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ខ្លីី�ៗ អំំពី� 
ធនាគារ ABA
ដោយត្រូូ�វបានបង្កើើ�តកុ្នុ�ងឆូំ្នាំ� ១៩៩៦ ធនាគារ វឌ្ូឍនៈអាសី៊ី� ចំ�កាត់ (ABA) 
ជាគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ឈានមុីខមុួយរបស៊ី់ក្នុមុុ�ជា។

ឆ្លលងកាត់ការអភិិវឌ្ូឍ និងក្នុ�ណើ�នជាង ២៥ ឆ្នាំំូ�ក្នុនលងមុក្នុនេះូ� ធនាគារ ABA 
បានពងូ្រឹ�ងជំ�ហិររបស៊ី់ខល�នយ៉ាាូងរឹងមាំ�កុ្នុ�ងទី�ផូ្សារ និងបានកាាូយជាធនាគារ
មុួយក្នុុ�ងចំ�ណោមុធនាគារពាណិិជំជធ�ៗ នៅក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ី។

យើ�ងមាំនបម្រើូ�សេវូាជូំនដល់់បណ្ដាាូអតថិិិជំនជាច្រើូ�នដូចំជា ស៊ីហិគូូ្រាស៊ីធីន
តចូំ នងិមុធូយមុ, អាជំ�វក្នុមុមខ្នាំតូតូចំ នងិរបូវនតបីគ្គគល់ តាមុរយៈបណ្ដាាញូស្ថាខ្នា
ទាំ�ង ៨១ មាំាសីូ៊ី�នស៊ី័�យសេវូាជាង ៨០០ នៅទីូទាំ�ងបូ្រទេសូ៊ី សេវូាធនាគារអន
ឡាញ និងក្នុមុមវិធ�ធនាគារតាមុទីូរស៊ី�ពទដ៏ទី�នេះ�ប។

ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ល់ទីធភាពស៊ីងក្នុម្រិូិត “B+” ព�ទី�
ភាំូក្នុ់ងារវាយតម្លៃលូឥណិទាំន Standard & 
Poor’s (S&P) Global Ratings

អនាគ្គត “ស៊ីុិរភាពស៊ីុិរភាព”

លាន
គ្គណិន�អតិថិិជំន

ប៊ីី�លានដុុលាា្ររអាមេ្ររិក
ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីរីប

ប៊ីី�លានដុុលាា្ររអាមេ្ររិក
ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ស៊ីរីប

លានដុុលាា្ររអាមេ្ររិក
ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញសី៊ីទីធ

នាក់
បីគ្គគលិ់ក្នុ

ស្ថាខ្នា

មាំាូស៊ីី�នស័៊ី�យសេូវា



មាតិកា

 សារ រប៊ីស់់ នាយក ប្រតិប៊ីតិិ 4

 អំំពី�ធនាគារ ABA ៨

អ�ព�យើ�ងខំ�� ១០
ចំក្នុុ�វិស៊ី�យ បេូស៊ីក្នុក្នុមុម និងគ្គីណិតម្លៃលូរបស៊ី់យើ�ង ១១
ល់ទីធផ្ល់ហិិរញ្ញញវតុ� ១២
ជំ�ហានជោគ្គជំ�យ ១៦
បណ្ដាាូញស្ថាខ្នា ១៩

 អំភិិបាលកិច្ចច សាជី�វកម្មម  ២០

រចំនាស៊ីមុុនធគ្រឹះូប់គ្រឹះូង ២៣
ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ ២៤
គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងជាន់ខុស៊ី់ ៣០

 ស់ម្មិទ្ធធផលស់ម្រេ្រ្រច្ចរប៊ីស់់យើើង ៣២

 របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ដែ្រល បានធ្វើើើស់វនកម្មម 4០
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ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 5

ឆូំ្នាំ� ២០២១ ជាពូេល់វូេលាដូែល់
ពោរពូេញដោយឧបស៊ីគ្គគ បុនី្ដែែូ
យើ�ងស៊ីមូូ្រើចំបានស៊ីមិុទីធផ្ល់
ជាចូ្រើ�នដូែល់យើ�ងគ្គួ រមាំន
មោទីនភាព។ 

ការរកី្នុរាល់ដាល់ជាស៊ីក្នុល់នូៃជំ�ងកឺ្នុវូដី ១៩ បានបងើផ្ល់បុ�ពាល់់
ខ្នាាូ�ងស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ�នេះូ� ដែូល់ក្នុម្រិូិតស៊ីក្នុមុមភាពអាជំ�វក្នុមុម និង
ការរស់៊ីនៅរបស៊ីប់្រជូាពល់រដឋ។ ក្នុមុុ�ជា ក្នុតូ៏្រូ�វឆ្លលងកាត់បញ្ហាារូកី្នុ
រាល់ដាល់នេះូ� ជាពិសេូស៊ីបនាាូប់ព�មាំនព្រឹូ�តតិការណិ៍ ២០ ក្នុីមុៈៈ 
ដែលូ់បានបងើជាឧបស៊ីគ្គគដល់់សូេដឋកិ្នុចំច នងិស៊ីងគមុ។ ទោះ�ប�ជា
សិុ៊ីតកូូ្រោមុកាល់ៈទេសូ៊ីៈមិុនអ�ណោយផ្ល់យ៉ាាងូនេះូ�ក្នុែ� ធនាគារ 
ABA នៅតែអូាចំគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូក្នុ�ណើ�នរបស៊ីខ់ល�ននៅកុ្នុ�ងទី�ផូ្សារបាន
យ៉ាាូងរឹងមាំ� និងបនតបម្រើូ�អតិថិិជំនរបស៊ី់ខល�ន។

ដោយអនីវតតតាមុបូេស៊ីក្នុក្នុមុម នងិគី្គណិតម្លៃលរូបស៊ីយ់ើ�ង យើ�ងបនត
ដាក្នុឲូ់្យបូ្រើ�បូូ្រាស់៊ីសូេវាក្នុមុម ឬផ្លិ់តផ្ល់ដូែល់យក្នុអតថិិិជំនជា
បង្គោោលូ់ ដើ�មូុបី�ធ័្វើ�ឲូ្យជំ�វិតហិរិញ្ញញវតុ�របស៊ីពួ់ក្នុគាត់កាន់តូែបូ្រសេ�រ 
និងងាយសួូ្រួល់។ យើ�ងបានធ័្វើ�ឲូ្យដ�ណើ�រការធីរក្នុិចំចរបស៊ី់
យើ�ងឈានដល់់ក្នុម្រិូិតថិម�មុួយទេៀត ដែូល់សូេវាក្នុមុមរបស៊ី់
យើ�ងភាគ្គច្រើូ�ន អាចំប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់បានដោយស៊ី័�យប្រូតិបតតិការ 
តាមុរយៈបណ្ដាាូញ និងផ្លែលូតហិ័មុជាច្រើូ�ន។ ជាមុួយមាំគាាូនេះូ� 
នងិកីូ្រុមុការងារប្រកូ្នុបដោយជំ�នាញ យើ�ងស៊ីម្រើូចូំបានគ្គណិន�
ថិម�ចំ�ននួ ១,១ លាន។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ អតថិិិជំន ៩៩,៥% ដូែល់
បានចំលូ់រួមុជាមួុយ ABA កាាយូជាអកុ្នុប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី ់ABA Mobile 
ដែលូ់សូ្រួបទាំ�ងស្រួូងីជាមួុយគោល់ដៅរបស៊ីយ់ើ�ងកុ្នុ�ងការផ្ែល់់
សេវូាធនាគារតាមុទីរូស៊ី�ពទដែលូ់ល់អប�ផី្តដល់់អតថិិិជំនគ្រឹះបូរ់បូ។ 



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១6

ក្នុ�ណើ�ននៅកុ្នុ�ងមូុល់ដាានូអតិថិិជំនរបស់៊ីយើ�ង បាននា�ក្នុ�ណើ�ន
ដល់់តារាងតីលូ់យការ ដែូល់ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ស៊ីរីបកើ�នដល់់ ៦,៨
បី�លានដីលាារូអាមូេរកិ្នុនៅដ�ណ្ដាច់ំឆូំ្នាំ�។ គ្គណិន�ប្រាូក់ូ្នុរៀៀល់ដែលូ់
បេ�ក្នុជាមួុយ ABA ក៏្នុកើ�នឡើ�ងសេទ�រតែទូេ័ដូងដូែល់ជាការគា�ទូ្រ 
រូបិយប�ណិណជាតិ។ 

ផ្លែលូតហិ័មុធនាគារតាមុឌ្�ជំ�ថិល់របស៊ី់យើ�ង មាំនការអភិិវឌូ្ឍ
យ៉ាាូងខ្នាាូ�ងអ�ឡុ�ងឆ្នាំំូ�នេះូ�។ ABA Mobile ដូែល់ជាស៊ីែង់ដារ
ក្នុមុមវិធ�ធនាគារនៅក្នុមុុ�ជា ទីទួីល់បានការពងូ្រឹ�ងស៊ីមុតុភាព 
នងិមីុខងារថិម�ៗ ជាច្រើូ�ននៅកុ្នុ�ងឆូំ្នាំ� ២០២១ ដើ�មូុបី�រកូ្នុសាការបម្រើូ�
អតថិិិជំនជាមួុយសូេវាធនាគារដូែល់មាំនភាពងាយសួូ្រួល់ នងិ
គាានូការរខំ្នាន។ ជោគ្គជំ�យដអ៏ស្ថាារូយូនេះូ� ស៊ីម្រើូចូំបានដោយស្ថារ
ការដាក់្នុឲូ្យប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីមីុខងារ គ្គណិន�រហិ�ស៊ី ដែលូ់ប្រជូាពល់រដឋ
ក្នុមុុ�ជា មាំនឱកាស៊ីបេ�ក្នុគ្គណិន� ABA ដ�បូងតាមុស្ថាាូតហ័ិ�ន
ដោយគ្រាូូន់តែូមាំនអតតស៊ីញ្ហាាូណិប�ណិណ។ គ្គណិន�រហិ�ស៊ី
ចំ�នួន ៣០០.០០០ ត្រូូ�វបានបេ�ក្នុ រយៈពេូល់មុួយឆ្នាំំូ�នេះូ�! នេះូ�
ជាទីឡុី�ក្នុរណិដ៍ចូ៏ំបាស៊ីម់ុយួដែលូ់បញ្ហាាកូ្នុថ់្នាប្រជូាពល់រដឋជឿឿជាក្នុ់
លើ� ABA និងចំង់ប្រើូ�សេូវាក្នុមុមរបស់៊ីយើ�ងស៊ីមូូ្រាប់តមូ្រិ�វការ
ប្រូចាំ�ថ្ងៃៃូរបស៊ី់ពួក្នុគាត់។ 

ឥឡុ�វនេះូ� អតិថិិជំន ABA Mobile អាចំប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីស់េវូាផ្ទេទរូប្រាូកូ្នុ់
ភាាមូុៗ ទាំ�ងកុ្នុ�ងនងិកូូ្រៅប្រទូេសូ៊ី, ទីទូាំត់វកិ្នុើយបត្រូនូានា, ទីទូាំត់
នៅតាមុហាង ឬអាជំ�វក្នុរជិំត ២០០.០០០ ដោយគ្រាូនូត់ែសូ្គែគនូ 
QR, បេ�ក្នុគ្គណិន�ស៊ីនូសំ� និងគ្គណិន�បញ្ញើញ�ស៊ីនូសំ� ដែូល់គ្គណិន�
ទាំ�ងនោះ�មាំនជាប្រាូកូ្នុរ់ៀៀល់ផ្ងដូែរ។ ទាំ�ងអស៊ីន់េះូ� អាចំធ័្វើ�បាន
តាមុទូីរស៊ី�ពទរបស៊ីព់កួ្នុគាត ់ដោយមុនិមាំនបូ្រើ�ស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុ។ ជា
ល់ទីធផ្ល់នៃភូាពងាយសួូ្រួល់នេះូ� មុលូ់ដាានូអតថិិិជំនរបស៊ី ់ABA 
Mobile កើ�នបាន ៦៧% គ្គិតចាំប់ព�ដ�ណ្ដាចំ់ ២០២០ ដោយ
អុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ស៊ីម្រើូូចំដល់ ់១,៦ លាននាក្នុ់។

ស្រួបូពេលូ់ជាមុយួគាំនូេះូ� អតថិិជិំនរបស៊ីយ់ើ�ងតែងូតែតូ្រូូ�វការ
ដាក្នុ់ប្រាូូក្នុ់ចំូល់គ្គណិន� ABA របស៊ី់ពួក្នុគាត់តាមុមុធូ្វើយោបាយ 
ទី�នេះ�ប នងិជាទី�ទីីក្នុចិំតត។ ហើ�យយើ�ង ក្នុផ៏្ែល់់បណ្ដាាញូជាចូ្រើ�ន
ស៊ីម្រាូូប់តម្រិូ�វការនូេះ�។ ទី�តា�ងស៊ី័�យសេូវា ABA 24/7 របស៊ី់
យើ�ង ពង្រឹូ�ក្នុបាន ១១ ក្នុន្ដែលងូ ដែលូ់មាំននៅភុិ�ពូេញ ប៉ោាយូប៉ែុតូ 
នងិខេតូតព្រឹូ�ស៊ី�ហិនី។ តា�ងព�ដាក្នុឲ់្យូដ�ណើ�រការកាល់ព�ខែកូ្នុក្នុើដា 
២០២០ មុក្នុ ទី�តា�ងទាំ�ងនេះូ� ត្រូូ�វបានបូ្រើ�ប្រាូូស់៊ីជាង ១លាន
ដង ដែលូ់បញ្ហាាក់ូ្នុថ្នា វាមាំនភាពងាយសួូ្រួល់ស៊ីម្រាូប់ូអតថិិិជំន។ 
យើ�ងក៏្នុផ្ែល់់ភាពងាយស្រួូួល់កុ្នុ�ងការដាក្នុ់ប្រាូូក់្នុចូំល់គ្គណិន� 
ABA ដោយផ្ទាាូល់់ព� Wing, TrueMoney, PiPay រួមុទាំ�ងព�
ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ដទៃូតាមុរយៈប្រូព�នធបាគ្គង។ 
ការផ្ទេទូរប្រាូូក្នុ់ព�ក្រៅូូប្រូទេូស៊ីក៏្នុអាចំដាក់្នុចូំល់ទៅកុ្នុ�ងគ្គណិន� 
ABA របស៊ីអ់តថិិិជំនបានដោយផ្ទាាល់ូ់ផ្ងដូែរ ដោយអតថិិិជំន
មុិនចាំ�បាចំ់អញ្ញើជ�ញទៅស្ថាខ្នារបស៊ី់យើ�ងឡើ�យ។ ធនាគារ
ស៊ីមុល�ងឃើ�ញអនាគ្គតនូៃធនាគារស័៊ី�យសូេវា និងយីទីធស្ថាស្រួតូ
ទីូរសេូវា ហើ�យន�ងបនតឆ្ពោះះូ�ទៅមុីខក្នុុ�ងទីិស៊ីដៅនេះូ�។ 

យើ�ងបានពងូ្រឹ�ក្នុបណ្ដាាូញស្ថាខ្នាបន្ដែុូមុ  ដោយបានបេ�ក្នុ
ស្ថាខ្នាថិម�ព�រ នៅខេូតតមុណិឌល់គិ្គរី និងខូេតតប៉ៃុូល់ិនអ�ឡុ�ងពូេល់
របាយការណិ។៍ បណ្ដាាញូស៊ី័�យសេវូា 24/7 របស់៊ីធនាគារក្នុប៏ាន
ពង្រឹូ�ក្នុវតតមាំនទៅកាន់ ១១ ទី�តា�ង នៅភុិ�ពេញូ ប៉ោាយូប៉ែុតូ នងិ
ខេូតតព្រឹូ�ស៊ី�ហិនីផ្ងដែូរ។

ធនាគារបានដើ�រតនួាទី�យ៉ាាងូស៊ី�ខ្នានកុ់្នុ�ងការអភិិវឌ្ឍូពាណិិជំជក្នុមុម
អេូឡុិក្នុត្រូូ�និក្នុក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ីស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ�នេះូ�។ ក្នុូវីដ១៩បាន
ជំ�រីញឲ្ូយអាជំ�វក្នុមុមងាក្នុមុក្នុល់ក្នុ់ដូរតាមុអនឡាញ បន្ដែុូមុលើ�
មុធ្វើូយោបាយពាណិិជំជក្នុមុមល់កុ្នុណិៈបូ្រពៃូណិ� ហើ�យធនាគារ
បានត្រៀូៀមុខល�នរចួំរាល់់កុ្នុ�ងការផ្ែល់់ជូំនពាណិិជំជក្នុរ នងិអាជំ�វក្នុរ
នូវមុធ្វើូយោបាយឌ្�ជំ�ថិល់ពេូញលើូញ និងគ្គួរជាទី�ទីីក្នុចំិតត ដើ�មុូបី�
បង្កើើ�នចំ�ណិលូ់របស៊ីព់កួ្នុគេ។ូ យើ�ងបានដាក្នុឲ់្យូប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី ់នងិ
ផ្សូំព័ផូ្សាយជំ�រញីការប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីក់្នុមុមវធិ� PayWay Mobile ដែលូ់
ប្រែូកូាាយូស្ថាាតូហិ័�នទៅជាមាំាសីូ៊ី�នទីទូាំត ់POS ដើ�មូុបី�បង្កើើ�តក្នុដូ 
QR និងទីូទាំត់ដោយមិុនប្រើូ�ស្ថាច់ំបូូ្រាក់្នុ។ លើ�ស៊ីព�នេះូ�ទេៀត 
ក្នុមុមវធិ�ក៏្នុអាចំឲ្យូអុក្នុល់ក់្នុបង្កើើ�តល់�ងទូីទាំតស់៊ីម្រាូបូផ់្លិ់តផ្ល់ ឬ
សេវូាក្នុមុមនានាហើ�យផ្ទេំ�ទៅអុក្នុទិីញតាមុក្នុមុមវិធ�លូើងស្ថារផ្ទេសូំងូៗ
ដើ�មូុបី�បង់ប្រាូកូ្នុផ់្ងដូែរ។ PayWay Mobile មុក្នុជាមុយួមុខីងារ 
តាមុដាន រាយការណ៍ិ គ្រឹះប់ូគ្រឹះងូអាជំ�វក្នុមុម នងិមីុខងារស៊ីងបូូ្រាក្នុ់
ត្រូឡូុប់ដែលូ់នា�ឲូ្យការប្រកូ្នុបអាជំ�វក្នុមុមល់ក់្នុដរូកានត់ែមូាំនភាព
ងាយសួូ្រួល់ នងិបូ្រសេ�រឡើ�ងថែមូុទេៀត។ ត្រូូ�មុអ�ឡុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ 
នេះូ� ប្រូតិបតតិការស៊ីរីប ៣,៥ លាន ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងតាមុក្នុមុម
វិធ� PayWay។

ដើ�មូុបី�គា�ទ្រូបន្ដែុូមុដល់់ MSMEs និងអាជំ�វក្នុមុមធ�ៗ យើ�ងបាន
រចំនាឡើ�ងវិញលើ� ផ្លែលូតហិ័មុសេូវាធនាគារអនឡាញស៊ីម្រាូូប់
អាជំ�វក្នុមុម (IBB) ជាមុយួការផ្ទាាសូ៊ីប់ែ�រទីដិឋភាពធីរក្នុចិំចថិម�ៗ នៅកុ្នុ�ង
គោល់គ្គ�និត។ ជាមុួយការដាក្នុ់ឲ្ូយប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ប្រូព�នធប្រូតិបតតិ
ការផ្ទាាូល់់ (Host-to-Host solution), មុីខងារគ្គណិន�និមុមិត 
និងការភាាូប់ជាមួុយក្នុមុមវិធ�គ្គណិនូេះយូយអនឡាញធ�ៗ ដូចំជា 
QuickBooks នងិ Xero ធ្វើ័�ឲ្យូ ABA IBB កាាយូជាឧបក្នុរណិដ៍៏
មាំនស៊ីកាានីូពល់ស៊ីម្រាូបូអ់ាជំ�វក្នុមុមតចូំធ�នានា គ្រឹះបូគូ់្រឹះងហិរិញ្ញញវតុ�
របស៊ី់ពួក្នុគេូប្រូក្នុបដោយភាពងាយស្រួូួល់ និងស៊ីីវតុិភាព។ 

ទី�នេះ�បក្នុមុមឈានមុីខនៃូផ្លែលូតហិ័មុធនាគារឌ្�ជំ�ថិល់របស់៊ីយើ�ង 
អាសូ្រួ�យលើ�ហើូដាាូរចំនាស៊ីមុុនធ IT និងវិធានការ IT ដ៏ត�ងរីឹង
ដើ�មូុបី�ការពារទីិនុន�យអតិថិិជំន និងហើូដាាូរចំនាស៊ីមុុនធផ្ទាាូល់់
របស៊ី់ធនាគារ។ 

ឆ្នាំំូ�នេះូ� យើ�ងបានក្នុស្ថាង និងប�ពាក់្នុពេូញលូើញនូវមុជូំឈ
មុណិឌល់ទិីនុន�យឯក្នុរាជូំយថិម�នៅភុិ�ពេូញ ដើ�មូុបី�រកូ្នុសាទីិនុន�យ
បម្រិូីងទីីក្នុ(data backups) របស៊ី់យើ�ង បង្កើើ�នភាពរឹងមាំ�
នៃូប្រូព�នធ IT របស៊ីយ់ើ�ង និងដើ�មុូបី�ឆ្លើល�យតបទៅន�ងការពង្រឹូ�ក្នុ
ហើូដាារូចំនាស៊ីមុនុធ IT របស៊ីធ់នាគារនៅឆ្នាំំូ�ខ្នាងមុខីបនតបនាាបូ់
ទេៀត។ 

ក្រុូីមុការងារ IT របស៊ី់យើ�ងក៏្នុបានដាក្នុ់ដ�ណើ�រការ ដ�ណោ� 
ស្រាូូយឈានមីុខល់�ដាប់ពិភិពលោក្នុដោយជោគ្គជំ�យ ដើ�មុូបី�
ស៊ីម្រិូ�ល់ឲ្ូយកាន់តែូប្រូសេ�រឡើ�ងស៊ីម្រាូូប់ការចំូល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់
ផ្លែលូតហិ័មុ និងក្នុមុមវិធ�របស៊ី់ធនាគារ និងបង្កើើ�នស៊ីមុតុភាពផ្លែលូ
តហ័ិមុ និងក្នុមុមវិធ�ទាំ�ងនោះ�ផ្ងដូែរ។ ឥឡុ�វនេះូ� ប្រូព�នធរបស៊ី់
យើ�ង មាំនការការពារបន្ដែុូមុ និងនៅតូែអាចំចូំល់ប្រើូ�ប្រាូូស់៊ី
បានព�ស៊ី�ណ្ដាក្នុ់អតិថិិជំន។

បន្ដែុូមុព�នេះូ� ក្រុូីមុការងារ IT ក៏្នុបានដាក់្នុដ�ណើ�រការ Secure 
Software Development Lifecycle ដែូល់ឥឡុ�វនេះូ�
ក្រុូីមុការងារ developers ប្រូចាំ�ធនាគារយើ�ង អាចំផ្លិ់ត 

software កាន់តែូមាំនសី៊ីវតិុភាព ខណិៈដូែល់ក្រុូីមុការងារ
ស៊ីីវតុិភាព IT អាចំចាំប់បានភាពក្នុមេូសាយលើ�ក្នុម្រិូិត coding 
និងប្រូព�នធ ហើ�យស៊ី�ខ្នាន់ជាងនូេះ�ទេៀតអាចំកាត់បនុយ
ហានិភិ�យធីរក្នុិចំចស៊ីម្រាូូប់ធនាគារផ្ងដែូរ។ 

យើ�ងក្នុប៏ានដ�ឡើ�ងស៊ីមុតុភាពមុខីងារ Security Detection 
និង មុីខងារ Response Capabilities ដើ�មូុបី�ធានាថ្នា 
ក្រុូីមុការងារអាចំគ្រឹះូប់គ្រឹះូងការគ្គ�រាមុក្នុ�ហែូងតាមុប្រូព�នធ
បច្ចេចូក្នុវិទូីយោ និងឆ្លើល�យតបទាំន់ពេូល់វេូលាទៅកាន់ស្ថារដ�ណិ�ង
សី៊ីវតិុភាពបច្ចេចូក្នុវិទូីយោព�ត៌មាំន ជាមួុយប្រូព�នធតាមុដាន 24/7 
ដែូល់មាំនស្រេូូចំ។

នៅអ�ឡុ�ងវិបតតិជំ�ងឺរាតតូបាត ២០២១ យើ�ងបនតផ្ែល់់ក្នុមុច�ដល់់
អាជំ�វក្នុមុមកុ្នុ�ងសីូ្រួក្នុ ដើ�មូុបី�គា�ទូ្រដល់់បូ្រតិបតតិការ និងក្នុ�ណើ�ន
របស៊ី់ពួក្នុគេូ ព�ពូូ្រោ�ល់ទីធភាពទីទួីល់បានដើ�មុទីីន ពិតជា
មាំនស្ថារៈស៊ី�ខ្នាន់គ្រឹះូប់ពេូល់វេូលាទាំ�ងអស៊ី់។ ស៊ីក្នុមុមភាពនេះូ� 
ពតិជាបានដើ�រតនួាទី�ស៊ី�ខ្នានកុ់្នុ�ងការជំយួដល់់សេដូឋក្នុចិំច។ ដើ�មុបូី�
រកូ្នុសាបានក្នុ�ណើ�នរងឹមាំ�ជាមុយួគី្គណិភាពទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមដល៏់អ យើ�ង
បានស៊ីម្រើូចូំចិំតតជាយីទីធស្ថាស្រួតដូើ�មូុបី�បង្កើើ�នចំ�ណូែក្នុនៃកូ្នុមុច� SME 
ដធ៏�នៅកុ្នុ�ងផ្ល់បតូ្រូរបស់៊ីយើ�ង។ ត្រូងូន់េះូ� ក្នុរ៏មួុបញ្ញច�ល់ផ្ងដែរូ
ស៊ីម្រាូូប់ក្នុរណិ�ដែូល់អាជំ�វក្នុមុមអតិថិិជំនរបស់៊ីយើ�ងរីក្នុចំម្រើូ�ន
ដោយធមុមភាព ហើ�យយើ�ងផ្ែល់់ក្នុមុច�កាន់តែូច្រើូ�ននៅពេូល់
ពួក្នុគេូរីក្នុចំមូ្រើ�ន។ SME ដ៏ធ� ស៊ីម្រើូូចំបាន ៦៦៨ លាន
ដីលាាូរអាមូេរិក្នុ នៅក្នុុ�ងក្នុ�ណើ�នក្នុមុច�ស៊ីីទីធស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ� ២០២១ 
ដែូល់មាំនប្រូមាំណិ ៤៦% នៃូក្នុ�ណើ�នក្នុមុច�ស៊ីរីបរបស់៊ី ABA។ 
ជារមួុ យើ�ងបានបញ្ញើចញូក្នុមុច�ថិម� ៩.៤១៧ ជាមួុយទី�ក្នុប្រាូក់ូ្នុ ១,៤៣ 
បី�លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ ដែូល់បង្កើើ�នផ្ល់បត្រូូ
ក្នុមុច�ដីល់របស៊ី់ធនាគារបាន ៣៨% ស៊ីម្រើូូចំដល់់ ៥,៣ បី�លាន
ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ។

សូ្រួបពូេល់ជាមួុយគាំូនូេះ� ក្រុូីមុការងារក្នុមុច�របស៊ី់ ABA បាន
រៀៀបចំ�ក្នុមុច�ឡើ�ងវញិ ស៊ីម្រាូបូអ់តថិិិជំនក្នុមុច�ដែលូ់រងផ្ល់បុ�ពាល់់
ព�ជំ�ងរឺាតតូបាតជាស៊ីក្នុល់ផ្ងដូែរ។ គ្គតិត្រូូ�មុដ�ណ្ដាចំឆ់្នាំំូ�នេះូ�ក្នុមុច� 
១៣.៦៤០ ត្រូូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ងវញិជាមួុយទី�ក្នុប្រាូក់ូ្នុមិុនទាំន់ស៊ីង 
៦៩៦ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ។ យើ�ងន�ងបនតជំួយដល់់អតិថិិជំន
ក្នុមុច�របស៊ី់យើ�ងដើ�មុូបី�ជំមុុ�ពេូល់វេូលាដ៏ល់�បាក្នុនេះូ�។ 

ដោយឡែូក្នុ ខំ��សូ៊ីមុស្ថាទីរដល់់ការល់�បង់ និងក្នុិចំចខិតខ�
ប្រូ�ងប្រែូូងរបស៊ី់ក្រុូីមុការងារប្រូតិបតតិការអនតរជាតិ អ�ឡុ�ងវិបតតិ
រកី្នុរាល់ដាល់ ពសិេសូ៊ីអ�ឡុ�ងពេលូ់បិទីខទប់ នងិប�រាមុគោចំរកុ្នុ�ង
ឆ្នាំំូ�នេះូ�។ ការរួមុការងាររបស៊ី់ពួក្នុគាត់ ធ្វើ័�ឲ្ូយ ABA នៅតូែជា
ធនាគារឈានមុីខលើ�ផ្លែុូក្នុទីូទាំត់ និងការផ្ទេទូរប្រាូូក្នុ់ស៊ីម្រាូូប់
របូវនតបីគ្គគល់ នងិពាណិិជំជក្នុមុម។ អ�ឡុ�ងឆ្នាំំូ�នេះូ� ក្រុូមីុការងារបាន
ដ�ណើ�រការការផ្ទេទរូប្រាូក់ូ្នុអនតរជាតតិាមុប្រពូ�នធ SWIFT កុ្នុ�ងទី�ក្នុ
ប្រាូូក់្នុជាង ៥ បី�លានដីលាាូរអាមូេរិក្នុ បានប�ពូេញបូ្រតិបតតិការ
រាប់រយពាន់នៃូសេវូាផ្ទេទរូប្រាូក់ូ្នុភាាមូុៗ ដើ�មូុបី�ធានាថ្នាបូ្រជាជំននៅ
ក្នុមុុ�ជា អាចំផ្ទេំ� និងទីទីួល់ប្រាូូក្នុ់ទាំន់ពេូល់វេូលា ប្រូក្នុបដោយ
សី៊ីក្រុូ�តភាព។ តលួើខូនូេះ�មាំនភាពលូើចំធ្លោា ូហើ�យគី្គណិភាព
នៃកូារទីទូាំត ់នងិការផ្ទេទរូប្រាូកូ្នុព់តិជាខុស់៊ីខ្នាាូ�ង។ គី្គណិភាពនូេះ� 
ត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោូល់់ដោយ JP Morgan Chase ដែូល់ជា
ធនាគារមុយួកុ្នុ�ងចំ�ណោមុធនាគារធ�ៗ ជាងគេរូបស៊ីព់ភិិពលោក្នុ 
ជាមុយួការផ្ែល់់ពានរងាាន់ូដល់់ ABA ដោយបញ្ហាាក់ូ្នុនវូបូ្រតិបតតិ



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 7

ការប្រូក្នុបដោយស៊ីីក្រុូ�តភាពក្នុុ�ងក្នុម្រិូិតលើូចំធ្លោា ូ៩៩,៥%។ 

ក្រុូីមុការងារហិិរញ្ញញបូបីទាំនពាណិិជំជក្នុមុមបានគា�ទូ្រការនា�ច្ចេូញ
នា�ចំលូ់ជំតិ ១.០០០ ប្រតូបិតតកិារ ដែលូ់រមួុចំ�ណែកូ្នុដស៏៊ី�ខ្នានដ់ល់់
ការស្ថាារូសេដូឋកិ្នុចំចក្នុមុុ�ជា នងិពង្រឹូ�ងប្រតិូបតតកិារអនតរជាតរិបស៊ី់
ប្រូទេូស៊ី។

ក្រុូីមុការងារគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ ស៊ីម្រើូូចំការងារបានយ៉ាាូង
ល់អប្រូសេ�រ ដោយបានដាក្នុ់ឲូ្យប្រើូ�បូូ្រាស់៊ីក្នុ�ណែូថិម�នៃូក្រុូបខ�ណិឌ
ហានភិិ�យប្រតូបិតតកិារ ដែលូ់មាំនល់កុ្នុណិៈកានតូ់ែប្រាូកូ្នុដ នងិ
កុ្នុ�ងទីសិ៊ីដៅការពារហានភិិ�យ។ ដោយស្ថាានូភាពកូ្នុវដី ១៩ បាន
វវិតតទៅមុខី ជាពិសេសូ៊ីអ�ឡុ�ងខូែមេសូ្ថា-ឧស៊ីភា ក្រុូមីុការងារបាន
ដ�ក្នុនា�ការអនីវតតផ្លែនូការនិរនតរភាពធីរកិ្នុចំច (BCP) នងិស៊ីហិការ
ការងារជាមុយួនាយក្នុដាានូនានានៅការយិ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាលូ់ នងិ
បណ្ដាាូស្ថាខ្នា ដើ�មូុបី�អាចំឲ្ូយយើ�ងបនតប្រូតិបតតិការ និងបម្រើូ�
អតិថិិជំនបានដោយរល់ូន។

នៅផ្លែុកូ្នុការពារការក្លែលងូបនល� នងិប្រតូបិតតតិាមុ ក្រុូមីុការងារបាន
អនីវតតមីុខងារគូ្រឹះប់គ្រឹះងូការក្លែលងូបនល� ពងូ្រឹ�ងការពិនិតូយតាមុដាន
ប្រតូបិតតកិារ នងិសូ័្គែងរក្នុអតថិិិជំនឲ្យូកានត់ែមូាំនប្រសូ៊ីទិីធភាព 
នងិស៊ីហិការជាមុយួនាយក្នុដាាូនផ្ទេូសំូងៗ ដើ�មុូបី�ធានាថ្នាធីរក្នុិចំច
ប្រូក្នុបដោយការប្រូីងប្រូយ�តុត្រូូ�វបានអនីវតត។ 

ក្នុុ�ងខែូក្នុញ្ហាាូ ក្រុូស៊ីួងសេូដឋក្នុិចំច និងហិិរញ្ញញវតុ� បានអនីញ្ហាាូតឲូ្យ
ធនាគារ ABA ទីទួីល់ទូីទាំតប់្រាូកូ្នុព់នធតាមុបណ្ដាាញូនានារបស៊ី់
ខល�ន ស៊ីម្រាូប់ូអគ្គគនាយក្នុដាានូពនធដារ។ កុ្នុ�ងនាមុជាស៊ីហិគ្រាូសូ៊ី
មាំនទី�នួល់ខីស៊ីត្រូូ�វស៊ីងគមុ ABA មាំនក្នុតិតយិស៊ីកុ្នុ�ងការជួំយដល់់
រាជំរដាាភិូិបាល់លើ�កិ្នុចំចការប្រមូូុល់ពនធ ដែលូ់រមួុចំ�ណែកូ្នុដល់់ការ
អភិិវឌូ្ឍប្រពូ�នធទូីទាំត់មិុនប្រើូ�ស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុប្រកូ្នុបដោយប្រសិូ៊ីទីធភាព
នៅក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ី។ 

ក្នុុ�ងខែូធុ� ធនាគារបានចំូល់រួមុដល់់ការអភិិវឌ្ូឍអាកាស៊ីយ៉ាន
ដាានូអនតរជាតភុិិ�ពេញូថិម� ដោយធ្វើ័�ការវនិយិោគ្គ ៣០ លានដីលាារូ
អាមេរូកិ្នុ លើ�ស៊ីញ្ហាាបូណិណស្ថាជំ�វក្នុមុមនៃអូាកាស៊ីយ៉ានដាានូនូេះ�។ 
យើ�ងមាំនមោទីនភាពកុ្នុ�ងការចូំល់រមួុក្នុស្ថាងស៊ីមិុទីធផ្ល់ក្នុមុុ�ជា
ដធ៏�មុយួនេះូ� ហើ�យជឿឿជាក្នុថ់្នា អាកាស៊ីយ៉ានដាានូនូេះ� ន�ងជំ�រញី
ដល់វ់ិស្ថាល់ភាពសេូដឋក្នុិចំចក្នុមុុ�ជានៅទូីទាំ�ងត�បន់ និងក្នុ�ណើ�ន
បនូុ្ដែមុទេៀតដល់់វិស៊ី�យទេូស៊ីចំរណិ៍ និងវិស៊ី�យភិ�ស៊ីត�ភារក្នុមុមនៃូ
សេូដឋក្នុិចំចក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ី។ 

បន្ដែុូមុលើ�នេះូ� ខំ��ស៊ីូមុលើ�ក្នុឡើ�ងព�ការឆ្លើល�យតបរបស៊ី់ធនាគារ 
និងបីគ្គគលិ់ក្នុយើ�ងចំ�ពោ�បញ្ហាាូក្នុូវីដ។ ចាំប់តា�ងព�មាំនការរីក្នុ
រាល់ដាល់ជំ�ងឺកូ្នុវីដនៅក្នុមុុ�ជា ធនាគារបានស៊ីម្រិូបស៊ីម្រិូ�ល់
ស៊ីក្នុមុមភាពកើៀរគ្គរមុូល់និធិ និងចំូល់រួមុជាថិវិកាតាមុរយៈ
ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ស៊ីមាំគ្គមុធនាគារនៅក្នុមុុ�ជា និង
រាជំរដាាភិូិបាល់ក្នុមុុ�ជា។ កុ្នុ�ងខូែមេសូ្ថា យើ�ងបានបរិចាំាគូ្គទី�បូូ្រាក់្នុ 
១ លានដីលាារូអាមូេរកិ្នុ ដើ�មូុបី�គា�ទូ្រដល់់ក្នុចិំចខិតខ�ប្រូ�ងបូូ្រែងរបស៊ី់
រាជំរដាាភិូិបាល់កុ្នុ�ងការទីប់ស្ថាាតូក់ាររកី្នុរាល់ដាល់ជំ�ងកឺ្នុវូដី។ ការ
បរចិាំាគូ្គនេះូ� ទីទួីល់បានការកោតស៊ីរសេ�រព�ស៊ីមេែចូំតេជូោ ហិីនី 
ស្គែូន ដោយស៊ីមេែូចំនាយក្នុបានច្ចេូញល់ិខិតថែលូងអ�ណិរគ្គីណិ
ដល់់ថ្នាំូក្នុ់ដ�ក្នុនា� និងបីគ្គគល់ិក្នុរបស៊ី់ធនាគារផ្ងដែូរ។

វឌ្ឍូនភាពរបស៊ីយ់ើ�ងទីទួីល់បានការស្ថាទីរព�ស៊ីហិគ្គមុន៍ហិរិញ្ញញវតុ�
អនតរជាត។ិ ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ ធនាគារ ABA ទីទួីល់បានពានរងាានូ់
ធ�ៗ  នងិក្នុតិតនិាមុឈានមីុខជាធនាគារដ៏ឆ្លើុ�មុប�ផី្តនៅក្នុមុុ�ជា ព� 
The Banker, Euromoney, Global Finance នងិ Asian 
Banking and Finance។

បន្ដែុូមុលើ�នេះូ�ទេៀត ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក់្នុឥណិទាំនរបស៊ី់យើ�ងព� 
S&P Global Ratings ត្រូូ�វបានបញ្ហាាូក់្នុជាថិម�ថ្នា នៅក្នុម្រិូិត 
'B+' ជាមួុយការវាយតម្លៃលូអនាគ្គត សិុ៊ីរភាព។ ទោះ�ប�ជាមាំន
បញ្ហាាូជំ�ងរឺាតតបូាត នងិក្នុ�ណើ�នសេដូឋក្នុចិំចថិយចំី� យើ�ងនៅតែូ
អាចំបនតក្នុ�ណើ�នបូ្រក្នុបដោយសិុ៊ីរភាពនៅកុ្នុ�ងចំ�ណែូក្នុទី�ផូ្សារ
ស៊ីម្រាូូប់ក្នុមុច� និងបញ្ញើញ�, បណ្ដាាូញបមូ្រើ�សេូវាឌ្�ជំ�ថិល់ និង
រូបវនត និងមុូល់ដាាូនអតិថិិជំន ដែូល់ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងព�ការបញ្ហាាូក្នុ់
នៃូចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ខុស៊ី់របស៊ី់យើ�ង។

ទាំ�ងនេះូ�គ្រាូូន់តែូជាស៊ីមុិទីធផ្ល់ខល�ៗនៃូជំ�ហានជោគ្គជំ�យ
ស៊ី�ខ្នាន់ៗរបស៊ី់យើ�ង ដែូល់ស៊ីបញ្ហាាូក់្នុយ៉ាាូងចូំបាស់៊ីថ្នា ២០២១ 
ជាឆ្នាំំូ�វឌ្ូឍនភាពខុស៊ី់ត្រូូដែូតរបស៊ី់ធនាគារ ABA។

ធនាគារអនីវតតយីទីធស្ថាស្រួូែរបស់៊ីខល�នកុ្នុ�ងការប្រែូូកាាូយទៅជា
អុក្នុផ្គត់ផ្គង់ហិិរញ្ញញវតុ�ឌ្�ជំ�ថិល់ ហើ�យកីូ្រុមុការងារទាំ�ងមុូល់
ផ្ដោាូតស៊ី�ខ្នាន់លើ�ការរកូ្នុសាត�ណែូង ABA ឲូ្យនៅតូែជាធនាគារ
ដែូល់ឈរនៅមីុខគេូកុ្នុ�ងវិស៊ី�យធនាគាររបស៊ី់ក្នុមុុ�ជា ដោយនា�
យក្នុគ្គីណិតម្លៃលូបន្ដែុូមុជំូនអតិថិិជំន និងភាគ្គហិីីនិក្នុ។ 

ខំ��ស៊ីមូុថែលងូអ�ណិរគី្គណិដល់់បីគ្គគល់កិ្នុទាំ�ងអស់៊ីចំ�ពោ�ការល់�បង់ 
និងភាពកាាូហានមោ�មុីតក្នុុ�ងការបនែបម្រើូ�សេូវាជំូនអតិថិិជំន
កុ្នុ�ងក្នុមិូ្រិតខុស់៊ីប�ផី្ត ទោះ�សិុ៊ីតកុ្នុ�ងពេូល់វេូលាដ៏មាំនឧបស៊ីគ្គគ 
និងការរឹតតូបីិតផ្ទេូសំូងៗពាក្នុ់ព�នធន�ងជំ�ងឺក្នុូវីដក្នុែ�។

ខំ��ក៏្នុសូ៊ីមុស៊ីម្ដែែូងការដ�ងគី្គណិចំ�ពោ�ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា
ស៊ីម្រាូូប់ការណែូនា� និងការគា�ទ្រូក្នុនលងមុក្នុ។

ជាចីំងបញ្ញចប់ ខំ��ស៊ីូមុអរគី្គណិអតិថិិជំនរបស់៊ីយើ�ងចំ�ពោ�
ទី�នីក្នុចិំតតមុក្នុលើ� ABA និងការរួមុចំ�ណែូក្នុឥតឈប់ឈរដល់់
ការអភិិវឌ្ូឍរបស៊ី់យើ�ង។ 

លោក្នុAskhat Azhikhanov

នាយក្នុប្រូតិបតតិ

ចំី�ហិតុលើូខ្នារួចំ
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ធនាគារ ABA គ្គឺជាគ្រឹះូ��ស្ថាាូន
ហិិរញ្ញញវតុ�ឯក្នុជំនឈានមីុខគូេ
ដែលូ់មាំនការអភិិវឌូ្ឍប្រកូ្នុបដោយ
សិុ៊ីរភាពជាង ២៥ឆ្នាំំូ� នងិមាំនឯក្នុ
ទេូស៊ីពិសេូស៊ីនៅក្នុុ�ងទី�ផ្ូសារ។

ធនាគារ វឌ្ូឍនៈ អាស៊ីី� ចំ�កាត់ 
ត្រូូ�វបានបង្កើើ�ត១៩៩៦ 

២៦
១  

ឆ្នាំំូ�នៃូការអភិិវឌ្ូឍ និងក្នុ�ណើ�ន

ABA ជាធនាគារពាណិិជំជ
ធ�ប�ផី្តនៅក្នុមុុ�ជា គ្គិតលើ�
ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១10

ធនាគារ ABA គឺ្គជាបីតូ្រូស៊ីមុុនធរបស់៊ីធនាគារ 
ជាតិកាណ្ដាដា (www.nbc.ca) ដែូល់ជា
គ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�មួុយ មាំនទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម
ជាង ២៨៩ បី�លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ គ្គិត
ត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២២ និង
មាំនបណ្ដាាូញធនាគារអនតរការីទូីល់�ទីូលាយ
នៅទូីទាំ�ងពិភិពលោក្នុ។ ក្នុុ�ងនាមុជាភាគ្គ
ហិីីនិក្នុមួុយរបស់៊ីធនាគារ ABA តា�ងព�ឆ្នាំំូ� 
២០១៤ មុក្នុ ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាបាន
កាាូយជាគូ្រឹះ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�អាមូេរិក្នុខ្នាងជឿ�ង
ទី�មុួយ ដែូល់ឈានជឿ�ងចូំល់វិស៊ី�យធនាគារ
នៅក្នុមុុ�ជា។ ដោយមាំនស្ថាំូក្នុ់ការក្នុណ្ដាាូល់
ស៊ីុិតនៅទី�ក្រុូីងមុុីងរៀេូអាល់់ ធនាគារជាតិ
កាណ្ដាដា បានពង្រឹូ�ក្នុស្ថាខ្នានៅសេទ�រតែូ
គ្រឹះូប់ខេូតតនៃូប្រូទេូស៊ី ជាមុួយន�ងអតិថិិជំន
ក្នុុ�ងដៃូ ២,៧ លាននាក់្នុ។ ធនាគារនេះូ� 

ជាគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ធ�ជាងគេូល់�ដាប់
ទី� ៦ ក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា និងនា�មុីខគេូ
នៅកើូបី�ចំ ជាទី�ដែូល់ខល�នកាាូយជាជំម្រើូ�ស៊ី
ស៊ីម្រាូូប់បណ្ដាាូស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និង
មុធូយមុនានា។

២០១៤,២០១៦,២០១៩,២០២១ ២០១៤-២០២១ ២០១៥-២០២២

អំំពី�យើើងខ្លី្ញ�ំ

ដោយត្រូូ�វបានបង្កើើ�តឡើ�ងកុ្នុ�ងឆូំ្នាំ� ១៩៩៦ ធនាគារ វឌ្ូឍនៈអាសី៊ី� ចំ�កាត់ (ធនាគារ ABA) គឺ្គជាគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ឈានមីុខ
មុួយរបស៊ី់ក្នុមុុ�ជា។

ឆ្លលងកាត់ការអភិិវឌ្ឍូ និងក្នុ�ណើ�នជាង ២៥ ឆូំ្នាំ�ក្នុនលងមុក្នុនេះូ�ធនាគារ ABA បានពង្រឹូ�ងជំ�ហិររបស៊ី់ខល�នយ៉ាាងូរងឹមាំ�កុ្នុ�ងទី�ផ្សូារ នងិ
បានកាាូយជាធនាគារមុយួក្នុុ�ងចំ�ណោមុធនាគារពាណិជិំជធ�ប�ផ្តីនៅក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ី។ ស៊ីព័ថ្ងៃៃូនេះូ� ABA មាំនបម្រើូ�សេវូាជំូនដល់់
បណ្ដាាូអតថិិិជំនជាច្រើូ�នដូចំជា ស៊ីហិគ្រាូសូ៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុ, អាជំ�វក្នុមុមខ្នាំតូតូចំ នងិរបូវនតបីគ្គគល់ តាមុរយៈបណ្ដាាញូស្ថាខ្នាទាំ�ង 
៨១, មាំាូស៊ីី�នATM និងមាំាូស៊ីី�នដាក្នុ់ប្រាូូក្នុ់ជាង ៩០០, សេូវាធនាគារអនឡាញ និងផ្លែលូតហ័ិមុធនាគារតាមុទីូរស៊ី�ពទដ៏ទី�នេះ�ប។

ធនាគារ មាំនក្រុូមីុការងារវជិាាជូំ�វៈប្រកូ្នុបដោយប្រសិូ៊ីទីធភាព នងិស៊ីមុកាល់ក្នុមុមដ៏ប្រសូេ�រ ដែលូ់បេតជូាាូចំតិតក្នុុ�ងការថែរូក្នុសូា នងិបនត
ពង្រឹូ�ងប្រូស៊ីិទីធភាពបូ្រតិបតតិការរបស៊ី់យើ�ង។ គ្គណិៈគ្រឹះូប់គូ្រឹះងអនតរជាតិ នា�យក្នុនូវឯក្នុទូេស៊ីដ៏មាំនតម្លៃលូ ធ្វើ័�ឲ្ូយធនាគារ ABA 
អាចំអនីវតតការងារស្រួូបតាមុបទីដាាូនសេូវាក្នុមុម និងស៊ីីវតុិភាពអនតរជាតិ។

ធនាគារ ABA ទីទីលួ់បានចំ�ណ្ដាតថ់្នាំកូ្នុ់ឥណិទាំន រយៈពេលូ់វែងូក្នុម្រិូតិ ‘B+’ ជាមុយួអនាគ្គត “សិុ៊ីរភាព” ព�ភាំកូ្នុង់ារវាយតម្លៃលូ
ឥណិទាំន Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings។ ក្នុម្រិូិតឥណិទាំនត្រូូ�វបានបញ្ហាាូក្នុ់ជាថិម� ក្នុុ�ងខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០។

ក្នុិចំចខិតខ�បូ្រ�ងប្រែូូងរបស់៊ី ABA កុ្នុ�ងការនា�មុក្នុនូវផ្ល់ិតផ្ល់  និងសេូវាក្នុមុមល់អប�ផី្តជូំនដល់់អតិថិិជំន ត្រូូ�វបានទីសូ៊ីសំនាវដត�
ហិិរញ្ញញវតុ�ល់ូបី�ៗរបស៊ី់ពិភិពលោក្នុទីទីួល់ស្ថាោូល់់៖

■ នៅឆ្នាំំូ�២០១៤, ២០១៦, ២០១៩ និង២០២១ ទីសូ៊ីសំនាវដត� The Banker បានប្រូស៊ីិទីធនាមុធនាគារ ABA ជា ”ធនាគារ
ឆ្លើុ�មុប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�របស៊ី់ក្នុមុុ�ជា”។

■ ទីសូ៊ីសំនាវដត� Euromoney បានបូ្រគ្គល់់ពានរងាាូន់ជូំនធនាគារ ABA ជា "ធនាគារដ៏ឆុ្លើ�មុនៅក្នុមុុ�ជា" ស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ�២០១៤ - 
២០២១។

■ ទីសូ៊ីសំនាវដត� Global Finance បូ្រសិ៊ីទីធនាមុធនាគារ ABA ជា “ធនាគារឆ្លើុ�មុប�ផី្តនៅក្នុមុុ�ជា” ប្រចូាំ�ឆ្នាំំូ�២០១៥ - ២០២២។

ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ល់ទីធភាពស៊ីងក្នុម្រិូិត “B+” ព�ទី�ភាំូក្នុ់ងារវាយតម្លៃលូឥណិទាំន
Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings

អនាគ្គត “ស៊ីុិរភាពស៊ីុិរភាព”



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 11

ចំក្នុុ�វិស៊ី�យរបស៊ី់យើ�ងចំក្នុុ�វិស៊ី�យរបស៊ី់យើ�ង

ចំក្នុុ�វិស៊ី�យរបស៊ី់ធនាគារ គ្គឺដើ�មុបូី�កាាូយជាធនាគារល់�ដាប់លើូខមុយួប្រូចាំ�ប្រូទេូស៊ី លើ�ផ្លែុូក្នុផ្គតផ់្គង់សេូវាក្នុមុមធនាគារគ្គរួជាទី�ទីកី្នុចំតិត 
ងាយស្រួូលួ់ប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី ់ប្រកូ្នុបដោយបច្ចេចកូ្នុវទូិីយោទី�នេះ�បប�ផី្ត នងិងាយស្រួូលួ់កុ្នុ�ងការទីទួីល់បាន។ យើ�ងមាំនប�ណិងកាាយូជាធនាគារ
មុយួដូែល់ប្រជូាជំនក្នុមុុ�ជាជឿឿទីីក្នុចំតិតកុ្នុ�ងការប�ពេញូតម្រិូ�វការសេវូាធនាគារផ្ទាាល់ូ់ខល�ន នងិស៊ីមូូ្រាប់អាជំ�វក្នុមុមរបស់៊ីពួក្នុគាត់ផ្ងដូែរ។

បេូស៊ីក្នុក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ងបេូស៊ីក្នុក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ង

បេសូ៊ីក្នុក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ង គ្គឺដើ�មូុបី�ជួំយដល់់បូ្រទេសូ៊ីក្នុមុុ�ជា ធីរកិ្នុចំចក្នុមុុ�ជា នងិបូ្រជាជំនក្នុមុុ�ជានៅកុ្នុ�ងការក្នុស្ថាងអនាគ្គតកាន់តែូទូីល់�ទូីលាយ 
នងិត្រូចូំ�ត្រូចូំង់ តាមុរយៈការផ្តល់់សូេវាធនាគារបូ្រក្នុបដោយជំ�នាញវជិាាជូំ�វៈខុស់៊ី នងិបច្ចេចកូ្នុវទូិីយោទី�នេះ�បប�ផី្តស៊ីមូូ្រាបគ់្រឹះបូគ់ាំ។ូ យើ�ង
ចាំត់ទីីក្នុខល�នយើ�ងថ្នាជាដៃូគ្គូដ៏ល់អមុួយស៊ីម្រាូូប់ស៊ីហិគ្គមុន៍ក្នុមុុ�ជា ក្នុ៏ដូចំជាអាជំ�វក្នុមុមឯក្នុជំន និងឯក្នុតតជំនផ្ងដែូរ។ យើ�ងនៅទី�នេះូ� 
ដើ�មុូបី�ផ្តល់់សេូវាក្នុមុមជំូនប្រូទេូស៊ីក្នុមុុ�ជា។

គ្គីណិតម្លៃលូរបស៊ី់យើ�ងគ្គីណិតម្លៃលូរបស៊ី់យើ�ង

គ្គីណិតម្លៃលូរបស៊ី់យើ�ងបានបង្កើើ�តជាគ្រឹះូ��ដ៏ស៊ី�ខ្នាន់ស៊ីម្រាូូប់ធីរក្នុិចំចរបស៊ី់យើ�ង។ យើ�ងជឿឿជាក្នុ់លើ�ស្ថារៈស៊ី�ខ្នាន់នៃូ៖

ស៊ីីចំរិតភាពស៊ីីចំរិតភាព  និងសេូចំក្នុត�គោរពនិងសេូចំក្នុត�គោរព

នៅធនាគារ ABA យើ�ងចាំត់ទីីក្នុចំ�ណុិចំនេះូ� ជាការទីទួីល់ខីស៊ី
ត្រូូ�វខុស់៊ីរបស៊ី់យើ�ង កុ្នុ�ងការបម្រើូ�សូេវាជំនូរាល់់អតថិិិជំនបូ្រក្នុប
ដោយភាពស៊ីីចំរិត និងសេូចំក្នុែ�គោរព។ 

ទី�នីក្នុចំិតតទី�នីក្នុចំិតត  និងភាពជាដៃូគ្គូនិងភាពជាដៃូគ្គូ

នៅធនាគារ ABA យើ�ងនៅទី�នេះូ�ដើ�មូុបី�ជួំយស៊ីមូ្រិ�ល់ និងជា
ជំ�នួយការ។ យើ�ងចាំត់ទីីក្នុខល�នយើ�ងជាដូៃគូ្គអាចំព�ងពាក់្នុបាន
ដែលូ់អតថិិិជំនរបស៊ី់យើ�ងអាចំជឿឿទីីក្នុចិំតត នងិព�ងផ្លែអកូ្នុស៊ីម្រាូប់ូ
តម្រិូ�វការហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ពួក្នុគេូ។

វិភាគ្គទាំនវិភាគ្គទាំន

នៅធនាគារ ABA យើ�ងមាំនប�ណិងចូំល់រួមុចំ�ណូែក្នុវិជំជមាំន
ស៊ីម្រាូូប់បូ្រទេូស៊ីក្នុមុុ�ជា។ យើ�ងចំង់ដើ�រតួនាទី�ដែូល់ផ្តល់់ស្ថារ
ប្រូយោជំន៍ស៊ីម្រាូូប់ការរស៊ី់នៅរបស៊ី់អតិថិិជំនយើ�ងក៏្នុដូចំជា
ស៊ីម្រាូូប់អនាគ្គតរបស៊ី់ប្រូទេូស៊ីទាំ�ងមុូល់ផ្ងដែូរ។

គ្គីណិភាពនៃូសេូវាក្នុមុមគ្គីណិភាពនៃូសេូវាក្នុមុម

នៅធនាគារ ABA យើ�ងខិតខ�សូ័្គែងរក្នុដ�ណោ�សូូ្រាយដើ�មូុបី�
ឆ្លើល�យតបចំ�ពោ�រាល់់តម្រិូ�វការសេូវាធនាគារទាំ�ងអស៊ី។់ យើ�ង
មាំនប�ណិងផ្តល់់សេវូាក្នុមុមធនាគារប្រកូ្នុបដោយទី�នកី្នុចំតិត នងិ
មាំនបច្ចេចូក្នុវិទូីយោទី�នេះ�បប�ផី្តស៊ីម្រាូូប់អតិថិិជំនទាំ�ងអស៊ី់របស៊ី់
យើ�ង មុិនថ្នាពួក្នុគេូជាមាំាូស៊ី់គ្គណិន�ផ្ទាាូល់់ខល�ន ឬមាំាូស៊ី់គ្គណិន�
អាជំ�វក្នុមុមក្នុ៏ដោយ។

និរនតរភាពនិរនតរភាព  និងក្នុ�ណើ�ននិងក្នុ�ណើ�ន

នៅធនាគារ ABA យើ�ងតូែងតូែគិ្គតគ្គរូអ�ព�អនាគ្គតរបស៊ី់ធនាគារ
យើ�ង និងបូ្រជាជំនក្នុមុុ�ជា ព្រឹូមុទាំ�ងបូ្រទេូស៊ីក្នុមុុ�ជាផ្ងដូែរ។ 
យើ�ងសូ៊ីមុបងាាូញនូវការបេតូជាាូចំិតតដ៏មោ�មុីតដូចំគាំចំ�ពោ�
បីគ្គគលិ់ក្នុយើ�ងក៏្នុដូចំជាអតិថិិជំន។ នេះូ�គ្គឺជាវិធ�ស្ថាស្រួតូមុួយ
ដែូល់អាចំឲ្ូយយើ�ងធានាបាននូវភាពរីក្នុចំម្រើូ�នបូ្រក្នុបដោយ
និរនតរភាពរបស៊ី់ធនាគារ។

ក្រុូមុស៊ី�ល់ធមុ៌ក្រុូមុស៊ី�ល់ធមុ ៌ និងស៊ីីជំ�វធមុ៌និងស៊ីីជំ�វធមុ៌

នៅធនាគារ ABA យើ�ងអនីវតតស៊ីតង់ដារក្រុូមុស៊ី�ល់ធមុ៌ និង
សី៊ីជំ�វធមុ៌ខុស់៊ីរវាងគាំូន�ងគាំូ និងគ្រឹះូប់ស៊ីក្នុមុមភាពការងារដែូល់
យើ�ងធ្វើ័� ទាំ�ងនៅកុ្នុ�ង និងកូូ្រៅធនាគារ។ គោល់ការណិ៍ផ្ទាាូល់់
ទាំ�ងនូេះ�ហើ�យ ដែលូ់ជាមូុល់ដាានូស៊ីម្រាូប់ូរាល់់ទី�នាក្នុ់ទី�នងប្រចូាំ�
ថ្ងៃៃូ ពោល់គ្គឺជាមុួយអតិថិិជំន និងស៊ីហិគ្គមុន៍ដែូល់យើ�ងក្នុ�ពីង
ផ្តល់់សេូវាជំូន ក្នុ៏ដូចំជាជាមុួយបីគ្គគល់ិក្នុរបស៊ី់យើ�ងផ្ងដែូរ។

ច្ចក្ខ�វិស់័យ ប្រស់កកម្មម គុណតមី្រ
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ឆ្នាំំូ�ស្ថារពេ�ពនធគ្គិតត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ�
២០២១២០២១

(ធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមរួចំ)
២០២០២០២០

(ធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមរួចំ)

តារាងតីល់ូយការតារាងតីល់ូយការ ( (គ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុគ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ))

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ស៊ីរីប  ៦.៣០៣,៧៣ ៤.៨៧១,៤៧

ឥណិទាំនដីល់ស៊ីរីប  ៥.៣២៥,៤១ ៣.៨៣៣,៣៧

មុូល់ធន  ១.០៤៩,៨១ ៧៦៧,៧៩

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីរីប  ៧.៨៦១,០៦ ៦.១២៨,២៨

គ្គណិន�ល់ទីធផ្ល់គ្គណិន�ល់ទីធផ្ល់ ( (គ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុគ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ))

ចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ  ៣៩១,៧៤ ២៩៥,៨០

ចំ�ណិូល់ក្នុម្រៃូ ូនិងជឿ�ងស្ថាស៊ីីទីធ និងចំ�ណិូល់ផ្ទេូសំូងៗ  ៣៩,១៩ ២៧,៧១

ចំ�ណើូញស៊ីីទីធ  ២១២,០២ ១៥១,៤១

ស៊ីូចំនាក្នុរស៊ីមុិទីធក្នុមុមគ្គនល��ស៊ីូចំនាក្នុរស៊ីមុិទីធក្នុមុមគ្គនល�� (%) (%)

ROAE ២៣,៨៤ ២២,៣៩

ROAA ៣,០២ ២,៩៣

ថ្ងៃលូដើ�មុ / ចំ�ណិូល់ ៣១,៦៦ ៣៧,៣៨

អនីបាតស៊ីនទន�យភាព ១៤៩,៣២ ១៦៦,៦៤

អនីបាតបញ្ញើញ�ឥណិទាំន ៨៤,៤៩ ៧៨,៧៥

អនីបាតស្ថាធនភាព ១៦,៨៤ ១៨,០៨

ព�ត៌មាំនទីូទៅព�ត៌មាំនទីូទៅ

ស្ថាខ្នាបេ�ក្នុដ�ណើ�រការ ៨១ ៧៩

បីគ្គគល់ិក្នុ  ៦.៦៧៨ ៦.២៦៦

មាំាូស៊ីី�ន ATM ៥៧០ ៤៧១

មាំាូស៊ីី�នទីូទាំត ់ ៣.២៩០ ១.៦៤៧

ចំ�នួនគ្គណិន�  ២.០៨៥.១៧២ ១.៣៨២.៤០១

អុក្នុខច�ប្រាូូក្នុ់  ៩១.២៣៥ ៨១.៥៦៨

ការគូស់ប៊ីញ្ជ្រក់អំំពី�សា្ថ្រនភាពីហិិរញ្ញញវតុ�
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ទ្រ្រពី្រយស់កម្មម
គ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

កើ�នឡើ�ងធ្វើៀបន�ងឆ្នាំំូ�២០២០

ប្រា្រ្រក់ច្ចំណេ្រញស់ុទ្ធធ
គ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

កើ�នឡើ�ងធ្វើៀបន�ងឆ្នាំំូ�២០២០

ប្រា្រ្រក់ប៊ីញ្ញើញើ
គ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

កើ�នឡើ�ងធ្វើៀបន�ងឆ្នាំំូ�២០២០

ប្រា្រ្រក់កម្មច�
គ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

កើ�នឡើ�ងធ្វើៀបន�ងឆ្នាំំូ�២០២០

ម្មូលធន រប៊ីស់់ភាគហិីុនិក
គ្គិតជាលានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

កើ�នឡើ�ងធ្វើៀបន�ងឆ្នាំំូ�២០២០

ច្ចំនួនគណន�
គ្គិតជាពាន់

កើ�នឡើ�ងធ្វើៀបន�ងឆ្នាំំូ�២០២០

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតុ�

២៨,៣

៤០,៤

២៩,៤ ៣៨,៩

៣៦,៧

៥០,៩

៧.៨៦១
២០២១

៦.១២៨
២០២០

២១២
២០២១

១៥១
២០២០

៦.៣០4
២០២១

៤.៨៧១
២០២០

៥.៣២៥
២០២១

៣.៨៣៣
២០២០

១.០៥០
២០២១

៧៦៨
២០២០

២.០៨៥
២០២១

១.៣៨២
២០២០
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៧៩

៨១,៦

១.៣៨២,៤

១.២០០

៨១

៩១,២២.០៨៥,២

១.៧១៩សាខា ស់រុប៊ី

អំនកខ្លីច�ប្រា្រ្រក់
គ្គិតជាពាន់

ច្ចំនួនគណន�
គ្គិតជាពាន់

កាតដុំណេើរការ
គ្គិតជាពាន់

ពី័ត៌មានទ្ធូទៅ

២០២០

២០២០

២០២១

២០២១២០២០ ២០២១

២០២០ ២០២១

២.០៨៥,២

៨១

៩១,២

១.៧១៩
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៦.២៦៦

១.៦៤៧

១២១

៦៥៩

៦.៦៧៨

៣.២៩០

២៥០

៨០៨

ច្ចំនួនប៊ីុគគលិក

មាា្រស់ុ�ន POS ស់រុប៊ី

ប្រតិប៊ីតិិការតាម្មកម្មមវិធ� ABA MOBILE

គ្គិតជាលាន

មាា្រស់ុ�នស់ើ័យសេ្រវា

២០២០ ២០២១

២០២០ ២០២១

២០២០ ២០២១

២០២០ ២០២១

៦.៦៧៨
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២០១៧២០១៧

ឡុ�ហិគ�របស៊ី់ ABA ត្រូូ�វបានធ្វើ័�បចំច�បូបីនុភាពដើ�មូុបី�បញ្ហាាូក់្នុ
ព�ស៊ីមាំជិំក្នុភាពកុ្នុ�ងស៊ីមុុនធពាណិិជំជក្នុមុមរបស់៊ីធនាគារជាតិ
កាណ្ដាដា។

ក្នុមុមវធិ� ABA Mobile ជាប់ជាក្នុមុមវធិ�ទូីរស៊ី�ពទផ្លែុកូ្នុហិរិញ្ញញវតុ�លើខូ
រៀៀងទី�១ នៅក្នុមុុ�ជាស៊ីម្រាូូប់ប្រូព�នធប្រូតិបតតិការ iOS។

ទីសូ៊ីសំនាវដត� Global Finance ទីទីលួ់ស្ថាោល់ូ់ ABA ថ្នាជា “អុក្នុ
ផ្ែល់់ហិរិញ្ញញបូបីទាំនពាណិិជំជក្នុមុមដ៏ឆ្លើុ�មុប�ផី្តកុ្នុ�ងបូ្រទេសូ៊ីក្នុមុុ�ជា
ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�២០១៧“។

ស្ថាខ្នាថិម�ចំ�នួន៩ ត្រូូ�វបានបន្ដែុូមុចំលូ់ក្នុុ�ងបណ្ដាាូញស្ថាខ្នារបស៊ី់ 
ABA។

ប្រពូ�នធទីទូាំត់អនឡាញ PayWay ត្រូូ�វបានដាក់្នុឲូ្យដ�ណើ�រការ
ដើ�មុូបី�ពង្រឹូ�ងអាជំ�វក្នុមុមអនឡាញក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ីក្នុមុុ�ជា។

សេវូាបេ�ក្នុគ្គណិន�ធនាគារតាមុអនឡាញនៅលើ�វបិស្ថាយ ត្រូូ�វ
បានដាក្នុ់ឲ្ូយប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់។

ABA ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថ្នាជា “ធនាគារដ៏ឆ្លើុ�មុប�ផី្តនៅ
ក្នុមុុ�ជា  ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�២០១៧“ ដោយទីសូ៊ីសំនាវដត� Euromoney 
និងទីស៊ីូសំនាវដត� Global Finance។

ABA កាាូយជាធនាគារដ�បូងគូេកុ្នុ�ងប្រូទេូស៊ីក្នុមុុ�ជាដែូល់មាំន
ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ឥណិទាំនអនតរជាតិចំ�នួន២។

ABA បានចំលូ់រមួុក្នុមុមវធិ�ហិរិញ្ញញបូបីទាំនពាណិិជំជក្នុមុមពិភិពលោក្នុ
នៃូ IFC ដើ�មុូបី�គា�ទ្រូធីរក្នុិចំចក្នុមុុ�ជា។

ក្នុចិំចពូ្រឹមុព្រៀូៀងភាពជាដូៃគូ្គរយៈពេលូ់វែងូផ្ទាាចូំ់មីុខ ត្រូូ�វបានចីំ�
ហិតុលើូខ្នាជាមុួយមេូនូឡាយហិ័៍ក្នុមុុ�ជា។

ចាំប់តា�ងព�ការបង្កើើ�តស្ថាជំ�វក្នុមុម
របស៊ី់ខល�ននៅក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�១៩៩៦ មុក្នុ
ធនាគារ ABA បានឆ្លលងកាត់ការ
អភិិវឌូ្ឍជាច្រើូ�នដ�ណ្ដាក់្នុកាល់។ 
បញ្ញជ�នូេះ�បងាាូញព�ជំ�ហានជោគ្គ
ជំ�យស៊ី�ខ្នាន់ៗរបស់៊ីធនាគារកុ្នុ�ង
រយៈពេូល់បុីនាាូនឆ្នាំំូ�ថិម�ៗនេះូ�។

២០១៨២០១៨

ABA បានបេ�ក្នុស្ថាខ្នាថិម�ចំ�ននួ ១៥ នងិបន្ដែុមូុមោាងូប្រតូបិតតកិារ 
នៅស្ថាខ្នាចំ�នួន ៦។

ABA បានបង្កើើ�តជាផ្ល�វការនូវក្រុូីមុការងារចីំ�បេ�ក្នុគ្គណិន�ជូំន
អតិថិិជំនដល់់ក្នុន្ដែលូង។

ABA ទីទីលួ់បានពានរងាានូ ់“ធនាគារដឆ៏្លើុ�មុនៅក្នុមុុ�ជា ២០១៨”
ព�ទីស៊ីូសំនាវដត� Global Finance។

ធនាគារបានស៊ីមោះធូអគារការយិ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាលូ់ឡើ�ងវញិ នងិ
បេ�ក្នុដ�ណើ�រការអគារសូេវាអតថិិិជំននៃូការយិ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាលូ់។

ធនាគារបានពង្រឹូ�ក្នុមុធ្វើូយោបាយនៃូការបង់ក្នុមុច�ដោយស៊ីហិការ
ជាមុួយ TrueMoney, Speed Pay និង SmartLuy។

Standard & Poor’s បញ្ហាាក់ូ្នុជាថិម�នូវចំ�ណ្ដាតថ់្នាំក់ូ្នុឥណិទាំន 
“B” រយៈពូេល់វែូង និងរយៈពូេល់ខល� ស៊ីម្រាូូប់ធនាគារ ABA 
ជាមុួយទីស៊ីូសំនវិស៊ី�យ “វិជំជមាំន”។

Global Finance បូ្រស៊ីទិីធនាមុ ABA ជា “ធនាគារហិរិញ្ញញបូបីទាំន
ពាណិិជំជក្នុមុមឆ្លើុ�មុប�ផ្ីតប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�២០១៨”។

ABA ទីទួីល់បានកិ្នុតតិនាមុជា  “ធនាគារដ៏ឆុ្លើ�មុជាងគេូ” ព�
Euromoney ជាលើ�ក្នុទី�៥ជាប់ៗគាំូ។

UnionPay (UPI) Platinum បានពង្រឹូ�ក្នុបន្ដែុមូុកាតឯក្នុសិ៊ីទីធិ
ដែូល់ផ្តល់់ជំូនដោយធនាគារ ABA។

ABA ស៊ីហិការជាមុួយ Visa និងធនាគារពាណិិជំជនានាដើ�មុូបី�
ដាក្នុ់ឲូ្យប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី់មុធូ្វើយោបាយទូីទាំត់តាមុកូ្នុដ QR នៅក្នុមុុ�ជា។

 ជីំហាន ជោគជី័យ
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២០១៩២០១៩

ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាបង្កើើ�នភាគ្គហីីិនកាន់កាប់នៅធនាគារ 
ABA ដល់ ់១០០% ដក្នុមុួយភាគ្គហិីីន។

ធនាគារ ABA បានច្ចេូញផូ្សាយស៊ីញ្ហាាូបណិណស្ថាជំ�វក្នុមុមចំ�នួន 
៨៤,៨ បី�លានរៀៀល់ (ប្រូហែូល់ ២១ លានដីលាាូរ) និងចំី�បញ្ញជ�
ល់ក្នុ់នៅផ្ូសារមុូល់បត្រូូក្នុមុុ�ជា។

ទី�ភាំូក្នុ់ងារ S&P Global Ratings បានដ�ឡើ�ងក្នុម្រិូិត
ឥណិទាំនរបស់៊ីធនាគារ ABA ដល់់ “B+” ជាមុួយទីសូ៊ីសំន
វិស៊ី�យ “ស៊ីុិរភាព”។

ធនាគារ ABA បានបេ�ក្នុស្ថាខ្នាថិម�ចំ�នួន ១១ និងពង្រឹូ�ក្នុមោាូង
ប្រតិូបតតកិារស៊ីម្រាូប់ូស្ថាខ្នាចំ�នួន ៧ បម្រើូ�អតថិិិជំន ១២ មោាងូ
ក្នុុ�ងមុួយថ្ងៃៃូនិង ៧ថ្ងៃៃូក្នុុ�ងមុួយស៊ីបាាូហិ៍។

ធនាគារបានបន្ដែុមូុមាំាសីូ៊ី�នដក្នុ-ដាក្នុប់្រាូកូ្នុន់ៅបណ្ដាាញូទី�តា�ង
ស៊ី័�យសេូវារបស៊ី់ខល�ននៅទីូទាំ�ងប្រូទេូស៊ី។

ធនាគារ ABA ត្រូូ�វបានប្រូសិ៊ីទីធនាមុជា “ធនាគារដ៏ឆ្លើុ�មុនៅ
ក្នុមុុ�ជាក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០១៩” ដោយទីសូ៊ីសំនាវដត� The Banker, 
Euromoney និង Global Finance។

សេូវាទូីទាំត់អនឡាញ PayWay របស៊ី់ធនាគារ ABA ទីទួីល់
បានពានរងាាូន់ eCommerce ចំ�នួន ២ ព�ទីសូ៊ីសំនាវដត� Asia’s 
Marketing។

ធនាគារ ABA ព្រឹមូុជាមួុយធនាគារជាតិកាណ្ដាដា នងិស៊ីមាំគ្គមុ
អងគការស៊ីហិប្រជូាជាតនិៅកាណ្ដាដា បានធ្វើ័�ក្នុមុមវធិ�ចំ�ណើូ�ដ�ង
ហិិរញ្ញញវតុ�ស៊ីម្រាូូប់ស៊ីិស៊ីូសំនិស៊ីូសំិតក្នុមុុ�ជា។

ផ្លិ់តផ្ល់ថិម�ជាប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ខែមូរចំ�នួន ៤ បានដាក់្នុដ�ណើ�រការ
នៅក្នុុ�ងក្នុមុមវិធ� ABA Mobile ដើ�មុូបី�លើ�ក្នុក្នុមុុស៊ី់ការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់
រូបិយប�ណិណជាតិ។

ធនាគារបានបេ�ក្នុមុជូំឈមុណិឌល់សេូវាធនាគារអាជំ�វក្នុមុមមុួយ
ស៊ីម្រាូប់ូស៊ីហិគូូ្រាស៊ីធីនតចូំ នងិមុធូយមុ ស្ថាជំ�វក្នុមុមចំមីូ្រិ�ស្ថាស៊ីន៍ 
និងក្នុុ�ងស្រួូីក្នុដែូល់ទេ�បបង្កើើ�តថិម�។

ធនាគារបានបរចិាំាគូ្គប្រាូក់ូ្នុចំ�នួន ៣០០.០០០ ដលីាារូ ជំនូមុលូ់និធិ
គ្គនធបីបាាូក្នុមុុ�ជាស៊ីម្រាូូប់ពង្រឹូ�ងការថែូទាំ�ពូយោបាល់ក្នុីមាំរ។

២០២០២០២០

ធនាគារ ABA បានបេ�ក្នុស្ថាខ្នាថិម�ចំ�នួនព�រ ធ្វើ័�ឲូ្យស្ថាខ្នាស៊ីរីប
មាំនចំ�នួន ៧៩។

បណ្ដាាញូទី�តា�ងស័៊ី�យសេវូា ABA 24/7 ត្រូូ�វបានដាក្នុ់ឲូ្យដ�ណើ�រ
ការស៊ីម្រាូូប់ការបូ្រើ�ប្រាូូស់៊ីសូេវាធនាគារបានគ្រឹះូប់ពូេល់វេូលា
ដោយមុិនចាំ�បាចំ់អញ្ញើជ�ញទៅស្ថាខ្នាធនាគារ។

ក្នុមុមវិធ�  ABA Mobile បានដ�ឡើ�ងស៊ីមុតុភាពជាមុួយសេូវា 
Visa Direct, ក្នុមុច�ភាាូមុៗ, សេូវាផ្ទេទូរប្រាូូក្នុ់អនតរជាតិ Ria និង
MoneyGram, គ្គណិន�លូើខពិសេូស៊ី, គា�ទ្រូភាស្ថាចិំន និង
មុីខងារផ្ទេូសំូងៗទេៀត។

ធនាគារ ABA រក្នុូសានូវចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ឥណិទាំន “B+” ជាមុួយ
ទីសូ៊ីសំនវិស៊ី�យ “សិុ៊ីរភាព” ព�ភាំូក់្នុងារវាយតម្លៃលូ S&P Global 
Ratings Agency។

ធនាគារ  ABA កាាូយជាស៊ីមាំជិំក្នុគ្គមូូ្រោងបាគ្គង ដើ�មុូបី�
លើ�ក្នុក្នុមុុស៊ី់បរយិ៉ាបនុហិរិញ្ញញវតុ� នងិការប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី់ប្រាូកូ្នុ់រៀៀល់។ 

ធនាគារ  ABA បានចូំល់រួមុកុ្នុ�ងគ្គមូូ្រោងស៊ីហិហិិរញ្ញញបូបីទាំន
ទ្រូទ្រូង់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុឆ្នាំំូ�២០២០ កុ្នុ�ងគោល់ 
ប�ណិងផ្តល់់ក្នុមុច�ដែូល់មាំនអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុរមុូយ ដើ�មុូបី�គា�ទ្រូ
ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុនៅក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ី។

ក្នុមុមវធិ� ABA Mobile បានឈុ�ពានរងាាន់ូ “ធនាគារតាមុទូីរស៊ី�ពទ 
និងនវានីវតតផ្លែុូក្នុទីូទាំត់ដ៏ឆ្លើុ�មុប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� នៅក្នុមុុ�ជា”។

ធនាគារ ABA បានដាក្នុ់ឲ្យូប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី់ក្នុមុមវធិ� PayWay Mobile 
ដើ�មូុបី�ជំ�រញីការទីទួីល់ទូីទាំត់មិុនប្រើូ�ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ់ស៊ីម្រាូបូ់អាជំ�វក្នុមុម
នានានៅក្នុមុុ�ជា។

ធនាគារបានពង្រឹូ�ក្នុបណ្ដាាូញបង់ក្នុមុច�របស៊ី់ខល�នតាមុរយៈ
ក្នុិចំចស៊ីហិការជាមុួយធនាគារឯក្នុទេូស៊ី វីង។

ប្រពូ�នធទូីទាំត់អនឡាញ PayWay បានឈុ�ពានរងាានូ ់“ប្រពូ�នធ
ទីូទាំត់ពាណិិជំជក្នុមុមអេូឡុិក្នុត្រូូ�និក្នុដ៏ឆ្លើុ�មុប�ផី្តនៅក្នុមុុ�ជា” ជា
លើ�ក្នុទី�២។។

ធនាគារ  ABA ទីទួីល់បានពានរងាាូន់ “ធនាគារដ៏ឆ្លើុ�មុនៅ
ក្នុមុុ�ជា ឆ្នាំំូ�២០២០” ព�ទីសូ៊ីសំនាវដត� Euromoney និង Global 
Finance។

ធនាគារបានរៀៀបចំ�ព្រឹូ�តតិការណិ៍រូៃអងាោូស៊ីប្រាូូក្នុ់ជាច្រើូ�ន និង
បានបរិចាំាូគ្គថិវិកា តាមុរយៈគ្គ�និតផ្ត�ចំផ្ទេត�មុរបស៊ី់ធនាគារជាតិ
នៃូក្នុមុុ�ជា និងស៊ីមាំគ្គមុធនាគារនៅក្នុមុុ�ជា កុ្នុ�ងការបូ្រយីទីធ
ប្រូឆ្នាំ�ងន�ងការរីក្នុរាល់ដាល់នៃូក្នុូវីដ-១៩។

២០២១២០២១

ធនាគារ ABA បានបេ�ក្នុស្ថាខ្នាថិម�ព�រ សិុ៊ីតនៅខូេតតមុណិឌល់គិ្គរី 
និងប៉ៃុូល់ិន ធ្វើ័�ឲ្ូយចំ�នួនស្ថាខ្នាស៊ីរីបកើ�នដល់ ់៨១។ 

ABA បានពង្រឹូ�ក្នុបណ្ដាាូញស៊ី័�យសេូវា ABA 24/7 ចំ�នួន ១១ 
ទី�តា�ងបន្ដែុូមុទេៀត។

ABA បានដាក់្នុឲ្ូយដ�ណើ�រការមីុខងារ គ្គណិន�រហិ�ស៊ី នៅក្នុុ�ង
ក្នុមុមវធិ� ABA Mobile ដើ�មូុបី�អនីញ្ហាាតូឲូ្យអតថិិិជំនបេ�ក្នុគ្គណិន�
ដ�បូងតាមុស្ថាាូតហិ័�ន បានព�គ្រឹះូប់ទី�ក្នុន្ដែលូង។

ABA រកូ្នុសាបាននូវចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ល់ទីធភាពស៊ីងក្នុម្រិូិត “B+” 
ជាមុយួអនាគ្គតសិុ៊ីរភាព ព� S&P Global Ratings Agency ។

ធនាគារ តូ្រូ�វបានទីទីលួ់ស្ថាោល់ូ់ថ្នាជា គ្រឹះូ��ស្ថាានូមុយួកុ្នុ�ងចំ�ណោមុ
ស៊ីហិគ្រាូសូ៊ីដែលូ់បានចំលូ់រួមុចំ�ណែកូ្នុកុ្នុ�ងការប�ពូេញកាតព័កិ្នុចំច
បង់ពនធដារផ្ទៃទូក្នុុ�ងជំូនរដឋច្រើូ�នជាងគេ ូស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ�២០២០។

ABA ចាំប់ផ្ទេែ�មុបម្រើូ�សេូវាបូ្រមូុល់ពនធដារជូំនរដាាូភិិបាល់
តាមុរយៈបណ្ដាាូញនានារបស៊ី់ខល�ន។

ធនាគារ ABA ភាាបូជ់ាមុយួ QuickBooks Online នងិ Xero 
ដើ�មុូបី�ពង្រឹូ�ងផ្លែលូតហិ័មុធនាគារអនឡាញស៊ីម្រាូូប់អាជំ�វក្នុមុម។ 

ABA បានបរិចាំាូគ្គទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ ១លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ជំូនរាជំ
រដាាូភិិបាល់ ដើ�មូុបី�ទ្រទូ្រងូក់ារប្រយូទីីធប្រឆូ្នាំ�ងន�ងជំ�ងកឺ្នុវូដី ១៩។ 

ABA បានវនិយិោគ្គទី�ក្នុប្រាូក់ូ្នុ ៣០លានដីលាារូអាមូេរកិ្នុ កុ្នុ�ងការ
អភិិវឌ្ូឍអាកាស៊ីយ៉ានដាាូនអនតរជាតិតេូជោ។

ABA ប្រកូាស៊ីអនីញ្ហាាតូឲូ្យមាំនការទីទួីល់ទូីទាំត់តាមុកាត JCB 
នៅបណ្ដាាូញសេូវាក្នុមុមរបស៊ី់ខល�នទីូទាំ�ងប្រូទេូស៊ី។ 

ធនាគារ ABA ចាំប់ដូៃគ្គជូាមុយួស្ថាជំ�វក្នុមុមធានាឥណិទាំនក្នុមុុ�ជា 
(CGCC) ដើ�មូុបី�ផ្ែល់់ការគា�ទូ្រឥណិទាំនដល់់ MSMEs ស៊ីម្រាូបូ់
តម្រិូ�វការពង្រឹូ�ក្នុអាជំ�វក្នុមុម ការវិនិយោគ្គ និងដើ�មុទីីនបង័ិល់។ 

JP Morgan បានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ឧតតមុភាពរបស៊ី់ ABA ក្នុុ�ង
ដ�ណើ�រការផ្ទេទរូប្រាូក់ូ្នុជារបិូយប�ណិណដីលាារូអាមូេរកិ្នុ កុ្នុ�ងរយៈពូេល់ 
២ឆ្នាំំូ�ជាប់គូំា។ 

ធនាគារ ABA ទីទួីល់បានពានរងាាូន់ ធនាគារឆ្លើុ�មុប�ផី្តនៅ
ក្នុមុុ�ជា ព�ទីសូ៊ីសំនាវដែ� Asiamoney, The Banker, Asian 
Banking and Finance, Euromoney និង Global 
Finance។
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ធនាគារអំនិរការី

រូបិយប�ណិណ ឈ្មោះាូ�ធនាគារអនតរការី លើូខក្នុូដ SWIFT

USD JPMorgan Chase Bank National Association, ស៊ីហិរដឋអាមេូរិក្នុ CHASUS33

USD Standard Chartered Bank, ស៊ីហិរដឋអាមូេរិក្នុ SCBLUS33

USD Standard Chartered Bank Limited, ប្រូទេូស៊ីស៊ីិងហបីរី SCBLSG22

USD Woori Bank, ប្រូទេូស៊ីក្នុូរៀេូខ្នាងតូបី�ង HVBKKRSE

USD Kookmin Bank, ប្រូទេូស៊ីក្នុូរៀេូខ្នាងតូបី�ង CZNBKRSE

USD KEB Hana, ប្រូទេូស៊ីក្នុូរៀេូខ្នាងតូបី�ង KOEXKRSE

USD DBS Bank, ប្រូទេូស៊ីស៊ីិងហបីរី DBSSSGSG

USD Oversea-Chinese Banking Corporation, ប្រូទេូស៊ីស៊ីិងហបីរី OCBCSGSG

USD Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, ប្រូទេូស៊ីវេៀតណ្ដាមុ BFTVVNVX

VND Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, ប្រូទេូស៊ីវេៀតណ្ដាមុ BFTVVNVX

CAD National Bank of Canada, ប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា BNDCCAMMINT

USD National Bank of Canada, ប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា BNDCCAMMINT

EUR National Bank of Canada, ប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា BNDCCAMMINT

EUR Commerzbank AG, ប្រូទេូស៊ីអាល់លឺមុុង់ COBADEFF

GBP Standard Chartered Bank, ប្រូទេូស៊ីអង់គេលូស៊ី SCBLGB2L

SGD DBS Bank, ប្រូទេូស៊ីស៊ីិងហបីរី DBSSSGSG

CNY China Construction Bank Corporation, ប្រូទេូស៊ីចំិន PCBCCNBJGPS

THB Standard Chartered Bank(Thai), ប្រូទេូស៊ីថ្ងៃូ SCBLTHBX

THB Kasikornbank Public Company Limited, ប្រូទេូស៊ីថ្ងៃូ KASITHBK

KRW Woori Bank, ប្រូទេូស៊ីក្នុូរៀេូខ្នាងតូបី�ង HVBKKRSE

AUD JPMorgan Chase Bank National Association, ប្រូទេូស៊ីអូស្រួូត�ល់� CHASAU2X

JPY Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ប្រូទេូស៊ីជំបុីន SMBCJPJT
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ប៊ីណ្ត្រញសាខា

ការិយ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាូល់ការិយ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាូល់
អគារលើូខ ១៤១, ១៤៦, ១៤៨ និង ១៤៨ អា បេូ សេូ ដើូ មុហាវិថិ�ព្រឹូ�ស៊ី�ហិន ីនិង 
អគារលើូខ ១៥ និង ១៥៣ អា បេូ សេូ ផ្ល�វលើូខ ២៧៨ ភិូមុិទី�៤ ស៊ីងាាូត់ប�ងកើូងក្នុង១
ខណិឌប�ងកើូងក្នុង រាជំធាន�ភិុ�ពេូញ ព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា

១ ៨០០ ២០៣ ២០៣ (ប្រូព�នធទីូរស៊ី�ពទឥតគ្គិតថ្ងៃល)ូ
(+៨៥៥) ២៣ ២២៥ ៣៣៣

info@ababank.com
www.ababank.com

P.O. Box ២២៧៧
លើូខក្នុូដ SWIFT: ABAAKHPP

ស្រួូីក្នុក្នុណ្ដាាូល់ស៊ីទ�ង 098 203 619

ខេូតតក្រុូច្ចេូ� 098 203 049

ខេូតតកោ�ក្នុីង 081 204 123

ស្រួូីក្នុកោ�ធ� 081 204 186

សេូវាអតិថិិជំន
ការិយ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាូល់

098 203 179

ស្រួូីក្នុកើៀនស្ថាាូយ 098 203 479

ខេូតតក្នុ�ពង់ចាំមុ 098 203 879

ខេូតតក្នុ�ពង់ឆ្នាំំូ�ង 098 203 039

ខេូតតក្នុ�ពង់ធ� 098 203 429

ខេូតតក្នុ�ពង់ស៊ីុឺ 098 203 949

ស្រួូីក្នុក្នុ�ពង់ត្រូូឡាចំ 081 204 149

ខេូតតក្នុ�ពត 098 203 959

ចំូបារអ�ពៅ 098 203 929

ចោមុចៅ 098 203 939

ចោមុចៅ 2 081 204 420

ចំ�ការដូង 098 203 579

ស្រួូីក្នុចំ�ការលើ� 081 204 053

ជ្រោូូយចំងាាូរ 098 203 189

ស្រួូីក្នុជឿ�ងព្រៃូូ 098 203 749

ស្រួូីក្នុឈូក្នុ 098 203 729

ខេូតតតាក្លែូវ 098 203 909

ក្រុូីងតាខ្មៅាូ 098 203 919

ខេូតតតូបី�ងឃ្មុំម�� 098 203 769

ស្រួូីក្នុត្រាូូ�ក្នុក្នុ់ 098 203 709

ស្រួូីក្នុថិមគោល់ 098 203 789

ទី�ក្នុថ្នាាូ 098 203 849

ទីួល់គោក្នុ 098 203 859

ទីួល់គោក្នុ 2 098 203 637

ខេូតតបនាាូយមាំនជំ�យ 098 203 759

បីរីក្នុ�ឡា 098 203 869

ខេូតតប៉ៃុូល់ិន 081 204 659

ស្រួូីក្នុបាកាន 081 204 209

ខេូតតបាត់ដ�បង 098 203 839

ស្រួូីក្នុបាទី� 098 203 649

ក្រុូីងបាវិត 098 203 389

ស្រួូីក្នុបារាយណិ៍ 098 203 739

ក្រុូីងប៉ោាូយប៉ែុូត 098 203 019

ផ្ូសារថិម� 098 203 979

ផ្ូសារដើ�មុថិើ�វ 098 203 689

ស្រួូីក្នុពារា�ង 081 204 292

ស្រួូីក្នុពាមុរក្នុ៍ 098 203 629

ស្រួូីក្នុព្រៃូូឈរ 081 204 189

ខេូតតព្រៃូូវែូង 098 203 059

ខេូតតព្រៃូូនប់ 081 204 297

ខេូតតពោធ៍ស្ថាត់ 098 203 969

ខេូតតព្រឹូ�ស៊ី�ហិនី 098 203 899

ស្រួូីក្នុព្រឹូ�នេះូត្រូូព្រឹូ� 081 204 262

ខេូតតព្រឹូ�វិហារ 081 204 590

ស្រួូីក្នុមុងគល់បូរី 081 204 029

មុិតតភាព 081 204 307

ស្រួូីក្នុមុីខក្នុ�ពូល់ 098 203 159

ខេូតតមុណិឌល់គ្គិរី 081 204 567

ស្រួូីក្នុមេូមុត់ 098 203 639

ស្រួូីក្នុមោងឫស៊ីូសំ� 098 203 459

ម៉ៅាូសេូទីីង 023 203 809

ខេូតតរតនគ្គិរី 098 203 499

ខេូតតស៊ីទ�ងត្រែូូង 081 204 090

វិមាំនឯក្នុរាជំូយ 098 203 001

ស៊ីមេតូចំស៊ីីធារស៊ី 098 203 983

ស៊ីមេតូចំមុីន�រៀេូត 081 204 019

ស៊ីង់ត្រាូូល់់ 098 203 199

ស៊ីនធរមុុីក្នុ 098 203 469

ស្គែូនស៊ីីខ 098 203 779

ស្ថាាូតចាំស៊ី់ 098 203 819

ស៊ីទ�ងមាំនជំ�យ 098 203 889

ស្រួូីក្នុស៊ីូទ្រូនិគ្គមុ 081 204 283

ក្រុូីងសេៀមុរាប-ផ្ូសារលើ� 098 203 679

ក្រុូីងសេៀមុរាប-អងគរ 098 203 089

ខេូតតសេៀមុរាប 098 203 829

ស្រួូីក្នុស៊ីុ�ល់ 098 203 099

ស្រួូីក្នុស៊ី�រោងទីង 098 203 719

ស្រួូីក្នុស្ទោាូង 081 204 355

ស្រួូីក្នុស្ថាាូយជ្រំូ� 098 203 349

ខេូតតស្ថាាូយរៀៀង 098 203 029

ស្រួូីក្នុស្ថាាូង 098 203 369

ស្រួូីក្នុអងគស៊ីុ�ល់ 098 203 489

អូរប៉ែូក្នុក្នុអមុ 098 203 799

អ�ីអនមុុល់(ស្គែូនស៊ីីខ) 098 203 149

ស្រួូីក្នុឧដីងគ 098 203 379

ខេូតតឧតែរមាំនជំ�យ 081 204 693

ឫស៊ីូសំ�ក្លែូវ 098 203 659



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១20

អំភិិបាលកិច្ចច សាជី�វកម្មម 
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ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 21

ភាគហិីុនិក

គ្គិតត្រូូ�មុដ�ណ្ដាចំ់ឆ្នាំំូ�២០២១ រចំនាស៊ីមុុនធភាគ្គហិីីនរបស៊ី់ធនាគារ ABA មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖ 

ឈ្មោះាូ�ភាគ្គហិីីនិក្នុ ចំ�នួនភាគ្គហិីីន ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ ់គ្គិតជាដីលាាូរ

ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ៥១៩.៩៩៩ ៥១៩.៩៩៩.០០០

ក្រុូីមុហិីីន Natcan Trust ១ ១.០០០

ស៊ីរីបស៊ីរីប ៥២០.០០០៥២០.០០០ ៥២០.០០០.០០០៥២០.០០០.០០០

១ ភាគ្គហិីីន = ១.០០០ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាធនាគារជាតិកាណ្ដាដា

ធនាគារ ABA គ្គឺជាបីតូ្រូស៊ីមុុនធរបស៊ី់ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា (www.nbc.ca) ដែូល់ជាគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�មុួយ មាំនទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមជាង ២៨៩ បី�លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ គ្គិតត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី� ៣១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ� 
២០២២ នងិមាំនបណ្ដាាញូធនាគារអនតរការនីៅទូីទាំ�ងពភិិពលោក្នុ។ កុ្នុ�ងនាមុជាភាគ្គហិីនិីក្នុមួុយរបស៊ីធ់នាគារ ABA តា�ងព�ឆ្នាំំូ�២០១៤ មុក្នុ ធនាគារជាតកិាណ្ដាដាបានកាាយូជាគូ្រឹះ��ស្ថាានូហិរិញ្ញញវតុ�អាមូេរកិ្នុ
ខ្នាងជឿ�ងទី�មុួយ ដែូល់ឈានជឿ�ងចូំល់វិស៊ី�យធនាគារនៅក្នុមុុ�ជា។ ដោយមាំនសូំ្ថាក្នុ់ការក្នុណ្ដាាូល់សិុ៊ីតនៅទី�ក្រុូីងមីុុងរៀេូអាល់់ ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាបានពង្រឹូ�ក្នុស្ថាខ្នានៅសេទ�រតែូគ្រឹះូប់ខេូតត នៃូប្រូទេូស៊ី
ជាមួុយន�ងអតិថិិជំនកុ្នុ�ងដូៃ ២,៧ លាននាក់្នុ។ ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ជាគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ធ�ជាងគូេល់�ដាប់ទី� ៦ កុ្នុ�ងប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា និងនា�មីុខគូេនៅកើូបី�ចំ ជាទី�ដែូល់ខល�នកាាូយជាជំម្រើូ�ស៊ីនៃូ
បណ្ដាាូស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុនានា។

ក្រុូីមុហិីីនក្រុូីមុហិីីន NATCAN TRUST  NATCAN TRUST 

ក្រុូមីុហិីនី Natcan Trust ចំី�បញ្ញជ�ពាណិជិំជក្នុមុមនៅក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ១៩៩២ ក្រោូមូុចូំបាប់ក្រុូមីុហិីនីក្នុមុច� នងិអាណិតតពូិយោបាល់កាណ្ដាដា (Trust and Loan Companies Act) នងិជាបីត្រូូស៊ីមុុនធរបស់៊ីធនាគារជាតិ
កាណ្ដាដា (“ក្រុូីមុហិីីនអាណ្ដាពូយោបាល់ចំីងកូូ្រោយ”) ដែូល់គ្រឹះូប់គ្រឹះូងទាំ�ងស្រួូីងដោយប្រូយោល់។ ការិយ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាូល់របស៊ី់ក្រុូីមុហិីីនស៊ីុិតនៅទី�ក្រុូីងមុុីងរៀេូអាល់ ់ខេូតតកើូបី�ចំ ប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា។

ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញវតុ�ចំមុូបីងរបស៊ី់ក្រុូីមុហិីីន Natcan Trust រួមុមាំនការផ្តល់់ផ្ល់ិតផ្ល់ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�តាមុរយៈបណ្ដាាូញស្ថាខ្នារបស៊ី់ក្រុូីមុហិីីនអាណ្ដាពូយោបាល់ និងដើ�រតួជាអាណិតតិពូយោបាល់។

ម្មហាស់ននិបាតភាគហិីុនិកប្រចាំឆ្ន្រំ

ធនាគារ ABA បានធ្វើ័�មុហាស៊ីនុិបាតភាគ្គហិីីនិក្នុប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�របស៊ី់ខល�នដោយអនីវតតតាមុចំូបាប់ស៊ីត�ព�ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីពាណិិជំជក្នុមុម ល់ក្នុុនតិក្នុៈ និងបទីបូបីញ្ញញតតិពាក្នុ់ព�នធផ្ទេូសំូងៗ។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០២១ មុហាស៊ីនិុបាតភាគ្គហិីនិីក្នុប្រចូាំ�ឆ្នាំំូ� ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងនៅថ្ងៃៃទូី� ១៩ មេសូ្ថា ដោយមាំនការចំលូ់រមួុព�ត�ណ្ដាងភាគ្គហិីនិីក្នុរបស់៊ីធនាគារ។ សេចូំក្នុត�ស៊ីម្រើូចូំដូែល់បានធ្វើ័�ឡើ�ងនៅមុហាស៊ីនិុបាត៖

១. មុហាស៊ីនុិបាតភាគ្គហិីីនិក្នុ បានចាំត់ទីីក្នុល់ទីធផ្ល់ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារ ABA ដ�ណ្ដាចំ់ឆ្នាំំូ� ថ្ងៃៃូទី� ៣១ ធុ� ២០២០ ជាវិជំជមាំន។

២. មុហាស៊ីនិុបាតភាគ្គហិីីនិក្នុបានអនីមុ�តរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់បានធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមរួចំរបស៊ី់ធនាគារ ABA ដ�ណ្ដាចំ់ឆ្នាំំូ� ថ្ងៃៃូទី� ៣១ ធុ� ២០២០។
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គណៈកម្ាធិការ�ទព្យសកម្ និងបំណុល
គណៈកម្ាធិការធនធានមនុស្ស
គណៈកម្ាធិការអនុវត្ការ�បតិបត្ិតាម
គណៈកម្ាធិការ�បតិបត្ិឥណទាន

គណៈកម្ាធិការ�ដ ះ�ស យបណឹ្ង
គណៈកម្ាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពត័៌មានវិទ្ និងធនាគារឌីជីថល
គណៈកម្ាធិការ�គប់�គងហានភិ័យ�ករ្ិ�ឈ្ ះ និង�បតិបត្ិការ
គណៈកម្ាធិការផលិតផលទូ�ទ នងិដំ�ណ�រការអាជីវកម្

* គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិម នដូចខ ង��ក ម៖

គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិ*

ម្រន្កី�មិតន យក �បធ នអង្ភ ព �បធ នន យកដ្ ន

គណៈកម្ ធិក រអភបិ លកិច្ គណៈកម្ ធិក រ�បតិបត្ិត ម គណៈកម្ ធិក រសវនកម្គណៈកម្ ធិក រឥណទ ន គណៈកម្ ធិក រ
�គប់�គងហ និភ័យ

មុខង រ�បតិបត្តិ ម មុខង រសវនកម្�ផក្្ុងមុខង រ�គប់�គងហ និភ័យ

�លខ ធកិ រស ជីវកម្

ម្ ស់ភ គហ៊ុន

�កុម�បឹក្ភិប ល

ន យក�បតិបត្ិ

�បធ នស ខ�បធ នស ខ �ខត្�បធ នតំបន់

រច្ចនាស់ម្ម្ពនធអំភិិបាលកិច្ចចសាជី�វកម្មម  (គ្គិតត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី�១ ខែូក្នុីមុៈៈ ឆ្នាំំូ�២០២២)
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ស�ម ប់មុខង រហ នភិ័យ

ស�ម ប់មុខង រ�បតិបត្ិត ម

ន យកដ្ នរដ្ប ល
(50)

ន យកដ្ នសន្ិសុខ
(123)

ស ខ ៖ ទលួ�គ ក1 និង2,
�សនសុខ សន្រម៉ុក, អ៊ីអនម៉ល

(387)

បណ្ ញស ខ
(4,106)

អង្ភ ពធនធ នមនុស្ស
(50)

ន យិក ធនធ នមនសុ្ស ន យករដ្ប ល ន យកសន្ិសុខ និងសុវត្ិភ ព ន យិក ទំន ក់ទំនងគូភ គី -
�បធ ន�គប់�គងតំបន់ �បធ នតំបន់ / �បធ នស ខ �ខត្ / �បធ នស ខ (81)

អង្ភ ព�បតិបត្ិក រស ច់�ប ក់
(183)

ន យកដ្ ននីតិកម្
(33)

អង្ភ ពព័ត៌ម នវិទ្
(162)

អង្ភ ពទីផ្រ
(19)

អង្ភ ពធន គ រឌជីីថល
(114)

ន យកដ្ ន�បតិបត្ិក រអន្រជ តិ
(48)

ន យកព័ត៌ម នវិទ្ ន យិក �គប់�គងស ច�់ប ក់ន យក�បតិបត្ិក រអន្រជ តិន យកនីតិកម្ ន យកទីផ្រ
និង�លខ ធិក រស ជីវកម្ន យកឌីជីថល ន យក�បតិបត្ិក រអន្រជ តិ

ន យកឥណទ នអ ជីវកម្ខ្ តតូច

អង្ភ ពកម្ីអ ជីវកម្ខ្ តតូច
(45)

ន យកដ្ ន�គប់�គង
និង�បតិបត្ិក រឥណទ ន (101)

ន យកដ្ នបណុ្ះបណ្ ល
និងអភិវឌ្ឍន៍ឥណទ ន (16)

ន យកដ្ ន�តួតពិនិត្យ
គុណភ ពឥណទ ន

(30)

ន យកឥណទ នព ណិជ្កម្
និងសហ�គ សធុនតូច និងមធ្យម

អង្ភ ពកម្ីព ណិជ្កម្
និងសហ�គ សធុនតូច និងមធ្យម

(91)

ន យកដ្ ន�តួតពិនិត្យឥណទ ន
និង�ដ ះ�ស យបំណុល (122)

ន យក�តួតពិនិត្យឥណទ ន
និង�ដ ះ�ស យបំណុល

ន យក�គប់�គងក ត
និង�សវ ទូទ ត់�អឡិក�តូនិក

អង្ភ ពក ត
(379)

អង្ភ ព�សវ ទូទ ត់�អឡិក�តូនិក
(49)

អង្ភ ព�គប់�គងម៉ សីុន
ទូទ ត់ព ណិជ្ករ (125)

�បធ នន យកដ្ ន�លខ ធិក រ �បធ នអង្ភ ពសវនកម្�ផ្ក្ងុ ន យកហ និភ័័យ និងទី�បឹក្�បតិបត្ិត មរបស់ន យក�បតបិត្ិ

ន យកសន្ិសុខព័ត៌ម នវិទ្
(1)

ន យកឥណទ ន

ទី�បឹក្ក រិយ ល័យ�គប់�គងគ��ម ង

ន យកដ្ ន�លខ ធិក រ
(4)

អង្ភ ពសវនកម្�ផ្ក្ុង
(27)

ន យកដ្ ន�គប់�គងហ និភ័យ
(10)

អង្ភ ព�បតិបត្ិត ម
(23)

អង្ភ ព�សវ ធន គ ររូបវន្បុគល្
(35)

ន យក�សវ ធន គ ររូបវន្បុគ្ល ន យកដ្ ន�សវ ធន គ រស�ម ប់
�គឹះស្ ន និងស ជីវកម្ (5)

អង្ភ ព�បតិបត្ិក រ
(29)

អង្ភ ពទំន ក់ទនំងអតិថិជន
(137)

ន យកហិរញ្វត្ុ ន យក�បតិបត្ិក រ

ន យកដ្ នហិរញ្វត្ុ
(43)

ន យកដ្ នរតន គ រ
(13)

ន យក�បតិបត្ិ
បុគ្លិកសរុប៖ ៦.៥៩៤

គណៈកម្ាធិការ�ទព្យសកម្ និងបំណុល
គណៈកម្ាធិការធនធានមនុស្ស
គណៈកម្ាធិការអនុវត្ការ�បតិបត្ិតាម
គណៈកម្ាធិការ�បតិបត្ិឥណទាន

គណៈកម្ាធិការ�ដ ះ�ស យបណឹ្ង
គណៈកម្ាធិការអភិវឌ្ឍន៍ពត័៌មានវិទ្ និងធនាគារឌីជីថល
គណៈកម្ាធិការ�គប់�គងហានភិ័យ�ករ្ិ�ឈ្ ះ និង�បតិបត្ិការ
គណៈកម្ាធិការផលិតផលទូ�ទ នងិដំ�ណ�រការអាជីវកម្

* គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិម នដូចខ ង��ក ម៖

គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិ*

ម្រន្កី�មិតន យក �បធ នអង្ភ ព �បធ នន យកដ្ ន

គណៈកម្ ធិក រអភបិ លកិច្ គណៈកម្ ធិក រ�បតិបត្ិត ម គណៈកម្ ធិក រសវនកម្គណៈកម្ ធិក រឥណទ ន គណៈកម្ ធិក រ
�គប់�គងហ និភ័យ

មុខង រ�បតិបត្ិត ម មុខង រសវនកម្�ផក្្ុងមុខង រ�គប់�គងហ និភ័យ

�លខ ធកិ រស ជីវកម្

ម្ ស់ភ គហ៊ុន

�កុម�បឹក្ភិប ល

ន យក�បតិបត្ិ

�បធ នស ខ�បធ នស ខ �ខត្�បធ នតំបន់

រច្ចនាស់ម្ម្ពនធគ្រប៊ី់គ្រង  (គ្គិតត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី�១ ខែូក្នុីមុៈៈ ឆ្នាំំូ�២០២២)
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ក្រុម្មប្រឹក្រសាភិិបាល

ដោយបានបញ្ញចប់ការស៊ីិកូ្នុសាព�ស្ថា
លា École des Hautes Études 
Commerciales នៅមុុីងរៀេូអាល់់ 
លោក្នុ Martin Ouellet ជាអុក្នុ
ជំ�នាញផូុ្លែក្នុគូ្រឹះបគូ់្រឹះងរតនាគារ ដែលូ់
បានចំូល់រួមុស៊ីក្នុមុមក្នុុ�ងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូង
ស៊ីនទន�យភាព និងមូុល់និធិ ព្រឹូមុ
ទាំ�ងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ�ពាក្នុ់ព�នធ
ន�ងអត្រាូូការប្រាូកូ្នុ ់នងិអត្រាូបូត�រប្រាូកូ្នុ់
បរទេសូ៊ី។ លោក្នុបានចាំប់ផ្ទេត�មុអាជំ�ព
របស៊ី់ខល�នក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�១៩៧៧ ជាមួុយ
ក្រុូមីុហិីនី Credit Foncier Franco-
Canadien នងិបានបមូ្រើ�ការងាររយៈ
ពេលូ់ជាង ៣០ ឆ្នាំំូ� នៅធនាគារជាតិ
កាណ្ដាដា ដែលូ់លោក្នុត្រូូ�វបានដ�ឡើ�ង
ត�ណែងូដល់់អនីប្រធូានជាន់ខុស៊ី ់នងិ
ជាហើូរញ្ញញិក្នុស្ថាជំ�វក្នុមុម។

ស៊ីព័ថ្ងៃៃូលោក្នុ Martin មាំនមុីខ
ត�ណែូងជានាយក្នុស្ថាជំ�វក្នុមុម។ ក្នុុ�ង
មុីខត�ណែូងនេះូ� លោក្នុបម្រើូ�
ការងារនៅកុ្នុ�ងក្រុូីមុបូ្រ�កូ្នុសាភិិបាល់ 
ឬក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាយោបល់់នៃូគ្រឹះូ��ស្ថាាូន
ជាច្រើូ�នដូចំជា Auditing and 
Assurance StandardsOversight 
Council (កាណ្ដាដា) និង ធនាគារ 
Assurance-vie Banque 
Nationale។ លោក្នុក៏្នុជាស៊ីមាំជិំក្នុ
របស៊ី់វិទូីយោស្ថាាូនអភិិបាល់ស្ថាជំ�វក្នុមុម 
(កាណ្ដាដា)។

លោក្នុបានចូំល់រួមុកុ្នុ�ងកីូ្រុមុបូ្រ�កូ្នុសា
ភិិបាល់នៃូធនាគារ ABA ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំូ�២០១៩។

MARTIN OUELLET

អភិិបាល់

លោក្នុ Christian St-Arnaud បាន
បញ្ញចប់ការសិ៊ីកូ្នុសាព�ស្ថាក្នុល់វិទូីយោល់�យ 
The École des Hautes Études 
Commerciales ទី�ក្រុូីងមុុីងរៀេូ
អាល់់ ប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា។ ចំនោះាូ�
ឆ្នាំំូ� ១៩៨៣ នងិ ២០០៩ លោក្នុបាន
កាន់មុីខត�ណូែងជាច្រើូ�ននៅកុ្នុ�ង
គ្រឹះូ��ស្ថាានូហិរិញ្ញញវតុ�កាណ្ដាដា នងិអនតរ
ជាតិ នៅប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា ដោយ
ផ្ដោាតូលើ�ទី�ផូ្សារដើ�មុទីីនឥណិទាំន។

លោក្នុ Christian St-Arnaud បាន
ចំូល់បម្រើូ�ការងារនៅធនាគារជាតិ
កាណ្ដាដា ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០០៩ កុ្នុ�ងត�ណូែង
ជាអនីបូ្រធានផ្លែុូក្នុទី�ផូ្សារដើ�មុទីីន
ឥណិទាំន នងិអចំល់នទូ្រពូយ ហើ�យ
ត្រូូ�វបានតែងូតា�ងជាអនីប្រធូានជាន់
ខសុ៊ី់ផ្លែុូក្នុឥណិទាំន កុ្នុ�ងឆ្នាំំូ� ២០១២ 
ទីទួីល់បនទ�ក្នុផ្លែុូក្នុប្រូតិបតតិការបម្រើូ�
សេវូាដល់់អតិថិិជំនជារបូវនត, ពាណិិជំជ
ក្នុមុម និងឥណិទាំនទី�ផ្ូសារហិិរញ្ញញវតុ�
របស់៊ីធនាគារ រមួុមាំន ការវាយតម្លៃល,ូ 
ការគ្រឹះបូ់គ្រឹះងូផ្ល់បត្រូ ូនងិអភិិវឌូ្ឍន៍គ្គ�រូ
ឥណិទាំន។ លោក្នុក៏្នុធាាបូ់ជាស៊ីមាំជំកិ្នុ
នៃូគ្គណិៈក្នុមាំាធិូការជាន់ខុស់៊ីជាចូ្រើ�ន
របស៊ី់ធនាគារផ្ងដែរូ រមួុមាំន គ្គណិៈ
ក្នុមាំាូធកិារហានិភិ�យស៊ីក្នុល់, គ្គណិៈ
ក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គូ្រឹះងហានិភិ�យ និង
គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការត្រូូ�តពិនិតូយគ្គ�រូ។

កុ្នុ�ងខែូមុក្នុរា  ឆ្នាំំូ�២០២០ លោក្នុ 
Christian St-Arnaud តូ្រូ�វបាន
តែូងតា�ងជាស៊ីមាំជំិក្នុនៃូក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសា
ភិិបាល់របស៊ី់ធនាគារ ABA។

CHRISTIAN ST-ARNAUD

អភិិបាល់

លោក្នុ Madi Akmambet មាំន
ស៊ីញ្ហាាូបត្រូូក្នុម្រិូិត MBA ប្រូតិបតតិ
ព� Cass Business School, City 
University London (២០១៣) 
នងិស៊ីញ្ហាាូបត្រូូសេូដឋក្នុិចំចព� Kazakh 
State Academy of Management 
(១៩៩៦)។

លោក្នុចាំប់ផ្ទេត�មុអាជំ�ពឆ្នាំំូ�១៩៩៧ 
ក្នុុ�ងនាយក្នុដាាូនរតនាគារនៃូក្រុូស៊ីួង 
ហិរិញ្ញញវតុ�របស៊ី់ស្ថាធារណិរដឋកាហូិសាក់្នុ
ស្ថាាូន ហើ�យបនាាូប់មុក្នុ លោក្នុដូរ
ទៅនាយក្នុដាាូនត្រូូ�តពិនិតូយធនាគារ
កុ្នុ�ងធនាគារជាតិនៃូកាហិសូាក់្នុស្ថាានូ។

ចំនោះាូ�ព�ឆ្នាំំូ�២០០០ ដល់់២០០៧ 
លោក្នុបានកាន់តួនាទី�ជាថូំ្នាក់្នុដ�ក្នុ
នា�ជាន់ខុស់៊ីនៅតាមុបណ្ដាាូក្រុូមីុហីីិន,
ស៊ីមាំគ្គមុគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ� និង
ធនាគារពាណិិជំជនៅកាហិសូាក់្នុស្ថាានូ។

បទីពិស្ទោធអនតរជាតិរបស៊ី់លោក្នុ
ចាំប់ផ្ទេែ�មុឆ្នាំំូ�២០០៧ ជាមួុយគ្គមូូ្រោង
អាជំ�វក្នុមុមនានាកុ្នុ�ងប្រូទេូស៊ីអីីយបេូ
គ្គ�ស្ថាាូន គ្រឹះូប់គូ្រឹះងដោយ Visor 
Holding ជាក្រុូីមុហិីីនមុូល់ធនឯក្នុ
ជំនមាំនមូុល់ដាានូនៅកាហិសូាក់្នុស្ថាានូ។

ខែមូុ�នា ២០០៩ លោក្នុត្រូូ�វបានតែងូ
តា�ងជានាយក្នុប្រតិូបតតិរបស៊ី់ធនាគារ 
ABA នៅក្នុមុុ�ជា ដែូល់លោក្នុបាន
នា�ការអភិិវឌ្ូឍស៊ី�ខ្នាន់ៗ ។ តា�ងព�ឆ្នាំំូ�
២០១២ មុក្នុ លោក្នុជាអភិិបាល់
ប្រូតិបតតិនៃូក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់។

លោក្នុ Dominic Jacques បញ្ញចប់ការ
ស៊ីកូិ្នុសាព�ស្ថាលា HEC នៅកាណ្ដាដា 
មាំនស៊ីញ្ហាាូបត្រូូ Chatered 
Accountant (CPA, CA) និង 
CFA Charterholder។

លោក្នុ Jacques មាំនតួនាទី�ជា
អគ្គគនាយក្នុរងផ្លែុូក្នុអភិិវឌ្ូឍអនតរជាតិ
នៅធនាគារជាតិកាណ្ដាដា។ លោក្នុ
ទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វកុ្នុ�ងការគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូផ្លែុកូ្នុ
ផ្ល់បត្រូូវិនិយោគ្គអនតរជាតិរបស៊ី់
ធនាគារ ក្នុ៏ដូចំជាអភិិវឌូ្ឍឱកាស៊ី
ធីរក្នុិចំច។

លោក្នុ ផ្ទេត�មុអាជំ�ពនៅកីូ្រុមុហីីិន Price
WaterhouseCoopers។ ឆ្នាំំូ�២០១០ 
លោក្នុ Jacques ចូំល់រួមុជាមួុយ
ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាកុ្នុ�ងនាយក្នុ
ដាាូនយីទីធស្ថាស្រួតូនិងអភិិវឌ្ូឍអាជំ�វ
ក្នុមុម។ លោក្នុបានផ្តល់់ប្រូ�កូ្នុសាដល់់
ថ្នាំកូ្នុ់ដ�ក្នុនា�ជាន់ខុស់៊ីធនាគារស៊ីត�ព�ការ
ផ្ត�ចំផ្ទេត�មុជាយីទីធស្ថាស្រួត ូភាពជាដូៃគ្គូ 
និងការងារស៊ីហិក្នុមុមនិងល់ទីធក្នុមុម។

Jacques យល់់ដ�ងជ្រៅូូជ្រំូ�ក្នុុ�ង
វិស៊ី�យធនាគារ ជាមុួយបទីពិស្ទោធ
ការងារនៅមីុុងរៀេូអាល់់, ក្រុូីងឡុ�ង, 
បាាូរីស៊ី និងស៊ីហិរដឋអាមេូរិក្នុ។

នៅឆ្នាំំូ�២០១៦ លោក្នុ Jacques ត្រូូ�វ
បានតូែងតា�ងជាស៊ីមាំជិំក្នុក្រុូមីុបូ្រ�កូ្នុសា
ភិិបាល់នៃូធនាគារ ABA។

លោក្នុ Yves Jacquot បានបញ្ញចប់ការ
ស៊ីកូិ្នុសាព�ស្ថាលា ESSEC នៅបូ្រទេសូ៊ី
បារា�ង។ ព�ឆ្នាំំូ�១៩៨០ ដល់់ឆ្នាំំូ�១៩៩៣ 
លោក្នុបានកាន់មុខីត�ណែងូជាច្រើូ�ន
រួមុមាំន ត�ណែូងនាយក្នុប្រូតិបតតិ
ធនាគារ នងិគ្រឹះូ��ស្ថាានូហិរិញ្ញញវតុ�មួុយ
ចំ�នួននៅប្រូទេូស៊ីបារា�ង ក្នុ៏ដូចំជា
ធនាគារបម្រើូ�សេូវាបីគ្គគល់, វិស៊ី�យ
វិនយិោគ្គ, ផ្លែុូក្នុទី�ផ្ូសារហិិរញ្ញញវតុ� និង
ផ្លែុូក្នុគ្រឹះូប់គ្រឹះូងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�១៩៩៣ លោក្នុបម្រើូ�ការនៅ 
BRED Banque Populaire និង
កាាូយជានាយក្នុរងប្រូតិបតតិធនាគារ
នេះូ� និងជានាយក្នុប្រូតិបតតិនៃូ 
COFIBRED ដែលូ់ជាក្រុូមីុហិីនីកាន់
កាប់កីូ្រុមុហិីីនបីត្រូូស៊ីមុុនធរបស៊ី់
ក្រុូីមុហិីីនមេូ។

បចំច�បូបីនុ លោក្នុ Yves Jacquot កាន់
មុីខត�ណែូងជា នាយក្នុផ្លែុូក្នុអភិិវឌ្ូឍ
អនតរជាតិរបស៊ី់ស៊ីមុុនធធនាគារជាតិ
កាណ្ដាដា។

លោក្នុបានចូំល់រួមុកុ្នុ�ងកីូ្រុមុប្រូ�កូ្នុសា
ភិិបាល់នៃូធនាគារ ABAនៅក្នុុ�ង 
ឆ្នាំំូ�២០១៤។

MADI AKMAMBET

អភិិបាល់ប្រូតិបតតិ

DOMINIC JACQUES

អភិិបាល់

YVES JACQUOT

ប្រូធានក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 25

លោក្នុ Guy Quaden បានបញ្ញចប់
ការស៊ីកិ្នុសូាផ្លែុកូ្នុវទិីយូោស្ថាស្រួតូសេដូឋក្នុចិំច
នងិស៊ីងគមុព�ស្ថាក្នុល់វិទូីយោល់�យ Liège 
(ប៉ែូល់ហិូសំ�ិក្នុ)និង La Sorbonne 
(បារា�ង)។ លោក្នុបានទីទីួល់ស៊ីញ្ហាាូ
បត្រូូបណិឌតិផ្លែុកូ្នុសេដូឋក្នុចិំចនៅស្ថាក្នុល់
វិទីូយោល់�យ Liège ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�១៩៧៣។

ចំនោះាូ�ឆ្នាំំូ�១៩៨៨ និងឆ្នាំំូ�១៩៩៦ 
លោក្នុជាស៊ីមាំជិំក្នុក្រុូមីុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់
ធនាគារជាតិនៃូបូ៉ែល់ហិូសំ�ិក្នុ ហើ�យ
បនាាូប់មុក្នុលោក្នុត្រូូ�វបានតែូងតា�ង
ជាអគ្គគសុ៊ីងការយូុរេូរបស់៊ីរដាាូភិិ
បាល់ប៉ែូល់ហិូសំ�ិក្នុ។ បនាាូប់ព�ប�ពេូញ
តួនាទី�នេះូ�ដោយជោគ្គជំ�យ លោក្នុ 
Quaden បានកាាូយជាអគ្គគទេូស្ថា
ភិិបាល់ធនាគារជាតិនូៃបូ៉ែល់ហូិសំ�ិក្នុ
ចាំប់ព�ឆ្នាំំូ�១៩៩៩ ដល់់ឆ្នាំំូ�២០១១។ 
អ�ឡុ�ងពេូល់ជាមួុយគាំូនេះូ� លោក្នុ
ជាស៊ីមាំជិំក្នុក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសាគូ្រឹះប់គ្រឹះូង
នៃូធនាគារក្នុណ្ដាាូល់ស៊ីហិភាពអឺរេីប 
អភិិបាល់មូុល់និធិរូបិយវតុ�អនតរ
ជាតិប៉ែូល់ហូិសំ�ិក្នុ និងជាស៊ីមាំជំិក្នុ
កីូ្រុមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ធនាគារផ្លែុកូ្នុទូីទាំត់
អនតរជាតិ។

លោក្នុ Quaden បានចូំល់រមួុកុ្នុ�ងក្រុូមីុ
ប្រូ�ក្នុសូាភិបិាល់នៃូធនាគារ ABA ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំូ�២០១៩។

GUY QUADEN

អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ

ក្នុម្រិូតិអបរ់ំ៖ លោក្នុបញ្ញចប់ការសិ៊ីកូ្នុសា
ព� Ecole Normale Supérieure 
de Cachan និងក្នុម្រិូិតស្ថាក្នុល់
វិទូីយោល់�យ (Economics, Paris-I 
Panthéon-Sorbonne)។

លោក្នុ Calvet គ្គឺជាស្ថាាបូនិក្នុនៃ ូH2C 
CONSEIL ដែូល់ជាក្រុូីមុហីីិនផ្ែល់់
ប្រូ�កូ្នុសាយោបល់់ នងិបណិះ��បណ្ដាាលូ់
ដល់់គ្រឹះូ��ស្ថាាូនឥណិទាំន និងក្រុូីមុ
ហីីិនមូុល់បតូ្រូ ដោយផ្ដោាូតស៊ី�ខ្នាន់
លើ�គ្គណិនេះូយូយធនាគារ ចំូបាប់ 
prudential rules និងការគ្រឹះូប់
គ្រឹះូងផ្ទៃទូក្នុុ�ង (រួមុមាំនការគ្រឹះូប់គ្រឹះូង
ហានិភិ�យ និងការគូ្រឹះប់គូ្រឹះងការ
អនីលោមុចំូបាប)់។

មុីនពូេល់បង្កើើ�តកីូ្រុមុហីីិនខល�នឯង 
លោក្នុបានចំ�ណ្ដាយពូេល់ ១០ឆ្នាំំូ�
ធ្វើ័�ការជាមួុយធនាគារ French 
Banking Commission ហើ�យ
ក្រោូូយមុក្នុបម្រើូ�ការឲូ្យធនាគារជា
ច្រើូ�នទេៀតមាំនដូចំជា Compagnie 
Financière Edmond de 
Rothschild Banque និង 
Compagnie Parisienne de 
Reescompte។ល់។

លោក្នុ Calvet បានកាាយូជាស៊ីមាំជិំក្នុ
ក្រុូមីុ បូ្រ�កូ្នុសាភិិបាល់នៃូធនាគារ ABA 
ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០១៦។

HENRI CALVET

អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ

ដោយបញ្ញចប់ការសិ៊ីកូ្នុសាព� Ecole 
Polytech-nique និង Ecole des 
Ponts et Chaussées ប្រូទេូស៊ី
បារា�ង លោក្នុ Etienne បានផ្ទេត�មុការ
ងារនៅកូ្រុសួ៊ីងឧសូ៊ីសាហិក្នុមុមបារា�ង។ 
ក្រោូូយមុក្នុ លោក្នុចូំល់រួមុកុ្នុ�ងកីូ្រុមុ
ហិីីនហាោូស៊ី Air Liquide Group 
ដែូល់លោក្នុបានបង្កើើ�តប្រូតិបតតិការ
លើ�ទី�ក្នុដ�ប្រទូេសូ៊ីចិំនលើ�ក្នុដ�បងូកុ្នុ�ង
ឆ្នាំំូ�១៩៩៣ មុនីតូ្រូ�វបានគូេជ្រើូ�ស៊ីតា�ង
ឲ្យូទីទួីល់បនទ�ក្នុកិ្នុចំចពូ្រឹមុព្រៀូៀងផ្គត់ផ្គង់
ដ៏ធ�នៃូឧសូ៊ីសាហិក្នុមុមហាោសូ៊ីដល់់វសិ៊ី�យ
ដែូក្នុអី�ណិុក្នុនៅអាសី៊ី�។ ក្រោូូយមុក្នុ
ទេៀត លោក្នុ Etienne ចំលូ់បម្រើូ�ការ
នៅក្រុូមីុហិីនី Rio Tinto ដែលូ់លោក្នុ
បានអភិិវឌ្ឍូ នងិគូ្រឹះប់គូ្រឹះងលើ�ប្រតិូបតតិ
ការមុួយចំ�នួននៅបូ្រទូេស៊ីសិ៊ីងហបីរី, 
អូស្រាាូូល់�, ចំិន និងប្រូទេូស៊ីជំបុីន។

លោក្នុបានចាំប់ដៃូគូ្គជាមួុយក្រុូមីុហិីនី
បារា�ង CityStar ដើ�មូុបី�បង្កើើ�ត Asian 
Division ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០០៥ ដែលូ់លោក្នុ
ជាដូៃគ្គូផ្ង និងជាអភិិបាល់ផ្ង។ 
នៅក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០១៤ លោក្នុ Etienne 
កាាយូជាស៊ីមាំជិំក្នុក្រុូមីុបូ្រ�កូ្នុសាភិិបាល់
នៃូធនាគារ ABA។

ETIENNE CHENEVIER

អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ

លោក្នុ Paolo Pizzuto បានបញ្ញចប់ 
អនីបណិឌតិផូុ្លែក្នុគ្រឹះបូ់គូ្រឹះងពាណិិជំជក្នុមុម 
ព�ស្ថាក្នុល់វិទូីយោល់�យ  Université 
du Québec à Montréal ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�
២០០៣។

ជាធនាគារិក្នុ លោក្នុបានបមូ្រើ�ការ
នៅធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� 
១៩៨៦ ក្នុុ�ងមុីខត�ណែូងថ្នាំូក្នុ់គ្រឹះូប់
គ្រឹះងូផ្ទេសូំូងៗជាច្រើូ�នដល់់ឆ្នាំំូ�២០០១ 
ជាពូេល់ដែូល់លោក្នុកាាូយជាអនី
ប្រូធានផ្លែុូក្នុល់ក្នុ ់និងសេូវាក្នុមុម។

នៅឆ្នាំំូ�បនាាូប់ៗ លោក្នុកាន់ត�ណែូង
ផ្លែុូក្នុប្រូតិបតតិផ្ទេូសំូងៗជាច្រើូ�នទេៀត 
រួមុមាំន សេូវាធនាគាររូបវនត សេូវា
ធនាគារពាណិិជំជក្នុមុម ដ�ណោ�ស្រាូយូ
ការទូីទាំត ់ការអភិិវឌូ្ឍដ�ណើ�រការ នងិ
ព�ត៌មាំនវិទីូយោ។

ចាំប់ព�ឆ្នាំំូ� ២០១៥ លោក្នុ Pizzuto 
បានកាន់ត�ណូែងជាអនីបូ្រធាន
ជាន់ខុស់៊ីផូុ្លែក្នុសេូវាធនាគាររូបវនត។ 
លោក្នុក្នុ៏កាន់តួនាទី�ជាបូ្រធានកីូ្រុមុ
ប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ Natbank ដែូល់ជា
ធនាគារស៊ីហិរដឋអាមូេរិក្នុនៅកុ្នុ�ង
រដឋផ្លរីដា និងជាអភិិបាល់ស៊ីត�ទី�របស៊ី់ 
Canadian Italian Foundation 
ចាំប់ព�ឆ្នាំំូ� ២០០៤។

លោក្នុ Paolo Pizzuto បានចូំល់រមួុ
កុ្នុ�ងកីូ្រុមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់របស៊ី់ធនាគារ 
ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២០។

PAOLO PIZZUTO

អភិិបាល់



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១26

កិច្ចចប្រជីុំក្រុម្មប្រឹក្រសាភិិបាល

ល់.រ កាល់បរិច្ចេេូទី ប្រូភេូទីក្នុិចំចប្រូជំី� ឈ្មោះាូ�អភិិបាល់ដែូល់ចំូល់រួមុក្នុិចំចប្រូជំី�

១ ២៥ មុ�នា ក្នុិចំចប្រូជំី�ផ្ទាាូល់ ់ដោយមាំនការផ្ូសាយតាមុប្រូព�នធវីដើូអ ូ(ស៊ីនុិស៊ី�ទីវីដើូអ)ូ

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

២ ៩ មុិថិីនា ក្នុិចំចប្រូជំី�ផ្ទាាូល់ ់ដោយមាំនការផ្ូសាយតាមុប្រូព�នធវីដើូអ ូ(ស៊ីនុិស៊ី�ទីវីដើូអ)ូ

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

៣ ១១ ស៊ី�ហា ក្នុិចំចប្រូជំី�ផ្ទាាូល់ ់ដោយមាំនការផ្ូសាយតាមុប្រូព�នធវីដើូអ ូ(ស៊ីនុិស៊ី�ទីវីដើូអ)ូ

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

៤ ២៤ វិចំេិកា ក្នុិចំចប្រូជំី�ផ្ទាាូល់ ់ដោយមាំនការផ្ូសាយតាមុប្រូព�នធវីដើូអ ូ(ស៊ីនុិស៊ី�ទីវីដើូអ)ូ

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



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 27

គណៈកមា្ម្រធិការក្រុម្មប្រឹក្រសាភិិបាល

១.១. គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការស៊ីវនក្នុមុមគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការស៊ីវនក្នុមុម
ល់.រ ឈ្មោះាូ� ត�ណែូង ចំ�នួនស៊ីមាំស៊ីភាពចំូល់រួមុក្នុិចំចប្រូជំី� ចំ�នួនក្នុិចំចប្រូជំី�ស៊ីរីប

១ លោក្នុ Etienne Chenevier ប្រូធាន ៤

៤
២ លោក្នុ Henri Calvet ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៣ លោក្នុ Christian St-Arnaud ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៤ លោក្នុ Paolo Pizzuto ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

ល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការស៊ីវនក្នុមុមល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការស៊ីវនក្នុមុម

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការស៊ីវនក្នុមុម ប្រាូូរពធក្នុិចំចប្រូជំី� ៤ ដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងរៀៀងរាល់់ត្រូូ�មាំស៊ី។

ស៊ីក្នុមុមភាពដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងដោយគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ពិភាក្នុូសា និងដោ�ស្រាូូយការរក្នុក្នុ�ហិីស៊ីព�ស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូក្នុុ�ង
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ស៊ីូចំនាក្នុរស៊ីមុិទីធក្នុមុមគ្គនល�� (KPIs) ស៊ីម្រាូូប់ក្រុូីមុការងារស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូក្នុុ�ង បញ្ហាាូថិវិកា និងបីគ្គគល់ិក្នុ
■ ពិនិតូយការអនីវតតតាមុអនីស្ថាស៊ីន៍ព�នាយក្នុដាាូនស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូក្នុុ�ង និងគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការស៊ីវនក្នុមុម
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ការគ្គណិនាការខ្នាតបង់ឥណិទាំនរំព�ងទីីក្នុស៊ីម្រាូូប់ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញបណ្ដាាូល់មុក្នុព�ជំ�ងឺក្នុូវីដ
■ ពិនិតូយរបាយការណិ៍បណិះ��បណ្ដាាូល់ស៊ីម្រាូូប់ស៊ីវនក្នុរផ្ទៃទូក្នុុ�ង
■ បេ�ក្នុក្នុិចំចប្រូជំី�ជាមុួយស៊ីវនក្នុរឯក្នុរាជំូយ
■ អនីមុ�តរបាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�ជំូននិយ�តក្នុរ
■ ពិនិតូយ និងអនីមុ�តផ្លែូនការការងាររបស៊ី់ស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូក្នុុ�ងស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ� ២០២២ 

■ អនីមុ�តការតែូងតា�ងស៊ីវនក្នុរឯក្នុរាជំូយ
■ វាយតម្លៃលូការអនីវតតការងារប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�របស៊ី់ប្រូធានអងគភាពស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូក្នុុ�ង

២.២. គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការអភិិបាល់ក្នុិចំចគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការអភិិបាល់ក្នុិចំច
ល់.រ ឈ្មោះាូ� ត�ណែូង ចំ�នួនស៊ីមាំស៊ីភាពចំូល់រួមុក្នុិចំចប្រូជំី� ចំ�នួនក្នុិចំចប្រូជំី�ស៊ីរីប

១ លោក្នុ Yves Jacquot ប្រូធាន ៤

៤២ លោក្នុ Dominic Jacques ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៣ លោក្នុ Etienne Chenevier ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

ល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការអភិិបាល់ក្នុិចំចល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការអភិិបាល់ក្នុិចំច

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការអភិិបាល់ក្នុិចំច ប្រាូូរពធក្នុិចំចប្រូជំី� ៤ ដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងរៀៀងរាល់់ត្រូូ�មាំស៊ី។

ស៊ីក្នុមុមភាពដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងដោយគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ពិនិតូយព�ត៌មាំនលើ�ប្រូតិបតតិការភាគ្គ�ពាក្នុ់ព�នធ
■ ពិនិតូយរបាយការណិ៍វិភាគ្គ ថ្ងៃលូចំ�ណ្ដាយ/ចំ�ណិូល់ ដោយបណ្ដាាូញធីរក្នុិចំច
■ ពិភាក្នុូសាលើ�កាល់វិភាគ្គក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ និងក្នុិចំចប្រូជំី�គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ និងឆ្នាំំូ� ២០២២
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ប្រាូូក្នុ់លើ�ក្នុទី�ក្នុចំិតតស៊ីម្រាូូប់ប្រូធាននាយក្នុដាាូន និងបេូក្នុុជំនស៊ីកាាូនីពល់ តាមុផ្លែូនដ�ឡើ�ងត�ណែូង ABA ២០២១-២០២២
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ថ្ងៃលូក្នុិចំចប្រូជំី�ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ស៊ីម្រាូូប់ស៊ីមាំជំិក្នុក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១28

៣.៣. គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ

ល់.រ ឈ្មោះាូ� ត�ណែូង ចំ�នួនស៊ីមាំស៊ីភាពចំូល់រួមុក្នុិចំចប្រូជំី� ចំ�នួនក្នុិចំចប្រូជំី�ស៊ីរីប

១ លោក្នុ Dominic Jacques ប្រូធាន ៤

៤
២ លោក្នុ Martin Ouellet ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៣ លោក្នុ Etienne Chenevier ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៤ លោក្នុ Guy Quaden ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

ល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ ប្រាូូរពធក្នុិចំចប្រូជំី� ៤ ដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងរៀៀងរាល់់ត្រូូ�មាំស៊ី

ស៊ីក្នុមុមភាពដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងដោយគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ពិភាក្នុូសាលើ�ប្រូ�ហាាូល់ហានិភិ�យរបស៊ី់ធនាគារ
■ ពិភាក្នុូសាលើ�បចំច�បូបីនុភាពប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�នៃ ូរងាាូស៊ី់ហានិភិ�យអាចំទីទីួល់យក្នុបាន
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ការអនីវតតក្រុូបខ�ណិឌគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាព
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ក្នុម្រិូិតស្ថាាូនភាពចំ�ហិស៊ីីទីធនៃូរូបិយប�ណិណ និង ក្នុម្រិូិតពិសេូស៊ីចំ�ពោ�គ្រឹះូ��ស្ថាាូនធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតុ�
■ អនីមុ�តលើ�គោល់នយោបាយក្នុម្រិូិតឥណិទាំនដែូល់ធ្វើ័�បចំច�បូបីនុភាពរួចំស៊ីម្រាូូប់ប្រូតិបតតិការអនែរធនាគារ និងគោល់នយោបាយហានិភិ�យទី�ផ្ូសារថិម�របស៊ី់ធនាគារ
■ ពិនិតូយប្រូ�ហាាូល់ស៊ីនែិស៊ីីខព�ត៌មាំន និងអនីមុ�តគោល់នយោបាយស៊ីនែិស៊ីីខព�ត៌មាំនរបស៊ី់ធនាគារ
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងនិរនតរភាពអាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់ធនាគារ
■ ពិភាក្នុូសាលើ�របាយការណិ៍តេូស៊ីែប្រូព�នធស៊ីីវតុិភាព (Pen Test) និងអនីមុ�តផ្លែូនការតេូស៊ីែប្រូព�នធស៊ីីវតុិភាព (Pen Test) ឆ្នាំំូ�២០២២
■ វាយតម្លៃលូការអនីវតតការងារប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�របស៊ី់ប្រូធាននាយក្នុដាាូនគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ។

៤.៤. គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការប្រូតិបតតិតាមុគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការប្រូតិបតតិតាមុ
ល់.រ ឈ្មោះាូ� ត�ណែូង ចំ�នួនស៊ីមាំស៊ីភាពចំូល់រួមុក្នុិចំចប្រូជំី� ចំ�នួនក្នុិចំចប្រូជំី�ស៊ីរីប

១ លោក្នុ Henri Calvet ប្រូធាន ៤

៤
២ លោក្នុ Paolo Pizzuto ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៣ លោក្នុ Dominic Jacques ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៤ លោក្នុ Guy Quaden ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

ល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការប្រូតិបតតិតាមុល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការប្រូតិបតតិតាមុ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការប្រូតិបតតិតាមុ ប្រាូូរពធក្នុិចំចប្រូជំី� ៤ ដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងរៀៀងរាល់់ត្រូូ�មាំស៊ី។

ស៊ីក្នុមុមភាពដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងដោយគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ពិភាក្នុូសាលើ�ប្រូ�ហាាូល់ប្រូតិបតតិតាមុរបស៊ី់ធនាគារ
■ ពិភាក្នុូសា និងអនីមុ�តគោល់នយោបាយការប្រូឆ្នាំ�ងការស៊ីមាំាូតប្រាូូក្នុ ់និងហិិរញ្ញញបូបីទាំនភេូរវក្នុមុមដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�បចំច�បូបីនុភាព និងគោល់នយោបាយនៃូការជំួញដូរព�ត៌មាំនផ្ទៃទូក្នុុ�ងរបស៊ី់ធនាគារ
■ ពិភាក្នុូសាលើ�របាយការណិ ៍FATCA ឆ្នាំំូ� ២០២១
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ការអនីវតតការងាររបស៊ី់នាយក្នុដាាូនគ្រឹះូប់គ្រឹះូងគ្គីណិភាពពាក្នុ់ព�នធន�ងផ្លែុូក្នុប្រូតិបតតិតាមុ
■ អនីមុ�តគោល់នយោបាយប្រូឆ្នាំ�ងអ�ពេ�ស៊ីូក្នុបាាូន ់និងប្រូឆ្នាំ�ងអ�ពេ�ពីក្នុរល់ួយដែូល់បានក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់
■ ពិភាក្នុូសាលើ�របាយការណិ៍ហានិភិ�យប្រូតិបតតិតាមុនិយ�តក្នុរ
■ វាយតម្លៃលូការអនីវតតការងារប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�របស៊ី់ទី�ប្រូ�ក្នុូសាប្រូតិបតតិតាមុរបស៊ី់នាយក្នុប្រូតិបតត ិនិងប្រូធាននាយក្នុដាាូនប្រូតិបតតិតាមុ
■ អនីមុ�តលើ�គោល់នយោបាយ FATCA
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៥.៥. គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការឥណិទាំនគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការឥណិទាំន
ល់.រ ឈ្មោះាូ� ត�ណែូង ចំ�នួនស៊ីមាំស៊ីភាពចំូល់រួមុក្នុិចំចប្រូជំី� ចំ�នួនក្នុិចំចប្រូជំី�ស៊ីរីប

១ លោក្នុ Christian St-Arnaud ប្រូធាន ៤

៤
២ លោក្នុ Dominic Jacques ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៣ លោក្នុ Martin Ouellet ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

៤ លោក្នុ Henri Calvet ស៊ីមាំជំិក្នុ ៤

ល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការឥណិទាំនល់ទីធផ្ល់នៃូការអនីវតតការងាររបស៊ី់គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការឥណិទាំន

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការឥណិទាំន ប្រាូូរពធក្នុិចំចប្រូជំី� ៤ ដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងរៀៀងរាល់់ត្រូូ�មាំស៊ី។

ស៊ីក្នុមុមភាពដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងដោយគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ពិភាក្នុូសាលើ�ផ្ល់បត្រូូឥណិទាំនរបស៊ី់ធនាគារ
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ការអនីវតតធ្វើៀបន�ងតម្រិូ�វការនិយ�តក្នុរស៊ីម្រាូូប់ឥណិទាំនជាប្រាូូក្នុ់រៀៀល់
■ ពិភាក្នុូសាលើ�ចំ�នួនខ្នាតបង់ឥណិទាំនរំព�ងទីីក្នុស៊ីម្រាូូប់ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញបណ្ដាាូល់មុក្នុព�ជំ�ងឺក្នុូវីដ
■ ក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់វិធ�ស្ថាស្រួូែចែូក្នុថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំន
■ ពិភាក្នុូសាលើ�យីទីធស្ថាស្រួូែក្នុមុច�ដល់់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំនិងមុធូយមុ
■ អនីមុ�តលើ�គោល់នយោបាយឥណិទាំនដែូល់ត្រូូ�វបានក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់របស៊ី់ធនាគារ

ការផ្ទាាូស៊ី់បែ�រស៊ីមាំជំិក្នុគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការការផ្ទាាូស៊ី់បែ�រស៊ីមាំជំិក្នុគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការ
ល់.រ គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការ ឈ្មោះាូ� មុូល់ហើូតី

១ ស៊ីវនក្នុមុម គាាូន គាាូន

២ អភិិបាល់ក្នុិចំច គាាូន គាាូន

៣ គ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ គាាូន គាាូន

៤ ប្រូតិបតតិតាមុ គាាូន គាាូន

៥ ឥណិទាំន គាាូន គាាូន
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គណៈគ្រប៊ី់គ្រងជាន់ខ្លី្ពស់់

លោក្នុលោក្នុ Askhat Azhikhanov
នាយក្នុប្រូតិបតតិ

លោក្នុលោក្នុ Zhiger Atchabarov
នាយក្នុប្រូតិបតតិការអនតរជាតិ

លោក្នុលោក្នុ Babu Ram Gyawali
នាយក្នុហិិរញ្ញញវតុ�

លោក្នុលោក្នុ Sanzhar Abdullayev
នាយក្នុគ្រឹះូប់គ្រឹះូងកាតនិងសេូវាទីូទាំត់អេូឡុិក្នុត្រូូ�និក្នុ

លោក្នុមុី�បុូល់�នលោក្នុមុី�បុូល់�ន
នាយក្នុប្រូតិបតតិការ

លោក្នុលោក្នុ Galymzhan Temirov
នាយក្នុព�ត៌មាំនវិទីូយោ

លោក្នុលោក្នុ Zokhir Rasulov
នាយក្នុឌ្�ជំ�ថិល់

លោក្នុលោក្នុ Igor  Zimarev
នាយក្នុទី�ផ្ូសារក្នុិចំចការCSR
និងលើូខ្នាធិការស្ថាជំ�វក្នុមុម

លោក្នុលោក្នុ Bibhu Pandey
នាយក្នុឥណិទាំន
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លោក្នុស្រួូ�គ្គង់ប្រូស៊ីិទីធលោក្នុស្រួូ�គ្គង់ប្រូស៊ីិទីធ
នាយិកាទី�ប្រូ�ក្នុូសាផ្លែុូក្នុស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ី់នាយក្នុប្រូតិបតតិ

លោក្នុស្រួូ�ល់�វិទីូយោលោក្នុស្រួូ�ល់�វិទីូយោ
នាយិកាធនធានមុនីស៊ីូសំ

លោក្នុស្គែូមុល់�ដាលោក្នុស្គែូមុល់�ដា
នាយក្នុឥណិទាំនពាណិិជំជក្នុមុម

និងស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំនិងមុធូយមុ

លោក្នុអាតដាឡែូនលោក្នុអាតដាឡែូន
នាយក្នុរដឋបាល់

លោក្នុលោក្នុTorsten  Kleine  Buening
នាយក្នុហានិភិ�យនិងទី�ប្រូ�ក្នុូសាប្រូតិបតតិតាមុរបស៊ី់

នាយក្នុប្រូតិបតតិ

លោក្នុឈីនវិចំិត្រូូលោក្នុឈីនវិចំិត្រូូ
នាយក្នុសេូវាធនាគាររូបវនតបីគ្គគល់

លោក្នុស៊ីរចំ�នទរិទីធលោក្នុស៊ីរចំ�នទរិទីធ
នាយក្នុឥណិទាំនអាជំ�វក្នុមុមខ្នាំូតតូចំ

លោក្នុបីិចំគ្គ�មុឃ្មុំីនលោក្នុបីិចំគ្គ�មុឃ្មុំីន
នាយក្នុស៊ីនតិស៊ីីខនិងស៊ីីវតុិភាព

លោក្នុស្រួូ�ឡុ�ងន�នល់�ដាលោក្នុស្រួូ�ឡុ�ងន�នល់�ដា
នាយិកាគ្រឹះូប់គ្រឹះូងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់

លោក្នុអា៊ូងស៊ីូរស្គែូនលោក្នុអា៊ូងស៊ីូរស្គែូន
នាយក្នុន�តិក្នុមុម

លោក្នុណិយស៊ីី�ណ្ដាក្នុ់លោក្នុណិយស៊ីី�ណ្ដាក្នុ់
នាយក្នុត្រូូ�តពិនិតូយឥណិទាំននិងដោ�ស្រាូូយប�ណិុល់

លោក្នុស្រួូ�ធាមុរមុណិ�យលោក្នុស្រួូ�ធាមុរមុណិ�យ
នាយិកាទី�នាក្នុ់ទី�នងគ្គូភាគ្គ�-ប្រូធានគ្រឹះូប់គ្រឹះូងត�បន់
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ការអំភិិវឌ្រឍសេ្រវាអំតិថិជីន

ដោយបូ្រកាន់ខ្នាាូប់នូវបេូស៊ីក្នុក្នុមុម និងគី្គណិតម្លៃលូរបស៊ី់យើ�ង 
ABA បានបនែដាក់្នុឲ្ូយប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ដ�ណោ�ស្រាូូយដែូល់ផ្ដោាូត
លើ�អតថិិិជំនជាបង្គោោលូ់ ដើ�មូុបី�ធ្វើ័�ឲូ្យជំ�វិតហិរិញ្ញញវតុ�របស៊ីពួ់ក្នុគេូ
កាន់តែូប្រូសេ�រ និងងាយស្រួូួល់។ 

យើ�ងបានប្រែូូកាាូយដ�ណើ�រការធីរកិ្នុចំចរបស៊ី់យើ�ងឲូ្យឈាន
ដល់់ក្នុម្រិូតិថិម�មុយួទេៀត ដែលូ់សេវូាក្នុមុមភាគ្គច្រើូ�នអាចំបូ្រតបិតតិ
ការបានដោយខល�នឯងតាមុបណ្ដាាូញ និងផ្លែលូតហិ័មុផូ្ទេសំូងៗ។ 
ជាមុួយមាំគាាូនេះូ� និងក្រុូីមុការងារប្រូក្នុបដោយជំ�នាញ យើ�ង
ស៊ីម្រើូូចំបានគ្គណិន�ថិម�ចំ�នួន ១,១ លាន។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០២១ មាំនអតថិិិជំនថិម� ៦០៣.០០០នាក្នុ ់បានចំលូ់រមួុ
ជាមួុយ ABA ហើ�យ ៦០០.០០០នាក្នុ់ កុ្នុ�ងចំ�ណោមុនោះ� 

កាាូយជាអុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ ABA Mobile ដែូល់សូ្រួបទាំ�ងសីូ្រួង
ជាមុយួគោល់ដៅរបស៊ីយ់ើ�ងកុ្នុ�ងកាផ្ែល់់ជូំនសូេវាធនាគារតាមុ
ទីូរស៊ី�ពទដែូល់ល់អប�ផី្ត។ ក្នុ�ណើ�នមុូល់ដាាូនអតិថិិជំននូេះ� បាន
នា�ក្នុ�ណើ�នដល់់តារាងតីលូ់យការ ដែលូ់ប្រាូកូ្នុប់ញ្ញើញ�ស៊ីរបីកើ�នដល់់ 
៦,៨ បី�លានដីលាារូអាមេរូកិ្នុនៅដ�ណ្ដាច់ំឆ្នាំំូ�នេះូ�។ គ្គណិន�ប្រាូកូ្នុ់
រៀៀល់បេ�ក្នុជាមុយួ ABA ក្នុក៏ើ�នឡើ�ងសេទ�រតែទូេ័ដូង ដែលូ់គា�ទ្រូ
ការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់រូបិយប�ណិណជាតិយើ�ង។

យើ�ងបានពង្រឹូ�ក្នុបណ្ដាាញូស្ថាខ្នាបន្ដែុមូុដោយបេ�ក្នុស្ថាខ្នាថិម�ចំ�នួន
ព�រទេៀត សិុ៊ីតនៅខូេតតមុណិឌល់គ្គិរី និងប៉ៃុូល់ិន កុ្នុ�ងរយៈពេូល់
រាយការណិ។៍ បណ្ដាាញូស័៊ី�យសេវូា 24/7 របស់៊ីធនាគារក្នុប៏ាន
ពង្រឹូ�ក្នុភូិមុិស្ថាស្រួែូរបស់៊ីខល�ន ដោយបេ�ក្នុ ១១ទី�តា�ងនៅភុិ�ពេូញ 

ប៉ោាូយប៉ែុូត និងខូេតតពូ្រឹ�ស៊ី�ហិនី។ តា�ងព�ដាក់្នុឲូ្យដ�ណើ�រការ
កាល់ព�ខែូក្នុក្នុើដា ២០២០ មុក្នុ ទី�តា�ងទាំ�ងនេះូ�ត្រូូ�វបាន
ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ជាង ១លានដង ដែូល់បញ្ហាាូក់្នុថ្នាវាមាំនភាពងាយ
ស្រួូួល់ស៊ីម្រាូូប់អតិថិិជំន។

ក្នុុ�ងខែូក្នុញ្ហាាូ ក្រុូស៊ីួងសេូដឋក្នុិចំច និងហិិរញ្ញញវតុ� បានអនីញ្ហាាូតឲូ្យ
ធនាគារ ABA ទីទួីល់ទីទូាំតប់្រាូកូ្នុព់នធតាមុបណ្ដាាញូនានារបស៊ី់
ខល�ន ស៊ីម្រាូបូអ់គ្គគនាយក្នុដាានូពនធដារ។ កុ្នុ�ងនាមុជាស៊ីហិគ្រាូសូ៊ី
មាំនទី�នួល់ខីស៊ីតូ្រូ�វស៊ីងគមុ ABA មាំនក្នុតិតយិស៊ីកុ្នុ�ងការជួំយដល់់
រាជំរដាាភិូិបាល់លើ�កិ្នុចំចការប្រមូូុល់ពនធ ដែលូ់រមួុចំ�ណែកូ្នុដល់់ការ
អភិិវឌូ្ឍប្រពូ�នធទីទូាំត់មុនិប្រើូ�ស្ថាច់ំប្រាូកូ្នុប់្រកូ្នុបដោយបូ្រស៊ីទិីធភាព
នៅក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ី។

ABA Mobile ជាក្នុមុមវិធ�ធនាគារតាមុទូីរស៊ី�ពទដៃូពេូញលើូញ
ដ�បូងគូេនៅក្នុមុុ�ជា ជាមុយួបូ្រតបិតតកិារជាង ២៥០ លានកុ្នុ�ងមុយួ
ឆ្នាំំូ�។ ក្នុមុមវធិ�នេះូ� ទីទួីល់បានការពងូ្រឹ�ងស៊ីមុតុភាព នងិមីុខងារថិម�ៗ 
ជាច្រើូ�នក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ ដើ�មូុបី�រកូ្នុសាការបមូ្រើ�អតិថិិជំនជាមួុយ
សេូវាធនាគារដែូល់មាំនភាពងាយស្រួូួល់ និងគាាូនការរំខ្នាន។

ធនាគារធ្វើ័�ឲ្យូសេូវារបស៊ី់ខល�នកានត់ែូខតិជំតិទៅដល់់ប្រូជាជំន
ក្នុមុុ�ជា ដែូល់មុិនទាំន់មាំនគ្គណិន�ធនាគារ តាមុរយៈមុីខងារ 
ABA ថិម� ឈ្មោះាូ�ថ្នា គ្គណិន�រហិ�ស៊ី។ ជាមុួយគ្គណិន�រហិ�ស៊ី 
ប្រជូាជំនក្នុមុុ�ជា ឥឡុ�វ អាចំបេ�ក្នុគ្គណិន� ABA ដ�បូងរបស៊ីពួ់ក្នុគេូ
ដោយប្រើូ�តែសូ្ថាាតូហិ័�ន នងិអតែស៊ីញ្ហាាណូិប�ណិណបុណីោះូ� ដោយ
មុិនចាំ�បាច់ំអញ្ញើជ�ញទៅស្ថាខ្នាធនាគារ។ មុីខងារនេះូ� ទីទួីល់
បានការពូេញនិយមុយ៉ាាូងខ្នាាូ�ងដោយគ្គណិន�រហិ�ស៊ីចំ�នួន 
៣០០.០០០ ត្រូូ�វបានបេ�ក្នុ ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�នេះូ�។

យើ�ងក៏្នុបានបេ�ក្នុដ�ណើ�រការគ្គណិន�ស៊ីនូសំ�, គ្គណិន�កាល់ក្នុ�ណិត់, 
គ្គណិន�បត់ប៉ែនូ នងិសូេវា E-Cash ជាបូូ្រាក្នុ់រៀៀល់ ដើ�មុបូី�គា�ទ្រូ
ការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់រូបិយប�ណិណក្នុុ�ងស្រួូីក្នុ។

បន្ដែុមូុព�នេះូ� យើ�ងបានដ�ណើ�រការមីុខងារ ដក្នុប្រាូក់ូ្នុតាមុ QR ព�
ទី ូATM និងមាំាសីូ៊ី�នដក្នុ-ដាក្នុ់ប្រាូក់ូ្នុជាង ៥៧០ ទីូទាំ�ងបូ្រទេសូ៊ី 

ដោយគ្រាូូន់តែូប្រើូ� ABA Mobile ដើ�មុូបី�ស្គែគូនក្នុូដ QR ដែូល់
បងាាូញនៅលើ�មាំាូស៊ីី�ន ដោយមិុនបាច់ំប្រើូ�កាតធនាគារដក្នុ
ប្រាូូក្នុ់ឡើ�យ។

ក្រោូូមុភាពជាដៃូគ្គូជាមុួយក្រុូីមុហិីីន Smart Axiata ដែូល់ជា
ប្រតូបិតតកិ្នុរទីរូគ្គមុនាគ្គមុន៍ចំល់�តឈានមុខីមុយួ យើ�ងដាក្នុឲ់្យូ
ប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីនវូដ�ណោ�ស្រាូយូដម៏ាំនសី៊ីវតិុភាព នងិងាយស្រួូលួ់
ស៊ីម្រាូបូអ់តថិិិជំនកុ្នុ�ងការក្នុ�ណិត់អតតស៊ីញ្ហាាណូិ នងិការការពារ
អុក្នុប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីនោះ�គឺ្គបច្ចេចកូ្នុវទូិីយោ IPification។ IPification ជា
ប្រពូ�នធចំី�ឈ្មោះាូ� ផ្ទេទ�ងផ្ទាាតូ ់នងិការពារការក្លែលងូបនល�ដ៏រហិ�ស៊ីមួុយ 
ដែលូ់អនីញ្ហាាតូឲូ្យអុក្នុប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីអាចំផ្ទេទ�ងផ្ទាាត់ូលើខូទីរូស៊ី�ពទ ការ
ចំី�ឈ្មោះាូ� នងិការបេ�ក្នុចំលូ់ប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីប់ានយ៉ាាងូរហិ�ស៊ី។ បង្កើើ�ត
ឡើ�ងដោយគិ្គតគ្គរូព�សី៊ីវតិុភាព បទីពិស្ទោធអុក្នុប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ី នងិ
ឯក្នុជំនភាពទីិនុន�យ ប្រូព�នធនេះូ�អនីញ្ហាាូតឲ្ូយយើ�ងអាចំពង្រឹូ�ង
នូវបទីពិស្ទោធអុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់នៅលើ�ក្នុមុមវិធ�សេូវាធនាគារតាមុ
ទីូរស៊ី�ពទរបស៊ី់យើ�ង។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ យើ�ងបានពងូ្រឹ�ងសេូវាទូីទាំត់កូ្នុដ QR របស់៊ី
យើ�ង គ្គ ឺABA PAY ដោយបេ�ក្នុមុខីងារទីទូាំត់ QR ថេរូ ជាប្រាូកូ្នុ់
ដលីាារូ នងិរៀៀល់ ហើ�យបានណូែនា�មុខីងារ គ្គណិន�គោល់ ដើ�មុបូី�
គ្រឹះបូគ់្រឹះងូការចាំយវាយកានត់ែូប្រសូេ�រ។ ស៊ីម្រាូបូ់ការទីទួីល់ប្រាូកូ្នុ់

ទីទូាំតនូ់ៃមុខីងារទូីទាំត ់QR យើ�ងបានពង្រឹូ�ក្នុសេវូាទូីទាំត់នូេះ�
បន្ដែុមូុទៅកាន់អាជំ�វក្នុរជាង ១៨០.០០០ ទីូទាំ�ងបូ្រទេសូ៊ី ដែលូ់
ឥឡុ�វនេះូ� ក្នុ�ពីងទូីទាំត់ប៉ែូបឌ្�ជំ�ថិល់តាមុកូ្នុដ QR ព�អុក្នុប្រើូ� 
ABA Mobile និងអតិថិិជំនធនាគារផូ្ទេសំូងដូែល់ដ�ណើ�រការ
ជាមុួយ KHQR។

ការពងូ្រឹ�ងមីុខងារ និងការដ�ឡើ�ងស៊ីមុតុភាពផូ្ទេសំូងទេៀតកុ្នុ�ង
ក្នុមុមវិធ� ABA Mobile ក្នុ៏អនីញ្ហាាូតឲ្ូយអុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់  បង់ទី�ក្នុ
ភេល�ងដោយស្គែគូនបារក្នុូដវិក្នុើយបត្រូូ, ទីូទាំត់វិក្នុើយបត្រូូអគ្គគិស៊ីន� 
របស៊ីអ់គ្គគសិ៊ីន�ក្នុមុុ�ជា (EDC) នៅតាមុបណ្ដាាសូ្ថាខ្នាខេតូត-ស្រួូកី្នុ
កានតូ់ែច្រើូ�ន, ក្នុ�ណិត់កាល់វភិាគ្គផ្ទេទរូ នងិទូីទាំត់ស៊ីម្រាូប់ូបូ្រតិបតតិ
ការធ័្វើ�ឡើ�ងជាប្រូចាំ� និងបេ�ក្នុគ្គណិន�ជំួញដូរ។ ទាំ�ងអស៊ី់នេះូ�
ធ្វើ័�ឡើ�ងតាមុប៉ែូបឌ្�ជំ�ថិល់ ដោយមុិនបុ�ពាល់់ផ្ទាាូល់់ជាមួុយ
ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ឡើ�យ។ 

 ការពីង្រឹងកម្មមវិធ� ABA Mobile



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១34

អ�ឡុ�ងពេូល់រីក្នុរាល់ដាល់នៃូកូ្នុវីដ  ១៩ វិស៊ី�យពាណិិជំជក្នុមុម
អូេឡិុក្នុតូ្រូ�នកិ្នុកុ្នុ�ងស្រួូកី្នុមាំនការកើ�នឡើ�ងយ៉ាាងូខ្នាាូ�ង នៅពេលូ់
អាជំ�វក្នុមុមជាច្រើូ�នងាក្នុទៅល់ក់្នុតាមុអនឡាញ។ PayWay 
ដែូល់ជាមុធ្វើូយោបាយទូីទាំត់អនឡាញផ្ទាាូល់់របស៊ី់ធនាគារ ត្រូូ�វ
បានបង្កើើ�តឡើ�ងដោយយល់់ដ�ងយ៉ាាូងសី៊ី�ជំម្រៅូូលើ�តម្រិូ�វការ
ទី�ផូ្សារកុ្នុ�ងស្រួូីក្នុ ប�ពេូញចំនោះាូ�ខ័�ខ្នាត ដើ�មូុបី�ជួំយស៊ីហិគ្រឹះូិន
កុ្នុ�ងសូ្រួីក្នុនា�ផ្លិ់តផ្ល់ និងសូេវាក្នុមុមរបស៊ី់ពួក្នុគេូទៅលើ�
អនឡាញ ហើ�យទីទីួល់ការទីូទាំត់ភាាូមុៗ។

ជាបូ្រព�នធទូីទាំត់អនឡាញ ដែូល់ឈុ�ពានរងាាូន់ “Best 
eCommerce Payment Solution in Cambodia” ព�រ
លើ�ក្នុ ព�ទីសូ៊ីសំនាវដែ� Asia eCommerce PayWay ផ្ែល់់ជំូន
អត្រាូូស៊ីមុរមូុយ ហើ�យកាាយូជាឧបក្នុរណិ៍ទូីទាំតដ់៏ល់អប�ផី្តស៊ីម្រាូបូ់
អាជំ�វក្នុមុមលើ�សេូវាក្នុមុមកុ្នុ�ងសីូ្រួក្នុជាច្រើូ�នដូចំជា ល់ក្នុ់ស៊ី�បីត្រូូ
យនតហោះ�, សេូវាក្នុមុមធ័្វើ�ដ�ណើ�រអនឡាញ, ហាងអនឡាញ,
ក្រុូីមុហីីិនដ�ក្នុជំញ្ញជ�នអាហារ, ស៊ីណ្ដាាូគារ, ភោជំន�យដាាូន និង
សេូវាក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗជាច្រើូ�នទេៀត។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០២១ ផ្លែលូតហិ័មុទីូទាំត់អនឡាញ PayWay ត្រូូ�វបាន
ដ�ឡើ�ងទៅជា ផ្តថិល់ពាណិិជំជក្នុរ ២.០ ជាមួុយបទីពិស្ទោធ នងិ

ស៊ីមុតុភាពកានត់ែូប្រសូេ�រ។ ជំមូ្រើ�ស៊ីឧបក្នុរណិស៍៊ីមូូ្រាបទូ់ីទាំត់
ត្រូូ�វបានបន្ដែុមូុ ហើ�យឥឡុ�វនេះូ� រមួុមាំន ABA PAY, KHQR, 
កាត Visa, Mastercard, UPI នងិ JCB។ យើ�ងបានពងូ្រឹ�ង
បទីពិស្ទោធបង់ប្រាូូក្នុ់បន្ដែុូមុ និងមីុខងារជាច្រើូ�នទេៀតនូៃ
របាយការណ៍ិបងប់្រាូក់ូ្នុ ដែលូ់របាយការណ៍ិនោះ�អាចំដោនឡុ�ត
បាន អាស្រួូ�យលើ�រយៈពេូល់ដែូល់ក្នុ�ណិត់ ប្រូវតតិប្រូតិបតតិការ
ដែូល់អាចំជ្រើូ�ស៊ីរីៀស៊ីផ្ទាាូល់់ខល�ន  ដើ�មូុបី�ក្នុ�ណិត់អតតស៊ីញ្ហាាូណិ
អុក្នុបង់ប្រាូូក្នុ់ជាក្នុ់លាក្នុ ់និងមុីខងារផ្ទេូសំូងៗជាច្រើូ�នទេៀត។

ដោយអនីវតតតាមុភាពជាដូៃគូ្គជាមួុយរាជំរដាាូភិិបាល់ក្នុមុុ�ជា 
ដើ�មូុបី�ជួំយស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់ការបូ្រមូុល់ការទូីទាំត់នៅលើ� Single 
Portal របស៊ី់ក្រុូសួ៊ីងសូេដឋកិ្នុចំច និងហិិរញ្ញញវតុ� ស៊ីម្រាូូប់ប្រូមុូល់
ការទូីទាំត់អនឡាញដូែល់បានបូ្រកាស៊ីកាល់ព�ពាក់្នុក្នុណ្ដាាលូ់ឆ្នាំំូ� 
២០២០ រចួំមុក្នុ ផ្លែលតូហិម័ុ PayWay ឥឡុ�វ ក្នុ�ពីងជំយួស៊ីម្រិូ�ល់ 
ការងាររបស៊ី់ក្រុូស៊ីួងជាច្រើូ�នដូចំជា  អគ្គគនាយក្នុដាាូនពនធដារ 
ក្រុូសួ៊ីងឧសូ៊ីសាហិក្នុមុម វិទីូយោស្ថាស្រួតូ បច្ចេចូក្នុវិទូីយោ និងនវានីវតតន៍ 
កូ្រុសួ៊ីងទូេស៊ីចំរណិ៍ ក្រុូស៊ីួងប្រៃូូស៊ីណិ�យ៍ និងទូីរគ្គមុនាគ្គមុន៍ 
និងនិយ�តក្នុរអាជំ�វក្នុមុមអចំល់នវតុ� និងបញ្ហាាូ�នូៃអាជាាូធរសូេវា
ហិិរញ្ញញវតុ�មិុនម្ដែូនធនាគារ ដើ�មូុបី�ប្រូមូុល់ពនធ ទីូទាំត់លើ�ការ
ចំី�បញ្ញជ� ល់ិខិតអនីញ្ហាាូត និងសូេវាផ្ទេូសំូងៗទេៀតព�រូបវនែ

បីគ្គគល់ និងអាជំ�វក្នុមុម ដោយ ABA PAY ឬកាតធនាគារ។

ដោយបានច្ចេញូជាក្នុមុមវធិ�ស៊ីម្រាូប់ូទូីរស៊ី�ពទដែលូ់ដាក់្នុឲូ្យប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ី
ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០២០ PayWay Mobile ក្នុ៏ទីទួីល់បានការពងូ្រឹ�ង
ស៊ីមុតុភាពជាច្រើូ�នផ្ងដែូរ។ ឥឡុ�វនេះូ� PayWay Mobile 
ដ�ណើ�រការបានទាំ�ងនៅលើ�ប្រូព�នធប្រូតិបតតិការ iOS និង 
Android។ ការពងូ្រឹ�ងស៊ីមុតុភាពនូេះ�មាំនន�យថ្នាអាជំ�វក្នុរ
កាន់តែូច្រើូ�នអាចំចាំប់ផ្ទេត�មុទីទួីល់ទូីទាំត់ប៉ែូបឌ្�ជំ�ថិល់ភាាូមុៗ
ជាប្រាូក់ូ្នុរៀៀល់ នងិដីលាារូស៊ីម្រាូប់ូអាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់ពួក្នុគេូតាមុស្ថាាូត
ហិ័�ន។ យើ�ងក្នុ៏បានណែូនា�មុីខងារ ល់�ងទីូទាំត់ នៅក្នុុ�ងក្នុមុមវិធ� 
ដើ�មូុបី�ជួំយអាជំ�វក្នុរ ពិសេូស៊ីអុក្នុល់ក់្នុ និងអុក្នុផ្ែល់់សូេវាតាមុ
បណ្ដាាញូស៊ីងគមុកុ្នុ�ងការប្រមូូុល់ការទីទូាំត់តាមុរយៈល់�ងបងប់្រាូក់ូ្នុ 
ដែលូ់អាចំស៊ីរសេរូចូំល់នូវតម្លៃល ូការរៀៀបរាប់បញ្ហាាក់ូ្នុឬចំ�ណ្ដា� នងិ
រមួុទាំ�ងការបញ្ញច�ល់របូថិតនៃូទី�និញ ឬសេវូាក្នុមុមនោះ�ថែមូុទេៀត
ផ្ង។ អាជំ�វក្នុរក្នុ៏អាចំប្រើូ�ក្នុមុមវិធ�  PayWay Mobile ដើ�មុូបី�
តាមុដានការល់ក់្នុជាមុួយជំម្រើូ�ស៊ីតូ្រូ�តពិនិតូយតាមុពេូល់វេូលា
ជាក្នុ់ស្គែតូង មេ�ល់ប្រូវតតិប្រូតិបតតិការ និងផ្ទេំ�វិក្នុើយបត្រូូអេូឡិុក្នុ
ត្រូូ�និក្នុផ្ងដែូរ។

ការពីង្រ�កផី្រតហិើម្ម PayWay

២០២១ ជាឆ្នាំំូ�ដ៏វិសេូស៊ីវិស្ថាល់មុួយស៊ីម្រាូូប់សេូវាធនាគារ
អនឡាញស៊ីម្រាូូប់អាជំ�វក្នុមុម (IBB) របស៊ី់ ABA ដោយមុីខ
ងារថិម�ៗជាច្រើូ�នតូ្រូ�វបានបនូុ្ដែមុលើ�សេូវាមួុយនេះូ�។ ធនាគារ
បានព�ងផ្លែអូក្នុលើ�មុតិយោបល់់របស់៊ីអតិថិិជំនស្ថាជំ�វក្នុមុម និង
ការស្រាូូវជ្រាូូវទី�ផ្ូសាររបស៊ី់ខល�ន ដើ�មូុបី�ប�ពេូញតម្រិូ�វការទី�ផ្ូសារ 
ក្នុ៏ដូចំជាពង្រឹូ�ងបទីពិស្ទោធអុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ឲ្ូយកាន់តែូប្រូសេ�រ។

មុីខងារមុួយកុ្នុ�ងចំ�ណោមុមុីខងារថិម�ៗនោះ�គ្គឺ គ្គណិន�និមុមិត 
ដែូល់ត្រូូ�វបានបង្កើើ�តឡើ�ងស៊ីម្រាូូប់ក្រុូីមុហិីីន ឬអាជំ�វក្នុមុមនានា
ដែលូ់ទីទួីល់ការទូីទាំត់ទី�ក្នុប្រាូកូ្នុ់ច្រើូ�នៗ ហើ�យមាំនផ្ល់ល់�បាក្នុ
កុ្នុ�ងការផ្ទេទ�ងផ្ទាាូត់ប្រូតិបតតិការ។ មុីខងារ គ្គណិន�និមុមិត របស៊ី់
ធនាគារអនឡាញស៊ីម្រាូប់ូអាជំ�វក្នុមុម ជំយួស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់អតថិិិជំន
ស្ថាជំ�វក្នុមុមរបស៊ីធ់នាគារ ABA កុ្នុ�ងការកាត់បនុយក្នុ�ហិសី៊ីដែលូ់
បណ្ដាាូល់មុក្នុព�ការផ្ទេទ�ងផ្ទាាូត់ដោយដៃូ ខណិៈចំ�ណ្ដាយលើ�
ប្រូតិបតតិការក្នុ៏ត្រូូ�វបានកាត់បនុយផ្ងដូែរ។ សេូវានេះូ� ជំួយ
ឲ្ូយអតិថិិជំនស្ថាជំ�វក្នុមុមរបស់៊ីធនាគារចំ�ណើូញពេូល់ ដើ�មុូបី�

ផ្ដោាូតលើ�ប្រូតិបតតិការអាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់ពួក្នុគេូ។ មុីខងារ គ្គណិន�
និមុមិត ត្រូូ�វបានក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់បន្ដែុូមុដោយភាាូប់ជាមួុយមាំាូសី៊ី�ន
ទីទូាំត់ POS។ ការក្លែសូ៊ីម្រិូ�ល់នេះូ� បានពងូ្រឹ�ងបូ្រតិបតតកិាររហំិរូ
ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុស់៊ីម្រាូបូក់្រុូមីុហិីនី ឬអាជំ�វក្នុមុមដែលូ់ដ�ណើ�រការល់ក់្នុ
ច្រើូ�នទី�តា�ងជាមុួយមាំាូស៊ីី�នទីូទាំត ់POS។ 

ដើ�មូុបី�ពង្រឹូ�ងសី៊ីវតិុភាព នងិភាពងាយស្រួូលួ់បន្ដែុមូុដល់់អុក្នុប្រើូ�
សេវូាធនាគារអនឡាញស៊ីម្រាូបូអ់ាជំ�វក្នុមុម ធនាគារ ABA បាន
ដាក្នុឲូ់្យប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីក់្នុមុមវធិ� DigiGuard។ ក្នុមុមវធិ�នេះូ� បាននា�មុក្នុ
នវូភាពងាយសួូ្រួល់បន្ដែុមូុទេៀតដល់់អុក្នុប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ី ដោយពួក្នុគេូ
អាចំអនីញ្ហាាូតប្រូតិបតតិការណ្ដាមួុយដោយប្រើូ�តែូទីូរស៊ី�ពទ
បុីណោះូ�។ ក្នុមុមវិធ�នេះូ� កាត់បនុយការយក្នុឧបក្នុរណិ៍ផូ្ទេសំូងៗ
បន្ដែុមូុតាមុខល�នស៊ីមូូ្រាប់អនីញ្ហាាតូបូ្រតបិតតកិារ ដែលូ់ជួំយពង្រឹូ�ង
ប្រូស៊ីិទីធភាព និងស៊ីីវតុិភាពយ៉ាាូងច្រើូ�នដល់់អុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់។

ដោយបនែយីទីធស្ថាស្រួែូរបស៊ី់ធនាគារ ABA ដែូល់ផ្ដោាូតលើ�

ក្រុូីមុហិីីន ឬអាជំ�វក្នុមុមខ្នាំូតតូចំ ផ្លែលូតហិ័មុសេូវាធនាគារអន
ឡាញស៊ីម្រាូូប់អាជំ�វក្នុមុម បានបូ្រកាស៊ីភាាូប់ប្រូព�នធផ្លែលូតហិ័មុ
របស់៊ីខល�នជាមុយួ Xero ដូែល់ជាផ្លែលតូហ័ិមុគ្គណិនូេះយូយបច្ចេចកូ្នុវទូិីយោ
ខ្លោាូដ។ មាំាូស៊ី់ក្រុូីមុហិីីន ឬអាជំ�វក្នុមុម ដែូល់ក្នុ�ពីងបូ្រើ�សេូវា
ធនាគារអនឡាញស៊ីម្រាូប់ូអាជំ�វក្នុមុមអាចំភាាប់ូគ្គណិន�អាជំ�វក្នុមុម 
ABA របស់៊ីពួក្នុគេូ ទៅគ្គណិន� Xero ហើ�យអាចំផ្ទេទ�ងផ្ទាាូត់
ប្រូតិបតតិការបានដោយស៊ី័�យប្រូវតតិ។ Xero ទីទួីល់បានការ
ពេូញនិយមុយ៉ាាូងខ្នាាូ�ង ហើ�យត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោូល់់ជាផ្ល�វការ
ដោយអគ្គគនាយក្នុដាានូពនធដារក្នុមុុ�ជា ក្នុដ៏ចូំជាត្រូូ�វបានណែូនា�
ដោយក្រុូីមុហិីីនគ្គណិនេះូយូយជាច្រើូ�នក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ី ផ្ងដែូរ។ 

សេ្រវា ធនាគារ អំនឡាញ ស់ម្រ្រប៊ី់ អាជី�វកម្មម
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ទី�នេះ�បក្នុមុមឈានមុខីនៃផូ្លែលតូហ័ិមុធនាគារឌ្�ជំ�ថិល់របស៊ី់ធនាគារ 
ABA អាស្រួូ�យលើ�ហើូដាាូរចំនាស៊ីមុុនធ IT និងវិធានការ IT ដ៏
ត�ងរីឹង ដើ�មុូបី�ការពារទីិនុន�យអតិថិិជំន និងហើូដាាូរចំនាស៊ីមុុនធ
ផ្ទាាូល់់របស៊ី់ធនាគារ។ 

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ យើ�ងបានក្នុស្ថាង និងប�ពាក់្នុពេូញលូើញនូវ
មុជូំឈមុណិឌល់ទិីនុន�យឯក្នុរាជូំយថិម�នៅភុិ�ពេញូ ដើ�មូុបី�រកូ្នុសាទិីនុន�យ
បមីូ្រិងទីីក្នុ(data backups) របស៊ី់យើ�ង បង្កើើ�នភាពរឹងមាំ�នៃូ
ប្រពូ�នធ IT របស៊ីយ់ើ�ង នងិដើ�មូុបី�ឆ្លើល�យតបទៅន�ងការពង្រឹូ�ក្នុហើដូាាូ
រចំនាស៊ីមុុនធ IT របស៊ីធ់នាគារនៅឆ្នាំំូ�ខ្នាងមីុខបនតបនាាប់ូទេៀត។ 
ក្រុូមីុការងារ IT របស៊ីយ់ើ�ង ក្នុប៏ានដាក់្នុដ�ណើ�រការ Cloudflare 
Workers solution ដោយជោគ្គជំ�យ ដើ�មូុបី�ស៊ីម្រិូ�ល់ឲ្យូកានត់ែូ
ប្រូសេ�រឡើ�ងស៊ីម្រាូូប់ការចំូល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ផ្លែលូតហ័ិមុ និងក្នុមុមវិធ�
របស់៊ីធនាគារ និងបង្កើើ�នស៊ីមុតុភាពដ�ណើ�រការស៊ីមូូ្រាប់
ផ្លែលូតហិ័មុ និងក្នុមុមវិធ�ទាំ�ងនោះ�ផ្ងដែូរ។ ជាមុយួ Cloudflare 
ប្រូព�នធរបស៊ី់យើ�ងមាំនការការពារបន្ដែុូមុ និងនៅតូែអាចំចូំល់
ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់បានព�ស៊ី�ណ្ដាក្នុ់អតិថិិជំន។ 

ជាមុួយកូ្រុបខ�ណិឌ Secure Software Development 
Lifecycle ដែូល់ជាការពង្រឹូ�ងដ៏ស៊ី�ខ្នាន់មុួយទេៀតក្នុុ�ងផ្លែុូក្នុ IT 

ឆ្នាំំូ�២០២១ ឥឡុ�វនេះូ�ក្រុូមីុការងារ developers ប្រចូាំ�ធនាគារ
របស់៊ីយើ�ង អាចំផ្ល់តិ software កាន់តែមូាំនសី៊ីវតិុភាព ខណិៈ
ដែលូ់ក្រុូមីុការងារសី៊ីវតិុភាព IT អាចំចាំបប់ានភាពក្នុមេសូាយលើ�
ក្នុម្រិូិត coding និងប្រូព�នធ ហើ�យស៊ី�ខ្នាន់ជាងនេះូ�ទេៀតអាចំ
កាត់បនុយហានិភិ�យធីរក្នុិចំចស៊ីម្រាូូប់ធនាគារផ្ងដែូរ។ 

ការប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី ់Cisco Network Access Control បានពង្រឹូ�ង
ស៊ីីវតុិភាពព�ត៌មាំនវិទីូយោ (cyber security)របស៊ី់យើ�ង ដោយ
អនីញ្ហាាូតឲ្ូយធនាគារធ្វើ័�ការពិនិតូយតាមុដានឧបក្នុរណិ៍ណ្ដាខល�
ដែលូ់ពូយោយ៉ាមុប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីបណ្ដាាញូរបស៊ីធ់នាគារ និងបទិីការលួ់ចំ
ចំលូ់ប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី ់ឬការចូំល់ប្រើូ�បូូ្រាស់៊ីដោយគាានូការអនីញ្ហាាតូ។ 
ដ�ណោ�ស្រាូូយនេះូ� ផ្ែល់់ភាពងាយស្រួូួល់ពេូញដោយអតុ
ប្រយូោជំន៍ខុស៊ី ់ខណិៈដែលូ់បញ្ហាាជូំ�ងរឺាតតូបាតជាស៊ីក្នុល់បាន
បងើផ្ល់បុ�ពាល់់ដល់់ប្រូតិបតតិការរបស៊ី់យើ�ង ហើ�យយើ�ងត្រូូ�វ
ស៊ីម្រិបូតាមុការផ្ទាាស់ូ៊ីបែ�រនៅពូេល់បីគ្គគលិ់ក្នុរបស់៊ីយើ�ងតូ្រូ�វការបេ�ក្នុ
ចំលូ់បណ្ដាាញូស្ថាជំ�វក្នុមុមរបស់៊ីធនាគារព�ផ្ទ� អ�ឡុ�ងពេលូ់បទិីខទប់ 
និងការរឹតតូបីិតការធ្វើ័�ដ�ណើ�រ។ 

ជាមុយួ Advanced Security Detection Capability យើ�ង
បានដ�ឡើ�ងស៊ីមុតុភាពមីុខងារ Security Detection និង 

មុខីងារ Response Capabilities ដើ�មូុបី�ធានាថ្នាកីូ្រុមុការងារ
អាចំគ្រឹះូប់គ្រឹះូងការគ្គ�រាមុក្នុ�ហូែងតាមុប្រូព�នធបច្ចេចូក្នុវិទូីយោ និង
ឆ្លើល�យតបទាំន់ពេូល់វេូលាទៅកាន់ស្ថារដ�ណិ�ងសី៊ីវតិុភាពវិទូីយោ
ព�ត៌មាំន ជាមុួយប្រូព�នធតាមុដាន 24/7 ដែូល់មាំនស្រេូូចំ។

ដើ�មុូបី�ធានាថ្នា យើ�ងបានគ្រឹះូបដណិះប់រាល់់មុូល់ដាាូនស៊ីីវតុិភាព
ទាំ�ងអស៊ី់ យើ�ងក៏្នុផ្តល់់ការបណិះ��បណ្ដាាូល់រំល់�ក្នុឡើ�ងវិញ
ជាប្រូចាំ�ដល់់បីគ្គគល់ិក្នុ ពាក្នុ់ព�នធន�ងការយល់់ដ�ងព�សី៊ីវតិុភាព
ប្រូក្នុបដោយបចំច�បូបីនុភាព និងធ្វើ័�តេូស៊ីតវាយបូ្រហារល់កុ្នុណិៈ
ស៊ីងគមុ ដើ�មូុបី�វាយតម្លៃលូលើ�បីគ្គគលិ់ក្នុ អ�ព�ការគោរពតាមុគោល់
នយោបាយ និងការអនីវតតស៊ីីវតុិភាពដែូល់ស្ថាាូប�នក្នុ�ណិត់។

កិ្នុចំចបនតខិតខ�ប្រូ�ងប្រែូូងរបស៊ី់ផ្លែុូក្នុបច្ចេចូក្នុវិទូីយោព�ត៌មាំន និង
សី៊ីវតិុភាពអី�នធឺណិិត ជាផ្លែុូក្នុមុួយនៃូផូ្លែនការបនតរបស៊ី់យើ�ង
កុ្នុ�ងការត្រូូ�តពិនិតូយ រារា�ង និងសូ័្គែងរក្នុការឆ្លប៉ោក្នុ និងរកូ្នុសា
សី៊ីវតិុភាពព�តម៌ាំនរបស៊ី់អតិថិិជំនយើ�ង នងិទូ្រពូយស៊ីមូុបីតតិរបស់៊ី
ធនាគារ ដើ�មូុបី�ធានានូវបទីពិស្ទោធសូេវាធនាគារ ប្រកូ្នុបដោយ
ទី�នីក្នុចំិតតប�ផ្ីតស៊ីម្រាូូប់អតិថិិជំន។

ប៊ីចច្រកវិទ្ធ្រយាពី័ត៌មាន & ស់ុវតុិភាពីប្រពី័នធ អំុ�នធឺណិត

 ប្រតិប៊ីតិិការ អំនិរជាតិ

កីូ្រុមុការងារប្រូតិបតតិការអនែរជាតិរបស់៊ី ABA ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០២១ 
បនែពង្រឹូ�ងទី�នាក្នុទ់ី�នងជាមុយួធនាគារអនតរការីដែលូ់មាំនស្រាូបូ់ 
នងិបង្កើើ�តទី�នាក់្នុទី�នងថិម�ៗ  ដើ�មូុបី�ផ្តល់់ដ�ណោ�សូូ្រាយដ៏ល់អប�ផី្ត
លើ�ប្រូតិបតតិការឆ្លលងប្រូទេូស៊ីស៊ីម្រាូូប់អតិថិិជំនរបស៊ី់យើ�ង។

អ�ឡុ�ងឆ្នាំំូ�នេះូ� ក្រុូមីុការងារ បានដ�ណើ�រការការផ្ទេទរូប្រាូកូ្នុអ់នតរជាតិ
តាមុប្រពូ�នធ SWIFT ក្នុុ�ងទី�ក្នុប្រាូកូ្នុ ់៥,៩ បី�លានដីលាារូអាមូេរកិ្នុ 
បានប�ពូេញបូ្រតិបតតិការរាប់រយពាន់នៃូសេូវាផ្ទេទូរប្រាូូក់្នុភាាូមុៗ 
ដើ�មូុបី�ធានាថ្នាប្រូជាជំននៅក្នុមុុ�ជា អាចំផ្ទេំ� និងទីទួីល់ប្រាូូក់្នុ
ទាំន់ពេូល់វេូលា ប្រូក្នុបដោយស៊ីីក្រុូ�តភាព។ យើ�ងក្នុ៏បានបេ�ក្នុ
គ្គណិន�អនែរការបីន្ដែុមូុទេៀត ធ្វើ័�ឲ្យូចំ�ននួរូបយិប�ណិណស៊ីរបីកើ�ន
ដល់ ់១១០។ ហើូតីនេះូ� ចំ�នួនការផ្ទេទូរប្រាូូក្នុ់ចំូល់តាមុ SWIFT 
បានកើ�នឡើ�ង ៣៦% ធ្វើៀបទៅឆ្នាំំូ�២០២០ ខណិៈដែូល់ចំ�នួន
នៃូការផ្ទេទូរប្រាូូក្នុ់ច្ចេូញបានកើ�នឡើ�ង ៤៣%។

តលួើូខនេះូ� មាំនភាពលើូចំធ្លោាូ ហើ�យគ្គីណិភាពនៃូការទីូទាំត់ 
និងការផ្ទេទូរប្រាូូក់្នុពិតជាខុស់៊ីខ្នាាូ�ង។ គី្គណិភាពនេះូ� ត្រូូ�វបាន
ទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ ២ ឆ្នាំំូ�ជាបគ់ាំ ូដោយ JP Morgan Chase ដូែល់ជា
ធនាគារមុយួកុ្នុ�ងចំ�ណោមុធនាគារធ�ៗ ជាងគេរូបស់៊ីពភិិពលោក្នុ 

ជាមុយួការផ្ែល់់ពានរងាាន់ូដល់់ ABA ដោយបញ្ហាាក់ូ្នុនវូបូ្រតិបតតិ
ការប្រូក្នុបដោយស៊ីីក្រុូ�តភាពក្នុុ�ងក្នុម្រិូិតលើូចំធ្លោា ូ៩៩,៥%។

កុ្នុ�ងខែូក្នុក្នុើដា ABA បានចាំប់ដៃូគូ្គជាមួុយកីូ្រុមុហិីីន Thunes 
ដែលូ់ជាបណ្ដាាញូទីទូាំតស់៊ីក្នុល់ឈានមីុខ។ ការចាំបដ់ៃគូ្គនូេះូ� 
អនីញ្ហាាូតឲ្ូយពល់រដឋក្នុមុុ�ជាក្រៅូូប្រូទេូស៊ី នៅជំី�វិញពិភិពលោក្នុ
អាចំផ្ទេំ�បូូ្រាក្នុ់ត្រូឡូុប់មុក្នុប្រទូេសូ៊ីខល�នវិញបានរហិ�ស៊ីកុ្នុ�ងតម្លៃលូសេវូា
ទាំបជាងមីុន។ ដើ�មូុបី�ជំ�រញីបន្ដែុមូុនូវប្រសូ៊ីទិីធភាព នងិតមាំាភូាព 
ប្រជូាពល់រដឋកុ្នុ�ងសីូ្រួក្នុ នងិជំនបរទេសូ៊ីនៅប្រទូេសូ៊ីក្នុមុុ�ជា ក្នុ៏ន�ង
អាចំទីទួីល់បានការផ្ទេទរូប្រាូកូ្នុ់ចូំល់គ្គណិន�ធនាគារតាមុពេលូ់វេលូា
ជាក្នុ់ស្គែតូងព�បណ្ដាាូញដូៃគូ្គផ្ទេំ� បូូ្រាក់្នុដ៏ទូីល់�ទូីលាយរបស៊ី់
ក្រុូមីុហិីនី Thunes ដែលូ់បន្ដែុមូុព�លើ�ការទូីទាំត់ជាស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ់
ដែូល់មាំនស្រាូូប់តាមុរយៈក្រុូីមុហិីីន Thunes នោះ�។

ក្រុូីមុការងារហិិរញ្ញញបូបីទាំនពាណិិជំជក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ង គា�ទ្រូ
ការនា�ច្ចេញូនា�ចំលូ់ជំតិ ១.០០០ ប្រតូបិតតកិារ ដែលូ់រមួុចំ�ណែកូ្នុ
ដ៏ស៊ី�ខ្នាន់ដល់់ការស្ថាាូរសេូដឋក្នុិចំចក្នុមុុ�ជា និងពងូ្រឹ�ងប្រូតិបតតិ
ការអនតរជាតិរបស៊ី់ប្រូទេូស៊ី។

ក្នុុ�ងខែូធុ� ទី�ភាំូក្នុ់ងារ S&P Global Ratings Agency បាន
បញ្ហាាូក់្នុជាថិម� នូវចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ល់ទីធភាពស៊ីងក្នុមិូ្រិត ‘B+’ 
ជាមុួយអនាគ្គត “សិុ៊ីរភាព” របស់៊ីធនាគារ ABA ដែូល់ជា
ក្នុម្រិូិតខុស់៊ីជាអតិបរមាំនៅក្នុមុុ�ជា។ ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់នេះូ�ក្នុ៏ឆ្លល��
បញ្ហាាូ�ងព�ទីសូ៊ីសំនៈរបស់៊ីទី�ភាំូក្នុ់ងារ S&P Global Ratings 
Agency ថ្នា ធនាគារអាចំគ្រឹះូប់គូ្រឹះងបូ្រក្នុបដោយចំ�រភាពនូវ
ក្នុ�ណើ�នឆ្នាំប់រហិ�ស៊ីនៃូប្រាូូក់្នុក្នុមុច� និងប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ទោះ�ប�ជា
សិុ៊ីតកុ្នុ�ងគ្រាូូរីក្នុរាល់ដាល់នៃូវីរីស៊ីកូ្នុវីដ-១៩។ អុក្នុជំ�នាញ
ក្នុ៏បានក្នុត់ស៊ីមាំោូល់់ថ្នា  ផ្លែលូតហ័ិមុឌ្�ជំ�ថិល់របស់៊ី  ABA ទីទួីល់
បានអតុប្រូយោជំន៍ឈានមុីខ  ដែូល់គា�ទ្រូដល់់ការពង្រឹូ�ក្នុ
ក្នុមុច� និងបញ្ញើញ�។ ដោយប្រើូៀបធ្វើៀបន�ងគូ្គប្រូជែូងកុ្នុ�ងបូ្រទេូស៊ី 
ធនាគារ ក្នុ៏មាំនដាក់្នុឲ្ូយអនីវតតបូ្រព�នធគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យស៊ីមុ
សូ្រួបប�ផី្ត  រួមុមាំនការវិភាគ្គរំហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់  ដើ�មុូបី�គា�ទ្រូ
ដល់់ការស៊ីម្រើូូចំចំិតតឥណិទាំនរបស៊ី់ខល�ន។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១36

 ការ ធ្វើើើ ឲ្រយ ប្រសេើរ ឡើង នូវ ការ គ្រប៊ី់គ្រង ហានិភិ័យ

 ស់ិង់ដារ ស់វន កម្មម ផ្ទ្រកន�ង

កុ្នុ�ងឆ្នាំំូ�រាយការណ៍ិ អងគភាពស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទកុូ្នុ�ង ABA បនែបេតជូាាូធ្វើ័�
ឲ្យូប្រសូេ�រឡើ�ង ដើ�មូុបី�ប�ពេញូតួនាទី�ជាដូៃគ្គូរបស់៊ីរាជំរដាាភិូិបាល់
ក្នុមុុ�ជា ដែូល់គ្រោូូងន�ងស៊ីម្រើូូចំឲ្ូយបានត្រូូ�មុឆ្នាំំូ�  ២០២៣។ 
គោល់ប�ណិងអភិិបាល់ក្នុិចំចចំមូុបីងនូៃអងគភាពស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូកុ្នុ�ង 
គ្គឺដើ�មុូបី�បង្កើើ�នស៊ីតង់ដារ និងការអនីវតតស៊ីវនក្នុមុមបចំច�បូបីន ុដែូល់
រួមុមាំនស៊ីស៊ីរស៊ីតមុៈទាំ�ងប្រាូូ�នៃូស៊ី័�យរងាាូយតម្លៃលូនៅក្នុុ�ងមុីខងារ
ស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទកុូ្នុ�ង (ដ�ណើ�រការអភិិបាល់ក្នុចិំច ដ�ណើ�រការស៊ីវនក្នុមុម 
ឧបក្នុរណិ៍ស៊ីវនក្នុមុម ជំ�នាញទីន ់និងជំ�នាញរឹង)។

នៅឆ្នាំំូ� ២០២១ អងគភាពបានពង្រឹូ�ងការអនវីតតជាក្នុស់្គែតូងរបស៊ី់
ខល�ន ស៊ីម្រាូបូ់អាណិតតិស៊ីវនក្នុមុម ទាំ�ងនៅការយិ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាលូ់ 
និងស្ថាខ្នា ពេូញមុួយឆ្នាំំូ�តាមុរយៈវិធ�ស្ថាស្រួតូដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ បនតក្លែូល់មុអវធិ�ស្ថាស្រួត ូនងិបច្ចេចកូ្នុទេសូ៊ីផ្លែអកូ្នុលើ�ហានិភិ�យ
ស៊ីវនក្នុមុម;

■ បនតបង័�ក្នុ នងិបណិះ��បណ្ដាាលូ់បីគ្គគលិ់ក្នុស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទកុូ្នុ�ង
ទាំ�ងអស៊ី់អ�ព�ស៊ីតង់ដារ និងការអនីវតត; និង

■ អនីវតតការត្រូូ�តពិនិតូយគី្គណិភាពលើ�អាណិតតិស៊ីវនក្នុមុម
ដែូល់បានជ្រើូ�ស៊ីរៀីស៊ីជាបនតបនាាូប់។

ផ្ល់បុ�ពាល់់នូៃជំ�ងឺកូ្នុវីដ ១៩ មុនិបានរារា�ងដល់់ដ�ណើ�រការស៊ីវន
ក្នុមុមនោះ�ទេូ។ ដើ�មូុបី�រកូ្នុសាបាននូវគី្គណិភាពខុស់៊ីនូៃអនីលោមុភាព
ស៊ីវនក្នុមុម ខណិៈស៊ីម្រិូបខល�នទៅន�ងស្ថាាូនភាព អងគភាពស៊ីវន
ក្នុមុមផ្ទៃទូកុ្នុ�ងបានអនីវតតបច្ចេចូក្នុទេូស៊ីស៊ីវនក្នុមុមព�ចំមាំាូយស៊ីម្រាូូប់
ស៊ីវនក្នុមុមតាមុស្ថាខ្នា ដើ�មូុបី�ប្រូកាន់ខ្នាាូប់នូវវិធានការណែូនា�

ដែូល់ក្នុ�ណិត់ដោយរាជំរដាាូភិិបាល់ និងធនាគារ។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ អងគភាពបានអនីវតតអាណិតតិស៊ីវនក្នុមុមដែូល់
បានគូូ្រោងទីីក្នុចំ�នួន ៣១ រួមុជាមុួយន�ងស៊ីក្នុមុមភាពស៊ីវនក្នុមុម
មុិនបានគូូ្រោងទីីក្នុចំ�នួន ៨២ នៅការិយ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាូល់ និង
ស្ថាខ្នានានារបស់៊ីធនាគារ។ ដើ�មុូបី�រក្នុូសាបាននូវគ្គីណិភាពខុស់៊ី
នៃូស៊ីវនក្នុមុម អងគភាពស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូក្នុុ�ងតែូងតែូ ធ្វើ័�បចំច�បូបីនុភាព
ជាប្រចូាំ�នវូន�តិវធិ� នងិការអនីវតត ដើ�មូុបី�សូុ្ថា�ជាមុយួន�ងការផ្ទាាស់ូ៊ី
បត�ររបស៊ី់ធនាគារ ក្នុ៏ដូចំជាដើ�មូុបី�ធានាបាននវូគោល់ប�ណិង នងិ
វសិ្ថាល់ភាពត្រូូ�មុត្រូូ�វ នងិគ្រឹះប់ូគ្រាូន់ូនៃូអាណិតតិស៊ីវនក្នុមុមន�មួុយៗ។

ការគ្រឹះូប់គូ្រឹះងហានិភិ�យរបស់៊ីយើ�ងធានានូវវិធ�ស្ថាសូ្រួតនៃូការ
រួមុបញ្ញច�ល់គាំូរវាងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យបចំច�បូបីនុ និងការ
គ្គ�រាមុក្នុ�ហែូងដែូល់អាចំកើ�តមាំនឡើ�ង។ មុីខងារនេះូ� មាំន
តួនាទី�យ៉ាាូងស៊ី�ខ្នាន់នៅកុ្នុ�ងការអភិិវឌូ្ឍ និងការអនីវតតធីរកិ្នុចំច 
ដែូល់កូ្រុបខ�ណិឌហានិភិ�យអាចំទីទីួល់យក្នុបាន (រីស៊ីអាប់ភែូ
ថ្នាយ) របស់៊ីយើ�ង ស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់ការពភិាកូ្នុសា នងិក្នុ�ណិតព់្រឹូ�ដែនូ
ហានិភិ�យប្រូក្នុបដោយការប្រូីងប្រូយ�តុ។ 

អ�ឡុ�ងឆ្នាំំូ�២០២០ យើ�ងបានបនតអភិិវឌូ្ឍ និងធ័្វើ�ឲូ្យបូ្រសេ�រ
ឡើ�ងនូវក្រុូបខ�ណិឌ និងប្រូព�នធគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យរបស់៊ីយើ�ង 
ស្រួបូតាមុស៊ីតងដ់ារធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ព្រឹមូុទាំ�ងល់កុ្នុខណិឌ
តម្រិូ�វបទីបូបីញ្ញញតតិរបស៊ី់ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា នងិឧតតមាំនីវតតន៍
អនតរជាតិ។ 

យើ�ងផ្ដោាូតការងារស៊ី�ខ្នាន់លើ�៖

■ ការអនីវតត និងដាក់្នុច្ចេូញនូវការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ
ប្រូតិបតតិការ និងហានិភិ�យក្លែលូងបនល�ក្នុម្រិូិតខុស៊ី;់

■ ការរកូ្នុសាហានិភិ�យឥណិទាំនកុ្នុ�ងក្នុមិូ្រិតទាំបខណិៈ
គា�ទ្រូសេូដឋកិ្នុចំចក្នុមុុ�ជាតាមុរយៈការរៀៀបចំ�ឥណិទាំន
ឡើ�ងវិញ; និង

■ ការវាស៊ី់វែូង និងការត្រូូ�តពិនិតូយហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ�។

យើ�ងបានខិតខ�ការពារអតិ ថិិជំន  និងធនាគារយើ�ង 
ដោយវិនិយោគ្គលើ�ស៊ីមុតុភាពស៊ីនតិសី៊ីខតាមុអី�នធឺណិិត 
(cybersecurity) ដោយជំួយយើ�ងកុ្នុ�ងការបូ្រតិបតតិធីរកិ្នុចំច
អាទីភិាព ជាមុួយន�ងក្នុ�ណើ�នប្រកូ្នុបដោយសី៊ីវតុិភាព។ យើ�ង
ផ្ដោាតូលើ�ការគ្រឹះបូគ់្រឹះងូ ដើ�មូុបី�ទីបស់្ថាាតូ ់តាមុដាន នងិកាត់បនុយ
ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូការគ្គ�រាមុក្នុ�ហែូងតាមុអី�នធឺណើូត ដែូល់មាំន

ស៊ីមុតុភាពខ្នាាូ�ង និងកាន់តែូទី�នេះ�បឡើ�ងៗ។

កុ្នុ�ងរយៈពូេល់នៃូការរីក្នុរាល់នៃូកូ្នុវីដ ១៩ យើ�ងបានបនតគា�ទូ្រ
អតិថិិជំន និងស៊ីម្រិូបដ�ណើ�រការបូ្រតិបតតិការរបស៊ី់យើ�ង។ 
យើ�ងបានរកូ្នុសាក្នុម្រិូិតសេូវាក្នុមុមកុ្នុ�ងក្នុម្រិូិតខុស៊ី់  ព្រោូូ�ថ្នា 
ក្រុូីមុការងារ ដ�ណើ�រការការងារ និងបូ្រព�នធរបស៊ី់យើ�ង បាន
ឆ្លើល�យតបទៅន�ងការផ្ទាាូស៊ី់បត�រដែូល់បានតមូ្រិ�វ ខណិៈប្រូកាន់
យ៉ាាូងខ្នាាូប់ខជ�ននូវវិធានការការពារសី៊ីខភាព ដែូល់ដាក់្នុច្ចេូញ
ដោយរាជំរដាាូភិិបាល់ក្នុមុុ�ជា។

យីទីធស្ថាស្រួតូក្នុ�ណើ�ន តីលូ់យក្នុមុមការទីទីួល់យក្នុហានិភិ�យ
ប្រូក្នុបដោយការប្រូីងបូ្រយ� តុជាមុួយន�ងក្នុ�ណើ�នរបស់៊ី
ធនាគារ ត្រូូ�វបានគា�ទ្រូដោយការធ័្វើ�ទី�នេះ�បក្នុមុម និងការកូ្លែ
ល់មុអជាបនតបនាាប់ូនៃកូ្រុបូខ�ណិឌ នងិបូ្រព�នធគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូហានិភិ�យ។



ធនាគារ ABA
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ការអំភិិវឌ្រឍម្មុខ្លីងារប្រតិប៊ីតិិតាម្ម

នៅឆ្នាំំូ� ២០២១ អងគភាពបូ្រតិបតតិតាមុបានបនតកិ្នុចំចខិតខ�
បូ្រ�ងបូូ្រែងរបស៊ី់ខល�ន ដើ�មូុបី�ជំ�រីញការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងបទីបូបីញ្ញញតតិ
ហានិភិ�យ ពង្រឹូ�ងឧបក្នុរណ៍ិគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យប្រូតិបតតិតាមុ 
រៀៀបចំ�ប្រូព�នធប្រូតិបតតិតាមុស័៊ី�យប្រូវតតិក្នុមុមឡើ�ងវិញ និងបាន
កូ្លែប្រែូូវិស្ថាល់ភាពនូៃទី�នួល់ខីស៊ីត្រូូ�វ និងដ�ណើ�រការការងារ
ដើ�មុូបី�បង្កើើ�នប្រូស៊ីិទីធភាពរបស៊ី់ខល�ន។

ធនាគារ បានបនតវនិយិោគ្គបន្ដែុមូុលើ�ធនធានមុនីសូ៊ីសំ ពសូិេស៊ី
អភិិវឌូ្ឍអុក្នុមាំនទូេពកោស៊ីលូ់យកុ្នុ�ងសីូ្រួក្នុ នងិបច្ចេចកូ្នុវិទូីយោស៊ីម្រាូប់ូ
អងគភាពប្រូតបិតតិតាមុ ដើ�មុបូី�អនីវតតប្រូក្នុបដោយបរិស៊ីក្នុមុម និង
រកូ្នុសាគោល់នយោបាយ ក្រុបូខ�ណិឌ នងិន�តិវធិ�ស៊ីមុស្រួបូ ឲ្យូស្រួបូ
ន�ងកាតព័ក្នុិចំចបទីបូបីញ្ញញតតិនានាដែូល់បនតផ្ទាាូស៊ី់បែ�រ។

មុខីងារគ្រឹះបូគ់្រឹះងូប្រតូបិតតតិាមុ ត្រូូ�តពនិតិយូបទីបបូីញ្ញញតត ិនងិការ
អភិិវឌូ្ឍកាន់តែូទូីល់�ទីូលាយនៃូឧសូ៊ីសាហិក្នុមុមយ៉ាាូងដិតដល់់។ 

មុីខងារនេះូ� ក្នុ៏ចូំល់រួមុផ្ងដូែរជាមុួយនិយ�តក្នុរពាក់្នុព�នធ ដើ�មុូបី�
ធានាថ្នាតម្រិូ�វការបទីបបូីញ្ញញតតិថិម�ៗ  ត្រូូ�វបានអនវីតតប្រកូ្នុបដោយ
ប្រសូ៊ីទិីធភាព នងិទាំនព់េលូ់វេលូា ដោយក្លែសូ៊ីម្រិូ�ល់គោល់ការណិ៍ 
ន�តិវិធ� និងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងរបស៊ី់យើ�ងនៅចំ�នីចំណ្ដាមួុយដូែល់
ចាំ�បាចំ់។

ស្ថាាូនភាពនូៃជំ�ងឺរាតតូបាតកូ្នុវីដ ១៩ ជាពិសេូស៊ីអ�ឡុ�ងពូេល់
បិទីខទប់ និងការរឹតបនត�ងការធ័្វើ�ដ�ណើ�រ កាល់ព�ពាក់្នុក្នុណ្ដាាូល់
ឆ្នាំំូ�ដ�បូងនៃូឆ្នាំំូ� ២០២១ បានបងើជាឧបស៊ីគ្គគ នងិបញ្ហាាូប្រូឈមុ
ដល់់អតិថិិជំនរបស់៊ីយើ�ង។ ការគ្រឹះបូគ់្រឹះងូមីុខងារប្រតូបិតតតិាមុ 
បានជួំយដល់់ក្រុូមីុការងារអាជំ�វក្នុមុមរបស់៊ីធនាគារកុ្នុ�ងការគា�ទ្រូ
អតថិិិជំនយើ�ង អ�ឡុ�ងពេលូ់ដល៏់�បាក្នុនេះូ� នងិបានជំយួស៊ីម្រិូ�ល់
ដល់់ការប្រតិូបតតតិាមុបទីបូបីញ្ញញតត ិខណិៈបូ្រកាន់ខ្នាាប់ូទាំ�ងសីូ្រួង
នូវវិធានការបងាាូរស៊ីីខភាព។

 ការ គ្រប៊ី់គ្រង ធនធានម្មនុស់្រស និង ការ ប៊ីណ្តុះប៊ីណ្ត្រល 

ដោយឈរលើ�ជំ�ហិររងឹមាំ�កុ្នុ�ងនាមុជាធនាគារឌ្�ជំ�ថិល់ឈានមីុខ
មុួយនៅក្នុមុុ�ជា  ABA បូ្រកាន់ខ្នាាូប់នូវគោល់ការណ៍ិផ្លែអូក្នុលើ�
ការអនីវតត ដើ�មូុបី�លើ�ក្នុទី�ក្នុចិំតត និងទីទួីល់ស្ថាោូល់់ស៊ីមុតុភាព
របស់៊ីបីគ្គគល់ិក្នុយើ�ង ហើ�យគា�ទ្រូបេូកុ្នុភាពផ្ទៃទូកុ្នុ�ង ដែូល់ពេូញ
ដោយទូេពកោស៊ីលូ់យរបស៊ី់យើ�ង កុ្នុ�ងការក្នុស្ថាងអាជំ�ពកុ្នុ�ង
ក្នុែ�ស្រួូមូ្លៃរបស៊ី់ពួក្នុគេូតាមុរយៈឱកាស៊ី និងការបងាាូញផ្ទៃទូកុ្នុ�ង
ស៊ីម្រាូូប់បីគ្គគល់ិក្នុ ១.៨៤៨ នាក់្នុកុ្នុ�ងចំ�ណោមុនិយោជំិតស៊ីរីប
ចំ�នួន ៦.៦៧៨ នាក្នុ់ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១។

ទោះ�ស៊ីុិតក្នុុ�ងវិបតតិនៃូជំ�ងឺក្នុូវីដ ១៩ ក្នុ៏ដោយ យើ�ងនៅតូែបនែ
អនីវតតយីទីធស្ថាស្រួែូជ្រើូ�ស៊ីរីៀស៊ីបីគ្គគលិ់ក្នុយ៉ាាងូស៊ីក្នុមុម ដែលូ់បីគ្គគលិ់ក្នុ
ស៊ីរបី ២.៦៩១ បានចូំល់បម្រើូ�ការងារតាមុរយៈការស៊ីមាំាសូ៊ី នងិ
ជ្រើូ�ស៊ីរីៀស៊ី ដែលូ់ភាគ្គច្រើូ�នធ័្វើ�ឡើ�ងតាមុអនឡាញ ដើ�មុបូី�ឆ្លើល�យ
តបឲូ្យទាំន់ពេូល់វេូលាន�ងការពង្រឹូ�ក្នុធីរកិ្នុចំចរបស៊ី់ធនាគារ។ 
ធនាគារបនែផ្ែល់់ឱកាស៊ីដល់់បេូកុ្នុជំន ២៤៩ រូប ដើ�មូុបី�ទីទួីល់
បានបទីពិស្ទោធ និងយល់់ដ�ងអ�ព�ការប្រូក្នុបការងារវិជាាូជំ�វៈ
ធនាគារជាក្នុស់្គែែងូតាមុរយៈ ក្នុមុមវធិ�បណិះ��បណ្ដាាលូ់ នងិហាត់
ការរយៈពូេល់ ៣ ទៅ ៦ ខែូ កុ្នុ�ងផ្លែុូក្នុផូ្ទេសំូងៗជាចូ្រើ�នស៊ីម្រាូូប់
និសូ៊ីសំិតទេ�បបញ្ញចប់ការស៊ីិកូ្នុសា និសូ៊ីសំិតថូំ្នាក្នុ់ឧតតមុសិ៊ីកូ្នុសា និង
ស៊ីិស៊ីូសំវិទីូយោល់�យជាដើ�មុ។

ជំ�ហានជោគ្គជំ�យផ្ទេូសំូងទេៀតគឺ្គ ថ្នាំូក្នុ់បណិះ��បណ្ដាាូល់ចំ�នួន 
១.៧១៧ ត្រូូ�វបានរៀៀបចំ�ជូំនបីគ្គគលិ់ក្នុ ABA ទាំ�ងអស៊ី់ទៅលើ� 
ជំ�នាញបច្ចេចកូ្នុទេសូ៊ី ជំ�នាញទីន់ នងិវគ្គគប្រតូបិតតិតាមុ ដើ�មុបូី�ផ្ែល់់
នវូជំ�នាញចាំ�បាចំ់ដល់់បីគ្គគល់កិ្នុ ដែលូ់ជាល់ទីធផ្ល់ ទីទួីល់បានពិនទ�
ជាមុធូយមុ ៩៥ លើ� ១០០។ ភាពខ្នាាូ�ងនូៃការអនីវតតនេះូ� អាចំ
ឲ្យូបីគ្គគលិ់ក្នុរបស៊ី់យើ�ងឆ្លើល�យតបទាំន់ពូេល់វូេលាទៅន�ងនវានីវតតន៍ថិម�ៗ 
នងិផ្លិ់តភាពរបស់៊ីធនាគារកានតូ់ែប្រសូេ�រឡើ�ងជាមុយួន�ងការ
ពេញូចិំតតរបស៊ី់អតថិិិជំនកុ្នុ�ងក្នុម្រិូតិខុស់៊ី។ ដោយមេ�ល់ព�ទិីដឋភាព
យទីីធស្ថាស្រួែ ូយើ�ងខតិខ�រកូ្នុសាផ្លែនូការអភិិវឌ្ឍូស៊ីមុតុភាពផ្លែអកូ្នុលើ�
ស៊ីែង់ដាររបស៊ី់ ABA ដើ�មូុបី�គ្រឹះូប់គ្រឹះូងការអភិិវឌូ្ឍរបស៊ី់បីគ្គគលិ់ក្នុ 
និងរួមុចំ�ណែូក្នុជាវិជំជមាំនដល់់ធនាគារ។

ជាមួុយន�ងការបេែូជាាូចិំតតរបស៊ី់ធនាគារកុ្នុ�ងការធានាសី៊ីខភាព 
និងសី៊ីវតិុភាពជូំនអតិថិិជំនរបស៊ី់យើ�ង បីគ្គគល់ិក្នុ និងគ្រឹះូ�ស្ថារ
របស៊ី់ពួក្នុគេូ យើ�ងបានដាក់្នុច្ចេូញនូវការអនីវតតតាមុគ្គនលង
ប្រូក្រុូត�ភាពថិម�ដែូល់បងើដោយកូ្នុវីដ ១៩ រួមុមាំន វិធានការ
ទីប់ស្ថាាូត់  ការគា�ទូ្រ និងផ្ែត់ផ្គង់ផូុ្លែក្នុសី៊ីខ្នាភិិបាល់ បុីន្ដែែូមុិន
ក្នុ�ណិត់ចំ�ពោ� ការធ្វើ័�តេូស៊ីែរហិ�ស៊ីជាប្រូចាំ� ការបាញ់ស៊ីមាំាូប់
មេូរោគ្គគ្រឹះូប់ក្នុន្ដែលូងការងារ ការស៊ីមូ្រិបស៊ីម្រិូ�ល់ចាំក់្នុវាាូក្នុ់ស្ថា�ង 
នងិតាមុដានការពូយោបាល់ជំ�ងឺក្នុូវីដរបស៊ី់បីគ្គគល់ិក្នុ។ ដើ�មុូបី�រក្នុូសា

ប្រតូបិតតកិារសេវូាធនាគារជូំនអតិថិិជំនរបស់៊ីយើ�ងអ�ឡុ�ងពូេល់
បទិីខទប ់យើ�ងបានចូំល់រមួុជាបនែបនាាបូ់កុ្នុ�ងដ�ណើ�រការគ្គម្រោូងូ
នរិនតរភាពធីរក្នុិចំច ដើ�មុូបី�ស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់ទី�នាក្នុ់ទី�នងផ្ទៃទូក្នុុ�ង ក្នុ៏ដូចំ
ជាការបញ្ញជ�នកីូ្រុមុការងារឲូ្យបម្រើូ�ការងារ ដោយអនីលោមុ
តាមុអាជាាធូរពាក់្នុព�នធ ខណិៈធានាសី៊ីខភាព នងិសី៊ីវតិុភាពដល់់
គ្រឹះូប់ភាគ្គ�ទាំ�ងអស៊ី់។

ជាចីំងកូូ្រោយ  ប្រូព�នធប្រាូូក្នុ់បេៀវតូសំរបស់៊ីយើ�ង  នៅតែូមាំន
ភាពប្រកូ្នុតួប្រជូែងូកុ្នុ�ងទី�ផូ្សារ បនាាប់ូព�ការអនីវតតប្រកូ្នុបដោយ
ប្រសិូ៊ីទីធភាពនវូបូ្រព�នធគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូការអនីវតតការងារ នងិរងាាន់ូលើ�ក្នុ
ទី�ក្នុចំតិែដើ�មូុបី�ទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ នងិលើ�ក្នុទី�ក្នុចំតិតដល់់បីគ្គគល់កិ្នុដែលូ់
មាំនភាពលូើចំធ្លោាូកុ្នុ�ងការងារ។ សូ្រួបជាមួុយន�ងគី្គណិតម្លៃលូរបស៊ី់
ធនាគារ យើ�ងខិតខ�បង្កើើ�តវបូបីធមុ៌នៃូភាពចំម្រិូ�ី និងបរិយ៉ាបនុ
នៅក្នុន្ដែលងូការងារ ខណិៈលើ�ក្នុក្នុមុុស់៊ីគី្គណិតម្លៃលូនៃូស៊ីមុភាព ភាព
ស្ទោាូ�ត្រូងូ ់នងិការគោរពគាំូកុ្នុ�ងចំ�ណោមុបីគ្គគលិ់ក្នុរបស៊ី់យើ�ង។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១38

វិភាគទានស់ងគម្មរប៊ីស់់សាជី�វកម្មម

យីទីធស្ថាស្រួែូទី�នួល់ខីស៊ីត្រូូ�វស៊ីងគមុរបស់៊ីធនាគារ ABA ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំូ� ២០២១ ផ្ដោាូតលើ�ក្នុិចំចខិតខ�បូ្រ�ងប្រែូូងជាបនែបនាាូប់ ដើ�មុូបី�
ស៊ីង្គ្រោះោូូ�អាជំ�វក្នុមុម និងបូ្រជាជំន ដែូល់រងផ្ល់បុ�ពាល់់ដោយ
ក្នុូវីដ ១៩ ពិសេូស៊ីបនាាូប់ព�ព្រឹូ�តតិការណិ៍ ២០ ក្នុីមុៈៈ ដែូល់រីក្នុ
រាល់ដាល់កុ្នុ�ងស៊ីហិគ្គមុន៍ធ្វើ័�ឲូ្យបុ�ពាល់់ដល់់សូេដឋកិ្នុចំច និង
ស៊ីងគមុរបស៊ី់ប្រូទេូស៊ី។ 

ធនាគារបានអនីវតតបេូស៊ីក្នុក្នុមុមរបស់៊ីខល�នដើ�មូុបី�រួមុចំ�ណែូក្នុជា
វិជំជមាំនដល់់ស៊ីហិគ្គមុន៍កុ្នុ�ងសីូ្រួក្នុតាមុរយៈក្នុមុមវិធ�ឧបតុមុៈ និង
ក្នុមុមវិធ�ទី�នួល់ខីស៊ីត្រូូ�វស៊ីងគមុ ក្នុ៏ដូចំជាដៃូគ្គូយីទីធស្ថាស្រួែូផ្ទេូសំូងៗ 
កុ្នុ�ងគោល់ប�ណិងផ្ែល់់ជំ�នយួដល់់បូ្រជាជំនដូែល់បុ�ពាល់់ដោយ
ឱនភាពសូេដឋកិ្នុចំច បណ្ដាាលូ់មុក្នុព�ការរកី្នុរាល់នៃកូូ្នុវដី ១៩ ខណិៈ
បនែកិ្នុចំចខតិខ�ប្រូ�ងប្រែូងូផ្ទេសូំងូទេៀត ដើ�មូុបី�ផ្ែល់់ថ្នាមុភាពដល់់ជំន
ងាយរងគូូ្រោ� គា�ទ្រវូបូបីធមុល៌ើងូក្នុ�ឡាកុ្នុ�ងសីូ្រួក្នុ នងិលើ�ក្នុក្នុមុុស់៊ី
បរយិ៉ាបនុហិរិញ្ញញវតុ�តាមុរយៈដ�ណោ�ស្រាូយូហិរិញ្ញញវតុ�ឌ្�ជំ�ថិល់។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ២០២១ ABA បានរៀៀបចំ�ស៊ីក្នុមុមភាពរូៃអងាោូស៊ី ហើ�យ
បរិចាំាូគ្គមូុល់និធិទាំ�ងនោះ�តាមុរយៈធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា 
ស៊ីមាំគ្គមុធនាគារនៅក្នុមុុ�ជា នងិរាជំរដាាភិូិបាល់ក្នុមុុ�ជា នងិបាន

បរិចាំាូគ្គទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ ១ លានដីលាាូរអាមូេរិក្នុ ដើ�មុូបី�គា�ទ្រូដល់់ក្នុិចំច
ខតិខ�ប្រូ�ងប្រែូងូរបស៊ីរ់ាជំរដាាភិូិបាល់ កុ្នុ�ងការប្រយូទីីធប្រឆូ្នាំ�ងន�ង
ជំ�ងឺកូ្នុវីដ។ ការបរចិាំាគូ្គនេះូ�ទីទួីល់បានការកោតស៊ីរសេ�រព�ស៊ីមេែចូំ
អគ្គគមុហាសេនូាបត�តូេជោ ហិីនី ស្គែនូ ដោយបានច្ចេញូនូវល់ខិិត
ស៊ីរសេ�រជំូនថ្នាំូក្នុ់ដ�ក្នុនា�ក្នុ�ពូល់ និងបីគ្គគល់ិក្នុរបស៊ី់ធនាគារ។

ក្នុុ�ងរយៈពេូល់ពេូញមុួយឆ្នាំំូ�នេះូ� ABA បានស៊ីហិការជាមួុយ
អងគការមិុនម្ដែូនរដាាូភិិបាល់កុ្នុ�ងស្រួូីក្នុជាច្រើូ�ន និងបានរួមុ
វិភាគ្គទាំនដ៏មាំនអតុន�យ ស៊ី�ដៅលើ�ក្នុក្នុមុុស់៊ីសី៊ីខីមាំល់ភាព 
និងអនាគ្គតបូ្រក្នុបដោយចំ�រភាពរបស៊ី់យីវជំន និងកី្នុមាំរ
ក្នុមុុ�ជា កុ្នុ�ងនោះ�រួមុមាំនការបរិចាំាូគ្គទី�ក្នុប្រាូូក់្នុ ៥.០០០ ដីលាាូរ
អាមេូរិក្នុ និងស៊ីមាំាូរៈដល់់អងគការ Embrace Ability ដើ�មុូបី�
លើ�ក្នុក្នុមុុស់៊ីថ្នាមុភាព និងបរិយ៉ាបនុស៊ីហិគ្គមុន៍តាមុរយៈការ
អបរំ់ នងិក្នុ�ឡា ព្រឹមូុទាំ�ងលើ�ក្នុក្នុមុុស់៊ីសិ៊ីទីធរិបស៊ីកី់្នុមាំរពិការ នងិ
ក្រុូ�ក្រុ,ូ ការបរចិាំាគូ្គទី�ក្នុប្រាូកូ្នុ ់៣.០០០ ដីលាារូអាមេរូកិ្នុ ដល់់អងគការ
បេូ�ដូងតូចំ កុ្នុ�ងគោល់ប�ណិងផ្តល់់ឱកាស៊ីដល់់កី្នុមាំរក្រុូ�ក្រុ ូនងិ
អនាថ្នានូវឱកាស៊ីទី�ព�រកុ្នុ�ងជំ�វតិ ព្រឹមូុទាំ�ងជំយួដល់់បណ្ដាាូភូិមិុកុ្នុ�ង
ត�បនដ់ែលូ់មាំនភាពក្រុូ�ក្រុតូាមុរយៈគ្គម្រោូងូអភិិវឌូ្ឍន៍ស៊ីហិគ្គមុន៍ 

និងកាត់បនុយភាពក្រុូ�ក្រុ ូនិងការបរិចាំាូគ្គស៊ីមាំាូរៈស៊ីិក្នុូសា ដើ�មុូបី�
គា�ទ្រូគ្គម្រោូូង Youth Employability របស៊ី់អងគការ Sipar 
បង្កើើ�តឡើ�ងកុ្នុ�ងគោល់ប�ណិងលើ�ក្នុក្នុមុុស់៊ីល់ទីធភាពការងារ នងិ
ការចំូល់រួមុរបស៊ី់យីវជំននៅជំនបទី។

ABA បនតគា�ទ្រូក្នុ�ឡាវាយក្នុូល់បាល់់ និងវបូបីធមុ៌ក្នុ�ឡារបស៊ី់
ប្រូទេូស៊ីដោយឧបតុមុៈទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ ១០.០០០ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ 
ស៊ីម្រាូូប់យីទីធនាការក្នុ�ឡាវាយក្នុូនបាល់់ក្នុមុុ�ជាក្នុុ�ងព្រឹូ�តតិការណិ៍ 
Davis Cup ២០២១ ដោយក្រុូមីុហិីនី Rakuten ក្នុុ�ងទី�ក្រុូងី ISA 
ប្រទូេសូ៊ីបារ៉ែេនូ។ ប្រាូូក្នុឧ់បតមុុៈនេះូ�ត្រូូ�វបានប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីស់៊ីម្រាូបូ់
ការចំ�ណ្ដាយលើ�ការធ័្វើ�ដ�ណើ�រ, ការសូំ្ថាក់្នុនៅ, ស៊ីមាំារូៈប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី់ 
និងការចំ�ណ្ដាយទីូទៅផ្ទេូសំូងៗ។

ដើ�មូុបី�ពងូ្រឹ�ងបរយិ៉ាបនុហិរិញ្ញញវតុ�បន្ដែុមូុកុ្នុ�ងប្រទូេសូ៊ី ABA បាន
ដាក្នុ់ឲូ្យបូ្រើ�ប្រាូូស់៊ីមីុខងារ គ្គណិន�រហិ�ស៊ី ក្នុុ�ង ABA Mobile 
ដែូល់ប្រូជាជំនក្នុមុុ�ជាពេូញវ�យអាចំបេ�ក្នុគ្គណិន� ABA របស៊ី់
ពួក្នុគេូបាន គ្រាូូន់តែូមាំនស្ថាាូតហិ័�ន និងអតតស៊ីញ្ហាាូណិប�ណិណ
ដោយមុិនចាំ�បាចំ់ចំ�ណ្ដាយពេូល់ធ្វើ័�ដ�ណើ�រទៅស្ថាខ្នាធនាគារ
ទេៀតឡើ�យ។
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លើ�ស៊ីព�នេះូ� ឆ្នាំំូ� ២០២១ ក្នុជ៏ាឆ្នាំំូ�ដែលូ់ធនាគារផ្ដោាតូចំមូុបីងលើ�ការ
គា�ទ្របូ្រកូ្នុបដោយចំ�រភាពដល់់វសិ៊ី�យអាជំ�វក្នុមុមមុ�កូ្រុ� ស៊ីហិគូូ្រាស៊ី
ធនីតចូំ នងិមុធូយមុ ដែលូ់រងផ្ល់បុ�ពាល់យ់៉ាាងូធៃនធ់ៃរដោយការ
រកី្នុរាល់ដាល់ជាស៊ីក្នុល់នូៃក្នុវូដី១៩ ហើ�យត្រូូ�វការជំ�នយួជាចាំ�បាចំ់
ដើ�មូុបី�ស៊ីង្គ្រោះោូូ�អាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់ពួក្នុគេូឲូ្យដ�ណើ�រការឡើ�ងវិញផ្ង
ដែូរ។ ABA បានបនែការចំូល់រួមុរបស់៊ីខល�ននៅកុ្នុ�ងក្នុមុមវិធ� ស៊ីហិ
ហិិរញ្ញញបូបីទាំនស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុ ២០២១ ដើ�មុូបី�
ផ្ែល់់ក្នុមុច�ដែូល់មាំនការប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុរមូុយដល់់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ 
និងមុធូយមុកូូ្រោមុវិស៊ី�យអាទិីភាព។ ធនាគារបានចីំ�ហិតុលើូខ្នា
លើ�ក្នុចិំចព្រឹមូុព្រៀូៀងធានាឥណិទាំន ដែលូ់អនីញ្ហាាតូឲូ្យ ABA គា�ទ្រូ 
និងជំួយដល់់អាជំ�វក្នុមុមបន្ដែុូមុទេៀត ដែូល់មាំនល់ទីធភាពស៊ីងតែូ
ខ័�ទ្រូពូយតមុើល់់ តាមុរយៈការធានាដូែល់ផ្ែល់់ដោយស្ថាជំ�វក្នុមុម
ធានាឥណិទាំនក្នុមុុ�ជា (CGCC)។ បន្ដែុូមុព�នេះូ� ABA បាន
កាាូយជាអុក្នុឧបតុមុៈនៃូក្នុមុមវិធ� ត្រៀូៀមុខល�នដើ�មូុបី�ទីទួីល់បានការ
វិនិយោគ្គ ដែូល់ផ្ែ�ចំផ្ទេែ�មុឡើ�ងដោយស៊ីហិគ្រឹះូិនខែមូរ ស៊ី�ដៅជួំយ
ដល់់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុ ធីរក្នុិចំចថិម� និងស៊ីហិគិូ្រឹះន 
ដែូល់មាំនស៊ីកាាូនីពល់ព�គូ្រឹះប់វិស៊ី�យ ដើ�មូុបី�រៀៀបចំ�ខល�នឲូ្យកាន់តូែ
ប្រូសេ�រឡើ�ងកុ្នុ�ងការទីទួីល់បាននូវទីីនចាំ�បាចំ់បន្ដែុូមុស៊ីម្រាូូប់
ពងូ្រឹ�ក្នុអាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់គេូតាមុរយៈសិ៊ីកាាូស្ថាលា ការបង័�ក្នុ និង
ការប្រូ�ក្នុូសាយោបល់់ជាដើ�មុ។

ដោយរួមុចំ�ណែូក្នុឆ្ពោះះូ�ទៅសេូដឋកិ្នុចំចឌ្�ជំ�ថិល់របស៊ី់ប្រូទេូស៊ី 
ABA បានភាាូប់ផ្លែលូតហិ័មុជំ�យលាភិ�ពានរងាាូន់ PayWay ជា
មុួយផូ្សារខេូមុបូឌាត្រៀូូដរបស៊ី់ក្រុូសួ៊ីងពាណិិជំជក្នុមុម ដើ�មុូបី�ជំួយ
ស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុកុ្នុ�ងការនា�យក្នុ
អាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់ពួក្នុគេូទៅកាន់ផូ្សារអនឡាញ និងទីទួីល់ការ
ទីូទាំត់មិុនប្រើូ�ស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុបូ្រក្នុបដោយភាពងាយស្រួូួល់ និង
សី៊ីវតិុភាព ព្រឹូមុទាំ�ងផ្ែល់់ជូំននូវការចែូក្នុរំលូែក្នុចំ�ណើ�ូដ�ង និង
ការបណិះ��បណ្ដាាលូ់ស៊ីម្រាូប់ូស៊ីហិគូូ្រាស៊ីធីនតចូំ នងិមុធូយមុ ដែលូ់
បានចីំ�ឈ្មោះាូ�ជាមុយួផូ្សារខូេមុបូឌាត្រៀូដូផ្ងដូែរ។ ABA ក៏្នុបាន
ចំូល់រួមុជាភាគ្គ�ដៃូគ្គូបមូ្រើ�សេូវាហិិរញ្ញញវតុ�តាមុបច្ចេចូក្នុវិទូីយោទី�នេះ�ប 
(Fintech) នៃូមុហាពិព�រណិ៍ទីិញទី�និញតាមុអនឡាញ ដោយ
ផ្ែល់់សេូវាហិិរញ្ញញវតុ�ទី�នេះ�បពេូញលូើញ ដើ�មុូបី�ស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់ព្រឹូ�តតិ
ការណិ៍ពិព�រណិ៍លើ�ក្នុដ�បូងកុ្នុ�ងវិស៊ី�យនេះូ� កុ្នុ�ងគោល់ប�ណិង
ជំួយធ្វើ័�ឌ្�ជំ�ថិលូ់បន�យក្នុមុមដល់់ស៊ីហិគូូ្រាស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុ 
និងទាំក់្នុទាំញស៊ីក្នុមុមភាពពាណិិជំជក្នុមុមតាមុប្រូព�នធអូេឡិុក្នុត្រូូ�និក្នុ
ជាមុួយអតិថិិជំន។



របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ដែ្រល បានធ្វើើើស់វនកម្មម

៥
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ពី័ត៌មានសាជី�វកម្មម

ធនាគារ ធនាគារ វឌ្ូឍនៈអាស៊ីី� ចំ�កាត់

ចំី�បញ្ញជ�ពាណិិជំជក្នុមុមលើូខ ០០០១០៥៩៣

ទី�ស្ថាំូក្នុ់ការចំី�បញ្ញជ� អគារលើូខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និង ១៤៨ អា បេូ សេូ ដើូ មុហាវិថិ�ព្រឹូ�ស៊ី�ហិន ីនិង ផ្ទ�លើូខ ១៥

និង ១៥៣ អា បេូ សេូ ផ្ល�វលើូខ២៧៨ និង ផ្ទ�លើូខ ១៧១ ផ្ល�វត្រូូស៊ីក្នុ់ផ្លែអូមុ ភិូមុិទី�៤

ស៊ីងាាូត់ប�ងកើូងក្នុងទី�១ ខណិឌប�ងកើូងក្នុង រាជំធាន�ភិុ�ពេូញ ព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា

ភាគ្គហិីីនិក្នុ ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា

ក្រុូីមុហិីីន Natcan Trust

ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ លោក្នុ Yves Jacquot ប្រូធានក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់

លោក្នុ Dominic Jacques អភិិបាល់

លោក្នុ Madi Akmambet អភិិបាល់ប្រូតិបតតិ

លោក្នុ Martin Ouellet អភិិបាល់

លោក្នុ Christian St-Arnaud អភិិបាល់

លោក្នុ Paolo Pizzuto អភិិបាល់

លោក្នុ Guy Quaden អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ

លោក្នុ Henri Calvet អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ

លោក្នុ Etienne Chenevier អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ

ថ្នាំូក្នុ់ដ�ក្នុនា�ស៊ី�ខ្នាន់ៗ លោក្នុ Askhat Azhikhanov នាយក្នុប្រូតិបតត ិ

លោក្នុ Babu Ram Gyawali នាយក្នុផ្លែុូក្នុហិិរញ្ញញវតុ�

លោក្នុ Galymzhan Temirov នាយក្នុផ្លែុូក្នុព�ត៌មាំនវិទីូយោ

លោក្នុ Bibhu Pandey នាយក្នុផ្លែុូក្នុឥណិទាំន

 លោក្នុ Sanzhar Abdullayev នាយក្នុផ្លែុូក្នុកាតនិងសេូវាក្នុមុមទីូទាំត់អេូឡុិក្នុត្រូូ�និក្នុ

លោក្នុ Zokhir Rasulov នាយក្នុផ្លែុូក្នុសេូវាធនាគារឌ្�ជំ�ថិល់

 លោក្នុ Zhiger Atchabarov នាយក្នុផ្លែុូក្នុប្រូតិបតិតការអនតរជាតិ

លោក្នុ មុី� បុូល់�ន នាយក្នុផ្លែុូក្នុអភិិវឌ្ូឍន៍អាជំ�វក្នុមុម

លោក្នុ Igor Zimarev នាយក្នុផ្លែុូក្នុទី�ផ្ូសារ និងលើូខ្នាធិការស្ថាជំ�វក្នុមុម

លោក្នុស្រួូ� គ្គង ់ប្រូស៊ីិទីធ នាយក្នុទី�ប្រូ�ក្នុូសាផ្លែុូក្នុស៊ីវនក្នុមុមស៊ីម្រាូូប់នាយក្នុប្រូតិបតតិ

លោក្នុ Torsten Kleine Buening នាយក្នុផ្លែុកូ្នុហានិភិ�យ នងិទី�ប្រូ�កូ្នុសាអនីលោមុភាពស៊ីម្រាូប់ូនាយក្នុប្រតិូបតិត

ស៊ីវនក្នុរ ឌ្�ឡុ�យធ ៍(ខេូមុបូឌា) ខូអិល់ធ�ឌ្�



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១42

របាយការណ៍ក្រុម្មប្រឹក្រសាភិិបាល

ក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ មាំនសូេចំក្នុែ�ស្ទោមុនសូ៊ីសំរីក្នុរាយ ស៊ីូមុបងាាូញជំូននូវរបាយការណ៍ិរបស៊ី់កីូ្រុមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ និងរបាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ ធនាគារវឌូ្ឍនៈអាសី៊ី� ចំ�កាត់ ហៅកាត់ថ្នា (“ធនាគារ”) 
ដែូល់បានធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមរួចំ ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១។

ស៊ីក្នុមុមភាពចំមុូបីងស៊ីក្នុមុមភាពចំមុូបីង

ស៊ីក្នុមុមភាពចំមុូបីងរបស៊ី់ធនាគារ រួមុមាំនការធ្វើ័�ប្រូតិបតតិការលើ�រាល់់ស៊ីក្នុមុមភាពអាជំ�វក្នុមុមធនាគារ និងការផ្ែល់់នូវសេូវាក្នុមុមវិស៊ី�យហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់ពាក្នុ់ព�នធផ្ទេូសំូងៗទេៀតនៅក្នុុ�ងព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា។ 
ពី�មាំនការផ្ទាាូស៊ី់បត�រជាស្ថារវនតលើ�ស៊ីក្នុមុមភាពចំមុូបីងរបស៊ី់ធនាគារនៅក្នុុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�ទេូ។

ល់ទីធផ្ល់ហិិរញ្ញញវតុ�ល់ទីធផ្ល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ល់ទីធផ្ល់ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ� ២០២១ មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញមុីនកាត់ពនធ  ២៦៤.៧១០.៧៨៦  ១.០៧៦.៨៤៥ ១៨៨.៨៧០.៩២៣ ៧៧០.០២៥

ចំ�ណ្ដាយពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ (៥២.៦៨៦.៦០៨) (២១៤.៣២៩) (៣៧.៤៦២.៧៧៤) (១៥២.៧៣៦)

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញស៊ីីទីធក្នុុ�ងគ្រាូូប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញស៊ីីទីធក្នុុ�ងគ្រាូូ ២១២.០២៤.១៧៨២១២.០២៤.១៧៨ ៨៦២.៥១៦៨៦២.៥១៦ ១៥១.៤០៨.១៤៩១៥១.៤០៨.១៤៩ ៦១៧.២៨៩៦១៧.២៨៩

ទីីនបម្រិូីងទីីនបម្រិូីង  និងស៊ី�វិធានធននិងស៊ី�វិធានធន

ពី�មាំនការប្រែូូប្រូ�ល់ជាស្ថារវនតទៅលើ�ទីីនបម្រិូីង និងស៊ី�វិធានធននៅក្នុុ�ងគ្រាូូនេះូ�ទេ ូក្រៅូូព�ការបងាាូញនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�។ 

ភាគ្គលាភិភាគ្គលាភិ

ពី�មាំនការប្រូកាស៊ី ឬការប៉ែូងចែូក្នុភាគ្គលាភិទេ ូស៊ីម្រាូូប់ការិយបរិច្ចេេូទីហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ� (ឆ្នាំំូ� ២០២០៖ គាាូន)។

ដើ�មុទីីនដើ�មុទីីន

ធនាគារបានប៉ោ�ផ្ូសាយភាគ្គហិីីនបន្ដែូុមុ ដូចំមាំនរៀៀបរាប់ល់មុអិតខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ីមុតីល់ូយនាដើ�មុគ្រាូូ ៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥ ២១៥.០០០.០០០ ៨៧៦.១២៥

ប�ប៉ែលូងព�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរក្នុូសាទីីក្នុ (*) ១១៥.០០០.០០០ ៤៦៧.៨២០ - -

ការបន្ដែូុមុដើ�មុទីីន (**) ៧០.០០០.០០០ ២៨៤.៧៦០ ១២០.០០០.០០០ ៤៨៩.២៤០

ល់�អេៀងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ១០.៨២៥ - (១០.២៩០)

៥២០.០០០.០០០៥២០.០០០.០០០ ២.១១៨.៤៨០២.១១៨.៤៨០ ៣៣៥.០០០.០០០៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥១.៣៥៥.០៧៥

 (*) នៅថ្ងៃៃូទី�១៩ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាបានអនីមុ�តលើ�ការប�ប៉ែលូងប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរក្នុូសាទីីក្នុរបស៊ី់ធនាគារចំ�នួន ១១៥ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ទៅជាមុូល់ធន។

 (**)នៅថ្ងៃៃូទី�២៦ ខែូស៊ី�ហា ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាបានអនីមុ�តឲ្ូយធនាគារបនូុ្ដែមុដើ�មុទីីនចំ�នួន ៧០ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដែូល់ធ្វើ័�ឲ្ូយដើ�មុទីីនស៊ីរីបកើ�នដល់់ ៥២០ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ
 ដែូល់សេម�ន�ង ៥២០.០០០ ភាគ្គហិីីន។



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 43

ព�ត៌មាំនល់មុអិតនៃូភាគ្គហិីីន មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

% នៃូភាគ្គហីីិន ចំ�នួនភាគ្គហិីីន ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ % នៃូភាគ្គហីីិន ចំ�នួនភាគ្គហិីីន ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ៩៩,៩៩% ៥១៩.៩៩៩ ៥១៩.៩៩៩.០០០ ៩៩,៩៩% ៣៣៤.៩៩៩ ៣៣៤.៩៩៩.០០០

ក្រុូីមុហិីីន Natcan Trust ០,០១% ១ ១.០០០ ០,០១% ១ ១.០០០

១០០%១០០% ៥២០.០០០៥២០.០០០ ៥២០.០០០.០០០៥២០.០០០.០០០ ១០០%១០០% ៣៣៥.០០០៣៣៥.០០០ ៣៣៥.០០០.០០០៣៣៥.០០០.០០០

ការល់ីបច្ចេូញព�បញ្ញជ�ការល់ីបច្ចេូញព�បញ្ញជ�  និងនិង  ស៊ី�វិធានធនលើ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ស៊ី�វិធានធនលើ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�

មុនីពូេល់ដូែល់របាយការណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ�របស៊ីធ់នាគារតូ្រូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ង ក្រុូមីុប្រូ�ក្នុសូាភិបិាល់បានចាំតវ់ធិានការដែលូ់មាំនមុលូ់ដាានូស៊ីមុរមុយូទាំក្នុទ់ីងទៅន�ងការលី់បច្ចេញូព�បញ្ញជ�នៃទូ្រពូយូស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� 
ដែូល់មុិនរំព�ងថ្នាន�ងមាំនល់ទីធភាពទាំរត្រូូឡុប់វិញនូវល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់តាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោទាំ�ងអស៊ី់ ឬ ផ្លែុូក្នុណ្ដាមុួយ និងធ្វើ័�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនរំព�ងទីីក្នុលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ហើ�យ
មាំនការជឿឿជាក្នុ់ថ្នារាល់់ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មិុនរំព�ងថ្នាន�ងអាចំទាំរត្រូូឡុប់បាននូវល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុតាមុកិ្នុចំចស៊ីនូយោដែូល់ត្រូូ�វបានលី់បប�បាត់ចោល់ ហើ�យបានធ័្វើ�ស៊ី�វិធានធនគ្រឹះូប់គ្រាូូន់លើ�
ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនរំព�ងទីីក្នុលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�។

គ្គតិត្រូូ�មុកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណិ៍នេះូ� ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ពី�បានដ�ងព�កាល់ៈទេូស៊ីៈណ្ដាមុួយ លើ�ក្នុលែូងតែូភាពមុិនចំូបាស៊ី់លាស៊ី់ខ្នាាូ�ងទាំក្នុ់ទីងទៅន�ងវីរីស៊ីក្នុូរេូណ្ដា (“កូ្នុវីដ ១៩”) ដែូល់បានពិភាក្នុូសា
ខ្នាងក្រោូូមុ និងនៅក្នុុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់លើូខ ៣.២ និង ៣៧ ដែូល់ន�ងបណ្ដាាូល់ឲ្ូយចំ�នួននៃូស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនរំព�ងទីីក្នុលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ� 
មាំនល់ក្នុុណិៈមុិនគ្រឹះូប់គ្រាូូន់រហិូតដល់់ក្នុម្រិូិតជាស្ថារវនតនោះ�ទេូ។

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម

នៅមុនីពេលូ់ដូែល់របាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ�របស់៊ីធនាគារតូ្រូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ង ក្រុូមីុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់បានចាំត់វធិានការដូែល់មាំនមូុល់ដាានូស៊ីមុរមូុយ ដើ�មូុបី�បញ្ហាាកូ្នុថ់្នាគ្គណិៈគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូបានបូ្រតបិតតយិ៉ាាងូត្រូូ�មុត្រូូ�វ 
ដើ�មុូបី�ប្រាូូក្នុដថ្នាបណ្ដាាូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទាំ�ងអស៊ី់ដែូល់បានក្នុត់ត្រាូូនៅក្នុុ�ងបញ្ញជ�គ្គណិនេះូយូយរបស់៊ីធនាគារ ហើ�យដែូល់ទី�នងជាមុិនអាចំប្រូមុូល់បាននៅក្នុុ�ងប្រូតិបតតិការអាជំ�វក្នុមុមធមុមតា ត្រូូ�វបានកាត់បនុយ
ឲ្ូយនៅសេម�ន�ងតម្លៃល ូដែូល់គ្គិតថ្នាន�ងអាចំប្រូមុូល់បានជាក្នុ់ស្គែតូង។ 

គ្គិតត្រូូ�មុកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណ៍ិនេះូ� ក្រុូីមុបូ្រ�កូ្នុសាភិិបាល់ពី�បានដ�ងព�ហើូតីការណ៍ិណ្ដាមួុយដែូល់ន�ងធ័្វើ�ឲូ្យបុ�ពាល់់ដល់់ការក្នុ�ណិត់តម្លៃលូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនៅកុ្នុ�ងរបាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារ 
ថ្នាមាំនភាពមុិនត្រូូ�មុត្រូូ�វនោះ�ទេូ។

វិធ�ស្ថាស្រួតូវាយតម្លៃលូវិធ�ស្ថាស្រួតូវាយតម្លៃល ូ 

គ្គតិត្រូូ�មុកាល់បរចិ្ចេេទូីនៃរូបាយការណិន៍េះូ� ក្រុូមីុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ពី�បានដ�ងព�ហើតីូការណិណ៍្ដាមួុយ ដែលូ់ន�ងធ័្វើ�ឲូ្យបុ�ពាល់់ដល់់ការអនីវតតវធិ�ស្ថាសូ្រួតដែលូ់មាំនក្នុនលងមុក្នុ កុ្នុ�ងការវាយតម្លៃលទូូ្រពូយស៊ីក្នុមុម នងិ
ប�ណិុល់នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារ ថ្នាមាំនភាពមុិនត្រូូ�មុត្រូូ�វនោះ�ទេូ។

ប�ណិុល់យថ្នាហើូតីប�ណិុល់យថ្នាហើូត ី និងប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗទេៀតនិងប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗទេៀត

គ្គិតត្រូូ�មុកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណិ៍នេះូ� ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ពី�បានដ�ងអ�ព�៖

(a) ការដាក់់បនុ្ទុ�ក់នូ្ទុវទ្រ�ព្យយសក់ម្មមណាមួ្មយរបស់ធនាគារ   ទ្រ�ូវបាន្ទុធ្វើធើ�ធ្វើ��ងចាប់តាំងំព្យ�ថ្ងៃ�ៃចុ�ងការយិបរធិ្វើចុេ� ក់ុ�ងការធានាចុធំ្វើ�ះ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។

គ្គិតតូ្រូ�មុកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណ៍ិនេះូ� ក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ពី�បានដ�ងព�ប�ណុិល់យថ្នាហើូតី ឬប�ណុិល់ផូ្ទេសំូងៗទេៀតរបស៊ី់ធនាគារ ដែូល់ត្រូូ�វប�ពូេញ ឬអាចំន�ងតូ្រូ�វប�ពូេញកុ្នុ�ងអ�ឡុ�ងពូេល់ ១២ ខែូ
បនាាូបព់�ចំងីការិយបរិច្ចេេូទីនេះូ�ដែូល់ន�ងធ្វើ័�ឲ្ូយមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ ឬអាចំន�ងបុ�ពាល់់ជាស្ថារវនតដល់់ល់ទីធភាពរបស៊ី់ធនាគារ ក្នុុ�ងការប�ពេូញកាតព័ក្នុិចំចរបស៊ី់ខល�ន ដូចំដែូល់បានក្នុ�ណិត់ និងនៅពេូល់ដែូល់
ដល់់ថ្ងៃៃូក្នុ�ណិត់នោះ�ទេូ។ 

ការផ្ទាាូស៊ី់បែ�រនៃូហើូតីការណិ៍ការផ្ទាាូស៊ី់បែ�រនៃូហើូតីការណិ៍

គ្គតិត្រូូ�មុកាល់បរិច្ចេេទូីនៃរូបាយការណិន៍េះូ� ក្រុូមីុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ពី�បានដ�ងព�ហើតីូការណិណ៍្ដាមុយួដូែល់មុនិបានវែកូ្នុញែកូ្នុ នៅកុ្នុ�ងរបាយការណិន៍េះូ� ឬកុ្នុ�ងរបាយការណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�របស់៊ីធនាគារ ដែលូ់ន�ង
បណ្ដាាូល់ឲ្ូយមាំនតួលើូខនៃូចំ�នួនណ្ដាមុួយដែូល់បានបងាាូញនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�មាំនភាពមុិនត្រូូ�មុត្រូូ�វទេូ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១44

ប្រូតិបតតិការមុិនប្រូក្រុូត�ប្រូតិបតតិការមុិនប្រូក្រុូត�

តាមុការយល់់ដ�ងរបស៊ី់ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់៖

■ ល់ទីធផ្ល់នៃូប្រូតិបតតិការរបស៊ី់ធនាគារក្នុុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ� មុិនមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ជាស្ថារវនតដោយស៊ីក្នុមុមភាពប្រូតិបតតិការ ឬព្រឹូ�តតិការណិ៍ណ្ដាមុួយដែូល់មាំនល់ក្នុុណិៈជាស្ថារវនត និង
មុិនប្រូក្រុូត�នោះ�ទេ ូលើ�ក្នុលែូងតែូផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូវីរីស៊ីក្នុូវីដ ១៩ ដែូល់បានរៀៀបរាប់ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ និងនៅក្នុុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់លើូខ ៣.២ និង ៣៧។

■ នៅកុ្នុ�ងចំនោះាូ�ពេលូ់ចាំប់ព�ថ្ងៃៃចីូំងការយិបរចិ្ចេេទូីដល់់កាល់បរិច្ចេេទូីនៃរូបាយការណិន៍េះូ� ពី�មាំនចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំកូ្នុស់៊ីក្នុមុមភាពបូ្រតបិតតកិារ ឬពូ្រឹ�តតកិារណិណ៍្ដាមួុយដែលូ់មាំនល់កុ្នុណិៈជាស្ថារវនត នងិមិុន
ប្រូក្រុូត�កើ�តមាំនទេូបី�ង ដែូល់អាចំនា�ឲ្ូយបុ�ពាល់់ដល់់ល់ទីធផ្ល់នៃូប្រូតិបតតិការរបស៊ី់ធនាគារ ក្នុុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីដែូល់របាយការណិ៍នេះូ�បានរៀៀបចំ�ឡើ�ងនោះ�ទេូ។

■ យោងតាមុស៊ីិកាាូស្ថាលារបស៊ី់ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជានាថ្ងៃៃូទី� ១៨ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ� ២០២២ បានអនីញ្ហាាូតឲ្ូយធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ� (“BFIs”) ពនូយោរពេូល់ការអនីវតតស្ថារាចំរណែូនា�របស៊ី់
ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាស៊ីត�ព�ការធ្វើ័�ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ ់និងស៊ី�វិធានធនចំ�ពោ�ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញដែូល់បានច្ចេូញផ្ូសាយ នៅថ្ងៃៃូទី� ២៩ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ� ២០២១។

ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូក្នុូវីដផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូក្នុូវីដ  ១៩១៩

ផ្ល់បុ�ពាល់់នូៃវរីសី៊ីកូ្នុវដី ១៩ បានរាតតូបាតភូិមុសិ្ថាស្រួតជូាច្រើូ�នកុ្នុ�ងស៊ីក្នុល់លោក្នុ។ អងគការសី៊ីខភាពពិភិពលោក្នុបានបូ្រកាស៊ីអាស៊ីនុអនតរជាតបិណ្ដាាលូ់មុក្នុព�កូ្នុវដី ១៩ នៅកុ្នុ�ងខែមូុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ នងិ
បានចាំត់ថ្នាំូក្នុ់វីរីស៊ីនេះូ�ជាជំមុៃឺរាតតូបាតជាស៊ីក្នុល់លោក្នុនៅក្នុុ�ងខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២០។ ការរីក្នុរាល់ដាល់នៃូជំមុៃឺក្នុូវីដ ១៩ មាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ជាខ្នាាូ�ង ដល់់ស៊ីីខភាព និងនិរនតរភាពអាជំ�វក្នុមុម។

ធនាគារជាតិនូៃក្នុមុុ�ជា និង រាជំរដាាូភិិបាល់ក្នុមុុ�ជាបានចាំត់វិធានការជាចូ្រើ�ន ដើ�មូុបី�ជួំយស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់សូេដឋក្នុិចំច និងវិស៊ី�យហិិរញ្ញញវតុ� និងការធ័្វើ�អាជំ�វក្នុមុមនៅកុ្នុ�ងរយៈពូេល់ដែូល់មិុនធាាូប់មាំនព�មុីនមុក្នុ 
ដែូល់រួមុមាំនដូចំជាការអនីញ្ហាាូតឲ្ូយធ្វើ័�ការរៀៀបចំ�ឥណិទាំនឡើ�ងវិញ និងការបង្កើើ�តនៃូធនាគារស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុ ដើ�មុូបី�ស៊ីម្រិូបស៊ីម្រិូ�ល់គ្គម្រោូូងស៊ីហិហិិរញ្ញញបូបីទាំនទ្រូទ្រូង់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីន
តូចំ និងមុធូយមុ។

ធនាគារបានធ្វើ័�ការវនិចិំេ�យចំ�ពោ�ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃកូ្នុវូដី ១៩ ទៅតាមុការណែនូា�របស់៊ីធនាគារជាតនិៃកូ្នុមុុ�ជា នងិស៊ីតងដ់ាររបាយការណិទ៍ាំក្នុទ់ីងន�ងហិរិញ្ញញវតុ�អនតរជាតនិៃកូ្នុមុុ�ជា នងិការបាានូស់្ថាានូខ្នាតបង់
ឥណិទាំនរំព�ងទីីក្នុដោយផ្លែអូក្នុលើ�មុុូដែូល់ Expected Credit Loss (“ECL”) ដែូល់បានតូ្រូ�តពិនិតូយរូចំមុក្នុហើ�យ។

ធនាគារន�ងបនតការត្រូូ�តពិនិតូយព�ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូក្នុូវីដ ១៩ និងចាំត់គ្រឹះូប់វិធានការទីប់ស្ថាាូត់រាល់់ឥទីធិពល់ដែូល់អាចំបុ�ពាល់់ដល់់ប្រូតិបតតិការរបស៊ី់ធនាគារ នាពេូល់អនាគ្គត។

ព្រឹូ�តតិការណិ៍បនាាូប់ព�ការិយបរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណិ៍ព្រឹូ�តតិការណិ៍បនាាូប់ព�ការិយបរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណិ៍

នាកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណ៍ិនេះូ� តាមុអ័�ដែូល់ក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់បានជ្រាូូប មុិនមាំនពូ្រឹ�តតិការណ៍ិជាស្ថារវនតណ្ដាមួុយដែូល់កើ�តឡើ�ងបនាាូប់ព�ការិយបរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណ៍ិ ដែូល់តម្រិូ�វឲ្ូយមាំនការ
ក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់ ឬលាតត្រូូដាងក្រៅូូព�អ័�ដែូល់បានបងាាូញក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�។

ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់

ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ដែូល់បានបម្រើូ�ការនាកាល់បរិច្ចេេូទីច្ចេូញរបាយការណិ៍នេះូ�រួមុមាំន៖

■ លោក្នុ Yves Jacquot ប្រូធានក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់
■ លោក្នុ Dominic Jacques អភិិបាល់
■ លោក្នុ Madi Akmambet អភិិបាល់ប្រូតិបតតិ
■ លោក្នុ Martin Ouellet អភិិបាល់
■ លោក្នុ Christian St-Arnaud អភិិបាល់
■ លោក្នុ Paolo Pizzuto អភិិបាល់
■ លោក្នុ Guy Quaden  អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ
■ លោក្នុ Henri Calvet អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ
■ លោក្នុ Etienne Chenevier អភិិបាល់ឯក្នុរាជំូយ 

ផ្ល់ប្រូយោជំន៍របស៊ី់អភិិបាល់ផ្ល់ប្រូយោជំន៍របស៊ី់អភិិបាល់

ពី�មាំនអភិិបាល់ណ្ដាមាំំូក្នុ ់ដែូល់បានកាន់ត�ណែូងនៅចំីងឆ្នាំំូ� ន�ងទីទីួល់បានផ្ល់ប្រូយោជំន ៍នៅក្នុុ�ងភាគ្គហិីីនរបស៊ី់ធនាគារនោះ�ទេូ។

អតុប្រូយោជំន៍របស៊ី់អភិិបាល់អតុប្រូយោជំន៍របស៊ី់អភិិបាល់

នៅក្នុុ�ង និងនាចីំងការិយបរិច្ចេេូទីហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ� ពី�មាំនការរៀៀបចំ�ណ្ដាមុួយ ដែូល់ធនាគារដើ�រតួជាគ្គូភាគ្គ�កុ្នុ�ងគោល់ប�ណិងអនីញ្ហាាូតិឲ្ូយស៊ីមាំជិំក្នុក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ អាចំទីទួីល់បាននូវអតុបូ្រយោជំន៍ 
ដោយមុធ្វើូយោបាយទីិញយក្នុភាគ្គហិីីនណ្ដាមុួយនោះ�ទេូ។

ចាំបត់ា�ងព�ចីំងការយិបរចិ្ចេេទូីហិរិញ្ញញវតុ�មុនី ពី�មាំនស៊ីមាំជំកិ្នុក្រុូមីុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ណ្ដាមាំំកូ្នុប់ានទីទីលួ់ ឬមាំនស៊ីទិីធទិីទីលួ់បាននវូអតុប្រយូោជំនណ៍្ដាមុយួ តាមុរយៈការចីំ�កិ្នុចំចស៊ីនូយោធ្វើ័�ឡើ�ងដោយធនាគារ 
លើ�ក្នុលែូងតែូការបងាាូញនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�។ 



ធនាគារ ABA
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ការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ី់ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់លើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ី់ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់លើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�

ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ មាំនភារក្នុិចំចទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វក្នុុ�ងការអ�អាងបញ្ហាាូក្នុ់ថ្នា របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�បានបងាាូញនូវភាពត្រូូ�មុត្រូូ�វនៃូស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារ នាថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ និង
ល់ទីធផ្ល់ហិិរញ្ញញវតុ� និងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ដោយអនីលោមុតាមុស៊ីតង់ដាររបាយការណិ៍ទាំក្នុ់ទីងន�ងហិិរញ្ញញវតុ�អនតរជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ហៅកាត់ថ្នា (“CIFRSs”)។ ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសា
ភិិបាល់ត្រូូ�វពិនិតូយមេ�ល់ការរៀៀបចំ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�ដោយគ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងដែូល់ចាំ�បាចំ់ត្រូូ�វ៖

■ អនីមុ�តនូវគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយដែូល់ស៊ីមុស្រួូប ដោយផ្លែអូក្នុលើ�ការវិនិចំេ�យ និងការបាាូន់ប្រូមាំណិយ៉ាាូងស៊ីមុហើូតីផ្ល់ និងប្រូីងប្រូយ�ត ុហើ�យធ្វើ័�ការអនីវតតប្រូក្នុបដោយស៊ីងគតិភាព។
■ អនីលោមុទៅតាមុស៊ីតង់ដារ CIFRSs ឬបេ�មាំនការបូូ្រាស៊ីចាំក្នុព�នូេះ� ដើ�មូុបី�បងាាញូនូវភាពតូ្រូ�មុតូ្រូ�វ គ្គតូឺ្រូ�វបងាាញូពនូយល់់និងក្នុ�ណិត់បរមិាំណិឲូ្យបានចូំបាស់៊ីលាស់៊ីនៅកុ្នុ�ងរបាយការណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ�។
■ រក្នុូសាទីីក្នុនូវបញ្ញជ�គ្គណិនេះូយូយឲ្ូយបានគ្រឹះូប់គ្រាូូន ់និងប្រូព�នធគ្រឹះូប់គ្រឹះូងផ្ទៃទូក្នុុ�ងឲ្ូយមាំនប្រូស៊ីិទីធភាព។
■ រៀៀបចំ�របាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ�ដោយផ្លែអូក្នុលើ�មូុល់ដាាូននិរនតរភាពនូៃដ�ណើ�រការអាជំ�វក្នុមុម លើ�ក្នុលែូងតូែមាំនក្នុរណិ�មិុនស៊ីមុស្រួូបកុ្នុ�ងការស៊ីនមតថ្នា ធនាគារន�ងមុិនបនតធ្វើ័�ប្រូតិបតតិការអាជំ�វក្នុមុម 

នាពេូល់អនាគ្គត។
■ ត្រូូ�តពិនិតូយ និងដ�ក្នុនា�ធនាគារឲូ្យមាំនបូ្រសិ៊ីទីធភាពលើ�រាល់់សូេចំក្នុត�ស៊ីម្រើូូចំស៊ី�ខ្នាន់ៗទាំ�ងឡាយដូែល់បុ�ពាល់់ដល់់ស៊ីក្នុមុមភាពប្រូតិបតតិការ និងដ�ណើ�រការរបស៊ី់ធនាគារ ហើ�យត្រូូ�វប្រាូូក្នុដថ្នា

ក្នុិចំចការនេះូ�ត្រូូ�វបានឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងយ៉ាាូងត្រូូ�មុត្រូូ�វនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារ។

គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងមាំនភារក្នុិចំចទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វ ដើ�មូុបី�ធានាអ�អាងថ្នា រាល់់តម្រិូ�វការខ្នាងលើ�ត្រូូ�វបានអនីវតត និងទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វ កុ្នុ�ងការការពាររាល់់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទាំ�ងអស់៊ីរបស់៊ីធនាគារ និងចាំត់វិធានការ
ស៊ីមុស្រួូបដើ�មុូបី�បញ្ញើច�ស៊ី និងរក្នុឲ្ូយឃើ�ញនូវការល់ួចំបនល� និងភាពមុិនប្រូក្រុូត�ផ្ទេូសំូងៗ។

ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ធានាអ�អាងថ្នា ធនាគារបានអនីវតតនូវរាល់់តម្រិូ�វការ ដូចំបានរាយការណិ៍ខ្នាងលើ�ក្នុុ�ងការរៀៀបចំ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�។

សេូចំក្នុត�ថែលូងការណិ៍របស៊ី់ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់សេូចំក្នុត�ថែលូងការណិ៍របស៊ី់ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់

របាយការណិ៍ហិរិញ្ញញវតុ�ដែូល់បានបងាាូញរួមុជាមួុយក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោលូ់ ់បានបងាាូញយ៉ាាូងត្រូូ�មុត្រូូ�វនូវស្ថាានូភាពហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ីធ់នាគារ នាថ្ងៃៃទូី�៣១ ខែធូុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ព្រឹមូុទាំ�ងល់ទីធផ្ល់ហិិរញ្ញញវតុ� នងិល់�ហិូរ
ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុរ់បស់៊ីធនាគារ ស៊ីម្រាូបូដ់�ណ្ដាចំក់ារយិបរចិ្ចេេទូី ដោយអនីលោមុទៅតាមុស៊ីែង់ដាររបាយការណិ ៍CIFRSs។ គ្គតិត្រូូ�មុកាល់បរចិ្ចេេទូីច្ចេញូផ្សូាយរបាយការណិនូ៍េះ� ក្រុូមីុបូ្រ�កូ្នុសាភិិបាល់ជឿឿជាក្នុថ់្នា 
ធនាគារមាំនល់ទីធភាពគ្រឹះូប់គ្រាូូន់ក្នុុ�ងការទីូទាំត់ប�ណិុល់ នៅពេូល់ដល់់កាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីង។

ចំី�ហិតុលើូខ្នាតាងនាមុឲ្ូយក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់

លោក្នុ Askhat Azhikhanov 
នាយក្នុប្រូតិបតតិ

រាជំធាន�ភិុ�ពេូញ ព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា
ថ្ងៃៃូទី�២៣ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២២

ចំី�ហិតុលើូខ្នារួចំ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១46

របាយការណ៍ស់វនករឯករាជី្រយ

ជំូនចំ�ពោ�ភាគ្គទីីនិក្នុនៃូធនាគារ វឌ្ូឍនៈអាស៊ីី� ចំ�កាត់

មុតិយោបល់់មុតិយោបល់់

យើ�ងខំ��បានធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមលើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី ់ធនាគារវឌ្ូឍនៈអាស៊ីី� ចំ�កាត ់ (ហៅកាត់ថ្នា “ធនាគារ”) ដែូល់រួមុមាំនរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ� នាថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ និង
របាយការណិ៍ចំ�ណើូញ ឬខ្នាត និងល់ទីធផ្ល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗ របាយការណិ៍បម្រែូូបម្រិូ�ល់មុូល់ធន និងរបាយការណិ៍ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី និងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ដែូល់រួមុមាំន
សេូចំក្នុត�ស៊ីង្កើុូបគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយស៊ី�ខ្នាន់ៗ ដែូល់បានបងាាូញនៅទី�ព�រទី� ៤៩ ដល់់ទី� ១១៦។

ជាមុតរិបស៊ីយ់ើ�ងខំ�� របាយការណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�បានបងាាញូនវូភាពត្រូូ�មុត្រូូ�វជាស្ថារវនត នៃសូ្ថាានូភាពហិរិញ្ញញវតុ�របស៊ី ់ធនាគារ នាថ្ងៃៃទូី�៣១ ខែធូុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ព្រឹមូុទាំ�ងល់ទីធផ្ល់ហិរិញ្ញញវតុ� នងិល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូក់ូ្នុ
ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ដោយអនីលោមុទៅតាមុស៊ីតង់ដាររបាយការណិ៍ទាំក្នុ់ទីងន�ងហិិរញ្ញញវតុ�អនតរជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ហៅកាត់ថ្នា (“CIFRSs”)។ 

មុូល់ដាាូនស៊ីម្រាូូប់ការផ្តល់់មុតិយោបល់់មុូល់ដាាូនស៊ីម្រាូូប់ការផ្តល់់មុតិយោបល់់

យើ�ងខំ��បានធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមដោយអនីលោមុទៅតាមុស៊ីតង់ដារស៊ីវនក្នុមុមអនតរជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា (ហៅកាត់ថ្នា “CISAs”)។ ការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ី់យើ�ងខំ��ដោយអនីលោមុទៅតាមុស៊ីតង់ដារទាំ�ងនេះូ� គ្គឺត្រូូ�វបាន
រៀៀបរាបន់ៅកុ្នុ�ងផ្លែុកូ្នុ ការទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ីស់៊ីវនក្នុរចំ�ពោ�ការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមលើ�របាយការណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ� នៃរូបាយការណ៍ិនេះូ�។ យើ�ងខំ��ឯក្នុរាជូំយព�ធនាគារ ដោយអនីលោមុទៅតាមុការតម្រិូ�វក្រុមូុស៊ី�ល់ធមុ៌ 
ដែលូ់ពាក្នុព់�នធន�ងការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមលើ�របាយការណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�នៅប្រទូេសូ៊ីក្នុមុុ�ជា ពូ្រឹមុទាំ�ងបានប�ពេញូនវូការទីទួីល់ខីស៊ីតូ្រូ�វលើ�កូ្រុមុស៊ី�ល់ធម៌ុផូ្ទេសំងូៗទេៀត ដោយអនីលោមុទៅតាមុការតម្រិូ�វទាំ�ងនេះូ�។ 
យើ�ងខំ��ជឿឿជាក្នុ់ថ្នាភិស៊ីត�តាងស៊ីវនក្នុមុមដែូល់យើ�ងបានទីទីួល់ គ្គឺមាំនភាពគ្រឹះូប់គ្រាូូន ់និងស៊ីមុរមុូយ ដើ�មុូបី�ធ្វើ័�ជាមុូល់ដាាូនស៊ីម្រាូូប់ការផ្តល់់មុតិយោបល់់របស៊ី់យើ�ងខំ��។

បញ្ហាាូស៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់ៗបញ្ហាាូស៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់ៗ

តាមុការវនិិចំេ�យប្រកូ្នុបដោយវជិាាជូំ�វៈរបស់៊ីយើ�ងខំ�� បញ្ហាាសូ៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់ៗគ្គជឺាបញ្ហាាទូាំ�ងឡាយណ្ដា ដែលូ់មាំនស្ថារៈស៊ី�ខ្នាន់ប�ផី្តនៅកុ្នុ�ងការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ីយ់ើ�ងខំ��លើ�របាយការណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�ស៊ីម្រាូបូ់
ឆ្នាំំូ�នេះូ�។ បញ្ហាាូទាំ�ងនេះូ�ត្រូូ�វបានបងាាូញនៅក្នុុ�ងបរិបទីនៃូការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ងខំ��លើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ទាំ�ងមុូល់ ដូច្ចេុូ�ក្នុុ�ងការបញ្ញើចូញមុតិយោបល់់របស៊ី់យើ�ងខំ�� យើ�ងខំ��ពី�ផ្តល់់មុតិយោបល់់
ដាចំ់ដោយឡែូក្នុទៅលើ�បញ្ហាាូទាំ�ងនេះូ�ឡើ�យ។

បញ្ហាាូស៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់ ន�តិវិធ�ស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ងខំ��ឆ្លើល�យតបន�ង បញ្ហាាូស៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់

ស៊ី�វធិានធនស៊ីម្រាូប់ូការខ្នាតបងព់�ឱនភាពនូៃតម្លៃលលូើ�ឥណិទាំន ផ្តល់់ដល់់អតថិិិជំនស៊ី�ដៅទៅ 
ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោល់ូ់ ២.៥ ស៊ីម្រាូប់ូគោល់នយោបាយគ្គណិនេះយូយូរបស៊ីធ់នាគារស៊ីម្រាូប់ូការទាំក់្នុទីង
ន�ងការវាយតម្លៃលលូើ�ឱនភាពនៃឥូណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន កុ្នុ�ងក្នុ�ណិត់ ស៊ីមាំោលូ់ ់៣ ទៅលើ�
ការវនិចិំេ�យគ្គណិនូេះយូយស៊ី�ខ្នាន់ៗ នងិការបាានូស់្ថាានូមិុនប្រាូកូ្នុដបូ្រជា ហើ�យនងិក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោល់ូ់ 
៣៤.១ ស៊ីម្រាូូប់ការបងាាូញហានិភិ�យឥណិទាំន។ 

ឥណិទាំនផ្ែល់់ដល់់អតថិិិជំន មាំនប្រមូាំណិជា ៦៧% នៃទូ្រពូូយស៊ីក្នុមុមស៊ីរបីរបស៊ីធ់នាគារ។ 
ស៊ី�ពេៀតឥណិទាំនស៊ី�ខ្នាន់ៗ របស៊ីធ់នាគាររមួុមាំន ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតថិិិជំន កុ្នុ�ងពាណិិជំជក្នុមុម
ការល់ក់្នុដី�និងរាយ សេវូាក្នុមុមមិុនម្ដែនូហិរិញ្ញញវតុ� នងិបូ្រតិបតតកិារអចំល់នទូ្រពូយ ស៊ីម្រាូប់ូល់�នៅ
ដាាូន។ អតិថិិជំនរបស៊ី់ធនាគារ រួមុមាំន ទាំ�ងឥណិទាំនបីគ្គគល់ និងឥណិទាំន ស្ថាជំ�វក្នុមុម។

ធនាគារអនីវតតតាមុ CIFRS ៩ “ឧបក្នុរណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ�” ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០១៩។ CIFRS ៩ បានណូែនា�
អ�ព� មូុុដែូល់នៃូឱនភាពនៃូតម្លៃលូ នៃូខ្នាតបង់ឥណិទាំនដូែល់បានរំព�ងទីីក្នុ (“ECL”) ដែូល់
ទាំមុទាំរឲូ្យមាំនការបូ្រើ�ប្រាូស់ូ៊ីប្រភូេទូី មុុដូែលូ់ស៊ីម�គ្គស្ថាាញូ នងិការស៊ីនមតស៊ី�ខ្នាន់ៗអ�ព� ឥរយិ៉ាបទី
ឥណិទាំន នងិស្ថាានូភាព សេដូឋក្នុចិំចនាពូេល់អនាគ្គត។ ស៊ីតងដ់ារគ្គណិនេះយូយូ ដែលូ់ស៊ីម�គ្គស្ថាាញូ
នេះូ�ទាំមុទាំរឲូ្យមាំនការវិនិចំេ�យ នងិការបក្នុស្រាូយូជាចូ្រើ�ននៅកុ្នុ�ងការអនីវតត ជាពិសូេស៊ីនៅកុ្នុ�ង
យគី្គស៊ីមុ�យ ដែលូ់មុនិធាាប់ូមាំនព�មុនី នៃកូាររាតតូបាតវរីសី៊ីក្នុវូដី១៩ នា�ឲ្យូមាំនក្នុម្រិូតិខុស៊ីន់ៃូ
ការបាាូន់ស្ថាាូនភាពមុិនប្រាូូក្នុដប្រូជា។

ន�តិវិធ�ស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ងខំ��រួមុមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ យើ�ងខំ��បានស្គែ័ងូយល់់ វនិិចំេ�យទៅលើ�ការបងើ�ត នងិការអនីវតត ព្រឹមូុទាំ�ងូ ធ្វើ័�តេសូ៊ីតលើ�ប្រសិូ៊ីទីធភាព
ប្រតិូបតតកិារនូៃវធិ�ស្ថាស្រួូតនៃ ូការតូ្រូ�តពនិតូិយគ្គនល��ទៅលើ�ស៊ី�វធិានធនស៊ីម្រាូប់ូការខ្នាតបងព់�ឱនភាព
តម្លៃលូ។ ក្នុុ�ងចំ�ណោមុការត្រូូ�តពិនិតូយផ្ទេូសំូងទេៀត ការត្រូូ�តពិនិតូយទាំ�ងនេះូ� មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖
▬ ប៉ែូបបទីស៊ីី�ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� និងការពិនិតូយឥណិទាំន
▬ ការក្នុ�ណិត់នៃូការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនូវហានិភិ�យឥណិទាំន
▬ ការពិនិតូយប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�ជាបនតបនាាូប់នៃូស្ថាាូនការណិ ៍ឥណិទាំនរបស៊ី់អុក្នុខច�
▬ ភាពត្រូូ�មុត្រូូ�វនៃូការបញ្ញច�ល់ទីិនុន�យ

■ យើ�ងខំ��បានវាយតម្លៃលូថ្នាតេ�វិធ�ស្ថាស្រួតូ និងការស៊ីនមត រូមុបញ្ញច�ល់ទាំ�ងគ្គនល��នៃូ ការកើ�នឡើ�ងជា
ស្ថារវនតនូវហានិភិ�យ ឥណិទាំនដូែល់បានបូ្រើ�ប្រាូូស៊ី់កុ្នុ�ង មូុុដែូល់នៃូការខ្នាតបង់ឥណិទាំនដែូល់
រំព�ងទីីក្នុ មាំនស៊ីងគតិភាព ជាមុួយន�ងការតម្រិូ�វ របស់៊ី CIFRSs រួមុជាមួុយការពិចាំរណ្ដានូវផ្ល់
បុ�ពាល់់នៃូក្នុូវីដ ១៩។

■ យើ�ងខំ��បានធ័្វើ�តូេស៊ីតទៅលើ� ការត្រូូ�តពនិតូិយឥណិទាំនស៊ីម្រាូប់ូការដាក្នុច់ំ�ណ្ដាត់ថូំ្នាក់្នុ នងិដ�ណ្ដាក់្នុកាល់
ឥណិទាំន ស៊ីរួដើញូដោល់ទៅលើ� ការវាយតម្លៃលរូបស៊ីគ់្គណិៈគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូ នងិស៊ីនិុដាានូភាពស្ថាក្នុស៊ីមុ
នៃូការទីទីួល់បានឥណិទាំន ព្រឹូមុទាំ�ងចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់នៃូឥណិទាំនដែូល់បានជ្រើូ�ស៊ីរៀីស៊ី។
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បញ្ហាាូស៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់ ន�តិវិធ�ស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ងខំ��ឆ្លើល�យតបន�ង បញ្ហាាូស៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់

ការវិនិចំេ�យស៊ី�ខ្នាន់ៗ កុ្នុ�ងការអនីវតតការតម្រិូ�វគ្គណិនូេះយូយស៊ីម្រាូូប់ការវាស៊ី់វូែង ECL មាំន
ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ការបង្កើើ�តមូុុដូែល់វាយតម្លៃលដូែលូ់ស៊ីមុសូ្រួប ស៊ីម្រាូប់ូប្រើូ�កុ្នុ�ងការគ្គណិនា ECL។ មុុដូែលូ់
ទាំ�ងនេះូ� គ្គមឺាំនល់កុ្នុណិៈស៊ីម�គ្គស្ថាាញូ នងិត្រូូ�វការវនិចិំេ�យកុ្នុ�ងការអនីវតតដើ�មូុបី� ស្ថាាបូនា
មុុូដែូល់ ដែូល់ស្ថាក្នុស៊ីមុ។

■ ការក្នុ�ណិត់អតតស៊ីញ្ហាាូណិឲ្ូយទាំន់ពេូល់វេូលានៃូ ឥណិទាំនផ្ែល់់ដល់់អតិថិិជំន និង
ហិិរញ្ញញបូបីទាំន ដែូល់មាំនការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនូវហានិភិ�យឥណិទាំន។

■ ការស៊ីនមត ដែលូ់យក្នុមុក្នុបូ្រើ�ប្រាូសូ៊ី ់ក្នុុ�ងមុុដូែលូ់ ECL មាំនដចូំជា ល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ់
រំព�ងទីីក្នុនាពូេល់អនាគ្គត ក្នុតាាូមាំាូកូ្រុ�សូេដឋក្នុិចំចរំព�ងទីីក្នុនាពូេល់អនាគ្គត និងស៊ី�ណិុ�
ទីិនុន�យ។

■ ការក្នុ�ណិត់នៃូការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងត្រូូ�តលើ�គាំ ូជា ECL បន្ដែុូមុនៅក្រោូូមុស្រេតូូស៊ីតេូស៊ីត សេូ
ណ្ដារីយុូដែូល់តានត�ង។

■ ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូការរាតតូបាតវីរីស៊ីក្នុូវីដ១៩ ដែូល់ទាំក្នុ់ទីងទៅន�ងកាវិនិចំេ�យ
ស៊ី�ខ្នាន់ៗ ដែូល់បានពិពណិ៌នាខ្នាងលើ�។

■ យើ�ងខំ��បានវាយតម្លៃលូដ�ណើ�រការអនីវតតដោយគ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងដើ�មុូបី�អភិិវឌ្ូឍព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុ
ទៅថ្ងៃៃមីូុខ។ យើ�ងខំ��ប្រើូៀបធ្វើៀបក្នុតាាសូ៊ី�ខ្នាន់ៗនូៃព�ត៌មាំន ដែលូ់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃមីូុខ ទៅន�ងព�ត៌មាំន
ដែូល់បានពូយោក្នុរទីីក្នុមុីនដោយឯក្នុរាជំូយ និងព�ត៌មាំនដែូល់មាំនស្រាូូប់ជាស្ថាធារណិៈ។

■ យើ�ងខំ��បានធ្វើ័�តូេស៊ីតទៅលើ� ភាពតូ្រូ�មុតូ្រូ�វនៃកូារបញ្ញច�ល់ទីនុិន�យទៅកុ្នុ�ងមូុុដែលូ់ ECL ដោយបានប្រើូៀប
ធ្វើៀបទៅប្រូភិពដើ�មុនៃូព�ត៌មាំន និងឯក្នុស្ថារផ្ទេូសំូងៗ។

■ យើ�ងខំ��បានគ្គណិនា ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនរំព�ងទីីក្នុ ឡើ�ងវិញ ដើ�មូុបី�ត្រូូ�តពិនិតូយនូវភាពត្រូូឺមុត្រូូ�វ
ប៉ែូបគ្គណិិតវិទីូយោនៃូមុុូដែូល់ ECL។

■ យើ�ងខំ��បានវាយតម្លៃល ូភាពពេញូលូើញនៃកូារបងាាញូរបស់៊ីធនាគារដើ�មូុបី�បញ្ហាាកូ្នុព់�អនីលោមុភាពជា
មុួយ CIFRS ៩។

■ យើ�ងខំ��បានធ័្វើ�ការវិភាគ្គ និងបានធ្វើ័�ស្រេតូូស៊ីតេូស៊ីត ព្រឹូមុទាំ�ងវាយតម្លៃលូថ្នា ការបន្ដែុូមុរបស់៊ីគ្គណិៈ
គ្រឹះូប់គ្រឹះូង មាំនស៊ីងគតិភាពជាមុួយន�ងស្រួូត�ស៊ីសេូណ្ដារីយុូ។

■ យើ�ងខំ��បាន ស៊ីហិការជាមុួយអុក្នុឯក្នុទេូស៊ី កុ្នុ�ងការអនីវតតន�តិវិធ� ទាំ�ងនេះូ� ដែូល់ត្រូូ�វការជំ�នាញ
ជាក្នុ់លាក្នុ់របស៊ី់ពួក្នុគេូ។

ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗក្រៅូូព�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗក្រៅូូព�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�  និងរបាយការណិ៍ស៊ីវនក្នុរនិងរបាយការណិ៍ស៊ីវនក្នុរ

គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វលើ�ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗ។ ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗរបស៊ី់ធនាគារ រួមុមាំនព�ត៌មាំនអ�ព�ធនាគារក្នុុ�ងទី�ព�រទី� ៤១ និងរបាយការណិ៍ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ ព�ទី�ព�រទី� ៤២ ទៅទី�ព�រទី� ៤៥ 
បុីន្ដែតូមុិនរួមុបញ្ញច�ល់នូវរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� និងរបាយការណិ៍របស៊ី់ស៊ីវនក្នុរនោះ�ទេូ។

មុតិយោបល់់របស៊ី់យើ�ងខំ��លើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ពី�បានគ្រឹះូបដណិះប់លើ�ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗ ហើ�យយើ�ងខំ��ពី�បានធ្វើ័�ការស៊ីនុិដាាូនអ�អាងលើ�ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗនេះូ�ឡើ�យ។

ទាំក្នុ់ទីងន�ងការធ័្វើ�ស៊ីវនក្នុមុមរលើ�បាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� យើ�ងខំ��ទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វកុ្នុ�ងការអានព�ត៌មាំន ផ្ទេូសំូងៗ ដើ�មូុបី�ពិចាំរណ្ដាថ្នាតេ�ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗទាំ�ងនេះូ�មាំនភាពផ្ទ�យគាំូជាស្ថារវនតព�របាយការណិ៍
ហិិរញ្ញញវតុ� ឬផ្ទ�យព�ការយល់់ដ�ងរបស៊ី់យើ�ងខំ��ដែូល់ទីទួីល់បានព�ការធ័្វើ�ស៊ីវនក្នុមុម ឬមាំនក្នុ�ហិីស៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនតដែូល់បានកើ�តឡើ�ង។ ប្រូសិ៊ីនបេ�ផ្លែអូក្នុទៅលើ�ការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុម យើ�ងខំ��ស៊ីនិុដាាូនថ្នាមាំន
ក្នុ�ហិីស៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនតអ�ព�ព�ត៌មាំនផ្ទេូសំូងៗ យើ�ងខំ��ន�ងរាយការណិ៍នូវភាពជាក្នុ់ស្គែតូងនោះ�។ យើ�ងខំ��ពី�មាំនអ័�ត្រូូ�វរាយការណិ៍ឡើ�យ។

ការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ី់គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ី់គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូង  និងក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់លើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�និងក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់លើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�

គ្គណិៈគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វលើ�ការរៀៀបចំ� នងិបងាាញូរបាយការណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ�ឲូ្យបានត្រូូ�មុត្រូូ�វដោយអនីលោមុទៅតាមុ CIFRSs និងទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វលើ�ប្រពូ�នធត្រូូ�តពនិិតូយផ្ទៃទកុូ្នុ�ងដូែល់ គ្គណិៈគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូ
ក្នុ�ណិត់ថ្នាវាមាំនភាពចាំ�បាចំ់ក្នុុ�ងការរៀៀបចំ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ឲ្ូយជឿៀស៊ីផ្ីតព�ក្នុ�ហិីស៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនត ដែូល់បណ្ដាាូល់មុក្នុព�ការក្លែលូងបនល� ឬការភាន់ច្រូឡុ�។

កុ្នុ�ងការរៀៀបចំ�របាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ� គ្គណិៈគូ្រឹះប់គូ្រឹះងទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វកុ្នុ�ងការវាយតម្លៃលលូើ�ល់ទីធភាពរបស៊ីធ់នាគារកុ្នុ�ងការបនតនិរនតរភាពអាជំ�វក្នុមុម នងិត្រូូ�វបងាាញូបញ្ហាាដូែលូ់ពាក់្នុព�នធន�ងការបនតនិរនតរភាព
ប្រសិូ៊ីនបេ�មាំន ដោយការប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីមូុល់ដាានូនរិនតរភាពគ្គណិនេះយូយូ លើ�ក្នុលែងូតូែគ្គណិៈគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូមាំនប�ណិងរលំាយធនាគារ ឬបពាឈូបអ់ាជំ�វក្នុមុម ឬពី�មាំនជំម្រើូ�ស៊ីជាក់្នុស្គែតងូណ្ដាមួុយកូូ្រៅព�អនីវតតដូចុ្ចេ�ូ។ 

ក្រុូីមុប្រ�ូក្នុូសាភិិបាល់ ទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វលើ�ការត្រូូ�តពិនិតូយដ�ណើ�រការ នៃូការរាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារ។

ការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ី់ស៊ីវនក្នុរចំ�ពោ�ការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមទៅលើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វរបស៊ី់ស៊ីវនក្នុរចំ�ពោ�ការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមទៅលើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�

គោល់ប�ណិងរបស៊ី់យើ�ងខំ�� គ្គឺដើ�មូុបី�ទីទួីល់បានអ�ណិ�អ�ណ្ដាងដែូល់ស៊ីមុហើូតីផ្ល់ ថ្នាតេ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ទាំ�ងមូុល់ គ្គឺពី�មាំនក្នុ�ហិីស៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនត ដែូល់អាចំបណ្ដាាូល់មុក្នុព�ការក្លែលូងបនល� ឬ
ការភាន់ចូ្រឡុ� និងដើ�មូុបី�ច្ចេូញរបាយការណ៍ិស៊ីវនក្នុរដែូល់រួមុបញ្ញច�ល់មុតិយោបល់់របស៊ី់យើ�ងខំ��។ អ�ណិ�អ�ណ្ដាងដូែល់ស៊ីមុហើូតីផ្ល់ គ្គឺជាអ�ណិ�អ�ណ្ដាងក្នុម្រិូិតខុស់៊ី បុីន្ដែូតពី�ម្ដែូនជាការធានាថ្នាការ
ធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមដែូល់អនីលោមុតាមុ CISAs ន�ងតូែងតែូរក្នុឃើ�ញជានិចំចនូវក្នុ�ហិីស៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនតដែូល់បានកើ�តឡើ�ងនោះ�ទេូ។ ក្នុ�ហីិស៊ីឆ្លគងអាចំកើ�តឡើ�ងព�ការក្លែលូងបនល� ឬការភាន់ច្រូឡុ� ហើ�យត្រូូ�វបាន
ពិចាំរណ្ដាជាក្នុ�ហិីស៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនត ប្រូស៊ីិនបេ�ក្នុ�ហិីស៊ីឆ្លគងន�មុួយៗ ឬរួមុបញ្ញច�ល់គាំ ូត្រូូ�វគេូរំព�ងថ្នាមាំនឥទីធិពល់ដល់់ការស៊ីម្រិូចំចំិតតសេូដឋក្នុិចំចរបស៊ី់អុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ជាមុូល់ដាាូន។

ជាផ្លែុកូ្នុមុយួនៃកូារធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមដោយអនលីោមុតាមុ CISAs យើ�ងបានធ្វើ័�ការវនិចិំេ�យ នងិរក្នុសូាភាពង្កើឿងឆ្លៃល់ប់្រកូ្នុបដោយវិជាាជូំ�វៈ ក្នុុ�ងការប�ពេញូការងារស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ីយ់ើ�ងខំ��។ ហើ�យយើ�ងខំ��បាន៖

■ ក្នុ�ណិត់ និងវាយតម្លៃលូលើ�ហានិភិ�យនូៃក្នុ�ហីិស៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនតនៃូរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់អាចំ បណ្ដាាូល់មុក្នុព�ការក្លែលូងបនល� ឬការភាន់ច្រូឡុ� ដោយរៀៀបចំ� និងអនីវតតន�តិវិធ�ស៊ីវនក្នុមុម ដែូល់
ឆ្លើល�យតបទៅន�ងហានិភិ�យទាំ�ងនោះ� និងដើ�មូុបី�ទីទួីល់បានភិស៊ីត�តាងស៊ីវនក្នុមុមគ្រឹះូប់គ្រាូូន់និងស៊ីមុរមូុយ ស៊ីម្រាូូប់ជា មុូល់ដាាូនកុ្នុ�ងការផ្តល់់មុតិយោបល់់របស៊ី់យើ�ងខំ��។ ហានិភិ�យដូែល់ពី�បានរក្នុ
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ឃើ�ញក្នុ�ហិសី៊ីឆ្លគងជាស្ថារវនតដែលូ់បណ្ដាាលូ់មុក្នុព�ការក្លែលងូបនល� គ្គធឺ�ជាងហានភិិ�យដែលូ់បណ្ដាាលូ់មុក្នុព�ការភាន់ច្រឡូុ� ដោយស្ថារតែកូារក្លែលងូបនល�អាចំបណ្ដាាលូ់មុក្នុព�ការឃ្មុំបីឃ្មុំតិ ការក្លែលងូឯក្នុស្ថារ 
ការល់ីបចោល់ដោយច្ចេូតនា ការថែលូងខីស៊ី ឬការប�ពានលើ�ប្រូព�នធត្រូូ�តពិនិតូយផ្ទៃទូក្នុុ�ង។

■ ទីទីួល់បានការយល់់ដ�ងព�ប្រូព�នធត្រូូ�តពិនិតូយផ្ទៃទូក្នុុ�ងដែូល់ពាក្នុ់ព�នធន�ងការធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុម ដើ�មុូបី�រៀៀបចំ� ន�តិវិធ�ស៊ីវនក្នុមុមដែូល់ស៊ីមុស្រួូបទៅតាមុកាល់ៈទេូស៊ីៈ បុីន្ដែតូពី�ម្ដែូនដើ�មុូបី�បញ្ញើចូញមុតិយោបល់់
ទៅលើ� ប្រូស៊ីិទីធភាពនៃូប្រូព�នធត្រូូ�តពិនិតូយផ្ទៃទូក្នុុ�ងរបស៊ី់ធនាគារឡើ�យ។

■ វាយតម្លៃលូភាពត្រូូ�មុត្រូូ�វនៃូគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយដែូល់បានប្រើូ�ប្រាូូស៊ី ់ភាពស៊ីមុហើូតីផ្ល់នៃូការបាាូន់ស្ថាាូនគ្គណិនេះូយូយ និងការបងាាូញដែូល់ពាក្នុ់ព�នធនានាដោយគ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូង។
■ ស៊ីនិុដាានូលើ�ភាពស៊ីមុសូ្រួបនូៃការប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីមុលូ់ដាានូគ្គណិនេះយូយូនិរនតរភាពអាជំ�វក្នុមុមរបស៊ីគ់្គណិៈគ្រឹះប់ូគូ្រឹះង នងិផ្លែអកូ្នុទៅលើ�ភិស៊ីត�តាងស៊ីវនក្នុមុមដែលូ់បានទីទួីល់ ថ្នាតេ�មាំនភាពមិុនប្រាូកូ្នុដបូ្រជា

ជាស្ថារវនតដែលូ់ពាក់្នុព�នធន�ងព្រឹូ�តតកិារណិ ៍ឬល់កុ្នុខណិឌ ដែលូ់អាចំមាំនការស៊ីងូសំ�យជាស្ថារវនតទៅលើ�ល់ទីធភាពរបស៊ីធ់នាគារដើ�មូុបី�បនតនរិនតរភាពអាជំ�វក្នុមុម។ ប្រសូ៊ីនិបេ�យើ�ងខំ��ស៊ីនិុដាានូថ្នា មាំនភាព
មុិនប្រាូូក្នុដប្រូជាជាស្ថារវនត នោះ�យើ�ងខំ��តូ្រូ�វធ្វើ័�ការបងាាូញនៅកុ្នុ�ងរបាយការណិ៍ស៊ីវនក្នុរ ដើ�មូុបី�ទាំញចំ�ណ្ដាប់អារមុមណិ៍អុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស់៊ីរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ទៅលើ�ការបងាាូញព�ត៌មាំននៅកុ្នុ�ង
របាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ� ឬបូ្រសិ៊ីនបេ�ការបងាាញូព�ត៌មាំនមុនិគ្រឹះប់ូគ្រាូន់ូ យើ�ងខំ��ត្រូូ�វធ្វើ័�ការក្លែបូូូ្រែនៅកុ្នុ�ងមុតិយោបល់់របស៊ីយ់ើ�ងខំ��។ សេចូំក្នុត�ស៊ីនិុដាានូរបស៊ីយ់ើ�ងខំ�� ផ្លែអកូ្នុទៅលើ�ភិស៊ីត�តាងស៊ីវនក្នុមុម
ដែូល់ទីទីលួ់បានរហិូតដល់់កាល់បរិច្ចេេូទីនៃូរបាយការណិ៍ស៊ីវនក្នុររបស៊ី់យើ�ងខំ��។ ទោះ�ជាយ៉ាាូងណ្ដាក្នុ៏ដោយ ព្រឹូ�តតិការណិ៍ ឬល់ក្នុុខណិឌនាពេូល់អនាគ្គត អាចំបណ្ដាាូល់អោយធនាគារបញ្ញូឈប់ការ
បនតនិរនតរភាពអាជំ�វក្នុមុម។

■ វាយតម្លៃលកូារបងាាញូជាទីទូៅ រចំនាស៊ីមុុ�នធ នងិខល�មុស្ថារកុ្នុ�ងរបាយការណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ� រមួុទាំ�ងការលាតត្រូដូាង នងិថ្នាតេ�របាយការណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ� បងាាញូព�បូ្រតិបតតកិារ នងិពូ្រឹ�តតកិារណ៍ិដែលូ់ពាក់្នុព�នធ 
ដើ�មុូបី�ស៊ីម្រើូូចំបាននូវការបងាាូញដែូល់ត្រូូ�មុត្រូូ�វ។

យើ�ងខំ��រាយការណ៍ិជូំនអុក្នុដែលូ់ទីទួីល់បនទ�ក្នុអភិិបាល់កិ្នុចំច ពាក់្នុព�នធទៅន�ងបញ្ហាាផូូ្ទេសំងូៗ វសិ្ថាល់ភាព នងិពូេល់វេលូានៃកូារធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុម នងិការរក្នុឃើ�ញស៊ី�ខ្នាន់ៗព�ស៊ីវនក្នុមុម រមួុទាំ�ងក្នុង័�ខ្នាតស៊ី�ខ្នាន់ៗ
នៃូការត្រូូ�តពិនិតូយផ្ទៃទូក្នុុ�ងដែូល់បានរក្នុ ឃើ�ញក្នុុ�ងពេូល់ធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមរបស៊ី់យើ�ងខំ��។

យើ�ងខំ��ក៏្នុធ្វើ័�ការអ�អាងជំូនអុក្នុដែូល់ទីទួីល់បនទ�ក្នុអភិិបាល់កិ្នុចំចថ្នាយើ�ងខំ��បានអនីវតតតាមុក្រុូបខណិឌវិជាាូជំ�វៈដែូល់ពាក់្នុព�នធ ទាំក់្នុទីងន�ងឯក្នុរាជូំយភាព ព្រឹូមុទាំ�ងជំម្រាូូបជំូននូវរាល់់ទី�នាក់្នុទី�នងនិងបញ្ហាាូ
ផ្ទេូសំូងទេៀតដែូល់អាចំត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុថ្នាមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ចំ�ពោ�ឯក្នុរាជំូយភាព និងវិធានការប្រូព�នធស៊ីីវតុិភាពរបស៊ី់យើ�ងខំ��។

ស្គែតងូច្ចេញូព�បញ្ហាាដូែលូ់យើ�ងខំ��បានរាយការណ៍ិជូំនអុក្នុដែលូ់ទីទួីល់បនទ�ក្នុអភិិបាល់កិ្នុចំច យើ�ងខំ��ក្នុ�ណិត់បញ្ហាានូានាដូែល់មាំនភាពជាស្ថារវនតកុ្នុ�ងការធ័្វើ�ស៊ីវនក្នុមុមលើ�របាយការណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ�កុ្នុ�ងឆ្នាំំូ�នេះូ� ដចូ្ចេុូ�
បញ្ហាាូនេះូ�ជាបញ្ហាាូស៊ីវនក្នុមុមស៊ី�ខ្នាន់ៗ។ យើ�ងខំ��ពិពណិ៌នាបញ្ហាាូទាំ�ងនេះូ�នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស៊ីវនក្នុរបស៊ី់យើ�ងខំ�� លើ�ក្នុលែូងតែូក្នុុ�ងក្នុរណិ�ដែូល់ចំូបាប់ ឬបទីបញ្ញញតតិហាមុប្រាូូមុបងាាូញបញ្ហាាូទាំ�ងនេះូ�ជា
ស្ថាធារណិៈ ឬលើ�ក្នុលែងូតែកុូ្នុ�ងក្នុរណិ�ដក៏្នុម្រិបូ�ផី្តដែលូ់យើ�ងខំ��ក្នុ�ណិតថ់្នាបញ្ហាានូូេះ�មុនិគួ្គរបញ្ញច�ល់ទៅកុ្នុ�ងរបាយការណិរ៍បស់៊ីយើ�ងខំ�� ដោយមូុល់ហើតីូថ្នាវាន�ងអាចំមាំនផ្ល់វបិាក្នុអវិជំជមាំននានា ដែលូ់
នា�ឲ្ូយមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ដល់់ប្រូយោជំន៍ស្ថាធារណិៈចំ�ពោ�ការរាយការណិ៍ប៉ែូបនេះូ�។

ត�ណ្ដាងក្រុូីមុហិីីន ឌ្�ឡុ�យធ ៍(ខេូមុបូឌា) ខូអិល់ធ�ឌ្�

អី�ងអី�ង  គ្គ�មុស៊ីីភិ�ក្ត្រាាូូគ្គ�មុស៊ីីភិ�ក្ត្រាាូូ
នាយក្នុ

រាជំធាន�ភិុ�ពេូញ ព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា
ថ្ងៃៃូទី�២៣ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២២

ចំី�ហិតុលើូខ្នារួចំ
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របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពីហិិរញ្ញញវតុ�

គ្គិតត្រូូ�មុ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៤ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ១.៩៥០.៧៥៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣ ១.៥២៩.៤២០

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ៥ ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩ ៥.៥១៦.០០៨ ១.៤៨១.៦២៦.៧០១ ៥.៩៩៣.១៨០

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា ៦ ៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ២.២៧១.០៧៦ ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ១.៣១៨.៤៩៤

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន ៧ ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦ ២១.៥០៦.៦០៤ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ១៥.៤៣០.០៥៥

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៨ ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ១៥០.០៨៥ ៧.៤៣៤.០៨៦ ៣០.០៧១

ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ ៩ ៤៧.៦៤៣.៧៨៣ ១៩៤.១០១ ៤១.៧៣១.៨៩០ ១៦៨.៨០៥

ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ១០ ៣៩.៨៩៣.២៣៨ ១៦២.៥២៥ ៣៣.៧១៩.០៧៤ ១៣៦.៣៩៤

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប� ១១ ១៥.៨៨៧.៣៤៨ ៦៤.៧២៥ ៨.៩៣១.៤៣០ ៣៦.១២៨

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ ១២(ខ) ១០.៨៧៥.៥៥៥ ៤៤.៣០៧ ៥.៦៦៨.១១៤ ២២.៩២៨

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ ១៣ ៤០.៦៩១.៤៨២ ១៦៥.៧៧៧ ៣០.៥១៤.៣៩២ ១២៣.៤៣១

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីរីបទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីរីប ៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤ ៣២.០២៥.៩៦១៣២.០២៥.៩៦១ ៦.១២៨.២៨២.៩៧១៦.១២៨.២៨២.៩៧១ ២៤.៧៨៨.៩០៦២៤.៧៨៨.៩០៦

ប�ណិុល់ប�ណិុល់  

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ ១៤ ៩៥.៥៣១.៧៤២ ៣៨៩.១៩៦ ៦៨.៧១៨.៧២៨ ២៧៧.៩៦៨

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន ១៥ ៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣ ២៥.២៩២.២០០ ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨ ១៩.៤២៧.១២២

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ១៦ ២១.៣១០.៩៩៦ ៨៦.៨២១ ២១.២៨២.០៨៨ ៨៦.០៨៦

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ១៧ ១៩៧.៣៩៩.៦២៦ ៨០៤.២០៦ ២៤២.០០៤.០៩១ ៩៧៨.៩០៧

អនីប�ណិុល់ ១៨ ១៤៨.០២៧.៩៦២ ៦០៣.០៦៦ ១១៧.០២៣.០៣៥ ៤៧៣.៣៥៨

ប�ណិុល់ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ១២(ក្នុ) ៤៦.៩៥៧.២៣៦ ១៩១.៣០៤ ៣៦.២១៧.០៤៨ ១៤៦.៤៩៨

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ១៩ ៤២.៤៦៣.៣៥៥ ១៧២.៩៩៦ ៣៥.៧២១.៩០២ ១៤៤.៤៩៦

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ ២០ ៥១.៣៥៨.៦៤៥ ២០៩.២៣៦ ៣៦.៧៧៨.១២០ ១៤៨.៧៦៧

ប�ណិុល់ស៊ីរីបប�ណិុល់ស៊ីរីប ៦.៨១១.២៤៧.៩០៥៦.៨១១.២៤៧.៩០៥ ២៧.៧៤៩.០២៥២៧.៧៤៩.០២៥ ៥.៣៦០.៤៩៤.៦៦០៥.៣៦០.៤៩៤.៦៦០ ២១.៦៨៣.២០២២១.៦៨៣.២០២

មុូល់ធនមុូល់ធន

ដើ�មុទីីន ២១ ៥២០.០០០.០០០ ២.១១៨.៤៨០ ៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥

ទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបូបីញ្ញញតតិ ២២ ៤៣.៦៣៧.៩០៩ ១៧៧.៧៨១ ៤២.១៤១.៨៨៧ ១៧០.៤៦៤

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរក្នុូសាទីីក្នុ ៤៨៦.១៧៤.៥៨០ ១.៩៧០.៩៣១ ៣៩០.៦៤៦.៤២៤ ១.៥៨២.៣៣០

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ៩.៧៤៤ - (២.១៦៥)

មុូល់ធនស៊ីរីបមុូល់ធនស៊ីរីប ១.០៤៩.៨១២.៤៨៩១.០៤៩.៨១២.៤៨៩ ៤.២៧៦.៩៣៦៤.២៧៦.៩៣៦ ៧៦៧.៧៨៨.៣១១៧៦៧.៧៨៨.៣១១ ៣.១០៥.៧០៤៣.១០៥.៧០៤

ប�ណិុល់ប�ណិុល់  និងមុូល់ធនស៊ីរីបនិងមុូល់ធនស៊ីរីប ៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤ ៣២.០២៥.៩៦១៣២.០២៥.៩៦១ ៦.១២៨.២៨២.៩៧១៦.១២៨.២៨២.៩៧១ ២៤.៧៨៨.៩០៦២៤.៧៨៨.៩០៦

ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ដូចំមាំនភាាូប់ជាមុួយចាំប់ព�ទី�ព�រទី� ៥៤ ដល់់ទី� ១១៦ គ្គឺជាផ្លែុូក្នុមុួយនៃូរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�។
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របាយការណ៍ច្ចំណេ្រញ ឬខាត និងលទ្ធធផលលម្ម្អិតផ្រស្រងៗ

ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១

ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ ២៣ ៤៥៤.៥៤៣.៩៥៣ ១.៨៤៩.០៨៥ ៣៥៤.៧៩១.៨៧៧ ១.៤៤៦.៤៨៦

ចំ�ណ្ដាយលើ�ការប្រាូូក្នុ់ ២៣ (៦២.៨០៥.៩៥៩) (២៥៥.៤៩៥) (៥៨.៩៩១.៤២៤) (២៤០.៥០៨)

ចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ ៣៩១.៧៣៧.៩៩៤៣៩១.៧៣៧.៩៩៤ ១.៥៩៣.៥៩០១.៥៩៣.៥៩០ ២៩៥.៨០០.៤៥៣២៩៥.៨០០.៤៥៣ ១.២០៥.៩៧៨១.២០៥.៩៧៨

ចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារ ២៤ ៥៣.៣២៦.៥៩៤ ២១៦.៩៣៣ ៤០.៤៣៩.០៥២ ១៦៤.៨៧០

ចំ�ណ្ដាយលើ�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារ ២៤ (២០.២៦២.១៨៩) (៨២.៤២៧) (១៦.១០៨.៨៥០) (៦៥.៦៧៦)

ចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធ ៣៣.០៦៤.៤០៥៣៣.០៦៤.៤០៥ ១៣៤.៥០៦១៣៤.៥០៦ ២៤.៣៣០.២០២២៤.៣៣០.២០២ ៩៩.១៩៤៩៩.១៩៤

ចំ�ណិូល់ប្រូតិបតតិការផ្ទេូសំូងៗ ២៥ ៦.១២៨.៧២៤ ២៤.៩៣២ ៣.៣៨៣.១១៧ ១៣.៧៩៣

ចំ�ណ្ដាយបីគ្គគល់ិក្នុ ២៦ (៨៤.៦៣០.១២៩) (៣៤៤.២៧៥) (៧១.៩១៤.០៦៧) (២៩៣.១៩៤)

ចំ�ណ្ដាយរំល់ស៊ី់ ២៧ (១៩.០០០.៥៨៥) (៧៧.២៩៤) (១៩.៦១៩.២៨៤) (៧៩.៩៨៨)

ចំ�ណ្ដាយប្រូតិបតតិការ ២៨ (៣២.៧៨៩.៤០៣) (១៣៣.៣៨៧) (២៩.៤១១.២៣៤) (១១៩.៩១០)

ការខ្នាតបង់ស៊ីីទីធនៃូឱនភាពតម្លៃលូលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ២៩ (២៩.៨០០.២២០) (១២១.២២៧) (១៣.៦៩៨.២៦៤) (៥៥.៨៤៨)

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញមុីនដក្នុពនធប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញមុីនដក្នុពនធ ២៦៤.៧១០.៧៨៦២៦៤.៧១០.៧៨៦ ១.០៧៦.៨៤៥១.០៧៦.៨៤៥ ១៨៨.៨៧០.៩២៣១៨៨.៨៧០.៩២៣ ៧៧០.០២៥៧៧០.០២៥

ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ១២(គ្គ) (៥២.៦៨៦.៦០៨) (២១៤.៣២៩) (៣៧.៤៦២.៧៧៤) (១៥២.៧៣៦)

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញក្នុុ�ងគ្រាូូប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញក្នុុ�ងគ្រាូូ ២១២.០២៤.១៧៨២១២.០២៤.១៧៨ ៨៦២.៥១៦៨៦២.៥១៦ ១៥១.៤០៨.១៤៩១៥១.៤០៨.១៤៩ ៦១៧.២៨៩៦១៧.២៨៩

ចំ�ណិូល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗ - ១១.៩០៩ - (១២.២៧៤)

ស៊ីរីបចំ�ណិូល់ល់មុអិតក្នុុ�ងគ្រាូូស៊ីរីបចំ�ណិូល់ល់មុអិតក្នុុ�ងគ្រាូូ ២១២.០២៤.១៧៨២១២.០២៤.១៧៨ ៨៧៤.៤២៥៨៧៤.៤២៥ ១៥១.៤០៨.១៤៩១៥១.៤០៨.១៤៩ ៦០៥.០១៥៦០៥.០១៥

ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ដូចំមាំនភាាូប់ជាមុួយចាំប់ព�ទី�ព�រទី� ៥៤ ដល់់ទី� ១១៦ គ្គឺជាផ្លែុូក្នុមុួយនៃូរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�។



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 51

របាយការណ៍ប៊ីម្រ្រប៊ីម្រួលម្មូលធន

ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១

ដើ�មុទីីន ទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបូបីញ្ញញតតិ ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរក្នុូសាទីីក្នុ
ល់មេអ�ងព�ការបត�រ

រូបិយប�ណិណ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី  ថ្ងៃៃូទី�៣១ថ្ងៃៃូទី�៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�២០២០ឆ្នាំំូ�២០២០

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ ២១៥.០០០.០០០ ៨៧៦.១២៥ ៣៣.៦៦១.៧៧៨ ១៣៧.១៧២ ២៤៧.៧១៨.៣៨៤ ៩៩៩.៣៤៣ ១០.១០៩ ៤៩៦.៣៨០.១៦២ ២.០២២.៧៤៩

ការប៉ោ�ផ្ូសាយដើ�មុ
ទីីនបន្ដែូុមុ

១២០.០០០.០០០ ៤៨៩.២៤០ - - - - - ១២០.០០០.០០០ ៤៨៩.២៤០

៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៦៥.៣៦៥ ៣៣.៦៦១.៧៧៨ ១៣៧.១៧២ ២៤៧.៧១៨.៣៨៤ ៩៩៩.៣៤៣ ១០.១០៩ ៦១៦.៣៨០.១៦២ ២.៥១១.៩៨៩

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញក្នុុ�ងគ្រាូូ - - - - ១៥១.៤០៨.១៤៩ ៦១៧.២៨៩ - ១៥១.៤០៨.១៤៩ ៦១៧.២៨៩

ល់ទីធផ្ល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗ -
ល់មេអ�ងព�ការបែ�រូបិយប�ណិណ

- - - - - - (១២.២៧៤) - (១២.២៧៤)

- - - - ១៥១.៤០៨.១៤៩ ៦១៧.២៨៩ (១២.២៧៤) ១៥១.៤០៨.១៤៩ ៦០៥.០១៥

ការផ្ទេទូរព�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ
រក្នុូសាទីីក្នុទៅទីីនបម្រិូីង តាមុ
បទីបូបីញ្ញញតតិ

- - ៨.៤៨០.១០៩ ៣៤.៣០២ (៨.៤៨០.១០៩) (៣៤.៣០២) - - -

ល់មេអ�ងព�ការបែ�ររូបិយប�ណិណ - (១០.២៩០) - (១.០១០) - - - - (១១.៣០០)

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៣៣៥.០០០.០០០៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥១.៣៥៥.០៧៥ ៤២.១៤១.៨៨៧៤២.១៤១.៨៨៧ ១៧០.៤៦៤១៧០.៤៦៤ ៣៩០.៦៤៦.៤២៤៣៩០.៦៤៦.៤២៤ ១.៥៨២.៣៣០១.៥៨២.៣៣០  ( (២.១៦៥២.១៦៥)) ៧៦៧.៧៨៨.៣១១៧៦៧.៧៨៨.៣១១ ៣.១០៥.៧០៤៣.១០៥.៧០៤

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�២០២១ឆ្នាំំូ�២០២១

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥ ៤២.១៤១.៨៨៧ ១៧០.៤៦៤ ៣៩០.៦៤៦.៤២៤ ១.៥៨២.៣៣០ (២.១៦៥) ៧៦៧.៧៨៨.៣១១ ៣.១០៥.៧០៤

បម្ដែលូងព�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ
រក្នុូសាទីីក្នុ

១១៥.០០០.០០០ ៤៦៧.៨២០ - - (១១៥.០០០.០០០) (៤៦៧.៨២០) - - -

ការប៉ោ�ផ្ូសាយដើ�មុ
ទីីនបន្ដែូុមុ

៧០.០០០.០០០ ២៨៤.៧៦០ - - - - - ៧០.០០០.០០០ ២៨៤.៧៦០

៥២០.០០០.០០០ ២.១០៧.៦៥៥ ៤២.១៤១.៨៨៧ ១៧០.៤៦៤ ២៧៥.៦៤៦.៤២៤ ១.១១៤.៥១០ (២.១៦៥) ៨៣៧.៧៨៨.៣១១ ៣.៣៩០.៤៦៤

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញក្នុុ�ងគ្រាូូ - - - - ២១២.០២៤.១៧៨ ៨៦២.៥១៦ - ២១២.០២៤.១៧៨ ៨៦២.៥១៦

ល់ទីធផ្ល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗ - 
ល់មេអ�ងព�ការបែ�ររូបិយប�ណិណ

- - - - - - ១១.៩០៩ - ១១.៩០៩

- - - - ២១២.០២៤.១៧៨ ៨៦២.៥១៦ ១១.៩០៩ ២១២.០២៤.១៧៨ ៨៧៤.៤២៥

ការផ្ទេទូរព�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ
រក្នុូសាទីីក្នុទៅទីីនបម្រិូីងតាមុ
បទីបូបីញ្ញញតតិ

- - ១.៤៩៦.០២២ ៦.០៩៥ (១.៤៩៦.០២២) (៦.០៩៥) - - -

ល់មេអ�ងព�ការបែ�ររូបិយប�ណិណ - ១០.៨២៥ - ១.២២២ - - - - ១២.០៤៧

ថ្ងៃៃទូី�ថ្ងៃៃទូី�៣១៣១  ខូែធុ�ខូែធុ�  ឆូំ្នាំ�ឆូំ្នាំ�២០២១២០២១ ៥២០.០០០.០០០៥២០.០០០.០០០ ២.១១៨.៤៨០២.១១៨.៤៨០ ៤៣.៦៣៧.៩០៩៤៣.៦៣៧.៩០៩ ១៧៧.៧៨១១៧៧.៧៨១ ៤៨៦.១៧៤.៥៨០៤៨៦.១៧៤.៥៨០ ១.៩៧០.៩៣១១.៩៧០.៩៣១ ៩.៧៤៤៩.៧៤៤ ១.០៤៩.៨១២.៤៨៩១.០៤៩.៨១២.៤៨៩ ៤.២៧៦.៩៣៦៤.២៧៦.៩៣៦

ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ដូចំមាំនភាាូប់ជាមុួយចាំប់ព�ទី�ព�រទី� ៥៤ ដល់់ទី� ១១៦ គ្គឺជាផ្លែុូក្នុមុួយនៃូរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១52

របាយការណ៍លំហិូរសាច្ច់ប្រា្រ្រក់

ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១

ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ព�ស៊ីក្នុមុមភាពប្រូតិបតតិការល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ព�ស៊ីក្នុមុមភាពប្រូតិបតតិការ

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញមុីនបង់ពនធ ២៦៤.៧១០.៧៨៦ ១.០៧៦.៨៤៥ ១៨៨.៨៧០.៩២៣ ៧៧០.០២៥

និយ�តភាព៖

ចំ�ណ្ដាយរំល់ស៊ី់ ២៧ ១៩.០០០.៥៨៥ ៧៧.២៩៤ ១៩.៦១៩.២៨៤ ៧៩.៩៨៨

ការខ្នាតបង់ស៊ីីទីធនៃូឱនភាពតម្លៃល ូលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ២៩ ២៩.៨០០.២២០ ១២១.២២៧ ១៣.៦៩៨.២៦៤ ៥៥.៨៤៨

ចំ�ណើូញព�ការល់ក្នុ់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ (១០៣.១៦៥) (៤២០) (២១.៧២៦) (៨៩)

ចំ�ណើូញព�ការក្លែូប្រែូូភិតិស៊ីនូយោ (៤៧.០១៧) (១៩១) - -

ចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ ២៣ (៣៩១.៧៣៧.៩៩៤) (១.៥៩៣.៥៩០) (២៩៥.៨០០.៤៥៣) (១.២០៥.៩៧៨)

 ( (៧៨.៣៧៦.៥៨៥៧៨.៣៧៦.៥៨៥))  ( (៣១៨.៨៣៥៣១៨.៨៣៥))  ( (៧៣.៦៣៣.៧០៨៧៣.៦៣៣.៧០៨))  ( (៣០០.២០៦៣០០.២០៦))

បម្រែូូបម្រិូ�ល់៖

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ១៧៤.៩៣៤.៩៤៩ ៧១១.៦៣៥ (៦១៥.៨៧៣.៥៣២) (២.៥១០.៩១៦)

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា (១៨.២៣០.៥៩៧) (៧៤.១៦២) (១៩០.០៧១.០៧៣) (៧៧៤.៩២០)

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន (១.៤៨៣.៧៨៥.០៥៥) (៦.០៣៦.០៣៨) (១.០៦១.៦៨៩.៦០៨) (៤.៣២៨.៥០៩)

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ (១១.៤៧៩.៩១៦) (៤៦.៧០០) (៩.៣៨១.៣៥៥) (៣៨.២៤៨)

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ  ២៦.៧២៣.៦៣៣  ១០៨.៧១២  ៣៩.៨៧៧.២៨៦  ១៦២.៥៨០ 

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន ១.៤០៦.២៥៩.៧៤២  ៥.៧២០.៦៦៤  ១.៤៣៤.៣៦៧.១២៦  ៥.៨៤៧.៩១៤ 

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ ១៤.៤៤២.២០៩ ៥៨.៧៥០ ១១.០៣៨.៥៣១ ៤៥.០០៣

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់បានព�/(ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ក្នុុ�ង)ប្រូតិបតតិការ ៣០.៤៨៨.៣៨០ ១២៤.០២៦ (៤៦៥.៣៦៦.៣៣៣) (១.៨៩៧.៣០២)

ការប្រាូូក្នុ់បានទីទីួល់ ៤៤៤.៧៣៦.០២១ ១.៨០៩.១៨៦ ៣៤៧.០៥៦.៧៦២ ១.៤១៤.៩៥០

ការប្រាូូក្នុ់បានបង់ (៥៩.៤៧៧.៥១៧) (២៤១.៩៥៥) (៥៤.២៧៤.៧២២) (២២១.២៧៨)

ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញបានបង់ (៤៧.១៥៣.៨៦១) (១៩១.៨២២) (១៦.៩៥៣.៩០២) (៦៩.១២១)

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធបានព�ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធបានព�/(/(ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ក្នុុ�ងប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ក្នុុ�ង))ស៊ីក្នុមុមភាពប្រូតិបតតិការស៊ីក្នុមុមភាពប្រូតិបតតិការ ៣៦៨.៥៩៣.០២៣៣៦៨.៥៩៣.០២៣ ១.៤៩៩.៤៣៥១.៤៩៩.៤៣៥  ( (១៨៩.៥៣៨.១៩៥១៨៩.៥៣៨.១៩៥))  ( (៧៧២.៧៥១៧៧២.៧៥១))
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ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ព�ស៊ីក្នុមុមភាពវិនិយោគ្គល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ព�ស៊ីក្នុមុមភាពវិនិយោគ្គ

ការទីិញមុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ (៣០.០០០.០០០) (១២២.០៤០) (៤.២៣៨.១២៨) (១៧.២៧៩)

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់បានព�ការល់ក្នុ់មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ - - ២៩.៨១៣.៤៣១ ១២១.៥៤៩

ការទីិញទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ (១៥.៤៥១.១២៦) (៦២.៨៥៥) (១២.៩៩៣.៥១៤) (៥២.៩៧៥)

ការទីិញទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប� (៨.៩៨៦.៨៥៦) (៣៦.៥៥៩) (២.៩៣៧.៥៨០) (១១.៩៧៧)

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់បានព�ការល់ក្នុ់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ ១០៣.៥០១ ៤២១ ២២.៨៨២ ៩៣

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ ( (ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ក្នុុ�ងប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ក្នុុ�ង)/)/បានព�ស៊ីក្នុមុមភាពវិនិយោគ្គបានព�ស៊ីក្នុមុមភាពវិនិយោគ្គ  ( (៥៤.៣៣៤.៤៨១៥៤.៣៣៤.៤៨១))  ( (២២១.០៣៣២២១.០៣៣)) ៩.៦៦៧.០៩១៩.៦៦៧.០៩១ ៣៩.៤១១៣៩.៤១១

ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ព�ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញបូបីទាំនល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ព�ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញបូបីទាំន

ការប៉ោ�ផ្ូសាយដើ�មុទីីនបន្ដែុូមុ ៧០.០០០.០០០ ២៨៤.៧៦០ ១២០.០០០.០០០ ៤៨៩.២៤០

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់បានព�ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ៣៩៥.៤៥៦.៨០៦ ១.៦០៨.៧១៨ ៥៤៥.២៤១.៦០២ ២.២២២.៩៥០

ការទីូទាំត់ស៊ីងប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� (៤៤២.១៧១.៩៣៣) (១.៧៩៨.៧៥៥) (៥៨៣.៧៨៨.០៣៣) (២.៣៨០.១០៤)

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់បានព�អនីប�ណិុល់ ៥០.០០០.០០០ ២០៣.៤០០ - -

ការទីូទាំត់ស៊ីងអនីប�ណិុល់ (១៩.០០០.០០០) (៧៧.២៩២) (១១.០០០.០០០) (៤៤.៨៤៧)

ការទីូទាំត់ស៊ីងប្រាូូក្នុ់ដើ�មុភិតិស៊ីនូយោ (៨.៤៣៩.៥៥២) (៣៤.៣៣២) (៧.២៤៣.៧៧៦) (២៩.៥៣៣)

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធបានព�ស៊ីក្នុមុមភាពស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធបានព�ស៊ីក្នុមុមភាព  ហិិរញ្ញញបូបីទាំនហិិរញ្ញញបូបីទាំន ៤៥.៨៤៥.៣២១៤៥.៨៤៥.៣២១ ១៨៦.៤៩៩១៨៦.៤៩៩ ៦៣.២០៩.៧៩៣៦៣.២០៩.៧៩៣ ២៥៧.៧០៦២៥៧.៧០៦

ការកើ�នឡើ�ង/(ថិយចីំ�)ស៊ីីទីធនូវស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់
និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់

៣៦០.១០៣.៨៦៣ ១.៤៦៤.៩០១  (១១៦.៦៦១.៣១១)  (៤៧៥.៦៣៤)

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ ់និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់នាដើ�មុគ្រាូូ ៥៩៥.២២០.៣៨៨ ២.៤០៧.៦៦៦ ៧១១.៨៨១.៦៩៩ ២.៩០០.៩១៨

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ១៩.៤២៤ - (១៧.៦១៨)

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ ់ និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់នាចំីងគ្រាូូនិងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់នាចំីងគ្រាូូ ៣០៣០ ៩៥៥.៣២៤.២៥១៩៥៥.៣២៤.២៥១ ៣.៨៩១.៩៩១៣.៨៩១.៩៩១ ៥៩៥.២២០.៣៨៨៥៩៥.២២០.៣៨៨ ២.៤០៧.៦៦៦២.៤០៧.៦៦៦

ប្រូតិបតតិការមុិនម្ដែូនស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ី�ខ្នាន់ៗប្រូតិបតតិការមុិនម្ដែូនស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ី�ខ្នាន់ៗ

នៅថ្ងៃៃូទី�១៩ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាបានអនីមុ�តលើ�ការប�ប៉ែលូងប្រាូូក្នុ់ចំ�ណូើញរក្នុូសាទីីក្នុរបស៊ី់ធនាគារចំ�នួន ១១៥ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ទៅជាដើ�មុទីីន។

ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ដូចំមាំនភាាូប់ជាមុួយ ចាំប់ព�ទី�ព�រទី� ៥៤ ដល់់ទី� ១១៦ គ្គឺជាផ្លែុូក្នុមុួយនៃូរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នេះូ�។
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កំណត់ស់មា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវតុ�

ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១

១.១. អ�ព�ធនាគារអ�ព�ធនាគារ
ធនាគារវឌ្ូឍនៈអាស៊ីី� ចំ�កាត់ ហៅកាត់ថ្នា (“ធនាគារ”) បានចំី�បញ្ញជ�នៅក្នុមុុ�ជានៅថ្ងៃៃូទី�២៥ ខែូតីលា ឆ្នាំំូ� ១៩៩៦ ជាមុួយក្រុូស៊ីួងពាណិិជំជក្នុមុមក្រោូូមុការចំី�បញ្ញជ�លើូខ Co. ៣២២/៩៧E (លើូខចំី�បញ្ញជ�ថិម� 
០០០១០៥៩៣) និងបានចាំប់ផ្ទេត�មុធ្វើ័�ប្រូតិបតតិការអាជំ�វក្នុមុមនៅថ្ងៃៃូទី�២៥ ខែូតីលា ឆ្នាំំូ�១៩៩៦។ នៅថ្ងៃៃូទី�២៨ ខែូវិចំេិកា ឆ្នាំំូ� ២០០៦ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា (“NBC”) បានផ្តល់់អាជាាូប�ណិណអចំិន្ត្រៃតូូយ៍លើូខ 
១៤ ដល់់ធនាគារ។ ក្រុូីមុហិីីនមេ ូនិងក្រុូីមុហិីីនមេូចំីងក្រោូូយបងអស៊ី់របស៊ី់ធនាគារ គ្គឺធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ដែូល់ជាធនាគារត្រូូ�វបានបង្កើើ�តឡើ�ងក្នុុ�ងប្រូទេូស៊ីកាណ្ដាដា។

ស៊ីក្នុមុមភាពចំមូុបីងរបស៊ី់ធនាគារ គ្គឺផ្តល់់សូេវាក្នុមុមធនាគារ និងសូេវាក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់ពាក់្នុព�នធនៅកុ្នុ�ង ព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា។ ពី�មាំនការផ្ទាាូស់៊ីបត�រជាស្ថារវនតទៅលើ�ស៊ីក្នុមុមភាពចំមូុបីងរបស៊ី់ធនាគារ 
នៅក្នុុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីនេះូ�ទេូ។ 

ការយិ៉ាល់�យចីំ�បញ្ញជ�របស៊ីធ់នាគារមាំនទី�តា�ងសិុ៊ីតនៅ អគារលើខូ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ នងិ១៤៨ អា បេ ូសេ ូដើ ូមុហាវថិិ�ព្រឹ�ូស៊ី�ហិនី នងិ ផ្ទ�លើខូ ១៥ នងិ ១៥៣ អា បេ ូសេ ូផ្ល�វលូើខ២៧៨ នងិ ផ្ទ�លើខូ 
១៧១ ផ្ល�វត្រូូស៊ីក្នុ់ផ្លែអូមុ ភិូមុិទី�៤ ស៊ីងាាូត ់ប�ងកូើងក្នុងទី�១ ខណិឌប�ងកើូងក្នុង រាជំធាន�ភិុ�ពេូញ ព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា។

របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានអនីមុ�តឲ្ូយច្ចេូញផ្ូសាយដោយក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់នៅ ថ្ងៃៃូទី�២៣ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២២។

២.២. សេូចំក្នុត�ស៊ីង្កើុូបនៃូគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយស៊ី�ខ្នាន់ៗសេូចំក្នុត�ស៊ីង្កើុូបនៃូគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយស៊ី�ខ្នាន់ៗ

២.១.២.១. មុូល់ដាាូននៃូគ្គណិនេះូយូយមុូល់ដាាូននៃូគ្គណិនេះូយូយ
នេះូ�គ្គឺជារបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់រៀៀបចំ�ឡើ�ង ដោយអនីលោមុទៅតាមុស៊ីតង់ដាររបាយការណិ៍ទាំក្នុ់ទីងន�ង ហិិរញ្ញញវតុ�អនតរជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ហៅកាត់ថ្នា (“CIFRSs“)។

របាយការណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ងដោយផ្លែអកូ្នុលើ� មុលូ់ដាានូថ្ងៃលដូើ�មុប្រតិូបតតកិារ លើ�ក្នុលែងូតែមូាំនការបងាាញូនៅកុ្នុ�ងគោល់នយោបាយគ្គណិនូេះយយូខ្នាងកូូ្រោមុ។ ថ្ងៃលដូើ�មុប្រតូបិតតកិារ ជាទីទូៅ 
គ្គឺផ្លែអូក្នុលើ�តម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបនៃូផ្ល់តបស៊ីុងបានផ្ែល់់ឲ្ូយក្នុុ�ងការដោ�ដូរទី�និញនិងសេូវាក្នុមុម។

តម្លៃលសូ៊ីមុសូ្រួបគឺ្គជាថ្ងៃលដូែលូ់ន�ងទីទួីល់បានដោយ ការល់ក់្នុទូ្រពូយស៊ីក្នុមុម ឬថ្ងៃលដូែលូ់បានស៊ីងចំ�ពោ�ការផ្ទេទរូប�ណិលុ់ នៅកុ្នុ�ងប្រតូបិតតកិារធមុមតា រវាងអុក្នុពាក់្នុព�នធកុ្នុ�ងទី�ផ្សូារ នាកាល់បរចិ្ចេេទូីនៃកូារវាស់៊ីវែងូ
នៅក្នុុ�ងទី�ផ្ូសារគោល់ ឬក្នុុ�ងក្នុរណិ�មុិនមាំនទី�ផ្ូសារគោល់ គ្គឺយក្នុទី�ផ្ូសារជាអទីិភាពប�ផ្ីតដែូល់ធនាគារអាចំក្នុ�ណិត់រក្នុបាននៅកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូការវាស៊ី់វែូងនោះ�។ តម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបរបស៊ី់ប�ណិុល់ ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ង
ព�ហានិភិ�យដែូល់ធនាគារមុិនមាំនល់ទីធភាពស៊ីង។

ធនាគារវាស៊ីវ់ែងូតម្លៃលសូ៊ីមុសូ្រួបរបស៊ីឧ់បក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�មុយួ ដោយប្រើូ�ស៊ីម្រិងូត់ម្លៃលនូៅកុ្នុ�ងទី�ផ្សូារស៊ីក្នុមុមរបស៊ីឧ់បក្នុរណិន៍ោះ� ប្រសូ៊ីនិបេ�មាំន។ ទី�ផ្សូារមុយួចាំតទី់ីក្នុថ្នាជាទី�ផ្សូារស៊ីក្នុមុមប្រសិូ៊ីនបេ�ប្រតូបិតតិ
ការរបស់៊ីទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមឬប�ណុិល់ កើ�តឡើ�ងញ�ក្នុញាប ់ហើ�យទី�ហិ�ប្រតូបិតតកិារមាំនភាពគ្រឹះប់ូគ្រាូនូកុ់្នុ�ងការផ្តល់់ព�ត៌មាំនតម្លៃលជូាទេៀងទាំត់។ប្រសូ៊ីនិបេ�ពី�មាំនស៊ីម្រិង់ូតម្លៃលនូៅកុ្នុ�ងទី�ផ្សូារស៊ីក្នុមុមទូេ នោះ�ធនាគារ
ត្រូូ�វប្រើូ�បច្ចេចូក្នុទេូស៊ីវាយតម្លៃលូណ្ដាដែូល់អាចំ ប្រើូ�អស់៊ីព�ល់ទីធភាពធាតីចូំល់ ដែូល់អាចំអង្កើើូតបាន និងកាត់បនុយនូវការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ធាតីចូំល់ដែូល់មិុនអាចំអង្កើើូតបាន។ បច្ចេចូក្នុទេូស៊ីវាយតម្លៃលូដែូល់បាន
ជ្រើូ�ស៊ីយក្នុមុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី ់ត្រូូ�វរួមុបញ្ញច�ល់នូវក្នុតាាូទាំ�ងអស៊ី ់ដែូល់អុក្នុពាក្នុ់ព�នធក្នុុ�ងទី�ផ្ូសារន�ងពិចាំរណ្ដានៅក្នុុ�ងការក្នុ�ណិត់ថ្ងៃលូ។

២.២.២.២. ស៊ីតង់ដារថិម�ស៊ីតង់ដារថិម�  និងស៊ីតង់ដារដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមដែូល់មាំនស៊ីីពល់ភាពនៅក្នុុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីនេះូ�និងស៊ីតង់ដារដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមដែូល់មាំនស៊ីីពល់ភាពនៅក្នុុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីនេះូ�
ធនាគារបានអនីមុ�តស៊ីតង់ដារថិម� និងស៊ីតង់ដារកូ្លែស៊ីម្រិូ�ល់ទាំ�ងអស៊ី់ដែូល់ពាក្នុ់ព�នធន�ងប្រូតិបតតិការរបស៊ី់ធនាគារ។ ការអនីមុ�តស៊ីតង់ដារថិម�និងស៊ីតង់ដារក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់ទាំ�ងនេះូ� មុិនបណ្ដាាូល់ឲ្ូយមាំនការផ្ទាាូស៊ី់បត�រ
គោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយរបស៊ី់ធនាគារទេ ូហើ�យមុិនមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ជាស្ថារវនតលើ�ការបងាាូញឬចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ដែូល់បានរាយការណិ៍ស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ�បចំច�បូបីនុឬឆ្នាំំូ�មុីនទេូ។

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIFRS ៩ CIAS ៣៩ CIFRS ៧ CIFRS ៤ និង CIFRS ១៦ ក្នុ�ណែូទីម្រិូង់ទៅលើ�គោល់ការណិ៍អត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ - ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIFRS ១៦ ស៊ីមុូបីទាំនការជំួល់ដែូល់ទាំក្នុ់ទីងន�ងក្នុូវីដ-១៩ ក្រោូូយថ្ងៃៃូទី�៣០ ខែូមុិថិីនា ឆ្នាំំូ�២០២១

ការអនីវតត ស៊ីតង់ដារដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទាំ�ងនេះូ� មុិនមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ជាស្ថារវនតទៅលើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារឡើ�យ។



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 55

២.៣.២.៣. ស៊ីតង់ដារថិម�ស៊ីតង់ដារថិម�  និងក្លែូប្រែូូដែូល់បានច្ចេូញផ្ូសាយតែូពី�ទាំន់មាំនស៊ីីពល់ភាពនិងក្លែូប្រែូូដែូល់បានច្ចេូញផ្ូសាយតែូពី�ទាំន់មាំនស៊ីីពល់ភាព

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIAS ៣៧ ក្នុិចំចស៊ីនូយោខ្នាតបង ់- ថ្ងៃលូដើ�មុក្នុុ�ងការប�ពេូញក្នុិចំចស៊ីនូយោ

ការក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�ទៅលើ�ស៊ីតង់ដារ CIFRS  ២០១៨-២០២០

■ ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIFRS ១ ការអនីវតតជាលើ�ក្នុដ�បូងនៃូស៊ីតង់ដារ CIFRS

■ ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIFRS ៩ ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�
■ ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ�ឧទាំហិរណិ៍ពនូយល់់លើ�CIFRS១៦
■ ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIAS ៤១ ក្នុស៊ីិក្នុមុម

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIAS ១៦ ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ - ប្រាូូក្នុ់ក្នុម្រៃូូទីទីួល់បានមុីនពេូល់ ការដាក្នុ់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIFRS ៣ យោងនៃូក្រុូបខណិឌទីស៊ីូសំនទាំន

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIAS ១ ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ប�ណិុល់ជារយៈពេូល់ខល� ឬវែូង

CIFRS ១៧ ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានារាាូប់រង

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIFRS ១០និង CIAS ២៨ ការល់ក្នុ ់ឬការធ្វើ័�វិភាគ្គទាំននៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមរវាងអុក្នុវិនិយោគ្គ និង ញាតិស៊ីមុុនធ� ឬក្រុូីមុហិីីនរួមុទីីន

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIAS ៨ និយមុន�យនៃូការបាាូន់ស្ថាាូនគ្គណិនេះូយូយ

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIAS១ និង របាយការណិ៍អនីវតតទី�២ នៃូស៊ីតង់ដារ CIFRS ការបងាាូញនៃូគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយ

ការធ្វើ័�វិស្ទោធនក្នុមុមទៅលើ� CIAS ១២ ពនធពនូយោរទៅលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនិងប�ណិុល់ដែូល់កើ�តឡើ�ងព�ប្រូតិបតតិការតែូមុួយ

គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងមុិនរំព�ងថ្នា ការអនីវតតស៊ីតង់ដារ ដែូល់បានរៀៀបរាប់ខ្នាងលើ�ន�ងមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ជាស្ថារវនតទៅលើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារក្នុុ�ងពេូល់អនាគ្គតឡើ�យ។

២.៤.២.៤. រូបិយប�ណិណគោល់រូបិយប�ណិណគោល់  និងរូបិយប�ណិណស៊ីម្រាូូប់ការបងាាូញនិងរូបិយប�ណិណស៊ីម្រាូូប់ការបងាាូញ
ធនាគារធ្វើ័�បូ្រតិបតតិការអាជំ�វក្នុមុម និងក្នុត់ត្រាូូរាល់់បញ្ញជ�គ្គណិនូេះយូយរបស៊ី់ខល�ន ផ្លែអូក្នុលើ�រូបិយប�ណិណចំ�នួន២ គ្គឺ ប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ និងប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ។ គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងបានក្នុ�ណិត់ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុជា
រូបិយប�ណិណគោល់ និងជារូបិយប�ណិណស៊ីម្រាូូប់ការបងាាូញ ព្រោូូ�វាឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងព�ស៊ីមាំស៊ីធាតីសេូដឋក្នុិចំច នៃូព្រឹូ�តតិការណិ៍មុូល់ដាាូន និងកាល់ៈទេូស៊ីៈរបស៊ី់ធនាគារ។

ស៊ីក្នុមុមភាពបូ្រតិបតតិការជារូបិយប�ណិណផ្ទេូសំូងៗទេៀតកូូ្រៅព�ប្រាូូក់្នុដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ត្រូូ�វបានបត�រទៅជាប្រាូូក់្នុដីលាាូរអាមេូរិក្នុ តាមុអត្រាូូបត�រប្រាូូក់្នុនៅកាល់បរិច្ចេេូទីប្រូតិបតតិការនោះ�។ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមរូបិយវតុ� និង
ប�ណុិល់រូបិយវតុ�នាកាល់បរិច្ចេេូទីរាយការណ៍ិ ដែូល់ជារូបិយប�ណិណក្រៅូូព�ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ត្រូូ�វបានបូូ្រែស៊ីម្រិូ�ល់ទៅជាប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុតាមុអត្រាូូបត�រប្រាូូក្នុ់នៅកាល់បរិច្ចេេូទីនោះ�។ ធាតីមិុនមូ្ដែន
របូយិវតុ� ដែលូ់តូ្រូ�វបានវាស៊ីវ់ែងូតាមុតម្លៃលសូ៊ីមុស្រួបូនៅកុ្នុ�ងរបូយិប�ណិណបរទេសូ៊ី ត្រូូ�វបានប្រែូសូ៊ីម្រិូ�ល់តាមុអត្រាូបូត�រប្រាូកូ្នុន់ៅកាល់បរចិ្ចេេទូីដែលូ់តម្លៃលសូ៊ីមុសូ្រួបត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត។់ ធាតីមុនិម្ដែនូរបូយិវតុ� ដែលូ់
ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងនៅក្នុុ�ងល់ក្នុុខណិឌថ្ងៃលូដើ�មុប្រូវតតិស្ថាស្រួូតជារូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីមុិនត្រូូ�វបានបត�រមុតងទេៀតទេូ។ 

ភាពល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណដែូល់កើ�តមុក្នុព�ការបត�រនោះ� ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅក្នុុ�ងចំ�ណើូញ ឬខ្នាត។

ការបងាាូញជារូបិយប�ណិណប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ការបងាាូញជារូបិយប�ណិណប្រាូូក្នុ់រៀៀល់

អនីលោមុតាមុចូំបាបស់៊ីត�ព� គ្គណិនេះយូយូនងិស៊ីវនក្នុមុម ចំី�ថ្ងៃៃទូី�១១ ខែមូេសូ្ថា ឆ្នាំំូ�២០១៦ ការក្នុត់ត្រាូបូត�រព�ប្រាូកូ្នុដី់លាារូអាមេរូកិ្នុទៅជាប្រាូកូ្នុរ់ៀៀល់ត្រូូ�វបានបងាាញូកុ្នុ�ងរបាយការណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ� ដោយប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ី
អត្រាូូចំីងការិយបរិច្ចេេូទី និងអត្រាូូមុធូយមុស៊ីម្រាូូប់ការិយបរិច្ចេេូទី ដូចំដែូល់បានប្រូកាស៊ីដោយធនាគារជាតិនៃ ូក្នុមុុ�ជា។ 

ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុម នងិប�ណុិល់នៅកុ្នុ�ងរបាយការណិស៍្ថាានូភាពហិរិញ្ញញវតុ�ន�មួុយៗដែលូ់បានបងាាញូ ត្រូូ�វបានបែ�រតាមុអត្រាូចីូំងការយិបរចិ្ចេេទូីនាកាល់បរចូិ្ចេេទីនៃរូបាយការណិ ៍ដោយឡែកូ្នុខទងច់ំ�ណូិល់ នងិចំ�ណ្ដាយ 
នៅកុ្នុ�ងរបាយការណិ ៍ចំ�ណើញូ ឬខ្នាត នងិល់ទីធផ្ល់ល់មុអតិផ្ទេសូំងូៗ នងិខទង់នៅកុ្នុ�ងល់�ហូិរស្ថាចំប់្រាូក់ូ្នុ ត្រូូ�វបានបែ�រទៅជាប្រាូកូ្នុរ់ៀៀល់ដោយប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីអត្រាូមូុធូយមុស៊ីម្រាូប់ូការយិបរចិ្ចេេទូី។ ល់ទីធផ្ល់នៃភូាព
ល់មេអ�ងដែូល់កើ�តទេូបី�ងព�ការបែ�ររូបិយប�ណិណ ត្រូូ�វបានក្នុត់ត្រាូូក្នុុ�ងចំ�ណិូល់ល់មុអិតផ្ទេូូសំងៗ (OCI)។ 

របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់បានបងាាូញជាប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ងដោយផ្លែអូក្នុលើ�អត្រាូូបត�រប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងមុួយដីលាាូរអាមេូរិក្នុដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

អត្តាចំីងការិយបរិ�ចំេទី អត្តាមុធូយមុ

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ៤.០៧៤ ៤.០៦៨

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ៤.០៤៥ ៤.០៧៧

ការបងគត់លើូខការបងគត់លើូខ

តួលើូខនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបានបងគត់ស៊ីម្រាូូប់ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ និងខទង់លានស៊ីម្រាូូប់ប្រាូូក្នុ់រៀៀល់។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១56

២.៥.២.៥. ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�
ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� នងិប�ណុិល់ហិរិញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់នៅកុ្នុ�ងរបាយការណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� នៅពេលូ់ដែលូ់ធនាគារកាាយូជាភាគ្គ�នៃសូ៊ី�វធិានធនតាមុកិ្នុចំចស៊ីនូយោនូៃឧបក្នុរណ៍ិទាំ�ងនេះូ�។ ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុម
ហិរិញ្ញញវតុ� នងិប�ណិលុ់ហិរិញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបានវាស់៊ីវែងូដ�បូងតាមុតម្លៃលសូ៊ីមុស្រួបូ។ ថ្ងៃលដូើ�មុប្រតិូបតតកិារដែលូ់ក្នុ�ណិត់ថ្នាពាក្នុព់�នធន�ងការទីញិ ឬការចូ្ចេញផ្សូាយទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� នងិប�ណិលុ់ហិរិញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វ
បានរួមុបញ្ញច�ល់ ឬដក្នុច្ចេូញព�តម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� ឬប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ� នៅលើ�ការទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូង។ ថ្ងៃលូប្រូតិបតតិការពាក្នុ់ព�នធន�ងការទីិញទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ឬប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�
ក្នុុ�ងតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូប តាមុរយៈការចំ�ណើូញឬខ្នាត ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ភាាូមុៗ នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ចំ�ណើូញ ឬខ្នាត។

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

ទ្រូពយូស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទាំ�ងអស៊ី់ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ និងដក្នុការទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូការជំួញដូរ ដែូល់ការទីិញ ឬល់ក់្នុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ស៊ីុិតក្រោូូមុក្នុិចំចស៊ីនូយោដែូល់មាំនល់កុ្នុខណិឌតម្រិូ�វ
ឱូយមាំនការប្រូគ្គល់់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�កុ្នុ�ងរយៈពូេល់ក្នុ�ណិត់ដោយទី�ផ្ូសារ ហើ�យត្រូូ�វបានចាំប់ផ្ទេែ�មុវាយតម្លៃលូកុ្នុ�ងតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូប បូក្នុរួមុទាំ�ងថ្ងៃលូប្រូតិបតតិការ។ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទាំ�ងអស់៊ីត្រូូ�វបាន
បងាាូញក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�គ្គឺគ្គិតទាំ�ងចំ�នួនដែូល់ត្រូូ�វទីទីួល់បាន និងការប្រាូូក្នុ់ដែូល់ត្រូូ�វទីទីួល់បាន។

ការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ការចាំត់ថ្នាំូក្នុ ់ និងការវាស៊ី់វែូងជាបនតបនាាូប់និងការវាស៊ី់វែូងជាបនតបនាាូប់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មុួយ ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី ់ប្រូស៊ីិនបេ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�នោះ� ប�ពេូញ ល់ក្នុុខណិឌទាំ�ងព�រដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់មាំននៅក្នុុ�ងមុុូដែូល់អាជំ�វក្នុមុម ក្នុុ�ងគោល់ប�ណិងរក្នុូសាទីីក្នុស៊ីម្រាូូប់ការប្រូមុូល់ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់តាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោ
■ ល់កុ្នុខណិឌក្នុចិំចស៊ីនូយោរបស់៊ីទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ផ្តល់់នវូកាល់បរចិ្ចេេទូីជាក្នុល់ាក្នុច់ំ�ពោ�ល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ ់ដែលូ់ស៊ីម្រាូបូទ់ីទូាំតត់ែបូ្រាូកូ្នុដ់ើ�មុ នងិការប្រាូកូ្នុ ់(ហៅកាតថ់្នា “SPPI”) តាមុចំ�ននួប្រាូកូ្នុដ់ើ�មុ

ដែូល់នៅជំ�ពាក្នុ់តែូបុីណោះូ�។

ឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់ដែូល់ប�ពេូញតាមុល់ក្នុុខណិឌដូចំខ្នាងក្រោូូមុ ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងជាបនតបនាាូប់ដោយតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបតាមុរយៈប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗទេៀត (“FVTOCI”)៖

■ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មាំននៅក្នុុ�ងមុុូដែូល់អាជំ�វក្នុមុម ក្នុុ�ងគោល់ប�ណិងរក្នុូសាទីីក្នុស៊ីម្រាូូប់ការប្រូមុូល់ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់តាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោ និងល់ក្នុ់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� និង
■ ល់កុ្នុខណិឌក្នុិចំចស៊ីនូយោរបស់៊ីទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ផ្តល់់នូវកាល់បរិច្ចេេូទីជាក្នុ់លាក្នុ់ ចំ�ពោ�ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ ដែូល់ស៊ីម្រាូូប់ទីូទាំត់តែូប្រាូូក្នុ់ដើ�មុ និងការប្រាូូក្នុ់ តាមុចំ�នួនប្រាូូក្នុ់ដើ�មុដែូល់នៅស៊ីល់់

តែូបុីណោះូ�។

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗទេៀត ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងជាបនតបនាាូប់ដោយតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបតាមុរយៈប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញឬខ្នាត (“FVTPL”)។

ទោះ�ប�ជាមាំនការលើ�ក្នុឡើ�ងខ្នាងលើ� ក្នុ៏ធនាគារអាចំធ្វើ័�ការជ្រើូ�ស៊ីរៀីស៊ីដែូល់មុិនអាចំផ្ទាាូស៊ី់បត�រវិញបាន ដោយមាំនការទីទីួល់ស្ថាោូល់់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ជាលើ�ក្នុដ�បូង៖

■ ធនាគារអាចំធ្វើ័�ការជ្រើូ�ស៊ីរៀីស៊ីដែូល់មុិនអាចំបត�រវិញបាន ដើ�មុូបី�បងាាូញតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបនៃូការវិនិយោគ្គមុូល់ធនក្នុុ�ងប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗ ប្រូស៊ីិនបេ�ល់ក្នុុខណិឌខល� ត្រូូ�វបានប�ពេូញ និង
■ ធនាគារអាចំធ្វើ័�ការជ្រើូ�ស៊ីរីៀស៊ី ក្នុត់ត្រាូបូ�ណុិល់វនិិយោគ្គ ដែលូ់ តម្រិូ�វអោយក្នុត់តូូ្រាតាមុតម្លៃលដូក្នុរលំ់ស់៊ី ឬ ការក្នុត់តូូ្រាតាមុ FVTOCI ដែលូ់បានវាស៊ីវ់ែងូតាមុ FVTPL ដើ�មូុបី�លី់បប�បាត់ ឬកាត់បនុយ

ជាស្ថារវនតនូវភាពមុិនដូចំគាំូរបស៊ី់គ្គណិនេះូយូយ។

តម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់តម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី ់ និងវិធ�ស្ថាស្រួតូការប្រាូូក្នុ់ប្រូស៊ីិទីធភាពនិងវិធ�ស្ថាស្រួតូការប្រាូូក្នុ់ប្រូស៊ីិទីធភាព

វិធ�ស្ថាស្រួតូការប្រាូូក្នុ់ប្រូស៊ីិទីធភាពគ្គឺជាវិធ�ស្ថាស្រួតូគ្គណិនាតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់នៃូប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ� និងការប៉ែូងចែូក្នុចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងក្នុ�ឡុ�ងពេូល់ដែូល់ពាក្នុ់ព�នធ។ 

ស៊ីម្រាូបូទ់្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ក្រៅូពូ�ការទិីញ ឬមាំនបូ្រភិពព�ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ដែលូ់ជាឥណិទាំនមាំនឱនភាព ការប្រាូក់ូ្នុប្រសិូ៊ីទីធភាពគ្គជឺាអត្រាូតូម្លៃលអូបូបីហារយ៉ាាងូពតិប្រាូកូ្នុដ ដែលូ់អាចំបាាន់ូស្ថាានូព�
ស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុទីទួីល់បាននាពូេល់អនាគ្គត (រមួុទាំ�ងថ្ងៃលសូេវូាទាំ�ងអស៊ី ់នងិការបងស់៊ីង ឬទីទួីល់បាន ដែលូ់បង្កើើ�តបានជាផ្លែុកូ្នុស៊ី�ខ្នាន់មួុយនូៃអត្រាូកូារបូូ្រាក់្នុប្រសិូ៊ីទីធភាព ថ្ងៃលបូ្រតិូបតតកិារ នងិបីព័លាភិ ឬតម្លៃលូ
អបូបីហារផ្ទេូសំូងទេៀត) ដោយមុិនរាប់បញ្ញច�ល់ការបាត់បង់ឥណិទាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុ តាមុរយៈអាយីកាល់រំព�ងទីីក្នុនៃូឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់ ឬរយៈពេូល់ខល�ជាងនេះូ� ទៅតាមុទី�ហិ�តម្លៃលូយោងដីល់នៃូឧបក្នុរណិ៍
ប�ណុិល់ ស៊ីមូូ្រាបក់ារទីទីលួ់ស្ថាោល់ូ់ប�ណុិល់លើ�ក្នុដ�បូង។ ស៊ីម្រាូបូក់ារទីញិ ឬមាំនបូ្រភិពព�ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ដែលូ់ជាឥណិទាំនមាំនឱនភាព ឥណិទាំនបានក្លែបូូូ្រែអត្រាូកូារប្រាូកូ្នុម់ាំនប្រសូ៊ីទិីធភាពត្រូូ�វ
បានគ្គណិនាដោយអបូបីហារល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់បានបាាូន់ប្រូមាំណិនាពេូល់អនាគ្គត រួមុទាំ�ងការបាត់បង់ឥណិទាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុរហិូត ដល់់តម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់នៃូការទីទួីល់ស្ថាោូល់់ឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់
លើ�ក្នុដ�បូង។

តម្លៃលូដក្នុរំល់ស់៊ីនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� គ្គឺជាចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក់្នុដែូល់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�តូ្រូ�វបានវាស៊ី់វែូងនៅពូេល់ដែូល់ទីទួីល់ស្ថាោូល់់លើ�ក្នុដ�បូង ដក្នុន�ងការស៊ីងប្រាូូក់្នុដើ�មុ បូក្នុន�ងរំល់ស់៊ីបងគរដោយ
ប្រើូ�ប្រាូូស់៊ីវិធ�ស្ថាស្រួតូការបូូ្រាក់្នុប្រូសិ៊ីទីធភាពនូៃភាពខីស៊ីគូំាណ្ដាមួុយរវាងចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក់្នុទីទួីល់ស្ថាោូល់់ដ�បូង និងចំ�នួនឥណិប្រូតិទាំន ដោយកូ្លែតម្រិូ�វស៊ី�វិធានធនខ្នាតបង់ណ្ដាមួុយ។ តម្លៃលូយោងដីល់នៃូ
ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� គ្គឺជាតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់នៃូហិិរញ្ញញវតុ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុីនពេូល់ក្លែូប្រែូូស៊ី�វិធានធនខ្នាតបង់ណ្ដាមុួយ។

ចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់គ្គឺត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដោយប្រើូ�ប្រាូូស់៊ីវិធ�ស្ថាស្រួតូការប្រាូូក្នុ់ប្រូសិ៊ីទីធភាព ស៊ីម្រាូូប់វាស៊ី់វែូងឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់ជាបនតបនាាូប់នៅតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់ និងនៅតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបតាមុរយៈល់ទីធផ្ល់
ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗ (FVTOCI)។ ស៊ីម្រាូូប់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ក្រៅូូព�ការទីិញ ឬមាំនប្រូភិពព�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់ជាឥណិទាំនមាំនឱនភាព ចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ត្រូូ�វបានគ្គណិនាដោយអនីវតតតាមុ
អត្រាូូការប្រាូូក់្នុបូ្រសិ៊ីទីធភាព ទៅតម្លៃលូយោងដីល់នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� លើ�ក្នុលែូងតូែទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់កាាូយជាឥណិទាំនមាំនឱនភាពជាបនតបនាាូប់តែូបីុណោះូ�។ ប្រូសិ៊ីនបេ�ហានិភិ�យនូៃ
ឥណិទាំនលើ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់មាំនឱនភាពនៃូឥណិទាំនមាំនភាពប្រូសេ�រឡើ�ងនៅកុ្នុ�ងការិយបរិចំេទីជាបនតបនាាូប់ នា�ឲ្ូយទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ន�ងលែូងមាំនការថិយចីំ�នៃូឥណិទាំន ដូច្ចេុូ�
ចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ត្រូូ�វបានក្នុត់ត្រាូូដោយការអនីវតតអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ប្រូស៊ីិទីធភាពដល់់តម្លៃលូដីល់នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�។

ធនាគារក្នុត់ត្រាូូចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ដោយអនីវតតអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់មាំនប្រូស៊ីិទីធភាព ទៅន�ងតម្លៃលូដក្នុរំល់ស់៊ី នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ចាំប់តា�ងព�ការទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូង ស៊ីម្រាូូប់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់
បានទីិញ ឬមាំនបូ្រភិពដើ�មុជាឥណិទាំនមាំនឱនភាព។ ការគ្គណិនាមុិនត្រូូ�វបានក្លែូប្រែូូទៅតាមុមុូល់ដាាូនតម្លៃលូដីល់នោះ�ទេូ ទោះ�ប�ជាហានិភិ�យ ឥណិទាំននូៃទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនភាពប្រូសេ�រ
ឡើ�ងក្នុ៏ដោយ ដូច្ចេុូ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងមាំនឥណិទាំនឱនភាព។
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ឱនភាពនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ឱនភាពនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

ធនាគារទីទីួល់ស្ថាោូល់់ការខ្នាតបង់ស៊ីម្រាូូប ់ECL លើ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា
■ ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន
■ មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គប�ណិុល់
■ ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និងគ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ
■ ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន
■ ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�។

មុិនមាំនឱនភាពត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់លើ�ការវិនិយោគ្គមុូល់ធនឡើ�យ។

ស៊ី�វិធានធនការខ្នាតបង់រព�ងទីីក្នុស៊ីម្រាូូប់ ពេូញមុួយអាយីកាល់នៃូ ECL គ្គឺ ចាំ�បាចំ់ស៊ីម្រាូូប់ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ប្រូស៊ីិនបេ�ហានិភិ�យឥណិទាំន លើ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នោះ�មាំនការកើ�នឡើ�ងគ្គួរឲ្ូយ
ក្នុតស់៊ីមាំោល់ូ់ ចាំបត់ា�ងព�ការទីទីលួ់ស្ថាោល់ូ់ដ�បងូ។ ចំ�ពោ�ឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�ផ្ទេសូំងូទេៀត ECL ត្រូូ�វបានវាស៊ីវ់ែងូតាមុចំ�ននួសេម�ន�ង ECL ១២ខែ។ូ ព�តម៌ាំនល់មុអតិបនូុ្ដែមុស៊ីត�ព�ការក្នុ�ណិត់ នៃកូារកើ�នឡើ�ង
គ្គួរឲ្ូយក្នុត់ស៊ីមាំោូល់់នៃូហានិភិ�យឥណិទាំនត្រូូ�វបានផ្តល់់ជំូននៅក្នុុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់៣៤.១។

ECLs គ្គជឺាការបាានូស់្ថាានូដោយផ្លែអកូ្នុលើ�ប្រូ�បាបី�ល់�តេនូៃតូម្លៃលបូចំច�បបូីនុនៃកូារខ្នាតបងឥ់ណិទាំន។ វាត្រូូ�វបានវាស៊ីវ់ែងូជាតម្លៃលបូចំច�បបូីនុ នៃភូាពខសី៊ីគាំរូវាងល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុដ់ែលូ់ជំ�ពាក្នុម់ុក្នុធនាគារតាមុ
ក្នុិចំចស៊ីនូយោ និងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់ធនាគាររំព�ងថ្នាន�ងទីទីួល់បានព�ការថិល�ងថែលូងព�ទីិដឋភាពសេូដឋក្នុិចំចនាពេូល់អនាគ្គត ដែូល់ត្រូូ�វបានធ្វើ�័អបូបីហាដោយប្រើូ� EIR របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនោះ�។

■ ស៊ីម្រាូូប់ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនដែូល់ពី�ទាំន់បានប្រើូ�ប្រាូូស់៊ី ECL គ្គឺជាភាពខីស៊ីគាំូរវាងតម្លៃលូបចំច�បូបីនុ នៃូភាពខីស៊ីគាំូរវាងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់តាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោ ដែូល់ធនាគារត្រូូ�វទីទីួល់បាន ប្រូសិ៊ីនបេ�
អុក្នុកាន់ក្នុិចំចស៊ីនូយោ ដក្នុប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� និង ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់ធនាគាររំព�ងថ្នាន�ងទីទីួល់បាន ប្រូស៊ីិនបេ�ក្នុមុច�ត្រូូ�វបានប្រើូ�ប្រាូូស៊ី ់និង

■ ស៊ីម្រាូប់ូកិ្នុចំចស៊ីនូយោធានាហិរិញ្ញញវតុ� ECL គឺ្គជាភាពខីស៊ីគូំារវាង ការទូីទាំត់ដូែល់រំព�ងទីីក្នុស៊ីម្រាូប់ូស៊ីងទៅអុក្នុកាន់ឧបក្នុរណិប៍�ណុិល់ដែលូ់បានធានា ដោយដក្នុច្ចេញូនូវចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូក់ូ្នុដែលូ់ធនាគារ
រំព�ងថ្នាន�ងទីទីួល់បានព�អុក្នុកាន់ប�ណិុល់ ក្នុូនប�ណិុល់ ឬភាគ្គ�ផ្ទេូសំូងទេៀត។

ធនាគារវាស់៊ីវែូង ECL ផ្លែអូក្នុលើ�មូុល់ដាាូនបីគ្គគល់ ឬ លើ�មូុល់ដាាូនជាកីូ្រុមុ ស៊ីម្រាូូប់ស៊ី�ពេៀតឥណិទាំនដូែល់មាំន ល់កុ្នុណិៈហានិភិ�យសូេដឋកិ្នុចំចសូ្រួដើៀងគាំូ។ ការវាស់៊ីវែូងនូៃការខ្នាតបង់ គ្គឺផ្លែអូក្នុលើ�តម្លៃលូ
បចំច�បូបីនុនៃូល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់រំព�ងទីីក្នុរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ដោយប្រើូ� EIR ដើ�មុរបស៊ី់ទ្រូពូយ ដោយមុិនគ្គិតថ្នា តេ�វាត្រូូ�វបានវាស៊ី់ដោយផ្លែអូក្នុលើ�មុូល់ដាាូនបីគ្គគល់ ឬ លើ�មុូល់ដាាូនជាក្រុូីមុទេូ។

ព�ត៌មាំនបន្ដែុមូុស៊ីត�ព�ការវាស់៊ីវែងូនូៃ ECL តូ្រូ�វបានផ្តល់់ជូំននៅកុ្នុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោល់ូ់ ៣៤.១ រមួុទាំ�ងព�ត៌មាំនល់មុអតិអ�ព�របេៀបដែលូ់ឧបក្នុរណិត៍្រូូ�វបានដាក់្នុជាក្រុូមីុ នៅពេលូ់វាយតម្លៃលលូើ�មូុល់ដាានូជាកីូ្រុមុ។

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មាំនឱនភាពឥណិទាំនទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មាំនឱនភាពឥណិទាំន

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� គ្គឺមាំន «ឱនភាពឥណិទាំន» នៅពេូល់មាំនព្រឹូ�តតិការណិ៍មុួយឬច្រើូ�ន ដែូល់មាំនផ្ល់បុ�ពាល់់យ៉ាាូងខ្នាាូ�ង លើ�ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់រំព�ងទីីក្នុនាពេលូ់អនាគ្គត របស៊ីទ់្រូពូយ
ស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�។ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនឱនភាពឥណិទាំនស៊ី�ដៅទៅលើ� ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី� ៣។ ភិស៊ីត�តាងនូៃឱនភាពឥណិទាំន រួមុមាំនទីិនុន�យដូែល់អាចំអង្កើើូតបានអ�ព�ពូ្រឹ�តតិការណ៍ិ
ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ វិបតតិហិិរញ្ញញវតុ�ជាខ្នាាូ�ងរបស៊ី់អតិថិិជំន ឬអុក្នុប៉ោ�ផ្ូសាយ
■ ការប�ពានលើ�ក្នុិចំចស៊ីនូយោ ដូចំជា ការខក្នុខ្នានមុិនបានស៊ីង ឬ ហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់
■ មាំាូស៊ី់ប�ណិុល់ផ្តល់់ស៊ីមុូបីទាំនដល់់អុក្នុខច� ដែូល់មាំាូស៊ី់ប�ណិុល់មុិនបានពិចាំរណ្ដា ក្នុុ�ងក្នុរណិ�ដែូល់ អុក្នុខច�មាំនវិបតតិហិិរញ្ញញវតុ�ក្នុុ�ងហើូតីផ្ល់សេូដឋក្នុិចំច ឬក្នុិចំចស៊ីនូយោ
■ ការបាត់បង់នៃូទី�ផ្ូសារស៊ីក្នុមុមចំ�ពោ�ទ្រូពូយបញ្ញច� ដោយស្ថារតែូភាពល់�បាក្នុផ្លែុូក្នុហិិរញ្ញញវតុ�។

វាប្រូហែូល់ជាមុិនអាចំក្នុ�ណិត់យក្នុព្រឹូ�តតិការណិ៍ដាចំ់ព�គាំូតែូមុួយបានទេូ ផ្ទ�យទៅវិញ ល់ទីធផ្ល់នៃូការរួមុគាំូរបស៊ី់ព្រឹូ�តតិការណិ៍មុួយចំ�នួនអាចំបណ្ដាាូល់ឲ្ូយ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនឱនភាពឥណិទាំន។ 
ធនាគារត្រូូ�វវាយតម្លៃលូថ្នាតេ�ឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់ ដែូល់ជាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់ត្រូូ�វបានវាស៊ី់ដោយថ្ងៃលូដើ�មុរំល់ស៊ី់គឺ្គមាំនឱនភាពឥណិទាំននៅកាល់បរិច្ចេេូទីរបាយការណិ៍ន�មុួយៗដែូរទេូ។ ធនាគារ
ត្រូូ�វពចិាំរណ្ដាលើ�ក្នុតាាូមុូយចំ�ននួដចូំជា ទីនិផុ្ល់ស៊ីញ្ហាាូប�ណិណ ការវាយតម្លៃលូចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក់្នុឥណិទាំន និងស៊ីមុតុភាពរបស៊ី់អុក្នុខច�ក្នុុ�ងការប្រូមុូល់ទីីន ដើ�មុូបី�វាយតម្លៃលូថ្នាតេ�ឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់រដឋនិងប�ណិុល់
ស្ថាជំ�វក្នុមុមមាំនការខ្នាតបង់ឥណិទាំន។

ឥណិទាំនមុយួតូ្រូ�វបានចាំតទី់ីក្នុថ្នាមាំនការខ្នាតបង់ឥណិទាំន នៅពេលូ់ដែលូ់ ការអនីគូូ្រោ� ត្រូូ�វបានផ្តល់់ទៅឲ្យូអុក្នុខច�ដោយស្ថារតែភូាពយ៉ាាប់ូយីនឺនៃសូ្ថាានូភាពហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ីអុ់ក្នុខច� លើ�ក្នុលូែងតូែមាំន
ភិ�ស៊ីត�តាងបងាាញូថ្នា ជាល់ទីធផ្ល់នូៃការ ផ្តល់់ការអនីគូូ្រោ� ហានភិិ�យនៃកូារមុនិទីទីលួ់បានល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុត់ាមុក្នុចិំចស៊ីនូយោ បានថិយចីំ�គ្គរួឲ្យូក្នុត់ស៊ីមាំោល់ូ់ នងិមុនិមាំនសូ៊ីចំនាក្នុរផ្ទេសូំងូទេៀតនៃឱូនភាព
តម្លៃលូ។ ស៊ីម្រាូូប់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់ការអនីគូូ្រោ� ត្រូូ�វបានពិចាំរណ្ដា បុីន្ដែតូមិុនបានផ្តល់់ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមនោះ�ត្រូូ�វបានគូេចាំត់ទីីក្នុថ្នាមាំនការខ្នាតបង់ឥណិទាំន នៅពេូល់មាំនភិ�ស៊ីត�តាងដូែល់អាចំ
បងាាូញព�ការខ្នាតបង់ឥណិទាំន រួមុទាំ�ងការខក្នុខ្នានស៊ីង។ ស៊ីូមុមេ�ល់ខ្នាងក្រោូូមុស៊ីម្រាូូប់និយមុន�យនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីង។

និយមុន�យនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីងនិយមុន�យនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីង

ភាពស៊ី�ខ្នាន់ចំ�ពោ�ការក្នុ�ណិត់ ECL គឺ្គជានិយមុន�យនូៃការខក្នុខ្នានស៊ីង។ និយមុន�យនូៃការខក្នុខ្នានស៊ីងត្រូូ�វបានប្រើូ�កុ្នុ�ងការវាស៊ី់តម្លៃលូរបស៊ី់ ECL និងកុ្នុ�ងការក្នុ�ណិត់ថ្នាតេ� ការខ្នាតបង់អាសូ្រួ�យលើ�
អាយីកាល់ ១២ ខែ ូឬ ពេញូមួុយអាយកីាល់ ECL ដោយស្ថារការខក្នុខ្នានស៊ីងគ្គជឺាស៊ីមាំស៊ីធាតីមួុយ របស៊ីប់្រូ�បាបី�ល់�តូេនៃកូារខក្នុខ្នានស៊ីង (ហៅកាត់ថ្នា “PD”) ដូែល់មាំនការបុ�ពាល់់ កុ្នុ�ងការវាស៊ីវូ់ែង 
ECL និង ការក្នុ�ណិត់នៃូការកើ�នឡើ�ងរបស៊ី់ហានិភិ�យឥណិទាំន (ស៊ីូមុមេ�ល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់៣៤.១)។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១58

ធនាគារចាំត់ទីីក្នុព្រឹូ�តតិការណិ៍ដូចំខ្នាងក្រោូូមុនេះូ�ជាព្រឹូ�តតិការណិ៍ដែូល់ធ្វើ័�ឲ្ូយមាំនការខក្នុខ្នានស៊ីង៖

■ អុក្នុខច�ហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីងលើ�ស៊ីព� ៩០ ថ្ងៃៃូ លើ�កាតព័ក្នុិចំចឥណិទាំនណ្ដាមុួយចំ�ពោ�ធនាគារ ឬ
■ អុក្នុខច�ទី�នងជាមុិនប�ពេូញកាតព័ក្នុិចំចឥណិទាំនរបស៊ី់ខល�នដល់់ធនាគារ។

នយិមុន�យនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីងនេះូ� ត្រូូ�វបានប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី់ដោយធនាគារស៊ីម្រាូបូ់គោល់ប�ណិងគ្គណិនេះូយយូ ក៏្នុដូចំជាស៊ីម្រាូបូ់គោល់ប�ណិងគ្រឹះូប់គ្រឹះងូហានិភិ�យឥណិទាំនផ្ទៃទកូ្នុុ�ង និងគោរពតាមុនយិមុន�យ
បទីបញ្ញញតតិនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីង។

ប្រូស៊ីិនបេ�អុក្នុខច�មុិនទី�នងន�ងអាចំប�ពូេញកាតព័កិ្នុចំចឥណិទាំនរបស់៊ីខល�ន ធនាគារតូ្រូ�វគ្គិតគូ្គរទាំ�ងសូ៊ីចំនាក្នុរគី្គណិភាពនិងបរិមាំណិនៅពេូល់វាយតម្លៃលូ។ ព�ត៌មាំនដែូល់បានវាយតម្លៃលូ គ្គឺអាស្រួូ�យលើ�
ប្រូភេូទីនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ឧទាំហិរណិ៍ ស៊ីូចំនាក្នុរគ្គីណិភាពដែូល់ត្រូូ�វបានប្រើូ�ក្នុុ�ងការផ្តល់់ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�ដល់់ធនាគារ គ្គឺការរំលោភិលើ�កិ្នុចំចព្រឹូមុព្រៀូៀង ដែូល់មុិនអាចំប្រើូ�ស៊ីម្រាូូប់វាយតម្លៃលូលើ�ការផ្តល់់ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�
ឲ្យូបីគ្គគល់ឡើ�យ។ ស៊ីចូំនាក្នុរបរមិាំណិ ដចូំជាភាពយឺតយ៉ាាវូ នងិការមុនិបង់ប្រាូកូ្នុល់ើ�កាតព័កិ្នុចំចនៃគូ្គភូាគ្គ� គ្គជឺាធាតីចំលូ់ស៊ី�ខ្នាន់នៅកុ្នុ�ងកាវភិាគ្គនេះូ�។ ធនាគារបានប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីប់្រភូិពព�ត៌មាំនជាច្រើូ�នដើ�មូុបី�
វាយតម្លៃលពូ�ការខក្នុខ្នានស៊ីង ដែលូ់ព�តម៌ាំនទាំ�ងូនោះ�ត្រូូ�វបានបង្កើើ�តឡើ�ងនៅប្រភូិពខ្នាងកុ្នុ�ង ឬបូ្រមុលូ់បានព�ប្រភូិពខ្នាងកូូ្រៅ។ ព�តម៌ាំនល់មុអតិបន្ដែុមូុមាំននៅកុ្នុ�ងក្នុ�ណិតស់៊ីមាំោល់ូ់ ៣៤.១។ ការខក្នុខ្នាន
ស៊ីងគ្គជឺា ភិស៊ីែ�តាងដែូល់បងាាូញថ្នាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមាំនឱនភាពឥណិទាំន ដូចំដែូល់បានក្នុត់ស៊ីមាំោូល់់នៅក្នុុ�ងនិយមុន�យនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មាំនឱនភាពឥណិទាំន។ ដូច្ចេុូ� ឱនភាពឥណិទាំន
លើ�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� គ្គរឺមួុបញ្ញច�ល់នូវទ្រពូូយដែលូ់ខក្នុខ្នានស៊ីង នងិទ្រពូូយដែលូ់មុនិមាំនការខក្នុខ្នានស៊ីងផូ្ទេសំងូៗទេៀត ដោយស្ថារតែ ូនយិមុន�យនៃឱូនភាពឥណិទាំនមាំនល់កុ្នុណិៈទីលូ់�ទីលូាយជាង
និយមុន�យនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីង។

ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនូវហានិភិ�យឥណិទាំនការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនូវហានិភិ�យឥណិទាំន  

ធនាគារតូ្រូ�វត្រូូ�តពនិតូិយរាល់់ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ទាំ�ងអស់៊ី រមួុមាំនក្នុចិំចស៊ីនូយោឥណិទាំន នងិកិ្នុចំចស៊ីនូយោធានាហិរិញ្ញញវតុ� ដែលូ់តមូ្រិ�វឲូ្យធ្វើ័�ការវាយតម្លៃលលូើ�ឱនភាពឥណិទាំន ថ្នាតេ�មាំនហានភិិ�យឥណិទាំន
កើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតចាំប់តា�ងព�មាំនការទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ដ�បូងដែរូឬទេ។ូ ធនាគារន�ងធ្វើ័�ការវាស់៊ីវែងូលើ�ការខ្នាតបង់ដោយផ្លែអកូ្នុលើ� ECL មុយួអាយកីាល់ ជាជាង ECL រយៈពេលូ់ ១២ខែ ូប្រសូ៊ីនិបេ�មាំនការ
កើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃហូានភិិ�យឥណិទាំន។ គោល់នយោបាយគ្គណិនេះយូយូរបស៊ីធ់នាគារ មុនិត្រូូ�វបានអនីវតតទៅលើ�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� ដែលូ់មាំនហានិភិ�យឥណិទាំនទាំបនៅចីំងការិយបរចិ្ចេេទូី ដោយ
ចាំត់ទីីក្នុថ្នាមុិនមាំនការកើ�នឡើ�ងនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនគ្គួរឲ្ូយក្នុត់ស៊ីមាំោូល់់។ ជាល់ទីធផ្ល់ ធនាគារត្រូូ�វត្រូូ�តពិនិតូយរាល់់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទាំ�ងអស៊ី់ រួមុមាំនក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា
ហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់តម្រិូ�វឲ្ូយធ្វើ័�ការវាយតម្លៃលូលើ�ការខ្នាតបង់ស៊ីម្រាូូប់ការកើ�នឡើ�ងនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនគ្គួរឲ្ូយក្នុត់ស៊ីមាំោូល់់។

ធនាគារតូ្រូ�វប្រើូៀបធ្វើៀបរវាងហានភិិ�យនៃកូារខក្នុខ្នានស៊ីង ដែលូ់កើ�តឡើ�ងលើ�ឧបក្នុរណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ�នាចីំងការយិបរចិ្ចេេទូី ផ្លែអកូ្នុលើ�អាយីកាល់ដែលូ់នៅស៊ីល់់របស់៊ីឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� ជាមុយួន�ងហានភិិ�យ
នៃកូារខក្នុខ្នានដូែល់បានរពំ�ងទីីក្នុស៊ីម្រាូប់ូអាយកីាល់ដែលូ់នៅស៊ីល់់នាចីំងការិយបរចិ្ចេេទូីបចំច�បូបីនុ នាពេលូ់ដែលូ់ឧបក្នុរណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ដ�បូង ដើ�មូុបី�វាយតម្លៃលថូ្នាហានភិិ�យឥណិទាំននៅ
លើ�ឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�មាំនការកើ�នឡើ�ងគ្គរួឲ្យូក្នុត់ស៊ីមាំោល់ូ់ចាំប់តា�ងព�ការទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ដ�បូងដូែរឬទេ។ូ ធនាគារតូ្រូ�វពិចាំរណ្ដាទាំ�ងបរមិាំណិនិងគី្គណិភាពនូៃព�ត៌មាំន ដែលូ់ស៊ីមុហើតីូផ្ល់ នងិអាចំគា�ទូ្រ
បាន រួមុទាំ�ងបទីពិស្ទោធន៍ព�មុីន និងព�ត៌មាំនពូយោក្នុរណិ៍នាពេូល់អនាគ្គតដែូល់អាចំរក្នុបាន ដោយមុិនចាំ�បាច់ំចំ�ណ្ដាយ ឬបូ្រ�ងប្រែូូងហិួស៊ីហើូតី ដោយផ្លែអូក្នុលើ�បទីពិស្ទោធន៍ព�មុីនរបស៊ី់ធនាគារ និង
ជំ�នាញកុ្នុ�ងការវាយតម្លៃលឥូណិទាំន រមួុទាំ�ងព�តម៌ាំនពូយោក្នុរណិន៍ាពេលូ់អនាគ្គតដើ�មូុបី�ធ្វើ័�ការវាយតម្លៃល។ូ ស៊ីមូុមេ�ល់ក្នុ�ណិតស់៊ីមាំោល់ូ់ ៣៤.១ ស៊ីម្រាូប់ូព�តម៌ាំនល់�អតិអ�ព�ព�តម៌ាំនពូយោក្នុរណិន៍ាពេលូ់អនាគ្គត។

ព�ត៌មាំនពូយោក្នុរណិ៍នាពូេល់អនាគ្គត រួមុមាំនការរំព�ងទីីក្នុនាពេូល់អនាគ្គតនូៃវិស៊ី�យដែូល់ស៊ីមុភាគ្គ�របស៊ី់ធនាគារធ័្វើ�ប្រូតិបតិតការដូែល់ទីទួីល់បានព�មូុល់និធិរូបិយវតុ�អនតរជាតិ ធនាគារពិភិពលោក្នុ និង
អងគការស្រួូដើៀងគូំាផូ្ទេសំូងទេៀត ហើ�យក៏្នុអាចំពិចាំរណ្ដាកុ្នុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស់៊ីព�ត៌មាំនសូេដឋកិ្នុចំចជាក់្នុស្គែតូងនិងការពូយោក្នុរណិ៍ផ្ទៃទូកុ្នុ�ង និងបូ្រភិពខ្នាងកូូ្រៅផ្ទេូសំូងៗផ្ងដូែរ។ ធនាគារប៉ែូងចូែក្នុស៊ីមុភាគ្គ�របស៊ី់
ខល�នទៅតាមុថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំន អាសូ្រួ�យលើ�គី្គណិភាពឥណិទាំនរបស់៊ីពួក្នុគេូ។ ព�ត៌មាំនជាបរិមាំណិ គ្គឺជាសូ៊ីចំនាក្នុរចំមូុបីងមួុយ ដែូល់បញ្ហាាូក់្នុអ�ព�ការកើ�នឡើ�ងគួ្គរឲ្ូយក្នុត់ស៊ីមាំោូល់់នូៃហានិភិ�យ
ឥណិទាំន និងផ្លែអូក្នុលើ�ការផ្ទាាូស៊ី់បត�រអាយីកាល់ PD ដោយធ្វើ័�ការប្រើូៀបធ្វើៀប៖

■ អាយីកាល់ដែូល់នៅស៊ីល់់របស៊ី ់PD នាចំីងការិយបរិច្ចេេូទី ជាមុួយន�ង
■ អាយីកាល់ដែូល់នៅស៊ីល់់របស៊ី ់PD នាវេូលានេះូ� ដែូល់ត្រូូ�វបានគេូបាាូន់ស្ថាាូនផ្លែអូក្នុលើ�អងគហូើតីនិងកាល់ៈទេូស៊ីៈនៅពេូល់ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូងនៃូឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�។

PDs ដែូល់បានប្រើូ�មាំនរួមុបញ្ញច�ល់ល់ក្នុុខណិឌពូយោក្នុរណិ៍នាពេូល់អនាគ្គត ហើ�យធនាគារប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់វិធ�ស្ថាស្រួូតនិងទីិនុន�យដូចំគាំូទៅន�ងការគ្គណិនាការខ្នាតបង់រំព�ងទីីក្នុលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ECL 
(ស៊ីូមុមេ�ល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់៣៤.១)។

រាល់់ការផ្ទាាូស់៊ីបត�រកុ្នុ�ងល់កុ្នុខណិឌជាក់្នុលាក់្នុណ្ដាមួុយទៅលើ� PD ន�ងធ្វើ័�ឲូ្យមាំនការផ្ទាាូស់៊ីបត�រខ្នាាូ�ងទៅលើ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មាំន PD ទាំបតា�ងព�ពូេល់ទីទួីល់ស្ថាោូល់់ដ�បូង ជាងឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�
ដែូល់មាំន PD ខុស៊ី់ព�ដ�បូង ដោយស្ថារតែូការកើ�នឡើ�ងនូវហានិភិ�យឥណិទាំនចាំប់តា�ងព�ការទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូង។

ព�ត៌មាំនបន្ដែុូមុអ�ព�ការកើ�នឡើ�ងហានិភិ�យឥណិទាំនត្រូូ�វបានផ្តល់់ជំូននៅក្នុុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់៣៤.១។

ការក្លែូប្រែូូការក្លែូប្រែូូ  និងនិង  ការលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ការលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

ការក្លែូប្រែូូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� កើ�តឡើ�ងនៅពេូល់ដែូល់ល់ក្នុុខណិឌក្នុីងត្រាូូទាំក្នុ់ទីងន�ងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ការចំរចាំឡើ�ងវិញ ឬផ្ទាាូស៊ី់បត�រជាថិម�រវាងការទីទីួល់ស្ថាោល់់
លើ�ក្នុដ�បូង និងកាល់ក្នុ�ណិត់របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�។ ការក្លែូប្រែូូមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ទៅលើ�ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ ឬពេូល់វេូលានៃូល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់កុ្នុ�ងក្នុិចំចស៊ីនូយោភាាូមុៗ ឬនាពេូល់អនាគ្គត។ លើ�ស៊ីព�នេះូ�
ទៅទេៀត ការណែនូា� ឬការកូ្លែប្រែូលូ់កុ្នុខណិឌនូៃកិ្នុចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនដូែល់មាំនសូូ្រាប ់អាចំធ្វើ័�ឲ្យូមាំនការក្លែបូ្រែូ ូទោះ�ប�ជាកិ្នុចំចស៊ីនូយោថិម� ឬការក្លែបូ្រែូលូ់កុ្នុខណិឌទាំ�ងនូេះ�មិុនទាំន់មាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ដល់់ល់�ហូិរ
ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុភ់ាាមូុៗក្នុដ៏ោយ បុនី្ដែតវូាអាចំមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ដល់់ល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូក់ូ្នុអាស្រួូ�យលើ�ថ្នាតេ�ល់កុ្នុខណិឌនៃកិូ្នុចំចស៊ីនូយោ ត្រូូ�វបានប�ពូេញឬមុនិបានប�ពូេញតាមុល់កុ្នុខណិឌ (ឧទាំហិរណិ ៍ការផ្ទាាស់ូ៊ីបត�រលើ�
ការកើ�នឡើ�ងនៃូអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ដែូល់កើ�តឡើ�ងនៅពេូល់ដែូល់មាំនការរំលោភិលើ�ក្នុិចំចស៊ីនូយោ)។

ធនាគារ បានធ័្វើ�ការចំរចាំឡើ�ងវិញនូវឥណិទាំនផ្ែល់់ដល់់អតិថិិជំនដូែល់មាំនផ្ល់ល់�បាក្នុផ្លែុូក្នុហិិរញ្ញញវតុ� ដើ�មូុបី�បង្កើើ�នឱកាស៊ីអតិបរមាំកុ្នុ�ងការបូ្រមូុល់ត្រូូល់ប់មុក្នុវិញ និងកាត់បនុយហានិភិ�យនូៃការ
ខក្នុខ្នានស៊ីង។ ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញត្រូូ�វបានផ្តល់់ជូំន កុ្នុ�ងក្នុរណិ�ដែូល់អុក្នុខច�ពិតជាបានខិតខ�បូ្រ�ងប្រែូូងទីូទាំត់ប�ណុិល់ទៅតាមុល់កុ្នុខណិឌនៃូកិ្នុចំចស៊ីនូយោដើ�មុ បុីន្ដែូតវាមាំនហានិភិ�យខុស់៊ីដែូល់ការ
ខក្នុខ្នានស៊ីងន�ងត្រូូ�វកើ�នឡើ�ង ឬការខក្នុខ្នានស៊ីងបានកើ�តឡើ�ងហើ�យ ដោយរពំ�ងថ្នាអុក្នុខច�ន�ងអាចំប�ពេញូតាមុល់កុ្នុខណិឌដែលូ់បានក្លែបូ្រែូ។ូ ល់កុ្នុខណិឌដែលូ់បានកូ្លែប្រែូ ូជាធមុមតារមួុមាំនការពនូយោរពេលូ់



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 59

ក្នុ�ណិត់ ការផ្ទាាស់ូ៊ីបែ�ររយៈពូេល់នៃលូ់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុរបស៊ីឥ់ណិទាំន (ការទីទូាំត់ស៊ីងប្រាូក់ូ្នុដើ�មុនិងការបូូ្រាក់្នុ) ការកាត់បនុយចំ�នួនល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុដូែល់ត្រូូ�វបង ់(ការលើ�ក្នុលែងូប្រាូក់ូ្នុដើ�មុនិងការបូូ្រាក់្នុ) 
និងការក្លែូប្រែូូល់ក្នុុខណិឌនៃូក្នុិចំចព្រឹូមុព្រៀូៀងឥណិទាំន។

ធនាគារបានធ្វើ័�ការវាយតម្លៃល ូថ្នាការក្លែបូ្រែូនូេះូ�អាចំបណ្ដាាលូ់ឲ្យូមាំនការលែងូទីទីលួ់ស្ថាោល់ូ់ដែរូឬទេ ូនៅពេលូ់ដែលូ់ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានក្លែបូ្រែូ។ូ តាមុគោល់នយោបាយរបស៊ីធ់នាគារ ការកូ្លែប្រែូូ
ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�នា�ឲូ្យមាំននវូការលែងូទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ នៅពេលូ់ដែលូ់មាំនល់កុ្នុខណិឌខីស៊ីគាំជូាស្ថារវនត។ ធនាគារធ័្វើ�ការពិចាំរណ្ដាដូចំខ្នាងកូូ្រោមុ ដើ�មូុបី�ក្នុ�ណិត់ល់កុ្នុខណិឌក្លែបូ្រែូដូែលូ់មាំនភាពខីស៊ីគាំូ
ជាស្ថារវនតព�ល់ក្នុុខណិឌនៃូក្នុិចំចស៊ីនូយោដើ�មុ៖

■ ក្នុតាាគីូ្គណិភាព ដចូំជាល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុត់ាមុក្នុចិំចស៊ីនូយោបនាាប់ូព�ការក្លែបូ្រែូ ូពី�មូ្ដែនជាល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុស់៊ីម្រាូបូទ់ីទូាំត់តែបូ្រាូកូ្នុដ់ើ�មុនងិការប្រាូកូ្នុ ់(SPPI) ការផ្ទាាស់ូ៊ីបត�ររបិូយប�ណិណ ឬនៅពេលូ់ស៊ីទិីធិ
នៃលូ់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុរ់វាងគ្គភូាគ្គ�ដើ�មុផី្តក្នុ�ណិត់ដោយស្ថារតែកូូ្នុនប�ណិលុ់ថិម� តូ្រូ�វជំ�នួស៊ីក្នុនូប�ណិលុ់ដើ�មុ (លើ�ក្នុលែងូតូែកូ្នុនប�ណិលុ់ទាំ�ងព�រសិុ៊ីតកូូ្រោមុការគ្រឹះបូគ់្រឹះងូតូែមុយួ) ទី�ហិ�ន្ដែកូារផ្ទាាសូ៊ីប់ត�រ
អត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ និងកាល់ក្នុ�ណិត់។ ប្រូស៊ីិនបេ�ការក្លែូប្រែូូទាំ�ងនេះូ�មុិនបានចំងអ�ល់បងាាូញយ៉ាាូងចំូបាស៊ី់ព�ការផ្ទាាូស៊ី់បត�រជាស្ថាវនតនោះ�ត្រូូ�វពិចាំរណ្ដាព�ក្នុតាាូបរិមាំណិ។

■ ការវាយតម្លៃលូជាបរិមាំណិ ត្រូូ�វបានអនីវតតដើ�មូុបី�ប្រើូៀបធ្វើៀបតម្លៃលូបចំច�បូបីនុនៃូល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក់្នុក្នុិចំចស៊ីនូយោដែូល់នៅស៊ីល់់ក្រោូូមុល់កុ្នុខណិឌដើ�មុ ជាមុួយន�ងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់កុ្នុ�ងកិ្នុចំចស៊ីនូយោកូូ្រោមុ
ល់កុ្នុខណិឌដែលូ់បានក្លែបូ្រែូ ូដោយចំ�ននួទាំ�ងព�របានធ្វើ័�អបូបីហានៅអត្រាូកូារប្រាូកូ្នុប់្រសូ៊ីទិីធភិាពដើ�មុ។ វាន�ងតូ្រូ�វបានលែងូទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ ប្រសូ៊ីនិបេ�ភាពខីស៊ីគាំរូវាងទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមគ្គរួអោយក្នុតស់៊ីមាំោល់ូ់។ 
ធនាគារពចិាំរណ្ដាលើ�ល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុដ់ែលូ់រពំ�ងទីីក្នុ (ជំ�នសួ៊ីក្នុចិំចស៊ីនូយោ) មុនីពេលូ់ការក្លែបូ្រែូ ូឬ ការចំរចាំឡើ�ងវញិ នងិធ្វើ័�ការប្រើូៀបធ្វើៀបជាមុយួល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុត់ាមុក្នុចិំចស៊ីនូយោបនាាបូព់�មាំនការ
ក្លែូប្រែូូ ឬ ការចំរចាំឡើ�ងវិញនៅពេូល់អនីវតតការវាយតម្លៃលូលើ�បរិមាំណិនៃូការក្លែូប្រែូ ូឬការចំរចាំឡើ�ងវិញនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមខ្នាតបង់ឥណិទាំន ការទីិញ ឬទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមខ្នាតបង់ឥណិទាំន ដែូល់ន�ង
ត្រូូ�វបានល់ីបច្ចេូញព�បញ្ញជ�។

ក្នុុ�ងក្នុរណិ�ដែូល់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុ (ECL) ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងជាថិម�នៅកាល់បរិច្ចេេូទីនៃូការលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ ដើ�មុូបី�ក្នុ�ណិត់តម្លៃលូសី៊ីទីធនៃូ
ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនាកាល់បរិច្ចេេូទីនោះ�។ ភាពខីស៊ីគូំារវាងតម្លៃលូយោងដែូល់បានកូ្លែប្រែូូ និងតម្លៃលូស៊ីមុសូ្រួបនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ថិម�ជាមួុយន�ងល់កុ្នុខណិឌថិម� ន�ងនា�ឲ្ូយមាំនការចំ�ណើូញឬខ្នាតលើ�ការលែូង
ទីទួីល់ស្ថាោូល់់។ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ថិម�ន�ងមាំនការវាយតម្លៃលូលើ�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់តាមុរយៈការវាស់៊ីវូែង ECL ១២ខែូ លើ�ក្នុលែូងកុ្នុ�ងក្នុរណិ�ក្នុម្រិូមាំន ដែូល់ឥណិទាំនថិម�ត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុថ្នា
មាំនឱនភាពឥណិទាំនស្រាូូប់។ ទាំ�ងនូេះ�ត្រូូ�វបានអនីវតតតែូកុ្នុ�ងក្នុរណិ�ដែូល់តម្លៃលូស៊ីមុសូ្រួបនូៃឥណិទាំនថិម�ត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោូល់់ដោយការធ័្វើ�អបូបីហាជាស្ថារវនតចំ�ពោ�ចំ�នួនបូូ្រាក់្នុក្នុមុច� ដែូល់ត្រូូ�វបានក្លែូ
ល់មុអ ពូូ្រោ�វានៅតែមូាំនហានិភិ�យខុស់៊ីនៃកូារខក្នុខ្នានស៊ីង ដែលូ់មិុនបានកាត់បនុយដោយការក្លែបូ្រែូ។ូ ធនាគារតូ្រូ�តពិនតូិយហានភិិ�យឥណិទាំននូៃទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ដែលូ់បានក្លែបូូូ្រែ ដោយវាយតម្លៃលូ
លើ�ព�ត៌មាំនគ្គីណិភាព និងបរិមាំណិ ដូចំជា ក្នុុ�ងក្នុរណិ�អុក្នុខច�ហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីងក្រោូូមុល់ក្នុុខណិឌថិម�។

នៅពេលូ់ដែលូ់ល់កុ្នុខណិឌ នៃកូ្នុចិំចស៊ីនូយោរបស៊ីទ់្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបានកូ្លែប្រែូ ូហើ�យការក្លែបូ្រែូនូេះូ�មិុនបណ្ដាាលូ់ឲ្យូមាំនការលែងូទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ ធនាគារន�ងក្នុ�ណិតថ់្នាតេ�ហានភិិ�យឥណិទាំនរបស៊ីទ់្រពូូយ
ស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�បានកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតចាំប់តា�ងព�ការទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូងដោយធ្វើ័�ការប្រើូៀបធ្វើៀប៖

■ អាយីកាល់ដែូល់នៅស៊ីល់់របស៊ី ់PD ផ្លែអូក្នុលើ�ទីិនុន�យនៅពេូល់មាំនការទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូងនិងល់ក្នុុខណិឌក្នុិចំចស៊ីនូយោដើ�មុ
■ អាយីកាល់ដែូល់នៅស៊ីល់់របស៊ី ់PD នៅចំីងការិយបរិច្ចេេូទីដោយផ្លែអូក្នុលើ�ល់ក្នុុខណិឌដែូល់បានក្លែូប្រែូូ។

ការបាាន់ូស្ថាានូ PD បានឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងព�ស៊ីមុតុភាពរបស៊ីធ់នាគារកុ្នុ�ងការប្រមូុលូ់ល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុដ់ែលូ់បានក្លែបូ្រែូ ូដោយពចិាំរណ្ដាព�បទីពសិ្ទោធនព៍�មុនីរបស៊ីធ់នាគារនៃសូ៊ីក្នុមុមភាពដែលូ់ធនាគារបានជំយួ
អតិថិិជំន នងិពិចាំរណ្ដាព�បទីពិស្ទោធនប៍្រហូាក្នុប់្រហូែលូ់គាំក៏ូ្នុដចូំជាស៊ីក្នុមុមភាពផ្ទេសូំងូៗទេៀត រមួុទាំ�ងការទូីទាំតប់្រាូកូ្នុរ់បស៊ីអុ់ក្នុខច� នងិល់កុ្នុខណិឌក្នុចិំចស៊ីនូយោដូែល់បានក្លែបូូូ្រែ ចំ�ពោ�ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�
តូ្រូ�វបានកូ្លែប្រែូូដែូល់ជាផ្លែុូក្នុមុួយនៃូគោល់នយោបាយរបស៊ី់ធនាគារដែូល់ការក្លែូប្រែូូមុិនបានបណ្ដាាូល់ឲ្ូយមាំនការលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់។ ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅតែូបនតធ្វើ័�ការវាស៊ី់វែូងតាមុចំ�នួន
សេម�ន�ង ECL មួុយអាយីកាល់ ប្រូសិ៊ីនបេ�ហានិភិ�យឥណិទាំននៅតូែខុស់៊ីជាងអ័�ដូែល់បានរំព�ងទីីក្នុ។ ធនាគារបនតអនីវតតការវាយតម្លៃលូដើ�មូុបី�បញ្ហាាូក់្នុថ្នា បញ្ហាាូនៃូការខូចំខ្នាតត្រូូ�វបានដោ�ស្រាូូយដើ�មូុបី�
ក្នុ�ណិត់ថ្នាឥណិទាំនលែងូមាំនការខចូំខ្នាតដោយស្ថារតែមូាំនភិស៊ីត�តាងនៃកូារចីំ�ខូេសាយឥណិទាំន (ស៊ីមូុមេ�ល់ខ្នាងលើ�)។ស៊ី�វធិានធនលើ�ការខ្នាតបងឥ់ណិទាំនជាទីទូៅន�ងត្រូូ�វបានវាស់៊ីវែងូដោយផ្លែអកូ្នុលើ� 
ECL ១២ ខែូ នៅពេូល់មាំនភិស៊ីែ�តាងនៃូភាពប្រូសេ�រឡើ�ងក្នុុ�ងការទីូទាំត់ស៊ីងរបស៊ី់អុក្នុខច� បនាាូប់ព�មាំនការក្លែូប្រែូ ូដែូល់នា�ឲ្ូយមាំនការផ្ទាាូស៊ី់បត�របញ្ច្រាាូូស៊ីនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនដែូល់កើ�នឡើ�ងព�មុីន។

ធនាគារគ្គណិនាការខ្នាតបង់នៃូការកូ្លែបូូ្រែ ដោយប្រើូៀបធ្វើៀប តម្លៃលូយោងដីល់មុីននិងកូូ្រោយពូេល់ក្លែូប្រែូូ (មុិនរាប់បញ្ញច�ល់ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ឥណិទាំន) កុ្នុ�ងក្នុរណិ�ដូែល់ការបូូ្រែប្រូ�ល់ មុិន
នា�ឲ្ូយមាំនការលូែងទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់។ បនាាូប់មុក្នុ ធនាគារធ្វើ័�ការវាស៊ី់ ECL ស៊ីម្រាូូប់ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមដូែល់មាំនការផ្ទាាូស់៊ីបត�រ ដែូល់ល់�ហិូរស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុរំព�ងទីីក្នុកើ�តឡើ�ងព�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដូែល់បានក្លែូប្រែូូ ត្រូូ�វបាន
រាប់បញ្ញច�ល់ក្នុុ�ងការគ្គណិនាក្នុង័�ខ្នាតស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់រំព�ងទីីក្នុព�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដើ�មុ។

ធនាគារលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�នៅពេូល់ដែូល់ស៊ីិទីធិតាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោលើ�ល់�ហិូរស្ថាច់ំប្រាូូក្នុ់ព�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�នោះ�ផី្តក្នុ�ណិត់ (រាប់បញ្ញច�ល់ទាំ�ងការផី្តក្នុ�ណិត់ដែូល់កើ�តឡើ�ងព�ការ
ក្លែបូ្រែូូដោយមាំនល់ក្នុខុណិឌខសី៊ីគាំ)ូ ឬនៅពេលូ់ដែលូ់ទ្រពូយូស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�នងិហានភិិ�យនងិភាពជាមាំាស់ូ៊ីនៃទូ្រពូយូស៊ីក្នុមុមត្រូូ�វបានផ្ទេទរូទៅអងគភាពផ្ទេសូំងូទេៀត។ ធនាគារត្រូូ�វទីទីលួ់ស្ថាោលូ់ក់ារប្រាូកូ្នុដ់ែលូ់
បានរក្នុសូាទីកី្នុ និងប�ណិុល់ពាក្នុ់ព�នធដែូល់អាចំន�ងត្រូូ�វបង់ ប្រូសិ៊ីនបេ�ធនាគារមុិនផ្ទេទូរ ឬរក្នុូសាទីីក្នុនូវរាល់់ហានិភិ�យនិងភាពជាមាំាូស់៊ីនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និងបនតគ្រឹះូប់គ្រឹះូងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់បានផ្ទេទូរ។ ធនាគារ
នៅតែូបនតទីទីួល់ស្ថាោូល់់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� និងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ក្នុមុច�ស៊ីម្រាូូប់ទី�ក្នុប្រាូូក្នុ ់ដែូល់ទីទីួល់បានប្រូស៊ីិនបេ�ធនាគាររក្នុូសាទីីក្នុនូវរាល់់ហានិភិ�យនិងភាពជាមាំាូស៊ី់នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់បានផ្ទេទូរ។

ការលី់បច្ចេូញព�បញ្ញជ�ការលី់បច្ចេូញព�បញ្ញជ�

ឥណិទាំនត្រូូ�វបានលី់បចូ្ចេញព�បញ្ញជ�ទាំ�ងស្រួូងី នៅពូេល់មិុនមាំនការរពំ�ងទីីក្នុថ្នាអាចំប្រមូូុល់បានមុក្នុវញិនវូទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�នោះ� (ទៅប�ជាផ្លែុកូ្នុខល� ឬ ទាំ�ងស្រួូងី)។ ក្នុរណិ�នេះូ�មាំនជាទីទូៅនៅពូេល់
ធនាគារក្នុ�ណិត់ថ្នាអុក្នុខច�ពី�មាំនទូ្រពូយស៊ីក្នុមុម ឬបូ្រភិពចំ�ណូិល់ណ្ដាដែលូ់អាចំបង្កើើ�តបាននវូល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុគូ្រឹះប់គ្រាូន់ូ ដើ�មូុបី�ទូីទាំត់ស៊ីងនវូចំ�នួន ដែលូ់ត្រូូ�វលី់បច្ចេញូព�បញ្ញជ�។ ការលី់បច្ចេញូព�បញ្ញជ�បង្កើើ�ត
បានជាការលែងូទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់។ ធនាគារ អាចំអនីវតតស៊ីក្នុមុមភាពបត�ងចំ�ពោ�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែលូ់បានលី់បច្ចេញូព�បញ្ញជ�។ ទី�ក្នុប្រាូកូ្នុប់្រមូុលូ់បានមុក្នុវញិដែលូ់បានមុក្នុព�ស៊ីក្នុមុមភាពពង្រឹូ�ងការអនីវតត
របស៊ី់ធនាគារន�ងបណ្ដាាូល់ឲ្ូយមាំនការថិយចំី�តម្លៃលូន្ដែូការខ្នាតបង់ដែូល់ន�ងត្រូូ�វបានបងាាូញនៅក្នុុ�ង «ចំ�ណិូល់ប្រូតិបតតិការផ្ទេូសំូងៗ» នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ចំ�ណើូញ ឬខ្នាត។

ការបងាាូញនៃូស៊ី�វិធានធនស៊ីម្រាូូប់ការខ្នាតបង់នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�៖ការបងាាូញនៃូស៊ី�វិធានធនស៊ីម្រាូូប់ការខ្នាតបង់នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�៖

ស៊ី�វិធានធន ស៊ីម្រាូូប់ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុ ត្រូូ�វបានបងាាូញនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�ដូចំខ្នាងក្រោូូមុៈ

■ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�វាស៊ី់វែូងដោយតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់៖ ត្រូូ�វបងាាូញជាការដក្នុច្ចេូញព�តម្លៃលូដីល់នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនោះ�
■ ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំននិងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�៖ ជាទីូទៅត្រូូ�វបងាាូញជាស៊ី�វិធានធនក្នុុ�ងប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១60

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ប�ណុិល់ហិរិញ្ញញវតុ� គ្គជឺាកាតព័កិ្នុចំចកុ្នុ�ងក្នុចិំចស៊ីនូយោ កុ្នុ�ងការបូ្រគ្គល់់ស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុ ឬទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ផ្ទេសូំងូទេៀត ឬដើ�មូុបី�បត�រទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� ឬប�ណុិល់ហិរិញ្ញញវតុ� ជាមួុយស៊ីហិគូូ្រាស៊ីផូ្ទេសំងូទេៀត ក្រោូមូុ
ល់ក្នុុខណិឌដែូល់មុិនអ�ណោយផ្ល់ដល់់ធនាគារ។

ប�ណុិល់ហិិរញ្ញញវតុ�រួមុមាំនប្រាូូក់្នុបញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារនិងគូ្រឹះ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ ប្រាូូក់្នុបញ្ញើញ�អតិថិិជំន ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� អនីប�ណុិល់ មុូល់បត្រូូប�ណុិល់ដែូល់បានប៉ោ�ផូ្សាយនិងប�ណុិល់ភិតិស៊ីនូយោ ត្រូូ�វបាន
វាស៊ី់វែូងដ�បូងដោយតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបក្រោូូយគ្គិតថ្ងៃលូដើ�មុប្រូតិបតតិការ។ ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ទាំ�ងនេះូ�ត្រូូ�វបានវាស៊ី់ជាបនតបនាាូប់នៅតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី ់ដោយប្រើូ�វិធ�ស្ថាស្រួូតការប្រាូូក្នុ់ប្រូស៊ីិទីធភាព។

វិធ�ស្ថាស្រួតូការបូូ្រាក់្នុបូ្រសិ៊ីទីធភាព គ្គឺជាវិធ�ស្ថាស្រួតូគ្គណិនាការចំ�ណ្ដាយរំល់ស់៊ីនៃូប�ណុិល់ហិិរញ្ញញវតុ�និងការប៉ែូងចូែក្នុចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក់្នុកុ្នុ�ងកាល់ក្នុ�ណិត់។ អត្រាូូការប្រាូូក់្នុប្រូសិ៊ីទីធភាព គ្គឺជាអតូូ្រាដែូល់
អាចំធ័្វើ�អបូបីហាស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់រំព�ងថ្នាន�ងទីទួីល់បានតាមុរយៈអាយីកាល់រំព�ងទីីក្នុរបស់៊ីប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ� ឬកុ្នុ�ងរយៈពេូល់ខល�ជាងប្រូសិ៊ីនបេ�ស៊ីមុស្រួូបឲូ្យសេម�ន�ងចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់យោងសី៊ីទីធលើ�ការ
ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូង។

ការក្លែូប្រែូូការក្លែូប្រែូូ  និងការលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�និងការលែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ធនាគារលែូងទីទួីល់ស្ថាោូល់់ប�ណុិល់ហិិរញ្ញញវតុ� នៅពេូល់ដែូល់កាតព័កិ្នុចំចបានចែូងកុ្នុ�ងកិ្នុចំចស៊ីនូយោតូ្រូ�វបានលី់បចោល់ ឬតូ្រូ�វបានប៉ោ�បង់ចោល់ ឬផី្តក្នុ�ណិត់។ ភាពខីស៊ីគូំារវាងតម្លៃលូយោងនៃូប�ណិុល់
ហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់ ់និងទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ដែូល់បានបង់និងត្រូូ�វបង ់ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅក្នុុ�ងប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ឬខ្នាត។

ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�

ក្នុចិំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ� ជាក្នុិចំចស៊ីនូយោដែូល់តម្រិូ�វឲ្ូយអុក្នុប៉ោ�ផ្ូសាយធ្វើ័�ការទីូទាំត់ដែូល់បានក្នុ�ណិត់ទៅកាន់អុក្នុកាន់កាប់ ស៊ីម្រាូូប់ការខ្នាត់បង់ដែូល់កើ�តឡើ�ងដោយស្ថារតែូក្នុូនប�ណិុល់មុិនអាចំធ្វើ័�ការ
ស៊ីងទៅតាមុល់ក្នុុខណិឌ នៃូឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់។

ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់ប៉ោ�ផ្ូសាយដោយធនាគារត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងដោយតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូប ហើ�យប្រូស៊ីិនបេ�មុិនបានវាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបវាត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងនូវចំ�នួនខុស៊ី់ជាងរវាង៖

■ តម្លៃលូការខ្នាតបង់ដែូល់ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់តាមុ CIFRS ៩ និង 

■ តម្លៃលូដែូល់ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដ�បូងដក្នុបងគរប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់ ដែូល់បានទីទីួល់ស្ថាោល់់ស្រួូបតាមុគោល់នយោបាយប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរបស៊ី់ធនាគារ។

ធនាគារ មុិនបានវាស៊ី់វែូងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិរិញ្ញញវតុ�ដោយតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបតាមុការចំ�ណើូញ ឬខ្នាតទេូ។

ការរៀៀបចំ�ការកាត់ក្នុងការរៀៀបចំ�ការកាត់ក្នុង

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�និងប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានកាត់ក្នុង ហើ�យចំ�នួនស៊ីីទីធត្រូូ�វបានបងាាញនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ� នៅពេូល់ធនាគារមាំនស៊ីិទីធិអនីវតតតាមុផ្ល�វចំូបាប់ ក្នុុ�ងការកាត់ក្នុង
បរមិាំណិដែលូ់បានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ នងិមាំនប�ណិងដើ�មូុបី�ទីទូាំតន់ៅលើ�មុលូ់ដាានូសី៊ីទីធ ឬដើ�មូុបី�ទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមនងិទូីទាំតប់�ណុិល់កុ្នុ�ងពូេល់ដ�ណ្ដាល់គាំ។ូ ស៊ីទិីធកុិ្នុ�ងការកាត់ក្នុង ត្រូូ�វតែមូាំននាពេលូ់
បចំច�បូបីនុនូេះ�ជាជាងការព�ងផ្លែអកូ្នុលើ�ព្រឹូ�តតកិារណ៍ិនាពូេល់អនាគ្គត ហើ�យតូ្រូ�វតូែអនីវតតបានដោយស៊ីមុភាគ្គ�ណ្ដាមួុយទាំ�ងកុ្នុ�ងដ�ណើ�រជំ�នួញធមុមតា នងិ មុនិមាំនល់ទីធភាពស៊ីងប�ណុិល់ឬ កូ្នុសំ�យធនកុ្នុ�ងក្នុរណិ�
មាំនការខក្នុខ្នានស៊ីង។

២.៦.២.៦. ភិតិស៊ីនូយោភិតិស៊ីនូយោ  
ធនាគារធ្វើ័�ការវាយតម្លៃលថូ្នា ក្នុចិំចស៊ីនូយោមាំនភិតិស៊ីនូយោដែរូឬទូេនៅពេលូ់ចាំបផ់្ទេែ�មុក្នុចិំចស៊ីនូយោ។ ធនាគារទីទីលួ់ស្ថាោល់ូ់សិ៊ីទីធកុ្នុ�ងការប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីទ់្រពូូយស៊ីក្នុមុម នងិប�ណុិល់ភិតិស៊ីនូយោចំ�ពោ�គ្រឹះប់ូកិ្នុចំចស៊ីនូយោភិតិស៊ីនូយោ
ទាំ�ងអស៊ី ់ដែូល់ធនាគារគ្គឺជាភិតិក្នុៈ លើ�ក្នុលែូងតែូការជំួល់រយៈពេូល់ខល� (ក្នុ�ណិត់ជាភិតិស៊ីនូយោជាមុួយរយៈពេូល់ភិតិស៊ីនូយោ ១២ខែូឬតិចំជាងនេះូ�) និងភិតិស៊ីនូយោរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដូែល់មាំនតម្លៃលូទាំប។ 
ស៊ីម្រាូូប់ភិតិស៊ីនូយោរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់មាំនតម្លៃលូទាំប ធនាគារទីទីួល់ស្ថាោូល់់ ការទីូទាំត់ភិតិស៊ីនូយោជា ចំ�ណ្ដាយប្រូតិបតតិការ តាមុមុូល់ដាាូនថេូរ ដោយផ្លែអូក្នុទៅតាមុរយៈពេូល់ភិតិស៊ីនូយោ លើ�ក្នុលែូងតែូ
មុូល់ដាាូនជាប្រូព�នធមុួយផ្ទេូសំូងទេៀត ដែូល់មាំនផ្ល់ប្រូយោជំន៍សេូដឋក្នុិចំច ព�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមភិតិស៊ីនូយោដែូល់បានប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់។

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ  

ប�ណិលុ់ភិតសិ៊ីនូយោត្រូូ�វបានវាស៊ីវ់ែងូដ�បងូតាមុតម្លៃលបូចំច�បូបីនុនៃកូារទីទូាំតភ់ិតសិ៊ីនូយោ ដែលូ់មុនិទាំនប់ានបងន់ៅពេលូ់ចាំបផ់្ទេត�មុភិតសិ៊ីនូយោ នងិត្រូូ�វបានធ្វើ័�អបូបីហាដោយប្រើូ�អត្រាូកូ្នុមុច�បនូុ្ដែមុ ដែលូ់ជាអត្រាូូ
ការប្រាូក់ូ្នុធនាគារន�ងត្រូូ�វបង ់ដើ�មូុបី�ខច�ប្រាូកូ្នុកុ់្នុ�ងការទិីញទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមមុយួដោយដាក់្នុទូ្រពូយបញ្ហាាូ�ស្រួដូើៀងគូំា ផ្លែអកូ្នុលើ�ល់កុ្នុខណិឌស្រួដូើៀងគូំា ដែលូ់មាំនតម្លៃលបូូ្រហាក់្នុបូ្រហែលូ់តម្លៃលនូៃសិូ៊ីទីធកុិ្នុ�ងការប្រើូ�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុម
នៅក្នុុ�ងស្ថាាូនភាពសេូដឋក្នុិចំចតែូមុួយ។

ការទីូទាំត់ភិតិស៊ីនូយោដែូល់ត្រូូ�វបញ្ញច�ល់ទៅក្នុុ�ងការវាស៊ី់វែូងប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ រួមុមាំន៖

■ ការទីូទាំត់ភិតិស៊ីនូយោថេូរ ដក្នុច្ចេូញនូវការលើ�ក្នុទី�ក្នុចំិតតភិតិស៊ីនូយោប្រូស៊ីិនបេ�មាំន
■ ការបង់ប្រាូូក្នុ់ពិន�យលើ�ការបញ្ញចប់ភិតិស៊ីនូយោ ប្រូស៊ីិនបេ�ល់ក្នុុខណិឌភិតិស៊ីនូយោ បានឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងព�ការអនីវតតជំម្រើូ�ស៊ីក្នុុ�ងការ បញ្ញចប់ភិតិស៊ីនូយោ។ 

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ត្រូូ�វបានបងាាូញជាធាតីដាចំ់ដោយឡែូក្នុមុួយ នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�។

ប�ណិុល់ភិតសិ៊ីនយូោ ត្រូូ�វបានវាស់៊ីវែូងជាបនតបនាាូប ់ដោយការកើ�នឡើ�ងនវូតម្លៃលូយោង ដើ�មូុបី�ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងព�ការប្រាូូក្នុ់លើ�ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ (ដោយប្រើូ�វិធ�ស្ថាស្រួតូការប្រាូូក្នុ់ប្រូសិ៊ីទីធភាព) និងដោយការថិយ
ចំី�នូវតម្លៃលូយោង ដើ�មុូបី�ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងព�ការបង់ស៊ីងភិតិស៊ីនូយោ។

ធនាគារធ្វើ័�ការវាស៊ី់វែូងប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោឡើ�ងវិញ (និងធ្វើ័�ការក្លែូតម្រិូ�វជាមុួយន�ងស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ដែូល់ពាក្នុ់ព�នធ) នៅពេូល់ដែូល់៖
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■ ល់ក្នុុខណិឌភិតិស៊ីនូយោមាំនការផ្ទាាូស៊ី់បត�រ ដែូល់ក្នុុ�ងក្នុរណិ�នេះូ� ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវិញ ដោយការធ្វើ័�អបូបីហាតាមុអត្រាូូអបូបីហាដែូល់បានក្លែូប្រែូូ។
■ ក្នុិចំចស៊ីនូយោភិតិស៊ីនូយោតូ្រូ�វបានក្លែូប្រែូូ ហើ�យភិតិស៊ីនូយោដូែល់បានក្លែូប្រែូូនេះូ� មុិនតូ្រូ�វបានគ្គិតថ្នាជាភិតិស៊ីនូយោដាច់ំដោយឡែូក្នុមួុយទេៀតនោះ�ទេូ ដែូល់កុ្នុ�ងក្នុរណិ�នេះូ� ប�ណុិល់ភិតិស៊ីនូយោតូ្រូ�វបាន

វាស៊ី់វែូងឡើ�ងវិញ ដោយការធ្វើ័�អបូបីហាតាមុអត្រាូូអបូបីហាដែូល់បានក្លែូប្រែូូ។

ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយប្រាូូស៊ី់ស៊ីក្នុមុមស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយប្រាូូស៊ី់ស៊ីក្នុមុម

ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមរួមុមាំន ការវាស៊ី់វែូងដ�បូងរបស៊ី់ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោដែូល់ពាក្នុ់ព�នធ ការទីូទាំត់ភិតិស៊ីនូយោដែូល់បានធ្វើ័�ឡើ�ងនៅពេូល់ ឬមុីនពេូល់ថ្ងៃៃូចាំប់ផ្ទេត�មុ និងថ្ងៃលូដើ�មុដ�បូងពាក្នុ់ព�នធ
ផ្ទាាូល់់ប្រូស៊ីិនបេ�មាំន។ ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងជាបនតបនាាូប ់តាមុរយៈថ្ងៃលូដើ�មុដក្នុរំល់ស៊ី់បងគរនិងឱនភាពនៃូតម្លៃលូបងគរ។ 

ស៊ីទិីធកុិ្នុ�ងការប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមត្រូូ�វធ្វើ�រ័លំ់ស់៊ីដោយផ្លែអកូ្នុលើ�ថិិរវូេលារបស៊ីភ់ិតិស៊ីនូយោ ឬអាយកីាល់ប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីរបស៊ីទ់្រពូូយស៊ីក្នុមុមដែលូ់ពាក់្នុព�នធ មុយួណ្ដាលើឿនជាង។ រលំ់ស់៊ីត្រូូ�វចាំប់ផ្ទេត�មុ នៅកាល់បរចិ្ចេេទូី
ចាំប់ផ្ទេត�មុភិតិស៊ីនូយោ។ 

ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ត្រូូ�វបានបងាាូញជាធាតីដាចំ់ដោយឡែូក្នុមុួយនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�។

២.៧.២.៧. ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិ និងបរិកាាូរនិងបរិកាាូរ
ទ្រូពូយស៊ីមូុបីតតិ និងបរិកាាូរត្រូូ�វបានក្នុត់ត្រាូូតាមុតម្លៃលូដើ�មុ ដក្នុរំល់ស់៊ីបងគរ និងការខ្នាតបង់ព�ឱនភាពនូៃតម្លៃលូបងគរ ប្រូសិ៊ីនបេ�មាំន។ ចំ�ណ្ដាយនៃូទ្រូពូយស៊ីមូុបីតតិ និងបរិកាាូររួមុមាំនថ្ងៃលូទិីញនិងថ្ងៃលូកុ្នុ�ងការនា�
យក្នុទ្រូពូយនោះ�ទៅទី�តា�ងរបស៊ី់ខល�នស៊ីម្រាូូប់ការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ដែូល់បានគ្រោូូងទីីក្នុ។

នៅពេូល់ដែូល់ធាតីរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ មាំនអាយីកាល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ខីស៊ីៗគាំ ូធាតីទាំ�ងនោះ�ត្រូូ�វបាន ចាំត់ទីីក្នុជាផ្លែុូក្នុផ្ទេូសំូងគាំូរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ។

ចំ�ណ្ដាយជាបនតបនាាូប់ ត្រូូ�វបានបូក្នុបញ្ញច�ល់ទៅកុ្នុ�ងតម្លៃលូយោង ប្រូស៊ីិនបេ�មាំនភាពប្រាូូក្នុដថ្នា វាផ្តល់់អតុប្រូយោជំន៍ សេូដឋក្នុិចំចនាពេូល់អនាគ្គតដល់់ធនាគារលើ�ស៊ីព�ស៊ីតង់ដារដើ�មុ។ ការជំួស៊ីជីំល់ និង
ថែូទាំ�ជាប្រូចាំ� ត្រូូ�វបាន ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ជាចំ�ណ្ដាយនៅក្នុុ�ងគ្រាូូដែូល់បានកើ�តឡើ�ង។

រំល់ស៊ី់ត្រូូ�វបានគ្គណិនាដើ�មុូបី�លី់បច្ចេូញនូវថ្ងៃលូដើ�មុរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិ និងបរិកាាូរ ដក្នុតម្លៃលូនៅស៊ីល់់ ដោយប្រើូ�វិធ�ស្ថាស្រួូតរំល់ស៊ី់ថេូរ ផ្លែអូក្នុលើ�អាយីកាល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់បាាូន់ស្ថាាូនរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិ និងបរិកាាូរ 
និងត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ជាចំ�ណ្ដាយនៅក្នុុ�ងចំ�ណើូញ ឬខ្នាត។

អាយីកាល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់បាាូន់ស្ថាាូនរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

អាយីកាល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់

ការ៉ែូក្នុល់មុអអគារជំួល់ ១ - ១៥ ឆ្នាំំូ�

បរិកាាូរការិយ៉ាល់�យ �ត្គេឿងស៊ីងាាូរឹមុ និង្កើូត្គេឿងប�ពាក្នុ់ ៥ ឆ្នាំំូ�

យ៉ានយនត ៥ ឆ្នាំំូ�

ក្នុី�ពូយ�ទី�រ និងស៊ីមាំាូរៈព�ត៌មាំន ៥ - ១០ ឆ្នាំំូ�

ការងារក្នុ�ពីងដ�ណើ�រការ មុិនត្រូូ�វបានគ្គិតរំល់ស៊ី់ទេូនៅក្នុុ�ងអ�ឡុ�ងពេូល់ស្ថាងស៊ីង រហិូតដល់់ពេូល់ដែូល់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិដែូល់ពាក្នុ់ព�នធបានបញ្ញចប ់និងដាក្នុ់ឲ្ូយប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់។

វិធ�ស្ថាស្រួតូរំល់ស៊ី ់អាយីកាល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ និងតម្លៃលូនៅស៊ីល់ ់ត្រូូ�វបានពិនិតូយឡើ�ងវិញ និងក្លែូតម្រិូ�វឲ្ូយបានស៊ីមុស្រួូប នៅរៀៀងរាល់់កាល់បរិច្ចេេូទីរាយការណិ៍។

ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ ដែូល់បានដក្នុរំល់ស៊ី់អស៊ី ់ត្រូូ�វបានរក្នុូសាទីីក្នុក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�រហិូត ដល់់ថ្ងៃៃូដែូល់ទ្រូពូយ និងបរិកាាូរទាំ�ងនោះ�ត្រូូ�វបានល់ក្នុ់ច្ចេូញ ឬល់ីបប�បាត់ចោល់។

ធាតីនូៃទ្រពូូយស៊ីមូុបីតត ិនងិបរកិាារូត្រូូ�វបានលូែងទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់នៅពូេល់ប៉ោ�ចោល់ ឬនៅពូេល់ដែលូ់មិុនមាំនផ្ល់ប្រយូោជំន៍ផ្លែុកូ្នុសេដូឋកិ្នុចំចនាពូេល់អនាគ្គតដូែល់ត្រូូ�វបានរពំ�ងថ្នាន�ងកើ�តឡើ�ងព�ការបូ្រើ�ប្រាូស់ូ៊ី
បនត នៃូទ្រូពយូនោះ�។ចំ�ណើូញ ឬខ្នាតដែូល់កើ�តឡើ�ងដោយស្ថារការចោល់ឬចំូល់និវតតន៍នៃូទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិ ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់ថ្នាជាភាពខីស៊ីគាំូរវាងចំ�ណិូល់ល់ក្នុ់និងតម្លៃលូយោង ហើ�យត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោូល់់
ក្នុុ�ងប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញឬខ្នាត។

២.៨.២.៨. ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប�
ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប� រួមុមាំនអាជាាូប�ណិណ និងស៊ីូហែ័ូរ និងត្រូូ�វបានបងាាូញតាមុតម្លៃលូដើ�មុ ដក្នុរំល់ស៊ី់បងគរ និងឱនភាពនៃូតម្លៃលូបងគរប្រូស៊ីិនបេ�មាំន។ 

ចំ�ណ្ដាយជាបនតបនាាបូល់ើ�អាជាាបូ�ណិណ នងិស៊ីហូែ័ូរ ត្រូូ�វបានបកូ្នុបញ្ញច�ល់ទៅក្នុុ�ងតម្លៃលយូោង ប្រសូ៊ីនិបេ�ប្រាូកូ្នុដថ្នា វាផ្តល់ ់អតបុ្រយូោជំនស៍េដូឋក្នុចិំចនាពេលូ់អនាគ្គតបងើបជ់ាមុយួទ្រពូយូស៊ីក្នុមុមជាក្នុល់ាក្នុម់ុយួ
ដែូល់ទី�នាក្នុ់ទី�នងគាំូ។ រាល់់ការចំ�ណ្ដាយជាបនតបនាាូប ់ផ្ទេូសំូងទេៀត ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ជាចំ�ណ្ដាយនៅក្នុុ�ងគ្រាូូដែូល់បានកើ�តឡើ�ង។

អាជាាបូ�ណិណ នងិសូ៊ីហែ័រូ ត្រូូ�វបានធ្វើ័�រលំ់ស់៊ីទៅកុ្នុ�ងចំ�ណើញូ ឫ ខ្នាត ដោយផ្លែអកូ្នុលើ�មុលូ់ដាានូថូេរ គ្គតិចាំបព់�ពេលូ់ ដែលូ់អាចំប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីបាន។ អាជាាបូ�ណិណ នងិសូ៊ីហែ័រូ ត្រូូ�វបានធ្វើ័�រលំ់ស់៊ីទៅលើ�អាយកីាល់
ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់បាាូន់ស្ថាាូនចាំប់ព� ៣ឆ្នាំំូ� ដល់២់០ឆ្នាំំូ�។ 

វិធ�ស្ថាស្រួតូរំល់ស៊ី ់អាយីកាល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ និងតម្លៃលូនៅស៊ីល់ ់ត្រូូ�វពិនិតូយឡើ�ងវិញ និងក្លែូតម្រិូ�វឲ្ូយបានស៊ីមុស្រួូប នៅរៀៀងរាល់់កាល់បរិច្ចេេូទីរាយការណិ៍។
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២.៩.២.៩. ឱនភាពតម្លៃលូរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុិនម្ដែូនហិិរញ្ញញវតុ�ឱនភាពតម្លៃលូរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុិនម្ដែូនហិិរញ្ញញវតុ�
តម្លៃលយូោងទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមមុនិម្ដែនូហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ីធ់នាគារ (ក្រៅូពូ�ពនធពនូយោរជាទ្រពូូយស៊ីក្នុមុម) ត្រូូ�វបានត្រូូ�តពិនតូិយឡើ�ងវញិនៅរាល់់កាល់បរចិ្ចេេទូីរាយការណ៍ិន�មួុយៗ ដើ�មូុបី�ក្នុ�ណិត់ថ្នាមាំនស៊ីញ្ហាាណូិណ្ដាមួុយ
ដែូល់បងាាូញថ្នាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទាំ�ងនោះ�មាំនឱនភាពនៃូតម្លៃលូ។ ការបាាូន់ស្ថាាូនលើ�តម្លៃលូដែូល់អាចំប្រូមុូល់បានវិញរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ឡើ�ង ប្រូស៊ីិនបេ�មាំនស៊ីញ្ហាាូណិនោះ�កើ�តឡើ�ង។ 

ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមត្រូូ�វបានដាក្នុប់ញ្ញច�ល់គូំាជាក្រុូមីុតូចំៗ ដែលូ់អាចំបង្កើើ�តស្ថាចំប់្រាូកូ្នុប់ានព�ការបនតការប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីដ់ោយមុនិព�ងផ្លែអកូ្នុខ្នាាូ�ងលើ�ល់�ហិរូទី�ក្នុប្រាូកូ្នុន់ៃទូ្រពូូយស៊ីក្នុមុម ឬក្រុូមីុទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមដទៃទូេៀត (ហៅ
កាត់ថ្នា “ឯក្នុតាបង្កើើ�តស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ”់) ក្នុុ�ងគោល់ប�ណិងនៃូការត្រូូ�តពិនិតូយលើ�ការខ្នាតបង់តម្លៃលូ។

តម្លៃលដូែលូ់អាចំប្រមូុលូ់មុក្នុវញិបានរបស៊ីទ់្រពូយូស៊ីក្នុមុម ឬឯក្នុតាបង្កើើ�តស្ថាចំប់្រាូូក្នុ ់គ្គជឺាតម្លៃលដូែលូ់ធ�ជាងរវាងតម្លៃលបូ្រើូ�ប្រាូូស៊ី ់នងិតម្លៃលសូ៊ីមុស្រួបូ ដក្នុចំ�ណ្ដាយដើ�មុបូី�ល់ក្នុច់្ចេញូ។ ក្នុុ�ងការបាានូប់្រមូាំណិតម្លៃលូ
ប្រើូ�ប្រាូសូ៊ី ់ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ ់រពំ�ងថ្នាន�ងទីទួីល់បាននាពូេល់អនាគ្គត ត្រូូ�វបានធ្វើ័�អបូបីហាទៅតម្លៃលបូចំច�បូបីនុ ដោយប្រើូ�អត្រាូកូារប្រាូកូ្នុម់ុនីបង់ពនធ ដែលូ់ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ង ការបាានូប់្រមូាំណិតម្លៃលពូេលូ់វេលូាកុ្នុ�ងល់កុ្នុខណិឌ
ទី�ផ្ូសារបចំច�បូបីន ុនិងហានិភិ�យជាក្នុ់លាក្នុ ់ស៊ីម្រាូូប់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទាំ�ងនោះ�។

ការខ្នាតបង ់ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ប្រូស៊ីិនបេ�តម្លៃលូយោងរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ឬឯក្នុតាបង្កើើ�តស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់មុួយ មាំនចំ�នួនលើ�ស៊ីព�តម្លៃលូដែូល់អាចំប្រូមុូល់មុក្នុបានវិញ។

ការខ្នាតបង់លើ�ឱនភាពតម្លៃល ូត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅក្នុុ�ងចំ�ណើូញ ឬខ្នាត។

ការខ្នាតបង់ តូ្រូ�វក្នុត់ត្រាូូបញូ្រ្ចាច�ស៊ីមុក្នុវិញតូ្រូ�មុក្នុមិូ្រិតមួុយដែូល់មិុនធ្វើ័�ឲ្ូយតម្លៃលូយោងរបស់៊ីទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនេះូ�លើ�ស៊ីព�តម្លៃលូយោងដក្នុរំល់ស់៊ី ដែូល់ត្រូូ�វក្នុ�ណិត់កុ្នុ�ងក្នុរណិ�ពី�មាំនការទីទីួល់ស្ថាោូល់់ការខ្នាតបង់ 
លើ�ឱនភាពតម្លៃលូ។

២.១០.២.១០. ស៊ី�វិធានធនស៊ី�វិធានធន
ស៊ី�វិធានធន ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅពេូល់ដែូល់ធនាគារមាំនកាតព័ក្នុិចំច (តាមុផ្ល�វចំូបាប់ ឬកាតព័ក្នុិចំចប្រូយោល់) នាពេូល់បចំច�បូបីនុ ដែូល់ជាល់ទីធផ្ល់នៃូព្រឹូ�តតិការណិ៍ក្នុនលងផ្ីតទៅ ហើ�យវាមាំនល់ទីធភាព
ដែូល់តម្រិូ�វឲ្ូយមាំនល់�ហិូរច្ចេូញនូវអតុប្រូយោជំន ៍សេូដឋក្នុិចំចក្នុុ�ងការប�ពេូញនូវកាតព័ក្នុិចំចនោះ�។ 

តម្លៃលដូែលូ់ត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ជាស៊ី�វិធានធន គ្គជឺាការបាាន់ូស្ថាានូដល៏់អប�ផី្ត នៃកូារពិចាំរណ្ដាដើ�មូុបី�ដោ�ស្រាូយូកាតព័កិ្នុចំចបចំច�បូបីនុ នៅចីំងការិយបរចិំេទីដោយគិ្គតគ្គរូព�ហានិភិ�យ នងិភាពមុនិចូំបាស៊ីល់ាស៊ី់
ជីំ�វញិកាតព័ក្នុចិំច។ នៅពេលូ់ដែលូ់ស៊ី�វធិានធន ត្រូូ�វបានវាស់៊ីវែងូ ដោយប្រើូ�ការរពំ�ងទីីក្នុនូៃល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុដ់ើ�មូុបី�ដោ�ស្រាូយូកាតព័កិ្នុចំចបចំច�បូបីនុដែលូ់តម្លៃលយូោង គ្គជឺាតម្លៃលបូចំច�បូបីនុ នៃលូ់�ហិរូស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុ
ទាំ�ងនោះ�។

ការតមូ្រិ�វឲ្ូយ មាំនការទីូទាំត់ស៊ី�វិធានធន គ្គឺនៅពេូល់ដែូល់អតុបូ្រយោជំន៍ព�សេូដឋកិ្នុចំចខល�ឬទាំ�ងអស់៊ី ត្រូូ�វបានរំព�ង ន�ងតូ្រូ�វបានសូូ្រោចំសូ្រួង់មុក្នុវិញព� តតិយជំន នោះ�គ្គណិន�ដូែល់ត្រូូ�វទីទីួល់បាន ត្រូូ�វ
ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ជាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ប្រូស៊ីិនបេ�ប្រាូូក្នុដថ្នាស៊ី�ណិងន�ងត្រូូ�វបានទីទីួល់ និង ចំ�នួនដែូល់អាចំទីទីួល់បាន គ្គឺអាចំធ្វើ័�ការវាស៊ី់វែូងបាន។

២.១១.២.១១. ស៊ី�វិធានធនតាមុបទីបញ្ញញតតិស៊ី�វិធានធនតាមុបទីបញ្ញញតត ិ និងទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបញ្ញញតតិនិងទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបញ្ញញតតិ
នៅថ្ងៃៃ១ូ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០១៧ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាបានច្ចេូញប្រូកាស៊ី លើូខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ស៊ីត�ព�ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំននិង ស៊ី�វិធានធនលើ�អី�មុភែូរមុិន ដើ�មុូបី�ធានាបានភាពត្រូូ�មុត្រូូ�វនៃូការ
ទីទីួល់ស្ថាោូល់ ់ការវាស៊ី់វែូង ការធ្វើ័�ស៊ី�វិធានធន និងការរាយការណិ៍ចំ�ពោ�ហាាូស៊ីី�ល់�ធ�ដែូល់មាំនអី�មុភែូរមុិន របស៊ី់ស្ថាាូប�ន។

ហាាូស៊ីី�ល់�ធ�នៅក្នុុ�ងប្រូកាស៊ីនេះូ� ស៊ី�ដៅដល់់ឥណិទាំន និងឧបក្នុរណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងទេៀត ទាំ�ងនៅកុ្នុ�ង ឬកូូ្រៅតារាងតីលូ់យការ ដែូល់គ្រឹះូ��ស្ថាាូនបានផ្តល់់ទៅឲ្ូយស៊ីមុភាគ្គ� ហើ�យហាាូស៊ីី�ល់�ធ�នេះូ�អាចំបងើ
ហានិភិ�យឥណិទាំនដល់់គ្រឹះូ��ស្ថាាូន។

យោងតាមុប្រកូាស៊ីនេះូ� ធនាគារតូ្រូ�វធ័្វើ�ស៊ី�វិធានធនស៊ីម្រាូប់ូហាាសីូ៊ី�ល់�ធ�ដូែល់មាំនអី�មុភែរូមិុន ដោយអនីលោមុ តាមុបទីបញ្ញញតត ិទីនទ�មុគាំនូ�ងការគ្គណិនាស៊ី�វិធានធនដោយយោងតាមុស៊ីតង់ដារ CIFRSs។ 
ស៊ី�វធិានធនដូែល់គ្គណិនាតាមុ CIFRSs ត្រូូ�វបានទីទីលួ់ស្ថាោល់់នងិក្នុតត់្រាូ។ូ ចំ�ននួលើ�ស៊ីនៃសូ៊ី�វធិានធនដូែល់បានមុក្នុព�ការគ្គណិនាសូ្រួបតាមុបទីបញ្ញញតត ិប្រើូៀបធ្វើៀបទៅន�ងការគ្គណិនាតាមុ CIFRSs 
ន�ងត្រូូ�វផ្ទេទូរព�គ្គណិន�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរក្នុូសាទីីក្នុទៅក្នុុ�ងគ្គណិន�ទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបញ្ញញតត ិក្នុុ�ងខទង់មុូល់ធនរបស៊ី់ភាគ្គទីីនិក្នុដូចំដែូល់បានបងាាូញក្នុុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់លើូខ ២២។

នៅថ្ងៃៃ១ូ៦ ខែកូ្នុមីុៈៈ ឆ្នាំំូ�២០១៨ ធនាគារជាតនិៃកូ្នុមុុ�ជា បានច្ចេញូស្ថារាចំរណែនូា�លើខូ ធ៧-០១៨-០០១ ដើ�មូុបី�បញ្ហាាក់ូ្នុបន្ដែុមូុលើ�ការអនីវតតប្រកូាស៊ីស៊ីត�ព�ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំក់ូ្នុហានិភិ�យឥណិទាំន នងិស៊ី�វិធានធន
លើ�អី�មុភែូរមិុន។ យោងតាមុ ស្ថារាចំរនេះូ� ធនាគារត្រូូ�វធ័្វើ�ការគ្គណិនាស៊ី�វិធានធនស៊ីម្រាូូប់ហាាូសី៊ី�ល់�ធ�ដូែល់មាំនអី�មុភែូរមិុន ដោយអនីលោមុតាមុបទីបញ្ញញតតិដោយហាាូសី៊ី�ល់�ធ�ត្រូូ�វបានចាំត់ជា ៥ ថ្នាំូក្នុ់ 
ដែូល់មាំនអត្រាូូស៊ី�វិធានធន ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ ចំ�នួនថ្ងៃៃូដែូល់ហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីង អត្រាូូស៊ី�វិធានធន 

១១. . ស៊ី�វិធានធនទីូទៅស៊ី�វិធានធនទីូទៅ

ហាាូសី៊ី�ល់�ធ�រយៈពេូល់ខល� (តិចំជាងឬសេម�មុួយឆ្នាំំូ�)

ធមុមតា ព� ០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃៃូ  ១%

ហាាូសី៊ី�ល់�ធ�រយៈពេូល់វែូង (លើ�ស៊ីព�មុួយឆ្នាំំូ�)

ធមុមតា ព� ០ ទៅ ៣០ ថ្ងៃៃូ  ១%



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 63

ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ ចំ�នួនថ្ងៃៃូដែូល់ហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីង អត្រាូូស៊ី�វិធានធន 

២២. . ស៊ី�វិធានធនជាក្នុ់លាក្នុ់ស៊ី�វិធានធនជាក្នុ់លាក្នុ់

ហាាូសី៊ី�ល់�ធ�រយៈពេូល់ខល� (តិចំជាងឬសេម�មុួយឆ្នាំំូ�)

ឃ្លាំាូ�មេ�ល់ ព� ១៥ ទៅ ៣០ ថ្ងៃៃូ  ៣%

ក្រោូូមុស៊ីតង់ដារ ព� ៣១ ទៅ ៦០ ថ្ងៃៃូ ២០%

ស៊ីងូសំ�យ ព� ៦១ ទៅ ៩០ ថ្ងៃៃូ ៥០%

បាត់បង់ ព� ៩១ ថ្ងៃៃូឡើ�ងទៅ ១០០%

ហាាូសី៊ី�ល់�ធ�រយៈពេូល់វែូង (លើ�ស៊ីព�មុួយឆ្នាំំូ�)

ឃ្លាំាូ�មេ�ល់ ព� ៣០ ទៅ ៨៩ ថ្ងៃៃូ ៣%

ក្រោូូមុស៊ីតង់ដារ ព� ៩០ ទៅ ១៧៩ ថ្ងៃៃូ ២០%

ស៊ីងូសំ�យ ព� ១៨០ ទៅ ៣៥៩ ថ្ងៃៃូ ៥០%

បាត់បង់ ព� ៣៦០ ថ្ងៃៃូឡើ�ងទៅ ១០០%

ស៊ី�វិធានធន ត្រូូ�វបានគ្គណិនាជាភាគ្គរយនៃូចំ�នួនស៊ីមុតីល់ូយហាាូស៊ីី�ល់�ធ�ដែូល់នៅស៊ីល់ ់នាចំីងការិយបរិច្ចេេូទី ន�មុួយៗ។

ការក្នុត់ត្រូូល់ប់មុក្នុវិញនៃូទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបូបីញ្ញញតតិការក្នុត់ត្រូូល់ប់មុក្នុវិញនៃូទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបូបីញ្ញញតតិ

ទីីនបម្រិូងីតាមុបទីបូបីញ្ញញតតតូិ្រូ�វបានក្នុត់ត្រូលូ់ប់មុក្នុវិញតាមុចំ�ននួដោយមុនិឲូ្យលើ�ស៊ីព�ចំ�ននួ ដែលូ់ត្រូូ�វបានក្នុត់ត្រាូ ូបេ�មុនិមាំនទីីនបម្រិូងីតាមុបទីបូបីញ្ញញតតតិ្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់នៅកុ្នុ�ងឆ្នាំំូ�មុនីៗទេ ូនៅពេលូ់
ដែូល់ស៊ី�វិធានធនឱនភាពតម្លៃលូដែូល់បានគ្គណិនាស្រួូបតាមុបទីបូបីញ្ញញតតិមាំនចំ�នួនតិចំជាងការគ្គណិនាតាមុ CIFRs។

២.១២.២.១២. ចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ
ចំ�ណិលូ់នងិចំ�ណ្ដាយការប្រាូកូ្នុ់ស៊ីម្រាូបូឧ់បក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោលូ់ ់នៅកុ្នុ�ងចំ�ណិូល់ការប្រាូកូ្នុស់៊ីទីីធ ជា “ចំ�ណិលូ់ការប្រាូកូ្នុ់” នងិ“ ចំ�ណ្ដាយការប្រាូកូ្នុ់” ក្នុុ�ងគ្គណិន�ចំ�ណើូញឬខ្នាតដោយប្រើូ�
វិធ�ស្ថាស្រេតូូការប្រាូូក្នុ់ ប្រូស៊ីិទីធិភាព។

អត្រាូកូារប្រាូកូ្នុប់្រសូ៊ីទិីធភិាព (EIR) គ្គជឺាអត្រាូដូែលូ់គ្គតិព�តម្លៃលនូៃលូ់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុន់ាពេលូ់អនាគ្គតរបស់៊ីឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� តាមុរយៈអាយកីាល់រពំ�ងទីីក្នុរបស៊ីឧ់បក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� ឬកុ្នុ�ងក្នុរណិ�រយៈពេលូ់
ខល� ទៅន�ងតម្លៃលូយោងស៊ីីទីធរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ឬប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�។ ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់នាពេូល់អនាគ្គត ត្រូូ�វបានបាាូន់ស្ថាាូនដោយគ្គិតគ្គូរព�ល់ក្នុុខណិឌក្នុិចំចស៊ីនូយោទាំ�ងអស៊ី់នៃូឧបក្នុរណិ៍។

ការគ្គណិនា EIR រួមុបញ្ញច�ល់ថ្ងៃលឈុូ�ល់ទាំ�ងអស៊ី ់ដែលូ់បានបងឬ់ទីទួីល់បានរវាងភាគ្គ�នូៃកិ្នុចំចស៊ីនូយោដែលូ់បន្ដែុមូុនិងចំលូ់រួមុដោយផ្ទាាល់ូ់ចំ�ពោ�កិ្នុចំចស៊ីនូយោ ថ្ងៃលដូើ�មុប្រតិូបតតកិារ នងិបីព័លាភិ ឬការបញ្ញច��តម្លៃលូ
ផ្ទេូសំូងទេៀត។

ចំ�ណិូល់ / ចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក្នុ់ត្រូូ�វបានគ្គណិនាដោយបូ្រើ� EIR ធ្វើៀបទៅន�ងតម្លៃលូយោងដីល់នូៃទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់មិុនមាំនការខ្នាតបង់ឥណិទាំន (ឧទាំហិរណ៍ិ តម្លៃលូរំល់ស់៊ីលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម
ហិិរញ្ញញវតុ� មុនីពេលូ់ធ័្វើ�ការក្លែសូ៊ីម្រិូ�ល់លើ�ការខ្នាតបង ់ឥណិទាំនដែលូ់រពំ�ងទីីក្នុ) ឬទៅតម្លៃលរូលំ់ស៊ីល់ើ� ប�ណិលុ់ហិិរញ្ញញវតុ�។ ចំ�ពោ�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនការខ្នាតបង ់ចំ�ណិលូ់ការប្រាូកូ្នុត់្រូូ�វបានគ្គណិនា
ដោយប្រូ� EIR ធ្វើៀបទៅន�ងតម្លៃលូរំល់ស់៊ីលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់មាំនការខ្នាតបង ់(ឧទាំហិរណិ៍ តម្លៃលូយោងដីល់ ដក្នុ ស៊ី�វិធានធនស៊ីម្រាូូប ់ECLs )។

២.១៣.២.១៣. ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធ
ចំ�ណិូល់ និងចំ�ណ្ដាយក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារ រួមុមាំនក្នុម្រៃូូទាំ�ងឡាយណ្ដាដែូល់មុិនម្ដែូនជាផ្លែុូក្នុនៃូអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ប្រូស៊ីិទីធភាព របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ឬប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ� 
 (ស៊ីូមុមេ�ល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់លើូខ ២.១២)។

ចំ�ណិូល់ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារផ្ទេូសំូងៗទេៀត រួមុមាំនក្នុមូូ្រៃណែូនា� ថ្ងៃលូបនតសេូវា ថ្ងៃលូក្នុិចំចស៊ីនូយោ ក្នុម្រៃូូផ្ទេទូរប្រាូូក្នុ់ ក្នុម្រៃូូសេូវាលើ�គ្គណិន�បញ្ញើញ� ក្នុម្រៃូូសេូវាលើ�ឥណិទាំន និងក្នុម្រៃូូផូ្ទេសំូងៗទេៀត ត្រូូ�វទីទីួល់ស្ថាោូល់់
នៅពេូល់បានប�ពេូញសេូវាក្នុមុម។ 

ចំ�ណ្ដាយក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារផ្ទេូសំូងៗទេៀត ពាក្នុ់ព�នធន�ងប្រូតិបតតិការ ន�ងក្នុម្រៃូូសេូវា ន�ងត្រូូ�វទីទីួល់ស្ថាោូល់់ជាចំ�ណ្ដាយនៅពេូល់ បានទីទីួល់សេូវាក្នុមុម។

២.១៤.២.១៤. អតុប្រូយោជំន៍និយោជំិតរយៈពេូល់ខល�អតុប្រូយោជំន៍និយោជំិតរយៈពេូល់ខល�  និងនិង  រយៈពេូល់វែូងរយៈពេូល់វែូង
អតុបូ្រយោជំន៍នយិោជំតិរយៈពូេល់ខល� គ្គទឺាំក្នុទ់ីងន�ងបូូ្រាក្នុប់េៀវតូសំរ ៍នងិប្រាូកូ្នុឈ់ុ�ល់ នៅពូេល់ដូែល់សេវូាក្នុមុមពាក្នុព់�នធតូ្រូ�វបានផ្តល់់ឲូ្យនៅកុ្នុ�ងតម្លៃលដូើ�មុនូៃតម្លៃលអូតុបូ្រយោជំន៍ដែលូ់ន�ងត្រូូ�វបានទូីទាំត ់ដើ�មុបូី�
ទីទួីល់បានសូេវា។ ប�ណុិល់ត្រូូ�វបានក្នុត់ត្រាូូ ស៊ីម្រាូូប់តម្លៃលូដែូល់ន�ងត្រូូ�វបានទីូទាំត់ ប្រូសិ៊ីនបេ�ធនាគារមាំនកាតព័កិ្នុចំច តាមុចូំបាប់ដើ�មូុបី�ទូីទាំត់ដែូល់ជាល់ទីធផ្ល់នៃូសេូវាក្នុមុមដែូល់ផ្តល់់ដោយនិយោជំិត
ក្នុនលងមុក្នុ និងកាតព័ក្នុិចំចដែូល់អាចំបាាូន់ស្ថាាូនបាន។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១64

អតុប្រូយោជំន៍បីគ្គគល់ិក្នុរយៈពេូល់វែូង ត្រូូ�វបានវាស់៊ីវែូងតាមុតម្លៃលូបចំច�បូបីនុនៃូល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់នាពេូល់អនាគ្គតដែូល់គេូរំព�ងថ្នា ធនាគារន�ងត្រូូ�វផ្តល់់ជំូនបីគ្គគលិ់ក្នុទាំក្នុ់ទីងន�ងសេូវាក្នុមុម ដែូល់ផ្តល់់ដោយ
និយោជំិតរហិូតដល់ ់ចំីងការិយបរិច្ចេេូទី។

ក្រុសួូ៊ីងការងារនងិបណិះ��បណ្ដាាលូ់វជិាាជូំ�វៈ (“MoLVT”) បានច្ចេញូសេចូំក្នុត�ប្រកូាស៊ីលូើខ ៤៤៣ ស៊ីត�ព�ប្រាូកូ្នុអ់ត�តភាពការងារចីំ�ថ្ងៃៃទូី�២១ ខែកូ្នុញ្ហាា ូឆ្នាំំូ�២០១៨ នងិស្ថារាចំរលូើខ ០៤២/១៩ ស៊ីត�ព�ការស៊ីង
ប្រាូូក្នុ់អត�តភាពការងារមុីនឆ្នាំំូ�២០១៩ ស៊ីម្រាូូប់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីនិងស្ថាាូប�នក្រៅូូព�វាយនភិណិឌកាត់ដើូរស៊ីមេល�ក្នុប�ពាក្នុ់ និងវិស៊ី�យស្គែូបីូក្នុជឿ�ងនៅថ្ងៃៃូទី�២២ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០១៩ ដែូល់តម្រិូ�វឲ្ូយធនាគារបង់ប្រាូូក់្នុ
អត�តភាពអត�តកាល់ដល់់និយោជំិតដូែល់មាំនក្នុិចំចស៊ីនូយោ រយៈពូេល់មិុនក្នុ�ណិត់។ និយោជំិតទាំ�ងអស៊ី់ដែូល់បានធ័្វើ�ការមីុនថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០១៩ និងមាំនស៊ីិទីធិទីទួីល់បានប្រាូូក់្នុឈុ�ល់រយៈពូេល់
ដប់ប្រាូូ� (១៥) ថ្ងៃៃូនៃូប្រាូូក្នុ់ឈុ�ល់ជាមុធូយមុរបស៊ី់ពួក្នុគេូក្នុុ�ងមុួយឆ្នាំំូ� ហើ�យស៊ីរីបមុិនត្រូូ�វលើ�ស៊ីព� ៦ ខែូ ន�ងត្រូូ�វបង់ជារៀៀងរាល់់ឆ្នាំំូ�ចាំប់ព�ខែូធុ� ២០២១ ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ៣ ថ្ងៃៃូត្រូូ�វធ្វើ័�ឡើ�ងនៅខែូមុិថិីនា និង
■ ៣ ថ្ងៃៃូត្រូូ�វធ្វើ័�ឡើ�ងក្នុុ�ងខែូធុ�ឆ្នាំំូ�ន�មុួយៗ។

និយោជំិតមុិនមាំនស៊ីិទីធិទីទីួល់បានប្រាូូក្នុ់អត�តភាពអត�តកាល់ ដែូល់នៅស៊ីល់់នៅពេូល់លាលែូងព�ការងារនោះ�ទេូ។

ប្រាូូក្នុ់អត�តភាពអត�តកាល់ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ពេូញក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�២០១៨។

ប្រកូាស៊ីនេះូ� ក្នុត៏ម្រិូ�វឲូ្យធនាគារទូីទាំត់ប្រាូក់ូ្នុប�ណ្ដាច់ំអត�តភាពការងារទៅដល់់ក្នុមុមក្នុរនយិោជំតិស៊ីម្រាូប់ូការបមូ្រើ�ការងារចាំប់ព�ឆ្នាំំូ�២០១៩ តទៅ ដោយការទូីទាំត់នោះ�មាំនចំ�នួនសេម�ន�ង ១៥ថ្ងៃៃ ូក្នុុ�ង១ឆ្នាំំូ�
នៃូប្រាូូក្នុ់ឈុ�ល់ និងប្រាូូក្នុ់បនាាូប់បនូសំ� ហើ�យត្រូូ�វទីូទាំត់កុ្នុ�ងចំ�នួន៧,៥ថ្ងៃៃូ នៅក្នុុ�ងខែូ មុិថិីនា និងខែូធុ� នៃូឆ្នាំំូ� ន�មួុយៗ។ អត�តភាពការងារនេះូ� ត្រូូ�វបានក្នុត់តូូ្រាកុ្នុ�ងក្នុ�ឡុ�ងពេូល់ដែូល់និយោជំិតបមូ្រើ�ការ
ងារផ្លែអូក្នុតាមុមុូល់ដាាូនបងគរ។

ស៊ីម្រាូូប់និយោជំិតដែូល់មាំនក្នុិចំចស៊ីនូយោរយៈពេូល់ក្នុ�ណិត់ពួក្នុគេូមាំនស៊ីិទីធិទីទីួល់បានប្រាូូក្នុ់ប�ណ្ដាចំ់យ៉ាាូងតិចំ ៥ ភាគ្គរយនៃូប្រាូូក្នុ់ឈុ�ល់របស៊ី់ពួក្នុគេូដែូល់បានបង់ក្នុុ�ងរយៈពេូល់ក្នុិចំចស៊ីនូយោ។

២.១៥.២.១៥. ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ
ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ រួមុមាំនពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� និងពនធពនូយោរ។ 

ពនធប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�ពនធប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�

ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� គ្គឺជាពនធដូែល់រំព�ងថ្នាត្រូូ�វបង់ទៅលើ�ប្រាូូក់្នុចំ�ណើូញជាប់ពនធបូ្រចាំ�ឆ្នាំំូ� ដោយប្រើូ�អត្រាូូពនធដូែល់បានអនីមុ�ត ឬបានអនីមុ�តមុួយភាគ្គធ�នៅកាល់បរិច្ចេេូទីតារាងតីលូ់យការ 
និងនិយ�តភាពទាំ�ងឡាយទៅលើ�ពនធត្រូូ�វបង់ព�ឆ្នាំំូ�មុីនៗ។ 

ស៊ី�វធិានធនត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ចំ�ពោ�បញ្ហាា ូទាំ�ងឡាយណ្ដាដែលូ់ការក្នុ�ណិត់ពនធមាំនភាពមុនិចូំបាស់៊ីលាស់៊ី បុនី្ដែតវូាត្រូូ�វបានគូេគ្គតិថ្នាអាចំន�ងមាំនល់�ហូិរចូ្ចេញនៃថូិវកិារទៅឲ្យូអាជាាធូរពនធនាពេលូ់អនាគ្គត។ 
ស៊ី�វធិានធនត្រូូ�វបានវាស់៊ីវែងូតាមុការបាានូស់្ថាានូដល៏់អប�ផី្តនៃចូំ�ននួទី�ក្នុប្រាូកូ្នុដូ់ែល់រពំ�ងថ្នាន�ងតូ្រូ�វបង។់ ការបាានូស់្ថាានូគ្គផឺ្លែអកូ្នុលើ�ការវនិចិំេយរបស់៊ីអុក្នុជំ�នាញពនធនៅកុ្នុ�ងធនាគារ ដែលូ់មាំនបទីពិស្ទោធន៍
ព�មុីនទាំក្នុ់ទីងន�ងស៊ីក្នុមុមភាពប៉ែូបនេះូ�និងក្នុុ�ងក្នុរណិ�ខល�ទេៀតដោយផ្លែអូក្នុលើ�ដ�បូនាាូនអុក្នុជំ�នាញពនធឯក្នុរាជំូយ។

ពនធពនូយោរពនធពនូយោរ

ពនធពនូយោរ ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ដោយផ្លែអូក្នុលើ�ភាពល់មេអ�ងបណោាូ�អាស៊ីន ុរវាងតម្លៃលូយោងរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និងប�ណិុល់ នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� និងតម្លៃលូយោងស៊ីម្រាូូប់ការគ្គិតពនធ។

ទ្រពូយូស៊ីក្នុមុមពនធពនយូោរ ត្រូូ�វទីទួីល់ស្ថាោលូ់ច់ំ�ពោ�ឥណិទាំនពនធដែលូ់មុនិទាំនប់ានប្រើូ� នងិភាពល់មេអ�ងបណោាូ� អាស៊ីនដុែលូ់អាចំកាតក់្នុងបាន ត្រូូ�មុក្នុម្រិូតិដែលូ់ប្រាូកូ្នុច់ំ�ណើញូជាបព់នធនាពេលូ់អនាគ្គត 
អាចំប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ស៊ីម្រាូូប់កាត់ក្នុង ជាមុួយពនធប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�នៅឆ្នាំំូ�បនតបនាាូប់។ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ ត្រូូ�វបានត្រូូ�តពិនិតូយនៅរៀៀងរាល់់ចំីងការិយបរិច្ចេេូទី និងត្រូូ�វបានកាត់បនុយក្នុុ�ងក្នុរណិ�មុិនអាចំប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់
នូវអតុប្រូយោជំន៍ពនធទាំ�ងនោះ�បាន។

ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ ត្រូូ�វវាស៊ីវ់ែងូតាមុអតូូ្រាពនធ ដែលូ់រពំ�ងថ្នាន�ងត្រូូ�វប្រើូ�ចំ�ពោ�ភាពល់មេអ�ងបណោាូ�អាស៊ីនុនៅពេលូ់ដែលូ់វាអាចំប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីប់ាន ឬកាត់ក្នុងបាន ដោយប្រើូ�អត្រាូពូនធនៅចីំងការយិបរចិ្ចេេទូី។

ការវាស៊ី់វែូងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងនូវពនធដែូល់ធនាគាររំព�ងថ្នាអាចំប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់បាន ឬអាចំកាត់ក្នុងបាននូវតម្លៃលូយោងរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និងប�ណិុល់។

ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ នងិប�ណុិល់ពនធពនូយោរ អាចំកាត់ក្នុងបាន នៅពេលូ់ដែលូ់មាំនស៊ីទិីធអិនីវតតតាមុចូំបាបដ់ើ�មូុបី�កាត់ក្នុងរវាងទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមពនធចំរនត ជាមួុយន�ង ប�ណុិល់ពនធចំរនត នងិនៅពូេល់ដែលូ់ទាំក់្នុទីង
ន�ងពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់ ដែូល់ត្រូូ�វបានប្រូមុូល់ដោយអាជាាូធរពនធដារ ហើ�យធនាគារមាំនប�ណិងទីូទាំត់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និង ប�ណិុល់ពនធចំរនតតាមុមុូល់ដាាូនស៊ីីទីធ។

ពនធចំរនតពនធចំរនត  និងពនធពនូយោរស៊ីម្រាូូប់ការិយបរិច្ចេេូទីនិងពនធពនូយោរស៊ីម្រាូូប់ការិយបរិច្ចេេូទី

ពនធចំរនត នងិពនធពនូយោរត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់កុ្នុ�ងបូូ្រាក្នុច់ំ�ណើញូឬខ្នាត លើ�ក្នុលូែងតែនូៅពេលូ់ដែលូ់ពនធទាំ�ង នោះ�ទាំក់្នុទីងទៅន�ងវតុ�ដែលូ់ត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់កុ្នុ�ងចំ�ណិលូ់ល់មុអតិផ្ទេសូំងូៗ ឬដោយផ្ទាាល់ូ់
ក្នុុ�ងមុូល់ធន ក្នុុ�ងក្នុរណិ�នេះូ�ពនធចំរនតនិងពនធពនូយោរក្នុ៏ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ក្នុុ�ងចំ�ណិូល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗ ឬដោយផ្ទាាូល់់ក្នុុ�ងមុូល់ធនរៀៀងៗខល�ន។

២.១៦.២.១៦. ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ ់ និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់
ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់ រួមុមាំនស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ស៊ីមុតីល់ូយដែូល់មុិនមាំនការក្នុ�ហិិតនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា និងការវិនិយោគ្គរយៈពេូល់ខល�ដែូល់មាំនកាល់អវស្ថានតនៅពេូល់តមុើល់់ដ�បូង
មាំនរយៈពេលូ់៣ខែឬូតចិំជាង នងិដែលូ់អាចំបត�រជាស្ថាចំប់្រាូកូ្នុព់េលូ់ណ្ដាក្នុប៏ាន ដោយមាំនហានភិិ�យតចិំតចួំចំ�ពោ�ការផ្ទាាសូ៊ីប់ត�រតម្លៃលហូើ�យត្រូូ�វបានប្រើូ�ប្រាូសូ៊ីដ់ោយធនាគារកុ្នុ�ងការគូ្រឹះបគូ់្រឹះងក្នុចិំចស៊ីនូយោ
រយៈពេូល់ខល�។

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ ់និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់ត្រូូ�វបានក្នុត់ត្រាូូតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់ក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�។
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៣.៣. ការវិនិចំេ�យគ្គណិនេះូយូយស៊ី�ខ្នាន់ៗនិងប្រូភិពស៊ី�ខ្នាន់ៗនៃូការបាាូន់ស្ថាាូនភាពមុិនប្រាូូក្នុដប្រូជាការវិនិចំេ�យគ្គណិនេះូយូយស៊ី�ខ្នាន់ៗនិងប្រូភិពស៊ី�ខ្នាន់ៗនៃូការបាាូន់ស្ថាាូនភាពមុិនប្រាូូក្នុដប្រូជា
ការរៀៀបចំ�របាយការណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ� តម្រិូ�វឲូ្យអុក្នុគ្រឹះូប់គ្រឹះូងធ័្វើ�ការវិនិចំេ�យ ការបាាូន់ស្ថាាូន និងការស៊ីនមត ដែូល់មាំន ផ្ល់បុ�ពាល់់ដល់់ការអនីវតតនូវគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយ និងចំ�នួនទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម 
ប�ណិុល់ ចំ�ណិូល់ និងចំ�ណ្ដាយ ដែូល់បានរាយការណិ៍។ ល់ទីធផ្ល់ជាក្នុ់ស្គែតូងអាចំខីស៊ីព�ការបាាូន់ស្ថាាូនទាំ�ងនោះ�។ 

ការបាាូន់ស្ថាាូន និងការស៊ីនមត់ដែូល់ពាក់្នុព�នធ ត្រូូ�វបានតូ្រូ�តពិនិតូយជាប្រូចាំ�។ ការក្លែូប្រែូូទៅលើ�ការបាាូន់ស្ថាាូន គ្គណិនេះូយូយ ត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោូល់់ និងក្នុត់ត្រាូូនៅកុ្នុ�ងគ្រាូូដែូល់ការបាាូន់ស្ថាាូននោះ�ត្រូូ�វបាន
ក្លែូប្រែូូ និងការិយបរិច្ចេេូទី អនាគ្គតដែូល់បុ�ពាល់់ដោយការក្លែូប្រែូូនេះូ�។

៣.១.៣.១. ការវិនិចំេ�យស៊ី�ខ្នាន់ៗក្នុុ�ងការអនីវតតគោល់ការណិ៍គ្គណិនេះូយូយការវិនិចំេ�យស៊ី�ខ្នាន់ៗក្នុុ�ងការអនីវតតគោល់ការណិ៍គ្គណិនេះូយូយ  
ព�ត៌មាំនអ�ព�ការវិនិចំេ�យក្នុុ�ងការអនីវតតគោល់នយោបាយគ្គណិនេះូយូយ ដែូល់មាំនការបុ�ពាល់់ជាស្ថារវនត លើ�ចំ�នួន ដែូល់បានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ការវាយតម្លៃលូមុុូឌែូល់អាជំ�វក្នុមុមការវាយតម្លៃលូមុុូឌែូល់អាជំ�វក្នុមុម

ការចាំត់ថ្នាំូក់្នុ និងការវាស៊ី់វូែងទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� អាសូ្រួ�យលើ�ល់ទីធផ្ល់នៃូ SPPI និងមុុូឌែូល់ អាជំ�វក្នុមុម (ស៊ីូមុមេ�ល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់លើូខ ២.៥)។ ធនាគារធ័្វើ�ការក្នុ�ណិត់មូុុដែូល់អាជំ�វក្នុមុមនៅក្នុម្រិូិត
មុយួ ដែលូ់អាចំឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងព�វធិ�ស្ថាសូ្រួតកុ្នុ�ងការគ្រឹះបូគ់្រឹះងូក្រុូមីុទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� ដើ�មូុបី�ស៊ីម្រិចូំបាននូវគោល់ដៅអាជំ�វក្នុមុមជាក់្នុលាក្នុម់ុយួ។ ការវាយតម្លៃលនូេះូ�រមួុមាំន ការវនិចិំេ�យដែលូ់ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងនូវរាល់់
ភិស៊ីត�តាងពាក្នុ់ព�នធទាំ�ងអស៊ី់ រួមុទាំ�ងវិធ�វាយតម្លៃលូនិងវាស់៊ីវែូង ល់ទីធផ្ល់របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ហានិភិ�យដែូល់បុ�ពាល់់ដល់់ល់ទីធផ្ល់របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និងវិធ�គ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យទាំ�ងនេះូ� និងវិធ�ស្ថាស្រួូតការ
ទីទួីល់បានមុក្នុវិញនូវផ្ល់ប្រូយោជំន៍អុក្នុគ្រឹះូប់គូ្រឹះងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនេះូ�។ ធនាគារធ្វើ័�ការតាមុដានរាល់់ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�វាស់៊ីវែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស់៊ី ដែូល់ត្រូូ�វបានលែូងទីទួីល់ស្ថាោូល់់មីុនកាល់ក្នុ�ណិត់
របស៊ី់វា ដើ�មុូបី�ស្គែ័ូងយល់់ព�មុូល់ហើូតីក្នុុ�ងការប៉ោ�បង់ចោល់ និងថ្នាតេ�មុូល់ហើូតីទាំ�ងនោះ�ស្រួូបតាមុគោល់ដៅអាជំ�វក្នុមុមក្នុុ�ងការរក្នុូសាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូរឬទេូ។ ការតាមុដាននេះូ� គ្គឺជាផ្លែុូក្នុនៃូការវាយតម្លៃលូ
ជាបនតបនាាូប់របស៊ី់ធនាគារ ថ្នាតេ�មូុុដែូល់អាជំ�វក្នុមុមកុ្នុ�ងការរកូ្នុសាទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទាំ�ងនូេះ�នៅបនតស៊ីមុសូ្រួបដូែរឬទូេ ហើ�យបូ្រសិ៊ីនបេ�មិុនស៊ីមុសូ្រួបទូេ តេ�មាំនការផ្ទាាូស់៊ីបត�រណ្ដាមួុយនៅកុ្នុ�ងមូុុដែូល់
អាជំ�វក្នុមុម និងធ្វើ័�ការផ្ទាាូស៊ី់បត�រចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទាំ�ងនោះ�ដែូរឬ។

ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូហានិភិ�យឥណិទាំន

ដចូំបានបងាាូញនៅក្នុុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់លើូខ ៣៤.១ ECLs ត្រូូ�វវាស៊ី់វែូងជាស៊ី�វិធានធនសេម�ន�ង ១២ខែូ ចំ�ពោ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់សិុ៊ីតក្នុុ�ងចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ទី�១ និងស៊ី�វិធានធនសេម�ន�ងអាយីកាល់របស៊ី់ទ្រូពូយ
ស៊ីក្នុមុម ចំ�ពោ�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមដែលូ់សិុ៊ីតកុ្នុ�ងចំ�ណ្ដាតថ់្នាំកូ្នុទ់ី�២ នងិទី�៣។ ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមមុយួ ត្រូូ�វបត�រទៅសិុ៊ីតនៅកុ្នុ�ងចំ�ណ្ដាតថ់្នាំកូ្នុទ់ី�២ នៅពេលូ់ដែលូ់ហានភិិ�យឥណិទាំនរបស៊ីទ់្រពូូយស៊ីក្នុមុមនោះ�មាំនការកើ�នឡើ�ង
ជាស្ថារវនត ចាំបត់ា�ងព�ពេលូ់ទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់ជាលើ�ក្នុដ�បូង។ ធនាគារត្រូូ�វពចិាំរណ្ដានូវព�ត៌មាំនដូែល់រពំ�ងទីីក្នុនាពេលូ់អនាគ្គត ដែលូ់ព�ត៌មាំននោះ�មាំនល់កុ្នុណិៈអាចំទ្រទូ្រងូប់ាន នងិស៊ីមុស្រួបូទាំ�ងបរមិាំណិ 
និងគ្គីណិភាព ដើ�មុូបី�វាយតមុល�ហានិភិ�យឥណិទាំនរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុួយមាំនការកើ�នជាស្ថារវនតដែូរឬទេូ។

ការចាំត់ក្រុូីមុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់មាំនល់ក្នុុណិៈហានិភិ�យឥណិទាំនស្រួូដើៀងគាំូការចាំត់ក្រុូីមុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់មាំនល់ក្នុុណិៈហានិភិ�យឥណិទាំនស្រួូដើៀងគាំូ

ឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបានប៉ែងូចូែក្នុតាមុល់កុ្នុណិៈហានិភិ�យ នៅពេលូ់ដែលូ់ការខ្នាតបងឥ់ណិទាំនដូែល់រពំ�ងទីីក្នុត្រូូ�វវាស៊ីវូ់ែងតាមុមូុល់ដាានូជាក្រុូមីុ។ ធនាគារ ធ្វើ័�ការតាមុដានភាពស៊ីមុសូ្រួបនូៃល់កុ្នុណិៈ
ហានិភិ�យឥណិទាំន ដោយផ្លែអូក្នុលើ�មុូល់ដាាូននិរនតរភាព ដើ�មុូបី�វាយតម្លៃលូថ្នាហានិភិ�យទាំ�ងនោះ� នៅតែូបនតល់ក្នុុណិៈស្រួូដើៀងគាំូទេៀតដែូរឬទេូ។ ការវាយតម្លៃលូនេះូ� ត្រូូ�វធ្វើ័�ឡើ�ងដើ�មូុបី�ធានាថ្នា ប្រូស៊ីិនបេ�
ល់កុ្នុណិៈហានិភិ�យឥណិទាំនមាំនការផ្ទាាស់ូ៊ីបត�រ គ្គតឺ្រូូ�វធ័្វើ�ការបូ្រមូុល់ផ្ត��ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមឲូ្យបានស៊ីមុស្រួបូឡើ�ងវញិ។ ការប្រមូូុល់ផ្ត��ឡើ�ងវញិនូេះ�អាចំនា�ឲូ្យមាំននវូការបង្កើើ�តកីូ្រុមុទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមថិម� ឬក្នុទូ៏្រពូយស៊ីក្នុមុម
តូ្រូ�វបត�រទៅកីូ្រុមុទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមដូែល់មាំនស្រាូប់ូផូ្ទេសំងូទេៀត ដែលូ់អាចំឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងនវូចំរតិល់កុ្នុណិៈហានិភិ�យឥណិទាំនស្រួដូើៀងគាំទូៅន�ងកីូ្រុមុទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមនោះ�។ ការបូ្រមូុល់ផ្ត��ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមឡើ�ងវញិ នងិការ
បត�រព�ក្រុូីមុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុួយទៅក្រុូីមុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុួយទេៀត គ្គឺជាការធមុមតា នៅពេូល់មាំនការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនូវហានិភិ�យឥណិទាំន (ឬក្នុ៏នៅពេូល់ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនោះ� មាំនភាពបញ្ច្រាាូូស៊ី
មុក្នុវិញ) ដូច្ចេុូ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមត្រូូ�វបត�រព�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់ត្រូូ�វធ្វើ័� ស៊ី�វិធានធនសេម�១២ខែូ ទៅជាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់ត្រូូ�វធ្វើ័�ស៊ី�វិធានធនសេម�ន�ងអាយីកាល់របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនោះ� ឬក្នុ៏ បញ្ច្រាាូូស៊ីមុក្នុវិញ បុីន្ដែតូវាក្នុ៏
អាចំកើ�តឡើ�ងផ្ងដែូរចំ�ពោ�ក្រុូីមុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់នៅតែូបនតវាស៊ី់វែូងតាមុមុូល់ដាាូនស៊ី�វិធានធនសេម� ១២ខែូ ឬស៊ី�វិធានធនសេម�ន�ងអាយីកាល់របស៊ី់ក្រុូីមុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនោះ�គ្រាូូន់តែូចំ�នួនស៊ី�វិធានធនត្រូូ�វ
ផ្ទាាូស៊ី់បត�រដោយស្ថារហានិភិ�យឥណិទាំនរបស៊ី់ក្រុូីមុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនោះ�មាំនការប្រែូូប្រូ�ល់។

មុុូដែូល់និងការស៊ីនមតដែូល់បានប្រើូ�មុុូដែូល់និងការស៊ីនមតដែូល់បានប្រើូ�

ធនាគារប្រើូ�មុុូដែូល់និងការស៊ីនមតផ្ទេូសំូងៗ ដើ�មុូបី�វាស៊ី់វែូងតម្លៃលូស៊ីមុស្រួូបរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ព្រឹូមុទាំ�ង ការបាាូន់ស្ថាាូននូវ ECL។ ធនាគារត្រូូ�វប្រើូ�ការវិនិចំេ�យ ដើ�មុូបី�ក្នុ�ណិត់មុុូដែូល់ដែូល់ស៊ីមុស្រួូប
ប�ផ្ីតស៊ីម្រាូូប់ប្រូភេូទីទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមន�មុួយៗ និងដើ�មុូបី�ក្នុ�ណិត់នូវការស៊ីនមតដែូល់ត្រូូ�វប្រើូ�ក្នុុ�ងមុុូដែូល់ទាំ�ងនេះូ� រួមុទាំ�ងការស៊ីនមតពាក្នុ់ព�នធន�ងចំល់ក្នុរស៊ី�ខ្នាន់ៗរបស៊ី់ហានិភិ�យ។

ការក្នុ�ណិត់អាយីកាល់របស៊ី់ឥណិទាំនស៊ីម្រាូូប់ទីីក្នុបង័ិល់ការក្នុ�ណិត់អាយីកាល់របស៊ី់ឥណិទាំនស៊ីម្រាូូប់ទីីក្នុបង័ិល់ (Revolving Credit) (Revolving Credit)

ធនាគារបានធ័្វើ�ការវាស៊ីវូ់ែងលើ�ការខ្នាតបងឥ់ណិទាំនដូែល់រំព�ងទីីក្នុ ដោយពចិាំរណ្ដាទៅលើ�ហានិភិ�យនូៃការខក្នុខ្នានកុ្នុ�ងការស៊ីងនូៃរយៈពូេល់កិ្នុចំចស៊ីនូយោអតបិរមាំ។ ដោយឡែកូ្នុ ស៊ីទិីធរិបស៊ីធ់នាគារកុ្នុ�ង
ការទាំមុទាំរការស៊ីង នងិបញ្ញឈូបក់្នុចិំចស៊ីនូយោមិុនបានធ័្វើ�ឲ្យូមាំនការបុ�ពាល់់ទៅលើ�ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនរបស់៊ីធនាគារកុ្នុ�ងរយៈពេលូ់នៃកូ្នុចិំចស៊ីនូយោនោះ�ទេ ូស៊ីម្រាូបូឧ់បក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�ដចូំជា កាតឥណិទាំន 
នងិឥណិទាំនវបិារបូន៍ ដែលូ់រួមុបញ្ញច�ល់ទាំ�ងឥណិទាំនកុ្នុ�ងកិ្នុចំចស៊ីនូយោដូែល់មិុនទាំន់បានដក្នុទៅលើ�អ�ឡុ�ងពេលូ់។ ចំ�ពោ�ឧបក្នុរណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ�ទាំ�ងនោះ� ធនាគារបានធ្វើ័�ការវាស៊ីវូ់ែងលើ�ការខ្នាតបងឥ់ណិទាំន
ដែលូ់អាចំមាំនហានិភិ�យឥណិទាំន ហើ�យការខ្នាតបង់ឥណិទាំនត្រូូ�វបានកាត់បនុយដោយការគ្រឹះបូ់គ្រឹះងូហានភិិ�យឥណិទាំន ទោះ�ប�ជារយៈពេូល់នោះ�ហិសួ៊ីព�រយៈពេូល់ក្នុិចំចស៊ីនូយោអតិបរមាំក្នុដ៏ោយ។

៣.២.៣.២. ប្រូភិពស៊ី�ខ្នាន់ៗនៃូការបាាូន់ស្ថាាូនភាពមុិនប្រាូូក្នុដប្រូជាប្រូភិពស៊ី�ខ្នាន់ៗនៃូការបាាូន់ស្ថាាូនភាពមុិនប្រាូូក្នុដប្រូជា
ព�ត៌មាំនអ�ព�ការស៊ីនមត និងការបាាូន់ស្ថាាូនភាពមុិនប្រាូូក្នុដប្រូជា ដែូល់មាំនការបុ�ពាល់់ជាស្ថារវនត លើ�ចំ�នួនដែូល់បាន ទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ភាពមុិនចំូបាស៊ី់លាស៊ី់ទាំក្នុ់ទីងន�ងភាពមុិនចំូបាស៊ី់លាស៊ី់ទាំក្នុ់ទីងន�ង  ការរីក្នុរាតតូបាតនៃូក្នុូវីដការរីក្នុរាតតូបាតនៃូក្នុូវីដ  ១៩១៩

នៅថ្ងៃៃូទី�១១ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២០ អងគការសី៊ីខភាពពិភិពលោក្នុបានប្រូកាស៊ីអាស៊ីនុជាស៊ីក្នុល់ ស៊ីែ�ព�ការរាតតូបាតនៃូកូ្នុវីដ ១៩។ ភាពមុិនចូំបាស់៊ីលាស៊ី់ទាំក្នុ់ទីង ន�ងការរីក្នុរាតតូបាតនៃូក្នុូវីដ ១៩ ដែូល់



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១66

មុិនធាាូប់មាំនព�មុីនមុក្នុ បានធ្វើ័�ឲ្ូយមាំនការពិបាក្នុ ក្នុុ�ងការបាាូន់ស្ថាាូន និងការវិនិចំេ�យ។ ការគ្គណិនា ECL កាន់តែូមាំនភាពល់�បាក្នុនាពេូល់បចំច�បូបីនុ និងទាំមុទាំរឲ្ូយមាំនការវិនិចំេ�យខុស់៊ី។ មូុុដែូល់ ECL 
មាំនភាពរពំ�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃខូ្នាងមុខី នងិព�ងផ្លែអកូ្នុលើ�ការថិល�ងថែលងូលើ�ប្រូ�បាបី�ល់�តេ។ូ ការវាស៊ីវ់ែងូនៃ ូECLs នៅកុ្នុ�ងកាល់បរចិ្ចេេទូីរបាយការណិន៍�មុយួៗ បានបងាាញូព�ព�តម៌ាំនស៊ីមុសូ្រួបនងិអាចំទីីក្នុចំតិតបាន
អ�ព�ព្រឹូ�តតកិារណិ ៍ក្នុនលងមុក្នុ នាពេលូ់បចំច�បូបីនុ នងិការពូយោក្នុរ នៃពូ្រឹូ�តតកិារណិន៍ាពេលូ់អនាគ្គត នងិស្ថាានូភាពសេដូឋក្នុចិំច។ កុ្នុ�ងក្នុ�ឡុ�ងពេលូ់ដែលូ់សេដូឋក្នុចិំចមាំនភាពមុនិចូំបាស៊ីល់ាស់៊ី វាមាំនការល់�បាក្នុខ្នាាូ�ងកុ្នុ�ង
ការពូយោក្នុរព្រឹូ�តតកិារណិន៍ាពេលូ់អនាគ្គតនងិក្នុតាាមូាំាកូូ្រុ�សេដូឋក្នុចិំច ដែលូ់ត្រូូ�វបានប្រើូ�កុ្នុ�ងមូុុឌែលូ់ ECL។ កុ្នុ�ងការក្នុ�ណិតស់េណូ្ដារយូុីនៃមូាំាកូ្រុូ�សេដូឋក្នុចិំច នងិប្រូ�បាបី�ល់�តេចូំ�ពោ�សេណូ្ដារយូុីទាំ�ងនូេះ�ទាំមុទាំរ
ឲ្យូមាំនការវនិចិំេ�យខុស៊ី ់ដោយការក្នុ�ណិតន់េះូ�ត្រូូ�វពចិាំរណ្ដាទៅលើ�ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃកូ្នុវូដី ១៩ នងិវធិានការណិក៍ារពាររបស៊ីរ់ាជំរដាាភិូិបាល់។ ធនាគារអនីវតតការវនិចិំេ�យឥណិទាំនដោយអុក្នុជំ�នាញ ដើ�មុបូី�
ក្លែតូម្រិូ�វ ល់ទីធផ្ល់នៃ ូមុុឌូែលូ់ ECL នៅពេលូ់ដូែល់ដ�ងថ្នាក្នុតាាហូានភិិ�យដែលូ់រពំ�ងទីីក្នុនិងព�តម៌ាំន មុនិត្រូូ�វបានចាំតទី់ីក្នុ កុ្នុ�ងការពចិាំរណ្ដាក្នុ�ណិត់ចំ�ណ្ដាតថ់្នាំកូ្នុឥ់ណិទាំន នងិការក្នុ�ណិត់មូុុដែលូ់ឡើ�យ។ 
ក្នុតាាសូ៊ី�ខ្នាន់ៗ  នៃកូារវាស៊ីវ់ែងូភាពមុនិចូំបាស៊ីល់ាស៊ីន់ៅកុ្នុ�ងការក្នុ�ណិត ់នងិការវាស៊ីវ់ែងូ ECLs គ្គអឺាស្រួូ�យលើ�ការវនិចិំេ�យខុស៊ី ់ដោយស្ថារការរកី្នុរាតតូបាតនៃកូ្នុវូដី ១៩ នងិវបិតតសិេដូឋក្នុចិំចនាពេលូ់បចំច�បូបីនុ។

ព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខ

ធនាគារបានបង្កើើ�តនវូទិីដឋភាពមុយួចំ�នួន នងិថិល�ងថែលងូទីដិឋភាពទាំ�ងនោះ�តាមុស្ថារស៊ី�ខ្នាន់នូៃការរពំ�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃខូ្នាងមីុខ ស៊ីម្រាូប់ូបូ្រភូេទីផ្លិ់តផ្ល់ន�មួុយៗ នងិការក្នុ�ណិត់នូវព�ត៌មាំនដូែល់រំព�ងទីីក្នុទៅ
ថ្ងៃៃូខ្នាងមីុខពាក្នុ់ព�នធន�ងទិីដឋភាព ន�មួុយៗ។ នៅពេូល់វាស់៊ីវែូង ECL ធនាគារប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់នូវព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមីុខ ដែូល់មាំនប្រូភិពអាចំជឿឿជាក់្នុទីីក្នុចិំតតបាន និងស៊ីមុហើូតីផ្ល់ ដោយ
ផ្លែអូក្នុលើ�ការស៊ីនមតចំ�ពោ�ការផ្ទាាូស៊ី់បែ�រនាអនាគ្គតនូវចំល់ក្នុរសេូដឋក្នុិចំចផ្ទេូសំូងគាំ ូនិងរបេៀបដែូល់ចំល់ក្នុរទាំ�ងនេះូ�មាំនការបុ�ពាល់់គាំូទៅវិញទៅមុក្នុ។

ការបន្ដែុូមុការបន្ដែុូមុ ECL ECL

ធនាគារបានធ្វើ័�ការបន្ដែុូមុរបស៊ី់គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូង ជា ECL បន្ដែុូមុនៅក្រោូូមុសេតូត្ស៊ីសេូណ្ដារីយុូ ដោយស្ថារតែូភាពមុិនប្រាូូក្នុដប្រូជាក្នុុ�ងបរិបទីជំមុៃឺក្នុូវីដ-១៩ ដោយផ្លែអូក្នុលើ�ការស៊ីនមតថ្នាឥណិទាំនដែូល់
តូ្រូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញច្រើូ�នដង និងឥណិទាំនដូែល់សិុ៊ីតកុ្នុ�ងពូេល់អនីគូូ្រោ�ទាំ�ងប្រាូូក្នុ់ដើ�មុ និងការប្រាូូក្នុ់ មាំនហានិភិ�យខុស់៊ីកុ្នុ�ងការខក្នុខ្នានស៊ីង។ ដូច្ចេុូ�ការបន្ដែុូមុ ECL ត្រូូ�វបានវាយតម្លៃលូដោយ
ការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញទាំ�ងនេះូ�ទៅក្នុុ�ងដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ខុស៊ី់ជាងដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ដើ�មុព�មុីន។

ប្រូ�បាបី�ល់�តេូនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីងប្រូ�បាបី�ល់�តេូនៃូការខក្នុខ្នានស៊ីង ( (ហៅកាត់ថ្នាហៅកាត់ថ្នា “PD”) “PD”)

PD គ្គជឺាធាតីចូំល់ដ៏ស៊ី�ខ្នាន់កុ្នុ�ងការវាស៊ីវូ់ែង ការខ្នាតបងឥ់ណិទាំនដូែល់រំព�ងទីីក្នុ។ PD គឺ្គជាការបាាន់ូស្ថាានូនវូ ភាពបូ្រហាក់្នុប្រហូែលូ់កុ្នុ�ងការខក្នុខ្នានស៊ីងកុ្នុ�ងរយៈពូេល់ណ្ដាមួុយ ដែលូ់ការគ្គណិនារបស៊ី់
វា ត្រូូ�វការនូវទីិនុន�យព�មុីនៗ ការស៊ីនមត និងការរំព�ងទីីក្នុនូវល់ក្នុុខណិឌនាពេូល់អនាគ្គត។

អត្រាូូខ្នាតបង់ពេូល់ខក្នុខ្នានស៊ីងអត្រាូូខ្នាតបង់ពេូល់ខក្នុខ្នានស៊ីង ( (ហៅកាត់ថ្នាហៅកាត់ថ្នា “LGD”) “LGD”)

LGD គ្គឺជាការបាាូន់ស្ថាាូននូវការខ្នាតបង់កើ�តចូ្ចេញមុក្នុព�ការខក្នុខ្នានកុ្នុ�ងការស៊ីង។ វាផ្លែអូក្នុទៅលើ�ភាពខីស៊ីគាំូរវាង ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់តាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោដែូល់ដល់់កាល់ក្នុ�ណិត់ត្រូូ�វបង់ស៊ីង និង ល់�ហិូរ
ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់មាំាូស៊ី់ក្នុមុច�រំព�ងថ្នាន�ងទីទីួល់បាន ដោយគ្គិតទាំ�ងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ព�ទ្រូពូយដាក្នុ់ធានា និងការលើ�ក្នុក្នុមុុស៊ី់ឥណិទាំនទាំ�ងមុូល់។

ពនធពនធ

ប្រូព�នធពនធដារនៅកុ្នុ�ងព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំកូ្រុក្នុមុុ�ជា មាំនល់កុ្នុណិៈច្រើូ�នបូ្រភេូទី និងបញ្ញញតិតមាំនការផ្ទាាូស់៊ីបត�រញ�ក្នុញាប់ ដែូល់ជាទូីទៅមាំនភាពមុិនចូំបាស់៊ីលាស់៊ី មាំនភាពផ្ទ�យគាំូ និងអាស្រួូ�យទៅលើ�ការ
បក្នុស្រាូូយ។ ជាទូីទៅ យីតាាូធិការនិងអាជាាូធរពនធភាគ្គច្រើូ�ន តែូងតូែមាំនការបក្នុស្រាូូយផ្ទេូសំូងៗព�គាំូ។ ពនធ គ្គឺត្រូូ�វសិុ៊ីតកូូ្រោមុការត្រូូ�តពិនិតូយ និងការអង្កើើូតដោយអាជាាូធរ ដែូល់បានផ្តល់់សិ៊ីទីធិដោយ
ចំូបាប់ក្នុុ�ងការដាក្នុ់ពិន�យ ដាក្នុ់ទីណិឌក្នុមុម និងបង់ការប្រាូូក្នុ់។

បញ្ហាាទូាំ�ងនូេះ�អាចំបង្កើើ�តឲូ្យមាំនហានភិិ�យពនធយ៉ាាងូខ្នាាូ�ងស៊ីម្រាូបូធ់នាគារ។ អុក្នុគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូជឿឿជាក់្នុថ្នា ពកួ្នុគូេ មាំនការយល់់ដ�ងព�បទីបញ្ញញតិតពនធដែលូ់ពាក់្នុព�នធ នងិបានធ័្វើ�ស៊ី�វធិានធន ដែលូ់មាំនល់កុ្នុណិៈ
គ្រឹះូប់គ្រាូូន់ដោយផ្លែអូក្នុទៅ លើ�ការបក្នុស្រាូូយនៃូន�តិក្នុមុមពនធ។ ក្នុ៏បុីន្ដែតូអាជាាូធរជាប់ពាក្នុ់ព�នធ អាចំន�ងមាំនប�ណិក្នុស្រាូូយខីស៊ីគាំ ូហើ�យផ្ល់បុ�ពាល់់អាចំមាំនទី�ហិ�ធ�។

៤.៤. ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៤៥៧.៤៨៩.១៨១ ១.៨៦៣.៨១១ ៣៦០.១៦០.៩៤៦ ១.៤៥៦.៨៥១

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុ�ពីងប្រូមុូល់ ២១.៣៤០.៦៥៣ ៨៦.៩៤២ ១៧.៩៤០.៤២៧ ៧២.៥៦៩

៤៧៨.៨២៩.៨៣៤៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ១.៩៥០.៧៥៣១.៩៥០.៧៥៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣៣៧៨.១០១.៣៧៣ ១.៥២៩.៤២០១.៥២៩.៤២០
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៥.៥. ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប្រាូូក្នុ់តមុើល់់ធានាលើ�ដើ�មុទីីន (ក្នុ) ៥២.០០៩.៩២០ ២១១.៨៨៨ ៣៣.៥១៥.១៥៨ ១៣៥.៥៦៩

ទីីនបម្រិូីងកាតព័ក្នុិចំច (ខ) ៤៣២.២៧៥.៥២៨ ១.៧៦១.០៩១ ៣៤៩.៥០១.៤៨០ ១.៤១៣.៧៣៣

គ្គណិន�ចំរនត ១៧៨.៥២០.៩៥៥ ៧២៧.២៩៤ ១៣៨.៦១២.០៤៣ ៥៦០.៦៨៦

មុូល់បត្រូូអាចំជំួញដូរបាន (NCD) ៦៩១.១៤៧.៣៦៦ ២.៨១៥.៧៣៥ ៩៥៩.៩៩៨.០២០ ៣.៨៨៣.១៩២

១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩ ៥.៥១៦.០០៨៥.៥១៦.០០៨ ១.៤៨១.៦២៦.៧០១១.៤៨១.៦២៦.៧០១ ៥.៩៩៣.១៨០៥.៩៩៣.១៨០

មុិនមាំនស៊ី�វិធានធនខ្នាតបង់លើ�តីល់ូយការជាមុួយធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ដោយគ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងក្នុ�ណិត់ថ្នាហានិភិ�យឥណិទាំនលើ�ហាាូស៊ីី�ល់�ធ�ទាំ�ងនេះូ�មាំនតិចំតួចំប�ផ្ីត។

(a) (a) ទ្របាក់់�ម្មកល់ធានាធ្វើល�ធ្វើ��ម្ម��ន្ទុទ្របាក់់�ម្មកល់ធានាធ្វើល�ធ្វើ��ម្ម��ន្ទុ

ដោយអនីលោមុទៅតាមុប្រូកាស៊ីរបស៊ី់ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាលើូខធ៧-០១-១៣៦ចំី� ថ្ងៃៃូទី�១៥ ខែូតីលា ឆ្នាំំូ�២០០១ ធនាគារចាំ�បាចំ់ត្រូូ�វរក្នុូសាប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�តាមុចំូបាប់ឲ្ូយបាន ១០% នៃូដើ�មុទីីនដែូល់បាន
ចំី�បញ្ញជ�ស៊ីរីបរបស៊ី់ខល�ន។ ប្រាូូក្នុ់តមុើល់់នេះូ�មុិនអាចំប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់បានក្នុុ�ងប្រូតិបតតិការប្រូចាំ�ថ្ងៃៃូនោះ�ទេ ូនិង ត្រូូ�វបង័ិល់ឲ្ូយធនាគារវិញ នៅពេូល់ដែូល់ធនាគារស៊ីម�គ្រឹះូចំិតតបញ្ញចប់អាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់ខល�ន។

ក្នុុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីនេះូ� ធនាគារទីទីួល់បានការប្រាូូក្នុ់អត្រាូូចាំប់ព� ០,០៤% ទៅ ០,០៦% ក្នុុ�ងមុួយឆ្នាំំូ� (២០២០៖ ០,០៦% ទៅ ០,៤៧% ក្នុុ�ងមុួយឆ្នាំំូ�)។

(b) (b) ��ន្ទុបទ្រម្មុងកា�ព្យើកិ់ចុច��ន្ទុបទ្រម្មុងកា�ព្យើកិ់ចុច

ទីីនបម្រិូីងកាតព័កិ្នុចំចគ្គឺជាប្រាូូក្នុ់បមីូ្រិងដូែល់បូូ្រែប្រូ�ល់តាមុក្នុមិូ្រិតនៃូបូូ្រាក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន និង ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�បរទេូស៊ី។ វាត្រូូ�វបានរកូ្នុសាទីីក្នុដោយគោរពតាមុបូ្រកាស៊ីរបស់៊ីធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាលើូខ
ធ៧-០២០-២៣០ ចំី�ថ្ងៃៃទូី�១៨ ខែមូុ�នា ឆ្នាំំូ� ២០២០ ដែលូ់ត្រូូ�វបានគ្គណិនាតាមុអតូូ្រា ៧% នៃបូ្រាូក់ូ្នុបញ្ញើញ�របស៊ីអ់តថិិិជំនជាប្រាូក់ូ្នុរៀៀល់ នងិរបូយិវតុ�កូូ្រៅព�ប្រាូក់ូ្នុរៀៀល់។ នៅថ្ងៃៃទូី� ២៦ ខែឧូស៊ីភា ឆ្នាំំូ�២០២១ 
ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាបានច្ចេូញល់ិខិតជំូនដ�ណិ�ងលើូខ ធ១៣-០២១-៣៦៣ ស៊ីត�ព�ល់ទីធផ្ល់នៃូក្នុិចំចប្រូជំី�លើ�ក្នុទី� ៥៥ នៃូគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគោល់នយោបាយរូបិយវតុ�ដែូល់បញ្ហាាូក្នុ់ព�ការបនតការរក្នុូសាប្រាូូក្នុ់
បម្រិូីងកាតព័ក្នុិចំចក្នុុ�ងអត្រាូ៧ូ%ស៊ីម្រាូូប់ប្រាូូក្នុ់រៀៀល់និងរូបិយប�ណិណផ្ទេូសំូងៗ។

៦.៦. ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានាស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានាវាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់ ៥៥៨.៤៤០.០០៣ ២.២៧៥.០៨៤ ៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ព� ឱនភាពនៃូតម្លៃលូ (៩៨៣.៨៨៩) (៤.០០៨) (៧៦៩.១២៨) (៣.១១១)

៥៥៧.៤៥៦.១១៤៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ២.២៧១.០៧៦២.២៧១.០៧៦ ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ១.៣១៨.៤៩៤១.៣១៨.៤៩៤

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានាដីល់ត្រូូ�វបានធ្វើ័�ការវិភាគ្គដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

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

គ្គណិន�ចំរនត ៥៦.៨២១.៧០៨ ២៣១.៤៩១ ៣៧.៤៩៤.៦០២ ១៥១.៦៦៦

គ្គណិន�ស៊ីនូសំ� ៨០០.៨៣៧ ៣.២៦៣ ៣.៣៣២.៧៦៩ ១៣.៤៨១

គ្គណិន�មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ ៥០០.៨១៧.៤៥៨ ២.០៤០.៣៣០ ២៨៥.៨៩៨.២៥៤ ១.១៥៦.៤៥៨

៥៥៨.៤៤០.០០៣៥៥៨.៤៤០.០០៣ ២.២៧៥.០៨៤២.២៧៥.០៨៤ ៣២៦.៧២៥.៦២៥៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥១.៣២១.៦០៥



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១68

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

(b) (b) តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖

ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ៥៥៧.៣៤១.១៥៧ ២.២៧០.៦០៧ ៣២៤.១៣២.៧០០ ១.៣១១.១១៨

ប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ ៦៩៩.០៣៦ ២.៨៤៨ ២.២៦៧.៨៥៣ ៩.១៧៣

ប្រាូូក្នុ់យើុូនជំបុីន ១២០.០០២ ៤៨៩ ៤៥.៣៥១ ១៨៣

ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអូស្រួូត�ល់� ៨៧.៤៨៥ ៣៥៦ ៤៩.៨៥២ ២០២

ប្រាូូក្នុ់យុន់ចំិន ៧៤.៣៩៨ ៣០៣ ៧.៥៦៧ ៣១

ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរស៊ី�ងហបីរី ៤១.៤០៧ ១៦៩ ៣០.៩៦៨ ១២៥

ប្រាូូក្នុ់បាតថ្ងៃូ ២៧.៧៧៩ ១១៣ ៣៩.៦៧៥ ១៦០

ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរកាណ្ដាដា ១៥.១៣៩ ៦២ ៨.៧២៨ ៣៥

ប្រាូូក្នុ់ផ្ដោន ១៥.០៥៤ ៦១ ១២៧.២៣៧ ៥១៥

ប្រាូូក្នុ់អឺរេូ ១០.៥០៣ ៤៣ ១០.២១៧ ៤១

ប្រាូូក្នុ់វេៀតណ្ដាមុដីង ៨.០៤៣ ៣៣ ៥.៤៧៧ ២២

៥៥៨.៤៤០.០០៣៥៥៨.៤៤០.០០៣ ២.២៧៥.០៨៤២.២៧៥.០៨៤ ៣២៦.៧២៥.៦២៥៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥១.៣២១.៦០៥

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

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

ក្នុុ�ងរយៈពេូល់ ១ ខែូ ២៧៤.៤២៦.៩៩៤ ១.១១៨.០១៥ ៦៣.១៤៤.១៧៦ ២៥៥.៤១៨

ព� ១ ខែូ ទៅ ៣ ខែូ ៣៩.៦០៦.៦៧៦ ១៦១.៣៥៨ ២៧.៩៦២.២៣៤ ១១៣.១០៧

ព� ៣ ខែូ ទៅ ១២ ខែូ ២៤៤.៤០៦.៣៣៣ ៩៩៥.៧១១ ២៣៥.៦១៩.២១៥ ៩៥៣.០៨០

៥៥៨.៤៤០.០០៣៥៥៨.៤៤០.០០៣ ២.២៧៥.០៨៤២.២៧៥.០៨៤ ៣២៦.៧២៥.៦២៥៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥១.៣២១.៦០៥

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

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

គ្គណិន�ចំរនត ០% ០%

គ្គណិន�ស៊ីនូសំ� ០,១០% - ០,២៥% ០%

គ្គណិន�មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ ០,៤០% - ៥,០០% ០,៤០% - ៥,៥០%
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៧.៧. ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

វាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់វាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់

ឥណិទាំនពាណិិជំជក្នុមុម ៤.៦០២.៣៤៨.០១៥ ១៨.៧៤៩.៩៦៦ ៣.៤៨០.៥៦៩.២៨៩ ១៤.០៧៨.៩០១

ឥណិទាំនវិបារូបន៍ ៦០៨.៤៨៨.៩៧១ ២.៤៧៨.៩៨៤ ២៨៨.៦៤៣.៤៣១ ១.១៦៧.៥៦៣

ឥណិទាំនអុក្នុប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់៖

ឥណិទាំនគេូហិដាាូន ៨៧.១២៥.៩៣៣ ៣៥៤.៩៥១ ៤៣.៩៣៣.៩៤២ ១៧៧.៧១៣

ឥណិទាំនយ៉ានយនត ៨.០០៣.៥៦៣ ៣២.៦០៧ ៣.៨១៣.៤៧៥ ១៥.៤២៦

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់បីគ្គគល់ិក្នុ ១៦.៧៤៧.០៨៤ ៦៨.២២៨ ១៤.៧២២.៨៤៧ ៥៩.៥៥៤

ឥណិទាំនបីគ្គគល់ ១.២២៤.៥៧៧ ៤.៩៨៩ ៤៥២.០៤៧ ១.៨២៩

ប�ណិណឥណិទាំន ១.៤៦៧.២៦៤ ៥.៩៧៧ ១.២៣៦.៥១៨ ៥.០០២

ឥណិទាំនដីល់ស៊ីរីបឥណិទាំនដីល់ស៊ីរីប ៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧ ២១.៦៩៥.៧០២២១.៦៩៥.៧០២ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩ ១៥.៥០៥.៩៨៨១៥.៥០៥.៩៨៨

ស៊ី�វិធានធនេះូលើ�ការខ្នាតបង់ព�ឱនភាពៃូនតូមុលស៊ីរីប (៤៦.៤១៥.៨១១) (១៨៩.០៩៨) (១៨.៧៧២.១៣៥) (៧៥.៩៣៣)

ឥណិទាំនស៊ីីទីធស៊ីរីបឥណិទាំនស៊ីីទីធស៊ីរីប ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦ ២១.៥០៦.៦០៤២១.៥០៦.៦០៤ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ១៥.៤៣០.០៥៥១៥.៤៣០.០៥៥

៨.៨. មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គមុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គវាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី ់(*) ៣៧.៤៥០.៣១០ ១៥២.៥៧៣ ៧.៤៦៧.៥៩១ ៣០.២០៦

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ព�ឱនភាពនៃូតម្លៃលូ (៦១០.៦៣៥) (២.៤៨៨) (៣៣.៥០៥) (១៣៥)

៣៦.៨៣៩.៦៧៥៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ១៥០.០៨៥១៥០.០៨៥ ៧.៤៣៤.០៨៦៧.៤៣៤.០៨៦ ៣០.០៧១៣០.០៧១

 (*) នៅថ្ងៃៃូទី�២០ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារ បានវិនិយោគ្គនូវទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ចំ�នួន ៣០ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុលើ�ស៊ីញ្ហាាូប�ណិណស្ថាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់ ក្រុូីមុហិីីន ខេូមុបូឌា អ៊ែីូរផ្ត អីិនវេូស៊ីមុិន ឯ.ក្នុ ដើ�មុូបី�ចំូល់រួមុ ក្នុុ�ង
ការស្ថាងស៊ីង ់និងអភិិវឌ្ូឍ ទៅលើ� អាកាស៊ីយ៉ានដាាូនអនតរជាតិតេូជោ នៃូរាជំរដាាូភិិបាល់ក្នុមុុ�ជា ដោយមាំនរយៈពេូល់ ៣ ឆ្នាំំូ� និងអត្រាូូការប្រាូូក្នុ ់៥,៥០% ក្នុុ�ងមុួយឆ្នាំំូ�។

៩.៩. ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិនិងបរិកាាូរទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិនិងបរិកាាូរ

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ការជំួស៊ីជំីល់ក្លែូល់មុអ

អគារជំួល់

បរិកាាូរការិយ៉ាល់�យ
គ្រឿូឿងស៊ីងាាូរឹមុនិង

គ្រឿូឿងប�ពាក្នុ់ យ៉ានយនត
ក្នុី�ពូយ�ទី�រ និងស៊ីមាំាូរៈ

ព�ត៌មាំនវិទីូយោ
ស៊ី�ណិង់ក្នុ�ពីង
ដ�ណើ�រការ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូដើ�មុតម្លៃលូដើ�មុ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ២៥.២៧០.៦៧៣ ១៤.៣២៦.៧៧២ ១.៧២៩.៦១៥ ៣១.០៤២.៨៦៩ ១៤៥.៨០១ ៧២.៥១៥.៧៣០ ២៩៣.៣២៦

ការទីិញបន្ដែុូមុ ១៣៤.៩៧៣ ១.៣០២.២៨៧ ២៨៥.៩២៥ ១០.២៩២.១០៥ ៣.៤៣៥.៨៣៦ ១៥.៤៥១.១២៦ ៦២.៨៥៥

ការផ្ទេទូរ ៣.០៤៨.២៩៦ ១៧២.៣៩៤ - - (៣.២២០.៦៩០) - -

ការល់ក្នុ់ច្ចេូញ - - (២១៩.៣៦៩) (៦០.០៧៤) - (២៧៩.៤៤៣) (១.១៣៧)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - - - ២.១៩៥

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ២៨.៤៥៣.៩៤២២៨.៤៥៣.៩៤២ ១៥.៨០១.៤៥៣១៥.៨០១.៤៥៣ ១.៧៩៦.១៧១១.៧៩៦.១៧១ ៤១.២៧៤.៩០០៤១.២៧៤.៩០០ ៣៦០.៩៤៧៣៦០.៩៤៧ ៨៧.៦៨៧.៤១៣៨៧.៦៨៧.៤១៣ ៣៥៧.២៣៩៣៥៧.២៣៩
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ការជំួស៊ីជំីល់ក្លែូល់មុអ

អគារជំួល់

បរិកាាូរការិយ៉ាល់�យ
គ្រឿូឿងស៊ីងាាូរឹមុនិង

គ្រឿូឿងប�ពាក្នុ់ យ៉ានយនត
ក្នុី�ពូយ�ទី�រ និងស៊ីមាំាូរៈ

ព�ត៌មាំនវិទីូយោ
ស៊ី�ណិង់ក្នុ�ពីង
ដ�ណើ�រការ ស៊ីរីប

រំល់ស៊ី់បងគររំល់ស៊ី់បងគរ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ៨.៨៥៩.៦៥៣ ៧.១៩៦.៦០៦ ១.១៩០.៩០៧ ១៣.៥៣៦.៦៧៤ - ៣០.៧៨៣.៨៤០ ១២៤.៥២១

រំល់ស៊ី់ ៣.៥៩៤.១២៧ ២.៤៩៧.៤៥៥ ២៤៣.១៥៧ ៣.២០៤.១៥៨ - ៩.៥៣៨.៨៩៧ ៣៨.៨០៤

ការល់ក្នុ់ច្ចេូញ - - (២១៩.៣៦៩) (៥៩.៧៣៨) - (២៧៩.១០៧) (១.១៣៥)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - - - ៩៤៨

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ១២.៤៥៣.៧៨០១២.៤៥៣.៧៨០ ៩.៦៩៤.០៦១៩.៦៩៤.០៦១ ១.២១៤.៦៩៥១.២១៤.៦៩៥ ១៦.៦៨១.០៩៤១៦.៦៨១.០៩៤ -- ៤០.០៤៣.៦៣០៤០.០៤៣.៦៣០ ១៦៣.១៣៨១៦៣.១៣៨

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ១៦.០០០.១៦២១៦.០០០.១៦២ ៦.១០៧.៣៩២៦.១០៧.៣៩២ ៥៨១.៤៧៦៥៨១.៤៧៦ ២៤.៥៩៣.៨០៦២៤.៥៩៣.៨០៦ ៣៦០.៩៤៧៣៦០.៩៤៧ ៤៧.៦៤៣.៧៨៣៤៧.៦៤៣.៧៨៣ ១៩៤.១០១១៩៤.១០១

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ការជំួស៊ីជំីល់ក្លែូល់មុអ

អគារជំួល់

បរិកាាូរការិយ៉ាល់�យ
គ្រឿូឿងស៊ីងាាូរឹមុនិង

គ្រឿូឿងប�ពាក្នុ់ យ៉ានយនត
ក្នុី�ពូយ�ទី�រ និងស៊ីមាំាូរៈ

ព�ត៌មាំនវិទីូយោ
ស៊ី�ណិង់ក្នុ�ពីង
ដ�ណើ�រការ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូដើ�មុតម្លៃលូដើ�មុ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ ២២.៥៣៨.៧៦៧ ១២.១៧៩.០៤២ ១.៦៣២.៨៣៥ ២២.៩៣២.៦៦៧ ២៧៩.៩០៨ ៥៩.៥៦៣.២១៩ ២៤២.៧២០

ការទីិញបន្ដែុូមុ ៩៩.២៦៤ ១.៩០៥.៤៥២ ១០៨.៥៦០ ៨.១២៥.៩៣២ ២.៧៥៤.៣០៦ ១២.៩៩៣.៥១៤ ៥២.៩៧៥

ការល់ក្នុ់ច្ចេូញ ២.៦៣៦.២៧១ ២៥២.១៤២ - - (២.៨៨៨.៤១៣) - -

ការផ្ទេទូរ - (១.៤៦៦) (១១.៧៨០) (៧.២៨១) - (២០.៥២៧) (៨៤)

ការល់ីបចោល់ (៣.៦២៩) (៨.៣៩៨) - (៨.៤៤៩) - (២០.៤៧៦) (៨៣)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - - - (២.២០២)

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ២៥.២៧០.៦៧៣២៥.២៧០.៦៧៣ ១៤.៣២៦.៧៧២១៤.៣២៦.៧៧២ ១.៧២៩.៦១៥១.៧២៩.៦១៥ ៣១.០៤២.៨៦៩៣១.០៤២.៨៦៩ ១៤៥.៨០១១៤៥.៨០១ ៧២.៥១៥.៧៣០៧២.៥១៥.៧៣០ ២៩៣.៣២៦២៩៣.៣២៦

រំល់ស៊ី់បងគររំល់ស៊ី់បងគរ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ ៥.៥៨៩.៧៣៣ ៤.៧៥១.៩៨២ ៩៩២.៤៦១ ៧.៧៨០.២៨៥ - ១៩.១១៤.៤៦១ ៧៧.៨៩១

រំល់ស៊ី់ ៣.២៧៣.៥៤៩ ២.៤៥៣.៥១២ ២១០.២២៦ ៥.៧៧១.៩៣៩ - ១១.៧០៩.២២៦ ៤៧.៧៣៩

ការល់ក្នុ់ច្ចេូញ - (១.២២៤) (១១.៧៨០) (៧.២៧៧) - (២០.២៨១) (៨៣)

ការល់ីបចោល់ (៣.៦២៩) (៧.៦៦៤) - (៨.២៧៣) - (១៩.៥៦៦) (៨០)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - - - (៩៤៦)

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៨.៨៥៩.៦៥៣៨.៨៥៩.៦៥៣ ៧.១៩៦.៦០៦៧.១៩៦.៦០៦ ១.១៩០.៩០៧១.១៩០.៩០៧ ១៣.៥៣៦.៦៧៤១៣.៥៣៦.៦៧៤ -- ៣០.៧៨៣.៨៤០៣០.៧៨៣.៨៤០ ១២៤.៥២១១២៤.៥២១

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ១៦.៤១១.០២០១៦.៤១១.០២០ ៧.១៣០.១៦៦៧.១៣០.១៦៦ ៥៣៨.៧០៨៥៣៨.៧០៨ ១៧.៥០៦.១៩៥១៧.៥០៦.១៩៥ ១៤៥.៨០១១៤៥.៨០១ ៤១.៧៣១.៨៩០៤១.៧៣១.៨៩០ ១៦៨.៨០៥១៦៨.៨០៥
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១០.១០.ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម
ធនាគារបានចំី�ភិតិស៊ីនូយោលើ�ការជំួល់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម រួមុមាំន អគារការិយ៉ាល់�យ និង យ៉ានយនត។ ព�ត៌មាំនស៊ីែ�អ�ព� ភិតិស៊ីនូយោ ដែូល់ធនាគារគ្គឺជាអុក្នុភិតិក្នុៈ ត្រូូ�វបានបងាាូញដូចំខ្នាងក្រោូូមុ។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ អគារការិយ៉ាល់�យ យ៉ានយនត ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូដើ�មុតម្លៃលូដើ�មុ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ៤៧.៨៥២.២៣៣ ២.២០៣.២០៤ ៥០.០៥៥.៤៣៧ ២០២.៤៧៤

ការទីិញបន្ដែុូមុ ១៣.៣៥៨.៧៣២ ១.០៦៨.៣៤៣  ១៤.៤២៧.០៧៥  ៥៨.៦៨៩ 

ការក្លែូប្រែូូភិតិស៊ីនូយោ (៦៩៨.២៦០) (១២៣.៩០១) (៨២២.១៦១) (៣.៣៤៥)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ  -  -  -  ១.៥៣៤ 

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ៦០.៥១២.៧០៥៦០.៥១២.៧០៥ ៣.១៤៧.៦៤៦៣.១៤៧.៦៤៦ ៦៣.៦៦០.៣៥១៦៣.៦៦០.៣៥១ ២៥៩.៣៥២២៥៩.៣៥២

រំល់ស៊ី់បងគររំល់ស៊ី់បងគរ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ១៤.៦៩៥.៤៣៧ ១.៦៤០.៩២៦ ១៦.៣៣៦.៣៦៣ ៦៦.០៨០

រំល់ស៊ី់  ៦.៨០៤.៩២១ ៧០១.១៨៦  ៧.៥០៦.១០៧  ៣០.៥៣៥ 

ការក្លែូប្រែូូភិតិស៊ីនូយោ (២៥.៥១២) (៤៩.៨៤៥) (៧៥.៣៥៧) (៣០៧)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ  -  -  -  ៥១៩ 

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ២១.៤៧៤.៨៤៦២១.៤៧៤.៨៤៦ ២.២៩២.២៦៧២.២៩២.២៦៧ ២៣.៧៦៧.១១៣២៣.៧៦៧.១១៣ ៩៦.៨២៧៩៦.៨២៧

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ៣៩.០៣៧.៨៥៩៣៩.០៣៧.៨៥៩ ៨៥៥.៣៧៩៨៥៥.៣៧៩ ៣៩.៨៩៣.២៣៨៣៩.៨៩៣.២៣៨ ១៦២.៥២៥១៦២.៥២៥

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ អគារការិយ៉ាល់�យ យ៉ានយនត ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូដើ�មុតម្លៃលូដើ�មុ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ ៤២.៥៦០.២៦៧ ១.៥៨៣.៩៥៦ ៤៤.១៤៤.២២៣ ១៧៩.៨៨៨

ការទីិញបន្ដែុូមុ ៥.២៩១.៩៦៦ ៦១៩.២៤៨ ៥.៩១១.២១៤ ២៤.១០០

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - (១.៥១៤)

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៤៧.៨៥២.២៣៣៤៧.៨៥២.២៣៣ ២.២០៣.២០៤២.២០៣.២០៤ ៥០.០៥៥.៤៣៧៥០.០៥៥.៤៣៧ ២០២.៤៧៤២០២.៤៧៤

រំល់ស៊ី់បងគររំល់ស៊ី់បងគរ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ ៨.៥៥៨.៣៨២ ១.០៤៨.៨១០ ៩.៦០៧.១៩២ ៣៩.១៥០

រំល់ស៊ី់ ៦.១៣៧.០៥៥ ៥៩២.១១៦ ៦.៧២៩.១៧១ ២៧.៤៣៥

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - (៥០៥)

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ១៤.៦៩៥.៤៣៧១៤.៦៩៥.៤៣៧ ១.៦៤០.៩២៦១.៦៤០.៩២៦ ១៦.៣៣៦.៣៦៣១៦.៣៣៦.៣៦៣ ៦៦.០៨០៦៦.០៨០

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៣៣.១៥៦.៧៩៦៣៣.១៥៦.៧៩៦ ៥៦២.២៧៨៥៦២.២៧៨ ៣៣.៧១៩.០៧៤៣៣.៧១៩.០៧៤ ១៣៦.៣៩៤១៣៦.៣៩៤

រយៈពេូល់ក្នុុ�ងការជំួល់ជាមុធូយមុគ្គ ឺ៨ឆ្នាំំូ� (២០២០៖ ៨ឆ្នាំំូ�) ស៊ីម្រាូូប់អគារការិយ៉ាល់�យ និង ២ឆ្នាំំូ�ស៊ីម្រាូូប់យ៉ានយនត (២០២០៖ ២ឆ្នាំំូ�)។
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ប្រមូាំណិ ១១ ភាគ្គរយនៃភូិតសិ៊ីនូយោ ត្រូូ�វបានផី្តក្នុ�ណិតកុ់្នុ�ងដ�ណ្ដាច់ំការយិបរចិ្ចេេទូីបចំច�បូបីនុ។ ក្នុចិំចស៊ីនូយោដែលូ់ផី្តក្នុ�ណិត់ ត្រូូ�វបានជំ�នសួ៊ីដោយភិតិស៊ីនូយោថិម�ស៊ីម្រាូបូទ់្រពូូយស៊ីក្នុមុមមុលូ់ដាានូដូចំគាំ។ូ ទាំ�ងនេះូ�
បានធ្វើ័�ឲ្ូយមាំនការបនូុ្ដែមុលើ�ស៊ីិទីធិកុ្នុ�ងការប្រើូ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមចំ�នួន ៨,៤លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុកុ្នុ�ងឆូំ្នាំ�២០២១ (២០២០៖ ៤,១លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ)។ ការវិភាគ្គនៃូកាល់ក្នុ�ណិត់របស៊ី់ប�ណុិល់ភិតិស៊ីនូយោត្រូូ�វ
បានបងាាូញនៅក្នុុ�ងក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់១៩។

ទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ចំ�ណើូញ ឬខ្នាត

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ចំ�ណ្ដាយរំល់ស៊ី់លើ�ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់
ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម (ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់២៧)

៧.៤៣០.៧៥០ ៣០.២២៨ ៦.៧២៩.១៧១ ២៧.៤៣៥

ចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក្នុ់លើ�ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ 
(ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់២៣)

១.៩០៥.៦១៣ ៧.៧៥២ ១.៧៧៦.៣៣៨ ៧.២៤២

ចំ�ណ្ដាយលើ�ភិតិស៊ីនូយោរបស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់មាំនតម្លៃលូ
ទាំប និងភិតិស៊ីនូយោរយៈពេូល់ខល�

៣.៣៨៨.៥១១ ១៣.៧៨៤ ៣.៣៥០.៥៧៦ ១៣.៦៦០

១២.៧២៤.៨៧៤១២.៧២៤.៨៧៤ ៥១.៧៦៤៥១.៧៦៤ ១១.៨៥៦.០៨៥១១.៨៥៦.០៨៥ ៤៨.៣៣៧៤៨.៣៣៧

នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារមាំនកាតព័ក្នុិចំចទីូរទាំត់ស្ថាចំ់ប្រាូូក់្នុចំ�នួន ៤២.៤៦៥ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ (២០២០៖ ២៣.២៣៣ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ) ស៊ីម្រាូូប់ភិតិស៊ីនូយោរយៈពេូល់ខល�។ ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់
ស៊ីរីបស៊ីម្រាូូប់ភិតិស៊ីនូយោមាំនចំ�នួន ៨.៤៣៩.៥៥២ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ (២០២០៖ ៧.២៤៣.៧៧៦ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ)។

ធនាគារ បានចីំ�កិ្នុចំចស៊ីនូយោនូៃភិតិស៊ីនូយោចំ�នួន ១២ ដែូល់មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ចាំប់ព� ៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំំូ� ដែូល់កិ្នុចំចស៊ីនូយោនោះ�ពី�ទាំន់មាំនសី៊ីពល់ភាពនាដ�ណ្ដាច់ំការិយបរិច្ចេេូទីខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ និងជាហើូតី
ដែូល់នា�អោយភិតិស៊ីនូយោប�ណុិល់ ស៊ីិទីធិកុ្នុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម មុិនត្រូូ�វបានក្នុត់ត្រាូូនៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១។ ធនាគារ មាំនកាតព័កិ្នុចំចទាំក្នុ់ទីងន�ងកិ្នុចំចស៊ីនូយោ ដែូល់មាំនបងាាូញព�ល់�ហិូរ
ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីរីបនាពេូល់អនាគ្គតដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

រយៈពេូល់ ១ឆ្នាំំូ�  ១.៣៦២.៨៨៩  ៥.៥៥២ ៣៩៧.៧៧៧ ១.៦០៩

> ១ ទៅ ៥ឆ្នាំំូ�  ៧.៨៣៨.៧៤២  ៣១.៩៣៥ ២.៣៧៩.១៦៦ ៩.៦២៤

លើ�ស៊ីព� ៥ឆ្នាំំូ�  ១៩.១៦៤.៨៩៨  ៧៨.០៧៨ ២.១៨៧.៣៦៥ ៨.៨៤៨

  ២៨.៣៦៦.៥២៩២៨.៣៦៦.៥២៩    ១១៥.៥៦៥១១៥.៥៦៥  ៤.៩៦៤.៣០៨៤.៩៦៤.៣០៨ ២០.០៨១២០.០៨១

១១.១១.ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប�
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ក្នុមុមវិធ�ក្នុ�ពូយ�ទី�រតម្លៃលូដើ�មុក្នុមុមវិធ�ក្នុ�ពូយ�ទី�រតម្លៃលូដើ�មុ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ១២.៨៥៣.៨៣៩ ៥១.៩៩៤ ៩.៩១៦.២៥៩ ៤០.៤០៩

ការទីិញបន្ដែុូមុ ៨.៩៨៦.៨៥៦ ៣៦.៥៥៩ ២.៩៣៧.៥៨០ ១១.៩៧៦

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ៤២៦ - (៣៩១)

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ� ២១.៨៤០.៦៩៥២១.៨៤០.៦៩៥ ៨៨.៩៧៩៨៨.៩៧៩ ១២.៨៥៣.៨៣៩១២.៨៥៣.៨៣៩ ៥១.៩៩៤៥១.៩៩៤

រំល់ស៊ី់បងគររំល់ស៊ី់បងគរ

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ៣.៩២២.៤០៩ ១៥.៨៦៦ ២.៧៤១.៥២២ ១១.១៧២

រំល់ស៊ី់ ២.០៣០.៩៣៨ ៨.២៦២ ១.១៨០.៨៨៧ ៤.៨១៤

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ១២៦ - (១២០)



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 73

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ� ៥.៩៥៣.៣៤៧៥.៩៥៣.៣៤៧ ២៤.២៥៤២៤.២៥៤ ៣.៩២២.៤០៩៣.៩២២.៤០៩ ១៥.៨៦៦១៥.៨៦៦

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង

ថ្ងៃៃូទី�ថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ� ១៥.៨៨៧.៣៤៨១៥.៨៨៧.៣៤៨ ៦៤.៧២៥៦៤.៧២៥ ៨.៩៣១.៤៣០៨.៩៣១.៤៣០ ៣៦.១២៨៣៦.១២៨

១២.១២.ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ
(a) (a) បំណុ� លព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញបំណុ� លព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញ

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ីមុតីល់ូយនាដើ�មុការិយបរិច្ចេេូទី ៣៦.២១៧.០៤៨ ១៤៦.៤៩៨ ១២.២៣១.៤៥៣ ៤៩.៨៤៣

ចំ�ណ្ដាយពនធប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ៥៧.៨៩៤.០៤៩ ២៣៥.៥១៣ ៤០.៩៣៩.៤៩៧ ១៦៦.៩១០

ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញបានបង់ (៤៧.១៥៣.៨៦១) (១៩១.៨២២) (១៦.៩៥៣.៩០២) (៦៩.១២១)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ១.១១៥ - (១.១៣៤)

ស៊ីមុតីល់ូយនាចំីងការិយបរិច្ចេេូទីស៊ីមុតីល់ូយនាចំីងការិយបរិច្ចេេូទី ៤៦.៩៥៧.២៣៦៤៦.៩៥៧.២៣៦ ១៩១.៣០៤១៩១.៣០៤ ៣៦.២១៧.០៤៨៣៦.២១៧.០៤៨ ១៤៦.៤៩៨១៤៦.៤៩៨

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

ទ្រូពយូស៊ីក្នុមុម និងប�ណិលុ់ពនធពនូយោរត្រូូ�វបានកាត់ក្នុង នៅពេូល់មាំនការអនីញ្ហាាូតដោយចំូបាប់ក្នុុ�ងការកាត់ក្នុងរវាងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធបចំច�បូបីនុ និងប�ណិលុ់ពនធបចំច�បូបីនុហើ�យនៅពេូល់ដែូល់ពនធពនូយោរស៊ីុិត
ក្រោូូមុអាជាាូធរពនធតែូមុួយ។ ចំ�នួនដែូល់បានកាត់ក្នុងរួចំហើ�យមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ ១៣.៥០៩.១៣៦ ៥៥.០៣៦ ៧.០៨២.៩៧០ ២៨.៦៥១

ប�ណិុល់ពនធពនូយោរ (២.៦៣៣.៥៨១) (១០.៧២៩) (១.៤១៤.៨៥៦) (៥.៧២៣)

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ  --  ស៊ីីទីធស៊ីីទីធ ១០.៨៧៥.៥៥៥១០.៨៧៥.៥៥៥ ៤៤.៣០៧៤៤.៣០៧ ៥.៦៦៨.១១៤៥.៦៦៨.១១៤ ២២.៩២៨២២.៩២៨

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម/(ប�ណិុល់) ពនធពនូយោរ ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅ
ក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ប្រាូូក្នុ់
ចំ�ណើូញឬ ខ្នាតក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅ
ក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ប្រាូូក្នុ់
ចំ�ណើូញឬ ខ្នាតក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ព� ឱនភាពនៃូតម្លៃលូ (៨៦៧.១៩៨) ៩៩៦.៤៨៤ ១២៩.២៨៦ ៣.៧៦១.៩២៨ ៣.៨៩១.២១៤

ចំ�ណិូល់ក្នុម្រៃូូសេូវាដ�ណើ�រការពនូយោរ ២.៩៩០.៨៣២ ៤៤៧.៨៩៧ ៣.៤៣៨.៧២៩ ១.១៦៩.៥៩៣ ៤.៦០៨.៣២២

ក្នុម្រៃូូសេូវាកាតពនូយោរ ៤៤៣.៦៤៩ ១០៨.៩០៨ ៥៥២.៥៥៧ ១៧១.៨២៧ ៧២៤.៣៨៤

ប្រាូូក្នុ់រងាាូន់អុក្នុគ្រឹះូប់គ្រឹះូង ១.៣៤៩.៥៦១ ១.៦០២.៤៧៦ ២.៩៥២.០៣៧ ១.២៩៦.៣០៨ ៤.២៤៨.៣៤៥

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់អាចំរំល់ស៊ី់បាន (១.២៥៩.៧៨៩) ៣០.៤៨៨ (១.២២៩.៣០១) (៨១៨.៣៨២) (២.០៤៧.៦៨៣)

ចំ�ណើូញ ឬខ្នាតព�ការបត�រប្រាូូក្នុ់ដែូល់
មុិនទាំន់បានទីទីួល់ស្ថាោូល់់

(៣០១.០៨០) ១១៥.៥២៥ (១៨៥.៥៥៥) ២០១.៩០៩ ១៦.៣៥៤

ការប្រាូូក្នុ់ពនូយោរ (១៧៣.២៦៤) ១៧៣.២៦៤ - (៥៨៤.៩៨១) (៥៨៤.៩៨១)



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១74

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម/(ប�ណិុល់) ពនធពនូយោរ ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅ
ក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ប្រាូូក្នុ់
ចំ�ណើូញឬ ខ្នាតក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់នៅ
ក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ប្រាូូក្នុ់
ចំ�ណើូញឬ ខ្នាតក្នុុ�ងឆ្នាំំូ� ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១

ចំ�ណិូល់ពនូយោរលើ�សេូវាបញ្ញច�ល់ទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ង
ទីូរស៊ី�ពទដោយគាាូនលើូខក្នុូដ

៨.៦៨០ ១.៦៨១ ១០.៣៦១ ៩.២៣៩ ១៩.៦០០

២.១៩១.៣៩១២.១៩១.៣៩១ ៣.៤៧៦.៧២៣៣.៤៧៦.៧២៣ ៥.៦៦៨.១១៤៥.៦៦៨.១១៤ ៥.២០៧.៤៤១៥.២០៧.៤៤១ ១០.៨៧៥.៥៥៥១០.៨៧៥.៥៥៥

ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់ ៨.៩៣០៨.៩៣០ ១៤.១៧៥១៤.១៧៥ ២២.៩២៨២២.៩២៨ ២១.១៨៤២១.១៨៤ ៤៤.៣០៧៤៤.៣០៧

(c) (c) ចុំណាយព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញចុំណាយព្យន្ទុធធ្វើល�ទ្របាក់់ចុំធ្វើណុញ

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ៥៧.៨៩៤.០៤៩ ២៣៥.៥១៣ ៤០.៩៣៩.៤៩៧ ១៦៦.៩១០

ពនធពនូយោរ (៥.២០៧.៤៤១) (២១.១៨៤) (៣.៤៧៦.៧២៣) (១៤.១៧៤)

ចំ�ណ្ដាយពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញចំ�ណ្ដាយពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ៥២.៦៨៦.៦០៨៥២.៦៨៦.៦០៨ ២១៤.៣២៩២១៤.៣២៩ ៣៧.៤៦២.៧៧៤៣៧.៤៦២.៧៧៤ ១៥២.៧៣៦១៥២.៧៣៦

ការផ្ទេទ�ងផ្ទាាូត់ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ដែូល់គ្គណិនាតាមុអតូូ្រាពនធផ្ល�វការ ២០% ធ្វើៀបទៅន�ងពនធលើ�ប្រាូូក់្នុចំ�ណើូញ ដែូល់បងាាូញកុ្នុ�ងរបាយការណិ៍ចំ�ណើូញ ឬ ខ្នាត និងល់ទីធផ្ល់ល់មុអិតផ្ទេូសំូងៗមាំន
ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញមុីនដក្នុពនធ ២៦៤.៧១០.៧៨៦ ១.០៧៦.៨៤៥ ១៨៨.៨៧០.៩២៣ ៧៧០.០២៥

ពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញផ្លែអូក្នុតាមុអត្រាូូពនធជាផ្ល�វការ ២០%  ៥២.៩៤២.១៥៧  ២១៥.៣៦៩ ៣៧.៧៧៤.១៨៥ ១៥៤.០០៥

ផ្ល់បុ�ពាល់់ពនធនៃូការចំ�ណ្ដាយដែូល់មុិនអាចំកាត់ក្នុងបាន ៥៥៥.៧១៩ ២.២៦១ ៥០៦.១៦៥ ២.០៦៤

ភាពល់មេអ�ងបណោាូ�អាស៊ីនុដែូល់មុិនត្រូូ�វបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ ២២០.៥៩៣ ៨៩៧ (១៨៥.២៩៤) (៧៥៦)

ស៊ី�វិធានធនលើ�ស៊ី ព�ឆ្នាំំូ�មុីន (៥២៧.៨១៤) (២.១៤៧) (១៤០.០៧៨) (៥៧១)

ការលើ�ក្នុទី�ក្នុចំិតតពនធ* (៥០៤.០៤៧) (២.០៥១) (៤៩២.២០៤) (២.០០៦)

ចំ�ណ្ដាយពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញចំ�ណ្ដាយពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ៥២.៦៨៦.៦០៨៥២.៦៨៦.៦០៨ ២១៤.៣២៩២១៤.៣២៩ ៣៧.៤៦២.៧៧៤៣៧.៤៦២.៧៧៤ ១៥២.៧៣៦១៥២.៧៣៦

* នៅថ្ងៃៃូទី�១១ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២០ អគ្គគនាយក្នុដាាូនពនធដារបានច្ចេូញលិ់ខិតមួុយចូំបាប់ (លើូខ ៦៨៤៨ អពដ) អនីលោមុតាមុអនីក្រុូ�តូយលើូខ ១ អនក្រុូ បក្នុ ចំី�ថ្ងៃៃូទី�៤ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០១៩ ស៊ីត�ព�ការ
លើ�ក្នុទី�ក្នុចំិតតពនធកុ្នុ�ងវិស៊ី�យមុូល់បត្រូូ ដើ�មូុបី�ផ្តល់់ការលើ�ក្នុទី�ក្នុចំិតតពនធដល់់ធនាគារ ដោយធនាគារទីទួីល់បានការកាត់បនុយពនធលើ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់៥០ភាគ្គរយស៊ីម្រាូូប់ឆ្នាំំូ�ស្ថារពេ�ពនធ២០១៩ ខណិៈ
ពេូល់ធនាគារត្រូូ�វបានចំី�បញ្ញជ�នៅផ្ូសារហិីីនក្នុមុុ�ជា ស៊ីម្រាូូប់ការច្ចេូញប�ណិណភាគ្គហិីីនធនាគារនៅថ្ងៃៃូទី�១៤ ខែូស៊ី�ហា ឆ្នាំំូ�២០១៩។ 

 នៅថ្ងៃៃទូី�២៥ ខែកូ្នុមីុៈៈឆ្នាំំូ�២០២០ ក្រុសួូ៊ីងសូេដឋក្នុចិំចនងិហិិរញ្ញញវតុ�បានច្ចេញូប្រកូាស៊ីលើខូ ១៨៣ ស៊ីត�ព�ការណែនូា�អនីវតតការលើ�ក្នុទី�ក្នុចិំតតពនធលើ�ប្រាូកូ្នុច់ំ�ណិលូ់ ចំ�ពោ�ស៊ីហិគ្រាូសូ៊ីប៉ោ�ផូ្សាយល់ក់្នុមូុល់បត្រូូ
ដ�បូងជាស្ថាធារណិៈ។ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីដែូល់បានប៉ោ�ផូ្សាយមូុល់បត្រូូប�ណុិល់ ក្នុុ�ងទី�ហិ�សេម�ន�ង ឬតិចំជាង ២០% នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីរីបរបស៊ី់ខល�ន ន�ងទីទួីល់បានការលើ�ក្នុទី�ក្នុចិំតត ដោយបនុយពនធលើ�
ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់លើ� រយៈពេូល់ ៣ ឆ្នាំំូ�ដោយផ្លែអូក្នុលើ�ភាគ្គរយស៊ីមាំមាំត្រូូនៃូតម្លៃលូប�ណិុល់ មុូល់បត្រូូលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីរីប។

 នៅថ្ងៃៃទូី�៣១ ខែមូុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២២ អគ្គគនាយក្នុដាានូពនធដារបានចូ្ចេញលិ់ខិតមុយួចូំបាប ់(លើខូ ១៩៨៨ អពដ) ជំនូដល់់ធនាគារ ស៊ីត�ព�សិ៊ីទីធទិីទួីល់បានការលើ�ក្នុទី�ក្នុចិំតតពនធ ស៊ីម្រាូប់ូឆ្នាំំូ�ស្ថារពេ�ពនធ២០២១ 
ដោយគ្គណិនា តាមុប្រូកាស៊ីលើូខ ១៨៣។
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១៣.១៣.ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ ់និងប្រាូូក្នុ់បង់មុីន  ២០.៦៨៥.២៧៩  ៨៤.២៧២  ១៣.៣៦៥.៣០១  ៥៤.០៦៣ 

គ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ព�ប�ណិណ Mastercard/Visa Card 
និង MoneyGram និងគ្គណិន� ត្រូូ�វទីទីួល់បានផ្ទេូសំូងៗ

១៣.៤៩៥.៥១៨ ៥៤.៩៨១ ១០.១០៨.១៤១ ៤០.៨៨៧

ការចំ�ណ្ដាយបីរៀូប្រូទាំន ៤.០២១.០៩៦ ១៦.៣៨២ ៣.៩៦១.១៨៨ ១៦.០២៣

ការផ្គត់ផ្គង់កាត ៣.៤៦៥.៥៣២ ១៤.១១៩ ៣.០៨៥.៩៧៩ ១២.៤៨៣

ការវិនិយោគ្គផ្ទេូសំូងៗ ៧៦.១៨៥ ៣១០ ២៥.៥៨៨ ១០៤

ស៊ី�វិធាននធនលើ�ឱនភាពនៃូតម្លៃលូនៃូប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ� 
និងគ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ

(១.០៥២.១២៨) (៤.២៨៧) (៣១.៨០៥) (១២៩)

៤០.៦៩១.៤៨២៤០.៦៩១.៤៨២ ១៦៥.៧៧៧១៦៥.៧៧៧ ៣០.៥១៤.៣៩២៣០.៥១៤.៣៩២ ១២៣.៤៣១១២៣.៤៣១

១៤.១៤.ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារនិងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារនិងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

គ្គណិន�ចំរនត ៦២.៥៨៩.៩៥៣ ២៥៤.៩៩១ ៣១.៤៦៤.២៨៩ ១២៧.២៧៣

គ្គណិន�ស៊ីនូសំ� ៦.០២២.៩៤៣ ២៤.៥៣៧ ២៣.៨៥៣.៥៦២ ៩៦.៤៨៨

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ ២៦.៩១៨.៨៤៦ ១០៩.៦៦៨ ១៣.៤០០.៨៧៧ ៥៤.២០៧

៩៥.៥៣១.៧៤២៩៥.៥៣១.៧៤២ ៣៨៩.១៩៦៣៨៩.១៩៦ ៦៨.៧១៨.៧២៨៦៨.៧១៨.៧២៨ ២៧៧.៩៦៨២៧៧.៩៦៨

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ព�ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗត្រូូ�វបានវិភាគ្គដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

(a) (a) តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖

ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ៨២.០៦៦.៨១៤ ៣៣៤.៣៤០ ៦៦.១៥៤.១២៨ ២៦៧.៥៩៣

ប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ ១៣.៤៦៤.៩២៨ ៥៤.៨៥៦ ២.៥៦៤.៦០០ ១០.៣៧៥

៩៥.៥៣១.៧៤២៩៥.៥៣១.៧៤២ ៣៨៩.១៩៦៣៨៩.១៩៦ ៦៨.៧១៨.៧២៨៦៨.៧១៨.៧២៨ ២៧៧.៩៦៨២៧៧.៩៦៨

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

(b) (b) តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖

រយៈពេូល់ ១ ខែូ ៧១.៩៦៨.៤៥៦ ២៩៣.១៩៩ ៥៥.៣៦៩.៧៩៦ ២២៣.៩៧១

ព� ១ ខែូ ទៅ ៣ ខែូ - - - -

ព� ៣ ខែូ ទៅ ១២ ខែូ ២២.២៤៣.៨១៤ ៩០.៦២១ ៩.៣៩៣.៤១៥ ៣៧.៩៩៦

លើ�ស៊ីព� ១២ ខែូ ១.៣១៩.៤៧២ ៥.៣៧៦ ៣.៩៥៥.៥១៧ ១៦.០០១

៩៥.៥៣១.៧៤២៩៥.៥៣១.៧៤២ ៣៨៩.១៩៦៣៨៩.១៩៦ ៦៨.៧១៨.៧២៨៦៨.៧១៨.៧២៨ ២៧៧.៩៦៨២៧៧.៩៦៨
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

(c) (c) តាំម្ម�ំនាក់់�ំន្ទុង៖តាំម្ម�ំនាក់់�ំន្ទុង៖

មុិនម្ដែូនភាគ្គ�ស៊ីមុុ�នធញាតតិមុិនម្ដែូនភាគ្គ�ស៊ីមុុ�នធញាតតិ ៩៥.៥៣១.៧៤២៩៥.៥៣១.៧៤២ ៣៨៩.១៩៦៣៨៩.១៩៦ ៦៨.៧១៨.៧២៨៦៨.៧១៨.៧២៨ ២៧៧.៩៦៨២៧៧.៩៦៨

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

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

គ្គណិន�ចំរនត ០,០០% -០,២៥% ០,០០% - ០,២៥% 

គ្គណិន�ស៊ីនូសំ� ០,០០% - ០,២៥% ០,០០% - ០,២៥% 

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ ២,៥០% - ៦,០០% ៣,៣៥% - ៦,០០% 

១៥.១៥.ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំនប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

គ្គណិន�ចំរនត ១.១៦៨.៩៩២.០៤៣ ៤.៧៦២.៤៧៤ ៨៣៧.១៨៤.៦៤៩ ៣.៣៨៦.៤១២

គ្គណិន�ស៊ីនូសំ� ៤.០៣៣.៦៥៣.៧០៦ ១៦.៤៣៣.១០៥ ៣.០១៤.៧៤៥.៦៣២ ១២.១៩៤.៦៤៦

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ ១.០០៣.៩១៨.៦២៦ ៤.០៨៩.៩៦៤ ៩៥០.៧៤៦.៧៩៧ ៣.៨៤៥.៧៧០

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ក្នុម្រិូិតទីីក្នុ ១.៦៣៣.៩៦៨ ៦.៦៥៧ ៧២.៥៧០ ២៩៤

៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣ ២៥.២៩២.២០០២៥.២៩២.២០០ ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨ ១៩.៤២៧.១២២១៩.៤២៧.១២២

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ព�អតិថិិជំនត្រូូ�វបានវិភាគ្គដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

(a) (a) តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖តាំម្មរូបិយប័ណុណ៖

ប្រាូូក្នុ់ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ៥.៩២៥.៨៨១.៣៨៦ ២៤.១៤២.០៤០ ៤.៦៥១.០១៩.៣២២ ១៨.៨១៣.៣៧៣

ប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ ២៨២.៣១៦.០៥២ ១.១៥០.១៥៦ ១៥១.៧២៩.៣១៥ ៦១៣.៧៤៥

ប្រាូូក្នុ់អឺរេូ ៩០៥ ៤ ១.០១១ ៤

៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣ ២៥.២៩២.២០០២៥.២៩២.២០០ ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨ ១៩.៤២៧.១២២១៩.៤២៧.១២២

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

(b) (b) តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖តាំម្មកាលក់ំណុ�់៖

រយៈពេូល់ ១ ខែូ ៥.៣៥៩.៤៧៦.៦២៨ ២១.៨៣៤.៥០៨ ៣.៩៦៨.៨៧៣.៩៧៥ ១៦.០៥៤.០៩៥

ព� ១ ខែូ ទៅ ៣ ខែូ ២១៤.៦៨១.០២៨ ៨៧៤.៦១១ ២០៥.៤៧០.៥៥៤ ៨៣១.១២៨

ព� ៣ ខែូ ទៅ ១២ ខែូ ៥៩៧.៥៧៣.៥១៣ ២.៤៣៤.៥១៤ ៥៩២.៥៣៥.៣៧៧ ២.៣៩៦.៨០៦

លើ�ស៊ីព� ១២ ខែូ ៣៦.៤៦៧.១៧៤ ១៤៨.៥៦៧ ៣៥.៨៦៩.៧៤២ ១៤៥.០៩៣

៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣ ២៥.២៩២.២០០២៥.២៩២.២០០ ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨ ១៩.៤២៧.១២២១៩.៤២៧.១២២



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 77

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

(c) (c) តាំម្ម�ំនាក់់�ំន្ទុង៖តាំម្ម�ំនាក់់�ំន្ទុង៖

មុិនម្ដែូនភាគ្គ�ស៊ីមុុ�នធញាតតិ ៦.២០៤.៨៣៤.៣៥៩ ២៥.២៧៨.៤៩៥ ៤.៧៩៩.៣៣៩.៨៣២ ១៩.៤១៣.៣២៩

ស៊ីមុុ�នធញាតិ ៣.៣៦៣.៩៨៤ ១៣.៧០៥ ៣.៤០៩.៨១៦ ១៣.៧៩៣

៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣ ២៥.២៩២.២០០២៥.២៩២.២០០ ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨ ១៩.៤២៧.១២២១៩.៤២៧.១២២

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

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

គ្គណិន�ចំរនត ០,០០% - ១,២៥% ០,០០% - ១,២៥% 

គ្គណិន�ស៊ីនូសំ� ០,០០% - ១,២៥% ០,០០% - ១,០០% 

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ ០,៥០% - ៧,២៥% ០,៥០% - ៧,២៥% 

១៦.១៦. មុូល់បត្រូូប�ណិុល់មុូល់បត្រូូប�ណិុល់
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ីញ្ហាាូប�ណិណស្ថាជំ�វក្នុមុមស៊ីញ្ហាាូប�ណិណស្ថាជំ�វក្នុមុម ២១.៣១០.៩៩៦២១.៣១០.៩៩៦ ៨៦.៨២១៨៦.៨២១ ២១.២៨២.០៨៨២១.២៨២.០៨៨ ៨៦.០៨៦៨៦.០៨៦

នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូឧស៊ីភា ឆ្នាំំូ�២០១៩ ធនាគារបានទីទីួល់ល់ិខិតអនីញ្ហាាូតព�ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ស៊ីត�ព�ការប៉ោ�ផ្ូសាយល់ក្នុ់ស៊ីញ្ហាាូប�ណិណស្ថាជំ�វក្នុមុម។

នៅថ្ងៃៃទូី�៧ ខែសូ៊ី�ហា ឆ្នាំំូ�២០១៩ ធនាគារបានទីទួីល់ការអនីញ្ហាាតូ នងិចីំ�បញ្ញជ�ជាស្ថាាពូរព� នយិ�តក្នុរមុលូ់បត្រូកូ្នុមុុ�ជាហៅកាត់ថ្នា “SERC” (ព�មីុនគ្គគឺ្គណិៈក្នុមុមការមូុល់បត្រូកូ្នុមុុ�ជា) លើ�ទីម្រិង់ូពាកូ្នុយសេុ�សី៊ី�រមួុ 
នងិឯក្នុស្ថារផ្តល់់ព�តម៌ាំន ស៊ីម្រាូបូក់ារប៉ោ�ផូ្សាយល់ក់្នុស៊ីញ្ហាាបូ�ណិណស្ថាជំ�វក្នុមុមរបស៊ីធ់នាគារជាស្ថាធារណិៈ។ ស៊ីញ្ហាាបូ�ណិណនេះូ�ត្រូូ�វបានប៉ោ�ផូ្សាយឲូ្យទៅវនិិយោគ្គនិចំ�ននួ ៦៥ នាក្នុ ់នៅថ្ងៃៃទូី�១៤ ខែសូ៊ី�ហា 
ឆ្នាំំូ�២០១៩ ក្នុុ�ងចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ស៊ីរីប ៨៤.៨២១ ពាន់លានរៀៀល់ (ប្រូមាំណិ ២០.៨២០.០៧៩ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ) ក្នុុ�ងរយៈពេូល់ ៣ ឆ្នាំំូ� និងអត្រាូូគ្គូបុីង ៧,៧៥% ក្នុុ�ងមុួយឆ្នាំំូ�។

ធនាគារមុិនមាំនការខក្នុខ្នាតស៊ីងត្រូូល់ប់នៅប្រាូូក្នុ់ដើ�មុ ឬការប្រាូូក្នុ់ ឬការរំលោភិប�ពានណ្ដាមុួយទាំក្នុ់ទីងន�ងមុូល់បត្រូូប�ណិុល់របស៊ី់ធនាគារក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�នេះូ�ទេូ។

ការប្រាូូក់្នុត្រូូ�វទូីទាំត់ជារៀៀងរាល់់ពាក់្នុក្នុណ្ដាាូល់ឆ្លមាំស៊ី។ ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាច់ំការិយបរិច្ចេូេទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារបានធ័្វើ�ការទូីទាំត់ ការប្រាូូក់្នុលើ�មូុល់បត្រូូប�ណុិល់ ជំូនដល់់វិនិយោគ្គិន ជា
ទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ស៊ីរីបចំ�នួន ៦.៥៨០ លានរៀៀល់ឬ ប្រូមាំណិ ១.៦១៥.១៨៦ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ (២០២០៖ ៦.៥១៣ លានរៀៀល់ ឬ ប្រូមាំណិ ១.៦១០.១៥០ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ)។

១៧.១៧.ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�វាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី់ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�វាស៊ី់វែូងតាមុតម្លៃលូដក្នុរំល់ស៊ី ់ 

ប្រូតិបតតិការផ្តល់់ស៊ីនទន�យភាពដោយមាំនការធានា (ក្នុ) ១៦៧.២៧៦.៧៨៩ ៦៨១.៤៨៦ ២២៥.៨៥៣.៥០១ ៩១៣.៥៧៧

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�ព�ធនាគារ (ខ) ៣០.១២២.៨៣៧ ១២២.៧២០ ១៦.១៥០.៥៩០ ៦៥.៣៣០

១៩៧.៣៩៩.៦២៦១៩៧.៣៩៩.៦២៦ ៨០៤.២០៦៨០៤.២០៦ ២៤២.០០៤.០៩១២៤២.០០៤.០៩១ ៩៧៨.៩០៧៩៧៨.៩០៧

(a) ធ្វើន្ទុះ�ំណាងឲ្យយទ្រប�ិិប�ិិការផ្តិល់សនុ្ទុន្ទុ�យភាព្យធ្វើដាយមាន្ទុការធានា (LPCO) ចុំន្ទុួន្ទុ ៣០ ដែ�លផិ្តល់ធ្វើដាយធនាគារជា�ិថ្ងៃន្ទុក់មុ្ម�ជា។ ទ្របាក់់ធ្វើ��ម្ម ន្ទុិងការទ្របាក់់ ទ្រ�ូវធ្វើធើ�ការ�ូទា�់ធ្វើ�ធ្វើព្យល�ល់
កាលក់ំណុ� ់ជាម្មួយនឹ្ទុងរយៈធ្វើព្យលទ្រព្យម្មធ្វើទ្រព្យៀងចាប់ព្យ� ៣ដែ� រហូិ��ល ់១២ដែ�។

(b) ធ្វើន្ទុះ�ំណាងឲ្យយទ្របាក់់ក់ម្មច�ព្យ�ធនាគារធ្វើផ្តេងៗ ជាម្មួយនឹ្ទុងរយៈធ្វើព្យលទ្រព្យម្មធ្វើទ្រព្យៀងចាប់ព្យ� ៣ដែ� រហូិ��ល ់៧ឆុ្នាំ ំ(២០២០៖ ២ដែ� �ល ់៧ឆុ្នាំ)ំ។

LPCO ដែលូ់ទីទួីល់បានព�ធនាគារជាតនូិៃក្នុមុុ�ជា តូ្រូ�វបានធានាពេញូលូើញដោយមុលូ់បត្រូអូាចំជួំញដរូបាន (NCD) ជាបូូ្រាក់្នុដីលាារូអាមូេរកិ្នុ។ ប្រាូក់ូ្នុក្នុមុច�ផូ្ទេសំងូទេៀត ពី�មាំនទូ្រពូយធានានោះ�ទេ។ូ ប្រាូកូ្នុក់្នុមុច�
ខ្នាងលើ� ចំ�ណ្ដាយអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ថេូរចាំប់ព� ០,៦៣% ទៅ ៦,៨៤% ក្នុុ�ងមុួយឆ្នាំំូ� (២០២០៖ ០,៤២% ទៅ ៦,៨៤%)។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១78

១៨.១៨. អនីប�ណិុល់អនីប�ណិុល់
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ១៤៨.០២៧.៩៦២១៤៨.០២៧.៩៦២ ៦០៣.០៦៦៦០៣.០៦៦ ១១៧.០២៣.០៣៥១១៧.០២៣.០៣៥ ៤៧៣.៣៥៨៤៧៣.៣៥៨

ប្រាូកូ្នុដ់ើ�មុចំ�ននួ ១៩ លានដីលាារូអាមេរូកិ្នុ ត្រូូ�វបានស៊ីងត្រូលូ់បជ់ំនូធនាគារជាតកិាណ្ដាដា ស៊ីម្រាូបូក់ារយិបរចិំេទីថ្ងៃៃទូី�៣១ ខែធូុ� ឆ្នាំំូ� ២០២១ (២០២០៖ ១១ លានដីលាារូអាមេរូកិ្នុ) នងិ មាំនការដក្នុប្រាូកូ្នុ់
ថិម�ចំ�នួន ៥០ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដោយមាំនការអនីមុ�តព�ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា។ 

អនីប�ណិុល់ខ្នាងលើ� ពី�មាំនទ្រូពូយធានា និងមាំនអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ�ចាំប់ព� ៦,៦៧% ទៅ ៨,៩៨% (២០២០៖ ៧,២២% ទៅ ៨,៩៨% ក្នុុ�ងមុួយឆ្នាំំូ�) ដែូល់មាំនកាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីងរយៈពេូល់ ៧ឆ្នាំំូ�។

១៩.១៩. ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

កាល់វិភាគ្គតាមុអាយីកាល់

ឆ្នាំំូ�ទី�១ ៨.៧៦៣.៥៨៦ ៣៥.៧០៣ ៧.៥០៥.៦២២ ៣០.៣៦០

ឆ្នាំំូ�ទី�២ ៧.៩២៦.៣៣៥ ៣២.២៩២ ៦.៤៧០.៥៣៤ ២៦.១៧៣

ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ៧.៥១១.០២១ ៣០.៦០០ ៦.២៦២.៦៧៤ ២៥.៣៣៣

ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ៦.៨០២.៧៥២ ២៧.៧១៤ ៥.៩៦៥.១២៩ ២៤.១២៩

ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ៦.០២២.៣៧២ ២៤.៥៣៥ ៥.៤៩០.៨២៤ ២២.២១០

តទៅមុីខ ១៣.២០៧.៨១៧ ៥៣.៨០៩ ១០.៨៩៨.៩៧០ ៤៤.០៨៧

៥០.២៣៣.៨៨៣៥០.២៣៣.៨៨៣ ២០៤.៦៥៣២០៤.៦៥៣ ៤២.៥៩៣.៧៥៣៤២.៥៩៣.៧៥៣ ១៧២.២៩២១៧២.២៩២

ដក្នុ៖ ការប្រាូូក្នុ់មុិនទាំន់ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៧.៧៧០.៥២៨) (៣១.៦៥៧) (៦.៨៧១.៨៥១) (២៧.៧៩៦)

៤២.៤៦៣.៣៥៥៤២.៤៦៣.៣៥៥ ១៧២.៩៩៦១៧២.៩៩៦ ៣៥.៧២១.៩០២៣៥.៧២១.៩០២ ១៤៤.៤៩៦១៤៤.៤៩៦

២០.២០.ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ចំ�ណ្ដាយបងគរ ៤០.១៩៦.៣៨៧ ១៦៣.៧៦០ ២៧.៧៣២.១០៨ ១១២.១៧៦

គ្គណិន�ត្រូូ�វទីូទាំត់អោយ Mastercard/Visa Card និង 
MoneyGram និង ប�ណុិល់ត្រូូ�វទីូទាំត់ផ្ទេូសូំងៗ

៣.៧៥៦.៨៧២ ១៥.៣០៧ ៣.៧៩០.៧១៦ ១៥.៣៣៣

ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់មុិនទាំន់ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ ៣.៧១៩.៩២០ ១៥.១៥៥ ២.៨១៤.៥៨៦ ១១.៣៨៥

ការផ្ទេទូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់ក្នុ�ពីងដ�ណើ�រការ ២.៥៩០.១៦៦ ១០.៥៥២ ១.៥៩២.៦០៦ ៦.៤៤២

ពនធផ្ទេូសំូងៗត្រូូ�វទីូទាំត់ ៨២២.៥៨៥ ៣.៣៥១ ៧១៣.៧០៥ ២.៨៨៧

ស៊ី�វិធានធនស៊ីម្រាូូប់ខទង់ក្រៅូូតីល់ូយការ ២៧២.៧១៥ ១.១១១ ១៣៤.៣៩៩ ៥៤៤

៥១.៣៥៨.៦៤៥៥១.៣៥៨.៦៤៥  ២០៩.២៣៦២០៩.២៣៦ ៣៦.៧៧៨.១២០៣៦.៧៧៨.១២០ ១៤៨.៧៦៧១៤៨.៧៦៧
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២១.២១.ដើ�មុទីីនដើ�មុទីីន
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

១១  ហិីីនមាំនតម្លៃលូហិីីនមាំនតម្លៃល ូ ១.០០០១.០០០  ដីលាាូរអាមេូរិក្នុដីលាាូរអាមេូរិក្នុ
ដែូល់បានចំី�បញ្ញជ�និងបានបង់ពេូញលើូញដែូល់បានចំី�បញ្ញជ�និងបានបង់ពេូញលើូញ

៥២០.០០០.០០០៥២០.០០០.០០០ ២.១១៨.៤៨០២.១១៨.៤៨០ ៣៣៥.០០០.០០០៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥១.៣៥៥.០៧៥

ព�ត៌មាំនល់មុអិតនៃូការកាន់កាប់ភាគ្គហិីីនមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ចំ�នួនភាគ្គហិីីន ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ចំ�នួនភាគ្គហិីីន ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ៥១៩.៩៩៩ ៥១៩.៩៩៩.០០០ ៣៣៤.៩៩៩ ៣៣៤.៩៩៩.០០០

ក្រុូីមុហិីីន Natcan Trust ១ ១.០០០ ១ ១.០០០

៥២០.០០០៥២០.០០០ ៥២០.០០០.០០០៥២០.០០០.០០០ ៣៣៥.០០០៣៣៥.០០០ ៣៣៥.០០០.០០០៣៣៥.០០០.០០០

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ� ២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ� ២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ីមុតីល់ូយនាដើ�មុកាល់បរិច្ចេេូទី ៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥ ២១៥.០០០.០០០ ៨៧៦.១២៥

ប�ប៉ែលូងព�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរក្នុូសាទីីក្នុ (*) ១១៥.០០០.០០០ ៤៦៧.៨២០ - -

ការប៉ោ�ផ្ូសាយដើ�មុទីីនបន្ដែូុមុ (**) ៧០.០០០.០០០ ២៨៤.៧៦០ ១២០.០០០.០០០ ៤៨៩.២៤០

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ១០.៨២៥ - (១០.២៩០)

៥២០.០០០.០០០៥២០.០០០.០០០ ២.១១៨.៤៨០២.១១៨.៤៨០ ៣៣៥.០០០.០០០៣៣៥.០០០.០០០ ១.៣៥៥.០៧៥១.៣៥៥.០៧៥

(*) នៅថ្ងៃៃទូី�១៩ ខែមូុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារជាតនិៃកូ្នុមុុ�ជាបានអនមីុ�តលើ�ការប�ប៉ែលងូប្រាូកូ្នុច់ំ�ណើញូរក្នុសូាទីកី្នុរបស៊ីធ់នាគារចំ�ននួ ១១៥ លានដលីាារូអាមេរូិក្នុ ទៅជាមុលូ់ធន។ នៅថ្ងៃៃទូី�១៨ ខែឧូស៊ីភា 
ឆ្នាំំូ�២០២១ ក្រុូស៊ីួងពាណិិជំជក្នុមុមបានបញ្ហាាូក្នុ់ជាមុួយន�ងការអនីមុ�តព�ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា។

 (**)នៅថ្ងៃៃូទី�២៦ ខែូស៊ី�ហា ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាបានអនីមុ�តឲ្ូយធនាគារបន្ដែុូមុដើ�មុទីីនចំ�នួន ៧០ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដែូល់ធ្វើ័�ឲូ្យដើ�មុទីីនស៊ីរីបកើ�នដល់់ ៥២០ លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ
ដែូល់សេម�ន�ង ៥២០.០០០ ភាគ្គហិីីន។ នៅថ្ងៃៃូទី�១០ ខែូក្នុញ្ហាាូ ឆ្នាំំូ�២០២១ ក្រុូស៊ីួងពាណិិជំជក្នុមុមបានបញ្ហាាូក្នុ់ជាមុួយន�ងការអនីមុ�តព�ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា។

២២.២២.ទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបញ្ញញតតិទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបញ្ញញតតិ
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តីល់ូយភាពដើ�មុគ្រាូូ ៤២.១៤១.៨៨៧ ១៧០.៤៦៤ ៣៣.៦៦១.៧៧៨ ១៣៧.១៧២

ការផ្ទេទូរទៅទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបញ្ញញតតិ ១.៤៩៦.០២២ ៦.០៩៥ ៨.៤៨០.១០៩ ៣៤.៣០២

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - ១.២២២ - (១.០១០)

៤៣.៦៣៧.៩០៩៤៣.៦៣៧.៩០៩ ១៧៧.៧៨១១៧៧.៧៨១ ៤២.១៤១.៨៨៧៤២.១៤១.៨៨៧ ១៧០.៤៦៤១៧០.៤៦៤
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២៣.២៣.ចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ
ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន ៤៤៥.២៦៨.៣២៦ ១.៨១១.៣៥២ ៣៤៥.៣៧៤.៣៣៤ ១.៤០៨.០៩១

ស៊ីមុតីលូ់យនៅធនាគារជាតិនៃកូ្នុមុុ�ជា នងិ ធនាគារនានា ៨.៤៤៤.៤១៨ ៣៤.៣៥២ ៨.៥៥២.៥១៦ ៣៤.៨៦៩

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៦៨៦.៨៨២ ២.៧៩៤ ៥៦៧.៦៤៧ ២.៣១៤

ផ្ទេូសំូងៗ ១៤៤.៣២៧ ៥៨៧ ២៩៧.៣៨០ ១.២១២

៤៥៤.៥៤៣.៩៥៣៤៥៤.៥៤៣.៩៥៣ ១.៨៤៩.០៨៥១.៨៤៩.០៨៥ ៣៥៤.៧៩១.៨៧៧៣៥៤.៧៩១.៨៧៧ ១.៤៤៦.៤៨៦១.៤៤៦.៤៨៦

ចំ�ណ្ដាយលើ�ការប្រាូូក្នុ់ចំ�ណ្ដាយលើ�ការប្រាូូក្នុ់

ប្រាូក់ូ្នុបញ្ញើញ�របស់៊ីធនាគារ នងិ គ្រឹះូ��ស្ថាានូហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេសូំងូៗ  ៦៣២.២៤១  ២.៥៧២  ៩២២.១២៥  ៣.៧៦០ 

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន  ៣៧.៨៩៧.៩០៤  ១៥៤.១៦៩  ៣៦.១៩០.៦៨៣  ១៤៧.៥៤៩ 

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ១១.៨៦៨.៤២០ ៤៨.២៨១ ៨.៤២២.៥២២ ៣៤.៣៣៩

អនីប�ណិុល់ ៨.៨៨៦.៥៩៥ ៣៦.១៥១ ១០.០៦៩.៦០៦ ៤១.០៥៤

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ១.៩០៥.៦១៣ ៧.៧៥២ ១.៧៧៦.៣៣៨ ៧.២៤១

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ១.៦១៥.១៨៦ ៦.៥៧០ ១.៦១០.១៥០ ៦.៥៦៥

៦២.៨០៥.៩៥៩ ២៥៥.៤៩៥ ៥៨.៩៩១.៤២៤ ២៤០.៥០៨

ចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធចំ�ណិូល់ព�ការប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ ៣៩១.៧៣៧.៩៩៤៣៩១.៧៣៧.៩៩៤ ១.៥៩៣.៥៩០១.៥៩៣.៥៩០ ២៩៥.៨០០.៤៥៣២៩៥.៨០០.៤៥៣ ១.២០៥.៩៧៨១.២០៥.៩៧៨

២៤.២៤.ចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូនិងជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូនិងជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធ
ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារ

ក្នុម្រៃូូព�ប�ណិណ Mastercard/Visa និង UPI ១៨.៨៨៨.៥៣៩ ៧៦.៨៣៩ ១៦.៥៤២.០៩៧ ៦៧.៤៤២

ក្នុម្រៃូូព�ផ្ទេទូរប្រាូូក្នុ់និងវេូរប្រាូូក្នុ់ ១០.៥៨៤.៩២៦ ៤៣.០៥៩ ៧.២៧០.៨២៨ ២៩.៦៤៣

ក្នុម្រៃូូព�ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន 
និងការទីូទាំត់ឥណិទាំនមុីនពេូល់ក្នុ�ណិត់

៧.២៦២.៣៤៥ ២៩.៥៤៣ ៤.៩៦៨.៨១៤ ២០.២៥៨

ការបញ្ញច�ល់ទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់តាមុទីូរស៊ី�ពទដោយគាាូនលើូខក្នុូដ ៤.៩៥៥.៧២៤ ២០.១៦០ ៣.០៧៦.៥៥០ ១២.៥៤៣

ក្នុម្រៃូូព�លើូខគ្គណិន�ពិសេូស៊ី ៣.០៧១.២៨១ ១២.៤៩៤ ២.២៦៩.៥៤២ ៩.២៥៣

ក្នុម្រៃូូព� E-wallet ២.២៨៧.១៦៦ ៩.៣០៤ ១.០៨២.២៤៦ ៤.៤១២

ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារព�សេូវាធានារាាូប់រង ១.៣៨១.៨០៥ ៥.៦២១ ១.៥៥៩.៦២៥ ៦.៣៥៩

ក្នុម្រៃូូប្រូព�នធ ៨៤១.៣៥៧ ៣.៤២៣ ៧៦០.២១០ ៣.០៩៩

ក្នុម្រៃូូផ្ទេូសំូងៗ ៤.០៥៣.៤៥១ ១៦.៤៩០ ២.៩០៩.១៤០ ១១.៨៦១

៥៣.៣២៦.៥៩៤៥៣.៣២៦.៥៩៤ ២១៦.៩៣៣២១៦.៩៣៣ ៤០.៤៣៩.០៥២៤០.៤៣៩.០៥២ ១៦៤.៨៧០១៦៤.៨៧០
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ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ចំ�ណ្ដាយលើ�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារចំ�ណ្ដាយលើ�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារ

ចំ�ណ្ដាយលើ�សេវូាប�ណិណ Mastercard/Visa នងិ UPI ១៦.៧៦៦.៥២៨ ៦៨.២០៦ ១៤.០២៧.៨៤៨ ៥៧.១៩៣

ចំ�ណ្ដាយសូេវាធនាគារ នងិគ្រឹះូ��ស្ថាានូហិិរញ្ញញវតុ�ផូ្ទេសំងូៗ ៣.១៧៤.៥៤៧ ១២.៩១៤ ១.៩២៤.១៧៥ ៧.៨៤៥

ចំ�ណ្ដាយផ្ទេូសំូងៗ ៣២១.១១៤ ១.៣០៧ ១៥៦.៨២៧ ៦៣៨

២០.២៦២.១៨៩ ៨២.៤២៧ ១៦.១០៨.៨៥០ ៦៥.៦៧៦

ចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធចំ�ណិូល់ព�ក្នុម្រៃូូជឿ�ងស្ថារស៊ីីទីធ ៣៣.០៦៤.៤០៥៣៣.០៦៤.៤០៥ ១៣៤.៥០៦១៣៤.៥០៦ ២៤.៣៣០.២០២២៤.៣៣០.២០២ ៩៩.១៩៤៩៩.១៩៤

២៥.២៥.ចំ�ណិូល់ប្រូតិបតតិការផ្ទេូសំូងៗចំ�ណិូល់ប្រូតិបតតិការផ្ទេូសំូងៗ
ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ចំ�ណើូញព�អត្រាូូបែ�រប្រាូូក្នុ់ស៊ីីទីធ ៦.០៥៨.៧៤០ ២៤.៦៤៧ ៣.៣៥០.១៩៧ ១៣.៦៥៩

ចំ�ណិូល់ផ្ទេូសំូងៗ ៦៩.៩៨៤ ២៨៥ ៣២.៩២០ ១៣៤

៦.១២៨.៧២៤៦.១២៨.៧២៤ ២៤.៩៣២២៤.៩៣២ ៣.៣៨៣.១១៧៣.៣៨៣.១១៧ ១៣.៧៩៣១៣.៧៩៣

២៦.២៦.ចំ�ណ្ដាយបីគ្គគល់ិក្នុចំ�ណ្ដាយបីគ្គគល់ិក្នុ
ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប្រាូូក្នុ់បេៀវតូសំរ៍ និងប្រាូូក្នុ់រងាាូន់ ៧៧.៦០៧.៩១៥ ៣១៥.៧០៩ ៦៦.០២៩.៧៣២ ២៦៩.២០៣

ប្រាូូក្នុ់ប�ណ្ដាចំ់អត�តភាពការងារ ៤.៤០៦.២៧៤ ១៧.៩២៥ ៣.១០៦.២៧១ ១២.៦៦៤

ចំ�ណ្ដាយផ្ទេូសំូងៗលើ�បីគ្គគល់ិក្នុ ២.៦១៥.៩៤០ ១០.៦៤១ ២.៧៧៨.០៦៤ ១១.៣២៧

៨៤.៦៣០.១២៩៨៤.៦៣០.១២៩ ៣៤៤.២៧៥៣៤៤.២៧៥ ៧១.៩១៤.០៦៧៧១.៩១៤.០៦៧ ២៩៣.១៩៤២៩៣.១៩៤

២៧.២៧.ចំ�ណ្ដាយរំល់ស៊ី់ចំ�ណ្ដាយរំល់ស៊ី់
ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ ៩.៥៣៨.៨៩៧ ៣៨.៨០៤ ១១.៧០៩.២២៦ ៤៧.៧៣៩

ស៊ីិទីធិក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ៧.៤៣០.៧៥០ ៣០.២២៨ ៦.៧២៩.១៧១ ២៧.៤៣៥

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប� ២.០៣០.៩៣៨ ៨.២៦២ ១.១៨០.៨៨៧ ៤.៨១៤

១៩.០០០.៥៨៥១៩.០០០.៥៨៥ ៧៧.២៩៤៧៧.២៩៤ ១៩.៦១៩.២៨៤១៩.៦១៩.២៨៤ ៧៩.៩៨៨៧៩.៩៨៨
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២៨.២៨.ចំ�ណ្ដាយប្រូតិបតតិការចំ�ណ្ដាយប្រូតិបតតិការ
ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ការជំួស៊ីជំីល់ និងថែូទាំ� ៧.៥៧៤.៨៩២ ៣០.៨១៥ ៨.០១២.២៥០ ៣២.៦៦៦

ស៊ីមាំាូរៈការិយ៉ាល់�យ ៥.០៩៦.៥៦៦ ២០.៧៣៣ ៤.៨៣១.៩៨២ ១៩.៧០០

ការជំួល់ ៣.៣៨៨.៥១១ ១៣.៧៨៤ ៣.៣៥០.៥៧៦ ១៣.៦៦០

សេូវាស៊ីនតិស៊ីីខ ២.៧៦៩.៨៨៩ ១១.២៦៨ ២.៣៣២.១៨៦ ៩.៥០៨

ទី�នាក្នុ់ទី�នង ២.៣១៩.៦២៣ ៩.៤៣៦ ១.៦២២.២១៥ ៦.៦១៤

ថ្ងៃលូទី�ក្នុ និងភេល�ង ២.២២៣.៣៤៨ ៩.០៤៥ ២.០១៣.៤៣២ ៨.២០៩

ផ្លែុូក្នុទី�ផ្ូសារ និងការផ្ូសាយពាណិិជំជក្នុមុម ២.០៩៩.៩៣៩ ៨.៥៤៣ ២.០១០.៤៧៩ ៨.១៩៧

ជំ�នាញវិជាាូជំ�វៈ ១.៣៩៣.៣៦៩ ៥.៦៦៨ ១.៣៦៣.៣៧៦ ៥.៥៥៨

ការបរិចាំាូគ្គ ១.១០០.៧១៩ ៤.៤៧៩ ១៧៤.៨៨១ ៧១៣

ការធានារាាូប់រង ១.០៥៦.៨៧៧ ៤.២៩៩ ៨៣៩.៥៥៥ ៣.៤២៣

ថ្ងៃលូប្រូតិបតតិការយ៉ានយនត ៨៣៩.៨២២ ៣.៤១៦ ៧៥២.៩១១ ៣.០៧០

អាជាាូប�ណិណ ៧២៣.១៥៧ ២.៩៤២ ៧០៣.២០១ ២.៨៦៧

ក្នុម្រៃូូក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់ ៤៩៨.១០៦ ២.០២៦ ៣៤៣.២៣៥ ១.៣៩៩

ថ្ងៃលូពិនិតូយឥណិទាំន ៣៦៨.៤៥៤ ១.៤៩៩ ៣២៧.៧៥០ ១.៣៣៦

អាហារ និងការក្នុ�ស្ថានត ២៩៥.៥១០ ១.២០២ ១២៣.០៣០ ៥០២

ថ្ងៃលូធ្វើ័�ដ�ណើ�រ ២៨៩.៩១៩ ១.១៧៩ ៣៣៦.៧៣៥ ១.៣៧៣

ថ្ងៃលូស៊ីមាំជំិក្នុភាព ១៥៤.៧៤១ ៦២៩ ៦៦.៨៨៨ ២៧៣

ចំ�ណ្ដាយផ្ទេូសំូងៗ ៥៩៥.៩៦១ ២.៤២៤ ២០៦.៥៥២ ៨៤២

៣២.៧៨៩.៤០៣៣២.៧៨៩.៤០៣ ១៣៣.៣៨៧១៣៣.៣៨៧ ២៩.៤១១.២៣៤២៩.៤១១.២៣៤ ១១៩.៩១០១១៩.៩១០

២៩.២៩.ការខ្នាតបង់ស៊ីីទីធនៃូឱនភាពតម្លៃលូលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ការខ្នាតបង់ស៊ីីទីធនៃូឱនភាពតម្លៃលូលើ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ឥណិទាំនផ្ែល់់អតិថិិជំន ២៧.៨៤៩.៦៨៩ ១១៣.២៩៣ ១២.៨៦៦.៨១៣ ៥២.៤៥៨

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា ២១៤.៧៦២ ៨៧៤ ៧០៨.៣៨៥ ២.៨៨៨

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៥៧៧.១៣០ ២.៣៤៨ ១១.៩២៥ ៤៩

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ� ១៣៨.៣១៦ ៥៦១ ១១៥.៤៨៦ ៤៧១

ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង គ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ  ១.០២០.៣២៣  ៤.១៥១ (៤.៣៤៥) (១៨)

២៩.៨០០.២២០២៩.៨០០.២២០ ១២១.២២៧១២១.២២៧ ១៣.៦៩៨.២៦៤១៣.៦៩៨.២៦៤ ៥៥.៨៤៨៥៥.៨៤៨
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៣០.៣០.ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ព�របាយការណិ៍ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ព�របាយការណិ៍ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់
ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ ់ និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់

ស៊ីម្រាូូប់គោល់ប�ណិងនៃូរបាយការណិ៍ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ ់ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ ់និងស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ស៊ីមុមុូល់ រួមុមាំន៖

 ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ១.៩៥០.៧៥៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣ ១.៥២៩.៤២០

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ១៩៦.២៩៤.៩៩២ ៧៩៩.៧០៦ ១៤៨.៧៥៩.៣០៧ ៦០១.៧៣១

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា ២៨០.១៩៩.៤២៥ ១.១៤១.៥៣២ ៦៨.៣៥៩.៧០៨ ២៧៦.៥១៥

៩៥៥.៣២៤.២៥១៩៥៥.៣២៤.២៥១ ៣.៨៩១.៩៩១៣.៨៩១.៩៩១ ៥៩៥.២២០.៣៨៨៥៩៥.២២០.៣៨៨ ២.៤០៧.៦៦៦២.៤០៧.៦៦៦

ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ ់នងិ ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុស់៊ីមុមុលូ់ រមួុមាំន ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ ់នងិប្រាូក់ូ្នុបញ្ញើញ�មាំនកាល់ក្នុ�ណិតរ់យៈពេលូ់ខល� ដែលូ់មាំនអាយកីាល់ដើ�មុ ៣ខែ ូឬតិចំជាងនេះូ� ដោយកាតក់្នុងឥណិទាំនវបិារបូន៍ដែលូ់នៅស៊ីល់់។ 
តម្លៃលយូោងនៃទូ្រពូូយស៊ីក្នុមុមទាំ�ងនេះូ� គ្គបឺ្រហូាក្នុប់្រហូែលូ់ន�ងតម្លៃលសូ៊ីមុស្រួបូ។ ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ ់នងិ ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុស់៊ីមុមុលូ់នៅចីំងការយិបរចិ្ចេេទូី ដចូំដែលូ់បានបងាាញូនៅកុ្នុ�ងរបាយការណិល៍់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូក់ូ្នុ អាចំ
ត្រូូ�វបានផ្គ�ផ្គងជាមុួយធាតីដែូល់ពាក្នុ់ព�នធនៅក្នុុ�ងរបាយការណិ៍ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ� ដូចំដែូល់បានបងាាូញខ្នាងលើ�។

បម្រែូូបម្រិូ�ល់ប�ណិុល់ដែូល់កើ�តឡើ�ងព�ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញបូបីទាំនបម្រែូូបម្រិូ�ល់ប�ណិុល់ដែូល់កើ�តឡើ�ងព�ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញបូបីទាំន

តារាងខ្នាងកូូ្រោមុបងាាូញព�បម្រែូូបម្រិូ�ល់ប�ណុិល់របស់៊ីធនាគារ ដែូល់កើ�តឡើ�ងព�ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញបូបីទាំន រួមុមាំនទាំ�ងបម្រែូូបម្រិូ�ល់ស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុ និងមិុនម្ដែូនស្ថាច់ំប្រាូូក្នុ់។ ប�ណុិល់ដែូល់កើ�តឡើ�ងព�
ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញបូបីទាំនគ្គឺជាបនទ�ក្នុដែូល់ល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុឬល់�ហូិរស្ថាច់ំបូូ្រាក់្នុនាពូេល់អនាគ្គតន�ងត្រូូ�វបានចាំត់ចូំល់កុ្នុ�ងរបាយការណ៍ិ ល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុរួមុរបស៊ី់ធនាគារដូែល់ជាល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុព�
ស៊ីក្នុមុមភាពហិិរញ្ញញបូបីទាំន។

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០
ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់
ហិិរញ្ញញបូបីទាំន (ក្នុ) ភិតិស៊ីនូយោថិម� បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (ខ) ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ�ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨ (៣៨.៥៤៦.៤៣១) - ៦៩៤.០៦៤ ២៤២.០០៤.០៩១

អនីប�ណិុល់ ១២៨.០០០.០០០ (១១.០០០.០០០) - ២៣.០៣៥ ១១៧.០២៣.០៣៥

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ដែូល់បានប៉ោ�ផ្ូសាយ ២០.៩៣៩.៣៣៧ - - ៣៤២.៧៥១ ២១.២៨២.០៨៨

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ៣៦.៥១៣.៤០៧ (៧.២៤៣.៧៧៦) ៥.៩១១.២១៤ ៥៤១.០៥៧ ៣៥.៧២១.៩០២

៤៦៥.៣០៩.២០២៤៦៥.៣០៩.២០២  ( (៥៦.៧៩០.២០៧៥៦.៧៩០.២០៧)) ៥.៩១១.២១៤៥.៩១១.២១៤ ១.៦០០.៩០៧១.៦០០.៩០៧ ៤១៦.០៣១.១១៦៤១៦.០៣១.១១៦

ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១
ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់
ហិិរញ្ញញបូបីទាំន (ក្នុ) ភិតិស៊ីនូយោថិម� បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (ខ) ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ�ឆ្នាំំូ�២០២១

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ២៤២.០០៤.០៩១ (៤៦.៧១៥.១២៧) - ២.១១០.៦៦២ ១៩៧.៣៩៩.៦២៦

អនីប�ណិុល់ ១១៧.០២៣.០៣៥ ៣១.០០០.០០០ - ៤.៩២៧ ១៤៨.០២៧.៩៦២

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ដែូល់បានប៉ោ�ផ្ូសាយ ២១.២៨២.០៨៨ - - ២៨.៩០៨ ២១.៣១០.៩៩៦

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ៣៥.៧២១.៩០២ (៨.៤៣៩.៥៥២) ១៤.៤២៧.០៧៥ ៧៥៣.៩៣០ ៤២.៤៦៣.៣៥៥

៤១៦.០៣១.១១៦៤១៦.០៣១.១១៦  ( (២៤.១៥៤.៦៧៩២៤.១៥៤.៦៧៩)) ១៤.៤២៧.០៧៥១៤.៤២៧.០៧៥ ២.៨៩៨.៤២៧២.៨៩៨.៤២៧ ៤០៩.២០១.៩៣៩៤០៩.២០១.៩៣៩

(a) លំហូិរសាចុ់ទ្របាក់់ព្យ�សក់ម្មមភាព្យហិរិញ្ញញបបទាន្ទុ ធ្វើក់��ធ្វើចុញព្យ� ចុំន្ទុួន្ទុ�ឹក់ទ្របាក់់ស��ធព្យ�ចុំណូុល ន្ទុិង ការសងបំណុ� លទ្របាក់់ក់ម្មច� អំន្ទុ�បំណុ� ល មូ្មលបទ្រ�និ្ទុង បំណុ� ល��ិសន្ទុា ធ្វើ�ក់ុ�ងរបាយការណ៍ុ
លំហូិរសាចុ់ទ្របាក់់។

(b) បដែទ្រម្មបទ្រម្មួលនានា រមួ្មមាន្ទុការបងគរការទ្របាក់់និ្ទុងការសងការទ្របាក់់។
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៣១.៣១.ស៊ីមុុ�នធញាតិស៊ីមុុ�នធញាតិ
(a) (a) សម្មុ័ន្ទុធញា�ិសម្មុ័ន្ទុធញា�ិ  ន្ទុិង�ំនាក់់�ំន្ទុងន្ទុិង�ំនាក់់�ំន្ទុង

ស៊ីមុុ�នធញាត ិនិងទី�នាក្នុ់ទី�នងជាមុួយធនាគារមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ស៊ីមុុ�នធញាតិ ទី�នាក្នុ់ទី�នង

ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ភាគ្គទីីនិក្នុធ�ប�ផ្ីត

គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងស៊ី�ខ្នាន់ៗ គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងប្រូតិបតតិរបស៊ី់ធនាគារ ដែូល់ជាអុក្នុធ្វើ័�ការស៊ីម្រើូូចំចំិតតស៊ី�ខ្នាន់ៗទាំក្នុ់ទីងទៅន�ងគោល់ដៅយីទីធស្ថាស្រួូតរបស៊ី់ធនាគារ

ក្រុូីមុហិីីន Advanced Technology Asia IT ស៊ីមុុ�នធញាតិ

(b) (b) សម្ម��លយសម្មុ័ន្ទុធញា�ិសម្ម��លយសម្មុ័ន្ទុធញា�ិ

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ឥណិទាំនផ្ែល់់ឲ្ូយគ្គណិៈឥណិទាំនផ្ែល់់ឲ្ូយគ្គណិៈ  គ្រឹះូប់គ្រឹះូងគ្រឹះូប់គ្រឹះូង  ៥.២៥២.៥៤២៥.២៥២.៥៤២ ២១.៣៩៩២១.៣៩៩ ៤.៦៤៨.៩៥៥៤.៦៤៨.៩៥៥ ១៨.៨០៥១៨.៨០៥

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�  និងប្រាូូក្នុ់តមុើល់់ដោយអភិិបាល់និងប្រាូូក្នុ់តមុើល់់ដោយអភិិបាល់  
និងគ្គណិៈនិងគ្គណិៈ  គ្រឹះូប់គ្រឹះូងគ្រឹះូប់គ្រឹះូង

៣.៣៦៣.៩៨៤៣.៣៦៣.៩៨៤ ១៣.៧០៥១៣.៧០៥ ៣.៤០៩.៨១៦៣.៤០៩.៨១៦ ១៣.៧៩៣១៣.៧៩៣

អនីប�ណិុល់ព�ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាអនីប�ណិុល់ព�ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ១៤៨.០២៧.៩៦២១៤៨.០២៧.៩៦២ ៦០៣.០៦៦៦០៣.០៦៦ ១១៧.០២៣.០៣៥១១៧.០២៣.០៣៥ ៤៧៣.៣៥៨៤៧៣.៣៥៨

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�នៅធនាគារជាតិកាណ្ដាដាប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�នៅធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ១៨៥.៧០៣.៣០១១៨៥.៧០៣.៣០១ ៧៥៦.៥៥៥៧៥៦.៥៥៥ ២១២.៣៩៨២១២.៣៩៨ ៨៥៩៨៥៩

(c) (c) ទ្រប�ិប�ិិការជាម្មួយសម្មុ័ន្ទុធញា�ិនានាទ្រប�ិប�ិិការជាម្មួយសម្មុ័ន្ទុធញា�ិនានា

 ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ទៅលើ�ឥណិទាំនផ្ែល់់ឲ្ូយគ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ទៅលើ�ឥណិទាំនផ្ែល់់ឲ្ូយគ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូង ២៦៣.៤២០២៦៣.៤២០ ១.០៧២១.០៧២ ២៦៨.៦៤៥២៦៨.៦៤៥   ១.០៩៥១.០៩៥  

ចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក្នុ់លើ�បញ្ញើញ�និងប្រាូូក្នុ់តមុើល់់ឲ្ូយអភិិបាល់ចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក្នុ់លើ�បញ្ញើញ�និងប្រាូូក្នុ់តមុើល់់ឲ្ូយអភិិបាល់  
និងនិង  គ្គណិៈគ្គណិៈ  គ្រឹះូប់គ្រឹះូងគ្រឹះូប់គ្រឹះូង  

៨៨.៥០៨៨៨.៥០៨ ៣៦០៣៦០ ៩១.៤០៧៩១.៤០៧ ៣៧៣៣៧៣

ចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក្នុ់ឲ្ូយធនាគារជាតិកាណ្ដាដាចំ�ណ្ដាយការប្រាូូក្នុ់ឲ្ូយធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ៨.៨៨៦.៥៩៥៨.៨៨៦.៥៩៥ ៣៦.១៥១៣៦.១៥១ ១០.០៦៩.៦០៦១០.០៦៩.៦០៦ ៤១.០៥៤៤១.០៥៤

ចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ព�ធនាគារជាតិកាណ្ដាដាចំ�ណិូល់ការប្រាូូក្នុ់ព�ធនាគារជាតិកាណ្ដាដា ៤៩៦.១០០៤៩៦.១០០ ២.០១៨២.០១៨ -- --

ការទីិញទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិនិងបរិកាាូរព�ស៊ីមុុ�នធញាតិការទីិញទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិនិងបរិកាាូរព�ស៊ីមុុ�នធញាតិ   ២.០០៥.៥០៣២.០០៥.៥០៣    ៨.១៥៨៨.១៥៨    ៥.៤៩៥៥.៤៩៥    ២២២២  

ចំ�ណ្ដាយលើ�សេូវាព�ស៊ីមុុ�នធញាតិចំ�ណ្ដាយលើ�សេូវាព�ស៊ីមុុ�នធញាតិ   ៩៨៧.៧៩៤៩៨៧.៧៩៤    ៤.០១៨៤.០១៨    ១.២១៨.១៥៣១.២១៨.១៥៣    ៤.៩៦៦៤.៩៦៦  

(d) (d) ទ្របាក់់ធ្វើបៀវ�េររ៍បស់គ្គណុៈទ្របាក់់ធ្វើបៀវ�េររ៍បស់គ្គណុៈ  ទ្រគ្គប់ទ្រគ្គងសំខាន្ទុ់ៗទ្រគ្គប់ទ្រគ្គងសំខាន្ទុ់ៗ  ន្ទុិងអំ�ិបាលន្ទុិងអំ�ិបាល

ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប្រាូូក្នុ់បេៀវតូសំរ៍ប្រាូូក្នុ់បេៀវតូសំរ៍  និងអតុប្រូយោជំន៍និងអតុប្រូយោជំន៍ ២៤.០០៣.៧៤២២៤.០០៣.៧៤២ ៩៧.៦៤៧៩៧.៦៤៧ ១៧.២៩០.៩៤៧១៧.២៩០.៩៤៧ ៧០.៤៩៥៧០.៤៩៥
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៣២.៣២.ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំននិងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំននិងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�
ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ឥណិទាំនវិបារូបន៍ដែូល់មុិនទាំន់ប្រើូ� ២៤០.៧១១.២៩២ ៩៨០.៦៥៨ ១១៦.៥៦៧.៤៨០ ៤៧១.៥១៥

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ១២.១៦៤.២៣៣ ៤៩.៥៥៧ ១៣.៦៣៥.៧៩៣ ៥៥.១៥៧

ការធានាលើ�ការទីូទាំត់ ១០.៥៤៤.៣០១ ៤២.៩៥៧ ៨.៩០៣.៤៦១ ៣៦.០១៥

ប�ណិណឥណិទាំនដែូល់មុិនទាំន់បានប្រើូ� ៩.៨៦០.០៧០ ៤០.១៧០ ៩.៦៩៣.៥៣៧ ៣៩.២១០

ល់ិខិតឥណិទាំន ៧.៩៤៥.៥៩០ ៣២.៣៧០ ១០.៤៥៥.៨៩៤ ៤២.២៩៤

មុូល់បត្រូូ ៤.៤០០.០០០ ១៧.៩២៦ ៤.៤០០.០០០ ១៧.៧៩៨

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់លើ�ការធានា ៧៨២.០៤៨ ៣.១៨៦ ១៧៦.៥៩៣ ៧១៤

មុូល់បត្រូ ូលើ�ការដើូញថ្ងៃលូ ៤០៨.៨៤៤ ១.៦៦៦ ២.២១៤.៦៤៤ ៨.៩៥៨

ការធានាផ្ទេូសំូងៗ ២៣៧.០០០ ៩៦៦ ២៣៧.០០០ ៩៥៩

២៨៧.០៥៣.៣៧៨២៨៧.០៥៣.៣៧៨ ១.១៦៩.៤៥៦១.១៦៩.៤៥៦ ១៦៦.២៨៤.៤០២១៦៦.២៨៤.៤០២ ៦៧២.៦២០៦៧២.៦២០

គ្គតិត្រូូ�មុថ្ងៃៃទូី�៣១ ខែធូុ� ឆ្នាំំូ� ២០២១ ធនាគារបានផ្តល់់ ការខ្នាតបង់ឥណិទាំនរពំ�ងទីីក្នុ ស៊ីម្រាូបូក់្នុចិំចស៊ីនូយោឥណិទាំន នងិក្នុចិំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�ចំ�ននួ ២៧២.៧១៥ ដីលាារូអាមេរូកិ្នុ (២០២០៖ ១៣៤.៣៩៩ 
ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ)។

៣៣.៣៣.របាយការណិ៍តាមុផ្លែុូក្នុរបាយការណិ៍តាមុផ្លែុូក្នុ
ធនាគារ មុិនត្រូូ�វបានតម្រិូ�វឲូ្យធ្វើ័� របាយការណ៍ិតាមុផូុ្លែក្នុទេូ ព�ព្រោូូ�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណិូល់មុួយភាគ្គធ� គ្គឺបានមុក្នុព� អាជំ�វក្នុមុមផូុ្លែក្នុតែូមួុយ ដែូល់ជាឥណិទាំន និងការផ្តល់់បូូ្រាក់្នុក្នុមុច�។ ស៊ីក្នុមុមភាពទាំ�ងអស៊ី់តូ្រូ�វ
បានធ្វើ័�ឡើ�ង នៅក្នុុ�ងព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា។

៣៤.៣៤.ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ�ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យហិិរញ្ញញវតុ�
ក្រុូីមុបូ្រ�កូ្នុសាភិិបាល់ មាំនការទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វទូីទៅកុ្នុ�ងការបង្កើើ�ត និងតូ្រូ�តពិនិតូយប្រូព�នធគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ របស៊ី់ធនាគារ។ ក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់បានបង្កើើ�តនូវគ្គណិៈក្នុមុមការឥណិទាំន គ្គណិៈក្នុមុមការ
អភិិបាល់ក្នុិចំច គ្គណិៈក្នុមុមការអនីលោមុភាព គ្គណិៈក្នុមុមការស៊ីវនក្នុមុម និងគ្គណិៈក្នុមុមការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ ដើ�មុូបី�ទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វក្នុុ�ងការបង្កើើ�ត និងត្រូូ�តពិនិតូយនូវគោល់នយោបាយគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ
តាមុផ្លែុូក្នុន�មុួយៗ។ គ្គណិៈក្នុមុមការទាំ�ងអស៊ី់មាំនស៊ីមាំជំិក្នុមុិនប្រូតិបតត ិហើ�យធ្វើ័�ការរាយការណិ៍ជាប្រូចាំ�ទៅក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់អ�ព�ស៊ីក្នុមុមភាពរបស៊ី់គេូ។

គោល់នយោបាយគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យរបស៊ី់ធនាគារ ត្រូូ�វបានបង្កើើ�តឡើ�ងដើ�មុូបី�ក្នុ�ណិត់អតតស៊ីញ្ហាាូណិ និងវិភាគ្គលើ�ហានិភិ�យដែូល់ធនាគារបានជំួបប្រូទី� និងចាំត់វិធានការកាត់បនុយហានិភិ�យ និង
មាំនការត្រូូ�តពនិតូិយឲ្យូបានស៊ីមុស្រួបូ នងិដើ�មូុបី�តាមុដានហានភិិ�យ នងិការប្រកូានខ់្នាាបូទ់ៅន�ងការកាតប់នុយតាមុការក្នុ�ណិត។់ គ្គណិៈក្នុមុមការស៊ីវនក្នុមុម គ្គណិៈក្នុមុមការអនីលោមុភាព នងិគ្គណិៈក្នុមុមការ
គ្រឹះបូគ់្រឹះងូហានិភិ�យ មាំនការទីទីលួ់ខីស៊ីតូ្រូ�វតាមុដានការអនីវតតរបស់៊ីធនាគារទៅតាមុគោល់នយោបាយ នងិន�តិវធិ�គូ្រឹះប់គ្រឹះងូហានិភិ�យ ក្នុដ៏ចូំជាតូ្រូ�តពិនតូិយឡើ�ងវិញ នវូភាពគ្រឹះបូគ់្រាូនូន់ៃបូ្រពូ�នធគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូ
ហានិភិ�យដែូល់ធនាគារត្រូូ�វប្រូឈមុមុីខ។

ស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូកុ្នុ�ងធ្វើ័�ការត្រូូ�តពិនិតូយជាបូ្រចាំ� ឬមុតងមាំាូល់លើ�គោល់នយោបាយ និងន�តិវិធ�គ្រឹះូប់គូ្រឹះងហានិភិ�យ ហើ�យធ្វើ័�ការរាយការណ៍ិល់ទីធផ្ល់ទៅគ្គណិៈក្នុមុមការស៊ីវនក្នុមុមស៊ីម្រាូូប់កិ្នុចំចប្រូជីំ�ក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសា
ភិិបាល់។

គោល់នយោបាយ និងន�តិវិធ�អនីមុ�តដោយធនាគារ ដើ�មុូបី�គ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យដែូល់អាចំកើ�តមាំនឡើ�ងក្នុុ�ង ស៊ីក្នុមុមភាពអាជំ�វក្នុមុមធនាគារ មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ។

៣៤.១.៣៤.១. ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យឥណិទាំនការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យឥណិទាំន
ហានភិិ�យឥណិទាំន ស៊ី�ដៅទៅលើ�ហានភិិ�យដែលូ់ធនាគាររងការខ្នាតបង់ផ្លែុកូ្នុហិរិញ្ញញវតុ� ប្រសូ៊ីនិបេ�ស៊ីមុភាគ្គ� ខក្នុខ្នានកុ្នុ�ងការប�ពូេញកាតព័កិ្នុចំចរបស៊ីខ់ល�នសូ្រួបតាមុល់កុ្នុខណិឌដែលូ់បានពូ្រឹមុព្រៀូៀងគាំ ូនងិ
ការខ្នាតបងដូ់ែល់កើ�តឡើ�ងព� ប្រាូកូ្នុប់ញ្ញើញ�ជាមុយួធនាគារផ្ទេសូំងូទេៀត មុលូ់បត្រូវិូនយិោគ្គ ប្រាូកូ្នុក់្នុក់្នុនងិគ្គណិន�ត្រូូ�វទីទួីល់ផ្ទេូសូំងៗ ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន ក្នុចិំចស៊ីនូយោឥណិទាំន នងិ ក្នុចិំចស៊ីនូយោធានា 
ហិរញិ្ញញវតត�។ ដើ�មូុបី�គ្រឹះបូគ់្រឹះងូហានភិិ�យ ធនាគារបានពចិាំរណ្ដាគ្រឹះបូផ់្លែុកូ្នុទាំ�ងអស៊ីន់ៃហូានភិិ�យឥណិទាំន រួមុមាំនហានភិិ�យដែលូ់មុនិមាំនល់ទីធភាពស៊ីង ហានភិិ�យភិមូុសិ្ថាស្រួូត ហានភិិ�យផ្លិ់តផ្ល់ នងិ
ហានិភិ�យអាជំ�វក្នុមុម។

នាយក្នុដាាូនហានិភិ�យឥណិទាំន ទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វក្នុុ�ងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យឥណិទាំនដោយ៖

■ ការបង្កើើ�តគោល់នយោបាយឥណិទាំនដោយមាំនការពិគូូ្រោ�យោបល់់ជាមួុយផ្លែុូក្នុអាជំ�វក្នុមុម គ្រឹះូបដណិះប់លើ� ការតមូ្រិ�វទ្រូពូយដាក្នុ់ធានា ការវាយតម្លៃលូឥណិទាំន ការដាក់្នុពិនទ�ហានិភិ�យ និង
ការរៀៀបចំ�ឯក្នុស្ថារ និងន�តិវិធ� ចំូបាប់ដោយស្រួូបទៅតាមុ CIFRSs និងការណែូនា�ពាក្នុ់ព�នធរបស៊ី់ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១86

■ ការបង្កើើ�តរចំនាស៊ីមុុ�នធកុ្នុ�ងការអនីមុ�ត និងការបនតផ្តល់់ឥណិទាំន។ អុក្នុដូែល់មាំនសិ៊ីទីធិកុ្នុ�ងការអនីមុ�តឥណិទាំនមាំនដូចំជា គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការក្រុូីមុប្រូ�កូ្នុសាភិិបាល់ឥណិទាំន គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការ
គ្រឹះូប់គ្រឹះូងឥណិទាំន នាយក្នុដាាូនអនីមុ�តឥណិទាំន និងប្រូធានស្ថាខ្នា មាំនទី�នួល់ខីស៊ីត្រូូ�វក្នុុ�ងការអនីមុ�តឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន។

■ ការពិនិតូយឡើ�ងវិញ និងវាយតម្លៃលូហានិភិ�យឥណិទាំន ដោយការក្នុ�ណិត់ក្នុម្រិូិតហានិភិ�យ និងការបុ�ពាល់ ់ព�ហានិភិ�យឥណិទាំនទាំ�ងអស៊ី់។ 

■ ការក្នុ�ណិត់ការបុ�ពាល់់នូៃហានភិិ�យឥណិទាំន ដែលូ់កើ�តឡើ�ងព�ស៊ីមុភាគ្គ� ទី�តា�ងភិមិូុស្ថាស្រួែ ូឧសូ៊ីសាហិក្នុមុម គោល់ប�ណិង នងិវសិ៊ី�យផ្ទេសូំងូៗ (ស៊ីម្រាូប់ូឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតថិិិជំននងិ ហានភិិ�យ
ឥណិទាំនផ្ទេូសំូងទេៀត ដែូល់មាំនភាពស្រួូដើៀងគាំ)ូ។

■ ការបង្កើើ�ត និងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងបាននូវដ�ណើ�រការរបស៊ី់ធនាគារស៊ីម្រាូូប់វាស៊ី់វែូង ECL ដោយរួមុបញ្ញច�ល់ទាំ�ង ដ�ណើ�រការស៊ីម្រាូូប់៖ 

▬ ការអនីមុ�តលើ�ក្នុដ�បូង និងស៊ីីពល់ភាពទេៀងទាំត់នៃូការត្រូូ�តពិនិតូយ និងការវិភាគ្គត្រូូល់ប់មុក្នុវិញ (back-testing) នៃូមុុូឌែូល់ដែូល់បានប្រើូ�
▬ ការក្នុ�ណិត ់និងតាមុដានការកើ�នឡើ�ងជាស៊ី�ខ្នាន់នូវហានិភិ�យឥណិទាំន និង 

▬ ការរួមុបញ្ញច�ល់ព�ត៌មាំនពូយោក្នុរណិ៍នាពេូល់អនាគ្គត (forward-looking information)

■ ការពិនិតូយឡើ�ងវិញនូវការអនីលោមុរបស៊ី់ស្ថាខ្នាន�មួុយៗ ទៅតាមុការបុ�ពាល់់ដូែល់បានព្រឹូមុព្រៀូៀង រួមុទាំ�ង ក្នុម្រិូិត ហានិភិ�យឥណិទាំន ដែូល់កើ�តឡើ�ងព�បូ្រភេូទីឧសូ៊ីសាហិក្នុមុម និងបូ្រភេូទី
ផ្លិ់តផ្ល់។ របាយការណិ៍ ដែូល់បានរៀៀបចំ�ឡើ�ងជាទេៀងទាំត់ ស៊ីត�ព�គី្គណិភាពឥណិទាំន អាចំតម្រិូ�វឲូ្យមាំនស៊ីក្នុមុមភាព ក្លែូតម្រិូ�វដ៏ស៊ីមុរមូុយ និងរួមុបញ្ញច�ល់ របាយការណិ៍ព�ការបាាូន់ស្ថាាូនលើ�
ស៊ី�វិធានធន ECL។

■ ការផ្តល់់អនីស្ថាស៊ីន ៍ការណែូនា� និងការផ្ែល់់ជំ�នាញឯក្នុទេូស៊ីដល់់ស្ថាខ្នា ដើ�មុូបី�លើ�ក្នុក្នុមុុស៊ី់ការអនីវតតក្នុិចំចការទីូទាំ�ងធនាគារ ក្នុុ�ងគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យឥណិទាំន។

ស្ថាខ្នាន�មុយួៗតូ្រូ�វអនីវតតគោល់នយោបាយ នងិន�តវិធិ�ឥណិទាំន ផ្លែអកូ្នុទៅតាមុស៊ីទិីធអិនីមុ�តឥណិទាំន ដែលូ់ផ្តល់់ដោយគ្គណិៈក្នុមាំាធូកិារឥណិទាំន។ ប្រធូានស្ថាខ្នា នងិ ប្រធូានផ្ែល់់ប្រាូក់ូ្នុក្នុមុច�តាមុស្ថាខ្នា 
ត្រូូ�វរាយការណិម៍ុក្នុកាន់ការយិ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាលូ់ លើ�បញ្ហាាពូាក់្នុព�នធន�ងហានភិិ�យទាំ�ងអស៊ីន់េះូ�។ ស្ថាខ្នាន�មួុយៗទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វចំ�ពោ�គី្គណិភាព នងិការអនីវតតស៊ីមុតីលូ់យឥណិទាំន នងិចំ�ពោ�ការតាមុដាន 
និងត្រូូ�តពិនិតូយហានិភិ�យលើ�ស៊ីមុតីល់ូយឥណិទាំនទាំ�ងអស៊ី់របស៊ី់ខល�ន រួមុទាំ�ងឥណិទាំនដែូល់បានអនីមុ�តដោយការិយ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាូល់។ 

ស៊ីវនក្នុមុមផ្ទៃទូក្នុុ�ងបានធ្វើ័�ស៊ីវនក្នុមុមជាទេៀងទាំត ់ដើ�មុូបី�ធានាថ្នាការត្រូូ�តពិនិតូយ និងន�តិវិធ�ដែូល់បានបង្កើើ�តឡើ�ង បានរៀៀបចំ� និងអនីវតតតាមុបានគ្រឹះូប់គ្រាូូន់។

៣៤.១.១ ទ្រូពូយដាក្នុ់ធានា

ធនាគារ បានរក្នុូសាទីីក្នុនៅទ្រូពូយបញ្ហាាូ� ដែូល់បានមុក្នុព�ការដាក្នុ់ធានាស៊ីម្រាូូប់ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�ផ្ែល់់ដល់់អតិថិិជំន។ ប្រូភេូទីវតុ�បញ្ហាាូ�ដែូល់ធនាគារបានរក្នុូសាទីីក្នុរួមុមាំន៖

■ ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិល់�នៅដាាូន ដូចំជា ដ� និងផ្ទ� ដែូល់មាំនបលង់រឹង និងទីន់
■ ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់តមុើល់់
■ ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិចំល់នទ្រូពូយផ្ទេូសំូងទេៀត
■ ការធានាហិិរញ្ញញវតុ�។

ធនាគារក្នុ�ណិត់អនីបាតឥណិទាំនធ្វើៀបតម្លៃលូទ្រូពូយដាក្នុ់ធានា (LTV) តូចំជាង ៨០% ជាអនីបាតអតិបរមាំ ក្នុុ�ងការផ្តល់់ឥណិទាំនដល់់អតិថិិជំន។

រាល់់ឧបក្នុរណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ�ដែលូ់មាំននៅកុ្នុ�ងធនាគារ ត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុថ្នាមាំន ការថិយចីំ�តម្លៃល ូហើ�យការខ្នាតបង ់ត្រូូ�វបានគ្រឹះបូដណិះប់ក្រោូមូុ មុុដូែលូ់ នៃកូារខ្នាតបងឥ់ណិទាំនដែលូ់រំព�ងទីីក្នុ របស៊ីធ់នាគារ 
ដោយមុិនគ្គិតព�ប្រូភេូទីទ្រូពូយបញ្ហាាូ�ទាំ�ូងអស៊ី់ដែូល់ធនាគារមាំនគ្គិតត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១។

៣៤.១.២ ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ដែូល់កើ�តឡើ�ងព� ECL

(a) (a) សមាសធា��សមាសធា��  ការសន្ទុម�ការសន្ទុម�  ន្ទុិងបធ្វើចុចក់ធ្វើ�សធ្វើទ្រប�សទ្រមាប់ការបាា ន្ទុ់សាម ន្ទុឱន្ទុភាព្យថ្ងៃន្ទុ�ថ្ងៃម្មៃន្ទុិងបធ្វើចុចក់ធ្វើ�សធ្វើទ្រប�សទ្រមាប់ការបាា ន្ទុ់សាម ន្ទុឱន្ទុភាព្យថ្ងៃន្ទុ�ថ្ងៃម្មៃ

ធនាគារបានទីទីួល់ស្ថាោូល់់ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់ECL ចំ�ពោ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ដូែល់មុិនបានវាស៊ី់វែូងតាមុ FVTPL ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន
■ ស៊ីមុតីល់ូយជាមុួយធនាគារនានា
■ ទ្រូពូយហិិរញ្ញញវតុ�ជាឧបក្នុរណិ៍ប�ណិុល់
■ ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និងគ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ
■ ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន
■ ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�។

ធនាគារវាស៊ី់វែូងស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់តាមុចំ�នួនដែូល់សេម�ន�ង ECL ពេូញមុួយអាយីកាល់លើ�ក្នុលែូងតែូការវាស៊ី់វែូងតាមុ ECL ១២ខែូដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ស៊ីមុតីល់ូយជាមុួយ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ដែូល់ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់ថ្នាមាំនហានិភិ�យឥណិទាំនទាំបនាចំីងការិយបរិច្ចេេូទី និង
■ ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងទេៀត ដែូល់ហានិភិ�យឥណិទាំនមុិនបានកើ�នឡើ�ងខ្នាាូ�ង ចាំប់តា�ងព�ការទីទីួល់ស្ថាោូល់ ់លើ�ក្នុដ�បូង។

ធនាគារមុិនបានអនីវតតការលើ�ក្នុលែូងឥណិទាំនមាំនហានិភិ�យទាំបចំ�ពោ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងទេៀតទេូ។



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 87

ECL ១២ខែូ គ្គឺជាផ្លែុូក្នុនៃូ ECL មុួយអាយីកាល់ដែូល់បណ្ដាាូល់មុក្នុព�ព្រឹូ�តតិការណិ៍ខក្នុខ្នានស៊ីងប្រាូូក្នុ់ចំ�ពោ�ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ក្នុុ�ងរយៈពេូល់ ១២ខែូ បនាាូប់ព�ចំីងការិយបរិច្ចេេូទី។ 

ECL មុួយអាយីកាល់ គ្គឺជា ECL ដូែល់អាចំបណ្ដាាូល់មុក្នុព�ពូ្រឹ�តតិការណិ៍ខក្នុខ្នានស៊ីងបូូ្រាក់្នុ កុ្នុ�ងរយៈពេូល់នៃូអាយីកាល់រំព�ងទីីក្នុ នៃូឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�។ ឧបក្នុរណ៍ិហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់បានទីទួីល់ស្ថាោូល់់
តាមុ ECL ពេូញមុួយអាយីកាល់ បុីន្ដែតូមុិនម្ដែូនជាឥណិទាំនមាំនការខ្នាតបង់តម្លៃលូត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុជា “ឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ស៊ីុិតក្នុុ�ង ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២”។

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនឱនភាពតម្លៃលូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនឱនភាពតម្លៃលូ

នាចីំងការយិបរចិ្ចេេទូីន�មុយួៗ ធនាគារវាយតម្លៃលថូ្នាតេ�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� ដែលូ់ត្រូូ�វបានក្នុតត់្រាូតូាមុតម្លៃលដូក្នុរលំ់ស់៊ី មាំនឱនភាពតម្លៃលូឬទេ ូ(ត្រូូ�វបានចាំតទី់ីក្នុជា “ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�សិុ៊ីតកុ្នុ�ង ដ�ណ្ដាក្នុក់ាល់
ទី�”៣”)។ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុថ្នាមាំន “ឱនភាពតម្លៃលូ” នៅពេូល់មាំនព្រឹូ�តតិការណ៍ិមុួយ ឬច្រើូ�នបានកើ�តឡើ�ង ដែូល់នា�ឲូ្យមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់អវិជំជមាំនដល់់ល់�ហូិរស្ថាចំ់ប្រាូូក់្នុនាពេូល់
អនាគ្គតដែូល់រំព�ងទីីក្នុនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�។

ភិស៊ីត�តាងដែូល់បញ្ហាាូក្នុ់ថ្នាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនឱនភាពតម្លៃល ូរួមុបញ្ញច�ល់នូវទីិនុន�យដែូល់អាចំអង្កើើូតបាន ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ឥណិទាំនដូែល់មាំនអតូូ្រាហានភិិ�យឥណិទាំន ខ្នាងកុ្នុ�ងក្នុមិូ្រិត “ង“ ឬការទីទូាំតត់ាមុកិ្នុចំចស៊ីនូយោដូែល់សេម�ន�ង ឬលើ�ស៊ី ៩០ថ្ងៃៃសូ៊ីម្រាូបូឥ់ណិទាំនមាំនរយៈពេលូ់វូែង នងិការទីទូាំតត់ាមុកិ្នុចំចស៊ីនូយោ
ដែូល់សេម�ន�ង ឬលើ�ស៊ី ៣០ថ្ងៃៃូស៊ីម្រាូូប់ឥណិទាំនរយៈពេូល់ខល� 

■ នៅពេូល់ដែូល់អុក្នុខច�ត្រូូ�វបានប្រូកាស៊ីថ្នា បាត់ខល�ន ស្ថាាូប់ ឬរងគ្រោូូ�ព�ការបាត់បង់ស៊ីមុតុភាពស៊ីម្រាូូប់ការរស៊ី់នៅប្រូចាំ�ូ�ថ្ងៃៃូ
■ ការល់�បាក្នុផ្លែុូក្នុហិិរញ្ញញវតុ�ជាខ្នាាូ�ងរបស៊ី់អតិថិិជំន ឬអុក្នុប៉ោ�ផ្ូសាយ
■ ការរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញលើ�ល់ក្នុុខណិឌនៃូការផ្តល់់ឥណិទាំនដល់់អតិថិិជំន ដែូល់ធនាគារមុិនយល់់ព្រឹូមុ 

■ អតិថិិជំនទី�នងន�ងក្នុូសំ�យធន ឬត្រូូ�វរៀៀបចំ�ហិិរញ្ញញវតុ�ឡើ�ងវិញជាថិម�។

ឥណិទាំនដូែល់ត្រូូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញ ដោយស្ថារតែូភាពមុិនបូ្រក្រុូត�នៅកុ្នុ�ងល់កុ្នុខណិឌរបស៊ី់អតិថិិជំន ត្រូូ�វបាន ចាំត់ទីីក្នុជាឥណិទាំនមាំនឱនភាព លី់�ត្រាូូតែូមាំនភិស៊ីត�តាងបញ្ហាាូក់្នុថ្នាហានិភិ�យនូៃ
ការមុនិទីទួីល់បានល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុតាមុកិ្នុចំចស៊ីនូយោ បានថិយចីំ�ជាស្ថារវនត នងិមុនិមាំនស៊ីចូំនាក្នុរផ្ទេសូំងូទេៀតដែលូ់នា�ឲូ្យមាំនឱនភាពតម្លៃល។ូ ផ្លែអកូ្នុទៅតាមុការស៊ីនមតដូែល់អាចំបដសិេធូបាន នៃសូ៊ីតង់ដារ 
CIFRSs ឥណិទាំនដែូល់ហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីង ៨៩ថ្ងៃៃូ (ស៊ីម្រាូូប់រយៈពេូល់វែូង) និង ៣០ថ្ងៃៃូ (ស៊ីម្រាូូប់រយៈពេូល់ខល�) ត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុជាឥណិទាំនមាំនឱនភាពតម្លៃលូ ទោះ�ប�ជានិយមុន�យនៃូការហិួស៊ី
កាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីងដែូល់ចំូបាប់បានក្នុ�ណិត់ផ្ទេូសំូងគាំូក្នុ៏ដោយ។ 

ផ្លែអូក្នុតាមុបូ្រព�នធចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំនរបស៊ី់ធនាគារ ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនដែូល់ចាំត់ទីីក្នុថ្នាមាំនឱនភាពតម្លៃលូ គ្គឺជាឥណិទាំនទាំ�ងឡាយណ្ដាដែូល់មាំនចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ក្រោូូមុស៊ីតង់ដារ 
ស៊ីងូសំ�យ និងបាត់បង់។

ការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំនការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំន

ធនាគារបានបូ៉ែងចែូក្នុការបុ�ពាល់់ទៅតាមុការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំន សូ្រួបទៅតាមុនិយមុន�យរបស៊ី់ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាដោយផ្លែអូក្នុទៅតាមុចំ�នួនថ្ងៃៃូនៃូការហិួស៊ីក្នុ�ណិត់ស៊ីងជាល់កុ្នុខណិឌ
ស៊ីម្រាូូប់ការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់។ ការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

១.  ធមុមតា

២. ឃ្លាំាូ�មេ�ល់

៣.  ក្រោូូមុស៊ីតង់ដារ

៤.  ស៊ីងូសំ�យ

៥.  បាត់បង់

ធនាគារ ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ការវាយតម្លៃលូហានិភិ�យឥណិទាំនផ្ទៃទូក្នុុ�ង និងព�ត៌មាំនហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត ់ជាល់ក្នុុណិៈវិនិចំេ�យក្នុុ�ងផ្ទេទូរដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ ប្រូភេូទីឥណិទាំន
ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់

ឥណិទាំនផ្ទៃទូក្នុុ�ង គ្គីណិភាពឥណិទាំន ចំ�នួនថ្ងៃៃូផ្ីតក្នុ�ណិត់ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់

ឥណិទាំនធមុមតា/ស៊ីតង់ដារ
រយៈពេូល់វែូង ក្នុ ខ គ្គ ក្នុ៖ ល់អណ្ដាស៊ី់

ខ៖ ល់អ
គ្គ៖ ពេូញចំិតត

០ - ៣០ ថ្ងៃៃូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

រយៈពេូល់ខល� ក្នុ ខ គ្គ ០ - ១៥ ថ្ងៃៃូ

ឥណិទាំនឃ្លាំាូ�មេ�ល់
រយៈពេូល់វែូង ឃ្មុំ

ឃ្មុំ៖ ការឃ្លាំាូ�មេ�ល់
៣១ ថ្ងៃៃូ - ៨៩ ថ្ងៃៃូ

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
រយៈពេូល់ខល� ឃ្មុំ ១៥ ថ្ងៃៃូ - ៣០ ថ្ងៃៃូ

ឥណិទាំនមុិនដ�ណើ�រការ
រយៈពេូល់វែូង ង

ង៖ ការខូចំខ្នាត
> ៨៩ ថ្ងៃៃូ

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
រយៈពេូល់ខល� ង > ៣០ ថ្ងៃៃូ



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១88

ការបុ�ពាល់់ តូ្រូ�វបានតាមុដានជាប្រូចាំ� ដែូល់អាចំធ្វើ័�ឲ្ូយការបុ�ពាល់់មាំនការផ្ទាាូស៊ី់បត�រដល់់ការចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ហានិភិ�យឥណិទាំន។ ជាទីូទៅ ការតាមុដាននេះូ�ជាប់ពាក់្នុព�នធន�ងការប្រើូ�បូូ្រាស៊ី់ទីិនុន�យដូចំ
ខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ប្រូវតតិទីូទាំត់ស៊ីង
■ ស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ស៊ីមុភាគ្គ�
■ ចំក្នុុ�វិស៊ី�យអាជំ�វក្នុមុម និងការពូយោក្នុរណិ៍ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់
■ ល់ទីធភាព និងឆ្លនទៈទីូទាំត់ស៊ីង
■ ស្ថាាូនភាពសេូដឋក្នុិចំច និង
■ គ្គីណិភាពនៃូស៊ី�ណិុ�ឯក្នុស្ថារ។

(i) (i) ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូហានិភិ�យឥណិទាំន

ធនាគារពិចាំរណ្ដាអ�ព�ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនូវហានិភិ�យឥណិទាំនជាព�រដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនទៅក្នុុ�ងដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនទៅក្នុុ�ងដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២២

ការផ្ទាាូស់៊ីបត�រក្នុមិូ្រិតនូៃហានិភិ�យឥណិទាំនទៅលើ�អាយីកាល់ដែូល់រំព�ងទីីក្នុនៃូឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបាន វាយតម្លៃលូតាមុរយៈការប្រើូៀបធ្វើៀបហានិភិ�យឥណិទាំនតាមុចីំងការិយបរិច្ចេេូទី ន�មួុយៗ
ជាមួុយន�ងហានិភិ�យ ឥណិទាំននៃូឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�នៅពេូល់ទីទួីល់ស្ថាោូល់់លើ�ក្នុដ�បូង។ ការវាស៊ី់វែូងទៅលើ�គី្គណិភាព និងបរិមាំណិ កុ្នុ�ងការក្នុ�ណិត់លើ�ការកើ�នឡើ�ងជានូវហានិភិ�យឥណិទាំន
ដែូល់បានកើ�តឡើ�ង ត្រូូ�វបានបងាាូញដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ការខក្នុខ្នានស៊ីងចំ�នួន ≥៣០ ថ្ងៃៃូ ≤ ៨៩ ថ្ងៃៃូ ស៊ីម្រាូូប់រយៈពេូល់វែូង ≥១៥ ថ្ងៃៃូនិង ≤ ៣០ថ្ងៃៃូ ស៊ីម្រាូូប់រយៈពេូល់ខល�ជាគោល់
■ ការប្រើូ�ស៊ីូចំនាក្នុរបរិមាំណិ (ការផ្ទាាូស៊ី់បត�រ PD នាចំីងការិយបរិច្ចេេូទី ចាំប់ព�កាល់បរិច្ចេេូទីដើ�មុ)

ធនាគារប្រើូ�បាត្ស់៊ីការខក្នុខ្នានស៊ីងចំនោះាូ�ចំ�នួន≥៣០ ថ្ងៃៃនូងិ ≤ ៨៩ ថ្ងៃៃ ូស៊ីម្រាូប់ូរយៈពូេល់វែងូ នងិចំនោះាូ�ចំ�នួន≥១៥ថ្ងៃៃនិូង ≤ ៣០ថ្ងៃៃសូ៊ីម្រាូបូរ់យៈពេលូ់ខល� ជាគោល់ នងិអនីវតតការស៊ីនមតដូែល់អាចំបដិ
សេធូបាន ដោយក្នុ�ណិត់ថ្នាហានភិិ�យឥណិទាំនលើ�ទ្រពូូយហិរិញ្ញញវតុ�បានកើ�នឡើ�ងគ្គរួអោយក្នុត់ស៊ីមាំោល់ូ់ ចាំបត់ា�ងព�ការទីទួីល់ស្ថាោល់ូ់លើ�ក្នុដ�បងូ នៅពេលូ់ដែលូ់ការទីទូាំត់តាមុកិ្នុចំចស៊ីនូយោ មាំនការខក្នុខ្នាន
ស៊ីង ចំនោះាូ�ចំ�នួន≥៣០ថ្ងៃៃូនិង ≤ ៨៩ថ្ងៃៃូ ស៊ីម្រាូូប់រយៈពូេល់វែូង និងចំនោះាូ�ចំ�នួន ≥១៥ថ្ងៃៃូនិង ≤ ៣០ថ្ងៃៃូស៊ីម្រាូូប់រយៈពេូល់ខល�។ ជាងនូេះ�ទៅទេៀត ឥណិទាំនទាំ�ូងអស៊ី់ ដែូល់មាំនចំ�ណ្ដាត់ឥណិទាំន 
“ឃ្មុំ” ត្រូូ�វបានចាំត់ថ្នាំូក់្នុកុ្នុ�ងដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី� ២។ លើ�ស៊ីព�នេះូ�ទេៀត ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនដូែល់ត្រូូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញ និងត្រូូ�វបានចាំត់ថ្នាំូក់្នុ“ឃ្មុំ” ត្រូូ�វបានផ្ទាាូស់៊ីបត�រព�ដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី�១ ទៅ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២។

ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូ  ហានិភិ�យឥណិទាំនទៅក្នុុ�ងដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�ហានិភិ�យឥណិទាំនទៅក្នុុ�ងដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣៣

ឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�ដែលូ់ត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុជាឥណិទាំនមាំនការថិយចីំ�តម្លៃលចូាំប់តា�ងព�ពូេល់ដ�បូង ឬព�ពូេល់ទិីញត្រូូ�វចាំត់ថ្នាំក់ូ្នុដោយស័៊ី�យបូ្រវតតជិាឧបក្នុរណ៍ិហិរិញ្ញញវតុ�សិុ៊ីតកុ្នុ�ងដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី�៣។ ភិស៊ីែ�
តាងដែូល់បញ្ហាាូក្នុ់ថ្នាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មាំនការថិយចំី�តម្លៃល ូដោយផ្លែអូក្នុទៅតាមុទីិនុន�យដែូល់អាចំអង្កើើូតបានទាំក្នុ់ទីងទៅន�ងព្រឹូ�តតិការណិ៍ដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖ 

■ ការល់�បាក្នុផ្លែុូក្នុហិិរញ្ញញវតុ�ជាខ្នាាូ�ងរបស៊ី់អតិថិិជំន ឬអុក្នុប៉ោ�ផ្ូសាយ
■ ការប�ពានក្នុិចំចស៊ីនូយោ ដូចំជាការខក្នុខ្នានមុិនបានស៊ីង ឬហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់
■ អតិថិិជំនទី�នងន�ងក្នុូសំ�យធន ឬត្រូូ�វរៀៀបចំ�ហិិរញ្ញញវតុ�ឡើ�ងវិញជាថិម�
■ ការបាត់បង់ទី�ផ្ូសារស៊ីក្នុមុមស៊ីមូូ្រាប់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដោយស្ថារតែូបញ្ហាាូហិិរញ្ញញវតុ� ដូចំជាស្ថាាូនភាពជំ�នួញ ក្នុូនប�ណិុល់សិុ៊ីតកុ្នុ�ងដ�ណើ�រការវិវាទី ភាពញ�ក្នុញាប់នៃូការរៀៀបចំ�ប�ណិុល់

ឡើ�ងវិញជាដើ�មុ។
■ ក្នុូនប�ណិុល់ដែូល់ក្លែលូងបនល�ឆ្លប៉ោក្នុ
■ ការល់ក្នុ ់ឬការល់ីបដោយចោល់ឥណិទាំនខូចំដោយផ្លែុូក្នុ
■ មុរណិភាព
■ ការរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញនូវប�ណិុល់ដែូល់មាំនបញ្ហាា ូ(Trouble Debt Restructuring) ដោយមុិនជោគ្គជំ�យ

ធនាគារបានអនីវតតការខក្នុខ្នានស៊ីងចំ�នួន ≥៨៩ថ្ងៃៃ ូស៊ីម្រាូប់ូរយៈពូេល់វែងូ នងិ≥៣០ថ្ងៃៃ ូស៊ីម្រាូប់ូរយៈពូេល់ខល� ជាគោល់ កុ្នុ�ងការផ្ទាាស់ូ៊ីបត�រឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� ព�ដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី�២ ទៅដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី�៣ នងិ
ចាំតទ់ីកី្នុឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�នោះ�ថ្នាមាំនការថិយចំី�តម្លៃល។ូ ជាងនេះូ�ទៅទេៀត ឥណិទាំនទាំ�ងូអស៊ី ់ដែលូ់មាំនចំ�ណ្ដាតឥ់ណិទាំន “ង” ត្រូូ�វបានចាំតថ់្នាំកូ្នុព់�ដ�ណ្ដាក្នុក់ាល់ទី� ២ ដល់់ ដ�ណ្ដាក្នុក់ាល់ទី� ៣។
លើ�ស៊ីព�នេះូ�ទេៀត ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនដែលូ់ត្រូូ�វបានរៀៀបចំ�ឡើ�ងវញិ នងិបានចាំតថ់្នាំក់ូ្នុកុ្នុ�ង ក្រោូមូុស៊ីតង់ដារ ស៊ីងូសំ�យ នងិបាតប់ង ់ត្រូូ�វបានផ្ទាាសូ៊ីប់ត�រព�ដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី�២ ទៅដ�ណ្ដាក់្នុកាល់ទី�៣។

និយមុន�យការខក្នុខ្នានស៊ីងនិយមុន�យការខក្នុខ្នានស៊ីង

ធនាគារចាំត់ទីីក្នុទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មាំនការខក្នុខ្នានស៊ីងនៅពេូល់ដែូល់៖ 

■ អុក្នុខច�មុិនមាំនល់ទីធភាពស៊ីងចំ�ពោ�កាតព័ក្នុិចំចឥណិទាំនរបស៊ី់ខល�នទាំ�ងស្រួូីងមុក្នុវិញ ដោយមុិនព�ងផ្លែអូក្នុទៅលើ�ការល់ក្នុ់ទ្រូពូយដាក្នុ់ធានាដើ�មុូបី�ទីូទាំត់ស៊ីង (ប្រូស៊ីិនបេ�មាំនទ្រូពូយដាក្នុ់ធានា) ឬ
■ អុក្នុខច�មាំនការខក្នុខ្នានស៊ីងច្រើូ�នជាង ≥៨៩ថ្ងៃៃូ លើ�កាតព័ក្នុិចំចស៊ីងឥណិទាំនមុក្នុធនាគារជាស្ថារវនត ឬ
■ អុក្នុខច�ន�ងក្លែូស៊ីម្រិូ�ល់ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតតិរបស៊ី់ខល�នដែូល់ជាល់ទីធផ្ល់នៃូការក្នុូសំ�យធន ដោយស្ថារមុិនមាំនល់ទីធភាពស៊ីងកាតព័ក្នុិចំចឥណិទាំនរបស៊ី់ខល�ន។
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(ii) (ii) ការបញ្ញច�ល់ព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខការបញ្ញច�ល់ព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខ

ធនាគារវភិាគ្គព�ត៌មាំនដូែល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃខូ្នាងមីុខ ដោយប្រើូ�មូុុឌែលូ់សិុ៊ីតិនៃនិូនាំកូារនាពូេល់អនាគ្គត កុ្នុ�ងការវាយតម្លៃលថូ្នាតេ�ហានិភិ�យឥណិទាំនលើ�ឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� បានកើ�នឡើ�ងគ្គរួឲូ្យក្នុត់ស៊ីមាំោល់ូ់
ដើ�មុូបី�ធ្វើ័�ការវាស៊ី់វែូង ECL។

ព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខ ត្រូូ�វបានប្រើូ�ស៊ីម្រាូូប់តែូ PD បុីណោះូ�។ ព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខស៊ីម្រាូូប់ LGD មិុនតូ្រូ�វបានគេូចាំត់ទីីក្នុថ្នាជាការខក្នុខ្នានស៊ីងកុ្នុ�ងតូ្រូ�មាំស៊ីមុីនទេូ 
ពូូ្រោ�វាមុិនគូ្រឹះប់គ្រាូូន់ស៊ីម្រាូូប់ការវិភាគ្គសិុ៊ីតិនៃូភាពរំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខ។ ស៊ីូមុមេ�ល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់់ ៣៧ (i) ស៊ីម្រាូូប់ព�ត៌មាំនល់មុអិតអ�ព�ក្នុតាាូមាំាូក្រុូ�សេូដឋក្នុិចំចដែូល់ត្រូូ�វបានប្រើូ�ស៊ីម្រាូូប់ PD ដែូល់
រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខ។

(iii) (iii) ការក្លែូប្រែូូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ការក្លែូប្រែូូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

ធនាគារធ័្វើ�ការចំរចាំឡើ�ងវញិនូវឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតថិិិជំន ដែលូ់មាំនផ្ល់ល់�បាក្នុផ្លែុកូ្នុហិរិញ្ញញវតុ� (ស៊ី�ដៅដល់់ ស៊ីក្នុមុមភាពរៀៀបចំ�ឥណិទាំនឡើ�ងវញិ) ដើ�មូុបី�បង្កើើ�នឱកាស៊ីអតបិរមិាំកុ្នុ�ងការបូ្រមូុល់តូ្រូល់ប់
វញិ នងិកាតប់នុយហានិភិ�យ នៃកូារខក្នុខ្នានស៊ីង។ ផ្លែអកូ្នុទៅតាមុគោល់នយោបាយរបស៊ីធ់នាគារ ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវញិត្រូូ�វបានផ្តល់់ជំនូដោយ ផ្លែអកូ្នុលើ�មូុល់ដាានូជូ្រើ�ស៊ីរីៀស៊ី ប្រសិូ៊ីនបេ�កូ្នុនប�ណុិល់
មាំនការខក្នុខ្នានស៊ីងនាពេូល់បចំច�បូបីនុ ឬប្រូស៊ីនិបេ�មាំនហានិភិ�យ ខុស៊ី់នៃូការខក្នុខ្នានស៊ីង និងមាំនភិស៊ីត�តាងបងាាូញថ្នាក្នុូនប�ណិុល់ពិតជាបានខិតខ�ប្រូ�ងប្រែូូងស៊ីងទីូទាំត់ប�ណិុល់ទៅតាមុ ល់ក្នុុខណិឌ
នៃូកិ្នុចំចស៊ីនូយោដើ�មុ និងរំព�ងថ្នាកូ្នុនប�ណុិល់ន�ងអាចំប�ពូេញតាមុល់កុ្នុខណិឌដែូល់បានក្លែូប្រែូូ។ ល់កុ្នុខណិឌដែូល់បានក្លែូប្រែូូជាធមុមតារួមុបញ្ញច�ល់ទាំ�ងការពនូយោរពេូល់ក្នុ�ណិត់ ការផ្ទាាូស់៊ីបត�ររយៈពូេល់នៃូការ
ទីូទាំត់ស៊ីងការប្រាូូក្នុ ់និង ការក្លែូប្រែូូល់ក្នុុខណិឌនៃ ូក្នុិចំចព្រឹូមុព្រៀូៀងឥណិទាំន។

ចំ�ពោ�ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់បានក្លែូបូូ្រែទៅតាមុគោល់នយោបាយនូៃការរៀៀបចំ�ឥណិទាំនឡើ�ង វិញរបស៊ី់ ធនាគារ ការពូយោក្នុរណិ៍ PD ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងការក្លែូបូូ្រែត្រូូ�វបានក្លែូល់មុអ ឬស្ថាាូរឡើ�ងវិញនូវ
ល់ទីធភាពរបស់៊ីធនាគារកុ្នុ�ងការប្រមូុលូ់ ការប្រាូកូ្នុន់ងិប្រាូកូ្នុដ់ើ�មុ ទៅតាមុបទីពិស្ទោធន៍ធនាគារធាាបូម់ាំន។ ជាផូុ្លែក្នុមុយួនូៃដ�ណើ�រការនេះូ� ធនាគារធ្វើ័�ការវាយតម្លៃលលូ់ទីធភាពទីទូាំតស់៊ីងរបស់៊ីក្នុនូប�ណិលុ់ 
ធ្វើៀបទៅន�ងល់ក្នុុខណិឌក្នុិចំចស៊ីនូយោដែូល់បានក្លែូប្រែូ ូនិងពិចាំរណ្ដាទៅលើ� ស៊ីូចំនាក្នុរអាក្នុបូបីក្នុិរិយ៉ាជាច្រើូ�នផ្ទេូសំូងទេៀត។

ជាទូីទៅ ការរៀៀបចំ�ឡើ�ងវញិ គ្គជឺាសូ៊ីចំនាក្នុរគី្គណិភាពនូៃការកើ�នឡើ�ងស៊ី�ខ្នាន់នូវហានិភិ�យឥណិទាំន ដែលូ់ការរៀៀបចំ�ឡើ�ងវញិត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុថ្នា មាំនភិស៊ីត�តាងដូែល់បញ្ហាាក់ូ្នុព�ផ្ល់បុ�ពាល់់នូៃ ឥណិទាំន
មាំនការថិយចីំ�តម្លៃល។ូ អតថិិិជំន ត្រូូ�វបងាាញូឥរយិ៉ាបថិបងប់្រាូក់ូ្នុល់អជាប់លាបកុ់្នុ�ងរយៈពូេល់មួុយ មុនីពូេល់ដែលូ់ការបុ�ពាល់់មិុនត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុថ្នាមាំន ការថិយចីំ�តម្លៃល/ូមុនិមាំនល់ទីធភាពស៊ីង ឬ PD 
ត្រូូ�វបានចាំត់ទីីក្នុថ្នាបានថិយចំី� ដោយស៊ី�វិធានធនការខ្នាតបង់ត្រូូ�វបាន វាស៊ី់វែូងតាមុចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ដូចំក្នុុ�ងដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១។

(iv) (iv) ការវាស៊ី់វែូងការវាស៊ី់វែូង ECL ECL

ECL គ្គឺជាការបាាូន់ស្ថាាូនប្រូ�បាបី�ល់�តេូទី�ហិ�នៃូការបាត់បង់ឥណិទាំន។ ECL ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូងដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដូែល់មិុនមាំនការថិយចីំ�តម្លៃលនូាចីំងការយិបរចិ្ចេេទូី៖ ជាតម្លៃលបូចំច�បូបីនុនៃកូ្នុង័�ស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុទាំ�ងអស៊ី ់(ពោល់គឺ្គភាពខីស៊ីគាំរូវាងល់�ហិរូស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុ ដែលូ់ជំ�ពាក្នុធ់នាគារសូ្រួបតាមុ
ក្នុិចំចស៊ីនូយោ និង ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់ធនាគាររំព�ងទីីក្នុថ្នាន�ងទីទីួល់បាន)។

■ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់មាំនការថិយចំី�តម្លៃលូនាចំីងការិយបរិច្ចេេូទី៖ ជាភាពខីស៊ីគាំូរវាង តម្លៃលូដីល់ និង តម្លៃលូបចំច�បូបីន ុនៃូល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់រព�ងទីីក្នុនាពេូល់អនាគ្គត។
■ ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនដែូល់នៅស៊ីល់់ គ្គឺជាតម្លៃលូបចំច�បូបីនុនៃូភាពខីស៊ីគាំូរវាងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក់្នុតាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោដែូល់ជំ�ពាក្នុ់ធនាគារ ប្រូស៊ីិនបេ�អុក្នុកាន់កាប់ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនបានដក្នុឥណិទាំន 

និងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់ធនាគាររំព�ងទីីក្នុន�ងទីទីូល់បាន ប្រូស៊ីិនបេ�ឥណិទាំនត្រូូ�វបានដក្នុប្រើូ�។ 

■ ការទីទូាំតកិ់្នុចំចស៊ីនូយោធានាហិរិញ្ញញវតុ� កើ�តឡើ�ងកុ្នុ�ងក្នុរណិ�ដែលូ់ ការខក្នុខ្នានកុ្នុ�ងការស៊ីងរបស់៊ីក្នុនូប�ណិលុ់គឺ្គសូ្រួបតាមុល់កុ្នុខណិឌនៃឥូណិទាំនដូែល់ត្រូូ�វបានធានា។ ដចូោំូ� ក្នុង័�ខ្នាតស្ថាច់ំប្រាូកូ្នុ់
គ្គឺជាការទីូទាំត់ដែូល់រំព�ងទីីក្នុ ដើ�មុូបី�ស៊ីងមាំាូស៊ី់ប�ណិុល់ស៊ីម្រាូូប់ការខ្នាតបង់ឥណិទាំន ដក្នុចំ�នួនចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ដែូល់ធនាគាររំព�ងថ្នាន�ងទីទីួល់បានព�ក្នុូនប�ណិុល់ឬភាគ្គ�ណ្ដាមុួយ។

ធនាគារគ្គណិនា ECL ដោយយក្នុតម្លៃលូដីល់នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� គ្គីណិន�ង អត្រាូូរួមុគាំូនៃូ PD និង LGD។

■ ECL គ្គជឺាតម្លៃលបូចំច�បូបីនុនៃកូ្នុង័�ស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ ់កុ្នុ�ងរយៈអាយកីាល់ដែលូ់នៅស៊ីល់់ ធ្វើ័�អបូបីហាដោយប្រើូ� EIR។ ស៊ីម្រាូបូឆំ់្នាំូ�ន�មុយួៗនៃអូាយីកាល់ពេញូរបស៊ី ់ឧបក្នុរណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ� ធនាគារបានធ្វើ័�ការ
បាាូនស់្ថាាូនលើ� PD ដែូល់បានបញ្ញច�ល់ការពូយោក្នុរណិ៍នាពេូល់អនាគ្គត LGD និង EAD។ ការបាាូន់ស្ថាាូនត្រូូ�វបានយក្នុមុក្នុគ្គីណិជាមុួយគាំូ ដើ�មុូបី�ធ្វើ័�ការបាាូន់ស្ថាាូនការខ្នាតបង់ស៊ីម្រាូូប់ រយៈពេូល់ន�
មុួយៗ។ បនាាូប់មុក្នុការបាាូន់ស្ថាាូនត្រូូ�វបានធ្វើ័�អបូបីហាត្រូូល់ប់មុក្នុចំីងការិយបរិច្ចេេូទី ដោយប្រើូ� EIR ជាអត្រាូូការប្រាូូក់្នុអបូបីហា។ ដោយគាាូនផ្ល់បុ�ពាល់់ជាស្ថារវនត ធនាគារចាំត់ទីីក្នុអត្រាូូតាមុ
ក្នុិចំចស៊ីនូយោជា EIR។

■ ECL ត្រូូ�វបានគ្គណិនាដោយប្រើូ�រូបមុនតខ្នាងក្រោូូមុ៖

 �រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុក

!

ដែូល់៖

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.
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(b) (b) សំវធិាន្ទុធន្ទុធ្វើល�ការខា�បង់សំវធិាន្ទុធន្ទុធ្វើល�ការខា�បង់

តារាងខ្នាងក្រោូូមុនេះូ� ស៊ីង្កើុូបការខ្នាតបង់រំព�ងទីីក្នុនាកាល់បរិច្ចេេូទីចំីងឆ្នាំំូ� ទៅតាមុថ្នាំូក្នុ់នៃូការបុ�ពាល់់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមន�មុួយៗ។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ថ្នាំូក្នុ់នៃូស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ថ្នាំូក្នុ់នៃូស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន (*) ៤៦.៤១៥.៨១១ ១៨៩.០៩៨ ១៨.៧៧២.១៣៥ ៧៥.៩៣៣

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា ៩៨៣.៨៨៩ ៤.០០៨ ៧៦៩.១២៨ ៣.១១១

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៦១០.៦៣៥ ២.៤៨៨ ៣៣.៥០៥ ១៣៥

ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង គ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ ១.០៥២.១២៨ ៤.២៨៦ ៣១.៨០៥ ១២៩

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និង ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ� ២៧២.៧១៥ ១.១១១ ១៣៤.៣៩៩ ៥៤៤

៤៩.៣៣៥.១៧៨៤៩.៣៣៥.១៧៨ ២០០.៩៩១២០០.៩៩១ ១៩.៧៤០.៩៧២១៩.៧៤០.៩៧២ ៧៩.៨៥២៧៩.៨៥២

(*) ទី�ក្នុប្រាូក់ូ្នុជាបកិ់្នុចំចស៊ីនូយោនូៃទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� ដែលូ់តូ្រូ�វបានលី់បចោល់កុ្នុ�ងអ�ឡុ�ងការិយបរចិំេទី គ្គមឺាំនចំ�ននួ ២០៦.០១៣ ដីលាារូអាមូេរកិ្នុ (នាថ្ងៃៃទូី�៣១ ខែធូុ� ឆ្នាំំូ�២០២០៖ ៤៤៩.៧៨៥ ដីលាារូអាមេរូកិ្នុ)។

ក្រោូូមុន�តិវិធ�ត្រូូ�តពិនិតូយរបស៊ី់ធនាគារ ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនតនៃូហានិភិ�យឥណិទាំនត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់មុីនពេូល់មាំនការបុ�ពាល់់និងនៅចំីងបញ្ញចប់នៅពេូល់ដែូល់ការបុ�ពាល់់កើ�តឡើ�ងដល់់៣០ថ្ងៃៃូ។ 
នេះូ�គ្គឺជាក្នុរណិ�ចំមុូបីងស៊ីម្រាូូប់ឥណិទាំនអតិថិិជំន។ តារាងខ្នាងក្រោូូមុ ផ្តល់់នូវការវិភាគ្គទៅលើ�ចំ�នួនយោងដីល់នៃូឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន តាមុកាល់ក្នុ�ណិត់ដែូល់មាំនក្នុនលងមុក្នុ។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

តម្លៃលូយោងដីល់ ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ តម្លៃលូយោងដីល់ ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន  

០-២៩ ថ្ងៃៃូ ៥.២៦៦.០៨៤.៣៨៨ ៣៥.៣៣៣.៦៧៤ ៣.៧៩៧.៦៤៩.៣៤៨ ១២.១៥៣.៦៤៣

៣០-៥៩ ថ្ងៃៃូ ៤.៦៥៦.៩៩៧ ៧៥០.១៣៧ ៣.២៦៣.១៣៨ ៤៨៩.៥២៩

៦០-៨៩ ថ្ងៃៃូ ៦.២៧៩.៥៥១ ១.០៩៤.៥២៩ ២.០២១.៧២៩ ៣៥៨.២១៦

៩០-១៧៩ ថ្ងៃៃូ ១៣.០២១.៧០១ ២.៥១៩.១០៧ ៥.៤៩៦.៣៨៦ ១.០០០.៤៧០

ចំ�នួនលើ�ស៊ីព� ១៨០ ថ្ងៃៃូ ៣៥.៣៦២.៧៧០ ៦.៧១៨.៣៦៤ ២៤.៩៤០.៩៤៨ ៤.៧៧០.២៧៧

ស៊ីរីបស៊ីរីប ៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧ ៤៦.៤១៥.៨១១៤៦.៤១៥.៨១១ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩ ១៨.៧៧២.១៣៥១៨.៧៧២.១៣៥

ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់ ២១.៦៩៥.៧០២២១.៦៩៥.៧០២ ១៨៩.០៩៨១៨៩.០៩៨ ១៥.៥០៥.៩៨៨១៥.៥០៥.៩៨៨ ៧៥.៩៣៣៧៥.៩៣៣

៣៤.១.៣ ការវិភាគ្គគ្គីណិភាពឥណិទាំន 

តារាងខ្នាងកូូ្រោមុនេះូ� បងាាូញព�ត៌មាំនអ�ព�ឥណិទាំនទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ដែូល់ត្រូូ�វបានវាស់៊ីវែូងដោយថ្ងៃលូដើ�មុរំល់ស់៊ី។ ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក់្នុនៅកុ្នុ�ងតារាងត�ណ្ដាងឲូ្យតម្លៃលូយោងដីល់ចំ�ពោ�ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុម
ហិិរញ្ញញវតុ�។ ចំ�ពោ�តម្លៃលូក្នុិចំចស៊ីនូយោស៊ីម្រាូូប់ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំននិងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់នៅក្នុុ�ងតារាងនេះូ�ត�ណ្ដាងឲ្ូយតម្លៃលូក្នុិចំចស៊ីនូយោ។
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ីមុតីល់ូយជាមុួយធនាគារនានាស៊ីមុតីល់ូយជាមុួយធនាគារនានា

ធមុមតា ៥៥៨.៤៤០.០០៣ - - ៥៥៨.៤៤០.០០៣ ២.២៧៥.០៨៤

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (៩៨៣.៨៨៩) - - (៩៨៣.៨៨៩) (៤.០០៨)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ៥៥៧.៤៥៦.១១៤៥៥៧.៤៥៦.១១៤ -- -- ៥៥៧.៤៥៦.១១៤៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ២.២៧១.០៧៦២.២៧១.០៧៦

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន

ធមុមតា ៥.២៤៥.១៤៨.៨៩៣ - - ៥.២៤៥.១៤៨.៨៩៣ ២១.៣៦៨.៧៣៧

ឃ្លាំាូ�មេ�ល់ - ២៦.៣០២.៦២៤ - ២៦.៣០២.៦២៤ ១០៧.១៥៧

ក្រោូូមុស៊ីតង់ដារ - - ១៤.៦៩៩.០០៦ ១៤.៦៩៩.០០៦ ៥៩.៨៨៤

ស៊ីងូសំ�យ - - ១២.៣៩៦.៧៦២ ១២.៣៩៦.៧៦២ ៥០.៥០៤

បាត់បង់ - - ២៦.៨៥៨.១២២ ២៦.៨៥៨.១២២ ១០៩.៤២០

៥.២៤៥.១៤៨.៨៩៣ ២៦.៣០២.៦២៤ ៥៣.៩៥៣.៨៩០ ៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧ ២១.៦៩៥.៧០២

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (៣២.០២៧.៤១៨) (៤.១១៨.៨៨១) (១០.២៦៩.៥១២) (៤៦.៤១៥.៨១១) (១៨៩.០៩៨)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ៥.២១៣.១២១.៤៧៥៥.២១៣.១២១.៤៧៥ ២២.១៨៣.៧៤៣២២.១៨៣.៧៤៣ ៤៣.៦៨៤.៣៧៨៤៣.៦៨៤.៣៧៨ ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦ ២១.៥០៦.៦០៤២១.៥០៦.៦០៤

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គមុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ

ធមុមតា ៣៧.៤៥០.៣១០ - - ៣៧.៤៥០.៣១០ ១៥២.៥៧៣

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (៦១០.៦៣៥) - - (៦១០.៦៣៥) (២.៤៨៨)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ៣៦.៨៣៩.៦៧៥៣៦.៨៣៩.៦៧៥ -- -- ៣៦.៨៣៩.៦៧៥៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ១៥០.០៨៥១៥០.០៨៥

ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និងប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង  គ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗគ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ

ធមុមតា ១៣.០៨៣.៥៩៨ - - ១៣.០៨៣.៥៩៨ ៥៣.៣០៣

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (១.០៥២.១២៨) - - (១.០៥២.១២៨) (៤.២៨៦)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ១២.០៣១.៤៧០១២.០៣១.៤៧០ -- -- ១២.០៣១.៤៧០១២.០៣១.៤៧០ ៤៩.០១៧៤៩.០១៧

ក្នុចិំចស៊ីនូយោឥណិទាំនក្នុចិំចស៊ីនូយោឥណិទាំន  នងិក្នុចិំចស៊ីនូយោធានាហិរិញ្ញញវតត�នងិក្នុចិំចស៊ីនូយោធានាហិរិញ្ញញវតត�

ធមុមតា ២៨២.៤១៦.២៤៧ ១៣១ - ២៨២.៤១៦.៣៧៨ ១.១៥០.៥៦៤

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (២៧២.៦៩៩) (១៦) - (២៧២.៧១៥) (១.១១១)

តម្លៃលូស៊ីរីបតម្លៃលូស៊ីរីប ២៨២.១៤៣.៥៤៨២៨២.១៤៣.៥៤៨ ១១៥១១៥ -- ២៨២.១៤៣.៦៦៣២៨២.១៤៣.៦៦៣ ១.១៤៩.៤៥៣១.១៤៩.៤៥៣
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ីមុតីល់ូយជាមុួយធនាគារនានាស៊ីមុតីល់ូយជាមុួយធនាគារនានា

ធមុមតា ៣២៦.៧២៥.៦២៥ - - ៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (៧៦៩.១២៨) - - (៧៦៩.១២៨) (៣.១១១)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ -- -- ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ១.៣១៨.៤៩៤១.៣១៨.៤៩៤

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន

ធមុមតា ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦ - - ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦ ១៥.២៨៣.៣៩៦

ឃ្លាំាូ�មេ�ល់ - ២០.៤២៦.៥៥៥ - ២០.៤២៦.៥៥៥ ៨២.៦២៥

ក្រោូូមុស៊ីតង់ដារ - - ៨.០៨៧.០៩១ ៨.០៨៧.០៩១ ៣២.៧១២

ស៊ីងូសំ�យ - - ១១.៤២០.៥៣៥ ១១.៤២០.៥៣៥ ៤៦.១៩៦

បាត់បង់ - - ១៥.០៩៤.៨០២ ១៥.០៩៤.៨០២ ៦១.០៥៩

៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦ ២០.៤២៦.៥៥៥ ៣៤.៦០២.៤២៨ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩ ១៥.៥០៥.៩៨៨

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (៩.២៨៣.៧៦៧) (២.៩៩៣.៩៩៥) (៦.៤៩៤.៣៧៣) (១៨.៧៧២.១៣៥) (៧៥.៩៣៣)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ៣.៧៦៩.០៥៨.៧៩៩៣.៧៦៩.០៥៨.៧៩៩ ១៧.៤៣២.៥៦០១៧.៤៣២.៥៦០ ២៨.១០៨.០៥៥២៨.១០៨.០៥៥ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ១៥.៤៣០.០៥៥១៥.៤៣០.០៥៥

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គមុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ

ធមុមតា ៧.៤៦៧.៥៩១ - - ៧.៤៦៧.៥៩១ ៣០.២០៦

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (៣៣.៥០៥) - - (៣៣.៥០៥) (១៣៥)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ៧.៤៣៤.០៨៦៧.៤៣៤.០៨៦ -- -- ៧.៤៣៤.០៨៦៧.៤៣៤.០៨៦ ៣០.០៧១៣០.០៧១

ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និងប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង  គ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗគ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ

ធមុមតា ៣.១៨០.៥០០ - - ៣.១៨០.៥០០ ១២.៨៦៥

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (៣១.៨០៥) - - (៣១.៨០៥) (១២៩)

តម្លៃលូយោងតម្លៃលូយោង ៣.១៤៨.៦៩៥៣.១៤៨.៦៩៥ -- -- ៣.១៤៨.៦៩៥៣.១៤៨.៦៩៥ ១២.៧៣៦១២.៧៣៦

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន  និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតត�និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតត�

ធមុមតា ១៦១.៦៤៧.៣០២ ១០១ - ១៦១.៦៤៧.៤០៣ ៦៥៣.៨៦៤

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (១៣៤.៣៩១) (៨) - (១៣៤.៣៩៩) (៥៤៤)

តម្លៃលូស៊ីរីបតម្លៃលូស៊ីរីប ១៦១.៥១២.៩១១១៦១.៥១២.៩១១ ៩៣៩៣ -- ១៦១.៥១៣.០០៤១៦១.៥១៣.០០៤ ៦៥៣.៣២០៦៥៣.៣២០

តារាងខ្នាងក្រោូូមុនេះូ� បងាាូញព�ត៌មាំនអ�ព�ស្ថាាូនភាពការហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់ស៊ីង នៃូឥណិទាំនផ្តល់់ដល់ ់អតិថិិជំននៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ទី�២ និងទី�៣។
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន

មុិនទាំន់ហិួស៊ីក្នុ�ណិត់ ៥.២១០.៥៣៣.៨៧៣ ១១.៦២២.២២១ ៣.០២៤.៧៩៧ ៥.២២៥.១៨០.៨៩១ ២១.២៨៧.៣៨៧

ហិួស៊ីក្នុ�ណិត ់≤ ២៩ថ្ងៃៃូ ៣៤.៦១៥.០២០ ៥.៥១២.៧២០ ៧៧៥.៧៥៦ ៤០.៩០៣.៤៩៦ ១៦៦.៦៤១

ហិួស៊ីក្នុ�ណិត ់> ២៩ថ្ងៃៃូ - ៩.១៦៧.៦៨៤ ៥០.១៥៣.៣៣៦ ៥៩.៣២១.០២០ ២៤១.៦៧៤

ស៊ីរីបស៊ីរីប ៥.២៤៥.១៤៨.៨៩៣៥.២៤៥.១៤៨.៨៩៣ ២៦.៣០២.៦២៥២៦.៣០២.៦២៥ ៥៣.៩៥៣.៨៨៩៥៣.៩៥៣.៨៨៩ ៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧ ២១.៦៩៥.៧០២២១.៦៩៥.៧០២

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំនឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន

មុិនទាំន់ហិួស៊ីក្នុ�ណិត់ ៣.៧៤៦.៩៥០.៩៦៤ ១២.៦១៧.១៨៦ ២.៨៦៨.២៦១ ៣.៧៦២.៤៣៦.៤១១ ១៥.២១៩.០៥៥

ហិួស៊ីក្នុ�ណិត ់≤ ២៩ថ្ងៃៃូ ៣១.៣៩១.៦០០ ៣.៤៨១.៤៨៧ ៣៣៩.៨៤៩ ៣៥.២១២.៩៣៦ ១៤២.៤៣៦

ហិួស៊ីក្នុ�ណិត ់> ២៩ថ្ងៃៃូ - ៤.៣២៧.៨៨២ ៣១.៣៩៤.៣២០ ៣៥.៧២២.២០២ ១៤៤.៤៩៧

ស៊ីរីបស៊ីរីប ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៤៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៤ ២០.៤២៦.៥៥៥២០.៤២៦.៥៥៥ ៣៤.៦០២.៤៣០៣៤.៦០២.៤៣០ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩ ១៥.៥០៥.៩៨៨១៥.៥០៥.៩៨៨

តារាងខ្នាងក្រោូូមុនេះូ� បងាាូញព�បម្រែូូបម្រិូ�ល់ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់យោងដីល់របស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ក្នុុ�ងអ�ឡុ�ងការិយបរិច្ចេេូទីដែូល់រួមុចំ�ណែូក្នុដល់់បម្រែូូបម្រិូ�ល់ ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាត់បង់។

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានានៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ៣២៦.៧២៥.៦២៥ - - ៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ៥០០.៨២៨.៨៦៨ - - ៥០០.៨២៨.៨៦៨ ២.០៤០.៣៧៧

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (២៨៦.០៨៣.៨២៤) - - (២៨៦.០៨៣.៨២៤) (១.១៦៥.៥០៥)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា ១៦.៩៩៧.៦៤០ - -  ១៦.៩៩៧.៦៤០  ៦៩.២៤៨ 

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ (២៨.៣០៦) - - (២៨.៣០៦)  ៩.៣៥៩ 

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ៥៥៨.៤៤០.០០៣ - - ៥៥៨.៤៤០.០០៣ ២.២៧៥.០៨៤

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១  ( (៩៨៣.៨៨៩៩៨៣.៨៨៩)) -- --  ( (៩៨៣.៨៨៩៩៨៣.៨៨៩))  ( (៤.០០៨៤.០០៨))



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១94

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

៩៣.៤៧២.៤៣១ - - ៩៣.៤៧២.៤៣១ ៣៨០.៩០០

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ២៨៦.៧៦៧.៤៣៥ - - ២៨៦.៧៦៧.៤៣៥ ១.១៥៩.៩៧៤

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៦៩.៦២៧.៧៤១) - - (៦៩.៦២៧.៧៤១) (២៨១.៦៤៤)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា ១៦.០៥៥.៩២២ - - ១៦.០៥៥.៩២២ ៦៤.៩៤៦

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ ៥៧.៥៧៨ - - ៥៧.៥៧៨ (២.៥៧១)

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ៣២៦.៧២៥.៦២៥ - - ៣២៦.៧២៥.៦២៥ ១.៣២១.៦០៥

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០  ( (៧៦៩.១២៨៧៦៩.១២៨)) -- --  ( (៧៦៩.១២៨៧៦៩.១២៨))  ( (៣.១១១៣.១១១))

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំននៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១

៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦ ២០.៤២៦.៥៥៥ ៣៤.៦០២.៤២៨ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩ ១៥.៥០៥.៩៨៨

បម្រែូូបម្រិូ�ល់តម្លៃលូយោងដីល់

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ៦៧៦.៨៥៤ (៦៤១.៧២៧) (៣៥.១២៧) - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ (១៨.៤៩៣.០៦៩) ១៨.៥៥៧.៩៨៦ (៦៤.៩១៧) - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ (១៦.៩៤៤.១២០) (៨.៣១៩.២១៣) ២៥.២៦៣.៣៣៣ - -

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ២.៧៧៩.០៦៤.៣៥១ ៤២៩.៨៣៧ ១៧៩.០៨៧ ២.៧៧៩.៦៧៣.២៧៥ ១១.៣២៤.៣៨៩

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (១.២៧៧.៤៨១.៤២៩) (៤.១៣៨.៧៩៥) (៥.៨១៣.១៧៧) (១.២៨៧.៤៣៣.៤០១) (៥.២៤៥.០០៤)

ការល់ីបច្ចេូញ (១៦.២៥៨) (១២.០១៩) (១៧៧.៧៣៩) (២០៦.០១៦) (៨៣៩)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ១១១.១៦៨

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ៥.២៤៥.១៤៨.៨៩៥ ២៦.៣០២.៦២៤ ៥៣.៩៥៣.៨៨៨ ៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧ ២១.៦៩៥.៧០២

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១  ( (៣២.០២៧.៤១៨៣២.០២៧.៤១៨))  ( (៤.១១៨.៨៨១៤.១១៨.៨៨១))  ( (១០.២៦៩.៥១២១០.២៦៩.៥១២))  ( (៤៦.៤១៥.៨១១៤៦.៤១៥.៨១១))  ( (១៨៩.០៩៨១៨៩.០៩៨))

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ ២.៧៣២.៣៧២.៦៨០ ១០.៦៦៧.៥១០ ២១.៣៨៦.១៧៥ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧

បម្រែូូបម្រិូ�ល់តម្លៃលូយោងដីល់

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ១០៧.១៨៧ (១០៧.១៨៧) - - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ (១៧.២២៥.៧០៦) ១៧.២២៥.៧០៦ - - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ (១២.៩៩៩.៤៤១) (៣.៧៣០.៣១១) ១៦.៧២៩.៧៥២ - -
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ២.៣៩០.៥២៧.៦៧១ ៣៥៣.២៥៤ ១៥៣.៣៦០ ២.៣៩១.០៣៤.២៨៥ ៩.៦៧១.៧៣៤

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់ ់ (១.៣១៤.៣៦៩.១៧១) (៣.៩១០.៩៦៤) (៣.៣៥៨.៨៤១) (១.៣២១.៦៣៨.៩៧៦) (៥.៣៤៦.០៣០)

ការល់ីបច្ចេូញ (៧០.៦៥៤) (៧១.៤៥៣) (៣០៨.០១៨) (៤៥០.១២៥) (១.៨២១)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - (៨២.៩៣២)

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ� ២០២០ ៣.៧៧៨.៣៤២.៥៦៦ ២០.៤២៦.៥៥៥ ៣៤.៦០២.៤២៨ ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩ ១៥.៥០៥.៩៨៨

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់ នៅថ្ងៃៃូទី�នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០  ( (៩.២៨៣.៧៦៧៩.២៨៣.៧៦៧))  ( (២.៩៩៣.៩៩៥២.៩៩៣.៩៩៥))  ( (៦.៤៩៤.៣៧៣៦.៤៩៤.៣៧៣))  ( (១៨.៧៧២.១៣៥១៨.៧៧២.១៣៥))  ( (៧៥.៩៣៣៧៥.៩៣៣))

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គនៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ៧.៤៦៧.៥៩១ - - ៧.៤៦៧.៥៩១ ៣០.២០៦

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ៣០.៣២២.៤៧៩ - - ៣០.៣២២.៤៧៩ ១២៣.៥៣៤

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (៣៣៩.៧៦០) - - (៣៣៩.៧៦០) (១.៣៨៤)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ២១៧

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ៣៧.៤៥០.៣១០ - - ៣៧.៤៥០.៣១០ ១៥២.៥៧៣

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១  ( (៦១០.៦៣៥៦១០.៦៣៥)) -- --  ( (៦១០.៦៣៥៦១០.៦៣៥))  ( (២.៤៨៨២.៤៨៨))

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

៣៣.៣០៧.០១៤ - - ៣៣.៣០៧.០១៤ ១៣៥.៧២៦

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ៣.៩៧៦.២២៤ - - ៣.៩៧៦.២២៤ ១៦.០៨៤

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (២៩.៧៦០.៣៥៨) - - (២៩.៧៦០.៣៥៨) (១២០.៣៨១)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (៥៥.២៨៩) - - (៥៥.២៨៩) (២២៤)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - (៩៩៩)

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ៧.៤៦៧.៥៩១ - - ៧.៤៦៧.៥៩១ ៣០.២០៦

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០  ( (៣៣.៥០៥៣៣.៥០៥)) -- --  ( (៣៣.៥០៥៣៣.៥០៥))  ( (១៣៥១៣៥))
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ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង គ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗនៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១ ៣.១៨០.៥០០ - - ៣.១៨០.៥០០ ១២.៨៦៥

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ១០.០៦៨.១២៤ - - ១០.០៦៨.១២៤ ៤១.០១៨

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៩៩.៧៩០) - - (៩៩.៧៩០) (៤០៧)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (៦៥.២៣៦) - - (៦៥.២៣៦) (២៦៦)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ៩៣

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ១៣.០៨៣.៥៩៨ - - ១៣.០៨៣.៥៩៨ ៥៣.៣០៣

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់ នៅថ្ងៃៃូទី�នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១  ( (១.០៥២.១២៨១.០៥២.១២៨)) -- --  ( (១.០៥២.១២៨១.០៥២.១២៨))  ( (៤.២៨៦៤.២៨៦))

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០ ៣.៦១៥.០៤១ - - ៣.៦១៥.០៤១ ១៤.៧៣១

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ៥៤៥.០២៣ - - ៥៤៥.០២៣ ២.២០៥

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៣១.៨១០) - - (៣១.៨១០) (១២៩)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (៩៤៧.៧៥៤) - - (៩៤៧.៧៥៤) (៣.៨៣៤)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - (១០៨)

តម្លៃលូយោងដីល់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ៣.១៨០.៥០០ - - ៣.១៨០.៥០០ ១២.៨៦៥

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០  ( (៣១.៨០៥៣១.៨០៥)) -- --  ( (៣១.៨០៥៣១.៨០៥))  ( (១២៩១២៩))

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�នៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់នៃូក្នុិចំចស៊ីនូយោ និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១

១៦១.៦៤៧.៣០២ ១០១ - ១៦១.៦៤៧.៤០៣ ៦៥៣.៨៦៤

បម្រែូូបម្រិូ�ល់តម្លៃលូយោងដីល់

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ - - - - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ (២០) ២០ - - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ (២) - ២ - -

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនថិម� និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាថិម�ហិិរញ្ញញវតុ�
ទីទីួល់ស្ថាោូល់់

១៤៣.១៤៦.៦១០ - - ១៤៣.១៤៦.៦១០ ៥៨៣.១៧៩

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា ហិិរញ្ញញវតុ�
លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់

(២២.៣៧៧.៦៤៣) ១០ (២) (២២.៣៧៧.៦៣៥) (៩១.១៦៦)
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ៤.៦៨៧

ស៊ីរីបនៃូក្នុិចំចស៊ីនូយោ និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា
នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១

២៨២.៤១៦.២៤៧ ១៣១ - ២៨២.៤១៦.៣៧៨ ១.១៥០.៥៦៤

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១  ( (២៧២.៦៩៩២៧២.៦៩៩))  ( (១៦១៦)) --  ( (២៧២.៧១៥២៧២.៧១៥))  ( (១.១១១១.១១១))

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោងដីល់នៃូក្នុិចំចស៊ីនូយោ និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

៦៨.៤៩៧.១០៣ - - ៦៨.៤៩៧.១០៣ ២៧៩.១២៦

បម្រែូូបម្រិូ�ល់តម្លៃលូយោងដីល់

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ - - - - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ (១០២) ១០២ - - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ - - - - -

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនថិម� និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាថិម�ហិិរញ្ញញវតុ�
ទីទីួល់ស្ថាោូល់់

១០៥.៣៦៣.៩១៧ - - ១០៥.៣៦៣.៩១៧ ៤២៦.១៩៧

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�
លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់

(១២.២១៣.៦១៦) (១) - (១២.២១៣.៦១៧) (៤៩.៤០៤)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - (២.០៥៥)

ស៊ីរីបនៃូក្នុិចំចស៊ីនូយោ និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា
នៅថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

១៦១.៦៤៧.៣០២ ១០១ - ១៦១.៦៤៧.៤០៣ ៦៥៣.៨៦៤

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០  ( (១៣៤.៣៩១១៣៤.៣៩១))  ( (៨៨)) --  ( (១៣៤.៣៩៩១៣៤.៣៩៩))  ( (៥៤៤៥៤៤))

តារាងខ្នាងក្រោូូមុវិភាគ្គព�បម្រែូូបម្រិូ�ល់ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ក្នុុ�ងឆ្នាំំូ�តាមុប្រូភេូទីនៃូទ្រូពូយ៖

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានានៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅ
ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១

៧៦៩.១២៨ - - ៧៦៩.១២៨ ៣.១១១

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ៩៦១.២១១ - -  ៩៦១.២១១  ៣.៩១៦ 

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៦៧១.២៩៩) - - (៦៧១.២៩៩) (២.៧៣៥)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (៧៥.១៥១) - - (៧៥.១៥១) (៣០៦)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ២២

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ៩៨៣.៨៨៩៩៨៣.៨៨៩ -- -- ៩៨៣.៨៨៩៩៨៣.៨៨៩ ៤.០០៨៤.០០៨
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

៦០.៧៤២ - - ៦០.៧៤២ ២៤៨

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ៦៧១.២៩៩ - - ៦៧១.២៩៩ ២.៧១៥

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៣៥.៧៧៨) - - (៣៥.៧៧៨) (១៤៥)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា ៧២.៨៦៥ - - ៧២.៨៦៥ ២៩៥

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - (២)

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៧៦៩.១២៨៧៦៩.១២៨ -- -- ៧៦៩.១២៨៧៦៩.១២៨ ៣.១១១៣.១១១

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់- ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំននៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១

៩.២៨៣.៧៦៧ ២.៩៩៣.៩៩៥ ៦.៤៩៤.៣៧៣  ១៨.៧៧២.១៣៥  ៧៥.៩៣៣ 

បម្រែូូបម្រិូ�ល់ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១ ១១០.២៩៦ (១០០.៩១៩) (៩.៣៧៧) - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ (១៧៤.៧០០) ១៨៩.២២១ (១៤.៥២១) - -

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ (១២៣.២២៣) (១.២៣២.៤១៩) ១.៣៥៥.៦៤២ - -

ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវិញនៃូស៊ី�វិធានធនលើ�
ការខ្នាតបង់ស៊ីីទីធ (១)

៣៤៥.៣៤៨ ២.៦៥៨.០០៤ ៣.៨០៣.២២៦ ៦.៨០៦.៥៧៨ ២៧.៧៣០

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ២.៧០៩.៩០៥ ៤០.៧១៣ ៤៨.៥០៩ ២.៧៩៩.១២៧ ១១.៤០៤

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (១.០៦៩.៣០៤) (៤២៤.៣៦៧) (១.២៩២.០១៩) (២.៧៨៥.៦៩០) (១១.៣៤៩)

ការល់ីបច្ចេូញ (៤.៦៧១) (៥.៣៤៦) (១១៦.៣២២) (១២៦.៣៣៩) (៥១៥)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (២) ២០.៩៥០.០០០  -  -  ២០.៩៥០.០០០  ៨៥.៣៥០ 

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ៥៤៥

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ៣២.០២៧.៤១៨៣២.០២៧.៤១៨ ៤.១១៨.៨៨២៤.១១៨.៨៨២ ១០.២៦៩.៥១១១០.២៦៩.៥១១ ៤៦.៤១៥.៨១១៤៦.៤១៥.៨១១ ១៨៩.០៩៨១៨៩.០៩៨

(១) រាប់បញ្ញច�ល់ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវីញលើ�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់(បនាាូប់ព�ការផ្ទេទូរ) ដែូល់បណ្ដាាូល់មុក្នុព�ការផ្ទាាូស៊ី់បត�របរិមាំណិនិងគ្គីណិភាពឥណិទាំននៃូប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�ដែូល់មាំនសូូ្រាប់។

(២) នេះូ�បងាាូញព�ការបន្ដែុូមុ ECL ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១។ស៊ីូមុពិនិតូយក្នុ�ណិត់ស៊ីមាំោូល់ ់៣៧ (ក្នុ) ស៊ីម្រាូូប់ព�ត៌មាំនល់មុអិត។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

១.៥៧៣.៨៨១ ៥៦៦.៣១៧ ៤.២១៥.២៥៤ ៦.៣៥៥.៤៥២ ២៥.៨៩៨



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 99

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

បម្រែូូបម្រិូ�ល់ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១  ៥.២១៣ (៥.២១៣)  -  -  - 

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២ (១០.៦៤១)  ១០.៦៤១  -  -  - 

ផ្ទេទូរទៅដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣ (៨.២៤២) (២២៧.៩៩៤)  ២៣៦.២៣៦  -  - 

ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវីញនៃូស៊ី�វិធានធនលើ�
ការខ្នាតបង់ស៊ីីទីធ (១)

៧៨០.៤១៩  ២.៧១២.៨៨៩  ២.៦៣៦.០០១ ៦.១២៩.៣០៩ ២៤.៧៩៣ 

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ២.៩៦២.៦៤១  ៣៧.៣៨៥  ៣៥.៤៧៣ ៣.០៣៥.៤៩៩ ១២.២៧៩

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៦១០.៨៥១) (៥០.៧២៧) (៤២២.៩១៦) (១.០៨៤.៤៩៤) (៤.៣៨៧)

ការល់ីបច្ចេូញ (៥៨.៦៥៣) (៤៩.៣០៣) (២០៥.៦៧៥) (៣១៣.៦៣១) (១.២៦៩)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (២) ៤.៦៥០.០០០ - - ៤.៦៥០.០០០ ១៨.៨០៩

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ  -  - - - (១៩០)

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៩.២៨៣.៧៦៧៩.២៨៣.៧៦៧ ២.៩៩៣.៩៩៥២.៩៩៣.៩៩៥ ៦.៤៩៤.៣៧៣៦.៤៩៤.៣៧៣   ១៨.៧៧២.១៣៥១៨.៧៧២.១៣៥  ៧៥.៩៣៣៧៥.៩៣៣

(១) រាប់បញ្ញច�ល់ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវីញលើ�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់(បនាាូប់ព�ការផ្ទេទូរ) ដែូល់បណ្ដាាូល់មុក្នុព�ការផ្ទាាូស៊ី់បត�របរិមាំណិនិងគ្គីណិភាពឥណិទាំននៃូប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�ដែូល់មាំនសូូ្រាប់។

(២) នេះូ�បងាាូញព�ការបន្ដែុូមុ ECL ស៊ីម្រាូូប់ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០។

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់- មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គនៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១

៣៣.៥០៥ - - ៣៣.៥០៥ ១៣៥

ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវិញនៃូស៊ី�វិធានធន
លើ�ការខ្នាតបង់

(២.០៧០) - - (២.០៧០) (៨)

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ៥៧៩.២០០ ៥៧៩.២០០ ២.៣៦០

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ១

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ៦១០.៦៣៥៦១០.៦៣៥ -- -- ៦១០.៦៣៥៦១០.៦៣៥ ២.៤៨៨២.៤៨៨

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

២១.៥៨០ - - ២១.៥៨០ ៨៨

ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវិញនៃូស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ (២.៨៥២) - - (២.៨៥២) (១២)

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ១៤.៧៧៧ - - ១៤.៧៧៧ ៥៩

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៣៣.៥០៥៣៣.៥០៥ -- -- ៣៣.៥០៥៣៣.៥០៥ ១៣៥១៣៥



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១100

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង ់- ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង គ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗនៅតម្លៃលូរំល់ស៊ី់

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១

៣១.៨០៥ - - ៣១.៨០៥ ១២៩

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម� ១.០២១.៩៧៤ - - ១.០២១.៩៧៤ ៤.១៦៤

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៩៩៨) - - (៩៩៨) (៤)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (៦៥៣) - - (៦៥៣) (៣)

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ១.០៥២.១២៨១.០៥២.១២៨ -- -- ១.០៥២.១២៨១.០៥២.១២៨ ៤.២៨៦៤.២៨៦

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

៣៦.១៥០ - - ៣៦.១៥០ ១៤៧

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់ថិម�  ៥.៤៥០ - -  ៥.៤៥០ ២២

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់ (៣១៨) - - (៣១៨) (១)

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នានា (៩.៤៧៧) - - (៩.៤៧៧) (៣៨)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - (១)

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ៣១.៨០៥៣១.៨០៥ -- -- ៣១.៨០៥៣១.៨០៥ ១២៩១២៩

ស៊ី�វិធានធនលើ�ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និង ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២១

១៣៤.៣៩១ ៨ - ១៣៤.៣៩៩ ៥៤៤

ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវិញនៃូស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ ១៩.៦៣៩ ៧ - ១៩.៦៤៦ ៨០

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនថិម� និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�
ថិម�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់

១៤០.៨១១ - - ១៤០.៨១១ ៥៧៤

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�
លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់

(២២.១៤១) - - (២២.១៤១) (៩០)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - ៣

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២១២០២១ ២៧២.៧០០២៧២.៧០០ ១៥១៥ -- ២៧២.៧១៥២៧២.៧១៥ ១.១១១១.១១១



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 101

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�១

ECL ១២ខែូ
ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�២
ECL អាយីកាល់

ដ�ណ្ដាក្នុ់កាល់ទី�៣
ECL អាយីកាល់ ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់
នៅថ្ងៃៃូទី�១ ខែូ មុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០

១៨.៩១៦ - - ១៨.៩១៦ ៧៧

ការវាស៊ី់វែូងឡើ�ងវិញនៃូស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់  ៣៦.៣៣៥ ៨ -  ៣៦.៣៤៣  ១៤៧ 

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំនថិម� និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�
ថិម�ទីទីួល់ស្ថាោូល់់

 ៨០.៩១៥ - -  ៨០.៩១៥  ៣២៧ 

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�
លែូងទីទីួល់ស្ថាោូល់់

(១.៧៧៥) - - (១.៧៧៥) (៧)

ល់មេអ�ងព�ការបត�ររូបិយប�ណិណ - - - - -

ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�ស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់នៅថ្ងៃៃូទី�៣១៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�ឆ្នាំំូ�២០២០២០២០ ១៣៤.៣៩១១៣៤.៣៩១ ៨៨ -- ១៣៤.៣៩៩១៣៤.៣៩៩ ៥៤៤៥៤៤

៣៤.១.៤ ការផ្ដោាូតលើ�ហានិភិ�យឥណិទាំន

ធនាគារបានធ័្វើ�ការត្រូូ�តពិនិតូយការផ្ដោាូតលើ� ហានិភិ�យឥណិទាំនតាមុវិស៊ី�យន�មួុយៗ។ ការវិភាគ្គការផ្ដោាូតលើ�ហានិភិ�យស៊ីមុតីលូ់យនៅធនាគារនានា ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន មុូល់បតូ្រូវិនិយោគ្គ 
ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និងគ្គណិន�ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ� ត្រូូ�វបានបងាាូញនៅក្នុុ�ងតារាងដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

�ថិៃទី�៣១ ខខធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១
ស៊ីមុតីល់ូយនៅ
ធនាគារនានា

ឥណិទាំនផ្តល់់
ដល់់អតិថិិជំន មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ

ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង គ្គណិន�
ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និង
ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ� ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តូមេលូយ៉ាង ៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦ ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ១២.០៣១.៤៧០ (២៧២.៧១៥)  ៥.៨៨៥.០៤៤.១៤០  ២៣.៩៧៥.៦៧០ 

ចំ�នួនទី�ក្រុូបាក្នុ់តាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោ - - - - ២៨២.៤១៦.៣៧៨ ២៨២.៤១៦.៣៧៨ ១.១៥០.៥៦៤

ការផ្ដោាូតលើ�ហានិភិ�យតាមុវិស៊ី�យ៖ការផ្ដោាូតលើ�ហានិភិ�យតាមុវិស៊ី�យ៖

ស្ថាាូប�នហិរិញ្ញញវតុ� ៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ៦៥.៧៤១.៦៨៣ ៧.៣៦៨.៤៥៨ ៥.៨២៩.៩៧៣ ១.១១០.២៥១  ៦៣៧.៥០៦.៤៧៩  ២.៥៩៧.២០១ 

ក្នុស៊ីិក្នុមុម - ២៧១.៦៧៦.៩០៦ - - ១.០៣១.៣៧៨ ២៧២.៧០៨.២៨៤ ១.១១១.០១៤

ត្បតិបតតិការស៊ី�ណិង ់និង 
អចំល់ត្ទីពូយ

- ៤៦៦.៤៨៤.៥៨៥ ២៩.៤៧១.២១៧ - ៥៣.៩៩៦.២៧៦  ៥៤៩.៩៥២.០៧៨  ២.២៤០.៥០៥ 

ការជំួល់អចំល់នូទីពូយ - ៧១៩.១៧៣.៨៤២ - ៥.០៦៣.៥៨៨ ៤.៩៤៤.៨៤៧ ៧២៩.១៨២.២៧៧ ២.៩៧០.៦៨៩ 

ឧស៊ីូសាហិក្នុមុម - ២៧៧.៤៩៦.៣១០ - - ២៣.០៦៤.២១៣ ៣០០.៥៦០.៥២៣ ១.២២៤.៤៨៤

ការល់ក្នុ់ដី�និងរាយ - ២.៤៧៣.១៥៨.៦២៣ - - ១៥៥.៣០៦.៨៣០ ២.៦២៨.៤៦៥.៤៥៣ ១០.៧០៨.៣៦៨

�ស៊ីវាក្នុមុម - ៨៥៩.១២៥.៤១៩ - - ៣២.២៥២.២៤១ ៨៩១.៣៧៧.៦៦០ ៣.៦៣១.៤៧៣

បីគ្គគល់ - ១៤៦.១៣២.២២៨ - ១.១៣៧.៩០៩ ១០.៧១០.៣៤២  ១៥៧.៩៨០.៤៧៩  ៦៤៣.៦១២ 

៥៥៧.៤៥៦.១១៤៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦ ៣៦.៨៣៩.៦៧៥៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ១២.០៣១.៤៧០១២.០៣១.៤៧០ ២៨២.៤១៦.៣៧៨២៨២.៤១៦.៣៧៨ ៦.១៦៧.៧៣៣.២៣៣៦.១៦៧.៧៣៣.២៣៣    ២៥.១២៧.៣៤៦២៥.១២៧.៣៤៦  



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១102

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០
ស៊ីមុតីល់ូយនៅ
ធនាគារនានា

ឥណិទាំនផ្តល់់
ដល់់អតិថិិជំន មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ

ប្រាូូក្នុ់ក្នុក្នុ់និង គ្គណិន�
ត្រូូ�វទីទីួល់ផ្ទេូសំូងៗ

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និង
ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ� ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

តម្លៃលូយោង  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤  ៧.៤៣៤.០៨៦ ៣.១៤៨.៦៩៥ (១៣៤.៣៩៩) ៤.១៥១.០០៤.២៩៣  ១៦.៧៩០.៨១២ 

ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់តាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោ - - - - ១៦១.៦៤៧.៤០៣ ១៦១.៦៤៧.៤០៣ ៦៥៣.៨៦៤

ការផ្ដោាូតលើ�ហានិភិ�យតាមុវិស៊ី�យ៖ការផ្ដោាូតលើ�ហានិភិ�យតាមុវិស៊ី�យ៖

ស្ថាាូប�នហិរិញ្ញញវតុ� ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ៧៥.៧០០.៣៦៨  ៧.៤៣៤.០៨៦ -  ៦.៧០៣.៣៨៥ ៤១៥.៧៩៤.៣៣៦ ១.៦៨១.៨៨៨

ក្នុស៊ីិក្នុមុម -  ១៨៨.៥៥៦.៩៦៦ - -  ៥៧២.៤១១  ១៨៩.១២៩.៣៧៧  ៧៦៥.០២៨ 

ប្រូតិបតតិការស៊ី�ណិង ់និង 
អចំល់ទ្រូពូយ

-  ២៨៣.៩១២.៤៤២ - -  ២៦.០៣៨.១០៩  ៣០៩.៩៥០.៥៥១  ១.២៥៣.៧៥០ 

ការជំួល់អចំល់នទ្រូពូយ -  ៦២៥.១៥៣.៦៦២ - ៣.១៤៨.៦៩៥  ១.៩៧៨.៤៩៧ ៦៣០.២៨០.៨៥៤ ២.៥៤៩.៤៨៧

ឧស៊ីូសាហិក្នុមុម -  ១៨៥.៣៧៩.១៦៤ - -  ១៥.២៤៤.៤៥៦  ២០០.៦២៣.៦២០  ៨១១.៥២៣ 

ការល់ក្នុ់ដី�និងរាយ - ១.៦៤១.៤៨៨.៨៧៧ -  -  ៨០.៩២២.២៨០ ១.៧២២.៤១១.១៥៧  ៦.៩៦៧.១៥៣ 

សេូវាក្នុមុម -  ៦៩៧.៩០៥.៤៨១ - -  ១៩.៣៥៥.២៤៦  ៧១៧.២៦០.៧២៧  ២.៩០១.៣២០ 

បីគ្គគល់ -  ១១៦.៥០២.៤៥៤ - -  ១០.៨៣៣.០១៩  ១២៧.៣៣៥.៤៧៣  ៥១៥.០៧១ 

៣២៥.៩៥៦.៤៩៧៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤   ៧.៤៣៤.០៨៦៧.៤៣៤.០៨៦  ៣.១៤៨.៦៩៥៣.១៤៨.៦៩៥ ១៦១.៦៤៧.៤០៣១៦១.៦៤៧.៤០៣ ៤.៣១២.៧៨៦.០៩៥៤.៣១២.៧៨៦.០៩៥ ១៧.៤៤៥.២២០១៧.៤៤៥.២២០

៣៤.២.៣៤.២. ហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាពហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាព
ហានភិិ�យស៊ីនទន�យភាព ស៊ី�ដៅទៅលើ�ហានិភិ�យដូែល់ធនាគារ មុនិមាំនធនធានហិិរញ្ញញវតុ�គ្រឹះប់ូគូូ្រាន់ កុ្នុ�ងការប�ពូេញកាតព័កិ្នុចំច ឬន�ងត្រូូ�វធ័្វើ�ដោយចំ�ណ្ដាយហិសួ៊ីក្នុ�រិត។ ហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាពកើ�តឡើ�ងព�
ភាពមុនិត្រូូ�វគាំនូៃកូាល់ក្នុ�ណិត ់នងិបរមិាំណិល់�ហិរូស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ ់ដែលូ់មាំនជាបជ់ាមុយួប្រតូបិតតកិាររបស៊ីធ់នាគារទាំ�ងអស៊ីន់ងិអាចំរងផ្ល់បុ�ពាល់់ព�ព្រឹូ�តតកិារណិជ៍ាក្នុល់ាក្នុរ់បស៊ីធ់នាគារ នងិទី�ផ្សូារជាទីទូៅ។ 

៣៤.២.១ ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាព

ក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់របស៊ី់ធនាគារក្នុ�ណិត់យីទីធស្ថាស្រួូត របស៊ី់ធនាគារក្នុុ�ងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូង ហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាព និង ការប្រូតិបតតិការ គ្រឹះូប់គ្រឹះូងដោយ គ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ (ហៅកាត់ថ្នា 
“BRMC”)។ BRMC អនីមុ�តលើ�គោល់ការណ៍ិស៊ីនទន�យភាពរបស៊ី់ធនាគារ ដែូល់បង្កើើ�ត ឡើ�ងដោយអគ្គគនាយក្នុដាាូនគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ និងត្រូូ�វបានទីទួីល់ស្ថាោូល់់ដោយគ្គណិៈក្នុមាំាូធិការគ្រឹះូប់គ្រឹះូង
ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និងប�ណិុល់ (ហៅកាត់ថ្នា”ALCO»)។ នាយក្នុដាាូនរតនាភិិបាល់ គ្រឹះូប់គ្រឹះូងស្ថាាូនភាពស៊ីនទន�យភាពរបស៊ី់ធនាគារជារៀៀងរាល់់ថ្ងៃៃូ ហើ�យពិនិតូយរបាយការណិ៍ប្រូចាំ�ថ្ងៃៃូដែូល់គ្រឹះូបដណិះប់លើ� 
ចំរនែស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់របស៊ី់ការិយ៉ាល់�យក្នុណ្ដាាូល់ និងស្ថាខ្នា។ របាយការណិ៍ស៊ីង្កើុូបរួមុ និងការចាំត់វិធានការដោ�ស្រាូូយត្រូូ�វ បានបញ្ញច�ល់យ៉ាាូងទេៀងទាំត់នៅក្នុុ�ងរបាយការណិ ៍(ALCO)។

វិធ�ស្ថាសូ្រួតរបស់៊ីធនាគារកុ្នុ�ងការគ្រឹះូប់គូ្រឹះងល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ គ្គឺតូ្រូ�វធានាឲ្ូយបានគូ្រឹះប់គ្រាូូន់តាមុល់ទីធភាពដែូល់ អាចំធ្វើ័�ទៅបាន ថ្នាន�ងមាំនស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុគូ្រឹះប់គ្រាូូន់ដើ�មូុបី�ប�ពេូញតាមុសេូចំក្នុែ�តូ្រូ�វការដោយ
ក្នុម្រិូិតស៊ីុិតក្រោូូមុល់ក្នុុខណិឌ ធ្វើ័�យ៉ាាូងណ្ដាមុិនឲ្ូយរងការខ្នាតបង ់និងមុិនឲ្ូយមាំនការខូចំខ្នាតដល់់កើូរ៍�ឈ្មោះាូ�ធនាគារ។ ធាតីស៊ី�ខ្នាន់ៗនៃូយីទីធស្ថាស្រួូត របស៊ី់ធនាគារគ្គឺមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖ 

■ រក្នុូសានូវមុូល់ដាាូនហិិរញ្ញញបូបីទាំនចំម្រិូី�ដែូល់រួមុមាំនប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន (ទាំ�ងបីគ្គគល់និង ស៊ីហិគ្រាូូស៊ី) និងរក្នុូសាហាាូស៊ីី�ល់�ធ�យថ្នាភាព។ 

■ អនីវតតនូវស៊ី�ពេៀតទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ដែូល់មាំនស៊ីនទន�យភាពខុស៊ី់ដែូល់ចំម្រិូី�ដោយរូបិយប�ណិណ និងកាល់ក្នុ�ណិត់។
■ តាមុដាននវូភាពមុនិសី៊ី�គាំនូៃកូាល់ក្នុ�ណិតរ់បស់៊ីទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� នងិប�ណិលុ់ហិិរញ្ញញវតុ�របស់៊ីធនាគារ នងិវសិ្ថាល់ភាពដែលូ់ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមរបស់៊ីធនាគារត្រូូ�វបានជាបប់នទ�ក្នុ នងិដែលូ់មុនិអាចំយ

ក្នុទៅប្រើូ�ជាវតុ�បញ្ហាាូ� ដើ�មុូបី�ទីទីួល់ហិិរញ្ញញបូបីទាំនបាន។
■ ធ្វើ័�ស្រេតូូស៊ីតេូស៊ីតនូវស្ថាាូនភាពស៊ីនទន�យភាពរបស៊ី់ធនាគារធ្វើៀបន�ងហានិភិ�យផ្ទេូសំូងៗ និងព្រឹូ�តតិការណិ៍ជាក្នុ់លាក្នុ់របស៊ី់ប្រូទេូស៊ី។ 

■ កាត់បនុយនូវការបាត់បង់ចំ�ណិូល់ព�ស៊ីនទន�យភាពដែូល់មុិនបានប្រើូ�។

នាយក្នុដាានូរតនាភិិបាល់ទីទួីល់បានព�ត៌មាំនព�ផ្លែុកូ្នុអាជំ�វក្នុមុមដទូៃទេៀត ទាំក់្នុទីងន�ងស៊ីនទន�យភាពនូៃទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� នងិប�ណុិល់ហិរិញ្ញញវតុ� នងិព�ត៌មាំនល់មុអតិនូៃល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុរំព�ងទីីក្នុផ្ទេសូំងូទេៀត 
ដែលូ់បានព�ការពូយោក្នុរណ៍ិអាជំ�វក្នុមុមនាពូេល់អនាគ្គត។ បនាាបូម់ុក្នុនាយក្នុដាានូរតនាភិិបាល់បានរកូ្នុសានូវស៊ី�ពេៀតនៃសូ្ថាច់ំប្រាូកូ្នុរ់យៈពេលូ់ខល� ដែលូ់ភាគ្គច្រើូ�នជាហាាសីូ៊ី�ល់�ធ�អនតរធនាគារដើ�មូុបី�ធានាថ្នាស្ថាចំប់្រាូកូ្នុ់
គ្រឹះប់ូគ្រាូនូត់្រូូ�វបានរកូ្នុសាទីីក្នុនៅកុ្នុ�ងធនាគារទាំ�មុលូ់។ តម្រិូ�វការស៊ីនទន�យភាពរបស៊ីស់្ថាខ្នា ត្រូូ�វបានប�ពេញូតាមុរយៈមុលូ់នធិពិ�នាយក្នុដាានូរតនាភិិបាល់ ដើ�មូុបី�ជំយួស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់ការប្រែូបូ្រូ�ល់រយៈពេលូ់ខល� 
និងការផ្តល់់មុូល់និធិរយៈពេូល់វែូង ដើ�មុូបី�ដោ�ស្រាូូយតម្រិូ�វការស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ដែូល់គ្រោូូងទីីក្នុណ្ដាមុួយ។ 

នាយក្នុដាាូនរតនាភិិបាល់តាមុដានជាប្រូចាំ�ខែ ូនូវការអនីលោមុតាមុដែូនក្នុ�ណិត់បទីបញ្ញញតតិចំូបាប់។



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 103

ការធ្វើ័�ស្រេតូសូ៊ីតូេស៊ីតស៊ីនទន�យភាពជាទេៀងទាំត់ ត្រូូ�វបានធ័្វើ�ឡើ�ងដោយនាយក្នុដាានូគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូហានភិិ�យ នៅកូូ្រោមុទិីដឋភាពផ្ទេសូំងូៗ ដែលូ់គ្រឹះបូដណិះប់ទាំ�ងល់កុ្នុខណិឌជាប្រវូតិតសិ្ថាសូ្រួតនៃកូារដក្នុប្រាូកូ្នុរ់បស៊ី់
អកុ្នុដាក្នុ់ប្រាូូក្នុប់ញ្ញើញ� ដើ�មុូបី�តេសូ៊ីតលើ�អនីលោមុភាពនៃកូារតម្រិូ�វដោយចំូបាប់ និង រងាាូស់៊ីហានភិិ�យក្រោូូមុល់ក្នុខុណិឌដ៏ត�ងតែូង។ នាយក្នុដាាូនគ្រឹះបូ់គ្រឹះងូហានភិិ�យ ត្រូូ�វធ្វើ័�ការបងាាូញអ�ព�ល់ទីធផ្ល់នៃូការធ្វើ័�
�ស្រួូតស៊ីតេូស៊ីត និងអនីស្ថាស៊ីន ៍ពាក្នុ់ព�នធទៅ BRMC ជារៀៀងរាល់់ត្រូូ�មាំស៊ី និងតាមុភាពចាំ�បាចំ់។

៣៤.២.២ ការបុ�ពាល់់ព�ហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាព

ឧបក្នុរណិម៍ាំាទូ្រូ�ស៊ីស៊ី�ខ្នាន់ ដែលូ់ធនាគារបូ្រើ�បូូ្រាស៊ីស់៊ីម្រាូបូគ់្រឹះប់ូគ្រឹះងូហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាពគ្គ ឺអនីបាតកូ្រុបខ�ណិឌហានភិិ�យស៊ីនទន�យភាព។ អនីបាតនូេះ�ឆ្លល��បញ្ហាាូ�ងអ�ព�ល់�ហិរូចំលូ់ស្ថាច់ំប្រាូកូ្នុ ់(រមួុមាំន
ឥណិទាំនដូែល់ត្រូូ�វបូ្រមុូល់ស៊ីមុតីលូ់យនៅធនាគារនានា) ល់�ហូិរចូ្ចេញស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់កុ្នុ�ងក្នុ�ឡុ�ង៣០ថ្ងៃៃូ (រួមុមាំនទី�ក្នុបូូ្រាក្នុ់ដែូល់ត្រូូ�វទីូទាំត់ទៅឲ្ូយអុក្នុផ្តល់់ ក្នុមុច� ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�ព�គ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ� និងក្រុូីមុហិីីន
ស្ថាជំ�វក្នុមុម) នងិប្រាូក់ូ្នុបញ្ញើញ�រាយដែលូ់តូ្រូ�វបានកូ្លែតមូ្រិ�វ ពូ្រឹមុទាំ�ងបរមិាំណិទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមស៊ីនទន�យភាពដែលូ់អាចំទីទួីល់យក្នុបាន (ស្ថាច់ំប្រាូកូ្នុកុ់្នុ�ងដៃគូ្គណិន�ចំរនត នងិទីីនបម្រិូងីកាតព័កិ្នុចំចនៅធនាគារ ជាតិ
នៃូក្នុមុុ�ជា)។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

នាចំីងឆ្នាំំូ� ១៤៩,៣២% ១៦៦,៦៤%

ជាមុធូយមុស្រួូមាំប់ឆ្នាំំូ� ១៦៣,៥១% ១៦១,៥៦%

អតិបរមាំស្រួូមាំប់ឆ្នាំំូ� ១៧៣,៦៩% ១៨៤,៧៩%

អបូបីបរមាំស្រួូមាំប់ឆ្នាំំូ� ១៤៩,៣២% ១៣១,០៥%

៣៤.២.៣ ការវិភាគ្គតាមុអាយីកាល់នៃូប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ� និងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

តារាងខ្នាងក្រោូមូុបងាាញូព�អាយកីាល់ទៅតាមុក្នុចិំចស៊ីនូយោជាក្នុស់្គែតងូដែលូ់នៅស៊ីល់់ នៃទូ្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� នងិប�ណិលុ់ហិរិញ្ញញវតុ�របស់៊ីធនាគារ។ ផ្ល់បូក្នុនៃសូ៊ីមុតីលូ់យដែលូ់បានបងាាញូនៅកុ្នុ�ងការវភិាគ្គ
តាមុអាយីកាល់មិុនអាចំ ផ្គ�ផ្គងជាមួុយន�ងតម្លៃលូយោងនៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និងប�ណុិល់ដូចំដែូល់បានបងាាូញនៅកុ្នុ�ងរបាយការណ៍ិស្ថាាូនភាពហិិរញ្ញញវតុ�ឡើ�យ។ នេះូ�ដោយស្ថារតូែការវិភាគ្គតាមុអាយីកាល់ 
រួមុបញ្ញច�ល់ ល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូូក់្នុទាំ�ូងអស៊ី់ដែូល់ទាំក់្នុទីងន�ងប្រាូូក់្នុដើ�មុ ដោយផ្លែអូក្នុលើ�មូុល់ដាាូនមុិនធ័្វើ�អបូបីរហា។ ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក់្នុស៊ីម្រាូូប់កិ្នុចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតត� គ្គឺជាចំ�នួន
អតិបរមិាំដែលូ់អាចំត្រូូ�វបានដក្នុច្ចេញូកូូ្រោមុកិ្នុចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន ឬតូ្រូ�វបានអនីវតតក្រោូមូុកិ្នុចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ�ដូែល់រមួុបញ្ញច�ល់ទាំ�ងរយៈពូេល់ដ�បូងដែលូ់ ក្នុចិំចស៊ីនូយោទាំ�ងនេះូ�ត្រូូ�វបានទីទូាំត។់ ល់�ហិរូ
ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់មុិនធ្វើ័�អបូបីរហា ជាប�ណិុល់ដែូល់ស៊ីុិតនៅក្រោូូមុ ក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតុ� និងក្នុិចំចស៊ីនូយោប្រូហាក្នុ់ប្រូហែូល់ ដោយប៉ែូងចែូក្នុផ្លែអូក្នុលើ�កាល់បរិច្ចេេូទីដ�បូងដែូល់គេូអាចំត្រូូ�វបានអនីវតត។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� 
ឆ្នាំំូ�២០២១ តម្លៃលូយោង

តម្លៃលូដីល់ល់�ហិូរ
ចំូល់/(ច្ចេូញ) រហិូតដល់ ់១ខែូ > ១– ៣ ខែូ > ៣ – ១២ ខែូ > ១– ៥ ឆ្នាំំូ� លើ�ស៊ីព� ៥ ឆ្នាំំូ�

មុនិមាំនអាយី
កាល់ចូំបាស់៊ីលាស៊ី់

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�តាមុប្រូភេូទីទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�តាមុប្រូភេូទី

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុិនម្ដែូននិស៊ីូសំនទ

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ - - - - -

ស៊ីមុតីល់ូយនៅ
ធនាគារជាតិនៃូ
ក្នុមុុ�ជា

 ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩ ១.៣៥៤.៣៥៦.០៣៥ ២៤៨.៣៩២.០៨៩ ១៩៩.៥០៩.២៩២ ៤២២.១៧៩.១២៦ - - ៤៨៤.២៧៥.៥២៨

ស៊ីមុតីល់ូយនៅ
ធនាគារនានា

៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ៥៦២.៥៣១.៦៦៩ ២៧៣.៦៦៥.៣៤៤ ៣៩.៨២៧.៦២៦ ២៤៩.០៣៨.៦៩៩ - - -

ឥណិទាំនផ្ែល់់
ដល់់អតិថិិជំន

៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦ ៧.១៤៣.០៧៣.០៥១ ១៦៦.១៩៣.៧០៨ ២៥៨.៣២០.៦៤៥ ១.២៧២.៧២៥.៤៥៨ ៣.៥១៤.៥៦១.៥០០ ១.៩៣១.២៧១.៧៤០ -

មុូល់បត្រូូ
វិនិយោគ្គ

 ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ៤១.០០៧.១៩១ - - ៣.១១២.៩៣៨ ៣៧.៨៩៤.២៥៣ - -

ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេសូំងូៗ  ២៤.៥៣០.៣៨២ ២៤.៥៣០.៣៨២ ១២.៥៩៣.៧០៣ ១០៤.៣៨០ ១៧២.៦៣០ ១.៥២៦.៤៩០ ៤.៣០២.២២៥ ៥.៨៣០.៩៥៤

ស៊ីមុមុូល់ជាស៊ីមុមុូល់ជា
ដីលាាូរអាមេូរិក្នុដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

៧.៧៣០.៥៩៩.៣៧០៧.៧៣០.៥៩៩.៣៧០ ៩.៦០៤.៣២៨.១៦២៩.៦០៤.៣២៨.១៦២ ១.១៧៩.៦៧៤.៦៧៨១.១៧៩.៦៧៤.៦៧៨ ៤៩៧.៧៦១.៩៤៣៤៩៧.៧៦១.៩៤៣ ១.៩៤៧.២២៨.៨៥១១.៩៤៧.២២៨.៨៥១ ៣.៥៥៣.៩៨២.២៤៣៣.៥៥៣.៩៨២.២៤៣ ១.៩៣៥.៥៧៣.៩៦៥១.៩៣៥.៥៧៣.៩៦៥ ៤៩០.១០៦.៤៨២៤៩០.១០៦.៤៨២

ស៊ីមុមុូល់ជាលានេះូរៀៀល់ស៊ីមុមុូល់ជាលានេះូរៀៀល់ ៣១.៤៩៤.៤៦២៣១.៤៩៤.៤៦២ ៣៩.១២៨.០៣៣៣៩.១២៨.០៣៣ ៤.៨០៥.៩៩៥៤.៨០៥.៩៩៥ ២.០២៧.៨៨២២.០២៧.៨៨២ ៧.៩៣៣.០១០៧.៩៣៣.០១០ ១៤.៤៧៨.៩២៤១៤.៤៧៨.៩២៤ ៧.៨៨៥.៥២៨៧.៨៨៥.៥២៨ ១.៩៩៦.៦៩៤១.៩៩៦.៦៩៤
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� 
ឆ្នាំំូ�២០២១ តម្លៃលូយោង

តម្លៃលូដីល់ល់�ហិូរ
ចំូល់/(ច្ចេូញ) រហិូតដល់ ់១ខែូ > ១– ៣ ខែូ > ៣ – ១២ ខែូ > ១– ៥ ឆ្នាំំូ� លើ�ស៊ីព� ៥ ឆ្នាំំូ�

មុនិមាំនអាយី
កាល់ចូំបាស់៊ីលាស៊ី់

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�តាមុប្រូភេូទីប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�តាមុប្រូភេូទី

ប�ណិុល់ មុិនម្ដែូននិស៊ីូសំនទ

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់
ធនាគារ និង
គ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញ
វតុ�ផ្ទេូសំូងៗ

 (៩៥.៥៣១.៧៤២)  (៩៦.៦០៤.៩២៣)  (៧២.៣២៩.៩៣៧) -  (២២.៧៦០.៨៤៥)  (១.៥១៤.១៤១) - -

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់
អតិថិិជំន

 (៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣) (៦.២៣៩.៤១៦.១៨៥) (៥.៣៦២.៤៣២.៥២៨) (២១៩.៧៥៩.៩៧៤) (៦១៧.៦២៤.៤៦១)  (៣៩.៥៩៩.២២២) - -

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់  (២១.៣១០.៩៩៦)  (២២.៤២៨.១២៩) -  (៨០៦.៥៨០)  (២១.៦២១.៥៤៩) - - -

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច�  (១៩៧.៣៩៩.៦២៦)
 

(២០៥.២៦៨.៤១៤)
 (៦៣.៥២២.៤២៣)  (៣០.៨៨៣.១៩៥)

 
(១០៥.៧០៨.៧៤០)

 (៤៧៥.០៨៩)  (៤.៦៧៨.៩៦៧) -

អនីប�ណិុល់  (១៤៨.០២៧.៩៦២)
 

(១៩៧.៧២៥.១៥៦)
- -  (២.១៣១.៨០១)  (១២២.៩៨១.២១៩)  (៧២.៦១២.១៣៦) -

ប�ណិុល់
ភិតិស៊ីនូយោ

 (៤២.៤៦៣.៣៥៥)  (៥០.២៣៣.៨៨៣)  (៧៨០.៧២១)  (១.៤៨៧.១២២)  (៦.៤៩៥.៧៤៣)  (២៨.២៦២.៤៨០)  (១៣.២០៧.៨១៧) -

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ  (៤៦.៥៤៣.៤២៥)  (៤៦.៥៤៣.៤២៥)  (២.៨១៧)  (២២.៨៦៣.៥៧៩)  (៦.៣៥៤.១៩៩)  (១៦.២៩០.៣៥៥)  (១.០៣២.៤៧៥) -

 
(៦.៧៥៩.៤៧៥.៤៤៩)

 
(៦.៨៥៨.២២០.១១៥)

 
(៥.៤៩៩.០៦៨.៤២៦)

 
(២៧៥.៨០០.៤៥០) 

 
(៧៨២.៦៩៧.៣៣៨)

 (២០៩.១២២.៥០៦)  (៩១.៥៣១.៣៩៥) -

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន
និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា
ហិិរញ្ញញវតត�

-
 

(២៨២.៤១៦.៣៧៨)
 (១៤.៧២៩.៨៥៦)  (៣៧.៧២៦.២៤២)

 
(២១៧.៥៣០.៥១៩)

 (១២.៤២៩.៧៦១) - -

ស៊ីមុមុូល់ជាស៊ីមុមុូល់ជា
ដីលាាូរអាមេូរិក្នុដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

 ( (៦.៧៥៩.៤៧៥.៤៤៩៦.៧៥៩.៤៧៥.៤៤៩))  ( (៧.១៤០.៦៣៦.៤៩៣៧.១៤០.៦៣៦.៤៩៣)) ( (៥.៥១៣.៧៩៨.២៨២៥.៥១៣.៧៩៨.២៨២))  ( (៣១៣.៥២៦.៦៩២៣១៣.៥២៦.៦៩២))  ( (១.០០០.២២៧.៨៥៧១.០០០.២២៧.៨៥៧))  ( (២២១.៥៥២.២៦៧២២១.៥៥២.២៦៧) )  ( (៩១.៥៣១.៣៩៥៩១.៥៣១.៣៩៥)) --

ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់  ( (២៧.៥៣៨.១០៣២៧.៥៣៨.១០៣))  ( (២៩.០៩០.៩៥៣២៩.០៩០.៩៥៣))  ( (២២.៤៦៣.២១៤២២.៤៦៣.២១៤))  ( (១.២៧៧.៣០៨១.២៧៧.៣០៨))  ( (៤.០៧៤.៩២៨៤.០៧៤.៩២៨))  ( (៩០២.៦០៤៩០២.៦០៤) )  ( (៣៧២.៨៩៩៣៧២.៨៩៩)) --

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� 
ឆ្នាំំូ�២០២០ តូមេលូយ៉ាង

តម្លៃលូដីល់ល់�ហិូរ
ចំូល់/(ច្ចេូញ) រហិូតដល់ ់១ខខ > ១– ៣ ខែូ > ៣ – ១២ ខែូ > ១– ៥ ឆ្នាំំូ� �លើ�ស៊ីព� ៥ ឆ្នាំំូ�

មុនិមាំនអាយី
កាល់ចូំបាស់៊ីលាស៊ី់

ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ

ត្ទីពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�តាម្រិូបេូភិទីត្ទីពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�តាម្រិូបេូភិទី

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមមុិនម្ដែូននិស៊ីូសំនទ

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៣៧៨.១០១.៣៧៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣ - - - - -

ស៊ីមុតីល់ូយនៅ
ធនាគារជាតិនៃូ
ក្នុមុុ�ជា

១.៤៨១.៦២៦.៧០១ ១.៤៨២.៤៦៣.៦៧១ ២២៧.៦០២.២៩០ ១៤០.៨៩៧.១០២ ៧៣០.៩៦២.៧៩៩ - - ៣៨៣.០០១.៤៨០

ស៊ីមុតីល់ូយនៅ
ធនាគារ នានា

 ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ៣២៩.១៥៩.០១៣ ៦២.៥៣១.៥៨៤ ២៨.០៨៥.៩៤៥ ២៣៨.៥៤១.៤៨៤ - - -

ឥណិទាំនផ្ែល់់
ដល់់អតិថិិជំន

៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ៤.៩២៥.១៣១.០៦៩ ៧៤.២០៨.២២៣ ១៣៤.៦៥៩.៦៩៦ ៦៣៥.៣០៩.១១៤ ២.៧៦៣.៦២១.២០៥ ១.៣១៧.៣៣២.៨៣១ -
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� 
ឆ្នាំំូ�២០២០ តូមេលូយ៉ាង

តម្លៃលូដីល់ល់�ហិូរ
ចំូល់/(ច្ចេូញ) រហិូតដល់ ់១ខខ > ១– ៣ ខែូ > ៣ – ១២ ខែូ > ១– ៥ ឆ្នាំំូ� �លើ�ស៊ីព� ៥ ឆ្នាំំូ�

មុនិមាំនអាយី
កាល់ចូំបាស់៊ីលាស៊ី់

ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ

មុូល់បត្រូូ
វិនិយោគ្គ

 ៧.៤៣៤.០៨៦ ៨.៩២១.៨២៦ - - - ៨.៩២១.៨២៦ - -

ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេសូំងូៗ  ១៧.៣៤៧.៩៦២ ១៧.៣៤៧.៩៦២ ៦.៤៣៣.៩៤២ ១៨.០២៥ ៦.៩០៦.៧៦០ ៨៣៧.២៧០ ៣.១៥១.៩៦៥ -

ស៊ីមុមុូល់ជាស៊ីមុមុូល់ជា
ដីលាាូរអាមេូរិក្នុដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

៦.០២៥.០៦៦.០៣៣៦.០២៥.០៦៦.០៣៣ ៧.១៤១.១២៤.៩១៤៧.១៤១.១២៤.៩១៤ ៧៤៨.៨៧៧.៤១២៧៤៨.៨៧៧.៤១២ ៣០៣.៦៦០.៧៦៨៣០៣.៦៦០.៧៦៨ ១.៦១១.៧២០.១៥៧១.៦១១.៧២០.១៥៧ ២.៧៧៣.៣៨០.៣០១២.៧៧៣.៣៨០.៣០១ ១.៣២០.៤៨៤.៧៩៦១.៣២០.៤៨៤.៧៩៦ ៣៨៣.០០១.៤៨០៣៨៣.០០១.៤៨០

ស៊ីមុមូុល់ជាលានរៀៀល់ស៊ីមុមូុល់ជាលានរៀៀល់ ២៤.៣៧១.៣៩២២៤.៣៧១.៣៩២ ២៨.៨៨៥.៨៥០២៨.៨៨៥.៨៥០ ៣.០២៩.២០៩៣.០២៩.២០៩ ១.២២៨.៣០៨១.២២៨.៣០៨ ៦.៥១៩.៤០៨៦.៥១៩.៤០៨ ១១.២១៨.៣២៣១១.២១៨.៣២៣ ៥.៣៤១.៣៦១៥.៣៤១.៣៦១ ១.៥៤៩.២៤១១.៥៤៩.២៤១

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�តាម្រិូបេូភិទីប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�តាម្រិូបេូភិទី

ប�ណិុល់ មុិនម្ដែូននិស៊ីូសំនទ

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់
ធនាគារ និង
គ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញ
វតុ�ផ្ទេូសំូងៗ

(៦៨.៧១៨.៧២៨) (៦៩.៥៤៤.៣១៨) (៥៥.៣១៧.៨៥១) - (៩.៧៨៦.៧៤៩) (៤.៤៣៩.៧១៨) - -

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់
អតិថិិជំន

(៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨) (៤.៨៣៥.៤០៤.៨៧៩)(៣.៩៧០.៩៨៥.៤៥៧)(២១២.៣១០.៦៧៦) (៦១៣.០៩៥.៨៨៣) (៣៩.០១២.៨៦៣) - -

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ២១.២៨២.០៨៨ (២៤.០៤១.២៨៩) - (៨០៦.៥៨០) (៨០៦.៥៨០) (២២.៤២៨.១២៩) - -

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ២៤២.០០៤.០៩១ (២៦០.៣៩២.២៤៤) (៣.៨៣០.៦០៥) (៦៥.១៩២.២៣៣) (១៨៣.៩៩៧.២៣២) (៦.១១៧.២៧៧) (១.២៥៤.៨៩៧) -

អនីប�ណិុល់ ១១៧.០២៣.០៣៥ (១៥៦.២៨៦.៦៦៨) - - - (១០០.៣៨១.៤៣៧) (៥៥.៩០៥.២៣១) -

ប�ណិុល់
ភិតិស៊ីនូយោ

(៣៥.៧២១.៩០២) (៤២.៥៩៣.៧៥៣) (៦៤៤.៩១៨) (១.២៧៤.៥២៧) (៥.៥៨៦.១៧៧) (២៤.១៨៩.១៦១) (១០.៨៩៨.៩៧០) -

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ (៣៣.៨២៩.១៣៦) (៣៣.៨២៩.១៣៦) (៧១៣.៧០៥) (១៦.៧៨១.២៣០) (៥.៣៨៣.៧២៨) (១០.៦១៣.៣៩០) (៣៣៧.០៨៣) -

(៥.៣២១.៣២៨.៦២៨) (៥.៤២២.០៩២.២៨៧)(៤.០៣១.៤៩២.៥៣៦)(២៩៦.៣៦៥.២៤៦) (៨១៨.៦៥៦.៣៤៩) (២០៧.១៨១.៩៧៥) (៦៨.៣៩៦.១៨១) -

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន
និងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានា
ហិិរញ្ញញវតត�

- (១៦១.៦៤៧.៤០៣) (១០.៤៧១.២៨៤) (១៩.៤៧៤.០៣១) (១២០.៣៦៩.៤៨៦) (១១.៣៣២.៦០២) - -

ស៊ីមុមុូល់ជាស៊ីមុមុូល់ជា
ដីលាាូរអាមេូរិក្នុដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

  
((៥.៣២១.៣២៨.៦២៨៥.៣២១.៣២៨.៦២៨))

  
((៥.៥៨៣.៧៣៩.៦៩០៥.៥៨៣.៧៣៩.៦៩០))

 ( (៤.០៤១.៩៦៣.៨២០៤.០៤១.៩៦៣.៨២០))  ( (៣១៥.៨៣៩.២៧៧៣១៥.៨៣៩.២៧៧))  ( (៩៣៩.០២៥.៨៣៥៩៣៩.០២៥.៨៣៥))  ( (២១៨.៥១៤.៥៧៧២១៨.៥១៤.៥៧៧))  ( (៦៨.៣៩៦.១៨១៦៨.៣៩៦.១៨១)) --

ស៊ីមុមូុល់ជាលានរៀៀល់ស៊ីមុមូុល់ជាលានរៀៀល់  ( (២១.៥២៤.៧៧៤២១.៥២៤.៧៧៤))  ( (២២.៥៨៦.២២៧២២.៥៨៦.២២៧))  ( (១៦.៣៤៩.៧៤៤១៦.៣៤៩.៧៤៤))  ( (១.២៧៧.៥៧០១.២៧៧.៥៧០))  ( (៣.៧៩៨.៣៦០៣.៧៩៨.៣៦០))  ( (៨៨៣.៨៩១៨៨៣.៨៩១))  ( (២៧៦.៦៦៣២៧៦.៦៦៣)) --

ចំ�នួនទី�ក្នុប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងតារាងខ្នាងលើ�ត្រូូ�វបានចំងក្រុូងដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ប្រូភេូទីនៃូឧបក្នុរណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ� វិធានដែូល់បរិមាំណិត្រូូ�វបានចំងក្រុូង

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ� ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ពី�បានអបូបីហា ដែូល់រួមុបញ្ញច�ល់នូវ ការប្រាូូក្នុ់បាាូន់ស្ថាាូនដែូល់ត្រូូ�វទីូទាំត់

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ� ល់�ហិូរស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ពី�បានអបូបីហា ដែូល់រួមុបញ្ញច�ល់នូវ ការប្រាូូក្នុ់បាាូន់ស្ថាាូនដែូល់ត្រូូ�វទីូទាំត់

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំននិងក្នុិចំចស៊ីនូយោធានាហិិរញ្ញញវតត� តាមុអាយីកាល់នៃូក្នុិចំចស៊ីនូយោដែូល់ន�ងកើ�តមាំនយ៉ាាូងឆ្នាំប់ប�ផ្ីត

ជាផ្លែុកូ្នុមួុយនូៃការគ្រឹះប់ូគូ្រឹះងហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាពដូែល់កើ�តច្ចេញូព�ប�ណុិល់ហិរិញ្ញញវតុ� ធនាគារមាំនទ្រពូូយ ស៊ីក្នុមុមដែលូ់អាចំបត�រជាស្ថាច់ំបូូ្រាក់្នុងាយសួូ្រួល់បាន រមួុមាំនស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុ នងិស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុស៊ីមុមូុល់ 
ដែូល់មាំនភាពងាយស្រួូួល់ ក្នុុ�ងការប�ពេូញតាមុការតម្រិូ�វ។ លើ�ស៊ីព�នេះូ�ទេៀត ធនាគារបានចំី�ក្នុិចំចព្រឹូមុព្រៀូៀងលើ�ក្នុម្រិូិតឥណិទាំនជាមុួយធនាគារ ផ្ទេូសំូងទេៀត។

តារាងខ្នាងក្រោូមូុក្នុ�ណិត់ព�តម្លៃលតូាមុក្នុចិំចស៊ីនូយោ របស់៊ីទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�មុនិមូ្ដែននិសូ៊ីសំនទ នងិប�ណិលុ់ហិរិញ្ញញវតុ�មុនិម្ដែនូនិសូ៊ីសំនទ ដែលូ់រពំ�ងថ្នាន�ងត្រូូ�វទីទួីល់បាន ឬទូីទាំតកុ់្នុ�ងរយៈពេលូ់តចិំជាង១២ខែូ 
បនាាូប់ព�ចំីងការិយបរិច្ចេេូទីនេះូ�។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១106

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ១.៩៥០.៧៥៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ១.៥២៩.៤២០ 

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ៨៧០.០៨០.៥០៧ ៣.៥៤៤.៧០៨ ១.០៩៩.៤៦២.១៩១  ៤.៤៤៧.៣២៥ 

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា  ៥៦២.៥៣១.៦៦៩  ២.២៩១.៧៥៤  ៣២៩.១៥៩.០១៣  ១.៣៣១.៤៤៨ 

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន ១.៦៩៧.២៣៩.៨១១ ៦.៩១៤.៥៥៥  ៨៤៤.១៧៧.០៣៣  ៣.៤១៤.៦៩៦ 

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៣.១១២.៩៣៨ ១២.៦៨២  - - 

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ  ១២.៨៧០.៧១៣  ៥២.៤៣៥ ១៣.៣៥៨.៧២៧ ៥៤.០៣៦

  ៣.៦២៤.៦៦៥.៤៧២៣.៦២៤.៦៦៥.៤៧២    ១៤.៧៦៦.៨៨៧១៤.៧៦៦.៨៨៧  ២.៦៦៤.២៥៨.៣៣៧២.៦៦៤.២៥៨.៣៣៧  ១០.៧៧៦.៩២៥១០.៧៧៦.៩២៥  

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ  ៩៥.០៩០.៧៨២  ៣៨៧.៤០០  ៦៥.១០៤.៦០០  ២៦៣.៣៤៨ 

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន  ៦.១៩៩.៨១៦.៩៦៣  ២៥.២៥៨.០៥៤  ៤.៧៩៦.៣៩២.០១៦  ១៩.៤០១.៤០៦ 

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ២២.៤២៨.១២៩ ៩១.៣៧២  ១.៦១៣.១៦០  ៦.៥២៥ 

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ២០០.១១៤.៣៥៨ ៨១៥.២៦៦  ២៥៣.០២០.០៧០  ១.០២៣.៤៦៦ 

អនីប�ណិុល់ ២.១៣១.៨០១ ៨.៦៨៥  - -

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ៨.៧៦៣.៥៨៦ ៣៥.៧០៣  ៧.៥០៥.៦២២  ៣០.៣៦០ 

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ  ២៩.២២០.៥៩៥  ១១៩.០៤៥  ២២.៨៧៨.៦៦៣  ៩២.៥៤៤ 

 ៦.៥៥៧.៥៦៦.២១៤  ២៦.៧១៥.៥២៥  ៥.១៤៦.៥១៤.១៣១ ២០.៨១៧.៦៤៩

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន ២៦៩.៩៨៦.៦១៧ ១.០៩៩.៩២៥  ១៥០.៣១៤.៨០១  ៦០៨.០២៣ 

  ៦.៨២៧.៥៥២.៨៣១៦.៨២៧.៥៥២.៨៣១    ២៧.៨១៥.៤៥០២៧.៨១៥.៤៥០  ៥.២៩៦.៨២៨.៩៣២៥.២៩៦.៨២៨.៩៣២ ២១.៤២៥.៦៧២២១.៤២៥.៦៧២

តារាងខ្នាងក្រោូូមុ បងាាូញតម្លៃលូតាមុក្នុិចំចស៊ីនូយោ នៃូទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�មុិនម្ដែូននិស៊ីូសំនទ និងប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�មុិនម្ដែូននិស៊ីូសំនទដែូល់រំព�ងន�ងត្រូូ�វទីទីូល់បាន ឬទីូទាំត់ក្នុុ�ងរយៈលើ�ស៊ីព�១២ខែូបនាាូប់ព�ចំីង
ការិយបរិច្ចេេូទីនេះូ�។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា - -  -  - 

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន ៥.៤៤៥.៨៣៣.២៤០ ២២.១៨៦.៣២៥ ៤.០៨០.៩៥៤.០៣៦ ១៦.៥០៧.៤៥៩ 

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៣៧.៨៩៤.២៥៣ ១៥៤.៣៨១  ៨.៩២១.៨២៦  ៣៦.០៨៩ 

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ ៥.៨២៨.៧១៥ ២៣.៧៤៦  ៣.៩៨៩.២៣៥  ១៦.១៣៦ 

៥.៤៨៩.៥៥៦.២០៨៥.៤៨៩.៥៥៦.២០៨ ២២.៣៦៤.៤៥២២២.៣៦៤.៤៥២ ៤.០៩៣.៨៦៥.០៩៧៤.០៩៣.៨៦៥.០៩៧  ១៦.៥៥៩.៦៨៤១៦.៥៥៩.៦៨៤  

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ  ១.៥១៤.១៤១  ៦.១៦៩  ៤.៤៣៩.៧១៨  ១៧.៩៥៩ 

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន  ៣៩.៥៩៩.២២២  ១៦១.៣២៧  ៣៩.០១២.៨៦៣  ១៥៧.៨០៧ 



ធនាគារ ABA
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ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ - -  ២២.៤២៨.១២៩  ៩០.៧២២ 

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ៥.១៥៤.០៥៦ ២០.៩៩៨  ៧.៣៧២.១៧៤  ២៩.៨២០ 

អនីប�ណិុល់ ១៩៥.៥៩៣.៣៥៥ ៧៩៦.៨៤៧  ១៥៦.២៨៦.៦៦៨  ៦៣២.១៨០ 

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ៤១.៤៧០.២៩៧ ១៦៨.៩៥០  ៣៥.០៨៨.១៣១  ១៤១.៩៣១ 

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ  ១៧.៣២២.៨៣០  ៧០.៥៧៣  ១០.៩៥០.៤៧៣  ៤៤.២៩៥ 

 ៣០០.៦៥៣.៩០១  ១.២២៤.៨៦៤ ២៧៥.៥៧៨.១៥៦ ១.១១៤.៧១៤

ក្នុិចំចស៊ីនូយោឥណិទាំន ១២.៤២៩.៧៦១ ៥០.៦៣៩ ១១.៣៣២.៦០២  ៤៥.៨៤០

  ៣១៣.០៨៣.៦៦២៣១៣.០៨៣.៦៦២    ១.២៧៥.៥០៣១.២៧៥.៥០៣  ២៨៦.៩១០.៧៥៨២៨៦.៩១០.៧៥៨ ១.១៦០.៥៥៤១.១៦០.៥៥៤

៣៤.២.៤ ប្រាូូក្នុ់បម្រិូីងស៊ីនទន�យភាព

ធនាគារ បានរកូ្នុសាទីីក្នុនៅទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីនទន�យភាពមុួយចំ�នួន ដែូល់ជាធនធានចំមុូបីងស៊ីម្រាូបូ់ស៊ីនទន�យភាពក្នុុ�ងស្ថាាូនភាពដែូល់ មាំនបញ្ហាាូ។ ស៊ីមាំស៊ីភាពរបស៊ី់វាគ្គឺត្រូូ�វបានបង្កើើ�តឡើ�ង ផ្ដោាូតទៅលើ�
ការ កាត់បនុយ ហានិភិ�យ ដែូល់ត្រូូ�វបានត្រូូ�តពិនិតូយជាប្រូចាំ�ូ�។ ទីីនបម្រិូីងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមស៊ីនទន�យភាពរបស៊ី់ធនាគារត្រូូ�វបានវិភាគ្គខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

តម្លៃលូយោង តម្លៃលូស៊ីមុស្រួូប តម្លៃលូយោង តម្លៃលូស៊ីមុស្រួូប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ៣៧៨.១០១.៣៧៣ ៣៧៨.១០១.៣៧៣

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩ ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩ ១.៤៨១.៦២៦.៧០១ ១.៤៨១.៦២៦.៧០១

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា ៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧ ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ៧.៤៣៤.០៨៦ ៧.៤៣៤.០៨៦

ប្រាូូក្នុ់បម្រិូីងស៊ីនទន�យភាពស៊ីរីបប្រាូូក្នុ់បម្រិូីងស៊ីនទន�យភាពស៊ីរីប ២.៤២៧.០៧៩.៣៩២២.៤២៧.០៧៩.៣៩២ ២.៤២៧.០៧៩.៣៩២២.៤២៧.០៧៩.៣៩២ ២.១៩៣.១១៨.៦៥៧២.១៩៣.១១៨.៦៥៧ ២.១៩៣.១១៨.៦៥៧២.១៩៣.១១៨.៦៥៧

ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់ស៊ីមុមុូល់ជាលានរៀៀល់ ៩.៨៨៧.៩២១៩.៨៨៧.៩២១ ៩.៨៨៧.៩២១៩.៨៨៧.៩២១ ៨.៨៧១.១៦៥៨.៨៧១.១៦៥ ៨.៨៧១.១៦៥៨.៨៧១.១៦៥

៣៤.២.៥ ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�ស៊ីម្រាូូប់ឆ្លើល�យតបទៅន�ងតម្រិូ�វការមុូល់និធិនាពេូល់អនាគ្គត

តារាងខ្នាងក្រោូូមុបងាាូញអ�ព�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិិរញ្ញញវតុ�របស៊ី់ធនាគារ ស៊ីម្រាូូប់ឆ្លើល�យតបទៅន�ងតម្រិូ�វការមុូល់និធ ិនាពេូល់អនាគ្គត។

ជាប់បនទ�ក្នុ មុិនជាប់បនទ�ក្នុ

បានដាក្នុ់ជា
ទ្រូពូយធានា ផ្ទេូសំូងៗ*

ស៊ីម្រាូូប់ដាក្នុ់ជា
ទ្រូពូយធានា ផ្ទេូសំូងៗ** ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ថ្ងៃៃូទី�៣១ថ្ងៃៃូទី�៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�២០២១ឆ្នាំំូ�២០២១

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ - - - ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ១.៩៥០.៧៥៣

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ១៦៧.៩៩៧.០០០ ៤៨៤.២៧៥.៥២៨ ៧០១.២៨២.៩៣៣ ៣៩៨.៣០៨ ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩ ៥.៥១៦.០០៨

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា - - -  ៥៥៧.៤៥៦.១១៤  ៥៥៧.៤៥៦.១១៤  ២.២៧១.០៧៦ 

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន - - -  ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦ ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦  ២១.៥០៦.៦០៤ 

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ - - - ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ១៥០.០៨៥
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ជាប់បនទ�ក្នុ មុិនជាប់បនទ�ក្នុ

បានដាក្នុ់ជា
ទ្រូពូយធានា ផ្ទេូសំូងៗ*

ស៊ីម្រាូូប់ដាក្នុ់ជា
ទ្រូពូយធានា ផ្ទេូសំូងៗ** ស៊ីរីប

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ - - -  ២៤.៥៣០.៣៨២  ២៤.៥៣០.៣៨២  ៩៩.៩៣៦ 

១៦៧.៩៩៧.០០០១៦៧.៩៩៧.០០០ ៤៨៤.២៧៥.៥២៨៤៨៤.២៧៥.៥២៨ ៧០១.២៨២.៩៣៣៧០១.២៨២.៩៣៣   ៦.៣៧៧.០៤៣.៩០៩៦.៣៧៧.០៤៣.៩០៩  ៧.៧៣០.៥៩៩.៣៧០៧.៧៣០.៥៩៩.៣៧០    ៣១.៤៩៤.៤៦២៣១.៤៩៤.៤៦២  

ថ្ងៃៃូទី�៣១ថ្ងៃៃូទី�៣១  ខែូធុ�ខែូធុ�  ឆ្នាំំូ�២០២០ឆ្នាំំូ�២០២០

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ  -  -  - ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ១.៥២៩.៤២០ 

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា  ២២៩.២០៦.០០០  ៣៨៣.០០១.៤៨០  ៧៣០.១៣៧.៤៥៤  ១៣៩.២៨១.៧៦៧ ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៥.៩៩៣.១៨០ 

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា  -  -  -  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ១.៣១៨.៤៩៤ 

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន  -  -  -  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ១៥.៤៣០.០៥៥ 

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ  - -  -  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៣០.០៧១ 

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ  - -  - ១៧.៣៤៧.៩៦២ ១៧.៣៤៧.៩៦២  ៧០.១៧២ 

  ២២៩.២០៦.០០០២២៩.២០៦.០០០    ៣៨៣.០០១.៤៨០៣៨៣.០០១.៤៨០  ៧៣០.១៣៧.៤៥៤៧៣០.១៣៧.៤៥៤  ៤.៦៨២.៧២១.០៩៩៤.៦៨២.៧២១.០៩៩  ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣៦.០២៥.០៦៦.០៣៣  ២៤.៣៧១.៣៩២២៤.៣៧១.៣៩២

* បងាាញូព�ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមដូែល់មិុនតូ្រូ�វបានដាក្នុជ់ាទ្រពូូយធានា បុនី្ដែតធូនាគារជឿឿថ្នាទ្រពូូយស៊ីក្នុមុមនូេះ�មុនិត្រូូ�វបាន អនីញ្ហាាតូឲូ្យប្រើូ�ប្រាូស់ូ៊ីដាក្នុធ់ានាដើ�មូុបី�ទីទួីល់បានមុលូ់និធិនោះ�ទេ ូដោយស្ថារហើតីូផ្ល់
ផ្ល�វចំូបាប ់ឬហើូតីផ្ល់ណ្ដាមុួយ ផ្ទេូសំូងទេៀត។

** បងាាូញព�ទូ្រពូយស៊ីក្នុមុមដែូល់ត្រូូ�វបានអនីញ្ហាាូតឲូ្យ ប្រើូ�បូូ្រាស៊ី់ជាទ្រូពូយធានាបីុន្ដែតូធនាគារមិុនចាំត់ទីីក្នុទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមនេះូ�ស៊ីម្រាូូប់ដាក់្នុជាទ្រូពូយធានា ដើ�មូុបី�ទីទួីល់បានមុូល់និធិ នៅកុ្នុ�ងស្ថាាូនភាព
ប្រូតិបតតការអាជំ�វក្នុមុមធមុមតានោះ�ទេូ។

៣៤.៣.៣៤.៣. ហានិភិ�យទី�ផ្ូសារហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ
ហានភិិ�យទី�ផ្សូារ គ្គជឺាហានភិិ�យដែលូ់ផ្ទាាសូ៊ីប់ត�រតាមុតម្លៃលទូី�ផ្សូារ (ឧទាំហិរណិដ៍ចូំជាអត្រាូកូារប្រាូកូ្នុ ់នងិអត្រាូបូត�រប្រាូកូ្នុប់រទីស៊ី) ដែលូ់អាចំធ្វើ័�ឲ្យូបុ�ពាល់់ចំ�ណិលូ់របស់៊ីធនាគារ ឬតម្លៃលនូៃឧូបក្នុរណិហិ៍ិរញ្ញញវតុ�
ដែលូ់ធនាគារកានក់ាប។់ គោល់ប�ណិងនៃកូារគ្រឹះបូគ់្រឹះងូហានភិិ�យទី�ផ្សូារ គ្គធឺនាគារត្រូូ�វគ្រឹះបូគ់្រឹះងូ នងិត្រូូ�តពនិតូិយការបុ�ពាល់់នៃហូានភិិ�យទី�ផ្សូារ នៅកុ្នុ�ងបាារូាាមូ្ដែុតូ្រូដូែលូ់អាចំទីទីលួ់យក្នុបាន ដើ�មូុបី�ធានា
បានស្ថាធនភាព ក្នុ៏ដូចំជាកាត់បនុយហានិភិ�យរបស៊ី់ធនាគារ។

៣៤.៣.១ ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ

ស៊ីទិីធអិ�ណ្ដាចំទីទូៅស៊ីមូូ្រាបក់ារគ្រឹះបូគូ់្រឹះងហានភិិ�យទី�ផ្សូារ ត្រូូ�វបានផ្តល់់ទៅឲ្យូ BRMC ថូំ្នាក្នុកីូ់្រុមុបូ្រ�កូ្នុសាភិិបាល់ នងិ នៅ ALCO ថូំ្នាក្នុគូ់្រឹះបគូ់្រឹះង។ BRMC បង្កើើ�តក្នុមិូ្រិត ស៊ីមូូ្រាបប់្រភូេទូីហានភិិ�យស៊ីមុហូិភាព 
និងស៊ីម្រាូូប់ស៊ី�ពេៀតឥណិទាំនន�មួុយៗ (ទាំ�ងអស៊ី់ជាស៊ី�ពេៀតមុិនជំួញដូរ)។ នាយក្នុដាាូនគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ ទីទួីល់ខីស៊ីត្រូូ�វចំ�ពោ�ការអភិិវឌូ្ឍន៍គោល់នយោបាយល់មុអិត នៃូការគូ្រឹះប់គ្រឹះូងហានិភិ�យ 
(ត្រូូ�តពិនិតូយដោយ BRMC និងអនីមុ�តដោយក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់)។ មុីខងាររបស៊ី់រតនាភិិបាល់ ត្រូូ�វអនីវតត និងគ្រឹះូប់គ្រឹះូង ហានិភិ�យទី�ផ្ូសារនៅក្នុុ�ងប្រូតិបតតិការប្រូចាំ�ថ្ងៃៃូ។

ធនាគារប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ឧបក្នុរណិ៍មុួយចំ�នួន ដើ�មុូបី�ត្រូូ�តពិនិតូយ និង ដាក្នុ់ដែូនក្នុ�ណិត់នៃូផ្ល់បុ�ពាល់់លើ�ហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ។

តារាងខ្នាងក្រោូូមុបងាាូញព�ការក្នុ�ណិត់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម និងប�ណិុល់ដែូល់ទីទីួល់រងហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ។

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទីទីួល់រងហានិភិ�យទី�ផ្ូសារទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមទីទីួល់រងហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤ ១.៩៥០.៧៥៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ១.៥២៩.៤២០ 

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩ ៥.៥១៦.០០៨  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៥.៩៩៣.១៨០ 

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា ៥៥៧.៤៥៦.១១៤ ២.២៧១.០៧៦  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ១.៣១៨.៤៩៤ 

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន  ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦  ២១.៥០៦.៦០៤  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤ ១៥.៤៣០.០៥៥ 

មុូល់បត្រូូវិនិយោគ្គ ៣៦.៨៣៩.៦៧៥ ១៥០.០៨៥  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៣០.០៧១ 



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 109

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ  ២៤.៥៣០.៣៨២  ៩៩.៩៣៦ ១៧.៣៤៧.៩៦២ ៧០.១៧២

  ៧.៧៣០.៥៩៩.៣៧០៧.៧៣០.៥៩៩.៣៧០    ៣១.៤៩៤.៤៦២៣១.៤៩៤.៤៦២    ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣៦.០២៥.០៦៦.០៣៣    ២៤.៣៧១.៣៩២២៤.៣៧១.៣៩២

ប�ណិុល់ទីទីួល់រងហានិភិ�យទី�ផ្ូសារប�ណិុល់ទីទីួល់រងហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ ៩៥.៥៣១.៧៤២ ៣៨៩.១៩៦ ៦៨.៧១៨.៧២៨ ២៧៧.៩៦៧

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន ៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣ ២៥.២៩២.២០០ ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨ ១៩.៤២៧.១២២

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ២១.៣១០.៩៩៦ ៨៦.៨២១ ២១.២៨២.០៨៨  ៨៦.០៨៦ 

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ១៩៧.៣៩៩.៦២៦ ៨០៤.២០៦ ២៤២.០០៤.០៩១  ៩៧៨.៩០៧ 

អនីប�ណិុល់ ១៤៨.០២៧.៩៦២ ៦០៣.០៦៦ ១១៧.០២៣.០៣៥  ៤៧៣.៣៥៨ 

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ៤២.៤៦៣.៣៥៥ ១៧២.៩៩៦ ៣៥.៧២១.៩០២  ១៤៤.៤៩៥ 

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ ៤៦.៥៤៣.៤២៥ ១៨៩.៦១៨  ៣៣.៨២៩.១៣៦  ១៣៦.៨៣៩ 

៦.៧៥៩.៤៧៥.៤៤៩៦.៧៥៩.៤៧៥.៤៤៩ ២៧.៥៣៨.១០៣២៧.៥៣៨.១០៣   ៥.៣២១.៣២៨.៦២៨៥.៣២១.៣២៨.៦២៨    ២១.៥២៤.៧៧៤២១.៥២៤.៧៧៤  

៣៤.៣.២ ផ្ល់បុ�ពាល់់ព�ហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ 

(i) (i) ហានិភិ�យអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់ហានិភិ�យអត្រាូូការប្រាូូក្នុ់

ហានិភិ�យចំមូុបីងដូែល់ស៊ី�ពេៀតមុនិជំញួដរូរងការបុ�ពាល់់ គ្គហឺានិភិ�យនូៃការបាតប់ងទ់ីទួីល់ព�ការប្រែូបូ្រូ�ល់នៃ ូល់�ហូិរស្ថាច់ំប្រាូក់ូ្នុនាពេលូ់អនាគ្គត ឬតម្លៃលសូ៊ីមុសូ្រួបនូៃឧបក្នុរណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ� ឬតម្លៃលសូេដូឋក្នុចិំច
នៃូភាគ្គហីីិនរបស៊ី់ធនាគារ ដោយស្ថារតែូការផ្ទាាូស់៊ីបត�រអត្រាូូការប្រាូូក់្នុទី�ផូ្សារ។ ហានិភិ�យអតូូ្រាការប្រាូូក់្នុ ត្រូូ�វបានគ្រឹះូប់គ្រឹះូងតាមុរយៈការត្រូូ�តពិនិតូយ តាមុដាននូវគ្គមាំាូតទូ្រពូយស៊ីក្នុមុម និងប�ណុិល់ ដែូល់
មាំនការប្រាូូក្នុ់ជាមុួយន�ងក្នុម្រិូិតក្នុ�ណិត់ដែូល់បានអនីមុ�តដោយគ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូង និងក្រុូីមុប្រូ�ក្នុូសាភិិបាល់។ 
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ត្ទីពូយស៊ីក្នុមេមូផ្ូសំងៗ ១៧.៣៤៧.៩៦២ - - - - - ១៧.៣៤៧.៩៦២

៦.០២៥.០៦៦.០៣៣៦.០២៥.០៦៦.០៣៣ ១៣៥.៩៣១.២៩៧១៣៥.៩៣១.២៩៧ ២០៤.៦៤៧.៦៩៤២០៤.៦៤៧.៦៩៤ ១.២៣៧.២៥០.៧៣៣១.២៣៧.២៥០.៧៣៣ ៧៧៦.០៣៨.៣៦១៧៧៦.០៣៨.៣៦១ ២.៧២៦.៣១៨.៩២៨២.៧២៦.៣១៨.៩២៨ ៩៤៤.៨៧៩.០២០៩៤៤.៨៧៩.០២០

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ត្បាក្នុ់បេូញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និង 
ត្គ្គ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ��ផ្ូសំងៗ

៦៨.៧១៨.៧២៨ ៥៥.៣៦៩.៧៩៦ - ៩.៣៩៣.៤១៥ ៣.៩៥៥.៥១៧ - -

ត្បាក្នុ់បេូញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨ ៣.៦៦៥.៥៨៩.៩៩៧ ២០៥.៤៧០.៥៥៤ ៥៩២.៥៣៥.៣៧៨ ៣៥.៨៦៩.៧៤២ - ៣០៣.២៨៣.៩៧៧

មុូល់ប្រូតប�ណិុល់ ២១.២៨២.០៨៨ - - - ២១.២៨២.០៨៨ - -

ត្បាក្នុ់ក្នុមុច� ២៤២.០០៤.០៩១ ៣.៧៦៥.៨៨៧ ៦៣.៤១០.២២៦ ១៧១.៦៧៣.៨៦៣ ២.០៤៧.១៧០ ១.១០៦.៩៤៦ -

អនីប�ណិុល់ ១១៧.០២៣.០៣៥ - - - ៧៧.០១៥.៧០២ ៤០.០០៧.៣៣៣ -

ប�ណិុល់ភិតិស៊ីនូយោ ៣៥.៧២១.៩០២ - - - - - ៣៥.៧២១.៩០២

ប�ណិុលើូផ្ូសំងៗ ៣៣.៨២៩.១៣៦ - - - - - ៣៣.៨២៩.១៣៦

៥.៣២១.៣២៨.៦២៨ ៣.៧២៤.៧២៥.៦៨០ ២៦៨.៨៨០.៧៨០ ៧៧៣.៦០២.៦៥៦ ១៤០.១៧០.២១៩ ៤១.១១៤.២៧៩ ៣៧២.៨៣៥.០១៥



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 111

�ថិៃទី�៣១ ខខធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ តូមេលូយ៉ាង រហិូតដល់ ់១ ខខ > ១ – ៣ ខខ > ៣ – ១២ ខខ > ១ – ៥ ឆ្នាំំូ� �លើ�ស៊ីព� ៥ ឆ្នាំំូ� ពី�មាំនការត្បាក្នុ់

ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ ដីលាាូរអា�មុរិក្នុ

ស៊ីរីបស៊ីរីប ៧០៣.៧៣៧.៤០៥៧០៣.៧៣៧.៤០៥  ( (៣.៥៨៨.៧៩៤.៣៨៣៣.៥៨៨.៧៩៤.៣៨៣))  ( (៦៤.២៣៣.០៨៦៦៤.២៣៣.០៨៦)) ៤៦៣.៦៤៨.០៧៧៤៦៣.៦៤៨.០៧៧ ៦៣៥.៨៦៨.១៤២៦៣៥.៨៦៨.១៤២ ២.៦៨៥.២០៤.៦៤៩២.៦៨៥.២០៤.៦៤៩ ៥៧២.០៤៤.០០៥៥៧២.០៤៤.០០៥

ស៊ីមុមុូល់ជាលានេះូរៀៀល់ស៊ីមុមុូល់ជាលានេះូរៀៀល់ ២.៨៤៦.៦១៨២.៨៤៦.៦១៨  ( (១៤.៥១៦.៦៧៣១៤.៥១៦.៦៧៣))  ( (២៥៩.៨២៣២៥៩.៨២៣)) ១.៨៧៥.៤៥៦១.៨៧៥.៤៥៦ ២.៥៧២.០៨៧២.៥៧២.០៨៧ ១០.៨៦១.៦៥៣១០.៨៦១.៦៥៣ ២.៣១៣.៩១៨២.៣១៣.៩១៨

(ii) (ii) ហានិភិ�យលើ�ការបត�ររូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីហានិភិ�យលើ�ការបត�ររូបិយប�ណិណបរទេូស៊ី

ធនាគារ ធ្វើ័�អាជំ�វក្នុមុម លើ�រូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីជាច្រើូ�នប្រូភេូទី ដូច្ចេុូ�ហើ�យ ត្រូូ�វប្រូឈមុន�ងហានិភិ�យលើ�ការបត�ររូបិយប�ណិណបរទេូស៊ី។

នៅចំីងការិយបរិច្ចេេូទីន�មុួយៗ ចំ�នួនតម្លៃលូយោងនៃូរូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីរបស៊ី់ធនាគារ ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់ជាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមរូបិយវតុ� និង ប�ណិុល់រូបិយវតុ� មាំនបងាាូញដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ស៊ីមុមុូល់ជាដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ស៊ីរីប

ខែមូររៀៀល់ ផ្ទេូសំូងៗ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ៣៩.៦៧២.៣១១ ៤០.១១១ ៣៩.៧១២.៤២២ ១៦១.៧៨៨

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ៣៧.៩៨២.៣៨៧ - ៣៧.៩៨២.៣៨៧ ១៥៤.៧៤០

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា* ៦៩៩.០៣៦ ៣៩៩.៨១០ ១.០៩៨.៨៤៦ ៤.៤៧៧

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន* ៥៥៨.៤៨១.៥២៥ - ៥៥៨.៤៨១.៥២៥ ២.២៧៥.២៥៤

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ ៧១២.១៦៦ ២៩៩ ៧១២.៤៦៥ ២.៩០៣

៦៣៧.៥៤៧.៤២៥៦៣៧.៥៤៧.៤២៥ ៤៤០.២២០៤៤០.២២០ ៦៣៧.៩៨៧.៦៤៥៦៣៧.៩៨៧.៦៤៥ ២.៥៩៩.១៦២២.៥៩៩.១៦២

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ ១៣.៤៦៤.៩២៨ - ១៣.៤៦៤.៩២៨ ៥៤.៨៥៦

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន ២៨១.៩៧៤.៤៣៤ ៩០៥ ២៨១.៩៧៥.៣៣៩ ១.១៤៨.៧៦៨

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ២១.៣១០.៩៩៦ - ២១.៣១០.៩៩៦ ៨៦.៨២១

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ១៦៧.៦៥៤.៦៨៦ - ១៦៧.៦៥៤.៦៨៦ ៦៨៣.០២៥

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ ៩៨៤.៤៨៥ - ៩៨៤.៤៨៥ ៤.០១១

៤៨៥.៣៨៩.៥២៩៤៨៥.៣៨៩.៥២៩ ៩០៥៩០៥ ៤៨៥.៣៩០.៤៣៤៤៨៥.៣៩០.៤៣៤ ១.៩៧៧.៤៨១១.៩៧៧.៤៨១

គ្គមាំាូតព�ការបត�ររូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីស៊ីីទីធគ្គមាំាូតព�ការបត�ររូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីស៊ីីទីធ ១៥២.១៥៧.៨៩៦១៥២.១៥៧.៨៩៦ ៤៣៩.៣១៥៤៣៩.៣១៥ ១៥២.៥៩៧.២១១១៥២.៥៩៧.២១១ ៦២១.៦៨១៦២១.៦៨១

* មុិនរួមុបញ្ញច�ល់នូវស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ព�ឱនភាពនៃូតម្លៃលូ

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ស៊ីមុមុូល់ជាដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ស៊ីរីប

ខែមូររៀៀល់ ផ្ទេូសំូងៗ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ�

ស្ថាចំ់ប្រាូូក្នុ់ក្នុុ�ងដៃូ ២០.៨៦៨.៨១១ ៣៨.១០៩ ២០.៩០៦.៩២០ ៨៤.៥៦៨

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ២៧.២៤៦.០៧២ - ២៧.២៤៦.០៧២ ១១០.២១០

ស៊ីមុតីល់ូយនៅធនាគារនានា* ២.២៦៧.៨៥៣ ៣២៥.០៧១ ២.៥៩២.៩២៤ ១០.៤៨៨

ឥណិទាំនផ្តល់់ដល់់អតិថិិជំន* ៣៩៣.៣២៦.៥៥០ - ៣៩៣.៣២៦.៥៥០ ១.៥៩១.០០៦

ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមផ្ទេូសំូងៗ ៦៣.២៤៧ ២៥៥ ៦៣.៥០២ ២៥៨

៤៤៣.៧៧២.៥៣៣៤៤៣.៧៧២.៥៣៣ ៣៦៣.៤៣៥៣៦៣.៤៣៥ ៤៤៤.១៣៥.៩៦៨៤៤៤.១៣៥.៩៦៨ ១.៧៩៦.៥៣០១.៧៩៦.៥៣០



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១112

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ស៊ីមុមុូល់ជាដីលាាូរអាមេូរិក្នុ ស៊ីរីប

ខែមូររៀៀល់ ផ្ទេូសំូងៗ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ លានរៀៀល់

ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�ប�ណិុល់ហិិរញ្ញញវតុ�

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ�ផ្ទេូសំូងៗ ២.៥៦៤.៦០០ - ២.៥៦៤.៦០០ ១០.៣៧៤

ប្រាូូក្នុ់បញ្ញើញ�របស៊ី់អតិថិិជំន ១៥១.៧២៩.៣១៥ ១.០១១ ១៥១.៧៣០.៣២៦ ៦១៣.៧៤៩

មុូល់បត្រូូប�ណិុល់ ២១.៥៨៧.២១៥ - ២១.៥៨៧.២១៥ ៨៧.៣២០

ប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ២២៨.៩១៧.៣៤២ - ២២៨.៩១៧.៣៤២ ៩២៥.៩៧១

ប�ណិុល់ផ្ទេូសំូងៗ ៣០៦.០១៧ ១៨៤ ៣០៦.២០១ ១.២៣៩

៤០៥.១០៤.៤៨៩៤០៥.១០៤.៤៨៩ ១.១៩៥១.១៩៥ ៤០៥.១០៥.៦៨៤៤០៥.១០៥.៦៨៤ ១.៦៣៨.៦៥៣១.៦៣៨.៦៥៣

គ្គមាំាូតព�ការបត�ររូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីស៊ីីទីធគ្គមាំាូតព�ការបត�ររូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីស៊ីីទីធ ៣៨.៦៦៨.០៤៤៣៨.៦៦៨.០៤៤ ៣៦២.២៤០៣៦២.២៤០ ៣៩.០៣០.២៨៤៣៩.០៣០.២៨៤ ១៥៧.៨៧៧១៥៧.៨៧៧

* មុិនរួមុបញ្ញច�ល់នូវស៊ី�វិធានធនលើ�ការខ្នាតបង់ព�ឱនភាពនៃូតម្លៃលូ

បម្រែូូបម្រិូ�ល់នៃូរូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីបម្រែូូបម្រិូ�ល់នៃូរូបិយប�ណិណបរទេូស៊ី

តារាងខ្នាងកូូ្រោមុ បងាាញូព�ភាពបូូ្រែប្រូ�ល់នៃកូារកើ�នឡើ�ង នងិថិយចីំ� ៥ ភាគ្គរយនៃរូបូយិប�ណិណបរទេសូ៊ីធ្វើៀបទៅ ន�ងរបូយិប�ណិណគោល់របស់៊ីធនាគារ។ ៥ ភាគ្គរយ គ្គជឺាអត្រាូបូម្រែូបូមូ្រិ�ល់ដែលូ់តូ្រូ�វបាន
ប្រើូ� នៅពេលូ់រាយការណ៍ិផ្ទៃទកុូ្នុ�ង អ�ព�ហានិភិ�យរូបិយប�ណិណបរទូេស៊ី ទៅកានថូំ់្នាក់្នុដ�ក្នុនា� នងិជាត�ណ្ដាងឲូ្យការវាយតម្លៃលរូបស៊ីអុ់ក្នុគូ្រឹះប់គូ្រឹះងចំ�ពោ�ការផ្ទាាស់ូ៊ីបត�រអត្រាូបូត�រប្រាូក់ូ្នុបរទូេស៊ីដែលូ់អាចំកើ�តមាំន។ 
ការវិភាគ្គលើ�បម្រែូូបម្រិូ�ល់ រួមុមាំនតែូរូបិយប�ណិណបរទេូស៊ីដែូល់ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់ជារូបិយប�ណិណវតត� និងការក្លែូតម្រិូ�វ នូវភាពល់មេអ�ង នៃូដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី ស៊ីម្រាូូប់បម្រែូូបម្រិូ�ល់ ៥ ភាគ្គរយ ក្នុុ�ងអត្រាូូ
រូបិយប�ណិណបរទេូស៊ី។

ប្រូស៊ីិនបេ�រូបិយប�ណិណបរទេូស៊ី កើ�នឡើ�ង ៥ ភាគ្គរយធ្វើៀបន�ង រូបិយប�ណិណគោល់របស៊ី់ធនាគារ ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ឬខ្នាតនិង មុូល់ធនផ្ទេូសំូងទេៀតន�ងកើ�នឡើ�ង ឬ (ថិយចំី�) ដោយ៖

ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូរូបិយប�ណិណផ្ទេូសំូងៗ

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ចំ�ណើូញចំ�ណើូញ  ឬខ្នាតឬខ្នាត ៧.៦០៧.៨៩៥៧.៦០៧.៨៩៥ ១.៩៣៣.៤០២១.៩៣៣.៤០២ ២១.៩៦៦២១.៩៦៦ ១៨.១១២១៨.១១២

ប្រូស៊ីិនបេ�រូបិយប�ណិណបរទេូស៊ី ថិយចំី� ៥ ភាគ្គរយធ្វើៀបន�ង រូបិយប�ណិណមុីខងាររបស៊ី់ធនាគារ ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញ ឬខ្នាតនិង មុូល់ធនផ្ទេូសំូងទេៀតន�ងកើ�នឡើ�ង ឬ (ថិយចំី�) ដោយ៖

ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូប្រាូូក្នុ់រៀៀល់ ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូរូបិយប�ណិណផ្ទេូសំូងៗ

ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២០

ចំ�ណើូញចំ�ណើូញ  ឬខ្នាតឬខ្នាត  ( (៧.៦០៧.៨៩៥៧.៦០៧.៨៩៥))  ( (១.៩៣៣.៤០២១.៩៣៣.៤០២))  ( (២១.៩៦៦២១.៩៦៦))  ( (១៨.១១២១៨.១១២))

៣៤.៤.៣៤.៤. ហានិភិ�យប្រូតិបតតិការហានិភិ�យប្រូតិបតតិការ

៣៤.៤.១ ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យប្រូតិបតតិការ

ហានិភិ�យប្រូតិបតតិការគ្គឺហានិភិ�យនៃូការបាត់បង់ផ្ទេូសំូងៗដោយផ្ទាាូល់ ់ឬដោយប្រូយោល់ ដែូល់កើ�តច្ចេូញព�ដ�ណើ�រការផ្ទៃទូក្នុុ�ង ធនធានមុនីស៊ីូសំ បច្ចេចូក្នុវិទីូយោ ហើូដាាូរចំនាស៊ីមុុ�នធ ព្រឹូមុទាំ�ងក្នុតាាូហានិភិ�យ
ខ្នាងកូូ្រៅផ្ទេូសំូងៗ ក្រៅូូព�ហានិភិ�យឥណិទាំន ហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ និងហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាព មាំនដូចំជាហានិភិ�យដូែល់កើ�តច្ចេូញព�ការតមូ្រិ�វ ផ្លែុូក្នុចំូបាប់ និងបទីបញ្ញញតតិ និងស៊ីតង់ដារស្ថាជំ�វក្នុមុមដែូល់
ទីទីួល់ស្ថាោូល់់។ ហានិភិ�យប្រូតិបតតិការ គ្គឺអាចំកើ�តច្ចេូញព�រាល់់ស៊ីក្នុមុមភាពប្រូតិបតតិការទាំ�ងអស៊ី់របស៊ី់ធនាគារ។

គោល់ប�ណិងរបស៊ី់ធនាគារក្នុុ�ងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យប្រូតិបតតិការ គ្គឺដើ�មុូបី�រក្នុូសាតីល់យូភាពព�ការបញ្ញើជ�ស៊ី ការបាត់បង់ហិិរញ្ញញវតុ� និងការខូចំខ្នាតកើូរ៍�ឈ្មោះាូ�របស៊ី់ធនាគារ ប្រូក្នុបដោយប្រូស៊ីទិីធភាព និង
ភាពច្នៃុូប្រូឌ្ិត។ រាល់់គោល់នយោបាយរបស៊ី់ធនាគារទាំ�ងអស៊ី ់គ្គឺត្រូូ�វអនីលោមុ ទៅតាមុការតម្រិូ�វផ្លែុូក្នុចំូបាប ់និង បទីបញ្ញញតែិ។

នាយក្នុដាាូនហានិភិ�យបានក្លែូប្រែូូ និងធ្វើ័�ឲ្ូយជឿឿនលើឿននូវក្រុូបខណិឌហានិភិ�យប្រូតិបតតិការ ដើ�មុូបី�ពង្រឹូ�ងដ�ណើ�រការ និងការត្រូូ�តពិនិតូយហានិភិ�យផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុម្រិូិតប្រូតិបតតិការ និងការក្លែលូងបនល� ដើ�មុូបី�
ក្នុ�ណិត់អតតស៊ីញ្ហាាូណិភាពនៃូចំ�នីចំដែូល់នា�ឲ្ូយមាំនបរាជំ�យប្រូស៊ីិនបេ�មាំន។
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៣៤.៥.៣៤.៥. ហានិភិ�យដើ�មុទីីនហានិភិ�យដើ�មុទីីន
ហានិភិ�យដើ�មុទីីន គ្គឺជាហានិភិ�យដែូល់ធនាគារមុិនមាំនធនធានដើ�មុទីីនគ្រឹះូប់គ្រាូូន ់ដើ�មុូបី�ប�ពេូញទៅតាមុល់ក្នុុខណិឌតម្រិូ�វផ្លែុូក្នុចំូបាប ់ក្នុុ�ងការគា�ទ្រូចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់ឥណិទាំន និងការរៀៀបចំ�ផ្លែូនការយីទីធ
ស្ថាស្រួូែរបស៊ី់ធនាគារ។

យទីីធស្ថាសូ្រួតរបស៊ីធ់នាគារ គ្គរឺកូ្នុសាឲូ្យបានមុលូ់ដាានូដើ�មុទីីនឲូ្យរងឹមាំ� ដើ�មូុបី�រកូ្នុសាទី�នីក្នុចិំតតទី�ផូ្សារ នងិ ដើ�មូុបី�រកូ្នុសានិរនតរភាពនូៃការអភិិវឌូ្ឍនប៍នូុ្ដែមុលើ�អាជំ�វក្នុមុម។ ផ្ល់បុ�ពាល់់នូៃក្នុម្រិូតិដើ�មុទីីនលើ�ប្រាូក់ូ្នុចំ�ណូិល់
របស៊ីម់ាំាស់ូ៊ីភាគ្គហិីនី ត្រូូ�វបានទីទីលួ់ស្ថាោល់ូ់ នងិរកូ្នុសាឲូ្យមាំនតីលូ់យភាពរវាងប្រាូកូ្នុច់ំ�ណិលូ់ខុស់៊ីដែលូ់ន�ងអាចំធ័្វើ�ទៅបាន មាំនការគ្រឹះប់ូគ្រឹះងូដើ�មុទីីនល់អ នងិមាំនសី៊ីវតិុភាព ដែលូ់មាំនជំ�ហិរដើ�មុទីីនរងឹមាំ�។

ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ដែូល់ជានិយ�តក្នុរស៊ី�ខ្នាន់ជាងគេ ូបានក្នុ�ណិត ់និងតាមុដានការតម្រិូ�វលើ�ដើ�មុទីីន ស៊ីម្រាូូប់ធនាគារទាំ�ងមុូល់។

៣៤.៥.១ ការគ្រឹះូប់គ្រឹះូងហានិភិ�យដើ�មុទីីន

ដូចំទៅន�ងហានិភិ�យស៊ីនទន�យភាព និងហានិភិ�យទី�ផ្ូសារ BRMC និង ALCO ទីទីួល់ខីស៊ីត្រូូ�វក្នុុ�ងការគ្រឹះូប់គ្រឹះូង ប្រូក្នុបដោយប្រូស៊ីិទីធភាព លើ�ហានិភិ�យដើ�មុទីីនរបស៊ី់ធនាគារទាំ�ងមុូល់។

ហានិភិ�យដើ�មុទីីន ត្រូូ�វបានវាស៊ី់វែូង និងត្រូូ�តពិនិតូយតាមុដាន ដោយក្នុម្រិូិតក្នុ�ណិត់ដែូល់ត្រូូ�វបានគ្គណិនាស្រួូប តាមុការតម្រិូ�វរបស៊ី់ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា។ 

នៅថ្ងៃៃូទី�២២ ខែូក្នុីមុៈៈ ឆ្នាំំូ�២០១៨ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា បានចូ្ចេញប្រូកាស៊ីស៊ីត�ព�ការក្នុ�ណិត់ទ្រូនាប់ដើ�មុទីីន (Capital Buffer) ស៊ីម្រាូូប់គ្រឹះូ��ស្ថាាូនធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតុ�។ យោងតាមុមាំតូូ្រា២២ នៃូ
ប្រកូាស៊ីនេះូ� គ្រឹះូ��ស្ថាានូទាំ�ងអស៊ី ់ត្រូូ�វគោរពតាមុបទីបញ្ញញតតទិាំក់្នុទីងន�ងការរកូ្នុសាទូ្រនាប់ដើ�មុទីីនយ៉ាាងូហោះចំណ្ដាស់៊ីឲូ្យបាន ៥០% នៃដូើ�មុទីីនស៊ីរបីគ្គតិត្រូូ�មុ ថ្ងៃៃទូី�១ ខែមូុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០១៩ នងិអនីវតតឲូ្យបាន
យ៉ាាូងពេូញលើូញ គ្គិតត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២០។

នៅថ្ងៃៃទូី�៧ ខែមូុ�នា ឆ្នាំំូ�២០១៨ ធនាគារជាតិនៃកូ្នុមុុ�ជា បានច្ចេញូស្ថារាចំរណែនូា�ស៊ីត�ព�ការអនីវតតប្រកូាស៊ីស៊ីត�ព�ការក្នុ�ណិត់ទ្រនូាបដ់ើ�មុទីីនស៊ីម្រាូបូគ់្រឹះូ��ស្ថាានូធនាគារ នងិហិិរញ្ញញវតុ� ដែលូ់បានក្នុ�ណិត់អនីបាត
នៃូដើ�មុទីីនខ្លោនធ្វើ�ស៊ីី�ឃ្មុំល�ខល់ (Countercyclical Capital Buffer) ចំ�នួន ០% រហិូតដល់់មាំនការជំូនដ�ណិ�ងជាថិម�។

នៅថ្ងៃៃូទី�១៧ ខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២០ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា បានច្ចេូញប្រូកាស៊ីមួុយ ធ១៣-០២០-០០២ អនីញ្ហាាូតឲ្ូយធនាគារនិងស្ថាាូប�នហិិរញ្ញញវតុ�ពនូយោពេូល់និងការរកូ្នុសាអនីបាតនូៃដើ�មុទីីន នៅ ៥០% 
ដើ�មុូបី�កាត់បនុយផ្ល់បុ�ពាល់់ព�ក្នុូវីដ ១៩ ទៅលើ�សេូដឋក្នុិចំចក្នុមុុ�ជាស្រួូបតាមុគោល់នយោបាយរបស៊ី់រដាាូភិិបាល់។

ធនាគារបានអនីលោមុទៅតាមុការតម្រិូ�វដើ�មុទីីនដែូល់ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់យ៉ាាូងពេូញលើូញ។

៣៥.៣៥.រយៈពេូល់ខល�និងរយៈពេូល់វែូងរយៈពេូល់ខល�និងរយៈពេូល់វែូង
គ្គណិៈគ្រឹះបូគ់្រឹះងូបងាាញូរបាយការណិហ៍ិរិញ្ញញវតុ�ផ្លែអកូ្នុលើ�ស៊ីនទន�យភាព។ ព�តម៌ាំនអ�ព�រយៈពូេល់ខល� ឬវែងូ របស់៊ី ទ្រពូូយស៊ីក្នុមុម នងិប�ណិលុ់ ត្រូូ�វបានបងាាញូនៅកុ្នុ�ងផូុ្លែក្នុនៃកូារគូ្រឹះបគូ់្រឹះងហានភិិ�យហិិរញ្ញញវតុ�។ 
ទ្រូពូយស៊ីមុូបីតត ិនិងបរិកាាូរ ស៊ីិទីធក្នុុ�ងការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុម ទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមអរូប� និងទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមពនធពនូយោរ ជាទ្រូពូយស៊ីក្នុមុមរយៈពេូល់វែូង។ ស៊ី�វិធានធន ជាប�ណិុល់រយៈពេូល់វែូង។

៣៦.៣៦.ព�ត៌មាំនប្រើូៀបធ្វើៀបព�ត៌មាំនប្រើូៀបធ្វើៀប
តួលើូខមុួយចំ�នួន ត្រូូ�វបានចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ឡើ�ងវិញ ដើ�មុូបី�ឲ្ូយស្រួូបទៅតាមុការបងាាូញ និងការលាតត្រូូដាងព�ត៍មាំននាការិយបរិច្ចេេូទីបចំច�បូបីនុ។

៣៧.៣៧.ផ្ល់បុ�ពាល់់ព�ក្នុូវីដ-១៩ផ្ល់បុ�ពាល់់ព�ក្នុូវីដ-១៩
ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃូវីរីស៊ីកូ្នុរីណ្ដា (“កូ្នុវីដ-១៩”) បានរាតតូបាតភូិមុិស្ថាស្រួតូជាចូ្រើ�នជាស៊ីក្នុល់លោក្នុ។ អងគការសី៊ីខភាពពិភិពលោក្នុបានបូ្រកាស៊ីអាស៊ីនុអនតរជាតិបណ្ដាាូល់អ�ព� ក្នុូវីដ-១៩ នៅកុ្នុ�ងខែូមុក្នុរា 
ឆ្នាំំូ�២០២០ និងបានចាំត់ថ្នាំូក្នុ់វីរីស៊ីនេះូ�ជាជំមុៃឺរាតតូបាតជាស៊ីក្នុល់លោក្នុនៅក្នុុ�ងខែូមុ�នា ឆ្នាំំូ�២០២០។ ការរីក្នុរាល់ដាល់នៃូជំមុៃឺក្នុូវីដ ១៩ មាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ជាខ្នាាូ�ង ដល់់ស៊ីីខភាព និងការបនតអាជំ�វក្នុមុម។

ធនាគារជាតិនូៃក្នុមុុ�ជា និង រាជំរដាាូភិិបាល់ក្នុមុុ�ជាបានចាំត់វិធានការជាចូ្រើ�ន ដើ�មូុបី�ជួំយស៊ីម្រិូ�ល់ដល់់សូេដឋក្នុិចំច និងវិស៊ី�យហិិរញ្ញញវតុ� និងការធ័្វើ�អាជំ�វក្នុមុមនៅកុ្នុ�ងរយៈពូេល់ដែូល់មិុនធាាូប់មាំនព�មុីនមុក្នុ 
ដែូល់រួមុមាំនដូចំជាការអនីញ្ហាាូតឲ្ូយធ្វើ័�ការរៀៀបចំ�ឥណិទាំនឡើ�ងវិញ និងការបង្កើើ�តនៃូធនាគារស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីនតូចំ និងមុធូយមុ ដើ�មុូបី�ស៊ីម្រិូបស៊ីម្រិូ�ល់គ្គម្រោូូងស៊ីហិហិិរញ្ញញបូបីទាំនទ្រូទ្រូង់ស៊ីហិគ្រាូូស៊ីធីន
តូចំ និងមុធូយមុ។

គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងន�ងបនតការត្រូូ�តពិនិតូយព�ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃ ូក្នុូវីដ-១៩ និងចាំត់គ្រឹះូប់វិធានការទីប់ស្ថាាូត់រាល់់ឥទីធិពល់ដែូល់អាចំបុ�ពាល់់ដល់់ប្រូតិបតតិការរបស៊ី់ធនាគារ។

ធនាគារបានធ្វើ័�ការវិនិចំេ�យចំ�ពោ�ផ្ល់បុ�ពាល់់នៃ ូក្នុូវីដ-១៩ ទៅតាមុការណែូនា�របស៊ី់ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា និងស៊ីតង់ដាររបាយការណិ៍ទាំក្នុ់ទីងន�ងហិិរញ្ញញវតុ�អនតរជាតិនៃូក្នុមុុ�ជាដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

(a) (a) ការខា�បង់ឥណុទាន្ទុដែ�លរពំ្យឹង��ក់ការខា�បង់ឥណុទាន្ទុដែ�លរពំ្យឹង��ក់

ប្រូ�បាបី�ល់�តេូនៃូការខក្នុខ្នានក្នុុ�ងការស៊ីងប្រូ�បាបី�ល់�តេូនៃូការខក្នុខ្នានក្នុុ�ងការស៊ីង (PD) (PD)

PD ត្រូូ�វបានគ្គណិនាដោយប្រើូ�ទីនុិន�យមាំាទូ្រូ�ស៊ីប្រចូាំ�ខែសូ៊ីម្រាូបូរ់យៈពេលូ់ ៧ ឆ្នាំំូ�ក្នុនលងមុក្នុនេះូ�ដែលូ់មាំន ៧២ មាំាទូ្រូ�ស៊ី។ វធិ�ស្ថាសូ្រួតល់មុអតិជាងមុនី តូ្រូ�វបានអនីវតតដោយប�ប៉ែកូ្នុដ�ណ្ដាក្នុក់ាល់ទី� ១ ទៅ 
“ក្រុូីមុ ០” ដែូល់មុិនមាំនថ្ងៃៃូហិួស៊ីពេូល់ក្នុ�ណិត ់និង “ក្រុូីមុ ១” ដែូល់មាំនឥណិទាំនហិួស៊ីកាល់ក្នុ�ណិត់ព� ១ ទៅ ២៩ ថ្ងៃៃូ។

អត្រាូូខ្នាតបង់ដោយស្ថារខក្នុខ្នានក្នុុ�ងការស៊ីងអត្រាូូខ្នាតបង់ដោយស្ថារខក្នុខ្នានក្នុុ�ងការស៊ីង (LGD) (LGD)

គ្គណិន�ស៊ីក្នុមុមដែូល់នៅតែមូាំនបនតស៊ីក្នុមុមភាពប្រូមុលូ់ត្រូឡូុបម់ុក្នុវញិ ត្រូូ�វបានដាក្នុប់ញ្ញច�ល់ក្នុុ�ងការគ្គណិនា LGD ផ្លែអកូ្នុលើ�ការវិភាគ្គរយៈពេលូ់របស៊ី ់LGD។ ក្នុម្រិូិតឥណិទាំនស៊ីម្រាូបូក់ារគ្គណិនា LGD 
ត្រូូ�វបាន ក្លែូប្រែូូព�ការប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ ឥណិទាំននៅពេូល់ខ្នាតបង ់(EAD) ដែូល់នៅបនតមាំនការកើ�នឡើ�ងនៅក្នុុ�ងមុុូដែូល់ចាំស៊ី ់ទៅជាក្នុម្រិូិតឥណិទាំននៅពេូល់ខក្នុខ្នានក្នុុ�ងការស៊ីងតែូមុតង។ ក្នុម្រិូិត LGD 
តាមុវិស៊ី�យ ត្រូូ�វបានក្លែូតម្រិូ�វឲ្ូយស្រួូបទៅតាមុការប៉ែូងចែូក្នុដែូល់ប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ក្នុុ�ងការគ្គណិនា PD។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១114

ល់ទីធផ្ល់ប្រូ�បាបី�ល់�តេូទីមុៃន់មុធូយមុល់ទីធផ្ល់ប្រូ�បាបី�ល់�តេូទីមុៃន់មុធូយមុ (Probability weighted outcome) (Probability weighted outcome)

បចំច�បូបីនុនេះូ� ការក្នុ�ណិត់សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ល់អ និងអាក្រុូក្នុ ់ត្រូូ�វបានផ្តល់់ការថិល�ងថែលូងជា ៦០ ភាគ្គរយ ២០ ភាគ្គរយនិង ២០ភាគ្គរយ រៀៀងគាំូ។

ព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខ (Forward (Forward--looking information)looking information)

ព�ត៌មាំនដូែល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខតូ្រូ�វបានប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ស៊ីម្រាូូប់តែូ PD។ ស៊ីម្រាូូប់ LGD ព�ត៌មាំនដែូល់រំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខមិុនតូ្រូ�វបានប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់នោះ�ទេូ ដោយស្ថារតែូមុិនមាំនព�ត៌មាំននូៃការ
ខក្នុខ្នានស៊ីងគ្រឹះូប់គ្រាូូន់នៅ ត្រូូ�មាំស៊ីមុីនៗដើ�មុូបី�ធ្វើ័�ការវិភាគ្គស៊ីុិតិរំព�ងទីីក្នុទៅថ្ងៃៃូខ្នាងមុីខដោយមាំនភាពជឿឿទីីក្នុចំិតតបាននោះ�ទេូ។

ក្នុតាាូមាំាូក្រុូ�សេូដឋក្នុិចំចចំ�បងៗក្នុតាាូមាំាូក្រុូ�សេូដឋក្នុិចំចចំ�បងៗ

ក្នុតាាូមាំាូក្រុូ�សេូដឋក្នុិចំចដែូល់ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់និងប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់ស៊ីម្រាូូប ់PD ដែូល់រំព�ងទីីក្នុមាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

PD តាមុផូុ្លែក្នុ ក្នុតាាូមាំាូក្រុូ�សេូដឋក្នុិចំច (១)

ក្នុស៊ីិក្នុមុម ស៊ីនទស៊ីូសំន៍ថ្ងៃលូទី�និញប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់របស៊ី់ក្នុមុុ�ជា

ស៊ី�ណិង់និងអចំល់នទ្រូពូយ ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីប(ផ្ស៊ីស៊ី) គ្គិតតាមុថ្ងៃលូបចំច�បូបីនុ

ការជំួល់អចំល់នទ្រូពូយ ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីបរបស៊ី់ប្រូទេូស៊ីក្នុមុុ�ជា គ្គិតតាមុថ្ងៃលូថេូរ ឆ្នាំំូ�២០០០

ផ្ល់ិតក្នុមុម ល់�ហិូរនៃូវិនិយោគ្គទីីនផ្ទាាូល់់ព�បរទេូស៊ី

ការល់ក្នុ់ដី�និងរាយ ស៊ីនទស៊ីូសំន៍ថ្ងៃលូទី�និញប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់របស៊ី់ក្នុមុុ�ជា

សេូវាក្នុមុម ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីប(ផ្ស៊ីស៊ី) គ្គិតតាមុថ្ងៃលូបចំច�បូបីនុ

ឥណិទាំនបីគ្គគល់ ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីប(ផ្ស៊ីស៊ី) គ្គិតតាមុថ្ងៃលូបចំច�បូបីនុ

(១) ក្នុតាាូមាំាូក្រុូ�សេូដឋក្នុិចំចទាំ�ងអស៊ី់មាំនមុូល់ដាាូននៅក្នុុ�ងបរិបទីប្រូទេូស៊ីក្នុមុុ�ជាលើ�ក្នុលែូងតូែមាំនការបញ្ហាាូក្នុ់ផ្ទេូសំូងព�នេះូ�។

ក្នុតាាូមាំាូក្រុូ�សេូដឋក្នុិចំចដែូល់ពូយោក្នុរទីីក្នុជាមុីន នៃូសេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ល់អ និងអាក្រុូក្នុ ់មាំនដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

ស៊ីនទស៊ីូសំន៍ថ្ងៃលូទី�និញប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់របស៊ី់ក្នុមុុ�ជា- ក្នុស៊ីិក្នុមុម

ការពូយោក្នុរ MEV ឆ្នាំំូ�ទី�១ ឆ្នាំំូ�ទី�២ ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ឆ្នាំំូ�ទី�៦ ឆ្នាំំូ�ទី�៧ ឆ្នាំំូ�ទី�៨ ឆ្នាំំូ�ទី�៩ ឆ្នាំំូ�ទី�១០

សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ១៧៤,៥៧ ១៧៤,៧២ ១៧៤,៧២ ១៦៧,៦១ ១៦៧,៦១ ១៦៧,៦១ ១៦៧,៦១ ១៦៧,៦១ ១៦៧,៦១ ១៦៧,៦១ 

សេូណ្ដារីយុូល់អ ១៦៣,៥៥ ១៦៣,៧០ ១៦៣,៧១ ១៥៦,៥៩ ១៥៦,៥៩ ១៥៦,៥៩ ១៥៦,៥៩ ១៥៦,៥៩ ១៥៦,៥៩  ១៥៦,៥៩ 

សេូណ្ដារីយុូអាក្រុូក្នុ់ ១៨៥,៥៩ ១៨៥,៧៣ ១៨៥,៧៤ ១៧៨,៦៣ ១៧៨,៦៣ ១៧៨,៦៣ ១៧៨,៦៣ ១៧៨,៦៣ ១៧៨,៦៣ ១៧៨,៦៣ 

ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីប (ផ្ស៊ីស៊ី) គ្គិតតាមុថ្ងៃលូបចំច�បូបីនុ- ស៊ី�ណិង់និងអចំល់នទ្រូពូយ

ការពូយោក្នុរ MEV ឆ្នាំំូ�ទី�១ ឆ្នាំំូ�ទី�២ ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ឆ្នាំំូ�ទី�៦ ឆ្នាំំូ�ទី�៧ ឆ្នាំំូ�ទី�៨ ឆ្នាំំូ�ទី�៩ ឆ្នាំំូ�ទី�១០

សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ១៥,៩៥% ១៥,៩៦% ១៥,៩៦% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩%

សេូណ្ដារីយុូល់អ ១៧,៥៣% ១៧,៥៤% ១៧,៥៥% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨%

សេូណ្ដារីយុូអាក្រុូក្នុ់ ១៤,៣៧% ១៤,៣៨%  ១៤,៣៨% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១%

ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីបរបស៊ី់ប្រូទេូស៊ីក្នុមុុ�ជា គ្គិតតាមុថ្ងៃលូថេូរ ឆ្នាំំូ�២០០០- ការជំួល់អចំល់នទ្រូពូយ

ការពូយោក្នុរ MEV ឆ្នាំំូ�ទី�១ ឆ្នាំំូ�ទី�២ ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ឆ្នាំំូ�ទី�៦ ឆ្នាំំូ�ទី�៧ ឆ្នាំំូ�ទី�៨ ឆ្នាំំូ�ទី�៩ ឆ្នាំំូ�ទី�១០

សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ១,៧៦% ១,៧៧% ១,៧៨% ១,៧២% ១,៧២% ១,៧២% ១,៧២% ១,៧២% ១,៧២% ១,៧២%

សេូណ្ដារីយុូល់អ ១,៨៦% ១,៨៧% ១,៨៨% ១,៨៣% ១,៨៣% ១,៨៣% ១,៨៣% ១,៨៣% ១,៨៣% ១,៨៣%

សេូណ្ដារីយុូអាក្រុូក្នុ់ ១,៦៦% ១,៦៧% ១,៦៨% ១,៦២% ១,៦២% ១,៦២% ១,៦២% ១,៦២% ១,៦២% ១,៦២%



ធនាគារ ABA
របាយការណិ៍ប្រូចាំ�ឆ្នាំំូ� ២០២១ 115

ល់�ហិូរនៃូវិនិយោគ្គទីីនផ្ទាាូល់់ព�បរទេូស៊ី- ផ្ល់ិតក្នុមុម

ការពូយោក្នុរ MEV ឆ្នាំំូ�ទី�១ ឆ្នាំំូ�ទី�២ ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ឆ្នាំំូ�ទី�៦ ឆ្នាំំូ�ទី�៧ ឆ្នាំំូ�ទី�៨ ឆ្នាំំូ�ទី�៩ ឆ្នាំំូ�ទី�១០

សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ៣,៥៤% ៣,៥២% ៣,៥១% ៣,៥៤% ៣,៥៤% ៣,៥៤% ៣,៥៤% ៣,៥៤% ៣,៥៤% ៣,៥៤%

សេូណ្ដារីយុូល់អ ៩,៧៤% ៩,៧១% ៩,៧០% ៩,៧៤% ៩,៧៤% ៩,៧៤% ៩,៧៤% ៩,៧៤% ៩,៧៤% ៩,៧៤%

សេូណ្ដារីយុូអាក្រុូក្នុ់ -២,៦៥% -២,៦៨% -២,៦៩% -២,៦៦% -២,៦៦% -២,៦៦% -២,៦៦% -២,៦៦% -២,៦៦% -២,៦៦%

ស៊ីនទស៊ីូសំន៍ថ្ងៃលូទី�និញប្រើូ�ប្រាូូស៊ី់របស៊ី់ក្នុមុុ�ជា- ការល់ក្នុ់ដី�និងរាយ

ការពូយោក្នុរ MEV ឆ្នាំំូ�ទី�១ ឆ្នាំំូ�ទី�២ ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ឆ្នាំំូ�ទី�៦ ឆ្នាំំូ�ទី�៧ ឆ្នាំំូ�ទី�៨ ឆ្នាំំូ�ទី�៩ ឆ្នាំំូ�ទី�១០

សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ២,៦០% ២,៦៣% ២,៦៤% ២,៣៨% ២,៣៨% ២,៣៨% ២,៣៨% ២,៣៨% ២,៣៨% ២,៣៨%

សេូណ្ដារីយុូល់អ ០,៥៥% ០,៥៩% ០,៥៩% ០,៣៣% ០,៣៣% ០,៣៣% ០,៣៣% ០,៣៣% ០,៣៣% ០,៣៣%

សេូណ្ដារីយុូអាក្រុូក្នុ់ ៤,៦៥% ៤,៦៨% ៤,៦៩% ៤,៤២% ៤,៤២% ៤,៤២% ៤,៤២% ៤,៤២% ៤,៤២% ៤,៤២%

ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីប (ផ្ស៊ីស៊ី) គ្គិតតាមុថ្ងៃលូបចំច�បូបីនុ- សេូវាក្នុមុម

ការពូយោក្នុរ MEV ឆ្នាំំូ�ទី�១ ឆ្នាំំូ�ទី�២ ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ឆ្នាំំូ�ទី�៦ ឆ្នាំំូ�ទី�៧ ឆ្នាំំូ�ទី�៨ ឆ្នាំំូ�ទី�៩ ឆ្នាំំូ�ទី�១០

សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ១៥,៩៥% ១៥,៩៦% ១៥,៩៦% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩%

សេូណ្ដារីយុូល់អ ១៧,៥៣% ១៧,៥៤% ១៧,៥៥% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨%

សេូណ្ដារីយុូអាក្រុូក្នុ់ ១៤,៣៧% ១៤,៣៨% ១៤,៣៨% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១%

ផ្ល់ិតផ្ល់ក្នុុ�ងស្រួូីក្នុស៊ីរីប (ផ្ស៊ីស៊ី) គ្គិតតាមុថ្ងៃលូបចំច�បូបីនុ- ឥណិទាំនបីគ្គគល់

ការពូយោក្នុរ MEV ឆ្នាំំូ�ទី�១ ឆ្នាំំូ�ទី�២ ឆ្នាំំូ�ទី�៣ ឆ្នាំំូ�ទី�៤ ឆ្នាំំូ�ទី�៥ ឆ្នាំំូ�ទី�៦ ឆ្នាំំូ�ទី�៧ ឆ្នាំំូ�ទី�៨ ឆ្នាំំូ�ទី�៩ ឆ្នាំំូ�ទី�១០

សេូណ្ដារីយុូមុូល់ដាាូន ១៥,៩៥% ១៥,៩៦% ១៥,៩៦% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩% ១៦,៨៩%

សេូណ្ដារីយុូល់អ ១៧,៥៣% ១៧,៥៤% ១៧,៥៥% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨% ១៨,៤៨%

សេូណ្ដារីយុូអាក្រុូក្នុ់ ១៤,៣៧% ១៤,៣៨% ១៤,៣៨% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១% ១៥,៣១%

លើ�ស៊ីព�នេះូ�ទេៀត ធនាគារបានពិចាំរណ្ដាជាក្នុ់លាក្នុ់ទៅន�ងផ្ល់បុ�ពាល់់ដែូល់ពាក្នុ់ព�នធនៃូក្នុូវីដ ១៩ លើ�ក្នុតាាូគ្គីណិភាព និងបរិមាំណិនៅពេូល់ក្នុ�ណិត់ ការកើ�នឡើ�ងជាស្ថារវនត នៃូហានិភិ�យឥណិទាំន 
និងការការវាយតម្លៃលូស៊ីូចំនាក្នុរ ស៊ីម្រាូូប់ស៊ី�វិធានធន លើ�ការបុ�ពាល់់ជាស៊ីកាាូនីពល់ក្នុុ�ងវិស៊ី�យដែូល់ បានរងផ្ល់បុ�ពាល់់ដែូល់បានក្នុ�ណិត់ដោយធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា៖

■ វិស៊ី�យទេូស៊ីចំរណិ៍
■ វិស៊ី�យផ្ល់ិតក្នុមុមកាត់ដើូរស៊ីមេល�ក្នុប�ពាក្នុ់
■ វិស៊ី�យស៊ី�ណិង់
■ វិស៊ី�យដ�ក្នុជំញ្ញជ�ននិងភិស៊ីត�ភារ

ធនាគារក្នុ៏បានបន្ដែុូមុ ECL ចំ�នួន ២០.៩៥ លានដីលាាូរនៅក្នុុ�ងអ�ឡុ�ង ឆ្នាំំូ�២០២១ដែូល់នា�ឲូ្យ ECL បន្ដែុូមុស៊ីរីបគ្គិតត្រូូ�មុថ្ងៃៃូទី�៣១ ខែូធុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ មាំនចំ�នួន២៥.៦លានដីលាាូរអាមេូរិក្នុ។ 

(b) (b) គ្គណុធ្វើន្ទុយយសទ្រមាប់ទ្រ�ព្យយសក់ម្មមហិរិញ្ញញវ�ុ�ដែ�លបាន្ទុដែក់ដែទ្របគ្គណុធ្វើន្ទុយយសទ្រមាប់ទ្រ�ព្យយសក់ម្មមហិរិញ្ញញវ�ុ�ដែ�លបាន្ទុដែក់ដែទ្រប

ធនាគារបានធ្វើ័�ការពិចាំរណ្ដា អ�ព�ក្នុតាាូសេូដឋក្នុិចំច និង បានពនូយោរការស៊ីងប្រាូូក្នុ់ក្នុមុច� ស៊ីម្រាូូប់អុក្នុខច�ប្រាូូក្នុ់ ដែូល់អាជំ�វក្នុមុមរបស៊ី់គេូ ត្រូូ�វបានរងបុ�ពាល់់ដោយក្នុូវីដ ១៩ រហិូតដល់់រយៈពេូល់ ១២ខែូចំ�ពោ�
គ្រឹះូប់វិស៊ី�យ។ ការចំ�ណើូញ និងការខ្នាតបង់ព�ការក្លែូប្រែូូល់ក្នុុខណិឌទាំ�ងនេះូ�មុិនបានចាំត់ទីីក្នុជាស្ថារវនតឡើ�យ។

(c) (c) ការវាយ�ថ្ងៃម្មៃនិ្ទុងការវនិ្ទុិចុេ័យការវាយ�ថ្ងៃម្មៃនិ្ទុងការវនិ្ទុិចុេ័យ

ធនាគារបានគិ្គតគូ្គរអ�ព�ផ្ល់បុ�ពាល់់ ដែលូ់បងើឡើ�ងព�ភាពប្រែូបូ្រូ�ល់ នៃសូេដូឋក្នុចិំចបចំច�បូបីនុ កុ្នុ�ងការក្នុ�ណិត់ តួលើខូរបស៊ីទ់្រពូូយស៊ីក្នុមុមហិរិញ្ញញវតុ� នងិមិុនមូ្ដែនហិរិញ្ញញវតុ�ដែលូ់ការក្នុ�ណិតន់េះូ�គ្គជឺាការក្នុ�ណិត់
ល់អប�ផ្ីតរបស៊ី់គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងព�ងផ្លែអូក្នុលើ�ព�ត៌មាំនដែូល់មាំន។ បុីន្ដែតូទី�ផ្ូសារមុិនទាំន់មាំនសេុូរភាព ដូចំនេះូ�តួលើូខ ដែូល់បានក្នុ�ណិត់អាចំមាំនការប្រែូូប្រូ�ល់ទៅតាមុបម្រែូូបម្រិូ�ល់ទី�ផ្ូសារ។



ធនាគារ ABA
របាយការណ៍៍ប្ររចាំំឆ្នាំំរំ ២០២១116

៣៨.៣៨.ព្រឹូ�តតិការណិ៍បនាាូប់ព�ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទីព្រឹូ�តតិការណិ៍បនាាូប់ព�ដ�ណ្ដាចំ់ការិយបរិច្ចេេូទី
កាតព័ក្នុិចំចធ្វើ័�ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ់កាតព័ក្នុិចំចធ្វើ័�ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ ់ និងស៊ី�វិធានធនចំ�ពោ�ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញនិងស៊ី�វិធានធនចំ�ពោ�ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញ

នាថ្ងៃៃទូី�២៨ ខែធូុ� ឆ្នាំំូ�២០២១ ធនាគារជាតនិៃកូ្នុមុុ�ជា បានច្ចេញូស្ថារាចំរណែនូា�ស៊ីត�ព�កាតព័កិ្នុចំចធ្វើ័�ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំកូ្នុ ់នងិស៊ី�វធិានធនចំ�ពោ�ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញ ស៊ីម្រាូប់ូធនាគារ នងិគ្រឹះូ��ស្ថាានូហិរិញ្ញញវតុ� 
ដែូល់មាំនបូ្រសិ៊ីទីធភាពអនីវតតចាំប់ព�ថ្ងៃៃូចីំ�ហិតុលូើខ្នាតទៅ។ បនាាូប់ព�ស៊ីិកាាូស្ថាលា របស៊ី់ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា ស៊ីម្រាូូប់ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ� ដែូល់បានរៀៀបចំ�ឡើ�ង នាថ្ងៃៃូទី�១៨ ខែូមុក្នុរា 
ឆ្នាំំូ�២០២២ ធនាគារជាតិនៃូក្នុមុុ�ជា បានអនីញ្ហាាូតិអោយ ធនាគារ និងគ្រឹះូ��ស្ថាាូនហិិរញ្ញញវតុ� ពនូយោរពេូល់អនីវតតស្ថារាចំរថិម�នេះូ� រហិូតដល់់ថ្ងៃៃូទី�១ ខែូមុក្នុរា ឆ្នាំំូ�២០២២។

យោងតាមុស្ថារាចំរណែូនា� ធនាគារត្រូូ�វធ្វើ័�ចំ�ណ្ដាត់ថ្នាំូក្នុ ់និងស៊ី�វិធានធន ចំ�ពោ�ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញដូចំខ្នាងក្រោូូមុ៖

■ ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវញិ ដែលូ់មាំន “ ស្ថាានូភាពល់អ” ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិតថ់្នាជា “ឥណិទាំនដ�ណើ�រការ” នងិត្រូូ�វបានចាំតថ់្នាំកូ្នុជ់ាឥណិទាំន “ឃ្លាំាូ�មេ�ល់” ដែលូ់ត្រូូ�វធ្វើ័�ស៊ី�វធិានធន ៣% នៃឥូណិទាំន
ដីល់ ដោយមុិនគ្គិតព�ចំ�នួនដងនៃូការរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញ។

■ ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញដែូល់មាំន “ស្ថាាូនភាពដែូល់ត្រូូ�វការរៀៀបចំ�ឥណិទាំនឡើ�ងវិញបន្ដែុូមុ” ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់ជា “ឥណិទាំនមុិនដ�ណើ�រការ” និងត្រូូ�វ៖

(a) ចា�់ថុាក់់ជាឥណុទាន្ទុ “ធ្វើទ្រកាម្មសិង់ដារ” ចុំធ្វើ�ះឥណុទាន្ទុធ្វើរៀបចុំធ្វើ��ងវញិធ្វើល�ក់��ម្មួយ ធ្វើហិ�យទ្រ�ូវធ្វើធើ�សំវធិាន្ទុធន្ទុ ២០% ថ្ងៃន្ទុឥណុទាន្ទុ��ល

(b) ចា�់ថុាក់់ជាឥណុទាន្ទុ “សងេយ័” ចុំធ្វើ�ះឥណុទាន្ទុធ្វើរៀបចុំធ្វើ��ងវញិធ្វើល�ក់��ព្យ�រ ធ្វើហិ�យទ្រ�ូវធ្វើធើ�សំវធិាន្ទុធន្ទុ ៥០% ថ្ងៃន្ទុឥណុទាន្ទុ��ល

■ ឥណិទាំនរៀៀបចំ�ឡើ�ងវិញដែូល់មាំន “ស្ថាាូនភាពមិុនល់អ” ត្រូូ�វបានក្នុ�ណិត់ថ្នាជា “ឥណិទាំនមុិនដ�ណើ�រការ” និងតូ្រូ�វចាំត់ថ្នាំូក្នុ់ជា “ឥណិទាំនបាត់បង់” ដែូល់ត្រូូ�វធ្វើ័�ស៊ី�វិធានធន ១០០% 
នៃូឥណិទាំនដីល់។

យោងតាមុការអនីវតតស្ថារាចំរណែូនា�នេះូ� ធនាគារត្រូូ�វបន្ដែុូមុទីីនបម្រិូីងតាមុបទីបូបីញ្ញញតតិចំ�នួន ១៧.៨២២.៤៥២ ដីលាាូរអាមេូរិក្នុ (សេម�ន�ង ៧២.៦០៩ លានរៀៀល់) ដោយផ្ទេទូរព�ប្រាូូក្នុ់ចំ�ណើូញរក្នុូសាទីីក្នុ។

ការពិចាំរណ្ដាលើ�ការរាយកាណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ទាំក្នុ់ទីងន�ងស៊ីង្គ្រាោូូមុប្រូទេូស៊ីរីស៊ីូសំ��ការពិចាំរណ្ដាលើ�ការរាយកាណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ទាំក្នុ់ទីងន�ងស៊ីង្គ្រាោូូមុប្រូទេូស៊ីរីស៊ីូសំ��  --  ប្រូទេូស៊ីអីីយក្រែូូនប្រូទេូស៊ីអីីយក្រែូូន

នៅថ្ងៃៃូទី�២៤ ខែូក្នុីមុៈៈ ឆ្នាំំូ�២០២២ ប្រូទេូស៊ីរីស៊ីូសំ��បានចាំប់ផ្ទេត�មុប្រូតិបតតិការយោធាលើ�ប្រូទេូស៊ីអីីយក្រែូូន។ ជាការឆ្លើល�យតប ប្រូទេូស៊ីមុួយចំ�នួនបានដាក្នុ់ទីណិឌក្នុមុមសេូដឋក្នុិចំចលើ�ប្រូទេូស៊ីរីស៊ីូសំ�� និងប្រូទេូស៊ី
បេឡូារសូី៊ីសំ។ ស៊ីង្គ្រាោូមូុរវាងបូ្រទេសូ៊ីរសូី៊ីសំ�� នងិប្រទូេសូ៊ីអីីយក្រែូនូមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់យ៉ាាងូខ្នាាូ�ងទៅលើ�សេដូឋក្នុចិំច នងិទី�ផ្សូារហិរិញ្ញញវតុ�ពភិិពលោក្នុ ហើ�យធ្វើ័�ឲ្យូបញ្ហាាបូ្រឈូមុសូេដឋក្នុចិំចកានត់ែធូៃន់ធៃរឡើ�ង រមួុទាំ�ង
បញ្ហាាផូ្ទេសូំងូទេៀតដូចំជា ការកើ�នឡើ�ងអតផិ្រណ្ដា នងិការរខំ្នានដល់់ខែសូំសូ៊ីងាាកូ្នុផ់្គតផ់្គងជ់ាស៊ីក្នុល់។ ធនាគារបានពចិាំរណ្ដាថ្នាវាមុនិមាំនផ្ល់បុ�ពាល់់ដោយផ្ទាាល់ូ់ចំ�ពោ�ព្រឹូ�តតកិារណិនូ៍េះ�ទេ ូបុនី្ដែតធូនាគារ
ក្នុក៏្នុ�ពីងតាមុដានយ៉ាាងូដិតដល់់នវូផ្ល់បុ�ពាល់់ដោយប្រយូោល់ដូែល់កើ�តចូ្ចេញព�ជំមោាូ�រវាងប្រទូេសូ៊ីរសូី៊ីសំ�� នងិប្រទូេសូ៊ីអីីយក្រែូនូ ដចូំជាការធ្វើ័�ឲ្យូមាំនការរខំ្នានលើ�ប្រតិូបតតកិារ នងិភាពប្រែូបូ្រូ�ល់នៅកុ្នុ�ង

ទី�ផ្ូសារហិិរញ្ញញវតុ� និងទី�ផ្ូសារទី�និញដែូល់អាចំបុ�ពាល់់ដល់់តម្លៃលូយោង។

ដោយស្ថារស្ថាាូនការណិ៍មាំនការប្រែូូប្រូ�ល់ខ្នាាូ�ង និងមាំនការវិវឌ្ូឍយ៉ាាូងឆ្នាំប់រហិ�ស៊ី គ្គណិៈគ្រឹះូប់គ្រឹះូងពិចាំរណ្ដាថ្នាមុិនអាចំអនីវតតបានក្នុុ�ងការផ្តល់់នូវការបាាូន់ប្រូមាំណិជាបរិមាំណិនៃូផ្ល់បុ�ពាល់់ស៊ីកាាូនី
ពល់ លើ�របាយការណិ៍ហិិរញ្ញញវតុ�ជាបនតបនាាូប់របស៊ី់ធនាគារនោះ�ទេូ។





អគារលើូខ១៤១,១៤៦,១៤៨និង១៤៨អាបេូសេូដើូមុហាវិថិ�ព្រឹូ�ស៊ី�ហិនី
និងអគារលើូខ១៥និង១៥៣អាបេូសេូផ្ល�វលើូខ២៧៨ភិូមុិទី�៤ស៊ីងាាូត់ប�ងកើូងក្នុង១
ខណិឌប�ងកើូងក្នុងរាជំធាន�ភិុ�ពេូញព្រឹូ�រាជាណ្ដាចំក្រុូក្នុមុុ�ជា
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