
 

 

សេចក្តបី្រកាេពត័ម៌ាន 

ប្ក្មុហ ៊ុន អ អមិ សអ (សេមរឌូា) ម.ក្ ច៊ុុះរញ្ជលីក្ម់លូរប្តរណំ៊ុលជាផ្លូវការ 

ដែលមានទហំទំកឹ្ប្ាក្ច់នំនួ ៨០ ពានល់ានសរៀល សៅផ្ារមលូរប្តក្មពុជា 

រាជធានីភ្នំសពញ ថ្ងៃទ៣ី០ ដេសមសា ឆ្ន ំ២០២០ - ប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ (សេមរូឌា) ម.ក្  (សៅកាតថ់ា  

“អ អិម សអ សេមរូឌា”) ានច៊ុុះរញ្ជីលក្់មលូរប្តរំណ៊ុល ចំនួន ៨០ ពាន់លានសរៀល (ប្រមាណជា ២០ លានែ៊ុលាល រ

អាសមរកិ្) ដែលមានរយៈសពល ៥ឆ្ន ំ ជាមួយអប្ាគូរ ៊ុង ៥,៥០% ក្នងុមួយឆ្ន ំ សៅផ្ារមូលរប្តក្មពុជា (“ផ្.ម.ក្”) 

ដែលជាការសាុះផ្ាយលក្់មូលរប្តរំណ៊ុលសលើក្ែំរូងសៅក្នុងប្រវតតសិាស្រេតររេ់ អ អិម សអ សេមរូឌា។   

េញ្ញា រណណសាជីរក្មម អ អិម សអ សេមរូឌា គជឺាេញ្ញា រណណដែលប្តូវានធានា ១០០% សោយសាា រ័ន Credit 

Guarantee and Investment Facility ដែលជាមូលនិធរិរធនមួយថ្នធនាគារអភិ្វឌ្ឍន៍អាេ៊ុី និងច៊ុុះរញ្ជីលក្់

េញ្ញា រណណ សប្កាមប្ក្រេណឌ ការសាុះផ្ាយេញ្ញា រណណពហ៊ុរូរិយរ័ណណអាសា ន+៣ ASEAN+3 Multi-Currency 

Bond Issuance Framework (AMBIF)។ 

សលាក្ Kevin Whitcraft នាយក្ប្រតិរតតិររេ់ RMA Group និងជាប្រធានប្ក្ុមប្រឹក្ាភិ្ាលថ្នប្ក្ុមហ ៊ុន  

អ អិម សអ សេមរូឌា ានដងលងការសកាតេរសេើរក្នងុឱកាេសនុះថា “ការសាុះផ្ាយមូលរប្តរំណ៊ុលសនុះ គឺជា

ប្ពឹតតកិារណ៍ប្រវតតសិាស្រេតែំរូងេប្មារ់  RMA Group និងរង្ហា ញពីការេិតេំប្រឹងដប្រងក្នុងការប្តួេប្ាយផ្លូវ ក្នុងនាម

ជាប្ក្ុមហ ៊ុនមិនដមនសាា រ័នហរិញ្ាវតាដុែលានសាុះផ្ាយមូលរប្តរំណ៊ុលែំរូងរងអេ់សៅប្រសទេក្មពុជា។ ពកួ្សយើង

មានទំន៊ុក្ចិតតយ ងសពញទហំឹងចំសពាុះសេែឋក្ិចចររេ់ប្រសទេក្មពុជាសហើយានសាុះជំហានសៅម៊ុេជាមួយនឹងការសាុះ-

ផ្ាយលក្់េញ្ញា រណណ ស ុះរីជាមានរញ្ញា ប្រឈមជ៊ុំវិញការរកី្រាលោលថ្នជំងរឺាតតាត Covid-១៩ ក្៏សោយ។  

សយើង មានសេចក្តីសសាមនេសរីក្រាយដែលសាា រ័ន CGIF សៅដតមានការសរតជាា ចិតតខ្ជជ រ់េជួន និងចំណារ់អារមមណ៍ររេ់

 វិនិសយគិនសៅដតមានពពរងងមំា េូមបីដតក្នងុសាា នពពមិនប្រប្ក្តកី្៏សោយ ក្៏មូលរប្តរំណ៊ុល ប្តូវានសធវើររិវិេក្មម

 ងំអេ់ប្រក្រសោយសជាគជយ័។ សនុះ គជឺាេក្ខីពពថ្នសក្រ តិ៍ស ម្ ុះ និងពពដែលអាចសជឿទ៊ុក្ចិតតានររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុន  

អ អិម សអ សេមរូឌា។ 

សលាក្ប្េ ីSun Guiying នាយក្ប្រតិរតតិថ្នសាា រ័ន CGIF ានដងលងថា “ស ុះរីមានរញ្ញា ប្រឈមដែលសក្ើត

មានសោយជងំរឺាតតាតរកី្រាលោលងមី Covid ១៩ ក្៏សោយ ក្ ៏CGIF មានសមាទនពពដែលានសធវើការសោយសជាគជ័យ

ជាមួយប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ សេមរូឌា នងិនយិតក្រមូលរប្តសៅប្រសទេក្មពុជាក្នុងការសាុះផ្ាយមូលរប្តរំណ៊ុល



 

 

ែំរូងររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ សេមរូឌា។ គសប្មាងសនុះ រង្ហា ញពីេមិទធ ិផ្លងមីមយួសទៀតក្នុងចំសណាមេមិទធ ិ

ផ្លជាសប្ចើនររេ់ CGIF ដែលជាេញ្ញា រណណសនុះជាេញ្ញា រណណមានការធានាែំរូងរងអេ់សោយ CGIF 

េប្មារ់សាា រ័នមិនដមនហិរញ្ាវតាសុៅក្នុងប្រសទេក្មពុជា។ ការសាុះផ្ាយមូលរប្តរំណ៊ុលសនុះ មានសគាល

រំណងមិនប្តឹមដតពប្ងឹងទនំ៊ុក្ចិតតររេ់វិនិសយគិនរ ៊ុសណាណ ុះសទ រ ៊ុដនតដងម ងំ ក្់ ញប្ក្ុមហ ៊ុនសផ្សងសទៀត

ដែលមានរំណងសាុះផ្ាយេញ្ញា រណណនាសពលអនាគតក្នុងការ ញយក្ទីផ្ារមលូរប្តរំណ៊ុលក្នុងប្េុក្

ផ្ងដែរ។ 

ឯក្ឧតតម េ  ូេ៊ុជាត ិអគគនាយក្ថ្នគណៈក្មមការមលូរប្តក្មពុជា (គ.ម.ក្) ដែលជានិយតក្រមូលរប្តររេ់

ប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាានសធវើជាអធិរតីក្នងុពធិីច៊ុុះរញ្ជីសនុះ។ សលាក្ ានមានប្រសាេន៍ថា “ការសាុះផ្ាយមូល- 

រប្តរំណ៊ុលសោយសជាគជយ័ររេ់ អ អិម សអ សេមរូឌា នឹងកាល យជាគំរូមួយ េប្មារ់ប្រតិរតតិការនាសពលអនាគត។ 

មូលរប្តរំណ៊ុលដែលមានរ៊ុគគលធានាសនុះ ផ្តល់នូវជសប្មើេឧរក្រណ៍ហិរញ្ាវតាងុមីមួយ េប្មារ់ប្ក្ុមហ ៊ុនឯក្ជនក្នងុ 

 វិេ័យសផ្សង  សែើមបីប្រមូលមូលនិធិកាន់ដតសប្ចើនជាមយួនឹងរយៈសពលដវងជាងម៊ុន។ 

សលាក្ ហ៊ុង េ៊ុហួរ អគគនាយក្ប្ក្ុមហ ៊ុនផ្ារមូលរប្តក្មពុជា (ផ្.ម.ក្) ដែលមានវតតមានសៅក្នងុពិធីច៊ុុះរញ្ជី

មូលរប្តរំណ៊ុល ានមានប្រសាេន៍ផ្ងដែរថា “ស ុះរីមានសាា នពពទីផ្ារមានពពមិននឹងនរក្៏សោយ សយើងសៅដត

រនតេសប្មចក្នុងការច៊ុុះរញ្ជីលក្់មូលរប្តរំណ៊ុលររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ សេមរូឌា សៅផ្ារមូលរប្តក្មពុជាាន

សោយរលូន។ ក្នងុសាា នពពដររសនុះ វាជាេញ្ញា ថ្នការតេ ូ និងរង្ហា ញពីេញ្ញា វិជជមានែល់វិនិសយគិននានា។ ប្ក្ុមហ ៊ុន 

សអេរ ៊ីអាយ ដែលជាទបី្រឹក្ាហិរញ្ាវតា ុនងិប្ក្ុមហ ៊ុនធានាទញិមូលរប្តដតមយួគត់េប្មារ់គសប្មាងសនុះ ានសែើរតនួាទី

យ ងេក្មមក្នងុការគំាប្ទវិេ័យមូលរប្ត ចារ់ាំងពីការក្សក្ើតររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុន ក្នងុការចារ់សផ្តើមប្រតិរតតកិារដែលមិន

ធាល រ់មានពីម៊ុនមក្ សែើមបីសរើក្ទីផ្ារមូលរប្តក្នុងប្រសទេក្មពុជា។ ចារ់ាំងពីសពលសនាុះមក្ទីផ្ារសៅដតរនតរីក្ចសប្មើន 

សហើយប្រតិរតតកិារជាសប្ចើន ប្តូវានរញ្ចរ់សោយសជាគជយ័ជាសរៀងរាលឆ់្ន ំ សោយសារមានការគំាប្ទជារនតរនាា រ់ព ី

អាជាា ធរពាក្ព់័នធរួមមានប្ក្េួងសេែឋក្ិចច នងិហិរញ្ាវតា ុគណៈក្មមការមលូរប្តក្មពុជា ផ្ារមូលរប្តក្មពុជា នងិពគីពាក្់

ព័នធែថ្ទសទៀត។ 

សលាក្ Shuzo Shikata នាយក្ប្រតិរតតិររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ រ ូយ ល់ េ៊ុឃី្យួរងធី ានសលើក្ស ើងថា  

ក្នុងនាមជាអនក្ចូលរួមទីផ្ារមូលរប្តមួយដែលសែើរតនួាទយី ងេក្មម ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ នឹងរនតសធវើការយ ងជតិ

េនិទធជាមួយពគពីាក្ព់័នធសែើមបចីារ់យក្ទីផ្ារសនុះជារនតសទៀត។ ការសធវើដររសនុះ នងឹរងកឱយប្ក្ុមហ ៊ុនឯក្ជននានា  



 

 

សៅក្នងុប្រសទេក្មពុជា អាចទទួលានមូលនធិកិាន់ដតសប្ចើនជាមួយរយៈសពលដវងជាងម៊ុន ក្នុងែំសណើរការមួយដែលនងឹ

កាន់ដតមានពពង្ហយប្េលួប្រក្រសោយប្រេិទធពព នងិចំណាយតិច។  

សោយសារប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ សេមរូឌា សៅដតរនតរីក្ចសប្មើនសៅក្នុងប្រសទេក្មពុជា ការគំាប្ទពីេណំាក្ ់

សាា រ័ន CGIF នងិប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ នឹងជយួប្តួេប្ាយផ្លូវេប្មារ់ប្ក្ុមហ ៊ុនសែើមបីរនតេក្មមពពរសងកើនសែើមទ៊ុន

រដនាមសទៀតនាសពលអនាគត។ 

សលាក្ ងន សាងំ នាយក្ប្រតរិតតិររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ សេមរូឌា ានដងលងថា “ប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ  

សេមរូឌា ដតងដតយក្ចិតតទ៊ុក្ោក្គំ់ាប្ទែល់ក្ិចចេិតេបំ្រឹងដប្រងររេ់រោឋ ភិ្ាលក្មពុជា ក្នុងការអភិ្វឌ្ឍសេែឋក្ិចច 

និង វិេ័យហិរញ្ាវតារុរេ់ប្រសទេ។ ក្នងុក្រណីសនុះសយើង  រកី្រាយដែលានចូលរួមចំដណក្ក្នុងការអភិ្វឌ្ឍទីផ្ារមូល-

រប្ត ររេ់ប្រសទេក្មពុជា”។ 

សលាក្ានរញ្ញជ ក្់រដនាមថា អាជីវក្មមររេ់សយើងានែំសណើរយ ងលអជាមួយនឹងការដចក្ចាយផ្លិតផ្ល

លបី មួយចំនួនែូចជា រងយនត Ford រងយនតប្រណិតមា ក្ Jaguar Land Rover ររិកាខ រក្េិក្មមទំសនើរមា ក្ John 

Deere ររិកាខ រេំណងម់ា ក្ JCB, TCM, JLG និង េមាា រៈមួយចំនួនសទៀតេប្មារ់ដងរក្ាទំនិញ សលើក្ោក្់ទនំិញ នងិ

េមាអ ត។ មូលរប្តរំណ៊ុល ជាប្រភ្ពទ៊ុនសែើមបីរសងកើនចំដណក្ទីផ្ារដងមសទៀតែល់ប្ក្ុមហ ៊ុន។ 

អពំបី្ក្មុហ ៊ុន អ អមិ សអ (សេមរឌូា) ម.ក្៖ 

ប្ក្ុមហ ៊ុន អ អិម សអ (សេមរូឌា) ម.ក្ (ដែលសៅកាតថ់ា អ អមិ សអ សេមរូឌា) គជឺាប្ក្ុមហ ៊ុនដែលានទទលួ 

េិទធិដចក្ចាយយនយនតនំាម៊ុេសគសៅក្នុងប្រសទេក្មពុជា។ អ អិម សអ សេមរូឌា ាន្នសជើងចូលក្នុងទផី្ារក្មពុជា

ាំងពឆី្ន ំ១៩៩២ ក្នុងនាមជាអនក្ផ្គត់ផ្គង់ផ្តត ច់ម៊ុេនវូផ្លិតផ្ល ដែលជាែំសណាុះប្សាយេប្មារ់រាល់ប្ក្ុមហ ៊ុនពាណិជជ-

ក្មម និងមិនដមនពាណិជជក្មម សៅក្នងុវិេ័យសហោឋ រចនាេមពន័ធ ថាមពល និងភ្េាពុរ។ ប្ក្ុមហ ៊ុន មានការរកី្ចសប្មើន

ប្េរសពលនឹងការអភិ្វឌ្ឍន៍ថ្នប្រសទេក្មពុជា និងានពប្ងីក្វសិាលពពររេ់េលួ នរហតូែល់អាជីវក្មមពាក្់ពន័ធនឹង

យនយនត ក្េិក្មម និងសប្គឿងររិកាខ រធ៊ុនធៃន ់នងិសេវាក្មមរនាា រ់ពកីារលក្។់ អ អិម សអ សេមរូឌា ទទួលានសក្រ តិ៍ស ម្ ុះ

លបីលាញក្នងុនាមជាអនក្ដចក្ចាយ នងិនំាចូលផ្តត ច់ម៊ុេនវូមា ក្យនយនត និងររិកាខ ធ៊ុនធៃន់លំោរ់ពិភ្ពសលាក្ ដែល

រួមមាន មា ក្Ford (ចារ់ាំងពីឆ្ន ំ ១៩៩៧) មា ក្ Jaguar Land Rover (ចារ់ាំងពីឆ្ន ំ ២០១៣) មា ក្ John Deere 

(ចារ់ាំងពឆី្ន ំ ២០១១) មា ក្ JCB (ចារ់ាំងពីឆ្ន ំ ២០១០) និង មា ក្ FUSO (ចារ់ាំងព ីឆ្ន ំ ២០១០) ។ ប្ក្ុមហ ៊ុន

មានរ៊ុគគលកិ្ជាង ៥០០ នាក្់ និង ការយិលយ័សាខ្ជចំនួន ១៤ សៅទ ូងំប្រសទេក្មពុជា។ 



 

 

 

អពំសីាា រន័ CGIF៖ 

សាា រ័ន Credit Guarantee and Investment Facility (“CGIF”) ប្តូវានរសងកើតស ើងជាពហ៊ុពគីសោយ

េមាជកិ្ថ្នេមាគមប្រជាជាតិអាេ៊ុអីាសគនយ៍ (“អាសា ន”) ចិន ជរ ៊ុន ក្ូសរ  (“អាសា ន+៣”) និងធនាគារ 

អភ្ិវឌ្ឍន៍អាេ៊ុី (“ADB”)។ សាា រ័ន CGIF ប្តូវានរសងកើតស ើងជាមូលនធិិររធនមយួថ្នធនាគារអភិ្វឌ្ឍន៍អាេ៊ុ ីជាមួយ

នឹងសែើមទ៊ុនចំននួ ១.០៧៧,៦ លានែ៊ុលាល រអាសមរិក្ ដែលានមក្ពពីគីចលូរមួររិចាច ក្។ ក្នងុនាមជាដផ្នក្េខំ្ជន់ថ្ន

គំនិតផ្តួចសផ្តើមទីផ្ារេញ្ញា រណណអាេ៊ុី សាា រ័ន CGIF ប្តូវានរសងកើតស ើងសែើមបអីភិ្វឌ្ឍ និងពប្ងងឹរូរិយរ័ណណក្នងុប្េុក្ 

និងទីផ្ារេញ្ញា រណណក្នុងតំរន ់ ក្នងុអាសា ន+៣។ សាា រ័ន CGIF ានចារ់សផ្តើមប្រតិរតតកិារធានាររេ់េលួ នសៅថ្ងៃទី០១ 

ដេឧេព ឆ្ន ំ២០១២ និងសផ្តត តសលើការផ្តល់ឥណ នជាចមបងចំសពាុះេញ្ញា រណណដែលសាុះផ្ាយជារូរិយរ័ណណក្នងុ

ប្េុក្ សោយប្ក្ុមហ ៊ុនសាុះផ្ាយដែលមានសក្រ តិ៍ស ម្ ុះសាក្េមនឹងទទួលានឥណ ន សៅក្នងុតំរនអ់ាសា ន+៣។ ។ 

អពំ ីប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ រ យូ ល ់េ៊ុឃី្យួរងធ ី៖ 

ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ រ យូ ល់ េ៊ុីឃ្យួរងធី គជឺាប្ក្ុមហ ៊ុនមូលរប្ត្នម៊ុេសគសៅក្មពុជា ដែលផ្តល់ជនូនវូ 

សេវាវិនិសយគប្គរ់ដរររួមមាន ការធានាទិញមូលរប្ត ការប្រឹក្ាសយរល់ ការរួមរញ្ចូលគាន  និងការទិញប្ក្ុមហ ៊ុន និង

ឈមួ ញសជើងសាមូលរប្តផ្ងដែរ។ សៅក្នងុឆ្ន ំ ២០១៨ ប្ក្ុមហ ៊ុន ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ រ យូ ល់ េ៊ុីឃ្យួរងធ ីប្តូវានទទួល

សាគ លជ់ា “Best Corporate and Investment Bank” សោយទេសនាវែដី Asiamoney។  

ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ រ យូ ល់ េ៊ុីឃ្យួរងធី ប្តូវានរសងកើតស ើងសៅក្នងុដេក្៊ុមាៈ ឆ្ន ំ២០១០ សហើយគជឺាប្ក្ុមហ ៊ុន

មូលរប្តររេ់ជរ ៊ុនែំរូងសគរងអេ់សៅក្នុងប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ដែលទទួលានអាជាា រណណសពញសលញពីគណៈ- 

ក្មមការមូលរប្តក្មពុជាសែើមបីសធវើប្រតិរតិតការអាជីវក្មមមូលរប្ត។  

ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ រ យូ ល់ េ៊ុីឃ្យួរងធី ានទទលួនូវសជាគជ័យពីប្រតិរតតិការជាសប្ចើនដែលរមួមាន  

មូលរប្តក្មមេិទធ ិររេ់ ក្ពំងដ់ផ្ប្ក្ងុប្ពុះេីហន៊ុ (CSX listing: PAS) មូលរប្តក្មមេិទធិររេ់តំរន់សេែឋក្ិចចពិសេេ

ភ្នំសពញ (CSX listing: PPSP) េញ្ញា រណណសាជីវក្មមែំរូងសៅក្មពុជាដែលសាុះផ្ាយហាា ក្េិក្រលីមីតធីត (CSX 

listing: HKL21A) ធនាគារ ABA (CSX listing: ABAA22A) និងគសប្មាងហិរញ្ាវតាសុផ្សង ជាសប្ចើនសទៀត។ 

 

  



 

 

េប្មារក់ារសាក្េរួពត័ម៌ានពាក្ព់ន័ធនងឹប្ក្មុហ ៊ុន អ អមិ សអ សេមរឌូា 

ការសាក្េួរពត័ម៌ាន៖   pisey.n@rmagroup.net 

    +៨៥៥ (០) ២៣ ៨៨៣ ៤៨៨ ពជ រ់សៅ ២២២ 

    +៨៥៥ (០)៩៥ ៥៥៥ ៦២៨  

សគហទពំ័រ អ អិម សអ សេមរូឌា៖  www.cambodia.rmagroup.net 

េប្មារក់ារសាក្េរួពត័ម៌ានពាក្ព់ន័ធនងឹសាា រន័ CGIF នងិការធានា 

ការសាក្េួរអំពកីារធានា៖ guarantee_enquiries@cgif-abmi.org 

ការសាក្េួរពត័ម៌ាន៖  media@cgif-abmi.org 

    +៦៣ ២ ៦៨៣ ១៣៤៣ 

    +៦៣ ៩០៨ ៨៩៩ ៣៩២៤ 

សគហទពំ័រ សាា រ័ន CGIF៖  www.cgif-abmi.org 

េប្មារក់ារសាក្េរួពត័ម៌ានពាក្ព់ន័ធនងឹប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ 

ការសាក្េួរពត័ម៌ាន៖  cf@sbiroyal.com 

    +៨៥៥ ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥ 

    +៨៥៥ ៧៨ ៧៧៧ ០៦៤ 

សគហទពំ័រប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ៊ីអាយ៖  www.sbiroyal.com 
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