ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

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

សូម្អោររជូន
ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនតព្៊ី រសួងពាណិជជរម្ម
រម្មវតថុ ៖
អោង

៖

សំណ

ើ ស៊ុំបណ្កើនណ ើមទ៊ុ ន និ្តមកល់ទ៊ុរលរខនិតរៈថ្មីក្រុមហ៊ុន

វ ិញ្ញាបនបក្តច៊ុុះបញ្ជីពា
រំ

ិ ជ្ជរមមណក្ោមណលខ ០០០០០១២៣ ច៊ុុះថ្ថ្ៃទី

ត់ណហត៊ុ និ្ណសចរតីសណក្មចសមូហភាព នាថ្ថ្ៃទី

ខខ

ខខ

ឆ្នំ ២០

ឆ្នំ ២០

ណសចរតី ូចមានខច្រន៊ុ្រមមវតថ៊ុនិ្ណោ្ខា្ណលើ សូមឯរឧតតមរ ឋមន្តនតីក្រសួ្ពា
និ្អន៊ុញ្ញាតច៊ុុះបញ្ជីត្តមសំណ

ិ ជ្ជរមម ណមត្តតពិនិតយ

ើ ខា្ណលើ ូចតណៅ ៖

១- ោរបណ្កើនណ ើមទ៊ុន ពី ៤០០.០០០.០០០ ណរៀល
(១.០០០.០០០

ល់ ៤.០០០.០០០.០០០ ណរៀល

៊ុល្លារអាណមរ ិរ អក្ត្ត ៤.០០០ ណរៀល/ ៊ុល្លារអាណមរ ិរ)

- ោរបណ្កើនចំនួនភាគហ៊ុន ពី ១.០០០ ភាគហ៊ុន

ល់ ១០.០០០ ភាគហ៊ុន

- ោរខប្ខចរជាភាគហ៊ុន ចំនួន ១០.០០០ ហ៊ុន ខ លមានតថ្មា ៤០០.០០០ ណរៀល

ខ ល

រន៊ុ្មួយភាគហ៊ុន
- ោរខប្ខចរភាគហ៊ុនថ្មី

ូចតណៅ ៖

ក្រុមហ៊ុន XYZ CO., LTD. មានចំនួន ៥.០០០ ភាគហ៊ុន ពីណលខ ០០០០១

ល់ណលខ ០៥០០០

ណល្លរ ខ

មានចំនួន ២.៥០០ ភាគហ៊ុន ពីណលខ ០៥០០១

ល់ណលខ ០៧៥០០

ណល្លរ គ

មានចំនួន ២.៥០០ ភាគហ៊ុន ពីណលខ ០៧៥០១

ល់ណលខ ១០០០០

( ូចមានត្តរា្ ខ.១ ឧបសមពនធ ភាជប់ ជាមួយណនុះ)
២- ោរតមកល់ទ៊ុរលរខនិតរៈថ្មីក្រុមហ៊ុន ។
អាស្ស័យណហត៊ុ ូចបានជ្ក្មាបជ្ូនខា្ណលើ
សណក្មចណោយរតីអន៊ុណក្រុះ ។

សូមឯរឧតតមរ ឋមន្តនតីក្រសួ្ពា

ិ ជ្ជរមម

ណមត្តតពិនិតយ

និ្

សូមឯរឧតតមរ ឋមន្តនតីក្រសួ្ពា

ិ ជ្ជរមម ទទួលនូ វណសចរតីណររព ៏ខព្់ខពស់អំពីខំ៊ុ្ ។
ថ្ថ្ៃទី

ខខ

ឆ្នំ ២០

ព្បធានព្រុម្ព្បឹរាភិបាល
(ហតថណលខា និ្ក្ត្ត)

រ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

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

រំណត់អេតុ និងអសចរត៊ីសអព្ម្ចសម្ូេភារ
ឆ្នំពីរពាន់

ខខ

ថ្ថ្ៃ

ណវល្លណមា៉ោ ្

ណៅទីស្ននរ់ ោរក្រុមហ៊ុន អេ.ប៊ី.សុ៊ី ឯ.រ
A.B.C CO., LTD.
អាសយោឋន ៖ ណលខ១២៣ ផ្ាូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣ ខ

ឌ ១២៣ រាជ្ធានីភ្ំនណពញ

មានណបើរអ្គក្បជ្៊ុំ វ ិស្នមញ្ា មួយណក្ោមអធិបតីភាពរបស់ ណល្លរ រ ក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្ិ បាល
ក្រុមហ៊ុនជាក្បធានអ្គក្បជ្៊ុំ ។
េអ្ជ ញ
ើ ចូលរ ួម្រនងេងគ
ព្បជុំ ៖
ុ
ក្រុមហ៊ុន XYZ CO., LTD.

មានចំនួន 500 ភាគហ៊ុន

តំណា្ណោយ ណល្លរ រ
ណល្លរ ខ

មានចំនួន 250 ភាគហ៊ុន

ណល្លរ គ

មានចំនួន 250 ភាគហ៊ុន

ណល្លរ ឃ
រអបៀបវារៈននេងគព្បជុំមាន ៖
១- ោរបណ្កើនណ ើមទ៊ុន
២- ោរតមកល់ទ៊ុរលរខនិតរៈថ្មីក្រុមហ៊ុន
លទ្ធផលននេងគព្បជុំ ៖
ជារិចចចាប់ ណផ្តើមណល្លរក្បធានអ្គក្បជ្៊ុំបានណធវើោររត់ សមាគល់នូវចំនួនសមាជ្ិរមាចស់ភាគហ៊ុនវតតមានរន៊ុ្
អ្គក្បជ្៊ុំមានចំនួន ០២ រូប ខ លរួមមានោន់ោប់ ភាគហ៊ុនចំនួន ១.០០០ ភាគហ៊ុន ណលើភាគហ៊ុនសរ៊ុប
១.០០០ ភាគហ៊ុន របស់ក្រុមហ៊ុន ។ ចំនួនសមាជ្ិរមាចស់ភាគហ៊ុនវតតមានណនុះតំ ណា្ឱ្យចំនួនណលើសពី
ពារ់រណា
ត ល +១ ថ្នណ ើមទ៊ុនទំ្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន ខ លជារូ រម
៉ោ៊ុ ក្គប់ក្រន់សក្មាប់ណធវើោរសណក្មចបាន
ណោយស្សបចាប់ ។

េងគព្បជុំសអព្ម្ចដ្ូចតអៅ ៖

អសចរត៊ីសអព្ម្ចសម្ូេភារ
១- ោរបណ្កើនណ ើមទ៊ុន ពី ៤០០.០០០.០០០ ណរៀល
(១.០០០.០០០

ល់ ៤.០០០.០០០.០០០ ណរៀល

៊ុល្លារអាណមរ ិរ អក្ត្ត ៤.០០០ ណរៀល/ ៊ុល្លារអាណមរ ិរ)

- ោរបណ្កើនចំនួនភាគហ៊ុន ពី ១.០០០ ភាគហ៊ុន

ល់ ១០.០០០ ភាគហ៊ុន

- ោរខប្ខចរជាភាគហ៊ុន ចំនួន ១០.០០០ ហ៊ុន ខ លមានតថ្មា ៤០០.០០០ ណរៀល

ខ ល

រន៊ុ្មួយភាគហ៊ុន
- ោរខប្ខចរភាគហ៊ុនថ្មី

ូចតណៅ ៖

ក្រុមហ៊ុន XYZ CO., LTD. មានចំនួន ៥.០០០ ភាគហ៊ុន ពីណលខ ០០០០១

ល់ណលខ ០៥០០០

ណល្លរ ខ

មានចំនួន ២.៥០០ ភាគហ៊ុន ពីណលខ ០៥០០១

ល់ណលខ ០៧៥០០

ណល្លរ គ

មានចំនួន ២.៥០០ ភាគហ៊ុន ពីណលខ ០៧៥០១

ល់ណលខ ១០០០០

( ូចមានត្តរា្ ខ.១ ឧបសមពនធ ភាជប់ ជាមួយណនុះ)
២- ោរតមកល់ទ៊ុរលរខនិតរៈថ្មីក្រុមហ៊ុន ។
អ្គក្បជ្៊ុំបានចប់សពវក្គប់ ណៅនាថ្ថ្ៃ ខ ល ។
ថ្ថ្ៃទី

ខខ

ឆ្នំ ២០

ក្បធានអ្គក្បជ្៊ុំ
ព្បធានព្រុម្ព្បឹរាភិបាល
(ហតថណលខា និ្ក្ត្ត)
បានចូលរ ួម្ និងយល់ព្រម្
(ហតថណលខា)
រ
ខ

គ

ឃ

ក្រុមហ៊ុន អេ.ប៊ី.សុ៊ី ឯ.រ
A.B.C CO., LTD.
ឧបសម្ពនធទ្៊ី២
ថ្នណសចរតីសណក្មចសមូ ហភាព ថ្ថ្ៃទី

ខខ

ឆ្នំ ២០

តារាងបបងបចរភាគេុនថ្ម៊ី
ល.រ
១

នាម្ និងអោតតនាម្
ក្រុមហ៊ុន XYZ CO., LTD.
តំណា្ណោយ ណល្លរ រ

ឋានៈរនងព្រុ
ម្េុន
ុ
ក្បធាន
ក្រុមក្បឹរាភ្ិបាល

អាសយដ្ឋឋន

ចំនួនភាគេុន

េតថអលខា និងសានម្អម្នដ្សាត ំ

ណលខ ១២៣ ផ្ាូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣
ខ ឌ ១២៣ រាជ្ធានីភ្ំនណពញ

៥.០០០ភាគហ៊ុន

ណល្លរ រ

២

ណល្លរ ខ

អភ្ិបាល

ណលខ ១២៣ ផ្ាូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣
ខ ឌ ១២៣ រាជ្ធានីភ្ំនណពញ

២.៥០០ភាគហ៊ុន

ណល្លរ ខ

៣

ណល្លរ គ

អភ្ិបាល

ណលខ ១២៣ ផ្ាូវណលខ១២៣ សង្កកត់១២៣
ខ ឌ ១២៣ រាជ្ធានីភ្ំនណពញ

២.៥០០ភាគហ៊ុន

ណល្លរ គ

ថ្ថ្ៃទី

ខខ

ឆ្នំ ២០

ក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្ិបាល
(ហតថណលខា ក្ត្ត និ្ស្ននមណមថ្ ស្នតំ)

រ

