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សណួំរទងំដប់ (១០) ត្រូវតរមានផ្តលច់ម្លើយ 
១. ដោយផ្អែកតាមប្រព័ន្ធច្បារ់នន្ប្រដេសកមពុជា សូមពន្យល់ដោយសដខេរនូ្វចំ្បណុច្បខាខដប្ោមៈ 
 ក) ប្រភពនន្ច្បារ់                  (៤ ពិន្ទុ) 
 ខ) ប្រព័ន្ធតុលាោរទំខ ៣ ថ្នា ក់               (៦ ពិន្ទុ) 
                                (១០ ពិន្ទុ) 

២. ដោយផ្អែកតាមច្បារ់សតីពីសហប្ាសពាណិជ្ជកមមៈ 
 ក) ពន្យល់អំពីនី្តិវធីិនន្ោររដខកើតប្កមុហ ុន្           (៤ ពិន្ទុ) 
 ខ) អតល់យ៉ាខដោច្បណាស់លកេខណឌ  ៥ ផ្ែលប្តូវរារ់រញ្ចូ លដៅកាុខលកេន្តិកៈប្កមុហ ុន្(៦ ពិន្ទុ) 
                                (១០ ពិន្ទុ) 

៣. ដោយផ្អែកតាមច្បារ់សតីពីសហប្ាសពាណិជ្ជកមម សូមឲ្យនិ្យមន័្យ 
និ្ខផ្រខផ្ច្បករវាខប្រដភេប្កុមហ ុន្ែូច្បខាខដប្ោមៈ 

 ក) ប្កមុហ ុន្ឯកជ្ន្េេួលខុសប្តូវមាន្កប្មិត           (៥ ពិន្ទុ) 
 ខ) ប្កមុហ ុន្មោជ្ន្េេួលខុសប្តូវមាន្កប្មិត          (៥ ពិន្ទុ) 
                                (១០ ពិន្ទុ) 

៤. ទក់េខនឹ្ខោរប្រជំុ្ររស់ប្កុមប្រឹកាភិបាល សូមអតល់និ្យមន័្យ និ្ខពន្យល់អំពីនី្តិវធីិសតីពីៈ 
 ក) ដសច្បកតីសដប្មច្បសាមញ្ញ               (៣ ពិន្ទុ) 
 ខ) ដសច្បកតីសដប្មច្បពិដសស               (៣ ពិន្ទុ) 
 គ) ដសច្បកតីសដប្មច្បជាលាយលកេណ៍អកសរ            (៤ ពិន្ទុ) 
                                (១០ ពិន្ទុ) 
៥. ដោយផ្អែកតាមច្បារ់សតីពីោរងារ សូមពន្យល់អំពីោររដខកើត និ្ខប្បាក់រំណាច់្បផ្តត ច់្បកិច្បចសន្ានន្ៈ 
 ក) កិច្បចសន្ាោរងារមាន្ថិរដវលាមិន្កំណត់           (៥ ពិន្ទុ) 
 ខ) កិច្បចសន្ាោរងារផ្ែលមាន្ថិរដវលាកំណត់           (៥ ពិន្ទុ) 
                                (១០ ពិន្ទុ) 

៦. ដោយផ្អែកតាមប្កមរែឋរបដវណី សូមអតល់នូ្វៈ 
 ក) មូលោឋ ន្ផ្ែលកិច្បចសន្ាអាច្បោា យជាអសុពលភាព        (៥ ពិន្ទុ) 
 ខ) មូលោឋ ន្ផ្ែលោររំពាន្កិច្បចសន្ាយ៉ាខធងន់្ធងរប្តូវបាន្ចាត់េុកថ្នដកើតដ ើខ  (៥ ពិន្ទុ) 
                                (១០ ពិន្ទុ) 
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៧. ដោយផ្អែកតាមេីអារមូលរប្តនន្ប្រដេសកមពុជា សូមពន្យល់អំពីតួនាេីនន្សាា រ័ន្ខាខដប្ោមៈ 
 ក) គណៈកមមោរមូលរប្តកមពុជា              (៥ ពិន្ទុ) 
 ខ) ប្កមុហ ុន្អារមូលរប្តកមពុជា              (៥ ពិន្ទុ) 
                                (១០ ពិន្ទុ) 

៨. ប្កមុហ ុន្ Big បាន្ចុ្បុះកិច្បចសន្ាលក់េិញជាមួយដលាក តារា ផ្ែលតាមរយៈកិច្បចសន្ាដន្ុះ 
ប្កមុហ ុន្ Big យល់ប្ពមលក់អខករផ្ខមរចំ្បនួ្ន្ ១០០០ ដតាន្កាុខតនមាសររុ ៤០០.០០០ ែុលាា រអាដមរកិ 
ឲ្យដលាក តារា។ ផ្អែកតាមលកេខណឌ នន្កិច្បចសន្ា ដលាក តារា បាន្រខ់ប្បាក់កក់ចំ្បនួ្ន្ ៤០.០០០ 
ែុលាា រអាដមរកិឲ្យប្កុមហ ុន្Big។កិច្បចសន្ាកំណត់ថ្នដលាកតារាប្តវូរខ់ប្បាក់ ផ្ែលដៅសល់ទំខអស់ 
ឲ្យប្កុមហ ុន្ Big កាុខរយៈដពល ៧ នថង ដប្ោយពីបាន្េេួលអខករ។ អខករបាន្ប្រគល់ឲ្យដលាក តារា 
រ៉ាុផ្ន្តដលាក តារា មិន្បាន្រខ់ប្បាក់ផ្ែលដៅសល់ឲ្យប្កុមហ ុន្ Big ដៅកាុខរយៈដពលកំណត់ 
(ឬដប្ោយរយៈដពលកំណត់) ដេ ដទុះរីជាប្កមុហ ុន្ Big បាន្ទមទរជាដប្ច្បើន្ដលើកឲ្យដលាក តារា 
រខ់ប្បាក់ផ្ែលដៅសល់ក៏ដោយ។ប្កមុហ ុន្Bigមាន្រំណខោក់រណតឹ ខសតីអំពីោរមិន្រខ់ប្បាក់ដោយ
ដលាកតារាដៅមជ្ឈមណឌ លមជ្ឈតតកមមអន្តរជាតិសំាខោា ពួរដោយផ្អែកដៅតាមប្រោរសតីពីមជ្ឈតតកមម
ផ្ែលមាន្ផ្ច្បខដៅកាុខកិច្បចសន្ា។កិច្បចសន្ាកំណត់ថ្នរាល់វវិាេទំខឡាយផ្ែលដកើតដច្បញពីកិច្បច 
សន្ាដន្ុះប្តូវសាិតដៅដប្ោមច្បារ់នន្ប្រដេសកមពុជា។  
សំណួរៈ 
សូមអតល់ដយរល់ឲ្យប្កមុហ ុន្ Big អំពីមូលោឋ ន្អាូវច្បារ់កាុខោរោក់រណតឹ ខចំ្បដពាុះដលាក តារា 
ដៅោន់្មជ្ឈមណឌ លមជ្ឈតតកមមអន្តរជាតិសំាខោា ពួរនិ្ខនី្តិវធីិផ្ែលដសច្បកតីសដប្មច្បររស់ 
មជ្ឈមណឌ លមជ្ឈតតកមមអន្តរជាតិសំាខោា ពួរអាច្បប្តវូបាន្េេួលសាា ល់និ្ខអនុ្វតតដោយតុលាោរ 
នន្ប្រដេសកមពុជា។  

      (១០ ពិន្ទុ) 

៩. រុបាា គឺជារុគាលិកអភិវឌ្ឍន៍្ពាណិជ្ជកមមជាន់្ខពស់នន្ប្កមុហ ុន្ABCដៅោរយិល័យររស់ ប្កុមហ ុន្ 
ប្រចំាេីប្កខុភាំដពញ។ រុបាា បាន្ចុ្បុះកិច្បចសន្ាោរងារមាន្ថិរដវលាមិន្កំណត់ជាមួយប្កមុហ ុន្។ 
ដៅដែើមឆ្ា ំ២០១៣ប្កុមហ ុន្ប្តូវបាន្េិញដ ើខដោយប្កមុហ ុន្DG។អាកប្គរ់ប្គខថមីបាន្សដប្មច្ប 
រញ្ជូ ន្រុបាា ឲ្យដៅដធវើោរដៅសាខាររស់ប្កុមហ ុន្ដៅេីប្កខុបាខកក ប្រដេសនថរយៈដពល ៦ ផ្ខ។ 
រុបាា  មិន្ច្បខ់រតូរដៅដធវើោរដៅប្រដេសនថដ ើយ។  
សំណួរៈ 
សូមអតល់ដយរល់ឲ្យរុបាា ថ្នដតើាត់មាន្សិេធិកាុខោរជំ្ទស់នឹ្ខោរផ្ែលប្កុមហ ុន្រញ្ជូ ន្ាត់ឲ្យដៅ
ដធវើោរដៅប្រដេសនថផ្ែរឬដេ,មូលោឋ ន្ផ្ែលប្កមុហ ុន្អាច្បតប្មូវឲ្យរុគាលិកយល់ប្ពមេេួល 
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នូ្វោររញ្ជូ ន្ផ្ររដន្ុះ និ្ខមូលោឋ ន្អាូវច្បារ់ផ្ែលមាន្ដប្ោមច្បារ់សតីពីោរងារនន្ប្រដេសកមពុជា 
ផ្ែលអាច្បឲ្យរុបាា ជំ្ទស់នឹ្ខោររញ្ជូ ន្ដន្ុះ។   

(១០ ពិន្ទុ) 

១០. ប្កមុហ ុន្Macគឺជាប្កុមហ ុន្សញ្ជជ តិអូស្រាសាត លី។ប្កមុហ ុន្មាន្រំណខរដខកើតប្កមុហ ុន្ 
ែឹកជ្ញ្ជូ ន្ដៅប្រដេស កមពុជា។ ប្រធាន្ប្កមុប្រឹកាភិបាលររស់ប្កមុហ ុន្ គឺដលាក Michael 
មាន្មិតតភ័ក្រកតជ្ន្ជាតិផ្ខមរ គឺដលាក ចំ្បដរ ើន្ ផ្ែលមាន្ចំ្បណារ់អារមមណ៍ដៅកាុខអាជី្វកមមដន្ុះផ្ែរ។ 
ដលាកចំ្បដរ ើន្បាន្ដសាើរដៅដលាកMichaelថ្នប្កមុហ ុន្ែឹកជ្ញ្ជូ ន្ថមីគួរផ្តរដខកើតដ ើខជាប្កមុហ ុន្ 
សញ្ជជ តិផ្ខមរ ដហើយររូដលាក ចំ្បដរ ើន្ ផ្តទ ល់ោន់្ោរ់ភាគហ ុន្ ៥១% នន្ភាគហ ុន្សររុររស់ប្កមុហ ុន្ 
ែូច្បតប្មូវដោយច្បារ់នន្ប្រដេសកមពុជា។ ដលាក Michael មិន្ដពញចិ្បតតសំណូមពរដន្ុះដេ 
ដោយសារផ្តាត់ច្បខ់ឲ្យប្បាកែថ្ន ាត់ប្គរ់ប្គខប្កមុហ ុន្ថមីដន្ុះ។  
សំណួរៈ 
សូមអតល់ដយរល់ឲ្យដលាកMichaelអំពីជ្ដប្មើសផ្ែលមាន្កាុខោររដខកើតប្កមុហ ុន្ថមីដៅ 
ប្រដេសកមពុជា និ្ខជ្ដប្មើសែនេផ្ែលអាច្បធានាថ្ន ាត់រកាោរប្គរ់ប្គខដៅកាុខប្កមុហ ុន្។  

(១០ ពិន្ទុ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


