ឧបសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០
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a. រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនិក ((គិ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០)
០២០)
1. ព័័ត៌៌មានភាគហ៊ុុ�និិក
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

ចំនួនភាគហ៊ុនិក

ចំនួនមូលបត្រ

ភាគរយ

រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល

១

១

០.០១

១

៣៣៤.៩៩៩

៩៩,៩៩

រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល
រូូបវន្តតបុុគ្គគល
នីីតិិបុុគ្គគល

b. សិទ្ធិ និងការការពារសិទ្ធិភាគហ៊ុនិក
1. សិិទ្ធិិ�ភាគហ៊ុុ�និិក

ភាគហ៊ុុ�និិក មានសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិត្តតនៅ�ក្នុុ�ងមហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក ដោ�យមិិនអាស្រ័�័យលើ�ើឋានៈៈ និិងចំំនួួនហ៊ុុ�ន។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលអាច ធ្វើ�ើ�មហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក នៅ�កន្លែ�ែងណាមួួយ នៅ�ក្នុុ�ង ឬក្រៅ��ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ឬតាមរយៈៈការជូូនដំណឹ
ំ ង
ឹ
តាមអុីី�មែ�ល។
2. ការការពារសិិទ្ធិិ�របស់់ភាគហ៊ុុ�និិក និិងការអនុុវត្តត

សិិទ្ធិិ�មូូលដ្ឋាា�នរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិក រួួមមាន៖
■

សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការបែ�ងចែ�កភាគលាភ

■

សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការទទួួលបានព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធនាគារ

■

សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការចូូលរួួម និិងបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តនៅ�ក្នុុ�ងមហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិកប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។

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�និិកម្នាា�ក់់ៗត្រូ�ូវមានសំំឡេ�ងឆ្នោ�ោ�តមួួយ (១) សម្រា�ប់់ហ៊ុុ�ន
នីីមួួយៗដែ�លខ្លួួ�នកាន់់កាប់់”។
3. ការការពារសិិទ្ធិិ�របស់់ភាគហ៊ុុ�និិកដែ�លកាន់់កាប់់ភាគហ៊ុុ�នភាគតិិច និិងការអនុុវត្តត

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។

ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០

3

c. មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក
1. នីីតិិវិិធីនៃ�ការរៀ�ៀបចំំ
ី
មហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក និិងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត

នីីតិិវិិធីីនៃ�មហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក និិងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត គឺឺអាស្រ័�័យតាមមាត្រា� ២២៤ នៃ�ច្្បាប់់ស្ដីី�ពីីសហគ្រា�សពាណិិជ្ជជកម្មម
ឆ្នាំំ�២០០៥ ដែ�លចែ�ងថា "អភិិបាលត្រូ�ូវបង្ហាា�ញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� នៅ�ក្នុុ�ងមហាសន្និិ�បាតម្ចាា�ស់់ហ៊ុុ�នប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។
របាយការណ៍៍នោះ�ះត្រូ�ូវមានទាំំង៖ "
a) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រៀបធៀបរវាងឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ន និងឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំមុន។
b) របាយការណ៍របស់សវនករ។
c) ព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលធ្វើទៅតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន និងលទ្ធផលដែលទ
 ទួលបា
 នពីប្រតិបត្តិការរបស់
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. ព័័ត៌៌មានមហាសន្និិ�បាតភាគហ៊ុុ�និិក

ល.រ

កាលបរិច្ឆេទ

ប្រភេទកិចប
្ច ្រជុំ កូរ៉ុមនៃកិចប
្ច ្រជុំ

របៀបវារៈ

សេចក្តស
ី ម្រេច

១

២៤ មេ�សា
២០២០

សេ�ចក្ដីីស
� ម្រេ��ច

ការពិិចារណា
នៃ�របាយការណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឆ្នាំំ�
សារពើ�ើពន្ធធ
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់
ធនាគារ
ABA សម្រា�ប់់
ដំំណាច់់ឆ្នាំំ� ៣១
ធ្នូូ� ២០១៩។

មហាសន្និិ�បាតម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�ន
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� បានកត់់សម្គាា�ល់់ និិង
ចាត់់ទុុកលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធនាគារ
ABA សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធ ២០១៩
ប្រ�កបដោ�យភាពវិិជ្ជជមាន។

វត្តតមាន

មហាសន្និិ�បាតម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
បានអនុុម័័តរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរួួច របស់់
ធនាគារ ABA សម្រា�ប់់ដំំណាច់់ឆ្នាំំ�
៣១ ធ្នូូ� ២០១៩។

d.ការបែងចែកភាគលាភ
1. គោ�លនយោ�បាយបែ�ងចែ�កភាគលាភ
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� ២០២០។

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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្នែកទី 2
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០

5

a. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
1. សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
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 វិិច្ឆិិ�កា ២០២២

៥

លោ�ក Paolo Pizzuto

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

១២ វិិច្ឆិិ�កា ២០២០

១២ វិិច្ឆិិ�កា ២០២៣

៦

លោ�ក Christian St-Arnaud

អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�

៣១ ធ្នូូ� ២០១៩

៣១ ធ្នូូ� ២០២២

៧

លោ�ក Etienne Chenevier

អភិិបាលឯករាជ្្យ

២៦ មិិថុុនា ២០១៤

២៦ មិិថុុនា ២០២៣

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. ជីីវប្រ�វត្តិិ�សង្ខេ�េបរបស់់អភិិបាលនីីមួួយៗ
លោ�ក Yves Jacquot
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
លោ�ក Yves Jacquot បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា ESSEC នៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំង។ នៅ�ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ�១៩៨០ ដល់់ឆ្នាំំ�១៩៩៣
លោ�កបានកាន់់មុខតំ
ុ ណែ�
ំ
ងផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើនដែ�លរួួមមានមុុខតំណែ�
ំ
ងជាអគ្គគនាយកនៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុផ្សេ�េ�
� ងៗ
នៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំង ក៏៏ដូច
ូ ជានៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យធនាគារសម្រា�ប់់រូប
ូ វន្តត ទីីផ្្សារវិិនិយោ�
ិ
គ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ព្រ�មទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ទ្រ�ព្្យសកម្មមផងដែ�រ។ លោ�កបានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ� BRED Banque Populaire កាលពីីឆ្នាំ១
ំ� ៩៩៣ ហើ�ើយបន្ទាាប់
� ម
់ កលោ�ក
បានក្លាា�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�ធច្នៃ�ៃ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 Dominic Jacques
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
លោ�ក Dominic Jacques បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា HEC នៅ�ប្រ�ទេ�សកាណាដា។ លោ�កគឺឺជាគណនេ�យ្្យករជាន់់ខ្ពពស់់
(CPA, CA) និិងជាអ្ននកវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� CFA ផងដែ�រ។
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លោ�ក Jacques កាន់់មុខតំ
ុ ណែ�
ំ
ងជាអនុុប្រ�ធានផ្នែ�ែកអភិិវឌ្្ឍន៍៍អន្តរត ជាតិិនៅ�ធនាគារជាតិិកាណាដា។ ក្នុុ�ងមុុខតំណែ�
ំ
ងនេះ�ះ លោ�ក
ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលបត្រ�វិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិរបស់់ធនាគារ និិងផ្នែ�ែកអភិិវឌ្្ឍន៍៍ឱកាសអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ងៗ។
លោ�ក Jacques បានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មអាជីីពជាសវនករនៅ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន PriceWaterhouseCoopers។ លោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជា
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ ផ្នែ�ែកសេ�វាប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៨។ តាមរយៈៈមុុខតំំណែ�ងនេះ�ះ លោ�កទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ
វាយតម្លៃ�ៃ និិងប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់អំពី
ំ កា
ី របញ្ចូូ�ល និិងទិិញអាជីីវកម្មម (M&A)។ លោ�ក Jacques បានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ�ធនាគារជាតិិ
កាណាដាក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១០ ក្នុុ�ងតំំណែ�ងជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់ក្នុុ�ងក្រុ�ុមអភិិវឌ្្ឍន៍៍យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។ ក្នុុ�ងមុុខតំំណែ�ង
នេះ�ះ លោ�កជាអ្ននកផ្ដដល់់ការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ដល់់ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាគារអំំពីីគំំនិិតផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មជាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត ភាពជាដៃ�គូូ
និិងសកម្មមភាព M&A ផងដែ�រ។
លោ�ក Jacques មានចំំណេះ�ះដឹឹងខ្ពពង់់ខ្ពពស់់លើ�ើវិិស័័យធនាគារ ដោ�យមានបទពិិសោ�ធរយៈៈពេ�ល១៥ឆ្នាំំ��លើ�ើការងារផ្ដដល់់យោ�បល់់
ផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងភាពជាដៃ�គូូដល់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាានហិ
�
រិ ញ្ញញវត្ថុុផ្សេ�េ�
� ងៗ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនោះ�ះ លោ�កបានបម្រើ��ើការងារនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ម៉ុុង
� រ៉េេ�
អាល់់ ទីីក្រុ�ុងឡុុងដ៍៍ ទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីស និិងនៅ� Silicon Valley (សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក) ផងដែ�រ។
លោ�ក Madi Akmambet
អភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�
លោ�ក Madi Akmambet មានសញ្ញាាប
� ត្រ� MBA កម្រិ�ិតប្រ�តិិបត្តិិ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់
� ល្អ
់ ពី
អ សា
ី លា Cass Business School, សាកល
វិិទ្្យាល័័យ City University London (ឆ្នាំំ� 2013) និិងសញ្ញាា�បត្រ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពីី Kazakh State Academy of Management
(ឆ្នាំំ� 1996)។
លោ�កបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពការងារនៅ�ឆ្នាំំ1�� 997 ក្នុុ�ងនាយកដ្ឋាា�នរតនាគារនៃ�ក្រ�សួួង ហិិរញ្ញញវត្ថុុរបស់់
�
សាធារណរដ្ឋឋកាហ្្សាក់់ស្ថាា�ន
ហើ�ើយបន្ទាាប់
� ម
់ កទៀ�ៀត លោ�កដូូរទៅ�នាយកដ្ឋាានត្រួ�
�
ត
ួ ពិិនិត្្
ិ យធនាគារក្នុុ�ងធនាគារជាតិិនៃ�កាហ្្សាក់់ស្ថាាន
� ។ ចន្លោះ�ះ��ពីឆ្នាំំ
ី 2
� 000 ដល់់ឆ្នាំំ�
2007 លោ�កបានកាន់់តួនា
ួ ទីីជាថ្នាា�ក់ដឹ
់ ក
ឹ នាំំជាន់់ខ្ពពស់នៅ់ �តាមបណ្ដាាក្រុ�
� មហ៊ុុ�ន
ុ
, សមាគមនៃ�គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងធនាគារពាណិិជ្ជជ
នៅ�កាហ្្សាក់់ស្ថាា�ន។
បទពិិសោ�ធការងារអន្តតរជាតិិរបស់់លោ�ក ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មក្នុុង
� ឆ្នាំំ2
� 007 ជាមួួយគម្រោ��ងអាជីីវកម្មមនានាក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអ៊ុុ�យបេ�គីីស្ថាានដែ�
�
ល
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យ Visor Holding ដែ�លជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមូូលធនឯកជនដែ�លមានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ប្រ�ទេ�សកាហ្្សាក់់ស្ថាា�ន។
នៅ�ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ2
� 009 លោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ ABA នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដែ�លលោ�កបាននាំំមក
នូូវការផ្លាាស់
� ប្ដូូ�
់ រដ៏៏សំខា
ំ ន់់ដល់់ធនាគារ។ តាំំងពីីឆ្នាំំ2
� 012 មក លោ�កបានកាន់់តួនា
ួ ទីីជាអភិិបាលប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាលនៃ�
ធនាគារ ABA។
លោ�ក Martin Ouellet
Ouellet
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
ដោ�យបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា École des Hautes Études Commerciales នៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ុុ�ងរ៉េេ�អាល់់ លោ�ក Martin
Ouellet គឺឺជាអ្ននកឯកទេ�សគ្រ�ប់់គ្រ�ងរតនវត្ថុុមួ
� យ
ួ រូូប ដែ�លបានចូូលរួួមយ៉ាង
ា� សកម្មមក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសន្ទទនីីយភាព និិងឥណទាន
រួួមទាំំងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ អត្រា�ការប្រា�ក់់ និិងសេ�វាកម្មមប្ដូូ�ររូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណបរទេ�ស។ បន្ទាាប់
� ពី
់ បានចាប់់
ី
ផ្ដើ�ើ�ម
អាជីីពក្នុុង
� ឆ្នាំំ� ១៩៧៧ ជាមួួយ Crédit Foncier Franco-Canadien និិងធនាគារម៉ុុង
� 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
(កាណាដា) និិង Assurance-vie Banque Nationale។ លោ�ក គឺឺជាសមាជិិកនៃ�ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
មូូលធន និិង ហានិិភ័័យ របស់់ Haventree Bank ដែ�ល ជា ធនាគារមួួយនៅ� កា ណាដា មានឯកទេ�សក្នុុ�ង ការផ្ដដល់់ជម្រើ��ើស
ឥណទាននិិក្ខេ�េបក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ លោ�កជាសមាជិិកគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ននៃ�ប្រ�ធានសាជីីវកម្មម (កាណាដា)។
លោ�ក Martin ក៏៏ជាសមាជិិកអង្គគភាព Honour Circle របស់់គ្រឹះ�ះ�ស្ថាាន
� វប្្បធម៌៌ Orchestre Symphonique de Montréal។
ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០
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លោ�ក Christian St-Arnaud
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
លោ�ក Christian St-Arnaud បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ The École des Hautes Études Commerciales
ទីីក្រុ�ង
ុ ម៉ុុង
� រ៉េេ�អាល់់ ប្រ�ទេ�សកាណាដា។ ចន្លោះ�ះ��ឆ្នាំំ� ១៩៨៣ និិង ២០០៩ លោ�កបានកាន់់មុុខតំណែ�
ំ
ងជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�ន
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កាណាដា និិងអន្តតរជាតិិ នៅ�ប្រ�ទេ�សកាណាដា ដោ�យផ្តោ�ោ�តលើ�ើទីីផ្្សារដើ�ើមទុុនឥណទាន។
លោ�ក Christian St-Arnaud បានចូូលបម្រើ��ើការងារនៅ�ធនាគារជាតិិកាណាដា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០៩ ក្នុុ�ងតំំណែ�ងជាអនុុប្រ�ធាន
ផ្នែ�ែកទីីផ្្សារដើ�ើមទុន
ុ ឥណទាន និិងអចលនទ្រ�ព្្យ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអនុុប្រ�ធានជាន់់ខ្ពពស់ផ្នែ�ែ
់ កឥណទាន ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១២
ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ការបម្រើ��ើសេ�វាដល់់អតិថិ
ិ ជន
ិ ជារូូបវន្តត, ពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម, និិងឥណទានទីីផ្្សារហិិរញ្ញញវត្ថុុរបស់់
�
ធនាគារ រួួមមាន
ការវាយតម្លៃ�ៃ, ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលបត្រ�, និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍គំរូំ ឥណទាន។
ូ
លោ�កក៏៏ធ្លាាប់
� ជា
់ សមាជិិកនៃ�គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រជាន់់ខ្ពពស់ជាច្រើ��ើ
់
ន
របស់់ធនាគារផងដែ�រ រួួមមាន គណៈៈកម្មាា�ធិិការហានិិភ័័យសកល, គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ, និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យគំំរូូ។
លោ�ក Paolo Pizzuto
អភិិបាលមិិនប្រ�តិិបត្តិិ�
លោ�ក Paolo Pizzuto បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ Université du Québec à Montréal ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០០៣
ដោ�យទទួួលបានសញ្ញាាប
� ត្រ�អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាណិិជ្ជក
ជ ម្មម។ ការងារជាធនាគារិិក លោ�កបានចូូលរួួមជាមួួយធនាគារជាតិិ
កាណាដា ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៨៦ ជាទីីដែ�លលោ�កបានកាន់់មុុខតំំណែ�ងថ្នាា�ក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើននៅ�ក្នុុ�ងធនាគារនេះ�ះ រហូូតដល់់
ឆ្នាំំ� ២០០១ ជាពេ�លដែ�លលោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាអនុុប្រ�ធានផ្នែ�ែកលក់់ និិងសេ�វាកម្មម។
នៅ�ឆ្នាំំប
�� ន្ទាា�ប់់ៗមកទៀ�ៀត លោ�កទទួួលបានមុុខតំំណែ�ងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�ផ្សេ�េ�ងៗជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត រួួមមាន សេ�វាធនាគាររូូបវន្តត សេ�វា
ធនាគារពាណិិជ្ជជកម្មម ដំំណោះ�ះស្រា�យការទូូទាត់់ ការអភិិវឌ្្ឍដំំណើ�ើរការ និិងព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា។
ពីីឆ្នាំំ� ២០០៩ ដល់់ ២០១៥ លោ�កទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញនូូវវិិស្វវកម្មមដំំណើ�រើ ការពេ�ញលេ�ញសំំខាន់់ៗទូូទាំំងបណ្ដាាញ
�
ធុុរកិិច្ចចដោ�យដាក់់ឲ្្យប្រើ��ើប្រា�ស់នូ
់ វូ ដំំណោះ�ះស្រា�យបង្កើ�ើ�តថ្មីី�ៗ និិងរំំហូរូ ការងារស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� ព្រ�មទាំំងដឹឹកនាំំកម្មមវិិធីទំ
ី នើ�
ំ ប
ើ កម្មមផ្សេ�េ�ងៗ
ជាច្រើ��ើនដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពទូូទាំំងធនាគារ និិងបទពិិសោ�ធអតិិថិិជន។
ចាប់់ពីីឆ្នាំំ� ២០១៥ លោ�ក Pizzuto បានកាន់់តំំណែ�ងជាអនុុប្រ�ធានជាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកសេ�វាធនាគាររូូបវន្តតនៅ�ប្រ�ទេ�សកាណាដា។
លោ�កក៏៏កាន់់តួួនាទីីជាប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល Natbank ដែ�លជាធនាគារសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋផ្លលរីីដា និិងជាអភិិបាល
ស្តីី�ទីីរបស់់ Canadian Italian Foundation ចាប់់ពីឆ្នាំំ
ី � ២០០៤។
លោ�ក Paolo Pizzuto បានចូូលរួួមក្នុុ�ងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០។
លោ�ក Etienne Chenevier
អភិិបាលអភិិបាលឯករាជ្្យ
ដោ�យបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាពីីសាលា Ecole Polytechnique និិងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées នៅ�ប្រ�ទេ�ស
បារាំំង លោ�ក Etienne បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពរបស់់លោ�កនៅ�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
ផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ឧ
់ ស្ម័័�នឧស្្សាហកម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំដល់់វិស័័
ិ យដែ�កនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់អាស៊ីី�។ បន្ទាាប់
� ម
់ កទៀ�ៀត លោ�ក Etienne បានចូូលរួួមក្នុុង
�
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
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បង្កើ�ើ�តគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គធំំៗជាច្រើ��ើននៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងវិិស័័យទេ�សចរណ៍៍ និិងបដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចច។
លោ�ក Etienne បានមករស់់នៅ�តំំបន់់អាស៊ីី�តាំំងពីីឆ្នាំំ� ១៩៩៣ ហើ�ើយលោ�កស្នាា�ក់់នៅ�ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី និិងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
លោ�ក Henri Calvet
អភិិបាលឯករាជ្្យ
គុុណវុុឌ្្ឍន៍៍៖ លោ�កបានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សានៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Ecole Normale Supérieure de Cachan និិងសញ្ញាា�បត្រ�
ថ្នាា�ក់សាកលវិិ
់
ទ្្យាល័័យ (ផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្រ្ត�តសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Paris-I Panthéon-Sorbonne)។
លោ�ក Henri Calvet គឺឺជាស្ថាា�បនិិកក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន H2C 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 (រួួមទាំំងការគ្រ�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 Guy Guaden បានបញ្ចចប់់ការសិិក្្សាផ្នែ�ែកវិិទ្្យាសាស្ត្រ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគម ពីីសាកលវិិទ្្យាល័័យ Liège (ប្រ�ទេ�សបែ�ល
ហ្្ស៊ិិ�ក) និិង La Sorbonne (ប្រ�ទេ�សបារាំំង)។ លោ�កបានទទួួលសញ្ញាាប
� ត្រ�បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិច្ចចនៅ
ិ �សាកលវិិទ្្យាល័័យ Liège
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៧៣។
លោ�ក Quaden បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពជាសាស្ត្រា�ា�ចារ្្យពេ�ញម៉ោ�ោ�ង នៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យ Liège ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� 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
របស់់ខ្លួួ�ន លោ�ក Quaden ក៏៏បានក្លាា�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 IMF ប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សបែ�លហ្្ស៊ិិ�ក និិងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សារបស់់ធនាគារទូូទាត់់អន្តតរជាតិិផងដែ�រ។
លោ�ក Quaden ទទួួលបានមេ�ដាយ «Officier de la Légion d’honneur» ពីីប្រ�ធានាធិិបតីីបារាំំង Chirac (២០០១) និិង
ទទួួលបានការតែ�ងតាំំងឋានៈៈកិិត្តិិ�យសពីីព្រះ�ះមហាក្្សត្រ� Albert II របស់់ប្រ�ទេ�សបែ�លហ្្ស៊ិិ�ក(២០០៧)។
3. តួួនាទីី កាតព្វវកិិច្ចច និិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ និិងការបំំពេ�ញការងាររបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
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៖
■

អនុុម័័តលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រធុុរកិិច្ចចនិិងសាជីីវកម្មម ផែ�នការធុុរកិិច្ចច និិងកញ្ចចប់់ថវិិកាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

■

អនុុម័័តលើ�ើក្រ�មវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ហានិិភ័័យ ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម សវនកម្មម និិងគោ�លនយោ�បាយសំំខាន់់ៗផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតរបស់់ធនាគារ

■

■

តែ�ងតាំំងនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
និិងអនុុម័័តការតែ�ងតាំំងក្រុ�ុមការងារប្រ�តិិបត្តិិ�សំំខាន់់ៗ
ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងផ្នែ�ែកតាមដាន

បង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លអនុុញ្ញាា�តឲ្្យក្រុ�ុមការងារអនុុវត្តតតួួនាទីីទាន់់ពេ�លវេេលា និិងពេ�ញដោ�យការ
យល់់ដឹឹងច្្បាស់់
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■
■

ទំំនាក់់ទំំនងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងទៀ�ៀងទាត់់ជាមួួយ ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ� និិងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
វាយតម្លៃ�ៃយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងគោ�លនយោ�បាយធនាគារតាមកាលកំំណត់់ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការអនុុវត្តតជាក់់ស្ដែ�ែង និិងការពង្រឹ�ឹង
និិងអភិិវឌ្្ឍន៍៍បន្ថែ�ែម។

4. ប្រ�សិិនបើ�ើអភិិបាលណាមួួយជាអភិិបាល ភាគហ៊ុុ�និិក ឬម្ចាា�ស់់រួួមនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្សេ�េ�ង
ល.រ

១

10

ឈ្មោះអភិបាល

លោ�ក Etienne
Chenevier

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

អភិបាល/ភាគហ៊ុនិក/ម្ចាស់រួម

WYSH Holdings Pte Ltd

ម្ចាា�ស់់ និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

Cuauhtli Resources CRF 1 Pte
Ltd

ម្ចាា�ស់់ និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

Cuauhtli Resources
Management Pte Ltd

ម្ចាា�ស់់ និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

CityStar Group of Companies

ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នតូូច
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier) នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
6 របស់់គ្រុ�ុប អភិិបាលនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំងអស់់
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier ឬលោ�ក មាស
សុុវណ្ណណ អាស្រ័�័យលើ�ើក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន)

Project Alba Ltd

អភិិបាលឯករាជ្្យ
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

CityStar Services Ream Co.,
Ltd

អភិិបាល (ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

Koh Takiev Investment Co.,
Ltd

អ្ននកតំំណាងរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកតែ�មួួយគត់់ និិង
អភិិបាល (ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

Koh Russey Resort Ltd

អ្ននកតំំណាងរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកតែ�មួួយគត់់ និិង
អភិិបាល (ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

Koh Russey Hotel Ltd

អ្ននកតំំណាងរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកតែ�មួួយគត់់ (ជាលោ�ក
Etienne Chenevier) និិងអភិិបាល (ជាលោ�ក
មាស សុុវណ្ណណ)

Koh Russey Development Ltd

អ្ននកតំំណាងរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកតែ�មួួយគត់់
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier) និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក មាស សុុវណ្ណណ)

Koh Russey Middle Ltd

អ្ននកតំំណាងរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកតែ�មួួយគត់់
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier) និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក មាស សុុវណ្ណណ)

Koh Russey South Ltd

អ្ននកតំំណាងរបស់់ភាគហ៊ុុ�និិកតែ�មួួយគត់់
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier) និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក មាស សុុវណ្ណណ)

CityStar Phnom Penh
Condos Ltd

ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នតូូច (ជាលោ�ក Etienne
Chenevier) និិងអភិិបាល (ជាលោ�ក មាស
សុុវណ្ណណ)
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ល.រ

ឈ្មោះអភិបាល

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

អភិបាល/ភាគហ៊ុនិក/ម្ចាស់រួម

CityStar Phnom Penh
Residences Ltd

ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នតូូច
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier) និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក មាស សុុវណ្ណណ)

CityStar Phnom Penh
Properties Ltd

ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នតូូច
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier) និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក មាស សុុវណ្ណណ)

CityStar Phnom Penh Villas
Ltd

ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នតូូច
(ជាលោ�ក Etienne Chenevier)

Asia Gourmet (Cambodia)
Co., Ltd

និិងអភិិបាល (ជាលោ�ក មាស សុុវណ្ណណ)

២

លោ�ក Guy Quaden Byblos Bank Europe

ម្ចាា�ស់់ភាគហ៊ុុ�នធំំ និិងអភិិបាល
(ជាលោ�ក មាស សុុវណ្ណណ)

៣

លោ�ក Henri Calvet H2C Conseil

អគ្គគនាយក

៤

លោ�ក Christian
St-Arnaud

AfrAsia Bank Limited
TheBassCo

អភិិបាល
អភិិបាល

៥

លោ�ក Martin
Ouellet

Haventree Bank

អភិិបាល

៦

លោ�ក Paolo
Pizzuto

NatBank

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

៧

លោ�ក Madi
Akmambet

Palmera (M) SDN. BHD.

អភិិបាល និិងភាគហ៊ុុ�និិក

៨

លោ�ក Dominic
Jacques

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

អភិិបាល
អភិិបាល
អភិិបាល

ប្រភេទកិច្ចប្រជុំ

ឈ្មោះអភិបាលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

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

5. កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ល.រ

១

កាលបរិច្ឆេទ

១៩ មីីនា
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ល.រ

២

កាលបរិច្ឆេទ

១៧ មិិថុុនា

៣

១០ កញ្ញាា�

៤

១៤ ធ្នូូ�

ប្រភេទកិច្ចប្រជុំ

ឈ្មោះអភិបាលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

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

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

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

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ផ្ទាា�ល់់

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

b. គណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
1. រចនាសម្ព័័�ន្ធធគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
1.1. គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាព
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Etienne Chenevier

ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Henri Calvet

សមាជិិក

៤

៣

លោ�ក Christian St-Arnaud

សមាជិិក

៤

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤

តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់ការបំំពេ�ញមុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�លចាត់់តាំំងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ដែ�លរួួមមាន៖
ទូូទៅ�
■

12

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដាន នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
កំំហុុស ហើ�ើយផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍
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និិងពិិនិិត្្យលើ�ើរបាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងជាមួួយការរកឃើ�ើញ

■

■

ប្រ�ជុំំ�ជាទៀ�ៀងទាត់់ជាមួួយនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ប្រ�ធានអង្គគភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងប្រ�ធានអង្គគភាពផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ការរកឃើ�ើញកំំហុុសសវនកម្មម និិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍
បញ្ជូូ�នសំំណើ�ើ និិងអនុុសាសន៍៍ទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្្យមានការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

សវនករឯករាជ្្យ
■

ការយល់់ព្រ�មនៃ�ផែ�នការរបស់់សវនករឯករាជ្្យ សម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ប្រ�ជុំំ�ជាមួួយសវនករឯករាជ្្យតាមវីីដេ�អូូ

■

ស្នើ�ើ�បេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់សវកម្មមឯករាជ្្យ

■

អនុុម័័តថ្លៃ�ៃសេ�វាសវនកម្មមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� សម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

អនុុម័័តថ្លៃ�ៃសេ�វា និិងកិិច្ចចការផ្សេ�េ�ងៗមិិនមែ�នសវនកម្មម។

សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
■

ការយល់់ព្រ�មលើ�ើផែ�នការសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

បន្តតតាមដានការកែ�ប្រែ��កំំហុុសសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យអាណត្តិិ� និិងដែ�នកំំណត់់នៃ�មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

អនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

អនុុម័័តកញ្ចចប់់ថវិិកាសម្រា�ប់់មុុខងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រ�ក្្សាភិិបាល

■

ការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើការអនុុវត្តតការងាររបស់់នាយក/ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��លើ�ើលាភការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

ប្រ�ជុំំ�ជាមួួយប្រ�ធានអង្គគភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងតាមវីីដេ�អូូ

■

ផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍លើ�ើបេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់នាយកសវនកម្មម

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងហេ�តុុផលដែ�លជាឫសគល់់បង្កកឲ្្យមានការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ បញ្ចចប់់តួួនាទីី និិង
លាលែ�ងរបស់់នាយក/ប្រ�ធានអង្គគភាពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

និិយតកម្មម
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍សវនកម្មមពីីនិិយ័័តករ

■

បន្តតតាមដានការកែ�ប្រែ��កំំហុុសដែ�លនិិយតករបានរកឃើ�ើញ។

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

■

ប្រ�ជុំំ�ជាមួួយនាយកហិិរញ្ញញវត្ថុ្ថុុ�តាមវីីដេ�អូូ

■

ផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍លើ�ើបេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់នាយកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

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

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� ៤ ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិិភាក្្សា និិងដោះ�ះស្រា�យការរកកំំហុុសពីីសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០
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■

ពិិនិិត្្យការអនុុវត្តតតាមអនុុសាសន៍៍ពីីនាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម

■

ពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លសម្រា�ប់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

វាយតម្លៃ�ៃ ការអនុុវត្តតការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

បើ�ើកកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជាមួួយសវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

អនុុម័័តរបាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដានសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ សម្រា�ប់់និិយ័័តករមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា (SERC)

■

ពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តផែ�ការការងាររបស់់សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២០

■

ពិិភាក្្សារចនាសម្ព័័�ន្ធធថ្មីី� និិងដែ�នការងាររបស់់នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

■

អនុុម័័តការតែ�ងតាំំងសវនករឯករាជ្្យ។

1.2. គណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចច
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាព
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Yves Jacquot

ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Dominic Jacques

សមាជិិក

៤

៣

លោ�ក Etienne Chenevier

សមាជិិក

៤

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤

តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គ
 ណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច
ប្រ�កាសលេ�ខ ធ-៧-០៨-២១១ ប្រ�ក. ស្ដីី�ពីអ
ី ភិិបាលកិិច្ចចនៅ�ក្នុុ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ង
ឹ គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារ
ដោ�យរៀ�ៀបចំំឲ្្យមានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមកម្រិ�ិតផ្សេ�េ�ងៗដូូចជា ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលឯករាជ្្យ និិងសកម្មម និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ប្រ�តិិបត្តិិ� និិងគណៈៈកម្មមធិិការឯកទេ�សជាមួួយគុុណភាព សមត្ថថភាព និិងសុុចរិិតភាពសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នប្រ�កបដោ�យ
ប្រ�សិិទ្ធធភាព(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�
■
■

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដានលើ�ើការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមរបស់់ធនាគារជាមួួយគោ�លការណ៍៍អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម
ផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ដល់់គោ�លនយោ�បាយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងនីីតិិវិិធីី ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តដើ�ើម្្បីីផ្ដដល់់ប្រ�សិិទ្ធធភាព
អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មម រួួមមានសំំណើ�ើរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ពពន្ធធ និិងការបង្កើ�ើ�តគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
បញ្ជូូ�នសំំណើ�ើ និិងអនុុសាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ពាក់់ព័័ន្ធធបញ្ហាា�នានា ដែ�លត្រូ�ូវមានការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា។

អភិិបាលកិិច្ចចក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ អាណត្តិិ� និិងតួួនាទីីរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការ ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ពិិនិិត្្យ និិងស្នើ�ើ�សមាជិិកភាពគណៈៈកម្មាា�ធិិការ

■

វាយតម្លៃ�ៃ បេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់សមាជិិកថ្មីី�របស់់ប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យលាភការសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លអាចកើ�ើតមាន
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■

■

ស្នើ�ើ� និិងបន្តតតាមដានលើ�ើការបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាល
ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យការងារ D&O។

នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�
■

ការអនុុម័័តកម្មមវត្ថុុ�របស់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

■

ការវាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តតរបស់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

■

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ�លាភការរបស់់របស់់នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងបន្តតតាមដានជុំំ�វិិញប្រ�តិិបត្តិិ�ការភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ។

លាភការ
■

ការអនុុម័័តផែ�នការលាភការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការអនុុម័័តផែ�នការអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គគលិិក ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការអនុុម័័តលាភការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការអនុុម័័តលាភការសម្រា�ប់់កម្រិ�ិតនាយក ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ធនធានមនុុស្្ស
■

ផែ�នការបន្តតតំំណែ�ងផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់់

■

ការជ្រើ��ើសរើើ�សនិិយោ�ជ�ត។

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

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ច
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
�� ០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចច ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិិភាក្្សាលើ�ើសមាសភាពនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងសមាជិិកភាពរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ពិិនិិត្្យព័័ត៌៌មានលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ

■
■

ពិិភាក្្សាលើ�ើកាលវិិភាគក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
�� ០២០និិង២០២១

■

ពិិភាក្្សា និិងអនុុម័័តបេ�ក្ខខជនចាត់់តាំំងសម្រា�ប់់សមាជិិកថ្មីី�នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ពិិភាក្្សារចនាសម្ព័័�ន្ធធគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាគារ។

1.3. គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Dominic Jacques

ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Martin Ouellet

សមាជិិក

៤

៣

លោ�ក Etienne Chenevier

សមាជិិក

៤

៤

លោ�ក Guy Quaden

សមាជិិក

៤

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤
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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
ិ ក់់ព័ន្ធ
័ ធ ធនាគារដាក់់ឲ្យ្ ដំំណើ�រើ ការគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ជាមួួយសមាជិិកដែ�លត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចច ហើ�ើយអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
ទូូទៅ�
■

■

តាមដានលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍ហានិិភ័័យ ជាម�យកំំហុុសដែ�លបាន
រកឃើ�ើញ និិងអនុុសាសន៍៍ពីីផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�
ប្រ�ជុំំ�ជាទៀ�ៀងទាត់់ជាមួួយនាយកប្រ�តិិបត្តិិ� នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ធានអង្គគភាពពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង ជុំំ�វិិញកំំហុុស
ហានិិភ័័យដែ�លបានរកឃើ�ើញ និិងអនុុសាសន៍៍

■

បញ្ជូូ�នសំំណើ�ើ និិងអនុុសាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល លើ�ើបញ្ហាា�ពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវការការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការវាយតម្លៃ�ៃប្រ�ចាំំឆ្នាំំ��លើ�ើ នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងនាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

គោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយកំំណត់់ប្រ�ទេ�ស

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយកំំណត់់ឥណទានសម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរធនាគារ

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយក្រ�បខណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាព

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយតេ�ស្តតសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធ (Pen Test)

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយកំំណត់់កម្រិ�ិតឥណទាន (ជាទូូទៅ� មិិនមែ�នកម្រិ�ិតផលិិតផល)

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយ ALCO

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយកំំណត់់តម្លៃ�ៃសេ�វាផ្ទេ�េរប្រា�ក់់

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយសន្តិិ�សុុខ IT

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា� និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបណ្ដឹឹ�ង

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងសន្តិិ�សុុខរូូបវន្តត

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយផលិិតផលថ្មីី� និិងការអភិិវឌ្្ឍដំំណើ�ើរការធុុរកិិច្ចច

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយការវិិនិិយោ�គ

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងអនុុម័័តឯកសារពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ។

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

ការអនុុម័័តរចនាសម្ព័័�ន្ធធមុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ និិងព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ប្រ�ជុំំ�ជាមួួយនាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យតាមវីីដេ�អូូ

■

ផ្ដដល�ការណែ�នាំំចាត់់តាំំងបេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
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■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ និិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងហេ�តុុផលដែ�លជាឫសគល់់បង្កកឲ្្យមានការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ
លាលែ�ងរបស់់នាយកគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

បញ្ចចប់់តួួនាទីី

និិង

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដាន និិងការកែ�តម្រូ�ូវ
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស ដែ�លរួួមមាន ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ សន្ទទនីីយភាព ហានិិភ័័យឥណទាននិិងភាគីី
ប្រ�ឈម ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�� ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ហានិិភ័័យដែ�លអាចទទួួលយកបាន (Risk Appetite) - ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ (ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស) និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាព(ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�)

■

ការអនុុម័័តបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ប្រ�ព័័ន្ធធពិិន្ទុុ�សមតុុល្្យដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

អនុុម័័តមូូលនិិធិិប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

■

អនុុម័័តសន្ទទនីីយភាពនិិងផែ�នការមូូលនិិធិិយថាភាពដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ពិិនិិត្្យការតេ�ស្តតសមត្ថថភាព (Stress-Tests)

■

អនុុម័័តផែ�នការតេ�ស្តតសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធ (Pen Test) ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

■

■
■

ពិិភាក្្សាប្រ�ចាំំត្រី�ីមាសលើ�ើ ការតេ�ស្តតសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធ (Pen Tests) ដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងរបាយការណ៍៍
និិងស្ថាា�នភាពនៃ�ផែ�នការសកម្មមភាពផ្អែ�ែកលើ�ើការតេ�ស្តតសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធ(ធ Pen Tests) ពីីមុុន
អនុុម័័តផែ�នការធុុរកិិច្ចចបន្តតនិិងការសង្គ្រោះ��ះ��ពីីមហន្តតរាយ
អនុុម័័តកម្រិ�ិតហានិិភ័័យ(លើ�ើកលែ�ងអ្វីី�ដែ�លពាក់់នឹឹងហានិិភ័័យឥណទាន) ពីីលើ�ើអាជ្ញាា�ធរ ALCO ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬ
ព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

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

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
�� ០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិិភាក្្សាលើ�ើរបាយការណ៍៍ហានិិភ័័យ

■

ពិិភាក្្សាលើ�ើបច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�នៃ� រង្វាា�ស់់ហានិិភ័័យអាចទទួួលយកបាន ( Risk Appetite Metrics)

■

ពិិភាក្្សាការអនុុវត្តតក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យព័័ត៌៌មានវិិទ្្យាពីីធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា

■

អនុុម័័តលើ�ើគោ�លនយោ�បាយកំំណត់់ឥណទានដែ�លធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពរួួចសម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរធនាគារ

■

អនុុម័័តលើ�ើផែ�នការធុុរកិិច្ចចក្នុុ�ងគ្រា�អាសន្ននបណ្ដាា�លមកពីីការរីីករាលដាលនៃ�វីីរុុស

■

ពិិភាក្្សាលើ�ើរបាយការណ៍៍តេ�ស្តតប្រ�ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាព (Pen Test)

■

អនុុម័័តផែ�នការតេ�ស្តតប្រ�ព័័ន្ធធសុុវត្ថិិ�ភាព (Pen Test) ឆ្នាំំ២
�� ០២១

■

វាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តតការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ។

1.4. គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
ល.រ

ឈ្មោះ

តំណែង

ចំនួនសមាសភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

១

លោ�ក Henri Calvet

ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Paolo Pizzuto

សមាជិិក

១

៣

លោ�ក Dominic Jacques

សមាជិិក

៤

៤

លោ�ក Guy Quaden

សមាជិិក

៤

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤

ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០
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តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម
ប្រ�កាស ធ៧-០៨-០៨៩ប្រ�ក. “ស្ដីី�អំពី
ំ ការប្រ�ឆាំំ
ី
ងការសម្អាាត
� ប្រា�ក់់និង
ិ ហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម” មាត្រា�៣៤ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ
ដែ�លចែ�ងថាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរបស់់ធនាគារត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពសម្រា�ប់់ការប្រ�តិិបត្តិិ�
តាម AML/CFT ជាមួួយច្្បាប់់និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�តម្រូ�ូវ។
ផ្អែ�ែកតាមខ្លឹឹ�មសារខាងលើ�ើនិិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗដើ�ើម្្បីីពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាមធនាគារបាន
ដាក់់ឲ្្យដំំណើ�ើរការគណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាមួួយសមាជិិកភាពដែ�លស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការអភិិបាលកិិច្ចចនិិង
អនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
ទូូទៅ�
■

■

■

សង្កេ�េតតាមដានមុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�តាមជាមួួយការរកឃើ�ើញកំំហុុសនិិងការផ្ដដល់់
អនុុសាសន៍៍ពីីផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�។
ប្រ�ជុំំ�ជាមួួយនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនិិងប្រ�ធានអង្គគភាពពាក់់ព័័ន្ធធជុំំ�វិិញការរកឃើ�ើញកំំហុុសប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនិិង
ការផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍
បញ្ជូូ�នសំំណើ�ើនិិងអនុុសាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលសម្រា�ប់់បញ្ហាា�នានាដែ�លត្រូ�ូវការការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងអនុុម័័តក្រ�មសីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយអំំណោ�យ

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មម

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងអនុុម័័តឯកសារពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េ�ងៗ។

ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
■

ការអនុុម័័តផែ�នការសកម្មមភាព AML ដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

បន្តតតាមដានផែ�នការសកម្មមភាព AMLដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការអនុុម័័តផែ�នការសកម្មមភាពសវនកម្មមប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍សវនកម្មមប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

បន្តតតាមដានផែ�នការសកម្មមភាពលើ�ើការកែ�ប្រែ��កំំហុុសដែ�លបានរកឃើ�ើញពីីសវនកម្មមប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យរបាយការណ៍៍ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការទទួួលយកអតិិថិិជនមានហានិិភ័័យខ្ពពស់់។

មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យអាណត្តិិ�និិងដែ�នកំំណត់់នៃ�មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■

អនុុម័័តកញ្ចចប់់ថវិិកាសម្រា�ប់់មុុខងារប្រ�តិិបត្តិិ�តាមដើ�ើម្្បីីជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

ការវាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តតការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់នាយក/ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យប្រ�ឆាំំឆ្នាំំ�នៃ�លាភការនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■

ប្រ�ជុំំ�តាមវីីដេ�អូូជាមួួយនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■

ផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ចាត់់តាំំងបេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់តួួនាទីីនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

■
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រួួតពិិនិិត្្យនិិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងហេ�តុុផលដែ�លជាឫសគល់់បង្កកឲ្្យមានការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�របញ្ចចប់់តួួនាទីីនិិងលាលែ�ង
របស់់នាយក/ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។
ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០

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

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិតាម
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
�� ០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■
■

■

■
■
■
■
■

ពិិភាក្្សាលើ�ើរបាយការណ៍៍ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

ពិិភាក្្សា និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយការប្រ�ឆាំំងការសម្អាា�តប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទានភេ�រវកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�
បច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពរបស់់ធនាគារ

វាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តតការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ទីីប្រឹ�ឹក្្សានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ជូូននាយកប្រ�តិិបត្តិិ� និិងប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�ន
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម
ពិិភាក្្សា និិងអនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើសូូកប៉ាា�ន់់ និិងប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ
ពិិភាក្្សាលើ�ើរបាយការណ៍៍ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនិិយ័័តករ

ពិិភាក្្សាលើ�ើផែ�នការសកម្មមភាព អង្គគភាពស៊ើ�ើ�បការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (FIU-Action Plan)

ទទួួលស្គាា�ល់់ការបង្កើ�ើ�តមុុខតំំណែ�ងនាយកផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�តាមនៅ�ក្នុុ�ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារ ABA
អនុុម័័តលើ�ើគោ�លនយោ�បាយ FATCA

1.5. គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន
តំណែង

ចំនួនសមាសភាព
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ

ល.រ

ឈ្មោះ

១

លោ�ក Christian St-Arnaud ប្រ�ធាន

៤

២

លោ�ក Dominic Jacques

សមាជិិក

៤

៣

លោ�ក Martin Ouellet

សមាជិិក

៤

៤

លោ�ក Henri Calvet

សមាជិិក

៤

ចំនន
ួ កិចប
្ច ្រជុស
ំ រុប

៤

ប្រ�កាសលេ�ខ ធ៧-០៥-០៥៤ប្រ�ក. “ស្ដីី�ពីគោ�
ី លនយោ�បាយ នីីតិវិិ ធី
ិ ី និិងសិិទ្ធិិ�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�
■
■

■

សង្កេ�េតតាមដានសកម្មមភាពឥណទានរបស់់ធនាគារផ្អែ�ែកតាមយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រឥណទាននិិងគោ�លនយោ�បាយ
ប្រ�ជុំំ�ជាមួួយនាយកប្រ�តិិបត្តិិ�និិងនាយកឥណទានដើ�ើម្្បីីវាយតម្លៃ�ៃពីីប្រ�សិិទ្ធធភាពយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រធុុរកិិច្ចចនិិងនយោ�បាយ
ឥណទានរបស់់ធនាគារ
បញ្ជូូ�នសំំណើ�ើនិិងអនុុសាសន៍៍លើ�ើបញ្ហាា�នានាដែ�លត្រូ�ូវការការអនុុម័័តពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

នយោ�បាយឥណទាន
■

■

អនុុ ម័័ តនយោ�បាយឥណទាននិិ ង ចាត់់ តាំំ ង បុុ គ្គគ ល មានសិិ ទ្ធិិ�ដែ� លត្រូ�ូ វ បានអនុុ ម័័ តដើ�ើ ម្្ បីី គ្រ�ប់់ គ្រ� ងគណៈៈកម្មាា� ធិិ កា រ
ឥណទានសម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
អនុុម័័តនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្្យតម្កកល់សម្រា�ប់់
់
សម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
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■

អនុុម័័តនយោ�បាយដោះ�ះស្រា�យបំំណុុលនិិងការប្រ�មូូលសម្រា�ប់់ជាអនុុសាសន៍៍ឬព័័ត៌៌មានដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។

ផលបត្រ�ឥណទាន
■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យទំំនោ�រផលបត្រ�ឥណទាននិិងការអនុុវត្តត

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផលបត្រ� NPL

■

ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យការផ្ដដល់់ឥណទានរូូបវន្តតបុុគ្គគល

■

ផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់ត្រួ�ួតពិិនិិត្្យនិិងវាស់់វែែងហានិិភ័័យនៃ�ឥណទាន។

ការអនុុម័័តឥណទាន
■

ការអនុុម័័តឥណទានតាមសិិទ្ធិិ�អនុុញ្ញាា�តត្រូ�ូវបានកំំណត់់ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយឥណទាន។

មុុខងារឥណទាន
■

ធ្វើ�ើ�ការប្រ�ជុំំ�ជាមួួយនាយកឥណទានតាមវីីដេ�អូូ

■

ផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ចាត់់តាំំងបេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់តួួនាទីីនាយកឥណទាន។

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

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មាធិការឥណទាន
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
�� ០២០ គណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន ប្រា�រព្ធធកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ចំំនួួន៤ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ត្រី�ីមាស។
សកម្មមភាពដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិិការ មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

ពិិភាក្្សាលើ�ើផលបត្រ�ឥណទានរបស់់ធនាគារ

■

ពិិភាក្្សាលើ�ើតម្រូ�ូវការនិិយ័័តករសម្រា�ប់់ឥណទានជាប្រា�ក់់រៀ�ៀលចំំនួួន ១០% នៃ�មូូលបត្រ�ឥណទានសរុុប

■

ពិិភាក្្សាលើ�ើគោ�លនយោ�បាយសំំវិិធានធនភាព IFRS9 និិងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ និិងអភិិបាលកិិច្ចចគំំរូូ IFRS9

■

ពិិភាក្្សា និិងអនុុម័័តលើ�ើគោ�លនយោ�បាយឥណទានដែ�លត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលរបស់់ធនាគារ

■

ពិិភាក្្សាលើ�ើកចំំនួួនកំំណត់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន។

2. ការផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រសមាជិិកគណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ល.រ

គណៈកម្មាធិការ

ឈ្មោះ

មូលហេតុ

១

សវនកម្មម

លោ�ក Lionel Pimpin
លោ�ក Paolo Pizzuto

បានលាលែ�ងត្រូ�ូវបាន
តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកថ្មីី�

២

អភិិបាលកិិច្ចច

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

៣

គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ

គ្មាា�ន

គ្មាា�ន

៤

ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម

លោ�ក Lionel Pimpin
លោ�ក Paolo Pizzuto

បានលាលែ�ងត្រូ�ូវបាន
តែ�ងតាំំងជាសមាជិិកថ្មីី�

៥

ឥណទាន

គ្មាា�ន

គ្មាា�នថ្មីី�
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c. លាភការ ឬប្រាក់បំណាច់
1. គោ�លនយោ�បាយសង្ខេ�េបស្តីី�ពីីលាភការ ឬប្រា�ក់់បំំណាច់់សម្រា�ប់់អភិិបាល និិងបុុគ្គគលិិកជាន់់ខ្ពពស់់
លាភការនិិងប្រា�ក់់បំណា
ំ
ច់់ស្ថិិ�តក្រោ��មការទទួួលខុុសត្រូ�ូវទាំំងស្រុ�ុងរបស់់គណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រអភិិបាលកិិច្ចចនិង
ិ ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល។
2. បុុគ្គគលទទួួលបានលាភការ ឬប្រា�ក់់បំំណាច់់
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
និងនាយកប្រតិបត្តិ
ល.រ

បរិយាយ

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
■

១

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

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

■

■

■
■

២

៣

៤

អភិិបាល

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

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។

■

■

សមាសភាពក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ការយល់់ដឹឹងពីីធនាគារ និិងធុុរកិិច្ចច
ធនាគារ
ការចូូលរួួមក្នុុង
� កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាល
សមត្ថថភាពស្នូូ�ល
ការយល់់ដឹឹងពីីធនាគារ និិងធុុរកិិច្ចច
ធនាគារ
ការចូូលរួួមក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�
គណៈៈកម្មាា�ធិិការនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សា
ភិិបាល
សិិទ្ធិិ�របស់់គណៈៈកម្មាា�ធិិការនៃ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

■

គុុណភាពការអនុុវត្តតការងារ

■

សូូចនាករអនុុវត្តតការងារ (KPIs)

■

សមត្ថថភាពស្នូូ�ល
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e. ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អភិបាល និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាគារបានចូូលរួួមក្នុុ�ងការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លពីី និិយ័័តករមូូលបត្រ�កម្ពុុ�ជា ដូូចខាងក្រោ��ម៖
ឈ្មោះ

មុខតំណែង

វគ្គសិក្សា

លោ�ក Igor Zimarev

នាយកទីីផ្្សារ និិងលេ�ខាធិិការសាជីីវកម្មម

លោ�ក មែ�ន រតនា

■

ប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសន្តិិ�សុុខព័័ត៌៌មានវិិទ្្យា

កញ្ញាា� ឡាយ ជីីវម៉ីី�

■

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកទទួួលបន្ទុុ�កផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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■

■

វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្តីី�ពីី“គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល”
វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្តីី�ពីី “សុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ព័័ន្ធធ
អេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិក ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លកើ�ើតមាន
វីីរុុសកូូវីីដ-១៩”

្នែកទី 3
ការអនុុវត្តតក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�ធុុរកិិច្ចច
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a. គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រតិបត្តិធុរកិច្ចរបស់អភិបាល បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់និងនិយោជិត៖
យើ�ើងមានការទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការការពារសុុចរិិតភាព និិងភាពជឿ�ឿជាក់់ដើ�ម្្
ើ បីីការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់អតិថិ
ិ ជនដាក់
ិ
ប្រា�ក់
់
ប
់ ញ្ញើ�ើ�
និិងវិិនិិយោ�គិិន និិងទំំនុុកចិិត្តតលើ�ើអាជីីវកម្មមរបស់់ធនាគារ។ 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។
ក្រុ�ុមប្រ�តិិបត្តិិ�ធុុរកិិច្ចច និិងក្រ�មសីីលធម៌៌អាជីីវកម្មម "ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�" ត្រូ�ូវបានចងក្រ�ងជាឯកសារដើ�ើម្្បីីកំណត់
ំ
នូ
់ វូ វិិធានការ និិងបទដ្ឋាាន
�
អំំពីរី បៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាាធ្វើ�
� កា
ើ� រដើ�ើម្្បីីអភិិវឌ្្ឍធនាគារ ABA និិងផ្តតល់សេ�
់ វាកម្មមដល់់អតិថិ
ិ ជន
ិ របស់់យើ�ង
ើ របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើង
ការពារគុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ធនាគារ ABA និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ភាគទុុនិក
ិ របស់់យើ�ង
ើ និិងរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តទៅត � លើ�ើបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ
និិងសហគមន៍៍ដែ�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�ើដៃ�គូូបម្រើ��ើការងារពីីខាងក្រៅ��ជាមួួយធនាគារ។
ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�នេះ�ះបញ្ជាា�ក់់ពីីគោ�លការណ៍៍ប្រ�តិិបត្តិិ�ទាំំង ៦ របស់់យើ�ើង៖
■

យើ�ើងសម្រេ��ចគោ�លដៅ�ដោ�យប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវគុុណតម្លៃ�ៃសាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ើង។

■

យើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា�បង្កើ�ើ�តគ្រួ�ួសារ ABA ហើ�ើយប្រ�ព្រឹ�ឹត្ដដចំំពោះ�ះគ្នាា�ទៅ�វិិញទៅ�មកដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌។

■

យើ�ើងមានគោ�លដៅ�ផ្តតល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើង។

■

យើ�ើងការពារ និិងបង្កើ�ើ�នតម្លៃ�ៃរបស់់ភាគទុុនិិករបស់់យើ�ើង។

■

ជាចុុងក្រោ��យ យើ�ើងចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងជោ�គវាសនារបស់់ប្រ�ទេ�សជាតិិ។

■

ការរំំលឹឹកលើ�ើការសួួរសំំណួួរ និិងរាយការណ៍៍។

យើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតគ្រួសារ ABA ហើយប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌
ការកៀ�ៀរគរបុុគ្គលិ
គ ក
ិ និិង ការជ្រើ��ើសរើើ�ស៖ ធនាគារ ABA ប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ ជ្រើ��
ត ស
ើ រើើ�សបុុគ្គលិ
គ ក
ិ ដែ�លមានគុុណសម្្បត្តិិ�ស័័ក្តិិ�សម និិងមាន
បទពិិសោ�ធ និិងអ្ននកដែ�លមានសមត្ថថភាព និិងគុុណភាពសមស្រ�បដើ�ើម្្បីី បំំពេ�ញតួួនាទីីរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុម។
សេ�ចក្តីី�គោ�រព និិងការមិិនរើើ�សអើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងឱកាសការងារ៖ យើ�ើងផ្តតល់់តម្លៃ�ៃដល់់ភាពចម្រុះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងកម្លាំំ��ងពលកម្មមរបស់់យើ�ើង
ក៏៏ដូូចជានៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មអតិិថិិជន អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិងអ្ននកផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ យើ�ើងផ្តតល់់ឱកាសការងារស្មើ�ើ�ៗគ្នាា�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
ុ ត
ា� ឱ្្យមានការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តអំ
ត ពើ�
ំ ឃោើ �រឃៅ� ឬអមនុុស្្សធម៌៌ឡើ�ើយ រួួមទាំំងការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម
លើ�ើរាងកាយ ឬការគំំរាមកំំហែ�ងនៃ�ការដាក់់ទោ�សទណ្ឌឌផ្លូូ�វចិិត្តតផងដែ�រ។ យើ�ើងនឹឹងមិិនជួួល នរណាម្នាា�ក់់ដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម
១៨ ឆ្នាំំ��នៅ�ក្នុុ�ងមុុខតំំណែ�ងណាមួួយឡើ�ើយ។
សុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពៈៈ៖ ធនាគារ ABA ប្តេ�េជ្ញាាយ៉ា
� ង
ា� ហោ�ចណាស់់អនុវុ ត្តតតាមតម្រូ�ូវការអប្្បបរមាដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ដោ�យច្្បាប់់
ការងាររបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងស្ថាា�ប័័នបង្កើ�ើ�តបទដ្ឋាានអន្ត
�
រត ជាតិិជាធរមាន (ឧ. ILO) ។ យើ�ើងផ្តតល់ប
់ រិិយាកាសការងារប្រ�កបដោ�យ
ផាសុុកភាពជាមួួយ នឹឹងឧបករណ៍៍បច្ចេ�េកវិិទ្្យាទំំនើ�ើបៗសម្រា�ប់់បុុគ្គគលិិកនៅ�គ្រ�ប់់កម្រិ�ិត។
ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងដោ�យបើ�ើកចំំហ និិងស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់៖ នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ABA យើ�ើងផ្តតល់់តម្លៃ�ៃដល់់រំំហូូរគំំនិិតយោ�បល់់សំំណួួរ
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និិងកង្វវល់់ផ្សេ�េ�ងៗដោ�យសេ�រីី។ យើ�ើងជំំរុញ
ុ ទឹឹកចិិត្តដ
ត ល់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ឱ្្យលើ�ើកឡើ�ើងពីីបញ្ហាាទាក់
�
ទ
់ ងនឹឹងការងារ គំំនិត
ិ ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម ឬកង្វវល់់
ផ្សេ�េ�ងៗតាមរយៈៈដំំណើ�ើរការដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លមានបញ្ហាា� ឬការព្រួ�ួយបារម្ភភកើ�ើតឡើ�ើង។
ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ហិ
់ រិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងឥណទានសម្រា�ប់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ ៖ ធនាគារ ABA មានគោ�លបំំណងបើ�ើកប្រា�ក់់ឈ្នួួល
� សមរម្្យដល់់
បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងដែ�លជាទូូទៅ�មានប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ថេ�រ និិងប្រា�ក់់រង្វាា�ន់់ការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ឬប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងករណីីមាន
ភាពអាសន្នន បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងអាចដាក់់ពាក្្យសុំំ�ទៅ�នាយកដ្ឋាា�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ប្រា�ក់់បុុរេេប្រ�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 ៣ ខែ� មិិនមានការព្រ�មានណាមួួយ ហើ�ើយអាចទូូទាត់់សងប្រា�ក់់បុុរេេប្រ�ទាន
វិិញពីីប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្្សរ៍៍ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៣ ខែ�ខាងមុុខ។
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
ិ ការពារសិិទ្ធិិ�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
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ិ ជន
ិ ៖ ជោ�គជ័័យរបស់់យើ�ង
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ើ ។ យើ�ើងឃើ�ើញថា
បេ�សកកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ បានសម្រេ��ចនៅ�ពេ�លអតិិថិជន
ិ របស់់យើ�ង
ើ ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីផ
ី លិិតផល និិងសេ�វាកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ ។
នោះ�ះហើ�ើយជាមូូលហេ�តុុដែ�លក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើអា
� ជីីវកម្មមការ ផ្តោ�ោត
� ជាសំំខាន់់របស់់យើ�ង
ើ គឺឺការផ្តតល់អត្ថថ
់ ប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់អតិថិ
ិ ជន
ិ ។
ក្រ�មវិិន័័យ និិងគុុណភាព៖ អាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ងរឹឹងមាំំនៃ�ការគោ�រព និិងជឿ�ឿទុុកចិិត្តគ្នាា
ត ទៅ� �វិិញទៅ�មក និិង
ការជឿ�ឿទុុកចិិត្តគ្នាា
ត ជា
� មួួយអតិិថិជន
ិ
អ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់ និិងដៃ�គូូរបស់់យើ�ង
ើ ។ ដើ�ើម្្បីីថែ�រក្្សាទំំនាក់់ទំន
ំ ងដ៏៏រឹង
ឹ មាំំទាំង
ំ នេះ�ះ យើ�ើងប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់
� ់
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងជាមួួយអ្ននកទាំំងអ្ននកគ្នាា� ក្នុុង
� ឥរិិយាបថដែ�លយើ�ើងរំំពឹង
ឹ ពីីអ្ននកទាំំងអស់់គ្នាាដូ
� ច្នោះ�ះ
ូ ��ដែ�រ  គឺឺភាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ សុច
ុ រិិតភាព និិង
សេ�ចក្ដីី�គោ�រព។ ភាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ សុុចរិិតភាព និិងសេ�ចក្តីី�គោ�រព។
អនុុវត្តតតាមលិិខិត
ិ និិងស្មាា�រតីីច្្បាប់់៖ ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារយើ�ើងត្រូ�ូវតែ�គោ�រពតាមច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ក្នុុង
� ស្រុ�ុក ក៏៏ដូច
ូ ជាឧត្តតមានុុវត្តតន៍៍
ជាអន្តតរជាតិិនៅ�ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ ។ យើ�ើងទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការដឹឹងឮ និិងអនុុវត្តតតាមច្្បាប់់ ឬបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ទាំំងអស់់ជាធរមាន។
ភាពស្រ�បច្្បាប់់ និិងសមត្ថថភាព៖ យើ�ើងផ្តតល់ជូ
់ នអតិ
ូ
ថិ
ិ ជន
ិ របស់់យើ�ង
ើ នូូវផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នៅ�ពេ�ល ដែ�លយើ�ើង
មានអាជ្ញាាប័័ណ្ណ
�
ស្រ�
ណ បច្្បាប់់ និិងជំំនាញគ្រ�ប់់គ្រា�ន់ដែ�
់ លពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ រួួមទាំំងបុុគ្គលិ
គ ក
ិ ដែ�លមានគុុណវុឌ្្ឍិ
ុ គ្រ�ប់
ិ
គ្រា�ន់
់
់ បរិិវេេណ និិងបរិិក្ខារា�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ មុុខងារគាំំទ្រ�ចាំំបាច់់ និិងសមត្ថថភាពក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដាន និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។
ទំំនាក់់ទំំនង និិងភាសា៖ យើ�ើងមានបំំណងដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឱ្្យឯកសារទាំំងអស់់ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បានរួួមទាំំងការផ្្សព្វវផ្្សាយ ពាណិិជ្ជជកម្មម
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
ិ ៖ រាល់់ការតវ៉ាា� ការលើ�ើកឡើ�ើង របស់់អតិថិ
ិ ជន
ិ ទាំំងអស់់ត្រូ�វូ បានដាក់់ នៅ�ក្នុុ�ងការស៊ើ�ើ�បសង្កេ�េតផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
យ៉ាាង
� ហ្មមត់់ចត់់ 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 កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹ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�បាយប្រ�ឆាំំងការសម្អាាត
� ប្រា�ក់់ និិងហិិរញ្ញញប្្បទាន
ភេ�រវកម្មម ដោ�យមាននីីតិិវិិធីីរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន និិងយន្តតការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យ។
អាជីីវកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់៖ ស្រ�បតាមគុុណតម្លៃ�ៃ ចក្ខុុ�វិស័័
ិ យ និិងបេ�សកកម្មមរបស់់ធនាគារ ABA យើ�ើងមានកម្លាំំ�ង
� ថាមពល
សម្រា�ប់់កំំណើ�ើនប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពមួួយដោ�យហេ�តុុថាការការពារសង្គគម និិងបរិិស្ថាា�នគឺឺជាផ្នែ�ែកដ៏៏សំំខាន់់ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្្ឍ
អាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ើង។
ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០
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ឯកជនភាព និិង ការសម្ងាាត់
� ៖
់ យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាាកា
� រពារការរំំពឹង
ឹ 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�ះព័័ត៌៌មានបុុគ្គគលជួួយថែ�រក្្សានូូវទំំនុុកចិិត្តត មកលើ�ើធនាគារ ABA និិងប្រ�ព័័ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាជារួួម។
ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងស្មើ�ើ�ភាពនិិងការប្រ�ឆាំំងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងផ្តាា�ច់់មុុខ៖ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ស្តីី�ពីីការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង គ្រ�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�យស្មើ�ើ�ភាព។
ការប្រ�ឆាំំងសំំណូូក & ការប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ៖ យើ�ើងនឹឹងមិិនផ្តតល់់ជូូន ឬទទួួលយកសំំណូូក ឬប្រា�ក់់ទឹឹកតែ� ហើ�ើយនឹឹងមិិន
ចូូលរួួម ឬសម្រ�បសម្រួ�ួលសកម្មមភាពអំំពើ�ពុ
ើ ក
ុ រលួួយណាមួួយឡើ�ើយ។ ដោ�យសារសំំណូក
ូ និិងអំំពើ�ពុ
ើ ក
ុ រលួួយ គឺឺជាការគំំរាមកំំហែ�ង
យ៉ាាង
� ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់អភិិបាលកិិច្ចចល្អអ ការអនុុវត្តតអាជីីវកម្មមស្មើ�ើ�ភាព និិងការអភិិវឌ្្ឍន៍៍ ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាគារ
ABA បានប្តេ�េជ្ញាាចិ
� ត្ត
ិ ត ចូូលរួួមចំណែ�
ំ
កក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងអំំពើ�ពុ
ើ ក
ុ រលួួយ និិងសំំណូក
ូ នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យសាធារណៈៈ និិងឯកជន។

យើងការពារ និងបង្កើនតម្លៃរបស់ភាគទុនិករបស់យើង
ប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឱ្្យអស់់ពីីសមត្ថថភាពដើ�ើម្្បីីជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ធនាគារ ABA
ABA៖
៖ យើ�ើងនឹឹងខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងឱ្្យអស់់ពីីសមត្ថថភាព
ដើ�ើម្្បីីរក្្សា និិងបង្កើ�ើ�នតម្លៃ�ៃរបស់់ភាគទុុនិិករបស់់ធនាគារ ABA ។ នេះ�ះទាមទារឱ្្យមានការប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�លល្អអឥតខ្ចោះ�ះ��ដើ�ើម្្បីីជា
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ធនាគារ ABA ដោ�យគិិតគូូរដល់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់អតិិថិិជន និិងប្រ�ទេ�សរបស់់យើ�ើងដូូចដែ�លមានចែ�ង
នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�នេះ�ះ។
សិិទ្ធិិ�ប្រើ��ើប្រា�ស់់ធនធានរបស់់ធនាគារ ABA
ABA៖
៖ យើ�ើងចំំណាយធនធានយ៉ាា�ងសន្ធឹឹ�កសន្ធាា�ប់់ដើ�ើម្្បីីរក្្សា និិងអភិិវឌ្្ឍអាជីីវកម្មមរបស់់
ធនាគារ ABA ។ ធនធានរបស់់យើ�ង
ើ រួួមមានមធ្យោ�ោ�បាយ គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខារា� កុំំ�ព្្យូូទ័័រ និិងប្រ�ព័័ន្ធទំ
ធ នា
ំ ក់់ទំន
ំ ង កម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា� ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
និិងទ្រ�ព្្យសកម្មមផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។
ការថែ�រក្្សាសុុវត្ថិិ�ភាពពត៌៌មាន៖ ព័័ត៌៌មានកម្មមសិិទ្ធិិ�គឺជា
ឺ ទ្រ�ព្្យដ៏៏មានតម្លៃ�ៃរបស់់ធនាគារ និិងរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការទំំនាក់់ទំន
ំ ងខាងក្នុុ�ង
និិងខាងក្រៅ��។ ព័័ត៌៌មានឌីីជីីថលដែ�លមាននៅ�លើ�ើកុំំ�ព្្យូូទ័័រយួួរដៃ� ឧបករណ៍៍ អេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិកចល័័ត កុំំ�ព្្យូូទ័័រលើ�ើតុុ ម៉ាា�ស៊ីី�ន sever
ឧបករណ៍៍បម្រុ�ុងទិិន្ននន័័យ និិងឧបករណ៍៍ផ្ទុុ�កចល័័ត និិងឯកសាររឹឹង ការពិិភាក្្សាដោ�យផ្ទាា�ល់់មាត់់ និិងទំំនាក់់ទំំនងតាមរយៈៈ
បណ្តាា�ញផ្្សព្វវផ្្សាយសង្គគមនានា។
ការការពារតម្លៃ�ៃកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ��អាជីីវកម្មម ((ប្រេ��ន
ប្រេ��ន)) ធនាគារ
ធនាគារABA
ABA៖
៖ ក្នុុ�ងចំំណោ�មទ្រ�ព្្យដ៏៏មានតម្លៃ�ៃបំំផុត
ុ របស់់យើ�ង
ើ គឺឺឈ្មោះ�ះ�� ម៉ាាក
� សញ្ញាា�
របស់់ធនាគារ ABA ។ ដើ�ើម្្បីីការពារគុុណតម្លៃ�ៃ និិងការទទួួលស្គាា�ល់់នូូវ ឈ្មោះ�ះ��ម៉ាា�ករបស់់យើ�ើង យើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំដែ�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�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ��របស់់យើ�ង
ើ នៅ�ពេ�លណាដែ�លយើ�ើង តំំណាង
ឱ្្យធនាគារ ABA ។ ប្រ�សិិនបើ�អ្នន
ើ កទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ ឬការផ្តតល់ព័
់ ័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ងសាធារណៈៈ
នោះ�ះ អ្ននកត្រូ�ូវប្រា�កដថាការបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាននេះ�ះមាន ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបាន និិងមានភាពពេ�ញលេ�ញ។
ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ 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�ងសកម្មមភាពអាជីីវកម្មម
ណាមួួយដែ�លប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង ឬផ្ទុុ�យនឹឹងផលប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ធនាគារឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�បុ
ើ គ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ របស់់យើ�ង
ើ មានផលប្រ�យោ�ជន៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុជា
� មួួយអតិិថិជន
ិ
មិិនថាជាទំំនាក់់ទំន
ំ ង គ្រួ�ួសារ ដៃ�គូូ ភាគទុុនិក
ិ និិង/ឬអ្ននកផ្ដដល់់ឥណទានឡើ�ើយ 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។
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�លបុុគ្គគលិិកចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ធ្វើ�ើ�ការក្រៅ��ម៉ោ�ោ�ង ឬសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។
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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។

យើងចូលរួមចំណែកចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេស
ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវសង្គគមរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន៖ ចំំពោះ�ះយើ�ើងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវសង្គគមរបស់់សាជីីវកម្មម មានន័័យថាសម្រេ��ចបាននូូវភាព
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�ងបរិិស្ថាាន
� និិងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម៖ ច្្បាប់់បរិិស្ថាាន
� ស្តតង់ដា
់ រ តម្រូ�ូវការនិិងគោ�លនយោ�បាយបរិិស្ថាានមួ
� យ
ួ ចំំនួនដាក់
ួ
់ ដាក់់ឲ្យ្
អនុុវត្តតសម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ការអនុុវត្តត និិងផលិិតផលនៃ�អាជីីវកម្មមរបស់់យើ�ើង។ បញ្ជីី�ហាមឃាត់់របស់់យើ�ើងលើ�ើសកម្មមភាពផ្តតល់់
ប្រា�ក់់កម្ចីី� និិងបញ្ញើ�ើ�លើ�ើសកម្មមដែ�លហាមឃាត់់នានា ដែ�លមិិនឲ្្យ ធនាគារ ABA ធ្វើ�ើ�ទំំនាក់់ទំំនងអាជីីវកម្មមដែ�លមានគ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់
ដល់់បរិិស្ថាា�នដូូចជាការកាប់់ឈើ�ើ និិងការបូូមខ្្សាច់់ ជាដើ�ើម។
អាជីីវកម្មមដែ�លមិិនពាក់់ព័័ន្ធធនយោ�បាយ៖ ខណៈៈដែ�លយើ�ើងគាំំទ្រ�សេ�រីីភាពនយោ�បាយរបស់់បុុគ្គគលិិក ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ មូូលដ្ឋាា�ន
បុុគ្គគល ក្នុុ�ងនាមជាធនាគារ យើ�ើងមិិនចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពនយោ�បាយណាមួួយដូូចជាការផ្តតល់់ ហិិរញ្ញញប្្បទានដល់់យុុទ្ធធនាការ
បោះ�ះឆ្នោ�ោ�ត ការបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល ឬ ផ្្សព្វវផ្្សាយការពេ�ញចិិត្តតផ្នែ�ែកនយោ�បាយរបស់់យើ�ើងតាមមធ្យោ�ោ�បាយណាមួួយនោះ�ះទេ�។ យើ�ើង
ចង់់ឱ្្យមានការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងនយោ�បាយត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ និិងយុុត្តិិ�ធម៌៌នៅ�ក្នុុ�ងព្រំ�ំដែ�ននៃ�ច្្បាប់់កម្ពុុ�ជា។ យើ�ើងនឹឹងគោ�រពអំំណាចនយោ�បាយ
ណាមួួយដែ�លឈ្នះះ�ជាផ្លូូ�វការក្នុុ�ងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដោ�យចំំហ និិងយុុត្តិិ�ធម៌៌។

ការរំលឹកលើការសួរសំណួរ និងការរាយការណ៍
ដើ�ើម្្បីីអនុុវត្តតតាមក្រ�មនេះ�ះ ដោ�យប្រ�កាន់់ខ្ជាា�ប់់សុុចរិិតភាព និិងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់រូូបមានកាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងការរាយការណ៍៍ទៅ�
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្លួួន
� និិង/ឬនាយកដ្ឋាានគ្រ�ប់
�
់គ្រ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម អំំពីកា
ី ររំំលោ�ភបំំពានណាមួួយលើ�ើច្្បាប់់ ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ� និិង
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។ បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់របស់់ធនាគារ ABA ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្្យសួួរសំំណួួរ ឬ
លើ�ើកឡើ�ើងនូូវក្តីី�កង្វវល់់ទៅ�កាន់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬអ្ននកឯកទេ�សផ្ទាាល់
� រ់ បស់់ពួក
ួ គេ�ដែ�លមានជំំនាញក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យសំំណួរួ ឬបញ្ហាា�
បែ�បនេះ�ះ រួួមមាននាយកដ្ឋាា�នធនធានមនុុស្្ស នាយកដ្ឋាា�នប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ហានិិភ័័យ ច្្បាប់់ និិងនាយកដ្ឋាា�នសន្តិិ�សុុខ។

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

c. យន្តការ និងនីតិវិធីតាមដានការអនុវត្តក្រមសីលធម៌សម្រាប់អនុវត្តធុរកិច្ច
ដើ�ើម្្បីីធានាថាបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់បានយល់់ដឹឹងអំំពីីក្រ�មនេះ�ះ ធនាគារមានកម្មមវិិធីីផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន គឺឺតម្រូ�ូវឲ្្យបុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់ អាន និិង
បញ្ជាា�ក់់ថាបានយល់់ដឹឹង ដែ�លវាត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត ធនាគារមានកម្មមវិិធីីបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល
ដល់់បុុគ្គគលិិកក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល៣ខែ�ដំំបូូងពីីថ្ងៃ�ៃចាប់់ផ្ដើ�ើ�មការងារ និិងមានកម្មមវិិធីីបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លរំំលឹឹកឡើ�ើងវិិញជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។
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d.ប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ
1. គោ�លនយោ�បាយរបស់់បុុគ្គគលចុះះ�បញ្ជីី�លក់់មូូលបត្រ� សម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ
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�ការ
ជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ

៥

អភិិបាល និិងសមាជិិកគ្រួ�ួសារផ្ទាា�ល់់របស់់អភិិបាល

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ

៦

បុុគ្គគលិិក និិងសមាជិិកគ្រួ�ួសារផ្ទាា�ល់់របស់់បុុគ្គគលិិក

គោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ

៧

ផ្សេ�េ�ងៗ

គ្មាា�ន

ធនាគារ ABA គោ�រពតាមនិិយមន័័យនៃ�ភាគីីជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ ដែ�លមានរៀ�ៀបរាប់់នៅ�ក្នុុ�ងច្្បាប់់ស្តីី�ពីីគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាគារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ហើ�ើយគោ�លនយោ�បាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល។
ធនាគារ ABA ក៏៏បានរៀ�ៀបចំំផងដែ�រ នូូវឯកសារថ្លៃ�ៃផ្ទេ�េរ (Transfer Pricing Documentation) ដើ�ើម្្បីីធានាថារាល់់ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
របស់់ភាគីីជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ គោ�
ធ រពតាមគោ�លការណ៍៍ជំហោ�
ំ
ងដៃ� (Arm’s Length Principle) ស្រ�បតាមតម្រូ�ូវការពីីអគ្គនា
គ យកដ្ឋាាន
�
ពន្ធធដារ។
2. ប្រ�តិិបត្តិិ�ការសំំខាន់់ៗជាមួួយភាគីីជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ
ល.រ

១

ឈ្មោះភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ធនាគារជាតិិកាណាដា

ប្រភេទប្រតិបតិ្តការ
បំំណុុល
បន្ទាា�ប់់បន្្សំំ

ទំហំប្រតិបត្តិការ

សង្ខេបអំពីប្រតិបត្តិការ

១១៧.០២៣.០៣៥
ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក

ធនាគារបានខ្ចីី�ប្រា�ក់់ចំំនួួន ១១៧លាន
ដុុល្លាា�អាមេ�រិិកពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមេ� (ដែ�ល
មានឈ្មោះ�ះ��ថា ធនាគារជាតិិកាណាដា)
ដែ�លជាបំំណុុលបន្ទាា�ប់់បន្្សំំ
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្នែកទី 4
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ការធ្វើ�ើ�សវនកម្មម

ធនាគារ ABA | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ២០២០

29

a. សង្ខេបអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឬគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ធនាគារមានប្រ�ព័័ន្ធគ្រ�ប់
ធ
គ្រ�
់ ងហានិិភ័័យពេ�ញលេ�ញដែ�លអនុុលោ�មតាមលក្ខខខណ្ឌប
ឌ ទប្្បញ្ញញត្តិិ�តម្រូ�ូវដោ�យធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
ស្តតង់ដា
់ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យរបស់់ធនាគារជាតិិកាណាដា និិងការអនុុវត្តតដ៏ល្អ
៏ ជា
អ អន្តតរជាតិិ។ នៅ�ចុុងឆ្នាំំ� ២០២០ មុុខងារហានិិភ័័យ
ត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹងដោ�យមានការតែ�ងតាំំងនាយកហានិិភ័័យនិិងប្រ�តិិបត្តិិ�តាម។
នេះ�ះជាឋានានុុក្រ�មនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យនៅ�ធនាគារអេ�ប៊ីី�អេ� (ABA)មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
1. ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល អនុុម័័តលើ�ើរីីសអាប់់ភែ�ថាយ (Risk Appetite) និិងគោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យ។
2. គណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យជាន់់ខ្ពពស់់ ជាក្រុ�ុមដែ�លអនុុម័័តមុុនគេ�លើ�ើរីីសអាប់់ភែ�ថាយ (Risk Appetite) និិង
គោ�លនយោ�បាយហានិិភ័័យ វិិភាគលើ�ើរបាយការណ៍៍ហានិិភ័័យប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ និិងដាក់់កម្រិ�ិតលើ�ើគណៈៈប្រ�តិិបត្តិិ�។
3. គណៈៈកម្មាា�ធិិការប្រ�តិិបត្តិិ�តាម គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យផ្សេ�េ�ងៗគ្នាា� រាប់់ចាប់់ពីីគណៈៈកម្មាា�ធិិការឥណទាន គណៈៈកម្មាា�ធិិការ
ទ្រ�ព្្យសកម្មម/ទ្រ�ព្្យអកម្មម គណៈៈកម្មាា�ធិិការពត៌៌មានវិិទ្្យានិិងបច្ចេ�េកវិិទ្្យាឌីីជីីថល គណៈៈកម្មាា�ធិិការហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��
និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។ គណៈៈកម្មាា�ធិិការទាំំងនេះ�ះអនុុម័័តលើ�ើគោ�លការណ៍៍ហានិិភ័័យ ដាក់់កម្រិ�ិត និិងទទួួលយកផែ�នការ
សកម្មមភាពដើ�ើម្្បីីកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ។
4. នាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការវាយតម្លៃ�ៃដោ�យឯករាជ្្យទៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងក្នុុ�ងនាមជាខ្សែ�ែ�បន្ទាា�ត់់ការពារ
ទីី៣។
នាយកដ្ឋាា�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យដែ�លមានផ្នែ�ែកឥណទាន ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហានិិភ័័យ ក្នុុ�ងនាមជាខ្សែ�ែ�បន្ទាា�ត់់ការពារទីី២ ហើ�ើយរាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស ជូូនគណៈៈកម្មាា�ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ នៃ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរាល់់ត្រី�ីមាស។

b. សង្ខេបអំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងជាដំំណើ�រើ ការមួួយមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពចំំពោះ�ះក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�តិិបត្តិិ� និិងបុុគ្គលិ
គ ក
ិ គ្រ�ប់់កម្រិ�ិត
ទាំំងអស់់នៃ�ធនាគារ ជាពិិសេ�សវាជាប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�នីីតិិវិធី
ិ ី និិងគោ�លនយោ�បាយនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លផ្តតល់់ឲ្្យធនាគារនូូវភាព
ងាយស្រួ�ួលចំំពោះ�ះ៖
■

ការសម្រេ��ចនូូវគោ�លដៅ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់ខ្លួួ�ន

■

រក្្សាការអនុុវត្តតហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រឹឹងមា�

■

ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមច្្បាប់់ និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នានា ព្រ�មទាំំងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារផងដែ�រ

■

ការកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យនៃ�ការខាតបង់់ និិងហានិិភ័័យកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��

នៅ�ធនាគារ ABA ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្្
ឹ សាភិិបាល និិងគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់់ខ្ពពស់ប
់ ង្កើ�ើ�តវប្្បធម៌៌សមស្រ�បដើ�ើម្្បីីសម្រួ�ួលដល់់ដំណើ�
ំ
រើ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងដើ�ើម្្បីីត្រួ�ត
ួ ពិិនិត្្
ិ យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ដំំណើ�រើ ការនេះ�ះជាបន្តតបន្ទាាប់
� ។
់ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ បុុគ្គល
គ នីីមួយ
ួ ៗ
នៅ�ក្នុុ�ងធនាគារ ABA ចូូលរួួមក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការនេះ�ះដែ�រ។
គោ�លនយោ�បាយសំំខាន់់ៗពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងត្រូ�ូវបានអនុុម័័តដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំង
មុុខងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍ និិងជាប្រ�ចា�។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល និិងគណៈៈកម្មាា�ធិិការនានា របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលនេះ�ះធ្វើ�ើ�ការប្រ�ជុំំ�ទៀ�ៀងទាត់់យ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់រៀ�ៀងរាល់់
ត្រី�ីមាសម្តតង។
អំំឡុុងពេ�លកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា�ធិិការធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្្យ និិង អនុុម័័តគោ�លនយោ�បាយមួួយចំំនួួនដែ�លជាផ្នែ�ែកនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាគារ។
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c. ការធ្វើសវនកម្ម
1. សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
1.1. តួួនាទីីនិិងការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
នាយកដ្ឋាាន
� សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវ លើ�ើការអនុុវត្តតមុខងា
ុ
រសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់តាំង
ំ ដោ�យគណៈៈកម្មាា�ធិកា
ិ រ
សវនកម្មមនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលរួួមមានដូូចខាងក្រោ��ម៖
■

■
■

■

■

■

■

ការរៀ�ៀបចំំរួួមមានការធ្វើ�ើ�កម្មមវិិធីីសវនកម្មមធ្វើ�ើ�ផែ�នការបែ�ងចែ�ងធនធានរៀ�ៀបចំំថវិិកានិិងស្នើ�ើ�សុំំ�ការអនុុម័័តពីី គណៈៈ កម្មាា�
ធិិការសវនកម្មមនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
អនុុវត្តតតេ�ស្តតសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងផ្អែ�ែកតាមផែ�នការសវនកម្មមនិិងសេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំគណៈៈកម្មាា�ធិិការសវនកម្មម
ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតវាយតម្លៃ�ៃនិិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍លើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្្យជាពិិសេ�សវត្តតមានភាព និិង
កម្មមវិិធីីនៃ�ឧបករណ៍៍ដូូចជានីីតិិវិិធីី និិងដំំណើ�ើរការនៃ�ការបែ�កចែ�កតួួនាទីីនិិងកាតព្វវកិិច្ចចការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្វេ�េមុុខ ការអនុុញ្ញាា�ត
ការអនុុម័័ត ដានសវនកម្មមការរាយការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពព័័ត៌៌មាន និិងផ្សេ�េ�ងៗ
តេ�ស្តតវាយតម្លៃ�ៃ និិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍លើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិិភ័័យ ជាពិិសេ�សវត្តតមាន
ភាព និិងកម្មមវិិធីីនៃ�ឧបករណ៍៍ក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណការវាស់់ស្ទទង់់ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្្យតាមដាន និិងការកាត់់បន្ថថយ
តេ�ស្តតវាយតម្លៃ�ៃ និិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍លើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលនៃ�អភិិបាលកិិច្ចចសាជីីវកម្មមនិិងមុុខងារត្រួ�ួតពិិនិិត្្យការ
ប្រ�តិិបត្តិិ�តាម ជាពិិសេ�សបុុគ្គគលិិក និិងដំំណើ�ើរការធុុរកិិច្ចចរបស់់ធនាគារ ស្រ�បតាមក្រ�មសីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ឯកសារផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
និិងបទប្្បញ្ញញត្តិិ�ដទៃ�ទៀ�ៀត
តេ�ស្តតវាយតម្លៃ�ៃ និិងផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍លើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធផលនៃ�ការប្រ�តិិបត្តិិ�តាមមុុខងារ AML/CFT ជាពិិសេ�ស
វត្តតមានភាព និិងកម្មមវិិធីីនៃ�ឧបករណ៍៍កំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណប្រ�តិិបត្តិិ�ការសង្្ស័័យ និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការហានិិភ័័យខ្ពពស់់ការយក
ចិិត្តតទុុកដាក់់ស្គាា�ល់់អតិិថិិជនសកម្មមភាពកែ�កំំហុុស ឬបញ្ចចប់់ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអតិិថិិជនហានិិភ័័យ ដោ�យរាយការណ៍៍
ជូូនទៅ�និិយ័័តករ និិងថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំជាន់់ខ្ពពស�របស់់ធនាគារ
ការការពារពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ឬការរំំលោ�ភសេ�ចក្ដីី�ទុុកចិិត្តតផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀតដោ�យបុុគ្គគលិិកផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងតាមរយៈៈសវនកម្មមទៀ�ៀង
ទាត់់ និិងសវនកម្មមឥតគ្រោ��ងទុុក។

1.2. ការតែ�ងតាំំងថ្មីី� និិងការដកចេ�ញ/ការលាឈប់់របស់់ប្រ�ធាន និិង/ឬអនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
�� ០២០ មិិនមានការលាឈប់់ ឬការតែ�ងតាំំងថ្មីី�នូូវប្រ�ធាន និិង/ឬអនុុប្រ�ធាននាយកដ្ឋាា�នសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងទេ�។
2. សវនកម្មមខាងក្រៅ��
ល.រ

១

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

កាលបរិច្ឆេទជ្រើសតាំង

តម្លៃសេវាសវនកម្ម

តម្លៃសេវា
មិនមែនសវនកម្ម

Deloitte (Cambodia)
Limited

៦ មិិថុុនា ២០១៩
(សវនកម្មមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០២០)និិង
៩ មករា ២០២០ (ការពិិនិិត្្យ
ត្រី�ីមាស ១-៤ ២០២០)

១១០.៥០០ដុុល្លាា�អាមេ�រិិក
(មិិនទាន់់គិិតពន្ធធ)

គ្មាា�ន
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្នែកទី 5
ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ
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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

■

■

■
■

កម្មមវិិធីីធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត
ការធានារ៉ាា�ប់់រង ប.ស.ស
ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�ធុុរកិិច្ចច និិង
សីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំអំំពីី
ទំំនាស់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍
កម្មមវិិធីីលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
សមត្ថថភាពការងារ
នីីតិិវិិធីីវីីស្្សលប៉្លូូ��វីីង
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំកម្ចីី�
បុុគ្គគលិិក

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លបុុគ្គគលិិកទៀ�ៀងទាត់់អំំពីីក្រ�ម
ប្រ�តិិបត្តិិ�ធុុរកិិច្ចច និិងសីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� នីីតិិវិិធីីវីីស៊្្�សលប៉្លូូ��
វីីងគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំអំ
ំ ពី
ំ ក
ី ម្ចីី�បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ។ 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។

៥

ការការពារសិិទ្ធិិ�
ម្ចាា�ស់់បំំណុុល

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអ្ននកតំំណាងម្ចាា�ស់់
សញ្ញាា�បណ្ណណ

ចែ�ងពីីសិិទ្ធិិ� និិងកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ម្ចាា�ស់់សញ្ញាា�បណ្ណណនៃ�
សញ្ញាា�បណ្ណណដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�តាមបញ្ញញត្តិិ�របស់់ គ.ម.ក
នៅ�កាលបរិិច្ឆេ�េទទូូទាត់់ រួួមមាន ការកែ�ប្រែ��ណាមួួយ
ផ្សេ�េ�ងដែ�លអនុុលោ�មតាមកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនេះ�ះ។
ប្រ�សិិនបើ�ើមានភាពខុុសគ្នាា�រវាងលក្ខខន្តិិ�កៈៈនៃ�សញ្ញាា�
បណ្ណណ និិងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអ្ននកតំំណាងម្ចាា�ស់់សញ្ញាា�
បណ្ណណនោះ�ះកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអ្ននកតំំណាងម្ចាា�ស់់សញ្ញាា�
បណ្ណណនឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តត។

៦

កម្មមវិិធីីប្រ�យុុទ្ធធ
ប្រ�ឆាំំង
អំំពើ�ើពុុករលួួយ

ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�ធុុរកិិច្ចច
និិងសីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា�លទៀ�ៀងទាត់់ដល់់បុុគ្គគលិិកទាំំងអស់់
អំំពីីគោ�លនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងនឹឹងការសូូកប៉ាា�ន់់ និិង
អំំណោ�យរបស់់ធនាគារ។
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b. ពិពណ៌នាអំពីទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ៖
ល.រ

អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍

គោលបំណងនៃការបរិច្ចាគ

ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល មន្ទីី�រពេ�ទ្្យមិិត្តតភាពខ្មែ�ែរសូូវៀ�ៀត និិងអ្ននកទទួួលប្រ�យោ�ជន៍៍

1. យុុទ្ធធនាការរៃៃអង្គាាសពីីធនាគារ ABA ដើ�ើម្បីី�គាំទ្រំ �ភាគីី
ពាក់់ព័័ន្ធធក្នុ� ងការប្រ�យុុ
ុ
ទ្ធធប្រ�ឆាំំងវី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ នៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�ស។
2. ភាពជាដៃ�គូូជាមួួយអង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាាភិបា
ិ លក្នុុ�ងស្រុ�ុក ដើ�ើម្បីី�
ផ្តតល់់ស្បៀ�ៀ�ងអាហារសង្គ្រោះ��ះ �ដើ�ើម្បីីជួ
� ួយអ្ននកដែ�លប្រា�ក់់ចំំណូូល
របស់់ខ្លួ�នទទួ
ួ
ួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារការធ្លាាក់់ចុះះ�បង្កក
ដោ�យការរីករាលដាលនៃ�វី
ីរុុស។
ី

អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដើ�ើម្្បីីលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹងពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�កម្ពុុ�ជា ធនាគារ
ABA ចូូលរួួមកម្មមវិិធីីអ្ននកប្រឹ�ឹក្្សាការងារ និិងជាសហអ្ននកឧបត្ថថម្ភភ
កម្មមវិិធីី “ការងារគណនេ�យ្្យគ្មាា�នអ្វីី�គួួរធុុញទ្រា�ន់់ទេ�” ដែ�លមាន
និិស្្សិិតសាកលវិិទ្្យាល័័យចូូលរួួមជាង ៣៥០ នាក់់ដែ�លចាប់់
ជំំនាញផ្នែ�ែកគណនេ�យ្្យ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

មន្ទីី�រពេ�ទ្្យកុុមារអង្គគរ

ស្ថិិ�រភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្្យនេះ�ះកំំពុុងមានហានិិភ័័យ
ដោ�យសារវិិបត្តិិ�កូូវីីដ-១៩ ហើ�ើយមន្ទីី�រពេ�ទ្្យត្រូ�ូវការការគាំំទ្រ�
ដើ�ើម្្បីីបន្តតផ្តតល់់ការថែ�ទាំំវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ។ ធនាគារ ABA បានបិិរច្ចាា�គ
២.០០០ ដុុល្លាា�រអាមេ�រិិក ដល់់មន្ទីី�រពេ�ទ្្យកុុមារអង្គគរ ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�នូូវ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្្យក្នុុ�ងគ្រា�លំំបាកនេះ�ះ។ ធនាគារក៏៏បាន
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្្យអតិិថិិជនរបស់់ខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�ការបរិិច្ចាា�គភ្លាា�មៗពីីទូូរស័័ព្ទទ
ដៃ�របស់់ពួួកគេ�តាមរយៈៈកម្មមវិិធីី ABA Mobile។

កម្មមវិិធីី Singapore FinTech Festival

ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធមួួយចំំនួួនបានធ្វើ�ើ�ជាម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍រណប
កម្ពុុ�ជាSingapore Fintech Festival ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍
នេះ�ះមានវាគ្មិិ�នជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ និិងការពិិភាក្្សាជាក្រុ�ុម
លើ�ើប្រ�ធានបទដែ�លមានចាប់់ពីីការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�រូូបិិយប័័ណ្ណណ
ឌីីជីីថល ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ� 5G ក្នុុ�ងការពន្លឿ�ឿ�នការអភិិវឌ្្ឍ
បច្ចេ�េកវិិទ្្យាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (fintech) និិងវិិធីីដែ�ល fintech អាចគាំំទ្រ�
ឧស្្សាហកម្មមរងផលប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរដោ�យរោ�គរាតត្្បាត។
ធនាគារ ABA ជាសមាជិិកអ្ននកឧបត្ថថម្ភភព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នេះ�ះ។

៥

មជ្្ឍមណ្ឌឌលបណ្តុះះ��ធុុរកិិច្ចចថ្មីី� “តេ�ជោ�”

កម្មមវិិធីីនវានុុវត្តតន៍៍បញ្ច្រា�ា�សបង្កើ�ើ�តដោ�យមជ្្ឍមណ្ឌឌលបណ្តុះះ��
ធុុរកិិច្ចចថ្មីី� “តេ�ជោ�” ផ្តតល់់នូូវឱកាសដល់់ធុុរកិិច្ចចថ្មីី�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិង
អ្ននកច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត។ អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌីីជីីថលរបស់់ធនាគារ
បានចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ធរបស់់ពួួកគេ�តាមរយៈៈវគ្គគណែ�នាំំ។
ពួួកគេ�ក៏៏បានផ្តតល់់ការចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធទូូទាត់់អនឡាញ
របស់់ធនាគារ ABA គឺឺ PayWay ដូូច្នេះ�ះ�សហគ្រិ�ិនបច្ចេ�េកវិិទ្្យា
អាចស្វែ�ែងយល់់ និិងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�រក
ដំំណោះ�ះស្រា�យប្រ�កបដោ�យភាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតនៅ�ក្នុុ�ងសម័័យ
ឌីីជីីថល។

៦

សហព័័ន្ធធវាយកូូនបាល់់កម្ពុុ�ជា

គាំំទ្រ�ការប្រ�កួួត "ABA Bank ITF Junior Series ២០២០"
របស់់សហព័័ន្ធធកីីឡាវាយកូូនបាល់់អន្តតរជាតិិ (ITF)

១

២

៣

៤
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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 និិងបុុគ្គគលិិកជាន់់ខ្ពពស់់

មាន

១០

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

b. ពិពណ៌នាអំពីយន្តការនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន ដោយរៀបរាប់ពីមធ្យោបាយ នីតិវិធី
និងប
 ុគ្គលិកទទួលបន្ទុកផ្តល់ព័ត៌មាន
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
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ល.រ

ឈ្មោះ

មុខតំណែង

៣

កញ្ញាា� ឡាយ ជីីវម៉ីី�

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មានសាជីីវកម្មម

c. ទំនាក់ទំនងជាមួយវិនិយោគិន
1. បង្ហាា�ញពីីយន្តតការ និិងនីីតិិវិិធីីនៃ�ការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយវិិនិិយោ�គិិន
ធនាគារ ABA ស្វាាគ
� មន៍៍វិនិ
ិ យោ�គិ
ិ
ន
ិ និិងផ្តតល់ព័
់ ័ត៌៌មានចាំំបាច់់អំពី
ំ ស
ី កម្មមភាព និិងប្រ�តិិបត្តិិ�ការហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ខ្លួួននៅ
� �លើ�ើវិប
ិ សាយ
សាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ន៖ https://www.ababank.com/about-aba/for-investors/
2. ពិិពណ៌៌នាដោ�យសង្ខេ�េបអំំពីីទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយនឹឹងវិិនិិយោ�គិិនក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១(មួួយ)ឆ្នាំំ��ចុុងក្រោ��យ
នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០ ធនាគារ ABA បានបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួនហើ�
�
យ
ើ បានផ្ទេ�េរការទូូទាត់កា
់ រប្រា�ក់់លើ�ក
ើ ទីីមួយ
ួ និិងទីីពីរី នៃ�សញ្ញាា�
បណ្ណណសាជីីវកម្មមដល់់ម្ចាស់
ា� ភា
់ គហ៊ុុ�នរបស់់ខ្លួួននៅ
� �ខែ�កុុម្ភៈៈ�និង
ិ សីីហាតាមរយៈៈធនាគារអេ�ស៊ីី�លីីដា ភីីអិល
ិ ស៊ីី� ដែ�លដើ�ើរតួួជាភ្នាា�ក់ងា
់ រ
ទូូទាត់ប្រា�ក់
់
។
់ ថវិិកាសរុុបចំំនួន
ួ ៦.៥៧០.៥៤៧.៥៧៩ រៀ�ៀល (ប្រ�មាណ ១,៦៤ លានដុុល្លាារ� អាមេ�រិិក) ត្រូ�ូវបានបង់់ទៅ�ឲ្យ្ ម្ចាាស់
� ់
សញ្ញាា�បណ្ណណចំំនួួន ៦៨ នាក់់ជាការប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតធនាគារបានបើ�ើកគណនីីឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងជាប្រា�ក់់ដុុល្លាា�រអូូស្ត្រា�ា�លីី (JP Morgan, ស៊ីី�ដនីី) វៀ�ៀតណាមដុុង (ធនាគារ
Vietcom) និិងយ៉េ�េនជប៉ុុ�ន (ធនាគារ Sumitomo Mitsui Banking Corporation) ជាការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងកំំណើ�ន
ើ តម្រូ�ូវការ
របស់់អតិិថិិជន។
អ្ននកជំំនាញទំំនាក់់ទំន
ំ ងវិិនិយោ�គិ
ិ
ន
ិ របស់់ធនាគារក៏៏ទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ងជាមួួយអ្ននកផ្តតល់ក
់ ម្ចីី�សក្តាា�នុព
ុ លសម្រា�ប់់ការខ្ចីី�អន្តតរជាតិិពេ�ញមួួយឆ្នាំំ។
�

ចន្លោះ�ះ��នេះ�ះទុុកទំំនេ�រ
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លេ�ខ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និិង១៤៨ ABCD វិិថីីព្រះ�ះសីីហនុុ សង្កាា�ត់់បឹឹងកេ�ងកង១
ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកង រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣ | ទូូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣
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