
ឧបសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍បៃចាំឆ្នៃំ ២០២១
របស់ ធនាគារ វឌៃឍនៈអាស៊ី ចំកាត់

របាយការណ៍អភិិបាលកិិចចសាជីីវកិមមបៃចាំឆ្នៃំ



2 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

្នែកិទី ១ 

ភាគហ៊ុុ៊និកិ
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a. a. រចនាសម្ព័័�ន្ធធភាគហ៊ុន្ធិករចនាសម្ព័័�ន្ធធភាគហ៊ុន្ធិក ( (គិតតៃឹម្ព័ថ្ងៃទី៣១គិតតៃឹម្ព័ថ្ងៃទី៣១  ខៃធ្នូខៃធ្ន ូ ឆ្នាំំៃំ២០២១ឆ្នាំំៃំ២០២១))

១. ១. ព័�ត៌មាន្ធភាគហ៊ុន្ធិកព័�ត៌មាន្ធភាគហ៊ុន្ធិក

បរិយាយបរិយាយ សញ្ជៃតិសញ្ជៃតិ ប្រៃភៃទភាគហ៊ុន្ធិកប្រៃភៃទភាគហ៊ុន្ធិក ចំន្ធួន្ធភាគហ៊ុន្ធិកចំន្ធួន្ធភាគហ៊ុន្ធិក ចំន្ធួន្ធម្ព័ូលបតៃចំន្ធួន្ធម្ព័ូលបតៃ ភាគរយភាគរយ

តិចជាង៥%

សញ្ជៃតិខែៃរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធមែៃន្ធសញ្ជៃតិខែៃរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល ១ ១ ០.០១

ចាំប់ព័ី៥%
ដល់តិច
ជាង៣០%

សញ្ជៃតិខែៃរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធមែៃន្ធសញ្ជៃតិខែៃរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ចាំប់ព័ី ៣០% 
ឡើើងទៅ

សញ្ជៃតិខែៃរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធមែៃន្ធសញ្ជៃតិខែៃរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល ១ ៥១៩.៩៩៩ ៩៩,៩៩

b. b. សិទធិសិទធ ិ ន្ធិងការការពារសិទធិភាគ ហ៊ុន្ធិកន្ធិងការការពារសិទធិភាគ ហ៊ុន្ធិក  

១. ១. សិទធិភាគហ៊ុន្ធិក សិទធិភាគហ៊ុន្ធិក 

ភាគហ៊ុនិ្ធក មាន្ធសិទធិក្ន�ងការសម្រេៃៃចចិតតនៅក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុនិ្ធក ដោយម្ព័ិន្ធអាស្រ័ៃ�យលើើឋាន្ធៈ ន្ធិងចំន្ធួន្ធហ៊ុន្ធ។ 
ក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាលអាច ធ្វើើើម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតភាគហុ៊និ្ធក នៅកន្លែែៃងណាម្ព័យួ នៅក្ន�ង ឬក្រៅៃៃប្រៃទេៃសកម័្ព័�ជា ឬតាម្ព័រយៈការជូូន្ធដំណឹ៍ង 
តាម្ព័អុីុីមែៃល។

២. ២. ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិងការអុីន្ធុវតតការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិងការអុីន្ធុវតត

សិទធិម្ព័ូលដ្ឋាាៃន្ធរបស់ភាគហ៊ុន្ធិក រួម្ព័មាន្ធ៖

 ■ សិទធិក្ន�ងការបែៃងចែៃកភាគលាភិ

 ■ សិទធិក្ន�ងការទទួលបាន្ធព័�ត៌មាន្ធពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងធនាគារ

 ■ សិទធិក្ន�ងការចូលរួម្ព័ ន្ធិងបោះះឆ្នោំៃតនៅក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិកប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ។

សិទធិភាគហ៊ុន្ធិក តៃ�វបាន្ធការពារដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ន្ធិងខ្លឹែឹម្ព័សារចែៃងនៅក្ន�ងជូំព័ូកទីបីនៃៃលកខន្ធតិកៈរបស់ធនាគារ ABA។ 
យោងទៅតាម្ព័ប្រៃការ ១៦ (១) នៃៃលកខន្ធតិកៈធនាគារ ABA “ភាគហ៊ុន្ធិកមាំៃក់ៗតៃ�វមាន្ធសំឡើៃងឆ្នោំៃតម្ព័ួយ (១) សម្រាៃៃប់ហ៊ុន្ធ  
ន្ធីម្ព័ួយៗដែៃលខ្លឹែ�ន្ធកាន្ធ់កាប”់។

៣. ៣. ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកដែៃលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធភាគតិច ន្ធិងការអុីន្ធុវតតការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកដែៃលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធភាគតិច ន្ធិងការអុីន្ធុវតត

ភាគហ៊និុ្ធកតៃ�វមាន្ធសិទធសិម្ព័មូ្ព័លទៅនឹ្ធងចនួំ្ធន្ធហុ៊ន្ធ ដើើម្ព័ៃបីបីោះះឆំ្នោៃតដោយមិ្ព័ន្ធមាន្ធការបងខតិបងខ។ំ ភាគហ៊និុ្ធកភាគតចិ មាន្ធសិទធិ
ក្ន�ងការស្វែើៃងរកការកែៃតម្រូៃ�វ ឬការខ្លឹូចខាតព័ីធនាគារ ក្ន�ងករណ៍ីមាន្ធការរំលោភិបំពាកសិទធិកើើតមាន្ធឡើើង។
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c. c. ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគ ហ៊ុន្ធិកម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគ ហ៊ុន្ធិក

១. ១. ន្ធីតិវិធី នៃៃការរៀៀបចំម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិង ការ បោះះឆ្នោំៃតន្ធីតិវិធី នៃៃការរៀៀបចំម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិង ការ បោះះឆ្នោំៃត

ន្ធីតិវិធីនៃៃម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិងការបោះះឆ្នោំៃត គឺអាស្រ័ៃ�យតាម្ព័មាត្រាៃៃ ២២៤ នៃៃចៃបាប់សីីព័ីសហគ្រាៃៃសពាណ៍ិជូជកម្ព័ែ 
ឆ្នាំំៃំ២០០៥ ដែៃលចែៃងថា "អុីភិិបាលតៃ�វបង្ហាាៃញរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ប្រៃចំាំឆំ្នាំៃំ នៅក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាាៃស់ហុ៊ន្ធប្រៃចំាំឆ្នាំំៃំ។ 
របាយការណ៍៍នោះះតៃ�វមាន្ធទាំំង៖ 

a) របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ដែៃលបៃៀបធ្វើៀបរវាងឆ្នាំំៃំសារពើព័ន្ធធបច្ច�បៃបីន្ធ្ន ន្ធិងឆ្នាំំៃំសារពើព័ន្ធធឆ្នាំំៃំម្ព័ុន្ធ។

b) របាយការណ៍៍របស់សវន្ធករ។

c) ព័�ត៌មាន្ធ ផៃសៃងទេៀត ដែៃលធ្វើើើទៅតាម្ព័សា្ថៃន្ធភាព័ហិរញ្ញញវតុ�របស់ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ ន្ធិងលទធផលដែៃល ទទួល បាន្ធ ព័ីប្រៃតិបតតិការ របស់ 
ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ ដែៃលតម្រូៃ�វដោយលកខន្ធតិកៈ បទបញ្ជៃផ្ទៃក្ន�ង ឬ កិច្ច ពៃម្ព័ ពៃៀង ជា ឯកច្ឆន្ធ្ទ នៃ ៃមាាៃស់ហ៊ុន្ធ។"

ហើើយមាត្រាៃៃ ១២ នៃៃអុីនុ្ធសៃសរណ៍ៈរបស ់ABA ន្ធងិលកខខ្លឹន្ធតកិៈក្រុៃមុ្ព័ហ៊នុ្ធ បាន្ធចែៃងថា"ម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតសាម្ព័ញ្ញញរបសម់ាាៃស់ភាគហ៊នុ្ធ 
តៃ�វធ្វើើើឡើើងក្ន�ងរយៈ ៦ខៃបនាាៃប់ព័ីដំណាច់ឆ្នាំំៃំសារពើព័ន្ធធន្ធីម្ព័ួយៗ។" 

 ■ ក្រុៃបខ្លឹ�ណ៍ឌន្ធីតិវិធីនៃៃកិច្ចប្រៃជូុំទូទៅប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំរបស់ភាគទុន្ធិក

នៅពៃលរៀៀបចំកចិ្ចប្រៃជំុូម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតប្រៃចាំឆំ្នាំំៃរំបសភ់ាគទនុ្ធកិ ធនាគារតៃ�វគោរព័តាម្ព័ចៃបាបសី់ពី័សីហគ្រាៃៃសពាណ៍ជិូជកម្ព័ែ 
ដែៃលកំណ៍ត់ព័�ត៌មាន្ធដែៃលតម្រូៃ�វឲ្ៃយបង្ហាាៃញជូូន្ធភាគទុន្ធិក ក៏ដូចជាប្រៃការនៃៃលកខន្ធតិករបស់ធនាគារ ABA ដែៃលកំណ៍ត់ព័ី
ថេៃរវេៃលានៃៃការរៀៀបចំកិច្ចប្រៃជូុំម្ព័ហាសន្ធ្និបាតសាម្ព័ញ្ញញប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំរបស់ភាគទុន្ធិក។ 

 ■ កូរុុម្ព័

ករុុូម្ព័សម្រាៃៃប់រៀៀបចកិំច្ចប្រៃជំុូម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតរបសភ់ាគទនិុ្ធកតៃ�វមាន្ធសមាជិូកលើើសព័ហីាសបិភាគរយ (៥០%) នៃៃភាគហ៊នុ្ធ
ដែៃលបាន្ធចេៃញ ន្ធិងម្ព័ិន្ធទាំន្ធ់លក់។ រាល់សេៃចកីីសម្រេៃៃចនៃៃកិច្ចប្រៃជូុំទូទៅរបស់ភាគទុន្ធិកតៃ�វអុីន្ធុម្ព័�តដោយការបោះះឆ្នោំៃត
បញ្ជៃក់តាម្ព័ម្ព័តិភាគច្រើៃើន្ធនៃៃភាគហ៊ុន្ធ តំណាងនៅក្ន�ងកិច្ចប្រៃជូុំដែៃលកូរុុម្ព័មាន្ធវតតមាន្ធ។

 ■ ការជូូន្ធដំណ៍ឹងអុីំព័ីកិច្ចប្រៃជូុំ

ការជូូន្ធដំណ៍ឹងជាលាយលកខណ៍៍អុីកៃសរតៃ�វជូម្រាៃៃបជូូន្ធភាគទុន្ធិកជាសន្ធែឹក ឬហាតកូព័ ី(Hard Copy) ក្ន�ងរយៈពៃល ១៤ 
ថ្ងៃមុ្ព័ន្ធកាលកំណ៍ត់ប្រៃជំុូ។ ការជូូន្ធដំណឹ៍ងនេះៃះ តៃ�វបញ្ជៃក់ថ្ងៃ ពៃលវេៃលា ទីកន្លែែៃង ន្ធិងគោលបំណ៍ងនៃៃកិច្ចប្រៃជំុូឲ្ៃយបាន្ធ
ចៃបាស់លាស់។

 ■ អុីំឡុ�ងពៃលប្រៃជូុំ ន្ធិងដំណើើរការបោះះឆ្នោំៃត

ភាគទនុ្ធកិន្ធមី្ព័យួៗមាន្ធម្ព័យួសឡំើៃងបោះះឆ្នោំៃត សម្រាៃៃបហ់៊នុ្ធន្ធមី្ព័យួៗដែៃលបាន្ធកាន់្ធកាប។់ ភាគទនុ្ធកិអាចអុីន្ធវុតតការបោះះឆ្នោំៃត
របស់ព័កួគេៃដោយអុី្នកបោះះឆ្នោំៃតតំណាង។ ទោះះជាយាាៃងណាកដ៏ោយ អុី្នកបោះះឆ្នោំៃតតណំាងតៃ�វតែៃផីលឯ់កសារដែៃលបញ្ជៃក់
ព័សិីទធអំិុីណាចរបសពួ់័កគេៃក្ន�ងនាម្ព័ជាអុី្នកបោះះឆំ្នោៃតតណំាងជូូន្ធធនាគារ ម្ព័និ្ធឲ្ៃយលើើសព័កីារចាំប់ផតើម្ព័នៃៃកិច្ចប្រៃជំុូម្ព័ហាសន្ធ្នបិាត
របស់ភាគទុនិ្ធកន្ធីមួ្ព័យៗ។ កិច្ចប្រៃជំុូម្ព័ហាសន្ធ្និបាតរបស់ភាគទុនិ្ធកធ្វើើើឡើើងតាម្ព័រយៈការអុីនុ្ធវតតសេៃចកតីសម្រេៃៃចសារាចរ 
ដែៃលតៃ�វចុះហតុលើៃខាយាាៃងតៃឹម្ព័តៃ�វដោយតំណាងភាគទុន្ធិកទាំំងអុីស់ដែៃលចូលរួម្ព័ក្ន�ងកិច្ចប្រៃជំុូ។ ចៃបាប់ចម្ព័ែងអេៃឡុិក
តៃ�ន្ធិកនៃៃសេៃចកតីសម្រេៃៃចសារាចរដែៃលបាន្ធចុះហតុលើៃខាតៃ�វផើើទៅភាគទុន្ធិកក្ន�ងរយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃបនាាៃប់ព័ីកិច្ចប្រៃជូុំ។

 ■ បនាាៃប់ព័ីប្រៃជូុំ

ធនាគារតៃ�វបនី្ធផីល់ព័�ត៌មាន្ធ ន្ធិងកាតព័ើកិច្ចរាយការណ៍៍ក្រោៃៃម្ព័ប្រៃកាសរបស់គណ៍ៈកម្ព័ែការមូ្ព័លបៃបីទាំន្ធបតៃកម័្ព័�ជាលើៃខ្លឹ 
០០៧/១៨/ក.ម្ព័.ក/ប្រៃ.ក សីីព័ីការបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែចុះថ្ងៃទ ី៣០ ខៃតុលា ឆ្នាំំៃំ ២០១៨។
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២. ២. ព័�ត៌មាន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិកព័�ត៌មាន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក

ល.រល.រ កាល បរិចេ្ឆៃទកាល បរិចេ្ឆៃទ ប្រៃភៃទកិច្ច ប្រៃជូុំប្រៃភៃទកិច្ច ប្រៃជូុំ កូរុុម្ព័នៃៃ កិច្ច ប្រៃជូុំកូរុុម្ព័នៃៃ កិច្ច ប្រៃជូុំ របៀប វារៈរបៀប វារៈ សេៃចកតី សម្រេៃៃចសេៃចកតី សម្រេៃៃច

១  ១៩ មេៃសា 
២០២១

សេៃចកីសីម្រេៃៃច វតតមាន្ធ ការព័ិចាំរណា
នៃៃរបាយការណ៍៍
ហិរញ្ញញវតុ�ឆ្នាំំៃំ
សារពើព័ន្ធធប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ
របស់ធនាគារ ABA 
សម្រាៃៃប់ដំណាច់ឆ្នាំំៃ ំ
៣១ ធ្នូ ២០២០។ 

i)  ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធ
ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ បាន្ធកត់សមាាៃល ់ន្ធិង
ចាំត់ទុកលទធផលហិរញ្ញញវតុ�
ធនាគារ ABA សម្រាៃៃប់ឆ្នាំំៃំ
សារពើព័ន្ធធ ២០២០ ប្រៃកបដោយ
ភាព័វិជូជមាន្ធ។

i)  ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធ
ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ បាន្ធអុីន្ធុម្ព័�ត
របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ដែៃលតៃ�វ
បាន្ធធ្វើើើសវន្ធកម្ព័ែរួច របស់ធនាគារ 
ABA សម្រាៃៃប់ដំណាច់ឆំ្នាំៃំ ៣១ ធ្នូ 
 ២០២០។ 

a. a. ការបែៃងចែៃកភាគលាភិការបែៃងចែៃកភាគលាភិ

១. ១. គោល ន្ធយោបាយបែៃងចែៃកភាគលាភិគោល ន្ធយោបាយបែៃងចែៃកភាគលាភិ

គោលន្ធយោបាយបែៃងចែៃកភាគលាភិរបស់ធនាគារ ABA គឺអាស្រ័ៃ�យតាម្ព័ សេៃចកីីប្រៃកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃៃកម័្ព័�ជាលើៃខ្លឹ 
 ធ៧-០៤-០០៦ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខៃម្ព័ករា ឆ្នាំំៃំ២០០៤ ន្ធិងលកខន្ធតិកៈនៃៃធនាគារ ABA។ ធនាគារ ម្ព័ិន្ធបាន្ធបែៃងចែៃកភាគលាភិក្ន�ង
ឆ្នាំំៃំ ២០២១។

ចនោះះៃះនេះៃះ ទុកទំនេះៃរ
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្នែកិទី ២ 

ក្រុៃ៊មបៃ�កិៃសាភិិបាល
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a. a. ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

១. ១. សមាសភាព័ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលសមាសភាព័ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

ល.រល.រ ឈ្មៃះ អុីភិិបាលឈ្មៃះ អុីភិិបាល តំណៃងតំណៃង
កាល បរិចេ្ឆៃទកាះៃយជាកាល បរិចេ្ឆៃទកាះៃយជា
អុីភិិបាលអុីភិិបាល

កាលបរិចេ្ឆៃទបញ្ញ្ចប់កាលបរិចេ្ឆៃទបញ្ញ្ចប់
អាណ៍តតិអាណ៍តត[ិ១១]

១ លោក Yves Jacquot
ប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា
ភិិបាល

២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

២ លោក Dominic Jacques អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្រៃតិបតតិ ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

៣ លោក Madi Akmambet អុីភិិបាលប្រៃតិបតតិ ២៦ កកកដ្ឋា ២០១២ ២៦ កកកដ្ឋា ២០២៤

៤ លោក Martin Ouellet អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្រៃតិបតតិ ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៩ ០៤ វិច្ឆិកា ២០២២

៥ លោក Paolo Pizzuto អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្រៃតិបតតិ  ១២ វិច្ឆិកា ២០២០  ១២ វិច្ឆិកា ២០២៣

៦ លោក Christian St-Arnaud អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្រៃតិបតតិ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០២២

៧ លោក Etienne Chenevier អុីភិិបាលឯករាជូៃយ ២៦ ម្ព័ិថុុនា ២០១៤ ២៦ ម្ព័ិថុុនា ២០២៣

៨ លោក Henri Calvet អុីភិិបាលឯករាជូៃយ ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

៩ លោក Guy Quaden អុីភិិបាលឯករាជូៃយ ១៩ ម្ព័ិថុុនា ២០១៩ ១៩ ម្ព័ិថុុនា ២០២២

[១] តាម្ព័ខ្លឹែមឹ្ព័សារចែៃងក្ន�ងលកខខ្លឹណ៍ឌយោងនៃៃអុីភិិបាលកិច្ចក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល ABA អាណ៍តតនិៃៃសមាជិូកនី្ធម្ព័យួៗរបសក់្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល តៃ�វមាន្ធរយៈពៃល បី 
(៣)ឆ្នាំំៃំ ហើើយន្ធឹងតៃ�វបន្ធតដោយសើ�យប្រៃវតត ិរហូតដល ់ន្ធិងលុះត្រាៃៃតែៃមាន្ធការកំណ៍ត់ដោយការសម្រេៃៃចចិតតព័ីមាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធរបស់ធនាគារ។

២. ២. ជូីវប្រៃវតតិសង្ខេខៃបរបស់អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗជូីវប្រៃវតតិសង្ខេខៃបរបស់អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗ

លោកលោក Yves Jacquot Yves Jacquot
ប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

អុីគគនាយករងជាន្ធ់ខ្លឹ័ស ់— ទទួលបន្ធ្ទ�កអុីភិិវឌ្ៃឍន្ធ៍អុីន្ធតរជាត ិនៃៃក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ វិន្ធិយោគអុីន្ធតរជាត ិNatcan (ធនាគារកាណាដ្ឋា)

លោក Yves Jacquot បាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិកៃសាព័ីសាលា ESSEC នៅប្រៃទេៃសបារាំង។ នៅចនោះះៃះឆំ្នាំៃំ១៩៨០ ដល់ឆំ្នាំៃំ១៩៩៣ 
លោកបាន្ធកាន្ធម់្ព័ខុ្លឹតណំៃងផៃសៃងៗជាច្រើៃើន្ធដែៃលរមួ្ព័មាន្ធមុ្ព័ខ្លឹតណំៃងជាអុីគគនាយកនៅក្ន�ងធនាគារ ន្ធងិគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធហរិញ្ញញវតុ�ផៃសៃងៗ 
នៅប្រៃទេៃសបារាងំ កដ៏ចូជានៅក្ន�ងវសិ�យធនាគារសម្រាៃៃបរ់បូវន្ធត ទផីៃសារវនិ្ធយិោគ ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ� ពៃម្ព័ទាំងំនៅក្ន�ងវសិ�យគ្រឹះៃបគ់្រឹះៃង
ទ្រៃព័ៃយសកម្ព័ែផងដែៃរ។ លោកបាន្ធចូលបម្រេៃើការង្ហារនៅ BRED Banque Populaire កាលព័ឆំី្នាំៃ១ំ៩៩៣ ហើើយបនាាៃបម់្ព័កលោក
បាន្ធកាះៃយជាអុីគគនាយករងនៃៃធនាគារនេះៃះ ន្ធងិជាអុីគគនាយកនៃៃធនាគារ COFIBRED ជាក្រុៃមុ្ព័ហ៊នុ្ធដែៃលកាន្ធក់ាបក់្រុៃមុ្ព័ហ៊នុ្ធបុតៃ
សម័្ព័�ន្ធធរបសក់្រុៃមុ្ព័ហ៊នុ្ធមេៃ។ ជាព័សិេៃស លោកគជឺាប្រៃធាន្ធផ្នែ្នៃកហរិញ្ញញវតុ� ព័�ត៌មាន្ធវិទៃយា អុី្នកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងការយិាល�យផ្ទៃក្ន�ងទាំងំអុីស់ ន្ធងិ
ជាប្រៃធាន្ធផ្នែ្នៃករដឋបាលទូទៅរបស់ធនាគារផងដែៃរ។ លើើសពី័នេះៃះទេៀត លោកបាន្ធទទួលតំណៃងជាអុីនុ្ធប្រៃធាន្ធគណ៍ៈកមា្មៃធិការ
ឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងជាប្រៃធាន្ធគណ៍ៈកមា្មៃធិការហិរញ្ញញវតុ� ពៃម្ព័ទាំំងជាប្រៃធាន្ធគណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យសម្រាៃៃប់ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ
បុតៃសម្ព័័�ន្ធធផងដែៃរ។ លោកបាន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងសកម្ព័ែភាព័សំខាន្ធ់ៗរបស់ធនាគារនេះៃះនៅក្ន�ងវិស�យទូទាំត ់ន្ធិងបាន្ធទទួលបន្ធ្ទ�កលើើ
ផ្នែ្នៃកបទព័ិសោធច្នៃ្នៃប្រៃឌ្ិតផងដែៃរ។

លោក Jacquot ក៏បាន្ធលើើកកម័្ព័ស់ ន្ធងិគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងកណំើើន្ធខាងក្រៅៃៃរបសក់្រុៃមុ្ព័ហុ៊ន្ធមេៃទាំងំនៅក្ន�ងប្រៃទេៃសបារំាង ន្ធងិក្រៅៃៃប្រៃទេៃស
បារាំងផងដែៃរ ដូចជានៅអុីឺរុុប អាសុីបាាៃសុីហើិក ន្ធិងអាហ្វ្រិើៃិកជាដើើម្ព័។



8 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

លោកលោក Dominic Jacques Dominic Jacques
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្រៃតិបតតិ

អុីគគនាយករង — ទទួលបន្ធ្ទ�កអុីភិិវឌ្ៃឍន្ធ៍អុីន្ធតរជាត ិ(ធនាគារកាណាដ្ឋា)

លោក Dominic Jacques បាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិកៃសាព័ីសាលា HEC នៅប្រៃទេៃសកាណាដ្ឋា។ លោកគឺជាគណ៍នេះៃយៃយករជាន្ធ់ខ្លឹ័ស ់
(CPA, CA) ន្ធិងជាអុី្នកវិជា្ជៃជូីវៈ CFA ផងដែៃរ។

លោក Jacques កាន់្ធមុ្ព័ខ្លឹតំណៃងជាអុីនុ្ធប្រៃធាន្ធផ្នែ្នៃកអុីភិិវឌ្ៃឍន្ធអ៍ុីន្ធតរជាតនិៅធនាគារជាតិកាណាដ្ឋា។ ក្ន�ងម្ព័ខុ្លឹតំណៃងនេះៃះ លោក
ទទួលបន្ធ្ទ�កផ្នែ្នៃកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងផលបតៃវិន្ធិយោគអុីន្ធតរជាតិរបស់ធនាគារ ន្ធិងផ្នែ្នៃកអុីភិិវឌ្ៃឍន្ធ៍ឱកាសអាជូីវកម្ព័ែផៃសៃងៗ។

លោក Jacques បាន្ធចាំប់ផីើម្ព័អាជីូព័ជាសវន្ធករនៅក្រុៃុម្ព័ហុ៊ន្ធ PriceWaterhouseCoopers។ លោកតៃ�វបាន្ធតែៃងតំាងជា
អុី្នកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងជាន្ធ់ខ័្លឹស់ ផ្នែ្នៃកសេៃវាប្រៃតិបតតិការក្ន�ងឆំ្នាំៃំ២០០៨។ តាម្ព័រយៈម្ព័ុខ្លឹតំណៃងនេះៃះ លោកទទួលបន្ធ្ទ�កផ្នែ្នៃកតៃ�តព័ិន្ធិតៃយ 
វាយតម្លៃែៃ ន្ធងិប្រៃកឹៃសាយោបលអ់ុីពំ័កីារបញ្ញ្ចលូ ន្ធងិទញិអាជូវីកម្ព័ែ (M&A)។ លោក Jacques បាន្ធចូលបម្រេៃើការង្ហារនៅធនាគារជាតិ
កាណាដ្ឋាក្ន�ងឆ្នាំំៃំ២០១០ ក្ន�ងតំណៃងជាអុី្នកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់ក្ន�ងក្រុៃុម្ព័អុីភិិវឌ្ៃឍន្ធ៍យុទធសាស្រ័ៃត ន្ធិងក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ។ ក្ន�ងម្ព័ុខ្លឹតំណៃង
នេះៃះ លោកជាអុី្នកផីលក់ារប្រៃឹកៃសាយោបលដ់ល់ថាំៃក់ដឹកនាំជាន់្ធខ្លឹ័សរ់បស់ធនាគារអុីំព័ីគំន្ធិតផី�ចផីើម្ព័ជាយុទធសាស្រ័ៃត ភាព័ជាដៃៃគ ូ
ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័ M&A ផងដែៃរ។

លោក Jacques មាន្ធចំណើៃះដឹងខ្លឹ័ង់ខ្លឹ័ស់លើើវិស�យធនាគារ ដោយមាន្ធបទព័ិសោធរយៈពៃល១៥ឆ្នាំំៃំលើើការង្ហារផីល់យោបល់
ផ្នែ្នៃកប្រៃតិបតតិការ ន្ធិងភាព័ជាដៃៃគូដល់គ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធហិរញ្ញញវតុ�ផៃសៃងៗ។ ក្ន�ងរយៈពៃលនោះះ លោកបាន្ធបម្រេៃើការង្ហារនៅទីក្រុៃុង 
ម្ព័ុុងរៀុៃអាល ់ទីក្រុៃុងឡុ�ងដ ៍ទីក្រុៃុងបាាៃរីស ន្ធិងនៅ Silicon Valley (សហរដឋអាមេៃរិក) ផងដែៃរ។

លោកលោក Madi Akmambet Madi Akmambet
អុីភិិបាលប្រៃតិបតតិ

 លោក Madi Akmambet មាន្ធ សញាៃបតៃ MBA កម្រូៃតិ ប្រៃតបិតត ិចណំាតថំ់ាៃក ់លអ ពី័សា លា Cass Business School, សាកល
វទិៃយាល�យ City University London (ឆ្នាំំៃ ំ២០១៣) ន្ធងិ សញាៃបតៃ សេៃដឋកិច្ច ពី័ Kazakh State Academy of Management 
(ឆ្នាំំៃំ ១៩៩៦)។

 លោក បាន្ធ ចាំបផ់តើម្ព័ អាជូពី័ ការង្ហារ នៅ ឆ្នាំំៃ ំ១៩៩៧ ក្ន�ង នាយកដ្ឋាាៃន្ធ រតនាគារ នៃៃ ក្រុៃសួង ហរិញ្ញញវតុ� របស ់សាធារណ៍រដឋ កា ហៃសា ក់ សា្ថៃន្ធ 
ហើើយ បនាាៃប់ ម្ព័ក ទេៀត លោក ដូរ ទៅ នាយកដ្ឋាាៃន្ធ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ធនាគារ ក្ន�ង ធនាគារជាតិ នៃៃ កា ហៃសា ក់ សា្ថៃន្ធ។ 

ចនោះះៃះ ពី័ ឆ្នាំំៃ ំ២០០០ ដល ់ឆ្នាំំៃ ំ២០០៧ លោក បាន្ធ កាន្ធ ់តួនាទ ីជា ថាំៃកដ់កឹនា ំជាន្ធខ័់្លឹស់ នៅ តាម្ព័ បណាាៃ ក្រុៃមុ្ព័ហុ៊ន្ធ, សមាគម្ព័ នៃៃ គ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធ 
ហិរញ្ញញវតុ� ន្ធិង ធនាគារពាណ៍ិជូជ នៅ កា ហៃសា ក់ សា្ថៃន្ធ។

 បទ ពិ័សោធ ការង្ហារ អុីន្ធតរជាតិ របស់ លោក  ចាំប់ផីើម្ព័ ក្ន�ង ឆ្នាំំៃំ ២០០៧ ជាមួ្ព័យ គម្រោៃៃង អាជីូវកម្ព័ែ នានា ក្ន�ង ប្រៃទេៃស អុ៊ុីយ បៃ គី សា្ថៃន្ធ 
ដែៃល គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ដោយ Visor Holding ដែៃល ជា ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ ម្ព័ូលធន្ធ ឯកជូន្ធ ដែៃល មាន្ធ ម្ព័ូលដ្ឋាាៃន្ធ នៅ ប្រៃទេៃស កា ហៃសា ក់ សា្ថៃន្ធ។

នៅ ខៃម្ព័ីនា ឆ្នាំំៃំ ២០០៩ លោក តៃ�វ បាន្ធ តែៃងតាំង ជានា យក ប្រៃតិបតតិ របស់ ធនាគារ ABA នៅ ប្រៃទេៃស កម្ព័័�ជា ដែៃល លោក បាន្ធ នាំ 
ម្ព័ក ន្ធូវ ការ ផ្លាះៃស់ បូីរ ដ៏ សំខាន់្ធ ដល់ ធនាគារ។ តាំងព័ី ឆ្នាំំៃំ ២០១២ ម្ព័ក លោក បាន្ធ កាន្ធ់ តួនាទី ជា អុីភិិបាល ប្រៃតិបតតិ នៃៃ ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា
ភិិបាល នៃៃ ធនាគារ ABA។

លោកលោក Martin Ouellet Martin Ouellet    
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្រៃតិបតតិ

 ដោយ បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិកៃសា ពី័សា លា École des Hautes Études Commerciales នៅ ទីក្រុៃុង ម្ព័ុុង រៀុៃ អាល់ លោក Martin 
Ouellet គជឺា អុី្នកឯកទេៃស គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង រតន្ធវតុ� មួ្ព័យ របូ ដែៃល បាន្ធ ចូលរមួ្ព័ យាាៃង សកម្ព័ែ ក្ន�ង ការ គ្រឹះៃបគ់្រឹះៃង សន្ធ្ទនី្ធយ ភាព័ ន្ធងិ ឥណ៍ទាំន្ធ 
រមួ្ព័ ទាំងំ ការ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ហាន្ធភិិ�យ ហិរញ្ញញវតុ� ពាក់ព័�ន្ធធ នឹ្ធង អុីត្រាៃៃ ការ ប្រាៃៃក់ ន្ធងិ សេៃវាកម្ព័ែ បូីរ របិូយប�ណ៍ណ បរទេៃស។ បនាាៃប់ ពី័ បាន្ធ ចាំប់ផីើម្ព័ 
អាជូពី័ ក្ន�ង ឆ្នាំំៃ ំ ១៩៧៧  ជាមួ្ព័យ Crédit Foncier Franco-Canadien ន្ធងិ ធនាគារ មុុ្ព័ង រុៀៃ អាល ់លោក បាន្ធ បម្រេៃើ ការង្ហារ រយៈពៃល  
៣០ ឆ្នាំំៃំ  នៅ ធនាគារជាតិ កាណា ដ្ឋា ជា កន្លែែៃង ដែៃល លោក បាន្ធ ឡើើង តំណៃង ទៅ កាន់្ធ តួនាទី ជា អុីគគនាយករង ជាន់្ធខ័្លឹស់ ន្ធិង ជា 
ហើៃរញ្ញញិក សាជូីវកម្ព័ែ។ លោក បាន្ធ កាន្ធ់ តំណៃង ជា ច្រើៃើន្ធ ទេៀត នៅ ម្ព័ុុង រៀុៃ អាល់, តូ រុុ ន្ធ តូ, ន្ធិង ទីក្រុៃុង ឡុ� ង ដ៍។
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បច្ច�បៃបីន្ធ្ន នេះៃះ លោក Martin កំពុ័ង កាន់្ធ តំណៃង ជា ប្រៃធាន្ធ សាជីូវកម្ព័ែ មួ្ព័យ រូប។ នៅ ក្ន�ង សម្ព័តុភាព័ នេះៃះ លោក កាន់្ធ តួនាទី នៅ 
ក្ន�ង ប្រៃឹកៃសា ភិិ បាល នៃៃ គ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធ ជា ច្រើៃើន្ធ ដែៃល ក្ន�ង នោះះ មាន្ធ Auditing and Assurance Standards Oversight Council 
(កា ណាដ្ឋា) ន្ធងិ Assurance-vie Banque Nationale។ លោក គជឺា សមាជូកិ នៃៃ ប្រៃកឹៃសា ភិ ិបាល ន្ធងិ ប្រៃធាន្ធ គណ៍ៈកមា្មៃធិការ 
ម្ព័ូលធន្ធ ន្ធិង ហាន្ធិភិ�យ របស់ Haventree Bank ដែៃល ជា ធនាគារ មួ្ព័យ នៅ កា ណា ដ្ឋា មាន្ធ ឯកទេៃស ក្ន�ង ការ ផីល់ ជូម្រេៃើស 
ឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិកើខៃប ក្ន�ងស្រ័ៃុក។ លោក ជា សមាជូិក គ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធ នៃៃ ប្រៃធាន្ធ សាជូីវកម្ព័ែ (កា ណា ដ្ឋា )។

លោក Martin ក ៏ជា សមាជូកិ អុីងគភាព័ Honour Circle របស ់គ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធ វបៃបីធម៌្ព័ Orchestre Symphonique de Montréal។

លោកលោក Christian St-Arnaud  Christian St-Arnaud 
 អុីភិិបាល ម្ព័ិន្ធ ប្រៃតិបតតិ 

 លោក Christian St-Arnaud បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិកៃសា ពី័ សាកលវទិៃយាល�យ The École des Hautes Études Commerciales 
ទកី្រុៃុង ម្ព័ុងុ រៀុៃ អាល ់ប្រៃទេៃស កា ណា ដ្ឋា។ ចនោះះៃះ ឆ្នាំំៃំ ១៩៨៣ ន្ធងិ ២០០៩ លោក បាន្ធ កាន្ធ ់ម្ព័ុខ្លឹ តណំៃង ជា ច្រើៃើន្ធ នៅ ក្ន�ង គ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធ 
ហិរញ្ញញវតុ� កា ណា ដ្ឋា ន្ធិង អុីន្ធតរជាត ិនៅ ប្រៃទេៃស កា ណា ដ្ឋា ដោយ ផ្តោោៃត លើើ ទីផៃសារ ដើើម្ព័ទុន្ធ ឥណ៍ទាំន្ធ។

 លោក Christian St-Arnaud បាន្ធ ចូល បម្រេៃើ ការង្ហារ នៅ ធនាគារជាតិ កា ណា ដ្ឋា ក្ន�ង ឆ្នាំំៃំ ២០០៩ ក្ន�ង តំណៃង ជា អុីនុ្ធប្រៃធាន្ធ 
ផ្នែ្នៃក ទីផៃសារ ដើើម្ព័ទនុ្ធ ឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធងិ អុីចលន្ធទ្រៃព័ៃយ ហើើយ តៃ�វ បាន្ធ តែៃងតាងំ ជា អុីនុ្ធប្រៃធាន្ធ ជាន្ធខ័់្លឹស ់ផ្នែ្នៃក ឥណ៍ទាំន្ធ ក្ន�ង ឆ្នាំំៃ ំ២០១២ 
ទទលួ បន្ធ្ទ�ក ផ្នែ្នៃក ប្រៃតិបតតកិារ បម្រេៃើសេៃវា ដល ់អុីតិថិុជូន្ធ ជា របូ វន្ធត, ពាណ៍ជិូជកម្ព័ែ, ន្ធងិ ឥណ៍ទាំន្ធ ទីផៃសារ ហិរញ្ញញវតុ� របស ់ធនាគារ រមួ្ព័ មាន្ធ 
ការ វាយតម្លៃែៃ, ការ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ផលប តៃ, ន្ធងិ អុីភិិវឌ្ៃឍន៍្ធ គំរ ូឥណ៍ទាំន្ធ។ លោក ក៏ ធាះៃប់ ជា សមាជូកិ នៃៃ គណ៍ៈកមា្មៃធិការ ជាន់្ធខ័្លឹស់ ជា ច្រើៃើន្ធ 
របស់ ធនាគារ ផង ដែៃរ រួម្ព័ មាន្ធ គណ៍ៈកមា្មៃធិការ ហាន្ធិភិ�យ សកល, គណ៍ៈកមា្មៃធិការ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ហាន្ធិភិ�យ, ន្ធិង គណ៍ៈកមា្មៃធិការ 
តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ គំរូ ។

លោក លោក  Paolo Pizzuto Paolo Pizzuto
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្រៃតិបតតិ

  លោក Paolo Pizzuto បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិកៃសា ពី័ សាកលវិទៃយាល�យ Université du Québec à Montréal ក្ន�ង ឆំ្នាំៃំ ២០០៣ 
ដោយ ទទួល បាន្ធ សញាៃបតៃ អុីន្ធុ បណ៍ឌិត ផ្នែ្នៃក គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ពាណ៍ិជូជកម្ព័ែ។ 

ការង្ហារ ជា ធនាគារិក លោក បាន្ធ ចូលរួម្ព័ ជាម្ព័ួយ ធនាគារជាតិ កា ណា ដ្ឋា ក្ន�ង ឆ្នាំំៃំ ១៩៨៦ ជាទី ដែៃល លោក បាន្ធ កាន្ធ់ ម្ព័ុខ្លឹ តំណៃង 
ថាំៃក់ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ផៃសៃងៗ ជា ច្រើៃើន្ធ នៅ ក្ន�ង ធនាគារ នេះៃះ រហូត ដល់ ឆ្នាំំៃំ ២០០១ ជា ពៃល ដែៃល លោក តៃ�វ បាន្ធ តែៃងតំាង ជា អុីនុ្ធប្រៃធាន្ធ 
ផ្នែ្នៃក លក ់ន្ធិង សេៃវាកម្ព័ែ។

នៅ ឆ្នាំំៃំ បនាាៃប់ៗ ម្ព័ក ទេៀត  លោក ទទួល បាន្ធ ម្ព័ុខ្លឹ តំណៃង ផ្នែ្នៃក ប្រៃតិបតតិ ផៃសៃងៗ ជា ច្រើៃើន្ធ ទេៀត រួម្ព័ មាន្ធ សេៃវា ធនាគារ រូប វន្ធត សេៃវា 
ធនាគារ ពាណ៍ិជូជកម្ព័ែ ដំណោះះស្រាៃៃយ ការ ទូទាំត ់ការ អុីភិិវឌ្ៃឍ ដំណើើរការ ន្ធិង ព័�ត៌មាន្ធវិទៃយា។

ព័ ីឆ្នាំំៃ ំ ២០០៩  ដល ់២០១៥  លោក ទទលួខ្លឹសុតៃ�វ ក្ន�ង ការ រៀៀបច ំឡើើង វញិ នូ្ធវ វិសើកម្ព័ែ ដំណើើរការ ពៃញលើៃញ សំខាន្ធ់ៗ  ទូ ទំាំង បណាាៃញ 
ធរុកចិ្ច ដោយ ដ្ឋាក់ ឲ្ៃយ បៃើប្រាៃៃស ់នូ្ធវ ដំណោះះស្រាៃៃយ បង្ខេកើត ថុែីៗ   ន្ធងិ រហូំរ ការង្ហារ សើ�យប្រៃវតត ិ ពៃម្ព័ទំាំង ដឹកនា ំកម្ព័ែវធីិ ទំនេះើប កម្ព័ែ ផៃសៃងៗ  
ជា ច្រើៃើន្ធ ដើើម្ព័ៃបីី បង្ខេកើន្ធ ប្រៃសិទធភាព័ ទូ ទាំំង ធនាគារ  ន្ធិង បទ ព័ិសោធ អុីតិថុិជូន្ធ។

ចាំប់ព័ី ឆ្នាំំៃំ  ២០១៥  លោក Pizzuto បាន្ធ កាន្ធ់ តំណៃង ជា អុីន្ធុប្រៃធាន្ធ ជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់ ផ្នែ្នៃក សេៃវា ធនាគារ រូប វន្ធត នៅ ប្រៃទេៃស កា ណា ដ្ឋា។ 
លោក ក៏ កាន្ធ់ តួនាទី ជា ប្រៃធាន្ធ ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល Natbank ដែៃល ជា ធនាគារ សហរដឋអាមេៃរិក នៅ ក្ន�ង រដឋ ផែ រី ដ្ឋា ន្ធិង ជា អុីភិិបាល 
សតីទី របស ់Canadian Italian Foundation ចាំប់ព័ី ឆ្នាំំៃំ ២០០៤។

 លោក Paolo Pizzuto បាន្ធ ចូលរួម្ព័ ក្ន�ង ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល របស់ ធនាគារ ABA ក្ន�ង ឆ្នាំំៃំ ២០២០។

លោកលោក Etienne Chenevier Etienne Chenevier
អុីភិិបាលអុីភិិបាលឯករាជូៃយ

ដោយបាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិកៃសាពី័សាលា Ecole Polytechnique និ្ធងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées នៅប្រៃទេៃស
បារាំង លោក Etienne បាន្ធចាំប់ផតើម្ព័អាជូីព័របស់លោកនៅក្រុៃសួងឧសៃសាហកម្ព័ែបារាំង (ជាព័ិសេៃសគឺជា ប្រៃធាន្ធការិយាល�យ
វិន្ធិយោគបរទេៃស)។ បនាាៃប់ម្ព័ក លោក Etienne បាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ Air Liquide Group ដែៃលលោកបាន្ធបង្ខេកើតឡើើង
នៅក្ន�ងឆ្នាំំៃ១ំ៩៩៣ ដែៃលជាប្រៃតិបតតកិារអាជីូវកម្ព័ែដំបូងនៅក្ន�ងប្រៃទេៃសចនិ្ធ ម្ព័នុ្ធពៃលលោកតៃ�វបាន្ធប្រៃគលភ់ារកិច្ចចុះកិច្ចសន្ធៃយា



10 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

ផគតផ់គងឧ់សែ�ន្ធឧសៃសាហកម្ព័ែទ្រៃងទ់្រាៃៃយធដំលវ់សិ�យដែៃកនៅក្ន�ងតបំន្ធអ់ាសីុ។ បនាាៃបម់្ព័កទេៀត លោក Etienne បាន្ធចលូរមួ្ព័ក្ន�ង
ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ Rio Tinto ដែៃលនៅក្ន�ងក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធនោះះលោកបាន្ធដឹកនាំការិយាល�យប្រៃចាំំតំបន្ធ់អាសីុមាន្ធក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធបុតៃសម្ព័័�ន្ធធម្ព័ួយ 
ដែៃលធ្វើើើឲ្ៃយលោកមាន្ធឱកាសបង្ខេកើត អុីភិិវឌ្ៃឍ ន្ធិងគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងលើើប្រៃតិបតតិការជាច្រើៃើន្ធនៅក្ន�ងប្រៃទេៃសសិងហបុរី ប្រៃទេៃសអុីូស្រាោៃៃល ី
ប្រៃទេៃសចិន្ធ ន្ធិងប្រៃទេៃសជូបុុន្ធ។

បនាាៃប់ម្ព័ក លោកបាន្ធសហការជាដៃៃគូជាមួ្ព័យក្រុៃុម្ព័ហុ៊ន្ធមូ្ព័លធន្ធឯកជូន្ធបារាំង CityStar ដើើម្ព័ៃបីីបង្ខេកើតការិយាល�យប្រៃចំាំតំបន្ធ់
អាសីុរបស់ខ្លឹែ�ន្ធនៅក្ន�ងឆំ្នាំៃំ២០០៥ ដែៃលលោកជាដៃៃគូ ន្ធិងជានាយក។ បច្ច�បៃបីន្ធ្នក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ CityStar Private Equity Asia 
បង្ខេកើតគម្រោៃៃងវិន្ធិយោគធំៗជាច្រើៃើន្ធនៅប្រៃទេៃសកម្ព័័�ជាក្ន�ងវិស�យទេៃសចរណ៍ ៍ន្ធិងបដិសណាាៃរកិច្ច។

លោក Etienne បាន្ធម្ព័ករស់នៅតំបន្ធ់អាសុីតាំងព័ីឆ្នាំំៃ ំ១៩៩៣  ហើើយលោកសាំៃក់នៅប្រៃទេៃសសិងហបុរ ីន្ធិងប្រៃទេៃសកម្ព័័�ជា។

លោកលោក Henri Calvet Henri Calvet
អុីភិិបាលឯករាជូៃយ

គុណ៍វុឌ្ៃឍន្ធ៍៖ លោកបាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិកៃសានៅសាកលវិទៃយាល�យ Ecole Normale Supérieure de Cachan ន្ធិងសញាៃបតៃ
ថាំៃក់សាកលវិទៃយាល�យ (ផ្នែ្នៃកវិទៃយាសាស្រ័ៃតសេៃដឋកិច្ចនៃៃសាកលវិទៃយាល�យ Paris-I Panthéon-Sorbonne)។

លោក Henri Calvet គឺជាសា្ថៃបន្ធិកក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ H2C CONSEIL ដែៃលផីល់សេៃវាប្រៃឹកៃសាយោបល់ ន្ធិង បណ៍ះ�ះបណាាៃលដល់
គ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងក្រុៃុម្ព័ហុ៊ន្ធមូ្ព័លបតៃនៅក្ន�ងវិស�យសំខាន់្ធៗដូចជា៖ គណ៍នេះៃយៃយធនាគារ វិធាន្ធបង្ហាាៃរ ការតៃ�តព័ិនិ្ធតៃយ
ផ្ទៃក្ន�ង (រួម្ព័ទាំំងការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងការអុីន្ធុវតតចៃបាប់ផងដែៃរ)។

ម្ព័ុន្ធពៃលបើកអាជីូវកម្ព័ែផ្លាាៃល់ខ្លឹែ�ន្ធ លោក Calvet បាន្ធបម្រេៃើការង្ហារអុីស់រយៈពៃល ១០ឆ្នាំំៃំជាម្ព័ួយន្ធឹង គណ៍ៈកម្ព័ែការធនាគារ
បារាំង ហើើយក្រោៃៃយម្ព័កទេៀតបាន្ធធ្វើើើការនៅក្ន�ងធនាគារជាច្រើៃើន្ធដូចជា ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild Banque ន្ធិងក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ Compagnie Parisienne de Reescompte ជាដើើម្ព័។

លោកលោក Guy Guaden Guy Guaden
អុីភិិបាលឯករាជូៃយ

លោក Guy Guaden បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិកៃសា ផ្នែ្នៃក វិទៃយាសាស្រ័តៃ សេៃដឋកិច្ច ន្ធិង សងគម្ព័ ព័ី សាកលវិទៃយាល�យ Liège (ប្រៃទេៃស  
បែៃ ល ហៃស�ិ ក) ន្ធិង La Sorbonne (ប្រៃទេៃស បារំាង)។ លោក បាន្ធ ទទួល សញាៃបតៃ បណ៍ឌិត ផ្នែ្នៃក សេៃដឋកិច្ច នៅ សាកលវិទៃយាល�យ 
Liège ក្ន�ង ឆ្នាំំៃំ ១៩៧៣។

 លោក Quaden បាន្ធ ចាំប់ផតើម្ព័ អាជូពី័ ជា សាស្រាោៃៃចាំរៃយ ពៃញ ម៉ោាៃង នៅ សាកលវទិៃយាល�យ Liège ក្ន�ងឆ្នាំំៃ ំ១៩៧៧។ រវាង ឆ្នាំំៃ ំ១៩៨៧ 
ដល់ ឆ្នាំំៃំ ១៩៨៨ លោក បាន្ធ បម្រេៃើ ការ ជា ពៃឹទធបុរស នៃៃ ម្ព័ហាវិទៃយាល�យ វិទៃយាសាស្រ័តៃ សេៃដឋកិច្ច គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ន្ធិង សងគម្ព័។

 ចនោះះៃះ ឆ្នាំំៃំ  ១៩៨៨  ន្ធិង ឆ្នាំំៃំ ១៩៩៦ លោក បាន្ធ កាះៃយជា សមាជូិក ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល នៃៃ ធនាគារជាតិ បែៃ ល ហៃស�ិ ក ន្ធិង ក្រោៃៃយម្ព័ក 
តៃ�វ បាន្ធ តែៃងតាងំ ជា អុីគគស្នងការ ទទលួ បន្ធ្ទ�ក ផ្នែ្នៃក ប្រាៃៃក់ អឺុី រុ ូរបស ់រដ្ឋាាៃភិិបាល បែៃ ល ហៃស� ិក។ បនាាៃប់ ពី័ ទទលួ បាន្ធ ជោគជូ�យ ក្ន�ង តួនាទី 
របស់ ខ្លឹែ�ន្ធ លោក Quaden ក ៏បាន្ធ កាះៃយ ខ្លឹែ�ន្ធ ជា អុីភិបិាល នៃៃ ធនាគារជាត ិបែៃ ល ហៃស�ិ ក (ធនាគារកណាាៃល របស់ ប្រៃទេៃស) ចាំប់ព័ី ឆ្នាំំៃំ 
១៩៩៩ ដល់ ឆ្នាំំៃំ ២០១១។ ក្ន�ងអុីំឡុ�ងពៃល ជាមួ្ព័យ គំាៃ នោះះ ដែៃរ លោក ក៏ ជា សមាជិូក ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា អុីភិិបាល របស់ ធនាគារ
កណាាៃល អុីឺរុុប អុីភិិបាល IMF ប្រៃចាំំ ប្រៃទេៃស បែៃ ល ហៃស�ិ ក ន្ធិង ជា សមាជូិក ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា របស់ ធនាគារ ទូទាំត់ អុីន្ធតរជាតិ ផង ដែៃរ។

  លោក Quaden ទទួល បាន្ធ មេៃដ្ឋាយ «Officier de la Légion d’honneur» ពី័ ប្រៃធានាធិបតី បារាំង Chirac (២០០១) ន្ធិង 
ទទួល បាន្ធការ តែៃងតាំង ឋាន្ធៈ កិតតិយស ព័ី ពៃះម្ព័ហាកៃសតៃ Albert II របស់ ប្រៃទេៃស បែៃ ល ហៃស�ិ ក (២០០៧)។

៣. ៣. តួនាទី កាតព័ើកិច្ច ន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វ ន្ធិងការបំពៃញការង្ហាររបស់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលតួនាទី កាតព័ើកិច្ច ន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វ ន្ធិងការបំពៃញការង្ហាររបស់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល មាន្ធការទទួលខ្លឹុសតៃ�វជារួម្ព័សម្រាៃៃប់ធនាគារ រួម្ព័មាន្ធការតៃ�តត្រាៃៃលើើ ផ្នែ្នៃកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងការប្រៃតិបតតិ ដោយ
អុីនុ្ធម្ព័�ត ន្ធិងតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការអុីនុ្ធវតតគោលដៅយុទធសាស្រ័តៃ ក្រុៃបខ្លឹណ៍ឌអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិងវបៃបីធម៌្ព័សាជីូវកម្ព័ែ។ ជាក់ស្វែីៃង ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា
យាាៃងហោចណាស ់ក៏តៃ�វ៖ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តលើើរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ� យុទធសាស្រ័តៃធុរកិច្ចន្ធិងសាជូីវកម្ព័ែ ផ្នែៃន្ធការធុរកិច្ច ន្ធិងកញ្ញ្ចប់ថុវិកាប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ

 ■ អុីន្ធមុ្ព័�តលើើក្រុៃម្ព័វជិា្ជៃជូវីៈ ហាន្ធភិិ�យ ការប្រៃតិបតតតិាម្ព័ សវន្ធកម្ព័ែ ន្ធងិគោលន្ធយោបាយសំខាន្ធ់ៗ ផៃសៃងៗទេៀតរបស់ធនាគារ
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 ■ តែៃងតាងំនាយកប្រៃតិបតត ិនិ្ធងអុីនុ្ធម្ព័�តការតែៃងតាងំក្រុៃមុ្ព័ការង្ហារប្រៃតិបតតសំិខាន់្ធៗ ជាពិ័សេៃសក្ន�ងផ្នែ្នៃកតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការប្រៃតិបតតិ
តាម្ព័ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ បង្ខេកើតប្រៃព័�ន្ធធព័�ត៌មាន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងដែៃលអុីន្ធុញាៃតឲ្ៃយក្រុៃុម្ព័ការង្ហារអុីន្ធុវតតតួនាទីទាំន្ធ់ពៃលវេៃលា ន្ធិងពៃញដោយការ 
យល់ដឹងចៃបាស់ 

 ■ ទំនាក់ទំន្ធងប្រៃកបដោយប្រៃសិទធភាព័ ន្ធិងទេៀងទាំត់ជាម្ព័ួយ ផ្នែ្នៃកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងការប្រៃតិបតតិ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ វាយតម្លៃែៃយុទធសាស្រ័តៃ ន្ធិងគោលន្ធយោបាយធនាគារតាម្ព័កាលកំណ៍ត់ ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងការអុីនុ្ធវតតជាក់សី្វែៃង ន្ធិងការព័ង្រឹៃឹង 
ន្ធិងអុីភិិវឌ្ៃឍន្ធ៍បន្លែុៃម្ព័។

៤. ៤. ប្រៃសិន្ធបើអុីភិិបាលណាម្ព័ួយជាអុីភិិបាល ភាគហ៊ុន្ធិក ឬមាាៃស់រួម្ព័នៃៃក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធផៃសៃងប្រៃសិន្ធបើអុីភិិបាលណាម្ព័ួយជាអុីភិិបាល ភាគហ៊ុន្ធិក ឬមាាៃស់រួម្ព័នៃៃក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធផៃសៃង

ល.រល.រ ឈ្មៃះអុីភិិបាលឈ្មៃះអុីភិិបាល ឈ្មៃះក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធឈ្មៃះក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធ អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាាៃស់រួម្ព័អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាាៃស់រួម្ព័

១
លោក Etienne 
Chenevier/លោក  
មាស សុវណ៍ណ

WYSH Holdings Pte Ltd មាាៃស់ ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក Etienne Chenevier)

Cuauhtli Resources CRF 1 Pte 
Ltd

មាាៃស់ ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក Etienne Chenevier)

Cuauhtli Resources 
Management Pte Ltd

មាាៃស់ ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក Etienne Chenevier)

CityStar Group of Companies

មាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធតូច (ជាលោក Etienne 
Chenevier) នៅក្ន�ងក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ 6 របស់គ្រឹះៃុប 
អុីភិិបាលនៃៃក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធទាំំងអុីស ់(ជាលោក Etienne 
Chenevier ឬលោក មាស សុវណ៍ណ 
អាស្រ័ៃ�យលើើក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ)

CityStar Services Ream Co., 
Ltd អុីភិិបាល (ជាលោក Etienne Chenevier)

Koh Takiev Investment Co., Ltd អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកតែៃម្ព័ួយគត ់ន្ធិង
អុីភិិបាល (ជាលោក Etienne Chenevier)

Koh Russey Resort Ltd អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកតែៃម្ព័ួយគត ់ន្ធិង
អុីភិិបាល (ជាលោក Etienne Chenevier)

Koh Russey Hotel Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកតែៃម្ព័ួយគត ់(ជាលោក 
Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល (ជាលោក 
មាស សុវណ៍ណ)

Koh Russey Development Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកតែៃម្ព័ួយគត ់
(ជាលោក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)

Koh Russey Middle Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកតែៃម្ព័ួយគត ់
(ជាលោក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)

Koh Russey South Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកតែៃម្ព័ួយគត ់
(ជាលោក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)

CityStar Phnom Penh Condos 
Ltd

មាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធតូច (ជាលោក Etienne 
Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)
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ល.រល.រ ឈ្មៃះអុីភិិបាលឈ្មៃះអុីភិិបាល ឈ្មៃះក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធឈ្មៃះក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធ អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាាៃស់រួម្ព័អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាាៃស់រួម្ព័

CityStar Phnom Penh 
Residences Ltd

មាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធតូច (ជាលោក Etienne 
Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)

CityStar Phnom Penh 
Properties Ltd

មាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធតូច (ជាលោក Etienne 
Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)

CityStar Phnom Penh 
Villas Ltd

មាាៃស់ភាគហ៊ុន្ធតូច (ជាលោក Etienne 
Chenevier)ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)

Asia Gourmet (Cambodia) 
Co., Ltd

ភាគហ៊ុន្ធិកកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធមាន្ធសិទធ ិ
បោះះឆ្នោំៃតចំន្ធួន្ធច្រើៃើន្ធលើើសលប់ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាលោក មាស សុវណ៍ណ)

២ លោក  Guy Quaden Byblos Bank Europe អុីភិិបាលឯករាជូៃយ 
(ចប់អាណ៍តតិខៃមេៃសា ២០២១)

៣ លោក Henri Calvet H2C Conseil អុីគគនាយក

៤
លោក Christian 
St-Arnaud

AfrAsia Bank Limited អុីភិិបាល

៥
លោក Martin 
Ouellet

Haventree Bank អុីភិិបាល

៦
លោក Paolo 
Pizzuto

NatBank ប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

៧
លោក Madi 
Akmambet

Palmera (M) SDN. BHD. អុីភិិបាល ន្ធិងភាគហ៊ុន្ធិក

៨
លោក Dominic 
Jacques

NSIA Participations 
NSIA Banque Cote d'Ivoire 
ATA IT Ltd.

អុីភិិបាល 
អុីភិិបាល 
អុីភិិបាល

៩
លោក Yves 
Jacquot

ATA IT 
Xacbank ន្ធិង TenGer 
Byblos Bank

ប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល 
អុីភិិបាល 
អុីភិិបាល
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៥. ៥. កិច្ចប្រៃជូុំក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលកិច្ចប្រៃជូុំក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

ល.រល.រ កាលបរិចេ្ឆៃទកាលបរិចេ្ឆៃទ ប្រៃភៃទកិច្ចប្រៃជូុំប្រៃភៃទកិច្ចប្រៃជូុំ ឈ្មៃះអុីភិិបាលដែៃលចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំឈ្មៃះអុីភិិបាលដែៃលចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំ

១  ២៥  ម្ព័ីនា
កិច្ចប្រៃជូុំផ្លាាៃល ់ដោយមាន្ធការផៃសាយតាម្ព័
ប្រៃព័�ន្ធធវីដើៃអុី ូ(សន្ធ្និសីទវីដើៃអុី)ូ

Yves Jacquot 
Dominic Jacques 
Madi Akmambet 
Martin Ouellet 
Christian St-Arnaud
Paolo Pizzuto 
Etienne Chenevier 
Henri Calvet 
Guy Quaden

២  ៩ ម្ព័ិថុុនា
កិច្ចប្រៃជូុំផ្លាាៃល ់ដោយមាន្ធការផៃសាយតាម្ព័
ប្រៃព័�ន្ធធវីដើៃអុី ូ(សន្ធ្និសីទវីដើៃអុី)ូ

Yves Jacquot 
Dominic Jacques 
Madi Akmambet 
Martin Ouellet 
Christian St-Arnaud
Paolo Pizzuto 
Etienne Chenevier 
Henri Calvet 
Guy Quaden

៣  ១១ សីហា
កិច្ចប្រៃជូុំផ្លាាៃល ់ដោយមាន្ធការផៃសាយតាម្ព័
ប្រៃព័�ន្ធធវីដើៃអុី ូ(សន្ធ្និសីទវីដើៃអុី)ូ

Yves Jacquot 
Dominic Jacques 
Madi Akmambet 
Martin Ouellet 
Christian St-Arnaud
Paolo Pizzuto 
Etienne Chenevier 
Henri Calvet 
Guy Quaden

៤  ២៤ វិច្ឆិកា
កិច្ចប្រៃជូុំផ្លាាៃល ់ដោយមាន្ធការផៃសាយតាម្ព័
ប្រៃព័�ន្ធធវីដើៃអុី ូ(សន្ធ្និសីទវីដើៃអុី)ូ

Yves Jacquot 
Dominic Jacques 
Madi Akmambet 
Martin Ouellet 
Christian St-Arnaud
Paolo Pizzuto 
Etienne Chenevier 
Henri Calvet 
Guy Quaden
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b. b. គណ៍ៈកមា្មៃធិការក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលគណ៍ៈកមា្មៃធិការក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

១. ១. រចនា សម្ព័័�ន្ធធគណ៍ៈកមា្មៃធិការក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលរចនា សម្ព័័�ន្ធធគណ៍ៈកមា្មៃធិការក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

១.១. ១.១. គណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែគណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែ

ល.រល.រ ឈ្មៃះឈ្មៃះ តំណៃងតំណៃង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័
ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុ

១ លោក Etienne Chenevier ប្រៃធាន្ធ  ៤

៤
២ លោក Henri Calvet សមាជូិក ៤

៣ លោក Christian St-Arnaud សមាជូិក  ៤

៤ លោក Paolo Pizzuto សមាជូិក ៤

តួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែតួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែ

គណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែ ទទួលខ្លឹុសតៃ�វសម្រាៃៃប់ការបំពៃញមុ្ព័ខ្លឹង្ហារសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង ដែៃលចាំត់តាំងដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល 
ដែៃលរួម្ព័មាន្ធ៖ 

ទូទៅទូទៅ

 ■ តៃ�តពិ័ន្ធតិៃយតាម្ព័ដ្ឋាន្ធ នាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង និ្ធងពិ័ន្ធតិៃយលើើរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងជាមួ្ព័យការរកឃើើញកហុំស 
ហើើយផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ ប្រៃជូុំជាទេៀងទាំត់ជាម្ព័ួយនាយកប្រៃតិបតតិ ប្រៃធាន្ធអុីងគភាព័សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង ន្ធិងប្រៃធាន្ធអុីងគភាព័ផៃសៃងៗទេៀត ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹង
ការរកឃើើញកំហុសសវន្ធកម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ បញ្ញជូន្ធសំណើើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ទៅក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ដែៃលតម្រូៃ�វឲ្ៃយមាន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។ 

សវន្ធករឯករាជូៃយសវន្ធករឯករាជូៃយ  

 ■ ការយល់ពៃម្ព័នៃៃផ្នែៃន្ធការរបស់សវន្ធករឯករាជូៃយ សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធរបស់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ប្រៃជូុំជាម្ព័ួយសវន្ធករឯករាជូៃយតាម្ព័វីដើៃអុីូ

 ■ សេ្នើបៃកខជូន្ធសម្រាៃៃប់សវកម្ព័ែឯករាជូៃយ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តថែៃសេៃវាសវន្ធកម្ព័ែប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តថែៃសេៃវា ន្ធិងកិច្ចការផៃសៃងៗម្ព័ិន្ធមែៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែ។

សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ ការយល់ពៃម្ព័លើើផ្នែៃន្ធការសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ បន្ធតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការកែៃប្រែៃៃកំហុសសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយអាណ៍តតិ ន្ធិងដែៃន្ធកំណ៍ត់នៃៃម្ព័ុខ្លឹង្ហារសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកញ្ញ្ចប់ថុវិកាសម្រាៃៃប់ម្ព័ុខ្លឹង្ហារសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃកៃសាភិិបាល

 ■ ការវាយតម្លៃែៃលើើការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់នាយក/ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ



15ធនាគារ ABA  |  ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំលើើលាភិការប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំសម្រាៃៃប់សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ ប្រៃជូុំជាម្ព័ួយប្រៃធាន្ធអុីងគភាព័សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងតាម្ព័វីដើៃអុីូ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍លើើបៃកខជូន្ធសម្រាៃៃប់នាយកសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងហើៃតុផលដែៃលជាឫសគល់បងកឲ្ៃយមាន្ធការផ្លាះៃស់បីូរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី ន្ធិង
លាលែៃង របស់នាយក/ប្រៃធាន្ធអុីងគភាព័សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង។

ន្ធិយតកម្ព័ែន្ធិយតកម្ព័ែ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែព័ីន្ធិយ�តករ

 ■ បន្ធតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការកែៃប្រែៃៃកំហុសដែៃលន្ធិយតករបាន្ធរកឃើើញ។

ហិរញ្ញញវតុ�ហិរញ្ញញវតុ�

 ■  តៃ�តព័ិន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ

 ■ ប្រៃជូុំជាម្ព័ួយនាយកហិរញ្ញញវតុ�ុ�តាម្ព័វីដើៃអុីូ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍លើើបៃកខជូន្ធសម្រាៃៃប់នាយកហិរញ្ញញវតុ�។

អុី្នកទទួលការអុីញ្ជើជើញ (លើើកលែៃងប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសង្ខេកៃតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំតាម្ព័វីដើៃអុីូឡើើយ។

លទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែលទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែ

ក្ន�ងឆ្នាំំៃ ំ២០២១ គណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែ ប្រាៃៃរព័ធកិច្ចប្រៃជូុ ំ៤ ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងរៀៀងរាល់តៃីមាស។

សកម្ព័ែភាព័ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការមាន្ធដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

 ■ ព័ិភាកៃសា ន្ធិងដោះស្រាៃៃយការរកកំហុសព័ីសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើសូចនាករសម្ព័ិទធកម្ព័ែគន្ធែឹះ (KPIs) សម្រាៃៃប់ក្រុៃុម្ព័ការង្ហារសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង, បញាៃថុវិកា ន្ធិងបុគគលិក

 ■ ព័ិន្ធិតៃយការអុីន្ធុវតតតាម្ព័អុីន្ធុសាសន្ធ៍ព័ីនាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង ន្ធិងគណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើការគណ៍នាការខាតបង់ឥណ៍ទាំន្ធរំព័ឹងទុកសម្រាៃៃប់ឥណ៍ទាំន្ធរៀៀបចំឡើើងវិញបណាាៃលម្ព័កព័ី ជូំងឺកូវីដ

 ■ ព័ិន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍បណ៍ះ�ះបណាាៃលសម្រាៃៃប់សវន្ធករផ្ទៃក្ន�ង

 ■ បើកកិច្ចប្រៃជូុំជាម្ព័ួយសវន្ធករ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំជូូន្ធន្ធិយ�តករ

 ■ ព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការការង្ហាររបស់សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងសម្រាៃៃប់ឆ្នាំំៃំ ២០២២ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តការតែៃងតាំងសវន្ធករឯករាជូៃយ

 ■ វាយតម្លៃែៃការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំរបស់ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

១.២. ១.២. គណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ចគណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ល.រល.រ ឈ្មៃះឈ្មៃះ តំណៃងតំណៃង ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំ ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុ

១ លោក Yves Jacquot ប្រៃធាន្ធ ៤

៤២ លោក Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៣ លោក Etienne Chenevier សមាជូិក  ៤



16 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

តួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់ គណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ចតួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់ គណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ប្រៃកាសលើៃខ្លឹ ធ-៧-០៨-២១១ ប្រៃក. សីពី័អីុីភិិបាលកចិ្ចនៅក្ន�ងគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធធនាគារ ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ� ដើើម្ព័ៃបីពី័ង្រឹៃងឹគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធធនាគារ 
ដោយរៀៀបចំឲ្ៃយមាន្ធការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងតាម្ព័កម្រូៃិតផៃសៃងៗដូចជា ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលឯករាជូៃយ ន្ធិងសកម្ព័ែ ន្ធិងក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល
ប្រៃតិបតតិ ន្ធិងគណ៍ៈកម្ព័ែធិការឯកទេៃសជាម្ព័ួយគុណ៍ភាព័ សម្ព័តុភាព័ ន្ធិងសុចរិតភាព័សម្រាៃៃប់គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធប្រៃកបដោយ
ប្រៃសិទធភាព័(មាត្រាៃៃ១)។

ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល តាម្ព័សេៃចកីីសម្រេៃៃចកាលព័ីថ្ងៃទី១៥ ខៃម្ព័ីនា ឆ្នាំំៃំ២០១៦ បាន្ធសម្រេៃៃចដ្ឋាក់ឲ្ៃយដំណើើរការគណ៍ៈកម្ព័ែធិការ
អុីភិិបាលកចិ្ច។ គណ៍ៈកម្ព័ែធិការអុីភិិបាលកចិ្ចណៃនំាចាំត់តាងំសមាជិូកនៃៃគណ៍ៈកម្ព័ែធិការនី្ធមួ្ព័យៗរបសក់្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល ដើើម្ព័ៃបីី
ទទួលការអុីន្ធុម្ព័�តចុងក្រោៃៃយព័ីក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលរបស់ធនាគារ។

ទូទៅទូទៅ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយតាម្ព័ដ្ឋាន្ធលើើការប្រៃតិបតតិតាម្ព័របស់ធនាគារជាម្ព័ួយគោលការណ៍៍អុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់គោលន្ធយោបាយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ន្ធិងន្ធីតិវិធី ដែៃលតៃ�វបាន្ធបង្ខេកើតដើើម្ព័ៃបីីផីល់ប្រៃសិទធភាព័
អុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែ រួម្ព័មាន្ធសំណើើរៀៀបចំរចនាសម្ព័័ន្ធធ ន្ធិងការបង្ខេកើតគណ៍ៈកមា្មៃធិការក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ បញ្ញជូន្ធសំណើើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ពាក់ព័�ន្ធធបញាៃនានា ដែៃលតៃ�វមាន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា។

អុីភិិបាលកិច្ចក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលអុីភិិបាលកិច្ចក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ អាណ៍តតិ ន្ធិងតួនាទីរបស់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈកមា្មៃធិការ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់
ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងសេ្នើសមាជូិកភាព័គណ៍ៈកមា្មៃធិការ

 ■ វាយតម្លៃែៃ បៃកខជូន្ធសម្រាៃៃប់សមាជូិកថុែីរបស់ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយលាភិការសមាជូិកក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយទំនាស់ផលប្រៃយោជូន្ធ៍សមាជូិកក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលដែៃលអាចកើើតមាន្ធ

 ■ សេ្នើ ន្ធងិបន្ធតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធលើើការបណ៍ះ�ះបណាាៃលសមាជិូកក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល ដើើម្ព័ៃបីជីាអុីនុ្ធសាសន៍្ធ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយការង្ហារ D&O។

នាយកប្រៃតិបតតិនាយកប្រៃតិបតតិ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តកម្ព័ែវតុ�របស់នាយកប្រៃតិបតតិ

 ■ ការវាយតម្លៃែៃការអុីន្ធុវតតរបស់នាយកប្រៃតិបតតិ

 ■ ការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំនៃៃលាភិការរបស់របស់នាយកប្រៃតិបតតិ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

ភាគីពាក់ព័�ន្ធធភាគីពាក់ព័�ន្ធធ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងបន្ធតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធជូុំវិញប្រៃតិបតតិការភាគីពាក់ព័�ន្ធធ។

លាភិការលាភិការ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការលាភិការប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ  ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការអុីតុប្រៃយោជូន្ធ៍បុគគលិក ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តលាភិការប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តលាភិការសម្រាៃៃប់កម្រូៃិតនាយក ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។



17ធនាគារ ABA  |  ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

ធន្ធធាន្ធម្ព័នុ្ធសៃសធន្ធធាន្ធម្ព័នុ្ធសៃស

 ■ ផ្នែៃន្ធការបន្ធតតំណៃងផ្នែ្នៃកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់

 ■ ការជ្រើៃើសរៀីសន្ធិយោជូ ិត។

អុី្នកទទួលការអុីញ្ជើជើញ (លើើកលែៃងប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសង្ខេកៃតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំតាម្ព័វីដើៃអុីូឡើើយ។

លទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ចលទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ក្ន�ងឆ្នាំំៃ ំ២០២១ គណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ច ប្រាៃៃរព័ធកិច្ចប្រៃជូុ ំ៤ ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងរៀៀងរាល់តៃីមាស។

សកម្ព័ែភាព័ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការមាន្ធដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

 ■ ព័ិន្ធិតៃយព័�ត៌មាន្ធលើើប្រៃតិបតតិការភាគីពាក់ព័�ន្ធធ

 ■ ព័ិន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍វិភាគ ថែៃចំណាយ/ចំណ៍ូល ដោយបណាាៃញធុរកិច្ច

 ■ ព័ភិាកៃសាលើើការវភិាគក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល និ្ធងកិច្ចប្រៃជំុូគណ៍ៈកមា្មៃធិការក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាលក្ន�ងឆំ្នាំៃ ំ២០២១ ន្ធងិឆ្នាំំៃ ំ២០២២

 ■ ព័ភិាកៃសាលើើប្រាៃៃក់លើើកទកឹចតិតសម្រាៃៃប់ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធ ន្ធងិផ្នែៃន្ធការដំឡើើងតណំៃង ABA សម្រាៃៃប់អុី្នកមាន្ធសម្ព័តុភាព័
ឆ្នាំំៃំ ២០២១- ២០២២

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើថែៃកិច្ចប្រៃជូុំក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលសម្រាៃៃប់សមាជូិកក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

១.៣. ១.៣. គណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យគណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ

ល.រល.រ ឈ្មៃះឈ្មៃះ តំណៃងតំណៃង ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំ ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុ

១ លោក Dominic Jacques ប្រៃធាន្ធ ៤

៤
២ លោក Martin Ouellet សមាជូិក  ៤

៣ លោក Etienne Chenevier សមាជូិក  ៤

៤ លោក Guy Quaden សមាជូិក  ៤

តួនាទីតួនាទ ី ន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វរបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វរបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ

គណ៍ៈកមា្មៃធិការតៃ�វបាន្ធបង្ខេកើតឡើើងដោយផ្នែអៃកលើើប្រៃកាសលើៃខ្លឹ ធ-៧-០៨-២១១ ប្រៃក. “សីអំីុីពី័អុីភិិបាលកចិ្ចគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធធនាគារ 
ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ ”ុ ចុះថ្ងៃទ២ី៥ ខៃវចិ្ឆកិា ឆ្នាំំៃ២ំ០០៨ ដែៃលតម្រូៃ�វឲ្ៃយគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធបង្ខេកើតឡើើងន្ធវូគណ៍ៈកមា្មៃធិការហានិ្ធភិ�យ (មាត្រាៃៃ៧)។ 
គណ៍ៈកមា្មៃធិការហានិ្ធភិ�យ តៃ�វដកឹនាដំោយបុគគលដែៃលមាន្ធជំូនាញក្ន�ងផ្នែ្នៃកហរិញ្ញញវតុ� ន្ធងិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យ។ បគុគលនេះៃះ 
តៃ�វតែៃឯករាជូៃយពី័ប្រៃតិបតតកិារប្រៃចាំថំ្ងៃ។ ជាអុីបៃបីបរមា គណ៍ៈកមា្មៃធិការហានិ្ធភិ�យ តៃ�វទទលួខ្លឹសុតៃ�វសម្រាៃៃប់ការតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការអុីនុ្ធវតត
គោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ដូចបាន្ធកំណ៍ត់ដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល (មាត្រាៃៃ៩)។

ផ្នែអៃកលើើខ្លឹែមឹ្ព័សារកណំ៍តក់្ន�ងមាត្រាៃៃខាងលើើ ន្ធងិបទបៃបីញ្ញញតិពាកព់័�ន្ធធ ធនាគារដ្ឋាក់ឲ្ៃយដំណើើរការគណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃបគ់្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យ 
ជាម្ព័ួយសមាជូិកដែៃលតៃ�វបាន្ធសេ្នើដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ច ហើើយអុីន្ធុម្ព័�តដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

ទូទៅទូទៅ

 ■ តាម្ព័ដ្ឋាន្ធលើើប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃបគ់្រឹះៃងហាន្ធភិិ�យរបស់ធនាគារ ន្ធងិតៃ�តព័និិ្ធតៃយរបាយការណ៍៍ហាន្ធភិិ�យ ជាម្ព័ យួកហំសុដែៃលបាន្ធរក
ឃើើញ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ព័ីផ្នែ្នៃកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងប្រៃតិបតតិ

 ■ ប្រៃជំុូជាទេៀងទាំត់ជាមួ្ព័យនាយកប្រៃតិបតត ិនាយកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យ និ្ធងប្រៃធាន្ធអុីងគភាព័ពាក់ព័�ន្ធធនឹ្ធង ជំុូវញិកំហសុហានិ្ធភិ�យ
ដែៃលបាន្ធរកឃើើញ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍



18 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

 ■ បញ្ញជូន្ធសំណើើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល លើើបញាៃពាក់ព័�ន្ធធ ដែៃលតៃ�វការការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការវាយតម្លៃែៃប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំលើើ នាយកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងនាយកដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ។

គោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យគោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយកំណ៍ត់ប្រៃទេៃស

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយកំណ៍ត់ឥណ៍ទាំន្ធសម្រាៃៃប់ប្រៃតិបតតិការអុីន្ធតរធនាគារ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយក្រុៃបខ្លឹណ៍ឌគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យសន្ធ្ទន្ធីយភាព័

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយតេៃសតសុវតុិភាព័ប្រៃព័�ន្ធធ (Pen Test)

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយកំណ៍ត់កម្រូៃិតឥណ៍ទាំន្ធ (ជាទូទៅ ម្ព័ិន្ធមែៃន្ធកម្រូៃិតផលិតផល)

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយ ALCO

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយកំណ៍ត់តម្លៃែៃសេៃវាផ្ទៃរប្រាៃៃក់

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យប្រៃតិបតតិការ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យកើៃរ៍�ឈ្មៃះ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយសន្ធតិសុខ្លឹ IT

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយដោះស្រាៃៃយបញាៃ ន្ធិងការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងបណ៍ះឹង

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងសន្ធតិសុខ្លឹរូបវន្ធត

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយផលិតផលថុែី ន្ធិងការអុីភិិវឌ្ៃឍដំណើើរការធុរកិច្ច

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយការវិន្ធិយោគ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឯកសារពាក់ព័�ន្ធធផៃសៃងៗ។

ម្ព័ុខ្លឹង្ហារគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យម្ព័ុខ្លឹង្ហារគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យ

ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងម្ព័ុខ្លឹង្ហារគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ គណ៍ៈកមា្មៃធិការ តៃ�វ៖

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តរចនាសម្ព័័�ន្ធធម្ព័ុខ្លឹង្ហារគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ន្ធិងព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ប្រៃជូុំជាម្ព័ួយនាយកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យតាម្ព័វីដើៃអុីូ

 ■ ផីល ់ការណៃនាំចាំត់តាំងបៃកខជូន្ធសម្រាៃៃប់នាយកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ

 ■ តៃ�តព័និិ្ធតៃយ និ្ធងផីល់អុីនុ្ធសាសន្ធព៍ាក់ព័�ន្ធធនឹ្ធងហើៃតុផលដែៃលជាឫសគលប់ងកឲ្ៃយមាន្ធការផ្លាះៃស់បូីរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី និ្ធងលាលែៃង
របស់នាយកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ។

ការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ  ការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយតាម្ព័ដ្ឋាន្ធ  ន្ធិងការកែៃតម្រូៃ�វន្ធិងការកែៃតម្រូៃ�វ

 ■ តៃ�តពិ័និ្ធតៃយ របាយការណ៍៍ប្រៃចំាំតៃមីាស ដែៃលរមួ្ព័មាន្ធ ហាន្ធភិិ�យទផីៃសារ សន្ធ្ទន្ធយីភាព័ ហាន្ធភិិ�យឥណ៍ទាំន្ធន្ធងិភាគបី្រៃឈម្ព័ 
ហាន្ធិភិ�យប្រៃតិបតតិការ ហាន្ធិភិ�យកើៃរ៍�ឈ្មៃះ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ហាន្ធិភិ�យដែៃលអាចទទួលយកបាន្ធ (Risk Appetite) - តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ (ប្រៃចាំំតៃីមាស) ន្ធិងធ្វើើើបច្ច�បៃបីន្ធ្នភាព័ (ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ)

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តបទបៃបីញ្ញញតតិប្រៃព័�ន្ធធព័ិន្ធ្ទ�សម្ព័តុលៃយ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តម្ព័ូលន្ធិធិប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តសន្ធ្ទន្ធីយភាព័ ន្ធិងផ្នែៃន្ធការម្ព័ូលន្ធិធិយថាភាព័  ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល 

 ■ ព័ិន្ធិតៃយ ការតេៃសតសម្ព័តុភាព័ (Stress-Tests) 



19ធនាគារ ABA  |  ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការ តេៃសតសុវតុិភាព័ប្រៃព័�ន្ធធ (Pen Test) ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ 

 ■ ព័ភិាកៃសាប្រៃចាំតំៃមីាសលើើ ការ តេៃសតសុវតិុភាព័ប្រៃព័�ន្ធធ (Pen Tests)  ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងនៅក្ន�ងអុីឡំុ�ងរបាយការណ៍៍ និ្ធង
សា្ថៃន្ធភាព័នៃៃផ្នែៃន្ធការសកម្ព័ែភាព័ផ្នែអៃកលើើ ការ តេៃសតសុវតុិភាព័ប្រៃព័�ន្ធធ(Pen Tests) ព័ីម្ព័ុន្ធ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការធុរកិច្ចបន្ធត ន្ធិងការសង្គ្រោះាៃៃះព័ីម្ព័ហន្ធតរាយ 

 ■ អុីនុ្ធម្ព័�តកម្រូៃិតហានិ្ធភិ�យ (លើើកលែៃងអុីើីដែៃលពាក់ន្ធឹងហានិ្ធភិ�យឥណ៍ទាំន្ធ) ព័ីលើើអាជាាៃធរ ALCO ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីនុ្ធសាសន្ធ៍ ឬ
ព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

អុី្នកដែៃលតៃ�វបាន្ធអុីញ្ជើជើញ (លើើកលែៃងប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសង្ខេកៃតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការប្រៃជូុំតាម្ព័វីដើៃអុីូ។

លទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យលទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ

ក្ន�ងឆ្នាំំៃ ំ២០២១ គណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ប្រាៃៃរព័ធកិច្ចប្រៃជូុ ំ៤ ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងរៀៀងរាល់តៃីមាស

សកម្ព័ែភាព័ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការមាន្ធដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើប្រៃ�ហាាៃលហាន្ធិភិ�យរបស់ធនាគារ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើបច្ច�បៃបីន្ធ្នភាព័ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំនៃៃ រង្ហាាៃស់ហាន្ធិភិ�យអាចទទួលយកបាន្ធ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើការអុីន្ធុវតតក្រុៃបខ្លឹណ៍ឌគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យសន្ធ្ទន្ធីយភាព័

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើកម្រូៃិតសា្ថៃន្ធភាព័ចំហសុទធនៃៃរូបិយប�ណ៍ណ ន្ធិង កម្រូៃិតព័ិសេៃសចំពោះះគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធធនាគារ ន្ធិងហិរញ្ញញវតុ�

 ■ អុីនុ្ធម្ព័�តលើើគោលន្ធយោបាយកំណ៍តឥ់ណ៍ទាំន្ធដែៃលធ្វើើើបច្ច�បៃបីន្ធ្នភាព័រចួសម្រាៃៃបប់្រៃតបិតតកិារអុីនី្ធរធនាគារ ន្ធងិគោលន្ធយោបាយ
ហាន្ធិភិ�យទីផៃសារថុែីរបស់ធនាគារ

 ■ ព័ិន្ធិតៃយប្រៃ�ហាាៃលសន្ធីិសុខ្លឹព័�ត៌មាន្ធ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយសន្ធីិសុខ្លឹព័�ត៌មាន្ធរបស់ធនាគារ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងន្ធិរន្ធីភាព័អាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើរបាយការណ៍៍តេៃសីប្រៃព័�ន្ធធសុវតិុភាព័ (Pen Test) ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការតេៃសីប្រៃព័�ន្ធធសុវតិុភាព័ (Pen Test) 
ឆ្នាំំៃំ២០២២

 ■ វាយតម្លៃែៃការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំរបស់ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ។

១.៤. ១.៤. គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័

ល.រល.រ ឈ្មៃះឈ្មៃះ តំណៃងតំណៃង ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំ ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុ

១ លោក Henri Calvet ប្រៃធាន្ធ ៤

៤
២ លោក Paolo Pizzuto សមាជូិក ៤

៣ លោក  Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៤ លោក Guy Quaden សមាជូិក  ៤

តួនាទីតួនាទ ី ន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វរបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វរបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័

ប្រៃកាស ធ ៧-០៨-០៨៩ ប្រៃក. “សីអីុីពំ័កីារប្រៃឆ្នាំងំការសមាាៃតប្រាៃៃក ់និ្ធងហរិញ្ញញបៃបីទាំន្ធភៃរវកម្ព័ែ ” មាត្រាៃៃ៣៤  ការគ្រឹះៃបគ់្រឹះៃងហាន្ធភិិ�យ 
ដែៃលចែៃងថាក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលរបស់ធនាគារ តៃ�វបង្ខេកើតប្រៃព័�ន្ធធតៃ�តព័ិន្ធិតៃយផ្ទៃក្ន�ងប្រៃកបដោយប្រៃសិទធភាព័ សម្រាៃៃប់ការប្រៃតិបតតិ
តាម្ព័ AML/CFT ជាម្ព័ួយចៃបាប់ ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិតម្រូៃ�វ។



20 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

ផ្នែអៃកតាម្ព័ខ្លឹែឹម្ព័សារខាងលើើ ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិពាក់ព័�ន្ធធផៃសៃងៗ ដើើម្ព័ៃបីីព័ង្រឹៃឹងប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងផ្ទៃក្ន�ងផ្នែ្នៃកប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ធនាគារបាន្ធ
ដ្ឋាក់ឲ្ៃយដំណើើរការគណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ជាម្ព័ួយសមាជូិកភាព័ដែៃលសេ្នើឡើើងដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិង
អុីន្ធុម្ព័�តដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

ទូទៅទូទៅ

 ■ សង្ខេកៃតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធមុ្ព័ខ្លឹង្ហារប្រៃតិបតតិតាម្ព័  ន្ធិងតៃ�តពិ័ន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍ប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ជាម្ព័ួយការរកឃើើញកំហុស និ្ធងការផីល់
អុីន្ធុសាសន្ធ៍ព័ីផ្នែ្នៃកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងការប្រៃតិបតតិ។

 ■ ប្រៃជូុំជាម្ព័ួយនាយកប្រៃតិបតតិ នាយកប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងប្រៃធាន្ធអុីងគភាព័ពាក់ព័�ន្ធធ ជូុំវិញការរកឃើើញកំហុសប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិង
ការផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ 

 ■ បញ្ញជូន្ធសំណើើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល សម្រាៃៃប់បញាៃនានាដែៃលតៃ�វការការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

គោលន្ធយោបាយប្រៃតិបតតិតាម្ព័គោលន្ធយោបាយប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�ត គោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌វិជា្ជៃជូីវៈ 

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយអុីំណោះយ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�ត គោលន្ធយោបាយប្រៃឆ្នាំំងការសមាាៃតប្រាៃៃក់ ន្ធិងហិរញ្ញញបៃបីទាំន្ធភៃរវកម្ព័ែ 

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឯកសារពាក់ព័�ន្ធធផៃសៃងៗ។

 ហាន្ធិភិ�យប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ហាន្ធិភិ�យប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការសកម្ព័ែភាព័ AML ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ បន្ធតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធផ្នែៃន្ធការសកម្ព័ែភាព័ AML ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តផ្នែៃន្ធការសកម្ព័ែភាព័សវន្ធកម្ព័ែប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ បន្ធតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធផ្នែៃន្ធការសកម្ព័ែភាព័លើើការកែៃប្រែៃៃកំហុសដែៃលបាន្ធរកឃើើញព័ីសវន្ធកម្ព័ែប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការទទួលយកអុីតិថុិជូន្ធមាន្ធហាន្ធិភិ�យខ្លឹ័ស់។

ម្ព័ុខ្លឹង្ហារប្រៃតិបតតិតាម្ព័ម្ព័ុខ្លឹង្ហារប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយអាណ៍តតិ ន្ធិងដែៃន្ធកំណ៍ត់នៃៃម្ព័ុខ្លឹង្ហារប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកញ្ញ្ចប់ថុវិកាសម្រាៃៃប់ម្ព័ុខ្លឹង្ហារប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ដើើម្ព័ៃបីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការវាយតម្លៃែៃការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំរបស់នាយក/ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធប្រៃតិបតតិតាម្ព័ 

 ■ ការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយប្រៃឆ្នាំំឆ្នាំំៃំនៃៃលាភិការនាយកប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រៃជូុំតាម្ព័វីដើៃអុីូជាម្ព័ួយនាយកប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ចាំត់តាំងបៃកខជូន្ធសម្រាៃៃប់តួនាទី នាយកប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ រួតព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងហើៃតុផលដែៃលជាឫសគល់បងកឲ្ៃយមាន្ធការផ្លាះៃស់បីូរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី ន្ធិងលាលែៃង
របស់នាយក/ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធប្រៃតិបតតិតាម្ព័។

អុី្នកដែៃលតៃ�វបាន្ធអុីញ្ជើជើញ (លើើកលែៃងប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសង្ខេកៃតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការប្រៃជូុំតាម្ព័វីដើៃអុីូ។



21ធនាគារ ABA  |  ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

លទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័លទធផលនៃៃការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័

ក្ន�ងឆ្នាំំៃ ំ២០២១ គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ប្រាៃៃរព័ធកិច្ចប្រៃជូុ ំ៤ ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងរៀៀងរាល់តៃីមាស។

សកម្ព័ែភាព័ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការមាន្ធដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើប្រៃ�ហាាៃលប្រៃតិបតតិតាម្ព័របស់ធនាគារ

 ■ ព័ភិាកៃសា ន្ធងិអុីនុ្ធម្ព័�តគោលន្ធយោបាយការប្រៃឆំ្នាំងការសមាាៃតប្រាៃៃក ់ន្ធងិហរិញ្ញញបៃបីទាំន្ធភៃរវកម្ព័ែដែៃលតៃ�វ បាន្ធធ្វើើើបច្ច�បៃបីន្ធ្នភាព័ 
ន្ធិងគោលន្ធយោបាយនៃៃការជូួញដូរព័�ត៌មាន្ធផ្ទៃក្ន�ងរបស់ធនាគារ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើរបាយការណ៍៍ FATCA ឆ្នាំំៃំ ២០២១

 ■ ព័ិភាកៃសាការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់នាយកដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងគុណ៍ភាព័ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងផ្នែ្នៃកប្រៃតិបតតិតាម្ព័

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តគោលន្ធយោបាយប្រៃឆ្នាំំងអុីំពើសូកបាាៃន្ធ់ ន្ធិងប្រៃឆ្នាំំងអុីំពើព័ុករលួយដែៃលបាន្ធកែៃសម្រូៃ�ល

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្រៃតិបតតិតាម្ព័ន្ធិយ�តករ

 ■ វាយតម្លៃែៃការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំរបស់ទីប្រៃឹកៃសាប្រៃតិបតតិតាម្ព័របស់នាយកប្រៃតិបតតិ ន្ធិងប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធប្រៃតិបតតិ

ចនោះះៃះនេះៃះ ទុកទំនេះៃរ
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១.៥. ១.៥. គណ៍ៈកមា្មៃធិការឥណ៍ទាំន្ធគណ៍ៈកមា្មៃធិការឥណ៍ទាំន្ធ

ល.រល.រ ឈ្មៃះឈ្មៃះ តំណៃងតំណៃង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័
ចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប្រៃជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប្រៃជំុូសរបុ

១ លោក Christian St-Arnaud ប្រៃធាន្ធ  ៤

៤
២ លោក Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៣ លោក Martin Ouellet សមាជូិក  ៤

៤ លោក Henri Calvet សមាជូិក ៤

ប្រៃកាសលើៃខ្លឹ ធ៧-០៥-០៥៤ ប្រៃក.  “សីពីី័គោលន្ធយោបាយ ន្ធតិីវិធី   ន្ធងិសទិធផីិល់កម្ព័្ច ី” ដែៃលចែៃងថាគ្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធហិរញ្ញញវតុ�ទំាំងអុីស់
តៃ�វសរសេៃរគោលន្ធយោបាយ និ្ធងនី្ធតវិធិដីែៃលអុីនុ្ធម្ព័�តដោយថាំៃកដ់កឹនា ំនិ្ធង/ឬក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល និ្ធងកំណ៍តក់ម្រូៃតិសិទធផីិល់កម្ព័្ចី
របស់ម្ព័ន្ត្រីតៃី ន្ធិង/ឬគណ៍ៈកមា្មៃធិការឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល (មាត្រាៃៃ២)។

ផ្នែអៃកតាម្ព័ខ្លឹែឹម្ព័សារខាងលើើ ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិពាក់ព័�ន្ធធដទៃៃទេៀត ធនាគារបាន្ធដ្ឋាក់ឲ្ៃយដំណើើរការគណ៍ៈកមា្មៃធិការឥណ៍ទាំន្ធ ជាម្ព័ួយ
សមាជូិកភាព័ដែៃលតៃ�វបាន្ធសេ្នើឡើើងដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

ទូទៅទូទៅ

 ■ សង្ខេកៃតតាម្ព័ដ្ឋាន្ធ សកម្ព័ែភាព័ឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ ផ្នែអៃកតាម្ព័យុទធសាស្រ័តៃឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងគោលន្ធយោបាយ

 ■ ប្រៃជូុំជាម្ព័ួយនាយកប្រៃតិបតតិ ន្ធិងនាយកឥណ៍ទាំន្ធដើើម្ព័ៃបីីវាយតម្លៃែៃព័ីប្រៃសិទធភាព័យុទធសាស្រ័តៃធុរកិច្ច ន្ធិងន្ធយោបាយ
ឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ 

 ■ បញ្ញជូន្ធសំណើើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍លើើបញាៃនានាដែៃលតៃ�វការការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

ន្ធយោបាយឥណ៍ទាំន្ធន្ធយោបាយឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ អុីន្ធមុ្ព័�តន្ធយោបាយឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធងិចាំតត់ាងំបគុគលមាន្ធសទិធដិែៃលតៃ�វបាន្ធអុីន្ធមុ្ព័�ត ដើើម្ព័ៃបីគី្រឹះៃបគ់្រឹះៃងគណ៍ៈកមា្មៃធកិារឥណ៍ទាំន្ធ 
សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងទ្រៃព័ៃយតម្ព័កល់ សម្រាៃៃប់ សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តន្ធយោបាយដោះស្រាៃៃយបំណ៍ុល ន្ធិងការប្រៃម្ព័ូល សម្រាៃៃប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

ផលបតៃឥណ៍ទាំន្ធផលបតៃឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ទំនោះរផលបតៃឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងការអុីន្ធុវតត 

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយផលបតៃ NPL 

 ■ តៃ�តព័ិន្ធិតៃយការផីល់ឥណ៍ទាំន្ធរូបវន្ធតបុគគល 

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ការបៃើប្រាៃៃស់ឧបករណ៍៍សម្រាៃៃប់តៃ�តព័ិន្ធិតៃយ ន្ធិងវាស់វែៃងហាន្ធិភិ�យនៃៃឥណ៍ទាំន្ធ។

ការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធ តាម្ព័សិទធិអុីន្ធុញាៃត តៃ�វបាន្ធកំណ៍ត់ក្ន�ងគោលន្ធយោបាយឥណ៍ទាំន្ធ។

ម្ព័ុខ្លឹង្ហារឥណ៍ទាំន្ធម្ព័ុខ្លឹង្ហារឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ធ្វើើើការប្រៃជូុំជាម្ព័ួយនាយកឥណ៍ទាំន្ធតាម្ព័វីដើៃអុីូ 

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ចាំត់តាំងបៃកខជូន្ធសម្រាៃៃប់តួនាទី នាយកឥណ៍ទាំន្ធ។

អុី្នកដែៃលតៃ�វបាន្ធអុីញ្ជើជើញ (លើើកលែៃងប្រៃធាន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសង្ខេកៃតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការប្រៃជូុំតាម្ព័វីដើៃអុីូ។
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ក្ន�ងឆ្នាំំៃ ំ២០២១ គណ៍ៈកមា្មៃធិការឥណ៍ទាំន្ធ ប្រាៃៃរព័ធកិច្ចប្រៃជូុ ំ៤ ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងរៀៀងរាល់តៃីមាស។

សកម្ព័ែភាព័ដែៃលតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការមាន្ធដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើផលបតៃឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើតម្រូៃ�វការអុីន្ធុវតតធ្វើៀបន្ធឹងតម្រូៃ�វការន្ធិយ�តករសម្រាៃៃប់ឥណ៍ទាំន្ធជាប្រាៃៃក់រៀៀល

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើចំន្ធួន្ធខាតបង់ឥណ៍ទាំន្ធរំព័ឹងទុកសម្រាៃៃប់ឥណ៍ទាំន្ធរៀៀបចំឡើើងវិញបណាាៃលម្ព័កព័ីជូំងឺកូវីដ

 ■ កែៃសម្រូៃ�លវិធីសាស្រ័ៃីចែៃកថាំៃក់ហាន្ធិភិ�យឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ព័ិភាកៃសាលើើយុទធសាស្រ័ៃីកម្ព័្ចីដល់សហគ្រាៃៃសធុន្ធតូចន្ធិងម្ព័ធៃយម្ព័

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តលើើគោលន្ធយោបាយឥណ៍ទាំន្ធដែៃលបាន្ធកែៃសម្រូៃ�លរបស់ធនាគារ

២. ២. ការផ្លាះៃស់បីូរសមាជូិកគណ៍ៈកមា្មៃធិការការផ្លាះៃស់បីូរសមាជូិកគណ៍ៈកមា្មៃធិការ

ល.រល.រ គណ៍ៈកមា្មៃធិការគណ៍ៈកមា្មៃធិការ ឈ្មៃះឈ្មៃះ ម្ព័ូលហើៃតុម្ព័ូលហើៃតុ

១ សវន្ធកម្ព័ែ គា្មៃន្ធ គា្មៃន្ធ

២ អុីភិិបាលកិច្ច គា្មៃន្ធ គា្មៃន្ធ

៣ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ  គា្មៃន្ធ  គា្មៃន្ធ

៤ ប្រៃតិបតតិតាម្ព័ គា្មៃន្ធ គា្មៃន្ធ

៥ ឥណ៍ទាំន្ធ  គា្មៃន្ធ គា្មៃន្ធ

c. c. លាភិការលាភិការ  ឬប្រាៃៃក់បំណាច់ឬប្រាៃៃក់បំណាច់

១. ១. គោលន្ធយោបាយសង្ខេខៃបសតីព័ីលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់សម្រាៃៃប់អុីភិិបាល ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់គោលន្ធយោបាយសង្ខេខៃបសតីព័ីលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់សម្រាៃៃប់អុីភិិបាល ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់

លាភិការ ន្ធងិប្រាៃៃកប់ណំាច ់សុតិក្រោៃៃម្ព័ការទទលួខ្លឹសុតៃ�វទាំងំស្រ័ៃងុរបសគ់ណ៍ៈកមា្មៃធកិារអុីភិបិាលកចិ្ច ន្ធងិក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិបិាល។

២. ២. បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់

ដោយសារតែៃការរកៃសាការសមាាៃត់ផ្ទៃក្ន�ង ធនាគារ ABA នឹ្ធងបង្ហាាៃញតែៃលាភិការ ន្ធិងប្រាៃៃក់បំណាច់របស់ភាគហុ៊ន្ធិក អុីភិិបាល 
ន្ធិងគណ៍ៈគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងសំខាន្ធ់ៗ ជាសរុប ព័ីព្រោះៃៃះតួលើៃខ្លឹតៃ�វបាន្ធអុីនុ្ធម្ព័�ត ន្ធិងស្រ័ៃបជាម្ព័ួយន្ធឹងរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ដែៃលធ្វើើើ 
សវន្ធកម្ព័ែរួចដោយសវន្ធករឯករាជូៃយនៅក្ន�ងកំណ៍ត់សមាាៃល់៣១(ឃ)។

ល.រល.រ បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់ ចំន្ធួន្ធលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់ចំន្ធួន្ធលាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់

១ អុីភិិបាល ន្ធិងថាំៃក់ដឹកនាំសំខាន្ធ់ៗ ២៤.០០៣.៧៤២ ដលុាះៃរអាមេៃរកិ
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d. d. ការវាយតម្លៃែៃលទធផលប្រៃចំាំឆំ្នាំៃរំបស់ក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាលការវាយតម្លៃែៃលទធផលប្រៃចំាំឆំ្នាំៃរំបស់ក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល  អុីភិិបាលនី្ធមួ្ព័យៗអុីភិិបាលនី្ធមួ្ព័យៗ  គណ៍ៈកមា្មៃធិការគណ៍ៈកមា្មៃធិការ  និ្ធងនាយកប្រៃតិបតតិនិ្ធងនាយកប្រៃតិបតតិ

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ដំណើើរការនៃៃការវាយតម្លៃែៃដំណើើរការនៃៃការវាយតម្លៃែៃ លកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យលកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យ

១ ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល
ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលតៃ�វបាន្ធ
វាយតម្លៃែៃដោយភាគហ៊ុន្ធិក

 ■ សមាសភាព័ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ ការយល់ដឹងព័ីធនាគារ ន្ធិងធុរកិច្ច
ធនាគារ

 ■ ការចូលរួម្ព័ក្ន�ងកិច្ចប្រៃជូុំក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា
ភិិបាល

២ អុីភិិបាល
ការអុីន្ធវុតតការង្ហាររបសអ់ុីភិិបាលនៃៃក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល
តៃ�វបាន្ធវាយតម្លៃែៃដោយភាគហ៊ុន្ធិក

 ■ សម្ព័តុភាព័ស្នូល

 ■ ការយល់ដឹងព័ីធនាគារ ន្ធិងធុរកិច្ច
ធនាគារ

 ■ ការចូលរួម្ព័ក្ន�ងកិច្ចប្រៃជូុំ
ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ន្ធិងកិច្ចប្រៃជូុំ
គណ៍ៈកមា្មៃធិការនៃៃក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា
ភិិបាល

៣ គណ៍ៈកមា្មៃធិការ
ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការនៃៃ
ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលតៃ�វបាន្ធវាយតម្លៃែៃដោយប្រៃធាន្ធ
ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ សិទធិរបស់គណ៍ៈកមា្មៃធិការនៃៃ
ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល

 ■ គុណ៍ភាព័ការអុីន្ធុវតតការង្ហារ

៤ នាយកប្រៃតិបតតិ

ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់នាយកប្រៃតិបតតិតៃ�វបាន្ធ
វាយតម្លៃែៃដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការអុីភិិបាលកិច្ចនៃៃ
ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលដោយមាន្ធវតតមាន្ធរបស់នាយក
ប្រៃតិបតតិ។ បនាាៃប់ម្ព័ក ប្រៃធាន្ធគណ៍ៈកមា្មៃធិការ
អុីភិិបាលកិច្ចប្រៃគល់ការវាយតម្លៃែៃជូូន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសា
ភិិបាលអុីន្ធុម្ព័�ត។

 ■ សូចនាករអុីន្ធុវតតការង្ហារ (KPIs)

 ■ សម្ព័តុភាព័ស្នូល

e. e. ការបណ៍ះ�ះបណាាៃលសម្រាៃៃប់អុីភិិបាលការបណ៍ះ�ះបណាាៃលសម្រាៃៃប់អុីភិិបាល  ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់

ក្ន�ងឆ្នាំំៃ ំ២០២១  ម្ព័ន្ត្រីតៃីជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់របស់ធនាគារបាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការបណ៍ះ�ះបណាាៃលព័ ីន្ធិយ�តករម្ព័ូលបតៃកម្ព័័�ជា ដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

ឈ្មៃះឈ្មៃះ ម្ព័ុខ្លឹតំណៃងម្ព័ុខ្លឹតំណៃង វគគសិកៃសាវគគសិកៃសា

លោក Zhiger 
Atchabarov

 នាយកប្រៃតិបតតិការអុីន្ធតរជាតិ

 ■  កម្ព័ែវិធីសិកាាៃសាលាលើើគោលការណ៍៍ណៃនាំ 
សតីព័ី"ការអុីន្ធុវតតក្រុៃបខ្លឹណ៍ឌគតិយុតតពាក់ព័�ន្ធធ
ន្ធឹងការបោះះផៃសាយសញាៃបណ៍ណជាព័ហុ
រូបិយវតុ�របស់អាសាាៃន្ធបូកប(ីAMBIF)" 

 កញាៃ ឡាយ ជូីវម្ព័ុី  ប្រៃធាន្ធផ្នែ្នៃកទទួលបន្ធ្ទ�កផតល់ព័�ត៌មាន្ធ

 ■  កម្ព័ែវិធីសិកាាៃសាលាដើើម្ព័ៃបីីបញ្ជ្រា្ជៃៃបការយល់
ដឹងពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងសារាចរណៃនាំសតីព័ី"ការបៃើ
ប្រាៃៃស់ភាសា ន្ធិងរូបិយប�ណ៍ណ ក្ន�ងបញ្ញជី
គណ៍នេះៃយៃយ  ន្ធិងរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�
ដែៃលពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងការរៀៀបចំរបាយការណ៍៍
ហិរញ្ញញវតុ�"
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្នែកិទី 3 

ការអន៊វតតក្រុៃមសីលធម៌សម្រាៃៃប់អនវ៊តតធ៊រកិិចច 
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a. a. គោលន្ធយោបាយពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌សម្រាៃៃប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចរបស់អុីភិិបាលគោលន្ធយោបាយពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌សម្រាៃៃប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចរបស់អុីភិិបាល  បុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់បុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស ់ ន្ធិងន្ធិង
ន្ធិយោជូិតន្ធិយោជូិត

យើើងមាន្ធការទទួលខុ្លឹសតៃ�វក្ន�ងការការពារសុចរតិភាព័ ន្ធងិភាព័ជឿឿជាក់ដើើម្ព័ៃបីកីារពារផលប្រៃយោជូន៏្ធរបសអ់ុីតិថុជិូន្ធដ្ឋាក់ប្រាៃៃកប់ញ្ជើញើ 
ន្ធិងវិនិ្ធយោគិន្ធ ន្ធិងទំន្ធុកចិតតលើើអាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ។ នៅក្ន�ងធនាគារ ABA វាជាការទទួលខុ្លឹសតៃ�វរបស់អុី្នកគ្រឹះៃប់គំាៃក្ន�ង
ការធានាថា ធនាគារតៃ�វបាន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងប្រៃកបដោយភាព័តៃឹម្ព័តៃ�វ ន្ធិងប្រៃកបដោយវិជា្ជៃជូីវៈ។

ដូចេ្នៃះ សមាជូិកគ្រឹះៃប់រូបទាំំងអុីស់របស់ធនាគារ ABA តៃ�វតែៃអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់ព័ួកគេៃដោយសុចរិតភាព័ ន្ធិងសេៃចកតីគោរព័
បំផុត ក៏ដូចជាគុណ៍តម្លៃែៃសុជូីវធម៌្ព័ខ័្លឹស់បំផុត ន្ធិងការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ចៃបាប់។ ធនាគាររំព័ឹងដូចគាំៃនេះៃះព័ីភាគីទាំំងអុីស់ដែៃលខ្លឹែ�ន្ធ
មាន្ធទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយ។

ក្រុៃម្ព័ប្រៃតបិតត ិន្ធងិក្រុៃម្ព័សលីធម្ព័អ៌ាជូវីកម្ព័ែ "ក្រុៃម្ព័ប្រៃតបិតត"ិ តៃ�វបាន្ធចងក្រុៃងជាឯកសារដើើម្ព័ៃបីដី្ឋាកច់េៃញជាបទបៃបីញ្ញញតត ិន្ធងិបទដ្ឋាាៃន្ធ
អុីំព័ីរបៀបដែៃលយើើងទាំំងអុីស់គាំៃធ្វើើើការដើើម្ព័ៃបីីអុីភិិវឌ្ៃឍធនាគារ ABA ន្ធិងផតល់សេៃវាកម្ព័ែដល់អុីតិថិុជូន្ធរបស់យើើង ពោះលគឺរបៀប
ដែៃលយើើងការពារគណុ៍តម្លៃែៃរបសធ់នាគារ ABA ន្ធងិអុីតុប្រៃយោជូន្ធរ៍បសភ់ាគទនុ្ធកិរបស់យើើង ន្ធងិរបៀបដែៃលយើើងប្រៃពៃតឹតទៅ
លើើបុគគលិក ន្ធិងសហគម្ព័ន្ធ៍នៅកន្លែែៃងដែៃលយើើងធ្វើើើអាជូីវកម្ព័ែ។

ក្រុៃម្ព័ប្រៃតិបតតិនេះៃះបាន្ធកំណ៍ត់នូ្ធវបទបៃបីញ្ញញតតិ ន្ធិងវិធាន្ធកម្រូៃិតខ័្លឹស់សម្រាៃៃប់ធ្វើើើអាជូីវកម្ព័ែ ន្ធិងក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌ ដែៃលតៃ�វបាន្ធអុីនុ្ធវតត
សម្រាៃៃប់គ្រឹះៃប់គាំៃនៅក្ន�ងធនាគារ ABA រួម្ព័ទាំំងក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល គណ៍ៈគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ន្ធិងបុគគលិក។ ក្រុៃម្ព័ប្រៃតិបតតិនេះៃះក៏អុីន្ធុវតតផង
ដែៃរចំពោះះបុគគលិកក្ន�ងរយៈពៃលសាកលៃបីងការង្ហារ អុី្នកហាត់ការ ន្ធិងបុគគលិករបស់ភាគីទីបីដែៃលផតល់សេៃវាកម្ព័ែហិរញ្ញញវតុ� ន្ធិង
សេៃវាកម្ព័ែផៃសៃងៗ ដោយផ្នែអៃកលើើភាព័ជាដៃៃគូព័ីខាងក្រៅៃៃជាម្ព័ួយធនាគារ។

ក្រុៃម្ព័ប្រៃតិបតតិរបស់ធនាគារ ABA បាន្ធបញ្ជៃក់ព័ីគោលការណ៍៍ប្រៃតិបតតិទាំំង៦ របស់យើើង៖

 ■ យើើងសម្រេៃៃចគោលដៅដោយប្រៃកាន្ធ់ខា្ជៃប់ន្ធូវគុណ៍តម្លៃែៃសាជូីវកម្ព័ែរបស់យើើង

 ■ យើើងទាំំងអុីស់គាំៃបង្ខេកើតគ្រឹះៃ�សារ ABA ហើើយប្រៃពៃឹតីចំពោះះគាំៃទៅវិញទៅម្ព័កដោយយុតតិធម្ព័៌

 ■ យើើងមាន្ធបំណ៍ងផតល់អុីតុប្រៃយោជូន្ធ៍ដល់អុីតិថុិជូន្ធរបស់យើើង

 ■ យើើងការពារ ន្ធិងបង្ខេកើន្ធតម្លៃែៃរបស់ភាគទុន្ធិករបស់យើើង

 ■ យើើងចូលរួម្ព័ចំណៃកក្ន�ងជោគវាសនារបស់ប្រៃទេៃសជាតិ ន្ធិង

 ■ ការរំលឹកលើើការសួរសំណ៍ួរ ន្ធិងរាយការណ៍៍។

យើើងសម្រេៃៃចគោលដៅដោយប្រៃកាន្ធ់ខា្ជៃប់ន្ធូវគុណ៍តម្លៃែៃសាជូីវកម្ព័ែរបស់យើើងយើើងសម្រេៃៃចគោលដៅដោយប្រៃកាន្ធ់ខា្ជៃប់ន្ធូវគុណ៍តម្លៃែៃសាជូីវកម្ព័ែរបស់យើើង

ចកខ�វសិ�យរបសយ់ើើង៖ចកខ�វសិ�យរបសយ់ើើង៖ ដើើម្ព័ៃបីីកាះៃយជាធនាគារលំដ្ឋាប់លើៃខ្លឹម្ព័ួយប្រៃចាំបំ្រៃទេៃស លើើផ្នែ្នៃកផគតផ់គងស់េៃវាកម្ព័ែធនាគារគួរជាទីទកុចិតត 
ង្ហាយស្រ័ៃួលបៃើប្រាៃៃស់ ប្រៃកបដោយបចេ្ចៃកវិទៃយាទំនេះើបបំផុត ន្ធិងង្ហាយស្រ័ៃួលក្ន�ងការទទួលបាន្ធ។

បៃសកកម្ព័ែរបស់យើើង៖បៃសកកម្ព័ែរបស់យើើង៖ ដើើម្ព័ៃបីីជូួយដល់ប្រៃទេៃសកម័្ព័�ជា ធុរៈជូន្ធកម័្ព័�ជា ន្ធិងប្រៃជាជូន្ធកម័្ព័�ជានៅក្ន�ងការកសាងអុីនាគតកាន់្ធតែៃ
ទលូទំលូាយ ន្ធងិតៃចះតៃចង់ តាម្ព័រយៈការផតល់សេៃវាធនាគារប្រៃកបដោយជំូនាញវិជា្ជៃជូីវៈខ្លឹ័ស់ ន្ធិងបចេ្ចៃកវិទៃយាទំនេះើបបំផុតក្ន�ង
ផ្នែ្នៃកធនាគារសម្រាៃៃប់អុី្នកទាំំងអុីស់គាំៃ។

គុណ៍តម្លៃែៃរបស់យើើង៖គុណ៍តម្លៃែៃរបស់យើើង៖ 

សចុ្ចរតិភាព័ ន្ធងិសេៃចកតគីោរព័ - នៅធនាគារ ABA យើើងចាំតទ់កុចណំ៍ចុនេះៃះជាការទទលួខ្លឹសុតៃ�វខ័្លឹស់ របស់ធនាគារដែៃលតៃ�វ
បម្រេៃើសេៃវាជូូន្ធរាល់អុីតិថុិជូន្ធប្រៃកបដោយភាព័សុច្ចរិត ន្ធិងសេៃចកតីគោរព័។

ទនំ្ធកុចតិត ន្ធងិភាព័ជាដៃៃគ ូ- នៅធនាគារ ABA យើើងនៅទនីេះៃះដើើម្ព័ៃបីជីូយួសម្រូៃ�ល ន្ធងិជាជូនំ្ធយួការរបសល់ោកអុី្នក។ យើើងខិ្លឹតខ្លឹំ
ធ្វើើើឲ្ៃយខ្លឹែ�ន្ធកាះៃយជាដៃៃគូដ៏លអដែៃលអុីតិថុិជូន្ធរបស់យើើងអាចជឿឿទុកចិតត។ 

គណុ៍ភាព័នៃៃសេៃវាកម្ព័ែ - នៅធនាគារ ABA យើើងខ្លឹតិខ្លឹសំ្វែើៃងរកដំណោះះស្រាៃៃយដើើម្ព័ៃបីឆី្លើែើយតបចំពោះះរាល់តម្រូៃ�វការសេៃវាធនាគារ
ទាំំងអុីស់។ យើើងមាន្ធបំណ៍ងផតល់សេៃវាកម្ព័ែធនាគារប្រៃកបដោយទំន្ធុកចិតត ន្ធិងមាន្ធបចេ្ចៃកវិទៃយាទំនេះើបបំផុតសម្រាៃៃប់អុីតិថុិជូន្ធ
ទាំំងអុីស់របស់យើើង ពោះលគឺក្ន�ងតួនាទីជាជូំន្ធួយការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងគណ៍ន្ធីផ្លាាៃល់ខ្លឹែ�ន្ធ ឬគណ៍ន្ធីអាជូីវកម្ព័ែរបស់លោកអុី្នក។ 



27ធនាគារ ABA  |  ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

ការចូលរួម្ព័ចំណៃក - នៅធនាគារ ABA យើើងមាន្ធបំណ៍ងចូលរួម្ព័ចំណៃកធ្វើើើឲ្ៃយកាន្ធ់តែៃប្រៃសេើរសម្រាៃៃប់ប្រៃទេៃសកម្ព័័�ជា។ យើើង
ចងដ់ើើរតួនាទីដែៃលផតល់សារប្រៃយោជូន៍្ធសម្រាៃៃប់ការរស់នៅរបសអ់ុីតិថិុជូន្ធយើើងកដូ៏ចជាសម្រាៃៃប់អុីនាគតរបសប់្រៃទេៃសទាំងំម្ព័លូ
ផងដែៃរ។ 

ន្ធរិន្ធតរភាព័ ន្ធងិការរីកចម្រេៃើន្ធ - នៅធនាគារ ABA យើើងតែៃងតែៃគិតគរូអុីពីំ័អុីនាគតរបសធ់នាគារយើើង ន្ធងិប្រៃជាជូន្ធកម័្ព័�ជា ពៃម្ព័ទាំងំ
ប្រៃទេៃសកម័្ព័�ជាផងដែៃរ។ យើើងសូម្ព័បង្ហាាៃញន្ធូវការបតៃជាាៃចិតតដ៏ម៉ោះម្ព័ុតដូចគំាចំពោះះបុគគលិករបស់យើើងក៏ដូចជាអុីតិថុិជូន្ធរបស់
យើើងផងដែៃរ។ នេះៃះគឺជាវិធីសាស្រ័ៃតម្ព័ួយ ដែៃលអាចឲ្ៃយយើើងធានាបាន្ធន្ធូវការរីកចម្រេៃើន្ធប្រៃកបដោយន្ធិរន្ធតរភាព័របស់ធនាគារ។

ក្រុៃម្ព័សលីធម្ព័ ៌ន្ធងិសជុូវីធម្ព័ ៌- នៅធនាគារ ABA យើើងមាន្ធការយកចិតតទកុដ្ឋាកច់ពំោះះការទទលួខ្លឹសុតៃ�វផ្នែ្នៃកសងគម្ព័របសយ់ើើង។ 
យើើងនឹ្ធងអុីនុ្ធវតតសតងដ់្ឋារក្រុៃម្ព័សលីធម្ព័ខ័៌្លឹស ់ន្ធងិមាន្ធសុជូវីធម្ព័រ៌វាងគាំៃន្ធងឹគាំៃ ពៃម្ព័ទាំងំអុីើគី្រឹះៃបយ់ាាៃងដែៃលយើើងកពំ័ងុអុីនុ្ធវតតពោះល
គឺទាំំងនៅក្ន�ង ន្ធិងក្រៅៃៃធនាគារ។ 

ទំាំងនេះៃះគឺជាគោលការណ៍៍ដែៃលបង្ខេកើតឡើើងជាមូ្ព័លដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃឹះសម្រាៃៃប់ការទំនាក់ទំន្ធងប្រៃចាំំថ្ងៃ ពោះលគឺជាមួ្ព័យអុីតិថិុជូន្ធ ន្ធិង
សហគម្ព័ន្ធ៍ដែៃលយើើងកំព័ុងផតល់សេៃវាជូូន្ធ ក៏ដូចជា ជាម្ព័ួយបុគគលិករបស់យើើងផងដែៃរ។

យើើងទាំំងអុីស់គាំៃបង្ខេកើតគ្រឹះៃ�សារយើើងទាំំងអុីស់គាំៃបង្ខេកើតគ្រឹះៃ�សារ ABA  ABA ហើើយប្រៃពៃឹតីចំពោះះគាំៃទៅវិញទៅម្ព័កដោយយុតតិធម្ព័៌ហើើយប្រៃពៃឹតីចំពោះះគាំៃទៅវិញទៅម្ព័កដោយយុតតិធម្ព័៌

ការជ្រើៃើសរៀីសបុគគលិកការជ្រើៃើសរៀីសបុគគលិក  ន្ធិងន្ធិង  ការជ្រើៃើសរៀីស៖ការជ្រើៃើសរៀីស៖ ធនាគារ ABA បតៃជាាៃចិតតជ្រើៃើសរៀីសបុគគលិកដែៃល មាន្ធគុណ៍សម្ព័ៃបីតតិស�កតិសម្ព័ ន្ធិង
មាន្ធបទព័ិសោធន្ធ ៍ន្ធិងអុី្នកដែៃលមាន្ធសម្ព័តុភាព័ ន្ធិងគុណ៍ភាព័សម្ព័ស្រ័ៃបដើើម្ព័ៃបី ីបំពៃញ តួនាទ ីរបស់ខ្លឹែ�ន្ធនៅក្ន�ងក្រុៃុម្ព័។ 

សេៃចកតីគោរព័សេៃចកតីគោរព័  ន្ធិងការមិ្ព័ន្ធរីៀសអេើងនៅក្ន�ងឱកាសការង្ហារ៖ន្ធិងការមិ្ព័ន្ធរីៀសអេើងនៅក្ន�ងឱកាសការង្ហារ៖ យើើងផតល់តម្លៃែៃដល់ភាព័ចម្រូៃុះនៅក្ន�ងកមាះៃំងព័លកម្ព័ែ របស់យើើង 
ក៏ដូចជានៅក្ន�ងចំណោះម្ព័អុីតិថិុជូន្ធ អុី្នកផគត់ផគង់ ន្ធិងអុី្នកផៃសៃងទេៀត។ យើើងផតល់ឱកាសការង្ហារសេែើៗ គាំៃសម្រាៃៃប់បៃកខជូន្ធ ន្ធិង
បុគគលិកទាំំងអុីស់។ យើើងម្ព័ិន្ធរៀីសអេើងលើើម្ព័ូលដ្ឋាាៃន្ធជាតិសាសន្ធ ៍ព័ណ៍៌សម្ព័ៃបី�រ សាសនា ភៃទ ប្រៃទេៃសកំណើើត ព័ូជូព័ងៃស អាយុ 
សា្ថៃន្ធភាព័គ្រឹះៃ�សារ ឬលកខណ៍ៈផៃសៃងទេៀតណាម្ព័ួយ ដែៃលតៃ�វបាន្ធការពារដោយចៃបាប ់ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិរបស់កម្ព័័�ជាឡើើយ។

ការប្រៃឆ្នាំំងការបៀតបៀន្ធ៖ការប្រៃឆ្នាំំងការបៀតបៀន្ធ៖ យើើងបតៃជាាៃផតល់កន្លែែៃងការង្ហារដោយគា្មៃន្ធការបៀតបៀន្ធដោយផ្នែអៃកលើើលកខណ៍ៈផ្លាាៃល់ខ្លឹែ�ន្ធ។

ការជូួញដូរម្ព័នុ្ធសៃសការជូួញដូរម្ព័នុ្ធសៃស  ព័លកម្ព័ែកុមារព័លកម្ព័ែកុមារ  ន្ធិងព័លកម្ព័ែដោយបងខំ៖ន្ធិងព័លកម្ព័ែដោយបងខំ៖ យើើងម្ព័ិន្ធអុីត់ឱន្ធឡើើយចំពោះះការអុីនុ្ធវតតការង្ហារ ដោយបងខំ ឬការ
ជូញួដរូម្ព័ន្ធសុៃស។ ធនាគារ ABA ម្ព័និ្ធអុីនុ្ធញាៃតិឱៃយមាន្ធការប្រៃពៃតឹតអុីពំើឃោរឃៅ ឬអុីម្ព័នុ្ធសៃសធម៌្ព័ឡើើយ រមួ្ព័ទាំងំការដ្ឋាកទ់ណ៍ឌកម្ព័ែ
លើើរាងកាយ ឬការគរំាម្ព័កហំែៃងនៃៃការដ្ឋាក់ទោះសទណ៍ឌផែវូចតិតផងដែៃរ។ យើើងនឹ្ធងម្ព័និ្ធជូលួ ន្ធរណាមាំៃកដ់ែៃលមាន្ធអាយកុ្រោៃៃម្ព័ 18 
ឆ្នាំំៃំនៅក្ន�ងម្ព័ុខ្លឹតំណៃងណាម្ព័ួយឡើើយ។

សខុ្លឹភាព័សខុ្លឹភាព័  ន្ធងិសវុតិុភាព័៖ន្ធងិសវុតិុភាព័៖ ធនាគារ ABA បតៃជាាៃយាាៃងហោចណាសអ់ុីនុ្ធវតតតាម្ព័តម្រូៃ�វការអុីបៃបីបរមាដែៃលបង្ខេកើតឡើើង ដោយចៃបាប់
ការង្ហាររបស់ប្រៃទេៃសកម័្ព័�ជា ន្ធងិសា្ថៃប�ន្ធបង្ខេកើតបទដ្ឋាាៃន្ធអុីន្ធតរជាតជិាធរមាន្ធ (ឧ. ILO)។ យើើងផតល់បរយិាកាសការង្ហារប្រៃកបដោយ
ផ្លាសុខ្លឹភាព័ជាម្ព័ួយន្ធឹងឧបករណ៍៍បចេ្ចៃកវិទៃយាទំនេះើបៗសម្រាៃៃប់បុគគលិកនៅគ្រឹះៃប់កម្រូៃិត។

ការប្រាៃៃស្រ័ៃ�យទាំក់ទងដោយបើកចហំការប្រាៃៃស្រ័ៃ�យទាំក់ទងដោយបើកចហំ  ន្ធងិសោ្មៃះតៃង៖់ន្ធងិសោ្មៃះតៃង៖់ នៅក្ន�ងធនាគារ ABA យើើងផតល់តម្លៃែៃដលលំ់ហរូគនិំ្ធត យោបល ់សណំ៍រួ 
ន្ធងិកងើល់ផៃសៃងៗ ដោយសេៃរ។ី យើើងជូរំញុទកឹចតិតដលប់គុគលកិឱៃយលើើកឡើើងព័បីញាៃទាំក់ទងន្ធងឹការង្ហារគំន្ធតិផត�ចផតើម្ព័ ឬកងើល់
ផៃសៃងៗ តាម្ព័រយៈដំណើើរការដែៃលបាន្ធបង្ខេកើតឡើើងនៅពៃលដែៃលមាន្ធបញាៃ ឬការ ពៃ�យបារម្ព័ភកើើតឡើើង។

ការផគតផ់គងហ់រិញ្ញញវតុ�ការផគតផ់គងហ់រិញ្ញញវតុ�  ន្ធងិឥណ៍ទាំន្ធសម្រាៃៃបប់គុគលកិរបស់យើើង៖ន្ធងិឥណ៍ទាំន្ធសម្រាៃៃបប់គុគលកិរបស់យើើង៖ ធនាគារ ABA មាន្ធគោលបំណ៍ងបើកប្រាៃៃកឈ់្ន�លសម្ព័រម្ព័ៃយដល់
បុគគលកិរបស់យើើង ដែៃលជាទទូៅមាន្ធប្រាៃៃកប់ៀវតៃសរ៍ថេៃរ ន្ធងិប្រាៃៃករ់ង្ហាាៃន្ធ់ការង្ហារប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ឬប្រៃចាំំតៃីមាស។ បុុន្លែតៃក្ន�ងករណ៍ីមាន្ធ
ភាព័អាសន្ធ្ន បុគគលិករបស់យើើងអាចដ្ឋាក់ពាកៃយសុំទៅនាយកដ្ឋាាៃន្ធហិរញ្ញញវតុ�ដើើម្ព័ៃបីីសេ្នើសុំប្រាៃៃក់បុរៀៃប្រៃទាំន្ធ សម្រាៃៃប់ការបៃើប្រាៃៃស់
បនាាៃន្ធ់ផ្លាាៃល់ខ្លឹែ�ន្ធ ឬសម្រាៃៃប់គ្រឹះៃ�សារ។ ភាំៃក់ង្ហារហិរញ្ញញវតុ�អាចយល់ពៃម្ព័លើើប្រៃភៃទប្រាៃៃក់បុរៀៃប្រៃទាំន្ធនេះៃះបាន្ធ លុះត្រាៃៃតែៃបុគគលិក
នោះះធ្វើើើការនៅធនាគារ ក្ន�ងរយៈពៃលម្ព័ិន្ធតិចជាង 3ខៃ ម្ព័ិន្ធមាន្ធការពៃមាន្ធណាម្ព័ួយ ហើើយអាចទូទាំត់សងប្រាៃៃក់បុរៀៃប្រៃទាំន្ធ
វិញព័ីប្រាៃៃក់បៀវតៃសរ៍ ក្ន�ងរយៈពៃល 3ខៃ ខាងម្ព័ុខ្លឹ។

តណំាងបគុគលិក៖តណំាងបគុគលិក៖ យោងទៅតាម្ព័ចៃបាប់ការង្ហាររបសក់ម័្ព័�ជា បគុគលិករបសយ់ើើងមាន្ធសិទធបិង្ខេកើតសា្ថៃប�ន្ធវជិា្ជៃជីូវៈ ឬតែៃងតំាងអុី្នកតណំាង
សម្រាៃៃប់គោលបំណ៍ងផ្លាោៃច់ម្ព័ុខ្លឹក្ន�ងការសិកៃសា ន្ធិងលើើកកម័្ព័ស់អុីតុប្រៃយោជូន៍្ធរបស់បុគគលិក ការពារ សិទធិរបស់ព័ួកគេៃ ន្ធិងផតល់
យោបល់អោយថាំៃក់គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងរបស់ធនាគារ។



28 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

ចណំើៃះដឹងចណំើៃះដឹង  ន្ធិងការង្ហារជាក្រុៃុម្ព័៖ន្ធិងការង្ហារជាក្រុៃុម្ព័៖ យើើងលើើកទឹកចិតតដល់បុគគលិករបស់យើើងឱៃយបន្ធតអុីប់រំខ្លឹែ�ន្ធឯង និ្ធងចែៃករំលែៃកចំណើៃះដឹងនេះៃះ
ជាម្ព័យួអុី្នកដទៃៃនៅពៃលយើើងកំព័ងុរមួ្ព័គំាៃឆ្នោះៃះទៅរកគោលដៅរមួ្ព័។ ដចូេ្នៃះការចែៃករលំែៃកចំណើៃះដឹង ការបងើកឹ ន្ធងិការបៃៀន្ធប្រៃដៅ 
សិកាាៃសាលា ន្ធិងការបណ៍ះ�ះបណាាៃលគឺជាផ្នែ្នៃកនៃៃដំណើើរការអុីប់រំជាបន្ធត។

យើើងមាន្ធគោលដៅផតល់អុីតុប្រៃយោជូន្ធ៍ដល់អុីតិថុិជូន្ធរបស់យើើងយើើងមាន្ធគោលដៅផតល់អុីតុប្រៃយោជូន្ធ៍ដល់អុីតិថុិជូន្ធរបស់យើើង

ផតលអ់ុីតុប្រៃយោជូន៍្ធដលអ់ុីតិថុជិូន្ធ៖ផតលអ់ុីតុប្រៃយោជូន៍្ធដលអ់ុីតិថុជិូន្ធ៖ ជោគជូ�យរបស់យើើងគអឺាស្រ័ៃ�យលើើក្រុៃមុ្ព័ការង្ហារ ន្ធងិអុីតិថុជិូន្ធរបសយ់ើើង។ យើើងឃើើញថា
បៃសកកម្ព័ែរបសយ់ើើងបាន្ធសម្រេៃៃច នៅពៃលអុីតិថិុជូន្ធរបសយ់ើើងទទលួបាន្ធអុីតុប្រៃយោជូន៍្ធពី័ផលតិផល ន្ធងិសេៃវាកម្ព័ែរបសយ់ើើង។ 
នោះះហើើយជាមូ្ព័លហើៃតុដែៃលក្ន�ងអុីឡំុ�ងពៃលធ្វើើើអាជីូវកម្ព័ែការផ្តោោៃតជាសំខាន់្ធរបសយ់ើើង គកឺារផតល់អុីតុប្រៃយោជូន៍្ធដលអ់ុីតិថិុជូន្ធ។

ក្រុៃម្ព័វិន្ធ�យក្រុៃម្ព័វិន្ធ�យ  ន្ធិងគុណ៍ភាព័៖ន្ធិងគុណ៍ភាព័៖  អាជូីវកម្ព័ែរបស់យើើងគឺផ្នែអៃកលើើទំនាក់ទំន្ធងរឹងមាំនៃៃការគោរព័គាំៃទៅវិញទៅម្ព័ក ន្ធិងការជឿឿទុកចិតត
គាំៃជាមួ្ព័យអុីតិថិុជូន្ធ អុី្នកផគត់ផគង់ ន្ធិងដៃៃគូរបស់យើើង។ ដើើម្ព័ៃបីីថែៃរកៃសាទំនាក់ទំន្ធងដ៏រឹងមាំទាំំងនេះៃះ យើើងប្រៃពៃឹតតចំពោះះអុី្នក
ទាំំងអុីស់គាំៃដែៃលយើើងមាន្ធទំនាក់ទំន្ធងជាមួ្ព័យ ដូចដែៃលយើើងរំពឹ័ងថាអុី្នកទំាំងនោះះនឹ្ធងប្រៃពៃឹតតចំពោះះយើើងវិញដូចគំាៃដោយ 
ភាព័យុតតិធម្ព័ ៌សុចរិតភាព័ ន្ធិងសេៃចកតីគោរព័។

អុីនុ្ធវតតតាម្ព័លិខ្លឹិតអុីនុ្ធវតតតាម្ព័លិខ្លឹិត  ន្ធិងសា្មៃរតីចៃបាប់៖ន្ធិងសា្មៃរតីចៃបាប់៖ ក្ន�ងនាម្ព័ជាធនាគារយើើងតៃ�វតែៃគោរព័តាម្ព័ចៃបាប់ ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិក្ន�ងស្រ័ៃុក ក៏ដូចជា 
ឧតតមាន្ធុវតតន្ធ៍ជាអុីន្ធតរជាតិនៅក្ន�ងអាជូីវកម្ព័ែរបស់យើើង។ យើើងទទួលខ្លឹុសតៃ�វក្ន�ងការដឹងឮ ន្ធិងអុីន្ធុវតតតាម្ព័ ចៃបាប់ ឬបទបៃបីញ្ញញតតិ
ទាំំងអុីស់ជាធរមាន្ធ។

ភាព័ស្រ័ៃបចៃបាប់ភាព័ស្រ័ៃបចៃបាប់  ន្ធងិសម្ព័តុភាព័៖ន្ធងិសម្ព័តុភាព័៖  យើើងផតលជូ់ូន្ធអុីតិថុជិូន្ធរបស់យើើងនូ្ធវផលតិផល ន្ធងិសេៃវាកម្ព័ែតែៃបុណុោះះៃះនៅពៃល ដែៃលយើើង
មាន្ធអាជាាៃប�ណ៍ណស្រ័ៃបចៃបាប ់ន្ធងិជូនំាញគ្រឹះៃប់គ្រាៃៃន់្ធដែៃលពាកព់័�ន្ធធ រមួ្ព័ទាំងំបគុគលកិដែៃលមាន្ធគណុ៍វឌុ្ៃឍគិ្រឹះៃប់គ្រាៃៃន់្ធ បរវិេៃណ៍ ន្ធងិបរកិាាៃរ
តៃឹម្ព័តៃ�វ ម្ព័ុខ្លឹង្ហារគាំទ្រៃចាំំបាច ់ន្ធិងសម្ព័តុភាព័ក្ន�ងការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយតាម្ព័ដ្ឋាន្ធ ន្ធិងគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យដែៃលពាក់ព័�ន្ធធ។

ការទំនាកទ់នំ្ធងការទំនាកទ់នំ្ធង  ន្ធងិភាសា៖ន្ធងិភាសា៖  យើើងមាន្ធបំណ៍ងដើើម្ព័ៃបីធី្វើើើឱៃយឯកសារទំាំងអុីស់ដែៃលអាចធ្វើើើបាន្ធរមួ្ព័ទាំងំការផៃសព័ើផៃសាយ ពាណ៍ជិូជកម្ព័ែ 
ន្ធិងកចិ្ចពៃម្ព័ពៃៀងនានានៅក្ន�ងប្រៃតិបតតិការរបស់យើើងទាំំងព័ីរភាសា i) ភាសាអុីង់គេែៃស ន្ធិង ii) ភាសាខែៃរ ដើើម្ព័ៃបីីចេៀសវាង ន្ធិង
កាត់បន្ធុយឧបសគគភាសាសម្រាៃៃប់អុីតិថុិជូន្ធរបស់យើើង។

ម្ព័តិយោបល់របស់អុីតិថុិជូន្ធ៖ម្ព័តិយោបល់របស់អុីតិថុិជូន្ធ៖ រាល់ពាកៃយតអូញតែអៃររបស់អុីតិថុិជូន្ធទាំំងអុីស់តៃ�វបាន្ធដ្ឋាក់ នៅក្ន�ងការសេុើបអុីង្ខេកៃត ផ្ទៃក្ន�ងយាាៃង 
ហែត់ចត់ ន្ធិង តាម្ព័រយៈវិធាន្ធការយាាៃងសម្ព័ស្រ័ៃបដើើម្ព័ៃបីីលុបបំបាត់គុណ៍វិបតតិដែៃលលើៃចធាះៃយ ដោយការកែៃលម្ព័អសេៃវាអុីតិថិុជូន្ធ 
ន្ធិងនាំៃម្ព័កន្ធូវការពៃញចិតតខ្លឹ័ស់ព័ីអុីតិថុិជូន្ធ។

គោលន្ធយោបាយប្រៃឆ្នាំំងការសមាាៃតប្រាៃៃក់គោលន្ធយោបាយប្រៃឆ្នាំំងការសមាាៃតប្រាៃៃក់  ន្ធិងហិរញ្ញញបៃបីទាំន្ធភៃរវកម្ព័ែ៖ន្ធិងហិរញ្ញញបៃបីទាំន្ធភៃរវកម្ព័ែ៖ ធនាគារ ABA បតៃជាាៃចូលរួម្ព័ក្ន�ង កិច្ចខ្លឹិតខ្លឹំ ប្រៃឹងប្រែៃៃង
ជាអុីន្ធតរជាតដិើើម្ព័ៃបីីប្រៃយុទធប្រៃឆ្នាំំងន្ធឹងការសមាាៃតប្រាៃៃក់ ន្ធិងហិរញ្ញញបៃបីទាំន្ធភៃរវកម្ព័ែ (AML/CFT)។ ដើើម្ព័ៃបីអីុីន្ធលុោម្ព័តាម្ព័ចៃបាប់ក្ន�ង
ប្រៃទេៃស ន្ធងិចៃបាប់អុីន្ធតរជាតិ ធនាគារ ABA បាន្ធបង្ខេកើត ន្ធងិអុីនុ្ធវតតគោលន្ធយោបាយ ប្រៃឆំ្នាំងការសមាាៃតប្រាៃៃក់ ន្ធងិហរិញ្ញញបៃបីទាំន្ធ
ភៃរវកម្ព័ែ ដោយមាន្ធន្ធីតិវិធីរៀៀងៗខ្លឹែ�ន្ធ ន្ធិងយន្ធតការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយ។

អាជីូវកម្ព័ែដែៃលតៃ�វបាន្ធហាម្ព័ឃាត៖់អាជីូវកម្ព័ែដែៃលតៃ�វបាន្ធហាម្ព័ឃាត៖់  ស្រ័ៃបតាម្ព័គុណ៍តម្លៃែៃ ចកខ�វិស�យ ន្ធងិបៃសកកម្ព័ែរបសធ់នាគារ ABA យើើង មាន្ធកមាះៃងំថាម្ព័ព័ល
សម្រាៃៃប់កំណើើន្ធប្រៃកបដោយនិ្ធរន្ធតរភាព័មួ្ព័យដោយហើៃតុថាការការពារសងគម្ព័ ន្ធិងបរិសា្ថៃន្ធគឺជា ផ្នែ្នៃកដ៏សំខាន់្ធក្ន�ងការអុីភិិវឌ្ៃឍ
អាជូីវកម្ព័ែរបស់យើើង។

ឯកជូន្ធភាព័ឯកជូន្ធភាព័  ន្ធងិន្ធងិ  ការសមាាៃត់៖ការសមាាៃត់៖ យើើងបតៃជាាៃការពារការរពឹំ័ងទកុ អុីពីំ័ឯកជូន្ធភាព័របសម់្ព័នុ្ធសៃសគ្រឹះៃប់របូដែៃលយើើង ធ្វើើើអាជីូវកម្ព័ែជាមួ្ព័យ 
រួម្ព័មាន្ធអុីតិថុិជូន្ធរបស់យើើង អុី្នកផគត់ផគង់ ន្ធិងដៃៃគូ ដូចដែៃលមាន្ធចែៃងនៅក្ន�ងចៃបាប់សតីព័ីធនាគារ។ យើើងជឿឿជាក់ថាការយកចិតត
ទុកដ្ឋាក់ប្រៃកបដោយទំន្ធួលខ្លឹុសតៃ�វចំពោះះព័�ត៌មាន្ធបុគគល ជូួយថែៃរកៃសាន្ធូវទំន្ធុកចិតត ម្ព័កលើើធនាគារ ABA ន្ធិងប្រៃព័�ន្ធធហិរញ្ញញវតុ�
នៅក្ន�ងប្រៃទេៃសកម្ព័័�ជាជារួម្ព័។

ការប្រៃកួតប្រៃជែៃងសេែើភាព័និ្ធងការប្រៃឆ្នាំំងការប្រៃកួតប្រៃជែៃងផ្លាោៃច់ម្ព័ុខ្លឹ៖ការប្រៃកួតប្រៃជែៃងសេែើភាព័និ្ធងការប្រៃឆ្នាំំងការប្រៃកួតប្រៃជែៃងផ្លាោៃច់ម្ព័ុខ្លឹ៖ បទបៃបីញ្ញញតតិសតិព័ីការប្រៃកួតប្រៃជែៃងគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងលើើ 
អាកបៃបីករិយារបស់ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធនៅក្ន�ងទីផៃសារ។ នៅគ្រឹះៃប់សាខាទាំំងអុីស់ដែៃលយើើងធ្វើើើអាជូីវកម្ព័ែ យើើងបតៃជាាៃថា ន្ធឹងប្រៃកួតប្រៃជែៃង
ឱៃយមាន្ធប្រៃសិទធិភាព័ដើើម្ព័ៃបីីអុី្នកផគត់ផគង ់ន្ធិងអុីតិថុិជូន្ធបុុន្លែតៃប្រៃកួតប្រៃជែៃងដោយសេែើភាព័។

ការប្រៃឆំ្នាំងសំណូ៍កការប្រៃឆំ្នាំងសំណូ៍ក  &&  ការប្រៃឆ្នាំំងអុីំពើពុ័ករលួយ៖ការប្រៃឆ្នាំំងអុីំពើពុ័ករលួយ៖ យើើងន្ធឹងម្ព័ិន្ធផតល់ជូូន្ធ ឬទទួលយកសំណូ៍ក ឬប្រាៃៃក់ទឹកតែៃ ហើើយនឹ្ធងម្ព័ិន្ធ
ចលូរមួ្ព័ ឬសម្រូៃបសម្រូៃ�លសកម្ព័ែភាព័អំុីពើពុ័ករលួយណាម្ព័យួឡើើយ។ ដោយសារសំណូ៍ក ន្ធងិអុីពំើ ព័កុរលួយ គជឺាការគំរាម្ព័កំហែៃង



29ធនាគារ ABA  |  ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

យាាៃងធ្ងន់្ធធ្ងរដល់អុីភិិបាលកិច្ចលអការអុីនុ្ធវតតអាជូវីកម្ព័ែសេែើភាព័ ន្ធងិការអុីភិិវឌ្ៃឍន្ធ ៍ប្រៃកបដោយនិ្ធរន្ធតរភាព័ អុី្នកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងរបស់ធនាគារ 
ABA បាន្ធបតៃជាាៃចតិត ចលូរមួ្ព័ចណំៃកក្ន�ងការប្រៃយទុធប្រៃឆ្នាំងំអុីពំើព័កុរលយួ ន្ធងិសំណ៍កូនៅក្ន�ងវសិ�យសាធារណ៍ៈ ន្ធងិឯកជូន្ធ។

យើើងការពារយើើងការពារ  ន្ធិងបង្ខេកើន្ធតម្លៃែៃរបស់ភាគទុន្ធិករបស់យើើងន្ធិងបង្ខេកើន្ធតម្លៃែៃរបស់ភាគទុន្ធិករបស់យើើង

ប្រៃឹងប្រែៃៃងឱៃយអុីស់ព័ីសម្ព័តុភាព័ដើើម្ព័ៃបីីជាផលប្រៃយោជូន៍្ធដល់ធនាគារប្រៃឹងប្រែៃៃងឱៃយអុីស់ព័ីសម្ព័តុភាព័ដើើម្ព័ៃបីីជាផលប្រៃយោជូន៍្ធដល់ធនាគារ ABA ABA៖៖ យើើងនឹ្ធងខ្លឹិតខ្លឹំប្រៃឹងប្រែៃៃងឱៃយអុីស់ព័ី សម្ព័តុភាព័
ដើើម្ព័ៃបីីរកៃសា ន្ធិងបង្ខេកើន្ធតម្លៃែៃរបស់ភាគទុនិ្ធករបស់ធនាគារ ABA។ នេះៃះទាំម្ព័ទាំរឱៃយមាន្ធការប្រៃតិបតតិដែៃលលអ ឥតខ្ចោះាៃះដើើម្ព័ៃបីីជា
ផលប្រៃយោជូន៍្ធដល់ធនាគារ ABA ដោយគិតគូរដល់ផលប្រៃយោជូន៍្ធរបស់អុីតិថិុជូន្ធ ន្ធិងប្រៃទេៃស របស់យើើងដូចដែៃលមាន្ធ
ចែៃងនៅក្ន�ងក្រុៃម្ព័ប្រៃតិបតតិនេះៃះ។

សិទធិបៃើប្រាៃៃស់ធន្ធធាន្ធរបស់ធនាគារសិទធិបៃើប្រាៃៃស់ធន្ធធាន្ធរបស់ធនាគារ ABA ABA៖៖ យើើងចំនាយធន្ធធាន្ធយាាៃងសន្ធធឹកសនាាៃប់ដើើម្ព័ៃបីីរកៃសា ន្ធិងអុីភិិវឌ្ៃឍអាជូីវកម្ព័ែ របស់
ធនាគារ ABA ។ ធន្ធធាន្ធរបស់យើើងរមួ្ព័មាន្ធម្ព័ធ្វើៃយាបាយ គ្រឿៃឿងបរកិាាៃរ កុពំ័ៃយទូ�រ ន្ធងិប្រៃព័�ន្ធធទនំាកទ់នំ្ធង កម្ព័ែសទិធបិញាៃ ហរិញ្ញញវតុ� 
ន្ធិងទ្រៃព័ៃយសកម្ព័ែផៃសៃងៗទេៀត។

ការថែៃរកៃសាសវុតិុភាព័ព័ត៌មាន្ធ៖ការថែៃរកៃសាសវុតិុភាព័ព័ត៌មាន្ធ៖ ព័�ត៌មាន្ធកម្ព័ែសិទធគឺិជាទ្រៃព័ៃយដ៏មាន្ធតម្លៃែៃរបសធ់នាគារ ន្ធងិរមួ្ព័បញ្ញ្ចលូទំាំងការទំនាក់ ទនំ្ធងខាងក្ន�ង 
ន្ធិងខាងក្រៅៃៃ។ ព័�ត៌មាន្ធឌ្ីជូីថុលដែៃលមាន្ធនៅលើើកំុព័ៃយូទ�រយួរដៃៃ ឧបករណ៍៍ អេៃឡុិកតៃ�ន្ធិកចល�ត កុំព័ៃយូទ�រលើើត ុមាាៃសុីន្ធ Sever 
ឧបករណ៍៍បម្រូៃុងទិន្ធ្នន្ធ�យ ន្ធិងឧបករណ៍៍ផ្ទ�កចល�ត ន្ធិងឯកសាររឹង ការពិ័ភាកៃសាដោយផ្លាាៃល់មាត់ ន្ធិងទំនាក់ទំន្ធងតាម្ព័រយៈ
បណាាៃញផៃសព័ើផៃសាយសងគម្ព័នានា។

ការការពារតម្លៃែៃកើៃរ៍ឈ៏្មៃះអាជូវីកម្ព័ែការការពារតម្លៃែៃកើៃរ៍ឈ៏្មៃះអាជូវីកម្ព័ែ ( (បៃៃន្ធបៃៃន្ធ) ) ធនាគារធនាគារABAABA៖៖ ក្ន�ងចណំោះម្ព័ទ្រៃព័ៃយដម៏ាន្ធតម្លៃែៃបផំតុរបសយ់ើើងគឈឺ្មៃះ មាាៃករបស់
ធនាគារ ABA ។ ដើើម្ព័ៃបីកីារពារគណុ៍តម្លៃែៃ ន្ធងិការទទលួសាាៃលន់្ធវូ ឈ្មៃះមាាៃករបស់យើើង យើើងបាន្ធបង្ខេកើតគោលការណ៍៍ណៃនាំ
ដែៃលបញ្ជៃក់ថា តេើរបៀបណា ន្ធិងនៅពៃលណាដែៃលអាចបៃើប្រាៃៃស់ឈ្មៃះមាាៃក ន្ធិងលកខណ៍ៈចាំំបាច់របស់វា។

ទនំាក់ទនំ្ធងសាធារណ៍ៈ៖ទនំាក់ទនំ្ធងសាធារណ៍ៈ៖  តៃ�វប្រៃកាន់្ធខា្ជៃបន់្ធវូគណុ៍តម្លៃែៃនៃៃកតិតនិាម្ព័និ្ធងកើៃរ៍�ឈ្មៃះរបស់យើើង នៅពៃលណាដែៃលយើើង តណំាងឱៃយ
ធនាគារ ABA ។ ប្រៃសិន្ធបើអុី្នកទទួលខុ្លឹសតៃ�វក្ន�ងការរៀៀបចរំបាយការណ៍៍ ឬការផតល់ព័�តម៌ាន្ធសម្រាៃៃប ់ទនំាកទ់នំ្ធងសាធារណ៍ៈ
នោះះ អុី្នកតៃ�វប្រាៃៃកដថាការបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធនេះៃះមាន្ធ ភាព័តៃឹម្ព័តៃ�វ ដែៃលអាចទុកចិតតបាន្ធ ន្ធិងមាន្ធភាព័ពៃញលើៃញ។

ភាព័តៃឹម្ព័តៃ�វភាព័តៃឹម្ព័តៃ�វ  ន្ធិងតមាះៃភាព័ផ្នែ្នៃកហិរញ្ញញវតុ�៖ន្ធិងតមាះៃភាព័ផ្នែ្នៃកហិរញ្ញញវតុ�៖ យើើងទទួលខ្លឹុសតៃ�វ ន្ធិងធានាថាសា្ថៃន្ធភាព័ ន្ធិងកំណ៍ត់ត្រាៃៃហិរញ្ញញវតុ� របស់ធនាគារ 
ABA មាន្ធភាព័ពៃញលើៃញ យុតតិធម្ព័ ៌តៃឹម្ព័តៃ�វ ន្ធិងទេៀងទាំត់ពៃលវេៃលា ន្ធិងជាការឆ្លុះែ�ះបញ្ជៃំងដែៃលអាចយល់បាន្ធអុីំព័ីប្រៃតិបតតិ
ការ ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័អាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ ABA។ 

ការចេៀសវាងទំនាស់ផលប្រៃយោជូន៍្ធ៖ការចេៀសវាងទំនាស់ផលប្រៃយោជូន៍្ធ៖  បគុគលកិរបស់យើើងមិ្ព័ន្ធតៃ�វចលូរមួ្ព័ដោយផ្លាាៃល ់ឬដោយប្រៃយោលនៅក្ន�ង សកម្ព័ែភាព័អាជីូវកម្ព័ែ
ណាម្ព័យួដែៃលប្រៃកួតប្រៃជែៃង ឬផ្ទ�យនឹ្ធងផលប្រៃយោជូន៍្ធរបសធ់នាគារឡើើយ។ ប្រៃសិន្ធបើបុគគលិករបសយ់ើើងមាន្ធផលប្រៃយោជូន៍្ធ
ហរិញ្ញញវតុ�ជាម្ព័យួចពំោះះអុីតិថិុជូន្ធ ម្ព័និ្ធថាជាទំនាកទំ់ន្ធង គ្រឹះៃ�សារ ដៃៃគ ូភាគទុន្ធកិ ន្ធងិ/ឬឥណ៍ទាំន្ធយកនោះះទេៃ ផលប្រៃយោជូន៍្ធនោះះ
គរួតែៃតៃ�វបាន្ធ លាតតៃដ្ឋាងភាះៃម្ព័ៗ ទៅអុី្នកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងផ្លាាៃល់របស ់បគុគលិកដើើម្ព័ៃបីរីាយការណ៍៍ទៅថំាៃក់ដឹកនាកំំពូ័ល របសធ់នាគារ។

សកម្ព័ែភាព័ខាងក្រៅៃៃ៖សកម្ព័ែភាព័ខាងក្រៅៃៃ៖ ម្ព័ុន្ធពៃលធ្វើើើការលះបង់ណាម្ព័ួយ ឧទាំហរណ៍៍ការទទួលយកការង្ហារក្រៅៃៃម៉ោាៃង ឬសកម្ព័ែភាព័ អាជូីវកម្ព័ែ
ផៃសៃងទេៀត នៅខាងក្រៅៃៃម៉ោាៃងធ្វើើើការរបសធ់នាគារ តៃ�វមាន្ធការយលព់ៃម្ព័ជាលាយលកខណ៍៍អុីកៃសររបស ់នាយកដ្ឋាាៃន្ធធន្ធធាន្ធម្ព័នុ្ធសៃស 
ឬបុគគលដែៃលតៃ�វបាន្ធចាំត់តាំងផៃសៃងទេៀតម្ព័ុន្ធពៃល បុគគលិកចាំប់ផតើម្ព័ ធ្វើើើការក្រៅៃៃម៉ោាៃង ឬសកម្ព័ែភាព័អាជូីវកម្ព័ែផៃសៃងទេៀត។

ការធ្វើើើកំណៃទម្រូៃង់៖ការធ្វើើើកំណៃទម្រូៃង់៖ ដើើម្ព័ៃបីលីើើកកម័្ព័ស់ យើើងបៃើប្រាៃៃស់ការរកឃើើញរបសយ់ើើងលើើគុណ៍វបិតត ិន្ធងិភាព័ខ្លឹើះខាតនៅក្ន�ងអាជីូវកម្ព័ែ
របស់យើើងតាម្ព័រយៈម្ព័តិរបស់អុីតិថុិជូន្ធ ការធ្វើើើសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង ការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងន្ធីតិវិធីគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ហានិ្ធភិ�យ សវន្ធករ ន្ធិង
ន្ធិយ�តករខាងក្រៅៃៃ ក៏ដូចជាទីប្រៃឹកៃសា ន្ធិងព័ិគ្រោះៃៃះឯករាជូៃយ។

យើើងរួម្ព័ចំណៃកចំពោះះជោគវាសនារបស់ប្រៃទេៃសយើើងរួម្ព័ចំណៃកចំពោះះជោគវាសនារបស់ប្រៃទេៃស

ការទទួលខ្លឹុសតៃ�វសងគម្ព័របស់ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ៖ការទទួលខ្លឹុសតៃ�វសងគម្ព័របស់ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ៖ ចំពោះះយើើង ទំនួ្ធលខ្លឹុសតៃ�វសងគម្ព័របស់សាជូីវកម្ព័ែ មាន្ធន្ធ�យថាសម្រេៃៃច បាន្ធន្ធូវភាព័
ជោគជូ�យក្ន�ងអាជីូវកម្ព័ែដោយបង្ហាាៃញពី័សចកកគីោរព័ ន្ធងិការចូលរួម្ព័ចំណៃកដល់ប្រៃជាជូន្ធក្ន�ងប្រៃទេៃស ន្ធងិពិ័ភិព័លោក។ យើើង
លើើកកម័្ព័ស់គោលការណ៍៍សិទធិម្ព័នុ្ធសៃសដែៃលទទួលយកជាទូទៅ ន្ធិងគុណ៍តម្លៃែៃសាជូីវកម្ព័ែរបស់យើើង រួម្ព័ទាំំងបទដ្ឋាាៃន្ធសីលធម៌្ព័
ខ្លឹ័ស់ផងដែៃរ។

ចនោះះៃះនេះៃះ ទុកទំនេះៃរ



30 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

ការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងបរិសា្ថៃន្ធការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងបរិសា្ថៃន្ធ  ន្ធិងការប្រៃតិបតតិតាម្ព័៖ន្ធិងការប្រៃតិបតតិតាម្ព័៖ ចៃបាប់បរិសា្ថៃន្ធ សតង់ដ្ឋារ តម្រូៃ�វការនិ្ធងគោលន្ធយោបាយបរិសា្ថៃន្ធ ម្ព័ួយចំន្ធួន្ធដ្ឋាក់
ធ្វើើើអោយការអុីន្ធវុតតចពំោះះប្រៃតបិតតកិារ ការអុីន្ធវុតត ន្ធងិផលតិផលនៃៃអាជូវីកម្ព័ែរបសយ់ើើង។ បញ្ញជនីៃៃការម្ព័និ្ធរាបប់ញ្ញ្ចលូរបសយ់ើើង
លើើសកម្ព័ែភាព័ផតលប់្រាៃៃកក់ម្ព័្ច ីន្ធងិបញ្ជើញើលើើសកម្ព័ែភាព័ហាម្ព័ឃាត ់ន់ានា នៃៃធនាគារ ABA ក្ន�ងការដោះស្រាៃៃយអាជូវីកម្ព័ែដែៃលមាន្ធ
គ្រោះៃៃះថាំៃក់ដល់បរិសា្ថៃន្ធដូចជាការកាប់ឈើើ ន្ធិងការបូម្ព័ខ្លឹៃសាច ់ជាដើើម្ព័។

អាជីូវកម្ព័ែដែៃលម្ព័ិន្ធពាក់ព័�ន្ធធន្ធយោបាយ៖អាជីូវកម្ព័ែដែៃលម្ព័ិន្ធពាក់ព័�ន្ធធន្ធយោបាយ៖ ខ្លឹណ៍ៈដែៃលយើើងគាំទ្រៃសេៃរីភាព័ន្ធយោបាយរបស់បុគគលិក ដោយផ្នែអៃកលើើ ម្ព័ូលដ្ឋាាៃន្ធ
បុគគល ក្ន�ងនាម្ព័ជាធនាគារ យើើងម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងសកម្ព័ែភាព័ន្ធយោបាយណាម្ព័ួយ ដូចជាការផតល់ហិរញ្ញញបៃបីទាំន្ធដល់យុទធនាការ
បោះះឆ្នោំៃត ការបញ្ញ្ច�ះបញ្ញ្ចលូ ឬផៃសព័ើផៃសាយការពៃញចិតតផ្នែ្នៃកន្ធយោបាយរបសយ់ើើងតាម្ព័ម្ព័ធ្វើៃយាបាយណាម្ព័យួនោះះទេៃ។ យើើងចងឱ់ៃយ
មាន្ធការប្រៃកួតប្រៃជែៃងន្ធយោបាយ តៃឹម្ព័តៃ�វ ន្ធិងយុតតិធម្ព័៌នៅក្ន�ង ពៃំដែៃន្ធនៃៃចៃបាប់កម្ព័័�ជា។ យើើងន្ធឹងគោរព័អុីំណាចន្ធយោបាយ
ណាម្ព័ួយដែៃល ឈ្នះជាផែូវការ ក្ន�ងការប្រៃកួតប្រៃជែៃងដោយចំហ ន្ធិងយុតតិធម្ព័៌។

ការរំលឹកលើើការសួរសំណ៍ួរការរំលឹកលើើការសួរសំណ៍ួរ  ន្ធិងការរាយការណ៍៍ន្ធិងការរាយការណ៍៍

ដើើម្ព័ៃបីីអុីនុ្ធវតតតាម្ព័ក្រុៃម្ព័នេះៃះ ដោយប្រៃកាន់្ធខា្ជៃប់សុចរិតភាព័ ន្ធិងវិជា្ជៃជូីវៈ បុគគលិកគ្រឹះៃប់រូបមាន្ធកាតព័ើកិច្ចក្ន�ងការ រាយការណ៍៍ទៅ
អុី្នកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងរបស់ខ្លឹែ�ន្ធ ន្ធិង/ឬនាយកដ្ឋាាៃន្ធប្រៃតិបតតិតាម្ព័បទបៃបីញ្ញញតតិ អុីំព័ីការរំលោភិបំពាន្ធណាម្ព័ួយលើើចៃបាប់ ក្រុៃម្ព័ប្រៃតិបតតិ ន្ធិង
គោលការណ៍៍ណៃនាំផៃសៃងទេៀតរបស់ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ។ បុគគលិកទាំំងអុីស់របស់ធនាគារ ABA តៃ�វបាន្ធលើើកទឹកចិតតឱៃយសួរសំណ៍ួរ ឬ
លើើកឡើើងន្ធវូកតកីងើល់ទៅកាន្ធអ់ុី្នកគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង ឬអុី្នកឯកទេៃសផ្លាាៃល់របសព់័កួគេៃដែៃលមាន្ធជំូនាញក្ន�ងការដោះស្រាៃៃយសនំ្ធរួ ឬបញាៃ
បែៃបនេះៃះ រួម្ព័មាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធធន្ធធាន្ធម្ព័ន្ធុសៃស នាយកដ្ឋាាៃន្ធប្រៃតិបតតិតាម្ព័ ហាន្ធិភិ�យ ចៃបាប ់ន្ធិងនាយកដ្ឋាាៃន្ធសន្ធតិសុខ្លឹ។

b. b. ការផៃសព័ើផៃសាយក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌សម្រាៃៃប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចដល់អុីភិិបាលការផៃសព័ើផៃសាយក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌សម្រាៃៃប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចដល់អុីភិិបាល  បុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់បុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស ់ ន្ធិងន្ធិយោជូិតន្ធិងន្ធិយោជូិត

ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តក្រុៃម្ព័នេះៃះ ហើើយបាន្ធអុីន្ធុវតីចាំប់ព័ីឆ្នាំំៃ ំ២០១៥។ 

c. c. យន្ធតការយន្ធតការ  ន្ធិងន្ធីតិវិធីតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការអុីន្ធុវតតក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌សម្រាៃៃប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចន្ធិងន្ធីតិវិធីតាម្ព័ដ្ឋាន្ធការអុីន្ធុវតតក្រុៃម្ព័សីលធម្ព័៌សម្រាៃៃប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ច

ដើើម្ព័ៃបីីធានាថាបុគគលិកទំាំងអុីស់បាន្ធយល់ដឹងអំុីព័ីក្រុៃម្ព័នេះៃះ ធនាគារមាន្ធកម្ព័ែវិធីផ្លាាៃល់ខ្លឹែ�ន្ធ គឺតម្រូៃ�វអោយបុគគលិកទំាំងអុីស់ អាន្ធ 
ន្ធងិបញ្ជៃក់ថាបាន្ធយល់ដងឹ ដែៃលវាតៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងជារៀៀងរាលឆ់្នាំំៃ។ំ បន្លែុៃម្ព័ពី័លើើនេះៃះទេៀត ធនាគារមាន្ធកម្ព័ែវធិបីណ៍ះ�ះបណាាៃល
ដល់បុគគលិកក្ន�ងអុីំឡុ�ងពៃល៣ខៃដំបូងព័ីថ្ងៃចាំប់ផីើម្ព័ការង្ហារ ន្ធិងមាន្ធកម្ព័ែវិធីបណ៍ះ�ះបណាាៃលរំលឹកឡើើងវិញជារៀៀងរាល់ឆ្នាំំៃំ។ 

ស្រ័ៃបតាម្ព័ចៃបាប ់ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិជាធរមាន្ធ នាយកដ្ឋាាៃន្ធប្រៃតិបតតិតាម្ព័របស់ធនាគារ ធ្វើើើការតាម្ព័ដ្ឋាន្ធលើើអុីន្ធុលោម្ព័ភាព័ ក៏ដូចជា
ការបពំាន្ធលើើចៃបាប ់ន្ធងិបទបៃបីញ្ញញតត ិរួម្ព័ទាំងំក្រុៃម្ព័ដែៃលបាន្ធអុីន្ធមុ្ព័�តផងដែៃរ។ លើើសព័នីេះៃះ ន្ធតីវិិធវីីសៃសលបែុវូងីរបសធ់នាគារ បាន្ធ
អុីនុ្ធញាៃតឱៃយបុគគលិករាយការណ៍៍ រាល់ការសងៃស�យចំពោះះការបំពាន្ធលើើក្រុៃម្ព័នេះៃះ។ បគុគលិកដែៃលបាន្ធបំពាន្ធម្ព័កលើើក្រុៃម្ព័នេះៃះ តៃ�វ
ប្រៃឈម្ព័ម្ព័ុខ្លឹន្ធឹងការព័ិន្ធ�យ ដូចជាការបញ្ញៃឈប់ព័ីការង្ហារជាដើើម្ព័។

d. d. ប្រៃតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធប្រៃតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

១. ១. គោលន្ធយោបាយរបស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបតៃ សម្រាៃៃប់គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងលើើប្រៃតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធគោលន្ធយោបាយរបស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបតៃ សម្រាៃៃប់គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងលើើប្រៃតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

ល.រល.រ ភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ

១ ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធហូលឌ្ីង គា្មៃន្ធ

២ កិច្ចពៃម្ព័ពៃៀងវិន្ធិយោគចម្រូៃុះ គា្មៃន្ធ

៣ ក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធបុតៃសម្ព័័�ន្ធធ គា្មៃន្ធ

៤
ភាគហ៊ុន្ធិកដែៃលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធមាន្ធសិទធិ
បោះះឆ្នោំៃតចំន្ធួន្ធច្រើៃើន្ធ ន្ធិងច្រើៃើន្ធលើើសលុប

គោលន្ធយោបាយប្រៃតិបតតិការ ជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ
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ល.រល.រ ភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ

៥ អុីភិិបាល ន្ធិងសមាជូិកគ្រឹះៃ�សារផ្លាាៃល់របស់អុីភិិបាល គោលន្ធយោបាយប្រៃតិបតតិការ ជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

៦ បុគគលិក ន្ធិងសមាជូិកគ្រឹះៃ�សារផ្លាាៃល់របស់បុគគលិក គោលន្ធយោបាយប្រៃតិបតតិការ ជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

៧ ផៃសៃងៗ គា្មៃន្ធ

ធនាគារ ABA គោរព័តាម្ព័ន្ធយិម្ព័ន្ធ�យនៃៃភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធឋដែៃលមាន្ធរៀៀបរាប់នៅក្ន�ងចៃបាប់សីីព័គី្រឹះៃឹះសា្ថៃន្ធធនាគារ ន្ធិង ហរិញ្ញញវតុ� 
ហើើយគោលន្ធយោបាយប្រៃតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធឋតៃ�វបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

ធនាគារ ABA កប៏ាន្ធរៀៀបចំផងដែៃរន្ធវូឯកសារថែៃផ្ទៃរ (Transfer Pricing Document) ដើើម្ព័ៃបីធីានាថារាលប់្រៃតបិតតកិាររបស់ភាគី
ជាប់ពាកព់័�ន្ធឋគោរព័តាម្ព័គោលការណ៍៍ជូហំោងដែៃ (Arm’s Length Principle) ស្រ័ៃបតាម្ព័តម្រូៃ�វការព័អីុីគគនាយកដ្ឋាាៃន្ធព័ន្ធឋដ្ឋារ។

២. ២. ប្រៃតិបតតិការសំខាន្ធ់ៗជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធប្រៃតិបតតិការសំខាន្ធ់ៗជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

ល.រល.រ ឈ្មៃះភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធឈ្មៃះភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ ប្រៃភៃទ ប្រៃតិបតិតការប្រៃភៃទ ប្រៃតិបតិតការ ទំហំប្រៃតិបតតិការទំហំប្រៃតិបតតិការ សង្ខេខៃបអុីំព័ីប្រៃតិបតតិការសង្ខេខៃបអុីំព័ីប្រៃតិបតតិការ

១
ធនាគារជាត ិ
កាណាដ្ឋា

ប្រាៃៃក់បញ្ជើញើ
១៨៥.៧០៣.៣០១ 
ដុលាះៃអាមេៃរិក

ធនាគារបាន្ធដ្ឋាក់ប្រាៃៃក់បញ្ជើញើនៅ  
ធនាគារជាតិកាណាដ្ឋាចំន្ធួន្ធ 
១៨៦ លាន្ធដុលាះៃអាមេៃរិក ក្ន�ង រយៈ 
ពៃល  ១ខៃ ដែៃលទទួលបាន្ធអុីត្រាៃៃ
ការប្រាៃៃក់ ០,៤% ក្ន�ង ១ឆ្នាំំៃំ

បំណ៍ុលបនាាៃប់បន្ធៃសំ
១៤៨.០២៧.៩៦២ 
ដុលាះៃអាមេៃរិក

ធនាគារបាន្ធខ្លឹ្ចីប្រាៃៃក់់ចំន្ធួន្ធ ១៤៨លាន្ធ
ដុលាះៃអាមេៃរិកព័ីក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធមេៃ (ដែៃល
មាន្ធឈ្មៃះថា ធនាគារជាតិកាណាដ្ឋា)
ដែៃលជាបំណ៍ុលបនាាៃប់់បន្ធៃសំ

សម្រាៃៃប់ព័�ត៌មាន្ធលម្ព័អិតបន្លែុៃម្ព័ សូម្ព័ព័ិន្ធិតៃយកំណ៍ត់សមាាៃល់ ៣១ “សម្ព័័�ន្ធធញាតិ” នៃៃរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ដែៃលបាន្ធធ្វើើើសវន្ធកម្ព័ែ
រួច ន្ធិងតៃ�វព័ិន្ធិតៃយដោយសវន្ធករឯករាជូៃយ។

ចនោះះៃះនេះៃះ ទុកទំនេះៃរ
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្នែកិទី 4

ការគ្រៃប់គ្រៃងហានិភិ័យ ការត្រួៃ�តពិិនិតៃយផ្ទៃៃៃកិែ�ង ការធ្វើើ�សវនកិមម 
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a. a. សង្ខេខៃបអុីំព័ីប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យសង្ខេខៃបអុីំព័ីប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ  ឬគោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យឬគោលន្ធយោបាយគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ

ធនាគារមាន្ធប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃបគ់្រឹះៃងហាន្ធភិិ�យពៃញលើៃញដែៃលអុីនុ្ធលោម្ព័តាម្ព័លកខខ្លឹណ៍ឌបទបៃបីញ្ញញតតតិម្រូៃ�វដោយធនាគារជាតនិៃៃ កម័្ព័�ជា 
សតងដ់្ឋារគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យរបសធ់នាគារជាតនិៃៃកាណាដ្ឋា ន្ធងិការអុីនុ្ធវតតដល៏អជាអុីន្ធតរជាត។ិ នៅចងុឆ្នាំំៃ ំ២០២០ ម្ព័ខុ្លឹង្ហារហានិ្ធភិ�យ
តៃ�វបាន្ធព័ង្រឹៃឹងដោយមាន្ធការតែៃងតាំងនាយកហាន្ធិភិ�យន្ធិងប្រៃតិបតតិតាម្ព័។

នេះៃះជាឋានាន្ធុក្រុៃម្ព័នៃៃប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យនៅធនាគារអេៃប៊�អេៃ (ABA):

១. ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល អុីន្ធុម្ព័�តលើើរីសអាប់ភែៃថាយ (Risk Appetite) ន្ធិងគោលន្ធយោបាយហាន្ធិភិ�យ។

២. គណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់ ជាក្រុៃុម្ព័ដែៃលអុីន្ធុម្ព័�តម្ព័ុន្ធគេៃលើើរីសអាប់ភែៃថាយ (Risk Appetite) ន្ធិង
គោល ន្ធយោបាយហាន្ធិភិ�យ វិភាគលើើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្រៃចាំំតៃីមាស ផតល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល
ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងការ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងដ្ឋាក់កម្រូៃិតលើើគណ៍ៈប្រៃតិបតតិ។

៣. គណ៍ៈកមា្មៃធិការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យផៃសៃងៗគាំៃ រាប់ចាំប់ពី័គណ៍ៈកមា្មៃធិការឥណ៍ទាំន្ធ (គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យ 
ឥណ៍ទាំន្ធ) គណ៍ៈកមា្មៃធិការទ្រៃព័ៃយសកម្ព័ែ/ទ្រៃព័ៃយអុីកម្ព័ែ (គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យទីផៃសារន្ធិងសន្ធ្ទន្ធីយភាព័)  គណ៍ៈកមា្មៃធិការ
ព័ត៌មាន្ធ វិទៃយាន្ធិង បចេ្ចៃកវិទៃយាឌ្ីជូីថុល (គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យសុវតុិភាព័អុី៊�ន្ធធឺនេះៃត ន្ធិងព័ត៌មាន្ធវិទៃយា)  គណ៍ៈកមា្មៃធិការ
ហាន្ធិភិ�យកិតតិស�ព័្ទ ន្ធិងប្រៃតិបតតិការ (គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យប្រៃតិបតតិការ)។ គណ៍ៈកមា្មៃធិការទាំំងនេះៃះអុីន្ធុម្ព័�តលើើ
គោលការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យ ដ្ឋាក់កម្រូៃិត ន្ធិងទទួលយក ផ្នែៃន្ធការសកម្ព័ែភាព័ដើើម្ព័ៃបីីកាត់បន្ធុយហាន្ធិភិ�យ។

៤. នាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែទទួលខ្លឹុសតៃ�វលើើការវាយតម្លៃែៃដោយឯករាជូៃយទៅលើើប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យនៅធនាគារអេៃប៊�អេៃ 
(ABA) ក្ន�ងនាម្ព័ជាខៃសៃបនាាៃត់ការពារទី៣ ហើើយរាយការណ៍៍ជូូន្ធក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល។

នាយកដ្ឋាាៃន្ធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធិភិ�យដែៃលមាន្ធផ្នែ្នៃកឥណ៍ទាំន្ធ ហិរញ្ញញវតុ� ន្ធិងប្រៃតិបតតិការ ទទួលខុ្លឹសតៃ�វលើើដំណើើរការគ្រឹះៃប់ គ្រឹះៃង
ហាន្ធភិិ�យ ក្ន�ងនាម្ព័ជាខៃសៃបនាាៃត់ការពារទ២ី ហើើយរាយការណ៍៍ប្រៃចំាំតៃមីាស ជូូន្ធគណ៍ៈកមា្មៃធិការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហានិ្ធភិ�យ ជាន់្ធខ័្លឹស់។

b. b. សង្ខេខៃបអុីំព័ីប្រៃព័�ន្ធធតៃ�តព័ិន្ធិតៃយផ្ទៃក្ន�ងសង្ខេខៃបអុីំព័ីប្រៃព័�ន្ធធតៃ�តព័ិន្ធិតៃយផ្ទៃក្ន�ង

 ■ ការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងផ្ទៃក្ន�ងជាដំណើើរការមួ្ព័យមាន្ធប្រៃសិទធភាព័ចំពោះះក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល គណ៍ៈគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងប្រៃតិបតត ិនិ្ធងបគុគលិកគ្រឹះៃប់
កម្រូៃិតទាំំងអុីស់នៃៃធនាគារ ហើើយប្រៃតិបតតិការបន្ធតបនាាៃប់

 ■ ជាពិ័សេៃស វាជាប្រៃព័�ន្ធធនៃៃនី្ធតិវធីិ និ្ធងគោលន្ធយោបាយនៃៃការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងផ្ទៃក្ន�ងដែៃលផតល់ឲ្ៃយធនាគារនូ្ធវភាព័ង្ហាយស្រ័ៃលួចពំោះះ៖ 

a) ការសម្រេៃៃច ន្ធូគោលដៅយុទធសាស្រ័តៃរបស់ខ្លឹែ�ន្ធ 

b) រកៃសាការអុីន្ធុវតតហិរញ្ញញវតុ�រឹងមាំ 

c) របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ន្ធិងរបាយការណ៍៍គណ៍ៈគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងដែៃលអាចទុកចិតតបាន្ធ 

d) ការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ចៃបាប ់ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិនានា ពៃម្ព័ទាំំងបទបៃបីញ្ញញតតិផ្ទៃ ក្ន�ងរបស់ធនាគារផងដែៃរ 

e) ការកាត់បន្ធុយហាន្ធិភិ�យនៃៃការខាតបង ់ន្ធិងហាន្ធិភិ�យកើៃរ៍�ឈ្មៃះ

 ■ នៅធនាគារ ABA ក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់បង្ខេកើតវបៃបីធម្ព័៌សម្ព័ស្រ័ៃបដើើម្ព័ៃបីីសម្រូៃ�លដល់ដំណើើរ

 ■ ការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងផ្ទៃ ក្ន�ងប្រៃកបដោយប្រៃសិទធភាព័ ន្ធងិដើើម្ព័ៃបីតីៃ�តព័និ្ធតិៃយប្រៃសិទធភាព័នៃៃដណំើើរការនេះៃះជាបន្ធតបនាាៃប់។ ទន្ធ្ទមឹ្ព័នឹ្ធង
នេះៃះ បុគគលន្ធីម្ព័ួយៗនៅក្ន�ងធនាគារ ABA ចូលរួម្ព័ក្ន�ងដំណើើរការនេះៃះដែៃរ

 ■ គោលន្ធយោបាយសំខាន្ធ់ៗពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងផ្ទៃក្ន�ងតៃ�វបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តដោយក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាលដែៃលរួម្ព័បញ្ញ្ចូល
ទាំំងម្ព័ុខ្លឹង្ហារគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងអុីចិន្ត្រៃតៃៃយ៍ ន្ធិងជាប្រៃចាំំ

 ■ ក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាល ន្ធងិគណ៍ៈកមា្មៃធិការនានារបសក្រុៃមុ្ព័ប្រៃកឹៃសាភិិបាលនេះៃះធ្វើើើការប្រៃជំុូទេៀងទាំត់យាាៃងហោចណាសរ់ៀៀងរាល់
តៃីមាសម្ព័តង។

អុីំឡុ�ងពៃលកិច្ចប្រៃជំុូគណ៍កមា្មៃធិការធ្វើើើការពិ័ន្ធិតៃយ ន្ធិង អុីនុ្ធម្ព័�តគោលន្ធយោបាយម្ព័ួយចំន្ធួន្ធដែៃលជាផ្នែ្នៃកនៃៃប្រៃព័�ន្ធធ គ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង
ផ្ទៃក្ន�ងរបស់ធនាគារ។



34 ធនាគារ ABA  | ឧបសម័្ព័�ន្ធធនៃៃរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ ២០២១

c. c. ការធ្វើើើសវន្ធកម្ព័ែការធ្វើើើសវន្ធកម្ព័ែ

១. ១. សវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

១.១. ១.១. តួនាទី ន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វរបស់សវន្ធករផ្ទៃក្ន�ងតួនាទី ន្ធិងការទទួលខ្លឹុសតៃ�វរបស់សវន្ធករផ្ទៃក្ន�ង

នាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងទទួលខុ្លឹសតៃ�វ លើើការអុីន្ធវុតតម្ព័ខុ្លឹង្ហារសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងដែៃលតៃ�វបាន្ធចាំតត់ាងំដោយគណ៍ៈកមា្មៃធិការ
សវន្ធកម្ព័ែដែៃលរួម្ព័មាន្ធដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

 ■ ការរៀៀបចរំមួ្ព័មាន្ធការធ្វើើើកម្ព័ែវធីិសវន្ធកម្ព័ែធ្វើើើផ្នែៃន្ធការបែៃងចែៃងធន្ធធាន្ធរៀៀបចថំុវកិារនិ្ធងសេ្នើសំុការអុីនុ្ធម្ព័�តព័គីណ៍ៈកមា្មៃធិការ
សវន្ធកម្ព័ែ

 ■ អុីន្ធុវតតតេៃសតសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងផ្នែអៃកតាម្ព័ផ្នែៃន្ធការសវន្ធកម្ព័ែន្ធិងសេៃចកីីណៃនាំគណ៍ៈកមា្មៃធិការសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ ធ្វើើើតេៃសតវាយតម្លៃែៃន្ធិងផីល់អុីនុ្ធសាសន៍្ធលើើប្រៃសិទធភាព័ ន្ធិងប្រៃសិទធផលនៃៃប្រៃព័�ន្ធធតៃ�តពិ័ន្ធិតៃយជាព័ិសេៃសវតតមាន្ធភាព័ ន្ធិង
កម្ព័ែវិធីនៃៃឧបករណ៍៍ដូចជានី្ធតិវិធី ន្ធិងដំណើើរការនៃៃការបែៃកចែៃកតួនាទីនិ្ធងកាតព័ើកិច្ចការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងទេើៃមុ្ព័ខ្លឹ ការអុីនុ្ធញាៃត 
ការអុីន្ធុម្ព័�ត ដ្ឋាន្ធសវន្ធកម្ព័ែ ការរាយការណ៍៍សុវតុិភាព័ព័�ត៌មាន្ធ ន្ធិងផៃសៃងៗ

 ■ តេៃសតវាយតម្លៃែៃន្ធងិផីល់ អុីនុ្ធសាសន៍្ធ លើើ ប្រៃសទិធភាព័ និ្ធង ប្រៃសទិធផល នៃៃប្រៃព័�ន្ធធគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃងហាន្ធភិិ�យជា ពិ័សេៃសវតតមាន្ធភាព័ 
ន្ធិង កម្ព័ែវិធីនៃៃឧបករណ៍៍ ក្ន�ងការកំណ៍ត់ អុីតតសញាៃណ៍ការវាស់ស្ទង់ការតៃ�តព័ិន្ធិតៃយតាម្ព័ដ្ឋាន្ធន្ធិងការកាត់បន្ធុយ

 ■ តេៃសតវាយតម្លៃែៃនិ្ធងផីល់អុីនុ្ធសាសន្ធ៍លើើប្រៃសិទធភាព័  ន្ធិងប្រៃសិទធផលនៃៃអុីភិិបាលកិច្ចសាជីូវកម្ព័ែនិ្ធងម្ព័ុខ្លឹង្ហារតៃ�តព័ិនិ្ធតៃយ
ការប្រៃតិបតតិតាម្ព័ជាព័ិសេៃសបុគគលិក ន្ធិងដំណើើរការធុរកិច្ចរបស់ធនាគារ ស្រ័ៃបតាម្ព័ក្រុៃុម្ព័សីលធម្ព័៌វិជា្ជៃជូីវៈ ឯកសារផ្ទៃក្ន�ង
ន្ធិងបទបៃបីញ្ញញតតិដទៃៃទេៀត

 ■ តេៃសតវាយតម្លៃែៃនិ្ធងផីល់អុីនុ្ធសាសន្ធល៍ើើប្រៃសិទធភាព័ ន្ធងិប្រៃសិទធផលនៃៃការប្រៃតិបតតតិាម្ព័មុ្ព័ខ្លឹង្ហារ AML/CFT ជាព័សិេៃសវតតមាន្ធ
ភាព័ និ្ធងកម្ព័ែវិធនីៃៃឧបករណ៍៍កំណ៍ត់អុីតតសញាៃណ៍ប្រៃតបិតតកិារសងៃស�យ និ្ធងប្រៃតបិតតកិារហាន្ធភិិ�យខ័្លឹស់ការយកចតិតទកុដ្ឋាក់
សាាៃល់អុីតិថិុជូន្ធសកម្ព័ែភាព័កែៃកំហសុ ឬបញ្ញ្ចប់ទំនាក់ទំន្ធងជាមួ្ព័យអុីតិថិុជូន្ធហាន្ធភិិ�យ ដោយរាយការណ៍៍ជូូន្ធទៅន្ធយិ�តករ 
ន្ធិងថាំៃក់ដឹកនាំជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់

 ■  ការពារព័ីការកែែៃងបន្ធែំផ្ទៃក្ន�ង ឬការរំលោភិសេៃចកីីទុកចិតតផៃសៃងៗទេៀតដោយបុគគលិកផ្ទៃក្ន�ងតាម្ព័រយៈសវន្ធកម្ព័ែ 
ទេៀងទាំត់ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែឥតគ្រោះៃៃងទុក។

១.២. ១.២. ការតែៃងតាំងថុែី ន្ធិងការដកចេៃញ/ការលាឈប់របស់ប្រៃធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងការតែៃងតាំងថុែី ន្ធិងការដកចេៃញ/ការលាឈប់របស់ប្រៃធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ង

ក្ន�ងឆ្នាំំៃំ២០២១ ម្ព័ិន្ធមាន្ធការលាឈប ់ឬការតែៃងតាំងថុែីន្ធូវប្រៃធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែផ្ទៃក្ន�ងទេៃ។

២. ២. សវន្ធកម្ព័ែខាងក្រៅៃៃសវន្ធកម្ព័ែខាងក្រៅៃៃ

ល.រល.រ ឈ្មៃះក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធឈ្មៃះក្រុៃុម្ព័ហ៊ុន្ធ កាលបរិចេ្ឆៃទជ្រើៃើសតាំងកាលបរិចេ្ឆៃទជ្រើៃើសតាំង តម្លៃែៃសេៃវាសវន្ធកម្ព័ែតម្លៃែៃសេៃវាសវន្ធកម្ព័ែ
តម្លៃែៃសេៃវាតម្លៃែៃសេៃវា
ម្ព័ិន្ធមែៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែម្ព័ិន្ធមែៃន្ធសវន្ធកម្ព័ែ

១
ឌ្ីឡុ�យធ៍ (ខេៃម្ព័បូឌា)
ខ្លឹូអុីិលធីឌ្ី

៦ ម្ព័ិថុុនា ២០១៩
(សវន្ធកម្ព័ែប្រៃចាំំឆំ្នាំៃំ) ន្ធិង 
 ២៩  ម្ព័ីនា  ២០២១  (ការព័ិន្ធិតៃយ
តៃីមាស ១-៤ ២០២១)

១២២.០០០ដុលាះៃអាមេៃរិក
(ម្ព័ិន្ធទាំន្ធ់គិតព័ន្ធធ)

គា្មៃន្ធ
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្នែកិទី 5

ភាគីពាកិ់ពិ័ន្ធ
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a. a. បង្ហាាៃញព័ីគោលន្ធយោបាយបង្ហាាៃញព័ីគោលន្ធយោបាយ  ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័ទាំក់ទងន្ធឹងចំណ៍ុចដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័ទាំក់ទងន្ធឹងចំណ៍ុចដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

ល.រល.រ ខ្លឹែឹម្ព័សារខ្លឹែឹម្ព័សារ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ សកម្ព័ែភាព័សកម្ព័ែភាព័

១
ការជ្រើៃើសរៀីស
អុី្នកផគត់ផគង/់
អុី្នកម៉ៅាៃការ

ន្ធីតិវិធីរដឋបាល
ការដើៃញថែៃទេៀងទាំត់ដើើម្ព័ៃបីីកំណ៍ត់រកភាគីផតត់ផគង់លអ
បំផុតសម្រាៃៃប់ធនាគារ

២
ការគ្រឹះៃប់គ្រឹះៃង និ្ធងការ
ការពារ ន្ធិយោជូិត

 ■ កម្ព័ែវិធីធានារាាៃប់រងអាយុជូីវិត
 ■ ការធានារាាៃប់រង ប.ស.ស
 ■ ក្រុៃម្ព័ប្រៃតិបតតិធុរកិច្ច ន្ធិង

សីលធម្ព័៌វិជា្ជៃជូីវៈ
 ■ គោលការណ៍៍ណៃនាំអុីំព័ី

ទំនាស់ផលប្រៃយោជូន្ធ៍
 ■ កម្ព័ែវិធីលើើកទឹកចិតត

សម្ព័តុភាព័ការង្ហារ
 ■ ន្ធីតិវិធីវីសៃសលបុែូវីង
 ■ គោលការណ៍៍ណៃនាំកម្ព័្ចី

បុគគលិក

ការបណ៍ះ�ះបណាាៃលបុគគលិកទេៀងទាំត់អុីំព័ីក្រុៃម្ព័
ប្រៃតិបតតិធុរកិច្ច ន្ធិងសីលធម្ព័៌វិជា្ជៃជូីវៈ ន្ធីតិវិធ ី
វីស៊ៃសលបុែូវីងគោលការណ៍៍ណៃនាំអុីំព័ីកម្ព័្ចីបុគគលិក។ 
សកម្ព័ែភាព័នានាអុីំព័ីគោលន្ធយោបាយផៃសៃងៗតៃ�វ
បាន្ធអុីន្ធុវតតប្រៃចាំំថ្ងៃ ន្ធិងនៅពៃលចាំំបាច់។

៣ ការគាំពារបរិសា្ថៃន្ធ
បញ្ញជីអាជូីវកម្ព័ែ ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័តៃ�វ
បាន្ធហាម្ព័ឃាត់ក្ន�ងការផតល់កម្ព័្ចី

ក្ន�ងអាជូីវកម្ព័ែរបស់ខ្លឹែ�ន្ធ ធនាគារម្ព័ិន្ធផតល់កម្ព័្ចីដល់
អាជូីវកម្ព័ែម្ព័ួយចំន្ធួន្ធដែៃលតៃ�វបាន្ធធនាគារចាំត់ទុកថា
មាន្ធគ្រោះៃៃះថាំៃក់ដល់បរិសា្ថៃន្ធ ឬសុខ្លឹុមាលភាព័របស់
ប្រៃជាជូន្ធកម្ព័័�ជា។ ការស្វែើៃងរកសកម្ព័ែភាព័ទាំំងនេះៃះ
តៃ�វបាន្ធធ្វើើើឡើើងជារៀៀងរាល់ថ្ងៃនៅដំណាក់កាល
វិភាគការសេ្នើសុំកម្ព័្ចី។

៤
អុីន្ធតរកម្ព័ែជាម្ព័ួយ
សហគម្ព័ន្ធ៍

គោលន្ធយោបាយទំន្ធួលខ្លឹុសតៃ�វ
របស់សាជូីវកម្ព័ែចំពោះះសងគម្ព័

សូម្ព័មេើលផ្នែ្នៃក ខ្លឹ សម្រាៃៃប់បញ្ញជីសកម្ព័ែភាព័ទំន្ធួល
ខ្លឹុសតៃ�វសាជូីវកម្ព័ែចំពោះះសងគម្ព័របស់ធនាគារ ក្ន�ង 
ឆ្នាំំៃំ ២០២១។

៥
 ការការពារសិទធិ
មាាៃស់បំណ៍ុល

 កិច្ចពៃម្ព័ពៃៀងអុី្នកតំណាងមាាៃស់
សញាៃបណ៍ណ

ចែៃងព័ីសិទធិ ន្ធិងកាតព័ើកិច្ចរបស់មាាៃស់សញាៃបណ៍ណនៃៃ
សញាៃបណ៍ណដែៃលប្រៃតិបតតិតាម្ព័បញ្ញញតតិរបស់ ន្ធ.ម្ព័.ក 
នៅកាលបរិចេ្ឆៃទទូទាំត់ រួម្ព័មាន្ធ ការកែៃប្រែៃៃណាម្ព័ួយ
ផៃសៃងដែៃលអុីន្ធុលោម្ព័តាម្ព័កិច្ចពៃម្ព័ពៃៀងនេះៃះ។ 
ប្រៃសិន្ធបើមាន្ធភាព័ខ្លឹុសគាំៃរវាងលកខន្ធតិកៈនៃៃសញាៃ
បណ៍ណ ន្ធិងកិច្ចពៃម្ព័ពៃៀងអុី្នកតំណាងមាាៃស់សញាៃ
បណ៍ណនោះះកិច្ចពៃម្ព័ពៃៀងអុី្នកតំណាងមាាៃស់សញាៃ
បណ៍ណន្ធឹងតៃ�វអុីន្ធុវតត។

៦
កម្ព័ែវិធីប្រៃយុទធ
ប្រៃឆ្នាំំង
អុីំពើព័ុករលួយ 

ក្រុៃម្ព័ប្រៃតិបតតិធុរកិច្ច 
ន្ធិងសីលធម្ព័៌វិជា្ជៃជូីវៈ

ការបណ៍ះ�ះបណាាៃលទេៀងទាំត់ដល់បុគគលិកទាំំងអុីស់
អុីំព័ីគោលន្ធយោបាយប្រៃឆ្នាំំងន្ធឹងការសូកបាាៃន្ធ់ ន្ធិង
អុីំណោះយរបស់ធនាគារ។
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b. b. ព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីទំន្ធួលខ្លឹុសតៃ�វសងគម្ព័៖ព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីទំន្ធួលខ្លឹុសតៃ�វសងគម្ព័៖

ល.រល.រ អុី្នកទទួលផលប្រៃយោជូន្ធ៍អុី្នកទទួលផលប្រៃយោជូន្ធ៍ គោលបំណ៍ងនៃៃការបរិចាំាៃគគោលបំណ៍ងនៃៃការបរិចាំាៃគ

១ អុីងគការ EmbraceAbility NPO

ដើើម្ព័ៃបីីលើើកកម្ព័័ស់ភាព័អុីង់អាចនៃៃសហគម្ព័ន្ធ៍ ន្ធិងបរិយាបន្ធ្នតាម្ព័រយៈ
ពៃលការអុីប់រំ ន្ធិងកីឡា ន្ធិងលើើកកម្ព័័ស់សិទធិរបស់ជូន្ធព័ិការ ABA 
បាន្ធបរិចាំាៃគទឹកប្រាៃៃក់ ៥,០០០ ដុលាះៃរអាមេៃរិក ន្ធិងផីល់ការគំាទ្រៃ
ផ្នែ្នៃកសមាាៃរៈជូូន្ធអុីងគការ EmbraceAbility ដែៃលជាអុីងគការឯករាជូៃយ
ម្ព័ិន្ធរកប្រាៃៃក់កម្រៃៃៃ។

២ ម្ព័ូលន្ធិធិជូំន្ធួយប្រៃយុទធប្រៃឆ្នាំំងកូវីដ១៩

ដើើម្ព័ៃបីីគាំទ្រៃន្ធូវកិច្ចខ្លឹិតខ្លឹំប្រៃឹងប្រែៃៃងរបស់រាជូរដ្ឋាាៃភិិបាល ន្ធិងប្រៃជាជូន្ធ
កម្ព័័�ជាក្ន�ងការប្រៃយុទធប្រៃឆ្នាំំងន្ធឹងជូំងឺកូវីដ១៩ ក្ន�ងប្រៃទេៃស ដែៃលបាន្ធ
រាលដ្ឋាលចូលក្ន�ង សហគម្ព័ន្ធ៍ ធនាគារ ABA បាន្ធបរិចាំាៃគទឹកប្រាៃៃក់ 
១ លាន្ធដុលាះៃរអាមេៃរិក (ប្រៃមាណ៍ ៤ ពាន្ធ់លាន្ធរៀៀល) ។

៣ អុីងគការបៃះដូងតូច
ធនាគារ ABA បាន្ធបរិចាំាៃគទឹកប្រាៃៃក់ ៣,០០០ ដុលាះៃរអាមេៃរិក ជូូន្ធ
អុីងគការបៃះដូងតូច សម្រាៃៃប់គាំទ្រៃដល់កុមារក្រុៃីក្រុៃ ន្ធិងអុីនាថា។

៤ អុីងគការ  Sipar

Sipar’s Youth Employability ដែៃលជាគម្រោៃៃងរបស់ក្រុៃសួង
អុីប់រំ យុវជូន្ធ ន្ធិងកីឡា ន្ធិង  Sipar ន្ធិងទីភាំៃក់ង្ហារអុីភិិវឌ្ៃឍន្ធ៍បារាំង 
(AFD) មាន្ធគោលបំណ៍ងព័ង្រឹៃឹងការចូលរួម្ព័របស់យុវជូន្ធកម្ព័័�ជាក្ន�ង 
វិស�យសងគម្ព័សុីវិលក្ន�ងបរិបទក្រោៃៃយកូវីដ១៩។ ធនាគារ ABA បាន្ធ
បរិចាំាៃគសមាាៃរៈសិកៃសា ន្ធិងសមាាៃរៈ អាន្ធដើើម្ព័ៃបីីលើើកកម្ព័័ស់អុីកខរកម្ព័ែ ន្ធិង
លទធភាព័ការង្ហាររបស់ជូន្ធក្រុៃីក្រុៃ។

៥ កីឡាវាយកូន្ធបាល់កម្ព័័�ជា

ធនាគារបាន្ធបរិចាំាៃគទឹកប្រាៃៃក់ ១០,០០០ ដុលាះៃរអាមេៃរិកដើើម្ព័ៃបីីគាំទ្រៃ
ដល់ ក្រុៃុម្ព័ជូម្រេៃើសជាតិវាយកូន្ធបាល់កម្ព័័�ជាទៅចូលរួម្ព័ក្ន�ងពៃឹតតិ
ការណ៍៍ Davis Cup 2021 នៅប្រៃទេៃសបារ៉ែុៃន្ធ ក៏ដូចជាលើើកកម្ព័័ស់
ចលនាកីឡាបាយកូន្ធបាល់ ន្ធិងវបៃបីធម្ព័៌លើៃងកីឡារបស់ប្រៃទេៃស
បន្លែុៃម្ព័។

ចនោះះៃះនេះៃះ ទុកទំនេះៃរ
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្នែកិទី 6

ការបង្ហាាៃញពិ័ត៌មាន និងតមាាៃភាពិ
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a. a. បង្ហាាៃញអុីំព័ីព័�ត៌មាន្ធក្ន�ងរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖បង្ហាាៃញអុីំព័ីព័�ត៌មាន្ធក្ន�ងរបាយការណ៍៍ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

ល.រល.រ ព័�ត៌មាន្ធព័�ត៌មាន្ធ មាន្ធ/គា្មៃន្ធបង្ហាាៃញមាន្ធ/គា្មៃន្ធបង្ហាាៃញ

១ ចកខ�វិស�យ/បៃសកកម្ព័ែ/គោលដៅអាជូីវកម្ព័ែ មាន្ធ

២ សូចនាករហិរញ្ញញវតុ� មាន្ធ

៣ សូចនាករម្ព័ិន្ធមែៃន្ធហិរញ្ញញវតុ� មាន្ធ

៤ កតាោៃហាន្ធិភិ�យសំខាន្ធ់ៗ មាន្ធ

៥ គោលន្ធយោបាយភាគលាភិ មាន្ធ

៦ ជូីវប្រៃវតតិរបស់អុីភិិបាល មាន្ធ

៧ ការបណ៍ះ�ះបណាាៃលសម្រាៃៃប់អុីភិិបាល គា្មៃន្ធ[២]

៨ ចំន្ធួន្ធកិច្ចប្រៃជូុំក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល មាន្ធ

៩ វតតមាន្ធរបស់អុីភិិបាលក្ន�ងកិច្ចប្រៃជូុំក្រុៃុម្ព័ប្រៃឹកៃសាភិិបាល មាន្ធ

១០ លាភិការ ឬប្រាៃៃក់បំណាច់សម្រាៃៃប់អុីភិិបាល ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់ខ្លឹ័ស់ មាន្ធ

 [២] អុីំឡុ�ងពៃលរបាយការណ៍៍នេះៃះ ម្ព័ិន្ធមាន្ធការបណ៍ះ�ះបណាាៃលសម្រាៃៃប់អុីភិិបាលទេៃ។

b. b. ព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីយន្ធតការនៃៃការបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីយន្ធតការនៃៃការបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធ  ដោយរៀៀបរាប់ព័ីម្ព័ធ្វើៃយាបាយដោយរៀៀបរាប់ព័ីម្ព័ធ្វើៃយាបាយ  ន្ធីតិវិធ ីន្ធីតិវិធ ី
ន្ធិង បុគគលិកទទួលបន្ធ្ទ�កផតល់ព័�ត៌មាន្ធន្ធិង បុគគលិកទទួលបន្ធ្ទ�កផតល់ព័�ត៌មាន្ធ

ផ្នែអៃកលើើប្រៃកាស ០០៧/១៨ គ.ម្ព័.ក/ប្រៃ.ក ចុះកាលបរិចេ្ឆៃទថ្ងៃទី ៣០ ខៃតុលា ឆ្នាំំៃំ ២០១៨ សតីព័ីការបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ 
ធនាគារ ABA បាន្ធតែៃងតាំងម្ព័ន្ត្រីតៃីបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធ ន្ធិងជូំន្ធួយការម្ព័ន្ត្រីតៃីបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធ ដូចខាងក្រោៃៃម្ព័៖

ម្ព័ន្ត្រីតៃីបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធម្ព័ន្ត្រីតៃីបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធ

ល.រល.រ ឈ្មៃះឈ្មៃះ ម្ព័ុខ្លឹតំណៃងម្ព័ុខ្លឹតំណៃង

១ លោក Babu Ram Gyawali នាយកហិរញ្ញញវតុ�

២ លោក Zhiger Atchabarov នាយកប្រៃតិបតតិការអុីន្ធតរជាតិ

៣  លោក គង់ សាមាន្ធ ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធរតនាភិិបាល

៤ លោក តុល ភិីរិទធ ប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធហិរញ្ញញវតុ�

ជូំន្ធួយការម្ព័ន្ត្រីតៃីបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធជូំន្ធួយការម្ព័ន្ត្រីតៃីបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធ

ល.រល.រ ឈ្មៃះឈ្មៃះ ម្ព័ុខ្លឹតំណៃងម្ព័ុខ្លឹតំណៃង

១ លោក ជា បញ្ញ្ចន្ធៈ អុីន្ធុប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធហិរញ្ញញវតុ�

២ លោក ធុល សុធា អុីន្ធុប្រៃធាន្ធនាយកដ្ឋាាៃន្ធរតនាភិិបាល

៣ កញាៃ ឡាយ ជូីវម្ព័ុី ប្រៃធាន្ធផ្នែ្នៃកបង្ហាាៃញព័�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ
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ចនោះះៃះនេះៃះ ទុកទំនេះៃរ

c. c. ទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធ

១. ១. បង្ហាាៃញព័ីយន្ធតការ ន្ធិងន្ធីតិវិធីនៃៃការទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធបង្ហាាៃញព័ីយន្ធតការ ន្ធិងន្ធីតិវិធីនៃៃការទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធ

ធនាគារ ABA សាាៃគម្ព័ន៍្ធវនិ្ធយិោគិន្ធ ន្ធងិផតល់ព័�តម៌ាន្ធចាំបំាច់អុីពំ័សីកម្ព័ែភាព័ ន្ធងិប្រៃតបិតតកិារហរិញ្ញញវតុ�របស់ខ្លឹែ�ន្ធនៅលើើវបិសាយ
សាជូីវកម្ព័ែរបស់ខ្លឹែ�ន្ធ៖ https://www.ababank.com/about-aba/for-investors/   

២. ២. ព័ិព័ណ៍៌នាដោយសង្ខេខៃបអុីំព័ីទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយន្ធឹងវិន្ធិយោគិន្ធក្ន�ងរយៈពៃល១(ម្ព័ួយ)ឆ្នាំំៃំចុងក្រោៃៃយព័ិព័ណ៍៌នាដោយសង្ខេខៃបអុីំព័ីទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយន្ធឹងវិន្ធិយោគិន្ធក្ន�ងរយៈពៃល១(ម្ព័ួយ)ឆ្នាំំៃំចុងក្រោៃៃយ

 នៅឆ្នាំំៃ ំ២០២១ ធនាគារ ABA បាន្ធបំពៃញកាតព័ើកិច្ចរបសខ់្លឹែ�ន្ធហើើយបាន្ធផ្ទៃរការទូទាំត់ការប្រាៃៃក់លើើកទមួី្ព័យនិ្ធងទពីី័រនៃៃសញាៃ
បណ៍ណសាជីូវកម្ព័ែដលម់ាាៃស់ភាគហ៊នុ្ធរបសខ់្លឹែ�ន្ធនៅខៃកុម្ព័ភៈនិ្ធងសហីាតាម្ព័រយៈធនាគារអេៃសីុលីដ្ឋា ភិអីុីលិសុ ីដែៃលដើើរតួជាភំាៃក់ង្ហារ
ទទូាំតប់្រាៃៃក់។ ថុវកិាសរបុចនំ្ធនួ្ធ ៦.៥៦១.៨៨៧.៦៦០ រៀៀល (ប្រៃមាណ៍ ១,៦១ លាន្ធដុលាះៃរអាមេៃរិក) តៃ�វបាន្ធបងទ់ៅឲ្ៃយមាាៃស់
សញាៃបណ៍ណចំន្ធួន្ធ ៦៨ នាក់ជាការប្រាៃៃក់ប្រៃចាំំឆ្នាំំៃំ។

លើើសព័នីេះៃះទេៀតធនាគារបាន្ធបើកគណ៍ន្ធឆី្លើែើយឆ្លុះែងជាប្រាៃៃកថ់ៃបាត (ធនាគារ Kasikornbank Public Company Limited, 
ប្រៃទេៃសថៃ) វេៀតណាម្ព័ដុង (ធនាគារ Vietcom) ន្ធងិយើុៃន្ធជូបុុន្ធ (ធនាគារ Sumitomo Mitsui Banking Corporation) ជា
ការឆ្លើែើយតបទៅន្ធឹងកំណើើន្ធតម្រូៃ�វការរបស់អុីតិថុិជូន្ធ។

អុី្នកជូនំាញទំនាក់ទំន្ធងវនិិ្ធយោគិន្ធរបសធ់នាគារក៏ទំនាក់ទំន្ធងជាមួ្ព័យអុី្នកផតល់កម្ព័្ចសីកាោៃនុ្ធព័លសម្រាៃៃប់ការខ្លឹ្ចអីុីន្ធតរជាតិពៃញមួ្ព័យឆ្នាំំៃ។ំ



អុីគារលើៃខ្លឹ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ ន្ធិង១៤៨ អា បៃ សេៃ ដើៃ វិថុីពៃះសីហន្ធុ ន្ធិងអុីគារលើៃខ្លឹ១៥ 

ន្ធិង១៥៣ អា បៃ សេៃ ផែូវលើៃខ្លឹ២៧៨ ន្ធិង ផ្ទះលើៃខ្លឹ ១៧១  ផែូវតៃសក់ផ្នែអៃម្ព័ ភិូម្ព័ិ៤  

សង្ហាាៃត់បឹងកើៃងកង១ ខ្លឹណ៍ឌបឹងកើៃងកង រាជូធាន្ធីភិ្នំពៃញ ពៃះរាជាណាចក្រុៃកម្ព័័�ជា 
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