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

ទ្រពយសកម្មសរុប ៤,១៧៩,២៦៨ ៣,៨១៥,៣៦៦ 

បាំណុលសរុប ៣,៥៤៩,៧៣៣ ៣,២៥០,៩៨០ 

ម្ូលធនសរុប ៦២៩,៥៥៣ ៥៦៤,៣៨៥ 

លរធផលហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ទ្តមីាសរ៤ីឆ្ន ាំ២០២០ ទ្តមីាសរ៤ីឆ្ន ាំ២០១៩* 

ចាំណូលសរុប ៧៩,៦២៣ ៦៩,៣៣៥ 

ចាំង្ណញ(ខាត)ម្ុនបខព់នធ ២៣,៤៥០ ២០,៧៤៤ 

ចាំង្ណញ(ខាត)សុរធកនុខការយិបរងិ្ចេរ ២០,២៥៧ ១៧,៦៨៣ 

លរធផលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេរ ១៦,៨៧២ ១៤,៩៣៦ 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ(%) ទ្តមីាសរ៤ីឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុបាតង្ស្ថធនភាព ១៧.៣០ ១៩.០៩ 

អនុបាតបាំណុលង្ធៀបនឹខម្ូលធន ៥៦៣.៨៥ ៥៧៦.០២ 

អនុបាតសនទនីយភាព ១២៣.៥៩ ១៤៩.២៣ 

អនុបាតឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ ១.២៦ ១.២១ 

អនុបាតបង្ញ្ញ ើង្ធៀបនឹខឥណទាន ៨៧.០៣ ៨៦.៥៨ 

អនុបាតផលចាំង្ណញ(%) ទ្តមីាសរ៤ីឆ្ន ាំ២០២០ ទ្តមីាសរ៤ីឆ្ន ាំ២០១៩* 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខទ្រពយសកម្ម (ROA) ១.៦១ ១.៥៥ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខម្ូលធន (ROE) ១០.៦៦ ១០.៥០ 

អនុបាតលរធភាពបខ់ទ្បាក់ ៦៥៦.៥៨ ៦៨៦.៩៣ 
ចាំង្ណញកនុខម្យួឯកតាម្ូលបទ្តកម្មសិរធិ(ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូលប
ទ្តកម្មសិរធ)ិ 

គ្មម ន គ្មម ន 

ភាគលាភកនុខម្យួឯកតាម្ូលបទ្តកម្មសិរធិ(ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូល
បទ្តកម្មសិរធ)ិ 

គ្មម ន គ្មម ន 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុសាំខាន់ៗង្ផេខង្រៀត (ទ្បសិនមាន) គ្មម ន គ្មម ន 
សាំគ្មល់ :  * ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេរថ្ងៃរី៣១ខែធនូឆ្ន ាំ២០១៩ម្និទ្តូវបានង្ធវើសវនកម្ម ឬទ្តួតពិនិតយង្រ 
         :   អនុង្លាម្ង្ៅតាម្បរបញ្ញតតិគណង្នយយខដលង្ចញង្ោយធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា 
       :  ឥណទានម្និដាំង្ណើ រការអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បរបញ្ញតតិគណង្នយយខដលង្ចញង្ោយធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជាចាំណាតថ់្នន កស់ាំវធិានធន 
២០% - ១០០% 

១ 

២
២ 

១ 

១ 

២ 
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ទ្កាហវកិអាំពពីត័ម៌ានហិរញ្ញ វតាុសង្ខេប 

 

 

 

៤,១៧៩,២៨៦ 
៣,៥៤៩,៧៣៣ 

៦២៩,៥៥៣ 

៣,៨១៥,៣៦៦ 
៣,២៥០,៩៨០ 

៥៦៤,៣៨៥ 

ប្ទពយសកម្មសររុ រាំណុលសររុ មូ្លធនសររុ

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវរាុ  (លាន ររៀល)

ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩

៧៩,៦២៣ 

២៣,៤៥០ ១៦,៨៧២ 

៦៩,៣៣៥ 

២០,៧៤៤ ១៤,៩៣៦ 

ចាំណូលសររុ ចាំរណញ(ខារ)មុ្នរង់ពនធ លទធផលម្អិរកនុងការយិរររិចេទ

លទធផលហិរញ្ញវរាុ  (លានររៀល)

ប្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ *

១.៦១

១០.៦៦

១.៥៥

១០.៥០

អនុបារចាំរណញរធៀរនឹងប្ទពយសកម្ម (ROA) អនុបារចាំរណញរធៀរនឹងមូ្លធន (ROE)

អនុបារផលចាំរណញ(%)

ប្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ *
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សមាសភាពទ្កមុ្ទ្បកឹាភបិាល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEE, Myunsang 

អភិបាលឯករាជ្យ 

PARK, Chong Tae 

     អភបិាលឯករាជ្យ 

 

HEO, Ryeon 

សមាជ្ិក 

 

SIM, Sang Ton 

សមាជ្ិក 

YIM, Yong Taick 

ប្រធានប្កុមប្រឹកាភិបាល 
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ង្សចកតខីងែខរបស់ទ្បធានទ្កមុ្ទ្បកឹាភបិាល 
កនុខនាម្តាំណាខឲ្យទ្កុម្ទ្បឹកាភបិាល ែ្ុ ាំបារមានង្សចកតីង្ស្ថម្នេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខ 

កនុខការបង្ហា ញពីលរធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ង្ោយអនុវតតតាម្តទ្មូ្វការរបស់ គណៈកម្មការមូ្លបទ្តកម្ពុជា (គ.ម្.ក)។ 

ដូចខដលង្យើខទាាំខអស់គ្មន បានទ្ជាបរចួម្កង្ហើយ អាំពីការរកីរាតតាតថ្នជ្ម្ៃវឺរុីសកូរ ៉ាូណាងមី 
(COVID-19)  ខដលបានរកីរាតតាតជាសកលយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័សឆ្ែខង្ៅម្នុសេរាបល់ាននាក ់ និខង្ធវើឲ្យ
សកម្មភាពង្សដឋកិចចង្ៅទ្តឹខ កដូ៏ចជាបណាត ទ្បង្រសជាង្ទ្ចើនបានោកក់ទ្ម្តិយ៉ា ខតឹខរខឹង្ៅង្លើការ
បាំលាស់រីង្ដើម្បរីបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលថ្នវរុីសង្នុះ។ ការរកីរាតតាតជាសកលថ្នវរុីសង្នុះបានង្ធវើឲ្យ
ស្ថលាង្រៀនទ្តូវបានផ្អអ ក ភាពទ្កីទ្ក និខហានិភយ័របស់កុមារកានខ់តធៃនធ់ៃរ ខដលង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់
ឱកាសអភវិឌ្ឍនស៍ទ្មាបកុ់មារង្ៅរូទាាំខទ្បង្រសកម្ពុជា។ ផលប៉ាុះពាល់ថ្នវបិតតិង្នុះ គឺបានង្ធវើឲ្យទ្គួស្ថរ
ជាង្ទ្ចើនបាតប់ខក់ារង្ហរភាែ ម្ៗ ង្ធវើឲ្យពួកង្គពុាំមានលរធភាពកនុខការចាំណាយសទ្មាបត់ទ្មូ្វការមូ្លោឋ ន
របស់ពកួង្គ ដូចជា ចាំណីអាហារ រឹក ឱសង តាំខហទាាំសុែភាព និខការអបរ់ ាំ ង្ោយស្ថរខតការធាែ កចុ់ុះ
ង្សដឋកិចចបណាត លម្កពីជ្ម្ៃកូឺវដី១៩ង្នុះ។ រាជ្រោឋ ភបិាលថ្នទ្ពុះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា កប៏ានចាតនូ់វវធិាន
ការទ្តឹម្ទ្តូវកនុខការរបស់្ថា តវ់បិតតិង្នុះ ដូចជា ផតល់ទ្បាកឧ់បតាម្ភដល់កម្មករង្រាខចទ្ក ការកាតប់នាយពនធ 
និខផតល់ការសទ្ម្បសទ្មួ្លខផនកឥណទានសទ្មាបអ់ាជី្វកម្មនានា។ រាជ្រោឋ ភបិាលកប៏ានបង្ខាើតនូវ
ចង្នាែ ុះស្ថរង្ពើពនធ ង្ដើម្បកីាតប់នាយផលប៉ាុះពាល់ង្សដឋកិចចពីវបិតតិង្នុះ ជាពិង្សសង្ៅង្លើទ្បជាជ្ន
ខដលង្ហយរខង្ទ្គ្មុះបាំផុត។ ង្ទាុះបីជាជ្ម្ៃរឺាតតាត (Covid-19) ង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់ឧសាហកម្ម
សាំខាន់ៗ កង៏្ោយ កវ៏ស័ិយហិរញ្ញ វតាុ និខកសិកម្មរបស់ទ្បង្រសកម្ពុជាង្ៅខតមានកាំង្ណើ នទ្បកបង្ោយ
ចីរភាព ង្ោយខែកចាំង្ពាុះវស័ិយ ង្រសចរណ៍ វស័ិយកាតង់្ដរ និខខសបកង្ជ្ើខ គឺររលួរខផលប៉ាុះពាល់
ង្ោយស្ថរជ្ម្ៃកូឺវដី១៩ ង្នុះ។  

កនុខអាំែុខង្ពលថ្នការរកីរាតតាតថ្នជ្ម្ៃកូឺវដី១៩ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ររួលបាន
អាជ្ាបណណ អាជី្វកម្មភាន កង់្ហរធានារា៉ា បរ់ខពីទ្កសួខង្សដឋកិចច និខ ហិរញ្ញ វតាុ ចុុះថ្ងៃរី២៦ ខែវចិេិកា 
ឆ្ន ាំ២០២០ ង្ៅង្លើការខណនាាំអតិងិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវាធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ  តាម្រយៈការង្ធវើ
កិចចសហទ្បតិបតតិការជាម្យួទ្កុម្ហ ុន ទ្ពូដិនសល (ង្ែម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ។ 
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កនុខរយៈង្ពលប៉ាុនាម នខែងមីៗង្នុះ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ម្ើលង្ ើញពីលរធផល
អាជី្វកម្មវជិ្ជមានរបស់ែែួន និខបនតកាំង្ណើ នទ្បកបង្ោយសាិរភាពទាករ់ខនឹខបរមិាណ កដូ៏ចជា
ទ្បាកច់ាំង្ណញ និខកាំពុខអនុវតតការវនិិង្យគខដលបានង្ទ្គ្មខរុក។ ង្ដើម្បបីង្ទ្ម្ើង្សវាដល់អតិងិជ្នកានខ់ត
ទ្បង្សើរ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ធវើការផ្អែ ស់បតូររីតាាំខពីស្ថខាផារធាំងមី ង្ៅស្ថខាកាល់ខម្៉ាត 
ង្ោយររួលបានការអនុញ្ញញ តពីធនាគ្មរជាតិ ថ្ន កម្ពុជា ចុុះថ្ងៃរី០៦ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
ង្យើខង្ជ្ឿជាកថ់្ន ការផ្អែ ស់បតូររីតាាំខស្ថខារបស់ង្យើខ នឹខង្ធវើឲ្យអតិងិជ្នកានខ់តមានភាពង្ហយទ្សួល
កនុខការង្ធវើទ្បតិបតតិការជាម្យួធនាគ្មរង្យើខ។ 

គិតទ្តឹម្ទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ កាំង្ណើ នថ្នទ្រពយសកម្មរបស់ង្យើខមានការង្កើនង្ែើខដល់ 
១.០៣៣ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ឥណទានមានការង្កើន ១.៥៥% ពីចាំននួ ៧១០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ 
ង្ៅ ៧២១ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ទ្បាកប់ង្ញ្ញ ើ មានការង្កើនង្ែើខ ១.៧៧% ពី ៧៩១ លាន
ដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៨០៥ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខមូ្លធនមានការង្កើនង្ែើខ ៤.០០% ពី ១៥០ 
លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១៥៦ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ។ ង្នុះគឺជាកាំង្ណើ នង្ៅកនុខទ្តីមាសរី៤ ង្ទ្បៀបង្ធៀប
ជាម្យួទ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលសម្រិធិផលរបស់ពកួង្យើខង្នុះ គឺជាអទ្តាង្ជាគជ្យ័កនុខចាំង្ណាម្
ថ្ដគូរទ្បកតួទ្បខជ្ខហិរញ្ញ វតាុជាង្ទ្ចើនង្ៅកនុខរីផារ។  

ង្ៅកនុខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការ
នូវមុ្ែង្ហរង្ផទរទ្បាករ់បស់បាគខង្ៅង្លើង្សវាធនាគ្មរចល័តរបស់ែែួន ខដលអាចពទ្ខីកនូវបណាត ញ 
សទ្មាបអ់តិងិជ្នរបស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខការង្ផទរទ្បាកង់្ៅគណនីបាគខ កដូ៏ចជា
ការផេពវផាយង្សវាបាគខថ្នធនាគ្មរជាសមាជិ្ក។ ម្យ៉ាខវញិង្រៀតមុ្ែង្ហរង្នុះនឹខផតល់នូវភាព
ង្ហយទ្សួលកនុខការង្ផទរមូ្លនិធិរវាខ Mobile App user របស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
ជាម្យួនឹខមាច ស់គណនីបាគខ។ 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យទ្កុម្ទ្បឹកាភបិាល ែ្ុ ាំសូម្ខងែខអាំណរគុណយ៉ា ខទ្ជាលង្ទ្ៅចាំង្ពាុះភាគរុនិក 
ទ្កុម្ទ្បឹកាភបិាល គណៈទ្បតិបតតិទាាំខអស់ថ្នធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក សទ្មាបក់ារខណនាាំ 
និខភាពជាអនកដឹកនាាំ, បុគគលិករបស់ង្យើខទាាំខអស់សទ្មាបក់ារចូលរមួ្ចាំខណក និខការង្បតជ្ាចិតត, 
អតិងិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខអស់សទ្មាបរ់ាំនុកចិតតរបស់ពកួង្គម្កង្លើធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
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ជាពិង្សស ធនាគ្មរជាតិ ថ្ន កម្ពុជា (NBC) និខគណៈកម្មការមូ្លបទ្តកម្ពុជា (SECC) 
សទ្មាបដ់ាំបូនាម ន និខការគ្មាំទ្រ។ 

ែ្ុ ាំ Yim Yong Taick សូម្សខម្តខនូវការដឹខគុណចាំង្ពាុះការែិតែាំទ្បឹខខទ្បខ ង្ោយររួល
បានលរធផលង្ជាគជ្យ័កនុខអាំែុខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ និខបនតង្ឆ្ព ុះង្ៅរកសម្រិធិផលដល៏អទ្បង្សើរ
បខនាម្ង្រៀតកនុខទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

 
រាជ្ធានីភនាំង្ពញ, ថ្ងៃរី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ហតាង្លខា និខទ្តា 

 

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

ង្លែកូដសតខោ់រ KH ២០០០១១១A46 

រីស្ថន កក់ារ 
អគ្មរង្លែ២១៧ ម្ហាវងិីនង្រាតតម្ 

សង្ហា តរ់ង្នែបាស្ថកែ់ណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានភីនាំង្ពញ 
ទ្ពុះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា 

ង្លែរូរស័ពទ (+៨៥៥) ២៣ ៩០៩ ៩០៩/ ៩៩៩ ៥០០ 

ង្លែរូរស្ថរ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៤០ 

ង្គហរាំពរ័ www.ppcbank.com.kh 

អុីខម្ល info@ppcb.com.kh 

ង្លែវញិ្ញញ បនបទ្តចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០១៥៧៩៤ ចុុះថ្ងៃរី២០ ង្ម្ស្ថ ២០០៨ 

ង្លែអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម B២៣ ង្ចញង្ោយធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុជា ចុុះថ្ងៃរ១ី៦ ធនូរ 

២០១៩ ង្សចកតីសង្ទ្ម្ចអនុញ្ញញ តិនខិចុុះបញ្ជ ី 
ឯកស្ថរផតល់ពត័ម៌ានង្លែ ០៦៩/២០ គ.ម្.ក./ស.ស.រ ចុុះថ្ងៃរ០ី២ ង្ម្ស្ថ ២០២០ 

ង្ ម្ ុះបុគគលតាំណាខបុគគលចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូលបទ្ត

បទ័្ត 

ង្លាក Shin Chang Moo 

 
 

http://www.ppcbank.com.kh/
mailto:info@ppcb.com.kh
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ែ. លកេណៈថ្នធុរកិចច 
ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ទ្បតិបតតិការធនាគ្មរង្ៅថ្ងៃរី០១ ខែកញ្ញញ  

ឆ្ន ាំ២០០៨ ខដលមានរីស្ថន កក់ារកណាត លសាិតង្ៅអគ្មរង្លែ២១៧ ម្ហាវងីិ ទ្ពុះនង្រាតតម្ (ផែូវង្លែ 
៤១) សង្ហា តរ់ង្នែបាស្ថក ់ ែណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខររួលបានអាជ្ាបណណ ង្ពញង្លញ
ជាធនាគ្មរពាណិជ្ជ។ ង្ៅខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានស្ថវ គម្ន៍
សទ្មាបក់ារចាបង់្ផតើម្ងមីម្យួជាម្យួភាគរុនិកដរ៏ខឹមាាំ គឺ Jeonbuk Bank Co., Ltd (ជាទ្កុម្ហ ុន
បុទ្តសម្ពន័ធរបស់ JB Financial Group Co. Ltd.), ទ្កុម្ហ ុន Apro Financial Co., Ltd 
(ជាទ្កុម្ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធរបស់ទ្កុម្ហ ុន J&K Capital Co., Ltd. ខដលសាិតង្ៅង្ទ្កាម្ OK Financial 
Group) និខទ្កុម្ហ ុន JB Woori Capital Co., Ltd (ជាទ្កុម្ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធរបស់ JB Financial 
Group Co., Ltd.) ខដលមានមូ្លោឋ នសាិតង្ៅទ្បង្រសកូង្រ ៉ាខាខតបូខ។ 

ង្ៅង្ពលខដលង្យើខបនតកិចចែាំទ្បឹខខទ្បខរបស់ង្យើខង្ៅមុ្ែង្រៀត ង្យើខកម៏្និង្ភែចនឹខអបអរស្ថររ
ចាំង្ពាុះភាពង្ជាគជ្យ័នាង្ពលកនែខម្ក កនុខការបាំង្ពញបាននូវតទ្មូ្វការជាង្ទ្ចើនរបស់អតិងិជ្នកនុខខផនក
ង្សវាធនាគ្មរ និខែិតែាំខសវខរកវធីិស្ថស្តសតនានា ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់គុណភាពង្សវារបស់ង្យើខ 
គ្មាំទ្រអតិងិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខកនុខង្ពលបចចុបបនន និខអនាគត។ គិតទ្តឹម្បាំណាចខ់ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ទ្រពយសកម្ម សរុបបានង្កើនង្ែើខដល់ ១.០៣៣ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខង្ធវើការបង្ទ្ម្ើអតិងិជ្នង្ទ្ចើនជាខ 
១២២.000 នាក ់ ជាម្យួនឹខស្ថខាចាំននួ២៣រូទាាំខទ្បង្រស និខមា៉ា សីុន ATMs ចាំននួ៦៦ (មា៉ា សីុន 
ATMs ង្ផេខៗង្រៀតកាំពុខទ្តូវបានពិចារណាង្ៅរីតាាំខសកាត នុពលង្ផេខៗង្រៀតកនុខទ្បង្រសកម្ពុជា)។ 
បខនាម្ពីង្នាុះ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក នឹខបនតង្ធវើការផតល់ជូ្នដល់អតិងិជ្ននូវង្សវាខដលមាន
លកេណៈង្ហយទ្សួល និខង្ធវើការគ្មាំទ្រង្ោយបណាត ញឌី្ជី្ងល ខដលង្ធវើឲ្យអតិងិជ្នកានខ់តមានភាព
ង្ហយទ្សួលជាម្យួនឹខបរពិង្ស្ថធនធ៍នាគ្មរ។ អតិងិជ្នអាចង្ធវើការរាំនាករ់ាំនខម្កង្យើខតាម្រយៈ live 
chat កនុខរយៈង្ពល២៤ង្មា៉ា ខកនុខម្យួថ្ងៃ និខ៧ថ្ងៃកនុខម្យួសបាត ហ៍ តាម្រយៈបណាត ញឌី្ជី្ងលទាាំខអស់
របស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្លើសពីង្នុះង្ៅង្រៀត ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានបង្ខាើតម្ជ្ឈម្ណឌ លសហទ្គ្មសធុនតូច-ម្ធយម្ (SME Center) ជាង្លើកដាំបូខរបស់ែែួន ខដលនឹខ
ផតល់នូវផលិតផល និខង្សវា SME។ សហទ្គ្មសធុនតូច-ម្ធយម្នឹខទ្តូវររលួបាននូវង្សវា
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ពិង្ទ្គ្មុះង្យបល់អាជី្វកម្មផខខដរ។ ពួកង្យើខកប៏ានពទ្ខីកនូវការយិល័យបរង្រស (Foreign Desk) 
មានដូចជា ការយិល័យកូង្រ ៉ា ជ្ប៉ាុន និខចិន កដូ៏ចជា ង្ហាគ លកែឹប និខម្ជ្ឈម្ណឌ ល SME 
ខដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវា SME។   ពកួង្យើខពិតជាផតល់តថ្ម្ែដល់អតិងិជ្នទាាំខអស់ 
និខបនតង្ធវើការអភវិឌ្ឍផលិតផល-ង្សវា របស់ពួកង្យើខ ង្ដើម្បបីង្ទ្ម្ើជូ្នដល់អតិងិជ្នឲ្យបានលអបាំផុត។ 

គ. ទ្ពីតតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ទ្បចាាំទ្តីមាសរបស់បុគគលចុុះបញ្ជ ីលកមូ់្លបទ្ត 
ង្ៅថ្ងៃរី២៦ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 

ររលួបានអាជ្ាបណណ អាជី្វកម្មភាន កង់្ហរធានារា៉ា បរ់ខពីទ្កសួខង្សដឋកិចច និខហិរញ្ញ វតាុ តាម្រយៈ
ការង្ធវើកិចចសហទ្បតិបតតិការជាម្យួទ្កុម្ហ ុន ទ្ពូដិនសល (ង្ែម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ 
ង្ៅង្លើការខណនាាំអតិងិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវាធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ។ 

ង្ៅទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ធវើការផ្អែ ស់បតូរ
រីតាាំខពីស្ថខាផារធាំងមី ង្ៅស្ថខាកាល់ខម្៉ាត ខដលមានរីស្ថន កក់ារតាាំខង្ៅ ផទុះង្លែ២៦ង្ប ម្ហាវងីិទ្ពុះ 
មុ្នីវខេ ភូម្៨ិ សង្ហា តទ់្សុះចក ែណឌ ដូនង្ពញ រាជ្ធានីភនាំង្ពញ ង្ដើម្បបីង្ទ្ម្ើង្សវាដល់
អតិងិជ្នកានខ់តទ្បង្សើរ។ 

 ង្ៅថ្ងៃរី២៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការ
នូវមុ្ែង្ហរង្ផទរទ្បាករ់បស់បាគខ ង្ៅង្លើង្សវាធនាគ្មរចល័តរបស់ែែួន ខដលអាចពទ្ខីកនូវបណាត ញ 
សទ្មាបអ់តិងិជ្នរបស់ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខការង្ផទរទ្បាកង់្ៅគណនីបាគខ 
កដូ៏ចជាការផេពវផាយង្សវាបាគខថ្នធនាគ្មរជាសមាជិ្ក។ 

ខផនករ ី២ - ពត័ម៌ានអាំពលីរធផលទ្បតបិតតកិារធុរកចិច 

ក. លរធផលទ្បតិបតតកិារធុរកិចច ង្ោយរមួ្បញ្ចូលពត័ម៌ានតាម្ខផនក 

លរធផលសង្ទ្ម្ចបានសាំខាន់ៗ  ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ខផនកង្សវាឥណទាន 
ចាំនួនគណនឥីណទាន ៦,៧៨៥ ៥,៥៧១ 
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ែ. រចនាសម្ពន័ធចាំណូល 

ល.រ ទ្បភពចាំណូល 
ទ្តមីាសរ៤ីឆ្ន ាំ២០២០ ទ្តមីាសរ៤ី ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ចាំននួ 

(លានង្រៀល) 
ភាគរយ 

(%) 
ចាំននួ 

(លានង្រៀល) 
ភាគរយ 

(%) 
១ ចាំណូលពីការទ្បាក ់ ៧៦,៣៣៨ ៩៥.៨៧ ៦៥,៦៨៦ ៩៤.៧៤ 
២ ចាំណូលកថ្ទ្ម្ នខិង្ជ្ើខស្ថរ ៣,១៤៣ ៣.៩៥ ៣,៤៤៧ ៤.៩៧ 
៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ១៤១ ០.១៨ ២០១ ០.២៩ 
ចាំណូលសរបុ ៧៩,៦២៣ ១០០ ៦៩,៣៣៥ ១០០ 

 

 

ខផនករ ី៣ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតាុខដលបានទ្តួតពនិតិយង្ែើខវញិ
ង្ោយសវនករឯករាជ្យ 

សូម្ង្ម្ើលឧបសម្ពនធរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុខដលទ្តូវបានទ្តួតពិនិតយង្ែើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ 

ឥណទានដុលសរបុ (លានង្រៀល) ២,៩២៨,២៥៤ ២,៦៤៧,៨១៩ 
ខផនកង្សវាទ្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
ចាំនួនគណនីទ្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ១៤៨,០២៦ ១៣៤,៧៥០ 
ទ្បាកប់ង្ញ្ញ ើសរបុ (លានង្រៀល) ៣,២៥៧,៧៩២ ២,៨៩៥,១១៧ 

ពត័ម៏ានរូង្ៅ 
ចាំនួនស្ថខាង្បើកដាំង្ណើ ការ ២៣ ២១ 
ចាំនួនបគុគលិកសរបុ ៤៧២ ៤៤៧ 
ចាំនួនមា៉ា សីុន ង្អធីអឹម្ ៦៦ ៤៣ 
ចាំនួនមា៉ា សីុនរូទាត ់ ២៨៧ ១៧១ 
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ខផនករ ី៤ - ការពភិាកា នខិការវភិាគរបស់គណៈទ្គបទ់្គខ 
ការពិភាកា និខវភិាគខាខង្ទ្កាម្ង្ផ្អត តង្លើលរធផលទ្បតិបតតិការ      និខស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុខផអក

ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្របស់ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក (PPCBank)និខទ្កុម្ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធ 
J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd គិតទ្តឹម្ថ្ងៃរី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ខដលទ្តូវបានទ្តួតពិនិតយ
ង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្ទ្តូវបានង្រៀបចាំទ្សបតាម្សតខោ់ររបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិថ្នកម្ពុជា (ស.រ.ហ.អ.ក)និខអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បរបញ្ញតតិពាកព់ន័ធ និខង្គ្មលការណ៍
ខណនាាំង្ផេខៗខដលង្ចញង្ោ យធនាគ្មរជាតិថ្នកម្ពុ ជា។ 

ក. រិដឋភាពរូង្ៅថ្នទ្បតិបតតកិារ 
១. ការវភិាគចាំណូល 
ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក មានទ្បភពចាំណូលចាំននួ៣ធាំៗគឺ ចាំណូលការទ្បាក ់ ចាំណូលពីកថ្ទ្ម្ 
និខង្ជ្ើខស្ថរនិខចាំណូលង្ផេខៗ។ 

 ចាំណូលការទ្បាករ់មួ្មាន ចាំណូលការទ្បាកពី់ការផតល់ឥណទាន ចាំណូលការទ្បាកពី់ការោក់
ទ្បាកប់ង្ញ្ញ ើរង្ៅធនាគ្មរ និខចាំណូលការទ្បាកប់ានម្កពីមូ្លបទ្តវនិិង្យគនានា។ 

 ចាំណូលកថ្ទ្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថររមួ្មាន កថ្ទ្ម្ង្សវាឥណទាន ចាំណូលពីការង្ផទរទ្បាកក់នុខទ្សុក 
និខបរង្រស ចាំណូលពីង្សវាទ្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ចាំណូលពីង្សវាធានា និខ ចាំណូលពីបណ័ណ ង្ផេខៗ។ 

 ចាំណូលង្ផេខៗ រមួ្មាន ចាំណូលពីអទ្តាបតូរទ្បាកង់្លើការវនិិង្យគ និខចាំណូលង្ផេខៗង្រៀត។ 

២. ការវភិាគចាំណូលតាម្ខផនក 

ល.រ ទ្បភពចាំណូល 
ទ្តីមាសរី៤ឆ្ន ាំ២០២០ ទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) ចាំននួ(លានង្រៀល) ភាគរយ (%) 
១ ចាំណូលពីការទ្បាក ់ ៧៦,៣៣៨ ៩៥.៨៧ ៦៥,៦៨៦ ៩៤.៧៤ 
២ ចាំណូលកថ្ទ្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣,១៤៣ ៣.៩៥ ៣,៤៤៧ ៤.៩៧ 
៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ១៤១ ០.១៨ ២០១ ០.២៩ 
ចាំណូលសរបុ ៧៩,៦២៣ ១០០ ៦៩,៣៣៥ ១០០ 



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

13 | ទាំ ព័ រ  

 

ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ររួលបានចាំណូលដធ៏ាំម្កពីការទ្បាកខ់ដលមាន ៩៦%ថ្នទ្បាកច់ាំណូល
សរុបកនុ ខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២ ០២០។ 
៣. ការវភិាគគមាែ តចាំង្ណញដុល 
របាយការណ៍លរធផលរមួ្របស់ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក ទ្តូវបានង្រៀបចាំកនុ ខរទ្ម្ខជ់ារបាយការណ៍
ខដលម្និបង្ហា ញពីទ្បាកច់ាំង្ណញដុលង្រ រទ្ម្ខរ់បាយការណ៍ង្នុះបង្ហា ញង្លើចាំង្ណញការទ្បាកសុ់រធ
ខដលររលួបានម្កពីចាំណូលការទ្បាកស់រុប ដកនឹខចាំណាយការទ្បាកខ់ដលនឹខទ្តូវយកម្កបង្ហា ញនិខ
ពិភាកាង្ៅ កនុ ខចាំណុចបនាទ បង់្លើការវភិាគចាំង្ណញ(ខាត)មុ្នបខព់នធដូចខាខង្ទ្កាម្។ 

៤. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ 

សង្ខេបថ្នរបាយការនច៏ាំង្នញខាត 
ទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

ទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលពីការទ្បាក ់ ៧៦,៣៣៨ ៦៥,៦៨៦ ១០,៦៥១ ១៦.២២ 
ចាំណាយង្លើការទ្បាក ់ (៣០,៨៥០) (២៤,៦០៥) (៦,២៤៥) ២៥.៣៨ 
ចាំណូលម្កពីការទ្បាកសុ់រធ ៤៥,៤៨៨ ៤១,០៨២ ៤,៤០៦ ១០.៧៣ 
ចាំណូលកថ្ទ្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣,១៤៣ ៣,៤៤៧ (៣០៤) (៨.៨១) 
ចាំណាយកថ្ទ្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ (១,០៩៧) (១,៣៥៥) ២៥៩ (១៩.០៧) 
ចាំណូលកថ្ទ្ម្និខង្ជ្ើខស្ថរសុរធ ២,០៤៧ ២,០៩២ (៤៥) (២.១៦) 
ចាំណូលទ្បតិបតតិការង្ផេខៗ ១៤១ ២០១ (៦០) (២៩.៦៦) 
ចាំណាយបុគគលិក (៧,៦៦០) (៧,០៥១) (៦០៩) ៨.៦៣ 
ចាំណាយទ្បតិបតតិការ (៧,៩៧៤) (៦,៦៩៩) (១,២៧៦) ១៩.០៤ 
ចាំណាយរ ាំលស់ (៨,១៤២) (៦,៦៥០) (១,៤៩២) ២២.៤៣ 
ទ្បាកច់ាំង្ណញពីទ្បតិបតតកិារ ២៣,៩០០ ២២,៩៧៥ ៩២៥ ៤.០៣ 
ការខាតបខង់្លើឪនភាពថ្នតថ្ម្ែង្លើឧប

ករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ 
(៤៤៩) (២,២៣១) ១,៧៨២ (៧៩.៨៥) 

ទ្បាកច់ាំង្ណញម្នុបខព់នធ ២៣,៤៥០ ២០,៧៤៤ ២,៧០៧ ១៣.០៥ 

កនុ ខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ទ្បាកច់ាំង្ណញមុ្នបខព់នធមានចាំនួន ២៣.៤៥០លានង្រៀល(១៣%ង្កើន
ង្ែើខង្ទ្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខទ្តីមាសរី៣ឆ្ន ាំ២០១៩)។ការង្កើនង្ែើខថ្នទ្បាកច់ាំង្ណញភាគង្ទ្ចើនគឺម្កពីការ
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ង្កើនង្ែើខថ្នចាំណូលការទ្បាកសុ់រឋដូចជាការទ្បាកប់ានម្កពីកម្ចរីបស់អតិងិជ្ននិខការទ្បាកប់ានម្កពី
ការោកទ់្បាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅធនាគ្មរង្ផេខ។ 

៥. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) កនុខការយិបរងិ្ចេរ 

សង្ខេបថ្នរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

ទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ទ្បាកច់ាំង្ណញម្ុនបខព់នធ ២៣,៤៥០ ២០,៧៤៤ ២,៧០៧ ១៣.០៥ 

ចាំណាយពនធង្លើទ្បាកច់ាំណូល (៣,១៩៣) (៣,០៦១) (១៣៣) ៤.៣៣ 

ទ្បាកច់ាំង្ណញសុរធកនុខទ្គ្ម ២០,២៥៧ ១៧,៦៨៣ ២,៥៧៤ ១៤.៥៦ 
កនុ ខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ទ្បាកច់ាំង្ណញបនាទ បពី់បខព់នធមានចាំននួ ២០,២៥៧លានង្រៀល ខដលបាន 
ង្កើនង្ែើខ ១៤.៥៦% ង្ទ្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដលបណាត លម្កពី ការង្កើនង្ែើខ 
ថ្នចាំណូលការទ្បាកសុ់រឋដូចបានបកទ្ស្ថយកនុខចាំនុច៤ (ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ) ។ 
៦. ការវភិាគលរធផលលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេរ 

សង្ខេបថ្នរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

ទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ទ្បាកច់ាំង្ណញសុរធកនុខទ្គ្ម ២០,២៥៧ ១៧,៦៨៣ ២,៥៧៤ ១៤.៥៦ 

ការខាតលម្អតិង្ផេខៗ (៣,៣៥៨) (២,៧៤៧) (៦៣៨) ២៣.២៣ 

ទ្បាកច់ាំង្ណញលម្អតិសរបុ ១៦,៨៧២ ១៤,៩៣៦ ១,៩៣៦ ១២.៩៦ 

៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការខដលប៉ាុះពាល់ស្ថា នភាព និខលរធផលហញិ្ញ វតាុ 

ការរាតតាតថ្នង្ម្ង្រាគឆ្ែខវរុីស(COVID-១៩) បានរាលោលដល់ទ្បង្រសកម្ពុជាចាបត់ាាំខពីចុខខែម្ករា
ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ចាបត់ាាំខពីង្ពលង្នាុះម្កទ្បង្រសកម្ពុជាកក៏ាំពុខទ្បឈម្នឹខការឆ្ែខរាលោលនិខប៉ាុះពាល់
ដល់និរនតភាពបខនាម្ង្រៀត ខដលបខាឱយមានការរ ាំខានដល់សកម្មភាពអាជី្វកម្មនិខង្សដឋកិចចជាតិ ។ 
ង្ទាុះយ៉ា ខណាគណៈទ្គបទ់្គខរ ាំពឹខថ្នសកម្មភាពអាជី្វកម្មទ្កុម្និខធនាគ្មរអាចមានភាពយតឺយ៉ា វបនតិច
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កនុខរយៈង្ពលដែ៏ែីង្នុះប៉ាុខនតនឹខម្និនាាំឱយមានបញ្ញា គរួឱយទ្ពួយបារម្ភង្នាុះង្រង្ោយស្ថររាំហាំទ្បតិបតតិការ
កទ្ម្តិទ្បាកច់ាំង្ណញបចចុបបនន និខលាំហូរស្ថចទ់្បាករ់បស់ទ្កុម្ និខធនាគ្មរង្ៅខតរខឹមាាំនិខធានាបាននូវ
និរនតភាព។ 

ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលប៉ាុះពាល់ង្លើផលចាំង្ណញ 

១. ការវភិាគពីលកេែណឌ ថ្នតទ្ម្វូការ និខការផគតផ់គខ ់
ង្ទាុះបីជាវា៉ា កស់្ថាំខការពារ COVID-១៩ ទ្តូវបានបង្ខាើតង្ែើខ ប៉ាុខនតផលប៉ាុះពាល់ពីង្ម្ង្រាគឆ្ែខវរុីសងមី 
(COVID-១៩) ង្ៅខតមានឥរធិពលគួរឱយកតស់មាគ ល់។ ដូង្ចនុះង្ដើម្បរីរួលបាននូវរិសង្ៅទ្បកបង្ោយ
ទ្បសិរធភាព ការបនតររលួបាននូវមូ្លនិធិងមីៗជាម្យួនឹខការចាំណាយថ្ងែង្ដើម្ទាប និខកាំង្ណើ នថ្ន
ផលិតផលឥណទានខាន តតូចនិខម្ធយម្ង្ៅខតជាកតាត ចាំបខបាំផុតសទ្មាបជ់្ទ្មុ្ញ នូវកាំង្ណើ នទ្បាក់
ចាំង្ណញសទ្មាបធ់នាគ្មរ។ ង្ដើម្បសីង្ទ្ម្ចបាននូវង្គ្មលបាំណខទាាំខង្នុះ ការង្ធវើកិចចសហការភាពជាថ្ដគូ
នឹខនាាំឲ្យអតិងិជ្ន និខធនាគ្មរររលួបានអតាទ្បង្យជ្នប៍ខនាម្ង្រៀត។ង្ៅថ្ងៃរី២៦ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ររលួបានអាជ្ាបណណ អាជី្វកម្មភាន កង់្ហរធានារា៉ា បរ់ខពីទ្កសួខង្សដឋកិចច 
និខហិរញ្ញ វតាុ តាម្រយៈការង្ធវើកិចចសហទ្បតិបតតិការ ជាម្យួទ្កុម្ហ ុន ទ្ពូដិនសល (ង្ែម្បូឌា) ឡាយហវ៍ 
អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ ង្ៅង្លើការខណនាាំអតិងិជ្ន នូវផលិតផល និខង្សវាធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗង្ដើម្បងី្ធវើឲ្យ
អតិងិជ្នកានខ់តមានភាពង្ហយទ្សួលជាម្យួនឹខបរពិង្ស្ថធនធ៍នាគ្មរ។  
ចាំង្ពាុះការអភវិឌ្ឍនខ៍ផនកឌី្ជី្ងលធនាគ្មរង្ៅខតបនតការអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ែែួន ង្ដើម្បផីតល់ជូ្នអតិងិជ្ននូវ 
ផលិតផលនិខង្សវាកម្មហិរញ្ញ វតាុទ្បកបង្ោយភាពថ្ចនទ្បឌិ្តនិខរាំង្នើបជាខមុ្ន ង្ោយង្ៅថ្ងៃរី២៨ ខែធនូ 
ឆ្ន ាំ ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការ នូវមុ្ែង្ហរង្ផទរទ្បាករ់បស់បាគខ 
ង្ៅង្លើង្សវាធនាគ្មរចល័តរបស់ែែួន ខដលអាចពទ្ខីកនូវបណាត ញ សទ្មាបអ់តិងិជ្នរបស់ធនាគ្មរ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខការង្ផទរទ្បាកង់្ៅគណនីបាគខ កដូ៏ចជា ការផេពវផាយង្សវាបាគខ 
ថ្នធនាគ្មរជាសមាជិ្ក។ 

ង្លើសពីង្នុះង្ដើម្បផីតល់ង្សវាបង្ទ្ម្ើអតិងិជ្នឱយកានខ់តទ្បង្សើរង្ែើខនិខង្លើកកម្ពស់ភាពង្ហយទ្សួល
ចាំង្ពាុះការង្ពញចិតតរបស់អតិងិជ្ន ធនាគ្មរកប៏ានវនិិង្យគឥតឈបឈ់រផខខដរកនុខការខកលាំអទ្គឹុះស្ថា ន 
ធនាគ្មររបស់ែែួនង្ោយ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ធវើការផ្អែ ស់បតូររីតាាំខពីស្ថខាផារធាំងមី 
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ង្ៅស្ថខាកាល់ខម្៉ាត ខដលមានរីស្ថន កក់ារតាាំខង្ៅ ផទុះង្លែ២៦ង្ប ម្ហាវងីិទ្ពុះ មុ្នីវខេ ភូម្៨ិ 
សង្ហា តទ់្សុះចក ែណឌ ដូនង្ពញ រាជ្ធានីភនាំង្ពញ ង្ដើម្បបីង្ទ្ម្ើង្សវាដល់អតិងិជ្នឲ្យកានខ់តទ្បង្សើរ 
និខបនតតាំង្ែើខបខនាម្មា៉ា សីុនង្អធីអឹម្មា៉ា សីុន POS និខពទ្ខីកបណាត ញរូទាតង់្អែិចទ្តូនិកឲ្យកានខ់ត
រូលាំរូលាយជាខមុ្នបខនាម្ង្រៀត។ 

២. ការវភិាគពីកាង្ែើខចុុះថ្នថ្ងែវតាុធាតុង្ដើម្ 
ការង្ែើខចុុះថ្នថ្ងែវតាុធាតុង្ដើម្ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ដល់ធនាគ្មរង្ែើយ ។ 
៣. ការវភិាគង្លើពនធ 
ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខទ្កុម្ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធរបស់ែែួន សាិតង្ៅង្ទ្កាម្ចាបស់តីពីពនធោរថ្ន
ទ្ពុះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា។ដូង្ចនុះធនាគ្មរនិខទ្កុម្ហ ុនបុទ្តសម្ពន័ធរបស់ែែួនទ្តូវមានកាតពវកិចចបខព់នធ
ដូចបានកាំណតក់នុខបរបបញ្ញតតិសដីពីពនធោររបស់ទ្ពុះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា។ 

ង្ៅថ្ងៃរី៦ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ ជាម្យួនឹខកាតពវកិចចពនធ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានររលួវញិ្ញញ 
បនបទ្តអនុង្លាម្ភាពស្ថរង្ពើពនធទ្បង្ភរ "មាស" ពីអគគនាយោឋ នពនធោរសទ្មាបឆ់្ន ាំជាបព់នធ ២០២០ 
និខ២០២១។ 

៤. ការវភិាគង្លើធាតុខដលែុសពីធម្មតា និខធាតុវសិ្ថម្ញ្ញ  
រនទឹម្នឹខការរកីរាលោលថ្នវរុីស(COVID-១៩)ម្កង្លើង្សដឋកិចចពិភពង្លាក ខដលង្ធវើឲ្យមានការធាែ កចុ់ុះ
គរួឲ្យកតស់ាំគ្មល់ អាចមានផលប៉ាុះពាល់ែែុះដល់លរធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគ្មរ។ 

គ. ការខទ្បទ្បួលសាំខាន់ៗ ង្លើការលក ់និខចាំណូល 
កនុ ខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគ្មរ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក មានការង្កើនង្ែើខបនតិចថ្នចាំណូល 
ខដលមានចាំណូលការទ្បាកសុ់រធសរុបចាំននួ ៤៥.៤៨៨លានង្រៀលខដលង្សមើនឹខការង្កើនង្ែើខ ១០,៧% 
ង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលដូចគ្មន  កនុ ខឆ្ន ាំ២០១៩។ 
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 . ផលប៉ាុះពាល់ថ្នការបតូររូបិយបណណ  អទ្តាការទ្បាក ់និខថ្ងែរាំនិញ 
ស្ថា នភាពចាំហថ្នរូបិយបណ័ណ បរង្រស ទ្តូវបានទ្តួតពិនិតយយ៉ា ខយកចិតតរុកោកជ់ាទ្បចាាំតាម្បរបញ្ញញ តត ិ
ង្ដើម្បអីាចវាស់ខវខ និខធានាថ្នវានឹខម្និង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់និរនតរភាពថ្នទ្បាកច់ាំង្ណញរបស់ធនាគ្មរ។ 

ពាកព់ន័ធនឹខអទ្តាការទ្បាកធ់នាគ្មរកាំណតអ់ទ្តាការទ្បាកង់្ងរសទ្មាបទ់្បាកប់ង្ញ្ញ ើរ និខទ្បាកក់ម្ចរីបស់ែែួន
សទ្មាបទ់្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម។ ដូង្ចនុះធនាគ្មរម្និមានររួលរខហានិភយ័ជាស្ថរវនតទាករ់ខនឹខអទ្តា
ការទ្បាកម់្កង្លើលរធផលថ្នទ្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធនាគ្មរង្នាុះង្រ ។ 

ឥរធិពលថ្នថ្ងែរាំនិញ ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ម្កង្លើលរធផលទ្បតិបតតិរបស់ធនាគ្មរង្ែើយ ។ 

ខ. ផលប៉ាុះពាល់អតិផរណា 

ង្ៅកនុខទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ជាស្ថរវនតថ្នអតិផរណាម្កង្លើលរធផលទ្បតិបតតិ
ការអាជី្វកម្មរបស់ធនាគ្មរង្ែើយ។ 

ច. ង្គ្មលនង្យបាយង្សដឋកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខហរិញ្ញ វតាុ របស់រោឋ ភបិាល 

ការរាតតាតថ្នង្ម្ង្រាគឆ្ែខងមីវរុីស(COVID-១៩) ង្ៅខតមានឥរធិពលជាអវជិ្ជមានម្កង្លើង្សដឋកិចច
ទ្បង្រសកម្ពុជា។ ង្ដើម្បងី្ឆ្ែើយតបង្ៅនឹខបញ្ញា ទាាំខង្នុះរាជ្រោឋ ភបិាលកម្ពុជា និខធនាគ្មរជាតិ ថ្នកម្ពុជា 
(NBC) បានោកង់្ចញនូវវធិានការបខនាម្ង្រៀត ង្ដើម្បបីនតទ្គបទ់្គខផលប៉ាុះពាល់សទ្មាបរិ់សង្ៅ
យ៉ា ខទ្តឹម្ទ្តូវទ្បកបង្ោយទ្បសិរធភាព កនុខង្គ្មលបាំណខង្ដើម្បសី្ថត រ និខជ្ាំរុញកាំង្ណើ នង្សដឋកិចចកម្ពុជាកនុខ
កាំែុខង្ពលថ្នការរកីរាលោលថ្នវរុីស (COVID-១៩) ង្នុះ។ 

ជាលរធផល ង្ដើម្បបីនតចូលរមួ្គ្មាំទ្រង្គ្មលនង្យបាយរាជ្រោឋ ភបិាល កនុខការង្ោុះទ្ស្ថយបញ្ញា ទ្បឈម្
ខដលបណាត លម្កពីផលប៉ាុះពាល់ថ្នជ្ាំខឺកូវដី១៩ និខង្ទ្គ្មុះរឹកជ្ាំននន់ាង្ពលកនែខម្កង្នុះ ធនាគ្មរជាតិ
ថ្នកម្ពុជា សង្ទ្ម្ចបនទូរបនាយលកេែណឌ ម្យួចាំននួបាំង្ពញបខនាម្ង្លើស្ថរាចរខណនាាំង្លែ ធ៧-០២០-
០០១ ស.រ.ណ.ន ដូចខាខង្ទ្កាម្៖ 
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១. អនុញ្ញញ តចាំង្ពាុះការង្រៀបចាំឥណទានង្ែើខវញិចាំង្ពាុះវស័ិយទាាំខអស់ ខដលរខផលប៉ាុះពាល់ពី
ការរកីរាលោលថ្នជ្ាំខឺកូវដី១៩ និខរឹកជ្ាំនន ់ ខផអកង្លើការវាយតថ្ម្ែរបស់ទ្គឹុះស្ថា នធនាគ្មរ
និខហិរញ្ញ វតាុនីម្យួៗ។ ការង្រៀបចាំឥណទានង្ែើខវញិង្នុះ គរួង្ធវើង្ែើខង្ោយសទ្ម្បសទ្មួ្លរវាខ
ទ្គឹុះស្ថា នធនាគ្មរនិខហិរញ្ញ វតាុនីម្យួៗជាម្យួអតិងិជ្ន ង្ៅតាម្ស្ថា នភាពជាកខ់សដខ និខពិនិតយ
លរធភាពបនធូរបនាយការទ្បាកនិ់ខអនុង្ទ្គ្មុះង្ស្ថហ ុយង្ផេខៗតាម្ខដលអាចង្ធវើបាន 
២. អនុញ្ញញ តឱយទ្គឹុះស្ថា នធនាគ្មរនិខហិរញ្ញ វតាុ អាចង្ធវើឥណទានង្រៀបចាំង្ែើខវញិរហូតដល់
ថ្ងៃរី៣០ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ និខ 
៣. អនុញ្ញញ តឱយង្រៀបចាំឥណទានង្ែើខវញិបានរហូតដល់ ៣ដខ ង្ោយរកាចាំណាតថ់្នន ក់
ឥណទានង្ៅដខដលកនុខអាំែុខង្ពលអនុទ្គ្មុះង្នុះ។ 

រាជ្រោឋ ភបិាលកម្ពុជាបានទ្បកាសពីការបនតការកាតប់នាយពនធការង្លើកខលខង្លើពនធកាតរុ់ក និខ
ការង្លើកខលខពនធ នឹខទ្តូវបានពនយរង្ពលង្ដើម្បជី្យួ ដល់ទ្កុម្ហ ុននិខកម្មករខដលគ្មម នការង្ហរង្ធវើ
ឱយររួលបានកានខ់តទ្បង្សើរង្ែើខពីផលប៉ាុះពាល់ខដលកាំពុខង្កើតមានថ្នជ្ាំខឺរាតតាតកូវដី១៩។ 
ង្នុះរមួ្បញ្ចូ លទាាំខការកាតប់នាយពនធកាតរុ់ក (WHT) ង្លើទ្បាកក់ម្ចបីរង្រស និខកនុខទ្សុក
ង្ោយធនាគ្មរនិខស្ថា បន័ហិរញ្ញ វតាុ។ ពនធកាតរុ់ក (WHT)ង្លើការទ្បាកង់្លើទ្បាកក់ម្ចបីរង្រស
និខកនុខទ្សុកនឹខទ្តូវកាតប់នាយម្កទ្តឹម្ ៥ភាគរយ ង្ៅឆ្ន ាំ ២០២១ ប៉ាុខនតនឹខង្កើនង្ែើខដល់ ១០ 
ភាគរយង្ៅឆ្ន ាំ ២០២២ ង្ហើយនឹខទ្តូវបានបាំង្ពញង្ែើខវញិង្ៅកទ្ម្តិង្ដើម្របស់ែែួនង្ៅឆ្ន ាំ ២០២៣។ 
ពនធកាតរុ់ក (WHT)ង្លើការទ្បាកង់្លើទ្បាកក់ម្ចខីដលមានទ្ស្ថប ់ កនឹ៏ខទ្តូវកាតប់នាយម្កទ្តឹម្ ១០ 
ភាគរយផខខដរ។ 
រោឋ ភបិាលកប៏ានសង្ទ្ម្ចពនយររយៈង្ពលង្លើកខលខពនធសទ្មាបឧ់សាហកម្មង្រសចរណ៍ និខ
អាកាសចរណ៍សីុវលិ និខទ្កុម្ហ ុនពាកព់ន័ធង្ដើម្បផីតល់ជ្ាំនយួសង្ស្តង្ហគ ុះដល់វស័ិយខដលរខង្ទ្គ្មុះធៃនធ់ៃរ 
ពីជ្ាំខឺរាតតាតង្នុះរហូតដល់ចុខខែម្នីាឆ្ន ាំ ២០២១។ ង្លើសពីង្នុះង្រៀតអាជី្វកម្មខដលពាកព់ន័ធនឹខ
វស័ិយង្រសចរណ៍នឹខអាចបនតអាជ្ាបណ័ណ អាជី្វកម្មង្ោយម្និចាាំបាចច់ាំណាយទ្បាកង់្ៅឆ្ន ាំង្ទ្កាយ។ 
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ហតាង្លខាអភបិាលរបស់ធនាគ្មរភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក 
រាជ្ធានីភនាំង្ពញ, ថ្ងៃរី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១     
បានអាន និខឯកភាព       
 
 
 
ង្លាក YIM, Yong Taick 
ទ្បធានទ្កុម្ទ្បឹកាភបិាល      
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