
PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

0 | ទាំ ព័ រ  

 

 

 

 

 

 

របាយការណប៍្រចាំប្ីមាសទី២ 
(ថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២) 

 

ធនាគារ ភ្នាំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

1 | ទាំ ព័ រ  

 

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតតុសង្ខេប 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ទពយសកម្មសរុប  ៤.១២៥.១១៩   ៤.០១៥.០៤១  

បាំណុលសរុប  ៣.៣៧៤.១៤១   ៣.៣០៦.៨១៧  

ម្ូលធនសរុប  ៧៥០.៩៧៧   ៧០៨.២២៤  

លទធផលហិរញ្ញ វតាុ (លានង្រៀល) ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំណូលសរុប  ៧៨.១៤១   ៧៧.២៦៤  

ចាំង្ណញ(ខាត)ម្ុនបខព់នធ  ២៧.៥៣១   ១៨.៨០៨  

ចាំង្ណញ(ខាត)សុទធកនុខការយិបរងិ្ចេទ  ២១.៦៩៣   ១៥.១២៩  

លទធផលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ  ២៣.២០៥   ១៦.៧៣៨  

អនុបាតហិរញ្ញ វតាុ (%) ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុបាតស្ថធនភាព ២០,៨០ ១៩,១៩ 

អនុបាតបាំណុលង្ធៀបនឹខម្ូលធន ៤៤៩,៣០ ៤៦៦,៩២ 

អនុបាតត្កបខ័ណឌ សនទនីយភាព ១០៣,០៦ ១២៥,៤៦ 

អនុបាតឥណទានម្និដាំង្ណើ រការ ៥,១៤ ១,៨២ 

អនុបាតឥណទានង្ធៀបនឹខត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ៩៧,៦២ ៩៧,០៨ 

អនុបាតផលចាំង្ណញ (%) ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខត្ទពយសកម្ម (ROA) ២,២៦ ១,៦៦ 

អនុបាតចាំង្ណញង្ធៀបនឹខម្ូលធន (ROE) ១២,៣៩ ១០,១៤ 

អនុបាតលទធភាពបខ់ត្បាក់ ៨៨៥,១៤ ៦៩៣,៤៨ 

ចាំង្ណញកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

ភាគលាភកនុខម្យួឯកតាម្ូលបត្តកម្មសិទធិ ម្និមាន ម្និមាន 

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

 

 

 

៤.១២៥.១១៩
៣.៣៧៤.១៤១

៧៥០.៩៧៧

៤.០១៥.០៤១
៣.៣០៦.៨១៧

៧០៨.២២៤

ទ្រព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ មូ្លធនសរបុ

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវរាុ  (លាន ររៀល)

ទ្រីមាសរី២ ឆ្ន ំ២០២២ ឆ្ន ំ២០២១

៧៨.១៤១

២៧.៥៣១ ២៣.២០៥

៧៧.២៦៤

១៨.៨០៨ ១៦.៧៣៨

ចំណូលសរបុ ចំណណញ(ខារ)មុ្នបង់ព្នធ លរធផលម្អិរកនុងការយិបរណិចេរ

លទធផលហិរញ្ញវរាុ  (លានររៀល)

ទ្រីមាសរី២ ឆ្ន ំ២០២២ ទ្រីមាសរី២ ឆ្ន ំ២០២១

២,២៦

១២,៣៩

១,៦៦

១០,១៤

អនុបារចំណណញណធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម 
(ROA)

អនុបារចំណណញណធៀបនឹងមូ្លធន
(ROE)

អនុបារផលចាំរណញ(%)

ទ្រីមាសរី២ ឆ្ន ំ២០២២ ទ្រីមាសរី២ ឆ្ន ំ២០២១



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

3 | ទាំ ព័ រ  

 

 

សមាសភាពត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
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ង្សចកតដីលែខរបស់ត្បធានត្កមុ្ត្បកឹាភបិាល 
ខ្ុ ាំបាទពិតជាមានង្សចកតីង្ស្ថម្នេរកីរាយយ៉ា ខខាែ ាំខ កនុខការបង្ហា ញពីលទធផលហិរញ្ញ វតាុ របស់ 

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កនុខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ង្ោយអនុវតតតាម្តត្មូ្វការរបស់ 
និយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (ន.ម្.ក)។ 

ការរាតតាតននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ បង្ហា ញពីបញ្ហា ត្បឈម្ដដលម្និធាែ បម់ានពីមុ្នម្កសត្មាប់
សខគម្ទាាំខអស់ង្ៅជុ្ាំវញិពិភពង្លាក។ ការអនតរាគម្នដ៍ដលម្និដម្នជាឱសល ត្តូវបានអនុវតតង្ោយ
រោា ភបិាល កនុខង្គាលបាំណខការពារត្បពន័ធសុខាភបិាល ង្ោយកាំណតក់ត្ម្តិអត្តាននការឆ្ែខ។ 
ង្ទាោះបីជាយ៉ា ខណាកង៏្ោយ វធិានការទាាំខង្នោះបានប៉ាោះពាល់ដល់ជី្វភាពរស់ង្ៅ និខសុខុមាលភាព
របស់ម្នុសេរាបល់ាននាកជុ់្ាំវញិពិភពង្លាក ង្ោយបានោកផ់លប៉ាោះពាល់ដល់ង្សដាកិចចសខគម្ដដល
បណាត លម្កពីការរាតតាតននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ ឲ្យសាិតង្ត្កាម្ការត្តួតពិនតយនិខយកចិតតទុកោក។់ 
កម្ពុជាកប៏ានបង្ហា ញពីភាពង្ជាគជ្យ័យ៉ា ខខាែ ាំខកនុខការោកឱ់យង្ៅោចង់្ោយដែកករណីកូវដី-១៩ 
ង្ហើយដលម្ទាាំខបានកាតប់នាយអត្តាង្កើតង្ែើខម្កង្ៅត្តឹម្សូនយអស់រយៈង្ពលជាង្ត្ចើនដខជាបគ់ាន ។  

ង្សដាកិចចរបស់ត្បង្ទសកម្ពុជា ត្តូវបានពាករណ៍ថ្ននឹខង្កើនង្ែើខ ៥,៣ % កនុខឆ្ន ាំ២០២២ និខ 
៦,៥ % កនុខឆ្ន ាំ២០២៣។ កាំង្ណើ នង្សដាកិចចកម្ពុជាបានសទុោះង្ខើបង្ែើខវញិត្បមាណ ៣.០% 
កនុខឆ្ន ាំ២០២១ បនាទ បពី់ធាែ កចុ់ោះ ៣.១% កនុខឆ្ន ាំ២០២០។  រោា ភបិាលបានអនុវតតង្គាលនង្យបាយ
កាតប់នាយផលប៉ាោះពាល់ពីភាពអវជិ្ជមានននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ ង្លើអាជី្វកម្ម និខត្បាកច់ាំណូលរបស់
ត្បជាជ្ន កដូ៏ចជាង្ដើម្បគីាាំត្ទដល់ការស្ថត រង្សដាកិចចង្ែើខវញិ។ ការចាកវ់៉ា កសុ់្ថាំខយ៉ា ខទូលាំទូលាយ
ត្បឆ្ាំខនឹខង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ បានអនុញ្ហញ តឱយត្បង្ទសង្នោះង្បើកត្ពាំដដនរបស់ខែួនង្ែើខវញិសត្មាប់
ពាណិជ្ជកម្ម និខង្ទសចរណ៍ ដដលនាាំឱយមានការរ ាំពឹខទុកង្សដាកិចចជាវជិ្ជមានសត្មាបឆ់្ន ាំង្នោះ 
និខឆ្ន ាំ២០២៣។ ទិននផលឧសាហកម្មត្តូវបានង្គរ ាំពឹខថ្ននឹខង្កើនង្ែើខ ៨,១% កនុខឆ្ន ាំ២០២២ 
និខ៩,១% កនុខឆ្ន ាំ២០២៣។ កាំង្ណើ នង្នោះកនឹ៏ខត្តូវបានជ្ាំរុញង្ោយការអនុវតតយុទធស្ថស្រសតអភវិឌ្ឍន៍
សង្ម្ែៀកបាំពាក ់ ដសបកង្ជ្ើខ និខទាំនិញសត្មាបក់ារង្ធវើដាំង្ណើ រ ង្ដើម្បបីង្ខកើនការត្បកតួត្បដជ្ខង្ៅកនុខ
វស័ិយង្នោះ។ ការនាាំង្ចញទាំនិញ និខង្សវកម្មត្តូវបានពាករណ៍ថ្ននឹខង្កើនង្ែើខង្ៅឆ្ន ាំ២០២២ 
និខ២០២៣ ង្លើតត្មូ្វការខាខង្ត្ៅដរ៏ខឹមាាំសត្មាបផ់លិតផលកម្ពុជា ដដលគាាំត្ទង្ោយការង្ខើបង្ែើខវញិ
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ននង្សវកម្មង្ទសចរណ៍។ វស័ិយង្សវកម្មត្តូវបានពាករណ៍ថ្ននឹខង្ខើបង្ែើខវញិដល់៤,៨% ង្ៅឆ្ន ាំង្នោះ 
និខង្កើនង្ែើខដល់៦,៨% កនុខឆ្ន ាំ២០២៣។ ការង្បើកង្សដាកិចចង្ែើខវញិ និខការត្គបដណត បក់ត្ម្តិ
ថ្នន ាំវ៉ា កសុ់្ថាំខកត្ម្តិខពស់ នឹខអនុញ្ហញ តឱយមានការង្ខើបង្ែើខវញិបនតិចម្តខៗ ង្ៅកនុខវស័ិយង្ទសចរណ៍ 
ដដលវនឹខជ្យួ ដល់តត្មូ្វការសត្មាបក់ដនែខស្ថន កង់្ៅ អាហារ ការដឹកជ្ញ្ជូ ន និខង្សវកម្មង្ោយផ្ទទ ល់
ង្ផេខង្ទៀត។ 

ង្ទាោះបីជាសាិតកនុខង្ពលង្វលាដល៏ាំបាកង្នោះកង៏្ោយ កក៏នុខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារ 
ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការជាផែូវការនូវង្សវង្ខង្អចឃ្យូអរ “PPCBank KHQR 
Service” និខបានង្ធវើឲ្យត្បង្សើរង្ែើខនូវង្សវធនាគារចល័តពី version ២.០ ង្ៅ ២.៥។ ម្ា៉ាខវញិ 
ង្ទៀត ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក កទ៏ទួលបាននូវការអនុញ្ហញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា 
និខពីត្កសួខពាណិជ្ជ ង្ដើម្បងី្ធវើការផ្ទែ ស់បតូរទីតាាំខធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ស្ថខាង្ខតតង្សៀម្រាប 
ផខដដរ។ ង្ៅកនុខត្តីមាសទី២ង្នោះ ភាគទុនិក និខត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានសង្ត្ម្ចង្ធវើការតង្ម្ែើខង្ដើម្ទុនចាំនួន ១២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ តាម្រយៈ ការដបខដចកត្បាកច់ាំង្ណញ
រកាទុក បញ្ចូ លង្ៅកនុខង្ដើម្ទុនដដលបានចុោះបញ្ជ ី ង្ហើយកនុខត្តីមាសដដដលង្នោះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក កទ៏ទួលបាននូវការអនុញ្ហញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា កនុខការង្សនើសុាំបដនាម្មុ្ខង្ហរ
ត្បតិបតតិការចាំននួ៣ សត្មាបក់ារទូទាតប់ដនាម្ង្លើង្សវធនាគារចល័ត (PPCBank Mobile Banking) 
និខង្សវធនាគារតាម្អីុនង្ធើដណត (Corporate Internet Banking), ការបង្ខកើនង្ដើម្ទុនចុោះបញ្ជ ីបដនាម្
ចាំននួ១២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, ការដបខដចកភាគលាភ  និខការអនុញ្ហញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា 
និខត្កសួខពាណិជ្ជកម្មសត្មាបក់ារដតខតាាំខ នាយក-នាយកិា ស្ថខា។  

គិតត្តឹម្ត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ កាំង្ណើ នននត្ទពយសកម្មរបស់ង្យើខមានការង្កើនង្ែើខត្បដហល 
០,៥% គឺង្កើនង្ែើខពី ១.០0៩លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១.០១៤លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, 
ឥណទានមានការង្កើន ១,៨% ពីចាំននួ ៧៦០ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ៧៧៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ, 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ មានចាំនួន ៧៦៨ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខមូ្លធនមានការង្កើនង្ែើខ ២,១% ពី ១៨១ 
លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្ៅ ១៨៥ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ។ ង្នោះគឺជាកាំង្ណើ នង្ៅកនុខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ង្ត្បៀបង្ធៀបជាម្យួត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ដដលសម្ទិធិផលរបស់ពកួង្យើខង្នោះ គឺជាអត្តាង្ជាគជ្យ័កនុខ
ចាំង្ណាម្នដគូរត្បកតួត្បដជ្ខហិរញ្ញ វតាុជាង្ត្ចើនង្ៅកនុខទីផារ។ 
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កនុខនាម្តាំណាខឲ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ខ្ុ ាំសូម្ដលែខអាំណរគុណយ៉ា ខត្ជាលង្ត្ៅចាំង្ពាោះភាគទុនិក 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល គណៈត្បតិបតតិទាាំខអស់ននធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក សត្មាបក់ារដណនាាំ 
និខភាពជាអនកដឹកនាាំ, បុគគលិករបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបក់ារចូលរមួ្ចាំដណក និខការង្បតជ្ាចិតត 
និខអតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខអស់សត្មាបទ់ាំនុកចិតតរបស់ពកួង្គម្កង្លើធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
ជាពិង្សស ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា (NBC) និខនិយត័ករមូ្លបត្តកម្ពុជា (SERC) សត្មាបដ់ាំបូនាម ន 
និខការគាាំត្ទ។ 

ខ្ុ ាំ Yim Yong Taick សូម្សដម្តខនូវការដឹខគុណចាំង្ពាោះការខិតខាំត្បឹខដត្បខ ង្ោយទទលួបាន
លទធផលង្ជាគជ្យ័កនុខអាំែុខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ និខបនតង្ឆ្ព ោះង្ៅរកសម្ទិធិផលដល៏អត្បង្សើរ
បដនាម្ង្ទៀតកនុខត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

នលៃទី១១ ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 ហតាង្លខា និខត្តា 

 

 YIM. Yong Taick 
 ត្បធានត្កុម្ត្បឹកាភបិាល 
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ង្លខកូដសតខោ់រ KH ២០០០១១១A46 

ទីស្ថន កក់ារ 
អគារង្លខ២១៧ ម្ហាវលិីនង្រាតតម្ 

សង្ហក តទ់ង្នែបាស្ថកខ់ណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានភីនាំង្ពញ 
ត្ពោះរាជាណាចត្កកម្ពុជា 

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

ង្គហទាំពរ័ www.ppcbank.com.kh 

អុីដម្ល info@ppcb.com.kh 

ង្លខវញិ្ហញ បនបត្តចុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម ០០០១៥៧៩៤ ចុោះនលៃទី២០ ង្ម្ស្ថ ២០០៨ 

ង្លខអាជ្ាបណណ អាជ្ីវកម្ម B២៣ ង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននកម្ពុជា ចុោះនលៃទ១ី៦ ធនូ 

២០១៩ 
ង្សចកតីសង្ត្ម្ចអនុញ្ហញ តិនខិចុោះបញ្ជ ី 

ឯកស្ថរផតល់ពត័ម៌ានង្លខ ១៩២/២០ គ.ម្.ក./ស.ស.រ ចុោះនលៃទ០ី១កញ្ហញ  ២០២០ 

ង្ ម្ ោះបុគគលតាំណាខបុគគលចុោះបញ្ជ ី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 បានចាបង់្ផតើម្ត្បតិបតតិការធនាគារង្ៅនលៃទី០១ ដខកញ្ហញ  

ឆ្ន ាំ២០០៨ ដដលមានទីស្ថន កក់ារកណាត លសាិតង្ៅអគារង្លខ២១៧ ម្ហាវលីិ ត្ពោះនង្រាតតម្ (ផែូវង្លខ 
៤១) សង្ហក តទ់ង្នែបាស្ថក ់ ខណឌ ចាំការម្ន រាជ្ធានីភនាំង្ពញ និខទទលួបានអាជ្ាបណណ ង្ពញង្លញជា
ធនាគារពាណិជ្ជ។ ង្ៅដខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានស្ថវ គម្ន៍
សត្មាបក់ារចាបង់្ផតើម្លមីម្យួជាម្យួភាគទុនិកដរ៏ខឹមាាំ គឺ Jeonbuk Bank Co., Ltd (ជាត្កុម្ហ ុន 
បុត្តសម្ពន័ធរបស់ 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 
ចាំង្ពាោះភាពង្ជាគជ្យ័នាង្ពលកនែខម្ក កនុខការបាំង្ពញបាននូវតត្មូ្វការជាង្ត្ចើនរបស់អតិលិជ្នកនុខដផនក 
ង្សវធនាគារ និខខិតខាំដសវខរកវធីិស្ថស្រសតនានា ង្ដើម្បងី្លើកកម្ពស់គុណភាពង្សវរបស់ង្យើខ 
គាាំត្ទអតិលិជ្នរបស់ង្យើខទាាំខកនុខង្ពលបចចុបបនន និខអនាគត។ គិតត្តឹម្បាំណាចដ់ខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ត្ទពយសកម្មសរុបមានចាំនួន ១.០១៤ លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ និខង្ធវើការបង្ត្ម្ើអតិលិជ្នង្ត្ចើនជាខ 
១១១.០០០ នាក ់ជាម្យួនឹខស្ថខាចាំននួ ២៣ទូទាាំខត្បង្ទស និខមា៉ា សីុន ATMs ចាំននួ៧០ (មា៉ា សីុន
ATMs ង្ផេខៗង្ទៀតកាំពុខត្តូវបានពិចារណាង្ៅទីតាាំខសកាត នុពលង្ផេខៗង្ទៀតកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា)។ 
បដនាម្ពីង្នាោះ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក នឹខបនតង្ធវើការផតល់ ជូ្នដល់អតិលិជ្ននូវង្សវ
ដដលមានលកេណៈង្ហយត្សួល និខង្ធវើការគាាំត្ទង្ោយបណាត ញឌី្ជី្លល ដដលង្ធវើឲ្យអតិលិជ្នកានដ់ត
មានភាពង្ហយត្សួលជាម្យួនឹខបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគារ។ អតិលិជ្នអាចង្ធវើការទាំនាកទ់ាំនខម្កង្យើខ
តាម្រយៈ Live Chat កនុខរយៈង្ពល២៤ង្មា៉ា ខកនុខម្យួនលៃ និខ៧នលៃកនុខម្យួសបាត ហ៍ តាម្រយៈ
បណាត ញឌី្ជី្លលទាាំខអស់របស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក។ ង្លើសពីង្នោះង្ៅង្ទៀត ធនាគារ ភនាំង្ពញ 
ពាណិជ្ជ ម្.ក បានបង្ខកើតម្ជ្ឈម្ណឌ លសហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ (SME Center) ជាង្លើកដាំបូខ
របស់ខែួន ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវSME។ សហត្គាសធុនតូច-ម្ធយម្ នឹខត្តូវទទួលបាន
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នូវង្សវពិង្ត្គាោះង្យបល់អាជី្វកម្មផខដដរ។ ពកួង្យើខ កប៏ានពត្ខីកនូវការយិល័យបរង្ទស (Foreign 
Desk) មានដូចជា ការយិល័យកូង្រ ៉ា ជ្ប៉ាុន និខចិន កដូ៏ចជា ង្ហាគ លកែឹប និខម្ជ្ឈម្ណឌ ល SME 
ដដលនឹខផតល់នូវផលិតផល និខង្សវ SME។ ពកួង្យើខពិតជាផតល់តនម្ែដល់អតិលិជ្នទាាំខអស់ 
និខបនតង្ធវើការអភវិឌ្ឍផលិតផល-ង្សវរបស់ពកួង្យើខ ង្ដើម្បបីង្ត្ម្ើជូ្នដល់អតិលិជ្នឲ្យបានលអបាំផុត។ 

គ. ត្ពីតតកិារណ៍សាំខាន់ៗ ត្បចាាំត្តីមាសរបស់បុគគលចុោះបញ្ជ ីលកមូ់្លបត្ត 
ង្ៅនលៃទី០៦ ដខង្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានតង្ម្ែើខ version ង្សវ 

ធនាគារចល័តពី ២.០ ង្ៅ ២.៥ ង្ដើម្បងី្ធវើឲ្យត្បង្សើរង្ែើខនូវបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគារឌី្ជី្លលរបស់អតិលិជ្ន 
និខការបដនាម្មុ្ខង្ហរ។ 

ង្ៅនលៃទី០៨ ដខង្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការ 
ជាផែូវការនូវង្សវង្ខង្អចឃ្យូអរ “PPCBank KHQR Service”។ ការង្ធវើឲ្យត្បង្សើរង្ែើខនូវង្សវ 
ង្ខង្អចឃ្យូអរ ភភីសីុីដប ខ នឹខអនុញ្ហញ តឲ្យអតិលិជ្នទទលួយកនូវការទូទាតពី់ធនាគារ, ត្គឹោះស្ថា ន 
ម្តី្កូហិរញ្ញ វតាុ និខ Wallets ង្ផេខៗ។ ង្ខង្អចឃ្យូអរ ត្តូវបានបង្ខកើតង្ែើខសត្មាបក់ារទូទាតរ់ាយ ដដលតត្មូ្វ 
ឲ្យមានដតឃ្យូអរដតម្យួគតស់ត្មាបទ់ទលួការទូទាតពី់ Mobile Apps ង្ៅកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា។ 
ការង្ធវើឲ្យការទូទាតត់ាម្រយៈឃ្យូអរកានដ់តមានភាពស្ថម្ញ្ញ  នឹខង្ហយត្សូលសត្មាបទ់ាាំខអតិលិជ្ន និខ 
ពាណិជ្ជករទូទាតរ់ាយ (Merchants)។ 

ង្ដើម្បផីតល់នូវភាពង្ហយត្សួលជូ្នដល់អតិលិជ្នដម៏ានតនម្ែរបស់ង្យើខ កដូ៏ចជាង្ដើម្បពីត្ខីក
សកម្មភាពត្បតិបតតិការរបស់ខែួន ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានសង្ត្ម្ចង្ធវើការផ្ទែ ស់បតូរទីតាាំខ
ស្ថខាង្ខតតង្សៀម្រាប ង្ោយទទលួបានការអនុញ្ហញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា ចុោះនលៃទី០៨ ដខង្ម្ស្ថ 
ឆ្ន ាំ២០២២ ពីអាសយោា នបចចុបបននសាិតង្ៅ អគារង្លខ ៤២៣ ភូម្វិតតបូព ៌ សង្ហក តស់្ថលាកាំង្រ ើក 
ត្កុខង្សៀម្រាប ង្ខតតង្សៀម្រាប ង្ៅអាសយោា នលមសីាិតង្ៅ ផទោះង្លខ០២៧៥ ត្កុម្ទី១០ ផែូវជាតិង្លខ៦ 
ភូម្បិនាទ យចាស់ សង្ហក តស់ែត្កាម្ ត្កុខង្សៀម្រាប ង្ខតតង្សៀម្រាប។ 

ង្ដើម្បងី្ធវើឲ្យកានដ់តត្បង្សើរង្ែើខនូវផលិតផល និខង្សវរបស់ខែួន ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
ទទលួបានការអនុញ្ហញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា បដនាម្មុ្ខង្ហរត្បតិបតតិការចាំនួន ០៣ សត្មាបក់ារទូទាត់
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បដនាម្ង្លើង្សវធនាគារចល័ត (PPCBank Mobile Banking) និខង្សវធនាគារតាម្អីុនង្ធើដណត 
(Corporate Internet Banking) ចុោះនលៃទី១៨ ដខង្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២២ ដូចខាខង្ត្កាម្ ៖ 

១- ការបខភ់ាគទានង្បឡាជាតិសនតិសុខសខគម្ (ប.ស.ស) 
២- ការទូទាតជ់ាម្យួពាណិជ្ជករទូទាតរ់ាយតាម្អនឡាញ និខ 
៣- ការបដនាម្ KHQR Code សត្មាបក់ារទូទាត។់ 

ង្ដើម្បងី្ធវើការពត្ខឹខនូវង្ដើម្ទុនរបស់ខែួនឲ្យកានដ់តរខឹមាាំ កដូ៏ចជាង្ដើម្បអីនុង្លាម្ង្ៅតាម្បទបញ្ញតតិ
ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា “ស្ថរាចរសតីពីការអនុវតតត្បកាស សតីពី ការគណនាមូ្លនិធិផ្ទទ ល់សុទធ 
របស់ធនាគារ” ភាគទុនិក និខត្កុម្ត្បឹកាភបិាលរបស់ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានសង្ត្ម្ចង្ធវើការ
ដបខដចកត្បាកច់ាំង្ណញរកាទុក បញ្ចូ លង្ៅកនុខង្ដើម្ទុនដដលបានចុោះបញ្ជ ី ចាំនួន ១២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ 
កាលពីនលៃទី២២ ដខង្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

បនាទ បពី់ទទលួបាននូវការអនុញ្ហញ តពីធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា រចួម្ក ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានង្ធវើការង្សនើសុាំង្ៅត្កសួខពាណិជ្ជកម្ម និខទទលួបានការអនុញ្ហញ តពីត្កសួខពាណិជ្ជកម្មសត្មាប់
ការផ្ទែ ស់បតូរទីតាាំខធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ស្ថខាង្ខតតង្សៀម្រាប ចុោះនលៃទី២០ ដខឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០២២។ 

ង្ៅនលៃទី២៤ ដខម្លុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានការអនុញ្ហញ តពី
ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា កនុខការបង្ខកើនង្ដើម្ទុនចុោះបញ្ជ ីបដនាម្ចាំននួ ១២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ពីចាំននួ
១០២លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ដល់ចាំននួ ១១៤លានដុលាែ រអាង្ម្រកិ ង្សមើនឹខ១១៤.០០០ ភាគហ ុន 
ង្ហើយកនុខនលៃដដដលង្នោះ ធនាគារជាតិ នន កម្ពុជា កប៏ានអនុញ្ហញ តឲ្យធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
ង្ធវើការដបខដចកភាគលាភជូ្នភាគទុនិករបស់ង្យើខខ្ុ ាំផខដដរ។ 
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ដផនកទ ី២ - ពត័ម៌ានអាំពលីទធផលត្បតបិតតកិារធុរកចិច 

ក. លទធផលត្បតិបតតកិារធុរកិចច ង្ោយរមួ្បញ្ចូលពត័ម៌ានតាម្ដផនក 

ខ. រចនាសម្ពន័ធចាំណូល 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 
ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

ចាំននួ 
(លានង្រៀល) 

ភាគរយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៥.៤៩៣ ៩៦,៦១ ៧៥.៣៣៥ ៩៧,៥០ 

២ ចាំណូលកនត្ម្ នខិង្ជ្ើខស្ថរ ២.៥៧៦ ៣,៣០ ៤៩៧ ០,៦៤ 

៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ៧៣ ០,០៩ ១.៤៣២ ១,៨៥ 

ចាំណូលសរបុ ៧៨.១៤១ ១០០ ៧៧.២៦៤ ១០០ 
 

 

លទធផលសង្ត្ម្ចបានសាំខាន់ៗ  ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ដផនកង្សវឥណទាន 
ចាំនួនគណនឥីណទាន ៧.៩៤៧ ៧.៣០៨ 
ឥណទានដុលសរបុ (លានង្រៀល) ៣.១៤៩.១៩៥ ៣.០៣៧.៩៣១ 

ដផនកង្សវត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ 
ចាំនួនគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើ ១៣៨.០៦៤ ១៥៨.៥៦១ 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើសរបុ (លានង្រៀល) ៣.១២៤.១១២ ៣.០៣២.៥៥៦ 

ពត័ម៏ានទូង្ៅ 
ចាំនួនស្ថខាង្បើកដាំង្ណើ ការ ២៣ ២៣ 
ចាំនួនបគុគលិកសរបុ ៤៦៦ ៤៤៥ 
ចាំនួនមា៉ា សីុន ង្អធីអឹម្ ៧០ ៦៨ 
ចាំនួនមា៉ា សីុនទូទាត ់ ២៤៨ ២៣៨ 
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ដផនកទ ី៣ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតាុដដលបានត្តួតពនិតិយង្ែើខវញិ
ង្ោយសវនករឯករាជ្យ 

 

 

សូម្ង្ម្ើលឧបសម្ពនធរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុដដលត្តូវបានត្តួតពិនិតយង្ែើខវញិង្ោយសវនករឯករាជ្យ។ 
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ដផនកទ ី៤ - ការពភិាកា នខិការវភិាគរបស់គណៈត្គបត់្គខ 
ការពិភាកា និខវភិាគខាខង្ត្កាម្ង្ផ្ទត តង្លើលទធផលត្បតិបតតិការ      និខស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុដផអក

ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរមួ្របស់ ធនាគារ ភនាំង្ពញពាណិជ្ជម្.ក (PPCBank) និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធ 
J&A (Cambodia) Investment Co., Ltd គិតត្តឹម្នលៃទី៣0 ដខម្លុិនា 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 
ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២២ ត្តមីាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០២១ 

ចាំននួ (លានង្រៀល) ភាគរយ (%) ចាំននួ(លានង្រៀល) ភាគរយ (%) 
១ ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៥.៤៩៣ ៩៦,៦១ ៧៥.៣៣៥  ៩៧,៥០  
២ ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ២.៥៧៦ ៣,៣០ ៤៩៧  ០,៦៤  
៣ ចាំណូលង្ផេខៗ ៧៣ ០,០៩ ១.៤៣២  ១,៨៥  
ចាំណូលសរបុ ៧៨.១៤១ ១០០ ៧៧.២៦៤ ១០០ 

ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក ទទលួបានចាំណូលភាគង្ត្ចើនម្កពីការត្បាក ់ ដដលមាន ៩៧% 
ននត្បាកច់ាំណូល សរុបកនុ ខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
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៣. ការវភិាគគមាែ តចាំង្ណញដុល 
ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានង្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធផលរមួ្របស់ខែួ នកនុ ខទត្ម្ខជ់ា 

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

៤. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ 

សង្ខេបននរបាយការនច៏ាំង្នញខាត 
ត្តីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានង្រៀល) 

ត្តីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ចាំណូលពីការត្បាក ់ ៧៥.៤៩៣  ៧៥.៣៣៥  ១៥៨  ០,២១  
ចាំណាយង្លើការត្បាក ់ (២៤.០៦៧) (២៨.០០៩) ៣.៩៤២  (១៤,០៨) 
ចាំណូលម្កពីការត្បាកសុ់ទធ ៥១.៤២៦  ៤៧.៣២៦  ៤.១០០  ៨,៦៦  
ចាំណូលកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ ២.៥៧៦  ៤៩៧  ២.០៧៩  ៤១៨,៧៨  
ចាំណាយកនត្ម្ និខង្ជ្ើខស្ថរ (៧៤០) (១.១៣៥) ៣៩៥  (៣៤,៨០) 
ចាំណូលកនត្ម្និខង្ជ្ើខស្ថរសុទធ ១.៨៣៦  (៦៣៩) ២.៤៧៤  (៣៨៧,៤៤) 
ចាំណូលត្បតិបតតិការង្ផេខៗ ៧៣  ១.៤៣២  (១.៣៦០) (៩៤,៩២) 
ចាំណាយបុគគលិក (៨.០៤២) (៨.១៧៤) ១៣១  (១,៦១) 
ចាំណាយត្បតិបតតិការ (៨.៣២៣) (១១.៨៧២) ៣.៥៤៩  (២៩,៨៩) 
ចាំណាយរ ាំលស់ (៦.៦៩៤) (៧.៧៦៩) ១.០៧៥  (១៣,៨៤) 
ត្បាកច់ាំង្ណញពីត្បតិបតតកិារ ៣០.២៧៥  ២០.៣០៥  ៩.៩៧០  ៤៩,១០  
ការខាតបខង់្លើឪនភាពននតនម្ែង្លើ 
ឧបករណ៏ហិរញ្ញ វតាុ 

(២.៧៤៤) (១.៤៩៧) (១.២៤៧) ៨៣,៣១  

ត្បាកច់ាំង្ណញម្នុបខព់នធ ២៧.៥៣១  ១៨.៨០៨  ៨.៧២៣  ៤៦,៣៨  

កនុ ខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្បាកច់ាំង្ណញមុ្នបខព់នធមានចាំននួ ២៧.៥៣១លានង្រៀល (៤៦% 
ង្កើនង្ែើខង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១) ។ ការង្កើនង្ែើខននត្បាកច់ាំង្ណញភាគង្ត្ចើនគឺ 
ទទលួបានម្កពីការលយចុោះននចាំណាយការត្បាក ់និខការង្កើនង្ែើខននចាំណូលកនត្ម្ង្ជ្ើខស្ថរ។ 
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៥. ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) កនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញម្ុនបខព់នធ ២៧.៥៣១  ១៨.៨០៨  ៨.៧២៣  ៤៦,៣៨  
ចាំណាយពនធង្លើត្បាកច់ាំណូល (៥.៨៣៩) (៣.៦៧៩) (២.១៥៩) ៥៨,៦៨  
ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២១.៦៩៣  ១៥.១២៩  ៦.៥៦៤  ៤៣,៣៩  

កនុ ខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្បាកច់ាំង្ណញបនាទ បពី់បខព់នធមានចាំននួ ២១.៦៩៣លានង្រៀល 
ដដលបានង្កើនង្ែើខ ៤៣% ង្ត្បៀបង្ធៀបង្ៅ នឹខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ការង្កើនង្ែើខង្នោះម្កពីការ
លយចុោះននចាំណាយការត្បាកដូ់ចបានបកត្ស្ថយកនុខចាំនុច៤ (ការវភិាគចាំង្ណញ (ខាត) មុ្នបខព់នធ)។ 
៦. ការវភិាគលទធផលលម្អតិកនុខការយិបរងិ្ចេទ 

សង្ខេបននរបាយការណ៏ចាំង្ណញខាត 
ត្តមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានង្រៀល) 

ត្តមីាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(លានង្រៀល) 

គមាែ ត 
(ភាគរយ) 

ត្បាកច់ាំង្ណញសុទធកនុខត្គា ២១,៦៩៣  ១៥,១២៩  ៦,៥៦៤  ៤៣.៣៩  
ការខាតលម្អតិង្ផេខៗ ១,៥១២  ១,៦០៩  (៩៧) (៦.០៣) 
ត្បាកច់ាំង្ណញលម្អតិសរបុ ២៣,២០៥ ១៦,៧៣៨  ៦,៤៦៧  ៣៨.៦៤  

៧. ការវភិាគកតាត  និខនិនាន ការដដលប៉ាោះពាល់ស្ថា នភាព និខលទធផលហញិ្ញ វតាុ 
ការរកីរាលោលយ៉ា ខឆ្បរ់ហ័សននវ៉ា រយ៉ាខ ់ Omicron បង្ហា ញថ្នង្ម្ង្រាគរាតតាតកូវដី-១៩

ទាំនខជានឹខបនតរ ាំខានដល់សកម្មភាពង្សដាកិចចកនុខរយៈង្ពលដខ៏ែីខាខមុ្ខង្នោះ។ ង្លើសពីង្នោះ ការធាែ កចុ់ោះ
គរួឱយកតស់មាគ ល់ង្ៅកនុខបណាត ត្បង្ទសង្សដាកិចចធាំៗ រមួ្ទាាំខសហរដាអាង្ម្រកិ និខចិនផខដដរ នឹខមាន
ទម្ៃនង់្លើតត្មូ្វការខាខង្ត្ៅង្ៅកនុខង្សដាកិចចដដលកាំពុខរកីចង្ត្ម្ើន និខកាំពុខអភវិឌ្ឍន។៍ ទនទឹម្នឹខង្នោះដដរ 
ការង្កើនង្ែើខអតិផរណា ដដលប៉ាោះពាល់ដល់កម្មករដដលមានត្បាកច់ាំណូលទាប ជាពិង្សសគឺង្កើតង្ចញ
ពីការរតឹបនតឹខង្គាលនង្យបាយរូបិយវតាុ។ ង្ៅទូទាាំខពិភពង្លាក និខកនុខត្បង្ទសដដលមានង្សដាកិចច
ង្ជ្ឿនង្លឿន អតិផរណាកាំពុខដាំង្ណើ រការកនុខអត្តាខពស់បាំផុតចាបត់ាាំខពីឆ្ន ាំ ២០០៨។ ង្ៅកនុខទីផារ
ដដលកាំពុខរកីចង្ត្ម្ើន និខត្បង្ទសកាំពុខអភវិឌ្ឍន ៍ វបាន្នដល់អត្តាខពស់បាំផុតចាបត់ាាំខពីឆ្ន ាំ 



PPCBANK - របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

17 | ទាំ ព័ រ  

 

២០១១។ ត្បង្ទសដដលមានង្សដាកិចចកាំពុខរកីចង្ត្ម្ើន និខកាំពុខអភវិឌ្ឍនជ៍ាង្ត្ចើនកាំពុខដកដត្ប
ង្គាលនង្យបាយង្ដើម្បទីបទ់ល់នឹខសមាព ធអតិផរណា មុ្ននឹខការង្ខើបង្ែើខវញិង្ពញង្លញ។ 

ដូង្ចនោះង្ហើយ គណៈត្គបត់្គខយល់ង្ឃ្ើញថ្ន សកម្មភាពរបស់ត្កុម្ និខធនាគារអាចរខផល
ប៉ាោះពាល់ខែោះៗ ប៉ាុដនតនឹខម្និនាាំង្ៅរកបញ្ហា ដដលគួរឲ្យកតស់ាំគាល់ង្នាោះង្ទ ង្ោយស្ថរទាំហាំននត្បតិបតតិការ 
កត្ម្តិត្បាកច់ាំង្ណញបចចុបបនន និខលាំហូរស្ថចត់្បាកង់្ហយត្សួលរបស់ត្កុម្ និខធនាគារ។ 

ខ. កតាត សាំខាន់ៗ ដដលប៉ាោះពាល់ង្លើផលចាំង្ណញ 

១. ការវភិាគពីលកេខណឌ ននតត្ម្វូការ និខការផគតផ់គខ ់
បនាទ បពី់ការសទុោះង្ខើបង្ែើខវញិដរ៏ខឹមាាំង្ៅឆ្ន ាំ ២០២១ ង្សដាកិចចពិភពង្លាកកាំពុខ្នចូល

ដល់ការធាែ កចុ់ោះគរួឱយកតស់មាគ ល់ ចាំង្ពលមានការគាំរាម្កាំដហខលមីៗពីការដត្បត្បួលននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ 
និខការង្កើនង្ែើខននអតិផរណា បាំណុល និខវសិម្ភាពត្បាកច់ាំណូលដដលអាចបខកង្ត្គាោះថ្នន កដ់ល់ការ
ង្ខើបង្ែើខវញិង្ៅកនុខង្សដាកិចចដដលកាំពុខរកីចង្ត្ម្ើន និខកាំពុខអភវិឌ្ឍន។៍ 

ដូង្ចនោះ ង្ដើម្បធីានាបាននូវកាំង្ណើ នត្បកបង្ោយនិរនតរភាពជាម្យួនឹខស្ថា នភាពដបបង្នោះ ធនាគារ
ង្ៅដតបនតអភវិឌ្ឍកានដ់តង្ត្ចើនង្ែើខដលម្ង្ទៀតសត្មាបប់ណាត ញឌី្ជី្លលរបស់ធនាគារដូចខាខង្ត្កាម្៖ 
 ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានតង្ម្ែើខ version ង្សវធនាគារចល័តពី ២.០ ង្ៅ ២.៥ 

ង្ដើម្បងី្ធវើឲ្យត្បង្សើរង្ែើខនូវបទពិង្ស្ថធនធ៍នាគារឌី្ជី្លល របស់អតិលិជ្ន និខការបដនាម្មុ្ខង្ហរលមីៗ។ 
 ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក បានោកឲ់្យដាំង្ណើ រការ ជាផែូវការនូវង្សវង្ខង្អចឃ្យូអរ “PPCBank 

KHQR Service”។ ការង្ធវើឲ្យត្បង្សើរង្ែើខនូវង្សវង្ខង្អចឃ្យូអរ ភភីសីុីដប ខ នឹខអនុញ្ហញ តឲ្យ
អតិលិជ្នទទលួយកនូវការទូទាតពី់ធនាគារ, ត្គឹោះស្ថា នម្តី្កូហិរញ្ញ វតាុ និខ Wallets ង្ផេខៗ។ 
ង្ខង្អចឃ្យូអរ ត្តូវបានបង្ខកើតង្ែើខសត្មាបក់ារទូទាតរ់ាយ ដដលតត្មូ្វឲ្យមានដតឃ្យូអរដតម្យួគត់
សត្មាបទ់ទលួការទូទាតពី់ Mobile Apps ង្ៅកនុខត្បង្ទសកម្ពុជា បានង្ធវើឲ្យការទូទាត់
តាម្រយៈឃ្យូអរកានដ់តមានភាពស្ថម្ញ្ញ  និខង្ហយត្សូលសត្មាបទ់ាាំខអតិលិជ្ន និខពាណិជ្ជករ
ទូទាតរ់ាយ (Merchants)។ 

 ង្ដើម្បងី្ធវើឲ្យកានដ់តត្បង្សើរង្ែើខនូវផលិតផល និខង្សវរបស់ខែួន ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក 
បានបដនាម្មុ្ខង្ហរត្បតិបតតិការចាំននួ ០៣ សត្មាបក់ារទូទាតប់ដនាម្ង្លើង្សវធនាគារចល័ត 
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(PPCBank Mobile Banking) និខង្សវធនាគារតាម្អីុនង្ធើដណត (Corporate Internet 
Banking) ដូចជា៖ 

o ការបខភ់ាគទានង្បឡាជាតិសនតិសុខសខគម្ (ប.ស.ស) 
o ការទូទាតជ់ាម្យួពាណិជ្ជករទូទាតរ់ាយតាម្អនឡាញ និខ 
o ការបដនាម្ KHQR Code សត្មាបក់ារទូទាត។់ 

២. ការវភិាគពីការង្ែើខចុោះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ 
ការង្ែើខចុោះនននលែវតាុធាតុង្ដើម្ម្និមានផលប៉ាោះពាល់ដល់ធនាគារង្ែើយ ។ 

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

ពនធោរននត្ពោះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ដូង្ចនោះធនាគារ និខត្កុម្ហ ុនបុត្តសម្ពន័ធរបស់ខែួនត្តូវមានកាតពវកិចច
បខព់នធដូចបានកាំណតក់នុខបទបបញ្ញតតិសដីពីពនធោររបស់ត្ពោះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។  

៤. ការវភិាគង្លើធាតុដដលខុសពីធម្មតា និខធាតុវសិ្ថម្ញ្ញ  
ង្សដាកិចចពិភពង្លាកកាំពុខមានការធាែ កចុ់ោះគរួឱយកតស់មាគ ល់ ចាំង្ពលមានការគាំរាម្កាំដហខលមីៗ

ពីការដត្បត្បួលននង្ម្ង្រាគកូវដី-១៩ រមួ្ទាាំខការង្កើនង្ែើខននអតិផរណា អាចមានផលប៉ាោះពាល់ដល់
លទធផលហិរញ្ញ វតាុរបស់ធនាគារ។ 

គ. ការដត្បត្បួលសាំខាន់ៗ ង្លើការលក ់និខចាំណូល 
កនុ ខត្តីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារ ភនាំង្ពញ ពាណិជ្ជ ម្.ក មានការង្កើនង្ែើខននចាំណូល 

ដដលមានចាំណូលការត្បាកសុ់ទធសរុប ៥១.៤២៦លានង្រៀល ដដលង្សមើនឹខការង្កើនង្ែើខ ៨,៧% 
ង្ធៀបនឹខរយៈង្ពលដូចគាន កនុ ខឆ្ន ាំ២០២១។ 
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ឃ្. ផលប៉ាោះពាល់ននការបតូររូបិយបណណ  អត្តាការត្បាក ់និខនលែទាំនិញ 
ស្ថា នភាពចាំហននរូបិយបណ័ណ បរង្ទស ត្តូវបានត្តួតពិនិតយយ៉ា ខយកចិតតទុកោកជ់ាត្បចាាំតាម្

បទបញ្ហញ តតិ ង្ដើម្បអីាចវស់ដវខ និខធានាថ្នវនឹខម្និង្ធវើឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់និរនតរភាពននត្បាកច់ាំង្ណញរបស់
ធនាគារ។ 

ពាកព់ន័ធនឹខអត្តាការត្បាកធ់នាគារកាំណតអ់ត្តាការត្បាកង់្លរសត្មាបត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើរ និខត្បាកក់ម្ចី
របស់ខែួនសត្មាបត់្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម។ ដូង្ចនោះធនាគារម្និមានទទលួរខហានិភយ័ជាស្ថរវនតទាកទ់ខ
នឹខអត្តាការត្បាកម់្កង្លើលទធផលននត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធនាគារង្នាោះង្ទ ។ 

ឥទធិពលនននលែទាំនិញ ម្និមានផលប៉ាោះពាល់ម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិរបស់ធនាគារង្ែើយ ។ 

ខ. ផលប៉ាោះពាល់អតិផរណា 

អតិផរណាជាម្ធយម្មានកត្ម្តិ ៦,៥% ខពស់ជាខឆ្មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២១ (៣,៤%) ង្ោយស្ថរ 
កាំង្ណើ ននលែត្កុម្ទាំនិញ និខង្សវពាកព់ន័ធនឹខង្ត្បខឥនធនៈ និខម្ាូបអាហារ។ ជាម្យួអត្តាអតិផរណាង្នោះ 
ម្និមានផលប៉ាោះពាល់ណាម្យួជាស្ថរវនត ម្កង្លើលទធផលត្បតិបតតិការអាជី្វកម្មរបស់ធនាគារង្ែើយ។ 

ច. ង្គាលនង្យបាយង្សដាកិចច ស្ថរង្ពើពនធ និខហរិញ្ញ វតាុ របស់រោា ភបិាល 
ង្យខតាម្ត្បកាសរបស់អគគនាយកោា នពនធោរ (GDT) សតីពីការដណនាាំអនុវតតការង្លើកទឹកចិតត 

ពនធកាតទុ់ក និខពនធង្លើចាំង្ណញមូ្លធនដល់អនកវនិិង្យគមូ្លបត្តរដា អនកវនិិង្យគត្តូវបានទទលួការ 
បនាយពនធកាតទុ់ក ៥០% ង្លើការត្បាកដ់ដលបានម្កពីការកានក់ាប ់ និខ/ឬការទិញ-លកមូ់្លបត្តរដា 
សត្មាបរ់យោះង្ពល៣ឆ្ន ាំ ង្ោយអនុង្លាម្តាម្អនុត្កឹតយង្លខ ៤២ អនត្ក.បក ចុោះនលៃទី២៤ ដខកុម្ភៈ 
ឆ្ន ាំ២០២២។ អនកវនិិង្យគត្តូវបានង្លើកដលខពនធង្លើចាំង្ណញមូ្លធន ចាំង្ពាោះការទិញ និខការជ្ញួដូរ
មូ្លបត្ត។ ពនធកាតទុ់កង្លើការត្បាកន់នមូ្លបត្តរដា ត្តូវកាំណតត់ាម្អត្តាដូចខាខង្ត្កាម្៖ 

ក. អត្តា ៦% ចាំង្ពាោះការទូទាតក់ារត្បាកឲ់្យដល់អនកជាបព់នធនិវសនជ្ន ដូចគាន នឹខការត្បាក ់
ដដលធនាគារកនុខត្សុកបខឲ់្យង្ៅអនកជាបព់នធនិវសនជ្ន ដដលមានគណនីបង្ញ្ញ ើមានកាលកាំណត ់
ត្សបតាម្មាត្តា២៥លមី ននចាបស់តីពីស្ថរង្ពើពនធ។ 

ខ. អត្តា ១៤% ចាំង្ពាោះការទូទាតក់ារត្បាកឲ់្យដល់អនកជាបព់នធអនិវសនជ្ន។ 
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ហតាង្លខាអភបិាលរបស់ធនាគារភនាំង្ពញពាណិជ្ជ ម្.ក 
នលៃទី១១ ដខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២     
បានអាន និខឯកភាព       
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