគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្រយការងរសម្រ្រប ់ការធ្វើ 
ផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្តបច្ច្រកវិទ្រយា ការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងនិងអភិបាល 
កិច្ចបច្ច្រកវិទ្រយា សម្រ្រប់ ធនាគារ ហត្ថ្រ។ លោកក៏ជាអ្នកពិគ្រ្រះ 
យោបល់ និងការណ្រនំាដល់អគ្គនាយកដា្ឋ្រនព័ត៌មនវិទ្រយា អភិវឌ្រឍ 
ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រ កំណត់ផ្រនការ និងការត្រួតពិនិត្រយគម្រ្រង 
អភិវឌ្រឍ និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តលើរចនាសម្ព័ន្ធសម្រ្រប់ប្រព័ន្ធ 
គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ។ លោកមនបទពិសោធជាង ១៥ ឆ្ន្រ ំ
នៅក្នុងធនាគារលំដាប់អន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងតួនាទី ជានាយក 
នាយកដា្ឋ្រនព័ត៌មនវិទ្រយា និងជាអ្នកអភិវឌ្រឍ Softwareនៅក្រមុហុ៊ន 
ទូរគមនាគមន៍ផងដ្ររ។ លើសពីនោះ លោកក៏មនបទពិសោធ 
ជាច្រើនក្នងុការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងការគ្រប់គ្រងម៉្រសីុនម្រប្រព័ន្ធ 
ធនាគារស្នូល កម្មវិធីផ្រស្រងៗ សន្តិសុខព័ត៌មនវិទ្រយា និងមន 
ចំណ្រះដឹងយ៉្រងទូលំទូលយពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចក្របខណ្ឌ 
ព័ត៌មនវិទ្រយាដូចជា  COBIT 5, ITIL v3, PMBOK, ហើយក ៏
កំពុងស្រ្រវជ្រ្រវបន្ថ្រមលើមុខងរសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតពាក់ព័ន្ធ 
នឹងសុវត្ថិភាពព័ត៌មនវិទ្រយា ដូចជា  CISSP, CRISC, CISM, 
CGEIT។ លោកទិត្រយា បានបញ្ចប់ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រលើជំនាញ 
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មនវិទ្រយា និងទំនាក់ទំនង ពី គ្រឹះសា្ថ្រន Unitisiti 
Teknologi PETRONAS (UTP) ប្រទ្រសម៉្រឡ្រសុី។

កញ្ញ្រ ស្របុ៉ីច ចូលបម្រើការងរនៅ ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅឆ្ន្រ ំ២០១៦  
ក្នុងតួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិតមបនា្ទ្រប់ពីការដាក់បញ្ចូលគា្ន្រ 
ជាមួយនឹង ធនាគារ ក្រងុស្រុ។ី កញ្ញ្របានចាប់ផ្តើមអាជីពការងរ 
ជាអ្នកបណ្តះុបណា្ត្រលផ្ន្រកគ្រប់គ្រងនៅធនាគារពាណិជ្ជមុនព្រល 
ទទួលបន្ទកុលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការប្រតិបត្តតិមដោយ 
មនសុពលភាពគ្របដណ្តប់លើការអនុវត្តច្របាប់ AML / CFT,  

ការអនុលោមតមបទប្របញ្ញត្ត,ិ FATCA, វិធានVolcker, ក្របខ័ណ្ឌ 
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុ។ កញ្ញ្រ  ស្របុ៉ីចបាន 
ទទួលការ បណ្តះុ បណា្ត្រលជាច្រើននៅ ត្រវ៉ា្រន់ សិង្ហបុរី និងប្រទ្រស 
ថ្រ លើAML/CFT  ការគ្រប់គ្រងអន្តរជាត  និងប្រតិបត្តិការ
ធនាគារ រួមទាំងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម។ កញ្ញ្រស្រីប៉ុច ត្រូវបាន
ទទួលសា្គ្រល់ជាអ្នកជំនាញ ស្តីពីការអនុវត្តបទប្របញ្ញត្តិប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព ពីក្រុមហ៊ុន IBF។ 

លោក យឹម ទិត្រយា 
អគ្គនាយកបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មន  

កញ្ញ្រ ហ្រង ស្រីប៉ុច 
នាយិកាប្រតិបត្តិតម    
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រចនាសម្ព័ន្ធ ធនាគារ ហត្ថ្រ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០២៩

ធនាគារ ហត្ថ្រ គឺជាធនាគារមួយក្នងុចំណោមធនាគារឈានមុខផ្រស្រង
 ទៀតនៅកម្ពុជា ដ្រលទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ
ពាណិជ្ជពី ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីខ្រ
សីហា ឆ្ន្រំ ២០២០។ 

ជាមួយបទពិសោធក្នុងការបម្រើស្រវាហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ប្រជាជន
កម្ពជុាអស់រយៈព្រលជាង ២៦ឆ្ន្រ ំ ជាមួយនឹងចក្ខវិុស័យ ច្របាស់លស់
ក៏ដូចជាក្រ្រមការគាំទ្រយ៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រពីភាគទុនិករបស់ខ្លួននៅក្នុង
ឆ្ន្រ២ំ០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ សម្រ្រចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ថ្មមួីយ
ទៀតនោះគឺ ការផ្ល្រស់ប្តូរមុខមត់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ហត្ថ្រ កសិករ លីមីតធីត) ទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ(ធនាគារ 
ហត្ថ្រ) បើទោះបីជាប្រទ្រសកម្ពុជា និងពិភពលោកទាំងមូលកំពុង
ស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពយ៉្រងលំបាកដ្រលបង្កឡើងពីជំងឺកូវីដ១៩។

ដើម្របីធានាបាននូវការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព និងឆ្លើយតប ទៅ 
នឹងការរីករាលដាលន្រជំង ឺកូវីដ១៩ ធនាគារ ហត្ថ្រ បាន ចាត់ វិធានការ 
 សំខាន់ៗ ដូចខាងក្រ្រម៖
 
 • បន្តផ្តល់ជូនឥណទានដល់វិស័យសំខាន់ៗដើម្របីគំាទ្រដល់សកម្មភាព 
អាជីវកម្មក្នងុស្រកុ រួមមន ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម ការផ្គត់ ផ្គង់ស្រវាកម្ម  
ការផ្គត់ផ្គង់ស្រវាកម្ម សំណង់ និងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទៅកាន់អ្នកប្រើ
ប្រ្រស់។

 • ផ្តល់ជូនកម្មវិធីរៀបចំឥណទានឡើងវិញដើម្របីសម្រលួដល់ការសង 
ត្រលប់របស់អតិថិជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ ជំងឺកូវីដ១៩ 
ជាពិស្រសអតិថិជនដ្រលប្រកបអាជីវកម្ម សណា្ឋ្រគារ ផ្ទះសំណាក់ 
វិស័យទ្រសចរណ៍ និងវិស័យកាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់/ស្រប្រកជើង។

 • បន្តតមដាន និងចាត់វិធានការយ៉្រងមឺុងម៉្រត់ដើម្របីការពារនិយោជិត
និងអតិថិជនរបស់ខ្លនួក៏ដូចជារួមចំណ្រកការពារវិស័យធនាគារ និង

ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលពីការរីករាលដាលន្រ ជំងឺកូវីដ១៩។

នៅក្នងុឆ្ន្រ ំ២០២០ មនបញ្ហ្រប្រឈមជាច្រើនដ្រលយើងបានជួបប្រទះ
ទោះយ៉្រងន្រះក្ត ីធនាគារ ហត្ថ្រ នៅត្ររក្រសាបាននូវជំហរ និងប្រតិបត ្តិ
ការ អាជីវកម្មរបស់ខ្លនួយ៉្រងរឹងមំ។ គិតត្រមឹថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នឆូ្ន្រ២ំ០២០
ធនាគារ ហត្ថ្រ មនសមតុល្រយឥណទានសរុបចំនួន ១ ៣២៣ លន 
ដុល្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង ២៦ ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០១៩ ជាមួយ 
នឹងសមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុបរហូតដល់ ៧៩៣ លន ដុល្ល្ររ 
អាម្ររិក កើនឡើង ៣២ ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០១៩។

ធនាគារ ហត្ថ្រ បន្តផ្តល់ជូនស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉្រងសម្របូរប្របដល ់ 
សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម រួមទាំងអតិថិជនជារូបវ័ន្តបុគ្គល នៅ 
ទូទាំងប្រទ្រស។ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានបង្កើត និងធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ 
ឡើងនូវស្រវាហិរញ្ញវត្ថជុាច្រើនរួមមន ស្រវាធនាគារចល័ត (Hattha
Mobile) គម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច  និង
មធ្រយម (SME Co-Financing Scheme) ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្របង់
ថ្ល្រសំរាម ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ឆ្លងធនាគារ  ស្រវាឥណទានវិបារូបរ៍ ស្រវា 
គណនីចរន្ត ស្រវាមូលប្របទានបត្រ និងស្រវាបញ្ញើសន្រសំ ( HYSA Flexi
និង HYSA Corporate) បន្ថ្រមលើស្រវាកម្មដ្រលមនស្រ្រប់របស់
ខ្លួនដូចជា ស្រវាឥណទាន ស្រវាបញ្ញើសន្រសំ ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក 
ស្រវាអ្រធីអឹម ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស និងការណ្រនំាអតិថិជនឱ្រយទទួល
បានស្រវាធានារា៉្រប់រងពីក្រុមហ៊ុនជាដ្រគូ។

ធនាគារ ហត្ថ្រ បានកំណត់នូវយុទ្ធសាស្រ្តអាទិភាពសំខាន់ៗស្របតម 
ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន ក្នុងការកា្ល្រយខ្លួនជាធនាគារដ្រលទទួលបានការ
កោតសរសើរខ្ពស់ និងជាជម្រើសដ្រលអតិថិជនព្រញចិត្ត តមរយៈ 
បុគ្គលិកប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈ។ ក្នុងឆ្ន្រំ២០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រសម្រ្រច 
បាននូវសមិទ្ធផល និងមនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗគួរឱ្រយកត់សម្គ្រល់

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០ 



ដូចជា៖

 • កម្ល្រយខ្លនួពីគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុទួលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ (ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត) 
មកជាធនាគារពាណិជ្ជ (ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក) 

 • បង្កើត និងដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មនឥណទានអតិថិជន (Loan 

Origination System) ដ្រលធ្វើឱ្រយដំណើរការរៀបចំឥណទានជូនអតិថិជនកាន់ត្រ
ឆប់រហ័ស ស្របតមតម្រវូការរបស់អតិថិជន។ 

 • ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រក់កម្រតិ BBB+ សម្រ្រប់ រយៈព្រល ៣ ឆ្ន្រជំាប់គា្ន្រពីក្រមុហុ៊ន 
TRIS Rating ជាសា្ថ្រប័នដ្រលមនទស្រសនវិស័យច្របាស់លស់និងប្រកបដោយស្ថរិភាព 

 • គំាទ្រកម្មវិធីបណ្តះុបណា្ត្រលអំពីចំណ្រះដឹងហិរញ្ញវត្ថដុ្រលរៀបចំឡើងដោយសម្ពន័្ធ 
សមគមសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមកម្ពជុា (FASMEC)

 • ចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីភា្ន្រក់ងរសហប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិជបុ៉ន 
(JICA) ក្នងុការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ច ី៥០ លនដុល្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់គំាទ្រដល់សហគ្រ្រស
ធុនតូចបំផុត ធុនតូច និងមធ្រយម (MSMEs) នៅកម្ពជុា។

 • ផ្តល់ជូនស្រវាហិរញ្ញវត្ថជុាច្រើនប្រភ្រទទៅកាន់អតិថិជនសម្រ្រប់បម្រើដល់តម្រវូការ 
អតិថិជនឱ្រយកាន់ត្រទូលំទូលយ។ 

 • ទទួលបានការទទួលសា្គ្រល់ជាសា្ថ្រប័នដ្រលមនកម្រិតអនុលោមភាពសារពើពន្ធ
ប្រភ្រទ មសសម្រ្រប់រយៈព្រល ៤ឆ្ន្រ ំ(២ដងជាប់គា្ន្រ) ពីអគ្គនាយកដា្ឋ្រនពន្ធដារន្រ 
ប្រទ្រសកម្ពជុា។ 

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០២១ ធនាគារ ហត្ថ្រ ជឿជាក់ថានឹងនៅត្រអាចបន្តរួមចំណ្រកក្នុការ  
ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងសម្រ្រប់វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល តមរយៈ 
កិច ្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ស្តង់ដាររស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា 
ក៏ដូច ជាធ្វើខ្លួនឱ្រយកា្ល្រយជាធនាគារដ្រលអាចផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុ 
យ៉្រងព្រញល្រញក្នុងការបំព្រញនូវតម្រូវការអាជីវកម្មរាប់បញ្ចូលទាំងសហគ្រ្រស 
ធុនតូចបំផុត ធុនតូច និងមធ្រយម (MSMEs) ដើម្របីរួមចំណ្រកដល់វឌ្រឍនភាពសង្គម 
ជាតិប្រកបដោយចីរភាព។ ស្របព្រលជាមួយគា្ន្រនោះដ្ររ ធនាគារ ហត្ថ្របានកំណត់ 
នូវយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មសំខាន់ៗ ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងការប្រកួតប្រជ្រងលើទីផ្រសារ 
ដូចខាងក្រ្រម៖  

 • ប្រងច្រកប្រភ្រទអតិថិជនឱ្រយបានកាន់ត្រលម្អិត តមរយៈការបង្កើនលក្ខខណ្ឌ 
និង ក្របខណ្ឌសិក្រសាប្រភ្រទអតិថិជន ដើម្របីផ្តល់ជូនការបំព្រញចិត្ត និងតម្រូវការ 
របស់អតិថិជនកាន់ត្រល្អប្រសើរ។

 • ដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់នូវស្រវាកម្មធនាគារថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត និងធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ 
ឡើង នូវស្រវាដ្រលមនស្រ្រប់ ក្នុងនោះរួមមន ស្រវាឥណទាន បញ្ញើសន្រសំ 
ស្រវាផ្រស្រងៗទៀត និងការសហការជាមួយក្រមុហុ៊នជាដ្រគូផងដ្ររ។ 

 • ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវស្រវាកម្មឌីជីថល និងជំរុញការប្រើប្រ្រស់ តម រយៈ ការ 
ផ្តល់ជូនភាពងយស្រលួ និងសន្រសំសំច្រខ្ពស់បំផុតសម្រ្រប់អតិថិជនក្នងុការទូទាត់សា
ច់ប្រ្រក់ជាមួយអាជីវកម្មដ្រលជាបណា្ត្រញដ្រគូទូទាត់របស់យើង។

 • ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរនូវអនុបាតចំណ្រញភាពធៀបនឹងមូលធន (RoE) ដោយកំណត់    
ឡើងវិញនូវផលិតផលចម្រះុ និងបង្កើនការលក់លើផលិតផលគណនីចរន្ត គណនី   
បញ្ញើសន្រសំ (CASA) និងគណនីប្រតិបត្ដកិារ បង្កើនប្រ្រក់ចំណូលលើកម្រ្រស្រវាផ្រស្រងៗ 
 ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវដើមទុន និងមូលនិធិ និងបង្កើនផលិតភាពការងរ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៣០



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៣១

ការផ្ល្រស់ប្តូរសា្ល្រកសញ្ញ្រ (LOGO) 

ចាប់ផ្តើមដំបូងនៅ ឆ្ន្រ១ំ៩៩៤  ជាគម្រ្រងសន្តសុិខស្របៀងមួយដ្រលបានផ្តល់ឥណទានខា្ន្រតតូចដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតមតំបន់ជនបទក្នងុឃំុចំនួន ៤ ន្រខ្រត្តពោធិ៍សាត់។ រហូតមកដល់ ឆ្ន្រ ំ១៩៩៦ គម្រ្រង
  សន្តិសុខស្របៀង បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទ្រ ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល 
ដ្រល មនឈ្ម្រះថា "ហត្ថ្រកសិករ" ដ្រលជាភាសាខ្ម្ររមនន័យថា ដ្ររបស់កសិករ ឬជា ដ្រ សម្រ្រប់ជួយ
កសិករ។ ឈ្ម្រះ ហត្ថ្រកសិករ  ត្រូវបានប្រើចាប់ពីព្រលនោះមករាប់បញ្ចូលទាំងនៅព្រលដ្រលកា្ល្រយ
ខ្លួនជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្ន្រំ២០០១។ រហូតដល់ ឆ្ន្រំ២០២០ គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ 
ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត បានកម្ល្រយខ្លនួទៅជា ធនាគារពាណិជ្ជ (ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក) ដោយជោគជ័យ។ 

"ហត្ថ្រកសិករ" ត្រូវបានបង្រួមខ្លីមកនៅត្រឹមត្រ "ហត្ថ្រ" គឺដើម្របីផ្រសារភា្ជ្រប់ឈ្ម្រះសា្ថ្រប័នទៅនឹងការពង្រីក
ចំណ្រកទីផ្រសារជាបន្តបនា្ទ្រប់របស់ខ្លនួទំាងនាព្រលកន្លងមក និងទៅអនាគតលើគ្រប់វិស័យ និងគ្រប់ទិសទី។ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ បានធ្វើទំនើបកម្ម និងក្រប្រ្រសា្ល្រកសញ្ញ្ររបស់ខ្លួនដូចខាងក្រ្រម៖ 

 • និមិត្តសញ្ញ្រ (Symbol Icons): និមិត្តសញ្ញ្រកង ៣ ចងភា្ជ្រប់គា្ន្រគឺតំណាងឱ្រយការសហការគា្ន្រ
យ៉្រង ជិតស្និទ្ធរវាង ធនាគារ ហត្ថ្រ និងអតិថិជនដើម្របីរួមគា្ន្រសាងអនាគតដ៏ប្រសើរ។  

 • និមិត្តសញ្ញ្រអក្រសរ (Word Mark): ពាក្រយ ហត្ថ្រ (Hattha) ជាភាសាខ្ម្ររ មនន័យថាដ្រ ហើយ
ដ្រន្រះផងដ្ររគឺដើម្របីជួយបម្រើដល់ភាពងយស្រួល និងចម្រុងចម្រើនរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្ម 
និង ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូល។



ការធ្វើទំនើបកម្មស្រវាធនាគារចល័ត

ធនាគារ ហត្ថ្រ បានធ្វើការផ្ល្រស់ប្តរូជាថ្មឡីើងវិញនូវកម្មវិធីធនាគារចល័ត 
របស់ខ្លនួ “Hattha Mobile” សម្រ្រប់អតិថិជននៅខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រ២ំ០២០ 
ហើយជាលទ្ធផលចំនួនអ្នកប្រើប្រ្រស់បានកើនឡើងខា្ល្រំង។ 
Hattha Mobile ផ្តល់លទ្ធភាពឱ្រយអតិថិជនទទួលបានស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
គា្ម្រនដ្រនកំណត់ ដោយគ្រ្រន់ត្រប្រើប្រ្រស់ ម្រ្រម ដ្រ នៅលើទូរសព្ទ
ចល័តរបស់ពួកគ្រ នៅគ្រប់ទីកន្ល្រង ២៤ម៉្រង ក្នុង មួយថ្ង្រ និង ៧ថ្ង្រ
ក្នុង១សបា្ត្រហ៍។  Hattha Mobile មន លក្ខណៈងយ ស្រួល ក្នុង 
ការប្រើ មនជម្រើសក្នុងការក្រប្រ្រតបតមជម្រើសរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់
មនលក្ខណៈមុខងរពិស្រសជាច្រើនសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពខ្ពស់គួរជាទីទុកចិត្តនិង 
ជាពិស្រសមិនគិតកម្រ្រស្រវា។ ស្រវាកម្មដ្រលសំខាន់ៗ របស់ Hattha
Mobile មនដូចខាងក្រ្រម៖

 • ការផ្ទ្ររប្រ្រក់៖ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ និងទទួលប្រ្រក់នៅក្នុងគណនីហត្ថ្រនិង 
ផ យផ្រ ភា្ល្រមៗគ្រប់ព្រល និងគ្រប់ទីកន្ល្រងដោយមិនគិតថ្ល្រ។

 • ការទូទាត់វិក្កយបត្រ៖ ទូទាត់វិក្កយបត្រភា្ល្រមៗដូចជា ទឹកភ្លើង 
អ៊ិនធឺណិត អចលនទ្រព្រយ ធានារា៉្រប់រង ភា្ន្រក់ងរ បង់ត្រលប់ប្រ្រក់ 
កម្ចីធនាគារហត្ថ្រដោយមិនគិតថ្ល្រ។ ការទូទាត់នីមួយៗ អាច ត្រូវ 
បានកំណត់អោយមនការរំលឹក។

 • ការដកសាច់ប្រ្រក់ដោយគា្ម្រនប័ណ្ណ ATM៖ ការដកសាច់ប្រ្រក់ 
តម  ម៉្រសីុនអ្រធីអឹម ដោយប្រើ Hattha Mobile ហើយ មិន ត្រវូ 
ការប័ណ្ណ ATM ទ្រ។

 • បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់តមទូរសព្ទចល័ត៖ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរសព្ទ
ដោយល្រខកូដ ឬ គា្ម្រនល្រខកូដ ភា្ល្រមៗ។

 • ការគ្រប់គ្រងគណនី៖ ពិនិត្រយមើលសមតុល្រយសាច់ប្រ្រក់ក្នងុគណនី 
ផ្ទ្រល់ខ្លួន និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការថ្មីៗ។

 • ការស្នើសុំស្រវា៖  ការដាក់ពាក្រយស្នើសុំសម្រ្រប់ផលិតផល  និង 
ស្រវាកម្ម ធនាគារ ហត្ថ្រ។

 • សុវត្ថិភាពល្អប្រសើរជាងមុន៖ ទទួលបានការជូនដំណឹងបនា្ទ្រន់ពី 
Hattha Mobile រាល់ព្រលធ្វើប្រតិបត្តិការម្តងៗ។ មុខ ងរ  ផ្រស្រង 
ទៀតមនដូចជា ការផ្អ្រកដំណើរការកាតអ្រធីអឹមក្នុងករណីបាត ់
ចូលប្រើប្រ្រស់ Hattha Mobile ដោយ ប្រើ ល្រខសំងត់  ឬ សា្ន្រម 
ម្រ្រមដ្រ ឬផ្ទ្រមុខ។

 • ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទ្រល់ខ្លួន៖ កំណត់ប្រភ្រទប្រតិបត្តិការដ្រល
ខ្លួនចង់ឃើញ លើហ៊ូមស្ក្រីន និងចូលមើលព័ត៌មនផ្ទ្រល់ខ្លួន។

 • ទីតំងអ្រធីអឹម និងសាខាធនាគា ហត្ថ្រ៖ រកទីតំងសាខាធនាគារ 
និងទូរអ្រធីអឹមដ្រលនៅជិតបំផុត ជាមួយព័ត៌មនទំនាក់ទំនង  និង    
មនទិសដៅពីផ្រនទី។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៣២



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៣៣

ផលិតផល និងស្រវាកម្ម

ផលិតផលឥណទាន

ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានសហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម

ឥណទានវិបារូបរ៍

ឥណទានកាតគ្រី

ឥណទានសង្គម

គម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយម

ឥណទានអាជីវកម្ម គឺជាប្រភ្រទផលិតផលឥណទានសម្រ្រប់អតិថិជន ជាលក្ខណៈ
បុគ្គល ដ្រលមនគោលបំណងប្រើប្រ្រស់ឥណទានច្របាស់លស់ ក្នុងការបង្កើត
អាជីវកម្មថ្មី ក៏ដូចជា ពង្រីកអាជីវកម្មដ្រលមនស្រ្រប់ រួមទាំងការវិនិយោគលើវិស័យ 
អចលនទ្រព្រយផងដ្ររ។ អតិថិជននឹងទទួល បាននូវលក្ខខណ្ឌឥណទាន ដ្រលមន 
ភាពបត់ប្រនស្របតមតម្រូវការ និងលក្ខខណ្ឌរបស់ អតិថិជន រួមជាមួយវិធីបង ់
ត្រឡប់ងយស្រួល និងអត្រ្រការប្រ្រក់សមរម្រយ ក្នុងភាពប្រកួតប្រជ្រង។

ឥណទានកសិកម្ម ជាប្រភ្រទឥណទានដ្រលបង្កើតឡើងដើម្របីគំាទ្រដល់ប្រជាកសិករ 
អ្នកជំនួញ ឬអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មផ្ន្រកកសិកម្ម ដ្រលមនតម្រូវការប្រ្រក់កម្ចី ដើម្រប ី
វិនិយោគ ឬពង្រីកមុខរបរដ្រលទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម។

ឥណទានសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម គឺជាប្រភ្រទឥណទានអាជីវកម្មដ្រលផ្តល ់
ជូនអតិថិជន ដ្រលមនតម្រូវការប្រើប្រ្រស់ក្នុងគោលបំណងទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម ពង្រីក 
អាជីវកម្ម និងបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។

ឥណទានវិបារូបរ៍ ជាប្រភ្រទឥណទាន ដ្រលអនុញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនធ្វើការដកប្រ្រក់ 
ពីគណនីចរន្តរបស់ខ្លួនដោយស្ថិតនៅ ក្រ្រមទំហំឥណទានដ្រលបានអនុម័តឲ្រយ 
ប្រើប្រ្រស់ សម្រ្រប់ជួយសម្រួលដល់ប្រត្តិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រ និងតម្រូវការដើមទុននៅ
ក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ឥណទានកាតគ្រី ជាផលិតផលឥណទានដ្រលផ្តល់កម្ចីឆប់រហ័សបំផុត ជាមួយ 
លក្ខខណ្ឌងយៗ ដោយគ្រ្រន់ត្រដាក់តម្កល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិយនយន្តរបស់លោក 
អ្នកជាទ្រព្រយធានា។ ផលិតផលឥណទានន្រះ ផ្តល់ភាពងយស្រួល និងស្រវាឆប់ 
រហ័សចំពោះដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុបនា្ទ្រន់។

ឥណទានសង្គម គឺជាប្រភ្រទឥណទានដ្រលបង្កើតឡើងសម្រ្រប់គំាទ្រដល់អតិថិជន 
ដ្រលងយរងគ្រ្រះ មនជីវភាពខ្វះខាត ហើយមនបំណងប្រើប្រ្រស់ឥណទាន 
សម្រ្រប់ជួយគំាពារបរិសា្ថ្រន និងអនាម័យក្នងុការរស់នៅ កាត់បន្ថយភាពក្រកី្របង្កើន 
ស្តង់ដារន្រការរស់នៅឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។  
ឥណទានសង្គមត្រូវបានប្រងច្រកជា ៦ប្រភ្រទផ្រស្រងគា្ន្ររួមមន៖ ឥណទានទូទៅ 
ឥណទានបរិសា្ថ្រន ឥណទានសម្រ្រប់ការសិក្រសា ឥណទានសង្រ្គោះ ឥណទានគាំទ្រ 
ស្ត្រី និងឥណទានសង្រ្គោះកូវីដ-១៩។

គម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច និងមធ្រយមគឺជាប្រភ្រទ
ឥណទានអាជីវកម្មមួយដ្រលផ្តួចផ្តើមឡើង ដោយរាជរដា្ឋ្រភិបាលក្នុងការផ្តល់
ជូនអតិថិជនជា សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម (SME) ដ្រលមនតម្រវូការប្រើប្រ្រស់ 
ក្នុងគោលបំណងសម្រ្រប់ទុនបង្វិល និងចំណាយមូលធនក្នុងអាជីវកម្មជាមួយ
អត្រ្រការប្រ្រក់ទាបជាពិស្រស។



ឥណទានយានយន្តហត្ថ្រ

ឥណទាន ជម្រើសទី១

ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន

ឥណទានហូមហ្វ័រខាស (Home for Cash)

ឥណទានបុគ្គល

ឥណទានគ្រហដ្ឋ្រន

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន

ឥណទានយនយន្តហត្ថ្រ ជាឥណទានមួយប្រភ្រទដ្រលបានបង្កើតឡើងជា
ពិស្រស និងផ្តល់ជូនទៅអ្នកដ្រល មនចំណូលពីប្រ្រក់បៀវត្រស និង អ្នក ដ្រល 
មនចំណូលពីមុខរបរអាជីវកម្ម សម្រ្រប់ទិញរថយន្តថ្ម ីឬរថយន្ត ដ្រល ប្រើប្រ្រស់
រួច (មិនទាន់បានចុះបញ្ជ)ី ឬទោចក្រយនយន្តថ្ម។ី រថយន្តត្រវូជាលក្ខណៈ 
គ្រួសារ ឬភីកអា៉្រប់ មនកៅអីអតិបរិម ៩កៅអី។

ឥណទានជម្រើសទី១ គឺជាស្រវាបង់រំលស់ថ្មី បង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់ភាព 
ងយស្រួលសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលមនបំណង ទិញគ្រឿងអ្រឡិចត្រូនិច 
ដូចជា៖ ទូរសព្ទដ្រ កុំព្រយូទ័រ កាម្ររា៉្រ ទូរទឹកកក ទូរទស្រសន៍ ម៉្រសុីនបោក 
ខោអាវជាដើម ប៉ុន្ត្រមិនមនសាច់ប្រ្រក់គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ធ្វើការទូទាត ់
ភា្ល្រមៗជាមួយអ្នកលក់។ ផលិតផលន្រះមនលក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ 
ងយៗជាងគ្រ ដើម្របីជួយសម្រួលដល់អតិថិជន អាចទទួលបានសម្ភ្ររ 
ប្រើប្រ្រស់ក្នុងក្តីស្រម្ររបស់ខ្លួនភា្ល្រមៗហើយមិនមនចំណាយលើការ
ប្រ្រក់ខ្ពស់។

ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លនួ គឺជាប្រភ្រទឥណទាន ផ្តល់ជូនអតិថិជនដ្រល 
មនតម្រូវការទិញសម្ភ្ររ ប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗ ក្នុងគោលបំណងប្រើប្រ្រស់
ផ្ទ្រល់ខ្លួន ឬប្រើប្រ្រស់ក្នុងគ្រួសារ។ សម្ភ្ររប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗ រួមមនដូច
ជាផលិតផលថ្មី ឬផលិតផលមួយទឹក ដ្រលមនអាយុកាលមិន លើសពី
ប្រ្រំឆ្ន្រំគិតចាប់ពីឆ្ន្រំផលិត។

ឥណទានហូមហ្វរ័ខាស ជាឥណទានមួយប្រភ្រទដ្រលបង្កើតឡើងសម្រ្រប ់ 
អតិថិជនដ្រលមនចំណូល ទៀងទាត់ជាប្រ្រក់បៀវត្រស (ប្រ្រក់ខ្រ) ហើយមន
តម្រវូការប្រើប្រ្រស់ឥណទានន្រះ ដើម្របីបង្កើនប្រ្រក់ចំណូលបន្ថ្រមពី មុខរបរ
អាជីវកម្ម ឬ ដើម្របីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌរស់នៅឲ្រយមនភាពល្អប្រសើរជាង
មុន។ ឥណទាន ន្រះតម្រវូឲ្រយអតិថិជនមនគ្រហដា្ឋ្រនដ្រលកំពុងរស់នៅស្រ្រប់
ឬដីទំន្ររដ្រលទុកសាងសង់ លំនៅដា្ឋ្រននាព្រលអនាគតដាក់ជាទ្រព្រយធានា។

ឥណទានបុគ្គល គឺជាប្រភ្រទឥណទានងយស្រលួសម្រ្រប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជន 
ដ្រលមនប្រ្រក់ចំណូលទៀងទាត់ជាប្រ្រក់បៀវត្រស ឬអាជីវកម្ម សម្រ្រប់ ប្រើ 
ប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លនួ ឬក្នងុគ្រសួារ ដោយឥណទានន្រះ មិនតម្រវូឲ្រយអតិថិជនមន
ទ្រព្រយសម្រ្រប់ដាក់ធានាឡើយ។

ឥណទានគ្រហដា្ឋ្រន ជាប្រភ្រទឥណទានដ្រលផ្តល់ជូនដល់សាធារណជន  
ទូទៅដ្រលមនបំណងទិញគ្រហដា្ឋ្រនដ្រលកំពុងសាងសង់ ឬសាងសង់រួច 
ពីរូបវន្តបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនសាងសង់/បុរី ឬអតិថិជនដ្រលមនបំណងក្នុងការ
សាងសង់គ្រហដា្ឋ្រនថ្មី ក្នុងគោលបំណងសម្រ្រប់រស់នៅជាលក្ខណៈផ្ទ្រល់
ខ្លួន ឬគ្រួសារ។

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដា្ឋ្រន ផ្តល់ជូនអតិថិជនដ្រលមនគោលបំណងជួសជុល
ក្រលម្អ/ការសា្ដ្ររឲ្រយប្រសើរឡើង ឬការសង់បំព្រញបន្ថ្រមផ្ន្រកមួយចំនួនន្រ 
គ្រហដា្ឋ្រន ដើម្របីបង្កើនសា្ថ្រនភាពរស់នៅក្នងុគ្រសួារ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៣៤



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៣៥

ផលិតផលបញ្ញើសន្រសំ

ផលិតផលសន្រសំ

ផលិតផលសន្រសំផលច្រើន

ផលិតផល គណនីចរន្ត

ផលិតផលបញ្ញើមានកាលកំណត់

ធនាគារ ហត្ថ្រ ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវគណនីសន្រសំដ្រលមនអត្រ្រការប្រ្រក់ 
ប្រកួតប្រជ្រងបំផុតក្នុងទីផ្រសារ ជាមួយនិងការប្រើប្រ្រស់យ៉្រងងយស្រួលដ្រលអាច
ឲ្រយអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការ ដាក់ប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ដកប្រ្រក់ដោយគា្ម្រនដ្រនកំណត់ 
តមរយៈបញ្ជរប្រតិបត្តិការ ទាំង១៧៧សាខា ម៉្រសុីនអ្រធីអឹមទាំង ១៣៧ ម៉្រសុីន 
និងស្រវាធនាគារចល័ត។  គណនីសន្រសំរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ មន ៤ប្រភ្រទគឺ៖ 
គណនីសន្រសំសំច្រ គណនីអ៊ីហ្រសុី គណនីសា្ម្រត និងគណនីនិស្រសិត។

ផលិតផលសន្រសំផលច្រើន គឺជាប្រភ្រទគណនីដ៏ពិស្រសមួយដ្រលបង្កើតឡើង 
សម្រ្រប់អតិថិជនរូបវន្តបុគ្គលដ្រលកំពុង ជួបប្រទះនូវការលំបាកក្នុងការស្វ្រងរក 
ការដាក់ប្រ្រក់សន្រសំមួយដ្រលទទួលបានទាំងការប្រ្រក់ខ្ពស់ និងងយស្រួលដកប្រ្រក ់
ក្នងុព្រលវ្រលដ៏ចំាបាច់ណាមួយភា្ល្រមៗ។ ជាមួយផលិតផលន្រះ អតិថិជននឹងទទួល 
បានអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់ ប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងគណនីបញ្ញើមនកាលកំណត ់អាស្រយ័
តមសមតុល្រយជាក់ស្ត្រងដ្រលអតិថិជនមនក្នុងគណនីប្រចាំថ្ង្រ។ លើសពីន្រះ ទៅ  
ទៀត អតិថិជនអាចដកប្រ្រក់បានយ៉្រងងយស្រួលតមរយៈការិយល័យ ម៉្រសុីន 
អ្រធីអឹម និងស្រវាធនាគារចល័ត របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ។ គណនី សន្រសំ ផល ច្រើន
របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ មន ៣ប្រភ្រទគឺ៖ គណនីសន្រសំផលច្រើន គណនី សន្រសំផល
ច្រើន  HYSA Flexi និងគណនីសន្រសំផលច្រើន HYSA Corporate។

ធនាគារ ហត្ថ្រ នាំមកនូវគណនីចរន្តជាច្រើនប្រភ្រទដ្រលមនដូចជា គណនីចរន្ត 
គណនីចរន្តផ្ល្រស់ និងគណនីHYCA។  គណនីទាំ្រងន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង
គោលបំណងគាំទ្រដល់ដំណើរការអាជីវកម្មអតិថិជន ជាពិស្រសលើ ការទូទាត់ជា 
មូលប្របទានបត្រក៏ដូចជាផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅកាន់ដ្រគូអាជីវកម្មនានា។ អតិថិជនមិនត្រឹម
ត្រទទួលបានភាពងយស្រួសក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្ររបស់ខ្លូននោះទ្រ ប៉ុន្ត្រ
ថ្រមទាំងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ដ្រលមនភាពប្រកួតប្រជ្រងបំផុតក្នុងទីផ្រសារ។ 
គណនីចរន្តរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ មន ៣ប្រភ្រទគឺ៖ គណនីចរន្ត គណនីចរន្តផ្ល្រស ់
និងគណនីចរន្ត HYCA។

ផលិតផលបញ្ញើមនកាលកំណត់ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលមន  
បំណងចង់ដាក់បញ្ញើសាច់ប្រ្រក់របស់ពួកគាត់ដោយទទួលបានការប្រ្រក់ខ្ពស់ និង 
មនសុវត្ថិភាព។ អតិថិជនមនជម្រើសជាច្រើនក្នុងការជ្រើសរីសរយៈព្រល ចាប់ពី 
១ ខ្រ ដល់ ៣៦ ខ្រ ដើម្របីសន្រសំជាមួយធនាគារ ហត្ថ្រ។  ធនាគារ ហត្ថ្រ នឹងធ្វើការ
ផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ អាស្រយ័តមប្រភ្រទគណនី និងរយៈព្រល ដ្រលអតិថិជន ជ្រើស 
រីស។ ការប្រ្រក់នឹងផ្តល់ជូនជាប្រចាំខ្រ  (ករណីអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ជាមួយគណនី
កើនចំណូល) ឬផ្តល់ជូនព្រលដល់ថ្ររវ្រលកំណត់ (ករណីអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ជា
មួយគណនីកើនទ្រព្រយ)។ អតិថិជនអាចបើកគណនីន្រះចាប់ពីទំហំទឹកប្រ្រក់ ៥០ 
ដុល្ល្ររអាម្ររិកឡើងទៅ (សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្រស្រង)។
គណនីបញ្ញើមនកាលកំណត់របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ មន ២ប្រភ្រទគឺ៖ គណនីបញ្ញើ
កើនចំណូល និងគណនីបញ្ញើកើនទ្រព្រយ។



ផលិតផលផ្រស្រងៗ 

ស្រវាធនាគារចល័ត

ស្រវាអ្រធីអឹម

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស

ស្រវាទូទាត់រហ័ស

ស្រវាប្រមូលសាច់ប្រ្រក់

ធនាគារ ហត្ថ្រ ផ្តល់ជូនស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើបចុងក្រ្រយ ដ្រលអនុញ្ញ្រត អោយ
អតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្រគ្រប់ព្រលវ្រល និងគ្រប់ទីកន្ល្រងតម
រយៈទូរសព្ទដ្រ។ តមរយៈស្រវាកម្មន្រះអតិថិជន អាចត្រួតពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី 
របាយការណ៍សង្ខ្រប ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ទទួលប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅទូរសព្ទដ្រទិញកាតទូរសព្ទ
បង់វិក្កយបត្រ បង់ឥណទាន ពិនិត្រយអត្រ្រការប្រ្រក់ ព័ត៌មនឥណទាន ការរំលឹកពី
ការសងឥណទាន និងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗទៀត។ 

ដើម្របីធានាបាននូវភាពរីកចម្រើន និងអនាគតកាន់ត្រប្រសើរសម្រ្រប់អតិថិជន ធនាគារ 
ហត្ថ្រ បានអភិវឌ្រឍនូវផលិតផល និងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ដ្រលសុទ្ធសឹងត្រ
មនគុណវឌ្រឍន៍យ៉្រងសមរម្រយបំផុត។ ខាងក្រ្រមន្រះគឺជាស្រវាហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន 
របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ក្រ្រពីផលិតផលឥណទាន និងបញ្ញើសន្រសំដ៏សម្របូរប្របរបស់ខ្លនួ។

ម៉្រសុីនអ្រធីអឹមដ៏ទំនើបរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ផ្តល់ជូនស្រវាកម្មដ៏សម្របូរប្របត្រូវបាន
 ដាក់បម្រើការទូទំាងផ្ទ្រប្រទ្រសដើម្របីសម្រលួដល់ប្រតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថបុ្រចំាថ្ង្រប្រកប
ដោយភាពងយស្រួលតមបណា្ត្រញសាខាដ្រលមនទីតំងជិត លោកអ្នកបំផុត។ 
អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តកិារដូចជា ដាក់ប្រ្រក់ ដកប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ប្តរូប្រ្រក់ ទិញកាត
ទូរសព្ទ ពិនិត្រយសមតុល្រយសាច់ប្រ្រក់ ពិនិត្រយរបាយការណ៍សង្ខ្រប និងប្រតិបត្តិការ
ហិរញ្ញវត្ថុតមតម្រូវការជាមួយម៉្រសុីនអ្រធីអឹម។

ធនាគារ ហត្ថ្រ ផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលមន
បំណងផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅគ្រប់ទីកន្ល្រង និងទៅគ្រប់ធនាគារដ្រលមនប្រតិបត្តិការក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ ជាមួយភាពជឿជាក់ មនសុវត្ថិភាព និងស្រវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត
អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅកាន់មនុស្រសជាទីស្រលញ់ បងប្អូន សាច់ញតិ
និងដ្រគូអាជីវកម្មបានយ៉្រងងយស្រលួ និងរហ័សទាន់ចិត្តតមបណា្ត្រញការិយល័យ
ប្រតិបត្តិការ និងម៉្រសុីនអ្រធីអឹមនៅទូទាំង ២៥ ខ្រត្ត/រាជធានី។

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស គឺជាស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រល ធនាគារ ហត្ថ្រ បង្កើតឡើង
ដើម្របីជួយសម្រួលដល់សហគ្រ្រស អង្គការ ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងសា្ថ្រប័នរដ្ឋក្នុង  កា រ
បើកបៀវត្រសជូនបុគ្គលិកយ៉្រងងយស្រួល និងឆប់រហ័សដោយគ្រ្រន់ត្រមន គណនី 
ជាមួយ ធនាគារ ហត្ថ្រ។ អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុននិងនិយោជិតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជាមួយ 
នឹងគណនីប្រ្រក់សន្រសំ ដ្រលអាចផ្តល់នូវអត្រ្រការប្រ្រក់ និងមនអត្ថប្រយោជន៍
ផ្រស្រងៗទៀតជាច្រើន។

ស្រវាទូទាត់រហ័ស ជាស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ថ្ម ីដ្រលបានផ្តចួផ្តើមដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា
និងចូលរួមសហការដោយធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រ្រក់
បញ្ញើ ដើម្របីផ្តល់ភាពងយស្រលួដល់អតិថិជនក្នងុការផ្ទ្ររប្រ្រក់ ឬ ទទួល ប្រ្រក់ រៀល 
ទៅបណា្ត្រធនាគារ និងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលជាដ្រគូទាំងអស់។

ស្រវាប្រមូលសាច់ប្រ្រក់គឺជាស្រវាកម្មថ្មីដ្រលបានបង្កើតឡើងដើម្របីបង្កភាពងយ
ស្រួ  ល   ដល់អតិថិជនធនាគារ ហត្ថ្រ ក្នុងការបង់ថ្ល្រប្រើប្រ្រស់ប្រចាំ្រថ្ង្រ ឬ ប្រចាំ្រខ្រលើ
ការប្រើប្រ្រស់អគ្គសិនីជាមួយEDC ទឹកជាមួយរដា្ឋករទឹកស្វយ័តក្រងុភ្នពំ្រញPPWSA
ថ្ល្រអី៊នធឺណ្រត និងបង់ថ្ល្រវិក្កយបត្រផ្រស្រងៗទៀតតមរយៈការិយល័យ ធនាគារ ហត្ថ្រ
ម៉្រសុីនអ្រធីអឹម និងស្រវាធនាគារចល័ត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៣៦



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៣៧

ស្រវាបម្រើអតិថិជនគឺជាផ្ន្រកដ៏សំខាន់ដ្រលមិនអាចខ្វះបាននៅ
ក្នុងដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់សា្ថ្រប័ននីមួយៗ។ ការសម្រ្រចចិត្ត
របស់អតិថិជនក្នុងការជ្រើសរីសប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មរបស់សា្ថ្រប័ន 
មួយសម្រ្រប់រយៈព្រលវ្រងគឺមិនម្រនដោយសារការផ្រសព្វផ្រសាយ
ដ្រលគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ ឬខិត្តប័ណ្ណដ្រលមនពណ៌ចម្រុះនោះទ្រ 
ប៉ុន្ត្រវាគឺជាអ្វីដ្រលពួកគ្រត្រូវការពិតប្រ្រកដ នោះគឺ ផលិតផល 
ដ្រលមនគុណភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ ជាមួយការផ្តល់ជូន
ស្រវាកម្មប្រកបដោយភាពរហ័សរហួន និងមនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
 
ធនាគារ ហត្ថ្រ បានខិតខំប្រឹងប្រ្រងយ៉្រងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ
ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវស្រវាកម្មដ៏ប្រសើរ និងមនភាពឆប់
រហ័សតមរយៈបុគ្គលិកដ្រលប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈខ្ពស់នៅទូទាំង
ប្រទ្រស ក៏ដូចជាតមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថលនានារបស់ខ្លួន។ ដោយ 
ហ្រតុថាអតិថិជនរបស់យើងមនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ និង ច្រើនប្រភ្រទ
ក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មផ្ទ្រល់ខ្លួន និងជាបុគ្គលិក
ក្រុមហ៊ុនផ្រស្រងៗផងនោះ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់នូវ
ប្រព័ន្ធទូរសព្ទពិស្រសមួយខ្រស្របន្ថ្រមទៀត ដ្រលអតិថិជនអាចទាក់
ទងមកដោយមិនអស់ប្រ្រក់ (Toll Free: ១៨០០ ២១២ ២២២) 
ហើយរាល់ការទាក់ទងសាកសួរព័ត៌មនតមរយៈការបម្រើ ស្រវា
តមទូរសព្ទន្រះផងដ្ររ ត្រូវបានបើកដំណើរការជារៀង រាល់ថ្ង្រ គឺ
ពីថ្ង្រចន្ទ ដល់ ថ្ង្រអាទិត្រយ និង ពីម៉្រង៦ព្រឹក ដល់ ម៉្រង១០យប់ ។

យើងជឿជាក់ថាតមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រ្រងផ្តល់ជូននូវគុណតម ្ល្រ
ទាំងន្រះ រួមនឹងភាពសោ្ម្រះត្រង់ដ្រលយើងមននៅក្នុងអាជីវកម្ម
អតិថិជននឹងចងចំាពី ធនាគារ ហត្ថ្រ កាន់ត្រច្របាស់ និងបន្តច្រក រំល្រក 
នូវបទពិសោធល្អៗជាក់ស្ត្រងដ្រលទទួលបានពីការប្រើប្រ្រស់  ស្រវា
នៅធនាគារ ទៅកាន់សាច់ញតិ និងមនុស្រសជុំវិញខ្លួនរបស់គ្រឱ្រយ 
ទទួលបាននូវបទពិសោធល្អៗ និងភាពរីកចម្រើន ដូច អ្វីដ្រលគ្រធា្ល្រប់ 
ទទួលបានពី ធនាគារ ហត្ថ្រ សមដូច ពាក្រយសោ្ល្រករបស់យើងនោះ 
គឺ “រួមគា្ន្រសាងអនាគតដ៏ប្រសើរ”។

ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវគោលដៅ បនា្ទ្រប់ពីកា្ល្រយខ្លនួជាបុត្រសម្ពន័្ធ  របស់
ធនាគារ ក្រងុ ស្រុ ីនាយកដា្ឋ្រនធនធានមនុស្រសក្រលម្អ លំហូរ ការងរ 
ជ្រើសរីសបុគ្គលិក។ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានត្រៀមខ្លនួជាស្រ្រច ដើម្របី 
ប្រកួតប្រជ្រងក្នងុទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថតុមរយៈផ្រនការយុទ្ធសាស ្ត្រច្របាស់
លស់។ ឆ្ន្រ ំ២០២០ ជាឆ្ន្រដំ្រលមនការជ្រើសរីសបុគ្គលិកថ្មចី្រើន 
ដើម្របីគាំទ្រមុខងរទាំងខាងក្នុង និងទាំងខាងក្រ្រ។ ជាលទ្ធផលក្នុង
ឆ្ន្រ២ំ០២០ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានជ្រើសរីសបុគ្គលិកថ្មចំីនួន១.៤១៦នាក់
ខណៈព្រលដ្រលអត្រ្រចាកច្រញមនត្រមឹកម្រតិ ៩,១០%។

សកម្មភាពស្រវាបម្រើអតិថិជន 

របាយការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៣៨

កត្ត្រធនធានមនុស្រសមនសារៈសំខាន់ និងភាពចាំបាច់យ៉្រង 
ខា្ល្រំងសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍក្រុមហ៊ុន  ក៏ដូចជាសា្ថ្រប័នមួយឱ្រយ 
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ដោយមនទស្រសនវិស័យវ្រងឆ្ង្រយ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ បានកំណត់ការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្រស 
ជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ 
ផ្រស្រងទៀត នៅក្នុងផ្រនការអាជីវកម្មពាក់កណា្ត្រលអាណត្ត ិ
របស់ខ្លនួ។ ការជ្រើសរីសបុគ្គលិកដ្រលប្រកបដោយសកា្ត្រនុពល 
និងគុណវឌ្រឍន៍គ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការចូលរួមបំព្រញការងរជាមួយ 
យើងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដ្រលយើងត្រងយកចិត្តទុកដាក ់ 
ខ្ពស់ដោយខានពុំបាន យ៉្រងណាមុិញការបង្កលក្ខណៈដ៏សម 
ប្រកបសម្រ្រប់បុគ្គលិកនិយោជិតបំព្រញការងរប្រកបដោយ 
ភក្តីភាព គឺរឹងរឹតត្រសំខាន់ និងត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក ់
កាន់ត្រខ្ពស់បន្ថ្រមទៀតក្នុងការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ទាំង 
ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុផងដ្ររ។ មុខងរសិក្រសា 
ធិការ និងអភិវឌ្រឍន៍ របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានដើរតួនាទីយ៉្រង 
សំខាន់ក្នងុការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍មិនម្រនហិរញ្ញវត្ថ ុតមរយៈ 
ការផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល និងបទពិសោធន៍ការងរយ៉្រង 
ទូលំទូលយ។ ដូចដ្រលយើងទំាងអស់គា្ន្របានដឹងរួចមកហើយ 
ថា នៅក្នងុឆ្ន្រ ំ២០២០ គឺជាឆ្ន្រដំ្រលមនបញ្ហ្រប្រឈមសកល 
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារត្រការរាតត្របាតន្រជំងឺ COVID-19 ជាការ 
ឆ្លើយតបទាក់ទិននឹងបញ្ហ្រន្រះ នាយកដា្ឋ្រនសិក្រសាធិការ និង 
អភិវឌ្រឍន៍បានកាត់បន្ថយការបណ្តះុបណា្ត្រលដោយផ្ទ្រល់ហើយ 
បានផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្តបណ្តុះបណា្ត្រលពីចម្ង្រយ (Online 
Training & E-Learning) ជំនួសមកវិញ។ លើសពីន្រះទៀត 

យើងក៏បានផ្តល់ជូនកម្មវិធីជាច្រើនផ្រស្រងទៀតក្នុងន័យដើម្រប ី
បង្កើនចំណ្រះដឹងអំពីការងរដ្រលនិយោជិតកំពុងបំព្រញប្រចំា 
ថ្ង្រ ការតំរង់ទិសការងរ ការបណ្តុះបណា្ត្រលអំពីមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះ 
សំខាន់ៗ ការបង្វឹក  និងណ្រនាំបុគ្គលិកនៅក្រ្រមបង្គ្រប់ទៅ 
តមផ្ន្រកនីមួយៗផងដ្ររ។ ជាមួយនឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តនិងសហការ
ខ្ពស់ពីក្រុមការងរគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ ជាលទ្ធផល ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០ 
ន្រះ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានបង្កើនសមិទ្ធផលទ្វ្រដងបើប្រៀធៀប
ទៅនឹងឆ្ន្រំកន្លង ក្នុងចំណោមនិយោជិតសរុបរបស់យើងទាំង 
អស់គឺយើងសម្រ្រចបាន រហូតដល់ជាង ៩៨% ដ្រលទទួល 
បានឱកាសសិក្រសា និងការអភិវឌ្រឍ ជាមធ្រយមជាង ១០ ថ្ង្រក្នុង 
មួយឆ្ន្រ។ំ សូមមើលក្រ្រហ្វខាងក្រ្រមសម្រ្រប់ទិន្នន័យលម្អតិ។

បុគ្គលិកថ្មី

បុគ្គលិកសរុប

អត្រ្របុគ្គលិកស្ត្រី

អត្រ្រថ្ររក្រសាបុគ្គលិក

រយៈព្រលបំព្រញការងរជាមធ្រយមរបស់បុគ្គលិក(ឆ្ន្រ)ំ

បរិយាយ

បរិយាយ

៩៧១

៣.៤៧៦

២៨,៤២%

៨៨,៨៧%

៣,៧១

១.៥១៤

៤.៣៨២

២៥,៦០%

៨៩,៦៦%

៣,៥៣

១.៤១៦

៥.០៥៧

២៤,៦២%

៩០,៩០%

៣,៧៤

២០១៨

២០១៨

២០១៩

២០១៩

២០២០

២០២០

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប និងជ្រើសរីសឆ្ន្រំថ្មី ២០២០ 

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិក

កម្មវិធីសិក្រសាធិការ និងអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិក 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៣៩

ក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌ និងគោលការណ៍ 

ក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌ និងគោលការណ៍ដ្រលហៅថា (The Spirit & The Letter) គ ឺ
ជាក្រមប្រតិបត្តិមួយដ៏សំខាន់ដ្រលតម្រូវឱ្រយបុគ្គលិក ធនាគារ ហត្ថ្រ ទាំងអស់ ត្រូវគោរព 
តម និង  ប្រតិបត្តដិោយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់តមស្តង់ដារក្រមសីលធម៌ក្នងុការប្រកប 
អាជីវកម្ម។ ធនាគារ ហត្ថ្រ ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់ព្រយាយមគោរពតមច្របាប ់ និង
ប្រកាន់ខា្ជ្រប់នូវសា្ម្ររតីសុចរិតភាពជានិច្ច។ រាល់សកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់គ ឺ
សុទ្ធត្រអាចធ្វើឱ្រយមនផលប៉ះពាល់ដល់ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ។  គ្រប់ព្រល ធ ្វើ
សកម្មភាព អាជីវកម្មរបស ់ធនាគារ ហត្ថ្រ យើងត្រូវត្រអនុវត្តតមក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌
និងគោលការណ៍ន្រះដើម្របីធានាក្នងុការបន្តកិច្ចការរបស់យើងប្រកបដោយសុចរិតភាព  
និងរក្រសាការប្រព្រឹត្តដោយសោ្ម្រះត្រង់ ពង្រឹងការអនុវត្តតម និង ជៀសវាង នូវ ការ បំពាន។

គោលបំណងន្រក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌  និងគោលការណ៍ន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្របី 
ជា សារក្រើនរំលឹក  និងដើម្របីឱ្រយស្របតម  ក្រមសីលធម៌ដ្រលត្រូវត្រ គោរព ពី គ្រប់ 
បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅគ្រប់ទីកន្ល្រង និងគ្រប់ព្រលវ្រលបំព្រញ 
ការងរ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវមនការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដើម្របីទទួលបានភាពជោគជ័យទៅ
លើលទ្ធផលការងរ ទោះបីជាត្រូវចំណាយព្រលវ្រល និងកំលំងកាយចិត្តក៏ដោយ។ 
ការប្ត្រជា្ញ្ររបស់បុគ្គលិកគឺត្រូវបានផ្តល់តម្ល្រគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដើម្របីសម្រ្រចបាន 
នូវគោលដៅ និងគោលបំណងរបស់បុគ្គលិក។  សកម្មភាពន្រការប្ត្រជា្ញ្រខ្ពស់ត្រូវបាន
កំណត់ដូចខាងក្រ្រម៖ 

 • បណ្តុះអារម្មណ៍ស្រលញ់ ធនាគារ ហត្ថ្រ
 • ខិតខំប្រឹងប្រ្រងធ្វើការទៅតមតួនាទី និងភារកិច្ចដ្រលបានចាត់តំង
 • មិនរួញរាក្នងុការឆ្លើយតប និងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពដ្រលចាត់តំងដោយ ធនាគារ ហត្ថា
 • បញ្ច្រញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តការងរ
 • រៀនសូត្រនូវចំណ្រះដឹង និងជំនាញដើម្របីអភិវឌ្រឍខ្លួនឱ្រយទាន់សម័យកាល។

លើសពីន្រះទៅទៀតបុគ្គលិក ធនាគារ ហត្ថ្រ ត្រវូសម្របខ្លនួទៅនឹងក្រមសីលធម៌រួមមន៖

 • គោរពតមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញតិ្ត ដ្រលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ហត្ថ្រ
 • ត្រូវមនភាពសោ្ម្រះត្រង់ ស្មើភាព និងទុកចិត្តបាន ក្នុងរាល់សកម្មភាព និងទំនាក់ 
ទំនងរបស់អ្នកសម្រ្រប់ ធនាគារ ហត្ថ្រ

 • ជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងការងរ និងកិច្ចការផ្ទ្រល់ខ្លួន
 • ជំរុញនូវបរិយកាសស្មើភាពក្នុងការងរទូទាំង ធនាគារ ហត្ថ្រ
 • ខិតខំបង្កើតសុវត្ថិភាពនៅកន្ល្រងធ្វើការ និងចូលរួមក្នុងការការពារបរិសា្ថ្រន
 • តមរយៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ ត្រូវរក្រសានូវវប្របធម៌មួយដ្រលការអនុវត្ត 
ក្រម  សីលធម៌ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ ឱ្រយតម្ល្រ និងជាគំរូដល់បុគ្គលិក។

បុគ្គលិកត្រូវប្រកាន់ខា្ជ្រប់គ្រប់ព្រលវ្រលនូវក្រមសីលធម៌ ក្នុងព្រលបម្រើការងរនៅ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ។ ស្រចក្តជូីនដំណឹងត្រវូបានប្រកាសទៅបុគ្គលិកទំាងអស់ដើម្របីឱ្រយប្រកាន់ 
ភា្ជ្រប់នូវក្រមប្រតិបត្តិទាំងន្រះសម្រ្រប់អនុវត្តការងរ។ អ្នកគ្រប់គ្រងមនភារកិច្ចក្នុងការ
អង្ក្រត និងធានានូវការអនុវត្តនូវក្រមសីលធម៌របស់បុគ្គលិក។ បុគ្គលិកដ្រលបំពានក្រម
ន្រះត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មដ្រលរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្រឈប់ពីការងរជាដើម។

ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ បុគ្គលិកទាំងអស់ដ្រលស្ថិត ក្រ្រម សម្ព័ន្ធ អាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុក្រុងស្រីុ 
(Krungsri Financial Business Group) នឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្រយទទួលសា្គ្រល់  ព្រម
ព្រៀងទៅលើការយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌ និងត្រូវត្រអនុវត្តតមក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌
ន្រះ និងគោលនយោបាយសំខាន់ផ្រស្រងៗរបស់ធនាគារ ហត្ថ្រ  ព្រមទាំងត្រូវលើកឡើង 
ពីកង្វល់ចំពោះការបំពានច្របាប់ ឬការប្រព្រតឹ្ត ឬគោលនយោបាយទៅកាន់ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង 
ឬ Ombudserson ឬ នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតម ឬនាយកដា្ឋ្រនផ្ន្រកច្របាប់។ ក្រមសីលធម៌
ដូចដ្រលបានដាក់ច្រញគឺមិនគ្រប់ជ្រងុជ្រ្រយទំាងអស់ទ្រ ហើយវាត្រវូកំណត់ជាការងរ 
របស់បុគ្គលិកទាំងអស់ពីគ្រប់កម្រិត ដើម្របីធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវទៅ
តមកាលៈទ្រសៈណាមួយ។



ឈ- ការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុ និងសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុ 

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

បនា្ទ្រប់ពីការួមបញ្ចូលគា្ន្រជាមួយនឹង ធនាគារ ក្រុងស្រុី (Krungsri) ធនាគារ 
ហត្ថ្រ ម.ក មនរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងក្របខណ្ឌត្រួតពិនិត្រយ ផ្ទ្រ 
ក្នុងកាន់ត្ររឹងមំ។ ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក បានរៀបចំគោលនយោបាយ និង 
នីតិវិធ ីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ស្របទៅតមក្រុងស្រុីដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុង
 ការកំណត់ វាយតម្ល្រ កាត់បន្ថយ និងតមដានហានិភ័យក្នុងកម្រិតដ្រល អាច
ទទួលយកបាន។ ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក បានរៀបចំគោលនយោបាយនីតិវិធី
និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិបានច្របាស់លស់ដើម្របីអនុវត្តក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក និងស្របតមការអនុវត្តអន្តរជាតិដ្រលរួម មន៖ ”បនា្ទ្រត់ 
ឬខ្រស្រការពារបីជាន់” អាជីវកម្ម ប្រតិបត្តិតម និងមុខងរសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងរបស់ធនាគារ ហត្ថ្រ មនតួនាទីធ្វើរបាយការណ៍ដោយ 
ឯករាជ្រយជូន ប្រធានគណៈកម្ម្រធិការសវនកម្មន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងក្រុម 
ប្រកឹ្រសាភិបាល ដោយប្រយោលដល់ក្រមុសវនកម្ម ផ្ទ្រក្នងុ និងរាយការណ៍តម
ប្របបទរដ្ឋបាលទៅ ប្រធានអគ្គនាយក។
នាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុទាងំពីរទទួលខុសត្រវូក្នងុការត្រតួពិនិត្រយ និងវាយ
តម្ល្រភាពគ្រប់គ្រ្រន់ និងភាពសមស្របន្រប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងត្រួតពិនិត្រយ
ការអនុលោមតមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្តិ ព្រមទាំងផ្តល់ការធានាគោលបំណង 
និងសកម្មភាព ប្រកឹ្រសាយោបល់ដ្រលត្រវូបានរៀបចំឡើងដើម្របីបន្ថ្រមគុណតម្ល្រ
និងក្រលម្អប្រតិបត្តកិាររបស់ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក និងជួយដើម្របី សម្រ្រច គោល 
បំណងរបស់ខ្លនួ ដោយនំាមកនូវវិធីសាស្រ្តដ្រលមនលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្របី
វាយតម្ល្រ និងក្រលម្អប្រសិទ្ធភាព ន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យការគ្រប់គ្រង និង
ដំណើរការអភិបាលកិច្ច។

នាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុទាងំពីរបានរៀបចំយទុ្ធសាស្ត្រសវនកម្មប្រចាឆំ្ន្រ ំ
និងផ្រនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្ន្រំសម្រ្រប់ឆ្ន្រំនីមួយៗ  ហើយផ្រនការប្រតិបត្ដិ
ប្រចា ំឆ្ន្រំន្រឆ្ន្រំនីមួយៗនឹងផ្អ្រកលើការវាយតម្ល្រហានិភ័យហើយការអនុវត្ត
សវនកម្មនឹងផ្អ្រកលើការធ្វើសវនកម្មផ្អ្រកលើហានិភ័យដ្រលត្រូវបានអនុម័ត 
ដោយគណៈកម្ម្រធិការសវនកម្មន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។
ក្រ្រពីន្រះ ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក មនក្រុមធានាគុណភាពសវនកម្មដើម្របីត្រួត
ពិនិត្រយការងរសវនកម្មដ្រលអនុវត្ត ដោយសវនករ ផ្ទ្រក្នុង របស់នាយកដា្ឋ្រន 
សវនកម្មការិយល័យកណា្ត្រល និងនាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មសាខា) ដើម្របី ធានា 
បាននូវគុណភាពន្រការ ធ្វើសវនកម្ម។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៤០



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៤១

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ បានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យយ៉្រងរឹងមំ្រមួយដ្រលសម
ស្របទៅនឹងទំហំ និងបរិបទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ន្រះជួយសម្របសម្រលួក្នងុការគ្រប់គ្រងឱ្រយមនប្រសិទ្ធភាពទៅលើការប្រមើលមើល 
និងការប្រតិបត្តនិ្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងដំណើរការន្រការត្រតួពិនិត្រយហានិភ័យ។ 
បនា្ទ្រប់ពីសមហរណកម្មជាមួយ ធនាគារ ក្រុងស្រីុ  ធនាគារ ហត្ថ្រ មនក្រប ័ណ្ឌ
គ្រប ់គ្រងហានិភ័យ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យយ៉្រងរឹងមំ។ 

ធនាគារ ហត្ថ្រ នាព្រលបច្ចុប្របន្នគឺអនុវត្តដោយផ្រសារភា្ជ្រប់ជាមួយនីតិវិធ ីនិងគោល 
 នយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យពី ធនាគារ ក្រុងស្រុី ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស ់
ខ្លនួក្នងុការកំណត់បញ្ហ្រហានិភ័យ ការវាយតម្ល្រហានិភ័យ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
និងការតមដានហានិភ័យ ឱ្រយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដ្រលអាចទទួលយកបាន។

ធនាគារ ហត្ថ្រ អនុវត្តវិធីសាស្រ្តខ្រស្របនា្ទ្រត់ការពារ ៣ កម្រិត ដោយអនុ លោម 
តមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងក្រុមហ៊ុនម្រ ដូចខាងក្រ្រម៖

 • ខ្រស្របនា្ទ្រត់ការពារទី១៖ ផ្ន្រកជួរមុខ
 • ខ្រស្របនា្ទ្រត់ការពារទី២៖ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
 • ខ្រស្របនា្ទ្រត់ការពារទី៣៖ សវនកម្មខាងក្នុង

គណៈកម្ម្រធិការគ្រប់គ្រង ទ្រព្រយសកម្ម អកម្ម និងហានិភ័យកម្រតិក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល
(ARBC) ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្របីរៀបចំ និងត្រួតពិនិត្រយទៅលើក្របខណ្ឌគ្រប់
គ្រងហានិភ័យ។

គណៈកម្ម្រធិការគ្រប់គ្រង ទ្រព្រយសកម្ម អកម្ម និងហានិភ័យកម្រិតថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង 
(ALRMC) ជាគណៈកម្ម្រធិការមួយផ្រស្រងទៀត ស្ថិតនៅកម្រិតថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងដើម្របី
ត្រួតពិនិត្រយមើលលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រចាំថ្ង្ររបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ។ 

អគ្គនាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រវូបានបង្កើតឡើងដោយមននាយកដា្ឋ្រនចំណុះ 
ចំនួនពីរ ១- នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន និងទីផ្រសារ និង ២- នាយក ដា្ឋ្រន 
គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តកិារ និងការក្រងបន្ល។ំ អគ្គនាយកដា្ឋ្រន គ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ដើរតួក្នុងខ្រស្របនា្ទ្រត់ការពារទី២ និងមនមុខងរឯករាជ្រយ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
និងរាយការណ៍ដោយផ្ទ្រល់ជូន លោកប្រធានអគ្គនាយក គណៈកម្ម្រធិការគ្រប់គ្រង 
ទ្រព្រយសកម្ម អកម្ម និងហានិភ័យកម្រតិថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង (ALRMC)និងគណៈកម្ម្រធិការ 
គ្រប់គ្រង ទ្រព្រយសកម្ម អកម្ម និងហានិភ័យកម្រិតក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (ARBC)។ 

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យនានាត្រវូបានបង្កើតឡើង និងអនុវត្តយ៉្រងខា្ជ្រប់
ខ្ជនួមនជាអាទិ៍ដូចជា គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តកិារ គោល នយោ 
បាយ គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយ 
ភាព  និងទីផ្រសារ គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យន្រការក្រងបន្លគំោលនយោបាយ  
គ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម គោលនយោបាយតតីយភាគី គោលនយោបាយ 
ឥណទាន និងគោលនយោបាយអុីមភ្ររមិន។

មុខងរចម្របងគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ឥណទាន ការកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រ្រប់ការវិនិច្ឆយ័លើការអនុម័តឥណទាន ការតម 
ដាននិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ  ការចាត់ថា្ន្រក់ហានិភ័យឥណទាន និងការគណនា 
សំវិធានធនលើអី៊មភ្ររមិន (Impairment) ការវិភាគហានិភ័យលើផលបត្រឥណទាន 
ដោយមនការផ្តល់ជាអនុសាសន៍ និងការចុះទៅត្រតួពិនិត្រយឥណទានដោយឯករាជ្រយ
នៅសាខា។

ក្រមុការងរផ្ន្រកហានិភ័យប្រតិបត្តកិារអនុវត្តការងររបស់ខ្លនួដើម្របីធានាថាមន ផល 
ប៉ះពាល់មកលើ ធនាគារ ហត្ថ្រ តិចបំផុតអំពីរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ន្រការបរាជ័យដ្រល 

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ



ហានិភ័យទីផ្រសារ មនន័យថាគឺជាការខាតបង់របស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ បណា្ត្រលមកពី 
ការប្រ្រប្រលួប៉ា្ររ៉ា្រម៉្រត្រ(តម្ល្រ ឬអត្រ្រ) លើទីផ្រសារ ដ្រលអាចកើតមននូវហានិភ័យ 
ក្នុងបញ្ជីជួញដូរ និងឬក្នុងបញ្ជីដ្រលមិនជួញដូរ ដ្រលមនក្នុងតរាងតុល្រយការ និង 
ក្រ្រតរាងតុល្រយការ។ ទោះបីយ៉្រងណាក៏ដោយ ធនាគារ ហត្ថ្រ  ប្រឈមមុខនឹង 
ហានិភ័យត្រមួយប៉ុណោ្ណ្រះ គឺហានិភ័យលើបញ្ជីមិនជួញដូរ ដ្រលរួមមនដូចជា 
ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ និងហានិភ័យអត្រ្រប្តរូប្រ្រក់។ គោលនយោបាយហានិភ័យ  
ទីផ្រសារ, កម្រិតកំណត់ហានិភ័យ និងឧបករណ៍វាស់វ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានដាក់ឱ្រយ 
ប្រើប្រ្រស់ និងកំពុងអនុវត្ត។

កើតមនឡើងដោយសារកត្ត្រខាងក្នងុ និងឬខាងក្រ្រ ឬដោយការដាច់ចរន្ត ឬ  ដាច់ 
បណា្ត្រញ។ ធនាគារ ហត្ថ្រ ត្រងត្រអនុវត្តជាប្រចំានូវការវាយតម្ល្រដោយខ្លនួឯងលើ
ហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រង(RCSA),ការតមដានសូចនាករហានិភ័យសំខាន់ៗ 
(KRIs) ធៀបនឹងកម្រតិកំណត់, ការធ្វើរបាយការណ៍ឧប្របត្តហិ្រតុហានិភ័យប្រតិបត្តកិារ 
(Operational Risk Incident) និងការធ្វើត្រស្តជាប្រចំាទៅលើផ្រនការ និរន្តរភាព 
អាជីវកម្ម (BCP)។ ការដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់-ផលិតផល/ស្រវាកម្មថ្មីៗ  និងការក្រសម្រលួ 
ផលិតផល/ស្រវាកម្ម ដ្រលមនស្រ្រប់ ឬការក្រសម្រលួដំណើរការ ឬការក្រសម្រលួ 
ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយា គឺតម្រូវឱ្រយធ្វើការវាយតម្ល្រហានិភ័យឱ្រយបានយ៉្រងល្អិតល្អន់ដើម្របី
ការពារហានិភ័យ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យចម្របងៗ។

ធនាគារ ហត្ថ្រ ទទួលសា្គ្រល់សារៈសំខាន់ន្រការផ្ល្រស់ប្តរូបទប្របញ្ញត្ត ិនិងការគ្រប់គ្រង 
ហានិភ័យសន្ទនីយភាព ដ្រលសមស្របទៅតមលក្ខខណ្ឌទីផ្រសារ និងកម្រតិហានិភ័យ 
ដ្រលអាចទទួលយកបាន។ ដូច្ន្រះ ធនាគារ ហត្ថ្រ ដាក់ឱ្រយមនគោលនយោបាយ 
ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងយស្រួល, ឧបករណ៍វាស់វ្រងដ្រលគ្រប់គ្រ្រន់,ការតមដាន 
កម្រិតសន្ទនីយភាព ការវិភាគនិនា្ន្រការ ឬឥរិយបថសន្ទនីយភាព និងការធ្វើ 
ស្រ្រ្តសត្រស្ត (Stress Testing)។ ធនាគារ ហត្ថ្រ រហូតមកដល់ព្រលន្រះបាន 
រក្រសាអនុបាតក្របខណ្ឌសន្ទនីយភាព (LCR) ដោយបូកបន្ថ្រមការការពារខាងក្នុង
ពីលើការការកំណត់ដោយបទប្របញ្ញត្តិ។

មុខងរប្រតិបត្តិតមត្រូវបានចាត់តំងឱ្រយធ្វើការរាយការណ៍ផ្ទ្រល់ទៅកាន់គណៈ 
កម្ម្រធិការក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។ នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតមទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួត 
ពិនិត្រយទៅលើប្រតិបត្តកិារ និងសង្ក្រតតមដានការប្រតិបត្តតិមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្ត ិ
ទូទាំង ធនាគារ ហត្ថ្រ ដើម្របីធានានូវការអនុវត្តតមច្របាប់ប្រឆំងការលងសម្អ្រត
ប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្រវរកម្ម តមរយៈការអភិវឌ្រឍនូវគោលការណ៍សា្គ្រល់អតិថិជន 
 (KYC Principles) ដ្រលស្របជាមួយបទប្របញ្ញត្តិ និងការតម្រូវពី្រហ្គុប។ 
ធនាគារ ហត្ថ្រ បានអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងលើ គោលនយោបាយនីតិវិធី 
និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តពីិ ្រហ្គុប (Group)។ នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តតិម ទទួលខុស 
ត្រូវក្នុងការពិនិត្រយនូវរាល់គោលនយោបាយទាំងអស ់ ព្រមទាំងពិនិត្រយនូវនីតិវិធី 
និងគោលការណ៍ប្រតិបត្ត ិក្នងុករណីដ្រលមនបញ្ហ្រទាក់ទងនឹងច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្ត ិ
រួមទាំងការផ្តល់យោបល់ និងការយល់ព្រមទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិតមតម្រូវការ
ពាក់ព័ន្ធ។ នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតម រួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍ ការអនុវត្ត និង 
រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណា្ត្រល និងការបញ្ជ្រ្របចូលនូវវប្របធម៌ប្រតិបត្តិតមទៅកាន ់
បុគ្គលិកចាប់ពីចំណាប់ផ្តើមន្រការចូលបម្រើការងរជាមួយធនាគារ ហត្ថ្រ តមរយៈវគ្គ 
បណ្តះុបណា្ត្រលរួមមន ក្រមប្រតិបត្ត ិ(ដ្រលត្រវូបានហៅថាក្រមប្រតិបត្តសីិលធម៌ និង 
គោលការណ៍ S&L) ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ការប្រឆំងនឹងអំពើពុករលួយ និងការ 
ប្រឆំងនឹងការលងសម្អ្រតប្រ្រក់ជាដើម។ មុខងរប្រតិបត្តតិមក៏រាយការណ៍ផងដ្ររ 
នូវរបាយការណ៍ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រល់ដល់ទីកន្ល្រង ភាពខ្វះខាត និងការមិនប្រតិបត្តតិម។

ហានិភ័យទីផ្រសារ 

ហានិភ័យសាច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល

ការប្រតិបត្តិតម 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៤២



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៤៣

Market risk means the loss of Hattha Bank resulting from 
market parameter changes which may arise from the 
exposures in, both on and off-balance-sheet, the trading 
book and/or non-trading book. However, Hattha Bank mainly 
face market risk on the banking book which include foreign 
exchange risk and interest rate risk. Market and liquidity 
risk management policy and various tools are in place for 
implementation. 

នៅក្នងុឆ្ន្រ ំ២០១៩ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានរៀបចំដាក់ឱ្រយមននូវប្រព័ន្ធត្រតួ 
ពិនិត្រយព័ត៌មនអតិថិជន/ដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទ្រល់ព ី
DowJones និងប្រព័ន្ធតមដានបន្តប្រតិបត្តិការអតិថិជន ដើម្របីពង្រឹង 
លើការអនុវត្តតមការតម្រូវលើប្រឆំងការលងសម្អ្រតប្រ្រក់ និង 
ហិរញ្ញប្របទានភ្រវរកម្ម។

នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិតមមនតួនាទីរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខ្រមួយ 
ចំនួនទៅគណៈកម្ម្រធិការកម្រិតក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ដ្រលរួមមនការ 
ត្រតួពិនិត្រយប្រតិបត្តកិារន្រ ការប្រឆំងការសម្អ្រតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទាន 
ភ្ររវកម្ម AML/CFT ការបណ្តុះបណា្ត្រលជាកំហិត របាយការណ៍ចំនួន
ន្រការប្រឆំងការសំអាតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម AML/CFT 
ទៅ ធនាគារជាតិ ន្រកម្ពុជា  ករណីមិនប្រតិបត្តិតម  របាយការណ ៍
បច្ចុប្របន្នភាពន្របទប្របញ្ញត្តិរបស់ ធនាគារជាតិ ន្រកម្ពុជា របាយការណ៍
ត្រួតពិនិត្រយដល់ទីកន្ល្រង និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្រយរបស់នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិ
តមស្តីពីការអនុវត្តបទប្របញ្ញត្តិថ្មី។ 

នាយកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តតិមក៏មនរបាយការណ៍ប្រតិបត្តកិារសាច់ប្រ្រក់ប្រចំា 
សបា្ត្រហ៍ទៅ ធនាគារជាតិ ន្រកម្ពុជា រួមទាំងប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន
លើម៉្រសីុនអ្រធីអឹមក៏បូកបញ្ចលូក្នងុប្រតិបត្តកិារន្រះដ្ររ។ ការត្រតួពិនិត្រយ 
ប្រចាំថ្ង្រលើប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន ត្រូវបានទាញច្រញពីធនាគារ 
ស្នលូ។ អនុបាតហិរញ្ញវត្ថ ុនិងតម្រវូការដទ្រទៀតពី ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា 
ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ (Monitor) ដោយក្រុមប្រតិបត្តិតម។ ពិនិត្រយតម 
ដានរៀងរាល់ខ្រ នូវកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ច ីជូនដំណឹងអំពី
ការរំលោភបំពានលើអនុបាតទៅថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង ក៏ដូចជារាយការណ៍ទៅ
ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល អំពីការរំលោភបំពាន និងសកម្មភាពដ្រលទទួលយក
ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។  
មុខងរប្រតិបត្តតិមធ្វើការវាយតម្ល្រលើកម្រតិន្រការអនុវត្តតមបទប្របញ្ញត្ត ិ
និងផលប៉ះពាល់ទូទៅពីបទប្របញ្ញត្តដិទ្រទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធនិងការតម្រវូ
ពី្រហ្គុប ដ្រលមនផលប៉ះពាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ។ ការ
អនុវត្តតមការផ្ល្រស់ប្តរូន្របទប្របញ្ញត្តថិ្មីៗ  ដ្រលនៅស្រសសល់ ត្រវូបានធ្វើ 
ការតមដានពីមុខងរប្រតិបត្តតិម និងធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយន្របច្ចបុ្របន្នភាព
ទៅកាន់ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលផងដ្ររ។ របាយការណ ៍
ដ្រលរកឃើញលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការន្រការប្រតិបត្ត ិ
តម ក៏ត្រវូបានរាយការណ៍ទៅក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលផងដ្ររ ។

ធនាគារ ហត្ថ្រ មនការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នងុការចូលរួមចំណ្រកនៅក្នងុប្រទ្រស 
កម្ពុជា តមរយៈសកម្មភាពសង្គមនានា និងការប្រតិបត្តិនូវការចូលរួម
ក្នុងសកម្មភាព សង្គមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតមសហគមន៍ និង 
ជា មួយ សាធារណជនទូទៅ។

ញ- របាយការណ៍ន្រការគ្រប់គ្រង
ធុរកិច្ចសង្គម 



សកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម 

ដើម្របីគំាទ្រប្រសកកម្ម និងទស្រសនវិស័យរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ យើងបានខិតខំបង្កើត 
សកម្មភាពទំនួលខុសត្រវូសង្គមយ៉្រងសកម្មបំផុតដើម្របីបង្ហ្រញអំពីឆន្ទៈរបស់   យើង
ក្នងុការគំាទ្រដល់សហគមន៍ និងសង្គមជាតិ។ ធនាគារ ហត្ថ្រ បានបង្កើតសកម្មភាព 
ទំនួលខុសត្រូវសង្គមជាច្រើន ដោយយោងទៅតមផ្ន្រក៤សំខាន់ៗដូចជា ១)ការ 
បង្កើតតម្ល្រការងរសង្គមប្រកបដោយចីរភាព ២) ការគំាទ្រ និង ជួយ ដល់ សហគមន៍
៣) ការថ្ររក្រសាបរិសា្ថ្រន និង ៤) ការឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ក្នុងឆ្ន្រំ២០២០ យើងបានរៀបចំសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា ៖

ការបង្កើតតម្ល្រការងារសង្គមប្រកបដោយចីរភាព៖ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០ ធនាគារ 
ហត្ថ្រ បានចូលរួមលើកកម្ពស់សកម្មភាពការពារបរិសា្ថ្រនយ៉្រងសកម្មតមរយៈការ 
បង្កើនចំណ្រះដឹងរបស់បុគ្គលិកឱ្រយកាន់ត្រយល់ច្របាស់អំពីបញ្ហ្របរិសា្ថ្រនដ្រលបង្ក
ឡើងដោយសំរាមផ្ល្រស្ទិក ជាពិស្រសគឺមនគោលបំណងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក
គ្រប់រូបផ្ល្រស់ប្តូរទម្ល្រប់ដោយកាត់បន្ថយប្រើប្រ្រស់ផ្ល្រស្ទិក និងថាមពលអគ្គិសនី 
ដើម្របីចូលរួមការពារ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយបញ្ហ្របរិសា្ថ្រន។ 

ការគាំទ្រ និងជួយដល់សហគមន៍៖ ធនាគារ ហត្ថ្រ  បានប្រ្តជា្ញ្រយ៉្រងមុត មំក្នុង 
ការរួមចំណ្រកជួយដល់សង្គម និងសហគមន៍តមរយៈការលើកកម្ពស់សុខភាព
និងសុខុមលភាពដើម្របីលើកកម្ពស់កម្រតិជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតមសហគមន៍
ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ ដូច្ន្រះ ធនាគារ ហត្ថ្រ ព្រមទាំងបុគ្គលិកប្រមណជាង 
១.៧៤២នាក់ បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន ៦៤ ដើម្របីឧបត្ថម្ភសម្ភ្ររប្រើប្រ្រស់ 
ផ្រស្រងៗ អភិវឌ្រឍចំណ្រះដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជារបៀបសន្រសំប្រ្រក់ និងការច្រក 
រំល្រកជំនាញផ្រស្រងៗទៀតទៅកាន់សហគមន៍។ បន្ថ្រមពីលើន្រះផងដ្ររ ធនាគារ
ហត្ថ្រ បានធ្វើការយ៉្រងជិតស្នទិ្ឋជាមួយអាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រនក្នងុគោលបំណង គំាទ ្រដល ់
សហគមន៍តមរយៈការបរិចា្ច្រគម្ហបូអាហារ ថា្ន្រពំ្រទ្រយ ទឹកសា្អ្រត មួក ការពារ សុវត្ថភិាព 
និងសម្ភ្ររសិក្រសាជាច្រើនដើម្របីបង្កើនលទ្ធភាព និងគាំទ្រដល់ សិស្រសា នុសិស្រស ទាំ្រង
អស់ឱ្រយទទួលបានសម្ភ្ររសិក្រសាគ្រប់គ្រ្រន់ និងការអប់រំយ៉្រងព្រញល្រញបំផុត។ 

ការថ្ររក្រសាបរិសា្ថ្រន៖ ដើម្របីចូលរួមថ្ររក្រសាបរិសា្ថ្រន ធនាគារ ហត្ថ្រ  ព្រម ទាំង 
បុគ្គលិកចំនួន ៨១៤ បានរៀបចំព្រតឹ្តកិារណ៍ចំនួន ១៨ ដើម្របីអភិរក្រស និង ថ្ររក្រសា
បរិសា្ថ្រនសា្អ្រត  ដ្រលក្នងុនោះមនដូចជា ការដំាដើមឈើ ការប្រមូល សំរាម តមដង 
ផ្លវូ និងការសម្អ្រតទីក្រងុ និងសហគមន៍ដើម្របីបង្កើននូវបរិយកាសស្រស់ស្រ្រយ និង 
សម្របូរទៅដោយដើមឈើពណ៍ប្រតងយ៉្រស្រស់បំព្រង។

ការឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ៖ ដើម្របីឆ្លើយតបការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
និងចូលរួមចំណ្រកការពារប្រជាជនកម្ពុជាពីជំងឺកូវីដ១៩ ធនាគារ ហត្ថ្រ បាន 
បរិចា្ច្រគថវិកាចំនួន ២០.០០០.០០០រៀល  ដើម្របីគាំទ្ររាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពជាក្នុង 
ការទិញវា៉្រក់សាំងសម្រ្រប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ ធនាគារ
ហត្ថ្រ ក៏បានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដ៏ធំមួយគឺ “ខួបលើកទី៤០ន្រការដាក់ឱ្រយចរាចរ ប្រ្រក់
 រៀល ឡើងវិញ” ផ្តូចផ្តើមឡើងដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដើម្របីអបអរសាទរ និង
ផ្រសព្វផ្រសាយរូបិយប័ណ្ណប្រ្រក់រៀល។ លើសពីន្រះទៅទៀត ក្នងុ អំឡុង ព្រល គ្រ្រះ ទឹក
ជំនន់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ក៏បានបរិចា្ច្រគថវិកាជួយដល់ជនរងគ្រ្រះនៅទីក្រុងភ្នំព្រញ
និងខ្រត្តបាត់ដំបងដ្រលជាតំបន់ទទួលរងគ្រ្រះដោយសារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរខា្ល្រំង
ដើម្របីប្រ្រដកថាពួកគាត់ទទួលបាននូវអាហារគ្រប់គ្រ្រន់ ឬជំនួយផ្រស្រងៗទៀតទាន់ 
ព្រលវ្រល។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៤៤



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៤៥

ទឹក (គីប)

ក្រដាស (សន្លកឹ)

ក្រដាសអនាម័យ (ដំុ)

ភ្លើងអគ្គសិនី (គីឡូវ៉ា្រត់)

ប្រ្រង (លីត្រ)

ប្រ្រងសំាង (លីត្រ)

ប្រ្រងម៉្រសូ៊ត (លីត្រ)

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

ល.រ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ការប្រើប្រ្រស់

១២,៩០ 

៧,៨០ 

៥,៥៨ 

១.០៤២,៩៤ 

០,៦៨

៧,១៦

៣០,២០

១០,៩៧ 

៧,១៤ 

៤,៦៩ 

៩៣៦,៤៥ 

០,៤១ 

៨,៦៧ 

៣៣,៣៨ 

៩,៦៦

៦,២៥

៤,៦៣

៨៧៨,៧០

០,២៣

៥,០៣

២០,៣៦

ដើម្របីរក្រសាឱ្រយបាន និងបន្តការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រន ធនាគារ ហត្ថ្រ នៅ
ត្របន្តការតមដានលើការប្រើប្រ្រស់នូវធនធានមួយចំនួនដោយត្រូវធ្វើការប្រៀប
ធៀបជាមួយទិន្នន័យន្រការប្រើប្រ្រស់ពីឆ្ន្រំមុន។ 
នៅឆ្ន្រំ ២០២០ ការប្រើប្រ្រស់ធនធានមួយចំនួនពោលគឺ មនការថយចុះលើ
បរិមណន្រការប្រើប្រ្រស់របស់បុគ្គលិកម្ន្រក់ៗមនដូចបង្ហ្រញក្នងុតរាងខាងក្រ្រម៖

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមនក្តីសោមនស្រសរីករាយ ក្នុងការបង្ហ្រញជូននូវរបាយការណ៍
របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមរបស់ ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក 
(ពីមុនត្រូវបានសា្គ្រល់ថា ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត) (ហៅកាត់ថា “ធនាគារ”)និង
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (ជារួមហៅកាត់ថា “សម្ព័ន្ធធនាគារ”) និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡ្រករបស់ធនាគារ (ហៅកាត់ថា “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”) 
សម្រ្រប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០។

សកម្មភាពចម្របងរបស់ធនាគារ គឺផ្តល់ស្រវាប្រ្រក់កម្ចី ស្រវាប្រ្រក់សន្រសំ និងស្រវា
 ហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗទៀត ជាពិស្រសផ្តល់ដល់ស្រ្តី និងគ្រួសារដ្រលមនប្រ្រក់ចំណូល
ទាប តមរយៈទីសា្ន្រក់ការកណា្ត្រលនៅរាជធានីភ្នំព្រញ និងសាខាតមបណា្ត្រខ្រត្ត
ផ្រស្រងៗទៀត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នៅថ្ង្រទី៥ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០២០
ហត្ថ្រកសិករលីមីតធីតបានផ្ល្រស់ប្តូរឈ្ម្រះទៅជា ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក និងផ្ល្រស់ប្តូរ 
សកម្មភាពចម្របងទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ។ 

ដ- របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

សូចនាករសមិទ្ធផលបរិសា្ថ្រន  

សកម្មភាពចម្របង 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៤៦

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុគ្រ្រ

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុគ្រ្រ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថរុបស់សម្ពន័្ធធនាគារ និងធនាគារ សម្រ្រប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ ដូចខាងក្រ្រមៈ

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩

សម្ពន័្ធធនាគារ

ធនាគារ

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ 

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ 

 ៣៥.៤៩២.១៥៧ 

(៣.៣៧៦.៤៨៨)

 ៣២.១១៥.៦៦៩ 

 ៣៥.៥០១.៦៣២ 

(៣.៣៧៦.៤៨៨)

 ៣២.១២៥.១៤៤ 

 ១៤៣.៨១៤.២២០ 

(១៣.៦៨១.៥២៩)

 ១៣០.១៣២.៦៩១ 

 ១៤៣.៨៥២.៦១២ 

(១៣.៦៨១.៥២៩)

 ១៣០.១៧១.០៨៣ 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

រៀល’០០០

រៀល’០០០

រៀល’០០០

រៀល’០០០

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រះសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ពុំបាន ប្រកាស 
ភាគ លភទ្រ (២០១៩: ពុំមន)។

នៅថ្ង្រទី០៧ ខ្រតុល  ឆ្ន្រំ២០១៩ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាបាន អនុម័ត
សំណើរបស់ធនាគារក្នុងការបង្កើនដើមទុនចំនួន ៤០លន ដុល្ល្ររ
អាម្ររិក ពី៧៥លនដុល្ល្ររអាម្ររិក ដល់ ១១៥លនដុល្ល្ររអាម្ររិក។ 
ការក្រតម្រូវលក្ខន្តិកៈរបស់ធនាគារ ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ង្រទី១១ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០២០។

ពុំមនការប្រ្រប្រួលជាសារវន្តទៅលើទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅក្នុង 
ការិយបរិច្ឆ្រទន្រះទ្រ ក្រ្រពីការបង្ហ្រញនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

មុនព្រលដ្រលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុម
ប្រកឹ្រសាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្រលមនមូល ដា្ឋ្រនសមរម្រយដើម្របី
បញ្ជ្រក់ថាសកម្មភាពដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបច្រញពីបញ្ជលីើទ្រព្រយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថដុ្រលមិនមនការរំពឹងទុក្ខថាអាចប្រមូលបានមកវិញ
នូវលំហូរសាច់ប្រ្រក់តមកិច្ចសន្រយាទាំងស្រុង ឬ ចំណ្រកណាមួយ
និងបានធ្វើសំវិធានធនលើការខាតបង់ពីឱនភាពតម្ល្រទៅលើទ្រព្រយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលជឿជាក់ថារាល់ទ្រព្រយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានដឹងថានឹងមិនមនការរំពឹងទុក្ខថាអាច
ប្រមូលបានមកវិញ នូវលំហូរសាច់ប្រ្រក់តមកិច្ចសន្រយាត្រូវបាន
លុបចោល និងបានធ្វើសំវិធានធនគ្រប់គ្រ្រន់ ចំពោះការខាតបង់ពី
ឱនភាពតម្ល្រទៅលើ ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ និងផ្អ្រកលើការយល់ដឹងក្រមុ
ប្រកឹ្រសាភិបាលពំុបានដឹងពីហ្រតុការណ៍ណាមួយ ដ្រលនឹងមនផល
ប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់ចំនួនទឹកប្រ្រក់ន្រការធ្វើសំវិធានធនលើការ
ខាតបង់ពីឱនភាពតម្ល្រទៅលើទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនោះទ្រ។

ភាគលភ ការលុបច្រញពីបញ្ជី និងសំវិធានធនលើទ្រព្រយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

ដើមទុន

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

 ៣១.៤៥២.៤៣៩ 

(៥.៧៧៣.១៤០)

 ២៥.៦៧៩.២៩៩ 

 ៣១.១៩៥.៧៧៨ 

(៥.៧៦៥.០៧៩)

 ២៥.៤៣០.៦៩៩ 

 ១២៨.២៣១.៥៩៤ 

(២៣.៥៣៧.០៩២)

 ១០៤.៦៩៤.៥០២ 

 ១២៧.១៨៥.១៨៧ 

(២៣.៥០៤.២២៧)

 ១០៣.៦៨០.៩៦០ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៤៧

ទ្រព្រយសកម្ម

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្ល្រ 

បំណុលយថាហ្រតុ និងបំណុលផ្រស្រងៗទៀត

មុនព្រលដ្រលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបាន
ចាត់វិធានការដ្រលមនមូលដា្ឋ្រនសមរម្រយ ដើម្របីបញ្ជ្រក់ថាបណា្ត្រទ្រព្រយសកម្មទាំង
អស់ដ្រលបានកត់ត្រ្រនៅក្នុងបញ្ជីគណន្រយ្រយរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ 
ដ្រលទំនងជាមិនអាចទទួលសា្គ្រល់បាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មត ត្រូវបាន
កាត់បន្ថយឲ្រយនៅស្មើនឹងតម្ល្រដ្រលគិតថានឹងអាចប្រមូលបានជាក់ស្ត្រង។ 

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍
ណាមួយ ដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្ល្រទ្រព្រយសកម្មនៅក្នងុរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារថាមនភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទ្រ។

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ ពុំមន៖

(ក) ការដាក់បញ្ច្រំទ្រព្រយសកម្មណាមួយរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ដ្រល
កើតមនឡើង ចាប់តំងពីថ្ង្រចុងការិយបរិច្ឆ្រទ ក្នុងការធានាចំពោះបំណុលរបស់
បុគ្គលណាមួយឡើយ ក្រ្រអំពីការបង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ។

(ខ) បំណុលយថាហ្រតុណាមួយ ដ្រលកើតមនឡើងចំពោះសម្ព័ន្ធធនាគារ 
និងធនាគារ ចាប់តំងពីថ្ង្រចុងការិយបរិច្ឆ្រទ ក្រ្រអំពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មត
របស់ធនាគារ។ 

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមនមតិថា ពុំមនបំណុលយថាហ្រតុ ឬបំណុលផ្រស្រងៗទៀត
របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ដ្រលត្រូវសង ឬអាចនឹងត្រូវសងក្នុងរយៈព្រល 
១២ ខ្របនា្ទ្រប់ពីចុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រះ ដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយមនផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹង 
ប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ក្នុងការបំព្រញ
កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចដ្រលបានកំណត់ និងនៅព្រលដ្រលដល់ថ្ង្រកំណត់។

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍
ណាមួយដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយមនផលប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដ្រលមន
កន្លងមក ក្នុងការវាយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់សម្ពន័្ធធនាគារ និងធនាគារ ថាមនភាពមិនត្រមឹត្រវូនិងមិនសមស្របនោះទ្រ។ 



ការផ្ល្រស់ប្តូរហ្រតុការណ៍

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី

វីរុសកូរ៉ូណ និងផលប៉ះពាល់លើការខាតបង់ឥណទានដ្រលរំពឹងទុក

នាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្រតុការណ៍
ណាមួយ ដ្រលមិនបានវ្រកញ្រកនៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ ឬក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ដ្រលនឹងអាចបណា្ត្រលឲ្រយមនតួល្រខ
ន្រចំនួនណាមួយ   ដ្រលបានបង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មនភាពមិន
ត្រឹមត្រូវនោះទ្រ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមនមតិថា លទ្ធផលន្រការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុន្រះ មិនមនផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តដោយ
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដ្រលមនលក្ខណៈជាសារវន្ត  និង
មិនប្រក្រតីនោះទ្រ លើកល្រងត្រជំងឺកូវីដ-១៩។

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក៏មនមតិផងដ្ររថា នៅក្នងុចនោ្ល្រះព្រលចាប់ពីថ្ង្រចុងការិយបរិច្ឆ្រទ
រហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ  ពំុមនប្រតិបត្តកិារ ឬ ព្រតឹ្តកិារណ៍ណាមួយ
ដ្រលមនលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីកើតមនឡើង ដ្រលអាចនំាឲ្រយប៉ះពាល់
ដល់លទ្ធផលន្រប្រតិបត្តកិាររបស់សម្ពន័្ធធនាគារនិងធនាគារក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទដ្រល
របាយការណ៍ន្រះបានរៀបចំឡើងនោះទ្រ។

ការខាតបង់ឥណទានដ្រលរំពឹងទុក (“ECL”) ត្រូវបានបា៉្រន់ប្រមណដោយផ្អ្រកលើ
លក្ខខណ្ឌស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលបានព្រយាករណ៍មួយចំនួននៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទរាយការណ៍។
ការផ្ទុះឡើងន្រណូវ្រលវីរុសកូរ៉ូណា (“កូវីដ-១៩”) បានរាលដាលនៅប្រទ្រសចិន
ដីគោក កម្ពុជា និងបណា្ត្រប្រទ្រសផ្រស្រងៗទៀត ធ្វើឲ្រយមនការរាំងស្ទះសកម្មភាព
អាជីវកម្ម និងស្រដ្ឋកិច្ច។ ផលប៉ះពាល់លើផលិតផលក្នងុស្រកុសរុប (ផ.ស.ស) និង
សូចនាករសំខាន់ផ្រស្រងៗត្រូវបានពិចារណាក្នុងការកំណត់ភាពធ្ងន់់ធ្ងរ និងលទ្ធភាព
ន្រការធា្ល្រក់ចុះន្រស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលប្រើប្រ្រស់ក្នុងការព្រយាករណ៍ការខាតបង់ឥណទាន
រំពឹងទុក ដ្រលក្នុងនោះការគណនាន្រការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកនៅសា្ថ្រនភាព
បច្ចុប្របន្នអាចមនភាពមិនជាក់លក់។ គណៈគ្រប់គ្រងព្រយាករណ៍ផលប៉ះពាល់ន្រ
ជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅលើសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ប៉ុន្ត្រការព្រយាករណ៍អាចនឹងមន
ការផ្ល្រស់ប្តូរជាសារវន្ត ព្រលមនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីកើតឡើង។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៤៨



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៤៩

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សមជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដ្រលបានបម្រើការនៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ និង 
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះរួមមន៖

 • លោក Dan HARSONO 

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងជាអ្នកប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់របស់ 

Krungsri  (ប្រសិទ្ធភាពពីថ្ង្រទី១ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២១)

 • លោកឧកញ្ញ៉ា ហួត អៀងតុង  

ជាអភិបាល  និងជាប្រធានអគ្គនាយករងរបស់ធនាគារ ហត្ថ្រ ម.ក

 • លោក Wanchairabin JITWATTANATAM  

ជាអភិបាល និងជាអនុប្រធានអគ្គនាយករងរបស់ធនាគារ 

ហត្ថ្រ ម.ក

 • លោក Chandrashekar S.K 

ជាអភិបាល និងអគ្គនាយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

 • អ្នកស្រីDuangdao WONGPANITKRIT  

ជាអភិបាល និងជាអគ្គនាយកផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Krungsri

 •  អ្នកស្រី Voranuch DEJAKAISAYA  

ជាអភិបាល បានចូលនិវត្តន៍ពីសមជិកន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

និងកំពុងត្រប្រកាសការចូលនិវត្តន៍នៅនិយ័តករ

 • លោក ឡូញ ហ្រ  

ជាអភិបាលឯករាជ្រយ

 • លោក ឌី ដាវុឌ្រឍ  

ជាអភិបាលឯករាជ្រយ និងជាសកលវិទ្រយាធិការរងសកលវិទ្រយា

ល័យ បៀលប្រ្រយ 

 • លោក បា៉្រក់ ស្ររីវឌ្រឍនា  

ជាអភិបាលឯករាជ្រយ

 • អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណន្រយ្រយដ្រលសមស្រប 

ដោយផ្អ្រកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉្រន់ ប្រមណ យ៉្រង សម 

 ហ្រតុផល និងប្រងុប្រយ័ត្ន  ហើយធ្វើការអនុវត្តប្រកបដោយ 

សង្គតិភាព។

 • អនុវត្តទៅតមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត ្ថុ 

អន្តរជាតិន្រកម្ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”)ឬ ប្រសិន បើ មន  

ការប្រ្រសចាកណាមួយ ក្នុងការបង្ហ្រញឲ្រយមនភាពត្រឹមត្រវូ  

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលត្រវូប្រ្រកដថាការប្រ្រសចាកទំាងន្រះត្រវូ 

បានបង្ហ្រញ ពន្រយល់ និងកំណត់បរិមណឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 • រក្រសាទុកនូវបញ្ជគីណន្រយ្រយឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់ 

គ្រងផ្ទ្រក្នុងឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាព។

 • រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុោយផ្អ្រកលើមូលដា្ឋ្រននិរន្តរភាព

ន្រដំណើរការអាជីវកម្ម លុះត្រ្រត្រមនករណីមិនសមរម្រយ 

ក្នងុការសន្មតថា សម្ពន័្ធធនាគារ និងធនាគារ  នឹងមិនបន្តធ្វើ 

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនាព្រលអនាគត។

 • ត្រួតពិនិត្រយ និងដឹកនាំសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ឲ្រយមន  

ប្រសិទ្ធភាព និងចូលរួមរាល់ស្រចក្ដីសម្រ្រចសំខាន់ៗទាំង 

ឡាយណា ដ្រលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និង 

ដំណើរការរបស់ធនាគារ ហើយត្រវូប្រ្រកដថាកិច្ចការន្រះត្រវូ 

បានឆ្លះុបញ្ច្រងំយ៉្រងត្រមឹត្រវូនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

នៅក្នុងនិងនាចុងការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ពុំមនការរៀបចំណាមួយ
ដ្រលមនសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារជាគូភាគី ក្នុងគោលបំណងជួយដល់
សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ដើម្របីទទួល
បាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយមធ្រយាបាយទិញយកភាគហ៊ុននោះទ្រ។

ចាប់តំងពីដើមការិយបរិច្ឆ្រទហិរញ្ញវត្ថុន្រះ  ពុំមនសមជិកក្រុមប្រឹក្រសា
ភិបាលណាម្ន្រក់ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារទទួលបានឬមនសិទ្ធិ
ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ (ក្រ្រពីអត្ថប្រយោជន៍ដ្រលបាន
ទទួលដូចបានបង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តមរយៈការចុះកិច្ច
សន្រយាធ្វើឡើងដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ឬធនាគារដ្រលសមជិក
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនោះជាសមជិក ឬក៏ជាមួយធនាគារដ្រលសមជិកក្រុម
ប្រឹក្រសាភិបាលនោះ មនផលប្រយោជន៍ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុច្រើននោះទ្រ លើក
ល្រងត្រមនការបង្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណហិរញ្ញវត្ថុន្រះ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមនភារៈកិច្ចធ្វើឲ្រយប្រ្រកដថារបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយ៉្រងត្រឹមត្រូវ  ដើម្របីចង្អុលបង្ហ្រញ
នូវភាពត្រឹមត្រូវន្រសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និង
ធនាគារ នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
និងលំហូរសាច់ប្រ្រក់ សម្រ្រប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់។ នៅក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ្រះ ក្រមុប្រកឹ្រសា
ភិបាលចាំបាច់ត្រូវ ៖

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលធានាអះអាងថា សម្ពន័្ធធនាគារ និងធនាគារ

បានអនុវត្តនូវរាល់ការតម្រូវដូចបានរាយការណ៍ខាងលើក្នុង

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៥០

ការបញ្ជ្រក់របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ចុះហត្ថល្រខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលៈ

លោកឧកញ្ញ៉ា ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក

រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆ្រទ៖ ថ្ង្រទី២៦  ខ្រមីនា  ឆ្ន្រំ២០២១

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអម នឹងកំណត់សម្គ្រល់ដូចដ្រល បានភា្ជ្រប់ 
ចាប ់ពីទំព័រទី ១០ ដល់ ១៦៤  បានបង្ហ្រញនូវភាពត្រឹមត្រូវនូវ
របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថរួុមនិងដាច់ដោយឡ្រកនា ថ្ង្រទី៣១

ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសាច់ប្រ្រក់ 
សម្រ្រប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ដោយអនុលោមទៅ 
តមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិន្រកម្ពជុា។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៥១

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩ CIFRS

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩ CIFRSបំណុល

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ CIFRS

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ CIFRS

ឋ- របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ  

តរាងតុល្រយការ 

ទ្រព្រយសកម្ម 

បំណុល និងមូលធន 

សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ

សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា 

សមតុល្រយនៅធនាគារនានា

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 

វិនិយោគលើមូលបត្រ

វិនិយោគលើក្រមុហុ៊នបុត្រសម្ពន័្ធ

ឧបករណ៍និស្រសន្ទសម្រ្រប់ទប់សា្ក្រត់ហានិភ័យ

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 

ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ 

សិទ្ធបិ្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្ម

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី 

ពន្ធពន្រយាជាទ្រព្រយសកម្មសុទ្ធ 

សរុបទ្រព្រយសកម្ម

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ

មូលបត្របំណុល

ប្រ្រក់កម្ចី

អនុបំណុល

ឧបករណ៍និស្រសន្ទសម្រ្រប់ទប់សា្ក្រត់ ហានិភ័យ

បំណុលភតិសន្រសា

បំណុលផ្រស្រងៗ

បំណុលពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

សំវិធានធន

សរុបបំណុល

៦១០.០៩៩.៣២៧

២៩.១៩៦.០៧២

៣១១.៤៨៥.៩៨២

១១.៩៧៤.៩២១

១.៨៨៧.៥៨៤

១៣.០០៥.២១០

៤៨.១៧៩.២៦០

២.៦៣២.៨៩៩

២.៧១៧

១.០២៨.៤៦៣.៩៧២

២.៤៨៦.១៥៤.៧៥៨

១១៨.៩៧៣.៩៩៣

១.២៦៩.៣០៥.៣៧៧

៤៨.៧៩៧.៨០៣

៧.៦៩១.៩០៥

៥២.៩៩៦.២៣១

១៩៦.៣៣០.៤៨៥

១០.៧២៩.០៦៣

១១.០៧២

៤.១៩០.៩៩០.៦៨៧

៨០៤.៤៨៤.០២៦

២៩.៧៦៧.០៣៩

៤០២.២០៨.១១៩

១១.៨៩៥.៧២៩

៧.២៨៣.២៧៧

២២.៨៣៣.៦៤៧

៩.៩០៤.៧០៨

៨.៤៧២.០២៥

៧៧.៣៦៩

១.២៩៦.៩២៥.៩៣៩

៣.២៥៤.១៣៧.៨៨៥

១២០.៤០៧.៦៧៣

១.៦២៦.៩៣១.៨៤១

៤៨.១១៨.២២៤

២៩.៤៦០.៨៥៥

៩២.៣៦២.១០២

៤០.០៦៤.៥៤៤

៣៤.២៦៩.៣៤១

៣១២.៩៥៨

៥.២៤៦.០៦៥.៤២៣

៣៤.១៩០.៤៤៥

៩៥.៩៣៤.៥៨៥

៩.៦៥៧.៨០៣

១.០៣៦.២៧២.៩៣០

២០.០០០

៤៩០

-

២៨.០៧១.៦៧៦

៤.២០១.១២៩

១២. ២៨១.២៥៧

២.៣០០.៤៧១

៣.៩០២.៦៨៣

១.២២៦.៨៣៣.៤៦៩

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

ដុល្ល្ររអាម្ររិក 

រៀល’០០០

រៀល’០០០

រៀល’០០០

រៀល’០០០

១៣៩.៣២៦.០៦៣

៣៩០.៩៣៣.៤៣៤

៣៩.៣៥៥.៥៤៧

៤.២២២.៨១២.១៩០

៨១.៥០០

១.៩៩៧

-

១១៤.៣៩២.០៨១

១៧.១១៩.៦០១

៥០.០៤៦.១២២

៩.៣៧៤.៤១៩

១៥.៩០៣.៤៣៣

៤.៩៩៩.៣៤៦.៣៨៧

៣៧.១៦០.៦៨៩

១៣៥.៣៤១.៦៧៨

៤១.៦៥៦.៦២៩

១.២៨៨.៨២៤.១៦៨

២០.០០០

៤៩០

២៤២.២៧៤

១៤.១៥៦.២៩៧

៥.៤៦២.១៦១

២១.៧០៦.១៥៧

៣.៧៧៥.១៦៤

៧.៩៧៦.៦៤៣

១.៥៥៦.៣២២.៣៥០

១៥០.៣១៤.៩៨៧

៥៤៧.៤៥៧.០៨៨

១៦៨.៥០១.០៦៤

៥.២១៣.២៩៣.៧៦០

៨០.៩០០

១.៩៨២

៩៧៩.៩៩៨

៥៧.២៦២.២២១

២២.០៩៤.៤៤១

៨៧.៨០១.៤០៥

១៥.២៧០.៥៣៨

៣២.២៦៥.៥២១

៦.២៩៥.៣២៣.៩០៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៥២

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩ CIFRSមូលធន នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ CIFRS

ដើមទុន

បុព្វលភភាគហុ៊ន

ទុនបម្រងុ

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក

សរុបមូលធន

សរុបបំណុល និងមូលធន

៧៥.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

៨.៨១៨.៣៩២

៩៥.៤៦៨.៦០៣

១៩៨.៣៦៩.៤៩៧

១.២២៦.៨៣៣.៤៦៩

៣០៥.៦២៥.០០០

៧៧.៧៦១.១៩៦

៤០.៤៣៤.៩៩៦

៣៨៤.៥៣៤.៥០៨

៨០៨.៣៥៥.៧០០

៤.៩៩៩.៣៤៦.៣៨៧

១១៥.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

២៨.០៣១.៣៦៦

៩៧.២៨២.៥៤៣

២៥៩.៣៩៦.៤១១

១.៥៥៦.៣២២.៣៥០

៤៦៥.១៧៥.០០០

៧៧.១៨៨.៧២១

១១៤.៩៦៤.៨២០

៣៩១.៩២៩.៩៤១

១.០៤៩.២៥៨.៤៨២

៦.២៩៥.៣២៣.៩០៥

ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដុល្ល្ររអាម្ររិក រៀល’០០០ រៀល’០០០



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៥៣

ចំណូលពីការប្រ្រក់

ចំណាយលើការប្រ្រក់

ចំណូលពីការប្រ្រក់សុទ្ធ

ចំណូលពីកម្រ្រជើងសារ

ចំណាយលើកម្រ្រជើងសារ

ចំណូលសុទ្ធពីកម្រ្រជើងសារ

ការខាតសុទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថវុាស់វ្រង

តម FVTPL

ចំណូលផ្រស្រងៗ

ការ(ខាត)/ចំណ្រញសុទ្ធលើឱនភាពតម្ល្រ

ន្រឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាយលើបុគ្គលិក

ចំណាយរំលស់

ចំណាយផ្រស្រងៗ

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុគ្រ្រ

លទ្ធផលលំអិតផ្រស្រងៗ

លទ្ធផលលម្អតិក្នងុគ្រ្រសរុប

១៤១.៩៦០.៦៣១

(៥៩.៤៩៧.៤៧០)

៨២.៤៦៣.១៦១

៤.៩០៩.៥០៧

(៦៩៨.០៣២)

៤.២១១.៤៧៥

(១.៩៦៥.៣១០)

២២៨.២៧៥

១០៥.២២៤

(៣៤.៣៨៣.៤៣៤)

(៥.៣២៨.៤០៣)

(៩.៨២៩.៣៥៦)

៣៥.៥០១.៦៣២

(៣.៣៧៦.៤៨៨)

៣២.១២៥.១៤៤

-

៣២.១២៥.១៤៤

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

៥៧៥.២២៤.៤៧៧

(២៤១.០៨៣.៧៤៨)

៣៣៤.១៤០.៧២៩

១៩.៨៩៣.៣២២

(២.៨២៨.៤២៦)

១៧.០៦៤.៨៩៦

(៧.៩៦៣.៤៣៦)

៩២៤.៩៧០

៤២៦.៣៦៨

(១៣៩.៣២១.៦៧៥)

(២១.៥៩០.៦៨៩)

(៣៩.៨២៨.៥៥១)

១៤៣.៨៥២.៦១២

(១៣.៦៨១.៥២៩)

១៣០.១៧១.០៨៣

៤.៥០០.០៤៩

១៣៤.៦៧១.១៣២

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

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩ CIFRS

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ CIFRS

របាយការណ៍លទ្ធផល  

ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដុល្ល្ររអាម្ររិក រៀល’០០០ រៀល’០០០



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៥៤

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

នាថ្ង្រទី ១ ខ្រ មករា ឆ្ន្រ ំ២០១៩ 

- CIFRS 

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុឆ្ន្រំ

ការផ្ទ្ររ

នាថ្ង្រទី ៣១ ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ២០១៩ 

សមមូលជាពាន់រៀលនា

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩

នាថ្ង្រទី ១ ខ្រ មករា ឆ្ន្រ ំ២០២០ - 

CIFRS

ការបោះផ្រសាយដើមទុនបន្ថ្រម

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុឆ្ន្រំ

លទ្ធផលលម្អតិខាតផ្រស្រងៗ

ការផ្ទ្ររ

នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០

សមមូលជាពាន់រៀលនា

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០

ដើមទុន បុព្វលភភាគហុ៊ន ទុនបម្រងុ ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក សរុប

៧៥.០០០.០០០

-

-

៧៥.០០០.០០០

៣០៥.៦២៥.០០០

៧៥.០០០.០០០

៤០.០០០.០០០

-

-

-

១១៥.០០០.០០០

៤៦៥.១៧៥.០០០

៤.៣៨៩.១៨៦

-

៤.៤២៩.២០៦

៨.៨១៨.៣៩២

៤០.៤៣៤.៩៩៦

៨.៨១៨.៣៩២

-

-

(៤.៤០៣.៧៨៥)

២៣.៦១៦.៧៥៩

២៨.០៣១.៣៦៦

១១៤.៩៦៤.៨២០

១៩.០៨២.៥០២

-

-

១៩.០៨២.៥០២

៧៧.៧៦១.១៩៦

១៩.០៨២.៥០២

-

-

-

-

១៩ ០៨២ ៥០២

៧៧.១៨៨.៧២១

១៦៦.២៤៤.៣៥៣

៣២.១២៥.១៤៤

-

១៩៨.៣៦៩.៤៩៧

៨០៨.៣៥៥.៧០០

១៩៨.៣៦៩.៤៩៧

៤០.០០០.០០០

២៥.៤៣០.៦៩៩

(៤.៤០៣.៧៨៥)

-

២៥៩.៣៩៦.៤១១

១.០៤៩.២៥៨.៤៨២

៦៧.៧៧២.៦៦៥

៣២.១២៥.១៤៤

(៤.៤២៩.២០៦)

៩៥.៤៦៨.៦០៣

៣៨៤.៥៣៤.៥០៨

៩៥.៤៦៨.៦០៣

-

២៥.៤៣០.៦៩៩

-

(២៣.៦១៦.៧៥៩)

៩៧.២៨២.៥៤៣

៣៩១.៩២៩.៩៤១

ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដុល្ល្ររអាម្ររិក 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០៥៥

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តកិារ

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ

និយ័តភាពលើចំណូល និងចំណយមិនម្រនសាច់ប្រ្រក់:

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រ្រក់

ខាតសុទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុានាវាស់វ្រង

តម FVTPL

ការខាត/(ចំណ្រញ)សុទ្ធលើឱនភាពតម្ល្រន្រ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាយរំលស់

សំវិធានធនលើអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត

ខាតពីការលក់ទ្រព្រយនិងបរិកា្ខ្ររ

ទ្រព្រយអរូបីដ្រលបានលុបចោល

លម្អៀងពីការប្តរូរូបិយប័ណ្ណ ធាតុជារូបិយវត្ថុ

សរុបលំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តកិារ

សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិ ន្រ កម្ពជុា

សមតុល្រយនៅធនាគារនានា

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលផ្រស្រងៗ

សាច់ប្រ្រក់ប្រើប្រ្រស់ក្នងុប្រតិបត្តកិារ

ការប្រ្រក់បានទទួល

ការប្រ្រក់បានបង់ 

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញបានបង់

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុងសកម្មភាព

ប្រតិបត្តិការ 

(១៣.៦៤១.៦៣១)

-

(២៩៦.៥០០.៦៧៩)

(១៨.៨៤៨.៨៨៩)

១១៧.៩៤១.៧៤៩

៤៣.០៥១.៥០៧

(២០៦.៣៧១.៩០៧)

(៥៥.២៧៥.៨៨៩)

-

(១.២០១.៤២០.៧៥១)

(៧៦.៣៧៥.៦៩៨)

៤៧៧.៨៩៩.៩៦៧

១៧៤.៤៤៤.៧០៦

(៨៣៦.២១៨.៩៧០)

(៣៧.៤៤៧.៩៩៦)

(២៩ ៤៥០ ០០០)

(២៧៣.៨៥៣.៣៩៥)

១៥.០៩២.០៣៩

១៩១.៨២៥.៣២៨

(៣៨.២៧៤.៥៥២)

(២១៣.៤៨៤.៨១៥)

(១៥២.៦៧៥.៤៨០)

(១២០ ០៦៧ ៦៥០)

(១.១១៦.៥០០.២៩១)

៦១.៥៣០.២៤៣

៧៨២.០៧១.៨៦២

(១៥៦.០៤៥.៣៤៩)

(៨៧០.៣៧៧.៥៩៣)

បម្រ្របម្រលួ:

៣៥.៥០១.៦៣២

(៨២.៤៦៣.១៦១)

១.៩៦៥.៣១០

(១០៥.២២៤)

៥.៣២៨.៤០៣

១.២៨៦.៧២០

២.៣៣៣

-

១១០.០២៣

(៣៨.៣៧៣.៩៦៤)

១៤៣.៨៥២.៦១២

(៣៣៤.១៤០.៧២៩)

៧.៩៦៣.៤៣៦

(៤២៦.៣៦៨)

២១.៥៩០.៦៨៩

៥.២១៣.៧៨៩

៩.៤៥៣

-

៤៤៥.៨១៣

(១៥៥.៤៩១.៣០៥)

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)

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)

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់   

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០១៩ CIFRS

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ២ំ០២០ CIFRS

ដុល្ល្ររអាម្ររិក ដុល្ល្ររអាម្ររិក រៀល’០០០ រៀល’០០០

១៤១.៤១៣.៩៣០

(៥៧.៤៥៧.៣២៨)

(៦.៤០៨.៦០២)

(១២៨.៨២៣.៩០៧)

៥៧៣.០០៩.២៤៤

(២៣២.៨១៧.០៩៣)

(២៥.៩៦៧.៦៥៥)

(៥២១.៩៩៤.៤៧៤)

១៧២.២៧៥.៤៨៥

(៦៨.៥២៣.៥៨៦)

(២.៨៩៨.៩៦៥)

(១១២.៦៣១.៨៨១)

៧០២.៣៦៧.១៥២

(២៧៩.៣៧០.៦៦០)

(១១.៨១៩.០៨០)

(៤៥៩.២០០.១៨១)



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ
២០២០ ៥៦

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ

ការទិញទ្រព្រយសកម្មអរូបី

សាច់ប្រ្រក់បានពីការលក់ទ្រព្រយ និងបរិកា្ខ្ររ

ការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

សាច់ប្រ្រក់បានពីប្រ្រក់កម្ចី

សាច់ប្រ្រក់បានពីអនុបំណុល

ការទូទាត់សងប្រ្រក់កម្ចី

ការទូទាត់សងអនុបំណុល

ការទូរទាត់សងប្រ្រក់ដើមភតិសន្រសា

ការបោះផ្រសាយដើមទុនបន្ថ្រម

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព

ហិរញ្ញប្របទាន

ការកើនឡើង/(ថយចុះ) សុទ្ធ នូវសាច់ប្រ្រក់ 

និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលនាដើមឆ្ន្រំ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលនាចុងឆ្ន្រំ

(២.២៥៧.០៦១)

(១.៦៩៥.១៨៨)

៧៥៣

(៤៩០)

(៣.៩៥១.៩៨៦)

១៨៤.៨១៦.៨៥១

-

(៦៥.៧៨៧.០៩៧)

(១១.០០០.០០០)

(៣.៥២៩.៥៥១)

-

១០៤.៥០០.២០៣

(២៨.២៧៥.៦៩០)

១០៦.៩៧៦.៣២០

-

៧៨.៧០០.៦៣០

៧៤៨.៨៧៧.៨៨០

-

(២៦៦.៥៦៩.៣១៧)

(៤៤.៥៧២.០០០)

(១៤.៣០១.៧៤១)

-

៤២៣.៤៣៤.៨២២

(១១៤.៥៧៣.០៩៩)

៤២៩.៨៣០.៨៥៤

៥.៤៤៧.៣១២

៣២០.៧០៥.០៦៧

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

(៣.២៣៧.៨៨៩)

(១.៧៨៣.៣៧១)

១.៩៨៨

-

(៥.០១៩.២៧២)

(៩.១៤៥.៦១១)

(៦.៨៦៨.៩០២)

៣.០៥១

(១.៩៨៥)

(១៦.០១៣.៤៤៧)

(១៣.២០០.៨៧៣)

(៧.២៧០.៨០៤)

៨.១០៥

-

(២០.៤៦៣.៥៧២)

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
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ឌ- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុង្ខ្រប (៣ឆ្ន្រ ំចុងក្រ្រយ)

សូចនាករហិរញ្ញវត្ថុកន្លឹះ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

អនុបាតសាធនភាព 

អនុបាតបំណុលធៀបនឹងមូលធន 

អនុបាតសន្ទនីយភាព

អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការ១/

អនុបាតឥណទានបញ្ញើ២/

អនុបាតចំណ្រញភាពធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្មមធ្រយម

អនុបាតចំណ្រញភាពធៀបនឹងមូលធនមធ្រយម

អនុបាតលទ្ធភាពបង់ការប្រ្រក់

១/និយមន័យរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា
២/សមតុល្រយក្នងុកិច្ចសន្រយា

២២,៤%

៤៥៦%

១៧៧,២%

០,៦៧%

១៥៧,៧%

២,៣២%

១៤,០៣%

១៥០%

២១,៥%

៥១៨%

១១៣,៩%

០.៣០%

១៧៥,៤%

២,៩៨%

១៧,៦២%

១៦០%

១៨,២%

៥០៧%

១៣១,០%

១,៣១%

១៦៦,៩%

១,៨៣%

១១,២១%

១៤៤%
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