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អំពី ស.ធ.ក.

សាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (ស.ធ.ក.) គជឺាសហ្រគាសសាធារណៈ   ែដល្រត�វ�នបេង�ីតេឡីងេដាយអនុ្រកតឹ្យេលខ ១៤០ អន្រក.បក
ចុះៃថ�ទ១ី ែខក��  ឆា� ២ំ០២០។  ស.ធ.ក. ស�តិេ�េ្រកាមអាណាព��លបេច�កេទស នងិហិរ��វត�ុ  របស្់រកសួងេសដ�កចិ� នងិហិរ��វត�ុ។ 

ស.ធ.ក. ្រត�វ�នចុះប��ជីាផ�ូ វការេ�ៃថ�ទ៣ី ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២០ នងិទទួល�នការគា្ំរទបេច�កេទសពីៃដគូអភិវឌ្ឍនមួ៍យចនួំនដូចជាធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ធនាគារពិភពេលាក (WB) និងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ទុនរបស់អង�ការសហ្របជាជាត ិ(UNCDF)។ ស.ធ.ក. �នដាកឱ់្យ
ដំេណីរការនូវគេ្រមាងធានាឥណទានដំបូងនាៃថ�ទ២ី៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០២១។
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េសចក�ីេផ��ម

In the 3rd quarter of the year, we were very occupied with organizing 
seminars and conference with our PFIs and MSMEs.  As part of our 
vision in developing the growth of MSMEs, we started to get 
involved with capacity building of the MSMEs.  This includes having 
joint workshops with our PFIs to conduct briefing on the credit 
guarantee and how it supports entrepreneurs in obtaining 
loans for their business.  Our team had the opportunity to visit 
several provinces eg. Siem Reap, Battambang, Banteay Meanchey, 
Kampong Speu, Preah Sihanouk and Kampot.  We visited several 
PFI branches and met up with their MSMEs customers.  This is one 
of the ways we improve the understanding of credit guarantee 
amongst FI staff and entrepreneurs.  The workshops also included 
business and financial management, cashflow management, 
resource planning, business registration etc. Many thanks to 
Canadia Bank, Sathapana Bank and Maybank Cambodia for the
joint effort in organizing these events.

To support the government’s policy on recovery and growth of the 
tourism sector, CGCC launched the Co-Financing Guarantee 
Scheme for Tourism (CFGS-TR) on 12th July.  The CFGS-TR will 
support the tourism related businesses to be ready for more 
tourists in Cambodia.

the conference. My utmost appreciation to H.E. Ros Seilava
and H.E. Dr. Chea Serey for presiding over the conference.

On 18th August, the Ministry of Economy and Finance and CGCC 
successfully co-organized a conference on Credit Guarantee 
Schemes’ Potential to Strengthen SME’s Financial Inclusion 
inCambodia. More than 100 participants from development
partners, FIs, business associations and entrepreneurs attended  

With the MoU signing with Credit Bureau of Cambodia (CBC), we 
will be able to build the credit profile of guaranteed loans by using 
CBC’s K-score as a reference for credit rating of our guaranteed 
borrowers. This collaboration would enable us to have a wider 
scope of data in the lending landscape to analyze targeted 
areas of development of MSMEs and for risk assessment.

I would like to welcome our 24th PFI, DGB Bank for being our 
partner in providing guaranteed loans.  With this new addition 
as our PFI, we hope that more MSMEs will be able to benefit 
from the credit guarantee.

Once again, I would like to thank our PFIs for their continued 
support in extending guaranteed loans.  We recorded the highest 
issuance of guarantees during this 3rd quarter (219 accounts 
amounting to USD20.8mil) as compared to the previous 2 quarters.  
We hope to end the year strong with the higher momentum recorded.

I would also like to thank my team who has been very committed 
and worked tirelessly to build up this company to fulfill the 
Government’s mission in developing the growth of MSMEs. My 
salute to them for their dedication to be part of this journey.

Due to my busy schedule, I could not cycle as much and only 
recorded 900km.  However, I managed to cycle on the new 
expressway from Phnom Penh to Sihanoukville recording my 
longest ride of 180km!!  With more activities towards the end of 
the year, my cycling days are numbered and will have less time for it.

សាររបសអ់គ�នាយក 

Best wishes,

KL Wong
Chief Executive Officer
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សមិទ�ផលសំខាន់ៗ

១ ក��  ២០២០

ទទួល�នការអនុមត័េលអីនុ្រកតឹ្យស�ីពី
ការបេង�ីតសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា
ពីសេម�ចអគ�មហាេសនាបតេីតេជា ហ៊ុ ន ែសន
នាយករដ�ម�ន� ី 

៣ វ �ច�កិា ២០២០

�នចុះប��េី�
្រកសួងពាណិជ�កម�

៤ កុម�ៈ ២០២១

ទទួល�នេដមីទុនដំបូងចនួំន ៨១០ប៊លីានេរ�ល
(សមមូលនងឹ្របមាណ ២០០លានដុលា� រ) ពី
រាជរដា� ភិ�ល

២៩ មនីា ២០២១

�នដាកឱ់្យដំេណីរការគេ្រមាងធានាឥណទានទ១ី
េ�ថា “គេ្រមាងធានាឥណទានេដមី្បសីា� រអាជវីកម�”
នងិ�នចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងធានាឥណទានជាមួយ
្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួជហំានទ១ី ែដលមាន
៧សា� បន័ 

២៣ េមសា ២០២១

�នផ�លក់ារធានាឥណទាន
ជាេលកីដំបូងេលកីម�ទីហំំ
១លានដុលា� រ  

២៩ មថុិនា ២០២១

�នចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងធានាឥណទានជាមួយ
្រគះឹសា� នហិរ��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�នការេលកីែលង
អាករេលតីៃម�បែន�ម (VAT)
េលកីៃ្រមធានាឥណទាន 

១០ ធ�ូ   ២០២១

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

០១ េមសា ២០២២០១ េមសា ២០២២

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

�នផា� សម់កកានក់ារ �យាលយ័ថ�ី
ែដលស�តិេ�ជានទ់១ី៩ ៃន
មជ្ឈមណ� លអភវិឌ្ឍធុរកចិ�

១២ កក�ដា ២០២២

�នដាកឱ់្យដំេំណីរការគេ្រមាង
ធានាឥណទានស្រមាបស់ហហរិ��ប្បទាន
ស្រមាបវ់ �សយ័េទសចរណ៍

គេ្រមាងធានាឥណទាន ស្រមាបស់ហហិរ��ប្បទាន
ស្រមាបវ់ �សយ័េទសចរណ៍

គា្ំរទដលក់ារសា� រ នងិជរំញុកេំណីនក�ុ ងវ �សយ័េទសចរណ៍

េសចក�្ីរបកាសព័តម៌ាន: https://www.cgcc.com.kh/kh/article/9073/



ជួបជាមួយេលាក នួន វណ�ី
្របធានការ �យាលយ័្របតបិត�កិារ

ជួបជាមួយបុគ�លិករបស់ CGCC

២ឆា� មុំន េ�រេស�ល ៃថ�ទ២ី៤ ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២០ ខ�ុ ំ�នេ�កាន់
្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ  េដមី្បជួីបសមា� សនក៍ារងារជាមួយអគ�នាយក
CGCC។ ខ�ុសំប�យចតិ�ជាខា� ងំេ�េពលែដលតណំាង CGCC �នទាកទ់ង
មកខ�ុ  ំេដមី្បផី�លឱ់កាសឱ្យខ�ុ �ំនចូលបេ្រមកីារងារជាមួយ CGCC។
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េ�ៃថ�ដំបូង ខ�ុ ជួំប្របជុជំាមួយថា� កដ់កឹនា ំនងិបុគ�លកិទា ំងំអស់របស់
CGCC ែដលេ�េពលេនាះមានសមាសភាពែត ៤នាក់ប៉ុ េណា� ះ គឺ
អគ�នាយក អគ�នាយករង ្របធាននាយកដា� នធនធានមនុស្សនងិរដ��ល
នងិរបូខ�ុ ផំា� ល។់ េដាយែឡក េ�ក�ុងនាយកដា� ន្របតបិត�កិារ គមឺានែត
របូខ�ុមំា� កប់៉ុ េណា� ះ ែដលជា្របធានការ �យាលយ័ែផ�ក្របតបិត�កិារ មានតួនាទី
ស្រមបស្រម�លេលកីារេស�ីសុំការធានាឥណទាន នងិការេចញលខិតិ
ធានាឥណទាន ជូនដល្់រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួរបស ់CGCC។

ខ�ុ�ំនប��បថ់ា� កស់កិ�ក្រមតិបរ ��� ប្រតពីសាកលវ �ទ�លយ័ជាត្ិរគប្់រគង
នងិ�នប��បក់្រមតិសកិ�ថា� កប់រ ��� ប្រតជានខ់�សពី់សាកលវ �ទ�លយ័
ប�� សា្រស� ជនំាញ្រគប្់រគងទផី�រ។ ខ�ុ មំានបទពិេសាធនក៍ារងារជាង
២០ឆា�  ំេដាយធា� ប�់នបេំពញការងារជាមួយទាងំសា� បន័មនិែមនហរិ��វត�ុ
នងិ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ  ចាបត់ាងំពីឆា� ១ំ៩៩៩ េ�្រក�មហ៊ុ ន Indochina

Research Limited ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ  អ្រមតឹ នងិ្រគះឹសា� នម្ីរក�
ហរិ��វត�ុ  ្រ�ឃ អមិេអហ� អលិធឌី៕ី

ក�ុ ងរយៈេពល២ឆា� ជំាមួយ CGCC កន�ងមកេនះ ខ�ុ មំានឱកាសបងា� ញ
សមត�ភាពក�ុ ងការេរ�បចេំគាលនេយា�យ, នតីវិ �ធ,ី វ �ធាន, នងិេគាល
ការណ៍ែណនាេំផ្សងៗេដមី្បគីា្ំរទដល្់របតបិត�កិារធានាឥណទានរបស់

CGCC រមួមានការេរ�បចគំរំពូាក្យេស�កីារធានាឥណទាន គរំលូខិតិធានា
ឥណទាន នងិគរំរូ�យការណ៍្របចាែំខរបស្់រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ 
ជាេដីម។ CGCC �នេលីកទឹកចតិ�ឱ្យខ�ុ ំេធ� ីការងារជាមួយ្រគឹះសា� ន
ហរិ��វត�ុ ចូលរមួនានា េដាយ�នជួប នងិ�នែស�ងយលពី់រេប�បការ
េធ�កីារងារ ែដលមានភាពខុសែប�កគា� ពី្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួមួយ
េ�មួយ និងពីដំេណីការៃនការវាយតៃម� និងការអនុម័តឥណទាន
ផងែដរ។ េ� CGCC សហការ �ទា ំងំអសម់ានកចិ�សហ្របតបិត�កិារល�
នងិែតងែតែចករ �ែលកចេំណះដងឹគា� េ�វ �ញេ�មក។

CGCC �នេលីកទឹកចិត�ឱ្យខ�ុ ំេធ� ីការងារជាមួយ
្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួនានា េដាយ�នជួបនងិ
�នែស�ងយលពី់រេប�បការេធ�កីារងារែដលមាន
ភាពខុសែប�កគា� ពី្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួមួយ
េ�មួយ នងិពីដំេណីការៃនការវាយតៃម� នងិការ
អនុម័តឥណទានផងែដរ។ េ� CGCC សហការ �
ទា ំងំអសម់ានកចិ�សហ្របតបិត�កិារល�នងិែតងែត
ែចករ �ែលកចេំណះដឹងគា� េ�វ �ញេ�មក។
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្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួែដលេស�សុីកំារធានាឥណទាន�នេ្រចនីជាងេគ (កក�ដា-ក�� ) 

១. ការធានាឥណទាន្របចាែំខ

ការេ្រប្ីរ�ស់គេ្រមាងធានាឥណទានេ�កម�ុ ជា េ្រកាមការធានាឥណទានរបស់សាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (CGCC) ្រត�វ�នសេង�តេឃញីថា
មានសន�ុ ះេកនីេឡីងគួរឱ្យកតស់មា� ល។់ េដាយគតិ្រតមឹចុងែខក��  ឆា� ២ំ០២២ CGCC �នផ�លក់ារធានាឥណទានេលកីម�សីរបុចនួំន ៧៣៦កម� ីែដល
គតិជាទហំំកម�សីរបុ្របមាណ ៧១,២លានដុលា� រ។ កម�ទីាងំ៧៣៦េនះ �នទទួលការធានាេ្រកាមគេ្រមាងធានាឥណទាន៤ គគឺេ្រមាងធានាឥណទាន
េដមី្បសីា� រអាជវីកម� (BRGS) គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាបស់ហហិរ��ប្បទាន (CFGS) គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស� ី(WEGS) នងិ
គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាបស់ហហិរ��ប្បទានស្រមាបវ់ �ស័យេទសចរណ៍ (CFGS-TR)។ 

ក�ុ ងចេំណាមកម�មីានការធានាទាងំ៧៣៦េនាះ មាន៧០១កម� ីជាឥណទានសកម� ែដលគតិជាសន�ិធិឥណទានែដលមានការធានា (Outstanding

Guaranteed Loans) សរបុ្របហាក្់របែហលនងឹ ៦៣,២៥លានដុលា� រ គតិមកដល្់រតមឹែខក��  ២០២២។ ក�ុ ងេនាះ សន�ធិទិហំំការធានាឥណទាន
(Outstanding Guaranteed Amount) មានទហំំសរបុ ៤៥,៦៥លានដុលា� រ។

ែផ�កេលី្រកាហ�ិកខាងសា�  ំ ក�ុ ង្រតីមាសទី៣
ៃនឆា� ២ំ០២២ េនះ CGCC �នផ�លក់ារធានា
ឥណទានេ្រចនីបផុំត គតិេលចីនួំនកម� ី(២១៩
កម�)ី េធ�បចនួំនការធានាឥណទានសរបុ ក�ុ ង
ឆា� ២ំ០២១ (១៩៤កម�)ី នងិ គតិេលទីហំកំម�សីរបុ
(២០,៨លានដុលា� រ) េធ�បទហំំកម�ីសរបុក�ុ ង
ឆា� ២ំ០២១ (២១,៦លានដុលា� រ)។ ក�ុងែខក��
២០២២ CGCC �នផ�លក់ារធានាឥណទាន
ខ�សជ់ាងេគបង�ស ់េបគីតិេលចីនួំនកម� ី៧៥កម�ី
ឬ ៧៥អាជវីកម�។

មករា 2022 កុម�: 2022 មនីា 2022 េមសា 2022េមសា     -ធ�ូ  2021 ឧសភា 2022 មថុិនា 2022 កក�ដា 2022
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* អ្រតាប�ូ រ្រ�ក:់ ១ ដុលា� រ = ៤.១១៩ េរ�ល

ការធានាឥណទានតាមែខនមួីយៗ

ទហំ ំ(លានដុលា� រ)

ចនួំនឥណទាន

ចនួំនការធានាឥណទានសរបុ (LG)
៧៣៦
ទហំឥំណទានសរបុ
៧១,២ លានដុលា� រ
គេ្រមាងធានាឥណទាន
BRGS + CFGS + WEGS

ឥណទានសកម�
៧០១
សន�ធិឥិណទានែដលមានការធានា
៦៣,២៥ លានដុលា� រ
សន�ធិទិហំកំារធានាឥណទាន�
៤៥,៦៥ លានដុលា� រ

េដាយ: េលាក្រស ីពិន ម៉ានកីា ្របធានការ �យាលយ័ទផី�រ នងិអភវិឌ្ឍនអ៍ាជវីកម�
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២. ្របេភទកម� ីនងិទហំំកម� ី

៣. ភូមសិា្រស�របសក់ម�ែីដលមានការធានា

៤. សមាសភាពអ�កខ� ី

េ្រកាយពីការដាកដ់ំេណីរការគេ្រមាងធានាឥណទានទមួីយ របស់CGCC តាងំពីែខមនីា ២០២១ មក កម�មីានកាលកណំត ់េ�ែតជា ្របេភទកម�ែីដល
�នដាកេ់ស�សុីកំារធានាេ្រចនីជាងេគ ែដលក�ុ ងេនាះមានទាងំអស ់៦៥១កម� ីេហីយជតិ៧៣% ៃនកម�ែីដលមានការធានាសរបុ គ្ឺរត�វ�នេស�សុីយំកេ�
េ្រប្ីរ�ស់ក�ុ ងេគាលបណំង ជាទុនបង�ិល (៥៣៧កម�)ី។ 

រាជធានភី�ំេពញេ�ែតជាភូមសិា្រស� ែដលមាន
អាជវីកម�ទទួល�នកម�មីានការធានាេ្រចនីជាងេគ
(២៣០កម�)ី។ គួរកតស់មា� លថ់ា េខត�ដៃទេទ�ត
ែដលមានកំេណីនការធានាឥណទានខ�ស់ ក�ុ ង
្រតមីាសទ៣ី េធ�បនងឹ្រតមីាសទ២ី រមួមាន េខត�
េស�មរាប េកនីពី៣០កម� ីមក ៤៥កម� ីេខត�ៃ្រពែវង
េកីនពី២៩កម�ី មក ៤៨កម�ី និងេខត��ត់ដំបង
េកនីពី៥៦កម� ីមក ៨០កម�។ី 

ននិា� ការែដលគួរឱ្យចាបអ់ារម�ណ៍ជាពិេសស គសឺ�រិភាពកេំណីនៃនសមាសភាពអ�កខ� ីែដលជា្រស�ី
េដាយមានការេកនីេឡីងជាេរ�ងរាល្់រតមីាស ចាបត់ាងំពីឆា� ២ំ០២១។ គតិមក្រតមឹ្រតមីាសទ៣ី
ៃនឆា� ២ំ០២២េនះ សមាសភាពអ�កខ� ីែដលជា្រស�មីានចនួំនជតិ៣៥% (២៥៦កម�)ី ៃនចនួំនអ�កខ�ី
សរបុ ែដលតួេលខ�ន េកនីេឡីងពី្រតមឹ២៣% ក�ុ ងឆា� ២ំ០២១ មកដល ់២៨% ្រតមឹចុងែខមនីា
២០២២ រចួេកនីមកដល ់៣២% ្រតមឹចុងែខមថុិនា ២០២២៕ 

ដូចែដលទនិ�នយ័ខាងេ្រកាម�នបងា� ញ មានមា� សក់ម�ចីនួំន ៧១២ េស�នីងឹជាង៩៦% គជឺាមា� សស់ហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម េហីយមានែត ២៤កម�ី
ែតប៉ុ េណា� ះ ែដលជាកម�មីានការធានាេ្រកាមសហ្រគាសខា� តធ។ំ េនះ�នសប�� កពី់េបសកកម�របស់ CGCC ក�ុ ងការ “បេង�ីនបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ  នងិ
អភវិឌ្ឍសហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យមេ�កម�ុជា”។ ទន�មឹេនះ CGCC ក�៏នផ�លក់ារគា្ំរទដលស់ហ្រគាសខា� តម្ីរក�ផងែដរ ែដលក�ុងេនាះ ទហំំកម�ែីដល
មានការធានាឥណទានេ្រចនីបផុំត មានទហំំតូចជាង ឬេស�ី៥មុនឺដុលា� រ (២៧៩កម�)ី េហីយទហំំកម�តូីចបផុំត គ្ឺរតមឹ៥ពានដុ់លា� រ ែដលេនះជាទហំំកម�ី
សម្រសបមួយ ស្រមាបអ់ាជវីកម�ខា� តម្ីរក� ក�ុ ងការេ្រប្ីរ�ស់ជាទុនបង�ិល នងិព្រងីកអាជវីកម�។   

256

្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី
មនិែមន្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី480

្របេភទអាជវីកម�្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី

9

27

80

4

3 17

7 26

30
48

15

9

9
2849

17 10

61310

36
8

45

ភូមសិា្រស�្រគបដណ� ប ់្រតមីាសទ៣ី   ឆា�  ំ២០២២

230
ភ�េំពញ

6

20

56

4

1 15

5 20

22
29

9

6

6
1635

15 8

398

30
6

30

ភូមសិា្រស�្រគបដណ� ប ់្រតមីាសទ២ី   ឆា�  ំ២០២២

156
ភ�េំពញ

ឥណទានពាណិជ�កម� ឥណទានវ ��របូ៍ កម�មីានកាលកណំត់
(គេ្រមាង CFGS)

កម�មីានកាលកណំត់

29 49
7

651

្របេភទឥណទាន េគាលបណំងៃនកម�ី

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

537

197

2

<=50K

>50K-100K

>100K-200K

>200K-300K

>300K-500K

>500K-1M

279

113

159

33 20 6

ទហំំកម�ជីា្រ�កដុ់លា� រ

អប្បបរមា
អតបិរមា
មធ្យម

5 ពាន់

104 ពាន់
1   លាន

្របេភទអាជវីកម�

24

712

ខា� តធំ
ខា� តតូច នងិមធ្យម (SME)
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កិច�សហ្របតិបត�ិការ និងសកម�ភាពនានា

កចិ�សហ្របតបិត�កិារ នងិភាពជាៃដគូ

សាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (CGCC) និង
្រក�មហ៊ុ នេ្រកឌីត ប្ួយរ � ូេខមបូឌា (CBC) �នចុះ
ហត�េលខាេលអីនុស្សរណៈៃនការេយាគយល់
េដីម្បេីលីកស�ួ យបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ ស្រមាប់
សហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម (SMEs) តាមរយៈ
យន�ការគា្ំរទៃនគេ្រមាងធានាឥណទានរបស់
CGCC នងិការអនុវត�ៃនការវ �ភាគទនិ�នយ័ក�ុងការ
សេ្រមចចតិ�េលីការផ�ល់ឥណទាន ពីសំណាក់
្រគះឹសា� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ  ទូទាងំ្របេទស
កម�ុ ជា។ កចិ�សហ្របតបិត�កិាររវាង CGCC នងិ
CBC នងឹព្រងីកលទ�ភាពទទួល�នឥណទាន េដាយ
ផ�ល់នូវការវាយតៃម�កម�ី កាន់ែត្របកបេដាយ
តមា� ភាព ដល់សហ្រគិន្រស�ី និងសហ្រគាស
ខា� តតូច នងិមធ្យម SMEs។

េលាក Wong Keet Loong អគ�នាយក CGCC

ក�៏នគូសប�� កឱ់្យដងឹផងែដរថា ៖ “ជាមួយនងឹ
អនុស្សរណៈៃនការេយាគយលេ់នះ CGCC នងឹអាច
បេង�ីតទ្រមង់ឥណទានៃនកម�ែីដលមានការធានា
េដាយេ្របពិីន�ុ  េខ ស�រ (K-Score) របស់ CBC

ជាឯកសារេយាងស្រមាបក់ារវាយតៃម�ឥណទាន
េលកីម�ែីដលមានការធានាពី CGCC។ េ�េពល
ែដល្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ (PFIs) រាយការណ៍
ពីកម� ីែដលមានការធានាេ�ក�ុ ងរ�យការណ៍
្របចាែំខរបស់ពួកេគេ�កាន ់CBC ទនិ�នយ័េនះ
នងឹមាន្របេយាជនក៍�ុងការវ �ភាគអ�កខ�ែីដលទទួល
�នកម�មីានការធានា។ វាេនះនងឹជួយស្រម�ល
បែន�មេទ�ត ដលល់ទ�ភាពទទួល�នហរិ��ប្បទាន
ស្រមាប ់SMEs”៕

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា នងិ្រក�មហុ៊នេ្រកឌតី ប្ួយរ � ូេខមបូឌា
ចាបៃ់ដគូសហការេលកីកម�សក់ារទទួល�នហិរ��ប្បទានដល់
សហ្រគនិ្រស� ីនងិសហ្រគាសខា� តតូចនងិមធ្យម (SME)
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កាលពីៃថ�ទ០ី៤ ដលៃ់ថ�ទ០ី៨ ែខកក�ដា ឆា� ២ំ០២២ ្រក�មការងារ CGCC ដកឹនាេំដាយ េលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង �នជួបពិភាក�ែស�ងយលអ់ពីំការ
អនុវត�ការធានាឥណទាន នងិផ្សព�ផ�យបែន�មអំពីគេ្រមាងធានាឥណទានរបស ់CGCC េដាយផា� លជ់ាមួយថា� ក្់រគប្់រគង នងិបុគ�លកិរបសស់ាខាៃន
្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ (PFIs) មួយចនួំនរបស ់CGCC េ�េខត��តដ់បំង រមួមាន ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ េអអមឹេខ ធនាគារ ABA ធនាគារ េអសុលីដីា,
េ�េខត�បនា� យមានជយ័ រមួមាន ធនាគារ ABA ធនាគារកាណាឌយ៉ីា, នងិេ�េខត�េស�មរាបរមួមាន ធនាគារ ABA ធនាគារ េអសុលីដីា ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ
េអអមឹេខ ធនាគារសា� បនា នងិ ធនាគារ Maybank (Cambodia)៕ 

ៃថ�ទ២ី៩ ែខសហីា ដលៃ់ថ�ទ០ី២ ែខក��  ឆា� ២ំ០២២ ្រក�មការងារ CGCC ដកឹនាេំដាយ េលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង �នជួបពិភាក�ែស�ងយលអ់ពីំ
ការអនុវត�គេ្រមាងធានាឥណទាន នងិផ្សព�ផ�យបែន�មអពីំគេ្រមាង ធានាឥណទានរបស ់CGCC េដាយផា� លជ់ាមួយថា� កដ់កឹនា ំនងិបុគ�លកិរបសស់ាខា
ៃន្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួ (PFIs) មួយចនួំនរបស ់CGCC េ�េខត�កពំង់ស� ឺរមួមាន ធនាគារកាណាឌយ៉ីា នងិ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ  េអអមឹេខ, េ�
េខត�្រពះសហីនុ រមួមាន ធនាគារ ABA ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ អិលអូអិលសុ ីធនាគារសា� បនា ធនាគារកាណាឌយ៉ីា ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ េអអឹមេខ
នងិធនាគារេអសុលីដីា នងិេ�េខត�កពំតរមួមាន ធនាគារ ABA ធនាគារេអសុលីដីា ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ េអអមឹេខ នងិ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុអលិអូអលិសុ៕ី

កិច�ពិភាក�ែស�ងយល់
និងព្រងឹងកិច�សហការ
េលីការធានាឥណទាន
រវាង CGCC នងិ្រគះឹសា� ន
ហិរ��វត�ុ ចូលរមួ សាខា
េខត�កពំង់ស� ឺ ្រពះសហីនុ
នងិកពំត

កចិ�ពិភាក�ែស�ងយល់
និងព្រងឹងកចិ�សហការ
េលកីារធានា ឥណទាន
រវាង CGCC នងិ្រគះឹសា� ន
ហិរ��វត�ុ ចូលរមួ សាខា
េខត��តដំ់បង
បនា� យមានជ័យ និង
េស�មរាប



ការផ្សព�ផ�យបេង�ីនការយលដឹ់ងអំពីការធានាឥណទាន

្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ  នងិសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា (CGCC)
�នសហការេរ�បចសំិកា� សាលាស�ីពី “សកា� នុពលៃនគេ្រមាងធានា
ឥណទានក�ុ ងការេលកីស�ួ យបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ ស្រមាបស់ហ្រគាស
ធុនតូច នងិមធ្យមេ�កម�ុជា” េ្រកាមអធបិតភីាពដខ៏�ង់ខ�សរ់បស ់ឯកឧត�ម
រស ់សលីវា� រដ�េលខាធកិារ្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ  នងិជា្របធាន
្រក�ម្របឹក�ភិ�ល CGCC និង េលាកជំទាវបណ�ិ ត ជា សិរ � ឧបការ �
េទសាភ�ិល នងិជាអគ�នាយកបេច�កេទសធនាគារជាតៃិនកម�ុជា េដាយ
មានការចូលរមួពីតណំាងសា� បន័រដ� ៃដគូអភិវឌ្ឍន ៍្រគះឹសា� នធនាគារ

សិកា� សាលាេនះ្រត�វ�នេរ�បចេំឡីង េដមី្បពិីភាក�អំពីការជរំញុការ
េ្រប្ីរ�សគ់េ្រមាងធានាឥណទាន ក�ុងការេលកីស�ួយបរ �យាបន�ហរិ��វត�ុ
ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូចនងិមធ្យម នងិែចករ �ែលកអំពីការផ�លក់ម�ី
ែដលមានការធានា នងិបទពិេសាធនរ៍បសម់ា� សអ់ាជវីកម� ក�ុងការទទួល
�នកម�ែីដលមានការធានាផងែដរ។ 

ឯកឧត�មរដ�េលខាធិការ �នមាន្របសាសនថ៍ា ៖ “រាជរដា� ភិ�ល
�នដាកឱ់្យដេំណីរការគេ្រមាងធានាឥណទានតាមរយៈសាជវីកម�ធានា
ឥណទានកម�ុជា ែដលមានរយៈេពលជាងមួយឆា� េំហីយ េដាយគតិមក
្រតមឹបណំាចែ់ខកក�ដា ឆា� ២ំ០២២ សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា �ន
គា្ំរទេលកីារបេ��ញកម�ថី�ីៗចនួំន្របមាណ ៥៧លានដុលា� រ ជូនដល់
្រក�មហ៊ុនអាជវីកម�ែដលខ�ះ្រទព្យធានា តាមរយៈ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ។
េទាះបជីា ៥៧លានដុលា� រេនះ គជឺាចនួំនតចិតួចេ�េឡីយ ប៉ុ ែន�វាជា
ការចាបេ់ផ�ីមៃនការផា� ស់ប�ូ រទមា� បៃ់នការផ�លក់ម� ីេដាយមនិែផ�កេលី
្រទព្យធានាេ�ក�ុងទផី�រឥណទានរបស្់របេទសកម�ុជា”។

នងិហរិ��វត�ុ  សមាគមអាជវីកម� នងិមា� សអ់ាជវីកម� ជាពិេសសសហ្រគាស
ធុនតូច នងិមធ្យម សរបុជាង ១០០នាក។់ 

សកិា� សាលាស�ពីី “សកា� នុពលៃនគេ្រមាងធានាឥណទានក�ុងការេលកីស�ួយបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ  ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម េ�កម�ុជា”
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េលាកជំទាវបណ�ិ ត �នមាន្របសាសនថ៍ា៖
“េដាយយលពី់សារៈសខំានរ់បសស់ហ្រគាស
ធុនតូច នងិមធ្យម (SMEs) នងិឧបសគ�របស់
SMEs ក�ុងការទទួល�នេសវាហរិ��វត�ុពី្រគះឹសា� ន
ធនាគារ នងិហរិ��វត�ុ  ជាពិេសសការទទួល�ន
ឥណទានរាជរដា� ភិ�ល�នសេ្រមចេរ�បចំ
យន�ការធានាឥណទានដល ់SMEs ែដលខ�ះ
លទ�ភាពទទួល�នឥណទានេដាយខ�ួ នឯង។
ការផ�លក់ារធានាតាមរយៈ CGCC ជាដំេណាះ
្រសាយដ៏ល�ស្រមាប់ត្រម�វការបច�ុ ប្បន� ប៉ុ ែន�
មនិែមន�ននយ័ថា SMEs អាចជះិេសះែលង
ៃដេទ។ ប៉ុ ែន� SMEs ្រត�វព្រងឹងសមត�ភាពេដមី្ប ី
អាចមានមា� ស់ការខ�ួ នឯងនាេពលអនាគត
ដូចជាការទាញយកផល្របេយាជនពី៍បេច�កវ �ទ�
ថ�ីៗឱ្យ�នេ្រចនី”។

10

េលាក Wong Keet Loong អគ�នាយក CGCC

�នែថ�ងថា៖ “ចាបពី់េដមី្រតមីាសទ៣ីឆា� ២ំ០២២
េនះ CGCC �នព្រងីកការធានាឥណទានេ�កាន់
ទូទាងំ្របេទស សូម្បែីតេ�ក�ុងេខត�ដាច្់រសយាល
ក៏េដាយ េដាយសារែតមានបណា� ញសាខា
ដទូ៏លទូំលាយរបស្់រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួ
(PFIs) របស ់CGCC េ�ទូទាងំ្របេទស។ េទាះ
ជាយ៉ាងណាកេ៏ដាយ ក ៏CGCCេ�ែត្រត�វេធ�ី
បែន�មេទ�ត េដមី្បធីានាថាបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ
កានែ់ត្រត�វ�នេលកីកម�សស់្រមាបជ់ា្របេយាជន៍
ដល្់រក�មហ៊ុ នអាជវីកម�ពាសេពញ្របេទស”៕
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CGCC សហការជាមួយធនាគារកាណាឌយីា �នេរ�បចំ
សិកា� សាលាផ្សព�ផ�យ ស�ីពី “កម�ីែដលមានការធានា
េដមី្បគីា្ំរទដលក់ារអភវិឌ្ឍសហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម”
កាលពីៃថ�ទ០ី៥ ែខកក�ដា ឆា� ២ំ០២២ េ�ឯេខត��តដ់បំង
នងិៃថ�ទ០ី៧ ែខកក�ដា ឆា� ២ំ០២២ េ�េខត�េស�មរាប េដមី្ប ី
ផ្សព�ផ�យអពីំគេ្រមាងធានាឥណទាន នងិអត�្របេយាជន៍
ពីការធានាឥណទានស្រមាប្់រក�មហ៊ុនអាជវីកម� នងិ្រគះឹសា� ន
ហរិ��វត�ុ  កដូ៏ចជាេដមី្បែីចករ �ែលកអពីំផលតិផលឥណទាន
ែដលមានការធានារបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ជូនដល់
មា� សអ់ាជវីកម�ែដលស�តិេ�ក�ុងេខត�េគាលេ�ទាងំ២េនះ។ 

សិកា� សាលាផ្សព�ផ�យេនះ មានការអេ��ញីចូលរមួពី
បណា� មា� សអ់ាជវីកម� េ�េខត��តដ់បំង នងិេខត�េស�មរាប
េ្រកាមការស្រមបស្រម�លរបសស់មាគមសហ្រគនិ្រស�កីម�ុជា
សមាគមសហ្រគនិវយ័េក�ងកម�ុជា នងិសមាគមទភីា� កង់ារ
េទសចរណ៍កម�ុជា កដូ៏ចជាការអេ��ញីចូលរមួពី្រក�មការងារ
របស ់CGCC ដកឹនាេំដាយេលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង
CGCC  និងធនាគារកាណាឌីយ៉ា  ដឹកនាេំដាយ  េលាក
សុង គមឹហុង ្របធាននាយកដា� ន ឥណទានខា� តតូច នងិ
មធ្យមៃនធនាគារកាណាឌយ៉ីា ផងែដរ៕

សកិា� សាលាផ្សព�ផ�យស�ពីី “កម�ែីដលមានការធានា េដីម្បគីា្ំរទដលក់ារអភិវឌ្ឍសហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម”
េ�េខត��តដំ់បង នងិ េខត�េស�មរាប
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ៃថ�ទ០ី១ ែខក��  ឆា� ២ំ០២២ CGCC �នេរ�បចសំកិា� សាលាផ្សព�ផ�យ ស�ពីី “កម�ែីដលមាន
ការធានា េដីម្បគីា្ំរទដលក់ារអភិវឌ្ឍសហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម ក�ុ ងវ �ស័យេទសចរណ៍”

េ�ឯេខត�កពំត េ្រកាមកចិ�សហការពី្រកសួងេទសចរណ៍ តាមរយៈមន�រីេទសចរណ៍េខត�កពំត
នងិធនាគារសហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យមកម�ុជា (SME Bank) នងិមានការចូលរមួពីសណំាក់
បណា� សហ្រគនិែដលជាមា� សអ់ាជវីកម�ក�ុងវ �សយ័េទសចរណ៍ េ�ក�ុងេខត�កពំត ជាង៥០នាក។់  

សិកា� សាលាផ្សព�ផ�យ
ស�ពីី “កម�ែីដលមានការធានា
េដីម្បគីា្ំរទដល់ការអភិវឌ្ឍ
សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម
ក�ុងវ �សយ័េទសចរណ៍”

សកិា� សាលាេនះ ទទួល�នការអេ��ញីចូលរមួ
ជាអធិបតីេដាយ  េលាក្រសី  ជិន  សុភៈឡា
អនុ្របធានមន�ីរ េទសចរណ៍     េខត�កំពត
េលាក ណូ លីដា អគ�នាយករង CGCC និង
េលាក េន�វ សុគន� នាយក្របតបិត� ិ្របតបិត�កិារ
SME  Bank ។  តាមរយៈសិកា� សាលាេនះ
សហ្រគិនែដលមានអាជីវកម�េ�ក�ុ ងវ �ស័យ
េទសចរណ៍ រមួមាន រ �សត សណា� គារ ផ�សណំាក ់
នងិេភាជនយីដា� នជាេដមី �ន្រជាបអពីំព័តម៌ាន
ៃនអត�្របេយាជន៍  ពីកម�ីែដលមានការធានា
េឆ�យីតបនងឹប�� ខ�ះ្រទព្យធានាេពលេស�សុីកំម�ី
ស្រមាបយ់កេ�ែកលម� នងិសា� រអាជវីកម�របស់
ខ�ួនរង់ចាទំទួលេភ��វេទសចរណ៍បនា� បពី់សហ្រគាស
ជាេ្រចនីក�ុងវ �សយ័េនះ�នរងការបះ៉ពាលពី់វ �បត�ិ
កូវ �ដ១៩ នារយៈកាលកន�ងេ�។ ជាមួយគា� េនះ
សហ្រគនិក�៏នែស�ងយលល់ម�តិអំពីយន�ការ
របសរ់ាជរដា� ភ�ិលែដល�ននងិកពុំងបន�ផ�ល់
ការគា្ំរទែផ�កហរិ��ប្បទានក�ុងលក�ខណ� អនុេ្រគាះ
េលីការ្រ�ក់ តាមរយៈ SME Bank និងេលី
្រទព្យធានា តាមរយៈ CGCC៕
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កម�វ �ធេីនះ ទទួល�ននូវមតសិា� គមនពី៍សណំាក់
េលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង CGCC នងិេបកី
កម�វ �ធេីដាយេលាក ឌុក សារា�ក ់នាយកនាយកដា� ន
េសវាកម�ហរិ��វត�ុសហគមនៃ៍នធនាគារេមយែបង៊។
សហ្រគាសធុនតូចនងិមធ្យម ែដល�នអេ��ញី
ចូលរមួកម�វ �ធេីនះ�នទទួលនូវឱកាសែស�ងយល់
េល្ីរបធានបទ "ការចុះប��ពីាណិជ�កម�េ�ក�ុ ង
្របេទសកម�ុ ជា”  េដាយសហការ �ជាន់ខ�ស់ៃន
ការ �យាលយ័េមធាវ � សុក សុផីានណ់ា នងិសហការ �
នងិការែចករ �ែលកេល្ីរបធានបទ “េគាលការណ៍
ៃនការ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច
នងិមធ្យម” េដាយវាគ�និអេ��ញីមកពី្រក�មហ៊ុ ន
អាែខ�ម េខមបូឌា នងិបទបងា� ញស�ពីី “ការទទួល
ជនួំយែផ�កហរិ��វត�ុ  នងិគេ្រមាងធានាឥណទាន”
េដាយធនាគារេមយែបង៊េខមបូឌា៕ 

CGCC និង ធនាគារេមយែប៊ង សហការ
េរ�បចំ “កម�វ �ធីកសាងសមត�ភាព និង
ជំនាញស្រមាប់សហ្រគាសធុនតូច និង
មធ្យម”

ៃថ�ទ១ី៧ ែខក��  ឆា� ២ំ០២២ CGCC និង
ធនាគារេមយែបង៊ េខមបូឌា �នសហការ
េរ�បចសំកិា� សាលាេលកីទមួីយ ែដលជាែផ�ក
មួយៃនកម�វ �ធកីសាងសមត�ភាព នងិជនំាញ
ស្រមាបស់ហ្រគាសធុ់នតូច នងិមធ្យម េ្រកាម
ការចូលរមួពីសហ្រគនិជាង៥០របូ ែដលជា
មា� ស់សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម េ�ឯ
អគារេមយែបង៊ េ�េវ �។

កម�វ �ធ្ីរត�វ�នេរ�បចេំឡីង ក�ុងេគាលបណំង
េដមី្បផី�លជូ់ននូវការគា្ំរទ នងិការផ�ល្់របកឹ�
បេច�កេទសេដាយែផ�កេលកីារអនុវត�អន�រជាតិ
ដល៏�បផុំត េដមី្បជួីយគា្ំរទដលក់ាររ �កចេ្រមនី 
ផលតិភាពការងារនងិភាពៃច�្របឌតិ កដូ៏ចជា
ការព្រងឹងការ្របកួត្របែជងរបសស់ហ្រគាស
ធុនតូច នងិមធ្យម។ 
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ៃថ�អងា� រ ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០២២ សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា (CGCC)
�នេរ�បចកំចិ�្របជុ្ំរក�ម្របកឹ�ភ�ិលអាណត�ទិ១ី េលកីទ១ី១ េ�ឯការ �យាលយ័
CGCC េ្រកាមវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ ឯកឧត�ម រស់ សីលវា� រដ�េលខាធិការ
្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហិរ��វត�ុ  នងិជា្របធាន្រក�ម្របកឹ�ភិ�លរបស់ CGCC

េដាយមានការចូលរមួពីសណំាកស់មាជកិ្រក�ម្របកឹ�ភ�ិលទាងំអសរ់បស ់CGCC។

រេប�បវារៈៃនកចិ�្របជុ្ំរក�ម្របកឹ�ភិ�លេលកីទ១ី១ េនះរមួមាន៖

កចិ�្របជុ្ំរក�ម្របកឹ�ភិ�លរបស ់CGCC ែតងែត្រត�វ�នេរ�បចំ
េឡីងជាេទ�ងទាតេ់ដមី្បពិីនតិ្យ វាយតៃម� នងិផ�លអ់នុសាសនដ៍ល់
CGCC កដូ៏ចជាផ�លក់ារសេ្រមចនានាេ�េលសីកម�ភាពការងារ
ជាពិេសសេ�េលីកិច�ការងារអភិវឌ្ឍសា� ប័ន េដីម្បធីានានូវ
តមា� ភាព នងិ្របសទិ�ភាពរបស ់CGCC៕

កចិ�្របជុសំខំាន់ៗ

កិច� ្របជុំ្រក�ម្របឹក�ភិ�ល សាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា
អាណត�ិទី១ េលីកទី១១

កិច� ្របជុំពិភាក�ការងារជាមួយនិយ័តករមូលប្រត
កម�ុ ជា េលីការចូលរួមចំែណកអភិវឌ្ឍទីផ�រ
ស�� បណ�េ�កម�ុ ជា

នារេស�លៃថ�ទ២ី៧ ែខក��  ឆា� ២ំ០២២ សាជវីកម�ធានាឥណទាន
កម�ុ ជា (CGCC) ដឹកនាេំដាយេលាក Wong Keet Loong

អគ�នាយក CGCC អមេដាយេលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង CGCC

នងិសហការ � �នចូលរមួេ�ក�ុងកចិ�្របជុពិំភាក�េលបីច�ុប្បន�ភាព
នងិការចូលរមួចែំណករបស ់CGCC េ�ក�ុ ងការអភិវឌ្ឍទផី�រ
ស�� បណ�េ�កម�ុ ជា ជាមួយនយិត័ករទផី�រមូលប្រតកម�ុ ជា
ែដលដកឹនាេំដាយ ឯកឧត�ម ស៊ូ  សុជាត ិ្របតភូិរាជរដា� ភិ�ល
ទទួលបន�ុកជាអគ�នាយកៃន នយិត័ករមូលប្រតកម�ុជា អមេដាយ
ឯកឧត�ម េស�ង ធរី �ទ� អគ�នាយករងៃន ន.ម.ក. នងិសហការ �៕

រ�យការណ៍ស�ពីីវឌ្ឍនភាពការងាររបស ់CGCC១
ពាក្យេស�សុីេំធ�ជីាសា� បន័ហរិ��វត�ុ ចូលរមួ (PFIs) ២

ែផនការអាជវីកម� នងិែផនការថវ �កា្របចាឆំា� ២ំ០២៣៣
វ �េសាធនកម�ឯកសារែណនាហំរិ��វត�ុ៤
េគាលនេយា�យហានភិយ័ឥណទាន៥
េផ្សងៗ៦



ការែស�ងយលអំ់ពកីារធានាឥណទាន

ជួបជាមួយ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួ

គេ្រមាងធានាឥណទានមានសារៈសំខាន់ ក�ុ ងការបំេពញគមា� ត
ហិរ��ប្បទានស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម។ គេ្រមាងេនះក៏
ផ�លនូ់វការកាតប់ន�យហានភិយ័ឥណទានដលធ់នាគារសា� បនា។ ដូេច�ះ
េហីយគេ្រមាងេនះជួយេយីង ក�ុ ងការព្រងីកការផ�ល់្រ�ក់កម�ីដល់
សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម ែដលជាែផ�កមួយក�ុងការរមួចែំណកយ៉ាង
សខំានដ់លេ់សដ�កចិ�កម�ុជា។ ជាកែ់ស�ងណាស ់សាជវីកម�ធានាឥណទាន
កម�ុ ជា (CGCC) េដីរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក�ុ ងការគា្ំរទដល់ការផ�ល់
ឥណទានជូនសហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យមក�ុ ង្របេទសកម�ុ ជា។ 

ភាគេ្រចនីៃនផលតិផល្រ�កក់ម�េី�ក�ុ ង្របេទសកម�ុ ជា គជឺា្រ�កក់ម�ី
ែដលមាន្រទព្យធានា។ េយងី�នសេង�តេឃញីថាការសហការជាមួយ
CGCC គជឺាឱកាសដល៏�ស្រមាបធ់នាគារ ក�ុ ងការព្រងីកការគា្ំរទដល់
អតថិិជនរបស់េយងីែដល្រត�វការថវ �កាេដមី្បយីកេ�អភិវឌ្ឍអាជវីកម�
របស់ពួកគាតឱ់្យកានែ់តរ �កចេ្រមនីេដាយមនិចា�ំចម់ាន្រទព្យធានា។
គេ្រមាងេនះអនុ�� តឱ្យេយងីបេង�ីត នងិផ�ល្់រ�កក់ម�េីដាយមនិត្រម�វ
ឲ្យមា� ស់អាជីវកម�ដាក់្រទព្យធានា (ប�ង់រ �ង) ។ ធនាគារសា� បនាមាន
េមាទនភាពណាស់ែដល�នកា� យជាធនាគារដំបូងេគ  ក�ុ ងការដាក់
ឲ្យេ្របី្រ�ស់ជាផ�ូ វការនូវគេ្រមាងេនះ។ គិត្រតឹមែខក��  ឆា�  ំ2022

្រ�ក់កម�ីជាង 12 លានដុលា� រអាេមរ �ក្រត�វ�នផ�ល់េ្រកាមគេ្រមាង
ធានាឥណទាន។ ស្រមាបអ់តថិិជនរបសេ់យងី គេ្រមាងេនះនងឹផ�លឱ់្យ
ពួកគាតនូ់វឱកាស េដមី្បពី្រងីកអាជវីកម�របសពួ់កេគជាមួយនងឹលទ�ភាព
ទទួល�នហិរ��ប្បទានកានែ់តទូលទូំលាយ។ 

េ�ក�ុ ង្របេទសកម�ុជា ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុភាគេ្រចនី �នផ�ល្់រ�កក់ម�ី
េដាយែផ�កេ�េលី្រទព្យធានា ជាពិេសសប�ង់រ �ង។ លទ�ភាពៃនការ
ទទួល�នឥណទាន នឹង្រត�វ�នកាត់បន�យ ស្រមាប់មា� ស់អាជីវកម�
ែដលមនិមានប�ង់រ �ង ដាកធ់ានាជាមួយ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ  េដីម្បធីានា
េលកីម� ីែដលេយងីេជ�ជាកថ់ាេនះ គជឺាែផ�កមួយដធ៏ៃំនទផី�រហិរ��វត�ុ
កម�ុ ជា។ ដូចេនះ េគាលេ�របស់េយងី គេឺដីម្បជួីយពួកគាតឱ់្យទទួល
�នហិរ��ប្បទាន េដីម្បពី្រងីកអាជីវកម�ពួកគាត់ឲ្យកាន់ែតមានភាព
រ �កចេ្រមនី ្រសបគា� េនះែដរ ធនាគារក�៏ន នងិកពុំង្រគប្់រគងេ�េលី
ហានភិ័យឥណទានផងែដរ។
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កចិ�សមា� សនជ៍ាមួយេលាក  Fung Kai Jin
នាយក្របតបិត� ិធនាគារសា� បនា

១. េតីធនាគារសា� បនាយល់េឃីញដូចេម�ច
ចេំពាះគេ្រមាងធានាឥណទានេ�កម�ុជា? េហីយ
េហតុអ�ី�នជាធនាគារចូលរួមជាមួយ CGCC
ក�ុ ងនាមជា្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួ?

២. បនា� បពី់�នចុះហត�េលខាេលកីចិ�្រពមេ្រព�ង
ធានាឥណទានជាមួយ CGCC នងិកពុំងកា� យជា
PFI ែដលផ�លក់ម�ែីដលមានការធានាេ្រចនីជាង
េគមួយរបស់ CGCC េតីធនាគារសា� បនាយល់
េឃីញថា គេ្រមាងធានាឥណទាន�នផ�ល់
អត�្របេយាជន៍ដូចេម�ចខ�ះចំេពាះធនាគារ និង
អតថិិជន?

៣. េតីអ� ីេ�ែដលជំរុញឱ្យធនាគារសា� បនា
ផ�ួចេផ�មីនូវផលតិផលឥណទានែដលមនិចា�ំច់
មាន្រទព្យធានាែដលេ�ថា “កម�វ �ធីឥណទាន
ទូទាត់អាជីវកម�” ស្រមាប់អតិថិជនែដលមាន
លទ�ភាពសងែតខ�ះ្រទព្យធានា?



្រសបតាមយុទ�សា្រស�របស់រាជរដា� ភិ�ល
ក�ុ ងការគា្ំរទវ �សយ័េទសចរណ៍ឱ្យេងីបេឡីង
វ �ញពីជំងឺរាតត�ត េយងីកពុំងែតេធ�ីការេលី
កម�វ �ធីមួយជាមួយ CGCC េដីម្បគីា្ំរទដល់
គេ្រមាងការសា� រេឡីងវ �ញ។ បែន�មពីេលកីម�វ �ធី
េនះ េយងីកពុំងដាកេ់ចញនូវគនំតិផ�ួចេផ�មីមួយ
ចនួំន េដមី្បគីា្ំរទអតថិជិនេ�តាមបណា� េខត�
នានា តាមរយៈបណា� ញសាខាដ៏ធំទូលាយ
របសេ់យងី។ 

តាមរយៈ កម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លស�ពីី “ខ�ុ មំាន
ចេំណះដងឹហិរ��វត�ុ ” ធនាគារសា� បនា នងិ
CGCC កពុំងែតេធ�ដីេំណីរេឆា� ះេ�កានអ់តថិជិន
ែដល្រត�វការព្រងីកអាជវីកម�របសពួ់កគាត។់
េហយីេនះគជឺាគនំតិផ�ួចេផ�មីមួយក�ុងចេំណាម
គនំតិផ�ួចេផ�មីេផ្សងេទ�ត ែដលេយងីកពុំងេធ�កីារ
រមួគា� េដមី្បបីេង�ីនការយលដ់ងឹបែន�ម នងិការ
ផ្សព�ផ�យអពីំការធានាឥណទានដលអ់តថិជិន
របសេ់យងីែដលកពុំងែស�ងរកហិរ��ប្បទាន
ស្រមាបអ់តថិិជនែដលមនិច�ស ់អំពីរេប�ប
នងិជេ្រមសីរបសពួ់កគាត។់ ទន�មឹនងឹេនះ េយងី
អាចបេង�តីនូវវ �ធផី្សព�ផ�យ នងិទនំាកទ់នំងស�ី
អពីំអត�្របេយាជនៃ៍នកម�វ �ធ ីនងិកម�វ �ធឥីណទាន
ទូទាតអ់ាជវីកម� “BIL” របសេ់យងីេដមី្បបីេំពញ
ត្រម�វការរបស់អតថិិជនេ�តាមវ �ស័យ និង
ទតីាងំភូមសិា្រស�េផ្សងៗគា� ៕

កម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លស�ពីី “ខ�ុ មំានចេំណះដងឹហរិ��វត�ុ ” គជឺាកម�វ �ធមួីយែដលផ�ួចេផ�មីេដាយធនាគារ
សា� បនា នងិរមួសហការជាមួយ CGCC នងិៃដគូពីរេផ្សងេទ�ត។ កម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លេនះ គបឺេង�តី
េឡីងេដមី្បេីលកីកម�សច់េំណះដងឹែផ�កហិរ��វត�ុស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស� ីនងិមា� សអ់ាជវីកម�តាមរយៈ
វគ�បណ�ុ ះបណា� ល។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លមានកម�វ �ធសីកិ�ដូចជា៖ ការ្រគប្់រគងគេ្រមាង ការ្រគប្់រគង
្របតិបត�ិការ ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ ទីផ�រ និងការលក់។ តាមរយៈកម�វ �ធីបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី
“ខ�ុ ំមានចំេណះដឹងហិរ��វត�ុ ” សិកា� កាម្រត�វ�នផ�ល់ជូននូវការេធ�ីការវាយតៃម�ហិរ��វត�ុ  និង
ចេំណះដងឹក�ុងការទទួល�នហរិ��ប្បទាន។

៥. មួយរយៈចុងេ្រកាយេនះធនាគារសា� បនា�ននិងកពុំងែតបន�
បេ��ញឥណទានែដលគា� ន្រទព្យធានាេ្រកាមការធានាពី CGCC
ដល់អាជីវកម� កាន់ែតេ្រចីន និងមានសន�ុ ះយ៉ាងេល�ន ដូេច�ះ
ចង់ដឹងថា េតធីនាគារសា� បនាមានយុទ�សា្រស� ឬែផនការដូចេម�ច
េដីម្បបីេង�ីនការេ្រប្ីរ�សក់ារធានាឥណទានឱ្យកានែ់តេ្រចនីេទ�ត
េ�ទូទាងំ្របេទសកម�ុ ជា?

៦. េដាយសារែត្របធានបទៃន
ការធានាឥណទានេ�ែតជា
េរ�ងថ�េី�េឡីយស្រមាបក់ម�ុជា
េតធីនាគារសា� បនា នងិ CGCC
គួរែតបន�េធ�អី�េីទ�ត េដីម្បេីលកី
កម�សក់ារយលដឹ់ងៃនការធានា
ឥណទានស្រមាប់អតិថិជន?

៤. ថ�ីៗេនះ CGCC ធនាគារសា� បនា នងិៃដគូចនួំន ២សា� បន័េទ�ត
�នសហការរមួគា�  ក�ុ ងការេរ�បចំនូវកម�វ �ធីបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី
“ខ�ុ មំានចេំណះដឹងហិរ��វត�ុ ”។ េតកីម�វ �ធេីនះគា្ំរទដលស់ហ្រគាស
ខា� តតូចនិងមធ្យម និងអាចេលីកកម�ស់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់
អាជវីកម� រមួជាមួយនងឹការទទួល�នកម� ីយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ?
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គន�ះឹក�ុងការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម

េដាយ: េលាក ញមឹ សូរ �យា ្របធាននាយកដា� នហិរ��វត�ុ  និង
វ �ភាគអាជីវកម�

អាជវីកម�េជាគជយ័ នងិមានការអភវិឌ្ឍយូរអែង�ង មនិអាចខ�ះនូវរ�យការណ៍
ហរិ��វត�ុស�ង់ដា�នេទ។ យ៉ាងណាកេ៏ដាយ ្រក�មហ៊ុនភាគេ្រចនីេ�្របេទស
កម�ុជា ជាពិេសសសហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យម (MSMEs) មនិ�ន
អនុវត�ឱ្យ�នខា� បខ់�ួនក�ុងការេរ�បចរំ�យការណ៍ហរិ��វត�ុឱ្យមានលក�ណៈ
ស�ង់ដា នងិអាចេជ�ទុកចតិ��នេនាះេទ។ កតា� េនះ�នកា� យជាប�� ្របឈម
ស្រមាប់ MSMEs ក�ុ ងការអភិវឌ្ឍខ�ួ នឱ្យ�នែវងឆា� យេ�ជា្រក�មហ៊ុ ន
អាជវីកម�ស�ង់ដា នងិ�នបន�ុចបងា� កដ់លល់ទ�ភាពទទួល�នហរិ��ប្បទាន
របស ់MSMEs។ រ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  គជឺាមូលដា� នដស៏ខំានស់្រមាប់
ធនាគារ នងិវ �នេិយាគនិក�ុងការសេ្រមចចតិ�ផ�លឥ់ណទាន ឬផ�លទុ់នវ �នេិយាគ
ដល្់រក�មហ៊ុ នអាជវីកម�។ េលសីពីេនះ ការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ
ឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វតាមស�ង់ដាបេច�កេទស អាចផ�លអ់ត�្របេយាជនជ៍ាេ្រចនីដល់
ដំេណីរការ និងការ្រគប្់រគងអាជីវកម�ដូចជា ជំនួយក�ុ ងការេធ�ីេសចក�ី
សេ្រមចចតិ� ការ្រគប្់រគងបណុំល នងិការ្រគប្់រគងទុនបង�ិល ជាេដមី។ 

រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  គជឺាបណ�ុ ំ ៃនរ�យការណ៍សេង�ប
អំពីសា� នភាពហិរ��វត�ុ របស់សា� ប័នមួយេ�ចំណុច
េពលេវលាជាក់លាក់មួយ។ រ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ
គជឺាឧបករណ៍ដស៏ខំានក់�ុងដេំណីរការ នងិការ្រគប្់រគង
អាជវីកម� េដាយឆ�ុ ះប�� ងំពីលទ�ផលែផ�កហរិ��វត�ុ  នងិ
ផ�ល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម�។ រ�យការណ៍
ហិរ��វត�ុ  ក៏ជាមូលដា� ន្រគឹះស្រមាប់េរ�បចំែផនការ
អនាគតរបសអ់ាជវីកម�ផងែដរ។ រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ
រមួមានរ�យការណ៍សខំាន់ៗ ចនួំន៤ នងិកណំតច់ណំា ំ
ែដលបរ �យាយអពីំេគាលការណ៍គណេនយ្យ នងិព័តម៌ាន
សខំាន់ៗ ែដល្រត�វ�នេ្រប្ីរ�សជ់ាមូលដា� ន ក�ុងការេរ�ប
រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ។ រ�យការណ៍ទាងំ៤ រមួមាន៖

េតអី� ីេ�ជារ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ ?
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១. រ�យការណ៍តុល្យការ ែដលបងា� ញពីតុល្យភាព្រទព្យសកម� បណុំល នងិ
េដមីទុនេ�ក�ុងកឡុំងេពលជាកល់ាកមួ់យ។ តារាងតុល្យការមានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖

២. រ�យការណ៍ចេំណញខាត ែដលបងា� ញអពីំចណូំល នងិចណំាយ ្រពមទាងំ
លទ�ផលចេំណញឬខាត ស្រមាប្់របតបិត�កិារអាជវីកម�ក�ុងការ �យបរ �េច�ទជាកល់ាក់
ណាមួយ។ រ�យការណ៍ចេំណញខាតមានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖ 

្រទព្យសកម� បណុំល

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី

ឥណទានវ ��របូរ �
គណន្ីរត�វសង

បណុំលរយៈេពលខ�ី

បណុំលរយៈេពលែវង

មូលនធិ/ិទុនមា� ស្់រទព្យ (េដីមទុន)

បណុំលធនាគាររយៈេពលែវង

សាច្់រ�កក់�ុងេបឡា
សាច្់រ�កេ់�ធនាគារ
គណន្ីរត�វទទួល/អតថិជិន
ស�ុកទនំញិ

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង

្រទព្យសកម�សរបុ = បណុំល + េដីមទុន

ដធី� ីនងិអគារ
បរ �កា� រ

មូលធន/េដមីទុនដបូំង
្រ�កច់េំណញរក�ទុក

ចេំណញដុល (១)

ចណូំល្របតបិត�កិារ
ដក ៃថ�េដមី

ចណំាយ្របតបិត�កិារ
ចណំាយរដ��លទូេ�

ចណូំលបនា� បប់ន្ស ំ(២)

ចេំណញមុនេពលបង់ពន� (៤) = (១) បូក (២) ដក (៣)

ចេំណញសុទ� (៦) = (៤) ដក (៥)

ចណំាយ (៣)

ពន�េល្ីរ�កច់ណូំល (៥)

៣. រ�យការណ៍លំហូរសាច់្រ�ក់ ែដលបងា� ញពីលំហូរ
សាច្់រ�កេ់ចញ នងិលហូំរសាច្់រ�កចូ់ល ពីសកម�ភាព្របតបិត�កិារ
(Operating Activities) សកម�ភាពវ �នេិយាគ (Investing Activities)
នងិសកម�ភាពហរិ��ប្បទាន (Financing Activities) របសអ់ាជវីកម�
េ�ក�ុ ងការ �យបរ �េច�ទជាកល់ាកណ់ាមួយ។ រ�យការណ៍លហូំរ
សាច្់រ�កម់ានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖

៤. រ�យការណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ែដលបងា� ញពីការែ្រប្រប�ល
សមតុល្យទុនរបសម់ា� សអ់ាជវីកម�។ រ�យការណ៍ែ្រប្រប�ល្រទព្យ
មានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖

លហូំរសាច្់រ�កពី់សកម�ភាព្របតបិត�កិារ (១)

(បូក) សាច្់រ�កទ់ទួល�នពីការលក់
(ដក) ការទូទាតទ់នំញិ ឬេសវាេ្រប្ីរ�សក់�ុង្របតបិត�កិារ
ដក) ការទូទាត្់រ�កេ់ប�វត្សបុគ�លកិ

(បូក) សាច្់រ�កពី់ការលក្់រទព្យសកម�រយៈេពលែវង
(ដក) ការទូទាតច់េំពាះការទញិ្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង

លហូំរសាច្់រ�កពី់សកម�ភាពហិរ��ប្បទាន (៣)

សាច្់រ�កន់ាចុង្រគា (៤) = (១) បូក (២)  បូក (៣)

លហូំរសាច្់រ�កពី់សកម�ភាពវ �និេយាគ (២)

(បូក) ការដាកឬ់ (ដក) ការដកទុនពីភាគហ៊ុននកិ
(ដក) ភាគលាភជូនភាគហ៊ុននកិ
(បូក) កម�ពីីធនាគារ
(ដក) ការសង្រ�កក់ម� ីឬការ្រ�កេ់�ធនាគារ

សមតុល្យ្រទព្យមា� សេ់�េដីម្រគា

(បូក) ចេំណញសុទ�

(ដក) ភាគលាភជូនភាគហ៊ុននកិ

សមតុល្យេ�ចុង្រគា

(បូក) ការបែន�មេដមីទុន
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េធ�ីការពិនិត្យបឋមេលីរ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  និងេធ�ីការែកត្រម�វ
សមតុល្យ្របសនិេបមីានកហុំស។ 

គណនានងិកត្់រតាពពន�េល្ីរ�កច់ណូំល េដាយែផ�កេលរី�យការណ៍
្រ�កច់ណូំលែដល្រតមឹ្រត�វ។

បិទគណនី៖ បទិសមតុល្យទាងំអសស់្រមាបរ់យៈេពលេនះេហីយេបកីវា
ស្រមាបរ់យៈេពលរាយការណ៍េ្រកាយ។

េចញរ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ   េដាយេ�ះពុម�កំែណចុងេ្រកាយៃន
រ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  នងិេរ�បចកំណំតច់ណំាែំដលពន្យលពី់ចណុំច
សខំាន់ៗ េ�ក�ុងរ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ។

ពិតណាស ់មា� សអ់ាជវីកម�មនិអាចចណំាយេពលផា� លខ់�ួ នក�ុងការេរ�បចំ
រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  េដាយខ�ួនឯងេនាះេទ ប៉ុ ែន�មា� សអ់ាជវីកម�្រត�វយល់
អពីំរ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  នងិសារៈសខំានៃ់នការេរ�បចរំ�យការណ៍េនះ។
បច�ុ ប្បន�មាន្រក�មហ៊ុ នទ្ីរបកឹ� ្រក�មហ៊ុ នសវនកម� នងិកម�វ �ធគីណេនយ្យ
ជាេ្រចនីែដលមា� សអ់ាជវីកម�អាចេ្រប្ីរ�ស ់េដមី្បជីាជនួំយក�ុងកាេរ�បចំ
រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុស�ង់ដា ែដលធានា�ននូវភាព្រតមឹ្រត�វ នងិេជ�ទុក
ចតិ��ន។ ដូេច�ះ េដមី្ប្ីរគប្់រគងអាជវីកម�្របកបេដាយ្របសទិ�ភាព នងិធានា
�ននូវរ �កចេ្រមនី�នែវងឆា� យ មា� សអ់ាជវីកម�គួរគតិគូរេរ�បចរំ�យការណ៍
ហរិ��វត�ុឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វ នងិមានលក�ណៈស�ង់ដា៕ 

េផ��ងផា� តវ់ �ក�យប្រតអ�កផ�តផ់�ង់៖ េ្រប�បេធ�បកណំតេ់ហតុទទួលេ�នងឹ
គណនែីដល្រត�វបង់ េដមី្បធីានាថាវ �ក�យប្រតអ�កផ�តផ់�ង់ទាងំអស្់រត�វ�ន
ទទួលនងិកត្់រតា។ ្រត�វេធ�កីារកត្់រតាជាចណំាយបង�រស្រមាបច់ណំាយ
ែដល�នេកតីេឡីងេហយី  ែតមនិទានទ់ទួល�នវ �ក�យប្រតពីអ�កផ�តផ់�ង់។

េផ��ងផា� តក់ារេចញវ �ក�យប្រតេ�អតថិិជន៖ េ្រប�បេធ�បរ�យកាណ៍
ស�ុក នងិកណំតេ់ហតុដកឹជ��ូនេ�នងឹគណនែីដល្រត�វទទួល េដមី្បធីានាថា
វ �ក�យប្រតរបសអ់តថិិជនទាងំអស្់រត�វ�នេចញ។ ្រត�វេចញ នងិកត្់រតា
វ �ក�យប្រតណាែដលពំុទាន�់នេចញស្រមាបទ់នំញិែដល�នលកេ់ហយី។

បង�រចណំាយ្រ�កឈ់�ួលែដលមនិ�នបង់៖ កត្់រតាការចណំាយស្រមាប់
្រ�កឈ់�ួល�នេកតីេឡីងេហីយ ប៉ុ ែន�មនិទាន�់នបង់េ�ចុងប��បៃ់ន
ការ �យបរ �េច�ទ។

គណនានងិកត្់រតាចណំាយរ �េលាះ៖ គណនានងិកត្់រតាចណំាយរ �េលាះ
ស្រមាប្់រទព្យសកម�េថរទាងំអសក់�ុងប��គីណេនយ្យ។

វាយតៃម�ស�ុក៖ េធ�កីាររាបស់�ុកចុង្រគា ឬេ្របវី �ធសីា្រស�ជនួំសេផ្សងេទ�តេដមី្ប ី
�៉នស់ា� នតៃម�សមតុល្យស�ុកចុង្រគា។ េ្របព័ីតម៌ានេនះេដមី្បទីាញយកតៃម�
ៃនទនំញិែដល�នលក ់នងិកត្់រតាទកឹ្រ�កេ់�ក�ុងកណំត្់រតាគណេនយ្យ។

េផ��ងផា� តស់មតុល្យគណនធីនាគារ៖ េធ�កីារផ�ូផ�ង្របតបិត�កិារសាច្់រ�ក់
េ�ធនាគារែដល�នកត្់រតា ជាមួយនងឹរ�យការណ៍ធនាគារ។ ្រត�វេធ�កីារ
កត្់រតាការែកត្រម�វទាងំអសែ់ដល្រត�វការេដមី្បផី�ូផ�ងកណំត្់រតាគណេនយ្យ
េ�នងឹរ�យការណ៍ធនាគារ។

េផ�រសមតុល្យពីប��ីេផ្សងៗ (Subsidiary Ledger) េ�ប��ីធំ
(General Ledger)

ពិនតិ្យេមលីគណន៖ី ពិនតិ្យេមលីគណនតីារាងតុល្យការ េហយីែកត្រម�វ
សមតុល្យគណន ី េដមី្បផី�ូផ�ងជាមួយព័តម៌ានលម�តិ (supporting details)។

គន�ះឹក�ុងការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ

ការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  គរឺមួមានដំេណីរការៃនការ្របមូល
ផ�ុ ំព័តម៌ានគណេនយ្យេ�ក�ុ ងទ្រមង់ស�ង់ដារមួយ េដីម្បសីេង�បេ�ជា
រ�យការណ៍។ ជហំានៃនការេរ�បចរំ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  អាចែ្រប្រប�ល
េ�តាមអាជវីកម�នមួីយៗ។ ប៉ុ ែន�ជាទូេ� ការេរ�បចរំ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ
រមួមានជហំានសខំាន់ៗ  ដូចខាងេ្រកាម៖
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ជហំានទ១ី

ជហំានទ៧ី

ជហំានទ៨ី

ជហំានទ៩ី

ជហំានទ១ី០

ជហំានទ១ី១

ជហំានទ១ី២

ជហំានទ២ី

ជហំានទ៣ី

ជហំានទ៤ី

ជហំានទ៥ី

ជហំានទ៦ី



“ការងារេនះមនិសាកសមនងឹ្រស�េីទ។” នាងខ�ុ ែំតងែតលមឺតេិនះ ពីមនុស្សជុវំ �ញខ�ុ ំ
ជាញកឹញយ ប៉ុ ែន�នាងខ�ុ មំនិែដលរាថយេនាះេទ។ ក�ុ ងឆា� ២ំ០១៨ នាងខ�ុ �ំនចាប់
េផ�ីមអាជវីកម� “វ �ភី ផ�ះចលត័” េដាយសាងសង់ផ�ះ ការ �យាលយ័ ហាងកាេហ� នងិ
សណំង់េផ្សងៗេទ�ត ែដលអាចដកឹជ��ូនពីកែន�ងមួយេ�កែន�ងមួយេទ�ត�ន។
ក�ុងរយៈេពលមួយឆា� ដំបូំង អាជវីកម�របសខ់�ុ េំ�មនិមានទផី�រេនាះេទ។ េដាយសារ
ចតិ�្រសលាញ ់នាងខ�ុ សុំខចតិ�េ�ះបង់មុខរបរជាេ្រចនីមកចាបយ់កអាជវីកម�េនះ េហយី
េ�ែត្របងឹែ្របងទាងំការេធ�ទីផី�រែបបឌជីថីល ការេ្រប្ីរ�សទុ់នែដលមាន្រសាប់
ផា� ល់ខ�ួ នរបស់ខ�ួ ន និងការែស�ងរកទុនបែន�មពី្រគឹះសា� នហិរ��វត�ុ  រហូតដល់
អាជវីកម�របសន់ាងខ�ុ ចំាបេ់ផ�មីមានការទទួលសា� លេ់�េដមីឆា� ២ំ០២០។  

សព�ៃថ�េនះ ក�ុងមួយែខៗ ខ�ុ ទំទួល�នការប�� ទញិពីអតថិជិន
្របែហលពី ១០ េ�១៥ខ�ង ជាមធ្យម។ ្រសបេពលជាមួយនងឹ
អាជីវកម�របស់ខ�ុ ំមានការរ �កចេ្រមនី ខ�ុ ំពិតជាមានប�� ស�ះ
សាច្់រ�ក ់េដាយសារែតអតថិជិនបង់្រ�កក់កម់កខ�ុ ្ំរតមឹែត
៣០% ៃនតៃម�ផ�ះែតប៉ុ េណា� ះ ដូេច�ះខ�ុ ្ំរត�វការលុយបង�ិលឱ្យ
�នទាន់េពលេវលា  ស្រមាប់ប�ង�ប់នូវៃថ�ចំណាយែផ�ក
្របតិបត�ិការនានា  មុននឹងទទួល�នការទូទាត់ែដលេ�
េសសសលពី់អតថិិជន។ នាងខ�ុ �ំនេ�រកធនាគារេស�កីម�ី
ជាទុនបង�លិស្រមាបអ់ាជវីកម� ប៉ុ ែន�នាងខ�ុ មំនិមាន្រទព្យធានា
េដាយសាររាល្់រទព្យរបសន់ាងខ�ុ�ំនដាកធ់ានាកម�មុីនៗអស់
�តេ់�េហយី។ េពលេនាះ ខ�ុ គំតិថា េបគីា� ន្រទព្យប�� ្ំរទព្យ
ធានា  ធនាគារនឹងមនិអាចផ�លក់ម�មីកឱ្យខ�ុ ំ�នេទ។ ប៉ុ ែន�
ជាមួយការធានាឥណទានពី  CGCC ខ�ុ ំក៏�នទទួលកម�ី
អាជវីកម�ពីធនាគារសា� បនា េដាយមនិចា�ំច្់រត�វការ្រទព្យ
ធានា ។ បនា� បពី់ទទួល�នកម�ែីដលមានការធានាពី CGCC

ខ�ុ �ំនយកវាេ�បែន�មជាទុនបង�ិល ែដលអាចឱ្យខ�ុ អំាចបន�
ផ�លេ់សវាេធ�ផី�ះចលត័ជូនដលអ់តថិជិនទានេ់ពលេវលា។  

“សហ្រគនិ្រស�េី�ក�ុងវ �សយ័សណំង់-ការជម�ះផ�តគ់នំតិសង�ម េឆា� ះេ�
ការរ �កចេ្រមនីៃនអាជវីកម� ជាមួយនងឹកម�ែីដលមានការធានា”

ការទទួល�នកម�ីែដលមានការធានាេនះ  អា្រស័យេលី
សកា� នុពលៃនអាជីវកម�របស់េយីង  េពាលគឺលទ�ភាពៃន
រ �កចេ្រមនីេ�មុខ នងិការកសាង នងិែថទា្ំរបវត�ឥិណទាន
ឱ្យ�នល� កដូ៏ចជាបេំពញ្រគបនូ់វឯកសារត្រម�វ ែដលអាច
ប�� កពី់ភាពទុកចតិ� នងិការតាងំចតិ�របសម់ា� សអ់ាជវីកម�ក�ុង
ការេ្រប្ីរ�សក់ម�ឱី្យចេំគាលេ�។ នាងខ�ុ�ំនទទួលកម�េីដាយ
េជាគជយ័េដមី្បគីា្ំរទដលក់ាររ �កចេ្រមនីៃនអាជវីកម�របសន់ាងខ�ុ ំ
ជាមួយការធានាឥណទានរបស ់CGCC េដាយេដរីតួជា្រទព្យធានា
តាមរយៈ្រគះឹសា� នធនាគារ/ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ៃដគូរបស ់CGCC៕

ជួបជាមួយមា� ស់អាជីវកម�ែដលទួល�នកម�ី
មានការធានាពី CGCC
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េ�ពាក់កណា� លឆា� ២ំ០១៩ ខ�ុ ំ�នបេង�ីត “្រក�មហ៊ុ ន Cyber Grow

Solution Co., Ltd.” ែដលជា្រក�មហ៊ុនផ�លនូ់វេសវាកម�ព័តម៌ានវ �ទ� នងិ្របកឹ�
េយាបលែ់ផ�កសន�សុិខ Cyber ដល្់រក�មហ៊ុ នសហ្រគាស េដមី្បេីលកីស�ួយ
ការរ �កចេ្រមនីរបសអ់ាជវីកម�តាម្របព័ន�ស�ង់ដារបេច�កវ �ទ� នងិសុវត�ភិាព។
េដាយសារជា្រក�មហ៊ុ ន Startup ខ�ុ ជួំប្របទះនូវប�� ្របឈមរាបម់និអស់
ប៉ុ ែន�ខ�ុ នំងិ្រក�មការងារេ�ែតខតិខពុំះពារបន�េ�មុខ េដាយចាបេ់ផ�មីេ្រជ�ត
ខ�ួ នចូលេ�ក�ុងទផី�រ នងិបណា� ញទនំាកទ់នំងនានា ជាពិេសស�ននា ំ
ចូលកម�វ �ធកីមា� តេ់មេរាគ នងិកម�វ �ធេីតស�សន�សុិខេ�្របព័ន�ធនាគារ ែដល
ផ�លឱ់កាសឱ្យខ�ុ�ំនកសាងេករ ��េឈា� ះ នងិលក�ណៈពិេសសរបស្់រក�មហ៊ុន។ 

្រសបេពល្រក�មហ៊ុ នរ �កចេ្រមនីលូតលាស ់ខ�ុ មំានភាពចា�ំច់
ក�ុងការេស�សុីកំម�ពីី្រគះឹសា� នធនាគារ េ្រពាះេដមី្បអីនុវត�គេ្រមាង
្រក�មហ៊ុន ខ�ុ ្ំរត�វមានទុនប្រម�ងេដមី្បបី�� ទញិឧបករណ៍ព័តម៌ាន
វ �ទ�នានាជាមុន កដូ៏ចជាចណំាយេលៃីថ�សកិ�គេ្រមាង មុននងឹ
ផ�លេ់សវាកម�ជូនដលអ់តថិិជនជាសា� ពរ នងិទទួលចណូំល
តាមេ្រកាយ។ មនិខុសពីសហ្រគនិជាេ្រចនីេទ�តេនាះេទ កង�ះ
្រទព្យធានា គឺជាប�� ្របឈមរបស់ខ�ុ ំក�ុ ងការេស�ីសុំកម�ីពី
្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ។ ប៉ុ ែន� ខ�ុ ្ំរត�វ�នែណនាអំំពីេសវាធានា
ឥណទានរបស ់CGCC ែដល�នជួយខ�ុ ឱំ្យ�នទទួលកម�ែីដល
មានការធានា ពីធនាគារ J-Trust Royal ែដលជា្រគះឹសា� ន
ហរិ��វត�ុ ចូលរមួមួយរបស ់CGCC ក�ុងេគាលបណំងេ្រប្ីរ�ស់
ជាទុនបង�លិ ស្រមាបអ់ាជវីកម�របសខ់�ុ ។ំ ការទទួល�ននូវកម�ី
ែដលមានការធានាេនះ�នជួយេដាះ្រសាយនូវប�� លហូំរ
សាច់្រ�ក់របស់ខ�ុ ំ និងអាចឱ្យខ�ុ ំទទួល�ននូវឱកាសចាប់
យកនូវគេ្រមាងធំៗ  ែដលទទួល�នពីអតថិជិនមកពី្រក�មហ៊ុ ន
សហ្រគាស ធនាគារ េរាងច្រកនានា។  

ស្រមាបខ់�ុ  ំការទទួល�នកម�ែីដលមានការធានា េដាយេជាគជយ័
ទាមទារនូវរ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  ែផនការអាជីវកម� ែដល
បងា� ញពីសកា� នុពលក�ុ ងការរ �កចេ្រមីនរបស់អាជីវកម� និង
អនុេលាមភាពេ�តាមច�ប ់នងិលក�ខណ� នានា៕

“សហ្រគនិេ�ក�ុងវ �សយ័បេច�កវ �ទ�-ការទទួល�នកម�ែីដល
មានការធានាកា� យជាឱកាសក�ុងការបន�សកា� នុពលអាជវីកម�
ឱ្យកានែ់តរ �កចេ្រមនី”

េលាក ប៊ុន ចានឈ់មី នាយក្របតបិត�្ិរក�មហុ៊ន
Cyber Grow Solution Co., Ltd.
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្របេទសជប៉ុ នមាន សាជវីកម�ធានាឥណទានសរបុចនួំន ៥១ េដាយក�ុង
េនាះ សាជវីកម�ធានាឥណទានតូក្ូយ (Credit Guarantee Corporation

of Tokyo “CGCT”) ្រត�វ�នបេង�ីតេឡីងដបូំងេគ េ�ក�ុងឆា� ១ំ៩៣៧។
CGCT ស�តិេ�េ្រកាមច�បស់�ពីីសាជវីកម�ធានាឥណទានរបស្់របេទស
ជប៉ុន។

េគាលបណំង៖ េគាលបណំងចម្បងរបស ់CGCT គគឺា្ំរទដលក់ារអភវិឌ្ឍ
សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យមែដលមានសកា� នុពល តាមរយៈការធានា
ឥណទានេដីម្បឱី្យ SMEs ទទួល�នហិរ��ប្បទានចា�ំចពី់្រគះឹសា� ន
ហរិ��វត�ុ  ឬពីទផី�រមូលធន។ 

្រក�មហុ៊នអាជវីកម�ែដលមានគុណវឌុ្ឍ៖ិ CGCT ផ�លក់ារធានាឥណទាន
ស្រមាប្់របេភទអាជវីកម�ភាគេ្រចនី េលកីែលងែតអាជវីកម�ែដលេ�ក�ុង
វ �សយ័កសកិម� រកុា� ្របមាញ ់េនសាទ នងិហរិ��វត�ុ  េហយីអាជវីកម�ទាងំអស់
្រត�វែតទទួល�នអាជា� បណ័� ឬចុះប��ជីាមួយអាជា� ធរពាកព័់ន� េហីយ
ទតីាងំអាជវីកម�្រត�វែតដេំណីរការេ�ទ្ីរក�ងតូក្ូយ។ េយាងេលរី�យការណ៍
្របចាឆំា� ២ំ០២១ របស់ CGCT ្រក�មហ៊ុ នអាជវីកម�ែដលជា SME ចនួំន
៥៣% ៃន SME ទាងំអសេ់�ទ្ីរក�ងតូក្ូយ�នេ្រប្ីរ�សេ់សវាធានាឥណទាន
របស ់CGCT។

កៃ្រមធានាឥណទាន៖ កៃ្រមធានាឥណទាន្រត�វ�នកណំតេ់ដាយែផ�កេលី
ទហំកំម� ីលក�ខណកម� ីនងិវ �ធសីា្រស�ៃនការទូទាតក់ម�។ី ជារមួកៃ្រមធានា
ឥណទានស�តិេ�ចេនា� ះពី ០,៤៥% ដល ់២,២០%។

រយៈេពលៃនការធានា៖ CGCT ផ�លក់ារធានាេលកីម�រីហូតដល ់១០ឆា� ំ
ស្រមាបក់ារធានាឯកត�ឥណទាន (Individual Guarantee) នងិរហូត
ដល់ ២ឆា�  ំស្រមាប់ការធានាេលីឥណទានបង�ិលទុន (Revolving

Guarantee)។

វ �សាលភាពៃនការធានា៖ CGCT ផ�លក់ារធានាេលកីម�អីតបិរមាចនួំន
២៩០លានេយន៉ (្របមាណ ២លានដុលា� រអាេមរ �ក)។ ជាេគាលការណ៍
CGCT ត្រម�វឱ្យ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួរា�បរ់ងេលហីានភិយ័ចនួំន ២០%

េដាយ CGCT ផ�លក់ារធានាចនួំន ៨០% េលកីម�។ី

គិត្រតឹមឆា� ២ំ០២០ កម�ីែដលមានការធានាេដាយ CGCT មានចំនួន
៤៦៣.០៣៩កម� ីេហយីទហំកំារធានាសរបុមានចនួំន ៦,៧្រទលីានេយន៉
(្របមាណ ៤៦ប៊លីានដុលា� រអាេមរ �ក)៕

្របភពឯកសារ៖ Credit Guarantee Corporation of Tokyo

https://bit.ly/3WhmOwD
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ការែស�ងយល់អំពីយន�ការធានាឥណទានរបស់្របេទសជប៉ុ ន

េដាយ: េលាក្រសី សាន សុខរ �ណា អនុ្របធានការ �យាល័យអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

https://www.cgc-tokyo.or.jp/


ែស�ងយល់ពីព័ត៌មានៃនការធានាឥណទាន 

CGCC នងិ CBC �នចុះហត�េលខាេលអីនុស្សរណៈៃនការេយាគយលគ់ា�
(MoU) េ�ៃថ�ទ ី១១ ែខសហីា េដមី្បពី្រងីកលទ�ភាពទទួល�នឥណទាន
េដាយផ�ល់នូវការវាយតៃម�កម�ីកាន់ែត្របកបេដាយតមា� ភាពដល់
សហ្រគនិ្រស�នីងិ SMEs។ េយាងតាម MoU េនះ CBC នងឹផ�លព័់តម៌ាន
្របវត�ឥិណទានែដលផ�រភា� បព័់តម៌ានអសមប្បមាណរវាងអ�កខ� ីនងិ
្រគះឹសា� នធនាគារនងិហរិ��វត�ុ ែដលកាតប់ន�យៃថ�ចណំាយ្របតបិត�កិារ
ៃនការផ�លក់ម� ីនិងការេលកីកម�ស់លទ�ភាពទទួល�នហិរ��ប្បទាន
ខណៈែដល CGCC នងឹផ�លក់ារធានាឥណទានេលកីម�ែីដលផ�លេ់ដាយ
្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ េដមី្បគីា្ំរទដល្់រក�មហ៊ុ នឬអាជវីកម�ែដលមាន
លទ�ភាពសងែតខ�ះ្រទព្យធានាេពលដាកេ់ស�ីកម�។ី

្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ  នងិសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា (CGCC)

�នេលកីទកឹចតិ�ឱ្យធនាគារ នងិ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ េ្រប្ីរ�ស់នូវ
យន�ការធានាឥណទាន េដីម្បជីំរញុបរ �យាប័ន�ហិរ��វត�ុ  និងអភិវឌ្ឍ
សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម។

សូមអានបន�ពីសារព័តម៌ានភ�េំពញប៉ុស�� េចញផ�យៃថ�ទ១ី៨ ែខសហីា ឆា� ២ំ០២២៖ 
្រកសួងេលីកទឹកចតិ�្រគឹះសា� នហិរ��វត�ុ  ឱ្យេ្របី្រ�ស់យន�ការធានាឥណទាន
https://bit.ly/3scFTC7សូមអានបន�ពីសារព័តម៌ានភ�េំពញប៉ុស�� េចញផ�យៃថ�ទ១ី៤ ែខសហីា ឆា� ២ំ០២២៖ 

សា� បន័ ២ រមួគា� េដមី្បផី�លល់ទ�ភាពៃនការផ�លហ់រិ��ប្បទានដល ់SME 
https://bit.ly/3F45tRx

មា� សអ់ាជវីកម�េ�ក�ុ ងវ �សយ័េទសចរណ៍ែដលខ�ះ្រទព្យធានា
អាចេស�សុីកំម�ែីដលមានការធានាពី្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ  ែដល
ជាៃដគូរបស ់CGCC។

សា� ប័ន២ រួមគា� េដីម្បផី�ល់លទ�ភាពៃនការផ�ល់
ហិរ��ប្បទានដល់ SME
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្រកសួងេលកីទកឹចតិ�្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ  ឱ្យេ្រប្ីរ�សយ់ន�ការ
ធានាឥណទាន

គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាបស់ហហិរ��ប្បទានេដីម្ប ី
ជួយដល់វ �ស័យេទសចរណ៍

សូមអានបន�ពីសារព័តម៌ានែខ�រថាមស ៍េចញផ�យៃថ�ទ២ី០ ែខកក�ដា 
ឆា� ២ំ០២២៖ CGCC’s co-financing guarantee scheme to
help tourism sector 

https://bit.ly/3z1iQy5
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https://www.postkhmer.com/business/2022-08-14-1439-239744.html
https://www.postkhmer.com/business/2022-08-19-1008-239931.html


សមាគមសហ្រគនិវយ័េក�ងកម�ុជា១
សមាគមសហ្រគនិ្រស�កីម�ុជា (CWEA)២

លក�ណៈពិេសសៃនកម�វ �ធីឥណទានទូទាតអ់ាជីវកម�

ឥណទានែដលមានរយៈេពលចាបពី់ ៦ែខ រហូតដល ់៧ឆា� ំ

របូយិបណ�ឥណទាន ជា្រ�កដុ់លា� រអាេមរ �ក ឬ ្រ�កេ់រ�ល

វ �ធសីង្រតលបម់កវ �ញមានេ្រចនីជេ្រមសីតាមត្រម�វការអតថិិជន

ទហំឥំណទានចាបពី់ ៣មុនឺដុលា� រអាេមរ �ក រហូតដល ់៣០មុនឺដុលា� រអាេមរ �ក

ៃដគូរបស់េយ�ង

ផលតិផលឥណទានែដលមានការធានា
ពី CGCC របស ់PFIs (Canadia, FTB,
Maybank, SPNB)

កម�វ �ធីឥណទានទូទាតអ់ាជីវកម�ជាមួយធនាគារសា� បនា

ស្រមាប់ព័តម៌ានបែន�ម
• សូមអេ��ញីេ�កានស់ាខារបសធ់នាគារសា� បនា ណាមួយែដលេ�
  ជតិេលាកអ�កបផុំត ឬទូរសព័�េ�េលខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ 
• ស្រមាបព័់តម៌ានអពីំកម�វ �ធឥីណទានទូទាតអ់ាជវីកម�េនះ សូមចូល
េ�េវបសាយរបស់ធនាគារសា� បនា៖
កម�វ �ធឥីណទានទូទាតអ់ាជវីកម�របស់ធនាគារសា� បនា

https://bit.ly/3TjysVW 

េលាកអ�កចង់�នឥណទានេដមី្បពី្រងីកអាជវីកម� ែតខ�ះ្រទព្យធាន
ែមនែដរឬេទ? ជាការគិតគូរដលអ់តិថិជនែដលរងផលប៉ះពាល់
េដាយវ �បត�កូិវ �ដ១៩ ធនាគារសា� បនា �នសហការជាៃដគូជាមួយ
នងឹសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (CGCC) េដមី្បផី�លឥ់ណទាន
ជូនអតថិជិន ែដលមានអាជវីកម� សហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យមែដល
មានលទ�ភាពសងែតខ�ះ្រទព្យធានា ស្រមាបេ់្រប្ីរ�សជ់ាទុនវ �នេិយាគ
ទុនបង�លិនងិការព្រងីកអាជវីកម�។
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ការផ�លជូ់នឥណទានពិេសសេដាយមនិត្រម�វឱ្យមាន្រទព្យធានា
ពីធនាគារកាណាឌយ៉ីា

ធនាគារកាណាឌយ៉ីា �នសហការជាមួយនងឹសមាគមសហ្រគនិ
វយ័េក�ងកម�ុ ជា នងិសមាគមសហ្រគនិ្រស�ីកម�ុ ជា ក�ុ ងការផ�លជូ់ន
ពិេសសនូវឥណទានស្រមាបស់ហ្រគនិ ែដលជាសមាជកិរបសស់ហគម។
ធនាគារកាណាឌយ៉ីា ផ�លជូ់នឥណទានពិេសសដល៖់

ស្រមាបព័់តម៌ានបែន�ម សូមចូលេ�េវបសាយរបសធ់នាគារកាណាឌយ៉ីា៖
ការផ�លជូ់នឥណទានពិេសសេដាយមនិត្រម�វឱ្យមាន្រទព្យធានាេនះ
https://bit.ly/3TlIw0y 

• អ្រតាការ្រ�កទ់ាប្រតមឹែត 13,20% ក�ុងមួយឆា� ំ
• ទហំ្ំរ�កក់ម�៖ី រហូតដល ់100.000 ដុលា� រ
• រយៈេពលកម�៖ី រហូតដល ់5ឆា�  ំេដាយពំុចា�ំចម់ាន្រទព្យធានា
  លក�ខណ� េផ្សងៗ
• ចូលជាសមាជិកសមាគមសហ្រគនិវយ័េក�ងកម�ុ ជា (YEAC) ឬ
  សមាគមសហ្រគនិ្រស�កីម�ុជា (CWEA)
• អាជវីកម�មានសុពលភាពែដល�នចុះប��មុីនេពលការអនុមត័
  ឥណទាន (យ៉ាងេហាចណាសេ់ដាយអាជា� ធរថា� ក្់រស�ក/គណៈ្របតភូិ)។
  ស្រមាប់ការចុះប��ីផុតកំណត់្រត�វបន�ជាថ�ីក�ុ ងរយៈេពល 3ែខ
  បនា� បពី់ដកឥណទាន
• រយៈេពលអាជវីកម�្រត�វដេំណីរការេលសីពី 2ឆា� គំតិចាបពី់ៃថ�េស�រី
  សុឥំណទាន
• អ�កខ�្ីរត�វែតជាមា� ស់អាជីវកម� នងិតណំាងឱ្យេឈា� ះេ�េលកីារ
  ចុះប��អីាជីវកម�
• សំេណីកម�សី្រមាបេ់គាលបណំងេដមីទុនេធ�កីារ ឬការវ �នេិយាគ
  ព្រងីកអាជវីកម�

* ប�� ក៖់ ខ�មឹសារេ�ក�ុងទព័ំរេនះ្រត�វ�នដក្រសង់ពីេវបសាយ
របសធ់នាគារសា� បនា

* ប�� ក៖់ ខ�មឹសារេ�ក�ុងទព័ំរេនះ ្រត�វ�នដក្រសង់ពីេវបសាយ
របសធ់នាគារកាណាឌយ៉ីា

https://www.sathapana.com.kh/km/business-installment-loan-program/
https://www.canadiabank.com.kh/promotions/unsecured-loan?fbclid=IwAR007a3HQe_V_cxWhA8O1CVxuJlhpW2PrB5ceeHu4KSMvDdmgXDQG5xIOHk


លក�ណៈពិេសស

(ទហំកំម� ី          ៖     រហូតដល ់១.០០០.០០០ ដុលា� រ

អ្រតាការ្រ�ក ់ ៖    សមរម្យ

របូយិបណ័�         ៖    ្រ�កេ់រ�ល ឬ្រ�កដុ់លា� រ

រយៈេពលកម� ី   ៖     រហូតដល ់៧ឆា� ំ

ឥណទានស្រមាប់្រទ្រទង់អាជីវកម�ធុនតូច និងមធ្យមរបស់
ធនាគារ FTB េ្រកាមគេ្រមាង CGCC

គេ្រមាងធានាឥណទានេដីម្បសីា� រអាជីវកម�រវាង Maybank

និង CGCC

អាជីវកម�ែដលមានគុណវុឌ្ឍ

ការផ�ល់ជូន

សូមទនំាកទ់នំងមកកានែ់ផ�កែថទាអំតថិជិនរបសធ់នាគារ FTB តាមរយៈ៖

ដកឹនាអំាជវីកម�របសេ់លាកអ�កកានែ់តេឆា� ះេ�មុខ! េស�កីម�អីាជវីកម�
េដាយមនិមាន្រទព្យប�� ្ំរទព្យធានា ជាមួយធនាគារ Maybank

ឥលូវេនះ�នេដាយមានការផ�លជូ់នពិេសស េ្រកាមការធានាឥណទាន
ពីសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា (CGCC)។

េដមី្បអីាចទទួល�នការធានាឥណទានពី ស.ធ.ក. អាជវីកម�ែដល
េស�សុីកំម�្ីរត�វែតជា៖

• អាជវីកម�ែដលមានមា� សភ់ាគហ៊ុ នជាស�� តកិម�ុជា (កានក់ាប់
  ភាគហ៊ុ នេលសីពី ៥០%)
• អាជវីកម�ែដល�នចុះប��ជីាមួយអាជា� ធរពាកព័់ន�
• អាជវីកម�ែដលមនិទាន�់នចុះប�� ី្រត�វែតចុះប�� ីបនា� បពី់ទទួល
  �នការធានាឥណទាន។ ្របសនិេបអីាជវីកម�េនាះេ�ែតមនិទាន់
  ចុះប��កីៃ្រមធានាឥណទាន្របចាឆំា�  ំនងឹ្រត�វបូកបែន�ម ០,៥% ៃន
  ទហំធំានាឥណទានេរ�ងរាលឆ់ា� ំ
• អាជវីកម�ែដលមានលទ�ភាពសង

• ការអនុមត័រហ័ស នងិមាន្របសិទ�ភាព ជាមួយឯកសារសាម��
  នងិ្របកបេដាយស�ង់ដារ
• ទហំកំម�រីហូតដល ់៤០មុនឺដុលា� រអាេមរ �ក
• អ្រតាការ្រ�កស់មរម្យ

ព័តម៌ានបែន�មអំពីគេ្រមាងធានាឥណទានេនះ សូមចូលេ�កាន់
េវបសាយរបសធ់នាគារ Maybank៖
គេ្រមាងធានាឥណទានរវាង Maybank នងិ CGCC   ឬ   

https://bit.ly/3FyusMZ

+៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
customercare@ftbbank.com

អំពីគេ្រមាងធានាឥណទានេនះសូមចូលេ�កានេ់វបសាយរបស់
ធនាគារ FTB៖ គេ្រមាងធានាឥណទានរវាង FTB នងិ CGCC

https://bit.ly/3SN74yo

ព័តម៌ានបែន�ម

* ប�� ក៖់ ខ�មឹសារេ�ក�ុងទព័ំរេនះ ្រត�វ�នដក្រសង់ពីេវបសាយ
របសធ់នាគារ FTB

* លក�ខណ� េផ្សងៗ្រត�វ�នអនុវត�
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េលាកអ�កមនិមាន្រទព្យធានា្រគប្់រគានស់្រមាប់
កម�ពី្រងីកអាជវីកម�ែមនេទ? អស�់រម�េហីយ!
ធនាគារ FTB អាចជួយេលាកអ�ក�ន!

https://www.maybank2u.com.kh/en/promotions/campaign/Maybank-Business-Loan-offer-with-CGCC.page?
https://ftbbank.com/km/business/loans/credit-guarantee-%20corporation-of-cambodia-cgcc-loan/?my_pid=?Page%20Speed=off


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:        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:        023 980 000
Email:   sale@cab.com.kh
Web:     www.cab.com.kh

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

PFIs របស ់CGCC ែដល�នេស�សុីកំារធានាឥណទានកន�ងមក
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Tel:        081 811 911
Email:   info@chipmongbank.com
Web:     www.chipmongbank.com/enTel:        23 862 111

Email:   info@ftbbank.com
Web:     www.ftbbank.com



www.cgcc.com.kh

023 722 123
info@cgcc.com.kh

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា
Credit Guarantee Corporation of Cambodia

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា CGCC

Credit Guarantee Corporation of
Cambodia Plc. (CGCC)
មជ្ឈមណ� លអភវិឌ្ឍធុរកចិ� ជានទ់១ី៩ មហាវ �ថអូីសុអីាយសុី
(ែកងផ�ូ វអូរែវង) ភូមេិក�នឃា� ងំ សងា� តេ់្រជាយចងា� រ
ខណ� េ្រជាយចងា� រ រាជធានភី�េំពញ

“បេង�ីនបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ  នងិ
អភិវឌ្ឍសហ្រគាសខា� តតូច
នងិមធ្យមេ�កម�ុ ជា”




