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េសចក�ីេផ��ម

សាររបសអ់គ�នាយក 

In late April, we a�ended the ABC (Associa�on 
of Banks in Cambodia) mee�ng to update the 
member FIs on the progress of CGCC and 
addressed some of the ques�ons raised by 
them.  We appreciate the support given by ABC 
to be able to join their mee�ng and for future 
discussions to support the FIs loan outreach 
with the credit guarantee.

We paid a courtesy visit to H.E. Dr Chea Serey, 
Assistant Governor and Director General of 
Central Banking,  Na�onal Bank of Cambodia. 
Amongst others, we discussed about the 
future development of MSMEs in areas of 
financial inclusion, formalizing the registra�on 
of businesses, improving financial literacy and 
risk weightage on guaranteed loans.  It was a 
good discussion and there will be more 
engagements with NBC moving forward.

In June, we prepared to include the SME Bank’s 
Tourism Co-Financing Scheme into our exis�ng 
Co-Financing Guarantee Scheme (CFGS).  We 
were invited by the Ministry of Tourism to brief 
the business owners in the tourism sector 
about the CFGS and how it can support them as 
collateral for their loans.  We target to launch 
the scheme in July upon obtaining the
necessary approvals.

I would like to take this opportunity to thank our 
PFIs for their con�nued support in extending 
guaranteed loans to their business customers to 
increase loan growth and increasing business 
capacity.  We will con�nue to support you in 
reaching out to more entrepreneurs.

Lastly, how did I do in my cycling?  I managed to 
maintain my mileage and cycled 1,054km!!  
With more rains in the following months, I hope 
I can keep up my cycling distances in the next 
quarter.  Un�l then, see you in the next newsle�er.

The guarantee performance for the 2nd quar-
ter showed an increase in both guaranteed 
value and number of LGs issued as compared 
to the 1st quarter.  The guaranteed loans 
increased from $10.3mil to $18.4mil and 
number of LGs increased from 128 to 189.  The 
performance for the 1st six months of 2022 
have exceeded whole of last year’s perfor-
mance.  We are confident that the momentum 
will con�nue into the 2nd half of the year. 

              e  started  the  2nd  quarter   with   the                
  
the Women Entrepreneur Guarantee Scheme 
(WEGS) with a scheme size of $30mil.  The 
WEGS was launched with the support from 
United Na�ons Capital Development Fund 
(UNCDF) to support women entrepreneurs to 
improve financial inclusion for women-owned 
businesses.  The scheme comes with favorable 
features such as lower annual guarantee fees 
at 1%pa with higher guarantee cover of 80% 
for all sectors.  Furthermore, UNCDF subsidizes 
50% of the first-year guarantee fees for the 
borrowers and loan interest rate for the first 
year is capped at 8% (KHR loans) & 9% (USD 
loans) for commercial banks and 10% (KHR 
loans) & 11% (USD loans) for MDI & MFIs.

W launch  of  our  3rd  guarantee  scheme,
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ការផា� សប់�ូ រទតីាងំការ �យាលយ័ថ�ីៃនសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា 

ចាបពី់ៃថ�ទ០ី១ ែខេមសា ឆា� ២ំ០២២ CGCC �នផា� សប់�ូ រ

ការ �យាលយ័ពីេ�អគារអគ�នាយកដា� នគយ នងិរដា� ករកម�ុជា

មកកាន់ការ �យាលយ័ថ�ី ែដលស�ិតេ�អគារមជ្ឈមណ� ល

អភវិឌ្ឍធុរកចិ� ជានទ់១ី៩ អគារ S ផ�ូ វ OCIC ែកងផ�ូ វអូរែវង

ភូមេិគ�នឃា� ងំ សងា� តេ់្រជាយចងា� រ ខណ� េ្រជាយចងា� រ

រាជធានភី�េំពញ។ 

 ការផា� សប់�ូ រការ �យាល័យថ�ីរបស់  CGCC  េនះជាឱកាស

ស្រមាបក់ារព្រងីក្រក�មការងាររបស់ពួកេយងីបែន�មេទ�ត

ជាមួយទតីាងំការ �យាលយ័ថ�ីេនះ សាធារណជន ្រគះឹសា� ន

ហរិ��វត�ុ ចូលរមួ នងិសា� បន័ពាកព័់ន�ទាងំអស ់អាចអេ��ញី

មកសាកសួរ នងិទទួលព័តម៌ានេដាយផា� លពី់ CGCC  �ន

យ៉ាងងាយ្រស�ល  នងិកានែ់តរហស័។

េដមី្បរីមួចែំណកក�ុ ងការងារជរំញុបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ  នងិ

អភវិឌ្ឍសហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យមេ�កម�ុជា។ គតិ្រតមឹ

ដំណាច់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េនះ្រក�មការងាររបស់

CGCC មានសរបុ ២៩របូ េហយីេយងីកន៏ងឹេ�ែតបន�ព្រងីក

្រក�មការងារបែន�មេទ�ត េដមី្ប្ីរបសិទ�ភាព នងិគុណភាព

ៃនការងារ។

Working Space

អាសយដា� នថ�៖ី អគារមជ្ឈមណ� លអភវិឌ្ឍធុរកចិ� ជានទ់១ី៩
មហាវ �ថីអូសុីអាយសុី  (ែកងផ�ូ វអូរែវង) ភូមិេក�នឃា� ងំ
សងា� តេ់្រជាយចងា� រ  ខណ� េ្រជាយចងា� រ រាជធានភី�ំេពញ
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១ ក��  ២០២០

ទទួល�នការអនុមត័េលអីនុ្រកតឹ្យស�ពីីការបេង�ីត
សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជាពីសេម�ច
អគ�មហាេសនាបតេីតេជា ហ៊ុ ន ែសន នាយករដ�ម�ន� ី 

៣ វ �ច�កិា ២០២០

�នចុះប��េី�្រកសួងពាណិជ�កម�

៤ កុម�ៈ ២០២១

ទទួល�នេដមីទុនដបូំងចនួំន ៨១០ប៊លីានេរ�ល
(សមមូលនងឹ្របមាណ ២០០លានដុលា� រ) ពី
រាជរដា� ភ�ិល

២៩ មនីា ២០២១

�នដាកឱ់្យដេំណីរការគេ្រមាងធានាឥណទានទ១ី
េ�ថា “គេ្រមាងធានាឥណទានេដមី្បសីា� រអាជវីកម�”
នងិ�នចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងធានាឥណទានជាមួយ
្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួជហំានទ១ី ែដលមាន ៧សា� បន័ 

២៣ េមសា ២០២១

�នផ�លក់ារធានាឥណទានជាេលកីដបូំង
េលកីម�ទីហំ ំ១លានដុលា� រ  

២៩ មថុិនា ២០២១

�នចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងធានាឥណទានជាមួយ
្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ ជហំានទ២ី
ែដលមាន ៨សា� បន័ 

២២ ក��  ២០២១

�នដាកឱ់្យដេំណីរការគេ្រមាងធានាឥណទាន
ទ២ី េ�ថា “គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាប់
សហហរិ��ប្បទាន” នងិ�នចុះកចិ�្រពមេ្រព�ង
ធានាឥណទានជាមួយ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ
ចូលរមួជហំានទ៣ី ែដលមាន ៥សា� បន័ 

៥ វ �ច�កិា ២០២១

ទទួល�នការេលកីែលងអាករេលតីៃម�បែន�ម
(VAT) េលកីៃ្រមធានាឥណទាន 

១០ ធ�ូ   ២០២១

�នចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងធានាឥណទានជាមួយ
្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ ជហំានទ៤ី ែដល
មាន ៣សា� បន័ 

០១ េមសា ២០២២

�នដាកឱ់្យដំេំណីរការគេ្រមាងធានាឥណទាន
ទ៣ី  េ�ថា “គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាប់
សហ្រគនិ្រស�”ី ែដលមានទហំទំកឹ្រ�ក់
៣០លានដុលា� រ 

០១ េមសា ២០២២

�នផា� សម់កកានក់ារ �យាលយ័ថ�ី
ែដលស�តិេ�ជានទ់១ី៩ 
ៃនមជ្ឈមណ� លអភវិឌ្ឍធុរកចិ�
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១. ការធានាឥណទាន្របចាែំខ

្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ែដលេស�សុីកំារធានាឥណទាន�នេ្រចនីជាងេគ (េមសា-មថុិនា)

េដាយៈ េលាក្រស ីពិន ម៉ានកីា ្របធានការ �យាលយ័ទផី�រ នងិអភវិឌ្ឍនអ៍ាជវីកម�

ចាបត់ាងំពីការដាកឱ់្យដេំណីរការគេ្រមាងធានាឥណទាន  ទ១ី
នាែខមនីា ឆា� ២ំ០២១ មក CGCC �នផ�លក់ារធានាឥណទាន
ដលក់ម�ចីនួំន ៥១៥ េស�នីងឹទហំកំម�សីរបុ  ៥០,៥លានដុលា� រ
គតិ្រតមឹៃថ�ទ៣ី០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២២។  កម�ទីាងំ  ៥១៥ េនះ
្រត�វ�នដាកេ់ស�សុីកំារធានាេ្រកាមគេ្រមាងធានាឥណទាន៣
គគឺេ្រមាងធានាឥណទានេដមី្បសីា� រអាជវីកម� (BRGS) គេ្រមាង
ធានាឥណទានសហហរិ��ប្បទាន (CFGS) នងិគេ្រមាងធានា
ឥណទានស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស� ី(WEGS)។

ដូចែដល្រកាហ�កិខាងេ្រកាម�នបងា� ញ ែខឧសភា ២០២២ គឺ
ជាែខែដល  CGCC  សេ្រមច�នលទ�ផលការធានាឥណទាន
ខ�សជ់ាងេគបង�សេ់ដាយ�នផ�លក់ារធានាចនួំន   ៧១កម� ី  ឬ
៧១អាជវីកម� េស�នីងឹទហំកំម�សីរបុ  ៧,៤លានដុលា� រ។ េយងី
សេង�តេឃញីផងែដរថា ការធានាឥណទានរបស ់CGCC េ�
ក�ុងរយៈេពល ៦ែខចុងេ្រកាយេនះ�នសេ្រមចដលជ់ាង ១៣០%

(២៨.៧៨៧.៩៤៥ដុលា� រ)   េធ�បេ�នឹងលទ�ផលសរុប
កាលពីឆា� ២ំ០២១ (២១.៦៦២.៦៨០ដុលា� រ)។
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ទហំ ំ(លានដុលា� រ)

ចនួំនឥណទាន

* អ្រតាប�ូរ្រ�កែ់ខមថុិនា  ឆា� ២ំ០២២: ១ ដុលា� រ = ៤០៦៣ េរ�ល

ការធានាឥណទានតាមែខនមួីយៗ

៥០.៥ លានដុលា� រ
ទហំកំម�សីរបុ

៥១៥
លខិតិធានាឥណទាន  (LG)

BRGS + CFGS + WEGS
គេ្រមាងធានាឥណទាន
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350

្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី
មនិែមន្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី

្របេភទអាជវីកម�្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី ្របេភទកម�ី

129

386

មាន្រទព្យប��  ំ
គា� ន្រទព្យប��  ំ

05

២. ្របេភទកម� ីនងិទហំំកម�ី

ក�ុងចេំណាមកម�ែីដលមានការធានាទាងំ ៥១៥ កម�មីានកាល
កណំត ់គជឺា្របេភទកម�ែីដល�នដាកក់ារេស�សុីេំ្រចនីជាងេគ
ែដលក�ុងេនាះមានទាងំអស ់៤១២កម� ីេហយីជាង ៧២% ៃន
កម�ែីដលមានការធានាសរបុគ្ឺរត�វ�នេស�សុីយំកមកេ្រប្ីរ�ស់
ក�ុងេគាលបណំងជាទុនបង�ិល (៣៨៨កម�)ី។

េ្រកាយពី�នដេំណីរការអសរ់យៈេពលជតិ ២ឆា�  ំ CGCC   �ន
ព្រងីកវ �សាលភាពការធានាឥណទានរបស់ខ�ួ ន                                       េ�ទូទាងំ
្របេទស តាមរយៈបណា� ញ នងិសាខារបស្់រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ
ចូលរមួ។  េទាះជាយ៉ាងេនះក� ី      េខត�ដាច្់រសយាលមួយចនួំន
េ�ែតទាមទារសកម�ភាព នងិការផ្សព�ផ�យបែន�មេដមី្បេីលកី
កម�សក់ារយលដ់ងឹអពីំអត�្របេយាជនៃ៍នការធានាឥណទាន។

ដូចែដលែផនទខីាងេល�ីនបងា� ញ េខត�្រក�ងែដលទទួល�ន
ការធានាឥណទានេ្រចនីជាងគ ឺទ ី១ រាជធានភី�េំពញ (១៥៦កម�)ី
ទ២ី េខត��តដ់បំង (៥៦កម�)ី ទ៣ី េខត�កពំង់ចាម (៣៥កម�)ី 
នងិទ៤ី គេឺខត�កពំង់ធ ំនងិេស�មរាប (៣០កម�)ី។

េខត�/្រក�ង ែដលេស�សុីកំម�មីានការធានាេ្រចនីជាងេគ

៣០% ១០,៨% ៦,៨%
ភ�េំពញ �តដ់បំង កពំង់ចាម

ទហំកំម�ែីដលមានការធានាជាមធ្យមមានទហំ ំ ១០,៣មុនឺដុលា� រ
  ែដលេនះជាទហំកំម�សីម្រសបមួយ ស្រមាបអ់ាជវីកម�ខា� តតូច    
នងិមធ្យម     ក�ុ ងការេ្រប្ីរ�សជ់ាទុនបង�ិល  ដូចែដលទនិ�នយ័
�នបងា� ញេដាយមានមា� សក់ម�ចីនួំន៤៩៨  ្របហាក្់របែហល
នងឹ៩៦% គជឺាមា� សស់ហ្រគាសខា� តតូច  នងិមធ្យម។

៣. ភូមសិា្រស�របសក់ម�ែីដលមានការធានា

<=50K

>50K-100K

>100K-200K

>200K-300K

>300K-500K

>500K-1M

5

210

68
111

25 13 6

5 ពាន់
1  លាន 
103 ពាន់

អប្បបរ �មា
អតបិរ �មា
មធ្យម

ទហំំកម�ជីា្រ�កដុ់លា� រ

14 18 4

412

ឥណទានវ ��របូរ � កម�មីានកាលកណំត់ កម�មីានកាលកណំត់
(គេ្រមាង CFGS)

ឥណទានពាណិជ�កម�

្របេភទឥណទាន
388

125

2

ទុនបង�ិល វ �នេិយាគ/ព្រងីកអាជវីកម� ព្រងីកអាជវីកម�
(គេ្រមាង CFGS)

េគាលបណំងៃនកម�ី

498

17

្របេភទអាជវីកម�

ខា� តតូចនងិមធ្យម (SME)
ខា� តធំ

6

20

56

4
6

1
15

5 20

29
9

16

6

6

30
8 9 3

81530

35

ភូមសិា្រស�្រគបដណ� ប់

ក�ុ ងចេំណាមកម�ែីដលមានការធានាទាងំអស ់  មា� សក់ម�ចីនួំន
៣៨៦ (្របែហល៧៥%) �នដាកេ់ស�សុីកំម�េីដាយគា� ន្រទព្យ
ប�� ។ំ ចែំណក្រក�មមា� សក់ម�ែីដលជា្រស�វី �ញ�នេកនីេឡីងពី
១៣៨កម� ីេ�ក�ុងែខឧសភា មកដល១់៦៥កម� ីេ�ក�ុងែខមថុិនា
្របហាក្់របែហលនងឹ៣២% ៃនកម�សីរបុ។ េគសេង�តេឃញីផង
ែដរថា ននិា� ការែដល្រស�មីា� សអ់ាជវីកម� ឬកស៏ហ្រគនិ្រស�មីក
េស�សុីកំម�មីានការធានា     មានសន�ុ ះគួរឱ្យកតស់មា� លេ់�ក�ុ ង
ឆា� ២ំ០២២ េដាយ�នេកនីេឡីងជតិ១០%  គពីឺ ២២,៥% េ�
ក�ុ ងឆា� ២ំ០២១  មកដល៣់២%   ្រតមឹពាកក់ណា� លឆា� ២ំ០២២
េនះ។  េនះជាចណុំចវ �ជ�មានមួយែដល�នេឆ�យីតបេ�នងឹ

ត្រម�វការជាកែ់ស�ង កដូ៏ចជាេបសកកម�មួយរបស ់CGCC ក�ុ ង
ការជរំញុឱ្យសហ្រគនិ្រស�េី�កម�ុជា ទទួល�នកម�ផី�ូ វការ៕

៤. សមាសភាពអ�កខ� ី



បណា� ញផ្សព�ផ�យព័តម៌ាន 
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ក�ុង្រតមីាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២

+6000
អ�កទស្សនា

+6000
អ�កចូលចតិ�

+500
អ�កតាមដាន

+130
អ�កតាមដាន

ក�ុង្រតមីាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២

+15000
អ�កទស្សនា

+7800
អ�កចូលចតិ�

+750
អ�កតាមដាន

+180
អ�កតាមដាន

ក�ុ ង្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ បណា� ញផ្សព�ផ�យព័ត៌មានរបស់  CGCC រមួមាន េគហទព័ំរេហ�សប៊ុ ក  (Facebook) លងីអុីន

(LinkedIn) នងិេតេឡ្រកាម (Telegram) ទទួល�នកេំណីនៃនអ�កចូលទស្សនាគួរឱ្យកតស់មា� ល។់ បណា� ញផ្សព�ផ�យព័តម៌ាន

របស ់ CGCC ្រត�វ�នេធ�បីច�ុ ប្បន�ភាពជាេទ�ងទាត ់េ�េលមីាតកិាផ្សព�ផ�យអពីំគេ្រមាងធានាឥណទាន  វឌ្ឍនភាពៃនការធានា

ឥណទាន ្រពឹត�កិារណ៍ សកម�ភាព នងិព័តម៌ានសខំាន់ៗ នានាទាកទ់ងនងឹ្របធានបទការធានាឥណទាន។
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្រពឹត�ិការណ៍ និងសកម�ភាពនានា

CGCC, BITC នងិ ធនាគារកាណាឌយ៉ីា �នសហការ
ចុះទស្សនកចិ�កសិដា� នចិ��មឹ្រជ�ក េ្រកាមគេ្រមាង
បេច�កវ �ទ�ជីវឧស�័នខា� តធំ ែដលមានសកា� នុពល
ក�ុ ងការទទួល�នកម�ែីដលមានការធានាពី  CGCC 

កចិ�សហ្របតបិត�កិារ នងិភាពជាៃដគូ

ៃថ�អងា� រ ទ២ី៤ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ ្រក�មការងារ CGCC

ដកឹនាេំដាយ េលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង សហការជាមួយ

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា   នងិេ្រកាមការស្រមបស្រម�លរបស់

្រក�មការងារមជ្ឈមណ� លបេច�កវ �ទ�   នងិព័តម៌ានជីវឧស�័ន

ខា� តធំ  (BTIC)  �នចុះទស្សនកចិ�  េ�ឯកសិដា� នច�ិ�ឹម

្រជ�កសាចមួ់យកែន�ងែដលមានសកា� នុពលក�ុងការទទួល�ន

កម�ែីដលមានការធានាពី CGCC េ�ឯ្រស�កសាមគ�មីានជយ័

េខត�កពំង់ឆា� ងំ ។

កសដិា� នេនះ�នេ្រប្ីរ�សប់េច�កវ �ទ�ជវីឧស�ន័ខា� តធែំដល

ជាអាងស�ុកកាកសណំលប់ែម�ងេ�ជាថាមពលអគ�សិនេី្រកាម

គេ្រមាង “កាតប់ន�យការបេ��ញឧស�ន័ផ�ះក��កេ់ដាយជរំញុ

ការវ �នេិយាគេលជីវីឧស�ន័ខា� តធ”ំ ែដលអនុវត�េដាយ BTIC នងិ

គា្ំរទេដាយអង�ការសហ្របជាជាតេិដមី្បអីភវិឌ្ឍនឧ៍ស�ហកម�

(UNIDO)៕ 
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CGCC នងិធនាគារកាណាឌយ៉ីា សាខាេខត�កពំង់ឆា� ងំ
ពិភាក�ព្រងឹងការអនុវត�កចិ�សហការៃនការធានា
ឥណទាន

ៃថ�អងា� រ  ទ៧ី  ែខមថុិនា  ឆា� ២ំ០២២  េលាក  Wong  Keet

Loong អគ�នាយក CGCC �នដកឹនាសំហការ �ចូលជួបសែម�ង

ការគួរសម នងិពិភាក�ការងារជាមួយ េលាកជទំាវបណ�ិ ត

ជា  សរិ � ឧបការ �េទសាភិ�លនងិជាអគ�នាយកបេច�កេទស

ធនាគារជាតៃិនកម�ុជា (NBC) រមួជាមួយនងឹសហការ � េ�

ទសី�កីារ NBC។

នារេស�លៃថ�ទ២ី៤ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ CGCC �នចុះជួប

ពិភាក�ការងារេដាយផា� លជ់ាមួយថា� ក្់រគប្់រគងនងិបុគ�លកិ

របសធ់នាគារកាណាឌយ៉ីា សាខាេខត�កពំង់ឆា� ងំេដមី្បពី្រងឹង

កចិ�សហការ   នងិផ្សព�ផ�យអំពីគេ្រមាងធានាឥណទាន

របស ់CGCC។ 

បែន�មពីេលកីារែចករ �ែលកអពីំគេ្រមាងធានាឥណទាន   នងិ

អត�្របេយាជនែ៍ដលទទួល�នស្រមាបធ់នាគារ នងិអតថិជិន

ែដលជាមា� ស់អាជីវកម� ជំនួបេនះកម៏ានការែចករ �ែលកនូវ

បទពិេសាធនពី៍ធនាគារកាណាឌីយ៉ា   សាខាេខត�កពំង់ឆា� ងំ

ផងែដរែដលជាឱកាសមួយព្រងឹងការែស�ងយលគ់ា� េ�វ �ញ

េ�មក រវាង  CGCC  នងិធនាគារ     អំពីភាពចា�ំចៃ់នការ

ធានាឥណទាន     និងកាន់ែតេធ�ីឱ្យកិច�សហការមានភាព

្របេសរីនងិរលូនេឡីង៕

ជនួំបសែម�ងការគួរសម នងិពិភាក�ការងារជាមួយ
ធនាគារជាតៃិនកម�ុ ជា  េដីម្បបីេង�ីនការេលកីកម�ស់
បរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ

ជនួំបពិភាក�រវាង CGCC នងិ       NBC  េនះ គជឺាឱកាសមួយ

ស្រមាប ់ CGCC  ក�ុ ងការេឈ�ងយលក់ានែ់តច�សអ់ំពីកចិ�

ការងាររបស ់NBC នងិពិភាក�អពីំកចិ�សហការគា� រវាង NBC

្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ  នងិ CGCC េដមី្បេីលកីកម�សប់រ �យាបន�

ហរិ��វត�ុ  នងិចេំណះដងឹហរិ��វត�ុ  ក�ុងចេំណាមសហ្រគាស

ខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យមេ�កម�ុជា៕
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ការផ្សព�ផ�យបេង�ីនការយលដ់ងឹអពីំការធានាឥណទាន

េ�ក�ុងេវទកិាពិភាក�ៃនកម�វ �ធេីនះ កម៏ានការចូលរមួពីេលាក

្របធាននាយក្របតបិត�កិារៃនធនាគារកម�ុ ជា អាសុ ីនាយក

ែផ�កឥណទានរបសធ់នាគារសហ្រគាសធុនតូច  នងិមធ្យម

កម�ុជា នងិនាយក្របតបិត�្ិរក�មហ៊ុ ន Bankograph ផងែដរ។ 

េលាក ណូ លដីា �នចូលរមួែចករ �ែលកអពីំសារៈសខំានៃ់ន

ការប្រង�មគមា� តត្រម�វការ នងិការផ�តផ់�ង់ឥណទាន ក�ុងការ

គា្ំរទដលក់េំណីនេសដ�កចិ� នងិេបសកកម�របសស់ាជវីកម�

ធានាឥណទានកម�ុ ជា  ក�ុ ងការផ�លក់ារធានាឥណទានេលី

កម�ែីដលផ�លឱ់្យអាជវីកម� េដមី្បែីចករ �ែលកហានភិយ័ជាមួយ

សា� បន័ផ�លក់ម� ី នងិបេង�ីនបរ �យាបន�ហរិ��វត�ុ។   ទន�មឹេនះ 

េលាកក�៏នផ�លអ់នុសាសនដ៍ល្់រក�មហ៊ុ នអាជវីកម� ក�ុងការ

ទទួល�នកម�ែីដលមានការធានាពី CGCC ផងែដរ៕

នា្រពឹកៃថ�ទ០ី១  ែខេមសា  ឆា� ២ំ០២២  េលាក Wong Keet

Loong អគ�នាយក  CGCC �នចូលរមួេ�ក�ុង កម�វ �ធេីបកី

ដេំណីរការ “កម�វ �ធលីទ�ភាពទទួល�នហរិ��ប្បទាន” ែដល

សហការេរ�បចេំឡីងេដាយសមាគមសហ្រគនិវយ័េក�ងកម�ុជា

សមាគមធនាគារេ�កម�ុ ជា   និងសមាគមម្ីរក�ហិរ��វត�ុ
កម�ុ ជា។  ក�ុ ងឱកាសេនាះ  េលាក្រសី ពិន ម៉ានកីា ្របធាន

ការ �យាលយ័ទផី�រ នងិអភិវឌ្ឍនអ៍ាជវីកម�របស ់CGCC  ក៏

�នចូលរមួជាវាគ�និកតិ�យិសមួយរបូ   េ�ក�ុ ងកចិ�ពិភាក�

ស�ពីី   “ការែស�ងយលពី់លទ�ភាពទទួល�នហិរ��ប្បទាន

ស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស�”ី ផងែដរ៕

ៃថ�ទ០ី៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ េលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង

CGCC �នចូលរមួជាវាគ�និកតិ�យិសមួយរបូ េ�ក�ុ ងេវទកិា

ពិភាក�េល្ីរបធានបទស�ពីី  “ការរបួរមួគា� រវាងសហ្រគាស

ធុនតូច  នងិមធ្យម  នងិបេច�កវ �ទ�ហរិ��វត�ុ េដមី្បគីា្ំរទដល់

ការេងីបេឡីងវ �ញៃនេសដ�កចិ�”  ែដល្រត�វ�នេរ�បចេំឡីងេ�

ក�ុងកម�វ �ធចុីះហត�េលខាេលអីនុស�រណៈ ៃនការេយាគយល់

រវាងធនាគារកម�ុ ជាអាសុ ី  នងិធនាគារសហ្រគាសធុនតូច

នងិមធ្យមកម�ុ ជា   េលគីេ្រមាងសហហិរ��ប្បទាន្រទ្រទង់

សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម ជហំានទ២ី។

CGCC  ចូលរមួក�ុ ងកចិ�ពិភាក�  “ការរបួរមួគា� រវាង
សហ្រគាសធុនតូចនងិមធ្យមនងិបេច�កវ �ទ�ហិរ��វត�ុ
េដីម្បគីា្ំរទដល់ការេងីបេឡីងវ �ញៃនេសដ�កចិ�”

ការែស�ងយលល់ទ�ភាពទទួល�នហិរ��ប្បទាន នងិ
ការធានាឥណទាន ស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស�ី
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CGCC ែចករ �ែលកពីមគ�ុ េទ�សកៃ៍នលទ�ភាពទទួល�ន
កម�ែីដលមានការធានាដលស់ហ្រគនិ្រស�ី

េ�ក�ុងេវទកិាពិភាក�ស�ពីី   “ការែចករ �ែលកពីមគ�ុ េទ�សកៃ៍ន

លទ�ភាពទទួល�នហរិ��ប្បទានដលស់ហ្រគនិ្រស�វីយ័េក�ង”

េលាកអគ�នាយក�នគូសប�� កអ់ំពី   ភាពចា�ំចៃ់នការ

ធានាឥណទាន ែដលេដរីតួជាែផ�កមួយៃន្រទព្យប��  ំ េដមី្ប ី

អាចស្រម�លឱ្យអាជវីកម�ជា ពិេសសអាជវីកម�ែដល្រគប្់រគង

េដាយ្រស� ីឱ្យទទួល�នកម�ងីាយ្រស�លនងិេ្រចនីជាងមុនពី

្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ៃដគូ។  យន�ការេនះគជឺាយន�ការគា្ំរទ

របសរ់ាជរដា� ភ�ិលកម�ុជា បែន�មពីេលកីចិ�អន�រាគមនន៍ានា

ែដលផ�លនូ់វលក�ខណ� អនុេ្រគាះជាេ្រចនី   ក�ុ ងការជរំញុឱ្យ

អាជវីកម�ែដល្រគប្់រគងេដាយ្រស� ីមានលទ�ភាពទទួល�ន

កម�ផី�ូ វការយកេ�េ្រប្ីរ�សជ់ាទុនបង�លិ នងិព្រងីកអាជវីកម�។

ជាមួយគា� េនះផងែដរ   បែន�មពីេលកីចិ�ចូលរមួរបសស់ា� បន័

ពាកព័់ន� េលាកអគ�នាយកក�៏នេលកីទកឹចតិ�ដលស់ហ្រគនិ

្រស�ីឱ្យេរ�បចខំ�ួ ន  េដមី្បបីេំពញលក�ខណ� ៃនការទទួល�ន

ហរិ��ប្បទានែដលមានភាពអនុេ្រគាះទាងំេនាះ។ សហ្រគនិ្រស�ី

អាចទទួល�នកម�ែីដលមានការធានាតាមរយៈធនាគារ  ឬ

្រគះឹសា� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ  ែដលជាៃដគូរបស ់CGCC៕

នា្រពឹកៃថ�ទ១ី៦  ែខមថុិនា  ឆា� ២ំ០២២  េលាក Wong Keet

Loong  អគ�នាយក  CGCC  �នចូលរមួជាវាគ�និកតិ�យិស

មួយរបូេ�ក�ុងេវទកិាសហ្រគនិ្រស�សី�ពីី “លទ�ភាពទទួល�ន

ហរិ��ប្បទាន នងិទផី�រក�ុងការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជវីកម�របស្់រស�”ី

េដាយ�នែចករ �ែលកអំពីតួនាទរីបស ់ CGCC  ក�ុងការគា្ំរទ

ការទទួល�នកម� ី នងិបរ �យាបន�ហរិ��វត�ុ  ស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស�ី

ជាពិេសសេលកីម�ែីដលខ�ះ្រទព្យប�� ។ំ
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កម�វ �ធីផ្សព�ផ�យអំពីនីតិវ �ធី  េដីម្បទីទួល�នការ
ធានាឥណទានពី  CGCC  ដល់អាជីវកម�ក�ុ ងវ �ស័យ
េទសចរណ៍

ៃថ�សុ្រក ទ២ី៤ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២២ េលាក Wong Keet   

Loong អគ�នាយក CGCC រមួនងឹសហការ ��នចូលរមួកម�វ �ធី

ផ្សព�ផ�យអពីំ នតីវិ �ធេីដមី្បទីទួល�នការធានាឥណទានពី

CGCC ដលអ់ាជវីកម�េ�ក�ុងវ �សយ័េទសចរណ៍។ កម�វ �ធេីនះ

្រត�វ�នេរ�បចេំឡីងេដាយ ្រកសួងេទសចរណ៍ េ្រកាមអធបិតី

ភាពដខ៏�ង់ខ�សរ់បសឯ់កឧត�ម សុង តុងហាប ់រដ�េលខាធកិារ

្រកសួងេទសចរណ៍  េដាយមានការចូលរមួពីថា� ក់ដឹកនា ំ

្រកសួងេទសចរណ៍ សមាគម ទភីា� កង់ារ នងិមា� សអ់ាជវីកម�

នានា េ�ក�ុងវ �សយ័េទសចរណ៍ េដាយផា� ល ់ នងិតាមរយៈ 

្របព័ន�វ �េដអូអនឡាញ។

េលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង CGCC �នេធ�បីទបងា� ញ

អពីំគេ្រមាងធានាឥណទាន នងិយន�ការធានាឥណទានរបស់

CGCC េដមី្បែីចករ �ែលកជូនដលថ់ា� កដ់កឹនា្ំរកសួងេទសចរណ៍

កដូ៏ចជាមា� សអ់ាជវីកម�េ�ក�ុងវ �សយ័េទសចរណ៍   ឱ្យ�ន្រជាប

អពីំការទទួល�នកម�ែីដលមានការធានាពី    CGCC ជាពិេសស

កម�ែីដលខ�ះ្រទព្យប�� សំ្រមាបក់ារសា� រ     នងិជរំញុកេំណីន

ក�ុងវ �សយ័េទសចរណ៍កម�ុជា៕
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ទនំាកទ់នំងជាមួយៃដគូពាកព័់ន�

កចិ�្របជុ្ំរក�ម្របកឹ�ភិ�ល អាណត�ទិ១ី េលកីទ៩ី

នាៃថ�អងា� រ ទ២ី៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២២ CGCC �នេរ�បចំ

កចិ�្របជុំ្រក�ម្របកឹ�ភិ�លអាណត�ិទ១ី េលកីទ៩ី េ្រកាម

វត�មានដខ៏�ង់ខ�សរ់បស ់ឯកឧត�ម រស ់សលីវា� រដ�េលខាធកិារ

្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ  នងិជា្របធាន្រក�ម្របកឹ�ភ�ិល

របស់  CGCC  េដាយមានការចូលរមួពីសំណាកស់មាជិក

្រក�ម្របកឹ�ភ�ិល ទាងំអសរ់បស ់CGCC។

រេប�បវារៈៃនកចិ�្របជុ្ំរក�ម្របកឹ�ភ�ិលេលកីទ៩ីេនះ រមួមាន៖

១)   រ�យការណ៍ស�ពីីវឌ្ឍនភាពការងាររបស ់ CGCC

២)  ការេស�សុីេំធ�ជីា្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ (PFIs) ជុទំ៥ី 

៣) ការេស�សុីបំ�ូ រនតីវិ �ធអីនុវត�ែផនការលទ�កម�្របចាឆំា� ំ
៤)  សេំណីសុកំារឯកភាពជាេគាលការណ៍េដមី្បេីធ�វី �េសាធនកម�

      លក�ន�កិៈរបស ់CGCC

៥) ការេធ�្ីរបតភូិកម�ក�ុងការអនុមត័សេំណីធានាឥណទាន
៦)    េផ្សងៗ

កចិ�្របជុំ្រក�ម្របកឹ�ភិ�លរបស់  CGCC   ែតងែត្រត�វ�ន

េរ�បចំេឡីងជាេទ�ងទាត់េដីម្បពិីនិត្យវាយតៃម�  និងផ�ល់

អនុសាសន៍ដល ់ CGCC កដូ៏ចជាផ�លក់ារអនុមត័សេ្រមច

នានាេលសីកម�ភាពការងារ  ជាពិេសសេ�េលកីចិ�ការងារ

អភវិឌ្ឍសា� បន័ េដមី្បធីានានូវតមា� ភាពនងិ្របសទិ�ភាពរបស់

CGCC៕
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កចិ�សមា� សនជ៍ាមួយនាយក្របតបិត�ធិនាគារកាណាឌយ៉ីា

កតា� ចបំងមួយែដលជ្រម�ញឲ្យេយងីេ្រប្ីរ�សគ់េ្រមាងធានា

ឥណទាន េ្រពាះេយងីេជ�ជាកថ់ា គេ្រមាងធានាឥណទាន

របស់  CGCC  អាចជួយដល់មា� ស់អាជីវកម�   ែដលមាន

សកា� នុពលេហយីមានត្រម�វការកម� ីប៉ុ ែន�មនិមាន្រទព្យធានា

កម�្ីរគប្់រគាន់  ឱ្យមានលទ�ភាពទទួល�នឥណទានេ្រចនី

ជាងមុនស្រមាបប់េំពញត្រម�វការហរិ��វត�ុអាជវីកម�របសខ់�ួន

ជាពិេសសក�ុ ងការសា� រ   នងិព្រងីកអាជវីកម�េ្រកាយពីវ �បត�ិ

ជម�កូឺវ �ដ-១៩ �នធូរ្រសាល ។

េយងី�នផ�លឥ់ណទាន  េ្រកាមគេ្រមាងធានាឥណទាន

របស ់CGCC ជូនអតថិជិនេ្រចនីជាង ២០០នាកជ់ាមួយទហំំ

ឥណទានសរបុជតិ  ២០លានដុលា� រអាេមរ �ក  ក�ុងរយៈេពល

ជាងមួយឆា� េំនះ។  អតថិិជន�នកពុំងេ្រប្ីរ�សឥ់ណទាន

ែដលមានការធានាពី CGCC ទាងំេនះ េដមី្បពី្រងីកអាជវីកម�

របស់គាតក់�ុ ងវ �ស័យេផ្សងៗ  ែដល�នបេង�ីតការងារជូន

្របជាជន នងិ រមួចែំណកយ៉ាងសខំានក់�ុងការសា� រេសដ�កចិ�

្របេទសេឡីងវ �ញ។

េយងីមានកម�វ �ធផី�លឥ់ណទានែដលមានការធានាពី CGCC

ស្រមាបអ់តថិជិន ែដលមានអាជវីកម�សកា� នុពលមាន្របវត�ិ

សងឥណទានល�    និងមានគេ្រមាងេ្របី្រ�ស់ឥណទាន

ច�សល់ាស។់ ឥណទានេនះអាចផ�លជូ់ន�នទាងំអតថិជិន

ែដលកពុំងេ្រប្ីរ�សេ់សវាកម�ជាមួយធនាគារកាណាឌយ៉ីា

នងិអតថិជិនថ�។ី

 ការែស�ងយល់អំពីការធានាឥណទាន

១. ក�ុ ងនាមជាធនាគារមួយ   ក�ុ ងចំេណាមធនាគារ
ដំបូងេគ ែដល�នកា� យខ�ួ នជា្រគឹះសា� នហិរ��វត�ុ
ចូលរមួរបស ់CGCC, េតកីតា� អ�ខី�ះែដលជរំញុឱ្យធនាគារ
កាណាឌយ៉ីាេ្រប្ីរ�សគ់េ្រមាងធានាឥណទានជាមួយ
នងឹផលតិផលឥណទានរបសធ់នាគារែដលមាន្រសាប?់

២. បនា� ប់ពី�នេ្របី្រ�ស់  គ្រមាងធានាឥណទាន
របស ់CGCC ជាងមួយឆា� មំក េតធីនាគារកាណាឌយ៉ីា
យលថ់ាគេ្រមាងធានាឥណទាន�នជួយគា្ំរទដល់
ធនាគារ   និងអតិថិជនរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ?

៣. េតីធនាគារកាណាឌីយ៉ា �នេរ�បចំលក�ខណ�
ផលតិផលឥណទានរបសខ់�ួនយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះេដីម្ប ី
ដាក់រួមប��ូ លជាមួយការធានាឥណទានឱ្យមាន
្របសិទ�ភាព?

េលាក Raymond Sia
នាយក្របតបិត�ធិនាគារកាណាឌយ៉ីា



ឥណទានសហ្រគនិ្រស� ីនងិគេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាប់

សហ្រគនិ កពុំង�នរមួចែំណកយ៉ាងសខំានក់�ុងការជួយឱ្យ

សហ្រគនិ្រស�ទីទួល�នឥណទានសម្រសបតាមត្រម�វការ

អាជវីកម�របសពួ់កគាត ់េជ�សវាងការែស�ងរកកម�ែីដលមាន

ៃថ�េដមីខ�ស ់នងិ្របកបេដាយហានភិយ័។ តាមរយៈគេ្រមាង

ទាងំពីរខាងេល ីសហ្រគនិ្រស�មីនិ្រតមឹែតមានលទ�ភាពទទួល

�នឥណទានតាមត្រម�វការរបសខ់�ួ ន  នងិងាយ្រស�លជាង

មុនេទ  ប៉ុ ែន��នកាតប់ន�យៃថ�េដមីែផ�កហរិ��វត�ុយ៉ាងេ្រចនី

ជាពិេសសក�ុ ងឆា� ទំ១ី ែដលរមួមានអ្រតាការ្រ�កទ់ាបនងិ

កៃ្រមេសវាឥណទានែដល្រត�វ�នកាតប់ន�យផងែដរ។ េលសី

ពីេនះេ�េទ�តសហ្រគនិ្រស� ីនងឹទទួល�នអត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទ�តជាេ្រចនី តាមរយៈក��បឥ់ណទាន្រស�ៃីវឆា� ត

ពីធនាគារកាណាឌយ៉ីា។

េយងីបន�ការផ្សព�ផ�យឱ្យ�នកានែ់តទូលទូំលាយេ�ដល់

អតថិជិនេគាលេ�របសេ់យងី ជាពិេសសអតថិជិនែដលមាន

អាជវីកម�សកា� នុពលែតពំុមាន្រទព្យធានា្រគប្់រគាន។់ េយងី

កន៏ងឹបន�ភា� បគ់េ្រមាងធានាឥណទាន  ជាមួយនងឹគេ្រមាង

ផលតិផលថ�ីៗេទ�តរបសេ់យងី េដមី្បផី�លជ់េ្រមសីកានែ់ត

សម្ូបរែបបជូនដលអ់តថិជិន ។

េដមី្បេីលកីកម�សក់ារយលដ់ងឹ អពីំការធានាឥណទានេយងី

គួរបន�ការផ្សព�ផ�យឱ្យ�នកានែ់តទូលទូំលាយជាពិេសស

មា� សអ់ាជវីកម�នានា តាមរយៈបណា� ញសង�ម សកិា� សាលា

សមាគមអាជវីករ ។ល៕

៥. ធនាគារកាណាឌីយ៉ាគឺជាធនាគារ   ែដល�ន
បេ��ញឥណទានែដលមានការធានាេ្រកាមគ្រមាង
ធានាឥណទានរបស់  CGCC �នេ្រចីនជាងេគក�ុ ង
ចំេណាម្រគឹះសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរួម  របស់  CGCC

ដៃទេទ�ត។ េតធីនាគារកាណាឌយ៉ីាមានយុទ�សា្រស�
យ៉ាងណាក�ុ ងការបន�ព្រងីកការេ្របី្រ�ស់គេ្រមាង
ធានាឥណទាន  ជាពិេសសេ�កាន់តបំន់ជនបទ?

៦. េដាយសារែត្របធានបទ  ការធានាឥណទានជា
្របធានបទមួយថ�ីេ�កម�ុ ជា េតធីនាគារកាណាឌយ៉ីា
នងិសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា គួរែតេធ�អី�បីែន�ម
េដីម្បេីលកីកម�សក់ារយលដឹ់ងពីការធានាឥណទាន
េ�កានអ់�កេស�សុីកំម�?ី
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៤. ថ�ីៗេនះធនាគារកាណាឌយ៉ីា នងិសាជវីកម�ធានា
ឥណទានកម�ុ ជា�នដាកឱ់្យេ្រប្ីរ�សនូ់វផលតិផល
នងិ គេ្រមាងេដីម្បគីា្ំរទដលស់ហ្រគនិ្រស� ី រមួមាន
ឥណទានសហ្រគនិ្រស�ីៃវឆា� ត និងគេ្រមាងធានា
ឥណទានស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស�។ី  េតធីនាគារយល់
េឃីញថាផលិតផល   និងគេ្រមាងទាងំ២េនះ  មាន
អត�្របេយាជន៍យ៉ាងណាខ�ះ    ក�ុ ងការគា្ំរទដល់
សហ្រគនិ្រស�ឱី្យទទួល�នកម� ីេទាះបខី�ះ្រទព្យប�� ំ
កដូ៏ចជាេដីម្បបីេង�នីបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ?



េគាលការណ៍១ ៃនេគាលការណ៍ទាងំ១៦ របស់ធនាគារ

ពិភពេលាក អពីំគេ្រមាងធានាឥណទានសាធារណៈែចងថា៖

“ដំេណីរការៃនការ្រគប្់រគងការសង្រតឡប ់  គួរែតមាន

្របសទិ�ភាព, កណំតច់�សល់ាសជ់ាលាយលក�ណ៍អក្សរ,

មានតមា� ភាព,   មានការេលកីទកឹចតិ�ដលក់ារទារមកវ �ញនូវ

កម�ែីដល�ន�តប់ង់, នងិសម្រសបតាម្រកបខណ័� ច�ប់

និងបទប្ប��ត�ិរបស់្របេទសសាមុី”។        ពិតណាស់ការ

្រគប្់រគងនីតិវ �ធីការសង្រតឡប ់     គជឺាកតា� កណំត់មួយៃន

គណេនយ្យភាពរបស ់CGCC។ នតីវិ �ធៃីនការសង្រតឡប់

្រត�វ�នែចងជាលាយលក�ណ៍អក្សរេ�ក�ុង កចិ�្រពមេ្រព�ង

ធានាឥណទានែដលមានចណំងផ�ូ វច�បរ់វាង CGCC  នងិ

្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ (PFI) នមួីយៗែដលជាៃដគូរបស់

CGCC។ 

ការែស�ងយលអ់ពីំការធានាឥណទាន

ការែស�ងយលអ់ពីំនតីវិ �ធសីង្រតឡបៃ់នកម�ែីដលមាន
ការធានារបស ់ CGCC

េដាយៈ េលាក ណូ  លដីា អគ�នាយករង
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PFI ្រត�វដាកព់ាក្យេស�សុីកំារសង្រតឡបពី់ CGCC ក�ុងរយៈេពល

យ៉ាងយូរ ៩០ៃថ� បនា� បពី់លក�ខណ� ៃនការសង្រតឡបខ់ាង

េល្ីរត�វ�នបេំពញ។ 

កម�្ីរត�វ�នចាតទុ់កថា “�តប់ង់” េដាយែផ�កតាមនយិមនយ័

របសធ់នាគារជាតៃិនកម�ុជា។

PFI �នទាមទារជាផ�ូ វការនូវសំណងពីអ�កខ� ី ្រសបតាម

នតីវិ �ធជីាធរមានរបស ់PFIs។

PFI �នអនុវត�រាលដ់េំណីរការក�ុងការទាមទារសណំងពី

អ�កខ� ី្រសបតាមនតីវិ �ធជីាធរមានរបស ់PFI។

នតីវិ �ធផី�ូ វច�ប្់រត�វ�នចាបេ់ផ�ីមចេំពាះអ�កខ� ីនងិចេំពាះ

្រទព្យប�� ែំដលមាន។

កម�ែីដល�តប់ង់ េនាះ្រត�វ�នេធ�សីវំ �ធានធន ឬ្រត�វ�ន

លុបេចាលេដាយ PFI។

ការដាកព់ាក្យេស�សុីកំារសង្រតឡប់

េដមី្បអីាចដាកព់ាក្យេស�សុីកំារសង្រតឡបពី់ CGCC េលកីម�ី

ែដលមានការធានាទាមទារនូវ ការបេំពញ�ននូវលក�ខណ�

ដូចខាងេ្រកាម៖ 



សន�តថា PFI �នទាមទារសណំងពីអ�កខ�មីកវ �ញស្រមាបក់ម� ី“ក”  បនា� បពី់ទទួល�នសណំងពី CGCC េដាយចណំាយពាកព័់ន�

នងឹដំេណីរការៃនការទាមទារសណំងេនះ មានចនួំន ៥.០០០ដុលា� រ  េហីយការ្រ�កែ់ដលអ�កខ�្ីរត�វបង់ជូន  PFI  មានចនួំន

៨០០ដុលា� រ។

ការទូទាតក់ារសង្រតឡប់

CGCC ទូទាតក់ារសង្រតឡបជូ់ន PFI ចេំពាះកម�ែីដលមាន

ការធានាជា ២ដណំាកក់ាល។ ក�ុងដណំាកក់ាលទ១ី CGCC 

នងឹទូទាតក់ារសង្រតឡបច់នួំន៥០%   ៃនទហំំសង្រតឡប់

សរុបជូនេ� PFIs  យ៉ាងយូរ៣០ៃថ� បនា� ប់ពីទទួល�ន

សំេណីសុំការសង្រតឡប ់ពី PFIs។ CGCC នងឹទូទាតក់ារ

សង្រតឡបែ់ដលេ�េសសសល ់  ក�ុ ងដំណាក់កាលទី២

យ៉ាងយូរ ២ឆា�  ំបនា� បពី់ដណំាកក់ាលទ១ី។ រយៈេពលយ៉ាងយូរ

២ឆា� េំនះគជឺាការទុកេពលជូន   PFI  េដមី្បបីន�អនុវត�នតីវិ �ធី

ទាមទារការសង្រតឡបពី់អ�កខ�មីកវ �ញ។ េទាះបជីាកម�មីាន

ការធានាពី  CGCC  កេ៏ដាយ PFI   ្រត�វខតិខឱំ្យអសល់ទ�ភាព

ក�ុងការទាមទារសណំងពីអ�កខ� ី ដូចករណីកម�គីា� នការធានា

ពី CGCC ែដរ។

រាលក់ារ្របមូល�នមកវ �ញនូវកម� ីែដល�ន�តប់ង់្រត�វ�ន

ែបងែចករវាង  CGCC  នងិ  PFI  េ�តាមសមាមា្រតៃនការ

ធានា។     PFI   អាចេ្រប្ីរ�សស់ណំងែដល្របមូលមកវ �ញពី

អ�កខ� ីេដមី្បទូីទាតច់ណំាយពាកព័់ន�េ�តាមលដំាបអ់ាទភិាព

ដូចខាងេ្រកាម៖

ការទទួល�នសណំងមកវ �ញពីអ�កខ� ី

េដមី្បងីាយយលអ់ពីំនតីវិ �ធសីង្រតឡបរ់បស ់CGCC ឧទាហរណ៍ថា CGCC ផ�លក់ារធានា ៨០% ៃន្រ�កេ់ដមីេលកីម� ី “ក” ែដល

មានទហំ ំ១៥០.០០០ដុលា� រ  នងិមានរយៈេពលធានា ៧ឆា� ។ំ ្របសនិកម� ី “ក”  �តប់ង់ េហយី្រ�កេ់ដមីៃនកម�ែីដល�ន�តប់ង់

មានចនួំន  ១០០.០០០ដុលា� រ។  ដូេច�ះ  CGCC ្រត�វសង្រតឡបដ់ល ់ PFI  ចនួំន  ៨០.០០០ដុលា� រ  (៨០% ៃន  ១០០.០០០ដុលា� រ) 

ែដលែចកេចញជា២ដំណាកក់ាលដូចខាងេ្រកាម៖

៤០.០០០ ដុលា� រដណំាកក់ាលទ១ី ៣០ៃថ� េ្រកាយេពលទទួល�នការេស�សុីសំង្រតឡប្់រតមឹ្រត�វពី PFI

ដណំាកក់ាលទ២ី ៤០.០០០ ដុលា� រ យ៉ាងយូរ ២ឆា�  ំបនា� បពី់ដណំាកក់ាលទ១ី
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ចណំាយពាកព័់ន�នងឹដេំណីរការ ៃនការ   ទាមទារការសង

្រតឡប់
ការ្រ�កស់្រមាបក់ម�ែីដលមានការធានា  ែដលអ�កខ�្ីរត�វ

បង់ជូន PFI

ចែំណករបស ់CGCC េ�តាមសមាមា្រតៃនការធានា

ការផាកពិនយ័នានាែដលអ�កខ�្ីរត�វបង់ជូន PFI

េសណារ �យ៉ូ ៃនការសង្រតឡប ់េលកីទ១ី

ការែស�ងយលអ់ពីំ
ការធានាឥណទាន



េ�ក�ុងេសណារ �យ៉ូទ១ី សណំងែដល PFI �នទាមទារ្រតឡបម់កវ �ញពីអ�កខ� ីបនា� បពី់ទូទាតច់ណំាយពាកព័់ន�នងិការ្រ�ករ់ចួគឺ

មនិមានេសសសលេ់ដមី្បកីាតក់ងជាមួយ CGCC េនាះេទ។ ដូេច�ះ CGCC មានកាតព�កចិ�ទូទាតស់ំណងេលកីទ២ី ជូន PFI តាម

ចនួំនសណំងេលកីទ២ី ែដល្រត�វបង់គ ឺ៤០.០០០ដុលា� រ។ 

ឧទាហរណ៍  PFI  ទាមទារសណំងពីអ�កខ��ីនចនួំន  ៥០.០០០ដុលា� រ េ្រកាយទទួល�នសណំងេលកីទ១ី  ពី   CGCC ករណីេនះ

CGCC នងឹទូទាតស់ណំងេលកីទ២ី ជូន PFI ដូចខាងេ្រកាម៖

េ�ក�ុងេសណារ �យ៉ូទ២ី សណំងែដល PFI �នទាមទារ្រតឡបម់កវ �ញពីអ�កខ� ីបនា� បពី់ទូទាតច់ណំាយពាកព័់ន�នងិការ្រ�ករ់ចួគឺ

េ�សល ់៤៤.២០០ដុលា� រ ែដល្រត�វែចករ �ែលកមក CGCC ចនួំន ៨០% េស� ី៣៥.៣៦០ ដុលា� រ។ ប៉ុ ែន� CGCC មានកាតព�កចិ�

បង់សណំងេលកីទ២ី  ជូន  PFI  ចនួំន  ៤០.០០០ដុលា� រ។  ដូេច�ះសណំងេលកីទ២ី  ែដល  CGCC  ្រត�វបង់ជូន  PFI  មានចនួំន

៤.៦៤០ ដុលា� រ (៤០.០០០ ដក ៣៥.៣៦០)។ 

ឧទាហរណ៍ សណំងែដល  PFI  �នទាមទារពីអ�កខ�មីកវ �ញ មានចនួំន  ៥.៥០០ដុលា� រ  េ្រកាយទទួល�នសណំងេលកីទ១ី  ពី

CGCC។ ករណីេនះ CGCC នងឹទូទាតស់ណំងេលកីទ២ី ជូន PFI ដូចខាងេ្រកាម៖

េសណារ �យ៉ូ ទ១ី ៃនការសង្រតឡបេ់លកីទ២ី

0

0

៤០.០០០

(៥.០០០)

៥.៥០០

(៨០០)

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ�ី

ចណំាយពាកព័់ន�នងឹដេំណីរការៃនការទាមទារសណំង

ការ្រ�កែ់ដលអ�កខ�្ីរត�វបង់ជូន PFI

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ� ីែដលេ�សល់

ចែំណកែដល្រត�វែបងែចកឱ្យ CGCC

សណំងេលកីទ២ី ែដល CGCC ្រត�វបង់ជូន PFI

៣៥.៣៦០

៤៤.២០០

៤.៦៤០

(៥.០០០)

៥០.០០០

(៨០០)

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ�ី

ចណំាយពាកព័់ន�នងឹដេំណីរការៃនការទាមទារសណំង

ការ្រ�កែ់ដលអ�កខ�្ីរត�វបង់ជូន PFI

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ� ីែដលេ�សល់

ចែំណកែដល្រត�វែបងែចកឱ្យ CGCC

សណំងេលកីទ២ី ែដល CGCC ្រត�វបង់ជូន PFI
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េសណារ �យ៉ូ ទ២ី ៃនការសង្រតឡបេ់លកីទ២ី



៦៧.៣៦០

៨៤.២០០

(២៧.៣៦០)

(៥.០០០)

៩០.០០០

(៨០០)

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ�ី

ចណំាយពាកព័់ន�នងឹដេំណីរការៃនការទាមទារសណំង

ការ្រ�កែ់ដលអ�កខ�្ីរត�វបង់ជូន PFI

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ� ីែដលេ�សល់

ចែំណកែដល្រត�វែបងែចកឱ្យ CGCC

សណំងេលកីទ២ី ែដល CGCC ្រត�វបង់ជូន PFI

៨៤.២០០

៦៧.៣៦០

៩០.០០០

៨០.០០០

(៥.០០០)

(៨០០)

សណំងេលកីទ១ី នងិេលកីទ២ី ែដល CGCC �នបង់ជូន PFI

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ�ី

ចណំាយពាកព័់ន�នងឹដេំណីរការៃនការទាមទារសណំង

ការ្រ�កែ់ដលអ�កខ�្ីរត�វបង់ជូន PFI

សណំងទាមទារ�នពីអ�កខ� ីែដលេ�សល់

ចែំណកែដល្រត�វែបងែចកឱ្យ CGCC
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ឧទាហរណ៍ PFI ទាមទារសណំងពីអ�កខ� ី�នចនួំន ៩០.០០០ដុលា� រ េ្រកាយទទួល�នសណំងេលកីទ១ី ពី CGCC ករណីេនះ

CGCC នងឹទូទាតស់ណំងេលកីទ២ី ជូន PFI ដូចខាង៖

ឧទាហរណ៍ PFI ទាមទារសណំងពីអ�កខ� ី�នចនួំន ៩០.០០០ដុលា� រ េ្រកាយទទួល�នសណំងេលកីទ២ី ពី CGCC ករណីេនះ

ការទូទាតស់ណំងមានដូចខាងេ្រកាម៖

េ�ក�ុងេសណារ �យ៉ូទ៤ី  CGCC  �នបេំពញកាតព�កចិ�ទូទាតស់ណំងទាងំអសជូ់ន  PFI  រចួរាល។់  បនា� បម់ក  PFI �នទាមទារ

សណំង្រតឡបម់កវ �ញពីអ�កខ�ចីនួំន  ៩០.០០០ដុលា� រ  េដាយេ្រកាយេពលទូទាតច់ណំាយពាកព័់ន�  នងិការ្រ�ករ់ចួ  គេឺ�សល់

៨៤.២០០ដុលា� រ។ ដូេច�ះ PFI ្រត�វទូទាត្់រតឡបម់ក CGCC វ �ញចនួំន ៨០% េស�នីងឹ ៦៧.៣៦០ ដុលា� រ។ 

CGCC គជឺាសា� បន័ផ�លក់ារធានាឥណទានសាធារណៈថ�ែីដលមនិទានម់ានបទពិេសាធនក៍�ុងការទូទាតស់ណំងេលកីម�ែីដលមានការ

ធានាេ�េឡីយេទ។ ដូេច�ះ នតីវិ �ធៃីនការសង្រតឡបរ់បស ់CGCC អាចនងឹ្រត�វ�នែកស្រម�លតាមការចា�ំច ់េដមី្បបីេង�នីទនុំកចតិ�

នងិគណេនយ្យភាពរបស ់CGCC។ តាមការពន្យលខ់ាងេល ីេទាះបមីានការធានាឥណទានពី CGCC កេ៏ដាយ អ�កខ�េី�ែតមាន

កាតព�កចិ�សងបណុំលេ�កាន ់PFI េហយី PFI េ�ែតមានកាតព�កចិ�បន�ទាមទារសណំងពីអ�កខ�។ី តាមរយៈយន�ការធានាឥណទាន

េនះ ចែំណកៃនកម�ែីដល្រត�វ�នធានាេដាយ CGCC គជឺាហានភិ័យឥណទានែដល CGCC ែចករ �ែលកពី PFI៕

េ�ក�ុងេសណារ �យ៉ូទ២ី សណំងែដល PFI �នទាមទារ្រតឡបម់កវ �ញពីអ�កខ� ីបនា� បពី់ទូទាតច់ណំាយពាកព័់ន� នងិការ្រ�ករ់ចួ គេឺ�

សល ់៨៤.២០០ដុលា� រ  ែដល្រត�វែចករ �ែលកមក CGCC ចនួំន ៨០% េស� ី ៦៧.៣៦០ ដុលា� រ។ ប៉ុ ែន� CGCC មានកាតព�កចិ�បង់សណំង

េលកីទ២ីជូន PFI ចនួំន ៤០.០០០ ដុលា� រ។ ដូេច�ះ PFI ្រត�វទូទាតម់កឱ្យ CGCC វ �ញចនួំន ២៧.៣៦០ ដុលា� រ (៦៧.៣៦០ ដក ៤០.០០០)។  

េសណារ �យ៉ូ ទ៣ី ៃនការសង្រតឡបេ់លកីទ២ី

េសណារ �យ៉ូ ទ៤ី ៃនការសង្រតឡបេ់លកីទ២ី



េដាយៈ េលាក្រស ី  សាន  សុខរ �ណា  អនុ្របធានការ �យាលយ័អភវិឌ្ឍនផ៍លតិផល 
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ការែស�ងយលអ់ពីំយន�ការធានាឥណទានរបសស់ាធារណៈរដ�កូេរ � 

KODIT គជឺាសា� បន័ធានាឥណទានៃនសាធារណរដ�កូេរ � ែដល

្រត�វ�នបេង�ីតេឡីងក�ុងឆា�  ំ១៩៧៦ ក�ុងេគាលបណំងជរំញុ

កេំណីនេសដ�កចិ�ជាត្ិរបកបេដាយនរិន�រភាព នងិតុល្យភាព។ 

KODIT េដីរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក�ុ ងការគា្ំរទេលីកស�ួ យ

ការអភិវឌ្ឍសហ្រគាស  ខា� តតូច និងមធ្យម ្រសបតាម

េគាលនេយា�យរបសរ់ដា� ភ�ិលកូេរ �។ KODIT េផា� តការ

យកចតិ�ទុកដាកេ់លកីារគា្ំរទសហ្រគាសអាជវីកម� តាមរយៈ

ការផ�លេ់សវាកម�ហិរ��វត�ុ ដទូ៏លទូំលាយ ជាពិេសសការ

ធានាឥណទាន នងិការធានារា�បរ់ងឥណទាន។ KODIT �ន

រមួចែំណកជួយយ៉ាងសខំានដ់លក់ារគា្ំរទែផ�កហរិ��ប្បទាន

ដលស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម េដមី្បទីទួល�នទុនវ �នេិយាគ

តាមត្រម�វការ។

KODIT មានេគាលេ�បេង�នីការផ�លក់ារធានាឥណទានរហូត

ដល ់៦៣្រទលីានវ �នុ ស្រមាបឧ់ស�ហកម�នវានុវត�ន ៍និង

ចូលរមួបេង�ីនភាពមានការងារឱ្យ�នដល ់ ១,៧ដង េដមី្ប ី

គា្ំរទដលក់េំណីនេសដ�កចិ�ជាត។ិ  េលសីពីេនះេ�េទ�ត

KODIT  �នបេង�ីតផលតិផលធានាឥណទានេលអីាជវីកម�

េទបីបេង�ីតថ� ី (social-startup) េដមី្បពី្រងីកការរមួចែំណក

ដលក់ារអភវិឌ្ឍសង�ម។

្របភពឯកសារ៖ https://www.kodit.co.kr/kodit/main.do

(១). េសវាធានាឥណទាន េដមី្បគីា្ំរទលទ�ភាពទទួល�ន

        ហរិ��ប្បទាន

(២). េសវាធានារា�បរ់ងឥណទាន

(៣). េសវាធានាឥណទានេហដា� រចនាសម�ន័� េដមី្បគីា្ំរទ  

         គេ្រមាង  សាង សង់ 

(៤). ការ ផ�ល ់ជនួំយដលអ់ាជវីកម�េទបីេបកីថ� ីតាមរយៈការ 

        បេង�តីកម�វ �ធ ីបណ�ុ ះ បណា� ល នងិ បេង�នីលទ�ភាព អាជវីកម�

(៥). េសវា្របកឹ�េយាបលេ់លកីារ ្រគប ់្រគង  ្រក�មហ៊ុ នដល់

        សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម េដមី្បបីេង�នីផលតិភាព

        នងិ្របសទិ�ភាពក�ុងការ្របកួត្របែជង។   

សកម�ភាពអាជវីកម�របស ់ KODIT រមួមាន៖



្របភពឯកសារ៖

្របភពឯកសារ៖  
https://www.pngbusinessnews.com/articles/2022/4/credit-

guarantee-corporation-launched

្របភពឯកសារ៖ 
https://www.vietnambreakingnews.com/2022/04/vietnam
-seeks-support-from-korea-credit-guarantee-fund/

                                          ធនាគារ �៉ពួ ញូវហ�េីណ �នដាក់
                                           េអាយដំេណីរការ នូវ សាជវីកម�

                                                        ធានាឥណទានេដមី្បជួីយ្រទ្រទង់

                                         នងិជរំញុកេំណីនសហ្រគាសខា� ត

តូច នងិមធ្យម (SME)។ បច�ុ ប្បន�េនះ  អាជវីកម�ខា� តតូចេ�

ក�ុង្របេទសេនះនងឹអាចេ្រប្ីរ�សេ់សវារបស ់សាជវីកម�ធានា

ឥណទាន (CGC) េដមី្បពី្រងីកអាជវីកម�របសខ់�ួ ន។

សាជវីកម�ធានាឥណទាន  �នដាកេ់អាយដេំណីរការ េ�ៃថ�

អងា� រ ទ២ី៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០២២ េ�វ �មាន APEC ក�ុងទ្ីរក�ង

Port Moresby ែដលនងឹផ�លក់ារធានាឥណទានេដាយេដរីតួ

ជា្រទព្យប�� ដំលអ់ាជវីកម�ខា� តតូចេដមី្បពី្រងីកអាជវីកម�របស់
ពួកេគ។ េយាងេ�តាមរដា� ភិ�ល �៉ពួ ញូវហ�ីេណ CGC

គជឺាសា� បន័ធានាឥណទាន េ�ក�ុង្របព័ន�ហរិ��វត�ុ  នងិេដរី

តួជាអ�កធានាេលកីម�រីបសស់ហ្រគាសខា� តតូ ច នងិមធ្យម។ 

                                     េដល ី[ឥណា� ] ៃថ�ទ៣ី០ ែខមថុិនា

                                     (ANI)៖ នាយករដ�ម�ន�ឥីណា�  េលាក

                                   Narendra  Modi  �នអេ��ញីជា

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 អធបិតភីាពក�ុ ងការដាកឱ់្យដំេណីរ

ការ  គេ្រមាង ការបេង�ីននងិពេន��នសមត�ភាព MSME េ�

រដ�ធាន ីVigyan Bhawan។  គេ្រមាងេនះមានេគាលបណំង

បេង�ីន សមត�ភាពអនុវត� នងិការ្រគបដណ� បៃ់នសហ្រគាស 

ខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យម  (MSME) ជាមួយនងឹការបេង�ីន

លទ�ផលៃនគេ្រមាង  MSME  ែដលមាន្រសាប។់  រដា� ភ�ិល 

ឥណា� �នផ�ួចេផ�មីគេ្រមាងជាេ្រចនីដូចជា MUDRA Yojana

ែដលជាគេ្រមាងធានាឥណទានសេ�ងា� ះបនា� ន ់នងិគេ្រមាង

មូលនិធិ   ស្រមាប់ការបេង�ីតេឡីងវ �ញៃន  ឧស�ហកម�
ែបប្របៃពណី ( SFURTI ) េដមី្បផី�លនូ់វការគា្ំរទចា�ំច់
នងិទានេ់ពលេវលាដលវ់ �សយ័  MSME  ែដល�នជួយផ�ល់
្របេយាជនដ៍ល្់របជាជនេ�ទូទាងំ្របេទស។ 

េដីម្បជីំរញុដល់ការវ �និេយាគរបស់កូេរ �ខាងត្ូបង េ�ក�ុ ង

្របេទសេវ�តណាម ជាពិេសសក�ុ ងវ �ស័យអាទភិាពដូចជា

វ �សយ័ព័តម៌ានវ �ទ� ទ្ីរក�ងឆា� តៃវ េហដា� រចនាសម�ន័ ដកឹជ��ូន

នងិការគា្ំរទដលវ់ �សយ័ឧស�ហកម�ផងែដរ”។  ក�ុងនាមជា

 សាជីវកម�ធានាឥណទានធំជាងេគបផុំតេ�កូេរ �ខាងត្ូបង

េលាក Yoon �ននយិាយថា KODIT អាចបន�ផ�លក់ារគា្ំរទ

ដលស់ហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម របសេ់វ�តណាមកដូ៏ចជា

អ�កវ �នេិយាគកូេរ �ខាងត្ូបង ែដលកពុំងេធ�អីាជវីកម�  េ�្របេទស

េវ�តណាម។ 

                                          េវ�តណាមែស�ងរកការគា្ំរទ ពី

                                          មូលនិធិធានាឥណទានកូេរ �
                                             (KODIT) េ�ក�ុងការជួយដល់
                                             អាជីវកម�ក�ុ ង្រស�ក ឱ្យរួមគា�

បែន�មេទ�ត េ�ក�ុងែខ្សចងា� កអ់ាជវីកម�ពិភពេលាក។  េបី
េយាងេ�តាមេលាក្របធានាធបិត ី Nguyen Xuan Phuc

�នឱ្យដងឹថា “មូលនធិេិនះជាសា� បន័ធានា ឥណទាន ដធ៏ំ
បំផុតមួយក�ុ ងពិភពេលាក    ែដលអាចេដីរតួជាសា� នមួយ

ព័តម៌ានសខំាន់ៗ ពីបណា� សា� បន័ធានាឥណទានក�ុងតបំន ់

ព័តម៌ានសខំាន់ៗ ពីបណា� សា� បន័ធានាឥណទានក�ុងតបំន់

១. នាយករដ�ម�ន�ឥីណា�  េលាក   Modi �នដាកឱ់្យដំេណីរ
ការគេ្រមាង “ពេន��នសមត�ភាពរបស ់ សហ្រគាសខា� តម្ីរក�
តូច នងិមធ្យម (MSME)”

៣. សាជីវកម�ធានាឥណទាន�នចាបេ់ផ�ីមបេង�ីតេឡីង 
េ��៉ពួ ញូវហ�ីេណ

២. េវ�តណាមែស�ងការគា្ំរទពីមូលនធិធិានាឥណទានកូេរ � 
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https://economictimes.indiatimes.com/news/india/pm-modi-
inaugurates-raising-accelerating-msme-performance-scheme/
articleshow/92564962.cms



្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួរបស ់CGCC ែដល�នេស�សុីកំារធានាឥណទានកន�ងមក៖ 
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ៃដគូរបស់េយ�ង

Tel:        023/081 992 010
Email:   customercare@
              sathabana.com.kh
Web:     www.sathapana.com.kh

Tel:        023 225 333
Email:   info@ababank.com
Web:     www.ababank.com

Tel:        023 220 202
Email:   customerservice@
              amkcambodia.com
Web:     www.amkcambodia.com

Tel:        023 991 991
Email:   info@lolc.com
Web:     www.lolc.com.kh

Tel:        1800-20-8888
Email:   info@princebank.com.kh
Web:     www.princebank.com.kh

Tel:        023 999 000
Email:    ccc@jtrustroyal.com
Web:     www.jtrustroyal.com

Tel:        023 533 9999
Email:   info@camma.com.kh
Web:     www.camma.com.kh

Tel:        023 959 777
Email:    info@chamroeun.com
Web:     www.chamroeun.com

Tel:        23 862 111
Email:   info@�bbank.com
Web:     www.�bbank.com

Tel:        023 992 833
Email:   hello@rhbgroup.com
Web:     www.rhbgroup.com.kh

Tel:        098 888 028
Email:   contactus.mcp@maybank.
              com
Web:     www.maybank2u.com.kh

Tel:        023 868 222
Email:   contact@canadianbank.
              com.kh
Web:     www.canadianbank.com.kh

Tel:        023 998 777
Email:   acledabank@acledabank.
              com.kh
Web:     www.acledabank.com.kh

Tel:        023 260 888
Email:   info@cambodiapostbank.
              com
Web:     www.cambodiapostbank.
              com

Tel:        086 930 000
Email:   info@phillipbank.com.kh
Web:     www.phillipbank.com.kh

Tel:        023 211 888
Email:   ccc@apdbank.com.kh
Web:     www.apdbank.com.kh

Tel:        023 999 0989
Email:   care.centre@wingmoney.
              com
Web:     www.wingmoney.com



“បេង�ីនបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុនងិ
អភវិឌ្ឍសហ្រគាសខា� តតូច

នងិមធ្យមេ�កម�ុ ជា”

www.cgcc.com.kh

023 722 123

info@cgcc.com.kh

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា
Credit Guaranteen Corpora�on

of Cambodia

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា CGCC

Credit Guaranteen Corpora�on of
Cambodia Plc. (CGCC)

មជ្ឈមណ� លអភវិឌ្ឍធុរកចិ� ជានទ់១ី៩ មហាវ �ថអូីសុអីាយសុី
(ែកងផ�ូ វអូរែវង) ភូមេិក�នឃា� ងំ សងា� តេ់្រជាយចងា� រ

ខណ� េ្រជាយចងា� រ រាជធានភី�េំពញ


