
សិកខ សលតមដនដំេណ រករ JSIP

ករបករសយអំពីចបប់សរធតុ

សរមប់កររបយុទធរបឆំងផលិតផលែកលងកល យ

េនកនុងរបេទសជបុ៉ន

ៃថងទី9 ែខធនូ ឆន ំ2022 កមពុជ/ជបុ៉ន

បទបងហ ញពីខងរបេទសជបុ៉ន េមធវ ីអីុណុអឹុអិ សូ៊អីុឈិ (Inoue Shuichi)

េរៀបចំឯកសរេដយ េមធវ ីហីុរ៉ណុ សីុហកិតុសីុ (Hirano Shigetoshi) េមធវ ីគីមឹរ៉ ខូថរ ៉ ូ(Kimura Kotaro)

េមធវ ីអីុណុអឹុអិ សូ៊អីុឈិ (Inoue Shuichi) េមធវ ីម៉សុ៊មុ៉តុ ខូត (Matsumoto Kota)
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ទិដឋភពជរមួ

(1)កិចចករពរចំេពះសញញ  ករពរទំនុកចិតតចំេពះរបភពេដម

(2)កិចចករពរចំេពះករបេងកតថមី កិចចករពរគំនិតនិងសន ៃដបងហ ញ

(3)េផសងៗេទៀត ករពរឱកសៃនកររបមូលយកវញិ

នូវេដមទុនែដលបនវនិិេយគរបស់

អនកអភិវឌឍសន ៃដ កិចចករពរចំេពះ

ព័ត៌មនសមង ត់
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កិចចករពរចំេពះសញញ  របវតតិៃនចបប់សដីពីពណិជជសញញ
1960 ចបប់សដីពីពណិជជសញញ  (ចបប់ជធរមន)

ពណិជជសញញ ជអកសរ ពណិជជសញញ ជរបូភព ពណិជជសញញ ជរបូសញញ  ពណិជជសញញ បនសំ

1991 េសវសញញ  (ពណិជជសញញ េសវកមម)

1997 ពណិជជសញញ បីវមិរត

2006 ពណិជជសញញ សមូហភពតំបន់

2007 ពណិជជសញញ េសវកមមលក់រយជអទH

2014 ពណិជជសញញ មនចលន ពណិជជសញញ របេភទហូឡូរកម ពណិជជសញញ ជពណ៌ ពណិជជសញញ ជទីតំង      

ពណិជជសញញ ជសេមលង

2020 ពណិជជសញញ េនែផនកខងកនុង និង របូរងខងេរក

2021 ករពរងឹងបទបបញញតតិទក់ទងនឹងករនំចូលលកខណៈបុគគលពីអជីវករបរេទស 3



របេភទៃនពណិជជសញញ

ពណិជជសញញ បនសំ (អកសរនិងរបូភព) ពណិជជសញញ ជរបូភព (មិៃរតុ៉វ៉)
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ពណិជជសញញ របេភទថមី (ឆន ំ2014～)

•ពណិជជសញញ មនចលន

• ឧទហរណ៍ៃនបទដឋ នរតួតពិនិតយ
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ពណិជជសញញ ជពណ៌
• រកុមហុ៊ន NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD. ពណិជជសញញ

ចុះបញជ ីេលខ6534071

ថង់ខចប់របស់មីឆអិនរហ័ស ផលិតផលជក់ែសដង
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ពណិជជសញញ ជទីតំង

• រកុមហុ៊ន EDWIN Co., Ltd.

•ពណិជជសញញ ចុះបញជ ីេលខ5807881

•ផល កេនេហេប៉េខខូវប៊យ
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សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (សំណំុេរឿងរពហមទណឌ )

ពណិជជសញញ ចុះបញជ ី ផលិតផលរេំលភសិទធិ(ម៉ស់)
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អនកមនសិទធិ រកុមហុ៊ន Shueisha Inc.

េលខ6428602

របូថតៃនផលិតផលរេំលភសិទធិពណិជជសញញ ែដលបនរបកសផសពវផសយ

ៃថងទី21 ែខេមស ឆន ំ2022 េដយ Kahoku Shimpō
（https://kahoku.news/articles/20220421khn000008.html）



សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (សំណំុេរឿងរដឋបបេវណី)
(អងគេហតុែដលរតូវអះអងនិងបងហ ញ េដមបីអនុវតតករទមទរករបញឈប់សកមមភព ចបប់សដីពីពណិជជសញញ មរតទី36 ចំណុចទី1)

1 េដមបណដឹ ងមនសិទធិពណិជជសញញ

2 ចុងចេមលយកំពុងេរបរបស់ម៉កែដលដូចឬរបហក់របែហលេទនឹងពណិជជសញញ ចុះបញជ ីរបស់េដមបណដឹ ងចំេពះផលិតផលសរមប់េធវពណិជជកមម

3 ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយមនលកខណៈដូចឬរបហក់របែហលេទនឹងពណិជជសញញ ចុះបញជ ីរបស់េដមបណដឹ ង

(អងគេហតុែដលរតូវអះអងនិងបងហ ញ េដមបីអនុវតតករទមទរសំណងករខូចខត រកមរដឋបបេវណីមរតទី709)

4 េដមបណដឹ ងបនខតបង់ទឹករបក់ចំនួន○○េយន េដយសរករដក់លក់ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយ (ករេធវសរបែហសរតូវបនប៉ន់សម នទុក េយងតមចបប់សដីពី
ពណិជជសញញ មរតទី39)

5 ករកំណត់ចំេពះករគណនចំនួនទឹករបក់ខតបង់របស់េដមបណដឹ ង ①ចំនួនទឹករបក់ៃនរបក់ចំេណញកនុងមួយឯកតៃនផលិតផលរបស់េដមបណដឹ ងxចំនួនលក់បន
ៃនផលិតផលរេំលភសិទធិ (ចបប់សដីពីពណិជជសញញ មរតទី38 ចំណុចទី1)

②ចំនួនទឹករបក់ៃនរបក់ចំេណញែដលចុងចេមលយបនទទួល (ចបប់សដីពីពណិជជសញញ មរតទី38 ចំណុចទី2)

③ចំនួនទឹករបក់ែដលេសមនឹងៃថលេរបរបស់ (ចបប់សដីពីពណិជជសញញ មរតទី38 ចំណុចទី3)

※ករមនឬគម នភពរបហក់របែហលៃនពណិជជសញញ  រតូវពិចរណជលកខណៈរមួទក់ទងនឹងរបូរងខងេរក គំនិត េឈម ះេហ សថ នភពជក់ែសដងៃនអជីវកមម។

※ករមនឬគម នភពរបហក់របែហលៃនពណិជជសញញ  េតជធមមតគឺអនុវតតេដយអជីវករែតមួយឬយ៉ងណ េតបេរមបរមស់មនលកខណៈដូចគន ែដរឬេទ េតទីកែនលង
ផគត់ផគង់គឺដូចគន ែដរឬេទ

េតវសិលភពៃនអនកេរបរបស់មនលកខណៈដូចគន ែដរឬេទ ។ល។ 9



(អញញរតកមមគិតទុកមុនរបស់ចុងចេមលយ)

1 ម៉កែដលចុងចេមលយេរបរបស់គឺគម នភពរបហក់របែហលនឹងពណិជជសញញ ចុះបញជ ីរបស់េដមបណដឹ ងេទ

2 មិនែមនជករេរបរបស់កនុងន័យជពណិជជសញញ េទ (ចបប់សដីពីពណិជជសញញ មរតទី26 ចំណុចទី1 េលខ6)

3 ជករេរបរបស់កនុងែដនកំណត់ែដលគម នអនុភពៃនករអនុវតតសិទធិពណិជជសញញ េទ

(ចបប់សដីពីពណិជជសញញ មរតទី26 ចំណុចទី1 េលខ1～5)

①នមរតកូលរបស់ខលួន េឈម ះ

②េឈម ះទូេទ

③ពណិជជសញញ ែដលេរបជទូេទ ជអទr

4 ករតវ៉ទក់ទងនឹងករដក់កំហិតចំេពះករេរបរបស់សិទធិ (វតតមនៃនេហតុផលសរមប់ករចត់ទុកជេមឃៈ)

(ចបប់សដីពីប៉តង់មរតទី104-3 ែដលអនុវតតអមនឹងចបប់សដីពីពណិជជសញញ មរតទី39)

5 ករនំចូលេដយឆលងកត់តមរកុមហុ៊នរសបចបប់េនេរករបេទស
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សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (សំណំុេរឿងរដឋបបេវណី)



ករេរបរបស់កនុងន័យជពណិជជសញញ

•ករណីមិនកំពុងេរបរបស់សរមប់ជករបងហ ញេដមបីសមគ ល់

របភពេដមេទ េនះនឹងមិនរតូវបនចត់ទុកថជ”ករេរបរបស់”

ពណិជជសញញ េឡយ។
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សំណំុេរឿង UNDER THE SUN

(សលដំបូងរកុងតូកយូ សលរកម ៃថងទី22 ែខកុមភៈ ឆន ំ1995)
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សិទធិពណិជជសញញ របស់េដមបណដឹ ង របូថតៃផទមុខៃនCDកនុងសំណំុេរឿងេនះ



សំណំុេរឿង UNDER THE SUN

(សលដំបូងរកុងតូកយូ សលរកម ៃថងទី22 ែខកុមភៈ ឆន ំ1995)

• សំណំុេរឿងកដីទក់ទងនឹងករដក់លក់CDែដលបនថតទុកចេរមៀង 

“UNDER THE SUN” និងបងហ ញេរកមចំណងេជងថ“UNDER 

THE SUN” ែដលមនករបដិេសធចំេពះកររេំលភសិទធិពណិជជ

សញញ ថ អកសរ“UNDER THE SUN” គឺជចំណងេជងែដលរតូវ

បនដក់សរមប់សមគ ល់អល់បុ៊មចេរមៀង (ចំណងេជងអល់បុ៊ម)

បុ៉េណណ ះ។
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សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (សំណំុេរឿងរដឋបបេវណី) 

ករមនឬគម នភពរបហក់របែហលៃនពណិជជសញញ

• សំណំុេរឿងៃដសីុងរងី (សលរកមតុលករកំពូល ៃថងទី22 ែខកញញ  ឆន ំ1992)
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ពណិជជសញញ របស់េដមបណដឹ ង ម៉ករបស់ចុងចេមលយ



សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (សំណំុេរឿងរដឋបបេវណី)
• តុលករកំពូលរកុងតូកយូបនវនិិចឆ័យថគម នភពរបហក់របែហល េដយបនេលកេឡងថ អនកេរប

របស់ថន ំបណដុ ះសក់េនេលែសបកកបលជេដមគឺជបុរសែដលមនបំណងខល ំងកនុងករបណដុ ះសក់ឬ

បេងកនបរមិណសក់ ដូេចនះ អនកេរបរបស់ដូចេនះនឹងចប់អរមមណ៍ខល ំងចំេពះម៉កែដលសរេសរដក់

េនេលផលិតផលខងេល េហយនឹងេរជសេរ សផលិតផលេដយរបុងរបយ័តនខល ំង។

េឈម ះេហ “ៃដសីុងរងី” ⇔ “មុ៉គឹរងីសីុង” “គិហយ៉សីុមុ៉រ”ិ

→គម នភពរបហក់របែហល

(※កនុងភសជបុ៉ន អចមនករណីែដលតួអកសរខន់ជិមួយរមួមនរេបៀបអនេរចន។)

របូរងខងេរក របសិនេបពិនិតយេមលេដយរបុងរបយ័តនខល ំង គឺ គម នភពរបហក់របែហលេទ

េសចកដីសនមត ពណិជជសញញ គឺ គម នភពរបហក់របែហល
15



សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (រដឋបបេវណី)

បុ៉ែនត តុលករកំពូលបនេលកេឡងថ អនកេរបរបស់មិនែមនសុទធសឹងែតជអនក

ែដលរបុងរបយ័តនខល ំងរគប់គន េទ េហយអនកទទួលអជញ ប័ណណទូេទរបស់អនកមនសិទធិ

ពណិជជសញញ គឺកំពុងដក់លក់នូវសរធតុបណដុ ះសក់េនេលែសបកកបលជឱសថ 

ដូេចនះ តុលករបនសនមតថ គឺអចមនភពរបហក់របែហល។

របូរងខងេរក      មិនរបកដថនឹងរតូវបនពិនិតយេមលេដយរបុងរបយ័តនខល ំង

រគប់ករណីេទជេដម ដូេចនះគឺមនភពរបហក់របែហល។

េសចកដីសនមត អចមនភពរបហក់របែហល (បញជូ នរតឡប់េទសល

ឧទធរណ៍វញិ)
16



សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (សំណំុេរឿងរដឋបបេវណី) 

ករមនឬគម នភពរបហក់របែហលៃនពណិជជសញញ

• សំណំុេរឿងបឃីង

(សលដំបូងរកុងតូកយូ សលរកម ៃថងទី21 ែខឧសភ ឆន ំ2014)

• សិទធិពណិជជសញញ របស់េដមបណដី ង (ពណិជជសញញ បីវមិរត) ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយ

17



សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិពណិជជសញញ  (សំណំុេរឿងរដឋបបេវណី)

• សិទធិពណិជជសញញ របស់េដមបណដី ង គឺជពណិជជសញញ បីវមិរត បុ៉ែនត ផលិតផល

របស់ចុងចេមលយគឺជរបូថតេបះពុមពេនេលផទ ំងរបែដលបងហ ញវមិរតទំងបីនិងេធវ

េអយទទួលអរមមណ៍ដឹងអំពីរទង់រទយបីវមិរតសថិតេលៃផទរបេសមៃនសិទធិពណិជជ

សញញ របស់េដមបណដឹ ង។

• រតូវបនវនិិចឆ័យថ មនភពរបហក់របែហល េដយមនករេរៀបរប់អំពីបទដឋ នៃន

ករវនិិចឆ័យេទេលករមនឬគម នភពរបហក់របែហលគន  រវងពណិជជសញញ បីវមិរត

និងពណិជជសញញ េលៃផទរបេសម (េរបៀបេធៀបសភពរបូរងែដលឆលុះបញច ំងចំេពះ

ចកខុវញិណេនេពលសមលឹងេមលកនុងទិសេដកំណត់ជក់លក់)។
18



ទេងវរេំលភបំពនេនេលរបព័នធអីុនធឺណិត

• ចបប់សដីពីពណិជជសញញ  មរតទី2 ចំណុចទី3 េលខ2

ករេរបរបស់ពណិជជសញញ = “ទេងវផដល់តមរយៈែខសឆលងេឆលយអគគិសនី”

• ទេងវដក់លក់ (មដងេហយមដងេទៀតជបនតបនទ ប់) “កនុងទរមង់ជពណិជជកមម” 

េនផសរលក់ទំនិញ េគហទំព័រេដញៃថលទំនិញ SNS ជេដម តមរយៈរបព័នធ

អីុនធឺណិត គឺជទេងវរេំលភបំពន។

19



• ទំនួលខុសរតូវរបស់ផសរលក់ទំនិញ

(សលឧទធរណ៍កមមសិទធិបញញ  សលរកម ៃថងទី14 ែខកុមភៈ ឆន ំ2012)

• ករណីែដលផសរលក់ទំនិញជេដមបនដឹងអំពីករដក់លក់ផលិតផលរេំលភសិទធិពីសំណក់អនកេរបរបស់ 

បុ៉ែនត បនទុកសថ នភពេនះេចល អនករគប់រគងផសរលក់ទំនិញអចនឹងរតូវទទួលខុសរតូវចំេពះបញហ េនះ។

• ដូេចនះ បចចុបបននេនះ ផសរលក់ទំនិញខន តធំ (រកុមហុ៊នYahoo! Auctions រកុមហុ៊នRakuten រកុមហុ៊នAmazon 

ជេដម) បនែចងនូវបទបញជ ហមឃត់ចំេពះករដក់លក់ផលិតផលរេំលភកមមសិទធិបញញ  (មិនរតឹមែតករ

រេំលភសិទធិពណិជជសញញ េទ គឺរមួទំងផលិតផលរេំលភសិទធិអនកនិពនធជេដមផងែដរ) េហយេនេពលមន

ករជូនដំណឹងអំពីករដក់លក់ផលិតផលរេំលភសិទធិពីសំណក់អនករងេរគះេទកន់អនករគប់រគង ភគេរចន

អនករគប់រគងនឹងេធវចំណត់ករេដយករបំបត់េចលនូវករដក់លក់េនះជេដម។

20

ទេងវរេំលភបំពនេនេលរបព័នធអីុនធឺណិត



• កំហិតចំេពះករនំចូលលកខណៈបុគគល (ឆន ំ2022～)

• ករណីបុគគលែដលសថិតេនកនុងរបេទសជបុ៉នបនទិញនិងនំចូលផលិតផលរេំលភសិទធិពណិជជសញញ ពី

អជីវករេនេរករបេទស បុគគលែដលសថិតេនកនុងរបេទសជបុ៉នេនះគឺមិនបនរបរពឹតតទេងវនំចូល”កនុង

ទរមង់ជពណិជជកមម”េនះេទ ដូេចនះ កនលងមកគឺមិនអចរគប់រគងេដយចបប់បនេទ។

• បុ៉ែនត សកមមភពបញជូ នទំនិញេទកន់បុគគលេនរបេទសជបុ៉ន េដយអជីវករេនេរករបេទស តមរយៈ

វធីិដូចជករេផញតមៃរបសណីយ៍ជេដម រតូវបនេអយនិយមន័យថជទេងវៃន”ករនំចូល” េហយទេងវ

របស់អជីវករេរករបេទសេនះគឺរបរពឹតតេឡង”កនុងទរមង់ជពណិជជកមម” ដូេចនះ គឺចបប់អចរគប់រគងបន។

• យ៉ងណមិញ ករណីបុគគលបនទិញផលិតផលរេំលភពណិជជសញញ េនឯេរករបេទស េហយបនយក

ចូលកនុងរបេទសជបុ៉នតមឥវ៉ន់យួរៃដ េនះមិនែមនជេគលេដសរមប់ករអនុវតតចបប់រគប់រគងេឡយ។

21

ទេងវរេំលភបំពនេនេលរបព័នធអីុនធឺណិត



ពណិជជសញញ សមូហភពតំបន់
• ជរបព័នធទក់ទងនឹងពណិជជសញញ ែដលេកតេឡងពីេឈម ះតំបន់និងេឈម ះផលិតផល(េសវកមម) 

េដយេនកនុងេនះ ករណីមនភពលបីកនុងវសិលភពកំណត់មួយ សមូហភពដូចជសមគមៃន

កិចចសហករអជីវកមមនិងសមគមៃនកិចចសហករកសិកមមជេដម គឺអចទទួលចុះបញជ ីពណិជជ

សញញ  េធវជពណិជជសញញ សមូហភពតំបន់

• ឧទហរណ៍ៃនករចុះបញជ ី កបច់រចនអិដុគិរកុិ (តូកយូ)

តំបញកយូយឺហសិន ែតៃបតងអឹុជិ (កយូតុ)

េគខូបិ សច់ខូបិ សច់េគខូបិ (ហយូហកុ)

តុកកតហកត (ហវឹគឹអុក)
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កិចចករពរចំេពះសញញ  របវតតិៃនចបប់សដីពីករទប់សក ត់

កររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់

1935 ទេងវែដលបងកករភន់រចឡំចំេពះករបងហ ញផលិតផលម៉កលបី ករបងហ ញ

របភពភូមិសរសតមិនពិត

1938 ករបែនថមនូវករបងហ ញសហរគសម៉កលបី

1950 ករបែនថមនូវទេងវែដលេធវឱយភន់រចឡំចំេពះគុណភព ខលឹមសរ និង បរមិណ

1990 កិចចករពរចំេពះករសមង ត់ពណិជជកមម

1993 កិចចករពរចំេពះករបងហ ញម៉កលបីខល ំង បរមមចំេពះករចមលងរទង់រទយ

2019 កិចចករពរចំេពះករផដល់ទិននន័យេរកមករកំណត់
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ករបងហ ញផលិតផលម៉កលបីនិងម៉កលបីខល ំងជអទ_
• សំណំុេរឿងម៉រកី (សលឧទធរណ៍កមមសិទធិបញញ  សលរកមរេបៀប ៃថងទី30 
ែខឧសភ ឆន ំ2019)

24

សំណំុេរឿងកដីទក់ទងនឹងេសវកមមែដលេរៀបចំឱយអនកេរបរបស់េសលៀកសេមលៀកបំពក់តំណងតុកកតែដលជតួអងគេនកនុង

ែលបង “Mario Kart (យនរបណំងរបស់ម៉រអូី)” (ដូចជ ម៉រអូី ជេដម) រចួេបកបរយនរបណំងេនេលផលូវសធរណៈ

រកុមហុ៊ន Nintendo Co., Ltd.

របូភពៃនករេលងែលបង “Super Mario Kart”

https://www.nintendo.co.jp/titles/20010000001004



• ផលិតផលដក់បងហ ញរបស់េដមបណដឹ ង (ម៉រអូី) សេមលៀកបំពក់ែតងកយរបស់ចុងចេមលយ

25

ករបងហ ញផលិតផលម៉កលបីនិងម៉កលបីខល ំងជអទ_



• ចុងចេមលយបនផដល់ករខចីសេមលៀកបំពក់ែតងកយជេដម ដល់អនកេរបរបស់

ែដលេបកបរយនរបណំងេនេលផលូវសធរណៈ។

• ផលិតផលដក់បងហ ញរបស់េដមបណដឹ ងគឺមនលកខណៈលបីខល ំង េហយសេមលៀក

បំពក់ែតងកយរបស់ចុងចេមលយបនរបមូលផដុំនូវរល់លកខណៈពិេសសៃន

ផលិតផលដក់បងហ ញរបស់េដមបណដឹ ង។

• ទេងវែដលចុងចេមលយបនផដល់ករខចីសេមលៀកបំពក់ែតងកយដូចេនះ រតូវបនចត់

ទុកថជករេរបរបស់នូវករបងហ ញផលិតផលម៉កលបីខល ំងជអទ�។

26

ករបងហ ញផលិតផលម៉កលបីនិងម៉កលបីខល ំងជអទ_



• សំណំុេរឿង BAOBAO

(សលដំបូងរកុងតូកយូ សលរកម ៃថងទី18 ែខមិថុន ឆន ំ2019)

• ផលិតផលរបស់េដមបណដឹ ង ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយ

27

ករបងហ ញផលិតផលម៉កលបីនិងម៉កលបីខល ំងជអទ_



• ផលិតផលរបស់េដមបណដឹ ងគឺមនទរមង់លកខណៈពិេសស េហយ

រទង់រទយៃនផលិតផលេដយផទ ល់គឺមនភពលបី េដយសរជ

រទង់រទយែដលបងហ ញអំពីរបភពេដមរបស់េដមបណដឹ ង។

• ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយគឺមនភពរបហក់របែហលនឹងផលិតផល

របស់េដមបណដឹ ង ែដលអចបេងកតករភន់រចឡំ ដូេចនះ ករទមទរឱយ

បញឈប់សកមមភពដក់លក់ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយជេដម និង 

ករទមទរសំណងករខូចខតរតូវបនទទួលសគ ល់។

28

ករបងហ ញផលិតផលម៉កលបីនិងម៉កលបីខល ំងជអទ_



ករបងហ ញែដលេធវឱយភន់រចឡំចំេពះរបភពភូមិសរសតជអទj

• សំណំុេរឿងទក់ទងនឹងតរងចំណត់ថន ក់ផលិតផលេនេលេគហទំព័រសែមដងមតិរបស់

អនកេរបរបស់

(សលដំបូងរកុងអូសក សលរកម ៃថងទី11 ែខេមស ឆន ំ2019)

• ករចត់ចំណត់ថន ក់ផលិតផលេនេលេគហទំព័រសែមដងមតិរបស់អនកេរបរបស់ គឺអច

ផដល់ឥទធិពលកនុងករមិតណមួយដល់ករេរជសេរ សរកុមហុ៊នអជីវកមមរបស់អនកេរបរបស់។ 

ករបងហ ញថផលិតផលណមួយសថិតេនចំណត់ថន ក់ទី1តមមតិរបស់អនកេរបរបស់ គឺ

េសមនឹងករបងហ ញអំពីគុណភពៃនផលិតផលេនះ។

• ករណីែដលករបងហ ញដូចេនះមនលកខណៈចកឆង យពីសថ នភពជក់ែសដង េនះគឺេសម

នឹងករបងហ ញែដលេធវឱយភន់រចឡំចំេពះគុណភពផលិតផល។
29



កិចចករពរចំេពះករបេងកតថមី របវតតិៃនចបប់សដីពីប៉តង់ និង 

ចបប់សដីពីគំនិតៃចនរបឌិតថមីចំេពះរចនសមព័នធផលិតផល

1905 ករអនុម័តចបប់សដីពីគំនិតៃចនរបឌិតថមីចំេពះរចនសមព័នធ

ផលិតផល (កិចចករពរចំេពះករបេងកតថមីខន តតូច)

1959 វេិសធនកមមទំងមូល (ចបប់ជធរមន)

(ករកំណត់ទក់ទងនឹងករប៉ន់សម នអំពីចំនួនទឹករបក់ខតបង់ 

ករេធវសរបែហស និង វធីិផលិត)

1993 វេិសធនកមមចបប់សដីពីគំនិតៃចនរបឌិតថមីចំេពះរចនសមព័នធ

ផលិតផល (េគលករណ៍គម នកររតួតពិនិតយ)
30



កិចចករពរចំេពះករបេងកតថមី របវតតិៃនចបប់សដីពីកបច់រចន

1959 វេិសធនកមមទំងមូល (ចបប់ជធរមន)

1988 ករបញចូ លកបច់រចនេដយែផនក

2006 ករបញចូ លកបច់រចនេអរកង់

2019    ករបញចូ លកបច់រចនរបូភព សំណង់អគរ និង ែផនកខងកនុង

31



សំណំុេរឿងរេំលភកមមសិទធិេលកបច់រចន
• សំណំុេរឿងទក់ទងនឹងឧបករណ៍បងហូរមីសូេមន

(សលដំបូងរកុងអូសក សលរកម ៃថងទី29 ែខសីហ ឆន ំ2019) 

មនភពរបហក់របែហល

កបច់រចនរបស់េដមបណដឹ ង ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយ

32



• កបច់រចនទំងពីររតូវបនចត់ទុកមនលកខណៈខុសគន រតង់ ①ទរមង់

ខងេរកៃនែផនកថស ②ទរមង់ៃនែផនកមត់រចកបេញចញទឹក ③ករមន

ឬគម នទរមង់ែដលអចស៊កបញចូ លវតថុេនែផនកដំុ។

• បុ៉ែនត កបច់រចនទំងពីរ គឺមនែផនកសំខន់ដូចគន  ែដលេធវឱយអនកេរប

របស់ទទួលរបូភពថគឺជឧបករណ៍បងហូរមីសូេមនរបេភទថមី រសបេពល

នឹងផដល់របូភពខល ំងអំពីទរមង់ជរមួថគឺមនលកខណៈដូចគន  ដូេចនះ រតូវ

បនវនិិចឆ័យថគឺជកបច់រចនែដលមនភពរបហក់របែហល។

33

សំណំុេរឿងរេំលភកមមសិទធិេលកបច់រចន



កិចចករពរចំេពះករបេងកតថមី របវតតិៃនចបប់សដីពីសិទធិអនកនិពនធ

1970 វេិសធនកមមទំងមូល (ចបប់ជធរមន)

1985 កិចចករពរចំេពះកមមវធីិកំុពយូទ័រ

1986 កិចចករពរចំេពះរបភពទិននន័យ

2018 ករពនយររយៈេពលៃនកិចចករពរ (50ឆន ំ→70ឆន ំ)
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សំណំុេរឿងរេំលភសិទធិអនកនិពនធ
• សំណំុេរឿងទក់ទងនឹងែលបងសទូចរតី

(សលឧទធរណ៍កមមសិទធិបញញ  សលរកម ៃថងទី8 ែខសីហ ឆន ំ2012)

េអរកង់ទក់ទញរតីេនកនុងែលបងសរមប់ទូរស័ពទៃដ

សន ៃដរបស់េដមបណដឹ ង សន ៃដរបស់ចុងចេមលយ

តុលករៃនករជំនំុជរមះេដម (សលដំបូងរកុងតូកយូ សលរកម ៃថងទី23 ែខកុមភៈ ឆន ំ2012) បនយល់រសប
ចំេពះកររេំលភសិទធិបនតសន ៃដ បុ៉ែនត តុលករៃនបណដឹ ងសទុកខបនបដិេសធចំេពះកររេំលភសិទធិេនះ 
េដយបនេលកេឡងថ េនមុនសន ៃដរបស់េដមបណដឹ ងគឺមនសន ៃដែដលមនភពរបហក់របែហលគន ជ
េរចនរចួមកេហយ។ 35



េផសងៗេទៀត រទង់រទយផលិតផល
• កិចចករពរឱកសរបមូលយកវញិនូវករចំណយកមល ំងកយនិងថវកិេនកនុង

ករបេងកតផលិតផល

• សំណំុេរឿងថម៉ហកុឈិ (Tamagotchi)

(សលដំបូងរកុងតូកយូ សលរកម ៃថងទី25 ែខកុមភៈ ឆន ំ1998) ជកររេំលភសិទធិ

https://toy.bandai.co.jp/series/tamagotchi/smart/history/
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•ផលិតផលរបស់េដមបណដឹ ង ផលិតផលរបស់ចុងចេមលយ

37

េផសងៗេទៀត រទង់រទយផលិតផល



• េរកពីចំណុចគម នចងអូរេនែផនកែដលមនទរមង់ទឹករលកជំុវញិ

េអរកង់ រទង់រទយៃនផលិតផលរបស់ចុងចេមលយគឺមនលកខណៈ

ដូចគន ទំងរសុងេទនឹងរទង់រទយៃនផលិតផលរបស់េដមបណដឹ ង 

ដូេចនះ េនះគឺជផលិតផលែដលចមលងរទង់រទយៃនផលិតផល

របស់េដមបណដឹ ង។

38

េផសងៗេទៀត រទង់រទយផលិតផល



េផសងៗេទៀត ករសមង ត់ពណិជជកមម
ចំណុចសំខន់ ①កររគប់រគងករសមង ត់ រតូវបនរគប់រគងទុកជករសមង ត់

②ភពផដល់អតថរបេយជន៍ ផដល់អតថរបេយជន៍

③ករមិនេបកចំហជសធរណៈ មិនរតូវបនសគ ល់ជសធរណៈ

ឧទហរណ៍ជក់ែសដង គនលឹះចំេណះដឹងេនកនុងផលិតកមម ទិននន័យពិេសធន៍ របយករណ៍

រសវរជវ បញជ ីេឈម ះអតិថិជន េសៀវេភពនយល់អំពីរេបៀបៃនករលក់

បញជ ីរយនមអនកផគត់ផគង់ បញជ ីតៃមលទិញចូល

39



សូមអរគុណសរមប់ករយកចិតតទុកដក់សដ ប់។

[ជីវរបវតតិរបស់វគមិន]

េមធវ ីអីុណុអឹុអិ សូ៊អីុឈិ (Inoue Shuichi)

ករយិល័យចបប់សៃកសុ៊ជិអិគិម៉អិ

inoue@sakaisujilaw.com
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