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របបៀបចូលរមួមហាសន្និបាតភាគហ ៊ុន្ិកល ើកទី១០ 
(បានកែសម្មួល) 

ែ. ការច៊ុុះល ម្ ុះច ូរមួមហាសន្និបាត 
ក.១. សម្រាប់អ្នកបម្របើម្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ ឬបេបបេត (Smart Phone or Tablet) 

• សូមប្វើការបសេន QR Code ដៃលានកនុងលិខិតអ្ប ជ្ ើញចូលរមួមហាសិននិាតភាគហ ុនកិ 
• សូមចុចល ើរូបទង់ជាតិល ើមបើល្រើសលរ ើសភាសាខែ្មរ ឬអង់លលេស។ 
• សូមវាយប ច្ូល Passcode បៅកនុងម្របអ្ប់ បលខសាា ត ់
• រចួចុចបលើប ូតុង Submit 
• សូមប្ទៀងផ្ទទ ត់ព្ត័៌ានវនិិបោគិនផ្ទទ លខ់េួនរបស់បោក-អ្នក ដៃលានបង្ហា ញបៅបលើដ្ទបអ្ម្រកង់។ 

ក.២. សម្រាប់អ្នកបម្របើម្រាស់កុុំព្យូទ័រ 

• សូមចូលបៅកាន់បគហទុំព្័រ http://gms10.ppwsa.com.kh/  
• សូមចុចល ើរូបទង់ជាតិល ើមបើល្រើសលរ ើសភាសាខែ្មរ ឬអង់លលេស។ 
• សូមវាយប ច្ូល Investor ID នងិ Passcode ដៃលានកនុងលិខតិអ្ប ជ្ ើញចូលរមួមហាសិននិាតភាគហ ុនិក 

បៅកនុង ម្របអ្ប់អ្តតសញ្ញា ណអ្នកចូលរមួ និង ម្របអ្ប់បលខសាា ត់ 
• រចួចុចបលើប ូតុង Submit  
• សូមប្ទៀងផ្ទទ ត់ព្ត័៌ានវនិិបោគិនផ្ទទ លខ់េួនរបស់បោក-អ្នក ដៃលានបង្ហា ញបៅបលើដ្ទបអ្ម្រកង់។ 
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ខ. ការចូលរមួម្បជ៊ុុំមហាសននបិាតភាគហ ៊ុនិែ 
 

ល ើមបើចូ រមួ្បរុុំមហាសន្នបិាតភាលហ ុន្កិល ើកទើ១០បាន្ ត្មូវលោយ លោក-អនក ្តូវតលមេើងកមមវធិើ Zoom 
លៅល ើទូរសព័្ទដ  លេលបេត ឬកុុំព្យូទ័រជាមុន្។ 

• សូមចុចល ើប ូតុង Zoom meeting 
• លៅកនុងកមមវធិើ Zoom សូមចុចល ើប ូតុង Interpretation  
• រចួសូមល្រើសលរ ើស English ល ើមបើសាា បក់ារបកខែ្បជាភាសាអង់លលេស 
• ន្ិងល្រើសលរ ើស Mute Original Audio លបើសនិ្លោក-អនកមនិ្្តូវការសាា បស់ុំលេងល ើមដន្អងគ្បរុុំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

គ. ការលបាុះលនន ត 
ល.១. ការលបាោះលនន តល ើកទើ១ 

សូមម្រតលប់មកបគហទុំព្័រ http://gms10.ppwsa.com.kh/ វញិ លោយអនុ្វតា ូចចុំនុ្ច ក.១ ឬ ក.២ 

• ល ើ Page ព័្ត៌មាន្វនិ្ិលោលនិ្ ចុចប ូតុង Vote  
• សូមចុចសញ្ញា   កនុង្បអប់លនន តខែ  លោក-អនកលព្ញចិតា 
• រចួសូមចុចប ូតុង Submit ។ 
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ល.២. ការលបាោះលនន តល ើកទើ២ 

សូមម្រតលប់មកបគហទុំព្័រ http://gms10.ppwsa.com.kh/ វញិ លោយអនុ្វតា ូចចុំនុ្ច ក.១ ឬ ក.២ 

• ល ើ Page ព័្ត៌មាន្វនិ្ិលោលនិ្ ចុចប ូតុង Vote  
• សូមចុចប ូតុង 2nd Vote  
• សូមចុចសញ្ញា   ខាងល្កាមល ម្ ោះលបកខភាព្ ន្ិង្បអប់លនន តខែ  លោក-អនកលព្ញចិតា (សូមល្រើសលរ ើស

លបកខភាព្ចុំន្នួ្ ០២របូ ស្មាប់ការលបាោះលនន តល្រើសតុំងលបកខភាព្អភបិា ឯករារយ កនុងករណើ លបាោះលនន ត
អនុ្ម័តគុ្ំ ទលបកខភាព្អភិបា មិន្្បតបិតាិតុំណាងភាហ ុន្កិឯករន្ ទទ ួ ទធផ មនិ្គុ្ំ ទ)  

• រចួសូមចុចប ូតុង Submit  
• បន្ទទ ប់មកសូមចុច View Your Vote ល ើមបើព្ិន្ិតយ ន្ិងទាញយកសន្េកឹលនន តរបស់អនក។ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 

ក្េះរាជាណាចក្កកម្ពុជា 
ជាតិ សាស្នា ក្េះម្ហាកសក្ត 

 

 

 

នីតិវិធីននការពបាះពនន តម្ហាស្ននិបាតភាគហ ុនិកព ើកទី១០ 
(បានកកស្ក្ម្ួ ) 

 

១) នីតិវិធីច ុះឈ ម្ ុះចូលរមួឈបាុះឈនោ ត 
ភាគហ ៊ុនិកមានសិទធិចូលរមួបបាោះបនោ តបាន  ល ោះត្រាតត ៖ 

១.១ បានបញ្ជា ក់ការចូលរួមជាមួយធនាគារ បេស ីលីដា។ 
១.២ បានច៊ុោះប ម្ ោះចូ រួមមហាសនោិបាតាមកមមវធិីកំណត់ដូចមានកោ ងរបបៀបវារៈ (ចាប់ប ត្ីមពីប ៉ោ ង៨:០០ 

ដ ់ប ៉ោ ង៩:០០ម្ពឹក)។  កោ ងករណីមិនបានច ោះប ម្ ោះទាន់បពលតាមបព បេលាកំណត់បនោះបទ  ភាគហ  និក
អាចចូលរួមមហាសនោិបាត  ប  តនែមិនមានសិទធិកោ ងការបបាោះបនោ តប ីយ ។  

២) នីតិវិធីឈបាុះឈនោ ត 
ដំបណីរការននការបបាោះបនោ ត ម្តូេម្បម្ពឹតតបៅ តាម ំដាប់ ំបដាយ និងបគារពាម កខខណឌ ដូចខាងបម្កាម ៖ 

២.១ ការបង្ហា ញខលួនរបស់បបកខភាពឈរប ម្ ោះបបាោះបនោ ត 
បបកខភាពឈរប ម្ ោះជាេភិបាលមិនត្របតិែបតែិតំណាងភាគហ  និកឯកជន និងឈរប ម្ ោះជាេភិបាលឯករាជយ 

ម្តូេប ីងបង្ហា ញអំពីជីេម្បេតតិសបងខប រួមទងំបទពិបោធន៍ការង្ហររបស់ខលួន បដាយកោ៊ុង ោ ក់ៗ នរយៈបព ម្បា ំ
(៥)នាទី។  កោ៊ុងករណីម្គប់ ឬប ីសពីរយៈបព កំណត់បនោះ  បបកខភាពនឹងម្តូេបញ្ឈប់ជាសវ័យម្បេតតិ បដាយមិនអាច 
បនតបធវីការបង្ហា ញខលួនបទៀតបានបនាោះបទ។ 
២.២ ការបបាោះបនោ ត 

 ការបបាោះបនោ តម្តូេបធវីប ងីជាពីរ(២)ប ីក  កោ ងបនាោះ ៖ 
(ក) ការបបាោះបនោ តប ីកទី១ :  ការបបាោះបនោ តេន ម័តគាតំ្រទបបកខភាពេភិបាលមិនត្របតិែបតែិតំណាងភាគ  

    ហ  និកឯកជន 
កមមវតថ បនោះត្រតូវបានចាត់ទ កថាបានទទួលការគាតំ្រទ  ល ោះត្រាតតទទួលបានសំប ងបបាោះបនោ ត 

“គាតំ្រទ” ភាគបត្រចីន គឺបម្ចីនជាងហាសិបភាគរយ(៥០%) ផ្ទ យបៅវញិ ត្រតូវបានចាត់ទ កថាមិនបានទទួល 
ការគាតំ្រទ។ 

កោ ងករណីបបកខភាពេភិបាលមិនត្របតិែបតែិតំណាងភាគហ  និកឯកជនទទួលបានសំប ងគាតំ្រទ 
ភាគបត្រចីន  បបកខភាពបនាោះនឹងកាា យជាេភិបាលមិនត្របតិបតែិតំណាងភាគហ  និកឯកជន។ 

(ខ) ការបបាោះបនោ តប ីកទី២ 
ការបបាោះបនោ តប ីកទី២បនោះ  នបី(៣)កមមេតថ៊ុ ដូចខាងបម្កាម និងម្តូេបធវីប ីងម្ពមគ្នោ កោ៊ុង 

បព កតមួយ។ 
ខ.១ កមមេតថ៊ុទី១ :  ការបបាោះបនោ តបត្រជីសាងំេភិបាលឯករាជយ 

➢ កមមវតថបនោះ ត្រតូវបានចាត់ទ កថាបានទទួលការគាមំ្ទ ល ោះត្រាតតទទួលបានសំប ង
បបាោះបនោ ត “គាតំ្រទ” ភាគបត្រចីន ផ្ទ យបៅវញិត្រតូវបានចាត់ទ កថាមិនបានទទួលការគ្នមំ្ទ។ 

➢ បោងាមលិខិតបលខ៤០២/២២ ន.ម.ក ច ោះថ្ងៃទី១៤ តខមីនា នោ ២ំ០២២ និងលិខិត 
បលខ៥៤៧/២២ ន.ម.ក ច ោះថ្ងៃទី៣០ តខមីនា នោ ២ំ០២២ របស់និយត័ករមូលបត្រត 
កមព ជា ដូចមានបញ្ជា ក់កោ ងចំណ ច “៤” ខាងបត្រកាម  បបីបបកខភាពេភិបាលមិនត្របតិបតែិ 
តំណាងភាគហ  និកឯកជន ៖ 
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• ទទួលបានសំប ងគាតំ្រទភាគបត្រចីន  បនាោះភាគហ  និកត្រតូវបត្រជីសាងំេភិបាលឯករាជយ
ចំនួន(១)រូប បចញពីបបកខភាពេភិបាលឯករាជយទាងំ(៣)រូប ាមរយៈការបបាោះបនោ ត  
បដាយភាគហ  និកត្រតូវគូសបត្រជីសបរសីត្របេប់បបកខភាពចំនួនមួយ(១)រូប តដលខាួន
បពញចិតែ។ 

• មិនទទួលបានសំប ងភាគបត្រចីន  បនាោះភាគហ  និកត្រតូវបត្រជីសាងំេភិបាលឯករាជយ
ចំនួន(២)រូប បចញពីបបកខភាពេភិបាលឯករាជយទាងំ(៣)រូប ាមរយៈការបបាោះបនោ ត 
បដាយភាគហ  និកត្រតូវគូសបត្រជីសបរសីត្របេប់បបកខភាពចំនួន(២)រូប តដលខាួនបពញចិតែ។  

ខ.២ កមមេតថ៊ុទី២ :  ការបបាោះបនោ តេន ម័តតបងតចកភាគលាភជូនភាគហ  និក 
កមមវតថ បនោះត្រតូវបានចាត់ទ កថាបានទទួលការគាតំ្រទ  ល ោះត្រាតតទទួលបានសំប ង 

បបាោះបនោ ត “គាតំ្រទ” ភាគបត្រចីន គឺបត្រចីនជាងហាសិបភាគរយ(៥០%)  ផ្ទ យបៅវញិ ត្រតូវបានចាត់
ទ កថាមិនបានទទួលការគាតំ្រទ។ 

ខ.៣ កមមេតថ៊ុទី៣ :  ការបបាោះបនោ តេន ម័តបលីលាភការរបស់ត្រកមុត្របឹកាភិបាល 
កមមវតថ បនោះត្រតូវបានចាត់ទ កថាបានទទួលការគាតំ្រទ  ល ោះត្រាតតទទួលបានសំប ង 

បបាោះបនោ ត “គាតំ្រទ” ភាគបត្រចីន គឺបត្រចីនជាងហាសិបភាគរយ(៥០%)  ផ្ទ យបៅវញិ ត្រតូវបានចាត់
ទ កថាមិនបានទទួលការគាតំ្រទ។ 

២.៣ ការម្បកាស ទធ្ បបាោះបនោ ត 
 ទធ្ ននការបបាោះបនោ ត នឹងម្តូេបង្ហា ញជាម្កាហវិចបដាយសវ័យម្បេតតិបៅកោ៊ុងកិចចម្បជ៊ុំម្បព័នធ Zoom  

ត្រពមទាងំត្របកាសបដាយអន៊ុគណៈកមមការទទួលបនទ កបបាោះបនោ ត ចំនួនពីរ(២)បលីក  បនាទ ប់ពីដំបណីរការបបាោះបនោ ត 
មួយបលីកៗត្រតូវបានបញ្ចប់ កោ ងចំណ ច (ក) និងចំណ ច (ខ) ខាងប ី។ 

៣) កំណត់ស្ម្គា  ព់ៅកនងុនីតិវិធីពបាះពនន តម្ហាស្ននិបាតភាគហ ុនិកព ើកទី១០  
៣.១  មួយភាគហ  ន បសមីនឹង “មួយសំប ង” ។ 
៣.២ ការបបាោះបនោ តអន៊ុម័តគ្នមំ្ទបបកខភាពអភិបា មិនម្បតិបតតិតំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ម្តូេបធវីប ីងបដាយ

ភាគហ ៊ុនិកឯកជនកតប៉ោ៊ុបណាណ ោះ  បដាយមិនអន៊ុញ្ញា តឱ្យភាគហ ៊ុនិកោធារណៈចូ  រមួបបាោះបនោ តប យី (បោង 
ចំណ ច ១៥ “ខ” ននបគ្ន ការណ៍កណនាសំតីពីការបម្ជីសតាងំអភិបា ឯករាជយ និងអភិបា មិនម្បតិបតតិ
តំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន)។ 

៣.៣ បម្ៅពីកមមេតថ៊ុបបាោះបនោ តដូចបញ្ញា ក់កោ៊ុងចំណ ច “៣.២” ខាងប ី  ការបបាោះបនោ តអន៊ុម័តកបងកចកភាគលាភ, 
អន៊ុម័តលាភការរបស់ម្កុមម្បឹកាភិបា  និងបម្ជីសតាងំអភិបា ឯករាជយ  ម្តូេបធវីប ីងបដាយភាគហ ៊ុនិក
ោធារណៈ និងភាគហ ៊ុនិកឯកជន ។  

៤) ឯកសារពោងពាក់េ័នធ 
•  កខនតិកៈរដាា ករទឹកសវយត័ម្កុងភោំបពញ  ច៊ុោះនងៃទី២៧ កខមិង៊ុនា នោ ២ំ០១២ 
• បគ្ន ការណ៍កណនាសំតីពីការបម្ជីសតាងំអភិបា ឯករាជយ និងអភិបា មិនម្បតិបតតិតំណាងភាគហ ៊ុនិកឯកជន 
(កំណត់បហត៊ុម្បជ៊ុំរបស់គណៈកមមការមូ បម្តកមព៊ុជា នានងៃទី១៤ កខកញ្ញា  នោ ២ំ០១២) 

• លិខិតបលខ៤០២/២២ ន.ម.ក ច ោះថ្ងៃទី១៤ តខមីនា នោ ២ំ០២២ របស់និយត័ករមូលបត្រតកមព ជា សែីពីការផ្ែល់ 
បោបល់បលីលទធផ្លថ្នការបត្រជីសបរសីេភិបាលឯករាជយ និងេភិបាលមិនត្របតិបតែិតំណាងភាគហ  និកឯកជន 
សត្រមាប់ត្រកុមត្របឹកាភិបាលថ្នរដាា ករទឹកសវយត័ត្រកុងភោំបពញ និងសំបណីស ំផ្ែល់េន សាសន៍តណនា ំសត្រមាប់រដាា ករ 
ទឹកសវយត័ត្រកុងភោំបពញបដីមបេីន វតែបនែ 

• លិខិតបលខ៥៧៤/២២ ន.ម.ក ច ោះថ្ងៃទី៣០ តខមីនា នោ ២ំ០២២ របស់និយត័ករមូលបត្រតកមព ជា សែីពីការផ្ែល់ 
បោបល់បលីសំបណីស ំការេន ញ្ជា ត និងផ្ែល់េន សាសន៍តណនាបំតនថម ពាក់ព័នធនឹងលកខខណឌ គ ណវ ឌ្ឍិរបស់បបកខភាព  
ត្រពមទាងំនីតិវធីិថ្នការបបាោះបនោ តបត្រជីសាងំេភិបាលឯករាជយ និងេភិបាលមិនត្របតិបតែិតំណាងភាគហ  និកឯកជន 

៥) រពបៀបចូ រមួ្ម្ហាស្ននិបាតភាគហ ុនិកព ើកទី១០ 
សូមអន៊ុេតតតាមរបបៀបចូ រមួមហាសនោិបាតភាគហ ៊ុនិកប ីកទី១០  ដូចមានឯកសារជូនភាា ប់មកជាមួយ។ 



 

 

 

របបៀបវារៈ 
មហាសន្និបាតភាគហ ៊ុនិ្ក ប ើកទី១០ 

របសរ់ដ្ឋា ករទឹកសវយត័ក្កងុភ្នំបេញ (រ.ទ.ស.ភ្) 
តាមប្រព័ន្ធអន្ឡាញ (Zoom) 

ថ្ងៃសុក្រ ១៣ករើត ខែពិសាខ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៥ ប្រូវន្ឹងថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

AGENDA 

The 10th General Meeting of Shareholders 

of Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) 

Online Meeting via Zoom 

Friday, May 13th, 2022 
 

ម ៉ោ ង ០៨:០០ - ០៩:០០  ការច ុះវរត ន្ 
08:00 AM - 09:00 AM  Registration 

 
ម ៉ោ ង ០៩:០០ - ០៩:៣0 ប្រកាសមេរ  
09:00 AM - 09:30 AM Opening Call 

ស សភាពអនកចូលរមួរនុងមហាសន្និបារភាគេ  និ្ក 
Participants of the General Meeting of Shareholders 

មោរពមលេងជារិ 
National Anthem 

មរិស្វា គមន៍្ររស់ ឯកឧតតម អ ៊ុ៊ុំ ស៊ុថា ប្រធាន្ប្កុមប្រឹកាលិបាលថ្ន្ រ.ទ.ស.ល 
Welcoming Remarks  

By H.E. OUM SOTHA, Chairman of PPWSA’s Board of Directors  

 
ម ៉ោ ង ០៩:៣០ - ១០:០0 រទរង្ហា ញសតពី ីលទធផលអាជវីកមម ឆ្ន ាំ២០២១ ន្ងិទសិមៅអាជវីកមម ឆ្ន ាំ២០២២ 
09:30 AM - 10:00 AM Presentation on the Report of Annual Business Performance for 2021 and the 

Annual Business Plan for 2022 

ក- របាយការណ៍លទធផលអាជីវកមម ឆ្ន ាំ២០២១ 
The Report of Annual Business Performance for 2021 

ែ- ទិសមៅអាជីវកមម ឆ្ន ាំ២០២២ 
The Annual Business Plan for 2022 

គ- សាំណួរ-ចមមេីយ 
Questions and Answers 



 

 

 
ម ៉ោ ង ១០:០០ - ១១:៤០ កមមវធិមីបាុះមឆ្ន រ 
10:00 AM - 11:40 AM Voting Program 

ការក្រកាសរម្មវតថុក ោះកនន ត និងសមាសភាពអនុគណៈរម្មការទទួលរនទុរក ោះកនន ត
មោយ ឯកឧតតម អ ៊ុ៊ុំ ស៊ុថា ប្រធាន្ប្កុមប្រឹកាលិបាលថ្ន្ រ.ទ.ស.ល 
Announcement of the Voting Subjects and the Composition of Voting                

Sub-committee 

By H.E. OUM SOTHA, Chairman of PPWSA’s Board of Directors 

រទរង្ហា ញអាំពីកមមវរថ ថ្ន្ការមបាុះមឆ្ន រ និ្ងការពនយលណ់ណនាំអាំពើនើតិវធិើននការក ោះកនន ត
ត្វម្ក្រព័នធអនឡាញ 
Presentation on the Voting Subjects, and Introduction to the Online Voting 

Procedure 

ការរង្ហា ញខលួនររស់កររខភាពអភិ លមិ្នក្រតិរតតិតាំណាងភាគហ ុនិរឯរជន និង 
កររខភាពអភិ លឯររាជយ 
Self-introduction by the Candidates of Non-Executive Director Representing 

Private Shareholders, and Independent Director 

ក- ក ោះកនន តអនុម័្តគាំក្ទកររខភាពអភិ លមិ្នក្រតិរតតិតាំណាងភាគហ ុនិរឯរជន 
Voting for Approval on the Candidacy of Non-Executive Director 

Representing Private Shareholders 

ែ- ក ោះកនន តកក្ជើសត្វាំងកររខភាពអភិ លឯររាជយ 
Voting for the Election of Independent Director 

គ- ក ោះកនន តអនុម័្តកលើការណរងណចរភាគលាភជូនភាគហ ុនិរ 
Voting for Approval on Dividend Distribution to Shareholders 

ឃ- ក ោះកនន តអនុម័្តកលើលាភការររស់ក្រុម្ក្រឹរាភិ ល 
Voting for Approval on Remuneration of the Board of Directors 

 
ម ៉ោ ង ១១:៤០ - ១២:០0 មររូិកសរ រររស ់ឯកឧរតម អ ៊ុ៊ុំ ស៊ុថា ប្រធាន្ប្កមុប្រកឹាលបិាលថ្ន្ រ.ទ.ស.ល 
11:40 AM - 12:00 PM Closing Remarks  

By H.E. OUM SOTHA, Chairman of PPWSA’s Board of Directors 

 
 
 
 
 

 
រោា ករទឹកសាយរ័ប្កងុលនាំមពញសូមរកាសិទធិកន ងការខកខប្រកមមវធីិ  កន ងករណី ន្ការចាំបាច់ 

Phnom Penh Water Supply Authority reserves the rights to change the agenda if necessary. 


	Press Release_Revise the procedules for attending & voting_KH
	របៀបចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០_កែសម្រួល
	នីតិវិធីបោះឆ្នោត_GMS10_កែសម្រួល
	10th GMS Agenda

