










ជួបជាមួយេលាក្រស ីបុចិ េសដា�  អនុ្របធានការ �យាលយ័ធនធានមនុស្ស នងិរដ��ល 

ជួបជាមួយបុគ�លកិរបស ់CGCC

នាងខ�ុ ំ�នចាប់េផ�ីមការងារជាមួយ CGCC េ�េដីមឆា� ២ំ០២១ រហូតដល់
បច�ុ ប្បន�ជាអនុ្របធានការ �យាលយ័ធនធានមនុស្ស នងិរដ��ល។ រយៈេពលជតិ

២ឆា� េំនះ  ខ�ុ មំានឱកាស�នបងា� ញសមត�ភាពបេំពញការងារ កដូ៏ចជាេរ�នសូ្រត

ជាមួយថា� កដ់កឹនាែំដល្របកបេដាយជនំាញវ �ជា� ជវីៈខ�ស ់េដមី្បចូីលរមួេរ�បចបំេង�តី

នងិចង្រកងលក�ន�កិៈបុគ�លកិ បទប�� ៃផ�ក�ុង េគាលការណ�ែណនា ំនងិវ �ធានការ

រដ��លនានា េដមី្បដីាកឱ់្យអនុវត�េ�ក�ុង្រកបខណ័� ៃផ�ក�ុងរបស ់CGCC ។

េដាយសារេគាលេ� នងិចក�ុ វ �សយ័ដែ៏វងឆា� យរបស ់CGCC ក�ុងនាមជាសហ្រគាស

សាធារណៈ បូករមួនងឹមានថា� កដ់កឹនាែំដល្របកបេដាយអភ�ិលកចិ�ល� គតិគូរ

ពីសុខមាលភាពបុគ�លកិ ែថមទាងំផ�លឱ់្យបុគ�លកិនូវឱកាសេដមី្បពី្រងីកចេំណះដងឹ

នងិជនំាញ េធ�ឱី្យ CGCC អាចែថរក�បុគ�លកិរបស់ខ�ួ ន�នល� ែថមទាងំ�ន

ព្រងីកខ�ួនយ៉ាងឆាបរ់ហស័។ ក�ុងេនាះ បុគ�លកិរបស ់CGCC �នេកនីេឡីងពី្រតមឹ

ចនួំន ៤នាក ់េ�េដមីឆា� ២ំ០២១ េ�េពលែដលនាងខ�ុ�ំនចាបេ់ផ�មីបេ្រមកីារងារ

េ�  CGCC ដល ់៤២នាក ់គតិមកដលែ់ខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២២េនះ ែដលឆ�ុ ះប�� ងំពី

ការរ �កចេ្រមនីៃនវ �សាលភាពអាជវីកម�របស ់CGCC។

ខ�ុ ពិំតជាមានេមានៈភាពជាខា� ងំែដល�នបេ្រមកីារងារេ� CGCC កដូ៏ចជា�ន

រមួចែំណកក�ុងការេលកីស�ួយដលេ់សដ�កចិ�ជាត។ិ នាងខ�ុ េំជ�ជាកថ់ា CGCC នងឹ

បន�រ �កចេ្រមនីេលែីផ�កធនធានមនុស្ស នងិទទួលេជាគជយ័េលេីបសកកម�របស់
ខ�ួ នជាបន�បនា� ប៕់

ខ�ុ ពិំតជាមានេមាទនភាពជាខា� ងំែដល�នបេ្រមី
ការងារេ� CGCC ក៏ដូចជា�នរួមចំែណក

ក�ុ ងការេលីកស�ួ យដល់េសដ�កិច�ជាតិ។ នាងខ�ុ ំ
េជ�ជាក់ថា CGCC នឹងបន�រ �កចេ្រមីនេលីែផ�ក

ធនធានមនុស្ស នងិទទួលេជាគជយ័េលេីបសកកម�
របសខ់�ួ នជាបន�បនា� ប៕់

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC05



េដាយ ៖េលាក្រសី ពិន ម៉ានីកា ្របធានការ �យាលយ័ទផី�រ និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម�

គតិ្រតមឹចុង្រតមីាសទ៤ី ៃនឆា� ២ំ០២២ សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (CGCC) �នផ�លក់ារធានាដលក់ម�អីាជវីកម�សរបុ ៩៨៥កម� ីឬេស�ីនងឹ ៩៨៥អាជវីកម�
គតិជាទហំំកម�សីរបុ្របហាក្់របែហល ៩២,៧លានដុលា� រ េដាយក�ុ ងេនាះ ៧៩១កម� ី្រត�វ�នផ�លក់ារធានាេ�ក�ុ ងឆា� ំ២ំ០២២។ េបេី្រប�បេ�នងឹឆា� ២ំ០២១ វ �ញ

ការេ្រប្ីរ�សគ់េ្រមាងធានាឥណទានេ�កម�ុជា េ្រកាមការធានាឥណទានរបស ់CGCC េ�ក�ុងឆា� ២ំ០២២ ្រត�វ�នសេង�តេឃញីថា មានសន�ុ ះេកនីេឡីងយ៉ាងខា� ងំ

ពី១៩៤កម� ី            េ�ក�ុ ងឆា� ២ំ០២១ មកដល៩់៨៥កម� ីេ�្រតមឹចុងឆា� ២ំ០២២។ អាជវីកម�ទាងំ៩៨៥េនះ �នទទួលការធានាេ្រកាមគេ្រមាងធានាឥណទានចនួំន៤ គឺ
គេ្រមាងធានាឥណទានេដមី្បសីា� រអាជវីកម� (BRGS) គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាបស់ហហរិ��ប្បទាន (CFGS) គេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាបស់ហ្រគនិ្រស� ី(WEGS)

នងិគេ្រមាងធានាឥណទានស្រមាបស់ហហរិ��ប្បទានស្រមាបវ់ �សយ័េទសចរណ៍ (CFGS-TR)។

តាមរយ:្រកាហ�កិការធានាឥណទាន្របចាែំខខាងេ្រកាម ការធានាឥណទានរបស ់CGCC មានការេកនីេឡីងជាលដំាប ់ពីមួយ្រតមីាសេ�មួយ្រតមីាស។ ្រតមីាសទ៤ី

ៃនឆា� ២ំ០២២ គជឺា្រតមីាសែដលសេ្រមច�នការធានាឥណទានេ្រចនីបផុំត ទាងំចនួំនកម�មីានការធានាសុរប (២៤៩កម�)ី នងិទហំំកម�សីរបុ (២១,៧លានដុលា� រ)។

ក�ុងេនាះ ែខតុលា ឆា� ២ំ០២២ គជឺាែខែដល CGCC �នអនុមត័ការធានាឥណទានខ�សជ់ាងេគបង�សទ់ាងំចនួំនកម� ីនងិទហំកំម�សីរបុចាបត់ាងំពីេពលដាកឱ់្យេ្រប្ីរ�ស់
គេ្រមាងធានាឥណទានដបូំង េដាយ�នអនុមត័ការធានាេ�ក�ុងែខតុលា ឆា� ២ំ០២២ ចនួំន៨៨កម� ីេស�នីងឹ ៨,៣លានដុលា� រ។

េយងីកច៏ាបអ់ារម�ណ៍េឃញីផងែដរថា ទហំកំម�ី
សរបុែដល CGCC �នផ�លក់ារធានាឥណទាន

េ�ក�ុងឆា� ២ំ០២២ �នេកនីេឡីងជាង៣០០%

(េកនី៧១,៤លានដុលា� រ) េបេីធ�បេ�នងឹទហំកំម�ី
សរបុ កាលពីឆា� ២ំ០២១ (២១,៣ លានដុលា� រ)។

ក�ុ ងចេំណាមទហំំកម�សីរបុែដលមានការធានា

របស់ CGCC ទាងំ៩២,៧លានដុលា� រ សន�ធិិ
ឥណទានែដលមានការធានា (Outstanding

Guaranteed  Loan)   សរុបគឺមានចំនួន

៨០,២លានដុលា� រ េហីយសន�ធិទិហំំការធានា

ឥណទាន  (Outstanding  Guaranteed Amount)

មានចំនួន ៥៧,៩លានដុលា� រ  ែដលតួេលខ

៥៧,៩លានដុលា� រេនះ      គជឺាទហំហំានភិយ័សរបុ

របស់ CGCC ែដលមាន្រតមឹចុងឆា� ២ំ០២២។ 

វឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន

ចនួំនលខិតិធានាឥណទានសរបុ (LG)
៩៨៥
ទហំឥំណទានសរបុ
៩២,៧ លានដុលា� រ

្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួែដលេស�សុីកំារធានាឥណទាន�នេ្រចនីជាងេគ (តុលា-ធ�ូ   ២០២២) 

គេ្រមាងធានាឥណទាន
BRGS + CFGS + WEGS

ឥណទានសកម�
៩១៦

សន�ធិទិហំកំារធានាឥណទាន
៥៧,៩ លានដុលា� រ

សន�ធិឥិណទានែដលមានការធានា
៨០,២ លានដុលា� រ

១. ការធានាឥណទាន្របចាែំខ
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* អ្រតាប�ូ រ្រ�ក:់ ១ ដុលា� រ = ៤.១១៧ េរ�ល

ទហំ ំ(លានដុលា� រ)

ចនួំនឥណទាន

ការធានាឥណទានតាមែខនមួីយៗ

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC 06



ចាបត់ាងំពីការដាកដ់េំណីរការគេ្រមាងធានាឥណទានទមួីយរបស ់CGCC កាលពីែខមនីា ឆា� ២ំ០២១មក កម�មីានកាលកណំត ់េ�ែតជា្របេភទកម�ែីដល្រត�វ�នដាក់
េស�សុីកំារធានាេ្រចនីជាងេគ ែដលក�ុងេនាះមានទាងំអស ់៨៦០កម� ីេហយីជតិ២ភាគ៣ ៃនកម�ែីដលមានការធានាសរបុ គ្ឺរត�វ�នេស�សុីយំកមកេ្រប្ីរ�សក់�ុងេគាលបណំង

ជាទុនបង�ិល ែដលេស�នីងឹ៧២៥កម�។ី ក�ុ ងេនាះ មា� សអ់ាជវីកម�ចនួំន៩៥០ ឬជាង៩៦% គជឺាមា� សស់ហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម េហីយមានែត ៣៥កម�ែីតប៉ុ េណា� ះ

ែដលជាកម�សី្រមាបស់ហ្រគាសខា� តធ។ំ េនះសប�� កថ់ា ទុនបង�ិល េ�ែតជាត្រម�វការចម្បងស្រមាបអ់ាជវីកម� ជាពិេសសស្រមាបអ់ាជវីកម�ខា� តតូច នងិមធ្យម ែដល

េស�រីែតជតិ៧០% ជាអាជវីកម�ែដលខ�ះ្រទព្យធានា។

CGCC េ�ែតបន�ការគា្ំរទដលស់ហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យមផងែដរ ែដលក�ុ ងេនាះ ទហំំកម�ែីដលមានការធានាឥណទានេ្រចនីបផុំតមានទហំំតូចជាង ឬេស�ី
៥មុនឺដុលា� រ (៤០៨កម�)ី េហីយទហំំកម�តូីចបផុំត គ្ឺរតមឹ៥ពានដុ់លា� រ ែដលេនះជាទហំំកម�សីម្រសបមួយ ស្រមាបអ់ាជវីកម�ខា� តម្ីរក� ក�ុ ងការេ្រប្ីរ�សជ់ាទុនបង�ិល

នងិព្រងីកអាជវីកម�របសពួ់កគាត។់

ក�ុ ងចេំណាមវ �ស័យនានារបស់អាជីវកម�ែដលទទួល�នការធានាឥណទានពី

CGCC វ �ស័យអាជីវកម�លករ់ាយ (Retails Trade) និងវ �ស័យេសវាកម� គជឺា

វ �ស័យែដលទទួល�នការធានាេ្រចីនជាងេគបំផុត  ែដលេ�ក�ុ ងេនាះមាន

២៨៩អាជីវកម� ឬេស�ីនឹង២៩% ជាអាជីវកម�លក់រាយ (Retails Trade)។

េដាយេឃញីេហតុេនះេហយី CGCC កេ៏្រគាងបេង�ីតផលតិផលធានាឥណទានថ�ី

គគឺេ្រមាងធានាឥណទានជាក��ប ់(Portfolio Guarantee Scheme) ែដល

អាចឱ្យ CGCC ផ�លក់ារ

ធានាជាក��បមួ់យេ�

កានអ់ាជវីកម�្របេភទែត

មួយេដីម្បកីាត់បន�យ

េពលេវលា នងិបេង�ីន
្របសទិ�ភាពក�ុងការេឆ�យី

តប េ�កានត់្រម�វការ

របសម់ា� សអ់ាជវីកម�។

កេំណីនៃនសមាសភាពអ�កខ� ីែដលជា្រស�ីមា� ស់អាជវីកម� េ�មានស�ិរភាព ែដលេគសេង�តេឃញីមានការ

េកនីេឡីងជាេរ�ងរាល្់រតមីាស ចាបត់ាងំពីឆា� ២ំ០២១ េដាយេកនីេឡីងពី្រតមឹ២៣% ក�ុងឆា� ២ំ០២១ មក២៨%

្រតមឹចុង្រតមីាសទ១ី ២០២២ មកដល៣់២% ្រតមឹចុង្រតមីាសទ ី២ ឆា� ២ំ០២២ រហូតមកដល៣់៥% េ�

ក�ុង្រតមីាសទ៣ី នងិ្រតមីាសទ៤ី ២០២២។ CGCC នងឹខតិខបំន�ធានាឱ្យ�ននូវនរិន�ភាពេនះ េដាយអភវិឌ្ឍ

ផលតិផលធានាឥណទានស្រមាប្់រស�ី នងិេធ�កីារបែន�មជាមួយ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ៃដគូ េដមី្បេីឆ�យីតបេ�

នងឹត្រម�វការក�ុ ងអាជវីកម� របសស់ហ្រគនិ្រស�៕ី

CGCC �នព្រងីកវ �សាលភាពៃនការធានាឥណទានរបស់ខ�ួ ន េ�កាន់ទូទាងំ

្របេទស េហយីក�៏នបន�បេង�ីនការធានាឥណទាន េ�តាមភូមសិា្រស�នមួីយៗ

ជាបន�បនា� ប។់ ក�ុងេនាះ រាជធានភី�េំពញេ�ែតជាភូមសិា្រស� ែដលមានអាជវីកម�
ទទួល�នកម�ីមានការធានា

េ្រចនីជាងេគ េដាយេកនីេឡីង

ពី២៣០កម�្ីរតមឹ្រតមីាសទ៣ី

ឆា� ២ំ០២២ មកដល៣់០៥កម�ី
្រតមឹ្រតមីាសទ៤ី  ឆា� ២ំ០២២។

េយងីកស៏េង�តេឃញីមានការ
េកនីេឡីងេ្រចនីេ�ក�ុងេខត�េផ្សង

េទ�តែដរ ដូចជាេខត��តដ់បំង

(១០១កម�ី) េខត�េស�មរាប

( ៦ ១ ក ម�ី   )                  េខត�កំពង់ចាម

(៥៩កម�)ី  េខត�ៃ្រពែវង (៥៧កម�)ី នងិេខត�កពំង់ធ(ំ៥១កម�)ី។

២. ្របេភទ នងិទហំំកម�ី

៣. ភូមសិា្រស�របសក់ម�ែីដលមានការធានា ៤. វ �សយ័

៥. សមាសភាពអ�កខ� ី

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

កម�មីានកាលកណំត់

46
71

8

860
្របេភទឥណទាន

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

725

258

2

េគាលបណំងៃនកម�ី

35

950

ខា� តធំ
ខា� តតូច នងិមធ្យម (SME)

្របេភទអាជវីកម�

13

38

101

7

4 23

13 31

38 57
24

12

17
4159

24 12

81716

51
13

61

305
ភ�េំពញ

ភូមសិា្រស�្រគបដណ� ប់

346

្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី
មនិែមន្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី639

្របេភទអាជវីកម�្រគប្់រគងេដាយ្រស�ី

វ �សយ័ ភាគរយ

2.6%

8.3%

11.6%

29.0%

48.4%

កសកិម�

ឧហ�ហកម�

េសវាកម�

អាជវីកម�លករ់ាយ

េផ្សងៗ

328

657

មាន្រទព្យធានា
គា� ន្រទព្យធានា

្របេភទកម�ី

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC07



េ�ៃថ�ទី២១ ែខតុលា ឆា� ២ំ០២២ េ�ទី្រក�ងគូឡាឡាពួំ ្របេទសម៉ាេឡសុី
CGCC នងិ CGC Malaysia �នចុះហត�េលខាេលអីនុស្សរណៈៃនការេយាគយល់
(MOU)  ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិការេលីការអភិវឌ្ឍយន�ការធានាឥណទាន

េដីម្បគីា្ំរទការរ �កចេ្រមនីៃនសហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យម (MSMEs)

េ�ក�ុ ង្របេទសកម�ុជា នងិ្របេទសម៉ាេឡសុ។ី តាមរយៈ MOU េនះ CGCC នងិ

CGC Malaysia នងឹសហការគា� ក�ុ ងការផា� សប់�ូ រព័តម៌ាន ការកសាងសមត�ភាព

នងិការ្របកឹ�េយាបលេ់�វ �ញេ�មក េដមី្បអីភវិឌ្ឍយន�ការធានាឥណទានរបស់
សា� បន័ទាងំពីរ។

MOU េនះ ្រត�វ�នចុះហត�េលខាេដាយេលាក KL Wong អគ�នាយក CGCC នងិ

Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak ្របធាន/នាយក្របតបិត� ិCGC Malaysia

េ្រកាមវត�មានជាអធបិតភីាពដខ៏�ង់ខ�សរ់បស ់ឯកឧត�មបណ�ិ ត មុ ីវា�ន ់រដ�េលខាធកិារ

្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ  នងិជា្របធានគណៈកមា� ធកិារ្រគប្់រគងហានភិយ័

របស ់CGCC នងិេលាក Anthony Lim Choon Eng អភ�ិលឯករាជ្យមនិ្របតបិត�ិ
នងិជា្របធានគណៈកមា� ធកិារ្រគប្់រគងហានភិយ័របស ់CGC Malaysia៕

កិច�សហ្របតិបត�ិការ និងសកម�ភាពនានា

កចិ�សហ្របតបិត�កិារ នងិភាពជាៃដគូ

ការចុះ MOU រវាង សាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (CGCC) និង
សាជីវកម�ធានាឥណទានម៉ាេឡសុី (CGC Malaysia) 

ទស្សនកចិ�សកិ�អំពីយន�ការធានាឥណទានេ�្របេទសម៉ាេឡសុ ី

កាលពីៃថ�ទ១ី៩-២១ ែខតុលា ឆា� ២ំ០២២ CGCC ដកឹនាេំដាយ ឯកឧត�មបណ�ិ ត

មុ ីវា�ន ់រដ�េលខាធកិារ្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ  នងិជា្របធានគណៈកមា� ធកិារ

្រគប្់រគងហានភិ័យរបស ់CGCC �នេធ�ទីស្សនកចិ�េ�្របេទសម៉ាេឡសុ ីេដមី្ប ី
សិក�ែស�ងយលអ់ំពីយន�ការធានាឥណទានៃន្របេទសម៉ាេឡសុី េដាយ�ន

ជួបពិភាក�ការងារជាមួយ ធនាគារកណា� លៃន្របេទសម៉ាេឡសុី សាជីវកម�
ធានាឥណទាន្របេទសម៉ាេឡសុ ីនងិ្រក�មហ៊ុ ន Danajamin Nasional Berhad

ែដលជាសា� បន័ផ�លក់ារធានាេលកីារេ�ះផ�យស�� បណ�៕

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
SIGNING CEREMONY

Between

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC 08



ការចុះ MOU រវាងសាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (CGCC) និង
មូលនិធិធានាឥណទានសាធារណរដ�កូេរ � (KODIT) 

ការចូលរមួសន��ិតេលកីទ៣ី៤ របស ់Asian Credit
Supplementa�on Ins�tu�on Confedera�on (ACSIC)

េ�ៃថ�ទ៩ី ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២២ េ�ទ្ីរក�ងេដហ�ូ  សាធារណរដ�កូេរ � CGCC នងិ

KODIT �នចុះហត�េលខាជាេលអីនុស្សរណៈៃនការេយាគយល ់(MOU) ស�ពីី

កចិ�សហ្របតបិត�កិារេលកីារអភិវឌ្ឍយន�ការធានាឥណទាន េដមី្បគីា្ំរទដល់
ការរ �កចេ្រមនីៃនសហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម (SMEs) េ�ក�ុង្របេទសកម�ុជា

នងិសាធារណរដ�កូេរ �។ តាមរយៈ MOU េនះ CGCC នងិ CGC Malaysia នងឹ

សហការគា� ក�ុងការផា� សប់�ូ រព័តម៌ាន ការកសាងសមត�ភាព នងិការ្របកឹ�េយាបល់
េ�វ �ញេ�មក េដមី្បអីភវិឌ្ឍយន�ការធានាឥណទានរបសស់ា� បន័ទាងំពីរ។

េ�ៃថ�ទ៧ី ដល១់១ ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២២ ថា� កដ់កឹនាអំមេដាយ្រក�មការងាររបស់
CGCC �នអេ��ញីចូលរមួក�ុងសន��ិតេលកីទ៣ី៤ របស ់ACSIC ែដល្រត�វ�ន

េរ�បចេំឡីងេដាយ KODIT េ�ទ្ីរក�ងេដហ�ូ  សាធារណរដ�កូេរ �។  សន��ិតេនះ

ក៏មានការចូលរមួពីតំណាងសមាជិក  ACSIC  និងសា� ប័នអន�រជាតិពាក់ព័ន�
ដូចជា Asian Development Bank  Institute, Global Green Growth

Institute, European association of Guarantee Institutions, SME

Finance Forum ជាេដីម ្របមាណជិត២០០នាក់។ តាមរយ:សន�ិ�តេនះ

្របេទសជាសមាជកិមួយចនួំន�នេធ�បីទបងា� ញអំពីវឌ្ឍនភាពៃនគេ្រមាងធានា

ឥណទានេរ�ងៗខ�ួ ន ជាពិេសស យន�ការអន�រាគមន៍ក�ុ ងអំឡុងេពលវ �បត�ជិម�ឺ
កូវ �ដ-១៩។ េឆ��តក�ុងឱកាសេនាះ CGCC ក្៏រត�វ�នផ�លឱ់កាសឱ្យេធ�បីទបងា� ញ

េដមី្បែីណនាអំង�សន��ិតអពីំ CGCC នងិវឌ្ឍនភាពៃនការធានាឥណទានរបស់
CGCC ផងែដរ។

េលសីពីេនះ អង�សន�ិ�តកម៏ានកចិ�ពិភាក�ពាកព័់ន�នឹង្របធានបទសំខាន់ៗ

រមួមាន៖ ប�� ្របឈមរបស ់Startups, ការេ្រប្ីរ�ស្់របព័ន�ឌីជថីលក�ុ ងការ

គា្ំរទ SMEs, នងិការអភវិឌ្ឍ្របកបេដាយចរីភាពជាេដមីផងែដរ។

ACSIC គជឺាសមាគមៃនសា� បន័ធានាឥណទាន ឬសា� បន័មានតួនាទ្ីរបហាក់
្របែហលេនះ េ�ក�ុ ងតបំនអ់ាសុី ែដល្រត�វ�នបេង�ីតេឡីងេ�ក�ុ ងឆា� ១ំ៩៨៧

េដមី្បជីរំញុការអភវិឌ្ឍ្របព័ន�ធានាឥណទានស្រមាបស់ហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម

តាមរយៈការែចករ �ែលកព័តម៌ាន ការ្របកឹ�េយាបល ់នងិការកសាងសមត�ភាព

រវាងសា� បន័ជាសមាជកិ។ បច�ុ ប្បន� ACSIC មានសមាជកិចនួំន ១៦សា� បន័៕

MOU េនះ ្រត�វ�នចុះហត�េលខាេដាយេលាក KL Wong អគ�នាយក CGCC

នងិេលាក Choi Won Mok ្របធាន្រក�ម្របកឹ�ភិ�ល នងិជានាយក្របតបិត�ិ
ៃន KODIT េ្រកាមវត�មានជាអធបិតភីាពដខ៏�ង់ខ�សរ់បស ់ឯកឧត�មបណ�ិ ត មុ ីវា�ន់
រដ�េលខាធិការ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ  និងជា្របធានគណៈកមា� ធិការ

្រគប្់រគងហានភិយ័របស ់CGCC៕

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC09



ការចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងធានាឥណទានរវាង CGCC នងិ ធនាគារ CIMB 

េ�ៃថ�ទ៧ី ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២២ CGCC នងិធនាគារ CIMB �នេរ�បចពិំធចុីះហត�េលខា

េលកីចិ�្រពមេ្រព�ងធានាឥណទាន រវាងសា� បន័ទាងំ២ េដមី្បផី�លក់ម�ែីដលមាន

ការធានាគា្ំរទដលស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម កដូ៏ចជា្រក�មហ៊ុនអាជវីកម�នានា

េ�ក�ុង្របេទសកម�ុជា ឱ្យមានលទ�ភាពទទួល�នកម�អីាជវីកម�កានែ់តេ្រចនីក�ុ ង

ការព្រងីកអាជវីកម� វ �នេិយាគ នងិទុនបង�ិល។

ភាពជាៃដគូរវាង CGCC និងធនាគារ CIMB ែដលជាធនាគារពាណិជ�មាន

បណា� ញសាខាជាេ្រចនីេ�កម�ុ ជា នងឹបេង�ីនការគា្ំរទដល្់រក�មហ៊ុ នអាជវីកម�
ែដលមានត្រម�វការហិរ��វត�ុ  ប៉ុ ែន�ខ�ះ្រទព្យធានា ឱ្យទទួល�នកម�ែីដលមានការ

ធានាក�ុងការអភវិឌ្ឍ នងិ្រទ្រទង់អាជវីកម�។ 

េលាក KL Wong អគ�នាយក CGCC �នេលកីេឡីងថា “ភាពជាៃដគូ

ជាមួយធនាគារ CIMB កម�ុជា នងឹបេង�នីចនួំន្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ

របស ់CGCC ដលេ់� ២៥សា� បន័ ក�ុ ងការផ�លក់ម�ែីដលមានការធានា

េដមី្បគីា្ំរទដលស់ហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យម (MSMEs) េដមី្ប ី
ភាពរ �កចេ្រមីនៃនអាជីវកម�”។ េលាក�នបន�េទ�តថា “េយីងមាន

សុទដិ�និយិមថា ការធានាឥណទាននងឹ្រត�វ�នេ្រប្ីរ�ស់ជាយន�ការ

ែចករ �ែលកហានភិយ័ដ្៏របេសរីមួយ ស្រមាបក់ារផ�ល្់រ�កក់ម�េី�កាន់
MSMEs ក�ុ ងដំណាកក់ាលសា� រេឡីងវ �ញៃនេសដ�កចិ�ជាត។ិ កម�ែីដល

ធានាពី CGCC នងឹបេង�ីនទនុំកចតិ�ដល្់រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ក�ុ ងការផ�ល់
កម� ីេដមី្បគីា្ំរទដលក់េំណីនៃន MSMEs េ�កម�ុជា”៕

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC 10
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