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ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតតុសង្ខេប 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ត្ទពយសកម្មសរុប ៤,២៥៥,៤៣៩ ៣,៨១៥,៣៦៦ 

បាំណុលសរុប ៣,៦៣៧,៧៦៣ ៣,២៥០,៩៨០ 

ម្ូលធនសរុប ៦១៧,៦៧៧ ៥៦៤,៣៨៥ 

លទធផលហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩* 

ចាំណូលសរុប ៧៤,៧៨៤ ៦៣,៤៨១ 

ចាំង្ណញ(ខាត)ម្ុនបខព់នធ ២១,៣១៨ ២០,០២១ 

ចាំង្ណញ(ខាត)សុទធកនុខការយិបរងិ្ចេទ ១៦,៨៧៥ ១៤,៩៥០ 

លទធផលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ ១៧,៣៥៥ ១៦,៤៥៥ 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ(%) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុបាតង្ស្ថធនភាព ១៧.៤៦ ១៩.០៩ 

អនុបាតបាំណុលង្ធៀបនឹខម្ូលធន ៥៨៨.៩៤ ៥៧៦.០២ 

អនុបាតសនទនីយភាព ១៣៦.១៤ ១៤៩.២៣ 

អនុបាតឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ ១.១១ ១.២១ 

អនុបាតបង្ញ្ញ ើង្ធៀបនឹខឥណទាន ៨៤.១៧ ៨៦.៥៨ 

អនុបាតផលចាំង្ណញ(%) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩* 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខត្ទពយសកម្ម (ROA) ១.៦២ ១.៨៣ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខម្ូលធន (ROE) ១១.១៨ ១១.៧៧ 

អនុបាតលទធភាពបខ់ត្បាក់ ៦៧៩.៨៤ ៧៩០.០១ 
ចាំង្ណញកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ(ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូលប
ត្តកម្មសិទធ)ិ 

គ្មម ន គ្មម ន 

ភាគលាភកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ(ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូល
បត្តកម្មសិទធ)ិ 

គ្មម ន គ្មម ន 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុសាំខាន់ៗង្ផេខង្ទៀត (ត្បសិនមាន) គ្មម ន គ្មម ន 
សាំគ្មល់ :  *  ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្និត្តូវបានង្ធវើសវនកម្ម ឬត្តួតពិនិតយង្ទ 
         :      អនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយខដលង្ចញង្ោយ ធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា 
      :     ឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ អនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយខដលង្ចញង្ោយ ធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជាចាំណាតថ់្នន ក ់
សាំវធិានធន ២០% - ១០០% 

១ 

២
២ 

១ 

១ 
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ត្កាហវកិអាំពពីត័ម៌ានហិរញ្ញ វតាុសង្ខេប 

 

 

 

៤,២៥៥,៤៣៩
៣,៦៣៧,៧៦៣

៦១៧,៦៧៧

៣,៨១៥,៣៦៦
៣,២៥០,៩៨០

៥៦៤,៣៨៥

ទ្រព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ មូ្លធនសរបុ

ស្ថា នភាព្ហិរញ្ញវត្ាុ  (លាន ររៀល)

ទ្តី្មាសរី៣ ឆ្ន ំ២០២០ ឆ្ន ំ២០១៩

៧៤,៧៨៤

២១,៣១៨ ១៦,៨៧៥ ១៧,៣៥៥

៦៣,៤៨១

២០,០២១ ១៤,៩៥០ ១៦,៤៥៥

លរធផលហិរញ្ញវត្ាុ  (លានររៀល)

ទ្តី្មាសរី៣ ឆ្ន ំ២០២០ ទ្តី្មាសរី៣ ឆ្ន ំ២០១៩

១.៦២

១១.១៨

១.៨៣

១១.៧៧

អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម (ROA) អនុបាត្ចំរណញរធៀបនឹងមូ្លធន (ROE)

អនុបាត្ផលចំរណញ(%)

ទ្តី្មាសរី៣ ឆ្ន ំ២០២០ ទ្តី្មាសរី៣ ឆ្ន ំ២០១៩
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សមាសភាពត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEE, Myunsang 

អភិបាលឯករាជ្យ 

PARK, Chong Tae 

     អភបិាលឯករាជ្យ 

 

HEO, Ryeon 

សមាជ្ិក 

 

SIM, Sang Ton 

សមាជ្ិក 

YIM, Yong Taick 

ប្រធានប្កុមប្រឹកាភិបាល 



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

4 | ទាំ ព័ រ  

 

ង្សចកតខីងែខរបស់ត្បធានត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាលែ្ុ ាំបាទមានង្សចកតីង្ស្ថម្នេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខកនុខការ
បង្ហា ញពីលទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ង្ោយអនុវតត
តាម្តត្មូ្វការរបស់គណៈកម្មការមូ្លបត្តកម្ពុជា(គ.ម្.ក)។ 
 ដូចខដលង្យើខទាាំខអស់គ្មន បានត្ជាបរចួម្កង្ហើយ អាំពីការរកីរាតតាតថ្នជ្ម្ៃវឺរុីសកូរ ៉ាូណាងមី 
(COVID-19)  ខដលបានរកីរាតតាតជាសកលយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័ស ឆ្ែខម្នុសេរាបល់ាននាក ់ និខង្ធវើឲ្យ 
សកម្មភាពង្សដឋកិចចង្ៅត្តឹខ កដូ៏ចជាបណាត ត្បង្ទសជាង្ត្ចើនបានោកក់ត្ម្តិយ៉ា ខតឹខរខឹង្ៅង្លើការបាំ 
លាស់ទី ង្ដើម្បទីបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលថ្នវរុីសង្នុះ។ ការរកីរាតតាតជាសកលថ្នវរុីសង្នុះ បានង្ធវើឲ្យ 
ស្ថលាង្រៀនត្តូវបានផ្អអ ក ភាពត្កីត្ក និខហានិភយ័របស់កុមារកានខ់តធៃនធ់ៃរ ខដលង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់ឱ 
កាសអភវិឌ្ឍនស៍ត្មាបកុ់មារង្ៅទូទាាំខត្បង្ទសកម្ពុជា។ ផលប៉ាុះពាល់ថ្នវបិតតិង្នុះ គឺបានង្ធវើឲ្យត្គួស្ថរជា 
ង្ត្ចើនបាតប់ខក់ារង្ហរភាែ ម្ៗ ង្ធវើឲ្យពកួង្គពុាំមានលទធភាពកនុខការចាំណាយសត្មាបត់ត្មូ្វការមូ្លោឋ នរបស់ 
ពកួង្គ ដូចជា ចាំណីអាហារ ទឹក ឱសង តាំខហទាាំសុែភាព និខការអបរ់ ាំង្ោយស្ថរខតការធាែ កចុ់ុះង្សដឋកិចច 
បណាត លម្កពីជ្ម្ៃកូឺវដី១៩ង្នុះ។ រាជ្រោឋ ភបិាលថ្នត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា កប៏ានចាតនូ់វវធិានការត្តឹម្ 
ត្តូវកនុខការទបស់្ថា តវ់បិតតិង្នុះដូចជា ផតល់ត្បាកឧ់បតាម្ភដល់កម្មករង្រាខចត្ក ការកាតប់នាយពនធ និខផតល់ 
ការសត្ម្បសត្មួ្លខផនកឥណទានសត្មាបអ់ាជី្វកម្មនានា។ រាជ្រោឋ ភបិាលកប៏ានបង្ខាើតនូវចង្នាែ ុះស្ថរង្ពើ 
ពនធង្ដើម្បកីាតប់នាយផលប៉ាុះពាល់ង្សដឋកិចចពីវបិតតិង្នុះជាពិង្សសង្ៅង្លើត្បជាជ្នខដលង្ហយរខង្ត្គ្មុះ 
បាំផុត។ ង្ទាុះបីជាជ្ម្ៃរឺាតតាត(Covid-19) ង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់ឧសាហកម្មសាំខាន់ៗ កង៏្ោយ កវ៏ស័ិយ 
ហិរញ្ញ វតាុ និខកសិកម្មរបស់ត្បង្ទសកម្ពុជាង្ៅខតមានកាំង្ណើ នត្បកបង្ោយចីរភាព ង្ោយខែកចាំង្ពាុះ 
វស័ិយង្ទសចរណ៍ វស័ិយកាតង់្ដរ និខខសបកង្ជ្ើខ គឺទទលួរខផលប៉ាុះពាល់ង្ោយស្ថរជ្ម្ៃកូឺវដី១៩ ង្នុះ។ 
 កនុខអាំែុខង្ពលថ្នការរកីរាតតាតថ្នជ្ម្ៃកូឺវដី១៩ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ត្បមូ្លទុន 
បានចាំននួ ១០លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ពីការលកស់ញ្ញញ បណ័ណ ស្ថជី្វកម្មកនុខដាំណាកក់ាលទី១។ សញ្ញញ បណ័ណ  
ស្ថជី្វកម្មរបស់ធនាគ្មរត្តូវបានចុុះបញ្ជ ីដាំបូខរបស់ែែួនកនុខផារមូ្លបត្តជាផែូវការបនាទ បពី់ទទួលបានការ 
អនុញ្ញញ តពីគណៈកម្មការមូ្លបត្តកម្ពុជា (គ.ម្.ក) ង្លើលទធផលថ្នការជាវ និខការខបខខចក កាលពីថ្ងៃទី 



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

5 | ទាំ ព័ រ  

 

១០ ខែង្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០។ ង្ៅកនុខត្តីមាសទី៣ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.កបានចុុះបញ្ជ ីសញ្ញញ បណ័ណ  
ស្ថជី្វកម្មដាំណាកក់ាលទី២របស់ែែួនកនុខផារមូ្លបត្តកម្ពុជាជាផែូវការ បនាទ បពី់ទទួលបានការអនុញ្ញញ ត 
ពីគណៈកម្មការមូ្លបត្តកម្ពុជា (គ.ម្.ក) ង្លើលទធផលថ្នការជាវ និខការខបខខចក កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែ 
កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០។ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ធវើការត្បមូ្លទុនចាំននួ ៤០ ពានល់ានង្រៀល 
(ត្បខហល១០លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ)ង្ោយង្ជាគជ្យ័កនុខដាំណាកក់ាលទី២ចាំង្ពលថ្នការរកីរាតតាតជ្ម្ៃកូឺ
វដី១៩។ កនុខដាំណាកក់ាលទី២ង្នុះ ត្កុម្វនិិង្យគិនបានទិញសញ្ញញ បណ័ណ ស្ថជី្វកម្ម ខដលមានការការពារ 
ហានិភយ័បតូរត្បាកជ់ាម្យួនឹខអត្តាគូប៉ាុខត្បចាាំឆ្ន ាំ៦.៥%និខមានរយៈង្ពល៣ឆ្ន ាំ។មូ្លបត្តបាំណុលសរុប 
៤០០.០០០ត្តូវបានង្ធវើការជ្ញួដូរកនុខដាំណាកក់ាលទី២ ខដលមានតថ្ម្ែ ១០ មុ្នឺង្រៀលកនុខម្យួមូ្លបត្ត 

បាំណុល។   

កនុខរយៈង្ពលប៉ាុនាម នខែងមីៗង្នុះ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ម្ើលង្ ើញពីលទធផល 
អាជី្វកម្មវជិ្ជមានរបស់ែែួន និខបនតកាំង្ណើ នត្បកបង្ោយសាិរភាពទាកទ់ខនឹខបរមិាណ កដូ៏ចជាត្បាក ់
ចាំង្ណញ និខកាំពុខអនុវតតការវនិិង្យគខដលបានង្ត្គ្មខទុកង្ៅង្លើស្ថខាងីមចាំននួ០២បខនាម្ង្ទៀត (ស្ថខា 
ម្ហាវងីិត្ពុះសីហនុនិខស្ថខាង្ត្ជាយចង្ហវ រ)ខដលបានង្បើកដាំង្ណើ រការជាផែូវការបនាទ បពី់ទទួលបានអាជ្ា
បណណ ង្ធវើត្បតិបតតិការធនាគ្មរពីធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា។គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ កាំង្ណើ នថ្នត្ទពយ 
សកម្មរបស់ង្យើខមានការង្កើនង្ែើខត្បខហល ៤.៧% គឺង្កើនង្ែើខពី១.០០០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ 
១.០៤៧ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ឥណទានមានការង្កើន ២.៦% ពីចាំននួ ៦៩២ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ 
៧១០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើមានការង្កើនង្ែើខ ៦.៨៩% ពី ៧៤០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិង្ៅ 
៧៩១ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខមូ្លធនមានការង្កើនង្ែើខ ២.០៤% ពី ១៤៧ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ 
១៥០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ។ ង្នុះគឺជាកាំង្ណើ នង្ៅកនុខត្តីមាសទី២ ង្ត្បៀបង្ធៀបជាម្យួត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ 
២០២០ខដលសម្ទិធិផលរបស់ពកួង្យើខង្នុះគឺជាអត្តាង្ជាគជ្យ័កនុខចាំង្ណាម្ថ្ដគូរត្បកតួត្បខជ្ខហិរញ្ញ  
វតាុជាង្ត្ចើនង្ៅកនុខទីផារ។  

ង្ៅកនុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានការអនុញ្ញញ តពី 
ធនាគ្មរជាតិ ថ្ន កម្ពុជា សត្មាបក់ារង្ធវើកិចចសហត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុន ត្ពូដិនសល (ង្ែម្បូឌា) 
ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ ង្ៅង្លើការខណនាាំអតិងិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវាធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ។ 
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កនុខត្តីមាសទី៣ដខដលង្នុះធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ធវើការពត្ខីកអាជី្វកម្មរបស់ែែួនតាម្រយៈ 
ការង្ធវើកិចចសហត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុនត្ទូមា៉ា ននី់ (ង្ែម្បូឌា) លីម្ធីីត សត្មាបក់ារត្បមូ្លការទូទាត ់
សខត្បាកក់ម្ច,ី ការង្ធវើកិចចសហត្បតិបតតិការជាម្យួ ត្កុម្ហ ុនបង្ចចកវទិាត្គបត់្គខហិរញ្ញ វតាុ BanhJi 
សត្មាបក់ារបង្ខាើតគាំរូោកពិ់នទុឥណទានខាន តតូច និខម្ធយម្ (SMEs Credit Scoring Model), ការោក ់
ឲ្យដាំង្ណើ រការបណណ  MasterCard ង្លើមា៉ា សីុន ATM របស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ង្ហើយនិខ 
ផលិតផល និខង្សវាងមី ឬ មានត្ស្ថបង់្ផេខៗង្ទៀតខដលកាំពុខត្តូវបានអភវិឌ្ឍង្ោយធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក ង្ដើម្បបីាំង្ពញតាម្តត្មូ្វការទីផារ។ 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ែ្ុ ាំសូម្ខងែខអាំណរគុណយ៉ា ខត្ជាលង្ត្ៅចាំង្ពាុះភាគទុនិក 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល គណៈត្បតិបតតិទាាំខអស់ថ្នធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក សត្មាបក់ារខណនាាំ និខ 
ភាពជាអនកដឹកនាាំ, បុគគលិករបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបក់ារចូលរមួ្ចាំខណក និខការង្បតជ្ាចិតត, 
អតិងិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបទ់ាំនុកចិតតរបស់ពកួង្គម្កង្លើធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
ជាពិង្សស ធនាគ្មរជាតិ ថ្ន កម្ពុជា (NBC) និខគណៈកម្មការមូ្លបត្តកម្ពុជា (SECC) 
សត្មាបដ់ាំបូនាម ន និខការគ្មាំត្ទ។ 

ែ្ុ ាំ Yim Yong Taick សូម្សខម្តខនូវការដឹខគុណចាំង្ពាុះការែិតែាំត្បឹខខត្បខ ង្ោយទទលួបាន 
លទធផលង្ជាគជ្យ័កនុខអាំែុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ និខបនតង្ឆ្ព ុះង្ៅរកសម្ទិធិផលដល៏អត្បង្សើរបខនាម្ 
ង្ទៀតកនុខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

រាជ្ធានីភនាំង្ពញ, ថ្ងៃទី១៣ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 ហតាង្លខា និខត្តា 

 

 YIM, Yong Taick 
 ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
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ខផនកទ ី១ - ពត័ម៌ានទូង្ៅពាកព់ន័ធនខឹបគុគលចុុះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត 

ក. អតតសញ្ញញ ណបុគគលចុុះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 

ង្ ម្ ុះត្កុម្ហ ុនជាអកេរខែមរ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 

ជាអកេរឡាតាាំខ Phnom Penh Commercial Bank Plc. 

ង្លែកូដសតខោ់រ KH ២០០០១១១A46 

ទីស្ថន កក់ារ 
អគ្មរង្លែ២១៧ ម្ហាវងិីនង្រាតតម្ 

សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថកែ់ណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានភីនាំង្ពញ 
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

ង្លែទូរស័ពទ (+៨៥៥) ២៣ ៩០៩ ៩០៩/ ៩៩៩ ៥០០ 

ង្លែទូរស្ថរ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៤០ 

ង្គហទាំពរ័ www.ppcbank.com.kh 

អុីខម្ល info@ppcb.com.kh 

ង្លែវញិ្ញញ បនបត្តចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០១៥៧៩៤ ចុុះថ្ងៃទី២០ ង្ម្ស្ថ ២០០៨ 

ង្លែអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម B២៣ ង្ចញង្ោយធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា ចុុះថ្ងៃទ១ី៦ ធនូរ 

២០១៩ ង្សចកតីសង្ត្ម្ចអនុញ្ញញ តិនខិចុុះបញ្ជ ី 
ឯកស្ថរផតល់ពត័ម៌ានង្លែ ០៦៩/២០ គ.ម្.ក./ស.ស.រ ចុុះថ្ងៃទ០ី២ ង្ម្ស្ថ ២០២០ 

ង្ ម្ ុះបុគគលតាំណាខបុគគលចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត

បត័្ត 

ង្លាក Shin Chang Moo 

 
 

http://www.ppcbank.com.kh/
mailto:info@ppcb.com.kh


PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

9 | ទាំ ព័ រ  

 

ែ. លកេណៈថ្នធុរកិចច 
ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ត្បតិបតតិការធនាគ្មរង្ៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញញ  

ឆ្ន ាំ២០០៨ ខដលមានទីស្ថន កក់ារកណាត លសាិតង្ៅអគ្មរង្លែ២១៧ ម្ហាវងីិ ត្ពុះនង្រាតតម្ (ផែូវង្លែ 
៤១) សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថក ់ ែណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខទទួលបានអាជ្ាបណណ ង្ពញង្លញ 
ជាធនាគ្មរពាណិជ្ជ។ ង្ៅខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានស្ថវ គម្នស៍ត្មាប ់
ការចាបង់្ផតើម្ងមីម្យួជាម្យួភាគទុនិកដរ៏ខឹមាាំ គឺ Jeonbuk Bank Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ 
JB Financial Group Co. Ltd.), ត្កុម្ហ ុន Apro Financial Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុន 
បុត្តសម្ពន័ធរបស់ត្កុម្ហ ុន J&K Capital Co., Ltd. ខដលសាិតង្ៅង្ត្កាម្ OK Financial Group) 
និខត្កុម្ហ ុន JB Woori Capital Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ JB Financial Group Co., 
Ltd.) ខដលមានមូ្លោឋ នសាិតង្ៅត្បង្ទសកូង្រ ៉ាខាខតបូខ។ 

ង្ៅង្ពលខដលង្យើខបនតកិចចែាំត្បឹខខត្បខរបស់ង្យើខង្ៅមុ្ែង្ទៀត ង្យើខកម៏្និង្ភែចនឹខ 
អបអរស្ថទរចាំង្ពាុះភាពង្ជាគជ្យ័នាង្ពលកនែខម្ក កនុខការបាំង្ពញបាននូវតត្មូ្វការជាង្ត្ចើនរបស់ 
អតិងិជ្នកនុខខផនកង្សវាធនាគ្មរ និខែិតែាំខសវខរកវធីិស្ថស្តសតនានា ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់គុណភាពង្សវា 
របស់ង្យើខ គ្មាំត្ទអតិងិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខកនុខង្ពលបចចុបបនន និខអនាគត។ គិតត្តឹម្បាំណាចខ់ែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០២០ ត្ទពយសកម្មសរុបបានង្កើនង្ែើខដល់ ១.០៤៧ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខង្ធវើការបង្ត្ម្ើ 
អតិងិជ្នង្ត្ចើនជាខ ១១៧.000 នាក ់ ជាម្យួនឹខស្ថខាចាំននួ២៣ទូទាាំខត្បង្ទស (ស្ថខាងមីចាំននួ០២ 
បខនាម្ គឺស្ថខាម្ហាវងីិត្ពុះសីហនុ និខស្ថខាង្ត្ជាយចង្ហវ រ ខដលត្តូវបានង្បើកដាំង្ណើ រការកនុខខែសីហា 
ឆ្ន ាំ២០២០ និខមា៉ា សីុន ATMs ចាំននួ៦២ (មា៉ា សីុន ATMs ង្ផេខៗង្ទៀតកាំពុខត្តូវបានពិចារណា 
ង្ៅទីតាាំខសកាត នុពលង្ផេខៗង្ទៀតកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា)។ បខនាម្ពីង្នាុះ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
នឹខបនតង្ធវើការផតល់ជូ្នដល់អតិងិជ្ននូវង្សវាខដលមានលកេណៈង្ហយត្សួល និខង្ធវើការគ្មាំត្ទង្ោយ 
បណាត ញឌី្ជី្ងល ខដលង្ធវើឲ្យអតិងិជ្នកានខ់តមានភាពង្ហយត្សួលជាម្យួនឹខបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគ្មរ។ 
ពកួង្យើខបានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការនូវកាំខណទត្ម្ខង់មីម្យួង្ៅង្លើង្សវាធនាគ្មរតាម្ត្បពន័ធអីុនង្ធើខណត 
របស់ពកួង្យើខគឺ “smartBiz 1.5” និខការង្ធវើឲ្យត្បង្សើរង្ែើខនូវង្សវាធនាគ្មរចល័ត “Mobile banking 
2.0” ង្ដើម្បឲី្យកានខ់តត្បាកដថ្ន ពកួង្យើខបានង្ធវើការផតល់ជូ្ននូវភាពង្ហយត្សួលបាំផុតនិខមានលកេណៈ 
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ទានស់ម្យ័ជូ្នដល់អតិងិជ្នរបស់ង្យើខ។អតិងិជ្នអាចង្ធវើការទាំនាកទ់ាំនខម្កង្យើខតាម្រយៈ live chat 
កនុខរយៈង្ពល២៤ង្មា៉ា ខកនុខម្យួថ្ងៃ និខ៧ថ្ងៃកនុខម្យួសបាត ហ៍ តាម្រយៈបណាត ញឌី្ជី្ងលទាាំខអស់របស់ 
ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្លើសពីង្នុះង្ៅង្ទៀត ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានបង្ខាើត 
ម្ជ្ឈម្ណឌ លសហត្គ្មសធុនតូច-ម្ធយម្ (SME Center) ជាង្លើកដាំបូខរបស់ែែួន ខដលនឹខផតល់នូវ 
ផលិតផល និខង្សវា SME។ សហត្គ្មសធុនតូច-ម្ធយម្ នឹខត្តូវទទួលបាននូវង្សវាពិង្ត្គ្មុះង្យបល់ 
អាជី្វកម្មផខខដរ។ ពួកង្យើខកប៏ានពត្ខីកនូវការយិល័យបរង្ទស (Foreign Desk) មានដូចជា 
ការយិល័យកូង្រ ៉ា ជ្ប៉ាុន និខចិន កដូ៏ចជា ង្ហាគ លកែឹប និខម្ជ្ឈម្ណឌ ល SME ខដលនឹខផតល់នូវផលិតផល 
និខង្សវា SME។   ពកួង្យើខពិតជាផតល់តថ្ម្ែដល់អតិងិជ្នទាាំខអស់ និខបនតង្ធវើការអភវិឌ្ឍផលិតផល-
ង្សវារបស់ពកួង្យើខង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើជូ្នដល់អតិងិជ្នឲ្យបានលអបាំផុត។ 

គ. ត្ពីតតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្តីមាសរបស់បុគគលចុុះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 
ង្ៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចុុះហតាង្លខាង្លើ 

កិចចត្ពម្ង្ត្ពៀខសហត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុនបង្ចចកវទិាត្គបត់្គខហិរញ្ញ វតាុ BanhJi សត្មាប ់
កិចចសហការបង្ខាើតគាំរូោកពិ់នទុឥណទានខាន តតូច និខម្ធយម្ (SMEs Credit Scoring Model)។ 

ង្ៅកនុខខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ធវើការត្បមូ្លទុនចាំននួ ៤០ 
ពានល់ានង្រៀល (ត្បខហល ១០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ) ង្ោយង្ជាគជ្យ័កនុខដាំណាកក់ាលទី២ ចាំង្ពល 
ថ្នការរកីរាតតាតជ្ម្ៃកូឺវដី១៩។ កនុខដាំណាកក់ាលទី២ង្នុះ ត្កុម្វនិិង្យគិនបានទិញសញ្ញញ បណ័ណ ស្ថជី្វកម្ម 
ខដលមានការការពារហានិភយ័បតូរត្បាក ់ ជាម្យួនឹខអត្តាគូប៉ាុខត្បចាាំឆ្ន ាំ៦.៥% និខមានរយៈង្ពល៣ឆ្ន ាំ។ 
មូ្លបត្តបាំណុលសរុប ៤០០.០០០ ត្តូវបានង្ធវើការជ្ញួដូរកនុខដាំណាកក់ាលទី២ ខដលមានតថ្ម្ែ 
១០មុ្នឺង្រៀល កនុខម្យួមូ្លបត្តបាំណុល។ 

ង្ៅត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២០ ង្ដើម្បសីត្មួ្លដល់ការសខត្បាកក់ម្ចដីល់អតិងិជ្នរបស់ធនាគ្មរ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ង្យើខបានចុុះហតាង្លខាង្លើអនុសារណៈង្យគយល់គ្មន (MOU) ជាម្យួត្កុម្ហ ុន 
ត្ទូមា៉ា ននី់ (ង្ែម្បូឌា) លីម្ធីីត សត្មាបក់ារង្ត្បើត្បាស់ Wallet របស់ត្កុម្ហ ុនត្ទូមា៉ា ននី់ និខភាន កង់្ហរ 
ង្ដើម្បតី្បមូ្លត្បាកក់ម្ច។ី ដូង្ចនុះអតិងិជ្ននឹខអាចបខត់្បាកក់ម្ចរីបស់ពកួង្គម្ក ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជម្.ក 
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តាម្រយៈភាន កង់្ហរ និខ Wallet របស់ត្កុម្ហ ុនត្ទូមា៉ា ននី់។ ង្ដើម្បអីបអរភាពជាថ្ដគូង្នុះ អតិងិជ្ននឹខ 
រកីរាយជាម្យួនឹខការម្និគិតថ្ងែង្សវារយៈង្ពល ៣ខែ ង្លើការបខត់្បាកក់ម្ចខីដលចាបង់្ផតើម្ពីថ្ងៃទី២៣ 
ខែកញ្ញញ  រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០។ អតិងិជ្ននឹខអាចង្ធវើការទូទាតស់ខតាម្រយៈ Wallet 
របស់ត្កុម្ហ ុនត្ទូមា៉ា ននី់ ឬ ង្ោយផ្អទ ល់ង្ៅតាម្ភាន កង់្ហរង្ត្ចើនជាខ ១០,០០០ កខនែខ ង្ៅទូទាាំខត្បង្ទស។ 

ង្ៅកនុខខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្បើកស្ថខាងមីជាផែូវការចាំននួ ២គឺ 
ស្ថខាម្ហាវងីិត្ពុះសីហនុ និខស្ថខាង្ត្ជាយចង្ហវ រ ខដលបានង្ត្តៀម្ែែួនជាង្ត្សច ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើអតិងិជ្ន 
សាិតង្ៅទីតាាំខខដលមានភាពង្ហយត្សួល ខដលស្ថខាម្ហាវងីិត្ពុះសីហនុ  មានទីតាាំខសាិតង្ៅផទុះង្លែ 
១១៤អឺ០ និខ ១១៦អឺ០ ម្ហាវងីិត្ពុះសីហនុ ភូម្ភូិម្៥ិ សង្ហា តបឹ់ខង្កខកខទី១ ែណឌ បឹខង្កខកខ 
រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខស្ថខាង្ត្ជាយចង្ហវ រខដលមានទីតាាំខង្ៅផទុះង្លែ ៥៣៤ស ផែូវជាតិង្លែ៦ 
ភូម្ងិ្គៀនឃ្ែ ាំខ សង្ហា តង់្ត្ជាយចង្ហវ រ ែណឌ ង្ត្ជាយចង្ហវ រ រាជ្ធានីភនាំង្ពញ។ អតិងិជ្នអាចរកីរាយ 
ជាម្យួង្សវាធនាគ្មរង្ៅថ្ងៃង្ធវើការចាបពី់ង្មា៉ា ខ ៨ត្ពឹក ដល់ ង្មា៉ា ខ ៨យប ់ និខង្ៅថ្ងៃង្ៅរ ៍ ចាបពី់ង្មា៉ា ខ 
៨ត្ពឹក ដល់ ៤លាៃ ច ង្ដើម្បផីដល់ភាពង្ហយត្សូលដល់អតិងិជ្នជាង្ត្ចើនខដលមានភាពម្មាញឹក 
ង្ៅកនុខរាជ្ធានី។ ទីតាាំខង្នុះមាន Gold Club ខដលអតិងិជ្ន VIP ទាាំខអស់នឹខទទលួបានង្សវា 
ខដលមានភាពង្ហយត្សួលជាម្យួបុគគលិកខដលមានង្ទពង្កាសលយរបស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ 
ស្ថខាង្ត្ជាយចង្ហវ រ សាិតង្ៅង្លើផែូវជាតិង្លែ ៦អា គឺជាទីតាាំខយុទធស្ថស្តសតខដលអាចបត្ម្ងី្សវា 
ជូ្នដល់អតិងិជ្នង្ៅតាំបនង់្ត្ជាយចង្ហវ រ និខឫសេខីកវ ខដលសាំម្បូរង្ៅង្ោយអាជី្វកម្មខាន តតូច និខម្ធយម្ 
ជាង្ត្ចើន។ ង្ដើម្បងី្ឆ្ែើយតបង្ៅនឹខតត្មូ្វការ ស្ថខាង្ត្ជាយចង្ហវ រ ខដលង្ទើបនឹខង្បើកងមីបានោកដ់ាំង្ណើ រការ 
ជាម្យួនឹខ ម្ជ្ឈម្ណឌ លអាជី្វកម្មខាន តតូច និខម្ធយម្ (SME Center)  ជាម្ជ្ឈម្ណឌ លធនាគ្មរអាជី្វកម្ម 
ខដលមានង្គ្មលង្ៅចម្បខកនុខការជ្យួ មាច ស់អាជី្វកម្ម សត្មាបផ់តល់ការពិង្ត្គ្មុះង្យបល់ង្លើខផនការ 
ត្បាកក់ម្ច ីង្ដើម្បឱីយសម្នឹខគាំរូអាជី្វកម្មរបស់ពកួង្គ។ 

ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់ង្សវា ATM របស់ែែួនឲ្យកានខ់តត្បង្សើរង្ែើខ និខអាចទទលួយកនូវបណណ  
MasterCard  ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកដ់ាំង្ណើ រការង្សវាទទលួយកបណណ  MasterCard 
ង្ៅតាម្មា៉ា សីុន ATM របស់ែែួនជាផែូវការង្ៅថ្ងៃទី២៤ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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ដូចង្នុះអតិងិជ្នខដលង្ត្បើត្បាស់បណណ  MasterCard ទាាំខអស់ អាចង្ធវើត្បតិបតិតការបណណ  MasterCard 
របស់ែែួនង្ៅង្លើមា៉ា សីុន ATM ទាាំខអស់របស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ 

 ង្ៅថ្ងៃទី២២ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ ២០២០ ទទលួបានការអនុញ្ញញ តពីធនាគ្មរជាតិ ថ្ន កម្ពុជា 
សត្មាបក់ារង្ធវើកិចចសហត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុន ត្ពូដិនសល (ង្ែម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ 
ភអិីលសីុ ង្ៅង្លើការខណនាាំអតិងិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវាធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ។ 

 

ខផនកទ ី២ - ពត័ម៌ានអាំពលីទធផលត្បតបិតតកិារធុរកចិច 

ក. លទធផលត្បតិបតតកិារធុរកិចច ង្ោយរមួ្បញ្ចូលពត័ម៌ានតាម្ខផនក 

លទធផលសង្ត្ម្ចបានសាំខាន់ៗ  ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ខផនកង្សវាឥណទាន 

ចាំនួនគណនឥីណទាន ៦,៥២៥ ៥,៥៧១ 
ឥណទានដុលសរបុ (លានង្រៀល) ២,៨៩៨,៩០១ ២,៦៤៧,៨១៩ 

ខផនកង្សវាត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
ចាំនួនគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ១៤៤,៨៣១ ១៣៤,៧៥០ 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើសរបុ (លានង្រៀល) ៣,២៩២,៨៦៤ ២,៨៩៥,១១៧ 

ពត័ម៏ានទូង្ៅ 
ចាំនួនស្ថខាង្បើកដាំង្ណើ ការ ២៣ ២១ 
ចាំនួនបគុគលិកសរបុ ៥០១ ៤៤៧ 
ចាំនួនមា៉ា សីុន ង្អធីអឹម្ ៧០ ៤៣ 
ចាំនួនមា៉ា សីុនទូទាត ់ ២៦៦ ១៧១ 
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ែ. រចនាសម្ពន័ធចាំណូល 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំននួ  
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

ចាំននួ  
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧១,៣៦៧ ៩៥.៤៣ ៦០,៨៦១ ៩៥.៨៧ 

២ ចាំណូលកថ្ត្ម្ នខិង្ជ្ើខស្ថរ ៣,៣២៤ ៤.៤៤ ២,៥៩២ ៤.០៨ 

៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ៩៤ ០.១៣ ២៩ ០.០៥ 

ចាំណូលសរបុ ៧៤,៧៨៤ ១០០ ៦៣,៤៨១ ១០០ 
 

 

ខផនកទ ី៣ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតាុខដលបានត្តួតពនិតិយង្ែើខវញិ
ង្ោយសវនករឯករាជ្យ 

សូម្ង្ម្ើលឧបសម្ពនធរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុខដលត្តូវបានត្តួតពិនិតយង្ែើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ 

 

ខផនកទ ី៤ - ការពភិាកា នខិការវភិាគរបស់គណៈត្គបត់្គខ 
ការពិភាកា និខវភិាគខាខង្ត្កាម្ង្ផ្អត តង្លើលទធផលត្បតិបតតិការ      និខស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុខផអក

ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្របស់ ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក (PPCBank)និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធ 
J&A (Cambodia) Investment Co.,Ltd គិតត្តឹម្ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២០ខដលត្តូវបានត្តួត
ពិនិតយង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្ត្តូវបានង្រៀបចាំត្សបតាម្សតខោ់ររបាយការណ៍
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ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិថ្នកម្ពុជា (ស.រ.ហ.អ.ក) និខអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិពាកព់ន័ធ និខង្គ្មលការណ៍
ខណនាាំង្ផេខៗខដលង្ចញង្ោ យធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុ ជា។ 

ក. ទិដឋភាពទូង្ៅថ្នត្បតិបតតកិារ 
១. ការវភិាគចាំណូល 
ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក មានត្បភពចាំណូលចាំននួ៣ធាំៗគឺ ចាំណូលការត្បាក ់ ចាំណូលពីកថ្ត្ម្ 
និខង្ជ្ើខស្ថរ និខចាំណូលង្ផេខៗ។ 

 ចាំណូលការត្បាករ់មួ្មាន ចាំណូលការត្បាកពី់ការផតល់ឥណទាន  ចាំណូលការត្បាកពី់ការោក់
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើរង្ៅធនាគ្មរ និខចាំណូលម្កពីមូ្លបត្តវនិិង្យគនានា។ 

 ចាំណូលកថ្ត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថររមួ្មាន កថ្ត្ម្ង្សវាឥណទាន ចាំណូលពីការង្ផទរត្បាកក់នុខត្សុក 
និខបរង្ទស ចាំណូលពីង្សវាត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ចាំណូលពីង្សវាធានា និខ ចាំណូលពីបណ័ណ ង្ផេខៗ។ 

 ចាំណូលង្ផេខៗ រមួ្មាន ចាំណូលពីអត្តាបតូរត្បាក ់ង្លើការវនិិង្យគ និខចាំណូលង្ផេខៗង្ទៀត។ 

២. ការវភិាគចាំណូលតាម្ខផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧១,៣៦៧ ៩៥.៤៣ ៦០,៨៦១ ៩៥.៨៧ 

២ ចាំណូលកថ្ត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣,៣២៤ ៤.៤៤ ២,៥៩២ ៤.០៨ 

៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ៩៤ ០.១៣ ២៩ ០.០៥ 

ចាំណូលសរបុ ៧៤,៧៨៤ ១០០ ៦៣,៤៨១ ១០០ 

ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជទទលួបានចាំណូលដធ៏ាំម្កពីការត្បាកខ់ដលមាន ៩៥%ថ្នត្បាកច់ាំណូលសរុបកនុ ខ 
ត្តីមាសទី៣ឆ្ន ាំ២០២០។ 
៣. ការវភិាគគមាែ តចាំង្ណញដុល 
របាយការណ៍លទធផលរមួ្របស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជម្.ក ត្តូវបានង្រៀបចាំកនុ ខទត្ម្ខជ់ារបាយការណ៍
ខដលម្និបង្ហា ញពីត្បាកច់ាំង្ណញដុលង្ទ ទត្ម្ខរ់បាយការណ៍ង្នុះបង្ហា ញង្លើចាំង្ណញការត្បាកសុ់ទធ
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ខដលទទលួបានម្កពីចាំណូលការត្បាកស់រុប ដកនឹខចាំណាយការត្បាកខ់ដលនឹខត្តូវយកម្កបង្ហា ញនិខ
ពិភាកាង្ៅ កនុ ខចាំណុចបនាទ បង់្លើការវភិាគចាំង្ណញ(ខាត)មុ្នបខព់នធដូចខាខង្ត្កាម្។ 

៤. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ 

សង្ខេបថ្នរបាយការនច៏ាំង្នញខាត 
ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧១,៣៦៧ ៦០,៨៦១ ១០,៥០៦ ១៧.២៦ 

ចាំណាយង្លើការត្បាក ់ (៣០,៧៤៩) (២១,៧១៥) (៩,០៣៣) ៤១.៦០ 

ចាំណូលម្កពីការត្បាកសុ់ទធ ៤០,៦១៨ ៣៩,១៤៥ ១,៤៧៣ ៣.៧៦ 

ចាំណូលកថ្ត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣,៣២៤ ២,៥៩២ ៧៣២ ២៨.២៤ 

ចាំណាយកថ្ត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ (៨៦២) (៦០៦) (២៥៧) ៤២.៣៩ 

ចាំណូលកថ្ត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរសុទធ ២,៤៦១ ១,៩៨៦ ៤៧៥ ២៣.៩២ 

ចាំណូលត្បតិបតតិការង្ផេខៗ ៩៤ ២៩ ៦៦ ២២៩.៤៥ 

ចាំណាយបុគគលិក (៧,៨៥៣) (៧,២០៤) (៦៤៩) ៩.០១ 

ចាំណាយត្បតិបតតិការ (៧,២០៣) (៨,៣៥៤) ១,១៥១ (១៣.៧៧) 

ចាំណាយរ ាំលស់ (៧,៤៥៩) (៥,៨០៣) (១,៦៥៦) ២៨.៥៤ 

ត្បាកច់ាំង្ណញពីត្បតិបតតកិារ ២០,៦៥៧ ១៩,៧៩៩ ៨៥៨ ៤.៣៤ 

ការខាតបខង់្លើឪនភាពថ្នតថ្ម្ែង្លើឧប
ករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ 

៦៦០ ២២២ ៤៣៨ ១៩៧.៦៥ 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្នុបខព់នធ ២១,៣១៨ ២០,០២១ ១,២៩៧ ៦.៤៨ 

កនុ ខត្តីមាសទី៣ឆ្ន ាំ២០២០ត្បាកច់ាំង្ណញមុ្នបខព់នធមានចាំននួ២១.៣១៨លានង្រៀល(៦,៥%ង្កើនង្ែើខ
ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី៣ឆ្ន ាំ២០១៩)។ការង្កើនង្ែើខថ្នត្បាកច់ាំង្ណញភាគង្ត្ចើនគឺម្កពីការង្កើន
ង្ែើខថ្នចាំណូលការត្បាកសុ់ទឋដូចជាការត្បាកប់ានម្កពីកម្ចរីបស់អតិងិជ្ននិខការត្បាកប់ានម្កពីការោ
កត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅធនាគ្មរង្ផេខ។ 
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៥. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) កនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបថ្នរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្ុនបខព់នធ ២១,៣១៨  ២០,០២១  ១,២៩៧  ៦.៤៨  

ចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល (៤,៤៤២) (៥,០៧១) ៦២៨  (១២.៣៩) 

ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គ្ម ១៦,៨៧៥  ១៤,៩៥០  ១,៩២៥  ១២.៨៨  
កនុ ខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ត្បាកច់ាំង្ណញបនាទ បពី់បខព់នធមានចាំននួ ១៦.៨៧៥លានង្រៀល 
ខដលបានង្កើនង្ែើខ ១៣%ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលបណាត លម្កពី 
ការង្កើនង្ែើខថ្នចាំណូលការត្បាកសុ់ទឋដូចបានបកត្ស្ថយកនុខចាំនុច៤ (ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) 
មុ្នបខព់នធ) និខ ការងយចុុះចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល។ 
៦. ការវភិាគលទធផលលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបថ្នរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គ្ម ១៦,៨៧៥ ១៤,៩៥០ ១,៩២៥ ១២.៨៨ 

ការខាតលម្អតិង្ផេខៗ ៤៨០ ១,៥០៥ (១,០២៥) (៦៨.១២) 

ត្បាកច់ាំង្ណញលម្អតិសរបុ ១៧,៣៥៥ ១៦,៤៥៥ ៩០០ ៥.៤៧ 

៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការខដលប៉ាុះពាល់ស្ថា នភាព និខលទធផលហញិ្ញ វតាុ 

ការរាតតាតថ្នង្ម្ង្រាគឆ្ែខវរុីស(COVID-១៩) បានរាលោលដល់ត្បង្ទសកម្ពុជាចាបត់ាាំខពីចុខខែម្ករា
ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ចាបត់ាាំខពីង្ពលង្នាុះម្កត្បង្ទសកម្ពុជាកក៏ាំពុខត្បឈម្នឹខការឆ្ែខរាលោលនិខប៉ាុះពាល់
ដល់និរនតភាពបខនាម្ង្ទៀត ខដលបខាឱយមានការរ ាំខានដល់សកម្មភាពអាជី្វកម្មនិខង្សដឋកិចចជាតិ ។ 
ង្ទាុះយ៉ា ខណាគណៈត្គបត់្គខរ ាំពឹខថ្នសកម្មភាពអាជី្វកម្មត្កុម្និខធនាគ្មរអាចមានភាពយតឺយ៉ា វបនតិច
កនុខរយៈង្ពលដែ៏ែីង្នុះប៉ាុខនតនឹខម្និនាាំឱយមានបញ្ញា គរួឱយត្ពួយបារម្ភង្នាុះង្ទង្ោយស្ថរទាំហាំត្បតិបតតិការ
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កត្ម្តិត្បាកច់ាំង្ណញបចចុបបនន និខលាំហូរស្ថចត់្បាករ់បស់ត្កុម្និខធនាគ្មរង្ៅខតរខឹមាាំនិខធានាបាននូវ
និរនតភាព។ 

ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលប៉ាុះពាល់ង្លើផលចាំង្ណញ 

១. ការវភិាគពីលកេែណឌ ថ្នតត្ម្វូការ និខការផគតផ់គខ ់
ផលប៉ាុះពាល់ពីជ្ាំខឺរាតតាតឆ្ែខង្ម្ង្រាគងមី (COVID-១៩) បានជ្ុះឥទធិពលយ៉ា ខខាែ ាំខង្ៅង្លើឧសាហកម្ម
ង្សទើរខតទាាំខអស់រមួ្ទាាំខស្ថា បន័ធនាគ្មរនិខហិរញ្ញ វតាុផខខដរ ខដលង្ធវើឲ្យតត្មូ្វការ និខការផគតផ់គខ់
ង្សទើរត្គបវ់ស័ិយការមានការធាែ កចុ់ុះ។ ដូង្ចនុះធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក  នូវខតចាតទុ់កការរកា
មូ្លនិធិខដលមានត្ស្ថប ់ និខការទទួលបាននូវមូ្លនិធិងមីខដលមានថ្ងែង្ដើម្ទាប រូម្ទាាំខការបង្ខាើនផលិត
ផលត្បាកក់ម្ចងី្ដើម្បងី្ឆ្ែើយតបនឹខតត្មូ្វការង្លើទីផារ ជាពិង្សសត្បាកក់ម្ចសីត្មាបអ់ាជី្វកម្មខាន តតូច និខ
ម្ធយម្ជាកតាត ចាំបខបាំផុតសត្មាបខ់ផនការ និខត្បាកច់ាំង្ណញរបស់ធនាគ្មរ។ ង្ដើម្បទីទលួបាននូវ
លទធផលទាាំខង្នុះ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បនតអភវិឌ្ឍជាបនតបនាទ បថ់្នត្បពន័ធឌី្ជី្ងលរបស់ែែួន 
និខបង្ខាើតភាពសហការជាថ្ដគូរ ង្ដើម្បផីតល់ជូ្នអតិងិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវាកម្មហិរញ្ញ វតាុត្បកប
ង្ោយភាពថ្ចនត្បឌិ្ត ខដលជាលទធផល ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចុុះហតាង្លខាង្លើ 
កិចចត្ពម្ង្ត្ពៀខសហត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុនបង្ចចកវទិាត្គបត់្គខហិរញ្ញ វតាុ BanhJi សត្មាប ់
កិចចសហការបង្ខាើតគាំរូោកពិ់នទុឥណទានខាន តតូច និខម្ធយម្ (SMEs Credit Scoring Model)។ 
ធនាគ្មរបានចុុះហតាង្លខាង្លើអនុសារណៈង្យគយល់គ្មន (MOU) ជាម្យួត្កុម្ហ ុន ត្ទូមា៉ា ននី់ (ង្ែម្បូឌា) 
លីម្ធីីត សត្មាបក់ារង្ត្បើត្បាស់ Wallet របស់ត្កុម្ហ ុនត្ទូមា៉ា ននី់ និខភាន កង់្ហរ ង្ដើម្បតី្បមូ្លត្បាកក់ម្ច ី
ង្ដើម្បសីត្មួ្លដល់ការសខត្បាកក់ម្ចដីល់អតិងិជ្នរបស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់
ង្សវា ATM របស់ែែួនឲ្យកានខ់តត្បង្សើរង្ែើខ និខអាចទទលួយកនូវបណណ  MasterCard  ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកដ់ាំង្ណើ រការនូវង្សវាទទលួយកបណណ  MasterCard ង្ៅតាម្មា៉ា សីុន ATM 
ទាាំខអស់របស់ធនាគ្មរ ជាម្យួគ្មន ង្នុះខដរកទ៏ទលួបានការអនុញ្ញញ តពីធនាគ្មរជាតិ ថ្ន កម្ពុជា 
សត្មាបក់ារង្ធវើកិចចសហត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុន ត្ពូដិនសល (ង្ែម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ 
ភអិីលសីុ ង្ៅង្លើការខណនាាំអតិងិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវាធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ ង្ដើម្បងី្ធវើឲ្យអតិងិជ្នកាន់
ខតមានភាពង្ហយត្សួលជាម្យួនឹខបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគ្មរ។   
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ង្លើសពីង្នុះធនាគ្មរកប៏ានវនិិង្យគយ៉ា ខសាំខានផ់ខខដរកនុខការខកលាំអត្គឹុះស្ថា នធនាគ្មរង្ោយែែួនឯខ 
ង្ោយង្ៅកនុខខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្បើកស្ថខាងមីជាផែូវការចាំននួ ២គឺ 
ស្ថខាម្ហាវងីិត្ពុះសីហនុ និខស្ថខាង្ត្ជាយចង្ហវ រ បនតតាំង្ែើខបខនាម្ មា៉ា សីុនង្អធីអឹម្ មា៉ា សីុន Pos 
និខពត្ខីកបណាត ញទូទាតង់្អែិចត្តូនិកឲ្យកានខ់តទូលាំទូលាយជាខមុ្នបខនាម្ង្ទៀត។ 

២. ការវភិាគពីកាង្ែើខចុុះថ្នថ្ងែវតាុធាតុង្ដើម្ 
ការង្ែើខចុុះថ្នថ្ងែវតាុធាតុង្ដើម្ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ដល់ធនាគ្មរង្ែើយ ។ 
៣. ការវភិាគង្លើពនធ 
ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ែែួន សាិតង្ៅង្ត្កាម្ចាបស់តីពីពនធោរថ្ន
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ដូង្ចនុះធនាគ្មរ និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ែែួន ត្តូវមានកាតពវកិចចបខព់នធ
ដូចបានកាំណតក់នុខបទបបញ្ញតតិសដីពីពនធោររបស់ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ 

ការបខព់នធជូ្នង្ៅ អគគនាយោឋ នពនធោរគឺជាការរមួ្ចាំខណកយ៉ា ខសាំខានម់្យួកនុ ខការអភវិឌ្ឍង្សដឋកិចចង្ៅ 
កនុខត្បង្ទសកម្ពុ ជា។ ង្ៅថ្ងៃទី៦ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ ជាម្យួនឹខកាតពវកិចចពនធ ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជ 
ម្.ក បានទទួលវញិ្ញញ បនបត្តអនុង្លាម្ភាពស្ថរង្ពើពនធត្បង្ភទ "មាស" ពីអគគនាយោឋ នពនធោរ
សត្មាបឆ់្ន ាំជាបព់នធ ២០២០ និខ២០២១។ 

៤. ការវភិាគង្លើធាតុខដលែុសពីធម្មតា និខធាតុវសិ្ថម្ញ្ញ  
ទនទឹម្នឹខការរកីរាលោលថ្នវរុីស(COVID-១៩)ម្កង្លើង្សដឋកិចចពិភពង្លាក ខដលង្ធវើឲ្យមានការធាែ កចុ់ុះ
គរួឲ្យកតស់ាំគ្មល់ អាចមានផលប៉ាុះពាល់ែែុះដល់លទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគ្មរ។  

គ. ការខត្បត្បួលសាំខាន់ៗ ង្លើការលក ់និខចាំណូល 
កនុ ខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជ មានការង្កើនង្ែើខបនតិចថ្នចាំណូល ខដលមាន 
ចាំណូលការត្បាកសុ់ទធសរុប៤០.៦១៨លានង្រៀលខដលង្សមើនឹខការង្កើនង្ែើខ៣,៨%ង្ធៀបនឹខរយៈង្ពល
ដូចគ្មន  កនុ ខឆ្ន ាំ២០១៩។ 
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 . ផលប៉ាុះពាល់ថ្នការបតូររូបិយបណណ  អត្តាការត្បាក ់និខថ្ងែទាំនិញ 
ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានអនុវតតម្និរកាទុកនូវស្ថា នភាពរូបិយបណ័ណ បរង្ទសចាំហរង្ត្ចើន។ 
ស្ថា នភាពចាំហថ្នរូបិយបណ័ណ បរង្ទស ត្តូវបានត្តួតពិនិតយយ៉ា ខយកចិតតទុកោកជ់ាត្បចាាំតាម្បទបញ្ញញ តត ិ
ង្ដើម្បធីានាថ្នវានឹខម្និង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់និរនតរភាពថ្នត្បាកច់ាំង្ណញរបស់ធនាគ្មរ។ 

ពាកព់ន័ធនឹខអត្តាការត្បាក ់ធនាគ្មរកាំណតអ់ត្តាការត្បាកង់្ងរសត្មាបត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើរ និខត្បាកក់ម្ចរីបស់ែែួន
សត្មាបត់្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម។ ដូង្ចនុះធនាគ្មរម្និមានទទួលរខហានិភយ័ជាស្ថរវនតទាកទ់ខនឹខអត្តា
ការត្បាកម់្កង្លើលទធផលថ្នត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធនាគ្មរង្នាុះង្ទ ។ 

ឥទធិពលថ្នថ្ងែទាំនិញ ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិរបស់ធនាគ្មរង្ែើយ ។ 

ខ. ផលប៉ាុះពាល់អតិផរណា 

ង្ៅកនុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ជាស្ថរវនតថ្នអតិផរណាម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិ
ការអាជី្វកម្មរបស់ធនាគ្មរង្ែើយ។ 

ច. ង្គ្មលនង្យបាយង្សដឋកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខហរិញ្ញ វតាុ របស់រោឋ ភបិាល 

កតាត ជ្ាំរុញកាំង្ណើ នង្សដឋកិចចដស៏ាំខានស់ត្មាបត់្បង្ទសកម្ពុជាគឺ វស័ិយសាំណខ ់ ង្ទសចរណ៍ និខ 
ការនាាំង្ចញទាំនិញ ខដលនូវខតបនតរខផលប៉ាុះពាល់ង្ោយជ្ាំខឺរាតតាតថ្នវរុីស (COVID-១៩) ។ វវីុស 
(COVID-១៩) កប៏ានបង្ហអ កក់ាររកីចង្ត្ម្ើនថ្នវស័ិយសាំណខ ់ និខអចលនត្ទពយខដលពឹខខផអកយ៉ា ខខាែ ាំខ 
ង្ៅង្លើការវនិិង្យគបរង្ទស ង្ហើយគង្ត្មាខអភវិឌ្ឍនធ៍ាំៗម្យួចាំននួកត៏្តូវបានពយរួទុក។ ជាម្យួនឹខ
ការរតឹតបតិការង្ធវើដាំង្ណើ រ និខការបិទជាបង្ណាត ុះអាសនន ង្ទសចរណ៍អនតរជាតិ ការនាាំង្ចញសង្ម្ែៀកបាំពាក ់
សមាភ រៈង្ធវើដាំង្ណើ រ និខផលិតផលខសបកង្ជ្ើខ កប៏ានធាែ កចុ់ុះកនុខកាំែុខង្ពលថ្នជ្ាំខឺរាតតាតង្នុះខដរ។ 

ង្ដើម្បងី្ឆ្ែើយតបង្ៅនឹខបញ្ញា ទាាំខង្នុះ រាជ្រោឋ ភបិាលកម្ពុជា និខធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា (NBC) បានង្រៀបចាំ 
និខោកង់្ចញនូវទិសង្ៅយ៉ា ខត្តឹម្ត្តូវសត្មាបខ់ផនការជ្ាំរុញ និខកាតប់នាយផលប៉ាុះពាល់ម្កង្លើ
ង្សដឋកិចច កនុខកាំែុខង្ពលថ្នការរកីរាលោលថ្នវរុីស (COVID-១៩) ង្នុះត្បកបង្ោយត្បសិទធភាព។ 
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រោឋ ភបិាលកម្ពុជាបានសង្ត្ម្ចចិតតពនារង្ពលអនុវតតពនធង្លើចាំង្ណញមូ្លធន ពីថ្ងៃទី១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ 
២០២១ ង្ៅថ្ងៃទី១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២ វញិ។ ការពនាង្ពលង្នុះមានង្គ្មលបាំណខអនុញ្ញញ ត
ឱយអនកជាបព់នធមានង្ពលង្វលាត្គបត់្គ្មនង់្ដើម្បខីសវខយល់កានខ់តចាស់ អាំពីរង្បៀបខដលពនធង្លើចាំង្ណញ
មូ្លធនត្តូវបានគណនា និខអវីខដលត្តូវបានអនុវតតទាកទ់ខនឹខការវនិិង្យគ។ 

ង្យខតាម្ ធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា ង្ោយស្ថរខតអត្តាបតូរត្បាករ់វាខត្បាកង់្រៀល និខដុលាែ រអាង្ម្រកិ 
បានធាែ កចុ់ុះពីនិនាន ការនាប៉ាុនាម នឆ្ន ាំមុ្ន។ ធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា បានសង្ត្ម្ចចិតតង្ធវើអនតរាគម្នង៍្ដើម្ប ី
ពត្ខឹខអាំណាចទិញរបស់ត្បាកង់្រៀល រកាង្សារភាពតថ្ម្ែ និខង្សារភាពមា៉ា ត្កូង្សដឋកិចច តាម្រយៈ
ការោកឲ់្យង្ដញថ្ងែត្បាកដុ់លាែ រ ង្ោយអនុញាតតិឱយធនាគ្មរ ស្ថា បន័ម្តី្កូហិរញ្ញ វតាុ និខអាជី្វករបតូរត្បាក់
ខដលមានអាជ្ាបណ័ណ  ចូលរមួ្កនុខការង្ដញថ្ងែត្បាកដុ់លាែ រអាង្ម្រកិតាម្ការង្ត្គ្មខទុករបស់ធនាគ្មរជាតិ
ថ្នកម្ពុជា។ ការផ្អែ ស់បតូរង្នុះមានង្គ្មលបាំណខង្ធវើឱយរូបិយវតាុកនុខត្សុកមានង្សារភាព និខរកាបាននូវ
ង្សារភាពមា៉ា ត្កូង្សដឋកិចច។ 

ជាម្យួនឹខលទធផលសង្ត្ម្ចបានរបស់ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខត្តីមាសទី៣ង្នុះ 
គណៈត្គបត់្គខបានយល់ង្ ើញថ្ន ស្ថា នភាពបចចុបបននម្និមានផលប៉ាុះពាល់ជាស្ថរវនត ម្កង្លើលទធផល
ហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគ្មរង្ទ។ 
 

ហតាង្លខាអភបិាលរបស់ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក 
រាជ្ធានីភនាំង្ពញ, ថ្ងៃទី១៣ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០     
បានអាន និខឯកភាព       
 
 
 
ង្លាក YIM, Yong Taick 
ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល      
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