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េរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរតុសពខេរ 
ស្ថា នភាេហិរញ្ញ វរាុ (លានពរៀល) 

ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្ទេយសកមមសរុរ ៤,០៤៨,៩១៨ ៣,៨១៥,៣៦៦ 
រាំណុលសរុរ ៣,៤៤៩,១៦៣ ៣,២៥០,៩៨០ 
មូលធនសរុរ ៥៩៩,៧៥៥ ៥៦៤,៣៨៥ 

លទធផលហិរញ្ញ វរាុ (លានពរៀល) 
ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ * 

ចាំណូលសរុរ ៧៣,៧៩៣ ៦៤,៣៧២ 
ចាំពណញ(ខារ)មុនរខេ់នធ ២១,៨៦៣ ២២,១៧៣ 
ចាំពណញ(ខារ)សុទធកនុខការយិររពិចេទ ១៧,០២០ ១៦,៥២៤ 
លទធផលមអរិកនុខការយិររពិចេទ ១៨,២៧៥ ១៩,០០០ 

អនុបារហិរញ្ញ វរាុ(%) ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុបារពស្ថធនភាេ ១៨.១០ ១៩.០៩ 
អនុបាររាំណុលពធៀរនឹខមូលធន ៥៧៥.១០ ៥៧៦.០២ 
អនុបារសនទនីយភាេ ១២៣.៦០ ១៤៩.២៣ 
អនុបារឥណទានមនិដាំពណើ រការ ១.២២ ១.២១ 
អនុបាររពញ្ញ ើពធៀរនឹខឥណទាន ៨៦.១៣ ៨៦.៥៨ 

អនុបារផលចាំពណញ(%) ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ * 

អនុបារចាំពណញពធៀរនឹខប្ទេយសកមមមធយម (ROAA) ១.៨២ ២.២៧ 
អនុបារចាំពណញពធៀរនឹខមូលធនមធយម (ROAE) ១២.២៦ ១៤.២៣ 
អនុបារលទធភាេរខ់ប្បាក់ ៧៣២.៥៩ ៨៩៩.៩០ 
ចាំពណញកនុខមយួឯកតាមូលរប្រកមមសិទធិ(ករណីចុុះរញ្ជ ីលកម់ូលរប្រកមមសិទធិ) គាម ន គាម ន 
ភាគលាភ្កនុខមយួឯកតាមូលរប្រកមមសិទធិ(ករណីចុុះរញ្ជ ីលកម់ូលរប្រកមមសិទធិ) គាម ន គាម ន 
អនុបារហិរញ្ញ វរាុសាំខាន់ៗពផេខពទៀរ (ប្រសិនមាន) គាម ន គាម ន 

សាំគាល់  : *  ដាំណាចក់ារយិររពិចេទ ថ្ងៃទី៣០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៩ មនិប្រូវបានពធវើសវនកមម ឬប្រួរេិនិរយពទ 
 :  អនុពលាមពៅតាមរទរញ្ញរតិគណពនយយខដលពចញពោយ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

:  ឥណទានមនិដាំពណើ រការ អនុពលាមពៅតាមរទរញ្ញរតគិណពនយយខដលពចញពោយ ធនាគារជារិថ្ន 
      កមពុជាចាំណារ់ថ្នន កស់ាំវធិានធន ២០% - ១០០% 
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ប្កាហវកិអាំេេីរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរាុ 
ប្ទេយសកមមសរុរ 

 
 រាំណុលសរុរ 

 គិរជាលានពរៀល   គិរជាលានពរៀល 
  +៦.១% 

 

 +៦.១% 
 

េីឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

 
 េីឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

  

 

  មលូធនសរុរ 
 

 លទធផលលមអរិកនុខការយិររពិចេទ 
 គិរជាលានពរៀល 

 
 គិរជាលានពរៀល 

 +៦.៣% 
  

 -៣.៨%  
េីឆ្ន ាំ២០១៩   េីប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

  

 
      

 

  

 

 

 អនុបារចាំពណញពធៀរនខឹប្ទេយសកមម 
គិរជាភាគរយ 

 

-០.៤៥ 
េីប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

 

 អនុបារចាំពណញពធៀរនខឹមលូធន 
គិរជាភាគរយ 

 

-១.៩៨ 
េីប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

 
  

 
 

 

  
 

  
 

    

ឆ្ន ាំ២០១៩  
៣,៨១៥,៣៦៦

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០  
៤,០៤៨,៩១៨ 

ឆ្ន ាំ២០១៩  
៣,២៥០,៩៨០

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០  
៣,៤៤៩,១៦៣

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
១៤.២៣

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ 
១២.២៦

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
២.២៧

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ 
១.៨២

ឆ្ន ាំ២០១៩  
៥៦៤,៣៨៥

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០  
៥៩៩,៧៥៥

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
១៩,០០០

ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ 
១៨,២៧៥
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សមាសភាេប្កមុប្រកឹាភ្បិាល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEE, Myunsang 

អភិបាលឯករាជ្យ 

PARK, Chong Tae 

     អភបិាលឯករាជ្យ 

 

HEO, Ryeon 

សមាជ្ិក 

 

SIM, Sang Ton 

សមាជ្ិក 

YIM, Yong Taick 

ប្រធានប្កុមប្រឹកាភិបាល 
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ពសចកតខីងែខររស់ប្រធានប្កមុប្រកឹាភ្បិាល  
 

កនុខនាមរាំណាខឲ្យប្កុមប្រឹកាភ្បិាលែ្ុ ាំបាទ មានពសចកតីពស្ថមនេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខកនុខការ
រង្ហា ញេីលទធផលហិរញ្ញ វរាុររស់ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក កនុខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ពោយអនុវរត
តាមរប្មូវការររស់គណៈកមមការមូលរប្រកមពុជា(គ.ម.ក)។ 

 ដូចខដលពយើខទាាំខអស់គាន បានប្ជាររចួមកពហើយ អាំេីការរកីរាររារថ្នជ្មៃវឺរុីសកូរ ៉ាូណាងមី
(COVID19) ខដលបានរកីរាររារជាសកលយ៉ា ខឆ្ររ់ហ័សឆ្ែខមនុសេរារល់ាននាកនិ់ខពធវើឲ្យ
សកមមភាេពសដឋកិចចពៅប្រឹខ កដូ៏ចជារណាត ប្រពទសជាពប្ចើនបានោកក់ប្មរិយ៉ា ខរឹខរខឹពៅពលើការ
រាំលាស់ទីពដើមបទីរស់្ថា រក់ាររកីរាលោលថ្នវរីុសពនុះ។ រាជ្រោឋ ភ្បិាលថ្នប្េុះរាជាណាចប្កកមពុជាកប៏ាន
ចរនូ់វវធិានការប្រឹមប្រូវកនុខការទរស់្ថា រវ់រិរតិពនុះ ដូចជាផតល់ប្បាកឧ់ររាមភដល់កមមករពរាខចប្ក ការការ់
រនាយេនធ និខផតល់ការសប្មរសប្មួលខផនកឥណទានសប្មារអ់ាជី្វកមមនានា។ រាជ្រោឋ ភ្បិាលកប៏ាន
រពខាើរនូវចពនាែ ុះស្ថរពេើេនធពដើមបកីាររ់នាយផលរ៉ាុះពាល់ពសដឋកិចចេីវរិរតពិនុះជាេិពសសពៅពលើប្រជាជ្ន 
ខដលង្ហយរខពប្គាុះរាំផុរ។ ពទាុះរីជាជ្មៃរឺាររារ(Covid-19)ពធវើឲ្យរ៉ាុះពាល់ដល់ឧសាហកមមសាំខាន់ៗ
កព៏ោយ កវ៏ស័ិយហិរញ្ញ វរាុ និខកសិកមមររស់ប្រពទសកមពុជាពៅខរមានកាំពណើ នប្រករពោយចីរភាេពោយ
ខែកចាំពពាុះ វស័ិយពទសចរណ៍ វស័ិយការព់ដរ និខខសបកពជ្ើខគឺ ទទលួរខផលរ៉ាុះពាល់ពោយស្ថរជ្មៃឺ
កូវដី១៩ពនុះ។  

ពទាុះរីជាសាិរកនុខស្ថា នភាេមនិប្បាកដប្រជាកព៏ោយកធ៏នាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.កបានចុុះ
រញ្ជ ីសញ្ញញ រណ័ណ ស្ថជី្វកមមដាំរូខររស់ែែួនកនុខផារមូលរប្រកមពុជាជាផែូវការរនាទ រេី់ ទទួលបានការ
អនុញ្ញញ រេីគណៈកមមការមូលរប្រកមពុជា(គ.ម.ក)ពលើលទធផលថ្នការជាវ និខការខរខខចកកាលេីថ្ងៃទី 
១០ ខែពមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០។ ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក បានពធវើការប្រមូលទុនចាំននួ ៤០ពានល់ាន
ពរៀល (ប្រខហល១០លានដុលាែ រអាពមរកិ)ពោយពជាគជ្យ័កនុខដាំណាកក់ាលទី១ ចាំពេលថ្នការរកីរាររារ
ជ្មៃកូឺវដី១៩។ កនុខដាំណាកក់ាលទី១ ប្កុមវនិិពយគិនបានទិញសញ្ញញ រណ័ណ ស្ថជី្វកមមខដលមានការ   
ការពារហានិភ្យ័អប្តារតូរប្បាកជ់ាមយួនឹខអប្តាគូរ៉ាុខប្រចាំឆ្ន ាំ៦.៥%និខមានរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ។ មូលរប្រ
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រាំណុលសរុរ ៤០០.០០០ ប្រូវបានពធវើការជ្ួញដូរកនុខដាំណាកក់ាលទី១ ខដលមានរថ្មែ ១០ មុនឺពរៀលកនុខ
មយួមូលរប្ររាំណុល។ ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក ពប្គាខនឹខប្រមូលទុនឲ្យបាន ៤០ ពានល់ានពរៀល
រខនាមពទៀរពៅដាំណាកក់ាលទី២កនុខរយៈពេលប្រមាណ៦ខែខាខមុែពោយតាមោនយ៉ា ខប្រុខប្រយរ័ននូវ
ការវវិរតនន៍ានាកនុខស្ថា នភាេថ្នជ្មៃកូឺវដី១៩។ 

កនុខរយៈពេលរ៉ាុនាម នខែងមីៗពនុះធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.កបានពមើលព ើញេីលទធផលអាជី្វ
កមមវជិ្ជមានររស់ែែួន និខរនតកាំពណើ នប្រករពោយសាិរភាេទាកទ់ខនឹខររមិាណកដូ៏ចជាប្បាកច់ាំពណញនិខ
កាំេុខអនុវរតការវនិិពយគខដលបានពប្គាខទុកពៅពលើស្ថខាងីមចាំនួន០២រខនាមពទៀរខដលរចចុរបននកាំេុខ
សាិរកនុខដាំណាកក់ាលស្ថខសខ ់និខការពសនើសុាំការអនុញ្ញញ រ។គិរប្រឹមប្រីមាសទី២ឆ្ន ាំ២០២០ កាំពណើ នថ្ន
ប្ទេយសកមមររស់ពយើខមានការពកើនពែើខប្រខហល ៣.៩៥% គឺពកើនពែើខេី ៩៦២ លានដុលាែ រអាពមរកិ
ពៅ ១.០០០ លានដុលាែ រអាពមរកិ, ឥណទានមានការពកើន ២.០៦% េីចាំននួ ៦៧៨ លានដុលាែ រអាពមរកិ 
ពៅ ៦៩២ លានដុលាែ រអាពមរកិ, ប្បាករ់ពញ្ញ ើមានការពកើនពែើខ ៤.៥២% េី ៧០៨ លានដុលាែ រអាពមរកិ
ពៅ ៧៤០ លានដុលាែ រអាពមរកិ និខមូលធនមានការពកើនពែើខ ៣.៥២% េី ១៤២ លានដុលាែ រអាពមរកិ
ពៅ១៤៧លានដុលាែ រអាពមរកិ។ ពនុះគឺជាកាំពណើ នពៅកនុខប្រីមាសទី១ ពប្រៀរពធៀរជាមយួប្រីមាសទី២ឆ្ន ាំ
២០២០ខដលសមទិធិផលររស់េកួពយើខពនុះគឺជាអប្តាពជាគជ្យ័កនុខចាំពណាមថ្ដគូរប្រកួរប្រខជ្ខហិរញ្ញ វរាុ
ជាពប្ចើនពៅកនុខទីផារ។ 

កនុខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ពដើមបអីនុពលាមពៅតាមស្ថរាចរសតីេីការអនុវរតប្រកាសសតីេីការ
គណនាមូលនិធិផ្ទទ ល់សុទធររស់ធនាគារខដលពាកេ់ន័ធពៅ នឹខប្បាកច់ាំពណញរកាទុកខដលប្រូវបាន
កាំណរប់្រឹមខរ ២០% ថ្នសរុរពដើមទុនថ្នន កទី់១ (ពដើមទុនសនូល ឬពដើមទុនរខឹ)ពហើយធនាគារភ្នាំពេញ 
ពាណិជ្ជ ម.ក កទ៏ទលួបានការអនុញ្ញញ រេីធនាគារជារិថ្នកមពុជា សប្មារក់ារខរខខចកប្បាកច់ាំពណញរកា
ទុករញ្ចូ លពៅកនុខពដើមទុនចុុះរញ្ជ ីចាំនួន១២លានដុលាែ រអាពមរកិ ខដលនឹខជ្យួ េប្ខឹខអនុបារស្ថធន
ភាេកដូ៏ចជាប្ទនារព់ដើមទុនររស់ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក ឲ្យកានខ់ររខឹមាាំនិខអនុពលាមបាន
យ៉ា ខពេញពលញពៅតាមរប្មូវការរទរបញ្ញរតិ។ 
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ពៅកនុខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ពនុះផខខដរ ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក បានពធវើការេប្ខីក
អាជី្វកមមររស់ែែួនតាមរយៈការពធវើកិចចសហប្ររិររតិការជាមយួអគគិសនីកមពុជា(EDC) និខរោឋ ករទឹក
សវយរ័ប្កុខភ្នាំពេញ(PPWSA)សប្មារព់សវាទូទារវ់កិយ័រប្រប្រចាំខែ,ពសវាPOS Acquiring ថ្នប្រេន័ធ
Cambodia Shared Switch (CSS), Bakong Wallet សប្មារព់សវាពផទរ/ទទលួស្ថចប់្បាក ់ឬ ទូទារ ់
ការពធវើឲ្យប្រពសើរពែើខនូវពសវាធនាគារតាមប្រេន័ធអីុនពធើខណរ“smartBiz1.5”, កាំខណទប្មខង់មីថ្នពសវា
ធនាគារចល័រ“MobileBanking2.0”,ផលិរផលនិខពសវាងមី ឬមានប្ស្ថរព់ផេខៗពទៀរខដលកាំេុខប្រូវ

បានអភ្វិឌ្ឍពោយធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក ពដើមបរីាំពេញតាមរប្មូវការទីផារ។ 

កនុខនាមរាំណាខឲ្យប្កុមប្រឹកាភ្បិាល ែ្ុ ាំសូមខងែខអាំណរគុណយ៉ា ខប្ជាលពប្ៅចាំពពាុះភាគទុនិក 
ប្កុមប្រឹកាភ្បិាលគណៈប្ររិររតទិាាំខអស់ថ្នធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក សប្មារក់ារខណនាាំនិខភាេ
ជាអនកដឹកនាាំ,រុគគលិកររស់ពយើខទាាំខអស់សប្មារក់ារចូលរមួចាំខណកនិខការពរតជ្ាចិរត, អរិងិជ្នររស់
ពយើខទាាំខអស់សប្មារទ់ាំនុកចិរតររស់េកួពគមកពលើ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក ជាេិពសស 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា (NBC) និខគណៈកមមការមូលរប្រកមពុជា (SECC) សប្មារដ់ាំរូនាម ន 
និខការគាាំប្ទ។ 

ែ្ុ ាំYim YongTaick សូមសខមតខនូវការដឹខគុណចាំពពាុះការែិរែាំប្រឹខខប្រខពោយទទលួបាន
លទធផលពជាគជ្យ័កនុខអាំែុខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ និខរនតពឆ្ព ុះពៅរកសមទិធិផលដល៏អប្រពសើររខនាម
ពទៀរកនុខប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 ហរាពលខា និខប្តា 

 

 

 YIM, Yong Taick 
 ប្រធានប្កុមប្រឹកាភ្បិាល 
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ជាអកេរឡាតាាំខ Phnom Penh Commercial Bank Plc. 

ពលែកូដសតខោ់រ KH ២០០០១១១A46 

ទីស្ថន កក់ារ 
អគារពលែ២១៧ មហាវងិីនពរារតម សង្ហា រទ់ពនែបាស្ថក ់
ែណឌ ចាំការមន រាជ្ធានីភ្នាំពេញ ប្េុះរាជាណាចប្កកមពុជា 

ពលែទូរស័េទ (+៨៥៥) ២៣ ៩០៩ ៩០៩/ ៩៩៩ ៥០០ 

ពលែទូរស្ថរ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៤០ 

ពគហទាំេរ័ www.ppcbank.com.kh 

អុីខមល info@ppcb.com.kh 

ពលែវញិ្ញញ រនរប្រចុុះរញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម ០០០១៥៧៩៤ ចុុះថ្ងៃទី២០ ពមស្ថ ២០០៨ 

ពលែអាជ្ារណណ អាជ្ីវកមម B២៣ ពចញពោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ចុុះថ្ងៃទ១ី៦ ធនូរ 

២០១៩ ពសចកតីសពប្មចអនុញ្ញញ រិ នខិចុុះរញ្ជ ី 
ឯកស្ថរផតល់េរ័ម៌ានពលែ ០៦៩/២០ គ.ម.ក./ស.ស.រ ចុុះថ្ងៃទ០ី២ ពមស្ថ ២០២០ 

ព ម្ ុះរុគគលរាំណាខរុគគលចុុះរញ្ជ ីលកម់ូលរប្រ

រប័្រ 

ពលាក Shin Chang Moo 

 
 

http://www.ppcbank.com.kh/
mailto:info@ppcb.com.kh
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ែ. លកេណៈថ្នធុរកិចច 
ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជម.ក បានចរព់ផតើមប្ររិររតិការធនាគារពៅថ្ងៃទី០១ខែកញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០០៨

ខដលមានទីស្ថន កក់ារកណាត លសាិរពៅអគារពលែ២១៧ មហាវងីិប្េុះនពរារតម(ផែូវពលែ ៤១)សង្ហា រទ់ពនែ
បាស្ថកែ់ណឌ ចាំការមនរាជ្ធានីភ្នាំពេញនិខទទលួបានអាជ្ារណណ ពេញពលញជាធនាគារពាណិជ្ជ។ ពៅខែ
កញ្ញញ ឆ្ន ាំ២០១៦ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជម.កបាន ស្ថវ គមនស៍ប្មារក់ារចរព់ផតើមងមីមយួជាមយួភាគទុនិក
ដរ៏ខឹមាាំ គឺ Jeonbuk Bank Co., Ltd (ជាប្កុមហ ុនរុប្រសមពន័ធររស់ JB Financial Group), ប្កុមហ ុន
Apro Financial Co.,Ltd ជាប្កុមហ ុនរុប្រសមពន័ធររស់ប្កុមហ ុន J&K Capital Co., Ltd.ខដលសាិរពៅ
ពប្កាម OK Financial Group និខប្កុមហ ុន JB Woori Capital Co., Ltd(ជាប្កុមហ ុនរុប្រសមពន័ធររស់ 
JB Financial Group) ខដលមានមូលោឋ នសាិរពៅប្រពទសកូពរ ៉ាខាខរបូខ។ 

រយៈពេល១២ឆ្ន ាំពហើយខដល ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជម.ក បាននិខកាំេុខពធវើការរពប្មើពសវាជូ្ន
ដល់អរិងិជ្នែែួនបានយ៉ា ខពេញពលញ។ គិរប្រឹមរាំណាច ់ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ប្ទេយសកមមសរុរបាន
ពកើនពែើខដល់១.០០០លានដុលាែ រអាពមរកិនិខពធវើការរពប្មើអរិងិជ្នពប្ចើនជាខ  ១១៧.000នាកជ់ាមយួ
នឹខស្ថខាចាំននួ២១ទូទាាំខប្រពទស(ស្ថខាងមីចាំននួ០២រខនាមគឺកាំេុខសាិរកនុខដាំណាកក់ាលដាំពណើ រការ 
និខរ ាំេឹខពរើករពប្មើពសវាជូ្នដល់អរិងិជ្នជាផែូវការពៅអាំែុខ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ និខមា៉ា សីុន ATMs 
ចាំននួ៥៤(មា៉ា សីុនATMs) ពផេខៗពទៀរកាំេុខប្រូវបានេិចរណាពៅទីតាាំខសកាត នុេលពផេខៗពទៀរកនុខ
ប្រពទសកមពុជា)។រខនាមេីពនាុះធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជម.ក នឹខរនតពធវើការផតល់ជូ្នដល់អរិងិជ្ននូវពសវា
ខដលមានលកេណៈង្ហយប្សួល និខពធវើការគាាំប្ទពោយរណាត ញឌី្ជី្ងលខដលពធវើឲ្យអរិងិជ្នកានខ់រមាន
ភាេង្ហយប្សួលជាមយួនឹខរទេិពស្ថធនធ៍នាគារ។  កាលេីពេលងមីៗពនុះេួកពយើខបានោកឲ់្យដាំពណើ រ
ការនូវកាំខណរទប្មខង់មីមយួពៅពលើពសវាធនាគារតាមប្រេន័ធអីុនពធើខណរររស់េួកពយើខគឺ “smartBiz
1.5”  និខការពធវើឲ្យប្រពសើរពែើខនូវពសវាធនាគារចល័រ “Mobilebanking 2.0” ពដើមបឲី្យកានខ់រប្បាកដ
ថ្នេកួពយើខបានពធវើការផតល់ជូ្ននូវភាេង្ហយប្សួលរាំផុរ និខមានលកេណៈទានស់មយ័ជូ្នដល់អរិងិជ្ន
ររស់ពយើខ។ អរិងិជ្នអាចពធវើការទាំនាកទ់ាំនខមកពយើខតាមរយៈ live chat កនុខរយៈពេល២៤ពមា៉ា ខកនុខ
មយួថ្ងៃ និខ៧ថ្ងៃកនុខមយួសបាត ហ៍តាមរយៈរណាត ញឌី្ជី្ងលទាាំខអស់ររស់ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក។ 
ពលើសេីពនុះពៅពទៀរធនាគារ ភ្នាំពេញពាណិជ្ជម.ក បានរពខាើរមជ្ឈមណឌ លសហប្គាសធុនរូច-មធយម
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(SMECenter)ជាពលើកដាំរូខររស់ែែួនខដលនឹខផតល់នូវផលិរផលនិខពសវាSME។ សហប្គាសធុនរូច-
មធយម នឹខប្រូវទទលួបាននូវពសវាេិពប្គាុះពយរល់អាជី្វកមមផខខដរ។ េកួពយើខកប៏ានេប្ខីកនូវ
ការយិល័យររពទស (Foreign Desk) មានដូចជាការយិល័យ កូពរ ៉ា ជ្រ៉ាុន និខចិនកដូ៏ចជាពហាគ លកែឹរ 
និខមជ្ឈមណឌ ល SME ខដល នឹខផតល់នូវផលិរផលនិខពសវា SME។ េកួពយើខេិរជាផតល់រថ្មែដល់
អរិងិជ្នទាាំខអស់ និខរនតពធវើការអភ្វិឌ្ឍផលិរផលពសវាររស់េកួពយើខ ពដើមបរីពប្មើជូ្នដល់អរិងិជ្នឲ្យ
បានលអរាំផុរ។ 

គ. ប្េីរតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ប្រចាំប្រីមាសររស់រុគគលចុុះរញ្ជ ីលកមូ់លរប្រ 
ពៅខែមងុិនាឆ្ន ាំ២០២០,ធនាគារជារិថ្នកមពុជាបានអនុញ្ញញ រដល់ ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក

ពដើមបពីធវើការខរខខចកប្បាកច់ាំពណញរកាទុករញ្ចូ លពៅកនុខពដើមទុនខដលបានរខច់ាំននួ ១២លានដុលាែ រ
អាពមរកិខដលពធវើឲ្យពដើមទុនចុុះរញ្ជ ីពកើនេី៨០លានដុលាែ រអាពមរកិដល់ ៩២លានដុលាែ រអាពមរកិពសមើនឹខ 
៩២.០០០ ភាគហ ុន ខដលកនុខមយួភាគហ ុនមានរថ្មែ ១.០០០ ដុលាែ រអាពមរកិ។ 

 កនុខពគាលពៅរពខាើនប្រសិទធភាេថ្នការផតល់ពសវាស្ថធារណៈឲ្យកានខ់រមានគុណភាេកដូ៏ចជា
រខាលកេណៈង្ហយប្សួលឆ្ររ់ហ័ស និខមានសុវរាិភាេែពស់ជូ្នដល់ប្រជាេលរដឋកនុខការទូទារវ់កិយ័រប្រ
ពភ្ែើខធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក បានពធវើការពសនើសុាំ និខទទួលបានអនុញ្ញញ រេីអគគិសនីកមពុជា ពៅថ្ងៃទី
០៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ សប្មារស់ហប្ររិររតិការកនុខការផតល់ពសវាទូទារវ់កិយ័រប្រពប្រើប្បាស់
ថ្នមេលអគគិសនីប្រចាំខែពៅរាជ្ធានីភ្នាំពេញនិខពែរតកណាត លតាមរយៈពសវាធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ
ម.ក។ ពៅកនុខខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជម.ក កប៏ានចរព់ផតើមរពប្មើពសវាទូទារ់
វកិយ័រប្រទឹកប្រចាំខែជូ្នដល់អរិងិជ្នររស់ែែួនតាមរយៈការពធវើកិចចសហប្ររិររតិការជាមយួរោឋ ករទឹក
សវយរ័ប្កុខភ្នាំពេញ  (PPWSA) ផខខដរ។ ពដើមបផីតល់នូវភាេង្ហយប្សួលដល់ការពប្រើប្បាស់ពសវាធនាគារជូ្ន
ដល់អរិងិជ្ន ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក បានោកឲ់្យដាំពណើ រការនូវពសវាPOS Acquiring ថ្នប្រេន័ធ
Cambodia Shared Switch (CSS) ពៅកនុខប្រីមាសទី២ឆ្ន ាំ២០២០ខដលអនុញ្ញញ រឲ្យអនកកានរ់ណ័ណ  
CSS ទាាំខអស់អាចពធវើការទូទារត់ាមរយៈមា៉ា សីុនឆូ្រការ (POS Terminal)  ររស់ធនាគារភ្នាំពេញ
ពាណិជ្ជ ម.ក។ 
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ពៅកនុខខែពមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក បានពធវើការប្រមូលទុនចាំននួ ៤០ ពាន់
លានពរៀល(ប្រខហល១០លានដុលាែ រអាពមរកិ)ពោយពជាគជ្យ័កនុខដាំណាកក់ាលទី១ ចាំពេលថ្នការរកីរារ
រារជ្មៃកូឺវដី១៩។កនុខដាំណាកក់ាលទី១ ប្កុមវនិិពយគិនបានទិញសញ្ញញ រណ័ណ ស្ថជី្វកមមខដលមានការ
ការពារហានិភ្យ័រតូរប្បាកជ់ាមយួនឹខអប្តាគូរ៉ាុខប្រចាំឆ្ន ាំ  ៦.៥% និខមានរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ។មូលរប្រ
រាំណុលសរុរ៤០០.០០០ប្រូវបានពធវើការជ្ួញដូរកនុខដាំណាកក់ាលទី១ ខដលមានរថ្មែ១០មុនឺពរៀល កនុខ
មយួមូលរប្ររាំណុល។ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក ពប្គាខនឹខប្រមូលទុនឲ្យបាន ៤០ពានល់ានពរៀល 
រខនាមពទៀរពៅដាំណាកក់ាលទី២ កនុខរយៈពេលប្រមាណ៦ខែខាខមុែពោយតាមោនយ៉ា ខប្រុខប្រយរ័ននូវ
ការវវិរតនន៍ានាកនុខស្ថា នភាេថ្នជ្មៃកូឺវដី១៩។ 

ពៅកនុខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក កប៏ានចរព់ផតើមដាំពណើ រការ
Bakong Wallet គឺជាប្រេន័ធ Software មយួររស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាខដលអនុញ្ញញ រឲ្យធនាគារ
ពាណិជ្ជ ឬស្ថា រន័មបី្កូហិរញ្ញ វរាុទាាំខអស់ចូលជាសមាជិ្ក។ អរិងិជ្នទាាំខអស់អាចពធវើការរញ្ចូ លទឹក
ប្បាកព់ៅកនុខ wallet ររស់េកួពគពៅតាមធនាគារ ឬស្ថា រន័មបី្កូហិរញ្ញ វរាុខដលជាសមាជិ្កររស់ 
Bakong ពហើយកអ៏ាចពធវើការពផទរ ឬទទួលស្ថចប់្បាកត់ាមរយៈការពប្រើប្បាស់ Bakong Wallet ពោយឥរ
គិរថ្ងែពសវា និខអាចពធវើការទូទារថ់្ងែទាំនិញ ឬពសវាបានផខខដរ។ 

ពៅកនុខប្រីមាសទី២ ដខដលពនុះពដើមបផីតល់នូវពសវាខដលមានភាេង្ហយប្សួលនិខគាាំប្ទដល់
រណាត ញឌី្ជី្ងលទាាំខអស់ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក បានពធវើឲ្យប្រពសើរពែើខ និខោកឲ់្យដាំពណើ រការនូវ
ពសវាធនាគារតាមប្រេន័ធអីុនពធើខណរ “smartBiz 1.5” និខកាំខណទប្មខង់មីថ្នពសវាធនាគារចល័រ 
“Mobile Banking 2.0” ពដើមបធីានាថ្នេកួពយើខបានផតល់នូវពសវាធនាគារដង៏្ហយប្សួលរាំផុរ និខទាន់
សមយ័ជូ្នដល់អរិងិជ្នររស់េកួពយើខ។ 
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ខផនកទ ី២ - េរ័ម៌ានអាំេលីទធផលប្រររិរតកិារធុរកចិច 

ក. លទធផលប្ររិររតកិារធុរកិចច ពោយរមួរញ្ចូលេរ័ម៌ានតាមខផនក 
លទធផលសពប្មចបានសាំខាន់ៗ  ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ខផនកពសវាឥណទាន 
ចាំននួគណនីឥណទាន ៦,២៤៧ ៥,៥៧១ 
ឥណទានដុលសរុរ (លានពរៀល) ២,៨២០,៤៥១ ២,៦៤៧,៨១៩ 
ខផនកពសវាប្បាករ់ពញ្ញ ើ 
ចាំននួគណនីប្បាករ់ពញ្ញ ើ ១៤១,៦២១ ១៣៤,៧៥០ 
ប្បាករ់ពញ្ញ ើសរុរ (លានពរៀល) ៣,០៧៥,៦៩៤ ២,៨៩៥,១១៧ 
េរ័ម៏ានទូពៅ 
ចាំននួស្ថខាពរើកដាំពណើ ការ ២១ ២១ 
ចាំននួរុគគលិកសរុរ ៤៨៨ ៤៤៧ 
ចាំននួមា៉ា សីុន ពអធីអឹម ៥៩ ៤៣ 
ចាំននួមា៉ា សីុនទូទារ ់ ២៣៦ ១៧១ 

 

ែ. រចនាសមពន័ធចាំណូល 

ល.រ ប្រភ្េចាំណូល 
ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ចាំននួ  

(លានពរៀល) 
ភាគរយ 

(%) 

 

ចាំននួ  
(លានពរៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

 
១ ចាំណូលេីការប្បាក ់ ៦៨,៧៤៥ ៩៣.១៦ ៦១,៤៧១ ៩៥.៤៩ 

២ 
ចាំណូលកថ្ប្ម 
និខពជ្ើខស្ថរ 

៥,០០៨ ៦.៧៩ ២,៧៩៧ ៤.៣៤ 

៣ ចាំណូលពផេខៗ ៤១ ០.០៥ ១០៤ ០.១៦ 

ចាំណូលសររុ ៧៣,៧៩៣ ១០០ ៦៤,៣៧២ ១០០ 
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ខផនកទ ី៣ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរាុខដលបានប្រួរេនិរិយពែើខវញិ 
ពោយសវនករឯករាជ្យ 

 
 

 
 

សូមពមើលឧរសមពនធរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុខដលប្រូវបានប្រួរេិនិរយពែើខវញិពោយសវនករឯករាជ្យ។ 
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ខផនកទ ី៤ - ការេភិាកា នខិការវភិាគររស់គណៈប្គរប់្គខ 
កិចចេិភាកា និខការវភិាគខាខពប្កាមពផ្ទត រពលើលទធផលប្ររិររតិការ      និខស្ថា នភាេហិរញ្ញ វរាុ

ខផអកពលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុរមួររស់ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក (PPCBank) និខប្កុមហ ុនរុប្រ
សមពន័ធ J&A (Cambodia) Investment Co.,Ltd គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០ខដលប្រូវបាន
ប្រួរេិនិរយរចួរាល់ពោយសវនករឯករាជ្យ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុរមួប្រូវបានពរៀរចាំប្សរតាមសតខោ់រ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុអនតរជារិថ្នកមពុជា (“CIFRS”) និខអនុពលាមពៅតាមរទរញ្ញរតិគណពនយយពាក់
េន័ធ និខពគាលការណ៍ខណនាាំនានាខដលពចញពោ យធនាគារជារិថ្នកមពុ ជា។ 

ក. ទិដឋភាេទូពៅថ្នប្ររិររតកិារ 
១. ការវភិាគចាំណូល 
ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក មានប្រភ្េចាំណូលចាំរខចាំននួ៣ គឺ ចាំណូលមកេីការប្បាក ់ចាំណូលកថ្ប្ម 
និខពជ្ើខស្ថរ និខចាំណូលពផេខៗ។ 

 ចាំណូលមកេីការប្បាករ់មួមាន ចាំណូលការប្បាកេី់ការផតល់ឥណទានដល់អរិងិជ្ន ចាំណូលការ
ប្បាកេី់ការោកប់្បាករ់ពញ្ញ ើរពៅធនាគារ និខចាំណូលមកេីមូលរប្រវនិិពយគនានា។ 

 ចាំណូលកថ្ប្ម និខពជ្ើខស្ថររមួមាន កថ្ប្មពសវាឥណទាន ចាំណូលេីការពផទរប្បាកនិ់ខពវរប្បាក ់
ចាំណូលេីរណ័ណ ពផេខៗ។ 

 ចាំណូលពផេខៗ រមួមាន ចាំណូលេីអប្តារតូរប្បាក ់និខ ចាំណូលពផេខៗពទៀរ។ 

២. ការវភិាគចាំណូលតាមខផនក 

ល.រ ប្រភ្េចាំណូល 
ប្រមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ចាំននួ 

(លានពរៀល) 
ភាគរយ (%) 

ចាំននួ 
(លានពរៀល) 

ភាគរយ (%) 

១ ចាំណូលេីការប្បាក ់ ៦៨,៧៤៥ ៩៣.១៦ ៦១,៤៧១ ៩៥.៤៩ 
២ ចាំណូលកថ្ប្ម នខិពជ្ើខស្ថរ ៥,០០៨ ៦.៧៩ ២,៧៩៧ ៤.៣៤ 
៣ ចាំណូលពផេខៗ ៤១ ០.០៥ ១០៤ ០.១៦ 

ចាំណូលសររុ ៧៣,៧៩៣ ១០០ ៦៤,៣៧២ ១០០ 
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ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក ទទលួបានចាំណូលដធ៏ាំមក   េីការប្បាកខ់ដលមានចាំននួ៩៣% ថ្នប្បាក់
ចាំណូលសរុរកនុ ខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

៣. ការវភិាគគមាែ រចាំពណញដុល 
ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក បានពរៀរចាំរបាយការណ៍លទធផលរមួររស់ែែួ នកនុ ខទប្មខជ់ារបាយការណ៍
ខដលមនិរង្ហា ញេីប្បាកច់ាំពណញដុល រ៉ាុខនតទប្មខរ់បាយការណ៍ពនុះអាចរង្ហា ញពលើចាំពណញការប្បាក់
សុទធខដលទទលួបានមកេីចាំណូលការប្បាកស់រុរ ដកនឹខចាំណាយការប្បាកខ់ដលនឹខប្រូវយកមក
េិភាកាពៅ កនុ ខចាំណុចរនាទ រក់ារវភិាគចាំពណញ(ខារ)មុនរខេ់នធ។ 

៤. ការវភិាគចាំពណញ (ខារ) មុនរខេ់នធ 

សពខេរថ្នរបាយការណ៍ចាំពណញ 
(ខារ) 

ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានពរៀល) 

ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានពរៀល) 

គមាែ រ 
(លានពរៀល) 

គមាែ រ 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលេីការប្បាក ់ ៦៨,៧៤៥ ៦១,៤៧១ ៧,២៧៣ ១១.៨៣ 
ចាំណាយពលើការប្បាក ់ (២៨,១៤២) (១៩,៨២២) (៨,៣២១) ៤១.៩៨ 

ចាំណូលមកេីការប្បាកសុ់ទធ ៤០,៦០២ ៤១,៦៥០ (១,០៤៧) (២.៥១) 
ចាំណូលកថ្ប្ម និខពជ្ើខស្ថរ ៥,០០៨ ២,៧៩៧ ២,២១១ ៧៩.០៥ 
ចាំណាយកថ្ប្ម និខពជ្ើខស្ថរ (១,១៤៤) (៤៨២) (៦៦២) ១៣៧.៤៣ 

ចាំណូលកថ្ប្ម និខពជ្ើខស្ថរសុទធ ៣,៨៦៤ ២,៣១៥ ១,៥៤៩ ៦៦.៩០ 
ចាំណូលប្ររិររតិការពផេខៗ ៤១ ១០៤ (៦៣) (៦០.៩៤) 
ចាំណាយរុគគលិក (៧,៤៤៧) (៧,២៥០) (១៩៨) ២.៧៣ 
ចាំណាយប្ររិររតិការ (៨,៧៧៦) (៧,៦៤២) (១,១៣៣) ១៤.៨៣ 
ចាំណាយរ ាំលស់ (៥,៣១៨) (៥,០៦០) (២៥៨) ៥.១០ 

ប្បាកច់ាំពណញេីប្ររិររតកិារ ២២,៩៦៦ ២៤,១១៦ (១,១៥០) (៤.៧៧) 
ការខាររខព់លើឪនភាេថ្នរថ្មែ
ពលើឧរករណ៏ហិរញ្ញ វរាុ 

(១,១០៣) (១,៩៤៣) ៨៤០ (៤៣.២៥) 

ប្បាកច់ាំពណញមុនរខេ់នធ ២១,៨៦៣ ២២,១៧៣ (៣១០) (១.៤០) 
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កនុ ខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្បាកច់ាំពណញមុនរខេ់នធមានចាំននួ ២១.៨៦៣លានពរៀល (ងយចុុះ១,៤% 
ពធៀរពៅ នឹខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩) ។ ការងយចុុះថ្នប្បាកច់ាំពណញពនុះគឺរណាត លមកេី 
ការពកើនពែើខថ្នចាំណាយប្ររិររតិការខដលទាកទ់ខពៅនឹខចាំណាយរ ាំពលាុះ (េរម៌ានវទិា និខការពរើក
ស្ថខាងមីៗ) និខថ្ងែពសវាខងទាាំសប្មារប់្រេន័ធប្ររិររតិការធនាគារ និខស្ថខាងមី។ 

៥. ការវភិាគចាំពណញ (ខារ) កនុខការយិររពិចេទ 

សពខេរថ្នរបាយការណ៏ចាំពណញខារ 
ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានពរៀល) 

ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានពរៀល) 

គមាែ រ 
(លានពរៀល) 

គមាែ រ 
(ភាគរយ) 

ប្បាកច់ាំពណញមុនរខេ់នធ ២១,៨៦៣ ២២,១៧៣ (៣១០) (១.៤០) 

ចាំណាយេនធពលើប្បាកច់ាំណូល (៤,៨៤៣) (៥,៦៥០) ៨០៧ (១៤.២៨) 

ប្បាកច់ាំពណញសុទធកនុខប្គា ១៧,០២០ ១៦,៥២៤ ៤៩៦ ៣.០០ 

កនុ ខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្បាកច់ាំពណញរនាទ រេី់រខេ់នធមានចាំននួ ១៧.០២០លានពរៀល 
ខដលបានពកើនពែើខ ៣,០%ពប្រៀរពធៀរពៅ នឹខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលរណាត លមកេី 
ការងយចុុះថ្នចាំណាយេនធពលើប្បាកច់ាំណូល។ ជាលទធធផល ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ទទលួបាន
អនុបារចាំពណញពធៀរនឹខមូលធនចាំនួន ១២,២៦% និខអនុបារចាំពណញពធៀរនឹខប្ទេយសកមមចាំននួ 
១,៨២% គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

៦. ការវភិាគលទធផលលមអរិកនុខការយិររពិចេទ 

សពខេរថ្នរបាយការណ៏ចាំពណញខារ 
ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានពរៀល) 

ប្រមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានពរៀល) 

គមាែ រ 
(លានពរៀល) 

គមាែ រ 
(ភាគរយ) 

ប្បាកច់ាំពណញសុទធកនុខប្គា ១៧,០២០ ១៦,៥២៤ ៤៩៦ ៣.០០ 

ការខារលមអរិពផេខៗ ១,២៥៥ ២,៤៧៦ (១,២២២) (៤៩.៣៣) 

ប្បាកច់ាំពណញលមអរិសររុ ១៨,២៧៥ ១៩,០០០ (៧២៥) (៣.៨២) 
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៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការខដលរ៉ាុះពាល់ស្ថា នភាេ និខលទធផលហញិ្ញ វរាុ 

ការរាររារថ្នពមពរាគឆ្ែខវរុីស(COVID-១៩) បានរាលោលដល់ប្រពទសកមពុជាចរត់ាាំខេីចុខខែមករា
ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ចរត់ាាំខេីពេលពនាុះមកប្រពទសកមពុជាកក៏ាំេុខប្រឈមនឹខការឆ្ែខរាលោលនិខរ៉ាុះពាល់
ដល់និរនតភាេរខនាមពទៀរ ខដលរខាឱ្យមានការរ ាំខានដល់សកមមភាេអាជី្វកមមនិខពសដឋកិចចជារិ ។ 
ពទាុះយ៉ា ខណាគណៈប្គរប់្គខរ ាំេឹខថ្នសកមមភាេអាជី្វកមមប្កុមនិខធនាគារអាចមានភាេយរឺយ៉ា វរនតិច
កនុខរយៈពេលដែ៏ែីពនុះ រ៉ាុខនតនឹខមនិនាាំឱ្យមានរញ្ញា គរួឱ្យប្េួយបារមភពនាុះពទពោយស្ថរទាំហាំប្ររិររតិការ
កប្មរិប្បាកច់ាំពណញរចចុរបនន និខលាំហូរស្ថចប់្បាករ់រស់ប្កុមនិខធនាគារពៅខររខឹមាាំនិខធានាបាននូវ
និរនតភាេ។ 

ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាុះពាល់ពលើផលចាំពណញ 

១. ការវភិាគេីលកេែណឌ ថ្នរប្មវូការ និខការផគរផ់គខ ់
ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក  ចរទុ់កការរកាមូលនិធិខដលមានប្ស្ថរ ់ និខការទទួលមូលនិធិងមី
ខដលមានថ្ងែពដើមទារ និខរពខាើនផលិរផលប្បាកក់មចពីដើមបពីឆ្ែើយររនឹខរប្មូវការពផេខៗពៅពលើទីផារ 
ជាេិពសសប្បាកក់មចសីប្មារអ់ាជី្វកមមខាន ររូច និខមធយម ជាកតាត ចាំរខរាំផុរសប្មារប់្បាកច់ាំពណញ។ 
ពដើមបទីទលួបាននូវលទធផលទាាំខពនុះធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជម.ករនតអភ្វិឌ្ឍជារនតរនាទ រថ់្នប្រេន័ធ
ឌី្ជី្ងលររស់ែែួន ពដើមបផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ននូវផលិរផល និខពសវាកមមហិរញ្ញ វរាុប្រករពោយភាេថ្ចនប្រឌិ្រ 
ខដលពធវើឲ្យអរិងិជ្នកានខ់រមានភាេង្ហយប្សួលជាមយួនឹខរទេិពស្ថធនធ៍នាគារ។  ខដលកាលេីពេល
ងមីៗពនុះេួកពយើខបានោកឲ់្យដាំពណើ រការនូវកាំខណរទប្មខង់មីមយួពៅពលើពសវាធនាគារតាមប្រេន័ធអីុន
ពធើខណរររស់េួកពយើខគឺ “smartBiz1.5”  និខការពធវើឲ្យប្រពសើរពែើខនូវពសវាធនាគារចល័រ “Mobile
banking 2.0” ពដើមបឲី្យកានខ់រប្បាកដថ្នេួកពយើខបានពធវើការផតល់ជូ្ននូវភាេង្ហយប្សួលរាំផុរ និខមាន
លកេណៈទានស់មយ័ជូ្នដល់អរិងិជ្នររស់ពយើខ។ 

២. ការវភិាគេីកាពែើខចុុះថ្នថ្ងែវរាុធារុពដើម 
ធនាគារ ភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក ប្ររិររតិការពៅកនុខវស័ិយពសវាកមម ដូពចនុះការពែើខចុុះថ្នរថ្មែវរាុធារុពដើម
មនិរ៉ាុះពាល់ដល់ធនាគារពែើយ ។ 
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៣. ការវភិាគពលើេនធ 
ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក សាិរពៅ ពប្កាមចារថ់្នប្កុមហ ុនពាណិជ្ជកមមកនុ ខវស័ិយេនធោរថ្នប្រពទស
កមពុ ជា ដូពចនុះធនាគារមានការេវកិចចកនុ ខការរខេ់នធពោ យអនុពលាមពៅ តាមចារ ់ និខពគាលការណ៍
ខណនាាំពាកេ់ន័ធនានាខដលបានកាំណរព់ោ យអគគនាយោឋ នេនធោរ។ ការរខេ់នធពាកេ់ន័ធនានាររស់
ធនាគារ ជូ្នពៅ អគគនាយោឋ នេនធោរ គឺជាការរមួចាំខណកកនុ ខការអភ្វិឌ្ឍ កដូ៏ចជាពធវើឲ្យមានកាំពណើ ន
ពសដឋកិចចពៅ កនុខប្រពទសកមពុ ជាផខខដរ។ ជាមយួនឹខការេវកិចចេនធ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក 
បានទទលួវញិ្ញញ រនរប្រអនុពលាមភាេស្ថរពេើេនធប្រពភ្ទ "មាស" េីអគគនាយោឋ នេនធោរពៅ  ថ្ងៃទី៦
ខែមនីា  ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលមានសុេលភាេ ២ឆ្ន ាំ សប្មារឆ់្ន ាំជារេ់នធ ២០២០ និខ២០២១។ 

៤. ការវភិាគពលើធារុខដលែុសេីធមមតា និខធារុវសិ្ថមញ្ញ  
ទនទឹមនឹខការរកីរាលោលថ្នវវុីស(COVID-១៩) មកពលើពសដឋកិចចេិភ្េពលាក ខដលពធវើឲ្យមានការ
ធាែ កចុ់ុះគរួឲ្យករស់ាំគាល់។ គណៈប្គរប់្គខធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក បានវាយរថ្មែេីផលរ៉ាុះពាល់
ររស់វរុីសកូវដី-១៩ មកពលើស្ថា នភាេធនាគារ ពហើយយល់ព ើញថ្នមនិមានផលរ៉ាុះពាល់ណាជាស្ថរវនត
មកពលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វរាុររស់ធនាគារពនាុះពទ។  

គ. ការខប្រប្រួលសាំខាន់ៗ ពលើការលក ់និខចាំណូល 
កនុ ខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគារភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ទទលួការងយចុុះរនតិចថ្នចាំណូល ខដលមាន 
ចាំណូលការប្បាកសុ់ទធសរុរ ៤០,៦០២លានពរៀល ខដលពសមើនឹខការងយចុុះ ២,៥១% ពធៀរនឹខ
រយៈពេលដូចគាន  កនុ ខឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 . ផលរ៉ាុះពាល់ថ្នការរតូររូរិយរណណ  អប្តាការប្បាក ់និខថ្ងែទាំនិញ 
ធនាគារ ភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក ប្រកានភ់ាជ រនូ់វយុទធស្ថស្រសតមនិរកាទុកនូវហានិភ្យ័ស្ថា នភាេរូរិយរណ័ណ
ររពទសចាំហរពប្ចើន។ ស្ថា នភាេចាំហថ្នរូរិយរណ័ណ ររពទស ប្រូវបានប្រួរេិនិរយ និខចរខ់ចខជាប្រចាំ 
ពោយថ្លយ៉ា ខណាធានាបាននូវនិរនតរភាេថ្នប្បាកច់ាំពណញជូ្នធនាគារ។  
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ពាកេ់ន័ធនឹខអប្តាការប្បាកធ់នាគាររកាបាននូវពគាលនពយបាយអប្តាការប្បាកព់ងរសប្មារប់្បាករ់ពញ្ញ ើរ 
និខប្បាកក់មចរីរស់ែែួន។ ដូពចនុះធនាគារមនិមានការខប្រប្រួលជាស្ថរវនតណាមយួពាកេ់ន័ធនឹខអប្តាការ
ប្បាកក់នុខអាំែុខពេលថ្នរបាយការណ៍ពនុះពែើយ ។ 
ឥទធិេលថ្នរថ្មែទាំនិញ មនិមានរខាផលរ៉ាុះពាល់មកពលើប្ររិររតិររស់ធនាគារពែើយ ។ 

ខ. ផលរ៉ាុះពាល់អរិផរណា 

ពៅកនុខប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ មនិមានផលរ៉ាុះពាល់ជាស្ថរវនតថ្នអរិផរណាមកពលើប្ររិររតិររស់
ធនាគារពែើយ។ 

ច. ពគាលនពយបាយពសដឋកិចច ស្ថរពេើេនធ និខហរិញ្ញ វរាុ ររស់រោឋ ភ្បិាល 
ពៅកនុខស្ថា នភាេខដលេិភ្េពលាកកាំេុខប្រឈមនឹខវរិរតិសុែភាេេិភ្េពលាកថ្នការរកីរាលោលថ្នវវីុស
កូវដី-១៩ រមួនិខការដកពចញនូវកិចចប្េមពប្េៀខជាមយួអឺរ ៉ាុរ “អនុពប្គាុះេនធពលើប្គរមុ់ែទាំនិញពលើកខលខ
ខរអាវុធ” (EBA) អាចពធវើឲ្យមានផលរ៉ាុះពាល់ និខរញ្ញា ប្រឈមមកពលើពសដឋកិចចប្រទសកមពុជា។ 
វស័ិយមយួចាំននួដូចជា វស័ិយការព់ដរ វស័ិយពទសចរណ៍ វស័ិយពសវាកមម និខវស័ិយសាំខាន់ៗ សប្មារ់
ពសដឋកិចចជាពប្ចើនពទៀរ ចរព់ផតើមជ្រួកាលលាំបាក។ 

ពោយយល់ព ើញេីផលរ៉ាុះពាល់ពនុះ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាបានពចញពសចកតីប្រកាសេរ័ម៌ាន នាថ្ងៃ
ទី១៧ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីេីវធិានការរខនាមពដើមបសីប្មួល និខជ្ាំរុញដល់ប្គឹុះស្ថា នហិរញ្ញ វរាុឲ្យមាន
សនទនីយភាេរខឹមាាំ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា បានេនាពេលឲ្យរកាកប្មរិប្ទនារព់ដើមទុនែនពសុើពវសិន 
(CCB) មកប្រឹម៥០% ការរ់នាយអប្តាការប្បាកអ់របររមាថ្នប្ររិររតិការផតល់សនទនីយភាេពោយមាន
ការធានា (LPCO) ចាំននួ០,៥% ការរ់នាយអប្តាការប្បាកព់លើមូលរប្រអាចជ្ញួដូរបាន (NCD) ចរកឹ
ជាប្បាកព់រៀលនិខជាដុលាែ រអាពមរកិកនុខកប្មរិសមប្សរ និខការរ់នាយអប្តាការប្បាករ់ប្មុខការេធកិចច 
េី៨% ចាំពពាុះប្បាកព់រៀល និខ ១២,៥%ចាំពពាុះរូរិយរណ័ណ  មកប្រឹម៧% កនុខរយុះពេល៦ខែ ចរេី់ខែ
ពមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ រខនាមេីពនុះ ពៅថ្ងៃទី២៧ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា កប៏ានពចញ
ស្ថរាចរខណនាាំរខនាមពទៀរដល់ប្គឹុះស្ថា នហិរញ្ញ វរាុឲ្យពរៀរចាំឥណទានពែើខវញិ ពដើមបរីកាសាិរភាេ
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ហិរញ្ញ វរាុ គាាំប្ទសកមមភាេពសដឋកិចច និខសប្មាលរនទុកដល់អនកជារក់មចខីដលជ្ួរប្រទុះរញ្ញា លាំបាកកនុខ
ការរខក់មចអីាំែុខពេលថ្នការរកីរាលោលថ្នវវុីសកូវដី-១៩។ 

ជាខពនុះពទៀរពដើមបេីប្ខឹខឯករាជ្យភាេកនុខការដឹកនាាំពគាលនពយបាយរូរិយវរាុ នឹខរមួចាំខណកជ្ប្មុញ
ពសដឋកិចចកានខ់រមានប្រសិទធភាេ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា បានជ្ប្មុញរខនាមពទៀរឲ្យមានការពប្រើប្បាស់ 
ប្បាកព់រៀលឲ្យបានទូលាំទូលាយជាខមុន ពោយពផ្ទត រពលើការចយវាយពលើប្ររិររតិការខដលមានទាំហាំ
រូចៗ ពោយការពប្រើប្បាស់ប្បាកដុ់លាែ រអាពមរកិប្រពភ្ទរូចៗអាចជ្ាំនសួពោយការពប្រើប្បាស់ប្បាកព់រៀល
វញិ។ 

ជាមយួនឹខលទធផលសពប្មចបានររស់ ធនាគារ ភ្នាំពេញពាណិជ្ជ ម.ក គណុះប្គរប់្គខបានវាយរថ្មែ និខ
យល់ព ើញថ្នស្ថា នភាេរចចុរបននមានផលរ៉ាុះពាល់រិចរចួ ចាំពពាុះលទធផលហិរញ្ញ វរាុកនុខប្រីមាសទី២ 
ពនុះររស់ធនាគារ។ 
 
 

ហរាពលខាអភ្បិាលររស់ ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
រាជ្ធានីភ្នាំពេញ, ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០     
    បានអាន និខឯកភាេ       
 
 
 
ពលាក YIM, Yong Taick 
ប្រធានប្កុមប្រឹកាភ្បិាល            
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