ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ក្រុមហ៊ុន អេ.ប៊ី.សុ៊ី ឯ.រ
A.B.C CO., LTD.

សូម្អោររជូន
ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនត៊ី រដ្ឋម្ន្តនត៊ីព្រសួងពាណិជជរម្ម
រម្មវតថុ ៖ សំណ

ើ ច៊ុុះបញ្ជី ការបតូរទីស្នារ់ ការក្រុមហ៊ុន ការបណ្កើនណ ើ មទ៊ុន-ការបណ្កើនចំនួនភាគហ៊ុន-

ការបប្បចរភាគហ៊ុនថ្មី ការបតូរនាមររ

៍ ក្រុមហ៊ុន “នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន”

ការបត្តំ្អ្ារតំណា្ក្រុមហ៊ុន “នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន” ការបត្តំ្ក្រុមក្បឹរាភិ បាលថ្មី
ការលាបល្ណចញអ្ភិ បាល ០១ រូប ការបត្តំ្អ្ភិ បាល ០១ រូប ការបបនែមរមមវតែ៊ុអាជីវរមម
ការល៊ុបរមមវតែ៊ុអាជី វរមម ការបតូរសញ្ជ
ជ តិ ក្រុមហ៊ុន ការបតូរនាមររ

៍ ក្រុមហ៊ុន

ការបតូរក្ទ្់ ក្ាយក្រុមហ៊ុន និ្តមកល់ទ៊ុរលរខនិតរៈថ្មីក្រុមហ៊ុន

អោង ៖ វ ិញ្ជាបនបក្តច៊ុុះបញ្ជីពា
រំ

ិ ជជរមមណក្កាមណលខ ០០០១២៣៤៥ ច៊ុុះថ្ថ្ៃទី

ត់ណហត៊ុ និ្ណសចរតីសណក្មចសមូហភាព នាថ្ថ្ៃទី

បខ

ឆ្ាំ ២០

ណសចរតីសណក្មចក្រុមហ៊ុននីតិប៊ុគគលម្ចាស់ ហ៊ុន នាថ្ថ្ៃទី

បខ

ឆ្ាំ ២០

ណសចរតី ូចម្ចនបច្រា៊ុ្រមមវតែ៊ុនិ្ណោ្ខា្ណលើ
ណមតតពិនិតយ និ្អ្ន៊ុញ្ជាតច៊ុុះបញ្ជីតមសំណ

បខ

សូមឯរឧតតមរ ឋមន្តនតី

រ ឋមន្តនតីក្រសួ្ពា

ណលខ ១២៣ ផ្លូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣ ខ
២- ការបណ្កើនណ ើមទ៊ុន ពី ២០.០០០.០០០ ណរៀល

ឌ ១២៣ រាជធានីភំាណពញ ណៅ

ឌ ១២៣ រាជធានីភំាណពញ
ល់ ៤.០០០.០០០.០០០ ណរៀល

៊ុលាលរអាណមរ ិរ អ្ក្ត ៤.០០០ ណរៀល/ ៊ុលាលរអាណមរ ិរ)

- ការបណ្កើនចំនួនភាគហ៊ុន ពី ១.០០០ ភាគហ៊ុន

ល់ ១០.០០០ ភាគហ៊ុន

- ការបប្បចរជាភាគហ៊ុន ចំនួន ១.០០០ ហ៊ុន ប លម្ចនតថ្មល ៤.០០០.០០០ ណរៀល
រា៊ុ្មួយភាគហ៊ុន

ិ ជជរមម

ើ ខា្ណលើ ូចតណៅ៖

១- ការបតូរទីស្នារ់ ការក្រុមហ៊ុនពី ណលខ ១២៣ ផ្លូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣ ខ

(១.០០០.០០០

ឆ្ាំ ២០

- ការបប្បចរភាគហ៊ុនថ្មី

ូចតណៅ ៖

ណលារ រ ម្ចនចំនួន 5000 ភាគហ៊ុន ពីណលខ 00001

ល់ណលខ 05000

ណលារ ខ ម្ចនចំនួន 5000 ភាគហ៊ុន ពីណលខ 05001

ល់ណលខ 10000

( ូចម្ចនតរា្ ខ.១ ឧបសមពនធ ភាជប់ ជាមួយណនុះ)
៣- ការបតូរនាមររ

៍ ក្រុមហ៊ុន ABC DE Co., Ltd. “នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន” ណៅជា ABC DEF Co., Ltd.

៤- ការបត្តំ្ណលារ រ ជាអ្ារតំណា្ក្រុមហ៊ុន ABC DEF Co., Ltd. “នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន”
ជំនួស ណលារ ខ ប លបានលាបល្ណចញ
៥- ការបត្តំ្ក្រុមក្បឹរាភិ បាលថ្មីក្រុមហ៊ុន

ូចតណៅ ៖

៥- ការលាបល្ណចញអ្ភិ បាល ០១ រូប គឺ ណលារ រខគ ឃ្
៥- ការបត្តំ្អ្ភិបាល ០១ រូប គឺ ណលារ រខគ ឃ្
- សម្ចសភាពក្រុមក្បឹរាភិ បាលថ្មី ៖
ណលារ រ

“តតិយជន”

ណលារ ខ

ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល
អ្ភិបាល

៦- ការបបនែមរមមវតែ៊ុអាជី វរមម ៖
៦- ការល៊ុបរមមវតែ៊ុអាជី វរមម ៖
- 68101 ការទិ ញ ការលរ់ ការជួល និ្ការណ្វើអាជីវរមមអ្ចលនក្ទពយផ្ទាល់ខួន
ល ឬជួលពី ណគ
៧- ការបតូរសញ្ជ
ជ តិក្រុមហ៊ុនពី បខមរ ណៅជាសញ្ជ
ជ តិ បរណទស វ ិញ
៧- ការបតូរសញ្ជ
ជ តិក្រុមហ៊ុនពី បរណទស ណៅជាសញ្ជ
ជ តិ បខមរ វ ិញ
៨- ការបតូរនាមររ
ពី

៍ ក្រុមហ៊ុន ៖

អេ.ប៊ី.សុ៊ី ឯ.រ
A.B.C CO., LTD.

ណៅជា អេ.ប៊ី.សុ៊ី (អខម្បូឌា) ឯ.រ
A.B.C (CAMBODIA) CO., LTD.

៩- ការបតូរក្ទ្់ ក្ាយក្រុមហ៊ុនពី សហក្ាសឯរប៊ុគគលទទួ លខ៊ុសក្តូវម្ចនរក្មិត
ណៅជា ក្រុមហ៊ុនឯរជនទទួ លខ៊ុសក្តូវម្ចនរក្មិត វ ិញ
៩- ការបតូរក្ទ្់ ក្ាយក្រុមហ៊ុនពី ក្រុមហ៊ុនឯរជនទទួលខ៊ុសក្តូវម្ចនរក្មិត
ណៅជា សហក្ាសឯរប៊ុគគលទទួលខ៊ុសក្តូវម្ចនរក្មិត វ ិញ
១០- តមកល់ទ៊ុរលរខនិតរៈថ្មីក្រុមហ៊ុន
អាស្ស័យណហត៊ុ ូចបានជក្ម្ចបជូនខា្ណលើ សូមឯរឧតតមរ ឋមន្តនតី រ ឋមន្តនតីក្រសួ្ពា
និ្សណក្មចណោយរតី អ្ន៊ុណក្ាុះ ។

ិ ជជរមម ណមតតពិនិតយ

សូមឯរឧតតមរ ឋមន្តនតី រ ឋមន្តនតីក្រសួ្ពា

ិ ជជរមម ទទួលនូវណសចរតីណារព ៏ខព្់ខពស់អ្ំពីខំ៊ុ្ ។
ថ្ថ្ៃទី

បខ

ឆ្ាំ ២០

ជ. ក្រុមហ៊ុន
ព្បធានព្រុម្ព្បឹរាភិបាល
(ហតែណលខា និ្ក្ត)

រ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ក្រុមហ៊ុន អេ.ប៊ី.សុ៊ី ឯ.រ
A.B.C CO., LTD.

រំណត់អេតុ និងអសចរត៊ីសអព្ម្ចសម្ូេភារ
ឆ្ាំពីរពាន់

បខ

ថ្ថ្ៃ

ណវលាណម្ច៉ោ ្ក្បាំបីក្ពឹរ

ណៅទីស្នារ់ ការក្រុមហ៊ុន អេ.ប៊ី.សុ៊ី ឯ.រ
A.B.C CO., LTD.
អាសយោឋន ៖ ណលខ ១២៣ ផ្លូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣ ខ

ឌ ១២៣ រាជធានីភំាណពញ

ម្ចនណបើរអ្្គក្បជ៊ុំ វ ិស្នមញ្ា មួយណក្កាមអ្្ិបតីភាពរបស់ ណលារ រខគ ឃ្ ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល
ក្រុមហ៊ុនជាក្បធានអ្្គក្បជ៊ុំ ។
េអ្ជ ញ
ើ ចូលរ ួម្រនងេងគ
ព្បជុំ ៖
ុ
ណលារ រ

ម្ចនចំនួន 5000 ភាគហ៊ុន

ណលារ ខ

ម្ចនចំនួន 5000 ភាគហ៊ុន

រអបៀបវារៈននេងគព្បជុំមាន ៖
១- ការបតូរទីស្នារ់ ការក្រុមហ៊ុន
២- ការបណ្កើនណ ើមទ៊ុន
- ការបណ្កើនចំនួនភាគហ៊ុន
- ការបប្បចរភាគហ៊ុនថ្មី
៣- ការបតូរនាមររ

៍ ក្រុមហ៊ុន “នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន”

៤- ការបត្តំ្អ្ារតំណា្ក្រុមហ៊ុន “នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន”
- សម្ចសភាពអ្ារតំ ណា្ថ្មី

៥- ការបត្តំ្ក្រុមក្បឹរាភិ បាលថ្មី
៥- ការលាបល្ណចញអ្ភិ បាល ០១ រូប
៥- ការបត្តំ្អ្ភិបាល ០១ រូប
- សម្ចសភាពក្រុមក្បឹរាភិ បាលថ្មី
៦- ការបបនែមរមមវតែ៊ុអាជី វរមម
៦- ការល៊ុបរមមវតែ៊ុអាជី វរមម
៧- ការបតូរសញ្ជ
ជ តិក្រុមហ៊ុន
៨- ការបតូរនាមររ

៍ ក្រុមហ៊ុន

៩- ការបតូរក្ទ្់ ក្ាយក្រុមហ៊ុន
១0- តមកល់ទ៊ុរលរខនិរ
ត ៈថ្មីក្រុមហ៊ុន
លទ្ធផលននេងគព្បជុំ ៖
ជារិចាចាប់ ណផ្តើមណលារក្បធានអ្្គក្បជ៊ុំបានណ្វើការរត់ សម្ចគល់នូវចំនួនសម្ចជិរម្ចាស់ភាគហ៊ុនវតតម្ចនរា៊ុ្
អ្្គក្បជ៊ុំម្ចនចំនួន ០២ រូប ប លរួមម្ចនកាន់កាប់ ភាគហ៊ុនចំនួន ១.០០០ ភាគហ៊ុន ណលើភាគហ៊ុនសរ៊ុប
១.០០០ ភាគហ៊ុន របស់ក្រុមហ៊ុន ។ ចំនួនសម្ចជិរម្ចាស់ភាគហ៊ុនវតតម្ចនណនុះតំ ណា្ឱ្យចំនួនណលើសពី
ពារ់រណា
ត ល +១ ថ្នណ ើមទ៊ុនាំ្អ្ស់របស់ក្រុមហ៊ុន ប លជារូ រម
៉ោ៊ុ ក្គប់ក្ាន់សក្ម្ចប់ណ្វើការសណក្មចបាន
ណោយស្សបចាប់ ។
េងគព្បជុំសអព្ម្ចដ្ូចតអៅ ៖

អសចរត៊ីសអព្ម្ចសម្ូេភារ
១- យល់ក្ពមណលើការបតូរទីស្នារ់ ការក្រុមហ៊ុនពី ណលខ ១២៣ ផ្លូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣ ខ
រាជធានីភំាណពញ ណៅ ណលខ ១២៣ ផ្លូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣ ខ
២- យល់ក្ពមណលើការបណ្កើនណ ើមទ៊ុន ពី ២០.០០០.០០០ ណរៀល
(១.០០០.០០០

ឌ ១២៣

ឌ ១២៣ រាជធានីភំាណពញ

ល់ ៤.០០០.០០០.០០០ ណរៀល

៊ុលាលរអាណមរ ិរ អ្ក្ត ៤.០០០ ណរៀល/ ៊ុលាលរអាណមរ ិរ)

- យល់ក្ពមណលើការបណ្កើនចំនួនភាគហ៊ុន ពី ១.០០០ ភាគហ៊ុន

ល់ ១០.០០០ ភាគហ៊ុន

- យល់ក្ពមណលើការបប្បចរជាភាគហ៊ុន ចំនួន ១០.០០០ ហ៊ុន ប លម្ចនតថ្មល ៤.០០០.០០០ ណរៀល
រា៊ុ្មួយភាគហ៊ុន

- យល់ក្ពមណលើការបប្បចរភាគហ៊ុនថ្មី

ូចតណៅ ៖

ណលារ រ

ម្ចនចំនួន 5000 ភាគហ៊ុន ពីណលខ 00001

ល់ណលខ 05000

ណលារ ខ

ម្ចនចំនួន 5000 ភាគហ៊ុន ពីណលខ 05001

ល់ណលខ 10000

( ូចម្ចនតរា្ ខ.១ ឧបសមពនធ ភាជប់ ជាមួយណនុះ)
៣- យល់ក្ពមណលើការបតូរនាមររ

៍ ក្រុមហ៊ុន ABC DE Co., Ltd. “នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន”

ណៅជា ABC DEF Co., Ltd.
៤- យល់ក្ពមណលើការបត្តំ្ណលារ រ ជាអ្ារតំ ណា្ក្រុមហ៊ុន ABC DEF Co., Ltd.
“នីតិប៊ុគគលម្ចាស់ហ៊ុន” ជំនួស ណលារ ខ ប លបានលាបល្ណចញ
- សម្ចសភាពអ្ារតំ ណា្ថ្មី ៖
ណលារ រ
៥- យល់ក្ពមណលើការបត្តំ្ក្រុមក្បឹរាភិ បាលថ្មីក្រុមហ៊ុន

ូចតណៅ ៖

៥- យល់ក្ពមណលើការលាបល្ណចញអ្ភិបាល ០១ រូប គឺ ណលារ រ
៥- យល់ក្ពមណលើការបត្តំ្អ្ភិបាល ០១ រូប គឺ ណលារ រ
- សម្ចសភាពក្រុមក្បឹរាភិ បាលថ្មី ៖
ណលារ រ

“តតិយជន”

ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល

ណលារ ខ

អ្ភិបាល

៦- យល់ក្ពមណលើការបបនែមរមមវតែ៊ុអាជីវរមម ៖
៦- យល់ក្ពមណលើការល៊ុបរមមវតែ៊ុអាជីវរមម ៖
- 68101 ការទិ ញ ការលរ់ ការជួល និ្ការណ្វើអាជីវរមមអ្ចលនក្ទពយផ្ទាល់ខួន
ល ឬជួលពី ណគ
៧- យល់ក្ពមណលើការបតូរសញ្ជ
ជ តិក្រុមហ៊ុនពី បខមរ ណៅជាសញ្ជ
ជ តិ បរណទស វ ិញ
៧- យល់ក្ពមណលើការបតូរសញ្ជ
ជ តិក្រុមហ៊ុនពី បរណទស ណៅជាសញ្ជ
ជ តិ បខមរ វ ិញ
៨- យល់ក្ពមណលើការបតូរនាមររ
ពី

៍ ក្រុមហ៊ុន ៖

អេ.ប៊ី.សុ៊ី ឯ.រ
A.B.C CO., LTD.

ណៅជា អេ.ប៊ី.សុ៊ី (អខម្បូឌា) ឯ.រ
A.B.C (CAMBODIA) CO., LTD.

៩- យល់ក្ពមណលើការបតូរក្ទ្់ក្ាយក្រុមហ៊ុនពី សហក្ាសឯរប៊ុគគលទទួ លខ៊ុសក្តូវម្ចនរក្មិត
ណៅជា ក្រុមហ៊ុនឯរជនទទួ លខ៊ុសក្តូវម្ចនរក្មិត វ ិញ
៩- យល់ក្ពមណលើការបតូរក្ទ្់ក្ាយក្រុមហ៊ុនពី ក្រុមហ៊ុនឯរជនទទួលខ៊ុ សក្តូវម្ចនរក្មិត
ណៅជា សហក្ាសឯរប៊ុគគលទទួលខ៊ុសក្តូវម្ចនរក្មិត វ ិញ
១០- ការបតូរវ ិញ្ជាបនបក្តច៊ុុះបញ្ជីពា
១០- តមកល់ទ៊ុរលរខនិតរៈថ្មីក្រុមហ៊ុន

ិ ជជរមមចាស់យរវ ិញ្ជាបនបក្តថ្មី

អ្្គក្បជ៊ុំបានចប់សពវក្គប់ ណៅណម្ច៉ោ ្ ប់ ក្ពឹរ នាថ្ថ្ៃ ប ល ។
ថ្ថ្ៃទី

បខ

ឆ្ាំ ២០

ក្បធានអ្្គក្បជ៊ុំ
ព្បធានព្រុម្ព្បឹរាភិបាល
(ហតែណលខា និ្ក្ត)

រ
បានចូលរ ួម្ និងយល់ព្រម្
(ហតែណលខា)

ខ

