
នៅថ្ងៃទី២៨ខៃតុលាឆ្នាំ២០២២
វៃទិកាទីផៃសារមូលធនអាស៊ាន(ACMF)
កៃមភាពជាបៃធាននៃនិយ័តករមូល-
បតៃកម្ពជុាបានសម្ពោធដាក់ឱៃយបៃើ-
បៃស់នូវស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់
និរន្តរភាពអាស៊ាន (ASEANSLB
Standards)ដើមៃបីជួយសមៃលួដល់
ការបៃមូលសច់បៃក់របស់កៃមុហុ៊ន
ដៃលរួមចំណៃកដល់ការអភិវឌៃឍបៃកប
ដោយនិរន្តរភាពខណៈពៃលដៃល
ACMFបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើការអភិវឌៃឍ
ហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរភាពនៅក្នងុតំបន់។
ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-

ភាពអាស៊ានគឺជាការអនុម័តចុងកៃយ
បំផុតនៃស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណក្នងុកៃប-
ខណ្ឌអាស៊ានដៃលរួមមានស្តង់ដា
សញ្ញាបណ្ណបៃតងអាស៊ានស្តង់ដា
សញ្ញាបណ្ណសង្គមអាស៊ាននិងស្តង់ដា
សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាពអាស៊ានដៃល
តៃវូបានអនុម័តដាក់ឱៃយបៃើបៃស់ក្នងុ
ឆ្នាំ២០១៧និង២០១៨។
គិតតៃឹមថ្ងៃទី២១ខៃតុលាឆ្នាំ

២០២២សញ្ញាបណ្ណ និងSukuk
មានទឹកបៃក់ទំហំ២៩,៨២បី៊លាន
ដុលា្លារអាមៃរិកតៃូវបានបោះផៃសាយ
កៃមស្តង់ដា និងស្លាកសញ្ញាសញ្ញា
បណ្ណបៃតងអាស៊ានសញ្ញាបណ្ណសង្គម
អាស៊ាន និងសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព
អាស៊ានដៃលនៃះសរឱៃយឃើញថា
សញ្ញាបណ្ណបៃភៃទនៃះបាននិងកំពុង
ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍គួរឱៃយ
កត់សមា្គាល់ក្នងុបុ៉ន្មានឆ្នាំចុងកៃយ
នៃះ។
តើអ្វីទៅជាស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារ-

ភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ាន?
ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-

ភាពអាស៊ាន គឺជាបៃភៃទឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុមួយដៃលមានលក្ខណៈ
ហិរញ្ញវត្ថុនិង/ឬរចនសម្ព័ន្ធអាច
បៃបៃលួអាសៃយ័លើថាតើកៃមុហុ៊ន
បោះផៃសាយសមៃចបាននូវគោល-
បំណងនិរន្តរភាពដៃលបានកំណត់
ទុកជាមុនដៃរឬទៃ?ឧទាហរណ៍អតៃ
គូបុ៉ងអាចកើនឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពៃល
កំណត់ជាក់លាក់ណាមួយបៃសិនបើ
គោលដៅនិរន្តរភាពដៃលកំណត់ដោយ
កៃមុហុ៊នបោះផៃសាយមិនអាចសមៃច
បាន។ គោលដៅនៃះតៃវូបានវាស់វៃង
តាមរយៈសូចនករគន្លះឹ(KPIs)និង
តៃូវបានវាយតម្លៃដោយធៀបនឹង
គោលដៅនៃការអនុវត្តបៃកបដោយ
និរន្តរភាព(SPTs)។

ផ្ទយុពីសញ្ញាបណ្ណបៃតងសញ្ញា-
បណ្ណសង្គមនិងសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព
ចំពោះសច់បៃក់ដៃលបៃមូលបាន
ពីការបោះផៃសាយតៃូវតៃបៃើបៃស់
សមៃប់គមៃងបៃតងសង្គម និង
និរន្តរភាពការបោះផៃសាយសញ្ញាបណ្ណ
ផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាចបៃើបៃស់ក្នងុ
គោលបំណងទូទៅបាន។សញ្ញាបណ្ណ
ផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាចជួយដល់
កៃមុហុ៊នដៃលកំពុងស្វៃងរកការផ្លាស់-
ប្តរូឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាព។
ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-

ភាពអាស៊ានតៃវូបានអភិវឌៃឍដោយ
ផ្អៃកលើគោលការណ៍សញ្ញាបណ្ណ
ផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាព(SLBP) របស់
សមាគមទីផៃសារមូលធនអន្តរជាតិ
(ICMA)ដោយសរតៃគោលការណ៍
នៃះតៃវូបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ
និងបៃើបៃស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។
SLBPដៃលតៃវូបានដាក់ឱៃយបៃើបៃស់
ជាលើកដំបូងនៅក្នុងខៃមិថុនឆ្នាំ
២០២០ គឺជាសំណំុនៃគោលការណ៍

ណៃនំដោយស្មគ័ៃចិត្តដៃលអភិវឌៃឍន៍
ដោយអ្នកចូលរួមក្នងុទីផៃសារសំខាន់ៗ
កៃមការសមៃបសមៃលួរបស់ICMA
ជាលៃខាធិការដា្ឋាន។
ខណៈពៃលដៃលSLBPកំណត់នូវ

គោលការណ៍ទូលំទូលាយចំពោះសញ្ញា-
បណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពស្តង់ដាសញ្ញា-

បណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ានមាន
គោលបំណងផ្តល់នូវការណៃនំជាក់-
លាក់បន្ថៃមទៀតអំពីរបៀបដៃល
SLBPតៃវូអនុវត្តនៅទូទំាងអាស៊ាន។
ក្នុងន័យនៃះកៃុមហុ៊នបោះផៃសាយ
សញ្ញាបណ្ណដៃលមានបំណងបោះ-
ផៃសាយ និងដាក់ស្លាកសញ្ញាបណ្ណ

ផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ានតៃូវតៃ
អនុលោមតាមស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណ
ផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ាន។
ដូច្នៃះស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់

និរន្តរភាពអាស៊ាននឹងផ្តល់ទំនុកចិត្ត
ដល់វិនិយោគិនដោយហៃតុថាសញ្ញា-
បណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពដៃលតៃូវ
បានដាក់ស្លាកជាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់
និរន្តរភាពអាស៊ានបានបំពៃញតាម
ស្តង់ដារួមមួយខណៈដៃលស្តង់ដានៃះ
នឹងផ្តល់ដល់កៃមុហុ៊នបោះផៃសាយ នូវ
ការអនុវត្តល្អបំផុតក្នងុទីផៃសារសមៃប់
សញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាព។
ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-

ភាពអាស៊ានរួមបញ្ចលូនូវធាតុផៃសំស្នលូ
ទំាងបៃំនៃ SLBPមានដូចជាការ-
ជៃើសរើសKPIs ការកំណត់SPTs
លក្ខណៈសមៃបត្តិរបស់សញ្ញាបណ្ណការ-
រាយការណ៍និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ
នឹងលក្ខណៈពិសៃសបន្ថៃមសំខាន់ៗ។
នៅទូទំាងពិភពលោកទីផៃសារសញ្ញា-

បណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពបានរើកចមៃើន
យ៉ាងឆប់រហ័សចាប់តំាងពីការដាក់ឱៃយ
អនុវត្តនូវSLBP។ក្នងុរបាយការណ៍
ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២២ របស់គំនិត
ផ្តួចផ្តើមសញ្ញាបណ្ណអាកាសធាតុ
(ClimateBondsInitiative)បាន
កត់តៃទំហំទឹកបៃក់នៃការបោះផៃសាយ
សញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពចំនួន
១៧៦,៦ បី៊លានដុលា្លាអាមៃរិក។
សមៃប់កៃមុហុ៊នបោះផៃសាយដៃលមិន
មានគមៃងដៃលអាចកំណត់បានពី
និរន្តរភាពសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-
ភាពគឺជាចៃកក្នងុការបៃមូលហិរញ្ញបៃប-
ទានសមៃប់គោលបំណងទូទៅខណៈ
ដៃលគមៃងនៃះក៏រួមចំណៃកឆ្ពោះទៅ
រកគោលដៅនិរន្តរភាព។
ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-

ភាពអាស៊ានមានគោលបំណងពងៃងឹ
តមា្លាភាពស្ថរិភាពនិងភាពរួមមួយនៃ
សញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពដៃល
នឹងរួមចំណៃកដល់ការអភិវឌៃឍចំណាត់-
ថា្នាក់ទៃពៃយសកម្មថ្មីកាត់បន្ថយការ
ចំណាយលើការវាយតម្លៃ និងជួយ
វិនិយោគិនធ្វើការសមៃចចិត្តវិនិយោគ
បៃកបដោយការយល់ដឹងខ្ពស់។
ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-

ភាពអាស៊ានអាចទាញយកបាន
តាមរយៈ៖https://www.theacmf.
org/initiatives/sustainable-fi-
nance/asean-sustainability-
linked-bond-standards៕

ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផ្សារភ្ជាប់និរន្តរភពអាស៊ាន
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របាយការណ៍ពិសេសវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន រាជធានីភ្នំពេញបេទេសកម្ពុជា

ឧបត្តម្ភដោយ

ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍អាសុី

បុគ្គលដៃលអាចបោះផៃសាយ

ដើមៃបីបង្កើតចំណាត់ថា្នាក់ទៃពៃយសកម្មបៃកបដោយនិរន្តរភាព
សមៃប់តំបន់អាស៊ានកៃមុហុ៊នបោះផៃសាយឬការបោះផៃសាយ
សញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពតៃវូតៃមានទំនក់ទំនងភូមិ-
សស្តៃឬសៃដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់នោះ។

លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានជាបន្ត-
បន្ទាប់

ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ានបានកំណត់
បន្ថៃមទៀតពីរបៀបដៃលវិនិយោគិនតៃូវផ្តល់សិទ្ធិចូលបៃើ-
បៃស់ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតមៃវូឱៃយកៃមុហុ៊នបោះផៃសាយ
តៃវូបង្ហាញព័ត៌មានស្តពីីសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ាន
ក៏ដូចជាតៃវូធានថាព័ត៌មានទំាងនោះតៃវូបានផៃសព្វផៃសាយជាស-
ធារណៈក្នងុគៃហទំព័រដៃលកំណត់ដោយកៃមុហុ៊នបោះផៃសាយ។

ស្តង់ដាលើកទឹកចិត្តការរាយការណ៍
ញឹកញាប់

បន្ថៃមលើការរាយការណ៍បៃចំាឆ្នាកំៃមុហុ៊នបោះផៃសាយតៃវូ
បានលើកទឹកចិត្តឱៃយផ្តល់នូវរបាយការណ៍សមាយិកឱៃយទៀង-
ទាត់ដៃលនឹងបង្កើនតមា្លាភាពនិងទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគិន
ចំពោះសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់ដោយនិរន្តរភាពអាស៊ាន។

បង្កើនតមា្លាភាពកាលវិភាគនៃការ
រាយការណ៍

កៃមុហុ៊នបោះផៃសាយសញ្ញាបណ្ណតៃវូបានលើកទឹកចិត្តឱៃយបង្ហាញ
ពីពៃលវៃលាក្នងុការផៃសព្វផៃសាយរបាយការណ៍ស្តពីីសញ្ញាបណ្ណ
ផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ាន។

ការតៃួតពិនិតៃយខាងកៃ

កៃមុហុ៊នបោះផៃសាយសញ្ញាបណ្ណតៃវូតៃងតំាងអ្នកតៃតួពិនិតៃយ
ខាងកៃដើមៃបីពិនិតៃយមើលកៃបខណ្ឌសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរ-
ភាពរបស់ខ្លនួ។ដោយពិចារណាលើដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមនៃ
ការអភិវឌៃឍទីផៃសារសញ្ញាបណ្ណផៃសារភា្ជាប់និរន្តរភាពនៅអាស៊ាន
អ្នកតៃតួពិនិតៃយខាងកៃគួរតៃមានជំនញនិងបទពិសោធន៍
ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នៃកឬវិស័យដៃលពួកគៃកំពុងពិនិតៃយ។

លើកទឹកចិត្តឱៃយមានការកំណត់KPIs
សៃបជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌៃឍន៍
បៃកបដោយនិរន្តរភាព

កៃុមហុ៊នបោះផៃសាយសញ្ញាបណ្ណតៃូវបានលើកទឹកចិត្តឱៃយ
កំណត់KPIsសៃបជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយ
និរន្តរភាព។

លក្ខណៈពិសៃសបន្ថៃមសំខាន់ៗនៃស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផៃសារភ្ជាប់និរន្តរភពអាស៊ាន



ដោយមូលធនភាគច្រើនត្រូវបាន
តម្រង់ឆ្ពោះទៅរកការសម្រចឱ្រយបាន
នូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយ
និរន្តរភាព(SDGs)ជាសកលនិង
គោលដៅអាកាសធាតុទើបមូលនិធិ
និរន្តរភាពសកលបាននិងកំពុង
ពង្រកីខ្លនួយ៉ាងខ្លាងំ។ទហំំន្រមលូនធិិ
និរន្តរភាពជាសកលបានឈានដល់
២,៧ប៊ីលានដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងឆ្នាំ
២០២១ដ្រលកើនឡើងពី១៩៥
ប៊ីលានដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងឆ្នាំ២០១០ 
ជាមួយនឹងអត្រកំណើនប្រចាំឆ្នាំ
(CAGR)២៧%។មូលនិធិចំនួន
១.៣០៤ក្នុងឆ្នាំ២០១០បានកើន
ដល់៥.៩៣២ក្នុងឆ្នាំ២០២១
ហើយចំនួនសរុបន្រមូលនិធិនិរន្តរ-
ភាពបានកើនឡើងCAGRចំនួន
១៥%ក្នុងរយៈព្រលដូចគ្នាន្រះ។
      ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររដោយការវិនិយោគ  
ប្រកបដោយនិរន្តរភាពបានទទួលនូវ
ការចាប់អាម្មណ៍កាន់ត្រច្រើននៅក្នុង
តំបន់អាស៊ាននិងដោយស្របតាម
អនសុសន៍អពំីផលតិផលកាតាលកីរ
និងការអនញុ្ញាតឱ្រយចលូទៅកាន់តបំន់/
ផ្ន្រកដ្រលមិនទាន់បានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់-
គ្រន់ន្រផ្រនទីបង្ហាញផ្លូវទីផ្រសារមូល-
ធននរិន្តរភាពអាស៊ានASEANSRFS 
ត្រូវបានអភវិឌ្រឍនងិដាកឱ់្រយប្រើប្រស់
ដោយACMFដើម្របីពង្រកីវិសលភាព
ន្រការវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាព
នៅក្នុងអាស៊ាន។
ASEANSRFSមានគោលបណំង

ផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវន្រការបង្ហាញ
ព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍ជាអប្រប-
បរមាដ្រលតម្រូវឱ្រយអនុវត្តជាប់លាប់
សម្រប់គម្រងវិនិយោគរួម (Col-
lective InvestmentSchemes -
CIS)ដ្រលស្នើសុំជាASEANSRFS
ដោយសរត្រមានការកើនឡើងន្រ
CISដ្រលផ្តោតលើការវិនិយោគ
ESG និងតម្រូវការសម្រប់ការ-
ប្រៀបធៀប,ភាពរួមត្រមួយ និង
ការបង្ហាញព័ត៌មាន ប្រកបដោយ
តមា្លាភាពដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ន្រការក្ល្រងបន្លំភាពប្រតង(green-
washing)ព្រមទាងំជយួវនិយិោគនិ
ក្នុងការសម្រចចិត្តលើការវិនិយោគ
ឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ។
ក្នងុនយ័ន្រះCISឬប្រតបិត្តិករCIS

ត្រវូត្រអនលុោមតាមASEANSRFS
ដ្រលផ្តល់នូវការបង្ហាញព័ត៌មាន
បន្ថ្រមន្រ CISដ្រលមានលក្ខណៈ
គុណវឌ្រឍិគ្រប់គ្រន់។

 លក្ខណៈសំខាន់នៃASEAN  SRFS
ក)ការដាក់ឈ្មោះ
ឈ្មោះរបស់CISដ្រលមានលក្ខណៈ

គុណវឌ្រឍិគ្រប់គ្រន់គួរត្រមានភាព-

ត្រមឹត្រវូឆ្លុះបញ្ចាងំពីធាតុប្រកបដោយ
និរន្តរភាពរបស់CISដោយមិន
បញ្ជាក់ ឬសង្កត់ធ្ងន់លើសពីធាតុ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាពឬធ្វើឱ្រយមាន
ការយល់ច្រឡំ។
(ខ)យទុ្ធសាស្តៃនងិគោលបណំង

វិនិយោគបៃកបដោយនិរន្តរភាព 
CIS គួរត្រវិនិយោគជាចម្របង 

លើមូលបត្រដោយអនុលោមតាម
យុទ្ធសស្ត្រនងិគោលបណំងវនិយិោគ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយនឹង
ការប្រងច្រកទ្រព្រយសកម្មអប្របបរមា
យ៉ាងហោចណាស់ពរីភាគបី(២/៣)
ន្រតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មសទុ្ធ។ឧទាហរណ៍៖ 
គោលការណ៍និងយុទ្ធសស្ត្រវិនិ-
យោគនិរន្តរភាពត្រូវបានបញ្ចូល
នៅក្នុងASEAN SRFSជាការ-
ណ្រនាំ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

សម្រប់CISដ្រលគ្រន់ត្រអនុវត្ដនូវ
យុទ្ធសស្ត្រសមាហរណកម្មESG 
ឬយុទ្ធសស្ត្រត្រួតពិនិត្រយលើភាព
អវិជ្ជមានដើម្របីស្វ្រងរកប្រក់ចំណូល
ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនមានគោល-
បំណងវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាព
នោះទ្រគឺមនិមានគណុវឌ្រឍិគ្របគ់្រន់
ជាASEANSRFS។
(គ)នតីវិធិីនងិគោលនយោបាយ

ដើមៃបីធានាបាននូវអនុលោមភាព 
ASEANSRFSតម្រូវឱ្រយបង្ហាញ

ពត័ម៌ានអពំីដណំើរការដើម្របីធានាបាន
នវូអនលុោមភាពន្រASEANSRFS
របស់CISព្រញមួយវដ្តន្រCIS។
(ឃ)ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយភាគីទីបី
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយភាគីទីបីអាច

ធ្វើឡើងតាមការស្មគ័្រចតិ្តដើម្របីផ្ទៀង-
ផ្ទាត់ថាការវនិយិោគរបស់CISស្រប-

តាមយុទ្ធសស្ត្រ និងគោលបំណងវិនិ-
យោគប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់
ខ្លួន។
(ង)របាយការណ៍សមាយិក
CISឬប្រតិបត្តិករCISត្រូវបាន

តម្រូវឱ្រយផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹង
យុទ្ធសស្ត្រនិងគោលបំណងវិនិយោគ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់CIS
ក៏ដូចជាការពិនិត្រយឡើងវិញលើការ-
ពិចារណានិរន្តរភាពនៅក្នងុរបាយការណ៍
សមាយិកឬរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
របស់ខ្លួនតាមដ្រលអាចអនុវត្តបាន
ហើយអាចផ្រសព្វផ្រសាយបាននៅលើ
គ្រហទំព័រ។បន្ថ្រមលើន្រះទៀត
ឥទ្ធពិលន្រយទុ្ធសស្ត្រវនិយិោគរបស់
CISក៏ត្រូវបានតម្រូវឱ្រយច្រញផ្រសាយ
របាយការណ៍ផលប៉ះពាល់ប្រចាំឆ្នាំ
ផងដ្ររ។

(ច)ការដកហូតគុណវុឌៃឍិ
CISឬប្រតិបត្តិករCISត្រូវត្រ

ផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាពិស្រស
ពត័ម៌ានឬព្រតឹ្តកិារណ៍សខំន់ដ្រលធ្វើ
ឱ្រយប៉ះពាល់ដល់អនុលោមភាពតាម
ASEANSRFSនិងអនុលោមភាព
តាមបទប្របញ្ញត្តិរបស់និយ័តករមូល- 
បត្រនៅក្នុងយុតា្តោធិការអាស៊ាន។
នៅព្រលដ្រលCISត្រូវបានរក
ឃើញថាមិនបានអនុលោមតាម
ASEANSRFS និយ័តករមូលបត្រ
អាចដកហូតគុណវុឌ្រឍិរបស់CISបាន។ 
ការប្រើប្រស់និរន្តរភាពសម្រប់

កណំើននាព្រលអនាគតការវនិយិោគ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាពមានសរៈ-
សខំន់ក្នងុការពន្លឿនដណំើរឆ្ពោះទៅ
រកការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់កម្រិតសូន្រយ (net zero)
ជាសកល។ទីផ្រសារវិនិយោគប្រកប-
ដោយនរិន្តរភាពពភិពលោកត្រវូបាន
រពំងឹថានងឹកើនឡើងដល់១៦០ទ្រីលាន  
ដលុា្លារអាម្ររកិត្រមឹឆ្នាំ២០៣៦។ទផី្រសារ
គ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងទ្រព្រយសកម្ម
នៅក្នងុតបំន់អាស៊ានត្រវូត្រទាញយក
ប្រយោជន៍ពីនិនា្នាការទាំងន្រះហើយ
ត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងដើម្របី 
ឱ្រយវិនិយោគិនទទួលបាននូវជម្រើស
កាន់ត្រច្រើនសម្រប់ការវិនិយោគ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ករណីន្រះ
តម្រូវឱ្រយមានការបង្កើតឡើងនូវផលិត- 
ផលមូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍បន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការនិងផល-
ប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិន។
នៅព្រលដ្រលមលូនធិិប្រកបដោយ

នរិន្តរភាពសកលលោកមានការវវិត្តន៍
កាន់ត្រលឿននោះតម្រូវការន្រការ-
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនិងទៀងទាត់
ក៏ដូចជាការរៀបចំវិធានការដើម្របី
កាត់បន្ថយបញ្ហាការក្ល្រងបន្លំភាព-
ប្រតងក៏មានការកើនឡើងផងដ្ររ។ 
អាស្រយ័ហ្រតនុ្រះASEANSRFS

មានគោលបណំងផ្តលន់វូមលូដា្ឋានជា
អប្របបរមាអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវន្រការ-
រាយការណ៍និងការបង្ហាញព័ត៌មាន
របស់មូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ដ្រលត្រវូបោះផ្រសាយលក់នៅក្នុងតំបន់
អាស៊ានដ្រលវាជយួបង្កើននវូតមា្លាភាព 
និងភាពសុីសង្វាក់គ្នាន្រព័ត៌មានដល់
វិនិយោគិន។
ស្តង់ដាមូលនិធិនិរន្តរភាពនិងទំនួល-

ខុសត្រវូអាស៊ានអាចទាញយកបាន
តាមរយៈ
https://www.theacmf.org/ini-

tiatives/sustainable-finance/
asean-sustainable-and-re-
sponsible-fund-standards. 

ថ្ងៃសុកៃទី៣០ែខធ្នូឆ្នាំ២០២២២ របាយការណ៍ពិសៃសវៃទិកាទីផៃសារមូលធនអាសា៊ាន

ស្ដង់ដាមូលនិធិនិរន្តរភាពនិងទំនួលខុសត្រវូអាស៊ាន
(ASEAN SRFS)

ASEANSRFSតមៃង់ឆ្ពោះទៅរកការសមៃចឱៃយបាននូវគោលដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយនិរន្តរភាព។រូបថតSupplied



គិតមកដល់ព្រលន្រះគឺមានរយៈ-
ព្រល៥ឆ្នាំហើយដ្រលនិយ័តករមូល-  
បត្រអាស៊ានបានខិតខំជំរុញនូវការ-
អភិវឌ្រឍហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរភាពនៅក្នុង
តំបន់។ក្រុមការងរហិរញ្ញវត្ថុប្រតង 
ន្រវ្រទិកាទីផ្រសារមូលធនអាស៊ាន
(ACMF)បានរៀបចំស្រចក្តីព្រង
នងិដាកច់្រញនវូគនំតិផ្តចួផ្តើមហរិញ្ញ-
វត្ថុនិរន្តរភាពដំបូងរបស់ខ្លួនគឺស្តង់ដា
សញ្ញាបណ្ណប្រតងអាស៊ានក្នងុរយៈព្រល  
តិចជាងមួយឆ្នាំ។ក្នុងឆ្នាំ២០១៨
ស្តងដ់ាសញ្ញាបណ្ណសង្គមអាស៊ាននិង 
ស្តងដ់ាសញ្ញាបណ្ណនរិន្តរភាពអាស៊ាន
ត្រូវបានដាក់ឱ្រយអនុវត្តជាបន្តបនា្ទាប់
បនា្ទាប់ពីការអនុម័តដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់
ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណប្រតងអាស៊ាន។
នាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះប្រទ្រសអាស៊ាន  

ចំនួន៥រួមមាន៖ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី
មា៉ាឡ្រសុីហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងថ្រ
កំពុងគ្រប់គ្រងទីផ្រសារសញ្ញាបណ្ណ-
ប្រតងសង្គមនិងនិរន្តរភាពអាស៊ាន
(GSS)។យោងតាមទិន្នន័យរបស់
ធនាគរអភិវឌ្រឍន៍អាសុី (ADB)
ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ប្រទ្រសសិង្ហបុរី
ជាប្រទ្រសដ្រលមានការបោះផ្រសាយ
លក់សញ្ញាបណ្ណប្រតងសង្គមនិង
និរន្តរភាពអាស៊ានដោយក្រុមហ៊ុន
ក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ច្រើនជាងគ្រ
ដ្រលមានទកឹប្រក់ប្រមាណជា១០,៧ 
ប៊ីលានដុលា្លារអាម្ររិក។ខណៈដ្រល
ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុីជាប់ចំណាត់ថា្នាក់
ល្រខពីរនៅក្នុងការបោះផ្រសាយលក់
GSSដ្រលមានទឹកប្រក់ប្រមាណជា
៩,១ប៊ីលានដុលា្លារអាម្ររិក។ចំពោះ
ការបោះផ្រសាយលក់GSSនៅក្នុង
ប្រទ្រសថ្រមានចំនួនទឹកប្រក់៦,៥
ប៊ីលានដុលា្លារអាម្ររិកហើយជា
ប្រទ្រសដ្រលមានទីផ្រសារសញ្ញាបណ្ណ
និរន្តរភាពរូបិយបណ្ណក្នុងស្រុកដ៏ធំ
បំផុតដ្រលមានទំហំទឹកប្រក់២,៦
ប៊ីលានដុលា្លារន្រសញ្ញាបណ្ណGSS។
ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុីមានសញ្ញាបណ្ណ
GSSដ្រលមានតម្ល្រជិត៦ប៊ីលាន
ដុលា្លារដ្រលបានបោះផ្រសាយជារូបិយ
បណ្ណបរទ្រសនិងក្នុងស្រុកដោយ
រដា្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន។
ប្រទ្រសហ្វីលីពីនមានសញ្ញាបណ្ណ
និរន្តរភាពដ្រលមានតម្ល្រ៦,៩៤
ប៊ីលានដុលា្លារអាម្ររិក ដ្រលបាន
បោះផ្រសាយដោយក្រមុហ៊នុបោះផ្រសាយ
ឯកជនជាច្រើនក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុន
ដទ្រផ្រស្រងទៀត រួមមានធនាគរ
សហគ្រសថាមពលកកើតឡើងវិញ
(RenewableEnergyFirms)។
កំណើនទីផ្រសារបំណុលនិរន្តរភាព

អាស៊ានដ៏គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់ក្នុងរយៈ-
ព្រល៥ឆ្នាំចុងក្រយន្រះបង្ហាញ
យ៉ាងច្របាស់ថាទោះជាអាស៊ានជា
តួអង្គដ៏តូចមួយនៅក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញ-
វត្ថុនិរន្តរភាពសកលក៏មូលដា្ឋានគ្រឹះ

សំខន់ៗសម្រប់ការអភិវឌ្រឍទីផ្រសារ
មលូបត្របណំលុប្រតងនងិនរិន្តរភាព
ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួចរាល់។
ខណៈព្រលដ្រលរដា្ឋាភិបាលជំរុញ

កំណើនន្រះតាមរយៈការពង្រឹងការ-
គំទ្រផ្ន្រកច្របាប់ និងនិនា្នាការតំបន់
បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនកាន់ត្រច្រើន
ទទួលស្គាល់ពីសរៈសំខន់និងអត្ថ-
ប្រយោជន៍ន្រហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរភាពនិង
រៀបចំនូវយុទ្ធសស្ត្រអាជីវកម្មដ្រល
ឆ្លើយតបនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ។

  ក្នុងខ្រតុលា ឆ្នាំ២០២២ACMF
បានបង្កើតនិងដាក់ច្រញនូវស្តង់ដា
ហរិញ្ញវត្ថុនរិន្តរភាពចនំនួពរី៖ស្តងដ់ា-
សញ្ញាបណ្ណផ្រសារភា្ជាប់និរន្តរភាព-
អាស៊ាននិងស្តង់ដាមូលនិធិទំនួល-
ខុសត្រូវនិងនិរន្តរភាពអាស៊ានដ្រល
នងឹពង្រកីវសិលភាពន្រការវនិយិោគ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់
និងជួយក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្រឍន៍
ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅទូទំាង
អាស៊ាន៕

៣ថ្ងៃសុកៃទី៣០ែខធ្នូឆ្នាំ២០២២របាយការណ៍ពិសៃសវៃទិកាទីផៃសារមូលធនអាសា៊ាន

ទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណប្រតងសង្គមនិងនិរន្តរភាពអាស៊ាន(GSS)

ការបោះផ្សាយGSS នៅអាស៊ាន
បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុី
កាលពីខ្រមីនាឆ្នាំ២០១៨ រដា្ឋាភិបាល

ឥណ្ឌូន្រសុីបានបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណ Sukuk
ប្រតងជាលើកដំបូងដ្រលន្រះក៏ជាសញ្ញាបណ្ណ
Sukukប្រតងដំបូងគ្របំផុតបានបោះផ្រសាយ
នៅលើពិភពលោកក្នុងទំហំទឹកប្រក់១,២៥ប៊ី-
លានដុលា្លារអាម្ររិកដ្រលមានឥណប្រតិទាន
រយៈព្រល៥ឆ្នាំ។យោងតាមក្របខណ្ឌបទប្របញ្ញត្តិ
របស់ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុីប្រក់ដ្រលបានពី
ការបោះផ្រសាយន្រះនឹងប្រើប្រស់សម្រប់ត្រ
គម្រងប្រតងផ្ន្រកថាមពលកកើតឡើងវិញ
ត្រប៉ណុោ្ណោះ។ចាប់តំាងពីការបោះផ្រសាយឆ្នាំ២០១៨
ឥណ្ឌូន្រសុីបានបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរ-
ភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបានបោះផ្រសាយនូវ
សញ្ញាបណ្ណ Sukuk ប្រតងចំនួន៧៥០លាន
ដុលា្លារក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ដល់
ឆ្នាំ២០២១និង១,៥ប៊ីលានដុលា្លារក្នុងខ្រមិថុនា
ឆ្នាំ២០២២។
បៃទៃសមា៉ាឡៃសុី
ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុីបាននាមំខុទផី្រសារសញ្ញាបណ្ណ

ប្រតងអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៧ជាមួយនឹងការ-
បោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណប្រតងអាស៊ានដបំងូដោយ
ក្រុមហ៊ុនPNBMerdekaVenturesSdn
Bhdនិងសញ្ញាបណ្ណSukuk និរន្តរភាពដ្រល
បោះផ្រសាយដោយរដា្ឋាភិបាលជាប្រក់ដុលា្លារ
អាម្ររិកដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោក។កាលពី
ខ្រម្រសឆ្នាំ២០២១មា៉ាឡ្រសុីបានដាក់តម្ល្រ
ដោយជោគជ័យនូវសញ្ញាបណ្ណSukuk
និរន្តរភាពរបស់ខ្លួនដ្រលមានតម្ល្រជាទឹកប្រក់
៨០០លានដុលា្លារអាម្ររិកន្រវិញ្ញាបនបត្របរ-
ធនបាលកិច្ចរយៈព្រល១០ឆ្នាំ។
បៃទៃសហ្វីលីពីន
សជីវកម្មហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងថាមពលAC

(ACEnergyandInfrastructureCorpora-
tion)ដ្រលពីមុនជាACEnergy, Inc.គឺជា
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណប្រតងដ៏ធំបំផុត
មួយរបស់ហ្វីលីពីន។ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ក្រុមហ៊ុន
ន្រះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីផ្រសារ
បំណុលជាមួយនឹងការបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណ
ប្រតងដ្រលកំណត់ជាប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិក
(USD)សរុបជាទឹកប្រក់ចំនួន៤១០លាន
ដុលា្លារអាម្ររិកដ្រលជាសញ្ញាបណ្ណប្រតងជា
ប្រក់ដុលា្លារអាម្ររិកដំបូងបំផុតនៅក្នុងតំបន់
អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដ្រលបញ្ជាក់ដោយគំនិតផ្តួចផ្តើម
សញ្ញាបណ្ណអាកាសធាតុ(ClimateBonds
Initiative) ដ្រលក្រយមកការបោះផ្រសាយន្រះ
បានកើនឡើងដល់៤៧០លានដុលា្លារអាម្ររិក។
នៅក្នុងឆ្នាំដដ្រលក្រុមហ៊ុនន្រះបានបោះផ្រសាយ
បណ្ណប្រតងអចនិ្ត្រយ៍ដ្រលកណំត់ជាប្រក់ដលុា្លារ
អាម្ររិកដំបូងគ្ររបស់ពិភពលោកក្នុងចំនួន
ទឹកប្រក់ដើមសរុបចំនួន៤០០លានដុលា្លារ
អាម្ររិក។
ចាប់តាំងពីព្រលនោះមកក្រុមហ៊ុនបានបន្ត

បោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណប្រតងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុង
គោលបំណងប្រើប្រស់សម្រប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្រប-
ទានថាមពលកកើតឡើងវិញ (renewable
energy) ដ្រលថ្មីៗន្រះគឺជាសញ្ញាបណ្ណប្រតង
ដ្រលមានអត្រថ្រររយៈព្រលប្រំឆ្នាំមានទំហំ
ទឹកប្រក់១០ប៊ីលានប៉្រសូហ្វីលីពីន (PHP)
(១៧៦លានដុលា្លារអាម្ររិក)ត្រូវបានបោះ-
ផ្រសាយក្នុងឆ្នាំ២០២២។
បៃទៃសសិង្ហបុរី
កាលពីឆ្នាំ២០១៨ក្រុមហ៊ុនSindicatum

RenewableEnergyCompanyPte Ltd
បានបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណប្រតងពហុរបូយិបណ្ណ
បីដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅក្នងុផ្រសារហ៊នុទកី្រងុឡងុដ៍

(LSE)។នៅខ្រមករាឆ្នាំ២០១៨សញ្ញាបណ្ណ
ដ្រលចារឹកជាប្រក់រ៉ូពីឥណា្ឌា(IDR)មានទំហំ
ទកឹប្រក់ចនំនួ៩៥១,១លានរ៉ូពីនងិ១.៥៨៥,៣
លានរ៉ូពីដ្រលដល់ឥណប្រតទិានឆ្នាំ២០២៣នងិ
២០២៥រៀងគ្នាត្រូវបានបោះផ្រសាយដ្រល
បានធ្វើឱ្រយ SindicatumRenewablesជា
សជីវកម្មឯកជនដំបូងគ្រដ្រលបានបោះផ្រសាយ
សញ្ញាបណ្ណប្រតងដ្រលចារឹកជារូបិយបណ្ណរ៉ូពី
ឆ្លងដ្រនដ្រលមានឥណប្រតទិានរយៈព្រល៧ឆ្នាំ។ 
លើសពនី្រះកាលពីខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០១៨ក្រមុហ៊នុ
ន្រះក៏បានបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណដ្រលចារឹកជា
រូបិយបណ្ណប៉្រសូហ្វីលីពីន (PHP)មានទំហំ
ទឹកប្រក់១.០៦០,២លានប៉្រសូហ្វីលីពីនដ្រល
នងឹដល់ឥណប្រតទិាននៅឆ្នាំ២០២៨ហើយន្រះ
ជាសញ្ញាបណ្ណប្រតងដ្រលចារឹកជាប្រក់ប៉្រសូ 
ហី្វលីពីន(PHP)ដំបូងដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅLSE។
បៃទៃសថៃ
កាលពីខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្របានកា្លាយជារដ្ឋអធបិត្រយ្រយមយួក្នងុពភិពលោក 
និងក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដ្រលបានប្រមូល
មូលនិធិតាមរយៈការបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណ-
និរន្តរភាព។គិតត្រឹមខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២២
ក្រសួងបានបោះផ្រសាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព
ដ្រលមានតម្ល្រជាទឹកប្រក់ប្រមាណ៦ប៊ីលាន
ដុលា្លារអាម្ររិកដ្រលត្រូវបានប្រើប្រស់សម្រប់
វិនិយោគក្នុងគម្រងMassRapid Transit
OrangeEastLineនិងគម្រងផលប៉ះពាល់
សង្គមក្នុងចំណោមគម្រងផ្រស្រងៗទៀត។ការ-
បោះផ្រសាយន្រះបានធ្វើឱ្រយព្រះរាជាណាចក្រថ្រ
កា្លាយជាស្ថាប័នថ្រដំបូងគ្រដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅ
ផ្រសារហ៊ុនLuxembourg។សញ្ញាបណ្ណទាំងន្រះ
ក៏ទទលួបានពានរង្វាន់ពីអង្គភាពផ្រស្រងៗគ្នាសរបុ
ចំនួន៦ផងដ្ររ៕



ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយ
និរន្តរភាពនៅក្នងុអាស៊ាន វ្ទិកាទីផ្សារមូលធន
អាស៊ាន(ACMF)បានដាក់ច្ញនូវស្តង់ដា
សញ្ញាបណ្ណប្តងសង្គមនិងនិរន្តរភាពអាស៊ាន
ដ្លអនុវត្តតាមគោលការណ៍សញ្ញាបណ្ណប្តង
សង្គម និងគោលការណ៍ណ្នំាសញ្ញាបណ្ណ
និរន្តរភាពរបស់សមាគមទីផ្សារមូលធនអន្តរជាតិ
(ICMA)។ដើម្បីជំរុញការបោះផ្សាយសញ្ញា-
បណ្ណដ្លកំណត់ជាក់លាក់សម្ប់គោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយនិរន្តរភាពដ្លជាផ្នក្
មួយន្របៀបវារៈនិរន្តរភាពក្នងុតំបន់ក្នងុឆ្នាំ
២០២១ACMFបានដាក់ច្ញនូវ "Toolkit
សញ្ញាបណ្ណគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយ
និរន្តរភាព(SDG)អាស៊ាន៖មគ្គុទ្សន៍អនុវត្ត
សម្ប់ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDGនៅក្នងុ
តំបន់អាស៊ាន"ក្នងុគោលបំណងផ្តល់នូវមូល-
ដា្ឋានគឹ្ះសម្ប់ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណ
SDGនៅក្នងុតំបន់អាស៊ាន។ដោយទទួលស្គាល់
ថាទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណSDGនៅអាស៊ានទើប
ចាប់បដិសន្ធិឡើងហើយការអនុវត្តទីផ្សារកំពុង
ត្វិវឌ្ឍទៅមុខToolkitបានកំណត់នូវការណ្នំា
បឋមលើគោលការណ៍និងដំណើរការគន្លះឹដ្ល
កុ្មហុ៊នបោះផ្សាយអាចប្កាន់ខ្ជាប់នៅព្ល
បោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDG។គោលការណ៍
និងដំណើរការទំាងន្ះ តូ្វបានរៀបចំឡើង
ផ្អក្ទៅលើឧត្តមានុវត្តន៍ន្ការអនុវត្តជាលក្ខណៈ
អន្តរជាតិ និងបទពិសោធន៍ន្ឧទាហរណ៍
ជោគជ័យន្ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDG
ក្នងុតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់ផ្ស្ងទៀតក៏ដូចជា
តមូ្វការរបស់វិនិយោគិនផងដ្រ។តាមរយៈ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ(ADB)ACMFបាន
អភិវឌ្ឍ Toolkitសញ្ញាបណ្ណSDGអាស៊ាន
សម្ប់ជាធនធានគន្លះឹសម្ប់ការកសង
សមត្ថភាព និងការអប់រំទីផ្សារ។ Toolkit គឺជា
ផ្នក្មួយន្កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងយកចិត្តទុកដាក់
របស់ACMFដើម្បីពងី្កចំណ្ះដឹង និងការ-
យល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមទីផ្សារអាស៊ានពីនីតិវិធី
ន្ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណដ្លទាក់ទងនឹង
ហិរញ្ញវត្ថុប្កបដោយនិរន្តរភាពឱ្យកាន់ត្
ទូលំទូលាយ។ជាការបំព្ញបន្ថម្ Toolkit
សញ្ញាបណ្ណSDGអាស៊ាននិងដើម្បីគំាទ្ដល់
កុ្មហុ៊នបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDG និង
វិនិយោគិនសកា្តានុពលដោយមានការគំាទ្ពី
វិស័យឯកជន"ធាតុបំព្ញបន្ថម្Toolkitន្សញ្ញា-
បណ្ណSDGអាស៊ាន៖ ទិដ្ឋភាពច្បាប់ និងបទ-
ប្បញ្ញត្តិសម្ប់បណ្តាប្ទ្សក្នងុតំបន់អាស៊ាន"
តូ្វបានអភិវឌ្ឍ និងដាក់ឱ្យប្ើប្ស់ជាផ្លវូការ
នៅក្នងុសន្នសីិទអន្តរជាតិACMFដ្លទទួល
ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំដោយនិយ័តករមូលបត្
កម្ពជុា(ន.ម.ក.)ក្នងុនាមជាប្ធានACMF
ឆ្នាំ២០២២ក្មការគំាទ្ពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍-
អាសីុ(ADB)។Toolkitន្បណ្តាប្ទ្សទំាង
១០អាចទាញយកបានតាមរយៈតំណភា្ជាប់៖
https://www.theacmf.org/initiatives/
sustainable-finance/asean-sdg-bond-
toolkit-supplement-legal-and-regulato-
ry-aspects--for-asean-countries។
ធាតុបំព្ញបន្ថម្ន្Toolkitផ្តល់នូវព័ត៌មាន

បទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌតមូ្វក្នុង
ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDGដោយ
សជីវកម្មនិងរដា្ឋាភិបាលក្បខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិ

ដ្លសជីវកម្ម និងរដា្ឋាភិបាលតូ្វអនុវត្តតាម
ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តសម្ប់ការបោះផ្សាយ
SDG។សម្ប់វិនិយោគិនធាតុបំព្ញបន្ថម្ន្
Toolkitផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដូចជាសញ្ញាបណ្ណ
តូ្វបានបោះផ្សាយលក់ជាសធារណឬជាឯកជន
និងការលើកទឹកចិត្តសម្ប់ការវិនិយោគលើ
សញ្ញាបណ្ណSDG។យោងតាមធាតុបំព្ញបន្ថម្
ន្Toolkitប្ទ្សទំាង១០យើងពិនិត្យឃើញ
ថា ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDG តូ្វបាន
លើកទឹកចិត្តដោយកុ្មហុ៊នបោះផ្សាយតូ្វ
បំព្ញតាមក្បខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិន្ការបោះ-

ផ្សាយសញ្ញាបណ្ណធម្មតា និងបំព្ញតាម
លក្ខខណ្ឌន្ស្តង់ដាអាស៊ានដើម្បីទទួលបាននូវ
ស្លាក(Labelled)ជាសញ្ញាបណ្ណអាស៊ាន។
ចាប់តំាងពីគំនិតផ្តចួផ្តើមហិរញ្ញវត្ថុប្កបដោយ
និរន្តរភាពតូ្វបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅក្នងុតំបន់
អាស៊ានរដា្ឋាភិបាលនិងនិយ័តករផ្តល់ការគំាទ្
យ៉ាងខ្លាងំក្នងុការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDG។
លើសពីន្ះទៅទៀតសញ្ញាបណ្ណប្តងសង្គម
និងនិរន្តរភាពដ្លបង្ហាញពីSDGត្ក៏អាច
នឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងSDGផងដ្របានកើនឡើង
យ៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នងុតំបន់អាស៊ាន។ក្នងុ

រយៈព្ល៥ឆ្នាំទំហំទឹកប្ក់ន្ការបោះផ្សាយ
សរុបឈានដល់៣១,០៥បី៊លានដុលា្លារអាម្រិក
គិតតឹ្មថ្ងទី្១៦ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២២ដ្លក្នងុនោះ
ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណប្តងមាន៣០%
ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាពមាន៦៤%
និងសញ្ញាបណ្ណសង្គមមាន៦%ន្ទំហំបោះ-
ផ្សាយសរុបដោយក្នុងនោះប្ទ្សថ្គឺជា
ប្ទ្សឈានមុខគ្ក្នងុការបោះផ្សាយសញ្ញា-
បណ្ណGSSក្នុងចំណោមប្ទ្សមា៉ាឡ្សីុ
ហ្វលីីពីននិងសិង្ហបុរី។យើងរំពឹងថាចំនួនន្ះនឹង
កើនឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សក្នងុឆ្នាំបនា្ទាប់ក្យ-
ការដាក់ឱ្យដំណើរការស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផ្សារ-
ភា្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ាន និងស្តង់ដាមូលនិធិ
ទំនួលខុសតូ្វនិងនិរន្តរភាពអាស៊ាន។
ក្នងុនាមជាប្ធានACMFឆ្នាំ២០២២និងជា

សមាជិកន្ACMFន.ម.ក. ត្ងគំាទ្យ៉ាង
មោះមុតក្នុងការលើកកម្ពស់ការបោះផ្សាយ
សញ្ញាបណ្ណដើម្បីគំាទ្ដល់របៀបវារៈនិរន្តរភាព។
ដើម្បីអាចបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDGនៅ
កម្ពជុាសជីវកម្មអាចបោះផ្សាយជាសធារណៈ
និងឯកជនដោយតូ្វអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ
តមូ្វដូចមានក្នងុតារាង និងអនុវត្តតាមស្តង់ដា
សញ្ញាបណ្ណប្តងសង្គមនិរន្តរភាពនិងផ្សារភា្ជាប់
និរន្តរភាពអាស៊ាន៖
កុ្មហុ៊នបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDGនៅ

កម្ពជុាក៏នឹងទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តផ្នក្
ពន្ធជាពិស្សបន្ថម្លើការលើកទឹកចិត្តផ្នក្ពន្ធ
សម្ប់ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណធម្មតាដ្ល
កំពុងអនុវត្តដ្លរួមមាន៖ការកាត់បន្ថយពន្ធ
លើប្ក់ចំណ្ញ៥០%សម្ប់កុ្មហុ៊នដ្ល
បោះផ្សាយមូលបត្បំណុលក្នងុទំហំលើសពី
២០%ន្ទ្ព្យសកម្មសរុបឬ៨បី៊លានរៀល
(ឬប្ហ្ល២លានដុលា្លារអាម្រិក)សម្ប់
កុ្មហុ៊នដ្លបោះផ្សាយមូលបត្បំណុលក្នងុ
ចំនួនទឹកប្ក់ស្មើនឹងឬតិចជាង២០%ន្
ទ្ព្យសកម្មសរុបសម្ប់រយៈព្ល៣ឆ្នាំ និង
ការលើកល្ងបំណុលពន្ធ(សម្ប់N-3ដល់
N-10ឆ្នាំសម្ប់សហគ្សដ្លចុះបញ្ជីនៅ
ទីផ្សារគោលនៅផ្សារមូលបត្កម្ពជុានិងសម្ប់
N-2ដល់N-10ឆ្នាំសម្ប់សហគ្សធុនតូច
និងមធ្យម ដ្លចុះបញ្ជីក្នងុទីផ្សារកំណើននៅ
ផ្សារមូលបត្កម្ពជុា)។
លើសពីន្ះទៅទៀត ដ្គូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

ដូចជាADB ក៏មានផ្តល់ជាជំនួយបច្ចក្ទ្ស
ដល់ស្ថាប័នដ្លមានចំណប់អារម្មណ៍បោះ-
ផ្សាយសញ្ញាបណ្ណSDGឬសញ្ញាបណ្ណដ្លដាក់
ស្លាកនិរន្តរភាព(Sustainable-labeled)។
ន.ម.ក រីករាយក្នងុការភា្ជាប់ស្ថាប័នដ្លមាន

ចំណប់អារម្មណ៍បោះផ្សាយជាមួយនឹងADB
ដើម្បីពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយបច្ច្កទ្ស
ន្ះ។ម្យ៉ាងវិញទៀតការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណ
ប្តងនៅកម្ពជុាក៏នឹងតូ្វដាក់ស្លាកជាសញ្ញា-
បណ្ណប្តងអាស៊ានដ្លមានន័យថាយើង
អនុវត្តតាមស្តង់ដាអាស៊ានដូច្នះ្វិនិយោគិនអាច
វិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណប្តងនៅក្នងុប្ទ្ស
កម្ពជុាប្កបដោយទំនុកចិត្ត។
ការវិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណប្តងនៅកម្ពជុា

វិនិយោគិននឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តផ្នក្
ពន្ធពីរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុារយៈព្ល៣ឆ្នាំ ដ្ល
រាប់បញ្ចលូការកាត់បន្ថយពន្ធកាត់ទុក៥០%
និងការលើកល្ងពន្ធលើចំណ្ញមូលធន៕

ថ្ងៃសុកៃ ទី៣០ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២២៤ របាយការណ៍ ពិសៃស វៃទិកា ទីផៃសារ មូលធន អាស៊ាន  

សញ្ញាបណ្ណគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពអាស៊ាន

 ការបោះ ផៃសាយ ជា លក្ខណៈ ឯកជន ការបោះ ផៃសាយ ជា សធារណៈ 

- តូ្វធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលមិនលើសពី

៣០នាក់ក្នងុរយៈព្លមិនលើសពី១២ខ្

- មិនតូ្វធ្វើផ្សព្វផ្សាយជាសធារណៈ

រួមទំាងការពិគ្ះយោបល់ពាក់ព័ន្ធ 

នឹងការវិនិយោគ។

- អង្គភាពដ្លមានបំណងបោះផ្សាយ

ជាលក្ខណៈឯកជនតូ្វផ្តល់ឯកសរ

ពាក់ព័ន្ធជូនន.ម.ក.ហើយរាយការណ៍

 លទ្ធផលន្ការបោះផ្សាយជូនន.ម.ក.។

- តូ្វត្ជាកុ្មហុ៊នមហាជនទទួលខុសតូ្វ

មានកមិ្ត

- តូ្វមានស្ចក្តសីម្ចរបស់កុ្មបឹ្ក្សា-

 ភិបាលលើការបោះផ្សាយមូលបត្បំណុល

- តូ្វមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្ល

បានធ្វើសវនកម្មរួចសម្ប់រយៈព្ល

 ពីរឆ្នាំចុងក្យ

- តូ្វមានអភិបាលកិច្ចសជីវកម្មរឹងមំា

- តូ្វធ្វើចំណត់ថា្នាក់លទ្ធភាពសងដោយ

 ភា្នាក់ងរវាយតម្ល្លទ្ធភាពសងដ្ល

ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីន.ម.ក.

- តូ្វទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពី

ន.ម.ក.លើការបោះផ្សាយមូលបត្បំណុល។
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