
 
 

  

 

ឧបសមព័នធរបយករណ៍្របចឆំន  ំ២០២០ 
របស្់រកមុហ៊ុន េផសថិក (េខមបូ ) ម.ក 

របយករណ៍អភិបលកិចច្របចឆំន  ំ
  

 

ែផនកទី១- ភគហ៊ុនិក 
 
 

ក. រចនសមព័នធភគហុ៊និក (គិត្រតឹមៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០២០) 
១. ព័ត៌មនភគហុ៊និក  

បរយិយ សញជ តិ ្របេភទភគហុ៊និក ចំនួនភគហុ៊និក ចំនួនមូលប្រត ភគរយ 

 
 

តិចជង ៥% 

សញជ តិ 
ែខមរ 

របូវន្តបុគគល ៤៨៦ ៩២៣ ២៤៤ ១,២៣%

នីតិបុគគល ០ ០ ០

មិនែមន 
សញជ តិែខមរ 

របូវន្តបុគគល ០ ៣៩០ ១៧៧ ០,៥២%

នីតិបុគគល ១ ២,៦៣១,៥៧៩ ៣.៥០%

 
ចប់ពី ៥% 

ដល់ 
តិចជង 
៣០% 

សញជ តិ 
ែខមរ 

របូវន្តបុគគល ០ ០ ០

នីតិបុគគល ០ ០ ០

មិនែមន 
សញជ តិែខមរ 

របូវន្តបុគគល ០ ០ ០

នីតិបុគគល ០ ០ ០

 
 

ចប់ពី ៣០% 
េឡើងេទ 

សញជ តិ 
ែខមរ 

របូវន្តបុគគល ០ ០ ០

នីតិបុគគល ០ ០ ០

មិនែមន 
សញជ តិែខមរ 

របូវន្តបុគគល ០ ០ ០

នីតិបុគគល ១ ៧១ ០០០ ០០០ ៩៤,៧៤%

សរបុ ៤៨៧ ៧៤ ៩៤៥ ០០០ ១០០%
 
 



 
 

  

 

២. ភគហុ៊និកែដលជអភិបល និងនិេយជិតរបស់្រកមុហុ៊នចុះបញជ ីលក់មូលប្រត 
(គិត្រតឹមៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០២០)  
 

ភគហុ៊និក ចំនួនភគហុ៊និក ចំនួនមូលប្រត ភគរយ  

អភិបល ៥ ១៨១ ២៩៨ ០,២៤%

និេយជិត ១០២ ១៥៤ ២៤៣ ០,២១%

  សរបុ ១០៧ ៣៣៥ ៥៤១ ០,៤៥%
 
ខ. សិទធិរបស់ភគហុ៊និក និងករករពរសិទធិរបស់ភគហុ៊និក 
១. សិទធិរបស់ភគហុ៊និក 

ក)  ភគហុ៊និកែដលកន់កប់ភគហុ៊នធមម  មនសិទធិេបះេឆន តេពញេលញេ យ ១ ភគហុ៊ន 
េសមើនឹង ១សំេឡង។  
ខ) ករណីមនកររ ំ យ្រកុមហុ៊ន ភគហុ៊និកែដលកន់កប់ភគហុ៊នធមម មនសិទធិទទួល
បន្រទពយសកមម សុទធរបស់្រកុមហុ៊នបនទ ប់ពីមនកររ ំ យ្រកុមហុ៊ន េទ មចំែណកភគ
ហុ៊នែដលខ្លួនកន់កប់។ 
គ) ភគហុ៊និកមន ក់ៗមនសិទធិៈ 

 េបះេឆន ត និងបេញចញមតិកនុង ល់កិចច្របជំុភគហុ៊និករបស់្រកុមហុ៊ន 
 ទទួលបនភគ ភែដលបន្របកសេ យ្រកុមហុ៊ន 
 ទទួលបន្រទពយសមបត្តិែដលេនសល់របស់្រកុមហុ៊នបនទ ប់ពីកររ ំ យ្រកុមហុ៊ន 
 ពិនិតយបញជ ីេឈម ះរបស់ភគហុ៊និកទំង យបនេន េនទី ន ក់ករចុះបញជ ីរបស់

្រកុមហុ៊ន ឬេនកែន្លងរក ទុកបញជ ីលក់មូលប្រតេនះេនកនុងេម៉ងេធ្វើករ ឬេពល
្របជំុម សននិបតភគហុ៊និកែដលបញជ ីេឈម ះ្រតូវបនេរៀបចំ និង  

 ចពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញវតថុ្របចំឆន ំរបស់្រកុមហុ៊ន កនុងេម៉ងេធ្វើករ និងទទួល
បនរបយករណ៍េនះេ យឥតគិតៃថ្លេយង មម្រ  ២២៥ ៃនចបប់ស្តីពីសហ្រគស
ពណិជជកមម។ 

 
២. ករករពរសិទធិរបស់ភគហុ៊និក និងករអនុវត្ត 

ភគហុ៊និកទទួលបនករករពរសិទធិ ដូចមនែចងកនុងចំណុច ១ ខងេលើ។ 
 
 



 
 

  

 

៣. ករករពរសិទធិរបស់ភគហុ៊និកែដលកន់កប់ភគហុ៊នភគតិច និងករអនុវត្ត 
ភគហុ៊និកែដលកន់កប់ភគហុ៊នភគតិច ្រតូវបនករករពរសិទធិដូចមនែចងកនុង ១  

ខងេលើ។ 
 
គ. ម សននិបតភគហុ៊និក 
១. នីតិវធីិៃនករេរៀបចំម សននិបតភគហុ៊និក និងករេបះេឆន ត 

១.១ ភគហុ៊និក ចចួលរមួេបះេឆន តេ យផទ ល់ ឬេ យ ណត្តិគហកៈ មរយៈលិខិត
េផទរសិទធិជ យលកខណ៍អក រ េ យមនចុះហតថេលខ កលបរេិចឆទ និងភជ ប់មកជមួយនូវ
ព័ត៌មនដូចខងេ្រកម៖  
១.១.១ ចំនួនភគហុ៊នែដលកន់កប់េ យភគហុ៊និក 
១.១.២ េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់ ណត្តិគហកៈ និង 
១.១. ៣ រយៈេពលៃនករែតង ំង ណត្តិគហកៈ  

 
១.២ ្របសិនេបើ ណត្តិគហកៈេសនើសំុេធ្វើករេបះេឆន តេនកនុងកិចច្របជំុម សននិបតភគ
ហុ៊និក េនះលិខិតេផទរសិទធិជ ណត្តិគហកៈ្រតូវរក ទុកេន្របធន្រកុម្របឹក ភិបលេន
មុនេពល ឬេនអំឡុងេពលចប់េផ្តើមកិចច្របជំុម សននិបតភគហុ៊និក។  
 
១.៣ ល់កិចច្របជំុម សននិបតភគហុ៊និកគឺ តំរវូេ យភគហុ៊និកែដលមនេឈម ះ 
កនុងបញជ ីចូលរមួេ យផទ ល់ ឬអណត្តិគហកៈភគហុ៊និក ភគហុ៊នទំងអស់មនសិទធិេបះ 
េឆន តេលើរេបៀប រៈ មួយ នឹងបេងកើតជ្រកុម េហើយ្រកុមេនះេធ្វើករេបះេឆន តស្រមប់ 
ចំ ត់ករេលើរេបៀប រៈេនះ។  េនេពលភគហុ៊នរមួែតមួយ្រតូវបនជ តំ ងេនកនុង 
កិចច្របជំុេ្រកពីេគលបំណងេរៀបចំកិចច្របជំុ ឬេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមភគហុ៊ន េនះ្រតូវបន 
ចត់ទុកថមនវត្តមនស្រមប់េគលបំណងកូរ ៉មុស្រមប់ែផនកេផ ងេទៀតៃនកិចច្របជំុ និង 
ស្រមប់ករេលើកកិចច្របជំុេទកលបរេិចឆទេពលេវ  ឬទីកែន្លងថមីេលើកែលងែតកល 
បរេិចឆទកំណត់ទុកថមី្រតូវបន ឬ ច់ខត្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ករេលើកេពលករ្របជំុ ។ 
 
១.៤ ករណីកូរ ៉មុ្រគប់ រេបៀប រៈមួយ្រតូវបនអនុម័តេ យែផ្អកេលើសំេលងភគេ្រចើនៃនអនក 
ចូលរមួេបះេឆន ត ែដលមនន័យថសំេលងអនកេបះេឆន ត្រសប្រតូវេ្រចើនជងសំេលងអនក 
េបះេឆន ត្របឆំង េលើកែលងែតចបប់ និងបទបបញញត្តិ ឬលកខន្តិកៈរបស់្រកុមហុ៊នែចងផទុយពី 
េនះ។ 
 



 
 

  

 

 
១.៥ េពលអនុវត្តសិទធិេបះេឆន តកនុងកិចច្របជំុម សននិបតភគហុ៊និក ករេបះេឆន តគឺឈរេលើ
េគលករណ៍ មួយភគហុ៊ន មួយសេម្លង។ មនែតភគហុ៊និកែដលបនចុះេឈម ះ្រតឹម្រតូវ 
និងបនទូទត់្របក់្រគប់ចំនួនេទឱយ្រកុមហុ៊ន េទើបមនសិទធិេបះេឆន តេ យផទ ល់ ឬេ យ 
ណត្តិគហកៈេនកនុងម សននិបតភគហុ៊និក។ 

 
១.៦ ករសេ្រមចរបស់ភគហុ៊និកែដលចងភជ ប់កតព្វកិចច្រកមុហុ៊ន លុះ្រ ែតេធ្វើេឡើង ម 
រយៈេសចក្តីសេ្រមចរបស់ភគហុ៊និក។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់ភគហុ៊និកត្រមូវឱយមនករ 
េបះេឆន តគំ្រទយ៉ងេ ច ស់េ យសំេលងភគេ្រចើនៃនភគហុ៊នមនសិទិធេបះេឆន ត 
ែដលកន់កប់េ យភគហុ៊និក និង ណត្តិគហកៈេនកិចច្របជំុ កនុងករណីេសចក្តីសេ្រមច 
ធមម  និងកនុងករណីេសចក្តីសេ្រមចពិេសស េសចក្តីសេ្រមច្រតូវេធ្វើេឡើងេ យសំេលងភគ 
េ្រចើន ច់ខត គឺមិនតិចជង ២/៣ (ពីរភគបី)។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់ភគហុ៊និកមិន ច 
យកជករបនេឡើយ ្របសិនេបើមិនេគរព មលកខខណ្ឌ ៃនករអនុម័តេនះ។   
 

២. ព័ត៌មនអំពីម សននិបតភគហុ៊និក 

 
ឃ. ករែបងែចកភគ ភ 
១. េគលករណ៍ែបងែចកភគ ភ 

្រកុមហុ៊នមនបំណងែបងែចកភគ ភអបបបរម ចំនួន មសិបភគរយ (៣០%) ៃន្របក់ចំ
េណញរបស់ខ្លួនបនទ ប់ពីកត់ពនធរួច េ យេយងេទេលើរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ របយ 
ករណ៍ ច់្របក់ ្របក់ចំេណញរក ទុក ចំ យមូលធន និងក ្ត េផ ងេទៀតែដល្រកុម្របឹក
ភិបលគិតថជប់ពក់ព័នធ។  

 
្រកុមហុ៊ន ចពិចរ ែបងែចកភគ ភជ ច់្របក់ ជភគហុ៊នស្រមប់វនិិេយគេនកនុង 
្រកុមហុ៊ន ឬជេ្រមើសទំងពីរបញចូ លគន ។ េនេពលមនជេ្រមើស ភគហុ៊និក ចមនសិទធិេ្រជើស
េរ ើសយកកែបងែចកភគហុ៊នជ ច់្របក់ ជភគហុ៊ន ឬជេ្រមើសទំងពីរ េ យេគរពេទ

មចបប់និងបទបបញញត្តិត្រមូវរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ល.រ កលបរេិចឆទ ្របេភទកិចច្របជំុ កូរ ៉មុៃនកិចច្របជំុ រេបៀប រៈ េសចក្តីសេ្រមច 

 
ពំុមនទិននន័យេ យ រែត ្រកុមហុ៊នេទើបែតចុះបញជ ីលក់មូលប្រតកលពីៃថងទី១២ 

ែខសី  ឆន ំ២០២០ 



 
 

  

 

 
២. ព័ត៌មនអំពីករ ែបងែចកភគ ភកនុងរយៈេពល3ឆន ំចុងេ្រកយ 
 

ល.រ ពិពណ៌នលម្អិតអំពីករែបងែចកភគ ភ N-1  N-2  N-3  
១ កលបរេិចឆទ្របកសែបងែចកភគ ភ គម ន គម ន គម ន 
២ កលបរេិចឆទកំណត់ទុក គម ន គម ន គម ន 
៣ កលបរេិចឆទទូទត់ភគ ភ គម ន គម ន គម ន 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 
ែផនកទី ២- ្រកុម្របឹក ភិបល 
 
 
ក. ្រកមុ្របឹក ភិបល 
១. សមភព្រកុម្របឹក ភិបល 
 

ល.រ េឈម ះអភិបល តំែណង 
កលបរេិចឆទ 

ក្ល យជអភិបល 
កលបរេិចឆទបញច ប់ 

ណត្តិជអភិបល 
 

១ 
 

Paul Lim Pay Chuan 
្របធន្រកុម្របឹ
ក ភិបល 

 

៥ កុមភៈ ២០១០ 
 

មិនកំណត់ 
 

២ 
 

Lim Ah Hock 
 

អភិបល 
 

៥ កុមភៈ ២០១០ 
 

មិនកំណត់ 

៣ Han Fatt Juam ្របធននយក 
្របតិបត្តិ 

២៧ មិថុន ២០១៨ មិនកំណត់ 

៤ Charles Tan Pu Hooi អភិបល ២៧ មិថុន ២០១៨ មិនកំណត់

៥ ឯកឧត្តម វ ន ន អភិបលឯក ជយ ២៩ សី  ២០១៨ ២៨ សី  ២០២៣

 
២. ជីវ្របវត្តិសេងខបរបស់អភិបលនីមួយៗ 

សូមេយងេទឧបសមព័នធ ក 
 
៣. ករណីអភិបល មន ក់ជ អភិបល ជភគហុ៊និក ឬសហកមមសិទធិរបស់្រកុមហុ៊នេផ ងេទៀត 
 

ល.រ េឈម ះអភិបល េឈម ះ្រកមុហុ៊នពក់ព័នធ 
អភិបល ឬភគហុ៊និក 

ឬសហកមមសិទធិ 

 
សូមេយងេទឧបសមព័នធ ខ 

 
  
 



 
 

  

 

៤. តួនទី ភរកិចច ករទទួលខុស្រតវូរបស់្រកមុ្របឹក ភិបល និងករអនុវត្ត 
  

ទំនួលខុស្រតូវចមបងរបស់្រកុម្របឹក ភិបល ែផ្អកេលើករ យតៃម្លែដលបនកំណត់ជមុន
េលើភពពក់ព័នធនន ដូចជករផ្តល់ទិសេ យុទធ ្រស្ត ករកំណត់ក ្ត និភ័យចមបងៗ 
និងសូចនករសំខន់ៗ ្របតិបត្តិករធុរៈកិចចរបស់្រកុមហុ៊ន ករ ម នករសេ្រមចចិតត្ត 
េលើករវនិិេយគ ករពិចរ េលើកិចចករហិរញញវតថុសំខន់ៗ និងករពិនិតយេឡើងវញិនូវ លទធផល
ករងររបស់គណៈ្រគប់្រគងទក់ទងនឹងែផនករ ជីវកមម ថវកិ និងស្តង់  ឧស ហកមម។ 
 
្រកុម្របឹក ភិបល្រតូវទទួលខុស្រតូវឲយបនចបស់ ស់េលើករងរ្រគប់្រគង្រកុមហុ៊ន 
និងបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ្រកុម្របឹក ភិបល្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើកិចចករដូចខងេ្រកម៖ 
 
(ក) រក ្រគប់្រគង្រកុមហុ៊នទំង្រសុង និង្របកបេ យ្របសិទធភព និង ម នគណៈ្រគប់្រគង
កនុងករអនុវត្តែផនករ និងយុទធ ្រស្តរបស់្រកុម្របឹក   
(ខ) ធនថ្របព័នធ េគលករណ៍និងនីតិវធីិ្រគប់្រជុងេ្រជយ្រតូវបនដំេណើ រករ 
(គ)កំណត់ និង ម នករងរមិនែមនហិរញញវតថុែដលទក់ទងនឹង ជីវកមម 
(ឃ)្រតូវធនថមន្រកមសីលធម៌ និងអនុេ មេទ មចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ ករេធ្វើ
សវនកមម និងេគលករណ៍គណេនយយ និងករ្រគប់្រគងឯក រ និង្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ 
របស់្រកុមហុ៊ន 
(ង) ខិតខំអនុវត្តសកមមភពខងេលើ និងឱយេលើសពីត្រមូវករអបបបរម និងេដើមបី្របកួត្របែជង
នឹងករអនុវត្តស្តង់ អន្តរជតិ មិន្រតឹមែតករអនុវត្តេទ បុ៉ែន្ត្រតូវេធ្វើឱយបន។ 
(ច)កំណត់នូវក្រមិតៃនភពជ រន័្ត េ យរក អំ ចរបស់្រកុម្របឹក ភិបល និងេធ្វើ្របតិភូ
កិចចករេផ ងេទៀត ចំបច់្រតូវមនលិខិតេផទរសិទធិជ យលកខណ៍អក រេទឱយគណៈ្រគប់្រគង 
និងបេងកើតយន្តករ្របកបេ យ្របសិទធភពែដលធននូវទំនួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបល 
េលើករអនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួន 
(ឆ) េធ្វើសកមមភព្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវចំេពះភគីពក់ព័នធននរបស់្រកុមហុ៊ន និង 
(ជ)យល់ដឹងនិងេប្តជញ ចិត្តអនុវត្តឱយបននូវេគលករណ៍សំខន់ៗស្តីពីអភិបលកិចច ជីវកមមល្អ 
ែដលអនុេ ម មេគលករណ៍អភិបលកិចច ជីវកមម្រកុមហុ៊ន េ យ្រតូវ្រតួតពិនិតយេឡើង
វញិឱយបនេទៀតទត់ 
 
្រកុម្របឹក ភិបល្រតូវចងចំពី រៈសំខន់ៃនករ យតៃម្លេលើ្របសិទធភពរបស់ ល់អភិបល
នីមួយៗ ទំង្រកុម្របឹក ភិបល និងគណៈកមម ធិកររបស់ខ្លួន។ ្រកុម្របឹក ភិបលេ យមន



 
 

  

 

ជំនួយពីគណៈកមម ធិករែតង ំង និង ភករ ្រតូវពិនិតយ និង យតៃម្លេលើករ្របតិបត្តិរបស់
្រកុម្របឹក ភិបល គណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក ភិបល និងអភិបលនីមួយៗ រមួទំងករ យ
តៃម្លេលើអភិបលឯក ជយ ជេរៀង ល់ឆន ំ។  

 
៥. កិចច្របជំុ្រកមុ្របឹក ភិបល 
 

ល.រ កលបរេិចឆទ ្របេភទអងគ្របជំុ េឈម ះអភិបលចូលរមួអងគ្របជំុ 

 
ពំុមនទិននន័យេ យ រែត ្រកុមហុ៊ន េទើបែតចុះបញជ ីលក់មូលប្រតកលពីៃថងទី ១២ 

ែខសី  ឆន ំ ២០២០ 
 
 ខ. គណៈកមម ធិករ្រកមុ្របឹក ភិបល 

១. រចនសមព័នធគណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក ភិបល 
១.១ គណៈកមម ធិករសវនកមម 

 

ល.រ េឈម ះ តំែណង 
កលបរេិចឆទ 
ែតង ំង 

ចំនួនៃនករចូ
លរមួកិចច្របជំុ 

ចំនួនកិចច្របជំុ 
សរបុ 

១ 
ឯកឧត្តម វ 

ន ន 
(្របធន) 

អភិបលឯក ជយ ២៩ សី  ២០១៨ ពំុមនទិននន័យ 
PCLេទើបែត 
ចុះបញជ ីលក់ 
មូលប្រតកលពី
ៃថងទី១២ 
ែខសី  
ឆន ំ២០២០ 
ដូចេនះពំុទន់ 
មនកិចច្របជំុេន 
េឡើយេទ 

២ 
Paul Lim Pay 
Chuan 
(សមជិក) 

្របធន្រកុម្របឹ
ក ភិបល 

២៩ សី  ២០១៨ ពំុមនទិននន័យ 

៣ 
Charles Tan 
Pu Hooi 
(សមជិក) 

អភិបល ២៩ សី  ២០១៨ ពំុមនទិននន័យ 

  
(ក) តួនទី និងភរកិចច របស់គណៈកមម ធិករសវនកមម 
 

១. ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 
២. ្រតួតពិនិតយករ្រគប់្រគងៃផទកនុង 
៣. ្រតួតពិនិតយករេធ្វើសវនកមមៃផទកនុង 



 
 

  

 

៤. ្រតួតពិនិតយករេធ្វើសវនកមមខងេ្រក និង 
៥. យករណ៍ពីសកមមភពរបស់គណៈកមម ធិករជូន្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 

 
(ខ) លទធផលករងររបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម 

ពំុមនទិននន័យេ យ រ ្រកុមហុ៊ន េទើបែតចុះបញជ ីលក់មូលប្រតកលពីៃថងទី១២ ែខសី  
ឆន ំ២០២០ 
 
១.២ គណៈកមម ធិករែតង ំង និង ភករ 
 

ល.រ េឈម ះ តំែណង កលបរេិចឆទែតង ំង
ចំនួនៃនករ 

ចូលរមួកិចច្របជំុ 
ចំនួនកិចច្របជំុ 

សរបុ 

១ 
ឯកឧត្តម វ 

ន ន 
(្របធន) 

អភិបលឯក ជយ ២៩ សី  ២០១៨ 
ពំុមនទិននន័យ 

 

្រកុមហុ៊នេទើប
ែតចុះបញជ ីលក់
មូលប្រតកល
ពីៃថងទី១២ 
ែខសី  
ឆន ំ២០២០ 
ដូចេនះពំុទន់
មនកិចច្របជំុ
េនេឡើយេទ 

២ 
Lim Ah Hock 

(សមជិក) 
អភិបល ២៩ សី  ២០១៨ 

ពំុមនទិននន័យ 
 

៣ 
Charles Tan 

Pu Hooi 
(សមជិក) 

អភិបល ២៩ សី  ២០១៨ ពំុមនទិននន័យ 

  
(ក) តួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករែតង ំង និង ភករ 
 

១. ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លេលើគុណវឌុ ិរបស់េបកខជនស្រមប់តួនទីជអភិបល ឬបុគគលិក

ជន់ខពស់ែដល្រតូវបនចត់ ំងេ យ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 

២. ពិនិតយ និងផ្តល់អនុ សន៍េលើ្របក់បំ ច់ និង ភកររបស់អភិបល និងបុគគលិក 
ជន់ខពស់ និង 

៣. ពិនិតយ និងេធ្វើបចចុបបកមមយន្តករ និង យតៃម្ល្របសិទធភពរបស់្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
អភិបល និងគណៈកមម ធិករននយ៉ងតិច ១ ដង កនុងមួយឆន ំ 

 



 
 

  

 

(ខ) លទធផលករងររបស់គណៈកមម ធិករែតង ំង និង ភករ 
ពំុមនទិននន័យេ យ រ ្រកុមហុ៊ន េទើបែតចុះបញជ ីលក់មូលប្រតកលពីៃថងទី១២ ែខសី  

ឆន ំ២០២០ 
 
១.៣ គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគង និភ័យ (្របសិនេបើមន) 
 

ល.រ េឈម ះ តំែណង 
កលបរេិចឆទ 
ែតង ំង 

ចំនួនៃនករចូល
រមួកិចច្របជំុ 

ចំនួនកិចច្របជំុ 
សរបុ 

១ 
ឯកឧត្តម វ 

ន ន 
(្របធន) 

អភិបលឯក ជយ ២៩ សី  ២០១៨
ពំុមន 
ទិននន័យ 

្រកុមហុ៊នេទើបែត
ចុះបញជ ីលក់
មូលប្រត
កលពីៃថងទី១២ 
ែខសី  
ឆន ំ២០២០ 
ដូចេនះពំុទន់ 
មនកិចច្របជំុេន
េឡើយេទ 

២ 
Paul Lim 
Pay Chuan 
(សមជិក) 

្របធន្រកុម្របឹ
ក ភិបល 

២៩ សី  ២០១៨
ពំុមន 
ទិននន័យ 

៣ 
Han Fatt 
Juan 
(សមជិក) 

្របធននយក 
្របតិបត្តិ 

២៩ សី  ២០១៨
ពំុមន 
ទិននន័យ 

 
(ក) តួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគង និភ័យ 
 

១. វភិគ និភ័យ រមួទំង បរយិយ និភ័យ កំណត់ និភ័យ និងពយករណ៍ និភ័យ 
២. យតៃម្ល និភ័យ 
៣. យករណ៍ពី និភ័យ 
៤. េ ះ្រ យ និភ័យនិង 
៥. ម ន្រតួតពិនិតយ និភ័យ 

 
(ខ) លទធផល្របតិបត្តិរបស់គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគង និភ័យ 

 
ពំុមនទិននន័យេ យ រ ្រកុមហុ៊ន េទើបែតចុះបញជ ីលក់មូលប្រតកលពីៃថងទី១២ ែខសី  

ឆន ំ២០២០ 
 



 
 

  

 

 
១.៤ គណៈកមម ធិករេផ ងេទៀត 

ល.រ េឈម ះ តំែណង 
កលបរេិចឆទ 
ែតង ំង 

ចំនួនៃនករចូលរមួ
កិចច្របជំុ 

ចំនួនកិចច្របជំុសរបុ 

១ ពំុមនទិននន័យ  ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

ពំុមនទិននន័យ ២ ពំុមនទិននន័យ  ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

៣ ពំុមនទិននន័យ  ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

  
(ក) ភរកិចច និងទំនួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមម ធិករេផ ងេទៀត 

 
ពំុមនទិននន័យ 

 
(ខ)លទធផល្របតិបត្តិរបស់គណៈកមម ធិករេផ ងេទៀត 
 

ពំុមនទិននន័យ 
 
២. ករែ្រប្របួលសមជិកេនកនុងគណៈកមម ធិករ 
 

ល.រ គណៈកមម ធិករ េឈម ះ មូលេហតុ 

១ សវនកមម ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

២ ែតង ំង និង ភករ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

៣ ្រគប់្រគង និភ័យ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

  
គ. ភករ ឬ ្របក់បំ ច់ 
១. េគលនេយបយសេងខបស្តីពី ភករ ឬ្របក់បំ ច់ស្រមប់អភិបល និងបុគគលិកជន់ខពស់ 
 



 
 

  

 

ភកររបស់អភិបល 
(ក) ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលជអនកេសនើនិងផ្តល់អនុ សន៍អំពីទំហំៃន ភករែដល្រតូវផ្តល់

ឱយអភិបល និងេសនើសំុករសេ្រមចពីភគហុ៊និកេនកនុងកិចច្របជំុម សននិបតភគហុ៊និក 
 
(ខ) ទំហំ និងករប៉ះបូ៉វ ភករ្រតូវែតមនចំនួនសមលមម េដើមបីទក់ទញ និងរក សមសភព
 សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលែដល្រតូវករជចំបច់េដើមបីដំេណើ រករ្រកុមហុ៊នឱយបនេជគជ័យ 
 
(គ) អភិបលមិន្របតិបត្តិ ពំុទទួលបនភគហុ៊ន ឬផល្របេយជន៍េផ ងៗ េ្រកពី្របក់កៃ្រមជ

អភិបលមិន្របតិបត្តិ និង្របក់ឧបតថមភ ស្រមប់កិចច្របជំុែដលពួកគត់បនចូលរមួ។  
 
(ឃ) សមជិក្របតិបត្តិ ពំុទទួលបន្របក់កៃ្រមេឡើយ បុ៉ែន្តទទួលបន្របក់េបៀវត រក៍នុងនមជ

និេយជិតរបស់្រកុមហុ៊នេ យេយងេទ មកិចចសនយករងររបស់ពួកេគជមួយនឹង្រកុមហុ៊ន។ 
 
(ង) េគលនយបយ ភករ និងកញច ប់ ភករស្រមប់សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលនីមួយៗ 

្រតូវតីមននីតិវធីិចបស់ ស់ និង្របកបេ យតម្ល ភព។ 
 
(ច) អភិបលមិន្រតូវជែជកែវកែញក និងេបះេឆន តទក់ទងនឹងកញច ប់ ភកររបស់ខ្លួនកនុងកិចច

្របជំុ្រកុម្របឹក ភិបល ឬកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករេនះេទ។  
 
២. បុគគលទទួល ភករ ឫ្របក់បំ ច់ 
 

ល.រ 
បុគគលទទួលបន ភករ 

ឬ្របក់បំ ច់ 

ចំនួន ភករ 
ឬ្របក់បំ ច់ 
(គិតជដុ ្ល រ) 

េផ ងៗ 
 

១ អភិបល ៣៥២ ៧០៤,១១ - 

២ 
បុគគលិកែដលទទួលបន ភ
ករ ឬ្របក់បំ ច់ ៥ របូ 

២៨៣ ២១៤,៣៥ - 

 
 



 
 

  

 

ឃ) ករ យតៃម្លលទធផល្របចំឆន ំរបស់្រកមុ្របឹក ភិបល អភិបលនីមួយៗ គណៈកមម ធិករ 
និងនយក្របតិបត្តិ 

 

ល.រ បរយិយ ដំេណើ រករៃនករ យតៃម្ល លកខណវនិិចឆ័យ 

១  ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

២  អភិបល ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

៣ គណៈកមម ធិករ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

៤ នយក្របតិបត្តិ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

  
ង) ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់អភិបល និងបុគគលិកជន់ខពស់ 
 
េយង មលទធផលៃនករ យតៃម្ល្របចំឆន ំចំេពះ្រកុម្របឹក ភិបល គណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក
ភិបល និងអភិបលនីមួយៗ ្រកុម្របឹក ភិបល មរយៈគណៈកមម ធិករែតង ំង និង ភករ 
្រតូវសិក ពីត្រមូវករៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបីកំណត់្របេភទករបណ្តុ ះប ្ត លែដលអភិបល
មន ក់ៗ្រតូវករ។ េ ហុ៊យស្រមប់ករចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និង/ឬវគគបណ្តុ ះប ្ត លបន្តជ
បនទុករបស់្រកុមហុ៊ន។ គិតចប់ពីៃថងែដល្រកុមហុ៊ន បនចុះបញជ ីលក់មូលប្រតេនទីផ រមូលប្រត
កមពុជកលពីៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ំ២០២០ មក ពំុទន់មនករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់អភិបលេន
េឡើយេទ។  
 



 
 

  

 

 
 

ែផនកទី ៣- ករអនុវត្ត្រកមសលីធម៌ស្រមប់ករអនុវត្តធុរកិចច 
 

 
ក. េគលនេយបយពក់ព័នធនឹង្រកមសីលធម៌ស្រមប់អនុវត្តធុរកិចចរបស់អភិបល 

និងបុគគលិកជន់ខពស់ 
 

- ទំនស់ផល្របេយជន៍ 
- ករេធ្វើធុរកិចច និងករជួញដូរេ យេ ម ះ្រតង់ 
- កររក ករសមង ត់វជិជ ជីវៈកនុងធុរកិចច 
- េ្របើ្របស់មូលធិនិ ្រទពយសកមម និងព័ត៌មន្រកុមហុ៊ន 
- ចបប់ករងរ និងេគលនេយបយពក់ព័នធនន 
- វន័ិយករងរ និងបទបញជ ៃផទកនុង 
- ករ យករណ៍ពីកំហុសឆគងរបស់អភិបល និងបុគគលិកជន់ខពស់េ យនិេយជិត(Whistle 

 Blower) 
- ករេ ះ្រ យជេម្ល ះ 
-  េផ ងេទៀត 

  
ខ. ករផ ព្វផ យ្រកមសីលធម៌ស្រមប់អនុវត្តធុរកិចច 
្រកមសីលធម៌របស់្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនផ ព្វផ យេនេលើេគហទំព័ររបស់្រកុមហុ៊នហូលឌីង 
https://pestech-international.com/code-of-conduct- 
 
គ. យន្តករ និងនីតិវធីិ ម នអនុវត្ត្រកមសីលធម៌ស្រមប់អនុវត្តធុរកិចច 
 

ចចូលេមើល្រកមសីលធម៌ របស់្រកុមហុ៊ន មរយៈេគហទំព័ររបស់្រកុមហុ៊នហូលឌីង 
https://pestech-international.com/code-of-conduct-. 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
ឃ. ្របតិបត្តិករជមួយភគីជប់ពក់ព័នធ 
 
១.េគលនេយបយ្របតិបត្តិករជមួយភគីជប់ពក់ព័នធ 
 

ល.រ ភគីជប់ពក់ព័នធ េគលនេយបយ 

១ ្រកុមហុ៊នហូលឌីង ្រកុមហុ៊ន ពំុទន់មនេគលនេយបយ 
្របតិបត្តិករជមួយភគី ជប់ពក់ព័នធេន
េឡើយេទ។ បុ៉ែន្តកនុងនមជ្រកុមហុ៊នហូល 
ឌីងរបស់្រកុមហុ៊ន, PESTECH 
International Berhad ែដលបនចុះបញជ ី
លក់មូលប្រតផ រមូលប្រត្របេទស
ម៉េឡសីុ     ្រកុមហុ៊នអនុវត្ត មលកខខណ្ឌ
ចុះបញជ ីលក់មូលប្រតេនទីផ រេគល
របស់ផ រមូលប្រត្របេទសម៉េឡសីុ 
ពក់ព័នធនឹង្របតិបត្តិករជមួយភគី 
ជប់ពក់ព័នធ។  
 

២ កិចច្រពមេ្រព ងវនិិេយគច្រមុះ 

៣ ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ 

៤ 
ភគហុ៊និកែដលកន់កប់ភគហុ៊នមនសិទធិ
េបះេឆន តចំនួនេ្រចើន និងេ្រចើនេលើសលប់ 

៥ 
អភិបល និងសមជិក្រគួ រផ្ត ល់របស់ 
អភិបល 

៦ 
បុគគលិក និងសមជិក្រគួ រផទ ល់របស់ 
បុគគលិក 

៧ េផ ងៗ 
  
២. ្របតិបត្តិករសំខន់ៗជមួយភគីជប់ពក់ព័នធ 
 

ល.រ េឈម ះភគីជប់ពក់ព័នធ ្របេភទវ្របតិបត្តិករ ទំហំ្របតិបត្តិករ សេងខបពី្របតិបត្តិករ 

 សូមេយងេទឧបសមព័នធ គ 
 



 
 

  

 

 
 
 
ែផនកទី ៤ - ករ្រគប់្រគង និភ័យ ករ្រតតួពិនិតយៃផទកនងុ និងករេធ្វើសវនកមម 
 
 
 
ក. សេងខបអំពី្របព័នធ្រគប់្រគង និភ័យ ឬេគលនេយបយ្រគប់្រគង និភ័យ 

្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ្រគប់្រគង និភ័យរបស់្រកុមហុ៊ន គឺ្រគប់្រគងេ យ
េគលនេយបយ្រគប់្រគង និភ័យ PESTEDH International Berhad Group (The Group) 
និងេគលករណ៍ែណនំែដលធនថ្រសប មបទបបញញត្តិ ទំនួលខុស្រតូវ គណេនយយភព 
ពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង និភ័យ គឺ្រតូវបនបញជ ក់យ៉ងចបស់្រគប់លំ ប់ថន ក់។  

 
្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ្រគប់្រគង និភ័យរបស់ The Group មនធតុផ ំសំខន់ៗចំនួន ៦ 
(្របំមួយ) ដូចខងេ្រកម េហើយ ល់ និភ័យចមបង ឬចំណុចេខ យេលើករ្រគប់្រគង និភ័យ
្រតូវបនកំណត់ យតៃម្ល យករណ៍ ម ន និងែកត្រមូវយ៉ង្រតឹម្រតូវទន់េពលេវ  និង
្របកបេ យ្របសិទធភព៖ 

 
 យុទធ ្រស្ត និភ័យ និងក្រមិតទទួលយក និភ័យ (Risk Strategy & Appetite) 
 អភិបលកិចច និភ័យ 
 វបបធម៌ និភ័យ 
 ករ យតៃម្ល និភ័យ និង ស់ែវង 
 ករ្រគប់្រគង និង ម ន និភ័យ 
 ករ យករណ៍ពី និភ័យ 

 
ខ. សេងខបពី្របព័នធ្រតតួពិនិតយៃផទកនុង 
 

ធតុសំខន់ៗៃន្របព័នធ្រគប់្រគងៃផទកនុងរបស់្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម៖ 
 ថ នភព្រគប់្រគង 

រៈសំខន់ៃន ថ នភព្រគប់្រគងែដលមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ ្រតូវបនបញជ ក់ឱយដឹងទូទំង 
្រកុមហុ៊ន។ ករេផ្ត តេលើ ថ នភព្រគប់្រគងែដលមនលកខណៈ ្រតឹម្រតូវេនះ្រតូវបនសងកត់ 



 
 

  

 

ធងន់េទេលើករបេងកើនគុណភព និងសមតថភពរបស់បុគគលិក មរយៈ ករផ្តល់ករអប់រ ំ
និងករបណ្តុ ះប ្ត លបន្តបនទ ប់ស្តីពីជំនញបេចចកេទសទំងរងឹ និងទន់ដូចជករ ្រគប់្រគង 

និភ័យ វជិជ ជីវៈ និងសុចរតិភព ែដល ច្រតូវបនេរៀបចំេឡើងយូរៗម្តងេទ មត្រមូវករ។ 
 
 រចនសមព័នធៃនករ្រគប់្រគង 

្រកុម្របឹក ភិបល 
និងគណៈ្រគប់្រគងបនបេងកើតរចនសមព័នធ្រកុមហ៊ុនេ យបនកំណត់យ៉ងចបប់នូវ
គណេនយយភព និងអំ ចែដលបន្របគល់។ រចនសមព័នធេនះរមួបញចូ លទំងទំនួលខុស
្រតូវរបស់គណៈកមម ធិករ្រកុម្របឹក ភិបល និងគណៈ្រគប់្រគងេផ ងៗ រមួទំងវ ិ លភព 
ៃនេសចក្តីអនុញញ តស្រមប់ ល់កិចចករធុរកិចចទំងអស់។   

 
ធតុសំខន់ៗៃនរចនសមព័នធ្រគប់្រគងៃផទកនុងរបស់្រកុមហុ៊ន ្រគបដណ្ត ប់េលើេគលករណ៍និង 
នីតិវធីិេផ ងៗ
ែដលបនចង្រកងជឯក រកនុងេគលបំណង្រគប់្រគងេលើដំេណើ រករធុរកិចចសំខន់ៗ។ 
េគលករណ៍ និងនីតិវធីិទំងេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករេធ្វើលទធកមមបេចចក វទិយព័ត៌មន 
សុខភព និងសុវតថិភព មូលធនមនុស  ករែថទំ្រទពយសកមម និង ទំនក់ ទំនងជមួយភគីជប់
ពក់ព័នធ។ ករេធ្វើលទធកមម ករ្រគប់្រគងឥណទន ករេរៀបចំទំនិញ បញចូ លឃ្ល ំងករ្រគប់ 
្រគង ច់្របក់ និង្របតិបត្តិករជមួយភគីជប់ពក់ព័នធកំពុង្រតូវបន ែកែ្រប/ពិនិតយ េឡើងវញិ
េដើមបីព្រងឹងដំេណើ រករ្រគប់្រគងៃផទកនុង និងនីតិវធីិបែនថមេទៀត។  

 
 សវនកមមៃផទកនុង 

មុខងរសវនកមមៃផទកនុងរបស់ ្រកុមហុ៊ន េធ្វើេឡើងេ្រកមករដឹកនំេ យ្រកុមករងរសវន 
កមមៃផទ កនុងរបស់្រកុមហុ៊នហូលឌីងរបស់ ្រកុមហុ៊ន កនុងេគលបំណងអនុវត្តមុខងរសវន 
កមមៃផទកនុង។ ្រកុមករងរសវនកមមៃផទកនុងនឹងេធ្វើករអេងកតេលើករេធ្វើឱយដំេណើ រករកន់ែត្រប 
េសើរេឡើង ករ្រគប់្រគងអភិបលកិចច េហើយអនុវត្តមុខងរេនះេ យឯក ជយ េ យែផ្អក 
េលើវធីិ ្រស្តមូល ្ឋ ន និភ័យ និងផ្តល់ឱយ AC និង្រកុម្របឹក ភិបលនូវករធនេលើភព 
្រគប់្រគន់ េពញេលញ និង្របសិទធភពៃន្របព័នធ្រគប់្រគងៃផទកនុង។  

 
កំហុសនិង/ឬភពខ្វះចេន្ល ះធងន់ធងរេលើករ្រគប់្រគងែដល្រតូវបនកត់ចំ ំទុកេចញពីករ្រតួត
ពិនិតយេឡើងវញិនឹង្រតូវចង្រកងទុកជឯក រ និង្រតូវជូនជដំណឹងដល់គណៈ្រគប់្រគងេដើមបីេធ្វើ
ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ និងចត់ចំ ត់ករែកត្រមូវ។ សវនករៃផទកនុង្រតូវ យករណ៍ជូន AC 



 
 

  

 

អំពីករពំុអនុេ ម ម ចំណុចេខ យែផនក្រគប់្រគងៃផទកនុង និងចំ ត់ករែដលេធ្វើេឡើង
េ យគណៈ្រគប់្រគងេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ សវនកមមែដលបនរកេឃើញ។  
 
សវនរៃផទកនុង្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើករេធ្វើែផនករ អនុវត្ត និង យករណ៍អំពីេ្រគងករណ៍ 
សវនកមមៃផទកនុង និងសកមមភពេផ ងៗរបស់្រកុមហុ៊ន។ 

 
គ. ករេធ្វើសវនកមម 

១.សវនកមមៃផទកនុង 
១.១ កតព្វកិចច និងករទទួលខុស្រតូវរបស់សវនករៃផទកនុង 
 អភិវឌ ែផនករសវនកមមៃផទកនុងស្រមប់ឆន ំជប់ពនធនីមួយៗេដើមបីេសនើសំុករអនុម័តពី

គណៈកមម ធិករសវនកមម/្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 េរៀបចំែផនករ ស្រមបស្រមួល និងអនុវត្តករងរសវនកមម 
 ែបងែចកធនធនសវនកមមៃផទកនុងឲយបន្រគប់្រគន់ និងសម្រសបេដើមបីបំេពញករងរ

សវនកមមបនទន់េពលេវ ែដលបនេ្រគងទុក 
 បង្ហ ញភ្ល មៗជូនអនកតំ ងែដលបនចត់ ំងរបស់ PCL អំពីភពលំបក និងបញ្ហ ែដល

្រតូវបនជួប្របទះកនុងេពលេធ្វើសវនកមមែដល ច ងំ/ប៉ះពល់េលើលទធផលសវនកមម 
 បង្ហ ញពីបញ្ហ ែដលបនរកេឃើញអំពីករ្រតួតពិនិតយេលើករ្រគប់្រគងៃផទកនុងជូនគណៈ្រគ

ប់្រគងេនកនុងកិចច្របជំុ ម ឬ មករត្រមូវរបស់គណៈកមម ធិករសវនកមម  
 ស្រមបស្រមួល/អនុវត្តករងរពិនិតយ ម ន ថ នភពែផនករចំ ត់ករ្រគប់្រគង

បនទ ប់ពីេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេលើករ្រគប់្រគងៃផទកនុង (្របសិនចំបច់) 
 
ករែតង ំង និងករដក/ករ ែលងតំែណងរបស់្របធន និង/ឬអនុ្របធនសវនករៃផទកនុង 
 

ល.រ េឈម ះ 
កលបរេិចឆទ 
ែតង ំង 

កលបរេិចឆទ 
ដកហូត/ ែលង 

មូលេហតុ 

១ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

  
 
 
 
 



 
 

  

 

ករែតង ំងថមី្របធន និង/ឬអនុ្របធនសវនករៃផទកនុង 
 

ល.រ េឈម ះ កលបរេិចឆទែតង ំងថមី មូលេហតុ 

១ ពំុមនទិននន័យ  ពំុមនទិននន័យ ពំុមនទិននន័យ

  

 
២. សវនករខងេ្រក 
 

ល.រ 
េឈម ះ 
្រកមុហុ៊ន 

េស កមម 
កលបរេិចឆទចុះ 
កិចច្រពមេ្រព ង 

កៃ្រមសវនកមម 
(គិតជដុ ្ល រ) 

កៃ្រមពំុែមន 
សវនកមម 

១ 

Grant 
Thornton 
(Cambodia) 
Limited 

 

សវនកមមស្រមប់
ឆន ំជប់ពនធ២០១៩ 

 

១៧ កកក  ២០១៩ ១៥ ០០០ - 

សវនកមមស្រមប់
ឆន ំជប់ពនធ 
២០២០ 

 
២០ កកក  ២០២០ ១២ ០០០  

ករ្រតួតពិនិតយម
នក្រមិត (Limited 
Review) ស្រមប់ 
IPO - ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៩ 

 
 

៤ មីន ២០២០ ៧ ៥០០ - 

ករ្រតួតពិនិតយម
នក្រមិត (Limited 
Review) ស្រមប់ 
IPO - ែខមិថុន  
ឆន ំ២០១៩ 

 
 

៣ ធនូ ២០១៩ ១ ៥០០ - 

  
មូលេហតុៃនករផ្ល ស់ប្តូរ ករផ្អ ក និងករបញឈប់្រកុមហុ៊នផ្តល់េស សនវកមមកនុងវស័ិយមូលប្រត 
ពំុមនទិននន័យ 
 
 



 
 

  

 

 
ែផនកទី ៥- ភគីពក់ព័នធ 
 
 
ក. បង្ហ ញពីេគលនេយបយ និងសកមមភពទក់ទងនឹងចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 
 

ល.រ ខ្លឹម រ េគលនេយបយ សកមមភព 

១ សុខុមលភពអតិថិជន ពំុមន 

PCL នឹងពិចរ  
បេងកើតេគលករណ៍ 

និងសកមមភពពក់ព័នធ
ននែដលទក់ទិននឹង

ចំណុចទំងេនះ 

២ ករេ្រជើសេរ ើសអនកផគត់ផគង់/អនកេម៉ករ ពំុមន

៣ ករ្រគប់្រគង និងករពរនិេយជិត ពំុមន

៤ ករគំពរបរ ិ ថ ន ពំុមន

៥ អន្តរកមមជមួយសហគមន៍ ពំុមន

៦ ករករពរសិទធិរបស់មច ស់បំណុល ពំុមន

៧ កមមវធីិ្របឆំងអំេពើពុករលួយ 

េគលករណ៍ 
្របឆំងសំណូក 
និង្របឆំងអំេពើ 

ពុករលួយ 

្រតូវបនអនុវត្ត 
និងកំពុងបន្តអនុវត្ត 

៩ េផ ងៗ គម ន គម ន 
 
ខ. ពិពណ៌នអំពីទំនួលខុស្រតវូសងគមរបស់បុគគលចុះបញជ ីលក់មូលប្រត 
 

ល.រ 
អនកទទួលផល 
្របេយជន៍ 

ទំហំៃនករ 
បរចិច គ 

េគលបំណងៃនករបរចិច គ 

១ កកបទ្រកហមកមពុជ ១៥ ០០០ ដុ ្ល រ េដើមបីគំ្រទដល់កកបទ្រកហមកមពុជ



 
 

  

 

កនុងករផ្តល់ជំនួយកនុង្រគ សនន ជំនួយ
ស្រមលបនទុកេពលមនេ្រគះមហន្ត យ 
និងជំនួយេលើករអប់រពីំរេបៀបេ្រត មខ្លួន
េពលមនេ្រគះមហន្ត យ 

េដើមបី្របរពធទិ ពិភពេ កេលើកទី ១៥៧ 
របស់កកបទ្រកហម និងអឌ ចនទ
្រកហម្រសបេពលជមួយគន េនៃថងទី ៨ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០២០ េ្រកម្របធនបទ “ 
ខញុំ្រស ញ់សន្តិភព និងកកបទ
្រកហមកមពុជ” ។  

  



 
 

  

 

 
 
ែផនកទី ៦ - ករបេញចញព័ត៌មន និងតម្ល ភព 
 
 
ក. បង្ហ ញអំពីព័ត៌មនកនុងរបយករណ៍្របចំឆន ំដូចខងេ្រកម៖ 
 

ល.រ ព័ត៌មន មន/គម នបង្ហ ញ 

១ ចកខុវស័ិយ/េបសកកមម/េគលេ ជីវកមម 
មន 

២  សូចនករហិរញញវតថុ 
មន 

៣ សូចនករមិនែមនហិរញញវតថុ 
មន 

៤ ក ្ត និភ័យសំខន់ៗ 
មន 

៥  េគលនេយបយភគ ភ 
មន 

៦  ជីវ្របវត្តិរបស់អភិបល 
មន 

៧  ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់អភិបល េផសថិក (េខមបូ ) ម.ក េទើបែត
ចុះបញជ ីេនៃថងទី១២ ែខសី  
ឆន ំ២០២០។ ដូេចនះអភិបលពំុទន់
ទទួលបននូវ ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ឬមនេរៀបចំកិចច្របជំុ មួយ
មកដល់្រតឹមៃថងបរេិចឆទេនកនុង 
របយករណ៍េនះេនេឡើយេទ។ 

៨ ចំនួនកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភិបល 

៩  វត្តមនរបស់អភិបលេនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ភិបល 

១០ 
ភករ ឬ្របក់បំ ច់ស្រមប់អភិបល និងបុគគលិក

ជន់ខពស់ 
មន 

* បុគគលចុះបញជ ីលក់មូលប្រត្រតូវបញជ ក់ពីមូលេហតុ ្របសិនេបើពំុមនព័ត៌មន មួយខងេលើ។ 



 
 

  

 

 
ខ.  ពិពណ៌នអំពីយន្តករៃនករបង្ហ ញព័ត៌មន េ យេរៀប ប់ពីមេធយបយ នីតិវធីិ និងបុគគលិក

ទទួលបនទុកផ្តល់ព័ត៌មន 
 
្រកុម្របឹក ភិបលែដលមនជំនួយពីបុគគលិកទទួលបនទុកផ្តល់ព័ត៌មន ្រតូវទទួលខុស្រតូវដូចខងេ្រកម៖ 

ក) ្រតូវកំណត់ថេតើព័ត៌មន ជព័ត៌មនែដលមនលកខខណៈជ រវន័្ត េយង មចបប់ និង
បទបបញញត្តិរបស់្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុជ (ផ.ម.ក) និងគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ 
(គ.ម.ក.) 

 
ខ) ្រតូវធនថព័ត៌មនទន់េពលែដលមនលកខខណៈជ រវន័្តគឺ្រតូវបង្ហ ញទន់េពលដល់វនិិ

េយគិន ធរណៈ េយង មចបប់ និងបទបបញញត្តិរបស់ (ផ.ម.ក) និង (គ.ម.ក.) 
      

គ) ្រតូវេឆ្លើយតបទន់េពលពក់ព័នធនឹងពកយចចម ៉ម ឬករ យករណ៍ និងសកមមភពទីផ រ
ែដលខុស្រប្រកតី។ 

 
បនទ ប់ពីបនករអនុញញ តជមុនពី្រកុម្របឹក ភិបល បុគគលិកទទួលបនទុកផ្តល់ព័ត៌មន ចផ្តល់ព័ត៌
មនេទ រព័ត៌មន សមគមវនិិេយគិន និងបុគគលខងេ្រក រមួទំងព័ត៌មនែដល្រតូវផ ព្វផ យ
េនេលើេគហទំព័ររបស់្រកុមហុ៊ន្រតង់ែផនកទំនក់ទំនងវនិិេយគិន។  
 
គ. ទំនក់ទំនងវនិិេយគិន 
១. បង្ហ ញពីយន្តករ និងនីតិវធីិៃនករទំនក់ទំនងជមួយវនិិេយគិន 
 

េគហទំព័រ PCL www.pestech.com.kh មនតួនទីជប ្ត ញទំនក់ទំនងសំខន់ស្រមប់ ភគហុ៊និក 
វនិិេយគិន ធរណៈ និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀតកនុងករទទួលបនព័ត៌មនែដលបនេធ្វើបចចុបប
ននភព ព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊ន លទធផលហិរញញវតថុ ករអភិវឌ យុទធ ្រស្ត
របស់្រកុមហុ៊ន និងបញ្ហ េផ ងេទៀតែដលប៉ះពល់ដល់ផល្របេយជន៍របស់ភគីពក់ព័នធ។ 

 
២. ពិពណ៌នេ យសេងខបអំពីទំនក់ទំនងជមួយវនិិេយគិនកនុងរយៈេពល ១ (មួយ) ឆន ំចុងេ្រកយ 

 
ពំុមនព័ត៌មនេ យ រែត PCL េទើបែតចុះបញជ ីលក់មូលប្រតកលពីៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ំ
២០២០



 
 

  

 

ឧបសមព័នធ ក 
ជីវ្របវត្តិសេងខបរបស់អភិបល 

 

ល.រ េឈម ះ តំែណង សញជ តិ 
ៃថងែខឆន ំ 

កំេណើ ត 
 ករអប់រ ំនិងគុណវឌុ ផិទ ល់ខ្លួន 

១. Lim Pay Chuan ្របធន្រកុម
្របឹក ភិប
ល 

ម៉េឡសុី ២០ កញញ  
១៩៧០ 

 ឆន ំ១៩៩៣- សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្តជំនញវសិ្វកមមអគគិសនី ពី
សកលវទិយល័យ Mississippi សហរដ្ឋ េមរកិ (Summa Cum Laude) 

 ឆន ំ១៩៩៤- សញញ ប្រតអនុបណ្ឌិ តវសិ្វកមម (អគគិសនី) ពី សកលវទិយ Cornell 
សហរដ្ឋ េមរកិ 

 មនវជិជ ជីវៈ្រគប់្រគងគេ្រមងែដលមនករទទួល គ ល់ េនវទិយ ថ ន
្រគប់្រគងគេ្រមង ចប់ ំងពីឆន ំ២០១១ 

 សមជិកៃនវទិយ ថ នវសិ្វករ ្របេទសម៉េឡសុី ចប់ពីឆន ំ២០១៧ (សមជិក
ចប់ពីឆន ំ ២០០៥) 

 វសិ្វករ ជីពេ យមនវញិញ បនប្រត្របកបវជិជ ជីវៈ ្រកុម្របឹក វសិ្វករ 
្របេទសម៉េឡសុី ចប់ពីឆន ំ ២០០៧ 

 សមជិកវសិ្វករ ជីពកនុងតំបន់ ៊ ន (ASEAN Chartered Professional 
Engineers) ចប់ពីឆន ំ២០១៦ 



 
 

  

 

ល.រ េឈម ះ តំែណង សញជ តិ 
ៃថងែខឆន ំ 

កំេណើ ត 
 ករអប់រ ំនិងគុណវឌុ ផិទ ល់ខ្លួន 

 សមជិក្រកុម្របឹក វសិ្វករកមពុជ ចប់ពីឆន ំ ២០១៧ 

 បនចុះបញជ ីេយង មបញជ ីសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច សុីប៉សុីហ្វិក 
បញជ ីអន្តរជតិៃនវសិ្វករ ជីព និងបញជ ីវសិ្វកមម ៊ ន ចប់ពីឆន ំ២០១៧ 

២. Lim Ah Hock អភិបល ម៉េឡសុី ២២ កុមភៈ 

១៩៥២ 

 ឆន ំ ១៩៧៨ - សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្ត ជំនញវសិ្វកមមេមកនិក 
(កត្តិយសក្រមិតទីមួយ) ពីសកលវទិយល័យ Strathclyde, Glasgow 
ច្រកភពអង់េគ្លស 

 សមជិកៃនវទិយ ថ នវសិ្វករ ្របេទសម៉េឡសុី ចប់ពីឆន ំ ១៩៨១ 

៣. Han Fatt Juan នយក្របតិ
បត្តិ/្របធន
នយក្របតិ
បត្តិ 

ម៉េឡសុី ១០ ធនូ ១៩៦៥  ឆន ំ១៩៩០ - សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្ត ជំនញវសិ្វករសុីវលិ ពី 
សកលវទិយល័យ រដ្ឋ  South Dakota សហរដ្ឋ េមរកិ 

 ឆន ំ១៩៩២ - សញញ ប្រតអនុបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ត ជំនញ្រគប់្រគង ពីសកល
វទិយល័យ រដ្ឋ  South Dakota សហរដ្ឋ េមរកិ 

 

 



 
 

  

 

ល.រ េឈម ះ តំែណង សញជ តិ 
ៃថងែខឆន ំ 

កំេណើ ត 
 ករអប់រ ំនិងគុណវឌុ ផិទ ល់ខ្លួន 

៤. Charles Tan អភិបល ម៉េឡសុី  ៣០ វចិឆិក 
១៩៧១  

 ឆន ំ១៩៩៥ - សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតវទិយ ្រស្ត ជំនញ ហិរញញ វតថុធុរៈកិចច 
ពីសកលវទិយល័យ Kansas, Kansas, សហរដ្ឋ េមរកិ 

 ឆន ំ១៩៩៦ -សញញ ប្រតអនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគងធុរៈកិចច (កត្តិយស) ហិរញញវតថុ 
និងវនិិេយគ ពីសកលវទិយល័យ Washburn, Kansas សហរដ្ឋ េមរកិ 

 មនគុណវុឌ ែិផនកហរញិញវតថុ្រកុមហ៊ុនែដលេចញេ យ វទិយ ថ នគណេនយយករ
េន្របេទសអង់េគ្លស និង Wales The Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW) ចប់ពីឆន ំ ២០០៨ 

៥. វ ន ន អភិបល 

ឯក ជយ 

ែខមរ ២០ កុមភៈ 
១៩៧៩ 

 ឆន ំ ២០០០ - សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតែផនក្រគប់្រគងធុរៈកិចច(្រគប់្រគង) ពី 
វទិយ ថ នជតិៃនកមពុជ 

 ឆន ំ២០០១ - សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតែផនកចបប់ពីសកលវទិយភូមិនទនីត ្រស្ត 
និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច ្របេទសកមពុជ 

 ឆន ំ ២០០៣ - សញញ ប្រតអនុបណ្ឌិ តេសដ្ឋកិចចអភិវឌ   ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ 

 ឆន ំ ២០០៩ - សញញ ប្រតអនុបណ្ឌិ តេសដ្ឋកិចចេគលនេយបយ មជឈមណ្ឌ ល
េសដ្ឋកិចចអភិវឌ  ម វទិយល័យ  Williams, Massachusetts សហរដ្ឋ េមរកិ 

 



 
 

  

 

ឧបសមព័នធ ខ 
 
ករណីអភិបល មន ក់ ជអភិបល ជភគហុ៊និក ឬសហកមមសិទធិកររបស់្រកមុហុ៊នេផ ងេទៀត 

ល.រ េឈម ះអភិបល េឈម ះ្រកមុហុ៊នពក់ព័នធ តំែណង 

១ Lim Ah Hock PESTECH International Berhad ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល/ភគហុ៊និក

Astoria Solar Farm Sdn Bhd 

PESTECH Sdn Bhd  

 PESTECH Power Sdn Bhd 

PESTECH (Sarawak) Sdn Bhd 

PESTECH Transmission Sdn Bhd  

PESTECH Technology Sdn Bhd 

PESTECH Energy Sdn Bhd  

PESTECH Solutions Sdn Bhd 

PESTECH Power One Sdn Bhd 

PESTECH Power Two Sdn Bhd 

PESTECH REI Sdn Bhd 

PC Wylis Sdn Bhd 

Fornix Sdn Bhd 

Fornix Biotech Sdn Bhd 

Fornix Foodstuffs Sdn Bhd 

Fornix Capital Sdn Bhd 

Forward Metal Works Sdn Bhd 

CRSE Sdn. Bhd. (formerly known as Colas Rail 
System Engineering Sdn Bhd) 

Asiapac Machineries Sdn Bhd 

Vestech Engineering Sdn Bhd 

Batu Sawar Sdn. Bhd 

Asiapac Builders Sdn Bhd 

Pestech Engineering Technology China Co., Ltd 

Diamond Power Ltd 

Enersol Co., Ltd 

PESTECH Hinthar Corporation Limited 

អភិបល 



 
 

  

 

២ Paul Lim Pay 
Chuan 

PESTECH International Berhad នយក្របតិបត្តិ និង ជ្របធ 
ននយ ក្របតិបត្តិរបស់ Group / 
ភគហុ៊និក 

Astoria Solar Farm Sdn Bhd 
Pestech Sdn Bhd 
PESTECH Power Sdn Bhd 
PESTECH (Sarawak) Sdn Bhd 
PESTECH Transmission Sdn Bhd  
PESTECH Technology Sdn Bhd 
PESTECH Energy Sdn Bhd  
PESTECH Solutions Sdn Bhd 
PESTECH Power One Sdn Bhd 
PESTECH Power Two Sdn Bhd 
PESTECH REI Sdn Bhd 
CRSE Sdn. Bhd.  
Fornix Sdn Bhd 
Fornix Biotech Sdn Bhd 
Fornix Foodstuffs Sdn Bhd 
Fornix Capital Sdn Bhd 
Forward Metal Works Sdn Bhd 
Asiapac Machineries Sdn Bhd 
Imbiss Sdn Bhd  
Mercula Sdn Bhd 
Wylis Corporation Sdn Bhd 
Wylis Sdn Bhd 

Asiapac Builders Sdn Bhd 

PESTECH (PNG) Ltd 

PESTECH Corporation 

Diamond Power Ltd 

Enersol Co., Ltd. 

PESTECH Transmission Ltd 

អភិបល 



 
 

  

 

PESTECH (Brunei) Sdn Bhd 

PESTECH (Myanmar) Limited 

PESTECH Hinthar Corporation Limited 

PESTECH Microgrid Co. Ltd 

BETSOL Sdn Bhd 

BETSOL (Sarawak) Sdn Bhd 

BETSOL International Sdn Bhd 

Riviera Wylis Sdn Bhd 

PC Wylis Sdn Bhd 

JAP Wylis Sdn Bhd 

De Aroma Imbiss Co., Ltd 

៣ Han Fatt Juan De Aroma Imbiss Co., Ltd  

Imbiss Sdn Bhd 

Infinite Grow Sdn. Bhd. 

PESTECH Transmission Ltd 

PESTECH (Myanmar) Ltd 

PESTECH Hinthar Corporation Limited 

អភិបល 

៤ Charles Tan Pu 
Hooi 

PESTECH (PNG) Ltd.  

Diamond Power Limited  

Fornix Biotech Sdn Bhd  

Fornix Foodstuffs Sdn Bhd 

PESTECH Corporation 

អភិបល 

៥ H.E. Dav Ansan Sethavitou Notary 

Propey Microfinance Plc 

អភិបល 

 

 



 
 

  

 

 
ឧបសមព័នធ គ 

 

្របតិបត្តិករសំខន់ៗជមួយភគីពក់ព័នធ 
 

ល.រ 

េឈម ះភគី 

ជប់ពក់ព័នធ ្របេភទ្របតិបត្តិករ លកខណៈ្របតិបត្តិករ 

 FYE ៣០ មិថុន  
២០២០ 

(គិតជពន់ដុ ្ល រ) 

១. Diamond 
Power Ltd 

្រកុមហុ៊នែដលអភិបល
មនផល្របេយជន៍េន
កនុង្រកុមហុ៊នេនះ ម 
រយៈ PIB 

ផ្តល់ O&M 230kV 
កំពង់ចម - ្រកេចះ  

្របព័នធបញជូ នអគគិសនី 
(transmission system) 

១ ៧៩៥

២. PESTECH 
Power Sdn 
Bhd 

្រកុមហុ៊នែដលអភិបល
មនផល្របេយជន៍េន
កនុង្រកុមហុ៊នេនះ ម 

រយៈ PIB 

្របក់ទូទត់មុន ១ ០៣០

៣. PESTECH 
Sdn Bhd 

្រកុមហុ៊នែដលអភិបល
មនផល្របេយជន៍េន
កនុង្រកុមហុ៊នេនះ ម 
រយៈ PIB 

ទិញផលិតផល 
និងបរកិខ រស្រមប់ 
គេ្រមងរបស់េយើង 

៧ ២៥៥

   បនទុកផល្របេយជន៍ ៣៤

៤. Enersol Co., 
Ltd. 

្រកុមហុ៊នែដលអភិបល
មនផល្របេយជន៍េន
កនុង្រកុមហុ៊នេនះ ម 

រយៈ PIB 

ទិញផលិតផល 
និងបរកិខ រស្រមប់ 
គេ្រមងរបស់េយើង 

១២ ៦៣៥

៥. PESTECH 
Transmission 
Sdn Bhd 

្រកុមហុ៊នែដលអភិបល
មនផល្របេយជន៍េន
កនុង្រកុមហុ៊នេនះ ម 
រយៈ PIB 

ទិញផលិតផល 
និងបរកិខ រស្រមប់ 

គេ្រមងរបស់េយើង 

២ ៦៤៥



 
 

  

 

ល.រ 
េឈម ះភគី 
ជប់ពក់ព័នធ ្របេភទ្របតិបត្តិករ លកខណៈ្របតិបត្តិករ 

 FYE ៣០ មិថុន  
២០២០ 

(គិតជពន់ដុ ្ល រ) 

៦. PIB ្រកុមហុ៊នែដលអភិបល 

របស់េយើងមនផល្រប
េយជន៍ផទ ល់ 
និង្របេយល 

កៃ្រម្រគប់្រគង 

 
 
បនទុកផល្របេយជន៍    

២៦០

៤៤

 


