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េឈ� ះអតិថិជន៖ ___________________________  េលខគណនីMT4៖ __________ 

េឈ� ះភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន�៖ ______________ េលខកូដសមា� ល់៖ _________ 

កៃ្រមេជងស៖ __________________________________ េលខទូរស័ព�៖ _______________ 

  េលខទូរស័ព�៖ ០២៣ ៩៦៦ ៦៦៩  អីុែម៉ល៖ info@bicfx.com 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

កិច�្រពមេ្រពៀងអតិថិជនស្រមាប់ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� 

(ស្រមាប់របូវន�បុគ�ល) 
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ពក្យេស�សំុេបកគណនីជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�  (ស្រមាប់របូវន�បុគ�ល) 
េឈ� ះឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�   …………………………… កលបរេិច�ទៃនករេស�សំុ 

……………………… 
េលខគណនី 

េឈ� ះភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន� ………………………….. …………………. 

១. ព័ត៌មានអតិថិជន 

េឈ� ះអតិថិជន(នាម និងេគាត�នាម)  ……………………………     ជាអក្សរឡាតំង …………………………….. 

ធា� ប់បានប�ូរេឈ� ះពីមុន □មិនធា� ប់ □ធា� ប់       (េបធា� ប់សូមភា� ប់ឯកសរប�� ក់ ……………………………………) 

ៃថ�/ែខ/ឆា� ំកំេណ ត …………………………….. ស�� តិ ……………… េភទ        □្រប�ស      □�សី 

េលខអត�ស�� ណប័ណ�/លិខិតឆ�ងែដន ……………… េចញេដយ ………  កលបរេិច�ទផុតសុពលភាព ………… 

អសយដ� នបច�ុប្បន� ………………………………………………………………………………………………… 

អសយដ� នអចិៃ�ន�យ៍ ………………………………………………………………………………………………. 

េលខទូរស័ព�ទំនាក់ទំនងផា� ល់ខ�ួន ………………………………   អីុែម៉ល …………………………………………. 

េលខគណនីធនាគារ ………………………………………………………………………………………………… 

ទំហំសច់្របាក់ៃនករវនិិេយាគ ……………………………………………………………………………………… 

មុខរបរ/តួនាទី ………………………… េឈ� ះទីកែន�ងេធ�ករ ……….…………… ្របេភទអជីវកម� …...…………. 

អសយដ� នកែន�ងេធ�ករ ……………………………………………………………………………………………. 

េលខទូរស័ព�កែន�ងេធ�ករ …………………………………… រយៈេពលបេ្រមករងរ ……………………………… 

២. សហព័ទ� 

េឈ� ះសហព័ទ� (នាម និងេគាត�នាម)   ……………………………….   ជាអក្សរឡាតំង …………………………… 

ធា� ប់បានប�ូរេឈ� ះពីមុន □មិនធា� ប់ □ធា� ប់        (េបធា� ប់សូមភា� ប់ឯកសរប�� ក់……………………………………..)         

ៃថ�/ែខ/ឆា� ំកំេណ ត …………………………………………………. ស�� តិ ……………………………………… 

 េលខទូរស័ព�ទំនាក់ទំនងផា� ល់ខ�ួន ………………………………….  អីុែម៉ល ………………………………………. 

 េឈ� ះទីកែន�ងេធ�ករ ……………………………………………… តួនាទី………………………………………... 

 អសយដ� នកែន�ងេធ�ករ ……………………………………………………………………………………………. 

៣. ក្រមិតវប្បធម៌ទូេទ និងករយល់ដឹងពីឧបករណ៍និស្សន�របស់អតិថិជន 

១. ក្រមិតវប្បធម៌៖  □ បណ�ិ ត   □ អនុបណ�ិ ត   □ បរ�ិ� ប្រត  □ ទបជាងបរ�ិ� ប្រត ជំនាញ៖..................................... 

២. ចំេណះដឹងអតិថិជនទក់ទងនឹងឧបករណ៍និស្សន�៖ 

□ អតិថិជនបានចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លទក់ទងនឹងផលិតផលឧបករណ៍និស្សន�។ 

□ អតិថិជនធា� ប់/កំពុងមានបទពិេសធន៍ករងរពក់ព័ន�នឹងផលិតផលឧបករណ៍និស្សន�។ 

□ អតិថិជនធា� ប់/កំពុងេធ�ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�។ 

□ អតិថិជនមិនធា� ប់មានបទពិេសធន៍ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�េទ។ 

៤. េគាលេដៃនករវនិិេយាគ 

 □ករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី □ករវនិិេយាគរយៈេពលែវង □េផ្សងេទៀត 
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៥. បទពិេសធន៍វនិិេយាគ 

បទពិេសធន៍ៃនករជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរហិរ��វត�ុដៃទេទៀត □មិនមាន □មាន 

១. េឈ� ះទីផ្សោរ ………………  ្របេភទផលិតផល …………  ្របេទស ………  ឆា� ំៃនករវនិិេយាគ …………ឆា� ំ  

២. េឈ� ះទីផ្សោរ ………………  ្របេភទផលិតផល …………  ្របេទស …………  ឆា� ំៃនករវនិិេយាគ …………ឆា� ំ 

៦. ចំណួល្របចំែខ 

ចំណូល្របចំែខ □មិនមាន □មាន 

ចំណូល្របចំែខបនា� ប់ពីដកពន� (េរៀល) 

             □ ០-១.០០០.០០០ 

            □ ១.០០០.០០១-២.០០០.០០០ 

            □ ២.០០០.០០១-៣.០០០.០០០ 

            □ ៣.០០០.០០១-៤.០០០.០០០ 

             □ េ្រចនជាង ៤.០០០.០០០ 

្របភពចំណូលេផ្សងេទៀត ្របសិនេបមាន 

            □ ភាគលភ/ករ្របាក់ពីមូលប្រតកម�សិទ�/ស�� បណ� 

            □ ភាគលភ/ករ្របាក់ពី្រក�មហុ៊នផា� ល់ខ�ួន 

            □ ករ្របាក់ពីធនាគារ 

            □ េផ្សងេទៀត 

៧. វនិិេយាគិនគុណវឌុ្ឍ ិ

េតអតិថិជនជាវេិយាគិនគុណវឌុ្ឍែិដរ រេឺទ?              □មិនែមន              □ែមន 

េបែមន សូមប�� ក់៖ 

□ អតិថិជនមាន្រទព្យសកម�សុទ�សរបុយ៉ាងតិច ១.០០០.០០០.០០០ េរៀល ឬ 

□ អតិថិជនមានចំណូល្របចំឆា� ំយ៉ាងតិច ៨០.០០០.០០០ េរៀល ឬ 

□ អតិថិជនធា� ប់បានចូលរមួវនិិេយាគក�ុងវស័ិយមូលប្រតក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា យ៉ាងតិច ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

៨. បុគ�លជាប់ទក់ទង(សូមភា� ប់មកជាមួយអត�ស�� ណប័ណ�/លិខិតឆ�ងែដន ថតចម�ងរបស់បុគ�លជាប់ទក់ទងេនាះ) 

បុគ�លទទួលបានករអនុ�� ត □មាន □គា� ន (សូមប�� ក់េគាត�នាម និងនាម) _______________________________ 

ទំនាក់ទំនងរវងបុគ�លទទួលបានករអនុ�� ត និងមា� ស់គណនី ……………………………………………………… 

បុគ�លទទួលបានផល្របេយាជន៍(Benefical Owner) □ផា� ល់ខ�ួន □បុគ�លេផ្សងៗ (ប�� ក់េគាត�នាម និងនាម) ……….. 

បុគ�ល្រគប់្រគង (Controlling Person) □ផា� ល់ខ�ួន  □បុគ�លេផ្សងៗ (ប�� ក់េគាត�នាម និងនាម) ……………………… 

៩. កំណត់្រតករសមា� ត្របាក់ក�ុងរយៈេពលបីឆា� ចុំងេ្រកយ 

□ មិនមាន           □ មាន (េបមានសូមប�� ក់លម�ិត) 

១០.មេធ្យោបាយទំនាក់ទំនងករណីមានម៉ាជីនខល 

□េលខទូរស័ព�…………………………………………□េផ�សរ …………………………………………………… 

□ទូរសរ………………………………………………□អីុែម៉ល……………………………………………………. 

□េផ្សងៗ …………………………………………………….………………………………………………………. 
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១១.ទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន 

១.េតអតិថិជនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអភិបាល ឬនិេយាជិតរបស់ឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�ែដរ ឬេទ? 

□មិនមាន 

□មាន (េឈ� ះអភិបាល ឬនិេយាជិត ………………………………..… ្រត�វជា …………………………………… ) 

២.េតអតិថិជនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអភិបាល ឬនិេយាជិតរបស់្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� លែដលឈ�ួញេជងស 

ឧបករណ៍និស្សន�ជាភា� ក់ងរែដរ ឬេទ? 

□មិនមាន 

□មាន (េឈ� ះអភិបាល ឬនិេយាជិត ………………………     ្រត�វជា …………… េឈ� ះ្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� ល) 

១២. ឯកសរភា� ប់ស្រមាប់ករេស�សំុេបកគណនី 

□អត�ស�� ណប័ណ�ថតចម�ង              □េសៀវេភ្រគ�សរថតចម�ង 

□លិខិតឆ�ងែដន ឬទិដ�ករថតចម�ង □េផ្សងៗ 

១៣. បុគ�លែដលអចទក់ទងក�ុងករណីចំបាច់ 

េគាត�នាម និងនាម ………………………….  អក្សរឡាតំង ……………………………     ្រត�វជា …………………          

អសយដ� ន………………………………………………………………………………………………………….. 

េលខទូរស័ព� ………………………………………………   អីុែម៉ល ………………………………………………. 

១៤. េយាបល់របស់ភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន� 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ខ�ុំសូមធានាថាពត៌មានែដលខ�ុំបានផ�ល់ជូនខងេលេនះ គឺជាព័ត៌មានែដលពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វទំង�ស�ង។ ខ�ុំសូម

សន្យោ ថានឹងទទួលខុស្រត�វចំេពះមុខច្បោប់ ្របសិនេបព័ត៌មានណាមួយែដលផ�ល់ជូនជាព័ត៌មានមិនពិត ឬនំាឲ្យយល់  

ខុស។ េនេពលចុះហត�េលខេនេលពក្យេស�សំុេនះ ខ�ុំបានយល់ដឹងពីច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�របស់គណៈកម�ករ

មូលប្រតកម�ុជា (គ.ម.ក.) ្រក�មហុ៊ន សមភាគីកណា� ល និងឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�។ ខ�ុំយល់្រពមអនុវត�តម

ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិែដលទក់ទងនឹងករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ឲ្យបានខ� ប់ខ�ួន និងយល់្រពមឲ្យ្រក�មហុ៊ន្រត�តពិនិត្យ 

និងបង� ញព័ត៌មានរបស់ខ�ុំេទ គ.ម.ក. ្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� ល និងអជា� ធរមានសមត�កិច�។ 

ហត�េលខរបស់ភា� ក់ងរេជងស 

ឧបករណ៍និស្សន� 

 

 

 

 

 

 

កលបរេិច�ទ៖ 

ហត�េលខរបស់អ�ក្រគប់្រគងសខ ឬ 

នាយក្របតិបត�ិ និង្រតឈ�ួញេជងស 

ឧបករណ៍និស្សន� 

 

 

   

 

   

  កលបរេិច�ទ៖ 

ហត�េលខរបស់អតិថិជន 

 

 

 

   

 

   

 

  កលបរេិច�ទ៖ 
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 កិច�្រពមេ្រពៀងអតិថជិនស្រមាប់ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� 

  

កិច�្រពមេ្រព�ងស្រមាប់ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�េធ�េឡងេនរជធានីភ�ំេពញរវង៖  

(១) ្រក�មហុ៊ន បី.អយ.សីុ. ម៉ាឃីត ែដលមានអសយដ� នអគារេលខ ៤៦២ ផ�ូវ្រពះមុនីវង្ស សង� ត់

ទេន�បាសក់ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ ជា្រក�មហុ៊នឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�ទទួលបាន        

អជា� បណ�េលខ ០១១ គ.ម.ក./អ.ជ./ឈ.ឧ. េចញេដយគណៈកម�ករមូលប្រតកម�ុជា (គ.ម.ក.) និងភា� ក់ងរ

េជងសឧបករណ៍និស្សន�េឈ� ះ_________________ទទួលបានអជា� បណ�េលខ _________________ 

េចញេដយ គ.ម.ក.។ 

(២) ជាមួយអតិថិជន៖ េឈ� ះ ________________________________ ែដលមានអសយដ� ន  
____________________________________________________________________________________________________________ 

េលខអត�ស�� ណបណ�/ លិខិតឆ�ងែដន ___________________ េលខប�� ីពណិជ�កម� (ករណីជាស� ប័ន) 

_____________________ ចុះៃថ�ទី ____ ែខ______ឆា� ំ _______។ 

 

ភាគីទងំពរីបាន្រពមេ្រពៀងគា� ដូចតេទ 
 
 
១. នយិមនយ័ 

ឧបករណ៍និស្សន� (Derivative Instrument)÷ សំេដដល់កិច�សន្យោេលគមា� តៃថ� (Contract For 

Difference) ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេដមែដលេចញពីមូលប្រតកម�សិទ�ិ មូលប្រតបំណុល សន�ស្សន៍ េលហៈ 

ធាតុមានតៃម� េ្របងេឆ ឧស�័នធម�ជាតិ កសិផល របិូយបណ� រមួទំងគេ្រមាងករពរៃថ�េដម (Principal 

Protected Scheme) ជាេដមនិងែដល្រត�វបានជួញដូរក�ុងទីផ្សោរ។ ឧបករណ៍និស្សន�ទំងេនះ គឺជាឧបករណ៍ 

ហិរ��វត�ុែដលជា្របេភទមួយៃនមូលប្រត។ 

អជីវកម�េជងសឧបករណ៍និស្សន� (Derivative Brokerage Business)÷ សំេដដល់អជីវកម�ផ�ល់  េស

វស្រមាប់ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ក�ុងនាមជាភា� ក់ងររបស់អតិថិជនខ�ួន។ 

្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� ល (Central Counterparty)÷ សំេដដល់្រក�មហុ៊នែដលេធ�ជាៃដគូផា� ល់ 

ចំេពះរល់កិច�សន្យោជួញដូរេលឧបករណ៍និស្សន�មួយ ឬេ្រចន េពលគឺក� យជា ភាគីអ�កទិញចំេពះរល់អ�ក

លក់ និងក� យជាភាគីអ�កលក់ចំេពះរល់អ�កទិញ។ 

គមា� តៃថ� (Spread)÷ សំេដដល់គមា� តរវងៃថ�ទិញ និងៃថ�លក់ៃនផលិតផល។ 

ច្បោប់ (Law)÷ សំេដដល់ច្បោប់ស�ីពីករេបាះផ្សោយ និងករជួញដូរមូលប្រតមហជន។ 

ឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�(Derivative Broker)÷ សំេដដល់្រក�មហុ៊នែដល្រត�វទទូលបាន     

អជា� បណ� ឬ្រក�មហុ៊នមូលប្រតែដលទទួលបានករអនុ�� តពីអគ�នាយកៃន គ.ម.ក. េដម្បេីធ�អជីវកម� 

េជងសឧបករណ៍និស្សន�។ 
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ភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន� (Derivative Representative)÷ សំេដដល់របូវន�បុគ�លែដល្រត�វ

ទទួលអជា� បណ�ពីអគ�នាយកៃន គ.ម.ក. េដម្បីេបកនិង្រគប់្រគងគណនីឲ្យអតិថិជន និងផ�ល់េសវេផ្សងៗ

េទៀតក�ុងនាមឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�។  

ម៉ាជីនដំបូង (Initial Margin)÷ សំេដដល់ទំហំសច់្របាក់ដំបូងែដល្រត�វបានកំណត់គិតជាភាគរយៃន

ទំហំវនិិេយាគសរបុែដលអតិថិជន្រត�វដក់តម�ល់ជាចំបាច់ក�ុងគណនីមុនេធ�ករជួញដូរ។ 

អនុ្រកឹត្យ (Anukret)÷ សំេដដល់អនុ្រកឹត្យស�ីពីករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីករេបាះផ្សោយ និងករជូញដូរមូល

ប្រតមហជន។ 

២.លក�ខណ� ទូេទ 

 ២.១.អតិថិជន្រពមេ្រព�ងឲ្យ្រក�មហុ៊នបេ្រមេសវកម�ជាភា� ក់ងររបស់អតិថិជន និងមានសិទ�ិក�ុងករេធ�

សកម�ភាពែដលទក់ទងនឹងករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ក�ុងនាមអតិថិជន។ អតិថិជន្រពមេ្រព�ងអនុវត�   

កតព�កិច�នានា ែដលេកតេចញពីករអនុវត�អណត�ិេដយ្រក�មហុ៊នក�ុងែដនអនុ�� ត ែដលផ�ល់េដយ   

អតិថិជនេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�។ 

 ២.២.្រក�មហុ៊នមិន្រត�វេធ�្របតិបត�ិករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ក�ុងគណនីអតិថិជនក�ុងនាមអតិថិជន

ក�ុងទ្រមង់ជាគណនីឆនា� នុសិទ�ិេឡយ។ 

 ២.៣.្រក�មហុ៊នធានាថា្រក�មហុ៊នទទួលបានអជា� បណ�ពី គ.ម.ក.ក�ុងករផ�ល់េសវកម�ជូនអតិថិជន។ 

២.៤.ភាគីទំងពីរទទួលស� ល់ និង្រពមេ្រព�ងករបង់លភករឲ្យ្រក�មហុ៊នែដលមានែចងក�ុងកិច�្រពម

េ្រព�ងេនះ្រត�វបានកំណត់តមតរង [១] និងអចែ្រប្រប�លតមករកំណត់របស់ គ.ម.ក.។ ្រក�មហុ៊នអចេធ�

បច�ុប្បន�កម�តរង [១] េនេពលមានករផា� ស់ប�ូរលភករ និង្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលយលក�ណ៍

អក្សរអំពីករផា� ស់ប�ូរេនាះ។ ករតេម�ងលភករែដល្រត�វបង់ដូចមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះមាន            

សុពលភាពអនុវត�លុះ្រតែតកិច�្រពមេ្រព�ងេនះបានេធ�បច�ុប្បន�កម� េហយអតិថិជនបានជូនដំណឹងជា

លយលក�ណ៍អក្សរ ក�ុងករយល់្រពម។ 

 ២.៥.អតិថិជនបានអន និងយល់ច្បោស់ពីច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន� ្រពមទំងលក�ខណ� ទូេទៃន

ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�របស់្រក�មហុ៊ន និងធានាថាអនុវត�េទតមច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិ ្រពមទំង

លក�ខណ� ទូេទេនះ។ 

 ២.៦. អតិថិជនយល់្រពមផ�ល់ជូន្រក�មហុ៊ននូវ÷ 

  ក. ព័ត៌មានស�ីពីអត�ស�� ណពិត្របាកដរបស់អតិថិជននិងអ�កទទួលផល្របេយាជន៍ពីអតិថិជន។ 

 ខ. េគាលេដៃនករជួញដូររបស់អតិថិជន។ 

 គ. ព័ត៌មានស�ីពីករជួញដូររបស់អតិថិជនក�ុង្រក�មហុ៊ន ឬ្រក�មហុ៊នេផ្សង និងព័ត៌មានស�ីពីករ

ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ែដលអតិថិជនកំពុងជួញដូរ។ 

 ឃ. េនេពលែដលអតិថិជនេធ�ករប��ូ នប�� ករជួញដូរស្រមាប់បុគ�លេផ្សងេទៀត អតិថិជន

យល់្រពមផ�ល់ព័ត៌មានដូចមានែចងក�ុងចំណុច (ក) (ខ) និង (គ) ខងេលរបស់បុគ�លេនាះ។ 
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 ២.៧.ភាគីទំងពីរ្រពមេ្រព�ងថា ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� ្រត�វេធ�េឡងអនុេឡាមតមច្បោប់ និង 

បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�។ 

២.៨.្រក�មហុ៊ន្រត�វផ�ល់ជូនដល់អតិថិជន នូវរបាយករណ៍ស�ីពី្របតិបត�ិករៃនករជួញដូរឧបករណ៍

និស្សន� ្រពមទំងស� នភាព និងបែ្រមប្រម�លៃនមូលនិធិរបស់អតិថិជនក�ុងៃថ�ជួញដូរបនា� ប់ពីកលបរេិច�ទៃន

្របតិបត�ិកររបស់អតិថិជន និង្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�េដម្បជូីនដំណឹងពីសមតុល្យ

សច់្របាក់ ស� នភាពជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� និងម៉ាជីនរបស់អតិថិជនេដម្បឲី្យអតិថិជនបានដឹង និង/ឬ

េផ��ងផា� ត់ជាមួយ្របព័ន�ែដលបេង�តេឡងេដយ្រក�មហុ៊នក�ុងអំឡុងេពលេម៉ាងេធ�ករ។ របាយករណ៍េនះ្រត�វ

បានផ�ល់ជូនអតិថិជនតមរយៈ លយលក�ណ៍អក្សរ សរេអឡិច្រត�និច ឬមេធ្យោបាយ េអឡិច្រត�និចេផ្សង

េទៀតែដល្រត�វបានយល់្រពមពីអតិថិជនជាមុន។ 

៣. ករជញួដូរឧបករណ៍នសិ្សន� 

៣.១.អតិថិជនយល់្រពមដក់តម�ល់្របាក់ ឬ្រទព្យសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ធានា មុនេពលេធ�ករជួញ

ដូរឧបករណ៍និស្សន�ម�ងៗ។ 

 ៣.២.េដម្បីដក់ប�� លក់ ឬទិញឧបករណ៍និស្សន�តមរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ អតិថិជន្រត�វយល់ដឹង

ឲ្យបានច្បោស់ពី្របេភទេផ្សងៗ និងលក�ខណ� ៃនប�� លក់ ឬទិញែដលកំណត់េដយ្រក�មហុ៊នសមភាគី          

កណា� ល អនុេលមតមច្បោប់ បទប្ប��ត�ិ និងវធិានជាធរមាន។  

 ៣.៣.ប�� លក់ឬទិញអចេធ�េឡងតមរយៈឯកសរ ជាលយលក�ណ៍អក្សរ សេម�ង សរេអឡិច្រត�

និច ឬ មេធ្យោបាយេអឡិច្រត�និចេផ្សងេទៀត។ េនេពលទទួលប�� ពីអតិថិជន ្រក�មហុ៊ន្រត�វេធ�កំណត់្រត

ប�� េនាះក�ុងទ្រមង់ជាឯកសរ ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬថតសេម�ង ឬតម្របព័ន�េអឡិច្រត�និចេដម្បីេផ��ង

ផា� ត់ប�� របស់អតិថិជន។ កំណត់្រតៃនប�� េនាះ្រត�វបង� ញេឈ� ះរបស់អតិថិជន េលខគណនីជួញដូរ 

ព័ត៌មានលម�ិតៃនប��  និងកលបរេិច�ទនិងេពលេវលៃនករដក់ប�� ជាេដម។ ករណីករដក់ប�� លក់ ឬ

ទិញឧបករណ៍និស្សន�េធ�េឡងតមរយៈទូរស័ព� អតិថិជនយល់្រពមអនុ�� តឲ្យ្រក�មហុ៊នថតសេម�ងទក់ទង

នឹងប�� លក់ ឬទិញតមរយៈទូរស័ព�េដម្បឲី្យ្រក�មហុ៊នទុកជាភស�ុតង។ 

 ៣.៤.្រក�មហុ៊ន្រត�វធានាឲ្យមាននូវយន�ករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពក�ុងករទទួលប�� លក់ ឬទិញពី

អតិថិជន។ 

 ៣.៥.្រក�មហុ៊ន្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនអំពីហនិភ័យេផ្សងៗ    ែដលអចេកតមានេពលដក់

ប�� លក់ ឬទិញ និង្រក�មហុ៊ន្រត�វទទួលខុស្រត�វេលហនិភ័យៃនកររអក់រអួល្របព័ន�ទូរស័ព� អីុនធឺែណត   

ឬ្របព័ន�ជួញដូរៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងេពលទទួលប�� លក់ ឬទិញពីអតិថិជន។ 

 ៣.៦.្រក�មហុ៊នធានាកត់បន�យជាអតិបរមានូវហនិភ័យែដលអចេកតមានេឡង ពក់ព័ន�នឹងករ

ប�� លក់ ឬទិញ។ 

 ៣.៧.្រក�មហុ៊ន្រត�វជូនដំណឹងភា� មដល់អតិថិជន ក�ុងករណី្រក�មហុ៊នដឹងថាមានបុគ�លែដលមិនបាន 

ទទួលសិទ�ិប�� លក់ ឬទិញ េ្រប្របាស់ព័ត៌មានសមា� ត់របស់អតិថិជនេដម្បដីក់ប�� លក់ ឬទិញ។ 
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 ៣.៨.អតិថិជន្រត�វទទួលស� ល់ថាបានសិក្សោ និងយល់ដឹងច្បោស់លស់អំពីហនិភ័យែដលអចេកត

េឡងក�ុងករដក់ប�� លក់ ឬទិញែដល្រក�មហុ៊នបានផ�ល់ព័ត៌មាន។ 

 ៣.៩.អតិថិជន្រត�វជូនដំណឹងភា� មដល់្រក�មហុ៊ន ក�ុងករណីអតិថិជនដឹងថាមានបុគ�លែដលមិនបាន 

ទទួលសិទ�ិប�� លក់ ឬទិញេ្រប្របាស់ព័ត៌មានសមា� ត់របស់អតិថិជនេដម្បីដក់ប�� លក់ ឬទិញ។ 

៣.១០.អតិថិជនទទួលស� ល់ និងយល់្រពមថាករទិញ ឬលក់ឧបករណ៍និស្សន�តមរយៈឈ�ួញេជង

សឧបករណ៍និស្សន� គឺជាករទិញ ឬលក់រវងអតិថិជនជាមួយ្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� ល ែដលភាគីមា� ង

េទៀតៃនកិច�សន្យោែដល្រក�មហុ៊នជាភា� ក់ងរ។ 

៤. ម៉ាជីន 

៤.១.អតិថិជនយល់្រពមដក់តម�ល់សច់្របាក់ជាមួយ្រក�មហុ៊ន ក�ុងេគាលបំណងេធ�ករជួញដូរ

ឧបករណ៍និស្សន�េទតមម៉ាជីនែដលកំណត់េដយ្រក�មហុ៊នអនុេលមតមច្បោប់ បទប្ប��ត�ិ និងវធិាន ជា

ធរមានក�ុងទំហំសច់្របាក់មិនេលសពី ២០០.០០០.០០០ (ពីររយលន) េរៀល ឬ ៥០.000 (ហសិបពន់) 

ដុល� អេមរកិ េលកែលងែតអតិថិជនេនាះជាវនិិេយាគិនគុណវឌុ្ឍិែដលបំេពញលក�ណ� តមច្បោប់ និងបទ

ប្ប��ត�ិ ជាធរមាន។ 

 ៤.២.្រក�មហុ៊ន្រត�វដក់សច់្របាក់អតិថិជនក�ុងគណនីដច់េដយែឡកពីគណនីរបស់្រក�មហុ៊នេន

ភា� ក់ងរទូទត់សច់្របាក់ ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រត ែដលទទួលបានករទទួលស� ល់ពី គ.ម.ក.។ 

 ៤.៣.្រក�មហុ៊ននឹងគណនាតៃម�ៃនឧបករណ៍និស្សន�េទក�ុងគណនីរបស់អតិថិជន និងែកត្រម�វម៉ាជីន

ែដលបានដក់តម�ល់េដយអតិថិជនេន្រក�មហុ៊ន យ៉ាងយូ្រតឹមចុងៃថ�ជួញដូរេដម្បឲី្យក្រមិតម៉ាជីនេនក�ុង

គណនីរបស់អតិថិជន�សបតមច្បោប់ បទប្ប��ត�ិ និងវធិានជាធរមាន។ 

 ៤.៤.អតិថិជនយល់្រពមអនុវត�ម៉ាជីនរក្សោែដលកំណត់េដយ្រក�មហុ៊ន អនុេលមតមច្បោប់             

បទប្ប��ត�ិ និងវធិានជាធរមាន។ ្របសិនេបក្រមិតម៉ាជីនរបស់អតិថិជនទបជាងម៉ាជីនរក្សោ អតិថិជន្រត�វ      

ពិនិត្យពីភាព្រគប់្រគាន់ៃនក្រមិតម៉ាជីនដូចែដល្រក�មហុ៊នបានជូនដំណឹងេទអតិថិជន តមរយៈមេធ្យោបាយ

ែដលទទួលយល់្រពមជាមុនពីអតិថិជនដូចជា លិខិតលយលក�ណ៍អក្សរ ទូរសរ ទូរស័ព� អីុែម៉ល ឬ

មេធ្យោបាយេអឡិច្រត�និចេផ្សងៗេទៀត និងអតិថិជន្រត�វដក់សច់្របាក់បំេពញបែន�មេដម្បឲី្យក្រមិតម៉ាជីន

ក�ុងគណនីរបស់អតិថិជនមិនទបជាងម៉ាជីនដំបូង។ អតិថិជន្រត�វដក់សច់្របាក់បំេពញបែន�មម៉ាជីនេនក�ុង

អំឡុងេពលជាក់លក់ណាមួយ ែដលបានកំណត់េដយ្រក�មហុ៊ន។ 

 ៤.៥.អតិថិជនអចដកសច់្របាក់ែដលបានដក់តម�ល់ក�ុងករណីក្រមិតម៉ាជីនក�ុងគណនីរបស់អតិថិ

ជន ខ�ស់ជាងម៉ាជីនដំបូង។ 

 ៤.៦.ករណី្រក�មហុ៊នមិនបានទទួលសច់្របាក់បែន�មពីអតិថិជនក�ុងរយៈេពលែដលបានកំណត់ 

្រក�មហុ៊នមានសិទ�ដូចខងេ្រកម៖ 

 ក. បដិេសធករដក់ប�� លក់ ឬទិញបែន�មរបស់អតិថិជន។ 

 ខ. បិទរល់ស� នភាពជួញដូរទំងអស់ ឬមួយែផ�ករបស់អតិថិជន។ 

 ៤.៧.្រក�មហុ៊នមិន្រត�វដកសច់្របាក់របស់អតិថិជនេឡយ េលកែលងករណីដូចខងេ្រកម៖  
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 ក. ្រក�មហុ៊នេធ�ករទូទត់ឲ្យបុគ�លណាមួយែដលមានសិទ�ិក�ុង្រកបខណ� ៃនករជួញដូរឧបករណ៍

និស្សន�របស់អតិថិជន។ 

 ខ. ្រក�មហុ៊នេធ�ករទូទត់ៃថ�េសវកៃ្រមេជងស និងបន�ុកចំណាយេផ្សងេទៀតែដលអតិថិជន្រត�វបង់។ 

គ. ្រក�មហុ៊នេធ�ករទូទត់ឲ្យបុគ�ល ឬគណនីេផ្សងេយាងតមករេស�សំុរបស់អតិថិជនតមរយៈ

លិខិតជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

 ឃ. ្រក�មហុ៊នេធ�ករទូទត់ ឬដកសច់្របាក់ែដលត្រម�វេដយ គ.ម.ក. ឬច្បោប់។ 

៥.ករបទិករជញួដូរឧបករណ៍និស្សន� 

៥.១.្រក�មហុ៊នអចចត់វធិានករចំេពះអតិថិជន ្របសិនេបមានស� នភាពណាមួយដូចខងេ្រកម៖ 

 ក. អតិថិជនបានលក់បំាង ឬផ�ល់ព័ត៌មានមិនពិត។ 

 ខ. អតិថិជនមិនអនុវត�តម្របករណាមួយៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ 

 គ. ្រក�មហុ៊នយល់ថា មានភាពចំបាច់ក�ុងករបង� រស� នភាពជួញដូរមិន្រប្រកតី ឬមានករអនុវត�

ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�មិន្រតឹម្រត�វ ឬអចេល�សច្បោប់។ 

 ឃ. ្រក�មហុ៊នអនុវត�តមករត្រម�វរបស់ គ.ម.ក.។ 

 ៥.២.វធិានករែដល្រក�មហុ៊នអចចត់ចំេពះអតិថិជនដូចខងេ្រកម៖ 

 ក. បិទស� នភាពជួញដូរណាមួយ ឬបិទស� នភាពជួញដូរទំងអស់របស់អតិថិជនក�ុងេគាលបំណង

ទូទត់កតព�កិច�របស់អតិថិជន។ 

 ខ. កត់បន�យ ឬដក់កំហិតេលករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�របស់អតិថិជន។ 

៦. ផល្របេយាជន៍ នងិទំនាកទ់ំនង 

 ្រក�មហុ៊ន្រត�វប�� ក់រល់ផល្របេយាជន៍ និងទំនាក់ទំនងទំងអស់រវង្រក�មហុ៊ន និងបុគ�លេផ្សងេទៀត 

ែដលអចមានឥទ�ិពលដល់្រក�មហុ៊ន ឬភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន�ក�ុងតរង [២] េដយអនុេលមតម 

លក�ខណ� ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�។ 

៧. ករតវ៉ 

 ៧.១.ករណីមានប��  ឬភាពមិន្រប្រកតីេនក�ុងគណនីជួញដូររបស់ខ�ួន អតិថិជន្រត�វជូនដំណឹង និង

េធ�ករេស�សំុេទកន់្រក�មហុ៊ន ឬភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន� េដម្បីេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ និងបក�សយ

លម�ិតអំពីស� នភាពៃនប�� េទតមនីតិវធីិរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

៧.២.ករណី្រក�មហុ៊ន ឬភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន�មិនអនុវត�តមខ�ឹមសរៃនកិច�្រពមេ្រព�ង

េនះ អិតិថិជនអចេធ�បណ�ឹ ងជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយ្រត�វមានប�� ក់េឈ� ះ និងព័ត៌មានលម�ិតៃនបុគ�ល 

េដះ�សយករតវ៉របស់្រក�មហុ៊ន។ 

 ៧.៣.្រក�មហុ៊ន្រត�វយល់្រពមេដះ�សយវវិទរបស់អតិថិជនក�ុងអំឡុងេពល៧(្របំាពីរ)ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករ 

បនា� ប់ពីបានទទួលបណ�ឹ ង។ 
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៨. កររក្សោករសមា� ត ់

្រក�មហុ៊នយល់្រពមថាមិន្រត�វដក់បង� ញព័ត៌មានសមា� ត់របស់អតិថិជន ឬព័ត៌មានសមា� ត់ដ៏ៃទេទៀត

ពក់ព័ន�នឹងអតិថិជនែដល្រក�មហុ៊នទទួលបានក�ុង្រកបខ័ណ� ផ�ល់េសវកម��សបតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េទ

ឲ្យបុគ�លណាមួយេឡយ េលកែលងែតមានករណីណាមួយដូចខងេ្រកម៖ 

 ៨.១.មានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអតិថិជន េដយមានប�� ក់ពីបុគ�លែដលមានសិទ�ិ

ទទួលព័ត៌មានសមា� ត់េនាះ។ 

៨.២.មានករត្រម�វពី គ.ម.ក. ឬតុលករៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

៨.៣.មានត្រម�វេដយច្បោប់ ឬបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត។ 

អតិថិជនមិន្រត�វេធ�ករផ្សព�ផ្សោយ ឬែចករែំលកជាសធារណៈនូវព័ត៌មានសមា� ត់ ភាពមិន្រប្រកតី ឬ

ប�� មិនេពញចិត�េលេសវកម�ណាមួយ  ែដលនំាេអយមានករភាន់្រចឡំ ឬយល់ខុស ែដលនំាឲ្យប៉ះពល់

ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះរបស់្រក�មហុ៊ន េដយពំុមានករអនុ�� តពី្រក�មហុ៊នេនាះេទ។ 

៩.ករជនូដណឹំង 

 ៩.១.រល់របាយករណ៍ និងករជូនដំណឹងែដលផ�ល់ឲ្យអតិថិជន្រត�វ�សបតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ឬ 

ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិ េលកែលងែតមានសំេណ ជាលយលក�ណ៍អក្សរេផ្សងពីេនះពីអតិថិជន។ 

 ៩.២.អតិថិជន្រពមេ្រព�ងជូនដំណឹងភា� មៗដល់្រក�មហុ៊នេនេពលមានកផា� ស់ប�ូរអសយដ� ន ឬ 

ព័ត៌មានស្រមាប់ទំនាក់ទំនងេផ្សងេទៀតរបស់ខ�ួន។ ករណីអតិថិជនខកខនមិនបានជូនដំណឹងដល់្រក�មហុ៊ន 

ពីករផា� ស់ប�ូរទំងេនះ រល់របាយករណ៍ ឬករជូនដំណឹង្រត�វេផ�ជូនអតិជនេទកន់អសយដ� នែដល្រក�ម

ហុ៊នបានដឹងចុងេ្រកយ។ 

១០.កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ 

 រល់បទបង� ញ ឬេសចក�ីែថ�ងករណ៍ ឬកិច�្រពមេ្រព�ងេផ្សងេទៀតែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីកិច�្រពម

េ្រព�ងេនះ េទះជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬក៏ផា� ល់មាត់រវងភាគីទំងសងខង មិនមានអនុភាពអនុវត�េឡយ។ 

១១.ច្បោប់ចម�ងៃនកិច�្រពមេ្រពៀង 

 កិច�្រពមេ្រព�ងេនះេធ�េឡងជាពីរច្បោប់ ែដលមានចុះហត�េលខ និង្រតរបស់្រក�មហុ៊ន ឬស� ម្រមាម

ៃដរបស់ភាគីទំងសងខង េហយ្រក�មហុ៊ន្រត�វផ�ល់ឲ្យអតិថិជនមួយច្បោប់ភា� មៗ និងមួយច្បោប់េទៀតរក្សោទុក

េន្រក�មហុ៊ន។ 

១២. ករែកែ្រប 

 កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ អចែកែ្របេនេពលមានករយល់្រពមរវងភាគីទំងសងខង។ េនេពលមាន ករ

េធ�វេិសធនកម�ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�ែដលផ�ុយេទនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ្រក�មហុ៊ន្រត�វមានករែកែ្រប

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះឲ្យ�សបតមច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិែដលបានេធ�វេិសធនកម� េដយមិនចំបាច់មានករ
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យល់្រពមពីអតិថិជន និង្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់អតិថិជនអំពីករែកែ្របកិច�្រពមេ្រព�ង

េនះ។ 

១៣. ករចតត់ងំ 

អតិថិជន្រពមេ្រព�ងថា រល់សិទ�ិនិងកតព�កិច�ែដលមានកំណត់ក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះនឹង្រត�វេផ�រេទ 

ឲ្យ្របតិសិទ�ិសកល ្របតិសិទ�ិេដយែឡក និងអ�កតំណាងរបស់អតិថិជនេនក�ុងតរទី៣ ក�ុងករណីមានករ

ផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិ ៃន្រទព្យសម្បត�ិរបស់អតិថិជនែដលមានេនក�ុង្រក�មហុ៊នែដលេកតេឡងេដយ្របតិបត�ិៃន

ច្បោប់ ករទទួល មរណៈភាពរបស់អតិថិជន ក្ស័យធន អសមត�ភាព ដីកតុលករ ឬេដយេហតុផលណាមួយ

េផ្សងេទៀត។ ក�ុងករណីេនះ្រក�មហុ៊ន្រត�វចត់ែចងរល់ករេផ�រ្រទព្យសម្បត�ិេនាះ។ 

១៤. ច្បោប់្រគប់្រគង 

 ១៤.១.កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វស�ិតេ្រកមច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាជាធរមាន។ 

 ១៤.២.រល់វវិទែដលេកតេចញពីកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ អចេដះ�សយតមនិតិវធីិេដះ�សយវវិទ

ែដលកំណត់េដយ គ.ម.ក.។ 

១៥. ករប��ប់កចិ�្រពមេ្រពៀង 

 ១៥.១.ភាគីនីមួយៗមានសិទ�ិប�� ប់កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រគប់េពលេវល     េដយ្រត�វជូនដំណឹងជា 

លយលក�ណ៍អក្សរជាមុនក�ុងរយៈេពល ៧ (្របំាពីរ) ៃថ�ដល់ភាគីមា� ងេទៀត។ 

 ១៥.២.ភាគីទំងពីរយល់្រពមថាករប�� ប់កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ   មិនប៉ះពល់ដល់សិទ�ិ    និងកតព�កិច�

្រពមទំងផល្របេយាជន៍ែដលមិនទន់អនុវត�ចប់របស់ភាគីនីមួយៗ     ែដលមានមុនេពលប�� ប់កិច�្រពម

េ្រព�ងេនះ។ 

១៦. កត� ហនិភយ័ 

 ១៦.១.អតិថិជនបានសិក្សោពីហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� និងបានយល់ដឹងពី

ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� យន�ករ និងករអនុវត�ករជូញដូរ ករដក់សច់្របាក់តម�ល់ក�ុងគណនី កត� ហ

និភ័យ និងព្យសនកម�ែដលជាលទ�ផលបណា� លមកពីជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�។ អតិថិជនក៏បានយល់ដឹងពី 

ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន� រមួទំងសិទ�ិ កតព�កិច� និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ភាគីនីមួយៗេនក�ុងកិច�្រពម

េ្រព�ងេនះ។ 

 ១៦.២.អតិថិជនយល់ដឹង និងទទួលស� ល់ថា ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� គឺជាករជួញដូរមួយ

្របេភទ ែដលមានហនិភ័យខ�ស់ េដយៃថ�មានករែ្រប្រប�លេលឿន។ 

 ១៦.៣.មុនចុះហត�េលខជាមួយអតិថិជន ភា� ក់ងរឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�ែដលទក់ទង

េដយផា� ល់ជាមួយអតិថិជនបានពន្យល់ពីខ�ឹមសរៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះដល់អតិថិជន និងបានពន្យល់លម�ិត

ពីវធីិស�ស�ៃនករដក់ប�� ទំងអស់ និងហនិភ័យែដលអចេកតមានពក់ព័ន�នឹងវធីិស�ស�ៃនករដក់ 

ប�� នីមួយៗដល់អតិថិជន។ ភា� ក់ងរឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�អចផ�ល់ជូនអតិថិជននូវឯកសរផ�ល់
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ព័ត៌មានអំពីហនិភ័យ និង្រត�វពន្យល់លម�ិតពីហនិភ័យែដលអចេកតមានពក់ព័ន�នឹងករជួញដូរឧបករណ៍

និស្សន�។ 

 

កិច�្រពមេ្រព�ងេនះមានសុពលភាពចប់ពីេពលភាគីទំងពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា� េដយមានចុះហត�

េលខ ឬស� ម្រមាមៃដខងេ្រកម៖ 

 

ហត�េលខ ឬស� ម្រមាមៃដ េឈ� ះេពញ និង្រត  ហត�េលខ ឬស� ម្រមាមៃដេឈ� ះេពញ និង្រត 

(ករណីស� ប័ន) របស់អតិថិជន    របស់្រក�មហុ៊ន 

 

 

 

 

_______________________    _______________________  

កលបរេិច�ទ៖      កលបរេិច�ទ៖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
សំរប់ៃផ�ក�ុង្រក�មហុ៊ន 
  

េរៀបចំេដយ  ពិនិត្យេដយ  អនុម័តេដយ  
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  តរងទី១ 

កៃ្រមេជងស ៃថ�េសវ និងលភករេផ្សងៗ 

្របេភទកៃ្រម ចំនួន្របាក់ ករគណនា 

កៃ្រមេជងស   

ៃថ�េសវ   

លភករេផ្សងៗ   

 

តរងទី២ 

ផល្របេយាជន៍ និងទំនាក់ទំនង 

េឈ� ះ ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រក�មហុ៊ន ករពន្យល់ពីឥទ�ិពល 

   

   

   

 

តរងទី៣ 

អ�កតំណាងរបស់អតិថិជន 

េឈ� ះអ�កតំណាង អសយដ� ន និងេលខទំនាក់ទំនង ទំហំៃនករអនុ�� តសិទ�ិ 
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េសចក�ី្របកសទទួលស� លហ់និភ័យ 

 

េសចក�ី្របកសទទួលស� ល់ហនិភ័យេនះមិនបង� ញនូវហនិភ័យទំងអស់ ែដលអចេកតមានពី

្របតិបត�ិករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�េនាះេទ។ ករេធ�្របតិបត�ិករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�អច្របឈមនឹង

ហនិភ័យខ�ស់ និងមានភាពស�ុគស� ញេ្រចន ដូចេនះ អតិថិជន្រត�វពិចរណាេល្របេភទឧបករណ៍និស្សន�  

បទពិេសធន៍ និង្របភពហិរ��វត�ុរបស់អតិថិជនផា� ល់ េដម្ប្ីរបាកដថាអតិថិជនអចេធ�្របតិបត�ិករជួញដូរ

ឧបករណ៍និស្សន�បាន។ េទះបីជាអតិថិជនធា� ប់មានបទពិេសធន៍ក�ុងករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ក៏េដយ ក៏

អតិថិជនេនែត្រត�វយល់ដឹងអំពីហនិភ័យចម្បងៗដូចខងេ្រកម៖ 

១. ឥទ�ិពលៃនេឡេវ េរច៉ (Effect of Leverage) 

មុននឹងអចជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�បាន ឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�ត្រម�វឲ្យអតិថិជនដក់

សច់្របាក់តម�ល់ ែដល្រត�វបានេគេហថាម៉ាជីនដំបូង។ ម៉ាជីនដំបូងេនះមានទំហំតូចេបេធៀបេទនឹងតៃម�

ជាក់ែស�ងៃនឧបករណ៍និស្សន� បុ៉ែន�អនុ�� តឲ្យអតិថិជនអចេធ�ករជួញដូរបានេលសពីទំហំសច់្របាក់ជាក់

ែស�ងែដលខ�ួនមាន តមរយៈអនុភាពៃនេឡេវ េរច៉។ ក�ុងកំឡុងេពលជួញដូរ បែ្រមប្រម�លៃថ�ឧបករណ៍    

និស្សន�នឹងប៉ះពល់ដល់សច់្របាក់តម�ល់របស់អតិថិជន ែដលអចបេង�ត្របាក់ចំេណញ ឬបង�ករខតបង់

ដល់អតិថិជន។ អតិថិជនអច្របឈមនឹងករខតបង់ទំង�ស�ងនូវម៉ាជីនដំបូង និងសច់្របាក់បែន�មែដល

បានតម�ល់ជាមួយ្រក�មហុ៊ន េដម្បីរក្សោស� នភាពជួញដូររបស់ខ�ួន។ 

ក�ុងករណីក្រមិតម៉ាជីនរបស់អតិថិជនទបជាងម៉ាជីនរក្សោ អតិថិជននឹងទទួលបានម៉ាជីនខលពី

ឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន� ែដលត្រម�វឲ្យអតិថិជន្រត�វដក់សច់្របាក់បំេពញបែន�មេទក�ុងគណនី ក�ុង  

រយៈេពលជាក់លក់មួយ េដម្បីឲ្យក្រមិតម៉ាជីនក�ុងគណនីរបស់អតិថិជនេកនេឡងដល់លក�ខណ� ត្រម�វ។ ក�ុង

ករណីអតិថិជនមិនបានដក់សច់្របាក់បំេពញបែន�មេទក�ុងគណនីតមករកំណត់ អតិថិជនមិនអចដក់

ប�� ទិញ-លក់ឧបករណ៍និស្សន�បែន�ម េហយរល់ស� នភាពជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ទំងអស់ ឬមួយែផ�ក

របស់អតិថិជន្រត�វបានបិទ ែដលអចបង�ករខតបង់ដល់អតិថិជន។ 

 ២. ហនិភ័យៃនប�� ប�្ឈប់ករខត (Risks of Stop-Loss Order) 

េនក�ុងកលៈេទសៈខ�ះ ដូចជាបែ្រមប្រម�លៃថ�េលឿន ឬករបិទទីផ្សោរ ប�� ប�្ឈប់ករខតមិនមាន្របសិទ�

ភាពេនាះេទ េពលគឺ ប�� ប�្ឈប់ករខតមិនអចករពរអតិថិជនពីករខតបាន្រគប់េពលេនាះេទ។ 

ក�ុងករណីមានភាពមិន្រប្រកតីៃន្របព័ន�េអឡិច្រត�និក ប�� របស់អតិថិជនមិនអច្រត�វបានអនុវត� 

ែដលអចេធ�ឲ្យអតិថិជន្របឈមនឹងហនិភ័យៃនករខតក�ុងករដក់ប�� ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� េទះបី

ជាអតិថិជនបានក្រមិតទំហំខតជាក់លក់រចួេហយក៏េដយ។ 

  ៣. បែ្រមប្រម�លទីផ្សោរមូលដ� ន (Underlying Market Volatility) 

ឧបករណ៍និស្សន�គឺជាឧបករណ៍ែដលអនុ�� តឲ្យអតិថិជនជួញដូរបែ្រមប្រម�លៃថ�ក�ុងទីផ្សោរមូលដ� ន 

ឬឧបករណ៍មូលដ� ន។ េទះបីជាៃថ�ឧបករណ៍និស្សន�្រត�វបានផ�ល់េដយ្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� លក៏េដយ 

ក៏ៃថ�េនាះេកតេចញពីផ្សោរមូលដ� ន ឬឧបករណ៍មូលដ� ន។ ដូចេនះ អតិថិជន្រត�វយល់ថា បែ្រមប្រម�លទីផ្សោរ
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មូលដ� នអចជះឥទ�ិពលេលៃថ�ឧបករណ៍និស្សន� និង្របាក់ចំេណញរបស់អតិថិជន។ ម្៉យោងវញិេទៀត គមា� ត

ៃថ� (Spread) រវងៃថ�ទិញ និងលក់ៃនឧបករណ៍និស្សន� អចមានទំហំេលសពីគមា� តៃថ�ែដលកំណត់េនក�ុង

វធិាន្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� ល អ�ស័យេលបែ្រមប្រម�លៃថ�ក�ុងទីផ្សោរមូលដ� ន ឬ

ឧបករណ៍មូលដ� ន។ 

    ឬបណា� លឲ្យ អតិថិជនគួរយល់ដឹងផងែដរអំពីគមា� តៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលអចបេង�ត្របាក់ចំេណញ

ខតេនក�ុងគណនីអតិថិជន។ គមា� តៃន្រពឹត�ិករណ៍អចេកតេឡងេនេពលទីផ្សោរមូលដ� នេបក ឬបិទ។ 

អតិថិជន្រត�វមានេពលេវល្រគប់្រគាន់េដម្បីតមដនករវនិិេយាគរបស់ខ�ួនឲ្យបានេទៀងទត់។ 

 ៤. ករផា� ក ឫករដក់កំហិតៃនករជួញដូរ (Suspension or Restriction of Trading) 

លក�ខណ� អសន�នីយភាពៃនទីផ្សោរ ឬករអនុវត�ៃនវធិានៃនទីផ្សោរមួយចំនួនអចបេង�នហនិភ័យៃន

ករខតេដយសរអចមានករលំបាក ឬមិនអចេធ�្របតិបត�ិករទូទត់ឬករកត់កងស� នភាពជួញដូរបាន។ 

៥. សច់្របាក់តម�ល់ (Deposited Cash) 

អតិថិជន្រត�វ្របាកដថា សច់្របាក់ែដលខ�ួនបានដក់តម�ល់ស្រមាប់្របតិបត�ិករជួញដូរឧបករណ៍

និស្សន�តមរយៈឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន� ្រត�វបានរក្សោទុកេនក�ុងគណនីសច់្របាក់អតិថិជន

ឧបករណ៍និស្សន�េនភា� ក់ងរទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រតែដលបានករទទួលស� ល់ពី គ.ម.ក។ 

អតិថិជន្រត�វយល់ដឹងថា ករដក់តម�ល់សច់្របាក់ស្រមាប់្របតិបត�ិករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�េនកែន�ង

េផ្សង ជាអំេពផ�ុយពីបទប្ប�� ត�ិ និង្របឈមនូវហនិភ័យខ�ស់។ 

៦. កៃ្រមេជងស ៃថ�េសវ និងចំណាយេផ្សងៗ (Commission, Fees and other Charges) 

មុនេធ�ករជួញដូរ អតិថិជន្រត�វទទួលបានករពន្យល់ច្បោស់លស់អំពីកៃ្រមេជងស ៃថ�េសវ ករ

្របាក់ឆ�ងៃថ� (Swap) និងចំណាយេផ្សងៗ ែដលអតិថិជន្រត�វទទួលបន�ុក។ ចំណាយទំងេនះនឹងប៉ះពល់ដល់

្របាក់ចំេណញសុទ� ឬកំេណ នៃនករខតរបស់អតិថិជន។ 

  ៧. ហនិភ័យរបិូយប័ណ�  (Currency Risks) 

្របតិបត�ិករជួញដូរជារបិូយប័ណ�បរេទសនឹងប៉ះពល់ដល់ករចំេណញ ឬខតរបស់អតិថិជនេដយ 

សរបែ្រមប្រម�លៃនអ្រតករ្របាក់ ែដល្រត�វឲ្យប�ូរពីរបិូយប័ណ�បរេទសេនាះេទជារបិូយប័ណ�េផ្សងេទៀត។ 

៨. ហនិភ័យសន�នីយភាព  (Liquidity Risks) 

ឧបករណ៍និស្សន�ខ�ះអចមានក្រមិតសន�នីយភាពទប ឬមិនមានសន�នីយភាព េដយសរករថយ

ចុះៃនត្រម�វករ ែដលេធ�េអយអតិថិជនមិនអចលក់ឧបករណ៍និស្សន�េនាះ ឬមិនអចទទួលបានព័ត៌មានអំពី

ៃថ�ឧបករណ៍និស្សន�េនាះ ឬហនិភ័យពក់ព័ន� េដយងយ�ស�ល។ 

៩. ហនិភ័យៃនករអនុវត�ប��  (Execution Risks) 

ហនិភ័យេនះអចេកតេឡងក�ុងករណីែដលប�� ទិញ -លក់ឧបករណ៍និស្សន�មិន្រត�វបានអនុវត�       

ភា� មៗ។ 
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ឧទហរណ៍៖ អចមានករពន្យោរេពលរវងេពលែដលអតិថិជនដក់ប��  និងេពលែដលប�� ្រត�វបាន      

អនុវត�។ 

ដូចេនះ ប�� អចមិន្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងៃថ�ែដលអតិថិជនរពឹំងទុក។ 

ហនិភ័យេនះក៏អចេកតមានក�ុងករណីជួញដូរេ្រកយទីផ្សោរបិទផងែដរ។ អតិថិជន្រត�វដឹងថា ៃថ�

ស្រមាប់ករជួញដូរអចមានភាពខុសគា� ពីៃថ�បិទៃនឧបករណ៍មូលដ� ន េពលគឺ គមា� តៃថ�េនេពលទីផ្សោរបិទ

អចមានទំហំធំជាងគមា� តៃថ�េនេពលទីផ្សោរេបក។ 

១០. ហនិភ័យសមភាគី   (Counterparty Risks ) 

អតិថិជន្រត�វដឹងថា ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�តមរយៈឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន� គឺជាករ

ជួញដូររវងអតិថិជន និង្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� លែដលជាភាគីមា� ងេទៀតៃនកិច�សន្យោ ែដលឈ�ួញេជង

សឧបករណ៍និស្សន�ជាភា� ក់ងរ។ ករណ៍េនះប�� ក់ថា ្រក�មហុ៊នសមភាគីកណា� លគឺជាសមភាគីរបស់អតិថិ

ជនេនក�ុង្របតិបត�ិករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�។ ដូចេនះ មុនេពលេធ�្របតិបត�ិករជួញដូរ អតិថិជន្រត�វែស�ង

យល់អំពីអជា� បណ�វធិាន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន� និងព័ត៌មានសំខន់េផ្សងេទៀតរបស់្រក�មហុ៊នសមភា

គីកណា� ល ែដលឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន�បានតភា� ប់្របព័ន�ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�ជាមួយ និងបទ

ប្ប��ត�ិពក់ព័ន� ែដលអចស្រម�លដល់អតិថិជនក�ុងករេធ�្របតិបត�ិករជួញដូរ និងកត់បន�យនូវហនិភ័យ

ែដលអចេកតមាន។ 

 ១១. ករជួញដូរតម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក   (Electronic Trading) 

ស្រមាប់ករជួញដូរតម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក អតិថិជនអច្របឈមនឹងហនិភ័យទក់ទងនឹង្របព័ន�

ជួញដូរែដលអចមានករខូចែផ�ករងឹ (Hardware) និង /ឬែផ�កទន់  (Software)។ ករខូចែផ�កណាមួយៃន

្របព័ន�ជួញដូរប�� ទិញ-លក់របស់អតិថិជនអចមិន្រត�វបានអនុវត�តមករដក់ប��  ឬមិន្រត�វបានអនុវត�

ទំង�ស�ង។ ក�ុងករណីេនះអតិថិជន្រត�វប�� ក់ជាមួយ្រក�មហុ៊នេដម្បីេធ�ករេដះ�សយ។ 
            

ខ�ុំសូម្របកសទទួលស� ល់ថា បានទទួលករពន្យល់ពីភា� ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន� និងយល់

ដឹងអំពីហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�។       

 

ស្រមាប់អតិថិជនជារបូវន�បុគ�ល ស្រមាប់អតិថិជនជានីតិបុគ�ល 

ហត�េលខ េឈ� ះរបស់អតិថិជន និងកលបរេិច�ទ ហត�េលខ េឈ� ះរបស់អ�កតំណាង្រក�មហុ៊ន 

េឈ� ះរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត និងកលបរេិច�ទ 
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