
PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

0 | ទាំ ព័ រ  

 

 

 

 

 

 

របាយការណប៍្រចាំប្ីមាសទី៤ 
(ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 

 

ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

1 | ទាំ ព័ រ  

 

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតតុសង្ខេប 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្ទពយសកម្មសរុប ៤.០១៥.០៤១   ៤.១៧៩.២៨៦  

បាំណុលសរុប ៣.៣០៦.៨១៧   ៣.៥៤៩.៧៣៣  

ម្ូលធនសរុប ៧០៨.២២៤   ៦២៩.៥៥៣  

លទធផលហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលសរុប ៧៩.៣០៦   ៧៩.៦២៣   

ចាំង្ណញ(ខាត)ម្ុនបខព់នធ ២៩.៤១៤ ២៣.៤៥០   

ចាំង្ណញ(ខាត)សុទធកនុខការយិបរងិ្ចេទ ២៣.៤៤៧   ២០.២៥៧   

លទធផលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ ២៣.១៤៦   ១៦.៨៧២ 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ (%) ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាតស្ថធនភាព ១៩,១៩ ១៧,៣០ 

អនុបាតបាំណុលង្ធៀបនឹខម្ូលធន ៤៦៦,៩២ ៥៦៣,៨៥ 

អនុបាតត្កបខ័ណឌ សនទនីយភាព ១២៥,៤៦ ១២៣,៥៩ 

អនុបាតឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ ២,១០ ១,០៤ 

អនុបាតឥណទានង្ធៀបនឹខត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ៩៧,៩៨ ៨៦,៤៤ 

អនុបាតផលចាំង្ណញ (%) ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខត្ទពយសកម្ម (ROA) ២,២៩ ១,៦១ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខម្ូលធន (ROE) ១២,៩៧ ១០,៦៦ 

អនុបាតលទធភាពបខ់ត្បាក់ ៨៦០,៧៤ ៦៥៦,៥៨ 

ចាំង្ណញកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

ភាគលាភកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុសាំខាន់ៗង្ផេខង្ទៀត ម្និមាន ម្និមាន 
សាំគាល់ :   
         :  អនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយដដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
       : ឥណទានម្និដាំង្ណើ រការអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិគណង្នយយដដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជាចាំណាតថ់្នន កស់ាំវធិានធន  
         ២០% - ១០០% 
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ត្កាហវកិអាំពពីត័ម៌ានហិរញ្ញ វតាុសង្ខេប 

 

 

 

៤.០១៥.០៤១
៣.៣០៦.៨១៧

៧០៨.២២៤

៤.១៧៩.២៨៦
៣.៥៤៩.៧៣៣

៦២៩.៥៥៣

ទ្រព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ មូ្លធនសរបុ

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវរាុ  (លាន ររៀល)

ទ្រីមាសរី៤ ឆ្ន ំ២០២១ ឆ្ន ំ២០២០

៧៩.៣០៦

២៩.៤១៤ ២៣.១៤៦

៧៩.៦២៣

២៣.៤៥០ ១៦.៨៧២

ចំណូលសរបុ ចំណណញ(ខារ)មុ្នបង់ព្នធ លរធផលម្អិរកនុងការយិបរណិចេរ

លទធផលហិរញ្ញវរាុ  (លានររៀល)

ទ្រីមាសរី៤ ឆ្ន ំ២០២១ ទ្រីមាសរី៤ ឆ្ន ំ២០២០

២,២៩

១២,៩៧

១,៦១

១០,៦៦

អនុបារចំណណញណធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម (ROA) អនុបារចំណណញណធៀបនឹងមូ្លធន (ROE)

អនុបារផលចាំរណញ(%)

ទ្រីមាសរី៤ ឆ្ន ំ២០២១ ទ្រីមាសរី៤ ឆ្ន ំ២០២០
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សមាសភាពត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
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ង្សចកតដីលែខរបស់ត្បធានត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ខ្ុ ាំបាទមានង្សចកតីង្ស្ថម្នេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខ កនុខការ
បង្ហា ញពីលទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ង្ោយអនុវតតតាម្តត្មូ្វការរបស់និយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (ន.ម្.ក)។ 

ដូចដដលង្យើខទាាំខអស់គាន បានត្ជាបរចួម្កង្ហើយអាំពីការរកីរាតតាតននជ្ម្ងវឺរុីសកូរ ៉ាូណាលមី 
(COVID-19) ដដលបានរកីរាតតាតជាសកលយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័ស ឆ្ែខម្នុសេរាបល់ាននាក ់ និខង្ធវើឲ្យ
សកម្មភាពង្សដឋកិចចង្ៅត្តឹខ កដូ៏ចជាបណាត ត្បង្ទសជាង្ត្ចើនបានោកក់ត្ម្តិយ៉ា ខតឹខរខឹង្ៅង្លើ
ការបាំលាស់ទី ង្ដើម្បទីបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលននវរុីសង្នេះ។ ង្ដើម្បទីបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលង្ម្ង្រាគកូវដី-
១៩ រាជ្រោឋ ភបិាលននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា បានខិតខាំត្បឹខដត្បខកនុខការដសវខរកវ៉ា កសុ់្ថាំខកូវដី-១៩ 
ង្ដើម្បកីារពារត្បជាជ្នពីង្ម្ង្រាគដក៏ាចស្ថហាវម្យួង្នេះ, កាតប់នាយការសត្មាកពាបាលង្ៅម្នទីរង្ពទយ, 
ការជ្យួ សង្គង្ហរ េះជី្វតិម្នុសេ និខការជ្ួយ ស្ថត រង្សដឋកិចចត្បង្ទសជាតិឲ្យបានលអត្បង្សើរង្ ើខ។ 
ជាម្យួនឹខការលយចុេះជាលាំោបន់នករណីកូវដី-១៩ រាជ្រោឋ ភបិាលបានត្បកាសង្បើកត្បង្ទសង្ ើខវញិ
ទាាំខត្សុខង្លើត្គបវ់ស័ិយ ង្ដើម្បសី្ថត រង្សដឋកិចចជាតិង្ ើខវញិ បនាទ បពី់រខផលប៉ាេះពាល់យ៉ា ខធងនធ់ងរង្ោយ
ង្ម្ង្រាគរាតតាតកូវដី-១៩ កដូ៏ចជាការត្បកាសបិទបញ្ចប ់ ត្ពឹតតការណ៍ង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ ឆ្ែខកនុខ
សហគម្ន ៍២០កុម្ភៈ ផខដដរ។ 

កនុខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ដាំង្ណើ រការជាផែូវការ
នូវង្សវង្ផទរត្បាករ់ហ័សតាម្   រយៈត្បពន័ធបាគខតាម្បញ្ជ រ, ង្សវទទលួយកនូវបណ័ណ  CSS សត្មាបង់្ធវើ
ត្បតិបតតិការង្ៅតាម្បណាត មា៉ា សីុន ATM  ទាាំខអស់របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក, ការអនុញ្ញញ តពី
អគរនាយកោឋ នពនធោរ សត្មាបក់ារង្សនើសុាំបង្ខាើនង្ដើម្ទុន បតូរអនកតាំណាខមាច ស់ភាគហ ុនជានីតិបុគរល
របស់ Jeonbuk Bank Co., Ltd. និខ JB Woori Capital Co., Ltd ការតម្ាល់លកេនតិកៈលមី 
និខការអនុញ្ញញ តរបស់ ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា សត្មាបក់ារចូលរមួ្ភាគកម្មវនិិង្យគ របស់ធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ង្ៅវទិាស្ថា នធនាគារ និខហិរញ្ញ វតាុ (IBF)។ 
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គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ កាំង្ណើ នននត្ទពយសកម្មរបស់ង្យើខគឺមានចាំននួ ៩៨៦ លាន
ដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើមានចាំននួ ៧៤៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ឥណទានមានការង្កើន ១,៦% 
ពីចាំននួ ៧៣៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៧៤៦ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, និខមូ្លធនមានការង្កើនង្ ើខ 
៣,៤% ពី ១៦៨ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១៧៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ។ ង្នេះគឺជាកាំង្ណើ នង្ៅកនុខ
ត្តីមាសទី៤ ង្ត្បៀបង្ធៀបជាម្យួត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ដដលសម្ទិធិផលរបស់ពកួង្យើខង្នេះ 
គឺជាអត្តាង្ជាគជ្យ័កនុខចាំង្ណាម្នដគូរត្បកួតត្បដជ្ខហិរញ្ញ វតាុជាង្ត្ចើនង្ៅកនុខទីផារ។ 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ខ្ុ ាំសូម្ដលែខអាំណរគុណយ៉ា ខត្ជាលង្ត្ៅចាំង្ពាេះភាគទុនិក 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល គណៈត្បតិបតតិទាាំខអស់ននធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក សត្មាបក់ារដណនាាំ 
និខភាពជាអនកដឹកនាាំ, បុគរលិករបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបក់ារចូលរមួ្ចាំដណក និខការង្បតជ្ាចិតត 
កនុខអាំ ុខង្ពលដល៏ាំបាកម្យួង្នេះ និខអតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបទ់ាំនុកចិតតរបស់ពកួង្គម្កង្លើ
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ជាពិង្សស ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា (NBC) និខនិយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា 
(SERC)សត្មាបដ់ាំបូនាម ន និខការគាាំត្ទ។ 

ខ្ុ ាំ Yim Yong Taick សូម្សដម្តខនូវការដឹខគុណចាំង្ពាេះការខិតខាំត្បឹខដត្បខ ង្ោយទទលួបាន
លទធផលង្ជាគជ្យ័កនុខអាំ ុខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ និខបនតង្ឆ្ព េះង្ៅរកសម្ទិធិផលដល៏អត្បង្សើរ
បដនាម្ង្ទៀតកនុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

 
នលងទី១១ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 ហតាង្លខា និខត្តា 

 

 YIM. Yong Taick 
 ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
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ដផនកទ ី១ - ពត័ម៌ានទូង្ៅពាកព់ន័ធនខឹបគុរលចុេះបញ្ជ ីលកម់្លូបត្ត 
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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 

ង្លខវញិ្ញញ បនបត្តចុេះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០១៥៧៩៤ ចុេះនលងទី២០ ង្ម្ស្ថ ២០០៨ 

ង្លខអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម B២៣ ង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា ចុេះនលងទ១ី៦ ធនូ 

២០១៩ 
ង្សចកតីសង្ត្ម្ចអនុញ្ញញ តិនខិចុេះបញ្ជ ី 

ឯកស្ថរផតល់ពត័ម៌ានង្លខ ១៩២/២០ គ.ម្.ក./ស.ស.រ ចុេះនលងទ០ី១កញ្ញញ  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 ដខកញ្ញញ  

ឆ្ន ាំ២០០៨ ដដលមានទីស្ថន កក់ារកណាត លសាិតង្ៅអគារង្លខ២១៧ ម្ហាវលីិ ត្ពេះនង្រាតតម្ (ផែូវង្លខ 
៤១) សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថក ់ ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខទទួលបានអាជ្ាបណណ ង្ពញង្លញ
ជាធនាគារពាណិជ្ជ។ ង្ៅដខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បាន ស្ថវ គម្នស៍ត្មាប់
ការចាបង់្ផតើម្លមីម្យួជាម្យួភាគទុនិកដរ៏ខឹមាាំ 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. ដដលសាិតង្ៅង្ត្កាម្ OK Financial Group) 
និខត្កុម្ហ ុន JB Woori Capital Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ JB Financial Group Co., 
Ltd.) ដដលមានមូ្លោឋ នសាិតង្ៅត្បង្ទសកូង្រ ៉ាខាខតបូខ។ 

ង្ៅង្ពលដដលង្យើខបនតកិចចខាំត្បឹខដត្បខរបស់ង្យើខង្ៅមុ្ខង្ទៀត ង្យើខកម៏្និង្ភែចនឹខអបអរស្ថទរ
ចាំង្ពាេះភាពង្ជាគជ្យ័នាង្ពលកនែខម្ក កនុខការបាំង្ពញបាននូវតត្មូ្វការជាង្ត្ចើនរបស់អតិលិជ្នកនុខដផនក
ង្សវធនាគារ និខខិតខាំដសវខរកវធីិស្ថគសតនានា ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់គុណភាពង្សវរបស់ង្យើខ 
គាាំត្ទអតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខកនុខង្ពលបចចុបបនន និខអនាគត។ គិតត្តឹម្បាំណាចដ់ខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ត្ទពយសកម្មសរុបមានចាំនួន ៩៨៦ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខង្ធវើការបង្ត្ម្ើអតិលិជ្នង្ត្ចើនជាខ 
១៥៨.០០០ នាក ់ ជាម្យួនឹខស្ថខាចាំនួន២៣ទូទាាំខត្បង្ទស និខមា៉ា សីុន ATMs ចាំនួន៦៨ (មា៉ា សីុន
ATMs ង្ផេខៗង្ទៀតកាំពុខត្តូវបានពិចារណាង្ៅទីតាាំខសកាត នុពលង្ផេខៗង្ទៀតកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា)។ 
បដនាម្ពីង្នាេះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក នឹខបនតង្ធវើការផតល់ជូ្នដល់អតិលិជ្ននូវង្សវ
ដដលមានលកេណៈង្ហយត្សួល និខង្ធវើការគាាំត្ទង្ោយបណាត ញឌីជី្លល ដដលង្ធវើឲ្យអតិលិជ្នកានដ់ត
មានភាពង្ហយត្សួលជាម្យួនឹខបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគារ។ អតិលិជ្នអាចង្ធវើការទាំនាកទ់ាំនខម្កង្យើខ
តាម្រយៈ Live Chat កនុខរយៈង្ពល២៤ង្មា៉ា ខកនុខម្យួនលង និខ៧នលងកនុខម្យួសបាត ហ៍ តាម្រយៈ
បណាត ញឌីជី្លលទាាំខអស់របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្លើសពីង្នេះង្ៅង្ទៀត ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក បានបង្ខាើតម្ជ្ឈម្ណឌ លសហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ (SME Center) ជាង្លើកដាំបូខ
របស់ខែួន ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវ SME។ សហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ នឹខត្តូវទទួលបាន
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នូវង្សវពិង្ត្គាេះង្យបល់អាជី្វកម្មផខដដរ។ ពួកង្យើខកប៏ានពត្ខីកនូវការយិល័យបរង្ទស (Foreign 
Desk) មានដូចជា ការយិល័យ កូង្រ ៉ា ជ្ប៉ាុន និខចិន កដូ៏ចជា ង្ហារ លកែឹប និខម្ជ្ឈម្ណឌ ល SME 
ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវ SME។ ពកួង្យើខពិតជាផតល់តនម្ែដល់អតិលិជ្នទាាំខអស់ 
និខបនតង្ធវើការអភវិឌឍផលិតផល-ង្សវរបស់ពកួង្យើខ ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើជូ្នដល់អតិលិជ្នឲ្យបានលអបាំផុត។ 

គ. ត្ពីតតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្តីមាសរបស់បុគរលចុេះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ដាំង្ណើ រការជាផែូវការនូវង្សវង្ផទរត្បាករ់ហ័ស

តាម្រយៈត្បពន័ធបាគខតាម្បញ្ជ រ ដដលអាចត្បតិបតតិការបានចាបពី់នលងទី១៨ ដខតុលា ឆ្ន ាំ២០២១។ 

ង្ៅនលងទី២២ ដខតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាលរបស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក  បាន
សង្ត្ម្ចចូលរមួ្ភាគកម្មវនិិង្យគ ង្ៅវទិាស្ថា នធនាគារ និខហិរញ្ញ វតាុ (IBF) ចាំននួ ២០.០០០ដុលាែ រ
អាង្ម្រកិ។ 

ង្សវទទលួយកនូវបណ័ណ  CSS សត្មាបង់្ធវើត្បតិបតតិការង្ៅតាម្បណាត មា៉ា សីុន ATM  ទាាំខអស់
របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ត្តូវបានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការ និខអនុវតតជាផែូវការ ង្ៅនលងទី០៨ ដខវចិេិកា 
ឆ្ន ាំ២០២១។ Cambodian Shared Switch (CSS) គឺជាគង្ត្មាខបណ័ណ កនុខត្សុក (មា៉ា កបណ័ណ ) 
ដដលសាិតង្ៅង្ត្កាម្ការត្គបត់្គខរបស់ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា (NBC)។ បណ័ណ  CSS ត្តូវបាន
រចនាង្ ើខង្ដើម្បផីតល់នូវទាំនាកទ់ាំនខអនតរកម្ម និខអនតរត្បតិបតតិការកនុខចាំង្ណាម្សមាជិ្ក CSS ។ 
មាច ស់បណ័ណ  CSS អាចង្ធវើត្បតិបតតិការង្លើមា៉ា សីុន ATM របស់ PPCBank ដូចជាការដកស្ថចត់្បាក ់
ការផ្លែ ស់បតូរង្លខសមាង ត ់ ង្បាេះពុម្ពរបាយការណ៍ខាន តតូច ការង្ផទរត្បាកអ់នតរធនាគារ និខការស្ថកសួរ
សម្តុលយ។ មា៉ា សីុន ATM របស់ PPCBank អាចគាាំត្ទមុ្ខង្ហរង្ពញង្លញននត្បតិបតតិការ CSS ATM 
ង្ហើយដលម្ទាាំខអនុញ្ញញ តឱ្យអនកកានប់ណ័ណ  CSS ង្ធវើត្បតិបតតិការង្ៅត្គបម់ា៉ា សីុន ATM PPCBank 
ជាត្បាកង់្រៀល និខ/ឬ ដុលាែ រ ជាម្យួនឹខការគិតនលែសតខោ់រអបបបរមា។ PPCBank គឺជាធនាគារទី១០ 
ដដលអាចទទលួយកបណ័ណ  CSS (ទិនននយ័គិតត្តឹម្នលងទី៣០ ដខតុលា ឆ្ន ាំ២០២១) កនុខចាំង្ណាម្ធនាគារ
ចាំននួ៥៩ និខត្គឹេះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វតាុចាំននួ៧៩ ង្ផេខង្ទៀតង្ៅកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា (ទិនននយ័គិតត្តឹម្នលង
ទី៣០ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០) តាម្រយៈការផតល់ជូ្ននូវង្សវទទលួបណ័ណ  CSS ង្នេះ។     
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ង្ៅនលងទី១២ ដខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានការអនុញ្ញញ ត
ពីអគរនាយកោឋ ន កនុខការបង្ខាើនង្ដើម្ទុនពី៩២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១០២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ 
ការផ្លែ ស់បតូរតាំណាខមាច ស់ភាគហ ុនជានីតិបុគរលរបស់ Jeonbuk Bank Co., Ltd. និខ JB Woori Capital 
Co., Ltd ការតម្ាល់លកេនតិកៈលមី។ 

ង្ៅនលងទី១៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានទទលួការអនុញ្ញញ តពី 
ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា កនុខការចូលរមួ្ភាគកម្មវនិិង្យគចាំននួ ២០.០០០ ដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅវទិាស្ថា ន 
ធនាគារ និខហិរញ្ញ វតាុ (IBF)។ 

 

ដផនកទ ី២ - ពត័ម៌ានអាំពលីទធផលត្បតបិតតកិារធុរកចិច 

ក. លទធផលត្បតិបតតកិារធុរកិចច ង្ោយរមួ្បញ្ចូលពត័ម៌ានតាម្ដផនក 

លទធផលសង្ត្ម្ចបានសាំខាន់ៗ  ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ដផនកង្សវឥណទាន 
ចាំនួនគណនឥីណទាន ៧.៣០៨ ៦.៤៧៧ 
ឥណទានដុលសរបុ (លានង្រៀល) ៣.០៣៧.៩៣១ ២.៩២២.១៥៩ 

ដផនកង្សវត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
ចាំនួនគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ១៥៨.៥៦១ ១៤៨.០២៥ 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើសរបុ (លានង្រៀល) ៣.០២៩.៣៨៧ ៣.២៦៣.៩៤៥ 

ពត័ម៏ានទូង្ៅ 
ចាំនួនស្ថខាង្បើកដាំង្ណើ ការ ២៣ ២៣ 
ចាំនួនបគុរលិកសរបុ ៤៤៥ ៤៧៤ 
ចាំនួនមា៉ា សីុន ង្អធីអឹម្ ៦៨ ៦៦ 
ចាំនួនមា៉ា សីុនទូទាត ់ ២៣៨ ២២៥ 
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ខ. រចនាសម្ពន័ធចាំណូល 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តមីាសទ៤ី ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៨.១៤៩ ៩៨,៥៤ ៧៦.៣៣៨ ៩៥,៨៧ 

២ ចាំណូលកនត្ម្ នខិង្ជ្ើខស្ថរ ១.១៤៩ ១,៤៥ ៣.១៤៣ ៣,៩៥ 

៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ៨ ០,០១ ១៤១ ០,១៨ 

ចាំណូលសរបុ ៧៩.៣០៦ ១០០ ៧៩.៦២៣ ១០០ 
 

 

ដផនកទ ី៣ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតាុដដលបានត្តួតពនិតិយង្ ើខវញិ
ង្ោយសវនករឯករាជ្យ 

សូម្ង្ម្ើលឧបសម្ពនធរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុដដលត្តូវបានត្តួតពិនិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ 

 

ដផនកទ ី៤ - ការពភិាកា នខិការវភិាគរបស់គណៈត្គបត់្គខ 
ការពិភាកា និខវភិាគខាខង្ត្កាម្ង្ផ្លត តង្លើលទធផលត្បតិបតតិការ      និខស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុដផអក

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

២. ការវភិាគចាំណូលតាម្ដផនក 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) ចាំននួ(លានង្រៀល) ភាគរយ (%) 
១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៨.១៤៩ ៩៨,៥៤ ៧៦.៣៣៨ ៩៥,៨៧ 
២ ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ១.១៤៩ ១,៤៥ ៣.១៤៣ ៣,៩៥ 
៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ៨ ០,០១ ១៤១ ០,១៨ 
ចាំណូលសរបុ ៧៩.៣០៦ ១០០ ៧៩.៦២៣ ១០០ 

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានចាំណូលភាគង្ត្ចើនម្កពីការត្បាក ់ ដដលមាន ៩៨% 
ននត្បាកច់ាំណូល សរុបកនុ ខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

៣. ការវភិាគគមាែ តចាំង្ណញដុល 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធផលរមួ្របស់ខែួ នកនុ ខទត្ម្ខជ់ា 

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

សង្ខេបននរបាយការនច៏ាំង្នញខាត 
ត្តីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៨.១៤៩  ៧៦.៣៣៨  ១.៨១១  ២,៣៧  
ចាំណាយង្លើការត្បាក ់ (២៤.៨៩៣) (៣០.៨៥០) ៥.៩៥៧  (១៩,៣១) 
ចាំណូលម្កពីការត្បាកសុ់ទធ ៥៣.២៥៦  ៤៥.៤៨៨  ៧.៧៦៨  ១៧,០៨  
ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ១.១៤៩  ៣.១៤៣  (១.៩៩៤) (៦៣,៤៣) 
ចាំណាយកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ (១.២៨៦) (១.០៩៧) (១៨៩) ១៧,២៥  
ចាំណូលកនត្ម្និខង្ជ្ើខស្ថរសុទធ (១៣៧) ២.០៤៧  (២.១៨៣) (១០៦,៦៨) 
ចាំណូលត្បតិបតតិការង្ផេខៗ ៨  ១៤១  (១៣៤) (៩៤,៤០) 
ចាំណាយបុគរលិក (៩.៣៦៩) (៧.៦៦០) (១.៧១០) ២២,៣២  
ចាំណាយត្បតិបតតិការ (៧.០២១) (៧.៩៧៤) ៩៥៣  (១១,៩៦) 
ចាំណាយរ ាំលស់ (៧.៩៤៨) (៨.១៤២) ១៩៤  (២,៣៨) 
ត្បាកច់ាំង្ណញពីត្បតិបតតកិារ ២៨.៧៨៩  ២៣.៩០០  ៤.៨៨៩  ២០,៤៦  
ការខាតបខង់្លើឪនភាពននតនម្ែង្លើ 
ឧបករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ 

៦២៦ (៤៤៩) ១.០៧៥  (២៣៩,២៣) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្នុបខព់នធ ២៩.៤១៤  ២៣.៤៥០  ៥.៩៦៤  ២៥,៤៣  

កនុ ខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្បាកច់ាំង្ណញមុ្នបខព់នធមានចាំននួ ២៩.៤១៤លានង្រៀល (២៥% 
ង្កើនង្ ើខង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០)។ ការង្កើនង្ ើខននត្បាកច់ាំង្ណញភាគង្ត្ចើន
គឺទទួលបានម្កពីការង្កើនង្ ើខននចាំណូលដដលទទួលបានពីការផតល់ឥណទានដល់អតិលិជ្ន។ 

៥. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) កនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្ុនបខព់នធ ២៩.៤១៤  ២៣.៤៥០  ៥.៩៦៤ ២៥,៤៣ 
ចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល (៥.៩៦៨) (៣.១៩៣) (២.៧៧៤) ៨៦,៨៨ 
ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២៣.៤៤៧  ២០.២៥៧  ៣.១៩០ ១៥,៧៥ 
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កនុ ខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្បាកច់ាំង្ណញបនាទ បពី់បខព់នធមានចាំននួ ២៣.៤៤៧លានង្រៀល 
ដដលបានង្កើនង្ ើខ ១៦%ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ដដលបណាត លម្កពីកាង្កើន 
ង្ ើខននចាំណូលការត្បាកដូ់ចបានបកត្ស្ថយកនុខចាំនុច៤ (ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ)។ 

៦. ការវភិាគលទធផលលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២៣.៤៤៧  ២០.២៥៧  ៣.១៩០  ១៥,៧៥  
ការខាតលម្អតិង្ផេខៗ (៣០១) (៣.៣៨៥) ៣.០៨៤  (៩១,១២) 
ត្បាកច់ាំង្ណញលម្អតិសរបុ ២៣.១៤៦  ១៦.៨៧២  ៦.២៧៣  ៣៧,១៨  

៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការដដលប៉ាេះពាល់ស្ថា នភាព និខលទធផលហញិ្ញ វតាុ 

ការត្បឹខដត្បខរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលកនុខការជ្ត្មុ្ញសត្មាបក់ម្មវធីិចាកវ់៉ា កស់្ថាំខការពារជ្ាំខឺកូវដី-
១៩ បានជ្យួ ឲ្យត្បង្ទសរចួផុតពីការរកីរាលោលននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ យ៉ា ខឆ្បរ់ហ័ស។ ដូង្ចនេះង្ហើយ 
គណៈត្គបត់្គខយល់ង្ឃើញថ្ន សកម្មភាពអាជី្វកម្មរបស់ត្កុម្ និខធនាគារ នឹខកានដ់តមានភាពលអ
ត្បង្សើរង្ ើខជាខមុ្នទាាំខទាំហាំននត្បតិបតតិការ និខកត្ម្តិននត្បាកច់ាំង្ណញ។ 

ខ. កតាត សាំខាន់ៗ ដដលប៉ាេះពាល់ង្លើផលចាំង្ណញ 

១. ការវភិាគពីលកេខណឌ ននតត្ម្វូការ និខការផរតផ់រខ ់
ការបនតទទួលបានមូ្លនិធិលមីៗជាម្យួនឹខនលែង្ដើម្ទាប និខកាំង្ណើ នននផលិតផលកម្ច ី SME 

ង្ៅដតជាកតាត សាំខានប់ាំផុតននត្បាកច់ាំង្ណញរបស់ធនាគារ។ ង្ដើម្បសីង្ត្ម្ចបាននូវង្គាលង្ៅង្នេះ 
ធនាគារបានបង្ខាើតនូវផលិតផលកម្ច ី SME លមីៗបដនាម្ង្ទៀតដូចជា៖ “ឥណទាន ៣០០”, 
“ឥណទានកកង់្តត ” ដដលបានផតល់លកេខណឌ លអត្បង្សើរ និខការអនុម្ត័ង្លឿនជាខមុ្នតាម្តត្មូ្វការ
របស់អតិលិជ្ន ង្ដើម្បផីតល់អតាត្បង្យជ្នក៍ានដ់តង្ត្ចើន និខកាតប់នាយង្ពលង្វលារខច់ាាំសត្មាបអ់តិលិជ្ន
កនុខស្ថា នភាពបរយិកាសននការរកីរាលោលននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩។ 
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ជាខង្នេះង្ៅង្ទៀត ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើង្សវអតិលិជ្នឱ្យកានដ់តត្បង្សើរ និខង្ធវើឱ្យត្បង្សើរង្ ើខនូវ
ត្បពន័ធឌីជី្លលរបស់ធនាគារ ង្ដើម្បផីតល់ភាពង្ហយត្សួលដល់អតិលិជ្នកនុខអាំ ុខង្ពលននការរកីរាលោល
ននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ ធនាគារបានបនតវនិិង្យគឥតឈបឈ់រ ង្លើការង្លើកកម្ពស់ង្សវធនាគារឌីជី្លល
របស់ខែួនដូចជា៖ 

• បានោកឱ់្យដាំង្ណើ រការជាផែូវការ នូវង្សវង្ផទរត្បាកង់្ពញង្លញដដលកាតង់្ចញ និខទទលួ
សត្មាបគ់ណនីរបស់អតិលិជ្នដដលមានង្ៅធនាគារ សត្មាបត់្បពន័ធបាគខង្ៅបញ្ជ រ បដនាម្ង្ៅ
ង្លើង្សវដដលបានោកឱ់្យដាំង្ណើ រការត្ស្ថបង់្លើង្សវ ធនាគារចល័ត (Mobile Banking) 
និខង្សវធនាគារតាម្អីុនធឺដណត។ 

• CSS ATM Acquiring Service ដដលត្តូវបានត្បកាសជាផែូវការ និខអនុវតតង្ៅនលងទី៨ 
ដខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១។ CSS ត្តូវបានរចនាង្ ើខង្ដើម្បផីតល់នូវទាំនាកទ់ាំនខអនតរធនាគារ 
និខអនតរត្បតិបតតិការកនុខចាំង្ណាម្សមាជិ្ក CSS ទាាំខអស់។ មាច ស់បណ័ណ  CSS អាចង្ធវើ
ត្បតិបតតិការង្លើមា៉ា សីុន ATM របស់ PPCBank ដូចជាការដកស្ថចត់្បាក ់
ការផ្លែ ស់បតូរង្លខសមាង ត ់ ង្បាេះពុម្ពរបាយការណ៍សង្ខេប ការង្ផទរត្បាកអ់នតរធនាគារ 
និខការត្តួតពិនិតយសម្តុលយ។ មា៉ា សីុន ATM របស់ PPCBank អាចគាាំត្ទមុ្ខង្ហរង្ពញង្លញ
ននត្បតិបតតិការ CSS ង្ហើយដលម្ទាាំខអនុញ្ញញ តឱ្យអនកកានក់ាត CSS អាចង្ធវើត្បតិបតតិការង្ៅ
ត្គបម់ា៉ា សីុន ATM របស់ PPCBank ជាត្បាកង់្រៀល និខ/ឬ ជាត្បាកដុ់លាែ រ ជាម្យួនឹខការគិត
កនត្ម្ង្សវសតខោ់រអបបបរមាប៉ាុង្ណាណ េះ។ 

២. ការវភិាគពីការង្ ើខចុេះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ 
ការង្ ើខចុេះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ម្និមានផលប៉ាេះពាល់ដល់ធនាគារង្ ើយ ។ 

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

ពនធោរននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ដូង្ចនេះធនាគារ និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ខែួនត្តូវមានកាតពវកិចច
បខព់នធដូចបានកាំណតក់នុខបទបបញ្ញតតិសដីពីពនធោររបស់ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ 
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 ជាម្យួនឹខកាតពវកិចចពនធ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានទទលួវញិ្ញញ បនបត្តអនុង្លាម្ភាព
ស្ថរង្ពើពនធត្បង្ភទ "មាស" ពីអគរនាយោឋ នពនធោរ សត្មាបឆ់្ន ាំជាបព់នធ ២០២០ និខ២០២១។ 

៤. ការវភិាគង្លើធាតុដដលខុសពីធម្មតា និខធាតុវសិ្ថម្ញ្ញ  
ទនទឹម្នឹខការរកីរាលោលននង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ ម្កង្លើង្សដឋកិចចពិភពង្លាក និខកនុខ 

ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា ដដលង្ធវើឲ្យមានការធាែ កចុ់េះគរួឲ្យកតស់ាំគាល់ អាចមានផលប៉ាេះពាល់ខែេះៗដល់ 
លទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ។ 

គ. ការដត្បត្បួលសាំខាន់ៗ ង្លើការលក ់និខចាំណូល 
កនុ ខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក មានការង្កើនង្ ើខននចាំណូល 

ដដលមានចាំណូលការត្បាកសុ់ទធសរុប ៥៣.២៥៦លានង្រៀល ដដលង្សមើនឹខការង្កើនង្ ើខ ១៧% 
ង្ធៀបនឹខរយៈ ង្ពលដូចគាន កនុ ខឆ្ន ាំ២០២០។ 

ឃ. ផលប៉ាេះពាល់ននការបតូររូបិយបណណ  អត្តាការត្បាក ់និខនលែទាំនិញ 
ស្ថា នភាពចាំហននរូបិយបណ័ណ បរង្ទស ត្តូវបានត្តួតពិនិតយយ៉ា ខយកចិតតទុកោកជ់ាត្បចាាំតាម្

បទបញ្ញញ តតិ ង្ដើម្បអីាចវស់ដវខ និខធានាថ្នវនឹខម្និង្ធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់និរនតរភាពននត្បាកច់ាំង្ណញរបស់
ធនាគារ។ 

ពាកព់ន័ធនឹខអត្តាការត្បាកធ់នាគារកាំណតអ់ត្តាការត្បាកង់្លរសត្មាបត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើរ និខត្បាកក់ម្ចី
របស់ខែួនសត្មាបត់្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម។ ដូង្ចនេះធនាគារម្និមានទទលួរខហានិភយ័ជាស្ថរវនតទាកទ់ខ
នឹខអត្តាការត្បាកម់្កង្លើលទធផលននត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធនាគារង្នាេះង្ទ ។ 

ឥទធិពលនននលែទាំនិញ ម្និមានផលប៉ាេះពាល់ម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិរបស់ធនាគារង្ ើយ ។ 

ខ. ផលប៉ាេះពាល់អតិផរណា 

ម្និមានផលប៉ាេះពាល់ណាម្យួជាស្ថរវនត ននអតិផរណាម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម
របស់ធនាគារង្ ើយ។ 
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ច. ង្គាលនង្យបាយង្សដឋកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខហរិញ្ញ វតាុ របស់រោឋ ភបិាល 
កនុខង្គាលបាំណខរមួ្ចាំដណកអភវិឌឍមូ្លបត្តរដឋ សាំង្ៅអភវិឌឍហិរញ្ញ វតាុ ជ្ាំរុញការង្ធវើពិពិធកម្ម

ការង្កៀរគរត្បភពទុនកនុខត្សុក និខពត្ខឹខការអនុវតតង្គាលនង្យបាយរូបិយវតាុ នានលងទី២៨ ដខធនូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារជាតិ ននកម្ពុជា បានង្ចញស្ថរាចរដណនាាំចាំង្ពាេះត្គឺេះស្ថា នធនាគារ និខហិរញ្ញ វតាុ
ដដលកានក់ាបមូ់្លបត្តរដឋដូចខាខង្ត្កាម្៖ 

១- ទទលួស្ថរ ល់ការលែឹខហានិភយ័ ០% ចាំង្ពាេះមូ្លបត្តរដឋដដលចារកឹជារូបិយវតាុជាតិ ឬជា
រូបិយបណណ  កនុខការគណនាអនុបាតស្ថធនភាព និខ 

២-ទទលួស្ថរ ល់ជាត្ទពយសកម្មសនទនីយភាពដដលមានគុណភាពខពស់ចាំង្ពាេះមូ្លបត្តរដឋ ដដល
ចារកឹជារូបិយវតាុជាតិ ឬជារូបិយបណណ  កនុខការគណនាអនុបាតត្កបខណ័ឌ សនទនីយភាព។ 

 

ហតាង្លខាអភបិាលរបស់ធនាគារភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក 
នលងទី១១ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២     
បានអាន និខឯកភាព       
 
 
 
ង្លាក YIM. Yong Taick 
ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល      
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