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បុគ�លកិជនំាញជានខ់�សែ់ផ�កមាតកិា នងិរចនា្រកាហ�ិក

អគ�នាយក

អគ�នាយករង
្របធានការ �យាលយ័ទផី�រ នងិអភវិឌ្ឍនអ៍ាជវីកម�

បុគ�លកិជនំាញជានខ់�សែ់ផ�កទផី�រ នងិទនំាកទ់នំង
បុគ�លកិជនំាញជានខ់�សែ់ផ�កទផី�រ នងិទនំាកទ់នំង

អនុ្របធានការ �យាលយ័អភវិឌ្ឍនផ៍លតិផលេលាក្រស ីសាន សុខរ �ណា
ក��  សន ឆវ �វតី

ចូលរមួផ�លម់ាតកិាេដាយ៖
េលាក អាងំ សុវណ�រា� ្របធាននាយកដា� ន្រគប្់រគងហានភិយ័ នងិអនុេលាមភាព

េលាក្រស ី  បុចិ េសដា� អនុ្របធានការ �យាលយ័ធនធានមនុស្ស នងិរដ��ល

្រក�មការងារ្រពឹត�ិប្រតព័ត៌មាន

អំពី ស.ធ.ក.

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (ស.ធ.ក.) គជឺាសហ្រគាស

សាធារណៈ   ែដល្រត�វ�នបេង�តីេឡីងេដាយអនុ្រកតឹ្យេលខ១៤០

អន្រក.បក  ចុះៃថ�ទ១ី  ែខក��   ឆា� ២ំ០២០។   ស.ធ.ក.  ស�ិត

េ�េ្រកាមអាណាព��លបេច�កេទស និងហិរ��វត�ុ  របស់
្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហិរ��វត�ុ ។ 

ស.ធ.ក. ្រត�វ�នចុះប��ជីាផ�ូ វការេ�ៃថ�ទ៣ី ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២០

នងិទទួល�នការគា្ំរទបេច�កេទសពីៃដគូអភិវឌ្ឍនមួ៍យចនួំន

ដូចជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) ធនាគារពិភពេលាក 

(WB) នងិមូលនធិអិភិវឌ្ឍនទុ៍នរបស់អង�ការសហ្របជាជាតិ
(UNCDF)។  ស.ធ.ក.  �នដាក់ឱ្យដំេណីរការនូវគេ្រមាង

ធានាឥណទានដំបូងនាៃថ�ទ២ី៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០២១។

ទស្សនវ �សយ័

កា� យខ�ួ នេ�ជាសា� បន័ធានាឥណទាននាមុំខេគេ�្របេទស

កម�ុជា ក�ុងការបេង�នីបរ �យាបន�ហរិ��វត�ុ  នងិអភវិឌ្ឍសហ្រគាស

ខា� តតូច នងិមធ្យម។ 

េបសកកម�

េបសកកម� ចម្បង របស ់  ស . ធ . ក . គផឺ�ល ់ការធានាឥណទាន េលី
ក ម� ីែដល ផ�ល ់ឱ្យ អាជវីកម�  េដមី្ប ីែចករ �ែលក ហា ន ិភ័យ ជាមួយ 

សា� បន័ ផ�ល ់ក ម� ី នងិ បេង�ីន បរ �យាប ន� ហិរ��វត�ុ។ 



្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC 02

េសចក�ីេផ��ម

CGCC went abroad for the first �me since our incep�on. We
organized a study visit to Malaysia visi�ng CGC Malaysia, Danajamin
(bond guarantor) and Bank Negara Malaysia.  At CGC Malaysia,
we signed a MoU to agree to collaborate on the development of
credit guarantee by exchanging of informa�on and prac�ces from
CGC Malaysia. This MoU is beneficial to CGCC as CGC Malaysia
can be a point of reference in the long term.

We signed a MoU with the Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)
which is one of the founders of ACSIC agreeing on a collabora�on
to support the development of credit guarantee system for
promo�ng the growth of MSMEs in Cambodia. CGCC will benefit
from the vast experience and prac�ces of KODIT.

As part of our prepara�on as a bond guarantor, we were honored to
have His Excellency Sou Socheat, Delegate to the Royal Government
of Cambodia, Director General of Securi�es and Exchange Regulator
of Cambodia (SERC) and his team to conduct a training on regula�ons
and procedures on issuance of debt securi�es at our office.

In December, CIMB Bank became our 25th par�cipa�ng FI to be
our partner in providing guaranteed loans to support the growth
of MSMEs. CIMB is well experienced in commercial loans and
will be able to build their MSME segment with our guarantees.

We con�nued to jointly conduct workshops with our PFIs on
improving financial literacy for our MSMEs. We aspire to reach out to
more entrepreneurs in developing their knowledge and skills to
bring their business to the next level. We also par�cipated in the
FinTech Stage of Cambodia Tech Expo 2022 and the Annual Microfinance
Conference to promote the benefits ofcredit guarantee.

As we start 2023, I would like to wish everyone a Happy New Year!
May the new year bring you good health, success, prosperity,
joy and happiness throughout the year.  At CGCC, we will con�nue
to strive to reach out to more MSMEs to improve their business
and their livelihoods.

We ended the year of 2022 on a strong momentum. Recording
the highest guarantees issued in a quarter.  For the 3 months
from October to December 2022, we issued a total of 249 guarantees
amoun�ng to $21.7mil guaranteed loans. Since the launch of our
guarantee scheme in March 2021, we have issued a total of 985
guarantees amoun�ng to $92.7mil guaranteed loans. Once again,
my sincere apprecia�on to our partner FIs for the strong support.

In November, CGCC represen�ng Cambodia, was first introduced
to the credit guarantee community in the Asian region. We
par�cipated in the 34th Asian Credit Supplementa�on Ins�tu�on
Confedera�on (ACSIC) Conference in Daegu, Korea. ACSIC is Asia’s
largest organiza�on designed for credit guarantee and consists
of 17 credit guarantee ins�tu�ons from 12 Asian countries.
The objec�ve of ACSIC is to promote sound development of the
credit supplementa�on system for small businesses through
exchange of informa�on and experiences, discussion and
interchange of personnel amongst the ins�tu�ons. CGCC will be
a member of ACSIC in 2024 a�er 2 years as an observer.

The visit to Danajamin gave us an insight into the bond guarantee 
business in Malaysia. This was a good start for us to understand 
more about guaranteeing bonds.

HAPPY NEW YEAR!

សាររបសអ់គ�នាយក 
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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

០១ មករា ២០២៣

ការបន�សុពលភាពគេ្រមាងធានាឥណទាន
េដមី្បសីា� រអាជវីកម�

សូមជូនពរឆា� ថំ�ី ឆា� ២ំ០២៣  ពី CGCC 

សមទិ�ផលសខំាន់ៗ  

CGCC សូមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រ�បផុំត

ជូនចេំពាះ  រាជរដា� ភិ�លកម�ុ ជា ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍
្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរមួ នងិសមាគម អាជវីកម�
ទាងំអស ់ែដល�នគា្ំរទដលេ់បសកកម�របស ់CGCC

នាេពលកន�ងមក។ េយងីខ�ុ សូំមេគារពជូនពរជយ័

ដល់ឯកឧត�ម  េលាកជំទាវ  េលាក  េលាក្រសី
ជួប្របទះែតេសចក�សុីខសុភមង�លជានចិ�នរិន�រ �។



លក�ខណ� សខំាន់ៗ ៃនគេ្រមាង BRGS មានដូចខាងេ្រកាម៖

ទហំំគេ្រមាង (១៥០ លានដុលា� រ ស្រមាបស់ហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យម
៥០ លានដុលា� រ ស្រមាបស់ហ្រគាសខា� តធ ំ)

ការធានាឯកត�ឥណទាន

វ �សយ័កសកិម� ៨០% ៃន្រ�កេ់ដមី

៨០% ៃន្រ�កេ់ដមីវ �សយ័ឧស�ហកម�

រហូតដលទ់ហំគំេ្រមាង្រត�វ�នេ្រប្ីរ�សអ់ស ់

- ្រគប្់របេភទកម� ី(កម�មីានកាលកណំត,់ ឥណទានវ ��របូរ �,
  ឥណទានពាណិជ�កម� ។ល។)  
- ស្រមាបែ់តកម�ថី� ីមនិអាចេ្រប្ីរ�សស់្រមាបហ់រិ��ប្បទានសារេឡីងវ �ញ 
- កម�ែីដលមាន្រទព្យធានា នងិកម�គីា� ន្រទព្យធានា
- េលកីែលងកម� ីែដលេ្រប្ីរ�សស់្រមាបអ់ាជវីកម�ែដល្រត�វ�នហាមឃាត ់

២០០ លានដុលា� រ

រយៈេពលៃន
គេ្រមាង

្របេភទៃន
ការធានា

្របេភទៃនកម�ី

វ �សាលភាព
ៃនការធានា

វ �សយ័េសវាកម� នងិ   វ �សយ័
មនិែមនអាទភិាព

៧០% ៃន្រ�កេ់ដមី

វ �សយ័អាទភិាព

កៃ្រមធានា
្របចាឆំា� ំ

រយៈេពលៃន
ការធានា

ការ្រ�ក់

ទហំំជាអតបិរមា
ស្រមាបក់ម� ី
នមួីយៗ

ទហំំធានាជា
អតបិរមាស្រមាប ់
អ�កខ�មីា� ក់

វ �សយ័មនិែមនអាទភិាព

អ្រតាការ្រ�ក ់ែដលកណំតេ់ដាយ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ

១,៥% ៃនកម�ែីដល្រត�វ�នធានា

១% ៃនកម�ែីដល្រត�វ�នធានា

អតបិរមា ៧ឆា�  ំ  

េគាលបណំង
ៃនកម�ី

៥០០.០០០ ដុលា� រ ៧០០.០០០ ដុលា� រ

សហ្រគាសខា� តម្ីរក�
តូច នងិមធ្យម

សហ្រគាសខា� តធំ

ទុនវ �នេិយាគ/
ការព្រងីក
អាជវីកម� 

៥០០.០០០ ដុលា� រ ស្រមាបស់ហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យម

១.០០០.០០០ ដុលា� រ ស្រមាបស់ហ្រគាសខា� តធំ

ទុនបង�ិល ៣០០.០០០  ដុលា� រ ៥០០.០០០  ដុលា� រ

CGCC �នទទួលការឯកភាពដខ៏�ង់ខ�សប់ផុំតពី ឯកឧត�មអគ�បណ�ិ តសភាចារ្យ ឧបនាយករដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន�្ីរកសួងេសដ�កចិ� នងិហិរ��វត�ុ  េដមី្បបីន�
ដាកឱ់្យដេំណីរការ BRGS ចាបពី់ៃថ�ទ១ី ែខមករា ឆា� ២ំ០២៣ តេ� រហូតដលគ់េ្រមាងេនះ្រត�វ�នេ្រប្ីរ�សអ់ស ់េដាយែកស្រម�លលក�ខណ� មួយចនួំន

ឱ្យមានភាព្របេសរីេឡីង ដូចជាសុពលភាពៃនគេ្រមាង, ការកណំតន់យិមនយ័ៃនអាជវីកម�ខា� តម្ីរក� សហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម នងិសហ្រគាស

ខា� តធ,ំ នងិការកណំតទ់ហំជំាអតបិរមាស្រមាបក់ម�នីមួីយៗ។ 

BRGS គជឺាគេ្រមាងធានាឥណទាន ែដលមានេគាលេ�គា្ំរទអាជវីកម� ទាងំអាជវីកម�ខា� តម្ីរក� សហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យម នងិសហ្រគាសខា� តធំ
ក�ុងការបេង�ីនលទ�ភាពទទួល�នហរិ��ប្បទាន ពី្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ ចូលរមួ (PFIs) ស្រមាបេ់ធ�ជីាទុនបង�ិល, ការវ �នេិយាគ, នងិការព្រងីកអាជវីកម�។

ការធានាឥណទានរបស ់CGCC េ្រកាមគេ្រមាង BRGS នងឹបន�េដរីតួជា្រទព្យធានាចាបពី់ ៧០% ដល ់៨០% ៃនទហំឥំណទានែដលផ�លេ់ដាយ PFIs

ដូេច�ះនងឹជួយកាតប់ន�យត្រម�វការ្រទព្យធានាពីអាជវីកម�ែដលេស�កីម�។ី

ការបន�សុពលភាពគេ្រមាងធានាឥណទានេដមី្បសីា� រអាជវីកម� (BRGS)

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC 04



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៕់
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េ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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មករា 2022 កុម�: 2022 មនីា 2022 េមសា 2022េមសា     -ធ�ូ  2021 ឧសភា 2022 មថុិនា 2022 កក�ដា 2022

42 40 50 51 71 69 74

3.6mil

194

21.3mil 2.3mil 4.5mil 6.0mil 7.4mil 5.1mil 6.9mil

សហីា 2022

70

7.5mil

ក��  2022

75

6.4mil

តុលា 2022

88

8.3mil

វ �ច�កិា 2022

75

6.2mil

ធ�ូ  2022

86

7.2mil

.0mil

1.0mil

2.0mil

3.0mil

4.0mil

5.0mil

6.0mil

7.0mil

8.0mil

9.0mil

* 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
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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៕
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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”៕
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្រពឹត�កិារណ៍ជិះកង់របស់សមាគមធនាគារេ�កម�ុ ជា ទស្សនកិច�សិក�ស�ីពីការេ្របី្រ�ស់្របព័ន�ជីវឧស�័នេដីម្បផីលិត
អគ�ិសនីេ�កសិដា� នច��មឹ្រជ�កេ� េខត�្រពះសីហនុ

ការចូលរមួឧបត�ម�េវទកិាបេច�កវ �ទ�ហិរ��វត�ុ  ៃនពិព័រណ៍បេច�កវ �ទ�
កម�ុ ជា ២០២២

សកម�ភាពនានា

េ�ៃថ�ទ៣ី០ ែខតុលា ឆា� ២ំ០២២ ថា� កដ់កឹនា ំនងិបុគ�លកិសរបុចនួំន ១១នាក់
របស ់CGCC �នចូលរមួក�ុង្រពឹត�កិារណ៍ជះិកង់របសស់មាគមធនាគារេ�កម�ុជា

េ្រកាម្របធានបទ៖ ជះិកង់េដមី្បផី្សព�ផ�យអពីំនរិន�រភាពៃនវ �សយ័ធនាគារ នងិ

ការេលកីកម�ស្់រ�កេ់រ�លែដល្រប្រពឹត�េ�េ�ទលីានជលដ់រំ � េខត�េស�មរាប៕

េ�ៃថ�ទ១ី៣ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២២ េលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង CGCC �នដកឹនា ំ
សហការ �  ចូលរមួដេំណីរទស្សនកចិ� េ�ឯកសដិា� នច�ិ�មឹ្រជ�កសាចមួ់យកែន�ង

េ�្រស�កៃ្រពនប ់េខត�្រពះសហីនុ  នងិ�នែចករ �ែលកអពីំគេ្រមាងធានាឥណទាន

របស ់CGCC ជូនដលគ់ណៈ្របតភូិៃនដេំណីរទស្សនកចិ� េ្រកាមអធបិតភីាពរបស ់

ឯកឧត�ម ទនិ ពន�ក រដ�េលខាធកិារ្រកសួងបរ �សា� ន នងិ េលាកបណ�ិ ត សរ ច្ិរតា

អគ�េលខាធកិាររង្រកសួងកសកិម� រកុា� ្របមាញ ់នងិេនសាទ នងិេ្រកាមការស្រមប

ស្រម�លរបស ់អង�ការសហ្របជាជាតេិដមី្បអីភវិឌ្ឍនឧ៍ស�ហកម� (UNIDO)។

ដេំណីរទស្សនកចិ�េនះេរ�បចេំឡីងេដមី្បបីេង�នីចេំណះដងឹ កដូ៏ចជាផ្សព�ផ�យអពីំ

អត�្របេយាជន ៍នងិប�� ្របឈមនានាែដលទាកទ់ងនងឹការអនុវត�បេច�កវ �ទ�ជវី

ឧស�ន័េ�ក�ុងវ �សយ័កសកិម� ជាពិេសសេលកីារច�ិ�មឹ្រជ�កសាចក់�ុង្របេទសកម�ុជា

នងិបេង�ីនកចិ�សហការរវាងសា� បន័ពាកព័់ន� រមួមានសា� បន័រដ� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍
វ �សយ័ឯកជន ្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុ  នងិអ�កសកិ�្រសាវ្រជាវផងែដរ៕

CGCC �នចូលរមួ

សហការឧបត�ម�ដល់
ការេរ�បចំេវទិកា

បេច�កវ �ទ�ហិរ��វត�ុ
ៃនពិព័រណ៍បេច�កវ �ទ�

កម�ុ ជា  ឆា� ២ំ០២២

កាលពីៃថ�ទ១ី១-១៣

ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២២

េ�មជ្ឈមណ� លសន��ិត នងិពិព័រណ៍េកាះេព្រជ។ ពិព័រណ៍បេច�កវ �ទ�កម�ុ ជា

២០២២េនះ គជឺា្រពឹត�កិារណ៍ដំបូង នងិធជំាងេគបផុំតេ�កម�ុជា ែដល្រត�វ�ន

េរ�បចេំឡីង អមជាមួយកចិ�្របជុកំពូំលអាស៊ានេលកីទ ី៤០ នងិ៤១ ែដលកម�ុជា

េធ�ជីាមា� សផ់�ះ។ េវទកិាេនះ្រត�វ�នសហការេរ�បចេំឡីងេដាយ ្រកសួងេសដ�កចិ�
នងិហិរ��វត�ុ  គណៈកមា� ធកិារេសដ�កចិ� នងិធុរកចិ�ឌជីថីល, មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះ

ធុរកចិ�ថ� ី“េតេជា” នងិសមាគមហរិ��វត�ុ  នងិបេច�កវ �ទ�កម�ុជា េ្រកាម្របធានបទ

ធំៗ ចនួំន៣៖ (១) ការអភវិឌ្ឍវ �សយ័េច�កវ �ទ�ហរិ��វត�ុ , (២) វ �សយ័ធនាគារ នងិ

វ �សយ័មនិែមនធនាគារ, (៣) សន�សុិខតាម្របព័ន�អុនិធណិឺត នងិវ �សយ័ហរិ��វត�ុ
ទ្រមង់វ �មជ្ឈការ៕

្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC11



ដំេណីរទស្សនកិច�សិក�េ�កាន់សហគមន៍កសិកម� និងសាខា
្រគឹះសា� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ នានាេ�េខត�កំពង់ចាម ែស�ងយល់ពី
ត្រម�វការឥណទាន និងបេង�ីនទំនាក់ទំនង

កម�វ �ធីវ �បស្សនារបស់ CGCC ្របចាឆំា� ២ំ០២២

េលាក្រសី ពិន ម៉ានីកា ្របធានការ �យាលយ័ទផី�រ និងអភិឌ្ឍន៍អាជីកម� និង

េលាក្រសី សុខ ចរ �យា បុគ�លកិជនំាញជានខ់�ស់ែផ�កទនំាកទ់នំង �នចូលរមួ

ដេំណីរទស្សនកចិ�សកិ�េ�កានេ់ខត�កពំង់ចាម េ្រកាមកចិ�សហការេរ�បចេំដាយ

សមាគមម្ីរក�ហរិ��វត�ុកម�ុជា (CMA) នងិសម�ន័�សហគមនក៍សកិម�កម�ុជា (CACA)

េដមី្បែីស�ងយលពី់ត្រម�វការ នងិប�� ្របឈមនានាែដលសាខា្រគះឹសា� នម្ីរក�
ហិរ��វត�ុ  នងិសហគមនក៍សិកម�កពុំងជួប្របទះ េដមី្បចូីលរមួេលកីកម�ស់ការ

ផ�លឥ់ណទានែដលមានការធានាស្រមាបវ់ �សយ័កសកិម�។

CGCC ែតងែតផ�លឱ់្យបុគ�លកិនូវឱកាសេលសីពីការព្រងីកចេំណះដងឹ

នងិបទពិេសាធនក៍ារងារ េដាយចាតទុ់កបុគ�លកិទាងំអស ់ជា្រទព្យ

ដ៏មានតៃម� ែដលមានតួនាទមីិនអាចខ�ះ�នក�ុ ងការសេ្រមច�ន

ចក�ុ វ �ស័យរបស់ CGCC។ េដីម្បរី �តចំណងសាមគ�ីភាព បេង�ីន

ផលតិភាពការងារ នងិែថ�ងអំណរគុណដលបុ់គ�លកិទាងំអស់ក�ុ ង

កចិ�ខតិខ្ំរបងឹែ្របងចូលរមួចែំណក េ�ក�ុង្របតបិត�កិារធានាឥណទាន

CGCC �នេរ�បចកំម�វ �ធវី �បស្សនា្របចាឆំា� ២ំ០២២ េ�េកាះរ �ងុសន�មឹ

កាលពីៃថ�ទ៩ី-១១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២២។ តាមរយៈកម�វ �ធេីនះ ថា� កដ់កឹនា ំ
នងិបុគ�លកិរបស់ CGCC មានឱកាស�នែស�ងយលពី់គា� េ�វ �ញ

េ�មក នងិ�នផា� សប់�ូ របទពិេសាធនក៍ារងារ ្របកបេដាយក�សីប�យ

រ �ករាយ នងិសហ្របតបិត�កិារល�។ កម�វ �ធដីម៏ានអត�នយ័េនះ �ន

បេង�ីនសាមគ�ីភាព ្របសិទ�ភាព និងផលិតភាពការងារ សំេ�

រមួចែំណកដល្់របតបិត�កិារ នងិការអភវិឌ្ឍរបស ់CGCC ្រសបតាម

ចក�ុ វ �ស័យក�ុ ងការេលីកកម�ស់បរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ  និងអភិវឌ្ឍ

សហ្រគាសខា� តតូច នងិមធ្យមេ�កម�ុជា៕

ដេំណីរទស្សនកចិ�េនះ ្រត�វ�នេរ�បចេំឡីងរយៈេពល៣ៃថ� េដាយ�នចុះសកិ�

ែស�ងយលស់ា� នភាពរបសស់ហគមនច៍នួំន៣ េ�្រស�កៃ្រពឈរ ្រស�កស�ងឹ្រតង់

នងិ្រស�កេជងីៃ្រព។ បែន�មពីេលេីនះ ្រក�មការងារក�៏នចុះេ�កានស់ាខា្រគះឹសា� ន

ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ េអ អមឹ េខ េ�ទ្ីរបជុជំនស�ន ់្រគះឹសា� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុចេ្រមនី នងិ

្រគះឹសា� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ  អលិអូអលិសុ ីេខត�កពំង់ចាមផងែដរ៕

12្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានេលខ ០៥ របស ់CGCC 12



កម�វ �ធេីនះមនិ្រតមឹែតផ�លក់ារបណ�ុ ះបណា� ល នងិការអភវិឌ្ឍអាជវីកម�ប៉ុ េណា� ះេទ

ប៉ុ ែន�វាែថមទាងំផ�លឱ់កាសឱ្យ្រស�កី�ុ ងវ �សយ័អាជវីកម� (WIB) សហ្រគាសខា� ត

ម្ីរក�  តូច នងិមធ្យម (MSMEs) េដមី្បបីេង�ីតបណា� ញទនំាកទ់នំងស្រមាបក់ារ

សហការនាេពលអនាគតផងែដរ៕

ការផ្សព�ផ�យបេង�ីនការយល់ដឹងអំពីការធានាឥណទាន 

សិកា� សាលាស�ីពី “ការកសាងសមត�ភាព និងជំនាញស្រមាប់
សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម” វគ�ទ២ី  វគ�ទ៣ី នងិវគ�ទ៤ី

CGCC �នសហការឧបត�ម�កម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លស�ពីី “ខ�ុមំានចេំណះដងឹហរិ��វត�ុ”

ជាមួយធនាគារ សា� បនា ដលស់ហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យមជាពិេសស

សហ្រគនិ្រស�ីសរបុជិត៨០របូ ស្រមាបវ់គ�បណ�ុ ះបណា� លទ២ី ែដលេធ�ីេទ្បងី

ពីៃថ�ទ០ី៨ – ០៩ & ១៥ – ១៦ ែខតុលា ឆា� ២ំ០២២   ស្រមាបវ់គ�បណ�ុ ះបណា� ល

ទ៣ី ែដលេធ�េីទ្បងីពីៃថ�ទ១ី២ – ១៣ & ១៩ – ២០ ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២២ នងិវគ�
បណ�ុ ះបណា� លទ៤ី  ែដលេធ�េីទ្បងីពីៃថ�ទ៣ី – ៤ & ១០ -  ១១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២២។

កម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លេនះ្រត�វ�នបេង�ីតេឡីងយ៉ាងពិេសស ក�ុ ងេគាលបណំង

េដីម្បផី�ល់នូវជំនាញ    និងបទពិេសាធន៍ជាក់ែស�ងទាក់ទងេ�នឹងការេរ�បចំ
រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុស្រមាបអ់ាជវីកម� នងិជនំាញ្រគប្់រគងអាជវីកម� ្រពមទាងំ

ការសិក�េលកីម�ឥីណទានជាមួយធនាគារ នងិេ្រជសីេរ �សកម�ែីដលស័ក�សិម

ស្រមាបអ់ាជវីកម�។
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កាលពីែខក��  នងិ វ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២២េនះ CGCC នងិ ធនាគារេមយែបង៊េខមបូឌា

�នសហការេរ�បចសំកិា� សាលាចនួំន២ ែដលជាែផ�កមួយៃនការខតិខ្ំរបងឹែ្របង

េដមី្បពី្រងឹងសមត�ភាព នងិជនំាញរបសស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម តាមរយៈ

ការផ�លជូ់ននូវការយលដ់ងឹែផ�កអាជវីកម� នងិចេំណះដងឹនានា ្រពមទាងំជនំាញ

បេច�កេទស នងិបេច�កវ �ទ�ថ�ីៗ ក�ុ ងការេធ�ឱី្យ្របតបិត�កិារអាជវីកម�របសពួ់កេគ

កានែ់តល�្របេសរីេឡីង។

កម�វ �ធេីនះទទួល�នមតសិា� គមនពី៍សណំាកេ់លាក ណូ លដីា អង�នាយករង CGCC

នងិេបកីកម�វ �ធេីដាយេលាក្រគ�ច សត� នាយក នាយកដា� នធនាគារកចិ� នងិ

សាជវីកម�ៃនធនាគារ េមឃែបង៊ េខមបូឌា។ មា� សស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម

ទាងំអសែ់ដល�នចុះេឈា� ះចូលរមួកម�វ �ធ ីក�៏នជួបជាមួយនងឹវាគ�និកតិ�យិស

ជនំាញៗែដលអេ��ញីមកពីសា� បន័្របកបេដាយវ �ជា� ជវីៈដូចជា៖ ការ �យាលយ័

េមធាវ � អ�ក្របកឹ�ែផ�កអាជវីកម� ភា� កង់ារផ្សព�ផ�យពាណិជ�កម� នងិទផី�រឌជីថីល

រមួជាមួយ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុនានាផងែដរ។ េ្រកាយពី�នចូលរមួសកិា� សាលា

ទាងំពីរេនះ មា� សអ់ាជវីកម�ទាងំអសទ់ទួល�នការយលដ់ងឹអពីំ្របធានបទជាេ្រចនី

ដូចជា៖ ការចុះប��ពីាណិជ�កម�េ�កម�ុជា េគាលការណ៍ៃនការ្រគប្់រគងហរិ��វត�ុ
ែផ�កពាណិជ�ស��  នងិទផី�រឌជីថីល ្រពមទាងំវ �ធសីា្រស�ដល៏� ក�ុងការ្រគប្់រគង

ធនធានមនុស្សជាេដីម។ កម�វ �ធីេនះពិតជា�នចូលរមួចែំណកយ៉ាងសំខាន់
ក�ុ ងការគា្ំរទដលប់ណា� សហ្រគាសែដល�នចូលរមួ េដមី្បេីអាយពួកេគទទួល

�នការយលដ់ងឹរ �តែតច�សទ់ាកទ់ងេ�នងឹ្របធានបទខាងេល៕ី

សកិា� សាលាស�ពីី ការកសាងសមត�ភាព នងិជនំាញស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម
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CGCC មានកតិ�យិសក�ុងការចូលរមួសកិា� សាលាជាមួយ សមាគមម្ីរក�ហិរ��វត�ុ កម�ុជា (CMA) េ្រកាម្របធានបទ “ការព្រងឹងកេំណីន្របកបេដាយការទទួលខុស្រត�វ

ក�ុងបរ �បទៃនការសា� រេសដ�កចិ�េឡីងវ �ញេ្រកាយវ �បត�ជិងឺំកូវ �ដ១៩” កាលពីៃថ�ទ ី២ែខតុលា ឆា� ២ំ០២២ េ�មជ្ឍមណ� លសន��ិត នងិសណា� គារសុខា េខត�េស�មរាប។

ក�ុងសកិា� សាលាេនះេលាក ណូ លដីា អគ�នាយករង CGCC �នចូលរមួជាវាគ�និកតិ�យិសមួយរបូ េលកីចិ�ពិភាក�ស�ពីី “ការអនុវត�ល�បផុំត នងិបទពិេសាធនេ៍លកីារ

គា្ំរទសហ្រគាសធុនម្ីរក� តូច នងិមធ្យម (MSME) េដមី្បរីមួចែំណកសា� រេសដ�កចិ�េឡីងវ �ញ”។ េលាក�នេលកីយកបទពិេសាធនៃ៏នការធានាឥណទានែដលទទួល

�នការគា្ំរទពី CGCC កន�ងមកេ�កានស់ហ្រគាសធុនម្ីរក� តូច នងិមធ្យម (MSMEs) នងិសហ្រគនិ្រស�ី។ បែន�មពីេនះ េលាកក�៏នពន្យលឱ់្យកានែ់តច�ស់ អំពី

អត�្របេយាជនៃ៍នកម�ផី�ូ វការ េឆ�យីតបនងឹប�� ខ�ះ្រទព្យធានាេពលេស�សុីកំម�ពីី្រគះឹសា� នធនាគារ នងិម្ីរក�ហិរ��វត�ុ ៃដគូ េ្រកាមគេ្រមាងធានាឥណទានរបស ់CGCC

ស្រមាបយ់កេ�ែកលម� នងិសា� រអាជវីកម� បនា� បពី់សហ្រគាសជាេ្រចនី �នរងការបះ៉ពាលពី់វ �បត�ជិម�កូឺវ �ដ-១៩ នារយៈកាលកន�ងេ�៕

សន�សិទីម្ីរក�ហិរ��វត�ុ ្របចាឆំា�  ំ២០២២

Credit to: AMC 2022
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វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី “នីតិវ �ធីៃនការេ�ះផ�យលក់មូលប្រត
បំណុល” 

កិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក�ភិ�ល សាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា
អាណត�ិទី១ េលីកទី១២

កិច�្របជុំសំខាន់ៗ

នា្រពឹកៃថ�ទ២ី២ ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២២ វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពី “នីតិវ �ធីៃនការ

េ�ះផ�យលកមូ់លប្រតបណុំល” ្រត�វ�នេរ�បចេំឡីងេ� CGCC េ្រកាមវត�មាន

ដខ៏�ង់ខ�សពី់ឯកឧត�ម ស៊ូ  សុជាត ិ្របតភូិរាជរដា� ភ�ិលទទួលបន�ុកជាអគ�នាយក

ៃននយិត័ករមូលប្រតកម�ុ ជា នងិេ្រកាមការចូលរមួពីថា� ក្់រគប្់រគង នងិបុគ�លកិ

ពាកព័់ន�របស ់CGCC ែដលដកឹនាេំដាយ េលាក KL Wong អគ�នាយក CGCC។

វគ�ណ�ុ ះបណា� លេនះ ្រត�វ�នេរ�បចំេឡីងក�ុ ងេគាលបំណងែចករ �ែលកអំពី

បទប្ប��ត�ទូិេ� នងិនតីវិ �ធសី�ីពីការេ�ះផ�យលកមូ់លប្រតបណុំល ជូនដល់
CGCC េដមី្បេី្រត�មចូលរមួចែំណកក�ុងការអភវិឌ្ឍទផី�រស�� បណ�មានបុគ�ល

ធានាេ�កម�ុជា៕

ៃថ�ទ០ី៥ នងិទ១ី៤ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២២ CGCC �នេរ�បចកំចិ�្របជុ្ំរក�ម្របកឹ�ភ�ិល

អាណត�ទិ១ី េលកីទ១ី២ េ�ការ �យាលយ័កណា� លរបស ់CGCC នងិតាមរយ:

អនឡាញ េ្រកាមវត�មានដខ៏�ង់ខ�សរ់បសឯ់កឧត�ម រស ់សលីវា� រដ�េលខាធកិារ

្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហិរ��វត�ុ  នងិជា្របធាន្រក�ម្របកឹ�ភិ�លរបស់        CGCC  

 េដាយមានការចូលរមួពីសមាជកិ្រក�ម្របកឹ�ភិ�ល នងិម�ន�្ីរត�តពិនតិ្យរដ�។

រេប�បវារៈៃនកចិ�្របជុ្ំរក�ម្របកឹ�ភ�ិលេលកីទ១ី២ េនះ រមួមាន ៖

(១) រ�យការណ៍ស�ពីីវឌ្ឍនភាពការងាររបស ់CGCC

(២) ពាក្យេស�សុីេំធ�ជីាសា� បន័ហរិ��វត�ុ ចូលរមួ (PFIs) 

(៣) គេ្រមាងធានាឥណទានថ�រីបស ់CGCC 

(៤) ្រកបខណ� ៃនការធានាឥណទានេលកីារេ�ះផ�យស�� បណ�
(៥) វ �េសាធនកម�ៃនលក�ន�កិៈរបស ់CGCC 

(៦) េផ្សងៗ
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ជួបជាមួយ្រគឹះសា� នហិរ��វត�ុ ចូលរួម
(្រគឹះសា� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ  េអ អឹម េខ) 

ការែស�ងយល់អំពីការធានាឥណទាន

គេ្រមាងធានាឥណទាន មានសារៈសខំានយ៉់ាងខា� ងំស្រមាបអ់តថិជិនទាងំឡាយ

ណា ែដលមនិមានលទ�ភាពក�ុ ងការទទួល�នហិរ��ប្បទាន េដាយគា� ន្រទព្យ

ធានា។ CGCC េដរីតួរយ៉ាងសំខានក់�ុ ងការគា្ំរទដលអ់ាជវីកម�ក�ុ ង្រស�ក េដមី្ប ី
បេង�ីនភាពមានការងារេធ� ីកដូ៏ចជាគា្ំរទដលក់េំណីនេសដ�កចិ�កម�ុ ជាទាងំមូល

ផងែដរ។ ជាមួយគា� េនះ គេ្រមាងធានាឥណទាន �នគា្ំរទដលេ់បសកកម�របស់
េអ អឹម េខ ក�ុ ងការគា្ំរទដល្់របជាជនកម�ុ ជា េដីម្បទីទួល�នហិរ��ប្បទាន

េដាយគា� ន្រទព្យធានា។

តាមរយៈគេ្រមាងធានាឥណទានរបស ់CGCC េអ អមឹ េខ អាចព្រងីកការផ�លក់ម�ី
ែដលមនិមាន្រទព្យធានា�នកានែ់តេ្រចនីេឡីងៗ។ េបគីា� ន CGCC េទ េយងីក៏
មនិមានទនុំកចតិ� ក�ុ ងការផ�លក់ម�យ៉ីាងេ្រចនីែបបេនះែដរ េដាយសារេយងី្រត�វ

ពិចារណាយ៉ាងលម�ិតេលីកម�ីែដលគា� ន្រទព្យធានា  ពិេសសេលីហានិភ័យ

អាជវីកម�ក្សយ័ធន  មនិមានលទ�ភាពសង្រតលប្់រ�កក់ម�។ី ស្រមាបអ់តថិិជន

ពួកគាតអ់ាចរ �ករាយនងឹការគា្ំរទែផ�កហិរ��ប្បទានពី េអ អឹម េខ ែដលអាច

បេំពញេសចក�្ីរត�វការរបសពួ់កគាតេ់ដមី្បកីេំណីនអាជវីកម� េដាយពួកគាតម់និ

ចា�ំច្់រព�យ�រម�េ្រចនីេពកេ�េលតី្រម�វការ្រទព្យធានា។

ពិតណាស ់ចេំពាះ េអ អឹម េខ គេ្រមាងធានាឥណទានជាក��បេ់នះ គជឺាគនំតិ

ផ�ួ ចេផ�ីមដ៏ល� េ្រពាះថាវានឹងេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនូវេពលេវលាដំេណីរការ និង

បន�ុកការងារ ែដលជះឥទ�ពិលដលដ់េំណីរការក�ុងការេស�សុី្ំរ�កក់ម�ទីាងំមូល។

យ៉ាងណាកេ៏ដាយ េយងីចង់េឃញីកៃ្រមធានាឥណទានទាប ស្រមាបគ់េ្រមាង

េនះេបេី្រប�បេធ�បេ�នងឹគេ្រមាងបច�ុ ប្បន�។

ពួកេយងី (េអ អមឹ េខ) នងឹបន�េផា� តេលកីារបេំពញត្រម�វការរបសអ់តថិជិនរបស់
េយីងក�ុ ង្រគប់វ �ស័យ។ េលីសពីេនះ ពួកេយីងនឹងេផា� តសំខាន់េលីអាជីវកម�
ពាកព័់ន�នងឹថាមពលកេកតីេឡីងវ �ញ (renewable energy) នងិវ �សយ័កសកិម�។

វាជាការល�្របសិនេប ីCGCC នងិ AMK អាចចូលរមួសហ្របតបិត�ជិាមួយគា�
េធ�កីម�វ �ធសីកិា� សាលាជាបន�បនា� ប ់េដមី្បបីេង�ីនការយលដ់ងឹអពីំភាពជាៃដគូេនះ

ដលស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម តាមរយៈសមាគមឯកជន នងិអាជវីកម�េ�

កម�ុជា៕

១. េត្ីរគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ  េអ អមឹ េខ យលេ់ឃញីដូចេម�ចចេំពាះ
គេ្រមាងធានាឥណទានេ�កម�ុ ជា? េហតុអ�ី�នជាេអ អឹម េខ
ចូលរមួជាៃដគូជាមួយ CGCC?

៣. េតី្រគឹះសា� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ  េអ អឹម េខ យល់យ៉ាងដូចេម�ច
ចេំពាះការធានាឥណទានជាក��បេ់្រកាមការធានារបស ់CGCC?
េតគីេ្រមាងេនះអាចផ�លអ់ត�្របេយាជនយ៉៍ាងណាខ�ះដល ់េអ អមឹ េខ
ក�ុងការបេ��ញកម�ែីដលខ�ះ្រទព្យធានា?

៤.េដាយេមីលេឃីញថា មួយរយៈចុងេ្រកាយេនះ  េអ អឹម េខ
�ននងិកពុំងែតបន�បេ��ញឥណទានែដលគា� ន្រទព្យធានាេ្រកាម

ការធានាពី CGCC ដលអ់ាជវីកម�កានែ់តេ្រចនី  ដូេច�ះ េត ីេអ អមឹ េខ
មានយុទ�សា្រស� ឬែផនការដូចេម�ច េដីម្បបីេង�ីនការេ្របី្រ�ស់
ការធានាឥណទានឱ្យកានែ់តេ្រចនីេទ�ត េ�ទូទាងំ្របេទសកម�ុ ជា
នាឆា� ២ំ០២៣ ខាងមុខេនះ?

៥. េដាយសារែត្របធានបទៃនការធានាឥណទានេ�ែតជាេរ�ងថ�ី

េ�េឡីយស្រមាបក់ម�ុ ជា េត ីេអ អឹម េខ នងិ CGCC គួរែតបន�េធ�ី
អ� ីខ�ះេទ�ត េដីម្បេីលកីកម�ស់ការយលដ់ឹងៃនការធានាឥណទាន
ស្រមាបអ់តថិិជននាឆា� ២ំ០២៣ខាងមុខេនះ?

២. បនា� បពី់�នចុះហត�េលខាេលកីចិ�្រពមេ្រព�មធានាឥណទាន

ជាមួយ CGCC នងិកពុំងកា� យជា PFI ែដលផ�លក់ម�ែីដលមានការ

ធានាេ្រចនីជាងេគមួយរបស ់CGCC េត ីេអ អមឹ េខ យលេ់ឃញីថា
គេ្រមាងធានាឥណទាន�នផ�លអ់ត�្របេយាជនដូ៍ចេម�ចខ�ះចេំពាះ
េអ អមឹ េខ នងិអតថិិជន?

កចិ�សមា� សនជ៍ាមួយ
េលាក គា បូរាណ
្របធាននាយក្របតបិត�ិ
្រគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ
េអ អមឹ េខ
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ែស�ងយល់ពីអ្រតាការ្រ�ក់

១. និយមន័យៃនអ្រតាការ្រ�ក់

េហតុអ�ីអ្រតាការ្រ�ក់មានសារៈសំខាន់ស្រមាប់អ�ក? េតីអ�កយល់អំពីអ្រតា

ការ្រ�ក�់នក្រមតិណា? អ្រតាការ្រ�កម់ានឥទ�ពិលយ៉ាងខា� ងំេលកីារសេ្រមចចតិ�
របសបុ់គ�លមា� ក់ៗ  សា� បន័នមួីយៗ កដូ៏ចជា្របេទសទា ំងំមូល ក�ុងការខ�្ីរ�កពី់េគ

ការផ�ល្់រ�កឱ់្យេគខ� ីការបេង�ីនវ �នេិយាគ នងិការបន�យការវ �នេិយាគជាេដមី។

្របសនិអ្រតាការ្រ�កេ់កនីេឡីងខ�ស ់្រក�មហ៊ុ នអាជវីកម�នងឹពន�រេពលក�ុងការ

េក�រគរេដមីទុនមកវ �នេិយាគ ឬព្រងីកអាជវីកម� ែដលេធ�ឱី្យភាពមានការងារេធ�ី
នងិ្រ�កច់ណូំលរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ ធា� កចុ់ះ។ ដូេច�ះ ការែស�ងយលអ់ំពីអ្រតា

ការ្រ�កម់ានសារៈសខំាន ់ក�ុ ងការសេ្រមចចតិ�ឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វ ក�ុ ងការខ�្ីរ�ក់
ការឱ្យ្រ�កេ់គខ� ីឬការវ �នេិយាគេលអីាជវីកម�។

រ �ឯការជួលសាច្់រ�កម់កេ្រប្ីរ�ស ់ចនួំន ១០.០០០ដុលា� រ (ខ�្ីរ�ក)់ ក�ុង ១ែខ

មានតៃម� ១០០ដុលា� រ។ តាមរយៈឧទាហរណ៍េនះ អ្រតាការ្រ�កស់្រមាបក់ារ

ខ�្ីរ�ក ់ឬឱ្យ្រ�កេ់គខ� ី(cost of borrowing) ចនួំន ១០.០០០ដុលា� រ េស�នីងឹ

១% ក�ុ ង ១ែខ (១០០ ែចកនងឹ ១០.០០០)។ ការជួលផ�ះ មានតៃម� ខុសគា� េ�

តាម្របេភទផ�ះ, រយៈេពលៃនការជួលផ�ះ, នងិ្របេភទអតថិិជនែដលជួល។ល។

ដូចគា� ែដរ អ្រតាការ្រ�ក ់មានក្រមតិខុសគា�  អា្រសយ័េល្ីរបេភទកម� ីរយៈេពល

កម� ីនងិអតថិជិនែដលេស�សុីកំម�។ី ជាទូេ�អ្រតាការ្រ�ក្់រត�វ�នគតិជាភាគរយ

ៃន្រ�កេ់ដមី ក�ុ ងមួយឆា� ។ំ ដូេច�ះ េ�េពលេគនយិាយថាអ្រតាការ្រ�កច់នួំន

៥% ឬ ១០% គមឺាននយ័ថា ៥% ឬ ១០% ក�ុងមួយឆា�  ំៃន្រ�កេ់ដមី។ នយិាយ

ឱ្យខ� ីអ្រតាការ្រ�កគ់ជឺាៃថ� (price) ៃនការឱ្យ្រ�កេ់គខ� ីឬការេស�សុីខំ�្ីរ�កេ់គ។

ដូចគា� នងឹទនំញិ ឬេសវាេផ្សងៗេ�ក�ុងេសដ�កចិ�ែដរ ការផ�លក់ម�ឬីការខ�គីមឺានតៃម�
(price) របសវ់ា។ ឧទាហរណ៍ ការជួលផ�ះសា� កេ់�១ែខ មានតៃម� ១.០០០ដុលា� រ

េដាយ ៖ េលាក អាងំ សុវណ�រា� ្របធាននាយកដា� ន្រគប្់រគងហានិភ័យ និងអនុេលាមភាព
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២.  ការេ្រប�បេធ�បអ្រតាការ្រ�ក់

៣.  អ្រតាការ្រ�កេ់គាលនេយា�យ (Policy Interest Rate)

៤.  េហតុអ�ីធនាគារកណា� លបេង�ីន ឬបន�យអ្រតាការ្រ�ក់េគាល
នេយា�យ?

មុននងឹសេ្រមចចតិ�ទទួលយកកម�ណីាមួយ វាមានសារៈសខំានែ់ដលអ�កខ�្ីរត�វដងឹ

ពីៃថ�ៃនកម�ីេនាះ (អ្រតាការ្រ�ក់)។ ការបង់ការ្រ�ក់ អាចមានភាពខុសគា�
េ�តាម្របេភទឥណទាន។ ខាងេ្រកាមេនះ គជឺាឧទាហរណ៍ៃនរេប�បទូទាត់
ការ្រ�កែ់ដលធនាគារែតងែតកណំតស់្រមាបអ់�កខ�។ី ឧទាហរណ៍ អ�កេស�សុីកំម�ី
ចនួំន ១០.០០០ដុលា� រ រយៈេពល ១ឆា�  ំពីធនាគារ។ 

ការគណនារកការ្រ�កត់ាមរបូមន�ខាងេល ីពិ�កនងឹេធ�េីឡីងេដាយៃដ។ ប៉ុ ែន�
េយីងអាចេ្របី្រ�ស់របូមន�ក�ុ ងអុិចែសល (excel) េដីម្បគីណនា�នយ៉ាង

ងាយ្រស�លដូចខាងេ្រកាម៖

តាមការគណនាខាងេល ីអ្រតាការ្រ�កែ់ដលផ�លេ់ដាយធនាគារទ២ី គមឺាន

អ្រតា ១,២០% ក�ុ ងមួយែខ ឬ ១៤,៤% ក�ុ ងមួយឆា� ។ំ ដូេច�ះ អ្រតាការ្រ�ក់
របសធ់នាគារទ២ី (១៤,៥% ក�ុងមួយឆា� )ំ ទាបជាងអ្រតាការ្រ�ករ់បសធ់នាគារ

ទ១ី (១៥% ក�ុ ងមួយឆា� )ំ។

អ្រតាការ្រ�កេ់គាលនេយា�យ គជឺាអ្រតាការ្រ�កស់្រមាប្់រ�កត់ម�លរ់បស់
ធនាគារពាណិជ�េ�ធនាគារកណា� ល ឬស្រមាប្់រ�កក់ម�ែីដលធនាគារកណា� ល

ផ�លជូ់នធនាគារពាណិជ�។ អ្រតាការ្រ�កេ់គាលនេយា�យ ្រត�វ�នកណំត់
េដាយធនាគារកណា� លៃន្របេទសណាមួយ (ស្រមាបក់ម�ុជា គសឺេំ�េលធីនាគារ

ជាតៃិនកម�ុ ជា)។ ការែ្រប្រប�លៃនអ្រតាការ្រ�កេ់គាលនេយា�យេនះគមឺាន

ឥទ�ពិលេដាយផា� លេ់លកីារេកនីេឡីង ឬថយចុះៃនអ្រតាការ្រ�កែ់ដលធនាគារ

ពាណិជ� កណំតស់្រមាប្់រ�កក់ម� ីឬ្រ�កប់េ��រីបសអ់តថិិជនរបសខ់�ួ ន។ 

អ្រតាការ្រ�ក ់គជឺាឧបករណ៍េគាលនេយា�យរបូយិវត�ុ មួយរបស់ធនាគារ

កណា� ល េដមី្ប្ីរគប្់រគងស�ិរភាពៃនទផី�រហិរ��វត�ុ ។ ឧទាហរណ៍ េ�េពល

អតផិរណាេកនីេឡីង (ទនំញិ នងិេសវាេឡីងៃថ� នងិអណំាចទញិៃនរបូយិវត�ុធា� កចុ់ះ)

ធនាគារកណា� លអាចបេង�ីនអ្រតាការ្រ�ក ់េដីម្ប្ីរគប្់រគងកេំណីនៃនអ្រតា

អតផិរណា។ េ�េពលធនាគារកណា� លបេង�នីអ្រតាការ្រ�កេ់គាលនេយា�យ

េនាះអ្រតាការ្រ�កទូ់េ�េ�ក�ុងទផី�រធនាគារនងឹេកនីេឡីង ែដលេធ�ឱី្យការខ�ី
្រ�កម់ានតៃម�ៃថ�ជាងមុន។ ដូេច�ះ ការបេ��ញ្រ�កក់ម� ីនងិការវ �នេិយាគ ឬការ

ព្រងីកអាជវីកម� នងិចណូំលរបស់្របជាលរដ�នងឹធា� កចុ់ះ ែដលនាឱំ្យមានការ

កាតប់ន�យការចណំាយរបស់អ�កេ្រប្ីរ�ស់េ�ក�ុ ងេសដ�កចិ�។ េ�េពលេនាះ

តៃម�ទនំញិ នងិេសវា នងឹធា� កចុ់ះមកវ �ញ ែដលមាននយ័ថាអ្រតាអតផិរណានងឹ

ធា� កចុ់ះ។ ដូេច�ះេហីយ េទបីបច�ុ ប្បន�េនះេយងីេឃញីសារព័តម៌ាន�នចុះផ�យ

ពីការបេង�ីនអ្រតាការ្រ�ក់ៃនបណា� ធនាគារកណា� លៃន្របេទសមួយចំនួន

ជាពិេសសសហរដ�អាេមរ �ក េដមី្ប្ីរគប្់រគងអ្រតាអតផិរណាែដលមានកេំណីនខ�ស។់

ធនាគារទី១ ត្រម�វឱ្យអ�កបង់ការ្រ�ក់ និង្រ�ក់េដីម សរបុក�ុ ងេពលែតមួយ

ចនួំន ១១.៥០០ដុលា� រ េ�បណំាចែ់ខទ១ី២។ កាលវ �ភាគសង្រតឡបស់្រមាប់
ធនាគារទ១ី បងា� ញេដាយតារាងខាងេ្រកាម៖

ធនាគារទី២ កំណត់ការបង់ការ្រ�ក់ និង្រ�ក់េដីមេថរ ក�ុ ងទឹក្រ�ក់ចំនួន

៩០០ដុលា� រ ក�ុ ង ១ែខ េរ�ងរាលែ់ខក�ុ ងរយៈេពល ១២ែខ។ កាលវ �ភាគសង

្រតឡប់ស្រមាប់ធនាគារទ២ី បងា� ញេដាយតារាងខាងេ្រកាម៖

េតីអ�កគួរេ្រជីសេរ �សយកកម�ីចនួំន ១០.០០០ដុលា� រ ពីធនាគារមួយណាក�ុ ង

ចំេណាមធនាគារទាងំ២ ខាងេលី? េដីម្បសីេ្រមចចិត��ន្រតឹម្រត�វ អ�ក្រត�វ

េ្រប�បេធ�បអ្រតាការ្រ�ក់ (ៃថ�) ែដលកំណត់េដាយធនាគារទាងំ២។ 

ស្រមាបធ់នាគារទ១ី ការ្រ�កស់របុគ ឺ១.៥០០ ដុលា� រ (១១.៥០០ ដក ១០.០០០)។

ដូេច�ះ អ្រតាការ្រ�កគ់ ឺ១៥% ក�ុងមួយឆា�  ំ(១.៥០០ ែចក ១០.០០០ គុណ ១០០)។

ការគណនាអ្រតាការ្រ�កស់្រមាបធ់នាគារទ២ី មានភាពស�ុគសា� ញបន�ចិ េដាយ

េយងី្រត�វេ្របរីបូមន�ដូចខាងេ្រកាម៖

ែខទ១ី ែខទ២ី ែខទ៣ី ែខទ៤ី ែខទ៥ី ែខទ៦ី

ែខទ៧ី ែខទ៨ី ែខទ៩ី ែខទ១ី០ ែខទ១ី១ ែខទ១ី២

០ ០ ០ ០ ០ ០

០ ០ ០ ០ ០ ១១.៥០០

ែខទ១ី ែខទ២ី ែខទ៣ី ែខទ៤ី ែខទ៥ី ែខទ៦ី

ែខទ៧ី ែខទ៨ី ែខទ៩ី ែខទ១ី០ ែខទ១ី១ ែខទ១ី២

៩០០ ៩០០ ៩០០ ៩០០ ៩០០ ៩០០

៩០០ ៩០០ ៩០០ ៩០០ ៩០០ ៩០០

EMI =
P x i x (1 + i)n

(1 + i)n -1

EMI ជាទកឹ្រ�កេ់ថរ ែដល្រត�វបង់្របចាែំខ
P ជា្រ�កេ់ដមី
i ជាអ្រតាការ្រ�ក្់របចាែំខ
n ជាចនួំនដង ៃនការបង់េថរ្របចាែំខ

ចនួំនដង   ៃនការបង់េថរ្របចាែំខ

ទកឹ្រ�កេ់ថរ   ៃនការបង់េថរ្របចាែំខ

្រ�កេ់ដមី (្រត�វដាកស់�� ដកពីមុខ)

អ្រតាការ្រ�ក់

nper (n) 12

900

-10000

pmt (EMI)

P (PV)

Interest Rate =RATE(D9,D10,D11)

RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])
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៥.  កតា� សខំាន់ៗ ែដលមានឥទ�ពិលេលអី្រតាការ្រ�ក់

េ្រ�ពីអ្រតាការ្រ�កេ់គាលនេយា�យខាងេល ីកតា� សខំាន់ៗ មួយចនួំនេទ�ត

មានឥទ�ពិលេលអី្រតាការ្រ�ក ់ែដល្រគះឹសា� នហរិ��វត�ុនមួីយៗ កណំតស់្រមាប់
្រ�កក់ម�រីបសអ់តថិជិន ដូចជា៖

ៃថ�េដីម (Cost of Funds)៖ ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ នមួីយៗែតងែតមាន្របភពទុន

របសខ់�ួ នដូចជា េដមីទុន, ្រ�កក់ម�ពីីេ្រ�្របេទស, នងិ្រ�កប់េ��រីបសអ់តថិជិន

ជាេដមី េដមី្បេី្រប្ីរ�សស់្រមាបផ់�លជ់ា្រ�កក់ម�ជូីនអតថិិជន។ ដូេច�ះ ្របសនិ

តៃម�ៃន្របភពទុនទាងំេនាះមានេកនីេឡីង អ្រតាការ្រ�កស់្រមាប្់រ�កក់ម�ែីដល

ផ�លេ់ដាយ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ  ជូនដលអ់តថិិជន កេ៏កនីេឡីងផងែដរ។

ចំណាយ្របតបិត�កិារ (Cost of Opera�on)៖ ក�ុ ងការផ�លក់ម� ីធនាគារមាន

ចណំាយ្របតិបត�ិការមួយចនួំន ជាពិេសសចណំាយក�ុ ងការសិក�វាយតៃម�
េលលីទ�ភាពសងរបស់អ�កខ�។ី CGCC �នពន្យលពី់េគាលការណ៍ទូេ�ែដល

ធនាគារែតងែតេ្របី្រ�ស់ េដីម្បវីាយតៃម�លទ�ភាពសងរបស់អ�កខ�ី េ�ក�ុ ង

្រពឹត�បិ្រតេលខ២ របស់ CGCC ែដលអាចទាញយក�នតាមរយៈតណំរលងី

https://bit.ly/3iS7RSS។ ្របសនិការសកិ�លទ�ភាពសងកានែ់តពិ�ក េនាះ

ចណំាយ្របតបិត�កិារនឹងកាន់ែតខ�ស់ េហីយអ្រតាការ្រ�កន់ឹងកាន់ែតខ�ស់។

ការសិក�លទ�ភាពសងមានការលំ�ក េ�េពលធនាគារមិនមានព័ត៌មាន

ស�ង់ដារ្រគប់្រគាន់អំពីចណូំល ចណំាយ និងែផនការអាជីវកម�ច�ស់លាស់
របសអ់�កខ�។ី

ហានិភ័យរបស់អ�កខ� ី៖ ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យែដលអតិថិជន

មិនអាចសង្រតឡប់មកវ �ញ។ េ�េពលហានិភ័យឥណទានមានក្រមិតទាប

អ្រតាការ្រ�កក់ម៏ានក្រមតិទាបែដរ។ ហានិភ័យឥណទានអា្រស័យេ�េលី
កតា� សំខាន់ៗ របស់អតថិិជន រមួមាន លទ�ភាពសង, ឥរ �យាបទសង, េដមីទុន,

លក�ខណ�   នងិ្រទព្យធានា ជាេដមី។ 

ស្រមាបអ់�កខ� ីការកាតប់ន�យហានភិ័យឥណទានរបសខ់�ួ ន តាមរយៈការេរ�បចំ
រ�យការណ៍ចណូំលចណំាយ នងិែផនការអាជវីកម�ឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វតាមស�ង់ដារ

គជឺាកតា� អំេណាយផលមួយ ក�ុ ងការទទួល�នអ្រតាការ្រ�កទ់ាប ពីធនាគារ

ឬ្រគះឹសា� នម្ីរក�ហិរ��វត�ុ េ�េពលេស�សុីកំម�៕ី

ដូេច�ះ ការែស�ងយលអ់ំពីអ្រតាការ្រ�កម់ានសារៈសខំានស់្រមាបក់ម� ីនងិការ

វ �នេិយាគ។ មានកតា� ជាេ្រចនីែដលមានឥទ�ពិលេលកីារែ្រប្រប�លៃនអ្រតាការ្រ�ក។់

្រកាហ�ិចបងា� ញពីអ្រតាការ្រ�កក់�ុ ងវ �ស័យធនាគារ ចេនា� ះឆា�  ំ២០១៧ - ២០២១៖

្របភព៖ ធនាគារជាតៃិនកម�ុ ជា

្របភព៖ ធនាគារជាតៃិនកម�ុ ជា

្រកាហ�ិចបងា� ញពីអ្រតាការ្រ�កក់�ុ ងវ �ស័យម្ីរក�ហិរ��វត�ុ  ចេនា� ះឆា�  ំ២០១៧ - ២០២១៖

អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កស់ន្ស ំជាែខ�រេរ�ល

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កក់ម� ីជាែខ�រេរ�ល
អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កស់ន្ស ំជាដុលា� រអាេមរ �ក
អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កក់ម� ីជាដុលា� រអាេមរ �ក
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២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កស់ន្ស ំជាែខ�រេរ�ល
អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កក់ម� ីជាែខ�រេរ�ល

អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កស់ន្ស ំជាដុលា� រអាេមរ �ក
អ្រតាការ្រ�កេ់ល្ីរ�កក់ម� ីជាដុលា� រអាេមរ �ក
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ប៉ុ ែន� េដាយសារការធានាឥណទានពី CGCC ខ�ុ ំក៏ទទួល�នកម�ីអាជីវកម�ពី

ធនាគារ ABA េ�តាមទហំំកម�ែីដលខ�ុ �ំនេស�ីសុំទានេ់ពលេវលា។ បនា� បពី់

ទទួល�នកម�ែីដលមានការធានា ខ�ុ �ំនយកវាេ�េធ�ជីាទុនបង�ិល ែដលអាច

ឲ្យខ�ុ បំន�ការផលតិទូកេនសាទជូនដលអ់តថិជិន នងិេដប៉ូ ែចកចាយ�នជាេ្រចនី

េខត�្រក�ង ទានេ់ពលេវលា។

ការទទួល�នកម�ែីដលមានការធានាពី CGCC គអឺា្រសយ័េ�េលសីកា� នុពល

ៃនអាជវីកម�របស់េយងី េពាលគលឺទ�ភាពៃនការរ �កចេ្រមនីេ�មុខ ការកសាង

នងិការែថទា្ំរបវត�ឥិណទានឱ្យ�នល� កដូ៏ចជាបេំពញនូវឯកសារត្រម�វែដល

អាចប�� កពី់ភាពទុកចតិ�េលមីា� សអ់ាជវីកម�ក�ុងការេ្រប្ីរ�សក់ម�ឲី្យចេំគាលេ�

ផងែដរ។ ការទទួល�នកម�ែីដលមានការធានាពី CGCC ពិតជា�នជួយឱ្យ

អាជវីកម�របសខ់�ុ  ំរ �កលូតលាសម់កទលស់ព�ៃថ�។ ្របសនិមនិមានវត�មានរបស់
CGCC េទ េម�ះមនិដងឹថាអាជវីកម�របសខ់�ុ នំងឹេ�ជាយ៉ាងណាេទ? មា� សអ់ាជវីកម�
ដៃទេទ�ត ក៏អាចទទួល�នអត�្របេយាជន៍ពីការធានាឥណទានពី CGCC

តាមរយៈ្រគះឹសា� នហិរ��វត�ុ ៃដគូរបស ់CGCC ដូចរបូខ�ុ ែំដរ៕ 

ជួបជាមួយមា� សអ់ាជវីកម�ែដលទទួល�នកម�េី្រកាមការធានាពី CGCC 

េលាក េហ�ង តារា
មា� ស់អាជីវកម�
សបិ្បកម�ផលតិ
ទូកេនសាទ KCC
េខត�កពំង់ឆា� ងំ

េដាយសារែតេមលីេឃញីពីសកា� នុពល

នងិេដមី្បេីលកីស�ួយដលផ់លតិផលែខ�រ

ខ�ុ ំ�នសេ្រមចចិត�ចាប់េផ�ីមសិប្បកម�
ផលតិទូក KCC ែដលជាសបិ្បកម�ផលតិ

ទូក េ�ក�ុ ង្រស�កដ៏ក្រមមួយ េ�ក�ុ ង

េខត�កំពង់ឆា� ងំ េ�ក�ុ ងឆា�  ំ ២០១៤។

ទូក គជឺាយាន�ដស៏ខំានស់្រមាបប់ងប�ូ ន

្របជាជនែខ�រ ែដល្របកបរបរេនសាទ

និងែ្រសចមា� រជាប់មាត់ទឹក។ ចាប់ពី

ចាបេ់ផ�ីមដំបូងរហូតដលស់ព�ៃថ� ប��
្របឈមសខំានរ់បសខ់�ុ គំ ឺកង�ះទុនបង�លិ

េដមី្បពី្រងីកអាជវីកម� េ្រពាះកេំណីនៃនការ

ប�� ទញិពីអតថិជិន នងិេដប៉ូ ែចកចាយ

េ�តាមបណា� េខត�នីមួយៗ មានការ

េកនីេឡីងជាលដំាប។់ ដំេណាះ្រសាយ

ស្រមាបខ់�ុ  ំគ្ឺរ�កក់ម�ពីីធនាគារ។ េដាយ

សារែត្រទព្យធានារបសខ់�ុ មំនិ្រគប្់រគាន់
ស្រមាប្់រ�កក់ម� ីេធ�ឱី្យអាជវីកម�របសខ់�ុ ំ
មានការរា �ងស�ះ។
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ការែស�ងយល់អំពីយន�ការធានាឥណទានរបស់្របេទសហ�ីលីពីន

សាជវីកម�ធានាឥណទានហ�លីពីីន (PHILGUARANTEE) គជឺា្រគះឹសា� នសាធារណៈ

ែដល្រគប្់រគងេដាយរដា� ភិ�ល ែដល្រត�វ�នបេង�ីតេឡីងពីការប្រង�បប្រង�ម

ៃនគេ្រមាងធានាឥណទានហ�ីលពីីន និងទភីា� កង់ារ (PGPAs) អនុេលាមតាម

បទប�� ្របតបិត�េិលខ ៥៨ ឆា� ២ំ០១៨។ ្រគះឹសា� នេនះ្រត�វ�នបេង�តីេឡីងដបូំង

េ�ៃថ�ទ៣ី១ ែខមករា ឆា� ១ំ៩៧៧ ែដលេ�ថា Philippine Export and Foreign

Loan Guarantee Corporation (PHILGUARANTEE) េដមី្បផី�លក់ារធានា នងិ

ស្រម�លដលក់ារប��ូល្រ�កក់ម�បីរេទសស្រមាបគ់េ្រមាងអភវិឌ្ឍន។៍ េ�ៃថ�ទ១ី២

ែខកុម�ៈ ឆា� ១ំ៩៩៨ េដាយទហំំ្របតបិត�កិារ្រត�វ�នព្រងីក PHILGUARANTEE

ក្៏រត�វ�នប�ូ រេ�ជា Trade and Investment Development Corporation

of the Philippines (TIDCORP) េដាយច�បស់ាធារណរដ� េលខ៨៤៩៤។

TIDCORP ្រត�វ�នផា� សប់�ូ រសារជាថ�មី�ងេទ�ត តាមរយៈបទប�� ្របតបិត� ិ(EO ៨៥)

េ�ៃថ�ទ ី១៨ ែខមនីា ឆា�  ំ២០០២ េ�ជាទភីា� កង់ារឥណទាននាេំចញ-នាចូំល

ហ�លីពីីន (PhilEXIM)។ PHILGUARANTEE គ្ឺរត�វ�នែ្របកា� យមកពីទភីា� កង់ារ

ឥណទាននាេំចញ-នាចូំល (PhilEXIM)។ េគាលេ�ចម្បងរបស ់PHILGUARANTEE

គេឺដមី្បបីេំពញតួនាទកី�ុងការអភវិឌ្ឍេលេីសវាហរិ��វត�ុ  តាមរយៈការផ�លក់ារធានា

ឥណទានក�ុងការគា្ំរទពាណិជ�កម� នងិការវ �នេិយាគការនាេំចញេហដា� រចនាសម�ន័� 

ថាមពល េទសចរណ៍ អាជវីកម�កសកិម�/ទេំនបីកម� លេំ�ដា� ន សហ្រគាសធុនតូច

នងិមធ្យម នងិវ �សយ័អាទភិាពេផ្សងេទ�តៃនេសដ�កចិ� ក�ុងការអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�សង�ម៕

្របភពឯកសារ៖ https://philguarantee.gov.ph/

សាជវីកម�ធានាឥណទានហ�លីពីីន

េដាយ ៖ េលាក្រសី សាន សុខរ �ណា អនុ្របធានការ �យាលយ័អភិវឌ្ឍន៍ផលតិផល
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CGCC េ�េលសីារព័តម៌ាននានា

កម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លស�ពីី “ខ�ុ មំានចេំណះដឹងហិរ��វត�ុ ” ទទួល�នភាព
េជាគជយ័ បនា� បពី់�នេបកីឱ្យដំេណីរការ្រក�មទ១ី េដមី្បជួីយដលម់ា� ស់
អាជវីកម� នងិជាពិេសស្រស�ីក�ុ ងអាជវីកម� ឱ្យកា� យេ�ជាអ�កជនំាញែផ�ក
ហិរ��វត�ុ  នងិបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ ផងែដរ។ ភាពេជាគជយ័ៃន្រក�មទ១ី េនះ
្រត�វ�នទទួលសា� លេ់ដាយមា� ស់អាជវីកម�ែដល�នចូលរមួ េហីយមា� ស់
អាជវីកម�ជាេ្រចនី ទទួល�នការយលដ់ងឹថ�ីៗអំពីគេ្រមាងអាជវីកម�របស់
ពួកេគ កដូ៏ចជាការ្រគប្់រគងលហូំរសាច្់រ�ក ់នងិការេ្រប្ីរ�ស់េដមីទុន
នងិបណុំលជាេដមី។

សាជីវកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា (CGCC) នងិធនាគារ CIMB �ន
្របកាសជាផ�ូ វការនូវភាពជាៃដគូ  ក�ុងពិធចុីះហត�េលខាេលកីចិ�្រពមេ្រព�ង
ធានាឥណទាន េដមី្បផី�លក់ម�ែីដលមានការធានាគា្ំរទដលស់ហ្រគាស
ធុនតូច នងិមធ្យម កដូ៏ចជា្រក�មហ៊ុនអាជវីកម�នានាេ�ក�ុង្របេទសកម�ុជា
ឱ្យមានលទ�ភាពទទួល�នកម�អីាជីវកម�កាន់ែតេ្រចនី ក�ុ ងការព្រងីក
អាជីវកម� វ �និេយាគ និងទុនបង�ិលកចិ�សហ្របតបិត�េិនះ នឹងបេង�ីន
លទ�ភាពទទួល�នកម�រីបស្់រក�មហ៊ុន/អាជវីកម� ឱ្យទទួល�នកម� ីេទាះបី
គា� ន្រទព្យធានា នងិជួយឱ្យទទួល�នកម�េី្រចនីជាងការខ�េីដាយគា� ន
ការធានាឥណទាន។ 

ភាពេជាគជយ័ៃនកម�វ �ធបីណ�ុ ះបណា� លស�ពីី “ខ�ុ មំានចេំណះដឹងហិរ��វត�ុ ”
វគ�ទ១ី របសស់ាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា នងិធនាគារសា� បនា

ធនាគារ CIMB នងិ សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា ចាបៃ់ដគូសហការ
ផ�លក់ម�មីានការធានា ដលអ់ាជវីកម�ែដលខ�ះ្រទព្យធានា

ធនាគារ េមយែបង៊ នងិសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុ ជា បណ�ុ ះបណា� ល
ជនំាញ នងិការកសាងសមត�ភាព ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម

សូមអានបន�ពីសារព័តម៌ានែខ�រថាមស ៍េចញផ�យៃថ�ទ១ី៤ ែខតុលា ឆា� ២ំ០២២
https://bit.ly/3HcXpxe

សូមអានបន�ពីសារព័តម៌ានថ�ីៗ េចញផ�យៃថ�ទ២ី០ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០២២

https://bit.ly/3JcEGVj

សូមអានបន�ពីសារព័តម៌ាន Fresh News េចញផ�យៃថ�ទ២ី១ ែខវ �ច�កិា ឆា� ២ំ០២២
https://bit.ly/3XGrso0

ធនាគារ េមយែបង៊ នងិសាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា (CGCC) �នេរ�ប
ចសំកិា� សាលាចនួំន២ ែដលជាែផ�កៃនការខតិខ្ំរបងឹែ្របងព្រងឹងសមត�ភាព
នងិជនំាញរបសស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម នងិអ�ក្របកឹ�ែផ�កហរិ��វត�ុ
ជាង១០០នាក។់ កម�វ �ធេីនះបេង�តីេឡីងេដមី្បជួីយជាគនំតិផ�ួចេផ�មីយុទ�សា្រស�
េដីម្បធីានាឱ្យ�នថា សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យមទាងំអស់ទទួល�ន
ជនួំយែផ�កហរិ��វត�ុ ្រគប្់រគាន។់ ធនាគារេមយែបង៊ នងឹេរ�បចសំកិា� សាលា
ែបបេនះបែន�មេទ�ត នាេពលអនាគត េហយីកម�វ �ធេីនះកជ៏ាែផ�កមួយៃនការ
រមួចែំណក េដមី្បពី្រងឹងេសដ�កចិ�របស្់របេទសកម�ុជាផងែដរ។ 
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សមាគមសហ្រគនិ្រស�កីម�ុជា (CWEA)២
សមាគមសហ្រគនិវយ័េក�ងកម�ុជា

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

កម�វ �ធីឥណទានទូទាតអ់ាជីវកម�ជាមួយធនាគារសា� បនា

សូមអេ��ញីេ�កានស់ាខារបសធ់នាគារសា� បនា ណាមួយែដលេ�
ជតិេលាកអ�កបផុំត ឬទូរសព័�េ�េលខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០

ស្រមាបព័់តម៌ានអពីំកម�វ �ធឥីណទានទូទាតអ់ាជវីកម�េនះ សូមចូល
េ�េវបសាយរបស់ធនាគារសា� បនា៖ កម�វ �ធឥីណទានទូទាត់
អាជវីកម�របស់ធនាគារសា� បនា (h�ps://bit.ly/3TjysVW) 

ស្រមាប់ព័តម៌ានបែន�ម

េលាកអ�កចង់�នឥណទានេដមី្បពី្រងីកអាជវីកម� ែតខ�ះ្រទព្យធានា
ែ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�។

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
h�ps://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

ផលតិផលឥណទានែដលមានការធានាពី CGCC
របស់ PFIs (Canadia, FTB, Maybank, SPNB)

ៃដគូរបស់េយ�ង

១
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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�

េលាកអ�កមនិមាន្រទព្យធានា្រគប្់រគានស់្រមាប់
កម�ពី្រងីកអាជវីកម�ែមនេទ? អស�់រម�េហីយ!
ធនាគារ FTB អាចជួយេលាកអ�ក�ន!
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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@canadiabank.com.kh
Web:     www.canadiabank.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:        023 428 100
Email:   CustomerService@campubank.com.kh
Web:     www.campubank.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

Tel:        081 811 911
Email:   info@chipmongbank.com
Web:     www.chipmongbank.com/en

Tel:        023 862 111
Email:   info@�bbank.com
Web:     www.�bbank.com

PFIs របស ់CGCC ែដល�នេស�សុីកំារធានាឥណទានកន�ងមក

េបេីលាកអ�កមានជាមតេិយាបលេ់ដីម្បែីកលម�
្រពឹត�បិ្រតព័តម៌ានរបស ់CGCC សូមទនំាកទ់នំង
មក្រក�មការងាររបសេ់យងីខ�ុ តំាមរយៈ

023 722 123 Info@cgcc.com.kh 
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“បេង�ីនបរ �យាបន�ហិរ��វត�ុ  នងិ
អភិវឌ្ឍសហ្រគាសខា� តតូច

នងិមធ្យម េ�កម�ុ ជា”

www.cgcc.com.kh

023 722 123

info@cgcc.com.kh

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

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា
Credit Guarantee Corpora�on of Cambodia

សាជវីកម�ធានាឥណទានកម�ុជា CGCC

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


