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ការវិនិយោគយលើផលិតផលយ ើម
ទី ផារផលិតផល

ស្សី

ស្ស ី យៅកមពុជា

ត្តូវបានបបងបែកជាចត្ែើនបផែកចោយមានបផែកស្ំខាន់ពីរគឺ ែង្ឹឹះនិងច

ចាក់ ចធេញ។ ផលិតផល

ស្សីចផសងៗ រួមមាន

សាែ់ អំង ច ើងធូប កចនេល ស្សី និ ង

ើ

ស្សី

មានសារៈស្ំខាន់ចៅចលើទីផារចផសងៗ។

ែង្ឹឹះ ស្សី
ផលិតផល

ស្សី

ស្សី

ច

ើ ចាក់ ចធេញ ស្សី

កំ ពុងបតទទួ លបានឱកាស្ទីផារ

អតថត្បចោ ន៍ ច ើ មឬស្សីបផែកបរ ិសាថន
ស្សី

ផលិតផល

ច ើងធូបឬស្សី

តាមរយៈការទទួលសាាល់ អតិថិ ន

និងចៅកែុងករណីជាចត្ែើន
ច

កចនេលឬស្សី

ការត្ប

អំពី

ត្បប ងខាលំងអំពីែង្ឹឹះ

ើ និងជាពិ ចស្ស្កំចណើនចៅកែុងទី ផារអស្ុី។

ផលិតផលនិងទីផារ
ទី ផារពិ ភពលោកសរាប់ចង្ឹឹះ សសី
លៅកនុងឆ្នាំ២០០៦១។
ាន

ររូវនបននបន់ ន់របាា

ាន

ខាៈដដលទី ផារពិ ភពលោកសរាប់ចង្ឹឹះ

៤០០ោនដុោលរអាលមរ ិក២។

ចិ ន ជារបលទស លរបើ រនបស់ចង្ឹឹះដ៏

៣០០ោនដុោលរអាលមរ ិក
ររូវនបននបន់ ន់ របាា

របលទសចិ នគឺ ជារបលទសផលិរចង្ឹឹះដ៏ ធាំបាំផុរ
បាំ ផុរ លៅកនុងពិ ភពលោក

នឹង

របលទស

។ លោងតាមសថិរិ

ចិនលៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០១១ លោងចរកផលិររបស់របលទសចិន ដរងផលិរចង្ឹឹះចាំនួន ៦០ លៅ ៨០
គូ លៅកនុង

ឆ្នាំៗ។

៦០%ររូវនបននាំលចញ។
Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

៤០%ននផលិរកមមររូវនបនលរបើ រនបស់សរាប់ ទីផារកនុងស្សុកនិង
លោងតាមសថិរិរបស់រកុមហុន

វន
ិ យិ ោគយ មា
ើ សបៃតង
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Comtrade

នបនឲ្យដឹង

ការនាំលចញចង្ឹឹះ សសី និ ងចង្ឹឹះននរបស់ របលទសចិន

លកើនដល់ ១០៥

ោនដុោលរអាលមរ ិក លៅកនុងឆ្នាំ២០០៨ (៧៥.៥ោនដុ ោលរអាលមរ ិក សរាប់ ចង្ឹឹះចាប់
ោនដុ ោលរអាលមរ ិក

សរាប់ ផលិរផលចង្ឹឹះដ៏នទលផសងៗ។)

នំែូលែង្ឹឹះ ៏
ត្បចទស្ បុន

របស្់ត្បចទស្ែិន

រចៅកែុងលំោប់ចលខពី រ

បតងចត្បើ ត្បាស្់ែង្ឹឹះបូបចបាឹះចចាលែំ នួន
ការចត្បើត្បាស្់របស្់

បបនថមពនធចលើែង្ឹឹះច

និង ២៩.៥

គឺ មាន ត្បចទស្ បុន និង ត្បចទស្កូ ចរខាងតបូង។

ចៅកែុងការចត្បើត្បាស្់ែង្ឹឹះ។

២៣ចៅ២៥

គូ

កែុងមួ យឆ្ែំៗត្បចទស្ បុ ន

គឺត្បបបលែំ នួន២០០គូ

មាែក់ ។ កកាារចត្បើត្បាស្់ចនឹះ គឺ មានកត្មិ តខពស្់ប ល

ស្ត្មាប់

រោាភិ បាល បុ ន

ើ ។ចៅកែុងការច្លើយតបចនឹះត្កុមបុននំែូលរបស្់ត្បចទស្ បុនបានចាប់ ចផាើម

ទិ ញែង្ឹឹះ ស្សីប លជាស្មាារៈនិ ង

មាននិរនារភាព

។អែកចត្បើត្បាស្់ែង្ឹឹះ
ចៅកែុងពិភពចោក

ចវៀតណាម

កមពុជា

គឺ ត្បទស្កូចរ

និងឡាវ។

ែិ តាបានអំពីផលិតផល
អែត្តូវបានកំ ណត់ ចៅច

តតវន់

ទិនែន័យច ឿទុក
ចផសងៗ

មិ ន

បុ បនាច

ើ ចាក់

ើយចទ

ចធេញ ស្សី ច ើងធូ ប ស្សី និ ង
គឺ មានស្មបូរបបប ចៅចលើទីផារនន ចៅកែុងអស្ុី
ត្ពមទំងទី ផារបស្ចឹមត្បចទស្។ កចនេល និង
កី ស្សី និងកចនេល ស្សី និងផលិតផលកត្មាល

ឬស្សី គឺ ចពញនិ យមោង ខាលំងចៅអស្ុីនិងទទួល

បានែំ ណាប់ អរមេណ៍ទីផារចៅកែុងទីផារបស្ចឹមត្បចទស្។ ចៅកែុងត្បចទស្ កមពុជាែង្ឹឹះឬ

ចត្បើចបើយ

ចបាឹះចចាលត្តូវបានចត្បើត្បាស្់ទូចៅកែុងចភា នី យោាន។ ស្ពវតថៃចនឹះែង្ឹឹះ ឬ

ប លចត្បើ ចបើយចបាឹះចចាល

បាននំែូលមកពី ត្បចទស្ចវៀតណាម

ត្បចទស្កមពុជា

ចត្បើត្បាស្់ែង្ឹឹះត្បចភទចនឹះ
Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

និងត្បចទស្ែិ ន។

ត្តូវបានចគបាន់ ត្បមាណ

ចៅកែុង
ោន

មួ យឆ្ែំៗ។

តំរវូ ការ
GIZ

វន
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ើ សបៃតង
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កមេវ ិធីអភិវឌ្ឍន៏ចស្ ក
ា ិ ែត
ច ំបន់ ត្កវត់ តបតងចខតាចស្ៀមរាបកំ ពុងចធវើការស្ិកា ទី ផារែង្ឹឹះឬ

ស្ត្មាប់

ទី ផារកែុងស្ស្ុកចៅត្បចទស្កមពុជា។

បយចេកវិទាកកច្ចៃ
ផលិត

ស្សី

ត្តូវបានបរ ិោយចៅកែុង ាត្កាមខាងចត្កាម។

ស្មតថភាពផលិតកមេ អែបត្បត្បួលពី ៣០ចតានចៅ២៥០ចតាន តនផលិតផលស្ចត្មែចៅកែុងមួ យ
ចលើទំបំតនការវ ិនិចោគនិ ងការចត្បើ ត្បាស្់បចែចកចទស្។
ត្តូវបានចគទិ ញចៅកែុងត្បចទស្ែិ ន
១០,០០០ ុ ោលរអចមរ ិក

និងចវៀតណាម។

ចត្គឿងយនា

និងចត្គឿងបរ ិកាារ

ត្បព័នចធ ត្គឿងបរ ិកាារ

ខណៈប លចត្គឿងបរ ិកាារ ៏ទំចនើប

គឺ មានតតមល ិត

និ ងបចែចកចទស្ខពស្់

អែមានតតមល ល់

៥០,០០០ ុ ោលរអចមរ ិក។
១.

២.
៨.

៣.

(២

៥

៦.

៧.

)

៤.

៥.

រចបៀបតនផលិតកមេែង្ឹឹះឬស្សី

បចែចក

ែង្ឹឹះ

១. បចែចក

ស្សី ត្តូវបានបបងបែកជាពី រកត្មិតគឺ ៈ

កត្មិតទប គឺ មានលកាណៈសាមញ្ញបំផុតនិ ង

វ ិនិ ចោគច ើមទុនទបបំផុត បុ បនាអត្តាចត្បើត្បាស្់វតថុធាតុ ច ើម ស្សី
គឺ មានកត្មិ តទប(៨ចៅ១០%)។ត្បការចនឹះបង្ឲ្យមាន
និ ង

កាកស្ំណល់
កត្មិតទប។

Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

តតមលពាណិ ក
ជ មេ

អែ

មាស្ុីនស្ត្មួែកាលែង្ឹឹះ

ផលិតផលស្ចត្មែ

វន
ិ យិ ោគយ មា
ើ សបៃតង
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២.

បចែចក

កត្មិ តខពស្់

វ ិនិ ចោគច ើមទុន

គឺ មានលកាណៈ

។

និ ង

វមានអត្តាចត្បើ ត្បាស្់កត្មិតខពស្់

(២០%

ចៅ

តត្មូវឲ្យមានការ

២៥%)

និ ងជាធមេតា

ត្បចស្ើរស្ត្មាប់វ ិនិ ចោគិន ។

ផលិតផលលអត្បណិត បតងផាល់

វតថធាតុ
យ ើម
ុ
ការវយតតមលចលើធនធានច ើ ម ស្សីចៅកែុងស្ស្ុកវរ ិនចខតាចស្ៀមរាបបង្ហាញថា
ស្មស្ស្ប
នឹ ង

ស្សីនិងបរ ិមាណ

។ បផនការគំត្ទែំ ចពាឹះការអភិវឌ្ឍន៍

ការ

ផាត់ផង
ា ់ រយៈចពលយូរ។

ស្សីតត្ព

ស្សី

គឺ ជា

ស្មស្ស្ប

មានចត្ែើ នចលើស្ លុប។ ចរាងស្ិបបកមេតូែមួ យ ជាមួ យបចែចក

កត្មិ តទប

ចោយផលិតបាននូ វផលិតផលស្ចត្មែ ៣០ចតានកែុងមួ យឆ្ែំ នឹងអែចត្បើត្បាស្់
ស្សីស្ស្ស្់ែំនួន៣០០ចតាន ចៅកែុងមួ យឆ្ែំៗ។ ខណៈប លចរាងែត្ក
បចែចកចទស្កត្មិតខពស្់

ចោយមានស្មតថភាពផលិត

ចៅកែុងមួ យឆ្ែំត្តូវការ

ស្សីតត្ព

២៥០ចតាន

១០០០ចតានចៅកែុងមួ យឆ្ែំ។

កផៃកហិរញ្ញ វតថុ
គំ រប
ូ ិរញ្ញ វតថុ

ត្តូវបានចត្បើ ត្បាស្់ស្ត្មាប់តំណាងផល

ែំ ណូលបិរញ្ញ វតថុ និ ង ចស្ ាកិែចស្ត្មាប់ គចត្មាងវ ិនិ ចោគ
តនវ ិនិចោគិនកមពុជាចៅកែុងស្ស្ុកវរ ិន។

ចៅកែុងបរ ិ

ស្ូែនករលទធភាពែំ ចណញ ៏ ស្ំខាន់ គឺ
ចៅកែុងករណីតនការវ ិនិ ចោគចលើបចែចក
តន

ត្តូវ

ទក់ ទ

។

ខពស្់ រយៈចពល
បានពាករណ៍

រយៈចពល២ឆ្ែំ និង ៤បខ ប លចៅកែុងចនឹះ
ែំណូលត្បចាំឆ្ែំ
អែចកើន ល់

៣៩%

(ROE)
ជាមធយម

រយៈចពល១០ឆ្ែំ កត្មិតផលែំ
Contact information:
ww.aha-kh.com/bamboo
bamboo@aha-kh.com
+855 89 595 668 (English)
+855 12 550 635 (Khmer)

ស្ត្មាប់ គចត្មាង

ស្ូែនករលទធភាពែំ ចណញ ឧបស្មព័នធ ឯកតា
EBITDA កត្មិតែំណូល

37.0

%

ែំណូលស្ុទធ

28.2

%

ែំណូល

38.7

%

ែំណូលពីត្ទពយ

34.7

%

អត្តាែំណូលតផេកុង
ែ

123

%

1

0.35
រយៈចពល

ស្ុទ(ធ NOPAT)អែនឹង ល់២៨% ជាមធយម។

2.3

ោន

USD
ឆ្ែំ

