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ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតតុសង្ខេប 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ទពយសកម្មសរុប ៤,២៣៦,២៨៧ ៤,១៧៩,២៨៦ 

បាំណុលសរុប ៣,៥៩៣,១៧៥ ៣,៥៤៩,៧៣៣ 

ម្ូលធនសរុប ៦៤៣,១១២ ៦២៩,៥៥៣ 

លទធផលហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលសរុប ៧៦,៩០៨ ៦៨,៩៨៤ 

ចាំង្ណញ(ខាត)ម្ុនបខព់នធ ១៧,១៥៥ ២០,៦២២ 

ចាំង្ណញ(ខាត)សុទធកនុខការយិបរងិ្ចេទ ១៣,៦០៦ ១៥,៧២០ 

លទធផលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ ១៣,៥៦១ ១៥,០៧៦ 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ(%) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាតង្ស្ថធនភាព ១៧.៨២ ១៧.៣០ 

អនុបាតបាំណុលង្ធៀបនឹខម្ូលធន ៥៥៨.៧២ ៥៦៣.៨៥ 

អនុបាតសនទនីយភាព ១៤៣.៩៨ ១២៣.៥៩ 

អនុបាតឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ ១.២៩ ១.០៤ 

អនុបាតបង្ញ្ញ ើង្ធៀបនឹខឥណទាន ៨៧.៥៥ ៨៦.៤៤ 

អនុបាតផលចាំង្ណញ(%) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខត្ទពយសកម្ម (ROA) ១.៣០ ១.៥៦ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខម្ូលធន (ROE) ៨.៥៥ ១០.៤៦ 

អនុបាតលទធភាពបខ់ត្បាក់ ៦៤០.៣៧ ៧១៨.៥៥ 
ចាំង្ណញកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ(ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូលប
ត្តកម្មសិទធ)ិ 

NA NA 

ភាគលាភកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ(ករណីចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូល
បត្តកម្មសិទធ)ិ 

NA NA 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុសាំខាន់ៗង្ផេខង្ទៀត (ត្បសិនមាន) NA NA 
សាំគាល់ :   
         :   អនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយដដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
       :  ឥណទានម្និដាំង្ណើ រការអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយដដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជាចាំណាតថ់្នន កស់ាំវធិានធន  
២០% - ១០០% 

១ 

២
២ 

១ 

១ 

២ 
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ត្កាហវកិអាំពពីត័ម៌ានហិរញ្ញ វតាុសង្ខេប 

 

 

 

៤,២៣៦,២៨៧ 
៣,៥៩៣,១៧៥ 

៦៤៣,១១២ 

៤,១៧៩,២៨៦ 
៣,៥៤៩,៧៣៣ 

៦២៩,៥៥៣ 

ប្ទពយសកម្មសររុ រាំណុលសររុ មូ្លធនសររុ

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវរាុ  (លាន ររៀល)

ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០

៧៦,៩០៨ 

១៧,១៥៥ ១៣,៥៦១ 

៦៨,៩៨៤ 

២០,៦២២ ១៥,០៧៦ 

ចាំណូលសររុ ចាំរណញ(ខារ)មុ្នរង់ពនធ លទធផលម្អិរកនុងការយិរររិចេទ

លទធផលហិរញ្ញវរាុ  (លានររៀល)

ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០

១.៣០

៨.៥៥

១.៥៦

១០.៤៦

អនុបារចាំរណញរធៀរនឹងប្ទពយសកម្ម (ROA) អនុបារចាំរណញរធៀរនឹងមូ្លធន (ROE)

អនុបារផលចាំរណញ(%)

ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០
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សមាសភាពត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEE, Myunsang 

សមាជិកឯករាជយ 
PARK, Chong Tae 

     សមាជិកឯករាជយ 
 

Kim, Sung Chul 

សមាជិក 

 

SIM, Sang Ton 

សមាជិក 

YIM, Yong Taick 

ប្រធានប្កុមប្រឹកាភិបាល 
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ង្សចកតដីលែខរបស់ត្បធានត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាលខ្ុ ាំបាទមានង្សចកតីង្ស្ថម្នេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខ កនុខការ 
បង្ហា ញពីលទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ង្ោយអនុវតតតាម្តត្មូ្វការរបស់ និយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (ន.ម្.ក)។ 

ដូចដដលង្យើខទាាំខអស់គាន បានត្ជាបរចួម្កង្ហើយអាំពីការរកីរាតតាតននជ្ម្ងវឺរុីសកូរ ៉ាូណាលមី 
(COVID-19) ដដលបានរកីរាតតាតជាសកលយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័ស ឆ្ែខម្នុសេរាបល់ាននាក ់ និខង្ធវើឲ្យ 
សកម្មភាពង្សដឋកិចចង្ៅត្តឹខ កដូ៏ចជាបណាត ត្បង្ទសជាង្ត្ចើនបានោកក់ត្ម្តិយ៉ា ខតឹខរខឹង្ៅង្លើ 
ការបាំលាស់ទី ង្ដើម្បទីបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលននវរុីសង្នុះ។ ការរកីរាតតាតជាសកលននវរុីសង្នុះ 
បានង្ធវើឲ្យស្ថលាង្រៀនត្តូវបានផ្អអ ក ភាពត្កីត្ក និខហានិភយ័របស់កុមារកានដ់តធងនធ់ងរ ដដលង្ធវើឲ្យ 
ប៉ាុះពាល់ដល់ឱកាសអភវិឌ្ឍនស៍ត្មាបកុ់មារង្ៅទូទាាំខត្បង្ទសកម្ពុជា។ ផលប៉ាុះពាល់ននវបិតតិង្នុះ គឺបាន 
ង្ធវើឲ្យត្គួស្ថរជាង្ត្ចើនបាតប់ខក់ារង្ហរភាែ ម្ៗ ង្ធវើឲ្យពកួង្គពុាំមានលទធភាពកនុខការចាំណាយសត្មាប់
តត្មូ្វការមូ្លោឋ នរបស់ពួកង្គ ដូចជា ចាំណីអាហារ ទឹក ឱសល   តាំដហទាាំសុខភាព និខការអបរ់ ាំ 
ង្ោយស្ថរដតការធាែ កចុ់ុះង្សដឋកិចចបណាត លម្កពីជ្ម្ងកូឺវដី១៩ង្នុះ។ រាជ្រោឋ ភបិាលននត្ពុះរាជាណាចត្ក 
កម្ពុជា កប៏ានចាតនូ់វវធិានការត្តឹម្ត្តូវកនុខការទបស់្ថា តវ់បិតតិង្នុះ ដូចជាផតល់ត្បាកឧ់បតាម្ភដល់ 
កម្មករង្រាខចត្ក ការកាតប់នាយពនធ និខផតល់ការសត្ម្បសត្មួ្លដផនកឥណទានសត្មាបអ់ាជី្វកម្មនានា 
កដូ៏ចជាកិចចខិតខាំត្បឹខដត្បខកនុខការដសវខរកវ៉ា កសុ់្ថាំខកូវដី-១៩ ង្ដើម្បកីារពារត្បជាជ្នពីជ្ម្ងដឺក៏ាច 
ស្ថហាវម្យួង្នុះ, កាតប់នាយការសត្មាកពាបាលង្ៅម្នទីរង្ពទយ, ការជ្យួ សង្គង្ហរ ុះជី្វតិម្នុសេ 
និខការជ្យួ ស្ថត រង្សដឋកិចចត្បង្ទសជាតិឲ្យបានលអត្បង្សើរង្ ើខ។ រាជ្រោឋ ភបិាលកប៏ានបង្ខាើតនូវចង្នាែ ុះ 
ស្ថរង្ពើពនធ ង្ដើម្បកីាតប់នាយផលប៉ាុះពាល់ង្សដឋកិចចពីវបិតតិង្នុះ ជាពិង្សសង្ៅង្លើត្បជាជ្នដដលង្ហយ 
រខង្ត្គាុះបាំផុត។ 

កនុខអាំ ុខង្ពលននការរកីរាតតាតននជ្ម្ងកូឺវដី១៩ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានង្ម្ើលង្ ើញពីលទធផលអាជី្វកម្មវជិ្ជមានរបស់ខែួន និខបនតកាំង្ណើ នត្បកបង្ោយសាិរភាពទាកទ់ខនឹខ 
បរមិាណ កដូ៏ចជាត្បាកច់ាំង្ណញ និខកាំពុខអនុវតតការវនិិង្យគដដលបានង្ត្គាខទុក។ 
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ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើង្សវដល់អតិលិជ្នកានដ់តត្បង្សើរ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្ធវើការផ្អែ ស់បតូរ 
ទីតាាំខពីស្ថខាផារធាំលមី ង្ៅស្ថខាកាល់ដម្៉ាត ង្ោយទទលួបានការអនុញ្ញញ តពីត្កសួខពាណិជ្ជកម្ម 
ចុុះនលងទី០៥ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១។ ង្យើខង្ជ្ឿជាកថ់្ន ការផ្អែ ស់បតូរទីតាាំខស្ថខារបស់ង្យើខ នឹខង្ធវើឲ្យ 
អតិលិជ្ន កានដ់តមានភាពង្ហយត្សួលកនុខការង្ធវើត្បតិបតតិការជាម្យួធនាគារង្យើខ។ 

ង្ទាុះបីជាសាិតកនុខង្ពលង្វលាម្និមានភាពត្បាកដត្បជា កក៏នុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការនូវផលិតផលឥណទានអាជី្វកម្មលមីម្យួង្ទៀតគឺ “ឥណទាន 
៣០០” ដដលមាច ស់អាជី្វកម្មនឹខទទួលបាននូវការអនុម្ត័ង្លើឯកស្ថរកម្ច ី កនុខរយៈង្ពល៣នលង 
បនាទ បពី់កាលបរងិ្ចេទននការផតល់នូវឯកស្ថរតត្មូ្វទាាំខអស់។ 

ង្ៅកនុខត្តីមាសទី១ដដដលង្នុះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខត្កុម្ហ ុនត្ពូដិនសល 
(ង្ខម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ បានង្រៀបចាំពិធីោកឲ់្យដាំង្ណើ រការជាផែូវការ     
សត្មាបភ់ាពជានដគូរ ង្ោយមានការទទលួស្ថរ ល់ និខចូលរមួ្ង្ោយតាំណាខរបស់ ធនាគារជាតិ នន 
កម្ពុជា និខត្កសួខង្សដឋកិចច និខហិរញ្ញ វតាុ។ 

កនុខរយៈង្ពលប៉ាុនាម នដខលមីៗង្នុះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានអាជ្ាបណណ អាជី្វកម្ម 
ភាន កង់្ហរធានារា៉ា បរ់ខ សត្មាបស់្ថខាដសនសុខ ពីត្កសួខង្សដឋកិចច និខហិរញ្ញ វតាុ ង្ៅង្លើការដណនាាំ 
អតិលិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ  តាម្រយៈការង្ធវើកិចចសហត្បតិបតតិការជាម្យួ 
ត្កុម្ហ ុនត្ពូដិនសល (ង្ខម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ។ ង្ៅនលងដដដលង្នុះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការង្សវទូទាតវ់កិយ័បត្តរបស់ BanhJi ង្ៅតាម្បញ្ជ របស់ធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខតាម្ Mobile App ផខដដរ។ 

គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ កាំង្ណើ នននត្ទពយសកម្មរបស់ង្យើខមានការង្កើន ១,៣៦% 
ពីចាំននួ ១.០៣៣លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១.០៤៧ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ឥណទានមានការង្កើន 
ពីចាំននួ ៧២២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៧២៦លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, កាំង្ណើ នននត្បាកប់ង្ញ្ញ ើរបស់ង្យើខ 
មានការង្កើនង្ ើខដល់ ៨០៦លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខមូ្លធនមានការង្កើនង្ ើខ ២,១៥% ពី 
១៥៦លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១៥៩លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ។ ង្នុះគឺជាកាំង្ណើ នង្ៅកនុខត្តីមាសទី១ 
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ឆ្ន ាំ២០២១ ង្ត្បៀបង្ធៀបជាម្យួ ឆ្ន ាំ២០២០ ដដលសម្ទិធិផលរបស់ពួកង្យើខង្នុះ គឺជាអត្តាង្ជាគជ្យ័ 
កនុខចាំង្ណាម្នដគូរត្បកតួត្បដជ្ខហិរញ្ញ វតាុជាង្ត្ចើនង្ៅកនុខទីផារ។ 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ខ្ុ ាំសូម្ដលែខអាំណរគុណយ៉ា ខត្ជាលង្ត្ៅចាំង្ពាុះភាគទុនិក 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល គណៈត្បតិបតតិទាាំខអស់ននធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក សត្មាបក់ារដណនាាំ 
និខភាពជាអនកដឹកនាាំ, បុគរលិករបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបក់ារចូលរមួ្ចាំដណក និខការង្បតជ្ាចិតត, 
អតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបទ់ាំនុកចិតតរបស់ពកួង្គម្កង្លើធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
ជាពិង្សស ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា (NBC) និខនិយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (SERC) សត្មាបដ់ាំបូនាម ន 
និខការគាាំត្ទ។ 

ខ្ុ ាំ Yim Yong Taick សូម្សដម្តខនូវការដឹខគុណចាំង្ពាុះការខិតខាំត្បឹខដត្បខ 
ង្ោយទទួលបានលទធផលង្ជាគជ្យ័កនុខអាំ ុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ និខបនតង្ឆ្ព ុះង្ៅរកសម្ទិធិផល 
ដល៏អត្បង្សើរបដនាម្ង្ទៀតកនុខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

 
  នលងទី១៣ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ហតាង្លខា និខត្តា 

 

 YIM, Yong Taick 
 ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
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ង្លខកូដសតខោ់រ KH ២០០០១១១A46 

ទីស្ថន កក់ារ 
អគារង្លខ២១៧ ម្ហាវលិីនង្រាតតម្ 

សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថកខ់ណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានភីនាំង្ពញ 
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

ង្លខទូរស័ពទ (+៨៥៥) ២៣ ៩០៩ ៩០៩/(+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥០០ 

ង្លខទូរស្ថរ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៤០ 
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អុីដម្ល info@ppcb.com.kh 

ង្លខវញិ្ញញ បនបត្តចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០១៥៧៩៤ ចុុះនលងទី២០ ង្ម្ស្ថ ២០០៨ 
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២០១៩ 
ង្សចកតីសង្ត្ម្ចអនុញ្ញញ តិនខិចុុះបញ្ជ ី 

ឯកស្ថរផតល់ពត័ម៌ានង្លខ ១៩២/២០ គ.ម្.ក./ស.ស.រ ចុុះនលងទ០ី១ កញ្ញញ  ២០២០ 

ង្ ម្ ុះបុគរលតាំណាខបុគរលចុុះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត

បត័្ត 

ង្លាក Baek Jongil 
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ខ. លកេណៈននធុរកិចច 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ត្បតិបតតិការធនាគារង្ៅនលងទី០១ ដខកញ្ញញ  

ឆ្ន ាំ២០០៨ ដដលមានទីស្ថន កក់ារកណាត លសាិតង្ៅអគារង្លខ២១៧ ម្ហាវលីិ ត្ពុះនង្រាតតម្ (ផែូវង្លខ 
៤១) សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថក ់ ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខទទួលបានអាជ្ាបណណ  
ង្ពញង្លញជាធនាគារពាណិជ្ជ។ ង្ៅដខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បាន 
ស្ថវ គម្នស៍ត្មាបក់ារចាបង់្ផតើម្លមីម្យួជាម្យួភាគទុនិកដរ៏ខឹមាាំ គឺ Jeonbuk Bank Co., Ltd 
(ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ JB Financial Group Co. Ltd.), ត្កុម្ហ ុន Apro Financial Co., Ltd 
(ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ត្កុម្ហ ុន J&K Capital Co., Ltd. ដដលសាិតង្ៅង្ត្កាម្ OK Financial 
Group) និខត្កុម្ហ ុន JB Woori Capital Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ JB Financial 
Group Co., Ltd.) ដដលមានមូ្លោឋ នសាិតង្ៅត្បង្ទសកូង្រ ៉ាខាខតបូខ។ 

ង្ៅង្ពលដដលង្យើខបនតកិចចខាំត្បឹខដត្បខរបស់ង្យើខង្ៅមុ្ខង្ទៀត ង្យើខកម៏្និង្ភែចនឹខអបអរស្ថទរ 
ចាំង្ពាុះភាពង្ជាគជ្យ័នាង្ពលកនែខម្ក កនុខការបាំង្ពញបាននូវតត្មូ្វការជាង្ត្ចើនរបស់អតិលិជ្ន 
កនុខដផនកង្សវធនាគារ និខខិតខាំដសវខរកវធីិស្ថគសតនានា ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់គុណភាពង្សវរបស់ង្យើខ 
គាាំត្ទអតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខកនុខង្ពលបចចុបបនន និខអនាគត។ គិតត្តឹម្បាំណាចដ់ខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ត្ទពយសកម្មសរុបបានង្កើនង្ ើខដល់ ១.០៤៧ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខង្ធវើការបង្ត្ម្ើអតិលិជ្នង្ត្ចើនជាខ 
១២២.000 នាក ់ ជាម្យួនឹខស្ថខាចាំនួន២៣ទូទាាំខត្បង្ទស និខមា៉ា សីុន ATMs ចាំនួន ៦៦ 
(មា៉ា សីុនATMsង្ផេខៗង្ទៀតកាំពុខត្តូវបានពិចារណាង្ៅទីតាាំខសកាត នុពលង្ផេខៗង្ទៀតកនុខត្បង្ទស 
កម្ពុជា)។ បដនាម្ពីង្នាុះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក នឹខបនតង្ធវើការផតល់ជូ្នដល់អតិលិជ្ននូវង្សវ 
ដដលមានលកេណៈង្ហយត្សួល និខង្ធវើការគាាំត្ទង្ោយបណាត ញឌី្ជី្លល ដដលង្ធវើឲ្យអតិលិជ្នកានដ់ត 
មានភាពង្ហយត្សួលជាម្យួនឹខបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគារ។ អតិលិជ្នអាចង្ធវើការទាំនាកទ់ាំនខម្កង្យើខ 
តាម្រយៈ Live Chat កនុខរយៈង្ពល២៤ង្មា៉ា ខកនុខម្យួនលង និខ៧នលងកនុខម្យួសបាត ហ៍ 
តាម្រយៈបណាត ញឌី្ជី្លលទាាំខអស់របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្លើសពីង្នុះង្ៅង្ទៀតធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានបង្ខាើតម្ជ្ឈម្ណឌ លសហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ (SME Center)
ជាង្លើកដាំបូខរបស់ខែួន ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវSME។ សហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ 
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នឹខត្តូវទទួលបាននូវង្សវពិង្ត្គាុះង្យបល់អាជី្វកម្មផខដដរ។ ពកួង្យើខកប៏ានពត្ខីកនូវការយិល័យ 
បរង្ទស (Foreign Desk) មានដូចជា ការយិល័យកូង្រ ៉ា ជ្ប៉ាុន និខចិន កដូ៏ចជា ង្ហារ លកែឹប 
និខម្ជ្ឈម្ណឌ ល SME ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវ SME។ ពកួង្យើខពិតជាផតល់តនម្ែ 
ដល់អតិលិជ្នទាាំខអស់ និខបនតង្ធវើការអភវិឌ្ឍផលិតផល-ង្សវរបស់ពកួង្យើខ ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើជូ្នដល់ 
អតិលិជ្នឲ្យបានលអបាំផុត។ 

គ. ត្ពីតតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្តីមាសរបស់បុគរលចុុះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 
ង្ៅនលងទី០៥ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.កទទលួបានការអនុញ្ញញ តពី 

ត្កសួខពាណិជ្ជកម្ម កនុខការង្ធវើការផ្អែ ស់បតូរទីតាាំខពីស្ថខាផារធាំលមី ង្ៅស្ថខាកាល់ដម្៉ាត ង្ដើម្បងី្ធវើឲ្យ 
អតិលិជ្នកានដ់តមាន ភាពង្ហយត្សួលកនុខការង្ធវើត្បតិបតតិការជាម្យួធនាគារង្យើខ។ 

ង្ៅនលងទី២៧ ដខម្ករាឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការនូវ 
ផលិតផលឥណទានអាជី្វកម្មលមីម្យួង្ទៀតគឺ “ឥណទាន ៣០០” ដដលមាច ស់អាជី្វកម្មនឹខទទលួបាន 
នូវការអនុម្ត័ង្លើឯកស្ថរកម្ច ី កនុខរយៈង្ពល៣នលង បនាទ បពី់កាលបរងិ្ចេទននការោកនូ់វឯកស្ថរតត្មូ្វ 
ទាាំខអស់។ អតិលិជ្ននឹខទទលួបានអត្តាការត្បាកង់្លរ ៩,៩៩% កនុខម្យួឆ្ន ាំ លកេខណឌ ការត្បាកង់្នុះ
គឺសត្មាបទ់ាាំខបែខរ់ខឹ និខបែខទ់ន។់ ង្លើសពីង្នុះ  មាច ស់សហត្គាសធុនតូច និខម្ធយម្ អាចខចីបាន 
ចាបពី់១មុ្នឺដុលាែ រអាង្ម្រកិ រហូតដល់៣០មុ្នឺដុលាែ រអាង្ម្រកិជាម្យួរយៈង្ពលសខត្តលប១់២០ដខ 
ង្ហើយកានដ់តពិង្សសង្នាុះគឺមានការអនុង្ត្គាុះការសខត្បាកង់្ដើម្កនុខឆ្ន ាំទី១។ 

 ង្ៅនលងទី០១ ដខកុម្ភៈឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខត្កុម្ហ ុនត្ពូដិនសល 
(ង្ខម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ បានង្រៀបចាំពិធីោកឲ់្យដាំង្ណើ រការជាផែូវការ     
សត្មាបភ់ាពជានដគូរ ង្ោយមានការទទលួស្ថរ ល់ និខចូលរមួ្ង្ោយតាំណាខរបស់ ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា 
និខត្កសួខង្សដឋកិចច និខហិរញ្ញ វតាុ។ 

 ង្ៅនលងទី១៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានអាជ្ាបណណ
អាជី្វកម្មភាន កង់្ហរធានារា៉ា បរ់ខ សត្មាបស់្ថខាដសនសុខ ពីត្កសួខង្សដឋកិចច និខហិរញ្ញ វតាុ 
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ង្ៅង្លើការដណនាាំអតិលិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ  តាម្រយៈការង្ធវើកិចចសហ 
ត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុនត្ពូដិនសល (ង្ខម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ។ 

 ង្ៅនលងទី១៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ដដដលង្នុះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
កប៏ានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការង្សវទូទាតវ់កិយ័បត្តរបស់ BanhJi ង្ៅតាម្បញ្ជ របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ 
ម្.ក និខតាម្ Mobile App ។ ភាពជានដគូរង្នុះ នឹខអនុញ្ញញ តឲ្យអតិលិជ្ន SME ទាាំខអស់របស់ BanhJi 
អាចង្ធវើការទូទាតវ់កិយ័បត្តតាម្រយៈបណាត ញទូទាតរ់បស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក (តាម្ស្ថខា 
និខតាម្ Mobile App) ង្ហើយកអ៏នុញ្ញញ តឲ្យធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ចូលដាំង្ណើ រការង្ៅអតិលិជ្ន 
SME របស់ BanhJi ផខដដរ ដដលនឹខង្ធវើឲ្យតត្មូ្វការននគណនីរបស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
មានការង្កើនង្ ើខ។ 

 ង្ៅនលងទី២៩ ដខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ភាគទុនិករបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បាន 
សង្ត្ម្ចង្ធវើការដតខតាាំខសមាជិ្កត្កុម្ត្បឹកាភបិាលលមីមាន ក ់ គឺង្លាក Kim Sung Chul ជ្ាំនសួង្លាក Hoe 
Ryeon។ ង្ៅនលងដដដលង្នុះ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាលធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានសង្ត្ម្ច 
ង្ធវើការដតខតាាំខនាយកត្បតិបតតិលមី ង្លាក Baek Jongil ជ្ាំនសួង្លាក Shin Chang Moo 
ដដលត្តូវទទលួនូវតាំដណខលមីង្ផេខង្ទៀត។ 
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ដផនកទ ី២ - ពត័ម៌ានអាំពលីទធផលត្បតបិតតកិារធុរកចិច 

ក. លទធផលត្បតិបតតកិារធុរកិចច ង្ោយរមួ្បញ្ចូលពត័ម៌ានតាម្ដផនក 

ខ. រចនាសម្ពន័ធចាំណូល 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧២,៦៥៧ ៩៤.៤៧ ៦៦,២៦៥ ៩៦.០៦ 

២ ចាំណូលកនត្ម្ នខិង្ជ្ើខស្ថរ ៣,០៣០ ៣.៩៤ ២,៦៧៦ ៣.៨៨ 

៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ១,២២១ ១.៥៩ ៤៣ ០.០៦ 

ចាំណូលសរបុ ៧៦,៩០៨ ១០០ ៦៨,៩៨៤ ១០០ 
 

 

លទធផលសង្ត្ម្ចបានសាំខាន់ៗ  ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ដផនកង្សវឥណទាន 
ចាំនួនគណនឥីណទាន ៧,១៣៦ ៦,៧៨៥ 
ឥណទានដុលសរបុ (លានង្រៀល) ២,៩៣៥,០០០ ២,៩២២,១៥៩ 

ដផនកង្សវត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
ចាំនួនគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ១៥១,២២៤ ១៤៨,០២៦ 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើសរបុ (លានង្រៀល) ៣,២៥៩,៩៤០ ៣,២៦៣,៩៤៥ 

ពត័ម៏ានទូង្ៅ 
ចាំនួនស្ថខាង្បើកដាំង្ណើ ការ ២៣ ២៣ 
ចាំនួនបគុរលិកសរបុ ៤៦៣ ៤៧២ 
ចាំនួនមា៉ា សីុន ង្អធីអឹម្ ៦៦ ៥៣ 
ចាំនួនមា៉ា សីុនទូទាត ់ ២២៦ ២០២ 
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ដផនកទ ី៣ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតាុដដលបានត្តួតពនិតិយង្ ើខវញិ
ង្ោយសវនករឯករាជ្យ 

សូម្ង្ម្ើលឧបសម្ពនធរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុដដលត្តូវបានត្តួតពិនិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ 

 

 

ដផនកទ ី៤ - ការពភិាកា នខិការវភិាគរបស់គណៈត្គបត់្គខ 
ការពិភាកា និខវភិាគខាខង្ត្កាម្ង្ផ្អត តង្លើលទធផលត្បតិបតតិការ      និខស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុដផអក

ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្របស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក (PPCBank)និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធ 
J&A (Cambodia) Investment Co.,Ltd គិតត្តឹម្នលងទី៣១ ដខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ ដដលត្តូវបានត្តួត
ពិនិតយង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្ត្តូវបានង្រៀបចាំត្សបតាម្សតខោ់ររបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិននកម្ពុជា (ស.រ.ហ.អ.ក) និខអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិពាកព់ន័ធ និខង្គាលការណ៍
ដណនាាំង្ផេខៗដដលង្ចញង្ោ យធនាគារជាតិននកម្ពុ ជា។ 

ក. ទិដឋភាពទូង្ៅននត្បតិបតតកិារ 
១. ការវភិាគចាំណូល 

ធនាគារភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក មានត្បភពចាំណូលចាំននួ៣ធាំៗគឺ ចាំណូលការត្បាក ់ចាំណូលពីកនត្ម្ 
និខង្ជ្ើខស្ថរនិខចាំណូលង្ផេខៗ។ 

 ចាំណូលការត្បាករ់មួ្មាន ចាំណូលការត្បាកពី់ការផតល់ឥណទាន ចាំណូលការត្បាកពី់ការោក់
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើរង្ៅធនាគារ និខចាំណូលការត្បាកប់ានម្កពីមូ្លបត្តវនិិង្យគនានា។ 

 ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថររមួ្មាន កនត្ម្ង្សវឥណទាន ចាំណូលពីការង្ផទរត្បាកក់នុខត្សុក 
និខបរង្ទស ចាំណូលពីង្សវត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ចាំណូលពីង្សវធានា និខ ចាំណូលពីបណ័ណ ង្ផេខៗ។ 

 ចាំណូលង្ផេខៗ រមួ្មាន ចាំណូលពីអត្តាបតូរត្បាកង់្លើការវនិិង្យគ និខចាំណូលង្ផេខៗង្ទៀត។ 
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២. ការវភិាគចាំណូលតាម្ដផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) 
ចាំននួ 

(លានង្រៀល) 
ភាគរយ (%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧២,៦៥៧ ៩៤.៤៧ ៦៦,២៦៥  ៩៦.០៦  
២ ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣,០៣០ ៣.៩៤ ២,៦៧៦  ៣.៨៨  
៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ១,២២១ ១.៥៩ ៤៣  ០.០៦  
ចាំណូលសរបុ ៧៦,៩០៨ ១០០ ៦៨,៩៨៤ ១០០ 

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានចាំណូលដធ៏ាំម្កពីការត្បាក ់ ដដលមាន ៩៤%
ននត្បាកច់ាំណូលសរុបកនុ ខត្តីមាសទី១ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
៣. ការវភិាគគមាែ តចាំង្ណញដុល 
 របាយការណ៍លទធផលរមួ្របស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ត្តូវបានង្រៀបចាំកនុ ខទត្ម្ខជ់ា
របាយការណ៍ដដលម្និបង្ហា ញពីត្បាកច់ាំង្ណញដុលង្ទ ទត្ម្ខរ់បាយការណ៍ង្នុះបង្ហា ញង្លើចាំង្ណញការ
ត្បាកសុ់ទធដដលទទលួបានម្កពីចាំណូលការត្បាកស់រុប ដកនឹខចាំណាយការត្បាកដ់ដលនឹខត្តូវយក
ម្កបង្ហា ញនិខពិភាកាង្ៅ កនុ ខចាំណុចបនាទ បង់្លើការវភិាគចាំង្ណញ(ខាត)មុ្នបខព់នធដូចខាខង្ត្កាម្។ 

៤. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ 

សង្ខេបននរបាយការនច៏ាំង្នញខាត 
ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧២,៦៥៧  ៦៦,២៦៥  ៦,៣៩១  ៩.៦៥  
ចាំណាយង្លើការត្បាក ់ (២៩,៥៥៣) (២៥,៤០០) (៤,១៥៣) ១៦.៣៥  
ចាំណូលម្កពីការត្បាកសុ់ទធ ៤៣,១០៤  ៤០,៨៦៥  ២,២៣៩  ៥.៤៨  
ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣,០៣០  ២,៦៧៦  ៣៥៣  ១៣.២១  
ចាំណាយកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ (១,០៦៣) (១,២៨៨) ២២៥  (១៧.៤៨) 
ចាំណូលកនត្ម្និខង្ជ្ើខស្ថរសុទធ ១,៩៦៧  ១,៣៨៨  ៥៧៩  ៤១.៦៨  
ចាំណូលត្បតិបតតិការង្ផេខៗ ១,២២១  ៤៣  ១,១៧៩  ២,៧៦៣.៤៧  
ចាំណាយបុគរលិក (៧,៤៦៥) (៨,៦៧២) ១,២០៧  (១៣.៩១) 
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ចាំណាយត្បតិបតតិការ (៦,៧៣១) (៤,៨៤៥) (១,៨៨៦) ៣៨.៩៣  
ចាំណាយរ ាំលស់ (៧,៦៥៧) (៧,១៨៥) (៤៧២) ៦.៥៧  
ត្បាកច់ាំង្ណញពីត្បតិបតតកិារ ២៤,៤៣៩  ២១,៥៩៥  ២,៨៤៤  ១៣.១៧  
ការខាតបខង់្លើឪនភាពននតនម្ែង្លើ 
ឧបករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ 

(៧,២៨៤) (៩៧៣) (៦,៣១១) ៦៤៨.៨៦  

ត្បាកច់ាំង្ណញម្នុបខព់នធ ១៧,១៥៥  ២០,៦២២  (៣,៤៦៧) (១៦.៨១) 

កនុ ខត្តីមាសទី១ឆ្ន ាំ២០២១ត្បាកច់ាំង្ណញមុ្នបខព់នធមានចាំននួ១៧.១៥៥លានង្រៀល(១៦.៨%)លយចុុះ
ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី១ឆ្ន ាំ២០២០)។ការលយចុុះននត្បាកច់ាំង្ណញគឺម្កពីការខាតបខង់្លើ 
ឪនភាពននតនម្ែង្លើឧបករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ។ 

៥. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) កនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្ុនបខព់នធ ១៧,១៥៥  ២០,៦២២  (៣,៤៦៧) (១៦.៨១) 
ចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល (៣,៥៤៩) (៤,៩០២) ១,៣៥៣  (២៧.៦១) 
ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ១៣,៦០៦  ១៥,៧២០  (២,១១៣) (១៣.៤៤) 

កនុ ខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្បាកច់ាំង្ណញបនាទ បពី់បខព់នធមានចាំននួ ១៣.៦០៦លានង្រៀល 
ដដលបានលយចុុះ ១៣% ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ដូចដដលបានបកត្ស្ថយ
កនុខចាំនុច៤ (ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ)។ 

៦. ការវភិាគលទធផលលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ១៣,៦០៦  ១៥,៧២០  (២,១១៣) (១៣.៤៤) 
ការខាតលម្អតិង្ផេខៗ (៤៥) (៦៤៣) ៥៩៩  (៩៣.០៥) 
ត្បាកច់ាំង្ណញលម្អតិសរបុ ១៣,៥៦១ ១៥,០៧៦ (១,៥១៥) (១០.០៥) 
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៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការដដលប៉ាុះពាល់ស្ថា នភាព និខលទធផលហញិ្ញ វតាុ 

ង្ោយការរកីរាលោលននវរុីស (COVID-១៩) កនុខសហគម្នល៍មីៗង្នុះ នានលងទី ២០ ដខកុម្ភុះ 
និខការរាតតាតជាសកលននង្ម្ង្រាគង្នុះង្ៅម្និទានប់ានធូរត្ស្ថលង្ៅង្ ើយង្ទ ដដលង្ធវើឲ្យ 
ត្បង្ទសកម្ពុជាកាំពុខត្បឈម្នឹខការឆ្ែខរាលោល និខប៉ាុះពាល់ដល់និរនតភាពបដនាម្ង្ទៀត ដដលបខាឱយ 
មានការរ ាំខានដល់សកម្មភាពអាជី្វកម្ម និខង្សដឋកិចចជាតិ។ ង្ទាុះយ៉ា ខណាគណៈត្គបត់្គខរ ាំពឹខថ្ន 
សកម្មភាពអាជី្វកម្មត្កុម្ និខធនាគារអាចមានភាពយតឺយ៉ា វបនតិចកនុខរយៈង្ពលដខ៏ែីង្នុះប៉ាុដនតនឹខ 
ម្និនាាំឱយមានបញ្ញា គរួឱយត្ពួយបារម្ភង្នាុះង្ទង្ោយស្ថរទាំហាំត្បតិបតតិការកត្ម្តិត្បាកច់ាំង្ណញបចចុបបនន 
និខលាំហូរស្ថចត់្បាករ់បស់ត្កុម្ និខធនាគារង្ៅដតរខឹមាាំ និខធានាបាននូវនិរនតភាព។ 

ខ. កតាត សាំខាន់ៗ ដដលប៉ាុះពាល់ង្លើផលចាំង្ណញ 

១. ការវភិាគពីលកេខណឌ ននតត្ម្វូការ និខការផរតផ់រខ ់
ផលប៉ាុះពាល់ពីការរកីរាលោលននវរុីស (COVID-១៩) កនុខសហគម្នល៍មីៗង្នុះ បានជ្ុះឥទធិពល

យ៉ា ខខាែ ាំខដល់តត្មូ្វការ និខការផរតផ់រខក់នុខត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ដូង្ចនុះការង្កើនង្ ើខជាបនតបនាទ ប ់
និខត្បកបង្ោយនិរនតរភាពននផលិតផលត្បាកក់ម្ចខីាន តតូច និខម្ធយម្ គឺជាកតាត សាំខានប់ាំផុតសត្មាប់
ត្បាកច់ាំង្ណញរបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខស្ថា នភាពង្នុះ។ ជាលទធផល
ង្ដើម្បបីនតផតល់ត្បាកក់ម្ចដីល់សហត្គាសធុនតូច និខម្ធយម្ បដនាម្ង្ទៀត និខង្ដើម្បគីាាំត្ទដល់កាំង្ណើ ន
អាជី្វកម្មរបស់អតិលិជ្នកនុខស្ថា នភាពដដលរាតតាតពីវរុីស (COVID-១៩)។ ង្ៅដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការនូវផលិតផលឥណទានអាជី្វកម្មលមីម្យួង្ទៀតគឺ 
“ឥណទាន ៣០០” ដដលមាច ស់អាជី្វកម្មនឹខទទួលបាននូវការអនុម្ត័ង្លើឯកស្ថរកម្ច ីកនុខរយៈង្ពល៣នលង 
បនាទ បពី់កាលបរងិ្ចេទននការោកនូ់វឯកស្ថរតត្មូ្វទាាំខអស់។ អតិលិជ្ននឹខទទួលបានអត្តាការត្បាកង់្លរ 
៩,៩៩% កនុខម្យួឆ្ន ាំ លកេខណឌ ការត្បាកង់្នុះគឺសត្មាបទ់ាាំខបែខរ់ខឹ និខបែខទ់ន។់ ង្លើសពីង្នុះ  
មាច ស់សហត្គាសធុនតូច និខម្ធយម្អាចខចីបានចាបពី់ ១មុ្នឺដុលាែ រអាង្ម្រកិ រហូតដល់
៣០មុ្នឺដុលាែ រអាង្ម្រកិ ជាម្យួរយៈង្ពលសខត្តលប១់២០ដខ ង្ហើយកានដ់តពិង្សសង្នាុះគឺមាន
ការអនុង្ត្គាុះការសខត្បាកង់្ដើម្កនុខឆ្ន ាំទី១។ បដនាម្ជាខង្នុះង្ទៀត ង្ៅដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការង្សវទូទាតវ់កិយ័បត្តរបស់ BanhJi 
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ង្ៅតាម្បញ្ជ របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខតាម្ Mobile App ។ ភាពជានដគូរង្នុះ 
នឹខអនុញ្ញញ តឲ្យអតិលិជ្ន SME ទាាំខអស់របស់ BanhJi អាចង្ធវើការទូទាតវ់កិយ័បត្ត
តាម្រយៈបណាត ញទូទាតរ់បស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក (តាម្ស្ថខា និខតាម្ Mobile App) 
ង្ហើយកអ៏នុញ្ញញ តឲ្យធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ចូលដាំង្ណើ រការង្ៅអតិលិជ្ន SME របស់ BanhJi 
ផខដដរ ដដលនឹខង្ធវើឲ្យតត្មូ្វការននគណនីរបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក មានការង្កើនង្ ើខ។ 

ង្ៅនលងទី១៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទួលបានអាជ្ាបណណ
អាជី្វកម្មភាន កង់្ហរធានារា៉ា បរ់ខ សត្មាបស់្ថខាដសនសុខ ពីត្កសួខង្សដឋកិចច និខហិរញ្ញ វតាុ 
ង្ៅង្លើការដណនាាំអតិលិជ្ននូវផលិតផល និខង្សវធានារា៉ា បរ់ខង្ផេខៗ  តាម្រយៈការង្ធវើកិចចសហ
ត្បតិបតតិការជាម្យួត្កុម្ហ ុនត្ពូដិនសល (ង្ខម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ភអិីលសីុ ង្ដើម្បផីតល់ង្សវ
បង្ត្ម្ើអតិលិជ្នឱយកានដ់តត្បង្សើរង្ ើខ និខបនតផតល់ភាពង្ហយត្សួលចាំង្ពាុះការបាំង្ពញចិតតរបស់
អតិលិជ្ន។ 

ង្លើសពីង្នុះកនុខង្គាលបាំណខង្ដើម្បគីាាំត្ទដល់សហគម្នក៍នុខការទបស់្ថា តពី់ការរកីរាលោលននវរុីស 
(COVID-១៩) កនុខការកាតប់នាយការង្ត្បើត្បាស់ត្កោសត្បាក ់  ធនាគារង្ៅដតបនតវនិិង្យគឥត
ឈបឈ់រកនុខការដកលាំអត្គឹុះស្ថា នធនាគាររបស់ខែួនង្ោយ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បនតពត្ខីក
បណាត ញទូទាតជ់ាលកេណៈង្អ ិចត្តូនិកឲ្យកានដ់តទូលាំទូលាយជាខមុ្នបដនាម្ង្ទៀត បនតតាំង្ ើខ
បដនាម្ង្ទៀតសត្មាបម់ា៉ា សីុនង្អធីអឹម្ និខមា៉ា សីុន POS។ 

២. ការវភិាគពីការង្ ើខចុុះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ 
ការង្ ើខចុុះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ដល់ធនាគារង្ ើយ ។ 

៣. ការវភិាគង្លើពនធ 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ខែួន សាិតង្ៅង្ត្កាម្ចាបស់តីពី

ពនធោរននត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ដូង្ចនុះធនាគារ និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ខែួនត្តូវមានកាតពវកិចច
បខព់នធដូចបានកាំណតក់នុខបទបបញ្ញតតិសដីពីពនធោររបស់ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ 
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 ជាម្យួនឹខកាតពវកិចចពនធ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានទទលួវញិ្ញញ បនបត្តអនុង្លាម្ភាព      
ស្ថរង្ពើពនធត្បង្ភទ "មាស" ពីអគរនាយោឋ នពនធោរ សត្មាបឆ់្ន ាំជាបព់នធ ២០២០ និខ២០២១។ 

៤. ការវភិាគង្លើធាតុដដលខុសពីធម្មតា និខធាតុវសិ្ថម្ញ្ញ  
ទនទឹម្នឹខការរកីរាលោលននវរុីស (COVID-១៩) ម្កង្លើង្សដឋកិចចពិភពង្លាក និខ

ការរកីរាលោលននវរុីស (COVID-១៩) កនុខសហគម្នល៍មីៗង្នុះកនុខត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា ដដលង្ធវើឲ្យ
មានការធាែ កចុ់ុះគរួឲ្យកតស់ាំគាល់ អាចមានផលប៉ាុះពាល់ខែុះៗដល់លទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ។ 

គ. ការដត្បត្បួលសាំខាន់ៗ ង្លើការលក ់និខចាំណូល 
កនុ ខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក មានការង្កើនង្ ើខននចាំណូល 

ដដលមានចាំណូលការត្បាកសុ់ទធសរុប ៤៣.១០៤លានង្រៀលដដលង្សមើនឹខការង្កើនង្ ើខ ៥,៥% 
ង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលដូចគាន កនុ ខឆ្ន ាំ ២០២០។  

 . ផលប៉ាុះពាល់ននការបតូររូបិយបណណ  អត្តាការត្បាក ់និខនលែទាំនិញ 
ស្ថា នភាពចាំហននរូបិយបណ័ណ បរង្ទស ត្តូវបានត្តួតពិនិតយយ៉ា ខយកចិតតទុកោកជ់ាត្បចាាំតាម្

បទបញ្ញញ តតិ ង្ដើម្បអីាចវស់ដវខ និខធានាថ្នវនឹខម្និង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់និរនតរភាពននត្បាកច់ាំង្ណញរបស់
ធនាគារ។ 

ពាកព់ន័ធនឹខអត្តាការត្បាកធ់នាគារកាំណតអ់ត្តាការត្បាកង់្លរសត្មាបត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើរ និខត្បាកក់ម្ចី
របស់ខែួនសត្មាបត់្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម។ ដូង្ចនុះធនាគារម្និមានទទលួរខហានិភយ័ជាស្ថរវនតទាកទ់ខ
នឹខអត្តាការត្បាកម់្កង្លើលទធផលននត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធនាគារង្នាុះង្ទ ។ 

ឥទធិពលនននលែទាំនិញ ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិរបស់ធនាគារង្ ើយ ។ 

ខ. ផលប៉ាុះពាល់អតិផរណា 

ង្ៅកនុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ជាស្ថរវនតននអតិផរណាម្កង្លើលទធផល
ត្បតិបតតកិារអាជី្វកម្មរបស់ធនាគារង្ ើយ។ 
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ច. ង្គាលនង្យបាយង្សដឋកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខហរិញ្ញ វតាុ របស់រោឋ ភបិាល 

វធិានការណ៍ម្យួចាំនួនត្តូវបានោកង់្ចញង្ោយរាជ្រោឋ ភបិាលកម្ពុជា និខធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា 
ង្ដើម្បបីនតត្គបត់្គខផលប៉ាុះពាល់ និខទទួលបាននូវទិសង្ៅត្បកបង្ោយត្បសិទធភាពកនុខង្គាលបាំណខ
ង្ដើម្បសី្ថត រ និខជ្ាំរុញកាំង្ណើ នង្សដឋកិចចកម្ពុជាពីការរាតតាតននការឆ្ែខវរុីស(COVID-១៩)ដូចជា៖ 

 ដកលាំអរការអភវិឌ្ឍសហត្គាសធុនតូច និខម្ធយម្ 
 ការជ្ាំរុញនវនុវតតន ៍ និខការង្ត្បើត្បាស់បង្ចចកវទិាលមីៗង្ដើម្បពីត្ខឹខមូ្លោឋ នកាំង្ណើ នននសកម្មភាព

កនុខត្សុក។ 
 បនតបង្ខាើនផលិតផលកសិកម្មដដលជាវស័ិយសាំខាននិ់ខមានសកាត នុពលខពស់ដដលអាចជ្ួយ ត្សូប

យកឥទធិពលដផនកខែុះននវបិតតិដូចជា ភាពអតក់ារង្ហរង្ធវើ ឬការត្ទត្ទខជី់្វភាពត្កីត្ក។ 
 ពង្នែឿនការង្ធវើពិពិធកម្មមូ្លោឋ នង្សដឋកិចច និខការអនុវតតយុទធស្ថគសតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧសាហកម្ម 

នឹខជ្ួយ ង្សដឋកិចចកម្ពុជាង្ខើបង្ ើខវញិយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័សពីវបិតតិនាង្ពលបចចុបបននង្នុះ។ 

សត្មាបឆ់្ន ាំ ២០២១ ង្នុះ ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា បានកាំណតង់្គាលនង្យបាយរូបិយវតាុចាំនួន ៤ 
ង្ដើម្បអីនុវតតរមួ្មាន៖ 

១. ការត្គបត់្គខការផរតផ់រខរូ់បិយវតាុកនុខកាំរតិសម្ត្សប 
២. រកាង្សារភាពអត្តាបតូរត្បាកង់្ដើម្បរីមួ្ចាំដណកដល់ង្សារភាពនលែ និខជ្ាំង្នឿទុកចិតតពី
ស្ថធារណៈជ្ន 
៣. ង្លើកកម្ពស់ការង្ត្បើត្បាស់ត្បាកង់្រៀលតាម្រយៈយនតការទីផារ និខ 
៤. ជ្ាំរុញការអភវិឌ្ឍទីផារអនតរធនាគារតាម្រយៈការបង្ខាើនឧបករណ៍ង្គាលនង្យបាយរូបិយវតាុ
ចាាំបាច ់ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់ត្បសិទធភាពននង្គាលនង្យបាយរូបិយវតាុ។ 

ង្ដើម្បធីានាភាពធន ់និខង្សារភាពននវស័ិយធនាគារកនុខកាំ ុខង្ពលននការរកីរាលោលជ្ាំខឺកូវតី-១៩ 
លមីៗង្នុះ ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា បានង្សនើឲ្យត្គបត់្គឹុះស្ថា នទាាំខអស់ចាតដ់ចខដូចខាខង្ត្កាម្៖ 
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១. ផ្អអ កការដបខដចកភាគលាភចាំង្ពាុះត្បាកច់ាំង្ណញរបស់ត្គឹុះស្ថា នង្ត្កាយង្ធវើសវនកម្ម
ឆ្ន ាំ២០២០ និខ 
២. ង្រៀបចាំយុទធស្ថគសតចាកង្ចញ (Exit Strategy) សម្ត្សបបនាទ បពី់ការអនុង្ត្គាុះនានាពី
ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា ត្តូវបានបញ្ចប។់ 

ជាម្យួនឹខលទធផលសង្ត្ម្ចបានរបស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក គណុះត្គបត់្គខបានវយតនម្ែ និខ
យល់ង្ ើញថ្នស្ថា នភាពបចចុបបននម្និមានផលប៉ាុះពាល់ណាម្យួគរួឲ្យកតស់ាំគាល់ ចាំង្ពាុះលទធផល
ហិរញ្ញ វតាុកនុខត្តីមាសទី១ ង្នុះរបស់ធនាគារង្ទ។ 

 

 

ហតាង្លខាអភបិាលរបស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
នលងទី១៣ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១     
បានអាន និខឯកភាព       
 
 
 
ង្លាក YIM, Yong Taick 
ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល      
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