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ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់
បរិបទសេដ្ឋកិច្ចថ្មី

២០២១



ឆ្នាំ២០២០ស្ទើរតែគ្មានវិស័យណាមួយ
គែចផុតពីផលប៉ះពាល់នែជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩
ដែលរកីរាលដាលពាសពែញពភិពលោកទែ
ក្នងុនោះសែដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាដែលជាចណំែកនែ
សែដ្ឋកិច្ចសកលក៏មិនអាចគែចផុតពីវិបត្តិ
នែះផងដែរប៉ុន្តែរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
មានវិធានការយ៉ាងចែបាស់លាស់ក្នុងការ-
ទប់ទល់វិបត្តិនែះបានយ៉ាងល្អបែសើរ។
ចំពោះវិស័យធនាគរនៅកម្ពុជាកែម

បទបែបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់
ធនាគរជាតនិែកម្ពជុា(NBC)ពាកព់ន័្ធនងឹ
ការបន្ធូរបន្ថយអនុបាតមូលធនផែសែងៗ
ក៏ដូចជាសារាចរណែនាំស្តីពីឥណទាន
រៀបចំឡើងវិញក្នុងអំឡុងពែលរងផលប៉ះ-
ពាល់ពីការរីករាលដាលនែវីរុសកូវីដ១៩
វិស័យនែះអាចគែប់គែងនិងការពារ
ហានិភ័យរបស់សា្ថាប័នខ្លួនក៏ដូចជាជួយ
គំទែការលូតលាស់របស់អតិថិជនខ្លួន
ក្នុងសា្ថានភាពដ៏លំបាកនិងអនុលោមតាម
រាល់បទបែបញ្ញត្តិជាធរមាន។
សមាគមធនាគរនៅកម្ពុជា(ABC)

បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដា្ឋា-
ភបិាលក្នងុការទបស់ា្កាត់ការរកីរាលដាលនែ
ជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ដើមែបីការពារសហគមន៍
របស់យើងទាំងមូល។
សមាគមធនាគរនៅកម្ពុជាបានពងែីក

សមាសភាពកែុមបែឹកែសាភិបាលលើសពី
ធនាគរពាណិជ្ជ ធនាគរឯកទែសនិង
សមាគមមីកែូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដោយ
រួមបញ្ចូលគែឹះសា្ថានមីកែូហិរញ្ញវត្ថុទទួល
បែក់បញ្ញើនិងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
និងបច្ចែកវិទែយាកម្ពុជាដែលនាំឲែយយើងមាន
ពហុជំនាញក្នុងការអភិវឌែឍហែដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធធនាគរសែបតាមនិនា្នាការវិវឌែឍន៍-
បច្ចែកវិជា្ជាហិរញ្ញវត្ថុទាន់សម័យជាសកល។
ដើមែបីចាប់យកពហុហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ទាន់សម័យដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយ
ធនាគរជាតិនែកម្ពុជារួមមាន៖Cambo-
dianSharedSwitch(CSS),បែព័ន្ធ
RetailPayនងិបែពន័្ធបាគងបានញ៉ាងំឲែយ
គែប់អតិថិជនរបស់បណា្តាធនាគរនិង
សា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុអាចធ្វើស្វយ័បែតបិត្តកិារ-
អន្តរធនាគរជាសកលក្នុងការផ្ទែរ និង
ទូទាត់ផែសែងៗមានភាពងាយសែួលរហ័ស
និងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងកមែសែវា
សមរមែយដែលជាការចលូរមួចណំែកក្នងុការ-

ជំរុញកំណើនសែដ្ឋកិច្ចជាតិ។
ក្នុងនាមសមាគមធនាគរនៅកម្ពុជាខ្ញុំ

សូមថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជែលជែ
ចំពោះមគ្គុទ្ទែសក៍គតិយុត្ត របស់ធនាគរ-
ជាតិនែកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲែយវិស័យធនា- 
គរនិងហិរញ្ញវត្ថុគែចផុតពីហានិភ័យ
ទាំងឡាយនិងអាចបន្តការគំទែការលូត-
លាស់របស់អតិថិជនថែមទៀត។
សរុបសែចក្ដីមកឆ្នាំ២០២០ទោះបីជា

មានការលំបាកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងជឿ- 
ជាក់ថាការខិតខំបែឹងបែងពីគែប់ភាគី-
ពាកព់ន័្ធទាងំអស់ក្នងុរយៈពែល១ឆ្នាំកន្លង- 
មកនែះធ្វើឲែយយើងមានបទពិសោធថ្មីមួយ
រួមគ្នាក្នុងការបមែើ និងថែរកែសាអតិថិជន
តាមរយៈហែដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធចមែុះជាពសិែស
បែព័ន្ធឌីជីថលនិងFinTech។
ជាកាលអវសានខ្ញុបំាទសមូគោរពជនូពរ

ដល់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សមាជិក-
សមាជិកាសមាគមធនាគរអតិថិជននិង
កែុមគែួសារជាទីសែឡាញ់ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី
ឆ្នាំសកលសូមជួបបែទះតែសែចក្តីសុខ
សុភមង្គលមានសុខភាពល្អបរិបូណ៌និង
មានវិបុលភាពគែប់កែុមគែួសារ៕

បណ្ឌិត អិុន ចាន់នី 
ប្រធាន សមាគម ធនាគារ នៅ កម្ពុជា 

ធនាគរពិភពលោកបានបញ្ចែញ
ពត័ម៌ានដ៏គរួឱែយរកីរាយនៅពែលដែល
ឆ្នាំ២០២០ជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់
ដែលបានធ្វើឱែយវាកា្លាយជាដំណោះ-
សែយដ៏ល្អសមែប់កែុមហ៊ុន និង
អាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់នៅ
កម្ពុជា។
កំណើនគឺមានសារៈសំខាន់ដូច្នែះ

ទំនុកចិត្តចំពោះទីផែសារក្នុងការធ្វើឱែយ
សែដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញបនា្ទាប់ពីជួប
វិបត្តិកូវីដ១៩ដែលបានធ្វើឱែយអាជីវ-
កម្មមយួចនំនួជបួភាពស្មុគសា្មាញចាប-់ 
តាំងពីដើមឆ្នាំនែះ។
របាយការណ៍ធនាគរពិភពលោក

ដែលមានឈ្មាះថា«Restrained
Recovery»ដែលចែញផែសាយ
កាលពីថ្ងែទី១៦ខែធ្នូបានពែយាករថា
សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញ
បែហែល៤%នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១
ដែលកាលពមីនុបានពែយាករថាសែដ្ឋ-
កចិ្ចកម្ពជុានងឹរមួដក២%ដែលរបាយ-
ណ៍ថ្មីនែះបានផ្តល់ទំនុកចិត្ត១ផ្នែក
ក្នុងចំណោមសហគមន៍ធុរកិច្ច។
សញ្ញាងើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗនែ

សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបងា្ហាញថា កម្ពុជា
អាចស៊ទូែំនងឹវបិត្តិសែដ្ឋកចិ្ចដចូដែល
ធា្លាបម់ានក្នងុវបិត្តិធំៗ ចនំនួ២នាពែល
កន្លងមកគឺវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាសា៊ានឆ្នាំ

២០០៧និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល
២០០៧-២០០៨។
ខណៈបែទែសជាចែើននៅតែជាប់-

គងំក្នងុវបិត្តិសែដ្ឋកចិ្ចវធិានការពងែកី
យ៉ាងរហ័សរបស់រដា្ឋាភិបាល និង
ការគំទែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងរហ័ស
សមែប់សហគមន៍ងាយរងគែះ
បានជួយទប់សា្កាត់ការធា្លាក់ចុះដ៏ធំគិត-
ចាប់តាំងពីមានជំងឺរាតែបាតនែះ។
ចំណុចដែលតែូវកត់សមា្គាល់គឺ

“កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បែក់ក្នុងអំឡុង
ពែលកូវីដ១៩”ដែលផ្តល់ការគំទែ
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គែួសារខ្វះខាត។
ការងើបឡើងវិញនែវិស័យផលិត-

កម្ម (កង់គែឿងអែឡិចតែូនិកនិង
គែឿងបនា្លាស់នានា)កំណើននែ
ការនាំចែញអង្ករទំនិញនិងសែវាកម្ម
ផែសែងទៀតមានសម្ទុះខា្លាងំកា្លាដែលធ្វើ
ឲែយពាណិជ្ជកម្មអែឡិចតែូនិកនិង
ទែសចរណ៍ក្នុងសែុកមានសុទិដ្ឋិ-
និយមឡើងវិញ។
ទិន្នន័យផែសែងទៀតដូចជា អតិផរ-

ណាទាបកែម៣ភាគរយបែករ់ៀល
មានស្ថិរភាព៤១០០រៀលក្នុង១
ដលុា្លារអាមែរកិគជឺាសចូនាករវជិ្ជមាន
ទោះបីកណំើនGDPពែលនែះមនិសវូ
ល្អក៏ដោយ។
លើសពីនែះទៀតទុនបមែុងអន្តរ-

ជាតិរបស់កម្ពុជាគឺខ្ពស់ដែលអាច
ធានាដល់ការនាចំលូទនំញិនងិសែវា-
កម្មសមែប់រយៈពែល១០ខែទៀត។
ប៉ុន្តែការបិទផ្លូវសែដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន
អាចធ្វើឱែយសញ្ញាវិជ្ជមានធា្លាក់ចុះ។
ការរឹតតែបិតលើអ្នកដំណើរជន-

បរទែសការបទិជើងហោះហើរអតែ
អត់ការងារធ្វើការរស់ឡើងវិញនែ
វិស័យកសិកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់
បនា្ទាបព់ីគែះទកឹជនំន់ការធា្លាកច់ុះនែ
វិស័យសំណង់និងអចលនទែពែយ
ផលប៉ះពាល់នែការដកផ្នែកខ្លះនែ
បែព័ន្ធអនុគែះពន្ធ EBAគឺសុទ្ធតែ
ជាផ្នែកដែលមានការពែួយបារម្ភ

សមែប់កំណើននាពែលអនាគត។
ប៉នុ្តែធនាគរនងិគែឹះសា្ថានមកីែហូ-ិ

រញ្ញវត្ថុបានដើរតនួាទីយ៉ាងសខំាន់ក្នងុ
ការរកែសាសែដ្ឋកិច្ចឱែយមានដំណើរល្អ
ក្នុងអំឡុងពែលមានជំងឺរាតតែបាត
ដោយផ្តល់ការគំទែសារពើពន្ធ។
ការរៀបចំឥណទានឡើងវញិពនែយារ

លើការទទូាត់ភាពឆបរ់ហស័ក្នងុការ-
ទទួលយកសែវាកម្មធនាគរឌីជីថល
និងការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ និងការ-
ដាក់ចែញកញ្ចប់ដើមែបីជំរុញសែដ្ឋកិច្ច
ដើមែបីជួយដល់អ្នកខ្ចីបែក់ដែល
ខ្វះខាតសាច់បែក់តែូវបានធ្វើឡើង
ទាន់ពែលវែលា។

ជាមួយនឹងកំណើនបែក់កម្ចីមាន
ភាពល្អបែសើរសន្ទនីយភាពគែប់-
គែន់នងិអតែមនិអាចសងបែកក់ម្ចី
មានតចិតចួបផំតុធ្វើឱែយវសិយ័ធនាគរ
នៅតែរឹងមាំ។
ការចុះហត្ថលែខាលើកចិ្ចពែមពែៀង

ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗចំនួន២គឺ
កិច្ចពែមពែៀងភាពជាដែគូសែដ្ឋកិច្ច
គែប់ជែុងជែយក្នុងតំបន់ និងកិច្ច-
ពែមពែៀងពាណជិ្ជកម្មសែរីកម្ពជុា-ចនិ
នឹងជួយបំពែញបន្ថែមដល់កំណើន
នាពែលអនាគត ហើយពែលវែលា
នែការមកដល់នែវា៉ាកស់ាងំកូវដី១៩ក៏
នឹងកំណត់ទិសដៅនែសែដ្ឋកិច្ចនៅ
ជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។ សមែប់
វសិយ័សាជវីកម្មឆ្នា២ំ០២០គជឺាឆ្នាំ
ដ៏លំបាកហើយភាពមិនបែកដបែជា
នៅតែបន្តកើតមាននៅឆ្នាំ២០២១
ផងដែរ។
នៅក្នុងការបោះពុម្ពផែសាយចុងឆ្នាំ

ក្នងុអត្ថបទពសិែសស្តអីពំី«នរិន្តរភាព
ហរិញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១»យើងនាមំកជនូ
មិត្តអ្នកអានរបស់យើងនូវបែធានបទ
និងទសែសនៈជាចែើនរបស់អ្នកនៅក្នុង
កែុមឧសែសាហកម្មមួយនែះដែលបាន
តែៀមខ្លួនជាសែចសមែប់ឆ្នាំថ្មី៕
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វិស័យធនាគារគេចផុតពីហានិភ័យទាំងឡាយ



ឆ្នាំ២០២០យើងអាចនិយយ-
បានថាជាឆ្នាំមួយដែលជះឥទ្ធិពល
អវិជ្ជមានទៅដល់ពិភពលោកទាំង-
មូលមិនថាតែបែទែសកម្ពុជានោះទែ
ដោយសារបញ្ហាការរីករាលដាលនែ
ជងំកឺូវដី១៩។នៅក្នងុឆ្នាំ២០២០នែះ
ធនាគរអភិវឌែឍន៍អាសុី(ADB)បាន
ពែយាករថាសែដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាបានធា្លាកច់ុះ
ក្នងុរង្វង់បែមាណជា៤%ខណៈដែល
ការពែយាករក្នុងឆ្នាំ២០២១គឺសែដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញក្នុងរង្វង់
បែមាណជា៥,៤%។ដោយយោង
តាមការពែយាកររបស់ធនាគរពិភព-
លោកចែញខែធ្នូឆ្នាំ២០២០នែះ
ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទែស
(ForeignDirect Investment-
FDI)នឹងហូរចូលមកកម្ពុជាដើមែបី
វនិយិោគក្នងុវសិយ័កសកិម្មនងិវសិយ័
មិនមែនវាយនភណ្ឌ។ចំណែកឯ
ការនាំចែញវិញមានការកើនឡើង
ដចូជាការនាចំែញកង់បរកិា្ខារអែឡចិ-
តែូនិកគែឿងបនា្លាស់យនយន្តអង្ករ
នងិផលតិផលកសកិម្មជាដើមហើយ
ការកើនឡើងទៅលើទែសចរណ៍
ក្នុងសែុកក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយ
សា្តារសែដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកផងដែរ។
ទាំងអស់នែះសុទ្ធតែជាសញ្ញាវិជ្ជមាន
សមែប់ទីផែសារក៏ដូចជាសែដ្ឋកិច្ច-
កម្ពុជាទាំងមូលផងដែរ។

ដោយឡែកបើយើងពិនិតែយមើលពី
វិស័យមូលបតែនៅកម្ពុជាគឺវាហាក់-
ដូចជាដើរផ្ទុយពីដំណើរនែះដោយ-
ហែតុថាខណៈដែលវិស័យផែសែងៗ
ដូចជាវិស័យទែសចរណ៍ និងវិស័យ
ឧសែសាហកម្មមានផលប៉ះពាល់ខា្លាំង។
យើងសង្កែតឃើញថាចំនួនកែុមហ៊ុន 
បោះផែសាយមានការកើនឡើងគួរឱែយ-
កត់សមា្គាល់ដែលក្នុងឆ្នាំ២០២០នែះ
យើងមានកែុមហ៊ុនបោះផែសាយលក់
មូលបតែកម្មសិទ្ធិជាសាធាណៈចំនួន
២បន្ថែមទៀតនិងមានកែុមហ៊ុន
បោះផែសាយលក់មូលបតែបំណុល
ចំនួន៣បន្ថែមទៀត។ក្នុងរយៈពែល
១១ខែក្នុងឆ្នាំ២០២០ នែះទំហំ
មូលធនូបនីយកម្មទីផែសារបានកើន-

ឡើងបែហែល២៤២%ធៀបនឹង
រយៈពែលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩
ដោយកើនឡើងពី៧១៦លានដលុា្លារ
សហរដ្ឋអាមែរកិដល់២៤៤៩លាន
ដុលា្លារសហរដ្ឋអាមែរិក។
តាមរយៈទិន្នន័យទាំងនែះពែមជា-

មួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែមការដឹកនាំ
បែកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តែច
អគ្គមហាសែនាបតីតែជោហ៊ុនសែន
នាយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណាចកែ-
កម្ពុជាក្នុងការជួយគំទែដល់បែជា-
ជនកម្ពុជានិងសហគែសអាជីវកម្ម
ដើមែបីជម្នះនូវសា្ថានភាពដ៏លំបាកនែះ
ពែមទាងំកែមការចង្អលុបងា្ហាញនងិ
ណែនាំដោយផ្ទាល់ពីសណំាក់ឯកឧត្តម 

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារែយអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឧបនាយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋមន្តែីកែសួង
សែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាបែធាន
គណៈកម្មការមូលបតែកម្ពុជា«ខ្ញុំនៅ
តែមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះវិស័យ
មូលបតែនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាអាច
នងឹមានផលប៉ះពាល់ខ្លះចពំោះកែុម-
ហ៊នុចុះបញ្ជីសកា្តានពុលកប៏៉នុ្តែទផីែសារ
មលូបតែគជឺាកន្លែងដ៏សមសែបមយួ
សមែប់សហគែសកម្ពុជាស្វែងរក
ដើមទនុរយៈពែលវែងពែមជាមយួនងឹ
ការលើកតម្កើងនូវកែរ្តិ៍ឈ្មាះរបស់
កែមុហ៊នុផ្ទាល់នៅពែលដែលកា្លាយជា
កែុមហ៊ុនចុះបញ្ជីលើទីផែសារមូលបតែ
កម្ពុជា»។ដើមែបីគំទែនូវទសែសនៈ
សុទិដ្ឋិនិយមនែះមានកតា្តាជាចែើន
ដែលជាយនក្នងុការនាំទផីែសារមលូបតែ
ឈានទៅមុខក្នុងឆ្នាំ២០២១ដូចជា
ការរំពឹងទុកនូវការបោះផែសាយលក់
មូលបតែជាសាធារណៈចំនួន២
បន្ថែមទៀតនៅលើផែសារមលូបតែកម្ពជុា
ដែលវិនិយោគិនអាចមានជមែើស
វនិយិោគបន្ថែមនងិការលើកលែងកមែ
ពីការជួញដូររយៈពែលពែញ១ឆ្នាំ
សមែប់២០២១ចំពោះវិនិយោគិន
ដែលបែើបែស់បែព័ន្ធជួញដូរចល័ត
លើសពីនែះទៀតផលិតផលថ្មីដែល
ហៅថាគមែងវិនិយោគរួម(Collec-
tive InvestmentScheme-CIS)

នឹងតែូវបានដាក់ឱែយមាននៅលើទីផែសារ
សមែប់ជាជមែើសថ្មីបន្ថែមដល់
វនិិយោគិន។កតា្តាផែសែងទៀតដែលជំរញុ
ដល់ទីផែសារ គឺការមិនទាន់យកពន្ធ
លើចំណែញមូលធន(Capital
Gain)នងិការកាតប់ន្ថយពន្ធកាតទ់កុ
៥០%លើភាគលាភនងិ/ឬការបែក។់
ចំពោះសកម្មភាពជួញដូរវិញគឺរំពឹង
ថាទំហំជួញដូរមានកំណើនដោយ-
សារទីផែសារមូលបតែបាននិងកំពុង
កា្លាយជាជមែើសដ៏ទាក់ទាញសមែប់
វិនិយោគិន។
ជាមយួគ្នានែះដែរចនំនួវនិយិោគនិ

កាន់តែកើនឡើងជាបែចាំគឺលើសពី
៣០០០នាក់ក្នងុឆ្នាំ២០១៧នងិជតិ
ដល់២៦០០០នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២០
នែះ។កតា្តាមួយទៀតគឺការយល់ដឹង
របស់សាធារណជនក៏ដូចជាវិនិ-
យោគនិសកា្តានពុលអពំីទផីែសារមលូ-
បតែនិងអត្ថបែយោជន៍ក្នុងការ-
វិនិយោគមានការកើនឡើងជា
លំដាប់ពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំតាមរយៈ
ការចូលរួមវគ្គបណ្ត៉ាះបណា្តាលនិង
សិកា្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយគ.ម.ក. 
និងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងទីផែសារដទែ-
ទៀត។ដចូ្នែះខ្ញុំមានជនំឿយ៉ាងមតុមាំ
ថាទីផែសារមូលបតែនៅកម្ពុជានឹងបន្ត
ដំណើរការកាន់តែល្អបែសើរទៅមុខ
ទៀត៕

ការធានាបាននវូការអភវិឌែឍទផីែសារ
មូលបតែបែកបដោយបែសិទ្ធភាព
តមា្លាភាពគណនែយែយភាពនិង
សណា្តាប់ធា្នាប់គឺជាបែសកកម្មរបស់
គ.ម.ក.។អាសែ័យហែតុនែះដើមែបី
ដើរឱែយសែបតាមបែសកកម្មនិង
ចក្ខវុសិយ័របសខ់្លនួការជរំញុឱែយមាន
កែុមហ៊ុនចុះបញ្ជី និងការជំរុញនូវ
សន្ទនីយភាពទីផែសារគឺតែងតែ
ជាការងារគោលរបស់គ.ម.ក.
ដែលជាអាជា្ញាធរក្នងុវសិយ័មលូ- 
បតែ។ទន្ទមឹនងឹនែះការធ្វើពពិធិ- 
កម្មផលតិផលហរិញ្ញវត្ថុនៅក្នងុ
ទផីែសារក៏ជាគោលដៅយទុ្ធសាស្តែ
ឈានមុខផងដែរ។នៅក្នុងឆ្នាំ
២០២១យើងរពំងឹថានងឹមានកែមុ-
ហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅកែុមហ៊ុនផែសារមូល- 
បតែកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់២
បន្ថែមទៀតហើយការជួញដូរមូល-
បតែក៏នឹងមានភាពមមាញឹកនិង
កើនឡើងផងដែរ។បនា្ទាប់ពីវិបត្តិ
នែការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ទីផែសារមូលបតែគឺជាជមែើសដ៏ល្អ
បែសើរមួយសមែប់មា្ចាស់សហ-
គែសនិងមា្ចាស់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា
ក្នងុការបែមលូដើមទនុរយៈពែលវែង
សមែប់ពងែីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ពែះថាការបែមូលដើមទុនតាម
រយៈទីផែសារមូលបតែបានផ្តល់នូវ
អត្ថបែយោជន៍ដ៏ចែើនលើសលប់
ផែសែងទៀតកែពីដើមទុនដូចជា
ការបងា្ហាញពីតមា្លាភាពនិងទំនុកចិត្ត

សមែប់កែុមហ៊ុនដែលជាតម្លែ
គោលមយួក្នងុការជរំញុនវូនរិន្តរភាព
អាជីវកម្មរបស់សហគែស។ចំពោះ
ការជួញដូរមូលបតែវិញទៀតសោត
វិនិយោគិនក៏ដូចជាសាធារណជន
អាចនឹងពិចារណាក្នងុការរកែសាសាច់-
បែក់មយួចនំនួសមែប់វនិយិោគក្នងុ
ទីផែសារមូលបតែ។នាពែលថ្មីៗនែះ
កែមុហ៊នុផែសារមលូបតែកម្ពជុាកប៏ាន
ធ្វើការជូនដំណឹងអំពីការជួញដូរ

តាមរយៈបែពន័្ធជញួដរូចលត័(Mo-
bile TradingSystem-MTS)
ដោយមិនគិតថ្លែសែវារហូតដល់ចុង
ឆ្នាំ២០២១ផងដែរដែលការណ៍នែះ
ជាកតា្តាវជិ្ជមានមយួដែលផ្តលន់វូភាព
ងាយសែួលសមែប់វិនិយោគិនក្នុង
ការដាក់បញ្ជាជួញដូរមូលបតែជា-
មួយនឹងថ្លែចំណាយទាបជាងមុន។

ទន្ទឹមនឹងនែះផងដែរក្នុងឆ្នាំ
២០២១យើងក៏នឹងដាក់ឱែយ
ដំណើរការផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
ហៅថាគមែងវិនិយោគរួម
ដែលតាមរយៈវត្តមាននែផលតិ-
ផលនែះនឹងជំរុញឱែយសកម្មភាព

ជួញដូរនៅក្នុងទីផែសារមូលបតែ
កម្ពុជាក៏ដូចជាជំរុញនូវបែសិទ្ធភាព
នែការបែមូលសាច់បែក់ដែលនៅ
សែសសល់នៅក្នងុសែដ្ឋកចិ្ចឱែយមាន
ដំណើរការរស់រវីកផងដែរ។ការ
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមរយៈ
ការបណ្ត៉ាះបណា្តាលនិងផែសព្វផែសាយ
នងិការពងែងឹទនំកុចតិ្តនៅក្នងុទផីែសារ
តាមរយៈការពងែឹងនូវការអនុវត្ត
ចែបាប់នងិលើកកម្ពស់ស្តងដ់ាវជិា្ជាជវីៈ
ជំនាញនៅក្នុងទីផែសារមូលបតែក៏
ជាការងារអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្តែ
សមែប់ គ.ម.ក.ក្នុងឆ្នាំ២០២១

ផងដែរ។
ក្នុងឆ្នាំ២០២១យើងរំពឹងដាក់ឱែយ

ដណំើរការនវូយន្តការនែការខ្ចីនងិឱែយ
ខ្ចីមូលបតែដោយខណៈពែលនែះ
យើងបាននិងកំពុងសិកែសាពីយន្តការ
នែះ។ចពំោះទផីែសារមលូបតែអនាគត
គ.ម.ក.អាចរំពឹងថានឹងរៀបចំបទ-
បែបញ្ញតិ្តពាក់ព័ន្ធចប់សព្វគែប់ពែម-
ទាំងពិនិតែយលទ្ធភាពក្នុងការអនុម័ត

នាឆ្នាំ២០២១ផងដែរ។
ពែមជាមួយនឹងសកម្មភាពក្នុង-

សែុកគ.ម.ក.ក៏ដើរតួនាទីយ៉ាង-
សកម្មនៅលើឆកអន្តរជាតិផងដែរ
ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១គ.ម.ក.
នឹងធ្វើជាអនុបែធាននែវែទិកាទីផែសារ
មូលធនអាសា៊ាន(ASEANCapi-
talMarketsForum-ACMF)
ដែលគណៈកម្មការមូលបតែបែ៊ុយ-
ណែជាបែធាន។
វែទិកាទីផែសារមូលធនអាសា៊ាន

គឺជាកែុមការងារដែលបែមូលផ្តុំ
ដោយថា្នាកដ់កឹនាំជានខ់្ពស់នែនយិត-
ករមូលបតែអាសា៊ានដែលតែូវបាន
បង្កើតឡើងកែមការគទំែពីរដ្ឋមន្តែី
ហិរញ្ញវត្ថុអាសា៊ានដែលមានការ-
ទទួលខុសតែូវជាចមែបងក្នុងការ-
អភិវឌែឍ និងការធ្វើសមាហរណកម្ម
ទីផែសារមូលបតែក្នុងតំបន់។
តាមរយៈតនួាទីនែះគ.ម.ក.មាន

ជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាយើងនឹងអាច
ទាញផលបែយោជន៍យ៉ាងចែើន
សមែប់ទីផែសារមូលបតែកម្ពុជានិង
សមាជិកផែសែងទៀតជាពិសែស
សមាជិកដែលមានទីផែសារមូលបតែ
នៅក្មែងខ្ចីនៅឡើយដូចជាទីផែសារ
មូលបតែកម្ពុជាជាដើម៕
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ទីផ្សារមូលបតេនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីវិនិយោគិន

ជាមួយនឹងទំនុកចិត្តដ៏រឹងមំាsecc កំពុងពងេកីទីផ្សារមូលធននៅកម្ពជុា

ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយក ន្រ 
គណៈកម្មការមូលបត្រ កម្ពុជា។

ទីស្តីការ អគារ ថ្មី របស់ គណៈកម្មការ មូល ប ត្រ កម្ពុជា ។ រូបថតសហការី
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ក្រមុហ៊នុផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា(CSX) 
បានបង្ហាញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើន
នៅក្នុងឆ្នាំន្រះ រាប់ចាប់តាំងពីការចុះ-
បញ្ជីធនាគារដំបូងគ្រ រហូតដល់ការ-
កើនឡើងចំនួនវិនិយោគិន។

I.   ស្ថិតិ ទីផៃសារ 
មលូធនបូនយីកម្មទផី្រសារសរបុកើន

ឡើងដល់២,៤៥ពាន់លានដុលា្លារ
នៅចុងខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ពោល
គឺកើនឡើងពី០,៧២ពាន់លាន-
ដុលា្លារក្នុងរយៈព្រលដូចគា្នាកាល
ពីឆ្នាំមុនដោយសារត្រការចុះបញ្ជី 
ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្មសិទ្ធិចំនួន២
នៅក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
ក្នុងនោះមានធនាគារអ្រសុីលីដា
ដ្រលជាធនាគារក្នុងស្រុកដ៏ធំជាងគ្រ
នៅកម្ពុជាដ្រលមាន៧៦ភាគរយន្រ
មូលធនូបនីយកម្មទីផ្រសារសរុប។
មនិត្រមឹត្រមលូធនបូនយីកម្មទផី្រសារ

មានការកើនឡើងប៉ុណ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រ
ចំនួនគណនីជួញដូរដ្រលចុះបញ្ជី
ជាមយួក្រមុហ៊នុឈ្មញួជើងសាដ្រល
ជាសមាជិកCSXក៏បានកើនឡើង
១៨,៣ភាគរយផងដ្ររ។
ការកើនឡើងន្រះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការ-

ចាប់អារម្មណ៍កាន់ត្រខ្លាំងរបស់វិនិ-
យោគិននៅក្នុងផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
ដ្រលធ្វើឱ្រយចំនួនគណនីជួញដូរសរុប

បានឈានដល់២៦.៦៥៧គណនី
នៅចុងខ្រវិច្ឆិកា។
ទន្ទឹមនឹងកំណើនចំនួនគណនី

ជួញដូរន្រះ,អ្នកប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធ
ជួញដូរចល័តMobile Trading
System(MTS) ក៏មានកំណើន
ខ្ពស់ជាង១០០ភាគរយផងដ្ររ។
កំណើនតួល្រខដ៏គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់

ដ្រលបានកើនឡើងពីអ្នកប្រើប្រស់
ត្រមឹត្រជាង៥០០០នាក់នៅចងុខ្រ
វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ជាង១
មុនឺនាក់នៅក្នងុឆ្នានំ្រះបង្ហាញពីភាព-
ងយស្រួលន្រប្រព័ន្ធMTSដ្រលជា
ឧបករណ៍មួយជួយដល់ការគ្រប់គ្រង
សកម្មភាពជួញដូរដោយខ្លួនឯង។
នៅក្នុងឆ្នាំន្រះក៏មានការផ្លាស់ប្តូរ

គួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើលលើទំនោរន្រការជួញ
ដូរនៅCSXផងដ្ររ។ វិនិយោគិន
ក្នុងស្រុកដ្រលធ្លាប់មានត្រឹមត្រ៨
ភាគរយន្រចំនួនជួញដូរសរុបរយៈ-
ព្រល១១ខ្រក្នុងឆ្នាំ២០១៩បាន
កើនដល់៨៨ភាគរយន្រចំណ្រក
ជួញដូរសម្រប់រយៈព្រលដូចគា្នានៅ
ឆ្នាំន្រះ។
ស្រដៀងគា្នាន្រះដ្ររ, វិនិយោគិន

លក្ខណៈបគុ្គលដ្រលធ្លាបម់ានត្រមឹត្រ
ជិត១៣ភាគរយន្រការជួញដូរសរុប
ក្នុងរយៈព្រល១១ខ្រក្នុងឆ្នាំ២០១៩

បានកាន់កាប់៩១ភាគរយន្រការ-
ជួញដូរសរុបក្នុងរយៈព្រលដូចគា្នាក្នុង
ឆ្នាំន្រះ។នៅថ្ង្រទី៣១ខ្រកក្កដាឆ្នាំ
២០២០ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាបាន
ណ្រនាំនូវយន្តការទូទាត់ជាប្រក់
ដុលា្លារថ្មី។ យន្តការទូទាត់ន្រះអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយវិនិយោគិនជួញដូរមូលបត្រ
កម្មសិទ្ធិតាមរយៈវិធីសាស្រ្តជួញដូរ
តាមការចរចា(NTM)ជាប្រក់រៀល
ហើយទទូាតជ់ារបូយិបណ័្ណជាប្រកដ់-ុ
លា្លារអាម្ររកិ។ការជួញដូរន្រះត្រវូបាន
ធ្វើឡើងលើភាគហុ៊នរដា្ករទឹកស្វយ័ត-
ក្រងុភ្នពំ្រញ(PWSA)ជាមយួបរមិាណ

ជួញដូរចំនួន១.៥៨៨.៦៩៤ 
ហ៊ុនដ្រលគិតជាទឹកប្រក់ស្មើនឹង
៧.៩៤៣.៤៧០.០០០រៀល។
នៅក្នងុឆ្នានំ្រះកម៏ានសញ្ញាវជិ្ជមាន

ន្រការជួញដូរមូលបត្របំណុល
លើកដបំងូតាមរយៈវធិសីាស្រ្តជញួដរូ
តាមការចរចា(NTM)ដ្រលបានធ្វើ
នៅថ្ង្រទី៥ខ្រឧសភាលើសញ្ញាបណ្ណ
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់ដ្រលមាន
ទឹកប្រក់ចំនួន១០លានដុលា្លារ។

II.   សកម្មភាព កៃមុហុ៊ន ផៃសា រមូល ប តៃ 
A.   សកម្មភាព ផៃសព្វផៃសាយ ការ-

ចុះបញ្ជី 

ជាផ្ន្រកមួយន្រយុទ្ធនាការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយការចុះបញ្ជី CSXបានរៀបចំ
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខ្រជាច្រើនដ្រល-
មានឈ្មោះថា“៣៥នាទីអំពីអាជីវកម្ម” 
ដ្រលបានផ្រសាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ- 
ហ្វ្រសប៊ុកផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា។
កម្មវិធីន្រះត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួម

ដោយគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់
អាជវីកម្មក្នងុស្រកុនងិសហគ្រសធនុ
តូចនិងមធ្រយមដ្រលពិភាក្រសាអំពី
ប្រធនបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងគំរូ
អាជីវកម្ម និងសារៈសំខន់ន្រការប-
ង្កើនដើមទុនដើម្របីពង្រីកអាជីវកម្ម។
CSXក៏បានសហការរៀបចំសិកា្ខា-

សាលានៅតាមក្លបឹជនំញួឬសមាគម
នានានៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាយ៉ាងស-
កម្មដើម្របីជជ្រកអពំីលក្ខខណ្ឌចុះបញ្ជី
សម្រប់អាជវីកម្មដ្រលចង់ចុះបញ្ជីនៅ
ទីផ្រសារហ៊ុន។

B. ការលើកកម្ពស់ សម្មភាព 
ជួញដូរ និង ការយល់ដឹង ជា សា ធារ ណៈ   
CSXបានផ្តួចផ្តើមសកម្មភាពនិង

យន្តការជាច្រើនដើម្របីបង្កើតបរិយ-
កាសដ៏សមស្របសម្រប់វិនិយោគិន
និងបន្ថយឧបសគ្គន្រការជួញដូរ។

ជំងឺរាតត្របាតជាសកលកូវីដ១៩
និងភាពមិនប្រកដប្រជាន្រស្រដ្ឋកិច្ច
បានធ្វើឱ្រយសា្ថានភាពប្រទ្រសភាគ-
ច្រើនធ្លាកច់ុះដ្រលបណ្តាលឱ្រយកណំើន 
ស្រដ្ឋកចិ្ចអវជិ្ជមានក្រមុហ៊នុក្រសយ័ធន
អត្រអត់ការងរធ្វើ និងភាពក្រីក្រ
មានការកើនឡើង។
ការធ្លាក់ចុះនូវទំនុកចិត្តរបស់វិនិ-

យោគិនទៅលើកំណើនអាជីវកម្ម
បានធ្វើឱ្រយរង្គាះរង្គើដល់សន្ទស្រសន៍
ទីផ្រសារភាគហ៊ុនស្ទើរត្រទូទាំងពិភព
លោក។ទោះយ៉ាងណយើងមិន
គតិថាវាជាឧបសគ្គដ្រលអាចរាងំស្ទះ
ដល់ចក្ខុវិស័យរបស់យើងក្នុងការ
“កសាងមហាវិថីហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់
កម្ពុជា”នោះទ្រ។
ភ័ស្តុតាងដ៏រឹងមាំដ្រលត្រូវលើក

ឡើងគថឺាក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រះគឺយើង
បានបំប្រកនូវកំណត់ត្រចំនួនក្រុម- 
ហ៊ុនចុះបញ្ជីច្រើនបំផុតដ្រលពុំធ្លាប់ 
មានពមីនុមកដ្រលក្នងុនោះផ្រសារមលូ-
បត្រកម្ពុជា(CSX)បានសា្វាគមន៍
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន៥ក្នុងនោះ២
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយលក់ភាគហ៊ុន
និង៣ផ្រស្រងទៀតគឺជាក្រុមហ៊ុនបោះ-
ផ្រសាយលក់សញ្ញាបណ្ណ។
លើសពីន្រះទៀតមូលធនូបនីយ-

កម្មទីផ្រសារសរុបមានកំណើនដល់
២,៤៥ពាន់លានដុលា្លារពោលគឺ
កើនឡើងជតិ២៥០ភាគរយធៀបនងឹ
ឆ្នាំមុន។
ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារក្នុងស្រុក

ដ៏ធំជាងគ្រគឺធនាគារអ្រសុីលីដា
ភីអិលសុីបានជំរុញសកម្មភាពជួញ
ដូរទីផ្រសារដោយជំរុញការជួញដូរ
រាយប្រចាថំ្ង្ររហតូដល់១លានដលុា្លារ
ក្នុងរយៈព្រលជាច្រើនថ្ង្រជាប់ៗគា្នា។

លើសពីន្រះទៀតការជួញដូរ
សញ្ញាបណ្ណតាមរយៈវិធីសាស្រ្តជួញ
ដូរតាមការចរចា(NTM)ក៏បាន
ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០២០ផងដ្ររ
ដោយធ្វើឱ្រយទំហំជួញដូរសរុបបាន
ឈានដល់១១,០៨លានដុលា្លារ។
យន្ដការទទូាត់ជាប្រក់ដលុា្លារដ្រល

ទើបបង្កើតថ្មី ក៏បានបង្ហាញពីជោគ-
ជ័យផងដ្ររបនា្ទាប់ពីត្រូវបានអនុវត្ត
ជាលើកដបំងូលើការជញួដរូតាមរយៈ
វិធីសាស្ត្រជួញដូរតាមការចរចាជា
ប្រក់រៀល របស់ភាគហ៊ុនរដា្ករទឹក
ស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញដ្រលមានតម្ល្រ២
លានដុលា្លារនៅឆ្នាំន្រះ។
ទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍បំប្រក

កំណត់ត្រច្រើនដូចន្រះក៏ដោយ ក៏
ទផី្រសារបានជបួប្រទះការលបំាកមយួ-
ចំនួនផងដ្ររឧទាហរណ៍សន្ទស្រសន៍
ផ.ម.កខតបង់១៧ភាគរយហើយ
ទំហំជួញដូរភាគហ៊ុនជាមធ្រយមប្រចាំ-
ថ្ង្របានធ្លាក់ចុះ២៧ភាគរយនៅក្នុង
រយៈព្រល១១ខ្រន្រឆ្នាំ២០២០។
សកម្មភាពផ្រសព្វផ្រសាយមួយចំនួន

របស់យើងដូចជាសិកា្ខាសាលា
ក្រប្រទ្រសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
អន្តរជាតិនិងកម្មវិធីពិភពលោក
ក្នុងស្រុកក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដ្ររ។

ទោះយ៉ាងណយើងរំពឹងនូវ-
ទស្រសនវិស័យវិជ្ជមានសម្រប់ឆុ្នាំ-
បនា្ទាប់ដោយសារត្រការមកដល់ន្រ
វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទន្ទឹមនឹងការ
ព្រយាកររបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី
(ADB)អំពីផលិតផលក្នុងស្រុក
សរបុ(GDP)របស់កម្ពជុាថានងឹមាន
កំណើន៥,៩ភាគរយពីដក៤
ភាគរយ(-៤%)នៅឆ្នាំ២០២០។
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពន្រះ

នឹងជួយពង្រឹងនិរន្តរភាពទីផ្រសារ
ហិរញ្ញវត្ថុស្របព្រលដ្រលមានការ
សា្តារទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនឡើង
វិញ។តាមរយៈទស្រសនវិស័យដ៏ត្រចះ- 
ត្រចង់ន្រះយើងរំពងឹថាគម្រងន្រការ
បោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជា
សាធរណៈដ្រលត្រវូបានពន្រយារក្នងុឆ្នាំ
២០២០នឹងបន្តឡើងវិញហើយព្រឹត្តិ-
ការណន៍្រះនងឹញំុាងឱ្រយចនំនួក្រមុហ៊នុ
ចុះបញ្ជីលើផ្រសារហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ២០២១
មានកំណើនខ្ពស់។
ការជួញដូរភាគហ៊ុនចំនួនធំជា-

ច្រើនត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើង
នៅឆ្នាកំ្រយដោយសារការយលដ់ងឹ
និងទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើង។យើងដឹងថាអាជីវកម្ម
ភាគច្រើននឹងមិនអាចវិលត្រឡប់

ទៅរកប្រក្រតីភាពភា្លាមៗនោះទ្រ
បើទោះបីជាមានវា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩
ក៏ដោយ។
ក្រមុហ៊នុចាបំាច់ត្រវូប្រកានយ់កវធិី

ថ្មីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ដោយគា្មោន
ការលើកល្រងCSXប្ត្រជា្ញាថានឹង
នាមំកនវូដណំះស្រយប្រកបដោយ
នវានុវត្តន៍និងភាពច្ន្រប្រឌិតបន្ថ្រម
ទៀតដើម្របីពង្រឹងជំហររបស់យើង
ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតួល្រចធ្លានៅក្នុង
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើតការងរ
បន្ថ្រមទៀតសម្រប់ប្រក្ខជនក្នុង- 
ស្រុក។
យើងជឿជាក់យ៉ាងមតុមាំថាទផី្រសារ

មូលធននៅចុងបញ្ចប់ នឹងកា្លាយជា
សសរស្តម្ភដ៏សំខន់មួយដើម្របីគាំទ្រ
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹង
លំហូរមូលធនកាន់ត្រប្រសើរពី
វិនិយោគិនដ្រលមានហិរញ្ញវត្ថុច្រើន
ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដ្រលមានសកា្តា-
នុពលនិងពីអ្នកដ្រលមានមូលធន
ច្រើនទៅដល់អ្នកដ្រលត្រូវការមូល-
ធនចាំបាច់៕

 ឯកឧត្តម ហុង សុ ហួរ 
 បៃតិភូ រាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុក ជា 
អគ្គនាយក នៃ  កៃុមហ៊ុន ផៃសារ មូល ប តៃ កម្ពុជា

សកម្មភាពលេចធ្លោជាចេើននៅកេមុហ៊នុផ្សារមលូបតេកម្ពជុា

ផ.ម.ក“កសាងនូវមហាវិថីហិរញ្ញវត្ថុសមេប់បេទេសកម្ពុជា”

ឯកឧត្តម ហុង សុ ហួរ

គិត តៃឹម ខៃវិច្ឆិកា ២០២០ ចំនួន គណនី ជួញដូរ ភាគហ៊ុន សរុប បាន កើន ដល់ 
២៦.៦៥៧ គណនី ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី
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Q តើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
មានដណំើរការយ៉ាងដចូម្តេច

ខណៈជងំឺរាតតេបាតកូវដី១៩នៅតេបន្ត
រំខានដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំនេះ?
ក្នុង៣ត្រីមាសដំបូងន្រឆ្នាំ២០២០

ឥណទានកំពុងដំណើរការកើន
៨,២១ភាគរយធៀបនឹង១៧,៧៨
ភាគរយក្នុងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពី
ឆ្នាំមុន។ន្រះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះ
ទីផ្រសារនៅក្នុងឆ្នាំន្រះដោយសារ
កណំើនឥណទានហាកដ់ចូជាថយចុះ
ជាង៥០ភាគរយ។តាមពិតយើងដឹង
ថាការធ្លាក់ចុះឥណទានកម្ចីបានកើត-
ឡើងក្នុងអំឡុងខ្រមីនា រហូតដល់
ខ្រមថិនុា។ឧទាហរណច៍ាបព់ីខ្រមករា
ដល់ខ្រម្រសាការផ្តលប់្រក់កម្ចីថ្មីក្នងុ
១ខ្របានថយចុះប្រហ្រល៦០ភាគ- 
រយខណៈពីខ្រម្រសា រហូតដល់
ខ្រកញ្ញានៅចុងត្រមីាសទី៣ការផ្ដល់-
ប្រកក់ម្ចីមានសម្ទុះងើបឡើងវញិជាង
៩០ភាគរយ។
បច្ចុប្របន្នការបញ្ច្រញប្រក់កម្ចី

ប្រចាំខ្រគឺខ្ពស់ជាងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាមំនុ។នយិាយជារមួទផី្រសារ-
ហរិញ្ញវត្ថុនងិប្រពន័្ធធនាគរនៅកម្ពជុា
កពំងុមានដណំើរការល្អប្រសើរទោះបី
មានវិបត្តិជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩និង
ពាក់ព័ន្ធការធ្លាក់ចុះន្រស្រដ្ឋកិច្ចក្តី។
អត្រកម្ចីដ្រលអតិថិជនមិនបានសង
ត្រឡប់(NPL)មិនកើនឡើងខ្ពស់
ជាងកម្រិតគួរឱ្រយព្រួយបារម្ភទ្រដោយ
បច្ចុប្របន្នន្រះគឺវាមានតិចជាង២,៥
ភាគរយ។

 Q តើអ្វីជាបញ្ហាបេឈមចមេបង
ក្នុងវិស័យធនាគារហើយតើ

ធនាគារក្នុងសេុកនិងបរទេសជម្នះ
ឧបសគ្គទាំងនេះយ៉ាងដូចម្ដេច?
ធនាគរនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមាន

មូលនិធិយា៉ាងល្អប្រសើរហើយជា
មធ្រយមអនុបាតប្រក់កម្ចីធៀបនឹង
ប្រក់បញ្ញើគឺមានតិចជាង១០០
ភាគរយ។ដូច្ន្រះធនាគរបច្ចុប្របន្ន
មិនមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការផ្តល់-
ហិរញ្ញប្របទាននិងការផ្តល់ប្រក់កម្ចី
ថ្មីៗដើម្របីទ្រទ្រង់ដល់ការសា្តារស្រដ្ឋ-
កិច្ចឡើងវិញទ្រ។
តាមពិតន្រះគឺជាគុណសម្របត្តិដ៏

កម្រមួយដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាមាន
ក្នុងសា្ថានភាពបច្ចុប្របន្ន។បណ្តា-

ប្រទ្រសជាច្រើនទៀតនឹងប្រឈមវិបត្ត-ិ
ស្រដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទីផ្រសារ-
ឥណទានចុះខ្រសាយដ្រលធ្វើឱ្រយផល-
ប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ បណ្តាល
មកពីជងំឺរាតត្របាត។ក្នងុនោះធនាគរ
នៅកម្ពជុាក៏ជបួប្រទះនងឹបញ្ហាប្រឈម 
ដ្ររនៅឆ្នាំ២០២០ន្រះ។បើនិយាយ
អំពីដំណក់កាលដំបូងន្រទីផ្រសារ-
កម្ពជុាធៀបទៅនងឹទផី្រសារធំៗ ឈាន-
មុខប្រជាជនកម្ពុជានៅត្រពឹងផ្អ្រក
ភាគច្រើនលើសាច់ប្រក់ និងទម្រង់-
ធនាគរប្របប្រព្រណី។
ចណំចុន្រះបានធ្វើឱ្រយមានការលបំាក 

ក្នុងការផ្តល់នូវបរិយាកាសប្រកប-
ដោយសុវត្ថិភាពសម្រប់អតិថិជន
និងសម្រប់បុគ្គលិកធនាគរផងដ្ររ
ក្នងុអឡំងុព្រលមានវបិត្តិជងំឺរាតត្របាត
ទូទាំងពិភពលោកប្របន្រះ។ សូម-
អរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដ្រលទទួល
បានជោគជ័យយា៉ាងធំធ្រងក្នុងការ-
ទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ឱ្រយនៅឆ្ងាយពី
សង្គមកម្ពុជាដូច្ន្រះហើយគ្រះថា្នាក់
ប្របន្រះមិនបានល្រចច្រញជារូបរាង
ធំដុំទ្រ។
ម្រយ៉ាងវិញទៀតសមា្ពាធន្រគមា្លាត-

សង្គមបានធ្វើឱ្រយធនាគរនៅកម្ពុជា
បានលោតផ្លាះទៅរកប្រព័ន្ធឌីជីថល
កាន់ត្រច្រើនព្រញ១ឆ្នាំ២០២០។
ប្រតិបត្តិការឌីជីថលមានការកើន-
ឡើងគួរឱ្រយកត់សមា្គាល់ការប្រើប្រស់
ដំណោះស្រយធនាគរត្រមួយត្រូវ- 

បានរកឃើញជាធម្មតាជាមយួគ្រសួារ
ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
បច្ចុប្របន្ន។ន្រះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរមួយ
បើស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទ្រសៈធម្មតា
យើងអាចនឹងចំណយព្រលច្រើនឆ្នាំ។

 

Q តើទិសដៅមួយណាដេល
វិស័យធនាគារនឹងផ្លាស់ប្តូរ

នៅឆ្នាំ២០២១ខណៈភាពមិន-
បេកដបេជាមានទំហំធំធេងចំពោះ
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក?
ទោះបីវា៉ាកសំ់ាងទនំងជាត្រវូដក់ឱ្រយ

ប្រើប្រស់នៅឆ្នាំក្រយក្តីក៏យើងដឹង
ថាជំងឺរាតត្របាតជាពិស្រសសង្គម 

និងផលវិបាកស្រដ្ឋកិច្ចនឹងនៅត្របន្ត
កើតមាន។ដូច្ន្រះធនាគរនឹងបន្តធ្វើ-
ប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល
របស់ខ្លួនហើយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
(FIs)នងឹពង្រកីទនំាកទ់នំងជាមយួ
គ្នាកាន់ត្រសុីជម្រហើយភាគីទី៣ 
ដចូជាអ្នកផ្តល់ស្រវាទទូាត់នងឹកាន-់ 
ត្រមានភាពពាក់ព័ន្ធ និងចាំបាច់
សម្រប់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
 ធនាគរក៏នឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំ-

ប្រឹងប្រងដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវ
វិធនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្ទ្រក្នុង
របស់ពួកគ្រ។ប៉ុនា្មានឆ្នាំមកន្រះ
ធនាគរនៅកម្ពជុាទទលួបានកណំើន

គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់ហើយធនាគរថ្មីៗ
ជាច្រើនបានចូលមកក្នុងទីផ្រសារដ្រល
ផ្តលប់្រក់ចណំ្រញមយួន្រះ។ដោយ-
សារត្រស្ថិរភាពន្រកំណើននិងប្រក់-
ចំណ្រញFIsជាច្រើនមិនបាន
មើលឃើញពីតម្រូវការក្នុងការវិនិ-
យោគលើឧបករណ៍ហានិភ័យស្មុគ-
សា្មាញនោះទ្រ។ប៉ុន្ត្រដោយសារ
ពិភពលោកកាន់ត្រមានភាពស្មុគ-
សា្មាញដូចដ្រលយើងបានឃើញ
នាព្រលន្រះខ្ញុំគិតថាFIsជាច្រើន
នឹងគិតពិចារណឡើងវិញអំពីវិធី-
សាស្ត្រន្រះហើយចាប់ផ្តើមកសាង
រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទ្រក្នុងឱ្រយកាន់ត្ររឹងមាំ
ដើម្របីការពារនូវអ្វីដ្រលបានកសាង
នាព្រលកន្លងមក។

Q តើលោកមើលឃើញថាអាច
នឹងមានការធ្លាក់ចុះបេក់-

បញ្ញើ និងកំណើនឥណទានទេនៅ
ឆ្នាំកេយ?
សូមពនេយល់។
បើប្រៀបធៀបប្រក់បញ្ញើនិងកំណើន

ឥណទានកាលពីឆ្នាំមុនៗយើងបាន
ឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះ។តាមពិត
កំណើននឹងធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់ទីកន្ល្រង
ក្នងុពភិពលោកក្នងុរយៈព្រលប៉នុា្មានឆ្នាំ
ខាងមុខហើយប្រទ្រសកម្ពុជាក៏ចៀស
មិនផុតដ្ររ។ទោះយា៉ាងណនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មើល
ឃើញការធ្លាក់ចុះន្រប្រក់បញ្ញើ ឬ
ឥណទានកំពុងដំណើការនៅឡើយ- 
ទ្រ។ទីផ្រសារនងឹនៅត្រមានកណំើនប៉នុ្ត្រ
វានឹងមិនកើនក្នុងអត្រខ្ពស់ខា្លាំងដូច
ប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងមកទ្រ។
 ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនក្នុង

រង្វង់ប្រមាណ៧ភាគរយក្នុងរយៈ-
ព្រល១ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះ
បនា្ទាប់ពីការព្រយកររបស់ធនាគរ-
ពិភពលោកនិងធនាគរអភិវឌ្រឍន៍-
អាសុីយើងទំនងជាមើលឃើញ
កំណើនប្រហ្រល៤ភាគរយនាព្រល
អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។ក្នុងនោះដ្ររ
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បាន
ព្រយករថានឹងមានកំណើន៣,៥
ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១ហើយនឹង
កើនឡើងដល់៦,៥ភាគរយនៅឆ្នាំ
២០២៣។យើងអាចសន្មតបានថា
កណំើនប្រក់បញ្ញើនងិឥណទាននងឹ
ផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្រហើយការព្រយករ
កំណើនឥណទាននិងប្រក់បញ្ញើ
នៅត្រមានច្រើនជាង១០ភាគរយ
ធៀបនឹងជាង២០ភាគរយក្នុងរយៈ-
ព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងមក។
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បេធនសមាគមធនាគារនៅកម្ពជុាលោកបណ្ឌតិអុនិ
ចាន់នីមានបេសាសន៍អំពីវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា
ដេលមានភាពចាសទ់ុំនងិកពំងុជម្នះគេដ៏លបំាកនេះ
ក៏ដូចកំពុងតេៀមខ្លួនសមេប់ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ។
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វីងបានសហការជាមួយបាគង
ដ្រលជាប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយBlock-
chainប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត
ដណំើរការដោយប្រពន័្ធឌជីថីលដ្រល
អាចធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រក់បាន
យា៉ាងរលូន រវាងធនាគរនិងសា្ថា-
ប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងទៀតនៅក្នុងប្រ-
ទ្រសកម្ពុជាហើយវីងនឹងបន្តឈាន-
មុខគ្រក្នុងការផ្តល់ស្រវាទូទាត់តាម
ប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកយា៉ាងទូលំទូ-
លាយខណៈយើងជិតឈានចូលឆ្នាំ
២០២១ដ៏ខ្លីខាងមុខ។
បច្ចុប្របន្នអ្នកប្រើប្រស់បាគងអាច

ផ្ទ្ររប្រក់ពីគណនីធនាគររបស់ពួក-
គ្រទៅកាន់គណនីវីងរបស់ពួកគ្រ
ហើយអាចប្រើប្រស់បណ្តាញភា្នាក់-
ងរវីងរាប់ពាន់នៅទូទំាងប្រទ្រសដើម្របី
ដកប្រក់។
លោកមា៉ានូរា៉ាចាន់អគ្គនាយកន្រ

ធនាគរឯកទ្រសវីងបានឱ្រយភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រល-
មានគណនីធនាគរឬគណនីបច្ច្រក-
វិទ្រយហរិញ្ញវត្ថុ ឥឡូវន្រះពួកគ្រអាច
ផ្ទ្ររប្រក់ឱ្រយគ្នាទៅវិញទៅមកនិង
ប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធអ្រកូដ្រលបង្កើត-
ឡើងដោយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រង
ទៀត»។
«ឧទាហរណ៍អតិថិជននៅកម្ពុជា

ដ្រលមានគណនីធនាគរព្រលន្រះ

ពួកគ្រអាចផ្ទ្ររប្រក់ទៅគណនីវីង 
របស់ពួកគ្រហើយប្រើប្រស់បណ្តាញ-
ភា្នាក់ងរវីងជិត៩០០០នៅទូទាំង-
ប្រទ្រសដើម្របីដកលយុដ្រលធ្វើឱ្រយវីង
កា្លាយជា«មា៉ាសុីនអ្រធីអឹមមនុស្រស»
(humanATM)នៅកម្ពុជា»។
បាគងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ

ធនាគរជាតិន្រកម្ពុជា(NBC)ដើម្របី
ជំរុញការទូទាត់សាច់ប្រក់តាមរយៈ
បច្ច្រកវិទ្រយហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈបាគង
សន្រយថានឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិង
សុវត្ថិភាពន្រការទូទាត់សាច់ប្រក់
ជំរុញបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងលើក-
កម្ពស់ប្រតិបត្តិការដោយគ្មានសាច់-
ប្រក់ជាប្រករ់ៀល។បាគងគជឺាផ្ន្រក
មួយន្រផ្រនការរបស់ធនាគរជាតិន្រ
កម្ពជុាដើម្របីសម្រចបាននវូគោលដៅ
រយៈព្រលវ្រងរបស់ខ្លនួក្នងុការលើក-
កម្ពស់ប្រក់រៀលបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុង
ស្រដ្ឋកិច្ច និងជំរុញស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
នៅកម្ពុជា។
«គណនីដចូជាវីងគឺផ្តលន់វូជម្រើស

ទាងំគណនីជាប្រក់ដលុា្លារនងិប្រក-់
រៀលសម្រប់អតិថិជនគឺដូចគ្នានឹង
បាគងដ្ររ»។
«ឥឡូវន្រះអតិថិជនអាចផ្ទ្ររប្រក់

ដោយរលូននិងប្រើវាសម្រប់ប្រតិ-
បត្តិការឌីជីថលដោយគ្មានការព្រួយ-
បារម្ភអំពីអត្រប្តរូប្រក់ពពី្រះអត្រ- 

 

ប្តូរប្រក់មានតមា្លាភាពនិងយកតាម
ស្តង់ដរបស់NBCនៅលើគណនី
ដូចគណនីវីងជាដើម»។
បច្ចបុ្របន្នមានសា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុចនំនួ

១៨នៅទូទាំងប្រទ្រសដ្រលបាន
កា្លាយជាសមាជកិរបស់ប្រពន័្ធបាគង។
សម្រប់អ្នកប្រើប្រស់ថ្មីលោកអ្នក
អាចទាញយកកម្មវិធីប្រព័ន្ធបាគង
នៅក្នុងAppStoreនិងGoogle
Playឬតាមរយៈគ្រហទំព័របាគង៖
https://bakong.nbc.org.kh។
វីងកំពុងនាំយកបទពិសោធ១២

ឆ្នាំរបសខ់្លនួជាមយួនងឹអ្នកប្រើប្រស់
រាប់លាននាក់ទាំងផ្ន្រកប្រើប្រស់ប្រ- 
ពន្ធ័ធនាគរនិងក្រប្រព័ន្ធធនាគរ
ដើម្របីរួមចំណ្រកដល់ភាពជោគជ័យ
របស់បាគង។

លោកមា៉ានូមានប្រសាសន៍ថា៖ 
«វីងពិតជារីករាយណស់ដ្រលបាន
កា្លាយជាភា្នាក់ងរបច្ច្រកវិទ្រយហិរញ្ញវត្ថុ
ឈានមុខដំបូងគ្របង្អស់ដ្រលបាន
សហការជាមយួបាគង។បាគងធ្វើឱ្រយ
ការផ្ទ្ររប្រក់រវាងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
កាន់ត្រមានភាពងយស្រួលនិង
ឆប់រហ័ស»។
លោកមា៉ានូបន្តថា៖«បាគងផ្តល់នូវ

អន្តរប្រតបិត្តិការងយស្រលួសម្រប់
សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។ប្រព័ន្ធ
បាគងបានត្រួសត្រយផ្លូវដ៏វ្រងឆ្ងាយ
ដើម្របីផ្តល់ភាពងយស្រួលក្នុងការ-
ទទួលប្រភពសាច់ប្រក់សម្រប់ការ-
ទូទាត់តាមប្រពន្ធ័ឌីជីថល»។
NBCបាននិយាយថាមានហ្រតុ-

ផលមួយក្នុងការបង្កើតបាគងន្រះ

ឡើងគឺដោយសារត្រ“ហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធទូទាត់បច្ចុប្របន្នមិនអនុញ្ញាតឱ្រយ
ផ្ទ្ររប្រក់ឆ្លងប្រព័ន្ធបានហើយថ្ល្រ
ប្រតិបត្តិការគឺមានតម្ល្រថ្ល្រដ្រលមិន
ងយស្រួលសម្រប់ប្រជាជនដ្រល
មានចំណូលទាបនិងអ្នករស់នៅ
តំបន់ជនបទ» ហើយលោកមា៉ានូ
ជឿជាកថ់ាបាគងត្រវូបានដក់នៅក្នងុ
ទីតាំងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្របីបំព្រញ
ចនោ្លាះខ្វះខាតន្រះ។
«តម្ល្រស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរ-

សព័្ទចលត័បច្ចបុ្របន្នគឺភាគច្រើនសម្រប់
ការដកប្រក់ ឬជំនួយប្រតិបត្តិការ
ឌីជីថលដ្រលប្រើប្រស់ដោយភា្នាក់-
ងរ។នៅព្រលអតិថិជនរៀនប្រើ
កម្មវធិីសម្រប់ប្រតបិត្តកិារឌជីថីលវា
នងឹជយួកាតប់ន្ថយតម្ល្រស្រវាកម្មបាន
ច្រើន»។ «អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធ-
ធនាគរចល័តបាននិយាយថា៖ 
«ជាមយួនងឹជម្រើសជាច្រើនសម្រប់
ការទូទាត់តាមប្រព្ធ័នឌីជីថលយើង
ប្រកដថា បាគងនឹងជួយប្រទ្រស
កម្ពុជាឱ្រយទទួលយកការទូទាត់តាម
ប្រព័ន្ធឌីជីថលកាន់ត្រលឿនជាងមុន
នងិជយួជរំញុដល់បរិយាបន័្នហរិញ្ញវត្ថុ
ផងដ្ររ»។

វីង និងបាគងនាំសេវាទូទាត់ឌីជីថលទៅកាន់កមេិតថ្មី

ព័ត៌មានលម្អិតអានតទៅគ្រហទំព័រ 
www.postkhmer.com 
/special-report

វីងសហការជាមួយវេទិកាអន្តរធនាគារ«បាគង»របស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។
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បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណើរដ៏លំបាក
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ
ដេលជាអ្នកផ្តល់បេកក់ម្ចីមានសទុដិ្ឋ-ិ
និយមថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
នឹងល្អបេសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពី
មានការបេកាសពីវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ដេលនឹងធ្វើឱេយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
អាចវិលទៅរកភាពបេកេតីវិញនៅ
ឆ្នាំកេយ។
គេឹះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ (MFIs)

បាននិងបន្តគាំទេដល់អាជីវកម្មក្នុង
សេកុតាមរយៈការផ្តល់ឥណទានដល់
ពួកគាត់ក្នុងការពងេីកអាជីវកម្ម។
បេធានសមាគមគេឹះសា្ថានមីកេូហិ-

រញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកគាបូរាណបាន
ឱេយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«ផ្អេកលើ
របាយការណ៍បេចាំខេរបស់CMA
សា្ថានភាពគេឹះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ
បានចាប់ផ្តើមបេសើរឡើងវិញចាប់-
តាំងពីខេមិថុនឆ្នាំ២០២០ដោយ
សារតេកម្ចីដេលអតិថិជនមិនបាន
សងតេឡប់(NPL)បានធា្លាក់ចុះ
ពេមទាំងបេក់កម្ចីថ្មីនិងបេក់បញ្ញើ
មានកើនឡើង»។“ជាមយួនងឹសេចក្ត-ី
បេកាសថ្មីៗនេការអនុញ្ញាតឱេយបេើ-
បេស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩នេះ,សមា-
គមមីកេូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានសុទិដ្ឋិ-
និយមថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីកូ-
វីដ១៩នឹងថយចុះនៅឆ្នាំ២០២០

ហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងងើបឡើងវិញ”។
បច្ចុបេបន្នមានគេឹះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ
មានចំនួន៨១,គេឹះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញ-
វត្ថុទទលួបេក់បញ្ញើចនំនួ៦គេឹះសា្ថាន
ភតិសនេយាហិរញ្ញវត្ថុចំនួន១៥និង
បេតិបត្តិករឥណទានជនបទជាង-
២០០ដេលសា្ថាបន័ទាងំនេះនមំកនវូ
សេវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់បេជាជន
កម្ពុជារាប់លាននក់ជាពិសេសអ្នក
ខ្ចីបេក់នៅជនបទដេលមានបេក់-
ចំណូលទាបនិងភាគចេើនជាស្តេី។
គំរូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានជួយ 

ពន្លឿនដល់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុដេល
មានតមេូវការចាំបាច់ដោយផ្តល់
សេវកម្មហរិញ្ញវត្ថុដល់បេជាជនដេល
មិនទទួលបានសេវធនគារ។
យោងតាមCMAបានឱេយដឹងថា

មានអ្នកកម្ចីជិត២លាននក់ក្នុង
វិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ (ដោយមិនរាប់
បញ្ចលូធនគារ)ដេលធ្វើឱេយបេកក់ម្ចី
ឈានដល់៧ពាន់លានដលុា្លារ។ប៉នុ្តេ
អ្នកផ្តល់កម្ចីដេលមិនមេនជាធនគារ
បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការ-
រាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩ដេល
បានធ្វើឱេយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅ
កម្ពុជាធា្លាក់ចុះ។
ការបិទអាជីវកម្មខ្នាតតូចធ្វើឱេយ

បាត់បង់បេក់ចំណលូទើបបណ្តាលឱេយ
អ្នកខ្ចីបេក់ជួបបញ្ហាបេឈមក្នុង

ការសងបេក់តេឡប់វិញឱេយទាន់ពេល
វេលាសេបពេលដេលគេះទឹកជំនន់
ក៏បានបន្ថេមសមា្ពាធមួយកមេិតទៀត
ដល់អ្នកទទួលបេក់កម្ចីបានបង្កឱេយ
មានផលប៉ះពាល់ដល់ការបង្ខិល
សាច់បេក់ទៅសា្ថាប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ។
អ្នកស្នើសុំបេក់កម្ចីភាគចេើនគឺ

មកពីវិស័យទេសចរណ៍សំណង់
សណ្ឋាគារផ្ទះសណំក់នងិផ្នេកដកឹ-
ជញ្ជូនដេលសុទ្ធតេរងផលប៉ះពាល់
ធ្ងន់ធ្ងរពីការធា្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច។
ផ្អេកលើទិន្នន័យពីសមាគមមីកេូ-

ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានបង្ហាញថាNPL
នេវសិយ័មកីេហូរិញ្ញវត្ថុបានកើនឡើង
ទ្វេដងពី១,៥ភាគរយទៅដល់ជិត៣
ភាគរយក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ-
១៩ប៉ុន្តេវបានបន្តធា្លាក់ចុះមកវិញ
គិតចាប់តាំងពីខេមិថុនមក។

លោកបូរាណមានបេសាសន៍ថា៖
«កម្ចីមិនដំណើរការនេសា្ថាប័នមីកេូ-
ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពបេសើរឡើងវិញ
គិតចាប់តាំងពីខេមិថុនឆ្នាំ២០២០
គឺបានធា្លាក់មកនៅតេឹម២,២៧ភាគ-
រយនៅក្នុងខេតុលា។សកម្មភាព
សេដ្ឋកចិ្ចអាជវីកម្មភាគចេើនកពំងុវលិ
ទៅរកភាពបេកេតីឡើងវិញបន្តិច-
ម្តងៗចាប់តាំងពីខេមិថុនដេលកំពុង
ជយួដល់អតថិជិនរបស់គេឹះសា្ថានមកីេ-ូ
ហិរញ្ញវត្ថុឱេយមានលទ្ធភាពសងបេក់-
កម្ចីរបស់ពួកគេតេឡប់មកវិញ»។
CMAបាននិយាយថាវិស័យមីកេូ-

ហិរញ្ញវត្ថុមិនសូវរីកចមេើនខ្លាំងទេ
នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារផល-
ប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដ១៩។តមេូវការ
បេក់កម្ចីថ្មីបានធា្លាក់ចុះគួរឱេយកត់-
សមា្គាល់អស់រយៈពេលជាចេើនខេ

ជាពិសេសខេមេសានិងឧសភាប៉ុន្តេ
បន្តកើនឡើងវិញនៅប៉ុន្មានខេបន្ទាប់។
លោកបូរាណមានបេសាសន៍ថា

សមាគមកពំងុធ្វើការជាមយួសមាជកិ
និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទេទៀតដូចជា
ធនគារសហគេសធនុតចូនងិមធេយម
កម្ពុជានិងគមេងធានឥណទាន
ដើមេបីជយួដល់សហគេសធនុតចូនងិ
មធេយមដេលខ្វះខតសាច់បេក់។
«ចាប់តំាងពីខេមីនសមាជិកសមា-
គមមីកេូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានរៀបចំ
ឥណទានឡើងវញិដល់អតថិជិនជាង
២៧មុឺននក់ក្នុងទំហំទឹកបេក់ជាង
១,៣ពាន់លានដុលា្លារ។
MFIsមានតួនទីពិសេសនៅក្នុង

សង្គមកម្ពុជាកេយសម័យសង្គេម
ហើយសមាជិករបស់យើងភាគចេើន
បានបញ្ចូលកម្មវិធីសង្គមទៅក្នុង
បេតិបត្តិការស្នូលរបស់ខ្លួន»។
លោកបន្តថា៖«MFIsនឹងបន្ត

កចិ្ចខតិខំបេងឹបេងរបស់ខ្លនួដើមេបីផ្តល់
សេវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន រួមទាំងផ្តល់
មូលនិធិសមេប់សហគេសធុនតូច
និងមធេយមដើមេបីសា្តារឬពងេកីអាជីវកម្ម
របស់ពួកគេ។ការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវិញក៏នឹងមានសមេប់សហ-
គេសធនុតចូនងិមធេយមផងដេរដេល
នៅតេរងផលប៉ះពាល់រហតូដល់ពាក-់
កណ្តាលឆ្នាំ២០២១៕

លោកបណ្ឌិតអុិនចាន់នីសហ-
សា្ថាបនិកធនគារអេសុីលីដាភីអិល-
សុីមានសារដ៏សំខន់សមេប់ឆ្នាំថ្មី
ខណៈធនគារមយួនេះបានតេៀមខ្លនួ
រចួរាល់សមេប់ឆ្នាំ២០២១។ធនគារ
អេសុីលីដាបានខិតខំបេឹងបេង
យា៉ាងខ្លាំងដើមេបីធ្វើឱេយធនគារមាន
ដំណើរការទៅមុខដ៏ល្អបេសើរនៅលើ
ទីផេសារក្នុងឆ្នាំនេះ។
ធនគារអេសុីលីដាបានចុះបញ្ជី

បោះផេសាយលក់មូលបតេកម្មសិទ្ធិជា
សាធារណៈនៅខេឧសភាឆ្នាំ២០២០
ជាពេលវេលាដេលធនគារបានវិនិ-
យោគយា៉ាងចេើនទៅលើការអភិវឌេឍ
ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធធនគារឌីជីថល
របស់ខ្លួនដោយបានណេនំសេវ
ទូទាត់ផេសេងៗដេលអាចបត់បេនបាន
សមេប់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដេរបស់ខ្លួន
សេវអេសុលីដីាយូនីធីទាន់ចតិ្ត(កម្ម-
វិធីទូរស័ព្ទចល័ត)ហើយថេមទំាង
បានប្តូរសា្លាកសញ្ញាថ្មី(ឡូហ្គា)របស់
ខ្លួនថេមទៀតផង។
ធនគារអេសុីលីដាបានគេប់គេង

យា៉ាងបេយ័ត្នបេយេងនិងបេកាន់
គោលជំហរបានយា៉ាងល្អនៅចំពោះ-
មខុបញ្ហាបេឈមបច្ចបុេបន្នខណៈដេល
គូបេកួតបេជេងមួយចំនួនកំពុង
បេឈមនឹងភាពថមថយក្នុងការផ្តល់
បេក់កម្ចី។

«ទោះបីជបួវបិត្តិការរកីរាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩ក្តីក៏ធនគារអេសុីលីដា
នៅតេបន្តរីកចមេើនបេកបដោយ
ទំនុកចិត្ត។ធនគារជឿជាក់ថាខ្លួន
នឹងរកេសាកំណើនរបស់ខ្លួនសមេប់
តេីមាសនេះនិងនៅឆ្នាំខងមុខជា
បន្តបន្ទាប់ទៀត»។
លោកបណ្ឌិតអុិនចាន់នីដេលជា

បេធាននយកបេតិបត្តិធនគារ
អេសុីលីដាបានមានបេសាសន៍ថា៖

«ហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធទាំង៣គឺសាខ
និងបណ្តាញការិយាល័យធំជាងគេ
បេពន័្ធអេឡចិតេូនិកហើយជាពសិេស
គឺហេដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធឌីជីថលបង្កើត
បាននូវលក្ខខណ្ឌងយសេួលបេកប-
ដោយសុវត្ថិភាពសមេប់អតិថិជន
របស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានផលិត-
ផល និងសេវកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ធនគារទាំងអស់»។
នៅតេមីាសទី៣ក្នងុឆ្នានំេះធនគារ

អេសុីលីដាទទួលបានផលចំណូល
ចំនួន១៤២,៤៧លានដុលា្លារ
អាមេរិកខណៈបេក់ចំណេញសុទ្ធ
បានកើនដល់៣៤,៦២លានដុលា្លារ
អាមេរិកដេលជាតួលេខដ៏ល្អបេសើរ
បើគិតក្នុងរយៈពេលដូចគា្នាកាលពី
ឆ្នាំមុន។
គិតតេឹមខេកញ្ញាបេក់បញ្ញើសរុប

បានកើនឡើងចំនួន១៥៨,១៧
លានដលុា្លារអាមេរកិហើយកម្ចី(out-
standing loans)សរុបមានចំនួន
២៦៤,៥៤លានដុលា្លារអាមេរិកបើ
បេៀបធៀបនឹងចុងឆ្នាំ២០១៩។
«ធនគារអេសុីលីដាបានបន្ថេម

ភាពងយសេួលនិងសាមញ្ញសមេប់
ការដាក់ពាកេយស្នើសុំបេក់កម្ចី និង
សេបតាមបទពិសោធខ្ពស់របស់
អ្នកបេើបេស់តាមមធេយាបាយឌីជី-
ថលគឺតាមរយៈអេសុីលីដាយូនីធី-

ទាន់ចិត្ត(កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត)»។
លោកបណ្ឌិត ចាន់នីបានបន្ថេម

ទៀតថា៖«ហើយវក៏អនុវត្តចំពោះ
បេក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រួមទាំង
អតេការបេក់ដេលអាចបតប់េនបាន
សមេប់ការផ្តល់បេក់កម្ចីផងដេរ។
ចំណុចនេះវបានជួយដល់កំណើន
ការផ្តល់បេកក់ម្ចីសមេប់តេមីាសនេះ
និងកាត់បន្ថយចំណយបេតិបត្តិការ
របស់ធនគារចំនួន១,៦៩លាន
ដុលា្លារអាមេរិកធៀបនឹងតេីមាសទី៣
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩»។
ជាមួយនឹងសាខចំនួន២៦៣នៅ

ពាសពេញផ្ទេបេទេសកម្ពុជានិង
មា៉ាសុនីដកបេកអ់េធីអមឹចនំនួ៧២៣
ដេលគា្មានគូបេជេងណមានដូច
ធនគារអេសុលីដីាអាចពងេកីសេវ-
កម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបានកាន់តេ
មានបេសិទ្ធភាពទាំងសមេប់អតិថិ-
ជននៅក្នុងទីកេុងនិងអតិថិជននៅ
តំបន់ជនបទរាប់ចាប់ពីផ្នេកសាជីវកម្ម
រហូតដល់អតិថិជនលក់រាយ»។
លោកបណ្ឌិតចាន់នីបានបន្ថេម

ថា៖«សាខនិងការិយាល័យគឺស្ថិត
នៅជិតអតិថិជនក្នុងវិស័យនេះដេល
ធ្វើឱេយការផ្តល់បេក់កម្ចីផ្តល់ដល់
វិស័យកសិកម្មកាន់តេមានភាព-
ងយសេួល ហើយដេលជាវិស័យ
មានសុវត្ថិភាពបំផុត»។

នៅដំណច់ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ស-
មា្ពាធនេបេក់កម្ចីសរុបទាក់ទងនឹង
កសិកម្មមានចំនួន២០,០៤ភាគរយ។
បេក់ចំណូលការបេក់គឺជាបេភព

ដ៏សំខន់ដេលបានជំរុញឱេយធនគារ
មានកំណើននិងបេក់ចំណេញ។
នៅតេមីាសទី៣ឆ្នាំ២០២០ចំណូល

ការបេក់ដេលបានមកពីបេក់កម្ចី
របស់ធនគារមានចំនួន១២៧,៣៧
លានដុលា្លារអាមេរិកស្មើនឹង៩៩,៧៨
ភាគរយនេចំណូលការបេក់សរុបឬ
៨៩,៤១%នេផលចំណូលសរុប។
«ការរីករាលដាលនេជំងឺរាតតេបាត

កូវីដ១៩បានធ្វើឲេយប៉ះពាល់ស្ទើរតេ
គេប់វិស័យអាជីវកម្ម រួមទាំងវិស័យ
ធនគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ផង-
ដេរ។ប៉ុន្តេទោះជាយា៉ាងណក៏ដោយ
នៅក្នងុបរបិទនេះធនគារអេសុលីដីា
បានគេប់គេងកំណើនអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួនបេកបដោយគុណភាព»។
សា្លាកសញ្ញា(ឡូហ្គា)ថ្មី របស់

ធនគារអេសុីលីដាភីអិលសុីជា
«និមិត្តិរូបបកេសីសួគ៌»ឈរនៅចំ
កណ្តាលរង្វង់មូលពណ៌ខៀវទឹកប៊ិក
ដេលបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងវឌេឍន-
ភាពបេកបដោយចីរភាព។
សា្លាកសញ្ញា(ឡូហ្គា)ថ្មីតេវូបានគេ

រពំងឹថានងឹដាក់ឱេយបេើបេស់ជាផ្លវូការ
នៅខេមករាឆ្នាំ២០២១ខងមុខ៕

ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ជាការធ្វើតៃស្តភាពរឹងមាំនៃមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ

អៃស៊ីលីដាតៃៀមសមៃប់ពៃលអនាគតបនា្ទាប់ពីលទ្ធផលរឹងមាំក្នុងតៃីមាសទី៣

យ៉ាងហោចណាស់ ៨០ ភាគរយ នៃ អ្នក ខ្ចីបៃក់ ពី មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា ស្តៃី ។ 

ស្នាក់ការកណា្តាលធនាគារ អៃស៊ីលីដា
រូបថតហុងមិន
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លោកបណ្ឌតិសឿងម៉ូរ៉ារិទ្ធិប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិធនាគារឈីហ្វបាន
ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រចដើម្របីបង្ហាញ
ទៅនឹងការយល់ឃើញចំពោះវិស័យ
ធនាគារនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ
២០២១ដ្រលអាចមនិត្រមឹត្រវូហើយ
យ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការយក-
ចិត្តទុកដាក់មួយពីសំណាក់ធនាគារ
នៅកម្ពុជាដ្ររ។
បនា្ទាប់ពីបានគ្រចផុតពីព្រយុះហិរញ្ញ-

វត្ថុធំៗចំនួន២គឺវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាសុី
ឆ្នាំ១៩៩៧និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល
២០០៧-២០០៨ធនាគារឈីហ្វ
បាននិយយថាព្រលន្រះខ្លួនបាន
ត្រៀមខ្លនួរចួជាស្រចដើម្របីតទល់នងឹ
បញ្ហាប្រឈមក្នងុឆ្នាំ២០២១ខាងមខុ
ដ្រលអាចត្រូវបានញាំញីដោយសារ
វិបត្តិជំងឺរតត្របាតកូវីដដ៏សាហ វ
ដោយម្ររោគមួយន្រះវាគឺជាសុបិនដ៏
អាក្រក់សម្រប់ថា្នាក់ដឹកនាំសាជីវកម្ម
នៅទូទាំងពិភពលោក។
លោកបណ្ឌិតសឿងម៉ូរ៉ារិទ្ធិបាន

ថ្ល្រងប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា៖«ក្រុមហ៊ុន
ឈីហ្វគ្រុបបានឆ្លងកាត់ព្រយុះភ្លៀង
ជាច្រើនលើកច្រើនសាប៉ុន្ត្រវាបាន
ធ្វើឱ្រយយើងកាន់ត្ររឹងមាំដោយយើង
បានប្រកាន់ខា្ជាប់នូវជំនឿស្នូលរបស់

យើងដោយប្រើប្រស់ភាពស្មោះត្រង់
ក្រមសីលធម៌និងការវិនិយោគ
ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់»។
លោកបណ្ឌិតម៉ូរ៉ារិទ្ធិបានថ្ល្រងថា៖

«បើទោះបីជាមានការព្រយាករអំពីការ-
ងើបឡើងវិញមួយផ្ន្រកនៅមុនឆ្នាំ
២០២១សម្រប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ក៏ដោយក៏យើងនៅត្រមានទំនុកចិត្ត
ចំពោះការរីកចម្រើនជាលំដាប់របស់
យើងនៅក្នុងផ្ន្រកប្រក់បញ្ញើប្រក់-
កម្ចី និងផលិតផលនិងស្រវាកម្ម
ផ្រស្រងទៀត»។
កណំើនរបស់ធនាគារឈីហ្វនៅត្រ

បន្តកើនឡើងគតិចាបព់ីការចាបផ់្តើម
របស់ខ្លួននៅក្នុងខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៣
ដោយដើមទុនដំបូងមានត្រឹមត្រ១០
លានដុលា្លារប៉ុណ្ណោះខណៈបច្ចុប្របន្ន
ទ្រព្រយសកម្មសរុបរបស់ខ្លួនបានកើន
ឡើងដល់ជាង១៤០លានដលុា្លារគិត
ត្រមឹថ្ង្រទី១៦ខ្រធ្នូឆ្នា២ំ០២០។
ធនាគារសម្រចបានលទ្ធផលដ៏

ល្អប្រសើរអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយរក្រសា
អត្រប្រកក់ម្ចីដ្រលអតថិជិនមនិបាន
សងត្រឡប់(NPL)នៅអត្រសូន្រយ
គិតចាប់តាំងពីបានចាប់ផ្តើមប្រតិ-
បត្តិការរហូតមកដល់បច្ចុប្របន្ន។
«ជារួមជំហររបស់ធនាគារយើង

នៅត្រមានសុខភាពល្អ រឹងមាំដ្រល
យើងនៅត្រអាចស៊ូទ្រំនឹងវិបត្តិដ្រល
បង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ១៩ន្រះបាន
ហើយនងឹធ្វើឱ្រយយើងកានត់្រខា្លាងំជាង
មុនជាមួយនឹងភាពរឹងមាំផ្ន្រក
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងខណៈកំពុងពើប
ប្រទ្រះនឹងវិបត្ដិដ្រលមិនធា្លាប់មាន
ពីមុនមកន្រះ»។ «យើងជឿជាក់ថា
យើងបានបង្ហាញនៅក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មោនឆ្នាំកន្លងមកន្រះហើយកាល-
ពីព្រលថ្មីៗន្រះក្នុងអំឡុងព្រលកំពុង
មានវិបត្តិន្រះគឺយើងមានគ្រឿងផ្រសំ
ទាំងអស់នោះ»។
លោកបណ្ឌិតបន្ថ្រមថា៖«ដោយ

សម្លងឹឆ្ពោះទៅមខុឆ្នាំ២០២១ប្រកប-
ដោយសទុដិ្ឋនិយិមជាមយួការរៀបចំ
ឡើងវិញរបស់យើងយើងជឿជាក់ថា
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាមួយនឹង
វិធីសាស្ត្រផ្តោតសំខាន់លើអតិថិជន
របស់យើងដើម្របីអាជីវកម្មជោគជ័យ
វានឹងជំរុញឱ្រយធនាគារមានកំណើន
ប្រកបដោយចរីភាពនងិគណុសម្របត្តិ
ប្រកួតប្រជ្រង»។
ផ្ន្រកសំខាន់២របស់ធនាគារគឺ

សហគ្រសខា្នាតតូច និងមធ្រយមនិង
អតិថិជនត្រូវបានគ្រមើលឃើញថា
មានកណំើនជាលដំាប់ដោយសារត្រ

ចនំនួអតថិជិនកើនឡើងនងិកណំើន
ផលបត្រប្រក់កម្ចី និងប្រក់បញ្ញើ
កើនឡើងជារៀងរល់ថ្ង្រ។
«ការស្នើសុំប្រក់កម្ចីចុះថយនិង

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញកើន
ឡើងប៉ុន្ត្រនៅក្នុងទ្រង់ទ្រយមួយតូច
ក្នងុរយៈព្រលដ្រលជងំឺរតត្របាតកពំងុ

កើនឡើងខា្លាំងហើយយើងមាន
វិធានការជាច្រើនដើម្របីទប់ទល់នឹង
ការបាតប់ង់ប្រកក់ម្ចីនាព្រលអនាគត
ដ្រលអាចកើតមានដោយសារជំងឺ
រតត្របាតមួយន្រះ»។
លោកបណ្ឌតិម៉ូរ៉ារិទ្ធមានប្រសាស-

ន៍ថា៖«ជំហរដើមទុនរបស់យើង
នៅត្ររឹងមាំហើយជំហរហិរញ្ញវត្ថុ
របស់យើងក៏រឹងមំាដោយសារភាព
វិជ្ជមានន្រប្រក់ចំណ្រញរបស់យើង
និងការទទួលប្រក់បញ្ញើពីសាធារ-
ណជនកើនឡើងដ្រលបង្ហាញយ៉ាង-
ច្របាស់អពំីទនំកុចតិ្តរបស់អតថិជិនមក
លើធនាគារឈីហ្វ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ប្រតបិត្តកិាររបស់

យើងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិស្រស
ក្នុងការផ្តល់នូវកម្រិតថ្មីន្រស្រវាកម្ម
ដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់និងមាន
លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយការផ្តល់
ឥណទានយ៉ាងតឹងរុឹងនៅក្នុងការ-
អនុវត្តគំរូឥណទានដ្រលអាចទទួល
យកបានជាទទូៅ។ទស្រសនៈសាជវីកម្ម
របស់ធនាគារឈីហ្វគឺ"TheChief
Way"ដ្រលតណំាងឱ្រយការជឿទកុចតិ្ត
គា្នានិងភាពជាដ្រគូជាមួយអតិថិជន
របស់ខ្លនួប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់
និងក្រមសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុត៕  

ជម្នះការសាកល្បងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយទស្សនៈ‘The Chief Way’

លោក បណ្ឌិត សឿង ម៉ូ រ៉ា រិ ទ្ធិ បៃធាន 
នាយក បៃតិបត្តិ ធនាគារ ឈីហ្វ។
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បនា្ទាប់ពីជួបភាពមិនប្រក្រតីនៅឆ្នាំ
២០២០ន្រះវិស័យធានារ៉ាប់រងរបស់
កម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើង
ខ្ពស់ជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំក្រយដោយ-
សារកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពល្អ-
ប្រសើរឡើងវិញខណៈដ្រលឧស្រសា-
ហកម្មប្រភ្រទន្រះបានសម្របខ្លួន
យ៉ាងឆបរ់ហស័នៅក្នងុដណំាកក់ាល
ន្រការរីករតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩។
កំណើនទាបន្រវិស័យធានារ៉ាប់រង

ត្រូវបានគ្រមើលឃើញថាដោយសារ
រងការគរំមកហំ្រងពីជងំឺរតត្របាតកូវដី
១៩គិតចាប់តាំងពីខ្រមករមកនិង
បានប៉ះពាល់ដល់វិស័យផ្រស្រងៗជា-
ច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទ្រស។
យោងតាមសមាគមធានារ៉ាប់រង

កម្ពជុាបានឱ្រយដងឹថាទផី្រសារធានារ៉ាបរ់ង 
ទាំងមូលត្រូវព្រយាករថាមានកំណើន
វជិ្ជមានប្រមាណ៦,៥%នៅក្នងុឆ្នានំ្រះ
ក្នុងនោះទីផ្រសារធានារ៉ាប់រងទូទៅមាន
ចណំ្រកទផី្រសារ៤៣,៦%ធានារ៉ាបរ់ង
អាយុជីវិត៥៤,៤%និងធានារ៉ាប់រង
ខា្នាតតូចមាន២%ន្រចំណ្រកទីផ្រសារ។
គតិត្រមឹខ្រកញ្ញាទផី្រសារធានារ៉ាបរ់ង

ទទួលបានបុព្វលាភសរុបមានតម្ល្រ
២០១,៧លានដលុា្លារកើនឡើង៨,២
ភាគរយធៀបនងឹរយៈព្រលដចូគា្នាក្នងុ
ឆ្នាំ២០១៩។ការកើនឡើងន្រះ

ត្រូវបានរុញច្រនដោយធានារ៉ាប់រង
ទូទៅខណៈដ្រលធានារ៉ាប់រងអាយុ-
ជីវិតដ្រលទើបមានវត្តមានជាលើក
ដំបូងនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ២០១២
មានកំណើនតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។
ប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

លោកហ៊យុវា៉ាថារ៉ូបានឱ្រយភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
ដឹងថា៖«ការធា្លាក់ចុះស្រដ្ឋកិច្ច រួម
ជាមួយនឹងហនិភ័យន្រការរីករល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍
ត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឱ្រយទីផ្រសារ
ធានារ៉ាប់រងក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្រះមាន
កំណើនទាបជាងបណា្តាឆ្នាំមុនៗប៉ុន្ត្រ
នៅត្រសម្រចបានកំណើនវិជ្ជមាន
ដោយសារត្រការដាក់ច្រញ និងអនុ-

វត្តមានប្រសិទ្ធភាពន្រវិធានការរបស់
រជរដា្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធ និង
គ្រប់គ្រងបាននូវការរីករលដាលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកបន្តថា៖«នៅឆ្នាំ២០២១

ជាមួយនឹងការព្រយាករន្រការងើបឡើង
វិញន្រស្រដ្ឋកិច្ច និងការបង្កើនល្របឿន
ទីផ្រសារធានារ៉ាប់រង, ឧស្រសាហកម្មន្រះ
នឹងមានកំណើនវិជ្ជមានខ្ពស់ជាង
ឆ្នាំន្រះ»។
ថ្វបីើទផី្រសារធានារ៉ាបរ់ងមានកណំើន

ខ្ពស់ដ្រលមានកំណើនប្រចាំឆ្នាំជា
មធ្រយម៣៣%ក្នុងរយៈព្រល៥ឆ្នាំ
ចងុក្រយ២០១៤-២០១៩កដ៏ោយ
អត្រន្របុព្វលាភទីផ្រសារធានារ៉ាប់រង
ធៀបនឹងទំហំស្រដ្ឋកិច្ច (ផ.ស.ស.)
មានប្រមាណត្រ០,៩%ប៉ណុ្ណោះក្នងុ
ឆ្នាំ២០១៩ដ្រលជាកម្រិតមួយទាប
ធៀបនឹងបណា្តាប្រទ្រសក្នុងតំបន់។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ន្រះបញ្ជាក់ថា

ប្រជាពលរដ្ឋនិងធុរកិច្ចនានាជាច្រើន
នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការធានា-
រ៉ាប់រងសម្រប់ការពារសុវត្ថិភាព
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទល់នឹងហនិភ័យ
ផ្រស្រងៗនោះទ្រ»។
ចំនួនប្រតិបត្តិករធានារ៉ាប់រងនៅ

កម្ពុជាបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅ
ព្រលដ្រលក្រមុហ៊នុអន្តរជាតិធំៗ បាន

ចាបផ់្តើមចលូមកប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រល
ត្រូវបានគ្រមើលឃើញថាជាទីផ្រសារ
ដ្រលមានសកា្តោនពុលដោយសាប្រក-់ 
ចំណូលកើនឡើងនិងការយល់ដឹង
អំពីសុខភាពក្នុងចំណមយុវជន
ជំនាន់ក្រយ។
គិតត្រឹមខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ចំនួន

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដ្រលជាសមា-
ជិកសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាមាន
ចំនួន៣១ក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះក្រុម-
ហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅមានចំនួន១៥
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត១១
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខា្នាតតូច៤និង
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត១។
យោងតាមសមាគមធានារ៉ាប់រង

កម្ពជុាបានឱ្រយដងឹថាទផី្រសារធានារ៉ាបរ់ង
ទូទៅបានកើនឡើង១៨,២ភាគរយ
ខណៈដ្រលទីផ្រសារធានារ៉ាប់រងអាយុ-
ជីវិតកើនឡើង២,៨ភាគរយប៉ុន្ត្រ
ការធានារ៉ាប់រងខា្នាតតូចបានធា្លាក់ចុះ
២១,៧ភាគរយនៅត្រមឹត្រមីាសទី៣
ឆ្នាំ២០២០។
ជាមយួគា្នាន្រះដ្ររទ្រព្រយសកម្មសរបុ

របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់
គិតត្រឹមឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០មាន
ប្រមាណ៦៧៨លានដុលា្លារអាម្ររិក
ក្នុងនោះ៦៣ភាគរយត្រូវបានចាក់
បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារនៅ

កម្ពុជាក្នុងទម្រង់ជាប្រក់បញ្ញើ។
លោកវា៉ាថារ៉ូបន្តថា៖«ផលប៉ះពាល់

និងការឆ្លងកាត់វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
បានធ្វើឱ្រយប្រតិបត្តិករធានារ៉ាប់រងត្រូវ
ពិនិត្រយឡើងវិញនូវម៉ូដ្រលន្រប្រតិ-
បត្តិការអាជីវកម្ម និងការច្រកចាយ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង។ដោយផ្អ្រក
លើអភកិ្រមន្រអតថិជិន(customer
approaches)ការគ្រប់គ្រងស្រវា
និងដំណើរផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រព័ន្ធ
ឌីជីថល(digital transforma-
tion)ពពី្រះថាអតថិជិនហក់មាន
ភាពសា្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួបផ្ទាល់
ជាមួយអ្នកលក់ក្នុងបរិបទន្រជំងឺ
រតត្របាតន្រះដ្រលជានិនា្នាការមួយ
អាចមានរយៈព្រលវ្រង»។
ដោយមានការគាំទ្ររបស់ក្រសួង

ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្រុមហ៊ុន
ធានារ៉ាប់រងទូទៅនិងក្រុមហ៊ុន
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបានសហ-
ការគា្នាបង្កើត “សម្ព័ន្ធធានារ៉ាប់រង
សុខភាពលើជំងឺកូវីដ១៩”ដើម្របីផ្តល់
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំពោះ
អ្នកដំណើរបរទសចូលមកកម្ពុជាលើ
ហនិភ័យន្រជំងឺកូវីដ១៩។សម្ព័ន្ធ
ធានារ៉ាប់រងសុខភាពលើជំងឺកូវីដ១៩
ន្រះបានចាប់ដំណើរការចាប់តាំងពី
ខ្រសីហក្នុងឆ្នាំន្រះមកម្ល្រ៉ះ៕

លោក ហ៊ុយ វ៉ា ថា រ៉ូ  បៃធាន សមាគម 
ធានារ៉ាប់រង កម្ពុជា។

ការកកែើកឡើងនែឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាសមែប់ឆ្នាំ២០២១
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ក្រុមហ៊ុនក្រឌីតប្រយូរ៉ូ(ខ្រមបូឌា)
ខូអិលធីឌី(CBC)បានប្រកាន់យក
មាគ៌ាឌីជីថលដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង
នវូការត្រតួពនិតិ្រយឥណទានដ្រលមាន
សារៈសខំាន់ដើម្របីបង្កើតបរយិាកាស
សុខដុមរមនាសម្រប់ទាំងអ្នកផ្តល់
កម្ចី និងអ្នកស្នើសុំកម្ចី។ប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ CBCលោក
អឿសុធារ័ត្នបានពន្រយល់អំពីរបៀប
ដ្រលCBCកំពុងប្រើប្រស់វ្រទិកា
ឌជីថីលដើម្របីផ្តលព់ត័ម៌ានឥណទាន
គ្រប់ជ្រុងជ្រយខណៈតម្រូវការ
ឥណទានកំពុងកើនឡើងហើយ
អ្នកផ្តល់ប្រកក់ម្ចីចង់ធានាអពំីហាន-ិ
ភ័យឥណទាន។

Q CBC បាន បង្កើត កម្មវិធី 
ទូរស័ព្ទដៃ នៅក្នុង ខៃវិច្ឆិកា 

ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ អ្នកបៃើបៃស់ អាច 
ពិនិតៃយមើល ពិន្ទុ ឥណទាន របាយ-
ការណ៍ ឥណទាន និង ទទួលបាន ការ- 
ជនូដណឹំង ឱៃយ តៃតួពនិតិៃយ ឥណទាន ។ 
តើ អ្វី បាន ជំរុញ ឱៃយ CBC ដាក់ ឱៃយ  
ដណំើរការ កម្មវធិ ីនៃះ ឡើង ក្នងុ ពៃល- 
នៃះ ? 
ខណៈអតថិជិនកានត់្រច្រើនឡើងៗ

នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាកពំងុប្រើប្រស់
ទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូននិងធនាគរចល័ត
យើងចង់ផ្តល់នូវស្រវាកម្មត្រួតពិនិត្រយ
សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ
ភាពងាយស្រួលនិងឆ្លាតវ្រដល់
ប្រជាជនកម្ពុជានៅលើចុងម្រមដ្រ
របស់ពួកគ្រនៅគ្រប់ព្រលវ្រលានិង
គ្រប់ទីកន្ល្រង។
អ្នកប្រើប្រស់ដ្រលធ្វើការត្រួត-

ពិនិត្រយសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុជាប្រចាំ
ទទួលបានរបាយការណ៍ឥណទាន
និងពិន្ទុឥណទាននិងទទួលបាន
ការជូនដំណឹងឱ្រយធ្វើការត្រួតពិនិត្រយ
ឥណទានដ្រលអាចធានាបាននូវ
ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងឥណទាន
កាន់ត្រប្រសើរដើម្របីលើកកម្ពស់ភាព
គរួឱ្រយជឿទកុចតិ្តរបស់ពកួគ្រនៅព្រល
អ្នកផ្តល់កម្ចីធ្វើការវាយតម្ល្រហានភិយ័
ឥណទាន។ន្រះគឺជាផ្ន្រកមួយន្រ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់យើងដើម្របីធ្វើ
ទំនើបកម្មឌីជីថលលើស្រវាកម្មអតិ-
ថិជនដើម្របីបង្កើនចំណ្រះដឹងផ្ន្រក
ហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតាមវិធី
ងាយស្រួល។

Q យោងតាម របាយការណ៍ តៃី-
មាស ទី ៣ របស់ CBC “ ចំនួន 

គណនី ឥណទាន សរុប មានការ កើន 
ឡើង បន្តិចបន្តួច គឺ ០,២៨ភាគរយ ” 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ វា កើន ដល់ ១,២៧លាន 
គណនី ។ តើ ផលិតផល ចុងកៃយ 
របស ់លោក អាចរមួចណំៃក យ៉ាងដចូ- 
ម្តៃច ដើមៃបី ទាក់ទាញ បៃជាជន កម្ពុជា 
កាន់តៃចៃើន ឱៃយធ្វើ ការតៃួតពិនិតៃយ 

សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ ពួកគៃ ?
ចំនួនបុគ្គលដ្រលត្រួតពិនិត្រយមើល

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន
នៅត្រមានកម្រិតទាបទោះបីជា
មានការកើនឡើងយា៉ាងឆប់រហ័ស
កដ៏ោយ។យើងលើកទកឹចតិ្តអតថិជិន
ឱ្រយពនិតិ្រយមើលរបាយការណ៍ឥណទាន
របស់ពួកគ្រពីព្រះរាល់អ្នកផ្តល់កម្ចី
របស់ពួកគ្រក៏អាចចូលមើលរបាយ-
ការណ៍ន្រះបានគ្រប់ព្រលវ្រលាក្នុង
អំឡុងព្រលវាយតម្ល្រការផ្តល់ប្រក់-
កម្ចីន្រះដ្ររ បនា្ទាប់ពីទទួលបានការ-
អនុញ្ញាតពីអតិថិជន។
ដូច្ន្រះតាមរយៈការពិនិត្រយរបាយ-

ការណ៍ឥណទានជាប្រចាំបគុ្គលដ្រល
សកម្មនៅក្នុងទីផ្រសារឥណទានអាច
គ្របគ់្រងទម្រង់ឥណទានរបស់អតថិ-ិ
ជនបានដើម្របីប្រើប្រស់បានជា
ប្រយោជន៍ក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុត
ពីអ្នកផ្តល់កម្ចី។តាមរយៈកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទដ្រន្រះបុគ្គលមា្នាក់ៗក៏អាច
ចូលមើលពិន្ទុឥណទានបានដ្រល
ពីមុនមិនទាន់មានសម្រប់អ្នកប្រើ-
ប្រស់នៅឡើយ។
ការជូនដំណឹងអំពីការត្រួតពិនិត្រយ

ឥណទានមិនត្រឹមត្រអាចធ្វើឱ្រយ
អតិថិជនដឹងពីបច្ចុប្របន្នភាពលើ
ការផ្លាស់ប្តូរប្រវត្តិឥណទានរបស់
អតិថិជនប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំង
អាចតាមដានរាល់ការប្រើប្រស់
អត្តសញ្ញាណដោយគ្មានការអនញុ្ញាត
ឬសកម្មភាពដ្រលមិនមានការ-
អនុញ្ញាតនៅលើគណនីកម្ចីរបស់
ពួកគ្រផងដ្ររ។

Q យោងតាម សៃចក្តីបៃកាស 
ព័ត៌មាន របស់ CBC ចុះ ថ្ងៃទី 

២៩ ខៃវិច្ឆិកា បាន លើកឡើងថា 
"CBC កំពុង ពៃយាយម បំពៃញ នូវ 
អ្វីដៃល ខ្លួន គិតថា ជា គមា្លាត សៃវាកម្ម 
នៅក្នងុ វសិយ័ ឥណទាន  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ដៃល កំពុង រីកចមៃើន នៅក្នុង បៃ-
ទៃស " ។ តើ លោក អាច ពនៃយល់ លម្អិត 

ពី ចំណុច នៃះ បានទៃ ?
ខណៈដ្រលសា្ថាប័នផ្តល់ប្រក់កម្ចី

ជាច្រើនបាននងិកពំងុទទលួបានអត្ថ-
ប្រយោជន៍ពីព័ត៌មាន និងដំណះ-
ស្រយវិភាគរបស់យើងប៉ុន្ត្រវានៅ
ត្រមានចន្លាះប្រហោងធំនៅក្នងុផ្ន្រក
អតិថិជនដ្រលអាចទទួលបានអត្ថ-
ប្រយោជន៍ពីស្រវាកម្មត្រួតពិនិត្រយ
សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។
មានព័ត៌មានមិនស្មើគ្នាសម្រប់

ទាំងអ្នកផ្តល់កម្ចី និងអ្នកស្នើសុំកម្ចី
នៅក្នុងទីផ្រសារឥណទាន។ការពិនិត្រយ
ឡើងវិញនូវរបាយការណ៍ឥណទាន
និងពិន្ទុរបស់អ្នកប្រើប្រស់ធ្វើឱ្រយ
អ្នកប្រើប្រស់អាចគ្រប់គ្រងទម្រង់
ឥណទានរបស់ពួកគ្របាននិង
ធានាថាពួកគ្រអាចប្រើប្រស់បានជា
អត្ថប្រយោជន៍មួយក្នុងកម្រិតខ្ពស់
បំផុតពីអ្នកផ្តល់កម្ចី។
កម្មវិធីទូរស័ព្ទដ្ររបស់CBCអនុ-

ញ្ញាតឱ្រយអ្នកប្រើប្រស់ទទួលបាននូវ
កម្មវិធីរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្របីប្រើប្រស់
ដំណះស្រយពិនិត្រយសមតុល្រយហិរ-
ញ្ញវត្ថុ ឱ្រយបានងាយស្រួលពីចមា្ងាយ
និងមានសុវត្ថិភាព។

Q ការដាក់ឱៃយ ដំណើរការ កម្មវិធី 
នៃះ គឺ ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី មហិច្ឆតា 

របស់ CBC ដើមៃបី ឆ្ពោះទៅរក បៃព័ន្ធ 
ឌីជីថល ឱៃយ  កាន់តៃ សកម្ម ។ តើ 
ការផ្លាស់ប្តូរ បៃព ន្ធ័ ឌីជីថល នៅក្នុង 
ការគៃបគ់ៃង ហានភិយ័ ឥណទាន នងឹ 
ជំរុញឱៃយមាន ការ សមៃច ចិត្ត ឆប់-
រហ័ស និង នាំមក នូវ តមា្លាភាព កាន់តៃ 
ចៃើន ចំពោះ ការគៃប់គៃង ហានិភ័យ 
ដៃរឬទៃ ?
ដណំះស្រយរបស់CBCត្រវូបាន

រៀបចំឡើងដើម្របីបំព្រញចន្លាះខ្វះ-
ខាតព័ត៌មានក្នុងការវាយតម្ល្រហានិ-
ភ័យឥណទាននិងធ្វើការសម្រច
ចិត្តបានឆប់រហ័សនិងគួរឱ្រយជឿ
ទុកចិត្តដ្រលអាចធ្វើឱ្រយឌីជីថលនិង
ការគ្របគ់្រងហានភិយ័ឥណទានមាន
លក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិសម្រប់សា្ថាប័ន

ផ្តល់ប្រក់កម្ចី ខណៈដ្រលស្រដ្ឋកិច្ច
កំពុងងាកទៅរកប្រព័ន្ធឌីជីថល។
ជាមួយនឹងទិន្នន័យនិងការវិភាគ

យា៉ាងច្រើនដ្រលយើងផ្តលជ់នូពីគ្រប់
សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ្រលជាធម្មតា
អ្នកផ្តល់កម្ចីមិនអាចចូលមើលបាន
យើងលើកកម្ពស់តមា្លាភាពនៅក្នុង
ទីផ្រសារឥណទានតាមរយៈការជួយ
កណំត់អត្តសញ្ញាណហានភិយ័កដ៏ចូជា
ទម្រង់ផលចំណ្រញរបស់អតិថិជន។
យើងបានផ្តល់ជូនវ្រទិកាឌីជីថល

រួចហើយដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយមានការ- 
ធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយសា្ថាប័ន
ហរិញ្ញវត្ថុដ្រលគទំ្រពកួគ្រឱ្រយទទលួ-
បានដំណះស្រយរបស់យើង
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។យើងក៏
អនុញ្ញាតឱ្រយអ្នកផ្តល់កម្ចីប្រើប្រស់
ទិន្នន័យខាងក្នុងក៏ដូចជាទិន្នន័យ
ខាងក្រពីCBCនងិប្រភពផ្រស្រងទៀត
ដើម្របីទទួលបានដំណះស្រយ
សម្រចចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិដ្រល
នឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងល្របឿន
ប្រតិបត្តិការឥណទាន។
របាយការណ៍វិភាគទនិ្ននយ័(DAR)

របស់យើងគឺជាឧបករណ៍តាមអន-
ឡាញដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយសា្ថាប័ន
ហរិញ្ញវត្ថុដ្រលជាសមាជកិអាចត្រតួ-
ពិនិត្រយលក្ខណៈហានិភ័យឥណទាន
របស់ពកួគ្រជាទៀងទាត់ធៀបទៅនងឹ
ឧស្រសាហកម្មក៏ដូចជាចំណ្រកទីផ្រសារ-
ជាក់លាក់ដើម្របីធានាបាននូវជំហរ
ប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុងទីផ្រសារ។

Q ស្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថ ុកានត់ៃចៃើន 
កំពុង ផ្តោតលើ ផលិតផល 

ហរិញ្ញវត្ថ ុដៃល ផ្តោតលើ ឌជីថីល ។ តើ 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ នៃះ នឹង អនុញ្ញាតឱៃយ 
CBC ធ្វើការ វាយតម្លៃ ឥណទាន 
ចំពោះ បុគ្គល ដោយ បង្កើត គំរូ ពិន្ទុ-
ឥណទានថ្មីយ៉ាងដូចម្តៃច ? 
CBCមនិធ្វើការវាយតម្ល្រឥណទាន

របស់បុគ្គលទ្រប៉ុន្ត្រផ្តល់ព័ត៌មាននិង
ដណំះស្រយវភិាគដល់អ្នកផ្តល់កម្ចី

ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចធ្វើការវាយតម្ល្រពី
ហានិភ័យឥណទានរបស់បុគ្គលនិង
អាជីវកម្មនះ។កម្មវិធីទូរស័ព្ទដ្រន្រះ
អាចឱ្រយបុគ្គលនៅទូទាំងប្រទ្រស
រៀបចំសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្រ
ដើម្របីរក្រសាឥរិយាបថគ្រប់គ្រងឥណ-
ទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឱ្រយ
បានព្រញល្រញដ្រលជួយពួកគ្រ
នៅព្រលស្នើសុំកម្ចី។

Q គំរូ ផ្តល់ កម្ចី តាមបៃប ឌីជីថល 
កពំងុ វ ិវ ឌៃឍ ឥតឈបឈ់រ ក ៏ដចូ 

វិធីសស្តៃ នៃ ការដាក់ ពិន្ទុ ឥណទាន 
ផងដៃរ ។ តើ CBC រកៃសា លៃបឿន 
ជាមួយនឹង និនា្នាការ ផ្លាស់ប្តូរ នៃះ 
យ៉ាងដូចម្តៃច ?
ខណៈធនាគារឌីជីថលកំពុង

រីកចម្រើនយា៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពជុាការផ្តលប់្រក់កម្ចីតាម
ប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅត្រថ្មីនៅឡើយ។
(e-KYC)នងិការដាក់ពនិ្ទុឥណទាន
ផ្អ្រកលើទិន្នន័យឥណទានលក្ខណៈ
ប្រព្រណីនិងទិន្នន័យឥណទានផ្រស្រង
ទៀតគឺជាកតា្តាសំខាន់ក្នុងការផ្តល់
ប្រក់កម្ចីតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។
កម្មវិធីទូរស័ព្ទដ្ររបស់យើងដ្រល

ទើបនឹងសម្ពោធកាលពីព្រលថ្មីៗ
ផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្រយអត្តសញ្ញាណ-
អតិថិជន(e-KYC)ពីចមា្ងាយ និង
ផ្តល់ពិន្ទុឥណទានសម្រប់អតិថិជន
ដ្រលបងា្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់
យើងសម្រប់ការកា្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់
សម្រប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ឥណទានឌីជីថល។ថ្មីៗន្រះយើង
បានបង្កើនខ្រស្ករ របស់យើងដើម្របី
ដោះស្រយនិនា្នាការដ្រលកំពុងវិវឌ្រឍ
នៅក្នុងទីផ្រសារឥណទានដើម្របីទទួល-
បាននូវភាពជឿជាក់ខ្ពស់ជាងមុន។
លើសពីន្រះទៀតយើងក៏គំទ្រ

សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្របីបង្កើតតារាង
ពនិ្ទុឥណទានផ្ទ្រក្នងុរបស់ពកួគ្រដ្រល
យើងរួមបញ្ចូលនូវកតា្តាហានិភ័យ
ជាក់លាក់របស់អ្នកផ្តល់ប្រក់កម្ចី
ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចទទួលយកគំរូ
ហានិភ័យឥណទានរឹងមាំ។ដូច្ន្រះ
យើងអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់វិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្រយសម្របខ្លួនទៅនឹង
សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់
ពកួគ្រនៅតាមសា្ថាបន័កដ៏ចូជាកម្រតិ
ឧស្រសាហកម្មទាំងមូល។
នៅខាងមុខយើងនឹងផ្តាតលើ

ការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពទិន្នន័យដើម្របី
ទទលួយកទាងំទនិ្ននយ័ប្របប្រព្រណី
នងិទនិ្ននយ័ជនំសួផ្រស្រងទៀតសម្រប់
ធ្វើឱ្រយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទទួលបាន
ឧបករណ៍កាន់ត្រទូលំទូលាយដើម្របី
ធ្វើការវាយតម្ល្រហានភិយ័ឥណទាន។
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បនា្ទាប់ពីទទួលបានភាគលាភពី
ការចុះបញ្ជីបោះផ្រសាយជាសាធារណៈ
នូវសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យ
គួបផ្រសំនឹងកំណើនន្រប្រក់បញ្ញើ
ធនាគរភីភីសុីប៊្រងកាន់ត្រមាន
ភាពរឹងមាំនិងតម្រង់គោលដៅ
ឆ្ពោះទៅមុខនៅឆ្នាំ២០២១។
ធនាគរភីភីសុីប៊្រងបានចុះបញ្ជី

បោះផ្រសាយជាសាធារណៈនូវសញ្ញា-
បណ្ណសាជវីកម្មចនំនួ២ដណំាកក់ាល
នៅផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាដោយ
ដំណាក់កាលទី១ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុង
ខ្រម្រសានិងដំណាក់កាលពី២នៅ
ក្នុងខ្រតុលាដ្រលមានសញ្ញាបណ្ណ
សរុបចំនួន៨០០០០០មានតម្ល្រ
៨០ពាន់លានរៀល។
សញ្ញាបណ្ណមានរយៈព្រលកំណត់

៣ឆ្នាំហើយភា្ជាប់មកជាមួយអត្រ
ការប្រក់៦,៥ភាគរយក្នុង១ឆ្នាំ។
«ការបោះផ្រសាយជាសាធារណៈនូវ

សញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្មដណំាកក់ាលទី
២ទទួលបានការគំទ្រយា៉ាងខា្លាំង
ដ្រលបងា្ហាញពីទំនុកចិត្តខ្ពស់មកលើ
ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគរ។ថវិកា
ដ្រលប្រមូលបានពីការចុះបញ្ជីន្រះគឺ
ត្រូវបន្តផ្តល់ទៅសហគ្រសធុនតូច
និងមធ្រយម(SMes)ដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺ
រាតត្របាតកូវីដ១៩»។
អគ្គនាយកធនាគរភីភីសុីប៊្រង

លោកShinChangMooបានមាន
ប្រសាសន៍ថា៖«ការចុះបញ្ជីនៅផ្រសារ-
ភាគហ៊ុននិងការវិនិយោគជាបន្ត
របស់ធនាគរនៅក្នុងSMesបាន
ផ្តល់ភាគលាភសម្រប់ធនាគរភភីីសុី
ប៊្រងនៅក្នុងឆ្នាំន្រះ»។
ធនាគរបានពង្រីកវត្តមានរបស់

ខ្លនួនៅទទូាងំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា
ដោយបានបើកសាខាបន្ថ្រមទៀត
ខណៈបច្ចបុ្របន្នឈានដល់២៣សាខា។ 
ក្នុងនះបានបន្ថ្រមបណា្ដាញសាខាថ្មី
២ទៀតនៅភ្នពំ្រញក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រះ
គឺសាខានៅមហាវិធីព្រះសីហនុ និង
សាខា១ទៀតនៅជ្រយចងា្វារ។
ធនាគរភីភីសុីប៊្រងបា្លាស់ប្ដូរទីតាំង

ទៅខណ្ឌដូនព្រញ។សាខាផ្រសារថ្មី
ដ្រលស្ថិតនៅប្រសព្វមហាវិថីមុនីវង្រស
និងកម្ពុជាក្រមបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជិត
មន្ទីរព្រទ្រយល្របីមួយហើយបានដាក់
ឈ្មាះសាខានះថាធនាគរភីភីសុី-
ប៊្រងសាខាកាល់ម៉្រត។ការប្ដូរទីតាំង
ន្រះនឹងធ្វើឱ្រយវត្តមានធនាគររីកដុះ-
ដាលខា្លាងំឡើងៗដ្រលជាទតីាំងស្ថតិ
នៅកណា្ដាលទីក្រុងផ្ដល់ភាពងាយ-
ស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើប្រតិ-
បត្តិការធនាគរ។
ចនំនួមា៉ាសុនីATMកប៏ានកើនឡើង

គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់ផងដ្ររនៅក្នុង

ឆ្នាំន្រះគឺកើនដល់៦៥ដើម្របីសម្រួល
ដល់ស្រវាកម្មធនាគរសម្រប់អតិថិ-
ជនរបស់ខ្លួនជាពិស្រសនៅព្រល
អនុវត្តគមា្លាតសង្គមជាបទដា្ឋានក្នុង
ព្រលរីករាលជំងឺកូវីដ១៩។
ដើម្របីជួយដល់ SMesធនាគរ

ភីភីសុីប៊្រងបានបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌល
SMesចំនួន២កន្ល្រងដ្រលមាន
ទីតាំងស្ថិតនៅសាខាផ្រសារហ្រងលី
នងិសាខាជ្រយចងា្វារ។មជ្រឈមណ្ឌល
ទាំងន្រះផ្តល់ការប្រឹក្រសាជំនាញដល់
ប្រតិបត្តិករ SMeដ្រលត្រូវការកម្ចី
ហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកShinថ្ល្រងថា៖«មជ្រឈមណ្ឌល

ទាងំ២ន្រះស្ថតិនៅទតីាងំយទុ្ធសាស្ត្រ
បានរួមចំណ្រកដល់ការកើនឡើង
ចំនួន៦,៨២ភាគរយ ន្រអតិថិជន
SMe របស់ធនាគរភីភីសុីប៊្រងនៅ
ចុងត្រីមាសទី៣»។
«មា្ចាស់អាជីវកម្មពិតជារីករាយជា-

មួយនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ធនាគរ

ជាមួយបុគ្គលិកដ្រលផ្តល់ជូននូវ
ស្រវាកម្មពិគ្រះយោបល់សុីជម្រ
និងផ្ដល់ជូនលក្ខខណ្ឌអណំយផល
សម្រប់តម្រូវការប្រក់កម្ចីនៅក្នុង
ទីផ្រសារ។
លោកShinថ្ល្រងថា៖«ពត័ម៌ាននងិ

ជំនួយក៏ត្រូវបានផ្តល់ផងដ្ររនៅក្នុង
ការធ្វើពិពិធកម្មវិធីទូទាត់តាមរយៈ
វ្រទិកាឌីជីថលដោយមិនប្រើកាត។
ទាំងន្រះមិនត្រឹមត្រជួយSMes
ប្រមូលការទូទាត់ប្រក់ពីអតិថិជន
របស់ពួកគ្រដោយសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ
ទ្រប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយ
ចណំាយប្រតបិត្តកិាររបស់ពកួគ្រផង-
ដ្ររដ្រលជាការផ្តាតសំខាន់របស់
មា្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើននៅក្នុង
ឆ្នាំន្រះ»។
វាជាផ្ន្រកមយួន្រកចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រង

របស់ខ្លួនដើម្របីធានាសុវត្ថិភាពដល់
អតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយពួកគ្របន្ត
រីករាយនឹងស្រវាកម្មរបស់ធនាគរ

ដោយគ្មានការរខំាន។ធនាគរភភីីសុ-ី 
ប៊្រងបានផ្តល់ជម្រើសងាយស្រួល
ជាច្រើនដល់អតិថិជនក្នុងការទូទាត់
វិក្កយបត្រនិងការផ្ទ្ររប្រក់ទៅកាន់
ធនាគរផ្រស្រង។
អតិថិជនអាចប្រើប្រស់កម្មវិធី

ទូរស័ព្ទរបស់ធនាគរដើម្របីទូទាត់
វិក្កយបត្រនិងផ្ទ្ររប្រក់ទៅធនាគរ
ក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទៅធនាគរអន្តរ-
ជាតិតាមរយៈល្រខកូដSWIFT។
បណ្ណវីសាដោយមិនប្រើកាតបាន

កា្លាយជាមធ្រយោបាយដ៏ប្រសើរមួយ
ដើម្របីចៀសវាងការប្រើប្រស់សាច់-
ប្រក់ផ្ទាល់។ធនាគរភីភីសុីប៊្រង
កប៏ានលើកល្រងថ្ល្រប្តរូបណ័្ណសម្រប់
អ្នកដ្រលចង់បានវិធីសាស្ត្រទូទាត់
ដោយគ្មានទនំាកទ់នំងហើយអតថិ-ិ
ជននៅទីក្រុងភ្នំព្រញនៅត្រអាច
ទទួលបានការដឹកជញ្ជូនកាតវីសា
ដោយឥតគិតថ្ល្រ។
ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាល-

ដាលន្រជំងឺរាតត្របាតយើងក៏បាន
ផ្ដល់នូវស្រវាអតិថិជនក្នុងការទទួល
បានព័ត៌មានដ្រលអាចទុកចិត្តបាន
តាមរយៈបណា្ដាញសង្គមទន្ទមឹនងឹន្រះ
ធនាគរភីភីសុីប៊្រងក៏បានបង្កើត
មជ្រឈមណ្ឌលស្រវាកម្មអតិថិជន
២៤/៧ដ្រលមានតាមរយៈល្រខ
ទូរស័ព្ទក៏ដូចជាការជជ្រកផ្ទាល់
តាមរយៈបណា្ដាញសង្គមហ្វ្រសប៊ុកឬ
គ្រហទំព័ររបស់ធនាគរឬស្រវា
ធនាគរចល័តនិងស្រវាធនាគរ
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺsmartBiz។
«ក្នុងឆ្នាំន្រះធនាគរភីភីសុីប៊្រង

មានគម្រងខិតឱ្រយកាន់ត្រជិតស្និទ្ធ
ជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយ-
សារត្រជំងឺរាតត្របាតមួយន្រះគឺយើង
ត្រូវរក្រសា“គមា្លាតសង្គម”ដើម្របីសុវត្ថិ-
ភាព»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ធនាគរក៏បាន

យល់យា៉ាងឆប់រហ័សថា វាមាន
សារៈសខំាន់ប៉នុណាសម្រប់អតថិជិន 
ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រមានជម្រើសច្រើន
ក្នងុការគ្របគ់្រងហរិញ្ញវត្ថុរបស់ពកួគ្រ
ដោយមិនចាំបាច់មកដល់សាខា
ធនាគរដោយផ្ទាល់»។
ជាមួយនឹងការរីករាលដាលន្រជំងឺ

រាតត្របាតកាន់ត្រខា្លាំងឡើងៗធ្វើឱ្រយ
ការឆ្លងដ្រនមានការលំបាកធនាគរ
ភភីីសុីប៊្រងបានបើកដណំើរការវ្រទកិា
អនឡាញផ្រស្រងៗដើម្របីបម្រើអតថិជិន
អន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដ្រលភាគច្រើន
មកពីប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងជប៉ុននិង
ប្រទ្រសចិន។
ដើម្របីផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ព្រលវ្រលា

ធនាគរមានផ្ន្រក“ការិយាល័យជបុ៉ន”
ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីឱ្រយ
អតិថិជនជប៉ុនអាចទទួលបានព័ត៌-
មានលម្អិត។ខណៈគ្រហទំព័រជា
ភាសាកូរ៉្រ និងភាសាចិនក៏នឹងត្រូវ
ដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់ក្នុងព្រលឆប់ៗ។
«ខណៈជំងឺរាតត្របាតនៅត្របន្តមាន

ធនាគរភីភីសុីប៊្រងយល់ឃើញថា
ប្រជាជននៅត្រជ្រើសរីសការទទួល
បានព័ត៌មានពីស្រវាធនាគរពីចមា្ងាយ
ដូច្ន្រះយើបានបង្កើតគ្រហទំព័រដ្រល
មានទាំងភាសាខ្ម្ររនិងអង់គ្ល្រស»។
«នៅធនាគរភីភីសុីប៊្រងវាពិតជា

ឆ្នាំដ៏មមាញឹកប៉ុន្ត្រជាឆ្នាំដ្រលមាន
ផលិតភាពខ្ពស់។យើងសូមជូនពរ
អ្នកទាំងអស់គ្នាឱ្រយជួបត្រស្រចក្តីសុខ
ក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយយើងសង្រឃឹមថាឆ្នាំ
២០២១គឺជាឆ្នាំដ៏ល្អប្រសើរសម្រប់
យើងទាំងអស់គ្នា។ខណៈវា៉ាក់សាំង
ត្រូវបានអនុម័តជាបណ្តើរៗនៅជុំវិញ
ពិភពលោកយើងទាំងអស់គ្នានឹង
អាចចាប់ផ្តើមមើលឃើញភាពស្រស់
បពំ្រងឡើងវញិបនា្ទាបព់ីជបួភាពអាប-់
អួមួយរយៈកន្លងមក៕  

ការចុះបញ្ជី បោះផ្សាយ ជា សាធារណៈ នូវសញ្ញា បណ្ណនិង   
កំណើនប្រក់ បញ្ញើ ធ្វើឱ្យ ធនាគារ ភីភីសុី ប៊្រ ង កាន់ត្ររឹងមាំ 

អគារដ៏សៃស់ស្អាតនៃធនាគារភីភីសីុប៊ៃង សខាកាល់ម៉ៃតក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ។ រូបថតសហការី

លោក Shin Chang Moo (រូបទី៤ ពីឆ្វៃង)នៅក្នងុពិធីចុះបញ្ជលីក់មូលបតៃបំណុលកាលពីខៃតុលាកន្លងទៅ។ រូបថតសហការី
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អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ
កាសៃតភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍សូមបង្ហាញថ្នាក់ដឹកនំាមួយចំនួននៅក្នងុឧសៃសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថលុៃចធ្លោក្នងុឆ្នានំៃះ! 

ឯកឧត្តមបាននាំយកទីផ្សារមូលបត្របស់ប្ទ្សកម្ពុជា
ទៅកាន់កម្ពស់ថ្មីមួយទៀត ដោយបានដាក់ច្ញនូវវិធានការ
គ្ឹះសំខាន់ៗជាច្ើន ដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោម
វិនិយោគិន សាធារណជនជាពិស្សសម្ប់ការវិនិយោគ
នៅក្នុងក្ុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្កម្ពុជា។

ឯកឧត្តម  សូ៊  សុជាតិ  
អគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្កម្ពជុា

កម្ការដកឹនាំបក្បដោយភាពឆ្លាតវរ្បសល់ោកបានធ្វើឱយ្
ទីផ្សារមូលបត្ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាមានភាពទាក់ទាញ
សម្ប់វិនិយោគិនខណៈបច្ចុប្បន្នមានក្ុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
សាធារណៈចនំនួ៧នងិក្មុហ៊នុបោះផស្ាយសញ្ញាបណ្ណចនំនួ
៦ដោយមូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារសរុបមានកំណើនដល់
២,៤៥ពាន់លានដុលា្លារ។
ឯកឧត្តម  ហុង សុ ហួរ
អគ្គនាយកកុ្មហុ៊នផ្សារមូលបត្កម្ពជុា

លោកកំពុងពន្លឿនការធ្វើទំនើបកម្មឌីជីថលន្ប្ព័ន្ធត្ួត-
ពិនិត្យឥណទាន ដូច្ន្ះអតិថិជនអាចធ្វើការត្ួតពិនិត្យ
សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្ួលតាមរយៈការចូល
ទៅមើលរបាយការណ៍ឥណទានរបស់ពួកគ្។

លោក  អឿ សុធា រ័ត្ន 
្របធាននាយកប្តិបត្តិ
ការិយល័យឥណទានកម្ពជុា

ធនាគារិកជនជាតិកូរ៉ខ្ាងត្បូងកំពុងដាក់គោលដៅសមច្
ឲ្យបាននូវប្សកកម្មរបស់ធនាគារភីភីសុីប៊្ងដើម្បីធ្វើឱ្យ
សវ្ាធនាគារមានភាពងាយស្លួនៅកម្ពជុាពពី្ះធនាគារ
មួយន្ះបានបោះជំហានយ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងវិស័យន្ះ
ដោយបច្ចុប្បន្នមាន២៣សាខានិងមា៉ាសុីនATMមានចំនួន
៦៥,ហើយមិនត្ឹមត្បម្ើអតិថិជនក្នុងស្ុកប៉ណុោ្ណោះទ្
ប៉ុន្ត្ធនាគារក៏មានអតិថិជនជាជនជាតិជប៉ុនកូរ៉្ និងចិន
ផងដ្រ។
លោក shin chang moo 
អគ្គនាយកធនាគារភីភីសីុប្៊ង

លោកជាអ្នកមើលខុសតូ្វទីផ្សារមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានតម្ល្
រាប់ពាន់លានដុលា្លារ ដ្លកំពុងផ្តល់ប្ក់កម្ចីខា្នាតតូចដល់
អ្នកទទួលកម្ចីជិត២លាននាក់ក្នុងនោះមានទំាងកសិករ
ពាណិជ្ជករនិងសហគ្សធុនតូចនិងមធ្យមដ្លភាគច្ើន
ន្ពួកគ្គឺជាស្ត្ីនៅតំបន់ជនបទ។
 
លោក គា បូរាណ 
ប្ធានសមាគមគឹ្ះសា្ថានមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

នាំយកធនាគារអ្សុីលីដាទៅចុះបញ្ជីបោះផ្សាយលក់
មូលបត្កម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំន្ះដោយមាន
គោលបំណងប្កា្លាយធនាគារអ្សុីលីដាឱ្យកា្លាយទៅជា
សា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុក្នងុតបំន់ដល្ត្វូបានបពំាក់ដោយហដ្ា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលដ៏រឹងមាំ។លោកបណ្ឌិតបានផ្លាស់ប្តូរ
គ្ឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកា្លាយទៅជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏មាន
ឥទ្ធិពលក្នុងឆ្នាំ២០០៣។

លោក បណ្ឌតិ  អុិន  ចាន់នី 
ប្ធាននាយកប្តិបត្តិធនាគារអ្សីុលីដា

លោកកំពុងដឹកនាំវិស័យធានារា៉ាប់រងដ្លកំពុងមានការរីក-
ចម្ើនយ៉ាងឆប់រហ័សដោយកំណើនសកា្តានុពលដ៏ធំគឺ
ជំរុញដោយចំនួនប្ជាជនវ័យក្ម្ង រួមជាមួយនឹងប្ក់
ចំណូលដ្លកំពុងកើនឡើង។

លោក ហុ៊យ វ៉ា ថ រូ៉ 
ប្ធានសមាគមធានារា៉ាប់រងកម្ពជុា

ប្ធាននាយកប្តិបត្តិវ័យក្ម្ងកំពុងដឹកនាំធនាគារ
ពាណិជ្ជដ៏ល្ចធ្លាមួយនៅកម្ពុជា ដ្លកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម
ហរិញ្ញវត្ថុបក្បដោយភាពស្មោះតង្់នងិកម្សលីធមវ៌ជិា្ជាជវីៈ
ខ្ពស់បំផុតនិងដោយជោគជ័យទោះបីស្ថិតក្នុងអំឡុងព្ល
មានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។

លោកបណ្ឌតិ សឿង មូ៉ រា៉ា រិ ទិ្ធ 
ប្ធាននាយកប្តិបត្តិធនាគារ
ពាណិជ្ជឈីហ្វ(ខ្មបូឌា)

នាំធនាគារឯកទ្ស វីង(ខ្មបូឌា)លីមីតធីតឈានទៅ
ដល់ចំណុចកំពូលថ្មីមួយ នៅក្នុងវិស័យធនាគារចល័ត
ដោយធ្វើឱ្យបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អ្នកដ្លមិនមាន
គណនីធនាគារនិងអ្នកដ្លមិនអាចស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ
បានគឺជាអាទិភាពកំពូលរបស់លោក។

 លោក ម៉ា នូ រា៉ា ចាន់ 
អគ្គនាយកន្ធនាគារឯកទ្សវីង

ឯកឧត្តមកំពុងដឹកនាំធនាគារពាណិជ្ជដ៏សំខាន់មួយដ្ល
គ្ប់គ្ងដោយរដ្ឋ គឺធនាគារសហគ្សធុនតូចនិងមធ្យម
កម្ពុជា(SMEBank)ដ្លត្ូវបានផ្តួចផ្តើមដោយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្នដោយធនាគារន្ះត្ូវបាន
បង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់កម្ចីដល់អាជីវកម្មខា្នាតតូចដ្លនៅត្
ជាសសរស្តម្ភនៅក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច ពីព្ះបានផ្តល់ការងារដល់
ប្ជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់និងគាំទ្ដល់វិស័យឯកជន។

 ឯកឧត្តម បណ្ឌតិ ផាន់ ផល្លោ 
ប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាភិបាលន្ធនាគារSMEBank
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ធនាគារសហគ្សធុនតូចនិង
មធ្យមកម្ពុជាម.ក(SMEBank)
ដ្លត្ូវបានផ្តួចផ្តើមដោយលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្នត្ូវបាន
បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ជា
ព្លវ្លាដ៏សំខាន់មួយដើម្បីលើក-
កម្ពស់ការផ្តល់ប្ក់កម្ចីដល់សហ-
គ្សធុនតូចនិងមធ្យម(SMEs)
នៅកម្ពុជាដ្លជារឿយៗត្ងត្ខ្វះ
លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ។
គោលបំណងសំខាន់របស់ធនាគារ
SMEដ្លបានប្តិបត្តិការនៅក្នុង
ខ្កុម្ភៈ គឺដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពទទួល
បានហិរញ្ញប្បទានដ្លមានតម្ល្
សមរម្យ ដល់ SMEsក៏ដូចជា
អភិវឌ្ឍជំនាញសហគ្ិននិងគាំទ្
ការផ្គត់ផ្គង់បច្ច្កទ្សជាដើម។
ធនាគារSME រួមជាមួយសា្ថាប័ន
ហរិញ្ញវត្ថុដល្បានចលូរមួបានចាប-់
ផ្តើមគម្ងសហហិរញ្ញប្បទាន
ទ្ទ្ង់សហគ្សធុនតូចនិងមធ្យម
(SCFS)ដល្មានទកឹប្ក់១០០
លានដុលា្លារកាលពីខ្ម្សាដើម្បី
គាំទ្ SMEsក្នុងអំឡុងព្លរីក
រាលដាលជងំឺកូវដី១៩។«ក្នងុនាមជា
ធនាគារពាណជិ្ជដល្គប្គ់ង្ដោយ
រដ្ឋ ធនាគារSMEមានអាណត្តិ
សង្គមដើម្បីភា្ជាប់ខ្លួនជាមួយរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា»។
ឯកឧត្តមបណ្ឌតិផន់ផលា្លាបធ្ាន

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលន្ធនាគារSME
មានប្សាសន៍ថា៖«គោលបំណង
របស់ខ្លួនគឺផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននិង
ស្វាកម្មធនាគារពាណិជ្ជប្កប
ដោយប្សិទ្ធភាពនិងចីរភាពដើម្បី
គាំទ្SMEsក្នុងស្ុកដើម្បីបង្កើន
ពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច និងការពង្ីក
បរិមាណនាំច្ញ»។
ធនាគារSMEជាមួយនឹងការ-

ណ្នាំពីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុបានសហការជាមួយសា្ថាប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុដ្លចូលរួមចំនួន៣៣
ដើម្បីដាក់ច្ញនូវគម្ងSCFS
មនុពល្ចាបផ់្តើមបត្បិត្តកិារពញ្-
ល្ញនៅខ្វិច្ឆិកា។
នៅក្នងុការអភវិឌឍ្សដ្្ឋកចិ្ច,SMEs

នៅត្ជាកតា្តាជំរុញដ៏សំខាន់ដល់
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ជួយបង្កើតការងារ
និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្ីក្នាំមក
នូវស្ថិរភាពសង្គមនិងរួមចំណ្កដល់
ការរីកចម្ើនន្វិស័យឯកជន។ពួក
គ្ក៏រួមចំណ្កនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ភាពជាសហគិ្ននិងនវានុវត្តន៍នៅ
ក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ុកផងដ្រ។
យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៨

របស់កស្ងួឧសស្ាហកម្មវទិយ្ាសាស្ត្
បច្ច្កវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានឱ្យ
ដងឹថាSMEsដើរតនួាទីយ៉ាងសខំាន់
ក្នងុសដ្្ឋកចិ្ចកម្ពជុាដោយផ្តល់ការងារ
៧០ភាគរយនិង៩៩,៨៥ភាគរយ
ន្ក្មុហ៊នុនងិរមួចណំក្៥៨ភាគ-
រយន្ផលតិផលក្នងុស្កុសរបុរបស់

ប្ទ្ស។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតផន់ផលា្លាថ្ល្ង

ថា៖«SCFSគជឺាគមង្ដ៏ជោគជយ័
មួយដ្លបានផ្តល់អត្ថប្យោជន៍
ដល់SMEsចំនួន៧៥២នៅទូទាំង
ប្ទ្សកម្ពុជា។គម្ងហិរញ្ញប្ប-
ទានន្ះតូ្វបានដាក់ឱ្យដំណើរការ
នៅថ្ងទ្ី១ខម្ស្ាហើយហរិញ្ញបប្-
ទានត្ូវបានផ្តល់ទាំងស្ុងនៅថ្ង្ទី
១៦ខ្តុលា»។
ធនាគារSMEខុសគា្នាពីធនាគារ-

ពាណិជ្ជផ្ស្ងទៀតពីព្ះធនាគារ
មយួន្ះផ្តាតលើវសិយ័SMEsដើមប្ី
ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្ប-
ទានដ្លមានតម្ល្សមរម្យ ផ្តល់

ជំនួយបច្ច្កទ្សដល់SMEsដើម្បី
បង្កើនផលិតភាពនិងប្សិទ្ធភាព
ដើម្បីក្លម្អការគាំទ្ដល់អាជីវកម្ម
និងផ្តល់ភាពងាយស្ួលចូលទីផ្សារ
ក្នុងតំបន់។
ដូចមានច្ងនៅក្នុងគោលនយោ-

បាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា
២០១៥-២០២៥,ធនាគារផ្តាតលើ
ការផ្តលប់ក្់កម្ចីដល់វសិយ័អាទភិាព
សំខាន់ៗដូចជាផលិតកម្មនិងក្ច្ន្
ចំណីអាហារផលិតកម្មផលិតទំនិញ
ប្ើប្ស់ក្នុងស្ុកនិងការក្ច្ន្
សំរាមក៏ដូចជាការផលិតទំនិញ
សម្ប់វិស័យទ្សចរណ៍។
ហើយធនាគារក៏កំណត់គោលដៅ

ផ្តល់ប្ក់កម្ចីសម្ប់ការផលិត
ផលិតផលសម្ចដូចជាគ្ឿង
បនា្លាស់ឬគ្ឿងផ្គុំផ្ស្ងៗដើម្បីផ្គត់-
ផ្គង់ដល់ក្ុមហ៊ុនផលិតបច្ច្កវិទ្យា
ព័ត៌មានវិទ្យា(IT)ការស្វជ្វនិង
អភិវឌ្ឍន៍ដ្លជាប់ទាក់ទងជាមួយ
ITឬការផ្គត់ផ្គង់ស្វាកម្មដ្លផ្អ្ក
លើបច្ច្កវិទ្យា ITនិងការចាប់ផ្តើម
អាជវីកម្មថ្មីនងិឧសស្ាហកម្មខា្នាតតចូ
ដ្លទាក់ទងនឹងផលិតកម្មនិងការ-
ផលិតក៏ដូចជាសហគ្សដ្លមាន
ទីតាំងនៅតំបន់ចង្កោមSMEsនិង
តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះ។
«ធនាគារSMEផ្តលន់វូផលតិផល

និងស្វាកម្មកម្ចីដល់ SMEsយ៉ាង

ច្ើន។ផលតិផលគមង្ហរិញ្ញបប្-
ទានន្សហគស្ធនុតចូនងិមធយ្ម
កម្ពជុា(CSS)ថ្មីរបស់យើងត្វូបាន
ដាក់ឱ្យដំណើរការនៅក្នុងខ្វិច្ឆិកា»។
«នៅក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មោនខ្ខាង

មខុធនាគារក៏នងឹពង្កីគមង្ផ្តល់
ប្ក់កម្ចីផ្ស្ងទៀតផងដ្រដូចជា
គម្ងហិរញ្ញប្បទានសម្ប់សហ-
គ្និស្ត្ីកម្ពជុា[CWES]នងិគម្ង
ហិរញ្ញប្បទានសម្ប់វិស័យឌីជីថល
និងទំនើបកម្ម(CDAS)»។
ឯកឧត្តមបណ្ឌតិផន់ផលា្លាបន្តថា

៖«បន្ថ្មលើផលិតផលនិងស្វាកម្ម
ដល្ផ្តលជ់នូSMEs,ធនាគារSME
ក៏ផ្តល់ជូនស្វាកម្មធនាគារផ្ស្ង
ទៀតដ្រដូចជាគណនីសន្សំគណនី
បតុ្ធតីាគណនីនវិត្តជនគណនីចរន្ត
និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
ជាដើម»។
ធនាគារSMEនឹងពងី្កសមត្ថ-

ភាពឌីជីថលរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់
ស្វាកម្មដល់SMEsតាមរយៈការ-
អភិវឌ្ឍ បណ្តាញឌីជីថលទន្ទឹមនឹង
ការពងឹ្ងប្សិទ្ធភាពប្តិបត្តកិារ។
«យើងក៏នឹងពង្ឹងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង

ហានិភ័យដំណើរការឥណទាននិង
ការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងផ្ន្ក
ហានិភ័យការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនិង
ប្តិបត្តិការផងដ្រ»។
លោកបន្ថ្មថា៖«យើងនឹងបន្ត

សហការនិងចូលរួមជាមួយ
កស្ងួទភីា្នាកង់ារនងិអ្នកពាកព់ន័្ធ
ដទ្ទៀតដើម្បីគាំទ្ដល់ការ-
អភិវឌ្ឍSMEនិងផ្តល់នូវហិរញ្ញ-
បប្ទានដល្មានតម្លស្មរមយ្នងិ
អាចទទួលបាន»៕ 

ធនាគារSMEរៀបចំកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីជំរុញកំណើន

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ផាន់ ផល្លោ បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសាភិបាលនៃ ធនាគារសហគៃសធុនតូចនិង មធៃយមកម្ពុជា។

ធនាគារសហគៃសធុនតូចនិងមធៃយមកម្ពុជា រង់ចាំជួយដល់បៃតិបត្តិករ SMEs ដៃលកំពុងខ្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុ។



វាត្រឹមត្រូវដ្រលនិយាយថា ឆ្នាំ
២០២០គឺជាឆ្នាំដ្រលអាចចុះជា
ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារត្រវិបត្តិដ្រល
មិនធ្លាប់កើតមាន។ជងំឺរាតត្របាតកូវដី- 
១៩បានប៉ះពាល់ស្ទើរត្រគ្រប់វិស័យ
ន្រសង្គមនងិអាជវីកម្មទាងំមលូគតិ-
ចាបត់ាងំពីវាផ្ទុះឡើងដ្រលបានរខំាន
ដល់ជវីតិរសន់ៅនងិអាជវីកម្មនៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជានិងប្រទ្រសទាំងអស់
លើពិភពលោក។
ខណៈឆ្នាំ២០២១ជតិចលូមកដល់

កាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍បានសមា្ភាស
លោកJamesRobertsដ្រលជា
ដ្រគូជាន់ខ្ពស់ន្រក្រុមហ៊ុនKPMG
Cambodiaដើម្របីច្រករលំ្រកទស្រសនៈ
របស់លោកស្តីពីស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិង
ពិភពលោកនៅឆ្នាំក្រយដ្រល
បង្ហាញពីការវិលត្រឡប់ន្រកំណើន
មកវិញ។
«ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដំណើរការបាន

យា៉ាងល្អធៀបជាមួយប្រទ្រសអភិ-
វឌ្រឍន៍ធំៗនៅអាម្ររិកខាងជើង និង
អឺរ៉ុបនិងបើធៀបជាមួយស្រដ្ឋកិច្ច
អាសា៊ានធំៗដូចជាសិង្ហបុរីជាដើម។
ភាគច្រើនន្រស្រដ្ឋកិច្ចទាំងន្រះបាន
ឆ្លងកាត់ការធ្លាក់ចុះ២ខ្ទង់គួរឱ្រយ
កត់សមា្គាល់បើធៀបនឹងការធ្លាក់ចុះ
៦ភាគរយន្រផលិតផលក្នុងស្រុក

សរុបរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា»។
«ខណៈន្រះជាការប្រៀបធៀបដ្រល

មិនទាន់សុក្រឹតដោយសារត្រទំហំ
និងភាពស្មុគសា្មាញន្រស្រដ្ឋកិច្ចធំៗ
ប៉ុន្ត្រវាបានបង្ហាញពីភាពងយរង-
គ្រះន្រស្រដ្ឋកិច្ចទាំងនោះចំពោះ
វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ច និងភាពខា្លាំងន្រទីផ្រសារ
ជួរមុខដ្រលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ
ជាងនិងកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកាន់ត្រ
រងឹមាំគតិចាបត់ាងំពីវបិត្តិហរិញ្ញវត្ថុឆ្នាំ
២០០៨មក»។
«ផលប៉ះពាល់ន្រវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ច

នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាយា៉ាងខា្លាំង
រវាងឧស្រសាហកម្មពពី្រះខ្ញុំជឿជាកថ់ា
ការងើបឡើងវិញន្រឧស្រសាហកម្ម-
អាកាសចរណ៍នឹងយឺតដោយសារ
ការខាតបង់ដ្រលកើតឡើងក្នងុអំឡុង-
ព្រលមានវបិត្តិន្រះហើយជាលទ្ធផល
តម្ល្រន្រការធ្វើដំណើរនឹងឡើងខ្ពស់
នៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ដោយហ្រតុ
ន្រះវាបង្កើតឱ្រយមានផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមានដល់ឧស្រសាហកម្មធ្វើដំណើរ
ឆ្ងាយក្នុងរយៈព្រលខ្លីនិងមធ្រយម»។
លោកថ្ល្រងថា៖«វិស័យផ្រស្រងទៀត

ដូចជាឧស្រសាហកម្មផ្តោតលើអ្នកប្រើ-
ប្រស់ទំនងជាស្ទុះងើបឡើងវិញ
លឿនជាងស្រដ្ឋកិច្ចធំៗនៅអឺរ៉ុបនិង
អាម្ររិកខាងជើងនិងប្រជាជាតិ

នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដោយ-
សារត្រកំណើនតម្រូវការទំនិញប្រើ-
ប្រស់និងស្រវាកម្មដ្រលជរំុញដោយ
ដំណាក់កាលន្រការអភិវឌ្រឍនៅក្នុង
ប្រទ្រសនីមួយៗនិងប្រជាជនរបស់
ពួកគ្រដ្រលជំរុញកំណើនតម្រូវការ
របស់អ្នកប្រើប្រស់»។
ទោះបីវាជះឥទ្ធិពលយា៉ាងខា្លាំង

ទៅលើឧស្រសាហកម្មដ្រលបង្កើត
ប្រក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
ដូចជាផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់ និង
ទ្រសចរណ៍កដ៏ោយប៉នុ្ត្រលោកRob-
ertsជឿជាក់ថា អាជីវកម្មដ្រល
គ្រប់គ្រងបានយា៉ាងល្អនៅក្នុងវិស័យ-
ផលិតកម្មរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុង
ស្ទុះងើបឡើងវិញតាមរយៈការធ្វើ-
ពពិធិកម្មផលតិផលដោយទាញយក
ផលចំណ្រញពីតម្រូវការកើនឡើង
សម្រប់ការផលិតឧបករណ៍ការពារ
ផ្ទាលខ់្លនួនៅព្រលដ្រលចលូទៅកាន់
ទីផ្រសារថ្មី។
លើសពីន្រះទៀតលោករំពឹងថា

ការផ្លាស់ប្តូរនឹងល្រចច្រញជារូបរាង
នៅក្នុងឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររ ពីព្រះ
វាប្រឈមនឹងបញ្ហានៅទូទាំងខ្រស្រ-
ចង្វាក់ផ្គតផ់្គង់ជាមយួនងឹការលក់រាយ
តាមប្របប្រព្រណីទៅនងឹគរំូអាជវីកម្ម
និងបណា្តាញច្រកចាយដ្រលមាន

ប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។
នៅព្រលសួរថាតើគោលនយោ-

បាយមា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ច និងសារពើពន្ធ
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួន
រួចស្រចដើម្របីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហា
ប្រឈមនានាចំពោះស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ
នៅព្រលដ្រលជំងឺកូវីដ១៩នឹងបន្ត
ដល់ឆ្នាំ២០២១ហើយឬនៅ?លោក
ឆ្លើយថាប្រទ្រសកម្ពជុាទទលួកំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពជា

មធ្រយម៧ភាគរយក្នុងរយៈព្រល២០
ឆ្នាំចុងក្រយន្រះ។កំណើនដ៏ខ្ពស់
ន្រះបានជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្រឍ
ឧស្រសាហកម្មថ្មីៗនិងជោគជ័យជា
ច្រើន។ «ទោះជាយា៉ាងណាវាបង្កើត
បានបរយិាកាសមយួដ្រលរដ្ឋាភបិាល
មានបទពិសោធមានកំណត់នៅក្នុង
ការគ្របគ់្រងវបិត្តិស្រដ្ឋកចិ្ចហើយកតា្តោ
ន្រះបង្កើតជាហានិភ័យខ្លះៗចំពោះ 
ស្រដ្ឋកិច្ចនៅព្រលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ»។ 
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅ

ត្រមានភាពរងឹមាំដោយសារកណំើន-
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពដ្រល
បណា្តាលមកពីគោលនយោបាយ-
មា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនយោបាយ
និងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រស។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ត្រូវព្រយាយាម

ដោយយកចតិ្តទកុដក់នងិស្វ្រងយល់
ពីទីផ្រសារសម្រប់រាល់ការវិនិយោគ។
មានការរីកចម្រើនគួរឱ្រយកត់សមា្គាល់
នៅក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗប៉ុន្ត្រជំនឿដ៏
មុតមាំរបស់ខ្ញុំគឺថាវិស័យកសិកម្ម
បង្ហាញពីទ្រសឹ្តីន្រការវនិយិោគជារមួដ៏
ល្អបផំតុជាងវសិយ័ណាមយួនាព្រល
បច្ចុប្របន្នដ្រលវាត្រូវបានជំរុញដោយ
ប្រជាជនរបស់ប្រទ្រសគ្រឹះស្រដ្ឋកិច្ច
តុល្រយភាពពាណិជ្ជកម្ម និងគោល- 
នយោបាយរូបិយវត្ថុ»៕

នៅក្នុងបរិយាកាសស្រដ្ឋកិច្ចដ្រល
មិនប្រកដប្រជានាព្រលបច្ចុប្របន្ន,
អ្នកជំនាញគណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្រលមានសមត្ថភាពរឹងមាំមាន
ឱកាសជោគជ័យបំផុតក្នុងទីផ្រសារ
ការងរនិងអាជីវកម្ម។
ក្នុងរយៈព្រលជាង២០ឆ្នាំកន្លងមក

ន្រះវិទ្រយាសា្ថានCamEdBusiness
Schoolបានផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាល
និស្រសិតកម្ពុជាតាមរយៈការបំប៉ន
ជនំាញប្រកបដោយវជិា្ជាជវីៈដើម្របីបម្រើ
នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ្រលកំពុង
រីកចម្រើននៅកម្ពុជា។
ភាពជោគជយ័របស់វទិ្រយាសា្ថានខ្រម-

អ្រដត្រូវបានកសាងឡើងដោយ
ផ្អ្រកលើគុណភាពន្រកម្មវិធីសិក្រសា
ដ្រលផ្តល់ដោយវិទ្រយាសា្ថានដ្រលមាន
កម្មវិធីសិក្រសា និងបុគ្គលិកសិក្រសាមាន
គុណភាពខ្ពស់ហើយចំណុចទាំង-
ន្រះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះន្រគោលន-
យោបាយជ្រើសរីសរបស់វិទ្រយាសា្ថាន
ខ្រមអ្រដដ្រលក្រពីការបពំ្រញតាម
លក្ខណវនិចិ្ឆយ័ជាមលូដ្ឋានដ្រលមាន
គុណវុឌ្រឍិការសិក្រសាដ្រលមានការ-
ទទួលសា្គាល់ជាអន្តរជាតិសាស្តោ្រ-
ចារ្រយដ្រលត្រវូបានជ្រើសរសីនងិត្រវូ
បានវាយតម្ល្រទៅលើគណុសម្របត្តិនងិ
បទពិសោធការងរកន្លងមករបស់
ពកួគ្រទាងំនៅវសិយ័សាធរណៈនងិ
ឯកជន។

ទស្រសនវិជា្ជាទាំងន្រះហើយដ្រល
ធ្វើឱ្រយវិទ្រយាសា្ថានខ្រមអ្រដជាជម្រើស
ដ៏មានប្រជាប្រយិភាពសម្រប់នសិ្រសតិ
ដ្រលមានបំណងចង់សិក្រសាថា្នាក់
គណន្រយ្រយករជំនាញ(ACCA)
សញ្ញាបត្រជំនាញអ្នកបច្ច្រកទ្រស
ផ្ន្រកគណន្រយ្រយ(CAT)ឬសញ្ញាបត្រ
ជំនាញពន្ធដរកម្ពុជានិងជំនាញ
វិជា្ជាជីវៈច្របាប់អាជីវកម្មកម្ពុជាដ្រល
ត្រូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង
ពីសំណាក់និយោជកក្នុងស្រុកនិង
ទីផ្រសារអន្តរជាតិ។
ក្របខ័ណ្ឌវគ្គសិក្រសាថា្នាក់គណ-

ន្រយ្រយករជំនាញនៅវិទ្រយាសា្ថានខ្រម

អ្រដគឺរៀបចំឱ្រយនិស្រសិតមានចំណ្រះ-
ដឹងទូលំទូលាយជំនាញវិជា្ជាជីវៈនិង
ការបណ្តុះបណា្តាលជាក់ស្ត្រងនៅក្នុង
វិស័យគណន្រយ្រយសវនកម្មច្របាប់
អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងការ-
អនុវត្តពន្ធដរនិងមានច្រើនទៀត។
ដើម្របីបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្នាក់គណ-

ន្រយ្រយករជនំាញប្រកបដោយគណុភាព
ដ្រលមានការទទួលសា្គាល់ជាសកល
និស្រសិតត្រូវចុះឈ្មាះចូលរៀននិង
បញ្ចប់ការសិក្រសា១៣វគ្គសិក្រសា។វគ្គ
សិក្រសានមីយួៗមានរយៈព្រល៦ខ្រម្តង
ហើយការសិក្រសាមានរយៈព្រល៣
ម៉ាងក្នុង១សបា្តោហ៍ដើម្របីត្រៀម

ប្រឡងបញ្ចប់នៅព្រលបញ្ចប់វគ្គ
សកិ្រសា។ដើម្របីបញ្ចប់វគ្គសកិ្រសាទាងំន្រះ
ជាមធ្រយមត្រូវចំណាយព្រលពី៤ឆ្នាំ
កន្លះទៅ៥ឆ្នាំហើយនិស្រសិតដ្រល
បញ្ចប់ការសកិ្រសាត្រវូដក់បញ្ចលូជាមយួ
សមាជិកភាពនៅក្នុងACCA។
វគ្គគណន្រយ្រយករជំនាញACCA

មិនម្រនជាសញ្ញាបត្រទ្រប៉ុន្ត្រវាជា
គណន្រយ្រយករជំនាញប្រកបដោយ
គុណភាពដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយនិស្រសិត
ដ្រលបញ្ចប់ការសិក្រសាដោយជោគ-
ជយ័អាចបពំ្រញការងរនៅគ្រប់វសិយ័
និងនៅក្នុងឧស្រសាហកម្មណាមួយ
នៅលើពិភពលោក។និស្រសិតដ្រល
បញ្ចប់ការសិក្រសាវគ្គគណន្រយ្រយករ
ជំនាញជំនាន់មុនៗបានបន្តកា្លាយជា
នាយកប្រតបិត្តិជានខ់្ពស់នងិជាសា្ថាប-
និកនាយកប្រតិបត្តិនៅសាជីវកម្ម
ឈានមុខគ្រនៅជុំវិញពិភពលោក។
ក្រពីវគ្គគណន្រយ្រយករជំនាញ

(ACCA) វិទ្រយាសា្ថានខ្រមអ្រដក៏
ផ្តល់ឱកាសដល់និស្រសិតក្នុងការបន្ត
អាជីពវិជា្ជាជីវៈផ្ន្រកគណន្រយ្រយធនា-
គរនងិវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុជាមយួសញ្ញា-
បត្រជំនាញអ្នកបច្ច្រកទ្រសផ្ន្រក
គណន្រយ្រយ (CAT)។សញ្ញាបត្រ
ជនំាញអ្នកបច្ច្រកទ្រសផ្ន្រកគណន្រយ្រយ
គឺជាវគ្គសិក្រសាដ្រលមានរយៈព្រលជា
មធ្រយម២ឆ្នាំគ្របដណ្ដប់លើ៩វគ្គ
សិក្រសាដ្រលផ្តោតលើការអភិវឌ្រឍ

ជំនាញគណន្រយ្រយសវនកម្មនិង
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានទទួលសា្គាល់
ដោយក្រមុហ៊នុគណន្រយ្រយនងិស្រវា-
កម្មពហុជាតិសាសន៍ធំៗចំនួន៤
“BigFour”ដ្រលរួមមានក្រុមហ៊ុន
PricewaterhouseCoopers
(PwC),KPMG,Ernst&Young
(EY)និងDeloitte។
លោកMeangKhoekChhou

ជំនួយការផ្ន្រកសវនកម្មនៅក្រុមហ៊ុន
KPMGថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលដ្រលខ្ញុំ
ចាប់ផ្តើមដំណើរការសិក្រសារបស់ខ្ញុំ
ក្នុងនាមជានិស្រសិតបញ្ចប់ការសិក្រសា
នៅខ្រមអ្រដខ្ញុំដងឹតចិតចួណាស់អពំី
គណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុ។តាមរយៈ
ការសិក្រសាដ្រលមានរចនាសម្ព័ន្ធ
បច្ច្រកទ្រសនិងម្ររៀនដ្រលមាន
ការអនុវត្តផ្ទាល់ដ្រលបង្រៀនដោយ
សាស្តោ្រចារ្រយដ្រលមានបទពិសោធ
ខ្ពស់ខ្ញុំអាចអភិវឌ្រឍខ្លួនឱ្រយកា្លាយជា
ជាសវនករជំនាញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
អន្តរជាតិ។ ការអប់រំដ៏មានតម្ល្រ និង
ការបណ្តុះបណា្តាលដ្រលខ្ញុំបានទទលួ
នៅវិទ្រយាសា្ថានខ្រមអ្រដគឺជាកតា្តោដ៏-
សខំាន់ក្នងុការចលូរមួចណំ្រកក្នងុការ-  
អភិវឌ្រឍអាជីពរបស់ខ្ញុំ»។

អតីតនិស្សិតខ្មអ្ដ លោក Meang Khoek Chhou។

CamEd  បន្ត ផ្តល់ជូន មាគ៌ា ជោគជ័យ ក្នុង វិស័យ គណនេយ្យនិង ហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានលម្អិតអានតទៅគ្រហទំព័រ 
www.postkhmer.com 
/special-report

លោក James Roberts

KPMG: ព្យាករថា នឹងមាន កំណើន រឹងមាំ សមេប់ ឆ្នាំ២០២១
១៦ ថ្ង្អង្គារ ទី២៩ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ // www.postkhmer.com  បុ៉ស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ធានារ៉ាប់រង
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