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សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំអំំពីកា
ី រនាំំចូូល
របស់់អ្ននកទិញ
ិ គ្រឿ��ឿងផ្សំំ �

សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងអាមេ�រិក
ិ
រៀ�ៀបរៀ�ៀងសម្រា�ប់៖់

រៀ�ៀបរាងដោ�យ៖

តារាងមាតិកា
ិ
ផ្នែ�ែកទីី 1៖
តើ�ើ “UFO” គឺជា
ឺ អ្វីី� ហើ�យ
ើ ហេ�តុុអ្វីបា
�ី នជាអ្ននកលក់់ទំំនិញ
ិ កសិិកម្មមជៀ�ៀង វាង ចេ�ញ ពីពួ
ី ួកគេ�?

3

តាមរយៈៈការដាក់់ខ្លួ� នរបស់់
ួ
យើ�ង
ើ នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពរបស់់អ្ននកលក់់ យើ�ង
ើ អាចទទួួលបាន ការយល់់ដឹឹង

កាន់់តែ�ច្បាាស់់ ពីវិី ធី
ត្តតពី
ន ដទៃ� ជោ�គជ័័យ និង
ិ ដើ�
ើ ីទទួួលបានទំំនុុកចិ
ី ម្បី
�
ិ អ្ន
ី ក
ិ មានលក្ខខណៈៈ សម្បបត្តិិ� គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។
ផ្នែ�ែកទីី 2៖
ជម្រើ��សផ្សេ�េ
ងក្រៅ��ពីី “ការទូូរស័័ព្ទទទៅ�លក់់ទំំនិញ
ើ
ិ ឆៅ�ៗ”
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ផ្នែ�ែកទីី 3៖
វាក្យយសព្ទទ
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ផ្នែ�ែកទីី 4៖
ការិយាល័័
យលក់់ក្នុុ� ងតំំបន់់ ជម្រើ��សកិ
ច្ច
ា ល
ិ
ើ
ិ ចសន្យាាដើ�ើម ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មម និង
ិ ឈ្មួួ�ញកណ្តា
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រៀ�ៀបចំំកិច្ច
់ គង់ដែ�
់ ល
ិ ចការ និង
ិ បង្កើ�ើ�ត ខ្សែ�ែរយៈៈ ឱ្យយបានច្រើ��ន
ើ មុុនពេ�លអ្ននកទាក់់ទងទៅ�អ្ននកផ្គគត់ផ្គ
មានសក្តាានុុពលណាម្នាាក់់ និង
់ គង់។
់
ិ ផ្សេ�េ
ិ វិធី
ី ងៗទៀ�ៀតក្នុុ�ងការទំំនាក់់ទំំនងទៅ�អ្ននកផ្គគត់ផ្គ

ប្រ�សិិនបើ�អ្ន
ូវទេ�នោះ�ះ "ទង់់ក្រ�ហម" នឹង
ើ នកប្រើ��ភា
ើ សាមិន
ិ បានត្រឹ�មត្រូ�
ឹ
ឹ លើ�ើកឡើ�ង
ើ ។ ឆ្លៀ�ៀ�តពេ�លរៀ�ៀនភាសា និង
ិ
ពាក្យយពេ�ចន៍៍ទូូទៅ�នៅ�ក្នុុ�ងពាណិិជ្ជជកម្មមនេះ�ះ។ អានបញ្ជីី� ពាក្យយក្នុុ�ងកិច្ច
ស
ច
ន្យាា
ហើ�
យ
ចាប់់
ផ្តើ�ើ�មរៀ�
ៀនពាក្យយថ្មីី�ៗ។
ិ
ើ

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងទាក់់ទងនឹង
ូលទីផ្សា
ិ ជ្រៀ��ៀតចូ
ឹ វិធី
ី
ី ារអាមេ�រិក
ិ និង
ិ តួួនាទីរី បស់់អង្គគភាពផ្សេ�េងៗគ្នាាដែ�លមាន។
ផ្នែ�ែកទីី 5៖
ឥណទាន និង
័ ផ្សេ�េងៗ
ិ ហានិភ័
ិ យ
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មិន
ិ ត្រូ�ូវឱ្យយមានកំំហុុស ការយល់់ខុុស ឬការគណនាខុុសនៅ�ត្រ�ង់់ណាមួួយ
ឡើ�យ
�ញទាប។
ើ ពេ�លធ្វើ�ើ�ការជួួញដូូរទំំនិញ
ិ ដែ�លមានកម្រិ�តចំំណេ
ិ
ពិនិ
ិ ត្យ
ិ យមើ�ល
ើ ឥណទាន

13

លិិខិត
ិ ឥណទាន
ហានិភ័
័ នៃ�បម្រែ��បម្រួ�ួលតម្លៃ�ៃ
ិ យ

14

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Dun & Bradstreet

14
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ផ្នែ�ែកទីី 6៖
ទិដ្ឋ
ិ ឋភាពទូូទៅ�នៃ�ទីផ្សា
ី ារផលិិតផលសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង និង
ិ គ្រា�ប់់សណ្តែ�ែក សៀ�ៀង អាមេ�រិក
ិ
ខ្សែ�ែសង្វាាក់់់�ផលិិតផល
19
បញ្ជីី�ផលិិតផល
ប្រ�ភេ�ទអ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ គង់់

សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាាន៖

14

22
23

19

សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម៖

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ប្រេ��ស៊ីី�ល និិងអាហ្សសង់់ទីីនគឺឺជាប្រ�ទេ�ស ដែ�លផលិិត
និិងនាំំចេ�ញ ផលិិតផលសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង និិងគ្រា�ប់់សណ្តែ�ែកធំំជាង
គេ�បំំផុុតរបស់់ពិិភពលោ�ក។ ជាញឹឹកញាប់់ អ្ននកទិិញមកពីីទូូទាំំង

ផ្នែ�ែកទីី 1៖
តើ�ើ “UFO” គឺឺជាអ្វីី� ហើ�ើយហេ�តុុអ្វីី�បានជាអ្ននកលក់់
ទំំនិិញកសិិកម្មមជៀ�ៀងវាងចេ�ញពីីពួួកគេ�?

ពិិភពលោ�កច្រើ��ើនតែ�ចង់់ទិិញសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង មកពីី សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក

តាមរយៈៈការដាក់់ខ្លួ� នរបស់់
ួ
យើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាព

តម្លៃ�ៃវប្បបធម៌៌នៃ�ការធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមរបស់់អាមេ�រិិក ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតរបស់់ខ្លួួ�ន

កាន់់តែ�ច្បាាស់់ ពីវិី ធី
ិ ដើី �ម្បី
ើ ី �ទទួួលបានទំំនុុកចិត្តត
ិ ពីអ្ន
ី នកដទៃ�
ជោ�គជ័័យ និង
ិ មានលក្ខខណៈៈ សម្បបត្តិិ� គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

ជាងគេ� ដោ�យសារតម្លៃ�ៃ គុុណភាព និិងភាពអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបាន។
ចំំពោះ�ះ ភាព សុុចរិិត នៃ�កិិច្ចចសន្យាា និិងគុុណភាពផលិិតផល គឺឺជា
អ្វីី�ដែ�លគេ� ត្រូ�ូវការបំំផុុត។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងនេះ�ះក្ដីី� សម្រា�ប់់អ្ននកនាំំចូូល
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងលើ�ើកទីីមួួយជាច្រើ��ើននាក់់ ការស្វែ�ែងរកអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកអាចមានការលំំបាក។

ជាពិិសេ�ស ការស្វែ�ែងរកប្រ�ភពផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ដែ�ល

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ� សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិិកដូូចជា ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងជា
បណ្តុំំ�� (SPC) និិង ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន សណ្ដែ�ែក សៀ�ៀងចម្រា�ញ់់ (ISP)

អាចមានការលំំបាកខ្លាំំ�ង ដោ�យសារតែ�មានអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់តិិច។ ជា
រឿ�ឿយៗ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកខ្លះះ� នឹឹងមិិនទូូរស័័ព្ទទទៅ�កាន់់
អ្ននកនាំំ ចូូល សណ្ដែ�ែក សៀ�ៀងទំំហំំមធ្យយម និិងតូូច ដែ�លគេ�មិិន

ស្គាាល់់វិិញទេ�។ ចំំពោះ�ះអ្ននកទិិញ វាហាក់់ដូូចជាប្លែ�ែកខ្លាំំ�ងណាស់់។
យ៉ាាងណាមិិញ ការទិិញផលិិតផលមិិនគួួរពិិបាកទេ�។ ជាធម្មមតា
អ្ននកលក់់តែ�ងតែ�ចង់់ និិងមានគោ�លបំំណងបង្កើ�ើ�តការលក់់ថ្មីី�

ៗ។ នៅ�ក្នុុ�ងអាជីីវកម្មម មានតែ�ការលក់់ទេ� ដែ�លជាធម្មមតាតម្រូ�ូវឱ្យយ
មានការខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ង ហើ�ើយការទិិញទេ�តើ�ើ ដែ�លគួួរតែ�មានភាព
ងាយស្រួ�ួល។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកលក់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង និិងផលិិតផល

សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងមានទំំនោ�រ មិិន ច្បាាស់់ក្នុុ�ងចិិត្តត ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ជំំនួួញ

ជាមួួយនឹឹងអង្គគភាពដែ�លខ្លួួ�នមិិនស្គាាល់់។ តើ�ើអ្វីី�ខ្លះះ�ត្រូ�ូវមាន ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�

ឱ្យយអ្ននកទិិញគ្រឿ��ឿងផ្សំំ�សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់ អាមេ�រិិកនា ពេ�ល អនាគត
មើ�ើលទៅ�ទាក់់ទាញដល់់អ្ននកនាំំចេ�ញ ហើ�ើយមានត្រៀ��ៀមខ្លួួ�ន រួួចរាល់់

សម្រា�ប់់ ការធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មម? អ្ននកទិិញគ្មាានបទពិិសោ�ធន៍៍មានកំំហុុស
ជាទូូទៅ�មួួយចំំនួួន ពេ�លព្យាាយាមស្វែ�ែងរកប្រ�ភពទំំនិិញពីីទីីផ្សាារ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ជារឿ�ឿយៗ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់នឹឹងកត់់សម្គាាល់់ឃើ�ើញសញ្ញាា
ព្រ�មាន “ទង់់ក្រ�ហម” នៅ�ដើ�ើមដំំបូូងក្នុុ�ងការសន្ទទនាទល់់មុុខគ្នាា ឬ
តាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច ឬតាមពាក្យយសម្ដីីជាមួួ
�
យអ្ននកទិិញថ្មីី�។
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំនេះ�ះ មានគោ�លបំំណងជួួយដល់់អ្ននកនាំំចូូល

សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ឲ្យយស្វែ�ែងយល់់ពីីតថភាពនៃ�មន្ទិិ�លរបស់់អ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ គង់់
ហើ�ើយជៀ�ៀសវាងកំំហុុសទូូទៅ�នានា និិងបង្កើ�ើ�នភាពទំំនងនៃ�

ជោ�គជ័័យ ក្នុុ�ងការនាំំចូូលផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងពីអាមេ�រិ
ក។
ី
ិ

3

របស់់អ្ននកលក់់ យើ�ង
ឹ
ើ អាចទទួួលបាន ការយល់់ដឹង

“UFO” គឺឺជាអ្វីី�ដែ�លអាថ៌៌កំំបាំំង ដែ�លគេ�មិិនស្គាាល់់ និិងចម្លែ�ែក។

ដូូចជាវត្ថុុ�ហោះ�ះដែ�លគេ�មិិនស្គាាល់់អត្តតសញ្ញាាណ។ នៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម
សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងអាជីីវកម្មមទំំនិិញកសិិផល
ជាទូូទៅ� អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ជាធម្មមតាហៅ�អ្ននកទិិញបរទេ�ស ដែ�លខ្លួួ�នមិិន
ស្គាាល់់ថាជា “UFOs”។ ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកទិិញមួួយរូូបដែ�លចូូល

មកទីីផ្សាារដើ�ើម្បីី�ទិិញគ្រឿ��ឿងផ្សំំ�ពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង អ្ននកគួួរតែ�ជៀ�ៀសវាង
ពីីស្លាាកឈ្មោះ�ះ�មួួយនេះ�ះ។ និិយាយរួួមទៅ� អ្ននកដែ�លចង់់ទិិញខ្លាំំ�ង

និិងមានបំំណងល្អអជាច្រើ��ើនរូូប ត្រូ�ូវជាប់់ងារជាមួួយនឹឹងស្លាាកឈ្មោះ�ះ�
នេះ�ះ ពេ�លដែ�លពួួកគេ�ផ្ញើ�ើ�សារខុុសទៅ�កាន់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ហើ�ើយ

ត្រូ�ូវបានគេ�មិិនខ្វវល់់រវល់់ភ្លាាមៗ។ ជារឿ�ឿយៗ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ទទួួល

បានទំំនាក់់ទំំនងពីីឈ្មួួ�ញកណ្ដាាល ឬគេ�ហៅ�ថា អ្ននកស៊ីីកណ្ដាា
�
ល
ដែ�លស្វែ�ែងរកផលិិតផលសម្រា�ប់់អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ចុុងក្រោ��យនៅ�

បរទេ�ស។ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ជាច្រើ��ើនមិិនយកភ្នាាក់់ងារឈ្មួួ�ញកណ្ដាាល
ទាំំងនេះ�ះទុុកក្នុុ�ងចិិត្តតនោះ�ះទេ� ហើ�ើយជារឿ�ឿយៗ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់គិិតថា

ពួួកគេ�ជាអង្គគភាពដែ�លមិិនមានតួួនាទីីពិិតប្រា�កដនៅ�ក្នុុ�ងជំំនួួញ
នេះ�ះទេ� ឬគ្រា�ន់់តែ�ជាអ្ននក ដែ�លចង់់រកបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញលឿ�ឿន
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគឺឺជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិតកម្មមដែ�ល

កំំពុុងស្វែ�ែងរកផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ត្រូ�ូវ

ប្រា�កដថាអ្ននកបានលើ�ើកឡើ�ើងចំំណុុចនេះ�ះឲ្យយច្បាាស់់! អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ពីី

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកទទួួលបានការចោ�ទសួួរដែ�លមិិនបានការជាច្រើ��ើន
ពីីឈ្មួួ�ញកណ្ដាាល “UFO” ដែ�លមិិនសូូវស្គាាល់់អាជីីវកម្មមនេះ�ះ

ហើ�ើយមិិនអាចនាំំឲ្យយមានការជាវប្រ�កបដោ�យជោ�គជ័័យបាន។

កាន់់តែ�យ៉ាាប់់ទៀ�ៀតនោះ�ះ ការចោ�ទសួួរមួួយចំំនួួនតាមពិិតទៅ�

នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរនេះ�ះហើ�ើយ អ្ននកអាចទៅ�រកបណ្តាាញ

ដោ�យសក្តាានុុពល ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានព័័ត៌៌មានទីីផ្សាារ និិងព័័ត៌៌មាន

បានព័័ត៌៌មានយោ�ងពីីដៃ�គូូប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង ឬភាគីីដទៃ�ទៀ�ៀត ពេ�ល

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគូូប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង ដែ�លធ្វើ�ើ�ពុុតជាអ្ននកទិិញប្រ�កប

តម្លៃ�ៃ ដ៏៏មានសារៈ�សំំខាន់់សម្រា�ប់់ពួួកគេ�។ ជាអកុុសល បទពិិសោ�ធន៍៍
មិិនល្អអជាច្រើ��ើនទាំំងនោះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្គគត់់ផ្គគង់អាមេ�រិិ
់
ក

ភាគច្រើ��ើនមានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យ និិងអស់់ភាពអត់់ធ្មមត់់នៅ�ពេ�ល

ទាក់់ទងជាមួួយអ្ននកនាំំចូូលតូូចតាច និិងមិិនមានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�។
ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងពីីការមិិនអើ�ើពើ�ើ និិងការត្រូ�ូវគេ�ចាត់់ថ្នាាក់់ចូូលជា “UFO”

ប្រ�ភពដើ�ើមនេះ�ះដូូចគ្នាាដែ�រ។ ដោ�យការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ អ្ននកអាចទទួួល
អ្ននកស្វែ�ែងរកទិិញប្រ�ភពផលិិតផល។ ការធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�នឹឹងផ្ដដល់់ឱ្យយ

អ្ននកនូូវទំំនុុកចិិត្តតភ្លាាមៗ ខណៈៈពេ�លដែ�លភាគីីដទៃ�ទទួួលបាន

ជោ�គជ័័យ ក្នុុ�ងការរកទិិញផលិិតផលតាមវិិធីីនេះ�ះ។ ពេ�លដែ�ល

មានចំំណេះ�ះដឹឹងនេះ�ះហើ�ើយ អ្ននកអាចយកអ្វីី� ដែ�លអ្ននកបានរៀ�ៀនពីី
បទពិិសោ�ធន៍៍នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ទៅ�ទាក់់ទងអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ដទៃ�ទៀ�ៀត។

ទាំំងនេះ�ះ គឺឺជាចំំណុុចសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា៖

ត្រូ�ូវមានភាពស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ - អ្ននកប្រ�ហែ�លជាមនុុស្សសទីីមួួយ នៅ�ក្នុុ�ង

ល្អអគ្រ�ប់់លក្ខខណៈៈ ជំំហានដំំបូូងគឺឺត្រូ�ូវបំំពេ�ញភារកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�ន

ថា មិិនមានផលិិតផលនាំំចូូលទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ឬក៏៏តំំបន់់របស់់

អ្ននក។ ពិិនិិត្យយអាជីីវកម្មមរបស់់អ្ននកឡើ�ើងវិិញ និិងយល់់ឱ្យយច្បាាស់់ពីី

ផលិិតផលដែ�លអ្ននកចង់់ទិិញ។ កំំណត់់កត្តាាគុុណភាពជាគន្លឹះះ��
ដែ�លមានសារៈ�សំំខាន់់ចំំពោះ�ះអ្ននក។ យល់់ដឹឹងថាគុុណភាពអ្វីី�

មានលក្ខខណៈៈល្អអគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ហើ�ើយញែ�កគុុណភាពនេះ�ះចេ�ញពីីក

ត្តាាគុុណភាពដែ�លមានលក្ខខណៈៈល្អអ ពេ�លមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនចាំំបាច់់។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងអំំពីីតែ�គុុណភាពកំំពូូលទៅ�

អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ នោះ�ះវាអាចនឹឹងមិិនសមហេ�តុុផល ឬទៅ�មិិនរួួចនឹឹង

តម្លៃ�ៃ។ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់នឹឹងទំំនងជាដឹឹងអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ ពីីព្រោះ��ះជាធម្មមតា

ពួួកគេ�ផ្គគត់់ផ្គគង់់ក្នុុ�ងទីីផ្សាារជាច្រើ��ើន។ ពួួកគេ�អាចនឹឹងមិិនអើ�ើពើ�ើ ដោ�យ
ចាត់់ទុុកអ្ននកថាជាអ្ននកទិិញដែ�លមិិនប្រា�កដនិិយម ពីីព្រោះ��ះអ្ននក
ចង់់បានផលិិតផលដែ�លអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម
របស់់អ្ននកមិិនមានប្រើ��ើ ដោ�យសារហេ�តុុផលណាមួួយ។

ប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងអំំពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ចុុងក្រោ��យ - ជាញឹឹកញាប់់

បំំផុុតនោះ�ះ ការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងឱ្យយបានច្បាាស់់អំំពីីគោ�លបំំណង

នៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ផលិិតផល នឹឹងជួួយអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ឱ្យយចេ�ញតម្លៃ�ៃមកឱ្យយ

អ្ននក សម្រា�ប់់ផលិិតផលដែ�លស័័ក្តិិ�សមបំំផុុត។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងចម្រា�ញ់់ដែ�លគេ�ប្រើ��ើសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ភេ�សជ្ជៈៈ� ខុុសគ្នាាពីី

ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងចម្រា�ញ់់ដែ�លគេ�ប្រើ��ើសម្រា�ប់់លាយជាមួួយ
សាច់់។ ឬសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ដែ�លគេ�ប្រើ��ើសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�តៅ�ហ៊ូូ�ខុុសគ្នាាពីី
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ដែ�លគេ�ប្រើ��ើសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ដំំណាប់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។
ស្គាាល់់កាលៈៈទេ�សៈៈ ទំំនងខ្លាំំ�ងណាស់់ដែ�លថា អ្ននកមិិនមែ�នជា

មនុុស្សសទីីមួួយទេ� ដែ�លស្វែ�ែងរកគ្រឿ��ឿងផ្សំំ�ពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងជាក់់លាក់់
មួួយ ពីីប្រ�ទេ�ស ឧស្សាាហកម្មម ឬក៏៏សូូម្បីី�តែ�ពីីទីីផ្សាាររបស់់អ្ននក។

សំំណួួរមុុនគេ�ដែ�លអ្ននកគួួរសួួរខ្លួួ�នឯង មុុនពេ�លស្វែ�ែងរកប្រ�ភព

ទិិញគ្រឿ��ឿងផ្សំំ�សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងថ្មីី� គឺឺ៖ “តើ�ើអ្ននកដទៃ�កំំពុុងស្វែ�ែងរក

ប្រ�ភពទិិញផលិិតផលមួួយនេះ�ះយ៉ាាងដូូចម្ដេ�េចដែ�រ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ?”

4

ទីីផ្សាាររបស់់អ្ននក ដែ�លស្វែ�ែងរកផលិិតផលនេះ�ះ។ អាចទៅ�រួួចដែ�ល
អ្ននកក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ កុំំ�សុំំ�ទោ�សដោ�យសាររឿ�ឿងនេះ�ះ។ ត្រូ�ូវមានភាព

ស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់។ ប្រា�ប់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ថាអ្ននកមិិនដែ�លធ្លាាប់់រកទិិញផលិិតផល

នេះ�ះទេ�ពីីមុុន ហើ�ើយអ្ននកក៏៏មិិនដែ�លស្គាាល់់មនុុស្សស ដែ�លកំំពុុងប្រើ��ើប្រា�ស់់
ផលិិតផលនេះ�ះនៅ�ទីីផ្សាារដែ�រ។ ពន្យយល់់អំំពីីមូូលហេ�តុុ ដែ�លអ្ននក

ចង់់បានផលិិតផល។ ពន្យយល់់អំំពីីវិិធីី ដែ�លអ្ននកមានគម្រោ��ងប្រើ��ើ

វា ហើ�ើយហេ�តុុអ្វីី�វាចាំំបាច់់។ ប្រា�ប់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អំំពីីអ្វីី� ដែ�លអ្ននកដឹឹង
និិងអ្វីី� ដែ�លអ្ននកមិិនដឹឹង។ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ភាគច្រើ��ើននឹឹងពេ�ញចិិត្តត

ចំំពោះ�ះភាពស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់របស់់អ្ននក ហើ�ើយនិិងចង់់ជួួយ។ វាពិិបាកខ្លាំំ�ង

ណាស់់ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តជាទំំនាក់់ទំំនងប្រ�កបដោ�យផ្លែ�ែផ្កាាជាមួួយនឹឹង
អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នសម្ងាាត់់ហួួសហេ�តុុពេ�ក។

តិចតែ�
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ច្រើ��ន
ិ
ើ - កំំហុុសរបស់់អ្ននកទិិញជាទូូទៅ�នោះ�ះ
គឺឺការជឿ�ឿថា ចំំនួួនកាន់់តែ�ច្រើ��ើនកាន់់តែ�ល្អអ។ ជារឿ�ឿយៗ អ្ននកទិិញ
ភាគច្រើ��ើននិិយាយពន្លើ�ើ�សចំំណាប់់ អារម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ� ហើ�ើយ

បំំប៉ោ�ោងបរិិមាណដែ�លពួួកគេ�ចង់់ទិិញ។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ចំំពោះ�ះទំំនិិញកសិិផល
ជារឿ�ឿយៗ ចំំនួួនបំំប៉ោ�ោងនឹឹងទទួួលបានការឆ្លើ�ើ�យតបមកវិិញកាន់់តែ�
តិិច។ បរិិមាណកាន់់តែ�ច្រើ��ើនមានន័័យថា ហានិិភ័័យកាន់់តែ�ខ្ពពស់់

ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយជារឿ�ឿយៗ គេ�មិិនសូូវចង់់បានទេ� ជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះការ

បញ្ជាាទិិញលើ�ើកដំំបូូង ហើ�ើយគេ�មិិនស្គាាល់អ្នន
់ កទិិញ។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាន់់

បំំផុុតនោះ�ះ គឺឺការរំំពឹឹងទុុកឱ្យយមានភាពស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ និិងទំំនាក់់ទំំនង ដែ�ល
មានភាពប្រា�កដប្រ�ជា។ និិយាយពាក្យយដូូចជា៖ “តម្រូ�ូវការរបស់់ខ្ញុំំ�
អាចកើ�ើនឡើ�ើងដល់់បរិិមាណនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្ងៃ�ៃនេះ�ះខ្ញុំំ��រកតែ�ប៉ុុ�ណ្ណេះ�ះ�ទេ�។”

តម្លៃ�ៃ ៖ ព័័ត៌មា
៌ នលម្អិិ�តចុុងក្រោ��យ - គ្រ�ប់់គ្នាាសុុទ្ធធតែ�ចង់់ដឹឹងតម្លៃ�ៃ។

ការិយាល័័
យអភិវិ ឌ្ឍឍន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរដ្ឋឋ - ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះដែ�រ រដ្ឋឋភាគច្រើ��ើន
ិ

ទៅ�ដល់់ការនិិយាយអំំពីីតម្លៃ�ៃឆាប់់ពេ�ក។ កុំំ�ជំំរុុញអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ឲ្យយ

សម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់ពាណិិជ្ជជកម្មមពីីរដ្ឋឋរបស់់ពួួកគេ�ដល់់អ្ននកទិិញ

គេ�អាចយល់់បាន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវអត់់ធ្មមត់់។ អ្ននកទិិញជាញឹឹកញាប់់រំំលង
ផ្ដដល់់តម្លៃ�ៃ មុុនពេ�លយើ�ើងកំំណត់់បានព័័ត៌៌មានគន្លឹះះ��មួួយចំំនួួន។

ញឹឹកញាប់់បំំផុុត តម្លៃ�ៃគឺឺជាព័័ត៌៌មានចុុងក្រោ��យដែ�លត្រូ�ូវពិិភាក្សាា។

វាក្យយសព្ទទទាំំងអស់់ដូូចជា “ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន” “ការវេេចខ្ចចប់”់ “ចំំណុុច

កំំណត់់តម្លៃ�”ៃ “គុុណភាព” និិង “លក្ខខខណ្ឌឌបង់់ប្រា�ក់”់ ត្រូ�ូវកំំណត់់

មុុនពេ�លចេ�ញតម្លៃ�ៃ ពីីព្រោះ��ះកត្តាាទាំំងអស់់នេះ�ះប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ត្រ�ង់់ថា
ភាគីីណាប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យណា ហើ�ើយជាចុុងក្រោ��យ វានឹឹង
ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់តម្លៃ�ៃវិិញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទិិញជំំរុុញចង់់បានការ
ផ្តតល់់តម្លៃ�ៃឆាប់់ពេ�ក សញ្ញាាព្រ�មានទង់់ក្រ�ហមនឹឹងមានឡើ�ើង។

របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកមានការិិយាល័័យអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ដែ�ល

បរទេ�ស។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្គាាល់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ជាក់់លាក់់ណាមួួយដែ�ល
អ្ននកចង់់ទាក់់ទងទៅ� ហើ�ើយអ្ននកដឹឹងថាពួួកគេ�ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋណាមួួយ

ជាក់់លាក់់នៅ�អាមេ�រិិក អ្ននកអាចទាក់់ទងទៅ�កាន់់ការិិយាល័័យអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់រដ្ឋឋនោះ�ះ។ ទំំនងខ្លាំំ�ងណាស់់ដែ�លថា ការិិយាល័័យ
នេះ�ះនឹឹងស្គាាល់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្គគត់់ផ្គគង់់នោះ�ះ ហើ�ើយអាចធ្វើ�ើ�ការណែ�នាំំ

សម្រា�ប់់អ្ននកបាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបង្ហាាញខ្លួួ�នជាអ្ននកទិិញដែ�លគួួរឲ្យយ
ជឿ�ឿទុុកចិិត្តតមួួយរូូបនោះ�ះ អ្ននកនឹឹងទំំនងជាទទួួលបានការគោ�រពពីី
ការិិយាល័័យនៃ�រដ្ឋឋទាំំងនេះ�ះ ហើ�ើយរកបានអ្ននកគាំំទ្រ�ភ្លាាមៗ។

ផ្នែ�ែកទីី 2៖
ជម្រើ��សផ្សេ�េ
ងក្រៅ��ពីី “ការទូូរស័័ព្ទទទៅ�លក់់ទំំនិញ
ើ
ិ ឆៅ�ៗ”

ការិយាល័័
យប្រ�ចាំំតំំបន់់ - ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់អ្ននក គឺឺជា
ិ

រៀ�ៀបចំំកិច្ច
ិ ចការ និង
ិ បង្កើ�ើ�ត ខ្សែ�ែរយៈៈ ឱ្យយបានច្រើ��ន
ើ មុុនពេ�លអ្ននក
ទាក់់ទងទៅ�អ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ គង់ដែ�
់ លមានសក្តាានុុពលណាម្នាាក់់ និង
ិ

ថា ពួួកគេ�បានបង្កើ�ើ�តវិិធីី ដែ�លខ្លួួ�នពេ�ញចិិត្តតទៅ�ហើ�ើយ ក្នុុ�ងការ

វិធី
់ គង់។
់
ិ ីផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតក្នុុ�ងការទំំនាក់់ទំំនងទៅ�អ្ននកផ្គគត់ផ្គ

អញ្ចឹឹ�ង អ្ននកត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នបានរួួចរាល់់ដើ�ើម្បីី�ទាក់់ទងទៅ�កាន់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
ហើ�ើយ។ អ្ននកបានធ្វើ�ើ�ការងាររបស់់ខ្លួួ�នរួួចហើ�ើយ។ អ្ននកដឹឹងពីី

គុុណភាព បរិិមាណនិិងតម្លៃ�ៃទូូទៅ�ដែ�លអាចទទួួលយកបាន។

យ៉ាាងហោ�ចណាស់់អ្ននកបានពិិចារណាផ្នែ�ែកសំំខាន់់ៗទាំំងអស់់នៃ�

កិិច្ចចសន្យាាដែ�លមានសក្តាានុុពលមួួយ។ មានវិិធីីជាច្រើ��ើនយ៉ាាងដើ�ើម្បីី�

ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មដំំណើ�ើរការនេះ�ះ ហើ�ើយនៅ�ចំំណុុចណាមួួយ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវការផ្ញើ�ើ�
អ៊ីី�មែ�ល ឬសារជាអក្សសរ ឬទូូរស័័ព្ទទទៅ�កាន់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ដែ�លមានសក្តាា
នុុពលមួួយ ឬអាចទៅ�ជួួបអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់នោះ�ះតែ�ម្តតង។ ច្បាាស់់ណាស់់

ដែ�លថា កាលៈៈទេ�សៈៈខុុសពីីគេ�នៃ�ប្រ�ទេ�ស ឧស្សាាហកម្មម និិងទីីផ្សាារ
របស់់អ្ននកនឹឹងមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើដំំណើ�ើរការនេះ�ះ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា
នេះ�ះគឺឺជាវិិធីីសាស្ត្រ�រមួួយចំំនួួនដែ�លអ្ននកអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់៖

ស្ថាានទូូតសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ - ស្ថាានទូូតសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកជាច្រើ��ើនកន្លែ�ែង
មានអ្ននកតំំណាងពាណិិជ្ជជកម្មម ដែ�លមានតួួនាទីីសម្រ�បសម្រួ�ួល

ពាណិិជ្ជជកម្មមរវាងអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងប្រ�ទេ�សរបស់់
អ្ននក។ ទាក់់ទងស្ថាានទូូតអាមេ�រិិកនៅ�ប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក។ ប្រា�ប់់

ពួួកគេ�អំំពីីចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននកក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកផលិិតផល
ពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ស្នើ�ើ�សុំំ�ការណែ�នាំំ។ ភាគច្រើ��ើនបំំផុុត មាន

អ្ននកតំំណាងពាណិិជ្ជជកម្មមមួួយរូូបដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�ូវសម្រា�ប់់តំំបន់់

របស់់អ្ននក និិងអាចផ្តតល់់ដល់់អ្ននកនូូវការតម្រ�ង់់ទិិសដៅ�មួួយចំំនួួន ឬនៅ�
ក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� អាចផ្ដដល់់ការណែ�នាំំក្នុុ�ងនាមរបស់់អ្ននកផងដែ�រ។
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ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាតិិដ៏៏ធំំមួួយ ហើ�ើយអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�កជាច្រើ��ើនត្រូ�ូវនឹឹងការពិិពណ៌៌នានេះ�ះ ទំំនងណាស់់ដែ�ល

ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអ្ននកទិិញប្រ�កបដោ�យសក្តាានុុពលនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
របស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើករណីីនេះ�ះកើ�ើតមាន ស្វែ�ែងរកការិិយាល័័យ

នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះភូូមិិសាស្រ្ត�តរបស់់អ្ននក។ ក្នុុ�ង
ករណីីខ្លួះះ�� ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននឹឹងមិិនផ្ដដល់់ជម្រើ��ើសឲ្យយអ្ននកក្នុុ�ងការរកប្រ�ភព
ទំំនិិញពីីបណ្ដាាញផ្សេ�េងគ្នាានោះ�ះទេ�។ កំំណត់់អ្វីី�ដែ�លអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់

ជាក់់លាក់់ចង់់បាន ហើ�ើយបំំពេ�ញកិិច្ចចការតាមប្រ�ព័័ន្ធធ ដែ�លពួួកគេ�

បង្គាាប់់។ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់នីីមួួយៗគឺឺខុុសគ្នាា ហើ�ើយជាញឹឹកញាប់់ អ្វីី�ដែ�ល
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននីីមួួយៗចង់់បាន គឺឺវាផ្លាាស់់ប្ដូូ�រតាមពេ�លវេេលា។ អ្វីី�ដែ�ល

មានប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�មុុន អាចនឹឹងផ្លាាស់់ប្ដូូ�រនៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។ យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ
ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវស្វែ�ែងយល់់ និិងយល់់ដឹឹងអំំពីីការចង់់បានបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននីីមួួយៗ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការទៅ�តាមរចនាសម្ព័័�ន្ធធនោះ�ះ។

បណ្ដាា ញអ៊ីី�នធឺឺណិិត - ប្រើ��ើប្រ�ភពជាសាធារណៈៈដែ�លមាននៅ�
លើ�ើបណ្ដាាញអ៊ីី�នធឺឺណិិតជាប្រ�យោ�ជន៍៍។ ប្រើ��ើសេ�វាកម្មម ដូូចជា

ការបញ្ចចប់់ការជួួញដូូរតម្រូ�ូវឱ្យយឈានដល់់ការយោ�គយល់់គ្នាា

ឧស្សាាហកម្មម ដើ�ើម្បីី�អប់់រំំខ្លួួ�នអ្ននកអំំពីីអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ឬអ្ននកតំំណាង

ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តមួួយចំំនួួនក៏៏ដោ�យ ក៏៏វាគឹឹមានសារៈ�សំំខាន់់

LinkedIn ក៏៏ដូូចជាគេ�ហទំំព័័រក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន និិងសមាគម

លក់់ជាក់់លាក់់ណាមួួយ។ ជាញឹឹកញាប់់ អ្ននកលក់់នឹឹងមាន

ប្រ�វត្តិិ�រូូប ហើ�ើយក៏៏អាចមានព័័ត៌៌មានទំំនាក់់ទំំនង ដែ�លពួួកគេ�
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងតាមរយៈៈប្រ�ភពទាំំងនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមាន
អ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ� ចូូរពិិនិិត្យយមើ�ើលប្រ�វត្តិិ�រូូបរបស់់ជននោះ�ះ។

ការតាំំងពិិព័រ័ ណ៍៍ពាណិិជ្ជជកម្មម - ស្វែ�ែងរកការតាំំងពិិព័័រណ៍៍

ពាណិិជ្ជជកម្មម ដែ�លអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ជាសក្តាានុុពលអាចនឹឹងមានស្តតង់់ ឬ
មានវត្តតមាននៅ�ទីីនោះ�ះ។ ដោ�យសារតែ�មានការរឹឹតត្បិិ�តចំំពោះ�ះការ

ទៅ�វិិញទៅ�មកអំំពីីចំំណុុចគន្លឹះះ��មួួយចំំនួួន។ ខណៈៈពេ�លដែ�ល
អ្ននកលក់់ និិងអ្ននកទិិញសន្ទទនាគ្នាា ហើ�ើយអាចនឹឹងកំំណត់់បាន
ណាស់់សម្រា�ប់់អ្ននកទិិញក្នុុ�ងការពិិចារណាចំំណុុចទាំំងនេះ�ះ
នៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចព្រ�មព្រា�ង មុុនពេ�លឈានដល់់ការសាកសួួរ

តម្លៃ�ៃ។ សំំណួួរសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យរួួមមាន៖
បរិមាណ
- តើ�ើខ្ញុំំ��កំំពុុងរកបរិិមាណប៉ុុ�ន្មាានឥឡូូវនេះ�ះ? តើ�ើ
ិ

បរិិមាណនេះ�ះអាចកើ�ើនឡើ�ើងដល់់កម្រិ�ិតណាបើ�ើគិិតប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�?
មានភាពប្រា�កដនិិយមនិិងច្បាាស់់លាស់់អំំពីីបរិិមាណ។

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ នឹឹងកង្វវល់់អំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពសុុខភាព មានកម្មមវិិធីីពិិព័័រណ៍៍

ឯកតារង្វាាស់់- អ្វីី�ទៅ�ជាឯកតារង្វាាស់់ ស្តតង់់ដារ ដែ�លគេ�ប្រើ��ើ

"តាមប្រ�ព័័ន្ធធនិិម្មិិ�ត" ដែ�លកំំពុុងតែ�លេ�ចឡើ�ើង និិងកំំពុុងជំំនួួសព្រឹ�ឹត្តិិ�

តៅ� ផោ�ន ឬអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ�? កំំណត់់ឯកតារង្វាាស់់ខ្នាាតតាម

ពាណិិជ្ជជកម្មម "តាមប្រ�ព័័ន្ធធនិិមិ្មម�ត" និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ឧស្សាាហកម្មម

ការណ៍៍ ដែ�លមនុុស្សសចូូលរួួមដោ�យផ្ទាាល់់។ ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីបញ្ជីី�

អ្ននកតាំំងពិិព័័រណ៍៍ផលិិតផល និិងអ្ននកចូូលរួួម។ ស្វែ�ែងរកដំំបូូន្មាាន

នៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មមនេះ�ះ? តើ�ើឧស្សាាហកម្មមនេះ�ះប្រើ��ើពាក្យយតោ�ន
ស្តតង់់ដារដែ�លគេ�ប្រើ��ើ ហើ�ើយនិិយាយពាក្យយទាំំងអស់់នេះ�ះ។

ណែ�នាំំថា តើ�ើការតាំំងពិិព័័រណ៍៍ពាណិិជ្ជជកម្មមមួួយណាដែ�លត្រូ�ូវនឹឹង

រូូបិិយប័័ណ្ណណ - តើ�ើអ្ននកត្រៀ��ៀមទិិញដោ�យប្រើ��ើរូូបិិយប័័ណ្ណណក្នុុ�ង

មានវត្តតមាននៅ�ទីីនោះ�ះ ការចូូលរួួមអាចនឹឹងមានប្រ�យោ�ជន៍៍។ ការ

អ្វីី�ជាស្តតង់់ដារនៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដាាញផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិងឧស្សាាហកម្មម

តម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកបំំផុុត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ជាសក្តាានុុពលនឹឹង
តាំំងពិិព័័រណ៍៍ពាណិិជ្ជជកម្មមគឺឺជាឱកាសដ៏៏ល្អអដើ�ើម្បីី�ជួួបអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ក្នុុ�ង
ស្ថាានភាពធម្មមតា។ ទាញយកអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីការតាំំងពិិព័័រណ៍៍

ពាណិិជ្ជជកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក។ ដូូចគ្នាានេះ�ះផងដែ�រ មានការ

ស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ឬជារូូបិិយប័័ណ្ណណដុុល្លាារ ឬផ្សេ�េងទៀ�ៀត? តើ�ើ
ដែ�លអ្ននកកំំពុុងស្វែ�ែងរក? ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ទិិញដោ�យប្រើ��ើ

រូូបិិយប័័ណ្ណណស្តតង់់ដារ។ និិយាយជាមួួយធនាគាររបស់់អ្ននក។

តាំំងពិិព័័រណ៍៍ពាណិិជ្ជជកម្មមជាច្រើ��ើននៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិករួួមមាន៖

ការពិពណ៌
៌ នា និង
ិ
ិ គុុណភាពរបស់់ផលិិតផល- តើ�ើគុុណភាពជា

• ពិិព័រណ៍
័ ៍ IFT (IFT Expo)

ទើ�ើប “ល្អអគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់”? តើ�ើខ្ញុំំ��កំំពុុងចោ�ទសួួរបញ្ជាាក់់អំំពីីគុុណភាព

• ពិិព័រណ៍
័ ៍ ផលិិតផលធម្មមជាតិិតំំបន់់បស្ចិិ�ម
(Natural Products Expo West)

• ពិិព័រណ៍
័ ៍ ផលិិតផលធម្មមជាតិិតំំបន់់បូូព៌ាា
(Natural Products Expo East)

• ផ្នែ�ែកផ្គគត់ផ្គ
់ គង់ពី
់ តំំ
ី បន់់បស្ចិិ�ម (Supply Side West)
• ផ្នែ�ែកផ្គគត់ផ្គ
់ គង់ពី
់ តំំ
ី បន់់បូូព៌ាា (Supply Side East)
ផ្នែ�ែកទីី 3៖
វាក្យយសព្ទទ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើភាសាមិន
ិ បានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ�នោះ�ះ “ទង់់
ក្រ�ហម” នឹង
លើ�
ក
ឡើ�
ង
។
ឆ្លៀ�ៀ�តពេ�លរៀ�ៀនភាសា និង
ឹ
ើ
ើ
ិ

ពាក្យយពេ�ចន៍៍ទូូទៅ�នៅ�ក្នុុ�ងពាណិិជ្ជជកម្មមនេះ�ះ។ អានបញ្ជីី� ពាក្យយ
ក្នុុ�ងកិច្ច
ិ ចសន្យាា ហើ�យ
ើ ចាប់់ផ្តើ�ើ�មរៀ�ៀនពាក្យយថ្មីី�ៗ។
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អប្បបបរមាត្រឹ�ឹមណា ដែ�លអាចទទួួលយកបាន? គុុណភាពប៉ុុ�ណ្ណាា
ដែ�លមានភាពប្រា�កដនិិយមដែ�រឬទេ�? ទំំនងខ្លាំំ�ងណាស់់ដែ�ល

ថាការបញ្ជាាក់់អំំពីីគុុណភាពតាមស្តតង់់ដារមានរួួចទៅ�ហើ�ើយ។ តើ�ើ

ខ្ញុំំ��អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានដោ�យប្រើ��ើការបញ្ជាាក់់ទាំំងអស់់នេះ�ះដែ�រឬទេ�? បើ�ើ

អាចមិិនទេ�នោះ�ះ តើ�ើការកែ�តម្រូ�ូវជាអប្បបបរមាប៉ុុ�ណ្ណាាដែ�លចំាាបាច់់?

តម្លៃ�ៃ- តើ�ើតម្លៃ�ៃចុុងក្រោ��យចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាានទើ�ើបអាចទៅ�រួួច សម្រា�ប់់

ការដឹឹកជញ្ជូូ� ន - តើ�ើខ្ញុំំ��កំំពុុងស្វែ�ែងរកការដឹឹកជញ្ជូូ�នពេ�ញកុុង

ទូូទៅ�ខ្លះះ�អំំពីីតម្លៃ�ៃដែ�លអាចទទួួលយកបាន។

រៀ�ៀបចំំមធ្យោ�ោបាយដឹឹកជញ្ជូូ�ន? អ្ននកទិិញឬអ្ននកលក់់?

ទំំនិិញដែ�លបញ្ជូូ�នមកដល់់ខ្ញុំំ�? អ្ននកទិិញគួួរតែ�មានគំំនិិត

តេ�ណ័័រដែ�រឬទេ�? តិិចជាងមួួយកុុងតេ�ណ័័រ? តើ�ើអ្ននកណានឹឹង

តម្លៃ�ៃគោ�ល - គេ�ប្រ�ហែ�លជាមិិនសូូវប្រើ��ើពាក្យយតម្លៃ�ៃគោ�លឱ្យយបាន

ការវេេចខ្ចចប់់ - តើ�ើការវេេចខ្ចចប់់ប្រ�ភេ�ទណាដែ�លខ្ញុំំ��អាច

ចេ�ញពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ដែ�លបន្ថែ�ែមតម្លៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពាក្យយនេះ�ះជាផ្នែ�ែក

ប៉ូូ�លីី? កញ្ចចប់់ថង់់យូូរ (Totes)? ដាក់់ផ្តុំំ��លើ�ើគ្នាាក្នុុ�ងកុុងតេ�

ទូូលំំទូូលាយនោះ�ះទេ� ពេ�លធ្វើ�ើ�កិិច្ចចការទាក់់ទងនឹឹងផលិិតផលកែ�ច្នៃ�ៃ
មួួយនៃ�វាក្សសសព្ទទដ៏៏សំំខាន់់ សម្រា�ប់់ជំំនួួញសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង អាហារ
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង និិងប្រេ��ងសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។ “តម្លៃ�ៃគោ�ល” គឺឺ

ភាពខុុសគ្នាារវាងតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារដែ�លក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាពាណិិជ្ជជកម្មមឈីីកា
ហ្គោ�ោ (CBOT) បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងតម្លៃ�ៃគិិតជាសាច់់ប្រា�ក់់ពេ�ល
ទិិញឬលក់់។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រ�សិិនបើ�ើតម្លៃ�ៃរបស់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង
នៅ� CBOT មានចំំនួួន $9.00 ក្នុុ�ងមួួយតៅ� ហើ�ើយតម្លៃ�ៃ

ទទួួលយកបាន? កញ្ចចប់់តូូច? កញ្ចចប់់ក្រ�ដាស? កញ្ចចក់់

ណ័័រ? គួួរដាក់់កុុងតេ�ណ័័រជាជួួរដែ�រឬទេ�? ជារឿ�ឿយៗ យើ�ើង
មិិនដឹឹងពីីទំំនិិញមុុនៗដែ�លគេ�ដាក់់ក្នុុ�ងកុុងតេ�ណ័័រ។

ចំំណុុចកំំណត់តម្លៃ
់ �ៃ - តើ�ើខ្ញុំំ��កំំពុុងស្វែ�ែងរកតម្លៃ�ៃ FOB ឬ? C&F?
CIF? បានដឹឹកជញ្ជូូ�ន?

សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងឡុុងដ៍៍គឺឺ $9.50 នោះ�ះសណ្ដែ�ែក

និិយមន័័យជាគោ�លមួួយចំំនួួននៃ�ពាក្យយនីីមួួយៗ៖

។ កិិច្ចចសន្យាាមួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបានចរចាពីីដំំបូូងឡើ�ើយ និិងត្រូ�ូវ

FOB - Free on Board (មិិនគិិតថ្លៃ�ៃលើ�ើកដាក់់ទំំនិិញ) - ដោ�យ

អ្ននកលក់់បានព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាាលើ�ើតម្លៃ�ៃគោ�ល ហើ�ើយតម្លៃ�ៃគោ�ល

យបាយដឹឹកជញ្ជូូ�នតាមការកំំណត់់ (ឡានកុុងតេ�ណ័័រ នាវា

សៀ�ៀងនៅ�ទីីក្រុ�ុងឡុុងដ៍៍នឹឹងមានមូូលដ្ឋាានតម្លៃ�ៃគោ�ល +$0.50
បានសរសេ�រជាកិិច្ចចសន្យាាតម្លៃ�ៃគោ�ល មានន័័យថាអ្ននកទិិញនិិង
នេះ�ះមិិនឲ្យយមានការប្រែ��ប្រួ�ួល ប៉ុុ�ន្តែ�ែតម្លៃ�ៃពីី CBOT ត្រូ�ូវបានគេ�

ទុុកឲ្យយប្រែ��ប្រួ�ួលរហូូតដល់់កាលបរិិច្ឆេ�េទក្រោ��យទៀ�ៀត។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកទិិញសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃគោ�ល +$0.10 ហើ�ើយលក់់

វាវិិញក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃគោ�ល +$0.20 អ្ននកនឹឹងរកបានប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ
$0.10 ក្នុុ�ងមួួយតៅ�។ ពាណិិជ្ជជករភាគច្រើ��ើនផ្តោ�ោតតែ�លើ�ើ

តម្លៃ�ៃគោ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ពីីព្រោះ��ះតម្លៃ�ៃទាំំងនេះ�ះបានកាត់់បន្ថថយ

ការប្រើ��ើពាក្យយនេះ�ះ អ្ននកលក់់យល់់ព្រ�មផ្ទុុ�កទំំនិិញទៅ�លើ�ើមធ្យោ�ោ

ផ្ទុុ�កទំំនិិញធំំៗ កប៉ាាល់់ដឹឹកជញ្ជូូ�ន រថភ្លើ�ើ�ង ជាដើ�ើម) នៅ�ទីីតាំំង

ជាក់់លាក់់ ដូូចមានបញ្ជាាក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទិិញ
ផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃ FOB នោះ�ះមានន័័យថា

អ្ននក ក្នុុ�ងនាមជាអតិិថិិជន យល់់ព្រ�មទទួួលខុុសត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំ និិង
បង់់ថ្លៃ�ៃក្នុុ�ងការដឹឹកជញ្ជូូ�នផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។

ហានិិភ័័យទីីផ្សាាររបស់់ពួួកគេ� ដោ�យការប្រើ��ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រការពារ

C&F / CFR - Cost & Freight (តម្លៃ�ៃ និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�ន) -

សូូ មមើ�ល
័ នៃ�ការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃ” នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 5)
ើ ការពន្យយល់់ក្រោ��មផ្នែ�ែក “ហានិិភ័យ

មធ្យោ�ោបាយដឹឹកជញ្ជូូ�ន ហើ�ើយបង់់ថ្លៃ�ៃដឹឹកជញ្ជូូ�នទៅ�គោ�លដៅ�

ហានិិភ័័យនៅ� CBOT ។ (សម្រា�ប់ព័់ ត៌៌័ មានបន្ថែ�ែមអំំពីីការការពារហានិិភ័យ
័

ការចុះះ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ - តើ�ើគេ�អាចផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់គុុណភាពបានដោ�យ

របៀ�ៀបណាមុុនពេ�លការដឹឹកជញ្ជូូ�ន? តើ�ើឯកសាររបស់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អាច

ពេ�លប្រើ��ើពាក្យយនេះ�ះ អ្ននកលក់់យល់់ព្រ�មផ្ទុុ�កផលិិតផលទៅ�លើ�ើ
ដែ�លបានកំំណត់់។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា អ្ននកលក់់មិិនធានា
ចំំពោះ�ះការដឹឹកជញ្ជូូ�ន ឬការទៅ�ដល់់នៃ�ទំំនិិញនោះ�ះទេ�។

ទទួួលយកបានទេ�? ឬតើ�ើមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍របស់់ភាគីីទីីបីីនឹឹងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត

CIF - Cost, Insurance, Freight (តម្លៃ�ៃ ការធានារ៉ាាប់់រង

មកដោ�យរបៀ�ៀបណា? តើ�ើអ្ននកចង់់ឱ្យយភាគីីទីីបីីប្រ�មូូលគំំរូូដែ�រឬទេ�?

បន្ថែ�ែមការធានារ៉ាាប់់រងទៅ�លើ�ើគោ�លដៅ� ដែ�លបានកំំណត់់។

ដែ�រឬទេ�? បើ�ើមាន តើ�ើមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍អ្វីី�? តើ�ើត្រូ�ូវយកគំំរូូផលិិតផល

ទម្ងងន់់ - តើ�ើការកំំណត់់ទម្ងងន់់ចុុងក្រោ��យអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យរបៀ�ៀបណា?
តើ�ើខ្ញុំំ��ស្រ�ណុុកចិិត្តតជាមួួយនឹឹងជញ្ជីី�ងរបស់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ដែ�រឬទេ�?

ច្បាាប់់ពាណិិជ្ជជកម្មម - តើ�ើមានសមាគមឬក៏៏ច្បាាប់់អន្តតរជាតិិណាមួួយ
ដែ�លអាចយកមកប្រើ��ើសម្រា�ប់់ផលិិតផលនេះ�ះ

និិងបណ្ដាាញពាណិិជ្ជជកម្មមនេះ�ះដែ�រឬទេ�។ តើ�ើខ្ញុំំ�អាច
ទទួួលយកច្បាាប់់ពាណិិជ្ជជកម្មមទាំំងនេះ�ះបានទេ�?
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និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�ន) - ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានឹឹង C&F ដែ�រ តែ�ដោ�យមាន

ដឹឹកជញ្ជូូ� ន - ដឹឹកជញ្ជូូ�នទៅ�កាន់់គោ�លដៅ�
ដែ�លបានបញ្ជាាក់់ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា។

ការផ្ទេ�េរម្ចាាស់់កម្មមសិិទ្ធធ - ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការណាក៍៍ដោ�យ ការដឹឹង

ការធានារ៉ាា ប់់រង - តើ�ើភាគីីណាគួួរតែ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការបាត់់បង់់

ការសំំខាន់់។ ឧទាហរណ៍៍ ផលិិតផលអាចកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមផ្លូូ�វ

ជារឿ�ឿយៗ ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ - និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការបាត់់បង់់ -

ថាពេ�លណាកម្មមសិិទ្ធធត្រូ�ូវបានផ្ទេ�េរពីីអ្ននកទិិញទៅ�អ្ននកលក់់គឺឺជា

មកកាន់់គោ�លដៅ�ក្នុុ�ងកុុនតេ�ណ័័រ ឬតាមកប៉ាាល់់ ហើ�ើយដោ�យ

សារហេ�តុុផលណាមួួយ កប៉ាាល់់នោះ�ះមិិន ត្រូ�ូវបានគេ�អនុុញ្ញាាតឱ្យយ
ចូូលក្នុុ�ងកំំពង់់ផែ�គោ�លដៅ�។ ប្រ�ហែ�លមកពីីជម្លោះ�ះ�ពាណិិជ្ជជកម្មម
រវាងប្រ�ទេ�ស ឬបណ្តាាញកប៉ាាល់់ដឹឹកជញ្ជូូ�នកំំពុុងមានបញ្ហាា

លំំបាកខាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬទំំនិិញជាប់់ការហាមឃាត់់ដោ�យសារតែ�
ជំំងឺឺរាតត្បាាត។ ប្រ�សិិនបើ�ើផលិិតផលនោះ�ះត្រូ�ូវបានទិិញក្នុុ�ង

តម្លៃ�ៃ C&F ឬ CIF អ្ននកទិិញនៅ�តែ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការ

ចំំណាយ - ទោះ�ះជាផលិិតផលនោះ�ះមិិនទាន់់មកដល់់ក៏៏ដោ�យ។

ផ្លាាស់់ប្តូូ�រតាមទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗគ្នាានៃ�ដំំណើ�ើរដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ ទំំនងដែ�រ
ដែ�លថា ប្រ�សិិនបើ�ើផលិិតផលគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ហើ�ើយ
នៅ�ក្នុុ�ងឡានដឹឹកទំំនិិញ ឬក្នុុ�ងរថភ្លើ�ើ�ង ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូូ�ននឹឹង

មានការធានារ៉ាាប់់រង។ ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ នាវាដឹឹកទំំនិិញធំំៗ
មិិនផ្តតល់់ជូូនការធានារ៉ាាប់់រងទេ� សម្រា�ប់់ផលិិតផលដែ�លពួួកគេ�

ដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ នៅ�ពេ�លដែ�លទំំនិិញនោះ�ះត្រូ�ូវបានដាក់់នៅ�លើ�ើកប៉ាាល់់
ហើ�ើយ ហើ�ើយកប៉ាាល់់បានចុះះ�ចូូលក្នុុ�ងទឹឹកក្នុុ�ងកំំពង់់ផែ�រហើ�ើយ មិិន

មានការធានារ៉ាាប់់រងទេ�លុះះ�ត្រា�តែ�មានការបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា។

នេះ�ះគឺឺជាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបកម្រិ�តខ្ព
ិ ពស់់នៃ�ចំំណុុ ចផ្ទេ�េរកម្មមសិិទ្ធិិ�៖

ការធានារ៉ាាប់់រងដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់ដណ្ដដប់់ទៅ�លើ�ើការបាត់់បង់់ផលិិតផលពេ�ល

FOB - ការផ្ទេ�េរកម្មមសិិទ្ធធត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងពេ�លដែ�ល

អ្ននករៀ�ៀបចំំសម្រា�ប់់ការដឹឹកជញ្ជូូ�នតាមផ្លូូ�វសមុុទ្រ�ក៏៏ដោ�យ ភាគីីខាង

ផលិិតផលត្រូ�ូវបានលើ�ើកដាក់់ទៅ�លើ�ើមធ្យោ�ោបាយដឹឹកជញ្ជូូ�ន
នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លបានកំំណត់់ តាមការបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ង
កិិច្ចចសន្យាា ដែ�លជាធម្មមតានៅ�កន្លែ�ែងដើ�ើមរបស់់វា។

C&F / CFR, CIF - ពេ�លដឹឹកជញ្ជូូ�នទំំនិិញតាមទឹឹក ការផ្ទេ�េរ
កម្មមសិិទ្ធធពីីអ្ននកលក់់ទៅ�អ្ននកទិិញត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ� ពេ�ល
ផលិិតផលត្រូ�ូវបានគេ�លើ�ើកឡើ�ើងដាក់់កប៉ាាល់់រួួច។

ដឹឹកជញ្ជូូ� នផ្លូូ�វគោ�ក -ការផ្ទេ�េរកម្មមសិិទ្ធិិ�ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង

នៅ�ពេ�ល ដែ�លទំំនិិញត្រូ�ូវបានគេ�យកទៅ�ដាក់់ក្នុុ�ងទីីតាំំង
តាមការកំំណត់់ ដូូចមានចែ�ងក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា។

ផ្លូូ�វដឹឹកជញ្ជូូ� ន - តើ�ើផលិិតផលនឹឹងត្រូ�ូវដឹឹងជញ្ជូូ�នទៅ�តាមផ្លូូ�វមួួយណា?
តើ�ើគុុណភាពនឹឹងនៅ�ដដែ�លដែ�រឬទេ� ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លដឹឹកជញ្ជូូ�ន?
ប្រ�សិិនបើ�ើការដឹឹកជញ្ជូូ�នមានរយៈៈពេ�លយូូរពេ�ក ឬត្រូ�ូវទៅ�តាម

ផ្លូូ�វ ដែ�លគេ�មិិនចង់់ឱ្យយទៅ� - ដូូចជាតាមតំំបន់់អេ�ក្វាាទ័័រ ដែ�លមាន

អាកាសធាតុុក្តៅ�ៅ - តើ�ើត្រ�ង់់នេះ�ះវាប៉ះះ�ពាល់់ដល់់គុុណភាពដែ�រឬទេ�?
ការបិិទបាំង
ំ - តើ�ើទំំនិិញនេះ�ះគួួរតែ�មានការបិិទបាំំងឱ្យយជិិតដែ�រ
ឬទេ�ក្នុុ�ងពេ�លដឹឹកជញ្ជូូ�នពីីកន្លែ�ែងមួួយទៅ�កន្លែ�ែងមួួយ?
តើ�ើកិិច្ចចសន្យាាគួួរតម្រូ�ូវឲ្យយចំំណុុចនេះ�ះដែ�រឬទេ�?
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គុុណភាពទំំនិិញក្នុុ�ងពេ�លដឹឹកជញ្ជូូ�នពីីទីីតាំំងដើ�ើមមកកាន់់គោ�លដៅ�?

កំំពុុងដឹឹកនៅ�លើ�ើនាវា មិិនសូូវមានតម្លៃ�ៃថ្លៃ�ៃទេ�។ ទោះ�ះជាខាងណាជា

នោះ�ះជាធម្មមតាអាចផ្ដដល់់ការធានារ៉ាាប់់រងសម្រា�ប់់ផលិិតផលនៅ�ពេ�ល
ដែ�លវាកំំពុុងដឹឹកលើ�ើទឹឹក និិងនៅ�កំំពង់់ផែ�នៃ�ទីីកន្លែ�ែងជាគោ�លដៅ�។

ការនាំំចូូល - តើ�ើអ្ននកណាជាអ្ននកចាត់់ចែ�ងតាមតម្រូ�ូវការនៃ�ការនាំំចូូល
នៅ�គោ�លដៅ� និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�នដើ�ើម្បីី�ចែ�កចាយចុុងក្រោ��យ? ជា
ញឹឹកញាប់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អាមេ�រិិកនឹឹងមិិនចាត់់ចែ�ងត្រ�ង់់ផ្នែ�ែកនេះ�ះនៃ�

ជំំនួួញនោះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ពួួកគេ�មានការិិយាល័័យក្នុុ�ងតំំបន់់។ តើ�ើ
អ្ននកអាចដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�ពីីភ្នាាក់់ងារបញ្ជូូ�នទំំនិិញបន្តតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស មុុន
ពេ�លអ្ននកសាកសួួរមកកាន់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ទំំនិិញនៅ�អាមេ�រិិក?

ការកត់់ត្រា�ឯកសារ - តើ�ើឯកសារអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវផ្តតល់់

ឱ្យយ? ឯកសារធម្មមតារួួមមាន៖ វិិក្កកយបត្រ�ដឹឹកជញ្ជូូ�ន វិិញ្ញាាបនបត្រ�
បញ្ជាាក់់គុុណភាព វិិញ្ញាាបនបត្រ�បញ្ជាាក់់ទម្ងងន់់ វិិញ្ញាាបនបត្រ�

បញ្ជាាក់់ប្រ�ភពដើ�ើម វិិញ្ញាាបនបត្រ�បញ្ជាាក់់សភាពផលិិតផល
លក្ខខខណ្ឌឌបង់់ប្រា�ក់់ - តើ�ើនៅ�ត្រ�ង់់ណាចំំណុុច ទើ�ើប
មានការបង់់ប្រា�ក់់ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមរបៀ�ៀបណា?

ដំំណោះ�ះស្រា�យជម្លោះ�ះ� - ប្រ�សិិនបើ�ើបញ្ហាាកើ�ើតមានឡើ�ើងក្នុុ�ងការជួួញដូូរ

រង្វាាន់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចឱ្យយបានកិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ជម្រើ��ើស

ឈ្មោះ�ះ�សមាគមជំំនួួញ ឬអាជ្ញាាកណ្តាាលជាក់់លាក់់ណាមួួយជាមុុន

ដើ�ើមនៃ�ផលិិតផល ពេ�លសក្ដាានុុពលក្នុុ�ងទីីផ្សាារមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ។

នេះ�ះ តើ�ើជម្លោះ�ះ�នេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យតាមរបៀ�ៀបណា? តើ�ើត្រូ�ូវលើ�ើក
ដែ�រឬទេ�? តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ជាបទដ្ឋាានស្តតង់់ដារក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មមនេះ�ះ?
បញ្ជីី�នេះ�ះមិិនរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងអស់់នោះ�ះទេ� ហើ�ើយអ្ននកទិិញមិិន

ចាំំបាច់់ឆ្លើ�ើ�យគ្រ�ប់់សំំណួួរទាំំងនេះ�ះ មុុនពេ�លការសាកសួួរតម្លៃ�ៃ

ដែ�រ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ សំំណួួរទាំំងអស់់នេះ�ះគួួរតែ�មាន
ចម្លើ�ើ�យរួួចជាស្រេ��ច ហើ�ើយចម្លើ�ើ�យទាំំងនេះ�ះទំំនងជាមាននៅ�ក្នុុ�ង
កិិច្ចចសន្យាា។ អ្ននកលក់់នឹឹងមានកន្លែ�ែងដែ�លខ្លួួ�នចង់់បាននៅ�ក្នុុ�ង

លក្ខខខណ្ឌឌនៃ�កិិច្ចចសន្យាាភាគច្រើ��ើន។ លក្ខខខណ្ឌឌទាំំងនោះ�ះជាទូូទៅ�ស្រ�ប
ទៅ�តាមពិិធីីការ/ស្តតង់់ដារទូូទៅ� ដែ�លគេ�ប្រើ��ើនៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម។
ផ្នែ�ែកទីី 4៖
ការិយាល័័
យលក់់ក្នុុ�ងតំំបន់់ ជម្រើ��ស
ើ
ិ
ើ កិច្ច
ិ ចសន្យាាដើ�ម
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មម និង
ិ ឈ្មួួ�ញកណ្តាា ល

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងទាក់់ទងនឹឹងវិិធីីជ្រៀ��ៀតចូូលទីីផ្សាារ

ប្រ�ភពដើ�ើមដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការផ្ទេ�េរទុុន និិងការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រប្រ�ភព
កិិច្ចចសន្យាាផ្តតល់់ជម្រើ��ើសប្រ�ភពដើ�ើម គួួរតែ�ផ្តតល់់ជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់
អ្ននកទិិញ ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់តម្លៃ�ៃទាបជាងមុុន ព្រោះ��ះអ្ននកផ្តតល់់ជម្រើ��ើសដល់់

អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ក្នុុ�ងការរកប្រ�ភពទំំនិិញដែ�លមានតម្លៃ�ៃទាបបំំផុុតនៅ�ពេ�ល

ដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ សក្ដាានុុពលទីីផ្សាារនិិងរចនាសម្ពពន្ធ័័�តម្លៃ�ៃអាចមានការផ្លាាស់់
ប្តូូ�រចាប់់ពីីពេ�លចុះះ�កិិច្ចចសន្យាារហូូតដល់់ពេ�លដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ ឧទាហរណ៍៍
ការប្រែ��ប្រួ�ួលអត្រា�រូូបិិយប័័ណ្ណណអាចកើ�ើតមានឡើ�ើង ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយតម្លៃ�ៃ

ទាបជាងមុុនសម្រា�ប់់ប្រ�ភពដើ�ើមជាក់់លាក់់មួួយ។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ
ដែ�រ អត្រា�ថ្លៃ�ៃដឹឹកទំំនិិញអាចប្រែ��ប្រួ�ួលពីីប្រ�ភពផលិិតផលមួួយទៅ�

កន្លែ�ែងជាគោ�លដៅ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនផ្លាាស់់ប្តូូ�រសម្រា�ប់់កន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ តម្លៃ�ៃ
ដើ�ើមមកពីីប្រ�ភពដើ�ើមសម្រា�ប់់គ្រា�ប់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងទាំំងមូូលអាចនឹឹង
កើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងដើ�ើមមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំង
មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កិិច្ចចសន្យាាផ្ដដល់់ជម្រើ��ើសប្រ�ភពដើ�ើមនឹឹងអនុុញ្ញាាត

ឱ្យយអ្ននកលក់់ទាញយកប្រ�យោ�ជន៍៍អំំពីីការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រទាំំងនេះ�ះ។ ការផ្តតល់់
ឱ្យយអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ជម្រើ��ើសនេះ�ះភាគច្រើ��ើននាំំឱ្យយមានតម្លៃ�ៃទាបជាងមុុន។

អាមេ�រិិក និិងតួួនាទីីរបស់់អង្គគភាពផ្សេ�េងៗគ្នាាដែ�លមាន។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មម អាចជាមធ្យោ�ោបាយមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�

ដូូចដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិតធំំៗ មួួយចំំនួួន

ជាច្រើ��ើនអាចផ្ដដល់់ឱកាសឲ្យយអ្ននកចូូលទៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្សាារអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់

របស់់អាមេ�រិិកអាចមានការិិយាល័័យលក់់ក្នុុ�ងតំំបន់់។ ការិិយាល័័យ
នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននកអាចជាបណ្តាាញតែ�មួួយគត់់ ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

ផលិិតនឹឹងលក់់ទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានករណីីនេះ�ះ
ចូូរគោ�រពតាមការសម្រេ��ចចិិត្តត និិងធ្វើ�ើ�ការងារតាមបណ្តាាញ

ទំំនាក់់ទំំនងនេះ�ះ ហើ�ើយកុំំ�ព្យាាយាមទាក់់ទងដោ�យផ្ទាាល់់ជាមួួយ
រោ�ងចក្រ�ផលិិត ឬតាមរយៈៈការិិយាល័័យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ត្រូ�ូវដឹឹងថា ការិិយាល័័យនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់តំំណាងឱ្យយផលិិតផល ដែ�ល

ផលិិតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនានាក្រៅ��ពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ការិិយាល័័យ
ប្រ�ចាំំតំំបន់់អាចនឹឹងផ្ដដល់់ជូូនអ្ននកនូូវជម្រើ��ើសផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ប្រ�ភព

ដើ�ើមផលិិតផល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បានផលិិតផលរបស់់អាមេ�រិិក

ដោ�យសារតែ�ស្ថិិ�រភាពរបស់់ទីីផ្សាារអាមេ�រិិក ការផ្គគត់់ផ្គគង់់ពេ�ញមួួយឆ្នាំំ�
ដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបាន ដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ

គមនាគមន៍៍លំំដាប់់ពិិភពលោ�ក ឬដោ�យសារតែ�សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងត្រូ�ូវ
បានផលិិតគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ឬដោ�យហេ�តុុផលអ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ត្រូ�ូវប្រា�កដ

ថា បានបញ្ជាាក់់ប្រ�ភពដើ�ើមថា ជាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

មិិនបានបញ្ជាាក់់ប្រ�ភពដើ�ើមថាជាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកទេ�នោះ�ះ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំអាចផ្ដដល់់ជូូនជម្រើ��ើសឱ្យយអ្ននកលក់់ក្នុុ�ងការដឹឹកជញ្ជូូ�នពីី
ប្រ�ភពផ្សេ�េង ពោ�លគឺឺផលិិតផលអាចមកពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ឬក៏៏

ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀត។ ការិិយាល័័យលក់់ប្រ�ចាំំតំំបន់់អាចទទួួលបាន

9

ចូូលមកក្នុុ�ងទីីផ្សាារសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មម

នៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ហើ�ើយអាចផ្ដដល់់ជូូនអ្ននកនូូវផលិិតផល
មកពីីរោ�ងចក្រ�ផ្សេ�េងគ្នាា ដែ�លមានគុុណភាពផ្សេ�េងគ្នាានិិង

ជម្រើ��ើសតម្លៃ�ៃផ្សេ�េងគ្នាា។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមភាគច្រើ��ើនមាន

ផលិិតផលជាកម្មមសិិទ្ធធរបស់់ខ្លួួ�ន ហើ�ើយទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ
អ្ននកក្នុុ�ងការដឹឹកជញ្ជូូ�នទំំនិិញដែ�លខ្លួួ�នបានសន្យាា។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមអាចផ្តតល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់អ្ននកទិិញ។

ជួួយអ្ននកដោះ�ះស្រា�យការពន្យាារដែ�លមិិនចាំំបាច់់ឬ - ក្នុុ�ងស្ថាានភាព

ជាច្រើ��ើន។ ពួួកគេ�អាចចរចាតម្លៃ�ៃបានល្អអ ឬលក្ខខខណ្ឌឌអំំណោ�យផល

ចូូលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។ ការបញ្ជាាក់់ឲ្យយច្បាាស់់នូូវរាល់់ឯកសារតាមការ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមអាចផ្តតល់់តម្លាាភាពតម្លៃ�ៃពីីរោ�ងចក្រ�ផលិិត

ជាងនេះ�ះ ព្រោះ��ះពួួកគេ�មានបរិិមាណផលិិតផលច្រើ��ើន ដែ�លអាច

ផ្គគត់់ផ្គគង់់លើ�ើសតម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកទិិញបរទេ�ស។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មម
អាចមានលទ្ធធភាពចូូលប្រើ��ើបណ្តាាញដឹឹកទំំនិិញបានប្រ�សើ�ើរជាង

ក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃទាបជាង - អាចទៅ�រួួចដែ�លថា ទាបជាងតម្លៃ�ៃពីីរោ�ងចក្រ�
ទៅ�ទៀ�ៀត។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមក៏៏អាចជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការប្រ�មូូល

តម្រូ�ូវការឯកសារ ដើ�ើម្បីី�នាំំចូូលផលិិតផលទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក។
ម្យ៉ាា�ងវិិញទៀ�ៀត អ្ននកក៏៏អាចប្រើ��ើឈ្មួួ�ញកណ្តាាល។ បើ�ើមើ�ើលមួួយភ្លែ�ែត

អាក្រ�ក់់បំំផុុត វាជួួយពេ�លមានការបដិិសេ�ធមិិនឲ្យយទំំនិិញរបស់់អ្ននក
តម្រូ�ូវក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាទិិញរបស់់អ្ននក មុុនពេ�លការទិិញចប់់សព្វវគ្រ�ប់់
គឺឺជាកត្តាាដ៏៏សំំខាន់់។ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់អ្ននកគួួរតែ�អាចផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននក

នូូវឯកសារគំំរូូមុុនពេ�លអ្ននកទិិញ។ កុំំ�ភ្លេ�េចសួួរឱ្យយសោះ�ះ! ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
ឯកសារទាំំងនេះ�ះជាមួួយឈ្មួួ�ញកណ្តាាលផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក។ កុំំ�
បន្តតទិិញរហូូតទាល់់តែ�អ្ននកមានភាពប្រា�កដប្រ�ជាយ៉ាាងច្បាាស់់ថា

អ្ននកនឹឹងទទួួលបានគ្រ�ប់់ឯកសារតាមការតម្រូ�ូវទាំំងអស់់ពីីប្រ�ទេ�ស
របស់់អ្ននកដែ�លនឹឹងអនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកនាំំចូូលផលិិតផលបាន។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកទាំំងពីីរនេះ�ះមានចំំណុុចខុុសគ្នាាសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួន។ ដូូច

ផ្នែ�ែកទីី 5៖
ឥណទាន និិងហានិិភ័យ
័ ផ្សេ�េងៗ

ឱកាសចូូលទៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្សាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ទំំនិិញហើ�ើយអាចផ្តតល់់ជូូនអ្ននក

មិិនត្រូ�ូវឱ្យយមានកំំហុុស ការយល់់ខុុស ឬការគណនា

ច្រើ��ើនតែ�ស្គាាល់់អត្រា�ដឹឹកទំំនិិញបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងឯកសារចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�

ទំំនិិញ ដែ�លមានកម្រិ�ិតចំំណេ�ញទាប។

ឈ្មួួ�ញកណ្តាាលហាក់់ដូូចជាដើ�ើរតួួនាទីីដូូចគ្នាានឹឹងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មម
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�រ ឈ្មួួ�ញកណ្តាាលអាចផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវ

នូូវផលិិតផលពីីប្រ�ភពផ្សេ�េងៗគ្នាា។ ម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត ឈ្មួួ�ញកណ្តាាល
នាំំចូូលផលិិតផល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ភាពខុុសគ្នាាដ៏៏សំំខាន់់មួួយគឺឺថា ក្នុុ�ង

ខុុសនៅ�ត្រ�ង់់ណាមួួយឡើ�ើយ ពេ�លធ្វើ�ើ�ការជួួញដូូរ

សភាពជាក់់ស្តែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ន ឈ្មួួ�ញកណ្តាាលមិិនមានកម្មមសិិទ្ធធអ្វីី�ទៅ�

អ្ននកណាៗក៏៏ចង់់ឲ្យយគេ�បង់់លុុយឲ្យយដែ�រ។ ការភ័័យខ្លាាចដ៏៏ធំំបំំផុុតរបស់់

ផ្សេ�េង។ ឈ្មួួ�ញកណ្តាាលគឺឺជាប្រ�ភេ�ទអ្ននកបង្កើ�ើ�តកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង។

ប្រា�ក់់បង់់សម្រា�ប់់ទំំនិិញដែ�លដឹឹកចេ�ញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទិិញអាច

លើ�ើផលិិតផលនោះ�ះទេ�។ អ្ននកនៅ�តែ�ទិិញផលិិតផលពីីអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
ឈ្មួួ�ញកណ្តាាលនាំំអ្ននកដែ�លជាអ្ននកទិិញ និិងអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ឱ្យយមក

ជួួបគ្នាា។ ឈ្មួួ�ញកណ្តាាលជួួយអ្ននកកុំំ�ឱ្យយធ្លាាក់់ចូូលបញ្ហាា ហើ�ើយជួួយ
អ្ននកក្នុុ�ងការចរចាតម្លៃ�ៃ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចុុងក្រោ��យនោះ�ះ កិិច្ចចសន្យាារបស់់

អ្ននកគឺឺជាមួួយអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ហើ�ើយជាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ទេ�តើ�ើ ជាអ្ននកដែ�ល

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការអនុុវត្តតតាមលក្ខខខណ្ឌឌនៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា។
ចំំណាំំថាពាក្យយថាឈ្មួួ�ញកណ្តាាលត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើជាញឹឹកញាប់់
ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�វាអាចមានន័័យផ្សេ�េងពីីការយល់់របស់់

អ្ននក។ ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអ្ននកយល់់យ៉ាាងច្បាាស់់អំំពីីតួួនាទីីដែ�ល

អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់អ្ននកកំំពុុងផ្តតល់់ជូូន និិងរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
នោះ�ះសក្តិិ�សមនៅ�ក្នុុ�ងខ្សែ�ែសង្វាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់អ្ននក។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានគម្រោ��ងធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកនាំំចូូលផលិិតផលដែ�លទទួួលកម្មម
សិិទ្ធធផ្ទាាល់់ ការទាក់់ទងទៅ�កាន់់ឈ្មួួ�ញកណ្ដាាលផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សដើ�ើម្បីី�ជួួយក្នុុ�ងការប្រ�មូូលឯកសារតាមការតម្រូ�ូវរបស់់ប្រ�ទេ�ស
អ្ននកគឺឺជាកិិច្ចចការដ៏៏មានតម្លៃ�ៃ។ តួួនាទីីរបស់់ឈ្មួួ�ញកណ្ដាាលផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន

គឺឺខុុសគ្នាាពីីតួួនាទីីរបស់់ឈ្មួួ�ញកណ្ដាាលដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ។
ការយល់់ដឹឹងនិិងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណឯកសារចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�

ដោះ�ះស្រា�យជាមួួយខាងគយ មុុនពេ�លអ្ននកបញ្ជាាក់់ការទិិញ អាច

10

អ្ននកលក់់គ្រឿ��ឿងផ្សំំ� ទោះ�ះជាទំំហំំធំំក្តីី� ឬតូូចក្តីី� គឺឺការមិិនទទួួលបាន

បំំបាត់់ការភ័័យខ្លាាចនេះ�ះបាន រឿ�ឿងល្អអ ៗ នឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងដោ�យចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ពីីតម្លៃ�ៃ។ មិិនមានអ្វីី�គួួរឱ្យយសង្ស័័�យទេ�ដែ�លថា អ្ននកទិិញដែ�លនិិយាយ
ថាមានសមត្ថថភាពបង់់ប្រា�ក់់ហើ�ើយបន្ទាាប់់មកធ្វើ�ើ�ការបង់់ប្រា�ក់់មែ�ន

នោះ�ះ នឹឹងទទួួលបានគុុណប្រ�យោ�ជន៏៏។ អ្ននកទិិញដែ�លបង់់លុុយបាន

រហ័័ស និិងទាន់់ពេ�លនឹឹងទទួួលបានតម្លៃ�ៃទាបបំំផុុត ហើ�ើយនឹឹងទទួួល
បានសេ�វាកម្មមល្អអបំំផុុត។ និិយាយម៉្យាា�ងទៀ�ៀតបានថា បើ�ើមើ�ើលតែ�

សំំបកក្រៅ�� វាហាក់់ដូូចជាជំំនួួញដ៏៏អស្ចាារ្យយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់

ទុុកឲ្យយអ្ននកមួួយរយៈៈមុុនពេ�លពួួកគេ�តម្រូ�ូវឱ្យយអ្ននកបង់់ប្រា�ក់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសូូមកុំំ�
ចាញ់់បោ�ក។ ក្នុុ�ងករណីីកម្រ�មួួយចំំនួួន ពេ�លដែ�លអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ផ្ដដល់់
រយៈៈពេ�លឱ្យយអ្ននកជំំពាក់់ប្រា�ក់់ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ក៏៏បានដំំឡើ�ើងតម្លៃ�ៃរបស់់

ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�កាត់់កងជាមួួយនឹឹងហានិិភ័័យដែ�លពួួកគេ�គិិតទុុក និិង
ការពន្យាារពេ�លការបង់់ប្រា�ក់់នោះ�ះរួួចទៅ�ហើ�ើយ។ អ្ននកទិិញទំំហំំតូូច

មធ្យយម ឬដែ�លគេ�មិិនស្គាាល់់ ដែ�លសាកសួួរអំំពីីការសុំំ�ជំំពាក់់ទៅ�កាន់់
អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អាចបង្កើ�ើ�តឱ្យយមានសញ្ញាាព្រ�មាន “ទង់់ពណ៌៌ក្រ�ហម”

ដល់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាចជំំរុុញការទិិញទៅ�មុុខបាន។

ជាធម្មមតាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកនឹឹងធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

នៅ�ពេ�លការពិិភាក្សាាដំំណើ�ើរការទៅ�មុុខ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អាចនឹឹង

ជាមួួយ សូូម្បីី�តែ�ពេ�លនៃ�ការបង់់ប្រា�ក់់នោះ�ះដល់់កាលកំំណត់់ភ្លាាម

វាយតម្លៃ�ៃហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�មែ�ន

បំំណុុលរបស់់អ្ននកទិិញជាសក្តាានុុពល មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មម

ៗក៏៏ដោ�យ។ បើ�ើនិិយាយឲ្យយសាមញ្ញញបំំផុុតទៅ� ការពិិនិិត្យយមើ�ើល

បំំណុុលគឺឺជាមធ្យោ�ោបាយរបស់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់អំំពីី

អ្ននកទិិញ។ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ចង់់ដឹឹងថាពួួកគេ�កំំពុុងធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មមជាមួួយ

អ្ននកណា ហើ�ើយស្ថាានភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទូូទៅ�របស់់ពួួកគេ�យ៉ាាងណា។

អ្ននកទិិញគួួរតែ�ជួួយអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ឱ្យយដឹឹងអំំពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់អ្ននកទិិញ។
ការពិិនិិតស្រា�វជ្រា�វបំំណុុល
នៅ�ក្នុុ�ងករណីីអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកលក់់គ្រឿ��ឿងផ្សំំ�
ទំំនងជាមិិនទទួួលបានការអនុុញ្ញាាតឲ្យយធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឬក៏៏ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ឥណទានក្នុុ�ងការទិិញនោះ�ះទេ�។ វា
ទំំនងជាមាន “នាយកដ្ឋាានឥណទាន” ហើ�ើយពួួកគេ�គឺឺជាអ្ននក

ដែ�លសម្រេ��ចចិិត្តត។ សម្រា�ប់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់តូូចៗ អ្ននកលក់់ប្រ�ហែ�លជា
សកម្មមខ្លាំំ�ងណាស់់នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការវិិភាគហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ទោះ�ះជាអ្ននកចូូលចិិត្តត ឬមិិនចូូលចិិត្តតក៏៏ដោ�យ អ្ននកទិិញគ្រ�ប់់រូូបមាន
ប្រ�វត្តិិ�រូូបហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន។ ក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� ប្រ�វត្តិិ�រូូបទាំំងនេះ�ះ

មានកំំណត់់ខ្លាំំ�ងហើ�ើយមានព័័ត៌៌មានតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លអ្ននក

ផ្គគត់់ផ្គគង់់ជាសក្កាានុុពលអាចរកបាន។ ភាពខ្វះះ�ព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ជាតម្រុ�ុយ
មួួយសម្រា�ប់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ - ហើ�ើយជាធម្មមតាមិិនមែ�នជាតម្រុ�ុយល្អអនោះ�ះ
ទេ�។ កង្វះះ�ព័័ត៌៌មានមានន័័យថាមានហានិិភ័័យ ហើ�ើយហានិិភ័័យខ្ពពស់់

មានន័័យថាតម្លៃ�ៃកាន់់តែ�ខ្ពពស់់ ឬកាន់់តែ�យ៉ាាប់់នោះ�ះ គឺឺការមិិនលក់់ឱ្យយ។
ប្រ�វត្តិិ�រូូបហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�
បង្ហាាញមុុខមាត់់ ដែ�លអ្ននកចង់់បង្ហាាញ ហើ�ើយបង្កើ�ើ�តប្រ�វត្តិិ�រូូប
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដោ�យចេ�តនាមួួយ ដែ�លអាចឱ្យយអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អាច

រកមើ�ើលបាន។ ជំំហានដ៏៏មានប្រ�យោ�ជន៍៍ជាដំំបូូងប្រ�ហែ�លជា

ការបើ�ើកបង្ហាាញព័័ត៌៌មានគន្លឹះះ��មួួយចំំនួួន។ ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មពីីមូូលដ្ឋាាន
គ្រឹះ�ះ�ដោ�យការផ្ដដល់់ឱ្យយព័័ត៌៌មានដូូចជា៖ រចនាសម្ព័័�ន្ធធកម្មមសិិទ្ធិិ�

(សហគ្រា�ស ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នជាដៃ�គូូ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯកបុុគ្គគល ជាដើ�ើម)

ប្រ�វត្តិិ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ទំំហំំនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ព័័ត៌៌មានធនាគារ និិងព័័ត៌៌មាន
យោ�ងផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ដាក់់វាបញ្ចូូ�លគ្នាាជាឯកសារសាមញ្ញញ និិង

ងាយអាន។ កាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត បង្ហោះ�ះ�ព័័ត៌៌មាន
លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននករាល់់គ្នាាមើ�ើលឃើ�ើញ។
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ស្នើ�ើ�សុំំ�ឯកសារព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គោ�លមួួយចំំនួួនដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការ

នោះ�ះមានន័័យថា ពួួកគេ�កំំពុុងតាមដានការស៊ើ�ើ�បសួួររបស់់អ្ននក

យ៉ាាងសកម្មម។ ឯកសារខ្លះះ�ដែ�លពួួកគេ�អាចស្នើ�ើ�សុំំ�មានដូូចខាងក្រោ��ម៖
• របាយការណ៍៍ប្រា�ក់់ចំំណូូល
• តារាងសមតុុល្យយ

• របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់ប្រា�ក់
់
់
បន្ទាាប់់ពីីការមើ�ើលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�យ៉ាាងល្អិិ�តល្អអន់់មក

អ្ននកវិិភាគខាងឥណទានទំំនងជាធ្វើ�ើ�ការវិិភាគសមាមាត្រ�ជាគោ�ល

មួួយចំំនួួន។ អ្ននកវិិភាគឥណទានសមាមាត្រ�ទូូទៅ�បំំផុុត នឹឹងធ្វើ�ើ�ការ
គណនាពីីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់អ្ននកដូូចខាងក្រោ��ម៖
• សមាមាត្រ�បច្ចុុ�ប្បបន្នន

• ធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់តាមរយៈៈផលចែ�កទ្រ�ព្យយសកម្មម
បច្ចុុ�ប្បបន្ននជាមួួយនឹឹងបំំណុុ លបច្ចុុ�ប្បបន្នន

• សមាមាត្រ�រហ័័ស

• ធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់រយៈៈផលចែ�កទ្រ�ព្យយសកម្មម

រហ័័សជាមួួយនឹង
ឹ បំំណុុ លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
• ទ្រ�ព្យយសកម្មមរហ័័សគឺជាទ្រ�ព្យ
យសកម្មមបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ឺ
ដែ�លងាយបម្លែ�ែងជាប្រា�ក់់បំំផុុត
• ផលធៀ�ៀបបំំណុុ លទៅ�នឹឹងចំំណែ�កទ្រ�ព្យយ

• កំំណត់់តាមរយៈៈផលចែ�កនៃ�បំំណុុ លសរុុប
ជាមួួយនឹឹងម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន ចំំណែ�កទ្រ�ព្យយ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន DUN & BRADSTREET

ធនាគារប្រឹ�ឹក្សាា - នេះ�ះគឺឺជាធនាគាររបស់់អ្ននកទទួួលផល

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Dun and Bradstreet (D&B) គឺឺជាឧបករណ៍៍ទូូទៅ�

និិងបញ្ជូូ�នបន្តតទៅ�ធនាគាររបស់់អ្ននកដាក់់ពាក្យយ។

មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអ្ននកលក់់ប្រើ��ើដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីសមភាគីីរបស់់

ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ធនាគារនេះ�ះទទួួលបានឯកសារ

ខ្លួួ�ន។ ប្រ�សិិនបើ�ើក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់អ្ននកមិិនបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយ D&B ទេ�

អ្ននកដាក់់ពាក្យយ- នោះ�ះគឺឺជាអ្ននក ដែ�លជាអ្ននកទិិញ។ អ្ននកទិិញ

ឥណទានពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ D&B ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង

មានសមត្ថថភាពក្នុុ�ងការបង់់ជាសាច់់ប្រា�ក់់ ឬត្រៀ��ៀមបណ្ដាាញ

នោះ�ះ សូូមពិិចារណាបញ្ជូូ�នព័័ត៌៌មានរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ចុះះ�បញ្ជីី�។ អ្ននកវិិភាគ
ឥណទានដ៏៏មានតម្លៃ�ៃអំំពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយ D&B រួួចហើ�ើយ អ្ននកគួួរតែ�ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�

ដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�សំំបុុត្រ� LC ទៅ�ធនាគារ។ ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�
ឥណទានជាមួួយធនាគារដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការបង់់ប្រា�ក់់។

ផ្គគត់់ផ្គគង់់លេ�ខ “DUNS” (ប្រ�ព័័ន្ធធលេ�ខទិិន្ននន័័យសកល) របស់់អ្ននកទៅ�

ធនាគាររបស់់អ្ននកដាក់់ពាក្យយ- នេះ�ះជាធនាគារដែ�លនឹឹងចាត់់ចែ�ង

DUNS របស់់អ្ននកនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ D&B ពួួក គេ�អាចទាញយក

“ធនាគារចេ�ញប្រា�ក់់” ។ អ្ននកដាក់់ពាក្យយព្រ�មជាមួួយធនាគារ

អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់គ្រឿ��ឿងផ្សំំ�។ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកវិិភាគឥណទានដាក់់លេ�ខ

ព័័ត៌៌មានជាច្រើ��ើនអំំពីីស្ថាានភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអ្ននក។ អ្វីី�ដែ�ល

សំំខាន់់បំំផុុតនោះ�ះគឺឺ D&B ផ្តតល់់ពិិន្ទុុ�ឥណទានដល់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំងអស់់
ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី�ជាមួួយពួួកគេ�។ ពិិន្ទុុ�ឥណទានពីី D&B មាន

សារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ចំំពោះ�ះអ្ននកវិិភាគឥណទាន ហើ�ើយប្រ�ហែ�លជា

ទិិន្ននន័័យសំំខាន់់បំំផុុតតែ�មួួយគត់់ ដែ�លកំំណត់់ឆន្ទៈៈ�របស់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់
ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�អាជីីវកម្មម។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមានលេ�ខ DUNS ទេ�នោះ�ះ

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការបង់់ប្រា�ក់់។ ពេ�លខ្លះះ� គេ�ហៅ�ធនាគារនេះ�ះថា

របស់់អ្ននកដាក់់ពាក្យយនឹឹងត្រូ�ូវសរសេ�រចេ�ញលក្ខខន្តិិ�កៈៈនៃ�សំំបុុត្រ�

LC ហើ�ើយផ្ដដល់់លក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់នេះ�ះទៅ�កាន់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ឱ្យយ

ទទួួលយក។ ធនាគារនឹឹងត្រូ�ូវត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគ្រ�ប់់ឯកសារទាំំងអស់់
មុុនការបង់់ប្រា�ក់់ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់ថាតម្រូ�ូវការ LC ជា
លាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរទាំំងអស់់ត្រូ�ូវបានបំំពេ�ញរួួចរាល់់។

អ្ននកអាចទទួួលបានមួួយពីីទីីនេះ�ះ៖

អ្ននកទទួួលផល- នេះ�ះគឺឺជាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ដែ�លជាអ្ននកលក់់ ដែ�ល

(ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ហទំំព័័រខាងលើ�ើមិិនដំំណើ�ើរការទេ�នោះ�ះក្នុុ�ង

ផ្ដដល់់ជូូនឯកសារតាមការតម្រូ�ូវទាំំងអស់់ដល់់ធនាគារ។

https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html
ប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក សូូមទៅ�កាន់់ទំំព័័រដើ�ើមរបស់់ Dun &

Bradstreet ពីីតំំណខាងក្រោ��ម ហើ�ើយចុុចលើ�ើសញ្ញាាភូូគោ�ល
តូូចមួួយនៅ�ជ្រុ�ុងខាងលើ�ើខាងស្តាំំ�ដៃ� ដើ�ើម្បីី�ជ្រើ��ើសរើើ�សប្រ�ទេ�ស/
តំំបន់់របស់់អ្ននក។ www.https://www.dnb.com)

លិិខិិតឥណទាន
លិិខិិតឥណទានប្រ�ហែ�លជាទម្រ�ង់់នៃ�ការទូូទាត់់ទូូទៅ�បំំផុុត

ដែ�លគេ�ប្រើ��ើនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ។ នេះ�ះក៏៏ដោ�យសារតែ�វា

ផ្ដដល់់ឱ្យយនូូវមធ្យោ�ោបាយដ៏៏មានសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ទាំំងអ្ននកទិិញនិិង
អ្ននកលក់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត កិិច្ចចការនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យធនាគារ

ជាភាគីីទីីបីី។ លិិខិិតឥណទាន (LC ឬ L/C) គឺឺជាការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តត
ពីីខាងផ្នែ�ែកធនាគារក្នុុ�ងការបង់់ប្រា�ក់់ បន្ទាាប់់ពីីសំំណុំំ�នៃ�តម្រូ�ូវការ
តាមការកំំណត់់មួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបានបំំពេ�ញរួួច។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

សម្រេ��ចធ្វើ�ើ�តាមមធ្យោ�ោបាយនៃ�ការបង់់ប្រា�ក់់នេះ�ះ សូូមចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម

ដោ�យការនិិយាយជាមួួយធនាគាររបស់់អ្ននក។ នៅ�ចំំណុុចណាមួួយ
ធនាគារអន្តតរជាតិិដ៏៏ធំំមួួយនឹឹងជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធ។ នេះ�ះគឺឺជាបញ្ជីី�នៃ�
អ្ននកចូូលរួួមជាគោ�លមួួយចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការ LC៖
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ត្រូ�ូវទទួួលប្រា�ក់់។ អ្ននកទទួួលផលទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការ

ធនាគាររបស់់អ្ននកទទួួលផល - នេះ�ះគឺឺជាធនាគាររបស់់អ្ននកលក់់ ហើ�ើយ
ពេ�លខ្លះះ�ដើ�ើរតួួនាទីីជា “ធនាគារប្រឹ�ឹក្សាា” ឬ “ធនាគារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់”។
ចំំណាំំ - វាជារឿ�ឿងធម្មមតាសម្រា�ប់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ ក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំ� LC
ដែ�លមានការបញ្ជាាក់់ ជាពិិសេ�សប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទិិញជាអ្ននកទិិញ

ថ្មីី� ឬមានភាពមិិនច្បាាស់់លាស់់អំំពីីពាណិិជ្ជជកម្មម។ វាអាចជាបញ្ហាា

នយោ�បាយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ជម្លោះ�ះ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ឬក៏៏ភាពមិិនច្បាាស់់លាស់់
ទូូទៅ�របស់់ធនាគារ ឬទាក់់ទងនឹឹងសមត្ថថភាពរបស់់អ្ននកទិិញនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។ LC ដែ�លមានការបញ្ជាាក់់ហើ�ើយ គឺឺជាការធានា

នៅ�ខាងផ្នែ�ែករបស់់ធនាគារអ្ននកទទួួលផល ថាធនាគារនេះ�ះនឹឹងបង់់
ចំំណាយប្រ�សិិនបើ�ើ ដោ�យហេ�តុុផលអ្វីី�មួួយ អ្ននកដាក់់ពាក្យយឬក៏៏

ធនាគារអ្ននកដាក់់ពាក្យយមិិនព្រ�មបង់់ប្រា�ក់់វិិញនោះ�ះ។ ធនាគារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
ជាធម្មមតាគឺឺជាធនាគារនៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ឬក៏៏ជាធនាគារលំំដាប់់
កំំពូូលនៅ�ក្រៅ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ការធានានេះ�ះត្រូ�ូវមានការបង់់

ចំំណាយ ហើ�ើយអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើទំំនាក់់ទំំនងរបស់់ធនាគារ ហើ�ើយ
ទីីបំំផុុតទៅ�លើ�ើភាពអាចជឿ�ឿជាក់់បានខាងផ្នែ�ែកឥណទានរបស់់

អ្ននកដាក់់ពាក្យយ។ កេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ�របស់់ធនាគារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់មានសារសំំខាន់់។

អ្ននកទទួួលផលជារឿ�ឿយៗពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើធនាគារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃ
ហានិិភ័័យ និិងជាចុុងក្រោ��យប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ធនាគារនោះ�ះ។

ហានិិភ័យ
័ នៃ�ការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃ
មនុុស្សសដែ�លថ្មីី�នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យជួួញដូូរទំំនិិញ ជាញឹឹកញាប់់ យល់់
អំំពីីហានិិភ័័យទាក់់ទងជាមួួយនឹឹងការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាន
យល់់អំំពីីគោ�លការណ៍៍កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យជាមូូលដ្ឋាានដែ�ល
ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យនោះ�ះទេ�។ ការយល់់ដឹឹង
អំំពីីការការពារហានិិភ័័យនឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកមើ�ើលទៅ�ដូូចជាមនុុស្សស
មានចំំណេះ�ះដឹឹង និិងអាចសង្គ្រោះ��ះ�អ្ននកពីីការប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យ
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចម្បបងៗ។ នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើងនឹឹងផ្ដដល់់ការពន្យយល់់
យ៉ាាងលម្អិិ�តកម្រិ�ិតខ្ពពស់់អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លការពារហានិិភ័័យអាចជួួយ
កាត់់បន្ថថយការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃឱ្យយនៅ�តិិចបំំផុុត។ ចូូរប្រើ��ើឧទាហរណ៍៍
មួួយអំំពីីមនុុស្សសម្នាាក់់ដែ�លកំំពុុងភ្នាាល់់ទៅ�លើ�ើលទ្ធធផលនៃ�ការ
បោះ�ះកាក់់។ នៅ�ពេ�ទ្យយកាក់់ត្រ�ឡប់់ វាអាចធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងពីីរយ៉ាាង៖
1. កាក់់នោះ�ះអាចធ្លាាក់ចុះះ�នៅ
់ �ខាងអក្សសរអេ�។
2. ឬកាក់់អាចធ្លាាក់ចុះះ�នៅ
់ �ខាងអក្សសរប៊ីី�។
តម្លៃ�ៃទំំនិិញគឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាព្រោះ��ះពួួកគេ�អាចធ្វើ�ើ�បានតែ�រឿ�ឿងពីីរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
តម្លៃ�ៃអាចឡើ�ើងថ្លៃ�ៃ ឬតម្លៃ�ៃអាចធ្លាាក់់ចុះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកភ្នាាល់់ប្រា�ក់់ $1
ជាមួួយបងប្អូូ�នរបស់់អ្ននក ថាកាក់់នឹឹងធ្លាាក់់ចុះះ�នៅ�ខាងអក្សសរអេ� អ្ននក
បានសន្មមត់់ហានិិភ័័យមួួយចំំនួួន ព្រោះ��ះថា កាក់់ក៏៏អាចនឹឹងធ្លាាក់់ចុះះ�
មកខាងអក្សសរប៊ីី�ផងដែ�រ ដែ�លអាចឱ្យយអ្ននកចាញ់់ $1។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា
នេះ�ះដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទិិញទំំនិិញជួួញដូូរ នោះ�ះអ្ននកនឹឹងប្រ�ឈមនឹឹង
ហានិិភ័័យតម្លៃ�ៃពីីព្រោះ��ះតម្លៃ�ៃទីីផ្សាាររបស់់ទំំនិិញនឹឹងធ្លាាក់់ចុះះ�មុុនពេ�ល
អ្ននកមានឱកាសលក់់វាចេ�ញបាន។ នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ណារីីយ៉ូូ�ទាំំងពីីរ
ហានិិភ័័យរបស់់អ្ននកអាចបាត់់ទៅ�វិិញយ៉ាាងងាយស្រួ�ួលដោ�យប្រើ��ើ
វិិធីីសាស្ត្រ�រការពារហានិិភ័័យសាមញ្ញញបំំផុុត។ តើ�ើអាចធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងនេះ�ះ
ដោ�យរបៀ�ៀបណា? នៅ�ក្នុុ�ងឧទាហរណ៍៍នៃ�ការបោះ�ះកាក់់ អ្ននកផ្ទាាល់់
ជាមួួយបងប្អូូ�នប្រុ�ុសម្នាាក់់ថាកាក់់នឹឹងធ្លាាក់់មកនៅ�ខាងអក្សសរអេ�។ ដើ�ើម្បីី�
លុុបបំំបាត់់ហានិិភ័័យ អ្ននកគ្រា�ន់់តែ�ភ្នាាល់់ជាមួួយនឹឹងបងប្អូូ�នស្រី�ីរបស់់
អ្ននកថា កាក់់ដូូចគ្នាានោះ�ះនឹឹងធ្លាាក់់ចុះះ�មកនៅ�ខាងអក្សសរប៊ីី�។ នៅ�ពេ�ល
ដែ�លកាក់់ធ្លាាក់់ចុះះ�មកមិិនថាលទ្ធធផលជាអ្វីី�នោះ�ះទេ� អ្ននកនឹឹងចាញ់់
ប្រា�ក់់ 1 ដុុល្លាារទៅ�បងប្អូូ�នម្នាាក់់ ហើ�ើយឈ្នះះ� 1 ដុុល្លាារវិិញពីីបងប្អូូ�ន
ម្នាាក់់ទៀ�ៀត។ នៅ�ក្នុុ�ងឧទាហរណ៍៍នៃ�អ្ននកទិិញសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងវិិញ នាង
នឹឹងប្រ�ថុុយប្រ�ថាននៅ�ពេ�លដែ�លនាងកំំណត់់តម្លៃ�ៃទិិញសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង
មិិនឱ្យយប្រែ��ប្រួ�ួល។ តើ�ើការបំំបាត់់ហានិិភ័័យនេះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យ
របៀ�ៀបណា? ដូូចឧទាហរណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះកាក់់ដែ�រ ការភ្នាាល់់
ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងទៅ�លើ�ើលទ្ធធផលដែ�លអាចកើ�ើតមានទាំំងសងខាង។
និិយាយម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត អ្ននកទិិញអាចលុុបបំំបាត់់ហានិិភ័័យរបស់់នាង
ដោ�យគ្រា�ន់់តែ�កំំណត់់តម្លៃ�ៃលក់់មិិនឱ្យយប្រែ��ប្រួ�ួល ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ
ដែ�លនាងកំំណត់តម្លៃ
់ �ៃទិិញរបស់់នាងមិិនឱ្យយប្រែ��ប្រួ�ួល។ តើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះ
អាចធ្វើ�ើ�បានដោ�យរបៀ�ៀបណា ប្រ�សិិនបើ�ើការងារជាក់់ស្តែ�ែងនៃ�ការលក់់
មិិនទាន់់ដំំណើ�ើរការនៅ�ឡើ�ើយនោះ�ះ? ត្រ�ង់់នេះ�ះហើ�ើយដែ�ល ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
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ពាណិិជ្ជជកម្មមឈីីកាហ្គោ�ោ (CBOT) ដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាាងសំំខាន់់។ នៅ�
CBOT តែ�ងតែ�មានអ្ននកចង់់ទិិញ និិងចង់់លក់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង
គ្រ�ប់់ពេ�លក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លម៉ោ�ោងជួួញដូូរ។ ដោ�យហេ�តុុថា តម្លៃ�ៃ
សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងទាំំងអស់់មានមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ពីីតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារ ដែ�លបាន
កំំណត់់នៅ� CBOT អ្ននកទិិញសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងអាចលុុបបំំបាត់់ចោ�ល
ហានិិភ័័យ នៃ�ការប្រែ��ប្រួ�ួលតម្លៃ�ៃ ដោ�យការដាក់់លក់់នៅ� CBOT នៅ�
ចំំពេ�លដូូចគ្នាា ដែ�លផលិិតផលសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងនោះ�ះត្រូ�ូវបានទិិញ
សម្រា�ប់់ការដឹឹកជញ្ជូូ�ននៅ�ពេ�លអនាគត។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាមានការ
ងឿ�ឿងឆ្ងងល់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសម្នាាក់់អាចរកប្រា�ក់់បានពីីការប្រែ��ប្រួ�ួល
នៃ�តម្លៃ�ៃប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ពិិតជាកំំពុុងការពារហានិិភ័័យនៃ�តម្លៃ�ៃរបស់់
ផលិិតផលគាត់់។ ចម្លើ�ើ�យគឺឺថា អ្ននកការពារហានិិភ័័យមិិនរកប្រា�ក់់បាន
ពីីការប្រែ��ប្រួ�ួលនៃ�តម្លៃ�ៃនោះ�ះទេ�។ មិិនមានការរកបានប្រា�ក់់អ្វីី�ទេ�នៅ�ក្នុុ�ង
ឧទាហរណ៍៍នៃ�ការបោះ�ះកាក់់នោះ�ះ។ វិិធីីដែ�លអ្ននកការពារហានិិភ័័យខាង

ជំំនួួញសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងរកប្រា�ក់់បានគឺឺតាមរយៈៈការបន្ថែ�ែមតម្លៃ�ៃទៅ�នឹឹង
ផលិិតផលរបស់់ពួួកគេ�។ ឧទាហរណ៍៍ SPC កាន់់តែ�មានតម្លៃ�ៃបន្ទាាប់់ពីី
វាប្រែ��ទៅ�ជាចំំណីីវារីីវប្បបកម្មម។ ISP កាន់់តែ�មានតម្លៃ�ៃនៅ�ពេ�ល ដែ�ល
វាត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លក្នុុ�ងរូូបមន្តតធ្វើ�ើ�ឱ្យយអាហារសម្រ�ន់់មានសុុខភាពល្អអ។

ផ្នែ�ែកទីី 6៖
ទិិដ្ឋឋភាពទូូទៅ�នៃ�ទីីផ្សាារផលិិតផលសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង
និិងគ្រា�ប់់សណ្តែ�ែក សៀ�ៀង អាមេ�រិក
ិ

ការក្លាាយខ្លួួ�នជាអ្ននកទិិញដែ�លមានចំំណេះ�ះដឹឹងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ង
ការសម្រេ��ចចិិត្តតទិិញកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មមរបស់់អ្ននកនោះ�ះ
ទេ� អ្ននកក៏៏អាចបង្ហាាញទៅ�ដល់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អំំពីីភាពគួួរឱ្យយជឿ�ឿទុុកចិិត្តត

របស់់អ្ននកផងដែ�រ។ កត្តាានេះ�ះនឹឹងបង្កើ�ើ�នឱកាសរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងការទទួួល
បានកូូតាតម្លៃ�ៃប្រ�កបដោ�យការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។ ការយល់់ដឹឹងទូូទៅ�
អំំពីីទីីផ្សាារសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកនឹឹងផ្ដដល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវ

មូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏រឹឹងមាំំសម្រា�ប់់យកទៅ�ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតក្នុុ�ងការទិិញ។
ទីីផ្សាារផលិិតផលប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងមានភាពសាំំញាំំព្រោះ��ះ
មានអ្ននកដើ�ើរតួួនាទីីច្រើ��ើននិិងផលិិតផលច្រើ��ើនបែ�បច្រើ��ើនយ៉ាាង។

ដូូចជាសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងធម្មមតាផងដែ�រ។ ជាលទ្ធធផល តម្លៃ�ៃមានទំំនោ�រមិិន
សូូវប្រែ��ប្រួ�ួលប៉ុុ�ន្មាានទេ� ហើ�ើយពិិបាកក្នុុ�ងការរកឃើ�ើញការប្រែ��ប្រួ�ួលនេះ�ះ។
សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងគឺឺជាប្រ�ភពប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន និិងប្រេ��ងដ៏៏អស្ចាារ្យយ ដោ�យសារតែ�
ភាពសំំបូូរបែ�ប និិងតម្លៃ�ៃទាប បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងជម្រើ��ើសផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងគឺឺជាដំំណាំំដែ�លមានជាតិិប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នច្រើ��ើនជាងគេ�

ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក និិងជាដំំណាំំដែ�លគ្រា�ប់់មានជាតិិប្រេ��ង។ ខណៈៈ

ដែ�លប្រ�ភពជាច្រើ��ើនផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នបានលេ�ចចេ�ញមកក្នុុ�ង
ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងនៅ�តែ�មានសារៈ�សំំខាន់់
ពីីព្រោះ��ះវាជាប្រ�ភពប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព បើ�ើនិិយាយ
អំំពីីតម្លៃ�ៃនិិងគុុណភាព។ សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងគឺឺជាប្រ�ភពដែ�លមាន

សារធាតុុអាសូូតខ្ពពស់់ដោ�យសារទម្រ�ង់់អាស៊ីី�តអាមីីណូូ និិងភាព
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាារបស់់វាទៅ�នឹឹងតម្លៃ�ៃអាហារូូបត្ថថម្ភភរបស់់សាច់់។

ឧទាហរណ៍៍ ផលិិតផលចម្រា�ញ់់សម្រា�ប់់ភេ�សជ្ជៈៈ�ខុុសគ្នាាពីី

ផលិិតផលប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងត្រូ�ូវបានផលិិតមកសម្រា�ប់់

អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់នឹឹងជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកផលិិតផលប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន

ផលិិតនៃ�ផលិិតផលប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ដំំបូូងឡើ�ើយគេ�

ផលិិតផលចម្រា�ញ់់សម្រា�ប់់លាយជាមួួយសាច់់។ ជាធម្មមតា
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងជាក់់លាក់់ដែ�លត្រូ�ូវតាមតម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននក។
គ្រ�ប់់ផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង និិងអ្ននកដើ�ើរតួួនាទីីក្នុុ�ងអាជីីវកម្មម

ទាំំងអស់់មានធាតុុផ្សំំ�គន្លឹះះ��រួួមគ្នាាយ៉ាាងច្បាាស់់មួួយ គឺឺសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។
មូូលដ្ឋាានគោ�លរួួមនេះ�ះតភ្ជាាប់់តម្លៃ�ៃនៃ�ផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង

ទាំំងអស់់ទៅ�តម្លៃ�ៃបន្ទាាប់់បន្សំំ�នៃ�សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងដទៃ�ទៀ�ៀត។ លើ�ើស

មនុុស្សស សត្វវ និិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងវារីីវប្បបកម្មម។ នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការ
ចម្រា�ញ់់យកប្រេ��ងចេ�ញពីីរគ្រា�ប់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងទាំំងមូូល។ គេ�ប្រើ��ើ

ប្រេ��ងនេះ�ះសម្រា�ប់់ផលិិតផលជាច្រើ��ើនយ៉ាាង ដូូចជាប្រេ��ងចម្អិិ�នអាហារ
និិងប្រេ��ងឥន្ទទនៈៈសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។ តម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ផលិិតផល
ទាំំងនេះ�ះ និិងតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារជាលទ្ធធផល នឹឹងមានឥទ្ធិិ�ពលទៅ�លើ�ើ

តម្លៃ�ៃរបស់់ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង តាមរូូបភាពល្អអ ឬមិិនល្អអ។

ពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត សក្ដាានុុពលនៃ�តម្រូ�ូវការ និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់

សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង៖ វដ្តតផលិិតកម្មមនិង
ិ ប្រ�ភេ�ទពូូជ

ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងចម្រា�ញ់់ (ISP) សុុទ្ធធតែ�ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធគ្នាា

នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងនៅ�ទូូទាំំងតំំបន់់អឌ្ឍឍគោ�លខាងជើ�ើង ជាទូូទៅ�

ផលិិតផលនីីមួួយៗ ដូូចជាអាហារធ្វើ�ើ�ពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ប្រេ��ងឆៅ� និិង
ទាំំងអស់់។ ចលនានៅ�កន្លែ�ែងមួួយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កន្លែ�ែងមួួយទៀ�ៀត
ភាគច្រើ��ើននៃ�តម្លៃ�ៃសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងទាំំងអស់់នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក
លើ�ើកលែ�ងតែ�ប្រ�ភេ�ទសរីីរាង្គគ មានការប្រែ��ប្រួ�ួលជាមួួយតម្លៃ�ៃ

សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ដែ�លកំំណត់់ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាពាណិិជ្ជជកម្មមឈីីកា

ហ្គោ�ោ (CBOT)។ នៅ�ពេ�លដែ�លតម្លៃ�ៃសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងកើ�ើនឡើ�ើង ឬ
ថយចុះះ�នៅ� CBOT ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ផលិិតផលសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងក៏៏ដូូចគ្នាា
ដែ�រ។ យ៉ាាងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ គ្រឿ��ឿងផ្សំំ�ពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លត្រូ�ូវបាន

គេ�ចម្រា�ញ់់ ឬកែ�ច្នៃ�ៃកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ ទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់តិិចតួួចជាង

ផលិិតផលដូូចជាអាហារ និិងប្រេ��ងធ្វើ�ើ�ពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ពីីព្រោះ��ះតម្លៃ�ៃ
នៃ�ការផលិិតភាគច្រើ��ើនគឺឺខ្ពពស់់គួួរសម ហើ�ើយភាគច្រើ��ើននៅ�ថេ�រ។

ចំំពោះ�ះសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងសរីីរាង្គគ តម្លៃ�ៃមានតម្លាាភាពតិិចជាងនេះ�ះទេ�។

សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងសរីីរាង្គគខ្វះះ�ខាតការជួួញដូូរតាមការរៀ�ៀបចំំ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់
តម្លៃ�ៃមូូលដ្ឋាាននិិងហានិិភ័័យនៃ�ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងនេះ�ះក្តីី�

តម្លៃ�ៃសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងសរីីរាង្គគប្រែ��ប្រួ�ួលទៅ�តាមតម្រូ�ូវការ និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់
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សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងត្រូ�ូវបានគេ�ដាំំនៅ�ក្នុុ�ងខែ�មេ�សា ឬខែ�ឧសភា ហើ�ើយ
ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�មូូលផលនៅ�ក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា ឬខែ�តុុលា។ និិយាយរួួម

ទៅ� អាកាសធាតុុខែ�សីីហា គឺឺជាកត្តាាគន្លឹះះ��ក្នុុ�ងការកំំណត់់គុុណភាព
និិងបរិិមាណរបស់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។ សំំណើ�ើមល្អអ និិងសីីតុុណ្ហហភាព

មធ្យយមនៅ�ក្នុុ�ងខែ�សីីហាជាអំំណោ�យផលល្អអសម្រា�ប់់ការលូូតលាស់់

របស់់សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង។ កសិិករជ្រើ��ើសរើើ�សប្រ�ភេ�ទពូូជដែ�លស័័ក្តិិ�សម
សម្រា�ប់់ការដាំំដុះះ�នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់ពួួកគេ�។ កសិិករនឹឹងជ្រើ��ើសរើើ�ស

សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើក្រុ�ុមពូូជដែ�លឱ្យយផលប្រែ��ប្រួ�ួលតាមរយៈៈ
ទទឹឹង។ ឧទាហរណ៍៍ សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លឱ្យយផលបានល្អអក្នុុ�ងភាគ

ខាងជើ�ើងរដ្ឋឋ Iowa អាចនឹឹងមិិនសូូវឱ្យយផលក្នុុ�ងភាគខាងត្បូូ�ងនៃ�រដ្ឋឋ

Illinois ។ កសិិករក៏៏មានការព្រួ�ួយបារម្ភភផងដែ�រអំំពីីសមត្ថថភាពរបស់់
ដើ�ើមសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងក្នុុ�ងការទប់់ស្កាាត់់នឹឹងជំំងឺឺដូូចជាការរលួួយឬស

ដោ�យឆ្លលងរោ�គពីីដីី ឬជំំងឺឺក្រិ�ិន ឬសត្វវល្អិិ�ត ដូូចជាសង្កើ�ើ�ចឈើ�ើ ជាដើ�ើម។

កសិិករជាច្រើ��ើនប្រើ��ើពូូជសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងបន្សាំំ� (GMO) ដោ�យ
ភាគច្រើ��ើន ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�សម្លាាប់់ស្មៅ�ៅជាក់់លាក់់មួួយចំំនួួន។
លក្ខខណៈៈតំំណពូូជត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងពូូជជាក់់លាក់់នៃ�ដំំណាំំ
នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តលទ្ធធផលដែ�លគេ�ចង់់បាន។ កសិិករពិិតជាចង់់
ដាំំសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លមិិនមែ�នជាពូូជ GMO តាមការទាមទារ
ប្រ�សិិនបើ�ើមានការស្នើ�ើ�សុំំ�។ ជំំនួួសនេះ�ះវិិញ រោ�ងចក្រ�គ្រា�ប់់ធញ្ញញជាតិិ
និិងកន្លែ�ែងកែ�ច្នៃ�ៃផលិិតផលគ្រា�ប់់ធញ្ញញជាតិិជាច្រើ��ើនមានដំំណើ�ើរការ
រួួចជាស្រេ��ចក្នុុ�ងការកំំណត់់និិងរក្សាាសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង និិងផលិិតផល
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លមិិនមែ�នជាប្រ�ភេ�ទ GMO ទូូទាំំងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផលិិតកម្មម។ ការបញ្ជាាក់់ដោ�យភាគីីទីីបីី គឺឺអាចរកបាន។ គម្រោ��ង
Non-GMO គឺឺជាអង្គគភាពដែ�លមានមូូលដ្ឋាាននៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ការផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ស្ថាានភាពសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លមិិនមែ�ន
ជាប្រ�ភេ�ទ GMO។ នៅ�ចុុងបញ្ចចប់់ កសិិករ និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នកែ�ច្នៃ�ៃ
ផលិិតផលចង់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់អ្ននកនូូវផលិិតផល ដែ�លដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការ។

សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងជាទូូទៅ�ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�មូូលផលនៅ�កម្រិ�ិតសំំណើ�ើម
ចន្លោះ�ះ�ពីី 13.0 -14.0%។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងនេះ�ះក្តីី� សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងមាន
ទំំនោ�រចុះះ�ស្ងួួ�តនៅ�ក្នុុ�ងចំំការយ៉ាាងឆាប់់រហ័័សហើ�ើយជាញឹឹកញាប់់
កសិិករពិិបាកក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាតិិសំំណើ�ើមរបស់់វា។ តាមពិិតទៅ�
កម្រិ�ិតសំំណើ�ើមរបស់់សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងមានការប្រែ��ប្រួ�ួលឡើ�ើងចុះះ� ខណៈៈ
ដែ�លពួួកវានៅ�ក្នុុ�ងចំំការនៅ�ឡើ�ើយ។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះដែ�រ ជាតិិសំំណើ�ើម
អាចប្រែ��ប្រួ�ួលខ្លះះ�ដែ�រ បន្ទាាប់់ពីីការប្រ�មូូលផលនៅ�ពេ�ល ដែ�លគេ�ផ្ទុុ�ក
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងនៅ�ក្នុុ�ងឃ្លាំំ�ង ហើ�ើយសំំណើ�ើមនេះ�ះឡើ�ើងចុះះ�ទៅ�តាម
សីីតុុណ្ហហភាពជុំំ�វិិញ និិងការផ្លាាស់់ប្តូូ�រជាតិិសំំណើ�ើមក្នុុ�ងខ្យយល់់។
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងងាយធ្លាាក់់ហើ�ើយគេ�អាចប្រ�លេះ�ះយ៉ាាងងាយស្រួ�ួល
ដោ�យប្រើ��ើម៉ាាស៊ីី�នជ្រោ��យដីីឬខ្សែ�ែក្រ�វ៉ាាត់់។ សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងមានភាព
ងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការរក្សាាទុុករហូូតដល់់ពេ�លប្រើ��ើ។ កសិិករជាច្រើ��ើនប្រើ��ើ
ខ្យយល់់ដោ�យគ្មាានកំំដៅ� និិងបើ�ើកកង្ហាារដើ�ើម្បីី�រក្សាាសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងឱ្យយស្ថិិ�ត
ក្នុុ�ងស្ថាានភាពល្អអ។ គេ�កម្រ�ប្រើ��ើកម្លាំំ�ងណាស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ប្រើ��ើកម្ដៅ�ៅ
គេ�ប្រើ��ើវានៅ�សីីតុុណ្ហហភាពទាបដើ�ើម្បីី�ការពារមិិនឱ្យយឆេះ�ះ ឬមិិនឱ្យយខូូច
គ្រា�ប់់សណ្ដែ�ែក។ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ត្រូ�ូវរក្សាាទុុកសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងរយៈៈពេ�លយូូរ
កម្រិ�ិតសំំណើ�ើម ដែ�លគេ�ចង់់បានជាទូូទៅ�នោះ�ះ គឺឺខ្ពពស់់បំំផុុត 13.0%។
ផលិិតផលសណ្តែ�ែក៖ ពាណិិជ្ជជកម្មម ទល់់នឹឹង ធម្មមជាតិិ
ចំំណុុចសំំខាន់់មួួយទៀ�ៀតអំំពីីភាពខុុសគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងផលិិតផល
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង គឺឺបច្ចេ�េកទេ�សជាមូូលដ្ឋាានមួួយចំំនួួនដែ�លគេ�ប្រើ��ើ
ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការផលិិតកម្មម។ ភាពខុុសប្លែ�ែកសំំខាន់់មួួយទៀ�ៀតគឺឺមកពីី
ផលិិតផល ដែ�លគេ�ផលិិតចេ�ញពីីប្រេ��ង ដែ�លចម្រា�ញ់់ចេ�ញ ដោ�យ
ប្រើ��ើធាតុុរំំលាយ និិងពីីផលិិតផល ដែ�លគេ�ផលិិតចេ�ញពីីប្រេ��ង
ម៉ាាស៊ីី�នគាប។ អិិចសាន (hexane) គឺឺជាសារធាតុុរំំលាយទូូទៅ�
បំំផុុត ដែ�លប្រើ��ើដោ�យឧស្សាាហកម្មម ដើ�ើម្បីី�ទាញយកប្រេ��ង។ វាគឺឺជា
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ផលិិតផលដែ�លចម្រា�ញ់់ចេ�ញពីីប្រេ��ង និិងជាអង្គគធាតុុរាវដែ�លងាយ
ឆេះ�ះ និិងគ្មាានពណ៌៌ តែ�ផ្តតល់់ក្លិិ�នប្រ�ហើ�ើរៗស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងប្រេ��ងសាំំង។
អិិចសាន (hexane) មានប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់ ដោ�យអាចទាញយក
ប្រេ��ងបានច្រើ��ើនដោ�យប្រើ��ើថាមពលតិិចជាងដំំណើ�ើរការមេ�កានិិក។ អិិច
សាន (hexane) នៅ�សល់់បន្ទាាប់់ពីីការចម្រា�ញ់់ប្រេ��ង ត្រូ�ូវបានគេ�
យកចេ�ញពីីប្រេ��ងដោ�យប្រ�ព័័ន្ធធចំំហាយទឹឹក និិងបូូមខ្យយល់់។ អាហារត្រូ�ូវ
បានគេ�ដុុតកំំដៅ�ដើ�ើម្បីី�យកអិិចសាន (hexane) នៅ�សល់់ចេ�ញ។
ផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លគេ�ទាញយកចេ�ញសារធាតុុអិិច
សាន (hexane) អស់់គឺឺជាផលិិតផលសាមញ្ញញបំំផុុត និិងសំំខាន់់
ជាងគេ� ដោ�យមានរោ�ងចក្រ�ផលិិតអន្តតរជាតិិធំំៗជាអ្ននកផ្តតល់់ជូូន។
វិិធីីសាស្ត្រ�រទាញយកប្រេ��ងដោ�យការគាបគឺឺជាបច្ចេ�េកទេ�សមេ�កានិិក
ដែ�លមិិនប្រើ��ើធាតុុរំំលាយ ដែ�លគេ�ប្រើ��ើទូូទៅ�បំំផុុត។ វាប្រើ��ើប្រ�ព័័ន្ធធ

សម្ពាាធនិិងកម្តៅ�ៅដើ�ើម្បីី�ទាញយកប្រេ��ង។ អ្ននកខ្លះះ�ចាត់់ទុុកវិិធីីនេះ�ះថា
មានលក្ខខណៈៈធម្មមជាតិិជាង ហើ�ើយអាចដាក់់ស្លាាកថាជាផលិិតផល
សរីីរាង្គគ។ វាមិិនសូូវមានប្រ�សិិទ្ធធភាពដូូចគ្នាាប៉ុុ�ន្មាានទេ� ក្នុុ�ងការយក
ប្រេ��ងចេ�ញ ហើ�ើយជាញឹឹកញាប់់ វាប្រើ��ើថាមពលអស់់ច្រើ��ើន និិង
តម្រូ�ូវឲ្យយមានការថែ�ទាំំរោ�ងចក្រ�ជាចាំំបាច់់។ ផលិិតផលដែ�លទទួួល
បានពីីម៉ាាស៊ីី�នគាប អាចមានប្រ�សិិទ្ធធភាពខុុសគ្នាាពីីផលិិតផល
ដែ�លចម្រា�ញ់់ចេ�ញដោ�យធាតុុរំំលាយ។ ភាពខុុសគ្នាាសំំខាន់់
មួួយគឺឺថា ពួួកវានឹឹងមានបរិិមាណធាតុុប្រេ��ងខ្ពពស់់ជាងគ្នាាបន្តិិ�ច។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ប្រេ��ងនេះ�ះមានផ្ទុុ�កថាមពល/កាឡូូរីី ហើ�ើយមានតម្លៃ�ៃ
ខាងអាហារូូបត្ថថម្ភភ។ ជាញឹឹកញាប់់ កសិិដ្ឋាានចិិញ្ចឹឹ�មបសុុសត្វវ ដូូចជា
កសិិដ្ឋាានចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវស្លាាប នឹឹងបង់់ប្រា�ក់់ទិិញអាហារ ដែ�លមាន
ប្រ�ភពចេ�ញពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង ដែ�លមានប្រេ��ងសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងខ្លះះ�ៗ។
លំំ ហូូរផលិិតផល
ដ្យាាក្រា�មខាងក្រោ��មបង្ហាាញពីីផលិិតផល
សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងជាមូូលដ្ឋាា ន និិងរបៀ�ៀបផលិិត។

ការកែ�ច្នៃ�ៃសម្រា�ប់់ពាណិិជ្ជជកម្មម
(សារធាតុុអិចសា
នដែ�លចម្រា�ញ់់ ចេ�ញមក)
ិ

សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង

ប្រេ��ងឆៅ�

ផលិិតកម្មម

ចម្រា�ញ់់

ប្រេ��ងចម្រា�ញ់់

LECITHIN

ជាបន្ទះះ�តូូចៗ

រោ�ងម៉ាាស៊ីី�នកិិន

ការចម្រា�ញ់់
ដោ�យសារ
ធាតុុរំ ំលាយ

សម្បូូ�រខ្លាាញ់់ ម្សៅ�ៅឆៅ�ឬដុុត អាហារ

កូូនបន្ទះះ�ពណ៌៌ស
គ្មាា នជាតិខ្លា
ិ ាញ់់ ដែ�ល
អាចបរិភោ�គបាន
ិ

រោ�ងម៉ាាស៊ីី�នកិិន

ទឹឹកស៊ីី�រ៉ូូ�សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង

ម្សៅ�ៅប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន
សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង
(SPC)

យកសរសៃ�ចេ�ញ

ប្រេ��ងចម្រា�ញ់់
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យកស្កករចេ�ញ

ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង
ចម្រា�ញ់់
(ISP)

ម្សៅ�ៅអត់់ខ្លាាញ់់
អាហារ គ្រា�ប់់
ឥតសំំ បក
ជាបន្ទះះ�

ការធ្វើ�ើ�ឱ្យយឡើ�ើង
សរសៃ�

ផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង
ដែ�លមានសរសៃ�

គ្រា�ប់់ឥតសំំ បក ជាបន្ទះះ�

ដំំណើ�ើរការកែ�ច្នៃ�ៃធម្មមជាតិិ
(គាបជាតិខ្លា
ិ ាញ់់ ឬសម្បូូ�រខ្លាាញ់់)

សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង

យកសំំ បកចេ�ញ

ប្រេ��ងឆៅ�

ចម្រា�ញ់់ ដោ�យកិន
ិ

ចម្រា�ញ់់

ផលិិតកម្មម

ប្រេ��ងចម្រា�ញ់់

LECITHIN

ការធ្វើ�ើ�ឱ្យយឡើ�ង
ើ សរសៃ�

ផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង
ដែ�លមានសរសៃ�
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បន្ទះះ�តូូចៗពណ៌៌ស
ដែ�លអាចបរិភោ�គ
ិ
បាននិង
ិ មានជាតិិ
ខ្លាាញ់់ទាប

រោ�ងម៉ាាស៊ីី�នកិិន

ម្សៅ�ៅដែ�លមានខ្លាាញ់់
ទាប អាហារ គ្រា�ប់់
ឥតសំំ បក ជាបន្ទះះ�

TEXTURIZE

រោ�ងម៉ាាស៊ីី�នកិន
ិ

សម្បូូ�រខ្លាាញ់់ ម្សៅ�ៅឆៅ�ឬដុុត
អាហារ គ្រា�ប់់ឥតសំំ បក ជាបន្ទះះ�

មកទល់់ពេ�លនេះ�ះ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាបានកត់់សម្គាាល់់រួួចហើ�ើយថា
ប្រ�ទេ�សនៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�កអាចនឹឹងប្រើ��ើពាក្យយពេ�ចន៍៍ខុុសគ្នាា ពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�ពិិពណ៌៌នាអំំពីីផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។ ឧទាហរណ៍៍
នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ពាក្យយ “អាហារសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង (soybean
meal)” សំំដៅ�ទៅ�លើ�ើផលិិតផលប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងមូូលដ្ឋាាន
ដែ�លមានប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ 44% ហើ�ើយជារឿ�ឿយៗមិិនមាន
ផ្ទុុ�កប្រេ��ងសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងច្រើ��ើនទេ� (ប្រ�សិិនបើ�ើមាន)។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ទេ�ស
មួួយចំំនួួននៅ�ក្រៅ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកហៅ�វាថា “នំំសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង
(soybean cake)” ជំំនួួសឲ្យយអាហារសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង។ នៅ�ពេ�ល
ពិិភាក្សាាអំំពីីផលិិតផលសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង ត្រូ�ូវប្រា�កដថា ទាំំងអស់់គ្នាា
មានការយល់់ដឹឹងដូូច គ្នាាអំំពីីផលិិតផលដែ�លខ្លួួ�នកំំពុុងពិិភាក្សាា។
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើងនឹឹងបង្ហាាញអំំពីីប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗនៃ�

ផលិិតផលប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង ដែ�លជាលក្ខខណៈៈមូូលដ្ឋាាន
របស់់ស្តតង់់ដារ/និិងជាលក្ខខណៈៈជាក់់លាក់់ទូូទៅ�របស់់វា។
អាហារសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង- អាហារសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង ជាធម្មមតាមាន
ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន 44% ទៅ� 48% ហើ�ើយមានប្រេ��ងសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងតិិចតួួច ឬ
គ្មាានតែ�ម្តតង។ គេ�ប្រើ��ើវាជាចម្បបងសម្រា�ប់់ចំំណីីសត្វវ។ គេ�តែ�ងតែ�អាច
កំំណត់់បានភាពមានច្រើ��ើនជាងនិិងតិិចជាងនៃ�បរិិមាណប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន
តាមរយៈៈបរិិមាណសំំបក ដែ�លគេ�លាយបញ្ចូូ�លចូូលក្នុុ�ងអាហារ
វិិញ។ ជំំហានដំំបូូងនៃ�ដំំណើ�ើរការកែ�ច្នៃ�ៃសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងគឺឺការយក
សំំបកចេ�ញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនស្គាាល់់សំំបកទេ�នោះ�ះ វាគឺឺជាស្បែ�ែ
កស្ដើ�ើ�ងៗដែ�លអ្ននកអាចមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ខាងក្រៅ��គ្រា�ប់់សណ្ដែ�ែក។
(គេ�អាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបវាទៅ�នឹឹងសំំបកស្តើ�ើ�ងៗដែ�លអ្ននកមើ�ើលឃើ�ើញ
លើ�ើគ្រា�ប់់សណ្ដែ�ែកដីីពេ�លដែ�លអ្ននកបើ�ើកសំំបករបស់់វា។) សំំបក
សណ្តែ�ែកមានជាតិិសរសៃ�ខ្ពពស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានជាតិិប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នតិិចតួួច។
ជាទូូទៅ� សំំបកសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងមានជាតិិប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នឆៅ�ចន្លោះ�ះ�ពីី
10-12% ជាតិិសរសៃ�ឆៅ�ចន្លោះ�ះ�ពីី 36-40% និិងជាតិិសំំណើ�ើម
ចន្លោះ�ះ�ពីី 9-13%។ បន្ទាាប់់ពីីយកសំំបកចេ�ញហើ�ើយ ពេ�លខ្លះះ�គ្រា�ប់់
ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�លក់់ជាផលិិតផលដាច់់ដោ�យឡែ�កសម្រា�ប់់
ធ្វើ�ើ�ជាចំំណីីសត្វវពាហនៈៈ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងនេះ�ះក្តីី� សំំបកទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវ
បានគេ�បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងអាហារសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងជាញឹឹកញាប់់ ដែ�ល
នាំំឱ្យយមានការកាត់់បន្ថថយបរិិមាណប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន។ 48% នៃ�អាហារ
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នមានសំំបកសណ្ដែ�ែកតិិចតួួច ឬក៏៏គ្មាានសោះ�ះ។
44% នៃ�អាហារសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងវិិញស្ទើ�ើ�រតែ�មានសំំបកជានិិច្ចច។
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គ្រា�ប់់ និិងម្សៅ�ៅសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងឥតសំំ បក ដែ�លគេ�យកខ្លាាញ់់ចេ�ញ ម្សៅ�ៅនិិងគ្រា�ប់់សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងឥតសំំបក ដែ�លគេ�យកខ្លាាញ់់
ចេ�ញ មានប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នចន្លោះ�ះ�ពីី 52 ទៅ� 54%។ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់
ជាចម្បបងរបស់់វា គឺឺសម្រា�ប់់ការដុុតនំំ សម្រា�ប់់ជាចំំណីីសត្វវ
ពាហនៈៈ និិងសត្វវចិិញ្ចឹឹ�ម ជាចំំណីីជំំនួួយមុុខងាររាងកាយ
ដូូចជាបន្ទះះ�បន្ថែ�ែមអាហារបំំប៉៉ន និិងភេ�សជ្ជៈៈ�ប៉ូូ�វកម្លាំំ�ង ការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម និិងប្រើ��ើជាជម្រើ��ើសជំំនួួសសាច់់។
ម្សៅ�ៅសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងមិន
ិ ទាន់់ម៉៉ត់-់ ម្សៅ�ៅសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង
មិិនទាន់់ម៉៉ត់់មានប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នចន្លោះ�ះ�ពីី 52 ទៅ� 54%។ ការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ជាចម្បបងរបស់់វាគឺឺធ្វើ�ើ�ជាជម្រើ��ើសជំំនួួសសាច់់ និិង
ធ្វើ�ើ�ជាចំំណីីសត្វវពាហនៈៈនិិងសត្វវចិិញ្ចឹឹ�ម។
ម្សៅ�ៅប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង (SPC) - PC មានប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នចន្លោះ�ះ�
ពីី 62 ទៅ� 69%។ ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាចម្បបងរបស់់វារួួមមានជាជម្រើ��ើស
ជំំនួួសសាច់់ ជាចំំណីីសត្វវពាហនៈៈ និិងសត្វវចិិញ្ចឹឹ�ម ការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម ជាចំំណីីជំំនួួយមុុខងាររាងកាយ និិង
ជាជម្រើ��ើសជំំនួួសផលិិតផលទឹឹកដោះ�ះគោ� និិងជាភេ�សជ្ជៈៈ�។
ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងចម្រា�ញ់់ (ISP) - ISP ពេ�លខ្លះះ�ត្រូ�ូវបានគេ�
ហៅ�ថា ផលិិតផលចម្រា�ញ់់ពីីសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង (Soy Protein
Isolate) ឬ SPI។ វាផ្ទុុ�កប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នចន្លោះ�ះ�ពីី 86 ទៅ� 87%។
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ជាចម្បបងរបស់់វារួួមមាន ការប្រើ��ើជំំនួួសសាច់់
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មម ជាភេ�សជ្ជៈៈ�ជំំនួួសឲ្យយ
ផលិិតផលទឹឹកដោះ�ះគោ� ជាចំំណីីសត្វវពាហនៈៈ និិងសត្វវ
ចិិញ្ចឹឹ�ម ជាចំំណីីជំំនួួយរាងកាយនិិងសម្រា�ប់់ដុុតធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប។
សារធាតុុ LECITHIN សណ្តែ�ែក - សារធាតុុ lecithin សណ្តែ�ែក
គឺឺជាផលិិតផល ដែ�លចម្រា�ញ់់ចេ�ញពីីប្រេ��ងសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង ក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរការចម្រា�ញ់់។ ជាទូូទៅ�វាត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើធ្វើ�ើ�ជាធាតុុបំំ
លែ�ង ហើ�ើយពេ�លដែ�លគេ�កែ�ច្នៃ�ៃវាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត គេ�ប្រើ��ើវាសម្រា�ប់់
ជាផលិិតផលដុុតធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បធម្មមតា។ វាត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
ផ្សេ�េងៗគ្នាា ក្នុុ�ងផលិិតផលទឹឹកដោះ�ះគោ� និិងអាហារងាយៗ។
សូូកូូឡាភាគច្រើ��ើនមានផ្ទុុ�កជាតិិ lecithin សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង។
ទឹក
ឹ ស៊ីី�រ៉ូូ�សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង - ទឹឹកស៊ីី�រ៉ូូ�សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងជាទឹឹកស៊ីី�រ៉ូូ�អន្ធិិ�ល
ៗពណ៌៌ត្នោ�ោត ដែ�លមានរស់់ជាតិិល្វីី�ងផ្អែ�ែមតាមធម្មមតា។ វាគឺឺជា
ផលិិតផលបន្ទាាប់់បន្សំំ�ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ពេ�លជាតិិស្កករ
ឬកាបូូអ៊ីី�ដ្រា�តត្រូ�ូវបានគេ�យកចេ�ញពីីសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លអស់់
ខ្លាាញ់់ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានម្សៅ�ៅប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង។ ទឹឹកស៊ីី�រ៉ូូ�
សណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ��ើធ្វើ�ើ�ជាគ្រឿ��ឿងផ្សំំ�ក្នុុ�ងអាហារដោ�យលាយ
ដើ�ើម្បីី�ជំំនួួយអហារតូូចៗ ត្រូ�ូវបានគេ�បន្ថែ�ែមក្នុុ�ងអាហារសណ្តែ�ែក លាយ
ជាមួួយសំំបកសណ្តែ�ែក និិងប្រើ��ើក្នុុ�ងចំំណីីរាវរបស់់សត្វវពាហនៈៈ។

ប្រ�ភេ�ទអ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ គង់់

ប្រេ��ងឆៅ� និិងអាហារពីីសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងដែ�លផលិិតតាមធម្មមជាតិិ -

លើ�ើប្រ�ភេ�ទផលិិតផលដែ�លអ្ននកទិិញបានស្វែ�ែងរក។

ផលិិតផលដែ�លនៅ�ខ្លាាញ់់ពេ�ញ ឬ ផលិិតផលគាបយកប្រេ��ង

ប្រ�ភេ�ទនៃ�អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់អាចប្រែ��ប្រួ�ួលយ៉ាាងខ្លាំំ�ងអាស្រ័�័យ

គ្រា�ប់់សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងទាំំងមូូល - មានជម្រើ��ើសផ្គគត់់ផ្គគង់់ជាច្រើ��ើន

សម្រា�ប់់សណ្តែ�ែកទាំំងមូូល។ វាអាចមានលក្ខខណៈៈជាក់់លាក់់ពីី

កសិិកររហូូតដល់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិធំំៗ ។ ដូូចប្រ�តិិបត្តិិ�
ការជំំនួួញផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�រ ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ការ
ជាមួួយមានបទពិិសោ�ធន៍៍ក្នុុ�ងជំំនួួញអន្តតរជាតិិ និិងមានជំំនាញ

ទាក់់ទងនឹឹងផលិិតកម្មមខាងពាណិិជ្ជជកម្មម មានអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់

ជាច្រើ��ើន។ សមត្ថថភាពរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការលក់់ទៅ�ឱ្យយអ្ននកទិិញ
បរទេ�សនឹឹងខុុសគ្នាាយ៉ាាងខ្លាំំ�ង។ មនុុស្សសជាច្រើ��ើនមានជំំនាញ

និិងបទពិិសោ�ធន៍៍ក្នុុ�ងការនាំំចេ�ញផលិិតផល។ អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ប្រ�ហែ�លជាមិិនមានទេ�។ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានការផ្គគត់់ផ្គគង់់នៅ�ក្នុុ�ង
ទីីផ្សាារនេះ�ះ អ្ននកគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ការតាមរយៈៈក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពាណិិជ្ជជកម្មម។

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ�ងការប្រ�មូូលយកឯកសារតាមការតម្រូ�ូវ។ ត្រូ�ូវដឹឹងថា

សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាាន

ការធានាឱ្យយបានថា តម្លៃ�ៃមានទាប និិងគុុណភាពមានខ្ពពស់់នោះ�ះ

ការត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នជាស្រេ��ច និិងការមានចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីការអនុុវត្តត

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់ពួួកគេ�មានតម្លៃ�ៃថ្លៃ�ៃខ្លាំំ�ងក្នុុ�ងការនាំំចេ�ញ។

ព្យាាយាមស្វែ�ែងរកទិិញផលិិតផលសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង និិងគ្រា�ប់់សណ្ដែ�ែក

ការរកប្រ�ភពសណ្តែ�ែកសៀ�ៀងដោ�យផ្ទាាល់់ពីីកសិិករ មិិនសុុទ្ធធតែ�ជា
ទេ�។ ជាញឹឹកញាប់់ កសិិករជាប់់នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងតំំបន់់ ដែ�ល
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត កសិិករប្រ�ហែ�លជាមិិនមានលទ្ធធភាពទទួួលបាន
សេ�វាដឹឹកជញ្ជូូ�នទំំនិិញក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃទាប ឬការបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃតាមបរិិមាណ

នៃ�ការដឹឹកជញ្ជូូ�នបានទេ�។ និិយាយរួួមទៅ� កសិិករមិិនចាប់់អារម្មមណ៍៍
ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងការនាំំចេ�ញសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងរបស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ

ពាណិិជ្ជជកម្មមទូូទៅ�នឹឹងផ្ដដល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ជាខ្លាំំ�ង នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននក

សៀ�ៀងពីីអាមេ�រិិច។ នេះ�ះជាបញ្ជីី�រឿ�ឿងដែ�លគួួរធ្វើ�ើ� និិងរឿ�ឿងដែ�លមិិនគួួរធ្វើ�ើ�៖
រឿ�ឿងគួួរធ្វើ�ើ�៖

ទេ� ដោ�យសារតែ�ហានិិភ័័យ ភាពសាំំញ៉ាំំ� និិងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្ពពស់់

• មានភាពស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ និិងបង្ហាាញព័័ត៌៌មានពិិតៗ។

តម្រូ�ូវការហើ�ើយនោះ�ះ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងនេះ�ះក្តីី� បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងការប្រើ��ើ

• ពន្យយល់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ប្រ�កបដោ�យសក្តាានុុពលពីី

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 15 ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ បានបង្កើ�ើ�តឲ្យយមានក្រុ�ុមថ្មីី�ៗនៃ�

ពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកកំំពុុងប្រើ��ើនៅ�សព្វវថ្ងៃ�ៃ និិងមូូលហេ�តុុដែ�ល

ជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដទៃ�ដែ�លមានទ្រ�ង់់ទ្រា�យ និិងបទពិិសោ�ធន៍៍តាម
កុុងតេ�ណ័័រដឹឹកជញ្ជូូ�នជាទូូទៅ�សម្រា�ប់់ការនាំំចេ�ញសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង

អ្ននកនាំំចេ�ញសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងទ្រ�ង់់ទ្រា�យតូូច។ ប្រ�សិិនបើ�ើនិិន្នាាការនេះ�ះ

បន្តតមាន នៅ�ថ្ងៃ�ៃណាមួួយកសិិករសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀងនៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក

បំំណង ដែ�លអ្ននកចង់់ប្រើ��ើប្រា�ស់ផលិិ
់
តផល ប្រា�ប់់ពួួកគេ�
អ្ននកចង់់រកប្រ�ភពផលិិតផលជាក់់លាក់់នេះ�ះ។

ដែ�លមានទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំអាចនឹឹងចូូលទៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពមួួយ ដែ�ល

• ប្រា�ប់់រឿ�ឿងរបស់់អ្ននក។ ផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មានអំំពីីខ្លួួ�នអ្ននកនិិង

ដោ�យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នឯង។ ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗនៃ�សណ្តែ�ែកសៀ�ៀងជាក់់លាក់់

លម្អិិ�តផងដែ�រ។ ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ដឹឹងពីីទិិដ្ឋឋភាព

ពួួកគេ�មានសមត្ថថភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ�ងការនាំំចេ�ញសណ្ដែ�ែកសៀ�ៀង

និិងប្រ�ភេ�ទផ្តតល់់តម្លៃ�ៃ/ជំំនាញបន្ថែ�ែម ទំំនងជាអនុុញ្ញាាតឱ្យយអង្គគភាព
តូូចៗ ក្លាាយជាអ្ននកនាំំចេ�ញដែ�លទទួួលបានផលចំំណេ�ញ។

ប្រេ��ងឆៅ� និង
់
ិ អាហារពីសណ្តែ
ី �ែកសៀ�ៀងដែ�លផលិិតសម្រា�ប់ពាណិ
ិ ជ្ជជកម្មម
- មានក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធំំៗមួួយចំំនួួនកំំណត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដែ�លផលិិតផលិិតផល
ចម្រា�ញ់់ពីីការរំំលាយសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង។ អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ

ភាគច្រើ��ើនអាចផ្ដដល់់ជូូនផលិិតផលដល់់អ្ននកទិិញពីីបរទេ�ស។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ពាណិិជ្ជជកម្មមអាមេ�រិិកឬអន្តតរជាតិិអាចនឹឹងធ្វើ�ើ�ការផ្គគត់់ផ្គគង់់ផងដែ�រ។
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ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ច្បាាស់់លាស់់អំំពីីរូូបអ្ននក ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លសំំខាន់ជាងគេ�
់
នោះ�ះ គឺឺសមត្ថថភាពរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងការបង់់ប្រា�ក់់។

• អប់់រំំខ្លួួ�នអ្ននក។ ឆ្លៀ�ៀ�តពេ�លរៀ�ៀន និិងស្វែ�ែងយល់់ពីីពាក្យយវាក្សស

សព្ទទជាគោ�ល ដែ�លគេ�ប្រើ��ើក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មមសណ្តែ�ែកសៀ�ៀង។
• និិយាយពីីសំំណើ�ើរបស់់អ្ននកដោ�យផ្ទាាល់់មាត់់

ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់ឱ្យយច្បាាស់់អំំពីីគុុណភាព និិង
បរិិមាណផលិិតផល ដែ�លអ្ននកស្វែ�ែងរក។

កុំំ�៖
• ជៀ�ៀសវាងពីីការបង្ហាាញខ្លួួ�នជា “UFO” ឬ
ជាឈ្មួួ�ញកណ្តាាលក្រ�អឺឺតក្រ�ទម ដោ�យការមិិន
និិយាយច្បាាស់់លាស់់ ឬលាក់់កំំបាំំងព័័ត៌៌មាន។
• កុំំ�រំំពឹឹងថាអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់រ៉ាាប់់រងប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើរការទិិញឱ្យយសោះ�ះ។
ជៀ�ៀសវាងការស្នើ�ើ�សុំំ�ទិិញជំំពាក់់។ ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នបង់់ប្រា�ក់់ភ្លាាមៗ។

• កុំំ�ស្នើ�ើ�សុំំ�គុុណភាពហួួសហេ�តុុពេ�ក រហូូតដល់់ធ្វើ�ើ�មិិនកើ�ើត ឬធ្វើ�ើ�ឱ្យយការ
ផ្គគត់់ផ្គគង់់ចំំណាយអស់់ច្រើ��ើនពេ�ក ស្នើ�ើ�សុំំ�អ្វីី�ដែ�លល្អអល្មមមគ្រា�ប់់គ្រា�ន់់។
• កុំំ�ជំំរុុញអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់ឲ្យយផ្ដដល់់តម្លៃ�ៃ មុុនពេ�លអ្ននក
កំំណត់់បានព័័ត៌៌មានគន្លឹះះ��មួួយចំំនួួន។

• កុំំ�ព្យាាយាមធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់មានចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍ដោ�យការពោ�ល
អំំពីីសក្តាានុុពលបរិិមាណធំំលើ�ើសប្រ�មាណ និិង
លើ�ើសពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការ។

សំំខាន់់បំំផុុត ចូូររក្សាាភាពវិជ្ជជ
់ ក
ិ មាន ហើ�យ
ើ ីបណ្តុះះ
ើ កុំំ�ធ្លាាក់ទឹ
ឹ ចិត្តត
ិ ! រាល់់ទំំនាក់់ទំំនងយូូរអង្វែ�ែងដែ�លមានតម្លៃ�ៃ គួួរត្រូ�ូវការពេ�លវេេលាដើ�ម្បី
�
� �។ ខណៈៈដែ�ល
មើ�ល
� ក្នុុ�ងការទទួួលបានកិិច្ចចសន្យាាទិិញមួួយ អ្ននកប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងរបស់់អ្ននកជាច្រើ��ើននៅ�ជុំំ�វិញពិ
ិ
ើ ទៅ�ហាក់់ដូូចជាពិិបាកខ្លាំំ ង
ិភពលោ�កក៏៏ប្រ�ឈមនឹឹងបញ្ហាា
ដូូចគ្នាា ។ ពេ�លដែ�លអ្ននកតស៊ូូ� អ្ននកនឹឹងផ្ដដល់់ឱ្យយខ្លួួ�នអ្ននកនូូវគុុណប្រ�យោ�ជន៍ក្នុុ
៍ � ងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងលើ�ើសពីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដទៃ�ដែ�លចុះះ�ចាញ់់ យ៉ាាងងាយស្រួ�ួល។

20

