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ភាគទីាំងពីរបានព្ពមព្ព្ពងដូចតព្ៅ 

១. និយមន័យ 

 ឧបករណ៍និស្សនទ  (Derivative Instrument) ៖ ស្ំដៅដល់កចិ្ចស្នាដលើគម្លា តថ្លា (Contract For Difference) 

ថ្នឧបករណ៍ហរិញ្ញ វតថ ុដដើមដដលដច្ញពមូីលបត្តកមមស្ិទ្ឋ មូលបត្តបណុំល ស្នទស្សន៍ ដោហៈធាតមុ្លនតថ្មា 

ដត្បងដៅ ឧស្មន័ធមមជាត ិ កស្ិផល របូិយបណណ  រមួទងំគដត្ម្លងការពារថ្លាដដើម (Principal Protected Scheme) 

ជាដដើមនងិដដលត្តូវបានជួញដូរកន ុងទី្ផារ។ 

ឧបករណ៍និស្សនទទងំដនេះគជឺាឧបករណ៍ហរិញ្ញ វតថ ុដដលជាត្បដេទ្មួយថ្នមូលបត្ត។ 

អាជីវកមមដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ  (Derivative Brokerage Business) ៖ 

ស្ំដៅដល់អាជីវកមមផដល់ដស្វាស្ត្ម្លបក់ារជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទកន ុងនាមជាភ្នា កង់ាររបស្អ់តិលិជនខ្ល នួ។ 

ត្កមុហ នុស្មភ្នគីកណ្ដដ ល (Central Counterparty) ៖ 

ស្ំដៅដល់ត្កមុហ ុនដដលដធវ ើជាថ្ដគូរផ្ទទ ល់ច្ំដពាេះរាលក់ិច្ចស្នាជួញដូរដលើឧបករណ៍និស្សនទ មួយ ឬដត្ច្ើន 

ដពាលគកឺាា យជាភ្នគអីាកទ្ញិច្ំដពាេះរាលអ់ាកលក់ និងកាា យជាភ្នគីអាកលកច់្ំដពាេះរាលអ់ាកទ្ញិ។ 

គម្លា តថ្លា (Spread) ៖ ស្ំដៅដល់គម្លា តរវាងថ្លាទ្ិញនងិថ្លាលក់ថ្នផលិតផល។ 

ច្ាប់ (Law) ៖ ស្ំដៅដល់ច្ាប់ស្ដ ពីកីារដបាេះផាយនងិការជួញដូរមូលបត្តមហាជន។ 

ឈ្ម ញួដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ (Derivative Representative) ៖ 

ស្ំដៅដល់ត្កមុហ ុនដដលត្តូវទ្ទួ្លបានអាជាា បណណ  

ឬត្កមុហ ុនមូលបត្តដដលត្តវូទ្ទួ្លបានការអនញុ្ញញ តពអីគគនាយកថ្ន គ.ម.ក. 

ដដើមបីដធវ ើអាជីវកមមដជើងសាឧបករណន៍ិស្សនទ។ 

ភ្នា ក់ងារដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ  (Derivative Representative) ៖ 

ស្ំដៅដល់របូវនតបគុគលដដលត្តូវទ្ទួ្លអាជាា បណណ ពអីគគនាយកថ្ន គ.ម.ក. 

ដដើមបីដបើកនិងត្គប់ត្គងគណនីឲ្យអតិលិជន និងផដល់ដស្វាដផសងដទ្ៀតកន ុងនាមឈ្ម ញួដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ។ 

ម្ល៉ា ជីនដំបូង (Initial Margin) ៖ 

ស្ំដៅដល់ទំ្ហសំាច្ត់្បាក់ដំបូងដដលត្តូវបានកំណត់គតិជាភ្នគរយថ្នទំ្ហំវនិិដោគស្រុបដដលអតលិិជនត្តូវដាក់

តមកល់ជាចបំាច្់កន ុងគណនមីុនដធវ ើការជួញដូរ។ 

ម្ល៉ា ជីនខ្ល (Margin Call) ៖ 

ស្ំដៅដល់ការតត្មូវឲ្យអតិលជិនដាកស់ាច្ត់្បាកប់ំដពញបដនែមដៅកន ុងគណនីរបស្ខ់្ល នួដដើមបីឲ្យស្មតលុយគណនី

ដកើនដ ើងដលល់កខខ្ណឌ តត្មូវ។ 

ម្ល៉ា ជីនទូ្ទត់ (Liquidation Margin) ៖ 

ស្ំដៅដល់កត្មតិម្ល៉ា ជីនដដលការជួញដូរត្តូវបានទូ្ទត់ជាស្វ ័យត្បវតត ិដៅដពលដដលមនិម្លនការបំដពញបដនែមសា

ច្់ត្បាក់ដៅកន ុងគណនីតាមម្ល៉ា ជីនខ្ល។ 

ទំ្ហំជួញដូរអតិបរម្ល/ អបបបរម្ល (Maximum/Minimum Trade Size) ៖ ស្ំដៅដល់ច្នួំនឯកតាជួញដូរ 

(Lot) កន ុងកត្មតិខ្ពស្ប់ំផុត/ទបបំផុតដដលត្តូវបានកណំត់ នងិអនញុ្ញ តឲ្យដធវ ើការជួញដូរ។ 
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ដ ដវ ើដរ៉េច្ (Leverage) ៖ 

ស្ំដៅដល់កត្មតិដដលអនញុ្ញញ តឲ្យអតិលិជនអាច្ដធវ ើការជួញដូរបានដលើស្ពីទំ្ហសំាច្់ត្បាក់ជាក់ដស្ដងដដលខ្ល នួម្ល

ន។ 

អនុត្កឹតយ (Anukret) ៖ 

ស្ំដៅដល់អនុត្កឹតយស្ត ពីីការអនុវតតច្ាប់ស្ដ ពីកីារដបាេះផាយនិងការជួញដូរមូលបត្តមហាជន។ 

ឯកតាជួញដូរ (Lot) ៖ ស្ំដៅដល់ច្នួំនឯកតាថ្នផលតិផលដដលត្តូវបានកំណត់ស្ត្ម្លប់ការជួញដូរ។ 

ឯកតាថ្នបដត្មបត្មួលថ្លា (Pip) ៖ 

ស្ំដៅដល់ឯកតាបដត្មបត្មួលថ្លារបស្់់ផលតិផលកន ុងកត្មិតតូច្បំផុតដដលត្តូវបានកំណត់ជាស្តងដ់ា។ 

 

២. លក្ខខណ្ឌ ទូទៅ 

១. អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងឲ្យត្កមុហ ុនបដត្មើដស្វាកមមជាភ្នា ក់ងាររបស្អ់តិលិជន 

និងម្លនស្ិទ្ធកិន ុងការដធវ ើស្កមមភ្នពដដលទក់ទ្ងនឹងការជួញដូរឧបករណ៍នសិ្សនទកន ុងនាមអតិលិជន។ 

អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងអនុវតតកាតពវកិច្ចនានាដដលដកើតដច្ញពីការ អនុវតតអាណតតដិដាយត្កមុហ នុ 

កន ុងដដនអនញុ្ញញ តដដលផដលដ់ដាយអតិលិជនដត្កាមកិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ និងបទ្បបញ្ញតតពិាកព់ន័ធ ។ 

២. ត្កមុហ នុមនិត្តូវដធវ ើត្បតបិតតកិារជួញដូរឧបករណ៍នសិ្សនទកន ុងគណនីអតិលជិន 

កន ុងនាមអតលិិជនដដាយមនិម្លនការយល់ត្ពមជាមុនពីអតិលិជនដ ើយ។ 

៣. ត្កមុហ នុធានាថា ត្កមុហ ុនបានទ្ទួ្លអាជាា បណណ ព ីគ.ម.ក. កន ុងការផដល់ដស្វាកមមជូនអតិលិជន។ 

៤. ភ្នគីទងំពីរទ្ទួ្លសាគ ល ់

និងត្ពមដត្ពៀងថាការបងោ់េការឱ្យត្កមុហ នុដដលម្លនដច្ងកន ុងកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ 

ត្តូវបានកំណត់តាមតារាង [១] និងអាច្ដត្បត្បួលតាមការកំណត់របស្ ់គ.ម.ក.។ ត្កមុហ ុនអាច្ដធវ ើបច្ច ុបបនាកមម

តារាង [១] ដៅដពលម្លនការផ្ទា ស្ប់ត រូោេការ 

និងត្តូវជូនដណឹំងដល់អតិលជិនជាោយលកខណ៍អកសរអំពកីារផ្ទា ស្ប់ដ រូដនាេះ។ 

ការតដមា ើងោេការដដលត្តូវបង់ដូច្ម្លនដច្ងកន ុងកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ 

ម្លនស្ុពលភ្នពអនុវតតលុេះត្តាដតកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះបានដធវ ើបច្ច ុបបនាកមម 

ដហើយអតិលិជនបានជូនដណឹំងជាោយលកខណ៍អកសរកន ុងការយល់ត្ពម។ 

 ៥. អតិលិជនបានអាន នងិយលច់្ាស្់ពចី្ាប ់ នងិបទ្បបញ្ញតតពិាកព់ន័ធ  

ត្ពមទងំលកខខ្ណឌ ទូ្ដៅថ្នការជួញដូរឧបករណ៍នសិ្សនទ របស្់ត្កមុហ នុ និងធានាថាអនុវតតដៅតាមច្ាប់  

និងបទ្បបញ្ញតត  ិត្ពមទងំលកខខ្ណឌ ទូ្ដៅដនេះ។ 

៦. អតិលិជនយល់ត្ពមផដលជូ់នត្កមុហ នុនូវ ៖ 

ក. ព័តម៌្លនស្ដ ពីអីតតស្ញ្ញញ ណពតិត្បាកដរបស្អ់តិលិជន 

និងអាកទ្ទួ្លផលត្បដោជនព៍ីអតិលិជន។    

ខ្. ដោលដៅថ្នការជួញដូររបស្អ់តិលិជន។ 

គ. ពត័៌ម្លនស្ដ ពីកីារជួញដូររបស្អ់តិលិជនកន ុងត្កមុហ នុ ឬត្កមុហ នុដផសង 

និងពត័៌ម្លនស្ដ ីពកីារជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ ដដលអតិលិជនកពំងុជូញដូរ។ 
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ឃ. ដៅដពលដដលអតិលិជនដធវ ើការបញ្ជ នូបញ្ញា ការជួញដូរស្ត្ម្លបប់គុគលដផសងដទ្ៀត 

អតិលិជនយលត់្ពមផដលព់័តម៌្លនដូច្ម្លនដច្ងកន ុងច្ំណុច្ទី្១ ទី្២ នងិទ្៣ី ខាងដលើ របស្ប់គុគលដនាេះ។ 

៧. ភ្នគទីងំពីរត្ពមដត្ពៀងថា ការជួញដូរឧបករណ៍នសិ្សនទ ត្តូវដធវ ើដ ើងអនុដោមតាមច្ាប់ 

និងបទ្បបញ្ញតតពិាកព់ន័ធ ។ 

៨. ត្កមុហ ុនត្តូវផដល់ជូនអតិលិជននូវរបាយការណ៍ស្ដ ពីីត្បតបិតតកិារថ្នការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ  

ត្ពមទងំសាែ នភ្នព និងបដត្មបត្មួលថ្នមូលនិធិរបស្អ់តិលិជនកន ុងថ្លៃជួញដូរ 

បនាទ បព់កីាលបរចិ្ឆទ្ថ្នត្បតបិតត ិការរបស្អ់តិលិជន និងត្តូវដរៀបច្ ំ

របាយការណ៍ជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ ដដើមបីជូនដំណឹងពីស្មតុលយសាច្់ត្បាក់សាែ នភ្នពជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ   

និងម្ល៉ា ជីនរបស្់អតិលិជន ដដើមបីឱ្យអតិលិជនបានដឹង នងិ\ឬដផទៀងផ្ទទ ត់ជាមួយត្បពន័ធ ដដលបដងក ើតដ ើងដដាយ 

ត្កមុហ នុកន ុងអំ ុងដពលដម្ល៉ា ង 

 

ដធវ ើការ។ របាយការណ៍ដនេះត្តូវផដល់ជូនអតិលិជនតាមរយៈោយលកខណ៍អកសរ សារដអ ចិ្ត្តូនចិ្ 

ឬមដធាបាយដអ ចិ្ត្តូនចិ្ដផសងដទ្ៀត ដដលត្តូវបានការយល់ត្ពមពអីតិលិជនជាមុន។ 

៣. ការជួញដូរឧបក្រណ្៍និស្សនទ  

១. អតិលិជនយលត់្ពមដាកត់មកល់ត្បាក ់

ឬត្ទ្ពយស្មបតត ិត្គបត់្ោន់ស្ត្ម្លបធ់ានាមុនដពលដធវ ើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទមតងៗ។ 

២. ដដើមបីដាកប់ញ្ញា លក ់ ឬទ្ិញឧបករណ៍និស្សនទតាមរយៈកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ 

អតិលិជនត្តូវយល់ដឹងដអាយច្ាស្ព់ីត្បដេទ្ដផសងៗ និងលកខខ្ណឌ ថ្នបញ្ញា លក់ 

ឬទ្ិញដដលកណំត់ដដាយត្កមុហ នុស្មភ្នគីកណ្ដដ ល អនុដោមតាមច្ាប់               បទ្បបញ្ញតត ិ 

និងវធិានជាធរម្លន។ 

៣. បញ្ញា លក ់ ឬទ្ិញអាច្ដធវ ើដ ើងតាមរយៈឯកសារជាោយលកខណ៍អកសរ ស្ដមាង សារដអ ិច្ត្តនូិច្ 

ឬមដធាបាយ  ដអ ចិ្ត្តូនចិ្ដផសងដទ្ៀត។ ដៅដពលទ្ទួ្លបញ្ញា ពអីតិលិជន 

ត្កមុហ នុត្តវូដធវ ើកំណត់ត្តាបញ្ញា ដនាេះកន ុងទ្ត្មង់ជាឯកសារជាោយ 

លកខណ៍អកសរ ឬលតស្ដមាង ឬតាមត្បពន័ធ ដអ ិច្ត្តនូិច្ ដដើមបីដផទៀងផ្ទទ តប់ញ្ញា របស្អ់តិលិជន។ 

ករណីការដាកប់ញ្ញា លក ់ ឬទ្ិញឧបករណ៍និស្សនទ ដធវ ើដ ើងតាមរយៈទូ្រស្ពទ 

អតិលិជនយលត់្ពមអនុញ្ញញ តដអាយត្កមុហ ុនលតស្ដមាងទក់ទ្ងនឹងបញ្ញា លក ់ ឬទ្ិញតាមរយៈទូ្រស្ពទ 

ដដើមបីឱ្យត្កមុហ នុទុ្កជាេស្ត ុតាង។ 

៤. ត្កមុហ នុត្តវូធានាឱ្យម្លននូវយនដការត្បកបដដាយត្បស្ិទ្ធភ្នពកន ុងការទ្ទួ្លបញ្ញា លក ់

ឬទ្ិញពីអតិលជិន។ 

៥. ត្កមុហ នុត្តូវផដលព់័តម៌្លនដលអ់តិលិជនអពំហីានេិ័យដផសងៗ ដដលអាច្ដកើតម្លន 

ដពលដាក់បញ្ញា លក ់ ឬទិ្ញ និងត្កមុហ នុត្តូវទ្ទួ្លខ្សុ្ត្តូវដលើហានេិ័យថ្នការរអាក់រអួលត្បព័នធ ទូ្រស្ពទ 

អុីនធឺដណត ឬត្បព័នធ ជួញដូរថ្ផទកន ុងរបស្ត់្កមុហ នុកន ុងដពលទ្ទួ្លបញ្ញា លក់ ឬទិ្ញពអីតិលិជន។ 

៦.ត្កមុហ នុធានាកាតប់នែយជាអតបិរម្លនូវហានេិ័យដដលដកើតម្លនដ ើងពាកព់ន័ធនឹងការបញ្ញា លកឬ់

ទ្ិញ។ 
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៧.ត្កមុហ នុត្តូវជូនដំណឹងភ្នា មដល់អតិលិជន 

កន ុងករណីត្កមុហ ុនដឹងថាម្លនបគុគលដដលមិនបានទ្ទួ្លស្ិទ្ធបញ្ញា លក ់ ឬទ្ិញ 

ដត្បើត្បាស្ព់ត័៌ម្លនស្ម្លៃ តរ់បស្អ់តិលិជនដដើមបីដាកប់ញ្ញា លក់ ឬទ្ិញ។ 

៨. អតិលិជនត្តូវទ្ទួ្លសាគ ល់ថាបានស្ិកា 

និងយល់ដឹងច្ាស្់ោស្់អពំហីានេិ័យដដលអាច្ដកើតដ ើងកន ុងដពលដាក់បញ្ញា លក់ 

ឬទិ្ញដដលត្កមុហ នុបានផដល់ពត័៌ម្លន។ 

៩. 

អតិលិជនត្តូវជូនដំណឹងភ្នា មដល់ត្កមុហ នុកន ុងករណីអតិលិជនដឹងថាម្លនបគុគលដដលមនិបានទ្ទួ្លស្ិទ្ធបញ្ញា

លក់ ឬទ្ិញដត្បើត្បាស្ព់ត័៌ម្លនស្ម្លៃ ត់របស្អ់តិលិជនដដើមបដីាក់បញ្ញា លក់ ឬទ្ិញ។ 

 

១០. អតិលិជនទ្ទួ្លសាគ ល ់ និងយល់ត្ពមថាការទ្ិញ 

ឬលក់ឧបករណ៍និស្សនទតាមរយៈឈ្ម ញួដជើងសាឧបករណ៍នសិ្សនទ  គឺជាការទ្ញិ 

ឬលក់រវាងអតលិិជនជាមួយត្កមុហ ុនស្មភ្នគកីណ្ដដ ល 

ដដលជាភ្នគមី្លខ ងដទ្ៀតថ្នកិច្ចស្នាដដលត្កមុហ នុជាភ្នា ក់ងារ។ 

៤. ម៉ា ជីន 

១. អតិលិជនយលត់្ពមដាកត់មកល់់សាច្់ត្បាកជ់ាមួយត្កមុហ នុ 

កន ុងដោលបំណងដធវ ើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ ដៅតាមម្ល៉ា ជីនដដលកំណត់ដដាយត្កមុហ ុនអនុដោមតាមច្ាប់ 

បទ្បបញ្ញត ិនងិវធិានជាធរម្លន កន ុងទំ្ហសំាច្ត់្បាក់មនិដលើស្ពី ៤០.០០០.០០០ (ដស្ស្ិបោន) ដរៀល ឬ ១០.០០០ 

(ដបព់ាន)់ ដុោា រអាដមរកិ។ 

អតិលិជនអាច្ដបើកគណនីជួញដូរម្លនទំ្ហសំាច្ត់្បាក់ដលើស្ពកីារកំណតខ់ាងដលើដដាយត្តូវម្លនការអនុញ្ញញ តដដា

យដ កពអីគគនាយកថ្ន គ.ម.ក.។ 

២.ត្កមុហ នុត្តូវដាក់សាច្់ត្បាក់អតិលិជនកន ុងគណនីដាច្់ដដាយដ កពីគណនីរបស្់ 

ត្កមុហ នុដៅភ្នា កង់ារទូ្ទត់សាច្់ត្បាកព់ាកព់ន័ធនងឹមូលបត្ត ដដលទ្ទួ្លបានការទ្ទួ្លសាគ លព់ី គ.ម.ក.។ 

៣.ត្កមុហ ុននងឹគណនាតថ្មាថ្នឧបករណ៍នសិ្សនទ ដៅកន ុងគណនីរបស្់អតលិិជន 

និងដកតត្មូវម្ល៉ា ជីនដដលបានដាកត់មកល់ដដាយអតិលិជនដៅត្កមុហ នុ 

ោ៉ា ងយូរត្តមឹច្ុងថ្លៃជួញដូរដដើមបីឱ្យកត្មតិម្ល៉ា ជីនដៅកន ុងគណនីរបស្អ់តិលិជនត្ស្បតាមច្ាប ់  បទ្បបញ្ញតិ 

និងវធិានជាធរម្លន។ 

៤.អតិលិជនយល់ត្ពមអនុវតតម្ល៉ា ជីនរកាដដលកំណត់ដដាយត្កមុហ នុអនុដោមតាមច្ាប់ 

បទ្បបញ្ញតត ិនងិវធិានជា          ធរម្លន។ ត្បស្ិនកត្មិតម្ល៉ា ជីនរបស្់អតលិិជនទបជាងម្ល៉ា ជីនរកា 

អតិលិជនត្តូវពិនតិយពភី្នពត្គបត់្ោន់ថ្នកត្មតិម្ល៉ា ជីនដូច្ដដលត្កមុហ នុបានជូនដណឹំងដៅអតិលជិនតាមរយៈ

មដធាបាយដដលទ្ទួ្លយលត់្ពមជាមុនពអីតិលិជនដូច្ជា លិខ្តិជាោយលកខណ៍អកសរ ទូ្រសារ អុីដម៉ាល 

ឬមដធាបាយដអ ចិ្ត្តូនចិ្ដផសងៗដទ្ៀត 

និងអតិលិជនត្តូវដាកស់ាច្ត់្បាកប់ំដពញបដនែមដដើមបីឲ្យកត្មតិម្ល៉ា ជីនកន ុងគណនីរបស្អ់តិលិជនមនិទបជាង

ម្ល៉ា ជីនដំបូង។ 
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អតិលិជនត្តូវដាក់សាច្់ត្បាក់បពំញបដនែមម្ល៉ា ជីនដៅកន ុងអ ុំងដពលជាក់ោក់ណ្ដមួយដដលកំណត់ដដាយត្កមុ

ហ ុន។ 

៥. 

អតិលិជនអាច្ដកសាច្់ត្បាក់ដដលបានដាកត់មកល់កន ុងគណនីកត្មិតម្ល៉ា ជីនកន ុងគណនរីបស្អ់តិលិជនខ្ពស្់ជាង

ម្ល៉ា ជីនដំបូង។ 

៦.ករណីត្កមុហ នុមនិបានទ្ទួ្លសាច្់ត្បាកប់ដនែមពអីតិលិជនកន ុងរយៈដពលដដលបានកណំត់ 

ត្កមុហ នុម្លនស្ិទ្ធដូច្ខាងដត្កាម ៖  

 ក. បដិដស្ធការដាកប់ញ្ញា លក់ ឬទ្ិញបដនែមរបស្់អតលិិជន។ 

  ខ្. បិទ្រាល់សាែ នភ្នពជួញដូរទងំអស្់ ឬមួយដផាករបស្អ់តិលិជន 

 

៧. ត្កមុហ ុនមនិត្តូវដកសាច្ត់្បាក់របស្់អតលិិជនដ ើយ ដលើកដលងម្លនករណីដូច្ខាងដត្កាម ៖ 

ក. ត្កមុហ នុដធវ ើការទូ្ទតឱ់្យបុគគលណ្ដមួយដដលម្លនស្ិទ្ធ។ិ 

ខ្. ដៅដពលអតិលជិនដធវ ើការជួញដូរឧបករណ៍នសិ្សនទ  

ត្កមុហ នុម្លនកាតពវកិច្ចទូ្ទត់កន ុងនាមអតិលិជនដដលទុ្កសាច្់ត្បាកក់ន ុងគណនីដនាេះ។ 

គ. ត្កមុហ នុដធវ ើការទូ្ទត់ថ្លាដស្វា កថ្ត្មដជើងសា 

និងបនទ ុកច្ណំ្ដយដផសងដទ្ៀតដដលអតិលិជនត្តូវបង់។ 

ឃ. ត្កមុហ នុដធវ ើការទូ្ទត់ឱ្យបគុគល 

ឬគណនីដផសងដោងតាមការដស្ា ើស្ុំរបស្អ់តលិិជនតាមរយៈលិខ្តិជាោយលកខណ៍អកសរ។ 

ង. ត្កមុហ នុដធវ ើការទូ្ទត់ ឬដកសាច្់ត្បាក់ដដលតត្មូវដដាយ គ.ម.ក. ឬច្ាប់។ 

៥. ការបិទការជូញដូរឧបក្រណ្៍និស្សនទ 

១. ត្កមុហ នុអាច្ចត់វធិានការច្ំដពាេះអតលិិជន ត្បស្និដបើម្លនសាែ នភ្នពណ្ដមួយដូច្ខាងដត្កាម ៖ 

ក. អតិលិជនបានោកប់ាងំ ឬផដលព់ត័៌ម្លនមនិពិត។ 

ខ្. អតិលិជនមិនអនវុតតតាមត្បការណ្ដមួយថ្នកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ។ 

គ. ត្កមុហ ុនយល់ថា ម្លនភ្នពចបំាច្់កន ុងការបងាក រសាែ នភ្នពជួញដូរមនិត្បត្កតី 

ឬម្លនការអនវុតតការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទមនិត្តឹមត្តូវ ឬអាច្ដលម ើស្ច្ាប់។ 

២.  វធិានការដដលត្កមុហ នុអាច្ចត់ច្ំដពាេះអតិលិជនដូច្ខាងដត្កាម ៖ 

ក. បិទ្សាែ នភ្នពជួញដូរណ្ដមួយ ឬបិទ្សាែ នភ្នពជួញដូរទងំអស្់របស្់អតិលិជន 

កន ុងដោលបំណងទូ្ទតក់ាតពវកចិ្ចរបស្អ់តិលិជន។ 

ខ្. កាតប់នែយ ឬដាក់កហំិតដលើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ របស្អ់តិលិជន។ 

៦. ផលប្បទោជន ៍និងទំនាក្់ទំនង 

ត្កមុហ នុត្តវូបញ្ញា ក់រាល់ផលត្បដោជន ៍ និងទំ្នាក់ទំ្នងទងំអស្់របស្់ត្កមុហ នុ 

និងបគុគលដផសងដទ្ៀតដដលអាច្ម្លនឥទ្ធពិលដលត់្កមុហ ុន ឬភ្នា កង់ារដជើងសាឧបករណន៍ិស្សនទកន ុងតារាង [២] 

ដដាយអនុដោមតាមលកខខ្ណឌ ថ្នកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀង និងបទ្បបញ្ញតតពិាក់ពន័ធ។ 
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៧. ការតវ៉ា  

១.ករណតី្កមុហ នុ 

ឬភ្នា កង់ារដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទមិនអនុវតតតាមខ្ាមឹសារថ្នកិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះអតិលិជនអាច្ដធវ ើប

ណដ ឹងជាោយលកខណ៍អកសរដដាយត្តូវម្លនបញ្ញា ក់ដ ម្ េះ 

និងពត័៌ម្លនលមអតិថ្នបគុគលដដាេះត្សាយការតវា៉េ របស្់    ត្កមុហ នុ។ 

 

២. ត្កមុហ ុនត្តូវយល់ត្ពមដដាេះត្សាយវវិាទ្របស្អ់តលិិជនកន ុងអ ុំងដពល ៧ (ត្បាពំីរ) 

ថ្លៃថ្នថ្លៃដធវ ើការបនាទ បព់បីានទ្ទួ្លបណដ ងឹ។ 

៨. ការរក្ាការស្មា ត់ 

ត្កមុហ នុយល់ត្ពមថា មិនត្តូវដាកប់ងាា ញពត័៌ម្លនស្ម្លៃ ត់របស្អ់តិលិជន 

ឬពត័ម៌្លនស្ម្លៃ ត់ដថ្ទ្ដទ្ៀតពាកព់ន័ធនងឹ  

អតិលិជនដដលត្កមុហ នុទ្ទួ្លបានកន ុងត្កបខ្័ណឌ ផដល់ដស្វាកមម ត្ស្បតាមកិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះដៅឱ្យបគុគលណ្ដមួយ

ដ ើយ ដលើកដលងដតម្លនករណីណ្ដមួយដូច្ខាងដត្កាម ៖  

១.ម្លនការយល់ត្ពមជាោយលកខណ៍អកសរពីអតិលិជនដដាយម្លនបញ្ញា កព់បីុគគលដដលម្លនស្ិទ្ិធទ្ទួ្លព័

ត៌ម្លនស្ម្លៃ តដ់នាេះ។ 

២. ម្លនការតត្មូវព ីគ.ម.ក. ឬតោុការថ្នត្ពេះរាជាណ្ដច្ត្កកមព ុជា។ 

៣. ម្លនការតត្មូវដដាយច្ាប ់នងិបទ្បបញ្ញតត ិពាកព់័នធ ដផសងដទ្ៀត។ 

៩. ការជូនដណំ្ឹង  

១. រាល់របាយការណ៍ នងិការជូនដំណឹងដដលផដលឱ់្យអតិលិជនត្តូវត្ស្បដៅតាមកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ 

ឬច្ាប ់នងិ         បទ្បបញ្ញតិ ដលើកដលងដតម្លនស្ំដណើរជាោយលកខណ៍អកសរដផសងពីដនេះពីអតិលិជន។ 

២. អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងជូនដំណឹងភ្នា មៗដល់ត្កមុហ ុនដៅដពលម្លនការផ្ទា ស្់បដ រូអាស្យដាឋ ន 

ឬពត័ម៌្លនស្ត្ម្លប់ទ្នំាក់ទ្នំងដផសងដទ្ៀតរបស្ខ់្ល នួ។ 

ករណីអតិលិជនខ្កខានមនិបានផដល់ដំណឹងដល់ត្កមុហ ុនពីការផ្ទា ស្ប់ដ រូទងំដនេះ រាល់របាយការណ៍ 

ឬការជូនដំណឹងត្តូវដផាើជួនអតិលិជនដៅកាន់អាស្យដាឋ នដដលត្កមុហ នុបានដឹងច្ងុដត្កាយ។ 

១០. ក្ចិ្ច ប្រមទប្រៀងរមួ 

 រាល់បទ្បងាា ញ ឬដស្ច្កដ ីដលាងការណ៏ 

ឬកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដផសងដទ្ៀតដដលម្លនខ្ាមឹសារផទ ុយពកីចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះជាោយលកខណ៍អកសរ 

ឬក៏ផ្ទទ ល់ម្លត់រវាងភ្នគីទងំស្ងខាង មនិម្លនអានុភ្នពអនុវតតដ ើយ។ 

១១. ច្ាបច់្មលងននក្ិច្ច ប្រមទប្រៀង 

 កិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះដធវ ើដ ើងជាពីរច្ាប ់ ដដលម្លនច្ុេះហតែដលខា និងត្តារបស្ត់្កមុហ ុន 

ឬសាា មត្ម្លមថ្ដរបស្ភ់្នគីទងំស្ងខាង ដហើយត្កមុហ ុនត្តូវផដល់ដអាយអតិលិជនមួយភ្នា មៗ 

និងមួយច្ាបដ់ទ្ៀតរកាទុ្កដៅត្កមុហ ុន។ 

១២. ការកក្កប្ប 

mailto:info@blackwellglobal-kh.com


V1.0.2017  

Blackwell Global Investment (Cambodia) Co., Ltd.   7 of 8 

No 48, Village 1, Mao Tse Toung Blvd, Boeung Trabek Quarter, Chamkar Mon district, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
T +855 023 99 88 66   E info@blackwellglobal-kh.com  Company Number 00021362   SECC Derivative Broker License No. 005 

កិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ អាច្ដកដត្បដៅដពលម្លនការត្ពមរវាងភ្នគីទងំស្ងខាង។ 

ដៅដពលម្លនការដធវ ើវដិសាធនកមមច្ាប ់ នងិបទ្បបញ្ញតតពិាកព់ន័ធ ដដលផទ ុយដៅនឹងកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ 

ត្កមុហ នុត្តវូដត្កដត្បកចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះឱ្យត្ស្បតាមច្ាប ់នងិ      

 

បទ្បបញ្ញតិ 

ដដលបានដធវ ើវដិសាធនកមមដដាយមិនចបំាច្ម់្លនការយល់ត្ពមពអីតិលិជននងិត្តូវជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អ

កសរដលអ់តិលជិនអពំកីារដកដត្បកិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ។ 

១៣. ការចាតត់ងំ 

អតិលិជនត្ពមដត្ពៀងថា រាលស់្ទិ្ិធ នងិកាតពវកិច្ចដដលម្លនកនំតក់ន ុងកិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ 

នឹងត្តូវដផទរដៅឲ្យត្បតសិ្ិទ្ធិសាកល ត្បតសិ្ិទ្ធដដាយដ ក និងអាកតំណ្ដងរបស្អ់តិលជិន 

កន ុងករណីម្លនការផ្ទា ស្ប់ដ រូកមមស្ិទិ្ធថ្នត្ទ្ពយស្មបតត ិរបស្អ់តិលិជនដដលម្លនដៅកន ុងត្កមុហ ុនដដលដកើតដ ើងដដា

យត្បតបិតត ិថ្នច្ាប់ ការទ្ទួ្លមរណៈភ្នពរបស្់អតលិិជន កសយ័ធន អស្មតែភ្នព ដីកាតុោការ 

ឬដដាយដហតផុលណ្ដមួយដផសងដទ្ៀត។ កន ុងករណីដនេះត្កមុហ ុនត្តូវចត់ដច្ងរាល់ការដផទរត្ទ្ពយស្មបតត ិដនាេះ។ 

១៤. ច្ាប់ប្រប់ប្រង 

១. កិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះត្តូវស្ែ តិដៅដត្កាមច្ាប់ នងិបទ្បបញ្ញតត ិថ្នត្ពេះរាជាណ្ដច្ត្កកមព ុជាជាធរម្លន។ 

២. រាល់វវិាទ្ដដលដកើតដច្ញពកីិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះត្សាយតាមនតីិវធិីដដាេះត្សាយវវិាទ្ដដលកំណត់ដដាយ 

គ.ម.ក.។ 

១៥. ការបញ្ច ប់ក្ចិ្ច ប្រមទប្រៀង 

១. ភ្នគនីមួីយៗម្លនស្ិទ្ធបញ្ចប់កចិ្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះត្គប់ដពលដវោ 

ដដាយត្តូវជូនដំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរជាមុនកន ុងរយៈដពល ៧ (ត្បាពំរី) ថ្លៃដលភ់្នគមី្លខ ងដទ្ៀត។ 

២. ភ្នគីទងំពីរយល់ត្ពមថាការបញ្ចបក់ិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ មិនប៉ាេះពាល់ស្ទិ្ិធ 

និងកាតពវកចិ្ច ត្ពមទងំផលត្បដោជន៍ដដលមិនទនអ់នុវតតច្ប់របស្ភ់្នគនីមួីយៗដដលម្លនមនុដពលបញ្ចបក់ិ

ច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ។ 

១៦. ក្តា ហានភិ័យ 

១. អតិលិជនបានស្ិកាពហីានេិយ័ពាក់ពន័ធនងិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ  

និងបានយលដឹ់ងពកីារជួញដូរឧបករណ៍នសិ្សនទ  យនតការនងិការអនុវតតការជួញដូរ 

ការដាកស់ាច្់ត្បាកត់មកលក់ន ុងគណន ី កតាត ហានេិ័យ 

និងពយស្នកមមដដលជាលទ្ធផលបណ្ដដ លមកពកីារជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ។ អតិលជិនកប៏ានយល់ដឹងពីច្ាប់ 

និងបទ្បបញ្ញតិតពាកព់ន័ធ  រមួទងំស្ិទ្ធ កាតពវកិច្ច 

និងការទ្ទួ្លខ្ុស្ត្តូវរបស្ភ់្នគនីមួីយៗដៅកន ុងកិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះ។  

២. អតិលិជនយលដឹ់ង នងិទ្ទួ្លសាគ លថ់ា ការជួញដួរឧបករណ៍នសិ្សនទ  

គឺជាការជួញដូរមួយត្បដេទ្ដដលម្លន            ហានិេ័យខ្ពស្់ ដដាយថ្លាម្លនការដត្បត្បួលដលឿន។ 

៣. មុនច្ុេះហតែដលខាជាមួយអតលិិជន 

ភ្នា កង់ារឈ្ម ញួដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ ដដលទក់ទ្ងដដាយផ្ទទ ល់ជាមួយ   

អតិលិជនបានពនយលព់ខី្ា ឹមសារថ្នកិច្ច ត្ពមដត្ពៀងដនេះដល់អតិលិជន 
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និងបានពនយល់លមអតិអំពីវធិីសាស្រស្ត ថ្នការដាក់បញ្ញា           ទងំអស្ ់

និងហានេិ័យដដលអាច្ដកើតម្លនពាក់ពន័ធនឹងវធិីសាស្រស្ត ថ្នការដាកប់ញ្ញា នមួីយៗដល់អតិលិជន។ ភ្នា កង់ារ              

 

ឈ្ម ញួដជើងសាឧបករណ៍និស្សនទអាច្ផដល់ជួនអតិលិជននូវឯកសារផដលព់ត័៌ម្លនអំពហីានិេ័យនងិត្តូវពនយល់លមអ ិ

តអពំីហានេិយ័ដដលអាច្ដកើតម្លនពាកព់័នធនងឹការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ។  
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