
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។

15

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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