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របាយការណ៍ពិសេស

IPO របស់ធនាគារអេសី៊លីដា 
ជួយជំរ៊ញដល់ទីផេសារភាគហ៊៊ន

បុ៉ស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុទីផ្សារមូលធន



គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
(SECC)កពំងុខតិខំប្រងឹប្រងទាក-់
ទាញវិនិយោគិនបរទ្រសដ្រលមាន
ប្រក់ច្រើនដើម្របីជរំញុទផី្រសារមលូបត្រ
របស់កម្ពុជាដ្រលកំពុងត្រូវការការ-
វិនិយោគ។
ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតមក

SECCបានខតិខំប្រងឹប្រងយ៉ាងខ្លាងំ
ក្នុងការបង្កើតបទប្របញ្ញត្តិចាំបាច់
ផ្រស្រងៗដើម្របីកសាងទីផ្រសារមូលបត្រ
ឱ្រយមានភាពរស់រវើកនិងពង្រឹង
ទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមវិនិយោគិន
សកា្តានុពល។
ឯកឧត្តមស៊ូសុជាតិអគ្គនាយក

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានឱ្រយ
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ដងឹថា៖«យើងចងឱ់្រយវនិ-ិ
យោគិនបរទ្រសចូលមកទីផ្រសាររបស់
យើងកាន់ត្រច្រើនយើងចង់បានវិនិ-
យោគិននីតិបុគ្គលដ្រលមានសកា្តា-
នុពល។ព្រលន្រះយើងមិនត្រឹម
ត្រមានទីផ្រសារភាគហ៊ុនប៉ុណោ្ណោះទ្រ
ប៉ុន្ត្រយើងក៏មានទីផ្រសារសញ្ញាបណ្ណ
ផងដ្ររ។យើងនងឹបោះជហំានទៅមខុ
មួយជំហានម្តងៗដូច្ន្រះនៅក្នុងរយៈ-
ព្រល១០ឆ្នាំខងមុខយើងអាច
នយិយបានថាយើងមានទផី្រសារមយួ
ដ៏ទាក់ទាញបើទោះបីជាវាមិនដល់
កម្រតិទផី្រសារធំៗ ដចូជាទផី្រសារហងុកងុ
ឬសិង្ហបុរើក្តី»។
ក្នុងនាមជាអាជា្ញាធរគ្រប់គ្រងត្រួត-

ពិនិត្រយ និងអភិវឌ្រឍទីផ្រសារមូលបត្រ
របស់ប្រទ្រស,SECCដ្រលត្រូវបាន
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៩បានដាក់
ច្រញបទប្របញ្ញត្តិចាំបាច់សំខន់ៗជា
ច្រើនសម្រប់ទីផ្រសារមូលបត្រនិង
កំណ្រទម្រង់ដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ទីផ្រសារលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើ
ការជួញដូរភាគហ៊ុននិងដើម្របីលើក
កម្ពស់ទីផ្រសារក្នុងស្រុកឱ្រយមានស្តង់ដា
អន្តរជាតិស្រដៀងនឹងសមាជិក
អាសា៊ានដទ្រទៀតដ្ររ។
ទោះជាយ៉ាងណាការចាប់ផ្តើម

ហាក់នៅមានល្របឿនយឺតហើយ
រហូតមកដល់ព្រលន្រះមានក្រុមហ៊ុន
ត្រ៥ប៉ុណោ្ណោះដ្រលបានចុះបញ្ជីលក់
មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងក្រុមហ៊ុន៣
ចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបណ្ណនៅក្នុងផ្រសារ
មូលបត្រកម្ពុជា(CSX)ប៉ុន្ត្រមាន
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតនឹងចូលរួម
នៅក្នុងឆ្នាំន្រះជាពិស្រសការចុះបញ្ជី
លក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ
របស់ធនាគារអ្រសុីលីដាភីអិលសុី
ដ្រលគ្រងធ្វើឡើងនៅក្នុងខ្រម្រសា
ឆ្នាំន្រះ។
អ្រសុីលីដាជាធនាគារពាណិជ្ជ-

ដំបូងគ្រដ្រលចាប់ផ្តើមការចុះបញ្ជី
ន្រះដើម្របីទទួលបានដើមទុនបន្ថ្រម
តាមរយៈការប្រើប្រស់ទីផ្រសារមូល- 
បត្រ។
«ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់

២០១១យើងបានរៀបចំអ្វីៗគ្រប់
យ៉ាងដូចជាហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបទ-

ប្របញ្ញត្តិអន្តរការើមលូបត្រ(ក្រមុហ៊នុ
មូលបត្រ) វិនិយោគិនសាធារណៈ
ហើយយើងក៏ផ្តល់ផងដ្ររនូវការ-
អនុញ្ញាតក្នុងការបង្កើតCSXក្នុងឆ្នាំ
២០១១។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ក្នុងនាមជានិ-

យតករការខិតខំបន្ថ្រមរបស់យើង
បច្ចុប្របន្នគឺត្រូវចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនល្អៗ
បន្ថ្រមនិងនាំវិនិយោគិនសកា្តានុពល
មកកាន់ទីផ្រសារ។យើងត្រូវមានក្រុម-

ហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីទាក់ទាញវិនិយោគិនខ្នាតតូច
និងធំ។ប្រភពទុនវិនិយោគធំ ពី
ខងក្រត្រូវការក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង
មូលនិធិដើម្របីផ្តល់ស្រវាដល់ពួកគ្រ
ក្នុងការចូលមកកាន់ទីន្រះជា-
ពសិ្រសមលូនធិិវនិយិោគធំៗ មនិសវូ
មកវិនិយោគដោយផ្ទាល់ជាមួយ
ទីផ្រសារតូចដូចជាកម្ពុជាទ្រ»។
បច្ចុប្របន្នមានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង

មូលនិធិចំនួន៦កំពុងប្រតិបត្តិការ
នៅលើទីផ្រសារ។
ឯកឧត្តមសុជាតិនិងក្រុមការងារ

នៅSECCកំពុងខិតខំកសាងទីផ្រសារ
មូលបត្ររបស់កម្ពុជាដ្រលកំពុង
ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម
នៅឡើយប៉ុន្ត្រទីផ្រសារន្រះមានសារៈ-
សំខន់សម្រប់ជួយជំរុញស្រដ្ឋកិច្ច
ដ្រលកំពុងរើកចម្រើនខណៈទីផ្រសារ
គឺជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដ្រលឆ្លុះ-

បញ្ចាំងផ្ន្រកមួយន្រសុខភាពវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទ្រស។ទីផ្រសារមូល-
បត្រដ្រលមានភាពរស់រវើកក៏បងា្ហាញ
ពីទនំកុចតិ្តរបស់វនិយិោគនិ(ទាងំក្នងុ
ស្រុកនិងបរទ្រស)នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ្រ-
កូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទ្រសជាតិដ្ររ។
«ទីផ្រសារមូលបត្រមានសារៈសំខន់

ខ្លាំងណាស់សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា។
កាលពីព្រលមុនយើងមានត្រវិស័យ
ធានារ៉ាប់រងនិងធនាគារប៉ុណោ្ណោះ។
ទីផ្រសារមូលបត្រអាចគាំទ្រដល់ទីផ្រសារ
ផ្រស្រងទៀតនិងជួយឱ្រយវិស័យធនាគារ
កានត់្រមានភាពរងឹមាំ។នៅព្រលផ្រសារ
មូលបត្រកាន់ត្ររើកចម្រើនមនុស្រស
កាន់ត្រច្រើននឹងប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធធ-
នាគាររបស់យើង»។
«ទផី្រសារហរិញ្ញវត្ថុដ្រលមានការអភ-ិ

វឌ្រឍខ្លាំងនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់យើង។នៅព្រលនណា
មា្នាក់ចង់មើលសខុភាពហរិញ្ញវត្ថុរបស់
ប្រទ្រសមួយគ្រនឹងពិនិត្រយមើលការ-
វិវត្តន្រទីផ្រសារមូលបត្រ»។
ឯកឧត្តមសជុាតិបន្ថ្រមថា៖«យើង

កពំងុស្ថតិក្នងុដណំាកក់ាលក្ម្រងខ្ចីនៅ
ឡើយយើងទើបត្រមានក្រុមហ៊ុនចុះ
បញ្ជីចំនួន៨ប៉ុណោ្ណោះហើយទីផ្រសារ
ន្រះមិនសូវសកម្មនៅឡើយទ្រការ-
ជញួដរូក៏មនិសវូសកម្មហើយមនិសវូ
រលនូដចូប្រទ្រសដទ្រទៀតដ្រលមាន
ផ្រសារមូលបត្រជាច្រើនឆ្នាំមុនកម្ពុជា។
វាអាចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការ-

បញ្ចុះបញ្ចលូវនិយិោគនិប៉នុ្ត្រSECC
មានទំនុកចិត្តក្នុងការកសាងទីផ្រសារ
មូលធនប្រកបដោយនិរន្តរភាព៕

នំាយកទីផ្សារមូលបត្ររបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាទៅកាន់កម្ពស់ថ្មីមួយទៀត
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ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់វិនិយោគិន

មានការវិវឌ្រឍគួរឲ្រយកតស់មា្គាល់ជុវំញិ
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជានៅក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍កន្លងមកន្រះ។
ការចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនក្នុងផ្រសារ

មូលបត្រ របស់ធនាគារអ្រសុីលីដា
ភីអិលសុីនៅព្រលខងមុខវាជា
ដំណើរមួយដ៏ល្អនៅក្នុងផ្រសារភាគហ៊ុន
ដ្រលនឹងទទួលបានការឆ្លើយតប
កាន់ត្រច្រើនពីសហគមន៍វិនិយោគិន។ 
ឯកឧត្តមហងុសុហរួអគ្គនាយកន្រ

ក្រមុហ៊នុផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា(CSX)
បានកត់សមា្គាល់ថាការចូលរួមរបស់
ធនាគារអ្រសុីលីដាដ្រលជាធនាគារ
ក្នុងស្រុកដ៏ធំអាចជាកមា្លាំងដ៏សំខន់
ជួយជំរុញដល់ផ្រសារហ៊ុន។
ឯកឧត្តមសុហួរបានឲ្រយកាស្រត

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«វាជាការបោះជំ-
ហានទៅមុខមួយដ៏ធំចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨
មកដោយសារត្រនៅក្នងុរយៈព្រល២
ឆ្នាំចងុក្រយន្រះវាមានការផ្លាសប់្តរូគរួ
ឲ្រយកត់សមា្គាល់ហើយយើងបានផ្តួច-
ផ្តើមគម្រងនិងយុទ្ធនាការជាច្រើន
ដើម្របីបង្កើតការយល់ដឹង។ព័ត៌មាន
ស្តីពីការចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនរបស់
ធនាគារអ្រសុីលីដាហាក់ដូចជាកំពុង
បានផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗជាច្រើន។តម្ល្រ
ភាគហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមកើនឡើង
ម្តងទៀត»។

រហូតមកដល់ព្រលន្រះក្រុមហ៊ុន
ចុះបញ្ជីសរុបចំនួន៨ដោយក្នុងនោះ
ក្រុមហ៊ុនចំនួន៥បានចុះបញ្ជីជា
ភាគហ៊ុននិង៣ទៀតបានចុះបញ្ជីជា
សញ្ញាបណ្ណ។
ក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាត្រូវ

បានគ្រមើលឃើញថាមានការឡើង
ចុះចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីដំបូងរបស់
រដា្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញក្នុងឆ្នាំ
២០១២នងិដល់ឆ្នាំ២០១៧កពំងផ់្រ
ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានចុះបញ្ជី។
នៅក្នុងចនោ្លាះន្រការចុះបញ្ជីន្រះ

ក្រុមហ៊ុនGrandTwinsInterna-
tional (Cambodia)Plc បាន
ចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤បនា្ទាប់មក
កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញនិងក្រុមហ៊ុន
ភ្នំព្រញអ្រសអុីហ្រសិតភីអិលសុី(ភីភី-
អ្រសភី)នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។
ធនាគារអ្រសុីលីដាគ្រងចុះបញ្ជី

លក់មលូបត្រកម្មសទិ្ធិនៅក្នងុខ្រម្រសា
ក្នុងឆ្នាំន្រះអាចជួយបំប្រកភាពនៅ
ទ្រងឹន្រទីផ្រសារមួយន្រះដោយគ្ររពំងឹថា
មានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀត
នឹងអនុវត្តតាម។
ឯកឧត្តមសុហរួបន្តថា៖«ប្រសនិបើ

យើងបន្តរក្រសាសម្ទុះដ្រលយើងបាន
កសាងក្នុងរយៈព្រល២ឆ្នាំចុងក្រយ
ន្រះនិងជាមួយធនាគារអ្រសុីលីដា

យើងនឹងអាចបង្កើតទីផ្រសារសកម្មក្នុង
រយៈព្រល២ឬ៣ឆ្នាំខងមខុ។ក្រមុហ៊នុ
កាន់ត្រច្រើនកំពុងបងា្ហាញចំណាប់
អារម្មណ៍ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមិនទាន់បាន
ត្រៀមខ្លួននៅឡើយ»។
ប៉ុន្ត្របញ្ហាប្រឈមនឹងមានច្រើន

ដ្រលអាចកាត់បន្ថយទស្រសនវិជ្ជមាន

មួយចំនួន។ចំណាប់អារម្មណ៍របស់
វិនិយោគិននៅមិនទាន់មានគ្រប់គ្រន់
នៅក្នុងផ្រសារហ៊ុនបទប្របញ្ញត្តិតឹងរឹុង
ការភ័យខ្លាចអស្ថិរភាពក្នុងចំណោម
មា្ចាស់ហ៊ុនបនា្ទាប់ពីចុះបញ្ជី និងកង្វះ
ការលើកទឹកចិត្តក្នុងការទាក់ទាញ
វិស័យឯកជនគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ្រល

ត្រូវដោះស្រយ។
លើសពីន្រះទៀតការគំរមកំហ្រង

របស់ជំងឺ Covid-19បាននិងកំពុង
ជះឥទ្ធិពលដល់ស្រដ្ឋកិច្ចនឹងទីផ្រសារ
ហិរញ្ញវត្ថុសកលដ្រលងាយធ្វើឱ្រយ
ចំណាប់អារម្មណ៍រយៈព្រលខ្លីរបស់
វិនិយោគិនធា្លាក់ចុះ។
ប៉ុន្ត្រឯកឧត្តមសុហួរនៅត្រមាន

សទុដិ្ឋនិយិមដោយលោកមានប្រសា-
សន៍ថា៖«យើងមានសកា្តានុពល
យ៉ាងច្រើនកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
យើងខ្ពស់។បច្ចបុ្របន្នមនិទានម់ានការ
ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមនិមានក្រមុហ៊នុ
ចុះបញ្ជីច្រើនហើយសន្ទនីយភាពគឺ
ទាប។ប៉នុ្ត្រនៅក្នងុរយៈព្រល២ឬ៣ឆ្នាំ
ទៅមខុទៀតយើងនងឹមើលឃើញថា
នងឹមានក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជកីានត់្រច្រើន 
ហើយសន្ទនីយភាពកាន់ត្រខ្ពស់នៅ
លើទីផ្រសារ។ព្រលនោះនឹងមានឱកាស
កាន់ត្រច្រើនដោយបច្ចបុ្របន្នភាគហុ៊នខ្លះ
មានភាពទាក់ទាញខ្លាងំ»។

 ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ
២០១២ប្រមូលទុនពីផ្រសារមូល-
បត្រសរបុជាង១៦០លានដុលា្លារ
អាម្ររកិដ្រលមានវនិិយោគនិជាង
២មុឺននាក់ បានជួញដូរលើផ្រសារ-
មូលបត្រកម្ពុជា៕

មានសុទិដ្ឋនិិយមខ្ពស់ចំពោះក្រមុហុ៊នផ្សារមូលបត្រនៅប្រទ្រសកម្ពជុា
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ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈភអីលិសុី
(CampuBank)បានរៀបចំយុទ្ធ-
សាស្ត្រដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
របស់វិនិយោគិនដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រ
កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងរបស់ខ្លនួក្នងុការលើក
កម្ពស់ទីផ្រសារមូលធនរបស់កម្ពុជា។
ធនាគាររបស់មា៉ាឡ្រសុីមយួន្រះបាន

និងកំពុងលើកកម្ពស់សារៈសំខន់ន្រ
ទីផ្រសារមូលធននិងអត្ថប្រយោជន៍ន្រ
ការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្រសារមូលបត្រ
ដល់វិនិយោគិនហើយថ្រមទាំងមាន
ផ្រនការផ្តល់ជូននូវវ្រទិកាឌីជីថល
ឈានមុខដើម្របីជំរុញការជួញដូរមូល-
បត្រថ្រមទៀតផង។
ខណៈព្រលដ្រលគណៈកម្មការមូល

បត្រកម្ពុជា(SECC)និងផ្រសារមូល-
បត្រកម្ពជុា(CSX)បាននិងកំពុងនំាមុខ
ក្នុងការលើកកម្ពស់ទីផ្រសារមូលធន
ធនាគារCampuBankក៏បានធ្វើ
ចំណ្រករបស់ខ្លួនដើម្របីឈានទៅដល់
បណា្តាញសាខឲ្រយកាន់ត្រធំទូលាយ
ក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ខ្លួនដ្ររ។
លោកPhanYingTongនាយក-

ប្រតិបត្តិការន្រតំបន់ឥណ្ឌូចិនបានឲ្រយ
កាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«យើង 
ជួយអតិថិជនរបស់យើងក្នងុការជួញដូរ 
នងិពីរបៀបចលូរមួក្នងុទផី្រសារមលូធន។ 
នៅព្រលណាដ្រលយើងមានកម្មវិធី

ផ្រសព្វផ្រសាយអ្វីមួយយើងមិនដ្រលសា្ទាក់
ស្ទើរក្នុងការធ្វើបទបងា្ហាញក្រុមហ៊ុន
CampuSecuritiesដល់អតិថិជន
របស់យើងនោះទ្រមិនថានៅការិយ-
ល័យក្រុមហ៊ុនឬនៅកន្ល្រងអតិថិជន
របស់យើង។បុគ្គលិកដ៏មានបទពិ-
សោធរបស់CampuSecurities
នឹងពន្រយល់អំពីសារៈសំខន់ន្រការវិនិ-
យោគនៅក្នុងទីផ្រសារមូលធន»។
ធនាគារCampuBankបានចាប់

ផ្តើមអាជវីកម្មរបសខ់្លនួនៅក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ហើយបច្ចុប្របន្ន
មានចំនួន៣១សាខគឺជាក្រុមហ៊ុន
បុត្រសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន
PublicBankGroupដ្រលមាន

មូលដា្ឋាននៅប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសីុ។Cam-
puSecuritiesPlcផ្តលជូ់នស្រវាកម្ម
ដូចជាការធានាទិញមូលបត្រពាណិជ្ជ-
ករមូលបត្រនិងជើងសារមូលបត្រ។
កាលពីខ្រមករធនាគារកម្ពុជា

សាធារណៈត្រូវបានទទួលសា្គាល់ជា
ផ្លូវការដោយSECCនិងCSXជា
ភា្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រក់ពាក់ព័ន្ធនិង
មូលបត្រ។បច្ចុប្របន្នធនាគារន្រះ
រួមជាមួយធនាគារ៣ផ្រស្រងទៀតគឺ
ធនាគារBIDC(Cambodia)Bank
Plcធនាគារអ្រសុីលីដាភីអិលសុីនិង
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាភីអិលសុីជា
ភា្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រក់នៅកម្ពុជា។
ធនាគារក៏កពំងុស្ថតិនៅក្នងុដណំាក-់

កាលធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវវ្រទិកា
ឌីជីថលរបស់ខ្លួនផងដ្ររដើម្របីផ្តល់
ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ
ធនាគារ។
«ជាផ្ន្រកមួយន្រផ្រនការរយៈព្រល

មធ្រយមយើងនឹងធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវ
វ្រទកិាទរូសព័្ទចលត័ដ៏រងឹមាំរបស់យើង
ដើម្របីអនុញ្ញាតឱ្រយវិនិយោគិនអនុវត្ត
ការជួញដូរមូលបត្រដោយប្រើកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទ។ន្រះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ
របស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់ទីផ្រសារ
មូលធននៅកម្ពុជា។

 លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ហ្រតុផល 
មួយទៀតដ្រលយើងចូលរួម
យ៉ាងសកម្ម(ក្នុងទីផ្រសារមូលធន)
គឺដោយសារត្រយើងចង់លើកទកឹ- 
ចិត្តអតិថិជនរបស់យើងឱ្រយប្រើប្រស់
ប្រក់រៀលសម្រប់អាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្រនិងការវិនិយោគ»។
ការចុះបញ្ជីដើម្របីបោះផ្រសាយលក់

មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈរបស់
ធនាគារអ្រសុីលីដានាព្រលខងមុខ
នឹងជំរុញឲ្រយមានការចាប់អារម្មណ៍
នៅក្នុងផ្រសារមូលបត្រក្នុងស្រុកបន្ថ្រម
ហើយក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជីទី៦ន្រះអាចជា
កាតាលីករមួយសម្រប់ការចុះបញ្ជី
បន្ថ្រមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រ
កម្ពុជានាព្រលអនាគត។

«មានគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងវិធានការ
ជាច្រើនត្រវូបានធ្វើឡើងដោយSECC
នងិCSXដើម្របីជរំញុទផី្រសារន្រះហើយ
មួយក្នុងចំណោមនោះគឺលើកទឹកចិត្ត
ឲ្រយក្រមុហ៊នុបន្ថ្រមទៀតមកចុះបញ្ជីនៅ
CSXដើម្របីបោះផ្រសាយភាគហ៊នុឬមលូ
បត្រក្រុមហ៊ុនបន្ថ្រមទៀតនៅCSX។
«SECCនងិCSXសកម្មយ៉ាងខ្លាងំ

នៅក្នងុសកម្មភាពអបរ់ំជាច្រើនដចូជា
រៀបចំវ្រទិកានិងដំណើរផ្រសព្វផ្រសាយ
ដើម្របីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាឱ្រយ
វនិយិោគក្នងុទផី្រសារមលូធន។ប៉នុា្មានឆ្នាំ
មកន្រះសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុន្រក្រុម-
ហ៊ុនដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅផ្រសារហ៊ុន
គឺមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរហើយទាំង-
ន្រះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដ្រលបងា្ហាញពី
ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងផ្រសារ
មូលធន»។
លោកPangបន្ថ្រមថា៖«ប្រទ្រស

កម្ពជុាកពំងុដើរលើផ្លវូត្រវូហើយឥឡវូ
សូម្របីត្រការចុះបញ្ជីមូលបត្របំណុល
សាជីវកម្មក៏កំពុងត្រកើតឡើងដ្ររ»។
ប្រទ្រសកម្ពជុាគជឺាទសិដៅដ៏ប្រសើរ

សម្រប់វនិយិោគនិពពី្រះមានឱកាស
ច្រើនខណៈទីផ្រសារកំពុងរើកចម្រើនជា
មួយនឹងគោលនយោបាយវិនិយោគដ៏
ទាក់ទាញសម្រប់ទាំងវិនិយោគិន
បរទ្រសនិងក្នុងស្រុក៕

លោក Phan Ying Tong, ឯកឧត្តម សូ៊ សុជាតិ (កណ្តាល) និងឯកឧត្តម ហុង សុហួរ។
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លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នីប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិ ធនាគារអ្រសុីលីដា
នៅត្រមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទោះបី
ទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុហាក់មានភាពរង្គោះ-
រង្គើនៅក្រប្រទ្រសក្តី។លោកបណ្ឌិត
ចាន់នីបានរំឭកអំពីដំណើរដ៏វ្រងឆ្ងាយ
របសល់ោកជាមយួធនាគារអ្រសុលីដីា
ដ្រលលោកបានបង្កើតឡើងកាលពី
២៧ឆ្នាំមុន។
កាលពីថ្ង្រអង្គោរមុនភាគហ៊ុនរបស់

ធនាគារត្រវូបានដាកស់ណំើទញិលើស
ការកំណត់ចំនួន៣,២ដងក្នុងព្រល
បញ្ចប់ដំណើរការកំណត់ថ្ល្រភាគហ៊ុន
(ប៊ុកបៀលឌីង)នៅមុនការបោះ-
ផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសា-
ធារណៈលើកដំបូងរបស់ខ្លួន(IPO)
ដ្រលធ្វើឲ្រយមានការភា្ញាក់ផ្អើលដល់
អ្នកសង្ក្រតការណ៍ទីផ្រសារក្នងុអំឡុងព្រល
លក្ខខណ្ឌទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុសកលមិន
អាចទាយទុកមុនបាន។
នៅក្នងុកចិ្ចសមា្ភាសនជ៍ាមយួកាស្រត

ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រពធុនៅការយិ-
ល័យរបស់លោកជាន់ទី១៩ន្រការិ-
យល័យកណ្តាលធនាគារអ្រសុីលីដា
លោកបណ្ឌិតចាន់នីបានលើកឡើង
ប្រកបដោយភាពជឿជាក់អំពីអនាគត
ធនាគារនិងការបោះផ្រសាយលក់មូល-
បត្រកម្មសទិ្ធជាសាធារណៈលើកដបំងូ
របស់ខ្លួន(IPO) ដ្រលបានធ្វើឱ្រយ

មានការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីទៀតនៅក្នុង
ចំណោមអ្នកសង្ក្រតការណ៍ក្នុងវិស័យ
មួយន្រះ។
«លទ្ធផលគឺលើស៣ដងនិងច្រើន

ជាងការព្រយាកររបស់យើងសមូអរគណុ
ចពំោះវិនិយោគិនសកា្តានពុលទាងំអស់។ 
សូម្របីត្រនៅក្នុងអំឡុងព្រលវ្រលាដ៏
លំបាកជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ កូវីដ១៩
[Covid-19] ពួកគ្រក៏នៅត្រមាន
ទំនុកចិត្តចូលមកវិនិយោគ។ធនាគារ
អ្រសុីលីដាគឺជាធនាគារដ្រលលោក-
អ្នកជឿទុកចិត្តសូម្របីតាំងត្រពីដំបូង
នៅព្រលដ្រលយើងចាបផ់្តើមជាអង្គការ
ក្ររដា្ឋាភិបាលដើម្របីអភិវឌ្រឍសហ-
គ្រសខ្នាតតចូនងិតចូបផំតុយើងបាន
ផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់
យើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដ្រលត្រវូបាន
ត្រួតពិនិត្រយដោយសវនករអន្តរជាតិ។
លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នីមានប្រ-

សាសន៍ថា៖«ហើយនៅព្រលដ្រល
យើងកា្លាយជាធនាគារឯកទ្រសក្នុងឆ្នាំ
២០០០យើងក៏បានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌-
មានដល់សាធារណជនយើងបាន
ផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍សវនកម្មនងិ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។យើងបាន
កសាងធនាគារន្រះឡើងដោយឈរលើ
សសរស្តម្ភចំនួន៣គឺតមា្លាភាពគា្មាន
ការអត់ឱនចំពោះអំពើពុករលួយ
ហើយយើងត្រងត្រសា្តាប់អតិថិជន

របស់យើងជានិច្ច»។
អ្នកសង្ក្រតការណ៍បានលើកឡើងថា

លោកបណ្ឌិតវ័យ៦០ឆ្នាំដ្រលមាន
ជំនាញធនាគាររូបន្រះមានការប្ត្រជា្ញា-
ចតិ្តយ៉ាងមតុមាំក្នងុការចុះបញ្ជីធនាគារ
របស់លោកនៅផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
(CSX)ដ្រលជាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម
ដំបូងគ្រក្នុងការធ្វើដូច្ន្រះទោះបីទីផ្រសារ
ហិរញ្ញវត្ថុកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាព
មិនប្រកដប្រជាក្តី។
វិនិយោគិនកម្ពុជាជាង២ពាន់នាក់

បានចូលរួមធ្វើការកំណត់ថ្ល្រភាគហ៊ុន
(ប៊ុកបៀលឌីង)និងដាក់សំណើទិញ
ភាគហុ៊នលើសពីចំនួន៤លានដ្រលបាន
បម្រុងទុកសម្រប់ដំណក់កំណត់ថ្ល្រ
ភាគហុ៊ន(បុ៊កបៀលឌីង)ន្រះគឺបង្ហាញ

យ៉ាងច្របាស់ពីចំណប់អារម្មណ៍របស់
វិនិយោគិនទៅលើធនាគារអ្រសីុលីដា។
«ខ្ញុំមនិរពំងឹថាមានចនំនួដ៏ច្រើនប្រប

ន្រះទ្រយើងគ្រងចូលរួមចំណ្រកត្រ
២ភាគរយប៉ុណោ្ណោះន្រភាគហ៊ុនសរុប
ដ្រលស្មើនឹង៨៧៥១៣៩១ភាគហុ៊ន។
ការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ
អ្រសុីលីដាមិនទទួលឥទ្ធិពលដោយ
ផ្ទាល់ពីទផី្រសារមលូធនឬទទលួឥទ្ធពិល
ពីទីផ្រសារពិភពលោកទ្រហើយធនាគារ
អ្រសុីលីដាផ្តាតសំខន់លើទីផ្រសារ
ក្នុងស្រុក។
«កាលពីមុននៅព្រលមានបញ្ហា

ជាសកលកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពខង
ស្រដ្ឋកិច្ច។ខ្ញុំជឿជាក់ថា វិនិយោគិន
នងឹបន្តវនិយិោគនៅកម្ពជុាពពី្រះនៅ
ព្រលវិនិយោគិនសម្លឹងមើលប្រទ្រស
កម្ពុជាពួកគ្រមិនមើលប្រទ្រសកម្ពុជា
ជាប្រទ្រសមួយទ្រប៉ុន្ត្រគ្រសម្លឹងមើល
ជាលក្ខណៈប្រទ្រសអាសា៊ានដ្រលមាន
ប្រជាជនលើស៦០០លាននាក់។
មនុស្រសជាច្រើនព្រួយបារម្ភរឿងការដក
ពន្ធអនុគ្រះ(EBA)ប៉ុន្ត្រវាមិនមាន
ផលប៉ះពាល់ច្រើនទ្រហើយផលប៉ះ-
ពាល់រយៈព្រលខ្លីគឺវីរុសដ្រលប៉ះពាល់
ដល់មនុស្រសគ្រប់គា្នាមិនត្រឹមត្រនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជាប៉ុណោ្ណោះទ្រ។
«ប៉ុន្ត្រកម្ពុជាអាចរំពឹងថានឹងទទួល

បានអត្ថប្រយោជន៍កានត់្រច្រើនពីកចិ្ច-

ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី (FTA)
ជាមួយប្រទ្រសចិនន្រះគឺជាគន្លឹះ
សំខន់ដ្រលវានឹងជួយជំរុញឱ្រយការ
វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រសកើនឡើង»។
លោកបណ្ឌិតចាន់នីបានប្រកា្លាយ

ធនាគារអ្រសុីលីដាដ្រលធា្លាប់ជាអង្គ-
ការក្ររដា្ឋាភបិាលដ្រលផ្តាតលើមកី្រ-ូ
ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្រយកា្លាយទៅជាធនាគារ
លដំាប់កពំលូមយួនៅកម្ពជុាដ្រលមាន
ចណំ្រកទផី្រសារធជំាងគ្រទាងំឥណទាន
ប្រក់បញ្ញើ-សន្រសំដ្រលមានចំណ្រក
ទីផ្រសារជិត៥០%។នៅដំណច់ខ្រកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២០ធនាគារអ្រសីុលីដាភីអិល-
សីុមានអតិថិជនឥណទានចំនួន៤០៥-
៦២០និងប្រក់បញ្ញើមានចំនួន
២៣៦៦៦១១គណនី។
សហគ្រិនដ៏មានបទពិសោធរូបន្រះ

ហាក់មិនត្រូវបានរំខនដោយសំឡ្រង
អវិជ្ជមាននានានៅក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ
នោះទ្រហើយលោកនៅត្រជឿជាក់ថា
IPOដ្រលបានគ្រងនឹងបោះផ្រសាយ
នៅព្រលខងមុខនឹងកា្លាយជារឿងដ៏
ជោគជ័យដ្រលមិនធា្លាប់មានពីមុន
ហើយធនាគារនងឹប្រមលូទនុទៅធ្វើឱ្រយ
ប្រសើរឡើងនូវស្រវាកម្មធនាគារឌីជី-
ថលរបស់ខ្លនួដូចដ្រលបានគ្រងទុក៕

បំណងប្រាថ្នាលោកបណ្ឌតិអុិនចាន់នីគឺដើម្ីបការរីកចម្រាើនធនាគារអ្រាសីុលីដា
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បៃតិបត្តធិនាគារ អៃសីុលីដា។  
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ក្រុមហ៊ុនយាន់តាសុីឃ្រយូរឹធីខ្រម-
បូឌាYuantaSecurities(Cam-
bodia)បានរីកចម្រើនក្លាយជា
ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធំជាងគ្រនៅកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិករ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦។
លោកHanKyungTaeដ្រលជា

អគ្គនយកបានថ្ល្រងប្រប់កស្រត
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក
មានឯកទ្រសក្នុងករផ្តល់ស្រវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុចម្រុះសម្រប់អាជីវកម្ម
ជាច្រើនដចូជាសម្រប់សហគ្រសធុន
មធ្រយមឬជួយក្រុមហ៊ុនធំៗឲ្រយពង្រីក
វិសាលភាពរបស់ពួកគ្រដូចជាករណី
របស់ធនគារអ្រសុីលីដាដ្រលនឹង
បោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជា
សាធារណៈ(IPO)។
លោកHanថ្ល្រងពីករិយាល័យ

របស់លោកនៅអគារEmeraldក្នុង
ទីក្រុងភ្នំព្រញថា៖«បានចូលរួមក្នុង
ដំណើរករកសាងទីផ្រសារមូលធន
ក្នុងស្រុកនិងចូលរួមនៅក្នុងគម្រង
សំខាន់ៗមួយចំនួនគឺជាផ្ន្រកដ្រល
ជោគជ័យបំផុតន្រករងាររបស់ខ្ញុំ។
មនិអាចបដសិ្រធបានទ្រថាក្រមុហ៊នុ

Yuantaមានតួនទីសំខាន់ក្នុងករ-
កសាងទីផ្រសារមូលធនក្នងុស្រកុ។ក្រមុ-
ហ៊ុនមូលបត្រដ្រលកន់កប់ដោយ

ក្រុមហ៊ុនម្ររបស់ត្រវា៉ាន់-កូរ៉្រខាងត្របូង
មួយន្រះបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមូល-
បត្រដ្រលចាស់ជាងគ្រនៅកម្ពុជា។
លោកHanថ្ល្រងថានៅព្រលវាយ

តម្ល្រពីលទ្ធភាពន្រករបោះផ្រសាយលក់
មូលបត្រកម្មសិទ្ធជិាសាធារណៈ(IPO)
ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដ្រលមករកលោក
គឺមានគោលដៅផ្រស្រងៗគា្នា។
លោកបន្តថា៖«រដា្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រងុ

ភ្នពំ្រញដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅក្រមុហ៊នុ
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)ដំបូងគ្រ
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ត្រូវបានជ្រើសរីស
ដោយរដា្ឋាភបិាលពពី្រះក្រមុហ៊នុន្រះ

ត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាមានតមា្លាភាព
គួរឱ្រយទុកចិត្ត និងជាគំរូដ៏ល្អសម្រប់
IPOsបន្តបន្ទាប់ទៀត»។
លោកHanពិពណ៌នអំពីគម្រង

IPOដបំងូថាស្ទើរត្រដចូករត្រសួត្រយ
ផ្លូវនៅវាលខ្រសាច់»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«យើងបានចូលរួម

យា៉ាងសកម្មនៅក្នុងកររៀបចំបទប្រប-
ញ្ញត្តិដ្រលត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាករផ្តល់
ករអប់រំជាសាធារណៈនិងឯកជនអំពី
ទីផ្រសារមូលធននិងស្រចក្តីលម្អិតន្រ
ដំណើរកររបស់ទីផ្រសារមូលធន»។
ចាប់តាងំពីករបោះផ្រសាយលក់មូល-

បត្រកម្មសទិ្ធជិាសាធារណៈលើកដបំងូ
របសខ់្លនួ(IPO)រដា្ឋាករទកឹស្វយត័ក្រងុ
ភ្នពំ្រញផ្គតផ់្គង់ស្រវាកម្មពី១៩៥,២៦១
គ្រួសារទៅ៣២០,៩០០គ្រួសារនៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ន្រះបើយោងតាម
តួល្រខផ្លូវករ។
លោកHanបន្ថ្រមទៀតថា៖«សម្រប់

ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទាំងបីករសម្រចចិត្ត
របស់រដា្ឋាភិបាលក្នុងករបោះផ្រសាយ
លក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ
គឺជាផ្ន្រកមួយដើម្របីចូលរួមចំណ្រក
ក្នុងករអភិវឌ្រឍទីផ្រសារមូលធនលើក
កម្ពស់តមា្លាភាពរបស់សហគ្រសគ្រប់
គ្រងដោយរដ្ឋ និងដើម្របីធាននូវករ
រីកចម្រើននព្រលអនគត»។
នៅព្រលសួរថាតើប្រទ្រសកម្ពុជា

បានផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងដូចម្ត្រចក្នុងរយៈ-
ព្រល១៣ឆ្នាំមកន្រះលោកHan
ចាតទ់កុថាកម្ពជុាដចូជាផ្ទះរបសល់ោក
ខណៈលោកសម្លងឹមើលតាមបង្អចួប្ររ
ទៅរកមហាវិថីព្រះនរោត្តម។
«ខ្ញុំចំាបានថាកលពី១៣ឆ្នាមុំនអគារ

ខ្ពសប់ផំតុនៅលើដងវថិីន្រះមានកម្ពស់
ត្រមឹត្រ៤ជាន់បុ៉ណ្ណោះ។ចាប់តំាងពីនោះ
មកកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងច្រើន។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ទីផ្រសារកម្ពុជានៅ

ត្រក្ម្រងខ្ចីនៅឡើយហើយក្រុមហ៊ុនផ្រសារ
មលូបត្រកម្ពជុាគជឺាផ្រសារភាគហ៊នុដ្រល

ក្ម្រងខ្ចីជាងគ្របំផុតនៅលើពិភពលោក
គឺទាំងទំហំនិងសន្ទនីយភាពហើយ
ស្ទើរត្រគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់វា
ត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាជាទីផ្រសារដ្រល
ទើបត្របង្កើតថ្មី»។
សព្វថ្ង្រធនគារអ្រសីុលីដាបានកំពុង

រៀបចំខ្លួនចុះបញ្ជីលើផ្រសារមូលបត្រ
ហើយ IPO ដ៏ធំជាងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិ-
សាស្ត្រទផី្រសារមយួន្រះបានទទលួករ-
ធ្វើបរិវិសកម្មលើស៣ដងសម្រប់
ដំណាក់កលបុកបៀលឌីងរួចទៅ
ហើយ។ លោកHanកត់សមា្គាល់ថា
ទំនក់ទំនងរវាងមូលធនូបនីយកម្ម
ទីផ្រសារសរុបនិងផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបគឺ«តិចតួច»នៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាខណៈនៅប្រទ្រសវៀតណាម
ជិតខាងមានប្រហ្រល៧០ភាគរយ។
ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយប្រទ្រស
អភិវឌ្រឍន៍ភាគច្រើនមានមូលធនូបនី-
យកម្មទីផ្រសារច្រើនជាង១០០ភាគរយ
ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។
យោងតាមលោកHan,IPOរបស់

ធនគារអ្រសុីលីដាត្រូវបានគ្រព្រយា-
ករថានឹងនំមូលធនូបនីយកម្មរបស់
ទីផ្រសាររបស់កម្ពុជា...
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លោក Han Kyung Tae អគ្គនាយកកៃមុហុ៊នយាន់តា សីុឃៃយូរីធី ខៃមបូឌា ។

ខណៈករផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩
ហាក់ដូចជាប្រធានបទនៅគ្រប់ករ-
សន្ទននននិងល្រចឡើងនៅលើ
ទំព័រកស្រតយា៉ាងព្រងព្រតលោក
LawrenceKookអភបិាលក្រមុហ៊នុ
ខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអ៊ិចឆ្រងជឿជាក់
ថា វាអាចជាឱកសដ៏ល្អសម្រប់វិនិ-
យោគនិធ្វើករជូញដរូលើកដបំងូរបស់
ពួកគ្រ។
លោកKookបានឲ្រយដឹងថាខណៈ

ដ្រលអាជីវកម្មឧបករណ៍និស្រសន្ទអាច
មានហានិភ័យវាក៏អាចជាចំណ្រកដ៏
មានសក្តានុពលមួយន្រផលចំណ្រញ
របស់វិនិយោគិនដោយសារវាផ្ដល់
ឡ្រវឺរ្រចរហូតដល់១០០ដង។
ឧទាហរណ៍៖វនិយិោគនិមា្នាក់ត្រវូករ

ត្រ១,០០០ដុល្លារបុ៉ណ្ណោះដើម្របីជួញដូរ
ផលតិផលឧបករណ៍និស្រសន្ទដ្រលមាន
តម្ល្រ១០០,០០០ដុល្លារជាមួយនឹង
ករអនុវត្តស្រវាឆ្លងថ្ង្រ(Swap)។
ឧបករណ៍និស្រសន្ទ គឺជាឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលអនុញ្ញាតសម្រប់ករ-
បង្កើនដើមទុនលើផលិតផលដើម
ដូចជាទំនិញឬរូបិយប័ណ្ណជាដើម។
ករធ្វើអាជវីកម្មលើឧបករណ៍និស្រសន្ទ

ដ្រលរួមមានករប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស
ឬទំនិញផ្រស្រងៗត្រូវបានគ្រជឿជាក់ថា
វាគជឺាឧបករណប៍្រើប្រស់ដើម្របីករពារ

ហានិភ័យនិងបង្កើនផលចំណ្រញ
អតិបរមា។
ក្រុមហ៊ុនខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអុិច-

ឆ្រងដ្រលបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិករ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦កំពុងផ្តល់ជូនឧប-
ករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំនួន២៧ប្រភ្រទ
តាមរយៈក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាជា-
ច្រើនរបស់ខ្លួន។លោកKookបាន
ថ្ល្រងថាក្រុមហ៊ុនខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវ
អ៊ិចឆ្រងក៏អាចចូលទីផ្រសារអន្តរជាតិ
តាមរយៈឈ្មញួជើងសារបសខ់្លនួដ្រល
មានអាជា្ញាប័ណ្ណផងដ្ររ។
ទំហំន្រករជួញដូរឧបករណ៍និស្រសន្ទ

នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពី៨៤លន
ដលុ្លារក្នងុឆ្នា២ំ០១៨រហតូដល់១២០
លនដុល្លារកលពីឆ្នាំមុនន្រះបើ
យោងតាមតួល្រខផ្លូវករ។
លោកKookថ្ល្រងប្រប់កស្រត

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីទីក្រុងហុងកុងថា៖«បើ
ក្រឡ្រកមើលទផី្រសារនងិចនំនួតអួង្គក្នងុ
ទផី្រសារន្រះប្រមាណ១៨០លនដលុ្លារ
ន្រករជួញដូរនឹងអាចកើតឡើងក្នុង
ឆ្នាំន្រះ»។
«ក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុបាន

មើលឃើញពីសារៈសំខាន់ន្រករជួយ
ប្រទ្រសកម្ពុជាឱ្រយមានទីផ្រសារឧបករណ៍
និស្រសន្ទផ្ទាលខ់្លនួដចូ្ន្រះវាអាចជយួដល់
ធនគារ វិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករ

ផ្ន្រកកសិកម្មដើម្របីករពារហានិភ័យ
នៅក្នងុស្រដ្ឋកិច្ចសកលភាវូបនីយកម្ម។
លោកKookបានបន្តទៀតថា៖

«រហតូមកដល់ព្រលន្រះយើងមានករ
ព្រញចិត្តយា៉ាងខា្លាំងលើទីផ្រសារឧបក-
រណ៍និស្រសន្ទដ្រលបានរីកចម្រើននិង
វិវឌ្រឍក្នងុរយៈព្រល៥ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ»។
យោងតាមធនគារសម្រប់ករផត-់

ទាត់អន្តរជាតិដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅ
ប្រទ្រសស្វ៊ីសករជួញដូរឧបករណ៍-

និស្រសន្ទនៅទទូាងំពភិពលោកបានកើន
ឡើងពី៥៤៤ពាន់ពាន់លនដលុ្លារនៅ
ចុងឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ប្រមាណ
៦៤០ពាន់ពាន់លនដុល្លារនៅត្រឹម
ខ្រមិថុនឆ្នាំ២០១៩។
លោកKookបានបន្ថ្រមថា៖«ជា

រឿយៗ រូបិយប័ណ្ណបរទ្រសនិងមាស
គឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ព្រញនិយម
បំផុតដ្រលមានអត្រជួញដូរពី៦០
ភាគរយទៅ៧០ភាគរយន្រប្រតិបត្តិ
ករជួញដូរទាំងអស់នៅក្រុមហ៊ុនខ្រម
បូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអុិចឆ្រងនិងក្រុមហ៊ុន
ឈ្មួញជើងសារបស់ខ្លួន»។
«ខ្ញុំគតិថាមាសគជឺាទនំញិដ៏ល្អមយួ

សម្រប់ករកត់បន្ថយហានិភ័យ
តាមរយៈករធ្វើពិពិធកម្មសម្រប់
បុគ្គលមា្នាក់ៗប្រសិនបើវានៅមិនទាន់
ជាផ្ន្រកណាមួយន្រផលបត្រវិនិយោគ
របស់ពួកគ្រ។
ចំណុចពិស្រសមួយក្នុងចំណម

ចំណុចពិស្រសទាំងឡាយរបស់ក្រុម-
ហ៊ុនខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអុិចឆ្រងគឺ
ករបញ្ជាទិញ-លក់រហ័ស«spot
market»ដ្រលអនញុ្ញាតឱ្រយវនិយិោគនិ
អាចបញ្ចប់ប្រតិបត្តិករទិញលក់
នៅព្រលណាមួយក៏បានមិនដូច
កិច្ចសន្រយាអនគត(futures con-
tract)ដ្រលមានកលបរិច្ឆ្រទន្រករ-

ផុតកំណត់និងកលបរិច្ឆ្រទច្រកចាយ
លើផលិតផលរបស់ខ្លួន។
លោកKookបានថ្ល្រងថាទោះបជីា

ក្រមុហ៊នុខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទវីអុចិឆ្រង
ទើបត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងកលពី៤
ឆ្នាំមុនក្តីក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគ្រចាត់
ទុកជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ន្រទីផ្រសារ
មូលធនពីព្រះវាបានជួយឱ្រយឧប-
ករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះដំណើរករដោយ
ស្របច្របាប់ ពីទីផ្រសារដ្រលគា្មានករ-
អនុញ្ញាត(greymarket)។
ជម្រើសន្រករវនិយិោគគរួអាស្រយ័

លើអាយុសា្ថានភាពគ្រសួារ(ប្រសនិបើ
អ្នកមានកូន)និងកម្រិតន្រហានិភ័យ
ដ្រលអ្នកអាចទទួលយកបាន។
ខណៈដ្រលវាល្អបំផុតប្រសិនបើ

មានករប្រឹក្រសាជាមួយអ្នករៀបចំផ្រន
ករហិរញ្ញវត្ថុលោកKookបានផ្តល់
អនុសាសន៍អំពីគោលករណ៍៣០-
៣០-៤០សម្រប់វនិយិោគនិវយ័ក្ម្រង
ឬអ្នកដ្រលចលូទផី្រសារជាលើកដបំងូ។
។គោលករណ៍ន្រះមាននយ័ថា៣០
ភាគរយហានិភ័យខ្ពស់ ទទួលបាន
ផលត្រឡប់មកវិញខ្ពស់៣០ភាគ-
រយហានិភ័យមធ្រយមទទួលបានមក
វិញមធ្រយមនិង៤០ភាគរយហានិភ័យ
ទាបទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញ
ទាប៕

លោក Lawrence Kook អភិបាល 
កៃមុហុ៊នខៃមបូឌាន ដៃរីវ៉ៃទីវ អិុចឆៃង។ 

ទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទត្រវូបានគ្រមើលឃើញថាមានកំណើនខ្ពស់

ក្រមុហុ៊នYuantaជាគ្រះឹន្រកំណើនទីផ្សារមូលធនរបស់កម្ពជុា

ព័ត៌មានបន្ថម្ អានតទៅគ្ហទំព័រ
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ទនុំកចតិ្តគមឺានសារៈសំខាន់ណាស់
ក្នុងករធានឱ្រយមានប្រតិបត្តិករនិង
ករអភិវឌ្រឍធនគារពាណិជ្ជប្រកប-
ដោយភាពជោគជយ័ហើយជាមយួនងឹ
ទនំកុចតិ្តដ្រលជាចណំចុស្នលូន្រប្រត-ិ
បត្តិកររបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតសឿង
ម៉ូរ៉ារិទ្ធប្រធាននយកប្រតបិត្តិធនគារ
ឈីហ្វ(ខ្រមបូឌា)ជឿជាកថ់ាសា្ថាបន័
របស់លោកមានករគ្រប់គ្រងបញ្ហា
ហិរញ្ញវត្ថុបានយា៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
«ពតិណាស់វានឹងមានបញ្ហាប្រឈម

មួយចំនួនដោយសារត្រករដកពន្ធ
អនុគ្រះ(EBA)មួយផ្ន្រកដោយ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ-
មានលើស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលបណា្តាលមកពី
ករផ្ទុះឡើងន្រជងំឺCovid-19នព្រល
បច្ចុប្របន្ន។ប៉ុន្ត្រទោះយា៉ាងណាក៏ដោយ
ដោយសារត្រយើងមានក្រុមករងារដ៏
ល្អនងិកមា្លាងំហរិញ្ញវត្ថុរងឹមាំយើងជឿ-
ជាក់ថា យើងនឹងយកឈ្នះលើបញ្ហា
ប្រឈមទាំងន្រះដោយជោគជ័យ»។
លោកបណ្ឌតិម៉ូរ៉ារិទ្ធិថ្ល្រងថា៖«លើស

ពីន្រះទៀតយើងដឹងច្របាស់ថារជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគោលន-
យោបាយពង្រីកដើម្របីកត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីបញ្ហាសកល
ទាំងន្រះមកលើស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា»។
ធនគារឈីហ្វ (ខ្រមបូឌា)មាន

កំណើនដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពី
ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិករក្នុងឆ្នាំ២០១៣
ហើយលោកម៉ូរ៉ារិទ្ធចាត់ទុកអតិថិជន
គជឺាដ្រគូដ៏សខំាន់ខណៈដ្រលសា្ថាបន័-
ហិរញ្ញវត្ថុនៅត្របន្តរីកចម្រើន។
«ទស្រសនវិជា្ជាសាជីវកម្មរបស់យើងគឺ

«TheChiefWay»កសាងករ-
ជឿទុកចិត្តគា្នា និងភាពជាដ្រគូជាមួយ
អតថិជិនរបស់យើងដ្រលជាគន្លឹះដើម្របី
វិបុលភាពរួមគា្នានិងរបៀបដ្រលអាជី-
វកម្មរបស់យើងត្រូវបានអនុវត្តដោយ
ភាពស្មាះត្រង់និងប្រកបដោយក្រម-
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុត»។

លោកបន្តថា៖«ធនគារឈីហ្វបាន
ប្រើប្រស់គំរូអាជីវកម្មមួយដ្រលសម-
ស្របបំផុតទៅនឹងតម្រូវករជាក់ស្ត្រង
របស់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ យើងបានធ្វើករ-
យា៉ាងសកម្មដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង
ថ្រមទៀតនូវផលិតផលរបស់យើង
ដ្រលមានស្រប់នងិណ្រនំផលតិផល
និងស្រវាកម្មថ្មីៗដើម្របីឆ្លើយតបនឹង
តម្រូវកររបស់អតិថិជនយើងដ្រល
កំពុងកើនឡើង»។
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅទីក្រុង

ហងុកងុក្នងុឆ្នាំ១៩៧៩ធនគារឈីហ្វ

បានឆ្លងកត់ឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងនោះ
មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាសុីឆ្នាំ១៩៩៧
និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០០៧-
២០០៨ដោយបានប្រកន់ខា្ជាប់នូវ
ជនំឿស្នលូរបសខ់្លនួគឺករអនវុត្តប្រកប
ដោយក្រមសីលធម៌ និងវិនិយោគ
ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«យើងបានបន្ត

ដំណើរទៅមុខដោយប្រកន់ខា្ជាប់នូវ
ចក្ខុវិស័យប្រសកកម្មគោលដៅនិង
ទស្រសនវិជា្ជារបស់យើងដោយបម្រើ
អតថិជិនឱ្រយបានកនត់្រល្អដើម្របីទទលួ
បានលទ្ធផលកន់ត្រប្រសើរ។ជោគ-
ជ័យរបស់យើងគឺដោយសារមាន
សា្មារតីក្រមុរងឹមាំជាមយួចក្ខវុសិយ័នងិ
គោល-នយោបាយច្របាស់លស់»។
យោងតាមលោកម៉ូរ៉ារិទ្ធបានឲ្រយ

ដឹងថាធនគារឈីហ្វបានចាប់ផ្តើម
ប្រតិបត្តិករនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៣
ដោយមានដើមទុនដំបូងត្រឹមត្រ១០
លនដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈដ្រលទ្រព្រយ
សកម្មសរបុមានចនំនួជាង១០០លន
ដុល្លារគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំមុនហើយ
ទោះបីជាមានករព្រយាករអំពីភាព-
ច្របូកច្របល់ន្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ព្រលខាងមុខក្តីក៏លោកមានទំនុកចិត្ត
ថាវានឹងនៅត្របន្តកើនឡើងយា៉ាង-
រឹងមាំដដ្រល។

«តាមរយៈករខិតខំប្រឹងប្រងរួមគា្នា
របស់បុគ្គលិកនិងគណៈគ្រប់គ្រងនិង
ដោយមានករគាំទ្រពីអតិថិជនដ៏
ស្មាះត្រង់និងនិយតករដ្រលពាក់ព័ន្ធ
ជាពសិ្រសធនគារជាតិន្រកម្ពជុាយើង
ជឿជាក់ថាធនគារមានជំហររឹងមាំ
ក្នុងករបន្តករអនុវត្តយា៉ាងល្អនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០២០ន្រះ»។

 ករប្រកន់ខា្ជាប់របស់ធនគារ
ឈីហ្វទៅនងឹស្តងដ់ាខ្ពសប់ផំតុនៅក្នងុ
វិស័យធនគារគឺត្រូវបានគ្រមើល
ឃើញនៅក្នុងគោលនយោបាយដ៏
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