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កិច�្រពមេ្រពៀងអតិថិជនស្រមាប់ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�
(ស្រមាប់រ ូបវន�បុគ�ល)

េឈ�ះអតិថិជន៖ ___________________________ េលខគណនីMT4៖ __________
េឈ�ះភា�ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន�៖ ______________ េលខកូដសមា�ល់៖ _________
កៃ្រមេជងស៖ __________________________________ េលខទូរស័ព៖
� _______________
េលខទូរស័ព៖� ០២៣ ៩៦៦ ៦៦៩

អុីែម៉ល៖ info@bicfx.com
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ពក្យេស�ស
 ុំេបកគណនីជួញដូរឧបករណ៍និស្សន� (ស្រមាប់រប
ូ វន�បុគល
� )
េឈ�ះឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និ ស្សន� ……………………………
េឈ�ះភា�ក់ ងរេជ ងសឧបករណ៍និ ស្សន� …………………………..

កលបរ ិេច�ទៃនករេស�សុំ

េលខគណនី

………………………

………………….

១. ព័ត៌មានអតិថិជន
េឈ�ះអតិថិជន(នាម និ ងេគាត�នាម) ……………………………
ធា�ប់ បានប�ូរេឈ�ះពីមុន □មិ នធា�ប់

□ធា�ប់

ជាអក្សរឡាតំង ……………………………..

(េប ធា�ប់ សូមភា�ប់ ឯកសរប�
� ក់ ……………………………………)

ៃថ�/ែខ/ឆា�ំកំេណត ……………………………..

ស�
� តិ ………………

េភទ

□្រប�ស

□�សី

េលខអត�ស��ណប័ ណ�/លិខិតឆ�ងែដន ……………… េចញេដយ ……… កលបរ ិេច�ទផុតសុពលភាព …………
អសយដ�នបច�ុប្បន� …………………………………………………………………………………………………
អសយដ�នអចិ ៃ�ន�យ៍ ……………………………………………………………………………………………….

េលខទូរស័ពទ
� ំ នាក់ទំនងផា�ល់ខួ�ន ……………………………… អុី ែម៉ ល ………………………………………….

េលខគណនីធនាគារ …………………………………………………………………………………………………
ទំ ហំសច់្របាក់ៃនករវ ិនិេយាគ ………………………………………………………………………………………
មុ ខរបរ/តួ នាទី ………………………… េឈ�ះទី កែន�ងេធ�ករ ……….…………… ្របេភទអជី វកម� …...………….
អសយដ�នកែន�ងេធ�ករ …………………………………………………………………………………………….
េលខទូរស័ពក
� ែន�ងេធ�ករ …………………………………… រយៈេពលបេ្រមករងរ ………………………………
២. សហព័ទ�
េឈ�ះសហព័ទ� (នាម និងេគាត�នាម) ………………………………. ជាអក្សរឡាតំង ……………………………
ធា�ប់ បានប�ូរេឈ�ះពីមុន □មិ នធា�ប់

□ធា�ប់

(េបធា�ប់ សូមភា�ប់ ឯកសរប�
� ក់ ……………………………………..)

ៃថ�/ែខ/ឆា�ំកំេណត ………………………………………………….

ស�
� តិ ………………………………………

េលខទូ រស័ពទ
� ំ នាក់ ទំនងផា�ល់ខួ�ន …………………………………. អុី ែម៉ល ……………………………………….
េឈ�ះទី កែន�ងេធ�ករ ………………………………………………

តួ នាទី ………………………………………...

អសយដ�នកែន�ងេធ�ករ …………………………………………………………………………………………….
៣. ក្រមិតវប្បធម៌ទូេទ និងករយល់ដឹងពីឧបករណ៍និស្សន�របស់អតិថិជន
១. ក្រមិ តវប្បធម៌ ៖

□ បណិ� ត □ អនុបណិ� ត □ បរ ិ��ប្រត □ ទបជាងបរ ិ��ប្រត ជំនាញ៖.....................................

២. ចំេណះដឹ ងអតិថិជនទក់ ទងនឹងឧបករណ៍និ ស្សន�៖

□ អតិថិជនបានចូលរួមវគ�បណុ� ះបណា
� លទក់ទងនឹងផលិតផលឧបករណ៍និស្សន�។
□ អតិថិជនធា�ប់/កំពុងមានបទពិេសធន៍ករងរពក់ព័ន�នឹងផលិតផលឧបករណ៍និស្សន�។
□ អតិថិជនធា�ប់/កំពុងេធ�ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�។
□ អតិថិជនមិនធា�ប់មានបទពិេសធន៍ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�េទ។
៤. េគាលេដៃនករវ ិនិេយាគ

□ករវ ិនិេយាគរយៈេពលខ�ី □ករវ ិនិេយាគរយៈេពលែវង □េផ្សងេទៀត
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៥. បទពិេសធន៍វ ិនិេយាគ

បទពិ េសធន៍ ៃនករជួ ញដូរេនក�ុងទីផ្សោរហិរ�� វត�ុដៃទេទៀត □មិ នមាន □មាន

ឆា�ំៃនករវ ិនិ េយាគ …………ឆា�ំ

១. េឈ�ះទី ផ្សោរ ………………

្របេភទផលិតផល ………… ្របេទស ………

២. េឈ�ះទីផ្សោរ ………………

្របេភទផលិតផល ………… ្របេទស ………… ឆា�ំៃនករវ ិនិ េយាគ …………ឆា�ំ

៦. ចំណួល្របចំែខ

ចំ ណូល្របចំែខ □មិ នមាន □មាន
ចំ ណូល្របចំែខបនា�ប់ ពីដកពន� (េ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

្របភពចំ ណូលេផ្សងេទៀត ្របសិនេប មាន

□ ភាគលភ/ករ្របាក់ពីមូលប្រតកម�សិទ/� ស��បណ�
□ ភាគលភ/ករ្របាក់ពី្រក�មហ៊ុនផា�ល់ខួន
�
□ ករ្របាក់ពីធនាគារ
□ េផ្សងេទៀត

៧. វ ិនិេយាគិនគុណវុឌ្ឍិ

□មិនែមន

េតអតិថិជនជាវ ិេយាគិនគុណវុឌ្ឍិែដរ រ ឺេទ?

□ែមន

េបែមន សូមប�
� ក់៖

□ អតិថិជនមាន្រទព្យសកម�សុទ�សរុបយា៉ ងតិច ១.០០០.០០០.០០០ េរៀល ឬ
□ អតិថិជនមានចំណូល្របចំឆា�ំយា៉ងតិច ៨០.០០០.០០០ េរៀល ឬ
□ អតិថិជនធា�ប់បានចូលរួមវ ិនិេយាគក�ុងវ ិស័យមូលប្រតក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា យា៉ ងតិច ១០០.០០០.០០០ េរៀល
៨. បុគល
� ជាប់ទក់ទង(សូមភា�ប់មកជាមួយអត�ស��ណប័ណ�/លិខិតឆ�ងែដន ថតចម�ងរបស់បុគល
� ជាប់ទក់ទងេនាះ)

បុ គ�លទទួ លបានករអនុ��ត □មាន □គា�ន (សូមប�
� ក់េគាត�នាម និ ងនាម) _______________________________
ទំ នាក់ទំនងរវងបុគ�លទទួលបានករអនុ ��ត និ ងមា�ស់គណនី ………………………………………………………
បុ គ�លទទួ លបានផល្របេយាជន៍(Benefical Owner) □ផា�ល់ខួ�ន □បុគ�លេផ្សងៗ (ប�
� ក់ េគាត�នាម និងនាម) ………..
បុ គ�ល្រគប់ ្រគង (Controlling Person) □ផា�ល់ខួ�ន

□បុគ�លេផ្សងៗ (ប��ក់េគាត�នាម និងនាម) ………………………

៩. កំណត់្រតករសមា�ត្របាក់កងរយៈេពលបី
ឆា�ច
ំ ុងេ្រកយ
ុ�

□ មិនមាន

□ មាន (េបមានសូមប��ក់លម�ិត)

១០.មេធ្យោបាយទំនាក់ទំនងករណីមានមា៉ ជីនខល

□េលខទូរស័ព…
� ………………………………………□េផ�សរ ……………………………………………………
□ទូរសរ………………………………………………□អុីែម៉ល…………………………………………………….
□េផ្សងៗ …………………………………………………….……………………………………………………….
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១១.ទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន
១.េតអតិថិជនមានទំ នាក់ទំនងជាមួ យនឹងអភិ បាល ឬនិេយាជិតរបស់ឈួ�ញេជងសឧបករណ៍និ ស្សន�ែដរ ឬេទ?

□មិនមាន
□មាន (េឈ�ះអភិបាល ឬនិេយាជិត ………………………………..… ្រត�វជា …………………………………… )
២.េត អតិ ថិជនមានទំ នាក់ទំនងជាមួ យនឹងអភិ បាល ឬនិេយាជិតរបស់្រក�មហ៊ុនសមភាគីកណា
� លែដលឈ�ួញេជងស
ឧបករណ៍និ ស្សន�ជាភា�ក់ងរែដរ ឬេទ?

□មិនមាន
□មាន (េឈ�ះអភិបាល ឬនិេយាជិត ………………………

្រត�វជា …………… េឈ�ះ្រក�មហ៊ុនសមភាគី កណា
� ល)

១២. ឯកសរភា�ប់ស្រមាប់ករេស�ស
 ុំេបកគណនី

□អត�ស��ណប័ណ�ថតចម�ង
□លិខិតឆ�ងែដន ឬទិដ�ករថតចម�ង

□េសៀវេភ្រគ�សរថតចម�ង
□េផ្សងៗ

១៣. បុគល
� ែដលអចទក់ទងក�ងករណ
ី ចំបាច់
ុ

េគាត�នាម និ ងនាម …………………………. អក្សរឡាតំង ……………………………

្រត�វជា …………………

អសយដ�ន…………………………………………………………………………………………………………..
េលខទូរស័ព� ……………………………………………… អុី ែម៉ ល ……………………………………………….
១៤. េយាបល់របស់ភា�ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន�

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ខ�ំុសូមធានាថាពត៌ មានែដលខ�ំុបានផ�ល់ជូនខងេលេនះ គឺ ជាព័ត៌មានែដលពិ ត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វទំង�ស�ង។ ខ�ំុសូម
សន្យោ ថានឹ ងទទួ លខុ ស្រត�វចំ េពះមុខច្បោប់ ្របសិនេបព័ត៌មានណាមួ យែដលផ�ល់ជូនជាព័ត៌មានមិនពិត ឬនាំឲ្យយល់
ខុ ស។ េនេពលចុ ះហត�េលខេនេលពក្យេស�សុំេនះ ខ�ំុបានយល់ដឹងពី ច្បោប់ និ ងបទប្ប�� តិ ព
� ក់ ព័ន�របស់គណៈកម�ករ
មូ លប្រតកម�ុជា (គ.ម.ក.) ្រក�មហ៊ុន សមភាគីកណា
� ល និ ងឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និ ស្សន�។ ខ�ំុយល់្រពមអនុ វត�តម

ច្បោប់ និ ងបទប្ប��តិ ែ� ដលទក់ ទងនឹងករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�ឲ្យបានខ�ប់ខួ�ន និងយល់្រពមឲ្យ្រក�មហ៊ុន្រត�តពិ និត្យ
និ ងបង�ញព័ត៌មានរបស់ខំុេ� ទ គ.ម.ក. ្រក�មហ៊ុនសមភាគី កណា
� ល និងអជា�ធរមានសមត�កិច។
�
ហត�េលខរបស់ភា�ក់ ងរេជ ងស

ហត�េលខរបស់អក
� ្រគប់្រគងសខ ឬ

ឧបករណ៍និ ស្សន�

នាយក្របតិបត�ិ និង្រតឈ�ួញេជងស

ហត�េលខរបស់អតិ ថិជន

ឧបករណ៍និ ស្សន�

កលបរ ិេច�ទ៖

កលបរ ិេច�ទ៖

កលបរ ិេច�ទ៖
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ិ នស្រមាប់ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�
កិច�្រពមេ្រពៀងអតិថជ
កិ ច្រ� ពមេ្រព�ងស្រមាប់ ករជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�េធ�េឡងេនរជធានីភំ �េពញរវង៖
(១) ្រក�មហ៊ុន បី.អយ.សុ.ី មា៉ ឃីត ែដលមានអសយដ�នអគារេលខ ៤៦២ ផ�ូវ្រពះមុ នីវង្ស សង�ត់

ទេន�បាសក់

ខណ�ចំ ករមន

រជធានី ភំេ� ពញ

ជា្រក�មហ៊ុនឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និ ស្សន�ទទួលបាន

អជា�បណ� េលខ ០១១ គ.ម.ក./អ.ជ./ឈ.ឧ. េចញេដយគណៈកម�ករមូ លប្រតកម�ុជា (គ.ម.ក.) និងភា�ក់ ងរ
េជងសឧបករណ៍និ ស្សន�េឈ�ះ_________________ទទួ លបានអជា�បណ� េលខ _________________
េចញេដយ គ.ម.ក.។
(២) ជាមួយអតិថិជន៖ េឈ�ះ ________________________________ ែដលមានអសយដ�ន
____________________________________________________________________________________________________________
េលខអត�ស��ណបណ� / លិខិតឆ�ងែដន ___________________ េលខប��ីពណិជ�កម� (ករណីជាស�ប័ ន)
_____________________ ចុ ះៃថ�ទី ____ ែខ______ឆា�ំ _______។

ភាគីទ ំងពីរបាន្រពមេ្រពៀងគា�ដូចតេទ
១. និយមន័យ
ឧបករណ៍និស្សន� (Derivative Instrument)÷ សំេដដល់កិច�សន្យោេលគមា�តៃថ� (Contract For
Difference) ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេដមែដលេចញពីមូលប្រតកម�សិទិ � មូ លប្រតបំ ណុល សន�ស្សន៍ េលហៈ
ធាតុ មានតៃម� េ្របងេឆ ឧស�័នធម�ជាតិ កសិផល រូបិយបណ� រួមទំងគេ្រមាងករពរៃថ�េដ ម (Principal

Protected Scheme) ជាេដ មនិ ងែដល្រត�វបានជួ ញដូ រក�ុងទី ផ្សោរ។ ឧបករណ៍និ ស្សន�ទំងេនះ គឺ ជាឧបករណ៍
ហិរ�� វត�ុែដលជា្របេភទមួយៃនមូ លប្រត។

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

វស្រមាប់ ករជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�កុងនាមជាភា
�
� ក់ ងររបស់អតិថិជនខ�ួន។
្រក�មហ៊ន
ុ សមភាគីកណា
� ល

(Central

Counterparty)÷

សំេដដល់្រក�មហ៊ុនែដលេធ�ជាៃដគូ ផា�ល់

ចំ េពះរល់កិច�សន្យោជួ ញដូ រេលឧបករណ៍និ ស្សន�មួយ ឬេ្រច ន េពលគឺ ក�យជា ភាគី អក
� ទិ ញចំ េពះរល់អ�ក
លក់ និងក�យជាភាគីអ�កលក់ ចំេពះរល់អ�កទិ ញ។
គមា�តៃថ� (Spread)÷ សំេដដល់គមា�តរវងៃថ�ទិញ និ ងៃថ�លក់ ៃនផលិតផល។
ច្បោប់ (Law)÷ សំេដដល់ច្បោប់ សីព
� ី ករេបាះផ្សោយ និងករជួ ញដូ រមូ លប្រតមហជន។
ឈ�ញេជ
ងសឧបករណ៍និស្សន�(Derivative Broker)÷ សំេដដល់្រក�មហ៊ុនែដល្រត�វទទូ លបាន
ួ

អជា�បណ� ឬ្រក�មហ៊ុនមូលប្រតែដលទទួ លបានករអនុ ��តពីអគ�នាយកៃន គ.ម.ក. េដ ម្បីេធ�អជី វកម�
េជងសឧបករណ៍និ ស្សន�។
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ភា�ក់ងរេជងសឧបករណ៍និស្សន� (Derivative Representative)÷ សំេដដល់រប
ូ វន�បុគ�លែដល្រត�វ
ទទួ លអជា�បណ� ពីអគ�នាយកៃន គ.ម.ក. េដ ម្បីេបកនិង្រគប់្រគងគណនីឲ្យអតិ ថិជន និងផ�ល់េសវេផ្សងៗ
េទៀតក�ុងនាមឈ�ួញេជ ងសឧបករណ៍និ ស្សន�។

មា៉ ជីនដំបូង (Initial Margin)÷ សំេដដល់ទំហំសច់្របាក់ ដំបូងែដល្រត�វបានកំណត់ គិតជាភាគរយៃន

ទំ ហំវ ិនិេយាគសរុបែដលអតិ ថិជន្រត�វដក់តម�ល់ជាចំបាច់ កុងគណនី
�
មុនេធ�ករជួ ញដូរ។

អនុ្រកឹត្យ (Anukret)÷ សំេដដល់អនុ ្រកឹ ត្យស�ីពីករអនុ វត�ច្បោប់ សីព
� ី ករេបាះផ្សោយ និ ងករជូ ញដូ រមូ ល

ប្រតមហជន។
២.លក�ខណ�ទូេទ
២.១.អតិថិជន្រពមេ្រព�ងឲ្យ្រក�មហ៊ុនបេ្រមេសវកម�ជាភា�ក់ ងររបស់អតិ ថិជន និ ងមានសិទិក
� ុងករេធ�
�


សកម�ភាពែដលទក់ទងនឹងករជួ ញដូ រឧបករណ៍និស្សន�កុងនាមអតិ
�
ថិជន។
កតព�កិច�នានា

អតិថិជន្រពមេ្រព�ងអនុវត�

ែដលេក តេចញពី ករអនុ វត�អណត�ិេដយ្រក�មហ៊ុនក�ុងែដនអនុ��ត

ែដលផ�ល់េដយ

អតិថិជនេ្រកមកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះ និងបទប្ប��តិ ព
� ក់ ព័ន�។

២.២.្រក�មហ៊ុនមិ ន្រត�វេធ�្របតិបត�ិករជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�កុងគណនី
�
អតិថិជនក�ុងនាមអតិ ថិជន

ក�ុងទ្រមង់ ជាគណនី ឆនា�នុសិទិ េ� ឡយ។

២.៣.្រក�មហ៊ុនធានាថា្រក�មហ៊ុនទទួ លបានអជា�បណ� ពី គ.ម.ក.ក�ុងករផ�ល់េសវកម�ជូនអតិថិជន។

២.៤.ភាគី ទំងពី រទទួ លស�ល់ និង្រពមេ្រព�ងករបង់លភករឲ្យ្រក�មហ៊ុនែដលមានែចងក�ុងកិច�្រពម

េ្រព�ងេនះ្រត�វបានកំណត់តមតរង [១] និ ងអចែ្រប្រប�លតមករកំ ណត់ របស់ គ.ម.ក.។ ្រក�មហ៊ុនអចេធ�
បច�ុប្បន�កម�តរង [១] េនេពលមានករផា�ស់បូរលភករ
�
និ ង្រត�វជូនដំ ណឹងដល់អតិថិជនជាលយលក�ណ៍
អក្សរអំពីករផា�ស់បូ�រេនាះ។

ករតេម�ងលភករែដល្រត�វបង់ ដូចមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះមាន

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

េហយអតិថិជនបានជូនដំណឹងជា

លយលក�ណ៍អក្សរ ក�ុងករយល់្រពម។

២.៥.អតិថិជនបានអន និងយល់ច្បោស់ពីច្បោប់ និងបទប្ប��តិ ព
� ក់ព័ន� ្រពមទំងលក�ខណ�ទូ េទៃន

ករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�របស់្រក�មហ៊ុន

និងធានាថាអនុ វត�េទតមច្បោប់

និ ងបទប្ប��តិ �

្រពមទំង

លក�ខណ�ទូ េទេនះ។
២.៦. អតិថិជនយល់្រពមផ�ល់ជូន្រក�មហ៊ុននូ វ÷
ក. ព័ត៌មានស�ីពីអត�ស��ណពិ ត្របាកដរបស់អតិថិជននិ ងអ�កទទួ លផល្របេយាជន៍ពីអតិថិជន។
ខ. េគាលេដៃនករជួ ញដូររបស់អតិថិជន។
គ. ព័ត៌មានស�ីពីករជួ ញដូររបស់អតិថិជនក�ុង្រក�មហ៊ុន ឬ្រក�មហ៊ុនេផ្សង និងព័ត៌មានស�ីពីករ

ជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�ែដលអតិ ថិជនកំពុងជួ ញដូ រ។

ឃ. េនេពលែដលអតិថិជនេធ�ករប�ូ� នប�
� ករជួ ញដូ រស្រមាប់បុគ�លេផ្សងេទៀត អតិថិជន

យល់្រពមផ�ល់ព័ត៌មានដូចមានែចងក�ុងចំ ណុច (ក) (ខ) និង (គ) ខងេលរបស់បុគ�លេនាះ។
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២.៧.ភាគី ទំងពី រ្រពមេ្រព�ងថា ករជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន� ្រត�វេធ�េឡងអនុ េឡាមតមច្បោប់ និង
បទប្ប��តិ ព
� ក់ព័ន។
�
២.៨.្រក�មហ៊ុន្រត�វផ�ល់ជូនដល់អតិ ថិជន

នូ វរបាយករណ៍ស�ីពី្របតិបត�ិករៃនករជួ ញដូរឧបករណ៍

និ ស្សន� ្រពមទំងស�នភាព និងបែ្រមប្រម�លៃនមូ លនិ ធិរបស់អតិថិជនក�ុងៃថ�ជួញដូ របនា�ប់ពីកលបរ ិេច�ទៃន

្របតិ បត�ិកររបស់អតិថិជន និង្រត�វេរៀបចំ របាយករណ៍ជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�េដ ម្បីជូនដំណឹងពី សមតុល្យ
សច់ ្របាក់ ស�នភាពជួញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន� និងមា៉ ជីនរបស់អតិ ថិជនេដម្បីឲ្យអតិថិជនបានដឹង និង/ឬ
េផ��ងផា�ត់ ជាមួ យ្របព័ន�ែដលបេង�តេឡងេដយ្រក�មហ៊ុនក�ុងអំ ឡងេពលេមា៉
ងេធ�ករ។ របាយករណ៍េនះ្រត�វ
ុ

បានផ�ល់ជូនអតិ ថិជនតមរយៈ លយលក�ណ៍អក្សរ សរេអឡិច្រត�និច ឬមេធ្យោបាយ េអឡិច្រត�និចេផ្សង
េទៀតែដល្រត�វបានយល់្រពមពី អតិថិជនជាមុន។
៣. ករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�

៣.១.អតិថិជនយល់្រពមដក់ តម�ល់្របាក់ ឬ្រទព្យសម្បត�ិ្រគប់ ្រគាន់ ស្រមាប់ធានា មុនេពលេធ�ករជួ ញ
ដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�មង
� ៗ។
៣.២.េដម្បីដក់ ប�
� លក់ ឬទិ ញឧបករណ៍និ ស្សន�តមរយៈកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ អតិថិជន្រត�វយល់ដឹង
ឲ្យបានច្បោស់ពី្របេភទេផ្សងៗ

និ ងលក�ខណ�ៃនប�
� លក់

ឬទិ ញែដលកំណត់ េដយ្រក�មហ៊ុនសមភាគី

កណា
� ល អនុេលមតមច្បោប់ បទប្ប�� តិ � និ ងវ ិធានជាធរមាន។
៣.៣.ប�
� លក់ឬទិ ញអចេធ�េឡងតមរយៈឯកសរ ជាលយលក�ណ៍អក្សរ សេម�ង សរេអឡិច្រត�
និ ច ឬ មេធ្យោបាយេអឡិច្រត�និចេផ្សងេទៀត។ េនេពលទទួ លប�
� ពីអតិ ថិជន ្រក�មហ៊ុន្រត�វេធ�កំណត់្រត
ប�
� េនាះក�ុងទ្រមង់ ជាឯកសរ ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬថតសេម�ង ឬតម្របព័ នេ� អឡិច្រត�និចេដ ម្បីេផ��ង
ផា�ត់ ប�
� របស់អតិថិជន។

កំ ណត់្រតៃនប�
� េនាះ្រត�វបង�ញេឈ�ះរបស់អតិថិជន

េលខគណនីជួញដូ រ

ព័ ត៌មានលម�ិតៃនប�
� និងកលបរ ិេច�ទនិ ងេពលេវលៃនករដក់ប�
� ជាេដម។ ករណីករដក់ប�
� លក់ ឬ
ទិ ញឧបករណ៍និ ស្សន�េធ�េឡងតមរយៈទូ រស័ព�

អតិ ថិជនយល់្រពមអនុ ��តឲ្យ្រក�មហ៊ុនថតសេម�ងទក់ ទង

នឹ ងប�
� លក់ ឬទិ ញតមរយៈទូ រស័ពេ� ដម្បីឲ្យ្រក�មហ៊ុនទុកជាភស�តង។
ុ

៣.៤.្រក�មហ៊ុន្រត�វធានាឲ្យមាននូ វយន�ករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពក�ុងករទទួលប�
� លក់ ឬទិ ញពី

អតិថិជន។

៣.៥.្រក�មហ៊ុន្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនអំ ពីហនិ ភ័យេផ្សងៗ

ែដលអចេកតមានេពលដក់

ប�
� លក់ ឬទិ ញ និង្រក�មហ៊ុន្រត�វទទួ លខុ ស្រត�វេលហនិ ភ័យៃនកររអក់រអួល្របព័នទ
� ូ រស័ព� អុីនធឺ ែណត
ឬ្របព័ន�ជួញដូ រៃផ�កុ�ងរបស់្រក�មហ៊ុនក�ុងេពលទទួលប�
� លក់ ឬទិ ញពីអតិថិជន។

៣.៦.្រក�មហ៊ុនធានាកត់បន�យជាអតិ បរមានូ វហនិភ័យែដលអចេកតមានេឡង

ពក់ព័ន�នឹងករ

ប�
� លក់ ឬទិ ញ។
៣.៧.្រក�មហ៊ុន្រត�វជូនដំណឹងភា�មដល់អតិថិជន

ក�ុងករណី្រក�មហ៊ុនដឹងថាមានបុគ�លែដលមិនបាន

ទទួ លសិទិ ប
� �
� លក់ ឬទិញ េ្រប្របាស់ព័ត៌មានសមា�ត់ របស់អតិ ថិជនេដម្បីដក់ ប�
� លក់ ឬទិ ញ។
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៣.៨.អតិថិជន្រត�វទទួ លស�ល់ថាបានសិក្សោ និ ងយល់ដឹងច្បោស់លស់អំពីហនិ ភ័យែដលអចេក ត
េឡងក�ុងករដក់ ប�
� លក់ ឬទិ ញែដល្រក�មហ៊ុនបានផ�ល់ព័ត៌មាន។
៣.៩.អតិថិជន្រត�វជូ នដំណឹងភា�មដល់្រក�មហ៊ុន

ក�ុងករណីអតិ ថិជនដឹងថាមានបុគ�លែដលមិនបាន

ទទួ លសិទិ ប
� �
� លក់ ឬទិញេ្រប ្របាស់ព័ត៌មានសមា�ត់ របស់អតិ ថិជនេដម្បីដក់ប�
� លក់ ឬទិ ញ។

៣.១០.អតិថិជនទទួ លស�ល់ និ ងយល់្រពមថាករទិញ ឬលក់ឧបករណ៍និ ស្សន�តមរយៈឈ�ួញេជង

សឧបករណ៍និ ស្សន� គឺជាករទិ ញ ឬលក់រវងអតិ ថិជនជាមួ យ្រក�មហ៊ុនសមភាគីកណា
� ល ែដលភាគី មា�ង
េទៀតៃនកិច�សន្យោែដល្រក�មហ៊ុនជាភា�ក់ ងរ។
៤. មា៉ជីន
៤.១.អតិ ថិជនយល់្រពមដក់ តម�ល់សច់ ្របាក់ ជាមួ យ្រក�មហ៊ុន

ក�ុងេគាលបំ ណងេធ�ករជួ ញដូ រ

ឧបករណ៍និ ស្សន�េទតមមា៉ ជី នែដលកំ ណត់េដយ្រក�មហ៊ុនអនុ េលមតមច្បោប់ បទប្ប��តិ � និងវ ិធាន ជា

ធរមានក�ុងទំ ហំសច់ ្របាក់មិនេលសពី ២០០.០០០.០០០ (ពី ររយលន) េរៀល ឬ ៥០.000 (ហសិបពន់ )
ដុ ល�អេមរ ិក

េលកែលងែតអតិ ថិជនេនាះជាវ ិនិ េយាគិ នគុ ណវុឌ្ឍិែដលបំ េពញលក�ណ�តមច្បោប់

និងបទ

ប្ប�� តិ � ជាធរមាន។
៤.២.្រក�មហ៊ុន្រត�វដក់សច់ ្របាក់អតិ ថិជនក�ុងគណនី ដច់ េដយែឡកពី គណនី របស់្រក�មហ៊ុនេន

ភា�ក់ ងរទូ ទត់ សច់ ្របាក់ ពក់ ព័ន�នឹងមូ លប្រត ែដលទទួ លបានករទទួ លស�ល់ពី គ.ម.ក.។

៤.៣.្រក�មហ៊ុននឹងគណនាតៃម�ៃនឧបករណ៍និ ស្សន�េទក�ុងគណនី របស់អតិ ថិជន និងែកត្រម�វមា៉ ជីន

ែដលបានដក់តម�ល់េដយអតិថិជនេន្រក�មហ៊ុន យា៉ ងយូ្រតឹ មចុងៃថ�ជួញដូ រេដម្បីឲ្យក្រមិតមា៉ ជីនេនក�ុង

គណនីរបស់អតិ ថិជន�សបតមច្បោប់ បទប្ប��តិ � និងវ ិធានជាធរមាន។

៤.៤.អតិ ថិជនយល់្រពមអនុ វត�មា៉ជីនរក្សោែដលកំ ណត់ េដយ្រក�មហ៊ុន

អនុ េលមតមច្បោប់

បទប្ប��តិ � និងវ ិធានជាធរមាន។ ្របសិនេប ក្រមិតមា៉ ជី នរបស់អតិថិជនទបជាងមា៉ ជីនរក្សោ អតិថិជន្រត�វ
ពិ និត្យពី ភាព្រគប់ ្រគាន់ ៃនក្រមិ តមា៉ ជី នដូចែដល្រក�មហ៊ុនបានជូ នដំ ណឹងេទអតិ ថិជន

តមរយៈមេធ្យោបាយ

ែដលទទួ លយល់្រពមជាមុនពីអតិថិជនដូចជា

ទូ រស័ព�

មេធ្យោបាយេអឡិច្រត�និចេផ្សងៗេទៀត

លិខិតលយលក�ណ៍អក្សរ

ទូរសរ

អុី ែម៉ ល

ឬ

និ ងអតិ ថិជន្រត�វដក់សច់្របាក់បំេពញបែន�មេដម្បីឲ្យក្រមិតមា៉ ជី ន

ក�ុងគណនី របស់អតិ ថិជនមិ នទបជាងមា៉ ជី នដំបូង។ អតិថិជន្រត�វដក់ សច់ ្របាក់ បំេពញបែន�មមា៉ ជី នេនក�ុង
អំ ឡុងេពលជាក់ លក់ណាមួ យ ែដលបានកំ ណត់ េដយ្រក�មហ៊ុន។

៤.៥.អតិ ថិជនអចដកសច់ ្របាក់ែដលបានដក់តម�ល់កុងករណ
�
ី ក្រមិ តមា៉ ជីនក�ុងគណនី របស់អតិ ថិ

ជន ខ�ស់ជាងមា៉ ជីនដំបូង។

៤.៦.ករណី្រក�មហ៊ុនមិនបានទទួ លសច់ ្របាក់បែន�មពី អតិ ថិជនក�ុងរយៈេពលែដលបានកំ ណត់

្រក�មហ៊ុនមានសិទដ
� ូ ចខងេ្រកម៖

ក. បដិ េសធករដក់ប�
� លក់ ឬទិ ញបែន�មរបស់អតិ ថិជន។
ខ. បិទរល់ស�នភាពជួ ញដូ រទំងអស់ ឬមួ យែផ�ករបស់អតិថិជន។
៤.៧.្រក�មហ៊ុនមិ ន្រត�វដកសច់ ្របាក់ របស់អតិ ថិជនេឡយ េលកែលងករណីដូចខងេ្រកម៖
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ក.

្រក�មហ៊ុនេធ�ករទូ ទត់ ឲ្យបុគ�លណាមួ យែដលមានសិទិក
� ុ�ង្រកបខណ�ៃនករជួ ញដូរឧបករណ៍

និ ស្សន�របស់អតិ ថិជន។

ខ. ្រក�មហ៊ុនេធ�ករទូ ទត់ ៃថ�េសវកៃ្រមេជងស និងបន�ុកចំណាយេផ្សងេទៀតែដលអតិ ថិជន្រត�វបង់។
គ. ្រក�មហ៊ុនេធ�ករទូ ទត់ឲ្យបុ គ�ល ឬគណនី េផ្សងេយាងតមករេស�សុំរបស់អតិថិជនតមរយៈ

លិខិតជាលយលក�ណ៍អក្សរ។
ឃ. ្រក�មហ៊ុនេធ�ករទូ ទត់ ឬដកសច់ ្របាក់ ែដលត្រម�វេដយ គ.ម.ក. ឬច្បោប់ ។
៥.ករបិទករជួញដូរឧបករណ៍និស្សន�
៥.១.្រក�មហ៊ុនអចចត់ វ ិធានករចំេពះអតិថិជន ្របសិនេប មានស�នភាពណាមួ យដូចខងេ្រកម៖
ក. អតិ ថិជនបានលក់ បាំង ឬផ�ល់ព័ត៌មានមិនពិ ត។
ខ. អតិ ថិជនមិនអនុ វត�តម្របករណាមួ យៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។
គ. ្រក�មហ៊ុនយល់ថា មានភាពចំបាច់ កុងករបង
�
� រស�នភាពជួ ញដូ រមិន្រប្រកតី ឬមានករអនុ វត�

ករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�មិន្រតឹ ម្រត�វ ឬអចេល�សច្បោប់ ។
ឃ. ្រក�មហ៊ុនអនុ វត�តមករត្រម�វរបស់ គ.ម.ក.។

៥.២.វ ិធានករែដល្រក�មហ៊ុនអចចត់ ចំេពះអតិ ថិជនដូ ចខងេ្រកម៖
ក. បិ ទស�នភាពជួ ញដូ រណាមួ យ ឬបិទស�នភាពជួ ញដូ រទំងអស់របស់អតិថិជនក�ុងេគាលបំ ណង

ទូ ទត់ កតព�កិច�របស់អតិថិជន។

ខ. កត់ បន�យ ឬដក់កំហិតេលករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�របស់អតិ ថិជន។
៦. ផល្របេយាជន៍ និងទំនាក់ទំនង
្រក�មហ៊ុន្រត�វប�
� ក់ រល់ផល្របេយាជន៍ និ ងទំ នាក់ ទំនងទំងអស់រវង្រក�មហ៊ុន និងបុគ�លេផ្សងេទៀត
ែដលអចមានឥទ�ិពលដល់្រក�មហ៊ុន ឬភា�ក់ ងរេជងសឧបករណ៍និ ស្សន�កុងតរង
�
[២] េដយអនុ េលមតម
លក�ខណ�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង និងបទប្ប��តិ ព
� ក់ព័ន។
�

៧. ករតវ៉
៧.១.ករណីមានប�
� ឬភាពមិន្រប្រកតីេនក�ុងគណនី ជួញដូ ររបស់ខួ�ន អតិថិជន្រត�វជូ នដំ ណឹង និ ង

េធ�ករេស�សុំេទកន់ ្រក�មហ៊ុន ឬភា�ក់ ងរេជងសឧបករណ៍និ ស្សន� េដ ម្បីេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ និងបក�សយ
លម�ិតអំ ពីស�នភាពៃនប�
� េទតមនី តិវ ិធី របស់្រក�មហ៊ុន។
៧.២.ករណី្រក�មហ៊ុន

ឬភា�ក់ ងរេជ ងសឧបករណ៍និ ស្សន�មិនអនុ វត�តមខ�ឹមសរៃនកិច�្រពមេ្រព�ង

េនះ អិ តិថិជនអចេធ�បណឹ � ងជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយ្រត�វមានប�
� ក់ េឈ�ះ និ ងព័ត៌មានលម�ិតៃនបុ គល
�
េដះ�សយករតវ៉ របស់្រក�មហ៊ុន។
៧.៣.្រក�មហ៊ុន្រត�វយល់្រពមេដះ�សយវ ិវទរបស់អតិ ថិជនក�ុងអំ ឡងេពល៧(្របាំ
ពីរ)ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករ
ុ

បនា�ប់ពីបានទទួ លបណឹ � ង។
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៨. កររក្សោករសមា�ត់
្រក�មហ៊ុនយល់្រពមថាមិន្រត�វដក់បង�ញព័ ត៌មានសមា�ត់ របស់អតិ ថិជន ឬព័ត៌មានសមា�ត់ដ៏ៃទេទៀត
ពក់ ព័ន�នឹងអតិថិជនែដល្រក�មហ៊ុនទទួ លបានក�ុង្រកបខ័ ណ�ផ�ល់េសវកម��សបតមកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ េទ
ឲ្យបុ គ�លណាមួ យេឡយ េលកែលងែតមានករណីណាមួ យដូ ចខងេ្រកម៖

៨.១.មានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអតិថិជន េដយមានប�
� ក់ពីបុគ�លែដលមានសិទិ �
ទទួ លព័ ត៌មានសមា�ត់េនាះ។
៨.២.មានករត្រម�វពី គ.ម.ក. ឬតុ លករៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។
៨.៣.មានត្រម�វេដយច្បោប់ ឬបទប្ប�� តិ �ពក់ ព័ន�េផ្សងេទៀត។

អតិថិជនមិ ន្រត�វេធ�ករផ្សព�ផ្សោយ ឬែចករ ំែលកជាសធារណៈនូវព័ត៌មានសមា�ត់ ភាពមិន្រប្រកតី ឬ
ប�
� មិនេពញចិ ត�េលេសវកម�ណាមួ យ ែដលនាំេអយមានករភាន់ ្រចឡំ ឬយល់ខុស ែដលនាំឲ្យប៉ ះពល់
ិ៍ �
ដល់េករេឈ
� ះរបស់្រក�មហ៊ុន េដយពុំ មានករអនុ��តពី្រក�មហ៊ុនេនាះេទ។
៩.ករជូនដំណឹង
៩.១.រល់របាយករណ៍ និងករជូនដំ ណឹងែដលផ�លឲ
់ ្យអតិថិជន្រត�វ�សបតមកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះ ឬ
ច្បោប់ និ ងបទប្ប��តិ � េលកែលងែតមានសំេណជាលយលក�ណ៍អក្សរេផ្សងពី េនះពីអតិថិជន។
៩.២.អតិថិជន្រពមេ្រព�ងជូនដំ ណឹងភា�មៗដល់្រក�មហ៊ុនេនេពលមានកផា�ស់បូរអសយដ
�
�ន

ឬ

ព័ ត៌មានស្រមាប់ ទំនាក់ ទំនងេផ្សងេទៀតរបស់ខួ�ន។ ករណីអតិថិជនខកខនមិនបានជូ នដំ ណឹងដល់្រក�មហ៊ុន

ពី ករផា�ស់បូរទំ
�
ងេនះ រល់របាយករណ៍ ឬករជូនដំ ណឹង្រត�វេផ�ជូនអតិ ជនេទកន់ អសយដ�នែដល្រក�ម
ហ៊ុនបានដឹ ងចុងេ្រកយ។
១០.កិច�្រពមេ្រពៀងរ ួម
រល់បទបង�ញ ឬេសចក�ីែថ�ងករណ៍ ឬកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេផ្សងេទៀតែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីកិច�្រពម

េ្រព�ងេនះ េទះជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬក៏ ផា�ល់មាត់ រវងភាគី ទំងសងខង មិ នមានអនុ ភាពអនុ វត�េឡយ។
១១.ច្បោប់ចម�ងៃនកិច�្រពមេ្រពៀង

កិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះេធ�េឡងជាពី រច្បោប់ ែដលមានចុ ះហត�េលខ និ ង្រតរបស់្រក�មហ៊ុន ឬស�ម្រមាម
ៃដរបស់ភាគី ទំងសងខង េហយ្រក�មហ៊ុន្រត�វផ�លឲ
់ ្យអតិ ថិជនមួ យច្បោប់ ភា�មៗ និ ងមួ យច្បោប់ េទៀតរក្សោទុក
េន្រក�មហ៊ុន។
១២. ករែកែ្រប
កិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះ អចែកែ្របេនេពលមានករយល់្រពមរវងភាគី ទំងសងខង។ េនេពលមាន ករ
េធ�វ ិេសធនកម�ច្បោប់ និងបទប្ប��តិ ព
� ក់ព័នែ� ដលផ�ុយេទនឹ ងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ្រក�មហ៊ុន្រត�វមានករែកែ្រប
កិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះឲ្យ�សបតមច្បោប់

និ ងបទប្ប��តិ ែ� ដលបានេធ�វ ិេសធនកម�
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េដយមិនចំបាច់ មានករ

យល់្រពមពីអតិថិជន

និ ង្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់អតិថិជនអំ ពីករែកែ្របកិច�្រពមេ្រព�ង

េនះ។
១៣. ករចត់ត ំង
អតិថិជន្រពមេ្រព�ងថា រល់សិទិ ន
� ិងកតព�កិច�ែដលមានកំ ណត់កុងកិ
�
ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះនឹង្រត�វេផ�រេទ

ឲ្យ្របតិ សិទិ ស
�
កល ្របតិសិទិ េ� ដយែឡក និ ងអ�កតំណាងរបស់អតិថិជនេនក�ុងតរទី ៣ ក�ុងករណីមានករ
ផា�ស់បូ�រកម�សិទិ �

ៃន្រទព្យសម្បត�ិរបស់អតិ ថិជនែដលមានេនក�ុង្រក�មហ៊ុនែដលេក តេឡងេដយ្របតិបត�ិៃន

ច្បោប់ ករទទួ ល មរណៈភាពរបស់អតិ ថិជន ក្ស័យធន អសមត�ភាព ដី កតុ លករ ឬេដយេហតុផលណាមួយ

េផ្សងេទៀត។ ក�ុងករណីេនះ្រក�មហ៊ុន្រត�វចត់ ែចងរល់ករេផ�រ្រទព្យសម្បត�ិេនាះ។
១៤. ច្បោប់្រគប់្រគង
១៤.១.កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វស�ិតេ្រកមច្បោប់ និងបទប្ប�� តិ ៃ� ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាជាធរមាន។
១៤.២.រល់វ ិវទែដលេកតេចញពីកិច្រ� ពមេ្រព�ងេនះ

អចេដះ�សយតមនិ តិវ ិធី េដះ�សយវ ិវទ

ែដលកំណត់េដយ គ.ម.ក.។
១៥. ករប�� ប់កច
ិ �្រពមេ្រពៀង
១៥.១.ភាគីនីមួយៗមានសិទិ ប
� ��ប់ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រគប់ េពលេវល

េដយ្រត�វជូ នដំ ណឹងជា

លយលក�ណ៍អក្សរជាមុនក�ុងរយៈេពល ៧ (្របាំពីរ) ៃថ�ដល់ភាគី មា�ងេទៀត។

១៥.២.ភាគី ទំងពី រយល់្រពមថាករប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ មិនប៉ ះពល់ដល់សិទិ �

្រពមទំងផល្របេយាជន៍ែដលមិនទន់អនុ វត�ចប់ របស់ភាគី នីមួយៗ

និ ងកតព�កិច�

ែដលមានមុនេពលប��ប់ កិច�្រពម

េ្រព�ងេនះ។
១៦. កត�ហនិភយ
័
១៦.១.អតិថិជនបានសិក្សោពី ហនិភ័យពក់ ព័ន�នឹងករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�

និ ងបានយល់ដឹងពី

ករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន� យន�ករ និងករអនុ វត�ករជូ ញដូរ ករដក់ សច់ ្របាក់ តម�ល់កុងគណនី
�
កត�ហ
និ ភ័យ និ ងព្យសនកម�ែដលជាលទ�ផលបណា
� លមកពីជួញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�។ អតិថិជនក៏ បានយល់ដឹងពី

ច្បោប់ និងបទប្ប�� តិ ព
� ក់ព័ន� រួមទំងសិទិ � កតព�កិច� និងករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់ភាគី នីមួយៗេនក�ុងកិច្រ� ពម
េ្រព�ងេនះ។

១៦.២.អតិថិជនយល់ដឹង

និ ងទទួ លស�ល់ថា

ករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�

គឺ ជាករជួ ញដូ រមួ យ

្របេភទ ែដលមានហនិ ភ័យខ�ស់ េដយៃថ�មានករែ្រប្រប�លេលឿន។
១៦.៣.មុនចុ ះហត�េលខជាមួ យអតិ ថិជន

ភា�ក់ងរឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និ ស្សន�ែដលទក់ទង

េដយផា�ល់ជាមួ យអតិ ថិជនបានពន្យល់ពីខឹ ម
� សរៃនកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះដល់អតិថិជន និងបានពន្យល់លម�ិត
ពី វ ិធី ស�ស�ៃនករដក់ ប�
� ទំងអស់

និ ងហនិ ភ័យែដលអចេកតមានពក់ ព័ន�នឹងវ ិធី ស�ស�ៃនករដក់

ប�
� នីមួយៗដល់អតិថិជន។ ភា�ក់ ងរឈ�ួញេជ ងសឧបករណ៍និ ស្សន�អចផ�ល់ជូនអតិថិជននូវឯកសរផ�ល់
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ព័ ត៌មានអំពីហនិ ភ័យ និង្រត�វពន្យល់លម�ិតពី ហនិភ័យែដលអចេក តមានពក់ ព័ន�នឹងករជួ ញដូរឧបករណ៍
និ ស្សន�។
កិ ច្រ� ពមេ្រព�ងេនះមានសុពលភាពចប់ ពីេពលភាគីទំងពី របាន្រពមេ្រព�ងគា�េដយមានចុ ះហត�
េលខ ឬស�ម្រមាមៃដខងេ្រកម៖
ហត�េលខ ឬស�ម្រមាមៃដ េឈ�ះេពញ និង្រត

ហត�េលខ ឬស�ម្រមាមៃដេឈ�ះេពញ និង្រត

(ករណីស�ប័ន) របស់អតិថិជន

របស់្រក�មហ៊ន
ុ

_______________________

_______________________

កលបរ ិេច�ទ៖

កលបរ ិេច�ទ៖

សំរប់ៃផ�កុង្រក�
�
មហ៊ន
ុ

េរៀបចំ េដយ

ពិ និត្យេដយ
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អនុម័តេដយ

តរងទី១
កៃ្រមេជងស ៃថ�េសវ និងលភករេផ្សងៗ
្របេភទកៃ្រម

ចំនួន្របាក់

ករគណនា

កៃ្រមេជងស
ៃថ�េសវ
លភករេផ្សងៗ

តរងទី២
ផល្របេយាជន៍ និងទំនាក់ទំនង
េឈ�ះ

ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រក�មហ៊ន
ុ

ករពន្យល់ពីឥទ�ិពល

តរងទី៣
អ�កតំណាងរបស់អតិថិជន
េឈ�ះអ�កតំណាង

អសយដ�ន និងេលខទំនាក់ទំនង
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ទំហំៃនករអនុ��តសិទិ �

េសចក�ី្របកសទទួលស�ល់ហនិភ័យ
េសចក�ី្របកសទទួ លស�ល់ហនិ ភ័យេនះមិ នបង�ញនូ វហនិ ភ័យទំងអស់
្របតិ បត�ិករជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�េនាះេទ។

ែដលអចេក តមានពី

ករេធ�្របតិ បត�ិករជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�អច្របឈមនឹ ង

ហនិ ភ័យខ�ស់ និ ងមានភាពស�គស
� ញេ្រចន ដូ ចេនះ អតិថិជន្រត�វពិ ចរណាេល្របេភទឧបករណ៍និ ស្សន�
ុ

បទពិ េសធន៍ និង្របភពហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជនផា�ល់ េដម្បី្របាកដថាអតិ ថិជនអចេធ�្របតិបត�ិករជួញដូ រ
ឧបករណ៍និ ស្សន�បាន។ េទះបី ជាអតិ ថិជនធា�ប់ មានបទពិ េសធន៍ កុងករជួ
�
ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�ក៏េដយ ក៏
អតិថិជនេនែត្រត�វយល់ដឹងអំពីហនិ ភ័យចម្បងៗដូចខងេ្រកម៖
១. ឥទ�ិពលៃនេឡេវ េរ ៉ច (Effect of Leverage)
មុ ននឹ ងអចជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�បាន
សច់ ្របាក់ តម�ល់

ឈ�ួញេជ ងសឧបករណ៍និ ស្សន�ត្រម�វឲ្យអតិ ថិជនដក់

ែដល្រត�វបានេគេហថាមា៉ ជីនដំបូង។

មា៉ ជីនដំ បូងេនះមានទំ ហំតូចេបេធៀបេទនឹងតៃម�

ជាក់ ែស�ងៃនឧបករណ៍និស្សន� ប៉ុ ែន�អនុ ��តឲ្យអតិ ថិជនអចេធ�ករជួ ញដូរបានេលសពីទំហំសច់ ្របាក់ ជាក់
ែស�ងែដលខ�ួនមាន

តមរយៈអនុ ភាពៃនេឡេវ េរ ៉ច។

ក�ុងកំ ឡុងេពលជួ ញដូរ

បែ្រមប្រម�លៃថ�ឧបករណ៍

និ ស្សន�នឹងប៉ ះពល់ដល់សច់ ្របាក់ តម�ល់របស់អតិថិជន ែដលអចបេង�ត្របាក់ ចំេណញ ឬបង�ករខតបង់
ដល់អតិ ថិជន។ អតិ ថិជនអច្របឈមនឹងករខតបង់ ទំង�ស�ងនូ វមា៉ ជីនដំ បូង និ ងសច់្របាក់បែន�មែដល
បានតម�ល់ជាមួ យ្រក�មហ៊ុន េដ ម្បីរក្សោស�នភាពជួញដូ ររបស់ខួន។
�
ក�ុងករណីក្រមិតមា៉ ជីនរបស់អតិថិជនទបជាងមា៉ ជីនរក្សោ

អតិថិជននឹ ងទទួ លបានមា៉ ជីនខលពី

ឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និស្សន� ែដលត្រម�វឲ្យអតិ ថិជន្រត�វដក់ សច់ ្របាក់ បំេពញបែន�មេទក�ុងគណនី ក�ុង
រយៈេពលជាក់ លក់មួយ េដ ម្បីឲ្យក្រមិតមា៉ ជីនក�ុងគណនី របស់អតិថិជនេក នេឡងដល់លក�ខណ�ត្រម�វ។ ក�ុង
ករណីអតិថិជនមិ នបានដក់ សច់្របាក់បំេពញបែន�មេទក�ុងគណនី តមករកំណត់

អតិថិជនមិ នអចដក់

ប�
� ទិ ញ-លក់ឧបករណ៍និ ស្សន�បែន�ម េហយរល់ស�នភាពជួ ញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�ទំងអស់ ឬមួយែផ�ក

របស់អតិថិជន្រត�វបានបិទ ែដលអចបង�ករខតបង់ដល់អតិ ថិជន។
២. ហនិភ័យៃនប�
� ប�្ឈប់ករខត (Risks of Stop-Loss Order)
េនក�ុងកលៈេទសៈខ�ះ ដូចជាបែ្រមប្រម�លៃថ�េលឿន ឬករបិទទី ផ្សោរ ប�
� ប�្ឈប់ ករខតមិនមាន្របសិទ�
ភាពេនាះេទ េពលគឺ ប�
� ប�្ឈប់ ករខតមិនអចករពរអតិថិជនពី ករខតបាន្រគប់ េពលេនាះេទ។
ក�ុងករណីមានភាពមិន្រប្រកតីៃន្របព័ នេ� អឡិច្រត�និក

ប�
� របស់អតិថិជនមិនអច្រត�វបានអនុ វត�

ែដលអចេធ�ឲ្យអតិថិជន្របឈមនឹងហនិ ភ័យៃនករខតក�ុងករដក់ ប�
� ជួញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន� េទះបី

ជាអតិថិជនបានក្រមិតទំហំខតជាក់ លក់ រច
ួ េហយក៏ េដយ។

៣. បែ្រមប្រម�លទីផ្សោរមូលដ�ន (Underlying Market Volatility)
ឧបករណ៍និ ស្សន�គឺជាឧបករណ៍ែដលអនុ ��តឲ្យអតិ ថិជនជួ ញដូ របែ្រមប្រម�លៃថ�កុងទី
� ផ្សោរមូ លដ�ន

ឬឧបករណ៍មូ លដ�ន។ េទះបី ជាៃថ�ឧបករណ៍និ ស្សន�្រត�វបានផ�ល់េដយ្រក�មហ៊ុនសមភាគី កណា
� លក៏េដយ
ក៏ ៃថ�េនាះេក តេចញពី ផ្សោរមូ លដ�ន ឬឧបករណ៍មូ លដ�ន។ ដូ ចេនះ អតិថិជន្រត�វយល់ថា បែ្រមប្រម�លទីផ្សោរ
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មូ លដ�នអចជះឥទ�ិពលេលៃថ�ឧបករណ៍និ ស្សន� និង្របាក់ចំេណញរបស់អតិថិជន។ ម្យោ៉ ងវ ិញេទៀត គមា�ត
ៃថ� (Spread) រវងៃថ�ទិញ និងលក់ ៃនឧបករណ៍និ ស្សន� អចមានទំ ហំេលសពីគមា�តៃថ�ែដលកំ ណត់េនក�ុង
វ ិធាន្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហ៊ុនសមភាគីកណា
� ល

ឧបករណ៍មូ លដ�ន។

អ�ស័យេលបែ្រមប្រម�លៃថ�កុងទី
� ផ្សោរមូ លដ�ន

ឬ

អតិថិជនគួ រយល់ដឹងផងែដរអំ ពីគមា�តៃន្រពឹតិ ក
� រណ៍ែដលអចបេង�ត្របាក់ចំេណញ ឬបណា
� លឲ្យ
ខតេនក�ុងគណនីអតិ ថិជន។

គមា�តៃន្រពឹ តិ �ករណ៍អចេក តេឡងេនេពលទី ផ្សោរមូ លដ�នេបក

ឬបិទ។

អតិថិជន្រត�វមានេពលេវល្រគប់ ្រគាន់ េដ ម្បីតមដនករវ ិនិ េយាគរបស់ខួនឲ្យបានេទៀងទត់
�
។
៤. ករផា�ក ឫករដក់កំហត
ិ ៃនករជួញដូរ (Suspension or Restriction of Trading)
លក�ខណ�អសន�នីយភាពៃនទីផ្សោរ

ឬករអនុវត�ៃនវ ិធានៃនទីផ្សោរមួ យចំ នួនអចបេង�នហនិ ភ័យៃន

ករខតេដយសរអចមានករលំបាក ឬមិ នអចេធ�្របតិ បត�ិករទូ ទត់ឬករកត់ កងស�នភាពជួ ញដូរបាន។
៥. សច់្របាក់តម�ល់ (Deposited Cash)
អតិថិជន្រត�វ្របាកដថា

សច់ ្របាក់ ែដលខ�ួនបានដក់តម�ល់ស្រមាប់ ្របតិ បត�ិករជួ ញដូរឧបករណ៍

និ ស្សន�តមរយៈឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និ ស្សន�

្រត�វបានរក្សោទុកេនក�ុងគណនី សច់្របាក់អតិ ថិជន

ឧបករណ៍និ ស្សន�េនភា�ក់ងរទូ ទត់សច់្របាក់ ពក់ព័នន
� ឹ ងមូ លប្រតែដលបានករទទួ លស�ល់ពី
អតិថិជន្រត�វយល់ដឹងថា

គ.ម.ក។

ករដក់ តម�ល់សច់ ្របាក់ ស្រមាប់្របតិ បត�ិករជួញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�េនកែន�ង

េផ្សង ជាអំ េពផុ�យពី បទប្ប��ត�ិ និ ង្របឈមនូ វហនិភ័យខ�ស់។
៦. កៃ្រមេជងស ៃថ�េសវ និងចំណាយេផ្សងៗ (Commission, Fees and other Charges)
មុ នេធ�ករជួ ញដូ រ អតិថិជន្រត�វទទួ លបានករពន្យល់ច្បោស់លស់អំពីកៃ្រមេជ ងស ៃថ�េសវ ករ
្របាក់ ឆង
� ៃថ� (Swap) និ ងចំណាយេផ្សងៗ ែដលអតិថិជន្រត�វទទួ លបន�ុក។ ចំណាយទំងេនះនឹ ងប៉ ះពល់ដល់
្របាក់ ចំេណញសុទ� ឬកំ េណនៃនករខតរបស់អតិថិជន។
៧. ហនិភ័យរូបិយប័ណ� (Currency Risks)
្របតិ បត�ិករជួ ញដូ រជារូបិយប័ ណ�បរេទសនឹងប៉ ះពល់ដល់ករចំេណញ

ឬខតរបស់អតិ ថិជនេដយ

សរបែ្រមប្រម�លៃនអ្រតករ្របាក់ ែដល្រត�វឲ្យប�ូរពីរប
ូ ិ យប័ណ�បរេទសេនាះេទជារូបិយប័ណ�េផ្សងេទៀត។
៨. ហនិភ័យសន�នីយភាព (Liquidity Risks)
ឧបករណ៍និ ស្សន�ខ�ះអចមានក្រមិតសន�នីយភាពទប ឬមិនមានសន�នីយភាព េដយសរករថយ
ចុ ះៃនត្រម�វករ ែដលេធ�េអយអតិថិជនមិ នអចលក់ ឧបករណ៍និ ស្សន�េនាះ ឬមិ នអចទទួ លបានព័ត៌មានអំពី
ៃថ�ឧបករណ៍និ ស្សន�េនាះ ឬហនិភ័យពក់ ព័ន� េដយងយ�ស�ល។
៩. ហនិភ័យៃនករអនុវត�ប�
� (Execution Risks)
ហនិ ភ័យេនះអចេក តេឡងក�ុងករណីែដលប�
� ទិញលក់ឧបករណ៍និ ស្សន�មិន្រត�វបានអនុវត�-

ភា�មៗ។
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ឧទហរណ៍៖

អចមានករពន្យោរេពលរវងេពលែដលអតិ ថិជនដក់ប�
�

និ ងេពលែដលប�
� ្រត�វបាន

អនុវត�។
ដូ ចេនះ ប�
� អចមិន្រត�វបានអនុ វត�េនក�ុងៃថ�ែដលអតិថិជនរ ំពឹងទុក។

ហនិ ភ័យេនះក៏ អចេកតមានក�ុងករណីជួ ញដូ រេ្រកយទី ផ្សោរបិ ទផងែដរ។

អតិ ថិជន្រត�វដឹងថា

ៃថ�

ស្រមាប់ ករជួ ញដូ រអចមានភាពខុ សគា�ពីៃថ�បិទៃនឧបករណ៍មូ លដ�ន េពលគឺ គមា�តៃថ�េនេពលទីផ្សោរបិ ទ
អចមានទំ ហំធំជាងគមា�តៃថ�េនេពលទី ផ្សោរេបក។
១០. ហនិភ័យសមភាគី (Counterparty Risks )
អតិថិជន្រត�វដឹងថា ករជួញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�តមរយៈឈ�ួញេជងសឧបករណ៍និ ស្សន� គឺ ជាករ

ជួ ញដូ ររវងអតិថិជន និង្រក�មហ៊ុនសមភាគីកណា
� លែដលជាភាគី មា�ងេទៀតៃនកិច�សន្យោ ែដលឈ�ួញេជ ង

សឧបករណ៍និ ស្សន�ជាភា�ក់ ងរ។ ករណ៍េនះប�
� ក់ថា ្រក�មហ៊ុនសមភាគីកណា
� លគឺ ជាសមភាគី របស់អតិថិ
ជនេនក�ុង្របតិបត�ិករជួញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�។ ដូ ចេនះ មុនេពលេធ�្របតិបត�ិករជួ ញដូ រ អតិថិជន្រត�វែស�ង
យល់អំពីអជា�បណ� វ ិធាន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និ ស្សន� និ ងព័ត៌មានសំខន់ េផ្សងេទៀតរបស់្រក�មហ៊ុនសមភា

គី កណា
� ល ែដលឈ�ួញេជ ងសឧបករណ៍និ ស្សន�បានតភា�ប់ ្របព័ន�ជួញដូ រឧបករណ៍និ ស្សន�ជាមួ យ និងបទ

ប្ប�� តិ ព
� ក់ព័ន� ែដលអចស្រម�លដល់អតិថិជនក�ុងករេធ�្របតិបត�ិករជួ ញដូរ និងកត់បន�យនូ វហនិភ័យ
ែដលអចេកតមាន។

១១. ករជួញដូរតម្របព័នេ� អឡិច្រត�និក (Electronic Trading)
ស្រមាប់ ករជួ ញដូ រតម្របព័ នេ� អឡិច្រត�និក អតិថិជនអច្របឈមនឹ ងហនិភ័យទក់ ទងនឹង្របព័ន�
ជួ ញដូ រែដលអចមានករខូ ចែផ�ករ ឹង (Hardware) និងឬែផ�កទន់ / (Software)។ ករខូ ចែផ�កណាមួ យៃន
្របព័ នជ
� ួ ញដូរប�
� ទិ ញ-លក់ របស់អតិ ថិជនអចមិន្រត�វបានអនុ វត�តមករដក់ ប�
� ឬមិ ន្រត�វបានអនុ វត�
ទំង�ស�ង។ ក�ុងករណីេនះអតិថិជន្រត�វប�
� ក់ ជាមួយ្រក�មហ៊ុនេដម្បីេធ�ករេដះ�សយ។
ខ�ំុសូម្របកសទទួ លស�ល់ថា បានទទួ លករពន្យល់ពីភា�ក់ ងរេជងសឧបករណ៍និ ស្សន� និ ងយល់

ដឹ ងអំ ពីហនិភ័យពក់ព័នន
� ឹ ងជួ ញដូរឧបករណ៍និ ស្សន�។

ស្រមាប់អតិថិជនជារូបវន�បុគល
�

ស្រមាប់អតិថិជនជានីតិបុគល
�

ហត�េលខ េឈ�ះរបស់អតិ ថិជន និងកលបរ ិេច�ទ

ហត�េលខ េឈ�ះរបស់អក
� តំណាង្រក�មហ៊ុន
េឈ�ះរបស់្រក�មហ៊ុន ្រត និ ងកលបរ ិេច�ទ
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