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្នែកិទី 1 

ភាគហ៊ុុ៊និកិ
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a. a. រចនាសម្ព័័�ន្ធធភាគហ៊ុន្ធិករចនាសម្ព័័�ន្ធធភាគហ៊ុន្ធិក ( (គិតត�ឹម្ព័ថ្ង�ទី៣១គិតត�ឹម្ព័ថ្ង�ទី៣១  ខ�ធ្នូខ�ធ្ន ូ ឆ្នាំំ�ំ២០២០ឆ្នាំំ�ំ២០២០))

១. ១. ព័�ត៌មាន្ធភាគហ៊ុន្ធិកព័�ត៌មាន្ធភាគហ៊ុន្ធិក

បរិយាយបរិយាយ សញ្ជ�តិសញ្ជ�តិ ប�ភ�ទភាគហ៊ុន្ធិកប�ភ�ទភាគហ៊ុន្ធិក ចំន្ធួន្ធភាគហ៊ុន្ធិកចំន្ធួន្ធភាគហ៊ុន្ធិក ចំន្ធួន្ធម្ព័ូលបត�ចំន្ធួន្ធម្ព័ូលបត� ភាគរយភាគរយ

តិចជាង៥%

សញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល ១ ១ ០.០១

ចាំប់ព័ី៥%
ដល់តិច
ជាង៣០%

សញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ចាំប់ព័ី៣០%
ឡើ�ើងឡើ�

សញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល

ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសញ្ជ�តិខ្មែ�ែរ
រូបវន្ធតបុគគល

ន្ធីតិបុគគល ១  ៣៣៤.៩៩៩ ៩៩,៩៩

b. b. សិទធិសិទធិ  ន្ធិងការការពារសិទធិភាគ ហ៊ុន្ធិកន្ធិងការការពារសិទធិភាគ ហ៊ុន្ធិក  

១. ១. សិទធិភាគហ៊ុន្ធិក សិទធិភាគហ៊ុន្ធិក 

ភាគហ៊ុនិ្ធក មាន្ធសិទធិក្ន�ងការសឡើប្រម្ព័ចចិតតឡើ�ក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុនិ្ធក ឡើ�យម្ព័ិន្ធអាប្រស�យឡើលើឋាន្ធៈ ន្ធិងចំន្ធួន្ធហ៊ុន្ធ។ 
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលអាច ឡើធើើម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតភាគហ៊និុ្ធក ឡើ�កខ្មែន្ធែងណាម្ព័យួ ឡើ�ក្ន�ង ឬឡើប្រ�ប្របឡើទសកម័្ព័�ជា ឬតាម្ព័រយៈការជូូន្ធដំណឹ៍ង 
តាម្ព័អុីុីខ្មែម្ព័ល។

២. ២. ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុនិ្ធក ន្ធិងការអុីន្ធុវតតការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុនិ្ធក ន្ធិងការអុីន្ធុវតត

សិទធិម្ព័ូល�ា�ន្ធរបស់ភាគហ៊ុន្ធិក រួម្ព័មាន្ធ៖

 ■ សិទធិក្ន�ងការខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិ

 ■ សិទធិក្ន�ងការទទួលបាន្ធព័�ត៌មាន្ធពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងធនាគារ

 ■ សិទធិក្ន�ងការចូលរួម្ព័ ន្ធិងឡើបាះឡើឆ្នាំំ�តឡើ�ក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិកប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ។

សិទធភិាគហ៊ុន្ធិក ប្រតូវបាន្ធការពារឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិង�ែឹម្ព័សារខ្មែចងឡើ�ក្ន�ងជូំព័ូកទីបីនៃន្ធលកខន្ធតិកៈរបស់ធនាគារ ABA។ 
ឡើយាងឡើ�តាម្ព័ប្របការ ១៦ (១) នៃន្ធលកខន្ធតិកៈធនាគារ ABA  “ភាគហុ៊ន្ធិកមាំ�ក់ៗប្រតូវមាន្ធសំឡើ�ងឡើឆ្នាំំ�តម្ព័ួយ (១) សប្រមាប់ហ៊ុន្ធ 
ន្ធីម្ព័ួយៗខ្មែដល�ែ�ន្ធកាន្ធ់កាប”់។

៣. ៣. ការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុនិ្ធកខ្មែដលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធភាគតិច ន្ធិងការអុីន្ធុវតតការការពារសិទធិរបស់ភាគហ៊ុនិ្ធកខ្មែដលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធភាគតិច ន្ធិងការអុីន្ធុវតត

ភាគហ៊និុ្ធកប្រតូវមាន្ធសិទធសិម្ព័មូ្ព័លឡើ�នឹ្ធងចនួំ្ធន្ធហ៊នុ្ធ ឡើដើម្ព័�បីឡីើបាះឡើឆំ្នាំ�តឡើ�យមិ្ព័ន្ធមាន្ធការបងខតិបងខ។ំ ភាគហុ៊និ្ធកភាគតចិ មាន្ធសិទធិ
ក្ន�ងការខ្មែសើងរកការខ្មែកតប្រម្ព័ូវ ឬការ�ូចខាតព័ីធនាគារ ក្ន�ងករណ៍ីមាន្ធការរំឡើលាភិបំពាកសិទធិឡើកើតមាន្ធឡើ�ើង។
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c. c. ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគ ហ៊ុន្ធិកម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគ ហ៊ុន្ធិក

១. ១. ន្ធីតិវិធី នៃន្ធការឡើរៀបចំម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិង ការ ឡើបាះឡើឆ្នាំំ�តន្ធីតិវិធី នៃន្ធការឡើរៀបចំម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិង ការ ឡើបាះឡើឆ្នាំំ�ត

ន្ធីតិវិធីនៃន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក ន្ធិងការឡើបាះឡើឆ្នាំំ�ត គឺអាប្រស�យតាម្ព័មាប្រតា ២២៤ នៃន្ធច�បាប់សីីព័ីសហប្រគាសពាណ៍ិជូជកម្ព័ែ 
ឆ្នាំំ�ំ២០០៥ ខ្មែដលខ្មែចងថា "អុីភិិបាលប្រតូវបង្ហាា�ញរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ប្របចំាំឆំ្នាំ�ំ ឡើ�ក្ន�ងម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាា�ស់ហុ៊ន្ធប្របចំាំឆ្នាំំ�ំ។ 
របាយការណ៍៍ឡើនាះប្រតូវមាន្ធទាំំង៖ "

a) របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ដ�លប�ៀបធៀបរវាងឆ្នាំំ�ំសារពើព័ន្ធធបច្ច�ប�បីន្ធ្ន ន្ធិងឆ្នាំំ�ំសារពើព័ន្ធធឆ្នាំំ�ំម្ព័ុន្ធ។

b) របាយការណ៍៍របស់សវន្ធករ។

c) ព័�ត៌មាន្ធ ផ�ស�ងទៀត ដ�លធើើទៅតាម្ព័សា្ថ�ន្ធភាព័ហិរញ្ញញវតុ�របស់ក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធ ន្ធិងលទធផលដ�ល ទទួល បាន្ធ ព័ីប�តិបតតិការ របស់ 
ក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធ ដ�លតម�ូវដោយលកខន្ធតិកៈ បទបញ្ជ�ផ្ទ�ក្ន�ង ឬ កិច្ច ព�ម្ព័ ព�ៀង ជា ឯកច្ឆន្ធ្ទ ន �មាា�ស់ហ៊ុន្ធ។

ឡើហើយមាប្រតា ១២ នៃន្ធអុីនុ្ធស�សរណ៍ៈរបស ់ABA និ្ធងលកខ�ន្ធតកិៈប្រកុម្ព័ហ៊នុ្ធ បាន្ធខ្មែចងថាម្ព័ហាសន្ធ្នបិាតសាម្ព័ញ្ញញរបសម់ាា�ស់ភាគហ៊នុ្ធ 
ប្រតូវឡើធើើឡើ�ើងក្ន�ងរយៈ ៦ខ្មែ�បនាា�ប់ព័ីដំណាច់ឆ្នាំំ�ំសារឡើព័ើព័ន្ធធន្ធីម្ព័ួយៗ។ 

២. ២. ព័�ត៌មាន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិកព័�ត៌មាន្ធម្ព័ហាសន្ធ្និបាតភាគហ៊ុន្ធិក

ល.រល.រ កាល បរិច្ឆ�ទកាល បរិច្ឆ�ទ ប�ភ�ទកិច្ច ប�ជូុំប�ភ�ទកិច្ច ប�ជូុំ កូរ៉ុម្ព័ន� កិច្ច ប�ជូុំកូរ៉ុម្ព័ន� កិច្ច ប�ជូុំ របៀប វារៈរបៀប វារៈ ស�ចកតី សម��ចស�ចកតី សម��ច

១  ២៤ ឡើម្ព័សា 
២០២០

ឡើសចកីសីឡើប្រម្ព័ច វតតមាន្ធ ការព័ិចាំរណា
នៃន្ធរបាយការណ៍៍
ហិរញ្ញញវតុ�ឆ្នាំំ�ំ
សារឡើព័ើព័ន្ធធ
ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់
ធនាគារ 
ABA សប្រមាប់
ដំណាច់ឆ្នាំំ� ំ៣១ 
ធ្នូ  ២០១៩។ 

ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធ
ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ បាន្ធកត់សមាា�ល់ ន្ធិង
ចាំត់ទុកលទធផលហិរញ្ញញវតុ�ធនាគារ 
ABA សប្រមាប់ឆ្នាំំ�ំសារឡើព័ើព័ន្ធធ  ២០១៩ 
ប្របកបឡើ�យភាព័វិជូជមាន្ធ។

ម្ព័ហាសន្ធ្និបាតមាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធប្របចាំំឆ្នាំំ� ំ
បាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�
ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើសវន្ធកម្ព័ែរួច របស់
ធនាគារ ABA សប្រមាប់ដំណាច់ឆ្នាំំ� ំ
៣១ ធ្នូ  ២០១៩។ 

d. d. ការប�ងច�កភាគលាភិការប�ងច�កភាគលាភិ

១. ១. ឡើគាល ន្ធឡើយាបាយខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិឡើគាល ន្ធឡើយាបាយខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិ

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិរបស់ធនាគារ ABA គឺអាប្រស�យតាម្ព័ ឡើសចកីីប្របកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃន្ធកម័្ព័�ជាឡើល� 
 ធ៧-០៤-០០៦ ចុះនៃ�្ងទី១៤ ខ្មែ�ម្ព័ករា ឆ្នាំំ�ំ២០០៤ ន្ធិងលកខន្ធតិកៈនៃន្ធធនាគារ ABA។ ធនាគារ ម្ព័ិន្ធបាន្ធខ្មែបងខ្មែចកភាគលាភិក្ន�ង
ឆ្នាំំ�ំ  ២០២០។

ចឡើនាះ�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ
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្នែកិទី ២ 

ប្រកិ៊មប្របឹកិៃសាភិិបាល
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a. a. ក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាលក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាល

១. ១. សមាសភាព័ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលសមាសភាព័ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ល.រល.រ ឈ្ម�ះ អុីភិិបាលឈ្ម�ះ អុីភិិបាល តំណ�ងតំណ�ង
កាល បរិច្ឆ�ទកាះ�យជាកាល បរិច្ឆ�ទកាះ�យជា
អុីភិិបាលអុីភិិបាល

កាលបរិច្ឆ�ទបញ្ញ្ចប់កាលបរិច្ឆ�ទបញ្ញ្ចប់
អាណ៍តតិអាណ៍តត[ិ១១]

១ ឡើលាក Yves Jacquot ប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាល ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

២ ឡើលាក Dominic Jacques អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

៣ ឡើលាក Madi Akmambet អុីភិិបាលប្របតិបតតិ ២៦ កកក� ២០១២ ២៦ កកក� ២០២១

៤ ឡើលាក Martin Ouellet អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ ០៤  វិច្ឆិកា ២០១៩ ០៤  វិច្ឆិកា ២០២២

៥ ឡើលាក Paolo Pizzuto អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ  ១២ វិច្ឆិកា ២០២០  ១២ វិច្ឆិកា ២០២៣

៦ ឡើលាក Christian St-Arnaud អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០២២

៧ ឡើលាក Etienne Chenevier អុីភិិបាលឯករាជូ�យ ២៦ ម្ព័ិ�ុនា ២០១៤ ២៦ ម្ព័ិ�ុនា  ២០២៣

៨ ឡើលាក Henri Calvet អុីភិិបាលឯករាជូ�យ ២៩ ម្ព័ីនា ២០១៦ ២៩ ម្ព័ីនា ២០២២

៩ ឡើលាក Guy Quaden អុីភិិបាលឯករាជូ�យ ១៩ ម្ព័ិ�ុនា ២០១៩ ១៩ ម្ព័ិ�ុនា ២០២២

[១] តាម្ព័�ែឹម្ព័សារខ្មែចងក្ន�ងលកខ�ណ៍ឌឡើយាងនៃន្ធអុីភិិបាលកិច្ចប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ABA អាណ៍តតិនៃន្ធសមាជូិកន្ធីមួ្ព័យៗរបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ប្រតូវមាន្ធរយៈឡើព័ល បី 

(៣)ឆ្នាំំ�ំ ឡើហើយន្ធឹងប្រតូវបន្ធតឡើ�យសើ�យប្របវតត ិរហូតដល ់ន្ធិងលុះប្រតាខ្មែតមាន្ធការកំណ៍ត់ឡើ�យការសឡើប្រម្ព័ចចិតតព័ីមាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធរបស់ធនាគារ។

២. ២. ជូីវប្របវតតិសឡើងខបរបស់អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗជូីវប្របវតតិសឡើងខបរបស់អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗ

ឡើលាកឡើលាក Yves Jacquot Yves Jacquot
ប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ឡើលាក Yves Jacquot បាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាព័ីសាលា ESSEC ឡើ�ប្របឡើទសបារំាង។ ឡើ�ចឡើនាះ�ះឆ្នាំំ�ំ១៩៨០ ដល់ឆំ្នាំ�ំ១៩៩៣ 
ឡើលាកបាន្ធកាន់្ធម្ព័�ុតខំ្មែណ៍ងឡើផ�សងៗជាឡើប្រចើន្ធខ្មែដលរួម្ព័មាន្ធមុ្ព័�តខំ្មែណ៍ងជាអុីគគនាយកឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ន្ធងិប្រគឹះសា្ថ�ន្ធហរិញ្ញញវតុ�ឡើផ�សងៗ 
ឡើ�ប្របឡើទសបារំាង កដូ៏ចជាឡើ�ក្ន�ងវសិ�យធនាគារសប្រមាបរ់បូវន្ធត ទផី�សារវនិ្ធឡិើយាគ ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ� ប្រព័ម្ព័ទាំងំឡើ�ក្ន�ងវសិ�យប្រគបប់្រគង
ប្រទព័�យសកម្ព័ែផងខ្មែដរ។ ឡើលាកបាន្ធចូលបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារឡើ� BRED Banque Populaire កាលព័ឆី្នាំំ�១ំ៩៩៣ ឡើហើយបនាា�បម់្ព័កឡើលាក
បាន្ធកាះ�យជាអុីគគនាយករងនៃន្ធធនាគារឡើន្ធះ ន្ធងិជាអុីគគនាយកនៃន្ធធនាគារ COFIBRED ជាប្រកុម្ព័ហ៊នុ្ធខ្មែដលកាន្ធក់ាប់ប្រកុម្ព័ហ៊នុ្ធបុប្រត
សម័្ព័�ន្ធធរបសប់្រកុម្ព័ហ៊នុ្ធឡើម្ព័។ ជាព័ឡិើសស ឡើលាកគជឺាប្របធាន្ធខ្មែផ្នកហរិញ្ញញវតុ� ព័�ត៌មាន្ធវទិ�យា អុី្នកប្រគប់ប្រគងការយិាល�យនៃផ្ទក្ន�ងទាំងំអុីស់ ន្ធងិ
ជាប្របធាន្ធខ្មែផ្នករដឋបាលទូឡើ�របស់ធនាគារផងខ្មែដរ។ ឡើលើសព័ឡីើន្ធះឡើទៀត ឡើលាកបាន្ធទទួលតំខ្មែណ៍ងជាអុីនុ្ធប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធកិារ
ឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងជាប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការហិរញ្ញញវតុ� ប្រព័ម្ព័ទាំំងជាប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យសប្រមាប់ប្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធ
បុប្រតសម្ព័័�ន្ធធផងខ្មែដរ។ ឡើលាកបាន្ធប្រគប់ប្រគងសកម្ព័ែភាព័សំខាន្ធ់ៗរបស់ធនាគារឡើន្ធះឡើ�ក្ន�ងវិស�យទូទាំត ់ន្ធិងបាន្ធទទួលបន្ធ្ទ�កឡើលើ
ខ្មែផ្នកបទព័ិឡើសាធនៃច្នប្របឌិិតផងខ្មែដរ។

ឡើលាក Jacquot ក៏បាន្ធឡើលើកកម័្ព័ស់ ន្ធងិប្រគប់ប្រគងកឡំើណ៍ើន្ធខាងឡើប្រ�របសប់្រកុម្ព័ហ៊នុ្ធឡើម្ព័ទាំងំឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសបារាងំ ន្ធងិឡើប្រ�ប្របឡើទស
បារាំងផងខ្មែដរ ដូចជាឡើ�អុីឺរ៉ុប អាសីុបាា�សុីហើិក ន្ធិងអាហ្វ្រិហើិកជាឡើដើម្ព័ ។

ឡើលាកឡើលាក Dominic Jacques Dominic Jacques
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ

ឡើលាក Dominic Jacques បាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាព័ីសាលា HEC ឡើ�ប្របឡើទសកាណា�។ ឡើលាកគឺជាគណ៍ឡើន្ធយ�យករជាន្ធ់�័ស ់
(CPA, CA) ន្ធិងជាអុី្នកវិជា្ជ�ជូីវៈ CFA ផងខ្មែដរ។



7ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

ឡើលាក Jacques កាន្ធមុ់្ព័�តំខ្មែណ៍ងជាអុីនុ្ធប្របធាន្ធខ្មែផ្នកអុីភិិវឌិ�ឍន៍្ធអុីន្ធតរជាតឡិើ�ធនាគា រជាតិកាណា�។ ក្ន�ងម្ព័�ុតំខ្មែណ៍ងឡើន្ធះ ឡើលាក
ទទួលបន្ធ្ទ�កខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងផលបប្រតវិន្ធិឡើយាគអុីន្ធតរជាតិរបស់ធនាគារ ន្ធិងខ្មែផ្នកអុីភិិវឌិ�ឍន្ធ៍ឱកាសអាជូីវកម្ព័ែឡើផ�សងៗ។

ឡើលាក Jacques បាន្ធចាំប់ឡើផីើម្ព័អាជីូព័ជាសវន្ធករឡើ�ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ PriceWaterhouseCoopers។ ឡើលាកប្រតូវបាន្ធខ្មែតងតាំងជា
អុី្នកប្រគប់ប្រគងជាន្ធ់�័ស់ ខ្មែផ្នកឡើសវាប្របតិបតតិការក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០០៨។ តាម្ព័រយៈម្ព័ុ�តំខ្មែណ៍ងឡើន្ធះ ឡើលាកទទួលបន្ធ្ទ�កខ្មែផ្នកប្រតួតព័ិន្ធិត�យ 
វាយតនៃម្ព័ែ ន្ធងិប្របឹក�សាឡើយាបលអ់ុីពំ័កីារបញ្ញ្ចលូ ន្ធងិទញិអាជូវីកម្ព័ែ (M&A)។ ឡើលាក Jacques បាន្ធចូលបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារឡើ�ធនាគារជាតិ
កាណា�ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១០ ក្ន�ងតំខ្មែណ៍ងជាអុី្នកប្រគប់ប្រគងជាន្ធ់�័ស់ក្ន�ងប្រកុម្ព័អុីភិិវឌិ�ឍន្ធ៍យុទធសាហ្វ្រិសត ន្ធិងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ។ ក្ន�ងម្ព័ុ�តំខ្មែណ៍ង
ឡើន្ធះ ឡើលាកជាអុី្នកផីល់ការប្របឹក�សាឡើយាបល់ដល់ថាំ�ក់ដឹកនាំជាន្ធ់�័ស់របស់ធនាគារអំុីព័ីគំន្ធិតផី�ចឡើផីើម្ព័ជាយុទធសាហ្វ្រិសត ភាព័ជានៃដគ ូ
ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័ M&A ផងខ្មែដរ។

ឡើលាក Jacques មាន្ធចំឡើណ៍ះដឹង�័ង់�័ស់ឡើលើវិស�យធនាគារ ឡើ�យមាន្ធបទព័ិឡើសាធរយៈឡើព័ល១៥ឆ្នាំំ�ំឡើលើការង្ហារផីល់ឡើយាបល់
ខ្មែផ្នកប្របតបិតតកិារ ន្ធងិភាព័ជានៃដគដូលប់្រគឹះសា្ថ�ន្ធហរិញ្ញញវតុ�ឡើផ�សងៗ។ ក្ន�ងរយៈឡើព័លឡើនាះ ឡើលាកបាន្ធបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារឡើ�ទបី្រកងុម្ព័ុងុឡើរ៉
អាល ់ទីប្រកុង��ងដ៍ ទីប្រកុងបាា�រីស ន្ធិងឡើ� Silicon Valley (សហរដឋអាឡើម្ព័រិក) ផងខ្មែដរ ។

ឡើលាកឡើលាក Madi Akmambet Madi Akmambet
អុីភិិបាលប្របតិបតតិ

 ឡើលាក Madi Akmambet មាន្ធ សញា�បប្រត MBA កប្រមិ្ព័ត ប្របតិបតត ិចំណាតថំ់ា�ក ់លអ ពី័សា លា Cass Business School, សាកល
វិទ�យាល�យ City University London (ឆ្នាំំ�ំ 2013) ន្ធិង សញា�បប្រត ឡើសដឋកិច្ច ព័ី Kazakh State Academy of Management 
(ឆ្នាំំ�ំ 1996)។

 ឡើលាក បាន្ធ ចាំប់ឡើផតើម្ព័ អាជីូព័ ការង្ហារ ឡើ� ឆ្នាំំ�ំ 1997 ក្ន�ង នាយក�ា�ន្ធ រតនាគារ នៃន្ធ ប្រកសួង ហិរញ្ញញវតុ� របស់ សាធារណ៍រដឋ កា ហ�សា ក់ សា្ថ�ន្ធ 
ឡើហើយ បនាា�ប់ ម្ព័ក ឡើទៀត ឡើលាក ដូរ ឡើ� នាយក�ា�ន្ធ ប្រតួតព័និិ្ធត�យ ធនាគារ ក្ន�ង ធនាគារជាតិ នៃន្ធ កា ហ�សា ក់ សា្ថ�ន្ធ។ ចឡើនាះ�ះ ព័ ីឆ្នាំំ�2ំ000 ដល ់ឆ្នាំំ�ំ
2007 ឡើលាក បាន្ធ កាន្ធ ់តួនាទ ីជា ថាំ�កដ់កឹនា ំជាន់្ធ�័ស់ ឡើ� តាម្ព័ បណាា� ប្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធ, សមាគម្ព័ នៃន្ធ ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ ហរិញ្ញញវតុ� ន្ធងិ ធនាគារពាណ៍ជិូជ
ឡើ� កា ហ�សា ក់ សា្ថ�ន្ធ។

 បទ ពិ័ឡើសាធ ការង្ហារ អុីន្ធតរជាត ិរបស ់ឡើលាក ចាំប់ឡើផីើម្ព័ ក្ន�ង ឆ្នាំំ�2ំ007 ជាម្ព័យួ គឡើប្រមាង អាជូវីកម្ព័ែ នានា ក្ន�ង ប្របឡើទស អុ៊ុីយ ឡើប គី សា្ថ�ន្ធ ខ្មែដល
ប្រគប់ប្រគង ឡើ�យ Visor Holding ខ្មែដល ជា ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ ម្ព័ូលធន្ធ ឯកជូន្ធ ខ្មែដល មាន្ធ ម្ព័ូល�ា�ន្ធ ឡើ� ប្របឡើទស កា ហ�សា ក់ សា្ថ�ន្ធ។

ឡើ� ខ្មែ�មី្ព័នា ឆ្នាំំ�2ំ009 ឡើលាក ប្រតូវ បាន្ធ ខ្មែតងតំាង ជានា យក ប្របតិបតត ិរបស់ ធនាគារ ABA ឡើ� ប្របឡើទស កម័្ព័�ជា ខ្មែដល ឡើលាក បាន្ធ នំា ម្ព័ក
ន្ធវូ ការ ផ្លាះ�ស ់បូីរ ដ ៏សំខាន្ធ ់ដល ់ធនាគារ។ តាងំព័ ីឆ្នាំំ�2ំ012 ម្ព័ក ឡើលាក បាន្ធ កាន្ធ ់តនួាទ ីជា អុីភិបិាល ប្របតបិតត ិនៃន្ធ ប្រកមុ្ព័ប្របកឹ�សាភិបិាល នៃន្ធ
ធនាគារ ABA។

ឡើលាកឡើលាក Martin Ouellet Martin Ouellet    
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ

 ឡើ�យ បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិក�សា ព័ីសា លា École des Hautes Études Commerciales ឡើ� ទីប្រកុង ម្ព័ុុង ឡើរ៉ អាល់ ឡើលាក Martin 
Ouellet គជឺា អុី្នកឯកឡើទស ប្រគប់ប្រគង រតន្ធវតុ� មួ្ព័យ រូប ខ្មែដល បាន្ធ ចូលរមួ្ព័ យាា�ង សកម្ព័ែ ក្ន�ង ការ ប្រគប់ប្រគង សន្ធ្ទនី្ធយ ភាព័ ន្ធងិ ឥណ៍ទាំន្ធ 
រមួ្ព័ ទាំងំ ការ ប្រគប់ប្រគង ហានិ្ធភិ�យ ហិរញ្ញញវតុ� ពាក់ព័�ន្ធធ នឹ្ធង អុីប្រតា ការ ប្របាក់ ន្ធងិ ឡើសវាកម្ព័ែ បូីរ របិូយប�ណ៍ណ បរឡើទស។ បនាា�ប់ ពី័ បាន្ធ ចាំប់ឡើផីើម្ព័
អាជូពី័ ក្ន�ង ឆ្នាំំ� ំ១៩៧៧ ជាម្ព័យួ Crédit Foncier Franco-Canadien និ្ធង ធនាគារ មុុ្ព័ង ឡើរ ៉អាល ់ឡើលាក បាន្ធ បឡើប្រម្ព័ើ ការង្ហារ រយៈឡើព័ល 
៣០ ឆ្នាំំ�ំ ឡើ� ធនាគារជាតិ កាណា � ជា កខ្មែន្ធែង ខ្មែដល ឡើលាក បាន្ធ ឡើ�ើង តំខ្មែណ៍ង ឡើ� កាន់្ធ តួនាទី ជា អុីគគនាយករង ជាន់្ធ�័ស់ ន្ធិង ជា
ឡើហរញ្ញញិក សាជូីវកម្ព័ែ។ ឡើលាក បាន្ធ កាន្ធ់ តំខ្មែណ៍ង ជា ឡើប្រចើន្ធ ឡើទៀត ឡើ� ម្ព័ុុង ឡើរ៉ អាល់, តូ រ៉ុ ន្ធ តូ, ន្ធិង ទីប្រកុង �� ង ដ៍។

បច្ច�ប�បីន្ធ្ន ឡើន្ធះ ឡើលាក Martin កំពុ័ង កាន់្ធ តំខ្មែណ៍ង ជា ប្របធាន្ធ សាជីូវកម្ព័ែ មួ្ព័យ រូប។ ឡើ� ក្ន�ង សម្ព័តុភាព័ ឡើន្ធះ ឡើលាក កាន់្ធ តួនាទី ឡើ�
ក្ន�ង ប្របឹក�សា ភិិ បាល នៃន្ធ ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ ជា ឡើប្រចើន្ធ ខ្មែដល ក្ន�ង ឡើនាះ មាន្ធ Auditing and Assurance Standards Oversight Council 
(កា ណា�) ន្ធិង Assurance-vie Banque Nationale។ ឡើលាក គឺជា សមាជូិក នៃន្ធ ប្របឹក�សា ភិ ិបាល ន្ធិង ប្របធាន្ធ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ម្ព័ូលធន្ធ ន្ធិង ហានិ្ធភិ�យ របស់ Haventree Bank ខ្មែដល ជា ធនាគារ ម្ព័ួយ ឡើ� កា ណា � មាន្ធ ឯកឡើទស ក្ន�ង ការ ផីល់ ជូឡើប្រម្ព័ើស
ឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិឡើកខប ក្ន�ងប្រសុក។ ឡើលាក ជា សមាជូិក ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ នៃន្ធ ប្របធាន្ធ សាជូីវកម្ព័ែ (កា ណា �)។

ឡើលាក Martin ក ៏ជា សមាជូកិ អុីងគភាព័ Honour Circle របស់ ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ វប�បីធម្ព័ ៌Orchestre Symphonique de Montréal។
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ឡើលាកឡើលាក Christian St-Arnaud Christian St-Arnaud
 អុីភិិបាល ម្ព័ិន្ធ ប្របតិបតតិ

 ឡើលាក Christian St-Arnaud បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិក�សា ពី័ សាកលវទិ�យាល�យ The École des Hautes Études Commerciales 
ទបី្រកងុ ម្ព័ុងុ ឡើរ៉ អាល ់ប្របឡើទស កា ណា �។ ចឡើនាះ�ះ ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៣ ន្ធងិ ២០០៩ ឡើលាក បាន្ធ កាន្ធ់ ម្ព័ុ� តខំ្មែណ៍ង ជា ឡើប្រចើន្ធ ឡើ� ក្ន�ង ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធ
ហិរញ្ញញវតុ� កា ណា � ន្ធិង អុីន្ធតរជាត ិឡើ� ប្របឡើទស កា ណា � ឡើ�យ ឡើផ្លាោ�ត ឡើលើ ទីផ�សារ ឡើដើម្ព័ទុន្ធ ឥណ៍ទាំន្ធ។

 ឡើលាក Christian St-Arnaud បាន្ធ ចូល បឡើប្រម្ព័ើ ការង្ហារ ឡើ� ធនាគារជាតិ កា ណា � ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ២០០៩ ក្ន�ង តំខ្មែណ៍ង ជា អុីនុ្ធប្របធាន្ធ
ខ្មែផ្នក ទីផ�សារ ឡើដើម្ព័ទុន្ធ ឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធងិ អុីចលន្ធប្រទព័�យ ឡើហើយ ប្រតវូ បាន្ធ ខ្មែតងតំាង ជា អុីនុ្ធប្របធាន្ធ ជាន្ធ�័់ស ់ខ្មែផ្នក ឥណ៍ទាំន្ធ ក្ន�ង ឆ្នាំំ� ំ២០១២ 
ទទលួ បន្ធ្ទ�ក ខ្មែផ្នក ប្របតិបតតកិារ បឡើប្រម្ព័ើឡើសវា ដល ់អុីតិ�ិជូន្ធ ជា របូ វន្ធត, ពាណ៍ជិូជកម្ព័ែ, ន្ធងិ ឥណ៍ទាំន្ធ ទីផ�សារ ហរិញ្ញញវតុ� របស ់ធនាគារ រមួ្ព័ មាន្ធ 
ការ វាយតនៃម្ព័ែ, ការ ប្រគប់ប្រគង ផលប ប្រត, ន្ធងិ អុីភិិវឌិ�ឍន៍្ធ គំរ ូឥណ៍ទាំន្ធ។ ឡើលាក ក៏ ធាះ�ប់ ជា សមាជិូក នៃន្ធ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ជាន់្ធ�័ស់ ជា ឡើប្រចើន្ធ
របស់ ធនាគារ ផង ខ្មែដរ រួម្ព័ មាន្ធ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ហានិ្ធភិ�យ សកល, គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ប្រគប់ប្រគង ហានិ្ធភិ�យ, ន្ធិង គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ គំរូ  ។

ឡើលា កឡើលា ក Paolo Pizzuto Paolo Pizzuto
អុីភិិបាលម្ព័ិន្ធប្របតិបតតិ

  ឡើលាក Paolo Pizzuto បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិក�សា ព័ី សាកលវិទ�យាល�យ Université du Québec à Montréal ក្ន�ង ឆំ្នាំ�ំ ២០០៣ 
ឡើ�យ ទទលួ បាន្ធ សញា�បប្រត អុីនុ្ធ បណ៍ឌតិ ខ្មែផ្នក ប្រគប់ប្រគង ពាណិ៍ជូជកម្ព័ែ។ ការង្ហារ ជា ធនាគារិក ឡើលាក បាន្ធ ចូលរមួ្ព័ ជាមួ្ព័យ ធនាគារជាតិ 
កា ណា � ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៦ ជាទី ខ្មែដល ឡើលាក បាន្ធ កាន្ធ់ ម្ព័ុ� តំខ្មែណ៍ង ថាំ�ក់ ប្រគប់ប្រគង ឡើផ�សងៗ ជា ឡើប្រចើន្ធ ឡើ� ក្ន�ង ធនាគារ ឡើន្ធះ រហូត ដល់
ឆ្នាំំ�ំ ២០០១ ជា ឡើព័ល ខ្មែដល ឡើលាក ប្រតូវ បាន្ធ ខ្មែតងតាំង ជា អុីន្ធុប្របធាន្ធ ខ្មែផ្នក លក់ ន្ធិង ឡើសវាកម្ព័ែ។

ឡើ� ឆ្នាំំ�ំ បនាា�ប់ៗ ម្ព័ក ឡើទៀត ឡើលាក ទទួល បាន្ធ ម្ព័ុ� តំខ្មែណ៍ង ខ្មែផ្នក ប្របតិបតតិ ឡើផ�សងៗ ជា ឡើប្រចើន្ធ ឡើទៀត រួម្ព័ មាន្ធ ឡើសវា ធនាគារ រូប វន្ធត ឡើសវា
ធនាគារ ពាណ៍ិជូជកម្ព័ែ ដំឡើណាះប្រសាយ ការ ទូទាំត ់ការ អុីភិិវឌិ�ឍ ដំឡើណ៍ើរការ ន្ធិង ព័�ត៌មាន្ធវិទ�យា។

ព័ ីឆ្នាំំ� ំ២០០៩ ដល ់២០១៥  ឡើលាក ទទលួ�សុប្រតូវ ក្ន�ង ការ ឡើរៀបច ំឡើ�ើង វញិ នូ្ធវ វសិើកម្ព័ែ ដំឡើណ៍ើរការ ឡើព័ញឡើលញ សំខាន្ធ់ៗ  ទូ ទំាំង បណាា�ញ
ធរុកចិ្ច ឡើ�យ �ក ់ឲ្�យ ឡើប្របើប្របាស ់នូ្ធវ ដំឡើណាះប្រសាយ បឡើងកើត �ែីៗ  ន្ធងិ រហូំរ ការង្ហារ សើ�យប្របវតត ិប្រព័ម្ព័ទំាំង ដឹកនា ំកម្ព័ែវធីិ ទំឡើន្ធើប កម្ព័ែ ឡើផ�សងៗ 
ជា ឡើប្រចើន្ធ ឡើដើម្ព័�បីី បឡើងកើន្ធ ប្របសិទធភាព័ ទូ ទាំំង ធនាគារ ន្ធិង បទ ព័ិឡើសាធ អុីតិ�ិជូន្ធ។

ចាំប់ព័ី ឆ្នាំំ�ំ ២០១៥ ឡើលាក Pizzuto បាន្ធ កាន្ធ់ តំខ្មែណ៍ង ជា អុីនុ្ធប្របធាន្ធ ជាន្ធ់�័ស់ ខ្មែផ្នក ឡើសវា ធនាគារ រូប វន្ធត ឡើ� ប្របឡើទស កា ណា �។ 
ឡើលាក ក៏ កាន្ធ់ តួនាទី ជា ប្របធាន្ធ ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល Natbank ខ្មែដល ជា ធនាគារ សហរដឋអាឡើម្ព័រិក ឡើ� ក្ន�ង រដឋ ផែ រី � ន្ធិង ជា អុីភិិបាល
សតីទី របស ់Canadian Italian Foundation ចាំប់ព័ី ឆ្នាំំ�ំ ២០០៤។

 ឡើលាក Paolo Pizzuto បាន្ធ ចូលរួម្ព័ ក្ន�ង ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល របស់ ធនាគារ ABA ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ២០២០។

ឡើលាកឡើលាក Etienne Chenevier Etienne Chenevier
អុីភិិបាលអុីភិិបាលឯករាជូ�យ

ឡើ�យបាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាព័ីសាលា Ecole Polytechnique ន្ធិងសាលា Ecole des Ponts et Chaussées ឡើ�ប្របឡើទស
បារាំង ឡើលាក Etienne បាន្ធចាំប់ឡើផតើម្ព័អាជូីព័របស់ឡើលាកឡើ�ប្រកសួងឧស�សាហកម្ព័ែបារាំង (ជាព័ិឡើសសគឺជា ប្របធាន្ធការិយាល�យ
វិន្ធិឡើយាគបរឡើទស)។ បនាា�ប់ម្ព័ក ឡើលាក Etienne បាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Air Liquide Group ខ្មែដលឡើលាកបាន្ធបឡើងកើតឡើ�ើង
ឡើ�ក្ន�ងឆ្នាំំ�១ំ៩៩៣ ខ្មែដលជាប្របតិបតតកិារអាជីូវកម្ព័ែដំបូងឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសចនិ្ធ ម្ព័នុ្ធឡើព័លឡើលាកប្រតូវបាន្ធប្របគលភ់ារកិច្ចចុះកិច្ចសន្ធ�យា
ផគត់ផគង់ឧសែ�ន្ធឧស�សាហកម្ព័ែប្រទងប់្រទាំយធដំលវ់សិ�យខ្មែដកឡើ�ក្ន�ងតបំន្ធអ់ាសីុ។ បនាា�បម់្ព័កឡើទៀត ឡើលាក Etienne បាន្ធចលូរមួ្ព័ក្ន�ង
ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Rio Tinto ខ្មែដលឡើ�ក្ន�ងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើនាះឡើលាកបាន្ធដឹកនាំការិយាល�យប្របចាំំតំបន្ធ់អាសុីមាន្ធប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធបុប្រតសម្ព័័�ន្ធធម្ព័ួយ 
ខ្មែដលឡើធើើឲ្�យឡើលាកមាន្ធឱកាសបឡើងកើត អុីភិិវឌិ�ឍ ន្ធិងប្រគប់ប្រគងឡើលើប្របតិបតតិការជាឡើប្រចើន្ធឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសសិងហបុរី ប្របឡើទសអុីូហ្វ្រិសាោ�លី 
ប្របឡើទសចិន្ធ ន្ធិងប្របឡើទសជូបុុន្ធ។

បនាា�ប់ម្ព័ក ឡើលាកបាន្ធសហការជានៃដគូជាមួ្ព័យប្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធមូ្ព័លធន្ធឯកជូន្ធបារំាង CityStar ឡើដើម្ព័�បីីបឡើងកើតការិយាល�យប្របចំាំតំបន់្ធ
អាសីុរបស់�ែ�ន្ធឡើ�ក្ន�ងឆំ្នាំ�ំ២០០៥ ខ្មែដលឡើលាកជានៃដគូ ន្ធិងជានាយក។ បច្ច�ប�បីន្ធ្នប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ CityStar Private Equity Asia 



9ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

បឡើងកើតគឡើប្រមាងវិន្ធិឡើយាគធំៗជាឡើប្រចើន្ធឡើ�ប្របឡើទសកម្ព័័�ជាក្ន�ងវិស�យឡើទសចរណ៍ ៍ន្ធិងបដិសណាា�រកិច្ច។

ឡើលាក Etienne បាន្ធម្ព័ករស់ឡើ�តំបន្ធ់អាសុីតាំងព័ីឆ្នាំំ� ំ១៩៩៣ ឡើហើយឡើលាកសាំ�ក់ឡើ�ប្របឡើទសសិងហបុរ ីន្ធិងប្របឡើទសកម្ព័័�ជា ។

ឡើលាកឡើលាក Henri Calvet Henri Calvet
អុីភិិបាលឯករាជូ�យ

គុណ៍វុឌិ�ឍន្ធ៍៖ ឡើលាកបាន្ធបញ្ញ្ចប់ការសិក�សាឡើ�សាកលវិទ�យាល�យ Ecole Normale Supérieure de Cachan ន្ធិងសញា�បប្រត
ថាំ�ក់ សាកលវិទ�យាល�យ (ខ្មែផ្នកវិទ�យាសាហ្វ្រិសតឡើសដឋកិច្ចនៃន្ធសាកលវិទ�យាល�យ Paris-I Panthéon-Sorbonne)។

ឡើលាក Henri Calvet គឺជាសា្ថ�បន្ធិកប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ H2C CONSEIL ខ្មែដលផីល់ឡើសវាប្របឹក�សាឡើយាបល់ ន្ធិង បណ៍ះ�ះបណាា�លដល់
ប្រគឹះសា្ថ�ន្ធឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធមូ្ព័លបប្រតឡើ�ក្ន�ងវិស�យសំខាន់្ធៗដូចជា៖ គណ៍ឡើន្ធយ�យធនាគារ វិធាន្ធបង្ហាា�រ ការប្រតួតព័ិនិ្ធត�យ
នៃផ្ទក្ន�ង (រួម្ព័ទាំំងការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងការប្រគប់ប្រគងការអុីន្ធុវតតច�បាប់ផងខ្មែដរ)។

ម្ព័ុន្ធឡើព័លឡើបើកអាជីូវកម្ព័ែផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ ឡើលាក Calvet បាន្ធបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារអុីស់រយៈឡើព័ល ១០ឆ្នាំំ�ំជាម្ព័ួយន្ធឹង គណ៍ៈកម្ព័ែការធនាគារ
បារាំង ឡើហើយឡើប្រកាយម្ព័កឡើទៀតបាន្ធឡើធើើការឡើ�ក្ន�ងធនាគារជាឡើប្រចើន្ធដូចជា ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild Banque ន្ធិងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ Compagnie Parisienne de Reescompte ជាឡើដើម្ព័។

ឡើលាកឡើលាក Guy Guaden Guy Guaden
អុីភិិបាលឯករាជូ�យ

ឡើលាក Guy Guaden បាន្ធ បញ្ញ្ចប់ ការ សិក�សា ខ្មែផ្នក វិទ�យាសាហ្វ្រិសត ឡើសដឋកិច្ច ន្ធិង សងគម្ព័ ព័ី សាកលវិទ�យាល�យ Liège (ប្របឡើទស ខ្មែប ល
ហ�ស� ិក) ន្ធងិ La Sorbonne (ប្របឡើទស បារាងំ)។ ឡើលាក បាន្ធ ទទលួ សញា�បប្រត បណ៍ឌតិ ខ្មែផ្នក ឡើសដឋកចិ្ច ឡើ� សាកលវទិ�យាល�យ Liège 
ក្ន�ង ឆ្នាំំ�ំ ១៩៧៣។

 ឡើលាក Quaden បាន្ធ ចាំប់ឡើផតើម្ព័ អាជូពី័ ជា សាហ្វ្រិសាោ�ចាំរ�យ ឡើព័ញ ឡើមាា�ង ឡើ� សាកលវិទ�យាល�យ Liège ក្ន�ងឆ្នាំំ� ំ១៩៧៧។ រវាង ឆ្នាំំ� ំ១៩៨៧ 
ដល់ ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៨ ឡើលាក បាន្ធ បឡើប្រម្ព័ើ ការ ជា ប្រព័ឹទធបុរស នៃន្ធ ម្ព័ហាវិទ�យាល�យ វិទ�យាសាហ្វ្រិសត ឡើសដឋកិច្ច ប្រគប់ប្រគង ន្ធិង សងគម្ព័។

 ចឡើនាះ�ះ ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៨ ន្ធិង ឆ្នាំំ�ំ ១៩៩៦ ឡើលាក បាន្ធ កាះ�យជា សមាជូិក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល នៃន្ធ ធនាគារជាតិ ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក ន្ធិង ឡើប្រកាយម្ព័ក
ប្រតូវ បាន្ធ ខ្មែតងតាងំ ជា អុីគគស្នងការ ទទលួ បន្ធ្ទ�ក ខ្មែផ្នក ប្របាក់ អឺុី រ៉ ូរបស ់រ�ា�ភិិបាល ខ្មែប ល ហ�ស� ិក។ បនាា�ប់ ពី័ ទទលួ បាន្ធ ឡើជាគជូ�យ ក្ន�ង តួនាទី
របស ់�ែ�ន្ធ ឡើលាក Quaden ក៏ បាន្ធ កាះ�យ �ែ�ន្ធ ជា អុីភិិបាល នៃន្ធ ធនាគារជាតិ ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក (ធនាគារកណាា�ល របស់ ប្របឡើទស) ចាំប់ព័ី ឆ្នាំំ�ំ 
១៩៩៩ ដល់ ឆ្នាំំ� ំ២០១១។ ក្ន�ងអំុី��ងឡើព័ល ជាមួ្ព័យ គំា� ឡើនាះ ខ្មែដរ ឡើលាក ក៏ ជា សមាជិូក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា អុីភិិបាល របស់ ធនាគារកណាា�ល
អុីឺរ៉ុប អុីភិិបាល IMF ប្របចាំំ ប្របឡើទស ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក ន្ធិង ជា សមាជូិក ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា របស់ ធនាគារ ទូទាំត់ អុីន្ធតរជាតិ ផង ខ្មែដរ។

  ឡើលាក Quaden ទទួល បាន្ធ ឡើម្ព័�យ «Officier de la Légion d’honneur» ព័ី ប្របធានាធិបតី បារាំង Chirac (២០០១) ន្ធិង
ទទួល បាន្ធការ ខ្មែតងតាំង ឋាន្ធៈ កិតតិយស ព័ី ប្រព័ះម្ព័ហាក�សប្រត Albert II របស់ ប្របឡើទស ខ្មែប ល ហ�ស�ិ ក(២០០៧)។

៣. ៣. តួនាទី កាតព័ើកិច្ច ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវ ន្ធិងការបំឡើព័ញការង្ហាររបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលតួនាទី កាតព័ើកិច្ច ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវ ន្ធិងការបំឡើព័ញការង្ហាររបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល មាន្ធការទទួល�ុសប្រតូវជារួម្ព័សប្រមាប់ធនាគារ រួម្ព័មាន្ធការប្រតួតប្រតាឡើលើ ខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិ ឡើ�យ
អុីនុ្ធម្ព័�ត ន្ធិងតាម្ព័�ន្ធការអុីនុ្ធវតតឡើគាលឡើ�យុទធសាហ្វ្រិសត ប្រកប�ណ៍ឌអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិងវប�បីធម្ព័៌សាជីូវកម្ព័ែ។ ជាក់ខ្មែសីង ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
យាា�ងឡើហាចណាស ់ក៏ប្រតូវ៖ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ� យុទធសាហ្វ្រិសតធុរកិច្ចន្ធិងសាជូីវកម្ព័ែ ខ្មែផន្ធការធុរកិច្ច ន្ធិងកញ្ញ្ចប់�វិកាប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើប្រកម្ព័វិជា្ជ�ជូីវៈ ហាន្ធិភិ�យ ការប្របតិបតតិតាម្ព័ សវន្ធកម្ព័ែ ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយសំខាន្ធ់ៗឡើផ�សងៗឡើទៀតរបស់ធនាគារ

 ■ ខ្មែតងតាំងនាយកប្របតិបតតិ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តការខ្មែតងតាំងប្រកុម្ព័ការង្ហារប្របតិបតតិសំខាន្ធ់ៗ ជាព័ិឡើសសក្ន�ងខ្មែផ្នកតាម្ព័�ន្ធ
ការប្របតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ បឡើងកើតប្របព័�ន្ធធព័�ត៌មាន្ធប្រគប់ប្រគងខ្មែដលអុីន្ធុញា�តឲ្�យប្រកុម្ព័ការង្ហារអុីន្ធុវតតតួនាទីទាំន្ធ់ឡើព័លឡើវលា ន្ធិងឡើព័ញឡើ�យការ 
យល់ដឹងច�បាស់



10 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

 ■ ទំនាក់ទំន្ធងប្របកបឡើ�យប្របសិទធភាព័ ន្ធិងឡើទៀងទាំត់ជាម្ព័ួយ ខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ វាយតនៃម្ព័ែយុទធសាហ្វ្រិសត ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយធនាគារតាម្ព័កាលកំណ៍ត់ ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងការអុីន្ធុវតតជាក់ខ្មែសីង ន្ធិងការព័ប្រងឹង 
ន្ធិងអុីភិិវឌិ�ឍន្ធ៍បខ្មែន្ធុម្ព័។

៤. ៤. ប្របសិន្ធឡើបើអុីភិិបាលណាម្ព័ួយជាអុីភិិបាល ភាគហ៊ុន្ធិក ឬមាា�ស់រួម្ព័នៃន្ធប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើផ�សងប្របសិន្ធឡើបើអុីភិិបាលណាម្ព័ួយជាអុីភិិបាល ភាគហ៊ុន្ធិក ឬមាា�ស់រួម្ព័នៃន្ធប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើផ�សង

ល.រល.រ ឈ្ម�ះអុីភិិបាលឈ្ម�ះអុីភិិបាល ឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធ អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័

១
ឡើលាក Etienne 
Chenevier

WYSH Holdings Pte Ltd មាា�ស់ ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier)

Cuauhtli Resources CRF 1 Pte 
Ltd

មាា�ស់ ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier)

Cuauhtli Resources 
Management Pte Ltd

មាា�ស់ ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier)

CityStar Group of Companies

មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធតូច 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier) ឡើ�ក្ន�ងប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ 
6 របស់ប្រគុប អុីភិិបាលនៃន្ធប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធទំាំងអុីស ់
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier ឬឡើលាក មាស 
សុវណ៍ណ អាប្រស�យឡើលើប្រកុម្ព័ហុ៊ន្ធ)

Project Alba Ltd អុីភិិបាលឯករាជូ�យ 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier)

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

Koh Takiev Investment Co., 
Ltd

អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែតម្ព័ួយគត ់ន្ធិង
អុីភិិបាល (ជាឡើលាក Etienne Chenevier)

Koh Russey Resort Ltd អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែតម្ព័ួយគត ់ន្ធិង
អុីភិិបាល (ជាឡើលាក Etienne Chenevier)

Koh Russey Hotel Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែតម្ព័ួយគត ់(ជាឡើលាក 
Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល (ជាឡើលាក 
មាស សុវណ៍ណ)

Koh Russey Development Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែតម្ព័ួយគត ់
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក មាស សុវណ៍ណ)

Koh Russey Middle Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែតម្ព័ួយគត ់
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក មាស សុវណ៍ណ)

Koh Russey South Ltd
អុី្នកតំណាងរបស់ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែតម្ព័ួយគត ់
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក មាស សុវណ៍ណ)

CityStar Phnom Penh 
Condos Ltd

មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធតូច (ជាឡើលាក Etienne 
Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល (ជាឡើលាក មាស 
សុវណ៍ណ)
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ល.រល.រ ឈ្ម�ះអុីភិិបាលឈ្ម�ះអុីភិិបាល ឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធពាក់ព័�ន្ធធ អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័អុីភិិបាល/ភាគ ហ៊ុន្ធិក/មាា�ស់រួម្ព័

CityStar Phnom Penh 
Residences Ltd

មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធតូច 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក មាស សុវណ៍ណ)

CityStar Phnom Penh 
Properties Ltd

មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធតូច 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier) ន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក មាស សុវណ៍ណ)

CityStar Phnom Penh Villas 
Ltd

មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធតូច 
(ជាឡើលាក Etienne Chenevier)

Asia Gourmet (Cambodia) 
Co., Ltd ន្ធិងអុីភិិបាល (ជាឡើលាក មាស សុវណ៍ណ)

២ ឡើលាក Guy Quaden Byblos Bank Europe មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធធ ំន្ធិងអុីភិិបាល 
(ជាឡើលាក មាស សុវណ៍ណ)

៣ ឡើលាក Henri Calvet H2C Conseil អុីគគនាយក

៤
ឡើលាក Christian 
St-Arnaud

AfrAsia Bank Limited 
TheBassCo

អុីភិិបាល 
អុីភិិបាល

៥
ឡើលាក Martin 
Ouellet

Haventree Bank អុីភិិបាល

៦
ឡើលាក Paolo 
Pizzuto

NatBank ប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

៧
ឡើលាក Madi 
Akmambet

Palmera (M) SDN. BHD. អុីភិិបាល ន្ធិងភាគហ៊ុន្ធិក

៨
ឡើលាក Dominic 
Jacques

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

អុីភិិបាល 
អុីភិិបាល 
អុីភិិបាល

៥. ៥. កិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលកិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

ល.រល.រ កាលបរិច្ឆ�ទកាលបរិច្ឆ�ទ ប�ភ�ទកិច្ចប�ជូុំប�ភ�ទកិច្ចប�ជូុំ ឈ្ម�ះអុីភិិបាលដ�លចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំឈ្ម�ះអុីភិិបាលដ�លចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

១  ១៩ ម្ព័ីនា កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

Yves Jacquot 
Dominic Jacques 
Madi Akmambet 
Martin Ouellet 
Christian St-Arnaud 
Etienne Chenevier 
Henri Calvet 
Guy Quaden
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ល.រល.រ កាលបរិច្ឆ�ទកាលបរិច្ឆ�ទ ប�ភ�ទកិច្ចប�ជូុំប�ភ�ទកិច្ចប�ជូុំ ឈ្ម�ះអុីភិិបាលដ�លចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំឈ្ម�ះអុីភិិបាលដ�លចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

២  ១៧ ម្ព័ិ�ុនា កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

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

៣  ១០ កញា� កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

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

៤  ១៤ ធ្នូ កិច្ចប្របជូុំផ្លាា�ល់

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

b. b. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាលគណ៍ៈកមា្ម�ធិការក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាល

១. ១. រចនា សម្ព័័�ន្ធធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរចនា សម្ព័័�ន្ធធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

១.១. ១.១. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែគណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័
ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Etienne Chenevier ប្របធាន្ធ  ៤

៤២ ឡើលាក Henri Calvet សមាជូិក ៤

៣ ឡើលាក Christian St-Arnaud សមាជូិក  ៤

តួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែតួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ ទទួល�ុសប្រតូវសប្រមាប់ការបំឡើព័ញមុ្ព័�ង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ខ្មែដលចាំត់តាំងឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល 
ខ្មែដលរួម្ព័មាន្ធ៖ 

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធ នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ន្ធិងព័ិន្ធិត�យឡើលើរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងជាម្ព័ួយការរកឡើ�ើញ
កំហុស ឡើហើយផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍
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 ■ ប្របជូុំជាឡើទៀងទាំត់ជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិ ប្របធាន្ធអុីងគភាព័សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ន្ធិងប្របធាន្ធអុីងគភាព័ឡើផ�សងៗឡើទៀត ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹង
ការរកឡើ�ើញកំហុសសវន្ធកម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើ�ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ខ្មែដលតប្រម្ព័ូវឲ្�យមាន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។ 

សវន្ធករឯករាជូ�យសវន្ធករឯករាជូ�យ  

 ■ ការយល់ប្រព័ម្ព័នៃន្ធខ្មែផន្ធការរបស់សវន្ធករឯករាជូ�យ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធរបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយសវន្ធករឯករាជូ�យតាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ឡើស្នើឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់សវកម្ព័ែឯករាជូ�យ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តនៃ�ែឡើសវាសវន្ធកម្ព័ែប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តនៃ�ែឡើសវា ន្ធិងកិច្ចការឡើផ�សងៗម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធសវន្ធកម្ព័ែ។

សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ ការយល់ប្រព័ម្ព័ឡើលើខ្មែផន្ធការសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធការខ្មែកខ្មែប្របកំហុសសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យអាណ៍តតិ ន្ធិងខ្មែដន្ធកំណ៍ត់នៃន្ធម្ព័ុ�ង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកញ្ញ្ចប់�វិកាសប្រមាប់ម្ព័ុ�ង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របក�សាភិិបាល

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែឡើលើការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់នាយក/ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យប្របចាំំឆ្នាំំ�ំឡើលើលាភិការប្របចាំំឆ្នាំំ�ំសប្រមាប់សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយប្របធាន្ធអុីងគភាព័សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងតាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់នាយកសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងឡើហតុផលខ្មែដលជាឫសគល់បងកឲ្�យមាន្ធការផ្លាះ�ស់បីូរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី ន្ធិង
លាខ្មែលង របស់នាយក/ប្របធាន្ធអុីងគភាព័សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង។

ន្ធិយតកម្ព័ែន្ធិយតកម្ព័ែ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែព័ី ន្ធិយ�តករ

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធការខ្មែកខ្មែប្របកំហុសខ្មែដលន្ធិយតករបាន្ធរកឡើ�ើញ។

ហិរញ្ញញវតុ�ហិរញ្ញញវតុ�

 ■  ប្រតួតព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយក ហិរញ្ញញវតុ�ុ�តាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់នាយកហិរញ្ញញ វតុ�។

អុី្នកទទួលការអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័កិច្ចប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូឡើ�ើយ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

ក្ន�ងឆ្នាំំ� ំ ២០២០ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ ប្របារព័ធកិច្ចប្របជូុ ំ៤ ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាព័ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ព័ិភាក�សា ន្ធិងឡើ�ះប្រសាយការរកកំហុសព័ីសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង



14 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

 ■ ព័ិន្ធិត�យការអុីន្ធុវតតតាម្ព័អុីន្ធុសាសន្ធ៍ព័ីនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ 

 ■  ព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍បណ៍ះ�ះបណាា�លសប្រមាប់សវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ង 

 ■ វាយតនៃម្ព័ែ ការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង 

 ■ ឡើបើកកិច្ចប្របជូុំជាម្ព័ួយសវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ង 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តរបាយការណ៍៍ប្រតួតព័ិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ សប្រមាប់ ន្ធិយ�តករម្ព័ូលបប្រតកម្ព័័�ជា ( SERC) 

 ■ ព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផការការង្ហាររបស់សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង សប្រមាប់ឆ្នាំំ�ំ២០២០ 

 ■ ព័ិភាក�សារចនាសម្ព័័�ន្ធធ�ែី ន្ធិងខ្មែដន្ធការង្ហាររបស់នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តការខ្មែតងតាំងសវន្ធករឯករាជូ�យ ។

១.២. ១.២. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័
ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Yves Jacquot ប្របធាន្ធ ៤

៤២ ឡើលាក Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៣ ឡើលាក Etienne Chenevier សមាជូិក  ៤

តួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចតួនាទីន្ធិងភារកិច្ចរបស់ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ប្របកាសឡើល� ធ-៧-០៨-២១១ ប្របក. សីពី័អីុីភិិបាលកចិ្ចឡើ�ក្ន�ងប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ� ឡើដើម្ព័�បីពី័ប្រងងឹប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ 
ឡើ�យឡើរៀបចំឲ្�យមាន្ធការប្រគប់ប្រគងតាម្ព័កប្រមិ្ព័តឡើផ�សងៗដូចជា ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលឯករាជូ�យ ន្ធិងសកម្ព័ែ ន្ធិងប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល
ប្របតិបតតិ ន្ធិងគណ៍ៈកម្ព័ែធិការឯកឡើទសជាមួ្ព័យគុណ៍ភាព័ សម្ព័តុភាព័ ន្ធិងសុចរិតភាព័សប្រមាប់ប្រគប់ប្រគងប្រគឹះសា្ថ�ន្ធប្របកបឡើ�យ
ប្របសិទធភាព័(មាប្រតា១)។

ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល តាម្ព័ឡើសចកីីសឡើប្រម្ព័ចកាលព័ីនៃ�្ងទី១៥ ខ្មែ�ម្ព័ីនា ឆំ្នាំ�ំ២០១៦ បាន្ធសឡើប្រម្ព័ច�ក់ឲ្�យដំឡើណ៍ើរការគណ៍ៈកម្ព័ែធិការ
អុីភិិបាលកចិ្ច។ គណ៍ៈកម្ព័ែធិការអុីភិិបាលកចិ្ចខ្មែណ៍នំាចាំត់តាងំសមាជិូកនៃន្ធគណ៍ៈកម្ព័ែធិការន្ធមួី្ព័យៗរបសប់្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីី
ទទួលការអុីន្ធុម្ព័�តចុងឡើប្រកាយព័ីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរបស់ធនាគារ។

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធឡើលើការប្របតិបតតិតាម្ព័របស់ធនាគារជាម្ព័ួយឡើគាលការណ៍៍អុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងន្ធីតិវិធី ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធបឡើងកើតឡើដើម្ព័�បីីផីល់ប្របសិទធភាព័
អុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែ រួម្ព័មាន្ធសំឡើណ៍ើឡើរៀបចំរចនាសម្ព័័ន្ធធ ន្ធិងការបឡើងកើតគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ពាក់ព័�ន្ធធបញា�នានា ខ្មែដលប្រតូវមាន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា។

អុីភិិបាលកិច្ចប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលអុីភិិបាលកិច្ចប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ អាណ៍តតិ ន្ធិងតួនាទីរបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងឡើស្នើសមាជូិកភាព័គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ

 ■ វាយតនៃម្ព័ែ ឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់សមាជូិក�ែីរបស់ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យលាភិការសមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យទំនាស់ផលប្របឡើយាជូន្ធ៍សមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលខ្មែដលអាចឡើកើតមាន្ធ



15ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

 ■ ឡើស្នើ ន្ធិងបន្ធតតាម្ព័�ន្ធឡើលើការបណ៍ះ�ះបណាា�លសមាជូិកប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាល

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យការង្ហារ D&O។

នាយកប្របតិបតតិនាយកប្របតិបតតិ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តកម្ព័ែវតុ�របស់នាយកប្របតិបតតិ

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតរបស់នាយកប្របតិបតតិ

 ■ ការប្រតួតព័ិន្ធិត�យប្របចាំំឆ្នាំំ�ំនៃន្ធលាភិការរបស់របស់នាយកប្របតិបតតិ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ភាគីពាក់ព័�ន្ធធភាគីពាក់ព័�ន្ធធ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងបន្ធតតាម្ព័�ន្ធជូុំវិញប្របតិបតតិការភាគីពាក់ព័�ន្ធធ។

លាភិការលាភិការ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការលាភិការប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ  ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការអុីតុប្របឡើយាជូន្ធ៍បុគគលិក ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តលាភិការប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តលាភិការសប្រមាប់កប្រម្ព័ិតនាយក ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ធន្ធធាន្ធម្ព័ន្ធុស�សធន្ធធាន្ធម្ព័ន្ធុស�ស

 ■ ខ្មែផន្ធការបន្ធតតំខ្មែណ៍ងខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងជាន្ធ់�័ស់

 ■ ការឡើប្រជូើសឡើរីសន្ធិឡើយាជូ ិត។

អុី្នកទទួលការអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័កិច្ចប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូឡើ�ើយ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០២០ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច ប្របារព័ធកិច្ចប្របជូុំចំន្ធួន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាព័ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើសមាសភាព័នៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងសមាជូិកភាព័របស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ 

 ■   ព័ិន្ធិត�យព័�ត៌មាន្ធឡើលើប្របតិបតតិការភាគីពាក់ព័�ន្ធធ 

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើកាលវិភាគប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើ�ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០២០ន្ធិង ២០២១ 

 ■ ព័ិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើបកខជូន្ធចាំត់តាំងសប្រមាប់សមាជូិក�ែីនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល  

 ■ ព័ិភាក�សារចនាសម្ព័័�ន្ធធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិរបស់ធនាគារ ។

១.៣. ១.៣. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Dominic Jacques ប្របធាន្ធ ៤

៤
២ ឡើលាក Martin Ouellet សមាជូិក  ៤

៣ ឡើលាក Etienne Chenevier សមាជូិក  ៤

៤ ឡើលាក Guy Quaden សមាជូិក  ៤



16 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

តួនាទីតួនាទ ី ន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ

គណ៍ៈកមា្ម�ធកិារប្រតូវបាន្ធបឡើងកើតឡើ�ើងឡើ�យខ្មែផអកឡើលើប្របកាសឡើល� ធ-៧-០៨-២១១ ប្របក.  “សីអីុីពំ័អីុីភិិបាលកចិ្ចប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ 
ន្ធងិហរិញ្ញញវតុ” ចុះនៃ�្ងទ២ី៥ ខ្មែ�វចិ្ឆកិា ឆ្នាំំ�២ំ០០៨ ខ្មែដលតប្រមូ្ព័វឲ្�យប្រគឹះសា្ថ�ន្ធបឡើងកើតឡើ�ើងន្ធវូគណ៍ៈកមា្ម�ធកិារហានិ្ធភិ�យ (មាប្រតា៧)។ 
គណ៍ៈកមា្ម�ធិការហានិ្ធភិ�យ ប្រតូវដឹកនាឡំើ�យបុគគលខ្មែដលមាន្ធជំូនាញក្ន�ងខ្មែផ្នកហរិញ្ញញវតុ� ន្ធងិការប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យ។ បគុគលឡើន្ធះ 
ប្រតូវខ្មែតឯករាជូ�យពី័ប្របតិបតតកិារប្របចាំនំៃ�្ង។ ជាអុីប�បីបរមា គណ៍ៈកមា្ម�ធិការហានិ្ធភិ�យ ប្រតូវទទលួ�សុប្រតូវសប្រមាប់ការតាម្ព័�ន្ធការអុីនុ្ធវតត
ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ដូចបាន្ធកំណ៍ត់ឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។ (មាប្រតា៩)

ខ្មែផអកឡើលើ�ែមឹ្ព័សារកណំ៍តក់្ន�ងមាប្រតាខាងឡើលើ ន្ធងិបទប�បីញ្ញញតពិាក់ព័�ន្ធធ ធនាគារ�ក់ឲ្�យដំឡើណ៍ើរការគណ៍ៈកមា្ម�ធកិារប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យ 
ជាម្ព័ួយសមាជូិកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើស្នើឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច ឡើហើយអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ តាម្ព័�ន្ធឡើលើប្របព័�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យរបស់ធនាគារ ន្ធិងប្រតួតព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យ ជាម្ព័ ួយកំហុសខ្មែដលបាន្ធ
រកឡើ�ើញ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ព័ីខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងប្របតិបតតិ

 ■ ប្របជូុំជាឡើទៀងទាំត់ជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិ នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធអុីងគភាព័ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹង ជូុំវិញកំហុស
ហាន្ធិភិ�យខ្មែដលបាន្ធរកឡើ�ើញ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ឡើលើបញា�ពាក់ព័�ន្ធធ ខ្មែដលប្រតូវការការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែប្របចាំំឆ្នាំំ�ំឡើលើ នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងនាយក�ា�ន្ធ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ។

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់ប្របឡើទស

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់ឥណ៍ទាំន្ធសប្រមាប់ប្របតិបតតិការអុីន្ធតរធនាគារ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រកប�ណ៍ឌប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យសន្ធ្ទន្ធីយភាព័

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយឡើតសតសុវតុិភាព័ប្របព័�ន្ធធ (Pen Test)

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់កប្រម្ព័ិតឥណ៍ទាំន្ធ (ជាទូឡើ� ម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធកប្រម្ព័ិតផលិតផល)

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយ ALCO

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់តនៃម្ព័ែឡើសវាឡើផ្ទរប្របាក់

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិការ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើករ៍�ឡើ�្ម�ះ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយសន្ធតិសុ� IT

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយឡើ�ះប្រសាយបញា� ន្ធិងការប្រគប់ប្រគងបណ៍ះឹង

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងសន្ធតិសុ�រូបវន្ធត

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយផលិតផល�ែី ន្ធិងការអុីភិិវឌិ�ឍដំឡើណ៍ើរការធុរកិច្ច

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយការវិន្ធិឡើយាគ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឯកសារពាក់ព័�ន្ធធឡើផ�សងៗ។

ម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ

ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ប្រតូវ៖

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តរចនាសម្ព័័�ន្ធធម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ន្ធិងព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យតាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ផីល ់ការខ្មែណ៍នាំចាំត់តាំងឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ



17ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងឡើហតុផលខ្មែដលជាឫសគល់បងកឲ្�យមាន្ធការផ្លាះ�ស់បីូរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី ន្ធិង
លាខ្មែលងរបស់នាយកប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ។

ការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ  ការប្រតួតព័ិនិ្ធត�យតាម្ព័�ន្ធការប្រតួតព័ិនិ្ធត�យតាម្ព័�ន្ធ  ន្ធិងការខ្មែកតប្រម្ព័ូវន្ធិងការខ្មែកតប្រម្ព័ូវ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ របាយការណ៍៍ប្របចាំំប្រតីមាស ខ្មែដលរួម្ព័មាន្ធ ហាន្ធិភិ�យទីផ�សារ សន្ធ្ទន្ធីយភាព័ ហាន្ធិភិ�យឥណ៍ទាំន្ធន្ធិងភាគី
ប្របឈម្ព័ ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិការ ហាន្ធិភិ�យឡើករ៍�ឡើ�្ម�ះ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ហាន្ធិភិ�យខ្មែដលអាចទទួលយកបាន្ធ (Risk Appetite) - ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ (ប្របចាំំប្រតីមាស) ន្ធិងឡើធើើបច្ច�ប�បីន្ធ្នភាព័(ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ)

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តបទប�បីញ្ញញតតិប្របព័�ន្ធធព័ិន្ធ្ទ�សម្ព័តុល�យ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តម្ព័ូលន្ធិធិប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តសន្ធ្ទន្ធីយភាព័ ន្ធិងខ្មែផន្ធការម្ព័ូលន្ធិធិយថាភាព័  ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល 

 ■ ព័ិន្ធិត�យ ការឡើតសតសម្ព័តុភាព័ (Stress-Tests) 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការ ឡើតសតសុវតុិភាព័ប្របព័�ន្ធធ (Pen Test) ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ 

 ■ ព័ិភាក�សាប្របចាំំប្រតីមាសឡើលើ ការ ឡើតសតសុវតុិភាព័ប្របព័�ន្ធធ (Pen Tests)  ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�ក្ន�ងអុីំ��ងរបាយការណ៍៍
ន្ធិងសា្ថ�ន្ធភាព័នៃន្ធខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព័ខ្មែផអកឡើលើ ការ ឡើតសតសុវតុិភាព័ប្របព័�ន្ធធ(Pen Tests) ព័ីម្ព័ុន្ធ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការធុរកិច្ចបន្ធត ន្ធិងការសឡើហ្វ្រិង្ហាា�ះព័ីម្ព័ហន្ធតរាយ 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកប្រម្ព័ិតហាន្ធិភិ�យ(ឡើលើកខ្មែលងអុីើីខ្មែដលពាក់ន្ធឹងហាន្ធិភិ�យឥណ៍ទាំន្ធ) ព័ីឡើលើអាជាា�ធរ ALCO ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬ
ព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ។

អុី្នកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០២០ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ប្របារព័ធកិច្ចប្របជូុំចំនួ្ធន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាព័ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យ 

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើបច្ច�ប�បីន្ធ្នភាព័ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំនៃន្ធ រង្ហាា�ស់ហាន្ធិភិ�យអាចទទួលយកបាន្ធ ( Risk Appetite Metrics)

 ■ ព័ិភាក�សាការអុីន្ធុវតតប្រកប��ណ៍ឌប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យព័�ត៌មាន្ធវិទ�យាព័ីធនាគារជាតិនៃន្ធកម្ព័័�ជា 

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើឡើគាលន្ធឡើយាបាយកំណ៍ត់ឥណ៍ទាំន្ធខ្មែដលឡើធើើបច្ច�ប�បីន្ធ្នភាព័រួចសប្រមាប់ប្របតិបតតិការអុីន្ធតរធនាគារ

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើខ្មែផន្ធការធុរកិច្ចក្ន�ងប្រគាអាសន្ធ្នបណាា�លម្ព័កព័ីការរីករាល�លនៃន្ធវីរុស 

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ឡើតសតប្របព័�ន្ធធសុវតុិភាព័ (Pen Test)

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការឡើតសតប្របព័�ន្ធធសុវតុិភាព័ (Pen Test) ឆ្នាំំ�ំ ២០២១

 ■ វាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ។

១.៤. ១.៤. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក Henri Calvet ប្របធាន្ធ ៤

៤
២ ឡើលាក  Paolo Pizzuto សមាជូិក  ១

៣ ឡើលាក Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៤ ឡើលាក Guy Quaden សមាជូិក  ៤



18 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

តួនាទីតួនាទ ី ន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័ន្ធិងការទទួល�ុសត�ូវរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័

ប្របកាស ធ ៧-០៨-០៨៩ ប្របក. “សីីអុីពំ័ ីការប្របឆ្នាំងំការសមាា�តប្របាក់ និ្ធងហ ិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ ” មាប្រតា៣៤ ការប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យ
ខ្មែដលខ្មែចងថាប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរបស់ធនាគារ ប្រតូវបឡើងកើតប្របព័�ន្ធធប្រតួតព័ិន្ធិត�យនៃផ្ទក្ន�ងប្របកបឡើ�យប្របសិទធភាព័ សប្រមាប់ការប្របតិបតតិ
តាម្ព័ AML/CFT ជាម្ព័ួយច�បាប់ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិតប្រម្ព័ូវ។

ខ្មែផអកតាម្ព័�ែឹម្ព័សារខាងឡើលើ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិពាក់ព័�ន្ធធឡើផ�សងៗ ឡើដើម្ព័�បីីព័ប្រងឹងប្របព័�ន្ធធប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែផ្នកប្របតិបតតិ តាម្ព័ ធនាគារបាន្ធ
�ក់ឲ្�យដំឡើណ៍ើរការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័ ជាម្ព័ួយសមាជូិកភាព័ខ្មែដលឡើស្នើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិង
អុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ សឡើងកតតាម្ព័�ន្ធម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័  ន្ធិងប្រតួតព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍ប្របតិបតតិតាម្ព័ ជាម្ព័ួយការរកឡើ�ើញកំហុស ន្ធិងការផីល់
អុីន្ធុសាសន្ធ៍ព័ីខ្មែផ្នកប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតិ។

 ■ ប្របជំុូជាមួ្ព័យនាយកប្របតិបតតិ នាយកប្របតិបតតិតាម្ព័ និ្ធងប្របធាន្ធអុីងគភាព័ពាក់ព័�ន្ធធ ជំុូវិញការរកឡើ�ើញកំហុសប្របតិបតតិតាម្ព័ និ្ធង
ការផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល សប្រមាប់បញា�នានាខ្មែដលប្រតូវការការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ។

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិតាម្ព័ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�ត ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តប្រកម្ព័សីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយអុីំឡើណាយ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�ត ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆ្នាំំងការសមាា�តប្របាក់ ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឯកសារពាក់ព័�ន្ធធឡើផ�សងៗ ។

 ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព័ AML ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព័ AML ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព័សវន្ធកម្ព័ែប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការប្រតួតព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍សវន្ធកម្ព័ែប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ បន្ធតតាម្ព័�ន្ធខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព័ឡើលើការខ្មែកខ្មែប្របកំហុសខ្មែដលបាន្ធរកឡើ�ើញព័ីសវន្ធកម្ព័ែប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការទទួលយកអុីតិ�ិជូន្ធមាន្ធហាន្ធិភិ� យ�័ស់។

ម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័ម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យអាណ៍តតិ ន្ធិងខ្មែដន្ធកំណ៍ត់នៃន្ធម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តកញ្ញ្ចប់�វិកាសប្រមាប់ម្ព័ុ�ង្ហារប្របតិបតតិតាម្ព័ ឡើដើម្ព័�បីីជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការវាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់នាយក/ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ការប្រតួតព័ិន្ធិត�យប្របឆ្នាំំឆ្នាំំ�ំនៃន្ធលាភិការនាយកប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ចាំត់តាំងឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់តួនាទី នាយកប្របតិបតតិតាម្ព័

 ■ រួតព័ិនិ្ធត�យ និ្ធងផីល់អុីនុ្ធសាសន្ធ៍ពាក់ព័�ន្ធធនឹ្ធងឡើហតុផលខ្មែដលជាឫសគល់បងកឲ្�យមាន្ធការផ្លាះ�ស់បូីរ បញ្ញ្ចប់តួនាទី និ្ធងលាខ្មែលង
របស់នាយក/ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធប្របតិបតតិតាម្ព័។



19ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

អុី្នកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប�តិបតតិតាម្ព័

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០២០ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័ ប្របារព័ធកិច្ចប្របជូុំចំន្ធួន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាព័ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ 
 ■  ព័ិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយការប្របឆ្នាំំ ងការសមាា�តប្របាក់ ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើ

បច្ច�ប�បីន្ធ្នភាព័របស់ធនាគារ 
 ■ វាយតនៃម្ព័ែការអុីន្ធុវតតការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ទីប្របឹក�សានាយកប្របតិបតតិតាម្ព័ ជូូន្ធនាយកប្របតិបតតិ ន្ធិងប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធ

ប្របតិបតតិតាម្ព័ 
 ■ ព័ិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�ត ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆ្នាំំងអុីំឡើព័ើសូកបាា�ន្ធ់ ន្ធិងប្របឆ្នាំំងអុីំឡើព័ើព័ុករលួយ 
 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របតិបតតិតាម្ព័ន្ធិយ�តករ
 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើខ្មែផន្ធការសកម្ព័ែភាព័ អុីងគភាព័ឡើសុើបការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ� (FIU-Action Plan)

 ■  ទទួលសាា�ល់ការបឡើងកើតម្ព័ុ�តំខ្មែណ៍ងនាយកខ្មែផ្នកប្របតិបតតិតាម្ព័ឡើ�ក្ន�ងរចនាសម្ព័័�ន្ធធប្រគប់ប្រគងរបស់ធនាគារ ABA

 ■  អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើឡើគាលន្ធឡើយាបាយ FATCA 

១.៥. ១.៥. គគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ តំណ�ងតំណ�ង
ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័ចំន្ធួន្ធសមាសភាព័
ចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំចូលរួម្ព័កិច្ចប�ជូុំ

ចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុចំនួ្ធន្ធកិច្ចប�ជំុូសរបុ

១ ឡើលាក  Christian St-Arnaud ប្របធាន្ធ  ៤

៤
២ ឡើលាក Dominic Jacques សមាជូិក ៤

៣ ឡើលាក Martin Ouellet សមាជូិក  ៤

៤ ឡើលាក  Henri Calvet សមាជូិក ៤

ប្របកាសឡើល� ធ៧-០៥-០៥៤ ប្របក.   “សីពីី័ឡើគាលន្ធឡើយាបាយ ន្ធតិីវធីិ  ន្ធងិសទិធផិលីក់ម្ព័្ច”ី ខ្មែដលខ្មែចងថាប្រគឹះសា្ថ�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�ទាំងំអុីស់
ប្រតូវសរឡើសរឡើគាលន្ធឡើយាបាយ និ្ធងនី្ធតវិធិខី្មែដលអុីនុ្ធម្ព័�តឡើ�យថាំ�កដ់កឹនា ំនិ្ធង/ឬប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល និ្ធងកំណ៍តក់ប្រមិ្ព័តសិទធផីិល់កម្ព័្ចី
របស់ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតី ន្ធិង/ឬគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល(មាប្រតា២)។

ខ្មែផអកតាម្ព័�ែឹម្ព័សារខាងឡើលើ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិពាក់ព័�ន្ធធដនៃទឡើទៀត ធនាគារបាន្ធ�ក់ឲ្�យដំឡើណ៍ើរការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ ជាម្ព័ួយ
សមាជូិកភាព័ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើស្នើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ច ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ទូឡើ�ទូឡើ�

 ■ សឡើងកតតាម្ព័�ន្ធ សកម្ព័ែភាព័ឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ ខ្មែផអកតាម្ព័យុទធសាហ្វ្រិសតឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយ

 ■ ប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកប្របតិបតតិ ន្ធិង នាយកឥណ៍ទាំន្ធឡើដើម្ព័�បីីវាយតនៃម្ព័ែព័ីប្របសិទធភាព័យុទធសាហ្វ្រិសតធុរកិច្ច ន្ធិងន្ធឡើយាបាយ
ឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ

 ■ បញ្ញជូន្ធសំឡើណ៍ើ ន្ធិងអុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើបញា�នានាខ្មែដលប្រតូវការការអុីន្ធុម្ព័�តព័ីប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ អុីនុ្ធម្ព័�តន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធ និ្ធងចាំត់តាំងបុគគលមាន្ធសិទធិខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីនុ្ធម្ព័�ត ឡើដើម្ព័�បីីប្រគប់ប្រគងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ឥណ៍ទាំន្ធ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តន្ធឡើយាបាយប្រគប់ប្រគងប្រទព័�យតម្ព័កល់ សប្រមាប់ សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល



20 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

 ■ អុីន្ធុម្ព័�តន្ធឡើយាបាយឡើ�ះប្រសាយបំណ៍ុល ន្ធិងការប្របម្ព័ូល សប្រមាប់ជាអុីន្ធុសាសន្ធ៍ ឬព័�ត៌មាន្ធដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបា ល។

ផលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធផលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ទំឡើនារផលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធ ន្ធិងការអុីន្ធុវតត

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យផលបប្រត NPL 

 ■ ប្រតួតព័ិន្ធិត�យការផីល់ឥណ៍ទាំន្ធរូបវន្ធតបុគគល

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ការឡើប្របើប្របាស់ឧបករណ៍៍សប្រមាប់ប្រតួតព័ិន្ធិត�យ ន្ធិងវាស់ខ្មែវងហាន្ធិភិ�យនៃន្ធឥណ៍ទាំន្ធ។

ការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ការអុីន្ធុម្ព័�តឥណ៍ទាំន្ធ តាម្ព័សិទធិអុីន្ធុញា�ត ប្រតូវបាន្ធកំណ៍ត់ក្ន�ងឡើគាលន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធ។

ម្ព័ុ�ង្ហារឥណ៍ទាំន្ធម្ព័ុ�ង្ហារឥណ៍ទាំន្ធ

 ■ ឡើធើើការប្របជូុំជាម្ព័ួយនាយកឥណ៍ទាំន្ធតាម្ព័វីឡើដអុីូ

 ■ ផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ចាំត់តាំងឡើបកខជូន្ធសប្រមាប់តួនាទី នាយកឥណ៍ទាំន្ធ។

អុី្នកខ្មែដលប្រតូវបាន្ធអុីឡើញ្ញជើញ (ឡើលើកខ្មែលងប្របធាន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល) ន្ធិងអុី្នកសឡើងកតការណ៍៍ ម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការប្របជូុំតាម្ព័វីឡើដអុីូ។

លទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធលទធផលន�ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០២០ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ ប្របារព័ធកិច្ចប្របជូុំចំន្ធួន្ធ៤ ខ្មែដលឡើធើើឡើ�ើងឡើរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

សកម្ព័ែភាព័ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើ ផលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធរបស់ធនាគារ 

 ■ ព័ិភាក�សាឡើលើតប្រម្ព័ូវការ ន្ធិយ�តករសប្រមាប់ឥណ៍ទាំន្ធជាប្របាក់ឡើរៀលចំន្ធួន្ធ ១០% នៃន្ធម្ព័ូលបប្រតឥណ៍ទាំន្ធសរុប 

 ■  ព័ិភាក�សាឡើលើឡើគាលន្ធឡើយាបាយ សំវិធាន្ធធន្ធភាព័ IFRS9 ន្ធិងប្រកប��ណ៍ឌការឡើផ្ទ�ងផ្លាា�ត់ ន្ធិងអុីភិិបាលកិច្ចគំរូ IFRS9

 ■  ព័ិភាក�សា ន្ធិងអុីន្ធុម្ព័�តឡើលើឡើគាលន្ធឡើយាបាយឥណ៍ទាំន្ធខ្មែដលប្រតូវបាន្ធខ្មែកសប្រម្ព័ួលរបស់ធនាគារ 

 ■  ព័ិភាក�សាឡើលើកចំន្ធួន្ធកំណ៍ត់ប្របតិបតតិការសប្រមាប់ប្របឡើទសម្ព័ួយចំន្ធួន្ធ។

២. ២. ការផ្លាះ�ស់បីូរសមាជូិកគណ៍ៈកមា្ម�ធិការការផ្លាះ�ស់បីូរសមាជូិកគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ

ល.រល.រ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ូលហ�តុម្ព័ូលហ�តុ

១ សវន្ធកម្ព័ែ
 ឡើលាក Lionel Pimpin
ឡើលាក Paolo Pizzuto

 បាន្ធលាខ្មែលងប្រតូវបាន្ធ 
ខ្មែតងតាំងជាសមាជូិក�ែី

២ អុីភិិបាលកិច្ច គា្ម�ន្ធ គា្ម�ន្ធ

៣ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ  គា្ម�ន្ធ  គា្ម�ន្ធ

៤ ប្របតិបតតិតាម្ព័
 ឡើលាក Lionel Pimpin
ឡើលាក Paolo Pizzuto

 បាន្ធលាខ្មែលងប្រតូវបាន្ធ 
ខ្មែតងតាំងជាសមាជូិក�ែី

៥ ឥណ៍ទាំន្ធ  គា្ម�ន្ធ  គា្ម�ន្ធ�ែី
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c. c. លាភិការលាភិការ  ឬប��ក់បំណាច់ឬប��ក់បំណាច់

១. ១. ឡើគាលន្ធឡើយាបាយសឡើងខបសតីព័ីលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់សប្រមាប់អុីភិិបាល  ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់�័ស់ឡើគាលន្ធឡើយាបាយសឡើងខបសតីព័ីលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់សប្រមាប់អុីភិិបាល  ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់�័ស់

លាភិការ ន្ធងិប្របាកប់ណំាច ់សុតិឡើប្រកាម្ព័ការទទលួ�សុប្រតវូទាំងំប្រសងុរបសគ់ណ៍ៈកមា្ម�ធកិារអុីភិបិាលកចិ្ច ន្ធងិប្រកមុ្ព័ប្របកឹ�សាភិបិាល។

២. ២. បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់

ឡើ�យសារខ្មែតការរក�សាការសមាា�ត់នៃផ្ទក្ន�ង ធនាគារ ABA នឹ្ធងបង្ហាា�ញខ្មែតលាភិការ ន្ធិងប្របាក់បំណាច់របស់ភាគហុ៊ន្ធិក អុីភិិបាល 
ន្ធិងគណ៍ៈប្រគប់ប្រគងសំខាន្ធ់ៗ ជាសរុប ព័ីឡើប្រពាះតួឡើល�ប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�ត ន្ធិងប្រសបជាមួ្ព័យន្ធឹងរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ�ខ្មែដលឡើធើើ 
សវន្ធកម្ព័ែរួចឡើ�យសវន្ធករឯករាជូ�យឡើ�ក្ន�ងកំណ៍ត់សមាា�ល់៣២។

ល.រល.រ បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់បុគគលទទួលបាន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់ ចំន្ធួន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់ចំន្ធួន្ធលាភិការ ឬប��ក់បំណាច់

១ មាា�ស់ភាគហ៊ុន្ធ, អុីភិិបាល, ន្ធិងថាំ�ក់ដឹកនាំសំខាន្ធ់ៗ ១៤.៤១៥.៩០៧ ដលុាះ�រអាឡើម្ព័រកិ

d. d. ការវាយតមែ�លទធផលប�ចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាលការវាយតមែ�លទធផលប�ចាំំឆ្នាំំ�ំរបស់ក�ុម្ព័ប�ឹក�សាភិិបាល  អុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗអុីភិិបាលន្ធីម្ព័ួយៗ  គណ៍ៈកមា្ម�ធិការគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ    
ន្ធិងនាយកប�តិបតតិន្ធិងនាយកប�តិបតតិ

ល.រល.រ បរិយាយបរិយាយ ដំណើរការន�ការវាយតមែ�ដំណើរការន�ការវាយតមែ� លកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យលកខណ៍ៈវិន្ធិច្ឆ�យ

១ ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល
ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលប្រតូវបាន្ធ
វាយតនៃម្ព័ែឡើ�យភាគហ៊ុន្ធិក

 ■ សមាសភាព័ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ ការយល់ដឹងព័ីធនាគារ ន្ធិងធុរកិច្ច
ធនាគារ

 ■ ការចលូរួម្ព័ក្ន�ងកចិ្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាល

២ អុីភិិបាល
ការអុីន្ធវុតតការង្ហាររបសអ់ុីភិិបាលនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល
ប្រតូវបាន្ធវាយតនៃម្ព័ែឡើ�យភាគហ៊ុន្ធិក

 ■ សម្ព័តុភាព័ស្នូល

 ■ ការយល់ដឹងព័ីធនាគារ ន្ធិងធុរកិច្ច
ធនាគារ

 ■ ការចូលរួម្ព័ក្ន�ងកិច្ចប្របជូុំ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងកិច្ចប្របជូុំ
គណ៍ៈកមា្ម�ធិការនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាល

៣ គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការនៃន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលប្រតូវបាន្ធវាយតនៃម្ព័ែឡើ�យប្របធាន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ សិទធិរបស់គណ៍ៈកមា្ម�ធិការនៃន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ គុណ៍ភាព័ការអុីន្ធុវតតការង្ហារ

៤ នាយកប្របតិបតតិ

ការអុីន្ធុវតតការង្ហាររបស់នាយកប្របតិបតតិប្រតូវបាន្ធ
វាយតនៃម្ព័ែឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធិការអុីភិិបាលកិច្ចនៃន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលឡើ�យមាន្ធវតតមាន្ធរបស់នាយក
ប្របតិបតតិ។ បនាា�ប់ម្ព័ក ប្របធាន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
អុីភិិបាលកិច្ចប្របគល់ការវាយតនៃម្ព័ែជូូន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សា
ភិិបាលអុីន្ធុម្ព័�ត។

 ■ សូចនាករអុីន្ធុវតតការង្ហារ (KPIs)

 ■ សម្ព័តុភាព័ស្នូល
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e. e. ការបណ៍ះ�ះបណាា�លសម��ប់អុីភិិបាលការបណ៍ះ�ះបណាា�លសម��ប់អុីភិិបាល  ន្ធិងម្ព័នត�ីជាន្ធ់�័ស់ន្ធិងម្ព័នត�ីជាន្ធ់�័ស់

ក្ន�ងឆ្នាំំ� ំ ២០២០ ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីជាន្ធ់�័ស់របស់ធនាគារបាន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងការបណ៍ះ�ះបណាា�លព័ ី ន្ធិយ�តករម្ព័ូលបប្រតកម្ព័័�ជា ដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង វគគសិក�សាវគគសិក�សា

ឡើលាក Igor Zimarev នាយកទីផ�សារ ន្ធិងឡើលខាធិការសាជូីវកម្ព័ែ
 ■ វគគបណ៍ះ�ះបណាា�លសតីព័“ីគណ៍ៈកមា្ម�ធិការ

របស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល” 

ឡើលាក ខ្មែម្ព័ន្ធ រតនា

កញា� ឡាយ ជូីវម្ព័ុី

 ■ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសន្ធតិសុ�ព័�ត៌មាន្ធវិទ�យា

 ■ ប្របធាន្ធខ្មែផ្នកទទួលបន្ធ្ទ�កផតល់ព័�ត៌មាន្ធ

 ■ វគគបណ៍ះ�ះបណាា�លសតីព័ ី“សុវតុិភាព័ប្របព័�ន្ធធ 
ឡើអុី�ិកប្រតូន្ធិក ក្ន�ងអុីំ��ងឡើព័លឡើកើតមាន្ធ 
វីរុសកូវីដ-១៩”

ចឡើនាះ�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ



23ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

្នែកិទី 3 

ការអន៊វតតប្រកិមប្របតិបតតិធ៊រកិិចច



24 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

a. a. គោលន្ធយោបាយពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងក�ុម្ព័ប�តិបតតិធុរកិច្ចរបស់អុីភិិបាលគោលន្ធយោបាយពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងក�ុម្ព័ប�តិបតតិធុរកិច្ចរបស់អុីភិិបាល  បុគគលិកជាន្ធ់�័ស់ ន្ធិងន្ធិយោជូិត៖បុគគលិកជាន្ធ់�័ស់ ន្ធិងន្ធិយោជូិត៖

ឡើយើងមាន្ធការទទួល�ុសប្រតូវក្ន�ងការការពារសុចរតិភាព័ ន្ធងិភាព័ឡើជូឿជាកឡ់ើដើម្ព័�បីកីារពារផលប្របឡើយាជូន៍្ធរបសអ់ុីតិ�ជិូន្ធ�ក់ប្របាក់បឡើញ្ញញើ 
ន្ធិងវិន្ធិឡើយាគិន្ធ ន្ធិងទំន្ធុកចិតតឡើលើអាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ។ ឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA វាជាការទទួល�ុសប្រតូវរបស ់អុី្នកប្រគប់គាំ�ក្ន�ង
ការធានាថាធនាគារ ប្រតូវបាន្ធប្រគប់ប្រគងប្របកបឡើ�យភាព័ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ន្ធិងប្របកបឡើ�យវិជា្ជ�ជូីវៈ។

ដឡូើច្នះសមាជិូកនៃន្ធប្រគសួារ ABA ប្រគបរ់បូទំាំងអុីស់ប្រតូវខ្មែតឡើធើើអាជីូវកម្ព័ែរបសព់័កួឡើគឡើ�យសុចរតិភាព័ ន្ធងិឡើសចកតឡីើគារព័បំផតុ កដ៏ចូជា
គុណ៍តនៃម្ព័ែសុជូីវធម្ព័៌�័ស់បំផុត ន្ធិងការប្របតិបតតិតាម្ព័ច�បាប់។ ធនាគាររំព័ឹងដូចគាំ�ឡើន្ធះពី័ភាគីទាំំងអុីស់ខ្មែដល�ែ�ន្ធមាន្ធ ទំនាក់ទំន្ធង
ជាម្ព័ួយ។

ប្រកុម្ព័ប្របតិបតតធុិរកចិ្ច ន្ធងិប្រកម្ព័សីលធម៌្ព័អាជូវីកម្ព័ែ "ប្រកម្ព័ប្របតិបតត"ិ ប្រតូវបាន្ធចងប្រកងជាឯកសារឡើដើម្ព័�បីកីណំ៍ត់នូ្ធវវធិាន្ធការ ន្ធងិបទ�ា�ន្ធ 
អុីពីំ័រឡើបៀបខ្មែដលឡើយើងទំាំងអុីស់គំា�ឡើធើើការឡើដើម្ព័�បីអីុីភិិវឌិ�ឍធនាគារ ABA និ្ធងផតល់ឡើសវាកម្ព័ែដលអ់ុីតិ�ិជូន្ធរបសឡ់ើយើង រឡើបៀបខ្មែដលឡើយើង
ការពារគណុ៍តនៃម្ព័ែរបស់ធនាគារ ABA ន្ធងិអុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធរបសភ់ាគទុន្ធកិរបស់ឡើយើង ន្ធងិរឡើបៀបខ្មែដលឡើយើងប្របប្រពឹ័តតឡើ� ឡើលើបគុគលកិ 
ន្ធិងសហគម្ព័ន្ធ៍ខ្មែដលឡើយើងឡើធើើអាជូីវកម្ព័ែ។

ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះកំណ៍ត់កប្រមិ្ព័ត�័ស់នៃន្ធវិធាន្ធ ន្ធិងបទ�ា�ន្ធនៃន្ធប្រកម្ព័ប្របតិបតតិ ន្ធិងប្រកម្ព័សីលធម្ព័៌អាជីូវកម្ព័ែឡើហើយអុីនុ្ធវតតសប្រមាបប់
ប្រគប់គាំ�ឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA រួម្ព័ទាំំងប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលអុី្នកប្រគប់ប្រគង ន្ធិងបុគគលិក។ ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះក៏អុីនុ្ធវតតផងខ្មែដរចំឡើពាះ
បុគគលិកក្ន�ងរយៈឡើព័លសាកល�បីងការង្ហារ អុី្នកហាត់ការ ន្ធិងបុគគលិករបស់ភាគីទីបីខ្មែដលផតល់ឡើសវាកម្ព័ែហិរញ្ញញវតុ� ន្ធិងឡើសវាកម្ព័ែ
ឡើផ�សងៗ ឡើ�យខ្មែផអកឡើលើនៃដគូបឡើប្រម្ព័ើការង្ហារព័ីខាងឡើប្រ�ជាម្ព័ួយធនាគារ។

ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះបញ្ជ�ក់ព័ីឡើគាល ការណ៍៍ប្របតិបតតិទាំំង ៦ របស់ឡើយើង៖

 ■ ឡើយើងសឡើប្រម្ព័ចឡើគាលឡើ�ឡើ�យប្របកាន្ធ់ខា្ជ�ប់ន្ធូវគុណ៍តនៃម្ព័ែសាជូីវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។

 ■ ឡើយើងទាំំងអុីស់គាំ�បឡើងកើតប្រគួសារ ABA ឡើហើយប្របប្រព័ឹតីចំឡើពាះគាំ�ឡើ�វិញឡើ�ម្ព័កឡើ�យយុតតិធម្ព័៌។

 ■ ឡើយើងមាន្ធឡើគាលឡើ�ផតល់អុីតុប្របឡើយាជូន្ធ៍ដល់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់ឡើយើង។

 ■ ឡើយើងការពារ ន្ធិងបឡើងកើន្ធតនៃម្ព័ែរបស់ភាគទុន្ធិករបស់ឡើយើង។

 ■ ជាចុងឡើប្រកាយ ឡើយើងចូលរួម្ព័ចំខ្មែណ៍កក្ន�ងឡើជាគវាសនារបស់ប្របឡើទសជាតិ។

 ■ ការរំលឹកឡើលើការសួរសំណ៍ួរ ន្ធិងរាយការណ៍៍។

យើងទាំំងអុីស់គាំ�បងកើតគ�ួសារយើងទាំំងអុីស់គាំ�បងកើតគ�ួសារ ABA  ABA ហើយប�ព�ឹតីចំពោះគាំ�ទៅវិញទៅម្ព័កដោយយុតតិធម្ព័៌ហើយប�ព�ឹតីចំពោះគាំ�ទៅវិញទៅម្ព័កដោយយុតតិធម្ព័៌

ការឡើកៀរគរបុគគលិក ការឡើកៀរគរបុគគលិក   ន្ធងិន្ធងិ  ការឡើប្រជូើសឡើរសី៖ការឡើប្រជូើសឡើរសី៖  ធនាគារ ABA ឡើបតជាា�ចិតតឡើប្រជូើសឡើរសីបគុគលិកខ្មែដលមាន្ធគុណ៍សម្ព័�បីតតសិ�កតសិម្ព័ ន្ធងិមាន្ធ
បទព័ិឡើសាធ ន្ធិងអុី្នកខ្មែដលមាន្ធសម្ព័តុភាព័ ន្ធិងគុណ៍ភាព័សម្ព័ប្រសបឡើដើម្ព័�បីី បំឡើព័ញតួនាទីរបស់�ែ�ន្ធឡើ�ក្ន�ងប្រកុម្ព័។ 

ឡើសចកតីឡើគារព័ឡើសចកតីឡើគារព័  ន្ធិងការម្ព័ិន្ធឡើរីសឡើអុីើងឡើ�ក្ន�ងឱកាសការង្ហារ៖ន្ធិងការម្ព័ិន្ធឡើរីសឡើអុីើងឡើ�ក្ន�ងឱកាសការង្ហារ៖  ឡើយើងផតល់តនៃម្ព័ែដល់ភាព័ចប្រមុ្ព័ះឡើ�ក្ន�ងកមាះ�ំងព័លកម្ព័ែរបស់ឡើយើង 
ក៏ដូចជាឡើ�ក្ន�ងចំឡើណាម្ព័អុីតិ�ិជូន្ធ អុី្នកផគត់ផគង់ ន្ធិងអុី្នកឡើផ�សងឡើទៀត។ ឡើយើងផតល់ឱកាសការង្ហារឡើសែើៗគាំ�សប្រមាប់ឡើបកខជូន្ធ ន្ធិង
បគុគលិកទាំងំអុីស់។ ឡើយើងម្ព័និ្ធឡើរសីឡើអុីើងឡើលើមូ្ព័ល�ា�ន្ធជាតិសាសន្ធ ៍ព័ណ៌៍សម្ព័�បី�រ សាសនា ឡើភិទ ប្របឡើទសកឡំើណ៍ើត ព័ជូូព័ង�ស សា្ថ�ន្ធភាព័
ប្រគួសារ ឬលកខណ៍ៈឡើផ�សងឡើទៀតណាមួ្ព័យ ខ្មែដលប្រតូវបាន្ធការពារឡើ�យច�បាប់ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិរបស់កម្ព័័�ជាឡើ�ើយ។

ការប្របឆ្នាំំងការឡើបៀតឡើបៀន្ធ៖ការប្របឆ្នាំំងការឡើបៀតឡើបៀន្ធ៖  ឡើយើងឡើបតជាា�ផតល់កខ្មែន្ធែងការង្ហារឡើ�យគា្ម�ន្ធការឡើបៀតឡើបៀន្ធឡើ�យខ្មែផអកឡើលើលកខណ៍ៈផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ។

ការជូួញដូរម្ព័នុ្ធស�សការជូួញដូរម្ព័នុ្ធស�ស  ព័លកម្ព័ែកុមារព័លកម្ព័ែកុមារ  ន្ធិងព័លកម្ព័ែឡើ�យបងខំ៖ន្ធិងព័លកម្ព័ែឡើ�យបងខំ៖  ឡើយើងម្ព័ិន្ធអុីត់ឱន្ធឡើ�ើយចំឡើពាះការអុីន្ធុវតតការង្ហារ ឡើ�យបងខំ ឬការ
ជូញួដរូម្ព័ន្ធសុ�ស។ ធនាគារ ABA ម្ព័និ្ធអុីនុ្ធញា�តឱ�យមាន្ធការប្របប្រពឹ័តតអុីឡំើព័ើឡើ�រឡើ� ឬអុីម្ព័នុ្ធស�សធម៌្ព័ឡើ�ើយ រមួ្ព័ទាំងំការ�ក់ទណ៍ឌកម្ព័ែ
ឡើលើរាងកាយ ឬការគំរាម្ព័កំខ្មែហងនៃន្ធការ�ក់ឡើទាំសទណ៍ឌផែូវចិតតផងខ្មែដរ។ ឡើយើងន្ធឹងម្ព័ិន្ធជួូល ន្ធរណាមាំ�ក់ខ្មែដលមាន្ធអាយុឡើប្រកាម្ព័ 
១៨ ឆ្នាំំ�ំឡើ�ក្ន�ងម្ព័ុ�តំខ្មែណ៍ងណាម្ព័ួយឡើ�ើយ។

ស�ុភាព័ស�ុភាព័  ន្ធងិសវុតិុភាព័ៈ៖ន្ធងិសវុតិុភាព័ៈ៖  ធនាគារ ABA ឡើបតជាា�យាា�ងឡើហាចណាសអ់ុីនុ្ធវតតតាម្ព័តប្រមូ្ព័វការអុីប�បីបរមាខ្មែដលបឡើងកើតឡើ�ើង ឡើ�យច�បាប់
ការង្ហាររបសប់្របឡើទសកម័្ព័�ជា ន្ធងិសា្ថ�ប�ន្ធបឡើងកើតបទ�ា�ន្ធអុីន្ធតរជាតិជាធរមាន្ធ (ឧ. ILO) ។ ឡើយើងផតល់បរយិាកាសការង្ហារប្របកបឡើ�យ
ផ្លាសុកភាព័ជាម្ព័ួយ ន្ធឹងឧបករណ៍៍បឡើច្ចកវិទ�យាទំឡើន្ធើបៗសប្រមាប់បុគគលិកឡើ�ប្រគប់កប្រម្ព័ិត។

ការប្របាប្រស�យទាំក់ទងឡើ�យឡើបើកចំហការប្របាប្រស�យទាំក់ទងឡើ�យឡើបើកចំហ  ន្ធិងឡើសា្ម�ះប្រតង់៖ន្ធិងឡើសា្ម�ះប្រតង់៖  ឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA ឡើយើងផតល់តនៃម្ព័ែដល់រំហូរគំនិ្ធតឡើយាបល់សំណ៍ួរ 



25ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

ន្ធងិកងើលឡ់ើផ�សងៗឡើ�យឡើសរ។ី ឡើយើងជូរំញុទកឹចតិតដលប់គុគលកិឱ�យឡើលើកឡើ�ើងពី័បញា�ទាំកទ់ងន្ធងឹការង្ហារ គនំ្ធតិផត�ចឡើផតើម្ព័ ឬកងើល់
ឡើផ�សងៗតាម្ព័រយៈដំឡើណ៍ើរការខ្មែដលបាន្ធបឡើងកើតឡើ�ើងឡើ�ឡើព័លខ្មែដលមាន្ធបញា� ឬការប្រព័ួយបារម្ព័ភឡើកើតឡើ�ើង។

ការផគត់ផគង់ហរិញ្ញញវតុ�ការផគត់ផគង់ហរិញ្ញញវតុ�  ន្ធងិឥណ៍ទាំន្ធសប្រមាប់បុគគលិករបសឡ់ើយើង៖ន្ធងិឥណ៍ទាំន្ធសប្រមាប់បុគគលិករបសឡ់ើយើង៖  ធនាគារ ABA មាន្ធឡើគាលបណំ៍ងឡើបើកប្របាក់ឈ្ន�លសម្ព័រម្ព័�យដល់
បុគគលិករបស់ឡើយើងខ្មែដលជាទូឡើ�មាន្ធប្របាក់ឡើបៀវត�សរ៍ឡើ�រ ន្ធិងប្របាក់រង្ហាា�ន់្ធការង្ហារប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ ឬប្របចាំំប្រតីមាស។ បុុខ្មែន្ធតក្ន�ងករណ៍ីមាន្ធ
ភាព័អាសន្ធ្ន បុគគលិករបស់ឡើយើងអាច�ក់ពាក�យសុំឡើ�នាយក�ា�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�ឡើដើម្ព័�បីីឡើស្នើសុំប្របាក់បុឡើរប្របទាំន្ធ សប្រមាប់ការឡើប្របើប្របាស់
បនាា�ន្ធ់ផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ ឬសប្រមាប់ប្រគួសារ។ ភាំ�ក់ង្ហារហិរញ្ញញវតុ�អាចយល់ប្រព័ម្ព័ឡើលើប្របឡើភិទប្របាក់បុឡើរប្របទាំន្ធឡើន្ធះបាន្ធ លុះប្រតាខ្មែតបុគគលិក
ឡើនាះឡើធើើការឡើ�ធនាគារ ក្ន�ងរយៈឡើព័លម្ព័ិន្ធតិចជាង ៣ ខ្មែ� ម្ព័ិន្ធមាន្ធការប្រព័មាន្ធណាម្ព័ួយ ឡើហើយអាចទូទាំត់សងប្របាក់បុឡើរប្របទាំន្ធ
វិញព័ីប្របាក់ឡើបៀវត�សរ៍ ក្ន�ងរយៈឡើព័ល ៣ ខ្មែ�ខាងម្ព័ុ�។

តំណាងបុគគលិក៖តំណាងបុគគលិក៖  ឡើយាងឡើ�តាម្ព័ច�បាប់ការង្ហាររបស់កម័្ព័�ជា បុគគលិករបស់ឡើយើងមាន្ធសិទធិបឡើងកើតសា្ថ�ប�ន្ធវិជា្ជ�ជូីវៈ ឬខ្មែតងតាំង
អុី្នកតណំាងសប្រមាបឡ់ើគាលបណំ៍ងផ្លាោ�ចម់្ព័�ុក្ន�ងការសកិ�សា ន្ធងិឡើលើកកម័្ព័សអ់ុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធរបសប់គុគលិក ការពារសទិធរិបសព់័កួឡើគ 
ន្ធិងផតល់ឡើយាបល់ថាំ�ក់ប្រគប់ប្រគងរបស់ធនាគារ។

ចឡំើណ៍ះដឹងចឡំើណ៍ះដឹង  ន្ធិងការង្ហារជាប្រកុម្ព័៖ន្ធិងការង្ហារជាប្រកុម្ព័៖  ឡើយើងឡើលើកទឹកចិតតដល់បុគគលិករបស់ឡើយើងឱ�យបន្ធតអុីប់រំ�ែ�ន្ធឯង ន្ធិងខ្មែចករំខ្មែលកចំឡើណ៍ះដឹងឡើន្ធះ
ជាម្ព័យួអុី្នកដនៃទឡើ�ឡើព័លឡើយើងកពុំ័ងរមួ្ព័គាំ�ឡើឆ្នាំះ�ះឡើ�រកឡើគាលឡើ�រមួ្ព័។ ដឡូើច្នះការខ្មែចករខំ្មែលកចំឡើណ៍ះដងឹ ការបងើកឹ ន្ធងិការខ្មែណ៍នំា 
សិកាា�សាលា ន្ធិងការបណ៍ះ�ះបណាា�លគឺជាខ្មែផ្នកនៃន្ធដំឡើណ៍ើរការអុីប់រំជាបន្ធត។

យើងមាន្ធគោលដៅផតល់អុីតុប�យោជូន្ធ៍ដល់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់យើងយើងមាន្ធគោលដៅផតល់អុីតុប�យោជូន្ធ៍ដល់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់យើង

ផតលអ់ុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធដលអ់ុីត�ិជិូន្ធ៖ផតលអ់ុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធដលអ់ុីត�ិជិូន្ធ៖  ឡើជាគជូ�យរបសឡ់ើយើងគអឺាប្រស�យឡើលើប្រកមុ្ព័ការង្ហារ ន្ធងិអុីត�ិជិូន្ធរបសឡ់ើយើង។ ឡើយើងឡើ�ើញថា
ឡើបសកកម្ព័ែរបស់ឡើយើងបាន្ធសឡើប្រម្ព័ចឡើ�ឡើព័លអុីតិ�ជិូន្ធរបស់ឡើយើងទទលួបាន្ធអុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធព័ផីលតិផល ន្ធងិឡើសវាកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។ 
ឡើនាះឡើហើយជាម្ព័លូឡើហតុខ្មែដលក្ន�ងអំុី��ងឡើព័លឡើធើើអាជូវីកម្ព័ែការ ឡើផ្លាោ�តជាសំខាន្ធរ់បស់ឡើយើង គកឺារផតលអ់ុីតុប្របឡើយាជូន៍្ធដល់អុីតិ�ជិូន្ធ។

ប្រកម្ព័វនិ្ធ�យប្រកម្ព័វនិ្ធ�យ  ន្ធងិគណុ៍ភាព័៖ន្ធងិគណុ៍ភាព័៖  អាជូវីកម្ព័ែរបស់ឡើយើងគខឺ្មែផអកឡើលើទនំាកទ់នំ្ធងរងឹមានំៃន្ធការឡើគារព័ ន្ធងិឡើជូឿទកុចតិតគាំ�ឡើ�វញិឡើ�ម្ព័ក ន្ធងិ 
ការឡើជូឿទកុចតិតគាំ�ជាម្ព័យួអុីត�ិជិូន្ធ អុី្នកផគតផ់គង ់ន្ធងិនៃដគូរបស់ឡើយើង។ ឡើដើម្ព័�បីខី្មែ�រក�សាទំនាកទំ់ន្ធងដរ៏ងឹមាទំំាំងឡើន្ធះ ឡើយើងប្របកាន្ធខ់ា្ជ�ប់
ទនំាក់ទំន្ធងជាមួ្ព័យអុី្នកទាំងំអុី្នកគាំ� ក្ន�ងឥរយិាប�ខ្មែដលឡើយើងរពឹំ័ងព័អីុី្នកទាំងំអុីស់គំា�ដូឡើចាំំ�ះខ្មែដរ  គឺភាព័យុតតធិម្ព័ ៌សុចរតិភាព័ និ្ធង
ឡើសចកីីឡើគារព័។  ភាព័យុតតិធម្ព័ ៌សុចរិតភាព័ ន្ធិងឡើសចកតីឡើគារព័។

អុីនុ្ធវតតតាម្ព័លិ�តិអុីនុ្ធវតតតាម្ព័លិ�តិ  ន្ធងិសា្ម�រតចី�បាប់៖ន្ធងិសា្ម�រតចី�បាប់៖  ក្ន�ងនាម្ព័ជាធនាគារឡើយើងប្រតូវខ្មែតឡើគារព័តាម្ព័ច�បាប់ ន្ធងិបទប�បីញ្ញញតតកិ្ន�ងប្រសុក កដ៏ចូជាឧតតមាន្ធវុតតន្ធ ៍
ជាអុីន្ធតរជាតឡិើ�ក្ន�ងអាជូវីកម្ព័ែរបសឡ់ើយើង។ ឡើយើងទទលួ�សុប្រតូវក្ន�ងការដឹងឮ ន្ធងិអុីនុ្ធវតតតាម្ព័ច�បាប ់ឬបទប�បីញ្ញញតតទិាំងំអុីស់ជាធរមាន្ធ។

ភាព័ប្រសបច�បាប់ភាព័ប្រសបច�បាប់  ន្ធងិសម្ព័តុភាព័៖ន្ធងិសម្ព័តុភាព័៖  ឡើយើងផតលជូ់ូន្ធអុីតិ�ជិូន្ធរបស់ឡើយើងនូ្ធវផលិតផល ន្ធងិឡើសវាកម្ព័ែខ្មែតបុឡុើណាះ�ះឡើ�ឡើព័ល ខ្មែដលឡើយើង
មាន្ធអាជាា�ប�ណ៍ណប្រសបច�បាប ់ន្ធងិជូនំាញប្រគប់ប្រគាន់្ធខ្មែដលពាកព់័�ន្ធធ រមួ្ព័ទាំងំបគុគលកិខ្មែដលមាន្ធគុណ៍វឌុិ�ឍិប្រគប់ប្រគាន់្ធ បរឡិើវណ៍ ន្ធងិបរកិាា�រ
ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ម្ព័ុ�ង្ហារគាំប្រទចាំំបាច់ ន្ធិងសម្ព័តុភាព័ក្ន�ងការប្រតួតព័ិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធ ន្ធិងប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យខ្មែដលពាក់ព័�ន្ធធ។

ទំនាក់ទំន្ធងទំនាក់ទំន្ធង  ន្ធិងភាសា៖ន្ធិងភាសា៖  ឡើយើងមាន្ធបំណ៍ងឡើដើម្ព័�បីីឡើធើើឱ�យឯកសារទំាំងអុីស់ខ្មែដលអាចឡើធើើបាន្ធរួម្ព័ទំាំងការផ�សព័ើផ�សាយ ពាណ៍ិជូជកម្ព័ែ 
ន្ធងិកិច្ចប្រព័ម្ព័ឡើប្រព័ៀងនានាឡើ�ក្ន�ងប្របតិបតតិការរបស់ឡើយើងទាំំងព័ីរភាសា i) ភាសាអុីង់ឡើគែស ន្ធិង ii) ភាសាខ្មែ�ែរ ឡើដើម្ព័�បីីឡើចៀសវាង ន្ធិង
កាត់បន្ធុយឧបសគគភាសាសប្រមាប់អុីតិ�ិជូន្ធរបស់ឡើយើង។

ម្ព័តិឡើយាបល់របសអ់ុីតិ�ជិូន្ធ៖ម្ព័តិឡើយាបល់របសអ់ុីតិ�ជិូន្ធ៖  រាល់ការតវាា� ការឡើលើកឡើ�ើង របស់អុីតិ�ិជូន្ធទាំងំអុីស់ប្រតូវបាន្ធ�ក ់ឡើ�ក្ន�ងការឡើសុើបសឡើងកតនៃផ្ទក្ន�ង
យាា�ងហែត់ចត ់ន្ធងិ តាម្ព័រយៈវធិាន្ធការយាា�ងសម្ព័ប្រសបឡើដើម្ព័�បីលុីបបបំាត់គុណ៍វបិតតខិ្មែដលឡើលចធាះ�យ ឡើ�យការខ្មែកលម្ព័អឡើសវាអុីតិ�ិជូន្ធ 
ន្ធិងនាំ�ម្ព័កន្ធូវការឡើព័ញចិតត�័ស់ព័ីអុីតិ�ិជូន្ធ។

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆំ្នាំងការសមាា�តប្របាក់ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆំ្នាំងការសមាា�តប្របាក់  ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ៖ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ៖  ធនាគារ ABA ឡើបតជាា�ចូលរួម្ព័ក្ន�ង កិច្ច�ិត�ំប្របឹងខ្មែប្របង
ជាអុីន្ធតរជាតិឡើដើម្ព័�បីីប្របយុទធប្របឆ្នាំំងន្ធឹងការសមាា�តប្របាក់ ន្ធិងហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធឡើភិរវកម្ព័ែ (AML/CFT)។ ឡើដើម្ព័�បីីអុីន្ធុឡើលាម្ព័តាម្ព័ច�បាប់ក្ន�ង
ប្របឡើទស ន្ធងិច�បាបអ់ុីន្ធតរជាត ិធនាគារ ABA បាន្ធបឡើងកើត ន្ធងិអុីន្ធវុតតឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆ្នាំងំការសមាា�តប្របាក ់ន្ធងិហរិញ្ញញប�បីទាំន្ធ
ឡើភិរវកម្ព័ែ ឡើ�យមាន្ធន្ធីតិវិធីឡើរៀងៗ�ែ�ន្ធ ន្ធិងយន្ធតការប្រតួតព័ិន្ធិត�យ។

អាជូវីកម្ព័ែខ្មែដលប្រតូវបាន្ធហាម្ព័�ត់៖អាជូវីកម្ព័ែខ្មែដលប្រតូវបាន្ធហាម្ព័�ត់៖  ប្រសបតាម្ព័គុណ៍តនៃម្ព័ែ ចកខ�វសិ�យ ន្ធងិឡើបសកកម្ព័ែរបសធ់នាគារ ABA ឡើយើងមាន្ធកមាះ�ងំថាម្ព័ព័ល
សប្រមាប់កំឡើណ៍ើន្ធប្របកបឡើ�យន្ធិរន្ធតរភាព័ម្ព័ួយឡើ�យឡើហតុថាការការពារសងគម្ព័ ន្ធិងបរិសា្ថ�ន្ធគឺជាខ្មែផ្នកដ៏សំខាន្ធ់ក្ន�ងការអុីភិិវឌិ�ឍ
អាជូីវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។



26 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

ឯកជូន្ធភាព័ឯកជូន្ធភាព័  ន្ធងិន្ធងិ  ការសមាា�ត់៖ការសមាា�ត់៖  ឡើយើងឡើបតជាា�ការពារការរពឹំ័ងទកុ អុីពីំ័ឯកជូន្ធភាព័របសម់្ព័នុ្ធស�សប្រគប់របូខ្មែដលឡើយើង ឡើធើើអាជីូវកម្ព័ែជាមួ្ព័យ 
រមួ្ព័មាន្ធអុីតិ�ជិូន្ធរបស់ឡើយើង អុី្នកផគតផ់គង ់ន្ធងិនៃដគូ ដចូខ្មែដលមាន្ធខ្មែចងឡើ�ក្ន�ង ច�បាបស់តពី័ធីនាគារ។ ឡើយើងឡើជូឿជាកថ់ាការយកចតិត
ទុក�ក់ប្របកបឡើ�យទំនួ្ធល�ុសប្រតូវចំឡើពាះព័�ត៌មាន្ធបុគគលជូួយខ្មែ�រក�សាន្ធូវទំនុ្ធកចិតត ម្ព័កឡើលើធនាគារ ABA និ្ធងប្របព័�ន្ធធហិរញ្ញញវតុ�
ឡើ�ក្ន�ងប្របឡើទសកម្ព័័�ជាជារួម្ព័។

ការប្របកួតប្របខ្មែជូងឡើសែើភាព័និ្ធងការប្របឆ្នាំំងការប្របកួតប្របខ្មែជូងផ្លាោ�ច់ម្ព័ុ�៖ការប្របកួតប្របខ្មែជូងឡើសែើភាព័និ្ធងការប្របឆ្នាំំងការប្របកួតប្របខ្មែជូងផ្លាោ�ច់ម្ព័ុ�៖  បទប�បីញ្ញញតតិសតីព័ីការប្របកួតប្របខ្មែជូង ប្រគប់ប្រគងឡើលើអាកប�បី
ករិយារបស់ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើ�ក្ន�ងទីផ�សារ។ ឡើ�ប្រគប់សាខាទាំំងអុីស់ខ្មែដលឡើយើងឡើធើើអាជូីវកម្ព័ែ ឡើយើងឡើបតជាា�ថា ន្ធឹងប្របកួតប្របខ្មែជូងឱ�យមាន្ធ
ប្របសិទធិភាព័ឡើដើម្ព័�បីីអុី្នកផគត់ផគង ់ន្ធិងអុីតិ�ិជូន្ធបុុខ្មែន្ធតប្របកួតប្របខ្មែជូងឡើ�យឡើសែើភាព័។

ការប្របឆំ្នាំងសំណូ៍កការប្របឆំ្នាំងសំណូ៍ក  &&  ការប្របឆំ្នាំងអុីំឡើព័ើពុ័ករលួយ៖ការប្របឆំ្នាំងអុីំឡើព័ើពុ័ករលួយ៖  ឡើយើងន្ធឹងម្ព័ិន្ធផតល់ជូូន្ធ ឬទទួលយកសំណូ៍ក ឬប្របាក់ទឹកខ្មែត ឡើហើយនឹ្ធងម្ព័ិន្ធ
ចលូរមួ្ព័ ឬសប្រម្ព័បសប្រមួ្ព័លសកម្ព័ែភាព័អំុីឡើព័ើព័កុរលយួណាម្ព័យួឡើ�ើយ។ ឡើ�យសារសណូំ៍ក ន្ធងិអុីឡំើព័ើព័កុរលយួ គជឺាការគរំាម្ព័កខំ្មែហង
យាា�ងធ្ងន់្ធធ្ងរដលអ់ុីភិិបាលកចិ្ចលអ ការអុីនុ្ធវតតអាជីូវកម្ព័ែឡើសែើភាព័ ន្ធងិការអុីភិិវឌិ�ឍន៍្ធ ប្របកបឡើ�យនិ្ធរន្ធតរភាព័ អុី្នកប្រគប់ប្រគងរបសធ់នាគារ 
ABA បាន្ធឡើបតជាា�ចតិត ចលូរមួ្ព័ចខំ្មែណ៍កក្ន�ងការប្របយទុធប្របឆ្នាំងំអុីឡំើព័ើព័កុរលយួ ន្ធងិសំណ៍កូឡើ�ក្ន�ងវសិ�យសាធារណ៍ៈ ន្ធងិឯកជូន្ធ។

យើងការពារយើងការពារ  ន្ធិងបងកើន្ធតមែ�របស់ភាគទុន្ធិករបស់យើងន្ធិងបងកើន្ធតមែ�របស់ភាគទុន្ធិករបស់យើង

ប្របឹងខ្មែប្របងឱ�យអុីស់ព័ីសម្ព័តុភាព័ឡើដើម្ព័�បីីជាផលប្របឡើយាជូន៍្ធដល់ធនាគារប្របឹងខ្មែប្របងឱ�យអុីស់ព័ីសម្ព័តុភាព័ឡើដើម្ព័�បីីជាផលប្របឡើយាជូន៍្ធដល់ធនាគារ ABA ABA៖៖  ឡើយើងន្ធឹង�ិត�ំប្របឹងខ្មែប្របងឱ�យអុីស់ព័ីសម្ព័តុភាព័
ឡើដើម្ព័�បីីរក�សា ន្ធិងបឡើងកើន្ធតនៃម្ព័ែរបស់ភាគទុន្ធិករបស់ធនាគារ ABA ។ ឡើន្ធះទាំម្ព័ទាំរឱ�យមាន្ធការប្របតិបតតិខ្មែដលលអឥតឡើខាា�ះឡើដើម្ព័�បីីជា
ផលប្របឡើយាជូន្ធ៍ដល់ធនាគារ ABA ឡើ�យគិតគូរដល់ផលប្របឡើយាជូន្ធ៍របស់អុីតិ�ិជូន្ធ ន្ធិងប្របឡើទសរបស់ឡើយើងដូចខ្មែដលមាន្ធខ្មែចង
ឡើ�ក្ន�ងប្រកម្ព័ប្របតិបតតិឡើន្ធះ។

សិទធិឡើប្របើប្របាស់ធន្ធធាន្ធរបស់ធនាគារសិទធិឡើប្របើប្របាស់ធន្ធធាន្ធរបស់ធនាគារ ABA ABA៖៖  ឡើយើងចំណាយធន្ធធាន្ធយាា�ងសន្ធធឹកសនាា�ប់ឡើដើម្ព័�បីីរក�សា ន្ធិងអុីភិិវឌិ�ឍអាជីូវកម្ព័ែរបស់
ធនាគារ ABA ។ ធន្ធធាន្ធរបសឡ់ើយើងរួម្ព័មាន្ធម្ព័ឡើធ�យាបាយ ឡើប្រគឿងបរិកាា�រ កុពំ័�យទូ�រ ន្ធងិប្របព័�ន្ធធទនំាកទ់នំ្ធង កម្ព័ែសិទធបិញា� ហរិញ្ញញវតុ� 
ន្ធិងប្រទព័�យសកម្ព័ែឡើផ�សងៗឡើទៀត។

ការខ្មែ�រក�សាសវុតិុភាព័ព័តម៌ាន្ធ៖ការខ្មែ�រក�សាសវុតិុភាព័ព័តម៌ាន្ធ៖  ព័�ត៌មាន្ធកម្ព័ែសទិធគិជឺាប្រទព័�យដម៏ាន្ធតនៃម្ព័ែរបសធ់នាគារ ន្ធងិរមួ្ព័បញ្ញ្ចលូទាំងំការទនំាកទ់នំ្ធងខាងក្ន�ង 
ន្ធិងខាងឡើប្រ�។ ព័�ត៌មាន្ធឌិីជូី�លខ្មែដលមាន្ធឡើ�ឡើលើកុំព័�យូទ�រយួរនៃដ ឧបករណ៍៍ ឡើអុី�ិកប្រតូន្ធិកចល�ត កុំព័�យូទ�រឡើលើត ុមាា�សុីន្ធ sever 
ឧបករណ៍៍បប្រមុ្ព័ងទិន្ធ្នន្ធ�យ ន្ធិងឧបករណ៍៍ផ្ទ�កចល�ត ន្ធិងឯកសាររឹង ការព័ិភាក�សាឡើ�យផ្លាា�ល់មាត់ ន្ធិងទំនាក់ទំន្ធងតាម្ព័រយៈ
បណាា�ញផ�សព័ើផ�សាយសងគម្ព័នានា។

ការការពារតនៃម្ព័ែឡើករ៍�ឡើ�្ម�ះអាជីូវកម្ព័ែការការពារតនៃម្ព័ែឡើករ៍�ឡើ�្ម�ះអាជីូវកម្ព័ែ ( (ឡើប្របន្ធឡើប្របន្ធ) ) ធនាគារធនាគារABAABA៖៖  ក្ន�ងចឡំើណាម្ព័ប្រទព័�យដ៏មាន្ធតនៃម្ព័ែបំផុតរបសឡ់ើយើងគឡឺើ�្ម�ះ មាា�កសញា�
របស់ធនាគារ ABA ។ ឡើដើម្ព័�បីីការពារគុណ៍តនៃម្ព័ែ ន្ធិងការទទួលសាា�ល់ន្ធូវ ឡើ�្ម�ះមាា�ករបស់ឡើយើង ឡើយើងបាន្ធបឡើងកើតឡើគាលការណ៍៍
ខ្មែណ៍នាំខ្មែដលបញ្ជ�ក់ថា ឡើតើរឡើបៀបណា ន្ធិងឡើ�ឡើព័លណាខ្មែដលអាចឡើប្របើប្របាស់ឡើ�្ម�ះមាា�ក ន្ធិងលកខណ៍ៈចាំំបាច់របស់វា។

ទនំាកទ់នំ្ធងសាធារណ៍ៈ៖ទនំាកទ់នំ្ធងសាធារណ៍ៈ៖  ប្រតូវប្របកាន្ធខ់ា្ជ�បនូ់្ធវគណុ៍តនៃម្ព័ែនៃន្ធកិតតនិាម្ព័ន្ធងិឡើករ៍�ឡើ�្ម�ះរបស់ឡើយើង ឡើ�ឡើព័លណាខ្មែដលឡើយើង តណំាង
ឱ�យធនាគារ ABA ។ ប្របសិន្ធឡើបើអុី្នកទទលួ�សុប្រតូវក្ន�ងការឡើរៀបចរំបាយការណ៍៍ ឬការផតលព់័�ត៌មាន្ធសប្រមាប់ទនំាកទ់នំ្ធងសាធារណ៍ៈ
ឡើនាះ អុី្នកប្រតូវប្របាកដថាការបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធឡើន្ធះមាន្ធ ភាព័ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ខ្មែដលអាចទុកចិតតបាន្ធ ន្ធិងមាន្ធភាព័ឡើព័ញឡើលញ។

ភាព័ប្រតឹម្ព័ប្រតូវភាព័ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ  ន្ធិងតមាះ�ភាព័ខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ�៖ន្ធិងតមាះ�ភាព័ខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ�៖  ឡើយើងទទួល�ុសប្រតូវ ន្ធិងធានាថាសា្ថ�ន្ធភាព័ ន្ធិងកំណ៍ត់ប្រតាហិរញ្ញញវតុ�របស់ធនាគារ 
ABA មាន្ធភាព័ឡើព័ញឡើលញ ប្រតឹម្ព័ប្រតូវ យុតតិធម្ព័ ៌ន្ធិងឡើទៀងទាំត់ឡើព័លឡើវលា ន្ធិងជាការឆ្លុះែ�ះបញ្ជ�ំងខ្មែដលអាចយល់បាន្ធអុីំព័ីប្របតិបតតិ
ការ ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័អាជូីវកម្ព័ែរបស់ធនាគារ ABA។ 

ការឡើចៀសវាងទនំាស់ផលប្របឡើយាជូន៍្ធ៖ការឡើចៀសវាងទនំាស់ផលប្របឡើយាជូន៍្ធ៖  បគុគលិករបសឡ់ើយើងម្ព័និ្ធប្រតូវចលូរមួ្ព័ឡើ�យផ្លាា�ល់ ឬឡើ�យប្របឡើយាលឡើ�ក្ន�ងសកម្ព័ែភាព័អាជីូវកម្ព័ែ
ណាម្ព័យួខ្មែដលប្របកួតប្របខ្មែជូង ឬផ្ទ�យនឹ្ធងផលប្របឡើយាជូន៍្ធរបសធ់នាគារឡើ�ើយ។ ប្របសិន្ធឡើបើបុគគលិករបសឡ់ើយើងមាន្ធផលប្របឡើយាជូន៍្ធ
ហរិញ្ញញវតុ�ជាម្ព័យួអុីត�ិជិូន្ធ ម្ព័និ្ធថាជាទនំាកទ់នំ្ធង ប្រគសួារ នៃដគ ូភាគទនុ្ធកិ ន្ធងិ/ឬអុី្នកផលីឥ់ណ៍ទាំន្ធឡើ�ើយ ផលប្របឡើយាជូន្ធឡ៍ើនាះ
គរួខ្មែតប្រតវូបាន្ធ លាតប្រត�ងភាះ�ម្ព័ៗ ឡើ�អុី្នកប្រគបប់្រគងផ្លាា�លរ់បស ់បគុគលកិឡើដើម្ព័�បីរីាយការណ៍ឡ៍ើ�ថាំ�កដ់កឹនាកំពំ័លូរបសធ់នាគារ។

សកម្ព័ែភាព័ខាងឡើប្រ�៖សកម្ព័ែភាព័ខាងឡើប្រ�៖  ម្ព័ុន្ធឡើព័លឡើធើើការលៈបង់ណាម្ព័ួយ ឧទាំហរណ៍៍ការទទួលយកការង្ហារឡើប្រ�ឡើមាា�ង ឬសកម្ព័ែភាព័ អាជីូវកម្ព័ែ
ឡើផ�សងឡើទៀតឡើ�ខាងឡើប្រ�ឡើមាា�ងឡើធើើការរបសធ់នាគារ ប្រតូវមាន្ធការយល់ប្រព័ម្ព័ជាលាយលកខណ៍៍អុីក�សររបស ់នាយក�ា�ន្ធធន្ធធាន្ធម្ព័នុ្ធស�ស 
ឬបុគគលខ្មែដលប្រតូវបាន្ធចាំត់តាំងឡើផ�សងឡើទៀតម្ព័ុន្ធឡើព័លបុគគលិកចាំប់ឡើផតើម្ព័ ឡើធើើការឡើប្រ�ឡើមាា�ង ឬសកម្ព័ែភាព័អាជូីវកម្ព័ែឡើផ�សងឡើទៀត។



27ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

ការឡើធើើកំខ្មែណ៍ទប្រម្ព័ង៖ការឡើធើើកំខ្មែណ៍ទប្រម្ព័ង៖  ឡើដើម្ព័�បីឡីើលើកកម្ព័ស់័ ឡើយើងឡើប្របើប្របាស់ការរកឡើ�ើញរបសឡ់ើយើងឡើលើគុណ៍វបិតត ិន្ធងិភាព័�ើះខាតឡើ�ក្ន�ងអាជីូវកម្ព័ែ
របស់ឡើយើងតាម្ព័រយៈម្ព័តិរបស់អុីតិ�ិជូន្ធ ការឡើធើើសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង ការប្របតិបតតិតាម្ព័ ន្ធិងនី្ធតិវិធីប្រគប់ប្រគង ហាន្ធិភិ�យ សវន្ធករ ន្ធិង
ន្ធិយ�តករខាងឡើប្រ� ក៏ដូចជាទីប្របឹក�សា ន្ធិងព័ិឡើប្រគាះឯករាជូ�យ។

យើងចូលរួម្ព័ចំណ�កចំពោះជោគវាសនារបស់ប�ទ�សយើងចូលរួម្ព័ចំណ�កចំពោះជោគវាសនារបស់ប�ទ�ស

ការទទួល�ុសប្រតូវសងគម្ព័របស់ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ៖ការទទួល�ុសប្រតូវសងគម្ព័របស់ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ៖  ចំឡើពាះឡើយើងទំនួ្ធល�ុសប្រតូវសងគម្ព័របស់សាជីូវកម្ព័ែ មាន្ធន្ធ�យថាសឡើប្រម្ព័ចបាន្ធនូ្ធវភាព័
ឡើជាគជូ�យក្ន�ងអាជូវីកម្ព័ែឡើ�យបង្ហាា�ញព័សីចកកឡីើគារព័ ន្ធងិការចលូរមួ្ព័ចខំ្មែណ៍កដល់ប្របជាជូន្ធក្ន�ងប្របឡើទស ន្ធងិព័ភិិព័ឡើលាក។ ឡើយើង
ឡើលើកកម័្ព័ស់ឡើគាលការណ៍៍សិទធិម្ព័ន្ធុស�សខ្មែដលទទួលយកជាទូឡើ� ន្ធិងគុណ៍តនៃម្ព័ែសាជូីវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង រួម្ព័ទំាំងបទ�ា�ន្ធសីលធម៌្ព័
�័ស់ផងខ្មែដរ។

ការប្រគបប់្រគងបរសិា្ថ�ន្ធការប្រគបប់្រគងបរសិា្ថ�ន្ធ  ន្ធងិការប្របតិបតតតិាម្ព័៖ន្ធងិការប្របតិបតតតិាម្ព័៖  ច�បាប់បរសិា្ថ�ន្ធ សតង�់រ តប្រមូ្ព័វការនិ្ធងឡើគាលន្ធឡើយាបាយបរសិា្ថ�ន្ធមួ្ព័យចំន្ធនួ្ធ�ក់ �ក់ឲ្�យ
អុីន្ធុវតតសប្រមាប់ប្របតិបតតិការ ការអុីន្ធុវតត ន្ធិងផលិតផលនៃន្ធអាជូីវកម្ព័ែរបស់ឡើយើង។ បញ្ញជីហាម្ព័�ត់របស់ឡើយើងឡើលើសកម្ព័ែភាព័ផតល់
ប្របាក់កម្ព័្ច ីន្ធិងបឡើញ្ញញើឡើលើសកម្ព័ែខ្មែដលហាម្ព័�ត់នានា ខ្មែដលម្ព័ិន្ធឲ្�យ ធនាគារ ABA ឡើធើើទំនាក់ទំន្ធងអាជីូវកម្ព័ែខ្មែដលមាន្ធឡើប្រគាះថាំ�ក់
ដល់បរិសា្ថ�ន្ធដូចជាការកាប់ឡើឈើ ន្ធិងការបូម្ព័��សាច ់ជាឡើដើម្ព័។

អាជូីវកម្ព័ែខ្មែដលមិ្ព័ន្ធពាក់ព័�ន្ធធន្ធឡើយាបាយ៖អាជូីវកម្ព័ែខ្មែដលមិ្ព័ន្ធពាក់ព័�ន្ធធន្ធឡើយាបាយ៖  �ណ៍ៈខ្មែដលឡើយើងគាំប្រទឡើសរីភាព័ន្ធឡើយាបាយរបស់បុគគលិក ឡើ�យខ្មែផអកឡើលើ ម្ព័ូល�ា�ន្ធ
បុគគល ក្ន�ងនាម្ព័ជាធនាគារ ឡើយើងម្ព័ិន្ធចូលរួម្ព័ក្ន�ងសកម្ព័ែភាព័ន្ធឡើយាបាយណាម្ព័ួយដូចជាការផតល ់ហិរញ្ញញប�បីទាំន្ធដល់យុទធនាការ
ឡើបាះឡើឆ្នាំំ�ត ការបញ្ញ្ច�ះបញ្ញ្ចលូ ឬ ផ�សព័ើផ�សាយការឡើព័ញចិតតខ្មែផ្នកន្ធឡើយាបាយរបស់ឡើយើងតាម្ព័ម្ព័ឡើធ�យាបាយណាម្ព័ួយឡើនាះឡើទ។ ឡើយើង
ចង់ឱ�យមាន្ធការប្របកួតប្របខ្មែជូងន្ធឡើយាបាយប្រតឹម្ព័ប្រតូវ ន្ធងិយតុតធិម៌្ព័ឡើ�ក្ន�ងប្រពំ័ខ្មែដន្ធនៃន្ធច�បាប់កម័្ព័�ជា។ ឡើយើងនឹ្ធងឡើគារព័អំុីណាចន្ធឡើយាបាយ
ណាម្ព័ួយខ្មែដលឈ្នះជាផែូវការក្ន�ងការប្របកួតប្របខ្មែជូងឡើ�យចំហ ន្ធិងយុតតិធម្ព័៌។

ការរំលឹកលើការសួរសំណ៍ួរការរំលឹកលើការសួរសំណ៍ួរ  ន្ធិងការរាយការណ៍៍ន្ធិងការរាយការណ៍៍

ឡើដើម្ព័�បីីអុីនុ្ធវតតតាម្ព័ប្រកម្ព័ឡើន្ធះ ឡើ�យប្របកាន់្ធខា្ជ�ប់សុចរិតភាព័ ន្ធិងវិជា្ជ�ជូីវៈ បុគគលិកប្រគប់រូបមាន្ធកាតព័ើកិច្ចក្ន�ងការរាយការណ៍៍ឡើ�
អុី្នកប្រគបប់្រគងរបស�់ែ�ន្ធ ន្ធងិ/ឬនាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងការប្របតិបតតតិាម្ព័ អុីពំ័កីាររំឡើលាភិបំពាន្ធណាម្ព័យួឡើលើច�បាប ់ប្រកម្ព័ប្របតបិតត ិន្ធងិ
ឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នាំឡើផ�សងឡើទៀតរបស់ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធ។ បុគគលិកទាំំងអុីស់របស់ធនាគារ ABA ប្រតូវបាន្ធឡើលើកទឹកចិតតឱ�យសួរសំណ៍ួរ ឬ
ឡើលើកឡើ�ើងនូ្ធវកតកីងើល់ឡើ�កាន់្ធអុី្នកប្រគបប់្រគង ឬអុី្នកឯកឡើទសផ្លាា�លរ់បស់ព័កួឡើគខ្មែដលមាន្ធជំូនាញក្ន�ងការឡើ�ះប្រសាយសំណ៍រួ ឬបញា�
ខ្មែបបឡើន្ធះ រួម្ព័មាន្ធនាយក�ា�ន្ធធន្ធធាន្ធម្ព័ន្ធុស�ស នាយក�ា�ន្ធប្របតិបតតិតាម្ព័ ហាន្ធិភិ�យ ច�បាប ់ន្ធិងនាយក�ា�ន្ធសន្ធតិសុ�។

b. b. ការផ�សព័ើផ�សាយការអុីន្ធុវតតក�ុម្ព័ប�តិបតតិធុរកិច្ចដល់អុីភិិបាលការផ�សព័ើផ�សាយការអុីន្ធុវតតក�ុម្ព័ប�តិបតតិធុរកិច្ចដល់អុីភិិបាល  បុគគលិកជាន្ធ់�័ស់បុគគលិកជាន្ធ់�័ស ់ ន្ធិងន្ធិយោជូិតន្ធិងន្ធិយោជូិត

ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តប្រកម្ព័ឡើន្ធះ ឡើហើយបាន្ធអុីន្ធុវតីចាំប់ព័ីឆ្នាំំ� ំ២០១៥។ 

c. c. យន្ធតការយន្ធតការ  ន្ធិងន្ធីតិវិធីតាម្ព័�ន្ធការអុីន្ធុវតតក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ចន្ធិងន្ធីតិវិធីតាម្ព័�ន្ធការអុីន្ធុវតតក�ម្ព័សីលធម្ព័៌សម��ប់អុីន្ធុវតតធុរកិច្ច

ឡើដើម្ព័�បីីធានាថាបុគគលិកទាំំងអុីស់បាន្ធយល់ដឹងអំុីព័ីប្រកម្ព័ឡើន្ធះ ធនាគារមាន្ធកម្ព័ែវិធីផ្លាា�ល់�ែ�ន្ធ គឺតប្រម្ព័ូវឲ្�យបុគគលិកទាំំងអុីស់ អាន្ធ ន្ធិង
បញ្ជ�ក់ថាបាន្ធយល់ដឹង ខ្មែដលវាប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងជាឡើរៀងរាល់ឆ្នាំំ�ំ។ បខ្មែន្ធុម្ព័ព័ីឡើលើឡើន្ធះឡើទៀត ធនាគារមាន្ធកម្ព័ែវិធីបណ៍ះ�ះបណាា�ល
ដល់បុគគលិកក្ន�ងអុីំ��ងឡើព័ល៣ខ្មែ�ដំបូងព័ីនៃ�្ងចាំប់ឡើផីើម្ព័ការង្ហារ ន្ធិងមាន្ធកម្ព័ែវិធីបណ៍ះ�ះបណាា�លរំលឹកឡើ�ើងវិញជាឡើរៀងរាល់ឆ្នាំំ�ំ។ 

ចឡើនាះ�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ



28 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

d. d. ប�តិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធប�តិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

១. ១. ឡើគាលន្ធឡើយាបាយរបស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបប្រត សប្រមាប់ប្រគប់ប្រគងឡើលើប្របតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធឡើគាលន្ធឡើយាបាយរបស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបប្រត សប្រមាប់ប្រគប់ប្រគងឡើលើប្របតិបតតិការជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

ល.រល.រ ភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ

១ ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធហូលឌិីង គា្ម�ន្ធ

២ កិច្ចប្រព័ម្ព័ឡើប្រព័ៀងវិន្ធិឡើយាគចប្រម្ព័ុះ គា្ម�ន្ធ

៣ ប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធបុប្រតសម្ព័័�ន្ធធ គា្ម�ន្ធ

៤ ភាគហ៊ុន្ធិកខ្មែដលកាន្ធ់កាប់ភាគហ៊ុន្ធមាន្ធសិទធិឡើបាះឡើឆ្នាំំ�តចំន្ធួន្ធ
ឡើប្រចើន្ធ ន្ធិងឡើប្រចើន្ធឡើលើសលុប

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការ 
ជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

៥ អុីភិិបាល ន្ធិងសមាជូិកប្រគួសារផ្លាា�ល់របស់អុីភិិបាល ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការ 
ជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

៦ បុគគលិក ន្ធិងសមាជូិកប្រគួសារផ្លាា�ល់របស់បុគគលិក ឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការ 
ជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

៧ ឡើផ�សងៗ គា្ម�ន្ធ

ធនាគារ ABA ឡើគារព័តាម្ព័ន្ធិយម្ព័ន្ធ�យនៃន្ធភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ ខ្មែដលមាន្ធឡើរៀបរាប់ឡើ�ក្ន�ងច�បាប់សតីព័ីប្រគឹះសា្ថ�ន្ធធនាគារ ន្ធិងហិរញ្ញញវតុ�
ឡើហើយឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របតិបតតិការភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល។

ធនាគារ ABA កប៏ាន្ធឡើរៀបចំផងខ្មែដរ ន្ធវូឯកសារនៃ�ែឡើផ្ទរ (Transfer Pricing Documentation) ឡើដើម្ព័�បីធីានាថារាល់ ប្របតិបតតកិារ
របសភ់ាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធឡើគារព័តាម្ព័ឡើគាលការណ៍៍ជំូឡើហាងនៃដ (Arm’s Length Principle) ប្រសបតាម្ព័តប្រមូ្ព័វការព័អីុីគគនាយក�ា�ន្ធ
ព័ន្ធធ�រ។

២. ២. ប្របតិបតតិការសំខាន្ធ់ៗជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធប្របតិបតតិការសំខាន្ធ់ៗជាម្ព័ួយភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធឈ្ម�ះភាគីជាប់ពាក់ព័�ន្ធធ ប�ភ�ទ ប�តិបតិតការប�ភ�ទ ប�តិបតិតការ ទំហំប�តិបតតិការទំហំប�តិបតតិការ សងខ�បអុីំព័ីប�តិបតតិការសងខ�បអុីំព័ីប�តិបតតិការ

១ ធនាគារជាតិកាណា� បំណ៍ុល
បនាា�ប់បន្ធ�សំ

១១៧.០២៣.០៣៥ 
ដុលាះ�អាឡើម្ព័រិក

ធនាគារបាន្ធ�្ចីប្របាក់ចំន្ធួន្ធ ១១៧លាន្ធ
ដុលាះ�អាឡើម្ព័រិកព័ីប្រកុម្ព័ហ៊ុន្ធឡើម្ព័ (ខ្មែដល
មាន្ធឡើ�្ម�ះថា  ធនាគារជាតិកាណា�) 
ខ្មែដលជាបំណ៍ុលបនាា�ប់បន្ធ�សំ 

ចឡើនាះ�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ



29ធនាគារ ABA  |  ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

្នែកិទី 4

ការប្រគប់ប្រគងហានិភិ័យ ការប្រតួតពិិនិតៃយផ្ទៃនៃកិែ�ង ការធ្វើធើ�សវនកិមម 



30 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

a. a. សងខ�បអុីំព័ីប�ព័�ន្ធធគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យសងខ�បអុីំព័ីប�ព័�ន្ធធគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ  ឬគោលន្ធយោបាយគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យឬគោលន្ធយោបាយគ�ប់គ�ងហាន្ធិភិ�យ

ធនាគារមាន្ធប្របព័�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យឡើព័ញឡើលញខ្មែដលអុីនុ្ធឡើលាម្ព័តាម្ព័លកខ�ណ៍ឌបទប�បីញ្ញញតតតិប្រមូ្ព័វឡើ�យធនាគារជាតិនៃន្ធកម័្ព័�ជា 
សតង់�រប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យរបសធ់នាគារជាតិកាណា� ន្ធងិការអុីនុ្ធវតតដ៏លអជាអុីន្ធតរជាតិ។ ឡើ�ចងុឆ្នាំំ� ំ២០២០ ម្ព័�ុង្ហារហានិ្ធភិ�យ
ប្រតូវបាន្ធព័ប្រងឹងឡើ�យមាន្ធការខ្មែតងតាំងនាយកហាន្ធិភិ�យន្ធិងប្របតិបតតិតាម្ព័។

ឡើន្ធះជាឋានាន្ធុប្រកម្ព័នៃន្ធប្របព័�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើ�ធនាគារឡើអុីប៊�ឡើអុី (ABA)  មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

១. ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល អុីន្ធុម្ព័�តឡើលើរីសអាប់ខ្មែភិថាយ (Risk Appetite) ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយហាន្ធិភិ�យ។

២. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យជាន្ធ់�័ស់ ជាប្រកុម្ព័ខ្មែដលអុីន្ធុម្ព័�តម្ព័ុន្ធឡើគឡើលើរីសអាប់ខ្មែភិថាយ (Risk Appetite) ន្ធិង
ឡើគាលន្ធឡើយាបាយហាន្ធិភិ�យ វិភាគឡើលើរបាយការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យប្របចាំំប្រតីមាស ផតល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ដល់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល
ពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងការប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ន្ធិង�ក់កប្រម្ព័ិតឡើលើគណ៍ៈប្របតិបតតិ។

៣. គណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្របតិបតតិតាម្ព័ ប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យឡើផ�សងៗគាំ� រាប់ចាំប់ព័ីគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឥណ៍ទាំន្ធ  គណ៍ៈកមា្ម�ធិការ
ប្រទព័�យសកម្ព័ែ/ប្រទព័�យអុីកម្ព័ែ  គណ៍ៈកមា្ម�ធិការព័ត៌មាន្ធវិទ�យាន្ធិងបឡើច្ចកវិទ�យាឌិីជូី�ល  គណ៍ៈកមា្ម�ធិការហាន្ធិភិ�យឡើករ៍�ឡើ�្ម�ះ 
ន្ធិងប្របតិបតតិការ។  គណ៍ៈកមា្ម�ធិការទាំំងឡើន្ធះអុីន្ធុម្ព័�តឡើលើឡើគាលការណ៍៍ហាន្ធិភិ�យ �ក់កប្រម្ព័ិត ន្ធិងទទួលយកខ្មែផន្ធការ
សកម្ព័ែភាព័ឡើដើម្ព័�បីីកាត់បន្ធុយហាន្ធិភិ�យ។

៤. នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែទទួល�ុសប្រតូវឡើលើការវាយតនៃម្ព័ែឡើ�យឯករាជូ�យឡើ�ឡើលើប្របព័�ន្ធធប្រគប់ប្រគង ក្ន�ងនាម្ព័ជាខ្មែ��សបនាា�ត់ការពារ
ទី៣ ។

នាយក�ា�ន្ធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យខ្មែដលមាន្ធខ្មែផ្នកឥណ៍ទាំន្ធ ហិរញ្ញញវតុ� ន្ធិងប្របតិបតតិការ ទទួល�ុសប្រតូវឡើលើដំឡើណ៍ើរការប្រគប់ប្រគង
ហានិ្ធភិ�យ ក្ន�ងនាម្ព័ជាខ្មែ��សបនាា�ត់ការពារទី២ ឡើហើយរាយការណ៍៍ប្របចាំំប្រតីមាស ជូូន្ធគណ៍ៈកមា្ម�ធិការប្រគប់ប្រគងហានិ្ធភិ�យ នៃន្ធ
ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរាល់ប្រតីមាស។

b. b. សងខ�បអុីំព័ីប�ព័�ន្ធធត�ួតព័ិន្ធិត�យផ្ទ�ក្ន�ងសងខ�បអុីំព័ីប�ព័�ន្ធធត�ួតព័ិន្ធិត�យផ្ទ�ក្ន�ង

ការប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងជាដឡំើណ៍ើរការម្ព័យួមាន្ធប្របសិទធភាព័ចឡំើពាះប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល គណ៍ៈប្រគប់ប្រគងប្របតិបតត ិន្ធងិបគុគលកិប្រគប់កប្រមិ្ព័ត
ទាំំងអុីស់នៃន្ធធនាគារ  ជាព័ឡិើសសវាជាប្របព័�ន្ធធនៃន្ធន្ធីតិវធិី ន្ធិងឡើគាលន្ធឡើយាបាយនៃន្ធការប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែដលផតល់ឲ្�យធនាគារន្ធូវភាព័
ង្ហាយប្រសួលចំឡើពាះ៖ 

 ■ ការសឡើប្រម្ព័ចន្ធូវឡើគាលឡើ�យុទធសាហ្វ្រិសតរបស់�ែ�ន្ធ 

 ■ រក�សាការអុីន្ធុវតតហិរញ្ញញវតុ�រឹងមា ំ 

 ■ ការប្របតិបតតិតាម្ព័ច�បាប់ ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិនានា ប្រព័ម្ព័ទាំំងបទប�បីញ្ញញតតិនៃផ្ទក្ន�ងរបស់ធនាគារផងខ្មែដរ 

 ■ ការកាត់បន្ធុយហាន្ធិភិ�យនៃន្ធការខាតបង់ ន្ធិងហាន្ធិភិ�យឡើករ៍�ឡើ�្ម�ះ

ឡើ�ធនាគារ ABA ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធងិគណ៍ៈប្រគប់ប្រគងជាន់្ធ�័ស់បឡើងកើតវប�បីធម្ព័ស៌ម្ព័ប្រសបឡើដើម្ព័�បីសីប្រមួ្ព័លដលដំ់ឡើណ៍ើរការប្រគប់ប្រគង
នៃផ្ទក្ន�ងប្របកបឡើ�យប្របសិទធភាព័ ន្ធងិឡើដើម្ព័�បីបី្រតតួព័និ្ធតិ�យប្របសិទធភាព័នៃន្ធដំឡើណ៍ើរការឡើន្ធះជាបន្ធតបនាា�ប។់ ទន្ធ្ទមឹ្ព័នឹ្ធងឡើន្ធះ បគុគល នី្ធម្ព័យួៗ 
 ឡើ�ក្ន�ងធនាគារ ABA ចូលរួម្ព័ក្ន�ងដំឡើណ៍ើរការឡើន្ធះខ្មែដរ ។

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយសំខាន្ធ់ៗពាក់ព័�ន្ធធន្ធឹងប្របព័�ន្ធធប្រគប់ប្រគងនៃផ្ទក្ន�ងប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុម្ព័�តឡើ�យប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលខ្មែដលរួម្ព័បញ្ញ្ចូលទាំំង
ម្ព័ុ�ង្ហារប្រគប់ប្រគងអុីចិនៃហ្វ្រិន្ធតយ ៍ន្ធិងជាប្របចាំ ំ។

ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល ន្ធិងគណ៍ៈកមា្ម�ធិការនានា របស់ប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលឡើន្ធះឡើធើើការប្របជំុូឡើទៀងទាំត់យាា�ងឡើហាចណាស់ឡើរៀងរាល់
ប្រតីមាសម្ព័តង។

អុីំ��ងឡើព័លកិច្ចប្របជំុូគណ៍ៈកមា្ម�ធិការឡើធើើការព័ិន្ធិត�យ ន្ធិង អុីនុ្ធម្ព័�តឡើគាលន្ធឡើយាបាយមួ្ព័យចំន្ធួន្ធខ្មែដលជាខ្មែផ្នកនៃន្ធប្របព័�ន្ធធ ប្រគប់ប្រគង
នៃផ្ទក្ន�ងរបស់ធនាគារ។
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c. c. ការធើើសវន្ធកម្ព័ែការធើើសវន្ធកម្ព័ែ

១. ១. សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

១.១. ១.១. តួនាទី ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវរបស់សវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ងតួនាទី ន្ធិងការទទួល�ុសប្រតូវរបស់សវន្ធករនៃផ្ទក្ន�ង

នាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងទទួល�ុសប្រតូវ ឡើលើការអុីន្ធវុតតម្ព័�ុង្ហារសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែដលប្រតូវបាន្ធចាំតត់ាងំឡើ�យគណ៍ៈកមា្ម�ធកិារ
សវន្ធកម្ព័ែនៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាលរួម្ព័មាន្ធដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

 ■ ការឡើរៀបចំរួម្ព័មាន្ធការឡើធើើកម្ព័ែវិធីសវន្ធកម្ព័ែឡើធើើខ្មែផន្ធការខ្មែបងខ្មែចងធន្ធធាន្ធឡើរៀបចំ�វិកា និ្ធង ឡើស្នើ សំុ ការ អុីនុ្ធម្ព័�ត ព័ី គណ៍ៈ កមា្ម�
ធិការ សវន្ធកម្ព័ែ នៃន្ធប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល

 ■ អុីន្ធុវតតឡើតសតសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងខ្មែផអកតាម្ព័ខ្មែផន្ធការសវន្ធកម្ព័ែន្ធិងឡើសចកីីខ្មែណ៍នាំគណ៍ៈកមា្ម�ធិការសវន្ធកម្ព័ែ

 ■ ឡើធើើឡើតសតវាយតនៃម្ព័ែន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើប្របសិទធភាព័ ន្ធិងប្របសិទធផលនៃន្ធប្របព័�ន្ធធប្រតួតព័ិន្ធិត�យជាព័ិឡើសសវតតមាន្ធភាព័ ន្ធិង
កម្ព័ែវិធីនៃន្ធឧបករណ៍៍ដូចជាន្ធីតិវិធី ន្ធិងដំឡើណ៍ើរការនៃន្ធការខ្មែបកខ្មែចកតួនាទីន្ធិងកាតព័ើកិច្ចការប្រគប់ប្រគងឡើទើម្ព័ុ� ការអុីន្ធុញា�ត 
ការអុីន្ធុម្ព័�ត �ន្ធ សវន្ធកម្ព័ែការរាយការណ៍៍សុវតុិភាព័ព័�ត៌មាន្ធ ន្ធិងឡើផ�សងៗ

 ■ ឡើតសត វាយ តនៃម្ព័ែ  ន្ធិង ផីល់អុីន្ធុសាសន៍្ធឡើលើប្របសិទធភាព័ ន្ធិងប្របសិទធផលនៃន្ធប្របព័�ន្ធធប្រគប់ប្រគងហាន្ធិភិ�យ ជាព័ិឡើសសវតតមាន្ធ
ភាព័ ន្ធិងកម្ព័ែវិធីនៃន្ធឧបករណ៍៍ក្ន�ងការកំណ៍ត់អុីតតសញា�ណ៍ការវាស់ស្ទង់ ការប្រតួតព័ិន្ធិត�យតាម្ព័�ន្ធ ន្ធិងការកាត់បន្ធុយ

 ■ ឡើតសត វាយតនៃម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន្ធ៍ឡើលើប្របសិទធភាព័ ន្ធិងប្របសិទធផលនៃន្ធអុីភិិបាលកិច្ចសាជូីវកម្ព័ែន្ធិងម្ព័ុ�ង្ហារប្រតួតព័ិន្ធិត�យការ
ប្របតិបតតិតាម្ព័ ជាព័ិឡើសសបុគគលិក ន្ធិងដំឡើណ៍ើរការធុរកិច្ចរបស់ធនាគារ ប្រសបតាម្ព័ប្រកម្ព័សីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ ឯកសារនៃផ្ទក្ន�ង
ន្ធិងបទប�បីញ្ញញតតិដនៃទឡើទៀត

 ■ ឡើតសតវាយតនៃម្ព័ែ ន្ធិងផីល់អុីន្ធុសាសន៍្ធឡើលើប្របសិទធភាព័ ន្ធិងប្របសិទធផលនៃន្ធការប្របតិបតតិតាម្ព័ម្ព័ុ�ង្ហារ AML/CFT ជាព័ិឡើសស
វតតមាន្ធភាព័ ន្ធិងកម្ព័ែវិធីនៃន្ធឧបករណ៍៍កំណ៍ត់អុីតតសញា�ណ៍ប្របតិបតតិការសង�ស�យ ន្ធិងប្របតិបតតិការហាន្ធិភិ�យ�័ស់ការយក
ចិតតទុក�ក់សាា�ល់អុីតិ�ិជូន្ធសកម្ព័ែភាព័ខ្មែកកំហុស ឬបញ្ញ្ចប់ទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយអុីតិ�ិជូន្ធហាន្ធិភិ�យ ឡើ�យរាយការណ៍៍
ជូូន្ធឡើ�ន្ធិយ�តករ ន្ធិងថាំ�ក់ដឹកនាំជាន្ធ់�័ស ់របស់ធនាគារ

 ■ ការការពារ ព័ីការខ្មែកែងបន្ធែំនៃផ្ទក្ន�ង ឬការរំឡើលាភិឡើសចកីីទុកចិតតឡើផ�សងៗឡើទៀតឡើ�យបុគគលិកនៃផ្ទក្ន�ងតាម្ព័រយៈសវន្ធកម្ព័ែឡើទៀង 
ទាំត់ ន្ធិងសវន្ធកម្ព័ែឥតឡើប្រគាងទុក។

១.២. ១.២. ការខ្មែតងតាំង�ែី ន្ធិងការដកឡើចញ/ការលាឈប់របស់ប្របធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងការខ្មែតងតាំង�ែី ន្ធិងការដកឡើចញ/ការលាឈប់របស់ប្របធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ង

ក្ន�ងឆ្នាំំ�ំ ២០២០ ម្ព័ិន្ធមាន្ធការលាឈប់ ឬការខ្មែតងតាំង�ែីន្ធូវប្របធាន្ធ ន្ធិង/ឬអុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធ សវន្ធកម្ព័ែនៃផ្ទក្ន�ងឡើទ។

២. ២. សវន្ធកម្ព័ែខាងឡើប្រ�សវន្ធកម្ព័ែខាងឡើប្រ�

ល.រល.រ ឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធឈ្ម�ះក�ុម្ព័ហ៊ុន្ធ កាលបរិច្ឆ�ទជ�ើសតាំងកាលបរិច្ឆ�ទជ�ើសតាំង តមែ�ស�វាសវន្ធកម្ព័ែតមែ�ស�វាសវន្ធកម្ព័ែ
តមែ�ស�វាតមែ�ស�វា
ម្ព័ិន្ធម�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែម្ព័ិន្ធម�ន្ធសវន្ធកម្ព័ែ

១ Deloitte (Cambodia) 
Limited

៦ ម្ព័ិ�ុនា ២០១៩
(សវន្ធកម្ព័ែប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២០) ន្ធិង 
៩ ម្ព័ករា ២០២០  (ការព័ិន្ធិត�យ
ប្រតីមាស ១-៤ ២០២០)

១១០.៥០០ដុលាះ�អាឡើម្ព័រិក 
(ម្ព័ិន្ធទាំន្ធ់គិតព័ន្ធធ) គា្ម�ន្ធ
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្នែកិទី 5

ភាគីពាកិ់ពិ័ន្ធ
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a. a. បង្ហាា�ញព័ីគោលន្ធយោបាយបង្ហាា�ញព័ីគោលន្ធយោបាយ  ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័ទាំក់ទងន្ធឹងចំណ៍ុចដូចខាងក��ម្ព័៖ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័ទាំក់ទងន្ធឹងចំណ៍ុចដូចខាងក��ម្ព័៖

ល.រល.រ �ែឹម្ព័សារ�ែឹម្ព័សារ គោលន្ធយោបាយគោលន្ធយោបាយ សកម្ព័ែភាព័សកម្ព័ែភាព័

១
ការឡើប្រជូើសឡើរីស
អុី្នកផគត់ផគង/់
អុី្នកឡើ�ា�ការ

ន្ធីតិវិធីរដឋបាល ការឡើដញនៃ�ែឡើទៀងទាំត់ឡើដើម្ព័�បីីកំណ៍ត់រកភាគីផតត់ផគង់លអ
បំផុតសប្រមាប់ធនាគារ

២ ការប្រគប់ប្រគង និ្ធងការ
ការពារ ន្ធិឡើយាជូិត

 ■ កម្ព័ែវិធីធានារាា�ប់រងអាយុជូីវិត
 ■ ការធានារាា�ប់រង ប.ស.ស
 ■ ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិធុរកិច្ច ន្ធិង

សីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ
 ■ ឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នាំអុីំព័ី

ទំនាស់ផលប្របឡើយាជូន្ធ៍
 ■ កម្ព័ែវិធីឡើលើកទឹកចិតត

សម្ព័តុភាព័ការង្ហារ
 ■ ន្ធីតិវិធីវីស�សលបុែូវីង
 ■ ឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នាំកម្ព័្ចី

បុគគលិក

ការបណ៍ះ�ះបណាា�លបុគគលិកឡើទៀងទាំត់អុីំព័ីប្រកម្ព័
ប្របតិបតតិធុរកិច្ច និ្ធងសីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ ន្ធីតិវិធីវីស៊�សលបុែូ
វងីឡើគាលការណ៍៍ខ្មែណ៍នាអំំុីពី័កម្ព័្ចបុីគគលិក។ សកម្ព័ែភាព័
នានាអុីំព័ីឡើគាលន្ធឡើយាបាយឡើផ�សងៗប្រតូវបាន្ធអុីន្ធុវតត
ប្របចាំំនៃ�្ង ន្ធិងឡើ�ឡើព័លចាំំបាច់។

៣ ការគាំពារបរិសា្ថ�ន្ធ បញ្ញជីអាជូីវកម្ព័ែ ន្ធិងសកម្ព័ែភាព័ប្រតូវ
បាន្ធហាម្ព័�ត់ក្ន�ងការផតល់កម្ព័្ចី

ក្ន�ងអាជូីវកម្ព័ែរបស់�ែ�ន្ធ ធនាគារម្ព័ិន្ធផតល់កម្ព័្ចីដល់
អាជូីវកម្ព័ែម្ព័ួយចំន្ធួន្ធខ្មែដលប្រតូវបាន្ធធនាគារចាំត់ទុកថា
មាន្ធឡើប្រគាះថាំ�ក់ដល់បរិសា្ថ�ន្ធ ឬសុ�ុមាលភាព័របស់
ប្របជាជូន្ធកម្ព័័�ជា។ ការខ្មែសើងរកសកម្ព័ែភាព័ទាំំងឡើន្ធះ
ប្រតូវបាន្ធឡើធើើឡើ�ើងជាឡើរៀងរាល់នៃ�្ងឡើ�ដំណាក់កាល
វិភាគការឡើស្នើសុំកម្ព័្ចី។

៤ អុីន្ធតរកម្ព័ែជាម្ព័ួយ
សហគម្ព័ន្ធ៍

ឡើគាលន្ធឡើយាបាយទំន្ធួល�ុសប្រតូវ
របស់សាជូីវកម្ព័ែចំឡើពាះសងគម្ព័

សូម្ព័ឡើម្ព័ើលខ្មែផ្នក � សប្រមាប់បញ្ញជីសកម្ព័ែភាព័ទំន្ធួល
�ុសប្រតូវសាជូីវកម្ព័ែចំឡើពាះសងគម្ព័របស់ធនាគារ ក្ន�ង 
ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។

៥  ការការពារសិទធិ
មាា�ស់បំណ៍ុល

 កិច្ចប្រព័ម្ព័ឡើប្រព័ៀងអុី្នកតំណាងមាា�ស់
សញា�បណ៍ណ

ខ្មែចងព័ីសិទធិ ន្ធិងកាតព័ើកិច្ចរបស់មាា�ស់សញា�បណ៍ណនៃន្ធ
សញា�បណ៍ណខ្មែដលប្របតិបតតិតាម្ព័បញ្ញញតតិរបស់ គ.ម្ព័.ក 
ឡើ�កាលបរិឡើច្ឆទទូទាំត់ រួម្ព័មាន្ធ ការខ្មែកខ្មែប្របណាម្ព័ួយ
ឡើផ�សងខ្មែដលអុីន្ធុឡើលាម្ព័តាម្ព័កិច្ចប្រព័ម្ព័ឡើប្រព័ៀងឡើន្ធះ។ 
ប្របសិន្ធឡើបើមាន្ធភាព័�ុសគាំ�រវាងលកខន្ធតិកៈនៃន្ធសញា�
បណ៍ណ ន្ធិងកិច្ចប្រព័ម្ព័ឡើប្រព័ៀងអុី្នកតំណាងមាា�ស់សញា�
បណ៍ណឡើនាះកិច្ចប្រព័ម្ព័ឡើប្រព័ៀងអុី្នកតំណាងមាា�ស់សញា�
បណ៍ណន្ធឹងប្រតូវអុីន្ធុវតត។

៦
កម្ព័ែវិធីប្របយុទធ
ប្របឆ្នាំំង
អុីំឡើព័ើព័ុករលួយ 

ប្រកម្ព័ប្របតិបតតិធុរកិច្ច 
ន្ធិងសីលធម្ព័៌វិជា្ជ�ជូីវៈ

ការបណ៍ះ�ះបណាា�លឡើទៀងទាំត់ដល់បុគគលិកទាំំងអុីស់
អុីំព័ីឡើគាលន្ធឡើយាបាយប្របឆ្នាំំងន្ធឹងការសូកបាា�ន្ធ់ ន្ធិង
អុីំឡើណាយរបស់ធនាគារ។



34 ធនាគារ ABA  | ឧបសម្ព័័�ន្ធធនៃន្ធរបាយការណ៍៍ប្របចាំំឆំ្នាំ�ំ ២០២០

b. b. ព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីទំន្ធួល�ុសត�ូវសងគម្ព័របស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបត�៖ព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីទំន្ធួល�ុសត�ូវសងគម្ព័របស់បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបត�៖

ល.រល.រ អុី្នកទទួលផលប�យោជូន្ធ៍អុី្នកទទួលផលប�យោជូន្ធ៍ គោលបំណ៍ងន�ការបរិចាំា�គគោលបំណ៍ងន�ការបរិចាំា�គ

១  ប្រកសួងសុខាភិិបាល ម្ព័ន្ធ្ទីរឡើព័ទ�យម្ព័ិតតភាព័ខ្មែ�ែរ-
សូឡើវៀត ន្ធិងអុី្នកទទួលប្របឡើយាជូន្ធ៍

1.	 	យុុទ្ធធនាការរៃរអង្គាា សពីីធនាគារ	ABA	ដើ�ីម្បីីគីាទំ្រទ្ធភាគីី
ពាក់់ពី័ន្ធធក់ុុងការទ្រ�យុុទ្ធធទ្រ�ឆាំងំវីរីុសកូ់វី�ី-19	ដើ�ក់ុុង
ទ្រ�ដើទ្ធស។

2.	 ភាពីជារៃ�គូីជាម្បីួយុអងាការដើទ្រ�រដ្ឋាា ភិិបាលក់ុុងទ្រសុក់	ដើ�ីម្បីីី
ផ្តតល់ដើសី�ងអាហារសដើ�ង្គាា �ដើ�ីម្បីីជីួួយុអុក់ដែ�លទ្របាក់់ចំំណូូល
រ�ស់ខ្លួួួន្ធទ្ធទ្ធួលរងផ្តល�ះ�ពាល់	ដើដ្ឋាយុសារការធួ្លាក់់ចុំ�	�ងក
ដើដ្ឋាយុ	ការរកី់រាលដ្ឋាលរៃន្ធវីរីុស។

២  អុី្នកជូំនាញខ្មែផ្នកគណ៍ឡើន្ធយ�យ ន្ធិងហិរញ្ញញវតុ�

 ឡើដើម្ព័�បីីឡើលើកកម្ព័័ស់ការយល់ដឹងព័ីហិរញ្ញញវតុ�ឡើ�កម្ព័័�ជា ធនាគារ 
ABA ចូលរួម្ព័កម្ព័ែវិធីអុី្នកប្របឹក�សាការង្ហារ ន្ធិងជាសហអុី្នកឧបតុម្ព័ភ
កម្ព័ែវិធី “ការង្ហារគណ៍ឡើន្ធយ�យគា្ម�ន្ធអុីើីគួរធុញប្រទាំន្ធ់ឡើទ“ ខ្មែដលមាន្ធ
ន្ធិស�សិតសាកលវិទ�យាល�យចូលរួម្ព័ជាង ៣៥០ នាក់ខ្មែដលចាំប់
ជូំនាញខ្មែផ្នកគណ៍ឡើន្ធយ�យ ន្ធិងហិរញ្ញញវតុ�។

៣  ម្ព័ន្ធ្ទីរឡើព័ទ�យកុមារអុីងគរ

 សុិរភាព័ហិរញ្ញញវតុ�របស់ម្ព័ន្ធ្ទីរឡើព័ទ�យឡើន្ធះកំព័ុងមាន្ធហាន្ធិភិ�យ
ឡើ�យសារវិបតតិកូវីដ-១៩ ឡើហើយម្ព័ន្ធ្ទីរឡើព័ទ�យប្រតូវការការគាំប្រទ
ឡើដើម្ព័�បីីបន្ធតផតល់ការខ្មែ�ទាំំឡើវជូជសាហ្វ្រិសត។ ធនាគារ ABA បាន្ធបិរចាំា�គ 
២.០០០ ដុលាះ�រអាឡើម្ព័រិក ដល់ម្ព័ន្ធ្ទីរឡើព័ទ�យកុមារអុីងគរ ឡើដើម្ព័�បីីគាំប្រទន្ធូវ
ប្របតិបតតិការរបស់ម្ព័ន្ធ្ទីរឡើព័ទ�យក្ន�ងប្រគាលំបាកឡើន្ធះ។ ធនាគារក៏បាន្ធ
ឡើលើកទឹកចិតតឲ្�យអុីតិ�ិជូន្ធរបស់�ែ�ន្ធឡើធើើការបរិចាំា�គភាះ�ម្ព័ៗព័ីទូរស�ព័្ទ
នៃដរបស់ព័ួកឡើគតាម្ព័រយៈកម្ព័ែវិធី ABA Mobile។ 

៤  កម្ព័ែវិធី Singapore FinTech Festival

 ភាគីពាក់ព័�ន្ធធម្ព័ួយចំន្ធួន្ធបាន្ធឡើធើើជាមាា�ស់ផ្ទះប្រព័ឹតតិការណ៍៍រណ៍ប
កម្ព័័�ជាSingapore Fintech Festival ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ។ ប្រព័ឹតតិការណ៍៍
ឡើន្ធះមាន្ធវាគែិន្ធជាតិ ន្ធិងអុីន្ធតរជាតិ ន្ធិងការព័ិភាក�សាជាប្រកុម្ព័
ឡើលើប្របធាន្ធបទខ្មែដលមាន្ធចាំប់ព័ីការឡើកើន្ធឡើ�ើងនៃន្ធរូបិយប�ណ៍ណ
ឌិីជូី�ល ផលបុះពាល់នៃន្ធ 5G ក្ន�ងការព័ឡើន្ធែ�ន្ធការអុីភិិវឌិ�ឍ
បឡើច្ចកវិទ�យាហិរញ្ញញវតុ� (fintech) ន្ធិងវិធីខ្មែដល fintech អាចគាំប្រទ
ឧស�សាហកម្ព័ែរងផលបុះពាល់យាា�ងធ្ងន្ធ់ធ្ងរឡើ�យឡើរាគរាតត�បាត។ 
ធនាគារ ABA ជាសមាជូិកអុី្នកឧបតុម្ព័ភប្រព័ឹតតិការណ៍៍ឡើន្ធះ។

៥ ម្ព័ជូ�ឍម្ព័ណ៍ឌលបណ៍ះ�ះធុរកិច្ច�ែី “ឡើតឡើជា“

កម្ព័ែវិធីន្ធវាន្ធុវតតន្ធ៍បហ្វ្រិញា�សបឡើងកើតឡើ�យម្ព័ជូ�ឍម្ព័ណ៍ឌលបណ៍ះ�ះ
ធុរកិច្ច�ែី “ឡើតឡើជា“ ផតល់ន្ធូវឱកាសដល់ធុរកិច្ច�ែីក្ន�ងប្រសុក ន្ធិង
អុី្នកនៃច្នប្របឌិិត។ អុី្នកជូំនាញខ្មែផ្នកហិរញ្ញញវតុ�ឌិីជូី�លរបស់ធនាគារ
បាន្ធខ្មែចករំខ្មែលកបទព័ិឡើសាធរបស់ព័ួកឡើគតាម្ព័រយៈវគគខ្មែណ៍នាំ។ 
ព័ួកឡើគក៏បាន្ធផតល់ការចូលឡើប្របើប្របាស់ប្របព័�ន្ធធទូទាំត់អុីន្ធឡាញ 
របស់ធនាគារ ABA គឺ PayWay ដូឡើច្នះសហប្រគិន្ធបឡើច្ចកវិទ�យា
អាចខ្មែសើងយល់ ន្ធិងផ្លាះ�ស់បតូរគំន្ធិតរបស់ព័ួកឡើគឡើឆ្នាំះ�ះឡើ�រក
ដំឡើណាះប្រសាយប្របកបឡើ�យភាព័នៃច្នប្របឌិិតឡើ�ក្ន�ងសម្ព័�យ
ឌិីជូី�ល។

៦  សហព័�ន្ធធវាយកូន្ធបាល់កម្ព័័�ជា  គាំប្រទ ការ ប្របកួត "ABA Bank ITF Junior Series ២០២០" 
របស់ សហព័�ន្ធធ កីឡា វាយ កូន្ធ បាល់ អុីន្ធតរជាតិ  (ITF) 
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្នែកិទី 6

ការបង្ហាាៃញពិ័ត៌មាន និងតមាាៃភាពិ
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a. a. បង្ហាា�ញអុីំព័ីព័�ត៌មាន្ធក្ន�ងរបាយការណ៍៍ប�ចាំំឆ្នាំំ�ំដូចខាងក��ម្ព័៖បង្ហាា�ញអុីំព័ីព័�ត៌មាន្ធក្ន�ងរបាយការណ៍៍ប�ចាំំឆ្នាំំ�ំដូចខាងក��ម្ព័៖

ល.រល.រ ព័�ត៌មាន្ធព័�ត៌មាន្ធ មាន្ធ/គា្ម�ន្ធបង្ហាា�ញមាន្ធ/គា្ម�ន្ធបង្ហាា�ញ

១ ចកខ�វិស�យ/ឡើបសកកម្ព័ែ/ឡើគាលឡើ�អាជូីវកម្ព័ែ មាន្ធ

២ សូចនាករហិរញ្ញញវតុ� មាន្ធ

៣ សូចនាករម្ព័ិន្ធខ្មែម្ព័ន្ធហិរញ្ញញវតុ� មាន្ធ

៤ កតាោ�ហាន្ធិភិ�យសំខាន្ធ់ៗ មាន្ធ

៥ ឡើគាលន្ធឡើយាបាយភាគលាភិ មាន្ធ

៦ ជូីវប្របវតតិរបស់អុីភិិបាល មាន្ធ

៧ ការបណ៍ះ�ះបណាា�លសប្រមាប់អុីភិិបាល គា្ម�ន្ធ*

៨ ចំន្ធួន្ធកិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល មាន្ធ

៩ វតតមាន្ធរបស់អុីភិិបាលក្ន�ងកិច្ចប្របជូុំប្រកុម្ព័ប្របឹក�សាភិិបាល មាន្ធ

១០ លាភិការ ឬប្របាក់បំណាច់សប្រមាប់អុីភិិបាល ន្ធិងបុគគលិកជាន្ធ់�័ស់ មាន្ធ

* បុគគលចុះបញ្ញជីលក់ម្ព័ូលបប្រតប្រតូវបញ្ជ�ក់ព័ីម្ព័ូលឡើហត ុប្របសិន្ធឡើបើម្ព័ិន្ធបាន្ធបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធខាងឡើលើ។

b. b. ព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីយន្ធតការន�ការបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធព័ិព័ណ៍៌នាអុីំព័ីយន្ធតការន�ការបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធ  ដោយរៀបរាប់ព័ីម្ព័ធ�យាបាយដោយរៀបរាប់ព័ីម្ព័ធ�យាបាយ  ន្ធីតិវិធ ីន្ធីតិវិធ ី
ន្ធិង បុគគលិកទទួលបន្ធ្ទ�កផតល់ព័�ត៌មាន្ធន្ធិង បុគគលិកទទួលបន្ធ្ទ�កផតល់ព័�ត៌មាន្ធ

ខ្មែផអកឡើលើប្របកាស ០០៧/១៨ គ.ម្ព័.ក/ប្រប.ក ចុះកាលបរិឡើច្ឆទនៃ�្ងទ ី៣០ ខ្មែ�តុលា ឆ្នាំំ�ំ ២០១៨ សតីព័ីការបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ 
ធនាគារ ABA បាន្ធខ្មែតងតាំងម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធ ន្ធិងជូំន្ធួយការម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធ ដូចខាងឡើប្រកាម្ព័៖

ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង

១ ឡើលាក Babu Ram Gyawali នាយកហិរញ្ញញវតុ�

២ ឡើលាក Zhiger Atchabarov នាយកប្របតិបតតិការអុីន្ធតរជាតិ

៣  ឡើលាក គង ់សាមាន្ធ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធរតនាភិិបាល

៤ ឡើលាក តុល ភិីរិទធ ប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�

ម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធម្ព័ហ្វ្រិន្ធតីបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធ

ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង

១ ឡើលាក ជា បញ្ញ្ចន្ធៈ អុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធហិរញ្ញញវតុ�

២ ឡើលាក ធុល សុធា អុីន្ធុប្របធាន្ធនាយក�ា�ន្ធរតនាភិិបាល
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ល.រល.រ ឈ្ម�ះឈ្ម�ះ ម្ព័ុ�តំណ�ងម្ព័ុ�តំណ�ង

៣ កញា� ឡាយ ជូីវម្ព័ុី ប្របធាន្ធខ្មែផ្នកបង្ហាា�ញព័�ត៌មាន្ធសាជូីវកម្ព័ែ

c. c. ទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិយោគិន្ធ

១. ១. បង្ហាា�ញព័ីយន្ធតការ ន្ធិងន្ធីតិវិធីនៃន្ធការទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិឡើយាគិន្ធបង្ហាា�ញព័ីយន្ធតការ ន្ធិងន្ធីតិវិធីនៃន្ធការទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយវិន្ធិឡើយាគិន្ធ

ធនាគារ ABA សាា�គម្ព័ន៍្ធវនិ្ធឡិើយាគិន្ធ ន្ធងិផតល់ព័�តម៌ាន្ធចាំបំាច់អុីពំ័សីកម្ព័ែភាព័ ន្ធងិប្របតិបតតកិារហរិញ្ញញវតុ�របស�់ែ�ន្ធឡើ�ឡើលើវបិសាយ
សាជូីវកម្ព័ែរបស់�ែ�ន្ធ៖ https://www.ababank.com/about-aba/for-investors/   

២. ២. ព័ិព័ណ៍៌នាឡើ�យសឡើងខបអុីំព័ីទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយន្ធឹងវិន្ធិឡើយាគិន្ធក្ន�ងរយៈឡើព័ល១(ម្ព័ួយ)ឆ្នាំំ�ំចុងឡើប្រកាយព័ិព័ណ៍៌នាឡើ�យសឡើងខបអុីំព័ីទំនាក់ទំន្ធងជាម្ព័ួយន្ធឹងវិន្ធិឡើយាគិន្ធក្ន�ងរយៈឡើព័ល១(ម្ព័ួយ)ឆ្នាំំ�ំចុងឡើប្រកាយ

 ឡើ�ឆ្នាំំ� ំ២០២០ ធនាគារ ABA បាន្ធបំឡើព័ញកាតព័ើកិច្ចរបស�់ែ�ន្ធឡើហើយបាន្ធឡើផ្ទរការទូទាំត់ការប្របាក់ឡើលើកទមួី្ព័យនិ្ធងទពីី័រនៃន្ធសញា�
បណ៍ណសាជីូវកម្ព័ែដលម់ាា�ស់ភាគហ៊នុ្ធរបស�់ែ�ន្ធឡើ�ខ្មែ�កមុ្ព័ភៈនិ្ធងសហីាតាម្ព័រយៈធនាគារឡើអុីសីុលី� ភិអីុីលិសុ ីខ្មែដលឡើដើរតួជាភាំ�ក់ង្ហារ
ទទូាំតប់្របាក់។ �វកិាសរបុចំន្ធនួ្ធ ៦.៥៧០.៥៤៧.៥៧៩ ឡើរៀល (ប្របមាណ៍ ១,៦៤ លាន្ធដុលាះ�រអាឡើម្ព័រកិ) ប្រតូវបាន្ធបងឡ់ើ� ឲ្�យមាា�ស់
សញា�បណ៍ណចំន្ធួន្ធ ៦៨ នាក់ជាការប្របាក់ប្របចាំំឆ្នាំំ�ំ។

ឡើលើសព័ីឡើន្ធះឡើទៀតធនាគារបាន្ធឡើបើកគណ៍នី្ធឡើឆ្លុះែើយឆ្លុះែងជាប្របាក់ដុលាះ�រអុីូហ្វ្រិសាោ�លី (JP Morgan, សុីដន្ធី) ឡើវៀតណាម្ព័ដុង (ធនាគារ 
Vietcom ) ន្ធងិឡើយនុ្ធជូបុុន្ធ (ធនាគារ Sumitomo Mitsui Banking Corporation) ជាការឡើឆ្លុះែើយតបឡើ�ន្ធងឹកឡំើណ៍ើន្ធតប្រម្ព័វូការ
របស់អុីតិ�ិជូន្ធ។

អុី្នកជូនំាញទំនាក់ទំន្ធងវនិិ្ធឡើយាគិន្ធរបសធ់នាគារក៏ទំនាក់ទំន្ធងជាមួ្ព័យអុី្នកផតល់កម្ព័្ចសីកាោ�នុ្ធព័លសប្រមាប់ការ�្ចអីុីន្ធតរជាតិឡើព័ញមួ្ព័យឆ្នាំំ�។ំ

ចឡើនាះ�ះឡើន្ធះ ទុកទំឡើន្ធរ



ឡើល� ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ ន្ធិង ១៤៨ ABCD វិ �ី ប្រព័ះ សីហ ន្ធុ សង្ហាា�ត់ បឹង ឡើកងកង ១ 
�ណ៍ឌបឹង ឡើកងកង រាជូធាន្ធី ភិ្នំឡើព័ញ ប្រព័ះរាជាណាចប្រក កម្ព័័�ជា

(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣ | ទូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣
info@ababank.com | www.ababank.com


