


 
 

ពរ៌មានហិរញ្ញវរថសុផខេប 

ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 
ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ ២០២១ 
(លានររៀល) 

ឆ្ន ាំ ២០២០ 
(លានររៀល) 

ត្ទពយសកម្មសរុប ១ ០៦២ ២៨២ ១ ០១៦ ១១២ 
បាំណុលសរុប ៩៧៥ ៤៥៦ ៩៤៦ ១៥៥ 
មូ្លធនសរុប ៨៦ ៨២៦ ៦៩ ៩៥៧ 

ចាំរណញ/ (ខាត្) 
ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ ២០២១ 
(លានររៀល) 

ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ ២០២០ 
(លានររៀល) 

ចាំណូលសរុប ៥២ ៥៦៤ ៤៨  ៦៦៣ 
ចាំរណញ មុ្នបង់ពនធ ៣ ៧១៤ ៣ ១៦៦ 
ចាំរណញ កនុងការយិបររិចេទ ២ ២២០ ១ ៤៦០ 
លទធផលលម្អិត្កនុងការយិបររិចេទ ៦ ០៣៥ (៩ ៩៥៧) 

អនុបាត្ហរិញ្ញវត្ាុ 
ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាត្ស្ថធនភាព ០,៨១% ៧,៤៣% 
អនុបាត្ស្ថធនភាព (កម្ចីទូរៅ)* ៥៨,៩៤% ២០៤,៦១% 

អនុបាត្សនទនីយភាព 
អនុបាត្ចរនត ០,៨៧ ០,២៨ 
អនុបាត្ចរនតរលឿន ០,៨៥ ០,២៤ 

 
ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្ត្ីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុបាត្ចាំរណញភាព 

អនុបាត្ចាំរណញរធៀបនឹងត្ទពយសកម្ម ០,២១% ០,១៥% 
អនុបាត្ចាំរណញរធៀបនឹងមូ្លធន ២,៥៦% ១,៩៩% 
អនុបាត្គមាា ត្ចាំរណញដុល ២១,១៥% ៣៣,៨៣% 
អនុបាត្គមាា ត្ចាំរណញភាព ៤,២២% ៣,០០% 
ចាំរណញកនុងម្ួយឯកតាមូ្លបត្ត្កម្មសិទធ ៣០ ២១ 

អនុបាត្លទធភាពបង់ការត្បាក់ ១,៤២ ១,៤៧ 
ភាគលាភកនុងម្ួយភាគហ ុន (ត្បសិនមាន) (សត្មាប់អងគភាពដដល
បានចុុះបញ្ជ ី) 

- - 

អនុបាត្ចម្បងរផេងៗរទៀត្ (ត្បសិនមាន) - - 
 
* កម្ចីសត្មាប់ដាំរណីរការអាជីវកម្មធម្មតាម្ិនរាប់បញ្ចូ លលកខខណឌ កម្ចីរយៈរពលដវង ដដលបានធានារោយដាំរណីរការនន
គរត្មាងទូទាត្់ពនារពល ដដលមានកិចចត្ពម្រត្ពៀងទូទាត្់ រោយផ្ទទ ល់ជាម្ួយអគគីសនីកម្ពុជា។ កម្ចីសត្មាប់ដាំរណីរការ       
អាជីវកម្មធម្មតាមានចាំនួន ៥ ៨០៥ លានររៀល និងកម្ចីរយៈរពលដវង មានចាំនួន ៤១៧ ៩៥៧ លានររៀល។ 

 



 
 

 

ដេែរទ៤ី៖ រិចចពិភារា និខវិភាគរបស់គណៈក្គបក់្គខ (“MD&A”) 
 

ក. ទិដាភាពទូរៅននត្បត្ិបត្តិការ 

១. ការវភិាគចាំណូល 

ចាំណូលសរុបសត្មាប់រយៈរពលបីដខ សត្មាបរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុដដលបានបញ្ចប់រៅនថងទី៣១ ដខម្ីនា ឆ្ន ាំ 
២០២១ បានកត្់ត្តាត្ត្ឹម្ ៥២ ៥៦៤ លានររៀល រកីនរឡងីចាំនួន ៣ ៩០១ លានររៀល ឬ ៨,០% របីរត្បៀបរធៀបនងឹ
របាយការណ៍ត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុមុ្ន មានចាំននួ ៤៨ ៦៦៣ លានររៀល។ 

សត្មាប់របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុរយៈរពលត្បាាំបួនដខ រត្កាម្ការត្ត្ួត្ពនិិត្យរឡងីវញិ ចាំណូលបានកត្់ត្តាត្ត្ឹម្ចាំនួន 
១៦២ ៨៦២ លានររៀល រកនីរឡងីចាំននួ ២៧ ៣២២ លានររៀល ឬ ២០,២% របរីត្បៀបរធៀបរៅនឹងរបាយការណ៍
ត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុមុ្ន មានចាំនួន ១៣៥ ៥៤០ លានររៀល។  

ត្បាកច់ាំណូលសត្មាបត់្ត្មីាសរនុះ  គឺទទលួបានពីការអនុវត្តគរត្មាងរហោា រចនាសម្ព័នធអគគីសនីនានារៅកនុងត្បរទស
កម្ពុជា នងិ ត្បរទស Papua New Guinea។ 

 

២. ការវភិាគចាំណូលតាម្ដផនក 

ដាំរណីរការននវសិវកម្ម លទធកម្ម ការស្ថងសង់ និងការោក់ឱ្យដាំរណីរការ (“EPCC) កិចចសនាសត្មាប់បណាត ញ           
អគគីសន ី និងអនុស្ថា នីយ ៍ គឺជាកតាត ចូលរមួ្ដ៏សាំខាន ់ សត្មាបផ់តល់នូវចាំណូលត្បចាំត្ត្ីមាសមានទឹកត្បាក់ចាំនួន         
៤៩ ៣៧៨ លានររៀល (ត្ត្មីាសទីប ី ននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុ ២០២០៖ ៤៦ ៣៨៣ លានររៀល) ដដលរសមីនឹងត្បមាណ 
៩៣,៩% (ត្ត្មីាសទបីី ននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុ ២០២០៖ ៩៥,៣%) រធៀបនងឹចាំណូលសរុប។ 

ការបាំរពញបដនាម្ននរសវាកម្ម EPCC របស់រយីង ដដលជាត្បត្ិបត្តិការ និង រសវាដថទាាំដដលរសមីរនឹងត្បមាណ           
៣ ១៨៦ លានររៀល ឬ ៦,១% ននចាំណូលសរុប (ត្ត្ីមាសទីបី ននឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុ  ២០២០៖ ២ ២៨០ លានររៀល ឬ 
៤,៧%)។ ការរកីនរឡងីត្បាក់ចាំណូល ត្ត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់រត្កាម្ត្បត្ិបត្តកិារ និងរសវាដថទាាំ របីរត្បៀបរធៀបរៅនឹង
ត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុមុ្ន ដដលភាគរត្ចីនបណាត លម្កពីការបញ្ចប់ត្បត្ិបត្តិការននគរត្មាងរៅត្កុងត្ពុះសីហនុ រៅដខ 
ម្ីនា ឆ្ន ាំ ២០២០។ 

 

៣. ការវភិាគគមាា ត្ចាំរណញដុល 

ចាំរណញដុលរៅកនុងត្ត្ីមាសបចចុបបននរត្កាម្ការត្ត្ួត្ពិនិត្យរឡងីវញិ បានកត្់ត្តាមានចាំនួនត្ត្ឹម្ ២១,១% របីរត្បៀប
រធៀបរៅនឹងត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុ មុ្ន  ដដលមានចាំនួន ៣៣,៨ % រោយថយចុុះចាំនួន ១២,៧%។ ការរកីនរឡីង
ចាំរណញដុលកនុងត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុមុ្ន គឺភាគរត្ចីនបណាត លម្កពីការបញ្ចប់គរត្មាងធាំទាាំងពីរ។ ចាំរណញដុលនន
វឌ្ឍនភាពគរត្មាងកនុងត្ត្ីមាសបចចុបបនន គឺសាិត្កនុងការរ ាំពឹងទុករបស់រយងីខ្ុ ាំ។ 

 

 



 
 
 

៤. ការវភិាគចាំរណញមុ្នបង់ពនធ 

ចាំរណញមុ្នបង់ពនធរៅត្ត្ីមាសបចចុបបននរត្កាម្ការត្ត្ួត្ពិនិត្យរឡងីវញិ បានកត្់ត្តាមានចាំនួនត្ត្ឹម្ ៣ ៧១៤ លាន
ររៀល របីរត្បៀបរធៀបរៅនឹងចាំរណញដុលមុ្នបង់ពនធរៅត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុមុ្ន ដដលមានចាំនួន ៣ ១៦៦ លាន
ររៀល រោយរកីនរឡងីចាំនួន ៥៤៨ លានររៀល ឬ ១៧,៣%។ 

ចាំរណញមុ្នបង់ពនធរៅត្ត្ីមាសបចចុបបននរត្កាម្ការត្ត្ួត្ពិនិត្យរឡីងវញិ បានកត្់ត្តាមានចាំនួនត្ត្ឹម្ ១ ៨៧០ លាន
ររៀល របីរត្បៀបរធៀបរៅនឹងចាំរណញដុលមុ្នបង់ពនធរៅឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុរលីកមុ្ន ដដលមានចាំនួន ៣៦ ១៩២ លាន
ររៀល រោយថយចុុះមានចាំនួន ៣៤ ៣២២ លានររៀល ឬ ៩៤,៨%។ 

 

៥. ការវភិាគចាំរណញកនុងការយិបររិចេទ 

លទធផលននត្ត្ីមាសបចចុបបននរត្កាម្ការត្ត្ួត្ពិនិត្យរឡងីវញិមានចាំនួនត្ត្ឹម្ ២ ២២០ លានររៀល របីរត្បៀបរធៀបរៅ
នឹងត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុ មុ្នមានចាំនួន ១ ៤៦០ លានររៀល រោយរកីនរឡីងមានចាំនួន ៧៦០ លានររៀល ឬ 
៥២,១% ។ 

លទធផលបានបង្ហា ញពីការខាត្រត្កាយរពលបង់ពនធសត្មាប់ត្ត្ីមាសបចចុបបនន មានចាំនួន ៧៤១ លានររៀល  របីរត្បៀប
រធៀបរៅនឹងត្បាក់ចាំរណញកនុងការយិបររិចេទរៅឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុមុ្ន ដដលមានចាំនួន ២៨ ៣៤៧ លានររៀល រោយថយ
ចុុះចាំនួន ២៩ ០៨៨ លានររៀល ឬ ១០២,៦% ។ រទាុះបីជាយា ងណាក៏រោយ ការរត្បៀបរធៀបនឹងលទធផលត្ត្ីមាស
ថមីៗកនាងរៅ លទធផលសរុបសត្មាប់ឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុបចចុបបនន មានការរកីចរត្ម្ីនចាំនួន ២ ២២៧ លានររៀល ឬ ៧៥% 
ដដលភាគរត្ចនីបណាត លម្កពីការអនុវត្តថមីៗនូវគរត្មាងដដលមានត្ស្ថប់។ 

ក ្

ខ. កកាត សាំខាន់ដដលជុះឥទធិពលរលីត្បាក់ចាំរណញ 

អាំឡុងរពលរត្កាម្ការត្ត្ួត្ពិនិត្យរឡីងវញិរនុះ ម្ិនមានកតាដ សាំខាន់ៗណាម្ួយ ដដលជុះឥទធិពលរលីត្បាក់ចាំរណញ
របស់ត្បត្ិបត្តិការចាំរ ុះសម្ព័នធត្កុម្ហ ុនរឡយី។ 

 

គ. ការដត្បត្បួលសាំខាន់ៗននការលក់ និងត្បាក់ចាំរណញ 

ចាំណូលសរុបសត្មាប់រយៈរពលបីដខននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុដដលបានបញ្ចប់រៅនថងទី ៣១ ដខម្នីា ឆ្ន ាំ ២០២១ បានកត្់ត្តាមាន
ចាំនួន ៥២ ៥៦៤ លានររៀល ដដលត្ាំណាងឱ្យការរកីនរឡងីចាំនួន ៣ ៩០១ លានររៀល ឬ ៨,០% រោយរត្បៀបរធៀបរៅ
នឹងត្ត្មីាសននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុមុ្ន ដដលមានចាំនួន ៤៨ ៦៦៣ លានររៀល។ សត្មាប់រយៈរពល ត្បាាំបួនដខ ននហរិញ្ញវត្ាុ    
ហរិញ្ញវត្ាុរត្កាម្ការត្ត្តួ្ពនិិត្យរឡងីវញិ ចាំណូលបានកត្់ត្តាមានចាំននួ ១៦២ ៨៦២ លានររៀល រោយរកនីរឡងីចាំននួ 
២៧ ៣២២ លានររៀល ឬ ២០,២% រោយរត្បៀបរធៀបរៅនងឹត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុមុ្ន រោយមានចាំននួ ១៣៥ ៥៤០ 
លានររៀល។ បដត្ម្បត្ម្លួននត្បាក់ចាំណូលសត្មាប់ត្ត្ីមាសននឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ាុរនុះ ភាគរត្ចនីជាចម្បងបណាត លម្កពដីាំណាក់
កាលននការអនុវត្តគរត្មាងដដលមានត្ស្ថប។់ 

 

 


