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ការវិនិយោគយលើផលតិផលយ ើម   ស្ស ីយៅកមពុជា 

ទីផារផលិតផល      ស្សី ត្តវូបានបបងបែកជាចត្ែើនបផែកចោយមានបផែកសំ្ខាន់ពីរគឺែង្ឹឹះនិងច ើ 
ចាក់ចធេញ។ ផលិតផល      ស្សចីផសងៗ រមួមាន     សាែ់អំង ច ើងធូប កចនេល  ស្សី និង       ស្ស ី
                         មានសារៈសំ្ខាន់ចៅចលើទីផារចផសងៗ។  

ផលិតផល      ស្ស ី កំពុងបតទទួលបានឱកាស្ទីផារ តាមរយៈការទទួលសាា ល់  អតិថិ ន អំពី 
អតថត្បចោ ន៍ច ើមឬស្សបីផែកបរសិាថ ន និងចៅកែុងករណីជាចត្ែើន ការត្ប   ត្បប ងខាល ំងអំពីែង្ឹឹះ 
  ស្សី               ផលិតផល      ច ើ និងជាពិចស្ស្កំចណើ នចៅកែុងទីផារអសីុ្។  

ផលតិផលនងិទផីារ                                                                           
ទីផារពិភពលោកសរាប់ចង្ឹឹះ  សសី ររូវនបននបន់ ន់របាា  ាន     ៣០០ោនដុោល រអាលមរកិ 

លៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៦១។ ខាៈដដលទីផារពិភពលោកសរាប់ចង្ឹឹះ     ររូវនបននបន់ ន់របាា នឹង 

ាន    ៤០០ោនដុោល រអាលមរកិ២។ របលទសចិនគឺជារបលទសផលិរចង្ឹឹះដ៏ធាំបាំផុរ    របលទស 

ចិន  ជារបលទស លរបើរនបស់ចង្ឹឹះដ៏         បាំផុរ លៅកនុងពិភពលោក     ។ លោងតាមសថិរិ     
     ចិនលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១១ លោងចរកផលិររបស់របលទសចិន ដរងផលិរចង្ឹឹះចាំនួន ៦០ លៅ ៨០ 

     គូលៅកនុង   ឆ្ន ាំៗ។ ៤០%ននផលិរកមមររូវនបនលរបើរនបស់សរាប់ទីផារកនុងស្សុកនិង 

៦០%ររូវនបននាំលចញ។                                                                                   លោងតាមសថិរិរបស់រកមុហ ុន 

   
 

 

ែង្ឹឹះ  ស្ស ី
 

       ស្ស ី
 

ច ើចាក់ចធេញ  ស្ស ី
 

ច ើងធូបឬស្ស ី
 

កចនេលឬស្ស ី
 

_____________________________ 
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កី  ស្សី និងកចនេល  ស្សី និងផលិតផលកត្មាល 

 

 

Comtrade  នបនឲ្យដឹង  ការនាំលចញចង្ឹឹះ  សស ី និងចង្ឹឹះននរបស់ របលទសចិន  លកើនដល់ ១០៥ 

ោនដុោល រអាលមរកិ លៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ (៧៥.៥ោនដុោល រអាលមរកិ សរាប់ចង្ឹឹះចាប់    និង ២៩.៥ 

ោនដុោល រអាលមរកិ សរាប់ផលិរផលចង្ឹឹះដ៏នទលផសងៗ។) 

     នំែូលែង្ឹឹះ ៏      របស់្ត្បចទស្ែិន  គឺមាន ត្បចទស្ ប ុន និង ត្បចទស្កូចរ  ខាងតបូង។ 
ត្បចទស្ ប ុន  រចៅកែុងលំោប់ចលខពីរ ចៅកែុងការចត្បើត្បាស់្ែង្ឹឹះ។ កែុងមួយឆ្ែ ំៗត្បចទស្ ប ុន 
បតងចត្បើត្បាស់្ែង្ឹឹះបូបចបាឹះចចាលែំនួន ២៣ចៅ២៥     គូ គឺត្បបបលែំនួន២០០គូ ស្ត្មាប់ 
ការចត្បើត្បាស់្របស់្     មាែ ក់។ កកាា រចត្បើត្បាស់្ចនឹះ គឺមានកត្មិតខពស់្ប ល      រោា ភិបាល ប ុន  

 

បបនថមពនធចលើែង្ឹឹះច ើ។ចៅកែុងការច្លើយតបចនឹះត្កមុប ុននំែូលរបស់្ត្បចទស្ ប ុនបានចាប់ចផាើម 
ទិញែង្ឹឹះ  ស្សីប លជាស្មាា រៈនិង   មាននិរនារភាព      ។អែកចត្បើត្បាស់្ែង្ឹឹះ            

    ចៅកែុងពិភពចោក គឺត្បទស្កូចរ   តតវ ន់ 
ចវៀតណាម កមពុជា និងឡាវ។ ទិនែន័យច ឿទុក 
ែិតាបានអំពីផលិតផល          ចផសងៗ មិន 
អែត្តវូបានកំណត់ចៅច ើយចទ ប ុបនាច ើចាក់
ចធេញ  ស្ស ី ច ើងធូប  ស្សី និង             
គឺមានស្មបូរបបប ចៅចលើទីផារនន ចៅកែុងអសីុ្ 
ត្ពមទំងទីផារបស្ចឹមត្បចទស្។ កចនេល និង     
ឬស្សី គឺចពញនិយមោ ង ខាល ំងចៅអសីុ្និងទទួល

បានែំណាប់អរមេណ៍ទីផារចៅកែុងទីផារបស្ចឹមត្បចទស្។ ចៅកែុងត្បចទស្ កមពុជាែង្ឹឹះឬ   ចត្បើចបើយ
ចបាឹះចចាលត្តវូបានចត្បើត្បាស់្ទូចៅកែុងចភា នីយោា ន។ ស្ពវតថៃចនឹះែង្ឹឹះ ឬ   ប លចត្បើចបើយចបាឹះចចាល 
បាននំែូលមកពីត្បចទស្ចវៀតណាម និងត្បចទស្ែិន។ ចៅកែុង ត្បចទស្កមពុជា តំរវូការ
ចត្បើត្បាស់្ែង្ឹឹះត្បចភទចនឹះ ត្តវូបានចគបា ន់ត្បមាណ       ោន       មួយឆ្ែ ំៗ។       GIZ 
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មា សីុ្នស្ត្មួែកាលែង្ឹឹះ 

កមេវធីិអភិវឌ្ឍន៏ចស្ ាកិែចតំបន់ ត្កវត់តបតងចខតាចស្ៀមរាបកំពុងចធវើការសិ្កា ទីផារែង្ឹឹះឬ   ស្ត្មាប់
ទីផារកែុងស្ស្ុកចៅត្បចទស្កមពុជា។ 

បយចេកវិទាកកច្ចៃ                                

               ផលិត            ស្ស ី ត្តូវបានបរោិយចៅកែុង ាត្កាមខាងចត្កាម។ 
ស្មតថភាពផលិតកមេ អែបត្បត្បួលពី៣០ចតានចៅ២៥០ចតាន តនផលិតផលស្ចត្មែចៅកែុងមួយ      
     ចលើទំបំតនការវនិិចោគនិងការចត្បើត្បាស់្បចែចកចទស្។ ចត្គឿងយនា និងចត្គឿងបរកិាា រ អែ
ត្តូវបានចគទិញចៅកែុងត្បចទស្ែិន និងចវៀតណាម។ ត្បព័នធចត្គឿងបរកិាា រ     គឺមានតតមល ិត 
១០,០០០ ុោល រអចមរកិ ខណៈប លចត្គឿងបរកិាា រ ៏ទំចនើប និងបចែចកចទស្ខពស់្ អែមានតតមល ល់ 
៥០,០០០ ុោល រអចមរកិ។ 

 

 
 

 

រចបៀបតនផលិតកមេែង្ឹឹះឬស្សី 

បចែចក        ែង្ឹឹះ      ស្សី ត្តូវបានបបងបែកជាពីរកត្មិតគឺៈ  

១. បចែចក    កត្មិតទប គឺមានលកាណៈសាមញ្ញបំផុតនិង       
វនិិចោគច ើមទុនទបបំផុត ប ុបនាអត្តាចត្បើត្បាស់្វតថុធាតុច ើម  ស្ស ី
គឺមានកត្មិតទប(៨ចៅ១០%)។ត្បការចនឹះបងឲ្្យមាន                       
និង  កាកសំ្ណល់            តតមលពាណិ ជកមេ               ផលិតផលស្ចត្មែ 
  កត្មិតទប។                                                                   

១.           ២.            ៣.          (២  ៥    ) 

 ៦.              ៥.              

៤.                  

៧.            ៨.           
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  ស្សីតត្ព 

 ២. បចែចក    កត្មិតខពស់្ គឺមានលកាណៈ                        និង តត្មូវឲ្យមានការ 
វនិិចោគច ើមទុន       ។ វមានអត្តាចត្បើត្បាស់្កត្មិតខពស់្ (២០% ចៅ ២៥%) និងជាធមេតា 
ផលិតផលលអត្បណិត បតងផាល់              ត្បចស្ើរស្ត្មាប់វនិិចោគិន ។  

វតថុធាតុយ ើម 

ការវយតតមលចលើធនធានច ើម  ស្សីចៅកែុងស្សុ្កវ រនិចខតាចស្ៀមរាបបង្ហា ញថា     ស្សនិីងបរមិាណ 
ស្មស្ស្ប          ។ បផនការគំត្ទែំចពាឹះការអភិវឌ្ឍន៍             ស្ស ី
នឹង     ការ ផាត់ផាង់រយៈចពលយូរ។   ស្សតីត្ព គឺជា       ស្មស្ស្ប
មានចត្ែើនចលើស្ លុប។ ចរាងសិ្បបកមេតូែមួយ ជាមួយបចែចក    កត្មិតទប 
ចោយផលិតបាននូវផលិតផលស្ចត្មែ ៣០ចតានកែុងមួយឆ្ែ ំ នឹងអែចត្បើត្បាស់្
        ស្សសី្ស្ស់្ែំនួន៣០០ចតាន ចៅកែុងមួយឆ្ែ ំៗ។ ខណៈប លចរាងែត្ក 
     បចែចកចទស្កត្មិតខពស់្ ចោយមានស្មតថភាពផលិត ២៥០ចតាន 
ចៅកែុងមួយឆ្ែ ំត្តវូការ             ១០០០ចតានចៅកែុងមួយឆ្ែ ំ។  

កផៃកហរិញ្ញវតថុ  
គំរបិូរញ្ញវតថុ ត្តូវបានចត្បើត្បាស់្ស្ត្មាប់តំណាងផល
ែំណូលបិរញ្ញវតថុ និង ចស្ ាកិែចស្ត្មាប់គចត្មាងវនិិចោគ 
ចៅកែុងបរ ិ តនវនិិចោគិនកមពុជាចៅកែុងស្សុ្កវ រនិ។ 
សូ្ែនករលទធភាពែំចណញ ៏សំ្ខាន់ គឺ      ទក់ទ ។ 
ចៅកែុងករណីតនការវនិិចោគចលើបចែចក     ខពស់្ រយៈចពល 
តន                   ត្តវូ បានពាករណ៍  
         រយៈចពល២ឆ្ែ ំ និង ៤បខ ប លចៅកែុងចនឹះ 
   ែំណូលត្បចំាឆ្ែ ំ                  (ROE) 
អែចកើន ល់ ៣៩% ជាមធយម ស្ត្មាប់គចត្មាង 
រយៈចពល១០ឆ្ែ ំ កត្មិតផលែំ   សុ្ទធ(NOPAT)អែនឹង ល់២៨% ជាមធយម។  

សូ្ែនករលទធភាពែំចណញ ឧបស្មព័នធ ឯកតា 

EBITDA
1កត្មិតែំណូល 37.0 % 

    ែំណូលសុ្ទធ 28.2 % 

ែំណូល                38.7 % 

ែំណូលពីត្ទពយ 34.7 % 

អត្តាែំណូលតផេកែុង 123 % 

                0.35 
ោន 

USD 

រយៈចពល            2.3 ឆ្ែ ំ 


