




២០១៩

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្ន្រំ



២

១

មាតិកា

សារ	របស់់	នាយក	ប្របតិបតិិ	 ៤

អំំពីីធនាគារ		ABA	 ៨

អំំពីីយើ�ងីខ្ញុំំ� ំ ១០
ចក្ខុុ�វិសិ័័� យើ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម និិងគុ�ណតម្លៃម្មៃរ�ស័់យើ�ងី ១១
ការគូុស័�ញ្ជាា ក្ខុ់អំំពីីស្ថាា និភាពីហិរិញ្ញញវិតា� ១២
លទ្ធធផលហិរិញ្ញញវិតា� ១៣
ពី័ត៌មានិទូ្ធយើ� ១៤
 ជំំហានិ យើ�គុជ័ំ� ១៦
រចនាស័ម្មពនិធ ១៨
ក្រុក្ខុុម្មក្រុ�ឹក្ខុាភិិបាល ២០
�ណ្តាា ញស្ថាខា ២២



	ស់មិិទ្ធធផលស់ម្រេប្រមិចរបស់់ម្រេយើង	 ២៤

លទ្ធធក្ខុម្មម អំតិថិិជំនិ  និិង ការ អំភិិវិឌ្ឍឍ យើស័វាក្ខុម្មម ២៥
 ការពីក្រុងឹងក្ខុម្មមវិធិីី ABA Mobile ២៥
 ការ ពីក្រុងីក្ខុ វិសិ្ថាល ភាពី ក្រុ�ពី័និធ ទូ្ធទាត់ អំនិ ឡាញ PayWay ២៦
 ការ ដំំយើ�ងីស័ម្មតា ភាពី យើហិ ដ្ឋាា  រចនា ស័ម្មព និធ IT ២៦
 ក្ខុំយើណីនិ ក្រុ�តិ�តាិការ អំនិារ�តិ និិង ហិរិញ្ញញ�បទានិ ពាណិជំាក្ខុម្មម ២៧
 ភាពី កានិ់ តែត ក្រុ�យើសី័រ យើ�ងីម្លៃនិ ការ ក្រុគុ�់ក្រុគុង ហានិិភិ័�  ២៧
 វិឌ្ឍឍនិភាពី ម្លៃនិ ស័វិនិ ក្ខុម្មម ម្លៃផៃក្ខុុ�ង ២៨
 ការអំភិិវិឌ្ឍឍតែផុក្ខុ ក្រុ�តិ�តាិ តាម្ម ២៨
 ការ ក្រុគុ�់ក្រុគុង ធីនិធានិម្មនិ�ស័ស ២៩
 គុយើក្រុមាង វិភិាគុទានិ ស័ងគម្ម រ�ស័់ ធីនាគារ  ២៩

របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែ�ល	បានម្រេធើើស់វនកមិម	 ៣០

ពី័ត៌មានិអំំពីីធីនាគារ ៣១
របា�ការណ៍ក្រុក្ខុុម្មក្រុ�ឹក្ខុាភិិបាល ៣២
របា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរឯក្ខុរាជំយ ៣៦
របា�ការណ៍ស្ថាា និភាពីហិរិញ្ញញវិតា� ៣៩
របា�ការណ៍ចំយើណញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្មិិតយើផសងៗ ៤០
របា�ការណ៍�តែក្រុម្ម�ក្រុម្មួលមូ្មលធីនិ ៤១
របា�ការណ៍រហូំិរស្ថាច់ក្រុបាក្ខុ់ ៤២
ក្ខុំណត់ស័មាគ ល់យើលីរបា�ការណ៍ហិរិញ្ញញវិតា� ៤៤

៤

៣



សារ	របស់់	នាយក	ប្រតិបតិិ

១



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៥

លទ្ធធផលសម្រេប្រ�ចដ៏៏រងឹមាំំរ�ស់
ធនាគារ ABA កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ឆ្លុះះ��
�ញ្ចាំំ�ងំពីីយទុ្ធធសាស្ត្រសរអាជីវីក្នុ�ម
នៃ�ការ��រអភិវិឌ្�ឍម្រេសវាហិរិញ្ញញវត្ថុុ�
ឌ្ជីីីថលដ៏៏ទំ្ធម្រេ�ើ� �ងិកិ្នុចចប្រ�ឹងប្រែប្រ�ង
រ�ស់�គុ្គគលកិ្នុម្រេយើងក្នុុ�ងការគាបំ្រទ្ធ
អត្ថុថិិជី�ដ៏៏មាំ�ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ម្រេយើង។

ខំ្ញុំ�ំមាំ�ម្រេសចក្នុរីរីក្នុរាយសូ�រាយការណ៍៍អំពីីលទ្ធធផលសម្រេប្រ�ចបា�
រ�ស់ធនាគារ ABA កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩។ ម្រេ��ជាឆំ្នាំ�ំដ៏៏រឹងមាំំ�ួយម្រេទ្ធៀត្ថុ
ប្រែដ៏លម្រេ�រម្រេពីញម្រេ�យជំីហា�ម្រេជាគ្គជីយ័ �ងិលទ្ធធផលសម្រេប្រ�ច
សំខា�់ៗប្រែដ៏លផ្លាា�ស់�រ�រជាវិជីជមាំ��ូវវិស័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុ�ុ�ជា។ 
ធនាគារ ABA ទ្ធទួ្ធលបា�កំ្នុម្រេណ៍ើ�រឹងមាំំម្រេ�កុ្នុ�ងប្រគ្គ�់បាា�រាា�ប្រែ�ែប្រត្ថុ
សំខា�់ៗទាំំងអស់ រួ�មាំ� ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ� �ម្រេញ្ញញើ �ិងក្នុ�ច ី
ប្រពី�ទាំំងចំ�ួ�អត្ថុិថិជី�។

ធនាគារ ABA ��រអ�ុវត្ថុរម្រេ�យម្រេជាគ្គជ័ីយ�ូវយុទ្ធធសាស្ត្រសរ
អាជីីវក្នុ�មរ�ស់ខ្ញុំះ��ម្រេ�យម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើផលិត្ថុផល �ិងម្រេសវាក្នុ�ម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឌី្ជីីថលទំ្ធម្រេ�ើ� ប្រពី�ទាំំងផរល់ក្នុ�ចីផលិត្ថុភាពីដ៏ល់
អាជីីវក្នុ�មនានាក្នុុ�ងវិស័យជាក្នុ់ប្រែសរងនៃ�ម្រេសដ៏ឋកិ្នុចច។ ធនាគារ
ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ�ូវការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យរឹងមំាំប្រែដ៏លពីប្រងឹងម្រេ�យ
�ខុ្ញុំងារសវ�ក្នុ�ម �ងិប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរតិា�ទូ្ធទាំងំធុរក្នុចិចនានារ�ស់ខ្ញុំះ��។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៦

ជីំហា�ម្រេជាគ្គជី័យសំខា�់ៗជីំហា�ម្រេជាគ្គជី័យសំខា�់ៗ

ខ្ញុំំ�ំសូ�អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុ�ងាា�ញពីីស�ិទ្ធធផលសំខា�់ៗ�ំផុត្ថុប្រែដ៏ល
ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធួលបា�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។

ដ៏ំ�ូង ខ្ញុំំ�ំចាំ�់ម្រេផរើ�ជា�ួយការទិ្ធញយក្នុរ�ស់ធនាគារជាត្ថុិ
កាណា��ូវភាគ្គហិុុ�ចុងម្រេប្រកាយ ១០% ក្នុុ�ងធនាគារ ABA។ 
ជាលទ្ធធផលបា��ក្នុពីីការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេ�� ធនាគារជាត្ថុិកាណា�
បា�កាា�យជាភាគ្គហុុិ�ិក្នុ ម្រេសើើរប្រែត្ថុ ១០០% រ�ស់ធនាគារ ABA។ 
ការទិ្ធញយក្នុភាគ្គហុុិ�ម្រេ���ងាា�ញទំ្ធ�ុក្នុចិត្ថុរខ្ញុំុស់�ំផុត្ថុម្រេលើ
ធនាគារ ABA �ិងវិស័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុ�ុ�ជា។ ការ�ក់្នុ�ញ្ញច�ល
ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�ម្រេ��ជួីយជំីរញុឲ្�យធនាគារពីប្រងីក្នុភូិ�ិសាស្ត្រសរប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារ 
�ងិនាំ�ក្នុ�ូវផលតិ្ថុផលកា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ�ក្នុប្រ�ិត្ថុលអ�ំផុត្ថុរ�ស់ម្រេយើង
ជីូ�អត្ថុិថិជី�។

ម្រេយើងបា�ពីប្រងីក្នុ�ណាា�ញសាខាថមីរ�ស់ម្រេយើងបា�ចំ�ួ� ១១
�ប្រែ�ុ�ម្រេទ្ធៀត្ថុប្រែដ៏លក្នុុ�ងម្រេនា�សាខាចំ�ួ� ៩ ម្រេ�តា�ម្រេខ្ញុំត្ថុរ។
ប្របាក្នុដ៏ណាស់ ម្រេយើង��រប្រែក្នុល�អ �ិងពីប្រងីក្នុសាខាប្រែដ៏លមាំ�
ប្រសា�់រ�ស់ម្រេយើងប្រែដ៏លមាំ�ប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការ �ិងត្ថុប្រ�ូវការម្រេក្នុើ�
ម្រេ�ើង ម្រេហិើយប្រត្ថុូវការទ្ធំហិំទី្ធតាំងកា�់ប្រែត្ថុធំទូ្ធលាយ �ិងម្រេប្រគ្គឿង
�រិកាា�រធនាគារស័័យម្រេសវាកា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ� ម្រេដ៏ើ��បីី��រ�ម្រេប្រ�ើអតិ្ថុថជិី�
ដ៏៏មាំ�ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ម្រេយើងជា�ួយម្រេសវាក្នុ�មក្នុប្រ�ិត្ថុខុ្ញុំស់�ផំតុ្ថុ។ កុ្នុ�ង
ឆំ្នាំ�ំរបាយការណ៍៍ម្រេ�� សាខាប្រែដ៏លមាំ�ប្រសា�់ច�ំ�ួ ៦ ប្រតូ្ថុវបា�
�ប្រែ�ុ�ម្រេមាំា�ងប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារ �ងិ�ក្នុ់ចូលកុ្នុ�ង�ញ្ញជីការិ�លយ័ម្រេធ័ើ
ការ ១២ ម្រេមាំា�ងក្នុុ�ង�ួយនៃថៃ �ិង ៧ នៃថៃក្នុុ�ង�ួយសបាោ�ហិ៍។

កុ្នុ�ងម្រេពីលជា�ួយគំា� ការពីប្រងីក្នុរ�ស់ម្រេយើង��ិក្នុប្រ�ិត្ថុចមំ្រេ��ប្រែត្ថុ
សាខាម្រេ�ើយ ម្រេ�យសារម្រេយើងបា��ម្រេងើើ��ណាា�ញម្រេសវាក្នុ�ម
រ�ស់ម្រេយើងកា�់ប្រែត្ថុទូ្ធលំទូ្ធលាយម្រេ�យចាំ�់នៃដ៏គូ្គជា�ួយ True
Money ប្រែដ៏លជាភាគ្គីផគត្ថុ់ផគង់ម្រេសវាទ្ធូទាំត្ថុ់នាំ�ុខ្ញុំម្រេគ្គប្រែដ៏លមាំ�
�ណាា�ញភាំ�ក្នុ់ងារម្រេប្រចើ��ំផុត្ថុម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា។

ម្រេ�ក្នុុ�ងភាពីជានៃដ៏គូ្គម្រេ�� ការ�ង់សងក្នុ�ចីកា�់ប្រែត្ថុងាយប្រសួល
សប្រមាំ�់អតិ្ថុថិជី�រ�ស់ម្រេយើងប្រែដ៏លរស់ម្រេ� ឬម្រេធ័ើការម្រេ�ជិីត្ថុ
ភំា�ក្នុង់ារ TrueMoney ជាងសាខា ABA ម្រេនា�។ ម្រេលើសពីីម្រេ�� 
អត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើងអាចម្រេធ័ើការម្រេផើរប្របាក់្នុរវាង TrueMoney 
�ិង ABA ម្រេ�យម្រេប្រ�ើក្នុ�មវិធីទូ្ធរស័ពីើប្រគ្គ�់ម្រេពីលម្រេវលា �ិងប្រគ្គ�់
ទ្ធីក្នុប្រែ�ះងបា�។

ឥ��វម្រេ�� ម្រេយើងប្រក្នុម្រេ�ក្នុម្រេ�ើលស�ិទ្ធធផលប្រែដ៏លម្រេយើងសម្រេប្រ�ច
បា�ម្រេ�កុ្នុ�ងឌី្ជីីថល�ុ�ីយក្នុ�មនៃ�ម្រេសវារ�ស់ម្រេយើង។ ប្រត្ថុងម់្រេ�� 
ម្រេយើងបា���រដ៏មំ្រេណ៍ើរម្រេជាគ្គជីយ័ម្រេ�យនាំ�ក្នុ�ូវដំ៏ម្រេណា�ប្រសាយ
�វា�វុត្ថុរ�៍ �ងិឧ�ក្នុរណ៍៍ស័័យម្រេសវាប្រែដ៏លអាចទុ្ធក្នុចិត្ថុរបា�ម្រេដ៏ើ��បីី
ម្រេធ័ើឲ្�យជីីវិត្ថុរស់ម្រេ�រ�ស់ពីួក្នុគាត្ថុ់កា�់ប្រែត្ថុប្រ�ម្រេសើរ។

�ណាា�ផលិត្ថុផលម្រេ�ក្នុុ�ងប្រែផុក្នុរូ�វ�រ�ុគ្គគល គ្គឺក្នុ�មវិធី ABA 
Mobile មាំ�ការរីក្នុចម្រេប្រ�ើ�គ្គួរឲ្�យក្នុត្ថុ់សមាំា�ល់ ម្រេ�ើ�ិ�យអំពីី
អុក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ប្រែដ៏លម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងពីី ២៤១.០០០ កាលពីីឆំ្នាំ�ំ�ុ� ដ៏ល់ 
៥៥១.០០០ ម្រេ�ដ៏ំណាច់ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។ ម្រេយើងក្នុ៏សម្រេងើត្ថុម្រេ�ើញផង
ប្រែដ៏រថា អតិ្ថុថិជី�រ�ស់ម្រេយើងកំ្នុពីងុម្រេប្រ�ើប្របាស់ក្នុ�មវិធីម្រេសវាធនាគារ
តា�ទូ្ធរសព័ីើម្រេ���ា�ងសក្នុ�ម�ំផតុ្ថុ ម្រេ�យកុ្នុ�ង�ួយឆំ្នាំ�ំចំ�ួ�អុក្នុ
ម្រេ�ើក្នុចូលមាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង�ីដ៏ង។

ម្រេដ៏ើ��បីីសម្រេប្រ�ចបា�ម្រេជាគ្គជ័ីយម្រេ�� ABA Mobile ប្រតូ្ថុវបា�ពីប្រងឹង
�ប្រែ�ុ� ម្រេហិើយ�ុខ្ញុំងារចាំបំាច់�ួយចំ��ួក៏្នុប្រតូ្ថុវ�ក់្នុឲ្�យម្រេប្រ�ើប្របាស់
ផងប្រែដ៏រ។ ជាក់្នុប្រែសែង ម្រេយើងបា��ក់្នុឲ្�យម្រេប្រ�ើប្របាស់�ុខ្ញុំងារម្រេផើរ
ប្របាក់្នុអ�ររជាត្ថុ ិSWIFT �ងិ DBP ម្រេ�កុ្នុ�ងក្នុ�មវិធីម្រេ��, �ខុ្ញុំងារ
ម្រេ�ើក្នុគ្គណ៍�ីស��សំំតា�ទូ្ធរស័ពីើ, គ្គណ៍�ី�ម្រេញ្ញញើកាលក្នុណំ៍ត់្ថុតា�
ទ្ធរូសព័ីើ, �ងិម្រេសវា E-Cash ជាប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ម្រេដ៏ើ��បីីគាបំ្រទ្ធរ�ូយិ�ណ័៍ណ
ជាតិ្ថុ។ ម្រេយើងក៏្នុបា�ចលូរ�ួជំីរញុប្រ�ព័ី�ធទូ្ធទាំត់្ថុប្រែ��ឌី្ជីីថលតា�
ក្នុូដ៏ QR រ�ស់ ABA PAY ម្រេ�យម្រេធ័ើការម្រេ�ើក្នុ�ុខ្ញុំងារទ្ធូទាំត់្ថុ 
QR ម្រេថរ, �ិង�ប្រែ�ុ��ញ្ញជី�ណ៍ិជីជក្នុរម្រេ�ក្នុុ�ងប្រែផុក្នុទ្ធូទាំត្ថុ់។

ម្រេហិតុ្ថុម្រេ��ម្រេហិើយ អត្ថុិថិជី�ទ្ធទួ្ធលបា�ភាពី�ត់្ថុប្រែ��ខ្ញុំុស់ �ិង
ងាយប្រសួលក្នុុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ខ្ញុំះ��បា�ម្រេ�យ
ផ្លាា�ល់ពីី ABA Mobile។

PayWay ប្រែដ៏លជាប្រ�ព័ី�ធទូ្ធទាំត្ថុ់�ណិ៍ជីជក្នុ�មម្រេអ�ិក្នុប្រត្ថុូ�ិក្នុ
ដ៏៏ម្រេជាគ្គជ័ីយរ�ស់ម្រេយើង ទ្ធទួ្ធលបា�ការម្រេពីញ�ិយ�ម្រេ�ក្នុុ�ង
ទ្ធីផ�សារ ម្រេ�យសារភាពីងាយប្រសួលម្រេប្រ�ើប្របាស់, ងាយប្រសួល
ភាា��់ ឬដំ៏ម្រេ�ើង, �ិងការ��រគំាប្រទ្ធពីីប្រក្នុុ�ការងាររ�ស់ម្រេយើង។ 
PayWay ឥ��វម្រេ�� ក្នុំពុីងជួីយដ៏ល់អាជីីវក្នុ�មរា�់រយក្នុុ�ងការ
�ម្រេងើើ�ការលក្នុ់អ�ឡាញ �ិងចំណ៍ូលរ�ស់ពីួក្នុម្រេគ្គ។

ម្រេលើសពីីម្រេ��ម្រេទ្ធៀត្ថុ សាា��័�រ�ា�ភិិបាល �ិងភាំ�ក្នុ់ងារផែល់ម្រេសវា
សាធារណ៍ៈ ក្នុ៏មាំ�ការម្រេជីឿជាក្នុ់ម្រេលើម្រេសវាម្រេ��ផងប្រែដ៏រ ម្រេ�យ
�ចច���បី�ុ PayWay ប្រត្ថុូវបា�ម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេ�យ Cambodian 
eVisa ម្រេដ៏ើ��បីីទិ្ធញសំ�បុ្រត្ថុអ�ឡាញចូលទ្ធស�សំនាអងគរវត្ថុរ ម្រេហិើយ
រំពីឹងថា �ឹងប្រត្ថុូវបា�ម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេ�យគ្គណ៍ៈក្នុ�មការ�ូល�ប្រត្ថុ
ក្នុ�ុ�ជា �ងិប្រក្នុសងួម្រេរៀ�ចំប្រែដ៏�ដី៏ �គ្គរ�ូ�ីយក្នុ�ម �ងិសំណ៍ង់ផង
ប្រែដ៏រ។ ម្រេ�� គ្គឺជាវិភាគ្គទាំ�ជាក់្នុប្រែសែងរ�ស់ម្រេយើងក្នុុ�ងការជំីរុញ
ក្នុ�ុ�ជា ម្រេឆ្នាំះ��ម្រេ�រក្នុសងគ�ទ្ធូទាំត្ថុ់ប្រែ��ឌ្ីជីីថល។

កិ្នុចចខិ្ញុំត្ថុខ្ញុំំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ង �ិងស�ិទ្ធធផលរ�ស់ PayWay ប្រត្ថុូវបា�
សាទ្ធរម្រេ�យទ្ធស�សំនាវដ៏ែី Asia Marketing ប្រែដ៏លបា�ប្រ�សទិ្ធធ
នា� PayWay ជា�ួយ�� “Best eCommerce brand” 
�ិង “Best eCommerce platform in Cambodia” ក្នុុ�ង
ប្រែខ្ញុំវិចិិកា។

ទ្ធ�ើឹ�ម្រេ��ប្រែដ៏រ អតិ្ថុថិជី�រ�ស់ម្រេយើង ម្រេ�ប្រែត្ថុប្រត្ថុូវការសាច់ប្របាក្នុ់ 
ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារប្រ�ចំាំនៃថៃ ប្រែដ៏លមាំ��័យថា ម្រេយើងប្រតូ្ថុវរក្នុ�សា
ឧ�ក្នុរណ៍៍ស័័យម្រេសវារ�ស់ម្រេយើងឲ្�យសុិត្ថុម្រេ�ទំ្ធម្រេ�ើ�ឈា��ុខ្ញុំ 
�ិងមាំ��ចច���បី�ុភាពី។ ឆ្នាំំ�ំម្រេ�� ម្រេយើងបា�ពីប្រងឹងសាខារ�ស់
ម្រេយើង ជា�យួការ�ប្រែ�ុ�មាំា�សីុ� ATM �ងិមាំា�សីុ��ក្នុ់ប្របាក្នុ។់
ម្រេយើងក៏្នុបា��ក់្នុឲ្�យម្រេប្រ�ើប្របាស់ឧ�ក្នុរណ៍៍ថមីផងប្រែដ៏រ គ្គឺមាំា�សីុ�
�ក្នុ់/ដ៏ក្នុប្របាក់្នុ ប្រែដ៏លអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យអត្ថុិថិជី��ក់្នុប្របាក់្នុផង 
�ិងដ៏ក្នុប្របាក់្នុផង។ ចំ�ួ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ស័័យម្រេសវាម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង
ប្រស�ជា�ួយ�ឹងប្រែផ�ការ�ម្រេងើើត្ថុទី្ធតាំងស័័យម្រេសវាទំ្ធម្រេ�ើ�ម្រេ�
តា�ត្ថុំ��់មាំ�ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការខ្ញុំុស់។

ធនាគារ ABA សម្រេប្រ�ចឈា�ដ៏ល់ជំីហា�ម្រេជាគ្គជ័ីយសំខា�់ៗ 
ក្នុុ�ងការពីប្រងឹងកិ្នុចចការប្រ�ឆ្នាំំងការសមាំា�ត្ថុប្របាក់្នុ �ិង ក្នុ�មវិធី
ទ្ធណ៍ឌក្នុ�ម តា�រយៈការអ�វុត្ថុរក្នុ�មវិធ ីCoral �ិង Temenos។ 

ប្រត្ថុង់ម្រេ�� អងគភាពីប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិតា� �ងិអងគភាពី�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាព័ីត្ថុម៌ាំ�
�ងាា�ញពីីការម្រេ�រជាា�ចតិ្ថុរ ក្នុចិចសហិការ �ងិភាពី�ត្ថុប់្រែ��ខុ្ញុំស់កុ្នុ�ង
ការផរល់គ្គុណ៍ត្ថុនៃ�ះជីូ�ធនាគារ។

កុ្នុ�ងប្រែផុក្នុសាជីីវក្នុ�ម ធនាគារ ABA ជាធនាគារនំា�ខុ្ញុំម្រេ�យ�ក្នុ់
ឲ្�យដំ៏ម្រេណ៍ើរការ�ជី�ឈ�ណ៍ឌលម្រេសវាធនាគារអាជីីវក្នុ�ម ម្រេដ៏ើ��បីីផែល់
ម្រេសវាធនាគារប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យគុ្គណ៍ភាពីខ្ញុំុស់ដ៏ល់វិស័យ SME 
ប្រែដ៏លកំ្នុពីងុរីក្នុចម្រេប្រ�ើ�, ប្រក្នុ�ុហុុិ�ធំៗ, ក្នុ៏ដូ៏ចជាប្រកុ្នុ�ហុុិ�អ�ររជាត្ថុិ 
�ិងសាជីីវក្នុ�មក្នុំពីុងអភិិវឌ្�ឍក្នុុ�ងប្រសុក្នុ។

ជា�ួយការគំាប្រទ្ធពីីទី្ធប្រ�ឹក្នុ�សាធុរកិ្នុចចវិជាា�ជីីវៈ ក្នុ៏ដូ៏ចជាដំ៏ម្រេណា� 
ប្រសាយ�ងិម្រេសវាធនាគារសប្រមាំ�់អាជីីវក្នុ�មដ៏៏ងាយប្រសួលប្រែដ៏ល
ម្រេយើងមាំ�ផែល់ជូី� ម្រេធ័ើឲ្�យប្រក្នុ�ុហុុិ�ធំៗដូ៏ចជា ក្នុូកា-ក្នុូឡា ក្នុ�ុ�ជា 
�ងិហិងុ�ក្នុ�ុ�ជា សម្រេប្រ�ចម្រេប្រជីើសយក្នុធនាគារ ABA ម្រេធ័ើជានៃដ៏គូ្គ
ផែល់ម្រេសវាធនាគារ�ម្រេងាា�លសប្រមាំ�់ពីួក្នុម្រេគ្គ។

ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រែខ្ញុំសីហាក្នុ�ះងម្រេ�  ធនាគារ  ABA សម្រេប្រ�ចបា�
ម្រេជាគ្គជី័យក្នុុ�ងការម្រេបា�ផ�សាយសញ្ចាំា��ណ៍ណសាជីីវក្នុ�ម មាំ�
ទ្ធឹក្នុប្របាក់្នុ ២១ លា�ដុ៏លាា�រ �ិងបា�ចុ��ញ្ញជីម្រេ�ផ�សារ�ូល
�ប្រត្ថុក្នុ�ុ�ជា។ ប្រត្ថុង់ម្រេ�� ជាថមី�ែងម្រេទ្ធៀត្ថុ ធនាគារ ABA បា�
�ងាា�ញសាា�រតី្ថុជាអុក្នុប្រត្ថុួសប្រតាយ ពីីម្រេប្រ��សញ្ចាំា��ណ៍ណ ABA 
កាា�យជាសញ្ចាំា��ណ៍ណសាជីីវក្នុ�មដំ៏�ូងប្រែដ៏លលក្នុ់ជីូ�វិ�ិម្រេ�គ្គិ�
រ�ូវ�រ�ុគ្គគល�ប្រែ�ុ�ពីីម្រេលើវិ�មិ្រេ�គ្គ�ិសាជីីវក្នុ�ម។ សញ្ចាំា��ណ៍ណម្រេ�� 
ក្នុ៏ជា�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុលទ្ធី�ួយម្រេ�ក្នុ�ុ�ជាប្រែដ៏លផែល់ជូី�ម្រេ�យ
ធនាគារ�ណិ៍ជីជ �ិងជាសញ្ចាំា��ណ៍ណដំ៏�ូងម្រេគ្គម្រេ�ក្នុុ�ងប្រ�ម្រេទ្ធស
ប្រែដ៏លទ្ធទ្ធួលបា�ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ឥណ៍ទាំ�អ�ររជាត្ថុិពីី S&P។

ម្រេយើងពីិត្ថុជាម្រេជីឿជាក្នុ់ថា សញ្ចាំា��ណ៍ណរ�ស់ធនាគារ ABA មាំ�
សារៈសខំា�់សប្រមាំ�់ការអភិិវឌ្�ឍផ�សារម្រេដ៏ើ�ទ្ធ�ុក្នុ�ុ�ជា �ងិនំា�ក្នុ
�ូវទ្ធំ�ុក្នុចិត្ថុរម្រេប្រចើ��ប្រែ�ុ�ម្រេ�ក្នុុ�ងវិស័យម្រេ��។

ការទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ជាអ�ររជាតិ្ថុរ�ស់ម្រេយើងម្រេ�ឆ្នាំំ�ំម្រេ�� ម្រេលើស
ពីី��រងាា��់ពីីរប្រែដ៏លខ្ញុំំ�ំបា�ម្រេលើក្នុម្រេ�ើងម្រេ��ុ�ម្រេ�� ម្រេ�យ
ទ្ធស�សំនាវដ៏រី The Banker, Euromoney, �ិង Global 
Finance សុទ្ធធប្រែត្ថុប្រ�សិទ្ធធនា�ធនាគារ ABA ថាជា “ធនាគារ
ដ៏៏ម្រេឆ្លុះុើ��ំផុត្ថុម្រេ�ក្នុ�ុ�ជាប្រ�ចំាំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩”! ការទ្ធទួ្ធលសាា�ល់
�ា�ងទូ្ធលំទ្ធូលាយម្រេលើឧត្ថុរ�ភាពីរ�ស់ម្រេយើង គ្គឺអាប្រស័យម្រេលើ
យទុ្ធធសាស្ត្រសរនៃ�ការម្រេផ្លាោ�ត្ថុជាសំខា�់ម្រេ�ម្រេលើ�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យា, ក្នុមំ្រេណ៍ើ�
រឹងមំាំ �ិង�វា�ុវត្ថុរនៃ�ម្រេសវាធនាគារឌី្ជីីថល �ិង�ណិ៍ជីជក្នុ�ម
ម្រេអ�ិក្នុប្រត្ថុូ�ិក្នុ។

ម្រេ�មាំ�ស�ទិ្ធធផលម្រេជាគ្គជ័ីយដ៏៏ធំ�ួយម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រែដ៏លធនាគារ ABA 
សម្រេប្រ�ចបា�ម្រេលើឆ្នាំក្នុអ�ររជាត្ថុិ។ ក្នុុ�ងប្រែខ្ញុំធុ� ទ្ធីភាំ�ក្នុ់ងារ S&P 
Global Ratings Agency បា�ដំ៏ម្រេ�ើងក្នុប្រ�ិត្ថុឥណ៍ទាំ�
រយៈម្រេពីលប្រែវងពីី “B” ដ៏ល់ “B+”។ ប្រកុ្នុ�អុក្នុប្រសាវប្រជាវ បា�
ម្រេធ័ើការក្នុត់្ថុសមាំា�ល់ពីីទ្ធប្រ�ង់ឌី្ជីីថល �ិងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងរ�ស់ 
ABA ថាជាស�ត្ថុុភាពីប្រ�ក្នុួត្ថុប្រ�ប្រែជីងខ្ញុំុស់ ម្រេ�យមាំ�ការ
គាំប្រទ្ធពីីធនាគារជាត្ថុិកាណា�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៧

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ស�ិទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ម្រេយើងកុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ គ្គរួឲ្�យក្នុត់្ថុសមាំា�ល់ 
ម្រេ�យសារម្រេយើង��រទ្ធទួ្ធលបា�កំ្នុម្រេណ៍ើ�រឹងមាំំម្រេលើប្រគ្គ�់បាា�រាា�ប្រែ�ែប្រត្ថុ
ច��បីងៗ៖

■ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង ៦០% ម្រេធៀ�ម្រេ�ដ៏ំណាច់ឆ្នាំំ� ំ
២០១៨ ម្រេហិើយសម្រេប្រ�ចឈា�ដ៏ល់ ៤,៤ �ុីលា�ដ៏ុលាា�រអា
ម្រេ�រិក្នុ។

■ ម្រេយើង�ម្រេងើើ��ម្រេញ្ញញើបា� ៥៥ % ម្រេហិើយម្រេ�ដំ៏ណាច់ឆំ្នាំ� ំ២០១៩ 
ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើម្រេសុើ�ឹង ៣,៤ �ុីលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ។

■ ផល�ប្រត្ថុឥណ៍ទាំ�រ�ស់ម្រេយើងបា�ឈា�ដ៏ល់ ២,៨ �ុី
លា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ប្រែដ៏លសម្រេប្រ�ចក្នុំម្រេណ៍ើ�បា� ៥០% 
ពីីឆ្នាំំ�ំ ២០១៨។

■ ប្របាក់្នុចំម្រេណ៍ញសុទ្ធធសប្រមាំ�់ឆំ្នាំ�ំម្រេ�� សម្រេប្រ�ចបា� ១២៧,៤១
លា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ម្រេសមើ�ឹង ៧២% ខ្ញុំុស់ជាងឆ្នាំំ�ំ�ុ�។

■ ក្នុុ�ងរយៈម្រេពីល�ួយឆ្នាំំ�ំ ចំ�ួ�អត្ថុិថិជី�បា�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជីិត្ថុ
ម្រេទ្ធ័ដ៏ងដ៏ល់ ៨២៩.០០០ ម្រេធៀ��ឹងឆ្នាំំ�ំ ២០១៨ មាំ�ប្រត្ថុឹ� 
៤២៦.០០០។

■ ក្នុំម្រេណ៍ើ�ដ៏៏ម្រេលឿ�ម្រេ��ម្រេ�យសារប្រែត្ថុ�ូលធ�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង
បា� ៥៥% សរុ�ដ៏ល់ ៤៩៦ លា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ គ្គិត្ថុ
ប្រត្ថុឹ�ដ៏ំណាច់ឆ្នាំំ� ំ២០១៩។ ទ្ធ�ើឹ�ម្រេ��ប្រែដ៏រ ABA ម្រេ�ប្រែត្ថុ
ទ្ធទួ្ធលផលចំម្រេណ៍ញប្រ�ម្រេសើរ�ំផុត្ថុពីីអ�ុបាត្ថុ�ូលធ�ប្រែដ៏ល
មាំ�អប្រតា ៣១,៣%។ លទ្ធធផលម្រេ�� ម្រេធ័ើឲ្�យម្រេយើងកាា�យជា
ធនាគារប្រែដ៏លអ�ុវត្ថុរការងារប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យប្រ�សិទ្ធធភាពីខុ្ញុំស់
�ំផុត្ថុម្រេ�ក្នុុ�ងវិស័យម្រេ��។

ម្រេយើងទ្ធទួ្ធលបា�លទ្ធធផលទំាំងម្រេ��ម្រេ�យសារប្រែត្ថុការ��រកិ្នុចច
ខ្ញុំិត្ថុខំ្ញុំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងរ�ស់�ុគ្គគលិក្នុរ�ស់ម្រេយើង ប្រពី�ជា�ួយ�ឹង
�ិ��ហា�ិភិ័យប្រ�ុងប្រ�យ័ត្ថុ ុ�ិងយុទ្ធធសាស្ត្រសរលអិត្ថុលអ�់។

ម្រេ�យសារម្រេយើងឈា�ចូលដ៏ល់ឆ្នាំំ�ំម្រេ�យសារម្រេយើងឈា�ចូលដ៏ល់ឆ្នាំំ�ំ  ២០២០២០២០

ធនាគារ ABA មាំ�ជំីហិរសុវតិុ្ថុភាពីម្រេដ៏ើ��បីី��រដំ៏ម្រេណ៍ើរម្រេជាគ្គជ័ីយ
រ�ស់ខ្ញុំះ��។ ធនាគារទ្ធទួ្ធលបា�ក្នុំម្រេណ៍ើ�លអជា�ួយឥណ៍ទាំ�
មាំ�គ្គុណ៍ភាពី ប្រពី�ទាំំងអ�ុបាត្ថុ�ូលធ�រឹងមាំំ។

កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០២០ ម្រេយើង�ឹងពីប្រងឹងការងាររ�ស់ម្រេយើងកុ្នុ�ងការផរល់�ូវ
ដ៏មំ្រេណា�ប្រសាយឌ្ជីីីថលជាទី្ធទុ្ធក្នុចតិ្ថុរ �ងិពិីម្រេសសម្រេ�យប្រែ�ក្នុ។ 
ធនាគារ ABA ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេគ្គទ្ធទ្ធលួសាា�ល់ថាជាអុក្នុនា�ំខុ្ញុំទី្ធផ�សារ
កុ្នុ�ងការនំា�ក្នុ�ូវផលតិ្ថុផលទំ្ធម្រេ�ើ�ម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើអុក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ ម្រេហិើយ
ម្រេយើង�ឹង��រពីប្រងឹងការងារជា�ួយក្នុិចចខ្ញុំិត្ថុខំ្ញុំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងម្រេពីញ
ម្រេលញរ�ស់ម្រេយើង។

សប្រមាំ�់ប្រែផុក្នុក្នុ�ចីវិញ ម្រេយើងប្រ�កា�់ភាា��់យទុ្ធធសាស្ត្រសររ�ស់ម្រេយើង
ក្នុុ�ងការផែល់ឥណ៍ទាំ�ប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យផលិត្ថុភាពី �ែុប្រែ�រម្រេផ្លាោ�ត្ថុជា
សំខា�់ម្រេលើក្នុ�ចីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�ិ��អាជីីវក្នុ�ម
ឆ្នាំា�ត្ថុនៃវ �ិងការវិភាគ្គទ្ធំម្រេ�ើ�ឈា��ុខ្ញុំ។ ទ្ធ�ើឹ�គាំ�ម្រេ�� ភាពី
��ិច�បាសល់ាស់នៃ�កិ្នុចចប្រពី�ម្រេប្រពីៀង “អី័ប្រគ្គ�់�ា�ងម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុ
ស�ា�វុធ” (EBA) គ្គួ�ផ�សំំ�ឹងការផើ��ម្រេ�ើង�ូវម្រេ�ម្រេរាគ្គកូ្នុរូូណា 
ម្រេសដ៏ឋកិ្នុចចថយចុ�ជារួ� �ិងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ�ិ�អំម្រេណាយផល
�ួយចំ�ួ� អាច�ងើផល�ែ��ល់ដ៏ល់សក្នុ�មភាពីអាជីីវក្នុ�ម
រ�ស់អត្ថុថិជិី�ផងប្រែដ៏រ។ ដ៏មូ្រេចុ� ម្រេយើង�ឹងខិ្ញុំត្ថុខំ្ញុំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ង�ប្រែ�ុ� 
ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេធ័ើត្ថុលុ�យក្នុ�មក្នុមំ្រេណ៍ើ�នៃ��លូ�ប្រត្ថុឥណ៍ទាំ�ឲ្�យប្រស�តា�
ម្រេគាលការណ៍៍ទ្ធទួ្ធលអត្ថុិថិជី�ក្នុុ�ងក្នុប្រ�ិត្ថុហា�ិភ័ិយកំ្នុណ៍ត់្ថុ 
ខ្ញុំណ៍ៈប្រែដ៏លម្រេយើង��រគំាប្រទ្ធ MSME �ិងសហិប្រគ្គិ�ក្នុុ�ងប្រសុក្នុ 
ម្រេ�យនាំ�ក្នុ�ូវការអភិិវឌ្�ឍអាជីីវក្នុ�មពីួក្នុម្រេគ្គ។

ជារ�ួ ម្រេយើងម្រេ�រជាា�ចិត្ថុរម្រេប្រ�ើប្របាស់ឱកាសប្រែដ៏លភាពីម្រេជាគ្គជ័ីយនា
ម្រេពីល�ចច���បី�ុរ�ស់ម្រេយើងផរល់ឲ្�យម្រេយើង ម្រេហិើយម្រេយើងម្រេជីឿជាក់្នុ
ថា ធនាគារ ABA មាំ�ជំីហិររឹងមំាំក្នុុ�ងការនំា�ក្នុ�ូវគុ្គណ៍
ត្ថុនៃ�ះ�ប្រែ�ុ�ជីូ�ភាគ្គហិុុ�ិក្នុរ�ស់ម្រេយើង។

សរុ��ក្នុ ខំ្ញុំ�ំសូ�អរគ្គណុ៍ដ៏ល់គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនៃ�ធនាគារ ABA 
កុ្នុ�ងការកំ្នុណ៍ត់្ថុអនាគ្គត្ថុរ�ស់ម្រេយើង �ងិ�ុគ្គគលិក្នុជាង ៦.០០០រូ�
ប្រែដ៏លបា�ខិ្ញុំត្ថុខំ្ញុំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងម្រេដ៏ើ��បីីសម្រេប្រ�ចបា�លទ្ធធផលប្រែ��ម្រេ��។ 
ខំ្ញុំ�ំក៏្នុសូ�អរគ្គណុ៍ម្រេ�យម្រេសាា��សមប័្រគ្គចមំ្រេ��ភាគ្គហុុិ�ិក្នុ សប្រមាំ�់
ទ្ធ�ំកុ្នុចតិ្ថុររ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គម្រេលើយុទ្ធធសាស្ត្រសរ �ងិគំាប្រទ្ធ�ា�ងម្រេពីញទ្ធហំិងឹ
ដ៏ល់ការរីក្នុចម្រេប្រ�ើ�រ�ស់ម្រេយើង។

ជាចុងម្រេប្រកាយ ខំ្ញុំ�ំសូ�អរគុ្គណ៍ដ៏ល់អត្ថុថិិជី�ទាំងំអស ់សប្រមាំ�់
ទ្ធំ�ុក្នុចិត្ថុរម្រេលើធនាគារ ABA �ិងការរួ�ចំប្រែណ៍ក្នុដ៏ល់ការរីក្នុ
ចម្រេប្រ�ើ�រ�ស់ធនាគារ។

Askhat Azhikhanov
នាយក្នុប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ
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ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៩

ABA គ្គឺជាប្រគឹ្គ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ឯក្នុជី�ឈា��ុខ្ញុំម្រេគ្គ ប្រែដ៏លមាំ�
ការអភិិវឌ្�ឍប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យសុិរភាពី
ជាង ២០ឆ្នាំំ�ំ �ិងមាំ�ឯក្នុម្រេទ្ធស
ពីិម្រេសសម្រេ�ក្នុុ�ងទ្ធីផ�សារ។

ធនាគារ វឌ្�ឍ�ៈ អាសុី ចំកាត្ថុ់ 
ប្រត្ថុូវបា��ម្រេងើើត្ថុ១៩៩៦ 

២៤
៣  

ឆ្នាំំ�ំនៃ�ការអភិិវឌ្�ឍ �ិងក្នុំម្រេណ៍ើ�

ABA បា�កាា�យជាធនាគារ�ួយ
កុ្នុ�ងចំម្រេណា�ធនាគារ�ណិ៍ជីជធំ
ទាំំង�ីម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១០

ធនាគារ ABA ជាធនាគារ�ួយក្នុុ�ងចំម្រេណា�ប្រគឹ្គ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឈា��ុខ្ញុំម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា��ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�ឆ្នាំំ�ំ១៩៩៦ មាំ�
ម្រេឈាា��ថា ធនាគារវឌ្�ឍ�ៈអាសុីចំកាត្ថុ ់(Advanced Bank of Asia Limited)។

ក្នុុ�ងរយៈម្រេពីលជាងពីីរទ្ធសវត្ថុ�សំនៃ�ការអភិិវឌ្�ឍ �ិងកំ្នុម្រេណ៍ើ� ធនាគារ ABA បា�ពីប្រងឹងតំ្ថុប្រែណ៍ងរ�ស់ខ្ញុំះ��ម្រេ�ក្នុុ�ងទី្ធផ�សារ ម្រេហិើយជា�់
ជាធនាគារ�ួយក្នុុ�ងចំម្រេណា�ធនាគារ�ណ៍ិជីជធំទាំំង�ីម្រេ�ក្នុុ�ងប្រ�ម្រេទ្ធស។ សពី័នៃថៃម្រេ�� ម្រេយើងមាំ�ផគត់្ថុផគង់�ណាា�ម្រេសវាក្នុ�មស��បី�រ
ប្រែ��ដ៏ល់អតិ្ថុថិជី�នានាប្រែដ៏លរួ�មាំ�អតិ្ថុថិជី�ជា SME, �ីប្រក្នុូអាជីីវក្នុ�ម, សាជីីវក្នុ�ម, �ិងរូ�វ�រ�ុគ្គគល។ ជា�ួយ�ណាា�ញសាខា 
៧៥ ទ្ធីតំាងស័័យម្រេសវា ២០០, មាំា�សីុ� ATM �ិងមាំា�សីុ��ក់្នុប្របាក់្នុជាង៤០០ ទ្ធូទាំំងប្រ�ម្រេទ្ធស ធនាគារ ABA អាច�ម្រេប្រ�ើអត្ថុិថិជី�
បា�កា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ� ជា�ួយ�ឹង�ណាា�ញម្រេសវាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធំម្រេ�ើ�ឈា��ុខ្ញុំរ�ស់ខ្ញុំះ��។

ធនាគារ ABA មាំ�ប្រកុ្នុ�ការងារប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យជំីនាញវិជាា�ជីីវៈប្រែដ៏លមាំ�ប្រ�សិទ្ធធភាពី �ងិសីុចងាា�ក្នុគំ់ា�ប្រែដ៏លម្រេ�រជាា�ចិត្ថុរខុ្ញុំស់កុ្នុ�ងការប្រែថរក្នុ�សា 
�ងិម្រេលើក្នុក្នុ�ុស់ប្រ�សទិ្ធធភាពីការងារ។ គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងអ�ររជាតិ្ថុ នាំ�ក្នុ�ូវឯក្នុម្រេទ្ធសដ៏៏មាំ�ត្ថុនៃ�ះ �ងិម្រេធ័ើឲ្�យធនាគារ ABA អាចអ�វុត្ថុរ
ប្រស�តា��ទ្ធ�ា��អ�ររជាត្ថុិទាំំងប្រែផុក្នុម្រេសវា �ិងសុវត្ថុុិភាពី។

នាឆ្នាំំ�ំ ២០១៧ ធនាគារ ABA ទ្ធទួ្ធលបា�ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុឥណ៍ទាំ�រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី �ិងរយៈម្រេពីលប្រែវងក្នុប្រ�ិត្ថុ ‘B’ ពីីភាំ�ក់្នុងារវាយត្ថុនៃ�ះ
ឥណ៍ទាំ� Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings។ ម្រេ�ឆ្នាំំ�ំ ២០១៨ ទ្ធីភាំ�ក្នុ់ងារវាយត្ថុនៃ�ះបា��ញ្ចាំា�ក្នុ់ពីីក្នុប្រ�ិត្ថុ
ឥណ៍ទាំ�ជា�យួទ្ធស�សំ�វស័ិយ “វជិីជមាំ�” ម្រេ�យឆ្លុះះ���ញំ្ចាំ�ងំពីីក្នុមំ្រេណ៍ើ�គួ្គរឲ្�យក្នុត្ថុស់មាំា�លម់្រេ�កុ្នុ�ងចបំ្រែណ៍ក្នុទ្ធផី�សាររ�ស់ធនាគារ ABA
។ ក្នុប្រ�ិត្ថុឥណ៍ទាំ�ប្រត្ថុូវបា�ដ៏ំម្រេ�ើងដ៏ល ់'B+' ជា�ួយទ្ធស�សំ�វិស័យ “សុិរភាពី” ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។

ក្នុប្រ�ិត្ថុឥណ៍ទាំ� 'B+B+' ពីីភាំ�ក្នុ់ងារវាយត្ថុនៃ�ះឥណ៍ទាំ� Standard & Poor’s (S&P) 
Global Ratings ទ្ធស�សំ�វិស័យ “សុិរភាពីសុិរភាពី”

ក្នុចិចខ្ញុំិត្ថុខ្ញុំំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងរ�ស់ ABA កុ្នុ�ងការនាំ�ក្នុ�ូវផលិត្ថុផល �ិងម្រេសវាក្នុ�មលអ�ំផុត្ថុជីូ�ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធស�សំនាវដ៏រីហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�
ល�បីីៗរ�ស់ពីិភិពីម្រេលាក្នុទ្ធទ្ធួលសាា�ល់៖

■ ម្រេ�ឆំ្នាំ�ំ២០១៤, ២០១៦ �ិង២០១៩ ទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីThe Banker បា�ប្រ�សិទ្ធធនា�ធនាគារ ABA ជា ”ធនាគារម្រេឆុ្លុះើ�ប្រ�ចំាំឆំ្នាំ�ំរ�ស់ក្នុ�ុ�ជា”។

■ ទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីEuromoney បា�ផរល់ម្រេឈាា��ដ៏ល់ធនាគារ ABA ជា “ធនាគារម្រេឆ្លុះុើ�ម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា” សប្រមាំ�់ឆ្នាំំ�ំ ២០១៤ - ២០១៩។

■ ទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីGlobal Finance ប្រ�សិទ្ធធនា�ធនាគារ ABA ជា “ធនាគារប្រែដ៏លម្រេលចម្រេធាា�ជាងម្រេគ្គម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា” ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ំ២០១៥ - ២០១៩។

ធនាគារ ABA ជា�ុប្រត្ថុស�ុ�ធម្រេពីញម្រេលញ
រ�ស់ធនាគារជាតិ្ថុកាណា�។ �ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើង
ម្រេ�ឆ្នាំំ�ំ ១៨៥៩ ធនាគារជាត្ថុិកាណា�ផរល់
ម្រេសវាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏ល់រូ�វ�រ�ុគ្គគល អាជីីវក្នុ�ម 
�ិងប្រគឹ្គ�សាា��រ�ា�ភិិបាលទូ្ធទាំំងកាណា�។ 

ធនាគារជាត្ថុិកាណា�ជាធនាគារ�ួយនៃ�
ធនាគារប្រ�ពី័�ធសំខា�់ៗទាំំងប្របំា�ួយរ�ស់
កាណា� �ិងក្នុុ�ងចំម្រេណា�ធនាគារប្រែដ៏ល
មាំ�ផលចំម្រេណ៍ញខុ្ញុំស់�ំផុត្ថុប្រែផអក្នុម្រេលើ�ូល�ា��
សក្នុលម្រេលាក្នុនៃ�ប្របាក់្នុចំណ៍ូលម្រេធៀ��ឹង�ូល
ធ�។ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ�រ�ស់ធនាគារជាតិ្ថុ
កាណា�មាំ�ច�ំ�ួ ២១៩ �ីុលា�ដុ៏លាា�រ គ្គតិ្ថុ
ប្រត្ថុឹ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០២០។

ធនាគារជាត្ថុិកាណា� មាំ�សាំ�ក្នុ់ការ
ក្នុណាា�លម្រេ�ទី្ធប្រកុ្នុង�ែុងម្រេរូអាល់ ម្រេហិើយ�ូល
�ប្រត្ថុរ�ស់ធនាគារម្រេ��ប្រត្ថុូវបា�ចុ��ញ្ញជីម្រេ�
ក្នុុ�ងប្រក្នុុ�ហិុុ��ូល�ប្រត្ថុ Toronto Stock 

Exchange (TSX:NA)។
២០១៤,២០១៦,២០១៩ ២០១៤-២០១៩ ២០១៥-២០១៩

	អំំពីីម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១១

ចក្នុខ�វិស័យរ�ស់ម្រេយើងចក្នុខ�វិស័យរ�ស់ម្រេយើង

ចក្នុខ�វិស័យរ�ស់ធនាគារ គ្គឺម្រេដ៏ើ��បីីកាា�យជាធនាគារលំ��់ម្រេលខ្ញុំ១ប្រ�ចាំំប្រ�ម្រេទ្ធសម្រេលើប្រែផុក្នុផគត់្ថុផគង់ម្រេសវាធនាគារប្រែដ៏លអាចពឹីង�ក់្នុបា�, 
ងាយប្រសួលម្រេប្រ�ើប្របាស់, មាំ��ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាទំ្ធម្រេ�ើ�ឈា��ុខ្ញុំ, �ិងងាយប្រសួលក្នុុ�ងការម្រេ�ទ្ធទ្ធួលយក្នុ។ ម្រេយើងមាំ��ំណ៍ងកាា�យជា
ធនាគារ�ួយប្រែដ៏លប្រ�ជាពីលរដ៏ឋក្នុ�ុ�ជាម្រេជីឿទុ្ធក្នុចិត្ថុរកុ្នុ�ងការ�ំម្រេពីញត្ថុប្រ�ូវការម្រេសវាធនាគារសប្រមាំ�់រូ�វ�រ�គុ្គគល �ងិសប្រមាំ�់អាជីីវក្នុ�ម។

ម្រេ�សក្នុក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងម្រេ�សក្នុក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើង

ម្រេ�សក្នុក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើង គ្គមឺ្រេដ៏ើ��បីីជួីយដ៏ល់ប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា, អាជីីវក្នុ�មក្នុ�ុ�ជា, �ងិពីលរដ៏ឋក្នុ�ុ�ជាកុ្នុ�ងការក្នុសាងអនាគ្គត្ថុកា�់ប្រែត្ថុទូ្ធលំទូ្ធលាយ 
�ងិប្រត្ថុច�ប្រត្ថុចង់សប្រមាំ�់ខ្ញុំះ�� �ងិប្រ�ម្រេទ្ធសជាតិ្ថុតា�រយៈការផរល់ម្រេសវាធនាគារប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យជំីនាញវិជាា�ជីីវៈខុ្ញុំស់ �ងិ�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាទំ្ធម្រេ�ើ�
�ំផុត្ថុក្នុុ�ងវិស័យធនាគារសប្រមាំ�់ទាំំងអស់គាំ�។

ម្រេយើងចាំត្ថុ់ទុ្ធក្នុខ្ញុំះ��ឯងថាជានៃដ៏គូ្គដ៏៏លអ�ួយសប្រមាំ�់សហិគ្គ��៍ក្នុ�ុ�ជាក្នុ៏ដ៏ូចជាអាជីីវក្នុ�ម �ិងរូ�វ�រ�ុគ្គគលផងប្រែដ៏រ។ ម្រេយើងម្រេ�ទី្ធម្រេ�� 
ម្រេដ៏ើ��បីី�ម្រេប្រ�ើម្រេសវាក្នុ�មជីូ�ប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា។

គ្គុណ៍ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ម្រេយើងគ្គុណ៍ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ម្រេយើង

គ្គុណ៍ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ម្រេយើងបា��ម្រេងើើត្ថុជាប្រគ្គឹ�ដ៏៏សំខា�់សប្រមាំ�់អាជីីវក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើង។ ម្រេយើងម្រេជីឿជាក្នុ់ម្រេលើសារៈសំខា�់នៃ�៖

សុចរិត្ថុភាពីសុចរិត្ថុភាពី  �ិងម្រេសចក្នុរីម្រេគារពី�ិងម្រេសចក្នុរីម្រេគារពី

ម្រេ�ធនាគារ ABA ម្រេយើងចាំត់្ថុទុ្ធក្នុចំណុ៍ចម្រេ��ជាការទ្ធទួ្ធលខុ្ញុំស
ប្រត្ថុូវខ្ញុំុស់រ�ស់ធនាគារប្រែដ៏លប្រត្ថុូវ�ម្រេប្រ�ើម្រេសវាជូី�រាល់អតិ្ថុថិជី�
ប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យភាពីសុចរិត្ថុ �ិងម្រេសចក្នុរីម្រេគារពី។

ទ្ធំ�ុក្នុចិត្ថុរទ្ធំ�ុក្នុចិត្ថុរ  �ិងភាពីជានៃដ៏គ្គូ�ិងភាពីជានៃដ៏គ្គូ

ម្រេ�ធនាគារ ABA ម្រេយើងម្រេ�ទី្ធម្រេ��ម្រេដ៏ើ��បីីជីួយសប្រ�ួល �ិងជា
ជី�ំយួការរ�ស់អតិ្ថុថជិី�។ ម្រេយើងខិ្ញុំត្ថុខំ្ញុំម្រេធ័ើឲ្�យខ្ញុំះ��កាា�យជានៃដ៏គូ្គ
ដ៏៏លអប្រែដ៏លអត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើងអាចម្រេជីឿទ្ធុក្នុចិត្ថុរបា�។

វិភាគ្គទាំ�វិភាគ្គទាំ�

ម្រេ�ធនាគារ ABA ម្រេយើងមាំ�ម្រេគាល�ំណ៍ងផែល់វិភាគ្គទាំ�ជា
វិជីជមាំ�ដ៏ល់ប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា។ ម្រេយើងចង់ម្រេដ៏ើរត្ថុួនាទី្ធ�ួយប្រែដ៏ល
ផរល់សារប្រ�ម្រេ�ជី�៍សប្រមាំ�់ការរស់ម្រេ�រ�ស់អតិ្ថុថិជី�ម្រេយើង 
ក្នុ៏ដូ៏ចជាសក្នុ�មភាពីនានាប្រែដ៏លរួ�ចំប្រែណ៍ក្នុនាំ�ក្នុ�ូវអនាគ្គត្ថុ
ដ៏៏លអប្រ�ម្រេសើរដ៏ល់ប្រ�ម្រេទ្ធសជាត្ថុិទាំំង�ូលផងប្រែដ៏រ។

គ្គុណ៍ភាពីនៃ�ម្រេសវាក្នុ�មគ្គុណ៍ភាពីនៃ�ម្រេសវាក្នុ�ម

ម្រេ�ធនាគារ ABA ម្រេយើងខិ្ញុំត្ថុខ្ញុំំប្រែស័ងរក្នុដំ៏ម្រេណា�ប្រសាយម្រេដ៏ើ��បីី
ម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ�ចំម្រេ��រាល់ត្ថុប្រ�ូវការម្រេសវាធនាគារទាំំងអស។់ ម្រេយើង
មាំ��ណំ៍ងផរល់ម្រេសវាក្នុ�មធនាគារប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យទ្ធ�ំកុ្នុចតិ្ថុរ �ងិ
មាំ��ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាទំ្ធម្រេ�ើ��ំផតុ្ថុសប្រមាំ�់អត្ថុថិជិី�ក្នុ�ុ�ជាទាំងំអស់
រ�ស់ម្រេយើង ម្រេ�លគឺ្គក្នុុ�ងតួ្ថុនាទ្ធីជាជំី�ួយការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងគ្គណ៍�ី
ផ្លាា�ល់ខ្ញុំះ�� ឬគ្គណ៍�ីអាជីីវក្នុ�មរ�ស់អត្ថុិថិជី�។

�ិរ�ររភាពី�ិរ�ររភាពី  �ិងក្នុំម្រេណ៍ើ��ិងក្នុំម្រេណ៍ើ�

ម្រេ�ធនាគារ ABA ម្រេយើងប្រែត្ថុងប្រែត្ថុគិ្គត្ថុគូ្គរអំពីីអនាគ្គត្ថុរ�ស់ធនាគារ
ម្រេយើង �ិងប្រ�ជាជី�ក្នុ�ុ�ជា ប្រពី�ទាំំងប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជាផងប្រែដ៏រ។ 
ម្រេយើងសូ��ងាា�ញ�ូវការម្រេ�រជាា�ចិត្ថុរដ៏៏ម្រេមាំ��ុត្ថុដូ៏ចគាំចំម្រេ��
�ុគ្គគលិក្នុរ�ស់ម្រេយើង ក្នុ៏ដូ៏ចជាអត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើងផងប្រែដ៏រ។ 
ម្រេ�� គ្គឺជាវិធីសាស្ត្រសរ�ួយប្រែដ៏លអាចឲ្�យម្រេយើងធានាបា��ូវកំ្នុម្រេណ៍ើ�
ប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យ�ិរ�ររភាពីរ�ស់ធនាគារ។

ប្រក្នុ�សីលធ�៌ប្រក្នុ�សីលធ� ៌ �ិងសុជីីវធ�៌�ិងសុជីីវធ�៌

ម្រេ� ABA ម្រេយើងអ�វុត្ថុរសរង់�រប្រក្នុ�សីលធ�៌ �ងិសុជីីវធ�៌រវាង
គំា��ឹងគំា� ម្រេ�លគឺ្គទាំងំម្រេ�កុ្នុ�ង �ងិម្រេប្រ�ធនាគារ។ ម្រេគាលការណ៍៍
ផ្លាា�ល់ខ្ញុំះ��ម្រេ��ម្រេហិើយប្រែដ៏ល�ម្រេងើើត្ថុបា�ជា�ូល�ា��ប្រគឹ្គ�សប្រមាំ�់
ទ្ធនំាក្នុ់ទំ្ធ�ងប្រ�ចាំំនៃថៃ ជា�ួយអតិ្ថុថជិី� �ងិសហិគ្គ��៍ប្រែដ៏លម្រេយើង
ក្នុពំីងុផរល់ម្រេសវាជូី� ក្នុ៏ដូ៏ចជាជា�ួយ�ុគ្គគលកិ្នុរ�ស់ម្រេយើងផងប្រែដ៏រ។

	ចកុ�វិស់័យ ម្រេបស់កកមិម និង	គុុណ	តម្លៃមិៃ	របស់់	ម្រេយើង



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១២

ឆ្នាំំ�ំសារម្រេពីើពី�ធគ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ�
២០១៩២០១៩

(ម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មរួច)
២០១៨២០១៨

(រាយការណ៍៍ម្រេ�ើងវិញ)*

តារាងត្ថុុល�យការតារាងត្ថុុល�យការ ( (គ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុគ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ))

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើសរុ� ៣.៣៩៥,៣ ២.១៨៧,០

ឥណ៍ទាំ�ដ៏ុលសរុ� ២.៧៦៤,៤ ១.៨៣៥,២

�ូលធ� ៤៩៦,៤ ៣១៩,០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ� ៤.៣៩៤,៩ ២.៧៤២,៨

គ្គណ៍�ីលទ្ធធផលគ្គណ៍�ីលទ្ធធផល ( (គ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុគ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ))

ចំណ៍ូលការប្របាក្នុ់សុទ្ធធ ២១២,៤ ១៣៦,០

ចំណ៍ូលក្នុនៃប្រ� �ិងម្រេជីើងសាសុទ្ធធ �ិងចំណ៍ូលម្រេផ�សំងៗ ២៩,៤ ២០,១

ចំម្រេណ៍ញសុទ្ធធ ១២៧,៤ ៧៤,២

សូចនាក្នុរស�ិទ្ធធក្នុ�មគ្គ�ះឹ�សូចនាក្នុរស�ិទ្ធធក្នុ�មគ្គ�ះឹ� (%) (%)

ROAE ៣១,៣ ២៨,៣

ROAA ៣,៦ ៣,៤

នៃថះម្រេដ៏ើ� / ចំណ៍ូល ៤០,៣ ៣៨,៧

អ�ុបាត្ថុស�ើ�ីយភាពី ១៦២,៣ ១៣២,៥

អ�ុបាត្ថុ�ម្រេញ្ញញើឥណ៍ទាំ� ៨១,៦ ៨៤,៤

អ�ុបាត្ថុសាធ�ភាពី ១៩,៩ ២០,០

ពី័ត្ថុ៌មាំ�ទ្ធូម្រេ�ពី័ត្ថុ៌មាំ�ទ្ធូម្រេ�

សាខាម្រេ�ើក្នុដ៏ំម្រេណ៍ើរការ ៧៧ ៦៦

�ុគ្គគលិក្នុ ៦.៤១០ ៤.២១៣

មាំា�សុី� ATM ៤១៨ ២៧៤

មាំា�សុី�ទ្ធូទាំត្ថុ ់ ១.២១៤ ៧៧៧

អុក្នុ�ក្នុ់ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើ ៨២៨.៦៥១ ៤២៦.០៨៩

អុក្នុខ្ញុំចីប្របាក្នុ់ ៦៦.៥១៣ ៤៩.២៩៥

អុក្នុម្រេប្រ�ើម្រេសវាធនាគារតា�អុី�ធឺណ៍ិត្ថុ ១២២.៤៨១ ៨៨.៨៧៥

អុក្នុម្រេប្រ�ើម្រេសវាធនាគារតា�ទ្ធូរស័ពីើនៃដ៏ ៥៥១.១៨៥ ២៤១.៤៨១

* ត្ថុួម្រេលខ្ញុំម្រេធ័ើ�ចច���បី�ុភាពីអ�ុម្រេលា�តា�សរង់�ររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ�ររជាត្ថុិក្នុ�ុ�ជា

	ការ	គុូស់	បញ្ជាា្រក់	អំំពីី	សាា្រនភាពី	ហិិរញ្ញញវតុ�



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១៣

ប្រទ្ធពី្រយស់កមិម
គ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ប្របាក់ចំម្រេណញស់ុទ្ធធ
គ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ប្របាក់បម្រេញ្ញញើ
គ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ប្របាក់កមិីី
គ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

មិូលធន	របស់់ភាគុហិុុនិក
គ្គិត្ថុជាលា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ចំនួនអំនកដាក់បម្រេញ្ញញើ
គ្គិត្ថុជា��់

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

	លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតុ�

៦០
៤.៣៩៥
២០១៩

២.៧៤៣
២០១៨

៧២
១២៧
២០១៩

៧៤
២០១៨

៥៥
៣.៣៩៥
២០១៩

២.១៨៧
២០១៨ ៥១

២.៧៦៤
២០១៩

១.៨៣៥
២០១៨

៥៥
៤៩៦
២០១៩

៣១៩
២០១៨

៩៤
៨២៩
២០១៩

៤២៦
២០១៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១៤

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ចំ�ួ�អុក្នុម្រេប្រ�ើម្រេសវាធនាគារតា�ទ្ធូរស័ពីើនៃដ៏
គ្គិត្ថុជា��់

ចំ�ួ�អុក្នុខ្ញុំចីប្របាក្នុ់
គ្គិត្ថុជា��់

ចំ�ួ�អុក្នុ�ក្នុ់�ម្រេញ្ញញើ
គ្គិត្ថុជា��់

ចំ�ួ�កាត្ថុបា�ម្រេចញ
គ្គិត្ថុជា��់

	ពី័ត៌មានទ្ធូម្រេ�

១២៨

៣៥

៩៥

៧៦

២៤១,៥

៤៩,៣

៤២៦,១

៣១១,៧

៥៥១,២

៦៦,៥

៨២៨,៦

៥៤៧,៣

២០១៨ ២០១៩

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ២០១៩

២០១៨ ២០១៩

២០១៨ ២០១៩



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១៥

ចំ�ួ�សាខាម្រេ�ើក្នុដ៏ំម្រេណ៍ើរការ

ចំ�ួ�មាំា�សុី�ទ្ធូទាំត្ថុ់

ចំ�ួ�មាំា�សុី�ម្រេអធីអឹ�

ចំ�ួ��ុគ្គគលិក្នុ

១៧

៥៦

៥៣

៥២

៦៦

៧៧៧

២៧៤

៤.២១៣

៧៧

១.២១៤

៤១៨

៦.៤១០

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

កើ�ឡើងធៀ��ឹងឆ្នាំំ�២ំ០១៨

២០១៨ ២០១៩

២០១៨ ២០១៩

២០១៨ ២០១៩

២០១៨ ២០១៩



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១៦

២០១៥២០១៥

ធនាគារ ABA បា��ក្នុ់ឲ្�យម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេ�យម្រេជាគ្គជី័យ�ូវ
ក្នុ�មវិធី ABA Mobile ប្រែដ៏លជាក្នុ�មវិធីធនាគារតា�ទ្ធូរស័ពីើ
ចល័ត្ថុម្រេពីញម្រេលញដ៏ំ�ូងម្រេគ្គ�ួយម្រេ�ក្នុុ�ងប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា។

ធនាគារ ABA បា�ចូលរួ�ជា�ួយ Easy Cash ប្រែដ៏លជា
�ណាា�ញមាំា�សីុ� ATM ធំជាងម្រេគ្គ�ំផុត្ថុម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា។ គ្គំ�ិត្ថុ
ផែ�ចម្រេផែើ�ម្រេ�� អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យអុក្នុកា�់�័ណ៍ណ VISA រ�ស់ធនាគារ
ABA ចូលម្រេ�ម្រេប្រ�ើប្របាស់គ្គណ៍�ីធនាគារ ABA រ�ស់ខ្ញុំះ��តា�
រយៈមាំា�សុី� ATM រ�ស់ធនាគារជានៃដ៏គ្គូ។

ធនាគារ ABA ចាំ�់ម្រេផែើ�ម្រេចញកាត្ថុ UnionPay International 
(UPI) �ិងកាា�យជាអុក្នុម្រេចញកាត្ថុ UPI ធំជាងម្រេគ្គ�ំផុត្ថុម្រេ�
ក្នុ�ុ�ជា។

ទ្ធស�សំនាវដ៏ែី Euromoney ផែល់��រងាា��់ជូី�ធនាគារ ABA
ថាជា “ធនាគារលអប្រ�ម្រេសើរ�ំផុត្ថុម្រេ�ក្នុ�ុ�ជាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២ំ០១៥”។

ទ្ធស�សំនាវដ៏ែ ីGlobal Finance ប្រ�សិទ្ធធនា� ធនាគារ ABA ថា
ជា “ធនាគារប្រែដ៏លមាំ�ទី្ធផ�សារម្រេលចម្រេធាា�ជាងម្រេគ្គម្រេ�កុ្នុ�ងប្រ�ម្រេទ្ធស
ក្នុ�ុ�ជាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២ំ០១៥”។

ក្នុិចចសហិប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការជា�ួយម្រេគ្គហិទំ្ធពី័រ Booking.com ផែល់
ជីូ�ការ�ញ្ញច��ត្ថុនៃ�ះពិីម្រេសសចំ�ួ� ៦% ដ៏ល់អុក្នុកា�់កាត្ថុរ�ស់
ធនាគារ ABA។

សាខាថមីចំ�ួ�ប្របាំ�ីប្រត្ថុូវបា�ម្រេ�ើក្នុឲ្�យដ៏ំម្រេណ៍ើរការប្រែដ៏លក្នុុ�ងម្រេនា�
សាខាចំ�ួ�ប្របាំម្រេ�ក្នុប្រ�ិត្ថុប្រសុក្នុ ក្នុុ�ងតំ្ថុ��់ជី��ទ្ធ។

ធនាគារជាត្ថុិកាណា��ម្រេងើើ�ភាគ្គហុុិ�រ�ស់ខ្ញុំះ��ម្រេ�កុ្នុ�ងធនាគារ
ABA រហិូត្ថុដ៏ល់ ៤២%។

២០១៦២០១៦

ធនាគារជាតិ្ថុកាណា� �ម្រេងើើ�ភាគ្គហិុុ�ក្នុុ�ងធនាគារ ABA 
ដ៏ល់ ៩០%។

ចាំ�់ម្រេផែើ�ម្រេចញកាត្ថុផ្លាា�ទ្ធី�ឹ� ABA។

ម្រេ�ើក្នុសាខាថមីចំ��ួ៩ ប្រែដ៏ល៥សាខាកុ្នុ�ងចំម្រេណា�ម្រេនា� សិុត្ថុម្រេ�
�ូល�ា��ប្រសុក្នុនៃ�ត្ថុំ��់ជី��ទ្ធ។

ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធួល��រងាា��់ធំៗជា “ធនាគារលអ�ំផុត្ថុម្រេ�
ក្នុ�ុ�ជា” ម្រេ�យទ្ធស�សំនាវដ៏ែីហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ឈា��ុខ្ញុំ រ�ស់ពិីភិពីម្រេលាក្នុ
The Banker, Euromoney �ិង Global Finance។

ធនាគារ ABA ទ្ធទួ្ធល��រងាា��់ “ធនាគារប្រែដ៏លរីក្នុចម្រេប្រ�ើ�
ម្រេលឿ�ជាងម្រេគ្គ�ំផុត្ថុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញ��បីទាំ��ណិ៍ជីជក្នុ�មម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា”
ពីីទ្ធស�សំនាវដ៏ែ ីGlobal Banking �ិង Finance Review។

ធនាគារ ABA កាា�យជាប្រគឹ្គ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ួយក្នុុ�ងចំម្រេណា�
ប្រគឹ្គ�សាា��ជាម្រេប្រចើ�ម្រេទ្ធៀត្ថុប្រែដ៏លអ�ុវត្ថុរប្រ�ព័ី�ធទូ្ធទាំត្ថុរ់ហិស័ម្រេ�យ
អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យអតិ្ថុថិជី�ម្រេផំើ/ទ្ធទួ្ធលប្របាក់្នុភាា��ៗក្នុុ�ងចំម្រេណា�
ធនាគារប្រែដ៏លប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិប្រ�ពី័�ធម្រេ��។

ក្នុិចចសហិប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការជា�ួយម្រេ��ូឡាយហិ័៍ ម្រេដ៏ើ��បីីផគត្ថុ់ផគង់
ផលិត្ថុផលធានារាា��់រងអាយុជីីវិត្ថុម្រេ�តា�សាខាធនាគារ។

ក្នុិចចសហិប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការជា�ួយ Agoda.com ម្រេដ៏ើ��បីីផែល់ត្ថុនៃ�ះ
ពីិម្រេសសក្នុុ�ងការក្នុក្នុ់សណាា�គារដ៏ល់អុក្នុកា�់កាត្ថុ ABA។

ចាំ�់តាំងពីីការ�ម្រេងើើត្ថុសាជីីវក្នុ�ម
រ�ស់ខ្ញុំះ��ម្រេ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ១៩៩៦ �ក្នុ
ធនាគារ ABA បា�ឆ្លុះះងកាត់្ថុការ
អភិិវឌ្�ឍជាម្រេប្រចើ�ដំ៏ណាក្នុ់កាល។
�ញ្ញជីម្រេ���ងាា�ញពីីជីំហា�ម្រេជាគ្គ
ជ័ីយសំខា�់ៗរ�ស់ធនាគារក្នុុ�ង
រយៈម្រេពីល�ែុនាា��ឆ្នាំំ�ំថមីៗម្រេ��។

		ជំំហាន	ម្រេ�គុជំ័យ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១៧

២០១៧២០១៧

��ហិគ�រ�ស់ ABA ប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើ�ចច���បី�ុភាពីម្រេដ៏ើ��បីី�ញ្ចាំា�ក់្នុ
ពីីសមាំជិីក្នុភាពីក្នុុ�ងស�ុ�ធ�ណិ៍ជីជក្នុ�មរ�ស់ធនាគារជាតិ្ថុ
កាណា�។

ក្នុ�មវិធី ABA Mobile ជា�់ជាក្នុ�មវិធីទូ្ធរស័ពីើប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេលខ្ញុំ
ម្រេរៀងទ្ធ១ី ម្រេ�ក្នុ�ុ�ជាសប្រមាំ�់ប្រ�ព័ី�ធប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការ iOS។

ទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីGlobal Finance ទ្ធទ្ធលួសាា�ល់ ABA ថាជា “អុក្នុ
ផែល់ហិរិញ្ញញ��បីទាំ��ណ៍ជិីជក្នុ�មដ៏៏ម្រេឆុ្លុះើ��ំផតុ្ថុកុ្នុ�ងប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២ំ០១៧“។

សាខាថមីចំ�ួ�៩ ប្រត្ថុូវបា��ប្រែ�ុ�ចូលក្នុុ�ង�ណាា�ញសាខារ�ស់
ABA។

ម្រេសវាទូ្ធទាំត់្ថុអ�ឡាញ PayWay ប្រត្ថុូវបា��ក់្នុឲ្�យដំ៏ម្រេណ៍ើរការ
ម្រេដ៏ើ��បីីពីប្រងឹងអាជីីវក្នុ�មអ�ឡាញក្នុុ�ងប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា។

ម្រេសវាម្រេ�ើក្នុគ្គណ៍�ីធនាគារអ�ឡាញប្រត្ថុូវបា�ម្រេ�ើក្នុម្រេដ៏ើ��បីីជួីយ
សប្រ�ួលដ៏ល់អតិ្ថុថិជី�ថមីៗ។

ABA ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ថាជា “ធនាគារដ៏៏ម្រេឆុ្លុះើ��ំផុត្ថុម្រេ�កុ្នុ�ង
ប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�២ំ០១៧“ ម្រេ�យទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីEuromoney 
�ិងទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីGlobal Finance។

ABA កាា�យជាធនាគារដ៏ំ�ូងម្រេគ្គក្នុុ�ងប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជាប្រែដ៏លមាំ�
ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ឥណ៍ទាំ�អ�ររជាត្ថុិចំ�ួ�២។

ABA បា�ចូលរ�ួក្នុ�មវិធីហិិរញ្ញញ��បីទាំ��ណ៍ជិីជក្នុ�មពិីភិពីម្រេលាក្នុ
នៃ� IFC ម្រេដ៏ើ��បីីគាំប្រទ្ធធុរក្នុិចចក្នុ�ុ�ជា។

ក្នុិចចប្រពី�ម្រេប្រពីៀងរយៈម្រេពីលប្រែវងនៃ�កិ្នុចចសហិការជានៃដ៏គូ្គផ្លាោ�ច់�ុខ្ញុំ 
ប្រតូ្ថុវបា�ចុ�ប្រពី�ម្រេប្រពីៀងជា�ួយម្រេ��ូឡាយហិ័៍ក្នុ�ុ�ជា។

២០១៨២០១៨

ABA បា�ម្រេ�ើក្នុសាខាថមចី�ំ�ួ ១៥ �ិង�ប្រែ�ុ�ម្រេមាំា�ងប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារ
ម្រេ�សាខាចំ�ួ� ៦។

ABA បា��ម្រេងើើត្ថុជាផះ�វការ�ូវប្រកុ្នុ�ការងារចុ�ម្រេ�ើក្នុគ្គណ៍�ីជូី�
អតិ្ថុថិជី�ដ៏ល់ក្នុប្រែ�ះង។

ABA ទ្ធទួ្ធលបា���រងាា�� ់“ធនាគារដ៏៏ម្រេឆុ្លុះើ�ម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា ២០១៨”
ពីីទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីGlobal Finance។

ធនាគារបា�សម្រេមាំះ�ធអគារការិ�ល័យក្នុណាា�លម្រេ�ើងវិញ �ងិ
ម្រេ�ើក្នុដំ៏ម្រេណ៍ើរការអគារម្រេសវាអតិ្ថុថជិី�នៃ�ការិ�លយ័ក្នុណាា�ល។

ធនាគារបា�ពីប្រងីក្នុ�ម្រេធ�យាបាយនៃ�ការ�ង់ក្នុ�ចីម្រេ�យសហិការ
ជា�ួយ TrueMoney, Speed Pay �ិង SmartLuy។

Standard & Poor’s បា�ផែលជ់ាថមី�ូវចំណាត្ថុថំ់ា�ក់្នុឥណ៍ទាំ� 
“B” រយៈម្រេពីលប្រែវង �ិងរយៈម្រេពីលខ្ញុំះី សប្រមាំ�់ធនាគារ ABA
ជា�ួយទ្ធស�សំ�វិស័យជា “វិជីជមាំ�”។

Global Finance ប្រ�សទិ្ធធនា� ABA ជា “ធនាគារហិរិញ្ញញ��បីទាំ�
�ណ៍ិជីជក្នុ�មម្រេឆ្លុះុើ��ំផុត្ថុប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២ំ០១៨”។

ABA ទ្ធទ្ធួលបា�កិ្នុត្ថុរិនា�ជា “ធនាគារដ៏៏ម្រេឆ្លុះុើ�ជាងម្រេគ្គ” ពីី
Euromoney ជាម្រេលើក្នុទ្ធី៥ជា�់ៗគាំ�។

UnionPay (UPI) Platinum បា�ពីប្រងីក្នុ�ប្រែ�ុ�កាត្ថុឯក្នុសិទ្ធធិ
ប្រែដ៏លផរល់ជីូ�ម្រេ�យធនាគារ ABA។

ABA សហិការជា�ួយ Visa �ិងធនាគារ�ណិ៍ជីជនានាម្រេដ៏ើ��បីី
�ក្នុ់ឲ្�យម្រេប្រ�ើប្របាស់�ម្រេធ�យាបាយទ្ធទូាំត្ថុ់តា�ក្នុដូ៏ QR ម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា។

២០១៩២០១៩

ធនាគារជាតិ្ថុកាណា��ម្រេងើើ�ភាគ្គហុុិ�កា�់កា�់ម្រេ�ធនាគារ
ABA ដ៏ល ់១០០% ដ៏ក្នុ�ួយភាគ្គហិុុ�។

ធនាគារ ABA បា�ម្រេចញផ�សាយសញ្ចាំា��ណ៍ណសាជីីវក្នុ�មចំ�ួ� 
៨៤,៨ �ុីលា�ម្រេរៀល (ប្រ�ប្រែហិល ២១ លា�ដុ៏លាា�រ) �ិងចុ��ញ្ញជី
លក្នុ់ម្រេ�ផ�សារ�ូល�ប្រត្ថុក្នុ�ុ�ជា។

ទ្ធីភាំ�ក្នុ់ងារ S&P Global Ratings បា�ដំ៏ម្រេ�ើងក្នុប្រ�ិត្ថុ
ឥណ៍ទាំ�រ�ស់ធនាគារ ABA ដ៏ល់ "B+" ជា�ួយទ្ធស�សំ�
វិស័យ "សុរិភាពី"។

ធនាគារ ABA បា�ម្រេ�ើក្នុសាខាថមីចំ�ួ� ១១ �ិងពីប្រងីក្នុម្រេមាំា�ង
ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការសប្រមាំ�់សាខាចំ�ួ� ៧ �ម្រេប្រ�ើអត្ថុិថិជី� ១២
ម្រេមាំា�ងក្នុុ�ង�ួយនៃថៃ�ិង ៧នៃថៃក្នុុ�ង�ួយសបាោ�ហិ៍។

ធនាគារបា��ប្រែ�ុ�មាំា�សីុ��ក្នុ/់ដ៏ក្នុប្របាក្នុម់្រេ�ក្នុប្រែ�ះងស័័យម្រេសវា
រ�ស់ខ្ញុំះ��ម្រេ�ទ្ធូទាំំងប្រ�ម្រេទ្ធស។

ធនាគារ ABA ប្រត្ថុូវបា�ប្រ�សិទ្ធធនា�ជា "ធនាគារដ៏៏ម្រេឆ្លុះុើ�ម្រេ�
ក្នុ�ុ�ជាក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៩" ម្រេ�យទ្ធស�សំនាវដ៏រី The Banker,
Euromoney �ិង Global Finance។

ម្រេសវាទ្ធូទាំត្ថុ់អ�ឡាញ PayWay រ�ស់ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធួល
បា���រងាា��់ eCommerce ចំ�ួ� ២ ពីីទ្ធស�សំនាវដ៏រ ីAsia's
Marketing។

ធនាគារ ABA ប្រពី�ជា�ួយធនាគារជាតិ្ថុកាណា� �ិងសមាំគ្គ�
អងគការសហិប្រ�ជាជាត្ថុមិ្រេ�កាណា� បា�ម្រេធ័ើក្នុ�មវិធីចំម្រេណ៍�ដឹ៏ង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សប្រមាំ�់សិស�សំ�ិស�សំិត្ថុក្នុ�ុ�ជា។

ផលិត្ថុផលថមីជាប្របាក់្នុម្រេរៀលប្រែខ្ញុំមរចំ�ួ� ៤ បា��ក់្នុដំ៏ម្រេណ៍ើរការ
ម្រេ�កុ្នុ�ងក្នុ�មវិធី ABA Mobile ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេលើក្នុក្នុ�ុស់ការម្រេប្រ�ើប្របាស់
រូ�ិយ�័ណ៍ណជាត្ថុិ។

ធនាគារបា�ម្រេ�ើក្នុ�ជី�ឈ�ណ៍ឌលម្រេសវាធនាគារអាជីីវក្នុ�ម�ួយ
សប្រមាំ�់សហិប្រគាសធ�ុត្ថុចូ �ងិ�ធ�យ� សាជីីវក្នុ�មចប្រ�ុ�សាស�៍
�ិងក្នុុ�ងប្រសុក្នុប្រែដ៏លម្រេទ្ធើ��ម្រេងើើត្ថុថមី។

ធនាគារបា��រិចាំំ�គ្គប្របាក់្នុចំ�ួ� ៣០០.០០០ ដ៏ុលាា�រ ជីូ��ូល
�ិធិគ្គ�ធ�ុបាា�ក្នុ�ុ�ជាសប្រមាំ�់ពីប្រងឹងការប្រែថទាំំពី�យាបាលក្នុុមាំរ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១៨

នាយក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាយក្នុប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការអ�ររជាត្ថុិ

មាំំ�ស់ភាគ្គហិុុ�

ក�ុ�ប�ឹក្នុ�សាភិិបាល

នាយក្នុប�តិ្ថុ�ត្ថុរិ អភិិបាលជា�់ខ្ញុំុស់

នាយក្នុរងប�តិ្ថុ�ត្ថុរិ

គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការអភិិបាលក្នុិចច

នាយក្នុអងគភាពីទ្ធីផ�សារ

អងគភាពីទ្ធីផ�សារ

នាយក្នុ�ា��ទ្ធីផ�សារឌ្ីជីីថល

នាយក្នុ�ា��ទ្ធំនាក្នុ់ទ្ធំ�ងទ្ធីផ�សារ

នាយក្នុ�ា��ប�កាសពី័ត្ថុ៌មាំ�

ផុ�ក្នុ�ក្នុប��

ផុ�ក្នុរចនាក��ហិ័ិក្នុ

ប�ធា�នាយក្នុ�ា���ីត្ថុិក្នុ�ម

ផុ�ក្នុដោ�ស��យវិវាទ្ធ

ផុ�ក្នុរដ៏ឋបាល�ីត្ថុិក្នុ�ម

ផុ�ក្នុបៀវត្ថុ�សំ�ិងពី�ធអាក្នុរ

នាយក្នុ�ា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ផុ�ក្នុរបាយការណ៍៍
�ិងសម��សម�ួល

ផុ�ក្នុទ�ពី�យសក្នុ�មមាំ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់
�ិងសូចនាក្នុរការងារ

ផុ�ក្នុគ��់គ�ងសាច់ប��ក្នុ់ជារូ�វ�រ

ផុ�ក្នុគ�ឹ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងស�ុក្នុ

នាយក្នុ�ា��រត្ថុនាគារ

ផុ�ក្នុគ��់គ�ងរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រទ�ស
�ិងការដោ�ដ៏ូររត្ថុ�វត្ថុុ�

នាយក្នុ�ចច�ក្នុវិទ្ធ�យាឌី្ជីីថល

អងគភាពី�ចច�ក្នុវិទ្ធ�យាឌ្ីជីីថល

នាយក្នុ�ា��ផុ�ក្នុលក្នុ់
ស�វាអាជីីវក្នុ�មអ�ឡាញ

នាយក្នុ�ា��យូម្រេអចយូអាយ

អងគភាពីស��វជ��វ�ិងអភិិវឌ្�ឍ�៍
នាយក្នុ�ា��ធានាគុ្គណ៍ភាពី

�ិងម្រេសវាអត្ថុិថិជី�

នាយក្នុ�ា��
អភិិវឌ្�ឍផលិត្ថុផលឌ្ីជីីថល

នាយក្នុអភិិវឌ្�ឍ
ហ��ា�រចនាស�ុ�ធ�ិង�ចច�ក្នុវទិ្ធ�យា

នាយក្នុ�ា��ពី័ត្ថុ៌មាំ�វិទ្ធ�យា

ផុ�ក្នុគ��់គ�ងទ្ធិ�ុ�័យ�ិង�ណាា�ញ

នាយក្នុ�ា��ស�រិសុខ្ញុំ

នាយក្នុអភិិវឌ្�ឍ�៍អាជីីវក្នុ�ម

នាយក្នុ�ា��ស�វាធនាគារ
រ�ូវ�រ�ុគ្គគល

នាយក្នុ�ា��អភិិវឌ្�ឍ�៍
ដ៏ំណើរការអាជីីវក្នុ�ម

នាយក្នុ�ា��ទំ្ធនាក្នុ់ទ្ធំ�ង

នាយក្នុ�ា��ស�វាធនាគារ
សម���់�ណ៍ិជីជក្នុ�ម

នាយក្នុ�ា��ប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការអ�ររជាត្ថុិ

នាយក្នុ�ា��អភិិវឌ្�ឍ�៍
ប�តិ្ថុ�ត្ថុរិការអ�ររជាត្ថុិ

នាយក្នុ�ា��ប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ
ហិិរញ្ញញ��បីទាំ��ណិ៍ជីជក្នុ�ម

	រចនាស់មិពនធ (គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩)



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១៩

ប�ធា�នាយក្នុ�ា��គ��់គ�ង
ហា�ិភិ័យ ប�ធា�នាយក្នុ�ា��ប�ត្ថុិ�ត្ថុរិតា� ប�ធា�នាយក្នុ�ា��សវ�ក្នុ�មផើ�ក្នុុ�ង

នាយក្នុឥណ៍ទាំ�

គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការគ��់គ�ង
ហា�ិភិ័យ

គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការប�ត្ថុិ�ត្ថុរិតា� គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការសវ�ក្នុ�មគ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការឥណ៍ទាំ�

ប�ធា�អងគភាពីប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការសាច់ប��ក្នុ់

នាយក្នុ�ា��គ��់គ�ងសាច់ប��ក្នុ់
នាយក្នុ�ា��សភាផ្លាត្ថុ់ទាំត្ថុ់

�ូល��បីទាំ��ត�

នាយក្នុ�ា��គាំទ�ប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ
នាយក្នុ�ា��ស�វា

ប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការសាច់ប��ក្នុ់

ប�ធា�នាយក្នុ�ា��រដ៏ឋបាល

ផុ�ក្នុប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការរដ៏ឋបាល ផុ�ក្នុជីួសជីុល�ិងថ�ទាំំ

អុក្នុគ��់គ�ងរដ៏ឋបាលត្ថុំ��់ផុ�ក្នុលទ្ធធក្នុ�ម

ផុ�ក្នុអភិិវឌ្�ឍ�៍សាខា

ប�ធា�ត្ថុំ��់

ប�ធា�សាខាខ�ត្ថុរ

ប�ធា�សាខា

នាយក្នុ�ា��ឥណ៍ទាំ�
រូ�វ�រ�ុគ្គគល�ិងSME

នាយក្នុ�ា��ត�ួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យ
�ិងដោ�ស��យ�ំណ៍ុល

នាយក្នុ�ា��ឥណ៍ទាំ��ណ៍ិជីជក្នុ�ម

ផុ�ក្នុគ��់គ�ងគ្គុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំ�

នាយក្នុ�ា��គ��់គ�ង
�ិងប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការឥណ៍ទាំ�

នាយក្នុ�ា��ឥណ៍ទាំ�
អាជីីវក្នុ�មខាំ�ត្ថុត្ថុូច

នាយក្នុ�ា���ណ៍្ដុ��ណាា�ល
�ិងអភិិវឌ្�ឍ�៍ឥណ៍ទាំ�

នាយក្នុ�ា��វាយត្ថុមះ�
ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

ផុ�ក្នុគ��់គ�ងទ�ពី�យត្ថុ�ើល់

នាយក្នុគ��់គ�ងកាត្ថុ�ិងស�វាក្នុ�មទ្ធូទាំត្ថុ់តា�អុី�ធឺណ៍ិត្ថុ

នាយក្នុ�ា��គាំទ��ណ៍ិជីជក្នុរ

នាយក្នុ�ា��ស�វាអត្ថុិថិជី�

នាយក្នុ�ា��ស�វា�ណ៍ិជីជក្នុរ

នាយក្នុ�ា��ប�ពី័�ធកាត្ថុ

នាយក្នុ�ា��បោ��័ណ៍ណ

នាយក្នុ�ា��ទ្ធូទាំត្ថុ់អ��ិក្នុត�ូ�ិក្នុ

ផុ�ក្នុទ្ធំនាក្នុ់ទ្ធំ�ងភាគ្គី
ផគត្ថុ់ផគង់ស�វាទ្ធូទាំត្ថុ់

នាយក្នុ�ា��គ��់គ�ងមាំា�សុី�ទ្ធូទាំត្ថុ់
�ណ៍ិជីជក្នុរ

នាយក្នុ�ា��ដ៏ំណោ�ស��យ
�ញ្ចាំា�កាត្ថុ

ប�ធា�អងគភាពីធ�ធា���ុស�សំ

នាយក្នុ�ា��ជីំនាញការ
ធ�ធា���ុស�សំ

ផុ�ក្នុ�ណ៍្ដុ��ណាា�ល
�ិងអភិិវឌ្�ឍ�៍ធ�ធា���ុស�សំ

នាយក្នុ�ា��ប�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ
ធ�ធា���ុស�សំ

នាយក្នុ�ា��លទ្ធធក្នុ�មទ�ពីកោសល�យ
�ិងជ�ើសរីស�ុគ្គគលិក្នុ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩២០

	ប្រកុមិប្របឹក្រសាភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Yves Jacquot បា��ញ្ញច�់ការសិក្នុ�សា
ពីីសាលា ESSEC ម្រេ�ប្រ�ម្រេទ្ធសបារំាង។ ពីី
ឆ្នាំំ�ំ១៩៨០ ដ៏ល់ឆ្នាំំ�ំ១៩៩៣ ម្រេលាក្នុបា�កា�់�ុខ្ញុំ
ត្ថុំប្រែណ៍ងជាម្រេប្រចើ�រួ�មាំ� ត្ថុំប្រែណ៍ងនាយក្នុ
ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិធនាគារ �ិងប្រគឹ្គ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ួយ
ច�ំ�ួម្រេ�ប្រ�ម្រេទ្ធសបារាងំ ក្នុ៏ដូ៏ចជាធនាគារ�ម្រេប្រ�ើ
ម្រេសវា�ុគ្គគល, វិស័យវិ�ិម្រេ�គ្គ, ប្រែផុក្នុទី្ធផ�សារ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�, �ិងប្រែផុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ១៩៩៣ ម្រេលាក្នុ�ម្រេប្រ�ើការម្រេ� BRED 
Banque Populaire �ិងកាា�យជានាយក្នុរង
ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិធនាគារម្រេ�� �ិងជានាយក្នុប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ
នៃ� COFIBRED ប្រែដ៏លជាប្រកុ្នុ�ហុុិ�កា�់កា�់
ប្រក្នុុ�ហិុុ��ុប្រត្ថុស�ុ�ធរ�ស់ប្រក្នុុ�ហិុុ�ម្រេ�។

�ចច���បី�ុ ម្រេលាក្នុ Yves Jacquot កា�់�ុខ្ញុំ
ត្ថុំប្រែណ៍ងជា នាយក្នុនៃ�ប្រែផុក្នុអភិិវឌ្�ឍអ�ររជាត្ថុិ
រ�ស់ស�ុ�ធធនាគារជាត្ថុិកាណា�។

ម្រេលាក្នុបា�ចូលរួ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលនៃ�
ធនាគារ ABAក្នុុ�ង ឆ្នាំំ�២ំ០១៤។

YVES JACQUOT
ប្រ�ធា�ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល

ម្រេ�យបា��ញ្ញច�់ការសិក្នុ�សាពីីសាលា École 
des Hautes Études Commerciales 
ម្រេ��ែុងម្រេរូអាល់ ម្រេលាក្នុ Martin Ouellet 
ជាអុក្នុជំីនាញប្រែផុក្នុប្រគ្គ�ប់្រគ្គងរត្ថុនាគារ ប្រែដ៏លបា�
ចូលរួ�សក្នុ�មក្នុុ �ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសាច់ប្របាក់្នុ
ងាយប្រសួល �ិងការផរល់ថវិកា ប្រពី�ទាំំង
ហា�ិភិ័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ ��ក្នុ់ព័ី�ធ�ឹងអប្រតាការ
ប្របាក្នុ់ �ិងអប្រតា�រ�រប្របាក្នុ់�រម្រេទ្ធស។ ម្រេលាក្នុ
បា�ចាំ�់ម្រេផរើ�អាជីីពីរ�ស់ខ្ញុំះ��ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ១៩៧៧
 ជា�ួយប្រក្នុ�ុហុុិ� Credit Foncier Franco-
Canadien �ិងបា��ម្រេប្រ�ើការងាររយៈម្រេពីល
ជាង ៣០ ឆំ្នាំ� ំម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិកាណា� ប្រែដ៏ល
ម្រេលាក្នុប្រតូ្ថុវបា�ដំ៏ម្រេ�ើងតំ្ថុប្រែណ៍ងដ៏ល់អ�បុ្រ�ធា�
ជា�់ខ្ញុំុស ់�ិងជាម្រេហិរញ្ញញិក្នុសាជីីវក្នុ�ម។

សពី័នៃថៃម្រេលាក្នុ Martin មាំ��ុខ្ញុំតំ្ថុប្រែណ៍ងជា
នាយក្នុសាជីីវក្នុ�ម។ កុ្នុ�ង�ុខ្ញុំតំ្ថុប្រែណ៍ងម្រេ�� ម្រេលាក្នុ
�ម្រេប្រ�ើការងារម្រេ�កុ្នុ�ងប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល ឬប្រកុ្នុ�
ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេ��ល់អងគភាពីជាម្រេប្រចើ�ដូ៏ចជា 
Auditing and Assurance Standards
Oversight Council (កាណា�) �ងិ ធនាគារ 
Assurance-vie Banque Nationale។
ម្រេលាក្នុក៏្នុជាសមាំជិីក្នុរ�ស់វិទ្ធ�យាសាា��នាយក្នុ
សាជីីវក្នុ�ម (កាណា�)។

ម្រេលាក្នុបា�ចូលរួ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលនៃ�
ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ំ២០១៩។

MARTIN OUELLET
អភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Dominic Jacques �ញ្ញច�់ការសិក្នុ�សា
ពីីសាលា HEC ម្រេ�កាណា� មាំ�សញ្ចាំា��ប្រត្ថុ 
Chatered Accountant (CPA, CA) �ិង 
CFA Charterholder។

ម្រេលាក្នុ Jacques មាំ�ត្ថុួនាទ្ធីជាអគ្គគនាយក្នុ
រងប្រែផុក្នុអភិិវឌ្�ឍអ�ររជាតិ្ថុម្រេ�ធនាគារជាតិ្ថុ
កាណា�។ ម្រេលាក្នុទ្ធទួ្ធលខុ្ញុំសប្រត្ថុូវក្នុុ �ងការ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រែផុក្នុផល�ប្រត្ថុអ�ររជាត្ថុិរ�ស់ធនាគារ 
ក្នុ៏ដ៏ូចជាអភិិវឌ្�ឍឱកាសធុរក្នុិចច។

ម្រេលាក្នុ ម្រេផរើ�អាជីីពីម្រេ�ប្រកុ្នុ�ហុុិ� PriceWater
houseCoopers។ ឆំ្នាំ�២ំ០១០ ម្រេលាក្នុ Jacques 
ចូលរួ�ជា�ួយធនាគារជាត្ថុិកាណា�ក្នុុ�ង
នាយក្នុ�ា��យុទ្ធធសាស្ត្រសរ�ិងអភិិវឌ្�ឍអាជីីវក្នុ�ម។ 
ម្រេលាក្នុបា�ផរល់ប្រ�ឹក្នុ�សាដ៏ល់ថំា�ក្នុ់ដ៏កឹ្នុនាំជា�់ខុ្ញុំស់
ធនាគារសរីពីីការផរ�ចម្រេផរើ�ជាយុទ្ធធសាស្ត្រសរ ភាពី
ជានៃដ៏គ្គូ �ិងការងារសហិក្នុ�ម�ិងលទ្ធធក្នុ�ម។

Jacques យល់ដឹ៏ងម្រេប្រ�ប្រជី�កុ្នុ�ងវិស័យធនាគារ 
ជា�ួយ�ទ្ធពិីម្រេសាធការងារម្រេ��ែងុម្រេរូអាល,់ ប្រក្នុងុ
��ង, បាា�រីស, �ិងសហិរដ៏ឋអាម្រេ�រិក្នុ។

ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រែខ្ញុំម្រេ�សា ឆ្នាំំ�ំ២០១៦ ម្រេលាក្នុ Jacques 
ប្រត្ថុូវបា�ប្រែត្ថុងតំាងជាសមាំជិីក្នុប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សា
ភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA។

DOMINIC JACQUES
អភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Madi Akmambet មាំ�សញ្ចាំា��ប្រត្ថុ
ក្នុប្រ�ិត្ថុ MBA ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុខ្ញុំុស់ពីីសាលា 
Cass Business School សាក្នុលវទិ្ធ�យាលយ័ 
City University London �ិងសញ្ចាំា��ប្រត្ថុ
ម្រេសដ៏ឋកិ្នុចចពីី Kazakh State Academy of 
Management។

ម្រេលាក្នុបា�ចាំ�់ម្រេផរ ើ�អាជីីពីការងារម្រេ�ឆ្នាំំ�ំ 
១៩៩៧ ក្នុុ�ងនាយក្នុ�ា��រត្ថុនាគារនៃ�ប្រក្នុសួង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់សាធារណ៍រដ៏ឋកាហិ�សាក្នុ់សាា�� 
ម្រេហិើយ�នាា��់�ក្នុម្រេទ្ធៀត្ថុ ម្រេលាក្នុដូ៏រម្រេ�នាយក្នុ
�ា��ប្រត្ថុួត្ថុ ពីិ�ិត្ថុ�យធនាគារក្នុុ�ងធនាគារជាតិ្ថុនៃ�
កាហិ�សាក្នុ់សាា��។

ពីីឆំ្នាំ�២ំ០០០ ដ៏ល់ឆំ្នាំ�២ំ០០៧ ម្រេលាក្នុកា�់តួ្ថុនាទ្ធីជា
ថាំ�ក់្នុដឹ៏ក្នុនំាជា�់ខ្ញុំុស់ម្រេ�តា��ណាា�ប្រកុ្នុ�ហុុិ�
ជាត្ថុិ �ិងធនាគារ JSC "Tsesnabank" ម្រេ�
កាហិ�សាក្នុ់សាា��។

�ទ្ធពិីម្រេសាធការងារអ�ររជាត្ថុិរ�ស់ម្រេលាក្នុ ចាំ�់
ម្រេផែើ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ២០០៧ ជា�ួយគ្គម្រេប្រមាំងធុរក្នុិចច
�ូលធ�ឯក្នុជី�ម្រេ�អុុយម្រេ�គ្គីសាា��។

ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�ំ២០០៩ ម្រេលាក្នុកាា�យជានាយក្នុ
ប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរិធនាគារ ABA។ តាងំពីីឆំ្នាំ�២ំ០១២ �ក្នុ 
ម្រេលាក្នុបា�កា�់តួ្ថុនាទ្ធីជាអភិិបាលប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិនៃ�
ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA។

MADI AKMAMBET
អភិិបាលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ

(គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០២០)



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ២១

ម្រេលាក្នុ Christian St-Arnaud បា��ញ្ញច�់ការ
សកិ្នុ�សាពីីសាលា École des Hautes Études 
Commerciales ម្រេ��ែងុម្រេរូអាល ់កាណា�។ 
ចម្រេនាា��ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៣ ដ៏ល់ឆ្នាំំ�ំ ២០០៩ ម្រេលាក្នុកា�់
�ុខ្ញុំតំ្ថុប្រែណ៍ងម្រេផ�សំងៗជាម្រេប្រចើ�ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រគឹ្គ�សាា��
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កាណា� �ិងអ�ររជាត្ថុិម្រេ�ប្រ�ម្រេទ្ធស
កាណា� ម្រេ�យម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើទ្ធីផ�សារម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�
ឥណ៍ទាំ�។

ម្រេលាក្នុបា�ចូល�ម្រេប្រ�ើការងារម្រេ�ធនាគារ
ជាត្ថុិកាណា� ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ២០០៩ ជាអ�ុប្រ�ធា�
ទ្ធីផ�សារម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�ឥណ៍ទាំ� �ិងអចល�ប្រទ្ធពី�យ 
�ិងប្រត្ថុូវបា�ប្រែត្ថុងតាំងជាអ�ុប្រ�ធា�ជា�់
ខុ្ញុំស់ប្រែផុក្នុឥណ៍ទាំ� កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១២ ម្រេ�យប្រគ្គ�់
ប្រគ្គងសក្នុ�មភាពីឥណ៍ទាំ�ទី្ធផ�សាររូ�វ�រ �ណិ៍ជីជ
ក្នុ�ម �ិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងអស់រ�ស់ធនាគារ រួ�
មាំ�ការវាយត្ថុនៃ�ះ ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងផល�ប្រត្ថុ �ិង
ការអភិិវឌ្�ឍគំ្គរូឥណ៍ទាំ�។ ម្រេលាក្នុក៏្នុជាសមាំជិីក្នុ
នៃ�គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការជា�់ខ្ញុំុស់�ួយចំ�ួ�រ�ស់
ធនាគារផងប្រែដ៏រ រួ�មាំ� គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការ
ហា�ិភិ័យសក្នុល គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ហា�ភ័ិិយ �ងិគ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការប្រតួ្ថុត្ថុពិី�ិត្ថុ�យគំ្គរ។ូ

ម្រេលាក្នុ St-Arnaud បា�កាា�យជាសមាំជិីក្នុប្រកុ្នុ�
ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលនៃ� ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ំ២០១៩។

CHRISTIAN ST-ARNAUD
អភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Guy Quaden បា��ញ្ញច�់ការ
សិក្នុ�សាប្រែផុក្នុវិទ្ធ�យាសាស្ត្រសរម្រេសដ៏ឋកិ្នុចច�ិងសងគ�ពីី
សាក្នុលវិទ្ធ�យាល័យ Liège (ប្រែ�ុលហិ�សំិក្នុ) �ិង 
La Sorbonne (បារំាង)។ ម្រេលាក្នុបា�ទ្ធទួ្ធល
សញ្ចាំា��ប្រត្ថុ�ណ៍ឌិត្ថុប្រែផុក្នុម្រេសដ៏ឋក្នុិចចម្រេ�សាក្នុល
វិទ្ធ�យាល័យ Liège ក្នុុ�ងឆំ្នាំ�ំ ១៩៧៣។

ចម្រេនាា��ឆ្នាំំ�ំ ១៩៨៨ �ិងឆ្នាំំ�ំ ១៩៩៦ ម្រេលាក្នុជា
សមាំជិីក្នុប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលធនាគារជាតិ្ថុនៃ�
ប្រែ�ុលហិ�សំិក្នុ ម្រេហិើយ�នាា��់�ក្នុម្រេលាក្នុប្រត្ថុូវបា�
ប្រែត្ថុងតាំងជាអគ្គគសុងការយែូរូូរ�ស់រ�ា�ភិិបាល
ប្រែ�ុលហិ�សិំក្នុ។ �នាា��់ពីី�ំម្រេពីញតួ្ថុនាទី្ធម្រេ��
ម្រេ�យម្រេជាគ្គជី័យ ម្រេលាក្នុ Quaden បា�កាា�យ
ជាអគ្គគម្រេទ្ធសាភិិបាលធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ប្រែ�លុហិ�សំកិ្នុ 
ចាំ�់ពីីឆ្នាំំ�ំ ១៩៩៩ ដ៏ល់ឆ្នាំំ�ំ ២០១១។ អំ��ង
ម្រេពីលជា�ួយគាំ�ម្រេ�� ម្រេលាក្នុជាសមាំជីិក្នុប្រកុ្នុ�
ប្រ�ឹក្នុ�សាប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនៃ�ធនាគារក្នុណាា�លសហិភាពី
អរុូឺ� អភិិបាល�លូ�ិធរូិ�យិវតុ្ថុ�អ�ររជាតិ្ថុប្រែ�លុ
ហិ�សំិក្នុ �ិងជាសមាំជីិក្នុប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល
ធនាគារប្រែផុក្នុទ្ធូទាំត្ថុ់អ�ររជាត្ថុិ។

ម្រេលាក្នុ Quaden បា�ចូលរួ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សា
ភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ំ២០១៩។



GUY QUADEN
អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ

ក្នុប្រ�ិត្ថុអ�់រំ៖ ម្រេលាក្នុ�ញ្ញច�់ការសកិ្នុ�សាពីី Ecole 
Normale Supérieure de Cachan �ិង
ក្នុប្រ�ិត្ថុសាក្នុលវិទ្ធ�យាល័យ (Economics, 
Paris-I Panthéon-Sorbonne)។

ម្រេលាក្នុ Calvet គ្គឺជាសាា���ិក្នុនៃ� H2C 
CONSEIL ប្រែដ៏លជាប្រកុ្នុ�ហុុិ�ផែល់ប្រ�ឹក្នុ�សា 
ម្រេ��ល់ �ិង�ណ៍្ដុ��ណាា�លដ៏ល់ប្រគឹ្គ�សាា��
ឥណ៍ទាំ� �ិងប្រក្នុុ�ហុុិ��ូល�ប្រត្ថុ ម្រេ�យ
ម្រេផ្លាោ�ត្ថុសំខា�់ម្រេលើគ្គណ៍ម្រេ�យ�យធនាគារ ច�បា�់ 
prudential rules �ិងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនៃផើក្នុុ�ង 
(រួ�មាំ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភ័ិយ �ិងការប្រគ្គ�់
ប្រគ្គងការអ�ុម្រេលា�ច�បា�)់។

�ុ�ម្រេពីល�ម្រេងើើត្ថុប្រកុ្នុ�ហុុិ�ខ្ញុំះ��ឯង ម្រេលាក្នុបា�
ចំណាយម្រេពីល ១០ ឆ្នាំំ�ំម្រេធ័ើការជា�ួយធនាគារ 
French Banking Commission ម្រេហិើយ
ម្រេប្រកាយ�ក្នុ�ម្រេប្រ�ើការឲ្�យធនាគារជាម្រេប្រចើ�
ម្រេទ្ធៀត្ថុមាំ�ដ៏ូចជា Compagnie Financière 
Edmond de Rothschild Banque 
�ិង Compagnie Parisienne de 
Reescompte។ល។

ម្រេលាក្នុ Calvet បា�កាា�យជាសមាំជីិក្នុប្រក្នុុ� 
ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលនៃ�ធនាគារ ABA កុ្នុ�ងឆំ្នាំ�២ំ០១៦។

HENRI CALVET
អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ

ម្រេ�យ�ញ្ញច�់ការសិក្នុ�សាពីី Ecole Polytech-
nique �ងិ Ecole des Ponts et Chaussées 
ប្រ�ម្រេទ្ធសបារំាង ម្រេលាក្នុ Etienne បា�ម្រេផរើ�
ការងារម្រេ�ប្រក្នុសួងឧស�សាហិក្នុ�មបារំាង(កា�់
ការជាប្រ�ធា�ការិ�លយ័វិ�ិម្រេ�គ្គ�រម្រេទ្ធស)។ 
ម្រេប្រកាយ�ក្នុ ម្រេលាក្នុចូលរួ�ក្នុុ�ងប្រកុ្នុ�ហិុុ�ហាា�ស 
Air Liquide Group ប្រែដ៏លម្រេលាក្នុបា��ម្រេងើើត្ថុ
ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេលើទឹ្ធក្នុដី៏ប្រ�ម្រេទ្ធសចិ�ម្រេលើក្នុដំ៏�ូង
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ១៩៩៣ �ុ�ប្រត្ថុូវបា�ម្រេគ្គម្រេប្រជីើសតាំងឲ្�យ
ទ្ធទួ្ធល��ើ�ក្នុក្នុិចចប្រពី�ម្រេប្រពីៀងផគត្ថុ់ផគង់ដ៏៏ធំនៃ�
ឧស�សាហិក្នុ�មហាា�សដ៏ល់វិស័យប្រែដ៏ក្នុអីុណុ៍ក្នុម្រេ�
អាសីុ។ ម្រេប្រកាយ�ក្នុម្រេទ្ធៀត្ថុ ម្រេលាក្នុ Etienne ចលូ
�ម្រេប្រ�ើការម្រេ�ប្រកុ្នុ�ហុុិ� Rio Tinto ប្រែដ៏លម្រេលាក្នុ
បា�អភិិវឌ្�ឍ �ងិប្រគ្គ�់ប្រគ្គងម្រេលើប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារ�ួយ
ច�ំ�ួម្រេ�ប្រ�ម្រេទ្ធសសិងហ�រីុ, អសូ្ត្រសាោ�ល,ី ច�ិ, �ងិ
ប្រ�ម្រេទ្ធសជី�ែុ�។

ម្រេលាក្នុបា�ចាំ�់នៃដ៏គូ្គជា�ួយប្រកុ្នុ�ហុុិ�បារាំង 
CityStar ម្រេដ៏ើ��បីី�ម្រេងើើត្ថុ Asian Division 
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ២០០៥ ប្រែដ៏លម្រេលាក្នុជានៃដ៏គូ្គផង �ិង
ជាអភិិបាលផង។ ម្រេ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ២០១៤ ម្រេលាក្នុ 
Etienne កាា�យជាសមាំជីកិ្នុប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល
នៃ�ធនាគារ ABA។

ETIENNE CHENEVIER
អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩២២

ប្រសុក្នុក្នុណាា�លសើឹង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦១៩៦១៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរប្រក្នុម្រេច� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០៤៩០៤៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរម្រេកា�ក្នុុង ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ១២៣១២៣

ប្រសុក្នុម្រេកា�ធំ ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ១៨៦១៨៦

ម្រេសវាអត្ថុិថិជី�នៃ�
ការិ�ល័យក្នុណាា�ល ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ១៧៩១៧៩

ប្រសុក្នុម្រេក្នុៀ�សាា�យ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៤៧៩៤៧៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរក្នុំពីង់ចាំ� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨៧៩៨៧៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរក្នុំពីង់ឆ្នាំំ�ំង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០៣៩០៣៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរក្នុំពីង់ធំ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៤២៩៤២៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរក្នុំពីង់សុឺ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩៤៩៩៤៩

ប្រសុក្នុក្នុំពីង់ប្រត្ថុឡាច ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ១៤៩១៤៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរក្នុំពីត្ថុ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩៥៩៩៥៩

ច�បារអំម្រេ� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩២៩៩២៩

ម្រេចាំ�ម្រេ� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩៣៩៩៣៩

ម្រេចាំ�ម្រេ� ២ ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ៤២០៤២០

ចំការដ៏ូង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៥៧៩៥៧៩

ប្រសុក្នុចំការម្រេលើ ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ០៥៣០៥៣

ម្រេប្រជាយចងាា�រ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ១៨៩១៨៩

ប្រសុក្នុម្រេជីើងនៃប្រពី ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧៤៩៧៤៩

ប្រសុក្នុឈូូក្នុ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧២៩៧២៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរតាប្រែក្នុវ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩០៩៩០៩

ប្រក្នុុងតាម្រេ�ា� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩១៩៩១៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរត្ថុ�បី�ង�ម�ំ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧៦៩៧៦៩

ប្រសុក្នុប្រតាំក្នុក្នុ់ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧០៩៧០៩

ប្រសុក្នុថមម្រេគាល ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧៨៩៧៨៩

ទ្ធឹក្នុថាា� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨៤៩៨៤៩

ទ្ធួលម្រេគាក្នុ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨៥៩៨៥៩

ទ្ធួលម្រេគាក្នុ ២ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦៣៧៦៣៧

ការិ�ល័យ�រ�រប្របាក្នុ់ 
ទ្ធួលទ្ធំពីូង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ២៩៩២៩៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរ�នាា�យមាំ�ជី័យ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧៥៩៧៥៩

�ុរីក្នុីឡា ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨៦៩៨៦៩

ប្រសុក្នុបាកា� ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ២០៩២០៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរបាត្ថុ់ដ៏ំ�ង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨៣៩៨៣៩

ប្រសុក្នុបាទ្ធី ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦៤៩៦៤៩

ប្រក្នុុងបាវិត្ថុ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៣៨៩៣៨៩

ប្រសុក្នុបារាយណ៍៍ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧៣៩៧៣៩

ប្រក្នុុងម្រេបាា�យប្រែ�ែត្ថុ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០១៩០១៩

ផ�សារថមី ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩៧៩៩៧៩

ផ�សារម្រេដ៏ើ�ថើ�វ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦៨៩៦៨៩

ប្រសុក្នុ�រាំង ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ២៩២២៩២

ប្រសុក្នុ��រក្នុ៍ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦២៩៦២៩

ប្រសុក្នុនៃប្រពីឈូរ ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ១៨៩១៨៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរនៃប្រពីប្រែវង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០៥៩០៥៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរម្រេ�ធ៍សាត្ថុ់ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩៦៩៩៦៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរប្រពី�សីហិ�ុ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨៩៩៨៩៩

ប្រសុក្នុប្រពី�ម្រេ�ប្រត្ថុប្រពី� ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ២៦២២៦២

ប្រសុក្នុ�ងគល�ូរី ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ០២៩០២៩

�ិត្ថុរភាពី ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ៣០៧៣០៧

ប្រសុក្នុ�ុខ្ញុំក្នុំពីូល ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ១៥៩១៥៩

ប្រសុក្នុម្រេ��ត្ថុ់ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦៣៩៦៣៩

ប្រសុក្នុម្រេមាំងឫស�សំី ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៤៥៩៤៥៩

ម្រេ�ា�ម្រេសទ្ធុង ០២៣០២៣  ២០៣២០៣  ៨០៩៨០៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុររត្ថុ�គ្គិរី ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៤៩៩៤៩៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរសើឹងប្រែប្រត្ថុង ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ០៩០០៩០

វិមាំ�ឯក្នុរាជី�យ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០០១០០១

សម្រេ�រចសុធារស ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៩៨៣៩៨៣

សម្រេ�រច�ុ�ីម្រេរូត្ថុ ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ០១៩០១៩

សង់ប្រតាល់ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ១៩៩១៩៩

ស�ធរ�ែុក្នុ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៤៦៩៤៦៩

ប្រែស�សុខ្ញុំ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧៧៩៧៧៩

សាោ�ត្ថុចាំស់ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨១៩៨១៩

សើឹងមាំ�ជី័យ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ១៨៩១៨៩

ប្រសុក្នុសូប្រទ្ធ�ិគ្គ� ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ២៨៣២៨៣

ប្រក្នុុងម្រេសៀ�រា�-
ផ�សារម្រេលើ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦៧៩៦៧៩

ប្រក្នុុងម្រេសៀ�រា�-អងគរ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០៨៩០៨៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរម្រេសៀ�រា� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៨២៩៨២៩

ប្រសុក្នុសុ�ល ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០៩៩០៩៩

ប្រសុក្នុសំម្រេរាងទ្ធង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧១៩៧១៩

ប្រសុក្នុម្រេសាា�ង ០៨១០៨១  ២០៤២០៤  ៣៥៥៣៥៥

ប្រសុក្នុសាា�យប្រជីំ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៣៤៩៣៤៩

ម្រេខ្ញុំត្ថុរសាា�យម្រេរៀង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ០២៩០២៩

ប្រសុក្នុសាា�ង ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៣៦៩៣៦៩

ប្រសុក្នុអងគសុ�ល ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៤៨៩៤៨៩

អូរប្រែ�ក្នុក្នុអ� ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៧៩៩៧៩៩

អុីអ��ែល (ប្រែស�សុខ្ញុំ) ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ១៤៩១៤៩

ប្រសុក្នុឧដ៏ុងគ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៣៧៩៣៧៩

ឫស�សំីប្រែក្នុវ ០៩៨០៩៨  ២០៣២០៣  ៦៥៩៦៥៩

	បណ្តាា្រញសាខា

ទ្ធីសាំ�ក្នុ់ការក្នុណាា�ល
អគារម្រេលខ្ញុំ ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ �ិង ១៤៨ អា ម្រេ� ម្រេស ម្រេដ៏ �ហាវិថីប្រពី�សីហិ� ុ�ិង 
អគារម្រេលខ្ញុំ ១៥ �ិង ១៥៣ អា ម្រេ� ម្រេស ផះ�វម្រេលខ្ញុំ២៧៨ ភិូ�ិទ្ធ៤ី សងាា�ត្ថុ់�ឹងម្រេក្នុងក្នុង ១
ខ្ញុំណ៍ឌ�ឹងម្រេក្នុងក្នុង រាជីធា�ីភិុំម្រេពីញ ប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជា

ទ្ធូរស័ពីើ: (+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣ (២៤/៧)
ទ្ធូរសារ: (+៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៣៣៣

info@ababank.com
www.ababank.com

P.O. Box ២២៧៧
ម្រេលខ្ញុំក្នុូដ៏ SWIFT: ABAAKHPP



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ២៣
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�េ���

�ែកវ
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���យេរៀង

ៃ�ពែវង



ស់មិិទ្ធធផលស់ម្រ្រចរបស់់យើង

៣



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ២៥

	លទ្ធធកមិម	អំតិថិិជំន និង	ការ	អំភិិវឌ្្រឍ	ម្រេស់វាកមិម

ការម្រេពីញចិត្ថុរ �ិងភាពីងាយប្រសលួរ�ស់អត្ថុិថិជី�ជាអាទ្ធិភាពី
ក្នុពំីូលរ�ស់ធនាគារ ABA។ ម្រេហិត្ថុុដ៏ូចម្រេ�� ម្រេយើងមាំ��ំណ៍ង
ធានាថា អត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើងទ្ធទ្ធួលបា��ទ្ធពីិម្រេសាធធនាគារ
លអ�ំផុត្ថុជា�ួយម្រេសវាក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើង �ិ�ថាការអម្រេញ្ញជើញ
�ក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេសវាម្រេ�សាខា ម្រេ�ក្នុប្រែ�ះងស័័យម្រេសវា ឬការម្រេ�ើក្នុ
គ្គណ៍�ីម្រេ�ក្នុប្រែ�ះងអត្ថុិថិជី�ផ្លាា�ល់ម្រេ�ើយ។ 

ម្រេដ៏ើ��បីីធានាឲ្�យបា�ថាអតិ្ថុថិជី��ឹងទ្ធទួ្ធលបា��ទ្ធពិីម្រេសាធ
លអប្រ�ម្រេសើរម្រេពីលអម្រេញ្ញជើញ�ក្នុសាខា ម្រេយើងបា�ម្រេធ័ើការប្រែក្នុល�អ
ម្រេ�យពីប្រងីក្នុទំ្ធហិំសាខារ�ស់ម្រេយើង�ួយចំ�ួ� ជា�ួយការ
ម្រេរៀ�ចំក្នុប្រែ�ះងអងគ�យ�ប្រែ�ុ� ចំណ៍ត់្ថុរថយ�រធំទូ្ធលាយ �ិង
�រិកាា�រស័័យម្រេសវាម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ� ម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធទួ្ធលអអតិ្ថុថិជី�ប្រែដ៏ល��រ
ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាលំ��់។ 

កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ម្រេយើងបា�ម្រេ�ើក្នុសាខាថម ី១១ ម្រេ�រាជីធា�ីភំុិម្រេពីញ 
�ិងម្រេខ្ញុំត្ថុរនានា នាំឲ្�យសាខាសរុ�មាំ�ចំ�ួ� ៧៧។ សាខាថមីៗ
ទាំំងម្រេ��ម្រេប្រ�ើប្របាស់ការរចនាម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើអត្ថុិថិជី�ម្រេដ៏ើ��បីីផរល់
�ូវម្រេសវាក្នុ�មសរង់�រខ្ញុំុស់ប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យភាពីងាយប្រសួល �ិង
ឯក្នុជី�ភាពី។ ម្រេលើសពីីម្រេ�� ម្រេយើងបា�ពីប្រងឹងទី្ធក្នុប្រែ�ះងស័័យ
ម្រេសវាធនាគារម្រេ�យសាខាកា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ�ប្រតូ្ថុវបា��ំ�ក់្នុមាំា�សីុ� 
ATM មាំា�សីុ��ក់្នុ/ដ៏ក្នុប្របាក្នុ ់ម្រេដ៏ើ��បីីឲ្�យអត្ថុថិជិី�រ�ស់ម្រេយើងអាច
ចូលម្រេប្រ�ើប្របាស់គ្គណ៍�ីរ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គបា� ២៤ ម្រេមាំា�ង ប្រពី�ទាំំង
ម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារកា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ�ម្រេ�យ��ិបាច់មាំ�ម្រេ�ឡាធិការ។

ក្នុ�មវិធី�ុគ្គគលិក្នុម្រេ�ើក្នុគ្គណ៍�ីដ៏ល់ក្នុប្រែ�ះង (CAO) រ�ស់ម្រេយើងប្រែដ៏ល
�ក្នុ់ឲ្�យដ៏ំម្រេណ៍ើរការកុ្នុ�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៨ ��រប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងតា�រយៈ�ស្ត្រ�រី
ជាង១៧០ រូ�រ�ស់ម្រេយើងម្រេចញម្រេ�ផរល់ម្រេសវាម្រេ�ើក្នុគ្គណ៍�ីម្រេប្រ�
សាខា។ ក្នុ�មវិធីម្រេ��ម្រេជាគ្គជ័ីយកុ្នុ�ងការទ្ធទួ្ធលអតិ្ថុថជិី� ប្រែដ៏លមាំ�
ច�ួំ�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង �ីដ៏ងម្រេធៀ��ឹងលទ្ធធផលកុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៨ ម្រេ�យ
មាំ�គ្គណ៍� ី១០០.០០០ ប្រត្ថុូវបា�ម្រេ�ើក្នុម្រេ�ម្រេប្រ�សាខា ABA។

ជាចុងម្រេប្រកាយ ម្រេយើងម្រេជីឿជាក់្នុថា ម្រេសវាអត្ថុថិិជី�រ�ស់ម្រេយើងមាំ�
សារសខំា�់សប្រមាំ�់កំ្នុម្រេណ៍ើ�ធរុក្នុចិចប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យចរីភាពី ម្រេហិើយ
ម្រេយើងយក្នុចិត្ថុរទុ្ធក្នុ�ក់្នុ�ឹង�តិ្ថុម្រេ��ល់ �ងិ�ណ៍្ដងឹនានា ម្រេដ៏ើ��បីី
ធានាថា អត្ថុថិជិី�រ�ស់ម្រេយើងប្រែត្ថុងប្រែត្ថុទ្ធទួ្ធលបា�ម្រេសវាគំ្គរូម្រេ�ប្រគ្គ�់
ទ្ធីតាំងម្រេផ�សំងៗរ�ស់ធនាគារ។

ម្រេហិត្ថុុដូ៏ចម្រេ�� ប្រែផុក្នុម្រេ��ប្រសាយ�ណ៍្ដឹងរ�ស់ម្រេយើង��រប្រែក្នុល�អ
�ីត្ថុិវិធី �ិងសរង់�រម្រេសវាក្នុ�មរ�ស់ខ្ញុំះ��ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ��ឹង
ត្ថុប្រ�ូវការរ�ស់អត្ថុិថិជី�។ ប្រែផុក្នុម្រេ��ម្រេធ័ើការ�ា�ងជីិត្ថុសុិទ្ធធ
ជា�ួយ�ឹងភាគ្គី�ក់្នុពី័�ធទាំំងក្នុុ�ង �ិងខាងធនាគារម្រេដ៏ើ��បីីរក្នុ
ដ៏ំម្រេណា�ប្រសាយលអ�ំផុត្ថុជីូ�អត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើង។

វិធីសាស្ត្រសរទាំំងអស់បា�ម្រេធ័ើឲ្�យម្រេយើងជាអុក្នុប្រត្ថុួសប្រតាយម្រេ�ក្នុុ�ង
វិស័យម្រេ���ក់្នុព័ី�ធ�ឹងការផរល់�ម្រេធ�យាបាយ�វា�ុវត្ថុរសប្រមាំ�់
�ម្រេប្រ�ើអត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើងកា�់ប្រែត្ថុប្រ�ម្រេសើរម្រេ�ើង។

ម្រេយើង��រក្នុសាង�រិ�កាស�ួយប្រែដ៏លអត្ថុថិជិី�រ�ស់ម្រេយើងអាច
ម្រេប្រ�ើប្របាស់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គបា��ា�ងងាយប្រសួល ខ្ញុំណ៍ៈ
ប្រែដ៏លពួីក្នុម្រេគ្គកំ្នុពុីងទ្ធទួ្ធលបា�ម្រេសវាឌី្ជីីថលប្រែដ៏លអាចចូល
ម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេសវាធនាគារកា�់ប្រែត្ថុម្រេលឿ� មាំ�សុវត្ថុុិភាពី �ិង
ងាយប្រសួល។ ក្នុ�មវិធីប្រែដ៏លផែល់ម្រេសវាធនាគារម្រេពីញម្រេលញ
តា�ទ្ធូរស័ពីើនៃដ៏ ABA Mobile គ្គឺជាសុ�លនៃ�ប្រ�ពី័�ធម្រេអក្នុូម្រេ��។

ឆ្នាំំ�ំម្រេ�� ម្រេយើងបា��ក្នុ់ដំ៏ម្រេណ៍ើរការម្រេសវាម្រេផើរប្របាក់្នុអ�ររជាត្ថុិ 
SWIFT �ិងម្រេសវាម្រេផើរប្របាក់្នុ DBP ក្នុុ�ងក្នុ�មវិធីម្រេ�� ម្រេ�យ
អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យម្រេធ័ើការម្រេផើរប្របាក់្នុឆ្លុះះងប្រ�ម្រេទ្ធសតា�ទ្ធូរស័ពីើម្រេ�យ
�ិ�ចាំំបាច់ម្រេ�កា�់សាខា �ិងអាចម្រេប្រ�ើប្របាស់បា� ២៤/៧។

ម្រេយើងបា��ក្នុ់ឲ្�យដំ៏ម្រេណ៍ើរការ �ិង�ម្រេងើើ�ស�ត្ថុុភាពីគ្គណ៍�ី
�ម្រេញ្ញញើស��សំំតា�ទូ្ធរស័ពីើ គ្គណ៍�ី�ម្រេញ្ញញើមាំ�កាលក្នុំណ៍ត់្ថុតា�
ទ្ធូរស័ពីើ គ្គណ៍�ី�ត់្ថុប្រែ��តា�ទូ្ធរស័ពីើ �ិងម្រេសវា E-Cash ជា
ប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ម្រេដ៏ើ��បីីគាំប្រទ្ធការម្រេប្រ�ើប្របាស់រូ�ិយ�័ណ៍ណជាត្ថុិ។ ម្រេសវា 
E-Cash អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យមាំ�ការដ៏ក្នុសាចប់្របាក្នុ់�ិ�បាច់ម្រេប្រ�ើកាត្ថុ
ធនាគារមាំា�សីុ� ATM រ�ស់ធនាគារ ABA ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេប្រ�ើប្របាស់
ជាង ១,៦ លា�ដ៏ង ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។

ម្រេយើងបា�ពីប្រងងឹការទូ្ធទាំត្ថុ់�ិ�ម្រេប្រ�ើសាចប់្របាក្នុ់តា�ក្នុដូ៏ QR រ�ស់
�ុខ្ញុំងារ ABA PAY រ�ស់ម្រេយើង ម្រេ�យ�ប្រែ�ុ�ការទូ្ធទាំត់្ថុតា�
ក្នុដូ៏ QR ម្រេថរ ជាប្របាក្នុ់ដុ៏លាា�រ �ងិប្របាក្នុ់ម្រេរៀល។ ម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធទ្ធលួការ
ទ្ធទូាំត់្ថុតា�កូ្នុដ៏ QR ម្រេយើងបា�ពីប្រងកី្នុម្រេសវាម្រេ��ដ៏ល់�ណ៍ជិីជក្នុរ
ខាំ�ត្ថុ�ីប្រក្នុូ �ិងតា�រយៈការពីប្រងីក្នុម្រេសវាម្រេ�� ម្រេ�ដំ៏ណាច់ឆ្នាំំ�ំ
ម្រេ�� ម្រេយើងទ្ធទ្ធលួបា��ណ៍ជិីជក្នុរខំា�ត្ថុ�បី្រកូ្នុ ជាង ៤.០០០ ប្រែដ៏ល
ឥ��វម្រេ��ទ្ធទួ្ធលការទូ្ធទាំត់្ថុ�ិ�ម្រេប្រ�ើសាចប់្របាក់្នុតា�កូ្នុដ៏ QR តា�
រយៈក្នុ�មវិធ ីABA Mobile ម្រេ�ទ្ធូទាំំងប្រ�ម្រេទ្ធស។

ជាលទ្ធធផលនៃ�ការពីប្រងឹង �ិង�ម្រេងើើ�ស�ត្ថុុភាពីទាំំងម្រេ�� ម្រេ�
ប្រតឹ្ថុ�ដំ៏ណាចឆំ់្នាំ�ំម្រេ�� ក្នុ�មវិធ ីABA Mobile ទ្ធទួ្ធលបា�កំ្នុម្រេណ៍ើ�
អត្ថុិថិជី�ម្រេប្រ�ើប្របាស់ដ៏៏ម្រេប្រចើ� ជាង ៥៥១.០០០ ទាំំងប្រ�ព័ី�ធ iOS 
�ិង Android។

សរុ��ក្នុ អុក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់បា�ម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារជាង ៣៩ លា�ដ៏ង 
សប្រមាំ�់ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់សរុ�ជាង ៣១ �ុីលា�ដ៏ុលាា�រ។

		ការពីប្រងឹងកមិមវិធ ីABA Mobile



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩២៦

ប្រ�ពី័�ធទ្ធូទាំត់្ថុអ�ឡាញ PayWay ប្រត្ថុូវបា��ម្រេងើើ�ស�ត្ថុុភាពី
សំខា�់ៗម្រេ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំម្រេ�� ម្រេ�យសារប្រែត្ថុការ�ក់្នុឲ្�យម្រេប្រ�ើប្របាស់
�ុខ្ញុំងារថមី �ិងការគំាប្រទ្ធអុក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ទូ្ធលំទូ្ធលាយ។ ប្រែត្ថុក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ �ែុម្រេណាះ�� �ណ៍ិជីជក្នុរអ�ឡាញប្រែដ៏លភាា��់ប្រ�ពី័�ធ 
PayWay បា�ដំ៏ម្រេណ៍ើរការប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការជាង ២៨៨.០០០ ដ៏ង 
ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងប្របាំ�ួយដ៏ងពីីឆ្នាំំ�ំ ២០១៨។

ក្នុុ �ងឆ្នាំំ �ំ ២០១៩ ម្រេយើងបា��ក់្នុ�ញ្ញច�លកា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ��ូវ
ម្រេសវាក្នុ�មរ�ស់ប្រ�ពី័�ធ PayWay ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ��ឹងត្ថុប្រ�ូវការ
រ�ស់អាជីីវក្នុ�មក្នុុ�ងប្រសុក្នុ �ិងបា��ម្រេងើើត្ថុ Plug-in សប្រមាំ�់ 
Platform រ�ស់ eCommerce ដ៏៏ម្រេពីញ�ិយ��ំផុត្ថុ ដ៏ូចជា 
Magento, WooCommerce �ងិ Prestashop។ ម្រេសវាក្នុ�ម
ម្រេ��អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យអត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើង�ក់្នុដំ៏ម្រេណ៍ើរការប្រ�ពី័�ធ 
PayWay បា��ា�ងងាយប្រសួលម្រេ�ម្រេលើ Platform ប្រែដ៏លពួីក្នុម្រេគ្គ
ម្រេពីញចិត្ថុរ �ងិចាំ�់ម្រេផរើ�ទ្ធទួ្ធលយក្នុការទ្ធទូាំត់្ថុតា�កាត្ថុ�ួយចំ�ួ� 
ឬ�ុខ្ញុំងារ ABA PAY។

ម្រេ�យសារអាជីីវក្នុ�មជាម្រេប្រចើ�ម្រេ�ក្នុ�ុ�ជាម្រេ�ប្រែត្ថុមាំ�ការលំបាក្នុ
ក្នុុ�ងការពីប្រងីក្នុម្រេ�កា�់ប្រែផុក្នុអ�ឡាញពីីម្រេប្រ��ប្រែត្ថុក្នុង័�ខាត្ថុ
ចំម្រេណ៍�ដឹ៏ង �ិងការចំណាយខ្ញុំុស់ក្នុុ�ងការប្រែថទាំំ ម្រេយើងបា�
ម្រេធ័ើឲ្�យប្របាក្នុដ៏ថា Platform រ�ស់ប្រ�ពី័�ធ PayWay ជីួយ
អាជីីវក្នុ�ម តា�រយៈការ�ក់្នុឲ្�យម្រេប្រ�ើប្របាស់�ុខ្ញុំងារម្រេចញវិក្នុើយ�ប្រត្ថុ 
(Invoicing Tool)។

�ុខ្ញុំងារម្រេ��អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យ�ណ៍ិជីជក្នុរទ្ធទួ្ធលបា�ប្របាក់្នុម្រេ�យ
ម្រេផំើវិក្នុើយ�ប្រត្ថុម្រេអ�ិក្នុប្រត្ថុូ�ិក្នុម្រេ�កា�់អតិ្ថុថិជី�តា�អុីប្រែ�ល ឬ
តា�សារ។ ម្រេ�ម្រេពីលទ្ធទួ្ធលបា�វិក្នុើយ�ប្រត្ថុ អតិ្ថុថិជី�អាច
ប្រែសគ�កូ្នុដ៏ QR ម្រេ�ម្រេលើវិក្នុើយ�ប្រត្ថុ �ិងម្រេធ័ើការទូ្ធទាំត់្ថុម្រេ�ម្រេលើវិ�
សាយសុវត្ថុុិភាពីរ�ស់ប្រ�ពី័�ធ PayWay។

ម្រេយើងយល់ថា ប្រកុ្នុ�ហិុុ�ម្រេផ�សំងគាំ�ប្រត្ថុូវការក្នុប្រ�ិត្ថុប្រគ្គ�់ប្រគ្គង �ិង
ការអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុម្រេផ�សំងៗជាម្រេប្រចើ�ម្រេ�ម្រេពីលដំ៏ម្រេណ៍ើរការអាជីីវក្នុ�មអ�
ឡាញ។ សប្រមាំ�់ម្រេគាល�ណំ៍ងម្រេ�� ម្រេយើងបា�អ�វុត្ថុរឧ�ក្នុរណ៍៍

ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងអុក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ប្រែដ៏លជួីយ�ណិ៍ជីជក្នុរកំ្នុណ៍ត់្ថុក្នុប្រ�ិត្ថុសិទ្ធធិ
អុក្នុចូលម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេប្រចើ�ក្នុប្រ�ិត្ថុប្រស�តា��ុខ្ញុំងាររ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គម្រេ�
ក្នុុ�ងអាជីីវក្នុ�ម។

កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ប្រ�ពី�័ធ PayWay បា�ចាំ�់ម្រេផរើ�ទ្ធទួ្ធលការទូ្ធទាំត់្ថុ
ពីីកាត្ថុ UPI ម្រេ�យអ�ញុ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យ�ណ៍ជិីជក្នុរកុ្នុ�ងប្រសុក្នុទ្ធទួ្ធលយក្នុ
ភាា��ៗ�ូវការទូ្ធទាំត់្ថុអ�ឡាញកា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ��ប្រែ�ុ�ម្រេលើកាត្ថុ 
Mastercard, Visa �ិង ABA PAY។

ជាលទ្ធធផល ប្រ�ពី�័ធ PayWay ទ្ធទ្ធលួបា���រងាា��់ពីីទ្ធស�សំនាវដ៏រី 
Asia’s Marketing (សឹងហ�ុរី) ចំ�ួ�ពីីរ គ្គឺប្រ�ម្រេភិទ្ធ Best In 
eCommerce (Brands) - Banking �ិងប្រ�ម្រេភិទ្ធ Best 
eCommerce Payment Solutions ម្រេ�ប្រែខ្ញុំវិចិិកា ឆំ្នាំ�២ំ០១៩។ 

ការ	ពីប្រងីក	វិសាលភាពី	ប្របពី័នធ	ទ្ធូទាត់	អំន	ឡាញ PayWay

ម្រេរៀងរាល់ឆំ្នាំ� ំធនាគារ ABA ចាំត់្ថុវិធា�ការ�ប្រែ�ុ� �ងិម្រេ�រជាា�ចិត្ថុរ
កុ្នុ�ងការពីប្រងឹងស�រសុិខ្ញុំ�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាពីត័្ថុម៌ាំ�រ�ស់ខ្ញុំះ���ប្រែ�ុ�ម្រេដ៏ើ��បីី
កាត្ថុ់��ុយការគ្គំរា�ក្នុំប្រែហិងប្រែដ៏លអាចម្រេក្នុើត្ថុមាំ�។

កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ម្រេយើងបា��ម្រេងើើ�ស�តុ្ថុភាពី�ណ៍ឌលទិ្ធ�ុ�័យរ�ស់
ម្រេយើងម្រេដ៏ើ��បីីធានាថា ម្រេសវាក្នុ�ម�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាព័ីត៌្ថុមាំ�ទាំងំអស់ម្រេលឿ�
រហិស័ �ងិអាចទុ្ធក្នុចិត្ថុរបា�។ ម្រេយើងបា�អ�វុត្ថុរប្រ�ពី�័ធប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាព័ីត្ថុម៌ាំ� (ITSM) ប្រែដ៏ល�ម្រេងើើ�ម្រេសវាក្នុ�ម�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យា
ពីត័្ថុម៌ាំ�រ�ស់ម្រេយើងដ៏ល់ក្នុប្រ�ិត្ថុគុ្គណ៍ភាពី�ួយក្នុប្រ�ិត្ថុម្រេទ្ធៀត្ថុកុ្នុ�ង
ការគំាប្រទ្ធប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិាររ�ស់នាយក្នុ�ា��អាជីីវក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើង។

ម្រេយើងក៏្នុទ្ធទួ្ធលយក្នុប្រ�ពី័�ធប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការថមី�ួយចំ�ួ�ប្រែដ៏ល
មាំ�ស�ត្ថុុភាពីក្នុុ�ងការពិី�ិត្ថុ�យម្រេ�ើលទិ្ធ�ុ�័យទាំ�់ម្រេពីលម្រេវលា
ជាក់្នុប្រែសរង �ិងការ�ក់្នុទ្ធណ៍ឌក្នុ�មរា�់លា�កំ្នុណ៍ត់្ថុប្រតាម្រេ�ក្នុុ�ង
�ូល�ា��ទ្ធិ�ុ�័យរ�ស់ម្រេយើង។

ម្រេលើសពីីម្រេ��  ម្រេយើង��រវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើវិធា�ការស�រិសុខ្ញុំដ៏៏
ទ្ធំម្រេ�ើ� �ិងអ�ុវត្ថុរ�ុខ្ញុំងារស�រិសុខ្ញុំម្រេ�ក្នុុ�ងប្រ�ពី័�ធរ�ស់ម្រេយើង 
ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖ 

■ �ុខ្ញុំងារ Web Application Firewall ប្រែដ៏លជីួយ
ទ្ធ�់សាា�ត្ថុ់ការវាយប្រ�ហារពីីចម្រេនាា��ប្រ�ម្រេហាងប្រែផុក្នុ
ស�រិសុខ្ញុំ Web Application

■ �ុខ្ញុំងារ Endpoint Detection and Response 
(EDR) �ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើងម្រេដ៏ើ��បីីចាំ�់ �ិងដ៏ក្នុម្រេចញ�ូវក្នុ�មវិធី
កាចសាហាវ (malware) ឬសក្នុ�មភាពីកាចសាហាវ
ក្នុុ�ងទ្ធប្រ�ង់ណា�ួយម្រេ�ម្រេលើ�ណាា�ញ ម្រេដ៏ើ��បីីធានា�ូវ
ស�រិសុខ្ញុំ�ណាា�ញ �ិង

■ CyberArk’s Privileged Account Security ជា
ដ៏ំម្រេណា�ប្រសាយស�រិសុខ្ញុំម្រេប្រចើ�ប្រសទាំ�់ជីួយធនាគារ
ការ�រទ្ធ�់សាា�ត្ថុ់�ឹងការគ្គំរា�ក្នុំប្រែហិង�យីដ៏៏ទ្ធំម្រេ�ើ� 
�ិងការគ្គំរា�ក្នុំប្រែហិងពីីអុក្នុម្រេ�ខាងក្នុុ�ង។

ការដំ៏ម្រេ�ើងស�ត្ថុុភាពីប្រ�ព័ី�ធទាំំងម្រេ��ជាប្រែផុក្នុនៃ�ប្រែផ�ការ
��រ�នាា��់រ�ស់ម្រេយើងកុ្នុ�ងការប្រតួ្ថុត្ថុពិី�តិ្ថុ�យប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារ ទ្ធ�់សាា�ត្ថុ់ 
�ងិរក្នុម្រេ�ើញការប្រែក្នុះង��ះ ំ�ងិរក្នុ�សាសុវតិុ្ថុភាពីប្រទ្ធពី�យរ�ស់អតិ្ថុថិជី� 
ខ្ញុំណ៍ៈម្រេពីលធានា�វូ�ទ្ធពិីម្រេសាធម្រេសវាធនាគារលអ�ំផតុ្ថុតា�រយៈ
វិធា�ការការ�រ �ងិការដ៏មំ្រេ�ើងស�តុ្ថុភាពីស�រសុិខ្ញុំជាប្រ�ចាំ។ំ

	បម្រេចីកវិទ្ធ្រយា	ពី័ត៌មាន និង	ស់និិស់ុខ្ញុំ	បម្រេចីកវិទ្ធ្រយា	ពី័ត៌មាន



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ២៧

ការ��រក្នុចិចប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារអ�ររជាត្ថុិរ�ស់ម្រេយើងតា�រយៈ
ការពីប្រងឹង�ប្រែ�ុ��ូវទំ្ធនាក្នុ់ទ្ធំ�ងប្រែដ៏លមាំ�ប្រសា�់ជា�ួយ�ឹង
ធនាគារទំ្ធនាក់្នុទំ្ធ�ង ខ្ញុំណ៍ៈម្រេពីលប្រែដ៏ល�ម្រេងើើត្ថុទំ្ធនាក់្នុទំ្ធ�ង
ថមីៗ គ្គឺជាគ្គ�ះឹ�ក្នុុ�ងការផរល់ដំ៏ម្រេណា�ប្រសាយលអ�ំផុត្ថុសប្រមាំ�់
ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការឆ្លុះះងប្រែដ៏�សប្រមាំ�់អត្ថុិថិជី�រ�ស់ម្រេយើង។

កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ម្រេយើងបា�ម្រេធ័ើឲ្�យប្រ�ម្រេសើរ�ូវ�ទ្ធពិីម្រេសាធអត្ថុថិិជី�
សប្រមាំ�់ការម្រេផើរប្របាក់្នុតា� SWIFT ម្រេ�យអ�ញុ្ចាំា�ត្ថុការម្រេផើរប្របាក់្នុ
ម្រេ��ម្រេ�ក្នុុ�ងក្នុ�មវិធី ABA Mobile។ ម្រេយើងក្នុ៏បា�ម្រេ�ើក្នុគ្គណ៍�ី
ទ្ធំនាក់្នុទំ្ធ�ងថមីៗ ម្រេ�យ�ប្រែ�ុ�រូ�ិយ�័ណ៍ណដុ៏លាា�រកាណា� 
�ិងរូ�ិយ�័ណ៍ណវូ�កូ្នុម្រេរូខាងត្ថុ�បី�ង ក្នុុ�ង�ញ្ញជីរូ�ិយ�័ណ៍ណប្រែដ៏ល
មាំ�ប្រសា�់។



ភាពីងាយប្រសួល �ងិម្រេល�បី��នៃ�ការម្រេផើរប្របាក់្នុរ�ស់ធនាគារ ABA 
ប្រត្ថុូវបា�ដឹ៏ងច�បាស់ម្រេ�ក្នុុ�ងទី្ធផ�សារ។ ប្រ�ជាជី� �ិងប្រកុ្នុ�ហុុិ�
កា�់ប្រែត្ថុម្រេប្រចើ�ម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេសវាក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងក្នុុ�ងការម្រេផំើ �ិង
ទ្ធទ្ធួលប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងប្រសុក្នុ �ិង/ឬអ�ររជាត្ថុិ។

កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ច�ំ�ួប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារម្រេផើរប្របាក់្នុបា�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង ៣០%
ខ្ញុំណ៍ៈម្រេពីលប្រែដ៏លទំ្ធហិំប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងម្រេសើើរប្រែត្ថុម្រេទ័្ធដ៏ង ម្រេ�ើ
ម្រេធៀ��ឹងឆ្នាំំ�ំ�ុ�។

ម្រេយើង��រពីប្រងឹងជំីហិររ�ស់ម្រេយើងក្នុុ�ងការផរល់ជូី�អតិ្ថុថិជី��ូវ
ដ៏មំ្រេណា�ប្រសាយហិរិញ្ញញ��បីទាំ��ណិ៍ជីជក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�សុវតិុ្ថុភាពី 
�ងិអាចទុ្ធក្នុចិត្ថុរបា�សប្រមាំ�់អាជីីវក្នុ�មរ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គ។ ធនាគារ
បា�ម្រេជាគ្គជី័យក្នុុ�ងការ�ក់្នុឲ្�យដំ៏ម្រេណ៍ើរការក្នុ�ចីហិិរញ្ញញ��បីទាំ�
�ណ៍ិជីជក្នុ�ម (TFL) ម្រេដ៏ើ��បីីគំាប្រទ្ធត្ថុប្រ�ូវការទ្ធុ��ង័ិលរ�ស់
អតិ្ថុថិជី� �ិងការចុ�ហិត្ថុុម្រេលខាម្រេលើអ�ុស�សំរណ៍ៈម្រេ�គ្គយល់ 

(MoU) ជា�យួប្រក្នុសួងម្រេសដ៏ឋកិ្នុចច �ងិហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេដ៏ើ��បីីឲ្�យធនាគារ 
ABA អាចម្រេចញការធានាប្រែដ៏លប្រក្នុសួងទាំំងអស់ម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា
ទ្ធទ្ធួលយក្នុបា�។

ម្រេលើសពីីម្រេ��  ម្រេយើងបា�ម្រេចញការធានាអ�ររជាតិ្ថុជាម្រេប្រចើ�
ម្រេ�យអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យសាា��័��រម្រេទ្ធសចូលរួ�ក្នុុ�ងគ្គម្រេប្រមាំងម្រេហិ�ា�
រចនាស�ុ�ធក្នុ�ុ�ជា ប្រែដ៏លមាំ�សារសំខា�់សប្រមាំ�់ការអភិិវឌ្�ឍ
ម្រេសដ៏ឋក្នុិចច �ិងសងគ�។

ម្រេ�យមាំ�សិទ្ធធិចូលម្រេប្រ�ើប្របាស់�ណាា�ញសក្នុល �ិងការគំាប្រទ្ធ
ពីីធនាគារជាតិ្ថុកាណា� ធនាគារ ABA ម្រេប្រត្ថុៀ�ខ្ញុំះ�� �ិងមាំ�
ជីហំិរ�ា�ងលអកុ្នុ�ងការជីួយសហិប្រគ្គិ�ក្នុ�ុ�ជាកុ្នុ�ងការពីប្រងីក្នុ �ិង
ប្រែណ៍នាំអាជីីវក្នុ�មរ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គម្រេ�កា�់ទី្ធផ�សារក្នុុ�ងត្ថុំ��់ �ិង
សក្នុលម្រេលាក្នុ។

កំម្រេណើន	ប្របតិបតិិការ	អំនិរ�ត ិនិង	ហិិរញ្ញញប្របទាន	ពាណិជំជកមិម

ភាពី	កាន់ដែត	ប្របម្រេស់ើរ	ម្រេ�ើង	ម្លៃន	ការ	ប្រគុប់ប្រគុង	ហានិភិ័យ

ម្រេ�យសារធនាគារជាតិ្ថុកាណា�កាា�យជាភាគ្គហុុិ�ិក្នុរ�ស់
ធនាគារ ABA ម្រេយើង��រអ�ុវត្ថុរ �ិងម្រេធ័ើឲ្�យកា�់ប្រែត្ថុប្រ�ម្រេសើរ
�ូវប្រ�ពី័�ធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យរ�ស់ម្រេយើងម្រេ�យអ�ុវត្ថុរតា�
សរង់�ររ�ស់ស�ុ�ធ ប្រពី�ទាំំងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌត្ថុប្រ�ូវនៃ��ទ្ធ��បីញ្ញញត្ថុរិ
រ�ស់ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា អ�ុសាស�៍ពីីគ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការ
បាប្រែសល �ិងការអ�ុវត្ថុរគ្គំរូអ�ររជាត្ថុិ។

កុ្នុ�ងឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ម្រេយើងបា�អ�ុវត្ថុរសក្នុ�មភាពីប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ភិិយ័
ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រែផុក្នុ ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖ 

■ ម្រេធ័ើ�ចច���បី�ុភាពីគ្គួរ ឲ្�យក្នុត្ថុ់សមាំា�ល់�ូវប្រ�ពី័�ធមាំា�ប្រទ្ធីក្នុ
ទ្ធទ្ធួលយក្នុហា�ិភិ័យសុិត្ថុក្នុុ�ងក្នុប្រ�ិត្ថុក្នុំណ៍ត្ថុ ់ (Risk 
Appetite Metrics) ម្រេដ៏ើ��បីីកាត្ថុ់��ុយហា�ិភិ័យ
ប្រែដ៏លផ្លាា�ស់�រ�រឲ្�យបា�ប្រគ្គ�់ប្រគា�់

■ ម្រេធ័ើ�ចច���បី�ុភាពីគំ្គរូសប្រមាំ�់ហា�ិភ័ិយស�ើ�ីយភាពី �ិង
ម្រេធ័ើម្រេត្ថុសរសមាំះ�ធហា�ិភ័ិយអប្រតាការប្របាក់្នុម្រេដ៏ើ��បីីម្រេធ័ើឲ្�យ
ម្រេសណារីយែូ �ិងស�មត្ថុមាំ�ភាពីជាក់្នុប្រែសរងសប្រមាំ�់
ត្ថុថភាពីថមីនៃ�ម្រេសដ៏ឋក្នុិចចក្នុុ�ងប្រសុក្នុ �ិងសក្នុលម្រេលាក្នុ

■ ម្រេធ័ើ�ចច���បី�ុភាពីប្រែផ�ការ�ិរ�រភាពីអាជីីវក្នុ�ម �ិងសាោ�រ
ម្រេប្រគា��ហិ�ររាយតា�ការគ្គំរា�ក្នុំប្រែហិង �ិងហា�ិភិ័យ
ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុមាំ�

■ ស័័យវាយត្ថុនៃ�ះហា�ិភ័ិយ��រ�នាា��់ម្រេ�កុ្នុ�ងនាយក្នុ�ា��
នានារ�ស់ធនាគារជា�ួយ�ឹងការ�ម្រេងើើ�ដ៏ំម្រេណ៍ើរការ
អាជីីវក្នុ�ម�ក្នុ់ពី័�ធ �ិងការកាត្ថុ់��ុយហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ 
�ត្ថុរិការ �ិង

■ �ក្នុ់ឲ្�យដ៏ំម្រេណ៍ើរការការម្រេធ័ើម្រេត្ថុសរស�ត្ថុុភាពីប្រ�ពី័�ធតា�
រយៈការសាក្នុល�បីងវាយប្រ�ហារពីីសាា��័�ឯក្នុរាជី�យម្រេទ្ធៀង
ទាំត់្ថុ�ក្នុម្រេលើប្រ�ព័ី�ធ�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាព័ីត៌្ថុមាំ� �ិងឌី្ជីីថលទាំងំ
អស់រ�ស់ធនាគារ

ការអភិិវឌ្�ឍ �ិងទំ្ធម្រេ�ើ�ក្នុ�ម��រ�នាា��់�ូវប្រ�ពី័�ធប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
ហា�ភិិយ័អ�ញុ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យធនាគារ ABA សម្រេប្រ�ចបា��ូវក្នុមំ្រេណ៍ើ�
ចីរភាពី ខ្ញុំណ៍ៈម្រេពីលរក្នុ�សាត្ថុុល�យភាពីហា�ិភិ័យទាំំងអស់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩២៨

ស់ិង់ដារ	ស់វន	កមិម	ម្លៃផៃកន�ង

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំរបាយការណ៍៍ ម្រេគាល�ំណ៍ងច��បីងរ�ស់នាយក្នុ�ា��
សវ�ក្នុ�មនៃផើក្នុុ�ងរ�ស់ធនាគារ ABA គឺ្គអ�ុវត្ថុរតា�មាំគាា�ប្រែដ៏ល
មាំ�ប្រសា�់នៃ��ីតិ្ថុវិធី �ិងសរង់�រនានា ម្រេ�យធានា�ំម្រេពីញ
តា�កាត្ថុពី័ក្នុិចចប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិតា�។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំម្រេ�� នាយក្នុ�ា��ម្រេ��បា�ម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មតា�ប្រែផ�ការ
ចំ�ួ� ៣៩ ប្រពី�ជា�ួយ�ឹងសក្នុ�មភាពីសវ�ក្នុ�មឥត្ថុម្រេប្រពីៀងទ្ធុក្នុ
ចំ�ួ� ៧២ ម្រេ�ការិ�ល័យក្នុណាា�លរ�ស់ធនាគារ �ិងម្រេ�
តា�សាខា។ �ីត្ថុិវិធីសវ�ក្នុ�មនៃផើក្នុុ�ងប្រែដ៏លមាំ�សរង់�រខ្ញុំុស់
ប្រែដ៏លម្រេយើងយក្នុពីីធនាគារជាត្ថុិកាណា��ក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេ��
ធានាថា ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការរ�ស់ធនាគារមាំ�សុចរិត្ថុភាពីខ្ញុំុស់ម្រេ�
ក្នុប្រ�ិត្ថុប្រគ្គឹ�សាា�� �ិង�ុគ្គគលិក្នុ។

ម្រេដ៏ើ��បីីរក្នុ�សាគុ្គណ៍ភាពីក្នុប្រ�ិត្ថុខុ្ញុំស់នៃ�ប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិតា�ប្រែផុក្នុសវ�ក្នុ�ម 
ធនាគារម្រេធ័ើ�ចច���បី�ុភាពីជាប្រ�ចាំំ�ូវ�ីត្ថុិវិធីម្រេដ៏ើ��បីី�ត្ថុ់ប្រែ��តា�
ការផ្លាា�ស់�រ�រម្រេ�ក្នុុ�ងប្រគ្គឹ�សាា��។

នាយក្នុ�ា��ម្រេ��ក៏្នុផរល់ក្នុ�មវិធី�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�លជា��រ�នាា��់ដ៏ល់
�គុ្គគលិក្នុប្រក្នុុ�សវ�ក្នុ�មនៃផើកុ្នុ�ង �ិង�ម្រេងើើត្ថុម្រេគាលការណ៍៍ប្រែណ៍នាំ
�យួចំ�ួ� ដ៏ចូជា៖ ការវាយត្ថុនៃ�ះល�អតិ្ថុនៃ�លក្នុខ�រកិ្នុៈដំ៏ម្រេណ៍ើរការ
អាជីីវក្នុ�ម រចនាស�ុ�ធដំ៏ម្រេណ៍ើរការ ការវិភាគ្គហា�ភិិយ័ �ងិការ
វាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើរម្រេ�ៀ�ប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់ឲ្�យបា�ប្រតឹ្ថុ�ប្រត្ថុូវ
�ូវម្រេគាល�ំណ៍ង �ិងវិសាលភាពីនៃ�សវ�ក្នុ�មម្រេ�យអាប្រស័យ
ម្រេលើក្នុប្រ�ិត្ថុហា�ិភិ័យ។

�ម្រេចចក្នុម្រេទ្ធសសវ�ក្នុ�មនានា ការវិភាគ្គចរ�រ �ងិការរកុ្នុរក្នុទិ្ធ�ុ�័យ
ក្នុ៏ប្រត្ថុូវបា�ម្រេប្រ�ើប្របាស់កុ្នុ�ងការម្រេប្រត្ថុៀ�ម្រេរៀ�ចំគ្គម្រេប្រមាំងម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�ម
ម្រេ�តា�ជីំហា��ី�ួយៗ។

ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លម្រេយើងក្នុពំីុងម្រេធ័ើដ៏ំម្រេណ៍ើរម្រេឆ្នាំះ��ម្រេ�រក្នុម្រេសវាធនាគារ
អាប្រសយ័ម្រេលើឌី្ជីីថល ម្រេនា��ញ្ចាំា�ប្រែផុក្នុ�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យា �ងិឌី្ជីីថលក៏្នុ
ម្រេក្នុើត្ថុមាំ�ផងប្រែដ៏រ។ ម្រេហិតុ្ថុដូ៏ម្រេចុ�ម្រេហិើយ ម្រេយើងក៏្នុបា�ពិីចាំរណា
�ក់្នុ�ញ្ញច�លសក្នុ�មភាពីសវ�ក្នុ�មម្រេលើហា�ិភិយ័កុ្នុ�ងប្រែផុក្នុម្រេ��ផង
ប្រែដ៏រម្រេ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំខាង�ុខ្ញុំ។

ការ	អំភិិវឌ្្រឍ	ដែផនក	ប្របតិបតិិ	តាមិ

កុ្នុ�ងនា�ជាធនាគារនា�ំខុ្ញុំម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា អាទិ្ធភាពី�ួយកុ្នុ�ងចំម្រេណា�
អាទិ្ធភាពីជាម្រេប្រចើ�រ�ស់ម្រេយើង គ្គឺធានា�ូវអាជីីវក្នុ�មសុវត្ថុុិភាពី 
�ិងការអ�ុវត្ថុរប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�។ ដ៏ូម្រេចុ� ម្រេយើងម្រេ�ធនាគារ ABA 
ប្រែត្ថុងប្រែត្ថុចាំត់្ថុវិធា�ការ�ែត់្ថុចត្ថុ់ក្នុុ�ងការប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិតា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ
ត្ថុប្រ�ូវប្រែផុក្នុ�ទ្ធ��បីញ្ញញត្ថុរិ រួ�មាំ� �ទ្ធ��បីញ្ញញត្ថុរិសរីពីីការប្រ�ឆ្នាំំង�ឹង
ការសមាំា�ត្ថុប្របាក់្នុ �ងិហិរិញ្ញញ��បីទាំ�ម្រេភិរវក្នុ�ម ប្រពី�ទាំងំច�បា�់ជា
ធរមាំ� �ិងការអ�ុវត្ថុរប្រែដ៏លបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់នានា។

�ប្រែ�ុ�ម្រេលើហា�ិភ័ិយនៃ�ការខូ្ញុំចម្រេក្នុរ៍�ម្រេឈាា�� �ិងការផ្លាក្នុពិី�័យ
ប្រែផុក្នុរដ៏ឋបាល�ណាា�ល�ក្នុពីីការ�ិ�ប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិតា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ
ត្ថុប្រ�ូវទាំំងម្រេនា� ការសមាំា�ត្ថុប្របាក្នុ់ �ិងហិិរញ្ញញ��បីទាំ�ម្រេភិរវក្នុ�មក្នុ៏
អាច�ែ��ល់ដ៏ល់សុវតិុ្ថុភាពីនៃ�វិសយ័ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ទាំងំម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា 
�ិងទ្ធូទាំំងពីិភិពីម្រេលាក្នុផងប្រែដ៏រ។ 

ដូ៏ម្រេចុ� ធនាគារ ABA បា�វិ�ិម្រេ�គ្គ�ប្រែ�ុ�ម្រេលើធ�ធា���ុស�សំ 
�ិង�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាសប្រមាំ�់នាយក្នុ�ា��កិ្នុចចការប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិតា�
ម្រេដ៏ើ��បីីមាំ�ភាពីសក្នុ�មក្នុុ�ងការអភិិវឌ្�ឍ អ�ុវត្ថុរ �ិងរក្នុ�សាម្រេគាល
�ម្រេ�បាយ ប្រក្នុ�ខ័្ញុំណ៍ឌការងារ �ិង�ីត្ថុិវិធីស�ប្រស�ម្រេដ៏ើ��បីី
ម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ�ម្រេ�តា�កាត្ថុព័ីកិ្នុចចផះ�វច�បា�់ប្រែដ៏លក្នុពំីងុវិវឌ្�ឍម្រេ��ុខ្ញុំ។

ម្រេយើងក្នុ៏រក្នុ�សាបា��វូការរំពីងឹទុ្ធក្នុជាអ��បី�រមាំពីី�គុ្គគលកិ្នុទាំងំអស់ 
�ិងម្រេគាល�ម្រេ�បាយការប្រ�ឆ្នាំំង�ឹងការសមាំា�ត្ថុប្របាក់្នុ �ិង
ហិរិញ្ញញ��បីទាំ�ម្រេភិរវក្នុ�ម ម្រេដ៏ើ��បីីរក្នុឲ្�យម្រេ�ើញ �ងិរារាងំ�ុគ្គគល �ងិ
អងគការឧប្រកិ្នុដ៏ឋក្នុ�មពីីការម្រេប្រ�ើប្របាស់ផលិត្ថុផល �ងិម្រេសវាក្នុ�មរ�ស់
ម្រេយើងម្រេធ័ើជា�ម្រេធ�យាបាយ�ំប្រែ�ះង�ូល�ធិ។ិ �ចច���បី�ុ ការអ�វុត្ថុរ �ងិ
ម្រេគាល�ម្រេ�បាយប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរិតា�រ�ស់ធនាគារ ABA ក្នុពំីងុម្រេដ៏ើរ
ប្រស�តា�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ធនាគារជាតិ្ថុកាណា� �ិង
អ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា��ទ្ធ�ា��អ�ររជាត្ថុិផងប្រែដ៏រ។

លទ្ធធផលសម្រេប្រ�ចកាលពីីឆំ្នាំ�ំ�ុ�គួ្គរឲ្�យក្នុត់្ថុសមាំា�ល់តា�រយៈការ
�ក់្នុឲ្�យដ៏ំម្រេណ៍ើរការប្រ�ពី័�ធប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការស័័យប្រ�វត្ថុរិប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យ
ម្រេជាគ្គជី័យ ចំ�ួ��ុគ្គគលិក្នុប្រែផុក្នុប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិតា�ម្រេទ័្ធដ៏ង ការអភិិវឌ្�ឍ
ផ្លាា�ំងព័ីត៌្ថុមាំ�ហា�ិភ័ិយម្រេ�យម្រេប្រ�ើប្របាស់�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យា �ិង
ការពីប្រងីក្នុវិសាលភាពីនៃ�ទំ្ធ�ួលខុ្ញុំសប្រត្ថុូវ �ិងការងារ។ ការ
វិ�មិ្រេ�គ្គទាំងំម្រេ��អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យធនាគារ ABA ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ភិិយ័
�ទ្ធ��បីញ្ញញត្ថុរិបា�កា�់ប្រែត្ថុប្រ�ម្រេសើរ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ២៩

	ការ	ប្រគុប់ប្រគុង	ធនធានមិនុស់្រស និង	ការ	បណះ��បណ្តាា្រល

ធនាគារ ABA ចាំត្ថុ់ទុ្ធក្នុ�ុគ្គគលិក្នុជាប្រទ្ធពី�យដ៏៏មាំ�ត្ថុនៃ�ះ�ំផុត្ថុ ម្រេហិើយ
ប្រ�ឹងប្រែប្រ�ង �ងិវិ�ិម្រេ�គ្គ�ា�ងម្រេប្រចើ�ម្រេលើការអភិិវឌ្�ឍ�គុ្គគលកិ្នុរ�ស់
ខ្ញុំះ��។

ម្រេយើងអភិិវឌ្�ឍប្រកុ្នុ�ការងាររ�ស់ម្រេយើងតា�រយៈ�ម្រេធ�យាបាយ
ម្រេផ�សំងៗជាម្រេប្រចើ�ម្រេដ៏ើ��បីីធានាថា ពីួក្នុម្រេគ្គ��រ�ម្រេងើើ�ចំម្រេណ៍�ដ៏ឹង 
�ងិជំីនាញរ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គអំពីីផលតិ្ថុផលរ�ស់ម្រេយើងទាំ�់�ចច���បី�ុ 
ភាពី។ ដ៏ំណាច់ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ចំ�ួ��ុគ្គគលិក្នុរ�ស់ធនាគារ ABA 
បា�ម្រេ�ើងរហិូត្ថុដ៏ល ់៦.៣០៩ ម្រេក្នុើ� ៥២% ម្រេធៀ��ឹងឆ្នាំំ�ំ�ុ�។

ឆ្នាំំ�ំម្រេ�� ម្រេយើងបា��ក្នុ់ឲ្�យដំ៏ម្រេណ៍ើរការ�ជី�ឈ�ណ៍ឌល�ណ៍្ដុ�
�ណាា�លរ�ស់ម្រេយើងប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យម្រេជាគ្គជីយ័។ �ជី�ឈ�ណ៍ឌលម្រេ��
មាំ���ើ�់�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�ល ��ើ�់�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�លពិីម្រេសាធ� ៍�ងិ
��ើ�់ស�ិុសីទ្ធម្រេដ៏ើ��បីីម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ��ឹងក្នុមំ្រេណ៍ើ��ុគ្គគលជា��រ�នាា��់។

ម្រេយើងបា�ម្រេធ័ើការ�ណ៍្ដុ��ណាា�លជាង ៩០០ វគ្គគសប្រមាំ�់ទាំំង
�ុគ្គគលិក្នុថមី �ិង�ុគ្គគលិក្នុចាំស់។ សប្រមាំ�់ការអ�ុវត្ថុរជាក់្នុប្រែសរង
�ប្រែ�ុ� ម្រេយើងបា�ចាំត្ថុ់ឲ្�យប្រកុ្នុ�ការងាររ�ស់ម្រេយើងពីីនាយក្នុ�ា��
ម្រេផ�សំងៗឲ្�យទ្ធទួ្ធលក្នុ�មវិធី�ណ៍្ដុ��ណាា�លពីីខាងម្រេប្រ�ទាំំងក្នុុ�ង
ប្រ�ម្រេទ្ធស �ិងអ�ររជាត្ថុិ។ ចាំ�់តាំងពីី�ណាា�ញសាខារ�ស់
ម្រេយើងរីក្នុធំ ម្រេយើងបា�អ�ុវត្ថុរយ�រការនានាម្រេដ៏ើ��បីីធានាថាម្រេយើង
មាំ�ធ�ធា���ុស�សំប្រែដ៏លស�តុ្ថុភាពី�ិងទឹ្ធក្នុចិត្ថុរការងារម្រេមាំ��ុត្ថុ
ប្រគ្គ�់ប្រគា�់។ សប្រមាំ�់ម្រេគាល�ណំ៍ងម្រេ�� ម្រេយើងបា�ម្រេរៀ�ចំក្នុ�មវិធី 
Career Talk ប្រែដ៏លមាំ�អុក្នុចូលរ�ួជាង ២.៧០០ នាក់្នុទាំងំម្រេ�
តា�ម្រេខ្ញុំត្ថុរ សាក្នុលវិទ្ធ�យាលយ័ �ងិ�ជី�ឈ�ណ៍ឌល�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�ល
រ�ស់ធនាគារ ABA។ សខំា�់ជាងម្រេ�� ក្នុ�មវិធី�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�ល
សកិាា�កា� �ងិក្នុ�មវិធី�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�លអុក្នុហាត្ថុ់ការទ្ធទ្ធលួបា�
ម្រេជាគ្គជ័ីយ ម្រេ�យ ៨០% នៃ�សិកាា�កា� �ិង ៤០% នៃ�អុក្នុហាត់្ថុ
ការទ្ធទួ្ធលបា�ការងារម្រេធ័ើម្រេ�ធនាគារប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យម្រេជាគ្គជីយ័។

ការម្រេ�រជាា�ចិត្ថុររ�ស់ម្រេយើងគ្គឺរក្នុ�សាទុ្ធក្នុ �ងិប្រែថរក្នុ�សា�ុគ្គគលិក្នុមាំ�ម្រេទ្ធពី
ម្រេកាសល�យប្រស�តា�ម្រេគាល�ណំ៍ងការងាររ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គ។ ម្រេយើង
បា�គំាប្រទ្ធវ��បីធ�៌ត្ថុមាំា�ភាពីរ�ស់ម្រេយើង �ងិ�រិ�កាសការងារ
ប្រែដ៏លមាំ�សុខ្ញុំមុាំលភាពី។ ម្រេដ៏ើ��បីីធានាថា �គុ្គគលិក្នុមាំ�សាា�រតី្ថុ
រួ�ដ៏ូចត្ថុនៃ�ះសុ�លរ�ស់ធនាគារ ម្រេយើងបា�ម្រេធ័ើក្នុ�មវិធីជី�់ម្រេលៀង
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ម្រេរៀ�ចំសក្នុ�មភាពីជាប្រកុ្នុ� ��បាល់ទាំត់្ថុ ថាំ�ក់្នុហាត់្ថុ
យូហាា� �ិងគ្គំ�ិត្ថុផរ�ចម្រេផរើ�ម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ។

ប្រ�ព័ី�ធលាភិការរ�ស់ធនាគារម្រេ�ប្រែត្ថុមាំ�ភាពីទាំក់្នុទាំញ 
ម្រេ�យសារម្រេយើងអ�ុវត្ថុរការវាយត្ថុនៃ�ះការអ�ុវត្ថុរការងារប្រែដ៏ល
ជីំរុញម្រេ�យសូចនាក្នុរអ�ុវត្ថុរការងារសំខា�់ៗ (KPIs) ប្រែដ៏ល
ម្រេដ៏ើរប្រស�ជាយុទ្ធធសាស្ត្រសរជា�ួយទិ្ធសម្រេ�យុទ្ធធសាស្ត្រសរធុរក្នុិចច
រ�ស់ម្រេយើង។

	គុម្រេប្រមាង	វិភាគុទាន	ស់ងគមិ	របស់់	ធនាគារ

ឆ្នាំំ�ំរបាយការណ៍៍ម្រេ�� ធនាគារ ABA ��រការម្រេ�រជាា�ចិត្ថុរក្នុុ�ង
គ្គម្រេប្រមាំងវិភាគ្គទាំ�សងគ�ប្រែដ៏លម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើការពីប្រងឹងការយល់
ដ៏ឹងអំពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការគំាប្រទ្ធសហិប្រគិ្គ�វ័យម្រេក្នុមង �ិងការចូលរួ�
កុ្នុ�ងគ្គម្រេប្រមាំងអភិិវឌ្�ឍ�៍�ក្នុព់ី�័ធ�ឹង�រិសាា�� ការផរល់សិទ្ធធិអំណាច
ដ៏ល់ស្ត្រសរី សុខ្ញុំុមាំលភាពីក្នុុមាំរ �ិងការគាំប្រទ្ធក្នុីឡា។

ធនាគារ ABA បា�ចូលរ�ួកុ្នុ�ងគ្គម្រេប្រមាំងទឹ្ធក្នុសាា�ត្ថុ ម្រេដ៏ើ��បីីផរល់ទឹ្ធក្នុ
សាា�ត្ថុដ៏ល់សហិគ្គ��៍ជី��ទ្ធម្រេខ្ញុំត្ថុរកំ្នុពីង់ចាំ� �ងិត្ថុ�បី�ង�ម� ំម្រេ�យ
សង់អណ៍្ដ�ងទ្ធឹក្នុច�ំួ�ដ៏�់។ ឆំ្នាំ�ំម្រេ��មាំ�ម្រេប្រគា�រាងំសៃ�ត្ថុម្រេ�កុ្នុ�ង
ម្រេខ្ញុំត្ថុរទាំងំពីីរម្រេ�� ម្រេហិើយធនាគារ ABA បា�រ�ួចបំ្រែណ៍ក្នុផរល់ជូី�
អុក្នុភូិ�ិ�ូវប្រ�ភិពីទ្ធកឹ្នុសាា�ត្ថុ �ងិសុវតិុ្ថុភាពីប្រែដ៏លអាចទុ្ធក្នុចិត្ថុរបា�
សប្រមាំ�់ការម្រេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ចាំំនៃថៃរ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គ។ ម្រេលើសពីីម្រេ�� អុក្នុ
ភិ�ូិទ្ធទួ្ធលបា�ការ�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�លអំពីីអនា�យ័ម្រេដ៏ើ��បីី�ងាា�រខ្ញុំះ��
ពីីជីំងឺនានាក្នុុ�ងជីីវិត្ថុរាល់នៃថៃ។

ក្នុុ�ងប្រែផុក្នុពីប្រងឹងការយល់ដឹ៏ងអំពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេយើងបា�ផរ�ចម្រេផរើ�
ក្នុ�មវិធីយល់ដឹ៏ងពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (FLIP) ជា�ួយ�ឹងធនាគារជាតិ្ថុ
កាណា� ការិ�លយ័ UNAC ម្រេ�កាណា� �ងិការិ�ល័យ 
UNDP ម្រេ�ក្នុ�ុ�ជា។

ក្នុ�មវិធីម្រេ��មាំ�សិកាា�សាលាជាម្រេប្រចើ�ប្រែដ៏លអុក្នុហាត់្ថុការ�ក្នុ
ពីីកាណា�ប្រែដ៏លមាំ�ចំម្រេណ៍�ដ៏ឹងប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រពី�ជា�ួយ
�ុគ្គគលិក្នុធនាគារ ABA ម្រេធ័ើការពិីភាក្នុ�សាគាំ�ជា�ួយ�ឹងសិស�សំ
�ិស�សំិត្ថុអំពីីចំណ៍ុចសំខា�់ៗក្នុុ�ងការ�ម្រេងើើត្ថុ �ិងប្រគ្គ�់ប្រគ្គង
អាជីីវក្នុ�មផ្លាា�ល់ខ្ញុំះ��។ សសិ�សំ�ិស�សំតិ្ថុប្រែដ៏លចូលរ�ួកុ្នុ�ងសិកាា�សាលា
ទ្ធទួ្ធលបា�ចំម្រេណ៍�ដឹ៏ងប្រែផុក្នុសហិប្រគិ្គ�ភាពីប្រពី�ជា�ួយ�ឹង
�ូល�ា��ប្រគឹ្គ�នៃ�ចំម្រេណ៍�ដឹ៏ងប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សប្រមាំ�់សម្រេប្រ�ច
ម្រេគាលម្រេ�អនាគ្គត្ថុរ�ស់ពីួក្នុម្រេគ្គ។

សប្រមាំ�់សក្នុ�មភាពីស��បី�រសធ�៌ ធនាគារ ABA បា�ម្រេ�រជាា�
ចិត្ថុរចំម្រេ��ការចូលរួ�ចំប្រែណ៍ក្នុស��បី�រសធ�៌�ូវទឹ្ធក្នុប្របាក់្នុចំ�ួ� 
៣០០.០០០ ដ៏ុលាា�រ ជីូ��ូល�ិធិគ្គ�ធ�ុបាា�ក្នុ�ុ�ជា។ ការ�រិចាំំ�គ្គ
ម្រេ���ឹងប្រតូ្ថុវម្រេប្រ�ើប្របាស់សប្រមាំ�់ពីប្រងឹងការប្រែថទាំំប្រែផុក្នុម្រេវជីជសាស្ត្រសរ
សប្រមាំ�់កុ្នុមាំរក្នុ�ុ�ជាប្រែដ៏លទ្ធទួ្ធលការពី�យាបាលម្រេ�កុ្នុ�ង��ើរីម្រេពីទ្ធ�យ
ទាំំងប្របាំប្រែដ៏លសុិត្ថុម្រេប្រកា�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងរ�ស់�ូល�ិធិគ្គ�ធ�ុបាា�
ក្នុ�ុ�ជា ប្រែដ៏លសក្នុ�មភាពីម្រេ��ប្រស��ឹងម្រេ�សក្នុក្នុ�ម �ិងគុ្គណ៍
ត្ថុនៃ�ះសាជីីវក្នុ�មរ�ស់ធនាគារ។

ធនាគារក្នុ៏បា��ប្រែ�ុ�ការរ�ួចំប្រែណ៍ក្នុរ�ស់ខ្ញុំះ��ចំម្រេ��ការម្រេធ័ើឲ្�យ
ប្រ�ម្រេសើរម្រេ�ើង�ូវវិសយ័កី្នុឡា �ងិអត្ថុរពីលិក្នុរ�ស់ក្នុ�ុ�ជា ម្រេ�យ
ទ្ធទួ្ធលយក្នុតួ្ថុនាទី្ធជាអុក្នុឧ�តុ្ថុ�ភការប្រ�ក្នុតួ្ថុរ�ស់សហិពី�័ធវាយ
ក្នុ�ូបាល់អ�ររជាតិ្ថុឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ប្រែដ៏លមាំ�ម្រេឈាា��ថា “ABA Bank 
ITF Junior Series ២០១៩”។ ម្រេ���ងាា�ញពីីការម្រេ�រជាា�ចិត្ថុររ�ស់
ធនាគារចំម្រេ��ការអភិិវឌ្�ឍរ�ស់អត្ថុរពីលិក្នុក្នុ�ុ�ជាវយ័ម្រេក្នុមង �ងិ
ម្រេសចក្នុរីកាា�ហា� �ងិការម្រេគារពីរ�ស់ពួីក្នុម្រេគ្គចមំ្រេ��នៃដ៏គូ្គប្រ�កួ្នុត្ថុម្រេ�
ម្រេលើវិថីម្រេ�កា�់ការងារអាជីីពី។

ម្រេលើសពីីម្រេ�� ធនាគារ ABA បា�ចុ�ហិត្ថុុម្រេលខាម្រេលើកិ្នុចចប្រពី�
ម្រេប្រពីៀងជា�ួយ�ឹងសហិពី័�ធក្នុីឡាបាល់ទាំត្ថុ់ក្នុ�ុ�ជា (FFC) 
ក្នុុ�ងការម្រេធ័ើជាអុក្នុគំាប្រទ្ធជាផះ�វការសប្រមាំ�់ប្រកុ្នុ�កី្នុឡាបាល់ទាំត់្ថុ
ជីម្រេប្រ�ើសជាត្ថុិក្នុ�ុ�ជា។ ថវិកាគាំប្រទ្ធប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ប្រែចងសប្រមាំ�់
គាំប្រទ្ធការហិ័ឹក្នុហាត្ថុ់ ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ �ិងការចំណាយទ្ធូម្រេ�រ�ស់
ប្រកុ្នុ�កី្នុឡាបាល់ទាំត់្ថុជីម្រេប្រ�ើសជាត្ថុិក្នុុ�ងការប្រ�ក្នុួត្ថុបាល់ទាំត់្ថុ
អ�ររជាត្ថុិក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ ២០១៩-២០២០។ 



របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�	
ដ្រល	បានធើើស់វនកមិម

៤



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៣១

	ពី័ត៌មានអំំពីីធនាគារ

ធនាគារ ធនាគារ វឌ្�ឍ�ៈអាសីុ ចំកាត្ថុ់

ចុ��ញ្ញជី�ណ៍ិជីជក្នុ�មម្រេលខ្ញុំ ០០០១០៥៩៣

ទ្ធីសាំ�ក្នុ់ការចុ��ញ្ញជី អាគារម្រេលខ្ញុំ ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ �ិង ១៤៨ អា ម្រេ� ម្រេស ម្រេដ៏ �ហាវិថីប្រពី�សីហិ� ុ�ិង ផើ�ម្រេលខ្ញុំ ១៥ �ិង ១៥៣ អា ម្រេ� ម្រេស

ផះ�វម្រេលខ្ញុំ២៧៨ ភិូ�ិទ្ធ៤ី សងាា�ត្ថុ់�ឹងម្រេក្នុងក្នុងទ្ធ១ី ខ្ញុំណ៍ឌ�ឹងម្រេក្នុងក្នុង រាជីធា�ីភិុំម្រេពីញ ប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជា

ភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុ ធនាគារជាត្ថុិកាណា�

ម្រេលាក្នុ Damir Karassayev

ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល ម្រេលាក្នុ Yves Jacquot ប្រ�ធា�ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Dominic Jacques អភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Madi Akmambet អភិិបាលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ

ម្រេលាក្នុ Christian St-Arnaud អភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Lionel Pimpin អភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Martin Ouellet អភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Etienne Chenevier អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ

ម្រេលាក្នុ Henri Calvet អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ

ម្រេលាក្នុ Guy Quaden អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ

អុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសំខា�់ៗ ម្រេលាក្នុ Askhat Azhikhanov នាយក្នុប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ

ម្រេលាក្នុ Madi Akmambet អភិិបាលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ

ម្រេលាក្នុ Lee Young Ho នាយក្នុប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិរង

ម្រេលាក្នុ Babu Ram Gyawali នាយក្នុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ម្រេលាក្នុ Bibhu Pandey នាយក្នុប្រែផុក្នុឥណ៍ទាំ�

ម្រេលាក្នុ Rasulov Zokhir នាយក្នុប្រែផុក្នុ�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យាឌ្ីជីីថល

ម្រេលាក្នុ Galymzhan Temirov នាយក្នុប្រែផុក្នុ�ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យា �ិងអភិិវឌ្�ឍ�៏ម្រេហិ�ា�រចនាស�ុ័�ធ

ម្រេលាក្នុ Sanzhar Abdullayev នាយក្នុប្រែផុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងកាត្ថុ �ិងម្រេសវាក្នុ�មទ្ធូទាំត្ថុ់តា�អុី�ធឺណ៍ិត្ថុ

ម្រេលាក្នុ �ុី �ែូលី� នាយក្នុប្រែផុក្នុអភិិវឌ្�ឍ�៍អាជីីវក្នុ�ម

ម្រេលាក្នុ Zhiger Atchabarov នាយក្នុប្រែផុក្នុប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិរការអ�ររជាត្ថុិ

ម្រេលាក្នុ Igor Zimarev នាយក្នុប្រែផុក្នុទ្ធីផ�សារ �ិងម្រេលខាធិការធនាគារ

សវ�ក្នុរ ឌ្ី�័យធ ៍(ម្រេខ្ញុំ��ូឌា) ខ្ញុំូអិលធីឌ្ី



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៣២

	របាយការណ៍ប្រកុមិប្របឹក្រសាភិិបាល
ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល មាំ�ម្រេសចក្នុែីម្រេសា��ស�សំរីក្នុរាយ សូ��ងាា�ញជូី��ូវរបាយការណ៍៍រ�ស់ប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល �ិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ ធនាគារវឌ្�ឍ�ៈអាសីុ ចំកាត្ថុ់ ម្រេ�កាត់្ថុថា (“ធនាគារ”) 
ប្រែដ៏លបា�ម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មរួច សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩។

សក្នុ�មភាពីច��បីងសក្នុ�មភាពីច��បីង

សក្នុ�មភាពីច��បីងរ�ស់ធនាគារ រួ�មាំ�ការម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេលើរាល់សក្នុ�មភាពីអាជីីវក្នុ�មធនាគារ �ិងការផែល់�ូវម្រេសវាក្នុ�មវិស័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុម្រេ�ក្នុុ�ងប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជា។

ពីុំមាំ�ការផ្លាា�ស់�រ�រជាសារវ�រម្រេលើសក្នុ�មភាពីច��បីងរ�ស់ធនាគារម្រេ�ក្នុុ�ងការិយ�រិម្រេចិទ្ធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��ម្រេទ្ធ។

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារសប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធី៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ុ�កាត្ថុ់ពី�ធ ១៤២.២៩២.៧៤០ ៥៧៦.៩៩៧.០៦១ ៩៣.១៥៦.២៣០ ៣៧៦.៧២៣.៧៩៤

ចំណាយពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ (១៤.៨៨១.៣៦៤) (៦០.៣៤៣.៩៣១) (១៨.៩៦៥.៣៤៣) (៧៦.៦៩៥.៨៤៥)

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញសុទ្ធធក្នុុ�ងប្រគាប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញសុទ្ធធក្នុុ�ងប្រគា ១២៧.៤១១.៣៧៦១២៧.៤១១.៣៧៦ ៥១៦.៦៥៣.១៣០៥១៦.៦៥៣.១៣០ ៧៤.១៩០.៨៨៧៧៤.១៩០.៨៨៧ ៣០០.០២៧.៩៤៩៣០០.០២៧.៩៤៩

ទ្ធុ��ប្រ�ុងទ្ធុ��ប្រ�ុង  �ិងសំវិធា�ធ��ិងសំវិធា�ធ�

ពីុំមាំ�ការប្រែប្រ�ប្រ�ួលជាសារវ�រម្រេ�ម្រេលើទ្ធុ��ប្រ�ុង �ិងសំវិធា�ធ�ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រគាម្រេ��ម្រេទ្ធ ម្រេប្រ�ពីីការ�ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��។

ភាគ្គលាភិភាគ្គលាភិ

ពីុំមាំ�ការប្រ�កាស ឬការប្រែ�ងប្រែចក្នុភាគ្គលាភិម្រេទ្ធ សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�� (ឆ្នាំំ�២ំ០១៨៖ គាា��)។

ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�

ធនាគារបា�ម្រេបា�ផ�សាយភាគ្គហិុុ��ប្រែ�ុ� ដ៏ូចមាំ�ម្រេរៀ�រា�់ល�អិត្ថុដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យនាម្រេដ៏ើ�ប្រគា ១៦៥.០០០.០០០ ៦៦២.៩៧០.០០០ ១២៥.០០០.០០០ ៥០៤.៦២៥.០០០

ការ�ប្រែ�ុ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� (*) ៥០.០០០.០០០ ២០៣.៧៥០.០០០ ៤០.០០០.០០០ ១៦០.៧២០.០០០

លំម្រេអៀងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - ៩.៤០៥.០០០ - (២.៣៧៥.០០០)

២១៥.០០០.០០០២១៥.០០០.០០០ ៨៧៦.១២៥.០០០៨៧៦.១២៥.០០០ ១៦៥.០០០.០០០១៦៥.០០០.០០០ ៦៦២.៩៧០.០០០៦៦២.៩៧០.០០០

(*) ម្រេ�នៃថៃទ្ធ២ី៨ ប្រែខ្ញុំសីហា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជាបា�ម្រេចញលិខ្ញុំិត្ថុអ�ុ�័ត្ថុអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យធនាគារ�ម្រេងើើ� ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ចំ�ួ� ៥០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ 
ម្រេ�យម្រេបា�ផ�សាយភាគ្គហិុុ��ប្រែ�ុ�ចំ�ួ� ៥០.០០០ ហិុុ�ឲ្�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិកាណា� ប្រែដ៏លក្នុុ�ង ១ ហិុុ�មាំ�ត្ថុនៃ�ះ ១.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ។

ម្រេ�នៃថៃទ្ធី១១ ប្រែខ្ញុំក្នុញ្ចាំា� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ធនាគារបា�ទ្ធទ្ធួលការអ�ុ�័ត្ថុអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុពីីធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ក្នុុ�ងការម្រេផើរភាគ្គហិុុ�ចំ�ួ� ១៦.៤៩៩ ហិុុ�រ�ស់ម្រេលាក្នុ Damir Karassayev 
ម្រេ�កា�់ធនាគារជាត្ថុិកាណា�។ ពី័ត្ថុ៌មាំ�ល�អិត្ថុនៃ�ភាគ្គហិុុ�ថម ីមាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៣៣

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

% នៃ�ភាគ្គហិុុ� ចំ�ួ�ភាគ្គហិុុ� ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�អាម្រេ�រិក្នុ % នៃ�ភាគ្គហិុុ� ចំ�ួ�ភាគ្គហិុុ� ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�អាម្រេ�រិក្នុ

ធនាគារជាត្ថុិកាណា� ៩៩,៩៩% ២១៤.៩៩៩ ២១៤.៩៩៩.០០០ ៩០% ១៤៨.៥០០ ១៤៨.៥០០.០០០

ម្រេលាក្នុ Damir Karassayev ០,០១% ១ ១.០០០ ១០% ១៦.៥០០ ១៦.៥០០.០០០

១០០%១០០% ២១៥.០០០២១៥.០០០ ២១៥.០០០.០០០២១៥.០០០.០០០ ១០០%១០០% ១៦៥.០០០១៦៥.០០០ ១៦៥.០០០.០០០១៦៥.០០០.០០០

ម្រេ�នៃថៃទី្ធ២១ ប្រែខ្ញុំវិចិិកា ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ធនាគារវឌ្�ឍ�ៈអាសីុ ចកំាត់្ថុ បា�ម្រេសុើសំុម្រេ� ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជាម្រេដ៏ើ��បី�ីម្រេងើើ�ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ��ប្រែ�ុ�ចំ�ួ� ១២០ លា�ដុ៏លាា�រអាម្រេ�រិក្នុ (ម្រេសមើ�ឹង ៤៨០ �ីុលា�ម្រេរៀល)។ ម្រេ�នៃថៃទី្ធ២ 
ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�ំ២០២០ ធនាគារបា�ទ្ធទួ្ធលលិខ្ញុំិត្ថុអ�ុ�័ត្ថុ ចុ�នៃថៃទ្ធី៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ពីីធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា។ ម្រេ�យទ្ធទ្ធួលបា�លិខ្ញុំិត្ថុអ�ុ�័ត្ថុ ធនាគារជាត្ថុិកាណា� បា��ម្រេងើើ�ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�ម្រេ�នៃថៃប្រែខ្ញុំ
ឆ្នាំំ�ំដ៏ប្រែដ៏ល ម្រេធ័ើឱ�យមាំ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�សរុ�ចំ�ួ� ៣៣៥ លា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ (ម្រេសមើ�ឹង ១.៣៦៥ �ុីលា�ម្រេរៀល)។ លក្នុខ�រិក្នុៈរ�ស់ធនាគារប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើវិម្រេសាធ�ក្នុ�ម�ិងចុ��ញ្ញជីម្រេ�ប្រក្នុសួង�ណ៍ិជីជក្នុ�មម្រេ�នៃថៃទ្ធី១៥ 
ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០២០។

ការលុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជីការលុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជ ី �ិង�ិង  សំវិធា�ធ�ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សំវិធា�ធ�ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

�ុ�ម្រេពីលប្រែដ៏លរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារប្រត្ថុូវបា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើង គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងបា�ចាំត់្ថុវិធា�ការប្រែដ៏លមាំ��ូល�ា��ស�រ��យទាំក់្នុទ្ធងម្រេ��ឹងការលុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជីនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� 
ប្រែដ៏ល�ិ�រំពីឹងថា�ឹងមាំ�លទ្ធធភាពីទាំរប្រត្ថុ��់វិញ�ូវរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់តា�កិ្នុចចស��យាទាំំងអស់ ឬ ប្រែផុក្នុណា�ួយ �ិងម្រេធ័ើសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�រំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេហិើយ
មាំ�ការម្រេជីឿជាក់្នុថារាល់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏ល�ិ�រំពីឹងថា�ឹងអាចទាំរប្រត្ថុ��់បា��ូវរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់តា�ក្នុិចចស��យាប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�លុ��ំបាត់្ថុម្រេចាំល ម្រេហិើយបា�ម្រេធ័ើសំវិធា�ធ�ប្រគ្គ�់ប្រគា�់ម្រេលើការ
ខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�រំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

គ្គិត្ថុប្រតឹ្ថុ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពំុីបា�ដ៏ឹងពីីកាលៈម្រេទ្ធសៈណា�ួយ ប្រែដ៏ល�ឹង�ណាា�លឲ្�យចំ�ួ�នៃ�សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�រំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� 
ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�� មាំ�លក្នុខណ៍ៈ�ិ�ប្រគ្គ�់ប្រគា�់រហិូត្ថុដ៏ល់ក្នុប្រ�ិត្ថុជាសារវ�រម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម

ម្រេ��ុ�ម្រេពីលប្រែដ៏លរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ធនាគារប្រតូ្ថុវបា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើង ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលបា�ចាំត់្ថុវិធា�ការប្រែដ៏លមាំ��ូល�ា��ស�រ��យ ម្រេដ៏ើ��បីី�ញ្ចាំា�ក់្នុថាគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងបា�ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ�ា�ងប្រត្ថុឹ�
ប្រត្ថុូវ ម្រេដ៏ើ��បីីប្របាក្នុដ៏ថា�ណាា�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទាំំងអស់ប្រែដ៏លបា�ក្នុត់្ថុប្រតាម្រេ�ក្នុុ�ង�ញ្ញជីគ្គណ៍ម្រេ�យ�យរ�ស់ប្រកុ្នុ�ហុុិ� ម្រេហិើយប្រែដ៏លទ្ធំ�ងជា�ិ�អាចប្រ��ូលបា�ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការអាជីីវក្នុ�មធ�មតា ប្រត្ថុូវបា�កាត់្ថុ
��ុយឲ្�យម្រេ�ម្រេសមើ�ឹងត្ថុនៃ�ះ ប្រែដ៏លគ្គិត្ថុថា�ឹងអាចប្រ��ូលបា�ជាក្នុ់ប្រែសរង។

គ្គតិ្ថុប្រត្ថុឹ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលពីុំបា�ដ៏ឹងពីីម្រេហិត្ថុុការណ៍៍ណា�ួយប្រែដ៏ល�ឹងម្រេធ័ើឲ្�យ�ែ��ល់ដ៏ល់ ការក្នុំណ៍ត្ថុ់ត្ថុនៃ�ះប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ធនាគារ 
ថាមាំ�ភាពី�ិ�ប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

វិធីសាស្ត្រសរវាយត្ថុនៃ�ះវិធីសាស្ត្រសរវាយត្ថុនៃ�ះ  

គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� ប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលពំុីបា�ដ៏ឹងពីីម្រេហិត្ថុុការណ៍៍ណា�ួយ ប្រែដ៏ល�ឹងម្រេធ័ើឲ្�យ �ែ��ល់ដ៏ល់ការអ�ុវត្ថុរវិធីសាស្ត្រសរប្រែដ៏លមាំ�ក្នុ�ះង�ក្នុ ក្នុុ�ងការវាយត្ថុនៃ�ះប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម 
�ិង�ំណ៍ុលម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារ ថាមាំ�ភាពី�ិ�ប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

�ំណ៍ុលយថាម្រេហិត្ថុុ�ំណ៍ុលយថាម្រេហិត្ថុ ុ �ិង�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ�ិង�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ

គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលពីុំបា�ដ៏ឹងអំពីី៖

(a) ការដ្ឋាក់្ខុ�និៃ�ក្ខុនូិវិក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មមណ្តាមួ្ម�រ�ស់័ធីនាគារ ក្រុតរូវិបានិយើធីវីយើ�ងីចា�់តាងំពីីម្លៃថិងៃច�ងកាល�រយិើចឆេទ្ធ កុ្ខុ�ងការធានាចំយើពាះ�ំណ� លរ�ស់័��គុគលណ្តាមួ្ម� យើក្រុរៅពីីបានិ�ង្ហា ញកុ្ខុ�ងរបា�ការណ៍
ហិរិញ្ញញវិតា�យើនិះយើ��ី ។

(b) �ំណ� ល�ថាយើហិត�ណ្តាម្មួ�តែដំលយើកី្ខុតមានិយើ�ងីចំយើពាះធីនាគារ ចា�់តាងំពីីម្លៃថិងៃច�ងកាល�រយិើចឆេទ្ធម្មក្ខុ យើក្រុរៅអំំពីីក្រុ�តិ�តាិការអាជីំវិក្ខុម្មមធីម្មមតារ�ស័់ធីនាគារ។

គ្គតិ្ថុប្រត្ថុ�ឹកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� ប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលពំុីបា�ដ៏ងឹពីី�ណុំ៍លយថាម្រេហិត្ថុ ុឬ�ណុំ៍លម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុរ�សធ់នាគារ ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវ�មំ្រេពីញ ឬអាច�ឹងប្រតូ្ថុវ�មំ្រេពីញកុ្នុ�ងអ�ំ�ងម្រេពីល ១២ ប្រែខ្ញុំ�នាា��ពី់ី
ចងុប្រគាម្រេ��ប្រែដ៏ល�ងឹម្រេធ័ើឲ្�យមាំ�ផល�ែ��ល់ ឬអាច�ងឹ�ែ��ល់ជាសារវ�រដ៏ល់លទ្ធធភាពីរ�ស់ធនាគារ កុ្នុ�ងការ�ំម្រេពីញកាត្ថុព័ីកិ្នុចចរ�ស់ខ្ញុំះ�� ដ៏ចូប្រែដ៏លបា�កំ្នុណ៍ត់្ថុ �ងិម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លដ៏ល់នៃថៃក្នុណំ៍ត់្ថុម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

ការផ្លាា�ស់�ែ�រនៃ�ម្រេហិត្ថុុការណ៍៍ការផ្លាា�ស់�ែ�រនៃ�ម្រេហិត្ថុុការណ៍៍

គ្គតិ្ថុប្រតឹ្ថុ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� ប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលពំុីបា�ដ៏ងឹពីីម្រេហិតុ្ថុការណ៍៍ណា�ួយប្រែដ៏ល�ិ�បា�ប្រែវក្នុប្រែញក្នុ ម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍ម្រេ�� ឬកុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ធនាគារ ប្រែដ៏ល�ឹង
�ណាា�លឲ្�យមាំ�ត្ថុួម្រេលខ្ញុំនៃ�ចំ�ួ�ណា�ួយប្រែដ៏លបា��ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ភាពី�ិ�ប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវម្រេទ្ធ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៣៤

ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ�ិ�ប្រ�ប្រក្នុត្ថុីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ�ិ�ប្រ�ប្រក្នុត្ថុី

តា�អ័ីប្រែដ៏លប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលបា�យល់ម្រេ�ើញថា៖

■ លទ្ធធផលនៃ�ប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការរ�ស់ធនាគារកុ្នុ�ងការិយ�រិម្រេចិទ្ធហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេ�� �ិ�មាំ�ផល�ែ��ល់ជាសារវ�រម្រេ�យសក្នុ�មភាពីប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការ ឬប្រពឹីត្ថុរិការណ៍៍ណា�ួយប្រែដ៏លមាំ�លក្នុខណ៍ៈជាសារវ�រ �ិង
�ិ�ប្រ�ប្រក្នុត្ថុីម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

■ ម្រេ�កុ្នុ�ងចម្រេនាា��ម្រេពីលចាំ�់ពីីនៃថៃចុងការិយ�រិម្រេចិទ្ធដ៏ល់កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� ពំុីមាំ�ចំណាត់្ថុថំា�ក់្នុសក្នុ�មភាពីប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារ ឬប្រពឹីត្ថុរកិារណ៍៍ណា�ួយប្រែដ៏លមាំ�លក្នុខណ៍ៈជាសារវ�រ �ិង�ិ�
ប្រ�ប្រក្នុត្ថុីម្រេក្នុើត្ថុមាំ�ម្រេទ្ធ�បីើង ប្រែដ៏លអាចនាំឲ្�យ�ែ��ល់ដ៏ល់លទ្ធធផលនៃ�ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការរ�ស់ធនាគារ ក្នុុ�ងការិយ�រិម្រេចិទ្ធ ប្រែដ៏លរបាយការណ៍៍ម្រេ��បា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ម្រេប្រកាយកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ម្រេប្រកាយកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍

នាកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ�� តា�អី័ប្រែដ៏លប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលបា�ប្រជា� �ិ�មាំ�ប្រពីតឹ្ថុរកិារណ៍៍ជាសារវ�រណា�យួប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងម្រេប្រកាយកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�តារាងត្ថុលុ�យការ ប្រែដ៏លត្ថុប្រ�ូវឲ្�យមាំ�ការប្រែក្នុសប្រ�ួល 
ឬលាត្ថុប្រត្ថុ�ងក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�ើយ។

ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល

ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលប្រែដ៏លបា��ម្រេប្រ�ើការនាកាល�រិម្រេចិទ្ធម្រេចញរបាយការណ៍៍ម្រេ��រួ�មាំ�៖

■ ម្រេលាក្នុ Yves Jacquot ប្រ�ធា�ក្នុុប្រ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល

■ ម្រេលាក្នុ Dominic Jacques អភិិបាល

■ ម្រេលាក្នុ Madi Akmambet អភិិបាលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ

■ ម្រេលាក្នុ Christian St-Arnaud អភិិបាល

■ ម្រេលាក្នុ Lionel Pimpin អភិិបាល

■ ម្រេលាក្នុ Martin Ouellet អភិិបាល 

■ ម្រេលាក្នុ Etienne Chenevier អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ 

■ ម្រេលាក្នុ Henri Calvet អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ

■ ម្រេលាក្នុ Guy Quaden  អភិិបាលឯក្នុរាជី�យ

ផលប្រ�ម្រេ�ជី�៍រ�ស់អភិិបាលផលប្រ�ម្រេ�ជី�៍រ�ស់អភិិបាល

ពីុំមាំ�អភិិបាលណាមាំំ�ក្នុ ់ប្រែដ៏លបា�កា�់ត្ថុំប្រែណ៍ងម្រេ�ចុងឆ្នាំំ� ំ�ិងទ្ធទ្ធួលបា�ផលប្រ�ម្រេ�ជី�៍ ម្រេ�ក្នុុ�ងភាគ្គហិុុ�រ�ស់ធនាគារម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

អត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍រ�ស់អភិិបាលអត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍រ�ស់អភិិបាល

ម្រេ�កុ្នុ�ង �ងិនាចងុកាល�រិម្រេចិទ្ធហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេ�� ពំុីមាំ�ការម្រេរៀ�ចំណា�យួ ប្រែដ៏លធនាគារម្រេដ៏ើរតួ្ថុជាគ្គភូាគ្គកុី្នុ�ងម្រេគាល�ណំ៍ងអ�ញុ្ចាំា�ត្ថុឲិ្�យសមាំជិីក្នុប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល អាចទ្ធទួ្ធលបា��ូវអតុ្ថុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ ម្រេ�យ
�ម្រេធ�យាបាយទ្ធិញយក្នុភាគ្គហិុុ�ណា�ួយម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

ចាំ�់តាំងពីីចុងកាល�រិម្រេចិទ្ធហិិរញ្ញញវតុ្ថុ��ុ� ពីុំមាំ�សមាំជីិក្នុប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលណាមាំំ�ក់្នុបា�ទ្ធទ្ធួល ឬមាំ�សិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបា��ូវអតុ្ថុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ណា�ួយ តា�រយៈការចុ�កិ្នុចចស��យាម្រេធ័ើម្រេ�ើងម្រេ�យធនាគារ 
ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុការ�ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��។

ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវរ�ស់ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវរ�ស់ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល មាំ�ភារកិ្នុចចទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវក្នុុ�ងការអ�អាង�ញ្ចាំា�ក្នុ់ថា របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��បា��ងាា�ញ�ូវភាពីប្រតឹ្ថុ�ប្រត្ថុូវនៃ�សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារ នានៃថៃទ្ធី៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ 
�ងិលទ្ធធផលហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� �ងិរំហិរូសាចប់្របាក្នុ ់សប្រមាំ�ក់ារិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩។ ប្រក្នុ�ុប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលប្រតូ្ថុវពី�ិតិ្ថុ�យម្រេ�ើលការម្រេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេ�� ម្រេ�យគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រែដ៏លចាំបំាច់ប្រតូ្ថុវ៖

■ អ�ុ�័ត្ថុ�ូវម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យប្រែដ៏លស�ប្រស� ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើការវិ�ិចិ័យ �ិងការបាា��់ប្រ�មាំណ៍�ា�ងស�ម្រេហិត្ថុុផល �ិងប្រ�ុងប្រ�យ័ត្ថុ ុម្រេហិើយម្រេធ័ើការអ�ុវត្ថុរប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យសងគត្ថុិភាពី។

■ អ�ុវត្ថុែម្រេលា�ម្រេ�តា�សរង់�ររបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ�ររជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ឬម្រេ�ើមាំ�ការប្រ��ចាំក្នុពីីម្រេ�� ម្រេដ៏ើ��បីី�ងាា�ញ�ូវភាពីប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវ គ្គឺប្រត្ថុូវ�ងាា�ញ ពី��យល ់�ិងក្នុំណ៍ត្ថុ់�រិមាំណ៍ឲ្�យបា�ច�បាស់
លាស់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

■ រក្នុ�សាទ្ធុក្នុ�ូវ�ញ្ញជីគ្គណ៍ម្រេ�យ�យឲ្�យបា�ប្រគ្គ�់ប្រគា� ់�ិងប្រ�ពី័�ធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនៃផើក្នុុ�ងឲ្�យមាំ�ប្រ�សិទ្ធធភាពី។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៣៥

■ ម្រេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�ូល�ា���ិរ�រភាពីនៃ�ដ៏ំម្រេណ៍ើរការអាជីីវក្នុ�ម ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុ មាំ�ក្នុរណ៍ី�ិ�ស�ប្រស�ក្នុុ�ងការស�មត្ថុថា ធនាគារ�ឹង�ិ���រម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការអាជីីវក្នុ�ម
នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។

■ ប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យ �ិងដ៏ឹក្នុនំាធនាគារឲ្�យមាំ�ប្រ�សិទ្ធធភាពីម្រេលើរាល់ម្រេសចក្នុរីសម្រេប្រ�ចសំខា�់ៗទាំំងឡាយប្រែដ៏ល�ែ��ល់ដ៏ល់សក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ �ិងដ៏ំម្រេណ៍ើរការរ�ស់ធនាគារ ម្រេហិើយប្រត្ថុូវប្របាក្នុដ៏ថា
ក្នុិចចការម្រេ��ប្រត្ថុូវបា�ឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំង�ា�ងប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារ។

គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងមាំ�ភារក្នុិចចទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវ ម្រេដ៏ើ��បីីធានាអ�អាងថា រាល់ត្ថុប្រ�ូវការខាងម្រេលើប្រត្ថុូវបា�អ�ុវត្ថុរ �ិងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវ ក្នុុ�ងការការ�ររាល់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទាំំងអស់រ�ស់ធនាគារ �ិងចាំត់្ថុវិធា�ការ
ស�ប្រស�ម្រេដ៏ើ��បីី�ម្រេញ្ញច�ស �ិងរក្នុឲ្�យម្រេ�ើញ�ូវការលួច��ះ ំ�ិងភាពី�ិ�ប្រ�ប្រក្នុត្ថុីម្រេផ�សំងៗ។

ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលធានាអ�អាងថា ធនាគារបា�អ�ុវត្ថុរ�ូវរាល់ត្ថុប្រ�ូវការ ដ៏ូចបា�រាយការណ៍៍ខាងម្រេលើក្នុុ�ងការម្រេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ម្រេសចក្នុរីប្រែថះងការណ៍៍រ�ស់ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេសចក្នុរីប្រែថះងការណ៍៍រ�ស់ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែដ៏លបា��ងាា�ញម្រេ�ទ្ធពំីរ័ទី្ធ ៣៩ ដ៏ល់ទ្ធ ី១២១ �ងាា�ញ�ា�ងប្រតឹ្ថុ�ប្រតូ្ថុវ�ូវសាា��ភាពីហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ ធនាគារ វឌ្�ឍ�ៈអាសីុ ចកំាត្ថុ ់នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ប្រពី�ទាំងំលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� �ងិ 
រំហិរូសាច់ប្របាក់្នុរ�ស់ធនាគារ សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទី្ធ៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ម្រេ�យអ�មុ្រេលា�ម្រេ�តា�សែង់�របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�អ�ររជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា។ គ្គតិ្ថុប្រតឹ្ថុ�កាល�រិម្រេចិទ្ធម្រេចញផ�សាយរបាយការណ៍៍ម្រេ�� 
ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេជីឿជាក្នុ់ថា ធនាគារមាំ�លទ្ធធភាពីប្រគ្គ�់ប្រគា�់ក្នុុ�ងការទ្ធូទាំត្ថុ់�ំណ៍ុល ម្រេ�ម្រេពីលដ៏ល់ក្នុំណ៍ត្ថុ់សង។

ចុ�ហិត្ថុុម្រេលខាតាងនា�ឲ្�យប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល

ម្រេលាក្នុ Askhat Azhikhanov 

នាយក្នុប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិ

រាជីធា�ីភិុំម្រេពីញ ប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជានៃថៃទ្ធី២៥ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�២ំ០២០



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៣៦

របាយការណ៍ស់វនករឯករាជំ្រយ
ជីូ�ចំម្រេ��ភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុនៃ�ធនាគារ វឌ្�ឍ�ៈអាសុី ចំកាត្ថុ់

�ត្ថុិម្រេ��ល់�ត្ថុិម្រេ��ល់

ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំបា�ម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ ធនាគារវឌ្�ឍ�ៈអាសីុ ចំកាត្ថុ់ (ម្រេ�កាត់្ថុថា “ធនាគារ”) ប្រែដ៏លរួ�មាំ�តារាងតុ្ថុល�យការ នានៃថៃទី្ធ៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ �ិងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-
ខាត្ថុ �ិងលទ្ធធផលល�អិត្ថុម្រេផ�សំងៗ របាយការណ៍៍�ប្រែប្រ��ប្រ�ួល�ូលធ� �ិងរបាយការណ៍៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ �ិងក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ប្រែដ៏លរួ�មាំ�ម្រេសចក្នុរីសម្រេងខ�
ម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យសំខា�់ៗ ប្រែដ៏លមាំ��ងាា�ញម្រេ�ទ្ធំពី័រទ្ធី ៣៩ ដ៏ល់ទ្ធី ១២១ ជា�តិ្ថុរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បា��ងាា�ញ�ូវភាពីប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវជាសារវ�រ នៃ�សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ 
ធនាគារ នានៃថៃទី្ធ៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ប្រពី�ទាំំងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងរំហិូរសាច់ប្របាក់្នុសប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធប្រែដ៏លបា��ញ្ញច�់ ម្រេ�យអ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា�សរង់�ររបាយការណ៍៍ទាំក់្នុទ្ធង�ឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
អ�ររជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា (“CIFRSs”)។

�ូល�ា��សប្រមាំ�់ការផរល់�ត្ថុិម្រេ��ល់�ូល�ា��សប្រមាំ�់ការផរល់�ត្ថុិម្រេ��ល់

ម្រេយើងខំ្ញុំ� ំបា�ម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មម្រេ�យអ�មុ្រេលា�ម្រេ�តា�សរង�់រសវ�ក្នុ�មអ�ររជាត្ថុនិៃ�ក្នុ�ុ�ជា។ ការទ្ធទ្ធលួខ្ញុំសុប្រតូ្ថុវរ�សម់្រេយើងខំ្ញុំ� ំម្រេ�យអ�មុ្រេលា�ម្រេ�តា�សរង�់រទាំងំម្រេ��គ្គបឺ្រតូ្ថុវបា�ម្រេរៀ�រា�ម់្រេ�កុ្នុ�ងប្រែផុក្នុ ការ
ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវរ�ស់សវ�ក្នុរចំម្រេ��ការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មម្រេ�ម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ��។ ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ ឯក្នុរាជី�យពីីធនាគារ ម្រេ�យអ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា�ការត្ថុប្រ�ូវប្រក្នុ�សីលធ�៌ ប្រែដ៏ល�ក់្នុពី័�ធ
�ឹងការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�ប្រ�ម្រេទ្ធសក្នុ�ុ�ជា ប្រពី�ទាំំងបា��ំម្រេពីញ�ូវការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវម្រេលើប្រក្នុ�សីលធ�៌ម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុម្រេ�យអ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា�ការត្ថុប្រ�ូវទាំំងម្រេ��។ ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំម្រេជីឿជាក្នុ់
ថា ភិសរ�តាងសវ�ក្នុ�មប្រែដ៏លម្រេយើងបា�ទ្ធទ្ធួលគឺ្គ ប្រគ្គ�់ប្រគា�់�ិងស�រ��យម្រេដ៏ើ��បីីផរល់ជា�ូល�ា��សប្រមាំ�់ការផរល់�ត្ថុិម្រេ��ល់រ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ។

�ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់ៗ�ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់ៗ

តា�ការវិ�ិច័ិយប្រក្នុ�ម្រេ�យវិជាា�ជីីវៈរ�ស់ម្រេយើងខំ្ញុំ� ំ�ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់ៗ គ្គជឺា�ញ្ចាំា�ទាំងំឡាយណា ប្រែដ៏លមាំ�សារៈសំខា��់ផំតុ្ថុម្រេ�កុ្នុ�ងការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងខំ្ញុំ�មំ្រេលើរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�សប្រមាំ�់
ឆ្នាំំ�ំម្រេ��។ �ញ្ចាំា�ទំាំងម្រេ��ប្រតូ្ថុវបា��ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ង�រិ�ទ្ធនៃ�ការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំង�ូល ដ៏ូម្រេចុ�ក្នុុ�ងការ�ម្រេញ្ញចញ�តិ្ថុម្រេ��ល់រ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំម្រេយើងខ្ញុំំ�ំពំុីផរល់�តិ្ថុម្រេ��ល់
�ច់ម្រេ�យប្រែ�ក្នុម្រេ�ម្រេលើ�ញ្ចាំា�ទាំំងម្រេ��ម្រេ�ើយ។

�ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់ �ីត្ថុិវិធីសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ��ឹង �ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់

សំវិធា�ធ�សប្រមាំ�់ការខាត្ថុ�ង់ពីីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះម្រេលើសំវិធា�ធ�សប្រមាំ�់ការខាត្ថុ�ង់ពីីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះម្រេលើ
ឥណ៍ទាំ�ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

ឥណ៍ទាំ�ផែល់ដ៏ល់អតិ្ថុថិជី� មាំ�ប្រ�មាំណ៍ជា ៦៣% នៃ�ប្រទ្ធពី�យ
សក្នុ�មសរុ�រ�ស់ធនាគារ។ សំម្រេពីៀត្ថុឥណ៍ទាំ�ដ៏ុលសរុ�រ�ស់
ធនាគាររួ�មាំ� អចល�ប្រទ្ធពី�យ �ិង�ណ៍ិជីជក្នុ�មការលក្នុ់ដំុ៏�ិង
រាយ។ អត្ថុិថិជី�រ�ស់ធនាគារ រួ�មាំ� ទាំំងរូ�វ័�រ�ុគ្គគល �ិង 
ប្រក្នុុ�ហិុុ�សាជីីវក្នុ�ម។

ធនាគារអ�ុ�័ត្ថុតា�CIFRS ៩ “ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ �” ប្រែដ៏ល
មាំ�កាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាល នានៃថៃទី្ធ១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�ំ២០១៨។ 
CIFRS ៩ បា��ងាា�ញអំពីី�ែូប្រែឌ្លនៃ�ឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ នៃ�ខាត្ថុ�ង់
ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លបា�រំពឹីងទុ្ធក្នុ (“ECL”) ប្រែដ៏លទាំ�ទាំរឲ្�យមាំ�ការ
ម្រេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ម្រេភិទ្ធ �ែូប្រែឌ្លសម�គ្គសាា�ញ �ិងការស�មត្ថុសំខា�់ៗអំពីី 
ឥរិ��ទ្ធឥណ៍ទាំ� �ិង សាា��ភាពីម្រេសដ៏ឋក្នុិចចនាម្រេពីល អនាគ្គត្ថុ។ 
ម្រេ��គ្គជឺាសរង�់រគ្គណ៍ម្រេ�យ�យថម ី�ងិ សម�គ្គសាា�ញប្រែដ៏លទាំ�ទាំរឲ្�យមាំ�
ការវិ�ិចិ័យ�ិងការ�ក្នុប្រសាយជាម្រេប្រចើ�ម្រេ�ក្នុុ�ងការអ�ុវត្ថុរ។

�តិី្ថុវិធីសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើង រ�ួមាំ�ការប្រែស័ងយល់ �ងិការវិ�ិច័ិយម្រេ�ម្រេលើការ�ងើតី្ថុ �ងិការអ�វុត្ថុរ ប្រពី�ទំាំ�ងប្រ�សទិ្ធធភាពីប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារ
នៃ�វិធីសាស្ត្រសរនៃ�ការប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យគ្គ�ះឹ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ �ក្នុ�យសុំប្របាក្នុ់ក្នុ�ច ី�ិងការពីិ�ិត្ថុ�យឥណ៍ទាំ�

■ ការក្នុំណ៍ត្ថុ់នៃ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រ�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

■ ការពីិ�ិត្ថុ�យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំជា��រ�នាា��់នៃ�សាា��ការណ៍៍ឥណ៍ទាំ�រ�ស់អុក្នុខ្ញុំចី

■ ភាពីប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវនៃ�ការ�ញ្ញច�លទ្ធិ�ុ�័យ

�ីតិ្ថុវិធីសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ��ឹង �ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់�ីតិ្ថុវិធីសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងម្រេប្រ�ើម្រេដ៏ើ��បីីវាយត្ថុនៃ�ះ �ិងវិ�ិចិ័យ
ប្របាក្នុ់ សំវិធា�ធ�រ�ស់អុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គង ចំម្រេ��ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុរួ�មាំ�ដូ៏ចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ម្រេយើងម្រេធ័ើការប្រែស័ងយល់ អំពីីម្រេគាល�ម្រេ�បាយឥណ៍ទាំ�រ�ស់ធនាគារ �ិង�ែបូ្រែឌ្លនៃ�ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពឹីងទុ្ធក្នុ 
�ិងវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើដំ៏ម្រេណ៍ើរការសប្រមាំ�់ការកំ្នុណ៍ត់្ថុ នៃ�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រ�ូវ ហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ� �ិង ថំា�ក់្នុនៃ�ឥណ៍ទាំ�

■ ម្រេយើងបា�វាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើការម្រេធ័ើចំណាត់្ថុថំា�ក់្នុ �ិងភាពីសាក្នុស�នៃ� ឥណ៍ទាំ�ម្រេ�យម្រេ�ងតា� វិស័យ�ក់្នុព័ី�ធ រួ�មាំ�
ក្នុតាោ�មាំា�ប្រក្នុូម្រេសដ៏ឋក្នុិចច សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់អត្ថុិថិជី� �ិងការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើប្រទ្ធពី�យ�ញ្ចាំំ� ំ�ិង

■ ម្រេយើងបា�ម្រេប្រជីើសម្រេរីស�ិងពិី�ិត្ថុ�យឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ងម្រេ�តា�ហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ�សរុ�រ�ស់ធនាគារ �ិងវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើដំ៏ម្រេណ៍ើរ
ការប្រតួ្ថុត្ថុ ពិី�ិត្ថុ�យឥណ៍ទាំ�រ�ស់ធនាគារ។ ការម្រេប្រជីើសម្រេរីស រួ�មាំ� ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�ចាំត់្ថុថំា�ក់្នុជា ដំ៏ណាក់្នុកាល
ទ្ធ១ី ដ៏ំណាក់្នុកាលទ្ធ ី២ �ិងដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ ី៣។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៣៧

�ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់ �ីត្ថុិវិធីសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ��ឹង �ញ្ចាំា�សវ�ក្នុ�មសំខា�់

ការវិ�ិចិ័យសំខា�់ៗ ក្នុុ�ងការអ�ុវត្ថុរប្រែដ៏លជាត្ថុប្រ�ូវការគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ
សប្រមាំ�់ការវាស់ប្រែវង ECL មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ �ម្រេងើើត្ថុ�ែូប្រែឌ្លវាយត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏លស�ប្រស� សប្រមាំ�់ម្រេប្រ�ើក្នុុ�ងការ
គ្គណ៍នា ECL។ �ែបូ្រែឌ្លទាំងំម្រេ�� គឺ្គ មាំ�លក្នុខណ៍ៈសម�គ្គសាា�ញ 
�ិងប្រតូ្ថុវការវិ�ិច័ិយកុ្នុ�ងការអ�ុវត្ថុរម្រេដ៏ើ��បីីសាា��នា�ែូប្រែឌ្លប្រែដ៏ល
សាក្នុស�។

■ កំ្នុណ៍ត់្ថុពីី ឥណ៍ទាំ�ផែល់ដ៏ល់អតិ្ថុថិជី� �ិងហិិរញ្ញញ��បីទាំ�ប្រែដ៏ល
ធាា��់មាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងនៃ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ជាសារវ�រ។

■ ការស�មត្ថុ ប្រែដ៏លយក្នុ�ក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ កុ្នុ�ង�ែបូ្រែឌ្ល ECL មាំ�ដូ៏ច
ជា រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់រំពីឹងទ្ធុក្នុនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ក្នុតាោ�មាំា�ប្រក្នុូម្រេស
ដ៏ឋក្នុិចចប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ �ិងសំណ៍ុំទ្ធិ�ុ�័យ។

ទាំក្នុ់ទ្ធងម្រេ��ឹងចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុឥណ៍ទាំ�រ�ស់ធនាគារប្រែដ៏លរួ�មាំ� ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធី១ ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធី២ ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធី៣ 
ម្រេយើងបា� វាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើ៖

■ �ែូប្រែឌ្លនៃ�ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុរ�ស់ធនាគារ ម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើប្រែផុក្នុដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

(i) ការផគូរផគងម្លៃនិការខាត�ង់ឥណទានិ និិងវិធិីីស្ថាសស័ាមូ្មលដ្ឋាា និយើ�នឹិងតក្រុម្មរូវិការរ�ស័C់IFRS ៩

(ii) វិធិីីស្ថាសស័ាក្ខុុ�ងការដ្ឋាក្ខុ់�ញូ្្ញលពី័ត៌មានិតែដំលរពំីឹងទ្ធ�ក្ខុយើ�ម្លៃថិងៃខាងម្ម�ខ្ញុំម្លៃនិក្ខុតាា មា៉ា ក្រុក្ខុរូយើស័ដំាកិ្ខុច្

■ ប្រ�សិទ្ធធភាពីនៃ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង ប្រែដ៏ល�ក់្នុព័ី�ធ�ឹងទិ្ធ�ុ�័យប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�យក្នុ�ក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេដ៏ើ��បីីកំ្នុណ៍ត់្ថុសំវិធា�ធ�ម្រេលើត្ថុនៃ�ះ
ឥណ៍ទាំ� រួ��ញ្ញច�លទាំងំការវាយត្ថុនៃ�ះគុ្គណ៍ភាពីឥណ៍ទាំ�តា�ម្រេគា�ម្រេ�បាយនៃផើកុ្នុ�ងរ�ស់ធនាគារ �ិងធាតុ្ថុម្រេផ�សំងៗម្រេ�
ក្នុុ�ងការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ។

■ ការគ្គណ៍នាការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពឹីងទុ្ធក្នុម្រេយើងបា� សហិការជា�ួយអុក្នុឯក្នុម្រេទ្ធស កុ្នុ�ងការអ�ុវត្ថុរ�ីតិ្ថុវិធី ទាំងំម្រេ�� 
ប្រែដ៏លជីំនាញជាក្នុ់លាក្នុ់រ�ស់ពីួក្នុម្រេគ្គប្រត្ថុូវបា�អ�ុវត្ថុរ

ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំក៏្នុបា�វាយត្ថុនៃ�ះ �ិងសួរម្រេដ៏ញម្រេ�លម្រេ�ម្រេលើភាពីម្រេពីញម្រេលញ នៃ�ការ�ងាា�ញរ�ស់ធនាគារម្រេលើការខាត្ថុ�ង់នៃ�ឥណ៍ទាំ�
ផែល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ប្រពី�ជា�ួយហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ម្រេផ�សំងៗប្រែដ៏លមាំ�ម្រេ�ក្នុុ�ងក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល ់នៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេផ�សំងៗម្រេប្រ�ពីីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេផ�សំងៗម្រេប្រ�ពីីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�  �ិងរបាយការណ៍៍សវ�ក្នុរ�ិងរបាយការណ៍៍សវ�ក្នុរ

គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវម្រេលើព័ីត្ថុ៌មាំ�ម្រេផ�សំងៗ។ ពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេផ�សំងៗរ�ស់ធនាគារ រួ�មាំ�ព័ីត្ថុ៌មាំ�អំពីីធនាគារក្នុុ�ងទំ្ធពី័រទ្ធី៣១�ិងរបាយការណ៍៍រ�ស់ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល ពីីទ្ធំពី័រទ្ធី៣២ ម្រេ�ទ្ធំព័ីរទ្ធី៣៥
�ែុប្រែ�រ�ិ�រួ��ញ្ញច�ល�ូវរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងរបាយការណ៍៍រ�ស់សវ�ក្នុរម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

�ត្ថុិម្រេ��ល់រ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ� ំម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ិ�ប្រគ្គ�ដ៏ណ៍្ដ�់ព័ីត្ថុ៌មាំ�ម្រេផ�សំងៗ ម្រេហិើយម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ�ិ�បា�ម្រេធ័ើការស�ុិ�ា��អ�អាងម្រេលើពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេផ�សំងៗម្រេ�ើយ។

ទាំក់្នុទ្ធងម្រេ��ឹងការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�ម របាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ការទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុប្រតូ្ថុវរ�ស់ម្រេយើងខំ្ញុំ�គឺំ្គអា�ព័ីត៌្ថុមាំ�ម្រេផ�សំងៗ �ងិពីចិាំរណាថាម្រេត្ថុើព័ីត៌្ថុមាំ�ម្រេផ�សំងៗ ��ិប្រស�គំា�ជា�ួយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ជាសារវ�រ 
ឬ ជា�យួចមំ្រេណ៍�ដ៏ងឹរ�សម់្រេយើងខំ្ញុំ� ំប្រែដ៏លទ្ធទ្ធលូបា�ពីកីារម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�ម ឬមាំ�ក្នុហំិសុឆ្លុះគងជាសារវ�រ។ ប្រ�ស�ិម្រេ�ើប្រែផអក្នុម្រេ�ម្រេលើការងាររ�សម់្រេយើងខំ្ញុំ�បំ្រែដ៏លបា�អ�វុត្ថុរ ម្រេហិើយស�ិុ�ា��ថាមាំ�ក្នុហំិសុឆ្លុះគងជា
សារវ�រម្រេលើពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេផ�សំងៗ ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ�ឹងម្រេធ័ើការរាយការណ៍៍ម្រេ�ម្រេលើភាពីជាក់្នុប្រែសរងម្រេនា�។ ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ�ិ�មាំ�អ័ីប្រត្ថុូវរាយការណ៍៍ម្រេ�ើយ។

ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវរ�ស់គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវរ�ស់គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង  �ិងប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ិងប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវម្រេលើការម្រេរៀ�ចំ �ិង�ងាា�ញភាពីប្រតឹ្ថុ�ប្រត្ថុូវ ម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យអ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា�របាយការណ៍៍ទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ�ររជាតិ្ថុក្នុ�ុ�ជា �ិងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវម្រេលើ
ប្រ�ពី�័ធប្រតួ្ថុត្ថុពិី�តិ្ថុ�យនៃផើកុ្នុ�ង ប្រែដ៏លគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងកំ្នុណ៍ត់្ថុថា មាំ�ភាពីចាំបំាចស់ប្រមាំ�ក់ារម្រេរៀ�ចរំបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ឲ្�យម្រេជីៀសផតុ្ថុពីីការ�ងាា�ញខុ្ញុំសជាសារវ�រម្រេ�យសារប្រែត្ថុការប្រែក្នុះង��ះ ំឬកំ្នុហិសុឆ្លុះគង។

កុ្នុ�ងការម្រេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុប្រតូ្ថុវកុ្នុ�ងការបាា��់ប្រ�មាំណ៍ពីីលទ្ធធភាពីរ�ស់ធនាគារកុ្នុ�ងការ��រ�ិរ�ររភាពីអាជីីវក្នុ�ម ការ�ងាា�ញ �ញ្ចាំា�ប្រែដ៏ល�ក់្នុព័ី�ធ�ឹងការ��រ�ិរ�ររភាពី
ប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ� �ងិការម្រេប្រ�ើប្របាស�ូ់ល�ា���ិរ�ររភាពីគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងមាំ��ំណ៍ងរំលាយធនាគារ ឬ ���ឈ�អ់ាជីីវក្នុ�ម ឬ�ិ�មាំ�ជីម្រេប្រ�ើសជាក់្នុប្រែសរងណា�ួយម្រេប្រ�ពីីអ�វុត្ថុរដូ៏ម្រេចុ�។

ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល ទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវម្រេលើការប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យដ៏ំម្រេណ៍ើរការ នៃ�ការរាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារ។

ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវរ�ស់សវ�ក្នុរចំម្រេ��ការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មម្រេ�ម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវរ�ស់សវ�ក្នុរចំម្រេ��ការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មម្រេ�ម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ម្រេគាល�ំណ៍ងរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ គ្គឺម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធទ្ធួលបា�អំណ៍�អំណាងប្រែដ៏លស�ម្រេហិតុ្ថុផលថាម្រេត្ថុើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជារួ� គ្គឺ�ិ�មាំ�ក្នុំហិុសឆ្លុះគងជាសារវ�រ ប្រែដ៏ល�ណាា�ល�ក្នុពីីការប្រែក្នុះង��ះំ ឬ
ក្នុំហិុសឆ្លុះគង �ិងម្រេដ៏ើ��បីី�ងាា�ញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លរួ��ញ្ញច�ល�តិ្ថុម្រេ��ល់រ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ។ អំណ៍�អំណាងប្រែដ៏លស�ម្រេហិតុ្ថុផលគឺ្គជាអំណ៍�អំណាងក្នុប្រ�ិត្ថុខ្ញុំុស់ �ែុប្រែ�រ�ិ�ប្រែ��ជាការធានាថា 
ការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មអ�ុម្រេលា�តា�សរង់�រ សវ�ក្នុ�មអ�ររជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា �ឹងប្រែត្ថុងប្រែត្ថុរក្នុម្រេ�ើញក្នុំហិុសឆ្លុះគងជាសារវ�រម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លវាមាំ�ម្រេនា�ម្រេទ្ធ។ ក្នុំហិុសម្រេ��អាចម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីការប្រែក្នុះង��ះំ ឬកំ្នុហិុសឆ្លុះគង 
ម្រេហិើយប្រតូ្ថុវបា�ពីចិាំរណាជាក្នុហុំិសឆ្លុះគងជាសារវ�រ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើក្នុហំិសុ�ី�ួយៗ ឬ ក្នុហំិសុសរ�ុមាំ�ឥទ្ធធពិីលដ៏ល់ ការសម្រេប្រ�ចចិត្ថុរប្រែផអក្នុម្រេលើម្រេសដ៏ឋក្នុចិចរ�សអុ់ក្នុម្រេប្រ�ើប្របាសរ់បាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ជា�លូ�ា��។

ជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�ការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�ម ម្រេ�យអ�ុម្រេលា�តា�សរង់�រសវ�ក្នុ�មអ�ររជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ម្រេយើងបា�ម្រេធ័ើការវិ�ិចិ័យ �ិងការបាា��់ប្រ�មាំណ៍តា�វិជាា�ជីីវៈ។ ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំក្នុ៏បា�៖

■ ក្នុំណ៍ត់្ថុ�ិងវាយត្ថុនៃ�ះហា�ិភិ័យនៃ�ក្នុំហិុសឆ្លុះគងជាសារវ�រនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ម្រេទាំ�ជា�ណាា�ល�ក្នុពីីការប្រែក្នុះង��ះំ ឬក្នុំហិុសឆ្លុះគងក្នុ៏ម្រេ�យ ក្នុំណ៍ត់្ថុ �ិងអ�ុវត្ថុរ�ីត្ថុិវិធីសវ�ក្នុ�ម ប្រែដ៏លម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ�
ម្រេ��ឹងហា�ិភ័ិយទាំងំម្រេនា� ម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធទួ្ធលបា�ភិសរ�តាងពីីការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មប្រែដ៏លប្រគ្គ�់ប្រគា�់ �ិងស�រ��យ ម្រេដ៏ើ��បីីផរល់ជា�ូល�ា��កុ្នុ�ងការផរល់�តិ្ថុម្រេ��ល់។ ហា�ិភ័ិយប្រែដ៏ល�ិ�បា�រក្នុម្រេ�ើញកំ្នុហុិស
ឆ្លុះគងជាសារវ�រ ពីីការប្រែក្នុះង��ះំគ្គឺធៃ�់ធៃរជាងក្នុំហិុសឆ្លុះគងធ�មតាខ្ញុំណ៍ៈប្រែដ៏លការប្រែក្នុះង��ះំអាច�ណាា�ល�ក្នុពីីការ�ុ��ិត្ថុ ការប្រែក្នុះង��ះ ំការលុ�ម្រេចាំលម្រេ�យម្រេចត្ថុនា ការរាយការណ៍៍ខ្ញុំុសពីីការពីិត្ថុ 
ឬការ�ំ��ម្រេលើការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនៃផើក្នុុ�ង។

■ ទ្ធទ្ធួលបា�ការយល់ដ៏ឹងពីីការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនៃផើក្នុុ�ងប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធ�ឹងការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�ម ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេរៀ�ចំ�ីត្ថុិវិធីសវ�ក្នុ�មប្រែដ៏លស�រ��យម្រេ�តា�កាលៈម្រេទ្ធសៈ �ែុប្រែ�រ�ិ�ប្រែ��សប្រមាំ�់ម្រេគាល�ំណ៍ង�ម្រេញ្ញចញ
�ត្ថុិម្រេ�ម្រេលើប្រ�សិទ្ធធភាពីនៃ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងនៃផើក្នុុ�ងរ�ស់ធនាគារម្រេ�ើយ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៣៨

■ វាយត្ថុនៃ�ះភាពីប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវនៃ�ម្រេគាលការណ៍៍គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ ប្រែដ៏លបា�ម្រេប្រ�ើប្របាស់ភាពីស�ម្រេហិត្ថុុផលនៃ�ការបាា��់សាា��គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ �ិងការ�ងាា�ញប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធនានាម្រេ�យគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង។

■ ស�ិុ�ា��ភាពីស�ម្រេហិតុ្ថុផលនៃ��ូល�ា�� នៃ�ការម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេគាលការណ៍៍គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ�ិរ�ររភាពី នៃ�ដំ៏ម្រេណ៍ើរការអាជីីវក្នុ�មរ�ស់គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង �ិងប្រែផអក្នុម្រេ�ម្រេលើភិសរ�តាងសវ�ក្នុ�មប្រែដ៏លបា�ទ្ធទួ្ធលថា
ម្រេត្ថុើភាពី�ិ�ប្របាក្នុដ៏ជាសារវ�រម្រេក្នុើត្ថុមាំ�ម្រេ�ើងប្រែដ៏ល�ក់្នុព័ី�ធ�ឹងប្រពឹីត្ថុរកិារណ៍៍ ឬលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ ប្រែដ៏លអាចមាំ�ភាពី�ិ�ច�បាស់លាស់ម្រេ�ម្រេលើលទ្ធធភាពីរ�ស់ធនាគារ ម្រេដ៏ើ��បីី��រ�ិរ�ររភាពីនៃ�ដំ៏ម្រេណ៍ើការអាជីីវក្នុ�ម
ឬម្រេទ្ធ។ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើម្រេយើងខំ្ញុំ�សំ�ិុ�ា��ថា មាំ�ភាពី�ិ�ប្របាក្នុដ៏ប្រ�ជាជាសារវ�រ ម្រេយើងខំ្ញុំ�តំ្ថុប្រ�ូវឲ្�យមាំ�ការទាំញចំណា�់អារ�មណ៍៍ ម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍រ�ស់សវ�ក្នុរម្រេ�ម្រេលើការ�ងាា�ញប្រែដ៏ល�ក់្នុព័ី�ធ
ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬប្រ�សិ�ម្រេ�ើការ�ងាា�ញ�ិ�ប្រគ្គ�់ប្រគា� ់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំប្រត្ថុូវ�ញ្ចាំា�ក្នុ់ម្រេ�ក្នុុ�ង�ត្ថុិម្រេ��ល់រ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ។ ការស�ុិ�ា��រ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ� ំគ្គឺប្រែផអក្នុម្រេ�ម្រេលើភិសរ�តាងសវ�ក្នុ�មប្រែដ៏ល
ទ្ធទ្ធួលបា�រហិូត្ថុដ៏ល់នៃថៃនៃ�របាយការណ៍៍សវ�ក្នុ�ម។ ម្រេទាំ�ជា�ា�ងណា ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ ឬលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុអាច�ណាា�លឲ្�យធនាគារ�ញ្ញ�ឈ�់ការ��រ�ិរ�ររភាពីនៃ�ដ៏ំម្រេណ៍ើរការអាជីីវក្នុ�ម។

■ វាយត្ថុនៃ�ះការ�ងាា�ញជារួ� រចនាស�័ុ�ធ �ិងខ្ញុំះ�ឹសារនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� រួ�ទាំងំការ�ងាា�ញថាម្រេត្ថុើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ��ងាា�ញប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារជា�ូល�ា�� �ិងប្រពឹីត្ថុរកិារណ៍៍ ម្រេ�កុ្នុ�ងការទ្ធទួ្ធល
បា�ការ�ងាា�ញប្រែដ៏លប្រត្ថុឹ�ប្រត្ថុូវ។

ម្រេយើងខំ្ញុំ�ំរាយការណ៍៍ជីូ�អុក្នុប្រែដ៏លទ្ធទ្ធួល��ើ�ក្នុអភិិបាលក្នុិចច �ក់្នុពី័�ធម្រេ��ឹង�ញ្ចាំា�ម្រេផ�សំងៗ វិសាលភាពីការងារ �ិងម្រេពីលម្រេវលានៃ�ការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មសំខា�់ៗ រួ�ទាំំងរាយការណ៍៍ពីីភាពីខ័្ញុំ�ខាត្ថុសំខា�់ៗនៃ�
ប្រ�ពី័�ធប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យនៃផើក្នុុ�ងប្រែដ៏ល ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំបា�រក្នុម្រេ�ើញក្នុុ�ងម្រេពីលម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ។

ម្រេយើងខំ្ញុំ�ំក្នុ៏ម្រេធ័ើការអ�អាងជីូ�អុក្នុប្រែដ៏លទ្ធទ្ធួល��ើ�ក្នុអភិិបាលក្នុិចច ថាម្រេយើងខំ្ញុំ�ំបា�អ�ុវត្ថុរតា�ប្រក្នុ�ខ្ញុំណ៍ឌវិជាា�ជីីវៈប្រែដ៏ល �ក្នុ់ពី័�ធ ទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងឯក្នុរាជី�យភាពី ប្រពី�ទាំំងជីប្រមាំ�ជីូ��ូវរាល់ទ្ធំនាក្នុ់ទ្ធំ�ង�ិង�ញ្ចាំា�
ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុប្រែដ៏លអាចប្រត្ថុូវបា� ចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុថាមាំ�ផល�ែ��ល់ចំម្រេ��ឯក្នុរាជី�យភាពី �ិងវិធា�ការប្រ�ពី័�ធសុវត្ថុុិភាពីរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ។

ប្រែសរងម្រេចញពីី�ញ្ចាំា�ប្រែដ៏លម្រេយើងខ្ញុំំ�ំបា�រាយការណ៍៍ជូី�អុក្នុប្រែដ៏លទ្ធទួ្ធល��ើ�ក្នុអភិិបាលក្នុិចច ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំកំ្នុណ៍ត់្ថុ�ញ្ចាំា�នានាប្រែដ៏លមាំ�ភាពីជាសារវ�រក្នុុ�ងការម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ
�ចច���បី�ុ ដ៏ូម្រេចុ��ញ្ចាំា�ម្រេ��ជា�ញ្ចាំា� សវ�ក្នុ�មសំខា�់។ ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំពីិពីណ៍៌នា�ញ្ចាំា�ទាំំងម្រេ��ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍រ�ស់សវ�ក្នុរ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីប្រែដ៏លច�បា�់ ឬ�ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិហា�ប្របា�
�ងាា�ញ�ញ្ចាំា�ទាំំងម្រេ��ជាសាធារណ៍ៈ ឬម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីដ៏៏ក្នុប្រ��ំផុត្ថុប្រែដ៏លម្រេយើងកំ្នុណ៍ត្ថុ់ថា�ញ្ចាំា�ម្រេ���ិ�គ្គួរ�ញ្ញច�លម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍រ�ស់ម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ ម្រេ�យ�ូលម្រេហិតុ្ថុថាវា�ឹងអាចមាំ�ផល
វិបាក្នុអវិជីជមាំ�នានា ប្រែដ៏លនាំឲ្�យមាំ�ផល�ែ��ល់ដ៏ល់ប្រ�ម្រេ�ជី�៍សាធារណ៍ៈ ចំម្រេ��ការរាយការណ៍៍ប្រែ��ម្រេ��។

ត្ថុំណាងប្រក្នុុ�ហិុុ� ឌ្ី�័យធ ៍(ម្រេខ្ញុំ��ូឌា) ខ្ញុំូអិលធីឌ្ី

អុឹងអុឹង  គ្គឹ�សុភិ័ស្ត្រកាោ�គ្គឹ�សុភិ័ស្ត្រកាោ�
អគ្គគនាយក្នុ

រាជីធា�ីភិុំម្រេពីញ ប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជា

នៃថៃទ្ធ២ី៥ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�២ំ០២០



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៣៩

	របាយការណ៍សាា្រនភាពីហិិរញ្ញញវតុ�
គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ក្នុំណ៍ត្ថុ់
សមាំា�ល់ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ៦ ២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�
ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា

៧ ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ ៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ១.៧៥២.៤៨០.៣១២ ២០៧.៣១១.២៨៣ ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៨ ៩៣.៤១១.៦៨៩ ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ ២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២ ៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១

ឥណ៍ទាំ�ផរលដ់៏ល់អតិ្ថុថជិី� ៩ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ ១០ ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ ៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧ ១៦.៧១៣.៨៩០ ៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ ១១ ៤០.៤៤៨.៧៥៨ ១៦៤.៨២៨.៦៨៩ ២៨.៤៤០.៦៧១ ១១៤.២៧៤.៦១៦ ១២.៩០៣.២៤៧ ៥២.០៩០.៤០៨

សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្របាស់
ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម

១២ ៣៤.៥៣៧.០៣១ ១៤០.៧៣៨.៤០១ ៣០.៤៩៤.២៨៣ ១២២.៥២៦.០២៩ ១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ ១៣ ៧.១៧៤.៧៣៧ ២៩.២៣៧.០៥៣ ២.៦៤៧.០៧០ ១០.៦៣៥.៩២៧ ១.៧៦៥.៧៤៨ ៧.១២៨.៣២៥

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មពី�ធពី��យារសុទ្ធធ ១៤(ខ្ញុំ) ២.១៩១.៣៩១ ៨.៩២៩.៩១៨ ១.៣៧១.៥៥៨ ៥.៥១០.៩២០ ៩៣៨.១៥០ ៣.៧៨៧.៣១១

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ១៥ ២២.៣៦៣.៩៧២ ៩១.១៣៣.១៨៥ ២៤.២៦២.០៣៨ ៩៧.៤៨៤.៨៦៩ ១៥.៩០៤.០៥៨ ៦៤.២០៤.៦៨៣

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ� ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩ ១៧.៩០៩.១៧០.១០២១៧.៩០៩.១៧០.១០២ ២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤ ១១.០២០.៥០៣.៣៩៥១១.០២០.៥០៣.៣៩៥ ១.៦៦២.៦២៧.០២១១.៦៦២.៦២៧.០២១ ៦.៧១២.០២៥.២៨៤៦.៧១២.០២៥.២៨៤

�ំណ៍ុល�ំណ៍ុល  

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ១៦ ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ១៧ ២០.៩៣៩.៣៣៧ ៨៥.៣២៧.៧៩៨ - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ១៨ ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ ១.១៤០.៤១៥.០៦៦ ៨០.៥៣២.០១៥ ៣២៣.៥៧៧.៦៣៦ ៨៧.៣៧០.៧៤០ ៣៥២.៧១៥.៦៧៧

អ�ុ�ំណ៍ុល ១៩ ១២៨.០០០.០០០ ៥២១.៦០០.០០០ ៩៣.០០០.០០០ ៣៧៣.៦៧៤.០០០ ៥៥.០០០.០០០ ២២២.០៣៥.០០០

�ណុំ៍លពី�ធម្រេលើប្របាក់្នុចំម្រេណ៍ញ ១៤(ក្នុ) ១២.២៣១.៤៥៣ ៤៩.៨៤៣.១៧១ ១៧.២៧៨.៥៦៦ ៦៩.៤២៥.២៧៨ ១០.៩០៤.៧៩៩ ៤៤.០២២.៦៧៤

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ២០ ៣៦.៥១៣.៤០៧ ១៤៨.៧៩២.១៣៤ ៣១.៣៥៩.៤០០ ១២៦.០០២.០៦៩ ១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ២១ ២៥.៦២៤.១០៣ ១០៤.៤១៨.២២០ ១៤.៦៦១.៩៥០ ៥៨.៩១១.៧១៥ ១០.២៤៥.៤៩០ ៤១.៣៦១.០៤៤

�ំណ៍ុលសរុ��ំណ៍ុលសរុ� ៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧ ១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤ ២.៤២៣.៨១៤.៥៣៨២.៤២៣.៨១៤.៥៣៨ ៩.៧៣៨.៨៨៦.៨១៣៩.៧៣៨.៨៨៦.៨១៣ ១.៤៥៧.៨៤៩.១២២១.៤៥៧.៨៤៩.១២២ ៥.៨៨៥.៣៣៦.៩០៧៥.៨៨៥.៣៣៦.៩០៧

�ូលធ��ូលធ�

ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� ២២ ២១៥.០០០.០០០ ៨៧៦.១២៥.០០០ ១៦៥.០០០.០០០ ៦៦២.៩៧០.០០០ ១២៥.០០០.០០០ ៥០៤.៦២៥.០០០

ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ ២៣ ៣៣.៦៦១.៧៧៨ ១៣៧.១៧១.៧៤៤ ២១.៣២១.៨៧៤ ៨៥.៦៧១.២៩០ ១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរក្នុ�សាទ្ធុក្នុ ២៤៧.៧១៨.៣៨៤ ១.០០៩.៤៥២.៤១៤ ១៣២.៦៤៦.៩១២ ៥៣២.៩៧៥.២៩២ ៦៥.២៨៥.៩១៧ ២៦៣.៥៥៩.២៤៦

�ូលធ�សរុ��ូលធ�សរុ� ៤៩៦.៣៨០.១៦២៤៩៦.៣៨០.១៦២ ២.០២២.៧៤៩.១៥៨២.០២២.៧៤៩.១៥៨ ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦៣១៨.៩៦៨.៧៨៦ ១.២៨១.៦១៦.៥៨២១.២៨១.៦១៦.៥៨២ ២០៤.៧៧៧.៨៩៩២០៤.៧៧៧.៨៩៩ ៨២៦.៦៨៨.៣៧៧៨២៦.៦៨៨.៣៧៧

សរុ��ំណ៍ុលសរុ��ំណ៍ុល  �ិង�ូលធ��ិង�ូលធ� ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩ ១៧.៩០៩.១៧០.១០២១៧.៩០៩.១៧០.១០២ ២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤២.៧៤២.៧៨៣.៣២៤ ១១.០២០.៥០៣.៣៩៥១១.០២០.៥០៣.៣៩៥ ១.៦៦២.៦២៧.០២១១.៦៦២.៦២៧.០២១ ៦.៧១២.០២៥.២៨៤៦.៧១២.០២៥.២៨៤

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ដ៏ូចមាំ�ភាា��់ជា�ួយចាំ�់ពីីទ្ធំពី័រទ្ធ៤ី៤ ដ៏ល់ទ្ធ១ី២១ គ្គឺជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៤០

របាយការណ៍ចំម្រេណញ-ខាត និងលទ្ធធផលលមិិិតម្រេផ្រសងៗ
សប្រមាំ�់ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ់ ២៤ ២៦៣.៣៥៤.៧៨៩ ១.០៦៧.៩០៣.៦៦៩ ១៨៤.២០៤.៨០៦ ៧៤៤.៩២៤.២៣៥

ចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ់ ២៤ (៥០.៩៨៦.៣៧៤) (២០៦.៧៤៩.៧៤៧) (៤៨.២៣០.៨១១) (១៩៥.០៤៥.៤០០)

ចំណ៍ូលសុទ្ធធពីីការប្របាក្នុ់ចំណ៍ូលសុទ្ធធពីីការប្របាក្នុ់ ២១២.៣៦៨.៤១៥ ៨៦១.១៥៣.៩២២ ១៣៥.៩៧៣.៩៩៥ ៥៤៩.៨៧៨.៨៣៥

ចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារ ២៥ ៤១.៦០៩.៨៧៧ ១៦៨.៧២៨.០៥១ ២៦.៩៣១.៣១១ ១០៨.៩១០.២២២

ចំណាយម្រេលើក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារ ២៥ (១៣.៩០៥.២២៧) (៥៦.៣៨៥.៦៩៥) (៨.៣៥៦.៣២២) (៣៣.៧៩២.៩៦៦)

ចំណ៍ូលសុទ្ធធពីីក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារចំណ៍ូលសុទ្ធធពីីក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារ ២៧.៧០៤.៦៥០ ១១២.៣៤២.៣៥៦ ១៨.៥៧៤.៩៨៩ ៧៥.១១៧.២៥៦

ចំណ៍ូលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេផ�សំងៗ ២៦ ១.៧០២.៨៩៣ ៦.៩០៥.២៣១ ១.៤៧១.០៥០ ៥.៩៤៨.៩២៦

ចំណាយម្រេលើ�ុគ្គគលិក្នុ ២៧ (៥៧.៨៤៧.២៩៥) (២៣៤.៥៧០.៧៨១) (៣៥.៣០២.២៥៣) (១៤២.៧៦២.៣១១)

ចំណាយប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ ២៨ (២៤.៨០១.៥១២) (១០០.៥៧០.១៣១) (១៦.០០២.២៥៦) (៦៤.៧១៣.១២៣)

ចំណាយរំលស់ ២៩ (១៤.៧១៤.១៨៦) (៥៩.៦៦៦.០២៤) (៩.០៧៩.០០២) (៣៦.៧១៥.៤៨៤)

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ ១៤៤.៤១២.៩៦៥ ៥៨៥.៥៩៤.៥៧៣ ៩៥.៦៣៦.៥២៣ ៣៨៦.៧៥៤.០៩៩

ការខាត្ថុ�ង់សុទ្ធធរំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ៣០ (២.១២០.២២៥) (៨.៥៩៧.៥១២) (២.៤៨០.២៩៣) (១០.០៣០.៣០៥)

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ុ�ដ៏ក្នុពី�ធប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ុ�ដ៏ក្នុពី�ធ ១៤២.២៩២.៧៤០ ៥៧៦.៩៩៧.០៦១ ៩៣.១៥៦.២៣០ ៣៧៦.៧២៣.៧៩៤

ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ ១៤(គ្គ) (១៤.៨៨១.៣៦៤) (៦០.៣៤៣.៩៣១) (១៨.៩៦៥.៣៤៣) (៧៦.៦៩៥.៨៤៥)

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញក្នុុ�ងប្រគាប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញក្នុុ�ងប្រគា ១២៧.៤១១.៣៧៦ ៥១៦.៦៥៣.១៣០ ៧៤.១៩០.៨៨៧ ៣០០.០២៧.៩៤៩

ចំណ៍ូលល�អិត្ថុម្រេផ�សំងៗ - ១០.១១៤.៤៣៥ - (៣.១៦៩.៣៩៥)

សរុ�ចំណ៍ូលល�អិត្ថុក្នុុ�ងប្រគាសរុ�ចំណ៍ូលល�អិត្ថុក្នុុ�ងប្រគា ១២៧.៤១១.៣៧៦១២៧.៤១១.៣៧៦ ៥២៦.៧៦៧.៥៦៥៥២៦.៧៦៧.៥៦៥ ៧៤.១៩០.៨៨៧៧៤.១៩០.៨៨៧ ២៩៦.៨៥៨.៥៥៤២៩៦.៨៥៨.៥៥៤

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញផ្លាា�ល់រ�ស់ភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញផ្លាា�ល់រ�ស់ភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុ ១២៧.៤១១.៣៧៦១២៧.៤១១.៣៧៦ ៥១៦.៦៥៣.១៣០៥១៦.៦៥៣.១៣០ ៧៤.១៩០.៨៨៧៧៤.១៩០.៨៨៧ ៣០០.០២៧.៩៤៩៣០០.០២៧.៩៤៩

សរុ�ចំណ៍ូលល�អិត្ថុផ្លាា�ល់រ�ស់ភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុសរុ�ចំណ៍ូលល�អិត្ថុផ្លាា�ល់រ�ស់ភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុ ១២៧.៤១១.៣៧៦១២៧.៤១១.៣៧៦ ៥២៦.៧៦៧.៥៦៥៥២៦.៧៦៧.៥៦៥ ៧៤.១៩០.៨៨៧៧៤.១៩០.៨៨៧ ២៩៦.៨៥៨.៥៥៤២៩៦.៨៥៨.៥៥៤

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ដ៏ូចមាំ�ភាា��់ជា�ួយចាំ�់ពីីទ្ធំពី័រទ្ធ៤ី៤ ដ៏ល់ទ្ធ១ី២១ ជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៤១

របាយការណ៍បដែប្រមិបប្រមិួលមិូលធន
សប្រមាំ�់ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ��បី�ញ្ញញត្ថុរិ ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរក្នុ�សាទ្ធុក្នុ សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធី៣១សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១២៥.០០០.០០០ ១៤.៤៩១.៩៨២ ៦៥.២៨៥.៩១៧ ២០៤.៧៧៧.៨៩៩

ការម្រេបា�ផ�សាយម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ��ប្រែ�ុ� ៤០.០០០.០០០ - - ៤០.០០០.០០០

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញក្នុុ�ងប្រគា - - ៧៤.១៩០.៨៨៧ ៧៤.១៩០.៨៨៧

១៦៥.០០០.០០០ ១៤.៤៩១.៩៨២ ១៣៩.៤៧៦.៨០៤ ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

ការម្រេផើរពីីប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរក្នុ�សាទ្ធុក្នុម្រេ�ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ - ៦.៨២៩.៨៩២ (៦.៨២៩.៨៩២) -

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ១៦៥.០០០.០០០១៦៥.០០០.០០០ ២១.៣២១.៨៧៤២១.៣២១.៨៧៤ ១៣២.៦៤៦.៩១២១៣២.៦៤៦.៩១២ ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

ស��ូលជា��់ម្រេរៀលស��ូលជា��់ម្រេរៀល ៦៦២.៩៧០.០០០៦៦២.៩៧០.០០០ ៨៥.៦៧១.២៩០៨៥.៦៧១.២៩០ ៥៣២.៩៧៥.២៩២៥៣២.៩៧៥.២៩២ ១.២៨១.៦១៦.៥៨២១.២៨១.៦១៦.៥៨២

សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធី៣១សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ឆ្នាំំ�ំ២០១៩

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ១៦៥.០០០.០០០ ២១.៣២១.៨៧៤ ១៣២.៦៤៦.៩១២ ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

ការម្រេបា�ផ�សាយម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ��ប្រែ�ុ� ៥០.០០០.០០០ - - ៥០.០០០.០០០

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញក្នុុ�ងប្រគា - - ១២៧.៤១១.៣៧៦ ១២៧.៤១១.៣៧៦

២១៥.០០០.០០០ ២១.៣២១.៨៧៤ ២៦០.០៥៨.២៨៨ ៤៩៦.៣៨០.១៦២

ការម្រេផើរពីីប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរក្នុ�សាទ្ធុក្នុម្រេ�ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ - ១២.៣៣៩.៩០៤ (១២.៣៣៩.៩០៤) -

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ២១៥.០០០.០០០២១៥.០០០.០០០ ៣៣.៦៦១.៧៧៨៣៣.៦៦១.៧៧៨ ២៤៧.៧១៨.៣៨៤២៤៧.៧១៨.៣៨៤ ៤៩៦.៣៨០.១៦២៤៩៦.៣៨០.១៦២

ស��ូលជា��់ម្រេរៀលស��ូលជា��់ម្រេរៀល ៨៧៦.១២៥.០០០៨៧៦.១២៥.០០០ ១៣៧.១៧១.៧៤៤១៣៧.១៧១.៧៤៤ ១.០០៩.៤៥២.៤១៤១.០០៩.៤៥២.៤១៤ ២.០២២.៧៤៩.១៥៨២.០២២.៧៤៩.១៥៨

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ដ៏ូចមាំ�ភាា��់ជា�ួយ ចាំ�់ពីីទំ្ធពី័រទ្ធ៤ី៤ ដ៏ល់ទ្ធ១ី២១ ជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៤២

របាយការណ៍រំហិូរសាច់ប្របាក់
សប្រមាំ�់ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីីសក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីីសក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ុ��ង់ពី�ធ ១៤២.២៩២.៧៤០ ៥៧៦.៩៩៧.០៦១ ៩៣.១៥៦.២៣០ ៣៧៦.៧២៣.៧៩៤

�ិយ័ត្ថុភាពី៖�ិយ័ត្ថុភាពី៖

ចំណាយរំលស់ ២៩ ១៤.៧១៤.១៨៦ ៥៩.៦៦៦.០២៤ ៩.០៧៩.០០២ ៣៦.៧១៥.៤៨៤

ការខាត្ថុ�ង់សុទ្ធធរំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ៣០ ២.១២០.២២៥ ៨.៥៩៧.៥១២ ២.៤៨០.២៩៣ ១០.០៣០.៣០៥

ខាត្ថុ/(ចំម្រេណ៍ញ)ពីីការលក្នុ់ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ �ិង�រិកាា�រ ៧៩.១២៨ ៣២០.៨៦៤ (៩.៦៣៩) (៣៨.៩៨០)

ចំណ៍ូលសុទ្ធធពីីការប្របាក្នុ់ ២៤ (២១២.៣៦៨.៤១៥) (៨៦១.១៥៣.៩២៣) (១៣៥.៩៧៣.៩៩៥) (៥៤៩.៨៧៨.៨៣៦)

((៥៣.១៦២.១៣៦៥៣.១៦២.១៣៦)) ((២១៥.៥៧២.៤៦២២១៥.៥៧២.៤៦២)) ((៣១.២៦៨.១០៩៣១.២៦៨.១០៩)) ((១២៦.៤៤៨.២៣៣១២៦.៤៤៨.២៣៣))

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួល�ប្រែប្រ��ប្រ�ួល

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា (៥៧២.៥០៨.២៣០) (២.៣២១.៥២០.៨៧៣) (១២០.០២៥.៩៤៤) (៤៨៥.៣៨៤.៩១៨)

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា (១៨.០៩០.៧០៤) (៧៣.៣៥៧.៨០៥) (២៩.៩០១.៨៣១) (១២០.៩២៣.០០៥)

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� (៩២៤.៣១០.២១៩) (៣.៧៤៨.០៧៧.៩៣៨) (៥៩៥.៨០២.២៦៨) (២.៤០៩.៤២៤.៣៧២)

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ១.៨៩៤.៨៨៣ ៧.៦៨៣.៧៥១ (៨.៣៧១.៩១០) (៣៣.៨៥៦.០០៤)

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ១.២០៧.១១៥.៥៨៩ ៤.៨៩៤.៨៥៣.៧១៣ ៩១០.៦០៨.៩១២ ៣.៦៨២.៥០២.៤៤០

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១០.៩៥៣.៣២៧ ៤៤.៤១៥.៧៤១ ៤.៤១១.០១៧ ១៧.៨៣៨.១៥៣

សាច់ប្របាក្នុ់សាច់ប្របាក្នុ(់(ម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេប្រ�ើប្របាស់//បា�បា�))ក្នុុ�ងប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការក្នុុ�ងប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ ((៣៤៨.១០៧.៤៩០៣៤៨.១០៧.៤៩០)) ((១.៤១១.៥៧៥.៨៧៣១.៤១១.៥៧៥.៨៧៣)) ១២៩.៦៤៩.៨៦៧១២៩.៦៤៩.៨៦៧ ៥២៤.៣០៤.០៦១៥២៤.៣០៤.០៦១

ការប្របាក្នុ់បា�ទ្ធទ្ធួល ២៥៦.៣២១.៨៨៥ ១.០៣៩.៣៨៥.២៤៤ ១៨១.០២៣.៧៣៨ ៧៣២.០៥៩.៩៩៦

ការប្របាក្នុ់បា��ង់ (៤៥.៧៩២.៦៣៦) (១៨៥.៦៨៩.១៣៩) (៤៦.៩០៣.៩៣៩) (១៨៩.៦៧៩.៥២៩)

ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញបា��ង់ (២០.៧៤៨.៣១០) (៨៤.១៣៤.៣៩៧) (១៣.០២៤.៩៨៤) (៥២.៦៧៣.០៣៥)

សាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធសាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធ((ម្រេប្រ�ើប្របាស់ម្រេប្រ�ើប្របាស/់/បា�បា�))ក្នុុ�ងសក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការក្នុុ�ងសក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ ((១៥៨.៣២៦.៥៥១១៥៨.៣២៦.៥៥១)) ((៦៤២.០១៤.១៦៥៦៤២.០១៤.១៦៥)) ២៥០.៧៤៤.៦៨២២៥០.៧៤៤.៦៨២ ១.០១៤.០១១.៤៩៣១.០១៤.០១១.៤៩៣



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៤៣

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីីសក្នុ�មភាពីវិ�ិម្រេ�គ្គ

ការទ្ធិញ�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ (២៥២.៥៩៩.២៣១) (១.០២៤.២៨៩.៨៨២) (២៩.៧១៩.១០៤) (១២០.១៨៤.០៥៧)

សាច់ប្របាក្នុ់បា�ពីីការលក្នុ់�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ ២៥២.៦១១.០៤៩ ១.០២៤.៣៣៧.៨០៤ ១៣.៧៣៧.០៩៤ ៥៥.៥៥២.៨០៨

ការទ្ធិញប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ (២០.៣៨៤.៩៦៣) (៨២.៦៦១.០២៥) (២០.២៣១.២៧៦) (៨១.៨១៥.២៨០)

ការទ្ធិញប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ (៥.៣៧៤.៨៣៣) (២១.៧៩៤.៩៤៨) (១.២៨៩.២៩៣) (៥.២១៣.៩០១)

សាច់ប្របាក្នុ់បា�ពីីការលក្នុ់ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ ៥៧.៣៥៥ ២៣២.៥៧៥ ១៣.០២៥ ៥២.៦៧៣

សាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធម្រេប្រ�ើប្របាស់ក្នុុ�ងសក្នុ�មភាពីសាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធម្រេប្រ�ើប្របាស់ក្នុុ�ងសក្នុ�មភាពី  វិ�ិម្រេ�គ្គវិ�ិម្រេ�គ្គ ((២៥.៦៩០.៦២៣២៥.៦៩០.៦២៣)) ((១០៤.១៧៥.៤៧៦១០៤.១៧៥.៤៧៦)) ((៣៧.៤៨៩.៥៥៤៣៧.៤៨៩.៥៥៤)) ((១៥១.៦០៧.៧៥៧១៥១.៦០៧.៧៥៧))

រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីីសក្នុ�មភាពីហិិរញ្ញញ��បីទាំ�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីីសក្នុ�មភាពីហិិរញ្ញញ��បីទាំ�

ការម្រេបា�ផ�សាយម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ��ប្រែ�ុ� ៥០.០០០.០០០ ២០២.៧៥០.០០០ ៤០.០០០.០០០ ១៦១.៧៦០.០០០

ការម្រេបា�ផ�សាយ�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ២០.៣២៦.៧៤៨ ៨២.៤២៤.៩៦៣ - -

សាច់ប្របាក្នុ់បា�ពីីប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៤៩៨.៥២៧.៦០៧ ២.០២១.៥២៩.៤៤៦ ១២៨.៧២៤.៧៣៩ ៥២០.៥៦២.៨៤៥

ការទ្ធូទាំត្ថុ់សងប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី (៣០០.៨៧៣.៤១៧) (១.២២០.០៤១.៧០៦) (១៣៥.០៦៩.០០០) (៥៤៦.២១៩.០៣៦)

សាច់ប្របាក្នុ់បា�ពីីអ�ុ�ំណ៍ុល ៤០.០០០.០០០ ១៦២.២០០.០០០ ៤០.០០០.០០០ ១៦១.៧៦០.០០០

ការទ្ធូទាំត្ថុ់សងអ�ុ�ំណ៍ុល (៥.០០០.០០០) (២០.២៧៥.០០០) (២.០០០.០០០) (៨.០៨៨.០០០)

ការទ្ធូទាំត្ថុ់សងប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ�ភិត្ថុិស��យា (៦.១៨១.០១១) (២៥.០៦៤.០០០) (៤.៣៤១.៧៦២) (១៧.៥៥៨.០៨៦)

សាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធបា�ពីីសក្នុ�មភាពីសាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធបា�ពីីសក្នុ�មភាពី  ហិិរញ្ញញ��បីទាំ�ហិិរញ្ញញ��បីទាំ� ២៩៦.៧៩៩.៩២៧២៩៦.៧៩៩.៩២៧ ១.២០៣.៥២៣.៧០៣១.២០៣.៥២៣.៧០៣ ៦៧.៣១៣.៩៧៧៦៧.៣១៣.៩៧៧ ២៧២.២១៧.៧២៣២៧២.២១៧.៧២៣

ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងសុទ្ធធ�ូវសាច់ប្របាក្នុ ់�ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូល ១១២.៧៨២.៧៥៣ ៤៥៧.៣៣៤.០៦៣ ២៨០.៥៦៩.១០៥ ១.១៣៤.៦២១.៤៥៩

សាច់ប្របាក្នុ ់�ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូលនាម្រេដ៏ើ�ឆ្លុះុំ� ៤៤១.៧៥៧.៤១១ ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧ ១៦១.១៨៨.៣០៦ ៦៥០.៧១៧.១៩១

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - ២៧.៤៣៥.៨២៨ - (១០.៣៥៧.៣៧៣)

សាច់ប្របាក្នុ់សាច់ប្របាក្នុ ់ �ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូលនាចុងឆ្លុះុំ��ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូលនាចុងឆ្លុះុំ� ៣១៣១ ៥៥៤.៥៤០.១៦៤៥៥៤.៥៤០.១៦៤ ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨២.២៥៩.៧៥១.១៦៨ ៤៤១.៧៥៧.៤១១៤៤១.៧៥៧.៤១១ ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ដ៏ូចមាំ�ភាា��់ជា�ួយ ចាំ�់ពីីទំ្ធពី័រទ្ធ៤ី៤ ដ៏ល់ទ្ធ១ី២១ ជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ��។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៤៤

	កំណត់ស់មាា្រល់ម្រេលើរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�
សប្រមាំ�់ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

១.១. អំពីីធនាគារអំពីីធនាគារ
ធនាគារវឌ្�ឍ�ៈអាសីុ ចំកាត្ថុ់ ម្រេ�កាត្ថុ់ថា (“ធនាគារ”) បា�ចុ��ញ្ញជីម្រេ�ក្នុ�ុ�ជាម្រេ�នៃថៃទ្ធី២៥ ប្រែខ្ញុំតុ្ថុលា ឆ្នាំំ�ំ ១៩៩៦ ជា�ួយប្រក្នុសួង�ណ៍ិជីជក្នុ�មម្រេប្រកា�ការចុ��ញ្ញជីម្រេលខ្ញុំ Co. ៣២២/៩៧អឺ (ម្រេលខ្ញុំចុ��ញ្ញជីថម ី
០០០១០៥៩៣) �ិង បា�ចាំ�់ម្រេផរើ�ម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការអាជីីវក្នុ�ម ម្រេ�នៃថៃទី្ធ២៥ ប្រែខ្ញុំតុ្ថុលា ឆ្នាំំ�ំ ១៩៩៦។ ម្រេ�នៃថៃទី្ធ២៨ ប្រែខ្ញុំវិចិិកា ឆ្នាំំ�ំ ២០០៦ ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា (“NBC”) បា�ផរល់អាជាា��័ណ៍ណអចិនៃស្ត្រ�រយ៍ម្រេលខ្ញុំ 
១៤ ដ៏ល់ធនាគារ។

សក្នុ�មភាពីច��បីងរ�ស់ធនាគារ គ្គឺផរល់ម្រេសវាក្នុ�មធនាគារ �ិងម្រេសវាក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏ល�ក់្នុពី័�ធម្រេ�ក្នុុ�ង ប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជា។ ពំុីមាំ�ការផ្លាា�ស់�រ�រជាសារវ�រម្រេ�ម្រេលើសក្នុ�មភាពីច��បីងរ�ស់ធនាគារ 
ម្រេ�ក្នុុ�ងការិយ�រិម្រេចិទ្ធម្រេ��ម្រេទ្ធ។ ការិ�ល័យចុ��ញ្ញជីរ�ស់ធនាគារមាំ�ទី្ធតាំងសុិត្ថុម្រេ� អគារម្រេលខ្ញុំ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ �ិង១៤៨ អា ម្រេ� ម្រេស ម្រេដ៏ �ហាវិថីប្រពី�សីហិ�ុ �ិង ផើ�ម្រេលខ្ញុំ ១៥ �ិង ១៥៣ អា ម្រេ� 
ម្រេស ផះ�វម្រេលខ្ញុំ២៧៨ ភិូ�ិទ្ធ៤ី សងាា�ត្ថុ ់�ឹងម្រេក្នុងក្នុងទ្ធ១ី ខ្ញុំណ៍ឌ�ឹងម្រេក្នុងក្នុង រាជីធា�ីភិុំម្រេពីញ ប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជា។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រត្ថុូវបា�អ�ុ�័ត្ថុឲ្�យម្រេចញផ�សាយម្រេ�យប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលម្រេ� នៃថៃទ្ធី១៩ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�២ំ០២០។

២.២. ការម្រេប្រ�ើសរង់�ររបាយការណ៍៍ទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ�ររជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជាការម្រេប្រ�ើសរង់�ររបាយការណ៍៍ទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ�ររជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា
ធនាគារបា�អ�ុវត្ថុរម្រេ�តា� ប្រក្នុ�ខ្ញុំ័ណ៍ឌរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ថមី សែង់�របាយការណ៍៍ទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�អ�ររជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា (“CIFRSs”) ជាម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូងសប្រមាំ�់ឆ្នាំំ�ំហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែដ៏លបា��ញ្ញច�់នានៃថៃ
ទ្ធី៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ម្រេហិើយសរង់�រ CIFRS១ ការអ�ុវត្ថុរជាម្រេលើក្នុដំ៏�ូងនៃ� សរង់�ររបាយការណ៍៍ទាំក់្នុទ្ធង�ឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ�ររជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ប្រត្ថុូវបា�អ�ុវត្ថុរម្រេ�ក្នុុ�ងសំណ៍ុំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដំ៏�ូង
រ�ស់ CIFRSs។ CIFRSs គ្គឺដ៏ូចគាំ�ម្រេ���ិទ្ធម្រេ��ឹង សរង់�ររបាយការណ៍៍ទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អ�ររជាត្ថុ ិ(“IFRS”) ប្រែដ៏លម្រេចញម្រេ�យប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាសរង់�រគ្គណ៍ម្រេ�យ�យអ�ររជាត្ថុិ។

កុ្នុ�ងនា�ជាអុក្នុអ��ុត័្ថុ CIFRSs ជាម្រេលើក្នុដំ៏�ូង ធនាគារបា�អ�វុត្ថុរ ប្រត្ថុល�់ម្រេប្រកាយ ម្រេ�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើសរង�់រ CIFRSs ទាំងំឡាយណា ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា��ក្នុឲ់្�យម្រេប្រ�ើប្របាសជ់ា
ផះ�វការ គ្គតិ្ថុប្រត្ថុ�ឹចុងដ៏ណំាចក់ារិយ�រិម្រេចិទ្ធ នៃ�របាយការណ៍៍ដ៏�ំងូរ�ស ់CIFRSs (នៃថៃទី្ធ៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩) ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុប្រែផុក្នុណាប្រែដ៏លបា� ម្រេលើក្នុប្រែលង �ងិការម្រេលើក្នុប្រែលងជាជីម្រេប្រ�ើសប្រែដ៏លមាំ�ប្រែចងម្រេ�កុ្នុ�ង 
CIFRS ១។ ម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ដំ៏�ងូរ�ស់ CIFRSs សប្រមាំ�ឆំ់្នាំ�ហំិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែដ៏លបា��ញ្ញច�់នានៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ម្រេសចក្នុរបី្រែថះងការណ៍៍�ប្រែ�ុ� សរពីីីសាា��ភាពីហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� គ្គតិ្ថុប្រតឹ្ថុ�នៃថៃ នៃ�អ�ររកាល 
(នៃថៃទ្ធី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�ំ២០១៨) ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញ រួ�ជា�ួយក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ប្រែដ៏ល �ក្នុ់ពី័�ធ។ របាយការណ៍៍ម្រេផើ�ងផ្លាា�ត្ថុ់ពីីចំ�ួ�ទឹ្ធក្នុប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លបា�រាយការណ៍៍ពីី�ុ� �ិងពី��យល់ពីីការ�ែ��ល់នៃ�អ�ររកាល 
ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញសប្រមាំ�់ �ូលធ� គ្គិត្ថុប្រតឹ្ថុ�នៃថៃ នៃ�អ�ររកាល (នៃថៃទី្ធ១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�ំ២០១៨) �ិង នាដំ៏ណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (នៃថៃទី្ធ៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៨) ម្រេប្រកា�សរង់�រគ្គណ៍ម្រេ�យ�យក្នុ�ុ�ជា 
�ងិ�ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរគិ្គណ៍ម្រេ�យ�យ�ក់្នុព័ី�ធ �ងិ ម្រេគាលការណ៍៍ប្រែណ៍នាបំ្រែដ៏លបា�ម្រេចញ ម្រេ�យធនាគារជាត្ថុនិៃ�ក្នុ�ុ�ជា (GAAP ពីី��ុ) �ងិសប្រមាំ�រ់បាយការណ៍៍សរ�ុចំណូ៍លល�អតិ្ថុ �ងិរំហិរូសាច់ប្របាក្នុ ់សប្រមាំ�់
រយៈម្រេពីលហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ចងុម្រេប្រកាយម្រេប្រកា� GAAP ពីី��ុ (សប្រមាំ�ឆំ់្នាំ��ំញ្ញច�់នៃថៃទ្ធ៣ី១ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៨)។ ការ�ងាា�ញ�ប្រែ�ុ� ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើម្រេ�ើងសប្រមាំ�់ការ�ែ��ល់នៃ�អ�ររកាលជាក្នុល់ាក់្នុណា�យួ ប្រ�ស�ិម្រេ�ើមាំ�។

CIFRSs នាំ��ក្នុ�ូវសរង់�រគ្គណ៍ម្រេ�យ�យថមីៗ ប្រែដ៏លម្រេ�ក្នុុ�ងម្រេនា� មាំ�សរង់�រថមីចំ�ួ�ពីីរ (CIFRS ៩ �ិង CIFRS ១៦) ប្រែដ៏លមាំ�ផល�ែ��ល់ជាសារវ�រដ៏ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ ធនាគារ។ 
សរង់�រថមីម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ ក្នុ៏ប្រត្ថុូវយក្នុ�ក្នុម្រេប្រ�ើប្រែដ៏រ �ែុប្រែ�រសរង់�រទាំំងម្រេនា��ិ�មាំ�ផល�ែ��ល់ខាា�ំងដ៏ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស ់ធនាគារ ម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

២.១.២.១. CIFRS CIFRS ៩៩  ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

CIFRS ៩ ក្នុណំ៍ត់្ថុលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌសប្រមាំ�់ការទ្ធទួ្ធលសាា�ល ់�ងិការវាសប់្រែវង ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� �ងិ�ណុំ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�។សរង់�រថមមី្រេ��នំា�ក្នុជាច��បីង�វូការផ្លាា�ស�់រ�រគ្គណ៍ម្រេ�យ�យសប្រមាំ�់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� 
�ងិលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ�ួយចំ�ួ�សប្រមាំ�់�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�។ ការផ្លាា�ស់�រ�រសំខា�់ៗនៃ�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យរ�ស់ធនាគារ ម្រេ�យសារ ការអ�ុ�័ត្ថុ CIFRS ៩ មាំ�សម្រេងខ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ការចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�  �ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� CIFRS ៩ មាំ��ីចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុសំខា�់ៗគឺ្គ ការវាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស់ ការវាស់ប្រែវង តា�ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�តា�រយៈប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការចំណ៍ូលល�អិត្ថុម្រេផ�សំងៗ (FVOCI) �ិង
ការវាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�តា�រយៈ ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ (FVTPL)។ ការម្រេធ័ើចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុរ�ស់ CIFRS ៩ ជាទ្ធូម្រេ�គ្គឺប្រែផអក្នុម្រេ�ម្រេលើ�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�មសប្រមាំ�់ ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងរំហូិរសាច់ប្របាក់្នុតា�កិ្នុចចស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ សរង់�រម្រេ��បា� លុ�ម្រេចាំលចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុពីី�ុ�ដូ៏ចជា រក្នុ�សាទ្ធុក្នុដ៏ល់កាលក្នុំណ៍ត់្ថុឥណ៍ទាំ� �ិងគ្គណ៍�ីប្រត្ថុូវទ្ធទួ្ធល �ិង 
រក្នុ�សាទ្ធុក្នុសប្រមាំ�់លក្នុ់ម្រេចញ។

ចំម្រេ��ចំណាត្ថុ់ថាំ�ត្ថុ់�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� CIFRS ៩ ភាគ្គម្រេប្រចើ�រក្នុ�សា�ូវលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លមាំ�ប្រសា�់ ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុការផ្លាា�ស់�រ�រត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�រ�ស់�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លបា�វាស់ប្រែវងតា� FVTPL ម្រេ�យ
ការផ្លាា�ស់�រ�រប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេចញពីីការផ្លាា�ស់�រ�រ ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�រ�ស់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រត្ថុូវ�ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងចំណ៍ូលល�អិត្ថុម្រេផ�សំងៗ។

ឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

CIFRS ៩ ជីំ�ួស�ែូប្រែឌ្ល “ការខាត្ថុ�ង់ប្រែដ៏លបា�ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើង” ប្រែដ៏លមាំ�ក្នុុ�ង GAAP ពីី�ុ� ម្រេ�យ�ែូប្រែឌ្លការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ “ECL”។ �ែូប្រែឌ្លឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះថមីម្រេ�� ក្នុ៏ប្រត្ថុូវអ�ុវត្ថុរផង
ប្រែដ៏រចំម្រេ��កិ្នុចចស��យាឥណ៍ទាំ� �ិង ក្នុិចចស��យាធានា ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ែុប្រែ�រ�ិ�ប្រត្ថុូវ អ�ុវត្ថុរម្រេនា�ម្រេទ្ធ ចំម្រេ��ការវិ�ិម្រេ�គ្គក្នុុ�ងឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជា�ូលធ�។ តា�សរង់�រ CIFRS ៩ ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ� 
ប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេលឿ�ជាង GAAP ពីី�ុ�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៤៥

អ�ររកាលអ�ររកាល

នាកាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាលម្រេ� CIFRSs (នៃថៃទី្ធ១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨) ធនាគារបា�៖

■ ចាំត់្ថុថំា�ក់្នុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេ�យវាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរលំស់ ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើទិ្ធដ៏ឋភាពី �ិងភាពីជាក់្នុប្រែសរងប្រែដ៏ល មាំ�ម្រេ�កាល�រមិ្រេចិទ្ធអ�ររកាល ប្រែដ៏លបា��ំម្រេពីញ�ូវលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌខាងម្រេប្រកា�៖

(i) ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ម្រេ�ក្នុុ�ង�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�ម ក្នុុ�ងម្រេគាល�ំណ៍ងរក្នុ�សាទ្ធុក្នុសប្រមាំ�់ការប្រ��ូលសាច់ប្របាក្នុ់តា�ក្នុិចចស��យា

(ii) លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌកិ្នុចចស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ផរល់�ូវកាល�រិម្រេចិទ្ធជាក់្នុលាក់្នុចំម្រេ��រំហិូរសាច់ប្របាក់្នុ ប្រែដ៏លសប្រមាំ�់ទូ្ធទាំត់្ថុប្រែត្ថុប្របាក់្នុម្រេដ៏ើ� �ិងការប្របាក់្នុ (SPPI) តា�ចំ�ួ�ប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ�ប្រែដ៏ល
ម្រេ�ជីំ�ក្នុ់ប្រែត្ថុ�ែុម្រេណាះ��។

■ ចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ការវិ�ិម្រេ�គ្គក្នុុ�ងឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ូលធ� ម្រេ�យវាស់ប្រែវងតា� FVOCI ម្រេប្រ��ការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេ���ិ�ប្រែ��រក្នុ�សាទ្ធុក្នុសប្រមាំ�់ការជីួញដ៏ូរ។

■ ចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យវាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស ់ម្រេ�យសារប្រែត្ថុ�ំណ៍ុលទាំំងម្រេនា� ពីុំសុិត្ថុក្នុុ�ងចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់វាស់ប្រែវងតា� FVTPL។

■ អ�ុវត្ថុរជាប្រ�ត្ថុិសក្នុ�ម�ូវវិធីសាស្ត្រសរអប្រតាការប្របាក្នុ់ប្រ�សិទ្ធធភាពី (EIR) ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រែដ៏លវាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស់។

■ អ�ុវត្ថុរជាប្រ�តិ្ថុសក្នុ�ម�ូវលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើព័ីត៌្ថុមាំ�ប្រែដ៏លមាំ�ប្រ�ភិពីអាចម្រេជីឿជាក់្នុបា� �ិងមាំ�ប្រសា�់ ម្រេ�យពំុីចាំបំាច់ម្រេធ័ើការចំណាយ ឬប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងណា�ួយ កុ្នុ�ងការកំ្នុណ៍ត់្ថុ
�ូវហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ�ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធប្រែដ៏លឧ�ក្នុរណ៍៍ ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រតូ្ថុវទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ជាម្រេលើក្នុដំ៏�ូង (ចំម្រេ��កិ្នុចចស��យាឥណ៍ទាំ� គឺ្គម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធប្រែដ៏លធនាគារកាា�យជាគូ្គភាគី្គ នៃ�កិ្នុចចស��យាប្រែដ៏ល
�ិ�អាចប្រែក្នុប្រែប្រ�បា� ម្រេហិើយសប្រមាំ�់កិ្នុចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� គឺ្គម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លមាំ�ការខ្ញុំក្នុខា�សងនៃ�មំាំ�ស់�ំណុ៍ល ប្រែដ៏លម្រេ�ងម្រេ�តា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍�ំណុ៍លប្រែដ៏លបា�ធានា) �ិងម្រេ�យ
ម្រេធ័ើការម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�ហា�ិភិ័យម្រេនា� ជា�ួយហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាលម្រេ� CIFRSs ម្រេដ៏ើ��បីីវាយត្ថុនៃ�ះថាម្រេត្ថុើមាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ជាសារវ�រប្រែដ៏រឬម្រេទ្ធចាំ�់
តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូង�ក្នុ។ ម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់ថាម្រេត្ថុើមាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ជាសារវ�រ ប្រែដ៏រឬម្រេទ្ធ ចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូង�ក្នុ ធនាគារប្រត្ថុូវអ�ុវត្ថុរ
�ូវ (១) ការម្រេលើក្នុប្រែលង�ូវហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ�ក្នុប្រ�ិត្ថុទាំ� �ិង (២) ការស�មត្ថុប្រែដ៏លអាច�ដិ៏ម្រេសធបា�ចំម្រេ��ការទូ្ធទាំត់្ថុសងតា�កិ្នុចចស��យា ប្រែដ៏លបា�ខ្ញុំក្នុខា�សងម្រេលើសពីី ២៩នៃថៃ សប្រមាំ�់ប្របាក់្នុ
ក្នុ�ចីរយៈម្រេពីលប្រែវង �ិង ម្រេលើសពី ី១៤នៃថៃ សប្រមាំ�់ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីរយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ីឬ (៣) ការប្រែប្រ�ប្រ�ួលនៃ� វាយត្ថុនៃ�ះហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ឥណ៍ទាំ�នៃផើក្នុុ�ង�ិងនៃថៃផុត្ថុក្នុំណ៍ត្ថុ់។ 
សូ�ម្រេ�ើលក្នុំណ៍ត្ថុ់សំគាល ់៣៥.១ សប្រមាំ�់ព័ីត្ថុ៌មាំ�លំអិត្ថុអំពី ីចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�។

២.២.២.២. CIFRS CIFRS ១៦១៦  ភិត្ថុិស��យាភិត្ថុិស��យា

CIFRS ១៦ នាំ�ក្នុ�ូវលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌត្ថុប្រ�ូវថមី�ក់្នុពី័�ធ�ឹងគ្គណ៍ម្រេ�យ�យភិតិ្ថុស��យា។ សរង់�រម្រេ�� �ងាា�ញ�ូវការផ្លាា�ស់�រ�រជាសារវ�រចំម្រេ��គ្គណ៍ម្រេ�យ�យសប្រមាំ�់ភិតិ្ថុក្នុៈ ម្រេ�យលុ��ំបាត្ថុ់ម្រេចាំល�ូវភាពី
ខ្ញុំុសគាំ�រវាង ភិតិ្ថុស��យាប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការ �ិងភិតិ្ថុស��យាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�ការទ្ធទួ្ធលសាា�ល់សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុលភិតិ្ថុស��យា ម្រេ�ម្រេពីលចាំ�់ម្រេផរើ�ប្រគ្គ�់ភិតិ្ថុស��យាទាំំងអស់ 
ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុភិត្ថុិស��យារយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ី�ិងភិត្ថុិស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ត្ថុនៃ�ះទាំ�។

ការផ្លាា�ស់�រ�រសំខា�់ៗនៃ�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យរ�ស់ធនាគារ ម្រេ�យសារការម្រេប្រ�ើ CIFRS ១៦ មាំ�សម្រេងខ� ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

គ្គណ៍ម្រេ�យ�យសប្រមាំ�់ភិត្ថុិស��យាគ្គណ៍ម្រេ�យ�យសប្រមាំ�់ភិត្ថុិស��យា

CIFRS ១៦ ផ្លាា�ស់�រ�ររម្រេ�ៀ�ប្រែដ៏លធនាគារទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ភិត្ថុិស��យា ប្រែដ៏លកាលពីី�ុ� CAS ១៧ បា�ចាំត្ថុ់ថាំក្នុ់ជាភិត្ថុិស��យា ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ �ិងក្នុត្ថុ់ប្រតាម្រេ�ខ្ញុំើង់ម្រេប្រ�តារាងត្ថុុល�យការ។

ម្រេ�ម្រេពីលម្រេប្រ�ើ CIFRS ១៦ ធនាគារប្រត្ថុូវ៖

■ ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យ វាស់ប្រែវងដ៏ំ�ូងតា�ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�ការទ្ធូទាំត្ថុ់ភិត្ថុិស��យានាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ

■ ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ការរំលស់សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិងការប្របាក្នុ់ម្រេលើ�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ

■ �ំប្រែ�ក្នុទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់បា��ង់ជាប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ� (�ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងសក្នុ�មភាពីហិិរញ្ញញ��បីទាំ�) �ិងការប្របាក្នុ ់(�ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងសក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ) ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

ប្រែផអក្នុម្រេ�តា� CIFRS ១៦ សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�ការម្រេធ័ើម្រេត្ថុសរម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់ពីីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ ម្រេ�យអ�ុម្រេលា�តា� CIAS ៣៦ សរីពីីឱ�ភាពីនៃ�នៃ�ត្ថុនៃ�ះប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម។

ចមំ្រេ��ភិតិ្ថុស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ត្ថុនៃ�ះទាំ� (ដ៏ចូជា ទ្ធមូ្រេអធអី�ឹ ក្នុប្រែ�ះងចត្ថុ��យ�ែ ឧ�ក្នុរណ៍៍ម្រេប្រគ្គឿងសងាា�រឹ� �ងិ�ែតូ្ថុ)ូ ធនាគារម្រេប្រជីើសម្រេរីសយក្នុ ការទ្ធទួ្ធលសាា�លច់ណំាយភិតិ្ថុស��យាតា��ូល�ា��ម្រេថរ 
ប្រែផអក្នុម្រេលើរយៈម្រេពីលភិត្ថុិស��យា ដ៏ូចប្រែដ៏លបា�អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុម្រេ�យ CIFRS ១៦។ ការចំណាយម្រេ�� ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញជាចំណាយប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

អ�ររកាលអ�ររកាល

នាកាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាលម្រេ� CIFRSs (នៃថៃទី្ធ១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨) ធនាគារបា�ម្រេប្រជីើសយក្នុការម្រេលើក្នុប្រែលងដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ វាយត្ថុនៃ�ះម្រេ�ើងវិញ�ូវរាល់កិ្នុចចស��យាទាំងំអស់ប្រែដ៏លមាំ�ម្រេ�នៃថៃអ�ររកាល ថាម្រេត្ថុើកិ្នុចចស��យាមាំ�ភិតិ្ថុស��យាប្រែដ៏រឬម្រេទ្ធម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើទិ្ធដ៏ឋភាពី �ិងភាពីជាក់្នុប្រែសរងប្រែដ៏លមាំ�ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាល។

■ វាស់ប្រែវង�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាតា�ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�ការទ្ធូទាំត្ថុ់ភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏លម្រេ�សល ់ម្រេ�យម្រេធ័ើអ��បីហារតា�អប្រតាក្នុ�ចី�ប្រែ�ុ� ប្រែដ៏លមាំ�ប្រសា�់ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាល។

■ វាស់ប្រែវងសិទ្ធធកុិ្នុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម តា�ចំ�ួ�ប្រែដ៏លម្រេសមើ�ឹង�ំណុ៍លភិតិ្ថុស��យា ម្រេ�យប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវ�ូវចំ�ួ� ប្រែដ៏ល បា��ង់�ុ� ឬចំ�ួ�ប្រែដ៏លបា��ងគរ�ក់្នុព័ី�ធ�ឹងភិតិ្ថុស��យាម្រេនា�ប្រែដ៏លមាំ�ម្រេ�កុ្នុ�ង
របាយការណ៍៍សាា��ភាពី ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ុ�កាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាល។

■ អ�ុវត្ថុរសរង់�រ CIAS ៣៦ ចំម្រេ��សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាល។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៤៦

■ ម្រេប្រ�ើអប្រតាអ��បីហារប្រែត្ថុ�ួយ សប្រមាំ�់�ណ៍្ដុំភិត្ថុិស��យា ប្រែដ៏លមាំ�លក្នុខណ៍ៈប្រសម្រេដ៏ៀងគាំ�។

■ ម្រេប្រជីើសម្រេរីស�ិ�ម្រេប្រ�ើលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌវាស់ប្រែវងចំម្រេ��ភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏លមាំ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ក្នុុ�ងរយៈម្រេពីល១២ប្រែខ្ញុំ ចាំ�់ពី ីកាល�រិម្រេចិទ្ធអ�ររកាល �ិងភិត្ថុិស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មណាប្រែដ៏លមាំ�ត្ថុនៃ�ះទាំ�។ 
ផើ�យ�ក្នុវិញ ធនាគារទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ការទ្ធូទាំត្ថុ ់ភិត្ថុិស��យាទាំំងម្រេនា�ជាចំណាយតា��ូល�ា��ម្រេថរ ប្រែផអក្នុម្រេលើរយៈម្រេពីលភិត្ថុិស��យា។

ការម្រេផើ�ងផ្លាា�ត្ថុ់រវាងភិត្ថុិស��យាជីួល�ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការម្រេផើ�ងផ្លាា�ត្ថុ់រវាងភិត្ថុិស��យាជីួល�ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

តារាងខាងម្រេប្រកា��ងាា�ញពីី ភិតិ្ថុស��យាម្រេលើការជួីលប្រ�ត្ថុរិ�ត្ថុរិការតា�កិ្នុចចស��យា ប្រែដ៏លបា��ងាា�ញតា�រយៈការម្រេប្រ�ើ CAS ១៧ គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ� នៃថៃទ្ធី៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៧ ម្រេ�យប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើអ��បីហារ 
ម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតាក្នុ�ចី�ប្រែ�ុ� សប្រមាំ�់ការអ�ុវត្ថុរដ៏ំ�ូង �ិង�ំណ៍ុលម្រេលើការជីួល ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សរីពីីសាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធការអ�ុវត្ថុរដ៏ំ�ូង។

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ភិត្ថុិស��យាម្រេលើការជីួលប្រ�ត្ថុរិ�ត្ថុរិការនានៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ២១.៨៩៩.៩០១ ៨៨.៤០៩.៩០០

ភិត្ថុិស��យារយ�ម្រេពីលខ្ញុំះី (៨៤.៥៥៦) (៣៤១.៣៥៣)

ការ�ែ��ល់នៃ�ការម្រេធ័ើអ��បីហាចំ�ួ�ខាងម្រេលើ (៣.២៦៥.៩២៥) (១៣.១៨៤.៥៣៨)

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩

២.៣.២.៣. ផល�ែ��ល់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យសារការម្រេប្រ�ើផល�ែ��ល់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យសារការម្រេប្រ�ើ CIFRSs  CIFRSs ម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូងម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូង

ការ�ែ��ល់ពីីការផ្លាា�ស់�រ�រម្រេ�អ�ុវត្ថុរ CIFRSs មាំ��ងាា�ញ�ិងពី��យល់ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�។

(i) (i) ផល�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�  នានៃថៃទ្ធីនានៃថៃទ្ធ១ី១  ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�ំ២០១៨២០១៨ ( (នៃថៃអ�ររកាលនៃថៃអ�ររកាល  ម្រេ�ជាម្រេ�ជា CIFRSs) CIFRSs)

តា� GAAP ពីី�ុ� ការអ�ុវត្ថុរ CIFRS ១ ម្រេប្រកាយប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវតា� CIFRSs

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ៦៨.៨៤៩.១៧២ - ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ២០៧.៣១១.២៨៣ - ២០៧.៣១១.២៨៣ ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា (ក្នុ) ៨៦.០២០.៦១២ (១១.១៦៩) ៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� (ក្នុ) ១.២២៧.៣៧២.៨២១ ៦.៣០៩.៧៨៩ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

ប្រទ្ធពី�យរឹ�អូសបា� (ឆ្លុះ) ៦០១.៣៧៥ (៦០១.៣៧៥) - - 

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ (ក្នុ) ១៧.២២៤.៣១១ (៥១០.៤២១) ១៦.៧១៣.៨៩០ ៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ប្រទ្ធពី�យ �ិង�រិកាា�រ ១២.៩០៣.២៤៧ - ១២.៩០៣.២៤៧ ៥២.០៩០.៤០៨

សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម (ខ្ញុំ) - ១៨.៥៤៩.៤២០ ១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ ១.៧៦៥.៧៤៨ - ១.៧៦៥.៧៤៨ ៧.១២៨.៣២៥

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម (ង) ១.៨៣៥.៦៥៩ (៨៩៧.៥០៩) ៩៣៨.១៥០ ៣.៧៨៧.៣១១

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ (ក្នុ ខ្ញុំ ឆ្លុះ) ១៥.១៩៤.៩៦៧ ៧០៩.០៩១ ១៥.៩០៤.០៥៨ ៦៤.២០៤.៦៨៣ 

ផល�ែ��ល់ម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ� ២៣.៥៤៧.៨២៦២៣.៥៤៧.៨២៦



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៤៧

តា� GAAP ពីី�ុ� ការអ�ុវត្ថុរ CIFRS ១ ម្រេប្រកាយប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវតា� CIFRSs

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

�ំណ៍ុល�ំណ៍ុល

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� (គ្គ) ១.២៦៤.៤៩៣.៣៤៤ ១១.២៨៥.៣២៩ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ច ី(គ្គ) ៨៦.៥០០.០០១ ៨៧០.៧៣៩ ៨៧.៣៧០.៧៤០ ៣៥២.៧១៥.៦៧៧

អ�ុ�ំណ៍ុល (គ្គ) ៥៥.០០០.០០០ - ៥៥.០០០.០០០ ២២២.០៣៥.០០០

�ំណ៍ុលពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ ១០.៩០៤.៧៩៩ - ១០.៩០៤.៧៩៩ ៤៤.០២២.៦៧៤

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា (ខ្ញុំ គ្គ) - ១៨.៥៤៩.៤២០ ១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ (គ្គ �) ២១.៩៧៧.២៨៥ (១១.៧៣១.៧៩៥) ១០.២៤៥.៤៩០ ៤១.៣៦១.០៤៤

ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុលសរុ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុលសរុ� ១៨.៩៧៣.៦៩៣១៨.៩៧៣.៦៩៣

�ូលធ��ូលធ�

ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� ១២៥.០០០.០០០ - ១២៥.០០០.០០០ ៥០៤.៦២៥.០០០

ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរ ិ(ច) - ១៤.៤៩១.៩៨២ ១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរក្នុ�សាទ្ធុក្នុ (ច) ៧៥.២០៣.៧៦៦ (៩.៩១៧.៨៤៩) ៦៥.២៨៥.៩១៧ ២៦៣.៥៥៩.២៤៦

ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ូលធ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ូលធ� ៤.៥៧៤.១៣៣៤.៥៧៤.១៣៣

ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុល�ិង�ូលធ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុល�ិង�ូលធ� ២៣.៥៤៧.៨២៦២៣.៥៤៧.៨២៦

(ii) (ii) ផល�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�  នានៃថៃទ្ធីនានៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ( (របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចុងម្រេប្រកាយរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចុងម្រេប្រកាយ  ប្រែដ៏លម្រេរៀ�ចំតា�ប្រែដ៏លម្រេរៀ�ចំតា� GAAP  GAAP ពីី�ុ�ពីី�ុ�))

តា� GAAP ពីី�ុ� ការអ�ុវត្ថុរ CIFRS ១ ម្រេប្រកាយប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវតា� CIFRSs

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ១៤៨.៥០៤.២២៩ - ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា (ក្នុ) ៤៣៦.១៥៧.៣៧០ - ៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ១.៧៥២.៤៨០.៣១២

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា (ក្នុ) ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ (៨៦.៨២៧) ២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� (ក្នុ) ១.៨២០.៤៤១.៤៨៩ ៩.៨៩២.៦៨០ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ (ក្នុ) ៣៣.២៥៣.៣៤៨ (៨៣.៥៣៣) ៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧

ប្រទ្ធពី�យ �ិង�រិកាា�រ ២៨.៤៤០.៦៧១ - ២៨.៤៤០.៦៧១ ១១៤.២៧៤.៦១៦

សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម (ខ្ញុំ) - ៣០.៤៩៤.២៨៣ ៣០.៤៩៤.២៨៣ ១២២.៥២៦.០២៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ ២.៦៤៧.០៧០ - ២.៦៤៧.០៧០ ១០.៦៣៥.៩២៧

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម (ង) ២.៧៧៥.២១៤ (១.៤០៣.៦៥៦) ១.៣៧១.៥៥៨ ៥.៥១០.៩២០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ (ក្នុ ខ្ញុំ) ២៤.០៨៩.៦៨៨ ១៧២.៣៥០ ២៤.២៦២.០៣៨ ៩៧.៤៨៤.៨៦៩

ផល�ែ��ល់ម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ� ៣៨.៩៨៥.២៩៧៣៨.៩៨៥.២៩៧



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៤៨

តា� GAAP ពីី�ុ� ការអ�ុវត្ថុរ CIFRS ១ ម្រេប្រកាយប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវតា� CIFRSs

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

�ំណ៍ុល�ំណ៍ុល

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� (គ្គ) ២.១៧៥.១០២.២៥៦ ១១.៨៨០.៣៥១ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ច ី(គ្គ) ៨០.១៥៥.៧៤០ ៣៧៦.២៧៥ ៨០.៥៣២.០១៥ ៣២៣.៥៧៧.៦៣៦

អ�ុ�ំណ៍ុល (គ្គ) ៩៣.០០០.០០០ - ៩៣.០០០.០០០ ៣៧៣.៦៧៤.០០០

�ំណ៍ុលពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ ១៧.២៧៨.៥៦៦ - ១៧.២៧៨.៥៦៦ ៦៩.៤២៥.២៧៨

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា (ខ្ញុំ គ្គ) - ៣១.៣៥៩.៤០០ ៣១.៣៥៩.៤០០ ១២៦.០០២.០៦៩

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ (គ្គ �) ២៦.២៤០.១៨៤ (១១.៥៧៨.២៣៤) ១៤.៦៦១.៩៥០ ៥៨.៩១១.៧១៥ 

ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុលសរុ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុលសរុ� ៣២.០៣៧.៧៩២៣២.០៣៧.៧៩២

�ូលធ��ូលធ�

ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� ១៦៥.០០០.០០០ - ១៦៥.០០០.០០០ ៦៦២.៩៧០.០០០

ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរ ិ(ច) - ២១.៣២១.៨៧៤ ២១.៣២១.៨៧៤ ៨៥.៦៧១.២៩០

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរក្នុ�សាទ្ធុក្នុ (ច) ១៤៧.០២១.២៨១ (១៤.៣៧៤.៣៦៩) ១៣២.៦៤៦.៩១២ ៥៣២.៩៧៥.២៩២

ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ូលធ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ូលធ� ៦.៩៤៧៦.៩៤៧.៥០៥.៥០៥

ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុល�ិង�ូលធ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើ�ំណ៍ុល�ិង�ូលធ� ៣៨.៩៨៥.២៩៧៣៨.៩៨៥.២៩៧  

(iii) (iii) ផល�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុផល�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ  �ិងលទ្ធធផល�អតិ្ថុម្រេផ�សំងៗ�ិងលទ្ធធផល�អតិ្ថុម្រេផ�សំងៗ  សប្រមាំ�់ដំ៏ណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធគិ្គត្ថុប្រតឹ្ថុ�សប្រមាំ�់ដំ៏ណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធគិ្គត្ថុប្រតឹ្ថុ�  នៃថៃទី្ធនៃថៃទី្ធ៣១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆំ្នាំ�ឆំំ្នាំ�២ំ០១៨២០១៨  ((ការិយ�រិម្រេចិទ្ធការិយ�រិម្រេចិទ្ធ  ចុងម្រេប្រកាយចុងម្រេប្រកាយ  ប្រែដ៏លម្រេរៀ�ចំតា�ប្រែដ៏លម្រេរៀ�ចំតា� GAAP  GAAP ពីី�ុ�ពីី�ុ�) ) 

តា� GAAP ពីី�ុ� ការអ�ុវត្ថុរ CIFRS ១ ម្រេប្រកាយប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវតា� CIFRSs

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ ់(ក្នុ) ១៨៣.៤៧៦.៤៣៦ ៧២៨.៣៧០ ១៨៤.២០៤.៨០៦ ៧៤៤.៩២៤.២៣៥

ចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ ់(ខ្ញុំ) (៤៧.០០៤.៤៩៧) (១.២២៦.៣១៤) (៤៨.២៣០.៨១១) (១៩៥.០៤៥.៤០០)

ចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារ (ក្នុ) ៣១.០៧២.១៦៥ (៤.១៤០.៨៥៤) ២៦.៩៣១.៣១១ ១០៨.៩១០.២២២

ចំណាយពីីក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារ (៨.៣៥៦.៣២២) - (៨.៣៥៦.៣២២) (៣៣.៧៩២.៩៦៦)

ចំណ៍ូលម្រេផ�សំងៗ ១.៤៧១.០៥០ - ១.៤៧១.០៥០ ៥.៩៤៨.៩២៦

ចំណាយ�ុគ្គគលិក្នុ (ក្នុ) (៣៥.២៨៧.៥៣៦) (១៤.៧១៧) (៣៥.៣០២.២៥៣) (១៤២.៧៦២.៣១១)

ចំណាយប្រ�ត្ថុរិ�ត្ថុរិការ (ខ្ញុំ) (២០.៣៤៤.០១៧) ៤.៣៤១.៧៦១ (១៦.០០២.២៥៦) (៦៤.៧១៣.១២៣)

ចំណាយរំលស ់(ខ្ញុំ) (៥.០៩៨.៤៣៧) (៣.៩៨០.៥៦៥) (៩.០៧៩.០០២) (៣៦.៧១៥.៤៨៤)

ការ�ែ��ល់ម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការការ�ែ��ល់ម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ ((៤.២៩២.៣១៩៤.២៩២.៣១៩))

ការខាត្ថុ�ង់ពីីឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (ក្នុ) (៩.៦៥២.១៣២) ៧.១៧១.៨៣៩ (២.៤៨០.២៩៣) (១០.០៣០.៣០៥)

ការ�ែ��ល់ម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ុ�ដ៏ក្នុពី�ធការ�ែ��ល់ម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ុ�ដ៏ក្នុពី�ធ ២.៨៧៩.៥២០២.៨៧៩.៥២០

ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ (ក្នុ, �) (១៨.៤៥៩.១៩៦) (៥០៦.១៤៧) (១៨.៩៦៥.៣៤៣) (៧៦.៦៩៥.៨៤៥)

ការ�ែ��ល់ម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញសុទ្ធធក្នុុ�ងប្រគាការ�ែ��ល់ម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញសុទ្ធធក្នុុ�ងប្រគា ២.៣៧៣.៣៧៣២.៣៧៣.៣៧៣



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៤៩

ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ម្រេលើការផគ�ផគងក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ម្រេលើការផគ�ផគង

(a) CIFRS ៩ តក្រុម្មរូវិឱយមានិការទ្ធទួ្ធលស្ថាគ ល់នូិវិក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតា�តែដំលក្រុតរូវិវាស់័តែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃដំក្ខុរលំស់័។ ការទ្ធទួ្ធលស្ថាគ ល់ យើនិះ យើធីវីឱយមានិការថិ�ច�ះនូិវិក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មមយើផសងៗ និិង ការ ខាត �ង់ ពីី 
ឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃរ�ស់័ ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតា�។ ចំយើពាះ ឥណទានិផាល់ដំល់អំតិថិិជំនិតែដំលក្រុតរូវិវាស់័តែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃដំក្ខុរលំស់័ គឺុយើធីវីឱយមានិការថិ�ច�ះនូិវិចំណូលការក្រុបាក់្ខុ (ក្ខុម្លៃក្រុម្ម ឥណទានិតែដំលទ្ធទួ្ធល 
ស្ថាគ ល់ ទាងំក្រុសុ័ង�តែផុក្ខុម្លៃនិចំណូលពីីក្ខុម្លៃក្រុម្មយើជីំងស្ថារ យើ�តាម្មយើគាលការណ៍គុណយើនិ�យតែដំលទ្ធទូ្ធលស្ថាគ ល់�ទូ្ធយើ� GAAP ពីីម្ម�និ)។ ឥណទានិឲយ��គុគលិក្ខុតាម្មអំក្រុតាទា� �ងទី្ធផារ គឺុយើធីវីឱយយើកី្ខុនិ 
យើ�ងី នូិវិក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មមយើផសងៗ ចំណូលការក្រុបាក្ខុ់ និិងចំណ្តា���គុគលិក្ខុ។

(b) ការយើក្រុ�ីស័ាង់ដ្ឋារ CIFRS ១៦ ចំយើពាះ ភិតិស័និយា តែដំលពីីម្ម�និបានិចាត់ថុាក់្ខុ�ភិតិស័និយាក្រុ�តិ�តាិការតាម្មស័ាង់ដ្ឋារ CAS ១៧ តក្រុម្មរូវិឱយមានិការទ្ធទួ្ធលស្ថាគ ល់សិ័ទ្ធធិកុ្ខុ�ងការយើក្រុ�ីក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មម និិង�ំណ� លភិតិ 
ស័និយា។ ការទ្ធទ្ធួលស្ថាគ ល់យើនិះ យើធីវីឱយមានិការថិ�ច�ះ នូិវិចំណ្តា�យើផសងៗ និិង យើក្ខុីនិយើ�ងីនូិវិចំណ្តា�រលំស័ ់និិងចំណ្តា�ការក្រុបាក្ខុ់។

(c) CIFRS ៩ តក្រុម្មរូវិឱយមានិការទ្ធទួ្ធលស្ថាគ ល់នូិវិ�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតា�តែដំលក្រុតរូវិវាស់័តែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃដំក្ខុរលំស់័។ ការទ្ធទួ្ធលស្ថាគ ល់យើនិះ បានិយើធីវីឱយមានិការថិ�ច�ះនូិវិក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មមយើផសងៗ និិង�ំណ� លយើផសងៗ។

(d) CIFRS ៩ តក្រុម្មរូវិឱយមានិការទ្ធទ្ធួលស្ថាគ ល់នូិវិការខាត�ង់ឥណទានិតែដំលរពំីឹងទ្ធ�ក្ខុចំយើពាះកិ្ខុច្ស័និយាឥណទានិ។ ការទ្ធទ្ធួល ស្ថាគ ល់យើនិះ យើធីវីឱយមានិការថិ�ច�ះនូិវិការខាត�ង់ពីីឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ
រ�ស័់ ឧ�ក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវិតា�។

(e) ការយើក្រុ�ីស័ាង់ដ្ឋារ CIAS ១២ តក្រុម្មរូវិឱយមានិការទ្ធទ្ធួលស្ថាគ ល់នូិវិពីនិធពីនិយារ និិងថិ�ច�ះនូិវិចំណ្តា�ពីនិធយើលីក្រុបាក្ខុ់ចំយើណញ។

(f) យើោងតាម្មក្រុ�កាស័រ�ស់័ធីនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��យើលខ្ញុំ B៧-០១៧-៣៤៤ ស័ាីពីីចំណ្តាត់ថុាក់្ខុហានិិភ័ិ�ឥណទានិ  និិង សំ័វិធិានិធីនិយើលីអំ�ីម្មតែភិរមិ្មនិ ចំនួិនិយើលីស័ម្លៃនិសំ័វិធិានិធីនិតែដំលបានិម្មក្ខុពីី ការ គុណនា 
ក្រុស័� តាម្ម �ទ្ធ�ញ្ញញតាិ យើក្រុ�ៀ�យើធីៀ�យើ�នឹិង ការគុណនាតាម្ម CIFRSs នឹិងក្រុតរូវិយើផៃ រពីីគុណនីិក្រុបាក់្ខុចំយើណញរក្ខុាទ្ធ�ក្ខុ យើ�កុ្ខុ�ងគុណនីិទ្ធ�និ�ក្រុមុ្មងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតាិ កុ្ខុ�ងខ្ញុំៃង់ មូ្មលធីនិរ�ស់័ភាគុទ្ធ�និិក្ខុ។ 
ការ តក្រុម្មរូវិយើនិះ យើធីវីឱយយើក្ខុីនិយើ�ងីនូិវិទ្ធ�និ�ក្រុម្មុង និិងថិ�ច�ះនូិវិក្រុបាក្ខុ់ចំយើណញរក្ខុាទ្ធ�ក្ខុ។

(g) ការដំក្ខុយើចញនូិវិការ ទ្ធទូ្ធលស្ថាគ ល់ ក្រុទ្ធពីយស័ម្មបតាិតែដំលរ�ឹអូំស័ តែដំលមិ្មនិក្រុតរូវិបានិអំនិ�ញ្ជាញ ត យើក្រុកាម្ម IFRSs

(i) (i) ការ�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធការ�ែ��ល់ម្រេលើរបាយការណ៍៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់សប្រមាំ�់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ  នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ( (ការិយ�រិម្រេចិទ្ធការិយ�រិម្រេចិទ្ធ  ចុងម្រេប្រកាយប្រែដ៏លម្រេរៀ�ចំតា�ចុងម្រេប្រកាយប្រែដ៏លម្រេរៀ�ចំតា� GAAP  GAAP ពីី�ុ�ពីី�ុ�))

តា�សរង់�រ CIFRS ១៦ ភិត្ថុិក្នុៈ ប្រត្ថុូវ�ងាា�ញ៖

■ ការទូ្ធទាំត់្ថុភិតិ្ថុស��យារយៈម្រេពីលខី្ញុំះ �ិង ការទូ្ធទាំត់្ថុភិតិ្ថុស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ត្ថុនៃ�ះទាំ� ប្រែដ៏ល�ិ�ប្រតូ្ថុវបា��ញ្ញច�លម្រេ�កុ្នុ�ងការវាស់ប្រែវង�ំណុ៍លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ជាប្រែផុក្នុនៃ�សក្នុ�មភាពីប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារ។

■ ការ�ង់ការប្របាក់្នុម្រេលើ�ំណុ៍លភិតិ្ថុស��យា ជាសក្នុ�មភាពីប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារ ឬ ជាសក្នុ�មភាពីហិិរញ្ញញ��បីទាំ� ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា� អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុម្រេ�យ សែង់� CAS ៧ (ធនាគារ ម្រេប្រជីើសយក្នុការ�ងាា�ញម្រេ�យ�ញ្ញច�ល
ការ�ង់ប្របាក្នុ់ជាប្រែផុក្នុនៃ�សក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ)។

■ ការ�ង់ប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ�ម្រេលើ�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ជាប្រែផុក្នុនៃ�សក្នុ�មភាពីហិិរញ្ញញ��បីទាំ�។

តា�សរង់�រ CAS ១៧ ការទ្ធូទាំត់្ថុទាំំងអស់រ�ស់ភិតិ្ថុស��យាប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ ប្រត្ថុូវ�ងាា�ញក្នុុ�ងប្រែផុក្នុរំហិូរសាច់ប្របាក់្នុពីី សក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ។ ដ៏ូម្រេចុ� សាច់ប្របាក់្នុសុទ្ធធម្រេប្រ�ើប្របាស់ក្នុុ�ងសក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ 
មាំ�ការថយចុ�ចំ�ួ� ៤.៣៤១.៧៦២ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ម្រេហិើយសាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធទ្ធទ្ធួលបា�ពីីសក្នុ�មភាពី ហិិរញ្ញញ��បីទាំ� មាំ�ការថយចុ�តា�ចំ�ួ�ដ៏ូចគាំ�។

ការម្រេប្រ�ើ CIFRSs ពីុំមាំ�ការ�ែ��ល់ដ៏ល់រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់សុទ្ធធម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

៣.៣. សរង់�រថមី�ិងសរង់�រប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុសប្រ�ួលប្រែដ៏លម្រេចញផ�សាយ�ែុប្រែ�រ�ិ�ទាំ�់ចូលសុពីលភាពីសរង់�រថមី�ិងសរង់�រប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុសប្រ�ួលប្រែដ៏លម្រេចញផ�សាយ�ែុប្រែ�រ�ិ�ទាំ�់ចូលសុពីលភាពី
ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធ នៃ�ការអ�ុ�័ត្ថុម្រេ�ម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទំាំងម្រេ�� ធនាគារ�ិ�បា�អ�ុវត្ថុរម្រេ�ម្រេលើសរង់�រ CIFRSs ថមី �ិងសរង់�រប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុសប្រ�ួល ខាងម្រេប្រកា�ម្រេ�� ប្រែដ៏លម្រេចញផ�សាយ 
�ែុប្រែ�រ�ិ�ទាំ�់ចូលសុពីលភាពី។

ការម្រេធ័ើវិម្រេសាធ�ក្នុ�មម្រេ�ម្រេលើ CIFR ៣  �ិយ��័យនៃ�អាជីីវក្នុ�ម

ការម្រេធ័ើវិម្រេសាធ�ក្នុ�មម្រេ�ម្រេលើ CIAS ១ �ិង CIAS ៨ �ិយ��័យនៃ�ភាពីជាសារវ�រ 

ប្រក្នុ�ខ្ញុំ័ណ៍ឌទ្ធស�សំ�ទាំ� ការម្រេធ័ើវិម្រេសាធ�ក្នុ�មម្រេ�ម្រេលើ ឯក្នុសារម្រេ�ង នៃ�ប្រក្នុ�ខ្ញុំ័ណ៍ឌទ្ធស�សំ�ទាំ�ក្នុុ�ងសែង់� CIFRSs

ថាំ�ក្នុ់ដ៏ឹក្នុនាំ�ិ�រំពីឹងថាការអ�ុវត្ថុរ�ូវសរង់�រប្រែដ៏លបា��ងាា�ញជីូ�ខាងម្រេលើមាំ�ផល�ែ��ល់ជាសារវ�រម្រេ�ម្រេលើ របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារម្រេ�ើយ។

៤.៤. ម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យសំខា�់ៗម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យសំខា�់ៗ

៤.១.៤.១. �ូល�ា��នៃ�គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ�ូល�ា��នៃ�គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ

�ូល�ា��នៃ�ការម្រេរៀ�ចំ�ូល�ា��នៃ�ការម្រេរៀ�ចំ

ម្រេ��គ្គជឺារបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រែដ៏លម្រេរៀ�ចជំាម្រេលើក្នុដ៏�ំងូ ម្រេ�យអ�មុ្រេលា�ម្រេ�តា�សរង�់ររបាយការណ៍៍ ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�អ�ររជាត្ថុនិៃ�ក្នុ�ុ�ជា (“CIFRSs“) ម្រេចញផ�សាយម្រេ�យប្រក្នុសងួម្រេសដ៏ឋក្នុចិច �ងិហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� 
ប្រ�កាសម្រេលខ្ញុំ០៦៨ សហិវ-ប្រ�ក្នុ ចុ�នៃថៃទ្ធ៨ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០០៩) �ិងម្រេ�យប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាជាត្ថុិគ្គណ៍ម្រេ�យ�យនៃ�ក្នុ�ុ�ជា (លិខ្ញុំិត្ថុចុ�នៃថៃទ្ធ២ី៤ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�២ំ០១៦)។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រត្ថុូវបា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើង ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�ូល�ា��នៃថះម្រេដ៏ើ�ប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការ។ នៃថះម្រេដ៏ើ�ប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការ ជាទូ្ធម្រេ� គ្គឺប្រែផអក្នុម្រេលើត្ថុនៃ�ះស�ប្រស� នៃ�ផលត្ថុ�សងបា�ផែល់់ឱ�យ ក្នុុ�ងការម្រេ��ដូ៏រ
ទ្ធំ�ិញ�ិងម្រេសវាក្នុ�ម។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៥០

ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស� គ្គឺជានៃថះប្រែដ៏ល�ឹងទ្ធទួ្ធលបា�ម្រេ�យការលក្នុ់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ឬនៃថះប្រែដ៏លបា�សងចំម្រេ��ការម្រេផើរ�ំណ៍ុល ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការធ�មតា រវាងអុក្នុ�ក់្នុពី័�ធក្នុុ�ងទ្ធីផ�សារ នាកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�ការ
វាស់ប្រែវងម្រេ�ក្នុុ�ងទ្ធីផ�សារម្រេគាល ឬក្នុុ�ងក្នុរណី៍�ិ�មាំ�ទី្ធផ�សារម្រេគាល គ្គឺយក្នុទី្ធផ�សារជាអទ្ធិភាពី�ំផុត្ថុ ប្រែដ៏លធនាគារអាចក្នុំណ៍ត់្ថុរក្នុបា�ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�ការវាស់ប្រែវងម្រេនា�។ ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�រ�ស់�ំណ៍ុល 
ឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងពីីហា�ិភិ័យប្រែដ៏លធនាគារ�ិ�មាំ�លទ្ធធភាពីសង។

ធនាគារវាស់ប្រែវងត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�រ�ស់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ួយ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើសប្រ�ង់ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ក្នុុ�ងទី្ធផ�សារសក្នុ�មរ�ស់ ឧ�ក្នុរណ៍៍ម្រេនា�។ ទ្ធីផ�សារ�ួយចាំត់្ថុទុ្ធក្នុថាជាទី្ធផ�សារសក្នុ�ម ប្រ�សិ�ម្រេ�ើប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរិការរ�ស់
ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ឬ�ំណ៍ុល ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងញឹក្នុញា�់ ម្រេហិើយទំ្ធហិំប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការមាំ�ភាពីប្រគ្គ�់ប្រគា�់ក្នុុ�ងការផរល់ព័ីត៌្ថុមាំ�ត្ថុនៃ�ះជាម្រេទ្ធៀងទាំត់្ថុ។ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើពំុីមាំ�សប្រ�ង់ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ក្នុុ�ងទ្ធីផ�សារសក្នុ�មម្រេទ្ធ ម្រេនា�ធនាគារ
ប្រតូ្ថុវម្រេប្រ�ើ�ម្រេចចក្នុម្រេទ្ធសវាយត្ថុនៃ�ះណាប្រែដ៏លអាច ម្រេប្រ�ើ អស់អពីំីលទ្ធធភាពីធាតុ្ថុចលូ ប្រែដ៏លអាចអម្រេងើត្ថុបា� �ងិកាត្ថុ�់�ុយ�ូវការម្រេប្រ�ើប្របាស់ធាត្ថុចុលូប្រែដ៏ល�ិ�អាចអម្រេងើត្ថុបា�។ �ម្រេចចក្នុម្រេទ្ធសវាយត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏លបា� 
ម្រេប្រជីើសយក្នុ�ក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស ់ប្រត្ថុូវរួ��ញ្ញច�ល�ូវក្នុតាោ�ទាំំងអស ់ប្រែដ៏លអុក្នុ�ក្នុ់ពី័�ធក្នុុ�ងទ្ធីផ�សារ�ឹងពិីចាំរណាម្រេ�ក្នុុ�ងការក្នុំណ៍ត្ថុ់នៃថះ។

រូ�ិយ�័ណ៍ណម្រេគាលរូ�ិយ�័ណ៍ណម្រេគាល  �ិងរូ�ិយ�័ណ៍ណសប្រមាំ�់ការ�ងាា�ញ�ិងរូ�ិយ�័ណ៍ណសប្រមាំ�់ការ�ងាា�ញ

ធនាគារម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការអាជីីវក្នុ�ម �ិងក្នុត់្ថុប្រតារាល់�ញ្ញជីគ្គណ៍ម្រេ�យ�យរ�ស់ខ្ញុំះ�� ប្រែផអក្នុម្រេលើរូ�ិយ�័ណ៍ណចំ�ួ�២ គ្គឺ ប្របាក់្នុម្រេរៀល �ិងប្របាក់្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ។ គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គងបា�កំ្នុណ៍ត់្ថុប្របាក់្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុជា
រូ�ិយ�័ណ៍ណម្រេគាល �ិងជារូ�ិយ�័ណ៍ណសប្រមាំ�់ការ�ងាា�ញ ម្រេប្រ��វាឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងពីីសមាំសធាតុ្ថុម្រេសដ៏ឋក្នុិចច នៃ�ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍�ូល�ា�� �ិង កាលៈម្រេទ្ធសៈរ�ស់ធនាគារ។

សក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការជារូ�ិយ�័ណ៍ណម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុម្រេប្រ�ពីីប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ប្រត្ថុូវបា�ប្រែប្រ�សប្រ�ួលម្រេ�ជា ប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតា�រ�រប្របាក្នុ់ម្រេ�នៃថៃប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេនា�។ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មរូ�ិយវត្ថុុ� 
�ិង�ំណ៍ុលរូ�ិយវត្ថុុ�នាកាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍ ប្រែដ៏លជារូ�ិយ�័ណ៍ណម្រេប្រ�ពីីប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ប្រត្ថុូវបា�ប្រែប្រ�សប្រ�ួលម្រេ�ជាប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតា�រ�រប្របាក្នុ់ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធម្រេនា�។ 
ធាត្ថុុ�ិ�ប្រែ��រូ�ិយវត្ថុុ� ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�ម្រេ�ក្នុុ�ង រូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស ប្រត្ថុូវបា�ប្រែប្រ�សប្រ�ួលម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតា�រ�រប្របាក្នុ់ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធប្រែដ៏លត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�ប្រត្ថុូវបា�កំ្នុណ៍ត្ថុ់។ 
ធាត្ថុុ�ិ�ប្រែ��រូ�ិយវត្ថុុ� ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងម្រេ�ក្នុុ�ងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃថះម្រេដ៏ើ�ប្រ�វត្ថុរិសាស្ត្រសរជារូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស�ិ�ប្រត្ថុូវបា� ប្រែប្រ�សប្រ�ួល�រងម្រេទ្ធៀត្ថុម្រេទ្ធ។

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុ�ក្នុពីីការ�រ�រម្រេនា� ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ងចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

ការ�ងាា�ញជារូ�ិយ�័ណ៍ណប្របាក្នុ់ម្រេរៀលការ�ងាា�ញជារូ�ិយ�័ណ៍ណប្របាក្នុ់ម្រេរៀល

អ�ុម្រេលា�តា�ច�បា�់សរីពីី គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ�ិងសវ�ក្នុ�ម គ្គណ៍ម្រេ�យ�យសហិប្រគាស �ិងវិជាា�ជីីវៈគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ ចុ�នៃថៃទី្ធ១១ ប្រែខ្ញុំម្រេ�សា ឆ្នាំំ�ំ២០១៦ ការក្នុត់្ថុប្រតា�រ�រពីីប្របាក្នុ់ដុ៏លាា�រអាម្រេ�រិក្នុម្រេ�ជាប្របាក់្នុម្រេរៀលប្រែដ៏លបា�
�ងាា�ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យម្រេប្រ�ើប្របាស់អប្រតាចុងការិយ�រិម្រេចិទ្ធ �ិងអប្រតា�ធ�យ� ដ៏ូចប្រែដ៏លបា�ប្រ�កាសម្រេ�យធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា។

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ងិ�ណុំ៍លម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវតុ្ថុ��ី�យួៗប្រែដ៏លបា��ងាា�ញ ប្រតូ្ថុវបា��ែ�រតា� អប្រតាចុងការិយ�រិម្រេចិទ្ធនាកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ ម្រេ�យប្រែ�ក្នុខ្ញុំើង់ចណូំ៍ល �ងិចណំាយ 
ម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍ ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ �ិងលទ្ធធផលល�អិត្ថុម្រេផ�សំងៗ �ិងខ្ញុំើង់ម្រេ�កុ្នុ�ងរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ ប្រត្ថុូវបា��ែ�រម្រេ�ជាប្របាក្នុ់ម្រេរៀលម្រេ�យម្រេប្រ�ើប្របាស់អប្រតា�ធ�យ�។ លទ្ធធផលនៃ�ភាពីលម្រេ�អ�ងប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេទ្ធ�បីើង
ពីីការ�ែ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ ប្រត្ថុូវបា�ក្នុត្ថុ់ប្រតាក្នុុ�ងចំណូ៍លល�អិត្ថុម្រេផ�សំងៗ (OCI)។

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លបា��ងាា�ញជាប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើម្រេ�ើងម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើអប្រតា�រ�រប្របាក្នុ់ក្នុុ�ង�ួយដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

អប្រតាចុងការិយ�រិម្រេចិទ្ធ អប្រតា�ធ�យ�

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៤.០៧៥ ៤.០៥៥

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៤.០១៨ ៤.០៤៤

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៤.០៣៧ គាា��

�ូល�ា��នៃ�ការសរុ�រួ��ូល�ា��នៃ�ការសរុ�រួ�

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ធនាគារ រ�ួ�ញ្ញច�លរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�រ�សទ់្ធសំីា�ក្នុក់ារក្នុណាា�ល �ងិ�ណាា� សាខាតា�ម្រេខ្ញុំត្ថុរប្រក្នុងុនានារ�សខ់្ញុំះ��។ រាលស់�ត្ថុលុ�យ �ងិប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារអ�ររសាខាទំាំងអស់ 
ប្រត្ថុូវបា�លុ��ំបាត្ថុ់ម្រេចាំល។

ការ�ងគត្ថុ់ម្រេលខ្ញុំការ�ងគត្ថុ់ម្រេលខ្ញុំ

ត្ថុួម្រេលខ្ញុំម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រត្ថុូវបា��ងគត្ថុ់សប្រមាំ�់ប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ �ិងខ្ញុំើង់��់សប្រមាំ� ់ប្របាក្នុ់ម្រេរៀល។

៤.២.៤.២. ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� �ងិ�ណុំ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លធនាគារកាា�យជាភាគី្គនៃ�សវិំធា�ធ�តា�កិ្នុចចស��យានៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ទាំងំម្រេ��។ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� 
�ងិ�ណុំ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រតូ្ថុវបា�វាស់ប្រែវងដ៏�ំងូតា�ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�។ នៃថះម្រេដ៏ើ�ប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារប្រែដ៏លក្នុណំ៍ត់្ថុថា�ក់្នុពី�័ធ�ងឹការទិ្ធញ ឬការម្រេចញផ�សាយប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� �ងិ�ណុំ៍លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រតូ្ថុវបា�រ�ួ�ញ្ញច�ល 
ឬដ៏ក្នុម្រេចញពីីត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬ�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេ�ម្រេលើការទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ដំ៏�ូង។ នៃថះប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ�ក់្នុព័ី�ធ�ឹងការទិ្ធញប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬ�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងត្ថុនៃ�ះស�
ប្រស� តា�រយៈការចំម្រេណ៍ញឬខាត្ថុ ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ភាា��ៗ ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ទាំងំអស ់ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល ់�ងិ ប្រែលងបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�លម់្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�ការម្រេធ័ើជីញួដ៏រូ ប្រែដ៏លការទិ្ធញ ឬលក់្នុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� គ្គសិុឺត្ថុម្រេ�ម្រេប្រកា�ក្នុចិចស��យា ប្រែដ៏លលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៥១

ត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�ការផរល់ជូី�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មក្នុុ�ងរយៈម្រេពីលក្នុំណ៍ត់្ថុ ប្រែដ៏លបា��ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�យទី្ធផ�សារប្រែដ៏ល�ក់្នុព័ី�ធ ប្រតូ្ថុវបា�វាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស� រួ�ទំាំ�ំងនៃថះប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ។ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំង
អស់ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គ្គឺគ្គិត្ថុទាំំងចំ�ួ�ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលបា� �ិងការប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលបា�។

ការចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ការចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ ់ �ិងការវាស់ប្រែវងជា��រ�នាា��់�ិងការវាស់ប្រែវងជា��រ�នាា��់

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ួយ ប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស ់ប្រ�សិ�ម្រេ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេនា� �ំម្រេពីញ លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌពីីរដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ម្រេ�ក្នុុ�ង�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�ម ក្នុុ�ងម្រេគាល�ំណ៍ងរក្នុ�សាទ្ធុក្នុសប្រមាំ�់ការប្រ��ូលសាច់ប្របាក្នុ់តា� ក្នុិចចស��យា

■ លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌក្នុិចចស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផរល់�ូវកាល�រិម្រេចិទ្ធជាក្នុ់លាក្នុ់ចំម្រេ��រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ ់ ប្រែដ៏លសប្រមាំ�់ទ្ធូទាំត្ថុ់ប្រែត្ថុប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ� �ិងការប្របាក្នុ ់ (SPPI) តា�ចំ�ួ�ប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ�ប្រែដ៏លម្រេ�
ជីំ�ក្នុ់ប្រែត្ថុ�ែុម្រេណាះ��។

ឱ�ភាពីនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ឱ�ភាពីនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ធនាគារទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ការខាត្ថុ�ង់សប្រមាំ� ់ECL ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា

■ ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា

■ ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

■ �ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល

■ ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួល

■ ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�

■ ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

�ិ�មាំ�ឱ�ភាពីប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេលើការវិ�ិម្រេ�គ្គ�ូលធ�ម្រេ�ើយ។

សវំធិា�ធ�ការបាត្ថុ�់ងស់ប្រមាំ� ់ម្រេពីញ�យួអាយកុាលនៃ�ECL គ្គ ឺចាំបំាចស់ប្រមាំ�ឧ់�ក្នុរណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រ�ស�ិម្រេ�ើ ហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ� ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍ហ៍ិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេនា�មាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងគ្គរួឱ�យក្នុត្ថុស់មាំា�ល់ 
ចាំ�ត់ាំងពីីការទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ ដ៏ំ�ូង។ ចំម្រេ��ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុទាំំងអស់ ECL ប្រតូ្ថុវបា�វាស់ប្រែវងតា�ចំ�ួ�ម្រេសមើ�ឹង ECL ១២ប្រែខ្ញុំ។ ពី័ត្ថុ៌មាំ�ល�អិត្ថុ�ប្រែ�ុ�សរីពីីការក្នុំណ៍ត្ថុ់ នៃ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងគ្គួរ
ឱ�យក្នុត្ថុ់សមាំា�ល់នៃ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ប្រត្ថុូវបា�ផរល់ជីូ�ម្រេ�ក្នុុ�ងក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល ់៣៥.១។

ECLs គ្គឺជាការបាា��់សាា��ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើប្រ�ូបា�ុីលីម្រេត្ថុនៃ�ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�ការបាត្ថុ់�ង់ឥណ៍ទាំ�។ ទាំំងម្រេ��ប្រតូ្ថុវបា� វាស់ប្រែវងថាជាត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុ នៃ�ភាពីខ្ញុំុសគាំ�រវាងរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ ម្រេ�យសារធនាគារ
សុិត្ថុម្រេប្រកា�ក្នុិចចស��យា �ិងរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លធនាគាររំពីឹងថា�ឹងទ្ធទ្ធួលបា�ពីីការថះឹងប្រែថះង ពីីទ្ធិដ៏ឋភាពីម្រេសដ៏ឋក្នុិចចនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ម្រេធើ ័អ��បីហារម្រេប្រ�ើ EIR រ�ស់ប្រទ្ធពី�យ។

■ ចំម្រេ��ការស��យាឥណ៍ទាំ��ិ�ទាំ�់បា�ម្រេប្រ�ើប្របាស ់ ECL គ្គឺជាភាពីខ្ញុំុសគាំ�រវាងត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុ នៃ�ភាពីខ្ញុំុសគាំ�រវាងរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់តា�ក្នុិចចស��យា ប្រែដ៏លធានាគារប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលបា� ប្រ�សិ�ម្រេ�ើអុក្នុ
កា�់ក្នុិចចស��យា ដ៏ក្នុប្របាក្នុ់ក្នុ�ច ី�ិង រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លធនាគាររំពីឹងថា �ឹងទ្ធទ្ធួលបា�ប្រ�សិ�ម្រេ�ើ ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីប្រត្ថុូវបា�ម្រេប្រ�ើប្របាស ់�ិង

■ សប្រមាំ�់ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ECL គ្គឺជាភាពីខ្ញុំុសគាំ�រវាង ការចំណាយប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុសប្រមាំ�់សងម្រេ� អុក្នុកា�់ឧ�ក្នុរណ៍៍�ំណ៍ុលប្រែដ៏លបា�ធានា ម្រេ�យដ៏ក្នុម្រេចញ�ូវចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ប្រែដ៏ល
ធនាគាររំពីឹងថា �ឹងទ្ធទ្ធួលបា�ពីីអុក្នុកា�់�ំណ៍ុល មាំំ�ស់�ំណ៍ុល ឬភាគ្គីម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ។

ធនាគារវាស់ប្រែវង ECL ប្រែផអក្នុម្រេលើ�ូល�ា���ុគ្គគល ឬ ម្រេលើ�ូល�ា��ជាប្រក្នុុ� សប្រមាំ�់សំណ៍ុំឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លមាំ� លក្នុខណ៍ៈ ហា�ិភ័ិយម្រេសដ៏ឋក្នុិចចប្រសម្រេដ៏ៀងគាំ�។ ការវាស់ប្រែវងនៃ�ការបាត្ថុ់�ង់ គ្គឺប្រែផអក្នុម្រេលើត្ថុនៃ�ះ
�ចច���បី�ុនៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ម្រេ�យម្រេប្រ�ើ EIR ម្រេដ៏ើ�រ�ស់ប្រទ្ធពី�យ ម្រេ�យ�ិ�គ្គិត្ថុថា ម្រេត្ថុើវាប្រត្ថុូវបា�វាស់ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�ូល�ា���ុគ្គគល ឬ ម្រេលើ�ូល�ា��ជាប្រក្នុុ�ម្រេទ្ធ។

ពី័ត៌្ថុមាំ��ប្រែ�ុ�សរីពីីការវាស់ប្រែវងនៃ� ECL ប្រតូ្ថុវបា�ផរល់ជូី�ម្រេ�ក្នុុ�ងក្នុំណ៍ត់្ថុសមាំា�ល់ ៣៥.១ រួ�ទាំំងពី័ត៌្ថុមាំ�ល�អិត្ថុអំពីីរម្រេ�ៀ�ប្រែដ៏លឧ�ក្នុរណ៍៍ប្រត្ថុូវបា��ក់្នុជាប្រកុ្នុ� ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លពីួក្នុម្រេគ្គប្រតូ្ថុវបា�វាយត្ថុនៃ�ះ
ម្រេលើ�ូល�ា��ជាប្រក្នុុ�។

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គ្គឺមាំ� „ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�“ ម្រេ�ម្រេពីលមាំ�ប្រពឹីត្ថុរិការណ៍៍�ួយឬម្រេប្រចើ� ប្រែដ៏លមាំ�ផល �ែ��ល់�ា�ងខាា�ំង ម្រេលើរំហិូរសាច់ប្របាក់្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ រ�ស់
ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�សំម្រេ�ម្រេ�ម្រេលើ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មថាំ�ក្នុ់ទី្ធ ៣។ ភិសរ�តាងនៃ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ� រួ�មាំ�ទិ្ធ�ុ�័យប្រែដ៏លអាចអម្រេងើត្ថុបា�អំពីីប្រពឹីត្ថុរិការណ៍៍
ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ការលំបាក្នុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាខាា�ំងរ�ស់អត្ថុិថិជី� ឬអុក្នុម្រេបា�ផ�សាយ

■ ការ�ំ��ម្រេលើក្នុិចចស��យា ដ៏ូចជា ការខ្ញុំក្នុខា��ិ�បា�សង ឬ ហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់

■ មាំំ�ស់�ំណ៍ុលផរល់ស��បីទាំ�ដ៏ល់អុក្នុខ្ញុំច ីពីីម្រេប្រ��អុក្នុខ្ញុំចីមាំ�វិ�ត្ថុរិហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យសារម្រេសដ៏ឋក្នុិចច ឬក្នុិចចស��យា

■ ការបាត្ថុ់ខ្ញុំះ��នៃ�ទ្ធីផ�សារសក្នុ�មចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យ�ញ្ញច ំម្រេ�យសារប្រែត្ថុការលំបាក្នុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៥២

វាប្រ�ប្រែហិលជា�ិ�អាចក្នុំណ៍ត្ថុ់យក្នុប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍�ច់ពីីគាំ�ប្រែត្ថុ�ួយបា�ម្រេទ្ធ ផើ�យម្រេ�វិញ ឥទ្ធធិពីលនៃ�ការរួ�គាំ�រ�ស់ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍�ួយចំ�ួ�អាច�ណាា�លឱ�យ ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�មាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�។ 
ធនាគារប្រតូ្ថុវវាយត្ថុនៃ�ះថាម្រេត្ថុើឧ�ក្នុរណ៍៍�ណុំ៍ល ប្រែដ៏លជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�វាស់ម្រេ�យនៃថះម្រេដ៏ើ�រំលសគ់្គមឺាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធរបាយការណ៍៍��ីយួៗប្រែដ៏រម្រេទ្ធ។ ម្រេដ៏ើ��បីវីាយត្ថុនៃ�ះ 
ថាម្រេត្ថុើឧ�ក្នុរណ៍៍�ំណុ៍លរដ៏ឋ�ិង�ណុំ៍លសាជីីវក្នុ�មមាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ� ធនាគារប្រតូ្ថុវពីចិាំរណាម្រេលើក្នុតាោ�ដូ៏ចជា ទ្ធ�ុិផលសញ្ចាំា��័ណ៍ណ ការវាយត្ថុនៃ�ះចំណាត្ថុថំ់ា�ក់្នុឥណ៍ទាំ� �ងិស�តុ្ថុភាពីរ�ស់អុក្នុខ្ញុំចកុី្នុ�ង
ការប្រ��ូលទ្ធុ�។

ប្របាក់្នុក្នុ�ចបី្រតូ្ថុវបា�ចាំត់្ថុទុ្ធក្នុជាមាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ� ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏ល ការអ�មុ្រេប្រគា� ប្រតូ្ថុវបា�ផរល់ម្រេ�ដ៏ល់អុក្នុខ្ញុំចមី្រេ�យសារប្រែត្ថុការខាត្ថុ�ង់នៃ�សាា��ភាពីហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់អុក្នុខ្ញុំច ីម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុមាំ�ភ័ិសរ�តាង�ងាា�ញថា 
ជាលទ្ធធផលនៃ�ការផរល់ការអ�ុម្រេប្រគា� ហា�ិភ័ិយនៃ�ការ�ិ�ទ្ធទួ្ធលបា�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់តា�កិ្នុចចស��យា បា�ថយចុ�គួ្គរឱ�យក្នុត្ថុ់សមាំា�ល់ �ិង�ិ�មាំ� សូចនាក្នុរម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុនៃ�ការថយចុ�។ សប្រមាំ�់ប្រទ្ធពី�យ 
ស��បីត្ថុរហិិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រែដ៏លការអ�មុ្រេប្រគា� ប្រតូ្ថុវបា�ពិីចាំរណា �ែបុ្រែ�រ�ិ�បា� ផរល់ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេនា�ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេគ្គចាំត់្ថុទុ្ធក្នុថាមាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ម្រេពីលមាំ�ភ័ិសរ�តាងប្រែដ៏លអាច�ងាា�ញពីីឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ� 
រួ�ទាំំងការខ្ញុំក្នុខា�សង។ សូ�ម្រេ�ើលខាងម្រេប្រកា�សប្រមាំ�់�ិយ��័យនៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង។

�ិយ��័យនៃ�ខ្ញុំក្នុខា�សង�ិយ��័យនៃ�ខ្ញុំក្នុខា�សង

ភាពីសខំា�ច់មំ្រេ��ការក្នុណំ៍ត្ថុ ់ECL គឺ្គជា�យិ��យ័នៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង។ �យិ��យ័នៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេប្រ�ើ កុ្នុ�ងការវាសត់្ថុនៃ�ះរ�សE់CL �ងិកុ្នុ�ងការក្នុណំ៍ត្ថុថ់ាម្រេត្ថុើ ការខាត្ថុ�ង ់អាប្រសយ័ម្រេលើអាយកុាល 
១២ ប្រែខ្ញុំ ឬ ម្រេពីញ�ួយជិីវិត្ថុ ECL ម្រេ�យសារការខ្ញុំក្នុខា�សងគ្គជឺា សមាំសធាតុ្ថុ�ួយ រ�ស់ប្រ�ូបា�ីុលីម្រេត្ថុនៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង(PD) ប្រែដ៏លមាំ�ការ�ែ��ល់ កុ្នុ�ងការវាសប់្រែវង ECL �ិង ការកំ្នុណ៍ត់្ថុនៃ�ការម្រេក្នុើ�
ម្រេ�ើងរ�ស់ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� (សូ�ម្រេ�ើលកំ្នុណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល ់៣៥.១)។

ធនាគារចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�ម្រេ�� ថាជាប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ប្រែដ៏ល�ម្រេងើើត្ថុការខ្ញុំក្នុខា�សង៖

■ អុក្នុខ្ញុំចីហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់សងម្រេលើសពី ី៩០ នៃថៃ ម្រេលើកាត្ថុពី័ក្នុិចចឥណ៍ទាំ�ណា�ួយចំម្រេ��ធនាគារ ឬ

■ អុក្នុខ្ញុំចីទ្ធំ�ងជា�ិ��ំម្រេពីញកាត្ថុពី័ក្នុិចចឥណ៍ទាំ�រ�ស់ខ្ញុំះ��ដ៏ល់ធនាគារម្រេទ្ធ។

�យិ��យ័នៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សងម្រេ�� ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេប្រ�ើប្របាសម់្រេ�យធនាគារ សប្រមាំ�់ម្រេគាល�ណំ៍ងគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ ក្នុដូ៏៏ចជាសប្រមាំ�ម់្រេគាល�ណំ៍ងប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ភ័ិិយឥណ៍ទាំ�នៃផើកុ្នុ�ង �ងិម្រេគារពីតា��យិ��យ័
�ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិនៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង។

ម្រេ�ម្រេពីលវាយត្ថុនៃ�ះ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើអុក្នុខ្ញុំចី�ិ�ទំ្ធ�ង�ឹងអាច�ំម្រេពីញកាត្ថុពី័កិ្នុចចឥណ៍ទាំ�រ�ស់ខ្ញុំះ�� ធនាគារប្រត្ថុូវគ្គិត្ថុគូ្គរ ទាំំងសូចនាក្នុរគ្គុណ៍ភាពី�ិង�រិមាំណ៍។ ពី័ត្ថុ៌មាំ�ប្រែដ៏លបា�វាយត្ថុនៃ�ះ អាប្រស័យម្រេលើ
ប្រ�ម្រេភិទ្ធនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ឧទាំហិរណ៍៍ សូចនាក្នុរគ្គុណ៍ភាពីប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ម្រេប្រ�ើក្នុុ�ងការផរល់ប្របាក់្នុក្នុ�ចីដ៏ល់ប្រក្នុុ�ហុុិ� គ្គឺការរំម្រេលាភិម្រេលើកិ្នុចចប្រពី�ម្រេប្រពីៀង ប្រែដ៏ល �ិ�អាចម្រេប្រ�ើសប្រមាំ�់វាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើការផរល់ប្របាក់្នុ
ក្នុ�ចីឲ្�យ�ុគ្គគលម្រេ�ើយ។ សចូនាក្នុរ�រិមាំណ៍ ដ៏ចូជាភាពីយតឺ្ថុ�ា�វ �ងិការ��ិ�ង់ប្របាក្នុម់្រេលើកាត្ថុព័ីក្នុចិចនៃ�គូ្គភាគ្គដី៏ចូគំា� គ្គជឺាធាត្ថុចុលូសំខា�ម់្រេ�កុ្នុ�ងកាវិភាគ្គម្រេ��។ ធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាសប់្រ�ភិពីព័ីត្ថុម៌ាំ�ជាម្រេប្រចើ�
ម្រេដ៏ើ��បីីវាយត្ថុនៃ�ះពីីការខ្ញុំក្នុខា�សង ប្រែដ៏លព័ីត្ថុ៌មាំ�ទំាំ�ងម្រេនា�ប្រត្ថុូវបា��ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�ខាងក្នុុ�ង ឬប្រ��ូលបា�ពីីប្រ�ភិពីខាងម្រេប្រ�។ ពី័ត៌្ថុមាំ�ល�អិត្ថុ�ប្រែ�ុ� មាំ�ម្រេ�ក្នុុ�ងក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ ៣៥.១។ ដ៏ូចប្រែដ៏ល
បា�ក្នុត់្ថុសមាំា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ង�ិយ��័យនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះ ការខ្ញុំក្នុខា�សង គ្គឺជាភិសែ�តាងប្រែដ៏ល�ងាា�ញថាប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ គ្គឺជាឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�។ ដូ៏ម្រេចុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
មាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ��ឹងរួ��ញ្ញច�ល�ូវប្រទ្ធពី�យប្រែដ៏លខ្ញុំក្នុខា�សង �ែុប្រែ�រក្នុ៏�ឹងរួ��ញ្ញច�ល�ូវការ�ិ�ខ្ញុំក្នុខា�សងម្រេផ�សំងៗ ម្រេទ្ធៀត្ថុម្រេ�យសារប្រែត្ថុ �ិយ��័យនៃ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�មាំ�លក្នុខណ៍ៈទ្ធូលំទ្ធូលាយ
ជាង�ិយ��័យនៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង។

ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រ�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រ�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

ធនាគារប្រតូ្ថុវប្រតួ្ថុត្ថុពី�ិិត្ថុ�យរាលប់្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ទំាំងអស ់ប្រែដ៏លបា�ម្រេចញជាក្នុចិចស��យាប្របាក្នុក់្នុ�ច ី�ងិក្នុចិចស��យាធានាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រែដ៏លត្ថុប្រ�ូវឱ�យម្រេធ័ើការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ� ថាម្រេត្ថុើមាំ�ហា�ភិិយ័
ឥណ៍ទាំ�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រចាំ�ត់ាងំពីីមាំ�ការទ្ធទ្ធលួសាា�លដ់៏�ំងូប្រែដ៏រម្រេទ្ធ។ ប្រ�ស�ិម្រេ�ើមាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ�ហា�ិភិយ័ឥណ៍ទាំ� ធនាគារ�ងឹម្រេធ័ើការវាសប់្រែវងម្រេលើការខាត្ថុ�ង ់ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ
អាយុកាលម្រេពីញ�ួយជីីវិត្ថុ ជាជាង ECL រយៈម្រេពីល ១២ប្រែខ្ញុំ។ ម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យរ�ស់ធនាគារ ��ិប្រតូ្ថុវបា�អ�ុវត្ថុរ ម្រេ�ម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រែដ៏លមាំ�ហា�ិភិយ័ឥណ៍ទាំ�ទាំ� ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធ
នៃ�របាយការណ៍៍ ម្រេ�យចាំត្ថុទ់្ធកុ្នុថា��ិមាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងនៃ�ហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ�គួ្គរឱ�យ ក្នុត់្ថុសមាំា�ល។់ជាលទ្ធធផលធនាគារប្រតូ្ថុវប្រតួ្ថុត្ថុពី�ិតិ្ថុ�យរាលប់្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ទាំងំអស ់ប្រែដ៏លបា�ម្រេចញជាកិ្នុចចស��យា 
ប្របាក្នុ់ក្នុ�ច ី�ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រែដ៏លត្ថុប្រ�ូវឱ�យម្រេធ័ើការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើឱ�ភាពី សប្រមាំ�់ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងនៃ�ហា�ិភិ័យ ឥណ៍ទាំ�គ្គួរឱ�យក្នុត្ថុ់សមាំា�ល់។

កុ្នុ�ងការវាយត្ថុនៃ�ះថាម្រេត្ថុើហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�មាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងគ្គរួឱ�យក្នុត្ថុស់មាំា�លច់ាំ�ត់ាងំពីីការទ្ធទ្ធលួសាា�ល់ដ៏�ំងូ ធនាគារប្រតូ្ថុវម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�រវាងហា�ភិិយ័នៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង
ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�នាកាល�រិម្រេចិទ្ធរបាយការណ៍៍ប្រែផអក្នុម្រេលើអាយកុាលប្រែដ៏លម្រេ�សលរ់�សឧ់�ក្នុរណ៍៍ ជា�យួ�ងឹហា�ភិិយ័នៃ� ការខ្ញុំក្នុខា�ប្រែដ៏លបា�រំពឹីងទុ្ធក្នុសប្រមាំ�់អាយកុាលប្រែដ៏ល
ម្រេ�សល់នាកាល�រិម្រេចិទ្ធរបាយការណ៍៍�ចច���បី�ុ នាម្រេពីលប្រែដ៏លឧ�ក្នុរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ដំ៏�ូង។ កុ្នុ�ងការម្រេធ័ើការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេ�� ធនាគារប្រតូ្ថុវពីចិាំរណា ទាំងំ�រិមាំណ៍�ិងគុ្គណ៍ភាពីនៃ�ព័ីត្ថុម៌ាំ� 
ប្រែដ៏លស�ម្រេហិតុ្ថុផល �ងិអាចគាបំ្រទ្ធបា� រ�ួទំាំង�ទ្ធពិីម្រេសាធ�៍ពីី��ុ �ងិពីត័្ថុម៌ាំ�ពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ប្រែដ៏លអាចរក្នុបា� ម្រេ�យ�ិ�ចាំបំាច់ចណំាយហិសួម្រេហិតុ្ថុ ឬប្រ�ឹងប្រែប្រ�ង ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�ទ្ធពិីម្រេសាធ�៍
ពីី�ុ�រ�សធ់នាគារ �ងិជំីនាញកុ្នុ�ងការវាយត្ថុនៃ�ះឥណ៍ទាំ� រ�ួទាំងំព័ីត៌្ថុមាំ�ពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។ ស�ូម្រេ�ើលកំ្នុណ៍ត្ថុស់មាំា�ល់ ៣៥.១ សប្រមាំ�់ព័ីត្ថុម៌ាំ�លំអិត្ថុអពីំីពីត័្ថុម៌ាំ�ពី�យាក្នុរនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។

ពីត័្ថុ៌មាំ�ពី�យាក្នុរណ៍ន៍ាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ រួ��ញ្ញច�លទាំំងការរំពីឹងទ្ធុក្នុនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ នៃ�វិស័យ ប្រែដ៏លមាំ�ធនាគារជាស�ភាគ្គី ម្រេធ័ើប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិរការ ទ្ធទ្ធួលបា�ពីី�ូល�ិធិរូ�ិយវតុ្ថុ�អ�ររជាត្ថុិ ធនាគារពីិភិពីម្រេលាក្នុ 
�ងិអងគការ ប្រសម្រេដ៏ៀងគំា�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ម្រេហិើយក៏្នុអាចពីចិាំរណាកុ្នុ�ងការម្រេប្រ�ើប្របាស់ព័ីត៌្ថុមាំ�ម្រេសដ៏ឋកិ្នុចចជាក់្នុប្រែសរង�ងិការពី�យាក្នុរណ៍៍នៃផើកុ្នុ�ង �ងិប្រ�ភិពីខាងម្រេប្រ�ម្រេផ�សំងៗផងប្រែដ៏រ។ ធនាគារប្រែ�ងប្រែចក្នុស�ភាគី្គរ�ស់
ខ្ញុំះ��ម្រេ�តា�ថាំ�ក្នុ់ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� អាប្រស័យម្រេលើគ្គុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំ�រ�ស់ពីួក្នុម្រេគ្គ។ ពី័ត្ថុ៌មាំ�ជា�រិមាំណ៍ គ្គឺជាសូចនាក្នុរច��បីង�ួយ ប្រែដ៏ល�ញ្ចាំា�ក្នុ់អំពីីការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងគ្គួរឱ�យក្នុត្ថុ់សមាំា�ល់នៃ�ហា�ិភ័ិយ
ឥណ៍ទាំ� �ិងប្រែផអក្នុម្រេលើការផ្លាា�ស់�រ�រអាយុកាល PD ម្រេ�យម្រេធ័ើការម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�៖

■ អាយុកាលប្រែដ៏លម្រេ�សល់រ�ស ់PD នាកាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍ ៍ជា�ួយ�ឹង

■ អាយុកាលប្រែដ៏លម្រេ�សល់រ�ស ់PD នាម្រេវលាម្រេ�� ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ម្រេគ្គបាា��់សាា��ប្រែផអក្នុម្រេលើអងគម្រេហិត្ថុុ�ិងកាលៈម្រេទ្ធសៈម្រេ�ម្រេពីលទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ដ៏ំ�ូងនៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៥៣

PDs ប្រែដ៏លបា�ម្រេប្រ�ើមាំ�រ�ួ�ញ្ញច�លលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ម្រេហិើយធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាស់វិធីសាស្ត្រសរ�ិងទ្ធ�ុិ�័យដ៏ចូគំា�ម្រេ��ងឹវាសស់វិំធា�ធ�បាត្ថុ�់ង់សប្រមាំ�់ ECL (សូ�ម្រេ�ើលកំ្នុណ៍ត់្ថុសមាំា�ល់ 
៣៥.១)។

ម្រេ�យសារប្រែត្ថុការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង�វូហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ�ចាំ�ត់ាងំពីីការទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ដ៏�ំងូគឺ្គជាការវាសប់្រែវង�ក្នុព់ី�័ធ រាលក់ារផ្លាា�ស�់រ�រកុ្នុ�ងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌជាក្នុល់ាក្នុណ់ា�ួយម្រេ�ម្រេលើ PD �ងឹម្រេធ័ើឲ្�យមាំ�ការផ្លាា�ស់�រ�រ
ខាា�ំងម្រេ�ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍៍ប្រែដ៏លមាំ� PD ទាំ�តាំងពីីម្រេពីលទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ដ៏ំ�ូង ជាងឧ�ក្នុរណ៍៍ប្រែដ៏លមាំ� PD ខ្ញុំុស់ពីីដ៏ំ�ូង។

ពី័ត្ថុ៌មាំ��ប្រែ�ុ�អំពីីការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ប្រត្ថុូវបា�ផរល់ជីូ�ម្រេ�ក្នុុ�ងក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល ់៣៥.១។

ការប្រែក្នុប្រែប្រ�ការប្រែក្នុប្រែប្រ�  �ិង�ិង  ការប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ការប្រែក្នុប្រែប្រ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌកុ្នុងប្រតាទាំក់្នុទ្ធង�ឹងរំហិរូសាចប់្របាក្នុរ់�សប់្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើការចរចាំម្រេ�ើងវិញ ឬផ្លាា�ស�់រ�រជាថម ីរវាងការទ្ធទ្ធលួសាាលម់្រេលើក្នុដ៏�ំងូ 
�ិងកាលក្នុំណ៍ត់្ថុរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ការប្រែក្នុប្រែប្រ� មាំ�ផល�ែ��ល់ម្រេ�ម្រេលើចំ�ួ�ទឹ្ធក្នុប្របាក់្នុ ឬ ម្រេពីលម្រេវលានៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក់្នុក្នុុ�ង ក្នុិចចស��យាភាា��ៗ ឬ នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។ ម្រេលើសពីីម្រេ��ម្រេ�ម្រេទ្ធៀត្ថុ 
ការប្រែណ៍នាំ ឬ ការប្រែក្នុប្រែប្រ� លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លមាំ�ប្រសា�់ អាចម្រេធ័ើឲ្�យមាំ�ការប្រែក្នុប្រែប្រ� ម្រេទាំ��ីជាកិ្នុចចស��យាថមី ឬការប្រែក្នុប្រែប្រ�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌទាំំងម្រេ���ិ�ទាំ�់មាំ�ផល�ែ��ល់ដ៏ល់រំហិូរសាច់
ប្របាក្នុភ់ាា��ៗក្នុម៏្រេ�យ �ែបុ្រែ�រវាអាចមាំ�ផល�ែ��លដ់៏ល់រំហូិរសាចប់្របាក្នុអ់ាប្រសយ័ម្រេលើថាម្រេត្ថុើ លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ក្នុចិចស��យា ប្រតូ្ថុវបា��មំ្រេពីញឬ��ិបា��មំ្រេពីញតា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ (ឧទាំហិរណ៍៍ ការផ្លាា�ស�់រ�រម្រេលើការម្រេក្នុើ�
ម្រេ�ើងនៃ�អប្រតាការប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លមាំ�ការរំម្រេលាភិម្រេលើក្នុិចចស��យា)។

ធនាគារ បា�ម្រេធ័ើការចរចាំម្រេ�ើងវិញ�ូវឥណ៍ទាំ�ផែល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ប្រែដ៏លមាំ�ផលលំបាក្នុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេដ៏ើ��បីី�ម្រេងើើ�ឱកាសអតិ្ថុ�រមាំក្នុុ�ងការប្រ��ូលប្រត្ថុល�់�ក្នុវិញ �ិងកាត្ថុ់��ុយហា�ិភិ័យនៃ�ការ
ខ្ញុំក្នុខា�សង។ ឥណ៍ទាំ�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញប្រត្ថុូវបា�ផរល់ជីូ� ក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីប្រែដ៏លអុក្នុខ្ញុំចីពិីត្ថុជាបា�ខ្ញុំិត្ថុខ្ញុំំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងសងទូ្ធរទាំត្ថុ់�ំណ៍ុលម្រេ�តា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ក្នុិចចស��យាម្រេដ៏ើ� �ែុប្រែ�រវាមាំ�ហា�ិភិ័យខ្ញុំុស់
ប្រែដ៏លការខ្ញុំក្នុខា�សង�ឹងប្រត្ថុូវម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង ឬការខ្ញុំក្នុខា�សងបា�ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងម្រេហិើយ ម្រេ�យរំពីឹងថាអុក្នុខ្ញុំចី�ឹងអាច�ំម្រេពីញតា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�។ លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ជាធ�មតារួ� 
�ញ្ញច�លទំាំងការពី��យារម្រេពីលកំ្នុណ៍ត់្ថុ ការផ្លាា�ស់�ែ�រនៃ�រយៈម្រេពីលនៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក់្នុរ�ស់ឥណ៍ទាំ� (ការទូ្ធទាំត់្ថុសងប្របាក់្នុម្រេដ៏ើ��ិងការប្របាក់្នុ) ការកាត់្ថុ��ុយចំ�ួ�រំហូិរសាច់ប្របាក់្នុប្រែដ៏លប្រត្ថុូវ�ង់ (ការម្រេលើក្នុ
ប្រែលងប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ��ិងការប្របាក្នុ)់ �ិងការប្រែក្នុប្រែប្រ�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ក្នុិចចប្រពី�ម្រេប្រពីៀងឥណ៍ទាំ�។

ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ធនាគារបា�ម្រេធ័ើការវាយត្ថុនៃ�ះ ថាម្រេត្ថុើការប្រែក្នុប្រែប្រ�ម្រេ���ណាា�លឱ�យមាំ�ការប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ឬអត្ថុ់។ តា�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយរ�ស់ធនាគារ ការប្រែក្នុប្រែប្រ�
ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នាំឲ្�យមាំ��ូវការប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ ម្រេ�ម្រេពីលម្រេក្នុើត្ថុមាំ�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌខុ្ញុំសគាំ�ជាសារវ�រ។ ម្រេដ៏ើ��បីីកំ្នុណ៍ត្ថុ់ថាលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�មាំ�ភាពីខុ្ញុំសគាំ�ជាសារវ�រពីីលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�កិ្នុចច
ស��យាម្រេដ៏ើ� ធនាគារម្រេធ័ើការពីិចាំរណាដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ក្នុតាោ�គុ្គណ៍ភាពី ដូ៏ចជារំហូិរសាច់ប្របាក់្នុតា�កិ្នុចចស��យា�នាា��់ពីីការប្រែក្នុប្រែប្រ�ប្រែលងជារំហូិរសាច់ប្របាក់្នុសប្រមាំ�់ទូ្ធទាំត់្ថុប្រែត្ថុប្របាក់្នុម្រេដ៏ើ��ិងការប្របាក់្នុ (SPPI) ការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ ឬម្រេ�ម្រេពីលសិទ្ធធនិៃ�រំហូិរ
សាច់ប្របាក់្នុរវាង គូ្គភាគី្គម្រេដ៏ើ�ផុត្ថុកំ្នុណ៍ត់្ថុម្រេ�យសារប្រែត្ថុកូ្នុ��ំណុ៍លថម ីប្រតូ្ថុវជំី�ួសកូ្នុ��ំណុ៍លម្រេដ៏ើ� (ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុកូ្នុ��ំណុ៍លទាំងំពីីរសិុត្ថុម្រេប្រកា�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រែត្ថុ�ួយ) ទំ្ធហំិប្រែ�ការផ្លាា�ស់�រ�រអប្រតាការ
ប្របាក្នុ់ �ិងកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់។ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើការប្រែក្នុប្រែប្រ� ទាំំងម្រេ���ិ�បា�ចងអ�ល�ងាា�ញ�ា�ងច�បាស់ពីីការផ្លាា�ស់�រ�រ, ��រ�នាា��់ម្រេទ្ធៀត្ថុ

■ ការវាយត្ថុនៃ�ះជា�រិមាំណ៍ ប្រតូ្ថុវបា�អ�ុវត្ថុរម្រេដ៏ើ��បីីម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�រំហូិរសាច់ប្របាក់្នុកិ្នុចចស��យាប្រែដ៏លម្រេ�សល់ម្រេប្រកា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌម្រេដ៏ើ� ជា�ួយ�ឹងរំហូិរសាច់ប្របាក់្នុកុ្នុ�ងកិ្នុចចស��យាម្រេប្រកា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ
ប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ទាំងំ�រិមាំណ៍ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើអ��បីហិរម្រេ�អប្រតាការប្របាក់្នុប្រ�សិទ្ធធភិាពីម្រេដ៏ើ�។ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើភាពីខុ្ញុំសគំា�រវាងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មធំគួ្គរម្រេអាយក្នុត់្ថុសមាំា�ល់ ម្រេនា�វាប្រតូ្ថុវបា�ប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់។ 
ម្រេ�ម្រេពីលអ�ុវត្ថុរការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើ�រិមាំណ៍នៃ�ការប្រែក្នុប្រែប្រ� ឬការចរចាំម្រេ�ើងវិញនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ� ការទ្ធិញ ឬប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ� ប្រែដ៏ល�ឹងប្រត្ថុូវបា�លុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជ ី
ធនាគារពិីចាំរណាម្រេលើរំហិូរសាច់ប្របាក់្នុប្រែដ៏លរំពឹីងទុ្ធក្នុ (ជំី�ួសកិ្នុចចស��យា) �ុ�ម្រេពីលការប្រែក្នុប្រែប្រ� ឬ ការចរចាំម្រេ�ើងវិញ �ិង ម្រេធ័ើការម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�ជា�ួយរំហិូរសាច់ប្របាក់្នុកិ្នុតា�កិ្នុចចស��យា�នាា��់ពីីមាំ�
ការប្រែក្នុប្រែប្រ� ឬ ការចរចាំម្រេ�ើងវិញ។

កុ្នុ�ងក្នុរណ៍ីប្រែដ៏លប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រត្ថុូវបា�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ (ECL) ប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងជាថមីម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�ការប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ ម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់ត្ថុនៃ�ះសុទ្ធធនៃ�
ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មនាកាល�រិម្រេចិទ្ធម្រេនា�។ ភាពីខុ្ញុំសគាំ�រវាងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� �ិងត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថមីជា�ួយ�ឹងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌថមី �ឹងនាំឲ្�យមាំ�ការចំម្រេណ៍ញឬខាត្ថុម្រេលើការ
ប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់។ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថមី�ឹងមាំ�ការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់តា�រយៈការវាស់ប្រែវង ECL ១២ប្រែខ្ញុំ ម្រេលើក្នុប្រែលងក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីក្នុប្រ�មាំ� ប្រែដ៏លឥណ៍ទាំ�ថមីប្រត្ថុូវបា�ចាំត់្ថុ
ទ្ធុក្នុថាមាំ�ឱ�ភាពីឥណ៍ទាំ�ប្រសា�់។ ទាំំងម្រេ��ប្រត្ថុូវបា�អ�ុវត្ថុរប្រែត្ថុក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីប្រែដ៏លត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�នៃ�ឥណ៍ទាំ�ថមីប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ម្រេ�យការម្រេធ័ើអ��បីហារជាសារវ�រចំម្រេ��ចំ�ួ�ប្របាក់្នុក្នុ�ចីប្រែដ៏ល
ប្រតូ្ថុវបា�ប្រែក្នុល�អ ម្រេប្រ��វាម្រេ�ប្រែត្ថុមាំ�ហា�ិភិ័យខុ្ញុំស់នៃ�ការ ខ្ញុំក្នុខា�សង ប្រែដ៏ល�ិ�បា�កាត់្ថុ��ុយម្រេ�យការប្រែក្នុប្រែប្រ�។ ធនាគារ ប្រតួ្ថុត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យហា�ិភិយ័ឥណ៍ទាំ�នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� 
ម្រេ�យវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើពី័ត្ថុ៌មាំ�គ្គុណ៍ភាពី �ិង�រិមាំណ៍ ដ៏ូចជា ក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីអុក្នុខ្ញុំចីហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់សងម្រេប្រកា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌថមី។

ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ក្នុិចចស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ម្រេហិើយការប្រែក្នុប្រែប្រ�ម្រេ���ិ��ណាា�លឱ�យមាំ�ការប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ ធនាគារ�ឹងក្នុំណ៍ត់្ថុថាម្រេត្ថុើហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�រ�ស់
ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បា�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ដ៏ំ�ូងម្រេ�យម្រេធ័ើការម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�៖

■ អាយុកាលប្រែដ៏លម្រេ�សល់នៃ�ការបាា��់សាា��ភាពីប្រែដ៏លអាចខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង (PD) ប្រែផអក្នុម្រេលើទ្ធិ�ុ�័យម្រេ�ម្រេពីលមាំ�ការទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ដ៏ំ�ូង�ិងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌក្នុិចចស��យាម្រេដ៏ើ�។

■ អាយុកាលប្រែដ៏លម្រេ�សល់នៃ�ការបាា��់សាា��ភាពីប្រែដ៏លអាចខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង (PD ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធ រាយការណ៍៍ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�។

ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�ប្រែដ៏លជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយគាំប្រទ្ធអត្ថុិថិជី�រ�ស់ធនាគារ ប្រែដ៏លការប្រែក្នុប្រែប្រ��ិ�បា��ណាា�លឲ្�យមាំ�ការប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ ការបាា��់សាា��ភាពី
ប្រែដ៏លអាចខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង (PD) បា�ឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងពីីស�ត្ថុុភាពីរ�ស់ធនាគារក្នុុ�ងការប្រ��ូលរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ម្រេ�យពិីចាំរណាពីី�ទ្ធពិីម្រេសាធ�៍ពីី�ុ�រ�ស់ធនាគារនៃ�សក្នុ�មភាពី
ប្រែដ៏លធនាគារបា�ជួីយអត្ថុិថិជី� �ិងពីិចាំរណាពីី�ទ្ធពិីម្រេសាធ�៍ប្រ�ហាក់្នុប្រ�ប្រែហិលគាំ�ក៏្នុដូ៏ចជាសក្នុ�មភាពីម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ រួ�ទាំំងការទូ្ធទាំត់្ថុប្របាក្នុ់រ�ស់អុក្នុខ្ញុំចី �ិងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌកិ្នុចចស��យាប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�។ 
ប្រ�សិ�ម្រេ�ើ ហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ប្រែត្ថុខុ្ញុំសជ់ាងអី័ប្រែដ៏លបា�រំពីងឹទ្ធកុ្នុ សវិំធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ងម់្រេ�ប្រែត្ថុ��រម្រេធ័ើការវាសប់្រែវងតា�ចំ��ួម្រេសមើ�ងឹ ECL �យួអាយកុាល (Lifetime ECL)។ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើឥណ៍ទាំ�
ប្រត្ថុូវបា�ខ្ញុំូចខាត្ថុម្រេ�យសារប្រែត្ថុមាំ�ភិសរ�តាងនៃ�ការចុ�ម្រេខ្ញុំ�សាយឥណ៍ទាំ�(សូ�ម្រេ�ើលខាងម្រេលើ)ធនាគារ��រអ�ុវត្ថុរការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ��បីី�ញ្ចាំា�ក្នុ់ថា �ញ្ចាំា�នៃ�ការខ្ញុំូចខាត្ថុប្រតូ្ថុវបា�ម្រេ��ប្រសាយម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់ថា
ឥណ៍ទាំ�ប្រែលងមាំ�ការខ្ញុំចូខាត្ថុ។សវំធិា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ជាទ្ធមូ្រេ��ងឹប្រតូ្ថុវបា�វាសប់្រែវងម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ ECL ១២ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ�ម្រេពីលមាំ�ភិសែ�តាងនៃ�ភាពីប្រ�ម្រេសើរម្រេ�ើងកុ្នុ�ងការទ្ធូទាំត្ថុស់ងរ�ស់
អុក្នុខ្ញុំចី �នាា��់ពីីមាំ�ការប្រែក្នុប្រែប្រ� ប្រែដ៏លនាំឱ�យមាំ�ការផ្លាា�ស់�រ�រហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងពីី�ុ�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៥៤

កុ្នុ�ងក្នុរណី៍ប្រែដ៏លការប្រែប្រ�ប្រ�ួល ��ិនាឲំ្�យមាំ�ការប្រែលងទ្ធទ្ធលួសាា�ល់ ធនាគារគ្គណ៍នាការខាត្ថុ�ង់នៃ�ការប្រែក្នុប្រែប្រ� ម្រេ�យម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ� ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដុ៏ល�ុ��ិងម្រេប្រកាយម្រេពីលប្រែក្នុប្រែប្រ� (��ិរា�់�ញ្ញច�លសំវិធា�ធ�
ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�)។ ការខាត្ថុ�ង់ម្រេលើការប្រែក្នុប្រែប្រ�សប្រមាំ�់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រត្ថុូវបា�រា�់�ញ្ញច�លក្នុុ�ងរបាយការរណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ ក្នុុ�ង “ ការខាត្ថុ�ង់ម្រេលើការប្រែក្នុប្រែប្រ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�”។ 
�នាា��់�ក្នុ ធនាគារម្រេធ័ើការវាស់ ECL សប្រមាំ�់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ការផ្លាា�ស់�រ�រ ប្រែដ៏លរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់រំពីឹងទ្ធុក្នុប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ប្រតូ្ថុវបា�រា�់�ញ្ញច�លកុ្នុ�ងការគ្គណ៍នា ក្នុង័�
ខាត្ថុសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុពីីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេដ៏ើ�។

ធនាគារ ប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល�់វូប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លសិទ្ធធតិា�ក្នុចិចស��យាម្រេលើរំហិរូសាចប់្របាក្នុពី់ីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេនា�ផតុ្ថុកំ្នុណ៍ត្ថុ ់(រា��់ញ្ញច�លទំាំងការផតុ្ថុក្នុណំ៍ត់្ថុប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីការ
ប្រែក្នុប្រែប្រ�ម្រេ�យមាំ�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌខុ្ញុំសគំា�) ឬម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ��ងិហា�ិភ័ិយ�ងិភាពីជាមំាំ�សន់ៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រតូ្ថុវបា�ម្រេផើរម្រេ�អងគភាពីដ៏នៃទ្ធម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ។ ប្រ�ស�ិម្រេ�ើធនាគារ�ិ�ម្រេផើរ ឬរក្នុ�សាទុ្ធក្នុ
�វូរាលហ់ា�ភិិយ័�ងិភាពីជាមំាំ�ស់នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ងិ��រប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លបា�ម្រេផើរ ធនាគារប្រតូ្ថុវទ្ធទ្ធលួសាា�ល់ការប្របាក្នុប់្រែដ៏លបា�រក្នុ�សាទុ្ធក្នុ �ងិ�ំណុ៍ល�ក់្នុពី�័ធប្រែដ៏លអាច�ឹងប្រតូ្ថុវ�ង់។ ប្រ�ស�ិ
ម្រេ�ើធនាគាររក្នុ�សាទ្ធកុ្នុ�វូរាល់ហា�ភ័ិិយ�ិងភាពីជាមំាំ�សន់ៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លបា�ម្រេផើរ ធនាគារម្រេ�ប្រែត្ថុ��រទ្ធទ្ធលួសាា�លប់្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ��ងិទ្ធទ្ធលួសាា�លក់្នុ�ចសីប្រមាំ�ប់្របាក្នុច់មំ្រេណ៍ញប្រែដ៏លទ្ធទ្ធលួបា�។

ការលុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជីការលុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជី

ឥណ៍ទាំ�ប្រតូ្ថុវបា�លុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជទំីាំងប្រសងុ ម្រេ�ម្រេពីល�ិ�មាំ�ការរំពីងឹទ្ធកុ្នុថាអាចប្រ��ូលបា��ក្នុវិញ �វូប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេនា�(ម្រេ��ជីាប្រែផុក្នុខ្ញុំះ� ឬ ទាំងំប្រសុង)។ ក្នុរណ៍មី្រេ��មាំ�ជាទ្ធមូ្រេ� ម្រេ�ម្រេពីល
ធនាគារក្នុណំ៍ត់្ថុថាអុក្នុខ្ញុំចពំុីីមាំ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ឬប្រ�ភិពីចណូំ៍លណាប្រែដ៏លអាច�ម្រេងើើត្ថុបា��វូរំហិរូសាចប់្របាក្នុប់្រគ្គ�ប់្រគា� ់ម្រេដ៏ើ��បីទី្ធទូាំត្ថុស់ង�វូច�ំ�ួ ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវល�ុម្រេចញពីី�ញ្ញជ។ី ការល�ុម្រេចញពីី�ញ្ញជ�ីម្រេងើើត្ថុបា�
ជាការប្រែលងទ្ធទ្ធលួសាា�ល់។ ធនាគារ អាចអ�ុវត្ថុរសក្នុ�មភាពី�រងឹ�រល់ចមំ្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែដ៏លបា�លុ�ម្រេចញពីី�ញ្ញជ។ី ទ្ធកឹ្នុប្របាក្នុប់្រ��លូបា��ក្នុវិញប្រែដ៏លបា��ក្នុពីីសក្នុ�មភាពីពីប្រងឹងការ អ�ុវត្ថុរ 
រ�ស់ធនាគារ�ឹង�ណាា�លឱ�យមាំ�ការថយចុ�ត្ថុប្រែ�ះនៃ�ការខាត្ថុ�ង់ប្រែដ៏ល�ឹងប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ង „ការខាត្ថុ�ង់សុទ្ធធម្រេលើការខាត្ថុ�ង់នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�“ ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

ការ�ងាា�ញនៃ�សំវិធា�ធ�សប្រមាំ�់ការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�៖ការ�ងាា�ញនៃ�សំវិធា�ធ�សប្រមាំ�់ការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�៖

សំវិធា�ធ�សប្រមាំ�់ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វាស់ប្រែវងម្រេ�យត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស់៖ ប្រត្ថុូវ�ងាា�ញជាការដ៏ក្នុម្រេចញពីីត្ថុនៃ�ះដ៏ុលនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេនា�

■ ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ��ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�៖ ជាទ្ធូម្រេ�ប្រត្ថុូវ�ងាា�ញជាសំវិធា�ធ�ក្នុុ�ង�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គ្គឺជាកាត្ថុពី័កិ្នុចចក្នុុ�ងក្នុិចចស��យា ក្នុុ�ងការប្រ�គ្គល់សាច់ប្របាក់្នុ ឬប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុឬម្រេដ៏ើ��បីី�រ�រប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬ�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ជា�ួយសហិប្រគាសម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ 
ម្រេប្រកា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏ល�ិ�អំម្រេណាយ ផលដ៏ល់ធនាគារ។

�ណុំ៍លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� រ�ួមាំ�ប្របាក្នុ�់ម្រេញ្ញញើពីីអត្ថុថិជិី� ប្របាក់្នុក្នុ�ច ីអ�ុ�ណុំ៍ល �លូ�ប័្រត្ថុ�ំណុ៍លប្រែដ៏លបា�ម្រេបា�ផ�សាយ �ងិ�ណុំ៍លភិត្ថុសិ��យា ប្រតូ្ថុវបា�វាស់ប្រែវងដំ៏�ងូម្រេ�យត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�នៃ�នៃថះម្រេដ៏ើ�ប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរកិារ។ 
�ណុំ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ទាំងំម្រេ�� ប្រតូ្ថុវបា�វាស់ជា��រ�នាា��់ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស់ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតាការប្របាក្នុប់្រ�សទិ្ធធភាពី។ វិធសីាស្ត្រសរអប្រតាការប្របាក្នុប់្រ�សទិ្ធធភាពី គ្គជឺាវិធសីាស្ត្រសរគ្គណ៍នាការចណំាយរំលស់នៃ��ំណុ៍ល
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ិងការប្រែ�ងប្រែចក្នុចំណាយការប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់។ អប្រតាការប្របាក្នុ់ប្រ�សិទ្ធធភាពី គ្គឺជាអប្រតាប្រែដ៏លអាចម្រេធ័ើអ��បីហារសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លរំពីឹងថា�ឹងប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលតា�រយៈអាយុកាលរំពីឹងទ្ធុក្នុរ�ស់
�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬក្នុុ�ងរយៈម្រេពីលខ្ញុំះីនៃ�ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់សុទ្ធធម្រេលើការទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ដ៏ំ�ូង។

ការប្រែក្នុប្រែប្រ�ការប្រែក្នុប្រែប្រ�  �ិងការប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតុ្ថុ��ិងការប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�

ធនាគារប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លកាត្ថុពី័កិ្នុចចបា�ប្រែចងក្នុុ�ងកិ្នុចចស��យាប្រត្ថុូវបា�លុ�ម្រេចាំល ឬប្រត្ថុូវបា�ម្រេបា��ង់ម្រេចាំល ឬផុត្ថុកំ្នុណ៍ត់្ថុ។ ភាពីខុ្ញុំសគាំ�រវាងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងនៃ��ំណ៍ុល
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល ់�ិងទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លបា��ង់�ិងប្រត្ថុូវ�ង ់ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ក្នុចិចស��យាធានាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ជាកិ្នុចចស��យាប្រែដ៏លត្ថុប្រ�ូវឲ្�យម្រេបា�ផ�សាយម្រេធ័ើការក្នុំណ៍ត្ថុ់ពីីការទ្ធូទាំត្ថុ់ម្រេ�កា�់អុក្នុកា�់កា�់ សប្រមាំ�់ការខាត្ថុ់�ង់ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�យសារប្រែត្ថុក្នុូ��ំណុ៍ល�ិ�អាចម្រេធ័ើការសងម្រេ�
តា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍�ំណ៍ុល។

■ កិ្នុចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែដ៏លម្រេបា�ផ�សាយម្រេ�យធនាគារប្រតូ្ថុវបា�វាស់ប្រែវងម្រេ�យត្ថុនៃ�ះស�ប្រស� ប្រ�សិ�ម្រេ�ើ�ិ�បា�វាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�ត្ថុនៃ�ះការខាត្ថុ�ង់ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�កំ្នុណ៍ត់្ថុតា� CIFRS 
៩ �ិង 

■ ត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ដ៏ក្នុ�ងគរប្របាក្នុ់ចំណ៍ូលប្រែដ៏លបា�ទ្ធទ្ធួលសាាល់ប្រស�តា�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរ�ស់ធនាគារ

ធនាគារ �ិ�បា�វាស់ប្រែវងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យត្ថុនៃ�ះស�រ��យតា�ការចំម្រេណ៍ញ ឬខាត្ថុម្រេទ្ធ។

ភិត្ថុិស��យាភិត្ថុិស��យា

ធនាគារប្រត្ថុូវម្រេធ័ើការវាយត្ថុនៃ�ះ ថាម្រេត្ថុើក្នុិចចស��យាមាំ�ភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏រឬម្រេទ្ធម្រេ�ម្រេពីលចាំ�់ម្រេផែើ�ក្នុិចចស��យា។ ធនាគារទ្ធទ្ធួលសាា�ល់សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្របាស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាចំម្រេ��ប្រគ្គ�់ក្នុិចច
ស��យាភិតិ្ថុស��យាទាំងំអស ់ប្រែដ៏លធនាគារគឺ្គជាភិតិ្ថុក្នុៈ ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុការជីលួរយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ី(ក្នុណំ៍ត់្ថុជាភិតិ្ថុស��យាជា�ួយរយៈម្រេពីលភិតិ្ថុស��យា ១២ប្រែខ្ញុំឬត្ថុចិជាងម្រេ��) �ងិភិតិ្ថុស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�
ត្ថុនៃ�ះទាំ�។ សប្រមាំ�ភ់ិតិ្ថុស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ត្ថុនៃ�ះទាំ� ធនាគារទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ការទូ្ធទាំត់្ថុភិតិ្ថុស��យាជាចំណាយប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារតា��ូល�ា��ម្រេថរម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេ�តា� រយៈម្រេពីល ភិតិ្ថុស��យា ម្រេលើក្នុ
ប្រែលងប្រែត្ថុ�ូល�ា��ប្រគ្គឹ�ជាប្រ�ពី័�ធ�ួយម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រែដ៏លមាំ�ផលប្រ�ម្រេ�ជី�៍ម្រេសដ៏ឋក្នុិចច ពីីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏លបា�ម្រេប្រ�ើប្របាស់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៥៥

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា

�ំណ៍ុលភិតិ្ថុស��យាប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងដំ៏�ូងតា�ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�ការទូ្ធទាំត្ថុ់ភិតិ្ថុស��យា ប្រែដ៏ល�ិ�ទាំ�់បា��ង់ម្រេ�ម្រេពីលចាំ�់ម្រេផរើ�ភិតិ្ថុស��យា �ិងប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើអ��បីហារម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតាក្នុ�ចី�ប្រែ�ុ� ប្រែដ៏លជា
អប្រតាការប្របាក់្នុធនាគារ�ឹងប្រត្ថុូវ�ង់ ម្រេដ៏ើ��បីីខ្ញុំចីប្របាក់្នុក្នុុ�ងការទិ្ធញបា�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ួយម្រេ�យ�ក្នុប្រទ្ធពី�យ�ញ្ចាំំ�ំប្រសម្រេដ៏ៀងគាំ� ប្រែផអក្នុម្រេលើលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រសម្រេដ៏ៀងគាំ� ប្រែដ៏លមាំ�ត្ថុនៃ�ះប្រ�ហាក្នុ់ប្រ�ប្រែហិលត្ថុនៃ�ះនៃ�សិទ្ធធិក្នុុ�ង
ការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេ�ក្នុុ�ងសាា��ភាពីម្រេសដ៏ឋក្នុិចចប្រែត្ថុ�ួយ។

ការទ្ធូទាំត្ថុ់ភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏លប្រត្ថុូវ�ញ្ញច�លម្រេ�ក្នុុ�ងការវាស់ប្រែវង�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា រួ�មាំ�៖

■ ការទ្ធូទាំត្ថុ់ភិត្ថុិស��យាម្រេថរ ដ៏ក្នុម្រេចញ�ូវការម្រេលើក្នុទ្ធឹក្នុចិត្ថុរភិត្ថុិស��យាប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�

■ ការ�ង់ប្របាក្នុ់ពីិ�័យម្រេលើការ�ញ្ញច�់ភិត្ថុិស��យា ប្រ�សិ�ម្រេ�ើលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌភិត្ថុិស��យា បា�ឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងពីីការអ�ុវត្ថុរជីម្រេប្រ�ើសក្នុុ�ងការ�ញ្ញច�់ភិត្ថុិស��យា។

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញជាធាត្ថុុ�ច់ម្រេ�យប្រែ�ក្នុ�ួយម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

�ណុំ៍លភិត្ថុសិ��យា ប្រតូ្ថុវបា�វាស់ប្រែវងជា��រ�នាា�� ់ម្រេ�យការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង�វូត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ម្រេដ៏ើ��បីឆី្លុះះ���ញ្ចាំំ�ងំពីកីារប្របាក្នុម់្រេលើ�ណុំ៍លភិត្ថុសិ��យា (ម្រេ�យម្រេប្រ�ើវធីិសាស្ត្រសរអប្រតាការប្របាក្នុប់្រ�សទិ្ធធភាពី) �ងិម្រេ�យការ
ថយចុ��ូវត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ម្រេដ៏ើ��បីីឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងពីីការ�ង់សងភិត្ថុិស��យា។

ធនាគារម្រេធ័ើការវាស់ប្រែវង�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាម្រេ�ើងវិញ (�ិងម្រេធ័ើការប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវជា�ួយ�ឹងសិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធ) ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏ល៖

■ លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌភិត្ថុិស��យាមាំ�ការផ្លាា�ស់�រ�រ ប្រែដ៏លក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីម្រេ�� �ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងម្រេ�ើងវិញម្រេ�យការម្រេធ័ើអ��បីហារការទ្ធូទាំត្ថុ់ភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� តា�អប្រតាអ��បីហារប្រែដ៏ល
បា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�។

■ ក្នុិចចស��យាភិត្ថុិស��យាប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ម្រេហិើយភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�ម្រេ�� �ិ�ប្រត្ថុូវបា�គ្គិត្ថុថាជាភិត្ថុិស��យា�ច់ម្រេ�យ ប្រែ�ក្នុ�ួយម្រេទ្ធៀត្ថុម្រេនា�ម្រេទ្ធ ប្រែដ៏លក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីម្រេ�� �ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាប្រត្ថុូវបា�
វាស់ប្រែវងម្រេ�ើងវិញ ម្រេ�យការម្រេធ័ើអ��បីហារ ការទ្ធូទាំត្ថុ់ភិត្ថុិស��យាប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� តា�អប្រតាអ��បីហារប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�។

៤.៣.៤.៣. សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម

សទិ្ធធកុិ្នុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម រួ�មាំ� ការវាសប់្រែវងដ៏�ំងូរ�ស�់ណុំ៍លភិត្ថុសិ��យាប្រែដ៏ល�ក់្នុពី�័ធ ការទ្ធទូាំត់្ថុភិត្ថុសិ��យា ប្រែដ៏លបា�ម្រេធ័ើម្រេ�ើង ម្រេ�ម្រេពីល ឬ��ុម្រេពីលនៃថៃចាំ�ម់្រេផរើ� �ងិនៃថះម្រេដ៏ើ�ដ៏�ំងូ�ក់្នុពី�័ធផ្លាា�ល់
ប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�។ សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងជា��រ�នាា�� ់តា�រយៈនៃថះម្រេដ៏ើ� ដ៏ក្នុរំលស់�ងគរ �ិងការខាត្ថុ�ង់ពីីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ�ងគរ។

សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រត្ថុូវម្រេធើ័រំលស់ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើថិរម្រេវលារ�ស់ភិតិ្ថុស��យា ឬអាយុកាលម្រេប្រ�ើប្របាស់រ�ស់ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធ �ួយណាម្រេលឿ�ជាង។ រំលស់ប្រត្ថុូវចាំ�់ម្រេផរើ� ម្រេ�កាល
�រិម្រេចិទ្ធចាំ�់ម្រេផរើ�ភិត្ថុិស��យា។

សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញជាធាត្ថុុ�ច់ម្រេ�យប្រែ�ក្នុ�ួយម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

៤.៤.៤.៤. ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ �ិង�រិកាា�រ�ិង�រិកាា�រ

ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ ប្រត្ថុូវបា�ក្នុត្ថុ់ប្រតាតា�ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ� ដ៏ក្នុរំលស់�ងគរ �ិងការខាត្ថុ�ង់ពីីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ�ងគរ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�។

ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លធាត្ថុុរ�ស់ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ មាំ�អាយុកាលម្រេប្រ�ើប្របាស់ខ្ញុំុសៗគាំ� ធាត្ថុុទាំំងម្រេនា�ប្រត្ថុូវបា� ចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុជាប្រែផុក្នុម្រេផ�សំងគាំ�រ�ស់ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ។

ចំណាយជា��រ�នាា��់ ប្រត្ថុូវបា��ូក្នុ�ញ្ញច�លម្រេ�ក្នុុ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�ភាពីប្របាក្នុដ៏ថា វាផរល់អត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ ម្រេសដ៏ឋកិ្នុចចនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុដ៏ល់ធនាគារម្រេលើសពីីសរង់�រម្រេដ៏ើ�។ ការជីួសជីុល 
�ិងប្រែថទាំំជាប្រ�ចាំ ំប្រត្ថុូវបា� ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាចំណាយម្រេ�ក្នុុ�ងប្រគាប្រែដ៏លបា�ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើង។

រំលសប់្រត្ថុូវបា�គ្គណ៍នាម្រេដ៏ើ��បីីលុ�ម្រេចញ�ូវនៃថះម្រេដ៏ើ�រ�ស់ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ �ិង�រិកាា�រ ដ៏ក្នុត្ថុនៃ�ះម្រេ�សល់ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើវិធីសាស្ត្រសររំលស់ម្រេថរ ប្រែផអក្នុម្រេលើអាយុកាលម្រេប្រ�ើប្របាស់បាា��់សាា��រ�ស់ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ �ិង�រិកាា�រ 
�ិងប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាចំណាយម្រេ�ក្នុុ�ងចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

អាយុកាលម្រេប្រ�ើប្របាស់បាា��់សាា��រ�ស់ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

អាយុកាលម្រេប្រ�ើប្របាស់

ការប្រែក្នុល�អអគារជីួល ១ - ១០ ឆ្នាំំ�ំ

�រិកាា�រការិ�ល័យ ម្រេប្រគ្គឿងសងាា�រឹ� �ិងម្រេប្រគ្គឿង�ំ�ក្នុ់ ៥ ឆ្នាំំ�ំ

��យ�រ ៥ ឆ្នាំំ�ំ

ក្នុុំពី�យ�ទ្ធ័រ �ិងសមាំា�រៈពី័ត្ថុ៌មាំ� ៣ - ៦ ឆ្នាំំ�ំ

ការងារក្នុំពីុងដ៏ំម្រេណ៍ើរការ �ិ�ប្រត្ថុូវបា�គ្គិត្ថុរំលស់ម្រេទ្ធម្រេ�ក្នុុ�ងអំ��ងម្រេពីលសាងសង ់រហិូត្ថុដ៏ល់ម្រេពីលប្រែដ៏លប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធបា��ញ្ញច� ់�ិង�ក្នុ់ឱ�យម្រេប្រ�ើប្របាស់។

វិធីសាស្ត្រសររំលស ់អាយុកាលម្រេប្រ�ើប្របាស់ �ិងត្ថុនៃ�ះម្រេ�សល ់ប្រត្ថុូវបា�ពីិ�ិត្ថុ�យម្រេ�ើងវិញ �ិងប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវឱ�យបា�ស�ប្រស� ម្រេ�ម្រេរៀងរាល់កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៥៦

ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ ប្រែដ៏លបា�ដ៏ក្នុរំលស់អស ់ប្រត្ថុូវបា�រក្នុ�សាទ្ធុក្នុក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រហិូត្ថុ ដ៏ល់នៃថៃប្រែដ៏លប្រទ្ធពី�យ �ិង�រិកាា�រទាំំងម្រេនា�ប្រត្ថុូវបា�លក្នុ់ម្រេចញ ឬលុ��ំបាត្ថុ់ម្រេចាំល។

ធាត្ថុុនៃ�ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ�ិងឧ�ក្នុរណ៍៍�ិ�ប្រត្ថុូវបា�ម្រេគ្គទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ម្រេ�ម្រេពីលម្រេបា�ម្រេចាំល ឬម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏ល�ិ�មាំ�ផលប្រ�ម្រេ�ជី�៍ប្រែផុក្នុម្រេសដ៏ឋកិ្នុចចនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�រំពីឹងថា�ឹងម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីការ
ម្រេប្រ�ើប្របាស�់�រនៃ�ប្រទ្ធពី�យម្រេនា�ចមំ្រេណ៍ញ ឬខាត្ថុប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងម្រេ�យសារការម្រេចាំលឬចលូ�វិត្ថុរ�៍នៃ�ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ ប្រតូ្ថុវបា�ក្នុំណ៍ត្ថុថ់ាជាភាពីខ្ញុំុសគំា�រវាងចណូំ៍លលក្នុ�់ងិត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ម្រេហិើយប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទ្ធលួ
សាា�ល់ជាប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញឬខាត្ថុ។

៤.៥.៤.៥. ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ រួ�មាំ�អាជាា��័ណ៍ណ �ិងសូហិ័ប្រែវរ �ិងប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញតា�ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ� ដ៏ក្នុរំលស់�ងគរ �ិងការខាត្ថុ �ង់ពី ីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ�ងគរប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�។

ចណំាយជា��រ�នាា��់ម្រេលើអាជាា��័ណ៍ណ �ងិសូហ័ិប្រែវរ ប្រតូ្ថុវបា��កូ្នុ�ញ្ញច�លម្រេ�កុ្នុ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ប្រ�សិ�ម្រេ�ើប្របាក្នុដ៏ថា វាផរល់ អតុ្ថុប្រ�ម្រេ�ជី�ម៍្រេសដ៏ឋក្នុចិចនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ�ងើ�់ជា�យួប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មជាក់្នុលាក្នុ់�ួយ
ប្រែដ៏លទ្ធំនាក្នុ់ទ្ធំ�ងគាំ�។ រាល់ការចំណាយជា��រ�នាា�� ់ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាចំណាយម្រេ�ក្នុុ�ងប្រគាប្រែដ៏លបា�ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើង។

អាជាា��ណ័៍ណ �ងិសហ័ូិប្រែវរ ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើរលំសម់្រេ�កុ្នុ�ងចមំ្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�លូ�ា��ម្រេថរ គ្គតិ្ថុចាំ�ព់ីមី្រេពីល ប្រែដ៏លអាចម្រេប្រ�ើប្របាស់បា�។ អាជាា��ណ័៍ណ �ងិសហ័ូិប្រែវរ ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើរលំសម់្រេ�ម្រេលើអាយកុាល
ម្រេប្រ�ើប្របាស់បាា��់សាា��ចាំ�់ពី ី៣ឆ្នាំំ�ំ ដ៏ល២់០ឆ្នាំំ�ំ។

វិធីសាស្ត្រសររំលស ់អាយុកាលម្រេប្រ�ើប្របាស់ �ិងត្ថុនៃ�ះម្រេ�សល ់ប្រត្ថុូវពីិ�ិត្ថុ�យម្រេ�ើងវិញ �ិងប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវឱ�យបា�ស�ប្រស� ម្រេ� ម្រេរៀងរាល់កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍។

៤.៦.៤.៦. ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ិ�ប្រែ��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ិ�ប្រែ��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ិ�ប្រែ��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារ (ម្រេប្រ�ពីីពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម) ប្រត្ថុូវបា�ប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យម្រេ�ើងវិញម្រេ�រាល់កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍�ី�ួយៗ ម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់ថាម្រេត្ថុើមាំ�សញ្ចាំា�ណ៍
ណា�ួយប្រែដ៏ល�ងាា�ញថា ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទាំំងម្រេនា�មាំ�ឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ។ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�សញ្ចាំា�ណ៍ម្រេនា�ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើង ការបាា��់សាា��ម្រេលើត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏លអាចប្រ��ូលបា�វិញរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើម្រេ�ើង។

សប្រមាំ�ម់្រេគាល�ណំ៍ងនៃ�ការប្រតួ្ថុត្ថុពី�ិតិ្ថុ�យម្រេលើឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រតូ្ថុវបា��ក្នុ�់ញ្ញច�លគំា�ជាប្រក្នុ�ុត្ថុចូៗ ប្រែដ៏លអាច�ម្រេងើើត្ថុសាចប់្របាក្នុប់ា�ពីីការ��រការម្រេប្រ�ើប្របាស់ ម្រេ�យ��ិពីងឹប្រែផអក្នុខាា�ងំម្រេលើរហូំិរទឹ្ធក្នុ
ប្របាក្នុ់នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ឬប្រក្នុុ� ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មដ៏នៃទ្ធម្រេទ្ធៀត្ថុ (ម្រេ�កាត្ថុ់ថា “ឯក្នុតា�ម្រេងើើត្ថុសាច់ប្របាក្នុ”់)។

ត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏លអាចប្រ��ូល�ក្នុវិញបា�រ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ឬឯក្នុតា�ម្រេងើើត្ថុសាច់ប្របាក់្នុ គ្គឺជាត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏លធំជាងរវាងត្ថុនៃ�ះ ម្រេប្រ�ើប្របាស់ �ិងត្ថុនៃ�ះស�ប្រស� ដ៏ក្នុចំណាយម្រេដ៏ើ��បីីលក់្នុម្រេចញ។ ក្នុុ�ងការបាា��់ប្រ�មាំណ៍
ត្ថុនៃ�ះម្រេប្រ�ើប្របាស់ សាច់ប្របាក្នុ់ រំពីឹងថា�ឹងទ្ធទួ្ធលបា�នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើអ��បីហារម្រេ�ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតាការប្របាក្នុ់�ុ��ង់ពី�ធ ប្រែដ៏លឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងការបាា��់ប្រ�មាំណ៍ត្ថុនៃ�ះម្រេពីលម្រេវលាក្នុុ�ង
លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌទ្ធីផ�សារ�ចច���បី� ុ�ិងហា�ិភិ័យជាក់្នុលាក្នុ់ សប្រមាំ�់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទាំំងម្រេនា�។

ការខាត្ថុ�ង់ម្រេលើឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ប្រ�សិ�ម្រេ�ើត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ួយ ឬឯក្នុតា �ម្រេងើើត្ថុសាច់ប្របាក្នុ ់មាំ�ចំ�ួ�ម្រេលើសពីីត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏លអាចប្រ��ូល�ក្នុបា�វិញ។

ការខាត្ថុ�ង់ម្រេលើឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ងចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ។

ការខាត្ថុ�ង់ម្រេលើឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ ប្រត្ថុូវក្នុត់្ថុប្រតា�ស្ត្រញ្ចាំំ�ស�ក្នុវិញ ប្រតឹ្ថុ�ក្នុប្រ�ិត្ថុ�ួយប្រែដ៏ល�ិ�ម្រេធ័ើឱ�យត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងរ�ស់ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេ��ម្រេលើសពីីត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ក្នុរំលស់ ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវក្នុំណ៍ត្ថុ់ក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីពំុីមាំ�ការទ្ធទួ្ធល
សាា�ល់ការខាត្ថុ�ង់ម្រេលើឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះ។

៤.៧.៤.៧. សំវិធា�ធ�សំវិធា�ធ�

សំវិធា�ធ� ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លធនាគារមាំ�កាត្ថុព័ីក្នុិចចតា�ផះ�វច�បា�់ ឬកាត្ថុព័ីកិ្នុចចប្រ�ម្រេ�ល នាម្រេពីល�ចច���បី�ុ ប្រែដ៏លជាលទ្ធធផលនៃ�ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ក្នុ�ះងផុត្ថុម្រេ� ម្រេហិើយប្រែដ៏លត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�
រំហិូរម្រេចញ�ូវអត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ ម្រេសដ៏ឋក្នុិចចក្នុុ�ងការ�ំម្រេពីញ�ូវកាត្ថុពី័ក្នុិចចម្រេនា�។

ត្ថុនៃ�ះ ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាសំវិធា�ធ� គ្គឺជាការបាា��់សាា��ដ៏៏លអ�ំផុត្ថុ នៃ�ការពីិចាំរណាម្រេដ៏ើ��បីីម្រេ��ប្រសាយកាត្ថុព័ីក្នុិចច�ចច���បី�ុ ម្រេ�ចុង�ញ្ញច�់នៃ�រយៈម្រេពីលរបាយការណ៍៍ម្រេ�យគ្គិត្ថុគ្គូរពីីហា�ិភ័ិយ 
�ិងភាពី�ិ�ច�បាស់លាស់ជំុីវិញកាត្ថុពី័កិ្នុចច។ ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លសំវិធា�ធ� ប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវង ម្រេ�យម្រេប្រ�ើការរំពឹីងទ្ធុក្នុនៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក់្នុម្រេដ៏ើ��បីីម្រេ��ប្រសាយកាត្ថុពី័កិ្នុចច�ចច���បី�ុ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង គ្គឺជាត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី� ុ
នៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ទាំំ�ំងម្រេនា�។

ការត្ថុប្រ�ូវម្រេអាយ មាំ�ការទ្ធូទាំត្ថុ់សំវិធា�ធ� គ្គឺម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លអត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ពីីម្រេសដ៏ឋកិ្នុចចខ្ញុំះ�ឬទំាំងអស់ ប្រត្ថុូវបា�រំពឹីង �ឹងប្រត្ថុូវបា�ម្រេប្រសាចប្រសង់�ក្នុវិញពីី ត្ថុតិ្ថុយជី� ម្រេនា�គ្គណ៍�ីប្រែដ៏លប្រត្ថុូវទ្ធទួ្ធលបា� 
ប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលសាា�ល ់ជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រ�សិ�ម្រេ�ើច�បាស់ថាសំណ៍ង�ឹងប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួល �ិង ចំ�ួ�ប្រែដ៏លអាចទ្ធទ្ធួលបា� គ្គឺអាចវាស់ប្រែវងបា�។

៤.៨.៤.៨. សំវិធា�ធ�តា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិសំវិធា�ធ�តា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរ ិ �ិងទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ�ិងទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ

ម្រេ�នៃថៃ១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៧ ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជាបា�ម្រេចញប្រ�កាស ម្រេលខ្ញុំ B៧-០១៧-៣៤៤ សរីពីីចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ��ិង សំវិធា�ធ�ម្រេលើអុី�ប្រែភិរ�ិ� ម្រេដ៏ើ��បីីធានាបា�ភាពីប្រតឹ្ថុ�ប្រត្ថុូវនៃ�ការ
ទ្ធទ្ធួលសាា�ល ់ការវាស់ប្រែវង ការម្រេធ័ើ សំវិធា�ធ� �ិងការរាយការណ៍៍ចំម្រេ��ហាា�សុីលីធីប្រែដ៏លមាំ�អុី�ប្រែភិរ�ិ� រ�ស់សាា��័�។

ហាា�សីុលីធី សំម្រេ�ដ៏ល់ឥណ៍ទាំ� �ិងឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ទាំំងម្រេ�ក្នុុ�ង ឬម្រេប្រ�តារាងត្ថុុល�យការ ប្រែដ៏លប្រគឹ្គ�សាា��បា�ផរល់ម្រេ�ឱ�យស�ភាគី្គ ម្រេហិើយហាា�សីុលីធីម្រេ��អាច�ងើហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�
ដ៏ល់ប្រគ្គឹ�សាា��។

ម្រេ�ងតា�ប្រ�កាសម្រេ�� ធនាគារប្រតូ្ថុវម្រេធ័ើសំវិធា�ធ�សប្រមាំ�់ហាា�សីុលីធីប្រែដ៏លមាំ�អីុ�ប្រែភិរ��ិ ម្រេ�យអ�មុ្រេលា� តា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរ ិទ្ធ�ើ�ឹគំា��ឹងការគ្គណ៍នាសំវិធា�ធ�ម្រេ�យម្រេ�ងតា�សរង់�រ CIFRSs។ 
សវិំធា�ធ�ប្រែដ៏លគ្គណ៍នាតា� CIFRSs ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទ្ធលួសាាល់�ងិក្នុត្ថុប់្រតា។ ច�ំ�ួម្រេលើសនៃ�សំវធិា�ធ�ប្រែដ៏លបា��ក្នុពីីការគ្គណ៍នាប្រស�តា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរ ិម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�ម្រេ��ឹងការគ្គណ៍នាតា� CIFRSs 
�ឹងប្រត្ថុូវម្រេផើរពីីគ្គណ៍�ីប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញរក្នុ�សាទ្ធុក្នុ ម្រេ�ក្នុុ�ងគ្គណ៍�ីទ្ធុ��ប្រ�ុង តា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរ ិក្នុុ�ងខ្ញុំើង់�ូលធ�រ�ស់ភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៥៧

ម្រេ�នៃថៃ១៦ ប្រែខ្ញុំកុ្នុ�ភៈ ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា បា�ម្រេចញសារាចរប្រែណ៍នំាម្រេលខ្ញុំ B៧-០១៨-០០១ ម្រេដ៏ើ��បីី�ញ្ចាំា�ក់្នុ�ប្រែ�ុ�ម្រេលើការអ�ុវត្ថុរប្រ�កាសសរីពីីចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ� �ិង
សំវិធា�ធ�ម្រេលើអីុ�ប្រែភិរ�ិ�។ ម្រេ�ងតា� សារាចរម្រេ�� ធនាគារប្រតូ្ថុវម្រេធ័ើការគ្គណ៍នាសំវិធា�ធ�សប្រមាំ�់ហាា�សីុលីធីប្រែដ៏លមាំ�អុី�ប្រែភិរ�ិ� ម្រេ�យអ�ុម្រេលា�តា� �ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិម្រេ�យហាា�សីុលីធីប្រតូ្ថុវបា�ចាំត្ថុ់
ជា ៥ ថាំ�ក្នុ់ ប្រែដ៏លមាំ�អប្រតាសំវិធា�ធ� ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ ចំ�ួ�នៃថៃប្រែដ៏លហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់សង អប្រតាសំវិធា�ធ�

សំវិធា�ធ�ទ្ធូម្រេ�សំវិធា�ធ�ទ្ធូម្រេ�

ហាា�សីុលីធីរយៈម្រេពីលខ្ញុំះី (ត្ថុិចជាងឬម្រេសមើ�ួយឆ្នាំំ�ំ)

ធ�មតា ពីី ០ ម្រេ� ១៥ នៃថៃ  ១%

ហាា�សីុលីធីរយៈម្រេពីលប្រែវង (ម្រេលើសពីី�ួយឆ្នាំំ�ំ)

ធ�មតា ពីី ០ ម្រេ� ៣០ នៃថៃ ១%

សំវិធា�ធ�ជាក្នុ់លាក្នុ់សំវិធា�ធ�ជាក្នុ់លាក្នុ់

ហាា�សីុលីធីរយៈម្រេពីលខ្ញុំះី (ត្ថុិចជាងឬម្រេសមើ�ួយឆ្នាំំ�ំ)

ឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល ពីី ១៥ ម្រេ� ៣០ នៃថៃ ៣%

ម្រេប្រកា�សរង់�រ ពីី ៣១ ម្រេ� ៦០ នៃថៃ ២០%

សង�សំ័យ ពីី ៦១ ម្រេ� ៩០ នៃថៃ ៥០%

បាត្ថុ់�ង់ ពីី ៩១ នៃថៃម្រេ�ើងម្រេ� ១០០%

ហាា�សីុលីធីរយៈម្រេពីលប្រែវង (ម្រេលើសពីី�ួយឆ្នាំំ�ំ)

ឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល ពីី ៣០ ម្រេ� ៨៩ នៃថៃ ៣%

ម្រេប្រកា�សរង់�រ ពីី ៩០ ម្រេ� ១៧៩ នៃថៃ ២០%

សង�សំ័យ ពីី ១៨០ ម្រេ� ៣៥៩ នៃថៃ ៥០%

បាត្ថុ់�ង់ ពីី ៣៦០ នៃថៃម្រេ�ើងម្រេ� ១០០%

ចំម្រេ��ហាា�សុីលីធីប្រែដ៏លមាំ�ការទ្ធូទាំត្ថុ់សងប្រ�ចាំំប្រត្ថុីមាំស ប្រ�ចាំំឆ្លុះមាំសឬយូរជាងម្រេ�� �ឹងប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ថា ម្រេប្រកា�សរង់�រ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�ការខ្ញុំក្នុខា�ទ្ធូទាំត្ថុ់សងចាំ�់ពី ី៥ នៃថៃនៃ�នៃថៃម្រេធ័ើការ។

សំវិធា�ធ�ប្រត្ថុូវបា�គ្គណ៍នាជាភាគ្គរយនៃ�ចំ�ួ�ស�ត្ថុុល�យហាា�សុីលីធីប្រែដ៏លម្រេ�សល ់ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លហាា�សុីលីធ ីម្រេនា�ប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ថា�ិ�ដ៏ំម្រេណ៍ើរការ ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុការប្របាក្នុ់�ងគរ។

៤.៩.៤.៩. ចំណ៍ូលការប្របាក្នុ់សុទ្ធធចំណ៍ូលការប្របាក្នុ់សុទ្ធធ

ចំណ៍ូល�ិងចំណាយការប្របាក្នុ់សប្រមាំ�់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ង“ ចំណ៍ូលការប្របាក្នុ់សុទ្ធធ ជា “ចំណ៍ូលការប្របាក្នុ់” �ិង“ ចំណាយការប្របាក់្នុ” ក្នុុ�ងគ្គណ៍�ីចំម្រេណ៍ញឬខាត្ថុម្រេ�យ
ម្រេប្រ�ើវិធីសាស្ត្រសរអប្រតាការប្របាក្នុ់មាំ�ប្រ�សិទ្ធធិភាពី។

អប្រតាការប្របាក់្នុមាំ�ប្រ�សទិ្ធធភាពី (EIR) គឺ្គជាអប្រតាប្រែដ៏លគ្គតិ្ថុពីីត្ថុនៃ�ះ នៃ�លហំិរួសាចប់្របាក់្នុនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ រ�ស់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� តា�រយៈអាយកុាលរំពីងឹទ្ធកុ្នុរ�ស់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ឬកុ្នុ�ងក្នុរណ៍រីយៈម្រេពីល
ខ្ញុំះី ម្រេ��ឹងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងសុទ្ធធ រ�ស់ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬ�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ប្រត្ថុូវបា�បាា��់សាា��ម្រេ�យគ្គិត្ថុគ្គូរពី ីលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌក្នុិចចស��យាទាំំងអស់នៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍។

ការគ្គណ៍នា EIR រួ��ញ្ញច�លនៃថះឈូុ�លទាំំងអស់ ប្រែដ៏លបា��ង់ឬទ្ធទួ្ធលបា�រវាងភាគី្គនៃ�ក្នុិចចស��យា ប្រែដ៏ល�ប្រែ�ុ��ិងចូលរួ�ម្រេ�យផ្លាា�ល់ចំម្រេ��កិ្នុចចស��យា នៃថះម្រេដ៏ើ�ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ �ិង�ុពី័លាភិ ឬការ
�ញ្ញច��ត្ថុនៃ�ះម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ។

ចំណ៍ូល / ចំណាយការប្របាក់្នុប្រត្ថុូវបា�គ្គណ៍នាម្រេ�យប្រ�ី EIR ម្រេធៀ�ម្រេ��ឹង ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រែដ៏ល�ិ�មាំ�ការខាត្ថុ�ង់(ឧទាំហិរណ៍៍ ត្ថុនៃ�ះរំលស់ម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� 
��ុម្រេពីលម្រេធ័ើការប្រែក្នុសប្រ�ួល ម្រេលើ ការខាត្ថុ�ង់ ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ) ឬម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់ម្រេលើ�ំណុ៍លហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�។ ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�មាំ�ការខាត្ថុ�ង់ ចំណ៍ូលការប្របាក្នុ់ប្រតូ្ថុវបា�គ្គណ៍នាម្រេ�យ
ប្រ�ី EIR ម្រេធៀ�ម្រេ��ឹងត្ថុនៃ�ះរំលស់ម្រេលើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រែដ៏លមាំ�ការខាត្ថុ�ង ់(ឧទាំហិរណ៍៍ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុល ដ៏ក្នុ ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ ECLs )។

៤.១០.៤.១០. ក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារ

ចណូំ៍ល �ងិចំណាយក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារ រ�ួមាំ�ក្នុនៃប្រ�ទំាំងឡាយណាប្រែដ៏ល�ិ�ប្រែ��ជាប្រែផុក្នុនៃ�អប្រតាការប្របាក្នុប់្រ�សទិ្ធធភាពី រ�សប់្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ឬ�ំណុ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� (ស�ូម្រេ�ើលកំ្នុណ៍ត់្ថុសមាំា�ល់ម្រេលខ្ញុំ ៤.៩)។

ចំណ៍ូលក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ រួ�មាំ�ក្នុនៃប្រ�ប្រែណ៍នាំ នៃថះ��រម្រេសវា នៃថះក្នុិចចស��យា ក្នុនៃប្រ�ម្រេផើរប្របាក្នុ់ ក្នុនៃប្រ�ម្រេសវាម្រេលើគ្គណ៍�ី�ម្រេញ្ញញើ ក្នុនៃប្រ�ម្រេសវាម្រេលើឥណ៍ទាំ� �ិងក្នុនៃប្រ�ម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�
ម្រេពីលបា��ំម្រេពីញម្រេសវាក្នុ�ម។

ចំណាយក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ �ក្នុ់ពី័�ធ�ឹងប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ �ឹងក្នុនៃប្រ�ម្រេសវា �ឹងប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាចំណាយម្រេ�ម្រេពីល បា�ទ្ធទ្ធួលម្រេសវាក្នុ�ម។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៥៨

៤.១១.៤.១១. អត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍�ិម្រេ�ជីិត្ថុរយៈម្រេពីលខ្ញុំះីអត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍�ិម្រេ�ជីិត្ថុរយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ី �ិង�ិង  រយៈម្រេពីលប្រែវងរយៈម្រេពីលប្រែវង

អតុ្ថុប្រ�ម្រេ�ជី�៍�មិ្រេ�ជីិត្ថុរយៈម្រេពីលខ្ញុំះី គ្គឺទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹង ប្របាក្នុ់ម្រេ�ៀវត្ថុ�សំរ៍ �ិងប្របាក្នុ់ឈូុ�ល ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លម្រេសវាក្នុ�ម�ក្នុ់ពី័�ធប្រតូ្ថុវបា�ផរល់ឱ�យ ម្រេ�កុ្នុ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�នៃ� ត្ថុនៃ�ះអតុ្ថុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ ប្រែដ៏ល�ឹងប្រត្ថុូវបា�ទ្ធូទាំត្ថុ់ 
ម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធទួ្ធលបា�ម្រេសវា។ �ំណ៍ុលប្រត្ថុូវបា�ក្នុត់្ថុប្រតា សប្រមាំ�់ត្ថុនៃ�ះប្រែដ៏ល�ឹង ប្រត្ថុូវបា�ទូ្ធទាំត្ថុ់ ប្រ�សិ�ម្រេ�ើ ធនាគារ មាំ�កាត្ថុពី័កិ្នុចច តា�ច�បា�់ម្រេដ៏ើ��បីីទូ្ធទាំត្ថុ់ ប្រែដ៏លជា លទ្ធធផលនៃ�ម្រេសវាក្នុ�ម ប្រែដ៏លផរល់ម្រេ�យ
�ិម្រេ�ជីិត្ថុក្នុ�ះង�ក្នុ �ិងកាត្ថុពី័ក្នុិចចប្រែដ៏លអាចបាា��់សាា��បា�។

អត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍�ុគ្គគលិក្នុរយៈម្រេពីលប្រែវងប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក់្នុនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុប្រែដ៏លម្រេគ្គរំពីឹងថា ប្រែដ៏លធនាគារ�ឹងប្រត្ថុូវផរល់ជីូ��ុគ្គគលិក្នុទាំក់្នុទ្ធង�ឹង ម្រេសវាក្នុ�មប្រែដ៏ល
ផរល់ម្រេ�យ�ិម្រេ�ជីិត្ថុ រហិូត្ថុដ៏ល ់កាល�រិម្រេចិទ្ធរបាយការណ៍៍។

ប្រក្នុសងួការងារ�ងិ�ណ៍្ដ�ុ�ណាា�លវិជាា�ជីីវៈ (“ MoLVT”) បា�ម្រេចញម្រេសចក្នុរបី្រ�កាសម្រេលខ្ញុំ ៤៤៣ សរពីីីប្របាក្នុអ់តី្ថុត្ថុភាពីការងារចុ�នៃថៃទ្ធ២ី១ ប្រែខ្ញុំក្នុញ្ចាំា�ឆំ្នាំ� ំ២០១៨ �ងិសារាចរម្រេលខ្ញុំ ០៤២/១៩ សរពីីីការសងប្របាក់្នុ
អត្ថុីត្ថុភាពីការងារ�ុ�ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ សប្រមាំ�់ សហិប្រគាស�ិងសាា��័�ម្រេប្រ�ពីីវាយ�ភិណ៍ឌកាត្ថុ់ម្រេដ៏រសម្រេ�ះ�ក្នុ�ំ�ក់្នុ �ិងវិស័យប្រែស�បីក្នុម្រេជីើងម្រេ�នៃថៃទ្ធ២ី២ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ប្រែដ៏លត្ថុប្រ�ូវឱ�យធនាគារ�ង់ប្របាក់្នុអត្ថុីត្ថុ
ភាពីអត្ថុីត្ថុកាលដ៏ល់�ិម្រេ�ជីិត្ថុប្រែដ៏លមាំ�កិ្នុចចស��យារយៈម្រេពីល�ិ�កំ្នុណ៍ត់្ថុ។ �ិម្រេ�ជីិត្ថុទាំំងអស់ប្រែដ៏លបា�ម្រេធ័ើការ�ុ�នៃថៃទី្ធ១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ �ិងមាំ�សិទ្ធធិទ្ធទួ្ធលបា�ប្របាក់្នុឈូុ�លរយៈម្រេពីលដ៏�់ប្របាំ 
(១៥) នៃថៃនៃ�ប្របាក្នុ់ឈូុ�លជា�ធ�យ�រ�ស់ពីួក្នុម្រេគ្គក្នុុ�ង�ួយឆ្នាំំ�ំ ម្រេហិើយសរុ��ិ�ប្រត្ថុូវម្រេលើសពី ី៦ ប្រែខ្ញុំ �ឹងប្រត្ថុូវ�ង់ជាម្រេរៀងរាល់ឆ្នាំំ�ំចាំ�់ពីីប្រែខ្ញុំធុ� ២០២១ ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�ៈ

■ ៣ នៃថៃប្រត្ថុូវម្រេធ័ើម្រេ�ើងម្រេ�ប្រែខ្ញុំ�ិថុនា �ិង

■ ៣ នៃថៃប្រត្ថុូវម្រេធ័ើម្រេ�ើងក្នុុ�ងប្រែខ្ញុំធុ�ឆ្នាំំ�ំ�ី�ួយៗ

�ិម្រេ�ជីិត្ថុ�ិ�មាំ�សិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបា�ប្របាក្នុ់អត្ថុីត្ថុភាពីអត្ថុីត្ថុកាល ប្រែដ៏លម្រេ�សល់ម្រេ�ម្រេពីលលាប្រែលងម្រេនា�ម្រេទ្ធ។

ប្របាក្នុ់អត្ថុីត្ថុភាពីអត្ថុីត្ថុកាលប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល ់ម្រេពីញ�ួយឆ្នាំំ�២ំ០១៨។

សប្រមាំ�់�ិម្រេ�ជីិត្ថុប្រែដ៏លមាំ�ក្នុិចចស��យារយៈម្រេពីលក្នុំណ៍ត្ថុ់ពីួក្នុម្រេគ្គមាំ�សិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបា�ប្របាក្នុ់�ំណាច់�ា�ងត្ថុិច ៥ ភាគ្គរយនៃ�ប្របាក្នុ់ឈូុ�លរ�ស់ពីួក្នុម្រេគ្គប្រែដ៏លបា��ង់ក្នុុ�ងរយៈម្រេពីលក្នុិចចស��យា។

៤.១២.៤.១២. ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ

ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ រួ�មាំ�ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ �ិងពី�ធពី��យារ។

ធនាគារបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់ថា ការប្របាក្នុ់�ិងប្របាក្នុ់ពីិ�័យប្រែដ៏លទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ រួ�ទាំំងពី�ធប្រែដ៏ល �ិ�ទាំ�់ដ៏ឹងច�បាស់លាស់ គ្គឺ�ិ�ប្រែ��ជាពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញម្រេទ្ធ ដ៏ូម្រេចុ�វាប្រត្ថុូវទ្ធទួ្ធលសាា�ល់
តា�សរង់�រ CIAS ៣៧ សរីពី ីសំវិធា�ធ� �ំណ៍ុលយថាម្រេហិត្ថុ ុ�ិងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មយថាម្រេហិត្ថុ ុ�ិងប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ជាចំណាយម្រេ�ក្នុុ�ងចំណាយម្រេផ�សំងៗ។

ពី�ធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំពី�ធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ

ពី�ធម្រេលើប្របាក់្នុចំម្រេណ៍ញប្រ�ចំាំឆ្នាំំ�ំ គ្គឺជាពី�ធប្រែដ៏លរំពីឹងថាប្រត្ថុូវ�ង់ម្រេ�ម្រេលើប្របាក់្នុចំម្រេណ៍ញជា�់ពី�ធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើ អប្រតាពី�ធប្រែដ៏លបា�អ�ុ�័ត្ថុ ឬបា�អ�ុ�័ត្ថុ�ួយភាគ្គធំម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធតារាងត្ថុុល�យការ 
�ិង�ិយ័ត្ថុភាពីទាំំងឡាយម្រេ�ម្រេលើ ពី�ធប្រត្ថុូវ�ង់ពីីឆ្នាំំ�ំ�ុ�ៗ។

ពី�ធពី��យារពី�ធពី��យារ

ពី�ធពី��យារ ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើភាពីលម្រេ�អ�ង�ម្រេណាា��អាស� ុរវាងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុល ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងសប្រមាំ�់ការគ្គិត្ថុពី�ធ។

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រតូ្ថុវទ្ធទ្ធលួសាា�លច់មំ្រេ��ឥណ៍ទាំ�ពី�ធប្រែដ៏ល�ិ�ទាំ�ប់ា�ម្រេប្រ�ើ �ងិភាពីលម្រេ�អ�ង�ម្រេណាា�� អាស�ុប្រែដ៏លអាចកាត់្ថុក្នុងបា� ប្រតឹ្ថុ�ក្នុប្រ�ិត្ថុប្រែដ៏លប្របាក់្នុចមំ្រេណ៍ញជា�ព់ី�ធនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ 
អាចម្រេប្រ�ើប្របាស់សប្រមាំ�់កាត្ថុ់ក្នុង ជា�ួយពី�ធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំម្រេ�ឆ្នាំំ�ំ��រ�នាា��់។ ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រត្ថុូវបា�ប្រតួ្ថុត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យម្រេ�ម្រេរៀងរាល់កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍ �ិងប្រត្ថុូវបា�កាត្ថុ់��ុយកុ្នុ�ងក្នុរណ៍ី�ិ�អាច
ម្រេប្រ�ើប្របាស់�ូវអត្ថុុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ពី�ធទាំំងម្រេនា�បា�។

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រត្ថុូវវាស់ប្រែវងតា�អប្រតាពី�ធ ប្រែដ៏លរំពីឹងថា�ឹងប្រត្ថុូវម្រេប្រ�ើចំម្រេ��ភាពីលម្រេ�អ�ង�ម្រេណាា�� អាស�ុម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លវាអាចម្រេប្រ�ើប្របាស់បា� ឬកាត្ថុ់ក្នុងបា� ម្រេ�យម្រេប្រ�ើអប្រតាពី�ធម្រេ�កាល
�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍។

ការវាស់ប្រែវងពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ឆ្លុះះ���ញំ្ចាំ�ំង�ូវពី�ធប្រែដ៏លធនាគាររំពីឹងថាអាចម្រេប្រ�ើប្របាស់បា� ឬអាចកាត្ថុ់ក្នុងបា��ូវត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុល។

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ងិពី�ធពី��យារជា�ំណុ៍ល អាចកាត្ថុក់្នុងបា� ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លមាំ�សិទ្ធធអិ�វុត្ថុរតា�ច�បា�ម់្រេដ៏ើ��បីកីាត់្ថុក្នុងរវាងពី�ធប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ជំាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ជា�យួ�ងឹ ពី�ធប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ជំា�ណុំ៍ល �ងិម្រេ�
ម្រេពីលប្រែដ៏លទាំក់្នុទ្ធង�ឹងពី�ធម្រេលើប្របាក់្នុចណូំ៍ល ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�ប្រ��ូលម្រេ�យអាជាា�ធរពី�ធ�រ ម្រេហិើយធនាគារមាំ��ណំ៍ងម្រេ��ប្រសាយ ពី�ធប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ជំាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ិងពី�ធប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�ជំា�ណុំ៍ល តា��លូ�ា��សុទ្ធធ។

៤.១៣.៤.១៣. សាច់ប្របាក្នុ់សាច់ប្របាក្នុ ់ �ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូល�ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូល

សាចប់្របាក់្នុ �ងិសាច់ប្របាក្នុស់��ូល រ�ួមាំ�សាច់ប្របាក្នុកុ់្នុ�ងនៃដ៏ ស�តុ្ថុល�យប្រែដ៏ល�ិ�មាំ�ការកំ្នុហិតិ្ថុម្រេ�ធនាគារជាត្ថុ ិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា �ងិការវិ�មិ្រេ�គ្គរយៈម្រេពីលខ្ញុំះបី្រែដ៏លមាំ�កាលវសា�រម្រេ�ម្រេពីលត្ថុ�ើល់ដ៏�ំងូមាំ�
រយៈម្រេពីល៣ប្រែខ្ញុំឬត្ថុចិជាង �ងិប្រែដ៏ល អាច �រ�រជាសាច់ប្របាក្នុម់្រេពីលណាក្នុប៏ា� ម្រេ�យមាំ�ហា�ភិិយ័តិ្ថុចត្ថុចួចមំ្រេ��ការផ្លាា�ស់�រ�រត្ថុនៃ�ះ ម្រេហិើយប្រែដ៏លធនាគារម្រេប្រ�ើ ម្រេដ៏ើ��បីបី្រគ្គ�់ប្រគ្គងកាត្ថុព័ីកិ្នុចចស��យារយៈម្រេពីលខ្ញុំះ។ី

៥.៥. ការវិ�ិចិ័យគ្គណ៍ម្រេ�យ�យសំខា�់ៗ�ិងប្រ�ភិពីសំខា�់ៗនៃ�ការបាា��់សាា��ភាពី�ិ�ប្របាក្នុដ៏ការវិ�ិចិ័យគ្គណ៍ម្រេ�យ�យសំខា�់ៗ�ិងប្រ�ភិពីសំខា�់ៗនៃ�ការបាា��់សាា��ភាពី�ិ�ប្របាក្នុដ៏
ការម្រេរៀ�ចំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្ថុប្រ�ូវឱ�យអុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងម្រេធ័ើការវិ�ិចិ័យ ការបាា��់សាា�� �ិងការស�មត្ថុ ប្រែដ៏លមាំ� ផល�ែ��ល់ដ៏ល់ការអ�ុវត្ថុរ�ូវម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ �ិងចំ�ួ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម 
�ំណ៍ុល ចំណូ៍ល �ិងចំណាយ ប្រែដ៏លបា�រាយការណ៍៍។ លទ្ធធផលជាក្នុ់ប្រែសរងអាចខ្ញុំុសពីីការបាា��់សាា��ទាំំងម្រេនា�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៥៩

ការបាា��់សាា�� �ិងការស�មត់្ថុប្រែដ៏ល�ក់្នុព័ី�ធ ប្រត្ថុូវបា�ប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យជាប្រ�ចំាំ។ ការប្រែក្នុប្រែប្រ�ម្រេ�ម្រេលើការបាា��់សាា�� គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ �ិងក្នុត់្ថុប្រតាម្រេ�ក្នុុ�ងប្រគាប្រែដ៏លការបាា��់សាា��ម្រេនា�ប្រត្ថុូវបា�
ប្រែក្នុប្រែប្រ� �ិងការិយ�រិម្រេចិទ្ធ អនាគ្គត្ថុប្រែដ៏ល �ែ��ល់ម្រេ�យការប្រែក្នុប្រែប្រ�ម្រេ��។

៥.១.៥.១. ការវិ�ិចិ័យសំខា�់ៗក្នុុ�ងការអ�ុវត្ថុរម្រេគាលការណ៍៍គ្គណ៍ម្រេ�យ�យការវិ�ិចិ័យសំខា�់ៗក្នុុ�ងការអ�ុវត្ថុរម្រេគាលការណ៍៍គ្គណ៍ម្រេ�យ�យ  

ពី័ត្ថុ៌មាំ�អំពីីការវិ�ិចិ័យក្នុុ�ងការអ�ុវត្ថុរម្រេគាល�ម្រេ�បាយគ្គណ៍ម្រេ�យ�យ ប្រែដ៏លមាំ�ការ�ែ��ល់ជាសារវ�រ ម្រេលើចំ�ួ� ប្រែដ៏លបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ការវាយត្ថុនៃ�ះ�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�មការវាយត្ថុនៃ�ះ�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�ម

ការចាំត្ថុថំ់ា�ក់្នុ �ងិការវាស់ប្រែវងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� អាប្រសយ័ម្រេលើលទ្ធធផលនៃ�ការពិីម្រេសាធ� ៍SPPI �ិង�ែបូ្រែឌ្ល អាជីីវក្នុ�ម (ស�ូម្រេ�ើលកំ្នុណ៍ត់្ថុសមាំា�ល់ម្រេលខ្ញុំ ៤.២)។ ធនាគារម្រេធ័ើការក្នុណំ៍ត់្ថុ�ែបូ្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�ម
ម្រេ�ក្នុប្រ�ិត្ថុ�ួយ ប្រែដ៏លអាចឆ្លុះះ�� �ញ្ចាំំ�ំងពីីវិធីសាស្ត្រសរក្នុុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រក្នុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេដ៏ើ��បីីសប្រ�ចបា��ូវម្រេគាលម្រេ�អាជីីវក្នុ�មជាក្នុ់លាក្នុ់�ួយ។ ការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេ�� រួ�មាំ� ការវិ�ិចិ័យ ប្រែដ៏លឆ្លុះះ��
�ញ្ចាំំ�ងំ�វូរាលភ់ិសរ�តាង�ក្នុព់ី�័ធទាំងំអស ់រួ�ទាំងំវធិវីាយត្ថុនៃ�ះ�ិងវាសប់្រែវង លទ្ធធផលរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ហា�ភិិយ័ប្រែដ៏ល�ែ��លដ់៏លល់ទ្ធធផលរ�សប់្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ងិវធិបី្រគ្គ�ប់្រគ្គងហា�ភិិយ័ទាំងំម្រេ�� �ងិ 
វិធីសាស្ត្រសរការទ្ធទួ្ធលបា��ក្នុវិញម្រេ�ផលប្រ�ម្រេ�ជី�៍អុក្នុប្រគ្គ�ប់្រគ្គងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេ��។ ធនាគារម្រេធ័ើការតា���រាល់ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�វាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស់ ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�ប្រែលងទ្ធទួ្ធលសាា�ល់�ុ�
កាលវសា�ររ�សវ់ា ម្រេដ៏ើ��បីីប្រែស័ងយលព់ីី�ូលម្រេហិត្ថុុក្នុុ�ងការម្រេបា��ង់ម្រេចាំល �ិងថាម្រេត្ថុើ�ូលម្រេហិត្ថុុទាំំងម្រេនា� ប្រស�តា�ម្រេគាលម្រេ�អាជីីវក្នុ�មក្នុុ�ងការរក្នុ�សាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏រ ឬម្រេទ្ធ។ ការតា���ម្រេ�� គ្គឺជាប្រែផុក្នុនៃ�
ការវាយត្ថុនៃ�ះជា��រ�នាា��់រ�ស់ធនាគារ ថាម្រេត្ថុើ�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�មកុ្នុ�ងការរក្នុ�សាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ទាំំងម្រេ��ម្រេ���រស�ប្រ�ក្នុ�ប្រែដ៏រ ឬម្រេទ្ធ ម្រេហិើយប្រ�ស�ិម្រេ�ើវា�ិ�ស�ប្រ�ក្នុ�ម្រេទ្ធ ថាម្រេត្ថុើមាំ�ការផ្លាា�ស់ �រ�រណា
�ួយម្រេ�ក្នុុ�ង�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�មប្រែដ៏រឬអត្ថុ ់ម្រេហិើយប្រ�សិ�មាំ� ប្រត្ថុូវម្រេធ័ើការផ្លាា�ស់�រ�រចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទាំំងម្រេនា�ចាំ�់ពីីម្រេពីលផ្លាា�ស់�រ�រ�ែូប្រែឌ្លអាជីីវក្នុ�ម។

ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

ដ៏ូចបា��ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ងក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ម្រេលខ្ញុំ ៣៥.១ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទុ្ធក្នុ (ECL) ប្រត្ថុូវវាស់ប្រែវង ជាសំវិធា�ធ�ម្រេសមើ�ឹង ១២ប្រែខ្ញុំ ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លសុិត្ថុក្នុុ�ងចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ទ្ធី១ 
�ិងសំវិធា�ធ�ម្រេសមើ�ឹងអាយុកាលរ�ស់ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លសុិត្ថុក្នុុ�ងចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុទី្ធ២ �ិងទ្ធី៣។ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ួយ ប្រត្ថុូវ�រ�រម្រេ�សុិត្ថុម្រេ�ក្នុុ�ងចំណាត្ថុ់ថាំ�ក់្នុទី្ធ២ ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លហា�ិភ័ិយ
ឥណ៍ទាំ�រ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេនា�មាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រ ចាំ�ត់ាងំពីី ម្រេពីលទ្ធទួ្ធលសាា�លជ់ាម្រេលើក្នុដ៏�ំងូ។ ម្រេដ៏ើ��បីវីាយត្ថុនៃ�ះថាម្រេត្ថុើ ហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ�រ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ួយ មាំ�ការម្រេក្នុើ�ជាសារវ�រប្រែដ៏រ
ឬម្រេទ្ធ ធនាគារប្រត្ថុូវពីិចាំរណា�ូវពី័ត្ថុ៌មាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទុ្ធក្នុម្រេ�នៃថៃខាង�ុខ្ញុំ ប្រែដ៏លពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេនា�មាំ�លក្នុខណ៍ៈអាចប្រទ្ធប្រទ្ធង់បា� �ិងស�ម្រេហិត្ថុុផលទាំំង�រិមាំណ៍ �ិងគ្គុណ៍ភាពី។

ការចាំត្ថុ់ប្រក្នុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ចរិត្ថុលក្នុខណ៍ៈហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ប្រសម្រេដ៏ៀងគាំ�ការចាំត្ថុ់ប្រក្នុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ចរិត្ថុលក្នុខណ៍ៈហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ប្រសម្រេដ៏ៀងគាំ�

ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏ល ការខាត្ថុ�ងឥ់ណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពឹីងទុ្ធក្នុ ប្រតូ្ថុវវាសប់្រែវងតា��ូល�ា��ជាប្រក្នុ�ុ ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រតូ្ថុវបា�ប្រ��ូលផរ�តំា��លូ�ា��លក្នុខណ៍ៈហា�ភិិយ័។ ធនាគារម្រេធ័ើការតា���ភាពីស�ប្រស�នៃ�
លក្នុខណ៍ៈហា�ិភិយ័ឥណ៍ទាំ� ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�លូ�ា���ិរ�ររភាពី ម្រេដ៏ើ��បីវីាយត្ថុនៃ�ះថាម្រេត្ថុើហា�ិភិយ័ទំាំងម្រេនា� ម្រេ�ប្រែត្ថុ��រលក្នុខណ៍ៈ ប្រសម្រេដ៏ៀងគំា�ម្រេទ្ធៀត្ថុប្រែដ៏រឬម្រេទ្ធ។ ការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេ�� ប្រតូ្ថុវម្រេធ័ើម្រេដ៏ើ��បីធីានាថា ប្រ�ស�ិម្រេ�ើ
ចរិត្ថុលក្នុខណ៍ៈហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ�មាំ�ការ ផ្លាា�ស់�រ�រ គ្គបឺ្រតូ្ថុវម្រេធ័ើការប្រ��លូផរ�បំ្រទ្ធពី�យសក្នុ�មឱ�យបា�ស�ប្រស�ម្រេ�ើងវិញ។ ការប្រ��លូផរ�មំ្រេ�ើងវិញម្រេ�� អាចនាឱំ�យមាំ��ូវ ការ�ម្រេងើើត្ថុប្រកុ្នុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មថម ីឬក្នុប៏្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ប្រតូ្ថុវ�រ�រម្រេ�ប្រក្នុ�ុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ប្រសា�់ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រែដ៏លអាច ឆ្លុះះ���ញំ្ចាំ�ងំ�ូវចរិត្ថុលក្នុខណ៍ៈហា�ិភិយ័ឥណ៍ទាំ�ប្រសម្រេដ៏ៀងគំា�ម្រេ��ឹងប្រក្នុ�ុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេនា�។ ការប្រ��លូផរ�បំ្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេ�ើងវិញ �ងិការ�រ�រ
ពីីប្រកុ្នុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ួយម្រេ�ប្រកុ្នុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ួយម្រេទ្ធៀត្ថុគឺ្គជាម្រេរឿងធ�មតា ម្រេ�ម្រេពីលមាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រ�ូវ ហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ� (ឬក្នុម៏្រេ�ម្រេពីលការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រម្រេនា� មាំ�ភាពី�ស្ត្រញំ្ចាំ�ស�ក្នុវិញ) 
ដ៏ូម្រេចុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រត្ថុូវ�រ�រពីីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លប្រត្ថុូវម្រេធ័ើសំវិធា�ធ�ម្រេសមើ១២ប្រែខ្ញុំ ម្រេ�ជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លប្រត្ថុូវម្រេធ័ើសំវិធា�ធ�ម្រេសមើ�ឹង អាយុកាលរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេនា� ឬក្នុ៏�ស្ត្រញ្ចាំំ�ស�ក្នុវិញ �ែុប្រែ�រវាក្នុ៏អាចម្រេក្នុើត្ថុ
ម្រេ�ើងផងប្រែដ៏រចំម្រេ��ប្រក្នុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រែដ៏លម្រេ�ប្រែត្ថុ��រវាស់ប្រែវងតា��ូល�ា��សំវិធា�ធ�ម្រេសមើ ១២ប្រែខ្ញុំ ឬសំវិធា�ធ�ម្រេសមើ�ឹងអាយុកាលរ�ស់ប្រក្នុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេនា� ប្រគា�់ប្រែត្ថុចំ�ួ�សំវិធា�ធ�ប្រត្ថុូវផ្លាា�ស់�រ�រ
ម្រេ�យសារហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�រ�ស់ប្រក្នុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេនា� មាំ�ការប្រែប្រ�ប្រ�ួល។

�ែូប្រែឌ្ល�ែូប្រែឌ្ល  �ិងការស�មត្ថុប្រែដ៏លបា�ម្រេប្រ�ើ�ិងការស�មត្ថុប្រែដ៏លបា�ម្រេប្រ�ើ

ធនាគារម្រេប្រ�ើ�ែូប្រែឌ្ល �ិងការស�មត្ថុម្រេផ�សំងៗ ម្រេដ៏ើ��បីីវាស់ប្រែវងត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�រ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រពី�ទាំំង ការ បាា��់សាា���ូវ ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទុ្ធក្នុ។ធនាគារប្រត្ថុូវម្រេប្រ�ើការវិ�ិចិ័យ 
ម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់�ែូប្រែឌ្ល ប្រែដ៏លសាក្នុស��ំផុត្ថុ សប្រមាំ�់ប្រ�ម្រេភិទ្ធប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ី�ួយៗ �ិងម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់�ូវការស�មត្ថុប្រែដ៏លប្រត្ថុូវម្រេប្រ�ើក្នុុ�ង�ែូប្រែឌ្លទាំំងម្រេ�� រួ�ទាំំងការស�មត្ថុ �ក្នុ់ពី័�ធ�ឹងចលក្នុរសំខា�់ៗរ�ស់
ហា�ិភិ័យ។

ការកំ្នុណ៍ត្ថុ់អាយុកាលរ�ស់ឥណ៍ទាំ�វិលការកំ្នុណ៍ត្ថុ់អាយុកាលរ�ស់ឥណ៍ទាំ�វិល (Revolving Credit) (Revolving Credit)

ធនាគារបា�ម្រេធ័ើការវាស់ប្រែវងម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពឹីងទុ្ធក្នុ ម្រេ�យពីិចាំរណាម្រេ�ម្រេលើហា�ិភិ័យនៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសងនៃ�រយៈម្រេពីលក្នុិចចស��យាអតិ្ថុ�រមាំ។ ម្រេ�យប្រែ�ក្នុ សិទ្ធធិរ�ស់ធនាគារ
ក្នុុ�ងការទាំ�ទាំរការសង �ិង �ញ្ញ�ឈ�់កិ្នុចចស��យា �ិ�បា�ម្រេធ័ើឲ្�យមាំ�ការ�ែ��ល់ម្រេ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�រ�ស់ធនាគារក្នុុ�ងរយៈម្រេពីលនៃ�ក្នុិចចស��យាម្រេនា�ម្រេទ្ធ សប្រមាំ�់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដ៏ូចជា 
កាត្ថុឥណ៍ទាំ� �ិងឥណ៍ទាំ�វិបារូ��៍ ប្រែដ៏លរួ��ញ្ញច�លទាំំងឥណ៍ទាំ�ក្នុុ�ងក្នុិចចស��យាប្រែដ៏ល�ិ�ទាំ�់បា�ដ៏ក្នុម្រេ�ម្រេលើអំ��ងម្រេពីល។ ចំម្រេ��ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងម្រេនា� ធនាគារបា�ម្រេធ័ើការវាស់ប្រែវង
ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លអាចមាំ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� ម្រេហិើយការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រត្ថុូវបា�កាត់្ថុ��ុយម្រេ�យការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង ហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ� ម្រេទាំ��ីជារយៈម្រេពីលម្រេនា�ហិួសពីីរយៈម្រេពីល
ក្នុិចចស��យាអត្ថុិ�រមាំក្នុ៏ម្រេ�យ។

៥.២.៥.២. ប្រ�ភិពីសំខា�់ៗនៃ�ការបាា��់សាា��ភាពី�ិ�ប្របាក្នុដ៏ប្រ�ភិពីសំខា�់ៗនៃ�ការបាា��់សាា��ភាពី�ិ�ប្របាក្នុដ៏

ពី័ត្ថុ៌មាំ�អំពីីការស�មត្ថុ �ិងការបាា��់សាា��ភាពី�ិ�ប្របាក្នុដ៏ ប្រែដ៏លមាំ�ការ�ែ��ល់ជាសារវ�រ ម្រេលើចំ�ួ�ប្រែដ៏លបា� ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ពី័ត្ថុ៌មាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេ�នៃថៃខាង�ុខ្ញុំពី័ត្ថុ៌មាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេ�នៃថៃខាង�ុខ្ញុំ

ធនាគារបា��ម្រេងើើត្ថុ�ូវទិ្ធដ៏ឋភាពី�ួយច�ំ�ួ �ងិថះងឹប្រែថះងទ្ធដិ៏ឋភាពីទាំងំម្រេនា�តា�សារសំខា�ន់ៃ�ការរំពីងឹទ្ធកុ្នុម្រេ�នៃថៃខាង�ខុ្ញុំ សប្រមាំ�់ប្រ�ម្រេភិទ្ធផលតិ្ថុផល��ីយួៗ �ងិការកំ្នុណ៍ត់្ថុ�វូព័ីត្ថុម៌ាំ�ប្រែដ៏លរំពីងឹទ្ធកុ្នុម្រេ�នៃថៃ
ខាង�ុខ្ញុំ�ក្នុ់ពី័�ធ�ឹងទ្ធិដ៏ឋភាពី �ី�ួយៗ៖ ម្រេ�ម្រេពីលវាស់ប្រែវងការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពឹីងទ្ធុក្នុ ធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាស់�ូវពី័ត្ថុ៌មាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេ�នៃថៃខាង�ុខ្ញុំ ប្រែដ៏លមាំ�ប្រ�ភិពីអាចម្រេជីឿជាក្នុ់ទ្ធុក្នុចិត្ថុរបា� 
�ិងស�ម្រេហិត្ថុុផល ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើការស�មត្ថុចំម្រេ��ការផ្លាា�ស់�ែ�រនាអនាគ្គត្ថុ�ូវចលក្នុរម្រេសដ៏ឋក្នុិចចម្រេផ�សំងគាំ� �ិងរម្រេ�ៀ�ប្រែដ៏លចលក្នុរទាំំងម្រេ��មាំ�ការ�ែ��ល់គាំ�ម្រេ�វិញម្រេ��ក្នុ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៦០

ភាពីប្រែដ៏លអាចខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសងភាពីប្រែដ៏លអាចខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង

ភាពីប្រែដ៏លអាចខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង គ្គឺជាធាត្ថុុចូលដ៏៏សំខា�់ក្នុុ�ងការវាស់ប្រែវង ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ។ ភាពីប្រែដ៏លអាចខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង គ្គឺជាការបាា��់សាា���ូវ ភាពីប្រ�ហាក់្នុប្រ�ប្រែហិល
ក្នុុ�ងការខ្ញុំក្នុខា�សងក្នុុ�ងរយៈម្រេពីលណា �ួយ ប្រែដ៏លការគ្គណ៍នារ�ស់វា ប្រត្ថុូវការ�ូវទ្ធិ�ុ�័យពីី�ុ�ៗ ការស�មត្ថុ �ិងការរំពីឹងទ្ធុក្នុ�ូវលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។

ការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�យសារខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសងការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�យសារខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង

ការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�យសារខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសង គ្គឺជាការបាា��់សាា���ូវការខាត្ថុ�ង់ម្រេក្នុើត្ថុម្រេចញ�ក្នុពីីការខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការ�ង់សង។ វាប្រែផអក្នុម្រេ�ម្រេលើភាពីខុ្ញុំសគាំ�រវាង រំហិូរសាច់ប្របាក់្នុតា�កិ្នុចចស��យាប្រែដ៏លដ៏ល់
កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ប្រត្ថុូវ�ង់សង �ិងរំហិូរសាច់ប្របាក់្នុប្រែដ៏លមាំំ�ស់ក្នុ�ចីរំពីឹងថា�ឹងទ្ធទ្ធួលបា� ម្រេ�យគ្គិត្ថុទាំំងរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីីប្រទ្ធពី�យ�ក្នុ់ធានា �ិងការម្រេលើក្នុក្នុ�ុស់ឥណ៍ទាំ�ទាំំង�ូល។

ពី�ធពី�ធ

ប្រ�ព័ី�ធពី�ធ�រម្រេ�កុ្នុ�ងប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជាមាំ�លក្នុខណ៍ៈម្រេប្រចើ�ប្រ�ម្រេភិទ្ធ �ងិ�ញ្ញញតិ្ថុរមាំ�ការផ្លាា�ស�់រ�រញកឹ្នុញា� ់ប្រែដ៏លជាទូ្ធម្រេ�មាំ�ភាពី��ិច�បាសល់ាស ់មាំ�ភាពីផើ�យគំា� �ងិអាប្រសយ័ម្រេ�ម្រេលើការ�ក្នុប្រសាយ។ 
ជាទ្ធូម្រេ� យុតាោ�ធិការ �ិងអាជាា�ធរពី�ធភាគ្គម្រេប្រចើ� ប្រែត្ថុងប្រែត្ថុមាំ�ការ�ក្នុប្រសាយម្រេផ�សំងៗពីីគាំ�។ ពី�ធ គ្គឺប្រត្ថុូវសុិត្ថុម្រេប្រកា�ការប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យ �ិងការអម្រេងើត្ថុម្រេ�យអាជាា�ធរ ប្រែដ៏លបា�ផរល់សិទ្ធធិម្រេ�យច�បា�់ក្នុុ�ងការ
�ក្នុ់ពីិ�័យ �ក្នុ់ទ្ធណ៍ឌក្នុ�ម �ិង�ង់ការប្របាក្នុ់។

�ញ្ចាំា�ទាំំងម្រេ��អាច�ម្រេងើើត្ថុឱ�យមាំ�ហា�ិភិ័យពី�ធ�ា�ងខាា�ំងសប្រមាំ�់ធនាគារ។ អុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងម្រេជីឿជាក់្នុថា ពីួក្នុម្រេគ្គ មាំ�ការយល់ដឹ៏ងពីី�ទ្ធ��បីញ្ញញតិ្ថុរពី�ធប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធ �ិងបា�ម្រេធ័ើសំវិធា�ធ� ប្រែដ៏លមាំ�
លក្នុខណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគា�់ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេ� ម្រេលើការ�ក្នុប្រសាយនៃ��ីត្ថុិក្នុ�មពី�ធ។ ក្នុ៏�ែុប្រែ�រអាជាា�ធរជា�់�ក្នុ់ពី័�ធ អាច�ឹងមាំ��ំណ៍ក្នុប្រសាយខ្ញុំុសគាំ� ម្រេហិើយផល�ែ��ល ់អាចមាំ�ទ្ធំហិំធំ។

៦.៦. សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ០ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ២៣៧.៥៩២.៨៦២ ៩៦៨.១៩០.៩១៣ ១៤២.១៣០.២១៧ ៥៧១.០៧៩.២១២ ៦០.៦៧០.០៣៧ ២៤៤.៩២៤.៩៣៩

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុំពីុងប្រ��ូល ១៤.១៥៧.៣៤៣ ៥៧.៦៩១.១៧២ ៦.៣៧៤.០១២ ២៥.៦១០.៧៨០ ៨.១៧៩.១៣៥ ៣៣.០១៩.១៦៨

២៥១.៧៥០.២០៥២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ ៦៨.៨៤៩.១៧២៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧២៧៧.៩៤៤.១០៧

៧.៧. ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជាស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ០ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើតា�ច�បា�់ៈ

ប្របាក្នុ់ត្ថុ�ើល់ធានាម្រេលើម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� (ក្នុ) ២១.៥៥៣.៧៧០ ៨៧.៨៣១.៦១៣ ១២.៥៣៩.០៦៨ ៥០.៣៨១.៩៧៥ ១២.៥១៦.៧៨៧ ៥០.៥៣០.២៦៩

ទ្ធុ��ប្រ�ុងកាត្ថុពី័ក្នុិចច (ខ្ញុំ) ៤១៣.៩៩១.៩៤៥ ១.៦៨៧.០១៧.១៧៦ ២៦៦.៥៤៥.៦០១ ១.០៧០.៩៨០.២២៥ ១៥៦.៥១៩.៦៥៧ ៦៣១.៨៦៩.៨៥៥

គ្គណ៍�ីចរ�រ ២៣៥.៦៩១.៨៨៦ ៩៦០.៤៤៤.៤៣៥ ៨៧.៨១៩.៩៥៨ ៣៥២.៨៦០.៥៩១ ៣២.៧៤៥.៨២៨ ១៣២.១៩៤.៩០៨

�ូល�ប្រត្ថុអាចជីួញដ៏ូរបា� (NCD) ៤៨០.៤១៦.៦៣៨ ១.៩៥៧.៦៩៧.៨០០ ៦៩.២៥២.៧៤៣ ២៧៨.២៥៧.៥២១ ៥.៥២៩.០១១ ២២.៣២០.៦១៧

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ ៤៣៦.១៥៧.៣៧០៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ១.៧៥២.៤៨០.៣១២១.៧៥២.៤៨០.៣១២ ២០៧.៣១១.២៨៣២០៧.៣១១.២៨៣ ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

(i) (i) ប្របាក្នុ់ត្ថុ�ើល់ធានាម្រេលើម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ប្របាក្នុ់ត្ថុ�ើល់ធានាម្រេលើម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�

ម្រេ�យអ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា�ប្រ�កាសរ�ស់ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជាម្រេលខ្ញុំ ធ៧-០១-១៣៦ ចុ�នៃថៃទ្ធី១៥ ប្រែខ្ញុំត្ថុុលា ឆ្នាំំ�ំ២០០១ ប្រគឹ្គ�សាា��ធនាគារចាំំបាច់ប្រត្ថុូវរក្នុ�សាប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើតា�ច�បា�់ឲ្�យបា� ១០% 
នៃ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�សរុ�រ�ស់ខ្ញុំះ��។ ប្របាក្នុ់ត្ថុ�ើល់ម្រេ���ិ�អាចម្រេប្រ�ើប្របាស់បា�ក្នុុ�ងប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការប្រ�ចំាំនៃថៃម្រេនា�ម្រេទ្ធ �ិងប្រត្ថុូវ�ង័ិលឲ្�យធនាគារវិញម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លធនាគារ សម័ប្រគ្គចិត្ថុរ�ញ្ញច�់អាជីីវក្នុ�មរ�ស់ខ្ញុំះ��។

ក្នុុ�ងការិយ�រិម្រេចិទ្ធម្រេ�� ធនាគារទ្ធទ្ធួលបា�ការប្របាក្នុ់អប្រតាពីី ០,៥៤% ម្រេ� ០,៧២% ក្នុុ�ង�ួយឆ្នាំំ� ំ(២០១៨៖ ០,៤៦% ម្រេ� ០,៦២% ក្នុុ�ង�ួយឆ្នាំំ� ំ�ិង២០១៧៖ ០,៣២% ម្រេ� ០,៣៦% ក្នុុ�ង�ួយឆ្នាំំ�ំ)។

(ii) (ii) ប្របាក្នុ់�ប្រ�ុងកាត្ថុពី័ក្នុិចចប្របាក្នុ់�ប្រ�ុងកាត្ថុពី័ក្នុិចច

ប្របាក់្នុ�ប្រ�ុងកាត្ថុព័ីកិ្នុចច គ្គជឺាប្របាក់្នុ�ប្រ�ុងប្រែដ៏លប្រែប្រ�ប្រ�ួលតា�ក្នុប្រ�ិត្ថុនៃ�ប្របាក់្នុ�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុថិិជី�។ វាប្រតូ្ថុវបា�រក្នុ�សាទ្ធកុ្នុម្រេ�យម្រេគារពីតា�ប្រ�កាសរ�ស់ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជាម្រេលខ្ញុំ ធ៧-០១៨-២៨២ ចុ�នៃថៃទី្ធ២៩ 
ប្រែខ្ញុំសីហា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�គ្គណ៍នាតា�អប្រតា ៨,០០% នៃ�ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី�ជាប្របាក្នុ់ម្រេរៀល �ិង ១២,៥០% សប្រមាំ�់រូ�ិយវត្ថុុ�ម្រេប្រ�ពីីប្របាក្នុ់ម្រេរៀល។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៦១

៨.៨. ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានាស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា
ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានាប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងតា�ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស ់ម្រេ�យសារប្រែត្ថុឧ�ក្នុរណ៍៍ទំាំងម្រេ�� បា��ំម្រេពីញលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ SPPI �ិងប្រត្ថុូវបា�រក្នុ�សាទ្ធុក្នុម្រេដ៏ើ��បីីប្រ��ូលសាច់ប្របាក្នុ់តា�កិ្នុចចស��យា។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ០ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានាវាស់ប្រែវងតា�
ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស់

៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣ ៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ពីី
ការធាា�ក្នុ់ចុ�ត្ថុនៃ�ះ

(៦០.៧៤២) (២៤៧.៥២៣) (៨៦.៨២៧) (៣៤៨.៨៧១) (១១.១៦៩) (៤៥.០៨៩)

៩៣.៤១១.៦៨៩៩៣.៤១១.៦៨៩ ៣៨០.៦៥២.៦៣៣៣៨០.៦៥២.៦៣៣ ២០៧.៤០២.១២១២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២៨៣៣.៣៤១.៧២២ ៨៦.០០៩.៤៤៣៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១៣៤៧.២២០.១២១

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានាប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើការវិភាគ្គដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ០ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(a) (a) តាម្មក្រុ�យើភិទ្ធ៖តាម្មក្រុ�យើភិទ្ធ៖

គ្គណ៍�ីចរ�រ ២៣.៧០៨.៣៣៩ ៩៦.៦១១.៤៨១ ២៥.២៣០.៤៤៤ ១០១.៣៧៥.៩២៤ ១២.១៩៩.០៥២ ៤៩.២៤៧.៥៧៣

គ្គណ៍�ីស��សំំ ១៧៣.២៦៥ ៧០៦.០៥៥ ១.៩០៩.៩៥៨ ៧.៦៧៤.២១១ ១.០២២.៨០៨ ៤.១២៩.០៧៦

គ្គណ៍�ីមាំ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ ៦៩.៥៩០.៨២៧ ២៨៣.៥៨២.៦២០ ១៨០.៣៤៨.៥៤៦ ៧២៤.៦៤០.៤៥៨ ៧២.៧៩៨.៧៥២ ២៩៣.៨៨៨.៥៦១

៩៣.៤៧២.៤៣១៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣៨៣៣.៦៩០.៥៩៣ ៨៦.០២០.៦១២៨៦.០២០.៦១២ ៤៧.២៦៥.២១០៤៧.២៦៥.២១០

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ០ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(b) (b) តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖

ប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ៨៦.៨២៤.១៣៤ ៣៥៣.៨០៨.៣៤៦ ២០៤.៧៤២.៨៨១ ៨២២.៦៥៦.៨៩៦ ៨៣.៩៤៩.២៤៣ ៣៣៨.៩០៣.០៩៤

ប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ៦.៤៩៨.៤៤២ ២៦.៤៨១.១៥១ ២.៥២៣.៧៥០ ១០.១៤០.៤២៨ ១.៧៦៤.២៣៧ ៧.១២២.២២៥

ប្របាក្នុ់អឺរូូ ៨៨.៥៣៧ ៣៦០.៧៨៨ ១៥៧.៤២៣ ៦៣២.៥២៦ ៧៨.៣៣១ ៣១៦.២២២

ប្របាក្នុ់បាត្ថុនៃថ ១៣.៤៥១ ៥៤.៨១៣ ១១.៧៣៦ ៤៧.១៥៥ ១៣.៩២៧ ៥៦.២២៣

ប្របាក្នុ់ម្រេផ្លា� ៩.០៧៨ ៣៦.៩៩៣ ២៥.០០៧ ១០០.៤៧៨ ៤០.៦០៨ ១៦៣.៩៣៤

ប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រសឹងហ�ុរី ៣៧.៤៧៩ ១៥២.៧២៧ ២៤.៣៣៥ ៩៧.៧៧៨ ១៦៨.១៧៧ ៦៧៨.៩៣១

ប្របាក្នុ់យែ�់ចិ� ១.៣១០ ៥.៣៣៨ ៣.៨១៦ ១៥.៣៣២ ៦.០៨៩ ២៤.៥៨១

៩៣.៤៧២.៤៣១៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣៨៣៣.៦៩០.៥៩៣ ៨៦.០២០.៦១២៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០៣៤៧.២៦៥.២១០



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៦២

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ០ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(c) (c) តាម្មកាលក្ខុំណត់៖តាម្មកាលក្ខុំណត់៖

ក្នុុ�ងរយៈម្រេពីល ១ ប្រែខ្ញុំ ២៤.៨២២.៣១៧ ១០១.១៥០.៩៤២ ៥៣.៧៩៨.៩៣៦ ២១៦.១៦៤.១២៥ ៥៤.៨៨៩.៨១៥ ២២១.៥៩០.១៨៣

ពីី ១ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ៣ ប្រែខ្ញុំ ១២.៦២៧.៧៦៣ ៥១.៤៥៨.១៣៤ ៨៧.៣៦២.៨៦៦ ៣៥១.០២៣.៩៩៦ ២៦.០០១.៣៥២ ១០៤.៩៦៧.៤៥៨

ពីី ៣ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ១២ ប្រែខ្ញុំ ៥៦.០២២.៣៥១ ២២៨.២៩១.០៨០ ៥៨.៧៤៨.០៧៨ ២៣៦.០៤៩.៧៧៧ ៥.១២៩.៤៤៥ ២០.៧០៧.៥៦៩

ម្រេលើសពី ី១២ ប្រែខ្ញុំ - - ៧.៥៧៩.០៦៨ ៣០.៤៥២.៦៩៥ - -

៩៣.៤៧២.៤៣១៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦៣៨០.៩០០.១៥៦ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣៨៣៣.៦៩០.៥៩៣ ៨៦.០២០.៦១២៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០៣៤៧.២៦៥.២១០

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ០ី១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

(d) (d) តាម្មអំក្រុតាការក្រុបាក្ខុ់តាម្មអំក្រុតាការក្រុបាក្ខុ ់( (ក្រុ�ចាឆុំ្ំក្រុ�ចាឆុំ្)ំ)៖៖

គ្គណ៍�ីចរ�រ ០% ០% ០% 

គ្គណ៍�ីស��សំំ ០% ០% ០% - ០,៧៥% 

គ្គណ៍�ីមាំ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ ២,០៨% - ៥,៧៥% ២,០៥% - ៦,៥០% ១,៥៦% - ៦,១០% 

៩.៩. ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់

ឥណ៍ទាំ��ណ៍ិជីជក្នុ�ម៖

ឥណ៍ទាំ�រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី ៨.៦៤២.៦៥៤ ៣៥.២១៨.៨១៥ ១២.៧៣៧.៥៥៩ ៥១.១៧៩.៥១២ ៩.៤៣២.១៤២ ៣៨.០៧៧.៥៥៧

ឥណ៍ទាំ�រយៈម្រេពីលប្រែវង ២.៦៣១.៦២១.៣៥០ ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១ ១.៧៦៤.៧៥៣.០១១ ៧.០៩០.៧៧៧.៥៩៨ ១.១៧៧.០៤៣.៨៩១ ៤.៧៥១.៧២៦.១៨៨

ឥណ៍ទាំ�វិបារូ��៍ ៩៥.២១៧.១២៥ ៣៨៨.០០៩.៧៨៤ ៣៥.១៨៦.២៤២ ១៤១.៣៧៨.៣២០ ២៨.២០១.៤០១ ១១៣.៨៤៩.០៥៦

ឥណ៍ទាំ�អុក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់៖

ឥណ៍ទាំ�ម្រេគ្គហិ�ា�� ១៤.២៩៥.៦៤៩ ៥៨.២៥៤.៧៧០ ១១.៣៥៣.៩១៣ ៤៥.៦២០.០២២ ១២.៤០០.៣៣៩ ៥០.០៦០.១៦៩

ឥណ៍ទាំ���យ�រ ១៦.០៦០ ៦៥.៤៤៥ ៦.២៣១ ២៥.០៣៦ ២៧.៥៧០ ១១១.៣០០

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់�ុគ្គគលិក្នុ ១២.៦០៥.១៥២ ៥១.៣៦៥.៩៩៤ ៩.៨៤០.៥២៤ ៣៩.៥៣៩.២២៥ ៨.១៥០.៩៧១ ៣២.៩០៥.៤៧០

�័ណ៍ណឥណ៍ទាំ� ២.០២៨.៣៧៥ ៨.២៦៥.៦២៨ ១.៣១៥.៧៧៥ ៥.២៨៦.៧៨៤ ៦១៦.៥៩៦ ២.៤៨៩.១៩៨

ឥណ៍ទាំ�ដ៏ុលសរុ�ឥណ៍ទាំ�ដ៏ុលសរុ� ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៦៣

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

សវិំធា��ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ពីីសវិំធា��ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ពីី
ឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុប្រែ�ះឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុប្រែ�ះ

ឥណ៍ទាំ��ណ៍ិជីជក្នុ�ម៖

ឥណ៍ទាំ�រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី (១០.៦០៥) (៤៣.២១៥) (៣.៦៣៧) (១៤.៦១៣) (៦៣.២៣៩) (២៥៥.២៩៦)

ឥណ៍ទាំ�រយៈម្រេពីលប្រែវង (៦.២៤៦.៧៦១) (២៥.៤៥៥.៥៥១) (៤.៧៦០.៧១៧) (១៩.១២៨.៥៦១) (២.០៨៥.៩១៤) (៨.៤២០.៨៣៥)

ឥណ៍ទាំ�វិបារូ��៍ (២៦.៧២៨) (១០៨.៩១៧) (៩.៥៧១) (៣៨.៤៥៦) (៧.៦៦១) (៣០.៩២៧)

ឥណ៍ទាំ�អុក្នុម្រេប្រ�ើប្របាស់៖

ឥណ៍ទាំ�ម្រេគ្គហិ�ា�� (៦០.១៧០) (២៤៥.១៩៣) (៧៥.៩១៥) (៣០៥.០២៦) (២៧.៥៣៣) (១១១.១៥១)

ឥណ៍ទាំ���យ�រ (២៩៨) (១.២១៤) (២១១) (៨៤៨) (៤៦៦) (១.៨៨១)

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់�ុគ្គគលិក្នុ (១០.១៨៣) (៤១.៤៩៦) (៨.៥២២) (៣៤.២៤១) (៥.២១៣) (២១.០៤៥)

�័ណ៍ណឥណ៍ទាំ� (៧០៧) (២.៨៨១) (៥១៣) (២.០៦១) (២៧៤) (១.១០៦)

សំវិធា��ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ពីីសំវិធា��ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ពីី
ការធាា�ក្នុ់ចុ�ត្ថុប្រែ�ះសរុ�ការធាា�ក្នុ់ចុ�ត្ថុប្រែ�ះសរុ�

((៦.៣៥៥.៤៥២៦.៣៥៥.៤៥២)) ((២៥.៨៩៨.៤៦៧២៥.៨៩៨.៤៦៧)) ((៤.៨៥៩.០៨៦៤.៨៥៩.០៨៦)) ((១៩.៥២៣.៨០៦១៩.៥២៣.៨០៦)) ((២.១៩០.៣០០២.១៩០.៣០០)) ((៨.៨៤២.២៤១៨.៨៤២.២៤១))

ឥណ៍ទាំ�សុទ្ធធសរុ�ឥណ៍ទាំ�សុទ្ធធសរុ� ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ប្រត្ថុូវបា�វិភាគ្គដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(a) (a) តាម្មកាលក្ខុំណត់៖តាម្មកាលក្ខុំណត់៖

រយៈម្រេពីល ១ ប្រែខ្ញុំ ៩៨.៨៥៧.១២៨ ៤០២.៨៤២.៧៩៧ ៣៥.៩៩៤.៩៦៧ ១៤៤.៦២៧.៧៧៧ ២៩.៧៦៤.០៦៧ ១២០.១៥៧.៥៣៨

ពីី ១ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ៣ ប្រែខ្ញុំ ១.៧០០.០៦០ ៦.៩២៧.៧៤៥ ៥.០៤១.៤៧៣ ២០.២៥៦.៦៣៩ ៣.៧០៧.៣៧៣ ១៤.៩៦៦.៦៦៥

ពីី ៣ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ១២ ប្រែខ្ញុំ ១០.៨៥៧.៣៧១ ៤៤.២៤៣.៧៨៧ ១១.៧២៩.៩៥២ ៤៧.១៣០.៩៤៧ ១២.១៤៥.៩៤៥ ៤៩.០៣៣.១៨០

ម្រេលើសពី ី១២ ប្រែខ្ញុំ ២.៦៥៣.០១១.៨០៦ ១០.៨១១.០២៣.១០៨ ១.៧៨២.៤២៦.៨៦៣ ៧.១៦១.៧៩១.១៣៤ ១.១៩០.២៥៥.៥២៥ ៤.៨០៥.០៦១.៥៥៥

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(b) (b) តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖

ប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ២.៤៤១.៩៤៩.២០៥ ៩.៩៥០.៩៤៣.០១០ ១.៨០៩.៨៤៨.៨២៩ ៧.២៧១.៩៧២.៥៩៥ ១.២៣៣.៩០៩.៣៥៨ ៤.៩៨១.២៩២.០៧៨

ប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ៣២២.៤៧៧.១៦០ ១.៣១៤.០៩៤.៤២៧ ២៥.៣៤៤.៤២៦ ១០១.៨៣៣.៩០២ ១.៩៦៣.៥៥២ ៧.៩២៦.៨៦០

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៦៤

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(c) (c) តាម្មចំណ្តាត់ថុាក្ខុ់ តាម្មចំណ្តាត់ថុាក្ខុ់ 
ឥណទានិ៖ឥណទានិ៖

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ ី១

មាំ�វត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំ ២.៦៦៥.៤០០.១៧៨ ១០.៨៦១.៥០៥.៧២៥ ១.៧៨៤.២៩៥.២៨១ ៧.១៦៩.២៩៨.៤៣៨ ១.២១៤.៣៨៨.៨១០ ៤.៩០២.៤៨៧.៦២៦

ពីុំមាំ�វត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំ ៦៦.៩៧២.៥០២ ២៧២.៩១២.៩៤៦ ១៩.៥៧២.០៣៧ ៧៨.៦៤០.៤៤៥ ៦.៩៣៩.៦៩០ ២៨.០១៥.៥២៩

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១ ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ ៧.២៤៧.៩៣៨.៨៨៣ ១.២២១.៣២៨.៥០០ ៤.៩៣០.៥០៣.១៥៥

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ ី២

មាំ�វត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំ ១០.៦៦៧.៥១០ ៤៣.៤៧០.១០៣ ១៥.៧៧៥.៩១២ ៦៣.៣៨៧.៦១៤ ៤.១៨៣.០៩៩ ១៦.៨៨៧.១៧១

ពីុំមាំ�វត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំ - - - - - -

១០.៦៦៧.៥១០ ៤៣.៤៧០.១០៣ ១៥.៧៧៥.៩១២ ៦៣.៣៨៧.៦១៤ ៤.១៨៣.០៩៩ ១៦.៨៨៧.១៧១

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ ី៣

មាំ�វត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំ ២១.៣៨២.៨១០ ៨៧.១៣៤.៩៥១ ១៥.៥៤៤.៥១៥ ៦២.៤៥៧.៨៦១ ១០.៣៥១.៩២១ ៤១.៧៩០.៧០៥

ពីុំមាំ�វត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំ ៣.៣៦៥ ១៣.៧១២ ៥.៥១០ ២២.១៣៩ ៩.៣៩០ ៣៧.៩០៧

២១.៣៨៦.១៧៥២១.៣៨៦.១៧៥ ៨៧.១៤៨.៦៦៣៨៧.១៤៨.៦៦៣ ១៥.៥៥០.០២៥១៥.៥៥០.០២៥ ៦២.៤៨០.០០០៦២.៤៨០.០០០ ១០.៣៦១.៣១១១០.៣៦១.៣១១ ៤១.៨២៨.៦១២៤១.៨២៨.៦១២

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(d) (d) តាម្មនិិវាស័និដ្ឋាា និ៖តាម្មនិិវាស័និដ្ឋាា និ៖

�ិវាស�ជី� ២.៧៦៣.៨៧២.០៧៥ ១១.២៦២.៧៧៨.៧០៦ ១.៨៣៤.៤៤៥.៤៣៩ ៧.៣៧០.៨០១.៧៧២ ១.២៣៥.១៨៤.៦៣៦ ៤.៩៨៦.៤៤០.៣៧៦

អ�ិវាស�ជី� ៥៥៤.២៩០ ២.២៥៨.៧៣១ ៧៤៧.៨១៦ ៣.០០៤.៧២៥ ៦៨៨.២៧៤ ២.៧៧៨.៥៦២

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៦៥

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(e) (e) តាម្មក្រុ�យើភិទ្ធអាជីំវិក្ខុម្មម៖តាម្មក្រុ�យើភិទ្ធអាជីំវិក្ខុម្មម៖

ប្រគ្គឹ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ៦៦.៧៦៣.៨០០ ២៧២.០៦២.៤៨៥ ១៦.៣៥៧.៧២៨ ៦៥.៧២៥.៣៥១ ៤.២០៧.២៧០ ១៦.៩៨៤.៧៤៩

ក្នុសិក្នុ�ម ១២៦.៩១៨.៣៨៧ ៥១៧.១៩២.៤២៧ ៨៨.៨១៧.៧៦៥ ៣៥៦.៨៦៩.៧៨០ ៦២.៩៤១.៣០៥ ២៥៤.០៩៤.០៤៨

ផលិត្ថុក្នុ�ម ១២៤.២៣១.៤០២ ៥០៦.២៤២.៩៦៣ ៩៤.២៧៥.៧៥២ ៣៧៨.៧៩៩.៩៧២ ៥៦.២១៧.៣១៥ ២២៦.៩៤៩.៣០១

សមាំា�រម្រេប្រ�ើប្របាស់ ១៦.៣៩០.៦១៨ ៦៦.៧៩១.៧៦៨ ១០.២២៤.៣៩២ ៤១.០៨១.៦០៧ ៦.៣០៦.៥៩៥ ២៥.៤៥៩.៧២៤

សំណ៍ង់ ១២៥.១៨៥.៦២៩ ៥១០.១៣១.៤៣៨ ៦៨.៧៨៧.៩១០ ២៧៦.៣៨៩.៨២២ ៣៨.៥៥១.៣៣១ ១៥៥.៦៣១.៧២៣

លក្នុ់ដ៏ុ ំ�ិង�ណ៍ិជីជក្នុ�ម ២២៨.០២៥.៩៦៩ ៩២៩.២០៥.៨២៤ ១៤១.៦៧៨.៤២២ ៥៦៩.២៦៣.៩០០ ៧០.៤០៥.៤០៦ ២៨៤.២២៦.៦២៤

លក្នុ់រាយ ៧២៦.៣៩៥.១៣១ ២.៩៦០.០៦០.១៥៩ ៤៩៥.៣៣៧.៧១០ ១.៩៩០.២៦៦.៩១៩ ៣៤១.៦៦៤.៣២៧ ១.៣៧៩.២៩៨.៨៨៨

សណាា�គារ 
�ិងម្រេភាជី�ីយ�ា��

១៣៤.៨០២.៥១៥ ៥៤៩.៣២០.២៤៩ ១០០.៥០៥.០២៥ ៤០៣.៨២៩.១៩០ ៦៧.៩២៤.៣៩៨ ២៧៤.២១០.៧៩៥

ដ៏ឹក្នុជីញ្ញជ�� �ិងការផើ�ក្នុ ១៥៤.៤២៧.៨៩៤ ៦២៩.២៩៣.៦៦៨ ១១៦.៤៩៩.១៤១ ៤៦៨.០៩៣.៥៤៩ ៧៦.៧៩៩.៤៦៩ ៣១០.០៣៩.៤៥៦

�ណាា�ញពី័ត្ថុ៌មាំ� 
�ិងទ្ធូរគ្គ�នាគ្គ��៍

៤.០២៤.៥៨៥ ១៦.៤០០.១៨៤ ២.៦៩៩.៩៨៤ ១០.៨៤៨.៥៣៦ ៧៣៨.០២១ ២.៩៧៩.៣៩១

ម្រេសវាក្នុ�មជីួលម្រេលើក្នុប្រែលង
អចល�ប្រទ្ធពី�យ

១២៨.០១៧.៨៧១ ៥២១.៦៧២.៨២៤ ៦៩.៤៥១.១៩៤ ២៧៩.០៥៤.៨៩៧ ៣៤.៣៥៥.៥៨២ ១៣៨.៦៩៣.៤៨៥

ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការអចល�ប្រទ្ធពី�យ
(សប្រមាំ�់លំម្រេ��ា��)

៥០១.១៥៥.៤៦៣ ២.០៤២.២០៨.៥១២ ២៦៨.៦៤០.៧០៤ ១.០៧៩.៣៩៨.៣៤៩ ១៤៤.១៤២.១០១ ៥៨១.៩០១.៦៦២

អចល�ប្រទ្ធពី�យ �ិងសមាំា�រៈ
ម្រេប្រ�ើប្របាស់សាធារណ៍ៈ

៦៦.២១៩.៨៦០ ២៦៩.៨៤៥.៩៣០ ២៧.៨០៣.៤៧២ ១១១.៧១៤.៣៥០ ១៤.១៤០.២៩៧ ៥៧.០៨៤.៣៧៩

ម្រេសវាក្នុ�ម�ិ�ប្រែ��
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេផ�សំងៗ

២៥៨.៩១២.៥១១ ១.០៥៥.០៦៨.៤៨២ ១៨៥.៦៧៩.៤០២ ៧៤៦.០៥៩.៨៣៧ ១២១.៧០៥.០៩៣ ៤៩១.៣២៣.៤៦០

�័ណ៍ណឥណ៍ទាំ� ២.០២៨.៣៧៥ ៨.២៦៥.៦២៨ ១.៣១៥.៧៧៥ ៥.២៨៦.៧៨៤ ៦១៦.៥៩៦ ២.៤៨៩.១៩៨

ការម្រេប្រ�ើប្របាស់ផ្លាា�ល់ខ្ញុំះ��

ឥណ៍ទាំ��ុគ្គគលិក្នុ ១២.៦០៥.១៥២ ៥១.៣៦៥.៩៩៤ ៩.៨៣៦.៧១៦ ៣៩.៥២៣.៩២៥ ៧.៩៩៣.៩៩១ ៣២.២៧១.៧៤២

ឥណ៍ទាំ�ម្រេគ្គហិ�ា�� ១៣.០៨៣.៥៧៨ ៥៣.៣១៥.៥៨០ ១០.៩៨៣.៨៩១ ៤៤.១៣៣.២៧៤ ១២.៣០១.៩៧៨ ៤៩.៦៦៣.០៨៥

ឥណ៍ទាំ���យ�រ ១៦.០៦០ ៦៥.៤៤៥ ៦.២៣១ ២៥.០៣៦ ២៧.៥៧០ ១១១.៣០០

ឥណ៍ទាំ�សមាំា�រៈ 
ម្រេប្រ�ើប្របាស់ផ្លាា�ល់ខ្ញុំះ��

២.៥៧២.៤៩១ ១០.៤៨២.៩០១ ៥.៨៥៩.៨៣២ ២៣.៥៤៤.៨០៥ ៣.៦៦២.០១៧ ១៤.៧៨៣.៥៦៣

ឥណ៍ទាំ�ប្រែក្នុល�អ �ិង 
ទ្ធិញម្រេគ្គហិ�ា�� (ខាំ�ត្ថុតូ្ថុច 
�ិង�ធ�យ�)

៥៦.៤០០.៤២៨ ២២៩.៨៣១.៧៤៤ ៨៧.៩៩៨.១១៩ ៣៥៣.៥៧៦.៤៤២ ១២០.២៣២.៩១៤ ៤៨៥.៣៨០.២៧៤

ឥណ៍ទាំ���យ�រ 
(ខាំ�ត្ថុត្ថុូច �ិង�ធ�យ�)

១៦.២៤៨.៦៤៦ ៦៦.២១៣.២៣២ ៣២.៤៣៤.០៩០ ១៣០.៣២០.១៧២ ៥០.៩៣៩.៣៣៤ ២០៥.៦៤២.០៩១

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៦៦

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(f) (f) តាម្មទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិង៖តាម្មទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិង៖

ឥណ៍ទាំ�អត្ថុិថិជី� ២.៧៥១.៨២១.២១៣ ១១.២១៣.៦៧១.៤៤៣ ១.៨២៥.៣៥២.៧៣១ ៧.៣៣៤.២៦៧.២៧២ ១.២២៧.៧២១.៩៣៩ ៤.៩៥៦.៣១៣.៤៦៨

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់�ុគ្គគលិក្នុ ១២.៦០៥.១៥២ ៥១.៣៦៥.៩៩៤ ៩.៨៤០.៥២៤ ៣៩.៥៣៩.២២៥ ៨.១៥០.៩៧១ ៣២.៩s០៥.៤៧០

២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(g) (g) តាម្មហានិិភិ័�៖តាម្មហានិិភិ័�៖

�ិ�ប្រែ��ជាហា�ិភិ័យធំ�ិ�ប្រែ��ជាហា�ិភិ័យធំ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

(h) (h) តាម្មអំក្រុតាការក្រុបាក្ខុ់តាម្មអំក្រុតាការក្រុបាក្ខុ ់( (ក្ខុុ�ងម្មួ�ឆុ្ំក្ខុុ�ងម្មួ�ឆុ្)ំ)៖៖

ឥណ៍ទាំ�វិបារូ��៍ ៥.០០% -១៨.០០% ៤.៥០% - ១៨.០០% ៥.៧៥% - ១៨.០០% 

ឥណ៍ទាំ� ៥.០០% - ២០.៤០% ៥.០០% - ២០.៤០% ៥.២៥% - ២៤.០០% 

ហិិរញ្ញញ��បីទាំ��ណ៍ិជីជក្នុ�ម ៧.០០% - ៨.៥០% ៧.០០% - ៩.៥០% ៨.០០% - ៩.៥០% 

ឥណ៍ទាំ�ផែល់ដ៏ល់�ុគ្គគលិក្នុ ៥.០០% - ១៣.៦០% ៥.០០% - ១៤.៤០% ៥.០០% - ១២.០០% 

១០.១០. វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់ ៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣ ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤

សំវិធា�ធា� (២១.៥៨០) (៨៧.៩៣៩) (៨៣.៥៣៣) (៣៣៥.៦៣៦) (៥១០.៤២១) (២.០៦០.៥៧០)

៣៣.២៨៥.៤៣៤៣៣.២៨៥.៤៣៤ ១៣៥.៦៣៨.១៤៤១៣៥.៦៣៨.១៤៤ ៣៣.១៦៩.៨១៥៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧១៣៣.២៧៦.៣១៧ ១៦.៧១៣.៨៩០១៦.៧១៣.៨៩០ ៦៧.៤៧៣.៩៧៤៦៧.៤៧៣.៩៧៤



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៦៧

ទ្ធិ�ុ�័យខាងម្រេលើប្រត្ថុូវបា�វិភាគ្គដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

(a) (a) តាម្មក្រុ�យើភិទ្ធ៖តាម្មក្រុ�យើភិទ្ធ៖ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

�ូល�ប្រត្ថុរក្នុ�សាដ៏ល់កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ ៣.៤៣៥.១៣៤ ១៣.៩៩៨.១៧១ ៣.៤៨៣.៧២៣ ១៣.៩៩៧.៥៩៩ ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤

�ណ័៍ណរត្ថុនាគារ�រម្រេទ្ធសរក្នុ�សាដ៏ល់កាលក្នុណំ៍ត់្ថុ ២៩.៨៧១.៨៨០ ១២១.៧២៧.៩១២ ២៩.៧៦៩.៦២៥ ១១៩.៦១៤.៣៥៤ - -

៣៣.៣០៧.០១៤៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣១៣៣.៦១១.៩៥៣ ១៧.២២៤.៣១១១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤៦៩.៥៣៤.៥៤៤

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(b) (b) តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖

ប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ៣៣.៣០៧.០១៤៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣១៣៣.៦១១.៩៥៣ ១៧.២២៤.៣១១១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤៦៩.៥៣៤.៥៤៤

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(c) (c) តាម្មកាលក្ខុំណត់៖តាម្មកាលក្ខុំណត់៖

រយៈម្រេពីល ១ ប្រែខ្ញុំ - - - - - -

ពីី ១ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ៣ ប្រែខ្ញុំ - - - - - -

ពីី ៣ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ១២ ប្រែខ្ញុំ ២៩.៨៧១.៨៨០ ១២១.៧២៧.៩១១ ២៩.៧៦៩.៦២៥ ១១៩.៦១៤.៣៥៣ ៥.៨១៨.៥២៤ ២៣.៤៨៩.៣៨១ 

ម្រេលើសពី ី១២ ប្រែខ្ញុំ ៣.៤៣៥.១៣៤ ១៣.៩៩៨.១៧២ ៣.៤៨៣.៧២៣ ១៣.៩៩៧.៦០០ ១១.៤០៥.៧៨៧ ៤៦.០៤៥.១៦៣ 

៣៣.៣០៧.០១៤៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣១៣៥.៧២៦.០៨៣ ៣៣.២៥៣.៣៤៨៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣១៣៣.៦១១.៩៥៣ ១៧.២២៤.៣១១១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤៦៩.៥៣៤.៥៤៤

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

(d) (d) តាម្មអំក្រុតាអំ�បហារតាម្មអំក្រុតាអំ�បហារ ( (ក្រុ�ចាឆុំ្ំក្រុ�ចាឆុំ្)ំ)៖៖

�ូល�័ប្រត្ថុ ១៤,០០% ១៤,០០% ៦,៣៨% - ១៤,០០%

�័ណ៍ណរត្ថុនាគារ ១,៦២% ដ៏ល ់១,៦៨% ២,៤៨% -



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៦៨

១១.១១. ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ�ិង�រិកាា�រប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិ�ិង�រិកាា�រ

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩
ការជីួសជីុលប្រែក្នុ
ល�អអគារជីួល

�រិកាា�រការិ�ល័យ
ម្រេប្រគ្គឿងសងាា�រឹ��ិង

ម្រេប្រគ្គឿង�ំ�ក្នុ់ ��យ�រ
ក្នុុំពី�យ�ទ្ធ័រ �ិងសមាំា�រៈ

ពី័ត្ថុ៌មាំ�វិទ្ធ�យា
សំណ៍ង់ក្នុំពីុង
ដ៏ំម្រេណ៍ើរការ សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ១៥.៤១០.៨៨៧ ៨.៤៤៤.៦៦៦ ១.៤០១.៥២២ ១១.៥៣៣.៦៦១ ៣.០៤៧.៧៦៦ ៣៩.៨៣៨.៥០២ ១៦០.០៧១.១០១

ការទ្ធិញ�ប្រែ�ុ� ៩៩.៣៥៩ ៣.២៥១.៧៣១ ២៣៥.៦៥៥ ១១.៦០៦.៧៦៦ ៥.១៩១.៤៥២ ២០.៣៨៤.៩៦៣ ៨២.៦៦១.០២៥

ការលក្នុ់ម្រេចញ ៧.៣៤៧.៩២៨ ៦១១.៣៨២ - - (៧.៩៥៩.៣១០) - -

ការម្រេផើរ - (៣.៨៣៦) (៤.៣៤២) (១៨៤.៣៦៩) - (១៩២.៥៤៧) (៧៨០.៧៧៨)

ការលុ�ម្រេចាំល (៣១៩.៤០៧) (១២៤.៩០១) - (២៣.៣៩១) - (៤៦៧.៦៩៩) (១.៨៩៦.៥១៩)

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - - - - ២.៦៦៥.២៨៨

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ២២.៥៣៨.៧៦៧២២.៥៣៨.៧៦៧ ១២.១៧៩.០៤២១២.១៧៩.០៤២ ១.៦៣២.៨៣៥១.៦៣២.៨៣៥ ២២.៩៣២.៦៦៧២២.៩៣២.៦៦៧ ២៧៩.៩០៨២៧៩.៩០៨ ៥៩.៥៦៣.២១៩៥៩.៥៦៣.២១៩ ២៤២.៧២០.១១៧២៤២.៧២០.១១៧

រំលស់�ងគររំលស់�ងគរ

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣.១៨៩.១២៨ ២.៩៨៤.៦៣៣ ៧៦០.៧៦៤ ៤.៤៦៣.៣០៦ - ១១.៣៩៧.៨៣១ ៤៥.៧៩៦.៤៨៥

រំលស់ ២.៥៩២.៣៤២ ១.៨៨៧.៤៧៣ ២៣៦.០៣៩ ៣.៥២៤.៥៣៩ - ៨.២៤០.៣៩៣ ៣៣.៤១៤.៧៩៤

ការលក្នុ់ម្រេចញ - (២.៧៤១) (៤.៣៤២) (១៨៤.៣៥២) - (១៩១.៤៣៥) (៧៧៦.២៦៩)

ការលុ�ម្រេចាំល (១៩១.៧៣៧) (១១៧.៣៨៣) - (២៣.២០៨) - (៣៣២.៣២៨) (១.៣៤៧.៥៩០)

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - - - - ៨០៤.០០៨

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ៥.៥៨៩.៧៣៣៥.៥៨៩.៧៣៣ ៤.៧៥១.៩៨២៤.៧៥១.៩៨២ ៩៩២.៤៦១៩៩២.៤៦១ ៧.៧៨០.២៨៥៧.៧៨០.២៨៥ -- ១៩.១១៤.៤៦១១៩.១១៤.៤៦១ ៧៧.៨៩១.៤២៨

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ១៦.៩៤៩.០៣៤១៦.៩៤៩.០៣៤ ៧.៤២៧.០៦០៧.៤២៧.០៦០ ៦៤០.៣៧៤៦៤០.៣៧៤ ១៥.១៥២.៣៨២១៥.១៥២.៣៨២ ២៧៩.៩០៨២៧៩.៩០៨ ៤០.៤៤៨.៧៥៨៤០.៤៤៨.៧៥៨ ១៦៤.៨២៨.៦៨៩១៦៤.៨២៨.៦៨៩



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៦៩

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨
ការជីួសជីុលប្រែក្នុ
ល�អអគារជីួល

�រិកាា�រការិ�ល័យ
ម្រេប្រគ្គឿងសងាា�រឹ��ិង

ម្រេប្រគ្គឿង�ំ�ក្នុ់ ��យ�រ
ក្នុុំពី�យ�ទ្ធ័រ �ិងសមាំា�រៈ

ពី័ត្ថុ៌មាំ�វិទ្ធ�យា
សំណ៍ង់ក្នុំពីុង
ដ៏ំម្រេណ៍ើរការ សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៥.៩៨២.៨៣៦ ៤.៦១៧.៩៣០ ៩៣៥.៥៣៤ ៦.៥៩៤.០៩១ ១.៥០៨.៩៣១ ១៩.៦៣៩.៣២២ ៧៩.២៨៣.៩៤៤

ការទ្ធិញ�ប្រែ�ុ� ៣៦២.៤៤៩ ២.៧៩៣.៦៦៧ ៤៩៦.៧៤០ ៤.៩៣៩.៥៧០ ១១.៦៣៨.៨៥០ ២០.២៣១.២៧៦ ៨១.៨១៥.២៨០

ការលក្នុ់ម្រេចញ ៩.០៦៥.៦០២ ១.០៣៤.៤១៣ - - (១០.១០០.០១៥) - -

ការម្រេផើរ - - (៣០.៧៥២) - - (៣០.៧៥២) (១២៤.៣៦១)

ការលុ�ម្រេចាំល - (១.៣៤៤) - - - (១.៣៤៤) (៥.៤៣៥)

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - - - - (៨៩៨.៣២៧)

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ១៥.៤១០.៨៨៧១៥.៤១០.៨៨៧ ៨.៤៤៤.៦៦៦៨.៤៤៤.៦៦៦ ១.៤០១.៥២២១.៤០១.៥២២ ១១.៥៣៣.៦៦១១១.៥៣៣.៦៦១ ៣.០៤៧.៧៦៦៣.០៤៧.៧៦៦ ៣៩.៨៣៨.៥០២៣៩.៨៣៨.៥០២ ១៦០.០៧១.១០១១៦០.០៧១.១០១

រំលស់�ងគររំលស់�ងគរ

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១.៧៨៩.៣១៤ ១.៧៦៥.២១៣ ៥៦៩.៤៣២ ២.៦១២.១១៦ - ៦.៧៣៦.០៧៥ ២៧.១៩៣.៥៣៦

រំលស់ ១.៣៩៩.៨១៤ ១.២២០.៥៦៣ ២១៨.៨៩៩ ១.៨៥១.១៩០ - ៤.៦៩០.៤៦៦ ១៨.៩៦៨.២៤៥

ការលក្នុ់ម្រេចញ - - (២៧.៥៦៧) - - (២៧.៥៦៧) (១១១.៤៨១)

ការលុ�ម្រេចាំល - (១.១៤៣) - - - (១.១៤៣) (៤.៦២២)

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - - - - (២៤៩.១៩៣)

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ៣.១៨៩.១២៨៣.១៨៩.១២៨ ២.៩៨៤.៦៣៣២.៩៨៤.៦៣៣ ៧៦០.៧៦៤៧៦០.៧៦៤ ៤.៤៦៣.៣០៦៤.៤៦៣.៣០៦ -- ១១.៣៩៧.៨៣១១១.៣៩៧.៨៣១ ៤៥.៧៩៦.៤៨៥៤៥.៧៩៦.៤៨៥

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ១២.២២១.៧៥៩១២.២២១.៧៥៩ ៥.៤៦០.០៣៣៥.៤៦០.០៣៣ ៦៤០.៧៥៨៦៤០.៧៥៨ ៧.០៧០.៣៥៥៧.០៧០.៣៥៥ ៣.០៤៧.៧៦៦៣.០៤៧.៧៦៦ ២៨.៤៤០.៦៧១២៨.៤៤០.៦៧១ ១១៤.២៧៤.៦១៦១១៤.២៧៤.៦១៦



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៧០

១២.១២.សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធឹពី�យសក្នុ�មសិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធឹពី�យសក្នុ�ម
ធនាគារបា�ចុ�ភិត្ថុិស��យាម្រេលើការជីួលប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម រួ�មាំ� អគារការិ�ល័យ �ិង ��យ�រ។ ពី័ត្ថុ៌មាំ�សែីអំពី ីភិត្ថុិស��យា ប្រែដ៏លធនាគារគ្គឺជាអុក្នុជីួល ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ អគារការិ�ល័យ ��យ�រ សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣៣.៤៥៧.៩១២ ១.០១៦.៩៣៦ ៣៤.៤៧៤.៨៤៨ ១៣៨.៥១៩.៩៣៩ 

ការទ្ធិញ�ប្រែ�ុ� ៩.១០២.៣៥៥ ៥៦៧.០២០ ៩.៦៦៩.៣៧៥ ៣៩.២០៩.៣១៦ 

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - ២.១៥៨.៤៥៤

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ៤២.៥៦០.២៦៧៤២.៥៦០.២៦៧ ១.៥៨៣.៩៥៦១.៥៨៣.៩៥៦ ៤៤.១៤៤.២២៣៤៤.១៤៤.២២៣ ១៧៩.៨៨៧.៧០៩១៧៩.៨៨៧.៧០៩

ដ៏ក្នុៈដ៏ក្នុៈ  រំលស់�ងគររំលស់�ងគរ

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣.៥៥០.១៦៦ ៤៣០.៣៩៩ ៣.៩៨០.៥៦៥ ១៥.៩៩៣.៩១០ 

រំលស់ ៥.០០៨.២១៦ ៦១៨.៤១១ ៥.៦២៦.៦២៧ ២២.៨១៥.៩៧២ 

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - ៣៣៩.៤២៦ 

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ៨.៥៥៨.៣៨២៨.៥៥៨.៣៨២ ១.០៤៨.៨១០១.០៤៨.៨១០  ៩.៦០៧.១៩២៩.៦០៧.១៩២  ៣៩.១៤៩.៣០៨៣៩.១៤៩.៣០៨  

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ៣៤.០០១.៨៨៥៣៤.០០១.៨៨៥ ៥៣៥.១៤៦៥៣៥.១៤៦  ៣៤.៥៣៧.០៣១៣៤.៥៣៧.០៣១  ១៤០.៧៣៨.៤០១១៤០.៧៣៨.៤០១  

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ អគារការិ�ល័យ ��យ�រ សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១៨.០៥៤.២៤៦ ៤៩៥.១៧៤ ១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩ 

ការទ្ធិញ�ប្រែ�ុ� ១៥.៤០៣.៦៦៦ ៥២១.៧៦២ ១៥.៩២៥.៤២៨ ៦៤.៤០២.៤៣១ 

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - (៧៦៦.៥០១)

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ៣៣.៤៥៧.៩១២៣៣.៤៥៧.៩១២  ១.០១៦.៩៣៦១.០១៦.៩៣៦  ៣៤.៤៧៤.៨៤៨៣៤.៤៧៤.៨៤៨  ១៣៨.៥១៩.៩៣៩១៣៨.៥១៩.៩៣៩  

ដ៏ក្នុៈដ៏ក្នុៈ  រំលស់�ងគររំលស់�ងគរ

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ - - - -

រំលស់ ៣.៥៥០.១៦៦ ៤៣០.៣៩៩ ៣.៩៨០.៥៦៥ ១៦.០៩៧.៤០៥ 

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - - - (១០៣.៤៩៥)

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ៣.៥៥០.១៦៦៣.៥៥០.១៦៦  ៤៣០.៣៩៩៤៣០.៣៩៩  ៣.៩៨០.៥៦៦៣.៩៨០.៥៦៦  ១៥.៩៩៣.៩១០១៥.៩៩៣.៩១០  

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ២៩.៩០៧.៧៤៦២៩.៩០៧.៧៤៦  ៥៨៦.៥៣៧៥៨៦.៥៣៧  ៣០.៤៩៤.២៨៣៣០.៤៩៤.២៨៣  ១២២.៥២៦.០២៩១២២.៥២៦.០២៩  

រយៈម្រេពីលក្នុុ�ងការជីួលជា�ធ�យ�គ្គ៨ឺ ឆ្នាំំ�ំ (២០១៨៖ ៨ឆ្នាំំ�ំ ២០១៧៖ ៨ឆ្នាំំ�ំ) សប្រមាំ�់អគារការិ�ល័យ �ិង ២ឆ្នាំំ�ំសប្រមាំ� ់��យ�រ (២០១៨៖ ២ឆ្នាំំ�ំ ២០១៧៖ ២ឆ្នាំំ�ំ)។

ប្រ�មាំណ៍ ១៩ ភាគ្គរយនៃ�ភិតិ្ថុស��យា ប្រត្ថុូវបា�ផុត្ថុក្នុំណ៍ត្ថុ់ក្នុុ�ងដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ�ចច���បី�ុ។ ក្នុិចចស��យាប្រែដ៏លផុត្ថុក្នុំណ៍ត់្ថុ ប្រត្ថុូវបា�ជីំ�ួសម្រេ�យភិត្ថុិស��យាថមីសប្រមាំ�់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ូល�ា��ដ៏ូចគាំ�។ 
ទាំំងម្រេ��បា�ម្រេធ័ើឱ�យមាំ�ការ�ប្រែ�ុ�ម្រេលើសិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មចំ�ួ� ៩.៧ លា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២ំ០១៩ (២០១៨៖ ១៥.៤ លា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ )។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៧១

ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណាយរំលស់ម្រេលើសិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ៥.៦២៦.៦២៧ ២២.៨១៥.៩៧២ ៣.៩៨០.៥៦៥ ១៦.០៩៧.៤០៥

ចំណាយការប្របាក្នុ់ម្រេលើភិត្ថុិស��យា�ំណ៍ុល ១.៦៦៥.៦៤៣ ៦.៧៥៤.១៨៣ ១.២២៦.៣១៤ ៤.៩៥៩.២១៤

ចំណាយម្រេលើភិត្ថុិស��យារ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ត្ថុនៃ�ះទាំ� ២.៨៣៤.៣៩២ ១១.៤៩៣.៤៦០ ២.៣២៣.១៩៧ ៩.៣៩៥.០០៩

១០.១២៦.៦៦២១០.១២៦.៦៦២ ៤១.០៦៣.៦១៥៤១.០៦៣.៦១៥ ៧.៥៣០.០៧៦៧.៥៣០.០៧៦ ៣០.៤៥១.៦២៨៣០.៤៥១.៦២៨

១៣.១៣.ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�នៃ�ក្នុ�មវិធីក្នុំពី�យ�ទ្ធ័រត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ�នៃ�ក្នុ�មវិធីក្នុំពី�យ�ទ្ធ័រ

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ៤.៥៤១.៤២៦ ១៨.២៤៧.៤៤៩ ៣.២៥២.១៣៣ ១៣.១២៨.៨៦១ ៣.០៩៨.៨៩៨ ១២.៥១០.២៥១ 

ការទ្ធិញ�ប្រែ�ុ� ៥.៣៧៤.៨៣៣ ២១.៩០២.៤៤៤ ១.២៨៩.២៩៣ ៥.១៨០.៣៧៩ ២២០.៥៦១ ៨៩០.៤០៥ 

ការលក្នុ់ម្រេចញ - - - - (៦៧.៣២៦) (២៧១.៧៩៥)

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - ២៥៨.៨៦២ - (៦១.៧៩១) - - 

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ� ៩.៩១៦.២៥៩៩.៩១៦.២៥៩  ៤០.៤០៨.៧៥៥៤០.៤០៨.៧៥៥  ៤.៥៤១.៤២៦៤.៥៤១.៤២៦  ១៨.២៤៧.៤៤៩១៨.២៤៧.៤៤៩  ៣.២៥២.១៣៣៣.២៥២.១៣៣  ១៣.១២៨.៨៦១១៣.១២៨.៨៦១  

រំលស់�ងគររំលស់�ងគរ

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ១.៨៩៤.៣៥៦ ៧.៦១១.៥២២ ១.៤៨៦.៣៨៥ ៦.០០០.៥៣៦ ១.២០៧.៥៧៩ ៤.៨៧៤.៩៩៦ 

រំលស់ ៨៤៧.១៦៦ ៣.៤៥២.២០២ ៤០៧.៩៧១ ១.៦៣៩.២២៧ ៣៤៦.១៣២ ១.៣៩៧.៣៣៥ 

ការលក្នុ់ម្រេចញ - - - - (៦៧.៣២៦) (២៧១.៧៩៥)

លម្រេ�អ�ងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - ១០៧.៩៧៧ - (២៨.២៤១) - - 

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ� ២.៧៤១.៥២២២.៧៤១.៥២២  ១១.១៧១.៧០១១១.១៧១.៧០១  ១.៨៩៤.៣៥៦១.៨៩៤.៣៥៦  ៧.៦១១.៥២២៧.៦១១.៥២២  ១.៤៨៦.៣៨៥១.៤៨៦.៣៨៥  ៦.០០០.៥៣៦៦.០០០.៥៣៦  

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

នៃថៃទ្ធីនៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ� ៧.១៧៤.៧៣៧៧.១៧៤.៧៣៧  ២៩.២៣៧.០៥៤២៩.២៣៧.០៥៤  ២.៦៤៧.០៧០២.៦៤៧.០៧០  ១០.៦៣៥.៩២៧១០.៦៣៥.៩២៧  ១.៧៦៥.៧៤៨១.៧៦៥.៧៤៨  ៧.១២៨.៣២៥៧.១២៨.៣២៥  



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៧២

១៤.១៤. ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ
(a) (a) �ំណ� លពីនិធយើលីក្រុបាក្ខុ់ចំយើណញ�ំណ� លពីនិធយើលីក្រុបាក្ខុ់ចំយើណញ

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យនាម្រេដ៏ើ�កាល�រិម្រេចិទ្ធ ១៧.២៧៨.៥៦៦ ៦៩.៤២៥.២៧៨ ១០.៩០៤.៧៩៩ ៤៤.០២២.៦៧៤ ៧.៨១៩.៧៥៨ ៣១.៥៦៨.៣៦៣

ចំណាយពី�ធប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ១៥.៧០១.១៩៧ ៦៣.៦៦៨.៣៥៤  ១៩.៣៩៨.៧៥១  ៧៨.៤៤៨.៥៤៩ ១២.២៧៣.១៣៦ ៤៩.៥៤៦.៦៥១

ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញបា��ង់ (២០.៧៤៨.៣១០) (៨៤.១៣៤.៣៩៧) (១៣.០២៤.៩៨៤) (៥២.៦៧៣.០៣៥) (៩.១៨៨.០៩៥) (៣៧.០៩២.៣៤០)

លំម្រេអៀងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - ៨៨៣.៩៣៦ - (៣៧២.៩១០) - -

ស�ត្ថុុល�យនាចុងកាល�រិម្រេចិទ្ធស�ត្ថុុល�យនាចុងកាល�រិម្រេចិទ្ធ ១២.២៣១.៤៥៣១២.២៣១.៤៥៣ ៤៩.៨៤៣.១៧១៤៩.៨៤៣.១៧១ ១៧.២៧៨.៥៦៦១៧.២៧៨.៥៦៦ ៦៩.៤២៥.២៧៨៦៩.៤២៥.២៧៨ ១០.៩០៤.៧៩៩១០.៩០៤.៧៩៩ ៤៤.០២២.៦៧៤៤៤.០២២.៦៧៤

(b) (b) ពីនិធពីនិយារ�ក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មមស័�ទ្ធធពីនិធពីនិយារ�ក្រុទ្ធពីយស័ក្ខុម្មមស័�ទ្ធធ

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុល ប្រត្ថុូវបា�កាត្ថុ់ក្នុងម្រេ�ម្រេពីលមាំ�ការអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុម្រេ�យច�បា�់ ក្នុុ�ងការកាត្ថុ់ក្នុងរវាងពី�ធ�ចច���បី�ុជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុលពី�ធប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ចច���បី�ុ �ិងពី�ធប្រែដ៏ល
សុិត្ថុម្រេប្រកា�អាជាា�ធរពី�ធប្រែត្ថុ�ួយ។ ចំ�ួ�ប្រែដ៏លបា�កាត្ថុ់ក្នុងរួចម្រេហិើយ មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ៤.៧៩២.៧២២ ១៩.៥៣០.៣៤២ ២.៦៥៤.៨១០ ១០.៦៦៧.០២៧ ១.៨២៤.០២០ ៧.៣៦៣.៥៦៩

ពី�ធពី��យារជា�ំណ៍ុល (២.៦០១.៣៣១) (១០.៦០០.៤២៤) (១.២៨៣.២៥២) (៥.១៥៦.១០៧) (៨៨៥.៨៧០) (៣.៥៧៦.២៥៨)

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសុទ្ធធពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសុទ្ធធ ២.១៩១.៣៩១២.១៩១.៣៩១ ៨.៩២៩.៩១៨៨.៩២៩.៩១៨ ១.៣៧១.៥៥៨១.៣៧១.៥៥៨ ៥.៥១០.៩២០៥.៥១០.៩២០ ៩៣៨.១៥០៩៣៨.១៥០ ៣.៧៨៧.៣១១៣.៧៨៧.៣១១

ពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�
ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ប្របាក្នុ់
ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេ�
ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ប្របាក្នុ់
ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

សំវិធា�ធ� (៤១១.២៨៦) (៤០.៩១៤) (៤៥២.២០០) (៤១៤.៩៩៨) (៨៦៧.១៩៨)

ចំណ៍ូលក្នុនៃប្រ�ម្រេសវាដ៏ំម្រេណ៍ើរការពី��យារ ១.៧៣៨.០៩៣ ៧១០.៦៥១ ២.៤៤៨.៧៤៤ ៥៤២.០៨៨ ២.៩៩០.៨៣២

ក្នុនៃប្រ�ម្រេសវាកាត្ថុពី��យារ ៨៣.៩២៧ ១១៧.៥១៩ ២០១.៤៤៦ ២៤២.២០២ ៤៤៣.៦៤៩

ប្របាក្នុ់រងាា��់អុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គង - - - ១.៣៤៩.៥៦១ ១.៣៤៩.៥៦១

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លអាចរំលស់បា� (៣៣៨.៦៨៤) (២៧៦.៤៨២) (៦១៥.១៦៦) (៦៤៤.៦២៣) (១.២៥៩.៧៨៩)

ចំម្រេណ៍ញ ឬខាត្ថុពីីការ�រ�រប្របាក្នុ់ប្រែដ៏ល
�ិ�ទាំ�់បា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់

(៩.១៥៦) (៨៧.១០៥) (៩៦.២៦១) (២០៤.៨១៩) (៣០១.០៨០)

ការប្របាក្នុ់ពី��យារ (១២៦.៧៤៤) ៧.១១៩ (១១៩.៦២៥) (៥៣.៦៣៨) (១៧៣.២៦៤)

ចំណ៍ូលពី��យារម្រេលើម្រេសវា�ញ្ញច�លទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់
ក្នុុ�ងទ្ធូរស័ពីើម្រេ�យគាា��ម្រេលខ្ញុំក្នុូដ៏

២.០០០ ២.៦២០ ៤.៦២០ ៤.០៦០ ៨.៦៨០

៩៣៨.១៥០៩៣៨.១៥០ ៤៣៣.៤០៨៤៣៣.៤០៨ ១.៣៧១.៥៥៨១.៣៧១.៥៥៨ ៨១៩.៨៣៣៨១៩.៨៣៣ ២.១៩១.៣៩១២.១៩១.៣៩១

ស��ូល��់ម្រេរៀលស��ូល��់ម្រេរៀល ៣.៧៨៧.៣១១៣.៧៨៧.៣១១ ១.៧៥២៧០២១.៧៥២៧០២ ៥.៥១០.៩២០៥.៥១០.៩២០ ៣.៣២៤.៤២៣៣.៣២៤.៤២៣ ៨.៩២៩.៩១៨៨.៩២៩.៩១៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៧៣

(c) (c)   ចំណ្តា�ពីនិធយើលីក្រុបាក្ខុ់ចំយើណញចំណ្តា�ពីនិធយើលីក្រុបាក្ខុ់ចំយើណញ

ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ១៥.៧០១.១៩៧ ៦៣.៦៦៨.៣៥៤ ១៩.៣៩៨.៧៥១ ៧៨.៤៤៨.៥៤៩

ពី�ធពី��យារ (៨១៩.៨៣៣) (៣.៣២៤.៤២៣) (៤៣៣.៤០៨) (១.៧៥២.៧០៤)

ចំណាយពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញចំណាយពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ ១៤.៨៨១.៣៦៤១៤.៨៨១.៣៦៤ ៦០.៣៤៣.៩៣១៦០.៣៤៣.៩៣១ ១៨.៩៦៥.៣៤៣១៨.៩៦៥.៣៤៣ ៧៦.៦៩៥.៨៤៥៧៦.៦៩៥.៨៤៥

ការម្រេផើ�ងផ្លាា�ត្ថុ់ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រែដ៏លគ្គណ៍នាតា�អប្រតាពី�ធផះ�វការ២០% ម្រេធៀ�ម្រេ��ឹងពី�ធម្រេលើប្របាក់្នុចំម្រេណ៍ញ ប្រែដ៏ល�ងាា�ញក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ចំម្រេណ៍ញ-ខាត្ថុ �ិងលទ្ធធផលល�អិត្ថុម្រេផ�សំងៗមាំ�ដូ៏ច 
ខាងម្រេប្រកា�៖

ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ�ុ�ដ៏ក្នុពី�ធ ១៤២.២៩២.៧៤០ ៥៧៦.៩៩៧.០៦១ ៩៣.១៥៦.២៣០ ៣៧៦.៧២៣.៧៩៤

ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញប្រែផអក្នុតា�អប្រតាពី�ធជាផះ�វការ ២០% ២៨.៤៥៨.៥៤៨ ១១៥.៣៩៩.៤១២ ១៨.៦៣១.២៤៦ ៧៥.៣៤៤.៧៥៩

ចំណាយ�ិ�អាចកាត្ថុ់ក្នុងបា� ២.៤៤៥.៤០៥ ៩.៩១៦.១១៧ ១.៧៧៤.២៤២ ៧.១៧៥.០៣២

ចំណាយកាត្ថុ់ក្នុងបា��ិ�បា�ក្នុត្ថុ់ប្រតា (១.៧១១.៦០២) (៦.៩៤០.៥៤៦) (១.៦១៧.១២០) (៦.៥៣៩.៦៣៣)

សំវិធា�ធ�ខ្ញុំ័�ពីីឆ្នាំំ�ំ�ុ� ៦៩៥.១០៦ ២.៨១៨.៦៥៥ ១៧៦.៩៧៥ ៧១៥.៦៨៧

ការម្រេលើក្នុទ្ធឹក្នុចិត្ថុរពី�ធ* (១៥.០០៦.០៩៣) (៦០.៨៤៩.៧០៧) - -

ចំណាយពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញចំណាយពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ ១៤.៨៨១.៣៦៤១៤.៨៨១.៣៦៤ ៦០.៣៤៣.៩៣១៦០.៣៤៣.៩៣១ ១៨.៩៦៥.៣៤៣១៨.៩៦៥.៣៤៣ ៧៦.៦៩៥.៨៤៥៧៦.៦៩៥.៨៤៥

(*) ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី១ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆំ្នាំ�២ំ០២០ អគ្គគនាយក្នុ�ា��ពី�ធ�រ (“ GDT”) បា�ម្រេចញលខិ្ញុំតិ្ថុ�ួយច�បា� ់(ម្រេលខ្ញុំ ៦៨៤៨ GDT) អ�មុ្រេលា�តា�អ�បុ្រកឹ្នុត្ថុ�យម្រេលខ្ញុំ ១ អ�ប្រក្នុ �ក្នុ ចុ�នៃថៃទ្ធ៤ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ សរពីីីការម្រេលើ
ក្នុទឹ្ធក្នុចិត្ថុរពី�ធកុ្នុ�ងវិស័យ�លូ�័ប្រត្ថុ ម្រេដ៏ើ��បីផីរល់ការម្រេលើក្នុទ្ធកឹ្នុចិត្ថុរពី�ធដ៏ល់ធនាគារ។ ធានាគារទ្ធទ្ធលួបា�ការកាត្ថុ��ុយពី�ធម្រេលើប្របាក់្នុចណូំ៍ល៥០ ភាគ្គរយ សប្រមាំ�់ឆំ្នាំ�សំារម្រេពីើពី�ធ២០១៩ ខ្ញុំណ៍ៈម្រេពីលធនាគារប្រតូ្ថុវ
បា�ចុ��ញ្ញជមី្រេ�ផ�សារហុុិ�ក្នុ�ុ�ជា សប្រមាំ�់ការម្រេចញ�័ណ៍ណភាគ្គហុុិ�ប្រកុ្នុ�ហុុិ� ម្រេ�នៃថៃទី្ធ១៤ ប្រែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ�២ំ០១៩។ សប្រមាំ�់ឆំ្នាំ�សំារម្រេពីើពី�ធ ២០២០ �ងិ ២០២១ ធនាគារប្រតូ្ថុវអ�វុត្ថុរតា�ប្រ�កាសថមមី្រេលខ្ញុំ១៨៣ សរី
ពីីការអ�វុត្ថុរម្រេគាលការណ៍៍ប្រែណ៍នាសំរពីីីការម្រេលើក្នុទឹ្ធក្នុចតិ្ថុរពី�ធម្រេលើប្របាក្នុច់ណូំ៍លម្រេលើសហិប្រគាស ម្រេដ៏ើ��បីមី្រេបា�ផ�សាយ�លូ�ប្រត្ថុថមបី្រែដ៏លម្រេចញម្រេ�យ ប្រក្នុសួងម្រេសដ៏ឋក្នុចិច �ងិហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ស�ូម្រេ�ើលក្នុណំ៍ត្ថុ់សំគាល់៣៨។

១៥.១៥. ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ ់�ិងប្របាក្នុ់�ង់�ុ� ១២.១៩៩.៨២៧ ៤៩.៧១៤.២៩៥ ១៤.៨៧១.៣៨៨ ៥៩.៧៥៣.២៣៧ ៨.១៥៣.១៥៧ ៣២.៩១៤.២៩៥

ការចំណាយ�ុម្រេរប្រ�ទាំ� ៤.៣៤៧.១១៦ ១៧.៧១៤.៤៩៨ ៣.០៣៩.៦៨៩ ១២.២១៣.៤៧០ ២.៣៨០.៣២៤ ៩.៦០៩.៣៦៨

គ្គណ៍�ីប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលពី ីMaster/Visa Card �ិង MoneyGram ៣.២៤០.១២៤ ១៣.២០៣.៥០៤ ៥.៥៥៥.០៨៤ ២២.៣២០.៣២៨ ៤.២១៩.១៥៨ ១៧.០៣២.៧៤១

ការវិ�ិម្រេ�គ្គ Credit Bureau ២៥.៥៨៨ ១០៤.២៧១ ២៥.៥៨៨ ១០២.៨១៣ ២៥.៥៨៨ ១០៣.២៩៩

ការផគត្ថុ់ផគង់កាត្ថុ ១.៨៧២.៩៧១ ៧.៦៣២.៣៥៧ - - - -

គ្គណ៍�ីប្រត្ថុូវទ្ធទ្ធួលពីីឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការ�ង់សង - - - - ៦០១.៣៧៥ ២.៤២៧.៧៥១

ម្រេផ�សំងៗ ៦៧៨.៣៤៦ ២.៧៦៤.២៦០ ៧៧០.២៨៩ ៣.០៩៥.០២១ ៥២៤.៤៥៦ ២.១១៧.២២៩

២២.៣៦៣.៩៧២២២.៣៦៣.៩៧២ ៩១.១៣៣.១៨៥៩១.១៣៣.១៨៥ ២៤.២៦២.០៣៨២៤.២៦២.០៣៨ ៩៧.៤៨៤.៨៦៩៩៧.៤៨៤.៨៦៩ ១៥.៩០៤.០៥៨១៥.៩០៤.០៥៨ ៦៤.២០៤.៦៨៣៦៤.២០៤.៦៨៣



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៧៤

១៦.១៦. ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី�ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី�
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

គ្គណ៍�ីចរ�រ ៦១៣.៧០៩.១២៩ ២.៥០០.៨៦៤.៧០១ ៣៦៦.៥៦១.៩៨៩ ១.៤៧២.៨៤៦.០៧២ ១៦១.៦២៤.១៣១ ៦៥២.៤៧៦.៦១៧

គ្គណ៍�ីស��សំំ ២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩ ៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១ ១.១៥៨.៥៧៣.៥៦៦ ៤.៦៥៥.១៤៨.៥៨៨ ៥៨៤.០៦៣.៣៥៨ ២.៣៥៧.៨៦៣.៧៧៦

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើមាំ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ ៧៤៤.៩២២.១៣០ ៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០ ៦៥០.៦៣៨.៥៨២ ២.៦១៤.២៦៥.៨២២ ៥២១.៦៩៨.១៨៦ ២.១០៦.០៩៥.៥៧៧

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើក្នុប្រ�ិត្ថុទ្ធុក្នុ ៣.៣២១ ១៣.៥៣៣ ១១.២០៨.៤៧០ ៤៥.០៣៥.៦៣៣ ៨.៣៩២.៩៩៨ ៣៣.៨៨២.៥៣៣

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើពីីអត្ថុិថិជី�ប្រត្ថុូវបា�វិភាគ្គដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(a) (a) តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖តាម្មរូ�ិ��័ណ្ណ៖

ប្របាក្នុ់ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ៣.៣១៦.៩០៣.៧៨២ ១៣.៥១៦.៣៨២.៩១២ ២.១៥៦.៩៣២.៥៧៥ ៨.៦៦៦.៥៥៥.០៨៦ ១.២៦៥.២៤៧.៧២០ ៥.១០៧.៨០៥.០៤៦

ប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ៧៨.៤៣៨.៣៧៩ ៣១៩.៦៣៦.៣៩៤ ៣០.០៤៧.២៩៤ ១២០.៧៣០.០២៧ ១០.៣៣១.២៤៩ ៤១.៧០៧.២៥២

ប្របាក្នុ់អឺរូូ ១.២៨៨ ៥.២៤៩ ២.៧៣៨ ១១.០០២ ១៩៩.៧០៤ ៨០៦.២០៥

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(b) (b) តាម្មកាលក្ខុំណត់៖តាម្មកាលក្ខុំណត់៖

រយៈម្រេពីល ១ ប្រែខ្ញុំ ២.៧៦០.១០៣.៥៦០ ១១.២៤៧.៤២២.០០៧ ១.៦២១.៤៦១.០៨៩ ៦.៥១៥.០៣០.៦៥៦ ៨៤៩.០០១.៤៣១ ៣.៤២៧.៤១៨.៧៧៧

ពីី ១ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ៣ ប្រែខ្ញុំ ១៥៥.៧០៨.០៤៩ ៦៣៤.៥១០.៣០០ ១២៦.០៩៦.៥១៥ ៥០៦.៦៥៥.៧៩៧ ៩៥.៩៩៨.០៧២ ៣៨៧.៥៤៤.២១៧

ពីី ៣ ប្រែខ្ញុំ ម្រេ� ១២ ប្រែខ្ញុំ ៤៣១.៧១៩.៥១៧ ១.៧៥៩.២៥៧.០៣២ ៣៧៦.៤១៦.៧៨៩ ១.៥១២.៤៤២.៦៥៨ ២៧៧.៧៩៤.០៥៤ ១.១២១.៤៥៤.៥៩៦

ម្រេលើសពី ី១២ ប្រែខ្ញុំ ៤៧.៨១២.៣២៣ ១៩៤.៨៣៥.២១៦ ៦៣.០០៨.២១៤ ២៥៣.១៦៧.០០៤ ៥២.៩៨៥.១១៦ ២១៣.៩០០.៩១៣

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

(c) (c) តាម្មទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិង៖តាម្មទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិង៖

�ិ�ប្រែ��ភាគ្គីស�ុ័�ធញាត្ថុិ ៣.៣៩១.៥៤០.២៤៧ ១៣.៨២០.៥២៦.៥០៦ ២.១៨៣.២២៥.៧៥៣ ៨.៧៧២.២០១.០៧៦ ១.២៧២.៧២៥.៦៦៦ ៥.១៣៧.៩៩៣.៥១៤

ស�ុ័�ធញាត្ថុិ ៣.៨០៣.២០២ ១៥.៤៩៨.០៤៩ ៣.៧៥៦.៨៥៤ ១៥.០៩៥.០៣៩ ៣.០៥៣.០០៧ ១២.៣២៤.៩៨៩

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣៥.១៥០.៣១៨.៥០៣



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៧៥

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

(d) (d) តាម្មអំក្រុតាការក្រុបាក្ខុ់តាម្មអំក្រុតាការក្រុបាក្ខុ ់( (ក្រុ�ចាឆុំ្ំក្រុ�ចាឆុំ្)ំ)៖៖

គ្គណ៍�ីចរ�រ ០,០០% ដ៏ល ់១,២៥% ០,០០% ដ៏ល ់១,០០% ០,០០% ដ៏ល ់១,០០% 

គ្គណ៍�ីស��សំំ ០,០០% ដ៏ល ់៣,០០% ០,០០% ដ៏ល ់៣,១៥% ០,០០% ដ៏ល ់៣,៤០% 

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើមាំ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ ០,៥០% ដ៏ល ់៧,៥០% ០,៥០% ដ៏ល ់៧,៥០% ១,០០% ដ៏ល ់៧,៥០% 

១៧.១៧.�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

សញ្ចាំា��័ណ៍ណសាជីីវក្នុ�មសញ្ចាំា��័ណ៍ណសាជីីវក្នុ�ម ២០.៩៣៩.៣៣៧២០.៩៣៩.៣៣៧ ៨៥.៣២៧.៧៩៨៨៥.៣២៧.៧៩៨ -- -- -- --

ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំឧសភា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ធនាគារបា�ទ្ធទ្ធួលលិខ្ញុំិត្ថុអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុ ពីីធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា សរីពី ីការម្រេបា�ផ�សាយលក្នុ់សញ្ចាំា��័ណ៍ណសាជីីវក្នុ�ម។

ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៧ី ប្រែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ធនាគារបា�ទ្ធទួ្ធលការអ�ញុ្ចាំា�ត្ថុ �ងិចុ��ញ្ញជជីាសាា�ពីរ ពីីគ្គណ៍ៈក្នុ�មការ �លូ�ប្រត្ថុក្នុ�ុ�ជា (SECC) ម្រេលើទ្ធប្រ�ង�់ក្នុ�យម្រេសុើសំុរ�ួ �ងិឯក្នុសារផរល់ពីត័្ថុម៌ាំ� សប្រមាំ�់ការម្រេបា�ផ�សាយ
លក្នុ់សញ្ចាំា��័ណ៍ណសាជីីវក្នុ�មរ�ស់ធនាគារជាសាធារណ៍ៈ។ សញ្ចាំា��័ណ៍ណម្រេ��ប្រត្ថុូវបា�ម្រេបា�ផ�សាយ ឱ�យម្រេ� វិ�ិម្រេ�គ្គិ�ចំ�ួ� ៦៥ នាក្នុ់ ម្រេ�នៃថៃទ្ធី១៤ ប្រែខ្ញុំសីហា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ក្នុុ�ងចំ�ួ�ទឹ្ធក្នុប្របាក់្នុសរុ� ៨៤.៨២១ 
��់លា�ម្រេរៀល ក្នុុ�ងរយៈម្រេពីល ៣ ឆ្នាំំ�ំ �ិងអប្រតាគ្គូ�ែុង ៧.៧៥% ក្នុុ�ង�ួយឆ្នាំំ�ំ។

ធនាគារ�ិ�មាំ�ការខ្ញុំក្នុខាត្ថុសងប្រត្ថុល�់ម្រេ�ប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ� ឬការប្របាក្នុ់ ឬការរំម្រេលាភិ�ំ��ណា�ួយទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹង�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុលរ�ស់ធនាគារក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំម្រេ��ម្រេទ្ធ។

១៨.១៨. ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា (LCPO) (ក្នុ) ២៧០.៦៣១.៧៤៣ ១.១០២.៨២៤.៣៥២ ១៤.៥៣៣.៣៣៤ ៥៨.៣៩៤.៩៣៥ - -

DEG (ខ្ញុំ) ៥.៦៤២.១១៦ ២២.៩៩១.៦២៣ ១១.៩០៨.៨៧៨ ៤៧.៨៤៩.៨៧២ ១២.៥៤០.៤៣៥ ៥០.៦២៥.៧៣៥

International Finance Corporation (គ្គ) ៣.៥៨២.៥៩៩ ១៤.៥៩៩.០៩១ ៥.០១៤.៦៦១ ២០.១៤៨.៩០៨ - -

Industrial and Commercial Bank of 
China Limited

(�) - - ៣៤.០៥៣.៨៨៩ ១៣៦.៨២៨.៥២៦ ៣៤.០៥៣.៨៨៩ ១៣៧.៤៧៥.៥៥០

First Commercial Bank (ង) - - ១០.០០៦.៩៧៥ ៤០.២០៨.០២៦ - -

AfrAsia Bank Limited (ច) - - ៥.០១៤.២៧៨ ២០.១៤៧.៣៦៩ ១៥.៣៥៥.៩៣៨ ៦១.៩៩១.៩២២

Taiwan Cooperative Bank (ឆ្លុះ) - - - - ២៥.៤២០.៤៧៨ ១០២.៦២២.៤៧០

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ ១.១៤០.៤១៥.០៦៦១.១៤០.៤១៥.០៦៦ ៨០.៥៣២.០១៥៨០.៥៣២.០១៥ ៣២៣.៥៧៧.៦៣៦៣២៣.៥៧៧.៦៣៦ ៨៧.៣៧០.៧៤០៨៧.៣៧០.៧៤០ ៣៥២.៧១៥.៦៧៧៣៥២.៧១៥.៦៧៧

(a) តំណ្តាងឲយក្រុ�តិ�តាិការផាល់ស័និៃនីិ�ភាពីយើដ្ឋា�មានិការធានា ចំនិួនិ៣៤តែដំលផាល់ជូំនិពីីធីនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��។ ក្រុ�តិ�តាិការចំនិួនិ២ តែដំលមានិចំនិួនិទឹ្ធក្ខុក្រុបាក្ខុ់ស័រ�� ៥៤ ពានិ់លានិយើរៀល 
ទ្ធទ្ធួលបានិយើៅក្រុតីមាស័ទី្ធ១ ក្រុ�តិ�តាិការចំនិួនិ៤ តែដំលមានិចំនិួនិទឹ្ធក្ខុក្រុបាក្ខុ់ស័រ�� ១៥៧ ពានិ់លានិយើរៀល ទ្ធទ្ធួលបានិយើៅក្រុតីមាស័ទី្ធ២ ក្រុ�តិ�តាិការចំនិួនិ២ តែដំលមានិចំនិួនិទឹ្ធក្ខុក្រុបាក្ខុ់ស័រ�� ៦០ 
ពានិ់លានិយើរៀល ទ្ធទួ្ធលបានិយើៅក្រុតីមាស័ទី្ធ៣ និិង ក្រុ�តិ�តាិការចំនួិនិ២៦ តែដំលមានិចំនិួនិទ្ធឹក្ខុក្រុបាក្ខុ់ស័រ�� ៨២៣.៦ ពានិ់លានិយើរៀល ទ្ធទួ្ធលបានិយើៅក្រុតីមាស័ទី្ធ៤ យើៅក្ខុុ�ងក្រុគា�រយិើចឆេទ្ធ។ ក្រុបាក់្ខុយើដំីម្ម
និិង ការក្រុបាក្ខុ់ក្រុតរូវិយើធីវីការទូ្ធទាត់យើៅយើពីលដំល់កាលក្ខុំណត ់�ម្មួ�នឹិងរ�ៈយើពីលក្រុពីម្មយើក្រុពីៀងចា�់ពីី ៣តែខ្ញុំ រហូិតដំល ់១២តែខ្ញុំ។

(b) តំណ្តាងឲយឥណទានិរ�ៈយើពីលតែវិង�ីយើផសងគុាតែដំលទ្ធទួ្ធលបានិពីី DEG-Deutcsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Mbh។ ឥណទានិទី្ធមួ្ម�មានិចំនួិនិ ១០.០០០.០០០ 
ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ តែដំលទ្ធទួ្ធលបានិយើៅម្លៃថិងៃទី្ធ២៣ តែខ្ញុំមិ្មថិ�នា ឆុ្ ំ២០១៥ ឥណទានិទី្ធពីីរមានិចំនួិនិ ៥.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ តែដំលទ្ធទួ្ធលបានិយើៅ ម្លៃថិងៃទី្ធ០៣ តែខ្ញុំក្ខុ�ម្្មៈ ឆុ្២ំ០១៦ និិងឥណទានិទី្ធ�ីមានិចំនួិនិ 
៥.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ តែដំលទ្ធទ្ធួលបានិយើៅម្លៃថិងៃទ្ធ១ី៦ តែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆុ្២ំ០១៨។ ក្រុបាក្ខុ់យើដីំម្មគឺុក្រុតរូវិ�ង់រលំស័់�ឆមាស័ ចា�់យើផាីម្មពីីម្លៃថិងៃទ្ធ១ី៥ តែខ្ញុំធីុូ ឆុ្២ំ០១៧ ស័ក្រុមា�់ឥណទានិ ទ្ធីម្មួ�និិងទី្ធពីីរ 
យើហិ�ីចា�់ពីីម្លៃថិងៃទ្ធ១ី៥ តែខ្ញុំធីុូ ឆុ្២ំ០១៨ ស័ក្រុមា�ឥ់ណទានិទី្ធ�ី។ ការក្រុបាក្ខុ់គុឺក្រុតរូវិ�ង់ក្រុ�ចាឆំមាស័គិុតចា�់យើផាីម្មពីីកាល�រយិើចឆេទ្ធផាល់ក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ីនិីម្មួ�ៗ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៧៦

(c) តំណ្តាងឲយក្រុបាក់្ខុក្ខុមី្្មពីី International Finance Corporation តែដំលមានិទឹ្ធក្ខុក្រុបាក់្ខុចំនួិនិ ៥.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ ទ្ធទួ្ធលបានិយើៅ ម្លៃថិងៃទី្ធ២៩ តែខ្ញុំធូុី ឆុ្២ំ០១៧។ ក្រុបាក់្ខុយើដីំម្មក្រុតរូវិ�ង់រលំស់័�ឆមាស័ 
ចា�់ពីីម្លៃថិងៃទ្ធ១ី៥ តែខ្ញុំម្មិថិ�នា  ឆុ្២ំ០១៩។ ការក្រុបាក្ខុ់ក្រុតរូវិទូ្ធទាត់�យើរៀងរាល់ឆមាស័ យើហិ�ីក្រុបាក្ខុ់យើដំីម្មទូ្ធទាត់យើៅយើពីលដំល់កាលក្ខុំណត់តែដំលមានិ រ�ៈយើពីលក្រុបាឆុំ្គំុិតចា�់យើផាីម្មពីីកាល �រយិើចឆេទ្ធផាល់ 
ក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ី។

(d) តំណ្តាងឱយក្រុបាក់្ខុក្ខុមី្្មចំនួិនិ៤ ពីី Industrial and Commercial Bank of China Limited ស្ថាខាភំុិយើពីញ។ ឥណទានិទី្ធមួ្ម�មានិចំនួិនិ ៦.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ តែដំលទ្ធទួ្ធលបានិយើៅម្លៃថិងៃទី្ធ២៩ 
តែខ្ញុំក្ខុក្ខុ្កដ្ឋា ឆុ្២ំ០១៦ ឥណទានិ ទី្ធពីីរមានិចំនួិនិ ៥.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ តែដំលទ្ធទួ្ធលបានិយើៅម្លៃថិងៃទី្ធ២៩ តែខ្ញុំសី័ហា ឆុ្២ំ០១៦ ឥណទានិទី្ធ�ីមានិចំនួិនិ ៩.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ តែដំល ទ្ធទួ្ធល 
បានិ យើៅម្លៃថិងៃទី្ធ២៩ តែខ្ញុំវិចិឆេិកា ឆុ្២ំ០១៦ និិងឥណទានិទី្ធ�ួនិ មានិចំនួិនិ ១៤.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុតែដំលទ្ធទួ្ធលបានិយើៅម្លៃថិងៃទី្ធ៣០ តែខ្ញុំមិ្មថិ�នា ឆុ្២ំ០១៧។ ការក្រុបាក់្ខុក្រុតរូវិទូ្ធទាត់�យើរៀង រាល់ក្រុតីមាស័ 
យើហិ�ីក្រុបាក្ខុ់យើដីំម្មទូ្ធទាត់យើៅយើពីលដំល់កាលក្ខុំណត់តែដំលមានិរ�ៈយើពីល ៣ ឆុ្ចំា�់យើផាីម្មពីីកាល�រយិើចឆេទ្ធផាល់ក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ីនិីម្មួ�ៗ។

ម្រេ�នៃថៃទ្ធី២ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីទាំំង�ួ�ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធូទាំត្ថុ់�ុ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់

(e) តំណ្តាងឱយក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ីរមួ្ម ពីី First Commercial Bank។ ឥណទានិទី្ធម្មួ�១០.០០០.០០០ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ តែដំលទ្ធទ្ធួលបានិយើៅម្លៃថិងៃទី្ធ២៩ តែខ្ញុំធីុូ ឆុ្២ំ០១៧។ ការក្រុបាក្ខុ់ក្រុតរូវិទូ្ធទាត់�យើរៀងរាល់ក្រុតី
មាស័ យើហិ�ីក្រុបាក្ខុ់យើដំីម្មទូ្ធទាត់យើៅយើពីលដំល់កាលក្ខុំណត់តែដំលមានិរ�ៈយើពីល ៣ ឆុ្ចំា�់យើផាីម្មពីីកាល�រយិើចឆេទ្ធផាល់ក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ីនិីម្មួ�ៗ។

ម្រេ�នៃថៃទ្ធី២៨ ប្រែខ្ញុំ�ិថុនា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីប្រត្ថុូវបា�ទ្ធូទាំត្ថុ់�ុ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់។

(f) តំណ្តាងឱយក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ី តែដំលទ្ធទ្ធួលបានិពីី AfrAsia Bank Limited យើៅក្រុ�យើទ្ធស័ Mauritius។ ក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ីយើនិះទ្ធទ្ធួលបានិយើៅ ម្លៃថិងៃទ្ធ២ី៨ តែខ្ញុំ ធីុូ ឆុ្២ំ០១៨ តែដំលមានិរ�ៈយើពីល ម្មួ�ស័បាដា ហ៍ិ។

(g) តំណ្តាងឱយក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ីរមួ្ម តែដំលមានិកាលក្ខុំណត់រ�ៈយើពីល�ីឆុ្ ំ ក្រុតរូវិបានិយើរៀ�ចំយើដ្ឋា� Taiwan Cooperative Bank ស្ថាខា ក្រុក្ខុុងភិុំយើពីញ តែដំលឥណទានិដំំណ្តាក្ខុ់កាលទី្ធម្មួ�មានិចំនិួនិ 
៥.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ ទ្ធទ្ធួលបានិយើៅ ម្លៃថិងៃទ្ធ២ី៦ តែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆុ្២ំ០១៧ និិងដំំណ្តាក្ខុ់កាលទី្ធពីីរមានិចំនិួនិ ២០.០០០.០០០ ដំ�លាៃ រអាយើម្មរកិ្ខុ ទ្ធទ្ធួលបានិយើៅ ម្លៃថិងៃទ្ធ១ី៥ តែខ្ញុំម្មីនា ឆុ្២ំ០១៧។ 
ការក្រុបាក្ខុ់គឺុក្រុតរូវិ�ង់ក្រុ�ចាឆំមាស័ និិងក្រុបាក្ខុ់យើដំីម្មក្រុតរូវិទូ្ធទាត់យើៅយើពីលដំល់កាលក្ខុំណត ់ម្លៃថិងៃទ្ធ២ី៦ តែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆុ្២ំ០២០។

ម្រេ�នៃថៃទ្ធី៣១ ប្រែខ្ញុំសីហាឆ្នាំំ�ំ ២០១៨ ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីទំាំងពីីរប្រត្ថុូវបា�ទ្ធូទាំត្ថុ់�ុ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់។

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីខាងម្រេលើពីុំមាំ�ប្រទ្ធពី�យធានា �ិងមាំ�អប្រតាការប្របាក្នុ់ម្រេថរប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំចាំ�់ពីី ២,៦០% ម្រេ� ៧,០៤% (២០១៨: ២,៦០% ម្រេ� ៧,១១% �ិង ២០១៧: ២,៩៦% ម្រេ� ៦,៩៩%)។

១៩.១៩. អ�ុ�ំណ៍ុលអ�ុ�ំណ៍ុល
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ធនាគារជាត្ថុិកាណា�ធនាគារជាត្ថុិកាណា� ១២៨.០០០.០០០១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០៥២១.៦០០.០០០ ៩៣.០០០.០០០៩៣.០០០.០០០ ៣៧៣.៦៧៤.០០០៣៧៣.៦៧៤.០០០ ៥៥.០០០.០០០៥៥.០០០.០០០ ២២២.០៣៥.០០០២២២.០៣៥.០០០

ត្ថុណំាងឲ្�យអ��ំុណុ៍ល�នាា��់���សំបំ្របំាពីីរម្រេផ�សំងគំា� ប្រែដ៏លទ្ធទួ្ធលបា�ពីី ធនាគារជាតិ្ថុកាណា�។ អ��ំុណុ៍លទ្ធ�ួីយមាំ�ចំ�ួ� ១០.០០០.០០០ ដ៏លុាា�រអាម្រេ�រិក្នុ។ អ��ំុណុ៍លទ្ធពីីីរមាំ�ចំ�ួ� ១៥.០០០.០០០ 
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ប្រត្ថុូវបា�អ�ុ�័ត្ថុពីីធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ម្រេ�នៃថៃទ្ធី ៦ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៦។ អ�ុ�ំណ៍ុលទ្ធី�ីមាំ�ចំ�ួ� ១០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ប្រត្ថុូវបា� អ�ុ�័ត្ថុពីីធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ម្រេ�នៃថៃទ្ធី 
២៦ ប្រែខ្ញុំតុ្ថុលា ឆ្នាំំ�ំ២០១៦។ អ�ុ�ំណ៍ុលទ្ធី�ួ�មាំ�ចំ�ួ� ២០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រ អាម្រេ�រិក្នុ ប្រត្ថុូវបា�អ�ុ�័ត្ថុពីីធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ម្រេ�នៃថៃទី្ធ ៣ ប្រែខ្ញុំសីហា ឆ្នាំំ�ំ២០១៧។ អ�ុ�ំណ៍ុលទ្ធីប្របាំ. ទ្ធីប្របាំ�ួយ �ិង
ទ្ធីប្របាំពីីរមាំ�ចំ�ួ� ៦.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ. ២០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ �ិង ១៤.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ប្រត្ថុូវបា�អ�ុ�័ត្ថុម្រេ�នៃថៃទ្ធ ី១៤ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�ំ២០១៨។អ�ុ�ំណុ៍លទ្ធីប្របាំ�ី. ទ្ធីប្របាំ�ួ� �ិង 
ទ្ធីដ៏�់មាំ�ចំ�ួ� ១០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ. ១០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ �ិង ២០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ប្រត្ថុូវបា�អ�ុ�័ត្ថុម្រេ�នៃថៃទ្ធី ១១ ប្រែខ្ញុំក្នុញ្ចាំា� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩។ ការប្របាក្នុ់ប្រត្ថុូវ�ង់ជាឆ្លុះមាំស �ិង
ប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ�ប្រត្ថុូវទ្ធូទាំត្ថុ់ចំ�ួ�ប្របាំដ៏ងម្រេសមើៗគាំ�ជា��រ�នាា�� ់ប្រែដ៏លស�ត្ថុុល�យទាំំង�ូលប្រត្ថុូវទ្ធូទាំត្ថុ់�ញ្ញច�់ម្រេ�ម្រេពីលដ៏ល់កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់។

ប្របាក់្នុម្រេដ៏ើ�ចំ�ួ� ២.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុនៃ�អ�ុ�ំណ៍ុលដ៏ំ�ូងប្រត្ថុូវបា�សងប្រត្ថុល�់ជីូ�ធនាគារជាត្ថុិកាណា� ម្រេ�នៃថៃទ្ធី៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ ម្រេ�យមាំ�ការអ�ុ�័ត្ថុពីីធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា 
ម្រេហិើយប្របាក្នុម់្រេដ៏ើ�ច�ំ�ួ ២.០០០.០០០ ដ៏លុាា�រអាម្រេ�រិក្នុនៃ�អ�ុ�ណុំ៍លដ៏ប្រែដ៏លម្រេ��ប្រតូ្ថុវបា�សងប្រត្ថុល�់ជី�ូធនាគារជាត្ថុកិាណា� ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ម្រេ�យមាំ�ការអ��ុត័្ថុពីីធនាគារជាត្ថុនិៃ�ក្នុ�ុ�ជា។

ប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ�ចំ�ួ� ១.៥០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ១.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ �ិង៥០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ នៃ�អ�ុ�ំណ៍ុលទី្ធ២ ប្រត្ថុូវបា�សងប្រត្ថុល�់ជីូ�ធនាគារជាតិ្ថុកាណា� ម្រេ�នៃថៃទ្ធី៣០ ប្រែខ្ញុំឧសភា 
ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំក្នុក្នុើ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ �ិងម្រេ�នៃថៃទ្ធី៣០ ប្រែខ្ញុំសីហា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ម្រេ�យមាំ�ការអ�ុ�័ត្ថុពីីធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា។

អ�ុ�ំណ៍ុលខាងម្រេលើ ពីុំមាំ�ប្រទ្ធពី�យធានា �ិងមាំ�អប្រតាការម្រេថរប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំចាំ�់ពី ី៧,៥៦% ម្រេ� ៩,៤០% (២០១៨៖ ៧,៥៦% ម្រេ� ៩,៤០% �ិង ២០១៧៖ ៧,៥៦% ម្រេ� ៨,១៥ ក្នុុ�ង�ួយឆ្នាំំ�ំ)។ 



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៧៧

២០.២០.�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

កាលវិភាគ្គតា�អាយុកាល៖

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ១ី ២១២.៥៥៩ ៨៦៦.១៧៨ ៨៤២.២៨៥ ៣.៣៨៤.៣០១ ៩៤៣.៤៨៨ ៣.៨០៨.៨៦១

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ២ី ១.១៣៣.១៨១ ៤.៦១៧.៧១៣ ៥៦៣.២៨៥ ២.២៦៣.២៧៩ ៦៣៨.១០០ ២.៥៧៦.០១០

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៣ី ១.២៦៣.៥៨៥ ៥.១៤៩.១០៩ ១.៧៧០.៨៣៧ ៧.១១៥.២២៣ ២.២២៩.៣៥៦ ៨.៩៩៩.៩១០

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៤ី ៧៤៥.៦៥៧ ៣.០៣៨.៥៥២ ៧៥១.៣៨១ ៣.០១៩.០៤៩ ៤៥៣.៩១៥ ១.៨៣២.៤៥៥

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៥ី ៣.៤៨៤.០៥៩ ១៤.១៩៧.៥៤០ ២.០៧១.៨៥៥ ៨.៣២៤.៧១៣ ២.៣៩៧.២២១ ៩.៦៧៧.៥៨១

ត្ថុម្រេ��ុខ្ញុំ ៣៧.២៥១.២៣២ ១៥១.៧៩៨.៧៧១ ៣២.៦៤៨.៣៣១ ១៣១.១៨០.៩៩៤ ១៦.៤៦៥.១៤១ ៦៦.៤៦៩.៧៧៤

៤៤.០៩០.២៧៣៤៤.០៩០.២៧៣ ១៧៩.៦៦៧.៨៦៣១៧៩.៦៦៧.៨៦៣ ៣៨.៦៤៧.៩៧៤៣៨.៦៤៧.៩៧៤ ១៥៥.២៨៧.៥៥៩១៥៥.២៨៧.៥៥៩ ២៣.១២៧.២២១២៣.១២៧.២២១ ៩៣.៣៦៤.៥៩១៩៣.៣៦៤.៥៩១

ដ៏ក្នុ៖ ត្ថុនៃ�ះអ��បីរហាម្រេ�យម្រេប្រ�ើ IBR (៧.៥៧៦.៨៦៦) (៣០.៨៧៥.៧២៩) (៧.២៨៨.៥៧៤) (២៩.២៨៥.៤៩០) (៤.៥៧៧.៨០១) (១៨.៤៨០.៥៨២)

៣៦.៥១៣.៤០៧៣៦.៥១៣.៤០៧ ១៤៨.៧៩២.១៣៤១៤៨.៧៩២.១៣៤ ៣១.៣៥៩.៤០០៣១.៣៥៩.៤០០ ១២៦.០០២.០៦៩១២៦.០០២.០៦៩ ១៨.៥៤៩.៤២០១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩៧៤.៨៨៤.០០៩

ធនាគារ�ិ�មាំ�ការប្រ�ឈូ�ខាា�ំង�ឹងហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពីទាំក្នុ់ទ្ធងម្រេ��ឹង�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាម្រេទ្ធ។ �ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យាប្រត្ថុូវបា�តា���ម្រេ�ក្នុុ�ងនាយក្នុ�ា��រត្ថុនាគាររ�ស់ធនាគារ។

២១.២១.�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណាយ�ងគរ ១៨.០២៣.៥០៤ ៧៣.៤៤៥.៧៧៩ ៩.៥៣២.៨៣៥ ៣៨.៣០២.៩៣១ ៤.៧១០.០៥១ ១៩.០១៤.៤៧៦

ប្របាក្នុ់ចំណ៍ូល�ិ�ទាំ�់ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ ២.២១៨.២៤៣ ៩.០៣៩.៣៤១ ១.០០៧.២២៧ ៤.០៤៧.០៣៨ ៤១៩.៦២៧ ១.៦៩៤.០៣៤

ពី�ធម្រេផ�សំងៗប្រត្ថុូវទ្ធូទាំត្ថុ់ ៨៥៧.២៤៦ ៣.៤៩៣.២៧៧ ៧០៦.២៤៥ ២.៨៣៧.៦៩២ ៥០៦.៥២៥ ២.០៤៤.៨៤១

សំវិធា�សប្រមាំ�់ឥណ៍ទាំ� �ិងក្នុិចច
ស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៩១៦ ៧៧.០៨៣ ១០.០៨៩ ៤០.៥៣៨ ៤.៦៤៦ ១៨.៧៥៦

ម្រេផ�សំងៗ ៤.៥០៦.១៩៤ ១៨.៣៦២.៧៤០ ៣.៤០៥.៥៥៤ ១៣.៦៨៣.៥១៦ ៤.៦០៤.៦៤១ ១៨.៥៨៨.៩៣៧

២៥.៦២៤.១០៣២៥.៦២៤.១០៣ ១០៤.៤១៨.២២០១០៤.៤១៨.២២០ ១៤.៦៦១.៩៥០១៤.៦៦១.៩៥០ ៥៨.៩១១.៧១៥៥៨.៩១១.៧១៥ ១០.២៤៥.៤៩០១០.២៤៥.៤៩០   ៤១.៣៦១.០៤៤៤១.៣៦១.០៤៤

២២.២២.ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

១១  ហិុុ�មាំ�ត្ថុនៃ�ះហិុុ�មាំ�ត្ថុនៃ�ះ  ១.០០០១.០០០  ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ
ប្រែដ៏លបា�ចុ��ញ្ញជី�ិងបា��ង់ម្រេពីញម្រេលញប្រែដ៏លបា�ចុ��ញ្ញជី�ិងបា��ង់ម្រេពីញម្រេលញ

២១៥.០០០.០០០២១៥.០០០.០០០    ៨៧៦.១២៥.០០០៨៧៦.១២៥.០០០  ១៦៥.០០០.០០០១៦៥.០០០.០០០ ៦៦២.៩៧០.០០០៦៦២.៩៧០.០០០  ១២៥.០០០.០០០១២៥.០០០.០០០  ៥០៤.៦២៥.០០០៥០៤.៦២៥.០០០  



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៧៨

ពី័ត្ថុ៌មាំ�ល�អិត្ថុនៃ�ការកា�់កា�់ភាគ្គហិុុ�មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ចំ�ួ�ភាគ្គហិុុ� ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ចំ�ួ�ភាគ្គហិុុ� ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ចំ�ួ�ភាគ្គហិុុ� ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

ធនាគារជាត្ថុិកាណា� ២១៤.៩៩៩ ២១៤.៩៩៩.០០០ ១៤៨.៥០០ ១៤៨.៥០០.០០០ ១១២.៥០០ ១១២.៥០០.០០០

ម្រេលាក្នុ Damir Karassayev ១ ១.០០០ ១៦.៥០០ ១៦.៥០០.០០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០.០០០

២១៥.០០០២១៥.០០០ ២១៥.០០០.០០០២១៥.០០០.០០០ ១៦៥.០០០១៦៥.០០០ ១៦៥.០០០.០០០១៦៥.០០០.០០០ ១២៥.០០០១២៥.០០០ ១២៥.០០០.០០០១២៥.០០០.០០០

ម្រេ�នៃថៃទី្ធ១១ ប្រែខ្ញុំក្នុញ្ចាំា� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ធនាគារ បា�ទ្ធទួ្ធលការអ��័ុត្ថុជាសាា�ពីរពីី ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា កុ្នុ�ងការម្រេផើរ ភាគ្គហុុិ�ចំ�ួ� ១៦.៤៩៩ ហិុ�ុពី ីម្រេលាក្នុ Damir Karassayev ម្រេ�ធនាគារជាតិ្ថុ កាណា�។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យនាម្រេដ៏ើ�កាល�រិម្រេចិទ្ធ ១៦៥.០០០.០០០ ៦៦២.៩៧០.០០០ ១២៥.០០០.០០០ ៥០៤.៦២៥.០០០ 

ការ�ប្រែ�ុ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� (*) ៥០.០០០.០០០ ២០៣.៧៥០.០០០ ៤០.០០០.០០០ ១៦០.៧២០.០០០ 

លំម្រេអៀងពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - ៩.៤០៥.០០០ - (២.៣៧៥.០០០)

២១៥.០០០.០០០២១៥.០០០.០០០  ៨៧៦.១២៥.០០០៨៧៦.១២៥.០០០  ១៦៥.០០០.០០០១៦៥.០០០.០០០  ៦៦២.៩៧០.០០០៦៦២.៩៧០.០០០  

(*) ម្រេ�នៃថៃទ្ធ២ី៨ ប្រែខ្ញុំសីហា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩. ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា បា�ម្រេចញលិខ្ញុំិត្ថុអ�ុ�័ត្ថុអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឲ្�យធនាគារ�ម្រេងើើ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� ចំ�ួ� ៥០.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ម្រេ�យម្រេបា�ផ�សាយភាគ្គហិុុ��ប្រែ�ុ�ចំ�ួ� 
៥០.០០០ ហិុុ� ឲ្�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិកាណា� ប្រែដ៏លក្នុុ�ង ១ ហិុុ�មាំ�ត្ថុនៃ�ះ ១.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ។

២៣.២៣.ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិទ្ធុ��ប្រ�ុងតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុុល�យភាពីម្រេដ៏ើ�ប្រគា ២១.៣២១.៨៧៤ ៨៥.៦៧១.២៩០ ១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១ - -

ការម្រេផើរម្រេ�ទ្ធុ��ប្រ�ុងតា� �ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ ១២.៣៣៩.៩០៤ ៥០.២៨៥.១០៩ ៦.៨២៩.៨៩២ ២៧.៤៤២.៥០៦ ១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ - ១.២១៥.៣៤៥ - (២៧៥.៣៤៧) - -

៣៣.៦៦១.៧៧៨៣៣.៦៦១.៧៧៨ ១៣៧.១៧១.៧៤៤១៣៧.១៧១.៧៤៤ ២១.៣២១.៨៧៤២១.៣២១.៨៧៤ ៨៥.៦៧១.២៩០៨៥.៦៧១.២៩០ ១៤.៤៩១.៩៨២១៤.៤៩១.៩៨២ ៥៨.៥០៤.១៣១៥៨.៥០៤.១៣១

២៤.២៤.ចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ់សុទ្ធធចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ់សុទ្ធធ
ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ់ចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ់

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ២៥២.៩៧៣.១៤៩ ១.០២៥.៨០៦.១១៩ ១៨០.៣៦៣.០៧២ ៧២៩.៣៨៨.២៦៣ 

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៨.៥៣៩.២៧៦ ៣៤.៦២៦.៧៦៤ ៣.១៤៦.២៦៧ ១២.៧២៣.៥០៤ 

�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ ១.៨៤២.៣៦៤ ៧.៤៧០.៧៨៦ ៦៩៥.៤៦៧ ២.៨១២.៤៦៨ 

២៦៣.៣៥៤.៧៨៩២៦៣.៣៥៤.៧៨៩ ១.០៦៧.៩០៣.៦៦៩១.០៦៧.៩០៣.៦៦៩  ១៨៤.២០៤.៨០៦១៨៤.២០៤.៨០៦  ៧៤៤.៩២៤.២៣៥៧៤៤.៩២៤.២៣៥  



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៧៩

ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ់ចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ់

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ៣៤.៧៥០.២១៣ ១៤០.៩១២.១១៤ ៣៥.៥៨៥.៩០០ ១៤៣.៩០៩.៣៨០ 

អ�ុ�ំណ៍ុល�នាា��់���សំំ ៨.០១៦.០២០ ៣២.៥០៤.៩៦១ ៥.៤៣១.៦៩២ ២១.៩៦៥.៧៦២ 

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៥.៩៤០.៦០២ ២៤.០៨៩.១៤១ ៥.៩៨៦.៩០៥ ២៤.២១១.០៤៤ 

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ១.៦៦៥.៦៤៣ ៦.៧៥៤.១៨៣ ១.២២៦.៣១៤ ៤.៩៥៩.២១៤ 

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ៦១៣.៨៩៦ ២.៤៨៩.៣៤៨ - - 

៥០.៩៨៦.៣៧៤៥០.៩៨៦.៣៧៤  ២០៦.៧៤៩.៧៤៧២០៦.៧៤៩.៧៤៧  ៤៨.២៣០.៨១១៤៨.២៣០.៨១១  ១៩៥.០៤៥.៤០០១៩៥.០៤៥.៤០០  

ចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ់សុទ្ធធចំណ៍ូលពីីការប្របាក្នុ់សុទ្ធធ ២១២.៣៦៨.៤១៥២១២.៣៦៨.៤១៥  ៨៦១.១៥៣.៩២២៨៦១.១៥៣.៩២២  ១៣៥.៩៧៣.៩៩៥១៣៥.៩៧៣.៩៩៥  ៥៤៩.៨៧៨.៨៣៥៥៤៩.៨៧៨.៨៣៥  

២៥.២៥.ចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ��ិងម្រេជីើងសារសុទ្ធធចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ��ិងម្រេជីើងសារសុទ្ធធ
ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ�ចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ�  �ិង�ិង  ម្រេជីើងសារម្រេជីើងសារ

ក្នុនៃប្រ�ពីីការស��យាឥណ៍ទាំ� ១២.២១២.៤១៦ ៤៩.៥២១.៣៤៧ ៩.៦៧៥.៩៨២ ៣៩.១២៩.៦៧១

ក្នុនៃប្រ�ពីីម្រេផើរប្របាក្នុ់�ិងម្រេវរប្របាក្នុ់ ៥.៩៣៤.១១៤ ២៤.០៦២.៨៣២ ២.៨៤៤.៧១៤ ១១.៥០៤.០២៣

ក្នុនៃប្រ�ពីី�័ណ៍ណ Master/Visa and UPI ១៧.៤៥១.៦៨៨ ៧០.៧៦៦.៥៩៥ ១០.៣៧៨.២៩៥ ៤១.៩៦៩.៨២៥

ទ្ធូរស័ពីើ�ិងទ្ធូរសារ ៥៧០.៩៧៧ ២.៣១៥.៣១២ ២១៧.២៧៦ ៨៧៨.៦៦៤

ការ�ញ្ញច�លទឹ្ធក្នុប្របាក់្នុតា�ទូ្ធរសព័ីើម្រេ�យគាា��
ម្រេលខ្ញុំក្នុូត្ថុ Pin-less top up

១.៥៨១.២០០ ៦.៤១១.៧៦៦ ៣៦៣.១៩៤ ១.៤៦៨.៧៥៧

ក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារពីីម្រេសវាធានារាា��់រង ១.៦០០.៤៥៥ ៦.៤៨៩.៨៤៥ ១.២៧៥.៥៩២ ៥.១៥៨.៤៩៤

ក្នុនៃប្រ�ម្រេផ�សំងៗ ២.២៥៩.០២៧ ៩.១៦០.៣៥៤ ២.១៧៦.២៥៨ ៨.៨០០.៧៨៨

៤១.៦០៩.៨៧៧៤១.៦០៩.៨៧៧ ១៦៨.៧២៨.០៥១១៦៨.៧២៨.០៥១ ២៦.៩៣១.៣១១២៦.៩៣១.៣១១ ១០៨.៩១០.២២២១០៨.៩១០.២២២

ចំណាយពីីក្នុនៃប្រ�ចំណាយពីីក្នុនៃប្រ�  �ិង�ិង  ម្រេជីើងសារម្រេជីើងសារ

ចំណាយម្រេសវា Mastercard ៤.៩២៤.៦៨៨ ១៩.៩៦៩.៦១០ ៣.៦៦៦.០៩៣ ១៤.៨២៥.៦៨០

ចំណាយម្រេសវា Visa Card ៧.៣៨៩.៨៩៥ ២៩.៩៦៦.០២៤ ៣.៩៣៧.៩២៩ ១៥.៩២៤.៩៨៥

ចំណាយម្រេសវាធនាគារ 
�ិងប្រគ្គឹ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេផ�សំងៗ

១.៥២០.៣៩៤ ៦.១៦៥.១៩៨ ៦៧៨.៩៧៣ ២.៧៤៥.៧៦៧

ចំណាយម្រេសវា Union Pay ៧០.២២៩ ២៨៤.៧៧៩ ៥៩.៨៩២ ២៤២.២០៣

ក្នុនៃប្រ� �ិងម្រេជីើងសាម្រេផ�សំងៗ ២១ ៨៤ ១៣.៤៣៥ ៥៤.៣៣១

១៣.៩០៥.២២៧ ៥៦.៣៨៥.៦៩៥ ៨.៣៥៦.៣២២ ៣៣.៧៩២.៩៦៦

ចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារសុទ្ធធចំណ៍ូលពីីក្នុនៃប្រ�ម្រេជីើងសារសុទ្ធធ ២៧.៧០៤.៦៥០២៧.៧០៤.៦៥០ ១១២.៣៤២.៣៥៦១១២.៣៤២.៣៥៦ ១៨.៥៧៤.៩៨៩១៨.៥៧៤.៩៨៩ ៧៥.១១៧.២៥៦៧៥.១១៧.២៥៦



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៨០

២៦.២៦.ចំណ៍ូលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេផ�សំងៗចំណ៍ូលប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការម្រេផ�សំងៗ
ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំម្រេណ៍ញពីីការលក្នុ់�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ - - ៣២៦.២៥៧ ១.៣១៩.៣៨៣ 

ចំម្រេណ៍ញពីីអប្រតា�ែ�រប្របាក្នុ់សុទ្ធធ ១.៥៥៦.៤២២ ៦.៣១១.២៩១ ៧៩៦.៩០២ ៣.២២២.៦៧២ 

ចំណ៍ូលម្រេផ�សំងៗ ១៤៦.៤៧១ ៥៩៣.៩៤០ ៣៤៧.៨៩១ ១.៤០៦.៨៧១ 

១.៧០២.៨៩៣១.៧០២.៨៩៣  ៦.៩០៥.២៣១៦.៩០៥.២៣១  ១.៤៧១.០៥០១.៤៧១.០៥០  ៥.៩៤៨.៩២៦៥.៩៤៨.៩២៦  

២៧.២៧.ចំណាយ�ុគ្គគលិក្នុចំណាយ�ុគ្គគលិក្នុ
ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្របាក្នុ់ម្រេ�ៀវត្ថុ�សំរ៍ �ិង�ុពី័លាភិ ៥៤.៧១៦.២១៤ ២២១.៨៧៤.២៤៨ ៣២.២៤៤.៨៦៨ ១៣០.៣៩៨.២៤៦

ប្របាក្នុ់�ំណាច់អត្ថុីត្ថុភាពីការងារ ៨៨៩.០៨០ ៣.៦០៥.២១៩ ១.៧២៦.៧០២ ៦.៩៨២.៧៨៣

ចំណាយម្រេផ�សំងៗម្រេលើ�ុគ្គគលិក្នុ ២.២៤២.០០១ ៩.០៩១.៣១៤ ១.៣៣០.៦៨៣ ៥.៣៨១.២៨២

៥៧.៨៤៧.២៩៥៥៧.៨៤៧.២៩៥ ២៣៤.៥៧០.៧៨១២៣៤.៥៧០.៧៨១ ៣៥.៣០២.២៥៣៣៥.៣០២.២៥៣ ១៤២.៧៦២.៣១១១៤២.៧៦២.៣១១

២៨.២៨.ចំណាយប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការចំណាយប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ
ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ការជីួលអគារ ១.០៩១.១៩៣ ៤.៤២៤.៧៨៨ ១.០៤៤.៥៦២ ៤.២២៤.២០៩

ការជីួសជីុល �ិងប្រែថទាំំ ៤.៦៨៥.៦៧៩ ១៩.០០០.៤២៨ ២.៥៧៩.០២៨ ១០.៤២៩.៥៨៩

សមាំា�រៈការិ�ល័យ ៣.៨៨២.១២៥ ១៥.៧៤២.០១៧ ២.០៣៤.៤១៩ ៨.២២៧.១៩០

ការជីួល��យ�រ ១.៧៤៣.២០០ ៧.០៦៨.៦៧៦ ១.២៦៦.៤៨៧ ៥.១២១.៦៧៣

ប្រែផុក្នុទ្ធីផ�សារ �ិងការផ�សាយ�ណ៍ិជីជក្នុ�ម ១.៩០៧.៦៣៨ ៧.៧៣៥.៤៧២ ១.៥៧៨.៣១៦ ៦.៣៨២.៧១០

នៃថះទ្ធឹក្នុ �ិងម្រេភិះើង ១.៨៦៣.៣៨៧ ៧.៥៥៦.០៣៤ ១.២៤៩.៨៥១ ៥.០៥៤.៣៩៧

ម្រេសវាស�រិសុខ្ញុំ ១.៩៤០.០៣៥ ៧.៨៦៦.៨៤២ ១.២២៦.០៦៥ ៤.៩៥៨.២០៧

ទ្ធំនាក្នុ់ទ្ធំ�ង ១.១៥៣.៧៣១ ៤.៦៧៨.៣៧៩ ៨៦៨.៨២៥ ៣.៥១៣.៥២៨

ជីំនាញវិជាា�ជីីវៈ ១.៥៨១.៤៦៣ ៦.៤១២.៨៣២ ៦៣២.៧៦៦ ២.៥៥៨.៩០៦

អាជាា��័ណ៍ណ ៦៧៦.០៤១ ២.៧៤១.៣៤៦ ៦១៩.២០១ ២.៥០៤.០៤៩

នៃថះប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ��យ�រ ៧១៦.១៧៧ ២.៩០៤.០៩៨ ៥៣២.២០០ ២.១៥២.២១៧

នៃថះម្រេធ័ើដ៏ំម្រេណ៍ើរ ៤៦៨.៦០៥ ១.៩០០.១៩៣ ៤៨៥.៨៩០ ១.៩៦៤.៩៣៩

ការធានារាា��់រង ៥២៦.៥២៧ ២.១៣៥.០៦៧ ៣៧៥.៣១១ ១.៥១៧.៧៥៨

នៃថះពីិ�ិត្ថុ�យឥណ៍ទាំ� ៣១៥.៧៣៥ ១.២៨០.៣០៥ ២៤៤.៥៥៨ ៩៨៨.៩៩៣

ក្នុនៃប្រ�ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល ១៩១.៣៨៥ ៧៧៦.០៦៦ ១៨២.៥០៣ ៧៣៨.០៤២

អាហារ �ិងការក្នុំសា�រ ៤២៣.១២៥ ១.៧១៥.៧៧២ ៩៩.៦៨៣ ៤០៣.១១៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៨១

ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

នៃថះសមាំជីិក្នុភាពី ២០១.៦១១ ៨១៧.៥៣៣ ១៤.៥៥៩ ៥៨.៨៧៧

ការលុ�ម្រេចាំលនៃ�ប្រទ្ធពី�យរឹ�អូសបា� - - ៤២១.៥៥២ ១.៧០៤.៧៥៦

ចំណាយម្រេផ�សំងៗ ១.៤៣៣.៨៥៥ ៥.៨១៤.២៨៣ ៥៤៦.៤៨០ ២.២០៩.៩៦៥

២៤.៨០១.៥១២២៤.៨០១.៥១២ ១០០.៥៧០.១៣១១០០.៥៧០.១៣១ ១៦.០០២.២៥៦១៦.០០២.២៥៦ ៦៤.៧១៣.១២៣៦៤.៧១៣.១២៣

២៩.២៩.ចំណាយរំលស់ចំណាយរំលស់
ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ ៨.២៤០.៣៩៣ ៣៣.៤១៤.៧៩៤ ៤.៦៩០.៤៦៦ ១៨.៩៦៨.២៤៥ 

សិទ្ធធិក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្របាស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ៥.៦២៦.៦២៧ ២២.៨១៥.៩៧២ ៣.៩៨០.៥៦៥ ១៦.០៩៧.៤០៥ 

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ ៨៤៧.១៦៦ ៣.៤៣៥.២៥៨ ៤០៧.៩៧១ ១.៦៤៩.៨៣៤ 

១៤.៧១៤.១៨៦១៤.៧១៤.១៨៦  ៥៩.៦៦៦.០២៤៥៩.៦៦៦.០២៤  ៩.០៧៩.០០២៩.០៧៩.០០២  ៣៦.៧១៥.៤៨៤៣៦.៧១៥.៤៨៤  

៣០.៣០.ការខាត្ថុ�ង់ពីីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការខាត្ថុ�ង់ពីីឱ�ភាពីនៃ�ត្ថុនៃ�ះរ�ស់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ឥណ៍ទាំ�ផែល់អត្ថុិថិជី� ២.១៩៦.២៥៤ ៨.៩០៥.៨១០ ២.៨១២.១៥០ ១១.៣៧២.៣៣៥

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា (២៦.០៨៥) (១០៥.៧៧៥) ៧៥.៦៥៨ ៣០៥.៩៦១

�ូល�ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ (៦១.៩៥៣) (២៥១.២១៩) (៤២៦.៨៨៨) (១.៧២៦.៣៣៥)

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់សប្រមាំ�់ការជីួល ៣.១៨៣ ១២.៩០៧ ១៣.៩៣០ ៥៦.៣៣២

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� 
�ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

៨.៨២៦ ៣៥.៧៨៩ ៥.៤៤៣ ២២.០១២

២.១២០.២២៥២.១២០.២២៥ ៨.៥៩៧.៥១២៨.៥៩៧.៥១២ ២.៤៨០.២៩៣២.៤៨០.២៩៣ ១០.០៣០.៣០៥១០.០៣០.៣០៥

៣១.៣១.ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ពីីរបាយការណ៍៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ក្នុំណ៍ត្ថុ់សមាំា�ល់ពីីរបាយការណ៍៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់

សាច់ប្របាក្នុ់សាច់ប្របាក្នុ ់ �ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូល�ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូល

សប្រមាំ�់ម្រេគាល�ំណ៍ងនៃ�របាយការណ៍៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ ់សាច់ប្របាក្នុ ់�ិងសាច់ប្របាក្នុ់ស��ូល រួ�មាំ�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ២៨៩.២២១.៤៨២ ១.១៧៨.៥៧៧.៥៣៩ ១៤៧.០៥៩.៤៣៨ ៥៩០.៨៨៤.៨២២ ៣៨.២៧៤.៨៣៨ ១៥៤.៥១៥.៥២១

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើម្រេ�ធនាគារនានា ១៣.៥៦៨.៤៧៧ ៥៥.២៩១.៥៤៤ ១៤៦.១៩៣.៧៤៤ ៥៨៧.៤០៦.៤៦៣ ៥៤.០៦៤.២៩៦ ២១៨.២៥៧.៥៦៣

៥៥៤.៥៤០.១៦៤៥៥៤.៥៤០.១៦៤ ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨២.២៥៩.៧៥១.១៦៨ ៤៤១.៧៥៧.៤១១៤៤១.៧៥៧.៤១១ ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧ ១៦១.១៨៨.៣០៦១៦១.១៨៨.៣០៦ ៦៥០.៧១៧.១៩១៦៥០.៧១៧.១៩១



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៨២

សាចប់្របាក់្នុសុទ្ធធ �ងិ សាចប់្របាក់្នុស��ូល រ�ួមាំ� សាចប់្របាក់្នុ �ងិប្របាក់្នុ�ម្រេញ្ញញើមាំ�កាលក្នុណំ៍ត់្ថុរយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ីប្រែដ៏លមាំ�អាយកុាលម្រេដ៏ើ� ៣ប្រែខ្ញុំ ឬត្ថុចិជាងម្រេ�� ម្រេ�យ�ិ�រា��់ញ្ញច�លឥណ៍ទាំ�វិបារ�ូ�៍ប្រែដ៏ល
ម្រេ�សល់។ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទាំំងម្រេ�� គ្គឺប្រ�ហាក្នុ់ប្រ�ប្រែហិល�ឹងត្ថុនៃ�ះស�រ��យ។ សាច់ប្របាក្នុ់ �ិង សាច់ប្របាក្នុ់ស��ូលម្រេ�ចុង�ញ្ញច�់នៃ� អំ��ងម្រេពីល របាយការណ៍៍ ដ៏ូចប្រែដ៏លបា��ងាា�ញម្រេ�ក្នុុ�ង
ម្រេសចក្នុរីប្រែថះងការណ៍៍នៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ ់អាចប្រត្ថុូវបា�ផគ�ផគងជា�ួយធាត្ថុុប្រែដ៏ល�ក្នុ់ពី័�ធម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពី ដ៏ូចប្រែដ៏លបា��ងាា�ញខាងម្រេលើ។

ការផ្លាា�ស់�រ�រ�ំណ៍ុលប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីសក្នុ�មភាពីហិិរញ្ញញ��បីទាំ�ការផ្លាា�ស់�រ�រ�ំណ៍ុលប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីសក្នុ�មភាពីហិិរញ្ញញ��បីទាំ�

តារាងខាងម្រេប្រកា��ងាា�ញពីីការផ្លាា�ស់�រ�រ�ំណុ៍លរ�ស់ធនាគារប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីសក្នុ�មភាពីហិរិញ្ញញ��បីទាំ� រ�ួមាំ�ទាំងំការផ្លាា�ស់�រ�រសាច់ប្របាក់្នុ �ងិ��ិប្រែ��សាច់ប្របាក់្នុ។ �ណុំ៍លប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីសក្នុ�មភាពី
ហិិរញ្ញញ��បីទាំ�គ្គជឺា��ើ�ក្នុប្រែដ៏លរហំិរូសាចប់្របាក្នុឬ់រំហិរូសាចប់្របាក្នុន់ាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ�ងឹប្រតូ្ថុវបា�ចាំត្ថុច់លូកុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍រហំិរូសាចប់្របាក្នុរ់�ួរ�សប់្រក្នុ�ុប្រែដ៏លជារំហិរូសាចប់្របាក្នុពី់ីសក្នុ�មភាពីហិរិញ្ញញ��បីទាំ�។

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨
រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់

ហិិរញ្ញញ��បីទាំ�(ក្នុ) ភិត្ថុិស��យាថមី �ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា(ខ្ញុំ) នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ�ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៨៧.៣៧០.៧៤០ (៦.៣៤៤.២៦១) - (៤៩៤.៤៦៤) ៨០.៥៣២.០១៥

អ�ុ�ំណ៍ុល ៥៥.០០០.០០០ ៣៨.០០០.០០០ - - ៩៣.០០០.០០០

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ១៨.៥៤៩.៤២០ (៤.៣៤១.៧៦២) ១៥.៩២៥.៤២៨ ១.២២៦.៣១៤ ៣១.៣៥៩.៤០០

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩
រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់

ហិិរញ្ញញ��បីទាំ�(ក្នុ) ភិត្ថុិស��យាថមី �ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា(ខ្ញុំ) នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ�ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៨០.៥៣២.០១៥ ១៩៧.៦៥៤.១៩០ - ១.៦៧០.២៥៣ ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

អ�ុ�ំណ៍ុល ៩៣.០០០.០០០ ៣៥.០០០.០០០ - - ១២៨.០០០.០០០

�ូល�័ប្រត្ថុ�ំណ៍ុលប្រែដ៏លបា�ម្រេបា�ផ�សាយ - ២០.៣២៦.៧៤៨ - ៦១២.៥៨៩ ២០.៩៣៩.៣៣៧

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ៣១.៣៥៩.៤០០ (៦.១៨១.០១១) ៩.៦៦៩.៣៧៥ ១.៦៦៥.៦៤៣ ៣៦.៥១៣.៤០៧

(a) រហូំិរស្ថាច់ក្រុបាក្ខុ់ពីី�ំណ� លហិរិញ្ញញវិតា�យើក្ខុីតយើចញពីី ការកាត់ក្ខុងរវាង ក្រុបាក្ខុ់ក្ខុម្ម្ី និិង ការស័ងក្ខុម្ម្ី យើៅក្ខុុ�ង របា�ការណ៍រហូំិរស្ថាច់ក្រុបាក្ខុ់។

(b) ការផ្ៃ ស័់�ាូរយើផសងយើទ្ធៀតរមួ្មមានិការ�ងគរការក្រុបាក្ខុ់និិងការស័ងការក្រុបាក្ខុ់។

៣២.៣២.ស�ុ័�ធញាត្ថុិស�ុ័�ធញាត្ថុិ
(a) (a) ស័ម្មត�លយស័ម្មព័និធញាតិស័ម្មត�លយស័ម្មព័និធញាតិ

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ក្នុ�ចីពីីធនាគារជាត្ថុិកាណា� ១២៨.០០០.០០០ ៥២១.៦០០.០០០ ៩៣.០០០.០០០ ៣៧៣.៦៧៤.០០០ ៥៥.០០០.០០០ ២២២.០៣៥.០០០

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើ  �ិងប្របាក្នុ់ត្ថុ�ើល់ម្រេ�យអុក្នុ�ិងប្របាក្នុ់ត្ថុ�ើល់ម្រេ�យអុក្នុ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសំខា�់ៗប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសំខា�់ៗ  អភិិបាល�ិងភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុអភិិបាល�ិងភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុ

៣.៨០៣.២០២៣.៨០៣.២០២ ១៥.៤៩៨.០៤៩១៥.៤៩៨.០៤៩ ៣.៧៥៦.៨៥៤៣.៧៥៦.៨៥៤ ១៥.០៩៥.០៣៩១៥.០៩៥.០៣៩ ៣.០៥៣.០០៧៣.០៥៣.០០៧ ១២.៣២៤.៩៨៩១២.៣២៤.៩៨៩



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៨៣

(b) (b) ក្រុ�តិ�តាិការ�ម្មួ�ស័ម្មព័និធញាតិនានាក្រុ�តិ�តាិការ�ម្មួ�ស័ម្មព័និធញាតិនានា


ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ់ឲ្�យធនាគារជាត្ថុិកាណា�ចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ់ឲ្�យធនាគារជាត្ថុិកាណា� ៨.០១៦.០២១៨.០១៦.០២១ ៣២.៥០៤.៩៦៥៣២.៥០៤.៩៦៥ ៥.៤៣១.៦៩២៥.៤៣១.៦៩២ ២១.៩៦៥.៧៦២២១.៩៦៥.៧៦២

ចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ់ឲ្�យអុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសំខា�់ៗចំណាយម្រេលើការប្របាក្នុ់ឲ្�យអុក្នុប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសំខា�់ៗ
អភិិបាលអភិិបាល  �ិងភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុ�ិងភាគ្គទ្ធុ�ិក្នុ

៩៦.១២៨៩៦.១២៨ ៣៨៩.៧៩៩៣៨៩.៧៩៩ ១៤៧.៩៩១១៤៧.៩៩១ ៥៩៨.៤៧៦៥៩៨.៤៧៦

(c) (c) ក្រុបាក្ខុ់យើ�ៀវិតសររ៍�ស័់គុណៈក្រុគុ�់ក្រុគុងស័ំខានិ់ៗក្រុបាក្ខុ់យើ�ៀវិតសររ៍�ស័់គុណៈក្រុគុ�់ក្រុគុងស័ំខានិ់ៗ  អំភិិបាលអំភិិបាល  និិងភាគុទ្ធ�និិក្ខុនិិងភាគុទ្ធ�និិក្ខុ

ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធនៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្របាក្នុ់ម្រេ�ៀវត្ថុ�សំរ៍ប្របាក្នុ់ម្រេ�ៀវត្ថុ�សំរ៍  �ិងអតុ្ថុប្រ�ម្រេ�ជី�៍�ិងអតុ្ថុប្រ�ម្រេ�ជី�៍ ១៤.៤១៥.៩០៧១៤.៤១៥.៩០៧ ៥៨.៤៥៦.៥០៣៥៨.៤៥៦.៥០៣ ៧.២៦០.៥២៩៧.២៦០.៥២៩  ២៩.៣៦១.៥៧៩២៩.៣៦១.៥៧៩  

៣៣.៣៣.ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ��ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ��ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ឥណ៍ទាំ�វិបារូ��៍ប្រែដ៏ល�ិ�ម្រេប្រ�ើ ៥០.៣៤២.៤៣៨ ២០៥.១៤៥.៤៣៥ ២៤.២៨៩.១៣១ ៩៧.៥៩៣.៧២៨ ១៧.៣០៥.៦១៤ ៦៩.៨៦២.៧៦៤

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ១៥.៣៦៧.៦០៣ ៦២.៦២២.៩៨២ ១០.៩៣៣.៥១៧ ៤៣.៩៣០.៨៧១ ៧.៤៩៨.៨៤៦ ៣០.២៧២.៨៤១

លិខ្ញុំិត្ថុឥណ៍ទាំ� ៨.៧២៤.៣៤៩ ៣៥.៥៥១.៧២២ ៧.៤១៥.២៨០ ២៩.៧៩៤.៥៩៥ ៥.៤១៩.៩៧២ ២១.៨៨០.៤២៧

�ណ៍ណឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏ល�ិ�ម្រេប្រ�ើ ៩.៤៣០.៣១៦ ៣៨.៤២៨.៥៣៨ ៨.៥៩៩.៤៩៨ ៣៤.៥៥២.៧៨៣ ៧.៤០៩.៤៣២ ២៩.៩១១.៨៧៧

�ូល�ប្រត្ថុ ៤.៤០០.០០០ ១៧.៩៣០.០០០ ៤.៤០០.០០០ ១៧.៦៧៩.២០០ ៤.៧៧៥.០០០ ១៩.២៧៦.៦៧៥

ការធានាម្រេលើការទ្ធូទាំត្ថុ់ ៥.៨៩៧.១០៣ ២៤.០៣០.៦៩៥ ៧៤៦.៧៤៤ ៣.០០០.៤១៧ - - 

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុលម្រេលើការម្រេដ៏ញនៃថះ ៥.២១៣.៨៩៩ ២១.២៤៦.៦៣៨ ៧១.០០០ ២៨៥.២៧៨ ៦៨៣.០០០ ២.៧៥៧.២៧១

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុលម្រេលើការធានា ១៥.២០១ ៦១.៩៤៤ ៥.៤៦៦ ២១.៩៦២ - - 

ការធានាម្រេផ�សំងៗ ៣៣០.៤០២ ១.៣៤៦.៣៨៨ ២.៣១៤.៦៧៩ ៩.៣០០.៣៨០ ៣.៣៦១.២៤៦ ១៣.៥៦៩.៣៥០

៩៩.៧២១.៣១១៩៩.៧២១.៣១១ ៤០៦.៣៦៤.៣៤២៤០៦.៣៦៤.៣៤២ ៥៨.៧៧៥.៣១៥៥៨.៧៧៥.៣១៥ ២៣៦.១៥៩.២១៤២៣៦.១៥៩.២១៤ ៤៦.៤៥៣.១១០៤៦.៤៥៣.១១០ ១៨៧.៥៣១.២០៥១៨៧.៥៣១.២០៥

៣៤.៣៤.របាយការណ៍៍តា�ប្រែផុក្នុរបាយការណ៍៍តា�ប្រែផុក្នុ
ធនាគារ ��ិប្រតូ្ថុវបា�ត្ថុប្រ�ូវឲ្�យម្រេធ័ើរបាយការណ៍៍តា�ប្រែផុក្នុម្រេទ្ធ ពីីម្រេប្រ��ប្របាក្នុច់ណូំ៍ល�យួភាគ្គធ ំគ្គបឺា��ក្នុពីី អាជីីវក្នុ�មប្រែផុក្នុប្រែត្ថុ�យួ ប្រែដ៏លជាឥណ៍ទាំ� �ងិប្របាក្នុក់្នុ�ច។ី សក្នុ�មភាពីទាំងំអសប់្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើម្រេ�ើង 
ម្រេ�ក្នុុ�ងប្រពី�រាជាណាចប្រក្នុក្នុ�ុ�ជា។

៣៥.៣៥.ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រក្នុ�ុប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល មាំ�ការទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុប្រតូ្ថុវទូ្ធម្រេ�កុ្នុ�ងការ�ម្រេងើើត្ថុ �ងិប្រតួ្ថុត្ថុពិី�ិត្ថុ�យប្រ�ពី�័ធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភ័ិយ រ�ស់ធនាគារ។ ប្រក្នុ�ុប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលបា��ម្រេងើើត្ថុ�ូវគ្គណ៍ៈក្នុ�មការឥណ៍ទាំ� គ្គណ៍ៈក្នុ�មការអភិិបាលក្នុចិច 
គ្គណ៍ៈក្នុ�មការអ�ុម្រេលា�ភាពី គ្គណ៍ៈក្នុ�មការសវ�ក្នុ�ម �ងិគ្គណ៍ៈក្នុ�មការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ភិិយ័ ម្រេដ៏ើ��បីទី្ធទួ្ធលខុ្ញុំសប្រតូ្ថុវកុ្នុ�ងការ�ម្រេងើើត្ថុ �ងិប្រតួ្ថុត្ថុពិី�តិ្ថុ�យ�វូម្រេគាល�ម្រេ�បាយប្រគ្គ�ប់្រគ្គងហា�ភិិយ័តា�ប្រែផុក្នុ�ី�យួៗ។ 
គ្គណ៍ៈក្នុ�មការទាំំងអស់មាំ�សមាំជីិក្នុ�ិ�ប្រែ��ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរ ិម្រេហិើយម្រេធ័ើការ រាយការណ៍៍ជាប្រ�ចាំំម្រេ�ប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលអំពីីសក្នុ�មភាពីរ�ស់ម្រេគ្គ។

ម្រេគាល�ម្រេ�បាយប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យរ�ស់ធនាគារ ប្រត្ថុូវបា��ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើងម្រេដ៏ើ��បីីក្នុំណ៍ត្ថុ់អត្ថុរសញ្ចាំា�ណ៍ �ិងវិភាគ្គ ហា�ិភិ័យប្រែដ៏លធនាគារបា�ជីួ�ប្រ�ទ្ធ� �ឹងចាំត់្ថុវិធា�ការកាត្ថុ់��ុយហា�ិភិ័យ 
�ិងមាំ�ការប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យឱ�យបា�ស�ប្រស� �ិងម្រេដ៏ើ��បីីតា���ហា�ិភ័ិយ �ិងការប្រ�កា�់ខាា��់ម្រេ��ឹងការកាត់្ថុ��ុយតា�ការកំ្នុណ៍ត់្ថុ។ គ្គណ៍ៈក្នុ�មការសវ�ក្នុ�ម គ្គណ៍ៈក្នុ�មការអ�ុម្រេលា�ភាពី 
�ិងគ្គណ៍ៈក្នុ�មការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យ មាំ�ភារៈទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវតា���ការអ�ុវត្ថុររ�ស់ធនាគារម្រេ�តា�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយ �ិង�ីត្ថុិវិធីប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យ ក្នុ៏ដ៏ូចជាប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យម្រេ�ើងវិញ �ូវភាពីប្រគ្គ�់



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៨៤

ប្រគា�់នៃ�ប្រ�ពី័�ធប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យប្រែដ៏លធនាគារ ប្រត្ថុូវប្រ�ឈូ��ុខ្ញុំ។

សវ�ក្នុរនៃផើកុ្នុ�ងម្រេធ័ើការប្រតួ្ថុត្ថុពិី�តិ្ថុ�យជាប្រ�ចំាំ ឬ�រងមាំា�លម្រេលើម្រេគាល�ម្រេ�បាយ �ងិ�ីត្ថុវិិធីប្រគ្គ�ប់្រគ្គងហា�ិភិយ័ ម្រេហិើយម្រេធ័ើការ រាយការណ៍៍លទ្ធធផលម្រេ�គ្គណ៍ៈក្នុ�មការសវ�ក្នុ�មសប្រមាំ�ក់្នុចិចប្រ�ជំុីប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល។

ម្រេគាល�ម្រេ�បាយ �ិង�ីត្ថុិវិធីអ�ុ�័ត្ថុម្រេ�យធនាគារ ម្រេដ៏ើ��បីីប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យប្រែដ៏លអាចម្រេក្នុើត្ថុមាំ�ម្រេ�ើងក្នុុ�ង សក្នុ�មភាពីអាជីីវក្នុ�មធនាគារ មាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�។

៣៥.១.៣៥.១. ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� សំម្រេ�ម្រេ�ម្រេលើហា�ិភិ័យប្រែដ៏លធនាគាររងការខាត្ថុ�ង់ប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រ�សិ�ម្រេ�ើស�ភាគី្គ ខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការ�ំម្រេពីញកាត្ថុពី័ក្នុិចចរ�ស់ខ្ញុំះ��ប្រស�តា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លបា�ប្រពី�ម្រេប្រពីៀងគាំ� 
�ងិការខាត្ថុ�ងប់្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីី ប្របាក្នុ�់ម្រេញ្ញញើជា�យួធនាគារម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ការវិ�មិ្រេ�គ្គម្រេលើ�លូ�ប្រត្ថុ ប្របាក្នុក់្នុក់្នុម្រេលើការជីលួ ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អតិ្ថុថជិី� ក្នុចិចស��យា ឥណ៍ទាំ� �ងិ ក្នុចិចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ�។ 
ម្រេដ៏ើ��បីីប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យ ធនាគារបា�ពីិចាំរណាប្រគ្គ�់ប្រែផុក្នុទំាំងអស់នៃ�ហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ�រួ�មាំ�ហា�ិភ័ិយប្រែដ៏ល�ិ�មាំ�លទ្ធធភាពីសង ហា�ិភ័ិយភូិ�ិសាស្ត្រសរ ហា�ិភិ័យផលិត្ថុផល �ិងហា�ិភិ័យ 
អាជីីវក្នុ�ម។

នាយក្នុ�ា��ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� ទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវក្នុុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ម្រេ�យ៖

■ ការ�ម្រេងើើត្ថុម្រេគាល�ម្រេ�បាយឥណ៍ទាំ�ម្រេ�យមាំ�ការពិីម្រេប្រគា�ម្រេ��ល់ជា�ួយប្រែផុក្នុអាជីីវក្នុ�ម ប្រគ្គ�ដ៏ណ៍្ដ�់ម្រេលើ ត្ថុប្រ�ូវការប្រទ្ធពី�យ�ក់្នុធានា ការវាយត្ថុនៃ�ះឥណ៍ទាំ� ការ�ក់្នុពិី�ើ�ហា�ិភ័ិយ �ិងការ
ម្រេរៀ�ចំឯក្នុសារ �ិង�ីត្ថុិវិធ ីច�បា�់ម្រេ�យប្រស�ម្រេ�តា� CIFRSs �ិងការប្រែណ៍នាំ�ក្នុ់ពី័�ធរ�ស់ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា។

■ ការ�ម្រេងើើត្ថុរចនាស�ុ័�ធក្នុុ�ងការអ�ុ�័ត្ថុ �ិងការ��រផរល់ឥណ៍ទាំ�។ អុក្នុប្រែដ៏លមាំ�សិទ្ធធិក្នុុ�ងការអ�ុ�័ត្ថុឥណ៍ទាំ� មាំ�ដ៏ូចជា គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលឥណ៍ទាំ� គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងឥណ៍ទាំ� នាយក្នុ�ា��អ�ុ�័ត្ថុឥណ៍ទាំ� �ិងប្រ�ធា�សាខា មាំ�ទ្ធំ�ួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវក្នុុ�ងការអ�ុ�័ត្ថុឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�។

■ ការពីិ�ិត្ថុ�យម្រេ�ើងវិញ �ិងវាយត្ថុនៃ�ះហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� ម្រេ�យការក្នុំណ៍ត្ថុ់ក្នុប្រ�ិត្ថុហា�ិភិ័យ �ិងការ�ែ��ល ់ពីីហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ទាំំងអស់។

■ កំ្នុណ៍ត់្ថុការ�ែ��ល់នៃ�ហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ� ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីស�ភាគី្គ ទី្ធតាំងភូិ�ិសាស្ត្រសែ ឧស�សាហិក្នុ�ម ម្រេគាល�ំណ៍ង �ិងវិស័យម្រេផ�សំងៗ (សប្រមាំ�់ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អតិ្ថុថិជី��ិង ហា�ិភ័ិយ
ឥណ៍ទាំ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រែដ៏លមាំ�ភាពីប្រសម្រេដ៏ៀងគាំ�)។

■ ការ�ម្រេងើើត្ថុ �ិងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងបា��ូវដ៏ំម្រេណ៍ើរការរ�ស់ធនាគារសប្រមាំ�់វាស់ប្រែវង ECL ម្រេ�យរួ��ញ្ញច�លទាំំង ដ៏ំម្រេណ៍ើរការសប្រមាំ�់៖ 

▬ ការអ�ុ�័ត្ថុម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូង �ិងសុពីលភាពីម្រេទ្ធៀងទាំត្ថុ់នៃ�ការប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យ �ិងការវិភាគ្គប្រត្ថុល�់�ក្នុវិញ (back-testing) នៃ��ែូប្រែឌ្លប្រែដ៏លបា�ម្រេប្រ�ើ

▬ ការក្នុំណ៍ត្ថុ ់�ិងតា���ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសំខា�់�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� �ិង 

▬ ការរួ��ញ្ញច�លពី័ត្ថុ៌មាំ�ពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ (forward-looking information)

■ ការពិី�ិត្ថុ�យម្រេ�ើងវិញ�ូវការអ�ុម្រេលា�រ�ស់សាខា�ី�ួយៗ ម្រេ�តា�ការ�ែ��ល់ប្រែដ៏លបា�ប្រពី�ម្រេប្រពីៀង រួ�ទំាំងក្នុប្រ�ិត្ថុហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ� ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពីីប្រ�ម្រេភិទ្ធឧស�សាហិក្នុ�ម �ិងប្រ�ម្រេភិទ្ធផលិត្ថុផល។ 
របាយការណ៍៍ ប្រែដ៏លបា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងជាម្រេទ្ធៀងទាំត់្ថុ សរពីីីគុ្គណ៍ភាពីឥណ៍ទាំ� អាចត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�សក្នុ�មភាពីប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវដ៏៏ស�រ��យ �ិងរួ��ញ្ញច�ល របាយការណ៍៍ពីីការបាា��់សាា��ម្រេលើសំវិធា�ធ� ECL។

■ ការផរល់អ�ុសាស� ៍ការប្រែណ៍នាំ �ិងការផែល់ជីំនាញឯក្នុម្រេទ្ធសដ៏ល់សាខា ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេលើក្នុក្នុ�ុស់ការអ�ុវត្ថុរក្នុិចចការទ្ធូទាំំងធនាគារក្នុុ�ងប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�។

សាខា�ី�ួយៗប្រតូ្ថុវអ�វុត្ថុរម្រេគាល�ម្រេ�បាយ �ងិ�តិី្ថុវិធីឥណ៍ទាំ� ប្រែផអក្នុម្រេ�តា�សិទ្ធធអិ��័ុត្ថុឥណ៍ទាំ� ប្រែដ៏លផរល់ ម្រេ�យ គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការឥណ៍ទាំ�។ ប្រ�ធា�សាខា �ងិ ប្រ�ធា�ផែល់ប្របាក់្នុក្នុ�ចតីា�សាខា 
ប្រតូ្ថុវរាយការណ៍៍�ក្នុ កា�ក់ារិ�លយ័ ក្នុណាា�ល ម្រេលើ�ញ្ចាំា��ក្នុព់ី�័ធ�ឹងហា�ភិិយ័ទាំងំអស់ម្រេ��។ សាខា��ីយួៗទ្ធទួ្ធលខុ្ញុំសប្រតូ្ថុវចមំ្រេ��គុ្គណ៍ភាពី �ងិការអ�ុវត្ថុរសមំ្រេពីៀត្ថុឥណ៍ទាំ� �ងិចមំ្រេ��ការតា��� 
�ិងប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យហា�ិភិ័យម្រេលើសំម្រេពីៀត្ថុឥណ៍ទាំ�ទាំំងអស់រ�ស់ខ្ញុំះ�� រួ�ទាំំងឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លបា�អ�ុ�័ត្ថុម្រេ�យការិ�ល័យក្នុណាា�ល។

សវ�ក្នុ�មនៃផើក្នុុ�ងបា�ម្រេធ័ើសវ�ក្នុ�មជាម្រេទ្ធៀងទាំត្ថុ ់ម្រេដ៏ើ��បីីធានាថាការប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យ �ិង�ីត្ថុិវិធីប្រែដ៏លបា��ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើង បា�ម្រេរៀ�ចំ �ិងអ�ុវត្ថុរតា�បា�ប្រគ្គ�់ប្រគា�់។

៣៥.១.១ ប្រទ្ធពី�យ�ក្នុ់ធានា

ធនាគារ បា�រក្នុ�សាទុ្ធក្នុម្រេ�ប្រទ្ធពី�យ�ញ្ចាំំ�ំ ប្រែដ៏លបា��ក្នុពីីការ�ក្នុ់ធានាសប្រមាំ�់ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីផែល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�។ ប្រ�ម្រេភិទ្ធវត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំប្រែដ៏លធនាគារបា�រក្នុ�សាទ្ធុក្នុរួ�មាំ�៖

■ ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិលំម្រេ��ា�� ដ៏ូចជា ដ៏ី �ិងផើ� ប្រែដ៏លមាំ��ះង់រឹង �ិងទ្ធ�់

■ សាច់ប្របាក្នុ់ត្ថុ�ើល់

■ ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិចល�ប្រទ្ធពី�យម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ

■ ការធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាគារក្នុំណ៍ត្ថុ់អ�ុបាត្ថុឥណ៍ទាំ�ម្រេធៀ�ត្ថុនៃ�ះប្រទ្ធពី�យ�ក្នុ់ធានា LTV < ៨០% ជាអ�ុបាត្ថុអត្ថុិ�រមាំ ក្នុុ�ងការផរល់ឥណ៍ទាំ�ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�។

រាល់ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែដ៏លមាំ�ម្រេ�កុ្នុ�ងធនាគារ ប្រតូ្ថុវបា�ចាំត់្ថុទុ្ធក្នុថាមាំ� ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះ ម្រេហិើយការខាត្ថុ�ង់ ប្រតូ្ថុវបា�ប្រគ្គ�ដ៏ណ៍្ដ�់ម្រេប្រកា� �ែបូ្រែឌ្ល នៃ�ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីងឹទ្ធកុ្នុ រ�ស់ធនាគារ 
ម្រេ�យគាា��ការម្រេលើក្នុប្រែលង ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យ�ញ្ចាំំ�ំទាំំ�ងអស់ប្រែដ៏លធនាគារមាំ�គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៨៥

៣៥.១.២ ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងពី ីECL

(a) (a) ស័មាស័ធាត�ស័មាស័ធាត�  ការស័និមតការស័និមត  និិង�យើច្ក្ខុយើទ្ធស័យើក្រុ�ីស័ក្រុមា�់ការវា�តម្លៃម្មៃឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃនិិង�យើច្ក្ខុយើទ្ធស័យើក្រុ�ីស័ក្រុមា�់ការវា�តម្លៃម្មៃឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ

ធនាគារបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់សំវិធា�ធ�ម្រេលើការបាត្ថុ់�ង ់ECL ចំម្រេ��ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏ល�ិ�បា�វាស់ប្រែវងតា� FVTPL ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារនានា

■ ប្រទ្ធពី�យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាឧ�ក្នុរណ៍៍�ំណ៍ុល

■ ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួល

■ ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�

■ ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាគារវាស់ប្រែវងសំវិធា�ធ�ម្រេលើការបាត្ថុ់�ង ់តា�ចំ�ួ�ប្រែដ៏លម្រេសមើ�ឹង ECL ម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុការវាស់ប្រែវងតា� ECL ១២ប្រែខ្ញុំ(១២-month ECL) ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់ថាមាំ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�នាកាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍ ៍�ិង

■ ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រែដ៏លហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ��ិ�បា�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងខាា�ំង ចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូង។

ធនាគារ�ិ�បា�អ�ុវត្ថុរការម្រេលើក្នុប្រែលងឥណ៍ទាំ�មាំ�ហា�ិភិ័យទាំ� ចំម្រេ��ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុម្រេទ្ធ។

ECL ១២ប្រែខ្ញុំ គ្គឺជាប្រែផុក្នុនៃ� ECL ប្រែដ៏ល�ណាា�ល�ក្នុពីីប្រពឹីត្ថុរិការណ៍៍ខ្ញុំក្នុខា�សងប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងរយៈម្រេពីល ១២ប្រែខ្ញុំ �នាា��់ពីី កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍។ ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់តា� ELC 
១២ប្រែខ្ញុំ ប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុជា “ឧ�ក្នុរណ៍ ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សុិត្ថុក្នុុ�ងដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី”។

ECL �យួអាយកុាល (Lifetime ECL) គឺ្គជា ECL ប្រែដ៏លអាច�ណាា�ល�ក្នុពីីប្រពឹីត្ថុរកិារណ៍៍ខ្ញុំក្នុខា�សងប្របាក់្នុកុ្នុ�ងរយៈម្រេពីលនៃ�អាយុកាលរំពីងឹទ្ធកុ្នុ (expected life) នៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�។ ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�
ប្រែដ៏លបា�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់តា� ECL ម្រេពីញ�ួយអាយុកាល �ែុប្រែ�រ�ិ�ប្រែ��ជាឥណ៍ទាំ�មាំ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ (credit-impaired) ប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុជា “ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សុិត្ថុ ក្នុុ�ងដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី”។

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ

តា�កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍�ី�យួៗ ធនាគារវាយត្ថុនៃ�ះថាម្រេត្ថុើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�ក្នុត់្ថុប្រតាតា� ត្ថុនៃ�ះដ៏ក្នុរំលស់ (amortised cost) ម្រេហិើយមាំ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ ប្រតូ្ថុវបា�ចាំត់្ថុទ្ធកុ្នុជា “ប្រទ្ធពី�យ
សក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សុិត្ថុក្នុុ�ង ដ៏ំណាក់្នុកាលទី្ធ“៣”។ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុថាមាំ� “ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ” ម្រេ�ម្រេពីលមាំ�ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍�ួយ ឬម្រេប្រចើ� បា�ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើង ប្រែដ៏លនាំឱ�យមាំ�ផល�ែ��ល់
អវិជីជមាំ�ដ៏ល់រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ភិសរ�តាងប្រែដ៏ល�ញ្ចាំា�ក្នុ់ថាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ រួ��ញ្ញច�ល�ូវទ្ធិ�ុ�័យប្រែដ៏លអាចអម្រេងើត្ថុបា� ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លមាំ�អប្រតាហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ� ខាងកុ្នុ�ងក្នុប្រ�ិត្ថុ “E“ ឬការទូ្ធទាំត់្ថុតា�កិ្នុចចស��យាប្រែដ៏លម្រេសមើ�ឹង ឬម្រេលើស ៩០នៃថៃសប្រមាំ�់ឥណ៍ទាំ�មាំ�រយៈម្រេពីលប្រែវង �ិងការទូ្ធទាំត់្ថុតា�កិ្នុចចស��យា
ប្រែដ៏លម្រេសមើ�ឹង ឬម្រេលើស ៣០នៃថៃសប្រមាំ�់ឥណ៍ទាំ�រយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ី

■ ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លអុក្នុខ្ញុំចីប្រត្ថុូវបា�ប្រ�កាសថា បាត្ថុ់ខ្ញុំះ�� សាា��់ ឬរងម្រេប្រគា�ពីីការបាត្ថុ់�ង់ស�ត្ថុុភាពីសប្រមាំ�់ការរស់ម្រេ�ប្រ�ចាំំ�ំនៃថៃ

■ ការលំបាក្នុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាខាា�ំងរ�ស់អត្ថុិថិជី� ឬអុក្នុម្រេបា�ផ�សាយ

■ ការម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញម្រេលើលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ការផរល់ឥណ៍ទាំ�ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ប្រែដ៏លធនាគារ�ិ�យល់ប្រពី� 

■ អត្ថុិថិជី�ទ្ធំ�ង�ឹងក្នុ�សំ័យធ� ឬប្រត្ថុូវម្រេរៀ�ចំហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�ើងវិញជាថមី

ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញ ម្រេ�យសារប្រែត្ថុភាពី�ិ�ប្រ�ប្រក្នុតី្ថុម្រេ�ក្នុុ�ងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌរ�ស់អត្ថុិថិជី� ប្រត្ថុូវបា� ចាំត់្ថុទ្ធុក្នុជាឥណ៍ទាំ�មាំ�ឱ�ភាពី លុ�ប្រតាប្រែត្ថុមាំ�ភិសរ�តាង�ញ្ចាំា�ក់្នុថាហា�ិភិ័យនៃ�
ការ�ិ�ទ្ធទ្ធួលបា�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់តា�ក្នុិចចស��យា បា�ថយចុ�ជាសារវ�រ �ិង�ិ�មាំ�សូចនាក្នុរម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុប្រែដ៏លនាំឱ�យមាំ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ។ ប្រែផអក្នុម្រេ�តា�ការស�មត្ថុប្រែដ៏លអាច�ដ៏ិម្រេសធបា� នៃ�សរង់�រ 
CIFRSs ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុស់ង ៨៩នៃថៃ (រយៈម្រេពីលប្រែវង) �ងិ ៣០នៃថៃ (រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី) ប្រតូ្ថុវបា�ចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុជាឥណ៍ទាំ�មាំ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ ម្រេទាំ��ីជា�ិយ��័យនៃ�ការហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់សង
ប្រែដ៏លច�បា�់បា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់ម្រេផ�សំងគាំ�ក្នុ៏ម្រេ�យ។

ប្រែផអក្នុតា�ប្រ�ពី�័ធចាំត់្ថុថំា�ក់្នុហា�ភ័ិិយឥណ៍ទាំ�រ�ស់ធនាគារ ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុថិិជី�ប្រែដ៏លចាំត់្ថុទុ្ធក្នុថាមាំ�ឱ�ភាពីត្ថុនៃ�ះ ជាឥណ៍ទាំ�ទាំងំឡាយណាប្រែដ៏លមាំ�ចំណាត្ថុថំ់ា�ក់្នុ ម្រេប្រកា�សរង់�រ សង�សំយ័ 
�ិងបាត្ថុ់�ង់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៨៦

ការចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

ធនាគារបា�ប្រែ�ងប្រែចក្នុការ�ែ��ល់ម្រេ�តា�ការចាំត់្ថុថាំ�ក្នុ់ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� ប្រស�ម្រេ�តា��ិយ��័យរ�ស់ ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេ�តា�ចំ�ួ�នៃថៃនៃ�ការហួិសក្នុំណ៍ត់្ថុសង ប្រែដ៏លជា
លក្នុខណ៍ៈវិ�ិចិ័យម្រេ�យប្រ�ុងប្រ�យ័ត្ថុ ុដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

១  ធ�មតា

២ ឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល

៣  ម្រេប្រកា�សរង់�រ

៤  សង�សំ័យ

៥  បាត្ថុ់�ង់

ធនាគារ ម្រេប្រ�ើប្របាស់ការវាយត្ថុនៃ�ះហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�នៃផើក្នុុ�ង �ិងពី័ត្ថុ៌មាំ�ហិួសកាលក្នុំណ៍ត់្ថុ ជាលក្នុខណ៍ៈវិ�ិចិ័យក្នុុ�ងម្រេផើរដ៏ំណាក្នុ់កាលដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ ប្រ�ម្រេភិទ្ធឥណ៍ទាំ� ចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ឥណ៍ទាំ�នៃផើក្នុុ�ង គ្គុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំ� ចំ�ួ�នៃថៃផុត្ថុក្នុំណ៍ត្ថុ់ ដ៏ំណាក្នុ់កាល

ឥណ៍ទាំ�ធ�មតា/សរង់�រ
រយៈម្រេពីលប្រែវង ក្នុ ខ្ញុំ គ្គ ក្នុ៖ លអណាស់

ខ្ញុំ៖ លអ
គ្គ៖ ម្រេពីញចិត្ថុរ

០-៣០នៃថៃ
ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី

រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី ក្នុ ខ្ញុំ គ្គ ០-១៥នៃថៃ

ឥណ៍ទាំ�ឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល
រយៈម្រេពីលប្រែវង �

�៖ ការឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល
៣១នៃថៃ-៨៩នៃថៃ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី � ១៥នៃថៃ-៣០នៃថៃ

ឥណ៍ទាំ��ិ�ដ៏ំម្រេណ៍ើរការ
រយៈម្រេពីលប្រែវង ង

ង៖ ការខ្ញុំូចខាត្ថុ
>៨៩នៃថៃ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី ង >៣០នៃថៃ

ការ�ែ��លប់្រតូ្ថុវបា�តា���ជាប្រ�ចាំ ំប្រែដ៏លការ�ែ��លអ់ាចម្រេធ័ើឱ�យមាំ�ការផ្លាា�ស�់រ�រដ៏ល់ការចាំត្ថុថំ់ា�ក្នុហ់ា�ភ័ិិយឥណ៍ទាំ�។ ជាទ្ធមូ្រេ� ការតា���ម្រេ��ជា��់ក់្នុព័ី�ធ�ងឹការម្រេប្រ�ើប្របាសទ់្ធ�ុិ�យ័ដូ៏ចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ប្រ�វត្ថុរិទ្ធូទាំត្ថុ់សង

■ សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ស�ភាគ្គី

■ ចក្នុខ�វិស័យអាជីីវក្នុ�ម �ិងការពី�យាក្នុរណ៍៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់

■ លទ្ធធភាពី �ិងឆ្លុះ�ើៈទ្ធូទាំត្ថុ់សង

■ សាា��ភាពីម្រេសដ៏ឋក្នុិចច �ិង

■ គ្គុណ៍ភាពីនៃ�សំណ៍ុំឯក្នុសារ

(i) (i) ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ�ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

ធនាគារពីិចាំរណាអំពីីការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសំខា�់�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ជាពីីរដ៏ំណាក្នុ់កាលដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ� ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ក្នុុ�ងដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី

ការផ្លាា�ស�់រ�រក្នុប្រ�ិត្ថុនៃ�ហា�ភិិយ័ឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ម្រេលើអាយកុាលប្រែដ៏លរំពីងឹទ្ធកុ្នុ នៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រតូ្ថុវបា� វាយត្ថុនៃ�ះតា� រយៈការម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�ហា�ភ័ិិយឥណ៍ទាំ�តា�កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍��ីយួៗ
ជា�ួយ �ឹងហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�នៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�ម្រេពីលទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ម្រេលើក្នុដំ៏�ូង។ ការវាស់ប្រែវងម្រេ�ម្រេលើគ្គុណ៍ភាពី �ិង�រិមាំណ៍ ក្នុុ�ងការកំ្នុណ៍ត់្ថុថាម្រេត្ថុើ ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជា�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�
ប្រែដ៏លបា�ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើង ប្រត្ថុូវបា��ងាា�ញដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ការខ្ញុំក្នុខា�សងចំ�ួ� ≥ ៣០នៃថៃ ≤ ៨៩នៃថៃ សប្រមាំ�់រយៈម្រេពីលប្រែវង ≥ ១៥នៃថៃ ≤ ៣០នៃថៃ ជា�ម្រេងាា�ល (backstop)

■ ការម្រេប្រ�ើសូចនាក្នុរ�រិមាំណ៍ (ការផ្លាា�ស់�រ�រ PD នាកាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍ចាំ�់ពីីកាល�រិម្រេចិទ្ធម្រេដ៏ើ�)

ធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាស់ការខ្ញុំក្នុខា�សងចំ�ួ� ≥ ៣០ នៃថៃ ≤ ៨៩នៃថៃ សប្រមាំ�រ់យៈម្រេពីលប្រែវង ≥ ១៥នៃថៃ ≤ ៣០នៃថៃ ជា�ម្រេងាា�ល �ងិ អ�វុត្ថុរការស�មត្ថុប្រែដ៏លអាច�ដិ៏ម្រេសធបា� ម្រេ�យ ក្នុណំ៍ត់្ថុថាហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ�ម្រេលើប្រទ្ធពី�យ 
ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� បា�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងគួ្គរម្រេអាយក្នុត្ថុស់មាំា�ល់ ចាំ�ត់ាងំពីីការទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ម្រេលើក្នុដំ៏�ងូ ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លការទ្ធទូាំត្ថុត់ា�កិ្នុចចស��យា មាំ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង ច�ំ�ួ ≥ ៣០នៃថៃ ≤ ៨៩នៃថៃ សប្រមាំ�រ់យៈម្រេពីលប្រែវង �ងិ 
≥១៥នៃថៃ ≤ ៣០នៃថៃសប្រមាំ�់រយៈម្រេពីលខ្ញុំះ។ី នៃល។ ជាងម្រេ��ម្រេ�ម្រេទ្ធៀត្ថុ ឥណ៍ទាំ�ទំាំ�ងអស ់ប្រែដ៏លមាំ�ចំណាត្ថុឥ់ណ៍ទាំ� “�” ប្រតូ្ថុវបា�ចាំត់្ថុថំា�ក្នុពី់ីដ៏ណំាក្នុក់ាលទ្ធ ី១ ដ៏ល់ ដ៏ណំាក្នុក់ាលទ្ធ ី២។ ម្រេលើសពីីម្រេ��ម្រេទ្ធៀត្ថុ 
ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល ់អត្ថុិថិជី�ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញ �ិងប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ“់�” ប្រត្ថុូវបា�ផ្លាា�ស់�រ�រពីីដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៨៧

ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ� ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ក្នុុ�ងដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី

ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ចាំត់្ថុទុ្ធក្នុជាឥណ៍ទាំ�មាំ�ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះចាំ�់តាំងពីីម្រេពីលដ៏ំ�ូង ឬពីីម្រេពីលទ្ធិញ ប្រត្ថុូវចាំត់្ថុថាំ�ក់្នុម្រេ�យស័័យប្រ�វត្ថុរិ ជាឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សុិត្ថុក្នុុ�ងដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធី៣។ 
ភិសែ�តាងប្រែដ៏ល�ញ្ចាំា�ក្នុ់ថាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មាំ�ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះ ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេ�តា�ទិ្ធ�ុ�័យប្រែដ៏លអាចអម្រេងើត្ថុបា�ទាំក្នុ់ទ្ធងម្រេ��ឹងប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖ 

■ ការលំបាក្នុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាខាា�ំងរ�ស់អត្ថុិថិជី� ឬអុក្នុម្រេបា�ផ�សាយ

■ ការ�ំ��ក្នុិចចស��យា ដ៏ូចជាការខ្ញុំក្នុខា��ិ�បា�សង ឬហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់

■ អត្ថុិថិជី�ទ្ធំ�ង�ឹងក្នុ�សំ័យធ� ឬប្រត្ថុូវម្រេរៀ�ចំហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�ើងវិញជាថមី

■ ការបាត្ថុ់�ងទ់្ធីផ�សារសក្នុ�មសប្រមាំ�់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�យសារប្រែត្ថុ�ញ្ចាំា�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដ៏ូចជាសាា��ភាពីជីំ�ួញក្នុូ��ំណ៍ុលសុិត្ថុក្នុុ�ងដ៏ំម្រេណ៍ើរការវិវាទ្ធ ភាពីញឹក្នុញា�់នៃ�ការម្រេរៀ�ច�ំំណ៍ុលម្រេ�ើងវិញ
ជាម្រេដ៏ើ�។

■ ក្នុូ��ំណ៍ុលប្រែដ៏លប្រែក្នុះង��ះំឆ្លុះម្រេបាក្នុ

■ ការលក្នុ ់ឬការលុ�ម្រេ�យម្រេចាំលឥណ៍ទាំ�ខ្ញុំូចម្រេ�យប្រែផុក្នុ

■ �រណ៍ៈភាពី

■ ការម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញ�ូវ�ំណ៍ុលប្រែដ៏លមាំ��ញ្ចាំា� (Trouble Debt Restructuring) ម្រេ�យ�ិ�ម្រេជាគ្គជី័យ

ធនាគារបា�អ�វុត្ថុរការខ្ញុំក្នុខា�សងច�ួំ� ≥ ៨៩នៃថៃ សប្រមាំ�រ់យៈម្រេពីលប្រែវង �ងិ≥ ៣០នៃថៃ សប្រមាំ�រ់យៈម្រេពីលខ្ញុំះ ីជា�ម្រេងាា�ល កុ្នុ�ងការផ្លាា�ស់�រ�រឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ពីីដំ៏ណាក្នុក់ាលទ្ធ២ី ម្រេ�ដ៏ណំាក្នុក់ាលទ្ធ៣ី 
�ងិចាំត់្ថុទ្ធកុ្នុឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេនា�ថាមាំ�ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះ។ ជាងម្រេ��ម្រេ�ម្រេទ្ធៀត្ថុ ឥណ៍ទាំ�ទំាំ�ងអស ់ប្រែដ៏លមាំ�ចំណាត្ថុឥ់ណ៍ទាំ� “ង” ប្រតូ្ថុវបា�ចាំត់្ថុថំា�ក់្នុពីីដំ៏ណាក្នុក់ាលទ្ធ ី២ ដ៏ល់ ដ៏ណំាក្នុក់ាលទ្ធ ី៣។ 
ម្រេលើសពីីម្រេ��ម្រេទ្ធៀត្ថុ ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អតិ្ថុថជិី�ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញ �ងិបា�ចាំត្ថុថំ់ា�ក្នុកុ់្នុ�ង ម្រេប្រកា�សរង់�រ សង�សំយ័ �ងិបាត្ថុ�់ង់ ប្រតូ្ថុវបា� ផ្លាា�ស�់រ�រពីីដ៏ណំាក់្នុកាលទ្ធ២ី ម្រេ�ដ៏ណំាក់្នុកាលទ្ធ៣ី។

�ិយ��័យការខ្ញុំក្នុខា�សង

ធនាគារចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លមាំ�ការខ្ញុំក្នុខា�សងម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏ល៖ 

■ អុក្នុខ្ញុំចី�ិ�មាំ�លទ្ធធភាពីសងចំម្រេ��កាត្ថុពី័ក្នុិចចឥណ៍ទាំ�រ�ស់ខ្ញុំះ��ទាំំងប្រសុង�ក្នុវិញ ម្រេ�យ�ិ�ពីឹងប្រែផអក្នុម្រេ�ម្រេលើការលក្នុ់ប្រទ្ធពី�យ�ក្នុ់ធានាម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធូទាំត្ថុ់សង (ប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�ប្រទ្ធពី�យ�ក្នុ់ធានា) ឬ

■ អុក្នុខ្ញុំចីមាំ�ការខ្ញុំក្នុខា�សងម្រេប្រចើ�ជាង ≥ ៨៩នៃថៃ ម្រេលើកាត្ថុពី័ក្នុិចចសងឥណ៍ទាំ��ក្នុធនាគារជាសារវ�រ ឬ

■ អុក្នុខ្ញុំចី�ឹងប្រែក្នុសំរួលប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរិរ�ស់ខ្ញុំះ��ប្រែដ៏លជាលទ្ធធផលនៃ�ការក្នុ�សំ័យធ� ម្រេ�យសារ�ិ�មាំ�លទ្ធធភាពីសងកាត្ថុពី័ក្នុិចចឥណ៍ទាំ�រ�ស់ខ្ញុំះ��។

(ii) (ii) ការ�ញ្ញច�លពី័ត្ថុ៌មាំ�ពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុការ�ញ្ញច�លពី័ត្ថុ៌មាំ�ពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ

ធនាគារវិភាគ្គព័ីត៌្ថុមាំ�ពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ម្រេ�យម្រេប្រ�ើ�ែូប្រែឌ្លសុិតិ្ថុនៃ��ិនាំ�ការនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ក្នុុ�ងការវាយត្ថុនៃ�ះថាម្រេត្ថុើហា�ិភ័ិយឥណ៍ទាំ�ម្រេលើឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បា�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសំខា�់ 
ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេធ័ើការវាស់ប្រែវង ECL។

ធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាស់គ្គំរូម្រេ�� ម្រេដ៏ើ��បីី�ញ្ញច�លអម្រេថរមាំា�ប្រក្នុូម្រេសដ៏ឋក្នុិចច (“MEVs”) �ិងស�ើស�សំ�៍នៃថះសប្រមាំ�់ជាការប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ម្រេឆ្នាំះ��ម្រេ�រក្នុភាពីអាចខ្ញុំក្នុខា�សង។

ម្រេ�ងតា�លទ្ធធផលប្រែដ៏លទ្ធទួ្ធលបា�ពីីការម្រេប្រ�ើ�ែបូ្រែឌ្លសិុតិ្ថុ នៃ��នំិា�ការនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុម្រេធ័ើម្រេ�ើងម្រេ�យធនាគារ ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធផ្លាា�ស់�រ�រ ធនាគារ�ិ�បា�កំ្នុណ៍ត់្ថុការជា�់ទាំក់្នុទ្ធងគំា� ប្រែដ៏លស�ម្រេហិតុ្ថុផលរវាង 
MEVs �ិងការខាត្ថុ�ង់ជាប្រ�វត្ថុរិសាស្ត្រសរម្រេនា�ម្រេទ្ធ។ ជាលទ្ធធផល ពី័ត្ថុ៌មាំ�នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ�ិ�ប្រតូ្ថុវបា�រួ��ញ្ញច�លម្រេ�ក្នុុ�ង�ែូប្រែឌ្លសុិត្ថុិនៃ��ិនាំ�ការនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធផ្លាា�ស់�រ�ររ�ស់ធនាគារ
ម្រេ�ើយ។ អ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា�សរង់�រ ក្នុរណ៍ីជាក្នុ់លាក្នុ់អាចម្រេក្នុើត្ថុមាំ�ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លពី័ត្ថុ៌មាំ�ប្រែដ៏លស�ម្រេហិត្ថុុផល �ិងទ្ធុក្នុចិត្ថុរបា��ំផុត្ថុ អាចជាពី័ត្ថុ៌មាំ�ប្រ�វត្ថុរិសាស្ត្រសរប្រែដ៏ល�ិ�បា�ម្រេធ័ើការប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវ។

ធនាគារ�ឹង��រម្រេធ័ើការវាយត្ថុនៃ�ះម្រេលើ�ូល�ា��ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំសប្រមាំ� ់MEVs ឬស�ើស�សំ�៍ត្ថុនៃ�ះម្រេដ៏ើ��បីី�ក្នុ់�ញ្ញច�ល ជាការប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។

(iii) (iii) ការប្រែក្នុប្រែប្រ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ការប្រែក្នុប្រែប្រ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាគារម្រេធ័ើការចរចាំម្រេ�ើងវិញ�ូវឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ប្រែដ៏លមាំ�ផលលំបាក្នុប្រែផុក្នុហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (សំម្រេ�ដ៏ល់ សក្នុ�មភាពីម្រេរៀ�ចំឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ើងវិញ) ម្រេដ៏ើ��បីី�ម្រេងើើ�ឱកាសអត្ថុិ�រិមាំក្នុុ�ងការប្រ��ូល
ប្រត្ថុល�់វិញ �ិងកាត្ថុ់��ុយហា�ិភិ័យ នៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង។ ប្រែផអក្នុម្រេ�តា�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយរ�ស់ធនាគារ ឥណ៍ទាំ�ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញ ប្រត្ថុូវបា�ផរល់ជីូ�ម្រេ�យ ប្រែផអក្នុម្រេលើ�ូល�ា��ម្រេប្រជីើសម្រេរីស ប្រ�សិ�ម្រេ�ើ
ក្នុ�ូ�ំណុ៍លមាំ�ការខ្ញុំក្នុខា�សងនាម្រេពីល�ចច���បី�ុ ឬប្រ�សិ�ម្រេ�ើមាំ�ហា�ភិិយ័ ខុ្ញុំស់នៃ�ការខ្ញុំក្នុខា�សង �ងិមាំ�ភិសរ�តាង�ងាា�ញថាកូ្នុ��ំណុ៍លពិីត្ថុជាបា�ខិ្ញុំត្ថុខំ្ញុំប្រ�ឹងប្រែប្រ�ងសងទូ្ធទាំត្ថុ�់ណុំ៍លម្រេ�តា� 
លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ� ក្នុចិចស��យាម្រេដ៏ើ��ងិរំពីងឹថាក្នុ�ូ�ណុំ៍ល �ងឹអាច�ំម្រេពីញតា�លក័្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�។ លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ�ជា ធ�មតារ�ួ�ញ្ញច�លទាំងំការពី��យារម្រេពីលក្នុណំ៍ត្ថុ ់ការផ្លាា�ស�់រ�ររយៈម្រេពីល 
នៃ�ការទ្ធូទាំត្ថុ់សងការប្របាក្នុ ់�ិងការប្រែក្នុប្រែប្រ�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ� ក្នុិចចប្រពី�ម្រេប្រពីៀងឥណ៍ទាំ�។

ចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� ម្រេ�តា�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយនៃ�ការម្រេរៀ�ចំឥណ៍ទាំ�ម្រេ�ើងវិញរ�ស់ ធនាគារ ការពី�យាក្នុរណ៍៍ PD ឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងការប្រែក្នុប្រែប្រ�ប្រត្ថុូវបា�ប្រែក្នុល�អ ឬសាោ�រម្រេ�ើងវិញ�ូវ
លទ្ធធភាពីរ�ស់ធនាគារកុ្នុ�ងការប្រ��លូ ការប្របាក់្នុ �ងិប្របាក់្នុម្រេដ៏ើ� ម្រេ�តា��ទ្ធពិីម្រេសាធ�ធ៍នាគារធាា��់មាំ�។ ជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�ដ៏មំ្រេណ៍ើរការម្រេ�� ធនាគារម្រេធ័ើការ វាយត្ថុនៃ�ះលទ្ធធភាពីទូ្ធទាំត់្ថុសងរ�ស់កូ្នុ��ំណុ៍ល 
ម្រេធៀ�ម្រេ��ឹងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌក្នុិចចស��យាប្រែដ៏លបា�ប្រែក្នុប្រែប្រ� �ិងពីិចាំរណាម្រេ�ម្រេលើ សូចនាក្នុរអាក្នុ��បីក្នុិរិ�ជាម្រេប្រចើ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ។

ជាទ្ធូម្រេ�ការម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញ គ្គឺជាសូចនាក្នុរគុ្គណ៍ភាពីនៃ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសំខា�់�ូវហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� ប្រែដ៏លការ ម្រេរៀ�ចំម្រេ�ើងវិញប្រត្ថុូវបា�ចាំត់្ថុទ្ធុក្នុថាមាំ�ភិសរ�តាងប្រែដ៏ល�ញ្ចាំា�ក់្នុពីីផល�ែ��ល់នៃ�
ឥណ៍ទាំ�មាំ�ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះ។ អតិ្ថុថជិី� ប្រតូ្ថុវ�ងាា�ញឥរិ��ថ�ងប់្របាក្នុល់អជា�់លា�កុ់្នុ�ងរយៈម្រេពីល�ួយ ��ុម្រេពីលប្រែដ៏លការ�ែ��ល់��ិប្រតូ្ថុវបា�ចាំត់្ថុទ្ធកុ្នុថាមាំ� ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះ/��ិមាំ�លទ្ធធភាពីសង 
ឬ PD ប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុថាបា�ថយចុ� ម្រេ�យស�វិធា�ធ�ការខាត្ថុ�ង់ប្រត្ថុូវបា� វាស់ប្រែវងតា�ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ដ៏ូចក្នុុ�ងដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៨៨

(iv) (iv) ការវាស់ប្រែវងការវាស់ប្រែវង ECL ECL

ECL គ្គឺជាការបាា��់សាា��ប្រ�ូបា�ុីលីម្រេត្ថុទ្ធ�ៃ�់នៃ�ការបាត្ថុ់�ង់ឥណ៍ទាំ�។ ECL ប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏ល�ិ�មាំ�ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះនាកាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍៖ ជាត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�ក្នុង័�សាច់ប្របាក្នុ់ទាំំងអស់ (ម្រេ�លគ្គឺភាពីខ្ញុំុសគាំ�រវាងរំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ ប្រែដ៏លជីំ�ក្នុ់ធនាគារ
ប្រស�តា�ក្នុិចចស��យា �ិង រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លធនាគាររំពីឹងទ្ធុក្នុថា�ឹងទ្ធទ្ធួលបា�)។

■ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លមាំ�ការថយចុ�ត្ថុនៃ�ះនាកាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍៖ជាភាពីខ្ញុំុសគាំ�រវាងត្ថុនៃ�ះដ៏ុល �ិង ត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី� ុនៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លរពីឹងទ្ធុក្នុនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។

■ ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លម្រេ�សល់៖ ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�គ្គឺជាត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�ភាពីខ្ញុំុសគាំ�រវាងរំហិូរសាច់

■ ការទ្ធូទាំត្ថុ់ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីប្រែដ៏ល ការខ្ញុំក្នុខា�ក្នុុ�ងការសងរ�ស់ក្នុូ��ំណ៍ុលគ្គឺប្រស�តា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌនៃ�ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ធានា។ ដ៏ូម្រេចាំំ��ម្រេហិើយ ក្នុង័�ខាត្ថុ
សាច់ប្របាក្នុ់គឺ្គជាការទ្ធូទាំត្ថុ់ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ ម្រេដ៏ើ��បីីសងមាំំ�ស់�ំណ៍ុលសប្រមាំ�់ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ� ដ៏ក្នុចំ�ួ�ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ប្រែដ៏លធនាគាររំពីឹងថា�ឹងទ្ធទ្ធួលបា�ពីីក្នុូ��ំណ៍ុលឬភាគី្គណា�ួយ។

ធនាគារគ្គណ៍នា ECL ម្រេ�យយក្នុត្ថុនៃ�ះដ៏ុលនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� គ្គុណ៍�ឹង PD សរុ� ពីីគ្គំរូប្រ�ូក្នុសុ ី(Proxy Model) ម្រេ�តា�ដ៏ំណាក្នុ់កាល�ី�ួយៗ ជា�ួយក្នុតាោ�ើប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវហា�ិភិ័យ�ួយចំ�ូ�។

■ ការខាត្ថុ�ង់ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លរំពីឹងទ្ធុក្នុ (Expected Credit Loss ឬ ECL) គ្គឺជាត្ថុនៃ�ះ�ចច���បី�ុនៃ�ក្នុង័�សាច់ប្របាក្នុ់ ក្នុុ�ងរយៈអាយុកាលប្រែដ៏លម្រេ�សល ់ម្រេធ័ើអ��បីហារម្រេ�យម្រេប្រ�ើ EIR។ សប្រមាំ�់ឆ្នាំំ�ំ
�ី�ួយៗនៃ�អាយុកាលម្រេពីញរ�ស់ ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ធនាគារបា�ម្រេធ័ើការបាា��់សាា��ម្រេលើ PD ប្រែដ៏លបា��ញ្ញច�លការពី�យាក្នុរណ៍៍នាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ LGD �ិង EAD។ ការបាា��់សាា��ប្រតូ្ថុវបា�យក្នុ�ក្នុ
គុ្គណ៍ជា�ួយគំា� ម្រេដ៏ើ��បីមី្រេធ័ើការបាា��់សាា��ការខាត្ថុ�ង់សប្រមាំ�់ រយៈម្រេពីល�ី�ួយៗ។ �នាា��់�ក្នុការបាា��់សាា��ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើអ��បីហារប្រត្ថុល�់�ក្នុកុ្នុ�ងកាល�រមិ្រេចិទ្ធរាយការណ៍៍ម្រេ�យម្រេប្រ�ើ EIR ជាអប្រតា
ការប្របាក្នុ់អ��បីហារ។ ម្រេ�យគាា��ផល�ែ��ល់ជាសារវ�រ ធនាគារចាំត្ថុ់ទ្ធុក្នុអប្រតាតា�ក្នុិចចស��យាជា EIR។

■ ធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាស់ឥណ៍ទាំ�វិស័យឧស�សាហិក្នុ�ម ម្រេដ៏ើ��បីីជាសំម្រេពីៀត្ថុ ឥណ៍ទាំ�គ្គំរ ូម្រេ�យសារមាំ�ចរិត្ថុ លក្នុខណ៍ៈដ៏ូចគាំ�។ ឥណ៍ទាំ�ទាំំងម្រេ�� សុិត្ថុម្រេ�ក្នុុ�ងចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់វិស័យឧស�សាក្នុ�មប្រែត្ថុ�ួយ
ប្រែដ៏លមាំ�ហា�ិភិ័យរួ� ប្រែផអក្នុម្រេលើ�រិ�ា��ម្រេសដ៏ឋក្នុិចច។

■ ECL ប្រត្ថុូវបា�គ្គណ៍នាម្រេ�យម្រេប្រ�ើរូ���រខាងម្រេប្រកា�៖

 �រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុក

ប្រែដ៏ល៖

MPDMPDtt = Marginal Probability of Default at time t;

LGDLGDtt = Loss Given Default at time t;

EADEADtt = Exposure at Default at time t; and

DtDt = Discount factor at time t.

(b) (b) ការបាត់�ង់ម្លៃនិស័ំវិធិានិធីនិការបាត់�ង់ម្លៃនិស័ំវិធិានិធីនិ

តារាងខាងម្រេប្រកា�ម្រេ�� សម្រេងខ�សំវិធា�ម្រេលើការបាត្ថុ់�ង់នាកាល�រិម្រេចិទ្ធចុងចុងឆ្នាំំ� ំម្រេ�តា�ថាំ�ក្នុ់ នៃ�ការ�ែ��ល់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម�ី�ួយៗ។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ថាំ�ក្នុ់នៃ�សំវិធា�ម្រេលើការបាត្ថុ់�ង់៖ថាំ�ក្នុ់នៃ�សំវិធា�ម្រេលើការបាត្ថុ់�ង់៖

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� (*) ៦.៣៥៥.៤៥២ ២៥.៨៩៨.៤៦៧ ៤.៨៥៩.០៨៦ ១៩.៥២៣.៨០៦ ២.១៩០.៣០០ ៨.៨៤២.២៤១

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៦០.៧៤២ ២៤៧.៥២៣ ៨៦.៨២៧ ៣៤៨.៨៧១ ១១.១៦៩ ៤៥.០៨៩

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ ២១.៥៨០ ៨៧.៩៣៩ ៨៣.៥៣៣ ៣៣៥.៦៣៦ ៥១០.៤២១ ២.០៦០.៥៧០

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់សប្រមាំ�់ការជីួល  ៣៦.១៥០  ១៤៧.៣១១  ៣២.៩៦៧  ១៣២.៤៦១  ១៩.០៣៧  ៧៦.៨៥២ 

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� 
�ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

១៨.៩១៦ ៧៧.០៨៣ ១០.០៨៩ ៤០.៥៣៨ ៤.៦៤៦ ១៨.៧៥៦

៦.៤៩២.៨៤០៦.៤៩២.៨៤០ ២៦.៤៥៨.៣២៣២៦.៤៥៨.៣២៣ ៥.០៧២.៥០២៥.០៧២.៥០២ ២០.៣៨១.៣១២២០.៣៨១.៣១២ ២.៧៣៥.៥៧៣២.៧៣៥.៥៧៣ ១១.០៤៣.៥០៨១១.០៤៣.៥០៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៨៩

(*) ទ្ធកឹ្នុប្របាក់្នុជា�់កិ្នុចចស��យានៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�លុ�ម្រេចាំលកុ្នុ�ងអ�ំ�ងម្រេពីលនៃ�របាយការណ៍៍ គ្គមឺាំ�ចំ��ួ ៦៩៦.៣៣៥ ដ៏លុាា�រអាម្រេ�រិក្នុ នានៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ (នានៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆំ្នាំ�២ំ០១៨ 
១៤៣.៤៥៧ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ) �ិង ការខាត្ថុ�ង់ពីីការ�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ ក្នុុ�ងអំ��ងម្រេពីលនៃ�របាយការណ៍ ៍គ្គឺមាំ�ចំ�ួ� ៣.៥៥២ នានៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ (នានៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ -៩៣ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ)។

ម្រេប្រកា��តី្ថុិវិធបី្រតួ្ថុត្ថុពីិ�តិ្ថុ�យរ�ស់ធនាគារ ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងជាសារវ�រនៃ�ហា�ិភិយ័ឥណ៍ទាំ�ប្រតូ្ថុវបា�កំ្នុណ៍ត្ថុ ់�ុ�ម្រេពីល មាំ�ការ�ែ��ល�់ិងម្រេ�ចុង�ញ្ញច�់ម្រេ�ម្រេពីលប្រែដ៏លការ�ែ��ល់ម្រេក្នុើត្ថុម្រេ�ើងដ៏ល់៣០នៃថៃ។ 
ម្រេ��គ្គឺជាក្នុរណ៍ីច��បីងសប្រមាំ�់ឥណ៍ទាំ� អតិ្ថុថិជី�។ តារាងខាងម្រេប្រកា� ផរល់�ូវការវិភាគ្គម្រេ�ម្រេលើចំ�ួ�សរុ�នៃ�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� តា�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ់ប្រែដ៏លមាំ�ក្នុ�ះង�ក្នុ។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ត្ថុនៃ�ះសរុ�ម្រេ�ង សំវិធា�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ ត្ថុនៃ�ះសរុ�ម្រេ�ង សំវិធា�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ ត្ថុនៃ�ះសរុ�ម្រេ�ង សំវិធា�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុថិិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុថិិជី�

០ - ២៩ នៃថៃ ២.៧៤៣.៦១៦.០៩៨ ២.៦២៤.៧០៦ ១.៨២១.៣៧៥.៧៥៨ ២.៣៦៦.៦៣២ ១.២២៧.៦២៦.៤៩៤ ១.០៤០.៥២៨

៣០ - ៥៩ នៃថៃ ១.៩១៥.៩១៧ ១៣៣.៦៥៥ ១.៤៦៤.៨៨៧ ១១០.៣២១ ១.៣២៣.៦៥២ ៩៩.១១៣

៦០ - ៨៩ នៃថៃ ១.៤៤៦.២១៦ ៩១.៣៣៩ ១.២៦៩.៣៥៣ ១៣២.៤៩៧ ៦៣៧.៣៣៨ ៤៣.១៨៣

៩០ - ១៨០ នៃថៃ ៤.៧៨៦.៤៧១ ៨៤៩.៤៦៩ ៣.០៣៩.៩១០ ៦៤៥.០៩៩ ១.៧២០.៨៥០ ៣២៥.៨៩០

ចំ�ួ�ម្រេលើសពី ី១៨០ នៃថៃ ១២.៦៦១.៦៦៣ ២.៦៥៦.២៨៣ ៨.០៤៣.៣៤៧ ១.៦០៤.៥៣៧ ៤.៥៦៤.៥៧៦ ៦៨១.៥៨៦

សរុ�សរុ� ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ៦.៣៥៥.៤៥២៦.៣៥៥.៤៥២ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៤.៨៥៩.០៨៦៤.៨៥៩.០៨៦ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ២.១៩០.៣០០២.១៩០.៣០០

ស��ូលជា��់ម្រេរៀលស��ូលជា��់ម្រេរៀល ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ ២៥.៨៩៨.៤៦៧២៥.៨៩៨.៤៦៧ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧ ១៩.៥២៣.៨០៦១៩.៥២៣.៨០៦ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨ ៨.៨៤២.២៤១៨.៨៤២.២៤១

៣៥.១.៣ ការវិភាគ្គគ្គុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំ� 

តារាងខាងម្រេប្រកា�ម្រេ�� �ងាា�ញព័ីត្ថុ៌មាំ�អំពីីឥណ៍ទាំ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវងម្រេ�យនៃថះម្រេដ៏ើ�រំលស់។ ចំ�ួ�ទឹ្ធក្នុប្របាក្នុ់ម្រេ�ក្នុុ�ងតារាងតំ្ថុណាងឱ�យត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដុ៏លចំម្រេ��ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ចំម្រេ��ត្ថុនៃ�ះក្នុិចចស��យា សប្រមាំ�់ ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� �ិង ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ម្រេ�ក្នុុ�ងតារាងម្រេ�� ត្ថុំណាងឱ�យត្ថុនៃ�ះក្នុិចចស��យា។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារនានាស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារនានា

ធ�មតា ៩៣.៤៧២.៤៣១ - - ៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៦០.៧៤២) - - (៦០.៧៤២) (២៤៧.៥២៣)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ៩៣.៤១១.៦៨៩៩៣.៤១១.៦៨៩ -- -- ៩៣.៤១១.៦៨៩៩៣.៤១១.៦៨៩ ៣៨០.៦៥២.៦៣៣៣៨០.៦៥២.៦៣៣

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

ធ�មតា ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ - - ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១១.១៣៤.៤១៨.៦៧១

ឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល - ១០.៦៦៧.៥១០ - ១០.៦៦៧.៥១០ ៤៣.៤៧០.១០៣

ម្រេប្រកា�សរង់�រ - - ៧.៨៦០.៣៦០ ៧.៨៦០.៣៦០ ៣២.០៣០.៩៥៧

សង�សំ័យ - - ៥.០៥១.៧០៨ ៥.០៥១.៧០៨ ២០.៥៨៥.៧១០

បាត្ថុ់�ង់ - - ៨.៤៧៤.១០៧ ៨.៤៧៤.១០៧ ៣៤.៥៣១.៩៨៧

២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១០.៦៦៧.៥១០ ២១.៣៨៦.១៧៥ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (១.៥៧៣.៨៨១) (៥៦៦.៣១៧) (៤.២១៥.២៥៤) (៦.៣៥៥.៤៥២) (២៥.៨៩៨.៤៦៧)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ២.៧៣០.៧៩៨.៧៩៩២.៧៣០.៧៩៨.៧៩៩ ១០.១០១.១៩៣១០.១០១.១៩៣ ១៧.១៧០.៩២១១៧.១៧០.៩២១ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៩០

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ

ធ�មតា ៣៣.៣០៧.០១៤ - - ៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (២១.៥៨០) - - (២១.៥៨០) (៨៧.៩៣៩)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ៣៣.២៨៥.៤៣៤៣៣.២៨៥.៤៣៤ -- -- ៣៣.២៨៥.៤៣៤៣៣.២៨៥.៤៣៤ ១៣៥.៦៣៨.១៤៤១៣៥.៦៣៨.១៤៤

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួលប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួល

ធ�មតា ៣.៦១៥.០៤១ - - ៣.៦១៥.០៤១ ១៤.៧៣១.២៩២

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៣៦.១៥០) - - (៣៦.១៥០) (១៤៧.៣១១)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ៣.៥៧៨.៨៩១៣.៥៧៨.៨៩១ -- -- ៣.៥៧៨.៨៩១៣.៥៧៨.៨៩១ ១៤.៥៨៣.៩៨១១៤.៥៨៣.៩៨១

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�  
�ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ��ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ�

ធ�មតា ៦៨.៤៩៧.១០៣ - - ៦៨.៤៩៧.១០៣ ២៧៩.១២៥.៦៩៥

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (១៨.៩១៦) - - (១៨.៩១៦) (៧៧.០៨៣)

ត្ថុនៃ�ះសរុ�ត្ថុនៃ�ះសរុ� ៦៨.៤៧៨.១៨៧៦៨.៤៧៨.១៨៧ -- -- ៦៨.៤៧៨.១៨៧៦៨.៤៧៨.១៨៧ ២៧៩.០៤៨.៦១២២៧៩.០៤៨.៦១២

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ

ធ�មតា ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ - - ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៣.៦៩០.៥៩៣

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៨៦.៨២៧) - - (៨៦.៨២៧) (៣៤៨.៨៧១)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ២០៧.៤០២.១២១២០៧.៤០២.១២១ -- -- ២០៧.៤០២.១២១២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២៨៣៣.៣៤១.៧២២

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

ធ�មតា ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ - - ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ ៧.២៤៧.៩៣៨.៨៨៣

ឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល - ១៥.៧៧៥.៩១២ - ១៥.៧៧៥.៩១២ ៦៣.៣៨៧.៦១៤

ម្រេប្រកា�សរង់�រ - - ៦.៦៣៧.៩១១ ៦.៦៣៧.៩១១ ២៦.៦៧១.១២៦

សង�សំ័យ - - ៣.៨៧០.០០១ ៣.៨៧០.០០១ ១៥.៥៤៩.៦៦៤

បាត្ថុ់�ង់ - - ៥.០៤២.១១៣ ៥.០៤២.១១៣ ២០.២៥៩.២១០

១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ ១៥.៧៧៥.៩១២ ១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (១.១០០.៩០៩) (៧៨២.៣៣៤) (២.៩៧៥.៨៤៣) (៤.៨៥៩.០៨៦) (១៩.៥២៣.៨០៦)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ១.៨០២.៧៦៦.៤០៩១.៨០២.៧៦៦.៤០៩ ១៤.៩៩៣.៥៧៨១៤.៩៩៣.៥៧៨ ១២.៥៧៤.១៨២១២.៥៧៤.១៨២ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៩១

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ

ធ�មតា ៣៣.២៥៣.៣៤៨ - - ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៨៣.៥៣៣) - - (៨៣.៥៣៣) (៣៣៥.៦៣៦)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ៣៣.១៦៩.៨១៥៣៣.១៦៩.៨១៥ -- -- ៣៣.១៦៩.៨១៥៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧១៣៣.២៧៦.៣១៧

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួលប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួល

ធ�មតា ៣.២៩៦.៦៧៥ - - ៣.២៩៦.៦៧៥ ១៣.២៤៦.០៤០

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៣២.៩៦៧) - - (៣២.៩៦៧) (១៣២.៤៦១)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ៣.២៦៣.៧០៨៣.២៦៣.៧០៨ -- -- ៣.២៦៣.៧០៨៣.២៦៣.៧០៨ ១៣.១១៣.៥៧៩១៣.១១៣.៥៧៩

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�  
�ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ��ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ�

ធ�មតា ៤០.៣០៣.៩០៩ - - ៤០.៣០៣.៩០៩ ១៦១.៩៤១.១០៦

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (១០.០៨៩) - - (១០.០៨៩) (៤០.៥៣៨)

ត្ថុនៃ�ះសរុ�ត្ថុនៃ�ះសរុ� ៤០.២៩៣.៨២០៤០.២៩៣.៨២០ -- -- ៤០.២៩៣.៨២០៤០.២៩៣.៨២០ ១៦១.៩០០.៥៦៨១៦១.៩០០.៥៦៨

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារនានាស�ត្ថុុល�យជា�ួយធនាគារនានា

ធ�មតា ៨៦.០២០.៦១២ - - ៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (១១.១៦៩) - - (១១.១៦៩) (៤៥.០៨៩)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ៨៦.០០៩.៤៤៣៨៦.០០៩.៤៤៣ -- -- ៨៦.០០៩.៤៤៣៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១៣៤៧.២២០.១២១

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

ធ�មតា ១.២២១.៣២៨.៥០០ - - ១.២២១.៣២៨.៥០០ ៤.៩៣០.៥០៣.១៥៥

ឃ្លាំា�ំម្រេ�ើល - ៤.១៨៣.០៩៩ - ៤.១៨៣.០៩៩ ១៦.៨៨៧.១៧១

ម្រេប្រកា�សរង់�រ - - ៥.៦៣៩.៣៨៩ ៥.៧៣៩.៣៨៩ ២៣.១៦៩.៩១៣

សង�សំ័យ - - ១.៩១៩.៥០៦ ១.៩១៩.៥០៦ ៧.៧៤៩.០៤៦

បាត្ថុ់�ង់ - - ២.៧០២.៤១៦ ២.៧០២.៤១៦ ១០.៩០៩.៦៥៣

១.២២១.៣២៨.៥០០ ៤.១៨៣.០៩៩ ១០.៣៦១.៣១១ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៦០៩.៦១០) (១៦៤.១៣១) (១.៤១៦.៥៥៩) (២.១៩០.៣០០) (៨.៨៤២.២៤១)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ១.២២០.៧១៨.៨៩០១.២២០.៧១៨.៨៩០ ៤.០១៨.៩៦៨៤.០១៨.៩៦៨ ៨.៩៤៤.៧៥២៨.៩៤៤.៧៥២ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៩២

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ

ធ�មតា ១៧.២២៤.៣១១ - - ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៥១០.៤២១) - - (៥១០.៤២១) (២.០៦០.៥៧០)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ១៦.៧១៣.៨៩០១៦.៧១៣.៨៩០ -- -- ១៦.៧១៣.៨៩០១៦.៧១៣.៨៩០ ៦៧.៤៧៣.៩៧៤៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួលប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួល

ធ�មតា ១.៩០៣.៧៣៤ - - ១.៩០៣.៧៣៤ ៧.៦៨៥.៣៧៤

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (១៩.០៣៧) - - (១៩.០៣៧) (៧៦.៨៥២)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ១.៨៨៤.៦៩៧១.៨៨៤.៦៩៧ -- -- ១.៨៨៤.៦៩៧១.៨៨៤.៦៩៧ ៧.៦០៨.៥២២៧.៦០៨.៥២២

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�  �ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ��ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ�

ធ�មតា ៣០.១៣៥.០១៨ - - ៣០.១៣៥.០១៨ ១២១.៦៥៥.០៦៨

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៤.៦៤៦) - - (៤.៦៤៦) (១៨.៧៥៦)

ត្ថុនៃ�ះសរុ�ត្ថុនៃ�ះសរុ� ៣០.១៣០.៣៧២៣០.១៣០.៣៧២ -- -- ៣០.១៣០.៣៧២៣០.១៣០.៣៧២ ១២១.៦៣៦.៣១២១២១.៦៣៦.៣១២

តារាងខាងម្រេប្រកា�ម្រេ�� �ងាា�ញពី័ត្ថុ៌មាំ�អំពីីសាា��ភាពីការហិួសកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់សង នៃ�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ម្រេ� ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ទ្ធ២ី �ិងទ្ធ៣ី។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

�ិ�ទាំ�់ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ់ ២.៧២២.៨២៣.៩៨៨ ៦.០៨១.៦៦៨ ៣.០៦៤.៣២៣ ២.៧៣១.៩៦៩.៩៧៩ ១១.១៣២.៧៧៧.៦៦៤ 

ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ ់≤ ៣០នៃថៃ ៩.៥៤៨.៦៩២ ១.៧២៨.២៤០ ៤៤៤.៣១៨ ១១.៧២១.២៥០ ៤៧.៧៦៤.០៩៤ 

ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ ់> ៣០នៃថៃ - ២.៨៥៧.៦០២ ១៧.៨៧៧.៥៣៤ ២០.៧៣៥.១៣៦ ៨៤.៤៩៥.៦៧៩ 

សរុ�សរុ� ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០២.៧៣២.៣៧២.៦៨០  ១០.៦៦៧.៥១០១០.៦៦៧.៥១០  ២១.៣៨៦.១៧៥២១.៣៨៦.១៧៥  ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧  

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

�ិ�ទាំ�់ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ់ ១.៨០០.១០៤.៧២៨ ១០.៥៨៦.៨៦៣ ៣.៥៥២.៨៦០ ១.៨១៤.២៤៤.៤៥១ ៧.២៨៩.៦៣៤.២០៣ 

ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ ់≤ ៣០នៃថៃ ៣.៧៦២.៥៩០ ៣.០០៦.៤១៨ ៤៥៣.៧១៦ ៧.២២២.៧២៤ ២៩.០២០.៩០៥ 

ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ ់> ៣០នៃថៃ - ២.១៨២.៦៣១ ១១.៥៤៣.៤៤៩ ១៣.៧២៦.០៨០ ៥៥.១៥១.៣៨៩ 

សរុ�សរុ� ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨  ១៥.៧៧៥.៩១២១៥.៧៧៥.៩១២  ១៥.៥៥០.០២៥១៥.៥៥០.០២៥  ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥  ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧  



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៩៣

នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

�ិ�ទាំ�់ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ់ ១.២១៥.៣១១.០២១ ២.០៤០.៨៧៣ ៣.៥២៧.០៦០ ១.២២០.៨៧៨.៩៥៤ ៤.៩២៨.៦៨៨.៣៣៨

ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ ់≤ ៣០នៃថៃ ៦.០១៧.៤៧៩ ៥៦៧.៤០៤ ២៥៤.៣១០ ៦.៨៣៩.១៩៣ ២៧.៦០៩.៨២២

ហិួសក្នុំណ៍ត្ថុ ់> ៣០នៃថៃ - ១.៥៧៤.៨២២ ៦.៥៧៩.៩៤១ ៨.១៥៤.៧៦៣ ៣២.៩២០.៧៧៨

សរុ�សរុ� ១.២២១.៣២៨.៥០០១.២២១.៣២៨.៥០០  ៤.១៨៣.០៩៩៤.១៨៣.០៩៩  ១០.៣៦១.៣១១១០.៣៦១.៣១១ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

តារាងខាងម្រេប្រកា�ម្រេ�� �ងាា�ញពីី�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ម្រេ�ងដុ៏លរ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្នុុ�ងក្នុំ��ងប្រគាប្រែដ៏លរួ�ចំប្រែណ៍ក្នុដ៏ល់�ប្រែប្រ��ប្រ�ួល សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ់�ង់។

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានាម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់៖
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ២០៧.៤៨៨.៩៤៥ - - ២០៧.៤៨៨.៩៤៥ ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ៧៣.៧៧១.៤៤៨ - - ៧៣.៧៧១.៤៤៨ ៣០០.៦១៨.៦៥១

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (១៧២.៧៦៩.៤៧៦) - - (១៧២.៧៦៩.៤៧៦) (៧០៤.០៣៥.៦១៥)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (១៤.៩៨១.៩៣៩) - - (១៤.៩៨១.៩៣៩) (៦១.០៥១.៤០១)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ (៣៦.៥៤៧) - - (៣៦.៥៤៧) ១០.០៤៣.៥៣៧ 

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៩៣.៤៧២.៤៣១ - - ៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០.១៥៦

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ((៦០.៧៤២៦០.៧៤២)) -- -- ((៦០.៧៤២៦០.៧៤២)) ((២៤៧.៥២៣២៤៧.៥២៣))

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៨៦.០២០.៦១២ - - ៨៦.០២០.៦១២ ៣៤៧.២៦៥.២១០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១១២.៤៦២.៨០៩ - - ១១២.៤៦២.៨០៩ ៤៥១.៨៧៥.៥៦៧

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៦៧.៩៣៨.៣៧០) - - (៦៧.៩៣៨.៣៧០) (២៧២.៩៧៦.៣៧១)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា ៧៦.៩៤៤.៧៥៩ - - ៧៦.៩៤៤.៧៥៩ ៣០៩.១៦៤.០៤២

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ (៨៦២) - - (៨៦២) (៣.៤៦៤)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ - - ២០៧.៤៨៨.៩៤៨ ៨៣៥.៣២៤.៩៨៤

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ((៨៦.៨២៧៨៦.៨២៧)) -- -- ((៨៦.៨២៧៨៦.៨២៧)) ((៣៤៨.៨៧១៣៤៨.៨៧១))



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៩៤

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់៖
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល 

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ ១៥.៧៧៥.៩១២ ១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុល

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ២.១៨៦.៨៤០ (២.១៦២.៣៥៩) (២៤.៤៨១) - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី (៦.៩២៥.២៥២) ៧.១០៥.៤៤៣ (១៨០.១៩១) - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី (៥.១៨១.៣៧៣) (៤.៧២៨.៨៥២) ៩.៩១០.២២៥ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១.៧៧៧.០១២.៤២៨ ១.៤៨៧.០៣១ ១.៩៤៩.៧២១ ១.៧៨០.៤៤៩.១៨០ ៧.២៥៥.៣៣០.៤០៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៨៣៨.៤៨៣.៤៧៨) (៦.៦៩៥.៨៥៧) (៥.៣៤០.៤០២) (៨៥០.៥១៩.៧៣៧) (៣.៤៦៥.៨៦៧.៩២៨)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (១០៣.៨០៣) (១១៣.៨០៨) (៤៧៨.៧២២) (៦៩៦.៣៣៣) (២.៨៣៧.៥៥៧)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ១០៤.៦០៦.០១៦ 

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១០.៦៦៧.៥១០ ២១.៣៨៦.១៧៥ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ((១.៥៧៣.៨៨១១.៥៧៣.៨៨១)) ((៥៦៦.៣១៧៥៦៦.៣១៧)) ((៤.២១៥.២៥៤៤.២១៥.២៥៤)) ((៦.៣៥៥.៤៥២៦.៣៥៥.៤៥២)) ((២៥.៨៩៨.៤៦៧២៥.៨៩៨.៤៦៧))

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល 

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១.២២១.៣២៨.៥០០ ៤.១៨៣.០៩៩ ១០.៣៦១.៣១១ ១.២៣៥.៨៧២.៩១០ ៤.៩៨៩.២១៨.៩៣៨

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុល

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ៣៣៦.៩៣៥ (៣៣៦.៩៣៥) - - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី (១០.៦៨៧.៣១៨) ១០.៨២៣.៣៦១ (១៣៦.០៤៣) - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី (៦.៨៣៦.៩៥៤) (៩៦០.៣៩៩) ៧.៧៩៧.៣៥៣ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១.២៣១.៣៥៤.៧៦៤ ៥.៩៥២.៥៥៩ ៣.៧១២.៨៣៦ ១.២៤១.០២០.១៥៩ ៤.៩៨៦.៤១៨.៩៩៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល ់ (៦៣១.៦២៣.៤៥៩) (៣.៨៨៥.៧៧៣) (៦.០៤៧.៥២៤) (៦៤១.៥៥៦.៧៥៦) (២.៥៧៧.៧៧៥.០៤៦)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (៥.១៥០) - (១៣៧.៩០៨) (១៤៣.០៥៨) (៥៧៤.៨០៧)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (២៣.៤៨១.៥៨៧) 

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១.៨០៣.៨៦៧.៣១៨ ១៥.៧៧៥.៩១២ ១៥.៥៥០.០២៥ ១.៨៣៥.១៩៣.២៥៥ ៧.៣៧៣.៨០៦.៤៩៧

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ((១.១០០.៩០៩១.១០០.៩០៩)) ((៧៨២.៣៣៤៧៨២.៣៣៤)) ((២.៩៧៥.៨៤៣២.៩៧៥.៨៤៣)) ((៤.៨៥៩.០៨៦៤.៨៥៩.០៨៦)) ((១៩.៥២៣.៨០៦១៩.៥២៣.៨០៦))



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៩៥

ការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់៖
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣៣.២៥៣.៣៤៨ - - ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥២

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ២៥២.៧១០.៧៥៣ - - ២៥២.៧១០.៧៥៣ ១.០២៩.៧៩៦.៣១៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល ់ (២៥២.៥៥៧.៩៧៧) - - (២៥២.៥៥៧.៩៧៧) (១.០២៩.១៧៣.៧៥៦)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (៩៩.១១០) - - (៩៩.១១០) (៤០៣.៨៧៣)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ១.៨៩៥.៤៤១

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣៣.៣០៧.០១៤ - - ៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦.០៨៣

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ((២១.៥៨០២១.៥៨០)) -- -- ((២១.៥៨០២១.៥៨០)) ((៨៧.៩៣៩៨៧.៩៣៩))

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១៧.២២៤.៣១១ - - ១៧.២២៤.៣១១ ៦៩.៥៣៤.៥៤៤

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ២៩.៧៦៩.៦២៥ - - ២៩.៧៦៩.៦២៥ ១១៩.៦១៤.៣៥៤

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (១៣.៤៧៦.២៤៧) - - (១៣.៤៧៦.២៤៧) (៥៤.១៤៧.៥៦០)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (២៦៤.៣៤១) - - (២៦៤.៣៤១) (១.០៦២.១២២)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (៣២៧.២៦៣)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៣៣.២៥៣.៣៤៨ - - ៣៣.២៥៣.៣៤៨ ១៣៣.៦១១.៩៥៣

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ((៨៣.៥៣៣៨៣.៥៣៣)) -- -- ((៨៣.៥៣៣៨៣.៥៣៣)) ((៣៣៥.៦៣៦៣៣៥.៦៣៦))

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួលម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣.២៩៦.៦៧៥ - - ៣.២៩៦.៦៧៥ ១៣.២៤៦.០៤០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ៣៦៦.២០២ - - ៣៦៦.២០២ ១.៤៩២.២៧៣

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៤៧.៨៣៦) - - (៤៧.៨៣៦) (១៩៤.៩៣២)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ១៨៧.៩១១

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣.៦១៥.០៤១ - - ៣.៦១៥.០៤១ ១៤.៧៣១.២៩២

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ((៣៦.១៥០៣៦.១៥០)) -- -- ((៣៦.១៥០៣៦.១៥០)) ((១៤៧.៣១១១៤៧.៣១១))



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៩៦

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១.៩០៣.៧៣៤ - - ១.៩០៣.៧៣៤ ៧.៦៨៥.៣៧៤

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១.៤៥១.០៩២ - - ១.៤៥១.០៩២ ៥.៨៣០.៤៨៨

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៥៨.១៥១) - - (៥៨.១៥១) (២៣៣.៦៥១)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (៣៦.១៧១)

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៣.២៩៦.៦៧៥ - - ៣.២៩៦.៦៧៥ ១៣.២៤៦.០៤០

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ((៣២.៩៦៧៣២.៩៦៧)) -- -- ((៣២.៩៦៧៣២.៩៦៧)) ((១៣២.៤៦១១៣២.៤៦១))

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� �ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៤០.៣០៣.៩០៩ - - ៤០.៣០៣.៩០៩ ១៦១.៩៤១.១០៦

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ៣៣.៦៤៨.០៣០ - - ៣៣.៦៤៨.០៣០ ១៣៧.១១៥.៧២២

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៥.៤៥៤.៨៣៦) - - (៥.៤៥៤.៨៣៦) (២២.២២៨.៤៥៧)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ២.២៩៧.៣២៤

សរុ�ការស��យាម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៦៨.៤៩៧.១០៣ - - ៦៨.៤៩៧.១០៣ ២៧៩.១២៥.៦៩៥

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ((១៨.៩១៦១៨.៩១៦)) --  --  ((១៨.៩១៦១៨.៩១៦)) ((៧៧.០៨៣៧៧.០៨៣))

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងដ៏ុលម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៣០.១៣៥.០១៨ - - ៣០.១៣៥.០១៨ ១២១.៦៥៥.០៦៨

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១៧.៥៨៣.៤១៧ - - ១៧.៥៨៣.៤១៧ ៧០.៦៥០.១៧០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៧.៤១៤.៥២៦) - - (៧.៤១៤.៥២៦) (២៩.៧៩១.៥៦៥)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (៥៧២.៥៦៦)

សរុ�ការស��យាម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៤០.៣០៣.៩០៩ - - ៤០.៣០៣.៩០៩ ១៦១.៩៤១.១០៧

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ((១០.០៨៩១០.០៨៩)) -- -- ((១០.០៨៩១០.០៨៩)) ((៤០.៥៣៨៤០.៥៣៨))



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៩៧

តារាងខាងម្រេប្រកា�សម្រេងខ�ពីីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់នាដ៏ំណាច់ឆ្នាំំ�ំតា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធ៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានាម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់ (៦០.៧៤២) (២៤៧.៥២៣) (៨៦.៨២៧) (៣៤៨.៨៧១) (១១.១៦៩) (៤៥.០៨៩)

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់ (៦.៣៥៥.៤៥២) (២៥.៨៩៨.៤៦៧) (៤.៨៥៩.០៨៦) (១៩.៥២៣.៨០៦) (២.១៩០.៣០០) (៨.៨៤២.២៤១)

ការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់ (២១.៥៨០) (៨៧.៩៣៩) (៨៣.៥៣៣) (៣៣៥.៦៣៦) (៥១០.៤២១) (២.០៦០.៥៧០)

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួលម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់ (៣៦.១៥០) (១៤៧.៣១១) (៣២.៩៦៧) (១៣២.៤៦១) (១៩.០៣៧) (៧៦.៨៥២)

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� �ិង
ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

(១៨.៩១៦) (៧៧.០៨៣) (១០.០៨៩) (៤០.៥៣៨) (៤.៦៤៦) (១៨.៧៥៦)

((៦.៤៩២.៨៤០៦.៤៩២.៨៤០)) ((២៦.៤៥៨.៣២៣២៦.៤៥៨.៣២៣)) ((៥.០៧២.៥០២៥.០៧២.៥០២)) ((២០.៣៨១.៣១២២០.៣៨១.៣១២)) ((២.៧៣៥.៥៧៣២.៧៣៥.៥៧៣)) ((១១.០៤៣.៥០៨១១.០៤៣.៥០៨))

តារាងខាងម្រេប្រកា�វិភាគ្គពីី�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ំតា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធនៃ�ប្រទ្ធពី�យ៖

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង ់ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានាម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៨៦.៨២៧ - - ៨៦.៨២៧ ៣៤៨.៨៧១

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ២១.៩៣៥ - - ២១.៩៣៥ ៨៩.៣៨៥

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៣៨.៩៩៦) - - (៣៨.៩៩៦) (១៥៨.៩០៨)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (៩.០២៤) (៩.០២៤) (៣៦.៧៧៣)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ៤.៩៤៨

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ៦០.៧៤២៦០.៧៤២ -- -- ៦០.៧៤២៦០.៧៤២ ២៤៧.៥២៣២៤៧.៥២៣

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១១.១៦៩ - - ១១.១៦៩ ៤៥.០៨៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ៧២.៥៣៤ - - ៧២.៥៣៤ ២៩១.៤៤២

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៥.៨៩៣) - - (៥.៨៩៣) (២៣.៦៧៨)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា ៩.០១៧ - - ៩.០១៧ ៣៦.២៣០

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (២១២)

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ៨៦.៨២៧៨៦.៨២៧ -- -- ៨៦.៨២៧៨៦.៨២៧ ៣៤៨.៨៧១៣៤៨.៨៧១



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩៩៨

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង ់- ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�ម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ១.១០០.៩០៩ ៧៨២.៣៣៤ ២.៩៧៥.៨៤៣ ៤.៨៥៩.០៨៦ ១៩.៥២៣.៨០៦

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ១០៨.៦១២ (១០៦.៤៣២) (២.១៨០) - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី (៥.៤៥៣) ៥៣.២០៣ (៤៧.៧៥០) - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី (៥.០៤២) (២២៩.២៦០) ២៣៤.៣០២ - -

ការវាស់ប្រែវងម្រេ�ើងវីញម្រេលើវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់សុទ្ធធ (*) (២០៩.៨០០) ២២៤.៦២៦ ១.៦៣៩.០៦៣ ១.៦៥៣.៨៨៩ ៦.៧៣៩.៥៩៧

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១.០២៦.៣១៨ ៤៧.៦៣៨ ៤៧១.៦៧៦ ១.៥៤៥.៦៣២ ៦.២៩៨.៤៥០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៤៤០.៧៤២) (១៣៧.៤១២) (២៩១.៥២៨) (៨៦៩.៦៨២) (៣.៥៤៣.៩៥៤)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (៩២១) (៦៨.៣៨០) (៧៦៤.១៧២) (៨៣៣.៤៧៣) (៣.៣៩៦.៤០២)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ២៧៦.៩៧០

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ១.៥៧៣.៨៨១១.៥៧៣.៨៨១ ៥៦៦.៣១៧៥៦៦.៣១៧ ៤.២១៥.២៥៤៤.២១៥.២៥៤ ៦.៣៥៥.៤៥២៦.៣៥៥.៤៥២ ២៥.៨៩៨.៤៦៧២៥.៨៩៨.៤៦៧

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៦០៩.៦១០ ១៦៤.១៣១ ១.៤១៦.៥៥៩ ២.១៩០.៣០០ ៨.៨៤២.២៤១

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី ៥.៤៤០ (៥.៤៤០) - - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី (៥.៨៦២) ១៨.០១០ (១២.១៤៨) - -

ម្រេផើរម្រេ�ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី (៥.៤០៩) (៩៥.៣១៨) ១០០.៧២៧ - -

ការវាស់ប្រែវងម្រេ�ើងវីញម្រេលើវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់សុទ្ធធ (*) ១១.៨១០ ៤៩៦.៧០៣ ១.៦៤៦.៣៥៤ ២.១៥៤.៨៦៧ ៨.៦៥៨.២៥៦

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ៧៥៧.៧៩១ ២៤២.៦៣៩ ៦៤៩.៤៣៤ ១.៦៤៩.៨៦៤ ៦.៦២៩.១៥២

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (២៧២.១៤៧) (៣៥.៨០៨) (៤១៧.៦៣១) (៧២៥.៥៨៦) (២.៩១៥.៤០៥)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (៣២៤) (២.៥៨៣) (៤០៧.៤៥២) (៤១០.៣៥៩) (១.៦៤៨.៨២២)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (៤១.៦១៦)

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ១.១០០.៩០៩១.១០០.៩០៩ ៧៨២.៣៣៤៧៨២.៣៣៤ ២.៩៧៥.៨៤៣២.៩៧៥.៨៤៣ ៤.៨៥៩.០៨៦៤.៨៥៩.០៨៦ ១៩.៥២៣.៨០៦១៩.៥២៣.៨០៦

(*) រា�់�ញ្ញច�លការវាស់ប្រែវងម្រេ�ើងវីញម្រេលើវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង ់(�នាា��់ពីីការម្រេផើរ) ប្រែដ៏ល�ណាា�ល�ក្នុពីីការផ្លាា�ស់�រ�រ�រិមាំណ៍�ិងគ្គុណ៍ភាពីឥណ៍ទាំ�នៃ�ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចីប្រែដ៏លមាំ�ប្រសា�់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ៩៩

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង ់- ការវិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៨៣.៥៣៣ - - ៨៣.៥៣៣ ៣៣៥.៦៣៦

ការវាស់ប្រែវងនៃ�សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ (៦១.៩៥៣) - - (៦១.៩៥៣) (២៥២.៤៥៨)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ៤.៧៦១

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ២១.៥៨០២១.៥៨០ -- -- ២១.៥៨០២១.៥៨០ ៨៧.៩៣៩៨៧.៩៣៩

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៥១០.៤២១ - - ៥១០.៤២១ ២.០៦០.៥៧០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី - - - - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៤២៥.៦១៥) (៤២៥.៦១៥) (១.៧១០.១២១)

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនានា (១.២៧៣) - - (១.២៧៣) (៥.១១៥)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (៩.៦៩៨)

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ៨៣.៥៣៣៨៣.៥៣៣ -- -- ៨៣.៥៣៣៨៣.៥៣៣ ៣៣៥.៦៣៦៣៣៥.៦៣៦

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង ់- ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើការជីួលម្រេ�ត្ថុនៃ�ះរំលស់

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ៣២.៩៦៧ - - ៣២.៩៦៧ ១៣២.៤៦១

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ៣.៦៦១ - - ៣.៦៦១ ១៤.៩១៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៤៧៨) - - (៤៧៨) (១.៩៤៨)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ១.៨៧៩

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ៣៦.១៥០៣៦.១៥០ -- -- ៣៦.១៥០៣៦.១៥០ ១៤៧.៣១១១៤៧.៣១១



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១០០

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ១៩.០៣៧ - - ១៩.០៣៧ ៧៦.៨៥២

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១៤.៥១២ - - ១៤.៥១២ ៥៨.៣០៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (៥៨២) - - (៥៨២) (២.៣៣៨)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (៣៦២)

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ៣២.៩៦៧៣២.៩៦៧ -- -- ៣២.៩៦៧៣២.៩៦៧ ១៣២.៤៦១១៣២.៤៦១

វិធា�ធ�ម្រេលើក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� �ិង ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ ១០.០៨៩ - - ១០.០៨៩ ៤០.៥៣៨

ការវាស់ប្រែវងនៃ�សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ ៦៤៦ - - ៦៤៦ ២.៦៣២

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ១០.៣២៣ - - ១០.៣២៣ ៤២.០៦៦

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (២.១៤២) - - (២.១៤២) (៨.៧២៩)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - ៤.៧៦១

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៩២០១៩ ១៨.៩១៦១៨.៩១៦ -- -- ១៨.៩១៦១៨.៩១៦ ៧៧.០៨៣៧៧.០៨៣

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ១ី
ECL ១២ប្រែខ្ញុំ

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ២ី
ECL អាយុកាល

ដ៏ំណាក្នុ់កាលទ្ធ៣ី
ECL អាយុកាល

សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

វិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ ៤.៦៤៦ - - ៤.៦៤៦ ១៨.៧៥៦

ការវាស់ប្រែវងនៃ�សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ ២.៤៩៨ - - ២.៤៩៨ ១០.០៣៧

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ថមី ៣.៩៤៦ - - ៣.៩៤៦ ១៥.៨៥៥

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែលងទ្ធទ្ធួលសាា�ល់ (១.០០១) - - (១.០០១) (៤.០២២)

ភាពីលម្រេ�អ�ងពីីការផ្លាា�ស់�រ�ររូ�ិយ�ណ៍ណ - - - - (៨៨)

សំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធីសំវិធា�ធ�ម្រេលើការខាត្ថុ�ង់ម្រេ�នៃថៃទ្ធ៣ី១៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�២ំ០១៨២០១៨ ១០.០៨៩១០.០៨៩ -- -- ១០.០៨៩១០.០៨៩ ៤០.៥៣៨៤០.៥៣៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១០១

៣៥.១.៤ ការម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�

ធនាគារបា�ម្រេធ័ើការប្រតួ្ថុត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យការម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើ ហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�តា�វិស័យ�ី�ួយៗ។ការវិភាគ្គការម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� �ិង ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� ប្រតូ្ថុវបា��ងាា�ញម្រេ�កុ្នុ�ង
តារាងដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ឆ្នាំំ�ំ២០១៩
ស�ត្ថុុល�យម្រេ�
ធនាគារនានា

ឥណ៍ទាំ�ផរល់
ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� �លូ�ប្រត្ថុវិ�មិ្រេ�គ្គ

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់
ម្រេលើការជីួល

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� 
�ិងក្នុិចចស��យា
ធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ៩៣.៤១១.៦៨៩ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ៣.៦១១.៨៥៨ (១៨.៩១៦) ២.៨៨៨.៣៦០.៩៧៨ ១១.៧៧០.០៧០.៩៨៥

ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់តា�ក្នុិចចស��យា - - - - ៦៨.៤៩៧.១០៣ ៦៨.៤៩៧.១០៣ ២៧៩.១២៥.៦៩៥

ការម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើហា�ិភិ័យតា�វិស័យការម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើហា�ិភិ័យតា�វិស័យ

សាា��័�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� - ៦៦.៧៦៣.៨០០ - - ៣.៦៣២.៤៩៣ ៧០.៣៩៦.២៩៣ ២៨៦.៨៦៤.៨៩៤

ក្នុសិក្នុ�ម - ១២៥.៣៩៨.៧៩៤ - - ១៣.៣៥៩ ១២៥.៤១២.១៥៣ ៥១១.០៥៤.៥២៣

ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការសំណ៍ង ់�ិង អចលប្រទ្ធពី�យ - ១៩១.១៤០.០៥៥ - - ៨.៤២១.៥៦១ ១៩៩.៥៦១.៦១៦ ៨១៣.២១៣.៥៨៥

ការជីួលអចល�ប្រទ្ធពី�យ - ៥០០.៦៥៣.៣០៧ - - ១.៦៥១.៥២៦ ៥០២.៣០៤.៨៣៣ ២.០៤៦.៨៩២.១៩៤

ឧស�សាហិក្នុ�ម - ១២៤.០៣៨.០៥១ - - ៧.៦៨០.៨០២ ១៣១.៧១៨.៨៥៣ ៥៣៦.៧៥៤.៣២៦

ការលក្នុ់ដ៏ុំ�ិងរាយ - ១.០៨៧.១៥៤.៨៥២ - - ២៧.៧៥៥.៤១៩ ១.១១៤.៩១០.២៧១ ៤.៥៤៣.២៥៩.៣៥៤

ម្រេសវាក្នុ�ម - ៥៦០.៤៥៨.១៥៥ - - ៩.១៥៦.៥៥០ ៥៦៩.៦១៤.៧០៥ ២.៣២១.១៧៩.៩២៣

ឥណ៍ទាំ�ផ្លាា�ល់ខ្ញុំះ�� - ១០២.៤៦៣.៨៩៩ - - ១០.១៨៥.៣៩៣ ១១២.៦៤៩.២៩២ ៤៥៩.០៤៥.៨៦៥

-- ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ -- -- ៦៨.៤៩៧.១០៣៦៨.៤៩៧.១០៣ ២.៨២៦.៥៦៨.០១៦២.៨២៦.៥៦៨.០១៦ ១១.៥១៨.២៦៤.៦៦៤១១.៥១៨.២៦៤.៦៦៤



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១០២

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨
ស�ត្ថុុល�យម្រេ�
ធនាគារនានា

ឥណ៍ទាំ�ផរល់
ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� �លូ�ប្រត្ថុវិ�មិ្រេ�គ្គ

ប្របាក្នុ់ក្នុក្នុ់ម្រេលើ
ការជីួល

ក្នុិចចស��យា ឥណ៍ទាំ� 
�ិងក្នុិចចស��យា
ធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� សរុ�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ២០៧.៤០២.១២១ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៣៣.១៦៩.៨១៥ ៣.២៨២.៧៤៥ (១០.០៨៩) ២.០៧៤.១៧៨.៧៦១ ៨.៣៣៤.០៥០.២៦២

ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់តា�ក្នុិចចស��យា - - - - ៤០.៣០៣.៩០៩ ៤០.៣០៣.៩០៩ ១៦១.៩៤១.១០៦

ការម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើហា�ិភិ័យតា�វិស័យការម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេលើហា�ិភិ័យតា�វិស័យ

សាា��័�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� - ១៦.៣៥៧.៧២៨ - - ១.០០០.០០០ ១៧.៣៥៧.៧២៨ ៦៩.៧៤៣.៣៥១

ក្នុសិក្នុ�ម - ៨៧.៦២១.១៨៧ - - ២០.៥១៩ ៨៧.៦៤១.៧០៦ ៣៥២.១៤៤.៣៧៥

ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការសំណ៍ង ់�ិង អចលប្រទ្ធពី�យ - ៩៦.៣៧៣.១៨៥ - - ៤.៩៥២.៨៦៦ ១០១.៣២៦.០៥១ ៤០៧.១២៨.០៧៣

ការជីួលអចល�ប្រទ្ធពី�យ - ២៦៨.៣១០.៥៤០ - - ៥២.៥៤៤ ២៦៨.៣៦៣.០៨៤ ១.០៧៨.២៨២.៨៧២

ឧស�សាហិក្នុ�ម - ៩៤.១០៣.៧២៣ - - ៣.៨០០.១១០ ៩៧.៩០៣.៨៣៣ ៣៩៣.៣៧៧.៦០១

ការលក្នុ់ដ៏ុំ�ិងរាយ - ៧៣៥.៩៦៣.៤៣៣ - - ១៧.៣៥៣.២៩៨ ៧៥៣.៣១៦.៧៣១ ៣.០២៦.៨២៦.៦២៥

ម្រេសវាក្នុ�ម - ៣៨៣.៧៤៨.៤០៥ - - ៤.០១៥.៣៨៨ ៣៨៧.៧៦៣.៧៩៣ ១.៥៥៨.០៣៤.៩២០

ឥណ៍ទាំ�ផ្លាា�ល់ខ្ញុំះ�� - ១៤៧.៨៥៥.៩៦៨ - - ៩.១០៩.១៨៤ ១៥៦.៩៦៥.១៥២ ៦៣០.៦៨៥.៩៨១

-- ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ -- -- ៤០.៣០៣.៩០៩៤០.៣០៣.៩០៩ ១.៨៧០.៦៣៨.០៧៨១.៨៧០.៦៣៨.០៧៨ ៧.៥១៦.២២៣.៧៩៨៧.៥១៦.២២៣.៧៩៨

នៃថៃទ្ធី១នៃថៃទ្ធី១  ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨
ស�ត្ថុុល�យម្រេ�
ធនាគារនានា
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ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល
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ការជីួលអចល�ប្រទ្ធពី�យ - ១៤៤.០១០.៤៦១ - - ១២៤.០៨៣ ១៤៤.១៣៤.៥៤៤ ៥៨១.៨៧១.១៥៤

ឧស�សាហិក្នុ�ម - ៥៦.១៨០.៥៤៨ - - ៣.៦៧២.៨៨១ ៥៩.៨៥៣.៤២៩ ២៤១.៦២៨.២៩៣

ការលក្នុ់ដ៏ុំ�ិងរាយ - ៤៧៩.២៦១.១៤២ - - ១១.៣៦៤.៨៤៥ ៤៩០.៦២៥.៩៨៧ ១.៩៨០.៦៥៧.១១០

ម្រេសវាក្នុ�ម - ២៣៩.៣៦៤.៥៨៤ - - ១.២៥៧.៤៣៤ ២៤០.៦២២.០១៨ ៩៧១.៣៩១.០៨៧
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ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១០៣

៣៥.២.៣៥.២. ហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពីហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពី

ហា�ិភ័ិយស�ើ�ីយភាពី សំម្រេ�ម្រេ�ម្រេលើហា�ិភ័ិយប្រែដ៏លធនាគារ �ិ�មាំ�ធ�ធា�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រគ្គ�់ប្រគា�់ ក្នុុ�ងការ�ំម្រេពីញកាត្ថុពី័កិ្នុចច ឬ�ឹងប្រត្ថុូវម្រេធ័ើម្រេ�យចំណាយហួិសក្នុំរិត្ថុ។ ហា�ិភ័ិយស�ើ�ីយភាពីម្រេក្នុើត្ថុ
ម្រេ�ើងពីីភាពី�ិ�ប្រត្ថុូវគាំ�នៃ�កាលក្នុំណ៍ត្ថុ ់�ិង�រិមាំណ៍រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ ប្រែដ៏លមាំ�ជា�់ជា�ួយ ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ �ិងការវិ�ិម្រេ�គ្គរ�ស់ធនាគារ។

៣៥.២.១ ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពី

ប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាលរ�ស់ធនាគារកំ្នុណ៍ត់្ថុយទុ្ធធសាស្ត្រសរ រ�ស់ធនាគារកុ្នុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង ហា�ិភិយ័ស�ើ�ីយភាពី �ងិ ការប្រ�ត្ថុ�ិត្ថុរកិារ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងម្រេ�យ គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធកិារប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិយ័ BRMC។ BRMC 
អ�ុ�ត័្ថុម្រេលើម្រេគាលការណ៍៍ ស�ើ�ីយភាពីរ�ស់ធនាគារ ប្រែដ៏ល�ម្រេងើើត្ថុ ម្រេ�ើងម្រេ�យអគ្គគនាយក្នុ�ា��ប្រគ្គ�ប់្រគ្គងហា�ភិិយ័ �ងិប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល់ម្រេ�យ គ្គណ៍ៈក្នុមាំា�ធិការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ងិ�ណុំ៍ល 
ALCO។ នាយក្នុ�ា��រត្ថុនាភិិបាល ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងសាា��ភាពីស�ើ�ីយភាពីរ�ស់ធនាគារជាម្រេរៀងរាលន់ៃថៃ ម្រេហិើយពិី�ិត្ថុ�យរបាយការណ៍៍ប្រ�ចាំនំៃថៃប្រែដ៏លប្រគ្គ�ដ៏ណ៍្ដ�់ម្រេលើ ចរ�ែសាចប់្របាក់្នុរ�ស់ការិ�ល័យ ក្នុណាា�ល 
�ិងសាខា។ របាយការណ៍៍សម្រេងខ�រួ� �ិងការចាំត្ថុ់វិធា�ការម្រេ��ប្រសាយប្រត្ថុូវ បា��ញ្ញច�ល�ា�ងម្រេទ្ធៀងទាំត្ថុ់ម្រេ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍ ៍ALCO។

វិធសីាស្ត្រសររ�ស់ធនាគារកុ្នុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងរំហិរូសាចប់្របាក្នុ ់គ្គបឺ្រតូ្ថុវធានាឱ�យបា�ប្រគ្គ�ប់្រគា�ត់ា�លទ្ធធភាពីប្រែដ៏ល អាចម្រេធ័ើម្រេ�បា� ថា�ឹងមាំ�សាច់ប្របាក្នុប់្រគ្គ�ប់្រគា�ម់្រេដ៏ើ��បី�ីមំ្រេពីញតា�ម្រេសចក្នុែបី្រតូ្ថុវការម្រេ�យក្នុប្រ�ិត្ថុ
សុិត្ថុម្រេប្រកា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ ម្រេធ័ើ�ា�ងណា�ិ�ឱ�យរងការខាត្ថុ�ង ់�ិង�ិ�ឱ�យមាំ�ការខ្ញុំូចខាត្ថុដ៏ល់ម្រេក្នុរ៍�ម្រេឈាា��ធនាគារ។ ធាត្ថុុសំខា�់ៗនៃ�យុទ្ធធសាស្ត្រសរ រ�ស់ធនាគារគ្គឺមាំ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖ 

■ រក្នុ�សា�ូវ�ូល�ា��ហិិរញ្ញញ��បីទាំ�ចប្រ�ុ� ប្រែដ៏លរួ�មាំ�ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� (ទាំំង�ុគ្គគល �ិងសហិប្រគាស) �ិងរក្នុ�សា ហាា�សុីលីធីយថាភាពី។

■ អ�ុវត្ថុរ�ូវសំម្រេពីៀត្ថុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លមាំ�ស�ើ�ីយភាពីខ្ញុំុស់ប្រែដ៏លចប្រ�ុ�ម្រេ�យរូ�ិយ�័ណ៍ណ �ិងកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់។

■ តា����ូវភាពី��ិសុីគាំ�នៃ�កាលក្នុណំ៍ត្ថុ់រ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារ �ិងវិសាលភាពីប្រែដ៏លប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មរ�ស់ធនាគារប្រត្ថុវូបា�ជា�់��ើ�ក្នុ �ិងប្រែដ៏ល��ិអាច
យក្នុម្រេ�ម្រេប្រ�ើជាវត្ថុុ��ញ្ចាំំ�ំ ម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធទ្ធួល ហិិរញ្ញញ��បីទាំ�បា�។

■ ម្រេធ័ើម្រេស្ត្រសរសម្រេត្ថុសរ�ូវសាា��ភាពីស�ើ�ីយភាពីរ�ស់ធនាគារម្រេធៀ��ឹងហា�ិភិ័យម្រេផ�សំងៗ �ិងប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ជាក្នុ់លាក្នុ់រ�ស់ប្រ�ម្រេទ្ធស។

■ កាត្ថុ់��ុយ�ូវការបាត្ថុ់�ង់ចំណ៍ូលពីីស�ើ�ីយភាពីប្រែដ៏ល�ិ�បា�ម្រេប្រ�ើ។

នាយក្នុ�ា��រត្ថុនាភិិបាលទ្ធទ្ធួលបា�ពី័ត្ថុ៌មាំ�ពីីប្រែផុក្នុអាជីីវក្នុ�មដ៏នៃទ្ធម្រេទ្ធៀត្ថុ ទាំក្នុ់ទ្ធង�ឹងស�ើ�ីយភាពី នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិង�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងពី័ត្ថុ៌មាំ�ល�អិត្ថុនៃ�រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់រំពីឹងទ្ធុក្នុម្រេផ�សំង
ម្រេទ្ធៀត្ថុ ប្រែដ៏លបា�ពីីការពី�យាក្នុរណ៍៍អាជីីវក្នុ�មនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។ �នាា���់ក្នុនាយក្នុ�ា��រត្ថុនាភិិបាលបា�រក្នុ�សា�វូសមំ្រេពីៀត្ថុនៃ�សាច់ប្របាក្នុរ់យៈម្រេពីលខ្ញុំះ ីប្រែដ៏លភាគ្គម្រេប្រចើ�ជា ហាា�សីុលធីអី�ររធនាគារ ម្រេដ៏ើ��បីីធានា
ថាសាច់ប្របាក្នុ់ប្រគ្គ�់ប្រគា�់ប្រត្ថុូវបា�រក្នុ�សាទ្ធុក្នុម្រេ�ក្នុុ�ងធនាគារទាំំង�ូល។ ត្ថុប្រ�ូវការ ស�ើ�ីយភាពីរ�ស់សាខា ប្រត្ថុូវបា��ំម្រេពីញតា�រយៈ�ូល�ិធិពីីនាយក្នុ�ា��រត្ថុនាភិិបាល ម្រេដ៏ើ��បីីជួីយសប្រ�ួលដ៏ល់ការ 
ប្រែប្រ�ប្រ�ួលរយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ី�ិងការផរល់�ូល�ិធិរយៈម្រេពីលប្រែវង ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេ��ប្រសាយត្ថុប្រ�ូវការសាច់ប្របាក្នុ់ប្រែដ៏ល ម្រេប្រគាងទ្ធុក្នុ ណា�ួយ។

នាយក្នុ�ា��រត្ថុនាភិិបាលតា���ជាប្រ�ចាំំប្រែខ្ញុំ �ូវការអ�ុម្រេលា�តា�ប្រែដ៏�ក្នុំណ៍ត្ថុ់�ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិច�បា�់។

ការម្រេធ័ើម្រេស្ត្រសរសម្រេត្ថុសរស�ើ�ីយភាពី ប្រតូ្ថុវបា�ម្រេធ័ើម្រេ�ើងម្រេ�យនាយក្នុ�ា��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភ័ិយ ម្រេ�ម្រេប្រកា�ទិ្ធដ៏ឋភាពីម្រេផ�សំងៗ ប្រែដ៏លប្រគ្គ�ដ៏ណ៍្ដ�់ទំាំងលក្នុខខ្ញុំណ៍ឌ ហា�ភ័ិិយស�ើ�ីយភាពីសក្នុលម្រេលាក្នុ កុ្នុ�ងប្រសកុ្នុ(ក្នុ�ុ�ជា) 
idiosyncratic (ប្រែផុក្នុខាងក្នុុ�ង)។ នាយក្នុ�ា��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យ ប្រត្ថុូវម្រេធ័ើការ�ងាា�ញអំពីីលទ្ធធផលនៃ�ការម្រេធ័ើ �ិង អ�ុសាស�៍�ក្នុ់ពី័�ធម្រេ� BRMC ជាម្រេរៀងរាល់ប្រត្ថុីមាំស។

៣៥.២.២ ការ�ែ��ល់ពីីហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពី

ឧ�ក្នុរណ៍៍សំខា�់ ប្រែដ៏លធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាស់សប្រមាំ�់ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពីគឺ្គ អ�ុបាត្ថុប្រក្នុ�ខ័្ញុំណ៍ឌ ហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពី។ អ�ុបាត្ថុម្រេ��ឆ្លុះះ���ញ្ចាំំ�ំងអំពីីរំហិូរចូលសាច់ប្របាក់្នុ (រួ�មាំ�
ឥណ៍ទាំ�ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវប្រ��ូល ស�តុ្ថុល�យម្រេ�ធនាគារនានា) រំហិូរម្រេចញសាច់ប្របាក់្នុក្នុុ�ងក្នុំ��ង៣០នៃថៃ (រួ�មាំ�ទឹ្ធក្នុប្របាក់្នុប្រែដ៏លប្រត្ថុូវទូ្ធទាំត់្ថុម្រេ�ឱ�យអុក្នុផរល់ ក្នុ�ចី ប្របាក់្នុ�ម្រេញ្ញញើពីីប្រគឹ្គ�សាា��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងធនាគារ) 
�ងិប្របាក់្នុ�ម្រេញ្ញញើរាយប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�ប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវ ប្រពី�ទំាំង�រិមាំណ៍ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មស�ើ�ីយភាពីប្រែដ៏លអាចទ្ធទួ្ធលយក្នុបា� (សាចប់្របាក្នុកុ់្នុ�ងនៃដ៏ គ្គណ៍�ីចរ�រ �ងិទុ្ធ��ប្រ�ុងកាត្ថុព័ីកិ្នុចចម្រេ�ធនាគារ ជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា)។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

នាចុងឆ្នាំំ� ំ ១៦២,៣២% ១៣២,៥១% ៩១,៦៥%

ជា�ធ�យ�សប្រមាំ�់ឆ្នាំំ�ំ ១៥៤,៩០% ១០៥,៦៣% ៨៧,៨៥%

អត្ថុិ�រមាំប្រមាំ�់ឆ្នាំំ�ំ ២៣៤,៦៤% ១៣២,៥១% ៩៨,៤០%

អ��បី�រមាំសប្រមាំ�់ឆ្នាំំ�ំ ១៤៨,៩៧% ៩១,៣៣% ៧៣,១៨%

៣៥.២.៣ ការវិភាគ្គតា�អាយុកាលនៃ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

តារាងខាងម្រេប្រកា��ងាា�ញពីីអាយកុាលម្រេ�តា�កិ្នុចចស��យាជាក្នុប់្រែសរងប្រែដ៏លម្រេ�សល ់នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� �ងិ�ណុំ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�រ�សធ់នាគារ។ ផល�ូក្នុនៃ�ស�តុ្ថុល�យប្រែដ៏លបា��ងាា�ញម្រេ�កុ្នុ�ងការវិភាគ្គ
តា�អាយកុាល��ិអាច ផគ�ផគងជា�ួយ�ឹងត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងនៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ងិ�ណុំ៍លដ៏ចូប្រែដ៏លបា��ងាា�ញម្រេ�កុ្នុ�ងរបាយការណ៍៍សាា��ភាពីហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ម្រេ�ើយ។ ម្រេ��ម្រេ�យសារប្រែត្ថុការវិភាគ្គភាពីតា�អាយកុាល 
រួ��ញ្ញច�ល រំហូិរសាច់ប្របាក់្នុទាំំ�ងអស់ប្រែដ៏លទាំក់្នុទ្ធង�ឹងប្របាក្នុ់ម្រេដ៏ើ� ម្រេ�យប្រែផអក្នុម្រេលើ�ូល�ា��អ��បីរហា។ ចំ�ួ�ទឹ្ធក្នុប្របាក់្នុសប្រមាំ�់កិ្នុចចស��យាឥណ៍ទាំ� �ិងក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុរ� គ្គឺជាចំ�ួ�អត្ថុិ�រិមាំ
ប្រែដ៏លអាចប្រត្ថុូវបា�ដ៏ក្នុម្រេចញម្រេប្រកា�កិ្នុចចស��យាឥណ៍ទាំ� ឬម្រេ�ថាកិ្នុចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លរួ��ញ្ញច�លទំាំង រយៈម្រេពីលដ៏ំ�ូងប្រែដ៏ល ក្នុិចចស��យាទាំំងម្រេ��ប្រត្ថុូវបា�ទូ្ធទាំត់្ថុ។ រំហិូរសាច់ប្របាក់្នុអ��បីរហា 
ជា�ំណ៍ុលប្រែដ៏លសុិត្ថុម្រេ�ម្រេប្រកា� ក្នុិចចស��យាធានាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងក្នុិចចស��យាប្រ�ហាក្នុ់ប្រ�ប្រែហិល ម្រេ�យប្រែ�ងប្រែចក្នុ ប្រែផអក្នុម្រេលើកាល�រិម្រេចិទ្ធដ៏ំ�ូង ប្រែដ៏លម្រេគ្គអាចម្រេ�បា�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១០៤

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  
ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

ត្ថុនៃ�ះដ៏ុល
រំហិូរចូល/(ម្រេចញ) រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ

�ិ�មាំ�
អាយុកាល

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តា�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តា�
ប្រ�ម្រេភិទ្ធប្រ�ម្រេភិទ្ធ

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
�ិ�ប្រែ���ិស�សំ�ើ

សាច់ប្របាក្នុ់
ក្នុុ�ងនៃដ៏

២៥១.៧៥០.២០៥ ២៥១.៧៥០.២០៥ ២៥១.៧៥០.២០៥ - - - - -

ស�តុ្ថុល�យម្រេ�
ធនាគារ
ជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ១.១៥២.៧៥៦.៣៤៩ ៣៥៧.១០៦.១០៦ ១៦៨.០៨៨.៤៣៩ ១៩២.០១៦.០៨៩ - - ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥

ស�ត្ថុុល�យ
ម្រេ�ធនាគារ
នានា

៩៣.៤១១.៦៨៩ ៩៤.៨១៧.៤៣៣ ២៤.៨២៣.៤១៦ ១២.៦៩៩.៩៨៣ ៥៧.២៩៤.០៣៤ - - -

ឥណ៍ទាំ�
ផែល់ដ៏ល់
អត្ថុិថិជី�

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ៣.៨១៦.១៣៣.៣១១ ១៥៨.០២១.២៨៨ ១១៤.១៨១.៦៣២ ៤៩៧.៤១៥.៤៣៤ ២.១៥១.៥៦៣.៣៤០ ៨៩៤.៩៥១.៦១៧ -

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ
�ូល�ប្រត្ថុ

៣៣.២៨៥.៤៣៤ ៣៦.៥៨១.២១៧ - - ៣០.០០០.០០០ ៦.៥៨១.២១៧ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ម្រេផ�សំងៗ

៩.៤៣២.០៧០ ៩.៤៣២.០៧០ ៥.៩១៥.៤៩៩ ១០.៣៤០ ៤៧.២៤៧ ៦៥១.៥៩៩ ២.៨០៧.៣៨៥ -

៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥ ៧៩៧.៦១៦.៥១៤ ២៩៤.៩៨០.៣៩៤ ៧៧៦.៧៧២.៨០៤ ២.១៥៨.៧៩៦.១៥៦ ៨៩៧.៧៥៩.០០២ ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥

ស��ូលជាស��ូលជា
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥ ៧៩៧.៦១៦.៥១៤៧៩៧.៦១៦.៥១៤ ២៩៤.៩៨០.៣៩៤២៩៤.៩៨០.៣៩៤ ៧៧៦.៧៧២.៨០៤៧៧៦.៧៧២.៨០៤ ២.១៥៨.៧៩៦.១៥៦២.១៥៨.៧៩៦.១៥៦ ៨៩៧.៧៥៩.០០២៨៩៧.៧៥៩.០០២ ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥៤៣៥.៥៤៥.៧១៥

ស��ូលជាស��ូលជា
��់ម្រេរៀល��់ម្រេរៀល

១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១ ២១.៨៤៧.៩៩២.៦៣៤២១.៨៤៧.៩៩២.៦៣៤ ៣.២៥០.២៨៧.២៩៥៣.២៥០.២៨៧.២៩៥ ១.២០២.០៤៥.១០៦១.២០២.០៤៥.១០៦ ៣.១៦៥.៣៤៩.១៧៦៣.១៦៥.៣៤៩.១៧៦ ៨.៧៩៧.០៩៤.៣៣៦៨.៧៩៧.០៩៤.៣៣៦ ៣.៦៥៨.៣៦៧.៩៣៣៣.៦៥៨.៣៦៧.៩៣៣ ១.៧៧៤.៨៤៨.៧៨៩១.៧៧៤.៨៤៨.៧៨៩



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១០៥

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  
ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

ត្ថុនៃ�ះដ៏ុល
រំហិូរចូល/(ម្រេចញ) រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ

�ិ�មាំ�
អាយុកាល

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
តា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធតា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធ

�ំណ៍ុល
�ិ�ប្រែ���ិស�សំ�ើ

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់
អត្ថុិថិជី�

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ (៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧) (២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨) (១៦១.០២០.៧២៩) (៤៤៩.២៦៧.០៩៣) (៥៣.៨១៤.៨២៧) - -

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ២០.៩៣៩.៣៣៧ (២៥.៦៥៤.៤៥០) - (៨០៦.៥៨០) (៨០៦.៥៨០) (២៤.០៤១.២៩០) - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ (២៨៥.៧៤៤.០២៣) (៤២.៩៦២.០៥៤) (៨៨.៦០៦.៨៣០) (១៤៨.២០៦.៤១០) (៥.៩៦៨.៧២៩) - -

អ�ុ�ំណ៍ុល ១២៨.០០០.០០០ (១៧៨.៤៤០.៣៨២) - - (២០.១២៦.៩០៤) (៧០.៧០៨.៨៨០) (៨៧.៦០៤.៥៩៨) -

�ណុំ៍លភិត្ថុសិ��យា ៣៦.៥១៣.៤០៧ (៤៤.០៩០.២៧៣) (៥៥៩.៥៥៨) (១.០៦៦.០៥៣) (៤.៩៩៩.៧៧៣) (២២.៩៥៤.៨៣៧) (១៤.៥១០.០៥២) -

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ២៣.៣៨៦.៩៤៤ (២៣.៣៨៦.៩៤៤) (៥.៣៦៣.៤៤០) (១០.៧០៧.១១២) - (៦.៧៨៤.៨១៩) (៥៣១.៥៧៣) -

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥ (៣.៩៨៤.៤៨៩.៥៦៩) (២.៨១១.៩៥៥.៩០០) (២៦២.២០៧.៣០៤) (៦២៣.៤០៦.៧៦០) (១៨៤.២៧៣.៣៨២) (១០២.៦៤៦.២២៣) -

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�
�ិងក្នុិចចស��យាធានា
ហិិរញ្ញញវត្ថុរ�

- (៦៨.៤៩៧.១០៣) (៥៥.៤៦៣.៧៤៨) (២.៧៧៣.៥២៤) (១.៥៣៥.៥៩៥) (៨.៧២៤.២៣៦) - -

ស��ូលជាស��ូលជា
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥ ((៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)) ((២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)) ((២៦៤.៩៨០.៨២៨២៦៤.៩៨០.៨២៨)) ((៦២៤.៩៤២.៣៥៥៦២៤.៩៤២.៣៥៥)) ((១៩២.៩៩៧.៦១៨១៩២.៩៩៧.៦១៨)) ((១០២.៦៤៦.២២៣១០២.៦៤៦.២២៣)) --

ស��ូលជាស��ូលជា
��់ម្រេរៀល��់ម្រេរៀល

១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០ ((១៦.៥១៥.៩២០.៦៨៨១៦.៥១៥.៩២០.៦៨៨)) ((១១.៦៨៤.៧៣៥.០៦៦១១.៦៨៤.៧៣៥.០៦៦)) ((១.០៧៩.៧៩៦.៨៧៤១.០៧៩.៧៩៦.៨៧៤)) ((២.៥៤៦.៦៤០.០៩៧២.៥៤៦.៦៤០.០៩៧)) ((៧៨៦.៤៦៥.២៩៣៧៨៦.៤៦៥.២៩៣)) ((៤១៨.២៨៣.៣៥៩៤១៨.២៨៣.៣៥៩)) --



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១០៦

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  
ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

ត្ថុនៃ�ះដ៏ុល
រំហិូរចូល/(ម្រេចញ) រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ

�ិ�មាំ�
អាយុកាល

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តា�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�តា�
ប្រ�ម្រេភិទ្ធប្រ�ម្រេភិទ្ធ

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
��ិប្រែ���ិស�សំ�ើ

សាច់ប្របាក្នុ់
ក្នុុ�ងនៃដ៏

១៤៨.៥០៤.២២៩ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ១៤៨.៥០៤.២២៩ - - - - -

ស�ត្ថុុល�យ
ម្រេ�ធនាគារ
ជាត្ថុិនៃ�
ក្នុ�ុ�ជា

៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ៤៣៦.២៥៦.៦៨៣ ១០៨.៩៩៦.៧៨៦ ៣៨.១២៣.៨៦៨ ១០.០៥១.៣៥៩ - - ២៧៩.០៨៤.៦៧០

ស�ត្ថុុល�យ
ម្រេ�ធនាគារ 
នានា

២០៧.៤០២.១២១ ២០៩.៧៤៩.០៦៤ ៥៣.៨១០.៨១០ ៨៧.៧២៧.០១២ ៥៩.៩៣០.១៧៤ ៨.២៨១.០៦៨ - -

ឥណ៍ទាំ�
ផែល់ដ៏ល់
អត្ថុិថិជី�

១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ២.៥៨៩.១៦៩.១៦១ ៧៧.១០៥.៤៩៥ ៨១.៧៣៣.០៣៩ ៣៤៥.២០៨.០៧៩ ១.៤៧៩.៦៣០.៥០៦ ៦០៥.៤៩២.០៤២ -

វិ�ិម្រេ�គ្គ
ម្រេលើ�ូល
�ប្រត្ថុ

៣៣.១៦៩.៨១៥ ៣៦.៦៨៩.៧២១ - - ៣០.០០០.០០០ ៦.៦៨៩.៧២១ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ម្រេផ�សំងៗ

៩.៦៤៧.៦៣៦ ៩.៦៤៧.៦៣៦ ៦.៣៧០.៥៧៦ ២៩.៤០០ ១០៥.១៧៩ ៤០៨.២១៦ ២.៧៣៤.២៦៥ -

២.៦៦៥.២១៥.៣៤០ ៣.៤៣០.០១៦.៤៩៤ ៣៩៤.៧៨៧.៨៩៦ ២០៧.៦១៣.៣១៩ ៤៤៥.២៩៤.៧៩១ ១.៤៩៥.០០៩.៥១១ ៦០៨.២២៦.៣០៧ ២៧៩.០៨៤.៦៧០

ស��ូលជាស��ូលជា
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

២.៦៦៥.២១៥.៣៤០២.៦៦៥.២១៥.៣៤០ ៣.៤៣០.០១៦.៤៩៤៣.៤៣០.០១៦.៤៩៤ ៣៩៤.៧៨៧.៨៩៦៣៩៤.៧៨៧.៨៩៦ ២០៧.៦១៣.៣១៩២០៧.៦១៣.៣១៩ ៤៤៥.២៩៤.៧៩១៤៤៥.២៩៤.៧៩១ ១.៤៩៥.០០៩.៥១១១.៤៩៥.០០៩.៥១១ ៦០៨.២២៦.៣០៧៦០៨.២២៦.៣០៧ ២៧៩.០៨៤.៦៧០២៧៩.០៨៤.៦៧០

ស��ូលជាស��ូលជា
��់ម្រេរៀល��់ម្រេរៀល

១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៦១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៦ ១៣.៧៨១.៨០៦.២៧៣១៣.៧៨១.៨០៦.២៧៣ ១.៥៨៦.២៥៧.៧៦៦១.៥៨៦.២៥៧.៧៦៦ ៨៣៤.១៩០.៣១៦៨៣៤.១៩០.៣១៦ ១.៧៨៩.១៩៤.៤៧០១.៧៨៩.១៩៤.៤៧០ ៦.០០៦.៩៤៨.២១៥៦.០០៦.៩៤៨.២១៥ ២.៤៤៣.៨៥៣.៣០២២.៤៤៣.៨៥៣.៣០២ ១.១២១.៣៦២.២០៤១.១២១.៣៦២.២០៤



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១០៧

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  
ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

ត្ថុនៃ�ះដ៏ុល
រំហិូរចូល/(ម្រេចញ) រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ

�ិ�មាំ�
អាយុកាល

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
តា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធតា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធ

�ំណ៍ុល
�ិ�ប្រែ���ិស�សំ�ើ

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់
អត្ថុិថិជី�

២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ (២.២២១.៣៥៦.៧៥០) (១.៦២៣.៦៤០.៥១៤) (១៣០.៤៦៤.២៩៤) (៣៩៤.៦៧២.៦៧៦) (៧២.៥៧៩.២៦៦) - -

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល - - - - - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៨០.៥៣២.០១៥ (៨៦.៣០០.៩១៤) (៧.០០៦.៥៥៨) (១២.៦០៥.១៥៩) (២៩.៦៥៨.៨២៥) (៣៧.០៣០.៣៧២) - -

អ�ុ�ំណ៍ុល ៩៣.០០០.០០០ (១៣៣.២៦១.១០២) - - (១១.៧៤៤.៥៣៤) (៤៤.១៣៥.៨៩៤) (៧៧.៣៨០.៦៧៤) -

�ណុំ៍លភិត្ថុសិ��យា ៣១.៣៥៩.៤០០ (៣៨.៦៤៧.៩៧៤) (៤៥៧.៤៨៧) (៩០១.៥០៨) (៣.៩០៤.៩៤៩) (១៨.៦៥៤.៨៧០) (១៤.៧២៩.១៦០) -

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១៣.៦៤៤.៦៣៤ (១៣.៦៤៤.៦៣៤) (៤.១៣០.៧២៥) (៧.៨០៦.១៣៣) (២៧.៩១៩) (២២៣.២៦៩) (១.៤៥៦.៥៨៨) -

២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦ (២.៤៩៣.២១១.៣៧៤) (១.៦៣៥.២៣៥.២៨៤) (១៥១.៧៧៧.០៩៤) (៤៤០.០០៨.៩០៣) (១៧២.៦២៣.៦៧១) (៩៣.៥៦៦.៤២២) -

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ�
�ិងក្នុិចចស��យាធានា
ហិិរញ្ញញវត្ថុរ�

- (៤០.៣០៣.៩១០) (២៩.៣៦១.៦២៩) (១.៦៧២.៧៦៦) (១.៥៨០.៧២៧) (៧.៦៨៨.៧៨៨) - -

ស��ូលជាស��ូលជា
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦ ((២.៥៣៣.៥១៥.២៨៤២.៥៣៣.៥១៥.២៨៤)) ((១.៦៦៤.៥៩៦.៩១៣១.៦៦៤.៥៩៦.៩១៣)) ((១៥៣.៤៤៩.៨៦០១៥៣.៤៤៩.៨៦០)) ((៤៤១.៥៨៩.៦៣០៤៤១.៥៨៩.៦៣០)) ((១៨០.៣១២.៤៥៩១៨០.៣១២.៤៥៩)) ((៩៣.៥៦៦.៤២២៩៣.៥៦៦.៤២២)) --

ស��ូលជាស��ូលជា
��់ម្រេរៀល��់ម្រេរៀល

៩.៦៦៥.៣៧៣.៩៦០៩.៦៦៥.៣៧៣.៩៦០ ((១០.១៧៩.៦៦៤.៤១១១០.១៧៩.៦៦៤.៤១១)) ((៦.៦៨៨.៣៥០.៣៩៦៦.៦៨៨.៣៥០.៣៩៦)) ((៦១៦.៥៦១.៥៣៧៦១៦.៥៦១.៥៣៧)) ((១.៧៧៤.៣០៧.១៣៣១.៧៧៤.៣០៧.១៣៣)) ((៧២៤.៤៩៥.៤៦០៧២៤.៤៩៥.៤៦០)) ((៣៧៥.៩៤៩.៨៨៤៣៧៥.៩៤៩.៨៨៤)) --



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១០៨

នៃថៃទ្ធី១នៃថៃទ្ធី១  ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា  
ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

ត្ថុនៃ�ះដ៏ុល
រំហិូរចូល/(ម្រេចញ) រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ

�ិ�មាំ�
អាយុកាល

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�
តា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធតា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធ

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
�ិ�ប្រែ���ិស�សំ�ើ

សាច់ប្របាក្នុ់
ក្នុុ�ងនៃដ៏

៦៨.៨៤៩.១៧២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ - - - - -

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�
ធនាគារជាត្ថុិនៃ�
ក្នុ�ុ�ជា

២០៧.៣១១.២៨៣ ២០៧.៣១៩.៩៧៣ ៣៥.២២៣.៧៥៧ ៣.០៥៩.៧៧២ - - - ១៦៩.០៣៦.៤៤៤

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�
ធនាគារ នានា

៨៦.០០៩.៤៤៣ ៨៧.៤៥៩.៤៣៩ ៥៥.៣៥១.៣៧០ ២៦.៥០០.៩៦៤ ៥.៦០៧.១០៥ - - -

ឥណ៍ទាំ�ផែល់
ដ៏ល់អត្ថុិថិជី�

១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ១.៧៥០.៤៦៥.០៦២ ៥៧.៩៣១.៦៧៩ ៥៧.១៥២.១៦៦ ២៤៤.៨៧៩.៦៣២ ១.០១៣.៤៥៦.១១៤ ៣៧៧.០៤៥.៤៧១ -

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ
�ូល�ប្រត្ថុ

១៦.៧១៣.៨៩០ ២៤.៦៣៤.២៩២ - - ៧.៥៦៨.០៤៦ ១៧.០៦៦.២៤៦ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម
ម្រេផ�សំងៗ

៧.២៧៤.៣១១ ៧.២៧៤.៣១១ ៥.៣៩១.៧៧៧ ២២.១០០ ៧០.១៥៣ ៤៤៩.២០១ ១.៣៤១.០៨០ -

១.៦១៩.៨៤០.៧០៩ ២.១៤៦.០០២.២៤៩ ២២២.៧៤៧.៧៥៥ ៨៦.៧៣៥.០០២ ២៥៨.១២៤.៩៣៦ ១.០៣០.៩៧១.៥៦១ ៣៧៨.៣៨៦.៥៥១ ១៦៩.០៣៦.៤៤៤

ស��ូលជាស��ូលជា
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

១.៦១៩.៨៤០.៧០៩១.៦១៩.៨៤០.៧០៩ ២.១៤៦.០០២.២៤៩២.១៤៦.០០២.២៤៩ ២២២.៧៤៧.៧៥៥២២២.៧៤៧.៧៥៥ ៨៦.៧៣៥.០០២៨៦.៧៣៥.០០២ ២៥៨.១២៤.៩៣៦២៥៨.១២៤.៩៣៦ ១.០៣០.៩៧១.៥៦១១.០៣០.៩៧១.៥៦១ ៣៧៨.៣៨៦.៥៥១៣៧៨.៣៨៦.៥៥១ ១៦៩.០៣៦.៤៤៤១៦៩.០៣៦.៤៤៤

ស��ូលជាស��ូលជា
��់ម្រេរៀល��់ម្រេរៀល

៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២ ៨.៦៦៣.៤១១.០៧៩៨.៦៦៣.៤១១.០៧៩ ៨៩៩.២៣២.៦៨៧៨៩៩.២៣២.៦៨៧ ៣៥០.១៤៩.២០៣៣៥០.១៤៩.២០៣ ១.០៤២.០៥០.៣៦៧១.០៤២.០៥០.៣៦៧ ៤.១៦២.០៣២.១៩២៤.១៦២.០៣២.១៩២ ១.៥២៧.៥៤៦.៥០៦១.៥២៧.៥៤៦.៥០៦ ៦៨២.៤០០.១២៤៦៨២.៤០០.១២៤



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១០៩

នៃថៃទ្ធី១នៃថៃទ្ធី១  ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា  
ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង

ត្ថុនៃ�ះដ៏ុល
រំហិូរចូល/(ម្រេចញ) រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ

�ិ�មាំ�
អាយុកាល

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
តា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធតា�ប្រ�ម្រេភិទ្ធ

�ំណ៍ុល
�ិ�ប្រែ���ិស�សំ�ើ

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់
អត្ថុិថិជី�

១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ (១.៣០៤.៥៨៩.៤៤៣) (៨៥១.៤២១.៦៧២) (១០០.២១១.៣៧០) (២៩២.០៧៥.២៤៥) (៦០.៨៨១.១៥៦) - -

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល - - - - - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៨៧.៣៧០.៧៤០ (៩៥.៤៣១.៨១៣) (១៥.៣៨៧.៨១៣) - (៨.៥៨៧.៦៦២) (៧១.៤៥៦.៣៣៨) - -

អ�ុ�ំណ៍ុល ៥៥.០០០.០០០ (៧៧.៧០៤.៧៥២) - - (៣.៧៤១.៦៦៤) (២៤.៩៩៣.៧៤០) (៤៨.៩៦៩.៣៤៨) -

�ណុំ៍លភិតិ្ថុស��យា ១៨.៥៤៩.៤២០ (២៣.១២៧.២២១) (២៦៤.៨០០) (៥៧២.៨៤៦) (២.៤៤១.៨១៨) (១១.២៥៨.៤៨៣) (៨.៥៨៩.២៧៤) -

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ៩.៨២១.២១៧ (៩.៨២១.២១៧) (៥.១១១.១៦៦) (៤.៧១០.០៥១) - - - -

១.៤៤៦.៥២០.០៥០ (១.៥១០.៦៧៤.៤៤៦) (៨៧២.១៨៥.៤៥១) (១០៥.៤៩៤.២៦៧) (៣០៦.៨៤៦.៣៨៩) (១៦៨.៥៨៩.៧១៧) (៥៧.៥៥៨.៦២២) -

ក្នុិចចស��យា
ឥណ៍ទាំ��ិង
ក្នុិចចស��យាធានា
ហិិរញ្ញញវត្ថុរ�

- (៣០.១៣៥.០១៩) (២១.៣៧៨.៧៦៧) (៨៨៥.១៨៣) (៤៦១.៦៣៧) (៤.៥៥១.០៩៨) (២.៨៥៨.៣៣៤) -

ស��ូលជាស��ូលជា
ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

១.៤៤៦.៥២០.០៥០១.៤៤៦.៥២០.០៥០ ((១.៥៤០.៨០៩.៤៦៥១.៥៤០.៨០៩.៤៦៥)) ((៨៩៣.៥៦៤.២១៨៨៩៣.៥៦៤.២១៨)) ((១០៦.៣៧៩.៤៥០១០៦.៣៧៩.៤៥០)) ((៣០៧.៣០៨.០២៦៣០៧.៣០៨.០២៦)) ((១៧៣.១៤០.៨១៥១៧៣.១៤០.៨១៥)) ((៦០.៤១៦.៩៥៦៦០.៤១៦.៩៥៦)) --

ស��ូលជាស��ូលជា
��់ម្រេរៀល��់ម្រេរៀល

៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២ ((៦.២២០.២៤៧.៨១០៦.២២០.២៤៧.៨១០)) ((៣.៦០៧.៣១៨.៧៤៨៣.៦០៧.៣១៨.៧៤៨)) ((៤២៩.៤៥៣.៨៤០៤២៩.៤៥៣.៨៤០)) ((១.២៤០.៦០២.៥០១១.២៤០.៦០២.៥០១)) ((៦៩៨.៩៦៩.៤៧០៦៩៨.៩៦៩.៤៧០)) ((២៤៣.៩០៣.២៥១២៤៣.៩០៣.២៥១)) --



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១១០

ចំ�ួ�ទ្ធឹក្នុប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងតារាងខាងម្រេលើប្រត្ថុូវបា�ចងប្រក្នុងដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ប្រ�ម្រេភិទ្ធនៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� វិធា�ប្រែដ៏ល�រិមាំណ៍ប្រត្ថុូវបា�ចងប្រក្នុង

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីុំបា�អ��បីហារ ប្រែដ៏លរួ��ញ្ញច�ល�ូវ ការប្របាក្នុ់បាា��់សាា��ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវទ្ធូទាំត្ថុ់

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រំហិូរសាច់ប្របាក្នុ់ពីុំបា�អ��បីហារ ប្រែដ៏លរួ��ញ្ញច�ល�ូវ ការប្របាក្នុ់បាា��់សាា��ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវទ្ធូទាំត្ថុ់

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ��ិងក្នុិចចស��យាធា� ហិិរញ្ញញវត្ថុរ� តា�អាយុកាលនៃ�ក្នុិចចស��យាប្រែដ៏ល�ឹងម្រេក្នុើត្ថុមាំ��ា�ងឆ្នាំ�់�ំផុត្ថុ

ជាប្រែផុក្នុ�ួយនៃ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិយ័ស�ើ�ីយភាពីប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេចញពីី�ំណុ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ធនាគារមាំ�ប្រទ្ធពី�យ សក្នុ�មប្រែដ៏លអាច�រ�រជាសាច់ប្របាក្នុង់ាយប្រសលួបា� រ�ួមាំ�សាច់ប្របាក់្នុ �ងិសាច់ប្របាក់្នុស��ូល 
ប្រែដ៏លមាំ�ភាពីងាយប្រសួល ក្នុុ�ងការ�ំម្រេពីញតា�ត្ថុប្រ�ូវការ។ ម្រេលើសពីីម្រេ��ម្រេទ្ធៀត្ថុ ធនាគារបា�ចុ�ក្នុិចចប្រពី�ម្រេប្រពីៀងម្រេលើក្នុប្រ�ិត្ថុឥណ៍ទាំ�ជា�ួយធនាគារ ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ។

តារាងខាងម្រេប្រកា�ក្នុណំ៍ត្ថុព់ីតី្ថុនៃ�ះតា�ក្នុចិចស��យា រ�ស់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិរិញ្ញញវតុ្ថុ���ិប្រែ���សិ�សំ�ើ �ងិ�ណុំ៍លហិរិញ្ញញវតុ្ថុ���ិប្រែ���សិ�សំ�ើ ប្រែដ៏លរពំីងឹថា�ងឹប្រតូ្ថុវទ្ធទ្ធលួបា� ឬទ្ធទូាំត្ថុកុ់្នុ�ងរយៈម្រេពីលត្ថុចិជាង១២ប្រែខ្ញុំ 
គ្គិត្ថុចាំ�់ពីីកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ� របាយការណ៍៍ម្រេ��។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ៧១៧.២១០.៦៣៤ ២.៩២២.៦៣៣.៣៣៤ ១៥៧.១៧២.០១៣ ៦៣១.៥១៧.១៤៨ ៣៨.២៨៣.៥២៩ ១៥៤.៥៥០.៦០៧

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៩៤.៨១៧.៤៣៣ ៣៨៦.៣៨១.០៣៩ ២០១.៤៦៧.៩៩៦ ៨០៩.៤៩៨.៤០៨ ៨៧.៤៥៩.៤៣៩ ៣៥៣.០៧៣.៧៥៥

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ៧៦៩.៦១៨.៣៥៤ ៣.១៣៦.១៩៤.៧៩៣ ៥០៤.០៤៦.៦១៣ ២.០២៥.២៥៩.២៩១ ៣៥៩.៩៦៣.៤៧៧ ១.៤៥៣.១៧២.៥៥៧

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ ៣០.០០០.០០០ ១២២.២៥០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ១២០.៥៤០.០០០ ៧.៥៦៨.០៤៦ ៣០.៥៥២.២០២

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៥.៩៧៣.០៨៦ ២៤.៣៤០.៣២៥ ៦.៥០៥.១៥៥ ២៦.១៣៧.៧១៣ ៥.៤៨៤.០៣០ ២២.១៣៩.០២៩

១.៨៦៩.៣៦៩.៧១២១.៨៦៩.៣៦៩.៧១២ ៧.៦១៧.៦៨១.៥៧៦៧.៦១៧.៦៨១.៥៧៦ ១.០៤៧.៦៩៦.០០៦១.០៤៧.៦៩៦.០០៦ ៤.២០៩.៦៤២.៥៥២៤.២០៩.៦៤២.៥៥២ ៥៦៧.៦០៧.៦៩៣៥៦៧.៦០៧.៦៩៣ ២.២៩១.៤៣២.២៥៧២.២៩១.៤៣២.២៥៧

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ៣.៣៧៣.៣៥៨.៦៧០ ១៣.៧៤៦.៤៣៦.៥៨០ ២.១៤៨.៧៧៧.៤៨៤ ៨.៦៣៣.៧៨៧.៩៣១ ១.២៤៣.៧០៨.២៨៧ ៥.០២០.៨៥០.៣៥៥

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ១.៦១៣.១៦០ ៦.៥៧៣.៦២៧ - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ២៧៩.៧៧៥.២៩៤ ១.១៤០.០៨៤.៣២៣ ៤៩.២៧០.៥៤២ ១៩៧.៩៦៩.០៣៨ ២៣.៩៧៥.៤៧៥ ៩៦.៧៨៨.៩៩៣

អ�ុ�ំណ៍ុល ២០.១២៦.៩០៤ ៨២.០១៧.១៣៤ ១១.៧៤៤.៥៣៤ ៤៧.១៨៩.៥៣៨ ៣.៧៤១.៦៦៤ ១៥.១០៥.០៩៨

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ៦.៦២៥.៣៨៤ ២៦.៩៩៨.៤៤០ ៥.២៦៣.៩៤៤ ២១.១៥០.៥២៧ ៣.២៧៩.៤៦៤ ១៣.២៣៩.១៩៦

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១៦.០៧០.៥៥២ ៦៥.៤៨៧.៤៩៩ ១១.៩៦៤.៧៧៧ ៤៨.០៧៤.៤៧៤ ៩.៨២១.២១៧ ៣៩.៦៤៨.២៥៣

៣.៦៩៧.៥៦៩.៩៦៤ ១៥.០៦៧.៥៩៧.៦០៣ ២.២២៧.០២១.២៨១ ៨.៩៤៨.១៧១.៥០៨ ១.២៨៤.៥២៦.១០៧ ៥.១៨៥.៦៣១.៨៩៥

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� ៥៩.៧៧២.៨៦៦ ២៤៣.៥៧៤.៤២៩ ៣២.៦១៥.១២២ ១៣១.០៤៧.៥៦០ ២២.៧២៥.៥៨៧ ៩១.៧៤៣.១៩៥

៣.៧៥៧.៣៤២.៨៣០៣.៧៥៧.៣៤២.៨៣០ ១៥.៣១១.១៧២.០៣២១៥.៣១១.១៧២.០៣២ ២.២៥៩.៦៣៦.៤០៣២.២៥៩.៦៣៦.៤០៣ ៩.០៧៩.២១៩.០៦៨៩.០៧៩.២១៩.០៦៨ ១.៣០៧.២៥១.៦៩៤១.៣០៧.២៥១.៦៩៤ ៥.២៧៧.៣៧៥.០៩០៥.២៧៧.៣៧៥.០៩០



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១១១

តារាងខាងម្រេប្រកា� �ងាា�ញត្ថុនៃ�ះតា�កិ្នុចចស��យា នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ិ�ប្រែ���ិស�សំ�ើ �ិង �ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ិ�ប្រែ���ិស�សំ�ើ ប្រែដ៏លរំពឹីង�ឹងប្រត្ថុូវទ្ធទូ្ធលបា� ឬទ្ធូទាំត់្ថុក្នុុ�ងរយៈម្រេលើសពីី១២ប្រែខ្ញុំ គ្គិត្ថុចាំ�់
ពីីកាល�រិម្រេចិទ្ធនៃ�របាយការណ៍៍ម្រេ��។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា - - ៨.២៨១.០៦៨ ៣៣.២៧៣.៣៣១ - -

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ៣.០៤៦.៥១៤.៩៥៧ ១២.៤១៤.៥៤៨.៤៥០ ២.០៨៥.១២២.៥៤៨ ៨.៣៧៨.០២២.៣៩៨ ១.៣៩០.៥០១.៥៨៥ ៥.៦១៣.៤៥៤.៨៩៩

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ ៦.៥៨១.២១៧ ២៦.៨១៨.៤៥៩ ៦.៦៨៩.៧២១ ២៦.៨៧៩.២៩៩ ១៧.០៦៦.២៤៦ ៦៨.៨៩៦.៤៣៥

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៣.៤៥៨.៩៨៤ ១៤.០៩៥.៣៦០ ៣.១៤២.៤៨១ ១២.៦២៦.៤៨៩ ១.៧៩០.២៨១ ៧.២២៧.៣៦៤

៣.០៥៦.៥៥៥.១៥៨៣.០៥៦.៥៥៥.១៥៨ ១២.៤៥៥.៤៦២.២៦៩១២.៤៥៥.៤៦២.២៦៩ ២.១០៣.២៣៥.៨១៨២.១០៣.២៣៥.៨១៨ ៨.៤៥០.៨០១.៥១៧៨.៤៥០.៨០១.៥១៧ ១.៤០៩.៣៥៨.១១២១.៤០៩.៣៥៨.១១២ ៥.៦៨៩.៥៧៨.៦៩៨៥.៦៨៩.៥៧៨.៦៩៨

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ៥៣.៨១៤.៨២៧ ២១៩.២៩៥.៤១៩ ៧២.៥៧៩.២៦៦ ២៩១.៦២៣.៤៩០ ៦០.៨៨១.១៥៦ ២៤៥.៧៧៧.២២៥

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ២៤.០៤១.២៩០ ៩៧.៩៦៨.២៥៧ - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៥.៩៦៨.៧២៩ ២៤.៣២២.៥៧១ ៣៧.០៣០.៣៧២ ១៤៨.៧៨៨.០៣៥ ៧១.៤៥៦.៣៣៨ ២៨៨.៤៦៩.២៣៧

អ�ុ�ំណ៍ុល ១៥៨.៣១៣.៤៧៨ ៦៤៥.១២៧.៤២៣ ១២១.៥១៦.៥៦៨ ៤៨៨.២៥៣.៥៧០ ៧៣.៩៦៣.០៨៨ ២៩៨.៥៨៨.៩៨៦

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ៣៧.៤៦៤.៨៨៩ ១៥២.៦៦៩.៤២៣ ៣៣.៣៨៤.០៣០ ១៣៤.១៣៧.០៣៣ ១៩.៨៤៧.៧៥៧ ៨០.១២៥.៣៩៥

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ៧.៣១៦.៣៩២ ២៩.៨១៤.២៩៧ ១.៦៧៩.៨៥៧ ៦.៧៤៩.៦៦៥ - -

២៨៦.៩១៩.៦០៥ ១.១៦៩.១៩៧.៣៩០ ២៦៦.១៩០.០៩៣ ១.០៦៩.៥៥១.៧៩៣ ២២៦.១៤៨.៣៣៩ ៩១២.៩៦០.៨៤៣

ក្នុិចចស��យាឥណ៍ទាំ� ៨.៧២៤.២៣៦ ៣៥.៥៥១.២៦២ ៧.៦៨៨.៧៨៨ ៣០.៨៩៣.៥៥០ ៧.៤០៩.៤៣២ ២៩.៩១១.៨៧៧

២៩៥.៦៤៣.៨៤១២៩៥.៦៤៣.៨៤១ ១.២០៤.៧៤៨.៦៥២១.២០៤.៧៤៨.៦៥២ ២៧៣.៨៧៨.៨៨១២៧៣.៨៧៨.៨៨១ ១.១០០.៤៤៥.៣៤៣១.១០០.៤៤៥.៣៤៣ ២៣៣.៥៥៧.៧៧១២៣៣.៥៥៧.៧៧១ ៩៤២.៨៧២.៧២០៩៤២.៨៧២.៧២០

៣៥.២.៤ ប្របាក្នុ់�ប្រ�ុងស�ើ�ីយភាពី

ធនាគារ បា�រក្នុ�សាទ្ធកុ្នុ ម្រេ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មស�ើ�ីយភាពី�យួច�ំ�ួ ប្រែដ៏លជា ធ�ធា�ច��បីង សប្រមាំ�់ស�ើ�ីយភាពី កុ្នុ�ង សាា��ភាពីប្រែដ៏ល មាំ��ញ្ចាំា�។ សមាំសភាពីរ�ស់វាគ្គបឺ្រតូ្ថុវបា��ម្រេងើើត្ថុម្រេ�ើង ម្រេផ្លាោ�ត្ថុម្រេ�ម្រេលើការ 
កាត្ថុ់��ុយ ហា�ិភិ័យ ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា� ប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យជាប្រ�ចាំំ�ំ។ទ្ធុ��ប្រ�ុងប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មស�ើ�ីយភាពីរ�ស់ប្រក្នុុ�ហិុុ�ប្រត្ថុូវបា�វិភាគ្គខាងម្រេប្រកា�៖

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស� ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស� ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង ត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ២៥១.៧៥០.២០៥ ២៥១.៧៥០.២០៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ៦៨.៨៤៩.១៧២

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ៧១៦.១០៨.៥២៤ ៧១៦.១០៨.៥២៤ ១៥៧.០៧២.៧០១ ១៥៧.០៧២.៧០១ ៣៨.២៧៤.៨៣៩ ៣៨.២៧៤.៨៣៩

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៩៣.៤១១.៦៨៩ ៩៣.៤១១.៦៨៩ ២០៧.៤០២.១២១ ២០៧.៤០២.១២១ ៨៦.០០៩.៤៤៣ ៨៦.០០៩.៤៤៣

�ូល�័ប្រត្ថុវិ�ិម្រេ�គ្គ ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ៣៣.១៦៩.៨១៥ ៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៦.៧១៣.៨៩០ ១៦.៧១៣.៨៩០

ប្របាក្នុ់�ប្រ�ុងស�ើ�ីយភាពីសរុ�ប្របាក្នុ់�ប្រ�ុងស�ើ�ីយភាពីសរុ� ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២ ១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២១.០៩៤.៥៥៥.៨៥២ ៥៤៦.១៤៨.៨៦៦៥៤៦.១៤៨.៨៦៦ ៥៤៦.១៤៨.៨៦៦៥៤៦.១៤៨.៨៦៦ ២០៩.៨៤៧.៣៤៤២០៩.៨៤៧.៣៤៤ ២០៩.៨៤៧.៣៤៤២០៩.៨៤៧.៣៤៤

ស��ូលជា��់ម្រេរៀលស��ូលជា��់ម្រេរៀល ៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧ ៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧៤.៤៦០.៣១៥.០៩៧ ២.១៩៤.៤២៦.១៤៤២.១៩៤.៤២៦.១៤៤ ២.១៩៤.៤២៦.១៤៤២.១៩៤.៤២៦.១៤៤ ៨៤៧.១៥៣.៧២៨៨៤៧.១៥៣.៧២៨ ៨៤៧.១៥៣.៧២៨៨៤៧.១៥៣.៧២៨



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១១២

៣៥.២.៥ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សប្រមាំ�់ម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ�ម្រេ��ឹងត្ថុប្រ�ូវការ�ូល�ិធិនាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ

តារាងខាងម្រេប្រកា��ងាា�ញអំពីីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារ សប្រមាំ�់ម្រេឆ្លុះះើយត្ថុ�ម្រេ��ឹងត្ថុប្រ�ូវការ�ូល�ិធិនា ម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ។

ជា�់��ើ�ក្នុ �ិ�ជា�់��ើ�ក្នុ

សរុ�
បា��ក្នុ់ជា
ប្រទ្ធពី�យធនា ម្រេផ�សំងៗ*

សប្រមាំ�់�ក្នុ់ជា
ប្រទ្ធពី�យធានា ម្រេផ�សំងៗ**

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ឆ្នាំំ�ំ២០១៩

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ - - - ២៥១.៧៥០.២០៥ ២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ២៨០.៨៤២.០០០ ៨៦៩.៦៨២.៦០៤ - ១.១២៩.៦៣៥ ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា - - - ៩៣.៤១១.៦៨៩ ៩៣.៤១១.៦៨៩ ៣៨០.៦៥២.៦៣៣

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល ់អត្ថុិថិជី� - - - ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ - - - ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ១៣៥.៦៣៨.១៤៤

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ - - - ៩.៤៣២.០៧០ ៩.៤៣២.០៧០ ៣៨.៤៣៥.៦៨៥

២៨០.៨៤២.០០០២៨០.៨៤២.០០០ ៨៦៩.៦៨២.៦០៤៨៦៩.៦៨២.៦០៤ -- ៣.១៤៧.០៧៩.៩៤៦៣.១៤៧.០៧៩.៩៤៦ ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ - - - ១៤៨.៥០៤.២២៩ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ១៤.៩៧៤.៥០០ ៤២០.៩៨៧.៣១១ - ១៩៥.៥៥៩ ៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ១.៧៥២.៤៨០.៣១២

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា - - - ២០៧.៤០២.១២១ ២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� - - - ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ - - - ៣៣.១៦៩.៨១៥ ៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ - - - ៩.៦៤៧.៦៣៦ ៩.៦៤៧.៦៣៦ ៣៨.៧៦៤.២០១

១៤.៩៧៤.៥០០១៤.៩៧៤.៥០០ ៤២០.៩៨៧.៣១១៤២០.៩៨៧.៣១១ -- ២.២២៩.២៥៣.៥២៩២.២២៩.២៥៣.៥២៩ ២.៦៦៥.២១៥.៣៤០២.៦៦៥.២១៥.៣៤០ ១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៥១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៥

នៃថៃទ្ធី០១នៃថៃទ្ធី០១  ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ - - - ៦៨.៨៤៩.១៧២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា - ២០៧.២៨៩.៣៦៤ - ២១.៩១៩ ២០៧.៣១១.២៨៣ ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា - - - ៨៦.០០៩.៤៤៣ ៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� - - - ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ - - - ១៦.៧១៣.៨៩០ ១៦.៧១៣.៨៩០ ៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ - - - ៧.២៧៤.៣១១ ៧.២៧៤.៣១១ ២៩.៣៦៦.៣៩៤

-- ២០៧.២៨៩.៣៦៤២០៧.២៨៩.៣៦៤ -- ១.៤១២.៥៥១.៣៤៥១.៤១២.៥៥១.៣៤៥ ១.៦១៩.៨៤០.៧០៩១.៦១៩.៨៤០.៧០៩ ៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២

* �ងាា�ញពីីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏ល��ិប្រតូ្ថុវបា��ក់្នុជាប្រទ្ធពី�យធានា �ែបុ្រែ�រធនាគារម្រេជីឿថាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេ���ិ�ប្រតូ្ថុវបា� អ�ញុ្ចាំា�ត្ថុឱ�យម្រេប្រ�ើប្របាស់�ក់្នុធានាម្រេដ៏ើ��បីទី្ធទួ្ធលបា��ូល�ធិិម្រេនា�ម្រេទ្ធ ម្រេ�យសារម្រេហិតុ្ថុផលផះ�វច�បា�់ 
ឬម្រេហិត្ថុុផលណា�ួយ ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ។

** �ងាា�ញពីីប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�អ�ុញ្ចាំា�ត្ថុឱ�យ ម្រេប្រ�ើប្របាស់ជាប្រទ្ធពី�យធានា�ែបុ្រែ�រធនាគារ�ិ�ចាំត់្ថុទុ្ធក្នុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេ��សប្រមាំ�់�ក់្នុជាប្រទ្ធពី�យធានា ម្រេដ៏ើ��បីីទ្ធទួ្ធលបា��ូល�ិធិ ម្រេ�កុ្នុ�ងសាា��ភាពីប្រ�តិ្ថុ�ត្ថុរការ
អាជីីវក្នុ�មធ�មតាម្រេនា�ម្រេទ្ធ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១១៣

៣៥.៣.៣៥.៣. ហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ

ហា�ិភ័ិយទី្ធផ�សារ គ្គឺជាហា�ិភ័ិយប្រែដ៏លផ្លាា�ស់�រ�រតា�ត្ថុនៃ�ះទី្ធផ�សារ (ឧទាំហិរណ៍៍ដូ៏ចជាអប្រតាការប្របាក់្នុ �ិងអប្រតា�រ�រប្របាក់្នុ�រទ្ធស) ប្រែដ៏លអាចម្រេធ័ើឱ�យ�ែ��ល់ចំណ៍ូលរ�ស់ប្រកុ្នុ�ហុុិ� ឬត្ថុនៃ�ះនៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រែដ៏លប្រកុ្នុ�ហិុុ�កា�់កា�់។ ម្រេគាល�ំណ៍ងនៃ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ គ្គឺធនាគារប្រត្ថុូវប្រគ្គ�់ប្រគ្គង �ិងប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យការ�ែ��ល់នៃ�ហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ ម្រេ�ក្នុុ�ងបាា�រាា�ប្រែ�ែប្រត្ថុប្រែដ៏លអាចទ្ធទួ្ធលយក្នុ
បា� ម្រេដ៏ើ��បីីធានាបា�សាធ�ភាពី ក្នុ៏ដ៏ូចជាកាត្ថុ់��ុយហា�ិភិ័យរ�ស់ធនាគារ។

៣៥.៣.១ ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ

សទិ្ធធអំិណាចទ្ធមូ្រេ�សប្រមាំ�់ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភ័ិយទី្ធផ�សារ ប្រតូ្ថុវបា�ផរល់ម្រេ�ឱ�យ BRMC ថំា�ក់្នុប្រកុ្នុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល �ងិ ម្រេ� ALCO ថំា�ក្នុប់្រគ្គ�់ប្រគ្គង។ BRMC �ម្រេងើើត្ថុក្នុប្រ�ិត្ថុ សប្រមាំ�់ប្រ�ម្រេភិទ្ធហា�ិភ័ិយស�ហូិភាពី 
�ិងសប្រមាំ�់សំម្រេពីៀត្ថុឥណ៍ទាំ��ី�ួយៗ (ទាំំងអស់ជាសំម្រេពីៀត្ថុ�ិ�ជួីញដូ៏រ)។ នាយក្នុ�ា��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភ័ិយ ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវចំម្រេ��ការអភិិវឌ្�ឍ�៍ម្រេគាល�ម្រេ�បាយល�អិត្ថុ នៃ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភ័ិយ 
(ប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យម្រេ�យ BRMC �ិងអ�ុ�័ត្ថុម្រេ�យប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល)។ �ុខ្ញុំងាររ�ស់រត្ថុនាភិិបាល ប្រត្ថុូវអ�ុវត្ថុរ �ិងប្រគ្គ�់ប្រគ្គង ហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារម្រេ�ក្នុុ�ងប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការប្រ�ចាំំនៃថៃ។

ធនាគារម្រេប្រ�ើប្របាស់ឧ�ក្នុរណ៍៍�ួយចំ�ួ� ម្រេដ៏ើ��បីីប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យ �ិង �ក្នុ់ប្រែដ៏�ក្នុំណ៍ត្ថុ់នៃ�ផល�ែ��ល់ម្រេលើហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ។

តារាងខាងម្រេប្រកា��ងាា�ញពីីការក្នុំណ៍ត្ថុ់ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុលប្រែដ៏លទ្ធទ្ធួលរងហា�ិភិ័យទី្ធផ�សារ។

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទ្ធទ្ធួលរងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មទ្ធទ្ធួលរងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ២៥១.៧៥០.២០៥ ១.០២៥.៨៨២.០៨៥ ១៤៨.៥០៤.២២៩ ៥៩៦.៦៨៩.៩៩២ ៦៨.៨៤៩.១៧២ ២៧៧.៩៤៤.១០៧

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ ៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ១.៧៥២.៤៨០.៣១២ ២០៧.៣១១.២៨៣ ៨៣៦.៩១៥.៦៤៩

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៩៣.៤១១.៦៨៩ ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ ២០៧.៤០២.១២១ ៨៣៣.៣៤១.៧២២ ៨៦.០០៩.៤៤៣ ៣៤៧.២២០.១២១

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៩ ៧.៣៥៤.២៨២.៦៩១ ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ៤.៩៨០.៣៧៦.៦៩៧

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ ៣៣.២៨៥.៤៣៤ ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ ៣៣.១៦៩.៨១៥ ១៣៣.២៧៦.៣១៧ ១៦.៧១៣.៨៩០ ៦៧.៤៧៣.៩៧៤

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៩.៤៣២.០៧០ ៣៨.៤៣៥.៦៨៥ ៩.៦៤៧.៦៣៦ ៣៨.៧៦៤.២០១ ៧.២៧៤.៣១១ ២៩.៣៦៦.៣៩៤

៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១ ២.៦៦៥.២១៥.៣៤០២.៦៦៥.២១៥.៣៤០ ១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៥១០.៧០៨.៨៣៥.២៣៥ ១.៦១៩.៨៤០.៧០៩១.៦១៩.៨៤០.៧០៩ ៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២៦.៥៣៩.២៩៦.៩៤២

�ំណ៍ុលទ្ធទ្ធួលរងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ�ំណ៍ុលទ្ធទ្ធួលរងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ៨.៧៨៧.២៩៦.១១៥ ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៥.១៥០.៣១៨.៥០៣

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ២០.៩៣៩.៣៣៧ ៨៥.៣២៧.៧៩៨ - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ ១.១៤០.៤១៥.០៦៦ ៨០.៥៣២.០១៥ ៣២៣.៥៧៧.៦៣៦ ៨៧.៣៧០.៧៤០ ៣៥២.៧១៥.៦៧៧

អ�ុ�ំណ៍ុល ១២៨.០០០.០០០ ៥២១.៦០០.០០០ ៩៣.០០០.០០០ ៣៧៣.៦៧៤.០០០ ៥៥.០០០.០០០ ២២២.០៣៥.០០០

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ៣៦.៥១៣.៤០៧ ១៤៨.៧៩២.១៣៤ ៣១.៣៥៩.៤០០ ១២៦.០០២.០៦៩ ១៨.៥៤៩.៤២០ ៧៤.៨៨៤.០០៩

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ២៣.៣៨៦.៩៤៤ ៩៥.៣០១.៧៩៧ ១៣.៦៤៤.៦៣៤ ៥៤.៨២៤.១៣៩ ៩.៨២១.២១៧ ៣៩.៦៤៨.២៥៣

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥ ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០ ២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦២.៤០៥.៥១៨.៦៥៦ ៩.៦៦៥.៣៧៣.៩៥៩៩.៦៦៥.៣៧៣.៩៥៩ ១.៤៤៦.៥២០.០៥០១.៤៤៦.៥២០.០៥០ ៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២៥.៨៣៩.៦០១.៤៤២

៣៥.៣.២ ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ

(i) (i) ហា�ិភិ័យអប្រតាការប្របាក្នុ់ហា�ិភិ័យអប្រតាការប្របាក្នុ់

ហា�ភិិយ័ច��បីងប្រែដ៏លសំម្រេពីៀត្ថុ��ិជីញួដ៏រូរងការ�ែ��ល់ គ្គហឺា�ភិិយ័នៃ�ការបាត្ថុ�់ងទ់្ធទ្ធលួពីីការប្រែប្រ�ប្រ�ួលនៃ� រហំិរូសាចប់្របាក្នុន់ាម្រេពីលអនាគ្គត្ថុ ឬត្ថុនៃ�ះស�ប្រស�នៃ�ឧ�ក្នុរណ៍៍ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ� ឬត្ថុនៃ�ះម្រេសដ៏ឋក្នុចិច
នៃ�ភាគ្គហុុិ�រ�ស់ធនាគារ ម្រេ�យសារប្រែត្ថុការផ្លាា�ស់�រ�រអប្រតាការប្របាក់្នុទ្ធីផ�សារ។ ហា�ិភិ័យអប្រតាការប្របាក់្នុ ប្រត្ថុូវបា�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងតា�រយៈការប្រត្ថុួត្ថុពិី�ិត្ថុ�យ តា����ូវគ្គមាំា�ត្ថុប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ិង�ំណ៍ុល ប្រែដ៏ល
មាំ�ការប្របាក្នុ់ជា�ួយ�ឹងក្នុប្រ�ិត្ថុក្នុំណ៍ត្ថុ់ប្រែដ៏លបា�អ�ុ�័ត្ថុម្រេ�យគ្គណ៍ៈប្រគ្គ�់ប្រគ្គង �ិងប្រក្នុុ�ប្រ�ឹក្នុ�សាភិិបាល។

នាយក្នុ�ា��ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យ ប្រត្ថុូវម្រេធ័ើម្រេស្ត្រសរសម្រេត្ថុសរម្រេលើហា�ិភិ័យអប្រតាការប្របាក្នុ់ ម្រេហិើយប្រត្ថុូវ�ងាា�ញពីីលទ្ធធផល �ិងអ�ុសាស�៍�ក្នុ់ពី័�ធម្រេ� BRMC ជាម្រេរៀងរាល់ប្រត្ថុីមាំស។

តារាងខាងម្រេប្រកា�សម្រេងខ�អំពីីចំហិគ្គមាំា�ត្ថុអប្រតាការប្របាក់្នុរ�ស់ធនាគារ។ តារាងគ្គមាំា�ត្ថុកំ្នុណ៍ត់្ថុត្ថុនៃ�ះអប្រតា ការប្របាក់្នុម្រេធ័ ើការវិភាគ្គម្រេ�ម្រេលើរចនាស�ុ័�ធម្រេពីញម្រេលញនៃ�អប្រតាការប្របាក់្នុ�ិ�សីុគាំ� 
រវាងធាត្ថុុម្រេ�ក្នុុ�ងតារាងត្ថុុល�យការ រ�ស់ធនាគារ ប្រែផអក្នុម្រេលើ អាយុកាលក្នុំណ៍ត្ថុ់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១១៤

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ ពីុំមាំ�ការប្របាក្នុ់

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ
នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ឆ្នាំំ�ំ២០១៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ២៥១.៧៥០.២០៥ - - - - - ២៥១.៧៥០.២០៥

ស�តុ្ថុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុនិៃ�ក្នុ�ុ�ជា ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ១២១.៣៩៦.៥១៩ ១៦៧.៨២៤.៩៦៤ ១៩១.១៩៥.១៥៦ - - ៦៧១.២៣៧.៦០០

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៩៣.៤១១.៦៨៩ ៩២៦.៨៧៤ ១២.៦២៦.០៣២ ៥៥.៩៧៧.១៧៨ - - ២៣.៨៨១.៦០៥

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ៩៨.៧២៩.៨៦៦ ១.៦៩១.៨៩៥ ១០.៧៤៧.១៨៦ ៦០៤.៦៨០.៣០១ ២.០៤២.២២១.៦៦៥ -

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ ៣៣.២៨៥.៤៣៤ - - ២៩.៨៧១.៨៨០ ៣.៤១៣.៥៥៤ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៩.៤៣២.០៧០ - - - - - ៩.៤៣២.០៧០

៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០ ២២១.០៥៣.២៥៩ ១៨២.១៤២.៨៩១ ២៨៧.៧៩១.៤០០ ៦០៨.០៩៣.៨៥៥ ២.០៤៥.២១១.៦៦៥ ៩៥៦.៣០១.៤៨០

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ២.៥៤០.០៥៦.១៧៧ ១៥៥.៧០៨.០៤៩ ៤៣១.៧១៩.៥១៧ ៤៧.៨១២.៣២៣ - ២២០.០៤៧.៣៨៣

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ២០.៩៣៩.៣៣៧ - - - ២០.៩៣៩.៣៣៧ - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ ៤២.៦៣០.២៣១ ៨៧.៦២០.៨៥៨ ១៤២.៨៨៨.២៧០ ៦.៧១៧.០៩៩ - -

អ�ុ�ំណ៍ុល ១២៨.០០០.០០០ - - - ៤៨.០០០.០០០ ៨០.០០០.០០០ -

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ៣៦.៥១៣.៤០៧ - - - - - ៣៦.៥១៣.៤០៧

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ២៥.៦២៤.១០៣ - - - - - ២៥.៦២៤.១០៣

៣.៨៨៦.២៧៦.៧៥៤ ២.៥៨២.៦៨៦.៤០៨ ២៤៣.៣២៨.៩០៧ ៥៧៤.៦០៧.៧៨៧ ១២៣.៤៦៨.៧៥៩ ៨០.០០០.០០០ ២៨២.១៨៤.៨៩៣

សរុ�សរុ� ៤១១.៣២៧.៧៩៦៤១១.៣២៧.៧៩៦ ((២.៣៦១.៦៣៣.១៤៩២.៣៦១.៦៣៣.១៤៩)) ((៦១.១៨៦.០១៦៦១.១៨៦.០១៦)) ((២៨៦.៨១៦.៣៨៧២៨៦.៨១៦.៣៨៧)) ៤៨៤.៦២៥.០៩៦៤៨៤.៦២៥.០៩៦ ១.៩៦២.២២១.៦៦៥១.៩៦២.២២១.៦៦៥ ៦៧៤.១១៦.៥៨៧៦៧៤.១១៦.៥៨៧

ស��ូលជា��់ម្រេរៀលស��ូលជា��់ម្រេរៀល ១.៦៧៦.១៦០.៧៦៩១.៦៧៦.១៦០.៧៦៩ ((៩.៦២៣.៦៥៥.០៨២៩.៦២៣.៦៥៥.០៨២)) ((២៤៩.៣៣៣.០១៥២៤៩.៣៣៣.០១៥)) ((១.១៦៨.៧៧៦.៧៧៧១.១៦៨.៧៧៦.៧៧៧)) ១.៩៧៤.៨៤៧.២៦៦១.៩៧៤.៨៤៧.២៦៦ ៧.៩៩៦.០៥៣.២៨៥៧.៩៩៦.០៥៣.២៨៥ ២.៧៤៧.០២៥.០៩២២.៧៤៧.០២៥.០៩២



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១១៥

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ ពីុំមាំ�ការប្របាក្នុ់

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ១៤៨.៥០៤.២២៩ - - - - - ១៤៨.៥០៤.២២៩

ស�តុ្ថុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុនិៃ�ក្នុ�ុ�ជា ៤៣៦.១៥៧.៣៧០ ២១.១៦៩.១៥៤ ៣៨.០៧០.៣២៥ ១០.០១៣.២៦៣ - - ៣៦៦.៩០៤.៦២៨

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ២០៧.៤០២.១១៩ ២៨.៥២០.៣៨១ ៨៧.៣៦២.០៣៦ ៥៨.៧២៧.៨៥០ ៧.៥៦១.៤០៩ - ២៥.២៣០.៤៤៣

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ១.៨៣០.៣៣៤.១៦៧ ៣៥.៩៦៨.២៥៨ ៥.០៣៨.៧៥២ ១១.៦៤២.២៥៣ ៤០៤.៧៩៩.៩១០ ១.៣៧២.៨៨៤.៩៩៤ -

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ ៣៣.១៦៩.៨១៥ - - ២៩.៧៦៩.៦២៥ ៣.៤០០.១៩០ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៩.៦៤៧.៦៣៦ - - - - - ៩.៦៤៧.៦៣៦

២.៦៦៥.២១៥.៣៣៦ ៨៥.៦៥៧.៧៩៣ ១៣០.៤៧១.១១៣ ១១០.១៥២.៩៩១ ៤១៥.៧៦១.៥០៩ ១.៣៧២.៨៨៤.៩៩៤ ៥៥០.២៨៦.៩៣៦

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ២.១៨៦.៩៨២.៦០៧ ១.៤៧៦.៨៤០.០៤១ ១២៦.០៩៦.៥១៥ ៣៧៦.៤១៦.៧៨៩ ៦៣.០០៨.២១៤ - ១៤៤.៦២១.០៤៨

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល - - - - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៨០.៥៣២.០១៥ ៧.០១៥.៩៩៧ ១២.៥៣១.៦១៤ ២០.០៣០.៥៥៦ ៤០.៩៥៣.៨៤៨ - -

អ�ុ�ំណ៍ុល ៩៣.០០០.០០០ - - - ២៣.០០០.០០០ ៧០.០០០.០០០ -

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ៣១.៣៥៩.៤០០ - - - - - ៣១.៣៥៩.៤០០

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១៤.៦៦១.៩៥០ - - - - - ១៤.៦៦១.៩៥០

២.៤០៦.៥៣៥.៩៧២ ១.៤៨៣.៨៥៦.០៣៨ ១៣៨.៦២៨.១២៩ ៣៩៦.៤៤៧.៣៤៥ ១២៦.៩៦២.០៦២ ៧០.០០០.០០០ ១៩០.៦៤២.៣៩៨

សរុ�សរុ� ២៥៨.៦៧៩.៣៦៤២៥៨.៦៧៩.៣៦៤ ((១.៣៩៨.១៩៨.២៤៥១.៣៩៨.១៩៨.២៤៥)) ((៨.១៥៧.០១៦៨.១៥៧.០១៦)) ((២៨៦.២៩៤.៣៥៤២៨៦.២៩៤.៣៥៤)) ២៨៨.៧៩៩.៤៤៧២៨៨.៧៩៩.៤៤៧ ១.៣០២.៨៨៤.៩៩៤១.៣០២.៨៨៤.៩៩៤ ៣៥៩.៦៤៤.៥៣៨៣៥៩.៦៤៤.៥៣៨

ស��ូលជា��់ម្រេរៀលស��ូលជា��់ម្រេរៀល ១.០៣៩.៣៧៣.៦៨៥១.០៣៩.៣៧៣.៦៨៥ ((៥.៦១៧.៩៦០.៥៤៨៥.៦១៧.៩៦០.៥៤៨)) ((៣២.៧៧៤.៨៩០៣២.៧៧៤.៨៩០)) ((១.១៥០.៣៣០.៧១៤១.១៥០.៣៣០.៧១៤)) ១.១៦០.៣៩៦.១៧៨១.១៦០.៣៩៦.១៧៨ ៥.២៣៤.៩៩១.៩០៦៥.២៣៤.៩៩១.៩០៦ ១.៤៤៥.០៥១.៧៥៤១.៤៤៥.០៥១.៧៥៤



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១១៦

ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ង រហិូត្ថុដ៏ល ់១ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៣ ប្រែខ្ញុំ > ៣ – ១២ ប្រែខ្ញុំ > ១ – ៥ ឆ្នាំំ�ំ ម្រេលើសពី ី៥ ឆ្នាំំ�ំ ពីុំមាំ�ការប្របាក្នុ់

ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ

នៃថៃទ្ធី១នៃថៃទ្ធី១  ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ៦៨.៨៤៩.១៧២ - - - - - ៦៨.៨៤៩.១៧២

ស�តុ្ថុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុនិៃ�ក្នុ�ុ�ជា ២០៧.៣១១.២៨៣ ២.៤៧៧.២៧៤ ៣.០៥១.៧៣៧ - - - ២០១.៧៨២.២៧២

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៨៥.៩៩៨.២៧២ ៤០.៩៤១.០៦៥ ២៧.៧៤១.០០៧ ៥.១២៨.៣១៩ - - ១២.១៨៧.៨៨១

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ១.២៣៣.៦៨២.៦១០ ២៩.៦៨០.៣៦៦ ៣.៧០៣.២៤២ ១២.០១២.៦០៥ ២៨៨.៦៤៥.៧៤៤ ៩០០.៦៤០.៦៥៣ -

វិ�ិម្រេ�គ្គម្រេលើ�ូល�ប្រត្ថុ ១៦.៧១៣.៨៩០ - - ៥.៧៦៧.០១៩ ១០.៩៤៦.៨៧១ - -

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៧.២៧៤.៣១១ - - - - - ៧.២៧៤.៣១១

១.៦១៩.៨២៩.៥៣៨ ៧៣.០៩៨.៧០៥ ៣៤.៤៩៥.៩៨៦ ២២.៩០៧.៩៤៣ ២៩៨.៥៩២.៦១៥ ៩០០.៦៤០.៦៥៣ ២៩០.០៩៣.៦៣៦

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ១.២៧៥.៧៧៨.៦៧៣ ៧៨២.៤២៧.២២៥ ៩៥.៩៩៨.០៧២ ២៧៧.៧៩៤.០៥៤ ៥២.៩៨៥.១១៦ - ៦៦.៥៧៤.២០៦

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល - - - - - - -

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ៨៧.៣៧០.៧៤០ ១៥.៣៥៥.៩៣៨ - - ៧២.០១៤.៨០២ - -

អ�ុ�ំណ៍ុល ៥៥.០០០.០០០ - - - ១០.០០០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ -

�ំណ៍ុលភិត្ថុិស��យា ១៨.៥៤៩.៤២០ - - - - - ១៨.៥៤៩.៤២០

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១០.២៤៥.៤៩០ - - - - - ១០.២៤៥.៤៩០

១.៤៤៦.៩៤៤.៣២៣ ៧៩៧.៧៨៣.១៦៣ ៩៥.៩៩៨.០៧២ ២៧៧.៧៩៤.០៥៤ ១៣៤.៩៩៩.៩១៨ ៤៥.០០០.០០០ ៩៥.៣៦៩.១១៦

សរុ�សរុ� ១៧២.៨៨៥.២១៥១៧២.៨៨៥.២១៥ ((៧២៤.៦៨៤.៤៥៨៧២៤.៦៨៤.៤៥៨)) ((៦១.៥០២.០៨៦៦១.៥០២.០៨៦)) ((២៥៤.៨៨៦.១១១២៥៤.៨៨៦.១១១)) ១៦៣.៥៩២.៦៩៧១៦៣.៥៩២.៦៩៧ ៨៥៥.៦៤០.៦៥៣៨៥៥.៦៤០.៦៥៣ ១៩៤.៧២៤.៥២០១៩៤.៧២៤.៥២០

ស��ូលជា��់ម្រេរៀលស��ូលជា��់ម្រេរៀល ៦៩៧.៩៣៧.៦១៣៦៩៧.៩៣៧.៦១៣ ((២.៩២៥.៥៥១.១៥៧២.៩២៥.៥៥១.១៥៧)) ((២៤៨.២៨៣.៩២១២៤៨.២៨៣.៩២១)) ((១.០២៨.៩៧៥.២៣០១.០២៨.៩៧៥.២៣០)) ៦៦០.៤២៣.៧១៨៦៦០.៤២៣.៧១៨ ៣.៤៥៨.២២១.៣១៦៣.៤៥៨.២២១.៣១៦ ៧៨៦.១០២.៨៨៧៧៨៦.១០២.៨៨៧



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១១៧

(ii) (ii) ហា�ិភិ័យម្រេលើការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសហា�ិភិ័យម្រេលើការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស

ធនាគារ ម្រេធ័ើអាជីីវក្នុ�ម ម្រេលើរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសជាម្រេប្រចើ�ប្រ�ម្រេភិទ្ធ ដ៏ូម្រេចុ�ម្រេហិើយ ប្រត្ថុូវប្រ�ឈូ��ឹងហា�ិភិ័យម្រេលើការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស។

ម្រេ�កាល�រិម្រេចិទ្ធរាយការណ៍ ៍ចំ�ួ�ត្ថុនៃ�ះម្រេ�ងនៃ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសរ�ស់រ�ស់ធនាគារ ប្រត្ថុូវបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់ជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មរូ�ិយវត្ថុុ� �ិង �ំណ៍ុលរូ�ិយវត្ថុុ� មាំ��ងាា�ញជីូ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

ស��ូលជាដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ សរុ�

ប្រែខ្ញុំមរម្រេរៀល ម្រេផ�សំងៗ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ឆ្នាំំ�ំ២០១៩

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ១៦.០៦៧.៧៩៦ ២០៥.០១០ ១៦.២៧២.៨០៦ ៦៦.៣១១.៦៨៤

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ៤៥.៣៥១.៥១៣ - ៤៥.៣៥១.៥១៣ ១៨៤.៨០៧.៤១៥

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ៦.៥៦២.៧៣៥ ១៥១.៣០៧ ៦.៧១៣.៦៥៩ ២៧.៣៥៨.១៦០

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ៣១៩.០៥០.៤៣៥ - ៣១៩.០៥០.៤៣៥ ១.៣០០.១៣០.៥២៣

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៣៥.៧៩៦ - ៣៥.៧៩៦ ១៤៥.៨៦៩

៣៨៧.០៦៧.៨៩២ ៣៥៦.៣១៧ ៣៨៧.៤២៤.២០៩ ១.៥៧៨.៧៥៣.៦៥១

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ៧៨.៤៣៨.៣៧៩ ១.២៨៧ ៧៨.៤៣៩.៦៦៦ ៣១៩.៦៤១.៦៣៩

�ូល�ប្រត្ថុ�ំណ៍ុល ២០.៩៣៩.៣៣៧ - ២០.៩៣៩.៣៣៧ ៨៥.៣២៧.៧៩៨

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ២៧០.៦៣១.៧៤៣ - ២៧០.៦៣១.៧៤៣ ១.១០២.៨២៤.៣៥៣

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១៦៤.៧០១ ៣៨៦.៥៧២ ៥៥១.២៧៣ ២.២៤៦.៤៣៧

៣៧០.១៧៤.១៦០៣៧០.១៧៤.១៦០ ៣៨៧.៨៥៩៣៨៧.៨៥៩ ៣៧០.៥៦២.០១៩៣៧០.៥៦២.០១៩ ១.៥១០.០៤០.២២៧១.៥១០.០៤០.២២៧

គ្គមាំា�ត្ថុពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសសុទ្ធធគ្គមាំា�ត្ថុពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសសុទ្ធធ ១៦.៨៩៣.៧៣២១៦.៨៩៣.៧៣២ ((៣១.៥៤២៣១.៥៤២)) ១៦.៨៦២.១៩០១៦.៨៦២.១៩០ ៦៨.៧១៣.៤២៤៦៨.៧១៣.៤២៤



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១១៨

ស��ូលជាដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ សរុ�

ប្រែខ្ញុំមរម្រេរៀល ម្រេផ�សំងៗ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

នៃថៃទ្ធី៣១នៃថៃទ្ធី៣១  ប្រែខ្ញុំធុ�ប្រែខ្ញុំធុ�  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ៦.១១៨.៤៤៣ ១២៣.៦២១ ៦.២៤២.០៦៤ ២៥.០៨០.៦១៣

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ១១.២៥៥.៨៣៥ - ១១.២៥៥.៨៣៥ ៤៥.២២៥.៩៤៥

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ២.៥២២.៩៧៩ ២២២.២៧០ ២.៧៤៥.២៤៩ ១១.០៣០.៤១០

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ២៥.០៧៩.០២៧ - ២៥.០៧៩.០២៧ ១០០.៦៧៦.៥៣០

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ៤៩.០៤៤ ២០៤ ៤៩.២៤៨ ១៩៧.៨៧៨

៤៥.០២៥.៣២៨ ៣៤៦.០៩៥ ៤៥.៣៧១.៤២៣ ១៨២.៣០២.៣៧៦

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ៣០.០៤៧.២៩៤ ២.៧៣៨ ៣០.០៥០.០៣២ ១២០.៧៤១.០២៩

ប្របាក្នុ់ក្នុ�ចី ១៤.៥៣៣.៣៣៣ - ១៤.៥៣៣.៣៣៣ ៥៨.៣៩៤.៩៣២

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១៣១.៦៧០ ៩២ ១៣១.៧៦២ ៥២៩.៤២០

៤៤.៧១២.២៩៧ ២.៨៣០ ៤៤.៧១៥.១២៧ ១៧៩.៦៦៥.៣៨១

គ្គមាំា�ត្ថុពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសសុទ្ធធគ្គមាំា�ត្ថុពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសសុទ្ធធ ៣១៣.០៣១៣១៣.០៣១ ៣៤៣.២៦៥៣៤៣.២៦៥ ៨៥៦.២៩៦៨៥៦.២៩៦ ៣.៦៣៦.៩៩៥៣.៦៣៦.៩៩៥

ស��ូលជាដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ សរុ�

ប្រែខ្ញុំមរម្រេរៀល ម្រេផ�សំងៗ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ ��់ម្រេរៀល

នៃថៃទ្ធី១នៃថៃទ្ធី១  ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា  ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ឆ្នាំំ�ំ២០១៨

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សាច់ប្របាក្នុ់ក្នុុ�ងនៃដ៏ ២.៩៣៥.៣៩៦ ៤៩.៩២៤ ២.៩៨៥.៣២០ ១២.០៥១.៧៣៧

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ៤.៦០៦.៨៧៨ - ៤.៦០៦.៨៧៨ ១៨.៥៩៧.៩៦៦

ស�ត្ថុុល�យម្រេ�ធនាគារនានា ១.៧៦៣.៨៧៥ ៣០៧.០០៥ ២.០៧១.៣៦៩ ៨.៣៦០.១៤៣

ឥណ៍ទាំ�ផរល់ដ៏ល់អត្ថុិថិជី� ១.៩៤៣.១៥៦ - ១.៩៤៣.១៥៦ ៧.៨៤៤.៥២១

ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មម្រេផ�សំងៗ ២៨.៩៥២ ២១២ ២៩.១៦៤ ១១៧.៧៣៥

១១.២៧៨.២៥៧ ៣៥៧.១៤១ ១១.៦៣៥.៨៨៧ ៤៦.៩៧២.១០២

�ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ��ំណ៍ុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្របាក្នុ់�ម្រេញ្ញញើរ�ស់អត្ថុិថិជី� ១០.៣៣១.២៤៩ ១៩៩.៧០៥ ១០.៥៣០.៩៥៤ ៤២.៥១៣.៤៦១

�ំណ៍ុលម្រេផ�សំងៗ ១០១.២២២ ១៥.៣៩២ ១១៦.៦១៤ ៤៧០.៧៧១

១០.៤៣២.៤៧១ ២១៥.០៩៧ ១០.៦៤៧.៥៦៨ ៤២.៩៨៤.២៣២

គ្គមាំា�ត្ថុពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសសុទ្ធធគ្គមាំា�ត្ថុពីីការ�រ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសសុទ្ធធ ៨៤៥.៧៨៦៨៤៥.៧៨៦ ១៤២.០៤៤១៤២.០៤៤ ៩៨៨.៣១៩៩៨៨.៣១៩ ៤.០២៥.២៨៥៤.០២៥.២៨៥



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១១៩

�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលនៃ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស

តារាងខាងម្រេប្រកា� �ងាា�ញពីីភាពីប្រែប្រ�ប្រ�ួលនៃ�ការម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង �ងិថយចុ� ៥ ភាគ្គរយនៃ�រ�ិូយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសម្រេធៀ�ម្រេ� �ងឹរ�ិូយ�័ណ៍ណម្រេគាលរ�ស់ធនាគារ។ ៥ ភាគ្គរយ គ្គជឺាអប្រតា�ប្រែប្រ��ប្រ�ួលប្រែដ៏លប្រតូ្ថុវបា�
ម្រេប្រ�ើ ម្រេ�ម្រេពីលរាយការណ៍៍នៃផើកុ្នុ�ង អពីំីហា�ិភ័ិយរ�ិូយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស ម្រេ�កា�ថំ់ា�ក់្នុដឹ៏ក្នុនំា �ងិជាតំ្ថុណាងឱ�យការវាយត្ថុនៃ�ះរ�ស់អុក្នុប្រគ្គ�ប់្រគ្គងចមំ្រេ��ការផ្លាា�ស់�រ�រអប្រតា�រ�រប្របាក់្នុ�រម្រេទ្ធសប្រែដ៏លអាចម្រេក្នុើត្ថុមាំ�។ 
ការវិភាគ្គម្រេលើ�ប្រែប្រ��ប្រ�ួល រួ�មាំ�ប្រែត្ថុរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធសប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់ជារូ�ិយ�័ណ៍ណវត្ថុរ� �ិងការប្រែក្នុត្ថុប្រ�ូវ �ូវភាពីលម្រេ�អ�ង នៃ�ដ៏ំណាច់ការិយ�រិម្រេចិទ្ធ សប្រមាំ�់ �ប្រែប្រ��ប្រ�ួល៥ ភាគ្គរយ ក្នុុ�ងអប្រតា
រូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស។

ប្រ�សិ�ម្រេ�ើរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង ៥ ភាគ្គរយម្រេធៀ��ឹង រូ�ិយ�័ណ៍ណ�ុខ្ញុំងាររ�ស់ធនាគារ ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ ឬខាត្ថុ�ិង �ូលធ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ�ឹងម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង ឬ(ថយចុ�) ម្រេ�យ៖

ផល�ែ��ល់នៃ�ប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ផល�ែ��ល់នៃ�រូ�ិយ�័ណ៍ណម្រេផ�សំងៗ

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨
នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា 

ឆ្នាំំ�២ំ០១៨
នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ចំម្រេណ៍ញ/ខាត្ថុ ៨៤៤.៦៨៧ ១៥.៦៥២ ៤២.២៨៩ (១.៥៧៧) ១៧.១៦៣ ៧.១០២

ប្រ�សិ�ម្រេ�ើរូ�ិយ�័ណ៍ណ�រម្រេទ្ធស ថយចុ� ៥ ភាគ្គរយម្រេធៀ��ឹង រូ�ិយ�័ណ៍ណ�ុខ្ញុំងាររ�ស់ធនាគារ ប្របាក្នុ់ចំម្រេណ៍ញ ឬខាត្ថុ�ិង �ូលធ�ម្រេផ�សំងម្រេទ្ធៀត្ថុ�ឹងម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើង ឬ(ថយចុ�) ម្រេ�យ៖

ផល�ែ��ល់នៃ�ប្របាក្នុ់ម្រេរៀល ផល�ែ��ល់នៃ�រូ�ិយ�័ណ៍ណម្រេផ�សំងៗ

នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៩ នៃថៃទ្ធ៣ី១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�២ំ០១៨ នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០១៨

ចំម្រេណ៍ញ/ខាត្ថុ (៨៤៤.៦៨៧) (១៥.៦៥២) (៤២.២៨៩) ១.៥៧៧ (១៧.១៦៣) (៧.១០២)

៣៥.៤.៣៥.៤. ហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ

៣៥.៤.១ ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ

ហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការគ្គឺហា�ិភិ័យនៃ�ការបាត្ថុ់�ង់ម្រេផ�សំងៗម្រេ�យផ្លាា�ល ់ឬម្រេ�យប្រ�ម្រេ�ល ប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេចញពីីដ៏ំម្រេណ៍ើរការនៃផើក្នុុ�ង ធ�ធា���ុស�សំ �ម្រេចចក្នុវិទ្ធ�យា ម្រេហិ�ា�រចនាស�ុ័�ធ ប្រពី�ទាំំងក្នុតាោ�ហា�ិភិ័យ
ខាងម្រេប្រ�ម្រេផ�សំងៗ ម្រេប្រ�ពីីហា�ិភិ័យឥណ៍ទាំ� ហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ �ិងហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពី មាំ�ដូ៏ចជាហា�ិភិ័យប្រែដ៏លម្រេក្នុើត្ថុម្រេចញពីីការត្ថុប្រ�ូវ ប្រែផុក្នុច�បា�់ �ិង�ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិ �ិងសរង់�រសាជីីវក្នុ�មប្រែដ៏ល
ទ្ធទ្ធួលសាា�ល់។ ហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ គ្គឺអាចម្រេក្នុើត្ថុម្រេចញពី ីរាល់សក្នុ�មភាពីប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការទាំំងអស់រ�ស់ធនាគារ។

ម្រេគាល�ំណ៍ងរ�ស់ធនាគារក្នុុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភ័ិយប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ គ្គឺម្រេដ៏ើ��បីីរក្នុ�សាត្ថុុល�យភាពីពីីការ�ម្រេញ្ញជ�ស ការបាត់្ថុ�ង់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� �ិងការខូ្ញុំចខាត្ថុម្រេក្នុរ៍�ម្រេឈាា��រ�ស់ធនាគារ ប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យប្រ�សិទ្ធធភាពី 
�ិងភាពីនៃចុប្រ�ឌ្ិត្ថុ។ រាល់ម្រេគាល�ម្រេ�បាយរ�ស់ធនាគារទាំំងអស់ គ្គឺប្រត្ថុូវអ�ុម្រេលា� ម្រេ�តា�ការត្ថុប្រ�ូវប្រែផុក្នុច�បា� ់�ិង �ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុែិ។

នាយក្នុ�ា��ហា�ិភិ័យទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវក្នុុ�ងការ�ម្រេងើើត្ថុ �ិងអ�ុវត្ថុរក្នុុ�ងការប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យតា��� ម្រេដ៏ើ��បីីម្រេ��ប្រសាយ ហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ។ ទ្ធំ�ួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវម្រេ��ប្រត្ថុូវបា�គាំប្រទ្ធម្រេ�យការអភិិវឌ្�ឍ�ទ្ធ�ា��
ទ្ធូម្រេ�រ�ស់ធនាគារ សប្រមាំ�់ការ ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការ ម្រេ�ម្រេលើចំ�ុច�ួយចំ�ួ�ដ៏ូចខាងម្រេប្រកា�៖

■ ការត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�ការប្រែ�ងប្រែចក្នុត្ថុួនាទ្ធី�ច់ប្រែ�ក្នុពីីគាំ�ឱ�យបា�ច�បាស់លាស ់ម្រេ�យរួ��ញ្ញច�លទាំំងសិទ្ធធិក្នុុ�ងការ អ�ុ�័ត្ថុនៃ�ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុិរការ�ី�ួយៗម្រេ�យឯក្នុរាជី�យ

■ ការត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�ការម្រេផើ�ងផ្លាា�ត្ថុ់ �ិងការប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យតា���ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការទាំំងឡាយ

■ ការទាំ�ទាំរឱ�យមាំ�អ�ុម្រេលា�ភាពីម្រេ�តា�ការត្ថុប្រ�ូវប្រែផុក្នុច�បា� ់�ិង�ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរិម្រេផ�សំងៗ

■ ការម្រេរៀ�ចំឯក្នុសារប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យ �ិង�ីត្ថុិវិធីម្រេផ�សំងៗការត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�ការវាយត្ថុនៃ�ះឱ�យបា�ម្រេទ្ធៀងទាំត្ថុ់ម្រេ�ម្រេលើហា�ិភិ័យប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការប្រែដ៏លបា�រក្នុម្រេ�ើញ �ិង 

■ ភាពីប្រគ្គ�់ប្រគា�់នៃ�ប្រ�ពី័�ធប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យនៃផើក្នុុ�ង �ិង�ីត្ថុិវិធីម្រេដ៏ើ��បីីម្រេ��ប្រសាយម្រេលើហា�ិភិ័យប្រែដ៏លបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់

■ ការត្ថុប្រ�ូវឱ�យមាំ�ការរាយការណ៍៍រាល់ប្រ�ត្ថុិ�ត្ថុរិការនៃ�ការបាត្ថុ់�ង ់�ិង�ម្រេងើើត្ថុសក្នុ�មភាពីម្រេដ៏ើ��បីីប្រែក្នុល�អ

■ ការ�ម្រេងើើត្ថុឱ�យមាំ�ប្រែផ�ការយថាភាពី

■ ការ�ម្រេងើើត្ថុឱ�យមាំ�វគ្គគ�ណ៍្ដុ��ណាា�ល �ិងការអភិិវឌ្�ឍ�៍វិជាា�ជីីវៈ

■ ការការ�រហា�ិភិ័យពី័ត្ថុ៌មាំ�វិទ្ធ�យា �ិងអុី�ធឺណ៍ិត្ថុ �ិង

■ យុទ្ធធសាស្ត្រសរកាត្ថុ់��ុយហា�ិភិ័យ រួ�ទាំំងការចំណាយម្រេលើការទ្ធិញធានារាា��់រងឱ�យមាំ�ប្រ�សិទ្ធធភាពី។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩១២០

៣៥.៥.៣៥.៥. ហា�ិភិ័យម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ហា�ិភិ័យម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�

ហា�ិភិ័យម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� គ្គឺជាហា�ិភិ័យប្រែដ៏លធនាគារ�ិ�មាំ�ធ�ធា�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ប្រគ្គ�់ប្រគា� ់ម្រេដ៏ើ��បីី�ំម្រេពីញម្រេ�តា�លក្នុខខ្ញុំណ៍ឌត្ថុប្រ�ូវប្រែផុក្នុច�បា� ់ក្នុុ�ងការគាំប្រទ្ធចំណាត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ឥណ៍ទាំ� �ិងការម្រេរៀ�ចំប្រែផ�ការយុទ្ធធ
សាស្ត្រសែរ�ស់ធនាគារ។

យទុ្ធធសាស្ត្រសររ�ស់ធនាគារ គ្គរឺក្នុ�សាឱ�យបា��ូល�ា��ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�ឱ�យរឹងមំាំ ម្រេដ៏ើ��បីរីក្នុ�សាទំ្ធ�កុ្នុចិត្ថុរទី្ធផ�សារ �ងិ ម្រេដ៏ើ��បីរីក្នុ�សា�ិរ�ររភាពីនៃ�ការអភិិវឌ្�ឍ��៍ប្រែ�ុ�ម្រេលើអាជីីវក្នុ�ម។ ផល�ែ��ល់នៃ�ក្នុប្រ�ិត្ថុម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�ម្រេលើប្របាក់្នុចណូំ៍ល
រ�ស់មំាំ�សភ់ាគ្គហិុ�ុ ប្រតូ្ថុវបា�ទ្ធទួ្ធលសាា�ល ់�ងិរក្នុ�សាឱ�យមាំ�ត្ថុលុ�យភាពីរវាងប្របាក់្នុចំណូ៍លខុ្ញុំស់ប្រែដ៏ល�ឹងអាចម្រេធ័ើម្រេ�បា� មាំ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�លអ �ងិមាំ�សវុតិុ្ថុភាពី ប្រែដ៏លមាំ�ជំីហិរម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�រងឹមាំ។ំ

ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ប្រែដ៏លជា�ិយ័ត្ថុក្នុរសំខា�់ជាងម្រេគ្គ បា�ក្នុំណ៍ត្ថុ ់�ិងតា���ការត្ថុប្រ�ូវម្រេលើម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� សប្រមាំ�់ធនាគារទាំំង�ូល។

៣៥.៥.១ ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិ័យម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�

ដ៏ូចម្រេ��ឹងហា�ិភិ័យស�ើ�ីយភាពី �ិងហា�ិភិ័យទ្ធីផ�សារ BRMC �ិង ALCO ទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុសប្រត្ថុូវក្នុុ�ងការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង ប្រ�ក្នុ�ម្រេ�យប្រ�សិទ្ធធភាពី ម្រេលើហា�ិភិ័យម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�រ�ស់ធនាគារទាំំង�ូល។

ហា�ិភិ័យម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� ប្រត្ថុូវបា�វាស់ប្រែវង �ិងប្រត្ថុួត្ថុពីិ�ិត្ថុ�យតា��� ម្រេ�យក្នុប្រ�ិត្ថុក្នុំណ៍ត្ថុ់ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�គ្គណ៍នាប្រស� តា�ការត្ថុប្រ�ូវរ�ស់ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា។

ម្រេ�នៃថៃទី្ធ២២ ប្រែខ្ញុំកុ្នុ�ភៈ ឆំ្នាំ�២ំ០១៨ ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា បា�ម្រេចញប្រ�កាសសរពីីីការកំ្នុណ៍ត់្ថុប្រទ្ធនា�់ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ� (Capital Buffer) សប្រមាំ�់ប្រគឹ្គ�សាា��ធនាគារ �ងិហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�។ ម្រេ�ងតា�មាំប្រតា២២ នៃ�ប្រ�កាសម្រេ�� 
ប្រគឹ្គ�សាា��ទំាំងអស ់ប្រតូ្ថុវម្រេគារពីតា��ទ្ធ�ញ្ញញត្ថុរទិាំក់្នុទ្ធង�ងឹការរក្នុ�សាប្រទ្ធនា�់ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ��ា�ងម្រេហាចណាសឱ់�យបា� ៥០% នៃ�ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�សរ�ុគិ្គត្ថុប្រតឹ្ថុ� នៃថៃទី្ធ១ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆំ្នាំ�២ំ០១៩ �ងិអ�វុត្ថុរឱ�យបា��ា�ងម្រេពីញម្រេលញ 
គ្គិត្ថុប្រត្ថុឹ�នៃថៃទ្ធ១ី ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�២ំ០២០។

ម្រេ�នៃថៃទ្ធី៧ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�ំ២០១៨ ធនាគារជាត្ថុិនៃ�ក្នុ�ុ�ជា បា�ម្រេចញសារាចរប្រែណ៍នាំសរីពីីការអ�ុវត្ថុរប្រ�កាសសរីពីីការក្នុំណ៍ត្ថុ់ប្រទ្ធនា�់ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�សប្រមាំ�់ប្រគឹ្គ�សាា��ធនាគារ �ិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រែដ៏លបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់
អ�ុបាត្ថុនៃ�ប្រទ្ធនា�់ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ� ម្រេខា�ម្រេធើសុី�ះីខ្ញុំល (Countercyclical Capital Buffer) ចំ�ួ� ០% រហិូត្ថុដ៏ល់មាំ�ការជីូ�ដ៏ំណ៍ឹងជាថមី។

ធនាគារបា�អ�ុម្រេលា�ម្រេ�តា�ការត្ថុប្រ�ូវម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ប្រែដ៏លប្រត្ថុូវបា�ក្នុំណ៍ត្ថុ់�ា�ងម្រេពីញម្រេលញ។

៣៦.៣៦.រយៈម្រេពីលខ្ញុំះី�ិងរយៈម្រេពីលប្រែវងរយៈម្រេពីលខ្ញុំះី�ិងរយៈម្រេពីលប្រែវង
គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�ប់្រគ្គង�ងាា�ញរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�ប្រែផអក្នុម្រេលើស�ើ�ីយភាពី។ ពីត័្ថុម៌ាំ�អំពីីរយៈម្រេពីលខ្ញុំះ ីឬប្រែវង រ�ស់ ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម �ងិ�ណុំ៍ល ប្រតូ្ថុវបា��ងាា�ញម្រេ�កុ្នុ�ងប្រែផុក្នុនៃ�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គងហា�ិភិយ័ហិរិញ្ញញវតុ្ថុ�។ 
ប្រទ្ធពី�យស��បីត្ថុរ ិ�ិង�រិកាា�រ សិទ្ធធក្នុុ�ងការម្រេប្រ�ើប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មអរូ�ិយ �ិងពី�ធពី��យារជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�ម ជាប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មរយៈម្រេពីលប្រែវង។ សំវិធា�ធ� ជា�ំណ៍ុលរយៈម្រេពីលប្រែវង។

៣៧.៣៧.ពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�ពី័ត្ថុ៌មាំ�ម្រេប្រ�ៀ�ម្រេធៀ�
ត្ថុួម្រេលខ្ញុំ�ួយចំ�ួ� ប្រត្ថុូវបា�ចាំត្ថុ់ថាំ�ក្នុ់ម្រេ�ើងវិញ ម្រេដ៏ើ��បីីឲ្�យប្រស�ម្រេ�តា�ការ�ងាា�ញ �ិងផែល់ពី័ត្ថុ៍មាំ�នាការិយ�រិម្រេចិទ្ធ �ចច���បី�ុ។

៣៨.៣៨.ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍�នាា��់ពីីការយ�រិម្រេចិទ្ធនៃ�ការរាយការណ៍៍ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍�នាា��់ពីីការយ�រិម្រេចិទ្ធនៃ�ការរាយការណ៍៍

ការ�ម្រេងើើ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�ការ�ម្រេងើើ�ម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�

ម្រេ�នៃថៃទី្ធ២១ ប្រែខ្ញុំវិចិិកា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ធនាគារ ABA បា��ក់្នុសំម្រេណ៍ើរសំុការអ�ុ�័ត្ថុពីីធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជាម្រេដ៏ើ��បីី�ម្រេងើើ�ម្រេដ៏ើ�ទុ្ធ�ចំ�ួ� ១២០ លា�ដុ៏លាា�រអាម្រេ�រិក្នុ (ម្រេសមើ�ឹង ៤៨០ ��់លា�ម្រេរៀល)។ 
ម្រេ�នៃថៃទ្ធី២ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរា ឆ្នាំំ�ំ២០២០ ធនាគារបា�ទ្ធទួ្ធលលិខ្ញុំិត្ថុអ�ុ�័ត្ថុពីីធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជា ចុ�នៃថៃទី្ធ៣១ ប្រែខ្ញុំធុ� ឆ្នាំំ�ំ២០១៩។ �នាា��់ពីីទ្ធទួ្ធលបា�លិខិ្ញុំត្ថុអ�ុ�័ត្ថុ ធនាគារជាតិ្ថុកាណា�បា��ម្រេងើើ�ម្រេដ៏ើ�
ទ្ធុ�ម្រេ�ក្នុុ�ងនៃថៃប្រែត្ថុ�ួយ ប្រែដ៏លម្រេធ័ើឱ�យម្រេដ៏ើ�ទ្ធុ�សរុ�ម្រេក្នុើ�ម្រេ�ើងចំ�ួ� ៣៣៥ លា�ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ (ម្រេសមើ�ឹង ១.៣៦៥ ��់លា�ម្រេរៀល)។ អ�ុស�សំរណ៍ៈ�ិងលក្នុខ�រិក្នុៈរ�ស់ធនាគារ ប្រត្ថុូវបា�ម្រេធ័ើវិម្រេសាធ�ក្នុ�ម �ិង 
ចុ��ញ្ញជីម្រេ�ប្រក្នុសួង�ណ៍ិជីជក្នុ�ម ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី៥ ប្រែខ្ញុំ�ក្នុរាឆ្នាំំ� ំ២០២០។

ការអ�ុម្រេប្រគា�ពី�ធការអ�ុម្រេប្រគា�ពី�ធ

ម្រេ�នៃថៃទ្ធ២ី៥ ប្រែខ្ញុំក្នុុ�ភៈ ឆ្នាំំ�ំ២០២០ ប្រក្នុសួងម្រេសដ៏ឋក្នុិចច�ិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បា�ម្រេចញប្រ�កាសម្រេលខ្ញុំ ១៨៣ សរីពីីការប្រែណ៍នាំអ�ុវត្ថុរការម្រេលើក្នុទ្ធឹក្នុចិត្ថុរពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំណ៍ូលចំម្រេ��សហិប្រគាសម្រេបា�ផ�សាយលក្នុ់�ូល�័ប្រត្ថុ
ម្រេលើក្នុដ៏ំ�ូងជាសាធារណ៍ៈ។

■ សហិប្រគាសប្រែដ៏លបា�ម្រេបា�ផ�សាយ�ូល�័ប្រត្ថុ�ំណ៍ុលក្នុុ�ងទ្ធំហិំម្រេលើសពី ី២០% នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ� ប្រែដ៏លមាំ� ឥណ៍ទាំ�ប្រ�ត្ថុិទាំ��ា�ងត្ថុិច ៧ ឆ្នាំំ�ំ ប្រត្ថុូវបា�ទ្ធទ្ធួលការអ�ុម្រេប្រគា�ពី�ធ ម្រេ�យកាត្ថុ់
��ុយពី�ធ ៥០% នៃ�ពី�ធម្រេលើប្របាក្នុ់ចំណ៍ូលក្នុុ�ងរយៈម្រេពីល ៣ ឆ្នាំំ�ំ�នាា��់ពីីទ្ធទ្ធួលបា�ការអ�ុញ្ចាំា�ត្ថុពីីគ្គណ៍ៈក្នុ�មការ�ូល�ប្រត្ថុក្នុ�ុ�ជា (“SECC”) �ិង បា�ចុ��ញ្ញជីជីួញដ៏ូរ�ូល�ប្រត្ថុម្រេ�ម្រេលើទ្ធីផ�សារ
�ូល�ប្រត្ថុប្រ�ត្ថុិប្រសុត្ថុ។

■ សហិប្រគាសប្រែដ៏លបា�ម្រេបា�ផ�សាយ�ូល�័ប្រត្ថុ�ំណុ៍លម្រេសមើ�ឹង ឬតិ្ថុចជាង ២០% នៃ�ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ� ប្រតូ្ថុវបា�ផរល់ការម្រេលើក្នុទឹ្ធក្នុចិត្ថុរពី�ធម្រេលើប្របាក់្នុចំណូ៍លកុ្នុ�ងរយៈម្រេពីល ៣ ឆំ្នាំ�មំ្រេ�យកាត់្ថុ��ុយ ពី�ធ
ម្រេលើប្របាក់្នុចំណូ៍លប្រែផអក្នុម្រេលើភាគ្គរយសមាំមាំប្រត្ថុនៃ�ត្ថុនៃ�ះ�ូល�័ប្រត្ថុ�ំណុ៍លម្រេធៀ��ឹង ប្រទ្ធពី�យសក្នុ�មសរុ�ម្រេ�យប្រែ�ងប្រែចក្នុតា��ូល�ា��ម្រេគាល ២០.០០១% �ិងគុ្គណ៍�ឹង ៥០%។ ម្រេលើសពីីម្រេ��ម្រេ�ម្រេទ្ធៀត្ថុ 
ការម្រេលើក្នុទ្ធឹក្នុចិត្ថុរ ប្រែដ៏លបា�ផរល់ឱ�យ�ិ�ប្រត្ថុូវម្រេលើសពីីចំ�ួ� ២.០០០.០០០ ដ៏ុលាា�រអាម្រេ�រិក្នុ (ម្រេសមើ�ឹង ៨ ��់លា�ម្រេរៀល)។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០១៩ ១២១

ការរីក្នុរាល�លនៃ�ម្រេ�ម្រេរាគ្គការរីក្នុរាល�លនៃ�ម្រេ�ម្រេរាគ្គ COVID COVID--១៩១៩  �ិង�ិង  ប្រ�ពី័�ធអ�ុម្រេប្រគា�ពី�ធប្រគ្គ�់�ា�ងម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុអាវុធប្រ�ពី័�ធអ�ុម្រេប្រគា�ពី�ធប្រគ្គ�់�ា�ងម្រេលើក្នុប្រែលងប្រែត្ថុអាវុធ (EBA) (EBA)

ជា�យួ�ងឹការរីក្នុរាល�លនៃ�ម្រេ�ម្រេរាគ្គ Covid-១៩ �ងិការផ្លាា�ក្នុប្រែផុក្នុ�យួច�ំ�ួនៃ� EBA ម្រេចញម្រេ�យសហិភាពីអុ�រុូ� គ្គណ៍ៈប្រគ្គ�ប់្រគ្គងបា�វាយត្ថុនៃ�ះពីីផល�ែ��លម់្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�រ�ស់ធនាគារ 
ម្រេហិើយបា�ស�ុិ�ា��ថា ប្រពីឹត្ថុរិការណ៍៍ទាំំងម្រេ���ិ�មាំ�ផល�ែ��ល់ជាសារវ�រម្រេនា�ម្រេទ្ធ ម្រេហិើយវាមាំ�ផល�ែ��ល់តិ្ថុចត្ថុួច �ក្នុម្រេលើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រ�ស់ធនាគារប្រែផអក្នុម្រេលើទំ្ធហិំផល�័ប្រត្ថុប្រែដ៏ល�ក់្នុ
ពី័�ធនាចុងការិយ�រិម្រេចិទ្ធ។

ប្របាក្នុ់�ប្រ�ុងកាត្ថុពី័ក្នុិចចប្របាក្នុ់�ប្រ�ុងកាត្ថុពី័ក្នុិចច

ម្រេ�នៃថៃទ្ធ១ី៨ ប្រែខ្ញុំ�ីនា ឆ្នាំំ�ំ២០២០ ប្រស�តា�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយ�ួយរ�ស់រ�ា�ភិិបាលក្នុុ�ងការកាត្ថុ់��ុយផល�ែ��ល់នៃ� Covid-១៩ �ក្នុម្រេលើម្រេសដ៏ឋក្នុិចចក្នុ�ុ�ជា ក្នុុ�ងចំម្រេណា�ម្រេគាល�ម្រេ�បាយម្រេផ�សំងៗម្រេទ្ធៀត្ថុ 
�ងិម្រេដ៏ើ��បី�ីម្រេងើើ�ស�ើ�ីយភាពីដ៏ល់ប្រគឹ្គ�សាា��ធនាគារ�ិងហិិរញ្ញញវតុ្ថុ� ធនាគារជាតិ្ថុនៃ�ក្នុ�ុ�ជាបា�ម្រេចញប្រ�កាសម្រេលខ្ញុំ ធ៧-០២០-២៣០ សរពីីីប្របាក់្នុ�ប្រ�ុងកាត្ថុព័ីកិ្នុចចនៃ�ប្របាក្នុ�់ម្រេញ្ញញើ�ិងប្របាក្នុក់្នុ�ចរី�ស់ប្រគឹ្គ�សាា��
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