ហមេ្រប្របាស់មុ នេ06:01 នាទី (េនភ�ំេពញ) ៃថ�ទ7 ែខកក�ដ ឆា�2016
ក្រត�ត្េសដ�កិចេ� ដយសំងត់របស់្រក�ម្រកន់អំណេនកម�ជាបងករខតបង់យា៉ងេ្ជី
វភាពរស់េដល់
ុ
្របជា និងហនិភ័យធំេធស្រមាវ ិនិេយាគនបរេទស
្របតិបត�ករេសុបអេង�តដ៏ធំមួយរបស់ អង�ក Global Witness បាលត្រតដពីរេបៀបែដល្រក�ម្រគ�

កន់អំណេន្របេទសកម�ុជា កំព្រត�ត្េសដ�កិច�របស់្របេទេនះ និង្របមូលលភសកជាេ្រចស្រមាប់ខ�ួន
ែដលជាេហតុេធ�ឲ្យមានផលប៉ះពល់ខ�ំងដល់្របជាពលរដ របាយករណ៏ែដលមានេថ Hostile Takeover
បាលត្រតដពីបណា�ញដ៏ធំមហិមា ៃនច�្រពមេ្រពសមា�ត និងអំេពរពុករលួយ ែដលជួយគាំ្របបដឹកនាំផា�

ករយៈេពល 30 ឆា� ែដលមាកេធ�ឃា ករេធ�ទរុណក និងករចប់ដក់ពនេលគូរ្របែជងនេយារបស់
េលក ហ៊ុ ែសន។ (1)

េដយេ្របទិន�នសិទ�ិកន់ក្រក�មហ៊ុ ែដលរដ�ភិបាលែតងែតរបន�ឹងមិនឲ្េគយកបាេនាះ អង�ក Global

Witness បានបងថា េតសមាជិក្រគ�្រតកូ ហ៊ុន េធ�កន់កេពញេលញ ឬកន់កប់េដយែក�ុង្រក�មហ៊ុន
េ្រច ែដលេដមទុនចុះប��ីជាង200 លនដុល សហរដ�អេមរិក ្រក�មហ៊ុនទំងេនះ្រត�វ ិស័យសំខនភាេ្រចនៃ
េសដ�កិច� េដមាសម�័ន�ភាជាមួេទនឹ្រក�មហ៊ុមា៉ល្បីលំដបអន�រជាត ដូចជ Apple, Nokia, Visa, Unilever,
Procter & Gamble, Nestlé, Durex និង Honda េដម។

េនះ្រគាន់ែែផ�កមួយៃនចំនួនទឹក្របាក់ពិត្រេនក�ុង្រក�មហ៊ពណិជ�កម្រគ�ស្រតកូល ហ៊ុន ប៉ុេណា។ ពួកេគ
្រត�បាេគេជឿថា ទទួលបផល្របេយាជន៍ពណិជ�ពីអ�កែដលឈរេឈ�ះជំនួសពួកេគ និេនក�ុ្រក�ហ៊ុនែដល
មានែតេឈ� ្រគ�ស្រតកូ ហ៊ុន ក័រប់ប�ូ
� ទំសមាជិ ែដលធា�ប់ជាបក់ព័ន�នឹងសកម�ភារត់ពន�អេភៀ

ែដលមានតៃម�1 ពន់លនដុល�រអេ បាញ់េប បុកស�បេហយរត់ និងសកម�ភាពទ�នា�នយកដីែបណា�ឲ្
្របជាជាេ្រច្រគ�សរ្របាត់បង់លំេនដ�ន រស់េនក�ុងភាពទល់្រកេនតំបន្រកី្ៃន្របេទកម�ុជា
របាយករ្រត�បានេចញផ្សោយ បនា�មាករេធ�យុទ�នាតវ ៃថ�ច័ន�ពណ៌េខ បានរយៈេពពីែខ ក�ុងេគា
បំណង្របតិបត�ិេទន្របតិបត�ិករប�ងរបស់អជា� េលអ�ករ ិះគន់ពួកេគ េដផ�ង់េគាលេដចំេពះគណ
នេយាប្របឆង សកម�ជនសហគមន៍ និង្រក�មសង�សុីវ ិល។

េល Patrick Alley សហស�បនិកៃនអង�ក Global Witness បាមាន្របសថា“គំេហញទំងេនះបានបងពី
ផលវ ិបាៃនករ្របតិបតគំរូៃនករដឹកនែបបផា�ច់កររប េលកហ៊ុន ែសន។ ្រគ�សររបស់គ្រត�ត្េសដ�កិច�របស់ 

្របេទកម�ុជ េហតុដូចេនះពលរដ�្រក�ងភ�ំេពញហដូចជាមិនអចេជៀសផុតពីកររួមចំែណករកលុយចូលេហរបស់
អ�កជិះជាន់េគៀបសង�ត់របស់ពួកេជាេ្រចនដងកងមួយៃថ�េឡយ។ ចំែណកឯវ ិនិេយាគនបរេទសវ ិញ អ និងពុំគួរចូលរួម
គាំ្របបែដលែដលសមា�ប់ បំភិតបំភ័យ ឬឃុំខ�ួនអ�ករិះគនរបបេនះេទ”។

របាយកណ៍ Hostile Takeover ក៏បានបងថា្រគ�សររបស់េលកនាយករដ�មរូបេនះ េដរតួរយា៉ងសំខន់ក�ុង

ជួយ រក្សោស�ិតេស�រយូរអែង�ងៃនអជីពនេយាបាយរបស់។ ពួកេគកនតំែណងសំខន់ក�ុងកិច�ក នេយាបា

កងកមា�ំេយាធា នគរបាល ្របផ្សព�ផ្ និងស�បនមនុស្សធម៏ ែដលស៊ុទ�ែតជាែផែដលជួយគាំ្រទបក្សរបស
េល ហ៊ុន ែសន តរយៈករេឃាសនា ករបរិចកនិេយាបាយ ឬក៏ករេ្របកំលំងៃ្រ

្រក�មហ៊ុនក�ុង�ស�កមួយចំនួែដលពក់ព័ន�នឹពួកេគ ្រត�វបេចទ្របកន់ពីបទរំេលភបំពនជ រួមមាន ករល
យកដីធ�ី និងធនធាធម�ជាតិ អំេពហិង និង ករបំភិតបំភ័យេល្របជាជនកមូលដ� និងកបំផ�ិចបំផា�ញបរិស�

ក�ុងចំេណាឧទហរណ ជាក់ែស�ងបំផុទំងឡ ្រក�មហ៊ុនកសិកម�មួយ្រវបានេចទ្របក បាេ្របវ ិធីលួចដុតផ�ះ
និងយកពស់ែវកេទបេណ�្របជាជនឲ្យេចញពីផ�ះរពួកគាត។ ករណីេនះគឺជាករណីមួយក�ុងចំេណាមករណីធំ

េ្រចនេទៀតែដ្រត�វបានដក់ពក្យបណ�ឹងេទកន់តុលកម�អន�រជាត េដយមានមានភសង ែដលប�
� ក់ថា
ពួកអ�កកន់អំណ្រគប់្រគង្របេទសកម�ន្រប្រពឹត�អំេពរំេលភយកដីធ�ីខ�ំងក ែដលអចចត់ទជាឧ្រកិដ�ក
្របឆាំមនុស្សជ

អង�ករGlobal Witness មិនអរកេឃញករណី ែដលមាសមាជិក្រក�ម្រគ�សររបស ហ៊ុន ែសន ណាមួយ ្រត
បានកត់េទស ឬទទួលពិនេដយសរបា ្រប្រពឹអំេពខុសច្បោប់របស់ពួកេគេឡ

ចំែណកឯេល ហ៊ុន ែសន វ ិញបានេដរប��ុះប�ូ
�
វ ិនិេយាគ នពីបរេទសយា៉ងសកម េដយឡងេថ ្របេទកម�ុជ
គឺជកែន�ងវ ិនិេយាគដ៏ទក់ទញេដយមានច្បោបេ្រច និងៃថ�ពលកម�េថាក។ ចិនគឺវ ិនិេយាគនបរេទសផា�ល

េ្រចជាងេគក�ុង្របេទសកម� េដបានចូលរួមចំែណ18ភាគរយក�ុងឆា 2015 បនា�ប់មកគឺអង់េគ�មានចំនន៣ភាគ
យ។ សហរដ�អេមរិកគឺជាៃដគូពណិជ�កម�ធំបំផុតរបស់កម�ុជា េដយទទួលយកកមួយភាគបីៃបរ ិមានា
េចញសរុបរបស់្របេទសកម�ុជា េហយមានតំៃលេស� 3 ពន់លនដុល�រអេមរិកក�ុងមួៗ។

េល Stephen Peel អតីតអ�ក្រគប់្រជាន់ខ�ស់េនក�ុង្រក�មហ្រគប់្រគង្រទព្យ ឯកជន TPG Capital និងជ

សមាជិៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់ Global Witness បានែថ�ងថ“អង�ករGlobal Witness បាគូររូបភាដ៏រស់
រេវ កៃនអ�កចំេណញនិងអ�កខ ពីករវិនិេយបរេទសេនក�ុ្របេទសកម�ុជា។ ករេធ�អជីវកម�ជាម្រក�មហ៊ុ

ែដលជាកម�សិទ និងស�ិតេនេ្រក្រគប់្ររបស់្រក�ម្រគ�សររ្រគ�ស្រគប់្រ្របេទសកម�ជ មិន្រតឹមែតបេង�
ឲ្យមសំនួរែផ�កសិលធម៏ប៉ុេណា�េទ ប៉ុែន�ែថមទំងបង�ឲ្យមានហនែផ�កច្បោប់ ហិរ��វត�ុ និងេ ក រិ៍�េឈ�ះេទៀតវ
ជសរៈសំខន់ខបំផុត ែដលវ ិនិេយាគនក�ុង្របេទសកម�ុជ្រត�ពិនិត្យេដយ្រប�ង្ត� េដម្បីធថា្របាក់រខ�ួន
្រត�បាន្រតបានចក់ប��យុទ�នាកជិះជានរបស់ហ៊ុនែសន”។(3)
អនុសសនគន�ឹះ
រជរដ�ភិបាលកជា
•

េធ�ករេសុបអេង�តេដយឯក និងតមា�ភាពចំេពះករេចទ្របកន់ែដលបានេលកេឡងេនក�ុ

Hostile Takeover េហយកត់េទសបុគ និងបណា�ល្រក�មហ៊ុនែដល្រត�វបានរកេ បាន្រប្រអំេព
ព
ខុសច្បោស់ៃន្រពះរជាណាច្រ
•

ប��ប់រល់សកម�ភាពេឃាេឃែដលកំពុងែតេកតេឡងេនក�ុងេពលថ�ីៗេនះ៖
-ប��ប់ករបន�េធ�ទុក�បុកេម�ញដល់អ�ករិះគន់រដ�ភិប

-ធានាច្បោគាសង�ត់ែដលកំពុង្រត�បាេ្រព�ងេពលបច�ុប្បន�នឹងមិន្រត�វអនុតេឡយ េហយច្បោគា
សង�ត់្របហក់្របែដលបានអនុមតនាេពលថ�ីៗេនបាន្រតទុកកជនិរករណ៏
សមាជិក្រគ�្រតកូលហ៊ុន រួមទំងេល ហ៊ុន ែសន ផង៖
•

្របកស្រទព្យសម្បត�ខ�ួនជាសធារណៈនេពញេលញ េដយរួមប�ូលទំងទំនាកទ
�
េនក�ុង្រក
ហ៊ុនក�ុង�ស�ក និង្រក�មហ៊ុនបរេទស មិនថាទំនាក់ទំនងេនាះជាផ�ូវករឬេ្រកផ�ូវ

្រក�មហ៊ុនវិនិេយាគជាមួយ/កំពុងពិចរណាវិនិេយាគក�ុង្របេ៖
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