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្កុមហ៊ុនសហកម្សិទ្ិទូេទ 

 ច"#ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្កំណត់ទ្មង់្កុមហ៊ុនជពីរ្បេភទធំៗ គឺ្កុមហ៊ុន
សហកម្សិទិ្ និង្កុមហ៊ុនមូលធន។ ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្មន្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្
ទូេទ និង្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្មនក្មិត។ អត្បទេនះពិភក-.េដយសេង្បអំពី្កុម
ហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទែតបុ៉េណ23ះ រ"ឯ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្មនក្មិតនឹង្ត*វយកមក
ពិភក%&េនេពលេ្កយ។ ្បសិនេបើមិនមនប*+,ក់េទ ម្តែដលេយងេនក្-ងអត្បទ
េនះគឺជម្តៃនច*+ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្។ 

១. ករបេង្ើត្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ 

 ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទេកើតេចញពីកិច្សន45រវងបុគ្លពីរ ឬេ្ចើនែដលដក់រួម
គ"#នូវ្ទព#*សម#-តិ្ ចំេណះដឹង ឬសកម្ភពរបស់បុគ្លទំងេនះ េដើម%&ី្បកបពណិជ្កិច្
រួមគ%& ក្#ងេគលបំណងរក្បក់ចំេណញ។ (ម.៨) េដើមទុន្កុមហ៊ុនរួមមនទំងសច់
្បក់ និងជវត្( បុ៉ែន្ភគទុនជវត្$្ត&វវយតៃម្ជសច់្បក់ េហើយសហកម្សិទិ្ករទំង
អស់្ ត#វទទួលករវយតៃម្េនះ។ ករគណនេដើមទុនរបស់្កុមហ៊ុនមិន្ត&វរប់ប+្-លនូវ
ភគទុនជចំេណះដឹង ជេសវ ឬភគទុនជសកម្ភពេទ។ (ម.២១) 

 ្កុមហ៊ុនមននីតិបុគ្លិកលក្ណៈ (លក្ណៈជ្បធនៃនសិទិ្និងកតព្កិច្) 
េដយែឡកពីសហកម្សិទិ្ករម/0ក់ៗ ចប់ពីេពលែដលបនចុះប/្ី្សបតមច56ប់ ។ 
(ម.១២) េយើងអចស()ល់្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ តមរយៈនមករណ៍(េឈ#$ះ)របស់
្កុមហ៊ុនែដលជទូេទមនករដក់ប6្8លនូវនមរបសស់ហកម្សិទិ្ករទូេទម./ក់ ឬេ្ចើន
នក់ េហើយេនខងេ្កយ ឬខងេ្កមនមករណ៍េនះមនបែន្មពក,-ថ “្កុមហ៊ុន
សហកម្សិទិ្ទូេទ”។ (ម.១៤) ្កុមហ៊ុន្បេភទេនះមិនអចេបះេចញ ឬែបងែចកមូល
ប្ត ឬប័ណ្ែដលអចលក់ដូរបនេទឲ45សធរណជនេឡើយ។ (ម.៤៧) 

២. ទំនក់ទំនងរវងសហកម្សិទិ្ករទូេទ 

 សហកម្សិទិ្ករម+,ក់ៗមនសិទិ្ទទួល្បក់ចំេណញ និង្ត&វរួមចំែណកករខតបង់
របស់្កុមហ៊ុន។ (ម.២៣) ្បសិនេបើគ)*នករសន*-ពិេសសេនក្%ងកិច្សន,-ៃន្កុមហ៊ុន
សហកម្សិទិ្ទូេទេទ សមម្តៃនផល្បេយជន៍ និងករខតបង់របស់សហកម្សិទិ្ករ
គឺេស្ើគ()។ (ម.២៤) េដយេហតុថសហកម្សិទិ្ករទទួលខុស្ត)វចំេពះកតព្កិច្ទំង
ឡយរបស់្កុមហ៊ុន គ"#នរូបវន្បុគ្ល ឬនីតិបុគ្លណមួយអចក23យជសហកម្សិទិ្ករ
ៃន្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទបនេឡើយ ្បសិនេបើគ)*នករយល់្ពមជឯកច្ន្ពី្គប់
សហកម្សិទិ្ករទំងអស់។ េលើសពីេនះេទៀត ករេផ្រអត្្បេយជន៍េទឲ12បុគ្លណមួយ 
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និងករដក់ភគទុនជ្ទព01 ឬជ្បក់ចំេណញរបស់សហកម្មសិទិ្ករណមួយេនក្#ង
្កុមហ៊ុន េធ្ើជ្ទព)*ធននូវកតព្កិច្ផ7)ល់ខ្<នរបស់សហកម្សិទិ្ករេនះអចេធ្ើេទ 
បន លុះ្តែតមនករយល់្ពមជឯកច្ន្ពីសហកម្សិទិ្ករទំងអស់ៃន្កុមហ៊ុន។ 
(ម.៣២ និង៣៣) 

 សហកម្សិទិ្ករទូេទទំងឡយអចេធ្ើេសចកី្សេ្មចអំពីសិទិ្របស់ខ្@ន េនក្%ងករ
្គប់្គងរល់កិច្កររបស់្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទេនះ។ (ម.៣៤) សហកម្សិទិ្ករ
ទំងឡយអចែតងតំងសហកម្សិទិ្ករម45ក់ ឬេ្ចើននក់ ឬបុគ្លែដលមិនែមនជ
សហកម្សិទិ្ករទូេទឲ+,្គប់្គងកិច្ករជំនួសខ្;ន េនក្%ង្កុមហ៊ុនេនះបន។ ្បសិនេបើ
អ្ក្គប់្គងអនុវត្រល់សកម្ភពេនក្4ងសិទិ្អំណចរបស់ខ្?ន ដរបណអ្ក្គប់្គង
េនះមិន្ប្ពឹត្អំេពើែក្ងបនំ្ ករ្ប្ពឹត្របស់អ្ក្គប់្គង្ត0វជប់កតព្កិច្េទនឹង្កុម
ហ៊ុនេនះ។ អ្ក្គប់្គង្ត*វបនដកហូតេចញពីតំែណងេដយសំេឡងភគេ្ចើនេដយ
េ្បៀបៃនវត្មន របស់សហកម្សិទិ្ករក្(ងេពលេបះេឆ01ត េលើកែលងែតមនែចងេផ#$ង
េនក្#ងកិច្សន*+ៃន្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ។ (ម.៣៥) សហកម្សិទិ្ករម"#ក់ៗមន
សិទិ្ទទួលបនព័ត៌មនអំពីកិច្ករទំងឡយរបស់្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ េហើយមន
សិទិ្ពិេ្គះេយបល់េលើេសៀវេភប2្ ី និងកំណត់េហតុ េទះបីជសហកម្សិទិ្ករទូេទ
េនះគ%&នតួនទីជអ្ក្គប់្គងក៏េដយ។ (ម.៣៩) 

៣. ទំនក់ទំនងរវង្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ និងតតិយជន 

 សហកម្សិទិ្ករទូេទម./ក់ៗ គឺជភ%&ក់ងររបស់្កុមហ៊ុនេនក្6ងទំនក់ទំនងជមួយ
តតិយជនែដលេធ្ើពណិជ្កម្ជមួយគ67េដយេស:7ះ្តង់ េហើយ្ត'វចងកតព្កិច្ចំេពះ
្កុមហ៊ុននូវរល់អំេពើែដលសហកម្សិទិ្ករបនអនុវត្ក្>ងនម្កុមហ៊ុនេនះ។ (ម.៤០) 
េពលគឺសហកម្សិទិ្ករទូេទម01ក់ែដលបនចុះកិច្សន1<ជមួយតតិយជន ្ត#វបនជប់
កតព្កិច្េទនឹង្កុមហ៊ុន េនេពលណែដលកតព្កិច្េនះស្ិតក្*ងរង្ង់អជីវកម្របស់
្កុមហ៊ុន ឬេនេពលណែដលកម្វត្/ៃនកិច្សន67េនះជ្ទព6=សម6>តិ្ែដល្ត@វេ្បើ្បស់ 
េដយ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ។ 

 សហកម្សិទិ្ករទូេទទំងអស់្ត4វទទួលខុស្ត4វរួមគ;< និងដច់េដយែឡកពីគ$%នូវ
កតព្កិច្ទំងឡយរបស់្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទេនះ។ តតិយជន្ត'វទមទរករ
អនុវត្កតព្កិច្បំណ0ល ឬ្ទព%&សម%)តិ្ពី្កុមហ៊ុនជមុនសិន មុននឹងទមទរពីសហកម្
សិទិ្ករទូេទ។ (ម.៤២) បុគ្លណែដលបនចូលជសហកម្សិទិ្ករទូេទេនក្(ង្កុម
ហ៊ុនែដលេកើតរួចេហើយ ្ត#វទទួលខុស្ត#វចំេពះបំណ2លទំងអស់ែដលេកើតេឡើងេដយ
សរ្កុមហ៊ុន មុនេពលែដលបុគ្លេនះចូលជសហកម្សិទិ្ករទូេទ បុ៉ែន្បំណ)លទំង
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ឡយណែដលបនេកើតមុនេពលបុគ្លេនះចូលជសហកម្សិទិ្ករទូេទ បំណ$លេនះ
អច្ត#វបនេចញសងេដយ្ទព01សម03តិ្របស់្កុមហ៊ុនែតបុ៉េណ@0ះ េហើយមិន្ត*វបន
េចញសងេដយ្ទព)*សម),តិ្ផ1)ល់ខ្6នរបស់បុគ្លេនះេឡើយ េលើកែលងែតមនករយល់
្ពមជលយលក្ណ៍អក-.ររបស់បុគ្លេនះ។ (ម.៤៣) សហកម្សិទិ្ករទូេទណម"#ក់
ែដលមិនបន្បកសេចញមុខេដយ្កុមហ៊ុនេនះេទ សហកម្សិទិ្ករេនះ្ត/វទទួល
ស"#លថ់ជសហកម្សិទិ្ករទូេទកំបំងមុខ េហើយ្ត'វទទួលខុស្ត'វចំេពះតតិយជននូវ
រល់កតព្កិច្របស់្កុមហ៊ុន ដូចសហកម្សិទិ្ករទូេទទំងឡយែដលបន្បកសេចញ
មុខែដរ។ (ម.៤៦) 

៤. ករអស់សិទិ្ជសហកម្សិទិ្ករទូេទ 

 បុគ្លណមួយអស់សិទិ្ជសហកម្សិទិ្ករទូេទៃន្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ េន
េពលែដលបុគ្លេនះបនេផ្រផល្បេយជន៍របស់ខ្8ន ឬបនទទួលមរណភព ឬ្ត$វបន
ដក់េ្កមករ្ត*តពិនិត./អេង្តេពលក%&័យធន ឬបនអនុវត្សិទិ្េដើម12ីដកខ្7នេចញ ឬ្ត$វ
បនបេណ$ញេចញពី្កុមហ៊ុន ឬបនទទួលសល្កមតុលករអនុ123តឲ35ដកខ្9នេចញ 
ឬប#$%ឲ%'រ)បអូសអត្្បេយជន៍របស់បុគ្លេនះ។ (ម.៤៨) 

 ករណ៍ែដលបុគ្លណមួយអស់សិទិ្ជសហកម្សិទិ្ករទូេទ បង្ឲ%&មនកររ+លយ 
ជស្័យ្បវតិ្នូវ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទេនះ េលើកែលងែតកិច្សន#$ែចងេផ#*ងពី
េនះ។ ្កុមហ៊ុនអចបន្សកម្ភពេទបន េដយមនករយល់្ពមជឯកច្ន្ពីសហកម្
សិទិ្ករទូេទទំងអស់ និងេដយករអនុវត្លក្ខណ3ត្ម6វៃនករតម្ល់ទុក និងករចុះប"្ី
េដើម%&ីបង*%ញអំពីករែកែ្បេនក្6ង្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ េនះ។ (ម.៤៩) 

៥. កររ#លយ និងករជ្មះប+្ី្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ 

 ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ ្ត#វរ&លយេដយមូលេហតុែដលមនែចងក្8ងកិច្សន<= 
(ដូចជេគលបំណងេធ្ើអជីវកម្របស់្កុមហ៊ុន្ត?វបនបA្ប់ គ"#នលទ្ភពេធ្ើអជីវកម្
បន្ និងតមករ្ពមេ្ពៀងជឯកច្ន្របស់សហកម្សិទិ្ករទូេទ) និងេដយតុលករ
្សបេទតមមូលេហតុច+,ប់។ េនេពលែដល្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ្ត6វបនរ:លយ 
្កុមហ៊ុនេនះអចេធ្ើករជ្មះប4្ីបន។ សិទិ្របស់សហកម្សិទិ្ករទូេទែដលេធ្ើសកម្
ភពក្#ងនម្កុមហ៊ុន្ត-វចប់េនេពលែដល្កុមហ៊ុនេនះ្ត-វបនរ%លយ េលើកែលងែត
ចំេពះសកម្ភពទំងឡយណែដលជវ2បកដ៏ចំបច់ៃនពណិជ្កិច្របស ់ ្កុមហ៊ុន 
ែដលបនេធ្ើពំុទន់ចប់សព្្គប់។ បុ៉ែន្រល់កិច្ករែដលបនេធ្ើជ្ប្កតីក្,ង្កុមហ៊ុន
េដយសហកម្សិទិ្ករទូេទ ែដលមិនបនដឹងអំពីកររ0លយ្កុមហ៊ុនេនះ េហើយេនែត
េធ្ើសកម្ភពេដយេស)*ះ្តង់ សហកម្សិទិ្ករេនះ្ត#វជប់កតព្កិច្ជមួយ្កុមហ៊ុន
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សហកម្សិទិ្ទូេទ និងសហកម្សិទិ្ករទូេទដៃទេទៀត ដូចែដល្កុមហ៊ុនេនះេនជធរ
មនេនេឡើយ។ (ម.៥៦) កររ#លយ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទមិនប៉ះពល់សិទិ្
តតិយជនែដលេធ្ើពណិជ្កម្ជមួយេដយេស/0ះ្តង់ និងមិនប៉ះពល់េទនឹងបុគ្លណ
មួយែដលបនចុះកិច្សន-.ជមួយសហកម្សិទិ្ករទូេទ ឬមិនប៉ះពល់េទនឹងភ01ក់ងរ
ណម"#ក់ែដលេធ្ើកិច្ករក្3ងនម្កុមហ៊ុន សហកម្សិទិ្ទូេទេនះេឡើយ។ (ម.៥៧) 

 សហកម្សិទិ្ករទូេទ ្ត#វេធ្ើលិខិតជូនដំណឹងេទម6នី្ចុះប=្ីអំពីកររCលយ្កុម
ហ៊ុនតមទ្មង់ែបបបទែដលបនកំណត់ និង្ត&វែតងតំងអ្កជ្មះប2្ីផង។ សហកម្
សិទិ្ករទូេទ្ត'វេធ្ើករចុះផ23យជបន82ន់អំពីកររ?លយ្កុមហ៊ុន ក្#ងរយៈេពល ៤ សប#$ហ៍
បន្បន#$ប់េនក្*ងទំព័រសរព័ត៌មនជភសែខ្រេនក្*ង្ពះរជណច្កកម្$ជ ែដលេបះ
ពុម្ ឬផ#$ព្ផ#'យេននឹងកែន្ងែដល្កុមហ៊ុនេនះមនករ2យល័យរបស់ខ្;នេនទីេនះ ឬ
េនក្#ងករផ()ព្ផ(,យេផ()ងេទៀតដូចមនែចងក្#ងបទប9:(របស់្កសួងពណិជ្កម្។ 
(ម.៥៩) 

 េនេពលេធ្ើកររ*លយ្កុមហ៊ុន អ្កជ្មះប)្ីមនសិទិ្ក្2ងករកន់កប់ េ្បើ្បស ់
និងចត់ែចង្ទព,-សម,0តិ្្កុមហ៊ុន ្ពមទំងមនសិទិ្ទមទរពីសហកម្សិទិ្ករទំងអស់
នូវឯកសរនន និងករបក្សយែដលពក់ព័ន្ដល់សិទិ្ និងកតព្កិច្ៃន្កុមហ៊ុន។ 
(ម.៦០) អ្កជ្មះប)្ី្ត-វយក្ទព23សម25តិ្េទសងបំណ=លេបៀវត្បុគ្លិក បំណ$លពន្
របស់រដ្ និងបំណ'លេផ+,ងេទៀតេទតមសិទិ្បុរ7មជមុន រួចេទើបេធ្ើករែបងែចកភគទុន។ 
អ្កជ្មះប'្ី្ត#វេធ្ើករកត់ចំែណក្ទព34សម37តិ្ ែដលេនសល់ឲ)*េទសហកម្សិទិ្ករ
ទំងឡយណេទតមសមម្តេស្ើៗគ01 ្បសិនេបើគ)*នែចងេផ&'ងេនក្%ងកិច្សន'(េនះ
េទ។ ក្#ងករណីែដល្ទព./របស់្កុមហ៊ុនមនទំង្ទព./សម.;តិ្របស់តតិយជនផង អ្ក
ជ្មះប"្ី្ត'វែតបងិ្ល្ទព01សម04តិ្របស់តតិយជនេទឲ-.តតិយជនេនះវ2ញ។ (ម.៦១) 

 ចប់ពីេពលែដលបនជ្មះប0្ីរួច អ្កជ្មះប)្ី្ត-វរក01ទុកនូវេសៀវេភប)្ី និង
កំណត់េហតុេផ&'ងៗរបស់្កុមហ៊ុនរហូតដល់រយៈេពល ១០ ឆ"# ំ ឬស្មប់រយៈេពលេ្ចើន
ជងេនះ ្បសិនេបើឯកសរទំងេនះត្ម2វឲ56ទុកជភស្<តង។(ម. ៦២) ករជ្មះប"្ី
្កុមហ៊ុន្ត(វប+្ប់ េដយេធ្ើករតម្ល់ទុកនូវេសចកី្ជូនដំណឹងអំពីករបិទបB្ីេនះេន 
្កសួងពណិជ្កម្តមែបបបទែដលបនកំណត់ទុក។ ករតម្ល់ទុកឯកសរេនះគឺជករ
លុបេចលនូវនីតិបុគ្លិកលក្ណៈរបស់្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទេនះ។ 

 

 


