
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (គតិត្តឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២០) 
 ១. ពត័ម៌ានភាគហ ៊ុនិក 

បរយិាយ សញ្ជា តិ ត្បភេទភាគហ ៊ុនិក ចាំននួភាគហ ៊ុនិក ចាំននួមូលបត្ត ភាគរយ 

 
តិចជាង ៥% 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវនតប៊ុគគល ៩៧៣ ៤.០០០.៥៥៦ ៤,៦៦% 

នីតិប៊ុគគល ៦ ៣.៣០១.១០៧ ៣,៨៥% 

មនិខមន 
សញ្ជា តិខែែរ 

របូវនតប៊ុគគល ៣៤៣ ៥៣៤.៦៩១ ០,៦២% 

នីតិប៊ុគគល ៤ ២.៤៥៦.៣១៤ ២,៨៦% 

ចាបព់ី ៥% 
ដល់តិចជាង

៣០% 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

មនិខមន 
សញ្ជា តិខែែរ 

របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល ១ ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ចាបព់ី ៣០% 
ភ ើងភៅ 

សញ្ជា តិខែែរ 
របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល ១ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,00% 

មនិខមន 
សញ្ជា តិខែែរ 

របូវនតប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

នីតិប៊ុគគល គ្មែ ន គ្មែ ន គ្មែ ន 

  
២. ភាគហ ៊ុនិកជាអេបិាល ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ និងនិភយាជិករបស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ 

ភាគហ ៊ុនិក ចាំននួភាគហ ៊ុនិក ចាំននួមូលបត្ត ភាគរយ 
អេបិាល         ៧ ៤០៥.៩៩៩ ១៨.៩៣% 
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ១៥ ៤០៩.០០០ ១៩.០៧% 
និភយាជតិ ១៩៧ ១.៣២៩.៣០០ ៦១.៩៩% 
សរ៊ុប ២១៩ ២.១៤៤.២៩៩ ១០០% 

 

១. សិទធរបស់ភាគហ ៊ុនិក 
  ភាគហ ៊ុនិករបស់ កសស មានសិទធិដូចខាងភត្ោម ៖ 

 ភាគហ ៊ុនកិត្បភេទ “ក” 
- សិទធភិបាះភឆ្ន ត ៖ ជាទូភៅភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ក” មនិមានសិទធិភបាះភឆ្ន តភ ើយ ភលើកខលងខត
កន៊ុងករណីខដលមានកិចចត្បជ៊ុាំសភត្មចភលើបញ្ជា ណាមយួ ខដលអាចប ះពាល់សិទធិនិងែល
ត្បភយាជន ៍ថ្នភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ក”  កន៊ុងភ ះមានជាអាទិ៍ដូច ករណីខាងភត្ោម ៖ 



 

 ោរោតប់នថយចាំនួន ឬ ោររតិតបតិសិទិធថ្នភាគហ ៊ុនិកខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនត្បភេទ “ក”  
 ោរភសនើរមួបញ្ចូ ល ឬ ោរបាំខបក កសស 
 ោរសភត្មចឱ្យរ ាំលាយ នងិជត្មះបញ្ា ី កសស  

 កន៊ុងករណីភនះ ភាគហ ៊ុនកិខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនត្បភេទ “ក”  មានសិទិធភបាះភឆ្ន តភោយ ១ (មយួ) ភាគ
ហ ៊ុន ភសែើនឹង ១ (មយួ) សាំភ ង ។ 

-   សិទធទិទលួបានពត័ម៌ាន ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ក” មានសិទិធទទួលបានពត័ម៌ាន ខដលទាកទ់ង
នឹង កសស ត្សបតាមចាបជ់ាធ្រមាន ។ 

- សិទធទិទលួបានត្ទពយ ខដលភៅសល់ពោីររ ាំលាយ នងិោរជត្មះបញ្ា ី ៖ ភាគហ ៊ុនិកខដលោន់
ភាគហ ៊ុនត្បភេទ “ក” មានសិទិធប៊ុរមិាកន៊ុងោរទទួលត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស ខដលភៅសល់
ប ា បព់ីមានោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី កសស ម៊ុនភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ែ” នងិ ត្បភេទ “គ” 
ខដលត្តូវបានោនោ់បគ់ិតត្តមឹោលបរភិចេទថ្នោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី កសស ។ 

 ភាគហ ៊ុនកិត្បភេទ “ែ” 
- សិទិធភបាះភឆ្ន ត ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ែ” មានសិទិធភបាះភឆ្ន តភពញភលញភោយ ១ (មយួ) ភាគ
ហ ៊ុនភសែើនឹង ១ (មយួ) សាំភ ង ។ 

- សិទធទិទលួបានភាគលាេ ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ែ” មានសិទធិទទួលបានភាគលាេភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ 
សារភពើពនធណាមយួ តាមោរសភត្មចរបស់ត្កមុត្បកឹាេបិាល កសស ។  

- សិទធទិទលួបានពត័ម៌ាន ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ែ” មានសិទិធទទួលបានពត័ម៌ានរបស់ កសស 
ត្សបតាមចាបជ់ាធ្រមាន ។ 

- សិទធទិទលួបានត្ទពយខដលភៅសល់ពោីររ ាំលាយ នងិោរជត្មះបញ្ា ី ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ែ” 
ត្តូវទទួលត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស ខដលភៅសល់ប ា បព់ីមានោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី 
កសស ប ៊ុខនតត្តូវភគ្មរពតាមសិទិធប៊ុរមិាខដលបានែតល់ជូនភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ក” ។  

- សិទធបិរវិតតន ៍៖ ភាគហ ៊ុនកិត្បភេទ “ែ” មានសិទិធបរវិតតនក៍ន៊ុងោរបាំខលងភាគហ ៊ុនរបស់ែលួនភៅជា 
ភាគហ ៊ុនត្បភេទ “គ” តាមសមាមាត្តមយួភាគហ ៊ុនត្បភេទ “ែ” ភៅជាមយួភាគហ ៊ុនត្បភេទ 
“គ” ភោយត្តូវភគ្មរពលកខែណឌ ដូចខាងភត្ោម ៖ 
 ប ា បព់ីែ៊ុតរយៈភពល ៣ (បី) ឆ្ន ាំ ថ្នោរត្បោស និងោរធា ភាគលាេអបបបរមាចាំភពាះ
ភាគហ ៊ុនត្បភេទ “គ” ។ 

 កសស មនិមានភាគលាេអបបបរមាត្តូវបានធា  ខដលមនិទានប់ានខបងខចករចួ ។ 
 ោរភធ្វើបរវិតតនថ៍្នភាគហ ៊ុនត្បភេទ “ែ” នឹងមានអាន៊ុភាពភៅភពលមានោរសភត្មចពីត្កមុ
ត្បឹកាេបិាល កសស នងិោរឯកភាពពីរដឋមន្តនតីត្កសួងភសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ ។ 

 ភាគហ ៊ុនកិត្បភេទ “គ” 
- សិទិធភបាះភឆ្ន ត ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “គ” មានសិទិធភបាះភឆ្ន តភពញភលញភោយ ១ (មយួ) ភាគ
ហ ៊ុនភសែើនឹង ១ (មយួ) សាំភ ង។ 

- សិទធទិទលួភាគលាេ ៖ 



 

 ភាគលាេខដលវខបងខចកកន៊ុងចាំភណាមភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “គ” ត្តូវបានត្បោសភោយត្កមុ
ត្បឹកាេបិាលរបស់  កសស  កន៊ុងឆ្ន ាំសារភពើពនធ និងត្តវូអន៊ុមត័ភោយមហាសននិបាត             
ភាគហ ៊ុនិក ។  

 ោរខបងខចកភាគលាេ អាចជាសាចត់្បាក ់ឬ ជាភាគហ ៊ុន ភៅតាមោរសភត្មចរបស់ត្កមុ
ត្បឹកាេបិាល កសស នងិទទួលោរអន៊ុមត័ពីមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិក ភហើយនឹងែតល់
ជូនភាគហ ៊ុនកិ ខដលបានោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនម៊ុនថ្ងៃអចិឌីវឌិនិដ ៍(Ex-Dividend Day) ។    

- សិទធទិទលួពត័ម៌ាន ៖ ភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “គ” មានសិទិធទទលួបានពត័ម៌ានរបស់ កសស ត្សប
តាមចាបជ់ាធ្រមាន។ 

- សិទធទិទលួបានត្ទពយខដលភៅសល់ពោីររ ាំលាយ នងិោរជត្មះបញ្ា ី ៖ ភាគហ ៊ុនកិត្បភេទ “គ” 
ត្តូវទទួលត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស ខដលភៅសល់ប ា បព់ីមានោររ ាំលាយ និងោរជត្មះបញ្ា ី 
កសស ប ៊ុខនតត្តូវភគ្មរពតាមសិទិធប៊ុរមិាខដលបានែតល់ជូនភាគហ ៊ុនិកត្បភេទ “ក”  និង ត្បភេទ 
“ែ” ។ 

 ២. ោរោរពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិក និងោរអន៊ុវតត
 សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនកិ ត្តូវបានធា ភោយមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក ភោយត្កុមត្បកឹាេបិាល និង

ភោយអគគ យកដូចខដលមានខចងភៅកន៊ុងលកខនតកិៈរបស់ កសស ភហើយភាគហ ៊ុនិកមានសិទធិទទួលពត័ម៌ាន
ភសែើៗគ្មន  កន៊ុងភពលខតមយួមនិថាភាគហ ៊ុនិកោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនតិច ឫភត្ចើន ។ ត្គបភ់ាគហ ៊ុនិករបស់ កសស ទាាំង
អស់ត្តូវបានអភញ្ា ើញឱ្យចូលរមួកន៊ុងមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិត្បចាាំឆ្ន ាំ និងមានសិទធិកន៊ុងោរសួរភៅភលើ លទធែល  
ត្បតិបតតិោរណ៍ ោរអន៊ុវតតនន័ងិខែនោរអេវិឌឍន ៍ របស់កាំពងខ់ែ ។ ភលើសពីភនះ សមាជិកត្កុមត្បឹកាេបិាល 
កម៏ានអេបិាលឯករាជយ និងអេបិាលមនិត្បតិបតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ភដើមបោិរពារែលត្បភយាជនដ៍ល់
ភាគហ ៊ុនិកទាាំងអស់ ។ 

៣.  ោរោរពារសិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនិកខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនភាគតិច និងោរអន៊ុវតត
 សិទធិរបស់ភាគហ ៊ុនកិខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនតិច កត៏្តូវបានធា ភោយមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក 

ភោយត្កុមត្បឹកាេបិាល និងភោយអគគ យកដូចខដលមានខចងភៅកន៊ុងលកខនតកិៈរបស់ កសស ភហើយភាគហ ៊ុ
និកទាាំងភ ះមានសិទធិទទួលបានពត័ម៌ានភសែើៗគ្មន  និងកន៊ុងភពលខតមយួមនិថាភាគហ ៊ុនកិោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនតិច 
ឫភត្ចើន។ ភាគហ ៊ុនកិខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនភាគតិច កត៏្តូវបានអភញ្ា ើញឱ្យចូលរមួកន៊ុងមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក
ត្បចាាំឆ្ន ាំ និងមានសិទធកិន៊ុងោរសួរភៅភលើ លទធែល  ត្បតិបតតិោរណ៍ ោរអន៊ុវតតនន័ិងខែនោរអេវិឌឍន ៍ របស់
កាំពងខ់ែ ។ 

 
 
 
 



 

១.  នីតិវធីិ្ថ្នោរភរៀបចាំមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិក និងោរភបាះភឆ្ន ត
 នតីវិធិ្ថី្នោរភរៀបចាំមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនកិ 

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិត្តូវភធ្វើភ ើង ១ (មយួ) ឆ្ន ាំមតង ប ា បព់ីបញ្ចបឆ់្ន ាំសារភពើពនធត្សបតាម
ោលបរភិចេទ និងរភបៀបវារៈខដលត្តូវសភត្មចភោយត្កុមត្បកឹាេបិាល។  

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិវសិាមញ្ញ  អាចត្បត្ពឹតតភៅបានកន៊ុងករណីមានភសចកតីភសនើស៊ុាំភោយ
ភាគហ ៊ុនិក ខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនយា ងតិចចាំនួន ៥១% (ហាសិបមយួភាគរយ) ថ្នភាគហ ៊ុន
ត្បភេទ “ែ” និងត្បភេទ “គ” ។  

- ភសចកតីភសនើស៊ុាំភោះត្បជ៊ុាំរបស់ភាគហ ៊ុនិក ត្តូវភែញើជូនត្កុមត្បកឹាេបិាលយា ងតិច ២១ (ថ្មៃមយួ) 
ថ្ងៃ ម៊ុនថ្ងៃត្បជ៊ុាំ ភោយមានច៊ុះហតថភលខា និងភាា បរ់ភបៀបវារៈជាមយួែង។  

- ត្បសិនភបើមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិកព៊ុាំអាចត្បត្ពឹតតិភៅបានតាមនីតិវធិ្ដូីចខចងខាងភលើ ភ ះ
សមាជិកណាមាន ករ់បស់ត្កុមត្បឹកាេបិាល ឬភាគហ ៊ុនកិណាមាន កខ់ដលមានសិទធិភបាះភឆ្ន តកន៊ុង
មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ អាចភសនើស៊ុាំត៊ុលាោរឱ្យចាតខ់ចងភោះត្បជ៊ុាំមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក 
តាមនីតិវធិ្ណីាមយួខដលត៊ុលាោរពិចារណាភ ើញថាសមត្សប។ 

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ ត្បត្ពឹតតភៅភត្ោមអធ្ិបតីភាពរបស់ត្បធានត្កុមត្បឹកាេបិាល ឬអគគ
 យក។ កន៊ុងករណីត្បធានត្កមុត្បឹកាេបិាល ឬអគគ យកអវតតមាន ភ ះសមាជិកត្កុមត្បឹកា
េបិាលខដលជាអាណតតិគ្មហកៈតាំណាងភអាយត្កសួងភសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ ត្តូវភធ្វើជាអធ្ិបតី។  

- ត្បធានមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក មានសិទធិភបាះភឆ្ន តល៊ុះត្តាខតបានទទួលោរភែារសិទធិពភីាគ
ហ ៊ុនិកណាមាន ក ់ឬែលួនជាភាគហ ៊ុនិក។ 

- មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ ត្តូវត្បត្ពឹតតភៅភៅទសីាន កោ់រច៊ុះបញ្ា ីរបស់ កសស ឬភៅទកីខនលង
ភែេងភទៀតភៅកន៊ុងត្ពះរាជាណាចត្កកមព៊ុជា ខដលត្តូវបានកាំណតភ់ោយត្បធានត្កុមត្បកឹាេបិា
ល។ 

- ភសចកតីជូនដាំណឹងពីមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ ត្តូវភធ្វើភ ើងជាលាយលកខណ៍អកេរ និងត្តូវភែញើ
ភៅភាគហ ៊ុនិកតាមរយៈលិែតិ ឬតាមរយៈត្បពន័ធភអ ិចត្តូនិក ឬតាមត្គបម់ភធ្ោបាយសម
ត្សបណាមយួ ភោយមានបញ្ជា កអ់ាំពីោលបរភិចេទ ភពលភវលា ទីកខនលង និងរភបៀបវារៈ។   

- ភសចកតីជូនដាំណឹងត្តូវភែញើភៅភាគហ ៊ុនិកខដលមានសិទធិភបាះភឆ្ន ត ភៅអេបិាលរបស់ កសស 
មនិភលើសពី ២១ (ថ្មៃមយួ) ថ្ងៃ ម៊ុនោលបរភិចេទរបស់មហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ ។ 

  នតីវិធិ្ថី្នោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន ត 
 ដាំភណើ រោរថ្នោរភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំងអេបិាលឯករាជយ និងអេបិាលមនិត្បតិបតតតិាំណាងភាគហ ៊ុ

និកឯកជន កន៊ុងមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិករបស់ កសស ត្តវូកាំណតដូ់ចខាងភត្ោម ៖ 
 ោរច៊ុះវតតមានអងគភបាះភឆ្ន ត នងិកូរ  ៊ុម 

- ោរច៊ុះវតតមាន ភធ្វើភៅភពលមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនិក ភោយភាា បម់កជាមយួនូវលិែិតអភញ្ា ើញ 
ឬភលែអតតសញ្ជញ ណវនិិភយាគនិ។ កន៊ុងករណីមានោរភែារសិទធិភបាះភឆ្ន ត ភ ះអនកទទួលសិទធិ



 

ត្តូវភាា បម់កជា មយួនូវលិែិតភែារសិទធិ នងិអតតសញ្ជញ ណបណណ  ឬលិែិតឆ្លងខដនរបស់អនកទទួល
សិទធិ។ 

- អងគភបាះភឆ្ន ត គឺជាភាគហ ៊ុនកិខដលមានសិទធិភបាះភឆ្ន តទាាំងអស់ ខដលមានភ ែ្ ះកន៊ុងបញ្ា ី
ភ ែ្ ះភាគហ ៊ុនិក ភៅថ្ងៃទី០១ ខែម ី ឆ្ន ាំ២០១៨ (ោលបរភិចេទកាំណតទ់៊ុក)។ 

- ោរភបាះភឆ្ន តអាចត្បត្ពតឹតភៅបាន ល៊ុះត្តាមានកូរ  មូវតតមានភាគហ ៊ុនិក តាំណាងភអាយចាំនួន
ភាគហ ៊ុនភលើសពីពាកក់ណាា លថ្នភាគហ ៊ុនសរ៊ុប។ 

 ោរត្បគល់សិទធ ិ
- ភាគហ ៊ុនិក អាចត្បគល់សិទធិភអាយអនកតាំណាងរបស់ែលួនចូលរមួភបាះភឆ្ន តជាំនួសបាន។ ភាគ
ហ ៊ុនិកខដលត្បគល់សិទធិភអាយភគភបាះភឆ្ន តជាំនួស មនិមានសិទធិកន៊ុងោរភបាះភឆ្ន តភទៀតភទ។ 

- អនកទទួលសិទធិ ព៊ុាំចាាំបាចជ់ាមាច ស់ភាគហ ៊ុនភទ។ 
- អនកទទួលសិទធិ អាចទទួលបានោរត្បគល់សិទធ ិពីភាគហ ៊ុនកិខតមាន កប់ ៊ុភណាណ ះ។ 
- លិែិតត្បគល់សិទធិត្តូវែតល់ជូនមកគណៈកមែោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន ត ភអាយបានម៊ុនភពលដាំភណើ រ 
ោរភបាះភឆ្ន ត។ ោរត្បគល់សិទធិ ត្តូវត្បោសជាសាធារណៈកន៊ុងមហាសនិនបាតភាគហ ៊ុនិក។ 

- លិែិតត្បគល់សិទធិ ត្តូវភាា បជូ់នមកជាមយួនូវលិែិតអភញ្ា ើញ ។ 
- លិែិតត្បគល់សិទធិ ត្តូវមានហតថភលខារបស់ភាគហ ៊ុនកិត្បគល់សិទធិ និងអនកទទួលសិទធិ។ 

ោរភោស ភបាះភឆ្ន ត 
- ោរភោស ភបាះភឆ្ន តមានរយៈភពល ១០ ទី សត្មាបភ់បកខជនភដើមបបីង្ហា ញ និងខណ ាំពី
សមតថភាព បទពិភសាធ្នោ៍រង្ហរ និងទិសភៅោរង្ហរ ។ 

- ោរភោស  ត្តូវភធ្វើភ ើងភៅកន៊ុងមហាសននិបាតភត្ោមរបូភាពភោយផ្ទា ល់មាត ់ ឬ/និង ភោយ
បទបង្ហា ញជាសាល យ (Power Point Slide) ។ 

- ត្គបរ់បូភាព និងសកមែភាពភោស  មនិត្តូវមានោរវាយត្បហាររះិគនភ់លើប៊ុគគលិកលកខណៈ
ផ្ទា ល់ែលួន ឬសកមែភាពោរង្ហររបស់ភបកខជនដថ្ទភ ើយ។ កន៊ុងករណីមានោរបាំពាន គណៈកមែ
ោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន តមានសិទធិបញ្ឈបោ់រភោស របស់ភបកខជនភ ះភាល មៗ ។ 

ោរយិាល័យភបាះភឆ្ន ត នងិបនាបស់មាៃ ត ់
- ោរយិាល័យភបាះភឆ្ន ត ត្តូវសថិតភៅភត្ោមោរត្គបត់្គងរបស់គណៈកមែោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន ត។ 
- ោរយិាល័យភបាះភឆ្ន ត ត្តូវភរៀបចាំកន៊ុងសាលមហាសននិបាត។ ោរយិាល័យភបាះភឆ្ន តត្តូវមាន
បនាបស់មាៃ តត់ាមោរចាំបាចស់ត្មាបភ់ាគហ ៊ុនិកចូលភៅភបាះភឆ្ន ត។ 

- ោរយិាល័យភបាះភឆ្ន ត ត្តូវមានសមាជិកគណៈកមែោរយា ងតិច ០៥ របូ រមួមានត្បធាន ០១ 
របូ និងសមាជិកយា ងតចិចាំននួ ០៤ របូ ។ 

- ត្បធានោរយិាល័យភបាះភឆ្ន តទទួលពិនតិយោរង្ហររមួ នងិត្បោសភៅភ ែ្ ះអនកភបាះភឆ្ន ត
តាមបញ្ា ីច៊ុះវតតមាន។ សមាជកិ ០២ របូ ទទួលបនា៊ុកសណាា បធ់ាន បខ់ាងភត្ៅោរយិាល័យ និង
ចាំនួន ០២ របូភទៀត ទទួលបនា៊ុកសណាា បធ់ាន បខ់ាងកន៊ុងោរយិាល័យ ។ 

 



 

រភបៀបថ្នោរភបាះភឆ្ន ត 
- រភបៀបថ្នោរភបាះភឆ្ន ត ត្តវូភធ្វើភ ើងភោយោរភៅភ ែ្ ះភាគហ ៊ុនិក ខដលបានច៊ុះបញ្ា ីវតតមាន 
ភោយកន៊ុងមយួភលើកមានចាំននួ ១០ របូ ។ 

- ត្បធានមហាសននិបាត សមាជិកត្កុមត្បឹកាេបិាល ភបកខជនឈរភ ែ្ ះ និងសមាជិកគណៈ
កមែោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន តទាាំងអស់ ត្តូវបានអន៊ុញ្ជញ តភអាយភ ើងភធ្វើោរភបាះភឆ្ន តម៊ុន។ 

- ភាគហ ៊ុនិក ខដលអវតតមានភពលត្បោសភៅភ ែ្ ះ ត្តូវែាល់ឱ្ោសភអាយភ ើងភបាះភឆ្ន តបាន
ភៅភពលភាគហ ៊ុនិករបូភ ះមានវតតមានភពលកាំព៊ុងភបាះភឆ្ន ត និងម៊ុនភពលត្បោសបទិោរយិា 
ល័យភបាះភឆ្ន តជាែលូវោរ។ 

- ភាគហ ៊ុនិកខដលត្តូវបានភៅភ ែ្ ះភអាយភ ើងភៅភបាះភឆ្ន ត ត្តូវចូលភៅបនាបស់មាៃ តភ់បាះ
ភឆ្ន ត ភដើមបទីមាល កប់ណណ ភបាះភឆ្ន តគ្មាំត្ទភបកខជនឈរភ ែ្ ះខដលែលួនភពញចិតតភៅកន៊ុងហិបភឆ្ន ត 
ខដលមានបិទភ ែ្ ះ និងរបូងតរបស់ភបកខភាពជាអេបិាលឯករាជយ    និងអេបិាលមនិត្បតិបតតិ
តាំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ។ 

ោរភបាះភឆ្ន ត 
- ោរភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំងជាអេបិាលឯករាជយ និងអេបិាលមនិត្បតបិតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនកិឯក
ជនត្តូវត្បត្ពឹតតភៅភោយភសរ ីជាសមាៃ ត ់និងតមាល ភាព។ 

- ោរភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំង ភធ្វើភ ើងតាមត្បពន័ធជាឯកតត ម ។ 
- ោរភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំងអេបិាលឯករាជយភធ្វើភ ើងភោយភាគហ ៊ុនិកសាធារណៈ និងភាគហ ៊ុ
និកឯកជន។  

- ោរភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំង អេបិាលមនិត្បតបិតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ភធ្វើភ ើងភោយភាគ
ហ ៊ុនិកឯកជន ខតប ៊ុភណាណ ះ ភោយព៊ុាំអន៊ុញ្ជញ តភអាយភាគហ ៊ុនិកសាធារណៈចូលរមួភបាះភឆ្ន ត
ភ ើយ។ 

- ភបកខជនខដលបានឈរភ ែ្ ះភហើយជាបភ់ឆ្ន ត គឺជាភបកខជនខដលទទួលបានសាំភ ងគ្មាំត្ទ
ភត្ចើនជាងភគ ។ 

- ោរភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំងជាអេបិាលឯករាជយ និងអេបិាលមនិត្បតបិតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនកិឯក
ជន ត្តូវភធ្វើខតមយួភលើក។ 

- គណៈកមែោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន ត មានសមតថកិចចភោះត្សាយបញ្ជា   ខដលភកើតមានភៅ
ភពលភបាះភឆ្ន ត ឬភៅភពលរាបស់នលឹកភឆ្ន ត។ 

បណណ ភបាះភឆ្ន ត ោររាបស់នលកឹភឆ្ន ត នងិោរត្បោសលទធែល 
- បណណ ភបាះភឆ្ន តមាន ២ត្បភេទ ៖ 
- ពណ៌ភែៀវ សត្មាបោ់រភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំងអេបិាលឯករាជយ 
- ពណ៌ត្កហម សត្មាបោ់រភបាះភឆ្ន តភត្ជើសតាាំងអេបិាលមនិត្បតបិតតិតាំណាងភាគហ ៊ុនកិឯក
ជន ។ 



 

- បណណ ភបាះភឆ្ន តនឹងត្តូវែតល់ជូនភៅភពលខដលភាគហ ៊ុនិក ឬអនកភែារសិទធិច៊ុះវតតមាន។ បណណ
ភបាះភឆ្ន តមានបញ្ជា កព់ីភលែអតតសញ្ជញ ណវនិិភយាគនិ និងចាំននួភាគហ ៊ុនខដលភាគហ ៊ុនិក
ោនោ់ប ់។ 

- ភាគហ ៊ុនិកត្តូវទមាល កប់ណណ ភបាះភឆ្ន ត ភៅកន៊ុងហិបភឆ្ន តភអាយបានត្តឹមត្តូវ តាមពណ៌ថ្នបណណ
ភបាះភឆ្ន ត។ ោរទមាល កប់ណណ ភបាះភឆ្ន តែ៊ុសហិបភឆ្ន ត ឬគូសភលើបណណ ភបាះភឆ្ន ត ឬសរភសរ
បខនថមភោយអនកភបាះភឆ្ន ត ត្តវូចាតទ់៊ុកជាបណណ ភបាះភឆ្ន តឥតបានោរ ។ 

- ភាគហ ៊ុនិក អាចស៊ុាំជាំនួយពីគណៈកមែោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន ត ភដើមបខីណ ាំពីរភបៀបភបាះភឆ្ន ត
ភអាយបានត្តឹមត្តូវ ។ 

- ោររាប ់និងោរបកូសរ៊ុបលទធែលភបាះភឆ្ន ត ត្តូវភធ្វើតាមត្បពន័ធពត័ម៌ានវទិោ (ក៊ុាំពយទូរ័) ។ 
- ត្បធានោរយិាល័យភបាះភឆ្ន តត្តូវពិនិតយ នងិភលើកបង្ហា ញបណណ ភបាះភឆ្ន ត ភហើយសមាជិក ០២
របូ ត្តូវកតត់្តាតាមត្បពន័ធក៊ុាំពយទូរ័ និង 0២ របូភទៀត ត្តូវភរៀបរបណណ ភបាះភឆ្ន តតាមពាំនូកនូវបណណ
ភបាះភឆ្ន តបានោរ នងិមនិបានោរ ។ 

- លទធែលថ្នោរភបាះភឆ្ន តត្តូវត្បោសភោយត្បធានមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ។ 
ោរបាងឹតវា ចាំភពាះលទធែលភបាះភឆ្ន ត 
- គណៈកមែោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន ត មានសមតថកិចចភោះត្សាយបញ្ជា   ខដលភកើតមានភៅ
ភត្ោយភពលភបាះភឆ្ន ត ។ 

- ភបកខជនខដលឈរភ ែ្ ះភបាះភឆ្ន ត មានសិទធបិាឹងតវា ចាំភពាះលទធែលភបាះភឆ្ន តបានភៅចាំភពាះ
ម៊ុែគណៈកមែោរភរៀបចាំោរភបាះភឆ្ន ត ។ 

 ២.  ពត័ម៌ានមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិក 

ល.រ ោលបរភិចេទ 
ត្បភេទ 
កិចចត្បជ៊ុាំ កូរ  ៊ុមថ្នកិចចត្បជ៊ុាំ រភបៀបវារៈ ភសចកតសីភត្មច 

១ ៥-មងិ៊ុ -
២០២០ 

សាមញ្ញ  ៨០,៨៩៦,៦២០ 
ភាគហ ៊ុន ភសែើ
នឹង ៩៤.៣២% 
ថ្នចាំនួនភាគ
ហ ៊ុនសរ៊ុប 

- របាយោរណ៍លទធែលអាជីវ
កមែ-ភសវាកមែ ឆ្ន ាំ២០១៩  

- របាយោរណ៍ហិរញ្ញ វតថ៊ុ
សត្មាបដ់ាំណាចោ់រយិ 
បរភិចេទ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
(បានភធ្វើសវនកមែ) 

- ទិសភៅោរង្ហរឆ្ន ាំ២០២០ 
- វធិានោរភឆ្លើយតបភៅនឹង
ោររកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី 
១៩ (Covid-19) 

- ោរអន៊ុមត័ោរខបង
ខចកភាគលាេជូន
ភាគហ ៊ុនិកសត្មាបឆ់្ន ាំ
២០១៩  

- ោលបរភិចេទត្បោស
បញ្ា ីភ ែ្ ះភាគហ ៊ុនិក
ខដលត្តូវទទួលភាគ
លាេ (Record 
date) គឺភៅថ្ងៃទី១០ 
ខែមងិ៊ុ  ឆ្ន ាំ២០២០។ 



 

 ១.  ភគ្មលនភយាបាយខបងខចកភាគលាេ 
  ភដើមបជីាោរភលើកទកឹចិតតដល់វភិ ភយាគិន ត្កុមត្បឹកាេបិាលបានអន៊ុមត័ភគ្មលនភយាបាយភាគ
លាេ ខដលមានោរធា ទិននែលភាគលាេអបបបរមាត្បចាាំឆ្ន ាំភសែើនឹងចាំននួ ៥% ថ្នទាំហាំវនិិភយាគ ភោយគតិ
តាមថ្ងលភបាះែាយលកម់ូលបត្ត (IPO) សត្មាបរ់យះភពល ៣ឆ្ន ាំ ប ា បព់ីោរច៊ុះបញ្ា ីលកភ់លើែារមូលបត្តកមព៊ុ
ជា។ ោរធា ទិននែលភាគលាេអបបបរមាភសែើនងឹចាំននួ ៥% ភនះ គឺនឹងែតល់ជូនចាំភពាះមូលបត្តកមែសិទធខដល
មានសិទធភបាះភឆ្ន តត្បភេទ “គ” ខតប ៊ុភណាណ ះ។ រាជរោឋ េបិាលកមព៊ុជា ខដលជាភាគហ ៊ុនិកោនោ់បម់ូលបត្តកមែ
សិទធមានសិទធភបាះភឆ្ន តត្បភេទ “ែ” និងមូលបត្តកមែសិទធគ្មែ នសិទធភបាះភឆ្ន តត្បភេទ “ក” មនិទទួលបានោរ
ធា ភាគលាេភទ។ 

 ភត្ោយពីែ៊ុតោរធា រយះភពល ៣ឆ្ន ាំ រចួមក ោរខបងខចកភាគលាេត្តូវបានភសនើរភ ើងភោយត្កុម
ត្បឹកាេបិាល ភហើយោកភ់អាយមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិភធ្វើោរសភត្មច។ 

 ២. ពត័ម៌ានអាំពីោរខបងខចកភាគលាេកន៊ុងរយះភពល ៣ (បី) ឆ្ន ាំច៊ុងភត្ោយ 

ល.រ 
ពិពណ៍ លមអតិអាំពី 
ោរខបងខចកភាគលាេ 

២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 

១ ោលបរភិចេទត្បោសខបងខចក
ភាគលាេ ៥ មងិ៊ុ  ២០២០ ១២ ភមសា ២០១៩ ០៣ កកកោ ២០១៨ 

២ ោលបរភិចេទកាំណតទ់៊ុក ១០ មងិ៊ុ  ២០២០ ០៣ ឧសភា ២០១៩ ១៨ កកកោ ២០១៨ 
៣ ោលបរភិចេទទូទាតភ់ាគលាេ ២២ មងិ៊ុ  ២០២០ ១០ ឧសភា ២០១៩ ០១ សីហា ២០១៨ 

 

  

 ១- សមាសភាពត្កមុត្បឹកាេបិាល 

ល.រ ភ ែ្ ះអេបិាល តាំខណង 
ោលបរភិចេទ 

ោល យជាអេបិាល 
ោលបរភិចេទបញ្ចប ់
អាណតតបិចច៊ុបបនន 

១ ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់ ត្បធាន ២៥ មងិ៊ុ  ២០១៨ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២១ 
២ ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន សមជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០១៨ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២១ 

៣ ឯ.ឧ ផ្ទនែ់លាល  សមាជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០១៨ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២១ 

៤ ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត សមាជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០១៨ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២១ 

៥ ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  សមាជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០១៨ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២១ 

៦ ភលាក Hidetoshi KUME សមាជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០១៨ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២១ 

៧ ភលាក លូ លីភែង សមាជិក ២៥ មងិ៊ុ  ២០១៨ ២៤ មងិ៊ុ  ២០២១ 



 

២ - ជីវប្រវត្តសង្ខេរររស់អភិបាល 

 

 

 
    

 
 ឯកឧតតម ភកើតភៅថ្ងៃទី១១ ខែម ី ឆ្ន ាំ១៩៥៦ សញ្ជា តិ ខែែរ ទីកខនលងកាំភណើ ត េូមខិត្ពកភពាធ្ិ  ៊ុាំខត្ពក
ភពាធ្ិ ត្សុកត្សីសនធរ ភែតតកាំពងច់ាម ។ 

 ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ភៅឆ្ន ាំ១៩៨១  ដល់ឆ្ន ាំ១៩៨៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ភលើជាំ ញសាំណងក់ន៊ុង
ទឹក និងកាំពងខ់ែ ភៅត្បភទសរ៊ុសេ៊ុ។ី ពីឆ្ន ាំ២០០៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ 
ភលើជាំ ញពាណិជាសាន្តសត ភៅសាកលវទិោល័យជាតិត្គបត់្គង ត្បភទសកមព៊ុជា។ ភហើយពីឆ្ន ាំ២០០៦ ដល់ឆ្ន ាំ
២០០៨ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់ណឌិ ត ភលើជាំ ញវទិោសាន្តសតភសដឋកិចច ភៅសាកលវទិោល័យចាំភរ ើនពហ៊ុ       
បភចចកវទិោ ត្បភទសកមព៊ុជា។  

 បទពភិសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 ឯកឧតតមបានចូលបភត្មើោរង្ហរភៅកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ ភៅកន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ ១៩៨៦ មានតួ
 ទីជាប៊ុគគលិកវសិវករសាំណង ់ ថ្ន យកោឋ នបភចចកភទសសមាៃ រៈសាំណង។់ ភហើយភៅឆ្ន ាំ១៩៩០ ដល់ឆ្ន ាំ
១៩៩២ ឯកឧតតមមានតួ ទជីាអន៊ុត្បធានកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ និងភៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
ឯកឧតតមមានតួ ទីជាត្បធានកាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ។ ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ឯកឧតតម
ទទួលបានតួ ទជីាត្បធានអគគ យកកាំពងខ់ែត្កងុត្ពះសីហន៊ុ នងិចាបព់ីឆ្ន ាំ២០០៨ រហូតមកដល់បចច៊ុបបនន ឯក
ឧតតមជាត្បតិេូរាជរោឋ េបិាលកមព៊ុជា ទទួលបនា៊ុកជាត្បធានអគគ យកកាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ឯកឧតតម ភកើតភៅថ្ងៃទី២៨ ខែម ី ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សញ្ជា ត ិ ខែែរ ទកីខនលងកាំភណើ ត េូមបិាំណក ់ ៊ុាំភឈើគ៊ុាំ 
ត្សុកត្កគរ ភែតតភពាធ្សិាត ់។ 

 ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ភៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់ណឌិ ត ភលើជាំ ញវទិោសាន្តសតភសដឋកចិច ។ 

 បទពភិសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 ភៅកន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ដល់ ឆ្ន ាំ១៩៨១ ឯកឧតតមបានចូលបភត្មើោរង្ហរភៅសាលាភែតតភពាធ្សិាត់
ខដលមានតួ ទីត្គបត់្គងរដឋបាល ភហើយភៅឆ្ន ាំ១៩៨១ ដល់ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ឯកឧតតមមានត ួទីជាអន៊ុត្បធានគណ
កមែធ្ិោរខែនោរ ភែតតភពាធ្សិាត។់ ភៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាជាំនួយោរ រដឋភលខា 
ធ្ិោរត្កសួងភសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ។ ភហើយភៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៣ ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទីជា
អេបិាលរងភែតតភសៀមរាប។ ពីឆ្ន ាំ២០០៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ឯកឧតតមបានចូលបភត្មើោរង្ហរភៅត្កសួងសាធារណ
ោរ និងដឹកជញ្ាូ ន មានតួ ទីជា យកែ៊ុទាោល័យ។ ភៅឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ឯកឧតតមទទួលបានតួ
 ទីជាជាំនួយោរភទសរដឋមន្តនត។ី ឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតមមានតួ ទីជា យកែ៊ុទាោល័យត្កសួង
ពាណិជាកមែ ភហើយចាបព់ីឆ្ន ាំ២០១៦ មកដល់បចច៊ុបបនន ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទីជាអន៊ុរដឋភលខាធ្ិោ និងជា
 យកែ៊ុទាោល័យត្កសួងសាធារណោរ និងដឹកជញ្ាូ ន ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ឯកឧតតម ភកើតភៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ១៩៧៣ សញ្ជា តិ ខែែរ ។ 

 ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ភៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្ត ភលើជាំ ញរដឋបាលពាណិជាកមែ ភៅ
សាកលវទិោល័យ Hawaii Pacific សហរដឋអាភមរកិ។ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់  
ភលើជាំ ញពាណិជាកមែ  ភៅសាកលវទិោល័យ New South Wales  ត្បភទសអូន្តសាត លី ។ ភហើយភៅឆ្ន ាំ២០០៣ 
ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់ណឌិ ត ភលើជាំ ញភសដឋកចិច ភៅសាកលវទិោល័យ Wollonggong ត្បភទសអូន្តសាត លី។ 

 បទពភិសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាត្បធាន យកោឋ នពត័ម៌ានវទិោ ថ្នត្កសួងភសដឋ
កិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ។ ភៅឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាអគគ យក ថ្នអគគ យកោឋ នភគ្មល
នភយាបាយភសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វតថ៊ុ និងចាបព់ីឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់បចច៊ុបបនន ឯកឧតតមទទលួបានតួ ទីជាអន៊ុរដឋ
ភលខាធ្ិោរ ត្កសួងភសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថ៊ុ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ឯកឧតតម ភកើតភៅថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ សញ្ជា តិ ខែែរ ។  

 ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ភៅឆ្ន ាំ១៩៨៦ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តរង ភលើជាំ ញបភចចកភទសអគគិសនី ភៅវទិោសាថ ន    
បភចចកវទិោកមព៊ុជា ត្បភទសកមព៊ុជា។ ភៅឆ្ន ាំ១៩៩២   ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្ត ភលើជាំ ញភសដឋកចិច 
ភៅវទិោសាថ នវទិោសាន្តសតភសដឋកិចច ត្បភទសកមព៊ុជា។ ភៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជាន់
ែពស់ ភលើជាំ ញភសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វតថ៊ុ ភៅសាកលវទិោល័យ London ត្បភទសអងភ់គលស ភហើយភៅឆ្ន ាំ២០០០ 
ឯកឧតតមបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ភលើជាំ ញភគ្មលនភយាបាយសាធារណៈ ភៅសាកលវទិោល័យ 
Saitama ត្បភទសជប ៊ុន ។ 

 បទពភិសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 កន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ១៩៨៦ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៨២ ឯកឧតតមបានចូលបភត្មើោរង្ហរភៅអាជាញ ធ្រអគគិសនីភែតតភោះក៊ុង 
ទទួលបនា៊ុកជាត្បធានអាជាញ ធ្រអគគិសនីភែតត។ ភៅច៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩២ ឯកឧតតមបានផ្ទល ស់មកបភត្មើោរង្ហរភៅត្កសួង
ពាណិជាកមែ ទទួលបនា៊ុកជាសមាជិកត្កុមជាំនួយោរថ្នរដឋមន្តនតី។ ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឯកឧតតមត្តូវបានខតងតាាំងជា
ត្បធាន យកោឋ នអាសា ន និងអងគោរអនតរជាត ិ ភហើយមានតួ ទយីា ងសាំខានក់ន៊ុង មជាសមាជិកត្កមុអនក
ចរចាពាណិជាកមែ សត្មាបោ់រភធ្វើសមាហរណកមែកមព៊ុជាភៅកន៊ុងត្កបែណ័ឌ អាសា ន កចិចត្ពមត្ពាងពាណិជាកមែ
ភសរអីាសា នបកូមយួ នងិអងគោរពាណិជាកមែពិេពភលាក (WTO) ។ ឆ្ន ាំ២០០៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៧ ឯកឧតតមមាន
តួ ទីជាអគគ យករង ថ្នអគគ យកោឋ នបភចចកភទស ត្កសួងពាណិជាកមែ។ ពីឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ឯក
ឧតតមទទួនបានតួ ទីជាអគគ យក ថ្នអគគ យកោឋ នពាណិជាកមែអនតរជាតិ ត្កសួងពាណិជាកមែ។ ភៅឆ្ន ាំ
២០១៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតមមានតួ ទីជាអគគ យក ថ្នអគគ យកោឋ នភសវាពាណិជាកមែ ត្កសួងពាណិជា
កមែ និងពីឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៧ ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទីជាអន៊ុរដឋភលែធ្ិោរត្កសួងពាណិជាកមែ ចាបព់ី
ឆ្ន ាំ២០១៨ មកដល់បនច៊ុបបនន ឯកឧតតមទទួលបានតួ ទជីារដឋភលែធ្ិោរត្កសួងពាណិជាកមែ ទទួលបនា៊ុកភលើ
ត្បតិបតតិោរ និងោរខកទាំរងរ់បស់អគគ យកោឋ នគ្មាំត្ទភសវាពាណិជាកមែកមែ និងភគ្មលនភយាបាយពាណិជាកមែ
អនតរជាតិ ។ 
 
 
 
 



 

 
 
 ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  ភកើតភៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៧៣ សញ្ជា តិ ខែែរ ទីកខនលងកាំភណើ ត ត្សុក ឧដ៊ុងគ 
ភែតតកាំពងស់ពឺ ។ 

 ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ភៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ភលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តត្គបត់្គង ភលើជាំ ញគណភនយយភៅ
សាកលវទិោល័យ ភវទមហាឥសី ត្បភទសកមព៊ុជា។ ពីឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់បចច៊ុបបនន ភលាកកាំព៊ុងបនតោរសិកាថាន ក់
បរញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ភលើជាំ ញត្គបត់្គងអាជីវកមែតាមអនឡាញ ភៅសាកលវទិោល័យត្កុង ៊ុងដ ៍ ចត្កេព
អងភ់គលស ។ 

 បទពភិសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 កន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ១៩៨៩ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩២ ភលាកបានចូលបភត្មើោរង្ហរភៅអងគភាពនភយាបាយ T88 កង
ត្បោបអ់ាវ៊ុធ្ថ្នកមព៊ុជា មានត ួទីជាជាំនួយោរត្បធានអងគភាព។ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០០០ ភលាកជា សវនករ
ជានែ់ពស់ថ្ន Ernst & Young រាជធានីេនាំភពញ ត្បភទសកមព៊ុជា។ ភៅឆ្ន ាំ២០០០ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ភលាកជាត្បធាន
ហិរញ្ញ វតថ៊ុថ្នសិបបករអងគរ ែូ.,អលិធ្ីឌី., ភហើយកន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៣ ភលាកទទួលបានតួ ទីជាត្កមុត្បឹកាេបិាលសិបប
ករអងគរ ែូ.,អិលធ្ឌីី., តាំណាងឱ្យប៊ុគគលិក។  ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៦ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ភលាកជាអេបិាលឯករាជយ និង
ជាត្បធានគណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែថ្នសាថ ប  លីមតីធ្ីត ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ភលាកមានតួ ទីជា
ត្បធានត្កុមត្បឹកាេបិាល នងិគណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែថ្នសាថ ប  លីមតីធ្ីត។ ភៅខែសីហា ឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១១ ភលាកមានតួ ទីជាត្បធានចាតោ់រទូភៅថ្នកសិកររកីរាយ ែូ.,អលិធ្ីឌី.,។ ភហើយភៅឆ្ន ាំ
២០១១ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ ភលាកជាត្កមុត្បឹកាេបិាលថ្នសមាគមសហត្គិនវយ័ភកែងភៅកមព៊ុជា (YEAC)។ ខែ  
មងិ៊ុ  ឆ្ន ាំ២០១១ ដល់បចច៊ុបបនន ភលាកជាអន៊ុត្បធានសភាពាណិជាកមែ ភែតតភសៀបរាប និងឧតតមានជយ័ 
(SROCC)។ ភៅឆ្ន ាំ២០១១ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ភលាកជាត្បធានសមាគមអតីតនិសេតិ IATSS កមព៊ុជា (CIAA)។ 
ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់បចច៊ុបបនន ភលាកជាអន៊ុត្បធាន និងត្កមុត្បឹកាថ្នកលឹបវនិិភយាគិនកមព៊ុជា (CIC Investment 
Plc.) ភហើយភលាកកជ៏ាត្បធានត្កុមត្បកឹាេបិាលថ្នភមហាគ  លីស៊ុីង េអីិលស៊ុី ែងខដរ។ រហូតដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ភលាកមានតួ ទីជា យកត្បតិបតត ិ ថ្នអចលនត្ទពយសកមែត្បភទសកមព៊ុជា ែូ.,អិលធ្ីឌី។ ភៅឆ្ន ាំ២០១៦ ភលាក
ជាអេបិាលឯករាជយ និងជាត្បធានគណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែថ្នធ្ គ្មសាថ ប  េអីិលស៊ុី ភហើយពីឆ្ន ាំ២០១៧ 
ដល់បចច៊ុបបនន ភលាកជាមាជិកវទិោសាថ នអូន្តសាត លី ថ្ន យកត្កុមហ ៊ុន (AICD) និងជាត្បធានគណៈកមែោរសវន
កមែ កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ ។ 
 



 

  
  
 
 ភលាក Hidetoshi KUME ភកើតភៅថ្ងៃទី២២ ខែភមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ សញ្ជា តិ ជប ៊ុន ។ 

 ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ភៅឆ្ន ាំ១៩៨០ ភលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តពីសាកលវទិោល័យ Kyusgshu ភលើជាំ ញវសិវករ
ត្បតតិកមែត្បពន័ធទឹកកែវក។់  ឆ្ន ាំ១៩៨២ ភលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ពសីាកលវទិោល័យ 
Kyusgshu ភលើជាំ ញវសិវករត្បតតិកមែត្បពន័ធទឹកកែវក ់ត្បភទសជប ៊ុន ។  

 បទពភិសាធ្នោ៍រង្ហរ 
កន៊ុងអាំ ៊ុងឆ្ន ាំ១៩៨២ ភលាកបានចូលបភត្មើោរង្ហរជាមន្តនតបីភចចកភទស ខែនកអេវិនឍនក៍ាំពងខ់ែ និងសម៊ុត្ទភៅ
ត្កសួងដឹកជញ្ាូ ន។ ចាបព់ីឆ្ន ាំ១៩៩៨៩ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩០ ភលាកជាមន្តនតីភាន កង់្ហរខដនដី ទទួលបនា៊ុកខាងគភត្មាង, 
ខែនកអេវិឌឍនត៍ាំបនរ់ាជធានី (តាំបន ់ Kansai) នងិឆ្ន ាំ១៩៩០ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩២ ភលាកមានតួ ទីជាត្បធានខែនក
គភត្មាងភៅវទិោសាថ នត្សាវត្ជាវ ខែនកកាំពងខ់ែ និងសម៊ុត្ទថ្នត្កសួងដឹកជញ្ាូ ន ទទលួបនា៊ុករមួកន៊ុងកចិចសហ
ត្បតិបតតិោរបភចចកភទសជាមយួសិោខ ោមមកពីភត្ៅត្បភទស ខដលោនខ់ែនកកាំពងខ់ែ នងិអាោសយានតោឋ ន។ ភៅ
ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ភលាកមានតួ ទីជាភលខាទមីយួ ថ្ន យកោឋ នភសដឋកចិចរបស់សាថ នទូតជប ៊ុន ត្បចាាំ
ត្បភទសេលីីពនី ទទួលបនា៊ុកជាជាំនួយោរខែនកភសដឋកចិចថ្នរោឋ េបិាលជប ៊ុន ភៅកន៊ុងត្បភទសេលីីពនី។ ឆ្ន ាំ
១៩៩៦ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ភលាកមានតួ ទីជាត្បធានោរយិាល័យកាំពងខ់ែ Takamatsu និងោរសាងសង់
អាោសយានតោឋ នថ្នោរយិាល័យសាងសងក់ាំពងខ់ែទី៣ និងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០០១ ភលាកជាត្បធាន
ោរយិាល័យសាងសងក់ាំពងខ់ែទី២ កន៊ុងត្សុក ភៅត្កសួងដកឹជញ្ាូ ន។ ភៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ ដល់ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ភលាកជា
អនកត្សាវត្ជាវជានែ់ពស់ោរយិាល័យគភត្មាងភៅវទិោសាថ នអេវិឌឍនត៏ាំបនភ់ឆ្នរសម៊ុត្ទ ទទលួបនា៊ុកភលើោរសិកាពី
យ៊ុទធសាន្តសតោរអេវិឌឍនក៏ាំពងខ់ែ ខដលជាភគ្មលនភយាបាយទី១ របស់គភត្មាង JICA កន៊ុងោរអេវិឌឍនត៏ាំបន់
កាំពងខ់ែ។ ពីឆ្ន ាំឆ្ន ាំ២០០២ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៤ ភលាកជាអេបិាលភែតត Okinawa មានតួ ទីជាទីត្បឹកាខែនកសាង
សង។់ ឆ្ន ាំ២០០៣ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៥ ភលាកមានតួ ទីជា យករង ថ្ន យកោឋ នកាំពងខ់ែ និងសម៊ុត្ទភៅត្កសួង
ខដនដ ី ភហោឋ រច សមពន័ធ នងិដឹកជញ្ាូ ន ទទួលបនា៊ុកខែនកែេពវែាយ និងោរពារភត្គ្មះមហនតរាយឯកជន។ ភៅ
ឆ្ន ាំ២០០៥ ដល់ ឆ្ន ាំ២០០៧ ភលាកមានតួ ទីជាអេបិាលត្កុង Fukuoka នងិជាទីត្បឹកា យកោឋ នកាំពងខ់ែ 
និងសម៊ុត្ទែងខដរ។ ឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៩ ភលាកមានតួ ទីជាអនកត្សាវត្ជាវជានែ់ពស់ គភត្មាងត្សាវត្ជាវ
អនតរជាត ិ "ោរផ្ទល ស់បតូរអាោសធាត៊ុ និងយ៊ុទធសាន្តសតដឹកជញ្ាូ នតាមែលូវអាោស" ភៅវទិោសាថ នោរសិកាភគ្មល
នភយាបាយដកឹជញ្ាូ ន។ ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០១០ ភលាកមានតួ ទីជា យករង ថ្នត្កសួងខដនដីភហោឋ
រច សមពន័ធ នងិដឹកជញ្ាូ ន ពីឆ្ន ាំ២០១០ ដល់ឆ្ន ាំ២០១២ ភលាកមានតួ ទីជា យកថ្ន យកោឋ នសិកា



 

ត្សាវត្ជាវ ភៅវទិោសាថ នោរសិកាភគ្មលនភយាបាយដកឹជញ្ាូ ន។ ភហើយភៅឆ្ន ាំ២០១២ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៤ ភលាកជា
 យកភៅមជឈមណឌ លខកលមអបរសិាថ នតាំបនភ់ឆ្នរ Osa Bay។ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដល់ ខែម ី ឆ្ន ាំ២០១៨ 
អនកជាំ ញោរភៅត្កសួងសាធារណោរនិងដឹកជញ្ាូ ន ថ្នត្បភទសកមព៊ុជា មានតួ ទជីាទីត្បឹកាភគ្មលោរណ៏
ខែនកដឹកជញ្ចូ ន និងចាបព់ីខែមងិ៊ុ  ឆ្ន ាំ២០១៨ ភលាកមានតួ ទីជា យកថ្ន យកោឋ នដឹកជញ្ាូ នតាមែលូវស
ម៊ុត្ទ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 ភលាក លូ លីភែង ភកើតថ្ងៃទី១១ ខែភមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៤ សញ្ជា តិ ខែែរ ទីកខនលងកាំភណើ ត ត្សុកត្សីសនធរ ភែតត
កាំពងច់ាម។ 

 ត្បវតតថ្នោរសិកា 
 ភៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ ភលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្ត ភលើជាំ ញគីមចីាំណីអាហារ។ ភហើយភៅឆ្ន ាំ២០០៦ 
ភលាកបានបញ្ចបថ់ាន កប់រញិ្ជញ បត្តជានែ់ពស់ ភលើជាំ ញពាណិជាសាន្តសត។  

 បទពភិសាធ្នោ៍រង្ហរ 
 ភលាកបានចូលបភត្មើោរង្ហរភៅកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ ភៅឆ្ន ាំ២០០៣ មានត ួទីជាប៊ុគគលិក
កតត់្តាទាំនិញក៊ុងតនឺរ័ពីទលីាន។ ភហើយភៅឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១១ ភលាកមានតួ ទីជាត្បធានខែនកត្តួតពិនិ
តយ និងភរៀបចាំក៊ុងតឺនរ័ោកត់ាម Lane។ ពីឆ្ន ាំ២០១១ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៥ ភលាកទទួលបានតួ ទីជា យករង 
ទទួលបនា៊ុករមួចាតខ់ចងត្តតួពនិិតយភារកិចចទូភៅ ថ្ន យកោឋ នត្នតិបតតិោរទាំនិញទូភៅ។ ចាបព់ីឆ្ន ាំ២០១៥ ដល់
បចច៊ុបបនន ភលាកទទួលបានត ួទីជា យក ថ្ន យកោឋ នត្បតិបតតិោរទាំនិញទូភៅ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ៣.  ករណីអេបិាលណាមាន ក ់ជាអេបិាល ជាភាគហ ៊ុនកិ ឬសហកមែសិទធរបស់ត្កមុហ ៊ុនភែេងភទៀត  
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ ព៊ុាំមានអេបិាលណាមាន ក ់ ជាអេបិាល ជាភាគហ ៊ុនិក ឬសហកមែសិទធរបស់
ត្កុមហ ៊ុនភែេងភទៀតភទ។ 

ល.រ ភ ែ្ ះអេបិាល ភ ែ្ ះត្កមុហ ៊ុនពាកព់ន័ធ 
អេបិាល ឬភាគហ ៊ុនកិ 
ឬសហកមែសិទធករ 

    
    

 ៤.  ត ួទ ីភារកចិច ោរទទលួែ៊ុសត្តវូរបស់ត្កមុត្បកឹាេបិាល នងិោរអន៊ុវតត 
ត្កុមត្បឹកាេបិាល ត្តូវបានត្បគល់នូវភបសកកមែរមួសត្មាបត់ត្មងទ់ិស និងត្តតួពិនតិយភលើ កសស ។  

កន៊ុងត្កបែណឌ ភនះ ត្កមុត្បឹកាេបិាលមានតួ ទី ភារកិចច ោរទទួលែ៊ុសត្តូវ ដូចខាងភត្ោម ៖ 
- សភត្មចតាមសាំភណើ របស់អគគ យកនូវ លកខនតកិៈប៊ុគគលិក រច សមពន័ធ និងបទបញ្ជា ថ្ែាកន៊ុងរបស់  
កសស ភោយអន៊ុភលាមតាមលិែិតបទោឋ នគតិយ៊ុតត និងចាបជ់ាធ្រមាន  

- កាំណតោ់រចាតខ់ចង និងភារកចិចទូភៅរបស់ កសស  
- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ភលើខែនោរអេវិឌឍនក៍ន៊ុងត្កបែណឌ ថ្នោរតត្មងទ់ិសរបស់ កសស  
- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ខែនោរអាជីវកមែ ភសវាកមែ ហិរញ្ញ វតថ៊ុ នងិវនិិភយាគរបស់ កសស  
- អន៊ុមត័ភលើរបាយោរណ៍របស់សវនករឯករាជយត្បចាាំត្តីមាស និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  
- អន៊ុមត័ភលើរបាយោរណ៍សកមែភាពោរង្ហរត្បចាាំត្តីមាស  និងត្បចាាំឆ្ន ាំ 
- ចាតខ់ចងភធ្វើឱ្យដាំភណើ រោរនូវគណៈកមាែ ធ្ិោរ នងិគណៈកមែោរខដលបានកាំណតភ់ោយអន៊ុត្កឹតយ 
សតីពីោរបភងកើត កសស ឬ ភោយលកខនតិកៈរបស់ កសស  

- អន៊ុមត័ចាំនួនត្កបែណឌ ប៊ុគគលិក ខដលអន៊ុញ្ជញ តសត្មាប ់ កសស នងិោរែតល់លាេោរសត្មាប ់
ប៊ុគគលិក-និភយាជតិ ថាន កដ់កឹ ាំត្គបជ់ានថ់ាន ក ់

- វាយតថ្មលកន៊ុងចភ ល ះភពលភទៀងទាតនូ់វកត្មតិថ្នោរភធ្វើឱ្យសភត្មចនូវភគ្មលភៅ ខដលកាំណតភ់ោយ ក
សស និងោកភ់ចញនូវវធិានោរសត្មាបខ់កលមអចាាំបាច ់

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ភលើសាំភណើ ស៊ុាំខកសត្មួលលកខនតកិៈ កសស នងិលកខនតកិៈប៊ុគគលិក 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ថ្ងលឈនួលពាកព់ន័ធនងឹោរភធ្វើអាជីវកមែ ភសវាកមែរបស់ កសស 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ភលើគភត្មាងខបងខចកត្បាកច់ាំភណញ ឬគភត្មាងបាំភពញឱ្នភាព កសស 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ភលើសាំណូមពរកន៊ុងោរបភងកើន ឬ បនថយភដើមទ៊ុនរបស់ កសស 

- ពិនិតយ និងអន៊ុមត័ភលើោរអន៊ុវតតកិចចលទធកមែ  របស់ កសស 

- សភត្មចភលើោរភបើក នងិបិទត្គបោ់រយិាល័យ សាខា ទីភាន កង់្ហរ ឬ តាំណាងទាាំងអស់ខដលចាាំបាច់
សត្មាបអ់ន៊ុវតតឱ្យសភត្មចភគ្មលភៅ និងភារកចិចរបស់ កសស 

- អន៊ុមត័រាល់កចិចសនោទាាំងឡាយណា ខដលមនិអាចអន៊ុវតតតាមនីតិវធិ្ីលទធកមែសាធារណៈ 



 

ត្កុមត្បឹកាេបិាល អន៊ុវតតសិទធិ និងអាំណាចភែេងភទៀត ដូចមានកាំណតភ់ៅកន៊ុងចាបស់តីពីសហត្គ្មស 
សាធារណៈ ចាបស់តីពីសហត្គ្មសពាណិជាកមែ ត្ពមទាាំងចាប ់និងលិែតិបទោឋ នគតិយ៊ុតតជាធ្រមាន ខដលពាក់
ពន័ធនឹងោរភបាះែាយលកម់លូបត្តជាសាធារណៈ ។ 

 ៥.  កិចចត្បជ៊ុាំត្កមុត្បឹកាេបិាល 
ល.រ ោលបរភិចេទ ត្បភេទកិចចត្បជ៊ុាំ ភ ែ្ ះអេបិាលខដលបានចូលរមួ 

 
 
 
១ 

 
 
 

០៧-ក៊ុមៃៈ-២០២០ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត 
ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hideitoshi KUME 

ភលាក លូ លីភែង 
 
 

២ 

 
 

០៨-ឧសភា-២០២០ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត 
ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hideitoshi KUME 

ភលាក លូ លីភែង 
 
 
 
៣ 

 
 
 
១៤-សីហា-២០២០ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត 
ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hideitoshi KUME 

ភលាក លូ លីភែង 
 
 
 
៤ 

 
 
 

០៦-វចិេិោ-២០២០ ពិភាកា និងអន៊ុមត័ 

ឯ.ឧ លូ គឹមឈន ់
ឯ.ឧ ស ៊ុយ សាន 
ឯ.ឧ ផ្ទន ់ែលាល  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត 
ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hideitoshi KUME 

ភលាក លូ លីភែង 



 

  ១.  រច សមពន័ធគណៈកមាែ ធិ្ោរត្កមុត្បឹកាេបិាល 
   ១.១ គណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែ 

ល.រ ភ ែ្ ះ តាំខណង 
ោលបរភិចេទ
ខតងតាាំង 

ចាំននួថ្នោរ
ចូលរមួកិចចត្បជ៊ុាំ 

ចាំននួកិចច
ត្បជ៊ុាំសរ៊ុប 

១ ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  ត្បធាន ៣០-១០-២០១៨ ៣ ៣ 

២ ឯកឧតតម ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត អន៊ុត្បធាន ៣០-១០-២០១៨ ៣ ៣ 

៣ ភលាក Hidetoshi KUME សមាជិក ៣០-១០-២០១៨ ៣ ៣ 

៤ 
ភលាក ត្ពាំ ភសង 
ភលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ សមាជិក 

៣០-១០-២០១៨ 
២៨-០៧-២០២០ 

១ 
២ 

៣ 

៥ ភលាក ទី សាគ៊ុណ សមាជិក ៣០-១០-២០១៨ ៣ ៣ 

៦ ភលាក ខម ន ចាន ់ សមាជកិ ៣០-១០-២០១៨ ៣ ៣ 

*ភលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនិត មន្តនតីត្តួតពិនិតយរដឋអម កសស និងជាសមាជិកគណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែ ជាំនួសភលាក ត្ពាំ ភសង 
ខដលបានោកភ់អាយចូលនិវតត។ 

 ត ួទ ីនងិភារកចិចរបស់គណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែ 
 គណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែ មានតួ ទី នងិភារកចិច ដូចខាងភត្ោម៖ 

- ពិនិតយរបាយោរណ៏ទាកទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតថ៊ុ 
- ពិនិតយោរត្តតួពិនតិយថ្ែាកន៊ុង 
- ពិនិតយោរភធ្វើសវនកមែថ្ែាកន៊ុង 

- ពិនិតយោរភធ្វើសវនកមែខាងភត្ៅ 

- ភធ្វើសវនកមែភលើសកមែភាពោរង្ហរ និងអាជីវកមែ កសស 

- រាយោរណ៏ជូនត្កុមត្បកឹាេបិាលភលើសកមែភាពោរង្ហររបស់ែលួន 

- បាំភពញភារកិចចភែេងភៅតាមោរសភត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាេបិាល 
 

 លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែ 
កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ គណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែសភត្មចបានលទធែលោរង្ហរដូចខាងភត្ោម៖ 

ល.រ ោលបរភិចេទ ត្បភេទកិចចត្បជ៊ុាំ 
សមាជិកគណៈ 

កមាែ ធិ្ោរសវនកមែ 
តាំណាងថាន កដឹ់ក ាំ 

កសស 
១ ០៦-មករា-២០២០ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយ

ោរណ៍ សវនកមែ ត្តី
មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
Mr. Hidetoshi KUME 
ភលាក ត្ពាំ ភសង 
ភលាក ទី សាគ៊ុណ 
ភលាក ខម ន ចាន ់

ភលាក ថ្ង ឫទធ ី
ភលាក រត័ន សិលា 
ភលាក ពិត ត្បាកដ 
ភលាក បា ត សិត 
ភលាក សម ស៊ុភាព 



 

២ ១៨-សីហា-
២០២០ 

- ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយ
ោរណ៍ សវនកមែត្តី
មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត 
Mr. Hideitoshi 
KUME 
ភលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ភលាក ទី សាគ៊ុណ 
ភលាក ខម ន ចាន ់

ភលាក ថ្ង ឫទធ ី
ភលាក រត័ន សិលា 
ភលាក ពិត ត្បាកដ 
ភលាក បា ត សិត 
ភលាក សម ស៊ុភាព 
ភលាក សម វសិាល 
ភលាក ជីវ ចន័ាស៊ុភាព 
ភលាក ជីវ ចន័ាស៊ុធា 
ភលាក ភាព ភម ងភត្សៀន 

៣ ១៦-វចិេិោ-២០២០ - ត្បជ៊ុាំឆ្លងរបាយោរណ៍ 
សវនកមែត្តីមាសទី
៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  
ឯ.ឧ ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត 
Mr. Hideitoshi 
KUME 
ភលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ 
ភលាក ទី សាគ៊ុណ 
ភលាក ខម ន ចាន ់

ភលាក ថ្ង ឫទធ ី
ភលាក រត័ន សិលា 
ភលាក ពិត ត្បាកដ 
ភលាក បា ត សិត 
ភលាក សម ស៊ុភាព 
ភលាក សម វសិាល 
ភលាក ជីវ ចន័ាស៊ុភាព 
ភលាក ជីវ ចន័ាស៊ុធា 
ភលាក ភាព ភម ងភត្សៀន 

  ១.២ គណៈកមាែ ធ្ោិរខតងតាាំង នងិលាេោរ 

ល.រ ភ ែ្ ះ តាំខណង 
ោលបរភិចេទ
ខតងតាាំង 

ចាំននួថ្នោរ
ចូលរមួកិចចត្បជ៊ុាំ 

ចាំននួកិចចត្បជ៊ុាំ
សរ៊ុប 

១ ឯកឧតតម ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត ត្បធាន ២៨ កកកោ ២០ ២ ២ 
២ ឯកឧតតម ស ៊ុយ សាន អន៊ុត្បធាន ២៨ កកកោ ២០ ២ ២ 
៣ ភលាក លូ លីភែង សមាជិក ២៨ កកកោ ២០ ២ ២ 
៤ ភលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ សមាជិក ២៨ កកកោ ២០ ២ ២ 
៥ ភលាក រត័៊ុន សិលា សមាជិក ២៨ កកកោ ២០ ២ ២ 

 ត ួទ ីនងិភារកចិចរបស់គណៈកមាែ ធ្ោិរខតងតាាំង នងិលាេោរ 
 គណៈកមាែ ធ្ិោរខតងតាាំងនងិលាេោរ មានតួ ទី និងភារកិចច ដូចខាងភត្ោម ៖ 

- ពិនិតយ នងិែតល់អន៊ុសាសនភ៍លើលកខែណឌ គ៊ុណវឌឍ និងនីតិវធិ្ីថ្នោរភត្ជើសភរ ើសភបកខភាពជា
អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ 

- វាយតថ្មលភបកខភាពជាអេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ភដើមបោីកភ់សនើស៊ុាំភៅត្កុមត្បកឹាេបិាល 
- ពិនិតយ និងភធ្វើបចច៊ុបបននកមែភលើយនតោរ និងវាយតថ្មលត្បសិទធភាពោរង្ហររបស់ត្កមុត្បកឹាេបិាល 
អេបិាល និងគណៈកមាែ ធ្ិោរ     



 

- ភរៀបចាំនីតិវធិ្ីពិនតិយ នងិែតល់អន៊ុសាសនភ៍លើលាេោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល និង
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ 

- បាំភពញភារកិចចភែេងភទៀតតាមោរសភត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាេបិាល ។ 
 លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធ្ោិរខតងតាាំង នងិលាេោរ 

កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ គណៈកមាែ ធ្ិោរខតងតាាំង និងលាេោរសភត្មចបានលទធែលោរង្ហរដូចខាងភត្ោម៖ 
- បានពិនិតយ និងពិភាកាភលើ របាយោរណ៍ សតីពសីាថ នភាពធ្នធានមន៊ុសេ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
- បានពិនិតយ និងពិភាកាភលើ លកខនតិកៈប៊ុគគលិក របស់ កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ ។ 
- បានពិនិតយ និងពិភាកាភលើ ករណីគាំនូសរច សមពន័ធ និងអងគោរភលែ កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះ
សីហន៊ុ ភដើមបោីកជូ់ន អងគត្បជ៊ុាំត្កុមត្បកឹាេបិាល ពនិិតយ នងិអន៊ុមត័។ 

 ១.៣ គណៈកមាែ ធ្ោិរត្គបត់្គងហានេិយ័ 

ល.រ ភ ែ្ ះ តាំខណង 
ោលបរភិចេទ
ខតងតាាំង 

ចាំននួថ្នោរ
ចូលរមួកិចចត្បជ៊ុាំ 

ចាំននួកិចច
ត្បជ៊ុាំសរ៊ុប 

១ ឯ.ឧ. ផ្ទន ់ែលាល  ត្បធាន ៣០.១០.២០១៨ ៤ ៤ 
២ ឯ.ឧ. ស ៊ុយ សាន អន៊ុត្បធាន ៣០.១០.២០១៨ ៤ ៤ 
៣ ភលាក Hidetoshi KUME អន៊ុត្បធាន ៣០.១០.២០១៨ ៤ ៤ 
៤ ឯ.ឧ. ស៊ុែ ស៊ុេន័្តកត សមាជិក ៣០.១០.២០១៨ ៤ ៤ 
៥ ភលាក ហ ៊ុន ម៊ុននីវណណ  សមាជិក ៣០.១០.២០១៨ ៤ ៤ 

៦ 
ភលាក ត្ពាំ ភសង 
ភលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនតិ សមាជិក 

៣០.១០.២០១៨ 
២៨.០៧.២០២០ 

២ 
២ ៤ 

 *ភលាក ណ៊ុាំ  ស៊ុីនិត មន្តនតីត្តួតពិនិតយរដឋអម កសស និងជាសមាជិកគណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិេយ័ ជាំនួស
ភលាក ត្ពាំ ភសង ខដលបានោកភ់អាយចូលនិវតត។ 

 ត ួទ ីនងិភារកចិចរបស់គណៈគមាែ ធ្ោិរត្គបត់្គងហានេិយ័ 

 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិេយ័មានតួ ទី និងភារកិចច ដូចខាងភត្ោម៖ 
- វភិាគហានេិយ័រមួមាន ោរពពិណ៌ ហានិេយ័ ោរកាំណតអ់តតសញ្ជញ ណហានេិយ័ 
- បា នស់ាែ នហានេិយ័ 
- វាយតថ្មលហានិេយ័ 
- ភលើកវធិានោរទបទ់ល់ហានិេយ័ 
- តាមោនអាំពហីានេិយ័ 
- បាំភពញភារកិចចភែេងភទៀតតាមោរសភត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាេបិាល ។ 

 លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធ្ោិរត្គបត់្គងហានេិយ័ 

 កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិេយ័សភត្មចបានលទធែលោរង្ហរដូចខាងភត្ោម៖ 



 

- បានពិនិត្ត និងពិភាកាភលើ ោរភរៀបចាំ Capitalization Policy  
- បានពិនិត្ត នងិពិភាកាភលើ របាយោរណ៍សតីពីហានិេយ័ សាំខាន់ៗ របស់ កសស សត្មាបឆ់្ន ាំ
២០២០ 

- បានពិនិត្ត និងពិភាកាភលើ ោរង្ហរភសនើស៊ុាំ Golden Certificate ត្សបតាមត្បោសសតីពី ចាំណាត់
ថាន ក ់ថ្នអន៊ុភលាមភាពសារភពើពនធ ។ 

- បានពិនិត្ត និងពិភាកាភលើ ោរង្ហរពត្ងីកចាំណតខែចាស់ ភោយភត្បើត្បាស់ងវោិកមចភីៅសល់របស់ 
JICA - ត្កសួងភសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វតថ៊ុ នងិជួយ ជត្មុញនតីិវធិ្ី Limited International Bidding 
(LIB) សត្មាបោ់រភត្ជើសភរ ើសត្កុមហ ៊ុនភ  ោរសាងសង ់

- បានពិនិតយ និងពិភាកា ភលើោរភរៀបចាំ IT Policies និង IT Mapping System របស់ កសស ។ 

  ១.៤ គណៈកមាែ ធ្ោិរភែេងភទៀត  

ល.រ ភ ែ្ ះ តាំខណង ោលបរភិចេទខតងតាាំង 
ចាំននួថ្នោរចូល
រមួកចិចត្បជ៊ុាំ 

ចាំននួកចិចត្បជ៊ុាំ
សរ៊ុប 

      
      
      

 ត ួទ ីនងិភារកចិចរបស់គណៈកមាែ ធ្ោិរភែេងភទៀត 
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស មនិទានម់ានគណៈកមាែ ធ្ោិរភែេងភទៀតភៅភ ើយភទ ។ 

 លទធែលោរង្ហររបស់គណៈកមាែ ធ្ោិរភែេងភទៀត 
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ មនិទានម់ានលទធែលោរង្ហររបស់ កមាែ ធ្ិោរភែេងភទៀតភទ ។ 

 ២. ោរខត្បត្បលួសមាជិកភៅកន៊ុងគណៈកមាែ ធិ្ោរ  
គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ មានោរខត្បត្បួលសមាជិក ចាំននួ ០១របូ ភៅកន៊ុងគណៈកមាែ ធ្ោិរទាាំងពីរ ភនះ។ 

ល.រ គណៈកមាែ ធិ្ោរ ភ ែ្ ះ មូលភហត៊ុ 
១ សវនកមែ ភលាក ត្ពាំ ភសង ចូលនិវតត 
២ ត្គបត់្គងហានេិយ័ ភលាក ត្ពាំ ភសង ចូលនិវតត 

  
  ១. ភគ្មលនភយាបាយសភងខបសតីពីលាេោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល និងប៊ុគគលិកជាន់

ែពស់ 
 លាេោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាលរបស់ កសស ត្តូវបានែតល់ជូនដូខាងភត្ោម៖ 

 - ោរឧបតថមៃភលើមភធ្ោបាយភធ្វើដាំភណើ រ 
 - ោរឧបតថមៃទូរសពា 



 

 - ោរឧបតថមៃភមា ងត្បជ៊ុាំ 
 - ត្បាកឧ់បតថមៃភែេងៗ 

 លាេោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបប់៊ុគគលិកជានែ់ពស់របស់ កសស ត្តូវបានែតល់ជូនដូខាងភត្ោម៖ 
- ត្បាកភ់បៀវតេរស៍៊ុទធ 
- ត្បាកភ់បៀវតេរទ៍ិននែល 
- ត្បាកម់៊ុែង្ហរ 
- ត្បាកវ់ភិាជនត៍្គសួារ 
- ត្បាកថ់្ងលបាយ 
- ត្បាកប់ូណឺស 
- ត្បាកថ់្ងៃប៊ុណយ 

 ២. ប៊ុគគលទទលួលាេោរ ឬត្បាកប់ាំណាច ់

ល.រ 
ប៊ុគគលទទលួបានលាេោរ 

ឬត្បាកប់ាំណាច ់
ចាំននួលាេោរ 
ឬត្បាកប់ាំណាច ់ ភែេងៗ 

១ អេបិាល ៨៦៤.០០០.០០០,០០ ភរៀល  
២ អេបិាលត្បតបិតត ិ ៣៦០.០០០.០០០,០០ ភរៀល  
៣ ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់  ១.៧០២.៤៧៨.២៣៤,០០ ភរៀល  

៤ 
ប៊ុគគលិកខដលទទួលបានលាេោរ 
ឬត្បាកប់ាំណាចែ់ពស់បាំែ៊ុត ៥របូ ៨៨.៦៥២.១៤០,០០ ភរៀល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស មនិបានធ្វោរវាយតថ្មលលទធែលត្បចាាំរបស់ត្កុមត្បឹកាពិបាល 
អេបិាល គណៈកមាែ ធ្ិោរ នងិ យកត្បតបិតតិភទ។ 

 ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ បានបញ្ាូ នថាន កដ់ឹក ាំ អេបិាល និងប៊ុគគលិក
ជានែ់ពស់ភៅចូលរមួវគគបណត៊ុ ះបណាត លដូចខាងភត្ោម៖ 

- បានភរៀបចាំវគគបណត៊ុ ះបណាត លភបើកបររងយនតធ្៊ុនធ្ៃន ់ ជូនដល់ថាន កដ់ឹក ាំ ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ និង
មន្តនតី-និភយាជិត កសស សរ៊ុបចាំនួន ៦០  ក ់(វគគ១) 

- បានចូលរមួកន៊ុង Group Training Course “Sustainable Port Development and Planning 
( for Port Engineering ) for Fiscal Year 2020  (Online Course prepared by JICA 
Team)  
 

 
 

   

ត្បោរ ១. ភសចកតភីែតើម 
  ភោយភយាងតាមចាប ់ និងបទបបញ្ជញ តតិជាធ្រមានរមួទាាំងត្បោសសតីពីអេបិាលកិចចសាជីវកមែសត្មាប់

សហត្គ្មសសាធារណៈភបាះែាយលកម់ូលបត្តជាសាធារណៈ នងិជាោរភបតជាញ ជត្មុញឱ្យមានោរអន៊ុវតតនោ៍រ 
ង្ហរត្បកបភោយវជិាា ជវីៈ និងត្កមសីលធ្មល៌អ ត្កមុត្បឹកាេបិាលថ្នកាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ កសស បាន
អន៊ុមត័ ត្កមសីលធ្មស៌ត្មាបអ់េបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់កន៊ុងភគ្មលបាំណងដូចខាងភត្ោម៖ 

- ភលើកទឹកចតិតឱ្យមានភាពភសាែ ះត្តង ់ និងឥរយិាបងត្បកបភោយសីលធ្មក៌ន៊ុងោរភធ្វើអាជីវកមែ ភដើមប ី
ធា  ឱ្យបាននូវសមភាព នងិភជៀសវាងអាំពទីាំ ស់ែលត្បភយាជន ៍។  

- ភលើកទឹកចតិតកន៊ុងោរែតល់ពត័ម៌ានចាាំបាច ់ ខដលតត្មូវភោយចាប ់ នងិបទបបញ្ជញ តតជិាធ្រមានឱ្យ
បានភពញភលញ ចាស់លាស់ ត្តូវត្តឹម និងទានភ់ពល ។ 

- ភលើកទឹកចតិតដល់ោរអន៊ុវតតនច៍ាប ់និងបទបបញ្ជញ តតិជាធ្រមាន ។ 
- ធា ោរពារែលត្បភយាជនអ៍ាជីវកមែត្សបចាបរ់បស់ត្កុមហ ៊ុន រមួបញ្ចូ លទាាំងោលាន៊ុវតតភាព

អាជីវកមែ ត្ទពយសកមែ និងត្ទពយអរបូិយ និងពត័ម៌ានសមាៃ តរ់បស់ត្កុមហ ៊ុន ។ 
- បភញ្ច ៀសនូវអាកបបកិរយិាមនិត្តឹមត្តូវ ឬទភងវើឆ្គ ាំឆ្គងទាាំងឡាយ ។ 



 

 អាជីវកមែរបស់ កសស ត្តូវសថិតភត្ោមោរត្គបត់្គង នងិដឹក ាំទូភៅភោយត្កុមត្បកឹាេបិាល។ អេបិាល 
និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់មានោរទទួលែ៊ុសត្តូវជាចមបង កន៊ុងោរសភត្មចចិតតអាជីវកមែខដលែលួនភជឿជាកថ់ាែតល់
ត្បភយាគនល៍អដល់ កសស នងិសត្មាបភ់ាគហ ៊ុនកិទាាំងអស់របស់ កសស ។ 
 អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ទាាំងអស់ត្តូវយល់ចាស់ពីត្កមសីលធ្ម ៌ ភហើយត្តូវត្បោនខ់ាា បនូ់វ
ភគ្មល ោរណ៍ នងិវធិានខដលមានខចងភៅកន៊ុងត្កមសីលធ្មភ៌នះ ។ 

ត្បោរ ២. និយមនយ័ 
 ភៅកន៊ុងបរបិងថ្នត្កមសីលធ្ម ៌ពាកយខាងភត្ោមត្តូវបានឱ្យនយិមនយ័ដូចតភៅ៖ 

- ចាប ់នងិបទបបញ្ញតតជិាធ្រមាន ៖ សាំភៅដល់រាល់ចាប ់នងិបទបបញ្ញតតិ ថ្នត្ពះរាជាណាចត្កកមព៊ុជា 
រមួមានជាអាទិ៍ ចាប ់អន៊ុត្កតឹយ ត្បោស វធិាន និងភគ្មលោរណ៍ខណ ាំរបស់អាជាញ ធ្រមានសមតថ
កិចចដូចជា គ.ម.ក នងិត្កមុហ ៊ុនែារមូលបត្តកមព៊ុជា ភៅោតថ់ា ែ.ម.ក ខដលចាប ់និងបទបបញ្ញតត ិ
ទាាំងភ ះត្តូវអន៊ុវតតនភ៍ៅភលើ  កសស អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់របស់ កសស ។ 

- អេបិាល ៖ សាំភៅដល់សមាជិកត្កុមត្បឹកាេបិាលរបស់ កសស រមួបញ្ចូ លទាាំងអេបិាលត្បតិបតត ិ
អេបិាលមនិត្បតិបតតិ នងិអេបិាលឯករាជយ ។ 

- ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ៖ សាំភៅដល់ប៊ុគគលទាាំងឡាយណាខដលមានម៊ុែតាំខណងចាបព់ីត្បធាន យក 
រហូតដល់អគគ យក រមួទាាំងត្បធានភលខាធ្ិោរ និងអនកខដលមានម៊ុែតាំខណងសាំខាន់ៗ ខែេងភទៀត
កន៊ុង កសស ខដល កាំណតភ់ោយត្កុមត្បឹកាេបិាល កសស ។ 

ត្បោរ ៣. ោរអន៊ុវតតចាប ់និងបទបបញ្ញតត ិ
 កន៊ុងភពលបាំភពញតួ ទី នងិោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួនអេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ទាាំងអស់ត្តូវ 
អន៊ុវតត នងិពោយាមភធ្វើឱ្យ កសស អន៊ុវតតតាមចាប ់និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន។ ត្បសិនភបើអេបិាល ឬប៊ុគគលិក 
ជានែ់ពស់ណាមយួបានដឹងពពីត័ម៌ានខដលែលួនភជឿជាកថ់ា អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ឬនិភយាជតិណាមយួ 
បានបាំពានចាប ់ នងិបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ខដលបានដឹងត្តូវែតល់ពត័ម៌ានជូន 
ត្បធានត្កុមត្បឹកាេបិាល អគគ យក ត្បធានគណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែ ឬសវនកមែថ្ែាកន៊ុង ។ 

ត្បោរ ៤. អាំពីទាំ ស់ែលត្បភយាជន ៍
 បខនថមភលើបទបបបញ្ញតតិទាាំងឡាយថ្នមាត្តា ១៣៤ ១៤៥ ១៣៦ និងមាត្តា ១៣៨ ថ្នចាបស់តីពីសហ
ត្គ្មសពាណិជាកមែ អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវភជៀសវាងនូវរាល់អាំភពើទាំ ស់ែលត្បភយាជនខ៍ដល អាច
ភកើតមានជាមយួ កសស ។ 
 ជាទូភៅ ទាំ ស់ែលត្បភយាជនភ៍កើតភ ើងភៅភពលខដលែលត្បភយាជនផ៍្ទា ល់ែលួនរបស់ អេបិាល ឬ
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ឬអាចនឹងជះឥទធិពលធ្ៃនធ់្ៃរដល់ ៖ 
  ក. ែលត្បភយាជនទូ៍ភៅ ឬអាជីវកមែរបស់ កសស ។ 
  ែ. លទធភាពរបស់អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ភែេងភទៀតកន៊ុងោរអន៊ុវតតតួ ទី និងោរទទលួែ៊ុស

ត្តូវ របស់ែលួន ។ 



 

 អេបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវែតល់ពត័ម៌ានភៅត្កុមត្បកឹាេបិាលរបស់ កសស ភហើយត្តូវភធ្វើភសច
កតីត្បោសជាសាធារណៈពីត្បតិបតតិោរ ឬទាំ កទ់ាំនងណាមយួខដលែលួនគិតថានឹង ាំឱ្យភកើតមានទាំ ស់ែល 
ត្បភយាជនជ៍ាមយួ កសស តាមោរកាំណតរ់បស់ គ.ម.ក ឬ ែ.ម.ក ។  
 អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់របស់ កសស ត្តូវបង្ហា ញនូវែលត្បភយាជនរ៍បស់ែលួនជាលាយលកខណ៍ 
អកេរភៅ កសស ភសនើរឱ្យមានភសចកតីត្បោសខដលបានោកចូ់លភៅកន៊ុងកាំណតភ់ហត៊ុថ្នកិចចត្បជ៊ុាំត្កុមត្បកឹាេបិា
លកន៊ុងករណីខដល ៖ 
 ក. អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ភ ះជាភាគីថ្នកិចចសនោ ឬជាអនកភសនើភធ្វើជាមយួនឹង កសស 
 ែ. អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ភ ះមានែលត្បភយាជនស៍ាំខានជ់ាមយួនឹងប៊ុគគល ឬនីតិប៊ុគគល

ខដលជាភាគីកន៊ុងកិចចសនោ ឬភាគីខដលភសនើភធ្វើកចិចសនោជាមយួ កសស ភោយភយាងតាមចាប ់
និងបទបបញ្ញតតិជា ធ្រមាន រមួទាាំងត្បោសសតីពអីេបិាលកិចចសាជីវកមែសត្មាបស់ហត្គ្មសសា
ធារណៈភបាះែាយលកម់ូលបត្តជា សាធារណៈអេបិាលឯករាជមនិត្តូវមានែលត្បភយាជន៍
ណាមយួភៅកន៊ុង កសស ខដលភធ្វើឱ្យប ះពាល់ឯករាជ របស់ែលួន និងមនិត្តូវោនោ់បភ់ាគហ ៊ុន
ភលើសពី ១% (មយួភាគរយ) ថ្នភាគហ ៊ុនរបស់ កសស ភ ើយ ។ 

ត្បោរ ៥. ោលាន៊ុវតតភាពអាជីវកមែ 
 ភៅកន៊ុងោរអន៊ុវតតតួ ទ ី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួន អេបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវយកចិតត 
ទ៊ុកោកជ់ាអទិភាពដល់ែលត្បភយាជនត៍្សបចាបរ់បស់ កសស ភៅភពលសមត្សប ។ 

 អេបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តវូភជៀសវាង ៖ 
 ក. ភឆ្លៀតឱ្ោសភធ្វើកិចចោរភដើមបែីលត្បភយាគនផ៍្ទា ល់ែលួន ខដលែលួនបានដងឹកន៊ុងភពលអន៊ុវតតត ួទី

និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួនភៅកន៊ុង កសស ។ 
 ែ. ភត្បើត្បាស់ត្ទពយសមបតតិ ឬពត័ម៌ានរបស់ កសស ឬឋានៈ និងម៊ុែតាំខណងរបស់ែលួនភដើមបែីល

ត្បភយាជនផ៍្ទា ល់ែលួន ។ 
 គ. ត្បកួត្បខជងជាមយួ កសស ។ 
 ត្កុមត្បឹកាេបិាល និងកាំណតព់ីទភងវើខដលែា៊ុយពីែលមឹសារថ្នត្បោរភនះភោយពិចារណាភលើអងគភហត៊ុ និង 
សាថ នោរណ៍ខដលពាកព់ន័ធទាាំងឡាយថ្នទភងវើភ ះ ។ 

ត្បោរ ៦. ទាំ កទ់ាំនងភោយភសែើភាព 
 ភៅកន៊ុងោរបាំភពញតួ ទី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួន អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវភធ្វើឱ្យមាន 
ភាពភសែើគ្មន កន៊ុងោរទាំ កទ់ាំនងរវាងគ្មន  និងជាមយួអតិងិជន អនកែគតែ់គង ់គូត្បខជង អនកភ  ោរ និងនិភយាជិតរបស់ 
កសស ។ 
 អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់មនិត្តូវទាញយកត្បភយាជនព៍ីប៊ុគគលណាមាន កភ់ោយមនិភសាែ ះត្តង ់
ភោយភត្បើត្បាស់ឧបាយកល ោរលាកប់ាាំង ោរបាំេន័ត ពត័ម៌ានសាំខាន់ៗ  ោរបង្ហា ញភហត៊ុោរណ៍ខដលែ៊ុសពី ោរ
ពិត ឬភោយអាំភពើមនិភសាែ ះត្តងភ់ែេងភទៀតកន៊ុងអាជីវកមែ ។  



 

 ោរភត្បើត្បាស់សិទធអាំពពីត័ម៌ានសមាៃ តថ់្នអាជីវកមែរបស់ កសស ឬោរបញ្ា៊ុ ះបញ្ចូ លអេបិាល ប៊ុគគលិក 
ជានែ់ពស់ និងនិភយាជតិរបស់ កសស ទាាំងអតតិ និងបចច៊ុបបននឱ្យទមាល យនូវពត័ម៌ានទាាំងភ ះត្តូវបាន ហាមោត់
ជាោចខ់ាត ។  
 អេបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវអន៊ុវតតតួ ទ ី នងិោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួនភោយស៊ុចចរតិ នងិ 
ភដើមបែីលត្បភយាជនរ៍បស់ កសស នងិភាគហ ៊ុនកិទាាំងអស់របស់ កសស ។ អេបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ មនិ
ត្តូវទាញយកែលត្បភយាជនព៍ីម៊ុែតាំខណងរបស់ែលួនជាអេបិាល ឬជាប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ និងមនិត្តូវទទួល 
អាំភណាយណាមយួពីតតិយជនភោយសារម៊ុែតាំខណងជាអេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ ។ 

ត្បោរ ៧. ោរោរពារ និងោរភត្បើត្បាស់ត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស 
 ភៅកន៊ុងោរអន៊ុវតតតួ ទី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់ែលួន អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវជ៊ុាំរ ៊ុញឱ្យ 
មានោរត្តួតពនិិតយ និងោរភត្បើត្បាស់ឱ្យបានត្តមឹត្តូវភោយមានោរទទួលែ៊ុសត្តូវនូវត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស 
រមួទាាំងត្ទពយរបូិយ នងិត្ទពយអរបូិយ ។ 
 ត្ទពយសមបតតិរបស់ កសស មានដូចជា ពត័ម៌ាន សមាៃ រៈ ភត្គឿងបរោិខ រ កមែសិទធបញ្ជញ  ឧបករណ៍ ត្បេព
ធ្នធាន ត្បពន័ធពត័ម៌ានវទិោ និងត្ទពយដថ្ទភទៀតខដលជាកមែសិទធរបស់ កសស ឬត្ទពយខដល កសស ជលួពីភគ ឬ
ត្ទពយខដលសថិតភត្ោមោរោនោ់បរ់បស់ កសស ត្តូវបានភត្បើត្បាស់សត្មាបខ់តភគ្មលភៅអាជីវកមែ ត្សបចាប់
របស់ កសស ខតប ៊ុភណាណ ះ ។ 

ត្បោរ ៨. បណតឹ ងពាកព់ន័ធនឹងគណភនយយ 
 គណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែ (ត្បសិនភបើមាន) ឬសវនករថ្ែាកន៊ុងរបស់ កសស ត្តូវទទួលែ៊ុសត្តូវកន៊ុងោរ  
ោរភរៀបចាំនីតវិធិ្ីសមត្សបមយួសត្មាបទ់ទួលពាកយបណតឹ ង និងរកាទ៊ុកនូវពាកយបណតឹ ង និងពនិិតយភមើលពាកយ    
បណតឹ ងទាកទ់ងនឹងគណភនយយ ោរត្តួតពិនតិយគណភនយយថ្ែាកន៊ុង  ឬបញ្ជា ភែេងៗភទៀតខដលទាកទ់ងភៅនងឹ 
សវនកមែ ។ 
 អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់អាចោកព់ាកយបណតឹ ងពីបញ្ជា ខាងភលើ ភៅគណៈកមាែ ធ្ោិរសវនកមែ ឬ
សវនករថ្ែាកន៊ុងរបស់ កសស។ ោរភសនើស៊ុាំឱ្យពិនតិយបណតឹ ងជាសមាៃ តអ់ាចភធ្វើភ ើងតាមចាប ់ និងបទបបញ្ញតតិជា
ធ្រមាន ។  

ត្បោរ ៩. ោរភលើកទឹកចិតតឱ្យរាយោរណ៍ពីទភងវើែ៊ុសចាប ់ឬអសីលធ្ម ៌
 អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវែិតែាំជត្មុញឱ្យ កសស ត្បោនខ់ាា បនូ់វត្កមសីលធ្មភ៌ៅ យក ឬ 
ប៊ុគគលខដលមានសមតថកចិចភៅកន៊ុង កសស ភៅភពលខដលទភងវើែ៊ុសចាប ់ ឬអសីលធ្មណ៌ាមយួអាចនងឹភធ្វើឱ្យ 
ប ះពាល់ជាអវជិាមានធ្ៃនធ់្ៃរដល់អាជីវកមែ និងភករ តិ៍ភ ែ្ ះរបស់ កសស ឬវាអាចនឹង ាំឱ្យមានោរទទួលែ៊ុសត្តូវ 
ធ្ៃនធ់្ៃរតាមែលូវចាប ់។  
 
 



 

ត្បោរ ១០. ោរជញួដូរថ្ែាកន៊ុង 
 អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវអន៊ុវតត នងិត្បោនឱ់្យបានខាា បែ់ាួននូវចាប ់និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន

បទបញ្ជា ថ្ែាកន៊ុង នងិភគ្មលនភយាបាយ កសស ពាកព់ន័ធនឹងោរលក-់ទិញភាគហ ៊ុនរបស់ កសស ។ 

ត្បោរ ១១. ោររកាោរសមាៃ ត ់
 អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវរកាោរសមាៃ តថ់្នពត័ម៌ានសមាៃ តរ់បស់ កសស ខដលែលួនបានដឹង 
ភលើកខលងខតកន៊ុងករណីខដល កសស អន៊ុញ្ជញ តឱ្យែតល់ពត័ម៌ាន ឬោរែតល់ពត័ម៌ានភនះត្តូវបានតត្មូវភោយចាប ់
និងបទបបញ្ញតតិជាធ្រមាន ឬមានោរតត្មូវពីអាជាៃ ធ្រមានសមតថកិចច ឬត៊ុលាោរថ្នត្ពះរាជាណាចត្កកមព៊ុជា ។  
 ពាកយថា “ពត័ម៌ានសមាៃ ត”់ រមួមានជាអាទិ៍ ពត័ម៌ានមនិខមនសាធារណៈខដលអាចត្តូវបានភត្បើភោយគូ
ត្បកួតត្បខជងរបស់ កសស ឬពត័ម៌ានមនិខមនសាធារណៈខដលភធ្វើឱ្យប ះពាល់ដល់ កសស ឬអតិងជិនរបស់     ក
សស ត្បសិនភបើពត័ម៌ានភ ះត្តូវបានបង្ហា ញ ។   
 អេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវពិភាកាជាម៊ុនជាមយួនងឹអគគ យក ឬត្បធានត្កុមត្បឹកាេបិាលត្ប 
សិនភបើអេបិាល ឬប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ភ ះគតិថាែលួនមានោតពវកចិចតាមចាបក់ន៊ុងោរបង្ហា ញពត័ម៌ានសមាៃ ត់
ភ ះ។ 
ត្បោរ ១២. ោរែតល់ពត៍ម៌ាន 
 អេបិាល  និងប៊ុគគលិកជានត់ត្មូវឱ្យយល់ចាស់ពនីីតិវធិ្ី  និងោរត្តួតពិនិតយោរែតល់ពត័ម៌ានរបស់ ក
សស ភដើមបឱី្យភចញភសចកតីត្បោសជាសាធារណៈ របាយោរណ៍ នងិឯកសារែតល់ពត័ម៌ានខដលត្តូវច៊ុះបញ្ា ី
ជាមយួ អាជាញ ធ្ររដឋរមួបញ្ចូលទាាំង គ.ម.ក អាចភរៀបចាំភធ្វើភ ើងភោយអន៊ុភលាមតាមចាប ់ និងបទបបញ្ញតតិជា
ធ្រមានរមួទាាំង ភគ្មលោរណ៍ខណ ាំរបស់ គ.ម.ក នងិ ែ.ម.ក ។ 
 ម ោងវញិភទៀតកន៊ុងទាំហាំថ្នតួ ទី និងោរទទួលែ៊ុសត្តូវរបស់អេបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ខដលមាន 
អាំណាចដកឹ ាំ ឬត្គបត់្គងោរច៊ុះបញ្ា ីឯកសារជាមយួ គ.ម.ក នងិ / ឬ ែ.ម.ក ឬោរជូនដាំណឹងជាសាធារណៈ 
ភែេងៗភទៀតរបស់ កសស ពាកព់ន័ធអាជីវកមែទូភៅ លទធែល លកខែណឌ  នងិលទធភាពហិរញ្ញ វតថ៊ុត្តូវពិភាកា 
ជាមយួនឹងអេបិាល ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ភែេងភទៀត និងជាមយួនិភយាជិតពាកព់ន័ធភហើយចាតវ់ធិានោរសមត្សប 
សត្មាបន់ីតិវធិ្ ី និងោរត្តួតពិនិតយោរែតល់ពត័ម៌ានភដើមបឱី្យោរែតល់ពត័ម៌ានភធ្វើបានភពញភលញ ចាស់លាស់ 
ត្តឹមត្តូវទានភ់ពល នងិអាចយល់បាន ។ 
 កន៊ុងទាំហាំខដលពាកព់ន័ធភៅនឹងនីតិវធិ្ី និងោរត្តតួពិនតិយ ោរែតល់ពត័ម៌ានរបស់ កសស អេបិាល នងិ
ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់មាន ក់ៗ  ៖  

- ត្តូវយល់ចាស់អាំពីលកខែណឌ តត្មូវថ្នោរែតល់ ពត័ម៌ានរបស់ កសស កដូ៏ចជាត្បតិបតតោិរអាជីវកមែ 
 និងហិរញ្ញ វតថ៊ុរបស់ កសស ។ 
- មនិត្តូវភធ្វើភសចកតីខងលងែ៊ុសពោីរពិត ឬភធ្វើឱ្យអនកដថ្ទខងលងែ៊ុសពីោរពតិទាកទ់ងអាំពពីត័ម៌ានរបស់    

កសស ត្បាបអ់នកដថ្ទ  ភទាះបជីាអនកភ ះភៅកន៊ុង ឬភត្ៅ កសស រមួទាាំងសវនករឯករាជយ និយត័ករ 
របស់រាជរោឋ េបិាល នងិសាថ បន័ភែេងភទៀត ។ 



 

ត្បោរ ១៣. វភិសាធ្នកមែ និងោរភលើកខលង 
 ត្កមសីលធ្មភ៌នះអាចត្តូវបានភធ្វើវភិសាធ្នកមែ ឬភលើកខលងមនិអន៊ុវតតភោយត្កមុត្បឹកាេបិាលរបស់    
កសស ភោយភគ្មរពតាមលកខែណឌ តត្មូវកន៊ុងោរែតល់ពត័ម៌ាន ចាប ់ នងិបទបបញ្ញតតជិាធ្រមាន។ ជាវធិានទូភៅ 
ត្កុមត្បឹកាេបិាលនឹងមនិែតល់ោរភលើកខលងមនិអន៊ុវតតត្បោរណាមយួថ្នត្កមសីលធ្មភ៌នះភ ើយ ត្បសិនភបើ
គ្មែ នមូលភហត៊ុសមត្សប នងិចាាំបាចភ់ ះភទ ។ 
 អេបិាល និងប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ត្តូវអន៊ុវតតឱ្យបានខាា បែ់ាួនតាមសាែ រត ីនិងែលឹមសារថ្នត្កមសីលធ្មភ៌នះ។ 
អេបិាល នងិប៊ុគគលិកជានែ់ពស់មានោតពវកចិចយល់ដឹងពីត្កមសីលធ្ម ៌ និងខសវងរកោរពនយល់ នងិោរែតល់ 
ត្បឹកាបខនថមទាកទ់ងនឹងោរបកត្សាយែលមឹសារបខនថម នងិលកខែណឌ តត្មូវថ្នត្កមសីលធ្មជ៌ាពិភសសភៅភពល 
មានភហត៊ុោរណ៍ណាមយួខដលអាចមានទាំទាស់ជាមយួនងឹត្កមសីលធ្ម ៌។ 

    ោរអន៊ុវតតត្កមសីលធ្ម ៌
 ត្កមសីលធ្មភ៌នះត្តូវបានអន៊ុមត័ភោយត្កុមត្បឹកាេបិាលរបស់ កសស ភៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ 
២០១៧ និងមានអាន៊ុភាពអន៊ុវតតចាបព់ី កសស ទទួលបានោរយល់ត្ពមឱ្យភធ្វើោរភបាះែាយលកម់ូលបត្ត កមែ
សិទធជាសាធារណៈភោយ គ.ម.ក និងត្តូវបានច៊ុះបញ្ា ីលកម់ូលបត្តភៅ ែ.ម.ក ។ 
 

 

  ត្កុមត្បឹកាេបិាលកាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ បានអន៊ុមត័ត្កមសីលធ្មស៌ត្មាបអ់ន៊ុវតតធ្៊ុរកិចច 
ភោយត្តូវបានែេពវែាយ និងមានបង្ហា ញកន៊ុងរបាយោរណ៍អេបិាលកិចចសាជីវកមែត្បចាាំឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ ជូនដល់ 
អេបិាល ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ និភយាជតិ វនិិភយាគនិរបស់ កសស នងិសាធារណៈជន ។ 

 

 សត្មាបយ់នតោរ នងិនីតិវធិ្ីតាមោនោរអន៊ុវតតត្កមសីលធ្មស៌ត្មាបអ់ន៊ុវតតធ្៊ុរកិចច កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុង
ត្ពះសីហន៊ុបានត្បគល់ភារកចិចជូនភៅ យកោឋ នសវនកមែថ្ែាកន៊ុងភធ្វើោរត្តួតពនិិតយជាត្បចាាំ កដូ៏ចជាជត្មុញ នងិ
ភលើកទឹកចតិតដល់ត្គបន់ិភយាជតិរបស់ កសស ឱ្យរាយោរណ៍ពីេសត៊ុតាងថ្នទភងវើែ៊ុសចាប ់ ឬអសីលធ្ម ៌ ភៅ
 យកោឋ ន ឬប៊ុគគលខដលមានសមតថកចិចភៅកន៊ុង កសស ភៅភពលខដលទភងវើែ៊ុសចាប ់ឬអសីលធ្មណ៌ាមយួ
ភនះអាចនឹងភធ្វើឱ្យមានែលប ះពាល់ជាអវជិាមានធ្ៃនធ់្ៃរដល់អាជីវកមែ និងភករ តិ៍ភ ែ្ ះរបស់ កសស ឬវាអាចនងឹ ាំ
ឱ្យមានោរទទួលែ៊ុសត្តូវធ្ៃនធ់្ៃរតាមែលូវចាប ់។ 

  
  ១. ភគ្មលនភយាបាយរបស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កងុត្ពះសីហន៊ុ សត្មាបត់្គបត់្គងភលើត្បតិបតតោិរ

ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធ 
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស មនិទានម់ានភគ្មលនភយាបាយសត្មាបត់្គបត់្គងភលើត្បតិបតតិោរ
ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធភទ ។ 



 

ល.រ ភាគីជាបព់ាកព់ន័ធ ភគ្មលនភយាបាយ 
១ ត្កុមហ ៊ុនហូលឌងី  
២ កិចចត្ពមភត្ពៀងវនិិភយាគចត្មុះ  
៣ ត្កុមហ ៊ុនប៊ុត្តសមពន័ធ  

៤ 
ភាគហ ៊ុនិកខដលោនោ់បភ់ាគហ ៊ុនមានសិទធភបាះភឆ្ន តចាំននួភត្ចើន 
និងភត្ចើនភលើសល៊ុប 

 

៥ អេបិាល និងសមាជិកត្គួសារផ្ទា ល់របស់អេបិាល  
៦ ប៊ុគគលិក នងិសមាជិកត្គួសារផ្ទា ល់របស់ប៊ុគគលិក  
៧ ភែេងៗ  

  ២. ត្បតិបតតោិរសាំខាន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធ  
  គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស មនិមានត្បតិបតតិោរសាំខាន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់ាកព់ន័ធភ ះភទ ។ 
ល.រ ភ ែ្ ះភាគជីាបព់ាកព់ន័ធ ត្បភេទត្បតបិតតោិរ ទាំហាំត្បតបិតតោិរ សភងខបអាំពតី្បតបិតតោិរ 

     
     

  

 

 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិេយ័បានអភងកតនងឹតាមោនអាំពសីាថ នភាពហានេិយ័របស់ កសស នងិ
បង្ហា ញពីទិសភៅសត្មាបស់កមែភាពទាាំងឡាយ ភដើមបោីតប់នថយហានិេយ័ខដលអាចែតល់ែលអាត្កកភ់ៅដល់ 
កសស កន៊ុងោរសភត្មចភគ្មលភៅឱ្យភៅកន៊ុងកត្មតិមយួខដលអាចទទួលយកបាន។ គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គង
ហានិេយ័នឹងបនតសត្មបសត្មលួខកថ្ចនឱ្យលអជាងម៊ុនភលើសមថភាពត្គបត់្គងហ់ានិេយ័របស់ែលួន ភលើសពីភនះភៅ
ភទៀតនឹងបនតគ្មាំត្ទោរែិតែាំត្បងឹខត្បងរបស់គណៈកមាែ ធ្ិោរសវនកមែកន៊ុងោរតាមោន និងវាយតថ្មលដូចខដល
បានកាំណតភ់ៅតាមនិយត័ករមូលបត្តកមព៊ុជា “ភគ្មលោរណ៍ និងភគ្មលនភយាបាយកន៊ុងោរត្គបត់្គងដាំភណើ រោរ
ភោយវាយតថ្មលហានិេយ័ នងិោរត្គបត់្គងខដលត្តូវបានអន៊ុវតត” ។  
 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិេយ័បានអន៊ុវតត និងចាតខ់ចងោតពវកចិចភដើមបកីាំណតអ់តតសញ្ជញ ណ និង
កាំណតអ់ាទិភាពហានិេយ័អាជីវកមែដូចខាងភត្ោម៖ 

- ពិនិតយភៅភលើោរកាំណតហ់ានេិយ័របស់ កសស ភដើមបយីល់ពីសាថ នភាព ភពលបចច៊ុបបនន និងភពល
ខដលកាំព៊ុងភកើតភ ើង។ 



 

- ធា គាំលាតនូវត្បសិទធភាពខដលមានោរបង្ហា ញសអាំពហីានិេយ័ខដលមានកត្មតិែពស់ នងិបង្ហា ញ
ទិសភៅសត្មាបោ់រខបងខចកនូវធ្នធាន និងោតពវកិចចកដូ៏ចជាសកមែភាពខដលបង្ហា ញអាំពីហានិ
េយ័របស់អាជីវកមែ។ 

- គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិេយ័ បភងកើតភហោឋ រច សមពន័ធកន៊ុងោរត្គបត់្គងភៅភលើហានិេយ័ 
និងែតល់នូវភសចកតីខណ ាំទាកទ់ងភៅនឹងោរត្គបត់្គងត្បតិបតតិោរហានេិយ័ ភោយរមួបញ្ចូ លទាាំង
ត្បពន័ធដាំភណើ រោររសបស់ កសស។  

 គណៈកមាែ ធ្ិោរត្គបត់្គងហានិេយ័ មនិមានោតពវកចិចទទលួែ៊ុសត្តូវភលើសកមែភាពត្បចាាំថ្ងៃខដលពាក់
ពន័ធភៅភលើោរត្គបត់្គងហានេិយ័ ឬោតប់នថយហានិេយ័ទាាំងឡាយភ ះភទ។ ភទាះយា ងណាកភ៏ោយ សមាជកិ
ភៅកន៊ុងគណៈកមែោរអាចមានោរង្ហរត្គបត់្គងហានិេយ័ខដលជាខែនកមយួភៅកន៊ុងរមូលោឋ នរបស់ កសស។ 

  

 សវនកបានវាយតថ្មលត្បពន័ធត្តតួពិនិតយថ្ែាកន៊ុង ភោយខែអកភលើោរពិនិតយសមតថភាពថ្នដាំភណើ រោរត្គប ់
ត្គង ភដើមបសីភត្មចបាននូវភគ្មលបាំនងត្គបត់្គងត្សបតាមភសចកតីកាំណតស់តីពីរច សមពន័ធ និងភារកិចចរបស់សវន
ោឋ ន។  

  ១. សវនកមែថ្ែាកន៊ុង 
 ១.១  ោតពវកចិច នងិោរទទលួែ៊ុសត្តវូរបស់សវនករថ្ែាកន៊ុង 

- ពិនិតយរបាយោរណ៏ទាកទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតថ៊ុ 
- ពិនិតយោរត្តតួពិនតិយថ្ែាកន៊ុង 
- ពិនិតយោរភធ្វើសវនកមែថ្ែាកន៊ុង 

- ពិនិតយោរភធ្វើសវនកមែខាងភត្ៅ 

- ភធ្វើសវនកមែភលើសកមែភាពោរង្ហរ និងអាជីវកមែ កសស 

- រាយោរណ៏ជូនត្កុមត្បកឹាេបិាលភលើសកមែភាពោរង្ហររបស់ែលួន 

- បាំភពញភារកិចចភែេងភៅតាមោរសភត្មចរបស់ត្កុមត្បកឹាេបិាល 

 ១.២ ោរខតងតាាំង នងិោរដកហូត/ោរលាខលងតាំខណងរបស់ត្បធាន នងិ/ឬអន៊ុត្បធានសវនករថ្ែាកន៊ុង 
ល.រ ភ ែ្ ះ ោលបរភិចេទខតងតាាំង ោលបរភិចេទដកហូត/លាខលង មូលភហត៊ុ 
១ ខម ន ចាន ់ ២៥-១២-២០១៥   

 ១.៣ ោរខតងតាាំងងែតី្បធាន នងិ/ឬអន៊ុត្បធានសវនករថ្ែាកន៊ុង 
 សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស មានោរខតងតាាំងអន៊ុត្បធានសវនករថ្ែាងែី ចាំនួន ០២ របូ ។ 
ល.រ ភ ែ្ ះ ោលបរភិចេទខតងតាាំងងែ ី មូលភហត៊ុ 
១ ជីវ ចានស់៊ុភាព ១០-ភមសា-២០២០ ភោយសារ យកោឋ ន សវនកមែថ្ែាកន៊ុង 

ព៊ុាំទានម់ាន យករង ២ ភហា ស៊ុធ្ ី ១០-ភមសា-២០២០ 



 

  ២. សវនកមែខាងភត្ៅ 

ល.រ ភ ែ្ ះត្កមុហ ៊ុន ោលបរភិចេទភត្ជើសតាាំង សថ្មលភសវាសវនកមែ 
សថ្មលភសវាសមនិ

ខមនវនកមែ 
១ Pricewaterhouse ០៦.០៦.២០១៧ ៩៥.០០០,០០ ដ៊ុលាល រ  

 មូលភហត៊ុថ្នោរផ្ទល ស់បតូរ ោរផ្ទអ ក និងោរបញ្ឈបត់្កមុហ ៊ុនែតល់ភសវាសវនកមែកន៊ុងវស័ិយមូលបត្ត 

 សត្មាបឆ់្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស មនិមានោរផ្ទល ស់បតូរ ោរផ្ទអ ក និងោរបញ្ឈបត់្កមុហ ៊ុនែតល់ភសវាសវន
កមែកន៊ុងវស័ិយមូលបត្តភ ះភទ ។ 

ល.រ ែលមឹសារ ភគ្មលនភយាបាយ សកមែភាព 
១ ស៊ុែមាលភាពរបស់អតិងិជន យកចិតតទកិោក ់នងិបាំភពញ

តត្មូវោរអតងិិជន 
ែតល់ភសវាកមែជូនអតងិិជន
ភអាយបានទានភ់ពលភវលា 

២ ោរភត្ជើសភរ ើសអនកែគតែ់គង/់អនកភ  ោរ អន៊ុវតតនតីិវធិ្ីលទធកមែ ភដញថ្ងល នងិពិភត្គ្មះថ្ងល 
៣ ោរត្គបត់្គង និងោរោរពារនិភយាជិត តាំណាងនិភយាជតិ ភបាះភឆ្ន តភរ ើសតាំណាង

និភយាជតិ 
៤ ោរគ្មាំពារបរសិាថ ន ភដើមបតី្គបត់្គងបរសិាថ នកន៊ុង

កាំពងខ់ែ 
ខែនោរត្គបត់្គងស៊ុែភាព 
ស៊ុវតថភាព នងិបរសិាថ ន
កាំពងខ់ែ 

៥ អនតរកមែជាមយួសហគមន ៍ ភដើមបជីួយ អេវិឌឍនស៍ហគមន ៍ ែតល់វភិាគទានដល់សហ
គមនត៍ាមភាពជាកខ់សតង 

៦ ោរោរពារសិទធរបស់មាច ស់បាំណ៊ុ ល ធា នូវោរទូទាតស់ាចត់្បាក់
បត្មុងសត្មាបប់ាំណ៊ុ លភៅ
តាមោលាវសានតនមីយួៗ 

ទូទាតប់ាំណ៊ុ លភអាយបាន
ទានភ់ពលភវលា 

៧ កមែវធិ្ីត្បឆ្ាំងអាំភពើព៊ុករលួយ បភងកើតត្បពន័ធត្តតួពិនតិយថ្ែាកន៊ុង
ភអាយបានរងឹមាាំ 

បានត្តួតពនិិតយភោយ
សវនករថ្ែាកន៊ុង 

៨ ភែេងៗ   

  

 

 



 

  

ល.រ អនកទទលួត្បភយាជន ៍ ទាំហាំថ្នោរបរចិាច គ ភគ្មលបាំណងថ្នោរបរចាច គ 
១ មូលោឋ នកងទព័ភជើងទឹកស

ម៊ុទយរាម ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 
២៣៧.០០០.០០០,០០ ភរៀល សាងសងអ់ាគ្មរសាន កភ់ៅ ចាំននួ 

០១ែនង នងិខត្គ ចាំនួន ២៥០ខត្គ 
សត្មាបក់ងទព័ភជើងទឹកសាន កភ់ៅ 

២ ត្បជាពលរដឋខដលរស់ ត្សុក
ថ្ត្ពនប ់ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 

១០៤.៩០២.០០០,០០ ភរៀល ភដើមបសីាត រត្បឡាយ ជួសជ៊ុលលូ 
និងបាំពាកក់ង្ហា របឺតែយល់ភលើតាំបូល
ែារវាលរញិ 

៣ ត្បជាពលរដឋខដលរស់ភៅ
ចាំនួន ២៥៣៤ ត្គសួារ កន៊ុង
 ៊ុាំទាាំង ១៥ របស់ត្សុកថ្ត្ព
នប ់ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 

២៥៣.៤០០.០០០,០០ ភរៀល ភដើមបជីួយ ដល់ត្បជាពលរដឋខដល
មានជីវភាពែវះខាត និងទ៊ុកខលាំបាក
កន៊ុងភពលជបួវបិតតិថ្នោររកីរាលោល
ជាំងឺ COVID-19  

៤ ត្បជាពលរដឋខដលរស់ភៅ
ចាំនួន ៣៤៨០ ត្គសួារ កន៊ុង
 ៊ុាំទាាំង ១៤ របស់ត្សុកត្សី
សនធរ ភែតតកាំពងច់ាម 

២៧៨.៤០០.០០០,០០ ភរៀល ភដើមបជីួយ ដល់ត្បជាពលរដឋខដល
មានជីវភាពែវះខាត និងទ៊ុកខលាំបាក
កន៊ុងភពលជបួវបិតតិថ្នោររកីរាលោល
ជាំងឺ COVID-19 

៥ ត្បជាពលរដឋខដលរស់ េូមិ
ទួលទទឹង  ៊ុាំទួលទទងឹ 
ត្សុកថ្ត្ពនប ់ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 

៤៩៨.៧៥០.០០០,០០ភរៀល សាងសងែ់លូវភបត៊ុងសថ្សភដកចាំនួន 
០១ ខែេ ត្បខវង ៩៥០ខម ត្ត ទទឹង 
០៥ខម ត្ត ភដើមបជីួយ សត្មួលដល់
ត្បជាពលរដឋភធ្វើដាំភណើ រភៅ-មក 
ខដលតភាា បព់ែីលូវជាតិភលែ៤ ភៅ
ោន ់េូមទិួលទទឹង  ៊ុាំទួលទទឹង 
ត្សុកថ្ត្ពនប ់ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 

៦ រដឋបាលភែតតត្ពះសីហន៊ុ ៤២៤.៧៥៨.៣០០.០០ ភរៀល វភិាគទានមូលនធិ្ិសងគម 
សត្មាបោ់រអេវិឌឍនភ៍ែតត 

៧ ត្បជាពលរដឋខដលរស់ភៅ
ចាំនួន ១២៤៨ ត្គសួារ កន៊ុង 
ត្សុកថ្ត្ពនប ់ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 

២៩៨.៨៩៦.០០០,០០ ភរៀល ឧបតថមៃងវោិ នងិទិញសមាៃ រៈ ភដើមប ី
ជួយ ដល់ត្បជាពលរដឋខដលរងភត្គ្មះ
ភោយសារទឹកជាំនន ់

៨ មូលោឋ នកងទព័ភជើងទឹកស
ម៊ុទយរាម ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 

៧៥.៨៦០.០០០,០០ ភរៀល ភដើមបភីរៀបចាំត្បពន័ធលូបងាូរទឹកកែវក ់
និងចាកភ់បត៊ុង ទាំហាំ ៥០០ខម ត្ត 
ត្កឡា ភៅេូមសិាែ ចខ់ដង ត្សុកថ្ត្ព
នប ់ភែតតត្ពះសីហន៊ុ 

 



 

  

ល.រ ពត័ម៌ាន មាន/គ្មែ នបង្ហា ញ មូលភហត៊ុ 
១ ចកខ៊ុវស័ិយ/ ភបសកកមែ/ ភគ្មលភៅអាជីវកមែ មានបង្ហា ញ  
២ សូច ករហិរញ្ញ វតថ៊ុ មានបង្ហា ញ  
៣ សូច ករមនិខមនហិរញ្ញ វតថ៊ុ មានបង្ហា ញ  
 
៤ 

 
កតាត ហានេិយ័សាំខាន់ៗ  

 
គ្មែ នបង្ហា ញ 

កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស 
មនិបានវភិាគភលើកតាត ហានិ
េយ័សាំខាន់ៗ ភទ 

៥ ភគ្មលនភយាបាយភាគលាេ មានបង្ហា ញ  
៦ ជីវត្បវតតរបស់អេបិាល មានបង្ហា ញ  
៧ ោរបណត៊ុ ះបណាត លសត្មាបអ់េបិាល មានបង្ហា ញ  
៨ ចាំនួនកចិចត្បជ៊ុាំត្កុមត្បកឹាេបិាល មានបង្ហា ញ  
៩ វតតមានរបស់អេបិាលកន៊ុងកិចចត្បជ៊ុាំត្កុមត្បឹកាេបិាល មានបង្ហា ញ  
១០ លាេោរ ឬត្បាកប់ាំណាចស់ត្មាបអ់េបិាល នងិ

ប៊ុគគលិកជានែ់ពស់ 
មានបង្ហា ញ  

 កន៊ុងរបាយោរណ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ កសស មនិបានបង្ហា ញនូវសូច ករមនិខមនហិរញ្ញ វតថ៊ុ ប ៊ុខនតបាន
បង្ហា ញតារាងសថិតិលមអតិ និងត្ោហវិចអាំពីត្បតិបតតិោររបស់ែលួន ។ 

 យនតោរថ្នោរែតល់ពត័ម៌ាន ត្តូវបានោកប់ង្ហា ញតាមរយៈសាភអ ិចត្តូនិច, ភគហទាំពរ័របស់ត្កុមហ ៊ុន
ែារមូលបត្តកមព៊ុជា នងិភគហទាំពរ័របស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ។ 
 អនកទទួលបនា៊ុកែតល់ពត័ម៌ាន ភលាក សម ស៊ុភាព និងសហោរ។ី 

  ១.  បង្ហា ញពីយនតោរ និងនតីិវធិ្ីថ្នោរទាំ កទ់ាំនងជាមយួវនិិភយាគិន៖ 
 - ទាំ កទ់ាំនងតាមរយៈភលែទូរស័ពាខដលមានភៅកន៊ុងភគហទាំពរ័របស់កាំពងខ់ែសវយត័ត្កុងត្ពះសីហន៊ុ 

និងោរអភញ្ា ើញភអាយចូលរមួមហាសននិបាតភាគហ ៊ុនកិ របស់ កសស។ 
  ២. ពិពណ៌ ភោយសភងខបអាំពីទាំ កទ់ាំនងជាមយួនឹងវនិិភយាគនិកន៊ុងរយះភពល១(មយួ) ឆ្ន ាំច៊ុងភត្ោយ  
 -  កន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ ភនះ មានោរអភញ្ា ើញភអាយចូលរមួមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិករបស់ កសស និងមាន

ជាសាំណួរ នងិចភមលើយដល់វនិិភយាគិនណាខដលមានចមៃល់មកោន ់កសស ។ 


