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ខឹម រសេងប 

១. សនស ន៍ៃថទំនិញេ ប សេ់ ភំេពញកងែខេម  ំ២០១៦ នេកនេឡង ១,៥%េធ បនឹងែខមុន 

និង នេកនេឡង ២,៨%េធ បនឹង១២ែខមុន។ សនស ន៍ៃថៃន កមទំនិញមួយចំនួន នេកនេឡងគួរកត់ស ល ់

េធ បនឹងែខមុន នដចូ សនស នៃ៍ថ រនិងេភសជៈមិន ន តិ សវងេកនេឡង ២,៤% កងេ ះៃថអងរ

េកនេឡង ១,០% ៃថ ច់ ន់េកនេឡង ១,៧% ៃថ តី សស់េកនេឡង ២,៦% ៃថបែនេកនេឡង ៧,៣% និងៃថែផ

េឈេកនេឡង ៦,៥% និងសនស ន៍ៃថសំេល កបំ ក់និងែស កេជងេកនេឡង ១,៤% េ យ រកំេណនត មវ រ

េ ប ស់កងកំឡងេពល រពពិធីបុណ ចូល ំែខរ។ ប៉ុែន ពម េ ះក៏ នសនស ន៍ៃថេ គ ងស រម ស រៈ

េ ប ស់ និង រែថ ំ នថយចុះ ០,៨%ែដរ។ ម រសេងតសនស ន៍ៃថទំនិញកង ំ២០១៦េនះ ចនឹងេកន

េឡង ំង ែដលប លមកពីសំ ធៃន រេកនេឡងៃថមប រ និងកំេណនៃថេ បងេ អនរ ត។ិ  

២. គិត តឹមែខេម  ២ំ០១៦ រូបិយវតទូេ (M2) ន ៥២.៧៦៨ ន់ នេរ ល កងេ ះ ក់េរ ល

េ ធ រ ន ១១,៦% ក់បេ េរ ល ន ៤,២% និង ក់បេ រូបិយប័ណបរេទស ន ៨៤,២%។ 

រូបិយវតទូេ នេកនេឡង ៣,៧%េធ បនឹងែខមុន គឺខស់ ង លពីែខកនងេ  េ យ រ នកំេណនេឡង

 វញនវូ ក់បេ ន លកំណត ់ និង ក់បេ រូបិយប័ណបរេទសក៏េ ែតបនេកនេឡង។ េបេធ បនឹង   

១២ែខមុន រូបិយវតទូេ នេកនេឡង ១៩,៨%។  

ឥណ នផលេ់ យធ រ ណិជគិត តឹមែខេម ន ៥៤.០៧៣ ន់ នេរ ល ែដល នកំេណន

ខស់េ យ នេកនេឡង ៦,៣%េធ បនឹងែខមុន និងេកនេឡង ៣៤,៣%េធ បនឹង១២ែខមុន ែដលកំេណនខស់

េនះគឺេ យ រ ប លីមីតធីតែដល ប័នមី កហិរ វតដ៏ធំមយួ ន យខនេ ធ រ ណិជ និង

រកត់ សិតិ ន រែ ប បលេ មបំែណងែចក បេភទៃន គិះ នហិរ វត។ ឥណ នែដលផលដ់ល ់

គឹះ នមិនែមនហិរ វត នេកនេឡង ៦,២%េធ បនឹងែខមុន កងេ ះឥណ នស ប់វស័យេស កម និង

កសិកម នេកនេឡងគួរកត់ស ល់ ទនមឹនឹងេនះឥណ នស ប់វស័យសំណង់េ ែត នកំេណន ៣,២%

េ ះ ន ររតបនឹងក៏េ យ។ ឥណ នផល់េ វស័យហិរ វត នថយចុះ ៣,១%េធ បនឹងែខមី កនង

េ  ប៉ុែនេកនេឡង ៧៦%េធ បនឹង១២ែខមុន មយួែផកគឺេ យ រ ររតបនឹងនិយ័តកមរបស់ធ រ តិ 

ែដល ប់ពីែខេម ំ២០១៥ ម រឲ គឹះ នហិរ វតតមល់ ក់ប មង ១២,៥%េល ក់បេ និងកមី



-2- 

 

ពី គឹះ នហិរ វតអនិ សនជន ែដលេនះ នជំរុញឲ គឹះ នហិរ វត កមករក បភពមលូនិធិកង សក 

ពិេសសពីធ រអនរ តិធំៗ និងម ៉ងេទ តចំនួន គឹះ នមី កហិរ វត នេកនេឡង េ ចន ប ប់ពី

ន រេក ងគរអង រស គមផល់កមីមកចុះប ីេ កសងួេសដកិច និងហិរ វត និងធ រ តិ លពីែខ

កុមៈ ំ២០១៥។ 

អ រ ករ់បស់ធ រ ណិជេ ែខេម  ំ២០១៦ ន រែ ប បលតិចតចួ កងេ ះចំេ ះ

ក់េរ លអ រ កប់េ ថយចុះ ០,១២ចំនុច គរយ នងិអ រ ក់កមីេកន ០,៣២ចំនុច គរយ  រឯ

ចំេ ះ ក់ដុ រអ រ កប់េ នថយចុះ ០,០២ចំនុច គរយ និងអ រ កក់មេីកនេឡង ០,០២

ចំនុច គរយ។ ម រសេងត វស័យធ រេ កម ននិងកំពុងលូត ស់ ៉ ង ប់រហ័ស ប៉ុែនអ   

រ ក់េ កម នក មិតខស់ ងប បេទសជិត ងកងតំបន់ ែដលេនះមយួែផកប ញ កម ន

ស នុពលេសដកិចលូត ស់ ំង និងកំពុង តវ រទុនប៉ុែន ពម េនះក៏ត មវឱ បេងន រ គប់ គងលំហរូទុន

បកបេ យ រ បង បយ័ត និងេធឲ បេសរេឡងនវូ បសិទ ពៃន បតិបតិ រ។  

៣. រ ំចូល៖ កងែខឧស  ំ២០១៦ រ ំចូលសរុបគិត ទឹក ក់ ១.១៦៣ នដុ រ នេកន

េឡង ១១%េធ បនឹងែខមុន និង នេកនេឡង ៧,៨%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន កងេ ះបរ រសំណង់ ំចូល

នេកនេឡងគួរកត់សំ លេ់ យ នអ កំេណន ៤៦%េធ បនឹងែខមុន និង នេកនេឡង ៣៣%េធ បនឹង

ែខដចូ ំមុន។  

រ ំេចញ៖ កងែខឧស េនះ រ ំេចញសរុប ទឹក ក់ ន ៧៤៦ នដុ រ នេកនេឡង

៧,៩%េធ បនឹងែខមុន និងេកនេឡង ៤,៨%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន ំ ទេ យកំេណន ំេចញផលិតផល

ត់េដរនិងែស កេជង ែដលគិត ទឹក ក់ ន ៥២៩ នដុ រ នេកនេឡង ៥,១%េធ បនឹងែខមុន និង

នេកនេឡង ៤,៤%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន។ កងែខឧស េនះ រ ំេចញអងរ នថយចុះគួរកត់ស ល់ 

ទឹក ក់អងរ ំេចញសរុប ន ១៧ នដុ រ គឺថយចុះ ២៧%េធ បនឹងែខមុន និងថយចុះ ២៧,៥%េធ ប

នឹងែខដចូ ំមុន េ យ រ ន រ បកួត បែជង ំង និង រ កចុ់ះៃនៃថអងរេលផ រអនរ តិ។  

៤. រអនុវតចំណូល៖ កងែខឧស  ំ២០១៦ រដ ល ក់ តិអនុវតចំណូលកង បេទសសរុប ន

ចំនួន ១.៣៤១,៩៦ ប៊ នេរ ល គឺខស់ ងែខមុន ២,០% ឬ នេកនេឡង ៣២,៧%េធ បនឹងែខដចូ មំុន 

កងេ ះចំណូលចរនអនុវត នចំនួន ១.៣៣៦,១៦ប៊ នេរ ល គឺ នេកនេឡង ១,៦%េធ បនឹងែខមុន 

ឬេកន ៣៤,៦%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន។ ចំណូល រេពពនអនុវត នចំនួន ១.០៨០,៣៤ប៊ នេរ ល ន

ថយចុះ ១២,៥%េធ បនឹងែខមុន កងេ ះ ន រថយចុះចំណូលពនេល ក់ចំេណញ េ យ រផុតរដវូ ល

ៃន បតិបតិ រទូ ត់ពនេល ក់ចំេណញ ប ំ ំរបស់ កមហ៊ុន។ េបេធ បនឹងែខដចូ ំមុន ចំណូល រេព

ពនកងែខឧស េនះេកនេឡង ២៤,៩%។  
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រអនុវតចំ យ៖ កងែខឧស  ំ២០១៦ រដ ល ក់ តិ នអនុវតចំ យសរុប ៨៧៨,៦០   

ប៊ នេរ ល គឺខស់ ងែខមុន ៤,៦% ឬ នេកនេឡង ៣២,៦%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន។ កងេ ះចំ យ

ចរន ន ៧៥១,០៨ប៊ នេរ ល គឺ នេកនេឡង ២១,៦%េធ បនឹងែខមុន ឬ នេកនេឡង ៧៧,៨%េធ បនឹង

ែខដចូ ំមុន េ យ ររ ភិ ល នចំ យេលែផក ទ ទង់សងមេដម ីជួយដល់ ប ពលរដ។ រួម

តុល ពថវ ចរនេ ែខឧស  ំ២០១៦ នអតិេរក ច់ ក ់ ៥៣៨,៧៨ប៊ នេរ ល និងតុល ព

ថវ ទូេ សរុប នអតិេរក ច់ ក ់៤១៧,០៦ប៊ នេរ ល។ 

៥. កងែខេម  ំ២០១៦ សំេណវនិេ គអនុ តេ យ កម បឹក អភិវឌ ន៍កម ន ១៧គេ ង 

(េកនេឡង១១គេ ងេធ បនឹងែខមុន) គិត ទុនវនិេ គ ន ៧៨៣ នដុ រ េកនេឡង ២៦ដងេធ បនឹង

ែខមុន។ កំេណនេនះ ំ ទេ យ រេកនេឡង រវវនិេ គកងវស័យឧស ហកម និងេស កម េហយ ច

បេងត រ រ នចំនួន ១៤ ន់ ក ់ នេកនេឡង ១,៤%េធ បនឹងែខមុន។  

រយៈេពលបួនែខ ំ២០១៦េនះ ចំនួនគេ ងវនិេ គ ន ៥៤គេ ង (េកនេឡង ១២គេ ងេធ ប

នឹងរយៈេពលដចូ ំមុន) គិត ទុនវនិេ គ នចំនួន ១.៧៣៨ នដុ រ កងេ ះ រវនិេ គេលវស័យ

េទសចរណ៍ ន ៣៨,១% េស កម ២០,២% ឧស ហកម ៣៨,៩% និងកសិកម ២,៩% សរុប ចបេងត

រ រ ន ៥៧ ន់ ក់។ េបេធ បនឹងរយៈេពល៤ែខដចូ ំមុន គេ ងវនិេ គគិត ទឹក ក់ថយចុះ 

៣៩,៩% កងេ ះគេ ង វនិេ គេល វស័យកសិកមនិង វស័យេស កមថយចុះគួរកត់ស ល។់  

៦. កងែខេម  ំ២០១៦ េទសចរអនរ តិ នចំនួន ៣៦៨ ន់ ក ់ នថយចុះ ១៤,១%េធ បនឹង

ែខមុន កងេ ះេទសចរផវ សថយចុះ ២៤,៩%  រឯេទសចរផវេ កនិងផវទឹកេកនេឡង ន តមឺែត ០,៤%

ប៉ុេ ះ។ រថយចុះេទសចរអនរ តេិធ បនឹងែខមុន រែ ប បល មរដវូ ល ប ប់ពរីដវូ វស ម ល

តំបន់ សុី គឦ ន និងតំបន់អឺរុប នប ប់ េហយចំនួនេនះនឹង ន រែ ប បលឬេកនេឡងតិចតួតរហូត

ដល់ែខក ងមុខ។ េបេធ បនឹងែខេម  ំ២០១៥េឃញ ចំនួនេទសចរអនរ តិេកនេឡង ១,៨%។  

៧. កងែខេម  ២ំ០១៦ សំេណ ងសងស់រុប ន ២៤០គេ ង គិត ៃផ ក ន ៤.៥៩៤ ន់

ែម៉ ត េរ នេកនេឡង ៨ដងេធ បនឹងែខមុន គិត ទឹក ក់ ន ៤.១១៣ នដុ រ នេកនេឡង ១៩ដង

េធ បនឹងែខមុន។ រកត់ស ល់ សំេណ ងសងក់ងវស័យឧស ហកម  វស័យ ណិជកម និងសំណង់លំេ

ន នេកនេឡង ៉ ង ំងកងែខេម េនះ។ 

រយៈេពលបួនែខ ២ំ០១៦ សំេណ ងសង់សរុប ន ៧១៣គេ ង (េកនេឡង ១៦៦គេ ងេធ ប

នឹងរយៈេពលដចូ ំមុន) គិត ៃផ ក  ៨.៣៩៤ ន់ែម៉ ត េរ េកនេឡង ៣ដងេធ បនឹងរយៈេពលដូច

ំមុន និងគិត ទឹក ក់វនិេ គសរុប ន ៥.៧៦០ នដុ រ េកនេឡង ៨ដងេធ បនឹងរយៈេពលដចូ ំ
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មុន។ រេកនេឡងេនះ ំ ទេ យកំេណនទឹក ក់វនេិ គទុន កងវស័យ ណិជកម ែដលេកនេឡង ១០ដង

េធ បនឹងរយៈេពលបួនែខដចូ ំមុន។  

៨. កងែខឧស  ំ២០១៦៖ (១) ៃថេ បងេ  កងែខឧស  ំ២០១៦ ៃថេ បងេ កងកិចសន   

លក់១ែខ ងមុខ នេកនេឡង ១២,៧%េធ បនឹងែខមុន(េកនពី ៤០,៧៥ដុ រ/ធុងដល់ ៤៥,៩៤ដុ រ/ធុង) 

កងេ ះៃថមធ ម ប ំែខៃនេ បងBrent នេកនពី ៤២,២៥ដុ រ/ធុង ដល៤់៧,១៣ដុ រ/ធុង ៃថេ បងWIT

នេកនពី ៤០,៩៦ដុ រ/ធុង ដល់ ៤៦,៧៣ដុ រ/ធុង និងៃថមេ បងDubaiេកនពី ៣៩,០៤ដុ រ/ធុង ដល់

៤៣,៩៥ដុ រ/ធុង។ កំេននៃថេ បងេនះ គឺប លមកពី រេកនេឡងត មវ រេ បងពីេ ងច កកង បេទសចិន 

មយួ ររពឹង តៃមេ បងនឹងបនេឡងៃថេឡងវញ។ 

(២) ៃថអងរ គិត តឹមែខឧស  ំ២០១៦ ១)អងរកម ំេចញ (េខច ៥%)ៃថ ៤៥០ដុ រ/េ ន 

នេកនេឡង ៧,១% េធ បនឹងែខមុន និងេកនេឡង ៣,២% េធ បនឹងែខដចូ ំមុន េ យ រ ន រ

ប ទិញពីទីផ រអឺរុប ដចូ បេទស ំង េដម ែដល នមកទស នៈកិចច ក់ផលិតកមអងរៃនស គម

អងរេមគងអូរហ (Mekong Oryza)។ ២)អងរៃថ េ កង ងកកអងរ ំេចញ(េខច ៥%) នតៃម ៤៣៣

ដុ រ/េ ន នេកនេឡង ៩,៦%េធ បនឹងែខមុន និងេកនេឡង ១៣,៦%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន 

េ យ រ រ បមលូទិញស ប់សកទុកបំេពញត មវ រកង សក ែដល បឈមនឹង ព ំងសត និង រ

 រតត ិតទីផ រកង សកស ប់ រ ំេចញផងែដរ។ ៣)អងរេវ ត ម ំេចញ(េខច ៥%) ៃថ ៣៧៧,៣១ 

ដុ រ/េ ន គឺ នេកនេឡង ១,៧%េធ បនឹងែខមុន និងេកនេឡង ៧,៥%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន 

េ យ រ រេកនេឡងត មវ រពីទីផ រកង សកេដម ីប មងស ប់ រ តបង់េ ះមហន យ និង ព ំង

សតែដល បឈម េរ ង ល់ ំែដលេធេ យទិនផល សវ ក់ចុះ។ 

(៣) ៃថេ ស៊ ូគិត តឹមែខឧស  ំ២០១៦ េ ស៊ូេ ធម តTិSR20ៃថ ១.៣៦៨,១ដុ រ/េ ន ន

ថយចុះ ៧,៨%េធ បនឹងែខមុន និងថយចុះ ១២%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន។ េ ស៊(ូSGP/MYS)ៃថ 

១.៦៦៣,៧ដុ រ/េ ន នថយចុះ ២,៧%េធ បនឹងែខមុន និងថយចុះ ៩,១%េធ បនឹងែខដចូ ំមុន។ រ

ថយចុះៃថេ ស៊េូធ បនឹងែខកនងេ  គឺេ យ រៃថវត តុេដមកងប បេទសផលិតេ ស៊ ូ  សំ ន់ៗដចូ

ៃថនិងឥណេនសុី នថយចុះ និងរយៈ លថីៗកនងេ គឺ េពល បមលូផលេ ស៊កូងប បេទសផលិត

េ ស៊េូ តំបន់ ៊ ន ែដល ំឲ េកនេឡងនវូបរ ណផត់ផង ់  រឯច កផ់លិតកមកង់ ន ន រថយចុះេ

 វញែដល ំឲ ត មវ រេ ស៊ូ ននិ រថយចុះ។  

 

********* 
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េរ បចំេ យ 

យក នសិត ិ

អគ យក នេ លនេ យេសដកិច និង ហិរ វត រណៈ 

កសួងេសដកិច និង ហិរ វត 

Statistics Department 

General Department of Economic and Public Finance Policy 

Ministry of Economy and Finance 

 


