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a. រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនិក ((គិ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៩)
០១៩)
1. ព័ត៌មានភាគហ៊ុនិក
បរិយាយ

សញ្ជាតិ
សញ្ជាា�តិិខ្មែ�ែរ

តិិចជាង៥%
មិិនមែ�នសញ្ជាា�តិិខ្មែ�ែរ

ចាប់់ពីី៥%
ដល់់តិិច
ជាង៣០%

សញ្ជាា�តិិខ្មែ�ែរ

មិិនមែ�នសញ្ជាា�តិិខ្មែ�ែរ

សញ្ជាា�តិិខ្មែ�ែរ
ចាប់់ពីី៣០%
ឡើ�ើងទៅ�
មិិនមែ�នសញ្ជាា�តិិខ្មែ�ែរ

ប្រភេទភាគហ៊ុនិក
រូូបវន្តតបុុគ្គគល

ចំនួនភាគហ៊ុនិក

ចំនួនមូលបត្រ

ភាគរយ

១

១

០.០១

១

២១៤.៩៩៩

៩៩,៩៩

នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល

b. សិទ្ធិ និងការការពារសិទ្ធិភាគហ៊ុនិក
1. សិទ្ធិភាគហ៊ុនិក
ភាគហ៊ុុ�និិក មានសិិទ្ធិិ�ក្នុុង
� ការសម្រេ��ចចិិត្តនៅត �ក្នុុ�ងមហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក ដោ�យមិិនអាស្រ័�័យលើ�ើឋានៈៈ និិងចំំនួនហ៊ុុ�ន
ួ
។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សា
ភិិបាលអាច ធ្វើ�ើ�មហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក នៅ�កន្លែ�ែងណាមួួយ នៅ�ក្នុុ�ង ឬក្រៅ��ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ឬតាមរយៈៈការជូូនដំណឹ
ំ ង
ឹ តាមអុីី�មែ�ល។
2. ការការពារសិទ្ធិរបស់ភាគហ៊ុនិក និងការអនុវត្ត
សិិទ្ធិិ�មូូលដ្ឋាា�នរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិក រួួមមាន៖
■

សិទ្ធិក្នុងការបែងចែកភាគលាភ

■

សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ

■

សិទ្ធិក្នុងការចូលរួម និងបោះឆ្នោតនៅក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក ប្រចាំឆ្នាំ។

សិិទ្ធិិ�ភាគហ៊ុុ�និិក ត្រូ�ូវបានការពារដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងខ្លឹឹ�មសារចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងជំំពូូកទីីបីីនៃ�លក្ខខន្តិិ�កៈៈរបស់់ធនាគារ ABA។
យោ�ងទៅ�តាមប្រ�ការ ១៦ (១) នៃ�លក្ខខន្តិិ�កៈៈធនាគារ ABA “ភាគហ៊ុុ�និិក ម្នាា�ក់់ៗ ត្រូ�ូវមានសំំឡេ�ងឆ្នោ�ោ�តមួួយ (១) សម្រា�ប់់ហ៊ុុ�ន
នីីមួួយៗដែ�លខ្លួួ�នកាន់់កាប់់”។
3. ការការពារសិទ្ធិរបស់ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនភាគតិច និងការអនុវត្ត
ភាគហ៊ុុ�និិកត្រូ�ូវមានសិិទ្ធិិ�សមមូូលទៅ�នឹឹងចំំនួនហ៊ុុ�ន
ួ
ដើ�ើម្្បីីបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តដោ�យមិិនមានការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�។ ភាគហ៊ុុ�និិកភាគតិិច មានសិិទ្ធិិ�
ក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកការកែ�តម្រូ�ូវ ឬការខូូចខាតពីីធនាគារ ក្នុុ�ងករណីីមានការរំំលោ�ភបំំពាកសិិទ្ធិិ�កើ�ើតមានឡើ�ើង។
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c. មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក
1. នីតិវិធីនៃការរ�ៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក និងកា
 របោះឆ្នោត
នីីតិិវិិធីីនៃ�មហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក និិងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត គឺឺអាស្រ័�័យតាមមាត្រា� ២២៤ នៃ�ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីសហគ្រា�សពាណិិជ្ជជកម្មម
ឆ្នាំំ�២០០៥ ដែ�លចែ�ងថា "អភិិបាលត្រូ�ូវបង្ហាា�ញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ នៅ�ក្នុុ�ងមហាសន្និិ�បាតម្ចាា�ស់់ហ៊ុុ�នប្រ�ចាំំឆ្នាំ�ំ។
របាយការណ៍៍នោះ�ះត្រូ�ូវមានទាំំង៖ "
a) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រៀបធៀបរវាងឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ន និងឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំមុន។
b) របាយការណ៍របស់សវនករ។
c) ព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលធ្វើទៅតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន និងលទ្ធផលដែលទ
 ទួលបានពីប្រតិបត្តិការរបស់
ក្រុមហ៊ុន ដែលតម្រូវដោយលក្ខន្តិកៈ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ឬកិចព
្ច ្រមព្រៀងជាឯកច្ឆនន
្ទ ៃម្ចាស់ហ៊ុន។
ហើ�ើយមាត្រា� ១២ នៃ�អនុុស្្សរណៈៈរបស់់ ABA និិងលក្ខខខន្តិិ�កៈៈក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន បានចែ�ងថាមហាសន្និិ�បាតសាមញ្ញញរបស់់ម្ចាស់
ា� ភា
់ គហ៊ុុ�ន
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈ ៦ខែ�បន្ទាា�ប់់ពីីដំំណាច់់ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធនីីមួួយៗ។
2. ព័ត៌មានមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក

ល.រ

កាលបរិច្ឆេទ

ប្រភេទកិចប
្ច ្រជុំ កូរ៉ុមនៃកិចប
្ច ្រជុំ

របៀបវារៈ

សេចក្តស
ី ម្រេច

១

៣០ មេ�សា
២០១៩

សេ�ចក្ដីីស
� ម្រេ��ច

ការពិិចារណា
នៃ�របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឆ្នាំំ�
សារពើ�ើពន្ធធ
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់
ធនាគារ
ABA សម្រា�ប់់
ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ៣១
ធ្នូូ� ២០១៨។

១. មហាសន្និិ�បាតម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� បានកត់់សម្គាា�ល់់ និិង
ចាត់់ទុុកលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធនាគារ
ABA សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធ ២០១៨
ប្រ�កបដោ�យភាពវិិជ្ជជមាន។

វត្តតមាន

២. មហាសន្និិ�បាតម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� បានអនុុម័័តរបាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
រួួច របស់់ធនាគារ ABA សម្រា�ប់់
ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ៣១ ធ្នូូ� ២០១៨។

d.ការបែងចែកភាគលាភ
1. គោលនយោបាយបែងចែកភាគលាភ
គោ�លនយោ�បាយបែ�ងចែ�កភាគលាភរបស់់ធនាគារ ABA គឺឺអាស្រ័�័យតាម សេ�ចក្ដីី�ប្រ�កាសរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាលេ�ខ
ធ៧-០៤-០០៦ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០០៤ និិងលក្ខខន្តិិ�កៈៈនៃ�ធនាគារ ABA។ ធនាគារ មិិនបានបែ�ងចែ�កភាគលាភក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ� ២០១៩។
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្នែកទី 2
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
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a. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
1. សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ល.រ

ឈ្មោះអភិបាល

តំណែង

កាលបរិច្ឆេទក្លាយជា
អភិបាល

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
អាណត្ត[១
ិ ១]

១

លោ�ក Yves Jacquot

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាល

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

២

លោ�ក Dominic Jacques

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៣

លោ�ក Madi Akmambet

អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�

២៦ កក្កកដា ២០១២

២៦ កក្កកដា ២០២១

៤

លោ�ក Martin Ouellet

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

០៤ វិិច្ឆិិ�កា ២០១៩

០៤ វិិច្ឆឆកា ២០២២

៥

លោ�ក Lionel Pimpin

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
(លាលែ�ង)

៧ ឧសភា ២០១៩

៨ មករា ២០២០

៦

លោ�ក Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
(តែ�ងតាំំងថ្មីី�)

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩

៣១ ធ្នូូ� ២០២២

៧

លោ�ក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៦ មិិថុុនា ២០១៤

២៦ មិិថុុនា ២០២០

៨

លោ�ក Henri Calvet

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៩ មីីនា ២០១៦

២៩ មីីនា ២០២២

៩

លោ�ក Guy Quaden

អភិិបាលឯករាជ្្យ

១៩ មិិថុុនា ២០១៩

១៩ មិិថុុនា ២០២២

[១]

តាមខ្លឹឹ�មសារចែ�ងក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌយោ�ងនៃ�អភិិបាលកិិច្ចចក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ABA អាណត្តិិ�នៃ�សមាជិិកនីីមួួយៗរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ត្រូ�ូវមានរយៈៈពេ�ល បីី

(៣)ឆ្នាំំ� ហើ�ើយនឹឹងត្រូ�ូវបន្តតដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� រហូូតដល់់ និិងលុះះ�ត្រា�តែ�មានការកំំណត់់ដោ�យការសម្រេ��ចចិិត្តតពីីម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នរបស់់ធនាគារ។

2. ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អភិបាលនីមួយៗ
លោ�ក Yves Jacquot
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
លោ�ក Yves Jacquot បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា ESSEC នៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំង។ នៅ�ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�១៩៨០ ដល់់ឆ្នាំ�ំ១៩៩៣
លោ�កបានកាន់់មុខតំ
ុ ណែ�
ំ
ងផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើនដែ�លរួួមមានមុុខតំណែ�
ំ
ងជាអគ្គគនាយកនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុផ្សេ�េ�
� ង
ៗនៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំង ក៏៏ដូូចជានៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារលក់់រាយ ទីីផ្្សារវិិនិិយោ�គ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព្រ�មទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផងដែ�រ។លោ�កបានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ� BRED Banque Populaire កាលពីីឆ្នាំ១
ំ� ៩៩៣ ហើ�ើយបន្ទាាប់
� ម
់ កលោ�ក
បាន ក្លាា�យជាអគ្គគនាយករងនៃ�ធនាគារនេះ�ះ និិងជាអគ្គគនាយកនៃ�ធនាគារ COFIBRED ជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លកាន់់កាប់់ក្រុ�មហ៊ុុ�នបុ
ុ
ត្រ�
ុ
សម្ព័័ន្ធ
� រធ បស់់ក្រុ�មហ៊ុុ�នមេ�
ុ
។ជាពិិសេ�ស លោ�កគឺឺជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងការិិយាល័័យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងទាំំងអស់់ និិង
ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាលទូូទៅ�របស់់ធនាគារផងដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត លោ�កបានទទួួលតំំណែ�ងជាអនុុប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រ
ឥណទាន និិងជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព្រ�មទាំំងជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
បុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធផងដែ�រ។លោ�កបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងសកម្មមភាពសំំខាន់់ៗរបស់់ធនាគារនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យទូូទាត់់ និិងបានទទួួលបន្ទុុ�កលើ�ើ
ផ្នែ�ែកបទពិិសោ�ធន៍៍ច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតផងដែ�រ។
លោ�ក Jacquot ក៏៏បានលើ�ើកកម្ពពស់់ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងកំំណើ�ន
ើ ខាងក្រៅ��របស់់ក្រុ�មហ៊ុុ�នមេ�
ុ
ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សបារាំំង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស
បារាំំងផងដែ�រ ដូូចជានៅ�អឺឺរ៉ុុ�ប អាស៊ីី�ប៉ាា�ស៊ីី�ហ្វិិ�ក និិងអាហ្វ្រិ�ិ�កជាដើ�ើម។
លោ�ក Yves បានចូូលជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៤។
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លោ�ក Dominic Jacques
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
លោ�ក Dominic Jacques បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា HEC នៅ�ប្រ�ទេ�សកាណាដា។ គាត់់គឺឺជាគណនេ�យ្្យករជាន់់ខ្ពពស់់
(CPA, CA) និិងជាអ្ននកវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� CFA ផងដែ�រ។
លោ�ក Jacques កាន់់មុុខតំំណែ�ងជាអនុុប្រ�ធានផ្នែ�ែកអភិិវឌ្្ឍន៍៍អន្តតរជាតិិនៅ�ធនាគារជាតិិនៃ�កាណាដា។ ក្នុុ�ងមុុខតំំណែ�ងនេះ�ះ
គាត់់ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលបត្រ�វិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិរបស់់ធនាគារ និិងផ្នែ�ែកអភិិវឌ្្ឍន៍៍ឱកាសអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ។
លោ�ក Jacques បានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មអាជីីពជាសវនករនៅ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន PriceWaterhouseCoopers។ គាត់់ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ ផ្នែ�ែកសេ�វាប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៨។ តាមរយៈៈមុុខតំំណែ�ងនេះ�ះ គាត់់ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
វាយតម្លៃ�ៃ និិងប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់អំពី
ំ កា
ី របញ្ចូូ�ល និិងទិិញអាជីីវកម្មម (M&A)។ លោ�ក Jacques បានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ�ធនាគារជាតិិ
នៃ�កាណាដាក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០១០ ក្នុុ�ងតំំណែ�ងជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់ក្នុុ
់ ង
� ក្រុ�ុមអភិិវឌ្្ឍន៍៍យុទ្ធ
ុ សា
ធ ស្រ្ត�ត និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។ ក្នុុ�ងមុុខតំណែ�
ំ
ង
នេះ�ះ គាត់់ជាអ្ននកផ្ដដល់់ការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ដល់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាគារអំំពីីគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មជាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត ភាពជាដៃ�គូូ
និិងសកម្មមភាព M&A ផងដែ�រ។

លោ�ក Jacques មានចំំណេះ�ះដឹឹងខ្ពពង់់ខ្ពពស់លើ�
់ វិើ ស័័
ិ យធនាគារ ដោ�យមានបទពិិសោ�ធន៍៍រយៈៈពេ�ល១៥ឆ្នាំំ�លើ�
� កា
ើ រងារផ្ដដល់់យោ�បល់់
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងភាពជាដៃ�គូូដល់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនោះ�ះ គាត់់បានបម្រើ��ើការងារនៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�
អាល់់ ទីីក្រុ�ុងឡុុងដ៍៍ ទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីស និិងនៅ� Silicon Valley (សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក) ផងដែ�រ។
នៅ�ក្នុុ�ងខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០១៦ លោ�ក Jacques ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA។
លោ�ក Madi Akmambet
អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�
លោ�ក Madi Akmambet មានសញ្ញាាប័័ត្រ�
�
កម្រិ�ិត MBA ចំំណាត់់ថ្នាាក់
� ល្អ
់ ពី
អ សា
ី លា Cass Business School, សាកលវិិទ្្យាល័័យ
City University London និិងសញ្ញាា�ប័័ត្រ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពីី Kazakh State Academy of Management ។
លោ�កបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពការងារនៅ�ឆ្នាំំ១
� ៩៩៧ ក្នុុ�ងនាយកដ្ឋាាន
� រតនាគារនៃ�ក្រ�សួួង ហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់សាធារណរដ្ឋឋកាហ្្សាក់់ស្ថាាន
�
ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត លោ�កដូូរទៅ�នាយកដ្ឋាា�នត្រួ�ួតពិិនិិត្្យធនាគារក្នុុ�ងធនាគារជាតិិនៃ�កាហ្្សាក់់ស្ថាា�ន។
ចន្លោះ�ះ��ពីីឆ្នាំំ�២០០៦ ដល់់ឆ្នាំំ�២០០៧ លោ�កបានកាន់់តួួនាទីីជាថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់នៅ�តាមបណ្ដាា�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន, សមាគមនៃ�
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងធនាគារ JSC Tsesnabank នៅ�កាហ្្សាក់់ស្ថាាន
� ។ បទពិិសោ�ធន៍៍ការងារអន្តតរជាតិិរបស់់លោ�ក ចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៧ជាមួួយការងារមូូលធនឯកជនក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ុុ�យបេ�គីីស្ថាា�ន។
នៅ�ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០០៩ លោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ ABA នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដែ�លលោ�កបាននាំំមកនូូវ
ការផ្លាាស់
� ប្ដូូ�
់ រដ៏៏សំខា
ំ ន់់។ តាំំងពីីឆ្នាំ២
ំ� ០១២ មកលោ�កបានកាន់់តួនា
ួ ទីីជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA ។
លោ�ក Martin
MartinOuellet
Ouellet
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
ដោ�យបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា École des Hautes Études Commerciales នៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ លោ�ក Martin
Ouelletគឺឺជាអ្ននកឯកទេ�សគ្រ�ប់់គ្រ�ងរតនវត្ថុុមួ
� យ
ួ រូូប ដែ�លបានចូូលរួួមយ៉ាង
ា� សកម្មមក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសន្ទទនីីយភាព និិងឥណទាន
រួួមទាំំងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ពាក់់ព័័ន្ធធនឹង
ឹ អត្រា�ការប្រា�ក់់ និិងសេ�វាកម្មមប្ដូូ�ររូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណបរទេ�ស។ បន្ទាាប់
� ពី
់ បានចាប់់
ី
ផ្ដើ�ើ�ម
អាជីីពក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៧៧ ជាមួួយ CréditFoncierFranco-Canadienនិិងធនាគារម៉ុុង
� រ៉េេ�អាល់់ លោ�កបានបម្រើ��ើការងាររយៈៈពេ�ល
៣០ឆ្នាំំ� នៅ�ធនាគារជាតិិកាណាដា ជាកន្លែ�ែងដែ�លលោ�កបានឡើ�ើងតំំណែ�ងទៅ�កាន់់តួួនាទីីជាអគ្គគនាយករងជាន់់ខ្ពពស់់ និិងជា
ហេ�រញ្ញិិ�កសាជីីវកម្មម។ លោ�កបានកាន់់តំំណែ�ងជាច្រើ��ើនទៀ�ៀតនៅ�ម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់,តូូរ៉ុុ�នតូូ,និិងទីីក្រុ�ុងឡុុងដ៍៍។
បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះ លោ�ក Martin កំំពុុងកាន់់តំំណែ�ងជាប្រ�ធានសាជីីវកម្មមមួួយរូូប។ នៅ�ក្នុុ�ងសមត្ថថភាពនេះ�ះ លោ�កកាន់់តួួនាទីីនៅ�
ក្នុុ�ងប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នជាច្រើ��ើន ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះមាន Auditing and Assurance Standards Oversight Council
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(កាណាដា)និិង Assurance-vieBanqueNationale។ លោ�ក គឺឺជាសមាជិិកនៃ�ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
មូូលធន និិងហានិិភ័័យរបស់់ HaventreeBankដែ�លជាធនាគារមួួយនៅ�កាណាដា មានឯកទេ�សក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ជម្រើ��ស
ើ ឥណទាន
និិក្ខេ�េបក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ លោ�កជាសមាជិិកគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ននៃ�ប្រ�ធានសាជីីវកម្មម (កាណាដា)។
លោ�ក Martinក៏៏ជាសមាជិិកអង្គគភាព HonourCircleរបស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� វប្្បធម៌៌ OrchestreSymphoniquedeMontréal។
លោ�ក Martin បានចូូលជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលធនាគារ ABAក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
�� ០១៩។
 ក Christian St-Arnaud
លោ�ក
លោ�
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
លោ�ក ChristianSt-Arnaudបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ TheÉcoledesHautesÉtudesCommerciales
ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ ប្រ�ទេ�សកាណាដា។ ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ� ១៩៨៣ និិង ២០០៩ គាត់់បានកាន់់មុុខតំំណែ�ងជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កាណាដា និិងអន្តតរជាតិិ នៅ�ប្រ�ទេ�សកាណាដា ដោ�យផ្តោ�ោ�តលើ�ើទីីផ្្សារដើ�ើមទុុនឥណទាន។
លោ�ក ChristianSt-Arnaudបានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ�ធនាគារជាតិិកាណាដា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០៩ ក្នុុ�ងតំំណែ�ងជាអនុុប្រ�ធានផ្នែ�ែក
ទីីផ្្សារដើ�ើមទុុនឥណទាន និិងអចលនទ្រ�ព្្យ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអនុុប្រ�ធានជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកឥណទាន ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១២
ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការបម្រើ��ើសេ�វាដល់់អតិិថិិជនជារូូបវន្តត, ពាណិិជ្ជជកម្មម, និិងឥណទានទីីផ្្សារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ រួួម
មាន ការវាយតម្លៃ�ៃ,ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលបត្រ�,និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍គំរូំ ឥណទាន
ូ
។ លោ�កក៏៏ធ្លាាប់
� ជា
់ សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រជាន់់ខ្ពពស់ជា
់
ច្រើ��ើនរបស់់ធនាគារផងដែ�រ រួួមមាន គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រហានិិភ័័យសកល,គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ,និិងគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យគំំរូូ។
ក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ២
�� ០២០ លោ�ក ChristianSt-Arnaudត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាសមាជិិកនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលរបស់់ធនាគារ ABA។
លោ�ក Lionel Pimpin
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
ក្នុុ�ងនាមជាអគ្គគនាយរងជាន់់ខ្ពពស់់ ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកបណ្ដាា�ញឌីីជីីថល និិងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ P&C,លោ�ក LionelPimpinកាន់់ការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ង, ការអនុុវត្តតការងារ, ការអភិិវឌ្្ឍបណ្ដាាញ
� ឌីីជីថ
ី លរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា។ នេះ�ះជាការបញ្ចូូ�លទិិសដៅ�យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ
ច្្បាស់់លាស់់, ការអភិិវឌ្្ឍ និិងឌីីជីថ
ី លដែ�លកំំពុង
ុ អនុុវត្តតយ៉ាង
ា� ជោ�គជ័័យ ជាមួួយយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រទូូទាត់ដែ�
់ លរីីកចម្រើ��ើនទៅ�មុុខ រួួមនឹង
ឹ
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលបត្រ�វិិនិិយោ�គច្រើ��ើនឆ្នាំំ��នៃ�បណ្ដាា�ញឌីីជីីថល និិងផ្នែ�ែកស្វ័័�យសេ�វា។
ចាប់់ពីខែី �មករា ឆ្នាំំ២
�� ០១៤ ដល់់ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ��២០១៦ លោ�ក Pimpinបានកាន់់តំំណែ�ងជាអគ្គគនាយករងទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកបទ
ពិិសោ�ធអតិិថិជន
ិ , យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ និិងអនុុវត្តតការងារជាមួួយនឹឹងកិិច្ចចការរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ពពន្ធធ, ការត្រួ�ួតពិិនិត្្
ិ យ និិងរួួមបញ្ចូូ�លសុុទ្ធសាស្ត្រ�រ
ធ
និិងសកម្មមភាពរៀ�ៀបចំំផែ�នការហិិរញ្ញញវត្ថុុ,� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលបត្រ�នៃ�ការចាប់់ផ្ដើ�ើ�មធុរុ កិិច្ចច, ការអនុុវត្តតការងារជាទូូទៅ�នៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ, 
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបទពិិសោ�ធអតិិថិិជន និិងផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងកិិច្ចចការស្រា�វជ្រា�វទីីផ្្សារ។
ជាមួួយសមត្ថថភាពរបស់់លោ�កក្នុុ�ងការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របរិិយាកាស និិងឯកទេ�សនៅ�ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្មមវិិធីីអភិិវឌ្្ឍសំំខាន់់ៗជាច្រើ��ើន
លោ�ក Pimpin មានសាវតារ ការងាររឹឹងមាំំលើ�ើវិិស័័យសេ�វាក្នុុ�ងកិិច្ចចការ ទទួួលខុុសត្រូ�ូវជាច្រើ��ើនរយៈៈពេ�ល ១៥ ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ង នាមជា
នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រឹ�ឹក្្សាអន្តតរជាតិិ Accenture។
លោ�ក Pimpin មានសញ្ញាា�បត្រ�ធុុរកិិច្ចចកម្រិ�ិតអនុុបណ្ឌិិ�តពីី EDHEC Business School នៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំង និិងអនុុបណ្ឌិិ�ត
វិិទ្្យាសាស្ត្រ�រផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីផ្្សារពីី UniversityofAstonនៅ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស។
លោ�ក Pimpin បានចូូលរួួមក្នុុ�ងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA នាខែ�ឧសភាព ២០១៩។
លោ�ក Etienne Chenevier
អភិិបាល
ដោ�យបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា Ecole Polytechnique និិងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées នៅ�ប្រ�ទេ�ស
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បារាំំង លោ�ក Etienne បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពរបស់់គាត់់នៅ�ក្រ�សួួងឧស្្សាហកម្មមបារាំំង (ជាពិិសេ�សគឺឺជា ប្រ�ធានការិិយាល័័យ
វិិនិិយោ�គបរទេ�ស)។ បន្ទាា�ប់់មក លោ�ក Etienne បានចូូលរួួមក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Air Liquide Group ដែ�លលោ�កបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ១
� ៩៩៣ ដែ�លជាប្រ�តិិបត្តិិ�ការអាជីីវកម្មមដំំបូង
ូ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន មុុនពេ�លលោ�កត្រូ�ូវបានប្រ�គល់់ភារកិិច្ចចចុះះ�កិច្ចច
ិ សន្្យា
ផ្គគត់់ផ្គគង់់ឧស្ម័័�នឧស្្សាហកម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំដល់់វិិស័័យដែ�រនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់អាស៊ីី�។ បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត លោ�ក Etienne បានចូូលរួួមក្នុុ�ង
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Rio Tinto ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននោះ�ះលោ�កបានដឹឹកនាំំការិិយាល័័យប្រ�ចាំំតំំបន់់អាស៊ីី�មានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធមួួយ
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្្យលោ�កមានឱកាសបង្កើ�ើ�ត អភិិវឌ្្ឍ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ា�លីី
ប្រ�ទេ�សចិិន និិងប្រ�ទេ�សជប៉ុុ�ន។
បន្ទាា�ប់់មក លោ�កបានសហការជាដៃ�គូូជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមូូលធនឯកជនបារាំំង CityStar ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តការិិយាល័័យប្រ�ចាំំតំំបន់់
អាស៊ីី�របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៥ ដែ�លលោ�កជាដៃ�គូូ និិងជានាយក។ បច្ចុុ�ប្្បន្ននក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន CityStar Private Equity Asia
បង្កើ�ើ�តគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គធំំៗជាច្រើ��ើននៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងវិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ និិងបដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចច។ លោ�ក Etienne បានមក
រស់់នៅ�អាស៊ីី�អស់់រយៈៈពេ�ល ២១ឆ្នាំំ� ហើ�ើយលោ�កស្នាា�ក់់នៅ�ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី និិងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៤ លោ�ក Etienne ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA។
លោ�ក Henri Calvet
អភិិបាលឯករាជ្្យ
គុុណវុុឌ្្ឍន៍៍៖ លោ�កបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សានៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Ecole Normale Supérieure de Cachan និិងសញ្ញាា�ប័័ត្រ�
ថ្នាា�ក់់សកលវិិទ្្យាល័័យ (ផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្រ្ត�តសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Paris-I Panthéon-Sorbonne)។
លោ�ក Henri Calvet គឺឺជាស្ថាា�បនិិកក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន H២C CONSEIL ដែ�លផ្ដដល់់សេ�វាប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ និិង បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លដល់់
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នឥណទាន និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមូូលបត្រ�នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យសំំខាន់់ៗដូូចជា៖ គណនេ�យ្្យធនាគារ វិិធានបង្កាា�រ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (រួួមទាំំងការ គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការអនុុវត្តតច្្បាប់់ផងដែ�រ)។
មុុនពេ�លបើ�ើកអាជីីវកម្មមផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន លោ�ក Calvet បានបម្រើ��ើការងារអស់់រយៈៈពេ�ល ១០ឆ្នាំំ�ជាមួួយនឹឹង គណៈៈកម្មមការធនាគារ
បារាំំង ហើ�ើយក្រោ��យមកទៀ�ៀតបានធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារជាច្រើ��ើនដូូចជា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Compagnie Financière Edmond de
Rothschild Banque និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Compagnie Parisienne de Reescompte ជាដើ�ើម។
លោ�ក Guy Guaden
អភិិបាលឯករាជ្្យ
លោ�ក GuyGuadenបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគម ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ Liège(ប្រ�ទេ�សបែ�ល
ហ្្ស៊ិិ�ក)និិង LaSorbonne(ប្រ�ទេ�សបារាំំង)។ គាត់់បានទទួួលសញ្ញាា�ប័័ត្រ�បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Liège
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៧៣។
លោ�ក Quadenបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពជាសាស្ត្រា�ា�ចារ្្យពេ�ញម៉ោ�ោ�ង នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Liègeក្នុុ�ង ១៩៧៧។ រវាងឆ្នាំំ� ១៩៨៧
ដល់់ឆ្នាំំ� ១៩៨៨ លោ�កបានបម្រើ��ើការជាព្រឹ�ឹទ្ធធបុុរស នៃ�មហាវិិទ្្យាល័័យវិិទ្្យាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងសង្គគម។
ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ� ១៩៨៨ និិងឆ្នាំំ� ១៩៩៦ លោ�កបានក្លាា�យជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នៃ�ធនាគារជាតិិបែ�លហ្្ស៊ិិ�ក និិងក្រោ��យមក
ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអគ្គគស្ននងការ ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកប្រា�ក់់អឺរ៉ូូ�
ឺ របស់់រដ្ឋាាភិ
� បា
ិ លបែ�លហ្្ស៊ិិ�ក។ បន្ទាាប់
� ពី
់ ទទួួ
ី លបានជោ�គជ័័យក្នុុ�ងតួួនាទីី
របស់់ខ្លួួន
� លោ�ក Quadenក៏៏បានក្លាា�យខ្លួួ�នជាអភិិបាលនៃ�ធនាគារជាតិិបែ�លហ្្ស៊ិិ�ក (ធនាគារកណ្តាា�លរបស់់ប្រ�ទេ�ស)ចាប់់ពីឆ្នាំំ
ី �
១៩៩៩ ដល់់ ឆ្នាំំ� ២០១១។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លជាមួួយគ្នាា�នោះ�ះដែ�រ លោ�កក៏៏ជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាអភិិបាលរបស់់ធនាគារកណ្តាាល
�
អឺឺរ៉ុុ�ប អភិិបាល IMFប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សបែ�លហ្្ស៊ិិ�ក និិងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សារបស់់ធនាគារទូូទាត់់អន្តតរជាតិិផងដែ�រ។
លោ�ក Quadenទទួួលបានមេ�ដាយ «OfficierdelaLégiond’honneur»ពីីប្រ�ធានាធិិបតីីបារាំំង Chirac(២០០១)និិង
ទទួួលបានការតែ�ងតាំំងឋានៈៈកិិត្តិិ�យសពីីព្រះ�ះមហាក្្សត្រ� AlbertIIរបស់់ប្រ�ទេ�សបែ�លហ្្ស៊ិិ�ក(២០០៧)។
លោ�ក Quadenបានចូូលជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារ ABAក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩។
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3. តួនាទី កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ និងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល មានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវជារួួមសម្រា�ប់់ធនាគារ រួួមមានការត្រួ�ួតត្រា�លើ�ើ ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ� ដោ�យ
អនុុម័័ត និិងតាមដានការអនុុវត្តតគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ ក្រ�បខណ្ឌឌអភិិបាលកិិច្ចច និិងវប្្បធម៌៌សាជីីវកម្មម។ ជាក់់ស្ដែ�ែង ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
យ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ ក៏៏ត្រូ�ូវ៖
■

អនុម័តល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ យុទ្ធសាស្ត្រធុរកិច្ចនិងសាជីវកម្ម ផែនការធុរកិច្ច និងកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ
អនុម័តល�ើក្រមវិជ្ជាជីវៈហានិភ័យការប្រតិបត្តិតាមសវនកម្មនិងគោលនយោបាយសំខាន់ៗផ្សេងៗទ�ៀតរបស់ធនាគារ

■

■

■

■

■

តែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិ និងអនុម័តការតែងតាំងក្រុមការងារប្រតិបត្តិសំខាន់ៗ ជាពិសេសក្នុងផ្នែកតាមដាន
ការប្រតិបត្តិតាម និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
បង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារអនុវត្តតួនាទីទាន់ពេលវេលា និងពេញដោយការ
យល់់ដឹឹងច្្បាស់់
ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទ�ៀងទាត់ជាមួយ ផ្នែកគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
វាយតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយធនាគារតាមកាលកំណត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង និងការពង្រឹង
និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍បន្ថែ�ែម។

4. ប្រសិនប�ើអភិបាលណាមួយជាអភិបាល ភាគហ៊ុនិក ឬម្ចាស់រួមនៃក្រុមហ៊ុនផ្សេង
ល.រ

ឈ្មោះអភិបាល

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

អភិបាល/ភាគហ៊ុនិក/ម្ចាស់រួម

WYSH Holdings Pte Ltd

ម្ចាា�ស់់

Cuauhtli Resources CRF
ម្ចាា�ស់់
1 Pte Ltd

១
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Etienne Chenevier

Cuauhtli Resources
Management Pte Ltd

ម្ចាា�ស់់

CityStar Group

ភាគហ៊ុុ�និិកក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពីីរនៃ�គ្រុ�ុបនេះ�ះ

CityStar Phnom Penh
Condos Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិក

CityStar Phnom Penh
Residences Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិក

CityStar Phnom Penh
Properties Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិក

CityStar Phnom Penh
Villas Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិក

CityStar Services Ream
Co., Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិក

Koh Takiev Investment
Co., Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិក

Koh Russey Resort Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិក

Asia Gourmet
(Cambodia) Co., Ltd

ភាគហ៊ុុ�និិកធំំ

Project Alba Ltd

អភិិបាលឯករាជ្្យ
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ល.រ

ឈ្មោះអភិបាល

២

Guy Quaden

៣

Henri Calvet

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

អភិបាល/ភាគហ៊ុនិក/ម្ចាស់រួម

Bybloc Bank Europe

អភិិបាលឯករាជ្្យ

Bybloc Bank Sal

អភិិបាលឯករាជ្្យ

H2C Conseil

អគ្គគនាយក

5. កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ល.រ

១

២

៣

៤

កាលបរិច្ឆេទ

២០-២១ មីីនា ២០១៩

០៥ មិិថុុនា ២០១៩

១២ កញ្ញាា� ២០១៩

០៣-០៤ ធ្នូូ� ២០១៩

ប្រភេទកិច្ចប្រជុំ

ឈ្មោះអភិបាលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

Yves Jacquot
Andre Berard
Damir Karassayev
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Etienne Chenevier
Henri Calvet

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

Yves Jacquot
Andre Berard
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Lionel Pimpin
Etienne Chenevier
Henri Calvet

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

Yves Jacquot
Andre Berard
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Lionel Pimpin
Henri Calvet
Guy Quaden

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

Yves Jacquot
Dominic Jacques
Madi Akmambet
Lionel Pimpin (via conference call)
Martin Ouellet
Etienne Chenevier
Henri Calvet
Guy Quaden
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b. គណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
1. រចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
1.1. គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាព
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Etienne Chenevier

ប្រ�ធាន

៣

២

លោ�ក Henri Calvet

សមាជិិក

៤

៣

លោ�ក Lionel Pimpin

សមាជិិក

២

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤

តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រសវនកម្មម ទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការបំំពេ�ញមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃ ដែ�លចាត់់តាំង
ំ ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល ដែ�ល
រួួមមាន៖
ទូូទៅ�
■

■

■

ត្រួតពិនិត្យតាមដាន នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងពិនិត្យល�ើរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាមួយការរកឃ�ើញ
កំហុស ហ�ើយផ្ដល់អនុសាសន៍
ប្រជុំជាទ�ៀងទាត់ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រធានអង្គភាពផ្សេងៗទ�ៀត ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការរកឃ�ើញកំហុសសវនកម្ម និងផ្ដល់អនុសាសន៍
បញ្ជូនសំណ�ើ និងអនុសាសន៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

សវនករឯករាជ្្យ
■

ការយល់ព្រមនៃផែនការរបស់សវនករឯករាជ្យ សម្រាប់ជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ប្រជុំជាមួយសវនករឯករាជ្យតាមវីដេអូ

■

ស្នើបេក្ខជនសម្រាប់សវកម្មឯករាជ្យ

■

អនុម័តថ្លៃសេវាសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

អនុម័តថ្លៃសេវា និងកិច្ចការផ្សេងៗមិនមែនសវនកម្ម។

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
■

ការយល់ព្រមល�ើផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

■

បន្តតាមដានការកែប្រែកំហុសសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

■

ត្រួតពិនិត្យអាណត្តិ និងដែនកំណត់នៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

■

អនុម័តគោលនយោបាយសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

អនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រក្សាភិបាល

■

ការវាយតម្លៃល�ើការអនុវត្តការងាររបស់នាយក/ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ

■

ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំល�ើលាភការប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
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■

ប្រជុំជាមួយប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមវីដេអូ

■

ផ្ដល់អនុសាសន៍ល�ើបេក្ខជនសម្រាប់នាយកសវនកម្ម

■

ត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងហេុតផលដែលជាឫសគល់បង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ បញ្ចប់តួនាទី និង
លាលែងរបស់នាយក/ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

និិយតកម្មម
■

ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មពីនិយតករ

■

បន្តតាមដានការកែប្រែកំហុសដែលនិយតករបានរកឃ�ើញ។

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
■

ត្រួតពិនិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

■

ប្រជុំជាមួយនាយកហិញ្ញវត្ថុតាមវីដេអូ

■

ផ្ដល់អនុសាសន៍ល�ើបេក្ខជនសម្រាប់នាយកហិរញ្ញវត្ថុ។

អ្ននកទទួួលការអញ្ជើ�ើ�ញ (លើ�ើកលែ�ងប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល) និិងអ្ននកអង្កេ�េតការណ៍៍ មិិនចូូលរួួមកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�តាមវីីដេ�អូូឡើ�ើយ។

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� ៤ ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិភាក្សា និងដោះស្រាយការរកកំហុសពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

■

ពិនិត្យការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ពីនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

■

ពិនិត្យ និងពិភាក្សាករណីក្លែងបន្លំ

■

ពិនិត្យរបាយការណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សវនករផ្ទៃក្នុង

■

វាយតម្លៃ ការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

■

ប�ើកកិច្ចប្រជុំជាមួយសវនករផ្ទៃក្នុង

■

អនុម័តរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមដានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (SECC)

■

ពិនិត្យ និងអនុម័តផែការការងាររបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

■

ពិភាក្សារចនាសម្ពន្ធថ្មី និងដែនការងាររបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

■

អនុម័តការតែងតាំងសវនករឯករាជ្យ។

1.2. គណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាព
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Etienne Chenevier

ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Henri Calvet

សមាជិិក

៤

៣

លោ�ក Lionel Pimpin

សមាជិិក

៣

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤
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 ណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច
ប្រ�កាសលេ�ខ ធ-៧-០៨-២១១ ប្រ�ក. ស្ដីី�ពីអ
ី ភិិបាលកិិច្ចចនៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារ
ដោ�យរៀ�ៀបចំំឲ្យ្ មានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមកម្រិ�ិតផ្សេ�េ�ងៗដូូចជា ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលឯករាជ្្យ និិងសកម្មម និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�
និិងគណៈៈកម្មមធិិការឯកទេ�សជាមួួយគុុណភាព សមត្ថថភាព និិងសុុចរិិតភាពសម្រា�ប់់គ្រ�ប់គ្រ�
់ ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
(មាត្រា�១)។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល តាមសេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចកាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០១៦ បានសម្រេ��ចដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការគណៈៈកម្មមធិិការ
អភិិបាលកិិច្ចច។ គណៈៈកម្មមធិិការអភិិបាលកិិច្ចចណែ�នាំចាត់
ំ
តាំ
់ ង
ំ សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មមធិិការនីីមួយ
ួ ៗរបស់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ក្្
ឹ សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីី
ទទួួលការអនុុម័័តចុុងក្រោ��យពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារ។
ទូូទៅ�
■

■

■

ត្រួតពិនិត្យតាមដានល�ើការប្រតិបត្តិតាមរបស់ធនាគារជាមួយគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គោលនយោបាយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងនីតិវិធី ដែលត្រូវបានបង្កើតដ�ើម្បីផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាព
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម រួមមានសំណ�ើរ�ៀបចំរចនាសម្ពន្ធ និងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
បញ្ជូនសំណ�ើ និងអនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានានា ដែលត្រូវមានការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សា។

អភិិបាលកិិច្ចចក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
■

ត្រួតពិនិត្យ អាណត្តិ និងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការ ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ពិនិត្យ និងស្នើសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការ

■

វាយតម្លៃ បេក្ខជនសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់ប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ត្រួតពិនិត្យលាភការសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ត្រួតពិនិត្យទំនាស់ផលប្រយោជន៍សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលអាចក�ើតមាន

■

■

ស្នើ និងបន្តតាមដានល�ើការបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ត្រួតពិនិត្យការងារ D&O។

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
■

ការអនុម័តកម្មវត្ថុរបស់នាយកប្រតិបត្តិ

■

ការវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់នាយកប្រតិបត្តិ

■

ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំនៃលាភការរបស់របស់នាយកប្រតិបត្តិ ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
■

ត្រួតពិនិត្យ និងបន្តតាមដានជុំវិញប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ។

លាភការ
■

ការអនុម័តផែនការលាភការប្រចាំឆ្នាំដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការអនុម័តផែនការអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការអនុម័តលាភការប្រចាំឆ្នាំ ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការអនុម័តលាភការសម្រាប់កម្រិតនាយក ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
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ធនធានមនុុស្្ស
■

ផែនការបន្តតំណែងផ្នែកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

■

ការជ្រើសរ�ើសនិយោជិត។

អ្ននកទទួួលការអញ្ជើ�ើ�ញ (លើ�ើកលែ�ងប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល) និិងអ្ននកអង្កេ�េតការណ៍៍ មិិនចូូលរួួមកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�តាមវីីដេ�អូូឡើ�ើយ។

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ គណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចច ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិភាក្សាល�ើសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការ

■

ពិនិត្យ និងអនុម័តនិយមន័យកំណត់យោងនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ពិនិត្យព័ត៌មានល�ើប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

■

ពិភាក្សាល�ើកាលវិភាគក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ និង២០២០

■

ពិភាក្សា និងអនុម័តបេក្ខជនចាត់តាំងសម្រាប់សមាជិកថ្មីនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ពិភាក្សា និងអនុម័តលាភការសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ពិភាក្សា និងអនុម័តការតែងតាំងលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ

■

ពិភាក្សារចនាសម្ពន្ធគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ។

1.3. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Dominic Jacques

ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Martin Ouellet

សមាជិិក

១

៣

លោ�ក Etienne Chenevier

សមាជិិក

២

៤

លោ�ក Guy Quaden

សមាជិិក

២

៥

លោ�ក Damir Karassayev

សមាជិិក

១

៦

លោ�ក Andre Berard

សមាជិិក

៣

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�កាសលេ�ខ ធ-៧-០៨-២១១ ប្រ�ក. “� ស្ដីី�អំពី
ំ អ
ី ភិិបាលកិិច្ចចគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ធនាគារ
និិងហិិរញ្ញញវត្ថថ” ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ២
� ០០៨ ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្្យគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនូូវគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រហានិិភ័័យ (មាត្រា�៧)។
គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវដឹឹកនាំំដោ�យបុុគ្គល
គ ដែ�លមានជំំនាញក្នុុ�ងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។ បុុគ្គល
គ នេះ�ះ
ត្រូ�ូវតែ�ឯករាជ្្យពីីប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�។
ៃ ជាអប្្បបរមា គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រហានិិភ័័យ ត្រូ�ូវទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការតាមដានការអនុុវត្តត
គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដូូចបានកំំណត់់ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។ (មាត្រា�៩)
ផ្អែ�ែកលើ�ើខ្លឹឹ�មសារកំំណត់ក្នុុ
់ ង
� មាត្រា�ខាងលើ�ើ និិងបទប្្បញ្ញញតិពា
ិ ក់់ព័័ន្ធធ ធនាគារដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�រើ ការគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ជាមួួយសមាជិិកដែ�លត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចច ហើ�ើយអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០១៩
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ទូូទៅ�
■

■

តាមដានល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហានិភ័យ ជាមួយកំហុសដែលបាន
រកឃ�ើញ និងអនុសាសន៍ពីផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ
ប្រជុំជាទ�ៀងទាត់ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹង ជុំវិញកំហុស
ហានិភ័យដែលបានរកឃ�ើញ និងអនុសាសន៍

■

បញ្ជូនសំណ�ើ និងអនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ល�ើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ ដែលត្រូវការការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំល�ើ នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយកំណត់ប្រទេស

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយកំណត់ឥណទានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារ

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយតេស្តសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ (Pen Test)

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយកំណត់កម្រិតឥណទាន (ជាទូទៅ មិនមែនកម្រិតផលិតផល)

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយ ALCO

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយកំណត់តម្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយសន្តិសុខ IT

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហា និងការគ្រប់គ្រងបណ្ដឹង

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរូបវន្ត

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយផលិតផលថ្មី និងការអភិវឌ្ឍដំណ�ើរការធុរកិច្ច

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តគោលនយោបាយការវិនិយោគ

■

ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។

មុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ គណៈៈកម្មាា�ធិិការ ត្រូ�ូវ៖
■

ការអនុម័តរចនាសម្ព័ន្ធមុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ និងព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ប្រជុំជាមួយនាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យតាមវីដេអូ

■

ផ្ដល់ការណែនាំចាត់តាំងបេក្ខជនសម្រាប់នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

■

ត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងហេុតផលដែលជាឫសគល់បង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ បញ្ចប់តួនាទី និង
លាលែងរបស់នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដាន និិងការកែ�តម្រូ�ូវ
■
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ត្រួតពិនិត្យ របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ដែលរួមមាន ហានិភ័យទីផ្សារ សន្ទនីយភាព ហានិភ័យឥណទាននិងភាគី
ប្រឈម ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ហានិភ័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ ឬព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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■

ហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន (Risk Appetite) - ត្រួតពិនិត្យ (ប្រចាំត្រីមាស) និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព(ប្រចាំឆ្នាំ)

■

ការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិប្រព័ន្ធពិន្ទុសមតុល្យដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

អនុម័តមូលនិធិប្រចាំឆ្នាំ

■

អនុម័តសន្ទនីយភាពនិងផែនការមូលនិធិយថាភាពដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ពិនិត្យកា
 រតេស្តសមត្ថភាព (Stress-Tests)

■

អនុម័តផែនការតេស្តសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ (Pen Test) ប្រចាំឆ្នាំ

■

■

■

ពិភាក្សាប្រចាំត្រីមាសល�ើ ការតេស្តសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ(Pen Tests) ដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងអំឡុងរបាយការណ៍
និងស្ថានភាពនៃផែនការសកម្មភាពផ្អែកល�ើកា
 រតេស្តសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ(Pen Tests) ពីមុន
អនុម័តផែនការធុរកិច្ចបន្តនិងការសង្គ្រោះពីមហន្តរាយ
អនុម័តកម្រិតហានិភ័យ(ល�ើកលែងអ្វីដែលពាក់នឹងហានិភ័យឥណទាន) ពីល�ើអាជ្ញាធរ ALCO ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ

ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ�ញ (លើ�ើកលែ�ងប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល) និិងអ្ននកអង្កេ�េតការណ៍៍មិិនចួួលរួួមក្នុុ�ងការប្រ�ជុំំ�តាមវីីដេ�អូូ។

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិភាក្សាល�ើរបាយការណ៍ហានិភ័យ

■

ពិភាក្សាល�ើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំនៃ រង្វាស់ហានិភ័យអាចទទួលយកបាន ( Risk Appetite Metrics)

■

ពិភាក្សា ផែនការមូលនិធិឆ្នាំ២០២០

■

អនុម័តល�ើគោលនយោបាយកំណត់ឥណទានដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារ

■

អនុម័តល�ើផែនការគ្រាអាសន្នធុរកិច្ច

■

ពិភាក្សាល�ើរបាយការណ៍តេស្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (Pen Test)

■

អនុម័តផែនការតេស្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (Pen Test) ឆ្នាំ២០២០

■

វាយតម្លៃការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

1.4. គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាព
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Henri Calvet

ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Lionel Pimpin

សមាជិិក

២

៣

លោ�ក Dominic Jacques

សមាជិិក

៤

៤

លោ�ក Guy Quaden

សមាជិិក

២

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤
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តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម
ប្រ�កាស ធ៧-០៨-០៨៩ប្រ�ក. “ស្ដីី�អំំពីីការប្រ�ឆាំំការលាងសម្អាា�តប្រា�ក់់និិងហិិញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម” មាត្រា�៣៤ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យដែ�លចែ�ងថាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពសម្រា�ប់់
ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម AML/CFT ជាមួួយច្្បាប់់និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�តម្រូ�ូវ។
ផ្អែ�ែកតាមខ្លឹឹ�មសារខាងលើ�ើនិិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�កតាមធនាគារបាន
ដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការគណៈៈកម្មមការធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាមួួយសមាជិិកភាពដែ�លស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចច
និិងអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
ទូូទៅ�
■

■

■

អង្កេតតាមដានមុខងារប្រតិបត្តិតាមនិងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិតាមជាមួយការរកឃ�ើញកំហុសនិងការផ្ដល់
អនុសាសន៍ពីផ្នែកគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិ។
ប្រជុំជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនាយកប្រតិបត្តិតាមនិងប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញការរកឃ�ើញកំហុសប្រតិបត្តិតាមនិង
ការផ្ដល់អនុសាសន៍
បញ្ជូនសំណ�ើនិងអនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់បញ្ហានានាដែលត្រូវការការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
■

ត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិតាម

■

ត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

■

ត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តគោលនយោបាយអំណោយ

■

ត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តគោលនយោបាយប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

■

ត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។

ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
■

ការអនុម័តផែនការសកម្មភាព AML ដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

បន្តតាមដានផែនការសកម្មភាព AMLដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការអនុម័តផែនការសកម្មភាពសវនកម្មប្រតិបត្តិតាមដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មប្រតិបត្តិតាមដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

បន្តតាមដានផែនការសកម្មភាពល�ើការកែប្រែកំហុសដែលបានរកឃ�ើញពីសវនកម្មប្រតិបត្តិតាម

■

ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហានិភ័យប្រតិបត្តិតាមដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការទទួលយកអតិថិជនមានហានិភ័យខ្ពស់។

មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
■

ត្រួតពិនិត្យអាណត្តិនិងដែនកំណត់នៃមុខងារប្រតិបត្តិតាម

■

អនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់មុខងារប្រតិបត្តិតាមដ�ើម្បីជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

ការវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយក/ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

■

ការត្រួតពិនិត្យប្រឆាំឆ្នាំនៃលាភការនាយកប្រតិបត្តិតាម

■

ប្រជុំតាមវីដេអូជាមួយនាយកប្រតិបត្តិតាម

■

ផ្ដល់អនុសាសន៍ចាត់តាំងបេក្ខជនសម្រាប់តួនាទីនា
 យកប្រតិបត្តិតាម
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■

រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងហេុតផលដែលជាឫសគល់បង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប
 ញ្ចប់តួនាទីនិងលាលែង
របស់នាយក/ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម។

អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ�ញ (លើ�ើកលែ�ងប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល) និិងអ្ននកអង្កេ�េតការណ៍៍មិិនចួួលរួួមក្នុុ�ងការប្រ�ជុំំ�តាមវីីដេ�អូូ។

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិភាក្សាល�ើរបាយការណ៍ហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម

■

ពិភាក្សាល�ើក្របខណ្ឌការងារគ្រប់គ្រងការប្ដូរប្រាក់

■

■

ពិភាក្សា និងអនុម័តគោលនយោបាយការប្រឆាំការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលត្រូវបានធ្វើ
បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ធនាគារ
វាយតម្លៃការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិតាម ជូននាយកប្រតិបត្តិ និងប្រធាននាយកដ្ឋាន
ប្រតិបត្តិតាម

■

ពិភាក្សា និងអនុម័តល�ើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិតាមដែលត្រូវបានកែសម្រួល

■

ពិភាក្សាល�ើរបាយការណ៍ហានិភ័យប្រតិបត្តិតាមនិយតករ

■

ពិភាក្សាល�ើផែនការសកម្មភាព អង្គភាពស�៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (FIU-Action Plan)

■

ពិភាក្សាល�ើកម្រិតកំណត់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវា (PSP volumes and limits)

■

ពិភាក្សាល�ើរចនាសម្ព័ន្ធ និងដែនកំណត់ការងារនៃនាយកដ្ឋាននិយតកម្ម។

1.5. គណៈកម្មាធិការឥណទាន
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាព
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Henri Calvet

ប្រ�ធាន

៣

២

លោ�ក Dominic Jacques

សមាជិិក

៤

៣

លោ�ក Martin Ouellet

សមាជិិក

១

៤

លោ�ក Andre Berard

៣

៥

លោ�ក Damir Karassayev

១

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤

ប្រ�កាសលេ�ខ ធ៧-០៥-០៥៤ប្រ�ក. “ស្ដីី�ពីគោ�
ី លនយោ�បាយកម្ចីី�នីីតិវិិ ធី
ិ និ
ី ង
ិ សិិទ្ធិិ�ផ្ដដល់ក
់ ម្ចីី�” ដែ�លចែ�ងថាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុទាំ
� ង
ំ អស់់
ត្រូ�ូវសរសេ�រគោ�លនយោ�បាយនិិងនីីតិវិិ ធី
ិ ដែ�
ី លអនុុម័័តដោ�យថ្នាា�ក់ដឹ
់ ក
ឹ នាំំនិង
ិ /ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលនិិងកំំណត់ក
់ ម្រិ�ិតសិិទ្ធិិ�ផ្ដដល់ក
់ ម្ចីី�
របស់់មន្ត្រី�ី�និិង/ឬគណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាននិិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល(មាត្រា�២)។
ផ្អែ�ែកតាមខ្លឹឹ�មសារខាងលើ�ើនិិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពាក់់ព័័ន្ធធដទៃ�ទៀ�ៀតធនាគារបានដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការគណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទានជាមួួយ
សមាជិិកភាពដែ�លត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចចនិិងអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
ទូូទៅ�
■

អង្កេតតាមដានសកម្មភាពឥណទានរបស់ធនាគារផ្អែកតាមយុទ្ធសាស្ត្រឥណទាននិងគោលនយោបាយ
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■

■

ប្រជុំជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនិងនាយកឥណទាដ�ើម្បិវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រធុរកិច្ចនិងនយោបាយ
ឥណទានរបស់ធនាគារ
បញ្ជូនសំណ�ើនិងអនុសាសន៍ល�ើបញ្ហានានាដែលត្រូវការការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

នយោ�បាយឥណទាន
■

អនុម័តនយោបាយឥណទាននិងចាត់តាំងបុគ្គលមានសិទ្ធិដែលត្រូវបានអនុម័តដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការ
ឥណទានសម្រាប់ជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

អនុម័តនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យតម្កល់ស
 ម្រាប់សម្រាប់ជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

អនុម័តនយោបាយដោះស្រាយបំណុលនិងការប្រមូលស
 ម្រាប់ជាអនុសាសន៍ឬ
 ព័ត៌មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ផលបត្រ�ឥណទាន
■

ត្រួតពិនិត្យទ
 ំនោរផលបត្រឥណទាននិងការអនុវត្ត

■

ត្រួតពិនិត្យផលបត្រ NPL

■

ត្រួតពិនិត្យការផ្ដល់ឥណទានរូបវន្តបុគ្គល

■

ផ្ដល់អនុសាសន៍ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងវាស់វែងហានិភ័យនៃឥណទាន។

ការអនុុម័័តឥណទាន
■

ការអនុម័តឥណទានតាមសិទ្ធិអនុញ្ញាតត្រូវបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយឥណទាន។

មុុខងារឥណទាន
■

ធ្វើការប្រជុំជាមួយនាយកឥណទានតាមវីដេអូ

■

ផ្ដល់អនុសាសន៍ចាត់តាំងបេក្ខជនសម្រាប់តួនាទីនា
 យកឥណទាន។

អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ�ញ (លើ�ើកលែ�ងប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល) និិងអ្ននកអង្កេ�េតការណ៍៍មិិនចួួលរួួមក្នុុ�ងការប្រ�ជុំំ�តាមវីីដេ�អូូ។

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការឥណទាន
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

■

ពិភាក្សាល�ើមូលបត្រឥណទានរបស់ធនាគារ
ពិភាក្សាល�ើតម្រូវការនិយតករសម្រាប់ឥណទានជាប្រាក់រ�ៀលចំនួន ១០% នៃមូលបត្រឥណទានសរុប ត្រឹមដំណាច់
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

■

អនុម័តល�ើកម្រិតកំណត់ឥណទានថ្មី សម្រាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

■

ពិភាក្សា និងអនុម័តល�ើគោលនយោបាយឥណទានដែលត្រូវបានកែសម្រួលរបស់ធនាគារ

■

អនុម័តកម្រិតកំណត់អន្តរធនាគារ។

2. ការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
ល.រ

គណៈកម្មាធិការ

ឈ្មោះ

មូលហេតុ

១

សវនកម្មម

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

២

អភិិបាលកិិច្ចច

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន
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ល.រ

គណៈកម្មាធិការ

ឈ្មោះ

មូលហេតុ

៣

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

Damir Karassayev
Andre Berard
Martin Ouellet

លាលែ�ង
លាលែ�ង
ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាសមាជិិកថ្មីី�

៤

ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

ឥណទាន

Damir Karassayev
Andre Berard

លាលែ�ង
លាលែ�ង

៥

ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាសមាជិិកថ្មីី�

Martin Ouellet

c. លាភការ ឬប្រាក់បំណាច់
1. គោលនយោបាយសង្ខេបស្តីពីលាភការ ឬប្រាក់បំណាច់សម្រាប់អភិបាលនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
លាភការនិិងប្រា�ក់់បំណា
ំ
ច់់ស្ថិិ�តក្រោ��មការទទួួលខុុសត្រូ�ូវទាំំងស្រុ�ុងរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រអភិិបាលកិិច្ចចនិង
ិ ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល។
2. បុគ្គលទទួលបានលាភការ ឬប្រាក់បំណាច់
ដោ�យសារតែ�ការរក្្សាការសម្ងាា�ត់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ធនាគារ ABA នឹឹងបង្ហាា�ញតែ�លាភការ និិងប្រា�ក់់បំំណាច់់របស់់ភាគហ៊ុុ�និិក អភិិបាល
និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំខាន់់ៗ ជាសរុុប ពីីព្រោះ��ះតួួលេ�ខត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត និិងស្រ�បជាមួួយនឹឹងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លធ្វើ�ើ�
សវនកម្មមរួួចដោ�យសវនករឯករាជ្្យនៅ�ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់៣២។
ល.រ

បុគ្គលទទួលបានលាភការ ឬប្រាក់បំណាច់

ចំនួនលាភការ ឬប្រាក់បំណាច់

១

ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន, អភិិបាល,និិងថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំសំំខាន់់ៗ

១៤.៤១៥.៩០៧ ដុុល្លាារ� អាមេ�រិិក

d.ការវាយតម្លៃលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អភិបាលនីមួយៗ គណៈកម្មាធិការ និងនាយក
ប្រតិបត្តិ
ល.រ

បរិយាយ

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
■

១

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ការអនុុវត្តតការងាររបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលត្រូ�ូវបាន
វាយតម្លៃ�ៃដោ�យភាគហ៊ុុ�និិក

■

■

■

■

២

អភិិបាល

ការអនុុវត្តតការងាររបស់់អភិិបាលនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល
ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃដោ�យភាគហ៊ុុ�និិក

■

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ការយល់ដឹងពីធនាគារ និងធុរកិច្ច
ធនាគារ
ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល
សមត្ថភាពស្នូល
ការយល់ដឹងពីធនាគារ និងធុរកិច្ច
ធនាគារ
ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងកិច្ចប្រជុំ
គណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល
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ល.រ
៣

៤

បរិយាយ

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
■

គណៈៈកម្មាា�ធិិការ

ការអនុុវត្តតការងាររបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការនៃ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃដោ�យប្រ�ធាន
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

ការអនុុវត្តតការងាររបស់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ត្រូ�ូវបាន
វាយតម្លៃ�ៃដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចចនៃ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដោ�យមានវត្តតមានរបស់់នាយក
ប្រ�តិិបត្តិិ�។ បន្ទាា�ប់់មក ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
អភិិបាលកិិច្ចចប្រ�គល់់ការវាយតម្លៃ�ៃជូូនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាលអនុុម័័ត។

សិទ្ធិរបស់គណៈកម្មាធិការនៃ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

■

គុណភាពការអនុវត្តការងារ

■

សូចនាករអនុវត្តការងារ (KPIs)

■

សមត្ថភាពស្នូល

e. ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អភិបាល និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាគារបានចូូលរួួមក្នុុ�ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លពីី គ.ម.ក ដូូចខាងក្រោ��ម៖
ឈ្មោះ

មុខតំណែង

វគ្គសិក្សា
■

Gyawali Babu Ram

នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
■

■

Zhiger Atchabarov

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ
■

■

មុីី� ប៉ូូ�លីីន

នាយកអភិិវឌ្្ឍន៍៍អាជីីវកម្មម
■

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ

■

Thim Weng NG

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■

ប៉ូូ� ជាអ៊ុុ�យ

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

Farkhad Mulyukov

■

■

គង់់ សាមាន

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នរតនាភិិបាល
■

■

ធុុល សុុធា

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នរតនាភិិបាល
■
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ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម

ឈ្មោះ

មុខតំណែង

វគ្គសិក្សា
■

តុុល ភីីរិិទ្ធធ

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
■

■

ជា បញ្ចចនៈៈ

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
■

■

សំំ សុុធា

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកទូូទាត់់រតនាភិិបាល
■

ហួួត ពិិសីី

ប្រ�ធានផ្នែ�ែករបាយការណ៍៍ និិង
សម្រ�បសម្រួ�ួល

■

■

ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម
ប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
ការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្ម

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 3
ការអនុុវត្តតក្រ�មសីីលធម៌៌សម្រា�ប់់អនវុុត្តតធុុរកិិច្ចច
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a. គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសីលធម៌សម្រាប់អនុវត្តធុរកិច្ចរបស់អភិបាល បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ និង
និយោជិត៖
យើ�ើងមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការការពារសុុចរិិតភាព និិងភាពជឿ�ឿជាក់់ដើ�ម្្
ើ បីីការពារផលប្រ�យោ�ជន៏៏របស់់អតិថិ
ិ ជនដាក់
ិ
ប្រា�ក់
់
ប
់ ញ្ញើ�ើ�
និិងវិិនិិយោ�គិិន និិងទំំនុុកចិិត្តតលើ�អា
ើ ជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ABA វាជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ អ្ននកគ្រ�ប់់គ្នាា�ក្នុុ�ង
ការធានាថាធនាគារ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�កបដោ�យភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងប្រ�កបដោ�យវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�។
ដូូច្នេះ�ះ�សមាជិិកនៃ�គ្រួ�ួសារ ABA គ្រ�ប់់រូប
ូ ទាំំងអស់់ត្រូ�វូ តែ�ធ្វើ�ើអា
� ជីីវកម្មមរបស់់ពួក
ួ គេ�ដោ�យសុុចរិិតភាព និិងសេ�ចក្តីី�គោ�រពបំំផុត
ុ ក៏៏ដូច
ូ ជា
គុុណតម្លៃ�ៃសុុជីីវធម៌៌ខ្ពពស់់បំំផុុត និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមច្្បាប់់។ ធនាគាររំំពឹឹងដូូចគ្នាា�នេះ�ះពីីភាគីីទាំំងអស់់ដែ�លខ្លួួ�នមាន ទំំនាក់់ទំំនង
ជាមួួយ។
ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ� និិងក្រ�មសីីលធម៌៌អាជីីវកម្មម "ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�" ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារដើ�ើម្្បីីកំណត់
ំ
នូ
់ វូ វិិធានការ និិងបទដ្ឋាាន
� អំំពីី
របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា�ធ្វើ�ើ�ការដើ�ើម្្បីីអភិិវឌ្្ឍធនាគារ ABA និិងផ្តតល់់សេ�វាកម្មមដល់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើងរបៀ�ៀបដែ�ល យើ�ើង
ការពារគុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ធនាគារ ABA និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ភាគទុុនិក
ិ របស់់យើ�ង
ើ និិងរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តទៅត � លើ�ើបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ
និិងសហគមន៍៍នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មម។
ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�នេះ�ះកំំណត់់កម្រិ�ិតខ្ពពស់់នៃ�វិិធាន និិងបទដ្ឋាា�ននៃ�ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ� និិងក្រ�មសីីលធម៌៌អាជីីវកម្មមហើ�ើយអនុុវត្តតសម្រា�បប់់
គ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ABA រួួមទាំំងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបុុគ្គគលិិក។ ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�នេះ�ះក៏៏អនុុវត្តតផងដែ�រចំំពោះ�ះ
បុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លសាកល្្បងការងារ អ្ននកហាត់់ការ និិងបុុគ្គគលិិករបស់់ភាគីីទីីបីីដែ�លផ្តតល់់សេ�វាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងសេ�វាកម្មម
ផ្សេ�េ�ងៗ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើភាពជាដៃ�គូូពីីខាងក្រៅ��ជាមួួយធនាគារ។
■

ក្រមប្រតិបត្តិនេះបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ប្រតិបត្តិទាំង ៥ របស់យ�ើង៖

■

យ�ើងសម្រេចគោលដៅដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណតម្លៃសាជីវកម្មរបស់យ�ើង។

■

យ�ើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតគ្រួសារ ABA ហ�ើយប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌។

■

យ�ើងមានបំណងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យ�ើង។

■

យ�ើងការពារ និងបង្កើនតម្លៃរបស់ភាគទុនិករបស់យ�ើង។

■

ជាចុងក្រោយ យ�ើងចូលរួមចំណែកក្នុងជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិ។

យើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតគ្រួសារ ABA ហើយប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌
ការជ្រើ��ើសរើើ�សបុុគ្គលិ
គ ក
ិ និិង ការជ្រើ��ើសរើើ�ស៖ ធនាគារ ABA ប្តេ�េជ្ញាា�ចិត្ត
ិ ជ្រើ��
ត ស
ើ រើើ�សបុុគ្គលិ
គ ក
ិ ដែ�ល មានគុុណ សម្្បត្តិិ�ស័័ក្តិិ�សម និិង
មានបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងអ្ននកដែ�លមានសមត្ថថភាព និិងគុុណភាពសមស្រ�បដើ�ើម្្បីី បំំពេ�ញ តួួនាទីី របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុម។
សេ�ចក្តីី�គោ�រព និិងការមិិនរើើ�សអើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងឱកាសការងារ៖ យើ�ើងផ្តតល់់តម្លៃ�ៃដល់់ភាពចម្រុះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងកម្លាំំ��ងពលកម្មម របស់់យើ�ើង
ក៏៏ដូូចជានៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មអតិិថិិជន អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិងអ្ននកផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ យើ�ើងផ្តតល់់ឱកាសការងារស្មើ�ើ�ៗ គ្នាា�សម្រា�ប់់បេ�ក្ខខជន និិង
បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ទាំំងអស់់។ យើ�ើងមិិនរើើ�សអើ�ើងលើ�ើមូល
ូ ដ្ឋាាន
� ជាតិិសាសន៍៍ ពណ៌៌សម្្បុុរ សាសនា ភេ�ទ ប្រ�ទេ�សកំំណើ�ត
ើ ពូូជពង្្ស ស្ថាា�នភាព
គ្រួ�ួសារ ឬលក្ខខណៈៈផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតណាមួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានការពារដោ�យច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�របស់់កម្ពុុ�ជាឡើ�ើយ។
ការប្រ�ឆាំំងការបៀ�ៀតបៀ�ៀន៖ យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ផ្តតល់់កន្លែ�ែងការងារដោ�យគ្មាា�នការបៀ�ៀតបៀ�ៀនដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន។
ការជួួញដូូរមនុុស្្ស ពលកម្មមកុុមារ និិងពលកម្មមដោ�យបង្ខំំ�៖ យើ�ើងមិិនអត់់ឱនឡើ�ើយចំំពោះ�ះការអនុុវត្តតការងារ ដោ�យបង្ខំំ� ឬការ
ជួួញដូូរមនុុស្្ស។ ធនាគារ ABA មិិនអនុញ្ញា
ុ តិ
ា� ឱ្្
ិ យមានការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តអំ
ត ពើ�
ំ ឃោើ �រឃៅ� ឬអមនុុស្្សធម៌៌ឡើ�ើយ រួួមទាំំងការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើ
រាងកាយ ឬការគំំរាមកំំហែ�ងនៃ�ការដាក់់ទោ�សទណ្ឌឌផ្លូូ�វចិិត្តផ
ត ងដែ�រ។ យើ�ើងនឹឹងមិិនជួល
ួ នរណាម្នាា�ក់ដែ�
់ លមានអាយុុក្រោ��ម១៨ឆ្នាំំ�
នៅ�ក្នុុ�ងមុុខតំំណែ�ងណាមួួយឡើ�ើយ។
សុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពៈៈ៖ ធនាគារ ABA ប្តេ�េជ្ញាា�យ៉ាង
ា� ហោ�ចណាស់់អនុវុ ត្តតតាមតម្រូ�ូវការអប្្បបរមាដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យច្្បាប់់
ការងាររបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងស្ថាា�ប័័នបង្កើ�ើ�តបទដ្ឋាានអន្ត
�
រត ជាតិិជាធរមាន (ឧ. ILO) ។ យើ�ើងផ្តតល់បរិិ
់ យាកាសការងារប្រ�កបដោ�យ
ផាសុុកភាពជាមួួ នឹឹងឧបករណ៍៍បច្ចេ�េកវិិទ្្យា ទំំនើ�ើបៗសម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិកនៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិត។
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ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងដោ�យបើ�ើកចំំហ និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់៖
់ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ABA យើ�ើងផ្តតល់ត
់ ម្លៃ�ៃដល់់លំហូ
ំ រូ គំំនិត
ិ យោ�បល់់សំណួ
ំ រួ
និិងកង្វវល់់ផ្សេ�េ�ងៗដោ�យសេ�រីី។ យើ�ើងជំំរុញ
ុ ទឹឹកចិិត្តដ
ត ល់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ឱ្្យលើ�ើកឡើ�ើងពីីបញ្ហាាទាក់
�
ទ
់ ង នឹឹងការងារគំំនិត
ិ ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម ឬកង្វវល់់
ផ្សេ�េ�ងៗតាមរយៈៈដំំណើ�ើរការដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លមានបញ្ហាា� ឬការ ព្រួ�ួយបារម្ភភកើ�ើតឡើ�ើង។
ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ហិ
់ រិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងឥណទានសម្រា�ប់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ ៖ ធនាគារ ABA មានគោ�លបំំណងបើ�ើកប្រា�ក់់ ឈ្នួួ�លសមរម្្យដល់់
បុុគ្គគលិក
ិ របស់់យើ�ើងដែ�លជាទូូទៅ�មានប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ថេ�រ និិងប្រា�ក់់រង្វាា�ន់់ការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ឬប្រ�ចាំំ ត្រី�ីមាស។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងករណីីមាន
ភាពអាសន្នន បុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ អាចដាក់់ពាក្្យសុំំ�ទៅ�នាយកដ្ឋាានហិ
�
រិ ញ្ញញវត្ថុុដើ�
� ម្្
ើ បីី ស្នើ�ើ�សុំំ�ប្រា�ក់់បុរេេ
ុ ប្រ�ទាន សម្រា�ប់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់
បន្ទាា�ន់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ឬសម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារ។ ភ្នាា�ក់់ងារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អាចយល់់ព្រ�មលើ�ើប្រ�ភេ�ទប្រា�ក់់បុុរេេប្រ�ទាននេះ�ះបាន លុះះ�ត្រា�តែ�បុុគ្គគលិិក
នោះ�ះធ្វើ�ើ�ការនៅ�ធនាគារ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមិិនតិិចជាង ៣ខែ� មិិនមានការព្រ�មានណាមួួយ ហើ�ើយអាចទូូទាត់់សងប្រា�ក់់បុុរេេប្រ�ទាន
វិិញពីីប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៣ខែ�ខាង មុុខ។
តំំណាងបុុគ្គគលិិក៖ យោ�ងទៅ�តាមច្្បាប់់ការងាររបស់់កម្ពុុ�ជា បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងមានសិិទ្ធិិ�បង្កើ�ើ�តស្ថាា�ប័័នវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ឬតែ�ងតាំំង
អ្ននកតំំណាងសម្រា�ប់់គោ�លបំំណងផ្តាា�ច់មុ
់ ខក្នុុ
ុ ង
� ការសិិក្្សា និិងលើ�ើកកម្ពពស់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ការពារ សិិទ្ធិិ�របស់់ពួក
ួ គេ�
និិងផ្តតល់់យោ�បល់់ថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារ។
ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងការងារជាក្រុ�ុម៖ យើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងឱ្្យបន្តតអប់់រំំខ្លួួ�នឯង និិងចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះ
ជាមួួយអ្ននកដទៃ�នៅ�ពេ�លយើ�ើងកំំពុង
ុ រួួមគ្នាាឆ្ពោះ�
� ះ��ទៅ�រកគោ�លដៅ�រួួម។ ដូូច្នេះ�ះ�ការចែ�ករំំលែ�កចំំណេះ�ះដឹឹង ការបង្វឹឹ�ក និិងការប្រៀ��ៀនប្រ�ដៅ�
សិិក្ខាា�សាលា និិងការបណ្តុះះ�� បណ្តាា�លគឺឺជាផ្នែ�ែកនៃ�ដំំណើ�ើរការអប់់រំំជាបន្តត។

យើងមានគោលដៅផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យើង
ផ្តតល់អត្ថថ
់ ប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់អតិថិ
ិ ជន
ិ ៖ ជោ�គជ័័យរបស់់យើ�ង
ើ គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើក្រុ�ម
ុ ការងារ និិងអតិិថិជន
ិ របស់់យើ�ង
ើ ។ យើ�ើងឃើ�ើញថា
បេ�សកកម្មមរបស់់យើ�ើងបានសម្រេ��ចនៅ�ពេ�លអតិិថិិជនរបស់់យើ�ើងទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីផលិិត ផល និិងសេ�វាកម្មមរបស់់
យើ�ើង។ នោះ�ះហើ�ើយជាមូូលហេ�តុុដែ�លក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើអា
� ជីីវកម្មមការផ្តោ�ោត
� ជាសំំខាន់់របស់់ យើ�ើង គឺឺការផ្តតល់អត្ថថ
់ ប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់
អតិិថិិជន។
ក្រ�មវិិន័័យ និិងគុុណភាព៖ អាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ង រឹឹងមាំំនៃ�ការគោ�រពគ្នាា�ទៅ�វិិញទៅ�មក និិង ការជឿ�ឿទុុកចិិត្តគ្នាា
ត �
ជាមួួយអតិិថិជន
ិ
អ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ និិងដៃ�គូូរបស់់យើ�ង
ើ ។ ដើ�ើម្្បីីថែ�រក្្សាទំំនាក់់ទំន
ំ ងដ៏៏រឹង
ឹ មាំំទាំង
ំ នេះ�ះ យើ�ើងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តចំ
ត ពោះ�
ំ ះអ្ននកទាំំងអស់់គ្នាា�
ថា យើ�ើងដោះ�ះស្រា�យនូូវអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងរំំពឹឹងថានឹឹងត្រូ�ូវបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដោ�យ ភាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ សុុចរិិតភាព និិងសេ�ចក្តីី�គោ�រព។
អនុុវត្តតតាមលិិខិត
ិ និិងស្មាា�រតីីច្្បាប់់៖ ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារយើ�ើងត្រូ�ូវតែ�គោ�រពតាមច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ក្នុុង
� ស្រុ�ុក ក៏៏ដូច
ូ ជាឧត្តតមានុុ
វត្តតន៍៍ជាអន្តតរជាតិិនៅ�ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ើង។ យើ�ើងទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការដឹឹងឮ និិងអនុុវត្តតតាម ច្្បាប់់ ឬបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ទាំំងអស់់
ជាធរមាន។
ភាពស្រ�បច្្បាប់់ និិងសមត្ថថភាព៖ យើ�ើងផ្តតល់ជូ
់ នអតិ
ូ
ថិ
ិ ជន
ិ របស់់យើ�ង
ើ នូូវផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ពេ�ល ដែ�លយើ�ើង
មានអាជ្ញាា�ប័័ណ្ណស្រ�
ណ បច្្បាប់់ និិងជំំនាញគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ដែ�
់ លពាក់់ព័័ន្ធធ រួួមទាំំងបុុគ្គលិ
គ ក
ិ ដែ�លមានគុុណវុឌ្្ឍិ
ុ គ្រ�ប់
ិ
គ្រា�ន់
់
់ បរិិវេេណ និិងបរិិក្ខារា�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ មុុខងារគាំំទ្រ�ចាំំបាច់់ និិងសមត្ថថភាពក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដាន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។
ការទំំនាក់់ទំន
ំ ង និិងភាសា៖ យើ�ើងមានបំំណងដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឱ្្យឯកសារទាំំងអស់់ដែ�លអាចធ្វើ�ើបា
� នរួួមទាំំងការផ្្សព្វវផ្្សាយ ពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម
និិងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនានានៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់យើ�ើងទាំំងពីីរភាសា i) ភាសាអង់់គ្លេ�េស និិង ii) ភាសាខ្មែ�ែរ ដើ�ើម្្បីីចៀ�ៀសវាង និិង
កាត់់បន្ថថយឧបសគ្គគភាសាសម្រា�ប់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង។
មតិិយោ�បល់់របស់់អតិថិ
ិ ជន
ិ ៖ រាល់់ពាក្្យត្អូូ�ញត្អែ�ែររបស់់អតិថិ
ិ ជន
ិ ទាំំងអស់់ត្រូ�វូ បានដាក់់ នៅ�ក្នុុ�ងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងយ៉ាាង
� ហ្មមត
ចត់់ និិង តាមរយៈៈវិិធានការយ៉ាាង
� សមស្រ�បដើ�ើម្្បីីលុប
ុ បំំបាត់់គុណវិ
ុ
ប
ិ ត្តិិ�ដែ�លលេ�ចធ្លាា�យ ដោ�យការកែ�លម្អអសេ�វាអតិិថិជន
ិ
និិងនំាា�
មកនូូវការពេ�ញចិិត្តតខ្ពពស់់ពីីអតិិថិិជន។
គោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម៖ ធនាគារ ABA ប្តេ�េជ្ញាា�ចូូលរួួមក្នុុ�ង កិិច្ចចខិិតខំំ ប្រឹ�ឹងប្រែ��ង
ជាអន្តតរជាតិិដើ�ើម្្បីីប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងនឹឹងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម (AML/CFT)។ ដើ�ើម្្បីីអនុុលោ�មតាមច្្បាប់់ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�ស និិងច្្បាប់់អន្តរត ជាតិិ ធនាគារ ABA បានបង្កើ�ើ�ត និិងអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ ប្រ�ឆាំំងការសម្អាាត
� ប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន
ភេ�រវកម្មម ដោ�យមាននីីតិិវិិធីីរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន និិងយន្តតការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ។
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អាជីីវកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់៖ ស្រ�បតាមគុុណតម្លៃ�ៃ ចក្ខុុ�វិស័័
ិ យ និិងបេ�សកកម្មមរបស់់ធនាគារ ABA យើ�ើង មានកម្លាំំ�ង
� ថាមពល
សម្រា�ប់់កំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពមួួយដោ�យហេ�តុុថាការការពារសង្គគម និិងបរិិស្ថាា�នគឺឺជា ផ្នែ�ែកដ៏៏សំំខាន់់ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍ
អាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ើង។
ឯកជនភាព និិង ការសម្ងាាត់
� ៖
់ យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ការពារការរំំពឹង
ឹ ទុុក អំំពីឯ
ី កជនភាពរបស់់មនុស្្
ុ សគ្រ�ប់់រូប
ូ ដែ�លយើ�ើង ធ្វើ�ើអា
� ជីីវកម្មមជាមួួយ
រួួមមានអតិិថិជន
ិ របស់់យើ�ង
ើ អ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ និិងដៃ�គូូ ដូូចដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ង ច្្បាប់់ស្តីី�ពីធ
ី នាគារ។ យើ�ើងជឿ�ឿជាក់់ថាការយកចិិត្តត
ទុុកដាក់់ប្រ�កបដោ�យទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មាន បុុគ្គគលជួួយថែ�រក្្សានូូវទំំនុុកចិិត្តត មកលើ�ើធនាគារ ABA និិងប្រ�ព័័ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាជារួួម។
ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងស្មើ�ើ�ភាពនិិងការប្រ�ឆាំំងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងផ្តាា�ច់់មុុខ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ស្តិិ�ពីីការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើ អាកប្្ប
ករិិយារបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្្សារ។ នៅ�គ្រ�ប់់សាខាទាំំងអស់់ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មម យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាា�ថា នឹឹងប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងឱ្្យមាន
ប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពដើ�ើម្្បីីអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិងអតិិថិិជនប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដោ�យ ស្មើ�ើ�ភាព។
ការប្រ�ឆាំំងសំំណូូក & ការប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ៖ យើ�ើងនឹឹងមិិនផ្តតល់់ជូូន ឬទទួួលយកសំំណូូក ឬប្រា�ក់់ ទឹឹកតែ� ហើ�ើយនឹឹងមិិន
ចូូលរួួម ឬសម្រ�បសម្រួ�ួលសកម្មមភាពអំំពើ�ពុ
ើ ក
ុ រលួួយណាមួួយឡើ�ើយ។ ដោ�យសារសំំណូក
ូ និិងអំំពើ�ើ ពុុករលួួយ គឺឺជាការគំំរាមកំំហែ�ង
យ៉ាាង
� ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់អភិិបាលកិិច្ចចល្អកា
អ រអនុុវត្តតអាជីីវកម្មមស្មើ�ើ�ភាព និិងការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារ
ABA បានប្តេ�េជ្ញាា�ចិត្ត
ិ ត ចូូលរួួមចំណែ�
ំ
កក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធប្រ�ឆាំំ
ធ
ងអំំពើ�ពុ
ើ ក
ុ រលួួយ និិងសំំណូក
ូ នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យសាធារណៈៈ និិងឯកជន។
យើ�ើងការពារ និិងបង្កើ�ើ�នតម្លៃ�ៃរបស់់ភាគទុុនិិករបស់់យើ�ើង
ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឱ្្យអស់់ពីីសមត្ថថភាពដើ�ើម្្បីីជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ធនាគារ ABA
ABA៖
៖ យើ�ើងនឹឹងខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឱ្្យអស់់ពីី សមត្ថថភាព
ដើ�ើម្្បីីរក្្សា និិងបង្កើ�ើ�នតម្លៃ�ៃរបស់់ភាគទុុនិិករបស់់ធនាគារ ABA ។ នេះ�ះទាមទារឱ្្យមានការប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�លល្អអ ឥតខ្ចោះ�ះ��ដើ�ើម្្បីីជា
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ធនាគារ ABA ដោ�យគិិតគូូរដល់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់អតិិថិិជន និិងប្រ�ទេ�ស របស់់យើ�ើងដូូចដែ�លមាន
ចែ�ងនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�នេះ�ះ។
សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ធនធានរបស់់ធនាគារ ABA
ABA៖
៖ យើ�ើងចំំនាយធនធានយ៉ាា�ងសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់ដើ�ើម្្បីីរក្្សា និិងអភិិវឌ្្ឍអាជីីវកម្មម របស់់
ធនាគារ ABA ។ ធនធានរបស់់យើ�ង
ើ រួួមមានមធ្យោ�ោ�បាយ គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខារា� កុំំ�ព្្យូូទ័័រ និិងប្រ�ព័័ន្ធធទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ង កម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា� ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។
ការថែ�រក្្សាសុុវត្ថិិ�ភាពពត៌៌មាន៖ ព័័ត៌៌មានកម្មមសិិទ្ធិិ�គឺជា
ឺ ទ្រ�ព្្យដ៏៏មានតម្លៃ�ៃរបស់់ធនាគារ និិងរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការទំំនាក់់ ទំំនងខាងក្នុុ�ង
និិងខាងក្រៅ��។ ព័័ត៌៌មានឌីីជីីថលដែ�លមាននៅ�លើ�ើកុំំ�ព្្យូូទ័័រយួួរដៃ� ឧបករណ៍៍ អេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិកចល័័ត កុំំ�ព្្យូូទ័័រលើ�ើតុុ ម៉ាា�ស៊ីី�ន sever
ឧបករណ៍៍បម្រុ�ុងទិិន្ននន័័យ និិងឧបករណ៍៍ផ្ទុុក
� ចល័័ត និិងឯកសាររឹឹង ការពិិភាក្្សាដោ�យផ្ទាាល់
� មា
់ ត់់ និិងទំំនាក់់ទំន
ំ ងតាមរយៈៈបណ្តាាញ
�
ផ្្សព្វវផ្្សាយសង្គគមនានា។
ការការពារតម្លៃ�ៃកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��អាជីីវកម្មម ((ប្រេ��ន
ប្រេ��ន)) ធនាគារ
ធនាគារABA
ABA៖
៖ ក្នុុ�ងចំំណោ�មទ្រ�ព្្យដ៏៏មានតម្លៃ�ៃបំំផុត
ុ របស់់ យើ�ើងគឺឺឈ្មោះ�ះ�� ម៉ាាក
� របស់់
ធនាគារ ABA ។ ដើ�ើម្្បីីការពារគុុណតម្លៃ�ៃ និិងការទទួួលស្គាាល់
� នូ
់ វូ ឈ្មោះ�ះ��ម៉ាក
ា� របស់់យើ�ង
ើ យើ�ើងបាន បង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
ដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថា តើ�ើរបៀ�ៀបណា និិងនៅ�ពេ�លណាដែ�លអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ឈ្មោះ�ះ��ម៉ាា�ក និិងលក្ខខណៈៈចាំំបាច់់របស់់វា។
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងសាធារណៈៈ៖ ត្រូ�ូវប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់
� នូ
់ វូ គុុណតម្លៃ�ៃនៃ�កិិត្តិិ�នាមនិិងកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��របស់់យើ�ង
ើ នៅ�ពេ�លណាដែ�លយើ�ើង តំំណាងឱ្្យ
ធនាគារ ABA ។ ប្រ�សិិនបើ�អ្នន
ើ កទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ ឬការផ្តតល់ព័័ត៌
់ មា
៌ នសម្រា�ប់់ ទំំនាក់់ទំន
ំ ងសាធារណៈៈ
នោះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវប្រា�កដថាការបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាននេះ�ះមាន ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបាន និិងមានភាពពេ�ញលេ�ញ។
ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ និិងតម្លាា�ភាពផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ៖
� យើ�ើងទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងធានាថាស្ថាា�នភាព និិងកំំណត់់ត្រា�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� របស់់ធនាគារ
ABA មានភាពពេ�ញលេ�ញ ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ យុុត្តិិ�ធម៌៌ និិងទៀ�ៀងទាត់់ពេ�លវេេលា និិងជាការឆ្លុះះ��បញ្ជាំំ��ងដែ�លអាចយល់់បានអំំពីីប្រ�តិិបត្តិិ�
ការ និិងសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ ABA។
ការចៀ�ៀសវាងទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍៖ បុុគ្គលិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ មិិនត្រូ�វូ ចូូលរួួមដោ�យផ្ទាាល់
� ់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លនៅ�ក្នុុ�ង សកម្មមភាពអាជីីវកម្មម
ណាមួួយដែ�លប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង ឬផ្ទុុ�យនឹឹងផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ធនាគារឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�បុ
ើ គ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ មានផលប្រ�យោ�ជន៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុជា
� មួួយចំំពោះ�ះអតិិថិជន
ិ
មិិនថាជាទំំនាក់់ទំន
ំ ង គ្រួ�ួសារ ដៃ�គូូ ភាគទុុនិក
ិ និិង/ឬឥណទានយកនោះ�ះទេ� ផលប្រ�យោ�ជន៍៍នោះ�ះ
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាន លាតត្រ�ដាងភ្លាា�មៗ ទៅ�អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទាាល់
� រ់ បស់់ បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ដើ�ើម្្បីីរាយការណ៍៍ទៅ�ថ្នាា�ក់ដឹ
់ ក
ឹ នាំំកំពូ
ំ ល
ូ របស់់ធនាគារ។
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សកម្មមភាពខាងក្រៅ��៖ មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�ការលៈៈបង់់ណាមួួយ ឧទាហរណ៍៍ការទទួួលយកការងារក្រៅ��ម៉ោ�ោ�ង ឬសកម្មមភាព អាជីីវកម្មម
ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតនៅ�ខាងក្រៅ��ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើកា
� ររបស់់ធនាគារ ត្រូ�ូវមានការយល់់ព្រ�មជាលាយលក្ខខណ៍អក្្
៍ សររបស់់ នាយកដ្ឋាាន
� ធនធានមនុុស្្ស
ឬបុុគ្គគលដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់តាំំងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតមុុនពេ�ល បុុគ្គគលិិកចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ធ្វើ�ើ�ការក្រៅ��ម៉ោ�ោ�ង ឬសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។
ការធ្វើ�ើ�កំណែ�
ំ
ទម្រ�ង៖ ដើ�ើម្្បីីលើ�ក
ើ កម្ពពស់់ យើ�ើងប្រើ��ើប្រា�ស់កា
់ ររកឃើ�ើញរបស់់យើ�ង
ើ លើ�ើគុណវិ
ុ
ប
ិ ត្តិិ� និិងភាពខ្វះះ�ខាតនៅ�ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មម
របស់់យើ�ើងតាមរយៈៈមតិិរបស់់អតិិថិិជន ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងនីីតិិវិិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហានិិភ័័យ សវនករ និិង
និិយ័័តករខាងក្រៅ�� ក៏៏ដូូចជាទីីប្រឹ�ឹក្្សា និិងពិិគ្រោះ��ះឯករាជ្្យ។

ទីបំផុត យើងរួមចំណែកចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេស
ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវសង្គគមរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន៖ ចំំពោះ�ះយើ�ើងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវសង្គគមរបស់់សាជីីវកម្មម មានន័័យថាសម្រេ��ច បាននូូវភាព
ជោ�គជ័័យក្នុុ�ងអាជីីវកម្មមដោ�យបង្ហាាញ
� ពីីសចក្កីី�គោ�រព និិងការចូូលរួួមចំណែ�
ំ
កដល់់ប្រ�ជាជនក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស និិងពិិភពលោ�ក។ យើ�ើង
លើ�ើកកម្ពពស់់គោ�លការណ៍៍សិិទ្ធិិ�មនុុស្្សដែ�លទទួួលយកជាទូូទៅ� និិងគុុណតម្លៃ�ៃសាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ើង រួួមទាំំងបទដ្ឋាា�នសីីលធម៌៌
ខ្ពពស់់ផងដែ�រ។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបរិិស្ថាា�ន និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម៖ ច្្បាប់់បរិិស្ថាា�ន ស្តតង់់ដារ តម្រូ�ូវការនិិងគោ�លនយោ�បាយបរិិស្ថាា�ន មួួយចំំនួួនដាក់់
ធ្វើ�ើកា
� រអនុុវត្តតចំពោះ�
ំ ះប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ការអនុុវត្តត និិងផលិិតផលនៃ�អាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ ។ បញ្ជីី�នៃ� ការមិិនរាប់់បញ្ជូូ�លរបស់់យើ�ង
ើ លើ�ើស
កម្មមភាពផ្តតល់ប្រា�ក់
់
ក
់ ម្ចីី� និិងបញ្ញើ�ើ�លើ�ើសកម្មមហាមឃាត់់ហាមឃាត់់នាននៃ� ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យអាជីីវកម្មមដែ�លមាន
គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ដល់់បរិិស្ថាា�នដូូចជាការកាប់់ឈើ�ើ និិងការបូូមខ្្សាច់់ ជាដើ�ើម។
អាជីីវកម្មមដែ�លមិិនពាក់់ព័័ន្ធធនយោ�បាយ៖ ខណៈៈដែ�លយើ�ើងគាំំទ្រ�សេ�រីីភាពនយោ�បាយរបស់់បុុគ្គគលិិក ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ មូូលដ្ឋាា�ន
បុុគ្គល
គ ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារ យើ�ើងមិិនចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពនយោ�បាយណាមួួយដូូចជាការផ្តតល់់ ហិិរញ្ញញប្្ប ទានដល់់យុុទ្ធធនាការ
បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ការបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល ឬ ផ្្សព្វវផ្្សាយការពេ�ញចិិត្តផ្នែ�ែ
ត កនយោ�បាយរបស់់យើ�ង
ើ តាមមធ្យោ�ោ�បាយណាមួួយនោះ�ះទេ�។ យើ�ើងចង់់ឱ្្យ
មានការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងនយោ�បាយ ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងយុុត្តិិ�ធម៌៌នៅ�ក្នុុ�ង ព្រំ�ំដែ�ននៃ�ច្្បាប់់កម្ពុុ�ជា។ យើ�ើងនឹឹងគោ�រពអំំណាចនយោ�បាយ
ណាមួួយដែ�ល ឈ្នះះ�ជាផ្លូូ�វការក្នុុ�ងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង ដោ�យចំំហ និិងយុុត្តិិ�ធម៌៌។

b. ការផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់អនុវត្តធុរកិច្ចដល់អភិបាល បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ និងនិយោជិត
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលបានអនុុម័័តក្រ�មនេះ�ះ ហើ�ើយបានអនុុវត្ដដចាប់់ពីីឆ្នាំំ� ២០១៥។

c. យន្តការ និងនីតិវិធីតាមដានការអនុវត្តក្រមសីលធម៌សម្រាប់អនុវត្តធុរកិច្ច
ដើ�ើម្្បីីធានាថាបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់បានយល់់ដឹឹងអំំពីីក្រ�មនេះ�ះ ធនាគារមានកម្មមវិិធីីផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន គឺឺតម្រូ�ូវអោ�យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ អាន
និិងបញ្ជាា�ក់ថា
់ បានយល់់ដឹង
ឹ ដែ�លវាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើឡើ� �ើងជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំ។
ំ� បន្ថែ�ែមពីីលើ�នេះ�
ើ ះទៀ�ៀត ធនាគារមានកម្មមវិិធីប
ី ណ្ដុះះ��បណ្ដាាល
�
ដល់់បុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល៣ខែ�ដំំបូូងពីីថ្ងៃ�ៃចាប់់ផ្ដើ�ើ�មការងារ និិងមានកម្មមវិិធីីបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លរំំលឹឹកឡើ�ើងវិិញជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។

d.ប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ
1. គោលនយោបាយរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ សម្រាប់គ្រប់គ្រងល�ើប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ល.រ

ភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ

គោលនយោបាយ

១

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នហូូលឌីីង

គ្មាា�ន

២

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងវិិនិិយោ�គចម្រុះ�ះ�

គ្មាា�ន

៣

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ

គ្មាា�ន

៤

ភាគហ៊ុុ�និិកដែ�លកាន់់កាប់់ភាគហ៊ុុ�នមានសិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ�តចំំនួួន
ច្រើ��ើន និិងច្រើ��ើនលើ�ើសលុុប

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីី
ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ
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ល.រ

ភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ

គោលនយោបាយ

៥

អភិិបាល និិងសមាជិិកគ្រួ�ួសារផ្ទាា�ល់់របស់់អភិិបាល

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីី
ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ

៦

បុុគ្គគលិិក និិងសមាជិិកគ្រួ�ួសារផ្ទាា�ល់់របស់់បុុគ្គគលិិក

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីី
ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ

៧

ផ្សេ�េ�ងៗ

គ្មាា�ន

ធនាគារ ABA គោ�រពតាមនិិយមន័័យនៃ�ភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លមានរៀ�ៀបរាប់់នៅ�ក្នុុ�ងច្្បាប់់ស្តីី�ពីីគ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� ធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ហើ�ើយគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
ធនាគារ ABA ក៏៏បានរៀ�ៀបចំំផងដែ�រនូូវឯកសារថ្លៃ�ៃផ្ទេ�េរ (Transfer Pricing Documentation) ដើ�ើម្្បីីធានាថារាល់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
របស់់ភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធគោ�រពតាមគោ�លការណ៍៍ជំហោ�
ំ
ងដៃ� (Arm’s Length Principle) ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការពីីអគ្គនា
គ យកដ្ឋាាន
�
ពន្ធធដារ។
2. ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាមួយភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ល.រ

ឈ្មោះភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ប្រភេទប្រតិបតិ្តការ

ទំហំប្រតិបត្តិការ

សង្ខេបអំពីប្រតិបត្តិការ

១

ធនាគារជាតិិនៃ�
កាណាដា

បំំណុុល
បន្ទាា�ប់់បន្្សំំ

១២៨.០០០.០០០
ដុុល្លាា�អេ�មេ�រិិក

ធនាគារបានខ្ចីី�ប្រា�ក់់ចំំនួួន ១២៨លាន
ដុុល្លាា�អាមេ�រិិកពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ� (ដែ�ល
មានឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាជាតិិនៃ� កាណាដា)
ដែ�លជាបំំណុុលបន្ទាា�ប់់បន្្សំំ

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 4
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម
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a. សង្ខេបអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឬគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ធនាគារមានប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់គ្រ�
់ ងហានិិភ័័យពេ�ញលេ�ញដែ�លអនុុលោ�មតាមលក្ខខខណ្ឌប
ឌ ទប្្បញ្ញញត្តិិ�តម្រូ�ូវដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
ស្តតង់់ដារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កាណាដា និិងការអនុុវត្តតដ៏៏ល្អអជាអន្តតរជាតិិ។
នេះ�ះជាឋានានុុក្រ�មនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៅ�ធនាគារអេ�ប៊ីី�អេ� (ABA):
1. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អនុម័តល�ើរីសអាប់ភែថាយ (Risk Appetite) និងគោលនយោបាយហានិភ័យ។
2. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាន់ខ្ពស់ ជាក្រុមដែលអនុម័តមុនគេល�ើរីសអាប់ភែថាយ (Risk Appetite) និង
គោល នយោបាយហានិភ័យ វិភាគល�ើរបាយការណ៍ហានិភ័យប្រចាំត្រីមាស ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ពាក់ព័ន្ធនឹងការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងដាក់កម្រិតល�ើគណៈប្រតិបត្តិ។
3. គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម គ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗគ្នា រាប់ចាប់ពីគណៈកម្មាធិការឥណទាន (គ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ឥណទាន) គណៈៈកម្មាា�ធិិការទ្រ�ព្្យសកម្មម/ទ្រ�ព្្យអកម្មម (គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យទីីផ្្សារនិិងសន្ទទនីីយភាព) គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ពត៌៌មានវិិទ្្យានិិង បច្ចេ�េកវិិទ្្យាឌីីជីីថល (គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសុុវត្ថិិ�ភាពអ៊ីី�នធឺឺនេ�ត និិងពត៌៌មានវិិទ្្យា) គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ហានិិភ័័យកិិត្តិិ�ស័័ព្ទទ
និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
(គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ)។
គណៈៈកម្មាា�ធិិការទាំំងនេះ�ះអនុុម័័តលើ�ើ
គោ�លការណ៍៍ហានិិភ័័យ ដាក់់កម្រិ�ិត និិងទទួួលយក ផែ�នការសកម្មមភាពដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ។
4. នាយកដ្ឋានសវនកម្មទទួលខុសត្រូវល�ើការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យទៅល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅធនាគារអេប៊ីអេ
(ABA) ក្នុងនាមជាខ្សែបន្ទាត់ការពារទី៣ ហ�ើយរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
5. នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមានផ្នែកឥណទាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ ទទួលខុសត្រូវល�ើដំណ�ើរការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្នុងនាមជាខ្សែបន្ទាត់ការពារទី២ ហ�ើយរាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ជូនគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ ជាន់ខ្ពស់។

b. សង្ខេបអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
■

■

■

■

■

ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងជាដំណ�ើរការមួយមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ និងបុគ្គលិក
គ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃធនាគារ ហ�ើយប្រតិបត្តិការបន្តបន្ទាប់
ជាពិសេស វាជាប្រព័ន្ធនៃនីតិវិធី និងគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលផ្តល់ឲ្យធនាគារនូវភាពងាយស្រួល
ចំពោះ៖ i) ការសម្រេចនូគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ii) រក្សាការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ iii) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងរបាយការណ៍គណៈគ្រប់គ្រងដែលអាចទុកចិត្តបាន iv) ការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា ព្រមទាំង
បទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារផងដែរ v) ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខាតបង់ និងហានិភ័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
នៅធនាគារ ABA ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់បង្កើតវប្បធម៌សមស្របដ�ើម្បីសម្រួលដល់ដំណ�ើរ
ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពនៃដំណ�ើរការនេះជាបន្តបន្ទាប់។ ទន្ទឹម
នេះដែបុគ្គលនីមួយៗនៅក្នុងធនាគារ ABA ចូលរួមក្នុងដំណ�ើរការនេះដែរ
គោលនយោបាយសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលរួមបញ្ចូល
ទាំងមុខងារគ្រប់គ្រងអចិន្ត្រៃយ៍ និងជាប្រចាំ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះធ្វើការប្រជុំទ�ៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់រ�ៀង
រាល់ត្រីមាសម្តង។

អំំឡុុងពេ�លកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� គណកម្មាា�ធិកា
ិ រធ្វើ�ើកា
� រពិិនិត្្
ិ យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយមួួយចំំនួនដែ�
ួ
លជាផ្នែ�ែកនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់គ្រ�
់ ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
របស់់ធនាគារ។
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c. ការធ្វើសវនកម្ម
1. សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
1.1. តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករផ្ទៃក្នុង
នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការអនុុវត្តតមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់តាំំងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
សវនកម្មមដែ�លរួួមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

■

■

■

■

■

■

ការរ�ៀបចំរួមមានការធ្វើកម្មវិធីសវនកម្មធ្វើផែនការបែងចែងធនធានរ�ៀបចំថវិការនិងស្នើសុំការអនុម័តពី
គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
អនុវត្តតេស្តសវនកម្មផ្ទៃក្នុងផ្អែកតាមផែនការសវនកម្មនិងសេចក្ដីណែនាំគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
ធ្វើតេស្តវាយតម្លៃនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ល�ើប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជា
 ពិសេសវត្តមានភាពនិង
កម្មមវិិធីីនៃ�ឧបករណ៍៍ជាដូូចជានីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរការនៃ�ការបែ�កចែ�កតួួនាទីីនិិងកាតព្វវកិិច្ចច ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្វេ�េមុុខ ការ
អនុុញ្ញាា�ត ការអនុុម័័ត ដានសវនកម្មម ការរាយការណ៍៍ សុុវត្ថិិ�ភាពព័័ត៌៌មាន និិងផ្សេ�េ�ងៗ
តេស្តវាយតម្លៃនិងផ
 ្ដល់អនសា
ុ សន៍ល�ើប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាព
 ិសេសវត្តមានភាព
និងក
 ម្មវិធីនៃឧបករណ៍ក
 ្នុងកា
 រកំណត់អត្តសញ្ញាណការវាស់ស
 ្ទងកា
់ រត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងការកាត់បន្ថយ
តេស្តវាយតម្លៃនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ល�ើប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មនិងមុខងារត្រួតពិនិត្យ
ការប្រតិបត្តិតាមជាពិសេសបុគ្គលិកនិងដំណ�ើរការធុរកិច្ចរបស់ធនាគារស្របតាមក្រុមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ឯកសារផ្ទៃក្នុង
និងបទប្បញ្ញត្តិដទៃទ�ៀត
តេស្តវាយតម្លៃនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ល�ើប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃការប្រតិបត្តិតាមមុខងារ AML/CFT ជាពិសេស
វត្តមានភាពនិងកម្មវិធីនៃឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិការសង្ស័យនិងប្រតិបត្តិការហានិភ័យខ្ពស់កា
 រយកចិត្ត
ទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនសកម្មភាពកែកំហុសឬបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនហានិភ័យដោយរាយការណ៍ជូនទៅ
និយ័តករនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់
ការការពារការពីការក្លែងបន្លំផ្ទៃក្នុង ឬការរំលោភសេចក្ដីទុកចិត្តផ្សេងៗទ�ៀតដោយបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងតាមរយៈសវនកម្ម
ទ�ៀងទាត់និងសវនកម្មឥតគ្រោងទុក។

1.2. ការតែងតាំងថ្មី និងការដកចេញ/ការលាឈប់របស់ប្រធាន និង/ឬអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ មិិនមានការលាឈប់់ ឬការតែ�ងតាំំងថ្មីី�នូូវប្រ�ធាន និិង/ឬអនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងទេ�។
2. សវនកម្មខាងក្រៅ
ល.រ

១

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

កាលបរិច្ឆេទជ្រើសតាំង

តម្លៃសេវាសវនកម្ម

តម្លៃសេវាមិនមែន
សវនកម្ម

Deloitte (Cambodia)
Limited

៦ មិិថុុនា ២០១៩
(សវនកម្មមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០១៩)និិង
៩ មករា ២០២០
(ការពិិនិិត្្យត្រី�ីមាស ៤ ២០១៩)

៦២.០០០ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក
(មិិនទាន់់គិិតពន្ធធ)

គ្មាា�ន
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a. បង្ហាញពីគោលនយោបាយ និងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងចំណុចដូចខាងក្រោម៖
ល.រ

ខ្លឹមសារ

គោលនយោបាយ

សកម្មភាព

១

ការជ្រើ��ើសរើើ�ស
អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់/់
អ្ននកម៉ៅ�ៅ�ការ

នីីតិិវិិធីីរដ្ឋឋបាល

ការដេ�ញថ្លៃ�ៃទៀ�ៀងទាត់់ដើ�ើម្្បីីកំំណត់់រកភាគីីផ្តតត់់ផ្គគង់់ល្អអ
បំំផុុតសម្រា�ប់់ធនាគារ

■
■
■

២

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការ
ការពារនិិយោ�ជិិត

■

■

■
■

កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
ការធានារ៉ាប់រង ប.ស.ស
ក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈ
អាជីវកម្ម
គោលការណ៍ណែនាំអំពី
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍
កម្មវិធីល�ើកទឹកចិត្ត
សមត្ថភាពការងារ
នីតិវិធីវីស្សលប៉្លូវីង
គោលការណ៍ណែនាំកម្ចី
បុគ្គលិក

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លបុុគ្គគលិិកទៀ�ៀងទាត់់អំំពីី
ក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� នីីតិិវិិធីីវីីស៊្្�សលប៉្លូូ��វីីង
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំអំំពីីកម្ចីី�បុុគ្គគលិិក។ សកម្មមភាព
នានាអំំពីីគោ�លនយោ�បាយផ្សេ�េ�ងៗត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត
ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ និិងនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។

៣

ការគាំំពារបរិិស្ថាា�ន

បញ្ជីី�អាជីីវកម្មម និិងសកម្មមភាពត្រូ�ូវ
បានហាមឃាត់់ក្នុុ�ងការផ្តតល់់កម្ចីី�

ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន ធនាគារមិិនផ្តតល់់កម្ចីី�ដល់់
អាជីីវកម្មមមួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានធនាគារចាត់់ទុុកថា
មានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ដល់់បរិិស្ថាា�ន ឬសុុខុុមាលភាពរបស់់
ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា។ ការស្វែ�ែងរកសកម្មមភាពទាំំងនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃនៅ�ដំំណាក់់កាល
វិិភាគការស្នើ�ើ�សុំំ�កម្ចីី�។

៤

អន្តតរកម្មមជាមួួយ
សហគមន៍៍

គោ�លនយោ�បាយទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ
របស់់សាជីីវកម្មមចំំពោះ�ះសង្គគម

សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែក ខ សម្រា�ប់់បញ្ជីី�សកម្មមភាពទំំនួួល
ខុុសត្រូ�ូវសាជីីវកម្មមចំំពោះ�ះសង្គគមរបស់់ធនាគារ ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ� ២០១៩។

ក្រ�មសីីលធម៌៌ និិងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�
អាជីីវកម្មម

ចែ�ងពីីសិិទ្ធិិ� និិងកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ម្ចាា�ស់់សញ្ញាា�
ប័័ណ្ណណនៃ�សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបញ្ញញត្តិិ�របស់់
គ.ម.ក នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទទូូទាត់់ រួួមមាន ការកែ�ប្រែ��
ណាមួួយផ្សេ�េ�ងដែ�លអនុុលោ�មតាមកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
នេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានភាពខុុសគ្នាា�រវាងលក្ខខន្តិិ�កៈៈនៃ�
សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណ និិងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអ្ននកតំំណាងម្ចាា�ស់់
សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណនោះ�ះកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអ្ននកតំំណាងម្ចាា�ស់់
សញ្ញាា�ប័័ណ្ណណនឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តត។

ក្រុ�ុមសីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លទៀ�ៀងទាត់់ដល់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់
អំំពីីគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងនឹឹងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិង
អំំណោ�យរបស់់ធនាគារ។

៥

កម្មមវិិធីីប្រ�ឆាំំង
អំំពើ�ើពុុករលួួយ

៦

កម្មមវិិធីីប្រ�យុុទ្ធធ
ប្រ�ឆាំំង
អំំពើ�ើពុុករលួួយ
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b. ពិពណ៌នាអំពីទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ៖
ល.រ

អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍

គោលបំណងនៃការបរិច្ចាគ

១

អ្ននកភូូមិិក្នុុ�ងខេ�ត្តតកំំពង់់ឆ្នាំំ�ង និិងត្្បូូងឃ្មុំំ�� ក្នុុ�ង
គម្រោ��ង"ទឹឹកស្អាា�ត" របស់់ CBN អង្គគការក្រៅ��
រដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា

សាងសង់់អណ្តូូ�ងទឹឹកក្នុុ�ងខេ�ត្តតទាំំងពីីរដែ�លទទួួលរងគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ�ត
ធ្ងងន់់ធ្ងងរក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩

២

សិិស្្ស និិងទស្្សនិិជនសាលាអាជីីវកម្មមក្នុុ�ង
កម្មមវិិធីីកម្មមសិិក្្សាការយល់់ដឹឹងផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
(FLIP) សហការជាមួួយធនាគារជាតិិ
កាណាដា ការិិយាល័័យ UNAC នៅ�
កាណាដា និិងការិិយាល័័យ UNDP នៅ�
កម្ពុុ�ជា

កម្មមវិិធីីនេះ�ះមានសិិក្ខាា�សាលាជាច្រើ��ើនដែ�លកម្មមសិិក្្សាការីីមកពីី
កាណាដាដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ព្រ�មជាមួួយ
បុុគ្គគលិិក ABA ពិិភាក្្សាជាមួួយនិិស្្សិិតអំំពីីចំំណុុចសំំខាន់់ៗក្នុុ�ង
ការបង្កើ�ើ�ត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាជីីវកម្មម។ និិស្្សិិតចូូលរួួមសិិក្ខាា�សាលា
ទាំំងនេះ�ះទទួួលបានចំំណេះ�ះដឹឹងផ្នែ�ែកសហគ្រិ�ិនភាពព្រ�មទាំំង
មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការយល់់ដឹឹងផ្នែ�ែគហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ការប្រឹ�ឹងប្រែ��ងនា
ពេ�លអនាគតរបស់់ពួួកគាត់់។

៣

មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពុុ�ជា

ការបរិិច្ចាា�គនឹឹងត្រូ�ូវប្រើ��ើប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ពង្រឹ�ឹងការថែ�ទាំំវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ
លើ�ើកុុមារកម្ពុុ�ជាដែ�លព្្យាបាលនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្្យចំំនួួនប្រាំ�ំក្រោ��ម
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាា�កម្ពូូ�ជាដែ�លស្រ�បនឹឹង
បេ�សកកម្មម និិងគុុណតម្ឡៃ�ៃ�សាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។

៤

ក្រុ�ុមបាល់់ទាត់់ជម្រើ��ើសជាតិិកម្ពុុ�ជា

ធនាគារ ABA ផ្តតល់់ថវិិកាដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល ប្រ�តិិបត្តិិ�
ការ និិងចំំណាយទូូទៅ�របស់់ក្រុ�ុមជម្រើ��ើសជាតិិដើ�ើម្្បីីប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
ក្នុុ�ងការប្រ�កួួតបាល់់ទាត់់អន្តតរជាតិិក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩-២០២០។

៥

សហព័័ន្ធធវាយកូូនបាល់់កម្ពុុ�ជា

គាំំទ្រ�ការប្រ�កួួត "ABA Bank ITF Junior Series ២០១៩"
របស់់សហព័័ន្ធធវាយកូូនបាល់់កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ� ២០១៩។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 6
ការបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាន និិងតម្លាា�ភាព
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a. បង្ហាញអំពីព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដូចខាងក្រោម៖
ល.រ

ព័ត៌មាន

មាន/គ្មានបង្ហាញ

១

ចក្ខុុ�វិិស័័យ/បេ�សកកម្មម/គោ�លដៅ�អាជីីវកម្មម

មាន

២

សូូចនាករហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

មាន

៣

សូូចនាករមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

មាន

៤

កត្តាា�ហានិិភ័័យសំំខាន់់ៗ

មាន

៥

គោ�លនយោ�បាយភាគលាភ

មាន

៦

ជីីវប្រ�វត្តិិ�របស់់អភិិបាល

មាន

៧

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លសម្រា�ប់់អភិិបាល

គ្មាា�ន*

៨

ចំំនួួនកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

មាន

៩

វត្តតមានរបស់់អភិិបាលក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

មាន

លាភការ ឬប្រា�ក់់បំំណាច់់សម្រា�ប់់អភិិបាល និិងបុុគ្គគលិិក ជាន់់ខ្ពពស់់

មាន

១០

* បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ�ត្រូ�ូវបញ្ជាា�ក់់ពីីមូូលហេ�តុុ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនបានបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មានខាងលើ�ើ។

b. ពិពណ៌នាអំពីយន្តការនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន ដោយរៀបរាប់ពីមធ្យោបាយ នីតិវិធី និងប
 ុគ្គលិកទទួលបន្ទុក
ផ្តល់ព័ត៌មាន
ផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�កាស ០០៧/១៨ គ.ម.ក/ប្រ�.ក ចុះះ�កាលបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ� ២០១៨ ស្តីី�ពីីការបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មានសាជីីវកម្មម
ធនាគារ ABA បានតែ�ងតាំំងមន្ត្រី�ី�បង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាន និិងជំំនួួយការមន្ត្រី�ី�បង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាន ដូូចខាងក្រោ��ម៖
មន្ត្រី�ី�បង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាន
ល.រ

ឈ្មោះ

មុខតំណែង

១

លោ�ក Babu Ram Gyawali

នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២

លោ�ក Zhiger Atchabarov

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

៣

លោ�ក គង់់ សាមាន

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នរតនាភិិបាល

៤

លោ�ក តុុល ភីីរិិទ្ធធ

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

មន្ត្រី�ី�បង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាន
ល.រ

ឈ្មោះ

មុខតំណែង

១

លោ�ក ជា បញ្ចចនៈៈ

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២

លោ�ក ធុុល សុុធា

អនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នរតនាភិិបាល

៣

កញ្ញាា� ឡាយ ជីីវម៉ីី�

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មានសាជីីវកម្មម
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c. ទំនាក់ទំនងជាមួយវិនិយោគិន
1. បង្ហាញពីយន្តការ និងនីតិវិធីនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយវិនិយោគិន
ធនាគារ ABA ស្វាា�គមន៍៍វិនិ
ិ យោ�គិ
ិ
ន
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សាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន៖ https://www.ababank.com/about-aba/for-investors/
2. ពិពណ៌នាដោយសង្ខេបអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិនិយោគិនក្នុងរយៈពេល១(មួយ)ឆ្នាំចុងក្រោយ
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ ធនាគារ ABA អនុុវត្តតសកម្មមភាពទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយវិិនិិយោ�គិិនជាច្រើ��ើន។
មុុននឹឹងចេ�ញសញ្ញញបណ្ណណសាជីីវកម្មម ABA ធនាគារបានសកម្មមលើ�ើកកម្ពពស់់ និិងផ្្សព្វវផ្្សាយព័័ត៌៌មានអំំពីីសញ្ញាា�បណ្ណណក្នុុ�ងចំំណោ�ម
វិិនិិយោ�គិិនជាគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន និិងរូូបវន្តតសក្តាា�នុុពលនានាតាមរយៈៈដំំណើ�ើរការកំំណត់់ថ្លៃ�ៃភាគហ៊ុុ�ន (ប៊ុុ�កបៀ�ៀលឌីីង) និិងរ៉ូូ�ដសូូ។ ជា
លទ្ធធផល សញ្ញាា�បណ្ណណ ABA ត្រូ�ូវបានចេ�ញដោ�យជោ�គជ័័យនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ� ២០១៩។
លើ�ើសពីីនេះ�ះ ធនាគារបានបើ�ើកគណនីីទំំនាក់់ទំំនងជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអូូស្រា្ត�តលីី (JP Morgan, ស៊ីី�ដនីី) ប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រកាណាដា
(ធនាគារជាតិិកាណាដា ម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់) និិងប្រា�ក់់វ៉ុុ�នកូូរ៉េេ� (ធនាគារ Woori សូូល) ជាការឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងនឹឹងតម្រូ�ូវការកើ�ើនឡើ�ើងរបស់់
អតិិថិិជនខ្លួួ�ន។
អ្ននកជំំនាញទំំនាក់់ទំំនងវិិនិិយោ�គិិនរបស់់ធនាគារ ក៏៏ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអ្ននកផ្តតល់់កម្ចីី�សក្តាា�នុុពលសម្រា�ប់់ការខ្ចីី�អន្តតរជាតិិពេ�ញ
មួួយឆ្នាំំ�។
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