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ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតតុសង្ខេប 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ទពយសកម្មសរុប ៤.២០១.១៨៩  ៤.១៧៩.២៨៦  

បាំណុលសរុប ៣.៥១៥.៥៩៥  ៣.៥៤៩.៧៣៣  

ម្ូលធនសរុប ៦៨៥.៥៩៤  ៦២៩.៥៥៣  

លទធផលហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលសរុប ៧៨.៥៦១  ៧៤.៧៨៤  

ចាំង្ណញ(ខាត)ម្ុនបខព់នធ ២៧.៦០៣  ២១.៣១៨  

ចាំង្ណញ(ខាត)សុទធកនុខការយិបរងិ្ចេទ ២១.៨៧២  ១៦.៨៧៥  

លទធផលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ ២២.៥០៣  ១៧.៣៥៥  

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ (%) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាតស្ថធនភាព ១៩,២៨ ១៧,៣០ 

អនុបាតបាំណុលង្ធៀបនឹខម្ូលធន ៥១២,៧៨ ៥៦៣,៨៥ 

អនុបាតត្កបខ័ណឌ សនទនីយភាព ១១៩,០២ ១២៣,៥៩ 

អនុបាតឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ ១,៩៦ ១,០៤ 

អនុបាតឥណទានង្ធៀបនឹខត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ៨៩,៨៧ ៨៦,៤៤ 

អនុបាតផលចាំង្ណញ (%) ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខត្ទពយសកម្ម (ROA) ២,១៣ ១,៦២ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខម្ូលធន (ROE) ១៣,០២ ១១,១៨ 

អនុបាតលទធភាពបខ់ត្បាក់ ៨១៥,១៥ ៦៧៩,៨៤ 

ចាំង្ណញកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

ភាគលាភកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុសាំខាន់ៗង្ផេខង្ទៀត ម្និមាន ម្និមាន 
សាំគាល់ :   
         :  អនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយដដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
       : ឥណទានម្និដាំង្ណើ រការអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយដដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជាចាំណាតថ់្នន កស់ាំវធិានធន  
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៤.២០១.១៨៩
៣.៥១៥.៥៩៥

៦៨៥.៥៩៤

៤.១៧៩.២៨៦
៣.៥៤៩.៧៣៣

៦២៩.៥៥៣

ប្ទពយសកម្មសររុ រាំណុលសររុ មូ្លធនសររុ

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវរាុ  (លាន ររៀល)

ប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០

៧៨.៥៦១

២៧.៦០៣ ២២.៥០៣

៧៤.៧៨៤

២១.៣១៨ ១៧.៣៥៥

ចាំណូលសររុ ចាំរណញ(ខារ)មុ្នរង់ពនធ លទធផលម្អិរកនុងការយិរររិចេទ

លទធផលហិរញ្ញវរាុ  (លានររៀល)

ប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០

២,១៣

១៣,០២

១,៦២

១១,១៨

អនុបារចាំរណញរធៀរនឹងប្ទពយសកម្ម (ROA) អនុបារចាំរណញរធៀរនឹងមូ្លធន (ROE)

អនុបារផលចាំរណញ(%)

ប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០

ត្កាហវកិអាំពពីត័ម៌ានហិរញ្ញ វតាុសង្ខេប 
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សមាសភាពត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
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PARK, Chong Tae 

     សមាជិកឯករាជយ 
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SIM, Sang Ton 
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ង្សចកតដីលែខរបស់ត្បធានត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ខ្ុ ាំបាទមានង្សចកតីង្ស្ថម្នេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខកនុខការ 

បង្ហា ញពីលទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ង្ោយអនុវតត 
តាម្តត្មូ្វការរបស់និយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (ន.ម្.ក)។ 

ដូចដដលង្យើខទាាំខអស់គាន បានត្ជាបរចួម្កង្ហើយអាំពីការរកីរាតតាតននជ្ម្ងវឺរុីសកូរ ៉ាូណាលមី 
(COVID-19) ដដលបានរកីរាតតាតជាសកលយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័ស ឆ្ែខម្នុសេរាបល់ាននាក ់ និខង្ធវើឲ្យ 
សកម្មភាពង្សដឋកិចចង្ៅត្តឹខ កដូ៏ចជាបណាត ត្បង្ទសជាង្ត្ចើនបានោកក់ត្ម្តិយ៉ា ខតឹខរខឹង្ៅង្លើការ 
បាំលាស់ទីង្ដើម្បទីបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលននវរុីសង្នេះ។ ការរកីរាតតាតជាសកលននវរុីសង្នេះបានង្ធវើឲ្យ 
ស្ថលាង្រៀនត្តូវបានផ្អអ ក ភាពត្កីត្ក និខហានិភយ័របស់កុមារកានដ់តធងនធ់ងរដដលង្ធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់      
ឱកាសអភវិឌ្ឍនស៍ត្មាបកុ់មារង្ៅទូទាាំខត្បង្ទសកម្ពុជា។ ផលប៉ាេះពាល់ននវបិតតិង្នេះគឺបានង្ធវើឲ្យត្គួស្ថរ 
ជាង្ត្ចើនបាតប់ខក់ារង្ហរភាែ ម្ៗ ង្ធវើឲ្យពួកង្គពុាំមានលទធភាពកនុខការចាំណាយសត្មាបត់ត្មូ្វការមូ្លោឋ ន 
របស់ពកួង្គដូចជា ចាំណីអាហារ ទឹក ឱសល តាំដហទាាំសុខភាព និខការអបរ់ ាំង្ោយស្ថរដតការធាែ កចុ់េះ 
ង្សដឋកិចចបណាត លម្កពីជ្ម្ងកូឺវដី១៩ង្នេះ។ រាជ្រោឋ ភបិាលននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា កប៏ានចាតនូ់វវធិាន
ការត្តឹម្ត្តូវកនុខការទបស់្ថា តវ់បិតតិង្នេះដូចជា ផតល់ត្បាកឧ់បតាម្ភដល់កម្មករង្រាខចត្ក ការកាតប់នាយពនធ 
និខផតល់ការសត្ម្បសត្មួ្លដផនកឥណទានសត្មាបអ់ាជី្វកម្មនានាកដូ៏ចជាកិចចខិតខាំត្បឹខដត្បខកនុខ ការដសវខ 
រកវ៉ា កស់្ថាំខ កូវដី-១៩ ង្ដើម្បកីារពារត្បជាជ្នពីជ្ម្ងដឺក៏ាចស្ថហាវម្យួង្នេះ កាតប់នាយការសត្មាក      
ពាបាលង្ៅម្នទីរង្ពទយ ការជ្យួ សង្គង្ហរ េះជី្វតិម្នុសេ និខការជ្យួ ស្ថត រង្សដឋកិចចត្បង្ទសជាតិឲ្យបានលអ 
ត្បង្សើរង្ ើខ។ រាជ្រោឋ ភបិាលកប៏ានបង្ខាើតនូវចង្នាែ េះស្ថរង្ពើពនធ ង្ដើម្បកីាតប់នាយផលប៉ាេះពាល់ង្សដឋកិចច 
ពីវបិតតងិ្នេះជាពិង្សសង្ៅង្លើត្បជាជ្នដដលង្ហយរខង្ត្គាេះបាំផុត។ លមីៗង្នេះង្ដើម្បរីមួ្ចាំដណកដល់កិចចខិតខាំ 
ត្បឹខដត្បខរបស់រាជ្រោឋ ភបិាល កនុខការទបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលជ្ម្ងកូឺវដី-១៩ បានទានង់្ពលង្វលា 
ត្កសួខនត្បសណីយ ៍ និខទូរគម្នាគម្ន ៍ បានង្ធវើការនាាំចូលឧបករណ៍ង្តសតរហ័សត្បង្ភទលមី ដដលមាន 
គុណភាពលអ និខតនម្ែសម្រម្យ។ ដូចង្នេះត្កសួខ-ស្ថា បន័ ត្កុម្ហ ុន សហត្គាស ង្រាខចត្ក ម្នទីរង្ពទយ
ឯកជ្ន គែីនិក ឱសលស្ថា ន ឱសលស្ថា នរខ ភាន កង់្ហរដចកចាយ និខស្ថធារណជ្ន អាចង្ធវើការបញ្ជជ ទិញ 
ឧបករណ៍ង្តសតរហ័សអខទី់ដហេនកូវដី-១៩ Wondfo  ផលិតង្ៅត្បង្ទសចិន ដដលមានតនម្ែ ២ដុលាែ រ
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អាង្ម្រកិ កនុខម្យួឧបករណ៍ង្តសត និខឧបករណ៍ង្តសតរហ័សអខទី់ដហេនកូវដី-១៩ ASan Easy Test 
ផលិតង្ៅត្បង្ទសកូង្រ ៉ាខាខតបូខ ដដលមានតនម្ែ ២,៩ដុលាែ រអាង្ម្រកិ កនុខម្យួឧបករណ៍ង្តសត។ 

ង្ទាេះបីជាសាិតកនុខង្ពលង្វលាម្និមានភាពត្បាកដត្បជា កក៏នុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ដាំង្ណើ រការជាផែូវការនូវង្សវទូទាតវ់កិយ័បត្តអគរិសនី 
សត្មាបង់្ខតតចាំនួន ០៣ បដនាម្ង្ទៀត គឺង្ខតតបាតដ់ាំបខ ង្ខតតង្សៀម្រាប និខង្ខតតកាំពត។ 
ត្សបង្ពលជាម្យួគាន ង្នេះដដរ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានបង្ខាើនការង្ផទរស្ថចត់្បាកចូ់ល (Inward 
Transfer)ពីធនាគារកនុខត្សុកដដលជាសមាជិ្កបាគខ ជាម្យួនឹខចាំននួស្ថចត់្បាកម់្និកាំណតក់នុខម្យួនលង 
និខអាចង្ផទររហូតដល់ ៥០.០០០ ដុលាែ រអាង្ម្រកិ ឬ ២០០ លានង្រៀល កនុខម្យួត្បតិបតតិការ។ បដនាម្ពីង្នេះ 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានទទលួការអនុញ្ជញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា និខត្កសួខពាណិជ្ជកម្ម 
កនុខការដតខតាាំខអនកតាំណាខត្សបចាបល់មី គឺង្លាក Seo Han Kook និខង្លាក Park Choon Won 
ជាម្យួនឹខការដកសត្មួ្លអនុសារណៈ និខលកេនតិកៈ ផខដដរ។ ង្លើសពីង្នេះង្ៅង្ទៀត ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានចុេះកិចចត្ពម្ង្ត្ពៀខ ជាម្យួ ង្បឡាជាតិសនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) សត្មាបង់្សវ
ត្បមូ្លការបខភ់ាគទានត្បចាាំដខជូ្នង្បឡាជាតិសនតសុិខសខរម្ ចាំង្ពាេះត្បតិបតតិការង្បឡាជាតិសនតិសុខ
សខរម្។ ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់ង្សវរបស់ខែួនឲ្យកានដ់តលអត្បង្សើរង្ ើខ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការមា៉ា សីុន ATMs ង្ៅទីស្ថន កក់ារកណាត ល ង្ោយអាចទទួលយកបណ័ណ  CSS 
បានផខដដរ។ ធនាគារបានង្ត្ជ្ើសង្រ ើសយក SmartVista របស់ត្កុម្ហ ុន BPC ង្ដើម្បជី្ាំរុញនូវយុទធស្ថគសត
ពត្ខីកទីផារ និខង្ធវើឱយកានដ់តមានភាពង្ហយត្សួលដល់អតិលិជ្នរបស់ខែួននូវបទពិង្ស្ថធនន
ការង្ត្បើត្បាស់ង្សវកម្ម ង្ហើយកប៏ានង្ត្ជ្ើសង្រ ើសត្បពន័ធបង្ចចកវទិាម្យួចាំននួពី SmartVista ង្នេះផខដដរ 
រមួ្ជាម្យួនឹខសម្ទិធិផលង្ផេខៗង្ទៀត។ 

គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ កាំង្ណើ នននត្ទពយសកម្មរបស់ង្យើខមានការង្កើនង្ ើខ 
ត្បដហល ៣,៧% គឺង្កើនង្ ើខពី ៩៩៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១.០៣០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, 
ឥណទានមានការង្កើន ១% ពីចាំនួន ៧២៧ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៧៣៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើមានការង្កើនង្ ើខ ៤,៩% ពី ៧៥៥ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៧៩៣ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខ 
មូ្លធនមានការង្កើនង្ ើខ ៣,៣% ពី ១៦៣ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១៦៨ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ។ ង្នេះគឺ 
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ជាកាំង្ណើ នង្ៅកនុខត្តីមាសទី៣ ង្ត្បៀបង្ធៀបជាម្យួត្តីមាសទី២ឆ្ន ាំ២០២១ ដដលសម្ទិធិផលរបស់ពួក 
ង្យើខង្នេះ គឺជាអត្តាង្ជាគជ្យ័កនុខចាំង្ណាម្នដគូរត្បកួតត្បដជ្ខហិរញ្ញ វតាុជាង្ត្ចើនង្ៅកនុខទីផារ។ 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ខ្ុ ាំសូម្ដលែខអាំណរគុណយ៉ា ខត្ជាលង្ត្ៅចាំង្ពាេះ      
ភាគទុនិក ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល គណៈត្បតិបតតិទាាំខអស់ ននធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក សត្មាប់
ការដណនាាំ និខភាពជាអនកដឹកនាាំ បុគរលិករបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបក់ារចូលរមួ្ចាំដណក និខ
ការង្បតជ្ាចិតតកនុខ អាំ ុខង្ពលដល៏ាំបាកម្យួង្នេះ និខអតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបទ់ាំនុកចិតត
របស់ពកួង្គម្កង្លើធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ជាពិង្សស ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា (NBC) 
និខនិយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (SERC) សត្មាបដ់ាំបូនាម ន និខការគាាំត្ទ។ 

ខ្ុ ាំ Yim Yong Taick សូម្សដម្តខនូវការដឹខគុណចាំង្ពាេះការខិតខាំត្បឹខដត្បខង្ោយទទលួបាន 
លទធផលង្ជាគជ្យ័កនុខអាំ ុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ និខបនតង្ឆ្ព េះង្ៅរកសម្ទិធិផលដល៏អត្បង្សើរបដនាម្ 
ង្ទៀតកនុខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

 
នលងទី១០ ដខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ហតាង្លខា និខត្តា 

 

 YIM. Yong Taick 
 ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
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ដផនកទ ី១ - ពត័ម៌ានទូង្ៅពាកព់ន័ធនខឹបគុរលចុេះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត 

ក. អតតសញ្ជញ ណបុគរលចុេះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 

ង្ ម្ េះត្កុម្ហ ុនជាអកេរដខមរ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 

ជាអកេរឡាតាាំខ Phnom Penh Commercial Bank Plc. 

ង្លខកូដសតខោ់រ KH ២០០០១១១A46 

ទីស្ថន កក់ារ 
អគារង្លខ២១៧ ម្ហាវលិីនង្រាតតម្ 

សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថកខ់ណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានភីនាំង្ពញ 
ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

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

ង្គហទាំពរ័ www.ppcbank.com.kh 

អុីដម្ល info@ppcb.com.kh 

ង្លខវញិ្ជញ បនបត្តចុេះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០១៥៧៩៤ ចុេះនលងទី២០ ង្ម្ស្ថ ២០០៨ 

ង្លខអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម B២៣ ង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា ចុេះនលងទ១ី៦ ធនូ 

២០១៩ 
ង្សចកតីសង្ត្ម្ចអនុញ្ជញ តិនខិចុេះបញ្ជ ី 

ឯកស្ថរផតល់ពត័ម៌ានង្លខ ១៩២/២០ គ.ម្.ក./ស.ស.រ ចុេះនលងទ០ី១កញ្ជញ  ២០២០ 

ង្ ម្ េះបុគរលតាំណាខបុគរលចុេះបញ្ជ ីលកម់្ូលបត្ត

បត័្ត 

ង្លាក Baek Jongil 

 
 

http://www.ppcbank.com.kh/
mailto:info@ppcb.com.kh
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ខ. លកេណៈននធុរកិចច 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ត្បតិបតតិការធនាគារង្ៅនលងទី០១ ដខកញ្ជញ  

ឆ្ន ាំ២០០៨ ដដលមានទីស្ថន កក់ារកណាត លសាិតង្ៅអគារង្លខ២១៧ ម្ហាវលីិ ត្ពេះនង្រាតតម្ (ផែូវង្លខ 
៤១) សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថក ់ ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខទទួលបានអាជ្ាបណណ ង្ពញង្លញ
ជាធនាគារពាណិជ្ជ។ ង្ៅដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បាន ស្ថវ គម្នស៍ត្មាប់
ការចាបង់្ផតើម្លមីម្យួជាម្យួភាគទុនិកដរ៏ខឹមាាំគឺ Jeonbuk Bank Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ 
JB Financial Group Co. Ltd.), ត្កុម្ហ ុន Apro Financial Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធ
របស់ត្កុម្ហ ុន J&K Capital Co., Ltd. ដដលសាិតង្ៅង្ត្កាម្ OK Financial Group) និខត្កុម្ហ ុន JB 
Woori Capital Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ JB Financial Group Co., Ltd.) ដដលមាន
មូ្លោឋ នសាិតង្ៅត្បង្ទសកូង្រ ៉ាខាខតបូខ។ 

ង្ៅង្ពលដដលង្យើខបនតកិចចខាំត្បឹខដត្បខរបស់ង្យើខង្ៅមុ្ខង្ទៀត ង្យើខកម៏្និង្ភែចនឹខអបអរស្ថទរ 
ចាំង្ពាេះភាពង្ជាគជ្យ័នាង្ពលកនែខម្កកនុខការបាំង្ពញបាននូវតត្មូ្វការជាង្ត្ចើនរបស់អតិលិជ្ន កនុខដផនក 
ង្សវធនាគារ និខខិតខាំដសវខរកវធីិស្ថគសតនានាង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់គុណភាពង្សវរបស់ង្យើខ គាាំត្ទ   
អតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខកនុខង្ពលបចចុបបនន និខអនាគត។ គិតត្តឹម្បាំណាចដ់ខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២១ 
ត្ទពយសកម្មសរុបមានចាំនួន ១.០៣០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខង្ធវើការបង្ត្ម្ើអតិលិជ្នង្ត្ចើនជាខ 
១២៧.០០០ នាក ់ ជាម្យួនឹខស្ថខាចាំនួន២៣ទូទាាំខត្បង្ទស និខមា៉ា សីុន ATMs ចាំននួ៦៦ (មា៉ា សីុន 
ATMs ង្ផេខៗង្ទៀតកាំពុខត្តូវបានពិចារណាង្ៅទីតាាំខសកាត នុពល ង្ផេខៗង្ទៀតកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា)។ 
បដនាម្ពីង្នាេះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក នឹខបនតង្ធវើការផតល់ ជូ្នដល់អតិលិជ្ននូវង្សវ
ដដលមានលកេណៈង្ហយត្សួល និខង្ធវើការគាាំត្ទង្ោយបណាត ញឌី្ជី្លល ដដលង្ធវើឲ្យអតិលិជ្នកានដ់តមាន
ភាពង្ហយត្សួលជាម្យួនឹខបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគារ។ អតិលិជ្នអាចង្ធវើការទាំនាកទ់ាំនខម្កង្យើខតាម្រយៈ 
Live Chat កនុខរយៈង្ពល២៤ង្មា៉ា ខកនុខម្យួនលង និខ៧នលងកនុខម្យួសបាត ហ៍ តាម្រយៈបណាត ញឌី្ជី្លល
ទាាំខអស់របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្លើសពីង្នេះង្ៅង្ទៀត ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានបង្ខាើតម្ជ្ឈម្ណឌ លសហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ (SME Center) ជាង្លើកដាំបូខរបស់ខែួន 
ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវSME។ សហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ នឹខត្តូវទទួលបាននូវង្សវ
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ពិង្ត្គាេះង្យបល់អាជី្វកម្មផខដដរ។ ពួកង្យើខ កប៏ានពត្ខីកនូវការយិល័យបរង្ទស (Foreign Desk) 
មានដូចជា ការយិល័យកូង្រ ៉ា ជ្ប៉ាុន និខចិន កដូ៏ចជា ង្ហារ លកែឹប និខម្ជ្ឈម្ណឌ ល SME 
ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវ SME។ ពកួង្យើខពិតជាផតល់តនម្ែដល់អតិលិជ្នទាាំខអស់ 
និខបនតង្ធវើការអភវិឌ្ឍផលិតផល-ង្សវរបស់ពកួង្យើខ ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើជូ្នដល់អតិលិជ្នឲ្យបានលអបាំផុត។។ 

គ. ត្ពីតតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្តីមាសរបស់បុគរលចុេះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 
ង្ៅនលងទី១៦ ដខកកាោ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក  បានចាបង់្ផតើម្ដាំង្ណើ រការ 

ជាផែូវការនូវង្សវទូទាតវ់កិយ័បត្តអគរិសនីតាម្រយៈបញ្ជ រ (PPCBank’s Counters)  និខង្សវធនាគារ
ចល័ត (PPCBank Mobile App) របស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក  សត្មាបង់្ខតតចាំននួ ០៣ 
បដនាម្ង្ទៀត គឺង្ខតតបាតដ់ាំបខ ង្ខតតង្សៀម្រាប និខង្ខតតកាំពត។ តាម្រយៈង្សវង្នេះ នឹខផតល់នូវភាព 
ង្ហយត្សួលដល់ អតិលិជ្ន ង្ៅង្ខតតទាាំខបីខាខង្លើង្នេះ កនុខការទូទាតវ់កិយ័បត្តអគរសនីតាម្រយៈ ធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ 

ង្ៅនលងទី១៣ ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានបង្ខាើនចាំននួសត្មាប់
ការង្ផទរស្ថចត់្បាកចូ់លតាម្រយៈបាគខ ដដលគណនី PPCBank អាចទទលួការង្ផទរស្ថចត់្បាក ់ ពីធនាគារ
កនុខត្សុកដដលជាសមាជិ្កបាគខជាម្យួនឹខចាំននួស្ថចត់្បាកម់្និកាំណតក់នុខម្យួនលង និខចាំននួស្ថចត់្បាក់
រហូតដល់ ៥០.០០០ ដុលាែ រអាង្ម្រកិ ឬ ២០០ លានង្រៀល កនុខម្យួត្បតិបតតិការ។ 

ង្ៅនលងទី៣០ ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានការអនុញ្ជញ ត 
ពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា កនុខការដតខតាាំខអនកតាំណាខត្សបចាបល់មី នន Jeonbuk Bank Co., Ltd គឺង្លាក 
Seo Han Kook ជ្ាំនសួង្លាក Mr. Yim Yong Taick និខអនកតាំណាខត្សបចាបល់មី នន JB Woori Capital 
Co., Ltd. គឺង្លាក Park Choon Won ជ្ាំនសួង្លាក Mr. Im Jung Tae។ ត្សបង្ពលជាម្យួគាន ង្នេះដដរ 
ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា កប៏ានអនុញ្ជញ តកនុខការដកសត្មួ្លអនុសារណៈ និខលកេនតិកៈ របស់ធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ផខដដរ។ 

ង្ៅនលងទី០៦ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចុេះកិចចត្ពម្ង្ត្ពៀខ ជាម្យួ 
ង្បឡាជាតិសនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) សត្មាបង់្សវត្បមូ្លការបខភ់ាគទានត្បចាាំដខជូ្នង្បឡាជាតិ      
សនតិសុខសខរម្ ចាំង្ពាេះត្បតិបតតិការង្បឡាជាតិសនតិសុខសខរម្។ តាម្រយៈង្សវង្នេះ នឹខផតល់នូវភាពង្ហយ 
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ត្សួលដល់អតិលិជ្ន (ត្កុម្ហ ុន) របស់ ធនាគារ ភាំនង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខអតិលិជ្នសកាត នុពលង្ផេខង្ទៀត 
កនុខការបខភ់ាគទានង្បឡាជាតិសនតិសុខសខរម្ ង្ៅង្បឡាជាតិសនតិសុខសខរម្ តាម្រយៈធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក។  

ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់ង្សវរបស់ខែួនឲ្យកានដ់តលអត្បង្សើរង្ ើខ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការមា៉ា សីុន ATMs ង្ៅទីស្ថន កក់ារកណាត ល ង្ោយអាចទទលួយកបណ័ណ  CSS 
បានចាបពី់នលងទី២១ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ង្នេះតង្ៅ។ 

ង្ៅនលងទី២៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានទទលួការ 
អនុញ្ជញ តពីត្កសួខពាណិជ្ជកម្ម កនុខការដតខតាាំខអនកតាំណាខត្សបចាបល់មី នន Jeonbuk Bank Co., Ltd 
គឺង្លាក Seo Han Kook ជ្ាំនសួង្លាក Mr. Yim Yong Taick និខអនកតាំណាខត្សបចាបល់មី នន JB Woori 
Capital Co., Ltd. គឺង្លាក Park Choon Won ជ្ាំនសួង្លាក Mr. Im Jung Tae។ 
ត្សបង្ពលជាម្យួគាន ង្នាេះដដរ ត្កសួខពាណិជ្ជកម្ម កប៏ានយល់ត្ពម្ទទលួតម្ាល់ទុកវងិ្ស្ថធនកម្មង្លើ ត្បការ 
ដដលពាកព់ន័ធដល់ការដកសត្មួ្លអនុសារណៈ និខលកេនតិកៈ របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ផខដដរ។ 

ង្ៅកនុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ង្នេះផខដដរ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យ
ដាំង្ណើ រការត្បពន័ធបង្ចចកវទិាលមី SmartVista របស់ត្កុម្ហ ុន PBC ង្ដើម្បជី្ត្មុ្ញនូវយុទធស្ថគសត ពត្ខីកទីផារ 
និខង្ធវើឲ្យកានដ់តមានភាពង្ហយត្សួលដល់អតិលិជ្នរបស់ខែួន នូវបទពិង្ស្ថធននការង្ត្បើត្បាស់ង្សវ 
ង្ហើយកប៏ានង្ត្ជ្ើសង្រ ើសត្បពន័ធបង្ចចកវទិាម្យួចាំននួពី SmartVista ង្នេះផខដដរ។ កម្មវធីិ SmartVista របស់
ត្កុម្ហ ុន BPC អាចឱយធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ផដល់ឱយនូវការង្ត្បើត្បាស់ង្សវធនាគារកានដ់តមាន
ភាពង្ហយត្សួល រហ័ស ង្ហើយផដល់បទពិង្ស្ថធលមីៗដល់អតិលិជ្នរបស់ខែួន។ ធនាគារទទលួបាននូវ
ភាពបតដ់បនរហ័ស និខង្សរភីាព ង្ដើម្បភីាជ បក់ារត្គបត់្គខត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មរបស់អតិលិជ្ន ជាម្យួនឹខ
លកេណៈពិង្សសននង្សវធនាគារ ដដលមានដូចជាការង្លើកទឹកចិតតឱយផ្អែ ស់ង្ៅង្ត្បើត្បាស់កាតង្សានង្ោយ
ត្បង្យល (Contactless Card) តាម្រយៈការផដល់ត្បាកង់្លើកទឹកចិតតត្ត បង់្ៅវញិ (Cash Back 
Reward) ង្ៅកនុខដាំណាកក់ាលននការរកីរាលោលជ្ាំខឺកូវតីង្នេះ ឬ ការកតត់្តាត្បតិបតតិការង្ោយចាបន់ដគូ
ជាម្យួត្បពន័ធកាតង្ផេខៗ ង្ោយម្និចាាំបាចពឹ់ខង្លើអនកផរតផ់រខឱ់យង្ទៀតង្ ើយ (Vendors)។ 
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ដផនកទ ី២ - ពត័ម៌ានអាំពលីទធផលត្បតបិតតកិារធុរកចិច 

ក. លទធផលត្បតិបតតកិារធុរកិចច ង្ោយរមួ្បញ្ចូលពត័ម៌ានតាម្ដផនក 

ខ. រចនាសម្ពន័ធចាំណូល 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៥.២៧៣ ៩៥,៨២ ៧១.៣៦៧ ៩៥,៤៣ 

២ ចាំណូលកនត្ម្ នខិង្ជ្ើខស្ថរ ៣.១៥៣ ៤,០១ ៣.៣២៤ ៤,៤៤ 

៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ១៣៤ ០,១៧ ៩៤ ០,១៣ 

ចាំណូលសរបុ ៧៨.៥៦១ ១០០ ៧៤.៧៨៤ ១០០ 
 

 

លទធផលសង្ត្ម្ចបានសាំខាន់ៗ  ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ដផនកង្សវឥណទាន 
ចាំនួនគណនឥីណទាន ៧.១០៨ ៦.៤៧៧ 
ឥណទានដុលសរបុ (លានង្រៀល) ២.៩៩៣.៣៦៩ ២.៩២២.១៥៩ 

ដផនកង្សវត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
ចាំនួនគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ១៥៥.២៥០ ១៤៨.០២៥ 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើសរបុ (លានង្រៀល) ៣.២៣៣.០៨៩ ៣.២៦៣.៩៤៥ 

ពត័ម៏ានទូង្ៅ 
ចាំនួនស្ថខាង្បើកដាំង្ណើ ការ ២៣ ២៣ 
ចាំនួនបគុរលិកសរបុ ៤៤៩ ៤៧៤ 
ចាំនួនមា៉ា សីុន ង្អធីអឹម្ ៦៦ ៦៦ 
ចាំនួនមា៉ា សីុនទូទាត ់ ២៣៨ ២២៥ 
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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 គិតត្តឹម្នលងទី៣០ ដខកញ្ជញ  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។ 



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

14 | ទាំ ព័ រ  

 

២. ការវភិាគចាំណូលតាម្ដផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) ចាំននួ(លានង្រៀល) ភាគរយ (%) 
១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៥.២៧៣ ៩៥,៨២ ៧១.៣៦៧ ៩៥,៤៣  
២ ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣.១៥៣ ៤,០១ ៣.៣២៤ ៤,៤៤  
៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ១៣៤ ០,១៧ ៩៤ ០,១៣  
ចាំណូលសរបុ ៧៨.៥៦១ ១០០ ៧៤.៧៨៤ ១០០ 

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ទទួលបានចាំណូលភាគង្ត្ចើនម្កពីការត្បាក ់ ដដលមាន ៩៦% 
ននត្បាកច់ាំណូល សរុបកនុ ខត្តីមាសទី៣ឆ្ន ាំ២០២១។ 

៣. ការវភិាគគមាែ តចាំង្ណញដុល 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ បានង្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធធផលរមួ្របស់ខែួ នកនុ ខទត្ម្ខជ់ា 

របាយការណ៍ដដលម្និបង្ហា ញពីត្បាកច់ាំង្ណញដុល ប៉ាុដនតទត្ម្ខរ់បាយការណ៍ង្នេះអាចបង្ហា ញង្លើ 
ចាំង្ណញការត្បាកសុ់ទធដដលទទួលបានម្កពីចាំណូលការត្បាកស់រុប ដកនឹខចាំណាយការត្បាក ់ដដលនឹខ 
ត្តូវយកម្កពិភាកាង្ៅ កនុ ខចាំណុចបនាទ បក់ារវភិាគ ចាំង្ណញ(ខាត) មុ្នបខព់នធ។ 

៤. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ 

សង្ខេបននរបាយការនច៏ាំង្នញខាត 
ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៥.២៧៣  ៧១.៣៦៧  ៣.៩០៧  ៥,៤៧  
ចាំណាយង្លើការត្បាក ់ (២៦.៧៧២) (៣០.៧៤៩) ៣.៩៧៧  (១២,៩៣) 
ចាំណូលម្កពីការត្បាកសុ់ទធ ៤៨.៥០២ ៤០.៦១៨  ៧.៨៨៣  ១៩,៤១  
ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ៣.១៥៣  ៣.៣២៤  (១៧០) (៥,១២) 
ចាំណាយកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ (៨៧៦) (៨៦២) (១៤) ១,៦៣  
ចាំណូលកនត្ម្និខង្ជ្ើខស្ថរសុទធ ២.២៧៧  ២.៤៦១  (១៨៤) (៧,៤៨) 
ចាំណូលត្បតិបតតិការង្ផេខៗ ១៣៤  ៩៤  ៤០  ៤២,២៥  
ចាំណាយបុគរលិក (៨.២៤៧) (៧.៨៥៣) (៣៩៣) ៥,០១  
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ចាំណាយត្បតិបតតិការ (៥.៥៤៣) (៧.២០៣) ១.៦៦០  (២៣,០៥) 
ចាំណាយរ ាំលស់ (៨.១៩២) (៧.៤៥៩) (៧៣៣) ៩,៨២  
ត្បាកច់ាំង្ណញពីត្បតិបតតកិារ ២៨.៩៣១  ២០.៦៥៧  ៨.២៧៣  ៤០,០៥  
ការខាតបខង់្លើឪនភាពននតនម្ែង្លើ 
ឧបករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ 

(១.៣២៧) ៦៦០  (១.៩៨៨) (៣០១,០២) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្នុបខព់នធ ២៧.៦០៣  ២១.៣១៨  ៦.២៨៦  ២៩,៤៩  

កនុ ខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្បាកច់ាំង្ណញមុ្នបខព់នធមានចាំននួ ២៧.៦០៣លានង្រៀល (២៩,៥% 
ង្កើនង្ ើខង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០)។ ការង្កើនង្ ើខននត្បាកច់ាំង្ណញភាគង្ត្ចើន
គឺទទួលបានម្កពីការង្កើនង្ ើខននចាំណូលដដលទទួលបានពីការផតល់ឥណទានដល់អតិលិជ្ន។ 

៥. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) កនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្ុនបខព់នធ ២៧.៦០៣  ២១.៣១៨  ៦.២៨៦  ២៩,៤៩  
ចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល (៥.៧៣១) (៤.៤៤២) (១.២៨៩) ២៩,០១  
ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២១.៨៧២  ១៦.៨៧៥  ៤.៩៩៧  ២៩,៦១  

កនុ ខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្បាកច់ាំង្ណញបនាទ បពី់បខព់នធមានចាំននួ ២១.៨៧២លានង្រៀល 
ដដលបានង្កើនង្ ើខ ៣០%ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ដដលបណាត លម្កពីកាង្កើន 
ង្ ើខននចាំណូលការត្បាកដូ់ចបានបកត្ស្ថយកនុខចាំនុច៤ (ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ)។ 

៦. ការវភិាគលទធផលលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ៣ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២១.៨៧២ ១៦.៨៧៥ ៤.៩៩៧ ២៩,៦១ 
ការខាតលម្អតិង្ផេខៗ ៦៣១ ៤៨០ ១៥១ ៣១,៥០ 
ត្បាកច់ាំង្ណញលម្អតិសរបុ ២២.៥០៣  ១៧.៣៥៥  ៥.១៤៨  ២៩,៦៦  
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៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការដដលប៉ាេះពាល់ស្ថា នភាព និខលទធផលហញិ្ញ វតាុ 

ជាម្យួនឹខង្គាលនង្យបាយកម្មវធីិចាកវ់៉ា កស់្ថាំខ កូវដី-១៩ របស់រាជ្រោឋ ភបិាល 
ទានង់្ពលង្វលា ដដលបានចាកវ់៉ា កស់្ថាំខជូ្នត្បជាពលរដឋង្សទើរដតទាាំខអស់ង្ៅទូទាាំខត្បង្ទស បានជ្យួ ឲ្យ
ត្បង្ទសកម្ពុជាបានរចួផុតពីការរកីរាលោលននវរុីស កូវដី-១៩ ង្នេះយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័ស ង្ហើយបានញុាំខឲ្យ
រាល់សកម្មភាពង្សដឋកិចចឧសាហកម្ម ត្តូវបានង្បើកដាំង្ណើ រការង្ ើខវញិជាធម្មតា។ ដូង្ចនេះង្ហើយ 
ថ្នន កត់្គបត់្គខយល់ង្ឃើញថ្ន នាត្តីមាសបនតបនាទ ប ់ សកម្មភាពរបស់ត្កុម្ និខធនាគារ នឹខកានដ់ត
មានភាពលអត្បង្សើរខាែ ាំខង្ ើខ ទាាំខទាំហាំននត្បតិបតតិការ និខកត្ម្តិននត្បាកច់ាំង្ណញ។ 

ខ. កតាត សាំខាន់ៗ ដដលប៉ាេះពាល់ង្លើផលចាំង្ណញ 

១. ការវភិាគពីលកេខណឌ ននតត្ម្វូការ និខការផរតផ់រខ ់
បនាទ បពី់សកម្មភាពង្សដឋកិចចឧសាហកម្មទាាំខអស់ត្តូវបានង្បើកង្ ើខវញិ កាំង្ណើ នដដលរ ាំពឹខទុក

ននផលិតផលង្សវកម្មធនាគារទាាំខអស់ ជាពិង្សសដផនកផលិតផលកម្ចខីាន តតូច និខម្ធយម្ (SME) 
នឹខត្តូវបានរ ាំពឹខថ្ននឹខង្កើនង្ ើខង្ទវដខ។ កនុខនយ័ង្នេះ ង្ដើម្បបីនតផតល់ការគាាំត្ទបដនាម្ង្ទៀតដល់កាំង្ណើ ន
អាជី្វកម្មរបស់អតិលិជ្ន ដដលជាដផនកម្យួននការចូលរមួ្ជាម្យួង្គាលនង្យបាយរបស់រាជ្រោឋ ភបិាល
ង្លើបញ្ជា ទាកទ់ខនឹខវរុីសកូវដី-១៩ និខកាំង្ណើ នអាជី្វកម្មរបស់ធនាគារ ផលិតផលកម្ចលីមី “ឥណទាន 
៣០០” ត្តូវបានបនតកនុខការផតល់ជូ្នអតិលិជ្នបដនាម្ង្ទៀតរហូតដល់ដាំណាចឆ់្ន ាំង្នេះ ដូង្ចនេះអតិលិជ្ន
ដដលមានគុណវុធឍតិ្គបត់្គាន ់ នឹខអាចទទលួបានត្បាកក់ម្ចងី្នេះកនុខរយៈង្ពល ៣នលង នននលងង្ធវើការ 
បនាទ បពី់នលងោកព់ាកយរបស់ពកួង្គ។ ទាាំខបែខរ់ខឹ និខបែខទ់ន ់ អាចមានលកេណៈសម្បតតិត្គបត់្គានក់នុខការ
ោកព់ាកយជាម្យួនឹខអត្តាការត្បាក ់ និខទាំហាំអនុម្ត័ត្បាកក់ម្ចដូីចគាន  អនកខចីអាចង្ត្ជ្ើសង្រ ើសរង្បៀបសខ
ត្បាកក់ម្ចរីហូតដល់ ១២០ដខ ជាម្យួនឹខរយៈង្ពលអនុង្ត្គាេះសត្មាបឆ់្ន ាំដាំបូខផខដដរ។ 

ចាំង្ពាេះការង្ធវើឌី្ជី្លលភាវូបនីយកម្ម និខង្ដើម្បងី្លើកទឹកចិតតអតិលិជ្នឱយង្ត្បើត្បាស់ង្សវកម្ម
ឌី្ជី្លល កនុខនយ័ង្ដើម្បកីារពារពីការរកីរាលោលននវរុីសកូវដី-១៩ កដូ៏ចជាការបង្ខាើននូវតត្មូ្វការ
ដផនកឌី្ជី្លលរបស់ធនាគារ ង្សវកម្មឌី្ជី្លលម្យួចាំននួង្ទៀតត្តូវបានបដនាម្ង្ដើម្បបីាំង្ពញចិតតអតិលិជ្ន
ដូចជា៖ 
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• ង្សវទូទាតវ់កិាយបត្តរបស់អគរិសនីកម្ពុជា (EDC) តាម្រយៈបញ្ជ រ និខ Mobile App 
របស់ធនាគារ ត្តូវបានោកឲ់្យតាំង្ណើ រការ កនុខការទូទាតវ់កិាយបត្ត EDC ង្ៅង្ខតតចាំនួនបីង្ទៀតគឺ 
បាតដ់ាំបខ ង្សៀម្រាប និខកាំពត។ ង្សវកម្មង្នេះង្ធវើឱយអតិលិជ្នរបស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ 
ម្.ក ង្ៅកនុខង្ខតតទាាំខបីខាខង្លើ អាចបខវ់កិាយបត្ត EDC តាម្រយៈ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ 
ម្.ក បានយ៉ា ខង្ហយត្សួល។ 

• ធនាគារ PPCBank បានចុេះហតាង្លខាង្លើកិចចត្ពម្ង្ត្ពៀខង្ោយង្ជាគជ្យ័ជាម្យួ
ង្បឡាជាតិរបបសនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) សត្មាបភ់ាពជានដគូង្លើ ការត្បមូ្លត្បាកដ់លទាាំ
សុខភាពត្បចាាំដខ។ វកានដ់តមានភាពង្ហយត្សួលសត្មាបអ់តិលិជ្នរបស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក និខអតិលិជ្នសកាត នុពលង្ផេខង្ទៀត ត្បសិនង្បើពួកង្គចខប់ខត់្បាកទ់ាាំខង្នាេះ
តាម្រយៈ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ង្ៅ (ប.ស.ស)។ 

• ង្ដើម្បបីង្ខាើនង្សវកម្មរបស់ខែួន ង្អធីអឹម្របស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក
អាចទទលួយកបណ័ណ  Cambodia Shared Switch (CSS) Card ដដលអនុញ្ជញ តឱយ
អតិលិជ្នអាចង្ធវើត្បតិបតតិការឆ្ែខត្គបធ់នាគារទាាំខអស់បានយ៉ា ខង្ហយត្សួល។ 

• ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការត្បពន័ធបង្ចចកវទិាលមី SmartVista 
របស់ត្កុម្ហ ុន PBC ង្ដើម្បជី្ត្មុ្ញនូវយុទធស្ថគសត ពត្ខីកទីផារ និខង្ធវើឲ្យកានដ់ត
មានភាពង្ហយត្សួលដល់អតិលិជ្នរបស់ខែួន នូវបទពិង្ស្ថធននការង្ត្បើត្បាស់ង្សវ ង្ហើយកប៏ាន
ង្ត្ជ្ើសង្រ ើសត្បពន័ធបង្ចចកវទិាម្យួចាំននួពី SmartVista ង្នេះផខដដរ។ កម្មវធីិ SmartVista 
របស់ត្កុម្ហ ុន BPC អាចឱយធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ផដល់ឱយនូវការង្ត្បើត្បាស់ង្សវ
ធនាគារកានដ់តមានភាពង្ហយត្សួល រហ័ស ង្ហើយផដល់បទពិង្ស្ថធលមីៗដល់អតិលិជ្នរបស់ខែួន។ 

២. ការវភិាគពីការង្ ើខចុេះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ 
ការង្ ើខចុេះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ម្និមានផលប៉ាេះពាល់ដល់ធនាគារង្ ើយ ។ 
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៣. ការវភិាគង្លើពនធ 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ខែួន សាិតង្ៅង្ត្កាម្ចាបស់តីពី

ពនធោរននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ដូង្ចនេះធនាគារ និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ខែួនត្តូវមានកាតពវកិចច
បខព់នធដូចបានកាំណតក់នុខបទបបញ្ញតតិសដីពីពនធោររបស់ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ 

 ជាម្យួនឹខកាតពវកិចចពនធ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានទទលួវញិ្ជញ បនបត្តអនុង្លាម្ភាព
ស្ថរង្ពើពនធត្បង្ភទ "មាស" ពីអគរនាយោឋ នពនធោរ សត្មាបឆ់្ន ាំជាបព់នធ ២០២០ និខ២០២១។ 

៤. ការវភិាគង្លើធាតុដដលខុសពីធម្មតា និខធាតុវសិ្ថម្ញ្ញ  
ទនទឹម្នឹខការរកីរាលោលនន វរុីសកូវដី-១៩ ម្កង្លើង្សដឋកិចចពិភពង្លាក និខកនុខ 

ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា ដដលង្ធវើឲ្យមានការធាែ កចុ់េះគរួឲ្យកតស់ាំគាល់ អាចមានផលប៉ាេះពាល់ខែេះៗដល់ 
លទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ។ 

គ. ការដត្បត្បួលសាំខាន់ៗ ង្លើការលក ់និខចាំណូល 

កនុ ខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ មានការង្កើនង្ ើខននចាំណូល ដដលមាន
ចាំណូលការត្បាកសុ់ទធសរុប ៤៨.៥០២លានង្រៀល ដដលង្សមើនឹខការង្កើនង្ ើខ ១៩,៤% ង្ធៀបនឹខរយៈ 
ង្ពលដូចគាន កនុ ខឆ្ន ាំ២០២០។  

ឃ. ផលប៉ាេះពាល់ននការបតូររូបិយបណណ  អត្តាការត្បាក ់និខនលែទាំនិញ 
ស្ថា នភាពចាំហននរូបិយបណ័ណ បរង្ទស ត្តូវបានត្តួតពិនិតយយ៉ា ខយកចិតតទុកោកជ់ាត្បចាាំតាម្

បទបញ្ជញ តតិ ង្ដើម្បអីាចវស់ដវខ និខធានាថ្នវនឹខម្និង្ធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់និរនតរភាពននត្បាកច់ាំង្ណញរបស់
ធនាគារ។ 

ពាកព់ន័ធនឹខអត្តាការត្បាកធ់នាគារកាំណតអ់ត្តាការត្បាកង់្លរសត្មាបត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើរ និខត្បាកក់ម្ចី
របស់ខែួនសត្មាបត់្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម។ ដូង្ចនេះធនាគារម្និមានទទលួរខហានិភយ័ជាស្ថរវនតទាកទ់ខ
នឹខអត្តាការត្បាកម់្កង្លើលទធផលននត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធនាគារង្នាេះង្ទ ។ 

ឥទធិពលនននលែទាំនិញ ម្និមានផលប៉ាេះពាល់ម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិរបស់ធនាគារង្ ើយ ។ 
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ខ. ផលប៉ាេះពាល់អតិផរណា 

ម្និមានផលប៉ាេះពាល់ណាម្យួជាស្ថរវនត ននអតិផរណាម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម
របស់ធនាគារង្ ើយ។ 

ច. ង្គាលនង្យបាយង្សដឋកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខហរិញ្ញ វតាុ របស់រោឋ ភបិាល 

ង្ដើម្បតី្គបត់្គខផលប៉ាេះពាល់ននការរាតតាតពី វរុីសកូវដី-១៩ ង្លើវស័ិយសាំខាន់ៗ  រាជ្រោឋ ភបិាល
កម្ពុជា បានោកង់្ចញនូវវធិានការណ៍បនធូរបនាយង្សដឋកិចចង្លើកទី១០ និខង្ដើម្បជី្ាំរុញកាំង្ណើ នង្សដឋកិចច
កនុខអាំ ុខង្ពល និខង្ត្កាយពីវបិតតិង្នេះ។ រាជ្រោឋ ភបិាលនឹខបនតផតល់ ៤០ ដុលាែ រ កនុខម្យួដខចាបពី់ 
ដខតុលា ដល់ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់កម្មករដដលត្តូវបានពយរួការង្ហរកនុខវស័ិយវយនភណឌ  កាតង់្ដរ 
ដសបកង្ជ្ើខ សមាភ រៈង្ធវើដាំង្ណើ រ និខវស័ិយង្ទសចរណ៍ ដដលជាដផនកម្យួននកម្មវធីិផតល់ស្ថចត់្បាក់
របស់ខែួនចាំង្ពលមានការរកីរាលោលនន វរុីសកូវដី-១៩ ង្នេះ ចាំដណកមាច ស់ង្រាខចត្កសហត្គាសត្តូវមាន
ភារៈបដនាម្ ៣០ ដុលាែ រ ង្ទៀត ង្ោយបង្ខាើនចាំនួនសរុបដល់ ៧០ ដុលាែ រកនុខម្យួដខ។ ង្លើសពីង្នេះ 
សណាឋ គារ ផទេះសាំណាក ់ ង្ភាជ្នីយោឋ ន និខភាន កង់្ហរង្ទសចរណ៍ដដលបានចុេះបញ្ជ ីង្ៅអគរនាយកោឋ ន
ពនធោរ នឹខត្តូវបានង្លើកដលខពនធសត្មាបត់្តីមាសទីបនួង្នេះបនតង្ទៀត។ កាតពវកិចចបខវ់ភិាគទាន
ត្បចាាំដខសត្មាបង់្បឡាជាតិរបបសនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) សត្មាបហ់ានិភយ័ការង្ហរ និខគង្ត្មាខដលទាាំ
សុខភាព កនឹ៏ខត្តូវបានង្លើកដលខផខដដរ កនុខអាំ ុខង្ពលននការផ្អអ កអាជី្វកម្មណាម្យួចាបពី់ ដខតុលា 
ដល់ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ង្នេះ។ ត្កុម្ហ ុនផតល់ង្សវកម្មផែូវអាកាសដដលបានចុេះបញ្ជ ីកនុខត្សុកកនឹ៏ខត្តូវបាន
ង្លើកដលខពនធអបបបរមា និខត្តូវបានអនុញ្ជញ តឱយពនារង្ពលការទូទាតន់លែង្សវអាកាសចរណ៍សីុវលិ 
ង្ៅកនុខត្តីមាសទី ៤ ង្នេះផខដដរ ។ 

ង្ដើម្បងី្ធវើឱយកានដ់តត្បង្សើរង្ ើខនូវត្បសិទធភាពននង្គាលនង្យបាយរូបិយវតាុ កាលពីនលងទី ១៥ 
ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០២១ ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា បានង្ចញផាយឧបករណ៍ង្គាលនង្យបាយរូបិយវតាុ
លមីម្យួដដលមានង្ ម្ េះថ្ន Marginal Lending Facility-MLF ដដលជាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតាុដដល
អនុញ្ជញ តឱយស្ថា បន័ហិរញ្ញ វតាុអាចង្ធវើការខចីកនុខរយៈង្ពលដខ៏ែី ជាម្យួនឹខវតាុបញ្ជច ាំជាម្យួធនាគារជាតិ
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ននកម្ពុជា ង្ដើម្បអីាចទទួលបានកម្ចជីាត្បាកង់្រៀលសត្មាបត់្ទត្ទខត់្បតិបតតិការធនាគារ ដដលតត្មូ្វឱយ
ោកប់ញ្ជច ាំ NCD ជាវតាុបញ្ជច ាំ។ 

 

ហតាង្លខាអភបិាលរបស់ធនាគារភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក 
នលងទី១០ ដខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១     
បានអាន និខឯកភាព       
 
 
 
ង្លាក YIM. Yong Taick 
ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល      
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