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ពកយេសនីសុំេបីកគណនជីញួដរូ 

ក.ពកយេសនើរសំុេបើកគណនីជួញដូរឧបករណ៍និស នទ(ស្រមប់របូវន្តបុគគល) 

េឈម ះឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទ………………………………………… កលបរេិចឆទៃនករេសនើសំុ េលខគណនី 

េឈម ះភន ក់ងរេជើង ឧបករណ៍និស នទ............................................... ……./………/………………. …………………………. 

 

េឈម ះអតិថិជន(នមនិងេគត្តនម) .................................................. ជអក រ ំង…………………………………………….…….. 

ធ្ល ប់បនប្តូរេឈម ះពីមុន    □ មិនធ្ល ប់				□ ធ្ល ប់(េបើធ្ល ប់សូមភជ ប់ឯក របញជ ក់…………………………………………………..….…..) 

ែថង/ែខ/ឆន ំកំេណើ ត……………/………………../…………….សញជ តិ……………………………………….. េភទ:      □	្របុស 																□	្រសី	

េលខអត្តសញញ ណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងែដន………………..………េចញេ យ…………..…..កលបរេិចឆទផុតសុពលភព………………..... 

សយ ្ឋ នបចចុបបនន…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

សយ ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

េលខទូរសពទទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន……………………………………………អីុែម៉ល…………………………………………………………..…….. 

 

  

១.ក្រមិតសិក ៖    □	បរញិញ ប្រត    □	អនុបណ្ឌិ ត     □	បណ្ឌិ ត    □	ទបជងបរញិញ ប្រត  ជំនញ………………………….................. 

២.ចំេណះដឹងអតិថិជនទក់ទងនឹងឧបករណ៍និស នទ៖ 

□	អតិថិជនបនចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លទក់ទងនឹងផលិតផលឧបករណ៍និស នទ។ 

□	អតិថិជនធ្ល ប់/កំពុងមនបទពិេ ធន៍ករងរពក់ព័នធនឹងផលិតផលឧបករណ៍និស នទ។ 

□	អតិថិជនធ្ល ប់/កំពុងេធ្វើករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ។ 

□	អតិថិជនមិនធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍ជួញដូរឧបករណ៍និស នទេទ។ 

 

បទពិេ ធន៍ៃនករជួញដូរេនកនុងទីផ រហិរញញវតថុដៃទេទៀត           □	មន        □	មិនមន 

១.េឈម ះទីផ រ………………..............្របេភទផលិតផល…………………………្របេទស……….………ឆន ំៃនករវនិិេយគ…………….ឆន ំ 

១.ព័ត៌មនអតិថិជន	

២. ក្រមិតវបបធម៌ទូេទ	និងករយល់ដឹងពីឧបករណ៍និស នទរបស់អតិជន	

៣.បទពិេ ធន៍វនិិេយគ	
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២.េឈម ះទីផ រ………………................្របេភទផលិតផល…………………………្របេទស………….……ឆន ំៃនករវនិិេយគ…………….ឆន ំ 

 

 

មុខរបរ/តួនទី………………………………េឈម ះទីកែន្លងេធ្វើករ…………………………..្របេភទ ជីវកមម……………………………….……… 

សយ ្ឋ នទីកែន្លងេធ្វើករ……………………………………………………………………………………………………….................................

េលខទូរសពទកែន្លងេធ្វើករ……………………………….………រយៈេពលបេ្រមើករងរ……………………………………..……………………….. 

ចំណូល្របចំែខ   □	មន            □	មិនមន 

ចំណូល្របចំែខបនទ ប់ពីដកពនធ (េរៀល) 

□	 ០-១.០០០.០០០ 

□	 ១.០០០.០០១-២.០០០.០០០ 

□	 ២.០០០.០០១-៣.០០០.០០០ 

□	 ៣.០០០.០០១-៤.០០០.០០០ 

□	 េ្រចើនជង ៤.០០០.០០០ 

្របភពចំណូលេផ ងេទៀត ្របសិនេបើមន 

□	ភគ ភ/ករ្របក់ពីមូលប្រតកមមសិទធ/សញញ បណ្ណ 

□	ភគ ភ/ករ្របក់ពី្រកុមហុ៊នផទ ល់ខ្លួន 

□	ករ្របក់ពីធនគរ 

□	េផ ងេទៀត…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

េឈម ះសហព័ទធ(នម និងេគត្តនម) ……………………………………….. ជអក រ ំង……………………………………………………….. 

ធ្ល ប់បនផ្ល ស់ប្តូរេឈម ះពីមុន   □	មិនធ្ល ប់   □	ធ្ល ប់(េបើធ្ល ប់សូមភជ ប់ឯក របញជ ក់………………………………………………………….)

ែថង/ែខ/ឆន ំកំេណើ ត………../………………/…………………………………….សញជ តិ………………………………………………………….……...…

េលខទូរសពទទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន………………………………………..….អីុែម៉ល…………………………………………………………..………... 

៤.មុខរបរ	

៥.សហព័ទធ 
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េឈម ះកែន្លងេធ្វើករ……………………………………………………………….តួនទី………………………………………………………………...…..

សយ ្ឋ នទីកែន្លងេធ្វើករ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

	

បុគគលទទួលបនករអនុញញ ត    □	គម ន  □	មន(សូមបញជ ក់េគត្តនម និងនម)……………………………………………………………… 

ទំនក់ទំនងរ ងបុគគលទទួលបនករអនុញញ ត និងមច ស់គណនី………………………………………………………………………………….…. 

បុគគលទទួលបនផល្របេយជន៍ □	ផទ ល់ខ្លួន  □	បុគគលេផ ងេទៀត(សូមបញជ ក់េគត្តនម និងនម…………………………………….…) 

បុគគល្រគប់្រគងៈ  □	ផទ ល់ខ្លួន   □	បុគគលេផ ង(សូមបញជ ក់េគត្តនម និងនម…………………………………..………………………...…..) 

 

េគត្តនម និងនម………………………………………….…………..ជអក រ ំង………………………………………………………………….

សញជ តិ……………………..…….េភទ:    □		្របុស    □		្រសី    មុខរបរ………………………………………….…………………………………. 

សយ ្ឋ នបចចុបបនន…………………………………………………………………………………..…………………………………………….…….……

េលខទូរសពទទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន……………………………….……….……អីុែម៉ល………………………………………………………….……….. 

ទំនក់ទំនង     □	ប្តី /្របពនធ    □	ញញ តិសន្ត ន   □	មិត្តភក្តិ   □	េផ ងៗ……………………….………………………………………………..…. 

	

□ ករវនិិេយគរយៈេពលខ្លី   □ ករវនិិេយគរយៈេពលែវង   □េផ ងៗ………………………………………………………………............. 

 

 

□ មិនមន 

□ មន (េបើមនសូមបញជ ក់លម្អិត)……….................................................................................................................................... 

	

	

□	េលខទូរសពទ.......................................................................□ េផញើ រ..................................................................................... 

□	ទូរ រ...............................................................................□ អីុែម៉ល..................................................................................... 

៦.បុគកលជប់ទក់ទង(សូមភជ ប់មកជមួយអត្តសញញ ណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងែដន ថតចម្លងរបស់បុគគលជប់ទក់ទងេនះ

៧.បុគកលែដល ចទក់ទងបនកនុងករណីចំបច់(មិនែមនជអតិថិជន)  

៨.េគលេ ៃនករវនិិេយគ  

៩.កំណត់្រ ករសម្អ ត្របក់កនុងរយៈេពលបីឆន ចុំងេ្រកយ  

១០.មេធយបយទំនក់ទំនងករណីមនម៉ជីនខល 
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□	េផ ងៗ.................................................................................................................................................................................... 

 

 

១.េតើអតិថិជនមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងអភិបល ឬនិេយជិតរបស់ឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទែដរ ឬេទ? 

□	មិនមន  

□	មន (េឈម ះអភិបល ឬនិេយជិត.................................្រតូវជ………………………………..……...................................................) 

២.េតើអតិថិជនមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងអភិបល ឬនិេយជិតរបស់្រកុមហុ៊នសមភគគីក ្ត លែដលឈមួញេជើង ឧបករណ៍

និស នទជភន ក់ងរែដរ ឬេទ? 

□	មិនមន  

□	មន (េឈម ះអភិបល ឬនិេយជិត...............................្រតូវជ………………..….…េឈម ះ្រកុមហុ៊នសមភគីក ្ត ល……….………) 

	

□	អត្តសញញ ណប័ណ្ណថតចម្លង    □	េសៀវេភ្រគួ រថតចម្លង 

□	លិខិតឆ្លងែដន ឬទិដ្ឋករថតចម្លង    □	េផ ងៗ………………………………………………………………………………… 

េយបល់របស់ភន ក់ងរេជើង ឧបករណ៍និស នទ……………………………………………………………………..…………………………….….. 

ខញុំសូមធនថព័ត៌មនែដលខញុំបនផ្ដល់ជូនខងេលើេនះ គឺជព័ត៌មនែដលពិត្របកដ និង្រតឹម្រតូវទំង្រសុង។ ខញុំសូមសនយថនឹង

ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ ្របសិនេបើព័ត៌មន មួយែដលផ្ដល់ជូន ជព័ត៌មនមិនពិត ឬនំឲយយល់ខុស។ េនេពលចុះ       

ហតថេលខេនេលើពកយេសនើសំុេនះ ខញុំបនយល់ដឹងពីចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធរបស់គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ(គ.ម.ក.)     

្រកុមហុ៊នសមភគីក ្ត ល និងឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទ។ ខញុំយល់្រពមអនុវត្តចបប់ និងបទបបញញត្តិែដលទក់ទងនឹងករជួញ

ដូរឧបករណ៍និស នទឱយបនខជ ប់ខជួន និងយល់្រពមឲយ្រកុមហុ៊ន្រតួតពិនិតយ និងបង្ហ ញព័ត៌មនរបស់ខញុំេទ គ.ម.ក. ្រកុមហុ៊នសមភគី   

 ក ្ត ល និង ជញ ធរមនសមតថកិចច។ 

ហតថេលខរបស់ភន ក់ងរេជើង

ឧបករណ៍និស នទ 

កលបរេិចឆទ…………………………….. 

ហតថេលខរបស់អនក្រគប់្រគង ខឬនយក

្របតិបត្តិ និង្រ ឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទ 

 

 

កលបរេិចឆទ………………………………….………. 

ហតថេលខរបស់អតិជន  

 

 

 

កលបរេិចឆទ……………………………... 

១១.ទំនក់ទំនងរបស់អតិថិជន 

១២.ឯក រភជ ប់ស្រមប់ករេសនើសំុេបើកគណនី 
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កិចច្រពមេ្រពៀងអតិថិជនស្រមប់ករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ 

ទីកែន្លងេធ្វើកិចច្រពមេ្រព ង……………………………… 

កិចច្រពមេ្រព ងរ ង 

្រកមុហ៊ុន៖ 

េឈម ះ ្រកុមហុ៊នែប្ល៊កែវល គ្លូប៊ល អិុនេវសមិុន (េខមបូ ) ឯ.ក ែដលមន សយ ្ឋ ន #៤៨ ម វថីិេម៉េសទុង ភូមិ១ សងក ត់បឹង

្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ ។ 

ជ្រកុមហុ៊នឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទទទួលបន ជញ បណ្ណេលខ ……………………………………………………………………. 

េចញេ យគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ( គ.ម.ក.) 

និងភន ក់ងរេជើង ឧបករណ៍និស នទេឈម ះ …………………………ទទួលបន ជញ បណ្ណេលខ………..… េចញេ យ គ.ម.ក. 

ជមួយ 

អតិថិជន៖ 

េឈម ះ ………………………………….....…..…ែដលមន សយ ្ឋ ន …………………………………………………………………………… 

េលខអត្តសញញ ណបណ្ណ/េលខលិខិតឆ្លងែដន…………………………… េលខបញជ ីពណិជជកមម(ករណីជ ថ ប័ន)……………………. 

ៃថងទី ………… ែខ…………. ឆន ំ…………….។ 

 

ភគីទងំពីរបន្រពមេ្រពងដូចតេទ 
១. នយិមន័យ 

 ឧបករណ៍និស នទ (Derivative Instrument) ៖ សំេ ដល់កិចចសនយេលើគម្ល តៃថ្ល (Contract For Difference) ៃនឧបករណ៍

ហិរញញវតថុេដើមែដលេចញពីមូលប្រតកមមសិទ្ឋ មូលប្រតបំណុល សនទស ន៍ េ ហៈធតុមនតៃម្ល េ្របងេឆ ឧសមន័ធមមជតិ កសិ

ផល របិូយបណ្ណ រមួទំងគេ្រមងករពរៃថ្លេដើម (Principal Protected Scheme) ជេដើមនិងែដល្រតូវបនជួញដូរកនុងទីផ រ។ 

ឧបករណ៍និស នទទំងេនះគឺជឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលជ្របេភទមួយៃនមូលប្រត។ 

ជីវកមមេជើង ឧបករណ៍និស នទ (Derivative Brokerage Business) ៖ សំេ ដល់ ជីវកមមផ្ដល់េស ស្រមប់ករជួញ

ដូរឧបករណ៍និស នទកនុងនមជភន ក់ងររបស់អតិថិជនខ្លួន។ 
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្រកុមហុ៊នសមភគីក ្ដ ល (Central Counterparty) ៖ សំេ ដល់្រកុមហុ៊នែដលេធ្វើជៃដគូរផទ ល់ចំេពះ ល់កិចចសនយ

ជួញដូរេលើឧបករណ៍និស នទមួយ ឬេ្រចើន េពលគឺក្ល យជភគីអនកទិញចំេពះ ល់អនកលក់ និងក្ល យជភគីអនកលក់ចំេពះ ល់

អនកទិញ។ 

គម្ល តៃថ្ល (Spread) ៖ សំេ ដល់គម្ល តរ ងៃថ្លទិញនិងៃថ្លលក់ៃនផលិតផល។ 

ចបប់ (Law) ៖ សំេ ដល់ចបប់ស្ដីពីករេបះផ យនិងករជួញដូរមូលប្រតម ជន។ 

ឈមញួេជើង ឧបករណ៍និស នទ (Derivative Representative) ៖ សំេ ដល់្រកុមហុ៊នែដល្រតូវទទួលបន ជញ បណ្ណ ឬ

្រកុមហុ៊នមូលប្រតែដល្រតូវទទួលបនករអនុញញ តពីអគគនយកៃន គ.ម.ក. េដើមបីេធ្វើ ជីវកមមេជើង ឧបករណ៍និស នទ។ 

ភន ក់ងរេជើង ឧបករណ៍និស នទ (Derivative Representative) ៖ សំេ ដល់របូវន្តបុគគលែដល្រតូវទទួល ជញ បណ្ណពី

អគគនយកៃន គ.ម.ក. េដើមបីេបើកនិង្រគប់្រគងគណនីឲយអតិថិជន និងផ្ដល់េស េផ ងេទៀតកនុងនមឈមួញេជើង ឧបករណ៍

និស នទ។ 

ម៉ជីនដំបូង (Initial Margin) ៖ សំេ ដល់ទំហំ ច់្របក់ដំបូងែដល្រតូវបនកំណត់គិតជភគរយៃនទំហំវនិិេយគ

សរបុែដលអតិថិជន្រតូវ ក់តមកល់ជចំបច់កនុងគណនីមុនេធ្វើករជួញដូរ។ 

ម៉ជីនខល (Margin Call) ៖ សំេ ដល់ករត្រមូវឲយអតិថិជន ក់ ច់្របក់បំេពញបែនថមេទកនុងគណនីរបស់ខ្លួនេដើមបី

ឲយសមតុលយគណនីេកើនេឡើងដល់លកខខណ្ឌ ត្រមូវ។ 

ម៉ជីនទូទត់ (Liquidation Margin) ៖ សំេ ដល់ក្រមិតម៉ជីនែដលករជួញដូរ្រតូវបនទូទត់ជស្វ័យ្របវត្តិេនេពល

ែដលមិនមនករបំេពញបែនថម ច់្របក់េទកនុងគណនី មម៉ជីនខល។ 

ទំហំជួញដូរអតិបរម/ អបបបរម (Maximum/Minimum Trade Size) ៖ សំេ ដល់ចំនួនឯក ជួញដូរ (Lot) កនុងក្រមិត

ខពស់បំផុត/ទបបំផុតែដល្រតូវបនកំណត់ និងអនុញញតឲយេធ្វើករជួញដូរ។ 

េឡេវ ើេរច៉ (Leverage) ៖ សំេ ដល់ក្រមិតែដលអនុញញ តឲយអតិថិជន ចេធ្វើករជួញដូរបនេលើសពីទំហំ ច់្របក់

ជក់ែស្ដងែដលខ្លួនមន។ 

អនុ្រកឹតយ (Anukret) ៖ សំេ ដល់អនុ្រកឹតយស្តីពីករអនុវត្តចបប់ស្ដីពីករេបះផ យនិងករជួញដូរមូលប្រតម ជន។ 

ឯក ជួញដូរ (Lot) ៖ សំេ ដល់ចំនួនឯក ៃនផលិតផលែដល្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ករជួញដូរ។ 

ឯក ៃនបែ្រមប្រមួលៃថ្ល (Pip) ៖ សំេ ដល់ឯក បែ្រមប្រមួលៃថ្លរបស់់ផលិតផលកនុងក្រមិតតូចបំផុតែដល្រតូវបន

កំណត់ជស្តង់ ។ 
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២. លកខខណ្ឌ ទូេទ 

១. អតិថិជន្រពមេ្រព ងឲយ្រកុមហុ៊នបេ្រមើេស កមមជភន ក់ងររបស់អតិថិជន និងមនសិទធិកនុងករេធ្វើសកមមភពែដល

ទក់ទងនឹងករជួញដូរឧបករណ៍និស នទកនុងនមអតិថិជន។ អតិថិជន្រពមេ្រព ងអនុវត្តកតព្វកិចចននែដលេកើតេចញពីករ 

អនុវត្ត ណត្តិេ យ្រកុមហុ៊ន កនុងែដនអនុញញ តែដលផ្ដល់េ យអតិថិជនេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងេនះ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ។ 

២. ្រកុមហុ៊នមិន្រតូវេធ្វើ្របតិបត្តិករជួញដូរឧបករណ៍និស នទកនុងគណនីអតិថិជន កនុងនមអតិថិជនេ យមិនមនករ

យល់្រពមជមុនពីអតិថិជនេឡើយ។ 

៣. ្រកុមហុ៊នធនថ ្រកុមហុ៊នបនទទួល ជញ បណ្ណពី គ.ម.ក. កនុងករផ្ដល់េស កមមជូនអតិថិជន។ 

៤. ភគីទំងពីរទទួល គ ល់ និង្រពមេ្រព ងថករបង់ ភករឱយ្រកុមហុ៊នែដលមនែចងកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ្រតូវ

បនកំណត់ ម ង [១] និង ចែ្រប្របួល មករកំណត់របស់ គ.ម.ក.។ ្រកុមហុ៊ន ចេធ្វើបចចុបបននកមម ង [១] េនេពល

មនករផ្ល ស់ប្តូរ ភករ និង្រតូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជ យលកខណ៍អក រអំពីករផ្ល ស់ប្ដូរេនះ។ ករតេម្លើង ភករ

ែដល្រតូវបង់ដូចមនែចងកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ មនសុពលភពអនុវត្តលុះ្រ ែតកិចច្រពមេ្រព ងេនះបនេធ្វើបចចុបបននកមម េហើយ

អតិថិជនបនជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រកនុងករយល់្រពម។ 

 ៥. អតិថិជនបន ន និងយល់ចបស់ពីចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ ្រពមទំងលកខខណ្ឌ ទូេទៃនករជួញដូរឧបករណ៍

និស នទរបស់្រកុមហុ៊ន និងធនថអនុវត្តេទ មចបប់  និងបទបបញញត្តិ ្រពមទំងលកខខណ្ឌ ទូេទេនះ។ 

៦. អតិថិជនយល់្រពមផ្ដល់ជូន្រកុមហុ៊ននូវ ៖ 

ក. ព័ត៌មនស្ដីពីអត្តសញញ ណពិត្របកដរបស់អតិថិជន និងអនកទទួលផល្របេយជន៍ពីអតិថិជន។    

ខ. េគលេ ៃនករជួញដូររបស់អតិថិជន។ 

គ. ព័ត៌មនស្ដីពីករជួញដូររបស់អតិថិជនកនុង្រកុមហុ៊ន ឬ្រកុមហុ៊នេផ ង និងព័ត៌មនស្ដីពីករជួញដូរឧបករណ៍

និស នទែដលអតិថិជនកំពុងជូញដូរ។ 

ឃ. េនេពលែដលអតិថិជនេធ្វើករបញជូ នបញជ ករជួញដូរស្រមប់បុគគលេផ ងេទៀត អតិថិជនយល់្រពមផ្ដល់

ព័ត៌មនដូចមនែចងកនុងចំណុចទី១ ទី២ និងទី៣ ខងេលើ របស់បុគគលេនះ។ 

៧. ភគីទំងពីរ្រពមេ្រព ងថ ករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ្រតូវេធ្វើេឡើងអនុេ ម មចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ។ 

៨. ្រកុមហុ៊ន្រតូវផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវរបយករណ៍ស្ដីពី្របតិបត្តិករៃនករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ ្រពមទំង ថ នភព 

និងបែ្រមប្រមួលៃនមូលនិធិរបស់អតិថិជនកនុងៃថងជួញដូរ បនទ ប់ពីកលបរចិឆទៃន្របតិបត្តិកររបស់អតិថិជន និង្រតូវេរៀបចំ 

របយករណ៍ជួញដូរឧបករណ៍និស នទេដើមបីជូនដំណឹងពីសមតុលយ ច់្របក់ ថ នភពជួញដូរឧបករណ៍និស នទ  និងម៉ជីន

របស់អតិថិជន េដើមបីឱយអតិថិជនបនដឹង និង\ឬេផទ ងផទ ត់ជមួយ្របព័នធែដលបេងកើតេឡើងេ យ ្រកុមហុ៊នកនុងអំឡុងេពលេម៉ង 
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េធ្វើករ។ របយករណ៍េនះ្រតូវផ្ដល់ជូនអតិថិជន មរយៈ យលកខណ៍អក រ រេអឡិច្រតូនិច ឬមេធយបយេអឡិច្រតូនិច

េផ ងេទៀត ែដល្រតូវបនករយល់្រពមពីអតិថិជនជមុន។ 

៣. ករជួញដរូឧបករណ៍និស នទ  

១. អតិថិជនយល់្រពម ក់តមកល់្របក់ ឬ្រទពយសមបត្តិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ធនមុនេពលេធ្វើករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ

ម្តងៗ។ 

២. េដើមបី ក់បញជ លក់ ឬទិញឧបករណ៍និស នទ មរយៈកិចច្រពមេ្រព ងេនះ អតិថិជន្រតូវយល់ដឹងេ យចបស់ពី

្របេភទេផ ងៗ និងលកខខណ្ឌ ៃនបញជ លក់ ឬទិញែដលកំណត់េ យ្រកុមហុ៊នសមភគីក ្ដ ល អនុេ ម មចបប់            

បទបបញញត្តិ និងវធិនជធរមន។ 

៣. បញជ លក់ ឬទិញ ចេធ្វើេឡើង មរយៈឯក រជ យលកខណ៍អក រ សេម្លង រេអឡិច្រតូនិច ឬមេធយបយ  

េអឡិច្រតូនិចេផ ងេទៀត។ េនេពលទទួលបញជ ពីអតិថិជន ្រកុមហុ៊ន្រតូវេធ្វើកំណត់្រ បញជ េនះកនុងទ្រមង់ជឯក រជ យ 

លកខណ៍អក រ ឬថតសេម្លង ឬ ម្របព័នធេអឡិច្រតូនិច េដើមបីេផទ ងផទ ត់បញជ របស់អតិថិជន។ ករណីករ ក់បញជ លក់ ឬទិញ

ឧបករណ៍និស នទេធ្វើេឡើង មរយៈទូរសពទ អតិថិជនយល់្រពមអនុញញ តេ យ្រកុមហុ៊នថតសេម្លងទក់ទងនឹងបញជ លក់ ឬទិញ

មរយៈទូរសពទ េដើមបីឱយ្រកុមហុ៊នទុកជភស្តុ ង។ 

៤. ្រកុមហុ៊ន្រតូវធនឱយមននូវយន្ដករ្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងករទទួលបញជ លក់ ឬទិញពីអតិថិជន។ 

៥. ្រកុមហុ៊ន្រតូវផ្ដល់ព័ត៌មនដល់អតិថិជនអំពី និភ័យេផ ងៗ ែដល ចេកើតមន េពល ក់បញជ លក់ ឬទិញ និង

្រកុមហុ៊ន្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើ និភ័យៃនកររ ក់រអួល្របព័នធទូរសពទ អីុនធឺែណត ឬ្របព័នធជួញដូរៃផទកនុងរបស់្រកុមហុ៊នកនុង

េពលទទួលបញជ លក់ ឬទិញពីអតិថិជន។ 

៦.្រកុមហុ៊នធនកត់បនថយជអតិបរមនូវ និភ័យែដលេកើតមនេឡើងពក់ព័នធនឹងករបញជ លក់ឬទិញ។ 

៧.្រកុមហុ៊ន្រតូវជូនដំណឹងភ្ល មដល់អតិថិជន កនុងករណី្រកុមហុ៊នដឹងថមនបុគគលែដលមិនបនទទួលសិទធបញជ លក់ 

ឬទិញ េ្របើ្របស់ព័ត៌មនសមង ត់របស់អតិថិជនេដើមបី ក់បញជ លក់ ឬទិញ។ 

៨. អតិថិជន្រតូវទទួល គ ល់ថបនសិក  និងយល់ដឹងចបស់ ស់អំពី និភ័យែដល ចេកើតេឡើងកនុងេពល ក់

បញជ លក់ ឬទិញែដល្រកុមហុ៊នបនផ្ដល់ព័ត៌មន។ 

៩. អតិថិជន្រតូវជូនដំណឹងភ្ល មដល់្រកុមហុ៊នកនុងករណីអតិថិជនដឹងថមនបុគគលែដលមិនបនទទួលសិទធបញជ លក់ 

ឬទិញេ្របើ្របស់ព័ត៌មនសមង ត់របស់អតិថិជនេដើមបី ក់បញជ លក់ ឬទិញ។ 
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១០. អតិថិជនទទួល គ ល់ និងយល់្រពមថករទិញ ឬលក់ឧបករណ៍និស នទ មរយៈឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទ 

គឺជករទិញ ឬលក់រ ងអតិថិជនជមួយ្រកុមហុ៊នសមភគីក ្ដ ល ែដលជភគីមខ ងេទៀតៃនកិចចសនយែដល្រកុមហុ៊នជ

ភន ក់ងរ។ 

៤. ម៉ជនី 

១. អតិថិជនយល់្រពម ក់តមកល់់ ច់្របក់ជមួយ្រកុមហុ៊ន កនុងេគលបំណងេធ្វើករជួញដូរឧបករណ៍និស នទេទ ម

ម៉ជីនែដលកំណត់េ យ្រកុមហុ៊នអនុេ ម មចបប់ បទបបញញតិ និងវធិនជធរមន កនុងទំហំ ច់្របក់មិនេលើសពី 

៤០.០០០.០០០ (ែសសិប ន) េរៀល ឬ ១០.០០០ (ដប់ពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ។ អតិថិជន ចេបើកគណនីជួញដូរមនទំហំ ច់

្របក់េលើសពីករកំណត់ខងេលើេ យ្រតូវមនករអនុញញ តេ យែឡកពីអគគនយកៃន គ.ម.ក.។ 

២.្រកុមហុ៊ន្រតូវ ក់ ច់្របក់អតិថិជនកនុងគណនី ច់េ យែឡកពីគណនីរបស់ ្រកុមហុ៊នេនភន ក់ងរទូទត់ ច់

្របក់ពក់ព័នធនឹងមូលប្រត ែដលទទួលបនករទទួល គ ល់ពី គ.ម.ក.។ 

៣.្រកុមហុ៊ននឹងគណនតៃម្លៃនឧបករណ៍និស នទេនកនុងគណនីរបស់អតិថិជន និងែកត្រមូវម៉ជីនែដលបន ក់តមកល់

េ យអតិថិជនេន្រកុមហុ៊ន យ៉ងយូរ្រតឹមចុងៃថងជួញដូរេដើមបីឱយក្រមិតម៉ជីនេនកនុងគណនីរបស់អតិថិជន្រសប មចបប់  

បទបបញញតិ និងវធិនជធរមន។ 

៤.អតិថិជនយល់្រពមអនុវត្តម៉ជីនរក ែដលកំណត់េ យ្រកុមហុ៊នអនុេ ម មចបប់ បទបបញញត្តិនិងវធិនជ          

ធរមន។ ្របសិនក្រមិតម៉ជីនរបស់អតិថិជនទបជងម៉ជីនរក  អតិថិជន្រតូវពិនិតយពីភព្រគប់្រគន់ៃនក្រមិតម៉ជីនដូចែដល

្រកុមហុ៊នបនជូនដំណឹងេទអតិថិជន មរយៈមេធយបយែដលទទួលយល់្រពមជមុនពីអតិថិជនដូចជ លិខិតជ

យលកខណ៍អក រ ទូរ រ អីុែម៉ល ឬមេធយបយេអឡិច្រតូនិចេផ ងៗេទៀត និងអតិថិជន្រតូវ ក់ ច់្របក់បំេពញបែនថម

េដើមបីឲយក្រមិតម៉ជីនកនុងគណនីរបស់អតិថិជនមិនទបជងម៉ជីនដំបូង។ អតិថិជន្រតូវ ក់ ច់្របក់បំពញបែនថមម៉ជីនេន

កនុងអំឡុងេពលជក់ ក់ មួយែដលកំណត់េ យ្រកុមហុ៊ន។ 

៥. អតិថិជន ចដក ច់្របក់ែដលបន ក់តមកល់កនុងគណនីក្រមិតម៉ជីនកនុងគណនីរបស់អតិថិជនខពស់ជងម៉ជីន

ដំបូង។ 

៦.ករណី្រកុមហុ៊នមិនបនទទួល ច់្របក់បែនថមពីអតិថិជនកនុងរយៈេពលែដលបនកំណត់ ្រកមុហុ៊នមនសិទធដូច

ខងេ្រកម ៖  

 ក. បដិេសធករ ក់បញជ លក់ ឬទិញបែនថមរបស់អតិថិជន។ 

  ខ. បិទ ល់ ថ នភពជួញដូរទំងអស់ ឬមួយែផនករបស់អតិថិជន 
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៧. ្រកុមហុ៊នមិន្រតូវដក ច់្របក់របស់អតិថិជនេឡើយ េលើកែលងមនករណីដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ្រកុមហុ៊នេធ្វើករទូទត់ឱយបុគគល មួយែដលមនសិទធិ។ 

ខ. េនេពលអតិថិជនេធ្វើករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ ្រកុមហុ៊នមនកតព្វកិចចទូទត់កនុងនមអតិថិជនែដល

ទុក ច់្របក់កនុងគណនីេនះ។ 

គ. ្រកុមហុ៊នេធ្វើករទូទត់ៃថ្លេស  កៃ្រមេជើង  និងបនទុកចំ យេផ ងេទៀតែដលអតិថិជន្រតូវបង់។ 

ឃ. ្រកុមហុ៊នេធ្វើករទូទត់ឱយបុគគល ឬគណនីេផ ងេយង មករេសនើសំុរបស់អតិថិជន មរយៈលិខិតជ

យលកខណ៍អក រ។ 

ង. ្រកុមហុ៊នេធ្វើករទូទត់ ឬដក ច់្របក់ែដលត្រមូវេ យ គ.ម.ក. ឬចបប់។ 

៥. ករបិទករជូញដូរឧបករណ៍នសិ នទ 

១. ្រកុមហុ៊ន ចចត់វធិនករចំេពះអតិថិជន ្របសិនេបើមន ថ នភព មួយដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. អតិថិជនបន ក់បំង ឬផ្ដល់ព័ត៌មនមិនពិត។ 

ខ. អតិថិជនមិនអនុវត្ត ម្របករ មួយៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះ។ 

គ. ្រកុមហុ៊នយល់ថ មនភពចំបច់កនុងករបងក រ ថ នភពជួញដូរមិន្រប្រកតី ឬមនករអនុវត្តករជួញដូរ

ឧបករណ៍និស នទមិន្រតឹម្រតូវ ឬ ចេលមើសចបប់។ 

២. វធិនករែដល្រកុមហុ៊ន ចចត់ចំេពះអតិថិជនដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. បិទ ថ នភពជួញដូរ មួយ ឬបិទ ថ នភពជួញដូរទំងអស់របស់អតិថិជន កនុងេគលបំណងទូទត់

កតព្វកិចចរបស់អតិថិជន។ 

ខ. កត់បនថយ ឬ ក់កំហិតេលើករជួញដូរឧបករណ៍និស នទរបស់អតិថិជន។ 

៦. ផល្របេយជន៍ និងទំនក់ទំនង 

្រកុមហុ៊ន្រតូវបញជ ក់ ល់ផល្របេយជន៍ និងទំនក់ទំនងទំងអស់របស់្រកុមហុ៊ន និងបុគគលេផ ងេទៀតែដល ចមន

ឥទធិពលដល់្រកុមហុ៊ន ឬភន ក់ងរេជើង ឧបករណ៍និស នទកនុង ង [២] េ យអនុេ ម មលកខខណ្ឌ ៃនកិចច្រពមេ្រព ង និង

បទបបញញត្តិពក់ព័នធ។ 

៧. ករត ៉  

១.ករណី្រកុមហុ៊ន ឬភន ក់ងរេជើង ឧបករណ៍និស នទមិនអនុវត្ត មខ្លឹម រៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះអតិថិជន ចេធ្វើ

បណ្ដឹ ងជ យលកខណ៍អក រេ យ្រតូវមនបញជ ក់េឈម ះ និងព័ត៌មនលម្អិតៃនបុគគលេ ះ្រ យករត ៉របស់    

្រកុមហុ៊ន។ 
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២. ្រកុមហុ៊ន្រតូវយល់្រពមេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់អតិថិជនកនុងអំឡុងេពល ៧ (្របំពីរ) ៃថងៃនៃថងេធ្វើករបនទ ប់ពីបន

ទទួលបណ្ដឹ ង។ 

៨. កររក ករសមង ត់ 

្រកុមហុ៊នយល់្រពមថ មិន្រតូវ ក់បង្ហ ញព័ត៌មនសមង ត់របស់អតិថិជន ឬព័ត៌មនសមង ត់ដៃទេទៀតពក់ព័នធនឹង  

អតិថិជនែដល្រកុមហុ៊នទទួលបនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ផ្ដល់េស កមម្រសប មកិចច្រពមេ្រព ងេនះេទឱយបុគគល មួយេឡើយ េលើក

ែលងែតមនករណី មួយដូចខងេ្រកម ៖  

១.មនករយល់្រពមជ យលកខណ៍អក រពីអតិថិជនេ យមនបញជ ក់ពីបុគគលែដលមនសិទិធទទួលព័ត៌មនសមង ត់

េនះ។ 

២. មនករត្រមូវពី គ.ម.ក. ឬតុ ករៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

៣. មនករត្រមូវេ យចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ 

៩. ករជូនដំណឹង  

១. ល់របយករណ៍ និងករជូនដំណឹងែដលផ្ដល់ឱយអតិថិជន្រតូវ្រសបេទ មកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ឬចបប់ និង         

បទបបញញតិ េលើកែលងែតមនសំេណើ រជ យលកខណ៍អក រេផ ងពីេនះពីអតិថិជន។ 

២. អតិថិជន្រពមេ្រព ងជូនដំណឹងភ្ល មៗដល់្រកុមហុ៊នេនេពលមនករផ្ល ស់ប្ដូរ សយ ្ឋ ន ឬព័ត៌មនស្រមប់ទំនក់

ទំនងេផ ងេទៀតរបស់ខ្លួន។ ករណីអតិថិជនខកខនមិនបនផ្ដល់ដំណឹងដល់្រកុមហុ៊នពីករផ្ល ស់ប្ដូរទំងេនះ ល់របយករណ៍ 

ឬករជូនដំណឹង្រតូវេផញើជួនអតិថិជនេទកន់ សយ ្ឋ នែដល្រកុមហុ៊នបនដឹងចុងេ្រកយ។ 

១០. កិចច្រពមេ្រពៀងរមួ 

 ល់បទបង្ហ ញ ឬេសចក្ដីែថ្លងករណ៏ ឬកិចច្រពមេ្រព ងេផ ងេទៀតែដលមនខ្លឹម រផទុយពីកិចច្រពមេ្រព ងេនះជ

យលកខណ៍អក រ ឬក៏ផទ ល់មត់រ ងភគីទំងសងខង មិនមន នុភពអនុវត្តេឡើយ។ 

១១. ចបប់ចម្លងៃនកិចច្រពមេ្រពៀង 

 កិចច្រពមេ្រព ងេនះេធ្វើេឡើងជពីរចបប់ ែដលមនចុះហតថេលខ និង្រ របស់្រកុមហុ៊ន ឬ ន ម្រមមៃដរបស់ភគីទំង

សងខង េហើយ្រកុមហុ៊ន្រតូវផ្ដល់េ យអតិថិជនមួយភ្ល មៗ និងមួយចបប់េទៀតរក ទុកេន្រកុមហុ៊ន។ 

១២. ករែកែ្រប 

កិចច្រពមេ្រព ងេនះ ចែកែ្របេនេពលមនករ្រពមរ ងភគីទំងសងខង។ េនេពលមនករេធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ 

និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធែដលផទុយេទនឹងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ្រកុមហុ៊ន្រតូវែ្រកែ្របកិចច្រពមេ្រព ងេនះឱយ្រសប មចបប់ និង      
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បទបបញញតិ ែដលបនេធ្វើវេិ ធនកមមេ យមិនចំបច់មនករយល់្រពមពីអតិថិជននិង្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ

ដល់អតិថិជនអំពីករែកែ្របកិចច្រពមេ្រព ងេនះ។ 

១៣. ករចត់ ងំ 

អតិថិជន្រពមេ្រព ងថ ល់សិទិធ និងកតព្វកិចចែដលមនកំនត់កនុងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ នឹង្រតូវេផទរេទឲយ្របតិសិទធិ

កល ្របតិសិទធេ យែឡក និងអនកតំ ងរបស់អតិថិជន កនុងករណីមនករផ្ល ស់ប្ដូរកមមសិទិធៃន្រទពយសមបត្តិរបស់អតិថិជន

ែដលមនេនកនុង្រកុមហុ៊នែដលេកើតេឡើងេ យ្របតិបត្តិៃនចបប់ ករទទួលមរណៈភពរបស់អតិថិជន ក ័យធន អសមតថភព 

ដីកតុ ករ ឬេ យេហតុផល មួយេផ ងេទៀត។ កនុងករណីេនះ្រកុមហុ៊ន្រតូវចត់ែចង ល់ករេផទរ្រទពយសមបត្តិេនះ។ 

១៤. ចបប់្រគប់្រគង 

១. កិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រតូវសថិតេនេ្រកមចបប់ និងបទបបញញត្តិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជជធរមន។ 

២. ល់វ ិ ទែដលេកើតេចញពីកិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រ យ មនីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទែដលកំណត់េ យ គ.ម.ក.។ 

១៥. ករបញចប់កិចច្រពមេ្រពៀង 

១. ភគីនីមួយៗមនសិទធបញច ប់កិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រគប់េពលេវ  េ យ្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រជមុន

កនុងរយៈេពល ៧ (្របំពីរ) ៃថងដល់ភគីមខ ងេទៀត។ 

២. ភគីទំងពីរយល់្រពមថករបញច ប់កិចច្រពមេ្រព ងេនះ មិនប៉ះពល់សិទិធ និងកតព្វកិចច្រពមទំងផល្របេយជន៍

ែដលមិនទន់អនុវត្តចប់របស់ភគីនីមួយៗែដលមនមុនេពលបញច ប់កិចច្រពមេ្រព ងេនះ។ 

១៦. ក ្ត និភ័យ 

១. អតិថិជនបនសិក ពី និភ័យពក់ព័នធនិងករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ និងបនយល់ដឹងពីករជួញដូរឧបករណ៍

និស នទ យន្តករនិងករអនុវត្តករជួញដូរ ករ ក់ ច់្របក់តមកល់កនុងគណនី ក ្ត និភ័យ និងពយសនកមមែដលជលទធផល

ប ្ដ លមកពីករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ។ អតិថិជនក៏បនយល់ដឹងពីចបប់ និងបទបបញញតិ្តពក់ព័នធ រមួទំងសិទធ កតព្វកិចច 

និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ភគីនីមួយៗេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ។  

២. អតិថិជនយល់ដឹង និងទទួល គ ល់ថ ករជួញដួរឧបករណ៍និស នទ គឺជករជួញដូរមួយ្របេភទែដលមន            

និភ័យខពស់ េ យៃថ្លមនករែ្រប្របួលេលឿន។ 

៣. មុនចុះហតថេលខជមួយអតិថិជន ភន ក់ងរឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទែដលទក់ទងេ យផទ ល់ជមួយ   

អតិថិជនបនពនយល់ពីខ្លឹម រៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះដល់អតិថិជន និងបនពនយល់លម្អិតអំពីវធីិ ្រស្តៃនករ ក់បញជ           

ទំងអស់ និង និភ័យែដល ចេកើតមនពក់ព័នធនឹងវធីិ ្រស្តៃនករ ក់បញជ នីមួយៗដល់អតិថិជន។ ភន ក់ងរ              

 



CONFIDENTIAL	

pg.	13	
Blackwell Global Investment (Cambodia) Co., Ltd ្រកមុហ៊ុនែប្ល ៊កែវល គប៊ល អិុនេវសមុិន (េខមបូ ) ឯ.ក 
No. 48, Mao Tse Toung Blvd, Boeung Trabek District, Chamkar Mon Commune, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia 
T +855 2399 8866 E cs@blackwellglobal-kh.com   W www.blackwellglobal-kh.com   Company Number 00021362   
 

 

ឈមួញេជើង ឧបករណ៍និស នទ ចផ្ដល់ជួនអតិថិជននូវឯក រផ្ដល់ព័ត៌មនអំពី និភ័យនិង្រតូវពនយល់លម្អិតអំពី និភ័យ

ែដល ចេកើតមនពក់ព័នធនឹងករជួញដូរឧបករណ៍និស នទ។  

 កិចច្រពមេ្រព ងេនះមនសុពលភពចប់ពីេពលភគីទំងពីរបន្រពមេ្រព ងគន េ យមនចុះហតថេលខ ឬ ន ម្រមម

ៃដខងេ្រកម៖ 

ហតថេលខ ឬ ន ម្រមមៃដេឈម ះេពញ និង្រ  

(ករណី ថ ប័ន) របស់អតិថិជន 

 

 

កលបរេិចឆទ………………………………………………………. 

ហតថេលខ ឬ ន ម្រមមៃដេឈម ះេពញ និង្រ របស់្រកុមហុ៊ន 

 

 

 

កលបរេិចឆទ……………………………………………………………….. 
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ងទី១ 

ភករ 

ករកំណត់កៃ្រមេជើង  ៃថ្លេស  និង ភករេផ ងៗ 

្របេភទកៃ្រម ចំនួន្របក់ ករគណន 

កៃ្រមេជើង    

ៃថ្លេស    

ភករេផ ងៗ   

 

ងទី២ 

ផល្របេយជន៍ និងទំនក់ទំនង 

ផល្របេយជន៍ និងទំនក់ទំនងែដលមនឥទធិពល 

េឈម ះ ទំនក់ទំនងជមួយ្រកុមហុ៊ន ករពនយល់ពីឥទធិពល 

   

   

   

 

ងទី៣ 

អនកតំ ងរបស់អតិថិជន 

េឈម ះអនកតំ ង សយ ្ឋ ននិងេលខទំនក់ទំនង ទំហំៃនករអនុញញ តសិទធ 

   

   

   

	
 


