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សទិធិេូេដ្ឋា នរបសម់ាា សភ់ាគហ ុនតាេច្បាប់កេពុជា 

 
មោយមេធាវ ីគឹេ សាៃ  

 

១. មសចក្សតមី្តើេ   មាច ស់ភាគ  ុៃមាៃសិទ្ធិជាមព្ចើៃ ក្សនុងនាេជាអ្នក្សវៃិិមយាគមៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃពាណិជជក្សេម     
េយួ។ មទះបីជាយាណ ងណាក្សត ី មគអាចោតថ់ាន ក្សសិ់ទ្ធិតាេ្លូវចាបរ់បស់មាច ស់  ុៃណាមាន ក្សជ់ាបៃួ
ព្ក្សរេដែលរេួមាៃ៖ សិទ្ធិព្គបព់្គង សិទ្ធិខាងមសែឋកិ្សចច សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរត័ម៌ាៃ ៃិងសិទ្ធិមធវើ       
បណតឹ ង។1 មាព្តា១២៤ នៃចាបស់តីរ ីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ឆ្ន ២ំ០០៥ (តមៅមៃះ មៅក្សនុង
អ្តថបទ្មៃះកាលណាមព្បើពាក្សយមាព្តាគឺសំមៅមៅមលើ ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ឆ្ន ំ
២០០៥ មលើក្សដលងដតមាៃការក្សំណតរ់ិមសសម្សងរីមៃះ) ដចងរីសិទ្ធិរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃក្សនុង
ការែក្ស ូតអ្ភ្បិាលមចញរេីុខតំដណង (សិទ្ធិព្គបព់្គង)2។  មាព្តា១៥៤ ដចងរីភាគ  ុៃដែល
ជាក្សេមវតថុ នៃការម្ារបាៃ ម ើយ មាព្តា១៥៧ ដចងរ ីសិទ្ធនិៃការដចក្សភាគោភ្របស់មាច ស់ភាគ
  ុៃ។3 (សិទ្ធិខាងមសែឋកិ្សចច)។ មាព្តា២២៥ ដចងរសិីទ្ធិទ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ
មៅមរលដែលោតម់ធវើការសមព្េចចិតតមោយខលួៃឯង ថាព្តូវព្តួតរិៃិតយរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុ
ព្បោឆំ្ន  ំ ៃិងមធវើការងតចេលងឯក្សសារទងំមៃះរីព្ក្សរេ  ុៃមោយេៃិគិតនងល។ មលើសរមីៃះមៅ
មទ្ៀត មាព្តា២២៧ ក្សប៏ញ្ជ ក្សរ់ីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុ ៃិងឯក្សសារោពំ្ទ្នានា
យាណ ងតចិ ២១នងៃ េុៃព្បជុេំហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន  ំ (សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរត័ម៌ាៃ)។ មាព្តា២៨៧ 

                                                 
 មេធាវ ី គឹេ សាៃ បាៃបចចបថ់ាន ក្សអ់្ៃុបណឌិ តចាបម់សែឋកិ្សចចអ្ៃតរជាតិ រីសក្សលវទិ្ោល័យ Victoria University of 

Wellington  ) VUW) ព្បមទ្សណូមវ ណលម សទ្បង។់ បចចុបបៃនមោក្សជាមបក្សខជៃ េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម នៃេជឈ
េណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម (េ .ជ.េ. ) ៃិងជាេស្តៃតី ត្ល់មយាបល់ដ ន្ក្សចាបម់លើកិ្សចចការរែឋបាល នៃ
អ្ងគជំៃំុជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា។ មោក្សធាល បជ់ាអ្នក្ស ត្ល់មយាបល់ចាបដ់ ន្ក្សបទ្បចញតតិពាណិជជក្សេម
របស់ព្ក្សរេ  ុៃ Development Alternatives Inc.  អ្នក្ស ត្ល់មយាបល់ចាបព់ាណិជជក្សេមក្សនុងព្ក្សរេមេធាវ ី
Camlegal Asia)។ 

1 See Julian Velasco, The Fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 411.  
2 មាព្តាមៃះបាៃកំ្សណតរី់អំ្ណាចក្សនុងការែក្ស ូតអ្ភ្បិាលមោយសមេលងរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃភាគមព្ចើៃ។ ការែក្ស

 ូតអំ្ណាចរបស់អ្ភ្បិាលមាៃទំ្នាក្សទំ់្ៃងមោយផ្ទា ល់ជាេយួសិទ្ធិព្គបព់្គង មោយម តុថាអ្នក្សព្គបព់្គងមាៃ
សិទ្ធិដតងតាងំ ៃិងែក្ស ូតអ្នក្សមព្កាេបងាគ បរ់បស់ខលួៃ។  

3 សិទ្ធិនៃការដចក្សភាគោភ្ របស់មាច ស់ភាគ  ុៃ តាេមាព្តា ១៥៧ ជាលទ្ធ្លនៃការព្បកាសជាេុៃរបស់អ្ភ្បិាល
។ មាព្តា ១៥៧ ដចងថា “ក្សនុងក្សរណីដែលមាៃការរតឹតបតិ មៅក្សនុងលក្សខៃតិក្សៈ អ្ភ្បិាលអាចព្បកាសមចញៃូវភាគ
ោភ្សល់ ឬ ព្បាក្សចំ់មណញសុទ្ធរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ។” 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ដចងរីសិទ្ធិមធវើបណតឹ ងរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃមៅមរលដែលការទេទររបស់ខលួៃេៃិព្តូវបាៃមគ
មោះព្សាយឲ្យ (សិទ្ធិមធវើបណតឹ ង)។4   

ក្សនុងតួមសចក្សត ីនៃអ្តថបទ្មៃះ អ្នក្សៃិរៃធៃឹងមលើក្សយក្សសិទ្ធិៃេីយួៗេក្សរិភាក្សា ក្សនុងបរបិទ្
មោយដទ្បក្សៗ ៃិងទ្ំនាក្សទ់្ៃំងរវាងសិទ្ធេិូលោឋ ៃែូចោន  មែើេបឆីលុះបញ្ច ងំរីការយល់ែឹងសិទ្ធ ិ        
ៃីេយួៗ។ មលើសរីមនាះមៅមទ្ៀត អ្នក្សៃរិៃធៃងឹបងាា ញថា មទះបីជាមាៃការយល់មឃើញមោយ
ដទ្បក្សៗអ្ំរីព្បសិទ្ធិភារនៃសិទ្ធិទងំអ្ស់មៃះ សិទ្ធិទងំអ្ស់មៃះជាេូលោឋ ៃោបំាច ់ មែើេបធីានារី
តុលយភារអ្ំណាច ព្សបចាបរ់បស់មាច ស់ភាគ  ុៃ មៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃ។  

 
២.សិទ្ធេូិលោឋ ៃទងំបៃួ  

២.១ សិទ្ធិព្គបព់្គង   
សិទ្ធិព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃជាញឹក្សញបព់្តូវបក្សព្សាយមោយ ភាជ បជ់ាេយួសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិ 

មែើេបសីមាគ ល់ដែៃក្សំណតន់ៃសិទ្ធិព្គបព់្គង ៃងិមព្បៀបមធៀបមៅៃឹងការព្គបព់្គងអ្ចលៃព្ទ្រយ 
ៃិងក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលៃព្ទ្រយ។ ជាតួយាណ ង មាច ស់ែីដែលជលួែីឲ្យមគ(ភ្តបិតី) គឺបាៃបដងវរសិទ្ធិ
ព្គបព់្គងមនាះឲ្យអ្នក្សជួលែី (ភ្តិក្សៈ) មៅក្សនុងរយៈមរលជលួមនាះ បណុដៃតសិទ្ធិជាក្សេមសិទ្ធពិ្តូវដតជា
របស់ោតែ់ដែល។ មៅមរលដែលភ្តិបតទី្ទ្ួល្លមសែឋក្សិចចតាេរយៈអ្ចលៃព្ទ្រយរបស់ខលួៃ 
(នងលជួលព្បោដំខ) ោតក់្សម៏ាៃសិទ្ធិឲ្យភ្តិក្សៈព្គបព់្គងែីរបស់ោតត់ាេសំមណើ របស់ោត ់ៃឹងអាច
ែក្ស ូតវញិមៅមរលដែលភ្តិក្សៈបំពាៃមលើបចញតតិសតីរីការព្គបព់្គងដែលបាៃព្រេមព្រៀង ឬ្ាុយ
រីបចញតតិចាប។់ សិទ្ធិព្គបព់្គងជាសិទ្ធិសំខាៃប់ំ្ ុតេយួ ចណុំះឲ្យសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធ។ិ ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃ
អ្ចលៃវតថុេយួ មាៃសិទ្ធិព្គបព់្គង មលើអ្ចលៃវតថុមនាះ។5   

ទក្សទ់្ងៃងឹបញ្ា ព្ក្សរេ  ុៃវញិ មាច ស់ភាគ  ុៃ មាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើព្ក្សរេ  ុៃ តាេ
ចំដណក្សភាគ  ុៃដែលខលួៃមាៃ េៃិថាមាច ស់ភាគ  ុៃមនាះធំ ឬតូចបណុណាា មទ្។ មាច ស់ភាគ  ុៃ
មាៃសិទ្ធិព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃ តាេរយៈការមព្ជើសមរ ើសអ្ភ្បិាលឲ្យព្គបព់្គងធុរក្សិចចឲ្យខលួៃ ៃិងការ
ែក្ស ូតអ្ភ្ិបាលមចញរីេុខតំដណង6។ អ្ភ្ិបាលព្តូវមគក្សំណត់ថាមាៃជំនាញ ៃិងតួនាទ្ី ក្សនុង

                                                 
4 មទះបីជាចាបក់្សេពុជាតព្េូវឲ្យមោររល័ក្សខខណឌ េយួចំៃៃួ មាព្តា ២៨៧ មែើេបធីានាៃូវសិទ្ធិក្សនុងការមធវើបណតឹ ងរបស់

មាច ស់ភាគ  ុៃ មាព្តា ២៨៧ ក្សថាខណឌ ១ ដចងថា “មាច ស់  ុៃអាចបតឹង ឬមធវើអ្ៃតរាគេៃក៏្សនុងនាេ ៃិងសិទ្ធិរបស់
ព្ក្សរេ  ុៃ”  

5 មាព្តា ៨៨ នៃចាបភូ់្េបិាលក្សេពុជា ឆ្ន ២ំ០០១ ដចងរី ”សិទ្ធិរបស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរ ក្សនុងការដក្សដព្បមោយមសរ ីៃូវព្បមភ្ទ្ ៃិងរចនា
សេពៃ័ធមែើេ នៃព្ទ្រយរបស់ខលួៃព្សបតាេការមព្បើព្បាស់ដែលខលួៃចងម់ធវើតាេការកំ្សណតរ់បស់ចាប។់” ឃាល មៃះបញ្ជ ក្សរី់
សញ្ញ ណនៃការព្គបព់្គង មោយម តុថាមាៃដតអ្នក្សព្គបព់្គងមទ្ ដែលអាចមធវើសក្សេមភារតាេសាម រតីរបស់មាព្តា
មៃះបាៃ។ 

6 មាព្តា ១២៤ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម 
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ការព្គប់ព្គង។ មទះបីជាសថិតក្សនុងការអ្ៃុវតតជាក្ស់ដសតង ការព្គប់ព្គង មោយេៃិផ្ទា ល់មនាះអាច
េិៃមាៃព្បសិទ្ធិភារមរញមលញក្ស៏មោយ បណុដៃតការណ៍មនាះទក្ស់ទ្ងៃឹងរមបៀបដែលមាច ស់ភាគ
  ុៃព្តូវមព្បើព្បាស់សិទ្ធិរបស់ខលួៃមៅវញិមទ្។7 មាច ស់ភាគ  ុៃព្តូវដតយល់ែឹងរីជំនាញធុរក្សិចច 
ៃិងមព្តៀេលក្សខណៈព្គបម់រលមែើេបធីានាសិទ្ធិព្គបព់្គងរបស់ខលួៃឲ្យមាៃព្បសិទ្ធិភារ បកូ្សរេួទងំ
ជំនាញក្សនុងការព្គប់ព្គងការងាររបស់អ្ភ្ិបាល្ង។ មាច ស់ភាគ  ុៃតូចៗ ព្តូវមចះអ្ៃុវតតសិទ្ធិ
ព្គបព់្គងរបស់ខលួៃ ៃិងមព្បើព្បាស់ធៃធាៃរត័ម៌ាៃមែើេបបីមំរញឲ្យសិទ្ធិព្គបព់្គងដែលខលួៃមាៃ។8 
មាច ស់ភាគ  ុៃព្តូវដតទ្ទ្ួល្លវបិាក្សដែលមក្សើតម ើងរីការខវះខាតរបស់ខលួៃ ក្សនុងការអ្ៃុវតតសិទ្ធិ
ព្គប់ព្គង។ មាច ស់ភាគ  ុៃមាៃ “ជមព្េើស” មែើេបអី្ៃុវតតសិទ្ធិមៃះមែើេបធីានាការពារ្ល
ព្បមយាជៃរ៍បស់ខលួៃ បណុដៃតចាបេ់ៃិអាច “បែិមសធ” ការអ្ៃុវតតសិទ្ធិបាៃមទ្។  

 
២.២ សិទ្ធមិសែឋកិ្សចច 
  ភាគ  ុៃព្តូវបាៃមគោតទុ់្ក្សែូចជាព្ទ្រយបគុគលែូមោន ះដែរ ដែលមគអាចទញយក្ស

ព្បមយាជៃ ៏ (ទ្ទ្ួលភាគោភ្) ៃិងដព្បកាល យវាឲ្យមៅជាព្បមយាជៃជ៏ាព្បាក្សក់ាស។ ែូមចនះសិទ្ធិ
មសែឋក្សិចច រេួមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃភាគោភ្ ៃិងសិទ្ធិលក្សភ់ាគ  ុៃ។ សិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃភាគោភ្ 
ជាសិទ្ធិេយួសំខាៃម់ែើេបធីានារី្លដែលមាច ស់ភាគ  ុៃព្តូវទ្ទ្ួលមៅក្សនុងរយៈមរលេយួ ៃិង
មធវើមទ្បើងមោយមទ្ៀងទត។់ មទះបីជាយាណ ងណាក្សម៏ោយព្ក្សរេ  ុៃភាគមព្ចើៃ មព្ជើសមរ ើសដចក្សភាគ
ោភ្ក្សនុងក្សព្េតិេយួនៃព្បាក្សច់ំមណញសរបុ មៅមាច ស់ភាគ  ុៃ។9 សិទ្ធិលក្សភ់ាគ  ុៃ មាៃ
ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងជាេយួៃងឹសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធ ិ មៅមរលមាច ស់ភាគ  ុៃជាមាច ស់  ុៃព្សបចាបម់នាះ លក្ស់
  ុៃរបស់ោត ់ មៅតាេទ្ព្េងដ់ែលក្សណំតម់ោយវធិាៃរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងតាេការោតដ់ចង
របស់អ្ភ្បិាល។ សិទ្ធិមសែឋក្សិចចមាៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងជាេយួសិទ្ធិព្គបព់្គងមៅមរលដែលមាច ស់ភាគ
  ុៃបាៃដតងតាងំអ្ភ្បិាល មែើេបឲី្យព្គបព់្គងធុរក្សិចចជៃំសួខលួៃ ម ើយការព្គបព់្គងធុរក្សិចចមនាះ
បាៃជាព្បមយាជៃម៍សែឋក្សិចចែល់មាច ស់ភាគ  ុៃ។ តាេទ្សសៃៈដបបព្បនរណី គឺព្ក្សរេ  ុៃមាៃ
                                                 
7 សាស្តសាត ោរយ Adolf A. Berle, Jr., ៃិងGardiner C. Means បាៃមលើក្សម តុ្លមៅក្សនុងអំ្ណះអំ្ណាងរបស់ខលួៃ

ថា មាច ស់ភាគ  ុៃោម ៃអំ្ណាចព្គបព់្គងមទ្ មរលតទ្ល់ជាេយួព្ក្សរេអ្នក្សព្គបព់្គង (Management Team)។   
Adolf A. Berle, Jr., ៃិង Gardiner C. Means,  សារជីវក្សេមទំ្មៃើប ៃិងព្ទ្រយឯក្សជៃ “THE MODERN 
CORPORATION AND PRIVATE PROPERTY” (1932).  

8 ការយល់មឃើញមៃះ ជាការមឆលើយតប ៃឹងអ្តថបទ្របស់ Bernard S.Black,  Shareholder Passivity 
Reexamined (រិៃិតយមេើលមទ្បើងវញិរីភារអ្សក្សេមរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ) , 89 Mich. L. REV. 520, 526-29 
(1990) 

9 ព្បមទ្សក្សេពុជា េៃិមាៃការមបើក្សទូ្ោយសថិតិសតីរីការដបងដចក្សភាគ  ុៃ។ សតិតិមៅស រែឋអាមេរកិ្សតាេអ្តថបទ្
របស់ Floyd Norris, Cash Flow in 04 Found Its Way Into Dividends, N.Y. TIMES, JAN.4, 2005, 
At C1.  
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មោលមៅរក្សព្បាក្សច់ំមណញឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃ ចំដណក្សមោលមៅរបស់អ្ភ្បិាល គឺការព្គបព់្គង 
មែើេបបីមងេើៃឲ្យបាៃជាអ្តបិរមាៃូវព្ទ្រយរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ។10  

ជាក្សដ់សតង មាច ស់ភាគ  ុៃអាចរេួោន ក្សនុងចុះក្សិចចព្រេមព្រៀងោក្សដ់ែៃក្សណំតក់្សនុងការលក្ស់
  ុៃ មែើេបមី តុ្ល នៃការវៃិិមយាគរយៈមរលដវង។ បណុដៃតម តុ្លមៃះ េៃិព្តូវហាេឃាតក់ារ
លក្ស់  ុៃមទ្បើយ។  មទះបីជាយាណ ងណាក្ស៏មោយ ការលក្ស់  ុៃព្តូវមធវើតាេដបបបទ្ចាស់ោស់ 
ដែលទេទរឲ្យមាៃការទ្ទ្ួលសាគ ល់រីមាច ស់ភាគ  ុៃែនទ្មទ្ៀតជាេុៃ។ ការលក្សភ់ាគ  ុៃ េៃិ
ព្តូវមធវើឲ្យបណះពាល់ែល់ព្បតិបតតិការធុរក្សិចចមទ្ មោយម តុថាធុរក្សិចចគឺោតដ់ចងមោយអ្ភ្បិាល
មោយផ្ទា ល់ ៃិងេិៃោត់ដចងមោយផ្ទា ល់រីមាច ស់ភាគ  ុៃមទ្បើយ។11  ចាប់សតីរីស ព្ោស
ពាណិជជក្សេមក្សេពុជា ហាក្ស់ែូចជាេិៃបាៃហាេឃាត់មាច ស់ភាគ  ុៃដែលមាៃភាគ  ុៃសំខាៃ់
(controlling shareholder) េៃិឲ្យលក្ស ់ ុៃរបស់ខលួៃមៅអ្នក្សដែលអាចមោទ្ជាមព្ោះថាន ក្សែ់ល់
មាច ស់ភាគ  ុៃតិចែនទ្មទ្ៀតមទ្។ ចាបម់ៃះេៃិបាៃតព្េូវ កាតរវក្សិចច្ តល់ការទុ្ក្សចតិតចំមពាះមាច ស់
ភាគ  ុៃ (fiduciary duties on a shareholder) មទ្បើយ។12  

 
២.៣ សិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃ 
រត័ម៌ាៃជាវតថុសំខាៃម់ែើេបជីយួ ឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃ ឬមបក្សខជៃដែលៃឹងកាល យជាមាច ស់ភាគ

  ុៃ ឬអ្នក្សវៃិិមយាគគតិគូរ ៃិងសមព្េចរីការចូលរេួរបស់ខលួៃមៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃ។ ជារិមសស
សព្មាបម់ាច ស់ភាគ  ុៃដែលមាៃព្សាប ់ ោតអ់ាចសមព្េចថាមតើព្តូវបដៃថេ ឬបៃថយ ឬែក្សយក្ស
េក្សវញិមែើេទុ្ៃវៃិិមយាគរបស់ខលួៃ ព្បសិៃមបើេៃិទុ្ក្សចតិតមោយព្បការណាេយួ។ រត័ម៌ាៃមនាះ 
អាចជួយ ែល់ការសមព្េចចិតត ថាទ្ទ្ួលអ្នក្សវៃិិមយាគឲ្យចូលជាមាច ស់ភាគ  ុៃងមីឬមទ្។13 ចាប់
សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០០៥ ដចងរីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរ័ត៌មាៃ របស់មាច ស់ភាគ  ុៃ
របស់ព្ក្សរេ  ុៃេយួ។ មោយម តុថាមាច ស់ភាគ  ុៃគឺជា មាច ស់ទងំអ្ស់ោន របស់ព្ក្សរេ  ុៃ ម ើយ
អ្ំណាចោតដ់ចងក្សិចចការរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ ព្តូវបាៃអ្ៃុវតតតាេរយៈអ្ភ្បិាល ចាបម់ៃះបាៃ
រៃយល់ថា មាច ស់ភាគ  ុៃមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុនានា ដែលព្តូវ្តល់ជូៃ
                                                 
10 See Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668, 684 (Mich. 1919); E. Merrick Dodd, Jr., For Whom 

Are Corporate Mangers Trustees?, 45 HARV.L.REV. 1145, 1145 (1932); Milton Friedman, A 
Friedman Doctrine- The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, N.Y. 
TIMES, Sep. 13, 1970, at SM17.  

11 See Julian Velasco, the fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 415.  
12 មោយម តុថាមាច ស់ភាគ  ុៃសំខាៃព់្គបព់្គងព្ទ្រយរបស់ ព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងព្ទ្រយរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃតិច  មាច ស់ភាគ

  ុៃសំខាៃម់ាៃកាតរវកិ្សចច ត្ល់ការទុ្ក្សចិតតចំមពាះមាច ស់ភាគ  ុៃភាគតិច។ See Zipora Cohen, Fiduciary 
duties of Controlling Shareholders: A comparative view (1991), p 380. 

13 See Julian Velasco, the fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 426. 
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មោយអ្ភ្បិាលមៅមរលព្បជុំសៃនិបាតព្បោឆំ្ន  ំនៃមាច ស់ភាគ  ុៃ។ រត័ម៌ាៃដែលព្តូវទ្ទ្ួលបាៃ
មៃះ ជាការោបំាចក់្សនុងការសមព្េចចិតតធំៗមៅមរលមាៃព្បជុំមទ្ៀងទត ់ ម ើយតាេលក្សខណៈ
របស់មាព្តា ២២៤ រេួមាៃរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុមព្បៀបមធៀបរីព្ោេុៃ របាយការណ៍សវៃក្សរ 
រត័ម៌ាៃទក្សទ់្ងៃងឹសាថ ៃភារ ិរចញ វតថុរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ឯក្សសារព្បតបិតតិការព្ក្សរេ  ុៃេយួចំៃួៃ 
លក្សខៃតិក្សៈព្ក្សរេ  ុៃ ក្សិចចព្រេមព្រៀងមាច ស់ភាគ  ុៃដែលបាៃសមព្េចជាឯក្សឆៃា។ 

ជាទូ្មៅ សិទ្ធិទំងមៃះេិៃអាចអ្ៃុវតតបាៃមរញមលញមោយោម ៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ
របស់អ្ភ្បិាលដែលព្តូវបាៃដតងតាងំែបំូងបំ្ ុតមោយមាច ស់ភាគ  ុៃ មែើេបោីតដ់ចងព្ក្សរេ  ុៃ
ជំៃួសេុខឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃមទ្បើយ។ មទះបីជាឯក្សសារដែលព្តូវការឲ្យមាៃខាងមលើ ព្តូវដត
បមចចញមៅមាច ស់ភាគ  ុៃណាមាន ក្ស ់ ការបមចចញឯក្សសារ អាចព្តូវបាៃមគមោទ្សួររីភារមសាម ះ
ព្តងម់ៅព្គបម់រល។ សាថ ៃភារមៃះតព្េូវឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃទងំទ្ាយមធវើការរេួោន  មែើេបគីិត
ទុ្ក្សជាេុៃ ឬមោយមាៃជៃំយួរីមេធាវពីាណិជជក្សេមរបស់ខលួៃមែើេបកី្សណំតរ់ឯីក្សសារសំខាៃអ់្វីខលះ
ដែលអ្ភ្បិាលព្តូវការ្តល់ជូៃ មែើេបកីារពារសិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃ ែូចមាៃបចញតតិមៅក្សនុងចាប។់ 

មទះបីជា សិទ្ធកិ្សនុងការរិៃតិយមេើលឯក្សសារ អាចព្តូវសមព្េចបាៃមៅព្គបម់មាណ ងមធវើការ     
ការណ៍មៃះេៃិបាៃធានាឲ្យមាៃសិទ្ធិេូលោឋ ៃ មែើេបសីមព្េចបាៃការទ្ទ្ួលឯក្សសារមរញមលញ 
ៃិងមោយមសាម ះព្តងម់ទ្បើយ។ ជារិមសស មៅកាលៈមទ្សៈខលះ វធិាៃតឹងដតងេយួចៃំួៃដែល   
អ្ៃុេត័មោយអ្ភ្បិាល ក្សអ៏ាចជាឧបសគគែល់ការមបើក្សច ំរឯក្សសារទងំមនាះដែរ។14 

 
២.៤ សិទ្ធិមធវើបណតឹ ង 
សិទ្ធិនៃការដសវងរក្សការសមព្េចរបស់តុោការ តាេរយៈបណតឹ ងជៃំួសេុខ មាៃបញ្ជ ក្ស់

ចាស់មៅក្សនុងមាព្តា ២៨៧ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម។ មទះបីជាមាៃលក្សខខណឌ
រតឹតបតិេយួចំៃៃួ15 េុៃៃឹងមាច ស់ភាគ  ុៃទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិមធវើបណតឹ ងជួសេខុឲ្យព្ក្សរេ  ុៃ សិទ្ធិ
មៃះជាសិទ្ធិោបំាច ់មៅក្សនុងការក្សំណតរ់ីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃចំមពាះែំមណើ រការ
របស់ព្ក្សរេ  ុៃ។ លក្សខខណឌ រតឹតបតិទងំមៃះេៃិបាៃបៃថយសិទ្ធិ ឬសេតថភារបតងឹរបស់មាច ស់ភាគ
  ុៃមទ្។ ្ាុយមៅវញិ មាច ស់ភាគ  ុៃទ្ទ្ួលបាៃៃូវការេៃិមរ ើសមអ្ើង ៃិងតបសនងតាេ្លូវចាប ់

                                                 
14 មាព្តា ២២៥ ដចងថា “មយាងតាេសំមណើ ររបស់ខលួៃ មាច ស់  ុៃ ភាន ក្សង់ារ ៃិងអ្នក្សតំណាងព្សបចាបរ់បស់ខលួៃ អាច
ព្តួតរិៃិតយរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុព្បោឆំ្ន  ំមៅក្សនុងមមាណ ងមធវើការរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងអាចែក្សព្សងយ់ក្សរបាយការណ៍
មនាះបាៃមោយឥតគិតនងល។”   
15 ការរតឹតបតិេយួចំៃៃួជាល័ក្សខខណ័ឌ ដែលសមាគ ល់ថាមាច ស់ភាគ  ុៃបាៃមព្បើព្បាស់អ្ស់ៃូវការរោយាេមោះព្សាយ

ន ា្ក្សនុងជាេុៃ តាេមាព្តា ២៨៧ រេួមាៃ ១.ភារជាមាច ស់  ុៃ ឬអ្នក្សសនងេរតក្សរបស់មាច ស់  ុៃ ២.េៃិបាៃមធវើការ
ោពំ្ទ្ជាេុៃ តាេរយៈការមបាះមឆ្ន ត ការឲ្យសោច ៃុេត័ ៣. កាតរវកិ្សចចជូៃែំណឹងមៅព្ក្សរេព្បឹក្សាភ្បិាល េុៃមរល
បចជូ ៃបណតឹ ងមៅតុោការ 
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ចំមពាះចំណាតក់ាររបស់ខលួៃែូចជា  ១. បណតឹ ងជំៃួសេខុេៃិអាចែក្សេក្សមោះព្សាយន្ាក្សនុងព្ក្សរេ
  ុៃវញិមទ្ មបើោម ៃការព្រេមព្រៀងរីតុោការ (អ្ៃុភារនៃបណតឹ ង)16 ២. ព្បាក្សសំ់ណងរីការ
ឈនះ នៃបណតឹ ង ព្តូវបាៃជាព្ទ្រយសេបតតិរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ (ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ចណំាតក់ារបណតឹ ង)17 
ៃិង ៣. សិទ្ធិរិមសសក្សនុងការទេទរឲ្យតុោការសមព្េច្តល់សំណងឲ្យខលួៃ(មាច ស់ភាគ  ុៃ
ដែលបាៃបតឹង) សេព្សប។18 

តាេបទ្ោឋ ៃបមចចក្សមទ្ស ព្ក្សរេព្បឹក្សាភ្បិាលជាអ្នក្សសមព្េចថាព្តូវមធវើឬេៃិបណតឹ ងក្សនុង
នាេព្ក្សរេ  ុៃ។ បណុដៃតព្បសិៃមបើព្ក្សរេព្បឹក្សាភ្បិាលេៃិបាៃមោះព្សាយ ៃងិមធវើការសមព្េចចិតត
មលើទ្ំនាស់ដែលបាៃតវាណជាោយល័ក្សខណ៍អ្ក្សសរមទ្ មាច ស់ភាគ  ុៃៃងឹមព្បើព្បាស់សិទ្ធមិៃះបាៃ។19 
ក្សិចចការនាបំណតឹ ងមៅតុោការដែលមាច ស់ភាគ  ុៃមធវើ គឺមធវើមទ្បើងមែើេបរីព្ងឹងសិទ្ធិព្សបចាប់
របស់ខលួៃ20 ក្សែូ៏ចជាសិទ្ធិរបស់ព្ក្សរេ  ុៃទងំេូល21។ មាច ស់ភាគ  ុៃជាៃិចចជាកាលមធវើបណតឹ ង 
ព្បឆ្ងំៃឹងសក្សេមភារ ព្គបព់្គងមធវសព្បដ ស ការព្គបព់្គងេៃិមាៃព្បសិទ្ធិភារ ឬការព្គបព់្គង
ដបបរុក្សរលួយ របស់ព្ក្សរេព្បកឹ្សាភ្បិាល ឬរបស់អ្ភ្បិាលដែលៃឹងកាល យជាតតិយជៃ ព្បសិៃមបើ
ទ្ទ្ួលរងបណតឹ ងដបបមៃះ។22 រាល់ជមមាល ះរវាងមាច ស់ភាគ  ុៃ ៃិងអ្ភ្បិាលក្សអ៏ាចមោះព្សាយ
មព្ៅព្បរៃ័ធតុោការដែរ បណុដៃតព្តូវមាៃបចញតតិជាេុៃមៅក្សនុងលក្សខៃតិក្សៈ ឬបទ្បញ្ជ ន្ាក្សនុងរបស់ព្ក្សរេ
  ុៃ។ ការមោះព្សាយមព្ៅព្បរៃ័ធតុោការដែលចាបក់្សេពុជា្តល់ជាជមព្េើសមនាះ គេឺជឈេណឌ ល  
េជឈតតក្សេម។23 មទះបីជាយាណ ងណាក្សម៏ោយ បណតឹ ងចំមពាះេុខក្សអ៏ាចមធវើតទ្ល់ៃងឹតតិយជៃែនទ្
មទ្ៀត មព្ៅរីអ្ភ្បិាលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃដែរ។     

                                                 
16 មាព្តា ២៨៧ ក្សថាខណឌ  ៦ 
17 ការទ្ទ្លួបាៃសិទ្ធិមសែឋកិ្សចចរេួសព្មាបព់្ក្សរេ  ុៃេក្សវញិ (Restoration of Economic Rights). មាព្តា ២៨៨ 
18 មាព្តា ២៨៨ 
19 មាព្តា ២៨៧ ក្សថាខណឌ  គ 
20 See Julian Velasco, the fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 423. 
21 See International Journal of Law ISSN: 2455-2194, RJIF 5.12 www.lawjournals.org Volume 3; 

Issue 3; May 2017; Page No. 102 
22 See International Journal of Law ISSN: 2455-2194, RJIF 5.12 www.lawjournals.org Volume 3; 
Issue 3; May 2017; Page No. 102 
23 មាព្តា ២៨៩ ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម.។ “េជឈេណឌ លេជឈតតក្សេម” ក្សនុងមាព្តាមៃះ ទំ្ៃងសំមៅែល់” 

“េជឈេណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម”  ដែលេជឈេណឌ លមៃះទ្ទ្លួមោះព្សាយដតវវិាទ្ពាណិជជក្សេម
បណុមណាា ះ (មាព្តា ១ នៃចាបស់តីរីេជឈតតការ ដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម)។ ែូមចនះចំណុចវវិាទ្រវាងមាច ស់ភាគ  ុៃ ៃិង
អ្ភ្បិាល ព្តូវមោររលក្សខខណឌ ដែលសមាគ ល់ថាជា វវិាទ្ដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម ជាេុៃសិៃ។ ព្បសិៃមបើេជឈេណឌ លមៃះ
យល់ថា ជាវវិាទ្ការងារ មនាះទំ្នាស់មៃះអាចេៃិព្តូវទ្ទ្លួមោះព្សាយមទ្បើយ។ មែើេបដីសវងយល់បដៃថេ ថាអ្វីមៅ
មៅថាចំណុចវវិាទ្ដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម សូេមេើលអ្តថបទ្្ាយ “ចំណុចវវិាទ្ដែលអាចសមព្េចមសចក្សតីបាៃមោយ
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៣. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ   
សិទ្ធិទងំ៤ (សិទ្ធិព្គបព់្គង សិទ្ធិខាងមសែឋកិ្សចច សិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃ ៃិងសិទ្ធិមធវើ     

បណតឹ ង) ជាសិទ្ធិោបំាចម់ៅក្សនុងការធានារីតុលយភារអ្ណំាចមៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃ ៃឹងព្តូវធានាឲ្យ 
បាៃមៅក្សនុងយៃតការព្ទ្ឹសតី (លក្សខៃតិក្សៈ បទ្បញ្ជ ន្ាក្សនុង ៃិងឯក្សសារបំមរញក្សចិចព្ក្សរេ  ុៃនានា) 
ៃិងការអ្ៃុវតត។ សិទ្ធិមធវើបណតឹ ង មាៃសារៈសំខាៃ ់ ៃងិមាៃតនេល ក្សនុងការរព្ងឹងការអ្ៃុវតតសិទ្ធិ
ែនទ្មទ្ៀតរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ។24 សិទ្ធិក្សនុងការមព្ជើសមរ ើស ៃិងែក្ស ូតអ្ភ្បិាល ជាសិទ្ធសំិខាៃ់
េយួមទ្ៀត សថិតមៅមព្កាេដខសបណាត យ នៃសិទ្ធិព្គបព់្គង។ ការមព្ជើសមរ ើសអ្ភ្បិាល ជាវធិី ដែល
មាច ស់ភាគ  ុៃអ្ៃុវតតសិទ្ធិព្គបព់្គងរបស់ខលួៃ។ សិទ្ធិមៃះព្តូវដតបាៃគិតគូរយាណ ងេណតច់ត ់ ៃិងព្តូវ
ទ្ទួ្លសាគ ល់ឲ្យមាៃព្បសិទ្ធិភារ មោយសារវា្ារភាជ ប់ៃឹងសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ 
ព្រេទំងជាបទ្ោឋ ៃេួយរបស់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិ្ងដែរ25។ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរ័ត៌មាៃ  មាៃភារ
ោបំាចម់ៅមទ្ៀត។ មបើោម ៃរត័ម៌ាៃរីព្បតិបតតិការរបស់ព្ក្សរេ  ុៃមទ្ សិទ្ធិមសែឋក្សិចច ៃិងសិទ្ធិ
ព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃៃឹងព្តូវទ្ទ្លួ្លបណះពាល់ជាក្សជ់ារុំខាៃ ៃិងេៃិសូវមាៃតនេលែូចមរលទ្ទ្ួល
បាៃរត័ម៌ាៃព្គបព់្ោៃម់ទ្បើយ26។ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃភាគោភ្ ៃិងសិទ្ធិលក្សភ់ាគ  ុៃ ចណុំះឲ្យ
សិទ្ធិមសែឋកិ្សចច ដែលសិទ្ធិទងំមៃះេៃិអាចទ្ទ្ួលបាៃមរញមលញមទ្ ព្បសិៃមបើសិទ្ធពិ្គបព់្គង 
តាេរយៈការដតងតាងំព្ក្សរេព្បកឹ្សាអ្ភ្បិាល េៃិបាៃតំណាងឲ្យឆៃាៈ ៃិងបណំងរបស់មាច ស់ភាគ
  ុៃ។ សិទ្ធិក្សនុងការម្ារភាគ  ុៃ ជាចំដណក្សេយួរបស់សិទ្ធិមសែឋកិ្សចច ៃងិ ជាបទ្ោឋ ៃេយួ របស់
សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធ។ិ មាច ស់ភាគ  ុៃអាចមព្បើព្បាស់សិទ្ធិម្ារភាគ  ុៃ ឬសិទ្ធិលក្ស ់ ុៃ ក្សែូ៏ចជាសិទ្ធិ
ដតងតាងំអ្ភ្បិាលមែើេបកីារពារខលួៃឯង (សិទ្ធិការពារខលួៃ)។ 

                                                                                                                                     

មវទិ្កាេជឈតតការពាណិជជក្សេមក្សេពុជា” មោយ មេធាវ ីគឹេ សាៃ ព្រឹតតិបព័្តមេធាវ ីព្តីមាសទី្៣ មលខ ១៤ ក្សក្សេោ- 
ក្សញ្ញ  ២០១៧។ 
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