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ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតតុសង្ខេប 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ទពយសកម្មសរុប  ៤.០៨៥.៥២៨   ៤.០១៥.០៤១  

បាំណុលសរុប  ៣.៣៥៣.៨២៦   ៣.៣០៦.៨១៧  

ម្ូលធនសរុប  ៧៣១.៧០២   ៧០៨.២២៤  

លទធផលហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំណូលសរុប  ៧៨.៦១០   ៧៦.៩០៨  

ចាំង្ណញ(ខាត)ម្ុនបខព់នធ  ៣៤.៦៧៧   ១៧.១៥៥  

ចាំង្ណញ(ខាត)សុទធកនុខការយិបរងិ្ចេទ  ២៧.៧៣៩   ១៣.៦០៦  

លទធផលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ  ២៥.៩២៦   ១៣.៥៦១  

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ (%) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុបាតស្ថធនភាព ១៩,២២ ១៩,១៩ 

អនុបាតបាំណុលង្ធៀបនឹខម្ូលធន ៤៥៨,៣៦ ៤៦៦,៩២ 

អនុបាតត្កបខ័ណឌ សនទនីយភាព ១២៣,៤៨ ១២៥,៤៦ 

អនុបាតឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ ៣,៦៤ ១,៨២ 

អនុបាតឥណទានង្ធៀបនឹខត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ៩៥,៦១ ៩៧,០៨ 

អនុបាតផលចាំង្ណញ (%) ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខត្ទពយសកម្ម (ROA) ២,៥៧ ១,៣០ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខម្ូលធន (ROE) ១៤,៣៧ ៨,៥៥ 

អនុបាតលទធភាពបខ់ត្បាក់ ៩៦៥,២៦ ៦៤០,៣៧ 

ចាំង្ណញកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

ភាគលាភកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

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

 

 

 

៤.០៨៥.៥២៨
៣.៣៥៣.៨២៦

៧៣១.៧០២

៤.០១៥.០៤១
៣.៣០៦.៨១៧

៧០៨.២២៤

ទ្រព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ មូ្លធនសរបុ

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវរាុ  (លាន ររៀល)

ទ្រីមាសរី១ ឆ្ន ំ២០២២ ឆ្ន ំ២០២១

៧៨.៦១០

៣៤.៦៧៧ ២៥.៩២៦

៧៦.៩០៨

១៧.១៥៥ ១៣.៥៦១

ចំណូលសរបុ ចំណណញ(ខារ)មុ្នបង់ព្នធ លរធផលម្អិរកនុងការយិបរណិចេរ

លទធផលហិរញ្ញវរាុ  (លានររៀល)

ទ្រីមាសរី១ ឆ្ន ំ២០២២ ទ្រីមាសរី១ ឆ្ន ំ២០២១

២,៥៧

១៤,៣៧

១,៣០

៨,៥៥

អនុបារចំណណញណធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម (ROA) អនុបារចំណណញណធៀបនឹងមូ្លធន (ROE)

អនុបារផលចាំរណញ(%)

ទ្រីមាសរី១ ឆ្ន ំ២០២២ ទ្រីមាសរី១ ឆ្ន ំ២០២១
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សមាសភាពត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
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ង្សចកតដីលែខរបស់ត្បធានត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 

កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ខ្ុ ាំបាទមានង្សចកតីង្ស្ថម្នេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខ កនុខការ 
បង្ហា ញពីលទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ង្ោយអនុវតតតាម្តត្មូ្វការរបស់និយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (ន.ម្.ក)។ 

ដូចដដលង្យើខទាាំខអស់គាន បានត្ជាបរចួម្កង្ហើយថ្ន ការឆ្ែខននង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ 
មានការលយចុុះ រាជ្រោា ភបិាលបានត្បកាសង្បើកត្បង្ទសង្ ើខវញិទាាំខត្សុខង្លើត្គបវ់ស័ិយ ង្ដើម្បសី្ថត រ
ង្សដាកិចចជាតិង្ ើខវញិបនាទ បពី់រខផលប៉ាុះពាល់យ៉ា ខធងនធ់ងរង្ោយង្ម្ង្រាគរាតតាត កូវដី-១៩ កដូ៏ចជា
ការត្បកាសបិទបញ្ចបត់្ពឹតតការណ៍ននការឆ្ែខង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ កនុខសហគម្ន ៍ ២០ កុម្ភៈ ផខដដរ។ 
ង្ដើម្បទីបស់្ថា តក់ាររកីរាលោលននង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ រាជ្រោា ភបិាលននត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 
កប៏ាននិខកាំពុខខិតខាំត្បឹខដត្បខកនុខការដសវខរក វ៉ា កសុ់្ថាំខកូវដី-១៩ ង្ដើម្បកីារពារត្បជាជ្នពីង្ម្ង្រាគ
ដក៏ាចស្ថហាវម្យួង្នុះ, កាតប់នាយការសត្មាកពាបាល ង្ៅម្នទីរង្ពទយ, ការជ្យួ សង្គង្ហរ ុះជី្វតិម្នុសេ 
និខការជ្យួ ស្ថត រង្សដាកិចចត្បង្ទសជាតិឲ្យបាន លអត្បង្សើរង្ ើខ។  

ង្ទាុះបីករណីកូវដី-១៩ ម្និទានប់ានបញ្ចបទ់ាាំខត្សុខកង៏្ោយ កក៏នុខកនុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានចាបង់្ផតើម្ដាំង្ណើ រការជាផែូវការនូវង្សវបខភ់ាគទានង្បឡាជាតិ
សនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) ដដលអនុញ្ញញ តឲ្យអតិលិជ្ន (ត្កុម្ហ ុន ង្រាខចត្ក សហត្គាស នានា) 
អាចង្ធវើការបខង់្សវង្បឡាជាតិសនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) ត្បចាាំដខតាម្រយៈបណាត ញង្ផេខៗ ដូចជា 
តាម្ង្សវធនាគារចល័ត (PPCBank Mobile App), ង្សវធនាគារតាម្ត្បពន័ធអីុនង្ធើដណត 
(Corporate Internet Banking) ដដលង្យើខង្ៅថ្ន smartBiz និខតាម្បញ្ជ រស្ថខាធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ជាម្យួគាន ង្នុះដដរ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានង្ធវើបចចុបបននភាព 
មុ្ខង្ហរលមីង្ៅង្លើ PPCBank Mobile App ដដលអនុញ្ញញ តឱ្យអតិលិជ្នបណ័ណ ឥណទាន PPCBank 
បខវ់កិាយបត្តបណ័ណ ឥណទានរបស់ពកួង្គ ង្ៅង្លើកម្មវធីិង្សវធនាគារចល័តរបស់ PPCBank បាន។ 
បដនាម្ពីង្នុះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កទ៏ទលួបាននូវការអនុញ្ញញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា 
កនុខការត្បកបអាជី្វកម្ម ដប ខកាសួង្រនម្៉ាូដែលដណនាាំអតិលិជ្ន (Referral) របស់ត្កុម្ហ ុន ត្ពូដិនសល 
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(ង្ខម្បូឌា) ឡាយហវ៍ អឹសួរុនិស៍ ម្.ក ង្លើផលិតផលធានារា៉ា បរ់ខអាយុជី្វតិ កដូ៏ចជាការអនុញ្ញញ ត 
ង្ផេខៗង្ទៀតពី ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា អាំពីដតខតាាំខនាយក/នាយកិាស្ថខារបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក ផខដដរ។ 

គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ កាំង្ណើ នននត្ទពយសកម្មរបស់ង្យើខមានការង្កើនង្ ើខត្បដហល 
២,៤% គឺង្កើនង្ ើខពី ៩៨៦ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១.០០៩ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, 
ឥណទានមានការង្កើន ១,៩% ពីចាំននួ ៧៤៦ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៧៦០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ មានការង្កើនង្ ើខ ៣,៤% ពី ៧៤៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៧៧០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ 
និខមូ្លធនមានការង្កើនង្ ើខ ៣,៩% ពី ១៧៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១៨១ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ។ 
ង្នុះគឺជាកាំង្ណើ នង្ៅកនុខត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ង្ត្បៀបង្ធៀបជាម្យួត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

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

ខ្ុ ាំ Yim Yong Taick សូម្សដម្តខនូវការដឹខគុណចាំង្ពាុះការខិតខាំត្បឹខដត្បខ ង្ោយទទលួបាន 
លទធផលង្ជាគជ្យ័កនុខអាំ ុខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ និខបនតង្ឆ្ព ុះង្ៅរកសម្ទិធិផលដល៏អត្បង្សើរ 
បដនាម្ង្ទៀតកនុខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

នលងទី១១ ដខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 ហតាង្លខា និខត្តា 

 

 YIM. Yong Taick 
 ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
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ដផនកទ ី១ - ពត័ម៌ានទូង្ៅពាកព់ន័ធនខឹបគុរលចុុះបញ្ជ ី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 
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

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

ង្គហទាំពរ័ www.ppcbank.com.kh 

អុីដម្ល info@ppcb.com.kh 

ង្លខវញិ្ញញ បនបត្តចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០១៥៧៩៤ ចុុះនលងទី២០ ង្ម្ស្ថ ២០០៨ 

ង្លខអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម B២៣ ង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា ចុុះនលងទ១ី៦ ធនូ 

២០១៩ 
ង្សចកតីសង្ត្ម្ចអនុញ្ញញ តិនខិចុុះបញ្ជ ី 

ឯកស្ថរផតល់ពត័ម៌ានង្លខ ១៩២/២០ គ.ម្.ក./ស.ស.រ ចុុះនលងទ០ី១កញ្ញញ  ២០២០ 

ង្ ម្ ុះបុគរលតាំណាខបុគរលចុុះបញ្ជ ី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 ត្ពុះនង្រាតតម្ (ផែូវង្លខ 
៤១) សង្ហា តទ់ង្នែបាស្ថក ់ ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខទទលួបានអាជ្ាបណណ ង្ពញង្លញជា
ធនាគារពាណិជ្ជ។ ង្ៅដខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានស្ថវ គម្ន៍
សត្មាបក់ារចាបង់្ផតើម្លមីម្យួជាម្យួភាគទុនិកដរ៏ខឹមាាំ 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.) ដដលមានមូ្លោា នសាិតង្ៅត្បង្ទសកូង្រ ៉ាខាខតបូខ។ 

ង្ៅង្ពលដដលង្យើខបនតកិចចខាំត្បឹខដត្បខរបស់ង្យើខង្ៅមុ្ខង្ទៀត ង្យើខកម៏្និង្ភែចនឹខអបអរស្ថទរ
ចាំង្ពាុះភាពង្ជាគជ្យ័នាង្ពលកនែខម្ក កនុខការបាំង្ពញបាននូវតត្មូ្វការជាង្ត្ចើនរបស់អតិលិជ្នកនុខដផនក
ង្សវធនាគារ និខខិតខាំដសវខរកវធីិស្ថគសតនានា ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់គុណភាពង្សវរបស់ង្យើខ 
គាាំត្ទអតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខកនុខង្ពលបចចុបបនន និខអនាគត។ គិតត្តឹម្បាំណាចដ់ខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ត្ទពយសកម្មសរុបមានចាំនួន ១.០០៩ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខង្ធវើការបង្ត្ម្ើអតិលិជ្នង្ត្ចើនជាខ 
១៣២.០០០ នាក ់ ជាម្យួនឹខស្ថខាចាំនួន២៣ទូទាាំខត្បង្ទស និខមា៉ា សីុនATMs ចាំនួន៧០ (មា៉ា សីុន
ATMsង្ផេខៗង្ទៀតកាំពុខត្តូវបានពិចារណាង្ៅទីតាាំខសកាត នុពលង្ផេខៗង្ទៀតកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា)។ 
បដនាម្ពីង្នាុះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក នឹខបនតង្ធវើការផតល់ ជូ្នដល់អតិលិជ្ននូវង្សវ
ដដលមានលកេណៈង្ហយត្សួល និខង្ធវើការគាាំត្ទង្ោយបណាត ញែីជី្លល ដដលង្ធវើឲ្យអតិលិជ្នកានដ់ត
មានភាពង្ហយត្សួលជាម្យួនឹខបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគារ។ អតិលិជ្នអាចង្ធវើការទាំនាកទ់ាំនខម្កង្យើខ
តាម្រយៈ Live Chat កនុខរយៈង្ពល២៤ង្មា៉ា ខកនុខម្យួនលង និខ៧នលងកនុខម្យួសបាត ហ៍ តាម្រយៈ
បណាត ញែីជី្លលទាាំខអស់របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្លើសពីង្នុះង្ៅង្ទៀត ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក បានបង្ខាើតម្ជ្ឈម្ណឌ លសហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ (SME Center) ជាង្លើកដាំបូខ
របស់ខែួន ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវSME។ សហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ នឹខត្តូវទទួលបាន
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នូវង្សវពិង្ត្គាុះង្យបល់អាជី្វកម្មផខដដរ។ ពកួង្យើខ កប៏ានពត្ខីកនូវការយិល័យបរង្ទស (Foreign 
Desk) មានដូចជា ការយិល័យកូង្រ ៉ា ជ្ប៉ាុន និខចិន កដូ៏ចជា ង្ហារ លកែឹប និខម្ជ្ឈម្ណឌ ល SME 
ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវ SME។ ពកួង្យើខពិតជាផតល់តនម្ែដល់អតិលិជ្នទាាំខអស់ 
និខបនតង្ធវើការអភវិែឍផលិតផល-ង្សវរបស់ពកួង្យើខ ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើជូ្នដល់អតិលិជ្នឲ្យបានលអបាំផុត។ 

គ. ត្ពីតតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្តីមាសរបស់បុគរលចុុះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 
ង្ដើម្បអីនុង្លាម្តាម្ត្បកាសរបស់ ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជាង្លខ ធ៧-០២១-១០៥ ត្ប.ក សតីពី 

លកេខណឌ សត្មាបត់្គឹុះ ស្ថា នធនាគារ និខហិរញ្ញ វតាុ និខលិខិតង្លខ ធ៧-០២១-៦០២ ឆ្.ត ចុុះនលងទី០៦ 
ដខង្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកលិ់ខិតង្សនើសុាំ និខទទលួបាន
ការអនុញ្ញញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា កាលពីនលងទី១២ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុខការត្បកបអាជី្វកម្ម
ដប ខកាសួង្រនម្៉ាូដែលដណនាាំអតិលិជ្ន (Referral) របស់ត្កុម្ហ ុន ត្ពូដិនសល (ង្ខម្បូឌា) ឡាយហវ៍ 
អឹសួរុនិស៍ ម្.ក ង្លើផលិតផលធានារា៉ា បរ់ខអាយុជី្វតិ សត្មាបក់ារយិល័យចាំននួ ០៥ ដដលរមួ្មាន 
ទីស្ថន កក់ារកណាត ល ស្ថខាបឹខត្តដបក ស្ថខាអូរបស្េ ីស្ថខាដសនសុខ និខស្ថខាង្ ៉ា ង្សទុខ។  

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានចាបង់្ផតើម្ដាំង្ណើ រការជាផែូវការនូវង្សវបខភ់ាគទាន 
ង្បឡាជាតិសនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) ដដលអនុញ្ញញ តឲ្យអតិលិជ្ន អាចង្ធវើការបខង់្សវង្បឡាជាតិ
សនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) ត្បចាាំដខរបស់ពកួង្គ តាម្រយៈបណាត ញង្ផេខៗដូចជា តាម្ង្សវធនាគារចល័ត 
(PPCBank Mobile App), ង្សវធនាគារតាម្ត្បពន័ធអីុនង្ធើដណត (smartBiz) និខតាម្បញ្ជ រស្ថខាធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ចាបពី់នលងទី២៤ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កប៏ានង្ធវើបចចុបបននភាពមុ្ខង្ហរលមីង្ៅង្លើ PPCBank Mobile App 
ដដលអនុញ្ញញ តឱ្យអតិលិជ្នបណ័ណ ឥណទាន PPCBank បខវ់កិាយបត្តបណ័ណ ឥណទានរបស់ពកួង្គង្ៅង្លើ
កម្មវធីិង្សវធនាគារចល័តរបស់ PPCBank បាន។ អតិលិជ្នបណ័ណ ឥណទានអាចបខច់ាំននួដដលង្ៅ
ង្សសសល់ ង្ៅង្ពលដដលមានរបាយការណ៍ង្ចញវកិាយបត្តបណ័ណ ឥណទាន។ ការទូទាតម់ានចាំននួ
០៣ត្បង្ភទ ដដលអតិលិជ្នអាចបខប់ានដូចជា ការទូទាតង់្ពញ ការទូទាតអ់បបបរមា និខចាំននួង្ផេខង្ទៀត 
(ចាបពី់អបបបរមារហូតដល់ចាំននួង្ពញ)។ 
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ដផនកទ ី២ - ពត័ម៌ានអាំពលីទធផលត្បតបិតតកិារធុរកចិច 

ក. លទធផលត្បតិបតតកិារធុរកិចច ង្ោយរមួ្បញ្ចូលពត័ម៌ានតាម្ដផនក 

ខ. រចនាសម្ពន័ធចាំណូល 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៦.១៤៣ ៩៦,៨៦ ៧២.៦៥៧ ៩៤,៤៧ 

២ ចាំណូលកនត្ម្ នខិង្ជ្ើខស្ថរ ២.៤៤៥ ៣,១១ ៣.០៣០ ៣,៩៤ 

៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ២២ ០,០៣ ១.២២១ ១,៥៩ 

ចាំណូលសរបុ ៧៨.៦១០ ១០០ ៧៦.៩០៨ ១០០ 
 

 

លទធផលសង្ត្ម្ចបានសាំខាន់ៗ  ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ដផនកង្សវឥណទាន 
ចាំនួនគណនឥីណទាន ៧.៥១១ ៧.៣០៨ 
ឥណទានដុលសរបុ (លានង្រៀល) ៣.០៧៨.០៧១ ៣.០៣៧.៩៣១ 

ដផនកង្សវត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
ចាំនួនគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ១៦១.៥៦១ ១៥៨.៥៦១ 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើសរបុ (លានង្រៀល) ៣.១១៧.២៤២ ៣.០៣២.៥៥៦ 

ពត័ម៏ានទូង្ៅ 
ចាំនួនស្ថខាង្បើកដាំង្ណើ ការ ២៣ ២៣ 
ចាំនួនបគុរលិកសរបុ ៤៥២ ៤៤៥ 
ចាំនួនមា៉ា សីុន ង្អធីអឹម្ ៧០ ៦៨ 
ចាំនួនមា៉ា សីុនទូទាត ់ ២៥៤ ២៣៨ 
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ដផនកទ ី៣ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតាុដដលបានត្តួតពនិតិយង្ ើខវញិ
ង្ោយសវនករឯករាជ្យ 

 

 

សូម្ង្ម្ើលឧបសម្ពនធរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុដដលត្តូវបានត្តួតពិនិតយង្ ើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ 
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ដផនកទ ី៤ - ការពភិាកា នខិការវភិាគរបស់គណៈត្គបត់្គខ 
ការពិភាកា និខវភិាគខាខង្ត្កាម្ង្តត តង្លើលទធផលត្បតិបតតិការ      និខស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុដផអក

ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្របស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក (PPCBank) និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធ 
J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd គិតត្តឹម្នលងទី៣១ ដខម្នីា ឆ្ន ាំ២០២២ ដដលត្តូវបានត្តួត
ពិនិតយង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្ត្តូវបានង្រៀបចាំត្សបតាម្សតខោ់ររបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិននកម្ពុជា (ស.រ.ហ.អ.ក) និខអនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិពាកព់ន័ធ និខង្គាលការណ៍
ដណនាាំង្ផេខៗដដលង្ចញង្ោ យធនាគារជាតិននកម្ពុ ជា។ 

ក. ទិដាភាពទូង្ៅននត្បតិបតតកិារ 
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 
ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) ចាំននួ(លានង្រៀល) ភាគរយ (%) 
១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៦.១៤៣ ៩៦,៨៦ ៧២.៦៥៧  ៩៤,៤៧  
២ ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ២.៤៤៥ ៣,១១ ៣.០៣០  ៣,៩៤  
៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ២២ ០,០៣ ១.២២១  ១,៥៩  
ចាំណូលសរបុ ៧៨.៦១០ ១០០ ៧៦.៩០៨ ១០០ 

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានចាំណូលភាគង្ត្ចើនម្កពីការត្បាក ់ ដដលមាន ៩៧% 
ននត្បាកច់ាំណូល សរុបកនុ ខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
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៣. ការវភិាគគមាែ តចាំង្ណញដុល 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធផលរមួ្របស់ខែួ នកនុ ខទត្ម្ខជ់ា 

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

៤. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ 

សង្ខេបននរបាយការនច៏ាំង្នញខាត 
ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៦.១៤៣  ៧២.៦៥៧  ២.០៨៤  ២,៨៧  
ចាំណាយង្លើការត្បាក ់ (២៣.៨១៣) (២៩.៥៥៣) ៥.៧៤០  (១៩,៤២) 
ចាំណូលម្កពីការត្បាកសុ់ទធ ៥២.៣៣០  ៤៣.១០៤  ៧.៨២៤  ១៨,១៥  
ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ២.៤៤៥  ៣.០៣០  ៨១៨  ២៧,០១  
ចាំណាយកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ (៩៤៥) (១.០៦៣) ១១៨  (១១,០៨) 
ចាំណូលកនត្ម្និខង្ជ្ើខស្ថរសុទធ ១.៥០០  ១.៩៦៧  ៩៣៦  ៤៧,៦០  
ចាំណូលត្បតិបតតិការង្ផេខៗ ២២  ១.២២១  (១.២០០) (៩៨,២៣) 
ចាំណាយបុគរលិក (៦.៧៦៥) (៧.៤៦៥) ៧០០  (៩,៣៨) 
ចាំណាយត្បតិបតតិការ (៣.៩៥៩) (៦.៧៣១) ២.៧៧៣  (៤១,១៩) 
ចាំណាយរ ាំលស់ (៦.៧៧០) (៧.៦៥៧) ៨៨៧  (១១,៥៨) 
ត្បាកច់ាំង្ណញពីត្បតិបតតកិារ ៣៦.៣៥៩  ២៤.៤៣៩  ១១.៩២០  ៤៨,៧៧  
ការខាតបខង់្លើឪនភាពននតនម្ែង្លើ 
ឧបករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ 

(១.៦៨២) (៧.២៨៤) ៥.៦០២  (៧៦,៩១) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្នុបខព់នធ ៣៤.៦៧៧  ១៧.១៥៥  ១៧.៥២២  ១០២,១៤  

កនុ ខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្បាកច់ាំង្ណញមុ្នបខព់នធមានចាំនួន ៣៤.៦៧៧លានង្រៀល (១០២% 
ង្កើនង្ ើខង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១) ។ ការង្កើនង្ ើខននត្បាកច់ាំង្ណញភាគង្ត្ចើន
គឺទទួលបានម្កពីការង្កើនង្ ើខននចាំណូលដដលទទួលបានពីការផតល់ឥណទានដល់អតិលិជ្ន និខ
ការលយចុុះននចាំណាយការត្បាក។់ 
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៥. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) កនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្ុនបខព់នធ ៣៤.៦៧៧  ១៧.១៥៥  ១៧.៥២២  ១០២,១៤  
ចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល (៦.៩៣៨) (៣.៥៤៩) (៣.៣៨៩) ៩៥,៤៩  
ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២៧.៧៣៩  ១៣.៦០៦  ១៤.១៣៣  ១០៣,៨៧  

កនុ ខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្បាកច់ាំង្ណញបនាទ បពី់បខព់នធមានចាំននួ ២៧.៧៣៩លានង្រៀល 
ដដលបានង្កើនង្ ើខ ១០៤% ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ មូ្លង្ហតុននការង្កើន
ង្ ើខង្នុះ ដូចដដលបានបកត្ស្ថយកនុខចាំនុច៤ (ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ)។ 
៦. ការវភិាគលទធផលលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ១ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២៧.៧៣៩  ១៣.៦០៦  ១៤.១៣៣  ១០៣,៨៧  
ការខាតលម្អតិង្ផេខៗ (១.៨១៣) (៤៥) (១.៧៦៨) ៣.៩៥២,២៩  
ត្បាកច់ាំង្ណញលម្អតិសរបុ ២៥.៩២៦  ១៣.៥៦១  ១២.៣៦៥  ៩១,១៧  

៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការដដលប៉ាុះពាល់ស្ថា នភាព និខលទធផលហញិ្ញ វតាុ 
ផលប៉ាុះពាល់ពីង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ ង្ៅម្និទានច់បង់្ៅង្ ើយង្ទ រមួ្ទាាំខបញ្ញា ជ្ង្មាែ ុះរវខត្បង្ទស

រុសេុ ី និខអ ុយដត្កន នឹខមានផលប៉ាុះពាល់ដល់ង្សដាកិចចសកលតាម្រយៈបណាត ញសាំខាន់ៗ ចាំននួបី៖ 
ទណឌ កម្មដផនកហិរញ្ញ វតាុ តនម្ែទាំនិញ និខការរ ាំខានដល់ដខេសង្ហវ កន់នការផរតផ់រខ។់ ជាម្យួនឹខវធិានការ
បិទខទបល់មីៗង្នុះននង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ ង្ៅកនុខត្បង្ទសចិន កក៏ាំពុខមានផលរ ាំខានដល់ដខេសង្ហវ ក់
ពាណិជ្ជកម្មតាម្សមុ្ត្ទផខដដរ។ ង្ទាុះជាយ៉ា ខណាកង៏្ោយ អនកត្គបត់្គខយល់ង្ឃើញថ្ន សកម្មភាព
របស់ត្កុម្ និខធនាគារ អាចមានភាពយតឺយ៉ា វកនុខរយៈង្ពលខែី ប៉ាុដនតនឹខម្និនាាំឱ្យមានបញ្ញា ដដលគរួឱ្យ
កតស់ាំគាល់ង្នាុះង្ទ ង្ោយស្ថរដតទាំហាំននត្បតិបតតិការ កត្ម្តិត្បាកច់ាំង្ណញបចចុបបនន និខលាំហូរ
ស្ថចត់្បាកង់្ហយត្សួលរបស់ត្កុម្ និខធនាគារ។ 
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ខ. កតាត សាំខាន់ៗ ដដលប៉ាុះពាល់ង្លើផលចាំង្ណញ 

១. ការវភិាគពីលកេខណឌ ននតត្ម្វូការ និខការផរតផ់រខ ់
ជាម្យួនឹខតនម្ែង្ត្បខឥនធនៈនាង្ពលបចចុបបននបាននិខកាំពុខង្កើនង្ ើខយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័ស កដូ៏ចជា

ការបិទខទបច់ាំង្ពាុះង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ នាង្ពលលមីៗង្នុះ ង្ៅកនុខត្បង្ទសចិន កក៏ាំពុខរ ាំខានដល់ពាណិជ្ជកម្ម
តាម្សមុ្ត្ទផខដដរ ដដលង្នុះអាចនាាំឱ្យមានកខវុះខាតវតាុធាតុង្ដើម្លមី ដដលអាចប៉ាុះពាល់ដល់តត្មូ្វការ 
និខដខេសង្ហវ កផ់រតផ់រខង់្ៅកនុខត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជាផខដដរ។ ដូង្ចនុះង្ដើម្បរីកាឲ្យបាននូវកាំង្ណើ ននន
ត្បាកច់ាំង្ណញ និខគុណភាពត្ទពយសកម្ម ង្ដើម្បធីានាបាននូវកាំង្ណើ នត្បកបង្ោយនិរនតរភាព 
ការទទលួបានមូ្លនិធិលមីៗ ដដលមានការចាំណាយនលែង្ដើម្ទាប និខកាំង្ណើ នននត្បាកក់ម្ច ី SME ង្ៅដត
ជាកតាត ចាំបខបាំផុត។ ង្ដើម្បសីង្ត្ម្ចបាននូវលទធផលង្នុះ ធនាគារង្ៅដតកាំពុខបនតអភវិែឍនត៍្បពន័ធែីជី្លល
របស់ធនាគារ និខការសហការភាពជានដគូបដនាម្ង្ទៀតជាម្យួស្ថា បន័ង្ផេខៗដូចខាខង្ត្កាម្៖ 

• ធនាគារ PPCBank បានោកឱ់្យដាំង្ណើ រការជាផែូវការនូវង្សវបខន់លែង្សវរបស់ង្បឡាជាតិ
របបសនតិសុខសខរម្ (ប.ស.ស) ដដលអនុញ្ញញ តឱ្យអតិលិជ្នបខន់លែង្សវត្បចាាំដខរបស់ ប.ស.ស 
តាម្រយៈបណាត ញង្ផេខៗដូចជា Mobile App, smartBiz និខង្សវង្ៅបញ្ជ រតទ ល់។ 

• ធនាគារ PPCBank បានង្ធវើឱ្យត្បង្សើរង្ ើខនូវមុ្ខង្ហរលមីង្ៅង្លើ Mobile App ដដល
អនុញ្ញញ តឱ្យអនកកានប់ណ័ណ ឥណទាន PPCBank អាចបខវ់កិាយបត្តបណ័ណ ឥណទានរបស់ពកួង្គ
ង្ៅង្លើកម្មវធីិទូរស័ពទចល័តរបស់ PPCBank បានង្ោយតទ ល់។ អនកកានប់ណ័ណ ឥណទាន
អាចបខស់ម្តុលយឥណទានដដលបានង្ត្បើង្ៅង្លើបណ័ណ ឥណទាន ង្ៅង្ពលដដលរបាយការណ៍
វកិាយបត្តននបណ័ណ ឥណទានបានបង្ហា ញង្លើ PPCBank Mobile App របស់ពកួង្គ។ 
មាន៣ត្បង្ភទននការទូទាត ់ ដដលអតិលិជ្នអាចបខប់ានដូចជា ការទូទាតស់ម្តុលយង្ពញ
ទាាំខអស់ ការទូទាតអ់បបបរមា និខការទូទាតច់ាំននួង្ផេខង្ទៀត (ចាបពី់ចាំននួសម្តុលយអបបបរមា
រហូតដល់ចាំននួសម្តុលយង្ពញ)។ 
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២. ការវភិាគពីការង្ ើខចុុះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ 
ការង្ ើខចុុះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ដល់ធនាគារង្ ើយ ។ 

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

ពនធោរននត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ដូង្ចនុះធនាគារ និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ខែួនត្តូវមានកាតពវកិចច
បខព់នធដូចបានកាំណតក់នុខបទបបញ្ញតតិសដីពីពនធោររបស់ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។  

៤. ការវភិាគង្លើធាតុដដលខុសពីធម្មតា និខធាតុវសិ្ថម្ញ្ញ  
ស្ថា នភាពង្សដាកិចចដដលរខផលប៉ាុះពាល់ង្ោយជ្ង្មាែ ុះរវខត្បង្ទសរុសេុ ី និខអ ុយដត្កន រមួ្ទាាំខ

ការបិទខទបល់មីចាំង្ពាុះស្ថា នភាពននង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ ង្ៅកនុខត្បង្ទសចិននាង្ពលលមីៗង្នុះ អាចមានផល
ប៉ាុះពាល់ខែុះៗដល់លទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ។ 

គ. ការដត្បត្បួលសាំខាន់ៗ ង្លើការលក ់និខចាំណូល 
កនុ ខត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារភនាំង្ពញពាណិជ្ជ មានការង្កើនង្ ើខននចាំណូល ដដលមាន

ចាំណូលការត្បាកសុ់ទធសរុប ៥០.៩២៨លានង្រៀល ដដលង្សមើនឹខការង្កើនង្ ើខ ១៨,២% ង្ធៀបនឹខ 
រយៈង្ពលដូចគាន  កនុ ខឆ្ន ាំ២០២១។ 

ឃ. ផលប៉ាុះពាល់ននការបតូររូបិយបណណ  អត្តាការត្បាក ់និខនលែទាំនិញ 
ស្ថា នភាពចាំហននរូបិយបណ័ណ បរង្ទស ត្តូវបានត្តួតពិនិតយយ៉ា ខយកចិតតទុកោកជ់ាត្បចាាំតាម្

បទបញ្ញញ តតិ ង្ដើម្បអីាចវស់ដវខ និខធានាថ្នវនឹខម្និង្ធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់និរនតរភាពននត្បាកច់ាំង្ណញរបស់
ធនាគារ។ 

ពាកព់ន័ធនឹខអត្តាការត្បាកធ់នាគារកាំណតអ់ត្តាការត្បាកង់្លរសត្មាបត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើរ និខត្បាកក់ម្ចី
របស់ខែួនសត្មាបត់្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម។ ដូង្ចនុះធនាគារម្និមានទទលួរខហានិភយ័ជាស្ថរវនតទាកទ់ខ
នឹខអត្តាការត្បាកម់្កង្លើលទធផលននត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធនាគារង្នាុះង្ទ ។ 

ឥទធិពលនននលែទាំនិញ ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិរបស់ធនាគារង្ ើយ ។ 
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ខ. ផលប៉ាុះពាល់អតិផរណា 

ម្និមានផលប៉ាុះពាល់ណាម្យួជាស្ថរវនត ននអតិផរណាម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម
របស់ធនាគារង្ ើយ។ 

ច. ង្គាលនង្យបាយង្សដាកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខហរិញ្ញ វតាុ របស់រោា ភបិាល 
ង្យខតាម្ការជូ្នដាំណឹខពីអគរនាយកោា នពនធោរ (GDT) ការអនុវតតពនធង្លើចាំង្ណញមូ្លធន

នឹខពនារង្ពលដល់នលងទី១ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៤។ ការសង្ត្ម្ចង្នុះគឺង្ដើម្បគីាាំត្ទដល់ចកេុវស័ិយលមីរបស់
រាជ្រោា ភបិាលកនុខការជ្ាំរុញកាំង្ណើ នង្សដាកិចច និខការវនិិង្យគ បនាទ បពី់ការរាតតាតននង្ម្ង្រាគ កូវដី-១៩ 
តាម្រយៈការចូលរមួ្អនុវតត "ត្កបខណឌ យុទធស្ថគសត និខកម្មវធីិស្ថត រ និខជ្ាំរុញកាំង្ណើ នង្សដាកិចចកម្ពុជា 
កនុខបរបិទននការរស់ង្ៅជាម្យួ កូវដី-១៩ តាម្គនែខត្បត្កតីភាពលមី សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២១-២០២៣"។ 

 

 

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