
  

ប្រាសាក់ ច ុះបញ្ជលីកម់លូបប្ររបណំ លជាផ្លវូការនៅផ្ារមូលបប្ររកមព ជា 
 
រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ - បន្ទា បេ់ីការពបាោះផ្សាយទទួលបានពោគជយ័កាលេីខែ  

ពេសា សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកេមរបស់ គគរោះសាា នេគីកូហិរញ្ា វត្ាុគបាសាក ់េ.ក គត្ូវបានចុោះបញ្ជ ីពៅកនុងផ្សារេូលបគត្កេពុោ
ខែលអនុញ្ញា ត្ឱ្យចាបព់ផ្សតើេសកេមភាេជួញែូរ។ េូលបគត្បណុំ្លពនោះនរងគត្ូវបានជួញែូរពៅកនុងផ្សារេូលបគត្កេពុោ
ពគកាេនិេតិ្តសញ្ញា  “PRA2023A”។ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកេមគបាសាក ់គឺោសញ្ញា បណ្ណ ទី ៦ ខែលគត្ូវបានចុោះបញ្ជ ីពៅ
ផ្សារេូលបគត្កេពុោ នងិោសញ្ញា បណ្ណ ទី ២ ខែលគត្ូវបានធាន្ទពោយសាា បន័ Credit Guarantee and Investment 

Facility (CGIF) ខែលោេូលនិធិបរធនេយួថ្នធន្ទគារអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាសីុ។ 
សាា បន័ CGIF បានបញ្ញជ កថ់ា ពនោះគឺោសញ្ញា បណ្ណ ទ ី២ ខែលគត្ូវបានធាន្ទពោយសាា បន័ CGIF ពៅកនុងទី

ផ្សារេូលបគត្កេពុោ។ សាា បន័ CGIF បានធាន្ទ ១០០% ពលើសញ្ញា បណ្ណ សាជីវកេមគបាសាក ់ខែលបានពបាោះផ្សាយ
លកច់ំនួន ១២៧,២ ប លីានពរៀល ខែលមានរយៈពេល ៣ ឆ្ន ោំេយួនរងអគាគូប ុងពងរ ៧,៥០% កនុងេយួឆ្ន ។ំ ការ
ពបាោះផ្សាយេូលបគត្បណុំ្លពលើកទី ១ របស់គបាសាកព់នោះ បង្ហា ញេីការពកៀរគរពែើេទុនធំោងពគខត្េយួគត្ព់ៅកនុង
គបវត្តិសាស្តសតទីផ្សារេូលធនរបស់គបពទសកេពុោ។ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកេម គបាសាក ់ គត្ូវបានចុោះបញ្ជ ីលកព់គកាេគកប
ែណ្ឌ ការពបាោះផ្សាយសញ្ញា បណ្ណ េហុរបូិយបណ័្ណ អាសា ន+៣ (AMBIF) ាេរយៈការពគបើគបាស់ទគេងឯ់កសាររេួ
សគមាបោ់កព់ាកយពសនើសំុការពបាោះផ្សាយកនុងគបពទសកេពុោគសបាេកេមវធិីគំនតិ្ផ្សដួចពផ្សដើេពវទិកាទីផ្សារសញ្ញា បណ្ណ  
អាសា ន +៣ (ABMI)។ 

ពលាកគសី Sun Guiying ន្ទយកគបត្ិបត្តិរបស់ សាា បន័ CGIF បានមានគបសាសនថ៍ា ពនោះោកិត្តិយសរបស់
ពយើងខែលបានបញ្ចបគ់បត្បិត្តកិារសគមាបែ់ំណាកក់ាលទីេយួពនោះគបកបពោយពោគជយ័កនុងគបពទសកេពុោ ពៅ
ពេលខែលគបពទសកំេុងសាិត្កនុងសាា នភាេជងំឺឆ្លងកូវែី ១៩ និងបានទទួលការសហគបត្ិបត្តិការោេយួអាោា ធរ 
កេពុោ គគរោះសាា នេគីកូហិរញ្ា វត្ាុគបាសាក ់ េ.ក និងភាគីពាកេ់ន័ធោពគចើនពផ្សេងពទៀត្។ គបត្ិបត្តិការពនោះគឺោការបពងកើត្
សេយ័កាលេយួខែលេនិគត្រេខត្បង្ហា ញេីការបពងកើនពែើេទុនធំោងពគខត្េយួគត្ព់ៅកនុងគបវត្តិសាស្តសតទីផ្សារេូល
ធនរបស់គបពទសកេពុោពទ ខងេទងំោគបត្បិត្តិការខែលខផ្សែកពលើទីផ្សារ និងគត្ូវបានពធវើបរវិសិកេមទងំអស់ពោយវនិិ-
ពោគិនទងំកនុងគសុក និងបរពទស ខែលពនោះោការចូលរេួចខំណ្កកនុងការអភ្វិឌ្ឍទីផ្សារេលូបគត្ពៅកេពុោផ្សងខែរ ។ 
សញ្ញា បណ្ណ ពនោះគត្ូវបានពបាោះផ្សាយោគបាកព់រៀល ខែល CGIF បានគាគំទែល់ការែិត្ែំគបរងខគបងរបស់រោា ភ្បិាលកនុង
ការពលើកត្ពេកើងគបាកព់រៀលពៅកនុងពសែាកចិចរបស់គបពទសកេពុោ។ វាេិត្ោមានសារៈសំខានណ់ាស់កនុងការជួយ 
ពគោេខគជងចពំពាោះត្គេូវការពែើេទុនរបស់គគរោះសាា នេគីកូហិរញ្ា វត្ាុខែលធំោងពគបំផុ្សត្ពែើេបពីធវើបំខណ្ងខចកហិរញ្ា វត្ាុ
ែល់សហគគាសខាន ត្តូ្ចបំផុ្សត្ ខាន ត្តូ្ច និងេធយេ និងរបូវនតបុគគលពៅកនុងគបពទសអំឡុងពេលែលំ៏បាកពនោះ ។ 

ពលាក សីុេ ពសន្ទោត្ិ គបធានន្ទយកគបត្ិបត្តិរបស់ គគរោះសាា នេគីកហិូរញ្ា វត្ាុគបាសាក ់ េ.ក បានមាន
គបសាសនថ៍ា េូលបគត្បណុំ្លគឺោទផី្សាេូលធនងមីេយួខែលមានសុវត្ាិភាេនិងោជំហានេយួែគ៏បពសើរកនុងការ
បពងកើនពែើេទុនរយៈពេលខវង។ សាចគ់បាកខ់ែលទទួលបានេីការពបាោះផ្សាយសញ្ញា បណ្ណ របស់គបាសាកជ់ំរញុឱ្យ 
គបាសាកអ់ាចពធវើេិេធិកេមគបភ្េេូលធនោគបាកព់រៀល ពៅោកេចោីគបាកព់រៀលកនុងការគទគទងស់ហគគាសខាន ត្តូ្ច



  

បំផុ្សត្ សហគគាសខាន ត្តូ្ច និងេធយេ ពៅាេជនបទ និងសហគគិនោស្តសតី កែូ៏ចោការពលើកត្ពេកើងការពគបើគបាស់
គបាកព់រៀលគសបពៅាេការែតិ្ែំគបរងខគបងរបស់ធន្ទគារោត្ិថ្នកេពុោ ឱ្យកានខ់ត្ទូលាយ ។ សេវថ្ងៃពនោះ កនុង
ចំពណាេផ្សលបគត្កេចសីរបុ ចនំួន ២.៦៧០ លានែុលាល អាពេរកិ ពយើងមានផ្សលបគត្កេចោីគបាកព់រៀល ចំននួ ១៣% 
និង គបមាណ្ោ ៨០% ោហិរញ្ាបបទនពៅែល់មាច ស់សហគគាសខាន ត្តូ្ចបផុំ្សត្ សហគគាសខាន ត្តូ្ច និងេធយេ 
ខែលោស្តសតី ។ សាចគ់បាកខ់ែលទទួលបានេីការពបាោះផ្សាយសញ្ញា បណ្ណ ពនោះ នរងគត្ូវបានពគបើគបាស់កនុងការផ្សតល់កេចី
ជូនែល់សាខារបស់គបាសាកព់ៅាេបណាដ  ភ្េូ ិឃំុ ។ ពលាកបានបខនាេពទៀត្ថាសញ្ញា បណ្ណ សាជីវកេមគបាសាក ់ោ
សញ្ញា បណ្ណ ែំបងូបំផុ្សត្ខែលមានការធាន្ទពោយសាា បន័ CGIF ខែលោេូលនិធបិរធនេយួថ្នធន្ទគារអភ្វិឌ្ឍន៍
អាសីុ ែល់សាា បន័ហិរញ្ា វត្ាុ ពៅកនុងទីផ្សារេូលបគត្កេពុោ ។ ោរេួ ពនោះគឺោការវនិិពោគេយួខែលេនិមានហានិភ្យ័
សគមាបអ់នកវនិិពោគនិ។ 

ពលាកបានបនតពទៀត្ថា ាងន្ទេឱ្យ គគរោះសាា នេគីកូហិរញ្ា វត្ាុ គបាសាក ់ េ.ក ែាុ ំសូេខងលងអំណ្រគុណ្ែល់ 
គកសួងពសែាកចិច នងិហិរញ្ា វត្ាុ ធន្ទគារោត្ិថ្នកេពុោ គណ្ៈកេមការេូលបគត្កេពុោ គកុេហ ុនផ្សារេូលបគត្កេពុោ 
និងទីគបរកាសញ្ញា បណ្ណ សាជីវកេម គបាសាក ់ទងំអស់ខែលបានជួយ ឱ្យសពគេចបានលទធផ្សលពោគជយ័ែូចថ្ងៃពនោះ។ 
ពនោះោសេទិធផ្សលែធ៏ំេយួរបស់គបាសាក។់ ែាុ ំសូេពកាត្សរពសើរចំពពាោះវោិជ ជីវៈ និងភាេពសាម ោះគត្ងរ់បស់ទីគបរកាទងំ 
អស់។ លទធផ្សលពនោះនរងេនិអាចពកើត្ពឡើងសគមាបេ់ួកពយើងពឡើយកនុងការពកៀរគរទុនែធ៏បំំផុ្សត្ពៅកនុងគបពទសកេពុោ 
ាេរយៈការពបាោះសញ្ញា បណ្ណ  អំឡុងពេលខែលមានជងំឺរាត្ត្ាត្ោសកល គបសិនពបើគាម នការែិត្ែំគបរងខគបង នងិ
ការលោះបងែ់ពស់េីគកុេការង្ហរ និងសងឃ រេថាសាម រត្ីែខែលពនោះនរងពៅខត្បនតពៅកនុងគពគមាងអន្ទគត្របស់ពយើងផ្សង
ខែរ ។ 
អំេីគគរោះសាា នេគីកហិូរញ្ា វត្ាុគបាសាក ់េ.ក ៖ 

គគរោះសាា នេគីកូហិរញ្ា វត្ាុគបាសាក ់េ.ក ោគគរោះសាា នោកគ់បាកបពញ្ា ើធំោងពគបំផុ្សត្ពៅកេពុោ ។ កនុងខែេនី្ទ 
ឆ្ន  ំ២០២០ គបាសាក ់ពៅខត្បនតកនុងការន្ទេំុែទផី្សារ ពបើគតិ្េី គទេយសកេម ឥណ្ទនែុល គបាកប់ពញ្ា ើរបស់អត្ិងជិន 
និងគបាកច់ំពណ្ញសុទធ។ ាេរយៈការេគងកីសាខារហូត្ែល់ ១៨០ សាខា និងមា សីុនពអធីអរេ ចំនួន ១៣៨ ពគគឿង 
គគបែណ្ត បទូ់ទងំគបពទស គបាសាក ់ ផ្សតល់នូវផ្សលិត្ផ្សល និងពសវាហិរញ្ា វត្ាុពគចើនសេបរូខបបែល់សហគេន ៍ និង 
សហគគាសខាន ត្តូ្ចពៅជនបទ គបកបពោយនិរនតរភាេ។ 

គិត្គត្រេថ្ងៃទ៣ី១ ខែ េនី្ទ ឆ្ន  ំ២០២០ លទធផ្សលែល៏ែគបពសើររបស់គបាសាក ់គត្ូវបានបង្ហា ញាេរយៈកំពណ្ើ ន
ឥណ្ទនែុល ខែលបានពកើនពឡើងែល់ ២.៧២៤ លានែុលាល រអាពេរកិ នងិគបាកប់ពញ្ា ើរបស់អត្ិងជិន ខែលបានពកើន
ពឡើងែល់ ១.៨១៨ លានែុលាល រអាពេរកិ។ គទេយសកេមសរបុរបស់គបាសាក ់បានពកើនពឡើងែល់ ៣.២៨១ លានែុលាល រ
អាពេរកិ នងិគបាកច់ំពណ្ញសុទធ បានពកើនពឡើងែល់ ១០១ លានែុលាល រអាពេរកិ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  



  

អំេីសាា បន័ CGIF៖ 

សាា បន័ Credit Guarantee and Investment Facility (“CGIF”) គត្ូវបានបពងកើត្ពឡើងោេហុភាគីពោយ
សមាជិកថ្នសមាគេគបោោត្ិអាសីុអាពគនយ ៍“(អាសា ន ” ( ចិន ជប នុ កូពរ   “( អាសា ន+៣ (”និង ធន្ទគារអភ្វិឌ្ឍន៍
អាសីុ(“ADB”)។ សាា បន័ CGIF គត្ូវបានបពងកើត្ពឡើងោេូលនិធិបរធនេយួថ្នធន្ទគារអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាសីុ ោេយួនរងពែើេ
ទុនចំននួ ១.០៧៧,៦ លានែុលាល រអាពេរកិ ខែលបានេកេីភាគីចូលរេួបរចិាច គ។ កនុងន្ទេោខផ្សនកសំខានថ់្នគំនតិ្ផ្សតួច
ពផ្សតើេទីផ្សារសញ្ញា បណ្ណ អាសីុ សាា បន័ CGIF គត្ូវបានបពងកើត្ពឡើងពែើេបអីភ្វិឌ្ឍ និងេគងរងរបូិយបណ័្ណ កនុងគសកុ និងទី
ផ្សារសញ្ញា បណ្ណ កនុងត្ំបន ់ កនុងអាសា ន+៣។ សាា បន័ CGIF បានចាបព់ផ្សតើេគបត្ិបត្តកិារធាន្ទរបស់ែលួនពៅថ្ងៃទី០១  
ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២ និងពតត ត្ពលើការផ្សតល់ឥណ្ទនោចេបងចំពពាោះសញ្ញា បណ្ណ ខែលពបាោះផ្សាយោរបូិយបណ័្ណ កនុង
គសុក ពោយគកុេហ ុនពបាោះផ្សាយខែលមានពករ តិ៍ព ម្ ោះសកដិសេនរងទទួលបានឥណ្ទន ពៅកនុងត្ំបនអ់ាសា ន +៣។  
អំេី គកេុហ ុន ពអសប អីាយ រ  ោូ ល់ សីុឃយរួ រធី ៖ 

គកុេហ ុន ពអសប អីាយ រ  ោូ ល់ សីុឃយរួ រធី គឺោគកុេហ ុនេលូបគត្្នេុែពគពៅកេពុោ ខែលផ្សតល់ជូននូវ 
ពសវាវនិិពោគគគបខ់បបរេួមាន ការធាន្ទទិញេូលបគត្ ការគបរកាពោបល់ ការរេួបញ្ចូ លគាន  និងការទិញគកុេហ ុន 
និងឈ្មួញពជើងសាេូលបគត្ផ្សងខែរ។ ពៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៨ គកេុហ ុន គកុេហ ុន ពអសប អីាយ រ  ោូ ល់ សីុឃយរួ រធី គត្ូវបាន
ទទួលសាគ ល់ោ “Best Corporate and Investment Bank” ពោយទសេន្ទវែដី Asiamoney។  

គកុេហ ុន ពអសប អីាយ រ  ោូ ល់ សីុឃយរួ រធី គត្ូវបានបពងកើត្ពឡើងពៅកនុងខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ ពហើយគឺោគកេុ
ហ ុនេូលបគត្របស់ជប នុែំបងូពគបងែស់ពៅកនុងគេោះរាោណាចគកកេពុោ ខែលទទួលបានអាោា បណ្ណ ពេញពលញេីគ
ណ្ៈកេមការេូលបគត្កេពុោពែើេបពីធវើគបត្បិត្ិតការអាជវីកេមេលូបគត្។  

គកុេហ ុន ពអសប អីាយ រ  ោូ ល់ សីុឃយរួ រធី បានទទលួនូវពោគជយ័េីគបត្ិបត្តិការោពគចើនខែលរេួមាន  
េូលបគត្កេមសិទធ ិរបស់ កេំងខ់ផ្សគកុងគេោះសីហនុ (CSX listing: PAS) េូលបគត្កេមសិទធិរបស់ត្ំបនព់សែាកិចចេិពសស
ភ្នពំេញ (CSX listing: PPSP) សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកេមែបំូងពៅកេពុោខែលពបាោះផ្សាយហាា កសិករលីេតី្ធីត្ (CSX 

listing: HKL21A) ធន្ទគារ ABA (CSX listing: ABAA22A) គកុេហ ុន អ អិេ ពអ ពែេបូឌា (CSX listing: RMAC25A) 
និងគពគមាងហិរញ្ា វត្ាុពផ្សេងៗោពគចើនពទៀត្។ 
 
  



  

សគមាបក់ារសាកសួរេត័្ម៌ានពាកេ់ន័ធនរងគគរោះសាា នេគីកហិូរញ្ា វត្ាុគបាសាក ់េ.ក 
ការសាកសួរេត័្ម៌ាន៖   Pen.Sovannsoksitha@prasac.com.kh 

+៨៥៥-១២ ៥០៥ ២៨៦ / +៨៥៥-១៦ ៥០៥ ២៨៦ 
ពគហទំេរ័ គបាសាក៖់ www.prasac.com.kh 

សគមាបក់ារសាកសួរេត័្ម៌ានពាកេ់ន័ធនរងសាា បន័ CGIF នងិការធាន្ទ 
ការសាកសួរអេំីការធាន្ទ៖ guarantee_enquiries@cgif-abmi.org 
ការសាកសួរេត័្ម៌ាន៖  media@cgif-abmi.org 
    +៦៣ ២ ៦៨៣ ១៣៤៣ 
    +៦៣ ៩០៨ ៨៩៩ ៣៩២៤ 
ពគហទំេរ័ សាា បន័ CGIF៖ www.cgif-abmi.org 

សគមាបក់ារសាកសួរេត័្ម៌ានពាកេ់ន័ធនរងគកេុហ ុន ពអសប អីាយ 

ការសាកសួរេត័្ម៌ាន៖  cf@sbiroyal.com 
    +៨៥៥ ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥ 
    +៨៥៥ ៧៨ ៧៧៧ ០៦៤ 
ពគហទំេរ័គកេុហ ុន ពអសប អីាយ៖  www.sbiroyal.com 
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