
របាយការណ៍៍
ប្រ�ចំាំឆ្នាំំ�ំ
២០២០





២០២០

របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្ន្រំ



មាតិកា
សារ	របស់់	នាយក	ប្របតិបតិិ	 4

អំំពីីធនាគារ	ABA 8

អំំពីីយើ�ើងខ្ញុំំ�ំ	 10
ចក្ខុុ�វិិស័័� យើ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម និិង	គុុណ	តម្លៃម្មៃ	រ�ស័់	យើ�ើង	 11
ការ	គុូស័	�ញ្ជាា�ក្ខុ់	អំំពីី	ស្ថាា�និភាពី	ហិិរញ្ញញវិតុ�	 12
លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវិតុ�	 13
ពី័ត៌មានិទ្ធូយើ�	 14
	ជំំហានិ	យើ�គុជំ័�	 16
ធនាគារអំនិតរការី	 18
�ណ្តាា�ញស្ថាខា	 19

អំភិិបាលកិច្ចច	សាជីីវកម្មម		 ២០

ភាគុហិុុនិិក្ខុ	 21
ម្មហាស័និិិបាតភាគុហិុុនិិក្ខុប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ	 21
រចនាស័ម្មពនិធអំភិិបាលក្ខុិចចស្ថាជំីវិក្ខុម្មម	 22
រចនាស័ម្មពនិធប្រគុ�់ប្រគុង	 23
ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល	 24
ក្ខុិចចប្រ�ជំុំប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល	 26
គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល	 26

២

៣

១



ស់ម្មិទ្ធធផលស់ម្រេប្រម្មច្ចរបស់់ម្រេយើង	 ៣០

ការអំភិិវិឌ្�ឍយើស័វាអំតិថិិជំនិ	 31
	ការពីប្រងឹងក្ខុម្មមវិិធ ីABA Mobile	 31
ការពីប្រងីក្ខុប្រ�ពី័និធ PayWay	 32
យើស័វា	ធនាគារ	អំនិឡាញ	ស័ប្រមា�់	អាជំីវិក្ខុម្មម	 32
�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យាពី័ត៌មានិ & ស័ុវិតុិភាពីប្រ�ពី័និធអំុីនិធឺណិត	 33
	ប្រ�តិ�តតិការ	អំនិតរ�តិ	 33
	ការ	យើធើើ	ឲ្�យ	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង	និូវិ	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ហានិិភិ័�	 34
	ស័តង់ដារ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	ម្លៃផៃក្ខុិ�ង	 34
ការអំភិិវិឌ្�ឍម្មុខ្ញុំងារប្រ�តិ�តតិតាម្ម	 35
	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ធនិធានិម្មនិុស័�ស និិង	ការ	�ណះ���ណ្តាា�ល		 35
វិិភាគុទានិស័ងគម្មរ�ស័់ស្ថាជំីវិក្ខុម្មម	 36
ទ្ធំនិួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិក្ខុិ�ងការ�ង់ពីនិធ	 38

របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�	ដែ�ល	បានម្រេធើើស់វនកម្មម	 4០

ពី័ត៌មានិស្ថាជំីវិក្ខុម្មម	 41
របា�ការណ៍ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល	 42
របា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរឯក្ខុរាជំ�យ	 46
របា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�	 49
របា�ការណ៍ចំយើណញ-ខាត និិងលទ្ធធផលលម្មិិតយើផ�សងៗ	 50
របា�ការណ៍�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលម្មូលធនិ	 51
របា�ការណ៍រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់	 52
ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់យើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�	 54

៥

4



សារ	របស់់	នាយក	ប្រតិបតិិ

១



ធនាគារ ABA
របា�ការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020 5

វិិនិិយើ�គុិនិ ភាគុហុុិនិិក្ខុ និិង
អំតិថិិជំនិ	�	ទី្ធយើគារពី! ខ្ញុំំ�ំ	មានិ	ក្ខុតី
យើស្ថាម្មនិស័�ស	រីក្ខុរា� ស័ូម្ម	ជំប្រមា�
ជំនូិ	អំំពីី ស័មិ្មទ្ធធផល	ស័ខំានិ់ៗ 	រ�ស់័
ធនាគារ ABA ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 និិង
ម្រែផនិ	ការ	ស័ប្រមា�់	ឆ្នាំំ�2ំ021។

	ឆ្នាំំ�ំ	ក្ខុនិៃង	យើ� �	យើពីលយើវិលា	ម្រែ�ល	យើ�រយើពីញ	យើដា�	ឧ�ស័គុគ
ស័ប្រមា�់	ពិីភិពីយើលាក្ខុ	ទំាងម្មូល។ ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��	ម្រែ�ល	មានិ
ចំណង	យើស័�ឋក្ខុិចច	ជិំត�ិត	�ម្មួ�និឹង	យើស័�ឋក្ខុិចច	ពិីភិពីយើលាក្ខុ ក្ខុ៏
ទ្ធទួ្ធល	រង	ឱនិភាពី	គួុរ	ឲ្�យ	ក្ខុត់ស័មាា�ល់ យើដា�	ម្រែថិម្ម	ទំាង	�ងាា�ញ
ពីី	ក្ខុំយើណើនិ GDP អំវិិជំជមានិ ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020។ ស័ក្ខុម្មមភាពី និិង
ប្រ�តិ�តតកិារ	រ�ស័	់ធនាគារ	ក៏្ខុ	ប្រតវូិ	រង	ផល	�ះ��ល	់ផង	ម្រែ�រ ម្រែ�ល	�
ចម្ម�បង �ណ្តាា�ល	ម្មក្ខុ	ពីី	អំតិថិិជំនិ	�៏	មានិ	តម្លៃម្មៃ	រ�ស់័	យើ�ើង	ជួំ�	វិ�ិតតិ
អាជំវីិក្ខុម្មម និិង	បាត�់ង់	អំតិថិិជំនិ ភាគុយើប្រចើនិ	កិ្ខុ�ង	វិស័ិ័�	យើទ្ធស័ចរណ៍ 
កាត់យើ�រ និិង	ស័ំណង់។

	យើទា��ី�	ប្រតូវិ	ឆ្លៃងកាត់	យើពីលយើវិលា	�៏	លំបាក្ខុ	យើនិ�	ក៏្ខុ	យើដា� ក្ខុ៏
ធនាគារ ABA យើ�	ម្រែត	មានិ	កំ្ខុយើណើនិ	រងឹ	មា	ំប្រគុ�់	បាា�រាា�ម្រែម្មះប្រត	ចម្ម�បងៗ	
	ទំាងអំស់័ រួម្ម	មានិ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម	ស័រុ� �យើញ្ញញើ និិង	ក្ខុម្មចី ប្រពីម្មទំាង
ចំនិួនិ	អំតិថិិជំនិ។

ស័ម្មិទ្ធធផល	ស័យើប្រម្មច	ស័ំខានិ់ៗ	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ	2020ស័ម្មិទ្ធធផល	ស័យើប្រម្មច	ស័ំខានិ់ៗ	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ	2020

	ការ	យើ�ោ�ត	រ�ស័់	យើ�ើង	យើលើ	យើគាលយើ�	រ�ៈយើពីល	ម្រែវិង �ម្មួ�និឹង
ការ�និតវិិនិិយើ�គុយើលើ	�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យា និិង	ប្រ�ពី័និធ	ស័ើ័�យើស័វា បានិ
�ងាា�ញ	ថា យើ�ើង	បានិ	យើ�ើរ	យើលើ	ផៃ�វិប្រតូវិ ម្រែ�ល	ជួំ�	ប្រទ្ធប្រទ្ធង់	�ល់
ក្ខុំយើណើនិ	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ចីរភាពី	រ�ស័់	យើ�ើង	អំំ��ង	ឆ្នាំំ�ំ	យើនិ�។
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យើ�ើ	យើ�ើង	ពិីនិិត�យ	យើម្មើល	យើលើ	វិឌ្�ឍនិភាពី	គួុរ	ឲ្�យ	ក្ខុតស់័មាា�ល	់�ផំតុ	រ�ស់័
ធនាគារ ABA ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�2ំ020 យើ�ើញថាការ	អំភិិវិឌ្�ឍ	ទំាង	អំស់័យើនា�
ប្រតូវិបានិយើធើើយើលើ	ការ	�ំយើ�ើង	ស័ម្មតុភាពី	ប្រ�ពីន័ិធ	ឌី្ជីំថិល	រ�ស់័	យើ�ើង 
�ូច	�	ប្រ�ពី័និធ	ស័ើ័�	យើស័វា និិង	យើស័វា	ធនាគារ	អំនិឡាញ។

ក្ខុម្មមវិធីិ ABA Mobile ម្រែ�ល	�	ផលតិផល	សិ័�ល	ស័ប្រមា�់	អំតិថិិជំនិ
រូ�	វិនិត	រ�ស័់	យើ�ើង ទ្ធទ្ធួល	បានិ	ម្មុខ្ញុំងារ	ថិមីៗ	�	យើប្រចើនិ	៖

	■ ក្ខុម្មច	ីភាា�ម្មៗ ជំ�ួ	អំតិថិិជំនិ	យើដា�ប្រស្ថា�	តប្រមូ្មវិការ	ហិិរញ្ញញវិតុ�
�យើណ្តាា��	អាស័និិ  យើដា�	មិ្មនិបាច់	�ិទ្ធ	គុណនីិ	�យើញ្ញញើ
កាលក្ខុំណត់	រ�ស័់	ពួីក្ខុ	យើគុ	យើ�	ធនាគារ	យើ�ើង ម្រែ�ល	យើធើើ
ឲ្�យ	ខាត�ង់	ការ	ប្របាក្ខុ់	�ងគរ	យើ�ើ�

	■ យើស័វា	យើផៃរប្របាក្ខុ់ Visa Direct អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	មាា�ស់័	កាត 
ABA Visa អាច	យើផំើ	ប្របាក់្ខុ	បានិ	ភាា�ម្មៗ	យើ�	កាន់ិ	កាត 
Visa ណ្តាមួ្ម�	ម្រែ�ល	យើចញ	យើដា�	ធនាគារ	យើ�	ក្ខុម្មព�� 
និិង	ប្រ�យើទ្ធស័	ប្របាំ�ី	យើផ�សង	យើទ្ធៀត	យើ�	ក្ខុិ�ង	តំ�និ់

	■ ម្មុខ្ញុំងារ	យើ�ើក្ខុ	កាត	បាា�ស័ៃិក្ខុ អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័
យើ�ើង យើធើើការ	យើស័ិើ	សំុ័	យើ�ើក្ខុ	កាត	ថិមី	យើ�	ក្ខុិ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី	យើដា�
ខ្ញុំៃ�និឯង

	■ យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	កិ្ខុ�ងប្រសុ័ក្ខុ	តាម្ម	ប្រ�ព័ីនិធ	បាគុង ឥ��វិយើនិ�
អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	យើផៃរប្របាក់្ខុ	យើ�	ម្មក្ខុរ	វាង	ធនាគារ
ក្ខុិ�ងប្រស័ុក្ខុ	បានិ	�ា�ង	ងា�ប្រស័ួល និិង	ឆ្នាំ�់រហិ័ស័

	■ យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	អំនិតរ�តិ Ria អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ
រ�ស់័	យើ�ើង	អាច	យើផំើ និិង	ទ្ធទ្ធួល	ការ	យើផៃរប្របាក់្ខុ	អំនិតរ�តិ
បានិភាា�ម្មៗ។ ប្រតង់យើនិ� ខំ្ញុំ�ំ 	សូ័ម្ម	ជំប្រមា�	ថា យើ�ើង
ក្ខុ៏	មានិ	ម្រែផនិការ	ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	យើស័វា	យើផៃរប្របាក្ខុ់ 
MoneyGram តាម្ម	ទូ្ធរស័័ពីៃ	យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី ABA 
Mobile កិ្ខុ�ង	ស័បាោ	ហ៍ិ	យើនិ�ផងម្រែ�រ។ យើស័វា	យើផៃរប្របាក្ខុ់
អំនិតរ�តិ Ria និិង MoneyGram �	យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ
យើពីញ	និិ�ម្ម	�ំផុត	ម្មួ�	យើ�	ក្ខុិ�ង	ពីិភិពីយើលាក្ខុ

	■ គុណនីិ	យើលខ្ញុំ	ពិីយើស័ស័ អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	�ងាា�ញ	ពីី
�គុុគលភាពី	រ�ស័	់ពួីក្ខុ	យើគុ	តាម្ម	រ�ៈ	យើលខ្ញុំ	គុណនីិ	ធនាគារ
មានិ	លកុ្ខុណៈ	ឯក្ខុ	វិនិត ម្រែ�ល	អាច	�ូច	គាំ�	នឹិង	យើលខ្ញុំ	ទូ្ធរស័័ពីៃ
រ�ស័់	ពីួក្ខុ	យើគុ ឬ	យើលខ្ញុំ	នាំ	ស័ំណ្តាង	ស័ប្រមា�់	ពីួក្ខុ	យើគុ។

យើ�ើង	បានិ	�និត	យើគាល�ំណង	�ម្រែ�ល យើ�	យើពីល	យើ�ើង	�ំយើ�ើង
ស័ម្មតុភាពី	ប្រ�ពីន័ិធ	ស័ើ�័យើស័វា	រ�ស់័	យើ�ើង	យើ�	កិ្ខុ�ងឆ្នាំំ�យំើនិ�។ ��ូំង
យើ�ើង	បានិ	ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	មាា�សីុ័និ	�ក្ខុ	-	ដាក់្ខុ	ប្របាក់្ខុ (CRM) �
យើប្រចើនិ	ម្រែ�ល	ទ្ធទ្ធួល	ប្របាក្ខុ់	�យើញ្ញញើ	ពីី	អំតិថិិជំនិ និិង	�យើញ្ញចញ	ប្របាក្ខុ់
ស័ប្រមា�់	អំកិ្ខុ	ម្រែ�ល	ប្រតូវិការ	�ក្ខុ	ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់។ យើលើស័	ពីី	យើនិ� យើ�ើង
បានិ	ចាំ�់យើផតើម្ម	ដាក្ខុ់	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	មាា�សីុ័និ	ដាក្ខុ់	មូ្មល	��ប	ទានិ
�ប្រត (CDM) យើ�ើម្ម�បី	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	យើ�ើង	អាច	ដាក្ខុ់	មូ្មល��ប
ទានិ	�ប្រត	ម្រែ�ល	យើចញ	យើដា�	ធនាគារ	ណ្តា	មួ្ម�	យើ�	ក្ខុម្មព��
បានិ	�ា�ង	ងា�ប្រស័ួល ប្រគុ�់យើពីលយើវិលា យើដា�	ម្មិនិបាច់	រង់ចំាំ
តាម្ម	យើលខ្ញុំ	យើរៀង	យើ�	ស្ថាខា	យើ�ើ�។ យើដា�	មាា�ស័ុីនិ	ស័ើ័�យើស័វា
រ�ស័់	យើ�ើង	មានិការ	យើក្ខុើនិ	យើ�ើង�	�និត�នាា��់  យើ�ើង	បានិ
ចាំ�យ់ើផតើម្ម	ពីប្រងីក្ខុ	ទី្ធតាងំ	ស័ើ�័យើស័វា	យើ�	តាម្ម	ស្ថាខា	សំ័ខាន់ិៗ	រ�ស័់

យើ�ើង ពីីយើប្រ��យើ�ើង	យើ�ើញ	ពីី	ស័កាោ�និុពីល	រ�ស់័	ឧ�ក្ខុរណ៍ និិង
យើស័វាក្ខុម្មម	ទាំង	អំស័់យើនិ�។

យើ�ើម្ម�បី	នំា	�ក្ខុ	�ណ្តាា�ញ	ស័ើ័�យើស័វា	រ�ស់័	យើ�ើង	ឲ្�យ	ខិ្ញុំត	កានិ់ម្រែត
ជំតិ	អំតិថិិជំនិ និិង	ជំួ�	ស័ប្រមាល	�និៃ�ក្ខុ	ពីី	ស្ថាខា យើ�ើង	បានិ	ដាក្ខុ់
ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	ទី្ធតាងំ	ស័ើ�័យើស័វា ABA 24/7។ ទ្ធតីាងំ	ស័ើ�័យើស័វា
ប្រតូវិ	បានិ	ដាក់្ខុ	�	�ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	យើ�	ក្ខុិ�ង	តំ�និ់	ម្រែ�ល	មានិ	ចរាចរណ៍
ម្មមាញកឹ្ខុ។ ទ្ធតីាងំ	ទាងំយើនិ� ម្មនិិ	ប្រតូវិការ	ទំ្ធហិ	ំធំ និិង	មិ្មនិ	តប្រមូ្មវិ	ឲ្�យ
មានិ	�ុគុគលកិ្ខុ	�យើប្រម្មើ	ការ	យើ�	ខាងកិ្ខុ�ង	យើ�ើ� �ះមុ្រែនិត	វា�	ក្ខុម្រែនិៃង	ម្រែ�ល
អំតិថិិជំនិ	អាច	�ក្ខុ-ដាក់្ខុប្របាក់្ខុ និិង	ដាក់្ខុ	មូ្មល��បទានិ�ប្រត	បានិ
�ា�ង	ងា�ប្រសួ័ល និិង	ប្រគុ�់យើពីលយើវិលា។ ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2021 យើ�ើង
ប្របាក្ខុ��	ពីប្រងីក្ខុ	�ណ្តាា�ញ	ទ្ធីតាំង	ស័ើ័�យើស័វា ABA 24/7 យើ�ើម្ម�បី
កាត	់�នុិ�	�និៃ�ក្ខុ	ពីី	ស្ថាខា	រ�ស់័	យើ�ើង និិង	�ម្រែងើរ	ប្រ�តិ�តតកិារ	យើ�
កានិ់	ទ្ធីតាំង	ស័ើ័�យើស័វា	ឲ្�យ	បានិ	យើប្រចើនិ។

	វិិ�តតិ	ក្ខុូវិី�-19	 អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	យើ�ើង	អំភិិវិឌ្�ឍ	�ម្រែនុិម្ម	យើលើ	ម្រែផិក្ខុ	ទ្ធូទាត់
ម្មិនិ	យើប្រ�ើ	ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ និិង	ផតល់	ប្រ�ពី័និធ	ទូ្ធទាត់	ម្រែ��	ឌី្ជីំថិល	�ល់
ប្រកុ្ខុម្មហិុនុិ	�	យើប្រចើនិ។ �	លទ្ធធផល យើ�ើង	បានិ	ដាក្ខុ	់�ញ្ញច�ល	ប្រ�ព័ីនិធ 
PayWay យើ�	កិ្ខុ�ង	វិ�ិស្ថា�	រ�ស់័	គុណៈក្ខុម្មមការ	មូ្មល	�ប្រត	ក្ខុម្មព�� 
និិង	ស័ប្រមួ្មល	�ល់	ការ	ប្រ�ម្មលូ	ការ	ទ្ធទូាត់	យើ�	យើលើ	ថាំ�ល	�យើចចក្ខុវិទិ្ធ�យា
ពី័ត៌មានិ Single Portal ស័ប្រមា�់	ការ	ចុ��ញ្ញជី	អាជីំវិក្ខុម្មម	ម្រែ�ល
�យើងើើត	យើ�ើង	យើដា�	ប្រក្ខុសួ័ង	យើស័�ឋក្ខុចិច និិង	ហិរិញ្ញញវិតុ� និិង	ចាំ�	់ម្លៃ�គូុ
�មួ្ម�	ម្មជំ�ឈម្មណឌល	�ណះ��	ធុរក្ខុចិច	ថិម ី“យើតយើ�” យើ�ើម្ម�ប	ីអំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ
ស័ហិប្រគិុនិ	�យើចចក្ខុវិទិ្ធ�យា	ក្ខុម្មព��	អាច	ចូល	យើប្រ�ើប្របាស់័	ប្រ�ពីន័ិធ PayWay 
ស័ប្រមា�់	ធុរក្ខុិចច	ថិមី	រ�ស័់	ពីួក្ខុ	យើគុ។ 

ទ្ធនិៃឹម្ម	គាំ�	យើនិ� យើ�ើង	បានិ	�និត	�ស្ត្រញ្ជាា��	យើស័វា	ទូ្ធទាត់	មិ្មនិ	យើប្រ�ើ
ស្ថាច់ប្របាក់្ខុ	ឲ្�យ	ខិ្ញុំតចូល	កានិ់ម្រែត	ជិំត	ប្រ��ពីលរ�ឋ	ក្ខុម្មព��	ទូ្ធយើ�។
ក្ខុិ�ង	ម្រែខ្ញុំធិ� យើ�ើង	បានិ	ដាក្ខុ	់ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	ក្ខុម្មមវិធីិ PayWay Mobile 
ស័ប្រមា�់	ទូ្ធរស័័ពីៃ	ស្ថាា�តហិើ�និ Android។ ក្ខុម្មមវិធីិ	យើនិ�	អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ
អាជីំវិក្ខុម្មម	នានា	�យើងើើត	កូ្ខុ� QR តាម្ម	ទ្ធរូស័័ពីៃ	ម្លៃ�	រ�ស័	់ពួីក្ខុ	យើគុ យើ�ើម្ម�បី
ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	ទូ្ធទាត់	ប្របាក់្ខុ	បានិ	ភាា�ម្មៗ �	ប្របាក្ខុ់	យើរៀល និិង	ប្របាក្ខុ់
�ុលាា�រ។ យើ�ើង	បានិ	�យើងើើត	ក្ខុម្មមវិិធី	យើ�ើម្ម�បី	យើដា�ប្រស្ថា�	ការងារ
ប្រ�ចំាំ	ម្លៃថិៃ	រ�ស័់	�ណិជំជក្ខុរ	មី្មប្រកូ្ខុ និិង	ខំា�ត	តូច �ក្ខុ់ពី័និធ	នឹិង	ការ
ក្ខុត់ប្រតា	�ញ្ញជ	ីលក្ខុ�ូ់រ និិង	កាត់	�នុិ�	ការ	�ះ��ល់	�ា�ល់	�មួ្ម�នឹិង
ស្ថាចប់្របាក្ខុ។់ យើហិើ�	ស័ហិប្រគុនិិ និិង	អាជំវីិក្ខុម្មម	មី្មប្រកូ្ខុ	រា�	់�និ	់បានិ
យើដានិ��ត	ក្ខុម្មមវិធីិ	យើនិ�	រចួរាល់	យើ�ើម្ម�បី	ចាំ�់យើផតើម្ម	ទ្ធទួ្ធល	ការ	ទូ្ធទាត់	ពីី
អំតិថិិជំនិ ABA។

	ប្រ�ពី័និធ PayWay ក្ខុ៏	ប្រតូវិ	បានិ	យើប្រ�ើប្របាស័់	យើ�ើម្ម�បី	�ំយើណើរការ	ការ
ទ្ធូទាត់	តាម្ម ABA PAY ស័ប្រមា�់	អំិក្ខុ	យើប្រ�ើប្របាស័់	ក្ខុម្មមវិិធី ABA 
Mobile។ យើហិើ�	ប្រតង់យើនិ� យើ�ើង	មានិការ	អំភិិវិឌ្�ឍ	ថិមី	មួ្ម�យើទ្ធៀត
ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020។ �ណ្តាា�ញ	�ណិជំជក្ខុរ	ម្រែ�ល	ទ្ធទួ្ធល	ការ	ទូ្ធទាត់
តាម្ម ABA PAY បានិ	យើក្ខុើតយើ�ើង	�ា�ង	ខាា�ងំ។ មានិ	ទ្ធតីាងំ	�ង 
៧0.000 ក្ខុម្រែនិៃង	ទូ្ធ	ទំាង	ប្រ�យើទ្ធស័	ម្រែ�ល	អំតិថិិជំនិ	អាច	ម្រែស័គនិកូ្ខុ� QR 
�ម្ម�ួ	ក្ខុម្មមវិធីិ ABA Mobile យើ�ើម្ម�បី	យើធើើការ	ទូ្ធទាត់	ម្លៃថិៃ	ផលិតផល 
ឬ	យើស័វាក្ខុម្មម	តាម្ម	ម្រែ��	ឌ្ីជំីថិល។ 

	ស័ប្រមា�់	ម្រែផិក្ខុ	ក្ខុម្មច ីធនាគារ	�និត	យើ�ើរតួ	នាទ្ធ	ីស័ក្ខុម្មម	កិ្ខុ�ង	ការ	គំាប្រទ្ធ	�ល់
យើស័�ឋ	កិ្ខុចច	�តិ	យើដា�	ផតល់	ក្ខុម្មច	ីបានិ	យើប្រចើនិ យើទា��ី�	មានិការ	ថិ�

ចុ�	យើស័�ឋកិ្ខុចច	ម្រែ�ល	�ងើ	យើ�ើង	យើដា�	កូ្ខុវីិ�-19	 ក្ខុ៏	យើដា�។ ស័រុ�
ម្មក្ខុ យើ�ើង	បានិ	�យើញ្ញចញ	ក្ខុម្មចី	�ង 1 �ុ�	លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុ 
ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020។ ស័ប្រមា�់	អិំក្ខុ	ម្រែ�ល	មានិការ	លំបាក្ខុ	កិ្ខុ�ង	ការ	�ង់
ស័ង	ក្ខុម្មចី	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ យើដា�ស្ថារ	ម្រែត	វិិ�តតិ	កូ្ខុ	វិី	� យើ�ើង	បានិ	ផតល់	នូិវិ
ការ	យើរៀ�ចំ	ក្ខុម្មចី	យើ�ើង	វិិញ។ ប្រតង់យើនិ� យើ�ើង	បានិ	អំនុិវិតត	តាម្ម	ការ
ម្រែណនា	ំរ�ស់័	ធនាគារ�តិ	ម្លៃនិ	ក្ខុម្មព�� យើ�ើម្ម�បី	អំភិិវិឌ្�ឍ	ក្ខុម្មមវិធិ	ីយើរៀ�ចំ
ក្ខុម្មច	ីយើ�ើង	វិញិ	រ�ស់័	យើ�ើង។ យើនិ�	�	ជំំហានិ	�៏	សំ័ខានិ	់មួ្ម�	កិ្ខុ�ង	ការ
គាំប្រទ្ធ	យើស័�ឋក្ខុិចច	ក្ខុិ�ង	ប្រគា	មានិ	វិិ�តតិ។

	យើដា�	គំាប្រទ្ធ	�ល់	គំុនិិត	ផត�ចយើផតើម្ម	រ�ស់័	រាជំរដាា�ភិិបាល	ក្ខុម្មព�� 
ធនាគារ	បានិ	ចូលរួម្ម	កិ្ខុ�ង	គុយើប្រមាង	ស័ហិ	ហិិរញ្ញញ��បទានិ	ប្រទ្ធប្រទ្ធង់
ស័ហិប្រគាស័	ធុនិ	តូច និិង	ម្មធ�យម្ម ឆ្នាំំ�ំ2020។ ក្ខុិ�ង	គុយើប្រមាង	យើនិ� 
ធនាគារ ABA �យើញ្ញចញ	ក្ខុម្មច	ីស័ប្រមា�់	ចំណ្តា�	យើ�ើម្មទុ្ធនិ និិង	ទុ្ធនិ
�ងើលិ	�ម្ម�ួ	អំប្រតា	ការ	ប្របាក់្ខុ ៧% ក្ខុិ�ង	ម្ម�ួ	ឆ្នាំំ� ំនិិង	មានិ	រ�ៈយើពីល
រហិូត	�ល ់៧	ឆ្នាំំ�ំ។ គុិត	ប្រតឹម្ម	ចុងឆ្នាំំ�2ំ020 ធនាគារ ABA បានិ
�យើញ្ញចញ	ក្ខុម្មចី	�	ទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់	ចំនិួនិ 1,4 លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុ តាម្ម
រ�ៈ	គុយើប្រមាង	ស័ហិ	ហិិរញ្ញញ��បទានិ	ប្រទ្ធប្រទ្ធង់	ស័ហិប្រគាស័	ធុនិ	តូច 
និិង	ម្មធ�យម្ម។

	លទ្ធធផល	ស័យើប្រម្មច	រ�ស់័	យើ�ើង	ទ្ធទួ្ធល	បានិការ	យើកាតស័រយើស័ើរ	ពីី
ទ្ធស័�សនាវិ�តី	អំនិតរ�តិ	�	យើប្រចើនិ	ម្រែ�ល	បានិ	ប្រ�ស័ិទ្ធធ	នាម្ម	ធនាគារ 
ABA �	ធនាគារ	�៏	យើឆិ្លើម្ម	យើ�	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័ ឬ	កិ្ខុ�ង	ឧស័�សាហិក្ខុម្មម
យើនិ�។ ធនាគារ	ប្រតូវិ	បានិ	ប្រ�សិ័ទ្ធធ	នាម្ម	�	ធនាគារ	�៏	យើឆិ្លើម្ម	ពីី
ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីEuromoney និិង Global Finance។ ទ្ធនិៃមឹ្ម	យើនិ�
ម្រែ�រ ក្ខុម្មមវិិធី ABA Mobile ទ្ធទ្ធួល	បានិ	�និ	រងាា�និ់ “ធនាគារ
តាម្ម	ទូ្ធរស័័ពីៃ និិង	និវានុិវិតត	ម្រែផិក្ខុ	ទូ្ធទាត់	�៏	យើឆិ្លើម្ម	ប្រ�ចំាំឆំ្នាំ� ំយើ�	ក្ខុម្មព��” 
ពីី	ទ្ធស័�សនាវិ�តី Asian Banking and Finance (ហុិងក្ខុុង) 
យើហិើ�	ប្រ�ពី័និធ PayWay មានិការ	ទ្ធទួ្ធល	ស្ថាា�ល់	លំដា�់	កំ្ខុពីូល
រ�ស័់	�និរងាា�និ់ Asia eCommerce Awards (ស័ិងហ	�ុរី)។

	ក្ខុិ�ង	ម្រែខ្ញុំធិ� ទ្ធីភាំ�ក្ខុ់ងារ S&P Global Ratings Agency បានិ
�ញ្ជាា�ក្ខុ់	�	ថិមី	នូិវិ	ក្ខុប្រមិ្មត	ឥណទានិ ‘B+’ �ម្មួ�	ទ្ធស័�សនិវិិស័័� 
“សិុ័រភាពី” រ�ស់័	ធនាគារ ABA ម្រែ�ល	�	ក្ខុប្រមិ្មត	ខ្ញុំពស័	់�	អំត�ិរមា
យើ�	ក្ខុម្មព��។ ក្ខុប្រមិ្មត	ឥណទានិ	យើនិ�	ក៏្ខុ	ឆ្លៃ��	�ញ្ជាា�ងំ	ពីី	ទ្ធស័�សនិៈ	រ�ស័់
ទ្ធភំីា�ក់្ខុងារ S&P Global Ratings Agency ម្រែ�ល	ថា ធនាគារ
អាច	ប្រគុ�់ប្រគុង	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ចីរភាពី	នូិវិ	កំ្ខុយើណើនិ	ប្របាក់្ខុ	ក្ខុម្មចី និិង
ប្របាក់្ខុ	�យើញ្ញញើ	�៏	ឆ្នាំ�់រហិ័ស័ យើទា��ី	សិុ័ត	កិ្ខុ�ង	ប្រគា	�៏	តឹងម្រែតង	អំំ��ង
យើពីល	រីក្ខុ	រាលដាល	ម្លៃនិ	វិីរុស័	កូ្ខុវិី�-19	 និិង	ឱនិភាពី	យើស័�ឋក្ខុិចច។ 
អិំក្ខុជំំនាញ	ក្ខុ៏	បានិ	ក្ខុត់	ស័មាា�ល់	ថា វិិស្ថាលភាពី	ធុរក្ខុិចច	រ�ស់័
ធនាគារ ABA ក្ខុំពីុង	ប្រតូវិ	បានិ	ពីប្រងឹង	�ម្រែនុិម្ម យើដា�	មានិការ
គាបំ្រទ្ធ	ពីី	កំ្ខុយើណើនិ	�៏	គួុរ	ឲ្�យ	ក្ខុត់ស័មាា�ល	់ម្លៃនិ	ចំម្រែណក្ខុ	ទី្ធផ�សារ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ។

លទ្ធធផល	ហិិរញ្ញញវិតុ�លទ្ធធផល	ហិិរញ្ញញវិតុ�

	ស័ម្មទិ្ធធផល	រ�ស័់	យើ�ើង	យើ�	ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំយើនិ�	ឆ្លៃ��	�ញ្ជាា�ំង	�	វិិជំជមានិ	អំំពីី
លទ្ធធផល	ហិិរញ្ញញវិតុ�	រ�ស័់	យើ�ើង �ូច	ខាងយើប្រកាម្ម	៖ 

	■ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម	ស័រុ�	យើក្ខុើនិយើ�ើង 39% យើធៀ�	យើ�	�ណំ្តាចឆ់្នាំំ�ំ 
2019 យើហិើ�	ស័យើប្រម្មច	ឈានិ	�ល់ 6,1 �ុ�	លានិ	�ុលាា�រ
អាយើម្មរិក្ខុ។
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	■ ផល	�ប្រត	ប្របាក្ខុ់	�យើញ្ញញើ	រ�ស់័	យើ�ើង	បានិ	យើក្ខុើនិ	យើ�ើង 43% 
ស័យើប្រម្មច	ឈានិ	�ល់ 4,9 �ុ�	លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុ យើ�
�ំណ្តាច់ឆ្នាំំ�2ំ020។

	■ ផល	�ប្រត	ឥណទានិ	បានិ	ឈានិ	�ល់ 3,8 �ុ�	លានិ	�ុលាា�រ
អាយើម្មរកិ្ខុ ម្រែ�ល	មានិ	អំប្រតាកំ្ខុយើណើនិ 3៧% ពី	ីឆ្នាំំ� ំ2019។

	■ ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធលួ	បានិ	ប្របាក្ខុ	់ចំយើណញ	ស័ទុ្ធធ	ស័ប្រមា�់
ឆ្នាំំ�2ំ020 ចនំិនួិ 151,4 លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរកិ្ខុ ខ្ញុំពស័	់�ង
ម្រែផនិការ	ថិវិិកា។ 

	■ ស័ម្ម	ធនិ	ភាគុ	ទុ្ធ	និិក្ខុរ	�ស់័	ធនាគារ	យើក្ខុើនិយើ�ើង	បានិ 55% 
និិង	ស័យើប្រម្មច	កំ្ខុយើណើនិ	បានិ ៧6៧,8 លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរកិ្ខុ 
អំំ��ង	យើពីល	រា�ការណ៍។

	■ ចំនួិនិ	អំតិថិិជំនិ	កិ្ខុ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020	 បានិ	យើក្ខុើនិយើ�ើង ៧0% 
�ល់	ចំនិួនិ 1,4 លានិ	នាក្ខុ់។ 

	លទ្ធធផល	ទាំងយើនិ� អាច	ស័យើប្រម្មច	បានិ	យើដា�	ស្ថារ	ម្រែត	ការ	អំនុិវិតត
ប្រ�ក្ខុ�	យើដា�	យើ�គុជំ�័	និវូិ	�ទុ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	ធុរក្ខុចិច	រ�ស័	់ធនាគារ ការ
យើ�ោ�ត	យើលើ	យើស័វា	ហិរិញ្ញញវិតុ�	ឌ្ជីំថីិល និិង	ក្ខុម្មច	ីប្រ�ក្ខុ�	យើដា�	ផល	ិតភាពី
�ល	់អាជំីវិក្ខុម្មម	ម្មីប្រក្ខុូ និិង	ស័ហិប្រគាស័	ធុនិ	តូច និិង	ម្មធ�យម្ម	យើ�	ក្ខុិ�ង
វិិស័័�យើស័�ឋក្ខុិចច	ពីិត។ 

	ស័ប្រមា�់	ឆ្នាំំ�ំ	2021	ស័ប្រមា�់	ឆ្នាំំ�ំ	2021

	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2021	 ធនាគារ	នឹិង	�និត	ទ្ធទួ្ធល	បានិ	ក្ខុមាា�ំង	ច	លក្ខុរ និិង
ចាំ�់	�ក្ខុ	ឱកាស័	ទ្ធីផ�សារ	នានា។

	ស័ប្រមា�់	ម្រែផិក្ខុ	ថិវិកិា យើ�ើង	នឹិង	�និត	វិឌ្�ឍនិភាពី	យើស័វា	ឌី្ជំថីិល	យើដា�
យើ�ោ�ត	�	ពីិយើស័ស័	យើលើ	ស័ើ័�យើស័វា និិង	ធនាគារ	តាម្ម	ទូ្ធរស័័ពីៃ	ម្លៃ�។ 
�ណ្តាា�ញ	ទ្ធីតាំង	ស័ើ័�យើស័វា ABA 24/7 និឹង	�និត	ពីប្រងីក្ខុ យើដា�
�ា�ងតិច ទ្ធីតាំង	ថិមី	ចំនិួនិ 10 និឹង	�ម្រែនិុម្ម	ស័ប្រមា�់	ឆ្នាំំ�ំ2021។ 
ទ្ធនិៃមឹ្ម	យើនិ� យើ�ើង	ក៏្ខុ	និងឹ	ចាំ�់យើផតើម្ម	ដាក្ខុ	់ឲ្�យ	�យំើណើរការ	មាា�សីុ័និ	យើ�ើក្ខុ
កាត	ផង	ម្រែ�រ។ មាា�ស័ុីនិ	ទាំងយើនិ� និឹង	ដាក់្ខុ	យើ�	តាម្ម	ទី្ធតាំងស័ើ័�
យើស័វា ABA 24/7 និិង	យើ�	តាម្ម	ស្ថាខា	នានា យើ�ើម្ម�ប	ីឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	អាច
យើ�ើក្ខុ	កាត	បានិ	ខ្ញុំៃ�និឯង	តាម្ម	ជំយើប្រម្មើស័	រ�ស័	់ពីកួ្ខុ	យើគុ យើដា�	មិ្មនិបាច់
ជំួ�	�ម្មួ�	�ុគុគលិក្ខុ CSA រ�ស័់	យើ�ើង	យើ�ើ�។ 

	ក្ខុម្មមវិធីិ ABA Mobile នឹិង	ទ្ធទួ្ធល	មុ្មខ្ញុំងារ	ថិមីៗ 	�	យើប្រចើនិ	យើទ្ធៀត យើ�ើម្ម�បី
ផតល	់យើស័វា	ធនាគារ	�៏	ងា�ប្រស័លួ	�ល់	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	�ង	មួ្ម�
លានិ	នាក្ខុ។់ ក្ខុម្មមវិធិ	ីយើនិ�	នឹិង	ទ្ធទួ្ធល	បានិ	មុ្មខ្ញុំងារ	ថិម	ីម្ម�ួ គុ ឺគុណនីិ
រហិ័ស័ ម្រែ�ល	អំនិុញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	ប្រ��	ពីលរ�ឋ	ក្ខុម្មព��	ម្រែ�ល	ម្មិនិ	ទានិ់	�
អំតិថិិជំនិ	រ�ស័់	ធនាគារ ABA អាច	យើ�ើក្ខុ	គុណនិី	ធនាគារ	�ំ�ូង
រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	ពីី	ផៃ� ឬ	ពីី	ក្ខុម្រែនិៃងយើធើើការ ឬ	ពីី	ក្ខុម្រែនិៃង	ណ្តាមួ្ម�	យើដា�
ម្មនិិ	បាច	់អំយើញ្ញជើញ	យើ�	ធនាគារ។ �យំើណើរការ	ម្លៃនិ	ការ	យើ�ើក្ខុ	គុណនិី
យើនិ� មានិ	ភាពី	ងា�	ប្រសួ័ល និិង	ប្រតូវិការ	ម្រែត	អំតតស័ញ្ជាា�ណ	�័ណណ
ស័ញ្ជាា�ត	ិម្រែខ្ញុំមរ និងិ	ទ្ធរូស័ព័ីៃ	ស្ថាា�តហិើ�និ	ម្រែត	�ះយុើណ្តាះ��។ យើ�ើង	យើជំឿ�ក់្ខុ
ថា ម្មុខ្ញុំងារ	យើនិ�	និឹង	យើធើើ	ឲ្�យ	យើស័វា	ធនាគារ	�៏	ទំ្ធយើនិើ�	រ�ស័់	យើ�ើង 
�ស្ត្រញ្ជាា��	ខ្ញុំៃ�និ	យើ�	កាន់ិម្រែត	ជិំត	�មួ្ម�	ប្រ��	ពីល	រ�ឋ	ក្ខុម្មព��	ប្រគុ�	់រ�ូ 
និិង	ជំំរុញ	�៏	ស័ំខានិ់	�ល់	�រិ��និិ	ហិិរញ្ញញវិតុ�។ 

	ប្រ�ព័ីនិធ	យើស័វា	ធនាគារ	អំនិឡាញ	ស័ប្រមា�់	អាជីំវិក្ខុម្មម	រ�ស់័	យើ�ើង
និឹង	ប្រតូវិ	ដាក្ខុ់	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	យើ�ើង	វិិញ	ទំាងប្រសុ័ង។ ប្រ�ពី័និធ	យើនិ�
បានិ	អំនិញុ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អាជំវីិក្ខុម្មម	តចូ	ធ ំអាច	ប្រគុ�ប់្រគុង	ហិរិញ្ញញវិតុ�	រ�ស័់
ខ្ញុំៃ�និ	បានិ	�ា�ង	ងា�ប្រសួ័ល ប្រគុ�់យើពីលយើវិលា 24/7។ ការ	ដាក្ខុ់	ឲ្�យ
�ំយើណើរការ	យើ�ើង	វិិញ	យើនិ�	និឹង	នាំ	ម្មក្ខុ	និូវិ	ការ	ម្រែក្ខុម្រែប្រ�	ម្លៃផៃ	អំនិតរ	ក្ខុម្មម 
និិង	មុ្មខ្ញុំងារ	ថិមីៗ	ម្រែ�ល	នឹិង	ជួំ�	�ល់	អំតិថិិជំនិ	អាជំីវិក្ខុម្មម	រ�ស័់
យើ�ើង	�ម្រែនិុម្ម	យើទ្ធៀត។ 

	ចំម្រែណក្ខុ	�ទុ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	ផតល់	ក្ខុម្មច	ីរ�ស់័	យើ�ើង យើ�ើង	នឹិង	�និត	ការ	យើ�ោ�ត
ស័ំខានិ់	យើលើ	ស័ហិប្រគាស័	ម្មីប្រកូ្ខុ ស័ហិប្រគាស័	ធុនិ	តូច និិង	ម្មធ�យម្ម 
យើហិើ�និឹង	�និត	�យើងើើនិ	ផល	�ប្រត	ក្ខុម្មចី	�ណិជំជក្ខុម្មម	រ�ស័់	យើ�ើង
យើដា�	អំនុិវិតត	តាម្ម	និិនាំ�ការ	�ចច���បនិិ។ �ះុម្រែនិត	យើ�ើង	និឹង	ពីឹងម្រែផិក្ខុ
កានិម់្រែត	យើប្រចើនិ	យើលើ	�យើចចក្ខុវិទិ្ធ�យា និងិ	ទ្ធនិិន័ិិ�	ធំៗ 	យើ�ើម្ម�ប	ី�យើងើើនិ	យើល�ប�និ
�យើញ្ញចញ	ក្ខុម្មចី និិង	កំ្ខុណត់	អំតតស័ញ្ជាា�ណ	អំតិថិិជំនិ	ក្ខុម្មចី	ថិមីៗ មានិ
ស័កាោ�និុពីល	កិ្ខុ�ង	ចំយើណ្តាម្ម	មូ្មលដាា�និ	អំតិថិិជំនិ	�៏	ទូ្ធលំទ្ធូលា�។ 
ស័ប្រមា�់	យើគាលយើ�	យើនិ� យើ�ើង	និងឹ	យើប្រ�ើប្របាស់័	គុរំ	ូផតល	់ក្ខុម្មច	ីប្រ�ត�ិតតិ
ការ	រ�ស់័	យើ�ើង	ម្រែ�ល	ម្រែផិក្ខុ	យើលើ	ការ	វិិភាគុ	សីុ័ជំយើប្រ�	នូិវិ	ប្រ�តិ�តតិ
ការ	រ�ស់័	អំតិថិិជំនិ យើ�ើម្ម�បី	យើធើើការ	ផតល់	ក្ខុម្មចី	ឲ្�យ	ស័ម្ម	ប្រស័�	យើ�	នឹិង
តប្រម្មូវិការ	រ�ស័់	ពីួក្ខុ	យើគុ ម្រែផិក្ខុ	តាម្ម	ទ្ធិនិិនិ័�	យើនិ�។ 

	ធនាគារ	កំ្ខុពុីង	�និត	វិឌ្�ឍនិភាពី	�ា�ង	យើលឿនិ	យើ�	�	ធនាគារ	ផតល់
យើស័វា	ហិិរញ្ញញវិតុ�	ឌី្ជីំថិល យើហិើ�	ទី្ធផ�សារ	�	ច	លក្ខុរ	ជំំរុញ	ឲ្�យ	យើ�ើង
យើឆ្នាំះ��យើ�	រក្ខុ	យើគាលយើ�	យើនិ�។ គុណៈ	ប្រគុ�់ប្រគុង និិង	ប្រក្ខុុម្មការងារ
ទាំងអំស័ ់យើ�ោ�ត	ការ	�ក្ខុចិតតទ្ធុក្ខុដាក្ខុ់	បានិ	�ា�ង	លិ	ប្រ�យើស័ើរ ក្ខុិ�ង
ការ	រក្ខុ�សា	តំម្រែណង	ឈានិម្មុខ្ញុំ	យើគុ	រ�ស័់	ធនាគារ ABA ក្ខុិ�ង	វិិស័័�
ធនាគារ យើដា�	នាំ	ម្មក្ខុ	និូវិ	គុុណ	តម្លៃម្មៃ�ម្រែនិុម្ម	ជំូនិ	ភាគុហិុុនិិក្ខុ។

�	កិ្ខុចច�ញ្ញច�់  ខំ្ញុំ�ំ	សូ័ម្ម	អំរគុុណ	�ល់	�ុគុគលិក្ខុ	យើ�ើង	ទាំងអំស់័ 
ស័ប្រមា�់	កិ្ខុចច	ខិ្ញុំតខ្ញុំំ	ប្រ�ឹងម្រែប្រ�ង	កិ្ខុ�ង	ការងារ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ។ ខ្ញុំំ�ំ	ក្ខុ៏	ស័ូម្ម
ម្រែថិៃង	អំំណរ	គុុណ	�ា�ង	ប្រ�ល	យើប្រ�	�ល់	ភាគុហិុុនិិក្ខុ ម្រែ�ល	ផដល់
ការ	យើជំឿ�ក្ខុ	់ម្មក្ខុ	យើលើ	�ទុ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	រ�ស់័	យើ�ើង ប្រពីម្មទំាង	កិ្ខុចច	គាបំ្រទ្ធ
យើពីញយើលញ	�ល់	ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ	រ�ស័់	យើ�ើង	ផង	ម្រែ�រ។

	�	ចុង	យើប្រកា� ខំ្ញុំ�	ំសូ័ម្ម	អំរគុុណ	ចំយើ��	អំតិថិិជំនិ	ទាងំអំស់័ ស័ប្រមា�់
ទ្ធំនុិក្ខុចិតត	ម្មក្ខុ	យើលើ	ធនាគារ ABA និិង	ការ	រួម្មចំម្រែណក្ខុ	�ល់	ការ
អំភិិវិឌ្�ឍ	រ�ស័់	យើ�ើង	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�2ំ020។

Askhat Azhikhanov
នា�ក្ខុប្រ�តិ�តតិ
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ABA គុឺ	�	ប្រគុឹ�ស្ថាា�និ	ហិិរញ្ញញវិតុ�
ឯក្ខុជំនិ	ឈានិ	មុ្មខ្ញុំ	យើគុ ម្រែ�ល	មានិ
ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ	ប្រ�ក្ខុ�	យើដា�	ស័ុិរភាពី
�ង 20ឆ្នាំំ�ំ និិង	មានិ	ឯក្ខុ	យើទ្ធស័
ពីិយើស័ស័	យើ�	ក្ខុិ�ង	ទ្ធីផ�សារ។

ធនាគារ វិឌ្�ឍនិៈ អាស័ុី ចំកាត់ 
ប្រតូវិបានិ�យើងើើត១៩៩៦ 

២៥
៣  

ឆ្នាំំ�ំ	ម្លៃនិ	ការអំភិិវិឌ្�ឍ និិងក្ខុំយើណើនិ

ABA បានិ	កាា��	�	ធនាគារ	មួ្ម�
កិ្ខុ�ង	ចំយើណ្តាម្ម	ធនាគារ	�ណិជំជ	ធំ
ទាំង	�ី	យើ�	ក្ខុម្មព��



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០10

	ធនាគារ ABA គឺុ�	ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	ហិិរញ្ញញវិតុ�	ឯក្ខុជំនិ	ឈានិមុ្មខ្ញុំ	មួ្ម�	រ�ស់័	ក្ខុម្មព�� (ស័ហិប្រគាស័	ឯក្ខុជំនិ) ម្រែ�ល	ប្រតូវិ	បានិ	�យើងើើត	យើ�ើង	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ 
1996 មានិយើឈាា��	ថា ធនាគារ	វិឌ្�ឍនិៈ អាស័ុ ីចកំាត់។ ឆ្លៃងកាត់	ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ និិង	ក្ខុយំើណើនិ	កិ្ខុ�ង	រ�ៈយើពីល 25 ឆ្នាំំ�	ំក្ខុនិៃង	ម្មក្ខុយើនិ� ABA បានិ
ពីប្រងឹង	ជំំហិរ	រ�ស័	់ខ្ញុំៃ�និ	�ា�ង	រឹង	មំា	កិ្ខុ�ង	ទី្ធផ�សារ និិង	កាា���	ធនាគារ	មួ្ម�	កិ្ខុ�ង	ចំយើណ្តាម្ម	ធនាគារ�ណជិំជ	កំ្ខុពីលូ	ទំាង	�ី យើ�	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័។

	�មួ្ម�	ស្ថាខា	ចំនិួនិ ៧9, ទ្ធីតាំង	ស័ើ័�	យើស័វា	�ង 600 ទ្ធូ	ទំាង	ប្រ�យើទ្ធស័, ធនាគារ	អំនិឡាញ និិង	ធនាគារ	តាម្ម	ទូ្ធរស័័ពីៃ	�៏	ទំ្ធយើនិើ� ABA 
មានិ	�យើប្រម្មើយើស័វា	ជូំនិ	�ល់	�ណ្តាា�	អំតិថិិជំនិ	�	យើប្រចើនិ	�ូច	� ស័ហិប្រគាស័	ធុនិ	តូច និិង	ម្មធ�យម្ម	, អាជំវីិក្ខុម្មម	ខាំ�ត	តូច	, និិង	រ�ូវិនិត�គុុគល �មួ្ម�
វិិស្ថាល	គុម្ម	និ៍	ទ្ធូលំទ្ធូលា�	ម្លៃនិ	យើស័វា	ហិិរញ្ញញវិតុ� និិង	យើស័វា	ធនាគារ	ឌ្ីជំីថិល	�៏	ទ្ធំយើនិើ�។ 

	ធនាគារ មានិ	ប្រក្ខុមុ្មការងារ	វិ�ិា�ជំវីិៈ	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ប្រ�សិ័ទ្ធធភាពី និិង	ស័ម្មកាលក្ខុម្មម�	៏ប្រ�យើស័ើរ ម្រែ�ល	យើ�ត�ា�	ចិតត	កិ្ខុ�ង	ការ	ម្រែថិរក្ខុ�សា និិង	�និត	ពីប្រងងឹ
ប្រ�សិ័ទ្ធធភាពី	ប្រ�តិ�តតិការ។ គុណៈ	ប្រគុ�់ប្រគុង	អំនិតរ�តិ នាំ	�ក្ខុ	និូវិ	ឯក្ខុយើទ្ធស័	�៏	មានិ	តម្លៃម្មៃ យើធើើ	ឲ្�យ	ធនាគារ ABA អាច	អំនិុវិតត	ការងារ	ប្រស័�
តាម្ម	�ទ្ធដាា�និ	យើស័វាក្ខុម្មម និិង	ស័ុវិតុិភាពី	អំនិតរ�តិ។

ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធលួ	បានិ	ចណំ្តាត់ថាំ�ក់្ខុ	ឥណទានិ រ�ៈយើពីល	ម្រែវិង	ក្ខុប្រមិ្មត ‘B+’ �ម្ម�ួ	ទ្ធស័�សនិវិស័ិ័� “សិុ័រភាពី” ពីី	ភាំ�ក្ខុង់ារ	វា�តម្លៃម្មៃ
ឥណទានិ Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings	។ ក្ខុប្រម្មិត	ឥណទានិ	ប្រតូវិ	បានិ	�ញ្ជាា�ក្ខុ់	�	ថិមី ក្ខុិ�ង	ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020។

	

ក្ខុប្រម្មិត	ឥណទានិ 'B+B+' ពីី	ភាំ�ក្ខុ់ងារ	វា�តម្លៃម្មៃ	ឥណទានិ Standard & Poor’s (S&P) 
Global Ratings ទ្ធស័�សនិវិិស័័� “ស័ុិរភាពីស័ុិរភាពី”

ក្ខុចិច	ខ្ញុំិតខ្ញុំំ	ប្រ�ឹងម្រែប្រ�ងរ�ស័់ ABA ក្ខុិ�ង	ការ	នាំ	ម្មក្ខុ	នូិវិ	ផលិត	ផល និិង	យើស័វាក្ខុម្មម	លិ	�ំផុត	ជំូនិ	�ល់	អំតិថិិជំនិ ប្រតូវិ	បានិ	ទ្ធស័�សនា	វិ�តី	ហិិរញ្ញញវិតុ�
ល�បីៗ	រ�ស័់	ពីិភិពីយើលាក្ខុទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់៖

	■ យើ�	ឆ្នាំំ�2ំ014	, 2016 និិង2019 ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីThe Banker បានិ	ប្រ�ស័ទិ្ធធនាម្ម	ធនាគារ ABA � ”	ធនាគារ	យើឆិ្លើម្ម	ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ�	ំរ�ស់័	ក្ខុម្មព��”។

	■ ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីEuromoney បានិ	ផតល់	យើឈាា��	�ល់	ធនាគារ ABA � “ធនាគារ	យើឆ្លិើម្ម	យើ�	ក្ខុម្មព��” ស័ប្រមា�់	ឆ្នាំំ�ំ2014 - 2020។

	■ ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីGlobal Finance ប្រ�ស័ទិ្ធធ	នាម្មធនាគារ ABA � “ធនាគារ	ម្រែ�ល	យើលចយើធាា�	�ងយើគុ	យើ�	ក្ខុម្មព��” ប្រ�ចាំឆំ្នាំំ�2ំ015 - 2020។

	ធនាគារ ABA គុ�ឺ	�បុ្រត	ស័ម្មពនិធ	រ�ស់័	ធនាគារ 
�តិ	កាណ្តាដា (www.nbc.ca) ម្រែ�ល	�
ប្រគុឹ�ស្ថាា�និ	ហិរិញ្ញញវិតុ�	ម្ម�ួ មានិប្រទ្ធពី�យ	ស័ក្ខុម្មម	�ង 

2៧3 �ុ�	លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរកិ្ខុ គុតិ	ប្រតមឹ្ម	ម្លៃថិៃ	ទ្ធ3ី1 

ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ021 និិង	មានិ	�ណ្តាា�ញ	ធនាគារ
អំនិតរការទី្ធលូទំ្ធលូា�	យើ�	ទូ្ធ	ទំាង	ពិីភិពីយើលាក្ខុ។ 

កិ្ខុ�ង	នាម្ម	�	ភាគុហុុិនិិក្ខុ	មួ្ម�	រ�ស់័	ធនាគារ 
ABA តាំងពីី	ឆ្នាំំ�ំ 2014 ម្មក្ខុ ធនាគារ�តិ
កាណ្តាដា	បានិ	កាា���	ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	ហិិរញ្ញញវិតុ�
អាយើម្មរិក្ខុ	ខាងយើជំើង	ទី្ធ	មួ្ម� ម្រែ�ល	ឈានិ	យើជំើង
ចូល	វិិស័័�	ធនាគារ	យើ�	ក្ខុម្មព��។ យើដា�	មានិ
ស្ថាំ�ក្ខុ	់ការ	ក្ខុណ្តាា�ល	សិុ័ត	យើ�	ទ្ធីប្រក្ខុុង	ម្មះុង	យើរ�	អាល់ 
ធនាគារ�តិ	កាណ្តាដា បានិ	ពីប្រងីក្ខុ	ស្ថាខា
យើ�	យើស័ៃើរម្រែត	ប្រគុ�់	យើខ្ញុំតត	ម្លៃនិ	ប្រ�យើទ្ធស័ �មួ្ម�នឹិង
អំតិថិិជំនិ	កិ្ខុ�ង	ម្លៃ� 2,៧ លានិ	នាក្ខុ់។ ធនាគារ
យើនិ� �	ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	ហិិរញ្ញញវិតុ�	ធំ	�ងយើគុ	លំដា�់	
ទ្ធ ី6 កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័	កាណ្តាដា និិង	នាមុំ្មខ្ញុំ	យើគុ	យើ�
យើក្ខុ	�ុ�	ច �ទ្ធ	ីម្រែ�ល	ខ្ញុំៃ�និ	កាា���	ជំយើប្រម្មើស័	ស័ប្រមា�់
�ណ្តាា�	ស័ហិប្រគាស័	ធនុិ	តចូ និងិ	ម្មធ�យម្ម	នានា។

2014,	2016,	2019 2014	-	2020 2015	-	2020

អំំពីីម្រេយើងខ្ញុំំ�ំ
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ចក្ខុុ�វិិស័័�រ�ស័់យើ�ើងចក្ខុុ�វិិស័័�រ�ស័់យើ�ើង

	ចក្ខុុ�វិិស័័�	រ�ស័់	ធនាគារ គុឺ	យើ�ើម្ម�បី	កាា���	ធនាគារ	លំដា�់	យើលខ្ញុំ	ម្មួ�	ប្រ�ចាំំ	ប្រ�យើទ្ធស័ យើលើ	ម្រែផិក្ខុ	ផគត់ផគង់	យើស័វាក្ខុម្មម	ធនាគារ	គុួរ	�ទ្ធី	ទ្ធុក្ខុចិតត 
ងា�ប្រស័លួ	យើប្រ�ើប្របាស័ ់ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	�យើចចក្ខុវិទិ្ធ�យា	ទំ្ធយើនិើ�	�ំផតុ និិង	ងា�ប្រសួ័ល	កិ្ខុ�ង	ការ	ទ្ធទួ្ធល	បានិ។ យើ�ើង	មានិ	�ណំង	កាា���	ធនាគារ
ម្ម�ួ	ម្រែ�ល	ប្រ��ជំនិ	ក្ខុម្មព��	យើជំឿ	ទុ្ធក្ខុចិតត	កិ្ខុ�ង	ការ	�ំយើពីញតប្រមូ្មវិការ	យើស័វា	ធនាគារ	�ា�លខ់្ញុំៃ�និ និិង	ស័ប្រមា�់	អាជីំវិក្ខុម្មម	រ�ស័	់ពួីក្ខុ	គាត់	ផង	ម្រែ�រ។

យើ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម	រ�ស័់	យើ�ើងយើ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម	រ�ស័់	យើ�ើង

	យើ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម	រ�ស់័	យើ�ើង គុ	ឺយើ�ើម្ម�បី	ជួំ�	�ល់	ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព�� ធរុកិ្ខុចច	ក្ខុម្មព�� និិង	ប្រ��ជំនិ	ក្ខុម្មព��	យើ�	កិ្ខុ�ង	ការ	ក្ខុស្ថាង	អំនាគុត	កាន់ិម្រែត	ទូ្ធលំទូ្ធលា� 
និិង	ប្រតច�ប្រតចង់ តាម្ម	រ�ៈ	ការ	ផតល	់យើស័វា	ធនាគារ	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ជំំនាញ	វិ�ិា�ជំវីិៈ	ខ្ញុំពស័ ់និិង	�យើចចក្ខុវិទិ្ធ�យា	ទំ្ធយើនិើ�	�ំផតុ	កិ្ខុ�ង	ម្រែផិក្ខុ	ធនាគារ	ស័ប្រមា�់
អិំក្ខុ	ទាងំអំស័	់គាំ�។ យើ�ើង	ចាំត	់ទុ្ធក្ខុ	ខ្ញុំៃ�និឯង	ថា	�	ម្លៃ�គុ	ូ�៏	លិ	ម្ម�ួ	ស័ប្រមា�	់ស័ហិគុម្មនិ	៍ក្ខុម្មព�� ក្ខុ	៏�ូច	�	អាជំវីិក្ខុម្មម	ឯក្ខុជំនិ និិង	ឯក្ខុតតជំនិ	ផង
ម្រែ�រ។ យើ�ើង	យើ�	ទ្ធី	យើនិ� យើ�ើម្ម�បី	ផតល់	យើស័វាក្ខុម្មម	ជំូនិ	ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��។

គុុណតម្លៃម្មៃ	រ�ស័់	យើ�ើងគុុណតម្លៃម្មៃ	រ�ស័់	យើ�ើង

	គុុណ	តម្លៃម្មៃ	រ�ស័់	យើ�ើង	បានិ	�យើងើើត	�	ប្រគុឹ�	�៏	ស័ំខានិ់	ស័ប្រមា�់ធុរក្ខុិចចរ�ស័់	យើ�ើង។ យើ�ើង	យើជំឿ�ក្ខុ់	យើលើ ស្ថារៈស័ំខានិ់	ម្លៃនិ	៖

ស័ុចរិត	ភាពីស័ុចរិត	ភាពី  និិង	យើស័ចក្ខុតី	យើគារពីនិិង	យើស័ចក្ខុតី	យើគារពី

យើ�ធនាគារ ABA យើ�ើងចាំត់ទ្ធកុ្ខុចំណចុយើនិ� �ការ	ទ្ធទួ្ធល	ខុ្ញុំស័
ប្រតូវិ	ខ្ញុំពស័	់រ�ស់័	យើ�ើង កិ្ខុ�ងការ�យើប្រម្មើយើស័វាជំនូិរាលអ់ំតិថិិជំនិប្រ�ក្ខុ�
យើដា�	ភាពី	ស័ុចរិត និិងយើស័ចក្ខុដីយើគារពី។ 

ទ្ធំនិុក្ខុ	ចិតតទ្ធំនិុក្ខុ	ចិតត  និិង	ភាពី	�	ម្លៃ�គុូនិិង	ភាពី	�	ម្លៃ�គុូ

	យើ�	ធនាគារ ABA យើ�ើង	យើ�	ទ្ធី	យើនិ�	យើ�ើម្ម�បី	ជំួ�	ស័ប្រម្មួល និិង	�
ជំំនួិ�ការ។ យើ�ើង	ចាំត់	ទុ្ធក្ខុ	ខ្ញុំៃ�និយើ�ើង�	ម្លៃ�គុ	ូម្រែ�ល	អាចពីងឹ�ក់្ខុ
បានិ	ម្រែ�ល	អំតិថិិជំនិ	រ�ស័់	យើ�ើង	អាច	យើជំឿ	ទុ្ធក្ខុចិតត និិង	ពឹីងម្រែផិក្ខុ
ស័ប្រមា�់	តប្រម្មូវិការ	ហិិរញ្ញញវិតុ�	រ�ស័់	ពីួក្ខុ	យើគុ។

វិិភាគុទានិវិិភាគុទានិ

	យើ�	ធនាគារ ABA យើ�ើង	មានិ	�ំណង	ចូលរួម្ម	ចំម្រែណក្ខុ	វិិជំជមានិ
ស័ប្រមា�់	ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��។ យើ�ើង	ចង់	យើ�ើរតួ	នាទី្ធ	ម្រែ�ល	ផតល់	ស្ថារ
ប្រ�យើ�ជំន៍ិ	ស័ប្រមា�់	ការ	រស័់យើ�	រ�ស់័	អំតិថិិជំនិ	យើ�ើង	ក្ខុ៏	�ូច	�
ស័ប្រមា�់	អំនាគុត	រ�ស័់	ប្រ�យើទ្ធស័	ទាំងម្មូល	ផង	ម្រែ�រ។

គុុណភាពី	ម្លៃនិ	យើស័វាក្ខុម្មមគុុណភាពី	ម្លៃនិ	យើស័វាក្ខុម្មម

	យើ�	ធនាគារ ABA យើ�ើង	ខ្ញុំិតខំ្ញុំ	ម្រែស័ើងរក្ខុ	�ំយើណ្តា�ប្រស្ថា�	យើ�ើម្ម�បី
យើឆ្លៃើ�	ត�	ចំយើ��	រាល	់តប្រម្មូវិការ	យើស័វា	ធនាគារ	ទាំងអំស់័។ យើ�ើង
មានិ	�ណំង	ផតល	់យើស័វាក្ខុម្មម	ធនាគារ	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ទ្ធនំិកុ្ខុចតិត និងិ
មានិ	�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យា	ទំ្ធយើនិើ�	�ំផុត	ស័ប្រមា�់	អំតិថិិជំនិ	ទំាងអំស់័	រ�ស់័
យើ�ើង ម្មិនិថាពីួក្ខុ	យើគុ	�	មាា�ស័់	គុណនីិ	�ា�ល់ខ្ញុំៃ�និ ឬ	មាា�ស័់	គុណនីិ
អាជំីវិក្ខុម្មម	ក្ខុ៏	យើដា�។

និិរនិតរភាពីនិិរនិតរភាពី  និិង	ក្ខុំយើណើនិនិិង	ក្ខុំយើណើនិ

	យើ�	ធនាគារ ABA យើ�ើង	ម្រែតងម្រែត	គិុតគុរូ	អំំពីី	អំនាគុត	រ�ស់័	ធនាគារ
យើ�ើង និិង	ប្រ��ជំនិ	ក្ខុម្មព�� ប្រពីម្មទំាង	ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��	ផង	ម្រែ�រ។ 
យើ�ើង	សូ័ម្ម	�ងាា�ញ	នូិវិ	ការ	យើ�ត�ា�	ចិតត	�៏	យើមា�មុ្មត	�ូច	គាំ	ចំយើ��
�ុគុគលិក្ខុ	យើ�ើង	ក៏្ខុ	�ូច	�	អំតិថិិជំនិ។ យើនិ�	គុឺ�	វិិធីស្ថាស្ត្រស័ត	ម្មួ�
ម្រែ�ល	អាច	ឲ្�យ	យើ�ើង	ធានា	បានិ	នូិវិ	ភាពី	រីក្ខុ	ចយើប្រម្មើនិ	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�
និិរនិតរភាពី	រ�ស័់	ធនាគារ។

ប្រក្ខុម្ម	ស័ីលធម្ម៌ប្រក្ខុម្ម	ស័ីលធម្ម ៌ និិង	ស័ុជំីវិធម្ម៌និិង	ស័ុជំីវិធម្ម៌

	យើ�	ធនាគារ ABA យើ�ើង	អំនុិវិតត	ស័តង់ដារ	ប្រក្ខុម្មសី័លធម្ម ៌និងិស័ជុំវីិធម្ម៌
ខ្ញុំពស់័ រវាង	គំា�	នឹិង	គំា� និិង	ប្រគុ�់	ស័ក្ខុម្មមភាពី	ការងារ	ម្រែ�លយើ�ើងយើធើើ ទាងំ
យើ�	កិ្ខុ�ង និិង	យើប្រ�	ធនាគារ។ យើគាលការណ៍�ា�ល់ទាងំយើនិ�យើហិើ� 
ម្រែ�ល	�	មូ្មលដាា�និ	ស័ប្រមា�	់រាល់	ទំ្ធនាក្ខុ	់ទំ្ធនិង	ប្រ�ចំាំ	ម្លៃថិៃ យើ�ល	គឺុ�
ម្ម�ួ	អំតិថិិជំនិ និិង	ស័ហិគុម្មន៍ិ	ម្រែ�ល	យើ�ើង	កំ្ខុពីងុ	ផតល់	យើស័វា	ជំូនិ ក្ខុ៏
�ូច	� �ម្មួ�	�ុគុគលិក្ខុ	រ�ស័់	យើ�ើង	ផង	ម្រែ�រ។

ច្ចកុ�វិស់័យ ម្រេបស់កកម្មម និង	គុុណ	តម្លៃម្មៃ	របស់់	ម្រេយើង
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ឆ្នាំំ�ំ	ស្ថារ	យើពីើ	ពីនិធ	គុិត	ប្រតឹម្ម	ម្លៃថិៃ	ទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំ	ធិ�
20202020

(យើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរួច)
20192019

(យើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរួច)

តា	រាង	តុល�យ	ការតា	រាង	តុល�យ	ការ ( (គុិត	�	លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុគុិត	�	លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុ))

ប្របាក្ខុ់	�យើញ្ញញើ	ស័រុ� 4.8៧1,4៧ 3.395,34

ឥណ	ទានិ	�ុល	ស័រុ� 3.833,3៧ 2.៧64,43

ម្មូល	ធនិ ៧6៧,៧9 496,38

ប្រទ្ធពី�យ	ស័ក្ខុម្មម	ស័រុ� 6.128,28 4.394,89

គុណនិី	លទ្ធធ	ផលគុណនិី	លទ្ធធ	ផល ( (គុិត	�	លានិ	�ុលាា�រ	អា	យើម្មរិក្ខុគុិត	�	លានិ	�ុលាា�រ	អា	យើម្មរិក្ខុ))

ចំណូល	ការ	ប្របាក្ខុ់	ស័ុទ្ធធ 295,80 212,3៧

ចំណូលក្ខុម្លៃប្រម្ម និិងយើជំើងស្ថាស័ុទ្ធធ និិងចំណូលយើផ�សងៗ 2៧,៧1 29,41

ចំយើណញ	ស័ុទ្ធធ 151,41 12៧,41

ស័ូចនាក្ខុរ	ស័ម្មិទ្ធធ	ក្ខុម្មម	គុនិៃឹ�ស័ូចនាក្ខុរ	ស័ម្មិទ្ធធ	ក្ខុម្មម	គុនិៃឹ� (%) (%)

ROAE 22,39 33,18

ROAA 2,93 3,58

ម្លៃថិៃយើ�ើម្ម / ចំណូល 3៧,38 40,2៧

អំនិុ	បាត	ស័និៃនិី�ភាពី 166,64 162,32

អំនិុ	បាត	�យើញ្ញញើ	ឥណ	ទានិ ៧8,៧5 81,64

អំនិុបាត	ស្ថាធនិភាពី 18,08 19,94

ពី័ត៌មានិទ្ធូយើ�ពី័ត៌មានិទ្ធូយើ�

ស្ថាខាយើ�ើក្ខុ�ំយើណើរការ ៧9 ៧៧

�ុគុគលិក្ខុ 6266 6410

មាា�ស័ុីនិ ATM 4៧1 418

មាា�ស័ុីនិទ្ធូទាត ់ 1.64៧ 1.214

អំិក្ខុដាក្ខុ់ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើ 1.382.401 828.651

អំិក្ខុខ្ញុំចីប្របាក្ខុ់ 81.568 66.513

អំិក្ខុយើប្រ�ើយើស័វាធនាគារតាម្មអំុីនិធឺណិត 18.869 8.6៧2

អំិក្ខុ	យើប្រ�ើ	យើស័វា	ធនាគារ	តាម្ម	ទ្ធូរស័័ពីៃ	ម្លៃ� 95៧.629 551.185

ការ	គុូស់	បញ្ជាា្រក់	អំំពីី	សាា្រនភាពី	ហិិរញ្ញញវតុ�



ធនាគារ ABA
របា�ការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020 13

ប្រទ្ធពី្រយស់កម្មម
គុិត�លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

កើនិឡើងធៀ�និឹងឆ្នាំំ�2ំ019

ប្របាក់ច្ចំម្រេណញស់ុទ្ធធ
គុិត�លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

កើនិឡើងធៀ�និឹងឆ្នាំំ�2ំ019

ប្របាក់បម្រេញ្ញញើ
គុិត�លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

កើនិឡើងធៀ�និឹងឆ្នាំំ�2ំ019

ប្របាក់កម្មចី
គុិត�លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

កើនិឡើងធៀ�និឹងឆ្នាំំ�2ំ019

ម្មូលធន	របស់់ភាគុហិុុនិក
គុិត�លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

កើនិឡើងធៀ�និឹងឆ្នាំំ�2ំ019

ច្ចំនួនអំនកដាក់បម្រេញ្ញញើ
គុិត��និ់

កើនិឡើងធៀ�និឹងឆ្នាំំ�2ំ019

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតុ�

39	

19	

43	 39	

55	

6៧	
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4,395
2019

១៥១
2020

12៧
2019

4.8៧១
2020

3.395
2019

៣.8៣៣
2020

2.៧64
2019

៧៦8
2020

496
2019

១.៣8២
2020
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2019
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៧៧

66,5

828,6

538

៧៩

8១,៦១.៣8២,4

១.២០០ស្ថាខា	ស័រុ�

អំិក្ខុខ្ញុំចីប្របាក្ខុ់
គុិត��និ់

អំិក្ខុដាក្ខុ់�យើញ្ញញើ
គុិត��និ់

កាតបានិយើចញ
គុិត��និ់

ពី័ត៌មានទ្ធូម្រេ�

2019

2019

2020

20202019 2020

2019 2020

១.៣8២,4

៧៩

8១,៦

១.២០០
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551,2

1.214

53,6

604

៩៥៧,៦

១.៦4៧

១4៧,៥

៦៥៩

អំិក្ខុ	យើប្រ�ើ	យើស័វាធនាគារតាម្មទ្ធូរស័័ពីៃម្លៃ�
គុិត��និ់

មាា�ស័ុីនិ	POS	ស័រុ�

ប្រ�តិ�តតិការតាម្មក្ខុម្មមវិិធី	
ABA MOBILE

គុិត�លានិ

មាា�ស័ុីនិធនាគារស័ើ័�យើស័វា

2019 2020

2019 2020

2019 2020

2019 2020

៩៥៧,៦

១.៦4៧

១4៧,៥

៦៥៩
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20162016

ធនាគារ�តិ	កាណ្តាដា �យើងើើនិ	ភាគុហិុុនិ	កិ្ខុ�ង	ធនាគារ ABA 
�ល ់90%។

ចាំ�់យើផដើម្ម	យើចញ	កាត	�ា�	ទ្ធី	និឹម្ម ABA។

យើ�ើក្ខុ	ស្ថាខា	ថិម	ីចនំិនួិ9 ម្រែ�ល5	ស្ថាខាកិ្ខុ�ង	ចំយើណ្តាម្ម	យើនា� ស័ុតិ	យើ�
ម្មូលដាា�និ	ប្រស័ុក្ខុ	ម្លៃនិ	តំ�និ់	ជំនិ�ទ្ធ។

ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធួល	�និ	រងាា�និ់	ធំៗ	� “ធនាគារ	លិ	�ំផុត	យើ�
ក្ខុម្មព��” យើដា�	ទ្ធស័�សនាវិ�ដ	ីហិរិញ្ញញវិតុ�	ឈានិ	មុ្មខ្ញុំ រ�ស់័	ពិីភិពីយើលាក្ខុ 
The Banker, Euromoney និិង Global Finance។

ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធួល	�និរងាា�ន់ិ “ធនាគារ	ម្រែ�ល	រីក្ខុ	ចយើប្រម្មើនិ
យើលឿនិ	�ង	យើគុ	�ំផតុ	ម្រែផិក្ខុ	ហិិរញ្ញញ��បទានិ	�ណជិំជក្ខុម្មម	យើ�	ក្ខុម្មព��”	
ពីី	ទ្ធស័�សនាវិ�ដ ីGlobal Banking និិង Finance Review។

ធនាគារ ABA កាា���	ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	ហិិរញ្ញញវិតុ�	មួ្ម�	កិ្ខុ�ង	ចំយើណ្តាម្ម
ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	�	យើប្រចើនិ	យើទ្ធៀត	ម្រែ�ល	អំនុិវិតត	ប្រ�ពីន័ិធ	ទូ្ធទាតរ់	ហ័ិស័	យើដា�
អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	យើផំើ/ទ្ធទួ្ធល	ប្របាក់្ខុ	ភាា�ម្មៗ	កិ្ខុ�ង	ចំយើណ្តាម្ម
ធនាគារ	ម្រែ�ល	ប្រ�តិ�តតិ	ប្រ�ពី័និធ	យើនិ�។

ក្ខុិចច	ស័ហិប្រ�តិ�តតិការ	�មួ្ម�	យើម្ម	នូិ	ឡា�	ហិើ៍  យើ�ើម្ម�បី	ផគត់ផគង់
ផលិតផល	ធានា	រាា��់រង	អា�ុជំីវិិត	យើ�	តាម្ម	ស្ថាខា	ធនាគារ។

ក្ខុិចច	ស័ហិប្រ�តិ�តតិការ	�មួ្ម� Agoda.com យើ�ើម្ម�បី	ផដល់	តម្លៃម្មៃ
ពីិយើស័ស័	ក្ខុិ�ង	ការ	ក្ខុក្ខុ់	ស័ណ្តាា�គារ	�ល់	អំិក្ខុកានិ់កា	ត ABA។

201៧201៧

��ហិគ�	រ�ស័់ ABA ប្រតូវិ	បានិ	យើធើើ	�ចច���បនិិភាពី	យើ�ើម្ម�បី	�ញ្ជាា�ក់្ខុ
ពីី	ស័មាជំិក្ខុភាពី	កិ្ខុ�ង	ស័ម្មពនិធ	�ណិជំជក្ខុម្មម	រ�ស់័	ធនាគារ�តិ
កាណ្តាដា។

ក្ខុម្មមវិធីិ ABA Mobile ��់	�	ក្ខុម្មមវិធីិ	ទូ្ធរស័័ពីៃ	ម្រែផិក្ខុ	ហិរិញ្ញញវិតុ�	យើលខ្ញុំ
យើរៀង	ទ្ធ1ី យើ�ក្ខុម្មព��ស័ប្រមា�់	ប្រ�ពី័និធ	ប្រ�តិ�តតិការ iOS។

ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីGlobal Finance ទ្ធទ្ធលួស្ថាា�ល់ ABA ថា	� “អិំក្ខុ
ផដល	់ហិរិញ្ញញ	��បទានិ	�ណជិំជ	ក្ខុម្មម	�៏	យើឆិ្លើម្ម	�ំផតុ	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��
ប្រ�ចាំំ	ឆ្នាំំ�2ំ01៧“។

ស្ថាខាថិមី	ចំនួិនិ9 ប្រតូវិ	បានិ	�ម្រែនុិម្ម	ចូល	កិ្ខុ�ង	�ណ្តាា�ញ	ស្ថាខា	រ�ស់័ 
ABA។

ប្រ�ព័ីនិធទ្ធទូាត	់អំនិឡាញ PayWay ប្រតវូិ	បានិ	ដាក្ខុ	់ឲ្�យ	�ំយើណើរ	ការ
យើ�ើម្ម�បី	ពីប្រងឹង	អាជំីវិក្ខុម្មម	អំនិឡាញ	ក្ខុិ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��។

យើស័វាយើ�ើក្ខុគុណនីិធនាគារតាម្មអំនិឡាញ យើ�យើលើវិ�ិស្ថា� ប្រតវូិ
បានិដាក្ខុ់ឲ្�យយើប្រ�ើប្របាស័់។

ABA ប្រតូវិ	បានិ	ទ្ធទួ្ធល	ស្ថាា�ល់	ថា	� “ធនាគារ�	៏យើឆិ្លើម្ម	�ផំតុ	យើ�	កិ្ខុ�ង
ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព�� ប្រ�ចាំឆំ្នាំំ�2ំ01៧“ យើដា�	ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីEuromoney 
និិង	ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីGlobal Finance។

ABA កាា��	�	ធនាគារ	�ំ�ូង	យើគុ	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��	ម្រែ�ល	មានិ
ចំណ្តាត់	ថាំ�ក្ខុ់	ឥណទានិ	អំនិតរ�តិ	ចំនិួនិ2។

ABA បានិ	ចូល	រមួ្មក្ខុម្មមវិធីិ	ហិរិញ្ញញ��បទានិ	�ណិជំជ	ក្ខុម្មមពិីភិពី	យើលាក្ខុ
ម្លៃនិ IFC យើ�ើម្ម�បី	គាំ	ប្រទ្ធ	ធុរក្ខុិចច	ក្ខុម្មព��។

ភាពី�ម្លៃ�គូុរ�ៈ	យើពីល	ម្រែវិង	�ោ�ច	់មុ្មខ្ញុំ ប្រតូវិ	បានិ	ចុ�	កិ្ខុចចប្រពីម្ម	យើប្រពីៀង
�	ម្មួ�	យើម្មនិូឡា�ហិើ៍	ក្ខុម្មព��។

ចាំ�់	តាំង	ពីី	ការ	�យើងើើត	ស្ថាជីំវិក្ខុម្មម
រ�ស័់	ខ្ញុំៃ�និ	យើ�	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ1996 ម្មក្ខុ
ធនាគារ ABA បានិ	ឆ្លៃង	កាត់	ការ
អំភិិវិឌ្�ឍ	�	យើប្រចើនិ	�ំណ្តាក់្ខុ	កាល។ 
�ញ្ញជី	យើនិ�	�ងាា�ញពីី	ជំំហានិ	យើ�គុ
ជំ័�	សំ័ខាន់ិៗ	រ�ស់័	ធនាគារ	កិ្ខុ�ង
រ�ៈ	យើពីល	�ះុនាា�និ	ឆ្នាំំ�ំ	ថិមីៗ	យើនិ�។

	ជីំហាន	ម្រេ�គុជី័យ
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20182018

ABA បានិយើ�ើក្ខុស្ថាខាថិមចំីនិនួិ 15 និិង�ម្រែនុិម្មយើមាា�ងប្រ�តិ�តតកិារ 
យើ�ស្ថាខាចំនិួនិ 6។

ABA បានិ	�យើងើើត�	ផៃ�វិការនិូវិប្រក្ខុុម្មការងារចុ�	យើ�ើក្ខុ	គុណនីិ	ជូំនិ
អំតិថិិជំនិ	�ល់	ក្ខុម្រែនិៃង។

ABA ទ្ធទួ្ធលបានិ�និរងាា�និ ់“ធនាគារ�៏យើឆិ្លើម្មយើ�ក្ខុម្មព�� 2018”		
ពីី	ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីGlobal Finance។

ធនាគារ	បានិ	ស័យើមាះ�ធ	អំគារ	ការ�ិល�័	ក្ខុណ្តាា�ល	យើ�ើង	វិញិ និិង
យើ�ើក្ខុ	�ំយើណើរ	ការ	អំគារ	យើស័វា	អំតិថិិជំនិ	ម្លៃនិ	ការ�ិល័�	ក្ខុណ្តាា�ល។

ធនាគារ	បានិ	ពីប្រងីក្ខុ	ម្មយើធ�យាបា�	ម្លៃនិ	ការ	�ង់	ក្ខុម្មចី	យើដា�	ស័ហិការ
�	ម្មួ� TrueMoney, Speed Pay និិង SmartLuy។

Standard & Poor’s �ញ្ជាា�ក្ខុ�់	ថិម	ីនិវូិ	ចំណ្តាតថំ់ា�ក្ខុ	់ឥណទានិ 
“B” រ�ៈយើពីល	ម្រែវិង និិង	រ�ៈយើពីល	ខ្ញុំៃី ស័ប្រមា�់	ធនាគារ ABA 
�ម្មួ�ទ្ធស័�សនិ	វិិ	ស័័�	� “វិិជំជមានិ”។

Global Finance ប្រ�សិ័ទ្ធធនាម្ម ABA � “ធនាគារ	ហិិរញ្ញញ��បទានិ
�ណិជំជក្ខុម្មម	យើឆ្លិើម្ម�ំផុតប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�2ំ018”។

ABA ទ្ធទួ្ធល	បានិ	កិ្ខុតតិនាម្ម� “ធនាគារ�៏	យើឆិ្លើម្ម	�ងយើគុ” ពីី
Euromoney �	យើលើក្ខុ	ទ្ធី5��់ៗគាំ�។

UnionPay (UPI) Platinum បានិ	ពីប្រងីក្ខុ	�ម្រែនុិម្ម	កាត	ឯក្ខុ	សិ័ទ្ធធិ
ម្រែ�ល	ផតល់	ជំូនិ	យើដា�	ធនាគារ ABA។

ABA ស័ហិការ�ម្មួ� Visa និិងធនាគារ	�ណិជំជ	នានា	យើ�ើម្ម�បី
ដាក្ខុ	់ឲ្�យ	យើប្រ�ើប្របាស័	់ម្មយើធ�យាបា�	ទូ្ធទាត់	តាម្ម	កូ្ខុ� QR យើ�	ក្ខុម្មព��។

20192019

	ធនាគារ	�តិ	កាណ្តាដា	�យើងើើនិភាគុហុុិនិកាន់ិកា�់យើ�ធនាគារ 
ABA �ល ់100% �ក្ខុម្មួ�ភាគុហិុុនិ។

	ធនាគារ ABA បានិយើចញផ�សា�ស័ញ្ជាា��ណណស្ថាជំីវិក្ខុម្មមចំនួិនិ 
84,8 �ុ�លានិយើរៀល (ប្រ�ម្រែហិល 21 លានិ�ុលាា�រ) និិងចុ��ញ្ញជី
លក្ខុ់	យើ�	ផ�សារម្មូល	�ប្រតក្ខុម្មព��។

	ទ្ធីភាំ�ក្ខុ់ងារ S&P Global Ratings បានិ	�ំយើ�ើង	ក្ខុប្រមិ្មត
ឥណទានិ	រ�ស់័	ធនាគារ ABA �ល់ “B+” �	ម្មួ�	ទ្ធស័�សនិ
វិិស័័� “ស័ុិរភាពី”។

	ធនាគារ ABA បានិយើ�ើក្ខុស្ថាខាថិមីចំនួិនិ 11 និិងពីប្រងីក្ខុ	យើមាា�ង
ប្រ�តិ�តតិការ	ស័ប្រមា�់ស្ថាខាចំនិួនិ ៧ �យើប្រម្មើអំតិថិិជំនិ 12 យើមាា�ង
ក្ខុិ�ងម្មួ�ម្លៃថិៃ	និិង ៧ម្លៃថិៃក្ខុិ�ងម្មួ�ស័បាោ�ហិ៍។

	ធនាគារបានិ�ម្រែនុិម្មមាា�សីុ័និ�ក្ខុ-ដាក់្ខុប្របាក់្ខុយើ�ក្ខុម្រែនិៃងស័ើ�័	យើស័វា
រ�ស័់ខ្ញុំៃ�និយើ�ទ្ធូទាំងប្រ�យើទ្ធស័។

	ធនាគារ ABA ប្រតូវិបានិប្រ�សិ័ទ្ធធនាម្ម� “ធនាគារ	�៏	យើឆិ្លើម្ម
យើ�	ក្ខុម្មព��	ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំ2019” យើដា�ទ្ធស័�សនាវិ�តី The Banker, 
Euromoney និិង Global Finance។

	យើស័វា	ទូ្ធទាត់	អំនិឡាញ PayWay រ�ស់័ធនាគារ ABA ទ្ធទ្ធួល
បានិ	�និ	រងាា�និ់ eCommerce ចំនិួនិ 2 ពីីទ្ធស័�សនាវិ�ត ីAsia’s 
Marketing។

	ធនាគារ ABA ប្រពីម្ម	�	ម្ម�ួ	ធនាគារ�តិ	កាណ្តាដា និិង	ស័មាគុម្ម
អំងគ	ការ	ស័ហិប្រ���តយិើ�កាណ្តាដា បានិ	យើធើើ	ក្ខុម្មមវិធិ	ីចំយើណ�	�ងឹ
ហិិរញ្ញញវិតុ�	ស័ប្រមា�់	ស័ិស័�ស	និិស័�សិត	ក្ខុម្មព��។

	ផលិត	ផល	ថិមី	�	ប្របាក់្ខុ	យើរៀល	ម្រែខ្ញុំមរ	ចំនួិនិ 4 បានិ	ដាក្ខុ់	�ំយើណើរ	ការ
យើ�	ក្ខុិ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី ABA Mobile យើ�ើម្ម�បីយើលើក្ខុក្ខុម្មពស់័ការយើប្រ�ើប្របាស័់
រូ�ិ��័ណណ�តិ។

	ធនាគារបានិយើ�ើក្ខុម្មជំ�ឈម្មណឌលយើស័វាធនាគារអាជីំវិក្ខុម្មមមួ្ម�
ស័ប្រមា�់ស័ហិប្រគាស័ធុនិតូច និិងម្មធ�យម្ម ស្ថាជីំវិក្ខុម្មមចប្រមុ្ម�ស្ថាស័ន៍ិ 
និិងក្ខុិ�ងប្រស័ុក្ខុម្រែ�លយើទ្ធើ��យើងើើតថិមី។

	ធនាគារបានិ�រិចាំា�គុប្របាក់្ខុចំនួិនិ 300.000 �លុាា�រ ជំនូិមូ្មលនិិធិ
គុនិធ�ុបាា�ក្ខុម្មព��ស័ប្រមា�់ពីប្រងឹងការម្រែថិទាំពី�យាបាលក្ខុុមារ។

20202020

ធនាគារ ABA បានិ	យើ�ើក្ខុ	ស្ថាខា	ថិមី	ចំនួិនិ	ពីីរ យើធើើ	ឲ្�យ	ស្ថាខា	ស័រុ�
មានិ	ចំនិួនិ ៧9។

�ណ្តាា�ញ	ទ្ធតីាងំ	ស័ើ�័យើស័វា ABA 24/7 ប្រតូវិ	បានិ	ដាក្ខុ	់ឲ្�យ	�ំយើណើរ
ការ	ស័ប្រមា�់	ការ	យើប្រ�ើប្របាស់័	យើស័វា	ធនាគារ	បានិ	ប្រគុ�់	យើពីល	យើវិលា
យើដា�	ម្មិនិ	ចាំំបាច់	អំយើញ្ញជើញ	យើ�	ស្ថាខា	ធនាគារ។

ក្ខុម្មមវិិធី ABA Mobile បានិ	�ំយើ�ើង	ស័ម្មតុភាពី	�ម្មួ�	យើស័វា 
Visa Direct, ក្ខុម្មចី	ភាា�ម្មៗ	, យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	អំនិតរ�តិ Ria និិង
MoneyGram, គុណនិី	យើលខ្ញុំ	ពីិយើស័ស័	, គាំប្រទ្ធ	ភាស្ថា	ចិនិ និិង
ម្មុខ្ញុំងារ	យើផ�សងៗ	យើទ្ធៀត។

ធនាគារ ABA រក្ខុ�សា	និូវិ	ចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់	ឥណទានិ “B+” �ម្មួ�
ទ្ធស័�សនិវិិស័័� “សិុ័រភាពី” ពីី	ភំា�ក់្ខុងារ	វា�តម្លៃម្មៃ S&P Global 
Ratings Agency	។

ធនាគារ  ABA កាា���	ស័មាជំិក្ខុ	គុយើប្រមាង	បាគុង យើ�ើម្ម�បី
យើលើក្ខុក្ខុម្មពស័	់�រ�ិ�និិ	ហិរិញ្ញញវិតុ� និិង	ការ	យើប្រ�ើប្របាស់័	ប្របាក្ខុ	់យើរៀល។ 

ធនាគារ ABA បានិ	ចូលរួម្ម	កិ្ខុ�ង	គុយើប្រមាង	ស័ហិ	ហិិរញ្ញញ��បទានិ
ប្រទ្ធប្រទ្ធង់	ស័ហិប្រគាស័	ធុនិ	តូច និិង	ម្មធ�យម្ម	ឆ្នាំំ�ំ2020 ក្ខុិ�ង	យើគាល 
�ំណង	ផតល់	ក្ខុម្មចី	ម្រែ�ល	មានិ	អំប្រតា	ការ	ប្របាក្ខុ់	ស័ម្មរម្ម�យ យើ�ើម្ម�បី	គាំប្រទ្ធ
ស័ហិប្រគាស័	ធុនិ	តូច និិង	ម្មធ�យម្ម	យើ�	ក្ខុិ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័។

ក្ខុម្មមវិធីិ ABA Mobile បានិ	ឈ្នះិ�	�និរងាា�ន់ិ “ធនាគារ	តាម្ម	ទូ្ធរស័័ពីៃ 
និិង	និវានិុវិតត	ម្រែផិក្ខុ	ទ្ធូទាត់	�៏	យើឆ្លិើម្ម	ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ យើ�	ក្ខុម្មព��”។

ធនាគារ ABA បានិ	ដាក្ខុ	់ឲ្�យ	យើប្រ�ើប្របាស័	់ក្ខុម្មមវិធីិ PayWay Mobile 
យើ�ើម្ម�ប	ីជំំរញុ	ការ	ទ្ធទួ្ធល	ទូ្ធទាត់	មិ្មនិ	យើប្រ�ើ	ស្ថាចប់្របាក្ខុ	់ស័ប្រមា�	់អាជំវីិក្ខុម្មម
នានា	យើ�	ក្ខុម្មព��។

ធនាគារ	បានិ	ពីប្រងីក្ខុ	�ណ្តាា�ញ	�ង់	ក្ខុម្មចី	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	តាម្ម	រ�ៈ
ក្ខុិចចស័ហិការ	�ម្មួ�	ធនាគារ	ឯក្ខុយើទ្ធស័ វិី	ង។

ប្រ�ព័ីនិធ	ទូ្ធទាត	់អំនិឡាញ PayWay បានិ	ឈ្នះិ�	�និរងាា�និ ់“ប្រ�ពីន័ិធ
ទ្ធូទាត់	�ណិជំជក្ខុម្មម	យើអំ�ិក្ខុប្រតូនិិក្ខុ	�៏	យើឆិ្លើម្ម	�ំផុត	យើ�	ក្ខុម្មព��” �
យើលើក្ខុទ្ធ2ី។ ។

ធនាគារ ABA ទ្ធទួ្ធល	បានិ	�និរងាា�និ ់“ធនាគារ	�៏	យើឆិ្លើម្ម	យើ�	ក្ខុម្មព�� 
ឆ្នាំំ�2ំ020” ពីី	ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីEuromoney និិង Global Finance។

ធនាគារ	បានិ	យើរៀ�ចំ	ប្រពឹីតតិការណ៍	ម្លៃរ	អំងាា�ស័ប្របាក់្ខុ	�	យើប្រចើនិ និិង
បានិ	�រិចាំា�គុ	ថិវិិកា តាម្ម	រ�ៈ	គុំនិិត	ផត�ចយើផតើម្ម	រ�ស់័	ធនាគារ�តិ
ម្លៃនិ	ក្ខុម្មព�� និិង	ស័មាគុម្ម	ធនាគារ	យើ�	ក្ខុម្មព�� កិ្ខុ�ង	ការ	ប្រ��ទុ្ធធ	ប្រ�ឆំ្នាំង
និឹង	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	ម្លៃនិ	ក្ខុូវិី�-19។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០18

ធនាគារអំនិរការី

រូ�ិ��័ណណ យើឈាា��ធនាគារអំនិតរការី យើលខ្ញុំក្ខុូ� SWIFT

USD JP Morgan Chase Bank, ស័ហិរ�ឋអាយើម្មរិក្ខុ CHASUS33

USD Standard Chartered Bank, ស័ហិរ�ឋអាយើម្មរិក្ខុ SCBLUS33

USD Standard Chartered Bank, ប្រ�យើទ្ធស័ស័ិងហ�ុរី SCBLSG22

USD Woori Bank, ប្រ�យើទ្ធស័ក្ខុូយើរ�ខាងត�ប�ង HVBKKRSE

USD Kookmin Bank, ប្រ�យើទ្ធស័ក្ខុូយើរ�ខាងត�ប�ង CZNBKRSE

USD Korea Exchange Bank, ប្រ�យើទ្ធស័ក្ខុូយើរ�ខាងត�ប�ង KOEXKRSE

USD DBS Bank, ប្រ�យើទ្ធស័សិ័ងហ�ុរី DBSSSGSG

USD OCBC Bank, ប្រ�យើទ្ធស័ស័ិងហ�ុរី OCBCSGSG

USD Vietcom Bank, ប្រ�យើទ្ធស័យើវិៀតណ្តាម្ម BFTVVNVX

VND Vietcom Bank, ប្រ�យើទ្ធស័យើវិៀតណ្តាម្ម BFTVVNVX

CAD National Bank of Canada, ប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា BNDCCAMMINT

USD National Bank of Canada, ប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា BNDCCAMMINT

EUR National Bank of Canada, ប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា BNDCCAMMINT

EUR Commerzbank AG, ប្រ�យើទ្ធស័អាលៃឺម្មះង់ COBADEFF

GBP Standard Chartered Bank, ប្រ�យើទ្ធស័អំង់យើគុៃស័ SCBLGB2L

SGD DBS Bank, ប្រ�យើទ្ធស័សិ័ងហ�ុរី DBSSSGSG

CNY China Construction Bank Corporation, ប្រ�យើទ្ធស័ចិនិ PCBCCNBJ

THB Standard Chartered Bank, ប្រ�យើទ្ធស័ម្លៃថិ SCBLTHBX

KRW Woori Bank, ប្រ�យើទ្ធស័ក្ខុូយើរ�ខាងត�ប�ង HVBKKRSE

AUD JP Morgan Chase Bank, ប្រ�យើទ្ធស័អំូស្ត្រស្ថាោ�លី CHASAU2X

JPY Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ប្រ�យើទ្ធស័ជំ�ះុនិ SMBCJPJT
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បណ្តាា្រញសាខា

ប្រស័ុក្ខុក្ខុណ្តាា�លស័ៃឹង 098098  203203  619619

យើខ្ញុំតតប្រក្ខុយើច� 098098  203203  049049

យើខ្ញុំតតយើកា�	ក្ខុុង 081081  204204  123123

ប្រស័ុក្ខុយើកា�ធំ 081081  204204  186186

យើស័វា	អំតិថិិ	ជំនិ
ម្លៃនិ	ការិ�ល័�
ក្ខុណ្តាា�ល

098098  203203  1៧91៧9

ប្រស័ុក្ខុ	យើក្ខុៀនិ	ស្ថាា�� 098098  203203  4៧94៧9

យើខ្ញុំតតក្ខុំពីង់ចាំម្ម 098098  203203  8៧98៧9

យើខ្ញុំតតក្ខុំពីង់ឆ្នាំំ�ំង 098098  203203  039039

យើខ្ញុំតតក្ខុំពីង់ធំ 098098  203203  429429

យើខ្ញុំតតក្ខុំពីង់ស័ពឺ 098098  203203  949949

ប្រស័ុក្ខុក្ខុំពីង់ប្រតឡាច 081081  204204  149149

យើខ្ញុំតតក្ខុំពីត 098098  203203  959959

ច�បារអំំយើ� 098098  203203  929929

យើចាំម្មយើ� 098098  203203  939939

យើចាំម្មយើ� 2 081081  204204  420420

ចំការ�ូង 098098  203203  5៧95៧9

ប្រស័ុក្ខុចំការយើលើ 081081  204204  053053

យើប្រ��ចងាា�រ 098098  203203  189189

ប្រស័ុក្ខុយើជំើងម្លៃប្រពី 098098  203203  ៧49៧49

ប្រស័ុក្ខុឈ្នះូក្ខុ 098098  203203  ៧29៧29

យើខ្ញុំតតតាម្រែក្ខុវិ 098098  203203  909909

ប្រក្ខុុងតាយើ�ា� 098098  203203  919919

យើខ្ញុំតតត�ប�ង�ម�ំ 098098  203203  ៧69៧69

ប្រស័ុក្ខុប្រតាំក្ខុក្ខុ់ 098098  203203  ៧09៧09

ប្រស័ុក្ខុថិមយើគាល 098098  203203  ៧89៧89

ទ្ធឹក្ខុថាា� 098098  203203  849849

ទ្ធួលយើគាក្ខុ 098098  203203  859859

ទ្ធួលយើគាក្ខុ 2 098098  203203  63៧63៧

យើខ្ញុំតត�នាា��មានិជំ័� 098098  203203  ៧59៧59

�ុរីក្ខុីឡា 098098  203203  869869

ប្រស័ុក្ខុបាកានិ 081081  204204  209209

យើខ្ញុំតតបាត់�ំ�ង 098098  203203  839839

ប្រស័ុក្ខុបាទ្ធី 098098  203203  649649

ប្រក្ខុុងបាវិិត 098098  203203  389389

ប្រស័ុក្ខុបារា�ណ៍ 098098  203203  ៧39៧39

ប្រក្ខុុងយើបាា��ម្រែ�ះត 098098  203203  019019

ផ�សារថិមី 098098  203203  9៧99៧9

ផ�សារយើ�ើម្មថិើ�វិ 098098  203203  689689

ប្រស័ុក្ខុ�រាំង 081081  204204  292292

ប្រស័ុក្ខុ�ម្មរក្ខុ៍ 098098  203203  629629

ប្រស័ុក្ខុម្លៃប្រពីនិ�់ 081081  204204  29៧29៧

ប្រស័ុក្ខុម្លៃប្រពីឈ្នះរ 081081  204204  189189

យើខ្ញុំតតម្លៃប្រពីម្រែវិង 098098  203203  059059

យើខ្ញុំតតយើ�ធ៍ស្ថាត់ 098098  203203  969969

យើខ្ញុំតតប្រពី�ស័ីហិនិុ 098098  203203  899899

ប្រស័ុក្ខុប្រពី�យើនិប្រតប្រពី� 081081  204204  262262

យើខ្ញុំតតប្រពី�វិិហារ 081081  204204  590590

ប្រស័ុក្ខុម្មងគល�ូរី 081081  204204  029029

យើខ្ញុំតតម្មណឌលគុិរី 081081  204204  56៧56៧

ម្មិតតភាពី 081081  204204  30៧30៧

ប្រស័ុក្ខុម្មុខ្ញុំក្ខុំពីូល 098098  203203  159159

ប្រស័ុក្ខុយើម្មម្មត់ 098098  203203  639639

ប្រស័ុក្ខុយើមាងឫស័�សី 098098  203203  459459

យើ�ា�យើស័ទ្ធុង 023023  203203  809809

យើខ្ញុំតតរតនិគុិរី 098098  203203  499499

យើខ្ញុំតត	ស័ៃឹង	ម្រែប្រតង 081081  204204  090090

វិិមានិឯក្ខុរាជំ�យ 098098  203203  001001

ស័យើម្មតចស័ុធារស័ 098098  203203  983983

ស័យើម្មតចម្មុនិីយើរ�ត 081081  204204  019019

ស័ង់ប្រតាល់ 098098  203203  199199

ស័និធរម្មះុក្ខុ 098098  203203  469469

ម្រែស័និស័ុខ្ញុំ 098098  203203  ៧៧9៧៧9

ស្ថាោ�តចាំស័់ 098098  203203  819819

ស័ៃឹងមានិជំ័� 098098  203203  189189

ប្រស័ុក្ខុស័ូប្រទ្ធនិិគុម្ម 081081  204204  283283

ប្រក្ខុុងយើស័ៀម្មរា�-	
ផ�សារយើលើ 098098  203203  6៧96៧9

ប្រក្ខុុងយើស័ៀម្មរា�-អំងគរ 098098  203203  089089

យើខ្ញុំតតយើស័ៀម្មរា� 098098  203203  829829

ប្រស័ុក្ខុស័ិ�ល 098098  203203  099099

ប្រស័ុក្ខុស័ំយើរាងទ្ធង 098098  203203  ៧19៧19

ប្រស័ុក្ខុយើស្ថាា�ង 081081  204204  355355

ប្រស័ុក្ខុស្ថាា��ប្រជំំ 098098  203203  349349

យើខ្ញុំតតស្ថាា��យើរៀង 098098  203203  029029

ប្រស័ុក្ខុស្ថាា�ង 098098  203203  369369

ប្រស័ុក្ខុអំងគស័ិ�ល 098098  203203  489489

អំូរម្រែ�ក្ខុក្ខុិម្ម 098098  203203  ៧99៧99

អុីំអំនិម្មះល (ម្រែស័និសុ័ខ្ញុំ) 098098  203203  149149

ប្រស័ុក្ខុឧ�ុងគ 098098  203203  3៧93៧9

ឫស័�សីម្រែក្ខុវិ 098098  203203  659659

ការិ�ល័�	ក្ខុណ្តាា�លការិ�ល័�	ក្ខុណ្តាា�ល
អំគារយើលខ្ញុំ 141, 146, 148 និិង 148 អា យើ� យើស័ យើ� ម្មហាវិិថិីប្រពី�ស័ីហិនិ ុនិិង 
អំគារយើលខ្ញុំ 15 និិង 153 អា យើ� យើស័ ផៃ�វិយើលខ្ញុំ 2៧8 ភិូម្មិទ្ធ4ី ស័ងាា�ត់	�ឹងយើក្ខុងក្ខុង 1
ខ្ញុំណឌ�ឹងយើក្ខុងក្ខុង រាជំធានិីភិិំយើពីញ ប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��

ទ្ធូរស័័ពីៃ: (+855) 23 225 333 (24/៧)	
ទ្ធូរស្ថារ: (+855) 23 216 333

info@ababank.com		
www.ababank.com

P.O. Box 22៧៧		
យើលខ្ញុំក្ខុូ� SWIFT: ABAAKHPP
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ភាគុហិុុនិក
គុិតប្រតឹម្ម�ំណ្តាច់ឆ្នាំំ�2ំ020 រចនាស័ម្មពនិធភាគុហិុុនិរ�ស័់ធនាគារ ABA មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖ 

យើឈាា��ភាគុហិុុនិិក្ខុ ចំនិួនិភាគុហិុុនិ ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ ់គុិត��ុលាា�រ

ធនាគារ�តិកាណ្តាដា 334.999 334.999.000

ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ Natcan Trust 1 1.000

ស័រុ�ស័រុ� 335.000335.000 335.000.000335.000.000

1 ភាគុហិុុនិ = 1.000 �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ធនាគារ�តិកាណ្តាដាធនាគារ�តិកាណ្តាដា

ធនាគារ ABA គុឺ��ុប្រតស័ម្មពនិធរ�ស័់ធនាគារ�តិកាណ្តាដា (www.nbc.ca) ម្រែ�ល�ប្រគឹុ�ស្ថាា�និហិិរញ្ញញវិតុ�ម្មួ� មានិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម�ង 2៧3 �ុ�លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ គុិតប្រតឹម្មម្លៃថិៃទ្ធី 31 ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�ំ 
2021 និិងមានិ�ណ្តាា�ញធនាគារអំនិតរការយីើ�ទូ្ធទាងំពីភិិពីយើលាក្ខុ។ កិ្ខុ�ងនាម្ម�ភាគុហុុិនិិក្ខុមួ្ម�រ�ស់័ធនាគារ ABA តាងំពីឆី្នាំំ�2ំ014 ម្មក្ខុ ធនាគារ�តិកាណ្តាដាបានិកាា���ប្រគឹុ�ស្ថាា�និហិិរញ្ញញវិតុ�អាយើម្មរិក្ខុ
ខាងយើជំើងទី្ធម្មួ� ម្រែ�លឈានិយើជំើងចូលវិិស័័�ធនាគារយើ�ក្ខុម្មព��។ យើដា�មានិស្ថាំ�ក្ខុ់ការក្ខុណ្តាា�លសិុ័តយើ�ទ្ធីប្រកុ្ខុងម្មះុងយើរ�អាល់ ធនាគារ�តិកាណ្តាដាបានិពីប្រងីក្ខុស្ថាខាយើ�យើស័ៃើរម្រែតប្រគុ�់យើខ្ញុំតត ម្លៃនិប្រ�យើទ្ធស័
�ម្មួ�និឹងអំតិថិិជំនិកិ្ខុ�ងម្លៃ� 2,៧ លានិនាក់្ខុ។ ធនាគារ�តិកាណ្តាដា �ប្រគឹុ�ស្ថាា�និហិិរញ្ញញវិតុ�ធំ�ងយើគុលំដា�់ទ្ធី 6 កិ្ខុ�ងប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា និិងនំាម្មុខ្ញុំយើគុយើ�យើក្ខុ�ុ�ច �ទ្ធីម្រែ�លខ្ញុំៃ�និកាា���ជំយើប្រម្មើស័ម្លៃនិ
�ណ្តាា�ស័ហិប្រគាស័ធុនិតូច និិងម្មធ�យម្មនានា។

ប្រក្ខុុម្មហិុុនិប្រក្ខុុម្មហិុុនិ NATCAN TRUST  NATCAN TRUST 

ប្រក្ខុមុ្មហិុនុិ Natcan Trust ចុ��ញ្ញជ�ីណជិំជក្ខុម្មមយើ�ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ� ំ1992 យើប្រកាម្មច�បា�់ប្រកុ្ខុម្មហុុិនិក្ខុម្មច ីនិិងអាណតតពិី�យាបាល កាណ្តាដា (Trust and Loan Companies Act ) និិង��បុ្រត	ស័ម្មពនិធ	រ�ស់័ធនាគារ�តិ
កាណ្តាដា (“ប្រក្ខុុម្មហិុុនិអាណ្តាពី�យាបាលចុងយើប្រកា�”) ម្រែ�លប្រគុ�់ប្រគុងទាំងប្រស័ុងយើដា�ប្រ�យើ�ល។ ការិ�ល័�ក្ខុណ្តាា�លរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មហិុុនិស័ុិតយើ�ទ្ធីប្រក្ខុុងម្មះុងយើរ�អាល ់យើខ្ញុំតតយើក្ខុ�ុ�ច ប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា។

ស័ក្ខុម្មមភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�ចម្ម�បងរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ Natcan Trust រួម្មមានិការផតល់ផលិតផលប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើតាម្មរ�ៈ�ណ្តាា�ញស្ថាខារ�ស័់ប្រក្ខុុម្មហិុុនិអាណ្តាពី�យាបាល និិងយើ�ើរតួ�អាណតតិពី�យាបាល។

ម្មហាស់ននិបាតភាគុហិុុនិកប្របចាំឆ្ន្រំ
ធនាគារ ABA បានិយើធើើម្មហាស័និិិបាតភាគុហុុិនិិក្ខុប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និយើដា�អំនិុវិតតតាម្មច�បា�់ស័តីពីីស័ហិប្រគាស័�ណិជំជក្ខុម្មម លក្ខុុនិតិក្ខុៈ និិង�ទ្ធ��បញ្ញញតតិ�ក្ខុ់ពី័និធយើផ�សងៗ។

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 ម្មហាស័និិិបាតភាគុហុុិនិិក្ខុប្រ�ចាំឆំំ្នាំ� ំប្រតវូិបានិយើធើើយើ�ើងយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ ី24 យើម្មស្ថា យើដា�មានិការចូលរមួ្មពីីតំណ្តាងភាគុហិុនិុិក្ខុរ�ស់័ធនាគារ។ យើស័ចក្ខុតសី័យើប្រម្មចម្រែ�លបានិយើធើើយើ�ើងយើ�ម្មហាស័និិិបាត៖

1.	ម្មហាស័និិិបាតភាគុហុុិនិិក្ខុ បានិចាំត់ទ្ធុក្ខុលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ ABA �ំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំ ម្លៃថិៃទ្ធី 31 ធិ� 2019 �វិិជំជមានិ។

2.	ម្មហាស័និិិបាតភាគុហុុិនិិក្ខុបានិអំនិុម្ម័តរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានិយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរួចរ�ស័់ធនាគារ ABA �ំណ្តាច់ឆ្នាំំ� ំម្លៃថិៃទ្ធី 31 ធិ� 2019។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០22

រច្ចនាស់ម្មពនធអំភិិបាលកិច្ចចសាជីីវកម្មម (គុិតប្រតឹម្ម	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020)



ធនាគារ ABA
របា�ការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020 23

រច្ចនាស់ម្មពនធប្រគុប់ប្រគុង (គុិតប្រតឹម្ម	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020)



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០24

ប្រកុម្មប្របឹក្រសាភិិបាល

	យើដា�បានិ�ញ្ញច�់ការស័ិក្ខុ�សាពីីស្ថា
លា École des Hautes Études 
Commerciales យើ�ម្មះុងយើរ�អាល់ 
យើលាក្ខុ Martin Ouellet �អិំក្ខុ
ជំំនាញម្រែផិក្ខុប្រគុ�ប់្រគុងរតនាគារ ម្រែ�ល
បានិ	ចូល	រួម្ម	ស័ក្ខុម្មម	ក្ខុិ�ង	ការ	ប្រគុ�់	ប្រគុង
ស័និៃនីិ�ភាពី និិង	ម្មូលនិិធិ ប្រពីម្ម
ទាំង	ហានិិ	ភ័ិ�	ហិិរញ្ញញវិតុ�	�ក្ខុ់	ព័ីនិធ
និឹង	អំប្រតា	ការ	ប្របាក់្ខុ និិង	អំប្រតា�ត�រ
ប្របាក់្ខុ	�រយើទ្ធស័។ យើលាក្ខុ	បានិ	ចាំ�់	យើផតើម្ម
អាជំពីី	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	កិ្ខុ�ង	ឆ្នាំំ�1ំ9៧៧ �	មួ្ម�
ប្រក្ខុមុ្មហិុនុិ Credit Foncier Franco-
Canadien និិង	បានិ	�យើប្រម្មើ	ការងារ
រ�ៈ	យើពីល	�ង 30 ឆ្នាំំ�ំ យើ�	ធនាគារ
�តិ	កាណ្តាដា ម្រែ�ល	យើលាក្ខុ	ប្រតូវិ	បានិ
�យំើ�ើង	តំម្រែណង	�ល់	អំនុិប្រ�ធានិ	�និ់
ខ្ញុំពស័ ់និិង	�	យើហិរញ្ញញិក្ខុ	ស្ថាជំីវិក្ខុម្មម។

	ស័ពីើម្លៃថិៃយើលាក្ខុ Martin មានិ	ម្មុខ្ញុំ
តំម្រែណង	�	នា�ក្ខុ	ស្ថាជំីវិក្ខុម្មម។ ក្ខុិ�ង	
ម្មុខ្ញុំ	តំម្រែណង	យើនិ� យើលាក្ខុ	�យើប្រម្មើ
ការងារ	យើ�	កិ្ខុ�ង	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល 
ឬ	ប្រក្ខុុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	យើ��ល់	ម្លៃនិប្រគុឹ�ស្ថាា�និ
�	យើប្រចើនិ	�ូច	� Auditing and 
Assurance Standards	Oversight 
Council (កាណ្តាដា) និិង ធនាគារ 
Assurance-vie Banque 
Nationale។ យើលាក្ខុ	ក៏្ខុ	�	ស័មាជំិក្ខុ
រ�ស់័	វិិទ្ធ�យាស្ថាា�និ	អំភិិបាល	ស្ថាជីំវិ	ក្ខុម្មម 
(កាណ្តាដា)។

	យើលាក្ខុ	បានិ	ចូល	រួម្ម	កិ្ខុ�ង	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា
ភិិបាល	ម្លៃនិ	ធនាគារ ABA ក្ខុិ�ង
ឆ្នាំំ�2ំ019។

MARTIN OUELLET

អំភិិបាល

	យើលាក្ខុ Christian St-Arnaud បានិ
�ញ្ញច�់	ការ	សិ័ក្ខុ�សា	ពីី	ស្ថាក្ខុល	វិទិ្ធ�យា	ល័� 
The École des Hautes Études 
Commerciales ទ្ធីប្រក្ខុុង	ម្មះុង	យើរ�
អាល់ ប្រ�យើទ្ធស័	កាណ្តាដា។ ចយើនាា��
ឆ្នាំំ�ំ 1983 និិង 2009 យើលាក្ខុ	បានិ
កានិ់	ម្មុខ្ញុំ	តំម្រែណង	�	យើប្រចើនិ	យើ�	កិ្ខុ�ង
ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	ហិរិញ្ញញវិតុ�	កាណ្តាដា និិង	អំនិតរ
�តិ យើ�	ប្រ�យើទ្ធស័	កាណ្តាដា យើដា�
យើ�ោ�ត	យើលើ	ទី្ធផ�សារ	យើ�ើម្ម	ទុ្ធនិ	ឥណទានិ។

	យើលាក្ខុ Christian St-Arnaud បានិ
ចូល	�យើប្រម្មើ	ការងារ	យើ�	ធនាគារ	�តិ
កាណ្តាដា ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ� ំ2009 កិ្ខុ�ង	តំម្រែណង
�	អំនុិប្រ�ធានិ	ម្រែផិក្ខុ	ទី្ធផ�សារ	យើ�ើម្ម	ទុ្ធនិ
ឥណទានិ និិង	អំចលនិ	ប្រទ្ធពី�យ យើហិើ�
ប្រតូវិ	បានិ	ម្រែតងតាងំ	�	អំនុិ	ប្រ�ធានិ	�និ់
ខ្ញុំពស់័	ម្រែផិក្ខុ	ឥណទានិ ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ 2012 
ទ្ធទួ្ធល	�និៃ�ក្ខុ	ម្រែផិក្ខុ	ប្រ�តិ	�តតិការ	�យើប្រម្មើ
យើស័វា	�ល់	អំតិថិិជំនិ	�	រ�ូ	វិនិត	, �ណជិំជ
ក្ខុម្មម	, និិង	ឥណ	ទានិ	ទ្ធីផ�សារ	ហិិរញ្ញញវិតុ�
រ�ស័	់ធនាគារ រមួ្ម	មានិ ការ	វា�	តម្លៃម្មៃ, 
ការ	ប្រគុ�់	ប្រគុង	ផល	�ប្រត, និិង	អំភិិ	វិឌ្�ឍនិ៍
គុំរូ	ឥណទានិ។ យើលាក្ខុ	ក្ខុ៏	ធាា��់	�
ស័មាជំិក្ខុ	ម្លៃនិ	គុណៈ	ក្ខុមាា�ធិការ	�និ់
ខ្ញុំពស់័	�	យើប្រចើនិ	រ�ស់័	ធនាគារ	ផង	ម្រែ�រ 
រួម្ម	មានិ គុណៈ	ក្ខុមាា�	ធិការ	ហា	និិភិ័�
ស័ក្ខុល	, គុណៈ	ក្ខុមាា�	ធិការ	ប្រគុ�់	ប្រគុង
ហានិិភិ័�, និិង	គុណៈ	ក្ខុមាា�	ធិការ
ប្រតួត	ពីិនិិត�យ	គុំរូ។

	កិ្ខុ�ង	ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�ំ2020 យើលាក្ខុ 
Christian St-Arnaud ប្រតូវិ	បានិ
ម្រែតងតាំង	�	ស័មាជំិក្ខុ	ម្លៃនិ	ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សា
ភិិបាល	រ�ស័់	ធនាគារ ABA។

CHRISTIAN ST-ARNAUD

អំភិិបាល

	យើលាក្ខុ Madi Akmambet មានិ
ស័ញ្ជាា��ប្រត	ក្ខុប្រមិ្មត MBA ប្រ�តិ�តតិ
ពី ីCass Business School, City 
University London (2013) និិង
ស័ញ្ជាា��ប្រត	យើស័�ឋ	ក្ខុិចច	ពីី Kazakh 
State Academy of Management 
(1996)។

	យើលាក្ខុ		ចាំ�់យើផតើម្ម	អាជំីពី		ឆ្នាំំ�ំ199៧	 
ក្ខុិ�ង	នា�ក្ខុ	ដាា�និ	រតនាគារ	ម្លៃនិ	ប្រក្ខុស័ួង 
ហិរិញ្ញញវិតុ�	រ�ស័	់ស្ថាធារណ	រ�ឋ	កា	ហិ�សាក់្ខុ	
	ស្ថាា�និ យើហិើ�	�នាា��់	ម្មក្ខុ យើលាក្ខុ	�ូរ
យើ�	នា�ក្ខុដាា�និ	ប្រតួត	ពីិនិិត�យ	ធនាគារ
កិ្ខុ�ង	ធនាគារ	�តិ	ម្លៃនិ	កា	ហិ�សាក់្ខុ	ស្ថាា�និ។

ចយើនាា��	ពីី	ឆ្នាំំ�ំ2000	 �ល់200៧	 
យើលាក្ខុ	បានិ	កាន់ិ	តួនាទី្ធ	�	ថាំ�ក់្ខុ	�ឹក្ខុ
នា	ំ�និ	់ខ្ញុំពស័	់យើ�	តាម្ម	�ណ្តាា�	ប្រកុ្ខុម្មហិុនុិ	,	
ស័មាគុម្ម		ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	ហិិរញ្ញញវិតុ� និិង
ធនាគារ	�ណិជំជ	យើ�	កា	ហិ�សា	ក់្ខុ	ស្ថាា�និ។

	�ទ្ធ	ពិីយើស្ថាធ	អំនិតរ�តិរ�ស័់យើលាក្ខុ	
	ចាំ�់	យើផដើម្ម	ឆ្នាំំ�2ំ00៧ �	ម្មួ�		គុយើប្រមាង
អាជីំវិក្ខុម្មម	នានា	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័	អំុុ�
យើ�	គុី	ស្ថាា�និ ប្រគុ�់	ប្រគុង	យើដា� Visor 
Holding �	ប្រកុ្ខុម្មហុុិនិ	មូ្មល	ធនិ	ឯក្ខុ
ជំនិ	មានិ	មូ្មលដាា�និ	យើ�		កា	ហិ�សាក់្ខុ	ស្ថាា�និ។

ម្រែខ្ញុំម្មីនា 2009	 យើលាក្ខុ	ប្រតូវិ	បានិ	ម្រែតង
តាងំ	�	នា	�ក្ខុ	ប្រ�ត�ិតត	ិរ�ស់័	ធនាគារ 
ABA យើ�		ក្ខុម្មព�� ម្រែ�ល	យើលាក្ខុ	បានិ
នាំ	ការអំភិិវិឌ្�ឍ	សំ័ខាន់ិ	ៗ ។ តាំងពីី
ឆ្នាំំ�ំ2012 ម្មក្ខុ យើលាក្ខុ	�	អំភិិបាល
ប្រ�តិ�តតិ	ម្លៃនិ	ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល។

យើលាក្ខុ Dominic Jacques �ញ្ញច�់	ការ
ស័កិ្ខុ�សា	ពីី	ស្ថាលា HEC យើ�	កាណ្តាដា 
មានិ	ស័ញ្ជាា�	�ប្រត Chatered 
Accountant (CPA, CA) និិង 
CFA Charterholder។

យើលាក្ខុ Jacques មានិ	តួនាទ្ធី	�
អំគុគនា�ក្ខុ	រង	ម្រែផិក្ខុ	អំភិិវិឌ្�ឍ	អំនិតរ	�តិ
យើ�	ធនាគារ	�តិ	កាណ្តាដា។ យើលាក្ខុ
ទ្ធទួ្ធល	ខុ្ញុំស័	ប្រតវូិ	កិ្ខុ�ង	ការ	ប្រគុ�់	ប្រគុង	ម្រែផិក្ខុ
ផល�ប្រត	វិិនិិយើ�គុ	អំនិតរ�តិ	រ�ស័់
ធនាគារ ក្ខុ៏	�ូច	�	អំភិិវិឌ្�ឍ	ឱកាស័
ធុរក្ខុិចច។

យើលាក្ខុ យើផតើម្ម	អាជំពីី	យើ�	ប្រកុ្ខុម្ម	ហិុនុិ Price	
Water	house	Coopers។ ឆ្នាំំ�2ំ010 
យើលាក្ខុ Jacques ចូល	រួម្ម	�	មួ្ម�
ធនាគារ	�តិ	កាណ្តាដា	កិ្ខុ�ង	នា�ក្ខុ
ដាា�និ	�ុទ្ធធ	ស្ថាស្ត្រស័ត	និិង	អំភិិវិឌ្�ឍ	អាជីំវិ
ក្ខុម្មម។ យើលាក្ខុ	បានិ	ផតល់	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	�ល់
ថាំ�ក្ខុ	់�កឹ្ខុ	នំា	�និ	់ខ្ញុំពស័	់ធនាគារ	ស័ត	ីពីី	ការ
ផត�ច	យើផតើម្ម	�	�ទុ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត ភាពី	�	ម្លៃ�	គូុ 
និិង	ការងារ	ស័ហិក្ខុម្មម	និិង	លទ្ធធក្ខុម្មម។

Jacques �ល់	�ឹង	យើប្រ�	ប្រជំ�	ក្ខុិ�ង	
វិិស័័�	ធនាគារ �	ម្មួ�	�ទ្ធ	ពិីយើស្ថាធ
ការងារ	យើ�	ម្មះុង	យើរ�អាល់, ប្រកុ្ខុង	��ង, 
បាា�រីស័, និិង	ស័ហិរ�ឋ	អាយើម្មរិក្ខុ។

យើ�	ឆ្នាំំ�ំ2016 យើលាក្ខុ Jacques ប្រតូវិ
បានិ	ម្រែតង	តាងំ	�	ស័មាជិំក្ខុ	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា
ភិិបាល	ម្លៃនិ	ធនាគារ ABA។

យើលាក្ខុ Yves Jacquot បានិ	�ញ្ញច�់	ការ
ស័កិ្ខុ�សា	ពីី	ស្ថាលា ESSEC យើ�	ប្រ�យើទ្ធស័
បារាំង។ ពីី	ឆ្នាំំ�1ំ980 �ល់	ឆ្នាំំ�1ំ993 
យើលាក្ខុ	បានិ	កា	ន់ិ	មុ្មខ្ញុំ	តំម្រែណង	�	យើប្រចើនិ
រួម្ម	មានិ តំម្រែណង	នា�ក្ខុ	ប្រ�តិ�តតិ
ធនាគារ និិង	ប្រគឹុ�	ស្ថាា�និ	ហិរិញ្ញញវិតុ�	មួ្ម�
ចំនិួនិ	យើ�	ប្រ�យើទ្ធស័	បារំាង ក្ខុ៏	�ូច	�
ធនាគារ	�យើប្រម្មើ	យើស័វា	�ុគុគល, វិិស័័�
វិនិិិយើ�គុ, ម្រែផិក្ខុ	ទី្ធផ�សារ	ហិរិញ្ញញវិតុ�, និិង
ម្រែផិក្ខុ	ប្រគុ�់	ប្រគុង	ប្រទ្ធពី�យ	ស័ក្ខុម្មម។

ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ1993 យើលាក្ខុ	�យើប្រម្មើ	ការ	យើ� 
BRED Banque Populaire និិង
កាា��	�	នា�ក្ខុ	រង	ប្រ�តិ�តតិ	ធនាគារ
យើនិ� និិង	�	នា�ក្ខុ	ប្រ�តិ�តតិ	ម្លៃនិ 
COFIBRED ម្រែ�ល	�	ប្រកុ្ខុម្ម	ហុុិនិ	កានិ	់
	កា�់	ប្រកុ្ខុម្មហិុុនិ	�ុប្រត	ស័ម្មពនិធ	រ�ស់័
ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ	យើម្ម។

�ចច���បនិិ យើលាក្ខុ Yves Jacquot កាន់ិ
ម្មុខ្ញុំ	តំម្រែណង	� នា�ក្ខុ	ម្រែផិក្ខុ	អំភិិវិឌ្�ឍ
អំនិតរ�តិ	រ�ស់័	ស័ម្មពនិធ	ធនាគារ	�តិ
កាណ្តាដា។

យើលាក្ខុ	បានិ	ចូល	រួម្ម	កិ្ខុ�ង	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា
ភិិបាល	ម្លៃនិ	ធនាគារ ABA		យើ�ក្ខុិ�ង 
ឆ្នាំំ�2ំ014។

MADI AKMAMBET

អំភិិបាលប្រ�តិ�តតិ

DOMINIC JACQUES

អំភិិបាល

YVES JACQUOT

ប្រ�ធានិប្រក្ខុុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល
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	យើលាក្ខុ Guy Quaden បានិ	�ញ្ញច�់
ការ	ស័កិ្ខុ�សា	ម្រែផកិ្ខុ	វិិទ្ធ�យា	ស្ថាស្ត្រស័ត	យើស័�ឋ	ក្ខុចិច
និិង	ស័ងគម្ម	ពីី	ស្ថាក្ខុល	វិទិ្ធ�យាល�័ Liège 
(ម្រែ�លហិ�ស�ិក្ខុ)និិង La Sorbonne 
(បារាំង)។ យើលាក្ខុ	បានិ	ទ្ធទ្ធួល	ស័ញ្ជាា�
�ប្រត	�ណឌតិ	ម្រែផិក្ខុ	យើស័�ឋក្ខុចិច	យើ�	ស្ថាក្ខុល
វិិទ្ធ�យាល័� Liège ក្ខុិ�ងឆំ្នាំ�ំ19៧3។

	ចយើនាា��ឆ្នាំំ�1ំ988 និងិឆ្នាំំ�1ំ996 យើលាក្ខុ
�	ស័មាជិំក្ខុ	ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល	ធនាគារ
�ត	ិម្លៃនិ	ម្រែ�លហិ�ស�កិ្ខុ យើហិើ�	�នាា��់	ម្មក្ខុ
យើលាក្ខុ	ប្រតវូិ	បានិ	ម្រែតង	តាងំ	�	អំគុគសិ័ង	ការ
�ះូរ�ូ	រ�ស័់	រដាា�ភិិ	បាល	ម្រែ�លហិ�ស�ិក្ខុ។ 
�នាា��់ពីី	�ំយើពីញ	តួនាទ្ធី	យើនិ�	យើដា�
យើ�គុជ័ំ� យើលាក្ខុ Quaden បានិ
កាា��	�	អំគុគយើទ្ធស្ថា	ភិិបាល	ធនាគារ	�តិ
ម្លៃនិ	ម្រែ�លហិ�ស�ិក្ខុចាំ�់	ពីី	ឆ្នាំំ�ំ1999 �ល់
ឆ្នាំំ�2ំ011។ អំំ��ង	យើពីល	�	ម្ម�ួ	គាំ�	យើនិ� 
យើលាក្ខុ	�	ស័មាជិំក្ខុ	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ប្រគុ�់
ប្រគុង	ម្លៃនិ	ធនាគារ	ក្ខុណ្តាា�ល	ស័ហិភាពី
អំរឺ��ុ អំភិិបាល	មូ្មល	និិធិរ�ិូ�	វិតុ�	អំនិតរ
�តិ	ម្រែ�លហិ�ស�ិក្ខុ និិង�ស័មាជំិក្ខុ	
	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល	ធនាគារ	ម្រែផិក្ខុ	ទូ្ធទាត់
អំនិតរ�តិ។

	យើលាក្ខុ Quaden បានិ	ចូល	រមួ្ម	កិ្ខុ�ង	ប្រកុ្ខុម្ម
ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល	ម្លៃនិ	ធនាគារ ABA ក្ខុិ�ង
ឆ្នាំំ�2ំ019។

GUY QUADEN

អំភិិបាល	ឯក្ខុរាជំ�យ

ក្ខុប្រមិ្មត	អំ�់រ	ំ៖ យើលាក្ខុ	�ញ្ញច�់	ការ	សិ័ក្ខុ�សា
ពីី Ecole Normale Supérieure 
de Cachan និិង	ក្ខុប្រមិ្មត	ស្ថាក្ខុល
វិិទ្ធ�យាល័� (Economics, Paris-I 
Panthéon-Sorbonne)។

យើលាក្ខុ Calvet គឺុ	�	ស្ថាា��និិក្ខុ	ម្លៃនិ H2C 
CONSEIL ម្រែ�ល	�	ប្រកុ្ខុម្ម	ហុុិនិ	ផដល់
ប្រ�ឹក្ខុ�សា	យើ��ល ់និិង	�ណះ��	�ណ្តាា�ល
�ល់	ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ	ឥណទានិ និិង	ប្រក្ខុុម្ម
ហិុុនិ	មូ្មល	�ប្រត យើដា�	យើ�ោ�ត	ស័ំខានិ់
យើលើ	គុណយើនិ��យ	ធនាគារ ច�បា�់ 
prudential rules និិង	ការ	ប្រគុ�់
ប្រគុង	ម្លៃផៃក្ខុិ�ង (រួម្ម	មានិ	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង
ហានិិភិ័� និិង	ការ	ប្រគុ�់	ប្រគុង	ការ	អំនិុ
យើលាម្ម	ច�បា�)់។

ម្មុនិ	យើពីល	�យើងើើត	ប្រកុ្ខុម្មហុុិនិ	ខ្ញុំៃ�និ	ឯង 
យើលាក្ខុ	បានិ	ចំណ្តា�	យើពីល 10ឆ្នាំំ�ំ
យើធើើ	ការ	�	មួ្ម�	ធនាគារ French 
Banking Commission យើហិើ�
យើប្រកា�	ម្មក្ខុ	�យើប្រម្មើ	ការ	ឲ្�យ	ធនាគារ	�
យើប្រចើនិ	យើទ្ធៀត	មានិ	�ូច	� Compagnie 
Financière Edmond de 
Rothschild Banque និិង 
Compagnie Parisienne de 
Reescompte។ល។

យើលាក្ខុ Calvet បានិ	កាា��	�	ស័មា
ជំិក្ខុ	ប្រក្ខុុម្ម ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល	ម្លៃនិ	ធនាគារ 
ABA ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ016។

HENRI CALVET

អំភិិបាល	ឯក្ខុរាជំ�យ

យើដា�	�ញ្ញច�់	ការ	សិ័ក្ខុ�សា	ពីី Ecole 
Polytech-nique និិង Ecole des 
Ponts et Chaussées ប្រ�យើទ្ធស័
បារាងំ យើលាក្ខុ Etienne បានិ	យើផតើម្ម	ការ
ងារ	យើ�	ប្រក្ខុសួ័ង	ឧស័�សាហិ	ក្ខុម្មម	បារំាង។ 
យើប្រកា�	ម្មក្ខុ យើលាក្ខុ	ចូល	រួម្ម	កិ្ខុ�ង	ប្រកុ្ខុម្ម
ហិុុនិ	ហាា�ស័ Air Liquide Group 
ម្រែ�ល	យើលាក្ខុ	បានិ	�យើងើើត	ប្រ�តិ�តតិការ
យើលើ	ទឹ្ធក្ខុ	�ី	ប្រ�យើទ្ធស័	ចនិិ	យើលើក្ខុ	�ំ�ងូ	កិ្ខុ�ង
ឆ្នាំំ�1ំ993 ម្មនុិ	ប្រតូវិ	បានិ	យើគុ	យើប្រជំើស័	តំាង
ឲ្�យ	ទ្ធទួ្ធល	�និៃ�ក្ខុ	កិ្ខុចច	ប្រពីម្ម	យើប្រពីៀង	ផគត	់ផគង់
�	៏ធំ	ម្លៃនិ	ឧស័�សាហិ	ក្ខុម្មម	ហាា�ស័	�ល់	វិស័ិ័�
ម្រែ�ក្ខុ	អំុីណុក្ខុ	យើ�	អាស័ុី។ យើប្រកា�	ម្មក្ខុ
យើទ្ធៀត យើលាក្ខុ Etienne ចលូ	�យើប្រម្មើ	ការ
យើ�	ប្រក្ខុមុ្ម	ហិុនុិ Rio Tinto ម្រែ�ល	យើលាក្ខុ
បានិ	អំភិិវិឌ្�ឍ និិង	ប្រគុ�់	ប្រគុង	យើលើ	ប្រ�ត�ិតតិ
ការ	ម្មួ�	ចំនួិនិ	យើ�	ប្រ�យើទ្ធស័	សិ័ងហ�ុរី, 
អំសូ្ត្រស្ថាោ�ល,ី ចនិិ, និងិ	ប្រ�យើទ្ធស័	ជំ�ះុនិ។

	យើលាក្ខុ	បានិ	ចាំ�់	ម្លៃ�	គូុ	�	មួ្ម�	ប្រកុ្ខុម្មហុុិនិ
បារាងំ City	Star យើ�ើម្ម�ប	ី�យើងើើត Asian 
Division ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�2ំ005 ម្រែ�ល	យើលាក្ខុ
�	ម្លៃ�គូុ	ផង និិង	�	អំភិិបាល	ផង	។ 
យើ�ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំ2014 យើលាក្ខុ Etienne 
កាា��	�	ស័មាជិំក្ខុ	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល
ម្លៃនិ	ធនាគារ ABA។

ETIENNE CHENEVIER

អំភិិបាល	ឯក្ខុរាជំ�យ

	យើលាក្ខុ Paolo Pizzuto បានិ	�ញ្ញច�់ 
អំនិុ	�ណឌិត	ម្រែផិក្ខុ	ប្រគុ�់	ប្រគុង	�ណិជំជ
ក្ខុម្មម	ស្ថាក្ខុល	វិិទ្ធ�យា	ល័� Université 
du Québec à Montréal ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ
2003។

�	ធនាគារិក្ខុ យើលាក្ខុ	បានិ	�យើប្រម្មើការ
យើ�	ធនាគារ	�តិ	កាណ្តាដា ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ 
1986 ក្ខុិ�ង	ម្មុខ្ញុំ	តំម្រែណង	ថាំ�ក្ខុ់	ប្រគុ�់
ប្រគុង	យើផ�សងៗ	�	យើប្រចើនិ		�ល់	ឆ្នាំំ�ំ2001 
�	យើពីល	ម្រែ�ល	យើលាក្ខុ	កាា��	�	អំនុិ
ប្រ�ធានិ	ម្រែផិក្ខុ	លក្ខុ ់និិង	យើស័វាក្ខុម្មម។

យើ�	ឆ្នាំំ�ំ	�នាា��់ៗ	 យើលាក្ខុ	កាន់ិ		តំម្រែណង
ម្រែផិក្ខុ	ប្រ�តិ�តតិ	យើផ�សងៗ	�	យើប្រចើនិ	យើទ្ធៀត 
រួម្ម	មានិ យើស័វា	ធនាគារ	រូ�	វិនិត យើស័វា
ធនាគារ	�ណជិំជក្ខុម្មម �យំើណ្តា�	ប្រស្ថា�
ការ	ទូ្ធទាត ់ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ	�ំយើណើរការ និិង
ពី័ត៌មានិ	វិិទ្ធ�យា។

ចាំ�់ពីី	ឆ្នាំំ�ំ 2015	 យើលាក្ខុ Pizzuto 
បានិ	កាន់ិ	តំម្រែណង	�	អំនុិប្រ�ធានិ
�ន់ិខ្ញុំពស់័	ម្រែផិក្ខុ	យើស័វា	ធនាគារ	រូ�	វិនិត។ 
យើលាក្ខុ	ក៏្ខុ	កាន់ិ	តួនាទី្ធ	�	ប្រ�ធានិ	ប្រកុ្ខុម្ម
ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល Natbank ម្រែ�ល	�
ធនាគារ	ស័ហិរ�ឋ	អាយើម្មរិក្ខុ	យើ�	កិ្ខុ�ង
រ�ឋ	ផៃរីដា និិង	�	អំភិិបាល	ស័តីទី្ធ	រ�ស់័ 
Canadian Italian Foundation 
ចាំ�់ពីី	ឆ្នាំំ�ំ 2004។

	យើលាក្ខុ Paolo Pizzuto បានិ	ចូល	រមួ្ម
កិ្ខុ�ង	ប្រកុ្ខុម្ម	ប្រ�ឹក្ខុ�សា	ភិិបាល	រ�ស់័	ធនាគារ 
ABA ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ 2020។

PAOLO PIZZUTO

អំភិិបាល



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០26

កិច្ចចប្របជីុំប្រកុម្មប្របឹក្រសាភិិបាល

ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលបានិយើធើើក្ខុចិចប្រ�ជំុំប្រ�ចាំចំនំិនួិ�នួិ និិងកិ្ខុចចប្រ�ជំុំ�ចច���បនិិភាពីចនំិនួិ� ីក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020។ ក្ខុចិចប្រ�ជំុំទាងំយើនិ�ប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើ�ការ�ិល�័ក្ខុណ្តាា�លរ�ស់័ធនាគារ ABA។ ស័ប្រមា�់អំភិិបាល
ម្រែ�លម្មិនិអាចចូលរួម្មក្ខុិចចប្រ�ជំុំយើដា��ា�ល់យើដា�ស្ថារ�ំរាម្មការយើធើើ�ំយើណើរយើដា�ស្ថារក្ខុូវិី�-19 យើនា� ធនាគារបានិយើរៀ�ចំឱកាស័ឲ្�យចូលរួម្មតាម្មអំនិឡាញយើដា�យើប្រ�ើប្របាស័ ់video conference calls។ 

ក្ខុិចចប្រ�ជំុំប្រ�ចាំំនិីម្មួ�ៗរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល ចំណ្តា�យើពីល�ីម្លៃថិៃ រួម្មទាំង ក្ខុិចចប្រ�ជំុំគុណៈក្ខុមាា�ធិការរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល។ ក្ខុិចចប្រ�ជំុំ�ចច���បនិិភាពីនិីម្មួ�ៗចំណ្តា�យើពីលម្មួ�ម្លៃថិៃ។

នាក្ខុិចចប្រ�ជំុំទាំងយើនិ� ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលបានិចាំត់វិិធានិការ �ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ពីិនិិត�យលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវិតុ� និិងប្រ�តិ�តតិការធុរកិ្ខុចចរ�ស័់ធនាគារ ABA យើ�រាល់ក្ខុិចចប្រ�ជំុំ

	■ អំនិុម្ម័តម្រែផនិការថិវិិការ�ស័់ធនាគារ ABA ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�2ំ020

	■ អំនិុម្ម័តការពីប្រងីក្ខុស្ថាខាធនាគារ ABA ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�2ំ020

	■ អំនិុម្ម័តការ�យើងើើនិយើ�ើម្មទ្ធុនិរ�ស័់ធនាគារ ABA 

	■ អំនិុម្ម័តរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំរ�ស័់ធនាគារ ABA ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំម្លៃថិៃទ្ធី 31 ធិ� 2019 និិងអំនិុម័្មតរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរឯក្ខុរាជំ�យស័តីពីីរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ ABA 

	■ អំនិុម្ម័តរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ��យើណ្តាា��អាស័និិរ�ស័់ធនាគារ ABA ស័ប្រមា�់ប្រតីមាស័ទ្ធី�ួនិ ឆ្នាំំ�ំ2019 ប្រតីមាស័ទ្ធីម្មួ��ល់ទ្ធី� ីឆ្នាំំ�ំ2020 និិងអំនិុម្ម័តរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរឯក្ខុរាជំ�យស័តីពីីរបា�
ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ��យើណ្តាា��អាស័និិរ�ស័់ធនាគារ ABA ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីលខាងយើលើ

	■ អំនិុម្ម័តយើ�ើម្ម�បីយើធើើម្មហាស័និិិបាតភាគុហិុុនិិក្ខុប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ� ំ2019

	■ អំនិុម្ម័តការលាម្រែលងតំម្រែណង និិងការម្រែតងតាំងអំភិិបាល និិងស័មាជំិក្ខុគុណៈក្ខុមាា�ធិការម្លៃនិប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល

	■ អំនិុម្ម័តយើគាលនិយើ�បា�យើរៀ�ចំក្ខុម្មចីយើ�ើងវិិញ

	■ អំនិុម្ម័តការម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើគាលនិយើ�បា�ឥណទានិ

	■ អំនិុម្ម័តយើគាលនិយើ�បា�ការប្រ�ឆ្នាំំងការស័មាា�តប្របាក្ខុ/់ហិិរញ្ញញ��បទានិយើភិរវិក្ខុម្មមម្រែ�លបានិយើធើើ�ចច���បនិិភាពីរួច

	■ អំនិុម្ម័តយើគាលនិយើ�បា�ការប្រ�ឆ្នាំំងអំំយើពីើស័ូក្ខុបាា�និ ់និិងអំំយើពីើពីុក្ខុរលួ�

	■ អំនិុម្ម័តយើគាលនិយើ�បា� FATCA 

	■ អំនិុម្ម័តការ�យើងើើតម្មុខ្ញុំតំម្រែណងនា�ក្ខុហានិិភិ័� និិងប្រ�តិ�តតិតាម្មយើ�ក្ខុិ�ងរចនាស័ម្មពនិធប្រគុ�់ប្រគុង

	■ អំនិុម្ម័តម្រែផនិការប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ំនិិងវិិស្ថាលភាពីម្លៃនិការយើធើើយើតស័តស័ម្មតុភាពីប្រ�ព័ីនិធ�ម្មួ�ភាគុីឯក្ខុរាជំ�យ (Independent Penetration Test) ឆ្នាំំ�ំ2020-2021

	■ អំនិុម្ម័តម្រែផនិការយើ�ើម្មទ្ធុនិស័ប្រមា�់ធនាគារ ABA ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�2ំ021

	■ អំនិុម្ម័តកាលវិិភាគុចងិ�ល�ងាា�ញពីីក្ខុិចចប្រ�ជំុំប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល និិងក្ខុិចចប្រ�ជំុំគុណៈក្ខុមាា�ធិការរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ� ំ2021។

គុណៈកមាា្រធិការប្រកុម្មប្របឹក្រសាភិិបាល

1.	1.	 គុណៈក្ខុមាា�ធិការស័វិនិក្ខុម្មមគុណៈក្ខុមាា�ធិការស័វិនិក្ខុម្មម
ល.រ យើឈាា�� តំម្រែណង ចំនិួនិស័មាស័ភាពីចូលរួម្មក្ខុិចចប្រ�ជំុំ ចំនិួនិក្ខុិចចប្រ�ជំុំស័រុ�

1 យើលាក្ខុ Etienne Chenevier ប្រ�ធានិ 	4

42 យើលាក្ខុ Henri Calvet ស័មាជំិក្ខុ 4

3 យើលាក្ខុ 	Christian St-Arnaud ស័មាជំិក្ខុ 	4



ធនាគារ ABA
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លទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការស័វិនិក្ខុម្មមលទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការស័វិនិក្ខុម្មម

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 គុណៈក្ខុមាា�ធិការស័វិនិក្ខុម្មម ប្របារពីធក្ខុិចចប្រ�ជំុ ំ4 ម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើរៀងរាល់ប្រតីមាស័។ 

ស័ក្ខុម្មមភាពីម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើដា�គុណៈក្ខុមាា�ធិការ មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ពីិភាក្ខុ�សា និិងយើដា�ប្រស្ថា�ការរក្ខុក្ខុំហិុស័ពីីស័វិនិក្ខុម្មមម្លៃផៃកិ្ខុ�ង

	■ ពីិនិិត�យការអំនិុវិតតតាម្មអំនិុស្ថាស័និ៍ពីីនា�ក្ខុដាា�និស័វិនិក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុិ�ង និិងគុណៈក្ខុមាា�ធិការស័វិនិក្ខុម្មម 

	■ 	ពីិនិិត�យរបា�ការណ៍�ណះ���ណ្តាា�លស័ប្រមា�់ស័វិនិក្ខុរម្លៃផៃក្ខុិ�ង 

	■ វា�តម្លៃម្មៃ ការអំនិុវិតតការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំរ�ស័់ប្រ�ធានិអំងគភាពីស័វិនិក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុិ�ង 

	■ យើ�ើក្ខុក្ខុិចចប្រ�ជំុំ�ម្មួ�ស័វិនិក្ខុរឯក្ខុរាជំ�យ 

	■ អំនិុម្ម័តរបា�ការណ៍ប្រតួតពីិនិិត�យតាម្មដានិស័វិនិក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ019 ស័ប្រមា�់	និិ�័តក្ខុរម្មូល	�ប្រតក្ខុម្មព�� (	SERC) 

	■ ពីិនិិត�យ និិងអំនិុម្ម័តម្រែផការការងាររ�ស័់ស័វិនិក្ខុម្មមម្លៃផៃកិ្ខុ�ង ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�2ំ020 

	■ ពីិភាក្ខុ�សារចនាស័ម្មពនិធថិម ីនិិងម្រែ�និការងាររ�ស័់នា�ក្ខុដាា�និស័វិនិក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុិ�ង 

	■ អំនិុម្ម័តការម្រែតងតាំងស័វិនិក្ខុរឯក្ខុរាជំ�យ	។

2.	2.	 គុណៈក្ខុមាា�ធិការអំភិិបាលក្ខុិចចគុណៈក្ខុមាា�ធិការអំភិិបាលក្ខុិចច
ល.រ យើឈាា�� តំម្រែណង ចំនិួនិស័មាស័ភាពីចូលរួម្មក្ខុិចចប្រ�ជំុំ ចំនិួនិក្ខុិចចប្រ�ជំុំស័រុ�

1 យើលាក្ខុ 	Yves Jacquot ប្រ�ធានិ 4

42 យើលាក្ខុ 	Dominic Jacques ស័មាជំិក្ខុ 4

3 យើលាក្ខុ 	Etienne Chenevier ស័មាជំិក្ខុ 	4

លទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការអំភិិបាលក្ខុិចចលទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការអំភិិបាលក្ខុិចច

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 គុណៈក្ខុមាា�ធិការអំភិិបាលក្ខុិចច ប្របារពីធក្ខុិចចប្រ�ជំុំចំនិួនិ4 ម្រែ�លយើធើើយើ�ើងយើរៀងរាល់ប្រតីមាស័។ 

ស័ក្ខុម្មមភាពីម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើដា�គុណៈក្ខុមាា�ធិការ មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើស័មាស័ភាពីម្លៃនិប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល និិងស័មាជំិក្ខុភាពីរ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការ 

	■ 	 ពីិនិិត�យពី័ត៌មានិយើលើប្រ�តិ�តតិការភាគុី�ក្ខុ់ពី័និធ 

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើកាលវិិភាគុប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល និិងក្ខុិចចប្រ�ជំុំរ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល យើ�ក្ខុិ�ង ឆ្នាំំ�2ំ020 និិង2021 

	■ ពីិភាក្ខុ�សា និិងអំនិុម្ម័តយើ�ក្ខុុជំនិចាំត់តាំងស័ប្រមា�់ស័មាជិំក្ខុថិមីម្លៃនិប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល 

	■ ពីិភាក្ខុ�សារចនាស័ម្មពនិធគុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រគុ�់ប្រគុងការប្រ�តិ�តតិរ�ស័់ធនាគារ	។ 

3.	3.	 គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�

ល.រ យើឈាា�� តំម្រែណង ចំនិួនិស័មាស័ភាពីចូលរួម្មក្ខុិចចប្រ�ជំុំ ចំនិួនិក្ខុិចចប្រ�ជំុំស័រុ�

1 យើលាក្ខុ Dominic Jacques ប្រ�ធានិ 4

4
2 យើលាក្ខុ Martin Ouellet ស័មាជំិក្ខុ 	4

3 យើលាក្ខុ Etienne Chenevier ស័មាជំិក្ខុ 	4

4 យើលាក្ខុ Guy Quaden ស័មាជំិក្ខុ 	4
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លទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�លទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័� ប្របារពីធក្ខុិចចប្រ�ជំុំចំនិួនិ4 ម្រែ�លយើធើើយើ�ើងយើរៀងរាល់ប្រតីមាស័។ 

ស័ក្ខុម្មមភាពីម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើដា�គុណៈក្ខុមាា�ធិការ មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើរបា�ការណ៍ហានិិភិ័� 

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើ�ចច���បនិិភាពីប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំម្លៃនិ រងាា�ស័់ហានិិភិ័�អាចទ្ធទ្ធួល�ក្ខុបានិ ( Risk Appetite Metrics)

	■ ពីិភាក្ខុ�សាការអំនិុវិតតប្រក្ខុ�ខ្ញុំ័ណឌប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ពី័ត៌មានិវិិទ្ធ�យាពីីធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 

	■ អំនិុម្ម័តយើលើយើគាលនិយើ�បា�ក្ខុំណត់ឥណទានិម្រែ�លយើធើើ�ចច���បនិិភាពីរួចស័ប្រមា�់ប្រ�តិ�តតិការអំនិតរធនាគារ

	■ អំនិុម្ម័តយើលើម្រែផនិការធុរក្ខុិចចក្ខុិ�ងប្រគាអាស័និិ�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការរីក្ខុរាលដាលម្លៃនិវិីរុស័ 

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើរបា�ការណ៍យើតស័តស័ម្មតុភាពីប្រ�ពី័និធ (Pen Test)

	■ អំនិុម្ម័តម្រែផនិការយើតស័តស័ម្មតុភាពីប្រ�ពី័និធ (Pen Test) ឆ្នាំំ�ំ2021

	■ វា�តម្លៃម្មៃការអំនិុវិតតការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំរ�ស័់ប្រ�ធានិនា�ក្ខុដាា�និប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�	។

4.	4.	 គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រ�តិ�តតិតាម្មគុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រ�តិ�តតិតាម្ម
ល.រ យើឈាា�� តំម្រែណង ចំនិួនិស័មាស័ភាពីចូលរួម្មក្ខុិចចប្រ�ជំុំ ចំនិួនិក្ខុិចចប្រ�ជំុំស័រុ�

1 យើលាក្ខុ Henri Calvet ប្រ�ធានិ 4

4
2 យើលាក្ខុ 	Paolo Pizzuto ស័មាជំិក្ខុ 	1

3 យើលាក្ខុ Dominic Jacques ស័មាជំិក្ខុ 4

4 យើលាក្ខុ Guy Quaden ស័មាជំិក្ខុ 	4

លទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រ�តិ�តតិតាម្មលទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រ�តិ�តតិតាម្ម

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រ�តិ�តតិតាម្ម ប្របារពីធក្ខុិចចប្រ�ជំុំចំនិួនិ4 ម្រែ�លយើធើើយើ�ើងយើរៀងរាល់ប្រតីមាស័។ 

ស័ក្ខុម្មមភាពីម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើដា�គុណៈក្ខុមាា�ធិការ មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើរបា�ការណ៍ហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិតាម្ម 

	■ 	ពីិភាក្ខុ�សា និិងអំនិុម្ម័តយើគាលនិយើ�បា�ការប្រ�ឆ្នាំំ	ងការស័មាា�តប្របាក្ខុ់ និិងហិិរញ្ញញ��បទានិយើភិរវិក្ខុម្មមម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើ�ចច���បនិិភាពីរ�ស័់ធនាគារ 

	■ វា�តម្លៃម្មៃការអំនិុវិតតការងារប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំរ�ស័់នា�ក្ខុទ្ធីប្រ�ឹក្ខុ�សាប្រ�តិ�តតិតាម្ម ស័ប្រមា�់នា�ក្ខុប្រ�តិ�តត ិនិិងប្រ�ធានិនា�ក្ខុដាា�និប្រ�តិ�តតិតាម្ម 

	■ ពីិភាក្ខុ�សា និិងអំនិុម្ម័ត	យើគាលនិយើ�បា�ប្រ�ឆ្នាំំងអំំយើពីើសូ័ក្ខុបាា�និ ់និិងប្រ�ឆ្នាំំងអំំយើពីើពីុក្ខុរលួ� 

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើរបា�ការណ៍ហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិតាម្មនិិ�័តក្ខុរ

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើម្រែផនិការស័ក្ខុម្មមភាពី អំងគភាពីយើស័ុើ�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� (FIU-Action Plan)

	■ 	ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ការ�យើងើើតម្មុខ្ញុំតំម្រែណងនា�ក្ខុម្រែផិក្ខុប្រ�តិ�តតិតាម្មយើ�ក្ខុិ�ងរចនាស័ម្មពនិធប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស័់ធនាគារ ABA

	■ 	អំនិុម្ម័តយើលើយើគាលនិយើ�បា� FATCA។
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5.	5.	 គុណៈក្ខុមាា�ធិការឥណទានិគុណៈក្ខុមាា�ធិការឥណទានិ
ល.រ យើឈាា�� តំម្រែណង ចំនិួនិស័មាស័ភាពីចូលរួម្មក្ខុិចចប្រ�ជំុំ ចំនិួនិក្ខុិចចប្រ�ជំុំស័រុ�

1 យើលាក្ខុ 	Christian St-Arnaud ប្រ�ធានិ 	4

4
2 យើលាក្ខុ Dominic Jacques ស័មាជំិក្ខុ 4

3 យើលាក្ខុ Martin Ouellet ស័មាជំិក្ខុ 	4

4 យើលាក្ខុ 	Henri Calvet ស័មាជំិក្ខុ 4	

លទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការឥណទានិលទ្ធធផលម្លៃនិការអំនិុវិតតការងាររ�ស័់គុណៈក្ខុមាា�ធិការឥណទានិ

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 គុណៈក្ខុមាា�ធិការឥណទានិ ប្របារពីធក្ខុិចចប្រ�ជំុំចំនិួនិ4 ម្រែ�លយើធើើយើ�ើងយើរៀងរាល់ប្រតីមាស័។ 

ស័ក្ខុម្មមភាពីម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើដា�គុណៈក្ខុមាា�ធិការ មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើ	ផល	�ប្រតឥណទានិរ�ស័់ធនាគារ 

	■ ពីិភាក្ខុ�សាយើលើតប្រម្មូវិការ	និិ�័តក្ខុរស័ប្រមា�់ឥណទានិ�ប្របាក្ខុ់យើរៀលចំនិួនិ 10% ម្លៃនិម្មូល	�ប្រតឥណទានិស័រុ� 	

	■ 	ពីិភាក្ខុ�សាយើលើយើគាលនិយើ�បា�	ស័ំវិិធានិធនិភាពី IFRS	 9 	និិងប្រក្ខុ�ខ្ញុំ័ណឌការយើផៃ�ង�ា�ត ់និិងអំភិិបាលក្ខុិចចគុំរ ូIFRS 9

	■ 	ពីិភាក្ខុ�សា និិងអំនិុម្ម័តយើលើយើគាលនិយើ�បា�ឥណទានិម្រែ�លប្រតូវិបានិម្រែក្ខុស័ប្រម្មួលរ�ស័់ធនាគារ 

	■ 	ពីិភាក្ខុ�សាយើលើក្ខុចំនិួនិក្ខុំណត់ប្រ�តិ�តតិការស័ប្រមា�់ប្រ�យើទ្ធស័ម្មួ�ចំនិួនិ។

ការ�ា�ស័់�ដ�រស័មាជំិក្ខុគុណៈក្ខុមាា�ធិការការ�ា�ស័់�ដ�រស័មាជំិក្ខុគុណៈក្ខុមាា�ធិការ
ល.រ គុណៈក្ខុមាា�ធិការ យើឈាា�� ម្មូលយើហិតុ

1 ស័វិនិក្ខុម្មម
	យើលាក្ខុ Lionel Pimpin
យើលាក្ខុ Paolo Pizzuto

	បានិលាម្រែលង	
ប្រតូវិបានិម្រែតងតាំង�ស័មាជំិក្ខុថិមី

2 អំភិិបាលក្ខុិចច គាា�និ គាា�និ

3 ប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័� 	គាា�និ 	គាា�និ

4 ប្រ�តិ�តតិតាម្ម
	យើលាក្ខុ Lionel Pimpin
យើលាក្ខុ Paolo Pizzuto

	បានិលាម្រែលង	
ប្រតូវិបានិម្រែតងតាំង�ស័មាជំិក្ខុថិមី

5 ឥណទានិ 	គាា�និ 	គាា�និថិមី



ស់ម្មិទ្ធធផលស់ម្រ្រច្ចរបស់់យើង

4
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ការអំភិិវឌ្្រឍម្រេស់វាអំតិថិិជីន

	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020	 ធនាគារ  ABA បានិ	អំនុិវិតត	គំុនិិត	ផត�ចយើផតើម្ម
�ទុ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	យើ�ើម្ម�បី	�យើងើើនិ	វិតតមានិ	ភាពី	ម្លៃនិ	យើស័វាក្ខុម្មម	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ និិង
ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	យើប្រ�ើប្របាស់័	�ំយើណ្តា�ប្រស្ថា�	�៏	ទំ្ធយើនិើ�ៗ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ។

	យើហិតុយើនិ� ធនាគារ	បានិ	ពីប្រងីក្ខុ	វិិស្ថាលភាពី	ភូិមិ្មស្ថាស្ត្រស័ត	រ�ស់័
ខ្ញុំៃ�និ	តាម្ម	រ�ៈ	ការ	យើ�ើក្ខុ	ស្ថាខា	ថិមី	ចំនួិនិ	ពីីរ ការ	ចាំ�់	ម្លៃ�គុូ	�មួ្ម�
ប្រគុឹ�ស្ថាា�និ	ហិិរញ្ញញវិតុ�	យើផ�សងៗ និិង	ការ	ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	និូវិ
�ណ្តាា�ញ	ទី្ធតាងំ	ស័ើ�័យើស័វា	ថិម	ីម្រែ�ល	មានិយើឈាា��	ថា ABA 24/7។ 
ទ្ធីតាំង	ស័ើ័�យើស័វា	ទាំងយើនិ�	ប្រតូវិ	បានិ	ដាក្ខុ់	យើ�	តំ�ន់ិ	�ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត 
ម្រែ�ល	មានិ	�ំ�ក្ខុ់	មាា�សីុ័និ	យើអំ	ធី	អឹំ	ម្ម មាា�ស័ុីនិ	ដាក្ខុ់	ប្របាក្ខុ់ មាា�ស័ុីនិ
ដាក្ខុ់	មូ្មល��បទានិ�ប្រត និិង	មាា�សីុ័និ	�ក្ខុ	-	ដាក្ខុ់	ប្របាក់្ខុ (CRM) 
យើ�ើម្ម�បី	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	អាច	ចូល	យើប្រ�ើប្របាស់័	គុណនិី	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	បានិ
ប្រគុ�់យើពីលយើវិលា និិង	យើធើើ	ប្រ�តិ�តតកិារ	យើដា�	ម្មនិិ	មានិ	យើ�ឡាធកិារ។

កិ្ខុ�ង	រ�ៈយើពីល	ម្លៃនិ	របា�ការណ៍	យើនិ� យើ�ើង	បានិ	�ំយើ�ើង	មាា�ស័ុីនិ
�ក្ខុ	-	ដាក្ខុ់	ប្របាក្ខុ់ (CRM) ចំនិួនិ 100 ម្រែ�ល	ទ្ធទ្ធួល	ប្របាក្ខុ់	�យើញ្ញញើ	ពីី

អំតិថិិជំនិ និិង	�យើញ្ញចញ	ស្ថាចប់្របាក់្ខុ	�ល់	អំតិថិិជំនិ	ម្រែ�ល	ប្រតូវិការ	�ក្ខុ
ប្របាក់្ខុ។ អំតិថិិជំនិ	មិ្មនិ	ចាំបំាច់	យើប្រ�ើ	កាត	យើ�ើម្ម�បី	យើធើើ	អំនិតរ	ក្ខុម្មម	�មួ្ម�
មាា�សីុ័និ	�ក្ខុ	-	ដាក់្ខុ	ប្របាក្ខុ ់(CRM) យើនិ�	យើទ្ធ ផៃ��	យើ�	វិញិ អំតថិិិជំនិ
ចាំបំាច់	ប្រតូវិ	ម្រែស័គនិកូ្ខុ� QR យើ�	យើលើ	យើអំ	ប្រក្ខុង	់មាា�ស័ុនីិ	យើដា�	យើប្រ�ើ	ក្ខុម្មមវិធិី 
ABA Mobile និិង	ចាំ�់យើផតើម្ម	យើធើើការ	ដាក់្ខុ	ប្របាក់្ខុ	�យើញ្ញញើ	ចូល	យើ�	កិ្ខុ�ង
គុណនិ ីABA ណ្តាម្មួ�។ 

	យើលើស័	ពី	ីយើនិ� យើ�ើង	បានិ	ចាំ�់យើផតើម្ម	ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	មាា�សីុ័និ	ដាក់្ខុ
ម្មលូ��បទានិ�ប្រត (CDM) យើ�ើម្ម�បី	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	យើ�ើង	អាច	ដាក់្ខុ
ម្មូល��បទានិ�ប្រត	ម្រែ�ល	យើចញ	យើដា�	ធនាគារ	ណ្តាមួ្ម�	យើ�
ក្ខុម្មព��	បានិ	�ា�ង	ងា�ប្រស័ួល ម្មិនិ	ចាំំបាច់	រង់ចាំំ	តាម្ម	យើលខ្ញុំ	យើរៀង
យើ�	ស្ថាខា	យើ�ើ�។ 

	យើ�ើង	យើជំឿ�ក់្ខុ	ថា យើស័វាក្ខុម្មម	អំតិថិិជំនិ	មានិ	ស្ថារៈសំ័ខានិ	់ស័ប្រមា�់
ក្ខុំយើណើនិ	អាជំីវិក្ខុម្មម	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ចីរភាពី យើហិើ�	យើ�ើង	�ក្ខុ	ចិតត
ទ្ធុក្ខុដាក់្ខុ	ចំយើ��	ម្មតិយើ��ល់ និិង	�ណះឹង	នានា	យើ�ើម្ម�បី	ធានា

ថា អំតិថិិជំនិ	រ�ស័់	យើ�ើង	ម្រែតងម្រែត	ទ្ធទួ្ធល	បានិ	យើស័វាក្ខុម្មម	គំុរូ	យើ�
តាម្ម	ស្ថាខា	យើផ�សងៗ	រ�ស់័	ធនាគារ។ យើហិតយុើនិ� ម្រែផកិ្ខុ	យើដា�ប្រស្ថា�
�ណះឹង (CRU) រ�ស័់	យើ�ើង	បានិ	ពីប្រងឹង	នីិតិវិិធី និិង	ស័តង់ដារ
យើស័វាក្ខុម្មម	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	កានិ់ម្រែត	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង យើ�ើម្ម�បី	យើឆ្លៃើ�	ត�	និឹង
តប្រមូ្មវិការ	ថិមីៗ	រ�ស័់	អំតិថិិជំនិ។ វិិធីស្ថាស្ត្រស័ត	ទាំង	អំស់័យើនិ�	បានិ
យើធើើ	ឲ្�យ	យើ�ើង	កាា���	អំិក្ខុប្រតួស័ប្រតា�	យើ�	ក្ខុិ�ង	ទ្ធីផ�សារ	ក្ខុិ�ង	ការ	ផតល់
ម្មយើធ�យាបា�	និវានុិវិតត	កិ្ខុ�ង	ការ	�យើប្រម្មើយើស័វា	ជូំនិ	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	យើ�ើង
ឲ្�យ	កានិ់ម្រែត	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង។ 

	ទ្ធនិៃឹម្ម	យើនិ�	ម្រែ�រ  ធនាគារ	បានិ	ចាំ�់	ម្លៃ�គុូ	�ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	�មួ្ម�
ប្រកុ្ខុម្មហិុនុិ	ផតល	់យើស័វា	ទូ្ធទាត	់ធំៗ	យើ�	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័ �ចូ	� ប្រទ្ធ	ូមាា�	និ	់និ	ី
វិី	ង និិង	អំុី	មាា�	និ់	និី ម្រែ�ល	អំនិុញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	ក្ខុម្មចី	រ�ស់័	យើ�ើង
អាច	ដាក់្ខុ	ប្របាក្ខុ់	តាម្ម	រ�ៈ	ភំា�ក្ខុ់ងារ	�ង 25.000 ក្ខុម្រែនិៃង	ទូ្ធ	ទាំង
ប្រ�យើទ្ធស័។

ABA Mobile �	ក្ខុម្មមវិធីិ	ធនាគារ	តាម្ម	ទូ្ធរស័័ពីៃ	យើពីញយើលញ	�ំ�ូង
យើ�	ក្ខុម្មព��។ ចនំិនួិ	ប្រ�ត�ិតតកិារ	យើធើើ	យើ�ើង	តាម្ម	រ�ៈ	ក្ខុម្មមវិធិ ីABA 
Mobile បានិ	យើក្ខុើនិយើ�ើង	ពីី 38 លានិ	�ង �ល់ 93 លានិ	�ង 
ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�2ំ020 យើហិើ�	ចំនិនួិ	ទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុ	ស័រ�ុ	ម្លៃនិ	ប្រ�តិ�តតកិារ	ទំាងយើនិ�
មានិ	ចំនិួនិ	�ង 58 �ុ�	លានិ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុ។

យើ�	កិ្ខុ�ងអំំ��ងយើពីល	រា�ការណ៍	យើនិ� ធនាគារ	បានិ	ពីប្រងីក្ខុ	�ញ្ញជី
យើស័វាក្ខុម្មម និិង	មុ្មខ្ញុំងារ	ស័ំខានិ់ៗ	យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី ABA Mobile 
ម្រែ�ល	ជំំរញុ	ឲ្�យ	ចំនិនួិ	អិំក្ខុ	យើប្រ�ើប្របាស័	់ស័ក្ខុម្មម	រ�ស់័	ក្ខុម្មមវិធីិ	យើក្ខុើនិយើ�ើង
បានិ ៧4% យើធៀ�	យើ�	រ�ៈយើពីល	�ូច	គាំ�	កាលពីី	ឆ្នាំំ�ំ	ម្មុនិ។

ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�2ំ020	 យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	ទំាង	កិ្ខុ�ង និិង	យើប្រ�ប្រ�យើទ្ធស័	យើ�	កិ្ខុ�ង
ក្ខុម្មមវិិធី ទ្ធទួ្ធល	បានិ	ការ	�ំយើ�ើង	ស័ម្មតុភាពី	សំ័ខាន់ិៗ	�	យើប្រចើនិ។ 
យើ�ើង	បានិ	ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	កិ្ខុ�ងប្រសុ័ក្ខុ	តាម្ម	រ�ៈ
ស័ភា	�ត់ទាត ់និិង	គុយើប្រមាង	បាគុង ម្រែ�ល	ឥ��វិយើនិ� អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ
យើផៃរប្របាក្ខុ់	រវាង	ធនាគារ	កិ្ខុ�ងប្រសុ័ក្ខុ	បានិ	�ា�ង	ងា�ប្រសួ័ល យើលឿនិ
រហិស័័ យើហិើ�	មុ្មខ្ញុំងារ	យើផៃរប្របាក់្ខុ Visa Direct ម្រែ�ល	អំនិញុ្ជាា�ត	ឲ្�យ

មាា�ស័់	កាត ABA Visa អាច	យើផំើ	ប្របាក់្ខុ	បានិ	ភាា�ម្មៗ	យើ�	កាន់ិ	កាត 
Visa ណ្តាម្ម�ួ	ម្រែ�ល	យើចញ	យើដា�	ធនាគារ	នានា	យើ�	ក្ខុម្មព�� និិង
ប្រ�យើទ្ធស័	ប្របាំ�ី	យើផ�សង	យើទ្ធៀត	យើ�	ក្ខុិ�ង	តំ�និ់។ យើ�ើង	ក៏្ខុ	អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ
មានិ	យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	អំនិតរ�តិ Ria និិង MoneyGram ម្រែ�ល	�
យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	យើពីញ	និិ�ម្ម	ទ្ធ	ូទំាង	ស័ក្ខុលយើលាក្ខុ	ស័ប្រមា�់	អំតិថិិជំនិ
រ�ស់័	យើ�ើង យើ�ើម្ម�បី	យើធើើ	ប្រ�ត�ិតតកិារ	យើផៃរប្របាក់្ខុ	យើប្រ�ប្រ�យើទ្ធស័	បានិ	ភាា�ម្ម
ៗ	�ា�ង	ងា�ប្រស័ួល	ក្ខុិ�ង	ក្ខុម្មមវិិធ ីABA Mobile។

	យើ�ើង	ក៏្ខុ	បានិ	ដាក្ខុ់	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	មុ្មខ្ញុំងារ	ក្ខុម្មចី	ភាា�ម្មៗ ម្រែ�ល	ជួំ�
អំតិថិិជំនិ	កិ្ខុ�ង	ការ	យើដា�ប្រស្ថា�	�ញ្ជាា�	ហិិរញ្ញញវិតុ�	�យើណ្តាា��អាស័និិ
រ�ស់័	ពួីក្ខុ	យើគុ	យើដា�	ម្មិនិបាច់	�ិទ្ធ	�យើញ្ញញើ	កាលកំ្ខុណត់	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ
យើ�	ធនាគារ យើធើើ	ឲ្�យ	ខាត�ង់	ការ	ប្របាក្ខុ់	យើ�ើ�។ អំតិថិិជំនិ	អាច
ខ្ញុំចី	រហិូត	�ល់ 50.000 �ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុ ពីី	ធនាគារ យើហិើ�	យើ�
ម្រែត	អាច	រក្ខុ�សា	�យើញ្ញញើ	កាលក្ខុណំត	់រ�ស័	់ខ្ញុំៃ�និ	យើ�	ធនាគារ	�ម្រែ�ល។

�ម្រែនុិម្ម	យើលើ	ការ	យើ�ើក្ខុ	កាត	និិម្មមតិ	�៏	យើពីញ	និិ�ម្ម	យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិធីិ ABA 
Mobile អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	យើ�ើង	អាច	យើ�ើក្ខុ	កាត	បាា�ស័ៃកិ្ខុ	ថិម	ីបានិ	យើដា�

ខ្ញុំៃ�និឯង។ យើលើស័	ពីី	យើនិ� យើ�ើង	បានិ	ដាក្ខុ់	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	គុណនិី
យើលខ្ញុំ	ពិីយើស័ស័ ម្រែ�ល	អំតិថិិជំនិ	អាច	�ងាា�ញ	ពីី	�ុគុគលភាពី	រ�ស់័
ខ្ញុំៃ�និ	តាម្ម	រ�ៈ	យើលខ្ញុំ	គុណនិី	ធនាគារ	លកុ្ខុណៈ	ឯក្ខុ	វិនិត ម្រែ�ល
អាច	មានិ	យើលខ្ញុំ	�ូច	គាំ�	នឹិង	យើលខ្ញុំ	ទូ្ធរស័័ពីៃ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ ឬ	យើលខ្ញុំ	នាំ
ស័ំណ្តាង	�យើ�ើម្ម។

	យើដា�ស្ថារ	កំ្ខុយើណើនិ	គុយើប្រមាង	វិិនិិយើ�គុ	ម្រែ�ល	វិិនិិយើ�គុិនិ	ជំនិ
�តិ	ចិនិ	ប្រគុ�់ប្រគុង	យើ�	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័ ធនាគារ ABA បានិ	ដាក្ខុ់
�ំយើណើរការ	ម្លៃផៃ	អំនិតរ	ក្ខុម្មម	�	ភាស្ថា	ចិនិ	យើ�	ក្ខុិ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី។ 

	យើស័វាក្ខុម្មម	ទាំង	អំស់័យើនិ�	នាំ	ម្មក្ខុ	និូវិ	ភាពី	ងា�ប្រស័ួល	យើប្រចើនិ	ជូំនិ
អំតិថិិជំនិ និិង	ធនាគារ យើដា�ស្ថារ	អំតិថិិជំនិ	អាច	យើធើើ	ប្រ�ត�ិតតកិារ
យើដា�	មិ្មនិ	ចាំំបាច់	អំយើញ្ញជើញ	ម្មក្ខុ	ធនាគារ និិង	រង់ចាំំ	តាម្ម	យើលខ្ញុំ
យើរៀង	យើ�ើ�។ ក្ខុម្មមវិិធី	យើនិ�	ក្ខុ៏	យើ�ើរតួ	នាទ្ធី	ស័ំខានិ់	ខាា�ំង អំំ��ង	វិិ�តតិ	
ក្ខុូវិី�-19	 ខ្ញុំណៈ	យើពីល	ម្រែ�ល	ប្រ��ពីលរ�ឋ	ប្រគុ�់	រូ�	ចាំំបាច់	ប្រតូវិ
អំនុិវិតត	វិិធានិការ រក្ខុ�សា	គុមាា�ត	សុ័វិតិុភាពី និិង	កាត់	�នុិ�	ការ
�ះ��ល់	�ា�ល់	�ម្មួ�	ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់។

	ការពីប្រងឹងកម្មមវិធ ីABA Mobile



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០32

	យើដា�ស្ថារ	ភាពី	ងា�ប្រសួ័ល និិង	ការ	�ំយើ�ើង	ស័ម្មតុភាពី	�
�និត�នាា��់ ប្រ�ពី័និធ	�ណិជំជក្ខុម្មម	យើអំ�ិក្ខុប្រតូនិិក្ខុ PayWay ម្រែ�ល
ឈ្នះិ�	�និរងាា�និ	់រ�ស័	់យើ�ើង ទ្ធទ្ធលួ	បានិការ	យើពីញ	និ�ិម្ម	យើ�	ក្ខុិ�ង
ទ្ធផី�សារ។ ចនំិនួិ	ប្រ�ត�ិតតកិារ	ស័រ�ុ	តាម្ម	រ�ៈ	ប្រ�ពីន័ិធ	យើនិ�	យើក្ខុើនិ	�ួនិ	�ង
ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�យំើនិ� យើ�ើង	�ល់ 1,2 លានិ	ប្រ�តិ�តតកិារ ប្រតមឹ្ម	�ំណ្តាចឆ់្នាំំ�ំ
2020។

ឆ្នាំំ�	ំយើនិ� ក្ខុម្មមវិធីិ PayWay ទ្ធទួ្ធល	បានិ	មុ្មខ្ញុំងារ	សំ័ខាន់ិៗ	�	យើប្រចើនិ
ម្រែ�ល	បានិ	យើធើើ	ឲ្�យ	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង	នូិវិ	�ទ្ធ	ពិីយើស្ថាធ	រ�ស់័	�ណិជំជក្ខុរ និិង
អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	ពួីក្ខុ	យើគុ។ យើ�ើង	បានិ	ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	មុ្មខ្ញុំងារ 
រក្ខុ�សា	ទ្ធន័ិិិ�	ទ្ធទូាត ់(Credentials on File) ម្រែ�ល	ជួំ�	�ល់	ការ
ទ្ធទូាត	់�ម្រែ�លៗ ឬ	យើលើក្ខុ	យើប្រកា�	យើទ្ធៀត យើធើើ	យើ�ើង	យើដា�	ស័ើ�័ប្រ�វិតតិ 
នា	ំម្មក្ខុ	នូិវិ	ភាពី	ងា�ប្រសួ័ល	�ម្រែនុិម្ម។ �ណិជំជក្ខុរ PayWay អាច
រក្ខុ�សា	ព័ីត៌មានិ	កាត ឬ	ព័ីត៌មានិ	គុណនិី ABA រ�ស់័	អំតិថិិជំនិ 
ស័ប្រមា�់	ការ	ទិ្ធញ	�	ប្រ�ចាំំ ឬ	កំ្ខុណត់	កាលវិិភាគុ	ស័ប្រមា�់	ការ
ទ្ធិញ	យើលើក្ខុ	យើប្រកា�	យើដា�	យើប្រ�ើ	ម្មុខ្ញុំងារ	យើនិ�។ 

	យើ�ើង	ក៏្ខុ	បានិ	ដាក្ខុ់	�ញ្ញច�ល	មុ្មខ្ញុំងារ	ក្ខុម្មមវិិធី	�ញ្ញច��តម្លៃម្មៃ យើ�ើម្ម�បី	ឲ្�យ
អំតិថិិជំនិ PayWay អាច	�យើងើើត	�ុទ្ធធនាការ	ប្រ�ូ	ម្មះូ	សិ័និ	�ម្មួ�
ប្រកុ្ខុម្មហិុុនិ	កាត �ូច	� Visa/Mastercard/UPI បានិ	�ា�ង
ងា�ប្រសួ័ល ប្រស័�	តាម្ម	យើគាល�ំណង	រ�ស់័	ពួីក្ខុ	យើគុ យើដា�	ការ
�ញ្ញច��តម្លៃម្មៃ	ម្រែ�ល	�យើងើើត	យើនា� អាច	ផដល់	ជំូនិ	អំិក្ខុទ្ធិញ	បានិ	ភាា�ម្មៗ	
យើ�	យើពីល	ពួីក្ខុ	យើគុ	យើប្រជំើស័យើរីស័	ប្រកុ្ខុម្មហិុុនិ	កាត	ទ្ធូទាត់	កិ្ខុ�ង	យើពីល
�ង់ប្របាក្ខុ់។ 

	យើ�ើង	ក្ខុ	៏បានិ	យើធើើ	ឲ្�យ	ប្រ�ពី័និធ	យើនិ�	មានិ	ភាពី	�ត់ម្រែ�និ	�ង	ម្មុនិ	យើដា�
ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	ស្ថារ	ជំូនិ�ំណឹង	�	យើប្រចើនិ	អំំពីី	ប្រ�តិ�តតិការ
ទ្ធូទាត់។ �ណិជំជក្ខុរ PayWay អាច	ទ្ធទួ្ធល	ស្ថារ	ជូំនិ�ំណឹង
ពីី	ការ	ទូ្ធទាត	់ពីី	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	តាម្ម	រ�ៈ	ប្រ�ពីន័ិធ	ក្ខុម្មមវិធិ	ីយើផំើ	ស្ថារ 
�ចូ	� Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, 
អំុីម្រែម្មល ឬ	ស្ថារ SMS ម្រែ�ល	យើលើក្ខុទ្ធឹក្ខុចិតត	ឲ្�យ	�ណិជំជក្ខុរ	ទ្ធទួ្ធល
ការ	ទ្ធូទាត់	យើដា�	យើប្រ�ើ	ក្ខុូ� QR យើថិរ។ 

យើ�	ទ្ធី�ំផុត �ណិជំជក្ខុរ PayWay អាច	�យើងើើត	ក្ខុូ�	ទ្ធូទាត់ QR 
យើហិើ�	ដាក្ខុ់	ក្ខុូ� QR យើនា�	យើ�	យើលើ	វិិក្ខុើ�	�ប្រត យើលើ	មាា�ស័ុីនិ	ទ្ធូទាត ់

POS ឬ	យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី	ទូ្ធរស័័ពីៃ	រ�ស់័	ពួីក្ខុ	យើគុ។ យើ�ើង	ស័ហិការ
�មួ្ម�	ម្លៃ�គុ	ូទូ្ធទាត់	តាម្ម POS ល�បីៗ 	យើ�	ក្ខុម្មព�� យើ�ើម្ម�ប	ីយើប្រ�ើប្របាស័់ 
PayWay �	ប្រ�ពីន័ិធ ស័ប្រមា�់	ការ	ទ្ធទូាត់	តាម្ម POS យើ�	តាម្ម	ផ�សារ
ទ្ធំយើនិើ� និិង	ហាង	ធំៗ។ 

	ក្ខុិ�ង	ម្រែខ្ញុំវិចិិកិា យើ�ើង	បានិ	ដាក់្ខុ	�ំយើណើរការ	ក្ខុម្មមវិធីិ PayWay Mobile 
ម្រែ�ល	អំនុិញ្ជាា�ត	ឲ្�យ	អាជំវីិក្ខុម្មម	ប្រគុ�	់ប្រ�យើភិទ្ធ	នានា ទ្ធទួ្ធល	ការ	ទូ្ធទាត់
ម្រែ��	ឌី្ជំថីិល	�	ប្របាក្ខុ	់�ុលាា�រ និិង	ប្របាក្ខុ	់យើរៀល យើដា�	យើប្រ�ើ	ទ្ធរូស័ព័ីៃ
ស្ថាា�តហិើ�និ	រ�ស់័	ពួីក្ខុ	យើគុ	តាម្ម	រ�ៈ	ការ	�យើងើើត	កូ្ខុ� QR។ ក្ខុម្មមវិធិ	ីយើនិ�
យើដា�ប្រស្ថា�	ការងារ	ប្រ�ចាំ	ំម្លៃថិៃ �ក្ខុព់ីន័ិធ	នឹិង	ការ	ក្ខុត់ប្រតា	�ញ្ញជ	ីលក់្ខុ�រូ 
និិង	កាត់	�និុ�	ការ	�ះ��ល់	�ា�ល់	�ម្មួ�និឹង	ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់។ 

	ប្រ�ពីន័ិធ	ទូ្ធទាត	់រ�ស់័	យើ�ើង	ឈិ្នះ�	�និរងាា�និ ់“ប្រ�ពីន័ិធ	ទូ្ធទាត	់�ណជិំជ 
ក្ខុម្មម	យើអំ�ិក្ខុប្រតូនិិក្ខុ	�៏	យើឆ្លិើម្ម	�ំផុត	យើ�	ក្ខុម្មព��” ពីី	ទ្ធស័�សនាវិ�ត ីAsia 
eCommerce។ �និរងាា�និ់	យើនិ�	ប្រតូវិ	បានិ	ប្រ�គុល់	ឲ្�យ PayWay 
ស័ប្រមា�់	ការ	ផតល់	�ំយើណ្តា�ប្រស្ថា�	ការ	ទូ្ធទាត់	�ណិជំជក្ខុម្មម		យើអំ�កិ្ខុ	
	ប្រតូនិិក្ខុ	�៏	លិ	�ំផុត	�ល់	អាជំីវិក្ខុម្មម	នានា	យើ�	ក្ខុម្មព��ឆ្នាំំ�2ំ020។

ការពីប្រងីកប្របពី័នធ PayWay

	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020	 ធនាគារ	បានិ	ដាក្ខុ់	ឲ្�យ	�ំយើណើរការ	យើ�ើង	វិិញ	និូវិ
ប្រ�ពី័និធ	យើស័វា	ធនាគារ	អំនិឡាញ	ស័ប្រមា�់	អាជំីវិក្ខុម្មម (IBB)	។ 
ប្រ�ព័ីនិធ	យើនិ�	ប្រតូវិ	បានិ	គិុតគុូរ និិង	យើរៀ�ចំ	យើ�ើង	វិិញ យើដា�	យើ�ោ�ត
ការ	�ក្ខុចិតតទ្ធុក្ខុដាក្ខុ់	យើលើ	ការ	�ា�ស័់	�ត�រ	ទិ្ធ�ឋភាពី	អាជីំវិក្ខុម្មម	ចុង
យើប្រកា��ងិស់័។ យើដា�ស្ថារ	ប្រក្ខុមុ្មហិុនុិ	កានិម់្រែត	យើប្រចើនិ	យើ�ើងៗ បានិ
យើប្រជំើស័	�ក្ខុ ABA យើធើើ	�	ធនាគារ	ម្លៃ�គូុ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ ពីួក្ខុ	យើគុ	បានិ
យើលើក្ខុ	យើ�ើង	ពីី	តប្រម្មវូិការ	ស័ប្រមា�	់�ំយើណ្តា�ប្រស្ថា�	យើស័វា	ធនាគារ	អំនិ
ឡាញ	ម្រែ�ល	អាច	ទុ្ធក្ខុចតិត	បានិ និិង	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	អំតុប្រ�យើ�ជំន៍ិ។ 
ធនាគារ	បានិ	ពីប្រងឹង	ប្រ�ព័ីនិធ	យើស័វា	យើនិ�	កានិម់្រែត	ប្រ�យើស័ើរ យើដា�	ដាក្ខុ់
ឲ្�យ	យើប្រ�ើប្របាស័់	និូវិ	យើស័វាក្ខុម្មម និិង	ម្មុខ្ញុំងារ	ថិមីៗ។

ម្មខុ្ញុំងារ	មួ្ម�	កិ្ខុ�ង	ចំយើណ្តាម្ម	មុ្មខ្ញុំងារ	យើផ�សង	យើទ្ធៀត គុ	ឺ�យំើណ្តា�ប្រស្ថា�
ប្រ�តិ�តតិការ	�ា�ល់ (Host-to-Host) ប្រតូវិ	បានិ	យើរៀ�ចំ	យើ�ើង	វិិញ

ស័ប្រមា�់	ការ	ដាក់្ខុ	ឯក្ខុស្ថារ	ទូ្ធទាត់	�	ចំនួិនិ	យើប្រចើនិ និិង	ការ	យើផៃ�ង�ា�ត់
គុណនីិ	យើដា�	ស័ើ�័ប្រ�វិតត	ិយើពីញយើលញ។ �យំើណ្តា�ប្រស្ថា�	ប្រ�ត�ិតតិ
ការ	�ា�ល់ (Host-to-Host) �យើងើើនិ	ប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី	រំហិូរ	ការងារ
យើដា�	ម្លៃ� និិង	កាត់	�នុិ�	កំ្ខុហិុស័	យើដា�	ម្លៃច�និ�យ។ ម្មុខ្ញុំងារ
យើនិ�	មានិ	ភាពី	ងា�ប្រសួ័ល និិង	ចំយើណញ	យើពីល	យើប្រចើនិ	ស័ប្រមា�់
ស័ហិប្រគាស័ និិង	ប្រកុ្ខុម្មហិុុនិ	ធំៗ	ម្រែ�ល	បានិ	យើកាតស័រយើស័ើរ	ពីីម្មុខ្ញុំ
ងារ	យើនិ�	រួច	យើហិើ�។ 

	ប្រ�ពី័និធ	យើស័វា	ធនាគារ	អំនិឡាញ	ស័ប្រមា�់	អាជីំវិក្ខុម្មម (IBB) ប្រតូវិ
បានិ	យើប្រ�ើប្របាស័់	�	ប្រ�ចាំំ	យើដា�	ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ	តូចៗ	ផង	ម្រែ�រ។ យើ�ើម្ម�បី
យើឆ្លៃើ�	ត�	នឹិង	តប្រមូ្មវិការ	យើស័វា	ធនាគារ	�៏	មានិ	សុ័វិតិុភាពី និិង
ងា�ប្រស័ួល	យើប្រ�ើប្របាស័់ ធនាគារ ABA បានិ	ប្រ�កាស័	ថា មាា�ស័់
អាជីំវិក្ខុម្មម	នានា	អាច	ភាា��់	គុណនិី	អាជីំវិក្ខុម្មម ABA រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ

�មួ្ម�នឹិង	គុណនីិ QuickBooks Online រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ យើ�ើម្ម�បី
យើធើើការ	យើផៃ�ង�ា�ត់	ប្រ�តិ�តតិការ	យើដា�	ស័ើ័�ប្រ�វិតតិ។ ក្ខុម្មមវិិធី 
QuickBooks �	ប្រ�ពី័និធ	គុណយើនិ��យ	អំនិឡាញ	ម្រែ�ល	ប្រតូវិ	បានិ
យើប្រ�ើប្របាស័់	ទ្ធូលំទ្ធូលា� មានិការ	ទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់	�	ផៃ�វិការ	យើដា�
អំគុគនា�ក្ខុដាា�និ	ពីនិធដារ យើហិើ�	អាជីំវិក្ខុម្មម	រា�់	�ន់ិ	យើប្រ�ើប្របាស់័
ក្ខុម្មមវិិធី	យើនិ�	យើ�ើម្ម�បី	យើរៀ�ចំ	គុណយើនិ��យ និិង	�យើងើើត	របា�ការណ៍
ពីនិធដារ។ �ម្មួ�	ការ	ភាា��់	�ញ្ញច�ល	គំា�	យើនិ� ទ្ធិនិិនិ័�	ប្រ�តិ�តតិ
ការ	ហិិរញ្ញញវិតុ�	នានា កិ្ខុ�ង	គុណនិី	អាជំីវិក្ខុម្មម ABA អាច	ប្រតូវិ	បានិ
ទាញ	យើដា�	ស័ើ័�ប្រ�វិតតិ	ចូល	យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី QuickBooks 
Online ម្រែ�ល	ជួំ�	កាត់	�នុិ�	កំ្ខុហិុស័ និិង	ពីប្រងឹង	�ំយើណើរការ
ឲ្�យ	កានិ់ម្រែត	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង។

ម្រេស់វា	ធនាគារ	អំនឡាញ	ស់ប្រមាប់	អាជីីវកម្មម
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	យើ�ើម្ម�បី	ការ�រ និិង	រក្ខុ�សា	នូិវិ	ទំ្ធនុិក្ខុចិតត	រ�ស់័	អំតិថិិជំនិ និិង	យើ�ើម្ម�បី
កាត់	�នុិ�	ហានិិភិ័�	ម្រែ�ល	អាច	យើក្ខុើត	មានិ ធនាគារ ABA 
ចាំត់វិធិានិការ	តឹងរុងឹ	កិ្ខុ�ង	ការ	ពីប្រងឹង	សុ័វិតិុភាពី	ប្រ�ពីន័ិធ	អីុំនិធឺណិត	
	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	តាម្ម	រ�ៈ	ការ	�និត	�ំយើ�ើង	ស័ម្មតុភាពី	រចនាស័ម្មពនិធ
�ណ្តាា�ញ	រ�ស់័	យើ�ើង និិង	ការ	ទ្ធទួ្ធល�ក្ខុ	មុ្មខ្ញុំងារ	ស័ុវិតិុភាពី
ប្រ�ពី័និធ	អំុីនិធឺណិត	ចុង	យើប្រកា��ងិស័់។ 

	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�2ំ020	 ធនាគារ ចាំតវ់ិធិានិការ	ស័ក្ខុម្មម	កិ្ខុ�ង	ការ	ពិីនិិត�យ និិង
យើផៃ�ង�ា�ត់	សុ័ពីលភាពី	ម្លៃនិ	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ហានិិភ័ិ�	សុ័វិតិុភាពី
ពី័ត៌មានិ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ យើ�ើម្ម�បី	ការ�រ	ការ	ស័មាា�ត់ និិង	�ូរណភាពី
ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម	រ�ស័	់ធនាគារ និិង	បានិ	យើធើើយើតស័ត	ស័ម្មតុភាពី	ប្រ�ពី័និធ
ទាងំ	កិ្ខុ�ង និងិ	យើប្រ� យើ�ើម្ម�ប	ីស័កិ្ខុ�សា និិង	ម្រែស័គ	និរក្ខុ	ភាពី	ងា�	រង	យើប្រគា�
កិ្ខុ�ង	ប្រ�ព័ីនិធ	សុ័វិតិុភាពី	រ�ស់័	យើ�ើង ខ្ញុំណៈ	យើពីល	ម្រែ�ល	យើ�ើង	អំនុិវិតត
វិិធានិការ	ទ្ធ�់ស្ថាា�ត់	ស័ម្ម	ប្រស័�។ 

	�មួ្ម�	ម្លៃ�គូុ	រ�ស់័	យើ�ើង Tenable ធនាគារ ABA បានិ	�និត
យើឆ្នាំះ��យើ�	មុ្មខ្ញុំ	កិ្ខុ�ង	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ភាពី	ងា�	រង	យើប្រគា�។ ខ្ញុំណៈ
យើពីល	ម្រែ�ល	មានិការ	ប្រ�ឈ្នះម្ម	ឧ�ស័គុគ	យើប្រចើនិ	កិ្ខុ�ង	ការ	វា�តម្លៃម្មៃ	ភាពី
ងា�	រង	យើប្រគា�	ស័ប្រមា�	់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម	ប្រគុ�់	ប្រ�យើភិទ្ធ	ទាងំអំស័	់រ�ស់័

ប្រក្ខុមុ្មហិុនុិ និិង ការ	វា�ប្រ�ហារ	ពីី	ប្រគុ�់	ប្រជុំង	យើផ�សងៗ	គាំ� ភាពី	�	ម្លៃ�គុូ
រ�ស័	់យើ�ើង	�ម្មួ� Tenable ម្រែ�ល	�	អំិក្ខុជំំនាញ	នាំម្មុខ្ញុំ	រ�ស័់
ពីភិិពីយើលាក្ខុ	កិ្ខុ�ង	ការ	ផដល	់�ំយើណ្តា�ប្រស្ថា�	យើលើ	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ភាពី
ងា�	រង	យើប្រគា�	យើពីញយើលញ បានិ	ជួំ�	�ល់	ការ	វា�តម្លៃម្មៃ	សុ័វិតិុភាពី 
និិង	ហានិិភិ័�	រ�ស់័	ធនាគារ ការ	កំ្ខុណត់	អំតតស័ញ្ជាា�ណ	ការ
គុំរាម្មកំ្ខុម្រែហិង និិង	អំតតស័ញ្ជាា�ណ	ចយើនាា��ប្រ�យើហាងសុ័វិតិុភាពី 
និិងការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ភាពី	ងា�	រង	យើប្រគា�	កាន់ិម្រែត	សុ័ប្រកឹ្ខុត យើលឿនិ
រហិ័ស័ និិង	ងា�ប្រស័ួល។ 

	កិ្ខុ�ង	ប្រគា	ម្លៃនិ	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	ក្ខុូវិី�-19	 ក្ខុំយើណើនិ	�៏	យើលើស័	លុ�ម្លៃនិ
ឧ�ក្ខុរណ៍	ចល័ត	បានិ	រំយើដា�	ការងារ	រ�ស់័	យើ�ើង	ពីី	តុ	យើធើើការ និិង
ផតល់	យើស័រីភាពី	�ល់	ការ	យើធើើការ	ពីី	ចមាា��	តាម្ម	ឧ�ក្ខុរណ៍	ចល័ត
រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ កិ្ខុ�ង	ក្ខុរណី	�នាា�និ ់យើដា�	មិ្មនិ	យើធើើ	ឲ្�យ	មានិ	ហានិិភិ�័	�ល់
ប្រ�តិ�តតិការ	រ�ស់័	ធនាគារ	យើ�ើ�។ យើភិំ�វិ អំតិថិិជំនិ ម្លៃ�គុូ និិង
ស្ថាា��័និ	ម្រែ�ល	មិ្មនិម្រែម្មនិ	�	�ុគុគលិក្ខុ ប្រតូវិ	បានិ	ផតល់	ស័ិទ្ធធិ	ចូល	យើប្រ�ើ
�ណ្តាា�ញ	រ�ស់័	ប្រកុ្ខុម្មហិុុនិ ដាច់	យើដា�ម្រែ�ក្ខុ	ពីី	�ណ្តាា�ញ	រ�ស់័
�ុគុគលិក្ខុ។ ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ការ	ចូល	យើប្រ�ើ	�ណ្តាា�ញ (NAC) ជំួ�
គាបំ្រទ្ធ	ទិ្ធ�ឋភាពី	�ណ្តាា�ញ និិង	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ការ	ចលូ	យើប្រ�ើ	�ណ្តាា�ញ 

យើ�ើម្ម�ប	ីឲ្�យ	យើ�ើង	អាច	យើឆ្លៃើ�	ត�	ទានិ	់យើពីលយើវិលា	ចំយើ��	ការ	ផតល	់ស័ញ្ជាា�
អំំពីី	សុ័វិតិុភាពី	អីុំនិធឺណតិ	តាម្ម	រ�ៈ	ការ	អំនុិវិតត	យើដា�	ស័ើ�័ប្រ�វិតតិ
និវូិ	យើគាលនិយើ�បា�	សុ័វិតិុភាពី	ម្រែ�ល	�ោ�ច	់ភាពី	ចយើនាា��	ប្រ�យើហាង 
ឬ	ការ	ស័ប្រម្ម�ស័ប្រម្មួល	ម្លៃនិ	រនាំង	ការ�រ	ចុង	យើប្រកា�។ 

	យើ�ើម្ម�បី	ធានា	ថា យើ�ើង	បានិ	ប្រគុ��ណះ�់	រាល់	ម្មូលដាា�និ	ស័ុវិតុិភាពី
ទាំងអំស័់ យើ�ើង	ក្ខុ៏	ផតល់ការ	�ណះ��	�ណ្តាា�ល	រំលឹក្ខុ	យើ�ើង	វិិញ
�	ប្រ�ចាំំ	�ល់	�ុគុគលិក្ខុ �ក្ខុ់ពី័និធ	នឹិង	ការ	�ល់	�ឹង	ពីី	ស័ុវិតិុភាពី
ប្រ�ក្ខុ�	យើដា�	�ចច���បនិិភាពី និិង	យើធើើយើតស័ត	វា�	ប្រ�ហារ	លកុ្ខុណៈ
ស័ងគម្ម យើ�ើម្ម�បី	វា�តម្លៃម្មៃ	យើលើ	�ុគុគលិក្ខុ អំំពីី	ការ	យើគារពី	តាម្ម	យើគាល
និយើ�បា� និិង	ការ	អំនិុវិតត	ស័ុវិតុិភាពី	ម្រែ�ល	ស្ថាា��័និ	ក្ខុំណត់។ 

	កិ្ខុចច	ប្រ�ឹងម្រែប្រ�ង	�	�និត�នាា��	់រ�ស់័	ម្រែផិក្ខុ	�យើចចក្ខុវិទិ្ធ�យា	ពីត័ម៌ានិ និិង
ស័វុិតិុភាពី	អីុំនិធណឺតិ �	ម្រែផិក្ខុ	ម្ម�ួ	ម្លៃនិ	ម្រែផនិការ	�និត	រ�ស់័	យើ�ើង	កិ្ខុ�ង
ការ	ប្រតួតពីនិិិត�យ រារាងំ និិង	ម្រែស័ើងរក្ខុ	ការ	ឆ្លយើបាក្ខុ និិង	រក្ខុ�សា	ស័វុិតិុភាពី
ពី័ត៌មានិ	រ�ស់័	អំតិថិិជំនិ	យើ�ើង និិង	ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិ	រ�ស់័	ធនាគារ 
យើ�ើម្ម�ប	ីធានា	នូិវិ	�ទ្ធ	ពិីយើស្ថាធ	យើស័វា	ធនាគារ ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ទំ្ធនិកុ្ខុចិតត
�ំផុត	ស័ប្រមា�់	អំតិថិិជំនិ។

បម្រេច្ចចកវិទ្ធ្រយាពី័ត៌មាន & ស់ុវតុិភាពីប្របពី័នធអំុីនធឺណិត

	ប្របតិបតិិការ	អំនិរ�តិ

	ស័ក្ខុម្មមភាពី	ប្រ�តិ�តតិការ	អំនិតរ�តិ	រ�ស់័	ធនាគារ ABA ក្ខុិ�ង
ឆ្នាំំ�ំ2020 �និត	ទ្ធទួ្ធល	បានិ	នូិវិ	ការ	�ំយើ�ើង	ស័ម្មតុភាពី	តាម្ម	រ�ៈ
ទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិង	�មួ្ម�	ធនាគារ	អំនិតរការី	ម្រែ�ល	មានិ	ប្រស្ថា�់ និិង
ថិមីៗ យើ�ើម្ម�បី	ផតល់	�ំយើណ្តា�ប្រស្ថា�	យើលើ	ប្រ�តិ�តតិការ	ឆ្លៃង	ប្រ�យើទ្ធស័
ស័ប្រមា�់	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	យើ�ើង។ យើទា��ី�	មានិការ	រឹត	�និតឹង
យើដា�ស្ថារ	កូ្ខុវិី�-19	 និិង	ការ	ថិ�	ចុ�	នូិវិ	អាជំីវិក្ខុម្មម	នានា	យើ�	ទូ្ធ
ទាងំ	ពិីភិពីយើលាក្ខុ ធនាគារ ABA អាច	�យើងើើនិ	អាជំវីិក្ខុម្មម	អំនិតរ�តិ
រ�ស័់	ខ្ញុំៃ�និ	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	យើ�គុជំ័�។

	យើ�ើង	�និត	យើធើើ	ឲ្�យ	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង	នូិវិ	�ទ្ធ	ពិីយើស្ថាធ	រ�ស់័	អំតិថិិជំនិ
យើ�ើង	ស័ប្រមា�់	យើស័វា	យើផៃរប្របាក់្ខុ	អំនិតរ�តិ SWIFT តាម្ម	ទូ្ធរស័័ពីៃ
ម្លៃ� យើដា�	�យើងើើនិ	ចំនិួនិ	ទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុ	ប្រ�តិ�តតិការ �រា�ណ្តា	មានិ
ឯក្ខុស្ថារ	គំាប្រទ្ធ	ម្រែ�ល	អាច	ភាា��	់�មួ្ម�	យើដា�	�ា�ល	់យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិធិី 
ABA Mobile។ យើ�ើង	ក៏្ខុ	បានិ	យើ�ើក្ខុ	គុណនិី	ទំ្ធនាក្ខុ់ទ្ធំនិង	�ម្រែនុិម្ម
យើទ្ធៀត យើដា�	�ម្រែនិមុ្ម	ប្របាក្ខុ	់�លុាា�រ	អំសូ្ត្រស្ថាោ�ល ីប្របាក់្ខុ	យើ�ះនិ	ជំ�ះនុិ និិង

ប្របាក់្ខុ	�ុ	ង	យើវិៀតណ្តាម្ម ចលូ	កិ្ខុ�ង	�ញ្ញជ	ីរ�ូ�ិ�ណ័ណ	ម្រែ�ល	មានិ	ប្រស្ថា�់។ 
យើហិតយុើនិ� ចនំិនួិ	ការ	យើផៃរប្របាក់្ខុ	ចូល	តាម្ម SWIFT បានិ	យើក្ខុើនិយើ�ើង 
40% យើធៀ�	យើ�	ឆ្នាំំ�2ំ019 ខ្ញុំណៈ	ម្រែ�ល	ចំនួិនិ	ម្លៃនិ	ការ	យើផៃរប្របាក់្ខុ	យើចញ
បានិ	យើក្ខុើនិយើ�ើង	�ង 50%។

	ស័ប្រមា�់	ឧតតម្មភាពី	ប្រ�តិ�តតិការ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	កិ្ខុ�ង	ការ	�ំយើណើរការ
យើស័វា	យើផៃរ និិង	ការ	ទ្ធទូាត់	ប្របាក់្ខុ	អំនិតរ�ត	ិ�	ប្របាក់្ខុ	�ុលាា�រ	អាយើម្មរកិ្ខុ 
ធនាគារ ABA បានិ	ទ្ធទ្ធួល	�និរងាា�និ់ Quality Recognition 
Award 2020 ពីី	ធនាគារ JP Morgan Chase Bank N.A. 
ម្រែផិក្ខុ	យើលើ	ឧតតម្មភាពី និិង	សុ័ប្រកឹ្ខុតភាពី	ម្លៃនិ	ស្ថារ	ទូ្ធទាត់	តាម្ម MT103 
SWIFT ឆ្លៃងកាត ់JP Morgan	។

	ផលិតផល	�ម្រែនុិម្ម	ម្រែ�ល	ដាក់្ខុ	ឲ្�យ	យើប្រ�ើប្របាស់័	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី ABA 
Mobile រួម្ម	មានិ យើស័វា	យើផៃរប្របាក្ខុ	់អំនិតរ�ត ិMoneyGram និងិ 
Ria យើ�ើម្ម�ប	ីឲ្�យ	អំតិថិិជំនិ	អាច	យើផំើ និិង	ទ្ធទួ្ធល	ប្របាក្ខុ	់រវាង	ម្លៃ�គូុ និិង	ប្រកុ្ខុម្ម
ប្រគួុស្ថារ	រ�ស់័	ពួីក្ខុ	យើគុ	យើដា�	មិ្មនិបាច	់អំយើញ្ញជើញ	ម្មក្ខុ	ធនាគារ	យើ�ើ�។	

ចំនិួនិ	ការ	យើផៃរប្របាក្ខុ់	ភាា�ម្មៗ	បានិ	យើក្ខុើនិយើ�ើង	គួុរ	ឲ្�យ	ក្ខុត់ស័មាា�ល់ 
យើដា�	យើក្ខុើនិយើ�ើង 5៧% ពីី	ម្មួ�	ឆ្នាំំ�ំយើ�	ម្មួ�	ឆ្នាំំ�ំ យើដា�ស្ថារ	ការ
�ម្រែនិុម្ម	យើស័វាក្ខុម្មម	ទាំងយើនិ�	យើ�	ក្ខុិ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី	ទ្ធូរស័័ពីៃ	រ�ស័់	យើ�ើង។

ក្ខុិ�ង	ម្រែខ្ញុំធិ� ទ្ធីភាំ�ក្ខុ់ងារ S&P Global Ratings Agency បានិ
�ញ្ជាា�ក្ខុ់	�	ថិមី	នូិវិ	ក្ខុប្រមិ្មត	ឥណទានិ ‘B+’ �ម្មួ�	ទ្ធស័�សនិវិិស័័� 
“សិុ័រភាពី” រ�ស័	់ធនាគារ ABA ម្រែ�ល	�	ក្ខុប្រមិ្មត	ខ្ញុំពស័	់�	អំត�ិរមា
យើ�	ក្ខុម្មព��។ ក្ខុប្រមិ្មត	ឥណទានិ	យើនិ�	ក៏្ខុ	ឆ្លៃ��	�ញ្ជាា�ងំ	ពីី	ទ្ធស័�សនិៈ	រ�ស័់
ទ្ធភីាំ�ក្ខុង់ារ S&P Global Ratings Agency ថា ធនាគារ	អាច
ប្រគុ�់ប្រគុង	ប្រ�ក្ខុ�យើដា�	ចីរភាពី	និូវិ	កំ្ខុយើណើនិ	ប្របាក្ខុ់	ក្ខុម្មចី និិង	ប្របាក្ខុ់
�យើញ្ញញើ	�៏	ឆ្នាំ�់រហិ័ស័ យើទា��ី�	ស័ុិត	ក្ខុិ�ង	ប្រគា	រីក្ខុ	រាលដាល	ម្លៃនិ	វិីរុស័
ក្ខុូវិី�-19	 និិង	ការ	�	�	ចុ�	យើស័�ឋក្ខុិចច។ អិំក្ខុជំំនាញ	ក្ខុ៏	បានិ	ក្ខុត់
ស័មាា�ល់ថា �ណ្តាា�ញ	ធុរកិ្ខុចច	រ�ស់័	ធនាគារ ABA ក្ខុំពីុង	ប្រតូវិ
បានិ	ពីប្រងឹង ម្រែ�ល	ស័�ញ្ជាា�ក់្ខុ	តាម្ម	រ�ៈ	កំ្ខុយើណើនិ	ចំម្រែណក្ខុ	ទី្ធផ�សារ
�៏	គុួរ	ឲ្�យ	ក្ខុត់ស័មាា�ល់	រ�ស័់	ខ្ញុំៃ�និ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០34

	ការ	ម្រេធើើ	ឲ្្រយ	ប្របម្រេស់ើរ	ម្រេ�ើង	នូវ	ការ	ប្រគុប់ប្រគុង	ហានិភិ័យ

ការយើធើើឲ្�យប្រ�យើស័ើរយើ�ើងនិវូិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភ័ិ�	មុ្មខ្ញុំ	ងារ	ប្រគុ�់	ប្រគុង
ហានិិភិ�័	ម្រែ�ល	មានិ	យើ�	ទូ្ធទាងំ	ធុរកិ្ខុចច	រ�ស់័	យើ�ើង ធានា	ឲ្�យ	មានិ
វិិធី	ស្ថាស្ត្រស័ត	រួម្ម	មួ្ម�	កិ្ខុ�ង	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ការ	គំុរាម្ម	កំ្ខុម្រែហិង	�ចច���បនិិ 
និិងថិមីៗ យើដា�	ស្ថារ	ការ	ប្រគុ�់ប្រគុង	ហានិិភិ័�	មានិ	តួនាទ្ធី	ស័ំខានិ់
កិ្ខុ�ង	ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ និិង	ប្រ�តិ�តតិ	អាជំីវិ	ក្ខុម្មម	ម្រែ�ល	ប្រក្ខុ�	ខ័្ញុំណឌ	កំ្ខុណត់
ហានិិភ័ិ�	រ�ស់័	យើ�ើង	ស័ប្រម្ម�	ស័ប្រមួ្មល	ការ	ពិីភាក្ខុ�សា	អំំពីី	ផល
ចំយើណញ	និិង	ហានិិភិ័� និិង	ក្ខុប្រម្មិត	ម្រែ�និ	ក្ខុំណត់	ស័ប្រមា�់	ការ
ប្រ�ថិុ�	ប្រ�ថានិ	យើដា�	ប្រ�ុងប្រ��័តិ។ អំំ��ងឆ្នាំំ�ំ2020 យើ�ើង
បានិ	�និត	អំភិិវិឌ្�ឍ និិង	យើធើើ	ឲ្�យ	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង	នូិវិ	ប្រក្ខុ�	ខ័្ញុំណឌ និិង	ប្រ�ព័ីនិធ
ប្រគុ�់ប្រគុង	ហានិិភ័ិ�	រ�ស់័	យើ�ើង ប្រស័�	តាម្ម	ស័តងដ់ារ	ធនាគារ	�តិ
កាណ្តាដា ប្រពីម្ម	ទាំង	លក្ខុុខ្ញុំណឌ	តប្រម្មូវិ	�ទ្ធ��បញ្ញញតតិ	រ�ស័់	ធនាគារ
�តិ	ម្លៃនិ	ក្ខុម្មព�� និិង	ឧតតមានុិវិតតនិ៍	អំនិតរ�តិ។ �ូយើចិ� យើ�ើងបានិ
អំនិុវិតត	ស័ក្ខុម្មមភាពី	ប្រគុ�់ប្រគុង	ហានិិភិ័� �ូច	ខាង	យើប្រកាម្ម៖ 

	■ បានិ�យើងើើតតួនាទី្ធរ�ស់័នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុហានិិភ័ិ� យើដា�
ផតល់ការប្រតួតពីិនិិត�យយើលើហានិិភិ័� និិងការឆ្លយើបាក្ខុ

	■ ពីប្រងឹងការប្រគុ�់ប្រគុងស័វុិតិុភាពីព័ីត៌មានិរ�ស់័យើ�ើងយើ�ើម្ម�បី
ការ�រទ្ធិនិិនិ័�រ�ស័់អំតិថិិជំនិ និិង

	■ បានិ	�និត	ក្ខុម្មមវិធីិ	ស័ើ�័	វា�	តម្លៃម្មៃ	ហានិិភ័ិ�	យើ�	កិ្ខុ�ង	នា�ក្ខុ 
ដាា�និ	នានា	រ�ស់័	ធនាគារ	យើ�ើម្ម�បី	កំ្ខុណត់	អំតតស័ញ្ជាា�ណ
ហានិិភ័ិ� និិង	ឱកាស័	ប្រ�ត�ិតតកិារ យើ�ើម្ម�ប�ីយើងើើនិ	ប្រ�ស័ទិ្ធធ 
ភាពី	�ំយើណើរការ	នានា	រ�ស័់	ធនាគារ។

កិ្ខុ�ង	ការប្រ�យើម្មើល	យើម្មើល	ពីី	រលក្ខុ	រីក្ខុរាល	ដាល	ម្លៃនិ	ការ	ចម្មៃង	វិីរុស័នា
យើពីល	ខាង	មុ្មខ្ញុំ យើ�ើង	បានិ	ពិីនិិត�យ និិង	អំភិិវិឌ្�ឍម្រែផនិ	ការ	និិរនិតរ	ភាពី
អាជីំវិ	ក្ខុម្មម	រ�ស់័	ធនាគារ យើ�ើម្ម�បី	ផតល់	ជូំនិ	អំតិថិិជំនិ	នូិវិ	យើស័វា	ធនាគារ
ម្រែ�ល	អាច	ទុ្ធក្ខុ	ចិតត	បានិ	អំំ��ង	យើពីល	អាស័និិ និិង	ស្ថាា�និភាពី	ម្លៃនិ	ការ
រីក្ខុរាល	ដាល	វិីរុស័	។

�ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	កំ្ខុយើណើនិ	រ�ស័់	ធនាគារ យើដា�	រក្ខុ�សា	ស័ម្មតុល�យ	រវាង
ការ	ប្រ�ថុិ�	ប្រ�ថានិ	យើដា�	ប្រ�ុង	ប្រ��័តិ	និិង	កំ្ខុយើណើនិ ប្រតូវិ	បានិ
គាបំ្រទ្ធ	យើដា�	ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ និិង	ការ	យើធើើ	ឲ្�យ	ប្រ�យើស័ើរ	យើ�ើង	�	�និត	�នាា��់
និវូិ	ប្រក្ខុ�ខ័្ញុំណឌ និិង	ប្រ�ព័ីនិធ	ប្រគុ�	់ប្រគុង	ហានិិភិ�័។ យើ�ើង	ប្រតួត	ពិីនិិត�យ
យើលើ	ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ �	ចំណចុ	សិ័�ល	ម្លៃនិ	ការ	ប្រគុ�់	ប្រគុង	ហានិិភ័ិ� ការ
ប្រគុ�់	ប្រគុង	ម្លៃផៃ	ក្ខុិ�ង និិង	វិ�ត	ម្លៃនិ	ការ	រា�ការណ៍	រ�ស់័	យើ�ើង យើហិើ�	ចាំត់
វិធិានិ	ការ	ចាំ	ំបាច	់នានា	យើ�ើម្ម�ប	ីកាត់	�នុិ�	ហានិិភិ�័	ម្រែ�ល	បានិ	រក្ខុ
យើ�ើញ។

	ស់ិង់ដារ	ស់វន	កម្មម	ម្លៃផៃកន�ង

	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020	 នា�ក្ខុដាា�និ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	ម្លៃផៃកិ្ខុ�ង  បានិ	ពីប្រងឹង
ស័ក្ខុម្មមភាពី	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	យើដា�	បានិ	�ំយើ�ើង	ក្ខុប្រមិ្មត	យើ�	�	អំងគភាពី 
និិង	ទ្ធទួ្ធល�ក្ខុ	យើ�កុ្ខុភាពី	ម្រែ�ល	មានិគុុណ	វុិឌ្�ឍ ិនិិង	�ទ្ធ	ពិីយើស្ថាធ។	
�	�ុប្រត	ស័ម្មពនិធ	រ�ស់័	ធនាគារ�តិ	កាណ្តាដា ABA យើ�ត�ា�	ចិតត
កិ្ខុ�ង	ការ	ប្រ�តិ�តតិ	តាម្ម	យើពីញយើលញ	នូិវិ	ស័តង់ដារ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	ម្លៃផៃកិ្ខុ�ង
អំនិតរ�តិ (IIA) និិង	ឧតត	មា	នុិ	វិតត	ន៍ិ។ យើហិតុយើនិ� ម្មុខ្ញុំងារ
ប្រគុ�់ប្រគុង	គុុណភាពី	ម្រែ�ល	បានិ	�យើងើើត	យើ�ើង	កិ្ខុ�ង	អំងគភាពី	ស័វិនិ
ក្ខុម្មម	ម្លៃផៃក្ខុិ�ង គុឺ	យើ�ើម្ម�បី	ពីិនិិត�យ និិង	ជំមិ្ម�	ការងារ	ម្រែ�ល	អំនុិវិតត	យើដា�
�គុុគលិក្ខុ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	ម្លៃផៃកិ្ខុ�ង រមួ្ម	មានិ ស័ក្ខុម្មមភាពី និិង	ការ	ស័យើប្រម្មចចតិត
នានា	រ�ស័់	គុណៈ	ប្រគុ�់ប្រគុង។

	យើ�ើម្ម�បី	ពីប្រងឹង	�ម្រែនុិម្ម	នូិវិ	ស័ម្មតុកិ្ខុចច និិង	មុ្មខ្ញុំងារ	រ�ស់័	អំងគភាពី	ស័វិនិ
ក្ខុម្មម	ម្លៃផៃក្ខុិ�ង ធនាគារ	បានិ	ដាក្ខុ	់ឲ្�យ	យើប្រ�ើប្របាស់័	មុ្មខ្ញុំងារ	រ�ស់័	នា�ក្ខុ
ទ្ធបី្រ�ឹក្ខុ�សា	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម យើហិើ�	អិំក្ខុតណំ្តាង	ធនាគារ�ត	ិកាណ្តាដា	ប្រតវូិ
បានិ	ម្រែតងតាំង	យើ�ើម្ម�បី	ជួំ�	ស័ប្រមួ្មល	�ល់	ការ	�និត	�ណះ���ណ្តាា�ល 
និងិ	ការ	ម្រែណនាំ តាម្ម	រ�ៈ	ការ	ម្រែចក្ខុរំម្រែលក្ខុ	និូវិ	ឧតត	មា	នុិ	វិតត	និ៍	នានា
ពីី	ស័តង់ដារ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	រ�ស័់	ធនាគារ�តិ	កាណ្តាដា។

យើ�ើម្ម�ប	ីរក្ខុ�សា	និវូិ	គុណុភាពី	ខ្ញុំពស័	់ម្លៃនិ	ការ	ប្រ�ត�ិតត	ិតាម្ម	ម្រែផកិ្ខុ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម 
ធនាគារ ABA យើធើើ	�ចច���បនិិភាពី	�	ប្រ�ចាំ	ំនិវូិ	នីិតវិិធិ	ីនានា	យើ�ើម្ម�ប	ីឲ្�យ
ប្រស័�	យើ�	តាម្ម	ការ	�ា�ស់័	�ត�រ	យើ�	កិ្ខុ�ង	ប្រគឹុ�ស្ថាា�និ និិង	យើប្រ�ើប្របាស់័	នូិវិ	ឧតត

មា	នុិ	វិតត	ន៍ិ	នានា និិង	វិធិសី្ថាស្ត្រស័ត	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	ម្រែផិក្ខុ	យើលើ	ហានិិភិ�័ ម្រែ�ល
ធានា	នូិវិ	យើគាល�ណំង	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	ប្រគុ�់ប្រគាន់ិ ស័ម្ម	ប្រស័� និិង	តាម្ម
វិិស្ថាលភាពី	ម្លៃនិ	អំណ	តតិ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	និីម្មួ�ៗ។

	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020	 អំងគភាពី	បានិ	យើធើើ	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	តាម្ម	ម្រែផនិការ	ចំនិួនិ 
39	 ប្រពីម្ម	�មួ្ម�នឹិង	ស័ក្ខុម្មមភាពី	ស័វិនិ	ក្ខុម្មម	ឥត	ប្រ�ង	ទុ្ធក្ខុ	ចំនួិនិ 
៧៧	 យើផ�សង	យើទ្ធៀត យើ�	តាម្ម	ការ�ិល�័	ក្ខុណ្តាា�ល និិង	តាម្ម	ស្ថាខា
នានា	រ�ស័់	ធនាគារ។ 
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ការអំភិិវឌ្្រឍម្មុខ្ញុំងារប្របតិបតិិតាម្ម

ការរីក្ខុរាលដាលក្ខុូវិី�-19 បានិ�ងើឲ្�យមានិវិិ�តតិសុ័ខាភិិបាល 
និិងយើស័�ឋក្ខុិចច�ស័ក្ខុល យើដា�យើធើើឲ្�យធនាគារជំួ�ឧ�ស័គុគ
ប្រ�តិ�តតិការថិមី។ ក្ខុិ�ងប្រគា�៏លំបាក្ខុយើនិ� រាជំរដាា�ភិិបាលក្ខុម្មព�� 
បានិយើលើក្ខុទឹ្ធក្ខុចិតតឲ្�យមានិការអំភិិវិឌ្�ឍនូិវិយើស័�ឋក្ខុិចចឌ្ីជីំថិល 
និិងយើលើក្ខុក្ខុម្មពស័់ការយើប្រ�ើប្របាស័់�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យាឌ្ីជំីថិលកិ្ខុ�ងវិិស័័�
ស្ថាធារណៈ យើ�ើម្ម�បីជំំរុញប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី ស័ុប្រកឹ្ខុតភាពី តមាា�ភាពី 
និិងភាពីងា�ប្រស័ួលស័ប្រមា�់ប្រ��ពីលរ�ឋ។

�មួ្ម�នឹិងការ	យើលើក្ខុក្ខុម្មពស់័យើស័វាធនាគារឌី្ជីំថិលរ�ស់័
ធនាគារ និិង	ក្ខុំយើណើនិ	�ា�ងឆ្នាំ�់រហិ័ស័ម្លៃនិទ្ធូរប្រ�តិ�តតិការយើស័វា
ធនាគារ និិង	ស័ើ័�យើស័វា ធនាគារ ABA បានិ�ក្ខុចិតតទ្ធុក្ខុដាក្ខុ់
�ម្រែនុិម្មយើលើការប្រ�តិ�តតិតាម្មរ�ស់័�ណ្តាា�ញម្រែចក្ខុចាំ�ទំាងយើនិ�
�មួ្ម�និងឹលកុ្ខុខ្ញុំណឌ�ទ្ធ��បញ្ញញតតតិប្រមូ្មវិ រមួ្មមានិ �ទ្ធ��បញ្ញញតតអំិំពីី

ការប្រ�ឆ្នាំងំការស័មាា�តប្របាក់្ខុ និិងហិរិញ្ញញ��បទានិយើភិរវិក្ខុម្មម ប្រពីម្មទំាង
ច�បា�់�ធរមានិនានា និិងការអំនុិវិតតម្រែ�លមានិម្រែចងយើផ�សងយើទ្ធៀត។

ធនាគារ ABA បានិ�និតវិិនិិយើ�គុ�ម្រែនុិម្មយើលើធនិធានិម្មនុិស័�ស 
និិង�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យាស័ប្រមា�់អំងគភាពីប្រ�តិ�តតិតាម្មយើ�ើម្ម�បី យើធើើការ
អំភិិវិឌ្�ឍលកុ្ខុណៈ�រិស័ក្ខុម្មម អំនុិវិតតនិិងរក្ខុ�សានូិវិយើគាលនិយើ�បា� 
ប្រក្ខុ�ខ្ញុំ័ណឌ និិងនិីតិវិិធីស័ម្មប្រស័� យើ�ើម្ម�បីឲ្�យប្រស័�នឹិងកាតពីើកិ្ខុចច
�ទ្ធ��បញ្ញញតតិនានាម្រែ�ល�និត�ា�ស័់�ដ�រ។

យើ�ើងក៏្ខុរក្ខុ�សាបានិនិវូិការរពឹំីងទ្ធកុ្ខុអំ��ប�រមាពីី�ុគុគលិក្ខុទាងំអំស័់ 
និិងយើគាលនិយើ�បា�ប្រ�ឆ្នាំងំការស័មាា�តប្របាក្ខុ/់ហិរិញ្ញញ��បទានិ
យើភិរវិក្ខុម្មម យើ�ើម្ម�បីម្រែស័ើងរក្ខុ និិងរារំាង�ុគុគល និិងអំងគការឧប្រកិ្ខុ�ឋ
ក្ខុម្មមនានាម្មិនិឲ្�យយើប្រ�ើប្របាស់័ផលិតផល និិងយើស័វាក្ខុម្មមរ�ស័់
យើ�ើងយើ�ើម្ម�បី�ងើិលថិវិិកាយើ�ើ�។ �ចច���បនិិ យើគាលនិយើ�បា� 

និិងការអំនុិវិតតការប្រ�តិ�តតិតាម្មរ�ស់័ធនាគារ ABA ប្រស័�
និឹងយើគាលនិយើ�បា� និិងការអំនុិវិតតការប្រ�តិ�តតិតាម្មរ�ស់័
ធនាគារ�តិកាណ្តាដា និិងប្រស័�តាម្មស័តង់ដារអំនិតរ�តិ។

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំ2020 យើ�ើងបានិ�និតស័យើប្រម្មចនិូវិលទ្ធធផលរ�ស់័យើ�ើង
យើ�ើម្ម�បី ប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័��ទ្ធ��បញ្ញញតតិបានិកានិ់ម្រែតប្រ�យើស័ើរ 
ពីប្រងឹង	�ម្រែនុិម្មយើលើឧ�ក្ខុរណ៍ប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ�ប្រ�តិ�តតិតាម្ម 
យើរៀ�ចំប្រ�ព័ីនិធប្រ�តិ�តតិតាម្មយើដា�ស័ើ័�ប្រ�វិតតិយើ�ើងវិិញ និិង
ម្រែក្ខុម្រែប្រ�វិសិ្ថាលភាពីទំ្ធនិលួខុ្ញុំស័ប្រតូវិ និិង�ំយើណើរការការងារ យើ�ើម្ម�បី
យើធើើឲ្�យប្រ�យើស័ើរយើ�ើងនិូវិប្រ�ស័ិទ្ធធភាពីរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និ។ 

	ការ	ប្រគុប់ប្រគុង	ធនធានម្មនុស់្រស និង	ការ	បណះ��បណ្តាា្រល

ធនាគារ ABA ចាំត់ទុ្ធក្ខុ�ុគុគលិក្ខុរ�ស់័ខ្ញុំៃ�និ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម�៏
មានិតម្លៃម្មៃ�ំផុត និិង�ចលក្ខុរជំំរុញប្រ�តិ�តតិការធុរក្ខុិចចរ�ស់័
ខ្ញុំៃ�និ និិងក្ខុំយើណើនិ�និត�នាា��់។ ប្រតឹម្ម�ំណ្តាច់ឆ្នាំំ�ំ2020 ការ
�ា�ស័់�ត�រ�ុគុគលិក្ខុម្លៃផៃកិ្ខុ�ងបានិយើក្ខុើនិយើ�ើងគុួរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់ �ល់
ចនួំិនិ 1.845 នាក្ខុ ់កិ្ខុ�ងចយំើណ្តាម្ម�ុគុគលិក្ខុចំនួិនិ 6.145 នាក្ខុ។់

�ម្មួ�ប្រ�តិ�តតិការយើនិ� ធនាគារបានិស័ប្រម្ម�ខ្ញុំៃ�និយើ�និឹង
ស្ថាា�និភាពីប្រ�ប្រក្ខុតីថិមី ម្រែ�ល�ងើយើ�ើងយើដា�ការរីក្ខុរាលដាល
ក្ខុូវិី�-19 យើដា��ម្រែងើរទ្ធប្រម្មង់សិ័ក្ខុ�សាយើផ�សងៗយើ��ការ�ណះ��
�ណ្តាា�លអំនិឡាញ យើ�ើម្ម�បីធានាថា �ុគុគលិក្ខុប្រគុ�់រូ��និតពីប្រងឹង
ចយំើណ��ឹង ជំំនាញ ស័ម្មតុភាពី និិងឯក្ខុយើទ្ធស័រ�ស់័ខ្ញុំៃ�និ�ក់្ខុពីន័ិធ
និឹងផលិតផល និិងយើស័វាក្ខុម្មមនានា។ ម្រែផិក្ខុយើលើការពីប្រងឹងនូិវិ
ការអំនុិវិតតទាំងយើនិ� ពីួក្ខុយើគុអាចយើឆ្លៃើ�ត�ទាន់ិយើពីលយើវិលា
ចំយើ��ការរំពឹីងធុរកិ្ខុចច និិង�យើងើើនិនូិវិផលិតភាពីរ�ស់័ធនាគារ
�ម្មួ�និឹងការយើពីញចិតតក្ខុប្រម្មិតខ្ញុំពស័់រ�ស័់អំតិថិិជំនិ។

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 យើ�ើងបានិយើធើើការ�ណះ���ណ្តាា�លតាម្មអំនិឡាញ
ចនួំិនិ 1.449 អំំពីីជំំនាញរឹង និិងជំំនាញទ្ធន់ិ�មួ្ម�ពិីនិៃ�ម្មធ�យម្ម 
91 យើលើ 100។ យើលើស័ពីយីើនិ� យើ�ើងបានិយើធើើប្រពីតឹតកិារណ ៍Career 
Talk យើ�ើម្ម�បីទាក្ខុ់ទាញអិំក្ខុជំំនាញ និិងនិិស័�សិត យើដា�មានិ
អិំក្ខុចូលរួម្មចំនិួនិ 1.500 នាក្ខុ់ តាម្មរ�ៈប្រ�ពី័និធឌ្ីជីំថិលរ�ស់័
យើ�ើង។

ជំហំានិយើ�គុជំ័��៏សំ័ខានិ់ម្មួ�យើផ�សងយើទ្ធៀត គុឺក្ខុម្មមវិិធីហាត់ការ
រ�ស់័	យើ�ើង	ម្រែ�ល	យើរៀ�	ចំ ឲ្�យមានិការផដលច់យំើណ� ជំំនាញ �ក់្ខុពីន័ិធ
និឹង�ទ្ធពិីយើស្ថាធយើស័វាធនាគារប្រ�ក្ខុ�យើដា�វិិ�ា�ជំីវិៈ តាម្មរ�ៈ
ការអំនិវុិតត�ក្ខុម់្រែស័ដងយើ�ក្ខុិ�ងម្រែផិក្ខុយើផ�សងៗ�យើប្រចើនិ �ូច� ម្រែផិក្ខុ
លក្ខុ់ ក្ខុម្មចីនិិងប្រទ្ធពី�យធានា ការប្រគុ�់ប្រគុងគុយើប្រមាង គុណយើនិ��យ 
�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យាពី័ត៌មានិវិិទ្ធ�យា ធនិធានិម្មនិុស័�ស និិងម្រែផិក្ខុយើផ�សងៗ។

យើ�ើងមានិយើគាល�ណំងទាក់្ខុទាញ អំភិិវិឌ្�ឍ និិងរក្ខុ�សាទ្ធកុ្ខុ�ុគុគលិក្ខុ
ម្រែ�លមានិទឹ្ធក្ខុចិតតការងារ និិងស័ម្មតុភាពី យើហិើ�យើ�ើងយើប្រតៀម្មខ្ញុំៃ�និ
�និិចចកិ្ខុ�ងការក្ខុស្ថាងក្ខុតីស័ង�ឃឹឹម្មការងាររ�ស់័ពីួក្ខុយើគុ�មួ្ម�
ធនាគារ ABA។ យើលើស័ពីយីើនិ� យើ�ើងយើលើក្ខុក្ខុម្មពស័វ់ិ��បធម្មត៌មាា�ភាពី
ប្រ�ក្ខុ�យើដា�សុ័ខ្ញុំ�ុម្មរម្មនា និិង�រ�ិកាស័ការងារប្រ�ក្ខុ�យើដា�
ស័វុិតិុភាពី និិងស័ខុ្ញុំភាពី ប្រស័�តាម្មគុុណតម្លៃម្មៃសិ័�លរ�ស់័យើ�ើង។ 

ប្រ�ព័ីនិធប្របាក់្ខុយើ�ៀវិត�សរ�ស់័យើ�ើងយើ�ម្រែតមានិភាពីទាក់្ខុទាញយើ�កិ្ខុ�ង
ទ្ធីផ�សារ យើហិើ�យើ�ើង�និតអំនិុវិតតការប្រគុ�់ប្រគុងស័ម្មតុភាពីការងារ
តាម្មសូ័ចនាក្ខុរអំនុិវិតតការងារសំ័ខានិ ់(KPI) ប្រស័�តាម្មយើគាលយើ�
��ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័តរ�ស័់ធនាគារ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០36

វិភាគុទានស់ងគម្មរបស់់សាជីីវកម្មម

	យើដា�	អំនិុវិតត	តាម្ម	យើ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម និិង	គុុណ	តម្លៃម្មៃ	ស្ថាជំីវិក្ខុម្មម	រ�ស័់
ខ្ញុំៃ�និ ធនាគារ ABA បានិ	�និត	អំនុិវិតត	�ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត	ទំ្ធនិួល	ខុ្ញុំស័
ប្រតូវិ	ស្ថាជីំវិក្ខុម្មម	ចំយើ��	ស័ងគម្ម ម្រែ�ល	ធនាគារ	យើម្មើលយើ�ើញ	ថា	ខ្ញុំៃ�និ
ក្ខុំពុីង	រួម្មចំម្រែណក្ខុ	វិិជំជមានិ	�ល់	ស័ហិគុម្មន៍ិ	កិ្ខុ�ងប្រសុ័ក្ខុ	តាម្ម	រ�ៈ
ការ	យើ�ើរតួ	�ា�ង	ស័ំខានិ់	យើ�	ក្ខុិ�ង	ជំីវិិត	រស័់យើ�	រ�ស័់	អំតិថិិជំនិ និិង
អំនាគុត	រ�ស័់	ប្រ�យើទ្ធស័	�តិ។

ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020	 ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��	បានិ	ទ្ធទួ្ធល	រង	ផល	�ះ��ល់
អំវិិជំជមានិ	ពីី	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	កូ្ខុវិី�-19	 �ស័	ក្ខុល។ យើហិតុ	យើនិ� 
ស័ក្ខុម្មមភាពី	ឧ�តុម្មភ និិង	ស័ក្ខុម្មមភាពី	ទំ្ធនួិល	ខុ្ញុំស័	ប្រតូវិ	ស្ថាជីំវិក្ខុម្មម
ចយំើ��	ស័ងគម្ម	រ�ស់័	ធនាគារ ភាគុយើប្រចើនិ	ប្រតវូិ	បានិ	យើធើើ	យើ�ើង	យើ�ើម្ម�ប	ីផតល់
ជំំនិួ�	�ល់	ស័ហិគុម្មន៍ិ	នានា	ម្រែ�ល	រង	ផល	�ះ��ល់	យើដា�ស្ថារ
ការ	ថិ�	ចុ�	យើស័�ឋក្ខុិចច �ងើ	យើ�ើង	យើដា�	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	ម្លៃនិ
វិីរុស័ ខ្ញុំណៈ	ម្រែ�ល	ខ្ញុំៃ�និ	�និត	កិ្ខុចច	ខិ្ញុំតខ្ញុំំ	ប្រ�ឹងម្រែប្រ�ង	យើផ�សងៗ	កិ្ខុ�ង	ការ
យើលើក្ខុក្ខុម្មពស័់	សុ័ខ្ញុំុមាលភាពី	រ�ស័់	កុ្ខុមារ ការ	ស័ប្រមួ្មលការ	�ា�ស័់
�ត�រ	�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យា	ហិិរញ្ញញវិតុ� និិង	ស័ហិប្រគុិនិភាពី និិង	ក្ខុិចច	ប្រ�ឹងម្រែប្រ�ង
យើផ�សងៗ	យើទ្ធៀត។ ទ្ធនិៃមឹ្ម	យើនិ�	ម្រែ�រ មានិគំុនិិត	ផត�ចយើផតើម្ម	មួ្ម�	ចំនិនួិ	ប្រតូវិ
បានិ	ម្រែក្ខុម្រែប្រ� ឬ	លុ�	យើចាំល	យើដា�ស្ថារ	ម្រែត	លកុ្ខុខ្ញុំណឌ	តប្រមូ្មវិ	ថិម	ីអំំពីី	ការ
រក្ខុ�សា	គុមាា�ត	ស័ុវិតុិភាពី និិង	ក្ខុិចច	�ងាា�រ	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	ម្លៃនិ	វិីរុស័។

�ក្ខុ់ពី័និធ	នឹិង	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	�ស័	ក្ខុល ធនាគារ ABA បានិ
�យើងើើត	�ុទ្ធធនាការ	ម្លៃរ	អំងាា�ស័ប្របាក់្ខុ	ប្រ�ឆ្នាំងំ	កូ្ខុវិ�ី-19	 យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិធិី 
ABA Mobile ម្រែ�ល	យើក្ខុៀរគុរ	ទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុ	ពីី	អំតិថិិជំនិ	រ�ស់័	ខ្ញុំៃ�និ	បានិ
ចនំិនួិ 9.000 �លុាា�រ	អាយើម្មរកិ្ខុ យើហិើ�	ធនាគារ	បានិ	�ម្រែនុិម្ម	ចំម្រែណក្ខុ
រ�ស័	់ខ្ញុំៃ�និ	ចំនិនួិ	យើស័មើនិងឹ	ទឹ្ធក្ខុប្របាក្ខុ	់ទាងំអំស័	់ម្រែ�ល	អំតិថិិជំនិ	ចលូរមួ្ម 
យើធើើ	ឲ្�យ	ទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុ	ស័រ�ុ	បានិ 18.000 �លុាា�រ	អាយើម្មរកិ្ខុ យើ�ើម្ម�ប	ីប្រ�គុល់
ជំនូិ	ប្រក្ខុសួ័ងស័ខុាភិិបាល ស័ប្រមា�់	ប្រ��ទុ្ធធ	ប្រ�ឆំ្នាំង	នឹិង	ជំំងឺ	កូ្ខុ	វិ	ី�។ 
ធនាគារ	ក្ខុ	៏បានិ	�រិចាំា�គុ	ឧ�ក្ខុរណ៍	យើវិជំជស្ថាស្ត្រស័ត និិង	ទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុ	យើ�ើម្ម�បី
គាបំ្រទ្ធ	ម្មនិៃរីយើពីទ្ធ�យ	មិ្មតតភាពី	ម្រែខ្ញុំមរ	-	សូ័	យើវិៀត កិ្ខុ�ង	ការ	ពី�យាបាល	អិំក្ខុជំំងឺ	កូ្ខុ
វិី�-19	 តាម្ម	រ�ៈ	ស័មាគុម្ម	ធនាគារ	យើ�	ក្ខុម្មព�� (ABC)	។ 

	យើដា�	ស័ហិការ	�មួ្ម� CBN Cambodia ម្រែ�ល	�	អំងគការ
យើប្រ�រដាា�ភិិបាល	មានិ	ចុ��ញ្ញជី	យើ�	ក្ខុម្មព�� ធនាគារ ABA បានិ
ផតល់	ជំំនិួ�	យើស័�ប�ងអាហារ	កិ្ខុ�ង	ប្រគាអាស័និិ ប្រពីម្ម	�មួ្ម�	ទ្ធឹក្ខុ
អាកុ្ខុល	លាងម្លៃ�	�ល់	ប្រគួុស្ថារ	�ង 400 កិ្ខុ�ង	ស័ហិគុម្មន៍ិ	�	យើប្រចើនិ
យើ�	រាជំធានិី	ភំិិយើពីញ និិង	យើខ្ញុំតត	មួ្ម�	ចំនិួនិ ម្រែ�ល	ប្របាក្ខុ់	ចំណូល
ស័ំខាន់ិ	រ�ស់័	ពីួក្ខុ	យើគុ	បានិ	បាត់�ង់	យើដា�ស្ថារ	ម្រែត	ផល	�ះ��ល់
ពីី	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	ម្លៃនិ	វិីរុស័	ម្មក្ខុ	យើលើ	វិិស័័�	កាត់យើ�រ ក្ខុម្មមនិតស្ថាល 
និិង	ស័ំណង់។

	ក្ខុិ�ង	ឆ្នាំំ�ំ2020	 ប្រ�យើទ្ធស័	ក្ខុម្មព��	ក៏្ខុ	ទ្ធទួ្ធល	រង	ផល	�ះ��ល់	ពីី
ទ្ធឹក្ខុជំំនិនិ ់យើហិើ�	ធនាគារ	យើធើើការ	ផដល់	ជំំនិួ�	យើស័�ប�ងអាហារ	ក្ខុិ�ង
ប្រគាអាស័និិ	�ល់	ប្រគួុស្ថារ	ម្រែ�ល	�នាា�ស័	់ទ្ធ	ីយើដា�ស្ថារ	យើប្រគា�	ធម្មម�តិ។ 
ការ	�រចិាំា�គុ	យើនិ� ប្រតូវិ	បានិ	យើធើើ	យើ�ើង	តាម្ម	រ�ៈ	ខុ្ញុំទ្ធៃកាល័�	ស័យើម្មដច
នា�ក្ខុ	រ�ឋម្មស្ត្រនិតី។ យើលើស័	ពីី	យើនិ� ធនាគារ	បានិ	�រិចាំា�គុ	ទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុ 
30.000 �ុលាា�រ	អាយើម្មរិក្ខុ តាម្ម	រ�ៈ	ធនាគារ�តិ	ម្លៃនិ	ក្ខុម្មព��
យើ�ើម្ម�បី	ជួំ�	�ល់	អិំក្ខុ	ម្រែ�ល	រង	ផល	�ះ��ល់	ពីី	យើប្រគា�	ធម្មម�តិ	ម្រែ�ល
យើក្ខុើតយើ�ើង	យើ�	តាម្ម	�ណ្តាា�	យើខ្ញុំតត	ម្មួ�	ចំនិួនិ	យើនា�។ 

	យើ�ើម្ម�បី	ជួំ�	�ល់	រាជំរដាា�ភិិបាល	កិ្ខុ�ង	ការ	ទិ្ធញ	វាា�ក់្ខុស្ថាំង	ការ�រ
ជំំងឺ	កូ្ខុវិ�ី-19	 ស័ប្រមា�់	ប្រ��ពីលរ�ឋ	ក្ខុម្មព�� ធនាគារ ABA បានិ
�រចិាំា�គុ	ទឹ្ធក្ខុប្របាក្ខុ	់ចំនិនួិ 100.000 �លុាា�រ	អាយើម្មរកិ្ខុ តាម្ម	រ�ៈ	គំុនិិត
ផត�ចយើផតើម្ម	រ�ស់័	ស័យើម្មតច ហិុនុិ ម្រែស័និ។ �ម្រែនិមុ្ម	យើលើ	យើនិ� ក្ខុម្មមវិធីិ ABA 
Mobile ក្ខុ	៏យើ�ើរតួ	�ា�ង	ស័ំខានិ់	ក្ខុិ�ង	ការ	ប្រ�ម្មូល	ថិវិិកា	ពីី	អំតិថិិជំនិ 
ABA យើដា�	�ា�ល់	ជូំនិ	រាជំរដាា�ភិិបាល	ស័ប្រមា�់	ប្រពឹីតតកិារណ៍	យើនិ�។ 
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	ធនាគារ ABA បានិ	�និត	គំាប្រទ្ធ	ប្រពឹីតតកិារណ	៍ប្រ�កួ្ខុត	កី្ខុឡា	ស័ហិព័ីនិធ
ក្ខុីឡា	វា�	កូ្ខុនិ	បាល់	អំនិតរ�តិ (ITF) Junior។ ប្រពីឹតតិការ	និ៍	យើនិ�
យើ�ោ�ត	យើលើ	កី្ខុឡាក្ខុរ	វា�	កូ្ខុនិ	បាល់	វិ័�យើក្ខុមង	អា�ុ	ពីី 13 - 18 
ឆ្នាំំ�ំ ម្រែ�ល	កំ្ខុពុីង	យើធើើ	�ំយើណើរ	យើឆ្នាំះ��យើ�	�	កី្ខុឡាក្ខុរ	អាជីំពី។ �ះុម្រែនិត
យើដា�ស្ថារ	ការ	រឹត	�និតឹង	យើលើ	ការ	យើធើើ	�ំយើណើរ	ស័ប្រមា�់	កី្ខុឡាក្ខុរ និិង
វិិធានិការ	ស័ុខាភិបិាល	ថិមីៗ 	ម្រែ�ល	ប្រតូវិ	អំនិវុិតត ប្រពីឹតតកិារណ៍	យើនិ�	ប្រតវូិ
បានិ	ពីនិ�យារយើពីល	យើ�	ក្ខុិ�ង	ឆ្លមាស័	ទ្ធី	ពីីរ	ម្លៃនិ	ឆ្នាំំ�ំ	យើនា�។ 

	កិ្ខុ�ង	យើគាលយើ�	យើលើក្ខុក្ខុម្មពស់័	�រិ��និិ	ហិិរញ្ញញវិតុ�	យើ�	កិ្ខុ�ង	ប្រ�យើទ្ធស័ 
ធនាគារ ABA បានិ	រួម្មចំម្រែណក្ខុ យើដា�	ផដល់	ជំំនាញ	ហិិរញ្ញញវិតុ�
ឌ្ីជំីថិល	រ�ស័់	ខ្ញុំៃ�និ តាម្ម	រ�ៈ	វិគុគ	�ណះ���ណ្តាា�ល	យើ�	កិ្ខុ�ង	ក្ខុម្មមវិិធី
និវានុិវិតតនិ	៍�ស្ត្រញ្ជាា�ស័	រ�ស់័	ម្មជំ�ឈម្មណឌល	�ណះ��	ធុរក្ខុចិច	ថិម ី“	យើតយើ�”
យើ�ើម្ម�បី	ផតល់	ឱកាស័	�ល់	ធុរកិ្ខុចច	ថិមី និិង	និវានិុវិតតជំនិ	កិ្ខុ�ងប្រសុ័ក្ខុ។ 
ធនាគារ ABA ក្ខុ	៏ផតល	់នូិវិ	ការ	ចូល	យើប្រ�ើប្របាស់័	ប្រ�ពីន័ិធ	ទូ្ធទាត	់អំនិឡាញ 
PayWay �	៏ទំ្ធយើនិើ�	រ�ស័	់ខ្ញុំៃ�និ យើ�ើម្ម�ប	ីឲ្�យ	ស័ហិប្រគិុនិ	�យើចចក្ខុវិទិ្ធ�យា	អាច
ម្រែស័ើង	�ល ់និិង	នា	ំ�ក្ខុគុនិំិត	រ�ស័	់ពួីក្ខុ	យើគុ	យើ�	រក្ខុ	�ំយើណ្តា�ប្រស្ថា�
និវានិុវិតត	យើ�	ក្ខុិ�ង	ស័ម្ម័�	កាល	ឌ្ីជំីថិល។ 

	ធនាគារ ABA ក្ខុ៏	កាា���	អំិក្ខុ	ឧ�តុម្មភ	ប្រពីឹតតិការណ៍ Singapore 
Fintech Festival ឆ្នាំំ�ំ2020។ ប្រពឹីតតិការណ៍	យើនិ�	បានិ	នាំ	ម្មក្ខុ
និូវិ	វិតតមានិ	ម្លៃនិ	វាគុមិនិ	�តិ អំនិតរ�តិ និិង	កិ្ខុចច	ពិីភាក្ខុ�សា	�	ប្រកុ្ខុម្ម	អំំពីី
ប្រ�ធានិ�ទ្ធ	�	យើប្រចើនិ មានិ�ូច	� ការយើងើ�	យើ�ើង	ម្លៃនិ	រូ�ិ��័ណណ
ឌ្ីជីំថិល ឥទ្ធធិពីលម្លៃនិ 5G យើ�	កិ្ខុ�ង	ការ	ពី	យើនិៃ�	និ	ការ	អំភិិវិឌ្�ឍ	�យើចចក្ខុ
វិិទ្ធ�យា	ហិិរញ្ញញវិតុ� និិង	រយើ�ៀ�	ម្រែ�ល	�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យា	ហិិរញ្ញញវិតុ�	អាច	គំាប្រទ្ធ
ឧស័�សាហិក្ខុម្មម	នានា ម្រែ�ល	ទ្ធទួ្ធល	រង	ផល	�ះ��ល់	ធៃន់ិធៃរ	�ំផុត
យើដា�ស្ថារ	ការ	រីក្ខុ	រាលដាល	វិីរុស័�	ស័ក្ខុល។
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ទ្ធំនួលខ្ញុំុស់ប្រតូវកន�ងការបង់ពីនធ

ធនាគារ ABA អំនិុយើលាម្មយើពីញយើលញតាម្ម�ទ្ធ��បញ្ញញតតិពីនិធដារ
ក្ខុិ�ងប្រស័កុ្ខុ និិង�ង់ចូលថិវិកិារ�ឋទាន់ិយើពីលយើវិលា យើដា�រមួ្មចំម្រែណក្ខុ
�ល់ស័ងគម្ម និិងក្ខុំយើណើនិយើស័�ឋក្ខុិចចក្ខុម្មព��។

ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 ធនាគារ ABA បានិ�ង់ពីនិធដារម្លៃផៃកិ្ខុ�ង�ង 46,6 
លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ។ តាម្មរ�ៈកាតពីើក្ខុិចចយើនិ� ធនាគារមានិ
ក្ខុិតតិ�ស័កិ្ខុ�ង	ការ	ទ្ធទួ្ធល	បានិ	លិខ្ញុំិត	ម្រែថិៃង	អំំណរ	គុុណ	ពីី	ស័យើម្មតច
អំគុគម្មហាយើស័នា	�តី	យើតយើ� ហិុុនិ ម្រែស័និ នា�ក្ខុ	រ�ឋ	ម្មស្ត្រនិតី	ម្លៃនិ
ប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព�� ម្រែ�លយើកាតស័រយើស័ើរចំយើ��ធនាគារ 
ABA ថា�ស័ហិប្រគាស័ម្រែ�លបានិ�ង់ពីនិធយើប្រចើនិ�ងយើគុលំដា�់
ទ្ធី 12 ក្ខុិ�ងចំយើណ្តាម្មអំិក្ខុ�ង់ពីនិធទាំងអំស័់យើ�ក្ខុម្មព��។
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ស័ប្រមា�់ឧតតមានិុវិតតនិ៍ចំយើ��អំនុិយើលាម្មភាពីស្ថារយើពីើពីនិធតាម្ម
កាតពីើកិ្ខុចច�ង់ពីនិធ ធនាគារ ABA យើ�ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 ទ្ធទួ្ធល
បានិវិិញ្ជាា��និ	�ប្រតអំនុិយើលាម្មភាពីស្ថារយើពីើពីនិធ ប្រ�យើភិទ្ធមាស័ ពីី
អំគុគនា�ក្ខុដាា�និពីនិធដារម្រែ�លមានិសុ័ពីលភាពីរ�ៈយើពីល 2 ឆ្នាំំ�ំ
ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ� ំ2021-2022។



របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�	ដ្រល	បានធើើស់វនកម្មម

៥
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	ពី័ត៌មានសាជីីវកម្មម

ធនាគារ ធនាគារ វិឌ្�ឍនិៈអាសីុ័ ចំកាត់

ចុ��ញ្ញជី�ណិជំជក្ខុម្មមយើលខ្ញុំ 00010593

ទ្ធីស្ថាំ�ក្ខុ់ការចុ��ញ្ញជី អំគារយើលខ្ញុំ 141, 146, 148 និិង 148 អា យើ� យើស័ យើ� ម្មហាវិិថិីប្រពី�ស័ីហិនិ ុនិិង អំគារយើលខ្ញុំ 15

និិង 153 អា យើ� យើស័ ផៃ�វិយើលខ្ញុំ2៧8 និិង អំគារយើលខ្ញុំ 1៧1 ផៃ�វិប្រតស័ក្ខុ់ម្រែផិម្ម ភិូម្មិទ្ធ4ី

ស័ងាា�ត់�ឹងយើក្ខុងក្ខុងទ្ធ1ី ខ្ញុំណឌ�ឹងយើក្ខុងក្ខុង រាជំធានិីភិិំយើពីញ ប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��

ភាគុហិុុនិិក្ខុ ធនាគារ�តិកាណ្តាដា

ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ Natcan Trust

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល យើលាក្ខុ Yves Jacquot ប្រ�ធានិប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល

យើលាក្ខុ Dominic Jacques អំភិិបាល

យើលាក្ខុ Madi Akmambet អំភិិបាលប្រ�តិ�តតិ

យើលាក្ខុ Christian St-Arnaud អំភិិបាល

យើលាក្ខុ Martin Ouellet អំភិិបាល

យើលាក្ខុ Paolo Pizzuto អំភិិបាល

យើលាក្ខុ Etienne Chenevier អំភិិបាលឯក្ខុរាជំ�យ

យើលាក្ខុ Henri Calvet អំភិិបាលឯក្ខុរាជំ�យ

យើលាក្ខុ Guy Quaden អំភិិបាលឯក្ខុរាជំ�យ

ថាំ�ក្ខុ់�ឹក្ខុនាំស័ំខានិ់ៗ យើលាក្ខុ Askhat Azhikhanov នា�ក្ខុប្រ�តិ�តត ិ

យើលាក្ខុ Madi Akmambet អំភិិបាលប្រ�តិ�តតិ

យើលាក្ខុ Lee Young Ho នា�ក្ខុប្រ�តិ�តតិរង

យើលាក្ខុ Babu Ram Gyawali នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�

យើលាក្ខុ Bibhu Pandey នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុឥណទានិ 

យើលាក្ខុ Rasulov Zokhir នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុ�យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យាឌ្ីជំីថិល

យើលាក្ខុ Galymzhan Temirov នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុពី័ត៌មានិវិិទ្ធ�យា 

យើលាក្ខុ Sanzhar Abdullayev នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុកាត និិងយើស័វាក្ខុម្មមទ្ធូទាត់យើអំ�ិក្ខុប្រតូនិិក្ខុ

យើលាក្ខុ Zhiger Atchabarov នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុប្រ�តិ�តតិការអំនិតរ�តិ

យើលាក្ខុ Torsten Kleine Buening នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុហានិិភិ័� និិងទ្ធីប្រ�ឹក្ខុ�សាប្រ�តិ�តតិតាម្មស័ប្រមា�់នា�ក្ខុប្រ�តិ�តិត

យើលាក្ខុ Igor Zimarev នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុទ្ធីផ�សារ និិងយើលខាធិការស្ថាជំីវិក្ខុម្មម

យើលាក្ខុ ម្មុី �ះូលីនិ នា�ក្ខុម្រែផិក្ខុអំភិិវិឌ្�ឍនិ៍អាជំីវិក្ខុម្មម

ស័វិនិក្ខុរ ឌ្ី�័�ធ ៍(យើខ្ញុំម្ម�ូឌា) ខ្ញុំូអំិលធីឌ្ី
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របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០42

	របាយការណ៍ប្រកុម្មប្របឹក្រសាភិិបាល
ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល មានិយើស័ចក្ខុដីយើស្ថាម្មនិស័�សរីក្ខុរា� ស័ូម្ម�ងាា�ញជំូនិនូិវិរបា�ការណ៍រ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល និិងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ ធនាគារ	វិឌ្�ឍនិៈអាសីុ័ ចំកាត់ យើ�	កាត់ថា (“ធនាគារ”) 
ម្រែ�លបានិយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរួច ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020។

ស័ក្ខុម្មមភាពីចម្ម�បងស័ក្ខុម្មមភាពីចម្ម�បង

ស័ក្ខុម្មមភាពីចម្ម�បងរ�ស័់ធនាគារ រួម្មមានិការយើធើើប្រ�តិ�តតិការយើលើរាល់ស័ក្ខុម្មមភាពីអាជំីវិក្ខុម្មមធនាគារ និិងការផដល់និូវិយើស័វាក្ខុម្មមវិិស័័�ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធយើផ�សងៗយើទ្ធៀតយើ�ក្ខុិ�ងប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��។ 
ពីុំមានិការ�ា�ស័់�ត�រ�ស្ថារវិនិតយើលើស័ក្ខុម្មមភាពីចម្ម�បងរ�ស័់ធនាគារយើ�ក្ខុិ�ងការិ��រិយើចិទ្ធហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�យើទ្ធ។

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវិតុ�លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវិតុ�

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញម្មុនិកាត់ពីនិធ 188.8៧0.923 ៧៧0.026.៧54 142.292.៧40 5៧6.99៧.061

ចំណ្តា�ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ (3៧.462.៧៧4) (152.៧35.៧30) (14.881.364) (60.343.931)

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញស័ុទ្ធធក្ខុិ�ងប្រគាប្របាក្ខុ់ចំយើណញស័ុទ្ធធក្ខុិ�ងប្រគា 151.408.149151.408.149 61៧.291.02461៧.291.024 12៧.411.3៧612៧.411.3៧6 516.653.130516.653.130

ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងទ្ធុនិ�ប្រម្មុង  និិងស័ំវិិធានិធនិនិិងស័ំវិិធានិធនិ

ពីុំមានិការម្រែប្រ�ប្រ�ួល�ស្ថារវិនិតយើ�យើលើទ្ធុនិ�ប្រម្មុង និិងស័ំវិិធានិធនិយើ�ក្ខុិ�ងប្រគាយើនិ�យើទ្ធ យើប្រ�ពីីការ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�។ 

ភាគុលាភិភាគុលាភិ

ពីុំមានិការប្រ�កាស័ ឬការម្រែ�ងម្រែចក្ខុភាគុលាភិយើទ្ធ ស័ប្រមា�់ការិ��រិយើចិទ្ធហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ� (ឆ្នាំំ�2ំ019៖ គាា�និ)។

យើ�ើម្មទ្ធុនិយើ�ើម្មទ្ធុនិ

ធនាគារបានិយើបា�ផ�សា�ភាគុហិុុនិ�ម្រែនិុម្ម ម្រែ�លមានិយើរៀ�រា�់លម្មិិត�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ម្មតុល�យនាយើ�ើម្មប្រគា 215.000.000 8៧6.125.000 165.000.000 662.9៧0.000

ការ�ម្រែនិុម្មយើ�ើម្មទ្ធុនិ (*) 120.000.000 485.400.000 50.000.000 203.៧50.000

លំយើអំៀងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (6.450.000) - 9.405.000

335.000.000335.000.000 1.355.0៧5.0001.355.0៧5.000 215.000.000215.000.000 8៧6.125.0008៧6.125.000

(*) យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី02 ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�ំ2020 ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��បានិយើចញលិខិ្ញុំតអំនុិម័្មតអំនុិញ្ជាា�តឲ្�យធនាគារ�យើងើើនិយើ�ើម្មទុ្ធនិចំនួិនិ 120.000.000 �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ យើដា�យើបា�ផ�សា�ភាគុហុុិនិ�ម្រែនុិម្មចំនួិនិ 
120.000 ហិុុនិឲ្�យយើ�ធនាគារ�តិកាណ្តាដា ម្រែ�លក្ខុិ�ង 1 ហិុុនិមានិតម្លៃម្មៃ 1.000 �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ។

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី12 ម្រែខ្ញុំវិិចិិកា ឆ្នាំំ�ំ2020 ធនាគារ បានិទ្ធទួ្ធលការ�ល់ប្រពីម្មពីីធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� កិ្ខុ�ងការយើផៃរភាគុហុុិនិ រ�ស់័យើលាក្ខុ Damir Karassayev យើ�ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ Natcan Trust ម្រែ�ល�ប្រកុ្ខុម្មហុុិនិ
�យើងើើតយើ�ើងយើ�ប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា។ ពី័ត៌មានិលម្មិិតម្លៃនិភាគុហិុុនិថិម ីមានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

% ម្លៃនិភាគុហិុុនិ ចំនិួនិភាគុហិុុនិ
ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ	់
�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

% ម្លៃនិភាគុហិុុនិ ចំនិួនិភាគុហិុុនិ
ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ	់
�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ធនាគារ�តិកាណ្តាដា 99,99% 334.999 334.999.000 99,99% 214.999 214.999.000

ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ Natcan Trust 0,01% 1 1.000 - - -

យើលាក្ខុ Damir Karassayev - - - 0,01% 1 1.000

100%100% 335.000335.000 335.000.000335.000.000 100%100% 215.000215.000 215.000.000215.000.000

ការលុ�យើចញពីី�ញ្ញជីការលុ�យើចញពីី�ញ្ញជ ី និិងស័ំវិិធានិធនិយើលើឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�និិងស័ំវិិធានិធនិយើលើឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

ម្មនុិយើពីលម្រែ�លរបា�ការណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័ធ់នាគារប្រតូវិបានិយើរៀ�ចយំើ�ើង ប្រក្ខុមុ្មប្រ�កឹ្ខុ�សាភិបិាលបានិចាំតវ់ិធិានិការម្រែ�លមានិម្មលូដាា�និស័ម្មរម្ម�យទាក្ខុទ់្ធងយើ�និងឹការល�ុយើចញពី�ីញ្ញជមី្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� 
ម្រែ�លម្មិនិរំពីឹងថានឹិងមានិលទ្ធធភាពីទារ		ប្រតល�់		វិិញនូិវិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុតាម្មកិ្ខុចចស័និ�យាទំាងអំស់័ ឬ ម្រែផិក្ខុណ្តាម្មួ� និិងយើធើើសំ័វិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ឥណទានិរំពីឹងទុ្ធក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� យើហិើ�
មានិការយើជំឿ�ក់្ខុថារាលប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លម្មនិិរំពឹីងថានឹិងអាចទារ	ប្រតល�	់បានិនូិវិរហំិរូស្ថាច់ប្របាក់្ខុតាម្មកិ្ខុចចស័និ�យាម្រែ�លប្រតូវិបានិលុ��ំបាត់យើចាំល យើហិើ�បានិយើធើើសំ័វិធិានិធនិប្រគុ�់ប្រគាន់ិយើលើការខាត�ង់
ឥណទានិរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�។

គុតិប្រតឹម្មកាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ� ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលពីុំបានិ�ឹងពីីកាលៈយើទ្ធស័ៈណ្តាម្មួ� យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតភាពីម្មិនិច�បាស័់លាស់័ខាា�ំងទាក្ខុ់ទ្ធងយើ�និឹងវិីរុស័ក្ខុូរ�ូណ្តា (“ក្ខុូវិី�-19”) ម្រែ�លបានិពីិភាក្ខុ�សា
ខាងយើប្រកាម្ម និិងយើ�កិ្ខុ�ងក្ខុំណត់ស័មាា�ល់យើលខ្ញុំ 3.2 និិង 36 ម្រែ�លនឹិង�ណ្តាា�លឲ្�យចំនួិនិម្លៃនិសំ័វិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ឥណទានិរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� យើ�កិ្ខុ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ� 
មានិលក្ខុុណៈម្មិនិប្រគុ�់ប្រគានិ់រហិូត�ល់ក្ខុប្រម្មិត�ស្ថារវិនិតយើនា�យើទ្ធ។

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម

យើ�មុ្មនិយើពីលម្រែ�លរបា�ការណ៍ហិរិញ្ញញវិតុ�រ�ស័ធ់នាគារប្រតូវិបានិយើរៀ�ចំយើ�ើង ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលបានិចាំត់វិធិានិការម្រែ�លមានិមូ្មលដាា�និស័ម្មរម្ម�យ យើ�ើម្ម�ប�ីញ្ជាា�ក់្ខុថាគុណៈប្រគុ�់ប្រគុងបានិប្រ�តិ�តត�ិា�ងប្រតឹម្មប្រតូវិ 
យើ�ើម្ម�បីប្របាក្ខុ�ថា�ណ្តាា�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទាងំអំស័ម់្រែ�លបានិក្ខុតប់្រតាយើ�ក្ខុិ�ង�ញ្ញជគីុណយើនិ��យរ�ស័ប់្រក្ខុមុ្មហិុនុិ យើហិើ�ម្រែ�លទ្ធនំិង�ម្មនិិអាចប្រ�ម្មលូបានិយើ�ក្ខុិ�ងប្រ�ត�ិតតកិារអាជំវីិក្ខុម្មមធម្មមតា ប្រតវូិបានិកាត�់និ�ុ
ឲ្�យយើ�យើស័មើនិឹងតម្លៃម្មៃ ម្រែ�លគុិតថានិឹងអាចប្រ�ម្មូលបានិ�ក្ខុ់ម្រែស័តង។ 

គុិតប្រតឹម្មកាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ� ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលពីុំបានិ�ឹងពីីយើហិតុការណ៍ណ្តាម្មួ�ម្រែ�លនិឹងយើធើើឲ្�យ�ះ��ល់�ល់ ការក្ខុំណត់តម្លៃម្មៃប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ 
ថាមានិភាពីម្មិនិប្រតឹម្មប្រតូវិយើនា�យើទ្ធ។

វិិធីស្ថាស្ត្រស័តវា�តម្លៃម្មៃវិិធីស្ថាស្ត្រស័តវា�តម្លៃម្មៃ  

គុតិប្រតឹម្មកាល�រយិើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណយ៍ើនិ� ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលពំុីបានិ�ឹងពីីយើហិតកុារណណ៍្តាមួ្ម� ម្រែ�លនឹិងយើធើើឲ្�យ�ះ��ល់�លក់ារអំនិវុិតតវិធីិស្ថាស្ត្រស័តម្រែ�លមានិក្ខុនិៃងម្មក្ខុ កិ្ខុ�ងការវា�តម្លៃម្មៃប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង
�ំណុលយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ ថាមានិភាពីម្មិនិប្រតឹម្មប្រតូវិយើនា�យើទ្ធ។

�ំណុល�ថាយើហិតុ�ំណុល�ថាយើហិត ុ និិង�ំណុលយើផ�សងៗយើទ្ធៀតនិិង�ំណុលយើផ�សងៗយើទ្ធៀត

គុិតប្រតឹម្មកាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ� ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលពីុំបានិ�ឹងអំំពីី៖

(a) ការដាក់់បនុ្ទុ�ក់នូ្ទុវទ្រ�ព្យយសក់ម្មមណាមួ្មយរបស់ធនាគារ ទ្រ�ូវបាន្ទុធ្វើធើ�ធ្វើ��ងចាបត់ាំងំព្យ�ថ្ងៃ�ៃចុ�ងការយិបរធិ្វើចុេ� ក់ុ�ងការធានាចំុធ្វើ�ះបណំុ� លរបស់ប�គ្គគលណាមួ្មយ ធ្វើទ្រ�ព្យ�បាន្ទុបង្ហាា ញកុ់�ងរបាយការណ៍ុ
ហិរិញ្ញញវ�ុ�ធ្វើន្ទុះធ្វើ��យ។

(b) បំណុ� លយថាធ្វើហិ��ណាម្មួយដែ�លធ្វើក់��មាន្ទុធ្វើ��ងចុំធ្វើ�ះធនាគារ ចាប់តាំងំព្យ�ថ្ងៃ�ៃចុ�ងការយិបរធិ្វើចុេ�ម្មក់ ធ្វើទ្រ�អំំព្យ�ទ្រប�ិប�ិិការអាជី�វក់ម្មមធម្មមតាំរបស់ធនាគារ។

គុិតប្រតឹម្មកាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ� ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលពំុីបានិ�ឹងពីី�ំណុល�ថាយើហិតុ ឬ�ំណុលយើផ�សងៗយើទ្ធៀតរ�ស័់ធនាគារម្រែ�លប្រតូវិ�ំយើពីញ ឬអាចនឹិងប្រតូវិ�ំយើពីញកិ្ខុ�ងអំំ��ងយើពីល 12 ម្រែខ្ញុំ
�នាា��់ពីីចុងការិ��រិយើចិទ្ធយើនិ�ម្រែ�លនិឹងយើធើើឲ្�យមានិផល�ះ��ល់ ឬអាចនិឹង�ះ��ល់�ស្ថារវិនិត�ល់លទ្ធធភាពីរ�ស័់ធនាគារ ក្ខុិ�ងការ�ំយើពីញកាតពីើក្ខុិចចរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និ �ូចម្រែ�លបានិក្ខុំណត់ និិងយើ�យើពីលម្រែ�ល
�ល់ម្លៃថិៃក្ខុំណត់យើនា�យើទ្ធ។ 

ស័ក្ខុម្មមភាពីចម្ម�បងរ�ស័់ធនាគារ រួម្មមានិការយើធើើប្រ�តិ�តតិការយើលើរាល់ស័ក្ខុម្មមភាពីអាជំីវិក្ខុម្មមធនាគារ និិងការផដល់និូវិ	យើស័វាក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធយើផ�សងៗយើទ្ធៀតយើ�ក្ខុិ�ងប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��។

ការ�ា�ស័់�ដ�រម្លៃនិយើហិតុការណ៍ការ�ា�ស័់�ដ�រម្លៃនិយើហិតុការណ៍

គុតិប្រតឹម្មកាល�រយិើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណយ៍ើនិ� ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលពំុីបានិ�ងឹពីីយើហិតកុារណណ៍្តាម្ម�ួម្រែ�លមិ្មនិបានិម្រែវិក្ខុម្រែញក្ខុ យើ�កិ្ខុ�ងរបា�ការណយ៍ើនិ� ឬកិ្ខុ�ងរបា�ការណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាគារ ម្រែ�លនឹិង
�ណ្តាា�លឲ្�យមានិតួយើលខ្ញុំម្លៃនិចំនិួនិណ្តាម្មួ�ម្រែ�លបានិ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�មានិភាពីម្មិនិប្រតឹម្មប្រតូវិយើទ្ធ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០44

ប្រ�តិ�តតិការម្មិនិប្រ�ប្រក្ខុតីប្រ�តិ�តតិការម្មិនិប្រ�ប្រក្ខុតី

ម្រែ�លប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលបានិ�ល់យើ�ើញថា៖

	■ លទ្ធធផលម្លៃនិប្រ�តិ�តតិការរ�ស័់ធនាគារក្ខុិ�ងការិ��រិយើចិទ្ធហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ� ម្មិនិមានិផល�ះ��ល់�ស្ថារវិនិតយើដា�ស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�តិ�តតិការ ឬប្រពីឹតតិការណ៍ណ្តាម្មួ�ម្រែ�លមានិលក្ខុុណៈ�ស្ថារវិនិត និិង
ម្មិនិប្រ�ប្រក្ខុតីយើនា�យើទ្ធ យើលើក្ខុម្រែលងម្រែត ផល�ះ��ល់	ម្លៃនិវិីរុស័ក្ខុូវិី�-19 ម្រែ�លបានិយើរៀ�រា�់�ូចខាងយើប្រកាម្ម និិងយើ�ក្ខុិ�ងក្ខុំណត់ស័មាា�ល់យើលខ្ញុំ 3.2 និិង 36។

	■ យើ�កិ្ខុ�ងចយើនាា��យើពីលចាំ�់ពីីម្លៃថិៃចងុការ�ិ�រយិើចិទ្ធ�ល់កាល�រយិើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ� ពំុីមានិចំណ្តាត់ថំា�ក់្ខុស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�តិ�តតកិារ ឬប្រពឹីតតកិារណណ៍្តាមួ្ម�ម្រែ�លមានិលកុ្ខុណៈ�ស្ថារវិនិត និិងមិ្មនិ
ប្រ�ប្រក្ខុតីយើក្ខុើតមានិយើទ្ធ�បើង ម្រែ�លអាចនាំឲ្�យ�ះ��ល់�ល់លទ្ធធផលម្លៃនិប្រ�តិ�តតិការរ�ស័់ធនាគារ ក្ខុិ�ងការិ��រិយើចិទ្ធម្រែ�លរបា�ការណ៍យើនិ�បានិយើរៀ�ចំយើ�ើងយើនា�យើទ្ធ។

ផល�ះ��ល់ពីីផល�ះ��ល់ពី ី ក្ខុូវិី�-ក្ខុូវិី�-1919

ផល�ះ��ល់	ម្លៃនិវីិរសុ័កូ្ខុវិ�ី-19 បានិរាតត�បាតភិមិូ្មស្ថាស្ត្រស័ត�យើប្រចើនិ�ស័ក្ខុល។ អំងគការសុ័ខ្ញុំភាពីពិីភិពីយើលាក្ខុបានិប្រ�កាស័អាស័និិ�អំនិតរ�តិ យើដា�ស្ថារ�ញ្ជាា�រកី្ខុរាលដាលម្លៃនិវិរីសុ័កូ្ខុវិ�ី 19 យើ�កិ្ខុ�ងម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា 
ឆ្នាំំ�2ំ020 និិងបានិចាំត់ថាំ�ក្ខុ់	វិីរុស័យើនិ��ជំំងឺរាតត�បាត�ស័ក្ខុលយើ�ក្ខុិ�ងម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�ំ2020។ ការរីក្ខុរាលដាលម្លៃនិជំំងឺក្ខុូវិី�-19 �ងើផល�ះ��ល់�ខាា�ំង�ល់	ស័ុខ្ញុំភាពី និិងការ�និតអាជំីវិក្ខុម្មម។

ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� និិង រាជំរដាា�ភិិបាលក្ខុម្មព��បានិចាំត់វិិធានិការ�យើប្រចើនិ យើ�ើម្ម�បីជួំ�ស័ប្រមួ្មល�ល់យើស័�ឋកិ្ខុចច និិងវិិស័័�ហិិរញ្ញញវិតុ� និិងការយើធើើអាជំីវិក្ខុម្មមយើ�កិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីលម្រែ�លម្មិនិធាា��់មានិពីីមុ្មនិម្មក្ខុ 
ម្រែ�លរួម្មមានិ�ូច�ការអំនិុញ្ជាា�តឲ្�យយើធើើការយើរៀ�ចំឥណទានិយើ�ើងវិិញ និិងការ�យើងើើតម្លៃនិធនាគារស័ហិប្រគាស័ធុនិតូច និិងម្មធ�យម្ម យើ�ើម្ម�បីស័ប្រម្ម�ស័ប្រម្មួលគុយើប្រមាងស័ហិហិិរញ្ញញ��បទានិប្រទ្ធប្រទ្ធង់ស័ហិប្រគាស័ធុនិ
តូច និិងម្មធ�យម្ម។

ធនាគារ	បានិយើធើើការវិិនិិច័ិ�ចំយើ��ផល�ះ��ល់ម្លៃនិ ក្ខុូវិី�-19	 យើ�តាម្មការម្រែណនំារ�ស់័ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� និិងស័តង់ដាររបា�ការណ៍ទាក្ខុ់ទ្ធងនឹិងហិិរញ្ញញវិតុ�អំនិតរ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� និិងការបាា�និ់ស្ថាា�និ
ការខាត�ង់ឥណទានិរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើម្មះូម្រែ�ល ECL ម្រែ�លបានិប្រតួតពីិនិិត�យ និិងយើធើើឲ្�យប្រ�យើស័ើររួច	ម្មក្ខុយើហិើ�។

ធនាគារនិឹង�និតការប្រតួតពីិនិិត�យពីីផល�ះ��ល់ម្លៃនិ ក្ខុូវិី�-19	 និិងចាំត់ប្រគុ�់វិិធានិការយើ�ើម្ម�បីទ្ធ�់ស្ថាា�ត់រាល់ឥទ្ធធិពីលម្រែ�លអាច�ះ��ល់�ល់ប្រ�តិ�តតិការរ�ស់័ធនាគារនាយើពីលអំនាគុត។

ប្រពីឹតតិការណ៍�នាា��់ពីីការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍ប្រពីឹតតិការណ៍�នាា��់ពីីការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍

នាកាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ� តាម្ម	អំើីម្រែ�លប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលបានិប្រ�� ម្មិនិមានិប្រពឹីតតិការណ៍�ស្ថារវិនិតណ្តាមួ្ម�ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើង�នាា��់ពីីការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍ ម្រែ�លតប្រមូ្មវិឲ្�យមានិការ
ម្រែក្ខុស័ប្រម្មួល ឬលាតប្រតដាងយើប្រ�ពីីអំើីម្រែ�លបានិ�ងាា�ញក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�។

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលម្រែ�លបានិ�យើប្រម្មើការនាកាល�រិយើចិទ្ធយើចញរបា�ការណ៍យើនិ�រួម្មមានិ៖

	■ យើលាក្ខុ Yves Jacquot	 ប្រ�ធានិប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល

	■ យើលាក្ខុ Dominic Jacques	 អំភិិបាល

	■ យើលាក្ខុ Madi Akmambet	 អំភិិបាលប្រ�តិ�តតិការ

	■ យើលាក្ខុ Christian St-Arnaud	 អំភិិបាល

	■ យើលាក្ខុ Martin Ouellet	 អំភិិបាល

	■ យើលាក្ខុ Paolo Pizzuto	 អំភិិបាល

	■ យើលាក្ខុ Etienne Chenevier	 អំភិិបាលឯក្ខុរាជំ�យ 

	■ យើលាក្ខុ Henri Calvet	 អំភិិបាលឯក្ខុរាជំ�យ

	■ យើលាក្ខុ Guy Quaden 	 អំភិិបាលឯក្ខុរាជំ�យ

ផលប្រ�យើ�ជំនិ៍រ�ស័់អំភិិបាលផលប្រ�យើ�ជំនិ៍រ�ស័់អំភិិបាល

ពីុំមានិអំភិិបាលណ្តាមាំ�ក្ខុ់ម្រែ�លបានិកានិ់តំម្រែណងយើ�ចុងឆ្នាំំ� ំទ្ធទ្ធួលបានិផលប្រ�យើ�ជំនិ ៍យើ�ក្ខុិ�ងភាគុហិុុនិរ�ស័់ធនាគារយើនា�យើទ្ធ។

អំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍រ�ស័់អំភិិបាលអំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍រ�ស័់អំភិិបាល

យើ�ក្ខុិ�ង និិងនាចុងការិ��រិយើចិទ្ធហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ� ពំុីមានិការយើរៀ�ចំណ្តាម្មួ� ម្រែ�លធនាគារយើ�ើរតួ�គុូភាគុីកិ្ខុ�ងយើគាល�ំណងអំនិុញ្ជាា�តឲ្�យស័មាជំិក្ខុប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល អាចទ្ធទួ្ធលបានិនិូវិអំតុប្រ�យើ�ជំន៍ិ 
យើដា�ម្មយើធ�យាបា�ទ្ធិញ�ក្ខុភាគុហិុុនិណ្តាម្មួ�យើនា�យើទ្ធ។

ចាំ�តំ់ាងពីីចងុការ�ិ�រយិើចិទ្ធហិរិញ្ញញវិតុ�ម្មនុិ ពំុីមានិស័មាជំកិ្ខុប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលណ្តាមាំ�ក្ខុប់ានិទ្ធទ្ធលួ ឬមានិស័ទិ្ធធ	ិទ្ធទ្ធលួ	បានិនិវូិអំតុប្រ�យើ�ជំនិណ៍្តាម្ម�ួ តាម្មរ�ៈការចុ�ក្ខុចិចស័និ�យាយើធើើយើ�ើងយើដា�ធនាគារ 
យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតការ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�។ 
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ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលយើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលយើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល មានិភារក្ខុិចចទ្ធទួ្ធលខុ្ញុំស័ប្រតូវិកិ្ខុ�ងការអំ�អាង�ញ្ជាា�ក់្ខុថា របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�បានិ�ងាា�ញនិូវិភាពីប្រតឹម្មប្រតូវិម្លៃនិស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ នាម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 និិង
លទ្ធធផលហិរិញ្ញញវិតុ� និិងរហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុ ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការ�ិ�រយិើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្រែផិក្ខុតាម្មស័ដង់ដាររបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�អំនិតរ�តមិ្លៃនិក្ខុម្មព�� (CIFRSs)។ ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលប្រតូវិពីនិិិត�យយើម្មើល
ការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ� យើដា�គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងម្រែ�លចាំំបាច់ប្រតូវិ៖

	■ អំនិុម្ម័តនិូវិយើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យម្រែ�លស័ម្មប្រស័� យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើការវិិនិិចិ័� និិងការបាា�និ់ប្រ�មាណ�ា�ងស័ម្មយើហិតុផល និិងប្រ�ុងប្រ��័ត ិយើហិើ�យើធើើការអំនិុវិតតប្រ�ក្ខុ�យើដា�ស័ងគតិភាពី។

	■ អំនិយុើលាម្មយើ�តាម្មស័តងដ់ាររបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�អំនិតរ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� ឬយើ�ើមានិការប្របាស័ចាំក្ខុពីីយើនិ� យើ�ើម្ម�ប�ីងាា�ញនិវូិភាពីប្រតឹម្មប្រតូវិ គុបឺ្រតូវិ�ងាា�ញ ពីនិ�យល ់និិងក្ខុណំត�់រមិាណឲ្�យបានិច�បាស័ល់ាស់័ 
យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�។

	■ រក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុនិូវិ�ញ្ញជីគុណយើនិ��យឲ្�យបានិប្រគុ�់ប្រគានិ ់និិងប្រ�ពី័និធប្រគុ�់ប្រគុងម្លៃផៃក្ខុិ�ងឲ្�យមានិប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី។

	■ យើរៀ�ចំរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើមូ្មលដាា�និនិិរនិតរភាពីម្លៃនិ�ំយើណើរការអាជីំវិក្ខុម្មម យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតមានិក្ខុរណីមិ្មនិស័ម្មប្រស័�កិ្ខុ�ងការស័និមតថា ធនាគារនឹិងម្មិនិ�និតយើធើើប្រ�តិ�តតិការអាជីំវិក្ខុម្មម 
នាយើពីលអំនាគុត។

	■ ប្រតួតពីិនិិត�យ និិង�ឹក្ខុនំាធនាគារឲ្�យមានិប្រ�ស័ិទ្ធធភាពីយើលើរាល់យើស័ចក្ខុតីស័យើប្រម្មចស័ំខានិ់ៗទាំងឡា�ម្រែ�ល�ះ��ល់�ល់ស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�តិ�តតិការ និិង�ំយើណើរការរ�ស់័ធនាគារ យើហិើ�ប្រតូវិប្របាក្ខុ�ថា
ក្ខុិចចការយើនិ�ប្រតូវិបានិឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំង�ា�ងប្រតឹម្មប្រតូវិយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ។

គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងមានិភារក្ខុិចចទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុស័ប្រតូវិ យើ�ើម្ម�បីធានាអំ�អាងថា រាល់តប្រមូ្មវិការខាងយើលើប្រតូវិបានិអំនិុវិតត និិងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុស័ប្រតូវិ កិ្ខុ�ងការ	ការ�ររាល់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទាំងអំស័់រ�ស់័ធនាគារ និិងចាំត់វិិធានិការ
ស័ម្មប្រស័�យើ�ើម្ម�បី�យើញ្ញច�ស័ និិងរក្ខុឲ្�យយើ�ើញនិូវិការលួច�និៃ ំនិិងភាពីម្មិនិប្រ�ប្រក្ខុតីយើផ�សងៗ។

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលធានាអំ�អាងថា ធនាគារបានិអំនិុវិតតនិូវិរាល់តប្រម្មូវិការ �ូចបានិរា�ការណ៍ខាងយើលើក្ខុិ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�។

	យើស័ចក្ខុតីម្រែថិៃងការណ៍រ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល	យើស័ចក្ខុតីម្រែថិៃងការណ៍រ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល

របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានិ�ងាា�ញរួម្ម�មួ្ម�កំ្ខុណត់ស័មាា�ល់ បានិ�ងាា�ញ�ា�ងប្រតឹម្មប្រតូវិនូិវិស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ ធនាគារវិឌ្�ឍនិៈអាសីុ័ ចំកាត់ នាម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 ប្រពីម្មទាំងលទ្ធធផល
ហិិរញ្ញញវិតុ� និិង រហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុរ�ស់័ធនាគារ ស័ប្រមា�់�ណំ្តាច់ការ�ិ�រិយើចិទ្ធ យើដា�អំនុិយើលាម្មយើ�តាម្មស័ដងដ់ាររបា�ការណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ�អំនិតរ�តមិ្លៃនិក្ខុម្មព��។ គុតិប្រតឹម្មកាល	�រិយើចិទ្ធយើចញផ�សា�របា�ការណ៍
យើនិ� ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលយើជំឿ�ក្ខុ់ថា ធនាគារមានិលទ្ធធភាពីប្រគុ�់ប្រគានិ់ក្ខុិ�ងការ	ទ្ធូទាត់�ំណុល យើ�យើពីល�ល់ក្ខុំណត់ស័ង។

ចុ�ហិតុយើលខាតាងនាម្មឲ្�យប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល

យើលាក្ខុ Askhat Azhikhanov 

នា�ក្ខុប្រ�តិ�តតិ

រាជំធានិីភិិំយើពីញ ប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��	
ម្លៃថិៃទ្ធ2ី5 ម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�2ំ021



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០46

របាយការណ៍ស់វនករឯករាជី្រយ
ជំូនិចំយើ��ភាគុទ្ធុនិិក្ខុម្លៃនិធនាគារ វិឌ្�ឍនិៈអាស័ុី ចំកាត់

ម្មតិយើ��ល់ម្មតិយើ��ល់

យើ�ើងខំ្ញុំ�បំានិយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើលើរបា�ការណ៍ហិរិញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ ធនាគារវិឌ្�ឍនិៈអាសីុ័ ចកំាត់ (យើ�កាតថ់ា “ធនាគារ”) ម្រែ�លរមួ្មមានិរបា�ការណស៍្ថាា�និភាពីហិរិញ្ញញវិតុ� នា	ម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 និិងរបា�ការណ៍
ចំយើណញឬខាត និិង លទ្ធធផលលម្មិិតយើផ�សងៗ របា�ការណ៍�ម្រែប្រម្ម�ប្រមួ្មលម្មូលធនិ និិងរបា�ការណ៍រំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុ ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ និិងក្ខុំណត់ស័មាា�ល់ម្រែ�លរួម្មមានិយើស័ចក្ខុតីស័យើងុ�
យើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យស័ំខានិ់ៗ ម្រែ�លបានិ�ងាា�ញយើ�ទ្ធំពី័រទ្ធ ី49	�ល់ទ្ធ ី11៧

�ម្មតិរ�ស់័យើ�ើងខំ្ញុំ�ំ របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បានិ�ងាា�ញនូិវិភាពីប្រតឹម្មប្រតូវិ�ស្ថារវិនិត ម្លៃនិស្ថាា�និភាពី	ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ ធនាគារ នាម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 ប្រពីម្មទំាងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវិតុ� និិងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុ
ស័ប្រមា�់	�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ យើដា�អំនិុយើលាម្មយើ�តាម្មស័តង់ដាររបា�ការណ៍ទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹងហិិរញ្ញញវិតុ�អំនិតរ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� (“CIFRSs”)។

ម្មូលដាា�និស័ប្រមា�់ការផតល់ម្មតិយើ��ល់ម្មូលដាា�និស័ប្រមា�់ការផតល់ម្មតិយើ��ល់

យើ�ើងខ្ញុំំ�បំានិយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើដា�អំនិុយើលាម្មយើ�តាម្មស័តង់ដារស័វិនិក្ខុម្មមអំនិតរ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� (យើ�កាត់ថា “CISAs”)។ ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិរ�ស់័យើ�ើងខ្ញុំំ�ំយើដា�អំនិុយើលាម្មយើ�តាម្មស័តង់ដារទាំងយើនិ� គុឺប្រតូវិបានិ
យើរៀ�រា�យ់ើ�កិ្ខុ�ងម្រែផិក្ខុ ការទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុ័ប្រតូវិរ�ស់័ស័វិនិក្ខុរចយំើ��ការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើលើរបា�ការណ៍ហិរិញ្ញញវិតុ� ម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ�។ យើ�ើងខំ្ញុំ�ឯំក្ខុរាជំ�យពីីធនាគារ យើដា�អំនុិយើលាម្មយើ�តាម្មការតប្រមូ្មវិប្រក្ខុម្មសី័លធម្ម៌ 
ម្រែ�ល�ក់្ខុពីន័ិធនិងឹការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើលើរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�យើ�ប្រ�យើទ្ធស័ក្ខុម្មព�� ប្រពីម្មទំាងបានិ�យំើពីញនូិវិការទ្ធទួ្ធលខុ្ញុំស័ប្រតូវិយើលើប្រក្ខុម្មសី័លធម៌្មយើផ�សងៗយើទ្ធៀត យើដា�អំនុិយើលាម្មយើ�តាម្មការតប្រមូ្មវិទាងំយើនិ�។ 
យើ�ើងខ្ញុំំ�ំយើជំឿ�ក្ខុ់ថាភិស័ត�តាងស័វិនិក្ខុម្មមម្រែ�លយើ�ើងបានិទ្ធទ្ធួល គុឺមានិភាពីប្រគុ�់ប្រគានិ ់និិងស័ម្មរម្ម�យ យើ�ើម្ម�បីយើធើើ�ម្មូលដាា�និស័ប្រមា�់ការផតល់ម្មតិយើ��ល់រ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំ។

�ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមស័ំខានិ់ៗ�ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមស័ំខានិ់ៗ

តាម្មការវិនិិិច័ិ�ប្រ�ក្ខុ�យើដា�វិ�ិា�ជំវីិៈរ�ស់័យើ�ើងខំ្ញុំ� ំ�ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមសំ័ខានិ់ៗ គុ�ឺ�ញ្ជាា�ទាងំឡា�ណ្តា ម្រែ�លមានិស្ថារៈសំ័ខានិ�់ផំតុយើ�កិ្ខុ�ងការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរ�ស់័យើ�ើងខំ្ញុំ�យំើលើរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�ស័ប្រមា�់
ឆ្នាំំ�ំយើនិ�។ �ញ្ជាា�ទាំងយើនិ�ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ង�រិ�ទ្ធម្លៃនិការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរ�ស័យ់ើ�ើងខ្ញុំំ�ំយើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ទាំងម្មូល �ូយើចិ�ក្ខុិ�ងការ�យើញ្ញចញម្មតិយើ��ល់រ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំពីុំផតល់ម្មតិយើ��ល់
ដាច់យើដា�ម្រែ�ក្ខុយើ�យើលើ�ញ្ជាា�ទាំងយើនិ�យើ�ើ�។

�ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមស័ំខានិ់ និីតិវិិធីស័វិនិក្ខុម្មមរ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំយើឆ្លៃើ�ត�និឹង �ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមស័ំខានិ់

ស័ំវិិធានិធនិស័ប្រមា�់ការខាត�ង់ពីីឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃយើលើឥណទានិ	ស័ំវិិធានិធនិស័ប្រមា�់ការខាត�ង់ពីីឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃយើលើឥណទានិ	
ផតល់�ល់អំតិថិិជំនិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ

ស័ំយើ�យើ� ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់ 2.4 ស័ប្រមា�់យើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យរ�ស់័ធនាគារ
ស័ប្រមា�់ការទាក្ខុ់ទ្ធងនឹិងការវា�តម្លៃម្មៃយើលើឱនិភាពីម្លៃនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ ក្ខុិ�ង
ក្ខុំណត់ ស័មាា�ល់ 3 យើ�យើលើការវិិនិិច័ិ�គុណយើនិ��យសំ័ខាន់ិៗ និិងការបាា�ន់ិស្ថាា�និមិ្មនិប្របាក្ខុ� 
យើហិើ�និិងក្ខុំណត់ស័មាា�ល ់33.1 ស័ប្រមា�់ការ�ងាា�ញហានិិភិ័�	ឥណទានិ។ 

ឥណទានិផដល់�ល់អំតិថិិជំនិ មានិប្រ�មាណ� 62% ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័រុ�រ�ស័់ធនាគារ។

ឥណទានិរ�ស័ធ់នាគារសំ័ខានិ់ៗ រួម្មមានិ ឥណទានិផតល�់លអ់ំតថិិជិំនិ ក្ខុិ�ង�ណជិំជក្ខុម្មមការ
លក់្ខុ�ំុនិិងរា� យើស័វាក្ខុម្មមមិ្មនិម្រែម្មនិហិរិញ្ញញវិតុ� និិងប្រ�តិ�តតកិារអំចលនិប្រទ្ធពី�យ ស័ប្រមា�់លយំើ�ដាា�និ។ 
អំតិថិិជំនិរ�ស័់ធនាគារ រួម្មមានិទាំងឥណទានិ�ុគុគល និិងឥណទានិប្រក្ខុុម្មហិុុនិ។

ធនាគារអំនិវុិតតតាម្ម CIFRS 9 “ឧ�ក្ខុរណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ�” ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ019។ CIFRS 9 បានិម្រែណនាអំំំពីី 
ម្មះមូ្រែ�លម្លៃនិឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ ម្លៃនិខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លបានិរំពីងឹទ្ធកុ្ខុ (“ECL”) ម្រែ�លទាម្មទារឲ្�យ
មានិការយើប្រ�ើប្របាស់័ប្រ�យើភិទ្ធ ម្មះមូ្រែ�លស័ម�គុស្ថាា�ញ និិងការស័និមតសំ័ខានិ់ៗ អំំពីី ឥរ�ិ�ថិឥណទានិ 
និិងស្ថាា�និភាពីយើស័�ឋកិ្ខុចចនាយើពីលអំនាគុត។ យើនិ�គឺុ�ស័តង់ដារគុណយើនិ��យថិម ីនិិង ស័ម�គុស្ថាា�ញ	ម្រែ�ល
ទាម្មទារឲ្�យមានិការវិិនិិចិ័�និិងការ�ក្ខុប្រស្ថា��យើប្រចើនិយើ�ក្ខុិ�ងការអំនិុវិតត �ពីិយើស័ស័យើ�ក្ខុិ�ង
�ុគុស័ម្ម័� ម្រែ�លម្មិនិធាា��់មានិពីីម្មុនិ ម្លៃនិការរាតត�បាតវិីរុស័ក្ខុូវិី�19 នាំឲ្�យមានិក្ខុប្រម្មិតខ្ញុំពស់័ម្លៃនិ
ការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពីម្មិនិប្របាក្ខុ�។

និីតិវិិធីស័វិនិក្ខុម្មមរ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំរួម្មមានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំបានិម្រែស័ើង�ល់ ការវិិនិិច័ិ�យើ�យើលើការ�ងើីត និិងការអំនុិវិតត ប្រពីម្មទាំ�ងយើធើើយើតស័តយើលើ
ប្រ�សិ័ទ្ធធភាពីប្រ�ត�ិតតកិារម្លៃនិវិធីិស្ថាស្ត្រស័តម្លៃនិការប្រតួតពីនិិិត�យគុនិៃ�ឹយើ�យើលើស័វំិធិានិធនិម្លៃនិការខាត�ង់
រពំីងឹទុ្ធក្ខុ។ កិ្ខុ�ងចំយើណ្តាម្មការប្រតតួពិីនិិត�យយើផ�សងយើទ្ធៀត ការប្រតតួពិីនិិត�យទាងំយើនិ� មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	▬ ម្រែ���ទ្ធស័ុំប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មច ីនិិងការពីិនិិត�យឥណទានិ

	▬ ការក្ខុំណត់ម្លៃនិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតនិូវិហានិិភិ័�ឥណទានិ

	▬ ការពីិនិិត�យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ��និត�នាា��់ម្លៃនិស្ថាា�និការណ៍ឥណទានិរ�ស័់អំិក្ខុខ្ញុំចី

	▬ ភាពីប្រតឹម្មប្រតូវិម្លៃនិការ�ញ្ញច�លទ្ធិនិិនិ័�

	■ យើ�ើងខំ្ញុំ�ំបានិវា�តម្លៃម្មៃថាយើតើវិិធីស្ថាស្ត្រស័ត និិងការស័និមត រួម្ម�ញ្ញច�លនិូវិស័ក្ខុម្មមភាពី ការយើក្ខុើនិយើ�ើង
�ស្ថារវិនិតនិូវិហានិិភិ័� ឥណទានិម្រែ�លបានិយើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ង ម្មះូម្រែ�លម្លៃនិការខាត�ង់ឥណទានិ
ម្រែ�លរពំីងឹទុ្ធក្ខុ មានិស័ងគតភិាពី �មួ្ម�នឹិងការតប្រមូ្មវិ រ�ស់័ CIFRSs រមួ្ម�មួ្ម�ការពីចិាំរណ្តា
និូវិផល�ះ��ល់ម្លៃនិ ក្ខុូវិី�-19។

	■ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំបានិយើធើើយើតស័តយើ�យើលើ ការប្រតួតពិីនិិត�យឥណទានិស័ប្រមា�់ការដាក្ខុ់ចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ និិង
�ំណ្តាក្ខុ់កាលឥណទានិ ស័ួរយើ�ញយើដាលយើ�យើលើ ការវា�តម្លៃម្មៃរ�ស់័គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង និិង
ស័និិិដាា�និភាពីស័័ក្ខុតិស័ម្មម្លៃនិការទ្ធទួ្ធលបានិឥណទានិ ប្រពីម្មទាំងចំណ្តាត់ថាំ�ក់្ខុម្លៃនិឥណទានិ
ម្រែ�លបានិយើប្រជំើស័យើរីស័។
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�ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមស័ំខានិ់ និីតិវិិធីស័វិនិក្ខុម្មមរ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំយើឆ្លៃើ�ត�និឹង �ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមស័ំខានិ់

ការវិិនិិចិ័�ស័ំខានិ់ៗ ក្ខុិ�ងការអំនិុវិតតម្រែ�ល�តប្រម្មូវិការគុណយើនិ��យស័ប្រមា�់ការវាស័់ម្រែវិង ECL 
មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖ 

	■ ការ�យើងើើតម្មះមូ្រែ�លវា�តម្លៃម្មៃម្រែ�លស័ម្មប្រស័� ស័ប្រមា�់យើប្រ�ើកិ្ខុ�ងការគុណនា ECL។ ម្មះមូ្រែ�ល
ទាងំយើនិ� គុមឺានិលកុ្ខុណៈស័ម�គុស្ថាា�ញ និិងប្រតូវិការវិនិិិច័ិ�កិ្ខុ�ងការអំនុិវិតតយើ�ើម្ម�ប ីស្ថាា��នា
ម្មះូម្រែ�ល ម្រែ�លស័័ក្ខុតិស័ម្ម។

	■ ការក្ខុណំតយ់ើដា�យើទ្ធៀងទាតពី់ី ឥណទានិផដល់�ល់អំតថិិិជំនិ និិងហិិរញ្ញញ��បទានិម្រែ�ល
ធាា��់មានិការយើក្ខុើនិយើ�ើងម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិ�ស្ថារវិនិត។

	■ ការស័និមតម្រែ�ល�ក្ខុម្មក្ខុយើប្រ�ើប្របាស័កិ់្ខុ�ងម្មះមូ្រែ�ល ECL មានិ�ូច� រហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុរំពីងឹទុ្ធក្ខុ
នាយើពីលអំនាគុត ក្ខុតាោ�មាា�ប្រកូ្ខុយើស័�ឋកិ្ខុចចរពឹំីងទ្ធកុ្ខុនាយើពីលអំនាគុត និិងសំ័ណំុទិ្ធនិិន័ិ� និិង

	■ ទ្ធនំាក់្ខុទំ្ធនិងរវាង ឥទ្ធធពិីល	ម្លៃនិ	ការ	រាត	ត�បាត	វិរុីស័	កូ្ខុវីិ�19 និិងកាវិនិិិច័ិ�សំ័ខាន់ិៗម្រែ�ល
បានិពីិពីណ៌នាខាងយើលើ។

	■ យើ�ើងខំ្ញុំ�បំានិវា�តម្លៃម្មៃ�យំើណើរការអំនិវុិតតយើដា�គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងយើ�ើម្ម�បអីំភិិវិឌ្�ឍពីត័ម៌ានិម្រែ�លរពំីងឹ
ទ្ធកុ្ខុយើ�ម្លៃថិៃមុ្មខ្ញុំ។ យើ�ើងខំ្ញុំ�យំើប្រ�ៀ�យើធៀ�ក្ខុតាោ�សំ័ខានិ់ៗ ម្លៃនិព័ីត៌មានិ ម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុយើ�ម្លៃថិៃមុ្មខ្ញុំ យើ�	នឹិង
ពីត័ម៌ានិម្រែ�លបានិពី�យាក្ខុរទ្ធកុ្ខុមុ្មនិយើដា�ឯក្ខុរាជំ�យ និិងព័ីតម៌ានិម្រែ�លមានិប្រស្ថា�់�ស្ថាធារណៈ។

	■ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំបានិយើធើើយើតស័តយើ�យើលើ ភាពីប្រតឹម្មប្រតូវិម្លៃនិការ�ញ្ញច�លទ្ធិនិិនិ័�យើ�ក្ខុិ�ងម្មះូម្រែ�ល ECL យើដា�
បានិយើប្រ�ៀ�យើធៀ�យើ�ប្រ�ភិពីយើ�ើម្មម្លៃនិពី័ត៌មានិ និិងឯក្ខុស្ថារយើផ�សងៗ។

	■ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំបានិគុណនា ការខាត�ង់ឥណទានិរំពីឹងទ្ធុក្ខុ យើ�ើងវិិញ យើ�ើម្ម�បីប្រតួតពីិនិិត�យនិូវិភាពីប្រតឹម្ម
ប្រតូវិម្រែ��គុណិតវិិទ្ធ�យាម្លៃនិម្មះូម្រែ�ល ECL។

	■ យើ�ើងខំ្ញុំ�ំបានិវា�តម្លៃម្មៃភាពីយើពីញយើលញម្លៃនិការ�ងាា�ញរ�ស់័ធនាគារយើ�ើម្ម�បី�ញ្ជាា�ក់្ខុពីីអំនុិយើលាម្ម
ភាពី�ម្មួ� CIFRS 9

យើ�ើងខ្ញុំំ�បំានិ ស័ហិការ�មួ្ម�អិំក្ខុឯក្ខុយើទ្ធស័ កិ្ខុ�ងការអំនុិវិតតនីិតិវិធីិទាងំយើនិ� ម្រែ�លប្រតូវិការជំំនាញ	�ក់្ខុលាក់្ខុ
រ�ស័់ពីួក្ខុយើគុ។

ពី័ត៌មានិយើផ�សងៗយើប្រ�ពីីរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ពី័ត៌មានិយើផ�សងៗយើប្រ�ពីីរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�  និិងរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរនិិងរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរ

គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុស័ប្រតូវិយើលើពី័ត៌មានិយើផ�សងៗ។ ពី័ត៌មានិយើផ�សងៗរ�ស់័ធនាគារ រួម្មមានិព័ីត៌មានិអំំពីីធនាគារកិ្ខុ�ងទ្ធំពី័រទី្ធ41 និិង	របា�ការណ៍	ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល ពីីទ្ធំពី័រទ្ធី 42 យើ�ទ្ធំពី័រទ្ធី 45 �ះុម្រែនិត
ម្មិនិ	រួម្ម	�ញ្ញច�លនិូ	វិរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� និិងរបា�ការណ៍រ�ស័់ស័វិនិក្ខុរយើនា�យើទ្ធ។

ម្មតិយើ��ល់រ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំយើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ពីុំបានិប្រគុ��ណះ�់យើលើពី័ត៌មានិយើផ�សងៗ យើហិើ�យើ�ើងខ្ញុំំ�ំពីុំបានិយើធើើការស័និិិដាា�និអំ�អាងយើលើពី័ត៌មានិយើផ�សងៗយើនិ�យើ�ើ�។

ទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹងការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរយើលើបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� យើ�ើងខំ្ញុំ�ំទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិកិ្ខុ�ងការអានិពី័ត៌មានិយើផ�សងៗ យើ�ើម្ម�បីពិីចាំរណ្តាថាយើតើពី័ត៌មានិយើផ�សងៗទាំងយើនិ�មានិភាពីផៃ��គាំ��ស្ថារវិនិតពីីរបា�ការណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ� ឬផៃ��ពីីការ�ល់�ឹងរ�ស់័យើ�ើងខំ្ញុំ�ំម្រែ�លទ្ធទួ្ធលបានិពីីការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មម ឬមានិកំ្ខុហិុស័ឆ្លគង�ស្ថារវិនិតម្រែ�លបានិយើក្ខុើតយើ�ើង។ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើម្រែផិក្ខុយើ�យើលើការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មម យើ�ើងខ្ញុំំ�ំស័និិិដាា�និថាមានិ
ក្ខុំហិុស័ឆ្លគង�ស្ថារវិនិតអំំពីីពី័ត៌មានិយើផ�សងៗ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំនិឹងរា�ការណ៍និូវិភាពី�ក្ខុ់ម្រែស័តងយើនា�។ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំពីុំមានិអំើីប្រតូវិរា�ការណ៍យើ�ើ�។

ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិរ�ស័់គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិរ�ស័់គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង  និិងប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលយើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�និិងប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលយើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុ័ប្រតូវិយើលើការយើរៀ�ច ំនិិង�ងាា�ញរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�ឲ្�យបានិប្រតមឹ្មប្រតូវិយើដា�អំនុិយើលាម្មយើ�តាម្ម CIFRSs និិងទ្ធទួ្ធលខុ្ញុំស័ប្រតវូិយើលើប្រ�ពីន័ិធប្រតួតពិីនិិត�យម្លៃផៃកិ្ខុ�ងម្រែ�លគុណៈប្រគុ�់ប្រគុង
ក្ខុំណត់ថាវាមានិភាពីចាំំបាច់ក្ខុិ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ឲ្�យយើជំៀស័ផុតពីីក្ខុំហិុស័ឆ្លគង�ស្ថារវិនិត ម្រែ�ល�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការម្រែក្ខុៃង�និៃ ំឬការភានិ់ប្រច�ំ។

កិ្ខុ�ងការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុ័ប្រតូវិកិ្ខុ�ងការវា�តម្លៃម្មៃយើលើលទ្ធធភាពីរ�ស់័ធនាគារកិ្ខុ�ងការ�និតនិិរនិតរភាពីអាជីំវិក្ខុម្មម និិងប្រតូវិ�ងាា�ញ�ញ្ជាា�ម្រែ�ល�ក់្ខុព័ីនិធនឹិងការ�និតនិិរនិតរភាពី
ប្រ�ស័និិយើ�ើមានិ យើដា�ការយើប្រ�ើប្របាស់័មូ្មលដាា�និនិិរនិតរភាពីគុណយើនិ��យ យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតគុណៈប្រគុ�់ប្រគុងមានិ�ំណងរលំា�ធនាគារ ឬ���ឈ�់អាជីំវិក្ខុម្មម ឬពំុីមានិជំយើប្រម្មើស័�ក់្ខុម្រែស័តងណ្តាមួ្ម�យើប្រ�ពីីអំនុិវិតត�ូយើចិ�។ 

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល ទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិយើលើការប្រតួតពីិនិិត�យ�ំយើណើរការ ម្លៃនិការរា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ។

ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិរ�ស័់ស័វិនិក្ខុរចំយើ��ការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើ�យើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ការទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិរ�ស័់ស័វិនិក្ខុរចំយើ��ការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើ�យើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

យើគាល�ណំងរ�ស់័យើ�ើងខំ្ញុំ� ំគុយឺើ�ើម្ម�បីទ្ធទួ្ធលបានិអំំណ�អំំណ្តាងម្រែ�លស័ម្មយើហិតុផល ថាយើតើរបា�ការណ៍ហិរិញ្ញញវិតុ�ទាងំម្មលូ គុពំុឺីមានិកំ្ខុហិសុ័ឆ្លគង�ស្ថារវិនិត ម្រែ�លអាច�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការម្រែក្ខុៃង�និៃ ំឬការភាន់ិប្រច�ំ 
និងិយើ�ើម្ម�បីយើចញរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរម្រែ�លរួម្ម�ញ្ញច�លម្មតិយើ��ល់រ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំ។ អំំណ�អំំណ្តាងម្រែ�លស័ម្មយើហិតុផល គុឺ�អំំណ�អំំណ្តាងក្ខុប្រម្មិតខ្ញុំពស័់ �ះុម្រែនិតពីុំម្រែម្មនិ�ការធានាថាការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមម្រែ�ល
អំនិយុើលាម្មតាម្ម CISAs នឹិងម្រែតងម្រែតរក្ខុយើ�ើញ�និិចចនិវូិក្ខុហំិសុ័ឆ្លគង�ស្ថារវិនិតម្រែ�លបានិយើក្ខុើតយើ�ើងយើនា�យើទ្ធ។ ក្ខុហុំិស័ឆ្លគងអាចយើក្ខុើតយើ�ើងពីីការម្រែក្ខុៃង�និៃ ំឬការភានិប់្រច� ំយើហិើ�ប្រតវូិបានិពីចិាំរណ្តា�ក្ខុហំិសុ័ឆ្លគង
�ស្ថារវិនិត ប្រ�ស័ិនិយើ�ើកំ្ខុហិុស័ឆ្លគងនិីម្មួ�ៗ ឬរួម្ម�ញ្ញច�លគាំ� ប្រតូវិយើគុរំពីឹងថាមានិឥទ្ធធិពីល�ល់ការស័ប្រម្មចចិតតយើស័�ឋក្ខុិចចរ�ស័់អំិក្ខុយើប្រ�ើប្របាស័់របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ��ម្មូលដាា�និ។

�ម្រែផកិ្ខុម្ម�ួម្លៃនិការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើដា�អំនិយុើលាម្មតាម្ម CISAs យើ�ើងបានិយើធើើការវិនិិចិិ�័ និងិរក្ខុ�សាភាពីយើងឿងឆ្លៃលប់្រ�ក្ខុ�យើដា�វិិ�ា�ជំវីិៈ ក្ខុិ�ងការ�ំយើពីញការងារស័វិនិក្ខុម្មមរ�ស័យ់ើ�ើងខ្ញុំំ�។ំ យើហិើ�យើ�ើងខ្ញុំំ�បំានិ៖

	■ ក្ខុំណត់ និិងវា�តម្លៃម្មៃយើលើហានិិភ័ិ�ម្លៃនិកំ្ខុហិុស័ឆ្លគង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លអាច�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការម្រែក្ខុៃង�និៃំ ឬការភាន់ិប្រច�ំ យើដា�យើរៀ�ចំ និិងអំនុិវិតតនីិតិវិិធីស័វិនិក្ខុម្មម ម្រែ�ល
យើឆ្លៃើ�ត�យើ�និឹងហានិិភ័ិ�ទាំងយើនា� និិងយើ�ើម្ម�បីទ្ធទួ្ធលបានិភិស័ត�តាងស័វិនិក្ខុម្មមប្រគុ�់ប្រគាន់ិនិិងស័ម្មរម្ម�យ ស័ប្រមា�់�ម្មូលដាា�និកិ្ខុ�ងការផតល់ម្មតិយើ��ល់រ�ស័់យើ�ើងខំ្ញុំ�ំ។ ហានិិភិ័�ម្រែ�លពំុីបានិរក្ខុ
យើ�ើញក្ខុហំិសុ័ឆ្លគង�ស្ថារវិនិតម្រែ�ល�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការម្រែក្ខុៃង�និៃ ំគុធឺ�ំងហានិិភិ�័ម្រែ�ល�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការភាន់ិប្រច�ំ យើដា�ស្ថារម្រែតការម្រែក្ខុៃង�និៃអំាច�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការ�ុ��តិ ការម្រែក្ខុៃងឯក្ខុស្ថារ 
ការលុ�យើចាំលយើដា�យើចតនា ការម្រែថិៃងខ្ញុំុស័ ឬការ�ំ�និយើលើប្រ�ពី័និធប្រតួតពីិនិិត�យម្លៃផៃក្ខុិ�ង។

	■ ទ្ធទ្ធួលបានិការ�ល់�ឹងពីីប្រ�ពី័និធប្រតួតពីិនិិត�យម្លៃផៃក្ខុិ�ងម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធនិឹងការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មម យើ�ើម្ម�បីយើរៀ�ចំ និីតិវិិធីស័វិនិក្ខុម្មមម្រែ�លស័ម្មប្រស័�យើ�តាម្មកាលៈយើទ្ធស័ៈ �ះុម្រែនិតពីុំម្រែម្មនិយើ�ើម្ម�បី�យើញ្ញចញម្មតិយើ��ល់
យើ�យើលើប្រ�ស័ិទ្ធធភាពីម្លៃនិប្រ�ពី័និធប្រតួតពីិនិិត�យម្លៃផៃក្ខុិ�ងរ�ស័់ធនាគារយើ�ើ�។

	■ វា�តម្លៃម្មៃភាពីប្រតឹម្មប្រតូវិម្លៃនិយើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យម្រែ�លបានិយើប្រ�ើប្របាស័ ់ភាពីស័ម្មយើហិតុផលម្លៃនិការបាា�និ់ស្ថាា�និគុណយើនិ��យ និិងការ�ងាា�ញម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធនានាយើដា�គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០48

	■ ស័និិិដាា�និយើលើភាពីស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិការយើប្រ�ើប្របាស័ម់្មលូដាា�និគុណយើនិ��យនិិរនិតរភាពីអាជំវីិក្ខុម្មមរ�ស់័គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង និិងម្រែផិក្ខុយើ�យើលើភិស័ត�តាងស័វិនិក្ខុម្មមម្រែ�លបានិទ្ធទួ្ធល ថាយើតើមានិភាពីមិ្មនិប្របាក្ខុ�ប្រ��
�ស្ថារវិនិតម្រែ�ល�ក្ខុព័់ីនិធនឹិងប្រពឹីតតកិារណ ៍ឬលកុ្ខុខ្ញុំណឌ ម្រែ�លអាចមានិការស័ង�ស�័�ស្ថារវិនិតយើ�យើលើលទ្ធធភាពីរ�ស័ធ់នាគារយើ�ើម្ម�ប�ីនិតនិិរនិតរភាពីអាជំវីិក្ខុម្មម។ ប្រ�ស័និិយើ�ើយើ�ើងខ្ញុំំ�សំ័និិដិាា�និថា មានិភាពី
ម្មិនិប្របាក្ខុ�ប្រ���ស្ថារវិនិត យើនា�យើ�ើងខំ្ញុំ�ំប្រតូវិយើធើើការ�ងាា�ញយើ�កិ្ខុ�ងរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរ យើ�ើម្ម�បីទាញចំណ្តា�់អារម្មមណ៍អិំក្ខុយើប្រ�ើប្របាស់័របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� យើ�យើលើការ�ងាា�ញព័ីត៌មានិយើ�កិ្ខុ�ង
របា�ការណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ� ឬប្រ�ស័និិយើ�ើការ�ងាា�ញព័ីត៌មានិមិ្មនិប្រគុ�់ប្រគាន់ិ យើ�ើងខ្ញុំំ�បំ្រតវូិយើធើើការម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើ�ក្ខុិ�ងម្មតយិើ��លរ់�ស័យ់ើ�ើងខ្ញុំំ�។ំ យើស័ចក្ខុតសី័និិដិាា�និរ�ស័យ់ើ�ើងខ្ញុំំ� ំម្រែផិក្ខុយើ�យើលើភិស័ត�តាងស័វិនិក្ខុម្មម
ម្រែ�លទ្ធទ្ធួលបានិរហិូត�ល់កាល�រិយើចទិ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុររ�ស័យ់ើ�ើងខ្ញុំំ�ំ។ យើទា���ា�ងណ្តាក្ខុ៏យើដា� ប្រពីឹតតិការណ ៍ឬលក្ខុុខ្ញុំណឌនាយើពីលអំនាគុត អាច�ណ្តាា�លឲ្�យធនាគារ�ញ្ញ�ឈ�់ការ�និត
និិរនិតរភាពីអាជំីវិក្ខុម្មម។

	■ វា�តម្លៃម្មៃការ�ងាា�ញ�ទ្ធយូើ� រចនាស័ម្មពនិធ និិងខ្ញុំៃមឹ្មស្ថារ កិ្ខុ�ងរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� រមួ្មទាងំការលាតប្រតដាង និិងថាយើតើរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� �ងាា�ញពីីប្រ�ត�ិតតកិារ និិងប្រពឹីតតកិារណម៍្រែ�ល�ក់្ខុពីន័ិធ 
យើ�ើម្ម�បីស័យើប្រម្មចបានិនិូវិការ�ងាា�ញម្រែ�លប្រតឹម្មប្រតូវិ។

យើ�ើងខំ្ញុំ�រំា�ការណ៍ជូំនិអិំក្ខុម្រែ�លទ្ធទួ្ធល�និៃ�ក្ខុអំភិិបាលក្ខុចិច �ក់្ខុព័ីនិធយើ�នឹិង�ញ្ជាា�យើផ�សងៗ វិសិ្ថាលភាពី និិង	យើពីលយើវិលាម្លៃនិការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មម និិងការរក្ខុយើ�ើញសំ័ខាន់ិៗពីីស័វិនិក្ខុម្មម រមួ្មទំាងក្ខុងើ�ខាត	សំ័ខានិ់ៗ 	
	ម្លៃនិការប្រតួតពីិនិិត�យម្លៃផៃក្ខុិ�ងម្រែ�លបានិរក្ខុយើ�ើញក្ខុិ�ងយើពីលយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមរ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំ។

យើ�ើងខ្ញុំំ�កំ្ខុ៏យើធើើការអំ�អាងជំូនិអំិក្ខុម្រែ�លទ្ធទ្ធួល�និៃ�ក្ខុអំភិិបាលក្ខុិចច ថាយើ�ើងខ្ញុំំ�ំបានិអំនិុវិតតតាម្មប្រក្ខុ�ខ្ញុំ័ណឌវិិ�ា�ជំីវិៈម្រែ�ល	�ក្ខុ់ពី័និធ ទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹងឯក្ខុរាជំ�យភាពី ប្រពីម្មទាំងជំប្រមា�ជំូនិនិូវិរាល់ទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិងនិិង�ញ្ជាា�
យើផ�សងយើទ្ធៀតម្រែ�លអាចប្រតូវិបានិចាំត់ទ្ធុក្ខុថាមានិផល�ះ��ល់ចំយើ��ឯក្ខុរាជំ�យភាពី និិងវិិធានិការប្រ�ពី័និធស័ុវិតុិភាពីរ	�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំ។

ម្រែស័តង	យើចញ	ពីី�ញ្ជាា�	ម្រែ�ល	យើ�ើង	ខំ្ញុំ�	ំបានិ	រា�ការណ៍	ជូំនិ	អិំក្ខុ	ម្រែ�ល	ទ្ធទួ្ធល	�និៃ�ក្ខុ	អំភិិបាល	កិ្ខុចច យើ�ើងខំ្ញុំ�កំំ្ខុណត�់ញ្ជាា�នានាម្រែ�លមានិភាពី�ស្ថារវិនិតកិ្ខុ�ងការយើធើើស័វិនិក្ខុម្មមយើលើរបា�ការណ៍ហិរិញ្ញញវិតុ�កិ្ខុ�ងឆ្នាំំ�យំើនិ� �យូើចិ�
�ញ្ជាា�យើនិ���ញ្ជាា�ស័វិនិក្ខុម្មមស័ំខានិ់ៗ។ យើ�ើងខ្ញុំំ�ំពីិពីណ៌នា�ញ្ជាា�ទាំងយើនិ�យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ស័វិនិក្ខុរ�ស័់យើ�ើងខ្ញុំំ�ំ យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតក្ខុិ�ងក្ខុរណីម្រែ�លច�បា�់ ឬ	�ទ្ធ�ញ្ញញតតិហាម្មប្របាម្ម�ងាា�ញ�ញ្ជាា�ទាំងយើនិ��
ស្ថាធារណៈ ឬយើលើក្ខុម្រែលងម្រែតកិ្ខុ�ងក្ខុរណ�ីក៏្ខុប្រម្ម�ំផតុម្រែ�លយើ�ើងខំ្ញុំ�កំ្ខុណំតថ់ា�ញ្ជាា�យើនិ�មិ្មនិគុរួ�ញ្ញច�លយើ�កិ្ខុ�ងរបា�ការណរ៍�ស់័យើ�ើងខំ្ញុំ� ំយើដា�មូ្មលយើហិតុថាវានឹិងអាចមានិផលវិបិាក្ខុអំវិជិំជមានិនានា ម្រែ�ល
នាំឲ្�យមានិផល�ះ��ល់�ល់ប្រ�យើ�ជំនិ៍ស្ថាធារណៈ ចំយើ��ការរា�ការណ៍ម្រែ��យើនិ�។

តំណ្តាងប្រក្ខុុម្មហិុុនិ ឌ្ី�័�ធ ៍(យើខ្ញុំម្ម�ូឌា) ខ្ញុំូអំិលធីឌ្ី	

អំុឹងអំុឹង  គុឹម្មសុ័ភិ័ស្ត្រកាោ�គុឹម្មសុ័ភិ័ស្ត្រកាោ�
នា�ក្ខុ

រាជំធានិីភិិំយើពីញ ប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��	
ម្លៃថិៃទ្ធ2ី5 ម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�2ំ021
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	របាយការណ៍សាា្រនភាពីហិិរញ្ញញវតុ�
គុិតប្រតឹម្មម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 

ក្ខុំណត	់
ស័មាា�ល់ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 4 3៧8.101.3៧3 1.529.420.054 251.៧50.205 1.025.882.085

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 5 1.481.626.៧01 5.993.180.006 1.151.654.239 4.692.991.024

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា 6 325.956.49៧ 1.318.494.030 93.411.689 380.652.633

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ ៧ 3.814.599.414 15.430.054.630 2.៧58.0៧0.913 11.239.138.9៧0

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ 8 ៧.434.086 30.0៧0.8៧8 33.285.434 135.638.144

ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង	�រិកាា�រ 9 41.៧31.890 168.805.495 40.448.៧58 164.828.689

ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្របាស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម 10 33.៧19.0៧4 136.393.654 34.53៧.031 140.៧38.401

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ�ី 11 8.931.430 36.12៧.634 ៧.1៧4.៧3៧ 29.23៧.053

ប្រទ្ធពី�យ	ស័ក្ខុម្មម	ពីនិធ	ពីនិ�យារ - ស័ុទ្ធធ 12(ខ្ញុំ) 5.668.114 22.92៧.521 2.191.391 8.929.918

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 13 30.514.392 123.430.៧16 22.363.9៧2 91.133.185

ស័រុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័រុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម 6.128.282.9៧16.128.282.9៧1 24.៧88.904.61824.៧88.904.618 4.394.888.3694.394.888.369 1៧.909.1៧0.1021៧.909.1៧0.102

�ំណុល�ំណុល  

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 14 4.8៧1.468.3៧6 19.៧05.089.581 3.395.343.449 13.836.024.555

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 15 21.282.088 86.086.046 20.939.33៧ 85.32៧.៧98

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 16 242.004.091 9៧8.906.548 2៧9.856.458 1.140.415.066

អំនិុ�ំណុល 1៧ 11៧.023.035 4៧3.358.1៧៧ 128.000.000 521.600.000

�ំណុលពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ 12(ក្ខុ) 36.21៧.048 146.49៧.959 12.231.453 49.843.1៧1

�ំណុលភិតិស័និ�យា 18 35.៧21.902 144.495.094 36.513.40៧ 148.៧92.134

�ំណុលយើផ�សងៗ 19 36.៧៧8.120 148.៧6៧.495 25.624.103 104.418.220

ស័រុ��ំណុលស័រុ��ំណុល 5.360.494.6605.360.494.660 21.683.200.90021.683.200.900 3.898.508.20៧3.898.508.20៧ 15.886.420.94415.886.420.944

ម្មូលធនិម្មូលធនិ

យើ�ើម្មទ្ធុនិ 20 335.000.000 1.355.0៧5.000 215.000.000 8៧6.125.000

ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ 21 42.141.88៧ 1៧0.463.933 33.661.៧៧8 13៧.1៧1.៧44

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុ 390.646.424 1.592.441.398 24៧.៧18.384 999.343.312

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (12.2៧6.613) - 10.109.102

ស័រុ�ម្មូលធនិស័រុ�ម្មូលធនិ ៧6៧.៧88.311៧6៧.៧88.311 3.105.៧03.៧183.105.៧03.៧18 496.380.162496.380.162 2.022.៧49.1582.022.៧49.158

ស័រុ��ំណុលស័រុ��ំណុល  និិងម្មូលធនិនិិងម្មូលធនិ 6.128.282.9៧16.128.282.9៧1 24.៧88.904.61824.៧88.904.618 4.394.888.3694.394.888.369 1៧.909.1៧0.1021៧.909.1៧0.102

ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់�ូចមានិភាា��់�ម្មួ�ចាំ�់ពីីទ្ធំពី័រទ្ធី	54	�ល់ទ្ធី	11៧	�យើងើើតបានិ�ម្រែផិក្ខុមួ្ម��៏ស័ំខានិ់ម្លៃនិរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�។
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របាយការណ៍ច្ចំម្រេណញ-ខាត និងលទ្ធធផលលម្មិិតម្រេផ្រសងៗ
ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 

ក្ខុំណត	់
ស័មាា�ល់ �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ចំណូលពីីការប្របាក្ខុ់ 22 354.៧91.8៧៧ 1.446.486.483 2៧3.280.124 1.108.150.902

ចំណ្តា�យើលើការប្របាក្ខុ់ 22 (58.991.424) (240.508.036) (50.986.3៧4) (206.៧49.៧4៧)

ចំណូលស័ុទ្ធធពីីការប្របាក្ខុ់ចំណូលស័ុទ្ធធពីីការប្របាក្ខុ់ 295.800.453 1.205.9៧8.44៧ 222.293.៧50 901.401.155

ចំណូលពីីក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា 23 40.439.052 164.8៧0.015 31.684.542 128.480.818

ចំណ្តា�យើលើក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា 23 (16.108.850) (65.6៧5.៧81) (13.905.22៧) (56.385.695)

ចំណូលស័ុទ្ធធពីីក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាចំណូលស័ុទ្ធធពីីក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា 24.330.202 99.194.234 1៧.៧៧9.315 ៧2.095.123

ចំណូលប្រ�តិ�តតិការយើផ�សងៗ 24 3.383.11៧ 13.៧92.968 1.៧02.893 6.905.231

ចំណ្តា��ុគុគលិក្ខុ 25 (៧1.914.06៧) (293.193.651) (5៧.84៧.295) (234.5៧0.៧81)

ចំណ្តា�ប្រ�តិ�តតិការ 26 (29.411.234) (119.909.601) (24.801.512) (100.5៧0.131)

ចំណ្តា�រំលស័់ 2៧ (19.619.284) (៧9.98៧.821) (14.៧14.186) (59.666.024)

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញប្រ�តិ�តតិការប្របាក្ខុ់ចំយើណញប្រ�តិ�តតិការ 202.569.18៧ 825.8៧4.5៧6 144.412.965 585.594.5៧3

ការខាត�ង់ស័ុទ្ធធរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� 28 (13.698.264) (55.84៧.822) (2.120.225) (8.59៧.512)

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញម្មុនិ�ក្ខុពីនិធប្របាក្ខុ់ចំយើណញម្មុនិ�ក្ខុពីនិធ 188.8៧0.923 ៧៧0.026.៧54 142.292.៧40 5៧6.99៧.061

ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ 12(គុ) (3៧.462.៧៧4) (152.៧35.៧30) (14.881.364) (60.343.931)

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញក្ខុិ�ងប្រគាប្របាក្ខុ់ចំយើណញក្ខុិ�ងប្រគា 151.408.149 61៧.291.024 12៧.411.3៧6 516.653.130

ចំណូលលម្មិិតយើផ�សងៗ - (22.385.៧15) - 13.2៧8.498

ស័រុ�ចំណូលលម្មិិតក្ខុិ�ងប្រគាស័រុ�ចំណូលលម្មិិតក្ខុិ�ងប្រគា 151.408.149151.408.149 594.905.309594.905.309 12៧.411.3៧612៧.411.3៧6 529.931.628529.931.628

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញ�ា�ល់រ�ស័់មាា�ស័់ហិុុនិប្របាក្ខុ់ចំយើណញ�ា�ល់រ�ស័់មាា�ស័់ហិុុនិ 151.408.149151.408.149 61៧.291.02461៧.291.024 12៧.411.3៧612៧.411.3៧6 516.653.130516.653.130

ស័រុ�ចំណូលលម្មិិត�ា�ល់រ�ស័់មាា�ស័់ហិុុនិស័រុ�ចំណូលលម្មិិត�ា�ល់រ�ស័់មាា�ស័់ហិុុនិ 151.408.149151.408.149 594.905.309594.905.309 12៧.411.3៧612៧.411.3៧6 529.931.628529.931.628

ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់�ូចមានិភាា��់�ម្មួ�ចាំ�់ពីីទ្ធំពី័រទ្ធី	54	�ល់ទ្ធី	11៧	�យើងើើតបានិ�ម្រែផិក្ខុមួ្ម��៏ស័ំខានិ់ម្លៃនិរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�។
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របាយការណ៍បដែប្រម្មបប្រម្មួលម្មូលធន
ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 

យើ�ើម្មទ្ធុនិ
ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម

�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ
ប្របាក្ខុ់ចំយើណញ	

រក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុ
លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�រ 

រូ�ិ��័ណណ ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធី31ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធី31  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំ2019ឆ្នាំំ�ំ2019  

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019 165.000.000 21.321.8៧4 132.646.912 - 318.968.៧86

ការយើបា�ផ�សា�យើ�ើម្មទ្ធុនិ�ម្រែនិុម្ម 50.000.000 - - - 50.000.000

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញក្ខុិ�ងប្រគា - - 12៧.411.3៧6 - 12៧.411.3៧6

215.000.000 21.321.8៧4 260.058.288 - 496.380.162

ការយើផៃរពីីប្របាក្ខុ់ចំយើណញរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុយើ�ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ - 12.339.904 (12.339.904) - -

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019 215.000.000215.000.000 33.661.៧៧833.661.៧៧8 24៧.៧18.38424៧.៧18.384 -- 496.380.162496.380.162

ស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀលស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀល 8៧6.125.0008៧6.125.000 13៧.1៧1.៧4413៧.1៧1.៧44 999.343.312999.343.312 10.109.10210.109.102 2.022.៧49.1582.022.៧49.158

ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធី31ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធី31  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំ2020ឆ្នាំំ�ំ2020

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020 215.000.000 33.661.៧៧8 24៧.៧18.384 - 496.380.162

ការយើបា�ផ�សា�យើ�ើម្មទ្ធុនិ�ម្រែនិុម្ម 120.000.000 - - - 120.000.000

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញក្ខុិ�ងប្រគា - - 151.408.149 - 151.408.149

335.000.000 33.661.៧៧8 399.126.533 - ៧6៧.៧88.311

ការយើផៃរពីីប្របាក្ខុ់ចំយើណញរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុយើ�ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ - 8.480.109 (8.480.109) - -

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020 335.000.000335.000.000 42.141.88៧42.141.88៧ 390.646.424390.646.424 -- ៧6៧.៧88.311៧6៧.៧88.311

ស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀលស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀល 1.355.0៧5.0001.355.0៧5.000 1៧0.463.9331៧0.463.933 1.592.441.3981.592.441.398 ((12.2៧6.61312.2៧6.613)) 3.105.៧03.៧183.105.៧03.៧18

ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់�ូចមានិភាា��់�ម្មួ�ចាំ�់ពីីទ្ធំពី័រទ្ធី	54	�ល់ទ្ធី	11៧	�យើងើើតបានិ�ម្រែផិក្ខុមួ្ម��៏ស័ំខានិ់ម្លៃនិរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�។
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របាយការណ៍រំហិូរសាច្ច់ប្របាក់
ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020

ក្ខុំណត	់
ស័មាា�ល់ �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីីស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�តិ�តតិការរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីីស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�តិ�តតិការ

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញម្មុនិ�ង់ពីនិធ 188.8៧0.923 ៧៧0.026.៧54 142.292.៧40 5៧6.99៧.061

និិ�័តភាពី៖និិ�័តភាពី៖

ចំណ្តា�រំលស័់ 2៧ 19.619.284 ៧9.98៧.821 14.៧14.186 59.666.024

ការខាត�ង់ស័ុទ្ធធរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� 28 13.698.264 55.84៧.822 2.120.225 8.59៧.512

(ចំយើណញ)/ខាត ពីីការលក្ខុ់ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ (21.៧26) (88.5៧៧) ៧9.128 320.864

ចំណូលស័ុទ្ធធពីីការប្របាក្ខុ់ 22 (295.800.453) (1.205.9៧8.44៧) (222.293.៧50) (901.401.155)

((៧3.633.៧08៧3.633.៧08)) ((300.204.62៧300.204.62៧)) ((63.08៧.4៧163.08៧.4៧1)) ((255.819.694255.819.694))

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួល៖�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួល៖

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� (615.8៧3.532) (2.510.916.390) (412.313.845) (1.6៧1.932.641)

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា (190.0៧1.0៧3) (៧៧4.919.៧65) ៧.808.124 31.661.943

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ (1.061.689.608) (4.328.508.532) (924.310.219) (3.៧48.0៧៧.938)

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ (9.381.355) (38.24៧.៧84) 1.894.883 ៧.683.៧51

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 1.4៧4.244.412 6.010.494.468 1.20៧.115.589 4.894.853.៧13

�ំណុលយើផ�សងៗ 11.038.531 45.004.090 10.953.32៧ 44.415.៧41

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់យើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ងប្រ�តិ�តតិការស្ថាច់ប្របាក្ខុ់យើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ងប្រ�តិ�តតិការ  ((465.366.333465.366.333)) ((1.89៧.298.5401.89៧.298.540)) ((1៧1.939.6121៧1.939.612)) ((69៧.215.12569៧.215.125))

ការប្របាក្ខុ់បានិទ្ធទ្ធួល 34៧.056.៧62 1.414.950.419 266.121.394 1.0៧9.122.252

ការប្របាក្ខុ់បានិ�ង់ (54.2៧4.៧22) (221.2៧8.042) (45.៧92.636) (185.689.139)

ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញបានិ�ង់ (16.953.902) (69.121.058) (20.៧48.310) (84.134.39៧)

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធ ( (យើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ងយើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ង)/ )/ បានិពីីស័ក្ខុម្មមភាពី	ប្រ�តិ�តតិការបានិពីីស័ក្ខុម្មមភាពី	ប្រ�តិ�តតិការ ((189.538.195189.538.195)) ((៧៧2.៧4៧.221៧៧2.៧4៧.221)) 2៧.640.8362៧.640.836 112.083.591112.083.591
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ក្ខុំណត	់
ស័មាា�ល់ �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីីស័ក្ខុម្មមភាពីវិិនិិយើ�គុរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីីស័ក្ខុម្មមភាពីវិិនិិយើ�គុ

ការទ្ធិញម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ (4.238.128) (1៧.2៧8.848) (252.599.231) (1.024.289.882)

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់បានិពីីការលក្ខុ់ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ 29.813.431 121.549.358 252.611.049 1.024.33៧.804

ការទ្ធិញប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ (12.993.514) (52.9៧4.556) (20.384.963) (82.661.025)

ការទ្ធិញប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ�ី (2.93៧.580) (11.9៧6.514) (5.3៧4.833) (21.៧94.948)

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់បានិពីីការលក្ខុ់ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ 22.882 93.290 5៧.355 232.5៧5

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធបានិពីីស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធបានិពី/ី (/ (យើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ងយើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ង) ) ស័ក្ខុម្មមភាពីស័ក្ខុម្មមភាពី  វិិនិិយើ�គុវិិនិិយើ�គុ 9.66៧.0919.66៧.091 39.412.៧3039.412.៧30 ((25.690.62325.690.623)) ((104.1៧5.4៧6104.1៧5.4៧6))

រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីីស័ក្ខុម្មមភាពីរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីីស័ក្ខុម្មមភាពី  ហិិរញ្ញញ��បទានិហិិរញ្ញញ��បទានិ

ការយើបា�ផ�សា�យើ�ើម្មទ្ធុនិ�ម្រែនិុម្ម 120.000.000 489.240.000 50.000.000 202.៧50.000

ការយើបា�ផ�សា�ម្មូល	�ប្រត�ំណុលស្ថាជំីវិក្ខុម្មម - - 20.326.៧48 82.424.963

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់បានិពីីប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 545.241.602 2.222.950.011 498.52៧.60៧ 2.021.529.446

ការទ្ធូទាត់ស័ងប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី (583.៧88.033) (2.380.103.811) (300.8៧3.41៧) (1.220.041.៧06)

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់បានិពីីអំនិុ�ំណុល - - 40.000.000 162.200.000

ការទ្ធូទាត់ស័ងអំនិុ�ំណុល (11.000.000) (44.84៧.000) (5.000.000) (20.2៧5.000)

ការទ្ធូទាត់ស័ងប្របាក្ខុ់យើ�ើម្មភិតិស័និ�យា (៧.243.៧៧6) (29.532.8៧5) (6.181.011) (25.064.000)

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធបានិពីីស័ក្ខុម្មមភាពីស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធបានិពីីស័ក្ខុម្មមភាពី  ហិិរញ្ញញ��បទានិហិិរញ្ញញ��បទានិ 63.209.៧9363.209.៧93 25៧.៧06.32525៧.៧06.325 296.៧99.92៧296.៧99.92៧ 1.203.523.៧031.203.523.៧03

ការយើក្ខុើនិយើ�ើងស័ុទ្ធធនិូវិស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់និិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មម្មូល (116.661.311) (4៧5.628.166) 298.៧50.140 1.211.431.819

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់និិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មម្មូល	នាយើ�ើម្មប្រគា ៧11.881.699 2.900.91៧.923 413.131.559 1.659.962.604

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (1៧.623.28៧) - 29.523.500

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់ និិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មម្មូលនាចុងប្រគានិិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មម្មូលនាចុងប្រគា 2929 595.220.388595.220.388 2.40៧.666.4៧02.40៧.666.4៧0 ៧11.881.699៧11.881.699 2.900.91៧.9232.900.91៧.923

ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់�ូចមានិភាា��់�ម្មួ�ចាំ�់ពីីទ្ធំពី័រទ្ធី	54	�ល់ទ្ធី	11៧	�យើងើើតបានិ�ម្រែផិក្ខុមួ្ម��៏ស័ំខានិ់ម្លៃនិរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនិ�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០54

	កំណត់ស់មាា្រល់ម្រេលើរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�
ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 

1.	1.	 អំំពីីធនាគារអំំពីីធនាគារ
ធនាគារវិឌ្�ឍនិៈអាសីុ័ ចំកាត់ យើ�កាត់ថា (“ធនាគារ”) បានិចុ��ញ្ញជីយើ�ក្ខុម្មព��យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី25 ម្រែខ្ញុំតុលា ឆ្នាំំ�ំ1996 �មួ្ម�ប្រក្ខុសួ័ង�ណិជំជក្ខុម្មមយើប្រកាម្មការចុ��ញ្ញជីយើលខ្ញុំ Co. 322/9៧E (យើលខ្ញុំចុ��ញ្ញជីថិមី 
00010593) និិង បានិចាំ�់យើផតើម្មយើធើើប្រ�តិ�តតិការអាជំីវិក្ខុម្មម យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ2ី5 ម្រែខ្ញុំតុលា ឆ្នាំំ�1ំ996។ យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ2ី8 ម្រែខ្ញុំវិិចិិកា ឆ្នាំំ�2ំ006 ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� (“NBC”) បានិផតល់អា�ា��័ណណអំចិម្លៃស្ត្រនិត�៍យើលខ្ញុំ 14 
�ល់ធនាគារ។ 

ស័ក្ខុម្មមភាពីចម្ម�បងរ�ស់័ធនាគារ គុឺផតល់យើស័វាក្ខុម្មមធនាគារ និិងយើស័វាក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�ល�ក់្ខុព័ីនិធយើ�កិ្ខុ�ងប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��។ ពំុីមានិការ�ា�ស់័�ត�រ�ស្ថារវិនិតយើ�យើលើស័ក្ខុម្មមភាពីចម្ម�បងរ�ស់័ធនាគារ 
យើ�ក្ខុិ�ងការិ��រិយើចិទ្ធយើនិ�យើទ្ធ។ 

ការ�ិល�័ចុ��ញ្ញជរី�ស់័ធនាគារមានិទី្ធតាងំសិុ័តយើ� អំគារយើលខ្ញុំ 141 146 148 និិង148 អា យើ� យើស័ យើ� ម្មហាវិថីិិប្រពី�សី័ហិនុិ និិង អំគារយើលខ្ញុំ 15 និិង 153 អា យើ� យើស័ ផៃ�វិយើលខ្ញុំ2៧8	 និិង អំគារយើលខ្ញុំ 
1៧1 ផៃ�វិប្រតស័ក្ខុ់ម្រែផិម្ម ភិូម្មិទ្ធ4ី ស័ងាា�ត ់�ឹងយើក្ខុងក្ខុងទ្ធ1ី ខ្ញុំណឌ�ឹងយើក្ខុងក្ខុង រាជំធានិីភិិំយើពីញ ប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��។

របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រតូវិបានិអំនិុម្ម័តឲ្�យយើចញផ�សា�យើដា�ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលយើ� ម្លៃថិៃទ្ធី25 ម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�2ំ021។

2.	2.	 យើស័ចក្ខុតីស័យើងុ�ម្លៃនិយើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យស័ំខានិ់ៗយើស័ចក្ខុតីស័យើងុ�ម្លៃនិយើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យស័ំខានិ់ៗ

2.1.	2.1.	 ម្មូលដាា�និម្លៃនិការយើរៀ�ចំម្មូលដាា�និម្លៃនិការយើរៀ�ចំ

យើនិ�គុឺ�របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លយើរៀ�ចំយើ�ើង យើដា�អំនិុយើលាម្មយើ�តាម្មស័តង់ដាររបា�ការណ៍ ហិិរញ្ញញវិតុ�អំនិតរ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� (“CIFRSs“)។

របា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�ប្រតូវិបានិយើរៀ�ចំយើ�ើងយើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើ ម្មលូដាា�និម្លៃថិៃយើ�ើម្មប្រ�តិ�តតកិារ យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតមានិការ�ងាា�ញយើ�កិ្ខុ�ងយើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យខាងយើប្រកាម្ម។ ម្លៃថិៃយើ�ើម្មប្រ�តិ�តតកិារ �ទ្ធយូើ� 
គុឺម្រែផិក្ខុយើលើតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិផលត�ស័ងបានិផដល់ឲ្�យក្ខុិ�ងការយើដា��ូរទ្ធំនិិញនិិងយើស័វាក្ខុម្មម។

តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�គឺុ�ម្លៃថិៃម្រែ�លនឹិងទ្ធទួ្ធលបានិយើដា� ការលក់្ខុប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ឬម្លៃថិៃម្រែ�លបានិស័ងចំយើ��ការយើផៃរ�ណុំល យើ�កិ្ខុ�ងប្រ�តិ�តតកិារធម្មមតា រវាងអិំក្ខុ�ក់្ខុព័ីនិធកិ្ខុ�ងទ្ធផី�សារ នាកាល�រយិើចិទ្ធម្លៃនិការវាស់័ម្រែវិង
យើ�ក្ខុិ�ងទ្ធីផ�សារយើគាល ឬក្ខុិ�ងក្ខុរណីមិ្មនិមានិទ្ធីផ�សារយើគាល គុឺ�ក្ខុទ្ធីផ�សារ�អំទ្ធិភាពី�ំផុតម្រែ�លធនាគារអាចក្ខុំណត់រក្ខុបានិយើ�កាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិការវាស័់ម្រែវិងយើនា�។ តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�រ�ស់័�ំណុល ឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំង
ពីីហានិិភិ័�ម្រែ�លធនាគារ	ម្មិនិមានិលទ្ធធភាពីស័ង។

ធនាគារវាស័ម់្រែវិងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�រ�ស់័ឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�មួ្ម� យើដា�យើប្រ�ើស័ប្រម្មង់តម្លៃម្មៃយើ�កិ្ខុ�ងទ្ធផី�សារស័ក្ខុម្មមរ�ស់័ឧ�ក្ខុរណយ៍ើនា�។ ទ្ធផី�សារមួ្ម�ចាំត់ទុ្ធក្ខុថា�ទី្ធផ�សារស័ក្ខុម្មមប្រ�ស័និិយើ�ើប្រ�ត�ិតតកិាររ�ស់័ប្រទ្ធពី�យ
ស័ក្ខុម្មមឬ�ំណុល យើក្ខុើតយើ�ើងញឹក្ខុញា�់ យើហិើ�ទំ្ធហិំប្រ�តិ�តតិការមានិភាពីប្រគុ�់ប្រគាន់ិកិ្ខុ�ងការផតល់ពី័ត៌មានិតម្លៃម្មៃ�យើទ្ធៀងទាត់។ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើពំុីមានិស័ប្រម្មង់តម្លៃម្មៃយើ�កិ្ខុ�ងទី្ធផ�សារស័ក្ខុម្មមយើទ្ធ យើនា�ធនាគារប្រតូវិយើប្រ�ើ
�យើចចក្ខុយើទ្ធស័វា�តម្លៃម្មៃណ្តាម្រែ�លអាចយើប្រ�ើអំស់័អំំពីីលទ្ធធភាពីធាតុចូល ម្រែ�លអាចអំយើងើតបានិ និិងកាត់�នុិ�និូវិការយើប្រ�ើប្របាស់័ធាតុចូលម្រែ�លមិ្មនិអាចអំយើងើតបានិ។ �យើចចក្ខុយើទ្ធស័វា�តម្លៃម្មៃម្រែ�លបានិយើប្រជំើស័
�ក្ខុម្មក្ខុយើប្រ�ើប្របាស័ ់ប្រតូវិរួម្ម�ញ្ញច�លនិូវិក្ខុតាោ�ទាំងអំស័ ់ម្រែ�លអំិក្ខុ�ក្ខុ់ពី័និធក្ខុិ�ងទ្ធីផ�សារនិឹងពីិចាំរណ្តាយើ�ក្ខុិ�ងការក្ខុំណត់ម្លៃថិៃ។

2.2.	2.2.	 ការអំនិុវិតតម្លៃនិស័តង់ដារថិមីនិិងស័តង់ដារម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើការម្រែក្ខុស័ប្រម្មួលការអំនិុវិតតម្លៃនិស័តង់ដារថិមីនិិងស័តង់ដារម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើការម្រែក្ខុស័ប្រម្មួល

ស័តង់ដារថិមីនិិងស័តង់ដារម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមម្រែ�លមានិស័ុពីលភាពីយើ�ក្ខុិ�ងការិ��រិយើចិទ្ធយើនិ�ស័តង់ដារថិមីនិិងស័តង់ដារម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមម្រែ�លមានិស័ុពីលភាពីយើ�ក្ខុិ�ងការិ��រិយើចិទ្ធយើនិ�

ធនាគារបានិអំនិុម្ម័តស័តង់ដារថិម ីនិិងស័តង់ដារម្រែក្ខុស័ប្រម្មួលទាំងអំស័់ម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធនិឹងប្រ�តិ�តតិការរ�ស័់ធនាគារ។ ការអំនិុម្ម័តស័តង់ដារថិមីនិិងស័តង់ដារម្រែក្ខុស័ប្រម្មួលទាំងយើនិ� ម្មិនិ�ណ្តាា�លឲ្�យមានិការ�ា�ស័់�ត�រ
យើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យរ�ស័់ធនាគារយើទ្ធ យើហិើ�ម្មិនិមានិផល�ះ��ល់�ស្ថារវិនិតយើលើការ�ងាា�ញ ឬចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ម្រែ�លបានិរា�ការណ៍ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�ំ�ចច���បនិ ិឬឆ្នាំំ�ំម្មុនិយើទ្ធ។

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIFRS 3 និិ�ម្មនិ័�ម្លៃនិអាជំីវិក្ខុម្មម

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIAS 1 និិង CIAS 8 និិ�ម្មនិ័�ម្លៃនិភាពី�ស្ថារវិនិត

ប្រក្ខុ�ខ្ញុំ័ណឌទ្ធស័�សនិទានិ ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ ឯក្ខុស្ថារយើ�ង ម្លៃនិប្រក្ខុ�ខ្ញុំ័ណឌទ្ធស័�សនិទានិក្ខុិ�ងស័ដង់ដារ CIFRSs

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIFRS 16 ស័ម្ម�បទានិការជំួលម្រែ�លទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹងក្ខុូវិី�-19

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIFRS 9 CIAS 39	 និិង CIAS ៧ ក្ខុំម្រែណទ្ធប្រម្មង់យើ�យើលើយើគាលការណ៍អំប្រតាការប្របាក្ខុ់
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ស័តង់ដារថិមីនិិងម្រែក្ខុម្រែប្រ�ម្រែ�លបានិយើចញផ�សា�ម្រែតពីុំទានិ់មានិស័ុពីលភាពីស័តង់ដារថិមីនិិងម្រែក្ខុម្រែប្រ�ម្រែ�លបានិយើចញផ�សា�ម្រែតពីុំទានិ់មានិស័ុពីលភាពី

CIFRS 1៧ ក្ខុិចចស័និ�យាធានារាា��់រង

CIFRS 10	 និិង CIAS 28 (ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មម) ការលក្ខុ ់ឬការយើធើើវិិភាគុទានិម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមរវាងអំិក្ខុវិិនិិយើ�គុ និិងញាតិស័ម្មពនិធ ឬប្រក្ខុុម្មហិុុនិរួម្មទ្ធុនិ 

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIAS 1 ចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់�ំណុល�រ�ៈ	យើពីលខ្ញុំៃ ីឬម្រែវិង

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មម�ម្រែនិុម្មយើទ្ធៀតយើ�យើលើ CIFRS 3 យើ�ងម្លៃនិប្រក្ខុ�ខ្ញុំ័ណឌទ្ធស័�សនិទានិ

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIAS 16 ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ - ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្លៃប្រម្មទ្ធទ្ធួលបានិម្មុនិយើពីលការដាក្ខុ់យើប្រ�ើប្របាស័់

ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIAS 3៧ ក្ខុិចចស័និ�យាខាត�ង ់- ម្លៃថិៃយើ�ើម្មក្ខុិ�ងការ�ំយើពីញក្ខុិចចស័និ�យា

ការម្រែក្ខុស័ប្រម្មួលប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំយើ�យើលើស័តង់ដារ CIFRS 2018-2020

	■ ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIFRS 1 ការអំនិុវិតត�យើលើក្ខុ�ំ�ូងម្លៃនិស័តង់ដារ CIFRS

	■ ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើ CIFRS 9 ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� 

	■ ការយើធើើវិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មមយើ�យើលើឧទាហិរណ៍ពីនិ�យល់យើលើ CIFRS 16 

គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងម្មិនិរំពីឹងថា ការអំនិុម្ម័តស័តង់ដារម្រែ�លបានិយើរៀ�រា�់ខាងយើលើនិឹងមានិផល�ះ��ល់�ស្ថារវិនិតយើ�យើលើរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារយើ�ក្ខុិ�ងយើពីលអំនាគុតយើ�ើ�។

2.3.	2.3.	 រូ�ិ��័ណណយើគាលរូ�ិ��័ណណយើគាល  និិងរូ�ិ��័ណណស័ប្រមា�់ការ�ងាា�ញនិិងរូ�ិ��័ណណស័ប្រមា�់ការ�ងាា�ញ

ធនាគារយើធើើប្រ�តិ�តតិការអាជំីវិក្ខុម្មម និិងក្ខុត់ប្រតារាល់�ញ្ញជីគុណយើនិ��យរ�ស់័ខ្ញុំៃ�និ ម្រែផិក្ខុយើលើរូ�ិ��័ណណចំនិួនិ2 គុឺប្របាក្ខុ់យើរៀល និិងប្របាក្ខុ់�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ។ គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងបានិកំ្ខុណត់ប្របាក្ខុ់�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ�
រូ�ិ��័ណណយើគាល និិង�រូ�ិ��័ណណស័ប្រមា�់ការ�ងាា�ញ យើប្រ��វាឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំងពីីស័មាស័ធាតុយើស័�ឋក្ខុិចច ម្លៃនិប្រពីឹតតិការណ៍ម្មូលដាា�និ និិងកាលៈយើទ្ធស័ៈរ�ស័់ធនាគារ។

ស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�តិ�តតកិារ�រ�ូ�ិ�ណ័ណយើផ�សងៗយើទ្ធៀតយើប្រ�ពីីប្របាក់្ខុ�លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ ប្រតូវិបានិម្រែប្រ�ស័ប្រមួ្មលយើ��ប្របាក់្ខុ�លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ តាម្មអំប្រតា�ត�រប្របាក់្ខុយើ�កាល�រយិើចិទ្ធប្រ�ត�ិតតកិារយើនា�។ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមរ�ូ�ិវិតុ� 
និិង�ណុំលរ�ិូ�វិតុ�នាកាល�រយិើចិទ្ធរា�ការណ៍ ម្រែ�ល�រ�ិូ��័ណណយើប្រ�ពីីប្របាក់្ខុ�ុលាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ ប្រតូវិបានិម្រែប្រ�ស័ប្រមួ្មលយើ��ប្របាក់្ខុ�ុលាា�រ អាយើម្មរកិ្ខុតាម្មអំប្រតា�ត�រប្របាក់្ខុយើ�កាល�រយិើចិទ្ធយើនា�។ ធាតុមិ្មនិម្រែម្មនិ
រូ�ិ�វិតុ� ម្រែ�លប្រតូវិបានិវាស់័ម្រែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�យើ�កិ្ខុ�ងរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ ប្រតូវិបានិម្រែប្រ�ស័ប្រមួ្មលតាម្មអំប្រតា�ត�រប្របាក់្ខុយើ�កាល�រិយើចិទ្ធម្រែ�លតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័	�ប្រតូវិបានិក្ខុំណត់។ ធាតុម្មិនិម្រែម្មនិរូ�ិ�វិតុ� 
ម្រែ�លប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិងយើ�ក្ខុិ�ងលក្ខុុខ្ញុំណឌម្លៃថិៃយើ�ើម្មប្រ�វិតតិស្ថាស្ត្រស័ត�រូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ម្មិនិប្រតូវិបានិម្រែប្រ�ស័ប្រម្មួលម្មតងយើទ្ធៀតយើទ្ធ។ 

ភាពីលយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណម្រែ�លយើក្ខុើតម្មក្ខុពីីការ�ត�រយើនា� ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើ�ក្ខុិ�ងចំយើណញ ឬខាត។

ការ�ងាា�ញ�រូ�ិ��័ណណប្របាក្ខុ់យើរៀលការ�ងាា�ញ�រូ�ិ��័ណណប្របាក្ខុ់យើរៀល

អំនុិយើលាម្មតាម្មច�បា�ស់័តពីីី គុណយើនិ��យនិិងស័វិនិក្ខុម្មម ចុ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី1 ម្រែខ្ញុំយើម្មស្ថា ឆ្នាំំ�2ំ016 ការក្ខុត់ប្រតា�ត�រពីីប្របាក់្ខុ�លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុយើ��ប្របាក់្ខុយើរៀលម្រែ�លបានិ�ងាា�ញកិ្ខុ�ងរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� យើដា�យើប្រ�ើប្របាស់័
អំប្រតាចុងការិ��រិយើចិទ្ធ និិងអំប្រតាម្មធ�យម្មស័ប្រមា�់ការិ��រិយើចិទ្ធ �ូចម្រែ�លបានិប្រ�កាស័យើដា�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��។ 

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ណំលុយើ�កិ្ខុ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិរិញ្ញញវិតុ�នីិមួ្ម�ៗម្រែ�លបានិ�ងាា�ញ ប្រតូវិបានិ�ដ�រតាម្ម អំប្រតាចុងការិ��រិយើចិទ្ធនាកាល�រយិើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ ៍យើដា�ម្រែ�ក្ខុខ្ញុំៃង់ចំណលូ និិងចណំ្តា� 
យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ ចំយើណញ ឬខាត និងិលទ្ធធផលលម្មិតិយើផ�សងៗ និងិខ្ញុំៃងយ់ើ�ក្ខុិ�ងរំហិូរស្ថាចប់្របាក្ខុ់ ប្រតវូិបានិ�ដ�រយើ��ប្របាក្ខុ់យើរៀលយើដា�យើប្រ�ើប្របាស័់អំប្រតាម្មធ�យម្មស័ប្រមា�ក់ារិ��រិយើចទិ្ធ។ លទ្ធធផលម្លៃនិភាពី
លយើម្មិ�ងម្រែ�លយើក្ខុើតយើទ្ធ�បើងពីីការ�ដ�ររូ�ិ��័ណណ ប្រតូវិបានិក្ខុត់ប្រតាក្ខុិ�ងចំណូលលម្មិិតយើផ�សងៗ (OCI)។ 

របា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានិ�ងាា�ញ�ប្របាក្ខុ់យើរៀល ប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើអំប្រតា�ត�រប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្មួ��ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

អំប្រតាចុងការិ��រិយើចិទ្ធ អំប្រតាម្មធ�យម្ម

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 4.045 4.0៧៧

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 4.0៧5 4.055

ការ�ងគត់យើលខ្ញុំការ�ងគត់យើលខ្ញុំ

តួយើលខ្ញុំយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិ�ងគត់ស័ប្រមា�់ប្របាក្ខុ់�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ និិងខ្ញុំៃង់�និ់ស័ប្រមា�់ប្របាក្ខុ់យើរៀល។

2.4.	2.4.	 ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� និិង�ំណលុហិរិញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�លយ់ើ�កិ្ខុ�ងរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� យើ�យើពីលម្រែ�លធនាគារកាា���ភាគុមី្លៃនិសំ័វិធិានិធនិតាម្មកិ្ខុចចស័និ�យាម្លៃនិឧ�ក្ខុរណ៍ទាងំយើនិ�។ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
ហិរិញ្ញញវិតុ� និិង�ំណលុហិរិញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិវាស័ម់្រែវិង�ំ�ងូតាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�។ ម្លៃថិៃយើ�ើម្មប្រ�តិ�តតកិារម្រែ�លកំ្ខុណតថ់ា�ក់្ខុព័ីនិធនិងឹការទ្ធញិ ឬការយើចញផ�សា�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� និិង�ំណលុហិរិញ្ញញវិតុ� ប្រតវូិ
បានិរួម្ម�ញ្ញច�ល ឬ�ក្ខុយើចញពីីតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� យើ�យើលើការទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំ�ូង។ ម្លៃថិៃប្រ�តិ�តតិការ�ក្ខុ់ពី័និធនិឹងការទ្ធិញប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�
ក្ខុិ�ងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� តាម្មរ�ៈការចំយើណញ ឬខាត ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ភាា�ម្មៗ យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ចំយើណញ ឬខាត។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០56

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ទាងំអំស់័ ប្រតូវិបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល ់និិង ម្រែលងបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�លយ់ើ�កាល�រយិើចិទ្ធម្លៃនិការយើធើើជំញួ�រូ ម្រែ�លការទិ្ធញ ឬលក់្ខុប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� គុសិុឺ័តយើ�យើប្រកាម្មកិ្ខុចចស័និ�យា ម្រែ�លលកុ្ខុខ្ញុំណឌ
តប្រមូ្មវិឲ្�យមានិការផតល់ជូំនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមកិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីលក្ខុណំត ់ម្រែ�លបានិ�យើងើើតយើ�ើងយើដា�ទី្ធផ�សារម្រែ�ល�ក់្ខុព័ីនិធ ប្រតូវិបានិវាស័ម់្រែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� រមួ្មទំា�ងំម្លៃថិៃប្រ�ត�ិតតកិារ។ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ទាងំអំស់័
ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�គុឺគុិតទាំង	ចំនិួនិម្រែ�លប្រតូវិទ្ធទ្ធួលបានិ និិងការប្របាក្ខុ់ម្រែ�លប្រតូវិទ្ធទ្ធួលបានិ។

ការចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ការចាំត់ថាំ�ក្ខុ ់ និិងការវាស័់ម្រែវិង��និត�នាា��់និិងការវាស័់ម្រែវិង��និត�នាា��់

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្មួ� ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃ�ក្ខុរំលស័ ់ប្រ�ស័ិនិយើ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�យើនា��ំយើពីញលក្ខុុខ្ញុំណឌពីីរ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លមានិយើ�ក្ខុិ�ងម្មះូម្រែ�លអាជំីវិក្ខុម្មម ក្ខុិ�ងយើគាល�ំណងរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុស័ប្រមា�់ការប្រ�មូ្មលស្ថាច់ប្របាក្ខុ់តាម្មក្ខុិចចស័និ�យា

	■ លកុ្ខុខ្ញុំណឌក្ខុិចចស័និ�យារ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផតល់និូវិកាល�រិយើចិទ្ធ�ក់្ខុលាក្ខុ់ចំយើ��រំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុ ម្រែ�លស័ប្រមា�់ទ្ធូទាត់ម្រែតប្របាក់្ខុយើ�ើម្ម និិងការប្របាក់្ខុ (SPPI) តាម្មចំនិួនិប្របាក់្ខុយើ�ើម្មម្រែ�លយើ�
ជំំ�ក្ខុ់ម្រែត�ះុយើណ្តាះ��។

ឱនិភាពីម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ឱនិភាពីម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ការខាត�ង់ស័ប្រមា� ់ECL យើលើឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ��ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា

	■ ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ

	■ ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ�ំណុល

	■ ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់ស័ប្រមា�់ការជំួល

	■ ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ

	■ ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�

ម្មិនិមានិឱនិភាពីប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើលើការវិិនិិយើ�គុម្មូលធនិយើ�ើ�។

ស័ំវិិធានិធនិការខាត�ង់រំពីឹងទ្ធុក្ខុស័ប្រមា�់ យើពីញមួ្ម�អា�ុកាលម្លៃនិ ECL គុឺ ចាំំបាច់ស័ប្រមា�់ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រ�សិ័និយើ�ើហានិិភិ័�ឥណទានិ យើលើឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនា�មានិការយើក្ខុើនិយើ�ើងគុួរឲ្�យ
ក្ខុត់ស័មាា�ល់ ចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំ�ូង។ ចំយើ��ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើផ�សងយើទ្ធៀត ECL ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិងតាម្មចំនិួនិយើស័មើនិឹង ECL 12ម្រែខ្ញុំ។ ពី័ត៌មានិលម្មិិត�ម្រែនិុម្មស័តីពីីការក្ខុំណត់ ម្លៃនិការយើក្ខុើនិយើ�ើង
គុួរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់ម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិប្រតូវិបានិផតល់ជំូនិយើ�ក្ខុិ�ងក្ខុំណត់ស័មាា�ល ់33.1។

ECLs គុឺ�ការបាា�និ់ស្ថាា�និយើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើប្រ�ូបា�ុ�លីយើតម្លៃនិតម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិម្លៃនិការខាត�ង់ឥណទានិ។ វាប្រតូវិបានិ វាស់័ម្រែវិង�តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិ ម្លៃនិភាពីខុ្ញុំស័គាំ�រវាងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុ យើប្រ��ធនាគារសិុ័តយើប្រកាម្ម
ក្ខុិចចស័និ�យា និិងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លធនាគាររំពីឹងថានិឹងទ្ធទ្ធួលបានិពីីការថិៃឹងម្រែថិៃងពីីទ្ធិ�ឋភាពីយើស័�ឋក្ខុិចចនាយើពីលអំនាគុតម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើអំ��បហារយើដា�យើប្រ�ើ EIR រ�ស័់ប្រទ្ធពី�យ។

	■ ស័ប្រមា�់ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិម្រែ�លពំុីទានិ់បានិយើប្រ�ើប្របាស់័ ECL គុឺ�ភាពីខុ្ញុំស័គំា�រវាងតម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិ ម្លៃនិភាពីខុ្ញុំស័គំា�រវាងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់តាម្មកិ្ខុចចស័និ�យា ម្រែ�លធនាគារប្រតូវិទ្ធទួ្ធលបានិ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើ
អំិក្ខុកានិ់ក្ខុិចចស័និ�យា �ក្ខុប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មច ីនិិង រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លធនាគាររំពីឹងថានិឹងទ្ធទួ្ធលបានិ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើក្ខុម្មចីប្រតូវិបានិយើប្រ�ើប្របាស័ ់និិង

	■ ស័ប្រមា�់ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ� ECL គុឺ�ភាពីខ្ញុំុស័គាំ�រវាង ការចំណ្តា�ម្រែ�លរំពីឹងទុ្ធក្ខុស័ប្រមា�់ស័ងយើ�អិំក្ខុកាន់ិឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុលម្រែ�លបានិធានា យើដា��ក្ខុយើចញនូិវិចំនិួនិទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុម្រែ�ល
ធនាគាររំពីឹងថានិឹងទ្ធទ្ធួលបានិពីីអំិក្ខុកានិ់�ំណុល មាា�ស័់�ំណុល ឬភាគុីយើផ�សងយើទ្ធៀត។

ធនាគារវាស័ម់្រែវិង ECL ម្រែផិក្ខុយើលើមូ្មលដាា�និ�ុគុគល ឬ យើលើមូ្មលដាា�និ�ប្រកុ្ខុម្ម ស័ប្រមា�់សំ័ណំុឥណទានិម្រែ�លមានិ លកុ្ខុណៈហានិិភ័ិ�យើស័�ឋកិ្ខុចចប្រស័យើ�ៀងគាំ�។ ការវាស័ម់្រែវិងម្លៃនិការបាត់�ង់ គុមឺ្រែផកិ្ខុយើលើតម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិ
ម្លៃនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម យើដា�យើប្រ�ើ EIR យើ�ើម្មរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យ យើដា�ម្មិនិគុិតថា យើតើវាប្រតូវិបានិវាស័់យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើម្មូលដាា�និ�ុគុគល ឬ យើលើម្មូលដាា�និ�ប្រក្ខុុម្មយើទ្ធ។

ពីត័ម៌ានិ�ម្រែនុិម្មស័តពីីីការវាស់័ម្រែវិងម្លៃនិ ECL ប្រតវូិបានិផតលជ់ំនូិយើ�កិ្ខុ�ងកំ្ខុណតស់័មាា�ល ់33.1 រមួ្មទាងំព័ីតម៌ានិលមិិ្មតអំំពីីរយើ�ៀ�ម្រែ�លឧ�ក្ខុរណ៍ប្រតូវិបានិដាក្ខុ�់ប្រកុ្ខុម្ម យើ�យើពីលវា�តម្លៃម្មៃយើលើម្មលូដាា�និ�ប្រកុ្ខុម្ម។

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិឱនិភាពីឥណទានិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិឱនិភាពីឥណទានិ

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� គុឺមានិ «ឱនិភាពីឥណទានិ» យើ�យើពីលមានិប្រពីឹតតិការណ៍ម្មួ�ឬយើប្រចើនិ ម្រែ�លមានិផល�ះ��ល់�ា�ងខាា�ំង យើលើរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុនាយើពីលអំនាគុត រ�ស័់ប្រទ្ធពី�យ
ស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�។ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មានិឱនិភាពីឥណទានិសំ័យើ�យើ�យើលើ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម�ំណ្តាក់្ខុកាលទ្ធី 3។ ភិស័ត�តាងម្លៃនិឱនិភាពីឥណទានិ រួម្មមានិទិ្ធនិិន័ិ�ម្រែ�លអាចអំយើងើតបានិអំំពីីប្រពឹីតតិការណ៍
�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ វិិ�តតិហិិរញ្ញញវិតុ��ខាា�ំងរ�ស័់អំតិថិិជំនិ ឬអំិក្ខុយើបា�ផ�សា�

	■ ការ�ំ�និយើលើក្ខុិចចស័និ�យា �ូច� ការខ្ញុំក្ខុខានិម្មិនិបានិស័ង ឬ ហិួស័កាលក្ខុំណត់

	■ មាា�ស័់�ំណុលផតល់ស័ម្ម�បទានិ�ល់អំិក្ខុខ្ញុំច ីម្រែ�លមាា�ស័់�ំណុលម្មិនិបានិពីិចាំរណ្តា ក្ខុិ�ងក្ខុរណីម្រែ�ល អំិក្ខុខ្ញុំចីមានិវិិ�តតិហិិរញ្ញញវិតុ�ក្ខុិ�ងយើហិតុផលយើស័�ឋក្ខុិចច ឬ	ក្ខុិចចស័និ�យា

	■ ការបាត់�ង់ម្លៃនិទ្ធីផ�សារស័ក្ខុម្មមចំយើ��ប្រទ្ធពី�យ�ញ្ញច ំយើដា�ស្ថារម្រែតភាពីលំបាក្ខុម្រែផិក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�
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វាប្រ�ម្រែហិល�ម្មិនិអាចក្ខុំណត់�ក្ខុប្រពីឹតតិការណ៍ដាច់ពីីគាំ�ម្រែតម្មួ�បានិយើទ្ធ ផៃ��យើ�វិិញ លទ្ធធផលម្លៃនិការរួម្មគាំ�រ�ស់័ប្រពីឹតតិការណ៍ម្មួ�ចំនិួនិអាច�ណ្តាា�លឲ្�យប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មានិឱនិភាពីឥណទានិ។ 
ធនាគារប្រតូវិវា�តម្លៃម្មៃថាយើតើឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុល ម្រែ�ល�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លប្រតូវិបានិវាស័់យើដា�ម្លៃថិៃយើ�ើម្មរំលស់័គុឺមានិឱនិភាពីឥណទានិយើ�កាល�រិយើចិទ្ធរបា�ការណ៍និីម្មួ�ៗម្រែ�រយើទ្ធ។ ធនាគារ
ប្រតូវិពីចិាំរណ្តាយើលើក្ខុតាោ�ម្មួ�ចនំិនួិ�ចូ� ទ្ធនិិផិលស័ញ្ជាា��ណ័ណ ការវា�តម្លៃម្មៃចណំ្តាតថ់ាំ�ក្ខុឥ់ណទានិ និិងស័ម្មតុភាពីរ�ស័អ់ំិក្ខុខ្ញុំចីក្ខុិ�ងការប្រ�ម្មូលទ្ធុនិ យើ�ើម្ម�បីវា�តម្លៃម្មៃថាយើតើឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុលរ�ឋនិិង�ំណុល
ស្ថាជំីវិក្ខុម្មមមានិការខាត�ង់ឥណទានិ។

ប្របាក់្ខុក្ខុម្មចបី្រតូវិបានិចាំត់ទ្ធកុ្ខុ�មានិការខាត�ង់ឥណទានិ យើ�យើពីលម្រែ�ល ការអំនិយុើប្រគា� ប្រតូវិបានិផតលយ់ើ��ល់អិំក្ខុខ្ញុំចយីើដា�ស្ថារម្រែតការខាត�ង់ម្លៃនិស្ថាា�និភាពីហិរិញ្ញញវិតុ�រ�ស័អិ់ំក្ខុខ្ញុំច ីយើលើក្ខុម្រែលងម្រែតមានិភ័ិស័ត�តាង
�ងាា�ញថា �លទ្ធធផលម្លៃនិការផតលក់ារអំនុិយើប្រគា� ហានិិភិ�័ម្លៃនិការម្មនិិទ្ធទួ្ធលបានិរំហិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុតាម្មក្ខុចិចស័និ�យា បានិថិ�ចុ�គុរួឲ្�យក្ខុតស់័មាា�ល ់និិងមិ្មនិមានិសូ័ចនាក្ខុរយើផ�សងយើទ្ធៀតម្លៃនិការថិ�ចុ�។ ស័ប្រមា�់
ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លការអំនុិយើប្រគា� ប្រតូវិបានិពីចិាំរណ្តា �ះមុ្រែនិតមិ្មនិបានិផតលប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនា�ប្រតូវិបានិយើគុចាំត់ទ្ធកុ្ខុថាមានិការខាត�ងឥ់ណទានិ យើ�យើពីលមានិភ័ិស័ត�តាងម្រែ�លអាច�ងាា�ញពីីការខាត�ង់
ឥណទានិ រួម្មទាំងការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង។ ស័ូម្មយើម្មើលខាងយើប្រកាម្មស័ប្រមា�់និិ�ម្មនិ័�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង។

និិ�ម្មនិ័�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងនិិ�ម្មនិ័�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង

ភាពីសំ័ខាន់ិចំយើ��ការកំ្ខុណត់ ECL គឺុ�និិ�ម្មន័ិ�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង។ និិ�ម្មន័ិ�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងប្រតូវិបានិយើប្រ�ើកិ្ខុ�ងការវាស់័តម្លៃម្មៃរ�ស់័ECL និិងកិ្ខុ�ងការកំ្ខុណត់ថាយើតើ ការខាត�ង់អាប្រស័័�យើលើ
អា�ុកាល 12 ម្រែខ្ញុំ ឬ យើពីញមួ្ម�អា�ុកាល ECL យើដា�ស្ថារការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងគុឺ� ស័មាស័ធាតុមួ្ម�រ�ស់័ប្រ�ូបា�ុ�លីយើតម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង (PD) ម្រែ�លមានិការ�ះ��ល់ កិ្ខុ�ងការវាស័់ម្រែវិង ECL និិង 
ការក្ខុំណត់ម្លៃនិការយើក្ខុើនិយើ�ើងរ�ស័់ហានិិភិ័�ឥណទានិ (ស័ូម្មយើម្មើលក្ខុំណត់ស័មាា�ល ់33.1)។

ធនាគារចាំត់ទ្ធុក្ខុប្រពីឹតតិការណ៍�ូចខាងយើប្រកាម្មយើនិ��ប្រពីឹតតិការណ៍ម្រែ�លយើធើើឲ្�យមានិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង៖

	■ អំិក្ខុខ្ញុំចីហិួស័កាលក្ខុំណត់ស័ងយើលើស័ពី ី90 ម្លៃថិៃ យើលើកាតពីើក្ខុិចចឥណទានិណ្តាម្មួ� ចំយើ��ធនាគារ ឬ

	■ អំិក្ខុខ្ញុំចីទ្ធំនិង�ម្មិនិ�ំយើពីញកាតពីើក្ខុិចចឥណទានិរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និ �ល់ធនាគារ។

និិ�ម្មន័ិ�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងយើនិ� ប្រតូវិបានិយើប្រ�ើប្របាស់័យើដា�ធនាគារ ស័ប្រមា�់យើគាល�ំណងគុណយើនិ��យ ក្ខុ�ូ៏ច�ស័ប្រមា�់យើគាល�ណំងប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ�ឥណទានិម្លៃផៃកិ្ខុ�ង និិងយើគារពីតាម្មនិិ�ម្មន័ិ�
�ទ្ធ�ញ្ញញតតិម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង។

ប្រ�សិ័និយើ�ើអិំក្ខុខ្ញុំចមិី្មនិទំ្ធនិងនឹិងអាច�ំយើពីញកាតពីើកិ្ខុចចឥណទានិរ�ស់័ខ្ញុំៃ�និ ធនាគារប្រតូវិគុតិគូុរទាងំសូ័ចនាក្ខុរគុុណភាពីនិិង�រិមាណយើ�យើពីលវា�តម្លៃម្មៃ។ ពីត័ម៌ានិម្រែ�លបានិវា�តម្លៃម្មៃ គុអឺាប្រស័័�យើលើប្រ�យើភិទ្ធ
ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ឧទាហិរណ៍ ស័ចូនាក្ខុរគុុណភាពីម្រែ�លប្រតូវិបានិយើប្រ�ើកិ្ខុ�ងការផតល់ប្របាក់្ខុក្ខុម្មច�ីល់ធនាគារ គុកឺាររយំើលាភិយើលើកិ្ខុចចប្រពីម្មយើប្រពីៀង ម្រែ�លម្មនិិអាចយើប្រ�ើស័ប្រមា�់វា�តម្លៃម្មៃយើលើការផតល់ប្របាក់្ខុក្ខុម្មចឲី្�យ�គុុគល
យើ�ើ�។ ស័ចូនាក្ខុរ�រិមាណ �ចូ�ភាពី�តឺ�ា�វិ និិងការម្មនិិ�ង់ប្របាក់្ខុយើលើកាតពីើក្ខុចិចម្លៃនិគូុភាគីុ គុ�ឺធាតុចលូស័ខំាន់ិយើ�កិ្ខុ�ងកាវិភិាគុយើនិ�។ ធនាគារបានិយើប្រ�ើប្របាស័ប់្រ�ភិពីព័ីតម៌ានិ�យើប្រចើនិយើ�ើម្ម�បវីា�តម្លៃម្មៃ
ពីីការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង ម្រែ�លព័ីត៌មានិទាំ�ងយើនា�ប្រតូវិបានិ�យើងើើតយើ�ើង យើ�ប្រ�ភិពីខាងកិ្ខុ�ង ឬប្រ�មូ្មលបានិពីីប្រ�ភិពីខាងយើប្រ�។ ពី័ត៌មានិលម្មិិត�ម្រែនុិម្ម មានិយើ�កិ្ខុ�ងកំ្ខុណត់ស័មាា�ល់ 33.1។ ការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង
គុឺ� ភិស័ដ�តាងម្រែ�ល�ងាា�ញថាប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមមានិឱនិភាពីឥណទានិ �ូចម្រែ�លបានិក្ខុត់ស័មាា�ល់យើ�កិ្ខុ�ងនិិ�ម្មន័ិ�ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិឱនិភាពីឥណទានិ។ �ូយើចិ� ឱនិភាពីឥណទានិយើលើ
ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� គុឺរួម្ម�ញ្ញច�លនូិវិប្រទ្ធពី�យម្រែ�លខ្ញុំក្ខុខានិស័ង និិងប្រទ្ធពី�យម្រែ�លមិ្មនិមានិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងយើផ�សងៗយើទ្ធៀត យើដា�ស្ថារម្រែត និិ�ម្មន័ិ�ម្លៃនិឱនិភាពីឥណទានិមានិលកុ្ខុណៈទូ្ធលំទ្ធូលា��ង
និិ�ម្មនិ័�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង។

ការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតនិូវិហានិិភិ័�ឥណទានិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតនិូវិហានិិភិ័�ឥណទានិ

ធនាគារប្រតូវិប្រតតួពីនិិិត�យរាលប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទាងំអំស់័ រមួ្មមានិក្ខុចិចស័និ�យាឥណទានិ និិងកិ្ខុចចស័និ�យាធានាហិរិញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លតប្រមូ្មវិឲ្�យយើធើើការវា�តម្លៃម្មៃយើលើឱនិភាពីឥណទានិ ថាយើតើមានិហានិិភ័ិ�ឥណទានិ
យើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតចាំ�់តាំងពីីមានិការទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់�ំ�ូងម្រែ�រឬយើទ្ធ។ ធនាគារនឹិងយើធើើការវាស់័ម្រែវិងយើលើការខាត�ង់ យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើមួ្ម�អា�ុកាលECL ប្រ�យើស័ើរ�ង ECL រ�ៈយើពីល 12ម្រែខ្ញុំ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើ
មានិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភ័ិ�ឥណទានិ។ យើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យរ�ស់័ធនាគារ ម្មនិិប្រតូវិបានិអំនុិវិតត យើ�យើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លមានិហានិិភ័ិ�ឥណទានិទា�យើ�កាល�រយិើចិទ្ធ
ម្លៃនិរបា�ការណ៍ យើដា�ចាំត់ទុ្ធក្ខុថាមិ្មនិមានិការយើក្ខុើនិយើ�ើងម្លៃនិហានិិភ័ិ�ឥណទានិគួុរឲ្�យក្ខុត់ ស័មាា�ល់។ �លទ្ធធផល ធនាគារប្រតូវិប្រតួតពីនិិិត�យរាលប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ទាងំអំស់័ រមួ្មមានិកិ្ខុចចស័និ�យាឥណទានិ 
និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លតប្រម្មូវិឲ្�យយើធើើការវា�តម្លៃម្មៃយើលើការខាត�ង់ ស័ប្រមា�់ការយើក្ខុើនិយើ�ើងម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិគុួរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់។

ធនាគារប្រតូវិយើប្រ�ៀ�យើធៀ�រវាងហានិិភ័ិ�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងយើលើឧ�ក្ខុរណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ�នាកាល�រយិើចិទ្ធរបា�ការណម៍្រែផិក្ខុយើលើអា�កុាលម្រែ�លយើ�ស័ល់រ�ស់័ឧ�ក្ខុរណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ� �ម្ម�ួនិងឹ
ហានិិភិ័�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិម្រែ�លបានិរំពីឹងទ្ធុក្ខុស័ប្រមា�់អា�ុកាលម្រែ�លយើ�ស័ល់នាកាល�រិយើចិទ្ធរបា�ការណ៍�ចច���បនិិ នាយើពីលម្រែ�លឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រតូវិបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់�ំ�ូង យើ�ើម្ម�បីវា�តម្លៃម្មៃថា
ហានិិភ័ិ�ឥណទានិយើ�យើលើឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�មានិការយើក្ខុើនិយើ�ើងគុរួឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�លច់ាំ�ត់ាងំពីីការទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល�់�ំងូម្រែ�រឬយើទ្ធ។ ធនាគារប្រតូវិពិីចាំរណ្តាទាងំ�រមិាណនិិងគុុណភាពីម្លៃនិពីត័ម៌ានិ ម្រែ�លស័ម្ម
យើហិតុផល និិងអាចគាំប្រទ្ធបានិ រួម្មទំាង�ទ្ធពីិយើស្ថាធនិ៍ពីីមុ្មនិ និិងពី័ត៌មានិពី�យាក្ខុរណ៍នាយើពីលអំនាគុតម្រែ�លអាចរក្ខុបានិ យើដា�មិ្មនិចាំំបាច់ចំណ្តា�ហួិស័យើហិតុ ឬប្រ�ឹងម្រែប្រ�ង យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើ�ទ្ធពិីយើស្ថាធនិ៍
ពីីមុ្មនិរ�ស់័ធនាគារ និិងជំំនាញកិ្ខុ�ងការវា�តម្លៃម្មៃឥណទានិ រួម្មទាំងពី័ត៌មានិពី�យាក្ខុរណ៍នាយើពីលអំនាគុតយើ�ើម្ម�បីយើធើើការវា�តម្លៃម្មៃ។ ស័ូម្មយើម្មើលក្ខុំណត់ស័មាា�ល់ 33.1 ស័ប្រមា�់ពី័ត៌មានិលំអំិតអំំពីីព័ីត៌មានិ
ពី�យាក្ខុរណ៍នាយើពីលអំនាគុត។

ពីត័ម៌ានិពី�យាក្ខុរណន៍ាយើពីលអំនាគុត រមួ្មមានិការរពឹំីងទ្ធកុ្ខុនាយើពីលអំនាគុតម្លៃនិវិស័ិ័�ម្រែ�លមានិធនាគារ�ស័ម្មភាគីុកិ្ខុ�ងការយើធើើប្រ�តិ�តិតការម្រែ�លទ្ធទួ្ធលបានិពីីម្មលូនិិធរិ�ូ�ិវិតុ�អំនិតរ�ត ិធនាគារពីភិិពីយើលាក្ខុ 
និិងអំងគការប្រស័យើ�ៀងគំា�យើផ�សងយើទ្ធៀត យើហិើ�ក៏្ខុអាចពិីចាំរណ្តាកិ្ខុ�ងការយើប្រ�ើប្របាស់័ពីត័ម៌ានិយើស័�ឋក្ខុចិច�ក្ខុម់្រែស័តងនិិងការពី�យាក្ខុរណម៍្លៃផៃកិ្ខុ�ង និិងប្រ�ភិពីខាងយើប្រ�យើផ�សងៗផងម្រែ�រ។ ធនាគារម្រែ�ងម្រែចក្ខុស័ម្មភាគីុរ�ស់័
ខ្ញុំៃ�និយើ�តាម្មថាំ�ក់្ខុហានិិភ័ិ�ឥណទានិ អាប្រស័័�យើលើគុុណភាពីឥណទានិរ�ស់័ពួីក្ខុយើគុ។ ពី័ត៌មានិ	��រិមាណ គុឺ�សូ័ចនាក្ខុរចម្ម�បងម្មួ� ម្រែ�ល�ញ្ជាា�ក់្ខុអំំពីីការយើក្ខុើនិយើ�ើងគុួរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់ម្លៃនិ ហានិិភ័ិ�
ឥណទានិ និិងម្រែផិក្ខុយើលើការ�ា�ស័់�ត�រអា�ុកាល PD យើដា�យើធើើការយើប្រ�ៀ�យើធៀ�៖

	■ អា�ុកាលម្រែ�លយើ�ស័ល់រ�ស័ ់PD នាកាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ ៍�ម្មួ�និឹង

	■ អា�ុកាលម្រែ�លយើ�ស័ល់រ�ស័ ់PD នាយើវិលាយើនិ� ម្រែ�លប្រតូវិបានិយើគុបាា�និ់ស្ថាា�និម្រែផិក្ខុយើលើអំងគយើហិតុនិិងកាលៈយើទ្ធស័ៈយើ�យើពីលទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំ�ូងម្លៃនិឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�។

PDs ម្រែ�លបានិយើប្រ�ើមានិរួម្ម�ញ្ញច�លលក្ខុុខ្ញុំណឌពី�យាក្ខុរណ៍នាយើពីលអំនាគុត យើហិើ�ធនាគារយើប្រ�ើប្របាស័់វិិធីស្ថាស្ត្រស័តនិិងទ្ធិនិិនិ័��ូចគាំ�យើ�និឹងការគុណនាការខាត�ង់រំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ECL 
(ស័ូម្មយើម្មើលក្ខុំណត់ស័មាា�ល ់33.1)។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០58

រាល់ការ�ា�ស់័�ត�រកិ្ខុ�ងលកុ្ខុខ្ញុំណឌ�ក់្ខុលាក់្ខុណ្តាមួ្ម�យើ�យើលើ PD និឹងយើធើើឲ្�យមានិការ�ា�ស់័�ត�រខាា�ំងយើ�យើលើឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិ PD ទា�តំាងពីីយើពីលទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់�ំ�ូង �ងឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
ម្រែ�លមានិ PD ខ្ញុំពស័់ពីី�ំ�ូង យើដា�ស្ថារម្រែតការយើក្ខុើនិយើ�ើងនិូវិហានិិភិ័�ឥណទានិចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំ�ូង។

ពី័ត៌មានិ�ម្រែនិុម្មអំំពីីការយើក្ខុើនិយើ�ើងហានិិភិ័�ឥណទានិប្រតូវិបានិផតល់ជំូនិយើ�ក្ខុិ�ងក្ខុំណត់ស័មាា�ល ់33.1។

ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�  និិងនិិង  ការម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ការម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� យើក្ខុើតយើ�ើងយើ�យើពីលម្រែ�លលកុ្ខុខ្ញុំណឌកុ្ខុងប្រតាទាក់្ខុទ្ធងនិឹងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុរ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រតូវិបានិយើធើើការចរចាំយើ�ើងវិិញ ឬ�ា�ស័់�ត�រ�ថិមី រវាងការទ្ធទួ្ធលស្ថាាល់
យើលើក្ខុ�ំ�ូង និិងកាលក្ខុំណត់រ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�។ ការម្រែក្ខុម្រែប្រ� មានិផល�ះ��ល់យើ�យើលើចំនិួនិទឹ្ធក្ខុប្របាក្ខុ់ ឬ យើពីលយើវិលាម្លៃនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់កិ្ខុ�ងក្ខុិចចស័និ�យាភាា�ម្មៗ ឬនាយើពីលអំនាគុត។ យើលើស័ពីីយើនិ�
យើ�យើទ្ធៀត ការម្រែណនំា ឬការម្រែក្ខុម្រែប្រ�លកុ្ខុខ្ញុំណឌម្លៃនិកិ្ខុចចស័និ�យាឥណទានិម្រែ�លមានិប្រស្ថា�់ អាចយើធើើឲ្�យមានិការម្រែក្ខុម្រែប្រ� យើទា��ី�កិ្ខុចចស័និ�យាថិម ីឬការម្រែក្ខុម្រែប្រ�លកុ្ខុខ្ញុំណឌទាងំយើនិ�មិ្មនិទាន់ិមានិផល�ះ��ល់�ល់រហំិរូ
ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ភាា�ម្មៗក្ខុ៏យើដា� �ះុម្រែនិតវាអាចមានិផល�ះ��ល់�ល់រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់អាប្រស័័�យើលើថាយើតើលក្ខុុខ្ញុំណឌម្លៃនិក្ខុិចចស័និ�យា ប្រតូវិបានិ�ំយើពីញឬម្មិនិបានិ�ំយើពីញតាម្មលក្ខុុខ្ញុំណឌ (ឧទាហិរណ៍ ការ�ា�ស័់�ត�រយើលើ
ការយើក្ខុើនិយើ�ើងម្លៃនិអំប្រតាការប្របាក្ខុ់ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងយើ�យើពីលម្រែ�លមានិការរំយើលាភិយើលើក្ខុិចចស័និ�យា)។

ធនាគារ បានិយើធើើការចរចាំយើ�ើងវិិញនូិវិឥណទានិផដល់�ល់អំតិថិិជំនិម្រែ�លមានិផលលំបាក្ខុម្រែផិក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ� យើ�ើម្ម�បី�យើងើើនិឱកាស័អំតិ�រមាកិ្ខុ�ងការប្រ�ម្មូលប្រតល�់ម្មក្ខុវិិញ និិងកាត់�នុិ�ហានិិភ័ិ�ម្លៃនិការ
ខ្ញុំក្ខុខានិស័ង។ ឥណទានិយើរៀ�ចំយើ�ើងវិិញប្រតូវិបានិផតល់ជូំនិ កិ្ខុ�ងក្ខុរណីម្រែ�លអិំក្ខុខ្ញុំចីពិីត�បានិខិ្ញុំតខ្ញុំំប្រ�ឹងម្រែប្រ�ងស័ងទ្ធូទាត់�ំណុលយើ�តាម្មលកុ្ខុខ្ញុំណឌម្លៃនិកិ្ខុចចស័និ�យាយើ�ើម្ម �ះុម្រែនិត	វា	មានិ	ហានិិភ័ិ�	ខ្ញុំពស់័	ម្រែ�ល
ការ	ខ្ញុំក្ខុ	ខានិ	ស័ង	នឹិង	ប្រតូវិយើក្ខុើនិយើ�ើង ឬការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងបានិយើក្ខុើតយើ�ើងយើហិើ� យើដា�រំពីឹងថាអិំក្ខុខ្ញុំចីនិឹងអាច�ំយើពីញតាម្មលកុ្ខុខ្ញុំណឌម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�។ លកុ្ខុខ្ញុំណឌម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� �ធម្មមតារួម្មមានិការ
ពីនិ�យារយើពីលក្ខុំណត់ ការ�ា�ស់័�ដ�ររ�ៈយើពីលម្លៃនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុរ�ស់័ឥណទានិ (ការទ្ធូទាត់ស័ងប្របាក់្ខុយើ�ើម្មនិិងការប្របាក់្ខុ) ការកាត់�នុិ�ចំនួិនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុម្រែ�លប្រតូវិ�ង់ (ការយើលើក្ខុម្រែលងប្របាក់្ខុយើ�ើម្ម
និិងការប្របាក្ខុ)់ និិងការម្រែក្ខុម្រែប្រ�លក្ខុុខ្ញុំណឌម្លៃនិក្ខុិចចប្រពីម្មយើប្រពីៀងឥណទានិ។

ធនាគារបានិយើធើើការវា�តម្លៃម្មៃ ថាការម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើនិ�អាច�ណ្តាា�លឲ្�យមានិការម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់យើ�យើពីលម្រែ�លប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រតូវិបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�ម្រែ�រឬយើទ្ធ។ តាម្មយើគាលនិយើ�បា�រ�ស់័ធនាគារ ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�
ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�នាឲំ្�យមានិនូិវិការម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់ យើ�យើពីលម្រែ�លមានិលកុ្ខុខ្ញុំណឌខុ្ញុំស័គាំ��ស្ថារវិនិត។ ធនាគារយើធើើការពិីចាំរណ្តា�ូចខាងយើប្រកាម្ម យើ�ើម្ម�បីកំ្ខុណតល់កុ្ខុខ្ញុំណឌម្រែក្ខុម្រែប្រ�ម្រែ�លមានិភាពីខុ្ញុំស័គាំ�
�ស្ថារវិនិតពីីលក្ខុុខ្ញុំណឌម្លៃនិក្ខុិចចស័និ�យាយើ�ើម្ម៖

	■ ក្ខុតាោ�គុុណភាពី �ូច�រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់តាម្មក្ខុិចចស័និ�យា�នាា��់ពីីការម្រែក្ខុម្រែប្រ� ពីុំម្រែម្មនិ	�	រំហិូរ	ស្ថាច់	ប្របាក្ខុ់	ស័ប្រមា�់	ទ្ធូទាត់	ម្រែត	ប្របាក្ខុ់	យើ�ើម្ម	និិង	ការ	ប្របាក្ខុ់ (SPPI) ការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ ឬយើ�យើពីលស័ិទ្ធធិម្លៃនិ
រហូំិរស្ថាច់ប្របាក់្ខុរវាងគុភូាគីុយើ�ើម្មផុតក្ខុណំត់យើដា�ស្ថារម្រែតកូ្ខុនិ�ំណលុថិម ីប្រតូវិជំំនួិស័កូ្ខុនិ�ំណលុយើ�ើម្ម (យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតកូ្ខុនិ�ំណលុទាងំពីីរសិុ័តយើប្រកាម្មការប្រគុ�់ប្រគុងម្រែតមួ្ម�) ទ្ធហំិមំ្រែនិការ�ា�ស់័�ត�រអំប្រតា
ការប្របាក្ខុ់ និិងកាលកំ្ខុណត់។ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើការម្រែក្ខុម្រែប្រ�ទាំងយើនិ�ម្មិនិបានិចងិ�ល�ងាា�ញ�ា�ងច�បាស័់ពីីការ�ា�ស័់�ត�រ�និត�នាា��់យើទ្ធៀត

	■ ការវា�តម្លៃម្មៃ��រមិាណ ប្រតូវិបានិអំនិវុិតតយើ�ើម្ម�បយីើប្រ�ៀ�យើធៀ�តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិម្លៃនិរហំិរូស្ថាចប់្របាក្ខុក់្ខុចិចស័និ�យាម្រែ�លយើ�ស័ល់យើប្រកាម្មលកុ្ខុខ្ញុំណឌយើ�ើម្ម �ម្ម�ួនឹិងរហំិរូស្ថាចប់្របាក្ខុកិ់្ខុ�ងក្ខុចិចស័និ�យាយើប្រកាម្មលកុ្ខុខ្ញុំណឌ
ម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� ទាងំ�រមិាណម្រែ�លប្រតូវិបានិយើធើើអំ��បហារយើ�អំប្រតាការប្របាក់្ខុប្រ�ស័ទិ្ធធភិាពីយើ�ើម្ម។ វានិងឹប្រតូវិបានិម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់ ប្រ�ស័និិយើ�ើភាពីខុ្ញុំស័គំា�រវាងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមគួុរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់។ ធនាគារ
ពីចិាំរណ្តាយើលើរំហិូរស្ថាចប់្របាក្ខុ់ម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ (ជំំនិួស័ក្ខុិចចស័និ�យា) ម្មុនិយើពីលការម្រែក្ខុម្រែប្រ� ឬ ការចរចាំយើ�ើងវិិញ និិង យើធើើការយើប្រ�ៀ�យើធៀ��ម្មួ�រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់តាម្មក្ខុិចចស័និ�យា�នាា��់ពីីមានិការម្រែក្ខុម្រែប្រ� 
ឬ ការចរចាំយើ�ើងវិញិយើ�យើពីលអំនុិវិតតការវា�តម្លៃម្មៃយើលើ�រមិាណម្លៃនិការម្រែក្ខុម្រែប្រ� ឬការចរចាំយើ�ើងវិញិម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមខាត�ង់ឥណទានិ ការទ្ធញិ ឬប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមខាត�ង់ឥណទានិ ម្រែ�លនិងឹប្រតូវិបានិ
លុ�យើចញពីី�ញ្ញជី។

ក្ខុិ�ងក្ខុរណមី្រែ�លប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រតូវិបានិ	ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ ការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ (ECL) ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិង�ថិមីយើ�កាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិការម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ យើ�ើម្ម�បីក្ខុំណត់តម្លៃម្មៃស័ុទ្ធធម្លៃនិ
ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមនាកាល�រិយើចិទ្ធយើនា�។ ភាពីខ្ញុំុស័គាំ�រវាងតម្លៃម្មៃយើ�ងម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� និិងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ថិមី�ម្មួ�នឹិងលកុ្ខុខ្ញុំណឌថិមី និឹងនាំឲ្�យមានិការចំយើណញឬខាតយើលើការម្រែលង
ទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់។ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ថិមនឹីិងមានិការវា�តម្លៃម្មៃយើលើសំ័វិធិានិធនិយើលើការខាត�ង់តាម្មរ�ៈការ	វាស័	់ម្រែវិង ECL 12ម្រែខ្ញុំ យើលើក្ខុម្រែលងកិ្ខុ�ងក្ខុរណកី្ខុប្រម្មមានិ ម្រែ�លឥណទានិថិមបី្រតូវិបានិចាំត់ទុ្ធក្ខុថាមានិ
ឱនិភាពីឥណទានិប្រស្ថា�់។ ទាំងយើនិ�ប្រតូវិបានិអំនិុវិតតម្រែតក្ខុិ�ងក្ខុរណីម្រែ�លតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិឥណទានិថិមីប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើដា�ការយើធើើអំ��បហារ�ស្ថារវិនិតចំយើ��ចំនិួនិប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី ម្រែ�លប្រតូវិបានិម្រែក្ខុលម្មិ 
យើប្រ��វាយើ�ម្រែតមានិហានិិភ័ិ�ខ្ញុំពស់័ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង ម្រែ�លម្មនិិបានិកាត់�នុិ�យើដា�ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�។ ធនាគារប្រតួតពីនិិិត�យហានិិភ័ិ�ឥណទានិម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� យើដា�វា�តម្លៃម្មៃយើលើ
ពី័ត៌មានិគុុណភាពី និិង�រិមាណ �ូច� ក្ខុិ�ងក្ខុរណីអំិក្ខុខ្ញុំចីហិួស័កាលក្ខុំណត់ស័ងយើប្រកាម្មលក្ខុុខ្ញុំណឌថិមី។

យើ�យើពីលម្រែ�លលកុ្ខុខ្ញុំណឌ ម្លៃនិកិ្ខុចចស័និ�យារ�ស័ប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� យើហិើ�ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើនិ�ម្មនិិ�ណ្តាា�លឲ្�យមានិការម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល ់ធនាគារនិងឹក្ខុណំតថ់ាយើតើហានិិភិ�័ឥណទានិរ�ស័ប់្រទ្ធពី�យ
ស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�បានិយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំ�ូងយើដា�យើធើើការយើប្រ�ៀ�យើធៀ�៖

	■ អា�ុកាលម្រែ�លយើ�ស័ល់ម្លៃនិការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ង (PD) ម្រែផិក្ខុយើលើទ្ធិនិិនិ័�យើ�យើពីលមានិការទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំ�ូងនិិងលក្ខុុខ្ញុំណឌក្ខុិចចស័និ�យាយើ�ើម្ម។

	■ អា�ុកាលម្រែ�លយើ�ស័ល់ម្លៃនិការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពី ម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ង (PD) យើ�កាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើលក្ខុុខ្ញុំណឌម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�។

ការបាា�និស់្ថាា�និភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការស័ង (PD) បានិឆ្លៃ���ញ្ជាា�ងំពីីស័ម្មតុភាពីរ�ស់័ធនាគារកិ្ខុ�ងការប្រ�មូ្មលរំហិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� យើដា�ពិីចាំរណ្តាពីី�ទ្ធពិីយើស្ថាធន៍ិពីីម្មនុិរ�ស់័ធនាគារ
ម្លៃនិស័ក្ខុម្មមភាពីម្រែ�លធនាគារបានិជួំ�អំតថិិិជំនិ និិងពិីចាំរណ្តាពីី�ទ្ធពិីយើស្ថាធន៍ិប្រ�ហាក្ខុប់្រ�ម្រែហិលគាំ�ក្ខុ�៏ចូ�ស័ក្ខុម្មមភាពីយើផ�សងៗយើទ្ធៀត រមួ្មទាងំការទ្ធទូាតប់្របាក់្ខុរ�ស័អិ់ំក្ខុខ្ញុំច ីនិិងលកុ្ខុខ្ញុំណឌក្ខុចិចស័និ�យាម្រែ�លបានិ
ម្រែក្ខុម្រែប្រ� ចយំើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ប្រតូវិបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�ម្រែ�ល�ម្រែផិក្ខុមួ្ម�ម្លៃនិយើគាលនិយើ�បា�រ�ស់័ធនាគារម្រែ�លការម្រែក្ខុម្រែប្រ�មិ្មនិបានិ�ណ្តាា�លឲ្�យមានិការម្រែលងទ្ធទ្ធលួស្ថាា�ល់។ ស័វំិធិានិធនិយើលើការខាត�ង់យើ�ម្រែត
�និតយើធើើការវាស័ម់្រែវិងតាម្មចំនិនួិយើស័មើនឹិង ECL ម្ម�ួអា�ុកាល (Lifetime ECL) ប្រ�ស័និិយើ�ើហានិិភ័ិ�ឥណទានិយើ�ម្រែតខ្ញុំពស់័�ងអំើមី្រែ�លបានិរពំីងឹទុ្ធក្ខុ។ ធនាគារ�និតអំនុិវិតតការវា�តម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម�ប�ីញ្ជាា�ក់្ខុថា �ញ្ជាា�
ម្លៃនិការខ្ញុំចូខាតប្រតវូិបានិយើដា�ប្រស្ថា�យើ�ើម្ម�បកី្ខុណំតថ់ាឥណទានិម្រែលងមានិការខ្ញុំចូខាតយើដា�ស្ថារម្រែតមានិភិស័ត�តាងម្លៃនិការចុ�យើខ្ញុំ�សា�ឥណទានិ (ស័មូ្មយើម្មើលខាងយើលើ)។ស័វំិធិានិធនិយើលើការខាត�ងឥ់ណទានិ
�ទូ្ធយើ�នឹិងប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិងយើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើ ECL 12 ម្រែខ្ញុំ យើ�យើពីលមានិភិស័ដ�តាងម្លៃនិភាពីប្រ�យើស័ើរយើ�ើងកិ្ខុ�ងការទូ្ធទាត់ស័ងរ�ស់័អិំក្ខុខ្ញុំចី �នាា��់ពីីមានិការម្រែក្ខុម្រែប្រ� ម្រែ�លនាំឲ្�យមានិការ�ា�ស់័�ត�រ ហានិិភ័ិ�
ឥណទានិម្រែ�លយើក្ខុើនិយើ�ើងពីីម្មុនិ។
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ធនាគារគុណនាការខាត�ង់ម្លៃនិការម្រែក្ខុម្រែប្រ� យើដា�យើប្រ�ៀ�យើធៀ� តម្លៃម្មៃ	យើ�ង	�ុល	មុ្មនិ	និិង	យើប្រកា�	យើពីល	ម្រែក្ខុម្រែប្រ� (ម្មិនិរា�់�ញ្ញច�លស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ឥណទានិ) កិ្ខុ�ងក្ខុរណីម្រែ�លការម្រែប្រ�ប្រ�ួល ម្មិនិ
នាំឲ្�យមានិការម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់។ �នាា��់ម្មក្ខុ ធនាគារយើធើើការវាស័់ ECL ស័ប្រមា�់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លមានិការ�ា�ស័់�ត�រ ម្រែ�លរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់រំពីឹងទុ្ធក្ខុយើក្ខុើតយើ�ើងពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� ប្រតូវិបានិ
រា�់�ញ្ញច�លក្ខុិ�ងការគុណនាក្ខុងើ�ខាតស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើ�ើម្ម។

ធនាគារម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�យើ�យើពីលម្រែ�លស័ិទ្ធធិតាម្មកិ្ខុចចស័និ�យាយើលើរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�យើនា�ផុតក្ខុំណត់ (រា�់�ញ្ញច�លទាំងការផុតក្ខុំណត់ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីីការ
ម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើដា�មានិលក្ខុខុ្ញុំណឌខ្ញុំសុ័គាំ�) ឬយើ�យើពីលម្រែ�លប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�និងិហានិភិិ�័និងិភាពី�មាា�ស័ម់្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រតវូិបានិយើផៃរយើ�អំងគភាពីយើផ�សងយើទ្ធៀត។ ធនាគារប្រតវូិទ្ធទ្ធលួស្ថាា�លក់ារប្របាក្ខុម់្រែ�ល
បានិរក្ខុ�សាទុ្ធក្ខុ និិង�ំណុល�ក្ខុ់ពី័និធម្រែ�លអាចនិឹងប្រតូវិ�ង់ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើធនាគារម្មិនិយើផៃរ ឬ	រក្ខុ�សា	ទុ្ធក្ខុនិូវិរាល់ហានិិភិ័�និិងភាពី�មាា�ស័់ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�និតប្រគុ�់ប្រគុងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លបានិយើផៃរ។ ធនាគារ
យើ�ម្រែត�និតទ្ធទ្ធលួស្ថាា�លប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� និងិទ្ធទ្ធលួស្ថាា�លក់្ខុម្មចសី័ប្រមា�ប់្របាក្ខុច់យំើណញ ម្រែ�លទ្ធទ្ធលួបានិប្រ�ស័និិយើ�ើធនាគាររក្ខុ�សាទ្ធកុ្ខុនិវូិរាលហ់ានិភិិ�័និងិភាពី�មាា�ស័ម់្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លបានិយើផៃរ។

ការលុ�យើចញពីី�ញ្ញជីការលុ�យើចញពីី�ញ្ញជី

ឥណទានិប្រតូវិបានិលុ�យើចញពីី�ញ្ញជទីាងំប្រសុ័ង យើ�យើពីលម្មនិិមានិការរពំីងឹទ្ធកុ្ខុថាអាចប្រ�ម្មលូបានិម្មក្ខុវិញិនិវូិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�យើនា� (យើ���ីម្រែផកិ្ខុខ្ញុំៃ� ឬ ទាងំប្រសុ័ង)។ ក្ខុរណយីើនិ�មានិ�ទូ្ធយើ�យើ�យើពីល
ធនាគារក្ខុំណត់ថាអិំក្ខុខ្ញុំចីពីុំមានិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ឬប្រ�ភិពីចំណូលណ្តាម្រែ�លអាច�យើងើើតបានិនូិវិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ប្រគុ�់ប្រគានិ់ យើ�ើម្ម�បីទ្ធូទាត់ស័ងនិូវិចំនិួនិ ម្រែ�លប្រតូវិលុ�យើចញពីី�ញ្ញជី។ ការលុ�យើចញពីី�ញ្ញជី�យើងើើត
បានិ�ការម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់។ ធនាគារ អាចអំនិវុិតតស័ក្ខុម្មមភាពី�តងឹចយំើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានិលុ�យើចញពីី�ញ្ញជ។ី ទ្ធកឹ្ខុប្របាក្ខុប់្រ�មូ្មលបានិម្មក្ខុវិញិម្រែ�លបានិម្មក្ខុពីីស័ក្ខុម្មមភាពីពីប្រងងឹការអំនិវុិតត
រ�ស័់ធនាគារនិឹង�ណ្តាា�លឲ្�យមានិការថិ�ចុ�តម្រែម្មៃម្រែនិការខាត�ង់ម្រែ�លនិឹងប្រតូវិបានិ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ង «ការខាត�ង់ស័ុទ្ធធរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�» យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ចំយើណញ ឬខាត។

ការ�ងាា�ញម្លៃនិសំ័វិិធានិធនិស័ប្រមា�់ការខាត�ង់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�៖ការ�ងាា�ញម្លៃនិសំ័វិិធានិធនិស័ប្រមា�់ការខាត�ង់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�៖

ស័ំវិិធានិធនិ ស័ប្រមា�់ការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ��ូចខាងយើប្រកាម្មៈ

	■ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�វាស័់ម្រែវិងយើដា�តម្លៃម្មៃ�ក្ខុរំលស័់៖ ប្រតូវិ�ងាា�ញ�ការ�ក្ខុយើចញពីីតម្លៃម្មៃ�ុលម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនា�

	■ ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិនិិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�៖ �ទ្ធូយើ�ប្រតូវិ�ងាា�ញ�ស័ំវិិធានិធនិក្ខុិ�ង�ំណុលយើផ�សងៗ

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

�ណុំលហិរិញ្ញញវិតុ� គុ�ឺកាតពីើកិ្ខុចចកិ្ខុ�ងក្ខុចិចស័និ�យា កិ្ខុ�ងការប្រ�គុល់ស្ថាច់ប្របាក់្ខុ ឬប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�យើផ�សងយើទ្ធៀត ឬយើ�ើម្ម�បី�ត�រប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� ឬ�ណុំលហិិរញ្ញញវិតុ� �មួ្ម�ស័ហិប្រគាស័យើផ�សងយើទ្ធៀត យើប្រកាម្ម
លក្ខុុខ្ញុំណឌម្រែ�លម្មិនិអំំយើណ្តា�ផល�ល់ធនាគារ។

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� រួម្មមានិប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើអំតិថិិជំនិ ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី អំនុិ�ំណុល ម្មូល�ប្រត�ំណុលម្រែ�លបានិយើបា�ផ�សា�និិង�ំណុលភិតិស័និ�យា ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិង�ំ�ូងយើដា�តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិម្លៃថិៃយើ�ើម្ម	ប្រ�តិ�តតិ
ការ។ �ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�ទាំងយើនិ�ប្រតូវិបានិវាស់័��និត�នាា��់យើ�តម្លៃម្មៃ�ក្ខុរំលស័ ់យើដា�យើប្រ�ើអំប្រតាការប្របាក្ខុ់ប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី។

វិិធីស្ថាស្ត្រស័តម្លៃនិអំប្រតាការប្របាក់្ខុប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី គុឺ�វិិធីស្ថាស្ត្រស័តគុណនាការចំណ្តា�រំលស័់ម្លៃនិ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�និិងការម្រែ�ងម្រែចក្ខុចំណ្តា�ការប្របាក់្ខុកិ្ខុ�ងកាលក្ខុំណត់។ អំប្រតាការប្របាក់្ខុប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី គុឺ�អំប្រតា
ម្រែ�លអាចយើធើើអំ��បហារស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លរំពីឹងថានិឹងទ្ធទ្ធួលបានិតាម្មរ�ៈអា�ុកាលរំពីឹងទ្ធុក្ខុរ�ស័់�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ឬក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃីម្លៃនិចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធយើលើការទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំ�ូង។

ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�  និិងការម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�និិងការម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� យើ�យើពីលម្រែ�លកាតពីើកិ្ខុចចបានិម្រែចងកិ្ខុ�ងក្ខុិចចស័និ�យាប្រតូវិបានិលុ�យើចាំល ឬប្រតូវិបានិយើបា��ង់យើចាំល ឬផុតក្ខុំណត់។ ភាពីខ្ញុំុស័គាំ�រវាងតម្លៃម្មៃយើ�ងម្លៃនិ�ំណុល
ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល ់និិងទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ម្រែ�លបានិ�ង់និិងប្រតូវិ�ង ់ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ចំយើណញ ឬខាត។

ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�

ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ� �ក្ខុិចចស័និ�យាម្រែ�លតប្រមូ្មវិឲ្�យយើបា�ផ�សា�យើធើើការក្ខុំណត់ពីីការទ្ធូទាត់យើ�កានិ់អិំក្ខុកានិ់កា�់ ស័ប្រមា�់ការខាត់�ង់ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងយើដា�ស្ថារម្រែតកូ្ខុនិ�ំណុលម្មិនិអាចយើធើើការស័ង
យើ�តាម្មលក្ខុុខ្ញុំណឌ ម្លៃនិឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុល។

ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លយើបា�ផ�សា�យើដា�ធនាគារប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិងយើដា�តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� ប្រ�ស័ិនិយើ�ើម្មិនិបានិវាស័់ម្រែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�៖

	■ តម្លៃម្មៃការខាត�ង់ម្រែ�លប្រតូវិបានិក្ខុំណត់តាម្ម CIFRS 9 និិង 

	■ តម្លៃម្មៃម្រែ�លប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ក្ខុ�ងគរប្របាក្ខុ់ចំណូលម្រែ�លបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាាល់ប្រស័�តាម្មយើគាលនិយើ�បា�ប្របាក្ខុ់ចំយើណញរ�ស័់ធនាគារ

ធនាគារ ម្មិនិបានិវាស់័ម្រែវិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិរិញ្ញញវិតុ�យើដា�តម្លៃម្មៃស័ម្មរម្ម�យតាម្មការចំយើណញ ឬខាតយើទ្ធ។

2.5.	2.5.	 ភិតិស័និ�យាភិតិស័និ�យា

ធនាគារយើធើើការវា�តម្លៃម្មៃថា ក្ខុចិចស័និ�យាមានិភិតិស័និ�យាម្រែ�រឬយើទ្ធយើ�យើពីលចាំ�់យើផដើម្មក្ខុចិចស័និ�យា។ ធនាគារទ្ធទួ្ធលស្ថាា�លស់័ទិ្ធធកិ្ខុ�ងការយើប្រ�ើប្របាស័ប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណលុភិតិស័និ�យាចំយើ��ប្រគុ�់ក្ខុចិចស័និ�យាភិតិស័និ�យា
ទាំងអំស់័ ម្រែ�លធនាគារគឺុ�ភិតិក្ខុៈ យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតការជួំលរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី (កំ្ខុណត់�ភិតិស័និ�យា�មួ្ម�រ�ៈយើពីលភិតិស័និ�យា 12ម្រែខ្ញុំឬតិច�ងយើនិ�) និិងភិតិស័និ�យារ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លមានិតម្លៃម្មៃទា�។ 
ស័ប្រមា�់ភិតិស័និ�យារ�ស័ប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លមានិតម្លៃម្មៃទា� ធនាគារទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ ការទ្ធូទាត់ភិតិស័និ�យា� ចំណ្តា�ប្រ�តិ�តតិការ តាម្មម្មូលដាា�និយើថិរ យើដា�ម្រែផិក្ខុយើ�តាម្មរ�ៈយើពីល ភិតិស័និ�យា យើលើក្ខុម្រែលងម្រែត
ម្មូលដាា�និប្រគុឹ��ប្រ�ពី័និធម្មួ�យើផ�សងយើទ្ធៀត ម្រែ�លមានិផលប្រ�យើ�ជំនិ៍យើស័�ឋក្ខុិចច ពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមភិតិស័និ�យាម្រែ�លបានិយើប្រ�ើប្របាស័់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០60

�ំណុលភិតិស័និ�យា�ំណុលភិតិស័និ�យា

�ណំលុភិតិស័និ�យាប្រតូវិបានិវាស់័ម្រែវិង��ំងូតាម្មតម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិម្លៃនិការទូ្ធទាត់ភិតិស័និ�យាម្រែ�លម្មនិិទាន់ិបានិ�ង់ យើ�យើពីលចាំ�់យើផតើម្មភិតសិ័និ�យា និិងប្រតូវិបានិយើធើើអំ��បហារយើដា�យើប្រ�ើអំប្រតាក្ខុម្មច�ីម្រែនុិម្ម ម្រែ�ល�អំប្រតា
ការប្របាក្ខុធ់នាគារនិឹងប្រតូវិ�ង់ យើ�ើម្ម�បីខ្ញុំចីប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងការទ្ធិញបានិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មួ�យើដា�ដាក្ខុប់្រទ្ធពី�យ�ញ្ជាា�ំប្រស័យើ�ៀងគាំ� ម្រែផិក្ខុយើលើលក្ខុុខ្ញុំណឌប្រស័យើ�ៀងគាំ� ម្រែ�លមានិតម្លៃម្មៃប្រ�ហាក្ខុ់ប្រ�ម្រែហិលតម្លៃម្មៃម្លៃនិស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើ
ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើ�ក្ខុិ�ងស្ថាា�និភាពីយើស័�ឋក្ខុិចចម្រែតម្មួ�។

ការទ្ធូទាត់ភិតិស័និ�យាម្រែ�លប្រតូវិ�ញ្ញច�លយើ�ក្ខុិ�ងការវាស័់ម្រែវិង�ំណុលភិតិស័និ�យា រួម្មមានិ៖

	■ ការទ្ធូទាត់ភិតិស័និ�យាយើថិរ �ក្ខុយើចញនិូវិការយើលើក្ខុទ្ធឹក្ខុចិតតភិតិស័និ�យាប្រ�សិ័និយើ�ើមានិ

	■ ការ�ង់ប្របាក្ខុ់ពីិនិ័�យើលើការ�ញ្ញច�់ភិតិស័និ�យា ប្រ�ស័ិនិយើ�ើលក្ខុុខ្ញុំណឌភិតិស័និ�យា បានិឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំងពីីការអំនិុវិតតជំយើប្រម្មើស័ក្ខុិ�ងការ �ញ្ញច�់ភិតិស័និ�យា។ 

�ំណុលភិតិស័និ�យា ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញ�ធាតុដាច់យើដា�ម្រែ�ក្ខុម្មួ� យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�។

�ណំលុភិតិស័និ�យា ប្រតូវិបានិវាស័ម់្រែវិង��និត�នាា�� ់យើដា�ការយើក្ខុើនិយើ�ើងនិវូិតម្លៃម្មៃយើ�ង យើ�ើម្ម�បឆី្លៃ���ញ្ជាា�ងំពីីការប្របាក់្ខុយើលើ�ណំលុភិតសិ័និ�យា (យើដា�យើប្រ�ើវិធិសី្ថាស្ត្រស័តអំប្រតាការប្របាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធធភាពី) និិងយើដា�ការ
ថិ�ចុ�និូវិតម្លៃម្មៃយើ�ង យើ�ើម្ម�បីឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំងពីីការ�ង់ស័ងភិតិស័និ�យា។

ធនាគារយើធើើការវាស័់ម្រែវិង�ំណុលភិតិស័និ�យាយើ�ើងវិិញ (និិងយើធើើការម្រែក្ខុតប្រម្មូវិ�ម្មួ�និឹងស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធ) យើ�យើពីលម្រែ�ល៖

	■ លក្ខុុខ្ញុំណឌភិតិស័និ�យាមានិការ�ា�ស័់�ត�រ ម្រែ�លកិ្ខុ�ងក្ខុរណីយើនិ� �ំណុលភិតិស័និ�យាប្រតូវិបានិវាស់័ម្រែវិងយើ�ើងវិិញ យើដា�ការយើធើើអំ��បហារតាម្មអំប្រតាអំ��បហារម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�។

	■ ក្ខុិចចស័និ�យាភិតិស័និ�យាប្រតូវិបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� យើហិើ�ភិតិស័និ�យាម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើនិ� ម្មិនិប្រតូវិបានិគិុតថា�ភិតិស័និ�យាដាច់យើដា�ម្រែ�ក្ខុមួ្ម�យើទ្ធៀតយើនា�យើទ្ធ ម្រែ�លកិ្ខុ�ងក្ខុរណីយើនិ� �ំណុលភិតិស័និ�យាប្រតូវិបានិ
វាស័់ម្រែវិងយើ�ើងវិិញ យើដា�ការយើធើើអំ��បហារតាម្មអំប្រតាអំ��បហារម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�។

ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម

ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម រួម្មមានិ ការវាស័់ម្រែវិង�ំ�ូងរ�ស័់�ំណុលភិតិស័និ�យាម្រែ�ល�ក្ខុ់ព័ីនិធ ការទ្ធូទាត់ភិតិស័និ�យាម្រែ�លបានិយើធើើយើ�ើងយើ�យើពីល ឬម្មុនិយើពីលម្លៃថិៃចាំ�់យើផតើម្ម និិងម្លៃថិៃយើ�ើម្ម�ំ�ូង�ក្ខុ់ពី័និធ�ា�ល់
ប្រ�ស័ិនិយើ�ើមានិ។ ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិង��និត�នាា�� ់តាម្មរ�ៈម្លៃថិៃយើ�ើម្ម�ក្ខុរំលស័់�ងគរនិិងការខាត�ង់ម្លៃនិតម្លៃម្មៃ�ងគរ។ 

ស័ិទ្ធធិកិ្ខុ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រតូវិយើធើើរំលស័់យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើថិិរយើវិលារ�ស័់ភិតិស័និ�យា ឬអា�ុកាលយើប្រ�ើប្របាស់័រ�ស់័ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�ល�ក់្ខុពី័និធ ម្មួ�ណ្តាយើលឿនិ�ង។ រំលស័់ប្រតូវិចាំ�់យើផតើម្ម យើ�កាល�រិយើចិទ្ធ
ចាំ�់យើផតើម្មភិតិស័និ�យា។ 

ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញ�ធាតុដាច់យើដា�ម្រែ�ក្ខុម្មួ� យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�។

2.6.	2.6.	 ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិ និិង�រិកាា�រនិិង�រិកាា�រ

ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ ប្រតូវិបានិក្ខុត់ប្រតាតាម្មតម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម �ក្ខុរំលស័់�ងគរ និិងការខាត�ង់ពីីការខាត�ង់ម្លៃនិតម្លៃម្មៃ�ងគរ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើមានិ។

យើ�យើពីលម្រែ�លធាតុរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ មានិអា�ុកាលយើប្រ�ើប្របាស័់ខ្ញុំុស័ៗគាំ� ធាតុទាំងយើនា�ប្រតូវិបានិ ចាំត់ទ្ធុក្ខុ�ម្រែផិក្ខុយើផ�សងគាំ�រ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ។

ចំណ្តា���និត�នាា��់ ប្រតូវិបានិ�ូក្ខុ�ញ្ញច�លយើ�កិ្ខុ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង ប្រ�សិ័និយើ�ើមានិភាពីប្របាក្ខុ�ថា វាផតល់អំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍ យើស័�ឋកិ្ខុចចនាយើពីលអំនាគុត�ល់ធនាគារយើលើស័ពីីស័តង់ដារយើ�ើម្ម។ ការជំួស័ជំុល និិង
ម្រែថិទាំ�ប្រ�ចាំំ ប្រតូវិបានិ ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ចំណ្តា�យើ�ក្ខុិ�ងប្រគាម្រែ�លបានិយើក្ខុើតយើ�ើង។

រំលស័ប់្រតូវិបានិគុណនាយើ�ើម្ម�បីលុ�យើចញនិូវិម្លៃថិៃយើ�ើម្មរ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិ និិង�រិកាា�រ �ក្ខុតម្លៃម្មៃយើ�ស័ល់ យើដា�យើប្រ�ើវិិធីស្ថាស្ត្រស័តរំលស័់យើថិរ ម្រែផិក្ខុយើលើអា�ុកាលយើប្រ�ើប្របាស័់បាា�និ់ស្ថាា�និរ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិ និិង�រិកាា�រ 
និិងប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ចំណ្តា�យើ�ក្ខុិ�ងចំយើណញ ឬខាត។

អា�ុកាលយើប្រ�ើប្របាស័់បាា�និ់ស្ថាា�និរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

អា�ុកាលយើប្រ�ើប្របាស័់

ការម្រែក្ខុលម្មិអំគារជំួល 1 - 10 ឆ្នាំំ�ំ

�រិកាា�រការិ�ល័� យើប្រគុឿងស័ងាា�រិម្ម និិងយើប្រគុឿង�ំ�ក្ខុ់ 5 ឆ្នាំំ�ំ

�និ�និត 5 ឆ្នាំំ�ំ

ក្ខុុំពី�យ�ទ្ធ័រ និិងស័មាា�រៈពី័ត៌មានិ 3 - 6 ឆ្នាំំ�ំ

ការងារក្ខុំពីុង�ំយើណើរការ ម្មិនិប្រតូវិបានិគុិតរំលស់័យើទ្ធយើ�ក្ខុិ�ងអំំ��ងយើពីលស្ថាងស័ង ់រហិូត�ល់យើពីលម្រែ�លប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធបានិ�ញ្ញច� ់និិងដាក្ខុ់ឲ្�យយើប្រ�ើប្របាស័់។

វិិធីស្ថាស្ត្រស័តរំលស័ ់អា�ុកាលយើប្រ�ើប្របាស័់ និិងតម្លៃម្មៃយើ�ស័ល ់ប្រតូវិបានិពីិនិិត�យយើ�ើងវិិញ និិងម្រែក្ខុតប្រម្មូវិឲ្�យបានិស័ម្មប្រស័� យើ�យើរៀងរាល់កាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍។

ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ ម្រែ�លបានិ�ក្ខុរំលស័់អំស័ ់ប្រតូវិបានិរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រហិូត �ល់ម្លៃថិៃម្រែ�លប្រទ្ធពី�យ និិង�រិកាា�រទាំងយើនា�ប្រតូវិបានិលក្ខុ់យើចញ ឬលុ��ំបាត់យើចាំល។
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ធាតុម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតនិិិងឧ�ក្ខុរណមិ៍្មនិប្រតូវិបានិយើគុទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់យើ�យើពីលយើបា�យើចាំល ឬយើ�យើពីលម្រែ�លម្មនិិមានិផលប្រ�យើ�ជំន៍ិម្រែផិក្ខុយើស័�ឋកិ្ខុចចនាយើពីលអំនាគុតម្រែ�លប្រតូវិបានិរំពឹីងថានឹិងយើក្ខុើតយើ�ើងពីីការយើប្រ�ើ
ប្របាស់័�និត ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យយើនា�ចំយើណញ ឬខាតម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងយើដា�ស្ថារការយើចាំលឬចលូនិិវិតតន៍ិម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិប្រតូវិបានិកំ្ខុណត់ថា�ភាពីខុ្ញុំស័គំា�រវាងចណូំលលក្ខុនិ់ិងតម្លៃម្មៃយើ�ង យើហិើ�ប្រតូវិបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់
�ប្របាក្ខុ់ចំយើណញឬខាត។

2.៧.	2.៧.	 ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ�ីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ�ី

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ� ីរួម្មមានិអា�ា��័ណណ និិងស័ូហិើម្រែវិរ និិងប្រតូវិបានិ�ងាា�ញតាម្មតម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម �ក្ខុរំលស័់�ងគរ និិងការខាត �ង់ពី ីការខាត�ង់ម្លៃនិតម្លៃម្មៃ�ងគរប្រ�ស័ិនិយើ�ើមានិ។ 

ចណំ្តា���និត�នាា��យ់ើលើអា�ា��ណ័ណ និិងសូ័ហិើម្រែវិរ ប្រតូវិបានិ�កូ្ខុ�ញ្ញច�លយើ�កិ្ខុ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង ប្រ�សិ័និយើ�ើប្របាក្ខុ�ថា វាផតល ់អំតុប្រ�យើ�ជំនិយ៍ើស័�ឋក្ខុចិចនាយើពីលអំនាគុត�ងើ�់�ម្ម�ួប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម�ក់្ខុលាក្ខុម់្ម�ួ
ម្រែ�លទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិងគាំ�។ រាល់ការចំណ្តា���និត�នាា�� ់យើផ�សងយើទ្ធៀត ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ចំណ្តា�យើ�ក្ខុិ�ងប្រគាម្រែ�លបានិយើក្ខុើតយើ�ើង។

អា�ា��ណ័ណ និិងសូ័ហិើម្រែវិរ ប្រតូវិបានិយើធើើរលំស័យ់ើ�កិ្ខុ�ងចយំើណញ ឬ ខាត យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើម្មលូដាា�និយើថិរ គុតិចាំ�់ពីីយើពីល ម្រែ�លអាចយើប្រ�ើប្របាស់័បានិ។ អា�ា��ណ័ណ និិងសូ័ហិើម្រែវិរ ប្រតូវិបានិយើធើើរលំស័យ់ើ�យើលើអា�កុាល
យើប្រ�ើប្របាស័់បាា�និ់ស្ថាា�និចាំ�់ពី ី3ឆ្នាំំ�ំ �ល2់0ឆ្នាំំ�ំ។ 

វិិធីស្ថាស្ត្រស័តរំលស័ ់អា�ុកាលយើប្រ�ើប្របាស័់ និិងតម្លៃម្មៃយើ�ស័ល ់ប្រតូវិពីិនិិត�យយើ�ើងវិិញ និិងម្រែក្ខុតប្រម្មូវិឲ្�យបានិស័ម្មប្រស័� យើ�យើរៀងរាល់កាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍។

2.8.	2.8.	 ការខាត�ង់តម្លៃម្មៃរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មិនិម្រែម្មនិហិិរញ្ញញវិតុ�ការខាត�ង់តម្លៃម្មៃរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មិនិម្រែម្មនិហិិរញ្ញញវិតុ�

តម្លៃម្មៃយើ�ងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមមិ្មនិម្រែម្មនិហិរិញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាគារ (យើប្រ�ពីីពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម) ប្រតូវិបានិ ប្រតួតពីនិិិត�យយើ�ើងវិញិយើ�រាលក់ាល�រយិើចិទ្ធរា�ការណ៍នីិមួ្ម�ៗ យើ�ើម្ម�បីកំ្ខុណតថ់ាមានិស័ញ្ជាា�ណណ្តាមួ្ម�
ម្រែ�ល�ងាា�ញថាប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទាំងយើនា�មានិការខាត�ង់ម្លៃនិតម្លៃម្មៃ។ ការបាា�និ់ស្ថាា�និយើលើតម្លៃម្មៃម្រែ�លអាចប្រ�ម្មូលបានិវិិញរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើង ប្រ�ស័ិនិយើ�ើមានិស័ញ្ជាា�ណយើនា�យើក្ខុើតយើ�ើង។ 

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រតូវិបានិដាក់្ខុ�ញ្ញច�លគាំ��ប្រកុ្ខុម្មតូចៗ ម្រែ�លអាច�យើងើើតស្ថាច់ប្របាក់្ខុបានិពីីការ�និតការយើប្រ�ើប្របាស់័យើដា�មិ្មនិពឹីងម្រែផិក្ខុខាា�ំងយើលើរំហិូរទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ឬប្រកុ្ខុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម�ម្លៃទ្ធយើទ្ធៀត (យើ�
កាត់ថា “ឯក្ខុតា�យើងើើតស្ថាច់ប្របាក្ខុ់”) ក្ខុិ�ងយើគាល�ំណងម្លៃនិការប្រតួតពីិនិិត�យយើលើការខាត�ង់តម្លៃម្មៃ។

តម្លៃម្មៃម្រែ�លអាចប្រ�ម្មលូម្មក្ខុវិញិបានិរ�ស័ប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ឬឯក្ខុតា�យើងើើតស្ថាចប់្របាក្ខុ ់គុ�ឺតម្លៃម្មៃម្រែ�លធ�ំងរវាងតម្លៃម្មៃយើប្រ�ើប្របាស័ ់និងិតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� �ក្ខុចណំ្តា�យើ�ើម្ម�បលីក្ខុយ់ើចញ។ ក្ខុិ�ងការបាា�និប់្រ�មាណតម្លៃម្មៃ
យើប្រ�ើប្របាស់័ ស្ថាច់ប្របាក់្ខុ រពឹំីងថានឹិងទ្ធទួ្ធលបានិនាយើពីលអំនាគុត ប្រតូវិបានិយើធើើអំ��បហារយើ�តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិ យើដា�យើប្រ�ើអំប្រតាការប្របាក់្ខុមុ្មនិ�ង់ពីនិធ ម្រែ�លឆ្លៃ���ញ្ជាា�ងំ ការបាា�ន់ិប្រ�មាណតម្លៃម្មៃយើពីលយើវិលាកិ្ខុ�ងលកុ្ខុខ្ញុំណឌ
ទ្ធីផ�សារ�ចច���បនិ ិនិិងហានិិភិ័��ក្ខុ់លាក្ខុ ់ស័ប្រមា�់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទាំងយើនា�។

ការខាត�ង ់ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ប្រ�ស័ិនិយើ�ើតម្លៃម្មៃយើ�ងរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ឬឯក្ខុតា�យើងើើតស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្មួ� មានិចំនិួនិយើលើស័ពីីតម្លៃម្មៃម្រែ�លអាចប្រ�ម្មូលម្មក្ខុបានិវិិញ។

ការខាត�ង់យើលើការខាត�ង់តម្លៃម្មៃ ប្រតូវិបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់យើ�ក្ខុិ�ងចំយើណញ ឬខាត។

ការខាត�ង់ ប្រតូវិក្ខុត់ប្រតា�ស្ត្រញ្ជាា�ស័ម្មក្ខុវិិញប្រតឹម្មក្ខុប្រមិ្មតមួ្ម�ម្រែ�លមិ្មនិយើធើើឲ្�យតម្លៃម្មៃយើ�ងរ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនិ�យើលើស័ពីីតម្លៃម្មៃយើ�ង�ក្ខុរំលស់័ ម្រែ�លប្រតូវិក្ខុំណត់កិ្ខុ�ងក្ខុរណីពំុីមានិការទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់ការខាត�ង់ 
យើលើការខាត�ង់។

2.9.	2.9.	 ស័ំវិិធានិធនិស័ំវិិធានិធនិ

ស័ំវិិធានិធនិ ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើ�យើពីលម្រែ�លធនាគារមានិកាតពីើក្ខុិចច(តាម្មផៃ�វិច�បា�់ ឬកាតពីើក្ខុិចចប្រ�យើ�ល) នាយើពីល�ចច���បនិិ ម្រែ�ល�លទ្ធធផលម្លៃនិប្រពីឹតតិការណ៍ក្ខុនិៃងផុតយើ� យើហិើ�វាមានិលទ្ធធភាពី
ម្រែ�លតប្រម្មូវិឲ្�យមានិរំហិូរយើចញនិូវិអំតុប្រ�យើ�ជំនិ ៍យើស័�ឋក្ខុិចចក្ខុិ�ងការ�ំយើពីញនិូវិកាតពីើក្ខុិចចយើនា�។ 

តម្លៃម្មៃ ម្រែ�លប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ស័ំវិិធានិធនិ គុឺ�ការបាា�និ់ស្ថាា�និ�៏លិ�ំផុត ម្លៃនិការពីិចាំរណ្តាយើ�ើម្ម�បីយើដា�ប្រស្ថា�កាតពីើក្ខុិចច�ចច���បនិិ យើ�ចុង�ញ្ញច�់ម្លៃនិរ�ៈយើពីលរបា�ការណ៍យើដា�គុិតគុូរពីីហានិិភិ័� 
និិងភាពីម្មិនិច�បាស័់លាស័់ជំុំវិិញកាតពីើក្ខុិចច។ យើ�យើពីលម្រែ�លសំ័វិិធានិធនិ ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិង យើដា�យើប្រ�ើការរំពីឹងទ្ធុក្ខុម្លៃនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់យើ�ើម្ម�បីយើដា�ប្រស្ថា�កាតពីើក្ខុិចច�ចច���បនិិ តម្លៃម្មៃយើ�ង គុឺ�តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិ 
ម្លៃនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ទាំ�ំងយើនា�។

ការតប្រមូ្មវិឲ្�យ មានិការទ្ធូទាត់ស័ំវិិធានិធនិ គុឺយើ�យើពីលម្រែ�លអំតុប្រ�យើ�ជំន៍ិពីីយើស័�ឋកិ្ខុចចខ្ញុំៃ�ឬទាំងអំស់័ ប្រតូវិបានិរំពឹីង និឹងប្រតូវិបានិយើប្រស្ថាចប្រស័ង់ម្មក្ខុវិិញពីី តតិ�ជំនិ យើនា�គុណនីិម្រែ�លប្រតូវិទ្ធទ្ធួលបានិ ប្រតូវិ
ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល ់�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រ�ស័ិនិយើ�ើច�បាស័់ថាស័ំណងនិឹងប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួល និិង ចំនិួនិម្រែ�លអាចទ្ធទ្ធួលបានិ គុឺអាចវាស័់ម្រែវិងបានិ។

2.10.	2.10.	 ស័ំវិិធានិធនិតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិស័ំវិិធានិធនិតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតត ិ និិងទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិនិិងទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ

យើ�ម្លៃថិៃ1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ201៧ ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��បានិយើចញប្រ�កាស័ យើលខ្ញុំ ធ៧-01៧-344 ស័តីពីីចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ហានិិភិ័�ឥណទានិនិិង ស័ំវិិធានិធនិយើលើអីុំម្មម្រែភិរម្មិនិ យើ�ើម្ម�បីធានាបានិភាពីប្រតឹម្មប្រតូវិម្លៃនិការ
ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល ់ការវាស័់ម្រែវិង ការយើធើើស័ំវិិធានិធនិ និិងការរា�ការណ៍ចំយើ��ហាា�ស័ុីលីធីម្រែ�លមានិអំុីម្មម្រែភិរម្មិនិ រ�ស័់ស្ថាា��័និ។

ហាា�ស័ុីលីធី ស័ំយើ��ល់ឥណទានិ និិងឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើផ�សងយើទ្ធៀត ទាំងយើ�ក្ខុិ�ង ឬយើប្រ�តារាងតុល�យការ ម្រែ�លប្រគឹុ�ស្ថាា�និបានិផតល់យើ�ឲ្�យស័ម្មភាគុី យើហិើ�ហាា�សីុ័លីធីយើនិ�អាច�ងើហានិិភ័ិ�ឥណទានិ
�ល់ប្រគុឹ�ស្ថាា�និ។

យើ�ងតាម្មប្រ�កាស័យើនិ� ធនាគារប្រតូវិយើធើើសំ័វិធិានិធនិស័ប្រមា�់ហាា�សីុ័លីធីម្រែ�លមានិអីុំម្មម្រែភិរម្មនិិ យើដា�អំនុិយើលាម្ម តាម្ម�ទ្ធ	�ញ្ញញតត ិទ្ធនិៃមឹ្មគាំ�នឹិងការគុណនាសំ័វិធិានិធនិយើដា�យើ�ងតាម្មស័តង់ដារ CIFRSs។ 
ស័វំិធិានិធនិម្រែ�លគុណនាតាម្ម CIFRSs ប្រតវូិបានិទ្ធទ្ធលួស្ថាាលនិ់ិងក្ខុតប់្រតា។ ចនំិនួិយើលើស័ម្លៃនិសំ័វិធិានិធនិម្រែ�លបានិម្មក្ខុពីីការគុណនាប្រស័�តាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតត ិយើប្រ�ៀ�យើធៀ�យើ�និងឹការគុណនាតាម្ម CIFRSs 
និឹងប្រតូវិយើផៃ	រពីីគុណនិីប្របាក្ខុ់ចំយើណញរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុយើ�ក្ខុិ�ងគុណនិីទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតត ិក្ខុិ�ងខ្ញុំៃង់ម្មូលធនិរ�ស័់ភាគុទ្ធុនិិក្ខុ។ 



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០62

យើ�ម្លៃថិៃ16 ម្រែខ្ញុំក្ខុុម្មភៈ ឆ្នាំំ�ំ2018 ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� បានិយើចញស្ថារាចរម្រែណនាំយើលខ្ញុំ ធ៧-018-001 យើ�ើម្ម�បី�ញ្ជាា�ក្ខុ់�ម្រែនិុម្មយើលើការអំនិុវិតតប្រ�កាស័ស័តីពីីចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ហានិិភិ័�ឥណទានិ និិង	ស័ំវិិធានិធនិ
យើលើអីុំម្មម្រែភិរម្មិនិ។ យើ�ងតាម្ម ស្ថារាចរយើនិ� ធនាគារប្រតូវិយើធើើការគុណនាសំ័វិិធានិធនិស័ប្រមា�់ហាា�សីុ័លីធីម្រែ�លមានិអីុំម្មម្រែភិរម្មិនិ យើដា�អំនុិយើលាម្មតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិយើដា�ហាា�សីុ័លីធីប្រតូវិបានិចាំត់	� 5 ថាំ�ក្ខុ់ 
ម្រែ�លមានិអំប្រតាស័ំវិិធានិធនិ �ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ ចំនិួនិម្លៃថិៃម្រែ�លហិួស័កាលក្ខុំណត់ស័ង អំប្រតាស័ំវិិធានិធនិ 

ស័ំវិិធានិធនិទ្ធូយើ�ស័ំវិិធានិធនិទ្ធូយើ�

ហាា�សីុ័លីធីរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី (តិច�ងឬយើស័មើម្មួ�ឆ្នាំំ�ំ)

ធម្មមតា ពីី 0 យើ� 15 ម្លៃថិៃ  1%

ហាា�សីុ័លីធីរ�ៈយើពីលម្រែវិង (យើលើស័ពីីម្មួ�ឆ្នាំំ�ំ)

ធម្មមតា ពីី 0 យើ� 30 ម្លៃថិៃ  1%

22. . ស័ំវិិធានិធនិ�ក្ខុ់លាក្ខុ់ស័ំវិិធានិធនិ�ក្ខុ់លាក្ខុ់

ហាា�សីុ័លីធីរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី (តិច�ងឬយើស័មើម្មួ�ឆ្នាំំ�ំ)

ឃ្លាំា�ំយើម្មើល ពីី 15 យើ� 30 ម្លៃថិៃ  3%

យើប្រកាម្មស័តង់ដារ ពីី 31 យើ� 60 ម្លៃថិៃ 20%

ស័ង�ស័� ពីី 61 យើ� 90 ម្លៃថិៃ 50%

បាត់�ង់ ពីី 91 ម្លៃថិៃយើ�ើងយើ� 100%

ហាា�សីុ័លីធីរ�ៈយើពីលម្រែវិង (យើលើស័ពីីម្មួ�ឆ្នាំំ�ំ)

ឃ្លាំា�ំយើម្មើល ពីី 30 យើ� 89 ម្លៃថិៃ 3%

យើប្រកាម្មស័តង់ដារ ពីី 90 យើ� 1៧9 ម្លៃថិៃ 20%

ស័ង�ស័� ពីី 180 យើ� 359 ម្លៃថិៃ 50%

បាត់�ង់ ពីី 360 ម្លៃថិៃយើ�ើងយើ� 100%

ស័ំវិិធានិធនិ ប្រតូវិបានិគុណនា�ភាគុរ�ម្លៃនិចំនិួនិស័ម្មតុល�យហាា�ស័ុីលីធីម្រែ�លយើ�ស័ល ់នាចុងការិ��រិយើចិទ្ធនិីម្មួ�ៗ។

2.11.	2.11.	 ចំណូលការប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធចំណូលការប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធ

ចណំលូនិងិចំណ្តា�ការប្របាក្ខុស់័ប្រមា�់ឧ�ក្ខុរណហ៍ិិរញ្ញញវិតុ�ប្រតវូិបានិទ្ធទ្ធលួស្ថាា�លយ់ើ�ក្ខុិ�ង ចណំលូការប្របាក្ខុស់័ទុ្ធធ � “ចំណូលការប្របាក្ខុ់” និងិ“ ចំណ្តា�ការប្របាក្ខុ”់ ក្ខុិ�ងគុណនិចីយំើណញឬខាតយើដា�យើប្រ�ើ
វិិធីស្ថាស្ត្រស័តអំប្រតាការប្របាក្ខុ់មានិប្រ�ស័ិទ្ធធិភាពី។

អំប្រតាការប្របាក់្ខុមានិប្រ�សិ័ទ្ធធិភាពី (EIR) គុឺ�អំប្រតាម្រែ�លគិុតពីីតម្លៃម្មៃ ម្លៃនិលំហិួរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់នាយើពីលអំនាគុត រ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� តាម្មរ�ៈអា�ុកាលរំពីឹងទុ្ធក្ខុរ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ឬកិ្ខុ�ងក្ខុរណី
រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃ ីយើ�និងឹតម្លៃម្មៃយើ�ងស័ទុ្ធធ រ�ស់័ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� ឬ�ណំលុហិរិញ្ញញវិតុ�។	រហំិរូស្ថាចប់្របាក្ខុន់ាយើពីលអំនាគុត ប្រតវូិបានិបាា�និស់្ថាា�និយើដា�គុតិគុរូពី	ីលក្ខុខុ្ញុំណឌក្ខុចិចស័និ�យាទាងំអំស័ម់្លៃនិឧ�ក្ខុរណ។៍

ការគុណនា EIR រមួ្ម�ញ្ញច�លម្លៃថិៃឈ្នះិ�លទាងំអំស័ ់ម្រែ�លបានិ�ង់ឬទ្ធទួ្ធលបានិរវាងភាគុមី្លៃនិកិ្ខុចចស័និ�យា ម្រែ�ល�ម្រែនុិម្មនិិងចលូរមួ្មយើដា��ា�លច់យំើ��ក្ខុចិចស័និ�យា ម្លៃថិៃយើ�ើម្មប្រ�ត�ិតតកិារ និិង�ពុីើលាភិ ឬការ�ញ្ញច��តម្លៃម្មៃ
យើផ�សងយើទ្ធៀត។

ចំណូល / ចំណ្តា�ការប្របាក្ខុ់ប្រតូវិបានិគុណនាយើដា�ប្រ�ី EIR យើធៀ�យើ�និឹង តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ហិិរញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លម្មិនិមានិការខាត�ង(់ឧទាហិរណ៍ តម្លៃម្មៃរំលស័់យើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ម្មុនិ
យើពីលយើធើើការម្រែក្ខុស័ប្រម្មួល យើលើ ការខាត�ង់ ឥណទានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ) ឬ	យើ�	តម្លៃម្មៃរំលស័់យើលើ �ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�។ ចំយើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មានិការខាត�ង់ ចំណូលការប្របាក្ខុ់ប្រតូវិបានិគុណនាយើដា�ប្រ�ី 
EIR យើធៀ�យើ�និឹងតម្លៃម្មៃរំលស័់យើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លមានិការខាត�ង ់(ឧទាហិរណ៍ តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល �ក្ខុ ការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ ECLs )។

2.12.	2.12.	 ក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា

ចំណូល និិងចំណ្តា�ក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា រួម្មមានិក្ខុម្លៃប្រម្មទាំងឡា�ណ្តាម្រែ�លម្មិនិម្រែម្មនិ�ម្រែផិក្ខុម្លៃនិអំប្រតាការប្របាក្ខុ់ប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី រ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� (ស័ូម្មយើម្មើលក្ខុំណត់ស័មាា�ល់យើលខ្ញុំ 
2.11)។
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ចណូំល	ក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាយើផ�សងៗយើទ្ធៀត រមួ្មមានិក្ខុម្លៃប្រម្មម្រែណនំា ម្លៃថិៃ�និតយើស័វា ម្លៃថិៃកិ្ខុចចស័និ�យា ក្ខុម្លៃប្រម្មយើផៃរប្របាក្ខុ ់ក្ខុម្លៃប្រម្មយើស័វាយើលើគុណនិ�ីយើញ្ញញើ ក្ខុម្លៃប្រម្មយើស័វាយើលើឥណទានិ និិងក្ខុម្លៃប្រម្មយើផ�សងៗយើទ្ធៀត ប្រតូវិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់យើ�យើពីល
បានិ�ំយើពីញយើស័វាក្ខុម្មម។ 

ចំណ្តា�	ក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាយើផ�សងៗយើទ្ធៀត �ក្ខុ់ពី័និធនិឹងប្រ�តិ�តតិការ និឹងក្ខុម្លៃប្រម្មយើស័វា និឹងប្រតូវិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ចំណ្តា�យើ�យើពីល បានិទ្ធទ្ធួលយើស័វាក្ខុម្មម។ 

2.13.	2.13.	 អំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍និិយើ�ជំិតរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃីអំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍និិយើ�ជំិតរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃ ី និិងនិិង  រ�ៈយើពីលម្រែវិងរ�ៈយើពីលម្រែវិង

អំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍និិយើ�ជំិតរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី គុឺទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹង ប្របាក្ខុ់យើ�ៀវិត�សរ៍ និិងប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�ល យើ�យើពីលម្រែ�លយើស័វាក្ខុម្មម�ក្ខុ់ពី័និធប្រតូវិបានិផតល់ឲ្�យ យើ�ក្ខុិ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ើម្មម្លៃនិ តម្លៃម្មៃអំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍ ម្រែ�លនិឹងប្រតូវិបានិទ្ធូទាត់ 
យើ�ើម្ម�បីទ្ធទួ្ធលបានិយើស័វា។ �ំណុលប្រតូវិបានិក្ខុត់ប្រតា ស័ប្រមា�់តម្លៃម្មៃម្រែ�លនិឹង ប្រតូវិបានិទូ្ធទាត់ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើ ធនាគារ មានិកាតពីើកិ្ខុចច តាម្មច�បា�់យើ�ើម្ម�បីទូ្ធទាត់ម្រែ�ល�លទ្ធធផលម្លៃនិយើស័វាក្ខុម្មមម្រែ�លផតល់យើដា�
និិយើ�ជំិតក្ខុនិៃងម្មក្ខុ និិងកាតពីើក្ខុិចចម្រែ�លអាចបាា�និ់ស្ថាា�និបានិ។

អំតុប្រ�យើ�ជំនិ�៍គុុគលិក្ខុរ�ៈយើពីលម្រែវិង ប្រតូវិបានិវាស់័ម្រែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិម្លៃនិរហំិរូស្ថាច់ប្របាក់្ខុនាយើពីលអំនាគុតម្រែ�លយើគុរំពីងឹថា ម្រែ�លធនាគារនិងឹប្រតូវិផតលជ់ំនូិ�ុគុគលកិ្ខុទាក្ខុទ់្ធងនឹិង យើស័វាក្ខុម្មមម្រែ�លផតលយ់ើដា�
និិយើ�ជំិត រហិូត�ល ់កាល�រិយើចិទ្ធរបា�ការណ៍។

ប្រក្ខុសួ័ងការងារនិិង�ណះ���ណ្តាា�លវិ�ិា�ជំវីិៈ (“MoLVT”) បានិយើចញយើស័ចក្ខុតបី្រ�កាស័យើលខ្ញុំ 443 ស័តពីីីប្របាក្ខុអ់ំតតីភាពីការងារចុ�ម្លៃថិៃទ្ធ2ី1 ម្រែខ្ញុំក្ខុញ្ជាា� ឆ្នាំំ�2ំ018 និិងស្ថារាចរយើលខ្ញុំ 042/19 ស័តពីីីការស័ងប្របាក់្ខុ
អំតតីភាពីការងារម្មនុិឆ្នាំំ�2ំ019 ស័ប្រមា�់ ស័ហិប្រគាស័និិងស្ថាា��ន័ិយើប្រ�ពីីវា�និភិណឌកាតយ់ើ�រស័យើម្មៃ�ក្ខុ��ំក្ខុ ់និងិវិស័ិ័�ម្រែស័�បក្ខុយើជំើងយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ2ី2 ម្រែខ្ញុំមី្មនា ឆ្នាំំ�2ំ019 ម្រែ�លតប្រមូ្មវិឲ្�យធនាគារ�ងប់្របាក្ខុអ់ំតតីភាពី
អំតីតកាល�ល់និិយើ�ជំិតម្រែ�លមានិក្ខុិចចស័និ�យារ�ៈយើពីលម្មិនិក្ខុំណត់។ និិយើ�ជំិតទាំងអំស័់ម្រែ�លបានិយើធើើការម្មុនិម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019 និិងមានិស័ិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបានិប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�លរ�ៈយើពីល��់ប្របា ំ(15) 
ម្លៃថិៃម្លៃនិប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�ល�ម្មធ�យម្មរ�ស័់ពីួក្ខុយើគុក្ខុិ�ងម្មួ�ឆ្នាំំ� ំយើហិើ�ស័រុ�ម្មិនិប្រតូវិយើលើស័ពី ី6 ម្រែខ្ញុំ និឹងប្រតូវិ�ង់�យើរៀងរាល់ឆ្នាំំ�ំចាំ�់ពីីម្រែខ្ញុំធិ� 2021 �ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ 3 ម្លៃថិៃប្រតូវិយើធើើយើ�ើងយើ�ម្រែខ្ញុំម្មិថិុនា និិង

	■ 3 ម្លៃថិៃប្រតូវិយើធើើយើ�ើងក្ខុិ�ងម្រែខ្ញុំធិ�ឆ្នាំំ�ំនិីម្មួ�ៗ

និិយើ�ជំិតម្មិនិមានិស័ិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបានិប្របាក្ខុ់អំតីតភាពីអំតីតកាល ម្រែ�លយើ�ស័ល់យើ�យើពីលលាម្រែលងយើនា�យើទ្ធ។

ប្របាក្ខុ់អំតីតភាពីអំតីតកាលប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល ់យើពីញម្មួ�ឆ្នាំំ�2ំ019។

ស័ប្រមា�់និិយើ�ជំិតម្រែ�លមានិក្ខុិចចស័និ�យារ�ៈយើពីលក្ខុំណត់ពីួក្ខុយើគុមានិស័ិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបានិប្របាក្ខុ់�ំណ្តាច់�ា�ងតិច 5 ភាគុរ�ម្លៃនិប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�លរ�ស័់ពីួក្ខុយើគុម្រែ�លបានិ�ង់ក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីលក្ខុិចចស័និ�យា។

2.14.	2.14.	 ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ

ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ រួម្មមានិពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ និិងពីនិធពីនិ�យារ។ 

ធនាគារបានិកំ្ខុណត់ថា ការប្របាក់្ខុនិិងប្របាក់្ខុពិីន័ិ�ម្រែ�លទាក់្ខុទ្ធងនិឹងពីនិធយើលើប្របាក់្ខុចំយើណញ រួម្មទំាងពីនិធម្រែ�ល ម្មិនិទាន់ិ�ឹងច�បាស័់លាស់័ គុឺមិ្មនិម្រែម្មនិ�ពីនិធយើលើប្របាក់្ខុចំយើណញយើទ្ធ �ូយើចិ�វាប្រតូវិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់
តាម្មស័តង់ដារ CIAS 3៧ ស័តីពី ីស័ំវិិធានិធនិ �ំណុល�ថាយើហិត ុនិិងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម�ថាយើហិត ុនិិងប្រតូវិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�ចំណ្តា�យើ�ក្ខុិ�ង”ចំណ្តា�ប្រ�តតិ�តតិការ”។

ពីនិធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំពីនិធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ

ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ គុឺ�ពីនិធម្រែ�លរំពីឹងថាប្រតូវិ�ង់យើ�យើលើប្របាក់្ខុចំយើណញ��់ពីនិធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ យើដា�យើប្រ�ើ អំប្រតាពីនិធម្រែ�លបានិអំនុិម្ម័ត ឬបានិអំនុិម្ម័តមួ្ម�ភាគុធំយើ�កាល�រិយើចិទ្ធតារាងតុល�យការ 
និិងនិិ�័តភាពីទាំងឡា�យើ�យើលើពីនិធប្រតូវិ�ង់ពីីឆ្នាំំ�ំម្មុនិៗ។ 

ពីនិធពីនិ�យារពីនិធពីនិ�យារ

ពីនិធពីនិ�យារ ប្រតូវិបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើភាពីលយើមិ្ម�ង�យើណ្តាា��អាស័និ ិរវាងតម្លៃម្មៃយើ�ងរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណុល យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� និិងតម្លៃម្មៃយើ�ងស័ប្រមា�់ការគុិតពីនិធ។

ពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រតូវិទ្ធទ្ធលួស្ថាា�លច់យំើ��ឥណទានិពីនិធម្រែ�លមិ្មនិទាន់ិបានិយើប្រ�ើ និិងភាពីលយើមិ្ម�ង�យើណ្តាា�� អាស័និិម្រែ�លអាចកាត់ក្ខុងបានិ ប្រតឹម្មក្ខុប្រមិ្មតម្រែ�លប្របាក់្ខុចយំើណញ��់ពីនិធនាយើពីលអំនាគុត 
អាចយើប្រ�ើប្របាស់័ស័ប្រមា�់កាត់ក្ខុង �ម្មួ�ពីនិធប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំយើ�ឆ្នាំំ�ំ�និត�នាា��់។ ពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រតូវិបានិប្រតួតពីិនិិត�យយើ�យើរៀងរាល់កាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍ និិងប្រតូវិបានិកាត់�និុ�ក្ខុិ�ងក្ខុរណីម្មិនិអាច
យើប្រ�ើប្របាស័់និូវិអំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍ពីនិធទាំងយើនា�បានិ។

ពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រតូវិវាស័ម់្រែវិងតាម្មអំប្រតាពីនិធ ម្រែ�លរពឹំីងថានឹិងប្រតូវិយើប្រ�ើចំយើ��ភាពីលយើមិ្ម�ង�យើណ្តាា�� អាស័និិយើ�យើពីលម្រែ�លវាអាចយើប្រ�ើប្របាស់័បានិ ឬកាត់ក្ខុងបានិ យើដា�យើប្រ�ើអំប្រតាពីនិធយើ�កាល�រយិើចិទ្ធ
រា�ការណ៍។

ការវាស័់ម្រែវិងពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំងនិូវិពីនិធម្រែ�លធនាគាររំពីឹងថាអាចយើប្រ�ើប្របាស័់បានិ ឬអាចកាត់ក្ខុងបានិនិូវិតម្លៃម្មៃយើ�ងរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណុល។

ពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិងពីនិធពីនិ�យារ��ំណលុ អាចកាតក់្ខុងបានិ យើ�យើពីលម្រែ�លមានិសិ័ទ្ធធអិំនុិវិតតតាម្មច�បា�យ់ើ�ើម្ម�បីកាតក់្ខុងរវាងពីនិធប្រ�ចាំឆំ្នាំំ��ំប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម �មួ្ម�នឹិង ពីនិធប្រ�ចាំឆំ្នាំំ��ំ�ំណលុ និិងយើ�យើពីល
ម្រែ�លទាក់្ខុទ្ធងនិងឹពីនិធយើលើប្របាក់្ខុចំណលូ ម្រែ�លប្រតូវិបានិប្រ�ម្មលូយើដា�អា�ា�ធរពីនិធដារ យើហិើ�ធនាគារមានិ�ំណងយើដា�ប្រស្ថា� ពីនិធប្រ�ចាំឆំំ្នាំ��ំប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមនិិងពីនិធប្រ�ចាំឆំ្នាំំ��ំ�ំណលុ តាម្មមូ្មលដាា�និសុ័ទ្ធធ។

2.15.	2.15.	 ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់ និិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មម្មូលនិិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មម្មូល

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ និិងស្ថាច់ប្របាក់្ខុស័ម្មមូ្មល រួម្មមានិស្ថាច់ប្របាក់្ខុកិ្ខុ�ងម្លៃ� ស័ម្មតុល�យម្រែ�លម្មិនិមានិការក្ខុំហិិតយើ�ធនាគារ�តិ ម្លៃនិក្ខុម្មព�� និិងការ	វិិនិិយើ�គុរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃីម្រែ�លមានិកាលវិស្ថានិតយើ�យើពីលតម្មើល់�ំ�ូង
មានិរ�ៈយើពីល3ម្រែខ្ញុំឬតិច�ង និិងម្រែ�ល អាច �ត�រ�ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់យើពីលណ្តាក្ខុ៏បានិ យើដា�មានិហានិិភិ័�តិចតួចចំយើ��ការ�ា�ស័់�ត�រតម្លៃម្មៃ។



ធនាគារ ABA
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3.	3.	 ការវិិនិិចិ័�គុណយើនិ��យស័ំខានិ់ៗ	និិងប្រ�ភិពីស័ំខានិ់ៗម្លៃនិការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពីម្មិនិប្របាក្ខុ�ការវិិនិិចិ័�គុណយើនិ��យស័ំខានិ់ៗ	និិងប្រ�ភិពីស័ំខានិ់ៗម្លៃនិការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពីម្មិនិប្របាក្ខុ�
ការយើរៀ�ចំរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� តប្រមូ្មវិឲ្�យអិំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងយើធើើការវិិនិិច័ិ� ការបាា�និ់ស្ថាា�និ និិងការស័និមត ម្រែ�លមានិ ផល�ះ��ល់�ល់ការអំនុិវិតតនិូវិយើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យ និិងចំនិួនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម 
�ំណុល ចំណូល និិងចំណ្តា� ម្រែ�លបានិរា�ការណ៍។ លទ្ធធផល�ក្ខុ់ម្រែស័តងអាចខ្ញុំុស័ពីីការបាា�និ់ស្ថាា�និទាំងយើនា�។ 

ការបាា�និ់ស្ថាា�និ និិងការស័និមត់ម្រែ�ល�ក់្ខុពី័និធ ប្រតូវិបានិប្រតួតពិីនិិត�យ�ប្រ�ចំាំ។ ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើ�យើលើការបាា�និ់ស្ថាា�និ គុណយើនិ��យ ប្រតូវិបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់ និិងក្ខុត់ប្រតាយើ�កិ្ខុ�ងប្រគាម្រែ�លការបាា�និ់ស្ថាា�និយើនា�ប្រតូវិបានិ
ម្រែក្ខុម្រែប្រ� និិងការិ��រិយើចិទ្ធ អំនាគុតម្រែ�ល�ះ��ល់យើដា�ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើនិ�។

3.1.	3.1.	 ការវិិនិិចិ័�ស័ំខានិ់ៗក្ខុិ�ងការអំនិុវិតតយើគាលការណ៍គុណយើនិ��យការវិិនិិចិ័�ស័ំខានិ់ៗក្ខុិ�ងការអំនិុវិតតយើគាលការណ៍គុណយើនិ��យ  

ពី័ត៌មានិអំំពីីការវិិនិិចិ័�ក្ខុិ�ងការអំនិុវិតតយើគាលនិយើ�បា�គុណយើនិ��យ ម្រែ�លមានិការ�ះ��ល់�ស្ថារវិនិត យើលើចំនិួនិ ម្រែ�លបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ការវា�តម្លៃម្មៃម្មះូម្រែឌ្លអាជំីវិក្ខុម្មមការវា�តម្លៃម្មៃម្មះូម្រែឌ្លអាជំីវិក្ខុម្មម

ការចាំត់ថំា�ក់្ខុ និិងការវាស័់ម្រែវិងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� អាប្រស័័�យើលើលទ្ធធផលម្លៃនិ SPPI និិងម្មះូម្រែឌ្ល អាជីំវិក្ខុម្មម (ស័ូម្មយើម្មើលក្ខុំណត់ស័មាា�ល់យើលខ្ញុំ 2.4)។ ធនាគារយើធើើការកំ្ខុណត់ម្មះូម្រែ�លអាជីំវិក្ខុម្មមយើ�ក្ខុប្រមិ្មត
ម្មួ� ម្រែ�លអាចឆ្លៃ�� �ញ្ជាា�ំងពីីវិិធីស្ថាស្ត្រស័តកិ្ខុ�ងការប្រគុ�់ប្រគុងប្រក្ខុុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� យើ�ើម្ម�បីស័ប្រម្មចបានិនិូវិយើគាលយើ�អាជីំវិក្ខុម្មម�ក្ខុ់លាក្ខុ់ម្មួ�។ ការវា�តម្លៃម្មៃយើនិ� រួម្មមានិ ការវិិនិិច័ិ�ម្រែ�លឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំងនិូវិ
រាលភ់ិស័ត�តាង�ក្ខុ់ពី័និធទាំងអំស័ ់រួម្មទាំងវិធិីវា�តម្លៃម្មៃនិិងវាស័ម់្រែវិង លទ្ធធផលរ�ស័ប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ហានិិភិ័�ម្រែ�ល�ះ��ល់�ល់លទ្ធធផលរ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិងវិិធបី្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ�ទាំងយើនិ� និិងវិិធសី្ថាស្ត្រស័ត
ការទ្ធទ្ធលួបានិម្មក្ខុវិញិនិវូិផលប្រ�យើ�ជំនិអិ៍ំក្ខុប្រគុ�ប់្រគុងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនិ�។ ធនាគារយើធើើការតាម្មដានិរាលប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�វាស័ម់្រែវិងតាម្មតម្លៃម្មៃ�ក្ខុរលំស័ ់ម្រែ�លប្រតូវិបានិម្រែលងទ្ធទួ្ធលស្ថាា�លមុ់្មនិកាលកំ្ខុណត់
រ�ស័់វា យើ�ើម្ម�បីម្រែស័ើង�ល់ពីីម្មូលយើហិតុក្ខុិ�ងការយើបា��ង់យើចាំល និិងថាយើតើម្មូលយើហិតុទាំងយើនា�ប្រស័�តាម្មយើគាលយើ�អាជំីវិក្ខុម្មមក្ខុិ�ងការរក្ខុ�សាប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�រឬយើទ្ធ។ ការតាម្មដានិយើនិ� គុឺ�ម្រែផិក្ខុម្លៃនិការវា�តម្លៃម្មៃ
��និត�នាា��់រ�ស់័ធនាគារ ថាយើតើម្មះូម្រែ�លអាជំីវិក្ខុម្មមកិ្ខុ�ងការរក្ខុ�សាប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទាំងយើនិ�យើ��និតស័ម្មប្រស័�ម្រែ�រឬយើទ្ធ យើហិើ�ប្រ�ស័ិនិយើ�ើមិ្មនិស័ម្មប្រស័�យើទ្ធ យើតើមានិការ�ា�ស់័�ត�រណ្តាមួ្ម�យើ�កិ្ខុ�ងម្មះូម្រែ�ល
អាជំីវិក្ខុម្មម និិងយើធើើការ�ា�ស័់�ត�រចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទំាងយើនា�ម្រែ�រឬ។

ការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិ

�ចូបានិ�ងាា�ញយើ�កិ្ខុ�ងក្ខុណំត់ស័មាា�លយ់ើលខ្ញុំ 33.1 ការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរពំីងឹទ្ធកុ្ខុ (ECL) ប្រតូវិវាស់័ម្រែវិង�ស័វំិធិានិធនិយើស័មើនឹិង 12ម្រែខ្ញុំ ចយំើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លសិុ័តកិ្ខុ�ងចណំ្តាតថ់ាំ�ក្ខុទ់្ធ1ី និិងសំ័វិធិានិធនិ
យើស័មើនឹិងអា�ុកាលរ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ចយំើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លសិុ័តកិ្ខុ�ងចណំ្តាត់ថាំ�ក្ខុទ់្ធ2ី និិងទ្ធ3ី។ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមមួ្ម� ប្រតវូិ�ត�រយើ�ស័ុតិយើ�ក្ខុិ�ងចណំ្តាតថ់ាំ�ក្ខុទ់្ធ2ី យើ�យើពីលម្រែ�លហានិិភ័ិ�ឥណទានិរ�ស់័ប្រទ្ធពី�យ
ស័ក្ខុម្មមយើនា�មានិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិត ចាំ�ត់ាំងពីីយើពីលទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់�យើលើក្ខុ�ំ�ូង។ ធនាគារប្រតូវិពីិចាំរណ្តានិូវិពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុនាយើពីលអំនាគុត ម្រែ�លពី័ត៌មានិយើនា�មានិលក្ខុុណៈអាចប្រទ្ធប្រទ្ធង់
បានិ និិងស័ម្មប្រស័�ទាំង�រិមាណ និិងគុុណភាពី យើ�ើម្ម�បីវា�តម្លៃម្មៃហានិិភិ័�ឥណទានិរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មួ�មានិការយើក្ខុើនិ�ស្ថារវិនិតម្រែ�រឬយើទ្ធ។

ការចាំត់ប្រក្ខុុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លមានិលក្ខុុណៈហានិិភិ័�ឥណទានិប្រស័យើ�ៀងគាំ�ការចាំត់ប្រក្ខុុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លមានិលក្ខុុណៈហានិិភិ័�ឥណទានិប្រស័យើ�ៀងគាំ�

ឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិម្រែ�ងម្រែចក្ខុតាម្មលកុ្ខុណៈហានិិភិ�័ យើ�យើពីលម្រែ�លការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរពំីងឹទ្ធកុ្ខុប្រតូវិវាស័ម់្រែវិងតាម្មមូ្មលដាា�និ�ប្រក្ខុមុ្ម។ ធនាគារ យើធើើការតាម្មដានិភាពីស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិលកុ្ខុណៈ
ហានិិភិ័�ឥណទានិ យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើម្មូលដាា�និនិិរនិតរភាពី យើ�ើម្ម�បីវា�តម្លៃម្មៃថាហានិិភិ័�ទាំងយើនា� យើ�ម្រែត�និតលក្ខុុណៈប្រស័យើ�ៀងគាំ�យើទ្ធៀតម្រែ�រឬយើទ្ធ។ ការវា�តម្លៃម្មៃយើនិ� ប្រតូវិយើធើើយើ�ើងយើ�ើម្ម�បីធានាថា ប្រ�ស័ិនិយើ�ើ
លកុ្ខុណៈហានិិភ័ិ�ឥណទានិមានិការ�ា�ស់័�ត�រ គុបឺ្រតូវិយើធើើការប្រ�ម្មលូផត�បំ្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមឲ្�យបានិស័ម្មប្រស័�យើ�ើងវិញិ។ ការប្រ�ម្មលូផត�យំើ�ើងវិញិយើនិ�អាចនាឲំ្�យមានិនូិវិការ�យើងើើតប្រកុ្ខុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមថិម ីឬក្ខុប៏្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
ប្រតូវិ�ត�រយើ�ប្រកុ្ខុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លមានិប្រស្ថា�់យើផ�សងយើទ្ធៀត ម្រែ�លអាចឆ្លៃ���ញ្ជាា�ងំនិវូិចរតិលកុ្ខុណៈហានិិភិ�័ឥណទានិប្រស័យើ�ៀងគាំ�យើ�និងឹប្រកុ្ខុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនា�។ ការប្រ�ម្មលូផត�បំ្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើ�ើងវិញិ និិងការ
�ត�រពីីប្រក្ខុុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មួ�យើ�ប្រក្ខុុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មួ�យើទ្ធៀត គុឺ�ការធម្មមតា យើ�យើពីលមានិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតនិូវិហានិិភិ័�ឥណទានិ (ឬក្ខុ៏យើ�យើពីលការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតយើនា� មានិភាពី�ស្ត្រញ្ជាា�ស័
ម្មក្ខុវិិញ) �យូើចិ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រតូវិ�ត�រពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លប្រតូវិយើធើើ ស័ំវិិធានិធនិយើស័មើ12ម្រែខ្ញុំ យើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លប្រតូវិយើធើើស័ំវិិធានិធនិយើស័មើនិឹងអា�ុកាលរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនា� ឬក្ខុ៏ �ស្ត្រញ្ជាា�ស័ម្មក្ខុវិិញ �ះុម្រែនិតវាក្ខុ៏ 
អាច	យើក្ខុើត	យើ�ើងផងម្រែ�រចំយើ��ប្រកុ្ខុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លយើ�ម្រែត�និតវាស់័ម្រែវិងតាម្មមូ្មលដាា�និសំ័វិិធានិធនិយើស័មើ 12ម្រែខ្ញុំ ឬស័ំវិិធានិធនិយើស័មើនឹិងអា�ុកាលរ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនា�ប្រគាន់ិម្រែតចំនិួនិសំ័វិិធានិធនិប្រតូវិ
�ា�ស័់�ត�រយើដា�ស្ថារហានិិភិ័�ឥណទានិរ�ស័់ប្រក្ខុុម្មប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនា�មានិការម្រែប្រ�ប្រ�ួល។

ម្មះូម្រែ�លនិិងការស័និមតម្រែ�លបានិយើប្រ�ើម្មះូម្រែ�លនិិងការស័និមតម្រែ�លបានិយើប្រ�ើ

ធនាគារយើប្រ�ើម្មះូម្រែ�លនិិងការស័និមតយើផ�សងៗ យើ�ើម្ម�បីវាស់័ម្រែវិងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�រ�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រពីម្មទំាង ការបាា�និ់ស្ថាា�និនូិវិការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ។ធនាគារប្រតូវិយើប្រ�ើការវិិនិិច័ិ� យើ�ើម្ម�បី
ក្ខុណំត់ម្មះមូ្រែ�លម្រែ�លស័ម្មប្រស័��ំផតុស័ប្រមា�់ប្រ�យើភិទ្ធប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមនីិម្ម�ួៗ និិងយើ�ើម្ម�បីក្ខុណំត់និវូិការស័និមតម់្រែ�លប្រតូវិយើប្រ�ើកិ្ខុ�ងម្មះមូ្រែ�លទាងំយើនិ� រមួ្មទំាងការស័និមត�ក្ខុព់ីន័ិធនិងឹចលក្ខុរស័ខំាន់ិៗរ�ស់័ហានិិភ័ិ�។

ការក្ខុំណត់អា�ុកាលរ�ស័់ឥណទានិស័ប្រមា�់ទ្ធុក្ខុ�ងើិលការក្ខុំណត់អា�ុកាលរ�ស័់ឥណទានិស័ប្រមា�់ទ្ធុក្ខុ�ងើិល (Revolving Credit) (Revolving Credit)

ធនាគារបានិយើធើើការវាស័ម់្រែវិងយើលើការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុ យើដា�ពិីចាំរណ្តាយើ�យើលើហានិិភ័ិ�ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការស័ងម្លៃនិរ�ៈយើពីលក្ខុចិចស័និ�យាអំតិ�រមា។ យើដា�ម្រែ�ក្ខុ ស័ទិ្ធធរិ�ស់័ធនាគារកិ្ខុ�ងការ
ទាម្មទារការស័ង និិង �ញ្ញ�ឈ�ក់្ខុចិចស័និ�យាម្មនិិបានិយើធើើឲ្�យមានិការ�ះ��លយ់ើ�យើលើការខាត�ងឥ់ណទានិរ�ស់័ធនាគារកិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីល ម្លៃនិកិ្ខុចចស័និ�យាយើនា�យើទ្ធ ស័ប្រមា�់ឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ��ចូ� កាតឥណទានិ 
និិងឥណទានិវិបិារូ�ន៍ិ ម្រែ�លរមួ្ម�ញ្ញច�លទាងំឥណទានិកិ្ខុ�ងកិ្ខុចចស័និ�យាម្រែ�លមិ្មនិទាន់ិបានិ�ក្ខុយើ�យើលើអំំ��ងយើពីល។ ចយំើ��ឧ�ក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវិតុ�ទាងំយើនា� ធនាគារបានិយើធើើការវាស័ម់្រែវិងយើលើការខាត�ងឥ់ណទានិ
ម្រែ�លអាចមានិហានិិភិ�័ឥណទានិ យើហិើ�ការខាត�ង់ឥណទានិប្រតូវិបានិកាត់�និុ�យើដា�ការប្រគុ�ប់្រគុងហានិភិិ័�ឥណទានិ យើទា���ីរ�ៈយើពីលយើនា�ហិសួ័ពីីរ�ៈយើពីលក្ខុចិចស័និ�យាអំតិ�រមាក្ខុយ៏ើដា�។

3.2.	3.2.	 ប្រ�ភិពីស័ំខានិ់ៗម្លៃនិការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពីម្មិនិប្របាក្ខុ�ប្រ�ភិពីស័ំខានិ់ៗម្លៃនិការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពីម្មិនិប្របាក្ខុ�

ពី័ត៌មានិអំំពីីការស័និមត និិងការបាា�និ់ស្ថាា�និភាពីម្មិនិប្របាក្ខុ� ម្រែ�លមានិការ�ះ��ល់�ស្ថារវិនិត យើលើចំនិួនិម្រែ�លបានិ ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ភាពីម្មិនិច�បាស័់លាស័់ទាក្ខុ់ទ្ធងនឹិងភាពីម្មិនិច�បាស័់លាស័់ទាក្ខុ់ទ្ធងនឹិង  ការរីក្ខុរាតត�បាតម្លៃនិក្ខុូវិី�-ការរីក្ខុរាតត�បាតម្លៃនិក្ខុូវិី�-1919

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី1 ម្រែខ្ញុំមី្មនា ឆ្នាំំ�2ំ020. អំងគការសុ័ខ្ញុំភាពីពិីភិពីយើលាក្ខុបានិប្រ�កាស័អាស័និិ�ស័ក្ខុល ស័ដពីីីការរាតត�បាតម្លៃនិកូ្ខុវីិ�-19។ ភាពីមិ្មនិច�បាស់័លាស់័ទាក់្ខុទ្ធង និងឹការរកី្ខុរាតត�បាតម្លៃនិកូ្ខុវិ�ី-19 ម្រែ�លម្មនិិធាា��់
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មានិពីីមុ្មនិម្មក្ខុ បានិយើធើើឲ្�យមានិការពីិបាក្ខុ ក្ខុិ�ងការបាា�និ់ស្ថាា�និ និិងការវិិនិិច័ិ�។ ការគុណនា ការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លបានិរំពីឹងទុ្ធក្ខុ (“ECL”) កាន់ិម្រែតមានិភាពីលំបាក្ខុនាយើពីល�ចច���បនិិ និិងទាម្មទារ
ឲ្�យមានិការវិិនិិច័ិ�ខ្ញុំពស់័។ ម្មះូម្រែ�លម្លៃនិខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លបានិរំពីឹងទុ្ធក្ខុ (“ECL”) មានិភាពីរំពឹីងទុ្ធក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំ និិងពឹីងម្រែផិក្ខុយើលើការថិៃឹងម្រែថិៃងយើលើប្រ�ូបា�ុ�លីយើត។ ការវាស់័ម្រែវិងម្លៃនិ ECLs យើ�ក្ខុិ�ង
កាល�រិយើចិទ្ធរបា�ការណ៍និីម្មួ�ៗ បានិ�ងាា�ញពីីពី័ត៌មានិស័ម្មប្រស័�និិងអាចទុ្ធក្ខុចិតតបានិអំំពីីប្រពឹីតតិការណ៍ ក្ខុនិៃងម្មក្ខុ នាយើពីល�ចច���បនិិ និិងការពី�យាក្ខុរ ម្លៃនិប្រពឹីតតិការណ៍នាយើពីលអំនាគុត និិងស្ថាា�និភាពី
យើស័�ឋក្ខុិចច។ កិ្ខុ�ងក្ខុំ��ងយើពីលម្រែ�លយើស័�ឋក្ខុិចចមានិភាពីមិ្មនិច�បាស់័លាស់័ វាមានិការលំបាក្ខុខាា�ំងកិ្ខុ�ងការពី�យាក្ខុរប្រពឹីតតិការណ៍នាយើពីលអំនាគុតនិិងក្ខុតាោ�មាា�ប្រកូ្ខុយើស័�ឋក្ខុិចច ម្រែ�លប្រតូវិបានិយើប្រ�ើក្ខុិ�ងម្មះូម្រែឌ្ល ECL។ 
ក្ខុិ�ងការក្ខុំណត់យើស័ណ្តារី�ះូម្លៃនិមាា�ប្រក្ខុូយើស័�ឋក្ខុិចច និិងប្រ�ូបា�ុ�លីយើតចំយើ��យើស័ណ្តារី�ះូទំាងយើនិ�ទាម្មទារឲ្�យមានិការវិិនិិច័ិ�ខ្ញុំពស់័ យើដា�ការកំ្ខុណត់យើនិ�ប្រតូវិពិីចាំរណ្តាយើ�យើលើផល�ះ��ល់ម្លៃនិ ក្ខុូវីិ�-19 និិង
វិធិានិការណ៍ការ�ររ�ស់័រាជំរដាា�ភិិបាល។ ធនាគារអំនុិវិតតការវិនិិិច័ិ�ឥណទានិយើដា�អិំក្ខុជំំនាញ យើ�ើម្ម�បមី្រែក្ខុតប្រម្មវូិ លទ្ធធផលម្លៃនិ ម្មះមូ្រែឌ្ល ECL យើ�យើពីលម្រែ�ល�ងឹថាក្ខុតាោ�ហានិិភ័ិ�ម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុនិិងពីត៌័មានិ 
ម្មនិិប្រតូវិបានិចាំតទ់្ធកុ្ខុ ក្ខុិ�ងការពីចិាំរណ្តាក្ខុណំត់ចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ឥណទានិ និិងការក្ខុំណត់ម្មះូម្រែ�លយើ�ើ�។ ក្ខុតាោ�ស័ំខានិ់ៗ ម្លៃនិការវាស័់ម្រែវិងភាពីម្មិនិច�បាស័់លាស់័	យើ�ក្ខុិ�ងការក្ខុំណត់ និិងការវាស័់ម្រែវិង ECLs គុឺ
អាប្រស័័�យើលើការវិិនិិចិ័�ខ្ញុំពស័ ់យើដា�ស្ថារការរីក្ខុរាតត�បាតម្លៃនិក្ខុូវិី�-19 និិងវិិ�តតិយើស័�ឋក្ខុិចចនាយើពីល�ចច���បនិិ។

ពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងមុ្មខ្ញុំពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងមុ្មខ្ញុំ

ធនាគារបានិ�យើងើើតនិវូិទិ្ធ�ឋភាពីមួ្ម�ចំនួិនិ និិងថិៃងឹម្រែថិៃងទ្ធ�ិឋភាពីទំាងយើនា�តាម្មស្ថារសំ័ខាន់ិម្លៃនិការរពឹំីងទ្ធកុ្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មខុ្ញុំ ស័ប្រមា�់ប្រ�យើភិទ្ធផលតិផលនិមួី្ម�ៗ និិងការកំ្ខុណតនូ់ិវិព័ីត៌មានិម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុយើ�
ម្លៃថិៃខាងម្មខុ្ញុំ�ក់្ខុព័ីនិធនឹិងទ្ធ�ិឋភាពី និមួី្ម�ៗ៖ យើ�យើពីលវាស័ម់្រែវិងការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុ ធនាគារយើប្រ�ើប្របាស់័នូិវិព័ីត៌មានិម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មខុ្ញុំ ម្រែ�លមានិប្រ�ភិពីអាចយើជំឿ�ក់្ខុទុ្ធក្ខុចិតតបានិ 
និិងស័ម្មយើហិតុផល យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើការស័និមតចំយើ��ការ�ា�ស័់�ដ�រនាអំនាគុតនិូវិចលក្ខុរយើស័�ឋក្ខុិចចយើផ�សងគាំ� និិងរយើ�ៀ�ម្រែ�លចលក្ខុរទាំងយើនិ�មានិការ�ះ��ល់គាំ�យើ�វិិញយើ�ម្មក្ខុ។

ភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ងភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ង

ភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការស័ង គុឺ�ធាតុចូល�៏ស័ំខានិ់កិ្ខុ�ងការវាស័់ម្រែវិង ការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ។ ភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការស័ង គុឺ�ការបាា�និ់ស្ថាា�និនិូវិ ភាពីប្រ�ហាក្ខុ់ប្រ�ម្រែហិល
ក្ខុិ�ងការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីលណ្តា ម្មួ� ម្រែ�លការគុណនារ�ស័់វា ប្រតូវិការនិូវិទ្ធិនិិនិ័�ពីីម្មុនិៗ ការស័និមត និិងការរំពីឹងទ្ធុក្ខុនិូវិលក្ខុុខ្ញុំណឌនាយើពីលអំនាគុត។

ការខាត�ង់យើដា�ស្ថារខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការស័ង គុឺ�ការបាា�និ់ស្ថាា�និនិូវិការខាត�ង់យើក្ខុើតយើចញម្មក្ខុពីីការខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការ�ង់ស័ង។ វាម្រែផិក្ខុយើ�យើលើភាពីខ្ញុំុស័គាំ�រវាង រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់តាម្មក្ខុិចចស័និ�យាម្រែ�ល�ល់
កាលក្ខុំណត់ប្រតូវិ�ង់ស័ង និិង រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់	ម្រែ�លមាា�ស័់ក្ខុម្មចីរំពីឹងថានិឹងទ្ធទ្ធួលបានិ យើដា�គុិតទាំងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីីប្រទ្ធពី�យដាក្ខុ់ធានា និិងការយើលើក្ខុក្ខុម្មពស័់ឥណទានិទាំងម្មូល។

ពីនិធពីនិធ

ប្រ�ពី័និធពីនិធដារយើ�កិ្ខុ�ងប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព�� មានិលកុ្ខុណៈយើប្រចើនិប្រ�យើភិទ្ធ និិង�ញ្ញញតិតមានិការ�ា�ស់័�ត�រញឹក្ខុញា�់ ម្រែ�ល�ទូ្ធយើ�មានិភាពីមិ្មនិច�បាស់័លាស់័ មានិភាពីផៃ��គាំ� និិងអាប្រស័័�យើ�យើលើការ
�ក្ខុប្រស្ថា�។ �ទ្ធូយើ� �ុតាោ�ធិការនិិងអា�ា�ធរពីនិធភាគុយើប្រចើនិ ម្រែតងម្រែតមានិការ�ក្ខុប្រស្ថា�យើផ�សងៗពីីគាំ�។ ពីនិធ គុឺប្រតូវិសិុ័តយើប្រកាម្មការប្រតួតពិីនិិត�យ និិងការអំយើងើតយើដា�អា�ា�ធរ ម្រែ�លបានិផតល់ស័ិទ្ធធិយើដា�
ច�បា�់ក្ខុិ�ងការដាក្ខុ់ពីិនិ័� ដាក្ខុ់ទ្ធណឌក្ខុម្មម និិង�ង់ការប្របាក្ខុ់។

�ញ្ជាា�ទាងំយើនិ�អាច�យើងើើតឲ្�យមានិហានិិភ័ិ�ពីនិធ�ា�ងខាា�ងំស័ប្រមា�់ធនាគារ។ អិំក្ខុប្រគុ�ប់្រគុងយើជំឿ�ក្ខុថ់ា ពីកួ្ខុយើគុ មានិការ�ល់�ងឹពីី�ទ្ធ�ញ្ញញតិតពីនិធម្រែ�ល�ក់្ខុព័ីនិធ និិងបានិយើធើើស័វំិធិានិធនិ ម្រែ�លមានិលកុ្ខុណៈ
ប្រគុ�់ប្រគានិ់យើដា�ម្រែផិក្ខុយើ� យើលើការ�ក្ខុប្រស្ថា�ម្លៃនិនិីតិក្ខុម្មមពីនិធ។ ក្ខុ៏�ះុម្រែនិតអា�ា�ធរ��់�ក្ខុ់ពី័និធ អាចនិឹងមានិ�ំណក្ខុប្រស្ថា�ខ្ញុំុស័គាំ� យើហិើ�ផល�ះ��ល់អាចមានិទ្ធំហិំធំ។

4.	4.	 ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ�ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ�
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 360.160.946 1.456.851.02៧ 23៧.592.862 968.190.913

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុំពីុងប្រ�ម្មូល 1៧.940.42៧ ៧2.569.02៧ 14.15៧.343 5៧.691.1៧2

3៧8.101.3៧33៧8.101.3៧3 1.529.420.0541.529.420.054 251.៧50.205251.៧50.205 1.025.882.0851.025.882.085

5.	5.	 ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើតាម្មច�បា�់

ប្របាក្ខុ់តម្មើល់ធានាយើលើយើ�ើម្មទ្ធុនិ (ក្ខុ) 33.515.158 135.568.814 21.553.៧៧0 8៧.831.613

ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងកាតពីើក្ខុិចច (ខ្ញុំ) 349.501.480 1.413.៧33.48៧ 413.991.945 1.68៧.01៧.1៧6

គុណនិីចរនិត 138.612.043 560.685.៧14 235.691.886 960.444.435

	ម្មូល	�ប្រតអាចជំួញ�ូរបានិ (NCD) 959.998.020 3.883.191.991 480.416.638 1.95៧.69៧.800

1.481.626.៧011.481.626.៧01 5.993.180.0065.993.180.006 1.151.654.2391.151.654.239 4.692.991.0244.692.991.024
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(a) (a) ទ្របាក់់�ម្មកល់ធានាធ្វើល�ធ្វើ��ម្ម��ន្ទុទ្របាក់់�ម្មកល់ធានាធ្វើល�ធ្វើ��ម្ម��ន្ទុ

យើដា�អំនុិយើលាម្មយើ�តាម្មប្រ�កាស័រ�ស់័ធនាគារ�តមិ្លៃនិក្ខុម្មព��យើលខ្ញុំ ធ៧-01-136 ចុ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី5 ម្រែខ្ញុំតុលា ឆ្នាំំ�2ំ001 ប្រគឹុ�ស្ថាា�និធនាគារចាំបំាច់ប្រតូវិរក្ខុ�សាប្របាក់្ខុ�យើញ្ញញើតាម្មច�បា�់ឲ្�យបានិ 10% ម្លៃនិយើ�ើម្មទុ្ធនិស័រ�ុ
រ�ស័់ខ្ញុំៃ�និ។ ប្របាក្ខុ់តម្មើល់យើនិ�ម្មិនិអាចយើប្រ�ើប្របាស់័បានិក្ខុិ�ងប្រ�តិ�តតិការប្រ�ចាំំម្លៃថិៃយើនា�យើទ្ធ និិងប្រតូវិ�ងើិលឲ្�យធនាគារវិិញយើ�យើពីលម្រែ�លធនាគារ ស័ម័ប្រគុចិតត�ញ្ញច�់អាជំីវិក្ខុម្មមរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និ។

ក្ខុិ�ងការិ��រិយើចិទ្ធយើនិ� ធនាគារទ្ធទ្ធួលបានិការប្របាក្ខុ់អំប្រតាពីី 0,06% យើ� 0,4៧% ក្ខុិ�ងម្មួ�ឆ្នាំំ� ំ(2019៖ 0,48% យើ� 0,៧2% ក្ខុិ�ងម្មួ�ឆ្នាំំ�)ំ។

(b) (b) ទ្របាក់់បទ្រម្មុងកា�ព្យើកិ់ចុចទ្របាក់់បទ្រម្មុងកា�ព្យើកិ់ចុច

ប្របាក្ខុ់�ប្រម្មុងកាតពីើក្ខុិចចគឺុ�ប្របាក្ខុ់�ប្រម្មុងម្រែ�លម្រែប្រ�ប្រ�ួលតាម្មក្ខុប្រម្មិតម្លៃនិប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័អ់ំតិថិិជំនិ និិង ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី�រយើទ្ធស័។ វាប្រតូវិបានិរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុយើដា�យើគារពីតាម្មប្រ�កាស័រ�ស័ធ់នាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��យើលខ្ញុំ
ធ៧-020-230 ចុ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី8 ម្រែខ្ញុំមី្មនា ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្រែ�លប្រតូវិបានិគុណនាតាម្មអំប្រតា ៧% (2019៖ 8,00% ស័ប្រមា�់ប្របាក់្ខុយើរៀលនិិង 12,50% ស័ប្រមា�់ រូ��ិ�ណ័ណយើផ�សងយើទ្ធៀត) ម្លៃនិប្របាក់្ខុ�យើញ្ញញើរ�ស់័អំតថិិិជំនិ
�ប្របាក្ខុ់យើរៀល និិងរូ�ិ�វិតុ�យើប្រ�ពីីប្របាក្ខុ់យើរៀល។ យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី19 ម្រែខ្ញុំវិិចិិកា ឆ្នាំំ�ំ2020 ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��បានិយើចញលិខ្ញុំិតជំូនិ�ំណឹងយើលខ្ញុំ ធ13-020-868 ស័តីពីីលទ្ធធផលម្លៃនិក្ខុិចចប្រ�ជំុំយើលើក្ខុទ្ធី 53 ម្លៃនិ
គុណៈក្ខុមាា�ធិការយើគាលនិយើ�បា�រូ�ិ�វិតុ�ម្រែ�ល�ញ្ជាា�ក្ខុ់ពីីការ�និតការរក្ខុ�សាប្របាក្ខុ់�ប្រម្មុងកាតពីើក្ខុិចចក្ខុិ�ងអំប្រតា ៧% រហិូត�ល់�ំណ្តាច់ប្រតឹម្មឆ្លមាស័ទ្ធ ី1 ឆ្នាំំ�2ំ021។

6.	6.	 ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានាស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានាវាស័់ម្រែវិង	
តាម្មតម្លៃម្មៃ�ក្ខុរំលស័់

326.៧25.625 1.321.605.153 93.4៧2.431 380.900.156 

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពីី	ឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ (៧69.128) (3.111.123) (60.៧42) (24៧.523)

325.956.49៧325.956.49៧ 1.318.494.0301.318.494.030 93.411.68993.411.689  380.652.633380.652.633  

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានាប្រតូវិបានិយើធើើការវិិភាគុ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

(a) (a) តាំម្មទ្របធ្វើ��៖តាំម្មទ្របធ្វើ��៖

គុណនិីចរនិត 3៧.494.602 151.665.665 23.៧08.339 96.611.481

គុណនិីស័និ�សំ 3.332.៧69 13.481.051 1៧3.265 ៧06.055

គុណនិីមានិកាលក្ខុំណត់ 285.898.254 1.156.458.43៧ 69.590.82៧ 283.582.620

326.៧25.625326.៧25.625 1.321.605.1531.321.605.153 93.4៧2.43193.4៧2.431 380.900.156380.900.156

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

(b) (b) តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖

ប្របាក្ខុ់�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ 324.132.៧00 1.311.116.៧៧1 86.824.134 353.808.346

ប្របាក្ខុ់យើរៀល 2.26៧.853 9.1៧3.465 6.498.442 26.481.151

ប្របាក្ខុ់អំឺរ�ូ 10.21៧ 41.328 88.53៧ 360.៧88

ប្របាក្ខុ់បាតម្លៃថិ 39.6៧5 160.485 13.451 54.813

ប្របាក្ខុ់យើ�និ 12៧.23៧ 514.6៧4 9.0៧8 36.993

ប្របាក្ខុ់�ុលាា�រស័ឹងហ�ុរី 30.968 125.266 3៧.4៧9 152.៧2៧

ប្របាក្ខុ់�ះនិ់ចិនិ ៧.56៧ 30.609 1.310 5.338

ប្របាក្ខុ់�ុលាា�រអំូស្ត្រស្ថាោ�លី 49.852 201.651 - -
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្របាក្ខុ់�ុលាា�រកាណ្តាដា 8.៧28 35.305 - -

ប្របាក្ខុ់យើ�ះនិជំ�ះុនិ 45.351 183.445 - -

ប្របាក្ខុ់យើវិៀតណ្តាម្ម�ុង 5.4៧៧ 22.154 - -

326.៧25.625326.៧25.625 1.321.605.1531.321.605.153 93.4៧2.43193.4៧2.431 380.900.156380.900.156

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

(c) (c) តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖

ក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីល 1 ម្រែខ្ញុំ 63.144.1៧6 255.418.192 24.822.31៧ 101.150.942

ពីី 1 ម្រែខ្ញុំ យើ� 3 ម្រែខ្ញុំ 2៧.962.234 113.10៧.23៧ 12.62៧.៧63 51.458.134

ពីី 3 ម្រែខ្ញុំ យើ� 12 ម្រែខ្ញុំ 235.619.215 953.0៧9.៧24 56.022.351 228.291.080

326.៧25.625326.៧25.625 1.321.605.1531.321.605.153 93.4៧2.43193.4៧2.431 380.900.156380.900.156

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

(d) (d) តាំម្មអំទ្រតាំការទ្របាក់់តាំម្មអំទ្រតាំការទ្របាក់(់(ទ្របចាឆុំ្នាំំទ្របចាឆុំ្នាំ)ំ)៖៖

គុណនិីចរនិត 0% 0% 

គុណនិីស័និ�សំ 0% 0%

គុណនិីមានិកាលក្ខុំណត់ 0,40% - 5,50% 2,08% - 5,៧5%

៧.	៧.	 ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

យើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់យើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់

ឥណទានិ�ណិជំជក្ខុម្មម៖

ឥណទានិរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី 10.305.4៧1 41.685.630 8.642.654 35.218.815

ឥណទានិរ�ៈយើពីលម្រែវិង 3.4៧0.263.818 14.03៧.21៧.145 2.631.621.350 10.៧23.85៧.001

ឥណទានិវិិបារូ�និ៍ 288.643.431 1.16៧.562.6៧8 95.21៧.125 388.009.៧84

ឥណទានិអំិក្ខុយើប្រ�ើប្របាស័់៖

ឥណទានិយើគុហិដាា�និ 43.933.942 1៧៧.៧12.៧96 14.295.649 58.254.៧៧0

ឥណទានិ�និ�និត 3.813.4៧5 15.425.506 16.060 65.445

ឥណទានិផតល់�ល់�ុគុគលិក្ខុ 14.៧22.84៧ 59.553.916 12.605.152 51.365.994

ឥណទានិ�ុគុគល 452.04៧ 1.828.530 - -

�័ណណឥណទានិ 1.236.518 5.001.៧15 2.028.3៧5 8.265.628

ឥណទានិ�ុលស័រុ�ឥណទានិ�ុលស័រុ� 3.833.3៧1.5493.833.3៧1.549 15.505.98៧.91615.505.98៧.916 2.៧64.426.3652.៧64.426.365 11.265.03៧.43៧11.265.03៧.43៧
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពីីស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពី ី ឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ

ឥណទានិ�ណិជំជក្ខុម្មម៖

ឥណទានិរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី (13.461) (54.450) (10.605) (43.215)

ឥណទានិរ�ៈយើពីលម្រែវិង (18.341.023) (៧4.189.438) (6.246.៧61) (25.455.551)

ឥណទានិវិិបារូ�និ៍ (296.101) (1.19៧.៧29) (26.៧28) (108.91៧)

ឥណទានិអំិក្ខុយើប្រ�ើប្របាស័់៖

ឥណទានិយើគុហិដាា�និ (111.914) (452.692) (60.1៧0) (245.193)

ឥណទានិ�និ�និត (2.0៧3) (8.385) (298) (1.214)

ឥណទានិផតល់�ល់�ុគុគលិក្ខុ (6.849) (2៧.៧04) (10.183) (41.496)

ឥណទានិ�ុគុគល (205) (829) - -

�័ណណឥណទានិ (509) (2.059) (៧0៧) (2.881)

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពីីស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពី ី ឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃស័រុ�ឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃស័រុ� ((18.៧៧2.13518.៧៧2.135)) ((៧5.933.286៧5.933.286)) ((6.355.4526.355.452)) ((25.898.46៧25.898.46៧))

ឥណទានិស័ុទ្ធធស័រុ�ឥណទានិស័ុទ្ធធស័រុ� 3.814.599.4143.814.599.414 15.430.054.63015.430.054.630 2.៧58.0៧0.9132.៧58.0៧0.913 11.239.138.9៧011.239.138.9៧0

8.	8.	 ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់ ៧.46៧.591 30.206.406 33.30៧.014 135.៧26.083

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពី ីឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ (33.505) (135.528) (21.580) (8៧.939)

៧.434.086៧.434.086 30.0៧0.8៧830.0៧0.8៧8 33.285.43433.285.434 135.638.144135.638.144

9.	9.	 	ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិ	និិង�រិកាា�រ	ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិ	និិង�រិកាា�រ

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
ការជំួស័ជំុលម្រែក្ខុលម្មិ

អំគារជំួល

�រិកាា�រការិ�ល័�
យើប្រគុឿងស័ងាា�រិម្មនិិង

យើប្រគុឿង�ំ�ក្ខុ់ �និ�និត
ក្ខុុំពី�យ�ទ្ធ័រ និិងស័មាា�រៈ

ពី័ត៌មានិវិិទ្ធ�យា
ស័ំណង់ក្ខុំពីុង
�ំយើណើរការ ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ើម្មតម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020 22.538.៧6៧ 12.1៧9.042 1.632.835 22.932.66៧ 2៧9.908 59.563.219 242.៧20.11៧ 

ការទ្ធិញ�ម្រែនិុម្ម 99.264 1.905.452 108.560 8.125.932 2.៧54.306 12.993.514 52.9៧4.556

ការយើផៃរ 2.636.2៧1 252.142 - - (2.888.413) -  -   

ការលក្ខុ់យើចញ - (1.466) (11.៧80) (៧.281) - (20.52៧)  (83.689)

ការលុ�យើចាំល (3.629) (8.398) - (8.449) - (20.4៧6)   (83.481)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - - -  (2.201.3៧5)

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020 25.2៧0.6៧325.2៧0.6៧3 14.326.៧៧214.326.៧៧2 1.៧29.6151.៧29.615 31.042.86931.042.869 145.801145.801 ៧2.515.៧30៧2.515.៧30   293.326.128293.326.128  



ធនាគារ ABA
របា�ការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020 69

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
ការជំួស័ជំុលម្រែក្ខុលម្មិ

អំគារជំួល

�រិកាា�រការិ�ល័�
យើប្រគុឿងស័ងាា�រិម្មនិិង

យើប្រគុឿង�ំ�ក្ខុ់ �និ�និត
ក្ខុុំពី�យ�ទ្ធ័រ និិងស័មាា�រៈ

ពី័ត៌មានិវិិទ្ធ�យា
ស័ំណង់ក្ខុំពីុង
�ំយើណើរការ ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

រំលស័់�ងគររំលស័់�ងគរ

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020 5.589.៧33 4.៧51.982 992.461 ៧.៧80.285 - 19.114.461 ៧៧.891.428 

រំលស័់ 3.2៧3.549 2.453.512 210.226 5.៧៧1.939 - 11.៧09.226  4៧.៧38.515 

ការលក្ខុ់យើចញ - (1.224) (11.៧80) (៧.2៧៧) - (20.281)  (82.686)

ការលុ�យើចាំល (3.629) (៧.664) - (8.2៧3) - (19.566)  (៧9.៧៧1)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - - -  (946.853)

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020 8.859.6538.859.653 ៧.196.606៧.196.606 1.190.90៧1.190.90៧ 13.536.6៧413.536.6៧4 -- 30.៧83.84030.៧83.840   124.520.633124.520.633  

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020 16.411.02016.411.020 ៧.130.166៧.130.166 538.៧08538.៧08 1៧.506.1951៧.506.195 145.801145.801 41.៧31.89041.៧31.890   168.805.495168.805.495  

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
ការជំួស័ជំុលម្រែក្ខុលម្មិ

អំគារជំួល

�រិកាា�រការិ�ល័�
យើប្រគុឿងស័ងាា�រិម្មនិិង

យើប្រគុឿង�ំ�ក្ខុ់ �និ�និត
ក្ខុុំពី�យ�ទ្ធ័រ និិងស័មាា�រៈ

ពី័ត៌មានិវិិទ្ធ�យា
ស័ំណង់ក្ខុំពីុង
�ំយើណើរការ ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ើម្មតម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019 15.410.88៧ 8.444.666 1.401.522 11.533.661 3.04៧.៧66 39.838.502 160.0៧1.101

ការទ្ធិញ�ម្រែនិុម្ម 99.359 3.251.៧31 235.655 11.606.៧66 5.191.452 20.384.963 82.661.025

ការលក្ខុ់យើចញ ៧.34៧.928 611.382 - - (៧.959.310) - -

ការយើផៃរ - (3.836) (4.342) (184.369) - (192.54៧) (៧80.៧៧8)

ការលុ�យើចាំល (319.40៧) (124.901) - (23.391) - (46៧.699) (1.896.519)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - - - 2.665.288

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019 22.538.៧6៧22.538.៧6៧ 12.1៧9.04212.1៧9.042 1.632.8351.632.835 22.932.66៧22.932.66៧ 2៧9.9082៧9.908 59.563.21959.563.219 242.៧20.11៧242.៧20.11៧

រំលស័់�ងគររំលស័់�ងគរ

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019 3.189.128 2.984.633 ៧60.៧64 4.463.306 - 11.39៧.831 45.៧96.485

រំលស័់ 2.592.342 1.88៧.4៧3 236.039 3.524.539 - 8.240.393 33.414.៧94

ការលក្ខុ់យើចញ - (2.៧41) (4.342) (184.352) - (191.435) (៧៧6.269)

ការលុ�យើចាំល (191.៧3៧) (11៧.383) - (23.208) - (332.328) (1.34៧.590)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - - - 804.008

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019 5.589.៧335.589.៧33 4.៧51.9824.៧51.982 992.461992.461 ៧.៧80.285៧.៧80.285 -- 19.114.46119.114.461 ៧៧.891.428៧៧.891.428

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019 16.949.03416.949.034 ៧.42៧.060៧.42៧.060 640.3៧4640.3៧4 15.152.38215.152.382 2៧9.9082៧9.908 40.448.៧5840.448.៧58 164.828.689164.828.689
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10.	10.	ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្របាស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្របាស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
ធនាគារបានិចុ�ភិតិស័និ�យាយើលើការជំួលប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម រួម្មមានិ អំគារការិ�ល័� និិង �និ�និត។ ពី័ត៌មានិស័ដីអំំពី ីភិតិស័និ�យា ម្រែ�លធនាគារគុឺ�អំិក្ខុជំួល ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញ�ូចខាងយើប្រកាម្ម។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 អំគារការិ�ល័� �និ�និត ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ើម្មតម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020 42.560.26៧ 1.583.956 44.144.223 1៧9.88៧.៧09

ការទ្ធិញ�ម្រែនិុម្ម 5.291.966 619.248 5.911.214 24.100.019

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - (1.513.485)

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020 4៧.852.2334៧.852.233 2.203.2042.203.204 50.055.43៧50.055.43៧ 202.4៧4.243202.4៧4.243

រំលស័់�ងគររំលស័់�ងគរ

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020 8.558.382 1.048.810 9.60៧.192 39.149.308

រំលស័់ 6.13៧.055 592.116 6.៧29.1៧1 2៧.434.830

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - (503.549)

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020 14.695.43៧14.695.43៧ 1.640.9261.640.926 16.336.36316.336.363 66.080.58966.080.589

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020 33.156.៧9633.156.៧96 562.2៧8562.2៧8 33.៧19.0៧433.៧19.0៧4 136.393.654136.393.654

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 អំគារការិ�ល័� �និ�និត ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ើម្មតម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019 33.45៧.912 1.016.936 34.4៧4.848 138.519.939

ការទ្ធិញ�ម្រែនិុម្ម 9.102.355 56៧.020 9.669.3៧5 39.209.316

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - 2.158.454

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019 42.560.26៧42.560.26៧ 1.583.9561.583.956 44.144.22344.144.223 1៧9.88៧.៧091៧9.88៧.៧09

រំលស័់�ងគររំលស័់�ងគរ

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019 3.550.166 430.399 3.980.565 15.993.910

រំលស័់ 5.008.216 618.411 5.626.62៧ 22.815.9៧2

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - 339.426

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 8.558.382 1.048.810 9.60៧.192 39.149.308

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019 34.001.88534.001.885 535.146535.146 34.53៧.03134.53៧.031 140.៧38.401140.៧38.401

ធនាគារបានិចុ�ភិតិស័និ�យាយើលើការជំួលប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម រួម្មមានិ អំគារការិ�ល័� និិង �និ�និត។ រ�ៈយើពីលក្ខុិ�ងការជំួល�ម្មធ�យម្មគុឺ 8ឆ្នាំំ�ំ (2019៖ 8ឆ្នាំំ�ំ) ស័ប្រមា�់អំគារការិ�ល័� និិង 2ឆ្នាំំ�ំស័ប្រមា�់
�និ�និត (2019៖ 2ឆ្នាំំ�ំ)។

ប្រ�មាណ 19 ភាគុរ�ម្លៃនិភិតិស័និ�យា ប្រតូវិបានិផុតក្ខុំណត់កិ្ខុ�ង�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ�ចច���បនិិ។ ក្ខុិចចស័និ�យាម្រែ�លផុតក្ខុំណត់ ប្រតូវិបានិជំំនិួស័យើដា�ភិតិស័និ�យាថិមីស័ប្រមា�់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមមូ្មលដាា�និ�ូចគាំ�។ 
ទាំងយើនិ�បានិយើធើើឲ្�យមានិការ�ម្រែនុិម្មយើលើស័ិទ្ធធិកិ្ខុ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមចំនិួនិ 5.9លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�2ំ020 (2019៖ 9.៧ លានិ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ)។ ការវិិភាគុម្លៃនិកាលក្ខុំណត់រ�ស់័�ំណុលភិតិស័និ�យា
ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ងក្ខុំណត់ស័មាា�ល ់18។
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ទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ចំយើណញទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ចំយើណញ  ឬខាតឬខាត

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ចំណ្តា�រំលស័់យើលើស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្របាស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម 6.៧29.1៧1 2៧.434.830 5.626.62៧ 22.815.9៧2

ចំណ្តា�ការប្របាក្ខុ់យើលើភិតិស័និ�យា�ំណុល 1.៧៧6.338 ៧.242.130 1.665.643 6.៧54.183

ចំណ្តា�យើលើភិតិស័និ�យារ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ម្រែ�លមានិតម្លៃម្មៃ
ទា� និិងភិតិស័និ�យារ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី

3.350.5៧6 13.660.298 2.834.393 11.493.464

11.856.08511.856.085 48.33៧.25848.33៧.258 10.126.66310.126.663 41.063.61941.063.619

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 ធនាគារមានិកាតពីើក្ខុិចចទ្ធូទាត់ស្ថាច់	ប្របាក្ខុ់ចំនិួនិ 23.233 �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ (2019: 9.៧៧3	�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ)ស័ប្រមា�់ភិតិស័និ�យារ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី។ រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័រុ�ស័ប្រមា�់
ភិតិស័និ�យាមានិចំនិួនិ ៧.243.៧៧6	�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ (2019: 6.181.011	�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ)។

ធនាគារ បានិចុ�កិ្ខុចចស័និ�យាម្លៃនិភិតិស័និ�យាចំនួិនិ 4 ម្រែ�លមានិកាលក្ខុំណត់ចាំ�់ពីី 1 យើ� 10 ឆ្នាំំ�ំ ម្រែ�លក្ខុិចចស័និ�យាយើនា�ពំុីទាន់ិមានិសុ័ពីលភាពីនា�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 និិង�យើហិតុម្រែ�ល
នាំឲ្�យភិតសិ័និ�យា�ំណលុ ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្របាស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ម្មិនិប្រតូវិបានិក្ខុត់ប្រតាយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020។ ធនាគារ មានិកាតពីើក្ខុិចចទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹងក្ខុិចចស័និ�យា ម្រែ�លមានិ�ងាា�ញពីីរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័រុ�
នាយើពីលអំនាគុត�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

រ�ៈយើពីល 1ឆ្នាំំ�ំ 39៧.៧៧៧ 1.609.008

> 1 យើ� 5ឆ្នាំំ�ំ 2.3៧9.166 9.623.៧26

យើលើស័ពី ី5ឆ្នាំំ�ំ 2.18៧.365 8.84៧.891

4.964.3084.964.308 20.080.62520.080.625

11.	11.	 ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ�ីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ�ី
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ក្ខុម្មមវិិធីក្ខុំពី�យ�ទ្ធ័រតម្លៃម្មៃយើ�ើម្មក្ខុម្មមវិិធីក្ខុំពី�យ�ទ្ធ័រតម្លៃម្មៃយើ�ើម្ម

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា 9.916.259 40.408.៧55 4.541.426 18.24៧.449

ការទ្ធិញ�ម្រែនិុម្ម 2.93៧.580 11.9៧6.514 5.3៧4.833 21.៧94.948

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (391.490) - 366.358

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ� 12.853.83912.853.839 51.993.៧៧951.993.៧៧9 9.916.2599.916.259 40.408.៧5540.408.៧55

រំលស័់�ងគររំលស័់�ងគរ

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា 2.៧41.522 11.1៧1.៧02 1.894.356 ៧.611.522

រំលស័់ 1.180.88៧ 4.814.4៧6 84៧.166 3.435.259

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (120.033) - 124.921

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ� 3.922.4093.922.409 15.866.14515.866.145 2.៧41.5222.៧41.522 11.1៧1.៧0211.1៧1.៧02

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង

ម្លៃថិៃទ្ធីម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ� 8.931.4308.931.430 36.12៧.63436.12៧.634 ៧.1៧4.៧3៧៧.1៧4.៧3៧ 29.23៧.05329.23៧.053
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12.	12.	ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ
(a) (a) បំណុ� លព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញបំណុ� លព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញ

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ម្មតុល�យនាយើ�ើម្មការិ��រិយើចិទ្ធ 12.231.453 49.843.1៧1 1៧.2៧8.566 69.425.2៧8

ចំណ្តា�ពីនិធប្របាក្ខុ់ចំយើណញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 40.939.49៧ 166.910.329 15.៧01.19៧ 63.668.354

ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញបានិ�ង់ (16.953.902) (69.121.058) (20.៧48.310) (84.134.39៧)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (1.134.483) - 883.936

ស័ម្មតុល�យនាចុងការិ��រិយើចិទ្ធស័ម្មតុល�យនាចុងការិ��រិយើចិទ្ធ 36.21៧.04836.21៧.048 146.49៧.959146.49៧.959 12.231.45312.231.453 49.843.1៧149.843.1៧1

(b) (b) ទ្រ�ព្យយសក់ម្មមព្យន្ទុធព្យន្ទុារទ្រ�ព្យយសក់ម្មមព្យន្ទុធព្យន្ទុារ  --  ស��ធស��ធ

ពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណុល ប្រតូវិបានិកាត់ក្ខុងយើ�យើពីលមានិការអំនុិញ្ជាា�តយើដា�ច�បា�់ កិ្ខុ�ងការកាត់ក្ខុងរវាងពីនិធ�ចច���បនិិ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណុលពីនិធប្របាក់្ខុចំយើណញ�ចច���បនិិ និិងពីនិធម្រែ�ល
ស័ុិតយើប្រកាម្មអា�ា�ធរពីនិធម្រែតម្មួ�។ ចំនិួនិម្រែ�លបានិកាត់ក្ខុងរួចយើហិើ� មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមពីនិធពីនិ�យារ ៧.082.9៧0 28.650.614 4.៧92.៧22 19.530.342

�ំណុលពីនិធពីនិ�យារ (1.414.856) (5.៧23.093) (2.601.331) (10.600.424)

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមពីនិធពីនិ�យារប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមពីនិធពីនិ�យារ  --  ស័ុទ្ធធស័ុទ្ធធ 5.668.1145.668.114 22.92៧.52122.92៧.521 2.191.3912.191.391 8.929.9188.929.918

ពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម/(�ំណុល) ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់
យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញ	
ឬខាតក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំ ម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់
យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញ	
ឬខាតក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំ ម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពីីឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ (452.200) (414.998) (86៧.198) 996.484 129.286

ចំណូលក្ខុម្លៃប្រម្មយើស័វា�ំយើណើរការពីនិ�យារ 2.448.៧44 542.088 2.990.832 44៧.89៧ 3.438.៧29

ក្ខុម្លៃប្រម្មយើស័វាកាតពីនិ�យារ 201.446 242.202 443.649 108.908 552.55៧

ប្របាក្ខុ់រងាា�និ់អំិក្ខុប្រគុ�់ប្រគុង - 1.349.561 1.349.561 1.602.4៧6 2.952.03៧

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លអាចរំលស័់បានិ (615.166) (644.623) (1.259.៧89) 30.488 (1.229.301)

ចំយើណញ ឬខាតពីីការ�ត�រប្របាក្ខុ់ម្រែ�ល	
ម្មិនិទានិ់បានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់

(96.261) (204.819) (301.080) 115.525 (185.555)

ការប្របាក្ខុ់ពីនិ�យារ (119.625) (53.638) (1៧3.264) 1៧3.264 -

ចំណូលពីនិ�យារយើលើយើស័វា�ញ្ញច�លទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ	់
ក្ខុិ�ងទ្ធូរស័័ពីៃយើដា�គាា�និយើលខ្ញុំក្ខុូ�

4.620 4.060 8.680 1.681 10.361

1.3៧1.5581.3៧1.558 819.833819.833 2.191.3912.191.391 3.4៧6.៧233.4៧6.៧23 5.668.1145.668.114

ស័ម្មម្មូល�និ់យើរៀលស័ម្មម្មូល�និ់យើរៀល 5.510.9205.510.920 3.324.4233.324.423 8.929.9188.929.918 14.1៧4.60014.1៧4.600 22.92៧.52122.92៧.521
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(c) (c) ចុំណាយព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញចុំណាយព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញ
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 40.939.49៧ 166.910.329 15.៧01.19៧ 63.668.354

ពីនិធពីនិ�យារ (3.4៧6.៧23) (14.1៧4.599) (819.833) (3.324.423)

ចំណ្តា�ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញចំណ្តា�ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ 3៧.462.៧៧43៧.462.៧៧4 152.៧35.៧30152.៧35.៧30 14.881.36414.881.364 60.343.93160.343.931

ការយើផៃ�ង�ា�ត់ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ ម្រែ�លគុណនាតាម្មអំប្រតាពីនិធផៃ�វិការ 20% យើធៀ�យើ�និឹងពីនិធយើលើប្របាក់្ខុចំយើណញ ម្រែ�ល�ងាា�ញកិ្ខុ�ងរបា�ការណ៍ចំយើណញ ឬ ខាត និិងលទ្ធធផលលមិិ្មតយើផ�សងៗមានិ
�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្របាក្ខុ់ចំយើណញម្មុនិ�ក្ខុពីនិធ 188.8៧0.923 ៧៧0.026.៧54 142.292.៧40 5៧6.99៧.061

ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញម្រែផិក្ខុតាម្មអំប្រតា	
ពីនិធ�ផៃ�វិការ20%

3៧.៧៧4.185 154.005.351 28.458.548 115.399.412

ចំណ្តា�ម្មិនិអាចកាត់ក្ខុងបានិ 3.3៧1.833 13.៧46.963 2.445.405 9.916.11៧

ចំណ្តា�កាត់ក្ខុងបានិម្មិនិបានិក្ខុត់ប្រតា (3.050.962) (12.438.៧៧0) (1.៧11.602) (6.940.546)

ស័ំវិិធានិធនិខ្ញុំើ�/(យើលើស័) ពីី	ឆ្នាំំ�ំ	ម្មុនិ (140.0៧8) (5៧1.098) 695.106 2.818.655

ការយើលើក្ខុទ្ធឹក្ខុចិតតពីនិធ* (492.204) (2.006.៧16) (15.006.093) (60.849.៧0៧)

ចំណ្តា�ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញចំណ្តា�ពីនិធយើលើប្របាក្ខុ់ចំយើណញ 3៧.462.៧៧43៧.462.៧៧4 152.៧35.៧30152.៧35.៧30 14.881.36414.881.364 60.343.93160.343.931

(*) យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី1 ម្រែខ្ញុំមី្មនា ឆ្នាំំ�2ំ020 អំគុគនា�ក្ខុដាា�និពីនិធដារបានិយើចញលខិ្ញុំតិម្ម�ួច�បា� ់(យើលខ្ញុំ 6848 អំពី�) អំនិយុើលាម្មតាម្មអំនិបុ្រកឹ្ខុត�យយើលខ្ញុំ 1 អំនិប្រក្ខុ �ក្ខុ ចុ�ម្លៃថិៃទ្ធ4ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019 ស័តពីីីការយើលើក្ខុទ្ធកឹ្ខុចតិត
ពីនិធកិ្ខុ�ងវិិស័័�មូ្មល�ប្រត យើ�ើម្ម�បីផតល់ការយើលើក្ខុទឹ្ធក្ខុចិតតពីនិធ�ល់ធនាគារ យើដា�ធនាគារទ្ធទួ្ធលបានិការកាត់�នុិ�ពីនិធយើលើប្របាក់្ខុចំណូល50ភាគុរ�ស័ប្រមា�់ឆំ្នាំ�ំស្ថារយើពីើពីនិធ2019 ខ្ញុំណៈយើពីលធនាគារប្រតូវិ
បានិចុ��ញ្ញជីយើ�ផ�សារហិុុនិក្ខុម្មព�� ស័ប្រមា�់ការយើចញ�័ណណភាគុហិុុនិធនាគារយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី4 ម្រែខ្ញុំស័ីហា ឆ្នាំំ�2ំ019។ 

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ2ី5 ម្រែខ្ញុំក្ខុមុ្មភៈឆ្នាំំ�2ំ020 ប្រក្ខុសួ័ងយើស័�ឋកិ្ខុចចនិិងហិិរញ្ញញវិតុ�បានិយើចញប្រ�កាស័យើលខ្ញុំ 183 ស័តពីីីការ	ម្រែណនំាអំនុិវិតតការយើលើក្ខុទឹ្ធក្ខុចិតតពីនិធយើលើប្របាក់្ខុចំណលូ ចយំើ��ស័ហិប្រគាស័យើបា�ផ�សា�លក្ខុមូ់្មល	�ប្រត�ំ�ូង
�ស្ថាធារណៈ។ស័ហិប្រគាស័ម្រែ�លបានិយើបា�ផ�សា�មូ្មល	�ប្រត�ំណុល ក្ខុិ�ងទ្ធហំិយំើស័មើនិងឹ ឬតចិ�ង 20% ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័រ�ុរ�ស់័ខ្ញុំៃ�និ និងឹទ្ធទួ្ធលបានិការយើលើក្ខុទឹ្ធក្ខុចិតត យើដា��នុិ�ពីនិធយើលើប្របាក់្ខុចំណូល
យើលើ រ�ៈយើពីល 3 ឆ្នាំំ�ំយើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើភាគុរ�ស័មាមាប្រតម្លៃនិតម្លៃម្មៃ�ំណុល ម្មូល�ប្រតយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័រុ�។

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី5 ម្រែខ្ញុំវិិចិិកា ឆ្នាំំ�2ំ020 ធនាគារបានិដាក្ខុ់លិខ្ញុំិត�ញ្ជាា�ក្ខុ់យើ� អំគុគនា�ក្ខុដាា�និពីនិធដារស័តីពីីស័ិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបានិរ�ស័់ធនាគារ ស័ប្រមា�់ការយើលើក្ខុទ្ធឹក្ខុចិតតពីនិធស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�ំស្ថារយើពីើពីនិធ 2020។

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី23 ម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�ំ2021 អំគុគនា�ក្ខុដាា�និពីនិធដារបានិយើចញលិខ្ញុំិតមួ្ម�ច�បា�់ (យើលខ្ញុំ 5634 អំពី�) ជំួនិ�ល់ធនាគារ ស័តីពីីសិ័ទ្ធធទ្ធទួ្ធលបានិការយើលើក្ខុទឹ្ធក្ខុចិតតពីនិធ ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�ំស្ថារយើពីើពីនិធ 2020 
និិង 2021 យើដា�គុណនា តាម្មប្រ�កាស័យើលខ្ញុំ 183។

13.	13.	ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ ់និិងប្របាក្ខុ់�ង់ម្មុនិ 13.333.496 53.933.991 12.199.82៧ 49.៧14.295

គុណនិីប្រតូវិទ្ធទ្ធួលពីី�័ណណ Mastercard/Visa និិង 
MoneyGram និិងគុណនិី ប្រតូវិទ្ធទ្ធួលបានិយើផ�សងៗ

10.108.141 40.88៧.430 3.918.4៧0 15.96៧.៧64

ការចំណ្តា��ុយើរប្រ�ទានិ 3.961.188 16.023.005 4.34៧.116 1៧.៧14.498

ការផគត់ផគង់កាត 3.085.9៧9 12.482.៧8៧ 1.8៧2.9៧1 ៧.632.35៧

ការវិិនិិយើ�គុ Credit Bureau 25.588 103.503 25.588 104.2៧1

30.514.39230.514.392 123.430.៧16123.430.៧16 22.363.9៧222.363.9៧2 91.133.18591.133.185



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០74

14.	14.	 ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

គុណនិីចរនិត 868.648.938 3.513.684.954 613.៧09.129 2.500.864.៧01

គុណនិីស័និ�សំ 3.038.599.194 12.291.133.៧40 2.036.៧08.869 8.299.588.641

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើមានិកាលក្ខុំណត់ 964.14៧.6៧4 3.899.9៧៧.341 ៧44.922.130 3.035.55៧.680

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើក្ខុប្រម្មិតទ្ធុក្ខុ ៧2.5៧0 293.546 3.321 13.533

4.8៧1.468.3៧64.8៧1.468.3៧6 19.៧05.089.58119.៧05.089.581 3.395.343.4493.395.343.449 13.836.024.55513.836.024.555

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើពីីអំតិថិិជំនិប្រតូវិបានិវិិភាគុ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

(a) (a) តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖

ប្របាក្ខុ់�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ 4.៧1៧.1៧3.450 19.080.966.605 3.316.903.៧82 13.516.382.912

ប្របាក្ខុ់យើរៀល 154.293.915 624.118.886 ៧8.438.3៧9 319.636.394

ប្របាក្ខុ់អំឺរ�ូ 1.011 4.090 1.288 5.249

4.8៧1.468.3៧64.8៧1.468.3៧6 19.៧05.089.58119.៧05.089.581 3.395.343.4493.395.343.449 13.836.024.55513.836.024.555

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

(b) (b) តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖

រ�ៈយើពីល 1 ម្រែខ្ញុំ 4.024.243.៧៧0 16.2៧8.066.050 2.៧60.103.560 11.24៧.422.00៧

ពីី 1 ម្រែខ្ញុំ យើ� 3 ម្រែខ្ញុំ 205.4៧0.554 831.128.391 155.៧08.049 634.510.300

ពីី 3 ម្រែខ្ញុំ យើ� 12 ម្រែខ្ញុំ 601.928.៧93 2.434.801.968 431.៧19.51៧ 1.៧59.25៧.032

យើលើស័ពី ី12 ម្រែខ្ញុំ 39.825.259 161.093.1៧2 4៧.812.323 194.835.216

4.8៧1.468.3៧64.8៧1.468.3៧6 19.៧05.089.58119.៧05.089.581 3.395.343.4493.395.343.449 13.836.024.55513.836.024.555

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

(c) (c) តាំម្ម�ំនាក់់�ំន្ទុង៖តាំម្ម�ំនាក់់�ំន្ទុង៖

ម្មិនិម្រែម្មនិភាគុីស័ម្មពនិធញាតតិ 4.868.058.560 19.691.296.8៧5 3.390.086.25៧ 13.814.601.498

ស័ម្មពនិធញាតតិ 3.409.816 13.៧92.៧06 5.25៧.192 21.423.05៧

4.8៧1.468.3៧64.8៧1.468.3៧6 19.៧05.089.58119.៧05.089.581 3.395.343.4493.395.343.449 13.836.024.55513.836.024.555
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

(d) (d) តាំម្មអំទ្រតាំការទ្របាក់់តាំម្មអំទ្រតាំការទ្របាក់ ់( (ទ្របចាឆុំ្នាំំទ្របចាឆុំ្នាំ)ំ)៖៖

គុណនិីចរនិត  0,00% �ល ់1,25% 0,00% �ល ់1,25%

គុណនិីស័និ�សំ  0,00% �ល ់1,00% 0,00% �ល ់3,00%

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើមានិកាលក្ខុំណត់  0,50% �ល ់៧,25% 0,50% �ល ់៧,50% 

15.	15.	 ម្មូល	�ប្រត�ំណុលម្មូល	�ប្រត�ំណុល
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ស័ញ្ជាា��័ណណស្ថាជំីវិក្ខុម្មមស័ញ្ជាា��័ណណស្ថាជំីវិក្ខុម្មម 21.282.08821.282.088 86.086.04686.086.046 20.939.33៧20.939.33៧ 85.32៧.៧9885.32៧.៧98

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំឧស័ភា ឆ្នាំំ�ំ2019 ធនាគារបានិទ្ធទ្ធួលលិខ្ញុំិតអំនិុញ្ជាា�តពីីធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� ស័តីពីីការយើបា�ផ�សា�លក្ខុ់ស័ញ្ជាា��័ណណស្ថាជំីវិក្ខុម្មម។

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ៧ី ម្រែខ្ញុំសី័ហា ឆ្នាំំ�2ំ019 ធនាគារបានិទ្ធទ្ធលួការអំនិញុ្ជាា�ត និិងចុ��ញ្ញជ�ីស្ថាា�ពីរ ពីីគុណៈក្ខុម្មមការមូ្មល	�ប្រតក្ខុម្មព�� (SECC) យើលើទ្ធប្រម្មង�់ក្ខុ�យយើសិ័ើសំុ័រមួ្ម និិងឯក្ខុស្ថារផតលព់ីត័ម៌ានិ ស័ប្រមា�់ការយើបា�ផ�សា�
លក់្ខុស័ញ្ជាា��័ណណស្ថាជំវីិក្ខុម្មមរ�ស់័ធនាគារ�ស្ថាធារណៈ។ ស័ញ្ជាា��ណ័ណយើនិ�ប្រតូវិបានិយើបា�ផ�សា�ឲ្�យយើ�វិនិិិយើ�គុនិិចំនិនួិ 65 នាក្ខុ ់យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី4 ម្រែខ្ញុំសី័ហា ឆ្នាំំ�2ំ019 កិ្ខុ�ងចំនិនួិទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុស័រ�ុ 84.821 �ន់ិ
លានិយើរៀល (ប្រ�មាណ 20.969.345 �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ) ក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីល 3 ឆ្នាំំ�ំ និិងអំប្រតាគុូ�ះុង ៧,៧5% ក្ខុិ�ងម្មួ�ឆ្នាំំ�ំ។

ធនាគារម្មិនិមានិ	ការខ្ញុំក្ខុខាតស័ងប្រតល�់យើ�ប្របាក្ខុ់យើ�ើម្ម ឬការប្របាក្ខុ់ ឬការរំយើលាភិ�ំ�និណ្តាម្មួ�ទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹងម្មូល	�ប្រត�ំណុលរ�ស័់ធនាគារក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំយើនិ�យើទ្ធ។

ការប្របាក់្ខុប្រតូវិទូ្ធទាត់�យើរៀងរាល់ឆ្លមាស័។ ធនាគារបានិយើធើើការទូ្ធទាត់ ការប្របាក់្ខុយើលើមូ្មល	�ប្រត�ំណុល ជំូនិ�ល់ វិិនិិយើ�គុិនិ �ទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុស័រុ�ចំនួិនិ 6.513 លានិយើរៀល (ប្រ�មាណ 1.610.150�ុលាា�រ
អាយើម្មរិក្ខុ) ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធយើនិ�។

16.	16.	 ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចីប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� (LCPO) (ក្ខុ) 225.853.501 913.5៧៧.412 2៧0.631.៧43 1.102.824.352

DEG (ខ្ញុំ) 1.881.413 ៧.610.316 5.642.116 22.991.623

International Finance Corporation (គុ) - - 3.582.599 14.599.091

AfrAsia Bank Limited (�) 10.000.222 40.450.898 - -

RHB Bank Cambodia (ង) 2.966.983 12.001.446 - -

SME Bank of Cambodia (ច) 1.301.9៧2 5.266.4៧6 - -

242.004.091242.004.091 9៧8.906.5489៧8.906.548 2៧9.856.4582៧9.856.458 1.140.415.0661.140.415.066

ការ�ា�ស័់�ត�រប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចីរ�ស័់ធនាគារ ក្ខុិ�ងអំំ��ងឆ្នាំំ�ំយើនិ� មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖ 

(a) ទ្រប�ិប�ិិការផិ្តល់សនុ្ទុន្ទុ�យភាព្យធ្វើដាយមាន្ទុការធានា (Liquidity-Providing Collateralized Operation – LPCO) �ម� ចុនំ្ទុនួ្ទុ 28 ដែ�លបាន្ទុផិ្តល់ជូីន្ទុព្យ�ធនាគារជា�ថិ្ងៃន្ទុក់មុ្ម�ជា មាន្ទុ�កឹ់ទ្របាក់់
ចុនួំ្ទុន្ទុ 216.9៧3.264 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ (ធ្វើសម�ន្ទុងឹ884.6 �ន់្ទុល្លាន្ទុធ្វើរៀល) ទ្រ�ូវបាន្ទុបងើលិបនិ្ទុ ធ្វើហិ�យមាន្ទុទ្រប�ិិប�ិកិារ�ម�ចុនួំ្ទុន្ទុ28 ដែ�លមាន្ទុ�ឹក់ទ្របាក់់ចំុនួ្ទុន្ទុ 193.161.638 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ (ធ្វើសម�ន្ទុងឹ 
៧8៧.5 �ន្ទុ់ល្លាន្ទុធ្វើរៀល)។ ធ្វើ�ចុ�ងការយិបរធិ្វើចុេ� មាន្ទុទ្រប�ិិ ប�ិិការ ចុំន្ទុួន្ទុ 34 LPCO ដែ�លបាន្ទុធ្វើធើ�ការ�ូទា�់សង�ឹក់ទ្របាក់់ក់ម្មច�ចុំន្ទុួន្ទុ 240.2៧4.៧12 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ (ធ្វើសម�ន្ទុឹង 9៧9.6 �ន្ទុ់
ល្លាន្ទុធ្វើរៀល) ធ្វើដាយការ�ល់កំ់ណុ�់។ ទ្របាក់ធ់្វើ��ម្ម ន្ទុងិការទ្របាក់់ ធ្វើល�រាលទ់្រប�ិប�ិកិារ ទ្រ�ូវធ្វើធើ�ការ�ូទា�់ធ្វើ�ធ្វើព្យល�ល់កាលក់ណំុ�់ ជាមួ្មយនឹ្ទុងរយៈធ្វើព្យលទ្រព្យម្មធ្វើទ្រព្យៀងចាប់ព្យ� 3ដែ� រហូិ��ល់ 12ដែ�។

(b)  ឥណុទាន្ទុរយៈធ្វើព្យលដែវងដែ�លបាន្ទុម្មក់ព្យ�DEG-Deutcsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Mbh។ ធនាគារមាន្ទុការ�ូទា�់សងទ្របាក់់ធ្វើ��ម្ម 3.125.005 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ 
ធ្វើ�ថ្ងៃ�ៃ��15 ដែ�ម្មិ��នា ឆុ្នាំ2ំ020 ន្ទុិង �ូទា�់សងទ្របាក់់ធ្វើ��ម្មចំុន្ទុួន្ទុ 625.000 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ ធ្វើ�ថ្ងៃ�ៃ��14 ដែ�ធុូ ឆុ្នាំ2ំ020។ ការទ្របាក់់គ្គឺទ្រ�ូវបង់ទ្របចាឆំមាសគិ្គ�ចាប់ធ្វើផិ្ត�ម្មព្យ�កាលបរធិ្វើចុេ�ផ្តិល់
ទ្របាក់់ក់ម្មច�ន្ទុ�ម្មួយៗ។
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(c) ធនាគារមាន្ទុការ�ូទា�់សងទ្របាក់់ធ្វើ��ម្ម ៧14.286 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ ធ្វើ�ថ្ងៃ�ៃ��15 ដែ�ម្មិ��នា ឆុ្នាំ2ំ020 ន្ទុិង �ូទា�់សងទ្របាក់់ធ្វើ��ម្មផិ្តាចុ់ចុំន្ទុួន្ទុ 2.85៧.143 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ ធ្វើ�ថ្ងៃ�ៃ��24 ដែ�ស�ហា 
ឆុ្នាំ2ំ020 ធ្វើ�ឲ្យយ International Finance Corporation (IFC)។

(d) ឥណុទាន្ទុរយៈធ្វើព្យល�ា�ម្មយួ ដែ�លមាន្ទុ�ឹ ក់ទ្របាក់់ចំុនួ្ទុន្ទុ 10 ល្លាន្ទុ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ ដែ�ល��ួលបាន្ទុព្យ� AfrAsia Bank Limited ធ្វើ�ទ្របធ្វើ�ស Mauritius ធ្វើ�ថ្ងៃ�ៃ��31 ដែ�ធុូ ឆុ្នាំ2ំ020។ ទ្របាក់ធ់្វើ��ម្ម 
ន្ទុិង ការទ្របាក់់ ទ្រ�ូវធ្វើធើ�ការ�ូទា�់ធ្វើ�ធ្វើព្យល�ល់កាលក់ំណុ�់។

(e) ឥណុទាន្ទុរយៈធ្វើព្យល�ា�ម្មយួ ដែ�លមាន្ទុ�ឹក់ទ្របាក់់ចំុនួ្ទុន្ទុ 120 ល្លាន្ទុធ្វើរៀល (ទ្របមាណុ 2.966.625 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់) ដែ�ល��ួលបាន្ទុព្យ� RHB Bank Cambodia Plc. ធ្វើ�ថ្ងៃ�ៃ��30 ដែ�ធុូ ឆុ្នាំ2ំ020។ 
ទ្របាក់់ធ្វើ��ម្ម ន្ទុិង ការទ្របាក់់ ទ្រ�ូវធ្វើធើ�ការ�ូទា�់ធ្វើ�ធ្វើព្យល�ល់កាលក់ំណុ�់។

(f) ឥណុទាន្ទុរយៈធ្វើព្យលដែវងម្មួយ ដែ�លមាន្ទុ�ឹ ក់ទ្របាក់់ក់ម្មច�មាន្ទុក់ំណុ�់ចុំន្ទុួន្ទុ 2ល្លាន្ទុ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ ដែ�ល��ួលបាន្ទុព្យ� SME Bank of Cambodia។ ធនាគារបាន្ទុ�ក់�ឹក់ទ្របាក់់មាន្ទុចុំន្ទុួន្ទុ 400 
ល្លាន្ទុធ្វើរៀលធ្វើ�ថ្ងៃ�ៃ��5 ដែ���ល្លា ឆុ្នាំ2ំ020 ន្ទុងិ �ូទា�់ទ្របាក់់ធ្វើ��ម្មចំុនួ្ទុន្ទុ 8.5៧6.200 ធ្វើរៀល។ គ្គ�ិទ្រ�មឹ្មថ្ងៃ�ៃ��31 ដែ�ធុូ ឆុ្នាំ2ំ020 ធនាគារបាន្ទុ�ក់�ឹក់ទ្របាក់់មាន្ទុចំុន្ទុនួ្ទុ 1.362.500 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់ 
ន្ទុិង �ូទា�់ទ្របាក់់ធ្វើ��ម្មចុំន្ទុួន្ទុ 158.012 ��ល្លាា រអាធ្វើម្មរកិ់។ ទ្របាក់់ធ្វើ��ម្ម ន្ទុិង ការទ្របាក់់ ទ្រ�ូវធ្វើធើ�ការ�ូទា�់ធ្វើ�ធ្វើរៀងរាល់ដែ�។

ប្រ�តិ�តតកិារផតលស់័និៃនិ�ីភាពីយើដា�មានិការធានា (Liquidity-Providing Collateralized Operation - LPCO) ម្រែ�លទ្ធទួ្ធលបានិពីីធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� ប្រតូវិបានិធានាយើពីញយើលញយើដា�ម្មលូ	�ប្រត
អាចជំួញ�ូរបានិ (NCD) �លុ��ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ។ ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចីយើផ�សងយើទ្ធៀត ពីុំមានិប្រទ្ធពី�យធានាយើនា�យើទ្ធ។ ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចីខាងយើលើទ្ធទ្ធួលបានិអំប្រតាការប្របាក្ខុ់យើថិរចាំ�់ពីី 0,42% យើ� 6,84% ក្ខុិ�ងម្មួ�ឆ្នាំំ�ំ (2019: 
2,60% យើ� ៧,04%)។

1៧.	1៧.	អំនិុ�ំណុលអំនិុ�ំណុល
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ធនាគារ�តិម្លៃនិប្រ�យើទ្ធស័ធនាគារ�តិម្លៃនិប្រ�យើទ្ធស័  កាណ្តាដាកាណ្តាដា 11៧.023.03511៧.023.035 4៧3.358.1៧៧4៧3.358.1៧៧ 128.000.000128.000.000 521.600.000521.600.000

ប្របាក់្ខុយើ�ើម្មចំនិនួិ 1.500.000 �លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ 1.200.000 �លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ 5.800.000 �លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ 500.000 �លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ និិង2.000.000 �លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ ប្រតូវិបានិស័ងប្រតល�់ជូំនិធនាគារ�តិ
ម្លៃនិកាណ្តាដា យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី29 ម្រែខ្ញុំឧស័ភា ឆ្នាំំ�ំ2020 ម្លៃថិៃទ្ធី30 ម្រែខ្ញុំម្មិថិុនា ឆ្នាំំ�ំ2020 ម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំក្ខុក្ខុើដា ឆ្នាំំ�ំ2020 ម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំស័ីហា ឆ្នាំំ�ំ2020 និិងយើ�ម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 យើដា�មានិការអំនុិម័្មតពីី
ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��។ 

អំនិុ�ំណុលខាងយើលើ 	ពីុំមានិប្រទ្ធពី�យធានា និិងមានិអំប្រតាការយើថិរប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំចាំ�់ពី ី៧,22% យើ� 8,98% (2019៖ ៧,56% យើ� 9,40% ក្ខុិ�ងម្មួ�ឆ្នាំំ�)ំ។

18.	18.	 �ំណុលភិតិស័និ�យា�ំណុលភិតិស័និ�យា
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

កាលវិិភាគុតាម្មអា�ុកាល៖

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ៧.505.622 30.360.241 6.៧12.639 2៧.354.004

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី 6.4៧0.534 26.1៧3.310 6.392.0៧3 26.04៧.69៧

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី 6.262.6៧4 25.332.516 5.610.545 22.862.9៧1

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី 5.965.129 24.128.94៧ 5.622.229 22.910.583

ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី 5.490.824 22.210.383 5.312.400 21.648.030

តយើ�ម្មុខ្ញុំ 10.898.9៧0 44.086.333 14.440.38៧ 58.844.5៧8

42.593.៧5342.593.៧53 1៧2.291.៧301៧2.291.៧30 44.090.2៧344.090.2៧3 1៧9.66៧.8631៧9.66៧.863

�ក្ខុ៖ ការប្របាក្ខុ់មិ្មនិទានិ់ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (6.8៧1.851) (2៧.៧96.636) (៧.5៧6.866) (30.8៧5.៧29)

35.៧21.90235.៧21.902 144.495.094144.495.094 36.513.40៧36.513.40៧ 148.៧92.134148.៧92.134

ធនាគារ ម្មិនិមានិការប្រ�ឈ្នះម្មខាា�ំងនិឹងហានិិភ័ិ�ស័និៃនីិ�ភាពី ទាក្ខុ់ទ្ធងយើ�និឹង�ំណុលភិតិស័និ�យាយើទ្ធ។ �ំណុលភិតិស័និ�យា ប្រតូវិបានិតាម្មដានិយើ�ក្ខុិ�ងនា�ក្ខុដាា�និរតនាគាររ�ស័់ធនាគារ។
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19.	19.	 �ំណុលយើផ�សងៗ�ំណុលយើផ�សងៗ
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ចំណ្តា��ងគរ 2៧.៧32.108 112.1៧6.3៧៧ 1៧.980.104 ៧3.268.924

គុណនិីប្រតូវិទ្ធូទាត់តាម្ម�័ណណ Mastercard/Visa និិង 
MoneyGram និិង �ំណុលប្រតូវិទ្ធូទាត់យើផ�សងៗ

3.៧90.៧16 15.333.446 4.236.999 1៧.265.៧៧1

ប្របាក្ខុ់ចំណូលម្មិនិទានិ់ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ 2.814.586 11.385.000 2.261.643 9.216.195

ការយើផៃរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លក្ខុំពីុង�ំយើណើរការ 1.592.606 6.442.091 269.195 1.096.9៧0

ពីនិធយើផ�សងៗប្រតូវិទ្ធូទាត់ ៧13.៧05 2.886.93៧ 85៧.246 3.493.2៧៧

ស័ំវិិធានិធនិស័ប្រមា�់ខ្ញុំៃង់យើប្រ�តុល�យការ 134.399 543.644 18.916 ៧៧.083

36.៧៧8.12036.៧៧8.120 148.៧6៧.495148.៧6៧.495 25.624.10325.624.103 104.418.220104.418.220

20.	20.	 យើ�ើម្មទ្ធុនិ	យើ�ើម្មទ្ធុនិ	
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

11  ហិុុនិមានិតម្លៃម្មៃហិុុនិមានិតម្លៃម្មៃ  1.0001.000  �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ	�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ	
ម្រែ�លបានិចុ��ញ្ញជីនិិងបានិ�ង់យើពីញយើលញម្រែ�លបានិចុ��ញ្ញជីនិិងបានិ�ង់យើពីញយើលញ

335.000.000335.000.000 1.355.0៧5.0001.355.0៧5.000 215.000.000215.000.000 8៧6.125.0008៧6.125.000

ពី័ត៌មានិលម្មិិតម្លៃនិការកានិ់កា�់ភាគុហិុុនិមានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

ចំនិួនិភាគុហិុុនិ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ ចំនិួនិភាគុហិុុនិ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ធនាគារ�តិកាណ្តាដា 334.999 334.999.000 214.999 214.999.000

ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ Natcan Trust 1 1.000 - -

យើលាក្ខុ Damir Karassayev - - 1 1.000

335.000335.000 335.000.000335.000.000 215.000215.000 215.000.000215.000.000

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី12 ម្រែខ្ញុំវិិឆ្លិិកា ឆ្នាំំ�ំ2020 ធនាគារបានិទ្ធទួ្ធលការអំនុិម័្មត�ស្ថាា�ពីរពីីធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��កិ្ខុ�ងការយើផៃរភាគុហុុិនិពីីយើលាក្ខុ Damir Karassayev យើ�ប្រក្ខុុម្មហិុុនិ Natcan Trust ម្រែ�លបានិ�យើងើើត
យើ�ើងយើ�ប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ម្មតុល�យនាយើ�ើម្មកាល�រិយើចិទ្ធ 215.000.000 8៧6.125.000 165.000.000 662.9៧0.000

ការ�ម្រែនិុម្មយើ�ើម្មទ្ធុនិ (*) 120.000.000 485.400.000 50.000.000 203.៧50.000

លយើម្មិ�ងពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (6.450.000) - 9.405.000

335.000.000335.000.000 1.355.0៧5.0001.355.0៧5.000 215.000.000215.000.000 8៧6.125.0008៧6.125.000

(*) យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី2 ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�ំ2020. ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� បានិយើចញលិខ្ញុំិតអំនុិម្ម័តអំនុិញ្ជាា�តឲ្�យធនាគារ�យើងើើនិយើ�ើម្មទុ្ធនិ ចំនិួនិ 120.000.000 �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ យើដា�យើបា�ផ�សា�ភាគុហុុិនិ�ម្រែនុិម្មចំនិួនិ 
120.000 ហិុុនិ ឲ្�យយើ�ធនាគារ�តិកាណ្តាដា ម្រែ�លក្ខុិ�ង 1 ហិុុនិមានិតម្លៃម្មៃ 1.000 �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ។
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21.	21.	ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តុល�យភាពីយើ�ើម្មប្រគា 33.661.៧៧8 13៧.1៧1.៧44 21.321.8៧4 85.6៧1.290

ការយើផៃរយើ�ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ 8.480.109 34.302.041 12.339.904 50.285.109

ភាពីលយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - (1.009.852) - 1.215.345

42.141.88៧42.141.88៧ 1៧0.463.9331៧0.463.933 33.661.៧៧833.661.៧៧8 13៧.1៧1.៧4413៧.1៧1.៧44

22.	22.	ចំណូលស័ុទ្ធធពីីការប្របាក្ខុ់	ចំណូលស័ុទ្ធធពីីការប្របាក្ខុ់	
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ចំណូលពីីការប្របាក្ខុ់ចំណូលពីីការប្របាក្ខុ់

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ 345.3៧4.334 1.408.091.160 262.898.484 1.066.053.352

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 
និិងធនាគារនានា

8.552.516 34.868.608 8.539.2៧6 34.626.៧64

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ 56៧.64៧ 2.314.29៧ 1.842.364 ៧.4៧0.៧86

យើផ�សងៗ 29៧.380 1.212.418 - -

354.៧91.8៧៧354.៧91.8៧៧ 1.446.486.4831.446.486.483 2៧3.280.1242៧3.280.124 1.108.150.9021.108.150.902

ចំណ្តា�យើលើការប្របាក្ខុ់ចំណ្តា�យើលើការប្របាក្ខុ់

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 3៧.112.808 151.308.918 34.៧50.213 140.912.114

អំនិុ�ំណុល 10.069.606 41.053.៧84 8.016.020 32.504.961

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 8.422.522 34.338.622 5.940.602 24.089.141

�ំណុលភិតិស័និ�យា 1.៧៧6.338 ៧.242.130 1.665.643 6.៧54.183

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 1.610.150 6.564.582 613.896 2.489.348

58.991.424 240.508.036 50.986.3៧4 206.៧49.៧4៧

ចំណូលស័ុទ្ធធពីីការប្របាក្ខុ់ចំណូលស័ុទ្ធធពីីការប្របាក្ខុ់ 295.800.453295.800.453 1.205.9៧8.44៧1.205.9៧8.44៧ 222.293.៧50222.293.៧50 901.401.155901.401.155
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23.	23.	ចំណូលស័ុទ្ធធពីីក្ខុម្លៃប្រម្ម	និិងយើជំើងស្ថាចំណូលស័ុទ្ធធពីីក្ខុម្លៃប្រម្ម	និិងយើជំើងស្ថា
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ចំណូលពីីក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាចំណូលពីីក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា

ក្ខុម្លៃប្រម្មពីីឥណទានិ 4.968.814 20.25៧.855 2.28៧.081 9.2៧4.113

ក្ខុម្លៃប្រម្មពីីយើផៃរប្របាក្ខុ់និិងយើវិរប្របាក្ខុ់ ៧.2៧0.828 29.643.166 5.934.114 24.062.832

ក្ខុម្លៃប្រម្មពីី�័ណណ Mastercard/Visa និិង UPI 16.542.09៧ 6៧.442.129 1៧.451.688 ៧0.៧66.595

ក្ខុម្លៃប្រម្មប្រ�ពី័និធ ៧60.210 3.099.3៧6 5៧0.9៧៧ 2.315.312

ការ�ញ្ញច�លទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់តាម្មទ្ធូរស័័ពីៃយើដា�គាា�និយើលខ្ញុំក្ខុូ� 3.0៧6.550 12.543.094 1.581.200 6.411.៧66

ក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាពីីយើស័វាធានារាា��់រង 1.559.625 6.358.591 1.600.455 6.489.845

ក្ខុម្លៃប្រម្មពីីយើលខ្ញុំគុណនិីពីិយើស័ស័ 2.269.542 9.252.923 - -

ក្ខុម្លៃប្រម្មពីី E-wallet 1.082.246 4.412.31៧ 11៧.៧1៧ 4៧៧.342

ក្ខុម្លៃប្រម្មយើផ�សងៗ 2.909.140 11.860.564 2.141.310 8.683.013

40.439.05240.439.052 164.8៧0.015164.8៧0.015 31.684.54231.684.542 128.480.818128.480.818

ចំណ្តា�យើលើក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាចំណ្តា�យើលើក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា

ចំណ្តា�ពីីយើស័វា�័ណណ Mastercard/Visa និិង UPI 14.02៧.848 5៧.191.53៧ 12.384.812 50.220.413

ចណំ្តា�យើស័វាធនាគារ និងិប្រគុឹ�ស្ថាា�និហិរិញ្ញញវិតុ�យើផ�សងៗ 1.924.1៧5 ៧.844.861 1.520.394 6.165.198

ចំណ្តា�យើផ�សងៗ 156.82៧ 639.383 21 84

16.108.850 65.6៧5.៧81 13.905.22៧ 56.385.695

ចំណូលស័ុទ្ធធពីីក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថាចំណូលស័ុទ្ធធពីីក្ខុម្លៃប្រម្មយើជំើងស្ថា 24.330.20224.330.202 99.194.23499.194.234 1៧.៧៧9.3151៧.៧៧9.315 ៧2.095.123៧2.095.123

24.	24.	ចំណូលប្រ�តិ�តតិការយើផ�សងៗចំណូលប្រ�តិ�តតិការយើផ�សងៗ
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ចំយើណញពីីអំប្រតា�ដ�រប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធ 3.350.19៧ 13.658.៧53 1.556.422 6.311.291

ចំណូលយើផ�សងៗ 32.920 134.215 146.4៧1 593.940

3.383.11៧3.383.11៧ 13.៧92.96813.៧92.968 1.៧02.8931.៧02.893 6.905.2316.905.231
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25.	25.	ចំណ្តា��ុគុគលិក្ខុចំណ្តា��ុគុគលិក្ខុ
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្របាក្ខុ់យើ�ៀវិត�សរ៍ និិងប្របាក្ខុ់រងាា�និ់ 6៧.215.៧32 2៧4.038.539 54.៧16.214 221.8៧4.248

ប្របាក្ខុ់�ំណ្តាច់អំតីតភាពីការងារ 3.106.2៧1 12.664.26៧ 889.080 3.605.219

ចំណ្តា�យើផ�សងៗយើលើ�ុគុគលិក្ខុ 1.592.064 6.490.845 2.242.001 9.091.314

៧1.914.06៧៧1.914.06៧ 293.193.651293.193.651 5៧.84៧.2955៧.84៧.295 234.5៧0.៧81234.5៧0.៧81

26.	26.	ចំណ្តា�ប្រ�តិ�តតិការចំណ្តា�ប្រ�តិ�តតិការ
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ការជំួស័ជំុល និិងម្រែថិទាំ 8.012.250 32.665.943 4.685.6៧9 19.000.428

ស័មាា�រៈការិ�ល័� 4.831.982 19.699.991 3.882.125 15.៧42.01៧

ការជំួល 3.350.5៧6 13.660.298 2.834.393 11.493.464

យើស័វាស័និតិស័ុខ្ញុំ 2.332.186 9.508.322 1.940.035 ៧.866.842

ម្លៃថិៃទ្ធឹក្ខុ និិងយើភិៃើង 2.013.432 8.208.៧62 1.863.38៧ ៧.556.034

ម្រែផិក្ខុទ្ធីផ�សារ និិងការផ�សា��ណិជំជក្ខុម្មម 2.010.4៧9 8.196.៧23 1.90៧.638 ៧.៧35.4៧2

ទ្ធំនាក្ខុ់ទ្ធំនិង 1.622.215 6.613.៧៧1 1.153.៧31 4.6៧8.3៧9

ជំំនាញវិិ�ា�ជំីវិៈ 1.363.3៧6 5.558.484 1.581.463 6.412.832

ការធានារាា��់រង 839.555 3.422.866 526.52៧ 2.135.06៧

ម្លៃថិៃប្រ�តិ�តតិការ�និ�និត ៧52.911 3.069.618 ៧16.1៧៧ 2.904.098

អា�ា��័ណណ ៧03.201 2.866.950 6៧6.041 2.៧41.346

ក្ខុម្លៃប្រម្មប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល 343.235 1.399.369 191.385 ៧៧6.066

ម្លៃថិៃយើធើើ�ំយើណើរ 336.៧35 1.3៧2.869 468.605 1.900.193

ម្លៃថិៃពីិនិិត�យឥណទានិ 32៧.៧50 1.336.23៧ 315.៧35 1.280.305

អាហារ និិងការក្ខុំស្ថានិត 123.030 501.593 423.125 1.៧15.៧៧2

ម្លៃថិៃស័មាជំិក្ខុភាពី 66.888 2៧2.៧02 201.611 81៧.533

ចំណ្តា�យើផ�សងៗ 381.433 1.555.103 1.433.855 5.814.283

29.411.23429.411.234 119.909.601119.909.601 24.801.51224.801.512 100.5៧0.131100.5៧0.131
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2៧.	2៧.	ចំណ្តា�រំលស័់ចំណ្តា�រំលស័់
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ 11.៧09.226 4៧.៧38.514 8.240.393 33.414.៧94

ស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្របាស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម 6.៧29.1៧1 2៧.434.830 5.626.62៧ 22.815.9៧2

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ�ី 1.180.88៧ 4.814.4៧៧ 84៧.166 3.435.258

19.619.28419.619.284 ៧9.98៧.821៧9.98៧.821 14.៧14.18614.៧14.186 59.666.02459.666.024

28.	28.	ការខាត�ង់ស័ុទ្ធធរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ការខាត�ង់ស័ុទ្ធធរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើលើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�
�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ឥណទានិផដល់អំតិថិិជំនិ 12.866.813 52.45៧.99៧ 2.196.254 8.905.810

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា ៧08.385 2.888.086 (26.085) (105.៧៧5)

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ 11.925 48.618 (61.953) (251.219)

ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់ស័ប្រមា�់ការជំួល (4.345) (1៧.៧15) 3.183 12.90៧

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ� 115.486 4៧0.836 8.826 35.៧89

13.698.26413.698.264 55.84៧.82255.84៧.822 2.120.2252.120.225 8.59៧.5128.59៧.512

29.	29.	ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់ពីីរបា�ការណ៍រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុំណត់ស័មាា�ល់ពីីរបា�ការណ៍រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់ និិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មមូ្មលនិិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មមូ្មល

ស័ប្រមា�់យើគាល�ំណងម្លៃនិរបា�ការណ៍រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់ស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់និិងស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ម្មម្មូល រួម្មមានិ៖

 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 3៧8.101.3៧3 1.529.420.054 251.៧50.205 1.025.882.085

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 148.៧59.30៧ 601.៧31.39៧ 434.245.91៧ 1.៧69.552.111

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា 68.359.៧08 2៧6.515.019 25.885.5៧៧ 105.483.៧2៧

595.220.388595.220.388 2.40៧.666.4៧02.40៧.666.4៧0 ៧11.881.699៧11.881.699 2.900.91៧.9232.900.91៧.923

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ស័ុទ្ធធ និិង ស្ថាច់ប្របាក់្ខុស័ម្មមូ្មល រួម្មមានិ ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ និិងប្របាក់្ខុ�យើញ្ញញើមានិកាលកំ្ខុណត់រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី ម្រែ�លមានិអា�ុកាលយើ�ើម្ម 3ម្រែខ្ញុំ ឬតិច�ងយើនិ� យើដា�មិ្មនិរា�់�ញ្ញច�លឥណទានិវិិបារូ�ន៍ិ
ម្រែ�លយើ�ស័ល់។ តម្លៃម្មៃយើ�ងម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទំាងយើនិ� គុឺប្រ�ហាក្ខុ់ប្រ�ម្រែហិលនិឹងតម្លៃម្មៃស័ម្មរម្ម�យ។ ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ និិង ស្ថាច់ប្របាក់្ខុស័ម្មមូ្មលយើ�ចុង�ញ្ញច�់ម្លៃនិ អំំ��ងយើពីល របា�ការណ៍ �ូចម្រែ�លបានិ�ងាា�ញ
យើ�ក្ខុិ�ងយើស័ចក្ខុតីម្រែថិៃងការណ៍ម្លៃនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ ់អាចប្រតូវិបានិផគ�ផគង�ម្មួ�ធាតុម្រែ�ល�ក្ខុ់ព័ីនិធយើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពី �ូចម្រែ�លបានិ�ងាា�ញខាងយើលើ។

ការ�ា�ស័់�ត�រ�ំណុលម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីីស័ក្ខុម្មមភាពីហិិរញ្ញញ��បទានិការ�ា�ស័់�ត�រ�ំណុលម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីីស័ក្ខុម្មមភាពីហិិរញ្ញញ��បទានិ

តារាងខាងយើប្រកាម្ម�ងាា�ញពីីការ�ា�ស់័�ត�រ�ំណុលរ�ស់័ធនាគារម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីីស័ក្ខុម្មមភាពីហិរិញ្ញញ��បទានិ រមួ្មមានិទំាងការ�ា�ស់័�ត�រស្ថាច់ប្របាក់្ខុ និិងម្មនិិម្រែម្មនិស្ថាច់ប្របាក់្ខុ។ �ណុំលម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីីស័ក្ខុម្មមភាពី
ហិរិញ្ញញ��បទានិគឺុ��និៃ�ក្ខុម្រែ�លរហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុឬរហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុនាយើពីលអំនាគុតនឹិងប្រតូវិបានិចាំតច់លូកិ្ខុ�ងរបា�ការណ៍ រហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុរមួ្មរ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មម្រែ�ល�រហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុពីីស័ក្ខុម្មមភាពីហិរិញ្ញញ��បទានិ។
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ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019
រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់

ហិិរញ្ញញ��បទានិ(ក្ខុ) ភិតិស័និ�យាថិមី �ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា(ខ្ញុំ) ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ�ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 80.532.015 19៧.654.190 - 1.6៧0.253 2៧9.856.458

អំនិុ�ំណុល 93.000.000 35.000.000 - - 128.000.000

ម្មូល�ប្រត�ំណុលម្រែ�លបានិយើបា�ផ�សា� - 20.326.៧48 - 612.589 20.939.33៧

�ំណុលភិតិស័និ�យា 31.359.400 (6.181.011) 9.669.3៧5 1.665.643 36.513.40៧

204.891.415204.891.415 246.៧99.92៧246.៧99.92៧ 9.669.3៧59.669.3៧5 3.948.4853.948.485 465.309.202465.309.202

ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020
រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់

ហិិរញ្ញញ��បទានិ(ក្ខុ) ភិតិស័និ�យាថិមី �ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា(ខ្ញុំ) ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ�ឆ្នាំំ�2ំ020

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 2៧9.856.458 (38.546.431) - 694.064 242.004.091

អំនិុ�ំណុល 128.000.000 (11.000.000) - 23.035 11៧.023.035

ម្មូល�ប្រត�ំណុលម្រែ�លបានិយើបា�ផ�សា� 20.939.33៧ - - 342.៧51 21.282.088

�ំណុលភិតិស័និ�យា 36.513.40៧ (៧.243.៧៧6) 5.911.214 541.05៧ 35.៧21.902

465.309.202465.309.202 ((56.៧90.20៧56.៧90.20៧)) 5.911.2145.911.214 1.600.90៧1.600.90៧ 416.031.116416.031.116

(a) រហូំិរសាចុ់ទ្របាក់់ព្យ�សក់ម្មមភាព្យហិរិញ្ញញបបទាន្ទុ ធ្វើក់��ធ្វើចុញព្យ� ចុំន្ទុួន្ទុ�ឹក់ទ្របាក់់ស��ធព្យ�ចុំណូុល ន្ទុិង ការសងបំណុ� លទ្របាក់់ក់ម្មច� អំន្ទុ�បំណុ� លមូ្មល បទ្រ�ន្ទុិង បំណុ� ល��ិសន្ទុា ធ្វើ�ក់ុ�ងរបាយការណ៍ុ
រហូំិរសាចុ់ទ្របាក់់។

(b) ការផ្តាា ស់បិូរធ្វើផ្តេងធ្វើ�ៀ�រមួ្មមាន្ទុការបងគរការទ្របាក់់និ្ទុងការសងការទ្របាក់់។

30.	30.	ស័ម្មពនិធញាតិស័ម្មពនិធញាតិ
(a) (a) សម្ម��លយសម្មុន្ទុធញា�ិសម្ម��លយសម្មុន្ទុធញា�ិ

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ឥណទានិផដល់ឲ្�យគុណៈឥណទានិផដល់ឲ្�យគុណៈ  ប្រគុ�់ប្រគុងប្រគុ�់ប្រគុង  4.648.9554.648.955 18.805.02318.805.023 3.825.0383.825.038 15.58៧.03015.58៧.030

	ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើ	ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើ  និិងប្របាក្ខុ់តម្មើល់យើដា�អំភិិបាល	និិងប្របាក្ខុ់តម្មើល់យើដា�អំភិិបាល	
និិងគុណៈនិិងគុណៈ  ប្រគុ�់ប្រគុងប្រគុ�់ប្រគុង

3.409.8163.409.816 13.៧92.៧0613.៧92.៧06 5.25៧.1925.25៧.192 21.423.05៧21.423.05៧

ក្ខុម្មចីពីីធនាគារ�តិកាណ្តាដាក្ខុម្មចីពីីធនាគារ�តិកាណ្តាដា 11៧.023.03511៧.023.035 4៧3.358.1៧៧4៧3.358.1៧៧ 128.000.000128.000.000 521.600.000521.600.000

(b) (b) ទ្រប�ិប�ិិការជាម្មួយសម្មុន្ទុធញា�ិនានាទ្រប�ិប�ិិការជាម្មួយសម្មុន្ទុធញា�ិនានា

	 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ចំណូលយើលើការប្របាក្ខុ់ឲ្�យគុណៈប្រគុ�់ប្រគុងចំណូលយើលើការប្របាក្ខុ់ឲ្�យគុណៈប្រគុ�់ប្រគុង  268.645268.645 1.095.2661.095.266 12៧.13812៧.138 515.545515.545

ចំណ្តា�យើលើការប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើនិិងប្របាក្ខុ់តម្មើល់ឲ្�យអំភិិបាលចំណ្តា�យើលើការប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើនិិងប្របាក្ខុ់តម្មើល់ឲ្�យអំភិិបាល  
និិងនិិង  គុណៈគុណៈ  ប្រគុ�់ប្រគុងប្រគុ�់ប្រគុង  

91.40៧91.40៧ 3៧2.6663៧2.666 101.325101.325 410.8៧3410.8៧3

ចំណ្តា�យើលើការប្របាក្ខុ់ឲ្�យធនាគារ�តិម្លៃនិ	ចំណ្តា�យើលើការប្របាក្ខុ់ឲ្�យធនាគារ�តិម្លៃនិ	
ប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដាប្រ�យើទ្ធស័កាណ្តាដា

10.069.60610.069.606 41.053.៧8441.053.៧84 8.016.0218.016.021 32.504.96532.504.965
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(c) (c) ទ្របាក់់ធ្វើបៀវ�េររ៍បស់អំ�ិបាលទ្របាក់់ធ្វើបៀវ�េររ៍បស់អំ�ិបាល  ន្ទុិងន្ទុិង  គ្គណុៈគ្គណុៈ  ទ្រគ្គប់ទ្រគ្គងសំខាន្ទុ់ៗទ្រគ្គប់ទ្រគ្គងសំខាន្ទុ់ៗ

�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ	ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្របាក្ខុ់យើ�ៀវិត�សរ៍ប្របាក្ខុ់យើ�ៀវិត�សរ៍  និិងអំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍និិងអំតុប្រ�យើ�ជំនិ៍ 1៧.290.94៧1៧.290.94៧ ៧0.495.191៧0.495.191 14.415.90៧14.415.90៧ 58.456.50358.456.503

31.	31.	ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ	និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ	និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�
ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ឥណទានិវិិបារូ�និ៍ម្រែ�លម្មិនិយើប្រ�ើ 116.56៧.480 4៧1.515.45៧ 50.342.438 205.145.435

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 13.635.៧93 55.156.៧83 15.36៧.603 62.622.982

លិខ្ញុំិតឥណទានិ 10.455.894 42.294.091 8.៧24.349 35.551.៧22

�័ណណឥណទានិម្រែ�លម្មិនិយើប្រ�ើ 9.693.53៧ 39.210.35៧ 9.430.316 38.428.538

ម្មូល	�ប្រត 4.400.000 1៧.៧98.000 4.400.000 1៧.930.000

ការធានាយើលើការទ្ធូទាត់ 8.903.461 36.014.500 5.89៧.103 24.030.695

ម្មូល	�ប្រត�ំណុលយើលើការយើ�ញម្លៃថិៃ 2.214.644 8.958.235 5.213.899 21.246.638

ម្មូល	�ប្រត�ំណុលយើលើការធានា 1៧6.593 ៧14.319 15.201 61.944

ការធានាយើផ�សងៗ 23៧.000 958.665 330.402 1.346.388

166.284.402166.284.402 6៧2.620.40៧6៧2.620.40៧ 99.៧21.31199.៧21.311 406.364.342406.364.342

32.	32.	របា�ការណ៍តាម្មម្រែផិក្ខុរបា�ការណ៍តាម្មម្រែផិក្ខុ
ធនាគារ ម្មនិិប្រតូវិបានិតប្រមូ្មវិឲ្�យយើធើើ របា�ការណត៍ាម្មម្រែផិក្ខុយើទ្ធ ពីីយើប្រ��ប្របាក់្ខុចណំលូមួ្ម�ភាគុធំ គុបឺានិម្មក្ខុពីី អាជំវីិក្ខុម្មមម្រែផិក្ខុម្រែតមួ្ម� ម្រែ�ល�ឥណទានិ និិងប្របាក់្ខុក្ខុម្មច។ី ស័ក្ខុម្មមភាពីទំាងអំស់័ប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើង 
យើ�ក្ខុិ�ងប្រពី�រា�ណ្តាចប្រក្ខុក្ខុម្មព��។

33.	33.	ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ហិិរញ្ញញវិតុ�ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ហិិរញ្ញញវិតុ�
ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល មានិការទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុស័ប្រតូវិទ្ធូយើ�កិ្ខុ�ងការ�យើងើើត និិងប្រតួតពីិនិិត�យប្រ�ពី័និធប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ� រ�ស់័ធនាគារ។ ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលបានិ�យើងើើតនិូវិគុណៈក្ខុម្មមការឥណទានិ គុណៈក្ខុម្មមការ
អំភិិបាលក្ខុិចច គុណៈក្ខុម្មមការអំនិុយើលាម្មភាពី គុណៈក្ខុម្មមការស័វិនិក្ខុម្មម និិងគុណៈក្ខុម្មមការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័� យើ�ើម្ម�បីទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិក្ខុិ�ងការ�យើងើើត និិងប្រតួតពីិនិិត�យនិូវិយើគាលនិយើ�បា�ប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�
តាម្មម្រែផិក្ខុនិីម្មួ�ៗ។ គុណៈក្ខុម្មមការទាំងអំស័់មានិស័មាជំិក្ខុម្មិនិប្រ�តិ�តត ិយើហិើ�យើធើើការ រា�ការណ៍�ប្រ�ចាំំយើ�ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលអំំពីីស័ក្ខុម្មមភាពីរ�ស័់យើគុ។

យើគាលនិយើ�បា�ប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�រ�ស័់ធនាគារ ប្រតូវិបានិ�យើងើើតយើ�ើងយើ�ើម្ម�បីក្ខុំណត់អំតតស័ញ្ជាា�ណ និិងវិិភាគុយើលើហានិិភិ័�ម្រែ�លធនាគារបានិជំួ�ប្រ�ទ្ធ� និិងចាំត់វិិធានិការកាត់�និុ�ហានិិភិ័� និិង
មានិការប្រតួតពិីនិិត�យឲ្�យបានិស័ម្មប្រស័� និិងយើ�ើម្ម�បតីាម្មដានិ	ហានិិភ័ិ� និិងការប្រ�កានិខ់ាា��យ់ើ�និងឹការកាត�់នុិ�តាម្មការក្ខុណំត។់ គុណៈក្ខុម្មមការស័វិនិក្ខុម្មម គុណៈក្ខុម្មមការអំនិយុើលាម្មភាពី និិងគុណៈក្ខុម្មមការ
ប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ�័ មានិភារៈទ្ធទ្ធលួខ្ញុំសុ័ប្រតូវិតាម្មដានិការអំនិវុិតតរ�ស័ធ់នាគារយើ�តាម្មយើគាលនិយើ�បា� និិងនិតីវិិធិបី្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ�័ ក្ខុ�៏ចូ�ប្រតតួពីនិិិត�យយើ�ើងវិញិ និវូិភាពីប្រគុ�់ប្រគានិម់្លៃនិប្រ�ពីន័ិធប្រគុ�់ប្រគុង
ហានិិភិ័�ម្រែ�លធនាគារប្រតូវិប្រ�ឈ្នះម្មម្មុខ្ញុំ។

ស័វិនិក្ខុរម្លៃផៃកិ្ខុ�ងយើធើើការប្រតួតពីនិិិត�យ�ប្រ�ចាំ ំឬម្មតងមាា�លយើលើយើគាលនិយើ�បា� និិងនិតិីវិធីិប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ� យើហិើ�យើធើើការ រា�ការណ៍លទ្ធធផលយើ�គុណៈក្ខុម្មមការស័វិនិក្ខុម្មមស័ប្រមា�់កិ្ខុចចប្រ�ជំុំប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល។

យើគាលនិយើ�បា� និិងនិីតិវិិធីអំនិុម្ម័តយើដា�ធនាគារ យើ�ើម្ម�បីប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ម្រែ�លអាចយើក្ខុើតមានិយើ�ើងក្ខុិ�ង ស័ក្ខុម្មមភាពីអាជំីវិក្ខុម្មមធនាគារ មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម។

33.1.	33.1.	 ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ឥណទានិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ឥណទានិ

ហានិិភ័ិ�ឥណទានិ ស័ំយើ�យើ�យើលើហានិិភ័ិ�ម្រែ�លធនាគាររងការខាត�ង់ម្រែផិក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រ�ស័ិនិយើ�ើស័ម្មភាគីុ ខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការ�ំយើពីញកាតពីើកិ្ខុចចរ�ស់័ខ្ញុំៃ�និប្រស័�តាម្មលកុ្ខុខ្ញុំណឌម្រែ�លបានិប្រពីម្មយើប្រពីៀងគាំ� 
និិងការខាត�ង់ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីី ប្របាក់្ខុ�យើញ្ញញើ�មួ្ម�ធនាគារយើផ�សងយើទ្ធៀត ការវិិនិិយើ�គុយើលើមូ្មល	�ប្រត ប្របាក់្ខុក្ខុក់្ខុយើលើការជួំល ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ និិង ក្ខុិចចស័និ�យាធានា
ហិរញិ្ញញវិតត�។ យើ�ើម្ម�បបី្រគុ�ប់្រគុងហានិភិិ�័ ធនាគារបានិពីចិាំរណ្តាប្រគុ�ម់្រែផកិ្ខុទាងំអំស់័ម្លៃនិហានិភិិ�័ឥណទានិ រួម្មមានិហានិភិិ�័ម្រែ�លម្មនិិមានិលទ្ធធភាពីស័ង ហានិភិិ�័ភិមូ្មសិ្ថាស្ត្រស័ត ហានិភិិ�័ផលតិផល និងិ
ហានិិភិ័�អាជំីវិក្ខុម្មម។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០84

នា�ក្ខុដាា�និហានិិភិ័�ឥណទានិ ទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិក្ខុិ�ងការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ឥណទានិយើដា�៖

	■ ការ�យើងើើតយើគាលនិយើ�បា�ឥណទានិយើដា�មានិការពីិយើប្រគា�យើ��ល់�មួ្ម�ម្រែផិក្ខុអាជីំវិក្ខុម្មម ប្រគុ��ណះ�់យើលើ តប្រមូ្មវិការប្រទ្ធពី�យដាក់្ខុធានា ការវា�តម្លៃម្មៃឥណទានិ ការដាក្ខុ់ពីិនិៃ�ហានិិភ័ិ� និិង
ការយើរៀ�ចំឯក្ខុស្ថារ និិងនិីតិវិិធ ីច�បា�់យើដា�ប្រស័�យើ�តាម្ម CIFRSs និិងការម្រែណនាំ�ក្ខុ់ពី័និធរ�ស័់ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��។

	■ ការ�យើងើើតរចនាស័ម្មពនិធកិ្ខុ�ងការអំនុិម្ម័ត និិងការ�និតផតល់ឥណទានិ។ អិំក្ខុម្រែ�លមានិសិ័ទ្ធធិកិ្ខុ�ងការអំនុិម្ម័តឥណទានិមានិ�ូច� គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាលឥណទានិ គុណៈក្ខុមាា�ធិការ
ប្រគុ�់ប្រគុងឥណទានិ នា�ក្ខុដាា�និអំនិុម្ម័តឥណទានិ និិងប្រ�ធានិស្ថាខា មានិទ្ធំនិួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិក្ខុិ�ងការអំនិុម្ម័តឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ។

	■ ការពីិនិិត�យយើ�ើងវិិញ និិងវា�តម្លៃម្មៃហានិិភិ័�ឥណទានិ យើដា�ការក្ខុំណត់ក្ខុប្រម្មិតហានិិភិ័� និិងការ�ះ��ល ់ពីីហានិិភិ័�ឥណទានិទាំងអំស័់។ 

	■ ក្ខុណំត់ការ�ះ��ល់ម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិ ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីីស័ម្មភាគីុ ទ្ធីតាំងភិូម្មិស្ថាស្ត្រស័ដ ឧស័�សាហិក្ខុម្មម យើគាល�ំណង និិងវិិស័័�យើផ�សងៗ (ស័ប្រមា�់ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិនិិង ហានិិភិ័�
ឥណទានិយើផ�សងយើទ្ធៀត ម្រែ�លមានិភាពីប្រស័យើ�ៀងគាំ�)។

	■ ការ�យើងើើត និិងការប្រគុ�់ប្រគុងបានិនិូវិ�ំយើណើរការរ�ស័់ធនាគារស័ប្រមា�់វាស័់ម្រែវិង ECL យើដា�រួម្ម�ញ្ញច�លទាំង �ំយើណើរការស័ប្រមា�់៖ 

	▬ ការអំនិុម្ម័តយើលើក្ខុ�ំ�ូង និិងស័ុពីលភាពីយើទ្ធៀងទាត់ម្លៃនិការប្រតួតពីិនិិត�យ និិងការវិិភាគុប្រតល�់ម្មក្ខុវិិញ (back-testing) ម្លៃនិម្មះូម្រែឌ្លម្រែ�លបានិយើប្រ�ើ

	▬ ការក្ខុំណត ់និិងតាម្មដានិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស័ំខានិ់និូវិហានិិភិ័�ឥណទានិ និិង 

	▬ ការរួម្ម�ញ្ញច�លពី័ត៌មានិពី�យាក្ខុរណ៍នាយើពីលអំនាគុត (forward-looking information)

	■ ការពីិនិិត�យយើ�ើងវិិញនូិវិការអំនុិយើលាម្មរ�ស់័ស្ថាខានីិមួ្ម�ៗ យើ�តាម្មការ�ះ��ល់ម្រែ�លបានិប្រពីម្មយើប្រពីៀង រួម្មទំាង ក្ខុប្រម្មិត ហានិិភ័ិ�ឥណទានិ ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពីីប្រ�យើភិទ្ធឧស័�សាហិក្ខុម្មម និិងប្រ�យើភិទ្ធ
ផលិតផល។ របា�ការណ៍ ម្រែ�លបានិយើរៀ�ចំយើ�ើង�យើទ្ធៀងទាត់ ស័តីពីីគុុណភាពីឥណទានិ អាចតប្រមូ្មវិឲ្�យមានិស័ក្ខុម្មមភាពី ម្រែក្ខុតប្រមូ្មវិ�៏ស័ម្មរម្ម�យ និិងរួម្ម�ញ្ញច�ល របា�ការណ៍ពីីការបាា�និ់ស្ថាា�និយើលើ
ស័ំវិិធានិធនិ ECL។

	■ ការផតល់អំនិុស្ថាស័និ ៍ការម្រែណនាំ និិងការផដល់ជំំនាញឯក្ខុយើទ្ធស័�ល់ស្ថាខា យើ�ើម្ម�បីយើលើក្ខុក្ខុម្មពស័់ការអំនិុវិតតក្ខុិចចការទ្ធូទាំងធនាគារ ក្ខុិ�ងប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ឥណទានិ។

ស្ថាខានិមី្ម�ួៗប្រតវូិអំនិវុិតតយើគាលនិយើ�បា� និិងនិតីវិិធិឥីណទានិ ម្រែផិក្ខុយើ�តាម្មសិ័ទ្ធធអិំនិមុ្មត័ឥណទានិ ម្រែ�លផតលយ់ើដា�គុណៈក្ខុមាា�ធកិារឥណទានិ។ ប្រ�ធានិស្ថាខា និិង ប្រ�ធានិផដលប់្របាក្ខុក់្ខុម្មចតីាម្មស្ថាខា 
ប្រតូវិរា�ការណម៍្មក្ខុកាន់ិការ�ិល�័ក្ខុណ្តាា�ល យើលើ�ញ្ជាា��ក់្ខុព័ីនិធនឹិងហានិិភ័ិ�ទាងំអំស់័យើនិ�។ ស្ថាខានីិមួ្ម�ៗទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុ័ប្រតូវិចយំើ��គុុណភាពី និិងការអំនុិវិតតស័ម្មតុល�យឥណទានិ និិងចយំើ��ការតាម្មដានិ 
និិងប្រតួតពីិនិិត�យហានិិភិ័�យើលើស័ម្មតុល�យឥណទានិទាំងអំស័់រ�ស័់	ខ្ញុំៃ�និ រួម្មទាំងឥណទានិម្រែ�លបានិអំនិុម្ម័តយើដា�ការិ�ល័�ក្ខុណ្តាា�ល។ 

ស័វិនិក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុិ�ងបានិយើធើើស័វិនិក្ខុម្មម�យើទ្ធៀងទាត ់យើ�ើម្ម�បីធានាថាការប្រតួតពីិនិិត�យ និិងនិីតិវិិធីម្រែ�លបានិ�យើងើើតយើ�ើង បានិយើរៀ�ចំ និិងអំនិុវិតតតាម្មបានិប្រគុ�់ប្រគានិ់។

33.1.1	 ប្រទ្ធពី�យដាក្ខុ់ធានា

ធនាគារ បានិរក្ខុ�សាទុ្ធក្ខុយើ�ប្រទ្ធពី�យ�ញ្ជាា�ំ ម្រែ�លបានិម្មក្ខុពីីការដាក្ខុ់ធានាស័ប្រមា�់ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចីផដល់�ល់អំតិថិិជំនិ។ ប្រ�យើភិទ្ធវិតុ��ញ្ជាា�ំម្រែ�លធនាគារបានិរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុរួម្មមានិ៖

	■ ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិលំយើ�ដាា�និ �ូច� �ី និិងផៃ� ម្រែ�លមានិ�ៃង់រឹង និិងទ្ធនិ់

	■ ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់តម្មើល់

	■ ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិចលនិប្រទ្ធពី�យយើផ�សងយើទ្ធៀត

	■ ការធានាហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារក្ខុំណត់អំនិុបាតឥណទានិយើធៀ�តម្លៃម្មៃប្រទ្ធពី�យដាក្ខុ់ធានា LTV < 80% �អំនិុបាតអំតិ�រមា ក្ខុិ�ងការផតល់ឥណទានិ�ល់អំតិថិិជំនិ។

រាលឧ់�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិយើ�កិ្ខុ�ងធនាគារ ប្រតូវិបានិចាំត់ទុ្ធក្ខុថាមានិ ការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃ យើហិើ�ការខាត�ង់ ប្រតូវិបានិប្រគុ��ណះ�់យើប្រកាម្ម ម្មះមូ្រែ�ល ម្លៃនិការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុ រ�ស់័ធនាគារ 
យើដា�គាា�និការយើលើក្ខុម្រែលង ចំយើ��ប្រទ្ធពី�យ�ញ្ជាា�ំទាំ�ងអំស័់ម្រែ�លធនាគារមានិគុិតប្រតឹម្មម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020។

33.1.2	 ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ម្រែ�លយើក្ខុើតយើ�ើងពី ីECL

(a) (a) សមាសធា��សមាសធា��  ការសន្ទុម�ការសន្ទុម�  ន្ទុិងបធ្វើចុចក់ធ្វើ�សធ្វើទ្រប�សទ្រមាប់ការវាយ�ថ្ងៃម្មាការខា�បង់ថ្ងៃន្ទុ�ថ្ងៃម្មាន្ទុិងបធ្វើចុចក់ធ្វើ�សធ្វើទ្រប�សទ្រមាប់ការវាយ�ថ្ងៃម្មាការខា�បង់ថ្ងៃន្ទុ�ថ្ងៃម្មា

ធនាគារបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការបាត់�ង ់ECL ចំយើ��ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លម្មិនិបានិវាស័់ម្រែវិងតាម្ម FVTPL �ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ

	■ ស័ម្មតុល�យ�ម្មួ�ធនាគារនានា

	■ ប្រទ្ធពី�យហិិរញ្ញញវិតុ��ឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុល

	■ ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួល
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	■ ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ

	■ ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារវាស័់ម្រែវិងស័ំវិិធានិធនិយើលើការបាត់�ង ់តាម្មចំនិួនិម្រែ�លយើស័មើនិឹង ECL យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតការវាស័់ម្រែវិងតាម្ម ECL 12ម្រែខ្ញុំ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ស័ម្មតុល�យ�ម្មួ� ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� ម្រែ�លប្រតូវិបានិក្ខុំណត់ថាមានិហានិិភិ័�ឥណទានិ នាកាល�រិយើចិទ្ធ រា�ការណ៍ និិង

	■ ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើផ�សងយើទ្ធៀត ម្រែ�លហានិិភិ័�ឥណទានិម្មិនិបានិយើក្ខុើនិយើ�ើងខាា�ំង ចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល ់យើលើក្ខុ�ំ�ូង។

ធនាគារម្មិនិបានិអំនិុវិតតការយើលើក្ខុម្រែលងឥណទានិមានិហានិិភិ័�ទា�ចំយើ��ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើផ�សងយើទ្ធៀតយើទ្ធ។

ECL 12ម្រែខ្ញុំ គុឺ�ម្រែផិក្ខុម្លៃនិ ECL ម្មួ�អា�ុកាលម្រែ�ល�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីប្រពីឹតតិការណ៍ខ្ញុំក្ខុខានិស័ងប្របាក្ខុ់ចំយើ��ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីល 12ម្រែខ្ញុំ �នាា��់ពីីកាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍។ 

ECL ម្ម�ួអា�កុាល (Lifetime ECL) គុ�ឺ ECL ម្រែ�លអាច�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីប្រពឹីតតកិារណខ៍្ញុំក្ខុខានិស័ងប្របាក់្ខុ កិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីលម្លៃនិអា�ុកាលរពឹំីងទ្ធកុ្ខុ (expected life) ម្លៃនិឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�។ ឧ�ក្ខុរណ៍
ហិរិញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានិទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់តាម្ម ECL យើពីញមួ្ម�អា�ុកាល �ះមុ្រែនិតមិ្មនិម្រែម្មនិ�ឥណទានិមានិការខាត�ង់តម្លៃម្មៃ (credit-impaired) ប្រតូវិបានិចាំត់ទុ្ធក្ខុ� “ឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�សិុ័ត កិ្ខុ�ង�ណំ្តាក់្ខុកាលទ្ធ2ី”។

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មានិឱនិភាពីតម្លៃម្មៃប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មានិឱនិភាពីតម្លៃម្មៃ

តាម្មកាល�រយិើចិទ្ធរា�ការណន៍ិមី្ម�ួៗ ធនាគារវា�តម្លៃម្មៃថាយើតើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លប្រតូវិបានិក្ខុតប់្រតាតាម្មតម្លៃម្មៃ�ក្ខុរលំស់័ (amortised cost) យើហិើ�មានិឱនិភាពីតម្លៃម្មៃ ប្រតូវិបានិចាំតទ់្ធកុ្ខុ� “ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�ស័ុិតក្ខុិ�ង �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ”ី3”។ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិចាំត់ទ្ធុក្ខុថាមានិ “ឱនិភាពីតម្លៃម្មៃ” យើ�យើពីលមានិប្រពីឹតតិការណ៍ម្មួ� ឬយើប្រចើនិបានិយើក្ខុើតយើ�ើង ម្រែ�លនាំឲ្�យមានិផល�ះ��ល់អំវិិជំជមានិ
�ល់រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់នាយើពីលអំនាគុតម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�។

ភិស័ត�តាងម្រែ�ល�ញ្ជាា�ក្ខុ់ថាប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មានិឱនិភាពីតម្លៃម្មៃ រួម្ម�ញ្ញច�លនិូវិទ្ធិនិិនិ័�ម្រែ�លអាចអំយើងើតបានិ �ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ឥណទានិម្រែ�លមានិអំប្រតាហានិិភិ�័ឥណទានិ ខាងកិ្ខុ�ងក្ខុប្រមិ្មត “ង“ ឬការទ្ធទូាតត់ាម្មក្ខុចិចស័និ�យាម្រែ�លយើស័មើនិងឹ ឬយើលើស័ 90ម្លៃថិៃស័ប្រមា�ឥ់ណទានិមានិរ�ៈយើពីលម្រែវិង និិងការទ្ធទូាត់តាម្មកិ្ខុចចស័និ�យា
ម្រែ�លយើស័មើនិឹង ឬយើលើស័ 30ម្លៃថិៃស័ប្រមា�់ឥណទានិរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃ ី

	■ យើ�យើពីលម្រែ�លអំិក្ខុខ្ញុំចីប្រតូវិបានិប្រ�កាស័ថា បាត់ខ្ញុំៃ�និ ស្ថាា�� ់ឬរងយើប្រគា�ពីីការបាត់�ង់ស័ម្មតុភាពីស័ប្រមា�់ការរស័់យើ�ប្រ�ចាំំ�ំម្លៃថិៃ

	■ ការលំបាក្ខុម្រែផិក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ��ខាា�ំងរ�ស័់អំតិថិិជំនិ ឬអំិក្ខុយើបា�ផ�សា�

	■ ការយើរៀ�ចំយើ�ើងវិិញយើលើលក្ខុុខ្ញុំណឌម្លៃនិការផតល់ឥណទានិ�ល់អំតិថិិជំនិ ម្រែ�លធនាគារម្មិនិ�ល់ប្រពីម្ម 

	■ អំតិថិិជំនិទ្ធំនិងនិឹងក្ខុ�ស័�ធនិ ឬប្រតូវិយើរៀ�ចំហិិរញ្ញញវិតុ�យើ�ើងវិិញ�ថិមី

ឥណទានិម្រែ�លប្រតូវិបានិយើរៀ�ចំយើ�ើងវិិញ យើដា�ស្ថារម្រែតភាពីមិ្មនិប្រ�ប្រក្ខុតីយើ�កិ្ខុ�ងលកុ្ខុខ្ញុំណឌរ�ស់័អំតិថិិជំនិ ប្រតូវិបានិ ចាំត់ទុ្ធក្ខុ�ឥណទានិមានិឱនិភាពី លុ�ប្រតាម្រែតមានិភិស័ត�តាង�ញ្ជាា�ក់្ខុថាហានិិភ័ិ�ម្លៃនិ
ការម្មនិិទ្ធទ្ធួលបានិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់តាម្មក្ខុិចចស័និ�យា បានិថិ�ចុ��ស្ថារវិនិត និិងម្មិនិមានិស័ូចនាក្ខុរយើផ�សងយើទ្ធៀតម្រែ�លនាំឲ្�យមានិឱនិភាពីតម្លៃម្មៃ។ ម្រែផិក្ខុយើ�តាម្មការស័និមតម្រែ�លអាច��ិយើស័ធបានិ ម្លៃនិស័តង់ដារ 
CIFRSs ឥណទានិម្រែ�លហិួស័កាលក្ខុំណត់ស័ង 89ម្លៃថិៃ (រ�ៈយើពីលម្រែវិង) និិង 30ម្លៃថិៃ (រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី) ប្រតូវិបានិចាំត់ទ្ធុក្ខុ�ឥណទានិមានិឱនិភាពីតម្លៃម្មៃ យើទា��ី�និិ�ម្មនិ័�ម្លៃនិការហិួស័កាលក្ខុំណត់ស័ង
ម្រែ�លច�បា�់បានិក្ខុំណត់យើផ�សងគាំ�ក្ខុ៏យើដា�។ 

ម្រែផិក្ខុតាម្មប្រ�ព័ីនិធចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ហានិិភ័ិ�ឥណទានិរ�ស់័ធនាគារ ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិម្រែ�លចាំត់ទុ្ធក្ខុថាមានិឱនិភាពីតម្លៃម្មៃ គុឺ�ឥណទានិទាំងឡា�ណ្តាម្រែ�លមានិចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់យើប្រកាម្មស័តង់ដារ 
ស័ង�ស័� និិងបាត់�ង់។

ការចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ហានិិភិ័�ឥណទានិការចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ហានិិភិ័�ឥណទានិ

ធនាគារបានិម្រែ�ងម្រែចក្ខុការ�ះ��ល់យើ�តាម្មការចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ហានិិភិ័�ឥណទានិ ប្រស័�យើ�តាម្មនិិ�ម្មន័ិ�រ�ស់័ ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��យើដា�ម្រែផិក្ខុយើ�តាម្មចំនិួនិម្លៃថិៃម្លៃនិការហួិស័កំ្ខុណត់ស័ង�លកុ្ខុណៈ
យើលើការចាំត់ថាំ�ក្ខុ់។ ការចាំត់ថាំ�ក្ខុ់	មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

1. 	 ធម្មមតា

2.	 ឃ្លាំា�ំយើម្មើល

3. 	 យើប្រកាម្មស័តង់ដារ

4. 	 ស័ង�ស័�

5. 	 បាត់�ង់



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០86

ធនាគារ យើប្រ�ើប្របាស័់ការវា�តម្លៃម្មៃហានិិភិ័�ឥណទានិម្លៃផៃក្ខុិ�ង និិងពី័ត៌មានិហិួស័កាលក្ខុំណត់ �លក្ខុុណៈវិិនិិចិ័�ក្ខុិ�ងយើផៃរ�ំណ្តាក្ខុ់	កាល�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ ប្រ�យើភិទ្ធឥណទានិ
ចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ	់

ឥណទានិម្លៃផៃក្ខុិ�ង គុុណភាពីឥណទានិ ចំនិួនិម្លៃថិៃផុតក្ខុំណត់ �ំណ្តាក្ខុ់កាល

ឥណទានិធម្មមតា/ស័តង់ដារ
រ�ៈយើពីលម្រែវិង ក្ខុ ខ្ញុំ គុ ក្ខុៈ លិណ្តាស័់	

ខ្ញុំៈ លិ	
គុៈ យើពីញចិតត

0-30ម្លៃថិៃ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី ក្ខុ ខ្ញុំ គុ 0-15ម្លៃថិៃ

ឥណទានិឃ្លាំា�ំយើម្មើល
រ�ៈយើពីលម្រែវិង �

�ៈ ការឃ្លាំា�ំយើម្មើល
31ម្លៃថិៃ-89ម្លៃថិៃ

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី � 15ម្លៃថិៃ-30ម្លៃថិៃ

ឥណទានិម្មិនិ�ំយើណើរការ
រ�ៈយើពីលម្រែវិង ង

ងៈ ការខ្ញុំូចខាត
>89ម្លៃថិៃ

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី ង >30ម្លៃថិៃ

ការ�ះ��ល់ ប្រតូវិបានិតាម្មដានិ�ប្រ�ចាំំ ម្រែ�លការ�ះ��ល់អាចយើធើើឲ្�យមានិការ�ា�ស័់�ត�រ�ល់ការចាំត់ថំា�ក្ខុ់ហានិិភិ័�ឥណទានិ។ �ទ្ធូយើ� ការតាម្មដានិយើនិ���់�ក់្ខុពី័និធនិឹងការយើប្រ�ើប្របាស័់ទ្ធិនិិនិ័��ូច
ខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ប្រ�វិតតិទ្ធូទាត់ស័ង

	■ ស្ថាា�និភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ស័ម្មភាគុី

	■ ចក្ខុុ�វិិស័័�អាជំីវិក្ខុម្មម និិងការពី�យាក្ខុរណ៍រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់

	■ លទ្ធធភាពី និិងឆ្លនិៃៈទ្ធូទាត់ស័ង

	■ ស្ថាា�និភាពីយើស័�ឋក្ខុិចច និិង

	■ គុុណភាពីម្លៃនិស័ំណុំឯក្ខុស្ថារ

(i) (i)   ការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិ

ធនាគារពីិចាំរណ្តាអំំពីីការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតនិូវិហានិិភិ័�ឥណទានិ�ពីីរ�ំណ្តាក្ខុ់កាល�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិយើ�ក្ខុិ�ង�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធីការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិយើ�ក្ខុិ�ង�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី2

ការ�ា�ស័់�ត�រក្ខុប្រម្មិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិយើ�យើលើអា�ុកាលម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុម្លៃនិឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិ វា�តម្លៃម្មៃតាម្មរ�ៈការយើប្រ�ៀ�យើធៀ�ហានិិភិ័�ឥណទានិតាម្មកាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍និីម្មួ�
ៗ�មួ្ម�នឹិងហានិិភ័ិ� ឥណទានិម្លៃនិឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើ�យើពីលទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់យើលើក្ខុ�ំ�ូង។ ការវាស់័ម្រែវិងយើ�យើលើគុុណភាពី និិង�រិមាណ កិ្ខុ�ងការកំ្ខុណត់យើលើការយើក្ខុើនិយើ�ើង�នូិវិហានិិភ័ិ�ឥណទានិ
ម្រែ�លបានិយើក្ខុើតយើ�ើង ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង	ចំនិួនិ ≥30 ម្លៃថិៃ ≤ 89 ម្លៃថិៃ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីលម្រែវិង ≥15 ម្លៃថិៃ ≤ 30ម្លៃថិៃ ��យើងាា�ល (backstop)

	■ ការយើប្រ�ើស័ូចនាក្ខុរ�រិមាណ (ការ�ា�ស័់�ត�រ PD នាកាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍ចាំ�់ពីីកាល�រិយើចិទ្ធយើ�ើម្ម)

ធនាគារយើប្រ�ើប្របាស័់ការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង	ចំនិួនិ≥30 ម្លៃថិៃ ≤ 89 ម្លៃថិៃ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីលម្រែវិង ≥15ម្លៃថិៃ ≤ 30ម្លៃថិៃ �យើគាល និិងអំនិុវិតតការស័និមត់ម្រែ�លអាច��ិយើស័ធបានិ យើដា�ក្ខុំណត់ថាហានិិភិ័�ឥណទានិយើលើ
ប្រទ្ធពី�យហិិរញ្ញញវិតុ�បានិយើក្ខុើនិយើ�ើងគុួរឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់ចាំ�់តាំងពីីការទ្ធទួ្ធលស្ថាា�ល់យើលើក្ខុ�ំ�ូង យើ�យើពីលម្រែ�លការទូ្ធទាត់តាម្មកិ្ខុចចស័និ�យា មានិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង ចំនិួនិ≥30ម្លៃថិៃ ≤ 89ម្លៃថិៃ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីលម្រែវិង 
និងិ ≥15ម្លៃថិៃ ≤ 30ម្លៃថិៃស័ប្រមា�់ រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី។ �ងយើនិ�យើ�យើទ្ធៀត ឥណទានិទាំ�ងអំស័់ ម្រែ�លមានិចំណ្តាត់ឥណទានិ “�” ប្រតូវិបានិចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ពីី�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធី 1 �ល់ �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធី 2។ យើលើស័ពីី	យើនិ�
យើទ្ធៀត ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិម្រែ�លប្រតូវិបានិយើរៀ�ចំយើ�ើងវិិញ និិងប្រតូវិបានិចាំត់ថាំ�ក្ខុ“់�” ប្រតូវិបានិ�ា�ស័់�ត�រពីី�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី យើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី។

ការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិ  ហានិិភិ័�ឥណទានិយើ�ក្ខុិ�ង�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធីហានិិភិ័�ឥណទានិយើ�ក្ខុិ�ង�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី3

ឧ�ក្ខុរណហិ៍ិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លប្រតូវិបានិចាំត់ទុ្ធក្ខុ�ឥណទានិមានិការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃចាំ�់តាងំពីីយើពីល��ូំង ឬពីីយើពីលទ្ធញិប្រតូវិចាំត់ថំា�ក់្ខុយើដា�ស័ើ�័ប្រ�វិតត�ិឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�សិុ័តកិ្ខុ�ង�ណំ្តាក់្ខុកាលទ្ធ3ី។ ភិស័ដ�
តាងម្រែ�ល�ញ្ជាា�ក្ខុ់ថាប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មានិការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃ យើដា�ម្រែផិក្ខុយើ�តាម្មទ្ធិនិិនិ័�ម្រែ�លអាចអំយើងើតបានិទាក្ខុ់ទ្ធងយើ�និឹងប្រពីឹតតិការណ៍�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖ 

	■ ការលំបាក្ខុម្រែផិក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ��ខាា�ំងរ�ស័់អំតិថិិជំនិ ឬអំិក្ខុយើបា�ផ�សា�

	■ ការ�ំ�និក្ខុិចចស័និ�យា �ូច�ការខ្ញុំក្ខុខានិម្មិនិបានិស័ង ឬហិួស័កាលក្ខុំណត់

	■ អំតិថិិជំនិទ្ធំនិងនិឹងក្ខុ�ស័�ធនិ ឬប្រតូវិយើរៀ�ចំហិិរញ្ញញវិតុ�យើ�ើងវិិញ�ថិមី
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	■ ការបាត�់ងទ់្ធផី�សារស័ក្ខុម្មមស័ប្រមា�ប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�យើដា�ស្ថារម្រែត�ញ្ជាា�ហិរិញ្ញញវិតុ� �ចូ�ស្ថាា�និភាពីជំំនិញួ ក្ខុនូិ�ណំលុសិុ័តកិ្ខុ�ង�យំើណើរការវិវិាទ្ធ ភាពីញកឹ្ខុញា�ម់្លៃនិការយើរៀ�ច�ំំណុលយើ�ើងវិញិ
�យើ�ើម្ម។

	■ ក្ខុូនិ�ំណុលម្រែ�លម្រែក្ខុៃង�និៃំឆ្លយើបាក្ខុ

	■ ការលក្ខុ ់ឬការលុ�យើដា�យើចាំលឥណទានិខ្ញុំូចយើដា�ម្រែផិក្ខុ

	■ ម្មរណៈភាពី

	■ ការយើរៀ�ចំយើ�ើងវិិញនិូវិ�ំណុលម្រែ�លមានិ�ញ្ជាា� (Trouble Debt Restructuring) យើដា�ម្មិនិយើ�គុជំ័�

ធនាគារបានិអំនិវុិតតការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងចំនិនួិ ≥89ម្លៃថិៃ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីលម្រែវិង និិង≥30ម្លៃថិៃ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃ ី�យើគាល កិ្ខុ�ងការ�ា�ស័�់ត�រឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� ពីី�ណំ្តាក្ខុក់ាលទី្ធ2 យើ��ណំ្តាក្ខុក់ាលទី្ធ3 និិង
ចាំត់ទ្ធកុ្ខុឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�យើនា�ថាមានិការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃ។ �ងយើនិ�យើ�យើទ្ធៀត ឥណទានិទាំ�ងអំស័់ ម្រែ�លមានិចំណ្តាត់ឥណទានិ “ង” ប្រតូវិបានិចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ពីី�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធី 2 �ល់ �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធី 3។ 
យើលើស័ពីយីើនិ�យើទ្ធៀត ឥណទានិផតល�់ល់អំតថិិជិំនិម្រែ�លប្រតវូិបានិយើរៀ�ចយំើ�ើងវិញិ និងិបានិចាំតថ់ាំ�ក្ខុក់្ខុិ�ង យើប្រកាម្មស័តងដ់ារ ស័ង�ស�័ និងិបាត�់ង ់ប្រតវូិបានិ�ា�ស័�់ត�រពី�ីណំ្តាក្ខុក់ាលទ្ធ2ី យើ��ណំ្តាក្ខុក់ាលទ្ធ3ី។

និិ�ម្មនិ័�ការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងនិិ�ម្មនិ័�ការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង

ធនាគារចាំត់ទ្ធុក្ខុប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងយើ�យើពីលម្រែ�ល៖ 

	■ អំិក្ខុខ្ញុំចីម្មិនិមានិលទ្ធធភាពីស័ងចំយើ��កាតពីើក្ខុិចចឥណទានិរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និទាំងប្រស័ុងម្មក្ខុវិិញ យើដា�ម្មិនិពីឹងម្រែផិក្ខុយើ�យើលើការលក្ខុ់ប្រទ្ធពី�យដាក្ខុ់ធានាយើ�ើម្ម�បីទ្ធូទាត់ស័ង (ប្រ�ស័ិនិយើ�ើមានិប្រទ្ធពី�យដាក្ខុ់ធានា) ឬ

	■ អំិក្ខុខ្ញុំចីមានិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងយើប្រចើនិ�ង ≥89ម្លៃថិៃ យើលើកាតពីើក្ខុិចចស័ងឥណទានិម្មក្ខុធនាគារ�ស្ថារវិនិត ឬ

	■ អំិក្ខុខ្ញុំចីនិឹងម្រែក្ខុស័ប្រម្មួលប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតតិរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និម្រែ�ល�លទ្ធធផលម្លៃនិការក្ខុ�ស័�ធនិ យើដា�ស្ថារម្មិនិមានិលទ្ធធភាពីស័ងកាតពីើក្ខុិចចឥណទានិរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និ។

(ii) (ii) ការ�ញ្ញច�លពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំការ�ញ្ញច�លពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំ

ធនាគារវិភិាគុព័ីត៌មានិម្រែ�លរពឹំីងទ្ធកុ្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មខុ្ញុំ យើដា�យើប្រ�ើម្មះមូ្រែឌ្លសិុ័តិម្លៃនិនិិនំា�ការនាយើពីលអំនាគុត កិ្ខុ�ងការវា�តម្លៃម្មៃថាយើតើហានិិភ័ិ�ឥណទានិយើលើឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� បានិយើក្ខុើនិយើ�ើងគុរួឲ្�យក្ខុត់ស័មាា�ល់
យើ�ើម្ម�បីយើធើើការវាស័់ម្រែវិង ECL។

ពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំ ប្រតូវិបានិយើប្រ�ើស័ប្រមា�់ម្រែត PD �ះុយើណ្តាះ��។ ពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំស័ប្រមា�់ LGD ម្មិនិប្រតូវិបានិយើគុចាំត់ទ្ធុក្ខុថា�ការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងកិ្ខុ�ងប្រតីមាស័ម្មុនិយើទ្ធ 
យើប្រ��វាម្មិនិប្រគុ�់ប្រគាន់ិស័ប្រមា�់ការវិិភាគុសិុ័តិម្លៃនិភាពីរំពឹីងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំ។ ស័ូម្មយើម្មើលក្ខុំណត់ស័មាា�ល់ 36 (i) ស័ប្រមា�់ព័ីត៌មានិលម្មិិតអំំពីីក្ខុតាោ�មាា�ប្រកូ្ខុយើស័�ឋកិ្ខុចចម្រែ�លប្រតូវិបានិយើប្រ�ើស័ប្រមា�់ PD ម្រែ�ល
រំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំ។

(iii) (iii) ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារយើធើើការចរចាំយើ�ើងវិញិនូិវិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ ម្រែ�លមានិផលលបំាក្ខុម្រែផិក្ខុហិរិញ្ញញវិតុ� (ស័យំើ��ល់ ស័ក្ខុម្មមភាពីយើរៀ�ចំឥណទានិយើ�ើងវិញិ) យើ�ើម្ម�បី�យើងើើនិឱកាស័អំតិ�រិមាកិ្ខុ�ងការប្រ�ម្មលូប្រតល�់
វិញិ និិងកាត�់នុិ�ហានិិភិ�័ ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង។ ម្រែផិក្ខុយើ�តាម្មយើគាលនិយើ�បា�រ�ស់័ធនាគារ ឥណទានិយើរៀ�ចយំើ�ើងវិញិប្រតូវិបានិផតលជ់ំនូិយើដា� ម្រែផកិ្ខុយើលើម្មលូដាា�និយើប្រជំើស័យើរសី័ ប្រ�ស័និិយើ�ើក្ខុនូិ�ំណលុ
មានិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ងនាយើពីល�ចច���បនិិ ឬប្រ�ស័ិនិយើ�ើមានិហានិិភិ័� ខ្ញុំពស័់ម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិស័ង និិងមានិភិស័ត�តាង�ងាា�ញថាក្ខុូនិ�ំណុលពីិត�បានិខ្ញុំិតខ្ញុំំប្រ�ឹងម្រែប្រ�ងស័ងទ្ធូទាត់�ំណុលយើ�តាម្ម លក្ខុុខ្ញុំណឌ
ម្លៃនិកិ្ខុចចស័និ�យាយើ�ើម្ម និិងរំពឹីងថាកូ្ខុនិ�ំណុលនិឹងអាច�ំយើពីញតាម្មលកុ្ខុខ្ញុំណឌម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�។ លកុ្ខុខ្ញុំណឌម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ��ធម្មមតារួម្ម�ញ្ញច�លទាំងការពីនិ�យារយើពីលក្ខុំណត់ ការ�ា�ស់័�ត�ររ�ៈយើពីលម្លៃនិការ
ទ្ធូទាត់ស័ងការប្របាក្ខុ ់និិង ការម្រែក្ខុម្រែប្រ�លក្ខុុខ្ញុំណឌម្លៃនិ ក្ខុិចចប្រពីម្មយើប្រពីៀងឥណទានិ។

ចំយើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ�យើ�តាម្មយើគាលនិយើ�បា�ម្លៃនិការយើរៀ�ចំឥណទានិយើ�ើង វិិញរ�ស់័ ធនាគារ ការពី�យាក្ខុរណ៍ PD ឆ្លៃ���ញ្ជាា�ំងការម្រែក្ខុម្រែប្រ�ប្រតូវិបានិម្រែក្ខុលមិ្ម ឬស្ថាោ�រយើ�ើងវិិញនូិវិ
លទ្ធធភាពីរ�ស់័ធនាគារកិ្ខុ�ងការប្រ�មូ្មល ការប្របាក់្ខុនិិងប្របាក្ខុយ់ើ�ើម្ម យើ�តាម្ម�ទ្ធពិីយើស្ថាធន៍ិធនាគារធាា��ម់ានិ។ �ម្រែផិក្ខុមួ្ម�ម្លៃនិ�ំយើណើរការយើនិ� ធនាគារយើធើើការវា�តម្លៃម្មៃលទ្ធធភាពីទ្ធទូាតស់័ងរ�ស់័ក្ខុនូិ�ណុំល 
យើធៀ�យើ�និឹងលក្ខុុខ្ញុំណឌក្ខុិចចស័និ�យាម្រែ�លបានិម្រែក្ខុម្រែប្រ� និិងពីិចាំរណ្តាយើ�យើលើ ស័ូចនាក្ខុរអាក្ខុ��បក្ខុិរិ��យើប្រចើនិយើផ�សងយើទ្ធៀត។

�ទូ្ធយើ� ការយើរៀ�ចំយើ�ើងវិញិ គុ�ឺសូ័ចនាក្ខុរគុុណភាពីម្លៃនិការយើក្ខុើនិយើ�ើងស័ខំាន់ិនូិវិហានិិភ័ិ�ឥណទានិ ម្រែ�លការយើរៀ�ចំយើ�ើងវិញិប្រតូវិបានិចាំត់ទុ្ធក្ខុថា មានិភិស័ត�តាងម្រែ�ល�ញ្ជាា�ក់្ខុពីីផល�ះ��ល់ម្លៃនិ ឥណទានិ
មានិការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃ។ អំតិថិិជំនិ ប្រតូវិ�ងាា�ញឥរ�ិ�ថិ�ង់ប្របាក់្ខុលិ��់លា�់កិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីលម្ម�ួ ម្មនុិយើពីលម្រែ�លការ�ះ��ល់មិ្មនិប្រតូវិបានិចាំត់ទុ្ធក្ខុថាមានិ ការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃ/ម្មនិិមានិលទ្ធធភាពីស័ង ឬ PD 
ប្រតូវិបានិចាំត់ទ្ធុក្ខុថាបានិថិ�ចុ� យើដា�ស័ម្មវិិធានិធនិការខាត�ង់ប្រតូវិបានិ វាស័់ម្រែវិងតាម្មចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់�ូចក្ខុិ�ង�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី។

(iv) (iv) ការវាស័់ម្រែវិងការវាស័់ម្រែវិង ECL ECL

ECL គុឺ�ការបាា�និ់ស្ថាា�និប្រ�ូបា�ុ�លីយើតទ្ធំហិំម្លៃនិការបាត់�ង់ឥណទានិ។ ECL ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិង�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លម្មិនិមានិការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃនាកាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍៖ �តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិម្លៃនិក្ខុងើ�ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ទាំងអំស័់ (យើ�លគុឺភាពីខ្ញុំុស័គាំ�រវាងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ ម្រែ�លជំំ�ក្ខុ់ធនាគារ
ប្រស័�តាម្មក្ខុិចចស័និ�យា និិង រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លធនាគាររំពីឹងទ្ធុក្ខុថានិឹងទ្ធទ្ធួលបានិ)។

	■ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិការថិ�ចុ�តម្លៃម្មៃនាកាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ៍៖�ភាពីខ្ញុំុស័គាំ�រវាង តម្លៃម្មៃ�ុល និិង តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិ ិម្លៃនិរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុនាយើពីលអំនាគុត។

	■ ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិម្រែ�លយើ�ស័ល់ គុឺ�តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិម្លៃនិភាពីខ្ញុំុស័គាំ�រវាងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក់្ខុតាម្មកិ្ខុចចស័និ�យាម្រែ�លជំំ�ក់្ខុធនាគារ ប្រ�សិ័និយើ�ើអិំក្ខុកាន់ិកា�់ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិបានិ�ក្ខុឥណទានិ 
និិងរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លធនាគាររំពីឹងទ្ធុក្ខុនិឹងទ្ធទ្ធូលបានិ ប្រ�ស័ិនិយើ�ើឥណទានិប្រតូវិបានិ�ក្ខុយើប្រ�ើ។ 



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០88

	■ ការទ្ធទូាត់ក្ខុចិចស័និ�យាធានាហិរិញ្ញញវិតុ� យើក្ខុើតយើ�ើងកិ្ខុ�ងក្ខុរណមី្រែ�ល ការខ្ញុំក្ខុខានិកិ្ខុ�ងការស័ងរ�ស់័ក្ខុនូិ�ំណលុគឺុប្រស័�តាម្មលកុ្ខុខ្ញុំណឌម្លៃនិឥណទានិម្រែ�លប្រតូវិបានិធានា។ �យូើចាំំ�� ក្ខុងើ�ខាតស្ថាចប់្របាក់្ខុ
គុឺ�ការទ្ធូទាត់ម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុ យើ�ើម្ម�បីស័ងមាា�ស់័�ំណុលស័ប្រមា�់ការខាត�ង់ឥណទានិ �ក្ខុចំនិួនិចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ម្រែ�លធនាគាររំពីឹងថានិឹងទ្ធទ្ធួលបានិពីីក្ខុូនិ�ំណុលឬភាគុីណ្តាម្មួ�។

	■ ធនាគារគុណនា ECL យើដា��ក្ខុតម្លៃម្មៃ�ុលម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� គុុណនិឹង អំប្រតារួម្មគាំ�ម្លៃនិ PDនិិង LGD។

	■ ការខាត�ង់ឥណទានិម្រែ�លរំពឹីងទ្ធុក្ខុ (Expected Credit Loss ឬ ECL) គុឺ�តម្លៃម្មៃ�ចច���បនិិម្លៃនិក្ខុងើ�ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ ក្ខុិ�ងរ�ៈអា�ុកាលម្រែ�លយើ�ស័ល់ យើធើើអំ��បហារយើដា�យើប្រ�ើ EIR។ ស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�ំនិី
ម្ម�ួៗម្លៃនិអា�ុកាលយើពីញរ�ស័់ ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ធនាគារបានិយើធើើការបាា�និស់្ថាា�និយើលើ PD ម្រែ�លបានិ�ញ្ញច�លការពី�យាក្ខុរណ៍នាយើពីលអំនាគុត LGD និិង EAD។ ការបាា�និ់ស្ថាា�និប្រតូវិបានិ�ក្ខុម្មក្ខុ
គុណុ�ម្ម�ួគាំ� យើ�ើម្ម�បយីើធើើការបាា�និស់្ថាា�និការខាត�ងស់័ប្រមា�់ រ�ៈយើពីលនិមី្ម�ួៗ។ �នាា��ម់្មក្ខុការបាា�និស់្ថាា�និប្រតូវិបានិយើធើើអំ��បហារប្រតល�ម់្មក្ខុក្ខុិ�ងកាល�រយិើចទិ្ធរា�ការណ៍យើដា�យើប្រ�ើ EIR �អំប្រតា
ការប្របាក្ខុ់អំ��បហារ។ យើដា�គាា�និផល�ះ��ល់�ស្ថារវិនិត ធនាគារចាំត់ទ្ធុក្ខុអំប្រតាតាម្មក្ខុិចចស័និ�យា� EIR។

	■ ECL ប្រតូវិបានិគុណនាយើដា�យើប្រ�ើរូ�ម្មនិតខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្រែ�ល៖

MPDt = Marginal Probability of Default at time t;

LGDt = Loss Given Default at time t;

EADt = Exposure at Default at time t; and

Dt = Discount factor at time t.

(b) (b) សំវធិាន្ទុធន្ទុធ្វើល�ការខា�បង់សំវធិាន្ទុធន្ទុធ្វើល�ការខា�បង់

តារាងខាងយើប្រកាម្មយើនិ� ស័យើងុ�ការខាត�ង់រំពឹីងទ្ធុក្ខុនាកាល�រិយើចិទ្ធចុងឆ្នាំំ�ំ យើ�តាម្មថាំ�ក្ខុ់ម្លៃនិការ�ះ��ល់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមនិីម្មួ�ៗ។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ថាំ�ក្ខុ់ម្លៃនិស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់៖ថាំ�ក្ខុ់ម្លៃនិស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់៖

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ (*) 18.៧៧2.135 ៧5.933.286 6.355.452 25.898.46៧

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា ៧69.128 3.111.123 60.៧42 24៧.523

វិិនិិយើ�គុយើលើម្មូល	�ប្រត 33.505 135.528 21.580 8៧.939

ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់ស័ប្រមា�់ការជំួល 31.805 128.651 36.150 14៧.311

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ និិង ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ� 134.399 543.644 18.916 ៧៧.083

19.៧40.9៧219.៧40.9៧2 ៧9.852.232៧9.852.232 6.492.8406.492.840 26.458.32326.458.323

(*) ទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់��់ក្ខុិចចស័និ�យាម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លប្រតូវិបានិលុ�យើចាំលកិ្ខុ�ងអំំ��ងយើពីលម្លៃនិរបា�ការណ៍ គុឺមានិចំនិួនិ 449.09៧ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ នាម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�ំ2020 (នាម្លៃថិៃទ្ធី31 ម្រែខ្ញុំធិ� 
ឆ្នាំំ�ំ2019៖ 696.335�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ)។

យើប្រកាម្មនីិតិវិិធីប្រតួតពីិនិិត�យរ�ស់័ធនាគារ ការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភ័ិ�ឥណទានិប្រតូវិបានិកំ្ខុណត់មុ្មនិយើពីលមានិការ�ះ��ល់និិងយើ�ចុង�ញ្ញច�់យើ�យើពីលម្រែ�លការ�ះ��ល់យើក្ខុើតយើ�ើង�ល់30ម្លៃថិៃ។ 
យើនិ�គុឺ�ក្ខុរណីចម្ម�បងស័ប្រមា�់ឥណទានិអំតិថិិជំនិ។ តារាងខាងយើប្រកាម្ម ផតល់និូវិការវិិភាគុយើ�យើលើចំនិួនិស័រុ�ម្លៃនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ តាម្មកាលក្ខុំណត់ម្រែ�លមានិក្ខុនិៃងម្មក្ខុ។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

តម្លៃម្មៃស័រុ�យើ�ង ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ តម្លៃម្មៃស័រុ�យើ�ង ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ  

0-29 ម្លៃថិៃ 3.៧9៧.649.348 12.153.643 2.៧43.616.098 2.624.៧06

30-59 ម្លៃថិៃ 3.263.138 489.529 1.915.91៧ 133.655



ធនាគារ ABA
របា�ការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020 89

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

តម្លៃម្មៃស័រុ�យើ�ង ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ តម្លៃម្មៃស័រុ�យើ�ង ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

60-89 ម្លៃថិៃ 2.021.៧29 358.216 1.446.216 91.339

90-180 ម្លៃថិៃ 5.496.386 1.000.4៧0 4.៧86.4៧1 849.469

ចំនិួនិយើលើស័ពី ី1៧9 ម្លៃថិៃ 24.940.948 4.៧៧0.2៧៧ 12.661.663 2.656.283

ស័រុ�ស័រុ� 3.833.3៧1.5493.833.3៧1.549 18.៧៧2.13518.៧៧2.135 2.៧64.426.3652.៧64.426.365 6.355.4526.355.452

ស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀលស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀល 15.505.98៧.91615.505.98៧.916 ៧5.933.286៧5.933.286 11.265.03៧.43៧11.265.03៧.43៧ 25.898.46៧25.898.46៧

33.1.3	 ការវិិភាគុគុុណភាពីឥណទានិ 

តារាងខាងយើប្រកាម្មយើនិ� �ងាា�ញព័ីត៌មានិអំំពីីឥណទានិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លប្រតូវិបានិវាស់័ម្រែវិងយើដា�ម្លៃថិៃយើ�ើម្មរំលស័់។ ចំនួិនិទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុយើ�កិ្ខុ�ងតារាងតំណ្តាងឲ្�យតម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលចំយើ��ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�។ ចំយើ��តម្លៃម្មៃក្ខុិចចស័និ�យាស័ប្រមា�់ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់យើ�ក្ខុិ�ងតារាងយើនិ�តំណ្តាងឲ្�យតម្លៃម្មៃក្ខុិចចស័និ�យា។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ម្មតុល�យ�ម្មួ�ធនាគារនានាស័ម្មតុល�យ�ម្មួ�ធនាគារនានា

ធម្មមតា 326.៧25.625 - - 326.៧25.625 1.321.605.153

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (៧69.128) - - (៧69.128) (3.111.123)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង 325.956.49៧325.956.49៧ -- -- 325.956.49៧325.956.49៧ 1.318.494.0301.318.494.030

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ

ធម្មមតា 3.៧៧8.342.566 - - 3.៧៧8.342.566 15.283.395.6៧1

ឃ្លាំា�ំយើម្មើល - 20.426.555 - 20.426.555 82.625.415

យើប្រកាម្មស័តង់ដារ - - 8.08៧.091 8.08៧.091 32.៧12.283

ស័ង�ស័� - - 11.420.535 11.420.535 46.196.065

បាត់�ង់ - - 15.094.802 15.094.802 61.058.482

3.៧៧8.342.566 20.426.555 34.602.428 3.833.3៧1.549 15.505.98៧.916

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (9.283.៧6៧) (2.993.995) (6.494.3៧3) (18.៧៧2.135) (៧5.933.286)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង 3.៧69.058.៧993.៧69.058.៧99 1៧.432.5601៧.432.560 28.108.05528.108.055 3.814.599.4143.814.599.414 15.430.054.63015.430.054.630

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ

ធម្មមតា ៧.46៧.591 - - ៧.46៧.591 30.206.406

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (33.505) - - (33.505) (135.528)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង ៧.434.086៧.434.086 -- -- ៧.434.086៧.434.086 30.0៧0.8៧830.0៧0.8៧8

ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួលប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួល

ធម្មមតា 3.180.500 - - 3.180.500 12.865.124

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (31.805) - - (31.805) (128.651)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង 3.148.6953.148.695 -- -- 3.148.6953.148.695 12.៧36.4៧312.៧36.4៧3
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ  និិងក្ខុិចចនិិងក្ខុិចច  ស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតត�ស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតត�

ធម្មមតា 161.64៧.302 101 - 161.64៧.403 653.863.៧46

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (134.391) (8) - (134.399) (543.644)

តម្លៃម្មៃស័រុ�តម្លៃម្មៃស័រុ� 161.512.911161.512.911 9393 -- 161.513.004161.513.004 653.320.102653.320.102

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ម្មតុល�យ�ម្មួ�ធនាគារយើផ�សងយើទ្ធៀតស័ម្មតុល�យ�ម្មួ�ធនាគារយើផ�សងយើទ្ធៀត

ធម្មមតា 93.4៧2.431 - - 93.4៧2.431 380.900.156

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (60.៧42) - - (60.៧42) (24៧.523)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង 93.411.68993.411.689 -- -- 93.411.68993.411.689 380.652.633380.652.633

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ

ធម្មមតា 2.៧32.3៧2.680 - - 2.៧32.3៧2.680 11.134.418.6៧1

ឃ្លាំា�ំយើម្មើល - 10.66៧.510 - 10.66៧.510 43.4៧0.103

យើប្រកាម្មស័តង់ដារ - - ៧.860.360 ៧.860.360 32.030.96៧

ស័ង�ស័� - - 5.051.៧08 5.051.៧08 20.585.៧10

បាត់�ង់ - - 8.4៧4.10៧ 8.4៧4.10៧ 34.531.986

2.៧32.3៧2.680 10.66៧.510 21.386.1៧5 2.៧64.426.365 11.265.03៧.43៧

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (1.5៧3.881) (566.31៧) (4.215.254) (6.355.452) (25.898.46៧)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង 2.៧30.៧98.៧992.៧30.៧98.៧99 10.101.19310.101.193 1៧.1៧0.9211៧.1៧0.921 2.៧58.0៧0.9132.៧58.0៧0.913 11.239.138.9៧011.239.138.9៧0

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ

ធម្មមតា 33.30៧.014 - - 33.30៧.014 135.៧26.083

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (21.580) - - (21.580) (8៧.939)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង 33.285.43433.285.434 -- -- 33.285.43433.285.434 135.638.144135.638.144

ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួលប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួល

ធម្មមតា 3.615.041 - - 3.615.041 14.៧31.292

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (36.150) - - (36.150) (14៧.311)

តម្លៃម្មៃយើ�ងតម្លៃម្មៃយើ�ង 3.5៧8.8913.5៧8.891 -- -- 3.5៧8.8913.5៧8.891 14.583.98114.583.981

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ	និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតត�ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ	និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតត�

ធម្មមតា 68.49៧.103 - - 68.49៧.103 2៧9.125.695

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ (18.916) - - (18.916) (៧៧.083)

តម្លៃម្មៃស័រុ�តម្លៃម្មៃស័រុ� 68.4៧8.18៧68.4៧8.18៧ -- -- 68.4៧8.18៧68.4៧8.18៧ 2៧9.048.6122៧9.048.612
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តារាងខាងយើប្រកាម្មយើនិ� �ងាា�ញពី័ត៌មានិអំំពីីស្ថាា�និភាពីការហិួស័កាលក្ខុំណត់ស័ង ម្លៃនិឥណទានិផតល់�ល ់អំតិថិិជំនិយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី ទ្ធ2ី និិងទ្ធ3ី។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ

ម្មិនិទានិ់ហិួស័ក្ខុំណត់ 3.៧46.950.964 12.61៧.186 2.868.261 3.៧62.436.411 15.219.055.282

ហិួស័ក្ខុំណត ់≤ 29ម្លៃថិៃ 31.391.600 3.481.48៧ 339.849 35.212.936 142.436.32៧

ហិួស័ក្ខុំណត ់> 29ម្លៃថិៃ - 4.32៧.882 31.394.320 35.៧22.202 144.496.30៧

ស័រុ�ស័រុ� 3.៧៧8.342.5643.៧៧8.342.564 20.426.55520.426.555 34.602.43034.602.430 3.833.3៧1.5493.833.3៧1.549 15.505.98៧.91615.505.98៧.916

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ

ម្មិនិទានិ់ហិួស័ក្ខុំណត់ 2.៧22.823.988 6.081.668 3.064.323 2.៧31.969.9៧9 11.132.៧៧៧.664

ហិួស័ក្ខុំណត ់≤ 29ម្លៃថិៃ 9.548.692 1.653.110 444.318 11.646.120 4៧.45៧.939

ហិួស័ក្ខុំណត ់> 29ម្លៃថិៃ - 2.932.៧32 1៧.8៧៧.534 20.810.266 84.801.834

ស័រុ�ស័រុ� 2.៧32.3៧2.6802.៧32.3៧2.680 10.66៧.51010.66៧.510 21.386.1៧521.386.1៧5 2.៧64.426.3652.៧64.426.365 11.265.03៧.43៧11.265.03៧.43៧

តារាងខាងយើប្រកាម្មយើនិ� �ងាា�ញពីី�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់យើ�ង�ុលរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ការិ��រិយើចិទ្ធរួម្មចំម្រែណក្ខុ�ល់�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួល ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត់�ង់។

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានាយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

93.4៧2.431 - - 93.4៧2.431 380.900.156

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 286.៧6៧.435 - - 286.៧6៧.435 1.159.9៧4.2៧5

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (69.62៧.៧41) - - (69.62៧.៧41) (281.644.212)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា 16.055.922 - - 16.055.922 64.946.204

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ 5៧.5៧8 - - 5៧.5៧8 (2.5៧1.2៧0)

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 326.៧25.625 - - 326.៧25.625 1.321.605.153

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

		((៧69.128៧69.128)) -- -- ((៧69.128៧69.128)) ((3.111.1233.111.123))
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

20៧.488.945 - - 20៧.488.945 835.324.984

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី ៧3.៧៧1.448 - - ៧3.៧៧1.448 300.618.651

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (1៧2.៧69.4៧6) - - (1៧2.៧69.4៧6) (៧04.035.615)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (14.981.939) - - (14.981.939) (61.051.401)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ (36.54៧) - - (36.54៧) 10.043.53៧

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 93.4៧2.431 - - 93.4៧2.431 380.900.156

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

((60.៧4260.៧42)) -- -- ((60.៧4260.៧42)) ((24៧.52324៧.523))

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

2.៧32.3៧2.680 10.66៧.510 21.386.1៧5 2.៧64.426.365 	11.265.03៧.43៧

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលតម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី 10៧.18៧ (10៧.18៧) - - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី (1៧.225.៧06) 1៧.225.៧06 - - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី (12.999.441) (3.៧30.311) 16.៧29.៧52 - -

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 2.390.52៧.6៧1 353.254 153.360 2.391.034.285 9.6៧1.៧33.683

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (1.314.369.1៧1) (3.910.964) (3.358.841) (1.321.638.9៧6) (5.346.029.658)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (៧0.654) (៧1.453) (308.018) (450.125) (1.820.៧56)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (82.932.៧90)

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 3.៧៧8.342.566 20.426.555 34.602.428 3.833.3៧1.549 15.505.98៧.916

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

((9.283.៧6៧9.283.៧6៧)) ((2.993.9952.993.995)) ((6.494.3៧36.494.3៧3)) ((18.៧៧2.13518.៧៧2.135)) ((៧5.933.286៧5.933.286))
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

1.803.86៧.318 15.៧៧5.912 15.550.025 1.835.193.255 ៧.3៧3.806.49៧

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលតម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី 2.186.840 (2.162.359) (24.481) - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី (6.925.252) ៧.105.443 (180.191) - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី (5.181.3៧3) (4.៧28.852) 9.910.225 - -

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 1.៧៧៧.012.428 1.48៧.031 1.949.៧21 1.៧80.449.180 ៧.255.330.409

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល ់ (838.483.4៧8) (6.695.85៧) (5.340.402) (850.519.៧3៧) (3.465.86៧.928)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (103.803) (113.808) (4៧8.៧22) (696.333) (2.83៧.55៧)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 104.606.016

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 2.៧32.3៧2.680 10.66៧.510 21.386.1៧5 2.៧64.426.365 11.265.03៧.43៧

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

((1.5៧3.8811.5៧3.881)) ((566.31៧566.31៧)) ((4.215.2544.215.254)) ((6.355.4526.355.452)) ((25.898.46៧25.898.46៧))

	ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

33.30៧.014 - - 33.30៧.014 	135.៧26.083

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 3.9៧6.224 - - 3.9៧6.224 16.083.826

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល ់ (29.៧60.358) - - (29.៧60.358) (120.380.648)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (55.289) - - (55.289) (223.644)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (999.211)

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ៧.46៧.591 - - ៧.46៧.591 30.206.406

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

((33.50533.505)) -- -- ((33.50533.505)) ((135.528135.528))
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

33.253.348 - - 33.253.348 133.611.952

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 252.៧10.៧53 - - 252.៧10.៧53 1.029.៧96.319

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (252.55៧.9៧៧) - - (252.55៧.9៧៧) (1.029.1៧3.៧56)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (99.110) - - (99.110) (403.8៧3)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 1.895.441

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុលយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 33.30៧.014 - - 33.30៧.014 135.៧26.083

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

((21.58021.580)) -- -- ((21.58021.580)) ((8៧.9398៧.939))

ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួលយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

3.615.041 - - 3.615.041 14.៧31.292

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 545.023 - - 545.023 2.204.618

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (31.810) - - (31.810) (128.6៧1)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (94៧.៧54) - - (94៧.៧54) (3.833.665)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (108.450)

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020

3.180.500 - - 3.180.500 12.865.124

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

((31.80531.805)) -- -- ((31.80531.805)) ((128.651128.651))
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

3.296.6៧5 - - 3.296.6៧5 13.246.040

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 366.202 - - 366.202 1.492.2៧3

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (4៧.836) - - (4៧.836) (194.932)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 18៧.911

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

3.615.041 - - 3.615.041 14.៧31.292

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

((36.15036.150)) -- -- ((36.15036.150)) ((14៧.31114៧.311))

	ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�យើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

68.49៧.103 - - 68.49៧.103 	2៧9.125.695

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលតម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី - - - - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី (102) 102 - - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី - - - - -

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 105.363.91៧ - 105.363.91៧ 426.19៧.044

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (12.213.616) (1) (12.213.61៧) (49.404.081)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (2.054.913)

ស័រុ�ការស័និ�យាយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 161.64៧.302 101 - 161.64៧.403 653.863.៧45

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

((134.391134.391)) ((88)) -- ((134.399134.399)) ((543.644543.644))
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង�ុល	
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

40.303.909 - - 40.303.909 161.941.106

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 33.648.030 - - 33.648.030 13៧.115.៧22

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (5.454.836) - - (5.454.836) (22.228.45៧)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 2.29៧.324

ស័រុ�ការស័និ�យាយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 68.49៧.103 - - 68.49៧.103 2៧9.125.695

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

((18.91618.916)) -- -- ((18.91618.916)) ((៧៧.083៧៧.083))

តារាងខាងយើប្រកាម្មវិិភាគុពីី�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ក្ខុិ�ងឆ្នាំំ�ំតាម្មប្រ�យើភិទ្ធម្លៃនិប្រទ្ធពី�យ៖

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង ់ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានាយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

60.៧42 - - 60.៧42 24៧.523

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 6៧1.299 - - 6៧1.299 2.៧15.404

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (35.៧៧8) - - (35.៧៧8) (144.៧22)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា ៧2.865 - - ៧2.865 294.៧39

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (1.821)

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

៧69.128៧69.128 -- -- ៧69.128៧69.128 3.111.1233.111.123
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

86.82៧ - - 86.82៧ 348.8៧1

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 21.935 - - 21.935 89.385

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (38.996) - - (38.996) (158.908)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (9.024) (9.024) (36.៧៧3)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 4.948

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

60.៧4260.៧42 -- -- 60.៧4260.៧42 24៧.52324៧.523

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង ់- ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

1.5៧3.8	81 566.31៧ 4.215.254 6.355.452 25.898.46៧

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី 5.213 (5.213) - - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី (10.641) 10.641 - - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី (8.242) (22៧.994) 236.236 - -

ការវាស័់ម្រែវិងយើ�ើងវិីញយើលើវិិធានិធនិយើលើ	
ការខាត�ង់ស័ុទ្ធធ (*)

5.430.419 2.៧12.889 2.636.001 10.៧៧9.309 43.602.305

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 2.962.641 3៧.385 35.4៧3 3.035.499 12.2៧8.593

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (610.851) (50.៧2៧) (422.916) (1.084.494) (4.386.៧៧8)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (58.653) (49.303) (205.6៧5) (313.631) (1.268.63៧)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (190.664)

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

9.283.៧6៧9.283.៧6៧ 2.993.9942.993.994 6.494.3៧36.494.3៧3 18.៧៧2.13518.៧៧2.135 ៧5.933.286៧5.933.286

(*) រា�់�ញ្ញច�លការវាស័់ម្រែវិងយើ�ើងវិីញយើលើវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង ់(�នាា��់ពីីការយើផៃរ) ម្រែ�ល�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការ�ា�ស័់�ត�រ�រិមាណនិិងគុុណភាពីឥណទានិម្លៃនិប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចីម្រែ�លមានិប្រស្ថា�់។
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

1.100.909 ៧82.334 2.9៧5.843 4.859.086 19.523.806

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី 108.612 (106.432) (2.180) - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី (5.453) 53.203 (4៧.៧50) - -

យើផៃរយើ��ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី (5.042) (229.260) 234.302 - -

ការវាស័់ម្រែវិងយើ�ើងវិីញយើលើវិិធានិធនិយើលើ
ការខាត�ង់ស័ុទ្ធធ (*)

(209.800) 224.626 1.639.063 1.653.889 6.៧39.59៧

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 1.026.318 4៧.638 4៧1.6៧6 1.545.632 6.298.450

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (440.៧42) (13៧.412) (291.528) (869.682) (3.543.954)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (921) (68.380) (៧64.1៧2) (833.4៧3) (3.396.402)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 2៧6.9៧0

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

1.5៧3.8811.5៧3.881 566.31៧566.31៧ 4.215.2544.215.254 6.355.4526.355.452 25.898.46៧25.898.46៧

(*) រា�់�ញ្ញច�លការវាស័់ម្រែវិងយើ�ើងវិីញយើលើវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង ់(�នាា��់ពីីការយើផៃរ) ម្រែ�ល�ណ្តាា�លម្មក្ខុពីីការ�ា�ស័់�ត�រ�រិមាណនិិងគុុណភាពីឥណទានិម្លៃនិប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចីម្រែ�លមានិប្រស្ថា�់។

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង ់- ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

21.580 - - 21.580 8៧.939

ការវាស័់ម្រែវិងម្លៃនិស័ំវិិធានិធនិ	
យើលើការខាត�ង់

(2.852) - - (2.852) (11.536)

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 14.៧៧៧ - - 14.៧៧៧ 59.៧៧3

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (648)

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

33.50533.505 -- -- 33.50533.505 135.528135.528
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

83.533 - - 83.533 335.636

ការវាស័់ម្រែវិងម្លៃនិស័ំវិិធានិធនិ	
យើលើការខាត�ង់

(61.953) - - (61.953) (252.458)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 4.៧61

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

21.58021.580 -- -- 21.58021.580 8៧.9398៧.939

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង ់- ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួលយើ�តម្លៃម្មៃរំលស័់

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

36.150 - - 36.150 	14៧.311

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 5.450 - - 5.450 22.045

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (318) - - (318) (1.286)

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលនានា (9.4៧៧) - - (9.4៧៧) (38.334)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (1.085)

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

31.80531.805 -- -- 31.80531.805 128.651128.651

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

32.96៧ - - 32.96៧ 132.461

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 3.661 - - 3.661 14.919

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (4៧8) - - (4៧8) (1.948)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 1.8៧9

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

36.15036.150 -- -- 36.15036.150 14៧.31114៧.311
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ស័ំវិិធានិធនិយើលើក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ និិង ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020

18.916 - - 18.916 ៧៧.083

ការវាស័់ម្រែវិងម្លៃនិស័ំវិិធានិធនិ	
យើលើការខាត�ង់

36.335 8 - 36.343 14៧.00៧

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 80.915 - - 80.915 32៧.301

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (1.៧៧5) - - (1.៧៧5) (៧.180)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - (56៧)

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0202020

134.391134.391 88 -- 134.399134.399 543.644543.644

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ1ី

ECL 12ម្រែខ្ញុំ
�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ2ី
ECL អា�ុកាល

�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ3ី
ECL អា�ុកាល ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ019

10.089 - - 10.089 40.538

ការវាស័់ម្រែវិងម្លៃនិស័ំវិិធានិធនិ	
យើលើការខាត�ង់

646 - - 646 2.632

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ថិមី 10.323 - - 10.323 42.066

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែលងទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់ (2.142) - - (2.142) (8.៧29)

លយើម្មិ�ងពីីការ�ា�ស័់�ត�ររូ�ិ��័ណណ - - - - 56៧

ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់ស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង	់
យើ�ម្លៃថិៃទ្ធីយើ�ម្លៃថិៃទ្ធ3ី131  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំឆ្នាំំ�2ំ0192019

18.91618.916 -- -- 18.91618.916 ៧៧.083៧៧.083

33.1.4	 ការយើ�ោ�តយើលើហានិិភិ័�ឥណទានិ

ធនាគារបានិយើធើើការប្រតួតពិីនិិត�យការយើ�ោ�តយើលើ ហានិិភិ័�ឥណទានិតាម្មវិិស័័�នីិមួ្ម�ៗ។ការវិិភាគុការយើ�ោ�តយើលើហានិិភិ័�ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ 
ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួល និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញយើ�ក្ខុិ�ងតារាង�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
ស័ម្មតុល�យយើ�
ធនាគារនានា

ឥណទានិផតល	់
�ល់អំតិថិិជំនិ ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួល

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ 
និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានា

ហិិរញ្ញញវិតុ� ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង 325.956.49៧ 3.814.599.414 ៧.434.086 3.148.695 (134.399) 4.151.004.293 16.៧90.812.365

ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់តាម្ម
ក្ខុិចចស័និ�យា

- - - - 161.64៧.403 161.64៧.403 653.863.៧45
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020
ស័ម្មតុល�យយើ�
ធនាគារនានា

ឥណទានិផតល	់
�ល់អំតិថិិជំនិ ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួល

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ 
និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានា

ហិិរញ្ញញវិតុ� ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ការយើ�ោ�តយើលើហានិិភិ័�តាម្មវិិស័័�ការយើ�ោ�តយើលើហានិិភិ័�តាម្មវិិស័័�

ស្ថាា��័និហិរិញ្ញញវិតុ� - ៧5.៧00.368 - - 6.៧03.385 82.403.៧53 333.323.181

ក្ខុស័ិក្ខុម្មម - 188.556.966 - - 5៧2.411 189.129.3៧៧ ៧65.028.330

ប្រ�តិ�តតិការស័ំណង ់និិង 
អំចលប្រទ្ធពី�យ

- 283.912.442 - - 26.038.109 309.950.551 1.253.៧49.9៧9

ការជំួលអំចលនិប្រទ្ធពី�យ - 625.153.662 - - 1.9៧8.49៧ 62៧.132.159 2.536.៧49.583

ឧស័�សាហិក្ខុម្មម - 185.3៧9.164 - - 15.244.456 200.623.620 811.522.543

ការលក្ខុ់�ុំនិិងរា� - 1.641.488.8៧៧ - - 80.922.280 1.៧22.411.15៧ 6.96៧.153.130

យើស័វាក្ខុម្មម - 69៧.905.481 - - 19.355.246 ៧1៧.260.៧2៧ 2.901.319.641

ឥណទានិ�ា�ល់ខ្ញុំៃ�និ - 116.502.454 - - 10.833.019 12៧.335.4៧3 515.0៧1.988

-- 3.814.599.4143.814.599.414 -- -- 161.64៧.403161.64៧.403 3.9៧6.246.81៧3.9៧6.246.81៧ 16.083.918.3៧516.083.918.3៧5

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019
ស័ម្មតុល�យយើ�
ធនាគារនានា

ឥណទានិផតល	់
�ល់អំតិថិិជំនិ ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ ប្របាក្ខុ់ក្ខុក្ខុ់យើលើការជំួល

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ 
និិងក្ខុិចចស័និ�យាធានា

ហិិរញ្ញញវិតុ� ស័រុ�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

តម្លៃម្មៃយើ�ង 93.411.689 2.៧58.0៧0.913 33.285.434 3.5៧8.891 (18.916) 2.888.328.011 11.៧69.936.645

ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់តាម្ម
ក្ខុិចចស័និ�យា

- - - - 68.49៧.103 68.49៧.103 2៧9.125.695

ការយើ�ោ�តយើលើហានិិភិ័�	តាម្មវិិស័័�ការយើ�ោ�តយើលើហានិិភិ័�	តាម្មវិិស័័�

ស្ថាា��័និហិរិញ្ញញវិតុ� - 66.៧63.800 - - 3.632.493 ៧0.396.293 286.864.894

ក្ខុស័ិក្ខុម្មម - 125.398.៧94 - - 13.359 125.412.153 511.054.523

ប្រ�តិ�តតិការស័ំណង ់និិង	
អំចលប្រទ្ធពី�យ

- 191.140.055 - - 8.421.561 199.561.616 813.213.585

ការជំួលអំចលនិប្រទ្ធពី�យ - 500.653.30៧ - - 1.651.526 502.304.833 2.046.892.194

ឧស័�សាហិក្ខុម្មម - 124.038.051 - - ៧.680.802 131.៧18.853 536.៧54.326

ការលក្ខុ់�ុំនិិងរា� - 1.08៧.154.852 - - 2៧.៧55.419 1.114.910.2៧1 4.543.259.354

យើស័វាក្ខុម្មម - 560.458.155 - - 9.156.550 569.614.៧05 2.321.1៧9.923

ឥណទានិ�ា�ល់ខ្ញុំៃ�និ - 102.463.899 - - 10.185.393 112.649.292 459.045.865

-- 2.៧58.0៧0.9132.៧58.0៧0.913 -- -- 68.49៧.10368.49៧.103 2.826.568.0162.826.568.016 11.518.264.66411.518.264.664
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33.2.	33.2.	 ហានិិភិ័�ស័និៃនិី�ភាពីហានិិភិ័�ស័និៃនិី�ភាពី

ហានិិភិ�័ស័និៃនីិ�ភាពី ស័យំើ�យើ�យើលើហានិិភ័ិ�ម្រែ�លធនាគារ ម្មនិិមានិធនិធានិហិរិញ្ញញវិតុ�ប្រគុ�់ប្រគាន់ិ កិ្ខុ�ងការ�ំយើពីញកាតពីើកិ្ខុចច ឬនិងឹប្រតូវិយើធើើយើដា�ចំណ្តា�ហួិស័កំ្ខុរតិ។ ហានិិភិ�័ស័និៃនីិ�ភាពីយើក្ខុើតយើ�ើង
ពីីភាពីម្មិនិប្រតូវិគាំ�ម្លៃនិកាលក្ខុំណត ់និិង�រិមាណរំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ ម្រែ�លមានិ��់�ម្មួ� ប្រ�តិ�តតិការ និិងការវិិនិិយើ�គុរ�ស័់ធនាគារ។ 

33.2.1	 ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ស័និៃនិី�ភាពី

ប្រក្ខុមុ្មប្រ�កឹ្ខុ�សាភិបិាលរ�ស័ធ់នាគារក្ខុណំត�់ទុ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត រ�ស័ធ់នាគារកិ្ខុ�ងការប្រគុ�់ប្រគុង ហានិិភ័ិ�ស័និៃនិ�ីភាពី និិង ការប្រ�តិ�តតកិារ ប្រគុ�់ប្រគុងយើដា� គុណៈក្ខុមាា�ធកិារប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ�័ BRMC។ BRMC 
អំនិុម្មត័យើលើយើគាលការណ៍ស័និៃនិី�ភាពីរ�ស័់ធនាគារ ម្រែ�ល�យើងើើត យើ�ើងយើដា�អំគុគនា�ក្ខុដាា�និប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័� និិងប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់យើដា�គុណៈក្ខុមាា�ធិការប្រគុ�់ប្រគុងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណុល 
ALCO។ នា�ក្ខុដាា�និរតនាភិិបាល ប្រគុ�់ប្រគុងស្ថាា�និភាពីស័និៃនីិ�ភាពីរ�ស់័ធនាគារ�យើរៀងរាល់ម្លៃថិៃ យើហិើ�ពិីនិិត�យរបា�ការណ៍ប្រ�ចំាំម្លៃថិៃម្រែ�លប្រគុ��ណះ�់យើលើ ចរនិដស្ថាច់ប្របាក់្ខុរ�ស់័ការ�ិល�័ក្ខុណ្តាា�ល 
និិងស្ថាខា។ របា�ការណ៍ស័យើងុ�រួម្ម និិងការចាំត់វិិធានិការយើដា�ប្រស្ថា�ប្រតូវិ បានិ�ញ្ញច�ល�ា�ងយើទ្ធៀងទាត់យើ�ក្ខុិ�ងរបា�ការណ ៍ALCO។

វិធីិស្ថាស្ត្រស័តរ�ស់័ធនាគារកិ្ខុ�ងការប្រគុ�់ប្រគុងរហំិរូស្ថាចប់្របាក់្ខុ គុបឺ្រតូវិធានាឲ្�យបានិប្រគុ�់ប្រគាន់ិតាម្មលទ្ធធភាពីម្រែ�ល អាចយើធើើយើ�បានិ ថានឹិងមានិស្ថាចប់្របាក់្ខុប្រគុ�់ប្រគាន់ិយើ�ើម្ម�ប�ីយំើពីញតាម្មយើស័ចក្ខុដបី្រតវូិការយើដា�ក្ខុប្រម្មតិ
ស័ុិតយើប្រកាម្មលក្ខុុខ្ញុំណឌ យើធើើ�ា�ងណ្តាម្មិនិឲ្�យរងការខាត�ង ់និិងម្មិនិឲ្�យមានិការខ្ញុំូចខាត�ល់យើក្ខុរ៍�យើឈាា��ធនាគារ។ ធាតុស័ំខានិ់ៗម្លៃនិ�ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័ត រ�ស័់ធនាគារគុឺមានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖ 

	■ រក្ខុ�សានិូវិម្មូលដាា�និហិិរញ្ញញ��បទានិចប្រម្មុ�	ម្រែ�លរួម្មមានិប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ(ទាំង�ុគុគល និិង ស័ហិប្រគាស័) និិងរក្ខុ�សាហាា�ស័ុីលីធី�ថាភាពី។ 

	■ អំនិុវិតតនិូវិស័ំយើពីៀតប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ម្រែ�លមានិស័និៃនិី�ភាពីខ្ញុំពស័់ម្រែ�លចប្រម្មុ�យើដា�រូ�ិ��័ណណ និិងកាលក្ខុំណត់។

	■ តាម្មដានិនិវូិភាពីម្មនិិសីុ័គាំ�ម្លៃនិកាលកំ្ខុណតរ់�ស់័ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� និិង�ំណលុហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាគារ និិងវិសិ្ថាលភាពីម្រែ�លប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមរ�ស់័ធនាគារប្រតូវិបានិ��់�និៃ�ក្ខុ និិងម្រែ�លមិ្មនិអាច�
ក្ខុយើ�យើប្រ�ើ�វិតុ��ញ្ជាា�ំ យើ�ើម្ម�បីទ្ធទ្ធួលហិិរញ្ញញ��បទានិបានិ។

	■ យើធើើយើស្ត្រស័តស័យើតស័តនិូវិស្ថាា�និភាពីស័និៃនិី�ភាពីរ�ស័់ធនាគារយើធៀ�និឹងហានិិភិ័�យើផ�សងៗ និិងប្រពឹីតតិការណ៍�ក្ខុ់លាក្ខុ់រ�ស័់ប្រ�យើទ្ធស័។ 

	■ កាត់�និុ�និូវិការបាត់�ង់ចំណូលពីីស័និៃនិី�ភាពីម្រែ�លម្មិនិបានិយើប្រ�ើ។

នា�ក្ខុដាា�និរតនាភិិបាលទ្ធទ្ធលួបានិពីត័ម៌ានិពីីម្រែផិក្ខុអាជំវីិក្ខុម្មម�ម្លៃទ្ធយើទ្ធៀត ទាក់្ខុទ្ធងនិងឹស័និៃនិ�ីភាពី ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ� និិង�ណំលុហិរិញ្ញញវិតុ� និិងពីត៌័មានិលម្មិតិម្លៃនិរហំិរូស្ថាចប់្របាក្ខុរ់ពំីងឹទុ្ធក្ខុយើផ�សងយើទ្ធៀត 
ម្រែ�លបានិពីីការពី�យាក្ខុរណ៍អាជីំវិក្ខុម្មមនាយើពីលអំនាគុត។ �នាា��់ម្មក្ខុនា�ក្ខុដាា�និរតនាភិិបាលបានិរក្ខុ�សានូិវិស័ំយើពីៀតម្លៃនិស្ថាច់ប្របាក់្ខុរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី ម្រែ�លភាគុយើប្រចើនិ�ហាា�សីុ័លីធីអំនិតរធនាគារ យើ�ើម្ម�បីធានាថា
ស្ថាចប់្របាក់្ខុប្រគុ�់ប្រគាន់ិប្រតូវិបានិរក្ខុ�សាទ្ធកុ្ខុយើ�កិ្ខុ�ងធនាគារទាងំមូ្មល។ តប្រមូ្មវិការស័និៃនិ�ីភាពីរ�ស់័ស្ថាខា ប្រតូវិបានិ�យំើពីញតាម្មរ�ៈមូ្មលនិិធិពីីនា�ក្ខុដាា�និរតនាភិិបាល យើ�ើម្ម�បជីំ�ួស័ប្រមួ្មល�ល់ការម្រែប្រ�ប្រ�ួល
រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃ ីនិិងការផតល់ម្មូលនិិធិរ�ៈយើពីលម្រែវិង យើ�ើម្ម�បីយើដា�ប្រស្ថា�តប្រម្មូវិការស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ម្រែ�លយើប្រគាង ទ្ធុក្ខុ	ណ្តា	ម្មួ�។ 

នា�ក្ខុដាា�និរតនាភិិបាលតាម្មដានិ�ប្រ�ចាំំម្រែខ្ញុំ និូវិការអំនិុយើលាម្មតាម្មម្រែ�និក្ខុំណត់�ទ្ធ�ញ្ញញតតិច�បា�់។

ការយើធើើយើស្ត្រស័តស័យើតស័តស័និៃនីិ�ភាពី ប្រតូវិបានិយើធើើយើ�ើងយើដា�នា�ក្ខុដាា�និប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ� យើ�យើប្រកាម្មទិ្ធ�ឋភាពីយើផ�សងៗ ម្រែ�លប្រគុ��ណះ�់ទាំងលកុ្ខុខ្ញុំណឌ ហានិិភ័ិ�ស័និៃនីិ�ភាពីស័ក្ខុលយើលាក្ខុ ក្ខុិ�ង
ប្រស័ុក្ខុ(ក្ខុម្មព��) idiosyncratic (ម្រែផិក្ខុខាងក្ខុិ�ង)។ នា�ក្ខុដាា�និប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័� ប្រតូវិយើធើើការ�ងាា�ញអំំពីីលទ្ធធផលម្លៃនិការយើធើើ និិងអំនិុស្ថាស័និ ៍�ក្ខុ់ពី័និធយើ� BRMC �យើរៀងរាល់ប្រតីមាស័។

33.2.2	 ការ�ះ��ល់ពីីហានិិភិ័�ស័និៃនិី�ភាពី

ឧ�ក្ខុរណស៍័ខំានិ ់ម្រែ�លធនាគារយើប្រ�ើប្របាស់័ស័ប្រមា�ប់្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ�ស័និៃនីិ�ភាពីគឺុ អំនុិបាតប្រក្ខុ�ខ័្ញុំណឌ ហានិិភិ�័ស័និៃនីិ�ភាពី។ អំនុិបាតយើនិ�ឆ្លៃ���ញ្ជាា�ងំអំំពីីរហំិរូចូលស្ថាច់ប្របាក់្ខុ (រមួ្មមានិឥណទានិ
ម្រែ�លប្រតូវិប្រ�ម្មលូ ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា) រហំិរូយើចញស្ថាច់ប្របាក់្ខុកិ្ខុ�ងក្ខុ�ំ�ង30ម្លៃថិៃ (រមួ្មមានិទឹ្ធក្ខុប្របាក្ខុម់្រែ�លប្រតូវិទ្ធទូាតយ់ើ�ឲ្�យអិំក្ខុផតល ់ក្ខុម្មច ីប្របាក្ខុ�់យើញ្ញញើពីបី្រគុឹ�ស្ថាា�និហិរិញ្ញញវិតុ� និិងធនាគារ) និងិប្របាក្ខុ�់យើញ្ញញើ
រា�ម្រែ�លប្រតូវិបានិម្រែក្ខុតប្រម្មូវិ ប្រពីម្មទាំង�រិមាណ ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័និៃនិី�ភាពីម្រែ�លអាចទ្ធទ្ធួល�ក្ខុបានិ (ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� គុណនិីចរនិត និិងទ្ធុនិ�ប្រម្មុងកាតពីើក្ខុិចចយើ�ធនាគារ �តិម្លៃនិក្ខុម្មព��)។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

នាចុងឆ្នាំំ�ំ 166,64% 162,32%

�ម្មធ�យម្មស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�ំ 161,56% 154,90%

អំតិ�រមាប្រមា�់ឆ្នាំំ�ំ 184,៧9% 234,64%

អំ��ប�រមាស័ប្រមា�់ឆ្នាំំ�ំ 131,05% 148,9៧%
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33.2.3	 ការវិិភាគុតាម្មអា�ុកាលម្លៃនិ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� និិងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

តារាងខាងយើប្រកាម្ម�ងាា�ញពីីអា�កុាលយើ�តាម្មក្ខុចិចស័និ�យា�ក្ខុម់្រែស័តងម្រែ�លយើ�ស័ល់ ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� និិង�ំណុលហិរិញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាគារ។ ផល�ូក្ខុម្លៃនិស័ម្មតុល�យម្រែ�លបានិ�ងាា�ញយើ�កិ្ខុ�ងការវិភិាគុ
តាម្មអា�កុាលម្មនិិអាច ផគ�ផគង�មួ្ម�នឹិងតម្លៃម្មៃយើ�ងម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ណុំល�ចូម្រែ�លបានិ�ងាា�ញយើ�កិ្ខុ�ងរបា�ការណ៍ស្ថាា�និភាពីហិរិញ្ញញវិតុ�យើ�ើ�។ យើនិ�យើដា�ស្ថារម្រែតការវិភិាគុភាពីតាម្មអា�កុាល 
រមួ្ម�ញ្ញច�ល រហូំិរស្ថាច់ប្របាក់្ខុទាំ�ងអំស់័ម្រែ�លទាក្ខុទ់្ធងនិងឹប្របាក់្ខុយើ�ើម្ម យើដា�ម្រែផិក្ខុយើលើមូ្មលដាា�និអំ��បរហា។ ចនួំិនិទឹ្ធក្ខុប្របាក់្ខុស័ប្រមា�់កិ្ខុចចស័និ�យាឥណទានិ និិងក្ខុចិចស័និ�យាធានាហិរិញ្ញញវិតត� គុ�ឺចំនួិនិអំតិ�រិមាម្រែ�ល
អាចប្រតូវិបានិ�ក្ខុយើចញយើប្រកាម្មកិ្ខុចចស័និ�យាឥណទានិ ឬ	យើ�	ថា	កិ្ខុចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លរមួ្ម�ញ្ញច�លទាងំរ�ៈយើពីល��ំងូម្រែ�ល ក្ខុចិចស័និ�យាទាងំយើនិ�ប្រតូវិបានិទូ្ធទាត។់ រហំិរូស្ថាច់ប្របាក់្ខុអំ��បរហា ��ំណលុ
ម្រែ�លស័ុិតយើ�យើប្រកាម្ម ក្ខុិចចស័និ�យាធានាហិិរញ្ញញវិតុ� និិងក្ខុិចចស័និ�យាប្រ�ហាក្ខុ់ប្រ�ម្រែហិល យើដា�ម្រែ�ងម្រែចក្ខុម្រែផិក្ខុយើលើកាល�រិយើចិទ្ធ�ំ�ូងម្រែ�លយើគុអាចយើ�បានិ។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� 
ឆ្នាំំ�ំ2020 តម្លៃម្មៃយើ�ង

តម្លៃម្មៃ�ុលរំហិូរចូល/
(យើចញ) រហិូត�ល ់1ម្រែខ្ញុំ > 1– 3 ម្រែខ្ញុំ > 3 – 12 ម្រែខ្ញុំ > 1– 5 ឆ្នាំំ�ំ យើលើស័ពី ី5 ឆ្នាំំ�ំ

ម្មិនិមានិ
អា�ុកាល

ច�បាស័់លាស័់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�តាម្មហិិរញ្ញញវិតុ�តាម្ម
ប្រ�យើភិទ្ធប្រ�យើភិទ្ធ

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មិនិ	
ម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់
ក្ខុិ�ងម្លៃ�

3៧8.101.3៧3 3៧8.101.3៧3 3៧8.101.3៧3 - - - - -

ស័ម្មតុល�យយើ�
ធនាគារ	�តិ
ម្លៃនិក្ខុម្មព��

1.481.626.៧01 1.482.463.6៧1 22៧.602.290 140.89៧.102 ៧30.962.៧99 - - 383.001.480

ស័ម្មតុល�យយើ�
ធនាគារនានា

325.956.49៧ 329.159.013 62.531.584 28.085.945 238.541.484 - - -

ឥណទានិផដល់
�ល់អំតិថិិជំនិ

3.814.599.414 4.925.131.069 ៧4.208.223 134.659.696 635.309.114 2.៧63.621.205 1.31៧.332.831 -

ម្មូល	�ប្រត
វិិនិិយើ�គុ

៧.434.086 8.921.826 - - - 8.921.826 - -

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
យើផ�សងៗ

1៧.34៧.962 1៧.34៧.962 6.433.942 18.025 6.906.៧60 83៧.2៧0 3.151.965 -

6.025.066.033 ៧.141.124.914 ៧48.8៧៧.412 303.660.៧68 1.611.៧20.15៧ 2.៧៧3.380.301 1.320.484.៧96 383.001.480

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

6.025.066.0336.025.066.033 ៧.141.124.914៧.141.124.914 ៧48.8៧៧.412៧48.8៧៧.412 303.660.៧68303.660.៧68 1.611.៧20.15៧1.611.៧20.15៧ 2.៧៧3.380.3012.៧៧3.380.301 1.320.484.៧961.320.484.៧96 383.001.480383.001.480

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�និ់យើរៀល�និ់យើរៀល

24.3៧1.392.10324.3៧1.392.103 28.885.850.2៧៧28.885.850.2៧៧ 3.029.209.1323.029.209.132 1.228.30៧.80៧1.228.30៧.80៧ 6.519.408.0356.519.408.035 11.218.323.31811.218.323.318 5.341.361.0005.341.361.000 1.549.240.98៧1.549.240.98៧



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០104

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� 
ឆ្នាំំ�ំ2020 តម្លៃម្មៃយើ�ង

តម្លៃម្មៃ�ុលរំហិូរ	
ចូល/(យើចញ) រហិូត�ល ់1ម្រែខ្ញុំ > 1– 3 ម្រែខ្ញុំ > 3 – 12 ម្រែខ្ញុំ > 1– 5 ឆ្នាំំ�ំ យើលើស័ពី ី5 ឆ្នាំំ�ំ

ម្មិនិមានិ
អា�ុកាល

ច�បាស័់លាស័់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�
តាម្មប្រ�យើភិទ្ធតាម្មប្រ�យើភិទ្ធ

�ំណុល ម្មិនិ	
ម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើ
រ�ស័់
អំតិថិិជំនិ

4.8៧1.468.3៧6 (4.904.949.19៧) (4.026.303.308) (212.310.6៧6) (622.882.632) (43.452.581) - -

ម្មូល	�ប្រត
�ំណុល

21.282.088 (24.041.289) - (806.580) (806.580) (22.428.129) - -

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 242.004.091 (260.392.244) (3.830.605) (65.192.233) (183.99៧.232) (6.11៧.2៧៧) (1.254.89៧) -

អំនិុ�ំណុល 11៧.023.035 (156.286.668) - - - (100.381.43៧) (55.905.231) -

�ំណុល
ភិតិស័និ�យា

35.៧21.902 (42.593.៧52) (644.918) (1.2៧4.52៧) (5.586.1៧៧) (24.189.161) (10.898.9៧0) -

�ំណុល
យើផ�សងៗ

33.829.136 (33.829.136) (៧13.៧05) (16.៧81.230) (5.383.៧28) (10.613.390) (33៧.083) -

5.321.328.628 (5.422.092.286) (4.031.492.536) (306.964.141) (818.656.349) (196.583.080) (68.396.181) -

ក្ខុិចចស័និ�យា
ឥណទានិនិិង
ក្ខុិចចស័និ�យាធានា
ហិិរញ្ញញវិតត�

- (161.64៧.403) (10.4៧1.284) (19.4៧4.031) (120.369.486) (11.332.602) - -

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

5.321.328.6285.321.328.628 ((5.583.៧39.6895.583.៧39.689)) ((4.041.963.8204.041.963.820)) ((326.438.1៧2326.438.1៧2)) ((939.025.835939.025.835)) ((20៧.915.68220៧.915.682)) ((68.396.18168.396.181)) -

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�និ់យើរៀល�និ់យើរៀល

21.524.៧៧4.30021.524.៧៧4.300 ((22.586.22៧.04222.586.22៧.042)) ((16.349.៧43.65216.349.៧43.652)) ((1.320.442.4061.320.442.406)) ((3.៧98.369.5033.៧98.369.503)) ((841.018.934841.018.934)) ((2៧6.662.5522៧6.662.552)) -
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� 
ឆ្នាំំ�ំ2019 តម្លៃម្មៃយើ�ង

តម្លៃម្មៃ�ុលរំហិូរចូល/
(យើចញ) រហិូត�ល ់1ម្រែខ្ញុំ > 1– 3 ម្រែខ្ញុំ > 3 – 12 ម្រែខ្ញុំ > 1– 5 ឆ្នាំំ�ំ យើលើស័ពី ី5 ឆ្នាំំ�ំ

ម្មិនិមានិ
អា�ុកាល

ច�បាស័់លាស័់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�តាម្មហិិរញ្ញញវិតុ�តាម្ម
ប្រ�យើភិទ្ធប្រ�យើភិទ្ធ

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្មិនិ	
ម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់
ក្ខុិ�ងម្លៃ�

251.៧50.205 251.៧50.205 251.៧50.205 - - - - -

ស័ម្មតុល�យយើ�
ធនាគារ�ត	ិ
ម្លៃនិក្ខុម្មព��

1.151.654.239 1.152.៧56.349 35៧.106.106 168.088.439 192.016.089 - - 435.545.៧15

ស័ម្មតុល�យយើ�	
ធនាគារ នានា

93.411.689 94.81៧.433 24.823.416 12.699.983 5៧.294.034 - - -

ឥណទានិផដល់
�ល់អំតិថិិជំនិ

2.៧58.0៧0.913 3.816.133.311 6៧.189.650 126.350.1៧3 5៧5.268.100 2.152.3៧3.៧៧1 894.951.61៧ -

ម្មូល	�ប្រត
វិិនិិយើ�គុ

33.285.434 36.581.21៧ - - 30.000.000 6.581.21៧ - -

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម
យើផ�សងៗ

9.432.0៧0 9.432.0៧0 5.915.499 10.340 4៧.24៧ 651.599 2.80៧.385 -

4.29៧.604.550 5.361.4៧0.585 ៧06.៧84.8៧6 30៧.148.935 854.625.4៧0 2.159.606.58៧ 89៧.៧59.002 435.545.៧15

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

4.29៧.604.5504.29៧.604.550 5.361.4៧0.5855.361.4៧0.585 ៧06.៧84.8៧6៧06.៧84.8៧6 30៧.148.93530៧.148.935 854.625.4៧0854.625.4៧0 2.159.606.58៧2.159.606.58៧ 89៧.៧59.00289៧.៧59.002 435.545.៧15435.545.៧15

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�និ់យើរៀល�និ់យើរៀល

1៧.512.៧38.5411៧.512.៧38.541 21.84៧.992.63421.84៧.992.634 2.880.148.3៧02.880.148.3៧0 1.251.631.9101.251.631.910 3.482.598.៧903.482.598.៧90 8.800.396.8428.800.396.842 3.658.36៧.9333.658.36៧.933 1.៧៧4.848.៧891.៧៧4.848.៧89
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� 
ឆ្នាំំ�ំ2019 តម្លៃម្មៃយើ�ង

តម្លៃម្មៃ�ុលរំហិូរចូល/
(យើចញ) រហិូត�ល ់1ម្រែខ្ញុំ > 1– 3 ម្រែខ្ញុំ > 3 – 12 ម្រែខ្ញុំ > 1– 5 ឆ្នាំំ�ំ យើលើស័ពី ី5 ឆ្នាំំ�ំ

ម្មិនិមានិ
អា�ុកាល

ច�បាស័់លាស័់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�
តាម្មប្រ�យើភិទ្ធតាម្មប្រ�យើភិទ្ធ

�ំណុល ម្មិនិ	
ម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើ
រ�ស័់អំតិថិិជំនិ

3.395.343.449 (3.42៧.1៧3.49៧) (2.៧63.0៧0.848) (161.020.៧29) (449.26៧.093) (53.814.82៧) - -

ម្មូល	�ប្រត
�ំណុល

20.939.33៧ (25.654.450) - (806.580) (806.580) (24.041.290) - -

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 2៧9.856.458 (285.៧44.023) (42.962.054) (88.606.830) (148.206.410) (5.968.៧29) - -

អំនិុ�ំណុល 128.000.000 (1៧8.440.382) - - (20.126.904) (៧0.៧08.880) (8៧.604.598) -

�ំណុល
ភិតិស័និ�យា

36.513.40៧ (44.090.2៧3) (559.558) (1.119.386) (5.033.695) (22.93៧.24៧) (14.440.385) -

�ណុំលយើផ�សងៗ 23.386.944 (23.386.944) (5.363.440) (10.៧0៧.112) - (6.៧84.819) (531.5៧3) -

3.884.039.595 (3.984.489.569) (2.811.955.900) (262.260.63៧) (623.440.682) (184.255.៧92) (102.5៧6.556) -

ក្ខុិចចស័និ�យា
ឥណទានិនិិង
ក្ខុិចចស័និ�យាធានា
ហិិរញ្ញញវិតត�

- (68.49៧.103) (55.463.៧48) (2.៧៧3.524) (1.535.595) (8.៧24.236) - -

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

3.884.039.5953.884.039.595 ((4.052.986.6៧24.052.986.6៧2)) ((2.86៧.419.6482.86៧.419.648)) ((265.034.161265.034.161)) ((624.9៧6.2៧៧624.9៧6.2៧៧)) ((192.980.028192.980.028)) ((102.5៧6.556102.5៧6.556)) --

ស័ម្មម្មូល�	ស័ម្មម្មូល�	
�និ់យើរៀល�និ់យើរៀល

15.82៧.461.35015.82៧.461.350 ((16.515.920.68816.515.920.688)) ((11.684.៧35.06611.684.៧35.066)) ((1.080.014.2061.080.014.206)) ((2.546.៧៧8.3292.546.៧៧8.329)) ((៧86.393.614៧86.393.614)) ((41៧.999.46641៧.999.466)) --

ចំនិួនិទ្ធឹក្ខុប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងតារាងខាងយើលើប្រតូវិបានិចងប្រក្ខុង�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ប្រ�យើភិទ្ធម្លៃនិឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� វិិធានិម្រែ�ល�រិមាណប្រតូវិបានិចងប្រក្ខុង

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីុំបានិអំ��បហារ ម្រែ�លរួម្ម�ញ្ញច�លនិូវិ ការប្របាក្ខុ់បាា�និ់ស្ថាា�និម្រែ�លប្រតូវិទ្ធូទាត់

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� រំហិូរស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ពីុំបានិអំ��បហារ ម្រែ�លរួម្ម�ញ្ញច�លនិូវិ ការប្របាក្ខុ់បាា�និ់ស្ថាា�និម្រែ�លប្រតូវិទ្ធូទាត់

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិនិិងក្ខុិចចស័និ�យាធានិហិិរញ្ញញវិតត� តាម្មអា�ុកាលម្លៃនិក្ខុិចចស័និ�យាម្រែ�លនិឹងយើក្ខុើតមានិ�ា�ងឆ្នាំ�់�ំផុត

�ម្រែផិក្ខុមួ្ម�ម្លៃនិការប្រគុ�ប់្រគុងហានិិភិ�័ស័និៃនីិ�ភាពីម្រែ�លយើក្ខុើតយើចញពីី�ំណុលហិរិញ្ញញវិតុ� ធនាគារមានិប្រទ្ធពី�យ ស័ក្ខុម្មមម្រែ�លអាច�ត�រ�ស្ថាច់ប្របាក់្ខុងា�ប្រសួ័លបានិ រមួ្មមានិស្ថាច់ប្របាក់្ខុ និិងស្ថាច់ប្របាក់្ខុស័ម្មមូ្មល 
ម្រែ�លមានិភាពីងា�ប្រស័ួល ក្ខុិ�ងការ�ំយើពីញតាម្មតប្រម្មូវិការ។ យើលើស័ពីីយើនិ�យើទ្ធៀត ធនាគារបានិចុ�ក្ខុិចចប្រពីម្មយើប្រពីៀងយើលើក្ខុប្រម្មិតឥណទានិ�ម្មួ�ធនាគារ យើផ�សងយើទ្ធៀត។

តារាងខាងយើប្រកាម្មក្ខុណំតពី់ីតម្លៃម្មៃតាម្មក្ខុចិចស័និ�យា រ�ស័ប់្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ម្មនិិម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ និិង�ណំលុហិរិញ្ញញវិតុ�ម្មនិិម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ ម្រែ�លរពំីងឹថានិងឹប្រតូវិទ្ធទ្ធលួបានិ ឬទ្ធទូាត់កិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីលតិច�ង12ម្រែខ្ញុំ 
គុិតចាំ�់ពីីកាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិ របា�ការណ៍យើនិ�។
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 3៧8.101.3៧3 1.529.420.054 251.៧50.205 1.025.882.085

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 1.099.462.191 4.44៧.324.563 ៧1៧.210.634 2.922.633.334

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា 329.159.013 1.331.448.208 94.81៧.433 386.381.039

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ 844.1៧៧.033 3.414.696.098 515.481.2៧2 2.100.586.183

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ - - 30.000.000 122.250.000

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 13.358.៧2៧ 54.036.050 5.9៧3.086 24.340.325

2.664.258.33៧2.664.258.33៧ 10.៧៧6.924.9៧310.៧៧6.924.9៧3 1.615.232.6301.615.232.630 6.582.0៧2.9666.582.0៧2.966

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 4.861.496.616 19.664.៧53.812 3.3៧3.358.6៧0 13.៧46.436.580

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 1.613.160 6.525.232 1.613.160 6.5៧3.62៧

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 253.020.0៧0 1.023.466.183 2៧9.៧៧5.294 1.140.084.323

អំនិុ�ំណុល - - 20.126.904 82.01៧.134

�ំណុលភិតិស័និ�យា ៧.505.622 30.360.241 6.៧12.639 2៧.354.004

�ំណុលយើផ�សងៗ 22.8៧8.663 92.544.192 16.0៧0.552 65.48៧.499

5.15៧.113.026 20.860.522.190 3.69៧.65៧.219 15.06៧.953.16៧

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ 150.314.801 608.023.3៧0 59.៧៧2.866 243.5៧4.429

5.30៧.42៧.82៧5.30៧.42៧.82៧ 21.468.545.56021.468.545.560 3.៧5៧.430.0853.៧5៧.430.085 15.311.52៧.59615.311.52៧.596

តារាងខាងយើប្រកាម្ម �ងាា�ញតម្លៃម្មៃតាម្មក្ខុិចចស័និ�យា ម្លៃនិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្មិនិម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ និិង �ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�ម្មិនិម្រែម្មនិនិិស័�សនិៃ ម្រែ�លរំពីឹងនិឹងប្រតូវិទ្ធទូ្ធលបានិ ឬទ្ធូទាត់កិ្ខុ�ងរ�ៈយើលើស័ពី1ី2ម្រែខ្ញុំ គុិតចាំ�់ពីី
កាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍យើនិ�។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា - - - -

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ 4.080.954.036 16.50៧.459.0៧6 2.264.811.5៧5 9.229.10៧.168

វិិនិិយើ�គុយើលើម្មូល	�ប្រត 8.921.826 36.088.៧86 6.581.21៧ 26.818.459

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 3.989.235 16.136.455 3.458.984 14.095.360

4.093.865.09៧4.093.865.09៧ 16.559.684.31៧16.559.684.31៧ 2.2៧4.851.៧៧62.2៧4.851.៧៧6 9.2៧0.020.98៧9.2៧0.020.98៧

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 43.452.581 1៧5.៧65.689 53.814.82៧ 219.295.419

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 22.428.129 90.៧21.៧82 24.041.290 9៧.968.25៧

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី ៧.3៧2.1៧4 29.820.444 5.968.៧29 24.322.5៧1
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

អំនិុ�ំណុល 156.286.668 632.1៧9.5៧2 158.313.4៧8 645.12៧.423

�ំណុលភិតិស័និ�យា 35.088.131 141.931.490 3៧.3៧៧.632 152.313.850

�ំណុលយើផ�សងៗ 10.950.4៧3 44.294.664 ៧.316.392 29.814.29៧

264.9៧9.261 1.0៧1.841.111 286.832.348 1.168.841.81៧

ក្ខុិចចស័និ�យាឥណទានិ 11.332.602 45.840.3៧5 8.៧24.236 35.551.262

2៧6.311.8632៧6.311.863 1.11៧.681.4861.11៧.681.486 295.556.584295.556.584 1.204.393.0៧91.204.393.0៧9

33.2.4	 ប្របាក្ខុ់�ប្រម្មុងស័និៃនិី�ភាពី

ធនាគារ បានិរក្ខុ�សាទ្ធុក្ខុយើ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័និៃនីិ�ភាពីម្មួ�ចំនិួនិ ម្រែ�ល�ធនិធានិចម្ម�បងស័ប្រមា�់ស័និៃនិី�ភាពីក្ខុិ�ងស្ថាា�និភាពីម្រែ�ល មានិ�ញ្ជាា�។ ស័មាស័ភាពីរ�ស់័វាគុឺប្រតូវិបានិ�យើងើើតយើ�ើង យើ�ោ�តយើ�យើលើ
ការ កាត់�និុ� ហានិិភិ័� ម្រែ�លប្រតូវិបានិប្រតួតពីិនិិត�យ�ប្រ�ចាំំ�ំ។ទ្ធុនិ�ប្រម្មុងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមស័និៃនិី�ភាពីរ�ស័់ធនាគារប្រតូវិបានិវិិភាគុខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

តម្លៃម្មៃយើ�ង តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� តម្លៃម្មៃយើ�ង តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 3៧8.101.3៧3 3៧8.101.3៧3 251.៧50.205 251.៧50.205

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 1.481.626.៧01 1.481.626.៧01 ៧16.108.524 ៧16.108.524

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា 325.956.49៧ 325.956.49៧ 93.411.689 93.411.689

ម្មូល�ប្រតវិិនិិយើ�គុ ៧.434.086 ៧.434.086 33.285.434 33.285.434

ប្របាក្ខុ់�ប្រម្មុងស័និៃនិី�ភាពីស័រុ�ប្របាក្ខុ់�ប្រម្មុងស័និៃនិី�ភាពីស័រុ� 2.193.118.65៧2.193.118.65៧ 2.193.118.65៧2.193.118.65៧ 1.094.555.8521.094.555.852 1.094.555.8521.094.555.852

ស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀលស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀល 8.8៧1.164.9688.8៧1.164.968 8.8៧1.164.9688.8៧1.164.968 4.460.315.09៧4.460.315.09៧ 4.460.315.09៧4.460.315.09៧

33.2.5	 ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ស័ប្រមា�់យើឆ្លៃើ�ត�យើ�និឹងតប្រម្មូវិការម្មូលនិិធិនាយើពីលអំនាគុត

តារាងខាងយើប្រកាម្ម�ងាា�ញអំំពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស័់ធនាគារ ស័ប្រមា�់យើឆ្លៃើ�ត�យើ�និឹងតប្រម្មូវិការម្មូលនិិធ ិនាយើពីលអំនាគុត។

��់�និៃ�ក្ខុ ម្មិនិ��់�និៃ�ក្ខុ

ស័រុ�បានិដាក្ខុ់�ប្រទ្ធពី�យធនា យើផ�សងៗ* ស័ប្រមា�់ដាក្ខុ់�ប្រទ្ធពី�យធានា យើផ�សងៗ**

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ម្លៃថិៃទ្ធី31ម្លៃថិៃទ្ធី31  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំ2020ឆ្នាំំ�ំ2020

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� - - - 3៧8.101.3៧3 3៧8.101.3៧3 1.529.420.054

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 229.206.000 383.001.480 ៧30.13៧.454 139.281.៧6៧ 1.481.626.៧01 5.993.180.006

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា - - - 325.956.49៧ 325.956.49៧ 1.318.494.030

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ - - - 3.814.599.414 3.814.599.414 15.430.054.630

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ - - ៧.434.086 ៧.434.086 30.0៧0.8៧8

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ - - 1៧.34៧.962 1៧.34៧.962 ៧0.1៧2.505

229.206.000229.206.000 383.001.480383.001.480 ៧30.13៧.454៧30.13៧.454 4.682.៧21.0994.682.៧21.099 6.025.066.0336.025.066.033 24.3៧1.392.10324.3៧1.392.103
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��់�និៃ�ក្ខុ ម្មិនិ��់�និៃ�ក្ខុ

ស័រុ�បានិដាក្ខុ់�ប្រទ្ធពី�យធនា យើផ�សងៗ* ស័ប្រមា�់ដាក្ខុ់�ប្រទ្ធពី�យធានា យើផ�សងៗ**

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ម្លៃថិៃទ្ធី31ម្លៃថិៃទ្ធី31  ម្រែខ្ញុំធិ�ម្រែខ្ញុំធិ�  ឆ្នាំំ�ំ2019ឆ្នាំំ�ំ2019

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� - - - 251.៧50.205 251.៧50.205 1.025.882.085

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 280.842.000 435.491.945 198.498.៧៧3 236.821.521 1.151.654.239 4.692.991.024

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា - - - 93.411.689 93.411.689 380.652.633

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ - - - 2.៧58.0៧0.913 2.៧58.0៧0.913 11.239.138.9៧0

ម្មូល	�ប្រតវិិនិិយើ�គុ - - - 33.285.434 33.285.434 135.638.144

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ - - - 9.432.0៧0 9.432.0៧0 38.435.685

280.842.000280.842.000 435.491.945435.491.945 198.498.៧៧3198.498.៧៧3 3.382.៧៧1.8323.382.៧៧1.832 4.29៧.604.5504.29៧.604.550 1៧.512.៧38.5411៧.512.៧38.541

* �ងាា�ញពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លម្មិនិប្រតូវិបានិដាក់្ខុ�ប្រទ្ធពី�យធានា �ះុម្រែនិតធនាគារយើជំឿថាប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនិ�មិ្មនិប្រតូវិបានិ អំនុិញ្ជាា�តឲ្�យយើប្រ�ើប្របាស់័ដាក់្ខុធានាយើ�ើម្ម�បីទ្ធទួ្ធលបានិមូ្មលនិិធិយើនា�យើទ្ធ យើដា�ស្ថារយើហិតុផល
ផៃ�វិច�បា� ់ឬយើហិតុផលណ្តាម្មួ� យើផ�សងយើទ្ធៀត។

** �ងាា�ញពីីប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមម្រែ�លប្រតូវិបានិអំនុិញ្ជាា�តឲ្�យ យើប្រ�ើប្របាស់័�ប្រទ្ធពី�យធានា�ះុម្រែនិតធនាគារមិ្មនិចាំត់ទុ្ធក្ខុប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើនិ�ស័ប្រមា�់ដាក់្ខុ�ប្រទ្ធពី�យធានា យើ�ើម្ម�បីទ្ធទួ្ធលបានិមូ្មលនិិធិ យើ�កិ្ខុ�ងស្ថាា�និភាពីប្រ�តិ�តត
ការអាជំីវិក្ខុម្មមធម្មមតាយើនា�យើទ្ធ។

33.3.	33.3.	 ហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ

ហានិិភិ�័ទី្ធផ�សារ គុ�ឺហានិិភ័ិ�ម្រែ�ល�ា�ស័�់ត�រតាម្មតម្លៃម្មៃទ្ធផី�សារ (ឧទាហិរណ�៍ចូ�អំប្រតាការប្របាក់្ខុ និិងអំប្រតា�ត�រប្របាក្ខុ�់រទ្ធស័) ម្រែ�លអាចយើធើើឲ្�យ�ះ��ល់ចណំលូរ�ស់័ធនាគារ ឬតម្លៃម្មៃម្លៃនិឧ�ក្ខុរណ៍ហិរិញ្ញញវិតុ�
ម្រែ�លធនាគារកានិក់ា�។់ យើគាល�ំណងម្លៃនិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ�័ទ្ធផី�សារ គុធឺនាគារប្រតូវិប្រគុ�់ប្រគុង និិងប្រតតួពីនិិិត�យការ�ះ��ល់ម្លៃនិហានិិភិ�័ទ្ធផី�សារ យើ�កិ្ខុ�ងបាា�រាា�ម្រែម្មះប្រតម្រែ�លអាចទ្ធទ្ធលួ�ក្ខុបានិ យើ�ើម្ម�បធីានា
បានិស្ថាធនិភាពី ក្ខុ៏�ូច�កាត់�និុ�ហានិិភ័ិ�រ�ស័់ធនាគារ។

33.3.1	 ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ

ស័ទិ្ធធអំិំណ្តាចទ្ធយូើ�ស័ប្រមា�ក់ារប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ�័ទី្ធផ�សារ ប្រតូវិបានិផតលយ់ើ�ឲ្�យ BRMC ថាំ�ក្ខុប់្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល និិង យើ� ALCO ថាំ�ក្ខុប់្រគុ�់ប្រគុង។ BRMC �យើងើើតក្ខុប្រមិ្មត ស័ប្រមា�់ប្រ�យើភិទ្ធហានិិភ័ិ�ស័ម្មហូិភាពី 
និិងស័ប្រមា�់សំ័យើពីៀតឥណទានិនីិមួ្ម�ៗ (ទាំងអំស់័�សំ័យើពីៀតម្មិនិជួំញ�ូរ)។ នា�ក្ខុដាា�និប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភ័ិ� ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំុស័ប្រតូវិចំយើ��ការអំភិិវិឌ្�ឍនិ៍យើគាលនិយើ�បា�លម្មិិត ម្លៃនិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័� 
(ប្រតួតពីិនិិត�យយើដា� BRMC និិងអំនិុម្ម័តយើដា�ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល)។ ម្មុខ្ញុំងាររ�ស័់រតនាភិិបាល ប្រតូវិអំនិុវិតត និិងប្រគុ�់ប្រគុង ហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារយើ�ក្ខុិ�ងប្រ�តិ�តតិការប្រ�ចាំំម្លៃថិៃ។

ធនាគារយើប្រ�ើប្របាស័់ឧ�ក្ខុរណ៍ម្មួ�ចំនិួនិ យើ�ើម្ម�បីប្រតួតពីិនិិត�យ និិង ដាក្ខុ់ម្រែ�និក្ខុំណត់ម្លៃនិផល�ះ��ល់យើលើហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ។

តារាងខាងយើប្រកាម្ម�ងាា�ញពីីការក្ខុំណត់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណុលម្រែ�លទ្ធទ្ធួលរងហានិិភិ័�ទី្ធផ�សារ។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំ	ធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំ	ធិ� ឆ្នាំំ�2ំ018

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទ្ធទ្ធួលរងហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមទ្ធទ្ធួលរងហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 3៧8.101.3៧3 1.529.420.054 251.៧50.205 1.025.882.085

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 1.481.626.៧01 5.993.180.006 1.151.654.239 4.692.991.024

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា 325.956.49៧ 1.318.494.030 93.411.689 380.652.633

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ 3.814.599.414 15.430.054.630 2.៧58.0៧0.913 11.239.138.9៧0

វិិនិិយើ�គុយើលើម្មូល	�ប្រត ៧.434.086 30.0៧0.8៧8 33.285.434 135.638.144

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 1៧.34៧.962 ៧0.1៧2.505 9.432.0៧0 38.435.685

6.025.066.0336.025.066.033 24.3៧1.392.10324.3៧1.392.103 4.29៧.604.5504.29៧.604.550 1៧.512.៧38.5411៧.512.៧38.541



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០110

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំ	ធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំ	ធិ� ឆ្នាំំ�2ំ018

�ំណុលទ្ធទ្ធួលរងហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ�ំណុលទ្ធទ្ធួលរងហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 4.8៧1.468.3៧6 19.៧05.089.581 3.395.343.449 13.836.024.555

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 21.282.088 86.086.046 20.939.33៧ 85.32៧.៧98

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 242.004.091 9៧8.906.548 2៧9.856.458 1.140.415.066

អំនិុ�ំណុល 11៧.023.035 4៧3.358.1៧៧ 128.000.000 521.600.000

�ំណុលភិតិស័និ�យា 35.៧21.902 144.495.094 36.513.40៧ 148.៧92.134

�ំណុលយើផ�សងៗ 33.829.136 136.838.855 23.386.944 95.301.៧9៧

5.321.328.6285.321.328.628 21.524.៧៧4.30121.524.៧៧4.301 3.884.039.5953.884.039.595 15.82៧.461.35015.82៧.461.350

33.3.2	 ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ

(i) (i) ហានិិភិ័�អំប្រតាការប្របាក្ខុ់ហានិិភិ័�អំប្រតាការប្របាក្ខុ់

ហានិិភ័ិ�ចម្ម�បងម្រែ�លស័យំើពីៀតមិ្មនិជំញួ�រូរងការ�ះ��ល ់គុហឺានិិភិ�័ម្លៃនិការបាត�់ងទ់្ធទ្ធលួពីីការម្រែប្រ�ប្រ�ួលម្លៃនិ រហំិរូស្ថាចប់្របាក្ខុន់ាយើពីលអំនាគុត ឬតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនិឧ�ក្ខុរណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ� ឬតម្លៃម្មៃយើស័�ឋក្ខុចិច
ម្លៃនិភាគុហុុិនិរ�ស់័ធនាគារ យើដា�ស្ថារម្រែតការ�ា�ស់័�ត�រអំប្រតាការប្របាក់្ខុទី្ធផ�សារ។ ហានិិភ័ិ�អំប្រតាការប្របាក់្ខុ ប្រតូវិបានិប្រគុ�់ប្រគុងតាម្មរ�ៈការប្រតួតពីិនិិត�យ តាម្មដានិនូិវិគុមាា�តប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ំណុល ម្រែ�ល
មានិការប្របាក្ខុ់�ម្មួ�និឹងក្ខុប្រម្មិតក្ខុំណត់ម្រែ�លបានិអំនិុម្ម័តយើដា�គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង និិងប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុ�សាភិិបាល។ 

នា�ក្ខុដាា�និប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័� ប្រតូវិយើធើើយើស្ត្រស័តស័យើតស័តយើលើហានិិភិ័�អំប្រតាការប្របាក្ខុ់ យើហិើ�ប្រតូវិ�ងាា�ញពីីលទ្ធធផល និិងអំនិុស្ថាស័និ៍�ក្ខុ់ពី័និធយើ� BRMC �យើរៀងរាល់ប្រតីមាស័។

ភាពីម្រែប្រ�ប្រ�ួលម្លៃនិអំប្រតាការប្របាក់្ខុប្រតូវិបានិវាស់័ម្រែវិងយើដា�រ�ៈយើពីលម្លៃនិអំប្រតាការប្របាក់្ខុកាន់ិម្រែតមានិ ប្រ�ស័ទិ្ធធភាពី ការ�ា�ស់័�ត�រមូ្មលនិិធិ គុអឺាប្រស័័�យើលើអំប្រតាការប្របាក់្ខុ។ រ�ៈយើពីលគុ�ឺសូ័ចនាក្ខុរម្លៃនិតម្លៃម្មៃប្រទ្ធពី�យ
ស័ុទ្ធធនឹិង�ា�ស់័�ត�រយើ�យើពីលអំប្រតាការប្របាក់្ខុមានិការ�ា�ស់័�ត�រ។ ធនាគារមិ្មនិមានិប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមនិិង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លមានិអំប្រតាការប្របាក់្ខុអំយើថិរយើ�ើ�។ ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� និិងយើ�
ធនាគារនានា ទ្ធទួ្ធលបានិការប្របាក់្ខុយើថិរស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីលម្លៃនិប្របាក់្ខុ�យើញ្ញញើនិិងប្របាក់្ខុតម្មើល់ និិងប្របាក់្ខុក្ខុម្មចផីតលអ់ំតិថិិជំនិ ទ្ធទួ្ធលបានិការប្របាក់្ខុយើថិរយើលើស័ម្មតុល�យម្រែ�លយើ�ស័ល់កិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីលម្រែ�លបានិកំ្ខុណត។់	
�ូយើចាំំ�� គាា�និការវិិភាគុយើលើភាពីម្រែប្រ�ប្រ�ួលម្លៃនិហានិិភិ័�ម្លៃនិអំប្រតាការប្របាក្ខុ់ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញយើនា�យើ�ើ�។

តារាងខាងយើប្រកាម្មស័យើងុ�អំំពីីចំហិគុមាា�តអំប្រតាការប្របាក់្ខុរ�ស់័ធនាគារ។ តារាងគុមាា�តក្ខុណំតត់ម្លៃម្មៃអំប្រតា ការប្របាក់្ខុយើធើើការវិភិាគុយើ�យើលើរចនាស័ម្មពនិធយើពីញយើលញម្លៃនិអំប្រតាការប្របាក់្ខុមិ្មនិសីុ័គាំ� រវាងធាតុយើ�កិ្ខុ�ង
តារាងតុល�យការ រ�ស័់ធនាគារ ម្រែផិក្ខុយើលើ អា�ុកាលក្ខុំណត់។

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 តម្លៃម្មៃយើ�ង រហិូត�ល ់1 ម្រែខ្ញុំ > 1 – 3 ម្រែខ្ញុំ > 3 – 12 ម្រែខ្ញុំ > 1 – 5 ឆ្នាំំ�ំ យើលើស័ពី ី5 ឆ្នាំំ�ំ ពីុំមានិការប្របាក្ខុ់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 3៧8.101.3៧3 - - - - - 3៧8.101.3៧3

ស័ម្មតុល�យយើ�
ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��

1.481.626.៧01 88.982.350 140.844.151 ៧30.1៧1.520 - - 521.628.680

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា 325.956.49៧ 34.5៧4.043 2៧.962.234 235.619.215 - - 2៧.801.005

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ 3.814.599.414 12.3៧4.904 35.841.309 2៧1.459.998 ៧68.604.2៧5 2.៧26.318.928 -

វិិនិិយើ�គុយើលើម្មូល	�ប្រត ៧.434.086 - - - ៧.434.086 - -

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 1៧.34៧.962 - - - - - 1៧.34៧.962

6.025.066.0336.025.066.033 135.931.29៧135.931.29៧ 204.64៧.694204.64៧.694 1.23៧.250.៧331.23៧.250.៧33 ៧៧6.038.361៧៧6.038.361 2.៧26.318.9282.៧26.318.928 944.8៧9.020944.8៧9.020
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ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 តម្លៃម្មៃយើ�ង រហិូត�ល ់1 ម្រែខ្ញុំ > 1 – 3 ម្រែខ្ញុំ > 3 – 12 ម្រែខ្ញុំ > 1 – 5 ឆ្នាំំ�ំ យើលើស័ពី ី5 ឆ្នាំំ�ំ ពីុំមានិការប្របាក្ខុ់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 4.8៧1.468.3៧6 3.៧20.959.៧93 205.4៧0.554 601.928.៧93 39.825.259 - 303.283.9៧៧

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 21.282.088 - - - 21.282.088 - -

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 242.004.091 3.៧65.88៧ 63.410.226 1៧1.6៧3.863 2.04៧.1៧0 1.106.946 -

អំនិុ�ំណុល 11៧.023.035 - - - ៧៧.015.៧02 40.00៧.333 -

�ំណុលភិតិស័និ�យា 35.៧21.902 - - - - - 35.៧21.902

�ំណុលយើផ�សងៗ 33.829.136 - - - - - 33.829.136

5.321.328.628 3.៧24.៧25.680 268.880.៧80 ៧៧3.602.656 140.1៧0.219 41.114.2៧9 3៧2.835.015

ស័រុ�ស័រុ� ៧03.៧3៧.405៧03.៧3៧.405 ((3.588.៧94.3833.588.៧94.383)) ((64.233.08664.233.086)) 463.648.0៧៧463.648.0៧៧ 635.868.142635.868.142 2.685.204.6492.685.204.649 5៧2.044.0055៧2.044.005

ស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀលស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀល 2.846.61៧.8012.846.61៧.801 ((14.516.6៧3.2៧914.516.6៧3.2៧9)) ((259.822.833259.822.833)) 1.8៧5.456.4៧11.8៧5.456.4៧1 2.5៧2.086.6342.5៧2.086.634 10.861.652.80510.861.652.805 2.313.91៧.9982.313.91៧.998

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 តម្លៃម្មៃយើ�ង រហិូត�ល ់1 ម្រែខ្ញុំ > 1 – 3 ម្រែខ្ញុំ > 3 – 12 ម្រែខ្ញុំ > 1 – 5 ឆ្នាំំ�ំ យើលើស័ពី ី5 ឆ្នាំំ�ំ ពីុំមានិការប្របាក្ខុ់

�ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 251.៧50.205 - - - - - 251.៧50.205

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 1.151.654.239 121.396.519 16៧.824.964 191.195.156 - - 6៧1.23៧.600

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា 93.411.689 926.8៧4 12.626.032 55.9៧៧.1៧8 - - 23.881.605

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ 2.៧58.0៧0.913 98.៧29.866 1.691.895 10.៧4៧.186 604.680.301 2.042.221.665 -

វិិនិិយើ�គុយើលើម្មូល	�ប្រត 33.285.434 - - 29.8៧1.880 3.413.554 - -

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 9.432.0៧0 - - - - - 9.432.0៧0

4.29៧.604.5504.29៧.604.550 221.053.259221.053.259 182.142.891182.142.891 28៧.៧91.40028៧.៧91.400 608.093.855608.093.855 2.045.211.6652.045.211.665 956.301.480956.301.480

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 3.395.343.449 2.540.056.1៧៧ 155.៧08.049 431.៧19.51៧ 4៧.812.323 - 220.04៧.383

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 20.939.33៧ - - - 20.939.33៧ - -

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 2៧9.856.458 42.630.231 8៧.620.858 142.888.2៧0 6.៧1៧.099 - -

អំនិុ�ំណុល 128.000.000 - - - 48.000.000 80.000.000 -

�ំណុលភិតិស័និ�យា 36.513.40៧ - - - - - 36.513.40៧

�ំណុលយើផ�សងៗ 23.386.944 - - - - - 23.386.944

3.884.039.595 2.582.686.408 243.328.90៧ 5៧4.60៧.៧8៧ 123.468.៧59 80.000.000 2៧9.94៧.៧34

ស័រុ�ស័រុ� 413.564.955413.564.955 ((2.361.633.1492.361.633.149)) ((61.186.01661.186.016)) ((286.816.38៧286.816.38៧)) 484.625.096484.625.096 1.962.221.6651.962.221.665 6៧6.353.៧466៧6.353.៧46

ស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀលស័ម្មម្មូល��និ់យើរៀល 1.685.2៧៧.1921.685.2៧៧.192 ((9.623.655.0829.623.655.082)) ((249.333.015249.333.015)) ((1.168.៧៧6.៧៧៧1.168.៧៧6.៧៧៧)) 1.9៧4.84៧.2661.9៧4.84៧.266 ៧.996.053.285៧.996.053.285 2.៧56.141.5152.៧56.141.515
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(ii) (ii) ហានិិភិ័�យើលើការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ហានិិភិ័�យើលើការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័

ធនាគារ យើធើើអាជំីវិក្ខុម្មម យើលើរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័�យើប្រចើនិប្រ�យើភិទ្ធ �ូយើចិ�យើហិើ� ប្រតូវិប្រ�ឈ្នះម្មនិឹងហានិិភិ័�យើលើការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័។

យើ�កាល�រិយើចិទ្ធរា�ការណ ៍ចំនិួនិតម្លៃម្មៃយើ�ងម្លៃនិរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័រ�ស់័រ�ស័់ធនាគារ ប្រតូវិបានិក្ខុំណត់�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមរូ�ិ�វិតុ� និិង �ំណុលរូ�ិ�វិតុ� មានិ�ងាា�ញជំួនិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ស័ម្មម្មូល��ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ ស័រុ�

ម្រែខ្ញុំមរយើរៀល យើផ�សងៗ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 20.868.811 38.109 20.906.920 84.568.491

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 2៧.246.0៧2 - 2៧.246.0៧2 110.210.361

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា* 2.26៧.853 325.0៧1 2.592.924 10.488.3៧8

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ* 393.326.550 - 393.326.550 1.591.005.895

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 63.24៧ 255 63.502 256.866

443.៧៧2.533443.៧៧2.533 363.435363.435 444.135.968444.135.968 1.៧96.529.9911.៧96.529.991

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ 154.293.915 1.011 154.294.926 624.122.9៧6

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 21.58៧.215 - 21.58៧.215 8៧.320.285

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 228.91៧.342 - 228.91៧.342 925.9៧0.648

�ំណុលយើផ�សងៗ 306.01៧ 184 306.201 1.238.583

405.104.489405.104.489 1.1951.195 405.105.684405.105.684 1.638.652.4921.638.652.492

គុមាា�តពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័គុមាា�តពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័  ស័ុទ្ធធស័ុទ្ធធ 38.668.04438.668.044 362.240362.240 39.030.28439.030.284 15៧.8៧៧.49915៧.8៧៧.499

* ម្មិនិរួម្ម�ញ្ញច�លនិូវិស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពីីឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 ស័ម្មម្មូល��ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ ស័រុ�

ម្រែខ្ញុំមរយើរៀល យើផ�សងៗ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិរិញ្ញញវិតុ�

ស្ថាច់ប្របាក្ខុ់ក្ខុិ�ងម្លៃ� 16.06៧.៧96 205.010 16.2៧2.806 66.311.684

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� 45.351.513 - 45.351.513 184.80៧.415

ស័ម្មតុល�យយើ�ធនាគារនានា* 6.562.352 151.30៧ 6.៧13.659 2៧.358.160

ឥណទានិផតល់�ល់អំតិថិិជំនិ* 319.050.435 - 319.050.435 1.300.130.523

ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗ 35.៧96 - 35.៧96 145.869

38៧.06៧.89238៧.06៧.892 356.31៧356.31៧ 38៧.424.20938៧.424.209 1.5៧8.៧53.6511.5៧8.៧53.651



ធនាគារ ABA
របា�ការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020 113

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 ស័ម្មម្មូល��ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ ស័រុ�

ម្រែខ្ញុំមរយើរៀល យើផ�សងៗ �ុលាា�រអាយើម្មរិក្ខុ �និ់យើរៀល

�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ��ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្របាក្ខុ់�យើញ្ញញើរ�ស័់អំតិថិិជំនិ ៧8.438.3៧9 1.28៧ ៧8.439.666 319.641.639

ម្មូល	�ប្រត�ំណុល 20.939.33៧ - 20.939.33៧ 85.32៧.៧98

ប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី 2៧0.631.៧43 - 2៧0.631.៧43 1.102.824.353

�ំណុលយើផ�សងៗ 164.៧01 386.5៧2 551.2៧3 2.246.43៧

3៧0.1៧4.1603៧0.1៧4.160 38៧.85938៧.859 3៧0.562.0193៧0.562.019 1.510.040.22៧1.510.040.22៧

គុមាា�តពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ស័ុទ្ធធគុមាា�តពីីការ�ត�ររូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ស័ុទ្ធធ 16.893.៧3216.893.៧32 ((31.54231.542)) 16.862.19016.862.190 68.៧13.42468.៧13.424

* ម្មិនិរួម្ម�ញ្ញច�លនិូវិស័ំវិិធានិធនិយើលើការខាត�ង់ពីីឱនិភាពីម្លៃនិតម្លៃម្មៃ

�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលម្លៃនិរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលម្លៃនិរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័

តារាងខាងយើប្រកាម្ម �ងាា�ញពីីភាពីម្រែប្រ�ប្រ�ួលម្លៃនិការយើក្ខុើនិយើ�ើង និិងថិ�ចុ� 5 ភាគុរ�ម្លៃនិរ�ូ�ិ�ណ័ណ�រយើទ្ធស័យើធៀ�យើ� និងឹរ�ូ�ិ�ណ័ណយើគាលរ�ស់័ធនាគារ។ 5 ភាគុរ� គុ�ឺអំប្រតា�ម្រែប្រម្ម�ប្រមួ្មលម្រែ�លប្រតូវិបានិ
យើប្រ�ើ យើ�យើពីលរា�ការណ៍ម្លៃផៃកិ្ខុ�ង អំំពីីហានិិភ័ិ�រ�ិូ��័ណណ�រយើទ្ធស័ យើ�កាន់ិថំា�ក់្ខុ�ឹក្ខុនំា និិង�តំណ្តាងឲ្�យការវា�តម្លៃម្មៃរ�ស់័អិំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងចយំើ��ការ�ា�ស់័�ត�រអំប្រតា�ត�រប្របាក់្ខុ�រយើទ្ធស័ម្រែ�លអាចយើក្ខុើតមានិ។ 
ការវិិភាគុយើលើ�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួល រួម្មមានិម្រែតរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ម្រែ�លប្រតូវិបានិក្ខុំណត់�រូ�ិ��័ណណវិតត� និិងការម្រែក្ខុតប្រម្មូវិ និូវិភាពីលយើម្មិ�ង ម្លៃនិ�ំណ្តាច់ការិ��រិយើចិទ្ធ ស័ប្រមា�់�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួល 5 ភាគុរ� ក្ខុិ�ងអំប្រតា
រូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័។

ប្រ�ស័ិនិយើ�ើរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ យើក្ខុើនិយើ�ើង 5 ភាគុរ�យើធៀ�និឹង រូ�ិ��័ណណម្មុខ្ញុំងាររ�ស័់ធនាគារ ប្របាក្ខុ់ចំយើណញ ឬខាតនិិង ម្មូលធនិយើផ�សងយើទ្ធៀតនិឹងយើក្ខុើនិយើ�ើង ឬ(ថិ�ចុ�) យើដា�៖

ផល�ះ��ល់ម្លៃនិប្របាក្ខុ់យើរៀល ផល�ះ��ល់ម្លៃនិរូ�ិ��័ណណយើផ�សងៗ

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

ចំយើណញ ឬខាត 1.933.402 844.68៧ 18.122 (1.5៧៧)

ប្រ�ស័ិនិយើ�ើរូ�ិ��័ណណ�រយើទ្ធស័ ថិ�ចុ� 5 ភាគុរ�យើធៀ�និឹង រូ�ិ��័ណណម្មុខ្ញុំងាររ�ស័់ធនាគារ ប្របាក្ខុ់ចំយើណញ ឬខាតនិិង ម្មូលធនិយើផ�សងយើទ្ធៀតនិឹងយើក្ខុើនិយើ�ើង ឬ(ថិ�ចុ�) យើដា�៖

ផល�ះ��ល់ម្លៃនិប្របាក្ខុ់យើរៀល ផល�ះ��ល់ម្លៃនិរូ�ិ��័ណណយើផ�សងៗ

ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ020 ម្លៃថិៃទ្ធ3ី1 ម្រែខ្ញុំធិ� ឆ្នាំំ�2ំ019

ចំយើណញ ឬខាត (1.933.402) (844.68៧) (18.112) 1.5៧៧

33.4.	33.4.	 ហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិការហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិការ

33.4.1	 ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិការ

ហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិការគុឺហានិិភិ័�ម្លៃនិការបាត់�ង់យើផ�សងៗយើដា��ា�ល ់ឬយើដា�ប្រ�យើ�ល ម្រែ�លយើក្ខុើតយើចញពីី�ំយើណើរការម្លៃផៃក្ខុិ�ង ធនិធានិម្មនិុស័�ស �យើចចក្ខុវិិទ្ធ�យា យើហិដាា�រចនាស័ម្មពនិធ ប្រពីម្មទាំងក្ខុតាោ�ហានិិភិ័�
ខាងយើប្រ�យើផ�សងៗ យើប្រ�ពីីហានិិភិ័�ឥណទានិ ហានិិភិ័�ទី្ធផ�សារ និិងហានិិភ័ិ�ស័និៃនីិ�ភាពី មានិ�ូច�ហានិិភិ័�ម្រែ�លយើក្ខុើតយើចញពីីការតប្រមូ្មវិ ម្រែផិក្ខុច�បា�់ និិង�ទ្ធ�ញ្ញញតតិ និិងស័តង់ដារស្ថាជំីវិក្ខុម្មមម្រែ�ល
ទ្ធទ្ធួលស្ថាា�ល់។ ហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិការ គុឺអាចយើក្ខុើតយើចញពី ីរាល់ស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�តិ�តតិការទាំងអំស័់រ�ស័់ធនាគារ។

យើគាល�ណំងរ�ស័់ធនាគារក្ខុិ�ងការប្រគុ�ប់្រគុងហានិភិិ�័ប្រ�ត�ិតតកិារ គុយឺើ�ើម្ម�បីរក្ខុ�សាតលុ�យភាពីពីកីារ�យើញ្ញជ�ស័ ការបាត់�ងហ់ិិរញ្ញញវិតុ� និងិការខ្ញុំចូខាតយើក្ខុរ៍�យើឈាា��រ�ស័់ធនាគារ ប្រ�ក្ខុ�យើដា�ប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី និិង
ភាពីម្លៃចិប្រ�ឌ្ិត។ រាល់យើគាលនិយើ�បា�រ�ស់័ធនាគារទាំងអំស់័ គុឺប្រតូវិអំនិុយើលាម្ម យើ�តាម្មការតប្រម្មូវិម្រែផិក្ខុច�បា� ់និិង �ទ្ធ�ញ្ញញតដិ។

នា�ក្ខុដាា�និហានិិភ័ិ�ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំសុ័ប្រតូវិកិ្ខុ�ងការ�យើងើើត និិងអំនុិវិតតកិ្ខុ�ងការប្រតតួពីនិិិត�យតាម្មដានិ យើ�ើម្ម�បយីើដា�ប្រស្ថា� ហានិិភ័ិ�ប្រ�ត�ិតតកិារ។ ទ្ធនួំិលខ្ញុំសុ័ប្រតូវិយើនិ�ប្រតូវិបានិគាបំ្រទ្ធយើដា�ការអំភិិវិឌ្�ឍ�ទ្ធដាា�និទូ្ធយើ�
រ�ស័់ធនាគារ ស័ប្រមា�់ការ ប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិការ យើ�យើលើចំនិុចម្មួ�ចំនិួនិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖ 

	■ ការតប្រម្មូវិឲ្�យមានិការម្រែ�ងម្រែចក្ខុតួនាទ្ធីដាច់ម្រែ�ក្ខុពីីគាំ�ឲ្�យបានិច�បាស័់លាស័ ់យើដា�រួម្ម�ញ្ញច�លទំាងស័ិទ្ធធិក្ខុិ�ងការអំនិុម្ម័តម្លៃនិប្រ�តិ�តិតការនិីម្មួ�ៗយើដា�ឯក្ខុរាជំ�យ

	■ ការតប្រម្មូវិឲ្�យមានិការយើផៃ�ង�ា�ត់ និិងការប្រតួតពិីនិិត�យតាម្មដានិប្រ�តិ�តតិការទាំងឡា�

	■ ការទាម្មទារឲ្�យមានិអំនិុយើលាម្មភាពីយើ�តាម្មការតប្រម្មូវិម្រែផិក្ខុច�បា� ់និិង�ទ្ធ�ញ្ញញតតិយើផ�សងៗ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២០114

	■ ការយើរៀ�ចំឯក្ខុស្ថារប្រតួតពីិនិិត�យ និិងនិីតិវិិធីយើផ�សងៗ

	■ ការតប្រមូ្មវិឲ្�យមានិការវា�តម្លៃម្មៃឲ្�យបានិយើទ្ធៀងទាត់យើ�យើលើហានិិភិ័�ប្រ�តិ�តតិការ ម្រែ�លបានិរក្ខុយើ�ើញ និិង ភាពីប្រគុ�់ប្រគាន់ិម្លៃនិប្រ�ព័ីនិធប្រតួតពិីនិិត�យម្លៃផៃកិ្ខុ�ង និិងនិីតិវិិធីយើ�ើម្ម�បីយើដា�ប្រស្ថា�យើលើហានិិភិ័�
ម្រែ�លបានិក្ខុំណត់

	■ ការតប្រម្មូវិឲ្�យមានិការរា�ការណ៍រាល់ប្រ�តិ�តតិការម្លៃនិការបាត់�ង ់និិង�យើងើើតស័ក្ខុម្មមភាពីយើ�ើម្ម�បីម្រែក្ខុលម្មិ

	■ ការ�យើងើើតឲ្�យមានិម្រែផនិការ�ថាភាពី

	■ ការ�យើងើើតឲ្�យមានិវិគុគ�ណះ���ណ្តាា�ល និិងការអំភិិវិឌ្�ឍនិ៍វិិ�ា�ជំីវិៈ

	■ ការការ�រហានិិភិ័�ពី័ត៌មានិវិិទ្ធ�យា និិងអំុីនិធឺណិត និិង

	■ �ុទ្ធធស្ថាស្ត្រស័តកាត់�និុ�ហានិិភិ័� រួម្មទាំងការចំណ្តា�យើលើការទ្ធិញធានារាា��់រងឲ្�យមានិប្រ�សិ័ទ្ធធភាពី។

33.5.	33.5.	 ហានិិភិ័�យើ�ើម្មទ្ធុនិហានិិភិ័�យើ�ើម្មទ្ធុនិ

ហានិិភិ័�យើ�ើម្មទ្ធុនិ គុឺ�ហានិិភិ័�ម្រែ�លធនាគារម្មិនិមានិធនិធានិយើ�ើម្មទ្ធុនិប្រគុ�់ប្រគានិ ់យើ�ើម្ម�បី�ំយើពីញយើ�តាម្មលក្ខុុខ្ញុំណឌតប្រម្មូវិម្រែផិក្ខុច�បា� ់ក្ខុិ�ងការគាំប្រទ្ធចំណ្តាត់ថាំ�ក្ខុ់ឥណទានិ និិងការយើរៀ�ចំម្រែផនិការ�ុទ្ធធ
ស្ថាស្ត្រស័ដរ�ស័់ធនាគារ។

�ទុ្ធធស្ថាស្ត្រស័តរ�ស់័ធនាគារ គុរឺក្ខុ�សាឲ្�យបានិមូ្មលដាា�និយើ�ើម្មទុ្ធនិឲ្�យរងឹមា ំយើ�ើម្ម�បីរក្ខុ�សាទំ្ធនុិក្ខុចិតតទី្ធផ�សារ និិង យើ�ើម្ម�បីរក្ខុ�សានិិរនិតរភាពីម្លៃនិការអំភិិវិឌ្�ឍនិ�៍ម្រែនុិម្មយើលើអាជីំវិក្ខុម្មម។ ផល�ះ��ល់ម្លៃនិក្ខុប្រមិ្មតយើ�ើម្មទុ្ធនិយើលើប្របាក់្ខុចំណលូ
រ�ស់័មាា�ស់័ភាគុហិុនុិ ប្រតូវិបានិទ្ធទ្ធលួស្ថាា�ល់ និិងរក្ខុ�សាឲ្�យមានិតលុ�យភាពីរវាងប្របាក្ខុចំ់ណូលខ្ញុំពស់័ម្រែ�លនឹិងអាចយើធើើយើ�បានិ មានិការប្រគុ�់ប្រគុងយើ�ើម្មទុ្ធនិលិ និិងមានិសុ័វិតិុភាពី ម្រែ�លមានិជំំហិរយើ�ើម្មទុ្ធនិរងឹមា។ំ

ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� ម្រែ�ល�និិ�័តក្ខុរស័ំខានិ់�ងយើគុ បានិក្ខុំណត ់និិងតាម្មដានិការតប្រម្មូវិយើលើយើ�ើម្មទ្ធុនិ ស័ប្រមា�់ធនាគារទាំងម្មូល។

33.5.1	 ការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ័�យើ�ើម្មទ្ធុនិ

�ូចយើ�និឹងហានិិភិ័�ស័និៃនិី�ភាពី និិងហានិិភិ័�ទ្ធីផ�សារ BRMC និិង ALCO ទ្ធទ្ធួលខ្ញុំុស័ប្រតូវិក្ខុិ�ងការប្រគុ�់ប្រគុង ប្រ�ក្ខុ�យើដា�ប្រ�ស័ិទ្ធធភាពី យើលើហានិិភិ័�យើ�ើម្មទ្ធុនិរ�ស័់ធនាគារទាំងមូ្មល។

ហានិិភិ័�យើ�ើម្មទ្ធុនិ ប្រតូវិបានិវាស័់ម្រែវិង និិងប្រតួតពីិនិិត�យតាម្មដានិ យើដា�ក្ខុប្រម្មិតក្ខុំណត់ម្រែ�លប្រតូវិបានិគុណនាប្រស័� តាម្មការតប្រម្មូវិរ�ស័់ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��។ 

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ2ី2 ម្រែខ្ញុំក្ខុមុ្មភៈ ឆ្នាំំ�2ំ018 ធនាគារ�តមិ្លៃនិក្ខុម្មព�� បានិយើចញប្រ�កាស័ស័តពីីីការក្ខុណំត់ប្រទ្ធនា�យ់ើ�ើម្មទ្ធនុិ (Capital Buffer) ស័ប្រមា�ប់្រគុឹ�ស្ថាា�និធនាគារ និងិហិរិញ្ញញវិតុ�។ យើ�ងតាម្មមាប្រតា22 ម្លៃនិប្រ�កាស័
យើនិ� ប្រគុឹ�ស្ថាា�និទាំងអំស័់ ប្រតូវិយើគារពីតាម្ម�ទ្ធ�ញ្ញញតតិទាក់្ខុទ្ធងនឹិងការរក្ខុ�សាប្រទ្ធនា�់យើ�ើម្មទុ្ធនិ�ា�ងយើហាចណ្តាស់័ឲ្�យបានិ 50% ម្លៃនិយើ�ើម្មទុ្ធនិស័រុ�គិុតប្រតឹម្ម ម្លៃថិៃទ្ធី1 ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�ំ2020 និិងអំនុិវិតតឲ្�យបានិ�ា�ង
យើពីញយើលញ គុិតប្រតឹម្មម្លៃថិៃទ្ធ1ី ម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020។

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ៧ី ម្រែខ្ញុំមី្មនា ឆ្នាំំ�2ំ018 ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� បានិយើចញស្ថារាចរម្រែណនំាស័តពីីីការអំនុិវិតតប្រ�កាស័ស័តពីីីការកំ្ខុណតប់្រទ្ធនា�់យើ�ើម្មទុ្ធនិស័ប្រមា�់ប្រគឹុ�ស្ថាា�និធនាគារ និិងហិរិញ្ញញវិតុ� ម្រែ�លបានិកំ្ខុណតអ់ំនុិបាត
ម្លៃនិយើ�ើម្មទ្ធុនិយើខានិយើធើស័ុី�ៃីខ្ញុំល (Countercyclical Capital Buffer) ចំនិួនិ 0% រហិូត�ល់មានិការជំូនិ�ំណឹង�ថិមី។

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ1ី៧ ម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�2ំ020 ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� បានិយើចញប្រ�កាស័ម្មួ� ធ13-020-002 អំនិុញ្ជាា�តឲ្�យធនាគារនិិងស្ថាា��័និហិិរញ្ញញវិតុ�ពីនិ�យាយើពីលនិិងការរក្ខុ�សាអំនិុបាតម្លៃនិយើ�ើម្មទុ្ធនិ យើ� 50% យើ�ើម្ម�បី
កាត់�និុ�ផល�ះ��ល់ពីីក្ខុូវិី�-19 យើ�យើលើយើស័�ឋក្ខុិចចក្ខុម្មព��ប្រស័�តាម្មយើគាលនិយើ�បា�រ�ស័់រដាា�ភិិបាល។

ធនាគារបានិអំនិុយើលាម្មយើ�តាម្មការតប្រម្មូវិយើ�ើម្មទ្ធុនិម្រែ�លប្រតូវិបានិក្ខុំណត់�ា�ងយើពីញយើលញ។

34.	34.	រ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី	និិងរ�ៈយើពីលម្រែវិងរ�ៈយើពីលខ្ញុំៃី	និិងរ�ៈយើពីលម្រែវិង
គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង�ងាា�ញរបា�ការណហ៍ិរិញ្ញញវិតុ�	ម្រែផិក្ខុយើលើស័និៃនិ�ីភាពី។ ពីត័ម៌ានិអំំពីីរ�ៈយើពីល	ខ្ញុំៃ ីឬម្រែវិង រ�ស័ ់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម និិង�ណំលុ ប្រតូវិបានិ�ងាា�ញ	យើ�កិ្ខុ�ងម្រែផិក្ខុម្លៃនិការប្រគុ�់ប្រគុងហានិិភិ�័ហិិរញ្ញញវិតុ�។ 
ប្រទ្ធពី�យស័ម្ម�បតត ិនិិង�រិកាា�រ ស័ិទ្ធធក្ខុិ�ងការយើប្រ�ើប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមអំរូ� ីនិិងពីនិធពីនិ�យារ�ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មម �ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមរ�ៈយើពីលម្រែវិង។ ស័ំវិិធានិធនិ ��ំណុលរ�ៈយើពីលម្រែវិង។ 

35.	35.	ពី័ត៌មានិយើប្រ�ៀ�យើធៀ�ពី័ត៌មានិយើប្រ�ៀ�យើធៀ�
តួយើលខ្ញុំម្មួ�ចំនិួនិ ប្រតូវិបានិចាំត់ថាំ�ក្ខុ់យើ�ើងវិិញ យើ�ើម្ម�បីឲ្�យប្រស័�យើ�តាម្មការ�ងាា�ញ និិងផដល់ពី័ត៍មានិនាការិ��រិយើចិទ្ធ�ចច���បនិិ។

36.	36.	ផល�ះ��ល់ពីី	ក្ខុូវិី�-19ផល�ះ��ល់ពីី	ក្ខុូវិី�-19
ផល�ះ��ល់		ម្លៃនិ	វីិរសុ័កូ្ខុរណុ្តា (“ក្ខុវូិ�ី-19”) បានិ	រាតត�បាតភូិម្មសិ្ថាស្ត្រស័ត�យើប្រចើនិ�ស័ក្ខុលយើលាក្ខុ។ 	អំងគការស័ខុ្ញុំភាពីពិីភិពីយើលាក្ខុបានិប្រ�កាស័	អាស័និិអំនិតរ�ត�ិណ្តាា�លអំំពីី ក្ខុវូិ�ី-19 យើ�កិ្ខុ�ងម្រែខ្ញុំម្មក្ខុរា ឆ្នាំំ�2ំ020 
និិងបានិចាំត់ថាំ�ក្ខុ់	វិីរុស័យើនិ��	ជំំងឺរាតត�បាត�ស័ក្ខុលយើលាក្ខុយើ�ក្ខុិ�ងម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�ំ2020។ ការរីក្ខុរាលដាលម្លៃនិជំំងឺក្ខុូវិី�-19 មានិផល�ះ��ល់�ខាា�ំង �ល់	ស័ុខ្ញុំភាពី និិង	ការ�និតអាជំីវិក្ខុម្មម។

ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� និិង រាជំរដាា�ភិិបាលក្ខុម្មព��បានិចាំត់វិិធានិការ�យើប្រចើនិ យើ�ើម្ម�បីជួំ�ស័ប្រមួ្មល�ល់យើស័�ឋកិ្ខុចច និិងវិិស័័�ហិិរញ្ញញវិតុ� និិងការយើធើើអាជំីវិក្ខុម្មមយើ�កិ្ខុ�ងរ�ៈយើពីលម្រែ�លម្មិនិធាា��់មានិពីីមុ្មនិម្មក្ខុ 
ម្រែ�លរួម្មមានិ�ូច�ការអំនិុញ្ជាា�តឲ្�យយើធើើការយើរៀ�ចំឥណទានិយើ�ើងវិិញ និិងការ�យើងើើតម្លៃនិធនាគារស័ហិប្រគាស័ធុនិតូច និិងម្មធ�យម្ម យើ�ើម្ម�បីស័ប្រម្ម�ស័ប្រម្មួលគុយើប្រមាងស័ហិហិិរញ្ញញ��បទានិប្រទ្ធប្រទ្ធង់ស័ហិប្រគាស័ធុនិ
តូច និិងម្មធ�យម្ម។
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គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងនិឹង�និតការប្រតួតពីិនិិត�យពីីផល�ះ��ល់ម្លៃនិ ក្ខុូវិី�-19	 និិងចាំត់ប្រគុ�់វិិធានិការទ្ធ�់ស្ថាា�ត់រាល់ឥទ្ធធិពីលម្រែ�លអាច�ះ��ល់�ល់ប្រ�តិ�តតិការរ�ស័់ធនាគារ។

ធនាគារ	បានិយើធើើការវិិនិិចិ័�ចំយើ��ផល�ះ��ល់ម្លៃនិ ក្ខុូវិី�-19	 យើ�តាម្មការម្រែណនាំរ�ស័់ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព�� និិងស័តង់ដាររបា�ការណ៍ទាក្ខុ់ទ្ធងនិឹងហិិរញ្ញញវិតុ�អំនិតរ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព���ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

(a) (a) ការខា�បង់ឥណុទាន្ទុដែ�លរពំ្យឹង��ក់ការខា�បង់ឥណុទាន្ទុដែ�លរពំ្យឹង��ក់

គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងបានិយើធើើការប្រតួតពីិនិិត�យ និិងអំនិុវិតតយើ�យើលើម្មះូម្រែ�ល ECL ថិមីយើ�ក្ខុិ�ងប្រតីមាស័ទ្ធី�ួនិ 	ឆ្នាំំ�ំ2020។ វិិយើស្ថាធនិក្ខុម្មម	ចម្ម�បងក្ខុិ�ងម្មះូម្រែ�លថិមីយើប្រ�ៀ�យើធៀ�យើ�និឹងម្មះូម្រែ�លចាំស័់មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ងភាពីម្រែ�លអាចខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ង (PD) (PD)

PD ប្រតូវិបានិគុណនាយើដា�យើប្រ�ើទ្ធិនិិនិ័�មាា�ប្រទ្ធីស័ប្រ�ចាំំម្រែខ្ញុំស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីល ៧ ឆ្នាំំ�ំក្ខុនិៃងម្មក្ខុយើនិ�ម្រែ�លមានិ ៧2 មាា�ប្រទ្ធីស័។ វិិធីស្ថាស្ត្រស័តលម្មិិត�ងម្មុនិ ប្រតូវិបានិអំនិុវិតតយើដា��ំម្រែ�ក្ខុ�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធី 1 យើ� 
“ប្រក្ខុុម្ម 0” ម្រែ�លម្មិនិមានិ	ម្លៃថិៃហិួស័យើពីលក្ខុំណត់ និិង “ប្រក្ខុុម្ម 1” ម្រែ�លមានិឥណទានិហិួស័កាលក្ខុំណត់ពី ី1 យើ� 29 ម្លៃថិៃ។

អំប្រតាខាត�ង់យើដា�ស្ថារខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ងអំប្រតាខាត�ង់យើដា�ស្ថារខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ង (LGD) (LGD)

	គុណនិីស័ក្ខុម្មមម្រែ�លយើ�ម្រែតមានិ�និតស័ក្ខុម្មមភាពីប្រ�ម្មូល	ប្រតល�់	ម្មក្ខុវិិញ ប្រតូវិបានិដាក្ខុ់�ញ្ញច�លក្ខុិ�ងការគុណនា LGD ម្រែផិក្ខុយើលើការវិិភាគុរ�ៈយើពីលរ�ស័់ LGD។ ក្ខុប្រម្មិតឥណទានិស័ប្រមា�់ការគុណនា LGD 
ប្រតូវិបានិ ម្រែក្ខុម្រែប្រ�ពីីការយើប្រ�ើប្របាស័់ ឥណទានិយើ�យើពីលខាត�ង់ (EAD) ម្រែ�លយើ��និតមានិការយើក្ខុើនិយើ�ើងយើ�ក្ខុិ�ងម្មះូម្រែ�លចាំស័់ យើ��ក្ខុប្រម្មិតឥណទានិយើ�យើពីលខ្ញុំក្ខុខានិក្ខុិ�ងការស័ងម្រែតម្មតង។ ក្ខុប្រម្មិត LGD 
តាម្មវិិស័័� ប្រតូវិបានិម្រែក្ខុតប្រម្មូវិឲ្�យប្រស័�យើ�តាម្មការម្រែ�ងម្រែចក្ខុម្រែ�លយើប្រ�ើប្របាស័់ក្ខុិ�ងការគុណនា PD។

		លទ្ធធផលថិៃឹងម្រែថិៃងយើលើប្រ�ូបា�ុ�លីយើត		លទ្ធធផលថិៃឹងម្រែថិៃងយើលើប្រ�ូបា�ុ�លីយើត (Probability weighted outcome) (Probability weighted outcome)

�ចច���បនិិយើនិ� ការក្ខុំណត់យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ. លិ និិងអាប្រក្ខុក្ខុ ់ប្រតូវិបានិផតល់ការថិៃឹងម្រែថិៃង� 60 ភាគុរ� 20 ភាគុរ�និិង 20ភាគុរ� យើរៀងគាំ�។

	ពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងមុ្មខ្ញុំ	ពី័ត៌មានិម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងមុ្មខ្ញុំ (Forward (Forward--looking information)looking information)

ពីត័ម៌ានិម្រែ�លរពំីងឹទុ្ធក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មខុ្ញុំប្រតូវិបានិយើប្រ�ើប្របាស័	់ប្រមា�ម់្រែត PD។ ស័ប្រមា�់ LGD ព័ីតម៌ានិម្រែ�លរពំីងឹទ្ធកុ្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មខុ្ញុំម្មនិិប្រតូវិបានិយើប្រ�ើប្របាស័យ់ើនា�យើទ្ធ យើដា�ស្ថារម្រែតមិ្មនិមានិពីត៌មានិម្លៃនិការខ្ញុំក្ខុខានិ
ស័ងប្រគុ�់ប្រគានិ់យើ� ប្រតីមាស័ ម្មុនិៗយើ�ើម្ម�បីយើធើើការវិិភាគុស័ុិតិរំពីឹងទ្ធុក្ខុយើ�ម្លៃថិៃខាងម្មុខ្ញុំយើដា�មានិភាពីយើជំឿទ្ធុក្ខុចិតតបានិយើនា�យើទ្ធ។

ក្ខុតាោ�មាា�ប្រក្ខុូយើស័�ឋក្ខុិចចចំ�ងៗក្ខុតាោ�មាា�ប្រក្ខុូយើស័�ឋក្ខុិចចចំ�ងៗ

ក្ខុតាោ�មាា�ប្រក្ខុូយើស័�ឋក្ខុិចចម្រែ�លប្រតូវិបានិក្ខុំណត់និិងយើប្រ�ើប្របាស័់ស័ប្រមា� ់PD ម្រែ�លរំពីឹងទ្ធុក្ខុមានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

PD តាម្មម្រែផិក្ខុ ក្ខុតាោ�មាា�ប្រក្ខុូយើស័�ឋក្ខុិចច(1)

ក្ខុស័ិក្ខុម្មម ក្ខុំយើណើនិផលិតផលក្ខុិ�ងប្រស័ុក្ខុស័រុ� (GDP) យើលើវិិស័័�ក្ខុស័ិក្ខុម្មម ជំលផលនិិងម្លៃប្រពីយើឈ្នះើ

ស័ំណង់និិងអំចលនិប្រទ្ធពី�យ ការចូលរួម្មចំម្រែណក្ខុក្ខុំយើណើនិ GDP ក្ខុិ�ងវិិស័័�ឧស័�សាហិក្ខុម្មម

ការជំួលអំចលនិប្រទ្ធពី�យ ក្ខុំយើណើនិតប្រម្មូវិការយើប្រ�ើប្របាស័់ឯក្ខុជំនិ

ផលិតក្ខុម្មម ក្ខុំយើណើនិវិិនិិយើ�គុ�ា�ល់ពីី�រយើទ្ធស័ 

ការលក្ខុ់�ុំនិិងរា� ការចូលរួម្មចំម្រែណក្ខុក្ខុំយើណើនិ GDP ក្ខុិ�ងវិិស័័�ឧស័�សាហិក្ខុម្មម

យើស័វាក្ខុម្មម ក្ខុំយើណើនិតប្រម្មូវិការយើប្រ�ើប្របាស័់ឯក្ខុជំនិ 

ឥណទានិ�ុគុគល អំប្រតាម្លៃនិភាពីអំត់ការងារយើធើើ 

(1) ក្ខុតាោ�មាា�ប្រក្ខុូយើស័�ឋក្ខុិចចទាំងអំស័់មានិម្មូលដាា�និយើ�ក្ខុិ�ង�រិ�ទ្ធប្រ�យើទ្ធស័ក្ខុម្មព��យើលើក្ខុម្រែលងម្រែតមានិការ�ញ្ជាា�ក្ខុ់យើផ�សងពីីយើនិ�។

ក្ខុតាោ�មាា�ប្រក្ខុូយើស័�ឋក្ខុិចចម្រែ�លពី�យាក្ខុរទ្ធុក្ខុ�ម្មុនិ ម្លៃនិយើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ លិ និិងអាប្រក្ខុក្ខុ ់មានិ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

ក្ខុំយើណើនិ GDP យើលើវិិស័័�ក្ខុស័ិក្ខុម្មម ជំលផល និិងម្លៃប្រពីយើឈ្នះើ - ក្ខុស័ិក្ខុម្មម

ការពី�យាក្ខុរ MEV ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ6ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៧ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ8ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ9ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី0

យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ -0,10% -0,18% -0,21% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

យើស័ណ្តារី�ះូលិ 1,00% 0,92% 0,89% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

យើស័ណ្តារី�ះូអាប្រក្ខុក្ខុ់ -1,20% -1,28% -1,31% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%
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ការចូលរួម្មចំម្រែណក្ខុក្ខុំយើណើនិ GDP ក្ខុិ�ងវិិស័័�ឧស័�សាហិក្ខុម្មម - ស័ំណង់និិងអំចលនិប្រទ្ធពី�យ

ការពី�យាក្ខុរ MEV ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ6ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៧ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ8ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ9ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី0

យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ 0,16% 0,16% 0,16% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧%

យើស័ណ្តារី�ះូលិ 0,18% 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%

យើស័ណ្តារី�ះូអាប្រក្ខុក្ខុ់ 0,14% 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

ក្ខុំយើណើនិតប្រម្មូវិការយើប្រ�ើប្របាស័់ឯក្ខុជំនិ - ការជំួលអំចលនិប្រទ្ធពី�យ

ការពី�យាក្ខុរ MEV ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ6ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៧ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ8ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ9ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី0

យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

យើស័ណ្តារី�ះូលិ 0,15% 0,15% 0,15% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

យើស័ណ្តារី�ះូអាប្រក្ខុក្ខុ់ -0,0៧% -0,0៧% -0,0៧% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%

ក្ខុំយើណើនិវិិនិិយើ�គុ�ា�ល់ពីី�រយើទ្ធស័ - ផលិតក្ខុម្មម

ការពី�យាក្ខុរ MEV ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ6ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៧ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ8ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ9ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី0

យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

យើស័ណ្តារី�ះូលិ 0,12% 0,12% 0,12% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

យើស័ណ្តារី�ះូអាប្រក្ខុក្ខុ់ -0,05% -0,05% -0,05% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06%

ការចូលរួម្មចំម្រែណក្ខុក្ខុំយើណើនិ GDP ក្ខុិ�ងវិិស័័�ឧស័�សាហិក្ខុម្មម - ការលក្ខុ់�ុំនិិងរា�

ការពី�យាក្ខុរ MEV ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ6ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៧ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ8ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ9ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី0

យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ 0,16% 0,16% 0,16% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧% 0,1៧%

យើស័ណ្តារី�ះូលិ 0,18% 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%

យើស័ណ្តារី�ះូអាប្រក្ខុក្ខុ់ 0,14% 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

ក្ខុំយើណើនិតប្រម្មូវិការយើប្រ�ើប្របាស័់ឯក្ខុជំនិ - យើស័វាក្ខុម្មម

ការពី�យាក្ខុរ MEV ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ6ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៧ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ8ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ9ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី0

យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ 6,35% 6,40% 6,42% 6,2៧% 6,2៧% 6,2៧% 6,2៧% 6,2៧% 6,2៧% 6,2៧%

យើស័ណ្តារី�ះូលិ ៧,41% ៧,46% ៧,49% ៧,33% ៧,33% ៧,33% ៧,33% ៧,33% ៧,33% ៧,33%

យើស័ណ្តារី�ះូអាប្រក្ខុក្ខុ់ 5,28% 5,33% 5,35% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%

អំប្រតាម្លៃនិភាពីអំត់ការងារយើធើើ - ឥណទានិ�ុគុគល

ការពី�យាក្ខុរ MEV ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ2ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ3ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ4ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ5ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ6ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ៧ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ8ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ9ី ឆ្នាំំ�ំទ្ធ1ី0

 យើស័ណ្តារី�ះូម្មូលដាា�និ 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

យើស័ណ្តារី�ះូលិ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

យើស័ណ្តារី�ះូអាប្រក្ខុក្ខុ់ 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
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យើលើស័ពីីយើនិ�យើទ្ធៀត ធនាគារបានិពីិចាំរណ្តា�ក្ខុ់លាក្ខុ់យើ�និឹងផល�ះ��ល់ម្រែ�ល�ក្ខុ់ពី័និធម្លៃនិ ក្ខុូវិី�-19 យើលើក្ខុតាោ�គុុណភាពី និិង�រិមាណយើ�យើពីលក្ខុំណត ់ការយើក្ខុើនិយើ�ើង�ស្ថារវិនិតម្លៃនិហានិិភិ័�ឥណទានិ 
និិងការការវា�តម្លៃម្មៃស័ូចនាក្ខុរ ស័ប្រមា�់ស័ំវិិធានិធនិ យើលើការ�ះ��ល់�ស័កាោ�និុពីលក្ខុិ�ងវិិស័័�ម្រែ�ល បានិរងផល�ះ��ល់ម្រែ�លបានិក្ខុំណត់យើដា�ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��៖

	■ វិិស័័�យើទ្ធស័ចរណ៍

	■ វិិស័័�ផលិតក្ខុម្មមកាត់យើ�រស័យើម្មៃ�ក្ខុ�ំ�ក្ខុ់

	■ វិិស័័�ស័ំណង់

	■ វិិស័័��ឹក្ខុជំញ្ញជ�និនិិងភិស័ត�ភារ

ធនាគារបានិស័យើប្រម្មច�ម្រែនុិម្ម ECL ចនំិនួិ 4.650.000 �លុាា�រអាយើម្មរកិ្ខុ។ ការ�ម្រែនុិម្ម ECL គុឺយើ�យើប្រកាម្មយើស័ណ្តារី�ះយូើស័តស័ប្រ�ស័និិយើ�ើ ឥណទានិម្រែ�លប្រតូវិបានិយើរៀ�ចយំើ�ើងវិញិយើប្រចើនិ�ង ម្រែ�លអំនិយុើប្រគា�ក្ខុិ�ង
ការស័ងប្របាក្ខុ់យើ�ើម្មនិិងការប្របាក្ខុ់នាកាល�រិយើចិទ្ធ រា�ការណ៍ប្រតូវិបានិ ចាំត់ថាំ�ក្ខុ់ក្ខុិ�ង�ំណ្តាក់្ខុកាលទ្ធ2ី យើដា�ស្ថារម្រែត ភាពីម្មិនិច�បាស័់លាស័់ម្លៃនិជំំងឺក្ខុូវិី�-19។

(b) (b) គ្គណុធ្វើន្ទុយយសទ្រមាប់ទ្រ�ព្យយសក់ម្មមហិរិញ្ញញវ�ុ�ដែ�លបាន្ទុដែក់ដែទ្របគ្គណុធ្វើន្ទុយយសទ្រមាប់ទ្រ�ព្យយសក់ម្មមហិរិញ្ញញវ�ុ�ដែ�លបាន្ទុដែក់ដែទ្រប

ធនាគារបានិយើធើើការពីិចាំរណ្តា អំំពីីក្ខុតាោ�យើស័�ឋក្ខុិចច និិង បានិពីនិ�យារការស័ងប្របាក្ខុ់ក្ខុម្មចី ស័ប្រមា�់អំិក្ខុខ្ញុំចីប្របាក្ខុ់ ម្រែ�លអាជំីវិក្ខុម្មមរ�ស់័យើគុ ប្រតូវិបានិរង�ះ��ល់យើដា� ក្ខុូវិី�-19 រហិូត�ល់រ�ៈយើពីល 12ម្រែខ្ញុំចំយើ��
ប្រគុ�់វិិស័័�។ ការចំយើណញ និិងការខាត�ង់ពីីការម្រែក្ខុម្រែប្រ�លក្ខុុខ្ញុំណឌទាំងយើនិ�ម្មិនិបានិចាំត់ទុ្ធក្ខុ�ស្ថារវិនិតយើ�ើ�។

(c) (c) ការវាយ�ថ្ងៃម្មានិ្ទុងការវនិ្ទុិចុេ័យការវាយ�ថ្ងៃម្មានិ្ទុងការវនិ្ទុិចុេ័យ

ធនាគារបានិគុិតគុូរអំំពីីផល�ះ��ល់ ម្រែ�ល�ងើរយើ�ើងពីីភាពីម្រែប្រ�ប្រ�ួល ម្លៃនិយើស័�ឋក្ខុិចច�ចច���បនិិ ក្ខុិ�ងការក្ខុំណត់ តួ	យើលខ្ញុំរ�ស័់ប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� និិងប្រទ្ធពី�យស័ក្ខុម្មមយើផ�សងៗយើទ្ធៀតក្ខុិ�ងរបា�ការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
ស័យើង�ុចយើនាា��យើពីល ម្រែ�លការកំ្ខុណតយ់ើនិ�គឺុ�ការកំ្ខុណតលិ់�ំផុតរ�ស់័គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងពីងឹម្រែផិក្ខុយើលើព័ីត៌មានិម្រែ�លមានិ។ �ះមុ្រែនិតទី្ធផ�សារមិ្មនិទាន់ិមានិយើសុ័រភាពី �ចូយើនិ�តួយើលខ្ញុំ ម្រែ�លបានិកំ្ខុណតអ់ាចមានិការ
ម្រែប្រ�ប្រ�ួលយើ�តាម្ម�ម្រែប្រម្ម�ប្រម្មួលទ្ធីផ�សារ។

3៧.	3៧.		ប្រពីឹតតិការណ៍�នាា��់ពីីការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍	ប្រពីឹតតិការណ៍�នាា��់ពីីការិ��រិយើចិទ្ធម្លៃនិរបា�ការណ៍

ការ�ា�ក្ខុយើលើការម្រែ�ងម្រែចក្ខុភាគុលាភិការ�ា�ក្ខុយើលើការម្រែ�ងម្រែចក្ខុភាគុលាភិ

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធី11 ម្រែខ្ញុំក្ខុុម្មភៈ ឆ្នាំំ�ំ2021 ធនាគារ�តិម្លៃនិក្ខុម្មព��បានិជំូនិ�ំណឹង�ល់ប្រគុ�់ប្រគឹុ�ស្ថាា�និធនាគារនិិងហិិរញ្ញញវិតុ� ទាំងអំស់័ឲ្�យ�ា�ក្ខុការម្រែ�ងម្រែចក្ខុភាគុលាភិយើប្រកា�យើធើើស័វិនិក្ខុម្មម ស័ប្រមា�់�ំណ្តាច់ការិ�
�រិយើចិទ្ធឆ្នាំំ�2ំ020 យើនិ�។

រ��ស័និតិស័ុខ្ញុំស័ងគម្មម្រែផិក្ខុប្របាក្ខុ់យើស្ថាធនិរ��ស័និតិស័ុខ្ញុំស័ងគម្មម្រែផិក្ខុប្របាក្ខុ់យើស្ថាធនិ

យើ�ម្លៃថិៃទ្ធ4ី ម្រែខ្ញុំម្មីនា ឆ្នាំំ�2ំ021 រាជំរដាា�ភិិបាលបានិយើចញអំនិុប្រក្ខុឹត�យស័តីពីីរ��ស័និតិស័ុខ្ញុំស័ងគម្មម្រែផិក្ខុប្របាក្ខុ់យើស្ថាធនិស័ប្រមា�់�ុគុគលទាំងឡា�ម្រែ�លស័ុិតយើ�យើប្រកាម្ម�ទ្ធ��បញ្ញញតតិម្លៃនិច�បា�់ស័តីពីីការងារ។ ភាគុទានិ
ម្រែផកិ្ខុប្របាក្ខុ់យើស្ថាធនិម្រែ�លប្រតូវិបានិប្រ�កាស័ថិម ី��និៃ�ក្ខុរួម្មគាំ�រ�ស័ន់ិិយើ�ជំក្ខុឬមាា�ស់័ស័ហិប្រគាស័ និិងនិិយើ�ជំិក្ខុ។ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីល 5 ឆ្នាំំ�ំ�ំ�ូង ភាគុទានិយើនិ�ប្រតូវិក្ខុំណត់អំប្រតាយើស័មើនិឹង 4% ម្លៃនិប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�ល
��់ភាគុទានិ យើដា�ម្រែ�ងម្រែចក្ខុ 2% ��និៃ�ក្ខុនិិយើ�ជំក្ខុ និិង2%យើទ្ធៀត��និៃ�ក្ខុនិិយើ�ជំិក្ខុ។ 

ស័មាស័ភាពីម្លៃនិប្របាក្ខុ់ឈិ្នះ�ល��់ភាគុទានិ ប្រតូវិក្ខុំណត់យើដា�អំនិុប្រកឹ្ខុត�យយើដា�ម្រែ�ក្ខុ។ ការទ្ធូទាត់ម្រែផិក្ខុប្របាក្ខុ់យើស្ថាធនិប្រតូវិយើធើើយើ�ើង�ប្រ�ចាំំម្រែខ្ញុំ ស័ហិប្រគាស័ទាំងអំស័់ប្រតូវិមានិកាតពីើក្ខុិចចប្រ�មូ្មលភាគុទានិពីី
និិយើ�ជំិក្ខុ យើហិើ�យើផៃរប្របាក្ខុ់ភាគុទានិរួម្ម�ញ្ញច�លចំម្រែណក្ខុរ�ស័់ខ្ញុំៃ�និ យើ�ក្ខុិ�ងគុណនិីធនាគាររ�ស័់ យើ�ឡា�តិស័និតិស័ុខ្ញុំស័ងគម្ម (“�.ស័.ស័”) ក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីល 15 ម្លៃថិៃម្លៃនិម្រែខ្ញុំ�នាា��់។

អំប្រតាភាគុទានិម្លៃនិរ��ស័និតិស័ុខ្ញុំស័ងគម្មម្រែផិក្ខុប្របាក្ខុ់យើស្ថាធនិ ប្រតូវិបានិក្ខុំណត់តាម្មវិិធីស្ថាស្ត្រស័ត�ុពីើលាភិជំយើណះើរ�ូចខាងយើប្រកាម្ម៖

	■ �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ ី1៖ 4% ម្លៃនិប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�ល��់ភាគុទានិ ឬប្របាក្ខុ់យើស័ិើស័ុំ��់ភាគុទានិ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីល 5 ឆ្នាំំ�ំ�ំ�ូងគុិតចាំ�់ពីីកាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិការចាំ�់យើផតើម្ម�ង់ភាគុទានិ

	■ �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ ី2៖ 8% ម្លៃនិប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�ល��់ភាគុទានិ ឬប្របាក្ខុ់យើស័ិើស័ុំ��់ភាគុទានិ ស័ប្រមា�់រ�ៈយើពីល 5 ឆ្នាំំ�ំ �នាា��់ពីី�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ ី1 និិង

	■ �ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ ី3៖ អំប្រតាភាគុទានិប្រតូវិ�ំយើ�ើង 2,៧5% ម្លៃនិប្របាក្ខុ់ឈ្នះិ�ល��់ភាគុទានិ ឬប្របាក្ខុ់យើស័ិើស័ុំ�� ់ភាគុទានិ ក្ខុិ�ងរ�ៈយើពីល 10 ឆ្នាំំ�ំម្មតង �នាា��់ពីី�ំណ្តាក្ខុ់កាលទ្ធ ី2។

កាល�រិយើចិទ្ធម្លៃនិការអំនិុវិតតរ��ស័និតិស័ុខ្ញុំស័ងគម្មម្រែផិក្ខុប្របាក្ខុ់យើស្ថាធនិ ប្រតូវិក្ខុំណត់យើដា�ប្រ�កាស័រួម្មរវាងប្រក្ខុស័ួងការងារ និិង�ណះ���ណ្តាា�លវិិ�ា�ជំីវិៈ និិងប្រក្ខុស័ួងយើស័�ឋក្ខុិចចនិិងហិិរញ្ញញវិតុ�។
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