ិ ន
កិច្ចព្រមពព្រៀងអតិថជ

CLIENT AGREEMENT
ទីកន្នលង និងកាលបរច្ចេ
ិ ទននកិចចរពមច្រពៀង...................................

Place and date of this Agreement
កិចចរពមច្រពៀងរវាង÷

The agreement between:
- រកុមហ៊ុន :

The Firm
ច្្មោះ ពអសប៊ីអាយ រយ
៉ា៉ូ ៉ា ល់សឃ្
៊ី យរួ ឹធ៊ី ភ៊ីអិលស ៊ី អាសយដ្ឋាន ជាន់ទី១៣A អាគារភនច្ំ ពញច្ៅវរ័ ច្លខ៤៤៥ មហាវថ
ិ ីរពោះម៊ុនីវងស សង្កាត់បឹងរពលឹត
ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភច្នំ ពញ ជារកុមហ៊ុនទទួលបានអាជាាបណ្ណច៊ុោះបញ្ជ ី ច្ៅរកសួ ងពាណ្ិជជកមម របច្ទសកមព៊ុជា

Name: SBI Royal Securities Plc., Address: Floor 13Ath , Phnom Penh Tower, No. 445, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Pralit, Khan
7Makara, Phnom Penh, Cambodia, a licensed firm which has registered at Ministry of Commerce, Cambodia;
ភ្ននក់ង្កររកុមហ៊ុនទទួលបានអាជាាបណ្ណ...................................................................

its licensed representative
នង
ិ

and
- អតិថិជន:

The Client
ច្្មោះ..............................................................................................................................................................................................................

Name
អាសយដ្ឋាន......................................................................................................................................................................................................

Address
ច្លខអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ/ច្លខលិខត
ិ ឆលងន្ែន..........................................................................................................................................................

ID/Passport Number
ច្លខបញ្ជ ី ពាណ្ិជជកមម(ករណ្ីជាស្ថថប័ន)........................................................................................................ នថៃទី...........ន្ខ..............ឆ្ន.ំ ................
dd

Business Registration Number (In case of Institution)

mm

yy

Date

ភ្នគទ
ំ ពរី រពមច្រពៀងគាន ែូចខាងរកាម:
ី ង

The Parties agree together the following:

១-

រកុមហ៊ុនជារកុមហ៊ុនទទួលបានអាជាាបណ្ណឲ្យច្ធវអា
ើ ជីវកមមច្ៅកន៊ុងរពោះរាជាណា-

1-

The Firm is a licensed firm carrying out business in the Kingdom
of Cambodia and holding an Underwriting License issued by the
SECC.

អតិថជ
មហ៊ុនច្ធវជា
ល ច្ែើមបផ
ិ នមានបំណ្ងច្រជើសច្រសរកុ
ើ
ើ ភ្ននក់ង្កររបស់ខួ ន
ី ដល់ច្សវា

2-

The Client wishes to appoint the Firm as its agent to provide it
with certain advice and trading services in relation to Securities.

អន៊ុច្ោមតាមមារតា ៥៤ ននអន៊ុរកត
ឹ យសដីពកា
ី រអន៊ុវតតចាប់សី ដពកា
ី រច្បាោះផាយ

3-

Under Article 54 of the Sub-decree on the Implementation of the
Law on the Issuance and Trading of Non-Government Securities
and Article 6 of Prakas on the Code of Conduct of Securities Firms
and Securities Representatives, a licensed firm shall enter into an
agreement with a prospective client.

4-

The Parties have set out in this Agreement the terms and
conditions that, subject to Securities Laws, Sub-decree and
relevant regulations, shall apply to the provision of the Services.

5-

អន៊ុច្ោមតាមចាប់សី ព
ត ីការច្បាោះផាយ នង
ិ ការជួញែូរមូលបរតមហាជន អន៊ុ-

Terms used in this Agreement shall have the meanings given in the
Law on the Issuance and Trading of Non-Government Securities,
Sub-decree and the relevant regulations set by SECC, and the
relevant laws of the Kingdom of Cambodia.

ណាចរកកមព៊ុជា។

The following further definitions shall apply in respect of the
Agreement:

សាវតា

២៣-

BACKGROUND

ចរកកមព៊ុជា ជារកុមហ៊ុនធានាទញ
ិ មូលបរត ច្ដ្ឋយ គ.ម.ក. ។
ជួញែូរ នង
ិ ផដល់របក
ឹ ាន្ែលទក់ទងនង
ឹ មូលបរត។

និងការជួញែូរមូលបរតមហាជន នង
ិ ជ
ិ របការ ៦ ននរបកាសសដីពីរកមសីលធម៌វជា
ជីវ:របស់រកុមហ៊ុនមូលបរត នង
ិ ភ្ននក់ង្កររកុមហ៊ុនមូលបរត រកុមហ៊ុនទទួលបាន
៤-

អាជាាបណ្ណរតូវច៊ុោះកច
ិ ន។
ិ ចរពមច្រពៀងជាមួយអនាគតអតថ
ិ ជ

ភ្នគទ
ំ ពរី រតូវអន៊ុវតតតាមលកខខណ្ឌននកច
ី ង
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ ច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាម
ចាប់ អន៊ុរកត
័ ធ។
ឹ យ និងបទបបញ្ា តតិពាក់ពន

DEFINITIONS

និយមន័យ
៥-

ពាកយបច្ចចកច្ទសន្ែលច្របរើ បាស់ក៊ុ នងកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ រតូវឲ្យនយ
ិ មន័យច្ដ្ឋយ
រកឹតយ នង
័ ធច្ៅរពោះរាជាិ បទបបញ្ា តតិន្ែលកំណ្ត់ច្ដ្ឋយ គ.ម.ក. និងចាប់ពាក់ពន
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និយមន័យខាងច្រកាមច្នោះន្ែលរតូវច្របើរបាស់ក៊ុ នងកិចចរពមច្រពៀង ÷
កច
ិ ចរពមច្រពៀង

Agreement

: សំ ច្ៅែល់កិចចរពមច្រពៀងអតិថជ
ិ ន។

របាក់អតថ
ិ នរគប់រគាន់ : សំ ច្ៅែល់របាក់
ិ ជ

Available Client Money : means Client Money in the Client
Money Account that is available at a
given time for the Client's purchase of
Securities, taking into the balance in
the Client Money Account less any
Client Liabilities and any previous
Client Orders and Client requests for
withdrawal of money or payment to
third parties.

ន្ែលអាចច្របើរបាស់បានច្ៅកន៊ុង

គណ្នស្ថ
ួ
ិ ន កន៊ុងច្ពលជាក់ោក់មយ
ី ច់របាក់អតថ
ិ ជ
សរមាប់ការបញ្ញជទញ
ិ មូលបរត របស់អតថ
ិ ិជនច្ដ្ឋយ
យកសមត៊ុលយកន៊ុងគណ្នស្ថ
ី ច់របាក់អតថ
ិ ិជន
ច្ចញនូវរាល់បណ្
ំ ៊ុ លអតិថជ
ិ នទំងអស់
ទញ
ិ ន
ិ ពម
ី ៊ុនទំងអស់របស់អតថ
ិ ជ

ែក

ការបញ្ញជ

រពមទំងរបាក់

Bank

: means a commercial bank regulated
and supervised under the Law on
Banking and Financial Institutions of
the Kingdom of Cambodia.

Client Information

: means the information in relation to
the Client provided to the Firm at the
time of opening of the Client’s account
with the Firm, as updated from time to
time.

Client Liability

: means any amount that the Client is
liable to pay to another person
pursuant to this Agreement or under
any law, subject to the provisions of
the Code of Conduct including but not
limited to any commissions, fees, other
remuneration, taxes, stamp duties, any
other expenses related to the sale or
purchase of Securities, and any
administration fees relating to the
operation of the Client Money
Account.

Client Order

: means an order given to the Firm by
the Client in relation to purchase or
sale of Securities.

Code of Conduct

: means Prakas on the Code of Conduct
of Securities Firms and Securities
Representatives.

License

: means the license issued to the Firm by
the Director General of the SECC.

មូលបរតរបតិរសុត។

Securities Trading

: means trading in any Securities listed
on the Securities Exchange Permitted.

ទក់ទងនង
ឹ មូលបរត។

Services

: means investment advice in relation to
Securities Trading, and arranging
Securities Trading.

Universal Successor

: means who succeeds to the general
rights and obligations from another
person.

Particular Successor

: means who succeeds to the limit rights
and obligations based on each specific
reason.

ន្ែលអតថ
ិ ិជនបានច្សនើែក

ឬច្សនើទូទត់ច្ៅតតយ
ិ -

ជន។
ធនាគារ

: means this client agreement.

: សំ ច្ៅែល់ធនាគារពាណ្ិជជន្ែលសថិតច្ៅច្រកាមបទ-

បបញ្ា តតិ នង
ត ធ
ិ ការរគប់រគងននចាប់សី ព
ី នាគារ នង
ិ
រគឹោះស្ថថនហិរញ្ា វតថ៊ុ ននរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា។

ព័តមា
៌ នអតថ
ិ ន
ិ ជ

: សំ ច្ៅែល់ពត
័ មា
៌ នពាក់ពន
័ ធនឹងអតិថជ
ិ ន ន្ែលផដល់
ឲ្យរកុមហ៊ុនមូលបរត

ច្ៅច្ពលន្ែលច្បើកគណ្នី

អតថ
ិ ន ច្ហយ
ិ ជ
ើ រតូវបានច្ធវប
ើ ចច៊ុបបននភ្នពជារបចំ។

: សំ ច្ៅែល់របាក់ ន្ែលអតិថជ
ន
ទត់
ិ នជំពាក់ក៊ុ ងការទូ

បំណ្៊ុលអតថ
ិ ន
ិ ជ

ច្ៅប៊ុគគលច្ផសងច្ទៀត ច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាមកច
ិ ចរពម
ច្រពៀងច្នោះ ឬចាប់ និងបទបបញ្ា តតពា
័ ធន្ែលមាន
ិ ក់ពន
ជាអាទិ៍ កនរមច្ជង
ើ ស្ថ នថលច្សវា ោភការច្ផសងៗ ពនធ
ឬចំណាយច្ផសងច្ទៀតន្ែលទក់ទងនង
ឹ ការលក់

ឬ

ការទញ
ិ មូលបរតនង
ិ កនរមរែាបាលន្ែលទក់ទងនង
ឹ

ការច្ធវរើ បតិបតតកា
ិ ន។
ិ រច្លើគណ្នស្ថ
ី ច់របាក់អតិថជ

បញ្ញជអតថ
ិ ន
ិ ជ

: សំ ច្ៅែល់បញ្ញជទញ
ឬលក់មូលបរតរបស់អតថ
ិ ន
ិ
ិ ជ

រកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជវី :

: សំ ច្ៅែល់របកាសសដីពីរកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជីវ: របស់

អាជាាបណ្ណ

: សំ ច្ៅែល់អាជាាបណ្ណន្ែលផដល់ឲ្យរកុមហ៊ុនច្ដ្ឋយ

ច្ៅរកុមហ៊ុនមូលបរត ។

រកុមហ៊ុនមូលបរត នង
ិ ភ្ននក់ង្កររកុមហ៊ុនមូលបរត ។
អគគនាយកនន គ.ម.ក. ។

ការជួញែូរមូលបរត

: សំ ច្ៅែល់ការជួញែូរមូលបរតបានច៊ុោះបញ្ជ ី ច្ៅ ផារ

ច្សវាកមម

: សំ ច្ៅែល់ការផដល់ច្សវាជួញែូរនង
ិ ផដល់របក
ឹ ា ន្ែល

របតស
ធិ កល
ិ ិ ទស

: សំ ច្ៅែល់ប៊ុគគលន្ែលទទួលបនតនូវសិទធិ និងកាតពវ-

របតស
ិ ិ ទច្ធិ ដ្ឋយន្ឡក

: សំ ច្ៅែល់ប៊ុគគលន្ែលទទួលបនតសិទធម
ួ
ិ យ

កិចចទូច្ៅពីប៊ុគគលែនទ។

ជាកំណ្ត់ន្ផែកតាមមូលច្ហត៊ុនម
ួ ៗ។
ី យ

ឬច្រចន
ើ

បទបបញ្ញ តតិព្បតិបតតិការ
៦-

ការច្រជស
មហ៊ុន
ើ ច្រសរកុ
ើ

១- អតថ
មហ៊ុនច្ធវជា
ិ នច្រជស
ើ ច្រសរកុ
ិ ជ
ើ
ើ ភ្ននក់ង្កររបស់ខួ លន
ច្ដ្ឋយច្គារពតាមលកខខណ្ឌននកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ

។

ច្ែម
ើ បផ
ី ដល់ច្សវាកមម

អតិថជ
ិ នរពមច្រពៀង

OPERATING PROVISIONS
6-

1- The Client appoints the Firm as the Client’s agent to provide
the Services to the Client on the terms of this Agreement. The
Client agrees to be bound by the acts of the Firm carried out
within the scope of the authority granted by the Client under
this Agreement.

អន៊ុវតតកាតពវកច
ិ ចនានាន្ែលច្កើតច្ចញពកា
ី រអន៊ុវតតអាណ្តតិច្ដ្ឋយរកុមហ៊ុន
កន៊ុងន្ែនអន៊ុញ្ញាតន្ែលផដល់ច្ដ្ឋយអតថ
ិ នច្រកាមកច
ិ ជ
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ។

២- រកុមហ៊ុនមន
ិ រតូវច្ធវរើ បតប
ិ តតកា
ិ រជួញែូរមូលបរតកន៊ុងគណ្នអ
ី តថ
ិ ិជនកន៊ុងនាម

អតិថជ
ិ ន ច្ដ្ឋយមន
ិ មានការយល់រពមជាោយលកខណ្៍អកសរជាម៊ុនពីអតិថ-ិ

2- The Firm shall not act as principal in relation to the Client in
relation to any Securities Transaction except with the prior
written agreement of the Client.

ជនតាមរយៈកិចចរពមច្រពៀងច្នោះ ។

៣- រកុមហ៊ុនរតូវធានាថា រកុមហ៊ុនបានទទួលអាជាាបណ្ណន្ែលអន៊ុញ្ញាតឲ្យផដល់
ច្សវាកមមែល់អតថ
ិ ន
ិ ជ

។

រកុមហ៊ុនរតូវផដល់ច្សវាកមមពាក់ពន
័ ធនង
ិ យ
ឹ វស័

3- The Firm warrants that it is authorized to provide the Services
to the Client. The Firm shall provide any services in relation to
Securities for which the terms of the License issued by the
Director General of the SECC.

មូលបរតែល់អតិថជ
ិ នរសបតាមលកខខណ្ឌអាជាាបណ្ណន្ែលបានផដល់ច្ដ្ឋយ
អគគនាយកនន គ.ម.ក. ។
៧-

ការច្ធវប
័ មា
៌ ន
ើ ចច៊ុបបននកមមពត

១- រកុមហ៊ុនរតូវទទួលស្ថគល់

និងរពមច្រពៀងថារកុមហ៊ុនបានបំច្ពញទរមង់

Appointment of the Firm

7-
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Updating Information

ពាកយច្សនើស៊ុំច្បក
ើ គណ្នីអតថ
ិ ិជន
រកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជវី :។

២- អតិថជ
ិ នរតូវធានាថា

ន្ែលមានកំណ្ត់ច្ៅកន៊ុងឧបសមពន
័ ធរបស់

1- The Firm acknowledges and agrees that it has completed a
New Customer Account form in respect of the Client, in the
form set out in Appendix of the Code of Conduct.

ព័តមា
៌ នន្ែលផដល់ឲ្យច្ៅច្ពលច៊ុោះកច
ិ ចរពមច្រពៀងជា

2- The Client warrants that the Client Information provided as at
the date of this Agreement is true and correct.

ព័តមា
៌ នពត
ិ របាកែ នង
ិ រតម
ឹ រតូវ។

៣- អតិថជ
ិ នរតូវទទួលស្ថគល់ថារកុមហ៊ុនផដល់ច្សវាកមមជូនអតថ
ិ ិជនច្ដ្ឋយន្ផែក

3- The Client acknowledges that the Firm shall provide the
Services to the Client on the basis of Client information. The
Client agrees to promptly notify the firm of any material
changes to such Client Information.

ំ ឹ ងភ្នលមច្ៅរកុមហ៊ុន ច្ៅ
ច្លើពត
័ មា
៌ នអតិថិជន។ អតិថជ
ិ នយល់រពមជូនែណ្
ច្ពលមានការផ្លលស់បូ ដរព័តមា
៌ នជាស្ថរវនតរបស់អតថ
ិ ិជន។

៤- រកុមហ៊ុនរតូវច្ធវប
៌ នទំងឡាយណាទក់ទងនង
ើ ចច៊ុបបននកមមការផ្លលស់បូ តរព័តមា
ឹ

4- The Firm shall update the Client in writing from time to time
in relation to any changes in the information relating to the
Firm set out in this Agreement. The Firm acknowledges and
agrees that it is required under the provisions of the Code of
Conduct to provide the Client with certain information in
writing prior to the execution of Securities Transactions on the
Client’s behalf. The point 7 of this agreement shall not apply
for Investment Advisory Firms and Investment Advisory
Representatives.

ំ ឹ ងែល់អតថ
រកុមហ៊ុន និងរតូវជូនែណ្
៌ ន
ិ ិជនជាោយលកខណ្៍អកសរនូវព័តមា
ច្នាោះន្ែលកំណ្ត់ច្ៅកន៊ុងកិចចរពមច្រពៀង។

អន៊ុច្ោមតាមរកមសីលធម៌វជា
ិ ជ

ព័តមា
៌ នជាោយលកខណ្៍អកសរម៊ុនច្ពល

អន៊ុវតតបញ្ញជកន៊ុងនាមអតថ
ិ ន។
ិ ជ

ជីវ: រកុមហ៊ុនរតូវទទួលស្ថគល់ និងយល់រពមថារកុមហ៊ុនផដល់ឲ្យអតិថិជន នូវ
ចំណ្៊ុចទី
៨-

៧

ននកច
ិ -ិ
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះមន
ិ អន៊ុវតតចច្ំ ពាោះរកុមហ៊ុ នទីរបក
ឹ ាវន

ច្ោគ នង
ិ ិច្ោគច្ឡើយ ។
ិ ភ្ននក់ង្ករផដល់របក
ឹ ាវន

ការជួញែូរមូលបរត

8-

1- The Firm shall engage in Securities Trading on behalf of the
Client only to carry out Client Orders given from time to time.
The Firm shall not operate a discretionary account on behalf of
the Client, and any instruction given by the Client to engage in
Securities Trading on a discretionary basis shall be deemed for
all purposes of this Agreement not to have been given, unless
approved by SECC.

១- រកុមហ៊ុនរតូវអន៊ុវតតការជួញែូរមូលបរតកន៊ុងនាមអតថ
ិ នច្ៅច្ពលមានបញ្ញជ
ិ ជ
ពីអតថ
ណ ោះ។
ិ ិជនន្តប៊ុច្ណា

រកុមហ៊ុនមន
ិ រតូវច្ធវើរបតប
ិ តតកា
ិ រគណ្នីឆនាទន៊ុសិទធិ

កន៊ុងនាមអតិថជ
ិ ន និងមន
ិ អន៊ុញ្ញាតនូវរាល់បញ្ញជពអ
ី តថ
ិ ិជនឲ្យអន៊ុវតតការជួញ

ែូរមូលបរត ច្ដ្ឋយន្ផែកច្លើមូលដ្ឋានឆនាទន៊ុសិទក
ធិ ៊ុ នងរគប់ច្គាលបំណ្ងននកច
ិ ច
រពមច្រពៀងច្នោះច្លើកន្លងន្តមានការអន៊ុញ្ញាតពី គ.ម.ក. ។

២- អតិថជ
ិ នផដល់សិទធិឲ្យរកុមហ៊ុនច្ធវកា
ិ ន
ើ រង្ករចំបាច់សមរសបកន៊ុងនាមអតិថជ

2- The Client authorizes the Firm to do all things reasonably
necessary on the Client’s behalf, pursuant to a Client Order to:

តាមបញ្ញជអតថ
ើ បី ÷
ិ ិជនច្ែម

i- Place the Client Order;
ii- Transfer Securities sold by the Client or purchased
by the Client; and
iii- Ensure that each such transfer is correctly recorded at
the Securities Depository.

ក- បញ្ជូ នបញ្ញជរបស់អតិថជ
ិ ន

ខ- ច្ផទរមូលបរតន្ែលរតូវបានលក់ ឬទញ
ិ ន
ិ តាមបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ជ

គ- ធានាថារាល់ការច្ផទរបានកត់រតារតឹមរតូវច្ៅរបតិបតតិកររកាទ៊ុក
មូលបរត។

៣- រកុមហ៊ុនរពមច្រពៀងចត់ន្ចងច្ធវកា
ិ ន
ើ រច្ផទរមូលបរតកន៊ុងនាមអតិថជ

3- The Firm agrees to arrange transfer of Securities on behalf of a
Client, and any recording of such transfer, in accordance with
the Code of Conduct and the rules, systems and procedures
applicable to the Securities Depository and under existing
regulations.

ច្ហយ
ើ

រតូវកត់រតាការច្ផទរច្នាោះ ច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាមរកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជវី : នង
ិ រសប
តាមវធាន
របព័នធ រពមទំងនត
ិ
ិ រី បស់របតិបតតិកររកាទ៊ុកមូលបរត នង
ី ិវធ
ិ បទបបញ្ា តតិជាធរមាន។

4- The Firm and the Client acknowledge and agree that:

៤- រកុមហ៊ុន និងអតថ
ិ ិជនរតូវទទួលស្ថគល់ និងរពមច្រពៀងថា ÷

i- The Firm shall not purchase Securities on behalf of a
Client unless the Client has provided the Firm with
sufficient Available Client Money, and the Client
agrees not to place a Client Order to buy Securities at
a price exceeding the Available Client Money; and
ii- The Firm shall not short sell Securities on behalf of
the Client, and the Client shall not place a Client
Order to sell Securities unless the Securities are
registered with the Securities Depository in the name
of the Client and are available to be sold.

ក- រកុមហ៊ុនមន
ច្លើកន្លង
ិ រតូវទញ
ិ មូលបរតកន៊ុងនាមអតថ
ិ ិជនច្ឡយ
ើ
ន្តអតថ
ន
ិ ិជនផដល់ឲ្យរកុមហ៊ុននូវរបាក់រគប់រគាន់ក៊ុ ងការទ
ិញមូលបរត

នង
ិ នយល់រពមថាមន
ិ អតិថជ
ិ រតូវច្ធវើការដ្ឋក់បញ្ញជទញ
ិ មូល-

បរត ច្ៅតនមលច្លើសពប
ី រមាណ្
ិ
នង
ិ

របាក់អតថ
ិ ិជនន្ែលមានច្ឡើយ

ខ- រកុមហ៊ុនមន
ិ ន
ិ រតូវលក់សតន្សល (short sell) ច្ឡើយ និងអតិថជ
មន
ិ រតូវដ្ឋក់បញ្ញជលក់មូលបរតរបស់ខួ លនច្ឡើយ ច្លើកន្លងន្តមូល
បរតច្នាោះបានច៊ុោះបញ្ជ ី ច្ៅរបតប
ិ តតក
ិ ររកាទ៊ុកមូលបរតកន៊ុងច្្មោះ
របស់អតថ
ិ ិជន នង
ិ អាចលក់បាន។

៥- អតិថជ
ិ នរពមច្រពៀងតាមការកំណ្ត់ននបញ្ញជរបស់ខួ លន

5- The Client agrees to be bound by its Client Orders and agrees
and acknowledges that a Client Order may not be cancelled or
varied after it is executed. A Client Order may not be cancelled
or varied prior to execution of the Client Order unless the
Client notifies the Firm in such manner as is reasonably
required by the Firm. The point 8 of this agreement shall not
apply for Investment Advisory Firms and Investment Advisory
Representatives.

ច្ហើយរតូវទទួល

ស្ថគល់ និងយល់រពមថាបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ិជននឹងមន
ិ រតូវបានល៊ុ បច្ចល ឬ
ផ្លលស់បូ ដរបនាទប់ពីបានអន៊ុវតតច្ឡយ
ើ ។

បញ្ញជរបស់អតថ
ិ ិជនមន
ិ អាចរតូវបាន

ល៊ុ បច្ចល ឬផ្លលស់បូ ដរ ម៊ុនច្ពលអន៊ុវតតតាមបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ិជន ច្លើកន្លង
ំ ឹ ងែល់រកុមហ៊ុននូវការល៊ុ បច្ចល
ន្តអតថ
ិ ិជនបានជូនែណ្

ឬការផ្លលស់បូ ដរ

9-

ច្នាោះរសបតាមការតរមូវរបស់រកុមហ៊ុន ។ ចំណ្៊ុចទី ៨ ននកិចចរពមច្រពៀង

ច្នោះ មន
ិ ិច្ោគ និងភ្ននក់ង្ករផដល់របឹកាវន
ិ -ិ
ិ អន៊ុវតតចំច្ពាោះរកុមហ៊ុនទរី បឹកាវន
៩-

ច្ោគច្ឡយ
ើ ។

Methods of Placing Orders
1- A client shall place orders using any of the following methods:
i- In writing;
ii- Over telephone, facsimile and using other electric

communication methods prescribed by SECC.

វធ
ន
បញ្ញជ
ិ ស្ថ
ី ស្រសតក៊ុងការដ្ឋក់

១- អតិថជ
ិ នអាចដ្ឋក់បញ្ញជច្ដ្ឋយច្របើរបាស់វធ
ិ ីស្ថស្រសតែូចខាងរកាម ÷
ក- ជាោយលកខណ្៍អកសរ
ខ- តាមរយៈទូរស័ពទ

Securities Trading

ទូរស្ថរ

នង
ំ ងច្អឡច
ិ ទ
ិ តាមវធ
ី ំនាក់ទន
ិ រតូនច
ិ
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2- The Client’s order in relation to trading in that Securities,
including the Securities name, type, quantity, price and date.
The Firm shall record such order in writing, tape-recording or
other electronic to evidence of the place order.

ច្ផសងច្ទៀតន្ែលកំណ្ត់ច្ដ្ឋយ គ.ម.ក. ។
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២- បញ្ញជអតថ
៌ នទក់ទងនឹងការជួញែូរមូលបរតរួមមាន
ិ ិជនរតូវបង្កាញព័តមា

1- The Firm shall not comply with a Client Order if the Client
Order would be contrary to any Securities Law and relevant
regulations or the terms of this Agreement. The Firm shall not
be liable for any loss, cost or expense suffered by the Client as
a result of the Firm’s refusal to carry out such a Client Order.

ច្្មោះមូលបរត របច្ភទមូលបរត បរមាណ្មូ
លបរត និងនថលមូលបរត និង
ិ
កាលបរច្ចេ
ិ ទ។

រកុមហ៊ុនរតូវច្ធវក
ើ ំណ្ត់រតាបញ្ញជច្នាោះកន៊ុងទរមង់ជាោយ-

លកខណ្៍អកសរ ឬថតសច្មលង ឬតាមច្អឡិចរតូនច
ើ បច្ី ធវជា
ិ ច្ែម
ើ ភសត៊ុតាងននការ
ដ្ឋក់បញ្ញជ។

១០- ការបែច្ិ សធទទួលបញ្ញជ

១- រកុមហ៊ុនមន
ិ នច្ទ
ិ រតូវអន៊ុវតតតាមបញ្ញជអតថ
ិ ជ
ច្រពៀងច្នោះ។

2- The Firm shall promptly notify the Client in writing if it at any
time refuses in paragraph (1) or fails for any reason to carry
out a Client Order or to carry out a Client Order in accordance
with the terms of the Client Order.

របសិនច្បកា
ើ រអន៊ុវតតបញ្ញជ

អតិថជ
័ ធ ឬលកខនតក
ិ នច្នាោះផទ៊ុយនឹងចាប់ និងបទបបញ្ា តតពា
ិ ក់ពន
ិ :ននកិចចរពមរកុមហ៊ុនមន
ើ
ិ ទទួលខ៊ុសរតូវច្លើការខាតបង់ នថលច្ែម
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ឬការ

ំ ឹ ងភ្នលមៗែល់អតិថជ
២- រកុមហ៊ុនរតូវជូនែណ្
ិ នជាោយលកខណ្៍អកសរ

កន៊ុង

ករណ្ីមានការបែិច្សធែូចមានន្ចងកន៊ុងកថាខណ្ឌទី១ ឬមានកំហ៊ុសឆគងកន៊ុង
ការអន៊ុវតតបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ន ឬការអន៊ុវតតបញ្ញជច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាមលកខិ ជ

12-

Client Money Account
1- The Client authorizes the Firm to:

ខណ្ឌ ននបញ្ញជអតថ
ិ ន។
ិ ជ

ំ ឹ ងការជួញែូរមូលបរត
១១- ការជូនែណ្

Securities Trading Notifications
The Firm shall provide the Client with a notification of each
securities transaction effected on behalf of the Client, in
compliance with Article 21 of the Code of Conduct. The Client
agrees to carefully review each such notification and to notify the
Firm promptly of any differences between the Client’s records and
the information shown in the notification.

ចំណាយរបស់អតថ
ន្ែលបណា
ដ លមកពកា
ិ ិជនច្ឡយ
ើ
ី របែិច្សធរបស់រកុមហ៊ុនកន៊ុងការអន៊ុវតតតាមបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ន។
ិ ជ

Refusal of Receiving Orders

i-

ំ ឹ ងែល់អតថ
រកុមហ៊ុនរតូវជូនែណ្
ិ ិជននូវរាល់របតប
ិ តតកា
ិ រមូលបរត

ន្ែលច្ធវើក៊ុ នង

នាមអតិថជ
ិ ន ច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាមរបការ ២១ ននរកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជីវ:។ អតថ
ិ ិ-

ii-

ែំណ្ឹងច្ៅរកុមហ៊ុនវញភ្ន
ល មនូវភ្នពខ៊ុសគានរវាងកំណ្ត់រតារបស់អតថ
ិ
ិ ិជន

iii-

ំ ឹ ងច្នាោះ
ជនយល់រពមពន
ិ ត
ិ យោងយកចត
ិ តទ៊ុកដ្ឋក់នូវការជូនែណ្

ច្ហយ
ើ ជូន

និង

ំ ឹ ង។
ព័តមា
៌ នន្ែលបង្កាញកន៊ុងច្សចកតជ
ី ូនែណ្

១២- គណ្នស្ថ
ិ ន
ី ច់របាក់អតថ
ិ ជ

iv-

១- អតថ
ធិ ល់រកុមហ៊ុនចំច្ពាោះ ÷
ិ នផដល់សិទែ
ិ ជ

ក- ការដ្ឋក់តមាល់របាក់ន្ែលទទួលបានពីអតិថិជន

v-

ឬកន៊ុងនាមអតិថ-ិ

ជនច្ៅកន៊ុងគណ្នស្ថ
័ ធនង
ិ ន
ី ច់របាក់អតិថិជនន្ែលពាក់ពន
ឹ អតិថជ

ខ- ការទទួលរបាក់ពកា
ិ ន
ី រលក់មូលបរតកន៊ុងនាមអតិថជ

vi-

តាមបញ្ញជ

ចូលកន៊ុងគណ្នស្ថ
ិ ន
ី ច់របាក់អតថ
ិ ជ

2- The Client shall be entitled to receive any interest paid in
respect of the Client Money Account.

គ- ការទូទត់ច្ចញពីគណ្នស្ថ
ី ច់របាក់អតថ
ិ ិជនសរមាប់ការទញ
ិ មូល
បរតកន៊ុងនាមអតិថជ
ិ ន តាមបញ្ញជរបស់អតិថិជន
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ឃ- ការទូទត់សងបំណ្៊ុលអតថ
័ ធនឹងការជួញែូរមូលបរតពី
ិ ិជនពាក់ពន
ង- ការទូទត់ច្ផសងៗពគ
ី ណ្នស្ថ
ី ច់របាក់អតិថិជនន្ែលតរមូវច្ដ្ឋយ
ច- ការដ្ឋក់របាក់ចូល

Notifications of Securities trades in accordance with
Article 21 of the Code of Conduct;
ii- A monthly transactions report on the Client’s
account, in accordance with Article 22 of the Code
of Conduct;
iii- Reports in relation to Client Money in accordance
with Law and relevant regulations of securities.
i-

និងការែករបាក់ច្ចញពគ
ី ណ្នស្ថ
ី ច់របាក់

អតថ
ិ នច្ៅច្ពលមានបញ្ញជអតថ
ិ ជ
ិ ិជន

ឬការន្ណ្នាំជាោយ-

លកខណ្៍អកសរពអ
ិ ន។
ី តិថជ

២- អតិថជ
ធិ ទួលរាល់ចណ្
ំ ូ លការរបាក់ន្ែលច្កត
ិ នមានសិទទ
ើ មានកន៊ុងគណ្នី
អតិថជ
ិ ន។

2- The Client agrees to carefully check the contents of the reports
provided by the Firm, to ensure that the contents of such
reports are consistent with the Client’s own records, and to
promptly notify the Firm of any differences.

១៣- របាយការណ្៍

១- រកុមហ៊ុនរតូវផដល់របាយការណ្៍ជាោយលកខណ្៍អកសរែល់អតិថជ
ិ នទក់ទង
នឹងការជួញែូរមូលបរតែូចខាងច្រកាម ÷
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ំ ឹ ងសដីអព
ក- ច្សចកដីជូនែណ្
ំ ីការជួញែូរមូលបរតច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាម
របការ ២១ ននរកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជវី :។

ខ- របាយការណ្៍របតប
ិ តតកា
ិ ររបចំន្ខកន៊ុងគណ្នអ
ី តថ
ិ ិជន ច្ដ្ឋយ
អន៊ុច្ោមតាមរបការ ២២ ននរកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជីវ:។

គ- របាយការណ្៍ពាក់ពន
័ ធនឹងរបាក់អតិថជ
ិ នច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាមចាប់
នង
័ ធ នង
ិ យមូលបរត។
ិ បទបបញ្ញាតតពា
ិ ក់ពន
ឹ វស័

២- អតិថជ
លឹ ស្ថរនន
ិ នរពមច្រពៀងកន៊ុងការពិនត
ិ យោងយកចត
ិ តទ៊ុកដ្ឋក់ច្លើខម
របាយការណ្៍ន្ែលផដល់ច្ដ្ឋយរកុមហ៊ុន

ច្ែើមបធា
ី នាថាខលឹមស្ថរននរបាយ-

ការណ្៍ន្ែលបានផដល់ឲ្យមានសងគតិភ្នពនឹងកំណ្ត់រតាផ្លទល់ខួ ន
ល
ែំណ្ឹងែល់រកុមហ៊ុនភ្នលមនូវរាល់ភ្នពខ៊ុសគានណាមួយ។

Reports
1- The Client acknowledges that it shall receive the following
written reports from the Firm in relation to trading in
Securities:

គណ្នស្ថ
ី ច់របាក់អតថ
ិ ិជន
ចាប់ នង
ិ

Deposit any Client Money received from or on
behalf of the Client into the Client Money Account
relating to the Client;
Accept payment for Securities sold on behalf of the
Client pursuant to a Client Order into the Client
Money Account;
Make payment from the Client Money Account for
Securities purchased on behalf of the Client pursuant
to a Client Order;
Pay for any Client Liability related to securities
trading from the Client Money Account;
Make any other payment from the Client Money
Account as may be required by law; and
Otherwise pay money into and out of Client Money
Account in accordance with Client Orders or other
written instructions of the Client from time to time.

នង
ិ ជូន
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Remuneration
1- The Parties acknowledge and agree that the remuneration
payable to the Firm under this Agreement shall be set out in
Schedule [1] and fixed from time to time by the SECC.
2- The Firm may update Schedule [1] from time to time to reflect
any changes to remuneration, and shall notify the Client in
writing of such changes. To be any increase of remuneration
payable under this Agreement shall take effect until the
Agreement has been updated and the Client notified to agree in
writing.
3- The Firm agrees that where for any reason it at any time
charges any amount to the Client exceeding the amounts set
out in Schedule [1], it shall immediately upon becoming aware
of such overcharging refund the excess to the Client Money

១៤- ោភការ

Account and shall notify the Client in writing.

១- ភ្នគទ
ំ ពីរទទួលស្ថគល់
ី ង

នង
ិ រពមច្រពៀងថា

ការបង់ោភការឲ្យរកុមហ៊ុន

ន្ែលមានន្ចងកន៊ុងកិចចរពមច្រពៀងច្នោះរតូវបានកំណ្ត់តាមតារាង

[១]
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នង
ិ

អាចន្របរបួលតាមការកំណ្ត់របស់ គ.ម.ក. ។

The Firm confirms that all of the interests or relationships between
the Firm and other persons, that could influence the Firm or its
Securities Representatives which are set out in Schedule [2] and in
respect of the terms and conditions of the agreement and other
relevant regulations.

២- រកុមហ៊ុនអាចច្ធវើបចច៊ុបបននកមមតារាង [១] ច្ៅច្ពលមានការផ្លលស់បូ រោភការ
ដ
ំ ឹ ងែល់អតថ
និងរតូវជូនែណ្
ិ ិជនជាោយលកខណ្៍អកសរ នូវរាល់ការផ្លលស់បូ តរ
ច្នាោះ។

ច្ែម
ើ បឲ្
ី យការតច្មលង
ើ ោភការន្ែលរតូវបង់ែូចមានន្ចងកន៊ុងកិចចរពម-

ច្រពៀងច្នោះមានស៊ុ ពលភ្នពអន៊ុវតត
យល់រពម។

៣- រកុមហ៊ុនរតូវរពមច្រពៀងថា
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ល៊ុ ោះរតាន្តកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះបានច្ធវើ

ំ ឹ ងជា
បចច៊ុបបននកមមច្ហើយអតថ
ិ ិជនបានជូនែណ្

ច្ៅច្ពលគិតនថលច្សវាពីអតិថជ
ួ
ិ នច្លើសចំនន

អតិថជ
ិ ន។

១៥- ផលរបច្ោជន៍ នង
ំ ង
ិ ទំនាក់ទន

រកុមហ៊ុនរតូវបញ្ញជក់នូវរាល់ផលរបច្ោជន៍

2- The Firm shall agree to solve of the Client’s complaint within
07 (seven) days of business days after reception of the
complaint.
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នង
ិ ទំនាក់ទំនងទំងអស់រវាងរកុម-

ហ៊ុនមូលបរតកន៊ុងតារាង [២] ច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាមលកខខណ្ឌននកច
ិ ចរពមច្រពៀង
និងបទបបញ្ា តតពា
័ ធច្ផសងច្ទៀត។
ិ ក់ពន

១៦- ការតវា

2- The Firm may, prior to accepting any instructions provided by
a personal representative, require that the Client provides the
Securities Firm with an original or a certified true copy of the
written authority under which the personal representative is
appointed.

១- ករណ្ីរកុមហ៊ុនទទួលបានអាជាាបណ្ណ ឬភ្ននក់ង្កររបស់រកុមហ៊ុនមូលបរតមន
ិ
អន៊ុវតតតាមខលឹមស្ថរននកិចចរពមច្រពៀងច្នោះ អតថ
ិ ិជនអាចច្ធវប
ើ ណ្តឹងជាោយច្ដ្ឋយរតូវមានបញ្ញជក់ច្្មោះ

ច្ដ្ឋោះរស្ថយការតវារបស់រកុមហ៊ុន។

និងព័តមា
៌ នលំ អិតននប៊ុគគល

3- The Client shall notify immediately the Firm in writing of the
revocation of any personal representative’s authority. The Firm
may act in accordance with Client Orders or other instructions
received from a personal representative unless and until it is
notified otherwise by the Client.

២- រកុមហ៊ុនរតូវយល់រពមច្ដ្ឋោះរស្ថយវវាទរបស់
អតិថជ
ិ
ិ ន កន៊ុងអំឡ៊ុងច្ពល ០៧
(របាំពីរ) នថៃនននថៃច្ធវកា
ើ របនាទប់ពបា
ី នទទួលការតវា។

១៧- អនកតំណាងរបស់អតថ
ិ ន
ិ ជ

១- អតថ
គគលច្រៅពរី កុមហ៊ុនមូលបរត
ិ នអាចច្រជស
ើ ច្រសប៊ុ
ិ ជ
ើ
របស់រកុមហ៊ុនមូលបរតច្ធវជា
ើ អនកតំណាង

ឬប៊ុគគលពាក់ពន
័ ធ

តាមរយៈលិខិតច្ផទរសិទធិ

ឬការ

18-

បរត។

ច្ៅច្ពលច៊ុោះកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ

តាមរយៈរកុមហ៊ុនមូល-

អតថ
ិ ិជនន្ែលមានបំណ្ងច្រជើស

ច្រសប៊ុ
គគលន្ែលច្ធវជា
ើ
ើ អនកតំណាងរតូវបញ្ញជក់ក៊ុ នងតារាង [៣]។

1- With the written consent of the Client by confirming an
authorized person to be given;

២- ម៊ុនទទួលបញ្ញជពីអនកតំណាងរបស់អតិថជ
ិ ន រកុមហ៊ុនរតូវតរមូវឲ្យអតិថិជន

ផដល់ឲ្យរកុមហ៊ុនមូលបរតនូវឯកស្ថរច្ែម
ើ ឬថតចមលង មានបញ្ញជក់រតម
ឹ រតូវ

2- To the SECC or court of the Kingdom of Cambodia;

ននការអន៊ុញ្ញាតនូវការច្រជស
កតំណាង។
ើ ច្រសអន
ើ

3- Otherwise as provided by law and other relevant regulations.

ំ ឹ ងជាោយលកខណ្៍អកសរភ្នលម ែល់រកុមហ៊ុនពីការែក
៣- អតិថជ
ិ នរតូវជូនែណ្

ហូតសិទធិរបស់អនកតំណាង។ រកុមហ៊ុនអាចច្ធវើរបតិបតតិការន្ែលទទួលបានពី
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ំ ឹ ងច្ផសងច្ទៀតពអ
មានការជូនែណ្
ិ ន។
ី តថ
ិ ជ

១៨- ការរកាភ្នពសមាៃត់

មន
៌ នសមាៃត់របស់អតិថជ
ិ ន
ិ រតូវដ្ឋក់បង្កាញព័តមា

អន៊ុវតតច្សវាកមមរសបតាមកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះច្ៅឲ្យប៊ុគគលណាមួយច្ឡយ
ើ
ន្លងន្តមានករណ្ីណាមួយែូចខាងច្រកាម ÷

១- មានការយល់រពមជាោយលកខណ្៍អកសរពីអតថ
ិ ិជន

ប៊ុគគលន្ែលមានសិទធិទទួលនូវព័តមា
៌ នសមាៃត់ច្នាោះ។

2- The Firm shall insert any additional relevant risk disclosure
statements, depending on the Services provided, if any.

ឬ

ព័តមា
៌ នសមាៃត់ែនទច្ទៀតពាក់ពន
័ ធនង
ឹ អតិថិជន ន្ែលរកុមហ៊ុនទទួលបានកន៊ុងការ

ច្លើក

20-
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៣- មានការតរមូវច្ដ្ឋយចាប់ និងបទបបញ្ា តតពា
័ ធច្ផសងច្ទៀត។
ិ ក់ពន

១៩- ច្សចកតន្ី ថលងព័តមា
៌ នហានភ
័
ិ យ

១- អតិថជ
ិ នរតូវទទួលស្ថគល់ថានថលមូលបរតអាចន្របរបួលច្ឡើង

ឬច៊ុោះ

Copy of Agreement
The agreement shall make into two documents with sign and seal
or fingerprint of the parties, and the Firm shall provide the Client
with such document of this Agreement immediately and keep
another at the firm.

ច្ដ្ឋយមានបញ្ញជក់ពី

២- មានការច្សនើស៊ុំពី គ.ម.ក. ឬត៊ុោការននរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា ឬ

Risk Disclosure Statements
1- The Client acknowledges that it has been informed that the
returns on, or value of, any Securities acquired pursuant to this
Agreement are not guaranteed by the Firm or any other person,
and the value of such Securities may go up or down.

អនកតំណាងតាមបញ្ញជទិញ-លក់មូលបរត ឬបញ្ញជច្ផសងច្ទៀត ច្លើកន្លងន្ត

រកុមហ៊ុនយល់រពមថា

Confidentiality
The Firm agrees not to disclose to any person any confidential
Client Information, or any other confidential information in
relation to the Client that the Firm obtains in carrying out the
Services pursuant to this Agreement, provided that the Firm may
disclose such confidential information:

អន៊ុញ្ញាតច្ដ្ឋយចាប់ ច្ែម
ើ បដ្ឋ
ី ក់បញ្ញជទញ
ិ -លក់មូលបរត ឬបញ្ញជច្ផសងច្ទៀត
កន៊ុងនាមអតិថជ
័ ធនង
ិ នពាក់ពន
ឹ ការជួញែូរមូលបរត

Client's Personal Representatives
1- The Client may appoint a person other than the Securities Firm
or any of its Related Entities as a “personal representative” in
writing by power of attorney or other means permitted by law
to give Client Orders or other instructions to the Firm on the
Client’s behalf in respect of Securities Trading through the
securities firm. As at the date of this Agreement, the Client has
appointed the persons specified in Schedule [3] as its personal
representatives.

ហ៊ុន និងប៊ុគគលច្ផសងច្ទៀតន្ែលអាចមានឥទធព
ិ លែល់រកុមហ៊ុន ឬភ្ននក់ង្កររកុម-

លកខណ្៍អកសរ

Complaints
1- If any case the licensed firm or its representative shall not
apply to the terms and conditions of the agreement, the Client
may make a complaint in writing to confirm the name and
contact details of person handling complaints at the Firm.

ោយលកខណ្៍អកសរកន៊ុងការ

ន្ែលមានន្ចងកន៊ុងតារាង[១]រតូវបងវល
ិ របាក់ ន្ែលបង់ច្លើសចូលកន៊ុងគណ្នី
ំ ឹ ងជាោយលកខណ្៍អកសរែល់
ស្ថច់របាក់អតថ
ិ ិជនភ្នលមៗ នង
ិ រតូវជូនែណ្

Interests and Relationships

ច្ហយ
ើ

ព័តមា
៌ នន្ែលរតូវបានផដល់ឲ្យអំពច
ំ ូ លននការវន
ិ ច្ិ ោគឬនថលមូលបរតន្ែល
ី ណ្
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Laws Not Affected
The Parties agree that, in compliance with Article 6 of the Code of
Conduct, the terms of this Agreement shall not in any way operate
to remove, exclude, or restrict any rights of the Client or
obligations of the Firm under the law. Any terms and conditions of
this Agreement or/and any other agreement between the Parties
which in any way operate to remove, exclude, or restrict any rights

រសបតាមកិចចរពមច្រពៀងច្នោះនឹងមន
ិ រតូវបានធានាច្ដ្ឋយរកុមហ៊ុន

ឬប៊ុគគល

ច្ផសងច្ទៀតច្ឡយ
ើ ។

២- រកុមហ៊ុនរតូវផតល់ពត
័ មា
៌ នបន្នថម ពាក់ពន
័ ធនឹងច្សចកតន្ី ថលងព័តមា
៌ នហានភ
័
ិ យ

of the Client or obligations of the Firm under the law, shall be of
no effect.
22-

1- Unless otherwise requested in writing by the Client all reports
and notices required to be given to the Client pursuant to this
Agreement or the Code of Conduct.

ច្ផសងច្ទៀតន្ែលន្ផែកច្លើច្សវាកមមន្ែលបានផតល់ឲ្យ របសិនច្បមា
ើ ន។

២០- ចាប់ចមលងននកច
ិ រច ពមច្រពៀង

កិចចរពមច្រពៀងច្នោះរតូវច្ធវើជាពីរចាប់ ន្ែលមានច៊ុោះហតថច្លខា នង
ិ រតារបស់រកុម-

2- The Client agrees to promptly notify the Firm of any changes
of address or any other contact details of the Client. If the
Client fails to notify the Firm in accordance with the terms and
conditions set out in this Agreement, any report or other notice
sent to the Client last address known to the Firm.

ហ៊ុន ឬស្ថនមរមាមនែរបស់ភ្នគទ
ំ សងខាង ច្ហើយរកុមហ៊ុនរតូវផដល់ឲ្យអតថ
ី ង
ិ -ិ
ជនមួយចាប់ភ្នលមៗ នង
ិ មួយចាប់ច្ទៀតរកាទ៊ុកច្ៅរកុមហ៊ុន។

២១- បែវា
ិ ទកមម

ច្ដ្ឋយអន៊ុច្ោមតាមរបការ ៦ ននរកមសីលធម៌វជា
ិ ជ ជវី : រាល់លកខខណ្ឌននកិចចរពម
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ច្រពៀងមន
ិ រតូវល៊ុ បច្ចល ឬដ្ឋក់កំហត
ិ ច្លើសិទធិអតិថិជន ឬកាតពវកច
ិ ចរបស់រកុមហ៊ុនន្ែលទទួលស្ថគល់ច្ដ្ឋយចាប់។

2- The parties agree that termination of this Agreement shall not
affect the rights and duties of the Parties that have accrued
before such termination.

ច្លើសិទធិអតិថជ
ិ ន ឬ កាតពវកិចចរបស់រកុមហ៊ុនន្ែលទទួលស្ថគល់ច្ដ្ឋយចាប់ មន
ិ
មានអាន៊ុភ្នពអន៊ុវតតច្ឡើយ ។

24-

១- រាល់របាយការណ្៍

ំ ឹ ងន្ែលផតល់ឲ្យអតិថិជនរតូវរសបច្ៅ
និងការជូនែណ្

ោយលកខណ្៍អកសរច្ផសងពីច្នោះពីអតថ
ិ ិជន ។

ំ ឹ ងភ្នលមៗែល់រកុមហ៊ុន ច្ៅច្ពលមានការផ្លលស់
២- អតថ
ិ នរពមច្រពៀងជូនែណ្
ិ ជ
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ន្ែលរកុមហ៊ុនបានែង
ឹ ច៊ុងច្រកាយ ។

១- ភ្នគីនម
ួ ៗមានសិទប
ធិ ញ្ច ប់កច
ី យ
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះរគប់ច្ពលច្វោ

ច្ដ្ឋយរតូវ

ំ ឹ ងជាោយលកខណ្៍អកសរជាម៊ុនកន៊ុងរយៈច្ពល 0៧ (របាំពីរ) នថៃែល់
ជូនែណ្
ភ្នគមា
ី ខ ងច្ទៀត ។
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ន្ែលមន
ួ ៗ
ិ ទន់អន៊ុវតតចប់របស់ភ្នគន
ី ីមយ

ន្ែលមានម៊ុន

ច្ពលបញ្ច ប់កច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ ។

២៤- កច
ិ ចរពមច្រពៀងរួម

កិចចរពមច្រពៀងច្នោះ ជាកច
ំ សងខាង ន្ែលន្ចងអំពកា
ិ ចរពមច្រពៀងរួមរវាងភ្នគទ
ី ង
ី រ

ន្តងតាំងរកុមហ៊ុនមូលបរតច្ធវជា
ើ ភ្ននក់ង្កររបស់អតថ
ិ ិជន

នង
ិ លកខខណ្ឌននការ

Assignment
The Client agrees that any right and obligation in this Agreement
shall be binding upon the Client’s universal successor, particular
successor and personal representatives in title and that in the case
of any change of title to Securities that occurs by operation of law,
by reason of the Client’s death, bankruptcy, legal incompetence,
court order or any other reason, the Firm may arrange any transfer
of Securities and the registration of such transfer.

២- ភ្នគទ
ំ ពីរយល់រពមថាការបញ្ច ប់កច
ី ង
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ មន
ិ បោះពាល់ែល់សិទធិ
និងកាតពវកិចច

Amendment
This Agreement may only be amended with the agreement of each
Party, provided that where there is a change in any Securities Law
and relevant regulations that is contrary to the provisions of this
Agreement, the Securities Firm shall amend this Agreement so that
it complies with such changed Securities Law and relevant
regulations, without the Client’s consent, and upon doing so shall
notify the Client in writing of such amendment.

រាល់របាយការណ្៍ ឬការជូនែំណ្ឹងរតូវច្ផាើជូនអតថ
ិ ិជនច្ៅកាន់អាសយដ្ឋាន
២៣- ការបញ្ច ប់កច
ច នា
ិ ស

Entire Agreement
This Agreement is the entire agreement between the parties as to
the appointment of the Securities Firm as the Client’s agent and the
provision of the Services. No other representation, statement or
agreement whether written or oral between the Parties in relation
to such matters shall be of any effect.

តាមកច
ិ ជ ជីវៈ ច្លើកន្លងន្តមានសំ ច្ណ្ើជា
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ ឬរកមសីលធម៌វជា

បតូរអាសយដ្ឋាន ឬព័តមា
៌ នសរមាប់ទនា
ំ ក់ទំនងច្ផសងច្ទៀតរបស់ខួ លន។ ករណ្ី
ំ ឹ ងែល់រកុមហ៊ុនពកា
អតិថជ
ិ នខកខានមន
ិ បានជូនែណ្
ី រផ្លលស់បូ តរទំងច្នោះ

Termination
1- Either Party shall be entitled to terminate this Agreement at
any time by notifying the other party in writing 07 (seven)
days in advance.

រាល់លកខខណ្ឌច្ៅកន៊ុងកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ

ឬ/នង
ំ ពីរន្ែលល៊ុ បច្ចល ឬដ្ឋក់កហ
ំ ិត
ិ កច
ិ ចរពមច្រពៀងច្ផសងច្ទៀត រវាងភ្នគីទង

ំ ឹង
២២- ការជូនែណ្

Notice

27-

Governing Law and Jurisdiction

ផតល់ច្សវាកមម ។ រាល់បទបង្កាញ ឬច្សចកតន្ី ថលងការណ្៍ ឬកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្ផសង

1- This Agreement is governed by the laws of the Kingdom of
Cambodia.

ពាក់ពន
័ ធនង
ឹ បញ្ញាច្នោះ មន
ិ មានអាន៊ុភ្នពអន៊ុវតតច្ឡយ
ើ ។

2- Any dispute under the terms of this agreement may be resolved
pursuant to any dispute resolution procedure prescribed by the
SECC.

ច្ទៀត ច្ទោះជាោយលកខណ្៍អកសរ ឬក៏ផ្លទល់មាត់ រវាងភ្នគទ
ំ សងខាងន្ែល
ី ង
២៥- ការន្កន្រប

កិចចរពមច្រពៀងច្នោះអាចន្កន្របច្ៅច្ពលមានការយល់រពមរវាងភ្នគទ
ំ សងខាង។
ី ង

ច្ៅច្ពលមានការច្ធវវើ ច្ស្ថធនកមម
ចាប់
ិ

បរតន្ែលផទ៊ុយច្ៅនឹងកិចចរពមច្រពៀងច្នោះ
ច្រពៀងច្នោះ ឲ្យរសបតាមចាប់

នង
័ ធ នង
ិ យមូលិ បទបបញ្ា តតពា
ិ ក់ពន
ឹ វស័
រកុមហ៊ុនមូលបរតរតូវន្កន្របកច
ិ ចរពម-

នង
័ ធនឹងវស័
ិ យមូលបរតន្ែល
ិ បទបបញ្ា តតិពាក់ពន

បានច្ធវើវច្ស្ថធនកមម
ច្ដ្ឋយមន
ិ
ិ ចំបាច់មានការយល់រពមពីអតិថិជន និងរតូវជូន
ែំណ្ឹងជាោយលកខណ្៍អកសរឲ្យអតថ
ិ ិជនអំពកា
ី រន្កន្របកច
ិ ចរពមច្រពៀងច្នោះ ។

២៦- ការចត់តាង
ំ

អតិថជ
ិ នរពមច្រពៀងថារាល់សិទធិ

និងកាតពវកិចចន្ែលមានកំណ្ត់ក៊ុ នងកិចចរពម-

ច្រពៀងច្នោះនឹងរតូវច្ផទរច្ៅឲ្យរបតិសិទធិសកល

របតស
ិ ិ ទធិច្ដ្ឋយន្ឡក

នង
ិ អនក

តំណាងរបស់អតថ
ិ នកន៊ុងករណ្ីមានការផ្លលស់បូ តរកមមសិទធនិ នមូលបរតន្ែលច្កត
ិ ជ
ើ

ច្ឡើងច្ដ្ឋយរបតិបតតិការននចាប់ ការទទួលមរណ្ភ្នពរបស់អតិថជ
ិ ន កស័យធន
អសមតថភ្នព ែីកាត៊ុោការ ឬច្ដ្ឋយច្ហត៊ុផលណាមួយច្ផសងច្ទៀត ។ កន៊ុងករណ្ី
ច្នោះ

រកុមហ៊ុនរតូវចត់ន្ចងនូវរាល់ការច្ផទរមូលបរត

ច្នាោះ ។

នង
ិ ការច៊ុោះបញ្ជ ី ននការច្ផទរ
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២៧- ចាប់រគប់រគង នង
ិ យ៊ុតាតធកា
ិ រ

១- កិចចរពមច្រពៀងច្នោះរតូវរគប់រគងច្ដ្ឋយចាប់ននរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា ។

២- រាល់វវាទន្ែលច្ក
ិ
ិ ី
ើតច្ចញពក
ី ិចចរពមច្រពៀងច្នោះ អាចច្ដ្ឋោះរស្ថយតាមនីតិវធ
ច្ដ្ឋោះរស្ថយវវាទន្ែលកំ
ណ្ត់ច្ដ្ឋយ គ.ម.ក. ។
ិ

ច្ែើមបឲ្
ំ ពីររពមច្រពៀងគានច្ដ្ឋយមានច៊ុោះហតថច្លខា ឬស្ថនមរមាមនែ
ី យកិចចសនាច្នោះមានស៊ុ ពលភ្នព ភ្នគីទង

The Parties hereby agree to sign or fingerprint:
ហតថច្លខា ឬស្ថនមរមាមនែ ច្្មោះច្ពញ

ហតថច្លខា ឬស្ថនមរមាមនែ ច្្មោះច្ពញ

និងរតា (ករណ្ីជាស្ថថប័ន/នីតិប៊ុគគល)

និងរតារកុមហ៊ុនច្អសបអា
ី យ រូោល់ ស៊ុី ឃយរួ ធ
ឹ ី ភអ
ី ិលស៊ុី

Signature, or fingerprint, full name
and seal (in case of Institution/Legal Entity)

Signature, or fingerprint, full name
and seal of SBI Royal Securities Plc.

នថៃទី………ន្ខ………ឆ្ន…
ំ ……….

នថៃទ…
ំ ……….
ី ……ន្ខ………ឆ្ន…

Date

Date

dd

mm

dd

yy

mm

yy

តារាងទី ១ / Schedule 1

ោភការ / Remuneration

ការកំណ្ត់កនរមច្ជើងស្ថ នថលច្សវា និង ោភការច្ផសងៗ / Set out Commissions, Fees and Other Remuneration
របច្ភទកនរម

ចំនន
ួ របាក់

ការគណ្នា

Nature of Benefit

Amount

Method of Calculation

កនរមច្ជើងស្ថ / Commissions

Stock 0.5%, Bond 0.2%

នថលច្សវា / Fees
ោភការច្ផសងៗ / Other Remuneration
តារាងទី ២ / Schedule 2

ផលរបច្ោជន៍ នង
ំ ង / Interests and Relationships
ិ ទំនាក់ទន

ផលរបច្ោជន៍ និង ទំនាក់ទំនងន្ែលអាចមានឥទធិពលច្ៅច្លើរកុមហ៊ុនកន៊ុងការផតល់ច្សវា

Set out interests and relationships that may influence the Firm in providing the Services
ច្្មោះ

ទំនាក់ទំនងជាមួយរកុមហ៊ុន

ការពនយល់ពឥ
ី ទធព
ិ ល

Name

Relationship with Firm

Explanation of Influence

តារាងទី ៣ / Schedule 3

អនកតំណាងរបស់អតិថិជន / Client's Personal Representatives
ច្្មោះអនកតំណាង

Personal Representatives Name

អាសយដ្ឋាន និង ច្លខទំនាក់ទំនង

Personal representatives address
and Contact Details
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ទំហំននការអន៊ុញ្ញាតសិទធិ

Scope of Authority

