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េសចក្តីជូនដំណឹងសខំន់! 

េ កអនក្រតវូ នឯក រេនះជចបំច!់ 

ខែចង និងលកខខណ្ឌ ខងេ្រកម ្រតូវ្រគប្់រគងេលើករផ្តល់ផលិតផល ឬេស ទងំអស់ ែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈ
ធនគរ ភនេំពញ ពណិជជ ម.ក (តេទេនះេ ថ “ធនគរ ភភីសីុីែបង៊” ឬ “ធនគរ” ឬ “េយើងខញុ ំ”) ែដល្រតូវ្រគប់
្រគងេ យទងំេគលករណ៍ឯកជនភពរបស់អតិថិជន និងខែចង និងលកខខណ្ឌ ស្រមបេ់ស ធនគរ (តេទ
េនះេ ថ “ខែចង និងលកខខណ្ឌ ”)។  

ខែចង និងលកខខណ្ឌ ទងំេនះកអ៏នុវត្តចំេពះគណនីែដលេ កអនកមនជមយួនឹងធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េន
្របេទសកមពុជផងែដរ។ ខែចង និងលកខខណ្ឌ ទងំេនះកអ៏នុវត្តចំេពះផលិតផល ឬេស នីមយួៗ ែដលេយើងខញុ ំ្រពម
េ្រព ងផ្តល់ជូនេ កអនកពីេពលមយួេទេពលមយួ បែនថមពីេលើឯក រេផ ងេទៀតដូចជ ខែចងស្ដីពីផលិតផល 
ខែចងស្ដីពីេស  និង ងតៃម្ល។  

កិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រតូវចូលជធរមន េនេពលេ កអនកចុះហតថេលខេលើពកយសំុេបើកគណនី ឬេនៃថងែដលខែចង
និងលកខខណ្ឌ ែដលមន្រ បរ់បស់េ កអនក្រតូវបនែកែ្របេ យខែចង និងលកខខណ្ឌ េនះ ្របសិនេបើេ កអនក
បនចុះហតថេលខេលើពកយសំុេបើកគណនីកលពីមុន។ 

ខែចង និងលកខខណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងឯក រេនះមនិតំ ងឱយខែចង និងលកខខណ្ឌ ទងំអស់ ែដលអនុវត្ត
េលើករផ្ដល់េស ធនគរេនះេទ។ េទះបីយ៉ង កេ៏ យ ខែចងបែនថមនឹង ច្រតូវបនបញជ កេ់ យចបប់
នន និងខែចងនិងលកខខណ្ឌ ៃនេស ជក់ ក ់ (ឧ. ខែចង និងលកខខណ្ឌ ស្ដីពីេស ធនគរចល័តរបស់
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊)។ 

អតិថិជនទងំ យ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តយ៉ងខពស់ និងែណនឱំយ្រតួតពិនិតយឱយបនហមតច់ត ់ នូវខែចង និង
លកខខណ្ឌ ៃនេស ជក់ ក ់ ករេ្របើ្របស់គណនី និងឧបករណ៍ស្រមួលរបស់ខ្លួន ែដលតេទេនះេ ថ 
“ខែចង និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗ” េ យភជ បជ់មយួខែចង និងលកខខណ្ឌ េនះ េនេពលេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬេស
ជក់ ក់ មយួែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈធនគរ  ឧទហរណ៍៖ េស ធនគរ ចល័តស្រមប់ ជីវកមម 
េស ធនគរចល័តស្រមបបុ់គគលជេដើម។ អតិថិជន ចែស្វងរកខែចង និងលកខខណ្ឌ េផ ងៗេលើេវប យរបស់
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ និង/ឬ បញជ រេន ម ខនន។ 

្របសិនេបើេ កអនក្រតូវករទកទ់ងមកេយើងខញុ ំ អំពីទិដ្ឋភព មយួៃនទំនកទំ់នងរបស់េយើងខញុ ំ សូមទកទ់ងែផនក
បេ្រមើអតិថិជនរបស់េយើងខញុ ំ។ ្របសិនេបើេ កអនកមនចមងល់ មយួអំពីអតថនយ័ ឬ្របសិទធភពៃន្របករ
មយួៃនខែចង    និងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ   េយើងខញុ ំសូមែណនឱំយេ កអនកែស្វងរកេមធវែីដលមន ជញ បណ្ណ
្រតឹម្រតូវេដើមប្ីរបឹក េយបល់/ករែណន។ំ 

្របសិនេបើមនភពផទុយគន រ ងសំេ ជភ អងេ់គ្លស និងសំេ ជភ ែខមរ ៃនខែចង និងលកខខណ្ឌ
ទងំេនះ សំេ ជភ អងេ់គ្លសនឹងមនឧត្ដមនុភពស្រមប្់រគបេ់គលបំណង។ 
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១. និយមន័យ 

្របសិនេបើបរបិទមនិត្រមូវេផ ងពីេនះេនះេទ និយមនយ័េផ ងៗ្រតូវអនុវត្តេលើទូទងំខែចងនិងលកខខណ្ឌ េនះ ដូច
ខងេ្រកម៖ 

វធិី ្រស្តៃនករចូលេទេ្របើ្របស់  សំេ េលើពកយសមង ត ់ េឈម ះអនកេ្របើ្របស់ ពត័ម៌នភជ បចូ់ល ភនីកូដ (កូដ
កំណតអ់ត្តសញញ ណបុគគល) បណ័្ណ ឆ្ល តៃវ ឧបករណ៍សុវតថិភព និងវធីិ ្រស្តកនុងករេផទ ងផទ តអ់ត្តសញញ ណ
េផ ងេទៀត។ 

គណនី សំេ េលើគណនីធនគរែដលបនេបើក និងរក េ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ស្រមបេ់ កអនក និងរមួ
បញចូ លទងំ ល់គណនីរងែដលបនេបើក និងរក ទុកែដលទកទ់ងនឹងផលិតផលមយួ។ 

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ សំេ េលើេស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ែដល ច
ទកទ់ងបន មរយៈពត័ម៌នលម្អតិែដលបនកំណតខ់ងេ្រកម ស្រមបក់រយិល័យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ែដល
ពកព់ន័ធនីមយួៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ករយិល័យ សយ ្ឋ នរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 

ន កក់រក ្ដ ល 

អគរេលខ  ២១៧  ម វថិី  ្រពះនេ ត្ដម  (ផ្លូ វ េលខ  ៤១)  សងក ត់
ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពធ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩៩៩  ៥០០ ,   
ទូ រ រ េលខ  (៨៥៥ )  ២៣  ៩៩៩  ៥៤០  
េគហទំព័រ  www.ppcb.com.kh 

ខកល់ែមត៉ 
ផទះ េលខ២៦េប  ម វថីិ ្រពះមុនី វង  ភូមិភូមិ៨  សងក ត់្រសះចក  
ខណ្ឌ ដូនេពញ  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩៩៩  ៦00 

ខផ រេដើមគ 
អគរេលខ៧៨  ម វថីិ ្រពះមុនី េរ ត៉  សងក ត់ទួល ្វ យៃ្រពទី២  
ខណ្ឌ បឹងេកងកង  ជធនីភនំ េពញ   
ទូ រស័ពធ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩៩៩  ៧០០  

ខទួលេគក 
អគរេលខ២៤ ផ្លូ វេលខ២៧៣ សងក ត់ទួលសែងកទី១ ខណ្ឌ ឫស ែីកង 
ជធនីភនំេពញ 

ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ០៥0 

ខេខត្តេសៀម ប 
អគរេលខ៤២៣ ភូមិវត្ដបូព៌ សងក ត់ កំេរ ើក ្រកុងេសៀម ប 
េខត្តេសៀម ប 
ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៧ ៥០០ 

ខទឹកថ្ល  
អគរេលខ  េប៩- េប១១  វ ថីិណ័ដ្រប៊ីត  ភូមិចុងថនល់ខងេកើត  
សងក ត់ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩៩៩  ៦៥០  
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ខេខត្ដបតដំ់បង 
អគរេលខេស០៣១- េស០៣៣  ផ្លូ វ េលខ១  ភូមិែ្រពកម េទព  
សងក ត់ ្វ យេប៉  ្រកុងបត់ដំបង  េខត្តបត់ដំបង  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ៥៣  ៩៥៣  ៤២០  

ខអូរឫស  ី
ផទះ េលខ៤៣៧  ម វ ថិី ្រពះ មុ នី វង ែកងផ្លូ វ េលខ២១៤  សងក ត់
បឹង្រពលឹត  ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនំ េពញ   
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩៦៤  ០៣៧  

ខចបរអំេព 
អគរេលខ៦១២ េប  ផ្លូ វជតិេលខ១  ្រកុម១០  ភូមិឫស ី្រសស់  
សងក ត់និ េ ធ  ខណ្ឌ ចបរអំេព  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩០០  ៥០១  

ខសទឹងមនជយ័ 
អគរេលខ   ១េស  និង២េប៉ ម វថីិ ្រពះមុនី េរ ត៉  ភូមិឫស  ី
សងក ត់សទឹ ងមនជ័យទី២  ខណ្ឌ មនជ័យ  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ៩៨៥  ៤៣០  

ខបឹង្រតែបក 
អគរេលខ ៧៦៧-៧៦៩ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក ត់បឹង្រតែបក 
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ  
ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៧ ៧០១ 

ខបកទូ់ក 
អគរេលខ៣៦  ផ្លូ វ េលខ១៦៩  សងក ត់ លវង់ ខណ្ឌ ៧មក  ជ
ធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ៩០០  ៨០០  

ខេខត្ដ្រពះសីហនុ 
ផទះេលខ៥៩ ផ្លូវេលខ២៣តុ  ភូម១ិ សងក ត២់ ្រកុង្រពះសីហនុ េខតព
្រពះសីហនុ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ៣៤  ៩៣៥  ៨០០  

ខេខត្តកំពងច់ម 
ភូមិទី៦  សងក ត់ លវង់ ្រកុមកំពង់ចម  េខត្ត កំពង់ចម  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ៤២  ៩៤៣  ៨០១  

ខេខត្ដកំពងធំ់ 
កបលដីេលខ ២៩២ ផ្លូវជតិេលខ៦ ភូមសិទឹងែសន សងក តក់ំពង្់រកេប 
្រកុងសទឹងែសន េខត្តកំពងធំ់ 
ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ៦២ ៩៦២ ០០១ 

ខេខត្តក ្ដ ល 
ផទះេលខ២៥ ផ្លូវជតិេលខ៤ ភូមិ ្វ យ្រជុំ ឃំុែបកចន ្រសុកអងគសនូល 
េខត្តក ្ដ ល 
ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ២៤ ៩០០ ០៥០ 

ខេកះេព្រជ 
អគរេលខ១  ផ្លូ វ  Harvard េកះេព្រជ  សងក ត់ទេន្លប ក់ 
ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩៩៨  ០១០  

ខេខត្ដកំពត 
ផទះេលខ៥៤ ផ្លូវេលខ៧១៣ ែកងផ្លូវេលខ៧០១ ភូមកិំពងប់យខងេជើង 
សងក តកំ់ពងប់យ ្រកុងកំពត េខត្តកំពត 
ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ៣៣ ៩៣២ ៤០០ 
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ខែសនសុខ 
ផទះ េលខ២៦៩  ផ្លូ វ េលខ១០០៣  ភូមិបយ៉ប  សងក ត់ភនំ េពញថមី  
ខណ្ឌ ែសនសុខ  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩០១  ៩៤០  

ខេម៉េសទុង 
ជន ់ GF ៃនអគរេលខ១៤៨ ម វថីិេម៉េសងទុង (ផ្លូវេលខ២៤៥) 
សងក តទួ់លទំពូងទី២ ខណ្ឌ ចកំរមន ជធនីភនេំពញ  
ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ២៣ ៩០៩ ៩៧០ 

ខផ រេហងលី 
ផទះ េលខ  ៩េប  ផ្លូ វ េលខ២៧១  ភូមិបុ រ កីមមករ  សងក ត់ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ
ែសនសុខ  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩០៩  ៩៩០  

ខម វថីិ្រពះសីហនុ 
ផទះ េលខ១១៤អឺ០  និង  ១១៦អឺ០  ម វថីិ ្រពះសីហនុ ភូមិភូមិ៥  
សងក ត់បឹងេកងកងទី១  ខណ្ឌ បឹងេកងកង  ជធនីភនំ េពញ  
ទូ រស័ពទ េលខ  (៨៥៥)  ២៣  ៩០៩  ០៧០  

ខេ្រជយចង្វ រ 
ផទះេលខ៥៣៤ស ផ្លូវជតិេលខ៦ ភូមេិគៀនឃ្ល ងំ សងក តេ់្រជយចង្វ រ 
ខណ្ឌ េ្រជយចង្វ រ ជធនីភនេំពញ 
ទូរស័ពទេលខ (៨៥៥) ២៣ ៩០៩ ០៨០ 

នយក្រគប្់រគងធនគរ ភភីសីុីែបង៊ សំេ េលើនយក្រគប្់រគងែផនកទំនកទំ់នងរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
នយក្រគប្់រគងែផនកគណនីរបស់ធនគរ  ភភីសីុីែបង៊ នយក្រគប្់រគងែផនកលករ់បស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬ
អនកជំនញែផនកផលិតផលរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ របស់េ កអនក ្រស័យ មករណីជកែ់ស្ដង។  

ករយិល័យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ សំេ េលើ ខ ឬករយិល័យរបស់សមជិកធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ែដលកំពុង
ផ្តល់ផលិតផល និងេស ជូនដល់េ កអនក។ ជទូេទចណុំចេនះនឹង្រតូវបនបញជ កេ់នកនុងលិខិត  ឬឯក រ
េផ ងៗេទៀត ឬទ្រមងព់កយសំុែដលបំេពញេ យេ កអនក ទកទ់ងនឹងផលិតផល និង/ឬ េស មយួ។ 

ៃថងេធ្វើករ    សំេ េលើៃថងែដលធនគរ   ភភីសីុីែបង៊   េបើកដំេណើ រករ ជីវកមមធនគរជទូេទេនកនុងទី ងំៃន
ករយិល័យធនគរ ភភីសីុីករយិល័យ។ 

ទំនកទ់ំនង រមួមនករែណន ំករជូនដំណឹង ករយល់្រពម ករេសនើសំុ ករអនុញញ ត ករទទួលយក ករបញជ ក ់
ពត័ម៌ន ឬឯក រ។ 

អនកេឆ្លើយឆ្លង សំេ េលើធនគរ ឬភន កង់រមយួេផ ងេទៀត ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
េដើមបបីញជូ ន្របក ់ េ យផទ ល់  ឬេ យ្របេយល   េទអនកទទួល្របក ់  ឬេដើមបអីនុវត្តេស មយួទកទ់ងនឹង
ផលិតផលែដលេ កអនកកំពុងេ្របើ្របស់ និងរមួបញចូ លទងំ ល់អនកេឆ្លើយឆ្លងអន្តរករផីងែដរ។ 

ែដនកំណតឥ់ណទន សំេ េលើលកខណៈពិេសសមយួ ែដលអនុញញ តឱយអតិថិជនទូទត្់របកព់ីគណនីផ្តល់្របក ់
េ យែផ្អកេលើែដនកំណតែ់ដលអនុញញ តស្រមបគ់ណនីនីមយួៗ (“ែដនកំណតឥ់ណទន”) េ យមនិគិតពី្របក់
េ្របើ្របស់បនេនកនុងគណនីផ្តល់្របកេ់នះេទ។ 
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ពត័ម៌នរបស់អតិថិជន     សំេ េលើពត័ម៌នែដលទទួលបនេ យធនគរ    ភភីសីុីែបង៊    ឬសមជិកធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ មយួ ពីនិងពកព់ន័ធេ កអនក កនុងអំឡុងេពលទំនកទ់ំនងរ ងធនគរ និងអតិថិជន និងរមួ
បញចូ លទងំពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន ប៉ុែន្តមនិរមួបញចូ លពត័ម៌នបេញចញជ ធរណៈេនះេទ។ 

ករែណន ំ គឺជករែណនកំនុងទ្រមងម់យួ ែដលេ កអនកបន្រពមេ្រព ងឱយធនគរ ភភីសីុីែបង៊ អនុវត្តសកមម
ភពនន ែដលរមួបញចូ លករែណនឱំយទូទត្់របកេ់ទឱយេ កអនក ឬបុគគលអនកឬគណនីមយួេផ ងេទៀត។ 

ឯក រ សំេ េលើឯក រេផ ងៗ ែដលមនខែចង និងលកខខណ្ឌ  ៃថ្លេស  និងៃថ្លបនទុក កលវភិគ េសៀវេភ
ែណន ំករែណន ំនិងបទបបញញត្តិេផ ងេទៀត ស្រមបផ់លិតផល ឬេស របស់េ កអនក (រមួទងំខែចង និង
លកខខណ្ឌ េនះផងែដរ)។ 

ករណីេលើកែលងេពលសកមមភពករងរ្រតវូបនផ្អ ក សំេ េលើ៖ 

(ក) អំឡុងេពលែដលេស េអឡិច្រតូនិករបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិ ច កឱ់យេ កអនកេ្របើ្របស់បន 
េហើយែដល៖ 

(១) ្រតូវបនកំណតេ់ពលេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េដើមបេីធ្វើករែកលម្អ ឬែកត្រមូវកំហុសននេលើ
េស េអឡិច្រតូនិករបស់ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬ 

(២) ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបែីកកំហុស ឬអនុវត្តករែកលម្អែដល្រតូវបនចតទុ់កថសមេហតុផល
េ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ថមន រៈសំខនខ់្ល ងំ ែដល្រតូវរងច់អំំឡុងេពលសកមមភព
ករងរ្រតូវផ្អ ក    (ឧទហរណ៍៖     េពលែដលសុវតថិភពៃនេស េអឡិច្រតូនិករបស់ធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ ្រតូវបន ឬនឹង ឬ ចនឹង្រតូវបនខូច)។ 

(ខ) ករប ជយ័ ឬបញ្ហ ជមយួ៖ 

(១) េស ទូរគមនគមន ៍

(២)  អនកផ្តល់េស ធនគរចល័ត   ែដលេ្របើ្របស់េ យេ កអនក   េដើមបភីជ បេ់ទនឹងេស េអឡិច
្រតូនិករបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬ 

(៣) ករផគតផ់គងអ់គគិសនី ែដលេលើសពីករ្រគប្់រគងរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 

ប ្ត ញេអឡិច្រតនូិក សំេ េលើប ្ដ ញអុីនធឺណិត/អន ញ ឬប ្ត ញ្រសេដៀងគន មយួ ែដលបេងកើត
េឡើងេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬភគីទីបី ែដលអនុញញ តឱយអតិថិជន ចេ្របើ្របស់ផលិតផលពណិជជកមម
មយួ និង/ឬ ផ្តល់ទំនកទ់ំនង មយួបន។ 

ែដនយុ ្ត ធិករ្រគប្់រគង សំេ េលើែដនយុ ្ត ធិករែដលបន្រពមេ្រព ងគន ជ យលកខណ៍អក ររ ងធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ ជមយួនឹងេ កអនកេ យែឡក ឬ្របសិនេបើែដនយុ ្ត ធិករែបបេនះមនិ្រតូវបនបញជ កេ់ទ េនះ 
សំេ េលើែដនយុ ្ត ធិករែដលករយិល័យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ងំេន។ 
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ពនធ្របេយល សំេ េលើពនធេលើទំនិញ និងេស មយួ ករេលើតៃម្លបែនថម ឬពនធ ករែដលមនលកខណៈ
្រសេដៀងគន េផ ងេទៀត។  

ផលិតផល សំេ េលើឧបករណ៍ស្រមួលនីមយួៗ ផលិតផល ឬេស េផ ងេទៀត ែដលេយើងខញុ ំ ចផ្តល់ជូនេ កអនក
ពីេពលមយួេទេពលមយួ េយង មកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬេស មករណីជកែ់ស្ដង។ េនកនុង
ខែចង និងលកខខណ្ឌ េនះ េពលនិយយដល់ផលិតផលមយួគឺរមួបញចូ លទងំេស  និងេស មយួគឺរមួបញចូ ល
ទងំផលិតផលផងែដរ។ 

េស     សំេ េលើេស នីមយួៗ    ែដលេយើងខញុ ំ ចផ្តល់ឱយេ កអនកពីេពលមយួេទេពលមយួ    េយង ម
កិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់េស ។ េនកនុងខែចង និងលកខខណ្ឌ េនះ េពលនិយយដល់េស មយួ គឺរមួបញចូ លទងំ
ផលិតផលែដរ។ េ កអនកកគួ៏រេមើលនិយមនយ័ៃនពកយផលិតផលផងែដរ។ 

អនកេ្របើ្របស់ សំេ េលើបុគគលែដល្រតូវបនកំណតេ់ យេ កអនកថជអនកេ្របើ្របស់ ស្រមបផ់លិតផល ឬេស
ទងំអស់ែដលផ្តល់េ យ ឬ មរយៈធនគរ។ 

២. បំណក្រ យ 

២.១. លុះ្រ ែតបរបិទត្រមូវេផ ងពីេនះ ពុំេនះេទ េនកនុងឯក រេនះ (“ឯក រ”)៖ 

(ក) ករនិយយអំពីបុគគល ឬជន មន កនឹ់ងរមួបញចូ លទងំ្រកុមហុ៊ន និងករនិយយអំពី្រកុមហុ៊ន
នឹងរមួបញចូ លទងំបុគគល ឬជន មន កផ់ងែដរ។ 

(ខ) ឯកវចនៈ នឹងរមួបញចូ លទងំពហុវចនៈផងែដរ និង្រចសមកវញិ។ 

(គ)  ករនិយយអំពីកិចច្រពមេ្រព ង ឯក រ ចបប ់ឬបទបបញញត្តិ មយួ េសមើនឹងករនិយយអំពីកិចច
្រពមេ្រព ង  ឯក រ  ចបប ់  ឬបទបបញញត្តិ   (្របសិនេបើ ច  បទបបញញត្តិ មយួៃនឯក រ
ទងំេនះ) ដូចែដលបនេធ្វើវេិ ធនកមម នវកមម បំេពញបែនថម ស្រមបពី់េពលេនះតេទ។ 

(ឃ) ឧបសមពន័ធៃនឯក រមយួ គឺជែផនកមយួៃនឯក រេនះ។ 

(ង) ែផនក  ្របករ  និងចំណងេជើង និងកំណតចំ់ ំេផ ងៗេទៀត ទងំអស់េនះមនិែមនជែផនកៃន
ឯក រេទ េហើយទងំអស់េនះគឺ្រគនែ់ត កប់ញចូ លេដើមបបីងកលកខណៈេ យមនភពងយ
្រសួលែតប៉ុេ ្ណ ះ។ និង 

(ច) ករណីមនករកំណតន់ិយមនយ័ៃនសំនួន មយួ ែផនកេផ ងេទៀតៃនសម្ដ ីឬទ្រមងេ់វយយករណ៍ៃន
សំនួនេនះនឹងមននិយមនយ័ដូចគន ែដរ។ 

២.២. ្របសិនេបើមនភពផទុយគន រ ងឯក រននែដលបនេរៀប បខ់ងេ្រកមេនះ៖ 

(ក) ្របសិនេបើឯក រេ្រកមេគកនុងបញជ ីែចងថ ្រតូវមនឧត្ដមនុភពេលើឯក រេផ ងេទៀត កនុងករណី
មនភពផទុយគន េនះឯក រេនះនឹងមនឧត្ដមនុភព និង 
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(ខ)  េបើមនិដូេចនះេទ ឯក រេលើេគកនុងបញជ ី្រតូវមនឧត្ដមនុភពេលើឯក រេ្រកមៗកនុងបញជ ីកនុង 
ករណីមនភពផទុយគន ។ 

ននុ្រកមៃនឯក រ៖ 

- លិខិត ឬកិចច្រពមេ្រព ងជក់ កេ់ផ ងេទៀតចំេពះេ កអនក ស្រមបផ់លិតផល ឬេស ។ 

 - ងៃថ្លេស ចេ់ យែឡក មយួ ស្រមបផ់លិតផល ឬេស ។ 

- េសៀវេភែណនំ មយួ ែដលបនបញជ កេ់នកនុងឯក រ ស្រមបផ់លិតផល ឬេស ។ 

- េសចក្តីែណនំ មយួ   ែដលេចញេ យធនគរ  ភភីសីុីែបង៊ ទកទ់ងនឹងផលិតផល ឬ
េស ។ 

- ខែចងនិងលកខខណ្ឌ ជក់ ក់ មយួ ស្រមបផ់លិតផល ឬេស ។ និង 

- ខែចង និងលកខខណ្ឌ េនះ។ 

៣.  ផលតិផល/េស ធនគរទូេទ 

ធនគរ    ភភីសីុីែបង៊    ច កប់ញចូ លេស េផ ងេទៀត    េទកនុងេស ធនគរពីេពលមយួេទេពលមយួ។ 
អតិថិជន្រតូវបនសនមតថ់ ្រពមទទួលយក និង្រពមេ្រព ងេទនឹងខែចង និងលកខខណ្ឌ នន ្របសិនេបើពួកេគ
េនែតេ្របើ្របស់េស េនះ។ 

េសចក្ដីលម្អតិ ករពិពណ៌ន 

េស បេញញ ើ្របក ់

គណនីសន មំនកលកំណត ់
ជមយួនឹងគណនីសន មំនកលកំណតរ់បស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
េ កអនកនឹងទទួលបនអ្រ ករ្របកែ់ដលគួរឱយចប់ រមមណ៍ ពី្របក់
ែដលេ កអនកបន កស់ន ជំមយួេយើងខញុ ំ។ 

គណនីសន េំថរ 
ករមនែផនករេដើមបសីេ្រមចេគលេ ជីវតិគឺជេរឿងសំខន ់ ដូេចនះ
េហើយេទើបធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បេងកើតគណនី្របេភទថមីមយួ េ ថ 
គណនីសន េំថរ ែដលផ្តល់ជូននូវអតថ្របេយជនជ៍េ្រចើនដល់អតិថិជន។ 
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េសចក្ដីលម្អតិ ករពិពណ៌ន 

 
គណនីសន  ំ
 
 

េដើមបេីលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱយសន ្ំរបកេ់នកនុងធនគរ ជមយួនឹង
ភពងយ្រសួល និងភពបតែ់បនកនុងករ្រគប្់រគងលំហូរ ច្់របក់
របស់ពួកេគ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអ្រ ករ្របក់
ក្រមតិខពស់េលើគណនីសន ។ំ 

គណនីចរន្ត 

គណនីចរន្តរបស់ធនគរ     ភភីសីុីែបង៊     ្រតូវបនផ្តល់ជូនអតិថិជន 
អមជមយួនឹងេសៀវេភមូលបបទនប្័រត េដើមបទូីទត្់របកេ់ យមនិ
ចបំចម់កធនគរ ឬយក ច្់របកេ់ យផទ ល់េទធនគរ ឬេទៃដគូ
ជីវកមមេឡើយ។ 

គណនីសន  ំVIP 

ករមនែផនករេដើមបសីេ្រមចេគលេ ជីវតិរបស់េ កអនក គឺជេរឿង
សំខន ់ដូេចនះេហើយេទើបធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បេងកើតគណនី្របេភទថមីមយួ 
េ ថកញចបគ់ណនីសន  ំ VIP ែដលផ្ដល់អតថ្របេយជនជ៍េ្រចើនដល់
អតិថិជន។ 

េស ឥណទន 

ឥណទន ជីវកមម 

ធនគរ  ភភីសីុីែបង៊  ផ្តល់ជឥណទន ជីវកមម េដើមបគី្ំរទ្របភព 
ហិរញញ វតថុដល់អនកខចី ស្រមបព់្រងីក ជីវកមមរបស់ពួកេគ េលើវស័ិយកមមន្ត

ល ពណិជជកមម កសិកមម េស កមម និងេទសចរណ៍ ស្រមបបុ់គគល 
សហ្រគស ឬ ជីវកមម។ 

ឥណទនេគហ ្ឋ ន 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បនបេងកើតឥណទនេគហ ្ឋ ន េដើមបេីឆ្លើយតបេទ
នឹងត្រមូវករទីផ រ និងផ្ដល់ឱកសឱយអតិថិជន ចមនេគហ ្ឋ ន ន ក់
េនផទ ល់ខ្លួន។ 

ឥណទនរថយន្ត 
ឥណទនរថយន្ត គឺជផលិតផលឥណទនរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
មយួ្របេភទ ែដលផ្តល់ជូនអតិថិជនែដលមនបំណងចងក់្ល យជមច ស់
រថយន្ត។ 

ឥណទនម៉ូតូ 
ឥណទនម៉ូតូ គឺជឥណទនរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មយួ្របេភទ 
ែដលផ្តល់ជូនអតិថិជនែដលចងប់នម៉ូតូថមី ស្រមបេ់្របើ្របស់លកខណៈ
ផទ ល់ខ្លួន ឬ្រគួ រ។ 

ឥណទនៃនក្ដីសងឃមឹ 
ឥណទនៃនក្តីសងឃមឹ គឺជផលិតផលឥណទនរបស់ធនគរ ភភីសីុី- 
ែបង៊ មយួ្របេភទ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបគី្ំរទ្របភពហិរញញ វតថុ
ដល់ពលករកមពុជ ែដលជបេ់ទេធ្វើករេន្របេទសកូេរខ៉ងតបងូ។ 
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ឥណទនៃនក្ដីសុបិន្តរបស់ 
េអស.អឹម.អុី 

ឥណទនៃនក្ដីសុបិន្តរបស់ េអស.អឹម.អុី ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបជីួយ 
ដល់សហ្រគសខន តតូច និងមធយម មរយៈករគ្ំរទត្រមូវករហិរញញ វតថុ
របស់ខ្លួន។ ធនគរផ្តល់ឥណទនែដលមនចំនួនទឹក្របករ់ហូតដល់ 
១០០% ៃនតៃម្ល្រទពយបញច ំ ជមយួនឹងលកខខណ្ឌ សងរយៈេពលែវង។ 

ឥណទនឈមួញលករ់ថយន្ត 

ផលិតផលឥណទនេនះេផ្ដ តេគលេ  ជពិេសសេលើប ្ដ ឈមួញ
លករ់ថយន្ត ែដលមនត្រមូវករឥណទន កនុងេគលបំណងទិញរថយន្ត
ពីអនកផគតផ់គង/់អនកនចូំល េហើយមនសមតថភពហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់ និង
លំហូរ ច្់របកម់នេសថរភព។ 

ឥណទន្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ផ្តល់ឥណទនដល់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ (MFI) 
េដើមបគី្ំរទ្របភពហិរញញ វតថុស្រមបក់រព្រងីក ជីវកមមរបស់ពួកេគ។ 

ឥណទនសហហិរញញបបទន 
េអស.អឹម.អុី 

ឥណទនសហហិរញញបបទន េអស.អឹម.អុី ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមប ី
ចូលរមួជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដើមបសី្រមួលដល់ករផ្តល់ហិរញញបប
ទនដល់សហ្រគសធុនតូច និងមធយម ្របកបេ យ្របសិទធភពនិង
និរន្តរភព េដើមបបីេងកើនករេធ្វើពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច និងព្រងីកទំហំនេំចញ។

បណ័្ណ /កត 

បណ័្ណ ឥណ្ណ ពនធ 

បណ័្ណ ឥណពនធ គឺជបណ័្ណ ប្ល សទីកេអឡិច្រតូនិក ែដលផ្តល់ភពងយ
្រសួលស្រមបអ់តិថិជនទងំអស់ កនុងករេធ្វើ្របតិបត្តិករ កដូ៏ចជករដក
ជ ច្់របកេ់ន្រគបម៉់សីុន េអធីអឹម ចទូទតៃ់ថ្លទំនិញ ឬេស កមម
េផ ងៗ មរយៈម៉សីុនឆូតកត និងករចយ មអុីនធឺណិតទូទងំ
ពិភពេ ក។ 

បណ័្ណ ឥណទន 

បណ័្ណ ឥណទន គឺជបណ័្ណ មយួ្របេភទែដលផ្តល់សិទធេ យមច ស់បណ័្ណ
ចេ្របើ្របស់ស្រមបទូ់ទតក់រចយ យ េនេលើម៉សីុនឆូតកត ដក

្របកេ់នេលើម៉សីុនេអធីអឹម       និងករចយ យេផ ងៗេនេលើ្របពន័ធ
អុីនធឺណិត េ យ ្រស័យេទេលើក្រមតិឥណទនែដលខងធនគរ
បនកំណតជូ់ន។

េស េអធីអឹម 

េអធីអឹម គឺជម៉សីុនធនគរេអឡិច្រតូនិចស្វ័យ្របវត្តិ ែដលអនុញញ ត
េ យអតិថិជន      េធ្វើ្របតិបត្តិករេ យពុំចបំចទ់មទរជំនួយពីខង
ធនគរ។ អតិថិជន្រគប់ៗ គន ែដលមន បណ័្ណ ឥណពនធ និងបណ័្ណ ឥណ
ទន ចេធ្វើ្របតិបត្តិករដក ច្់របក ់ ២៤េម៉ងកនុងមយួៃថងេនេលើ
ម៉សីុនេអធីអឹម។ 
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ករបញចូ ល្របកក់នុងេផយអន 

បណ័្ណ េផយអន គឺជេស បណ័្ណ បុេរទូទតែ់ផ្អកេលើករបញចូ ល្របក ់ ែដល
មនបំពកជ់មយួ្រគបប់េចចកវទិយចបំច ់ េដើមបដីំេណើ រករករទូទត្់របក់
ែបបឌីជីថល។   អតិថិជននឹង ចទិញ   និងបញចូ ល្របកេ់ទកនុងបណ័្ណ
េផយអនេន្រគប់ ខរបស់ធនគរ   ភភីសីុីែបង៊េនភនេំពញ។   បណ័្ណ
េផយអន មនលកខណៈ មញញ  និងងយ្រសួល ស្រមបទូ់ទត្់របក់
ដល់្រគប់ ជីវករែដលមនបំពក្់របពន័ធ្រគប្់រគងករលករ់បស់ធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ ែដលកនុងេនះរមួមនជេ្រមើសេស កសីុ់ទងំអស់ផងែដរ។ 
អតិថិជន ចទូទត្់របក ់ មរយៈបណ័្ណ ថមីៗកនុងរបូភពេផ ងៗ ម
ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនេនកនុងទ្រមងប់ណ័្ណ  េបនដ ៍ឬឃីែឈនេនះបន។ 

ពណិជជករ 

ម៉សីុនឆូតកត 

ម៉សីុនឆូតកត គឺជឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចែដលេ្របើស្រមបដ់ំេណើ រករ
ករទូទតេ់ យេ្របើកតេនទី ងំលក់ មយួ។ អតិថិជន្រគប់ៗ គន
ែដលមន បណ័្ណ ឥណពនធ និងណ្ណ ឥណទន ចេធ្វើករទូទត់ ល់ករ
ចំ យជមយួម៉សីុនឆូតកតរបស់េយើងបន។ 

ម៉ូបលេផ 

ភភីសីុីែបង៊ ម៉ូបលេផ គឺជករទូទត្់របកែ់ដលេធ្វើេឡើងស្រមប ់
ផលិតផល  ឬេស កមម មរយៈឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចចល័ត ដូចជ
េថេប្លត  ឬ ម តហ្វូន។   អតថិិជនែដលមនកមមវធីិទូរស័ពទ   ភភីសីុីែបង៊ 
ម៉ូបលេផ ចេធ្វើករទូទតេ់ យករេសកន ឃយអូរ (QR) កូដ។ 

ធនគរេអឡិច្រតនិូច 

េស ធនគរចល័ត 

េស ធនគរចល័ត អនុញញ តឱយអតិថិជនអនុវត្តកិចចចបំចរ់បស់
ធនគរ ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនកនុងែដនកំណតក់ំណតេ់ យធនគរ 
មរយៈករតភជ ប្់របពន័ធរបស់ធនគរេទនឹងទូរសពទៃដ ( ម តហ្វូន) 

របស់អតិថិជន ។ 

េស កមមធនគរអីុនធឺណិត 
ជីវកមម 

 

េស កមមធនគរអីុនធឺណិត ជីវកមម    ( ម តប៊សី)    អនុញញ តឱយ
អតិថិជនអនុវត្តធនគរកិចចចបំច ់ ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនកនុងែដន
កំណតកំ់ណតេ់ យធនគរ មរយៈករតភជ ប្់របពន័ធរបស់ធនគរេទ
នឹងេវបេ្របស័ររបស់អតិថិជន។

េស កមម រដំណឹង ម រ 
ទូរសពទ 

េស ជូនដំណឹង ម រទូរសពទ ( រអតថបទ) នឹងផ្តល់ជករជូនដំណឹង
ភ្ល មៗអំព្ីរបតិបត្តិករ មរយៈទូរសពទៃដរបស់អតិថិជន។ 
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េស គណនីនិមមតិ េស គណនីនិមមតិ ជេស ែដលអនុញញ តឱយអតិថិជន ម នករ ក់
ឬេផទរ្របកេ់នេលើគណនីនិមមតិ ែដលបនភជ បេ់ទគណនីពិត។ 

េស សងឥណទន 

េស បងឥ់ណទន មរយៈវងី េស សងឥណទនែដលអនុញញ តឱយអតិថិជន ក ់ ឬេផទរ្របកេ់ន ម
ភន កង់រវងី ឬពីកមមវធិីវងី ម៉ននី់ េទកនគ់ណនីឥណទនរបស់ពួកេគ។ 

េស បងឥ់ណទន មរយៈ 

្រទូម៉នន់ី 

េស សងឥណទនែដលអនុញញ តឱយអតិថិជនសងឥណទន េ យ
ជំនួសឱយករមកកន់ ខេ យករេផទរពីកមមវធិី ្រទូម៉នន់ី ឬ ក្់របក់
េន មភន កង់រ្រទូម៉ននី់។ 

ហិរញញបបទនពណិជជកមម 

លិខិតឥណទន ៖ 
- លិខិតឥណទន (នចូំល) 
 
 
 
- លិខិតឥណទន (នេំចញ) 

 

លិខិតឥណទន (នចូំល) ្រតូវបនេចញជូន េនេពលអនកផគតផ់គងខ់ង
េ្រក្រតូវបនេសនើឱយផគតផ់គងទំ់និញេទកនអ់នកទិញកនុង្រសុក។ លិខិតេនះ
េចញស្រមបអ់នកទិញកនុង្រសុក។ 
 
លិខិតឥណទន (នេំចញ) ្រតូវបនេចញជូនអនកែដលអនកផគតផ់គងទ់ំនិញ 
េទឱយ។ 

លិខិតធនពីធនគរ 

ក. លិខិតធនពីធនគរកនុង្រសុក៖ 
- លិខិតធនករេដញៃថ្ល 
- លិខិតធនករបំេពញកិចច 
- លិខិតធនករទូទត្់របក ់
- លិខិតធនបុេរ្របទន 
- លិខិតធន្របកប់ងខ ងំទុក 

ខ. លិខិតធនេ្រក្របេទស 
- លិខិតធនេ្រក្របេទស/ 
លិខិតឥណទនប្រមុង (SBLC) 

លិខិតធនរបស់ធនគរ គឺជកិចចសនយែដលផ្តល់េ យធនគរេចញ
លិខិត (អនកធន) េទអនកទទួលផល។ ្របសិនេបើមនករទមទរេ យ
អនកទទួលផល េនកនុងរយៈេពលធន និង មខែចង និងលកខខណ្ឌ ៃន
ករធនរបស់ធនគរ េនះធនគរ្រតូវទូទត្់របកកំុ់បីខន និងេ យ
គម នករពនយរេពល មយួេឡើយ។ 

លិខិតធនករេដញៃថ្ល ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបធីននូវ ល់ករទមទរ
េ យភគីែដលអេញជ ើញអនកេដញៃថ្លឱយ កសំ់េណើ េដញៃថ្ល កនុងករណី
មនករដកខ្លួនេចញពីករេដញៃថ្ល មុនៃថងកំណត ់ ឬ្របសិនេបើសំេណើ
េដញៃថ្ល្រតូវបនែកែ្របជឯកេ ភគី ឬ្របសិនេបើអនកេដញៃថ្ល េនេពល
ទទួលបនកិចចសនយេហើយ ែបរជបដិេសធមនិចុះហតថេលខេលើកិចច
សនយ ឬមនិផ្តល់ករធនបែនថម មករេសនើសំុ។ 
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លិខិតធនករបំេពញកិចច ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបធីននូវ ល់ករ
ទមទរេ យអនកទិញពីអនកលក ់ ែដលេកើតេឡើងពីកំហុសេនកនុងករ
េគរព    ឬអនុវត្តនូវខែចង   និងលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយ   ែដលបនចុះ
ហតថេលខេទ្វភគី (ឧទហរណ៍ ករ ងសង ់ករដឹកជញជូ នទំនិញ ករផគុ ំ
េ្រគ ងបងគុ ំ ជេដើម)។ 

លិខិតធនករទូទត្់របក ់ ្រតូវបនេចញេដើមបធីននូវ ល់ករទមទរ
េ យអនកលកពី់អនកទិញ ស្រមបក់រទូទតៃ់ថ្លកិចចសនយ េនៃថងែដលបន
្រពមេ្រព ងគន ។ 

លិខិតធនបុេរ្របទន ្រតូវបនេចញេដើមបធីននូវ ល់ករទមទរេ យ
អនកទិញពីអនកលក ់ស្រមបប់ុេរ្របទនរបស់អនកទិញនូវៃថ្លកិចចសនយ មុន
េពលដឹកជញជូ នទំនិញ (ឬបុេរ្របទនតៃម្លេពញ) កនុងករណីអនកលកប់ន
ខកខនបំេពញកតព្វកិចចសព្វ្រគប់ មកិចចសនយរបស់ខ្លួន។ 

លិខិតធន្របកប់ងខ ងំទុក ្រតូវបនេចញេដើមបធីននូវ ល់ករទមទរ
េ យអនកទិញពីអនកលក ់ េ យ រែតវកិរៈែដល ចេកើតមន េ្រកយ
ករដឹកជញជូ ន។ 

លិខិតឥណទនប្រមុង ្រតូវបនែចងអំពីកតព្វកិចចរបស់ធនគរ កេ់សនើ
ចំេពះធនគរទទួលផល។ ្របតិបត្តិករ្រតូវបនទទួល គ ល់ ម រ 
SWIFT។ ទំនួលខុស្រតូវៃនភគីនីមយួៗជមូល ្ឋ នគឺដូចគន នឹងទំនួល
ខុស្រតូវៃនលិខិតធនពីធនគរកនុង្រសុកែដរ។ 

លិខិតធនករដឹកជញជូ ន 
លិខិតេនះ្រតូវបនេចញេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េដើមបធីនថ ្រកុម
ហុ៊នដឹកជញជូ ននឹងបេញចញទំនិញដល់អតិថិជន េ យមនិចបំច់
បង្ហ ញអញញត្តិបណ្ណ ដឹកជញជូ នេដើមេឡើយ។ 

បេញញ ើទំនុកចិត្ត 

បេញញ ើទំនុកចិត្ត   គឺជករ្រពមេ្រព ងែផនកហិរញញ វតថុ  ែដលភគីទីបីនឹង 
កនក់ប ់ និងចតែ់ចងេលើករទូទតនូ់វ្របក ់ ែដល្រតូវករស្រមបភ់គី
ទងំពីរែដលពកព់ន័ធនឹង្របតិបត្តិករែដលបនកំណត។់ ជួយ េធ្វើឱយ
្របតិបត្តកិរកនែ់តមនសុវតថិភព មរយៈកររក ្របកេ់នកនុងគណនី
បេញញ ើទំនុកចិត្ត  មនសុវតថិភពមយួ  ែដល្របកេ់នះ្រតូវបេញចញបន 
លុះ្រ ែតខែចង និងលកខខណ្ឌ ទងំអស់ៃនកិចច្រពមេ្រព ងមយួ្រតូវបន
បំេពញ មករ្រតួតពិនិតយេ យភន កង់របេញញ ើទំនុកចិត្ត។ 
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ឥណទន Factoring 

វធិី ្រស្តផ្តល់ហិរញញបបទន្របកបេ យភពេជគជយ័មយួ ែដល
អនុញញ តឱយអនកលកល់កវ់កិកយប្រត ឬគណនី្រតូវទទួលរបស់ពួកេគេទ 
នឹងក ្ត មយួ។ ឥណទន Factoring េនះ ចជួយ  និងផ្តល់ភពចបំច់
ដល់អនកលក ់ មរយៈកររក ជីវកមមរបស់ពួកេគឱយរកីចេ្រមើន េទះបី
ជមនលំហូរ ច្់របកខ់្លី េ យ រែតកររងច់អំតិថិជនរបស់ពួកេគ 
(អនកទិញ) ទូទតវ់កិកយប្រតែដល្រតូវទទួល។ 

ឥណទនពណិជជកមម 

គឺជឧបករណ៍ស្រមួលឥណទនរយៈេពលខ្លី ្របកបេ យភពបតែ់បន
មយួ  ែដលភជ បេ់ទនឹង្របតិបត្តិករនចូំល   ឬនេំចញជក់ ក។់ 
ឥណទនេនះមនផ្ដល់ជូន្រកុមហុ៊ននន េ យមនិគិតពីវធិីែដលពួកេគ
េ្របើ្របស់ េដើមបេីធ្វើពណិជជកមមេឡើយ មនិថែផ្អកេលើគណនីចំហ ករ
្របមូល ឬឯក រឥណទនេឡើយ។ ឥណទនពណិជជកមមជួយ ផ្តល់
្របកដ់ល់្របតិបត្តិករពណិជជកមមេពញមយួវដ្ត ៃនករេធ្វើពណិជជកមម
របស់្រកុមហុ៊ន ែដលេធ្វើឱយលំហូរ ច្់របករ់បស់្រកុមហុ៊នកនែ់ត្របេសើរ
េឡើង។ ឥណទនពណិជជកមមេនះបេ្រមើជឧបករណ៍ស្រមួលឥណទន
បង្វិល ែដលជួយ ផ្តល់្របកដ់ល់ ជីវកមមេនចេន្ល ះេពលែដលខ្លួន្រតូវ
ចំ យេលើករទិញទំនិញ និងេពលែដល្រកុមហុ៊នទទួលបន្របកព់ី
ករលកទំ់និញទងំេនះ។ 

េស ែស្វងរកអនកទិញ/អនកលក ់
េស ែស្វងរកអនកទិញ/អនកលក ់ គឺជេស របស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
ែដល ជួយ ែស្វងរកៃដគូ ជីវកមមថមី កនុងករទិញឬផគតផ់គងផ់លិតផល
របស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ 

េស ្រពងឯក រ 

េស ្រពងឯក រ គឺជេស ែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ផ្តល់ជូនអតិថិជន 
មរយៈករជួយ អតិថិជនេរៀបចំព្រងងឯក រ ដូចជ លិខិតឥណ

ទន លិខិតឥណទនប្រមុង លិខិតធនពីធនគរ លិខតិធនករដឹក
ជញជូ ន កិចច្រពមេ្រព ងបេញញ ើទំនុកចិត្ត និងលិខិតេផ ងេទៀត។ 

េស េផទរ្របក ់

េស េផទរ្របកក់នុង្រសុក 
ផ្តល់េស ែដលងយ្រសួលស្រមបអ់តិថិជន កនុងករេផទរ្របកក់នុង្រសុក 
កនុងធនគរ   ភភីសីុីែបង៊ និងពី  ឬេទធនគរេផ ងេទៀត កនុង្របេទស
កមពុជ។ 
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េស េផទរ្របកេ់ទេ្រក្រសុក 

ផ្តល់េស េផទរ្របកេ់ទេ្រក្រសុកដល់អនកផគតផ់គងេ់នេ្រក្របេទស ឬ
ស្រមបេ់ហតុផល មយួេផ ងេទៀត មរយៈ SWIFT ជមយួនឹងអតិថិ
ជន SWIFT ែដល ចេផញើ និងទទួល្របកពី់េ្រក្របេទសរបស់ពួកេគបន
យ៉ងងយ្រសួល។ 

េស េផទរ្របករ់ហ័ស 

េស េផទរ្របករ់ហ័សេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងេពលជកែ់ស្តង និងចំ យ
េពលតិចជង ១៥ នទី។ េស េនះអនុញញ តឱយអតិថិជនេផទរ និងទូទត់
្របកជ់្របកេ់រៀល រ ងសមជិកទងំ យកនុងប ្ត ញ្របពន័ធទូទត់
្របករ់ហ័សរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

េវស៉សទឺនយូេញ ន 
េផទរ និងទទួល្របកពី់ជង២០០្របេទសជុំវញិពិភពេ ក មរយៈេវស៉
សទឺនយូេញ នេន ម ខធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មយួេ យមនិ
ចបំចម់នគណនីធនគរេឡើយ។ 

េស េផទរ្របកវ់ងី 

អំពីេស ៖ 
- េស េផទរ្របកេ់ចញេ្រករ ងមច ស់គណនីដក្របករ់បស់ធនគរ និង
អតិថិជនរបស់វងី មរយៈប ្ត ញរបស់សមភគី។ 

- គណនីដក្របក៖់     រមួមនគណនីសន /ំចរន្តផទ ល់ខ្លួន   រមួនិង 
ជីវកមម។ 

វ ិ លភពៃនេស ៖ 
- ្របក់ ចេផទរេចញេទកនគ់ណនីវងីកប៏ន ឬេទដកេ យផទ ល់ក៏
បន (េលខទូរសពទ)។ 

- ្របក់ ចេផទរចូលពីភន កង់រវងី ឬកមមវធិី Wing Money េទកន់
គណនីសន /ំចរន្តរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ 

- ប ្ដ ញែដលអនុញញ តឱយករេផទរ្របកេ់ចញេធ្វើេទបន រមួមនេស
ធនគរចល័ត ម តប៊សីែដលេបើកដំេណើ រករេស ដក្របក ់ នងិ

ខរបស់ធនគរ។ 

េស េផទរមូនិធិភ្ល មៗ 

េស េផទរមូនិធិភ្ល មៗ គឺជគេ្រមងមយួរបស់ ធនគរជតិៃនកមពុជែដល
េយើង ចេធ្វើករេផញើរ្របកព់ីគណនីធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េទកនគ់ណនី
ធនគរ ឬ ថ បន័ហិរញញ វតថុេផ ងេទៀតែដលជសមជិកៃនគេ្រមងមយួ
េនះបន មរយៈេពលេវ ជកែ់ស្តង។ 

េស េផទរ្របក់ មទូរសពទេទ  
េអ អឹម េខ 

េស េផទរ្របក ់ ែដលអនុញញ តឱយអតិថិជនរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េផទរ
្របក់ មទូរសពទេទ េអ អឹម េខ បនភ្ល មៗ។ 
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េសចក្ដីលម្អតិ ករពិពណ៌ន 

បគង 

បគង   គឺជបេចចកវទិយចុងេ្រកយៃន   ករទូទត់ ល់ករចំ យ ម
រយៈទូរស័ពទៃដ ែដលបនផ្តួចេផ្តើមេឡើងេ យ ធនគរជតិៃនកមពុជ កនុង
ករតភជ បព់ីភគីមយួេទភគីមយួេទៀតេ យផទ ល់ េ យករទូទត ់ ឬ
េផទរ្របក ់ គឺមនេនទី ងំអតិថិជនរបស់ធនគរកនុង្រសុក កដូ៏ចជ ថ
បន័ហិរញញ វតថុ និងែផនកផ្តល់េស ទូទតេ់ផ ងៗេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ
ែដលជសមជិកបគង។ 

េស ្រគប្់រគង ច្់របក ់

េស េបើក្របកេ់បៀវត រ ៍

ផ្តល់េស េបើក្របកេ់បៀវត រែ៍ដលមនលកខណៈងយ្រសួល និងរហ័ស 
មរយៈធនគរ េន មបញជ រ ឬកនុង ម តប៊សី (េស ធនគរ មរយៈ

អុីនធឺណិត) ស្រមបអ់តិថិជន ជីវកមមទងំអស់។ ខងេ្រកម គឺជ
លកខខណ្ឌ ត្រមូវ េដើមបដីំេណើ រករេស េបើក្របកេ់បៀវត រជ៍មយួធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊។ 

េស បញជ អចិៃ្រន្តយ ៍

េស េនះ អនុញញ តឱយអតិថិជន ចបញជ ករេផទរ្របកព់ីគណនីមយួេទ
គណនីមយួេទៀតេ យស្វ័យ្របវត្តិ ឬ មកលវភិគកំណតែ់ដលខ្លួន
បនេ្រជើសេរ ើស េ យមនិបចប់ង្ហ ញវត្តមនេនធនគរេឡើយ ដូចជ 
ករជ្រមះបញជ ីមូលបបទនប្រត ករសងឥណទនជេដើម។ 

េស ប្តូរ្របក ់
ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវេស ប្តូរ្របករ់បស់ពួកេគពីរបិូយបណ្ណ មយួេទរបូិយ
បណ្ណ មយួេទៀត ែផ្អកេលើរបិូយបណ្ណ ែដលផ្ដល់េ យធនគរ។ ផ្តល់ជូន
នូវអ្រ ប្តូរ្របក្់របកួត្របែជង ជមយួនឹងេស រហ័ស និងងយ្រសួល។ 

េស បញជ កពី់ធនគរ 

េស បញជ កពី់ធនគរ គឺជេស ែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េចញលិខិត
បញជ កនូ់វពត័ម៌នេផ ងៗទកទ់ងនឹងបេញញ ើ ឥណទន លិខិតធនពី
ធនគរ បនទ តឥ់ណទន ជេដើម ែដលបនេ្របើ្របស់ផលិតផល និង
េស របស់ធនគរ េ យេយងេលើសមតុលយ ឬចំនួនទឹក្របកជ់ក់

ក់ មយួរបស់ពួកេគ េនកលបរេិចឆទជក់ កម់យួ កនុងអតីត
កល ឬបចចុបបននកលេទ មករេសនើសំុ។

៤. បុេរលកខខណ្ឌ កនងុករេ្របើ្របសផ់លតិផល ឬេស មួយ 

េយើងខញុ ំមនិចបំចផ់្តល់្របក់ មយួដល់េ កអនក ឬអនុញញ តឱយេ កអនកេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬេស មយួ
េនះេទ្របសិនេបើ៖ 

- េយើងខញុ ំចតទុ់កថ េ កអនក ចមនកំហុស។ 
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- េ កអនកមនិបនបំេពញ មបុេរលកខខណ្ឌ ទងំអស់ ែដលមនែចងេនកនុងលិខិតអនុញញ តរបស់េយើងខញុ ំ 
ខែចងស្ដីពីផលិតផល ឬេស ជធរមន េនកែន្លងេផ ងេទៀតេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល 
ឬេស របស់េយើងខញុ ំ ឬេនេពលេយើងខញុ ំជូនដំណឹងេ កអនកេនេពល មយួ (ឬករត្រមូវេ យ
ចបប)់។ 
 

- េ កអនកមនិបនផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវ្រទពយបញច ំែដលេយើងខញុ ំត្រមូវ បែនថមេលើ្រទពយបញច ំែដលបនកំណត់
កនុងលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនឥណទន ឬផលិតផល/េស សមមូល។ 
 

- េយើងខញុ ំចតទុ់កថ េ កអនក ចនឹងមនិ ចបំេពញកតព្វកិចចរបស់េ កអនក ចំេពះេយើងខញុ ំ េ្រកមកិចច
្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬេស របស់េយើងខញុ ំបនេនះេទ។ ឧទហរណ៍៖ េយើងខញុ ំ ចកំណតថ់ជ
ករណីែបបេនះបន ្របសិនេបើមនករែ្រប្របួល ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់េ កអនក ចប់ ងំពីៃថងែដល
េ កអនក កព់កយសំុ។ 
 

- េយើងខញុ ំ្របឹក ជមយួេ កអនកថ ្របក់ ចផ្តល់ជូនបន ឬផលិតផល ឬេស ចេ្របើ្របស់បន លុះ្រ
ែតសថិតកនុងអំឡុងេពលជក់ កម់យួ (ឧទហរណ៍៖ រយៈេពលែដល ចេ្របើ្របស់បន) និងរយៈេពល
េនះបនផុតកំណតេ់ហើយ។ 
 

- េ កអនកមនិបនផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវ្រគបឯ់ក រ និងពត័ម៌ន ែដលេយើងខញុ ំេសនើសំុឱយបនសម្រសប។ 
 

- េ កអនកផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវពត័ម៌ន ឬឯក រមនិ្រតឹម្រតូវ មនិេពញេលញ ឬែដលេធ្វើឱយេយើងខញុ ំភន្់រចឡំ 
ឬផ្ដល់នូវអំណះអំ ង ឬករធនមនិ្រតឹម្រតូវ។ 
 

- កលៈេទសៈហួសពីករ្រគប្់រគងរបស់េយើងខញុ ំបនេកើតេឡើង ែដល ងំេយើងខញុ ំមនិឱយផ្តល់ផលិតផលឬ
េស ដល់េ កអនកបន។ ឬ 

 
- ្របសិនេបើេយើងខញុ ំកំណត ់េ យមនេហតុផលសម្រសបថ នឹងពកព់ន័ធនឹងករបំពនចបប់ មយួ ឬ

មនិ្រសបនឹងេគលនេយបយ ឬេគលករណ៍អនុវត្តធនគរកិចចេ យ្របុង្របយត័នរបស់េយើងខញុ ំ។ 

បែនថមពីេលើេនះ ស្រមបផ់លិតផល និងេស មយួចំនួន េយើងខញុ ំមនិចបំចផ់្តល់្របកដ់ល់េ កអនក ឬអនុញញ តឱយ
េ កអនកេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬេស េនះេទ ្របសិនេបើ មឆនទ នុសិទធិផ្ដ ចម់ុខរបស់េយើងខញុ ំ េយើងខញុ ំសេ្រមចចិត្ត
ថមនិេធ្វើដូេចនះេទ។ េ កអនកគួរែតពិនិតយេមើលខែចងស្ដីពីផលិតផល ឬេស ែដលពកព់ន័ធ។ 

៥.  សមតុលយគណនីអបបបរម 

េយើងខញុ ំ ចនឹងត្រមូវឱយេ កអនកតមកល់សមតុលយគណនីអបបបរម។ ្របសិនេបើេ កអនកមនិបនតមកល់សមតុលយ
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គណនីអបបបរមែដលេយើងខញុ ំកំណតេ់នះេទ េយើងខញុ ំ ចគិតៃថ្លេស រក គណនី។ ស្រមបព់ត័ម៌នលម្អតិអំពី
សមតុលយអបបបរម ឬៃថ្លេស ពកព់ន័ធ សូមទកទ់ងែផនកទទួលទូរសពទរបស់េយើងខញុ ំ។ 

៦.  ករែកស្រមួល 

េយើងខញុ ំ ចែកស្រមួលខែចង និងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ ខែចងស្ដីពីផលិតផល ឬខែចងស្ដីពីេស  បន្រគបេ់ពល។ 
ែផ្អកេលើចបបជ់ធរមន ឬខែចងស្ដីពីផលិតផល ឬខែចងស្ដីពីេស  េយើងខញុ ំ ច៖ 

- បញចបទំ់នកទំ់នងធនគរ មយួ   (រមួទងំករបិទគណនី មយួ)   េ យមនិមនបង្ហ ញេហតុ
ផល។ 

- បញចប ់ឬលុបេចលកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬេស ។ 
- ែកស្រមួលែដនកំណត ់ឬអ្រ ករ្របកព់កព់ន័ធផលិតផល ឬេស  ឬែកែ្របខែចងរបស់ ។ 
- ទមទរនូវ្រទពយបញច ំបែនថម។ និង/ឬ 
- ែកែ្របខែចង និងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ ឬខែចងៃនកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពី

េស េផ ងេទៀតរបស់េយើងខញុ ំ។ 

៧. ៃថ្លេស  និងៃថ្លបនទុក 

ករ្របក ់កៃ្រម និងៃថ្ល 

៧.១.  េ កអនក្រតូវធនថ េ កអនកដឹង និងយល់ពីករ្របក ់កៃ្រម និងៃថ្ល ែដលបននិយយេយងេនកនុង
ខែចង និងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ ឬែដល ចនឹង្រតូវទូទតេ់ យេ កអនក ទកទ់ងនឹងគណនី ឬកិចច្រពម
េ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល។ អ្វីទងំេនះ្រតូវបនកំណតេ់នកនុង ងតៃម្លរបស់េយើងខញុ ំ ឬ ចរកបន
េ យទកទ់ងមកេយើងខញុ ំ។ 

៧.២. ងៃថ្លេស របស់េយើងខញុ ំនឹង្រតូវែកស្រមួលេទ មកលកំណត ់ េហើយេ កអនក្រតូវែតទូទតក់រ
្របក ់កៃ្រម នងិៃថ្លែដល្រតូវទូទត ់េទ មេពលេវ ែដលពកព់ន័ធ។ 

៧.៣. េ កអនក្រតូវែតទូទតក់រ្របក ់ កៃ្រម និងៃថ្លែដលអនុវត្តចំេពះផលិតផលពីេពលមយួេទេពលមយួ។ 
អ្រ ករ្របក ់(រមួទងំអ្រ ករ្របកឥ់ណទនមូល ្ឋ នរបស់េយើងខញុ ំ) កៃ្រម និងៃថ្លនឹង្រតូវែកស្រមួលេទ
មកលកណំត។់ េ កអនក ចែស្វងយល់ពីអ្រ ករ្របក ់កៃ្រម និងៃថ្លបចចុបបននរបស់េយើងខញុ ំ េ យ

ទកទ់ងមកេយើងខញុ ំ។  

ៃថ្លេស  

៧.៤. កៃ្រម និងតៃម្លបែនថម ចអនុវត្ត កនុងករណីមនករផ្ដល់េស ទកទ់ងនឹងផលិតផលមយួ ឧទហរណ៍៖ 
ករ ក ់និងទូទត្់របកម់យួចំនួន ដូចជករ កប់េញញ ើជរបូិយបណ្ណ បរេទស និងករេផទរ មទូរេលខ (រមួ
មនកៃ្រម និងតៃម្លែដលគិតេ យភគីទីបីែដលផ្តល់េស  េយង មករ្រពមេ្រព ង មយួេយើងខញុ ំ ច
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ចូលរមួយូរម្ដងជមយួភគីទីបីែដលផ្តល់េស ) េហើយកៃ្រមនិងៃថ្លែបបេនះ ចនឹង្រតូវកតក់ងពីគណនី
របស់េ កអនក។ 

ៃថ្លបនទុកកំណតេ់ យរ ្ឋ ភបិល 

៧.៥. េ កអនកក្៏រតូវទូទតឱ់យេយើងខញុ ំជ ចខ់តនូវទឹក្របកេ់សមើនឹងៃថ្លបនទុក និងពនធ មយួ ែដលកំណត់
េ យរ ្ឋ ភបិល (មនិថ្រតូវបរយិយែបប កេ៏ យ) ឬទកទ់ងនឹងកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីផលិតផល។ 
អ្វីទងំេនះគឺ្រតូវទូទត ់ មនិថេ កអនក្រតូវទទួលខុស្រតូវជចមបងេលើៃថ្លបនទុកនិងពនធទងំេនះ ឬអត់
កេ៏ យ។  

ពនធកតទុ់ក 

៧.៦. ករ្របកែ់ដលរកបនេ យេ កអនក ស្រមបផ់លិតផលមយួ ចនងឹ្រតូវជបព់នធកតទុ់ក ្រសប ម
ចបបជ់ធរមន។ 

៧.៧.  ្របសិនេបើចបបត់្រមូវឱយេយើងខញុ ំកតទុ់ក ឬកតក់ងនូវពនធ មយួពី្របកែ់ដល្រតូវទូទតដ់ល់េ កអនក 
េនះេ កអនកនឹងទទួលបន្របកក់នុងចំនួនមយួ េ្រកយពីដកចំនួន្របកព់នធេចញ។ ្របសិនេបើេ ក
អនកបនទទួលចំនួនទឹក្របកស់្រមបព់នធរចួេហើយ េនះេ កអនកនឹង្រតូវសង្របកេ់នះមកេយើងខញុ ំវញិ
ភ្ល មៗ។ េយើងខញុ ំនឹងទូទត្់របកស់្រមបព់នធ េ យអនុេ ម មចបបជ់ធរមន។ 

៧.៨. ្របសិនេបើចបបត់្រមូវឱយេ កអនកកតក់ងពនធ មយួពី្របកែ់ដល្រតូវទូទតម់កឱយេយើងខញុ ំ េ កអនក
្រតូវែតបេងកើនចំនួនទឹក្របកែ់ដល្រតូវទូទត ់ េដើមបឱីយេ្រកយកតក់ងរចួ េយើងខញុ ំនឹងទទួលបនចំនួនទឹក
្របកែ់ដលេយើងខញុ ំនឹង្រតូវទទួលបន ្របសិនេបើគម នករត្រមូវឱយកតក់ងេ់នះេទ។ េ កអនក្រពមេ្រព ង
ទូទតចំ់នួនពនធជូន ជញ ធរពកព់ន័ធ ្រសប មចបបជ់ធរមន េហើយផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវបងក នៃ់ដេដើម។  

ករេលើតៃម្លបែនថម 

៧.៩.  ្របកទ់ងំអស់ ែដល្រតូវទូទតេ់ យេ កអនក ទកទ់ងនឹងកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល នឹង្រតូវ
គណនេ យមនិគិតចំេពះពនធេលើទំនិញ និងេស  ពនធេ្របើ្របស់ ករេលើតៃម្លបែនថម ឬពនធ្រសេដៀង

មយួេឡើយ។ ្របសិនេបើពនធ្របេភទទងំេនះ មយួ្រតូវទូទតទ់កទ់ងនឹង្របកេ់នះ េ កអនក្រតូវ
ែតទូទតប់ែនថមឱយេយើងខញុ ំនូវចំនួនទឹក្របកេ់សមើនឹង្របកេ់នះគុណនឹងអ្រ ពនធសមរមយ។ េ កអនក្រតូវ
ែតេធ្វើដូេចនះេនេពលេធ្វើករទូទត្់របក។់ 

ករ្របកេ់នេពលខកខនកនុងករអនុវត្តកព្វកិចច 

៧.១០. ចបព់ីេពលែដលចំនួនទឹក្របក់ មយួេនេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ្រតូវហួសកំណត់
ទូទត ់ រហូតដល់េពល ្រតូវបនទូទត ់ េ កអនក្រតូវែតទូទតក់រ្របកែ់ដលខកខនកនុងករទូទតេ់នះ
េលើចំនួនែដលហួសកំណតទូ់ទត ់េនេពលេយើងខញុ ំេសនើសំុ។ 
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ករគណន 

៧.១១.  ករ្របក ់ឬកៃ្រម ែដល្រតូវទូទតេ់្រកមកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផលនឹង្រតូវបងគរ េហើយ្រតូវគណន
្រសប មេគលករណ៍អនុវត្តទូេទរបស់េយើងខញុ ំ។ ្របសិនេបើេយើងខញុ ំេធ្វើមូលធនកមមករ្របក ់(ឬ្របសិនេបើ
ករ្របកេ់នេពលខកខនកនុងករអនុវត្តកព្វកិចច្រតូវបនគិតេ្រកម្របករ ៧.១០) េយើងខញុ ំ ចបូកេទ
កនុងចំនួន្របកេ់ដើមេនជំពកនូ់វករ្របកែ់ដលមនិទនប់នទូទត។់ េនះេ កអនក្រតូវទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះករ្របកេ់លើទឹក្របកស់របុ។ 

៧.១២. េលើកែលងែតមនបញជ កេ់ផ ងពីេនះ ពំុេនះេទករ្របក ់ែដលេយើងខញុ ំបងគរជេរៀង ល់ៃថង នឹង្រតូវគណន
ជមូល ្ឋ នសមស និងមូល ្ឋ នមយួឆន មំន៣៦៥ៃថង (ស្រមប្់របកដុ់ ្ល រ ្របកេ់រៀល និងរបូិយបណ្ណ
េផ ងេទៀតែដលេយើងខញុ ំ ចនឹងកំណតព់ីេពលមយួេទេពលមយួ) ឬមយួឆន មំន៣៦០ៃថង (ស្រមបរ់បូិយ
បណ្ណ េផ ងេទៀត) ទងំឆន ធំមម និងឆន បំ្រងគប ់្រសប មអនុសញញ ជធរមន។ ករ្របកេ់នែតបន្តគិតៃថ្ល 
េហើយេយើងខញុ ំនឹងមនសិទធិបន្តេធ្វើមូលធនកមមករ្របក ់ ទកទ់ងនឹងចំនួនទឹក្របកេ់នជំពក ់ េទះជ
មនករបិទគណនីឬឧបករណ៍ស្រមួលឥណទន មយួ ឬករបញចបទ់ំនកទ់ំនងរបស់េ កអនក
ជមយួេយើងខញុ ំកេ៏ យ រហូតដល់ករទូទត្់រគបច់ំនួននូវចំនួនទឹក្របកទ់ងំអស់ែដលេ កអនកជំពក់
េយើងខញុ ំពីមុន និងេ្រកយេយើងខញុ ំទទួលបន ល្រកម មយួ។ 

គម នករបង្វិលសង្របក ់

៧.១៣.  េ កអនកគម នសិទធិទទួលបនករបង្វិលសងករ្របក ់កៃ្រម ឬៃថ្ល មយួ ែដលេ កអនកបនទូទត ់
ឬឧបតថមភធនែដលេ កអនកបនទទួលេឡើយ ្របសិនេបើេ កអនកមនិេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬកិចច្រពម
េ្រព ងស្ដីពីផលិតផល្រតូវបញចប។់ 

ៃថ្លលុបេចល 

៧.១៤.  ្របសិនេបើេ កអនកបញចបក់ិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬលុបេចលផលិតផលមយួ មុនេពល
េ្របើ្របស់  េយើងខញុ ំ ចត្រមូវេ កអនកទូទតក់រ្របក ់កៃ្រម និងៃថ្លែដល្រតូវទូទតទ់កទ់ងនឹងកិចច្រពម
េ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬផលិតផលេនះ។ េនះរមួបញចូ លកៃ្រម និងៃថ្លេស ផ្លូវចបប ់ទកទ់ងនឹងករ
េរៀបចំឯក រ េទះបីជឯក រទងំេនះមនិទនប់នចុះហតថេលខកេ៏ យ។  

៨. ករទូទត់្របក់ - ជទូេទ 

េយើងខញុ ំ (និងសមជិកនីមយួៗេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) មនសិទធិផតទ់តទឹ់ក្របក់ មយួ ែដលេយើង
ខញុ ំ (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) ជំពកេ់ កអនក ពីទឹក្របកែ់ដលេ កអនកជំពក់
េយើងខញុ ំ (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊)។ េ កអនកគួរេមើល្របករ ៩.៣។ 

ករទូទត្់របក្់រគបច់ំនួន 

៨.១. ្របកទ់ងំអស់ ែដលេ កអនក្រតូវទូទតដ់ល់េយើងខញុ ំេនេ្រកម កិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ្រតវូ
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ែតបនទទួលេ យេយើងខញុ ំ េនៃថងកំណត ់ឱយបន្រគបចំ់នួនជ្របកែ់ដលេ្របើបនភ្ល មៗ ជរបិូយបណ្ណ
ែដលេយើងខញុ ំកំណត ់និងេ យគម នករផតទ់ត ់ត ៉ទមទរ ឬកតក់ងឬកតទុ់ក ( បប់ញចូ លទងំករ
គិតពនធ មយួ)។ ្របសិនេបើេ កអនក្រតូវបនត្រមូវឱយកតក់ង ឬកតទុ់កកនុងចំនួន មយួ ្របក់
ែដលេ កអនក្រតូវទូទតឱ់យេយើងខញុ ំ្រតូវែតដំេឡើង េដើមបឱីយចំនួន្របកែ់ដលេយើងខញុ ំទទួលបន េ្រកយ
កតក់ង ឬកតទុ់ក េសមើនឹងចំនួនែដល្រតូវទូទត។់ 

កតព្វកិចចទូទត្់របកេ់ យឯក ជយ 

៨.២.  កតព្វកិចចរបស់េ កអនកកនុងករទូទត្់របកច់ំនួនទឹក្របក់ មយួេនេ្រកម កិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់
ផលិតផល គឺ ចេ់ យែឡកពីកតព្វកិចចេដើមបទូីទត។់  

សិទធិផតទ់ត ់

៨.៣. េយើងខញុ ំ (និងសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) ចផតទ់តទឹ់ក្របកច់ំនួន មយួ 
ែដលេយើងខញុ ំ (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) ជំពកេ់ កអនក ពី្របកែ់ដល
េ កអនកជំពកេ់យើងខញុ ំ (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) មនិថបំណុលេនះ
មន ឬគម នេពលកំណតក់្ដី។ េយើងខញុ ំ (និងសមជិកនីមយួៗៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) ក៏ ចរមួផ  ំ ឬ
្របមូលផ្ដុ ំគណនីទងំអស់បនផងែដរ។ េ្រកយពីតុ ករេចញដីកបងគ បប់ញជ  ដីកររបឹអូស ឬដីក
្រសេដៀងគន ដល់េយើងខញុ ំ (និងសមជិកនីមយួៗរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊) ចផតទ់តទ់ឹក្របក់
មយួែដលេ កអនកជំពកេ់យើងខញុ ំ (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) មុនេពល
េសចក្ដីបងគ ប់ ថ ពរ្រតូវបនេធ្វើេឡើង។  ្របសិនេបើេយើងខញុ ំ   (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊) រមួគណនីគន  ល់ឥណទនែដលកនក់បេ់ យេ កអនកេនកនុងគណនីរបស់េ កអនក 
នឹង្រតូវបនអនុវត្ត េដើមបែីកស្រមួលចំនួនទឹក្របកែ់ដលជំពកេ់ យេ កអនក ទកទ់ងនឹងគណនីេផ ង
េទៀតរបស់េ កអនក។ េយើងខញុ ំ (និងសមជិកនីមយួៗៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) ចេធ្វើដូេចនះបន្រគប់
េពល (េទះបីជេ កអនកមនិមនកំហុសកេ៏ យ)។ 

៨.៤. ្របសិនេបើេ កអនកមនគណនីរមួគន  េយើងខញុ ំ (និងសមជិកនីមយួៗៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) ចផត់
ទតទ់ឹក្របកក់នុងចំនួន មយួ ែដលេយើងខញុ ំ (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊) 
ជំពកេ់ កអនក     ពី្របក់ មយួែដលជំពកេ់យើងខញុ ំ    (ឬសមជិក មយួេផ ងេទៀតៃនធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊) េនកនុងគណនីរបស់ មន កក់នុងចំេ មេ កអនក។ 

៨.៥. េយើងខញុ ំមនិចបំចជូ់នដំណឹងេ កអនកជមុនអំពីបំណងរបស់េយើងខញុ ំ កនុងករអនុវត្តសិទធផិតទ់តរ់បស់
េយើងខញុ ំេឡើង។ ្របសិនេបើេយើងខញុ ំ្រតូវបនត្រមូវ មចបបឱ់យបងខ ងំ្របកក់នុងគណនីមយួៗ ជំនួសមនុស
មន កេ់ផ ង ឬទូទត្់របកេ់ទឱយមនុស មន កេ់ផ ង េនះ្របសិនេបើមនិ្រតូវបនត្រមូវេ យចបបជ់ធរមន
េទ េយើងខញុ ំនឹងេ្របើ្របស់សិទធិផតទ់តរ់បស់េយើងខញុ ំសិន េហើយបងខ ងំជំនួស ឬទូទតឱ់យបុគគលេនះែត្របក់
ែដលេនសល់េនកនុងគណនីប៉ុេ ្ណ ះ។ 
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៨.៦. េដើមបបំីេពញេគលបំណងៃន្របករ ៩.៣ និង៩.៤ សមជិកនីមយួៗៃនធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចេធ្វើករ
ប្ដូររបូិយបណ្ណ ចបំច់ មយួបន មអ្រ ែដលេយើងខញុ ំឬពួកេគយល់ថសមរមយ។ 

សិទធិកតទុ់ក 

៨.៧.  េយើងខញុ ំ ចនឹងកតទុ់ក្របកក់នុងចំនួន មយួែដល្រតូវទូទតដ់ល់េ កអនក រហូតទល់ែតេយើងខញុ ំយល់
ថ េយើងខញុ ំបនទទួល ឬនឹងទទួលបន្របកក់នុងចំនួនែដល្រតូវទូទតព់ីេ កអនកមកឱយេយើងខញុ ំ។  

ៃថងធនគរេធ្វើករ 

៨.៨.  លុះ្រ ែតមនែចងេផ ងពីេនះកនុងខែចងស្ដីពីផលិតផល ្របសិនេបើចំនួនទឹក្របកម់យួ្រតូវកំណតឱ់យ
ទូទតេ់នៃថងមយួែដលមនិែមនជៃថងធនគរេធ្វើករ េ កអនក្រតូវែតទូទត់ េន ឬមុនៃថងធនគរេធ្វើករ
បនទ ប ់លុះ្រ ែតៃថងេនះឈនចូលដល់ែខ្របតិទិនបនទ ប ់ែដលកនុងករណីេនះ េ កអនក្រតូវែតទូទត់
មកេយើងខញុ ំេន ឬមុនៃថងធនគរេធ្វើករមុនេនះ។ 

ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើ្របក្់រតូវកំណតឱ់យទូទតេ់នៃថងសុ្រក ទី២៩ ែខមក  េហើយៃថងេនះជៃថងបុណយ
ធរណៈ េហើយេ យ រែតៃថងធនគរេធ្វើករបនទ ប្់រតូវនឹងៃថងចនទ ទី១ ែខកុមភៈ ែដលឈនចូល

ដល់ែខបនទ ប ់េនះ្របកេ់នះ្រតូវែតទូទតេ់ន ឬមុនៃថង្រពហសបតិ៍  ទី២៨ ែខមក ។ 

គណនីដក្របក ់

៨.៩. េយើងខញុ ំ ចដក (េ យមនិចបំចជូ់នដំណឹងដល់េ កអនកជមុន) ករ្របក ់កៃ្រម ៃថ្ល ឬ្របកេ់ផ ងេទៀត 
ែដលេ កអនកជំពកេ់យើងខញុ ំពកព់ន័ធនឹងផលិតផលមយួពីគណនី មយួកប៏ន។ 

្របកម់និ្រគប្់រគន ់

៨.១០.  ្របសិនេបើេ កអនកមនិមន្របកម់និ្រគប្់រគនេ់នកនុងគណនី មយួ ែដលេយើងខញុ ំមនសិទធិដក 
្របកែ់ដលេ កអនកជំពកេ់យើងខញុ ំពីគណនីេនះ ប៉ុែន្តេយើងខញុ ំេនែតសេ្រមចចិត្តដក្របកពី់គណនីេនះ 
សកមមភពរបស់េយើងខញុ ំមនិបេងកើតនូវករេបះបង ់      ឬបះ៉ពល់ដល់សិទធិរបស់េយើងខញុ ំ េនេ្រកមកិចច
្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផលេឡើយ។  

ករេគរពកតព្វកិចចទូទត្់របក ់

៨.១១. េ កអនក្រតូវែតធនថ ល់លិខិត ឬេសចក្ដីែណនអំំពីករទូទត្់របក ់ស្រមបក់រទូទត្់របក់
មយួដល់េយើងខញុ ំគឺពិត្របកដ។ ឧទហរណ៍៖ េ កអនក្រតូវែត៖ 

- ធនថ េ កអនកមន្របក្់រគប្់រគនេ់នកនុងគណនីដក្របក ់  (េបើ ច រមួទងំគណនីេន
ថ បន័ហិរញញ វតថុេផ ងេទៀតផងែដរ)។ 

- មនិបញឈបក់រទូទត្់របកម់កឱយេយើងខញុ ំ។ និង 
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- មនិលុបេចល ឬផ្ល ស់ប្តូរករ្រពមេ្រព ងទូទត្់របក់ មយួេឡើយ (លុះ្រ ែតេយើងខញុ ំេសនើសំុឱយ
េ កអនកេធ្វើដូេចនះ េដើមបឆី្លុះបញច ំងពីបែ្រមប្រមួលេនកនុងករទូទតរ់ម្លស់)។ 

៨.១២. ្របសិនេបើេយើងខញុ ំគិតថ កតព្វកិចចទូទត្់របក់ មយួ ចនឹងមនិ្រតូវបនេគរព (ឧទហរណ៍៖ 
្របសិនេបើមនមនិ្របក្់រគប្់រគនេ់នកនុងគណនីដក្របក)់ ឬ្របសិនេបើេ កអនកែណនេំយើងខញុ ំឱយទូទត់
្របកព់ីគណនីមយួ ែដលនឹងប ្ត លឱយមនសមតុលយអវជិជមនេនកនុងគណនីេនះ ឬចំនួនទឹក្របក់
េនះេលើសពីចំនួនទឹក្របកៃ់នឧបករណ៍ស្រមួលឥណទន មឆនទ នុសិទធិរបស់េយើងខញុ ំ េយើងខញុ ំ ច៖ 

- បដិេសធមនិេធ្វើសកមមភពបន្តេទៀត មករែណនំ មយួ    ឬលុបេចល្របតិបត្តិករ
មយួ។ 

- ្របសិនេបើេ កអនកបនផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវករែណនេំ្រចើន េធ្វើសកមមភព មករែណនមំយួ
ចំនួន មឆនទ នុសិទធិរបស់េយើងខញុ ំ េហើយបដិេសធករែណនេំផ ងេទៀត េ យមនិេយងេទ
េលើលំ បលំ់េ យៃនករែណនែំដលេយើងខញុ ំទទួលបនេនះេទ។ 

- េផទរ្របកពី់គណនីេផ ងេទៀតេទគណនីដក្របក។់ 

- អនុញញ តឱយដក្របកេ់លើសចំនួនពីគណនីមយួ (េ ថ “ករដក្របកេ់លើសចំនួនេ យគម ន
ករអនុញញ ត”)។ ឬ 

- ពយរួគណនី ឬផលិតផល មយួ។ 

ករដក្របកេ់លើសចំនួនពីគណនីមយួ 

៨.១៣. ្របសិនេបើេយើងខញុ ំអនុញញ តឱយដក្របកេ់លើសចំនួនពីគណនីមយួ (េ ថ “ករដក្របកេ់លើសចំនួន
េ យគម នករអនុញញ ត”)៖ 

- ទឹក្របកេ់លើសចំនួនែដល្រតូវបនដកពីគណនីេនះ នឹង្រតូវបនចតទុ់កជបុេរ្របទនេ យ
េយើងខញុ ំជូនេ កអនក េហើយេ កអនកនឹង្រតូវជំពកេ់យើងខញុ ំេសមើនឹងចំនួនេនះ។ 

- េនេពលេយើងខញុ ំេសនើសំុ េ កអនក្រតូវែតសងបុេរ្របទននិង ល់ករ្របក ់ែដល្រតូវគណន្រសប
មេគលករណ៍អនុវត្តធមម របស់េយើងខញុ ំ ស្រមប្់របកដ់កេលើសចំនួនេនះ េហើយែដល
ចសថិតកនុងអ្រ បុេរជេ្រមើស។ ករ្របកេ់នះនឹងបងគរជ្របចៃំថង ច្រតូវគិតជសមសជ

្របចែំខ (ឬចេន្ល ះេពលេផ ងេទៀតែដលេយើងខញុ ំកំណត)់ និងគណនេលើមូល ្ឋ នមយួឆន មំន
៣៦៥ៃថង (ស្រមប្់របកដុ់ ្ល រ ្របកេ់រៀល  និងរបូិយបណ្ណ េផ ងេទៀត ែដលេយើងខញុ ំ ចកំណត់
យូរៗម្ដង) ឬមយួឆន មំន៣៦០ៃថង (ស្រមបរ់បូិយបណ្ណ េផ ងេទៀត) ទងំឆន ធំមម និងឆន បំ្រងគប ់
្រសប មអនុសញញ ជធរមន។ 

- េយើងខញុ ំ ច កល់កខខណ្ឌ បែនថម ឬត្រមូវឱយមន្រទពយបញច ំបែនថម។  
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រេបៀបែដលេយើងខញុ ំអនុវត្តចំេពះករទូទត្់របក ់

៨.១៤.  ករទូទត្់របក្់រតូវបនចតទុ់កថបនេធ្វើេឡើង េនេពលេយើងខញុ ំបញចូ ល េទកនុងគណនី។ េយើងខញុ ំេធ្វើ
ែបបេនះ ឱយបនឆប់ មែដល ចអនុវត្តបនេ្រកយករទទួល។ 

៨.១៥.  លុះ្រ ែតមនែចងកនុងខែចងស្ដីពីផលិតផល េយើងខញុ ំ ចេ្របើ្របស់្របកែ់ដលេយើងខញុ ំទទួលបន េដើមប ី
ទូទត្់របកែ់ដលេ កអនកជំពកេ់យើងខញុ ំ មលំ បលំ់េ យ មយួែដលេយើងខញុ ំេ្រជើសេរ ើស។ 

ករទូទត្់របកេ់ យេយើងខញុ ំដល់េ កអនក 

៨.១៦.  ល់ករទូទត្់របកព់ីេយើងខញុ ំដល់េ កអនក េយង មកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល នឹង្រតូវបញចូ ល
េទកនុងគណនី មែដលេយើងខញុ ំយល់ថសមរមយ។ ្របសិនេបើេនៃថង មយួ ្របកក់នុងចំនួនមយួ្រតូវ
ដល់កំណតន់ិង្រតូវទូទតព់ីេយើងខញុ ំដល់េ កអនក និង្របកក់នុងចំនួនមយួេទៀតជរបូិយបណ្ណ ដូចគន ្រតូវ
ដល់កំណតន់ិង្រតូវទូទតព់ីេ កអនកមកឱយេយើងខញុ ំ កតព្វកិចចទូទត្់របកេ់នះនឹង្រតូវបំេពញេ យស្វ័យ
្របវត្តិ និង្រតូវបេញចញេ យភគីែដលជំពក្់របកេ់្រចើនជង ែដលទូទតទឹ់ក្របកសុ់ទធែដលជំពកភ់គី
មខ ងេទៀត។ 

ករទូទត្់របកេ់ទកនុងគណនីែដលបនពយរួ 

៨.១៧.  េយើងខញុ ំ ច កចូ់លកនុងគណនីែដលបនពយរួ នូវ្របក់ មយួែដលេយើងខញុ ំទទួលបន ដ ប
េយើងខញុ ំចតទុ់កថសមរមយ។ េនះគឺេដើមបកីរពរសិទធិរបស់េយើងខញុ ំេលើ្របកេ់ផ ងេទៀត ែដលេ កអនកឬ 
អនក ក្់រទពយបញច ំ ចនឹងជំពកេ់យើងខញុ ំ។  

៨.១៨. េពលេវ មន រៈសំខន់ ស់ ចំេពះកតព្វកិចចរបស់េ កអនកកនុងករទូទត្់របក់ មយួ។  

ករទូទត្់របកៃ់នកិចចសនយនិស នទ 

៨.១៩. ្របសិនេបើេ កអនកចុះកិចចសនយនិស នទជមយួេយើងខញុ ំ េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន ”ផ្តល់្របក្់រគបចំ់នួន” 
ឬគម នអបប រ េ កអនក្រតូវែត មុនៃថងចបេ់ផ្តើមៃនកិចចសនយនិស នទ ( មវធីិ កេ៏ យែដលបន
ពិពណ៌ន) និង/ឬៃថងេផ ងៗេទៀត េយើងខញុ ំនឹងត្រមូវ៖ 

- ឱយ្របគល់្រទពយសមបត្តិេគលេនះមកឱយេយើងខញុ ំ (េបើសម្រសប កនុងនមជអនកែថរក  ឬដល់
អនកែថរក របស់េយើងខញុ ំ) េនកនុងចំនួនទឹក្របកែ់ដលេយើងខញុ ំត្រមូវ េដើមបបីងខ ងំទុក ប្រមុងទុក 
ឃតទុ់ក ឬែបងែចកទុក ជករគិតទុកជមុននូវករទូទត្់របកក់នុងកិចចសនយនិស នទេនះ។ 

- េ យមនិ ច្រក ស់ និងេ យគម នលកខខណ្ឌ  ឱយ កប់នទុក កប់ញច ំ េធ្វើអនុបបទន ឬ
បេងកើត្របេយជនធ៍នេផ ងេទៀត េ យស្រមបមកេយើងខញុ ំ េលើ្រទពយសមបត្តិេគលេនះ (និង
្របកក់ៃ្រម មយួ) និង្រពមេ្រព ងថេ កអនកនឹងមនិ ចចតែ់ចងេ យេសរនូីវ្រទពយ
សមបត្តិេគលេនះកនុងអំឡុងរយៈេពលកិចចសនយនិស នទេនះ។ 
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- េ យមនិ ច្រក ស់បន បងគ បឱ់យអនកែថរក ្របគល់្រទពយសកមមេគលេនះមកឱយេយើងខញុ ំ
វញិ មកលកំណត ់ឬេនេពលអនុវត្តឬសនមតជករអនុវត្តកិចចសនយនិស នទ ( មវធិី ក៏
េ យែដលបនពិពណ៌ន) ស្រមបក់រទូទតកិ់ចចសនយនិស នទេនះ ែដលេ្រកយពីេនះ
េ កអនកគម ន្របេយជន ៍ ឬសិទធិបែនថមេលើ្រទពយសមបត្តិេគលេនះេទ។ េ កអនក្រពមេ្រព ង
ថ េ កអនកនឹងមនិផ្តល់ករែណនផំទុយ មយួដល់អនកែថរក េឡើយ និងអនកែថរក នឹង
មនិ្រតូវបនត្រមូវឱយអនុវត្ត មករែណនផំទុយ មយួេឡើយ។ និង 

- ផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវ ល់ឯក រេផ ងេទៀត ឬេធ្វើសកមមភពេផ ងេទៀតែដលេយើងខញុ ំចតទុ់កថ
ចបំច ់ឬ្រតូវេធ្វើេដើមបអីនុវត្តចំណុចខងេលើ។ 

៩. ករប្ដូររបិូយបណ្ណ  និងសណំងរបូិយបណ្ណ ទូទត់ 

៩.១. េយើងខញុ ំ ចប្ដូររបូិយបណ្ណ  មចំនួនែដលបនទទួលេ យេយើងខញុ ំពីេ កអនក ឬែដល្រតូវទូទតដ់ល់
េ កអនកពីេយើងខញុ ំ កនុងអ្រ មយួែដលេយើងខញុ ំចតទុ់កថសមរមយ។ េ កអនក្រតូវផ្តល់សំណងដល់
េយើងខញុ ំស្រមបក់រធ្ល កចុ់ះ ចំ យ ឬករខតបបងរ់យៈេពលខ្លី ែដលេកើតេឡើងពីករប្ដូរេនះ។  

ករទូទត្់របកជ់របូិយបណ្ណ េផ ងេទៀត 

៩.២. េ កអនក្រតូវលះបងសិ់ទធិែដលេ កអនកមនេនកនុងែដនយុ ្ត ធិករ មយួ េដើមបទូីទត្់របកជ់
របូិយបណ្ណ មយួេ្រកពីរបូិយបណ្ណ ែដល្រតូវទូទត ់ ្របសិនេបើេយើងខញុ ំទទួលបន្របកជ់របិូយបណ្ណ
េ្រកពីរបិូយបណ្ណ ែដល្រតូវទូទត។់ 

៩.៣. េយើងខញុ ំ ចប្ដូរ្របកជ់របិូយបណ្ណ ែដល្រតូវទូទតប់ន េនេលើៃថង និងអ្រ ែដលេយើងខញុ ំចតទុ់កេ យ
មនេហតុផលសម្រសបថ សមរមយ។ េយើងខញុ ំ ចនឹងកតក់ងកៃ្រម និងៃថ្លែដល្រតូវ ់បរ់ងកនុងករប្ដូរ
េនះ។ និង 

៩.៤.  េ កអនក្រតូវបំេពញកតព្វកិចចរបស់េ កអនក កនុងករទូទត្់របកជ់របូិយបណ្ណ ែដល្រតូវទូទត ់ ្រតឹមែត
ចំនួនទឹក្របកជ់របូិយបណ្ណ ែដល្រតូវទូទត ់ែដលទទួលបនពីករប្ដូរ េ្រកយកតក់ៃ្រមនិងៃថ្លប្ដូរេចញ។  

ករប្ដូរេ្រកយកំហុស 

៩.៥  េទះបីជមនែចងេផ ងពីេនះកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផលកេ៏ យ េនេពល មយួ េ្រកយ
េ កអនកបេងកើតកំហុស េយើងខញុ ំ ចប្ដូរេទជរបិូយបណ្ណ មូល ្ឋ ន ( មអ្រ ប្តូរ្របកែ់ដលកំណតេ់ យ
េយើងខញុ ំ) នូវចំែណក មយួៃនសមតុលយែដល្រតូវទូទតដ់ល់េយើងខញុ ំជរបិូយបណ្ណ េផ ងេទៀត។ 

៩.៦  កតព្វកិចចប្ដូររបូិយបណ្ណ បរេទស ្រតូវបនយកេទជំនួសេ យកតព្វកិចចទូទត្់របកដ់ល់េយើងខញុ ំនូវចំនួន
ទឹក្របកជ់របូិយបណ្ណ េគល េ្រកយករប្ដូរ បូកនឹងកៃ្រម និងៃថ្លប្ដូរ្របក។់  
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ករប្ដូរ ម ល្រកម ដីក ឬេសចក្តីបងគ បែ់ដលេចញេ យចបប ់ឬនិយត័ករ 

៩.៧. ្របសិនេបើ ល្រកម ដីក សំេណើ  ឬេសចក្ដីបងគ បម់យួ ែដលេចញេ យចបប ់ឬនិយត័ករ ឬ ជញ ធរ 
មយួ ឬេ យេយង មកិចច្រពមេ្រព ងជមយួនិយត័ករ ឬ ជញ ធរមយួ ឬភស្តុ ងៃនបំណុលស្រមប ់
ឬករ្រសងម់កវញិនូវចំនួនទឹក្របកម់យួ គឺបង្ហ ញជរបូិយបណ្ណ េផ ងេ្រកពីរបូិយបណ្ណ ែដល្រតូវទូទត ់
េនះេ កអនក្រតូវផ្តល់សំណងដល់េយើងខញុ ំេលើ  

៩.៨.  ភពលេម្អ ង មយួែដលេកើតេឡើងពីករប្ដូររបិូយបណ្ណ េផ ងេទៀត ្របសិនេបើអ្រ ប្តូរ្របកែ់ដលេយើង
ខញុ ំេ្របើ្របស់ស្រមបប់្ដូររបូិយបណ្ណ េនេពលេយើងខញុ ំទទួលបន្របកជ់របូិយបណ្ណ េផ ងេទៀត គឺមនិសូវ
អំេ យផលស្រមបេ់យើងខញុ ំ ជងអ្រ ប្ដូរ្របកែ់ដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបេ់គលបំណងអនុវត្ត

ល្រកម ដីក សំេណើ  េសចក្ដីបងគ ប ់កិចច្រពមេ្រព ង ឬករទទួលយកភស្តុ ងបំណុល។ និង 

៩.៩. កៃ្រម និងៃថ្លប្ដូរ្របក។់ 

៩.១០. កររតឹតបតិេលើរបិូយបណ្ណ ។ 

៩.១១. ្របសិនេបើ្របេទសមយួ កក់ររតឹតបតិេលើភព ចរកបន ឬករេផទររបិូយបណ្ណ របស់ខ្លួន េយើងខញុ ំ ច
កំណតថ់ ល់ករទូទត្់របកដ់ល់េយើងខញុ ំ្រតូវេធ្វើេឡើងជរបិូយបណ្ណ េផ ងេទៀត ែដលេយើងខញុ ំចតទុ់កថ
សមរមយ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ្របសិនេបើេយើងខញុមំនិ ចទូទត្់របកឱ់យេ កអនកបនេ យ រេហតុ
ផលេនះ ឬេ យ រែតកររតឹតបតិរបស់រ ្ឋ ភបិលែដលហួសពីករ្រគប្់រគងរបស់េយើងខញុ ំ េយើងខញុ ំ ច
សេ្រមចកតព្វកិចចរបស់េយើងខញុ ំ មរយៈករទូទត្់របកឱ់យេ កអនក (ឬ មករបងគ បរ់បស់េ កអនក) 
ជរបិូយបណ្ណ មយួ និង មរេបៀបែដលេយើងខញុ ំ ចចតទុ់កថសមេហតុផល។ េយើងខញុ ំ ចេ្របើ្របស់
អ្រ ប្តូរ្របក់ មយួ ែដលេយើងខញុ ំេ្រជើសេរ ើស ស្រមបេ់គលបំណងេនះ។ ្របតិបត្តិករជរបិូយបណ្ណ
បរេទសទងំអស់ គឺជ្រតូវអនុេ ម មចបបស់្ដីពីករ្រគប្់រគងករប្តូរ្របកជ់ធរមន។ 

១០. សណំងែដលេ កអនក្រតូវផ្តលដ់លេ់យើងខញុំ 

១០.១. េ កអនក្រតូវផ្តល់សំណងដល់េយើងខញុ ំ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ និងអភបិល ម្រន្តី បុគគលិក ឬភន កង់រ
មយួរបស់ពួកេគ និង្រតូវែតទូទតឱ់យេយើងខញុ ំ មករត្រមូវ ចំេពះករខតបង់ មយួែដល េយើងខញុ ំ
ទទួលរង េ យមនេហតុផលសម្រសបទកទ់ងនឹង៖ 

- គណនី មយួ ករបេងកើត និងផ្តល់ផលិតផល មយួ ឬ្របតិបត្តិករ មយួេផ ងេទៀត 
ែដល្រតូវបនគិតគូរទុកេ យកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល។ 

- ករែស្វងរក និង កសួរែដលេយើងខញុ ំេធ្វើេឡើង ទកទ់ងនឹងេ កអនក ឬអនក ក្់រទពយបញច ំ (រមួ
ទងំពិនិតយែស្វងរកភពក យ័ធន)។ 

- ករែណនែំដលេ កអនកផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំ។ 
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- ផលិតផល ឬេស មយួែដលផ្តល់េ យភគីទីបី ស្រមបជ់្របេយជនដ៍ល់េ កអនក (រមួ
មនកៃ្រម និងៃថ្លេស ផ្លូវចបប)់។ 

- ពនធ មយួែដល្រតូវទូទតេ់ យេយើងខញុ ំ ឬែដល្រតូវគណនេ យេយងេលើចំនួនទឹក្របក់
ែដលបន ឬ្រតូវទូទតេ់ យេ កអនក េយង មកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល (មនិ ប់
បញចូ លពនធែដល្រតូវទូទតេ់ យេយើងខញុ ំ េយងេលើចំណូលសុទធរបស់េយើងខញុ ំ)។ 

- ករេធ្វើចំ តក់រេ យេយើងខញុ ំេលើករពនយរេពល ឬបដិេសធមនិេធ្វើសកមមភព មករ
ែណនពំីេ កអនក ឬករចតវ់ធិនករ្របឆងំនឹងេ កអនក។ 

- កំហុស ឬករបំពនចបប់ មយួេ យេ កអនក។ 

- ចំនួនទឹក្របកែ់ដល្រតូវទូទតេ់ យេ កអនក េយង មកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល 
ែដល្រតូវបនសង រ ំ យេចល ឬ្រតូវទូទត ់មុនកលបរេិចឆទកំណតរ់បស់  (ករខតបងែ់ដល
េយើងខញុ ំទទួលរង រមួមនករខតបងរ់បស់េយើងខញុ ំទកទ់ងនឹងករបនធូរបនថយ បញចប ់ឬែកែ្របករ
្រពមេ្រព ងែដលេយើងខញុ ំបនេធ្វើេឡើង េដើមបផី្តល់ ឬរក ករផ្ដល់្របករ់បស់េយើងខញុ ំពីផលិតផល

មយួ)។ 

- កំេណើ នចំ យេនកនុងករផ្តល់្របករ់បស់េយើងខញុ ំ ទកទ់ងនឹងករែ្រប្របួៃលចបប។់ 

- បុគគល ែដលអនុវត្តឬមនិអនុវត្តសិទធិ េយង មកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬចំេពះ
្រទពយបញច ំ មយួ  ( បប់ញចូ លៃថ្លេលើចំ តក់រអនុវត្តនិងករ្របមូលបំណុល ដូចជ ៃថ្ល
េស យតៃម្ល និងៃថ្លគិតេ យអនកេដញៃថ្ល)។ និង 

- បណ្ដឹ ងវ ិ ទ មយួ ែដលបេងកើតេឡើងេ យេ កអនក ឬភគីទីបី មយួ អំពីគណនី ផលិត
ផល ឬេស មយួ ែដលេយើងខញុ ំបនចូលរមួជភគីៃនសំណំុេរឿនេនះ។ 

១០.២. ្របសិនេបើេយើងខញុ ំេសនើសំុ េ កអនក្រតូវែតចូលខ្លួនមកករពរ េ្រកមបនទុកចំ យ និងេ ហុ៊យរបស់
េ កអនកផទ ល់ នូវបណ្ដឹ ង មយួ ែដល ចនឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើង្របឆងំនឹងេយើងខញុ ំ ទកទ់ងនឹងកិចច
្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល។ ្របសិនេបើេ កអនកេសនើសំុឱយេយើងខញុ ំផ្ដូចេផ្តើមនូវបណ្ដឹ ងផ្លូវចបប់
មយួ កនុងនមេ កអនក ទកទ់ងនឹងកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់ផលិតផល េ កអនក្រតូវែតសងដល់េយើង
ខញុ ំ្រគបច់ំនួននូវសំណងេលើករខតបងទ់ងំអស់ែដល ចេកើតមនេឡើង។ 

១០.៣. េ កអនក្រតូវែតចុះហតថេលខេលើ ល់ឯក រែដលេយើងខញុ ំត្រមូវេ យមនេហតុផលសម្រសប េដើមប ី
ផ្តល់្របសិទធភពដល់្របករ ១១ េនះ។ 

១០.៤. េ កអនក្រតូវែតទូទតក់ៃ្រមពកព់ន័ធ ដល់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទកទ់ងនឹងករេ្របើ្របស់ ឬ្របតិបត្តិករ
ៃនផលិតផល ឬេស នីមយួៗ ដូចមនែចងកនុងឯក រពកព់ន័ធ។ 
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១០.៥. េ កអនក្រតូវែតទូទតៃ់ថ្លបនទុក ពនធ្របថប្់រ  និងពនធទងំអស់ (រមួទងំពនធ្របេយល) ែដលកំណត់
េ យរ ្ឋ ភបិល  ែដល្រតូវទូទតទ់កទ់ងនឹងផលិតផល ឬេស មយួ។ លុះ្រ ែតមនបញជ កេ់ផ ងពី
េនះ កៃ្រមស្រមបផ់លិតផល ឬេស មយួមនិ បប់ញចូ លពនធ្របេយល មយួេឡើយ េហើយេ កអនក
្រតូវែតទូទត់ ល់ពនធ្របេយល បែនថមពីេលើកៃ្រមែដល្រតូវទូទត។់ 

១០.៦.  ្របសិនេបើេ កអនកបនកំណតយ់កគណនីមយួ ស្រមបផ់លិតផល ឬេស មយួធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
ចដកកៃ្រម  និងៃថ្លទងំអស់ពីគណនីេនះបន។ េ កអនក្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថ្របក់

មន្រគប្់រគនេ់នកនុងគណនីែដល្រតូវបនកណំតេ់នះ    េដើមប ី ៉ បរ់ងកៃ្រម   និងៃថ្លទងំអស់ែដល្រតូវ
ទូទត។់ 

១០.៧.  ្របសិនេបើេ កអនកមនិបនកំណតយ់កគណនីមយួ ស្រមបផ់លិតផលឬេស មយួ ឬ្របសិនេបើគម ន
្របក្់រគប្់រគនេ់នកនុងគណនីេនះេទធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចដកកៃ្រម និងៃថ្លទងំអស់ពីគណនីេផ ង
េទៀតែដលេ កអនកមនជមយួធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បន។ 

១០.៨. ធនគរ  ភភីសីុីែបង៊ នឹងផ្តល់ពត័ម៌នដល់េ កអនក ទកទ់ងនឹងកៃ្រម និងៃថ្លបចចុបបននេលើករេ្របើ្របស់
ផលិតផល ឬេស េនះ។ 

១០.៩. ស្រមបផ់លិតផល និងេស ៖ 

(ក)  េ កអនក្រតូវែតទូទតៃ់ថ្លទងំអស់ែដលបនគិតពីធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េ យភគីទីបី មយួ 
(រមួទងំធនគរេឆ្លើយឆ្លង ឬធនគរចរច មយួ) ទកទ់ងនឹងផលិតផល ឬេស េនះ។ 
និង 

(ខ)  េ កអនកនឹងេគរព មបទបបញញត្តិស្ដីពីករប្តូរ្របករ់បស់រ ្ឋ ភបិលទងំអស់ ែដល្រតូវអនុវត្ត
ចំេពះផលិតផល ឬេស ែដលផ្តល់េ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ដល់េ កអនក េហើយនឹងទូទត់
ដល់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មត្រមូវករនូវ្របកែ់ដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ច្រតូវបនត្រមូវឱយ
ចំ យេលើគណនីេ យបទបបញញត្តិេនះ។ 

ពត័ម៌ន របយករណ៍ និងកំណត្់រ  

ពត័ម៌នែដលេ កអនកផ្តល់្រតូវែត្រតឹម្រតូវ៖ 

១០.១០. ល់េពលែដលេយើងខញុ ំផ្តល់ផលិតផលមយួដល់េ កអនក ឬ ល់េពលេ កអនកេ្របើ្របស់ផលិតផល
មយួ េយើងខញុ ំពឹងែផ្អកេលើពត័ម៌នែដលេ កអនកផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំ។ ្រតូវែត្រតឹម្រតូវ េពញេលញ និងមនិ
នឱំយភន្់រចឡំ។ េយើងខញុ ំនឹងមនិទទួលខុស្រតូវចំេពះករខតបង់ មយួ ែដលទទួលរងេ យ
េ កអនក េ យ រែតករខកខនរបស់េ កអនកកនុងករជូនដំណឹង និង/ឬុផ្តល់ទិនននយ័មកេយើងខញុ ំ
ឱយបនភ្ល មៗ និង្រតឹម្រតូវ អំពីករផ្ល ស់ប្តូរ មយួចំេពះពត័ម៌នែដលេ កអនកបនផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំ 
មនជ ទិ៍ ពត័ម៌នអំពីគណនីរបស់េ កអនកជេដើម។ 
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១០.១១. េ កអនក្រតូវែតជូនដំណឹងមកេយើងខញុ ំឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន កនុងរយៈេពល៣០ៃថង 
្របសិនេបើេ កអនកដឹងថ ពត័ម៌ន មយួែដលេ កអនកបនផ្តល់ឱយ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរ ឬមនិ្រតឹម្រតូវ 
មនិេពញេលញ ឬនឱំយភន្់រចឡំ។ 

១០.១២. ្របសិនេបើេ កអនកជអងគភព ជីវកមម ្រកុមហុ៊នសហកមមសិទធិ ឬបរធនបលកិចច េ កអនកគួរែតជូន
ដំណឹងមកេយើងខញុ ំ ្របសិនេបើមនករផ្ល ស់ប្តូរ មយួេលើកមមសិទធិរបស់េ កអនក ឬបុគគលែដល្រគប់
្រគងេលើេ កអនក (ឧទហរណ៍៖ មច ស់អតថ្របេយជន ៍អភបិល ៃដគូ ឬបរធនបល) ភ្ល មៗេនេពល
មនករផ្ល ស់ប្តូរ។ 

អ្វីែដលេ កអនក្រតវូផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំ 

១០.១៣. ្របសិនេបើេយើងខញុ ំត្រមូវ េ កអនក្រពមេ្រព ងផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវ ល់ពត័ម៌ន ឬឯក រទកទ់ងនឹង
េ កអនក   កិចចករហិរញញ វតថុរបស់េ កអនក   ថ នភពពនធរបស់េ កអនក  ឬកិចច្រពមេ្រព ងេ្របើ្របស់
ផលិតផលរបស់េយើងខញុ ំ។ េនះ ចរមួបញចូ លពត័ម៌នែដលអនុញញ តឱយេយើងខញុ ំេផទ ងផទ តអ់ត្តសញញ ណ
របស់េ កអនកផងែដរ។   ្របសិនេបើេ កអនកជអងគភព ជីវកមម   ្រកុមហុ៊នសហកមមសិទធិ  ឬបរធន
បលកិចច េ កអនកក្៏រពមេ្រព ងផងែដរ កនុងករផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវ ល់ពត័ម៌នឬឯក រទកទ់ងនឹង
កិចចករ ជីវកមមរបស់េ កអនក។ េនះរមួបញចូ លនូវឯក រៃនករបេងកើត្រកុមហុ៊ន ឬគណនី្រកុមហុ៊ន
របស់េ កអនក។   េ កអនក្រតូវែតផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំនូវពត័ម៌នែដលេយើងខញុ ំេសនើសំុ   ទកទ់ងនឹងមច ស់
អតថ្របេយជន ៍អនកចុះហតថេលខេលើគណនី ឬអនកទទួលសិទធិ។ ពត័ម៌ន ឬឯក រទងំអស់្រតូវែតមន
ទ្រមងែ់ដល ចទទួលយកបនចំេពះេយើងខញុ ំ េហើយ្របសិនេបើេយើងខញុ ំត្រមូវ ែដលបញជ កេ់ យបុគគល
ែដលេយើងខញុ ំ ចទទួលយកបនថពិត្របកដ។ េយើងខញុ ំនឹងេធ្វើករ កសួរ មែដលេយើងខញុ ំគិតថ
សមរមយ េដើមបកីរពរ្របឆងំនឹងករែក្លងបន្លំនិងេ្របើ្របស់មនិ្រតឹម្រតូវនូវ្របពន័ធធនគរ និងេដើមបបំីេពញ
កតព្វកិចច មចបប ់និងបទបបញញត្តិរបស់េយើងខញុ ំ េហើយេ កអនក្រតូវអនុញញ តឱយេយើងខញុ ំេធ្វើករ កសួរ
ទងំេនះ។ 

១០.១៤.្របសិនេបើេ កអនកខកខនកនុងករបំេពញករណីកិចច        ឬគិតថេ កអនក ចនឹងខកខនកនុងករ
បំេពញករណីកិចចេនះ េ កអនក្រតូវែត្របបដ់ល់េយើងខញុ ំជបនទ ន។់  

ករអះ ងនិងករធន 

១០.១៥.េ កអនកអះ ង និងធនថ៖ 

- (្របសិនេបើអនកមនិែមនជរបូវន្តបុគគល) េ កអនក្រតូវបនបេងកើតេឡើងយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង្រសប
មចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញ ៃន្របេទសរបស់អនក។ 

- េ កអនកមនសិទធិអំ ច និងករអនុញញ តែដលចបំចទ់ងំអស់ េដើមបចុីះកនុងទំនកទ់ំនង
ធនគរឯកជនេនះ កិចច្រពមេ្រព ងផលិតផលនីមយួៗ និងឯក រ្រទពយបញច ំ និងេគរព ម
កតព្វកិចចរបស់េ កអនក ្រពមទងំអនុវត្តសិទធិរបស់េ កអនកេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ។ 
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- កតព្វកិចចរបស់េ កអនកេ្រកមទំនកទ់ំនងធនគរឯកជនេនះ កិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល
នីមយួៗ   និងឯក រ្រទពយបញច ំ    (និងកតព្វកិចចរបស់អនក ក្់រទពយបញច ំ មយួ)  មន
សុពលភព ចងកតព្វកិចច និង ចអនុវត្តបន េហើយទងំេ កអនក (ឬអនក ក្់រទពយបញច ំ

មយួ) នឹងមនិបំពនចបប ់ករអនុញញ ត ឯក រ ឬកិចច្រពមេ្រព ង េ យករចុះ ឬេគរព
មកតព្វកិចច ឬអនុវត្តសិទធិេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះេឡើយ។ 

- េ កអនក ចេធ្វើ បនេធ្វើ ឬនឹងេធ្វើករ យតៃម្ល និងករសេ្រមចចិត្តេ យខ្លួនឯង េលើគុណ
សមបត្តិ    និង និភយ័ៃន្របតិបត្តិករែដលេ កអនកេធ្វើ    និងផលិតផល  ែដលេ កអនក
វនិិេយគ។ 

- ពត័ម៌នទងំអស់ និងករអះ ងនីមយួៗែដលផ្តល់េ យេ កអនក ឬេ យអនក ក្់រទពយ
បញច ំ មយួ (ឬកនុងនមេ កអនក ឬកនុងនមអនក ក្់រទពយបញច ំ) មនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ 
េពញេលញ និងមនិនឱំយមនករយល់្រចឡំ។ 

- ចប់ ងំពីបនផ្តល់ពត័ម៌នអំពីកលបរេិចឆទ ពុំមនករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់
េ កអនក ឬអនក ក្់រទពយបញច ំ ែដល ចមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនធងនធ់ងរេលើលទធភព
របស់េ កអនក ឬរបស់អនក ក្់រទពយបញច ំ កនុងករបំេពញបំេពញកតព្វកិចច មយួរបស់
េ កអនក ឬរបស់ពួកេគចំេពះេយើងខញុ ំ។ 

- េ កអនក និងអនក ក្់រទពយបញច ំ មនិបនរក ទុកពត័ម៌ន មយួ (រមួទងំពត័ម៌នអំពី
្រទពយសមបត្តិែដលេ កអនក ឬពួកេគកនក់បជ់កមមសិទធិ) ែដល ចប ្ត លឱយេយើងខញុ ំមនិ
ចុះកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល មយួ ឬផ្តល់ផលិតផល មយួដល់េ កអនក។ 

- េ កអនក និងអនក ក្់រទពយបញច ំ មនសិទធិអំ ចនិងករអនុញញ តចបំចទ់ងំអស់េដើមបេីធ្វើ
ជមច ស់េលើ្រទពយសមបត្តិរបស់េ កអនកែដលបនផ្តល់មកឱយេយើងខញុ ំជ្រទពយបញច ំ និងបន្ត
្របកប ជីវកមម មយួរបស់េ កអនក។ 

- ល់្រទពយបញច ំែដលេ កអនក   ឬអនក ក្់រទពយបញច ំបនផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំ  ពំុមនជបប់នទុក
េឡើយ។ មននយ័ថ មនិែមនជកមមវតថុៃនហីុប៉ូែតក បនទុក ករ កប់ញច ំ សិទធិឃតទុ់ក ឬ
សិទធិ្របតិេភគេផ ងេទៀតេឡើយ។ េលើកែលងែត (១) ជ្របេយជនដ៍ល់េយើងខញុ ំ (២) ្រតូវបន
បង្ហ ញដល់េយើងខញុ ំ ឬ (៣) បនទទួលករ្រពមេ្រព ង យលកខណ៍អក រជមុនពីេយើងខញុ ំ។ 

- លុះ្រ ែតមនែចងេផ ងេនកនុងពកយេសនើសំុេបើកគណនី េ កអនកមនិេធ្វើ្របតិបត្តិករជមយួ
េយើងខញុ ំ ឬចុះកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល មយួ កនុងនមជបរធនបល អនក្របតិបត្តិ(មរតក

សន)៍ ភន កង់រ ឬអនកតំ ងេឡើយ។ េនះមននយ័ថ េ កអនកទទួលខុស្រតូវកនុងនមជ
បុគគលេដើម (សហ្រគសេដើម)។ ្របសិនេបើេយើងខញុ ំយល់្រពមេលើ្របតិបត្តិកររបស់េ កអនក
ជមយួេយើង ឬចុះកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផលជមយួេយើងខញុ ំ កនុងនមជបរធនបល អនក



 

 

© រក សិទធិ៖ ធនគរ ភនេំពញពណិជជ ម.ក (កំែណ ២.០) 32 

 

្របតិបត្តិ (មរតក សន)៍ ភន កង់រ ឬអនកតំ ងេនះ េ កអនកអះ ងនិងធនថ េ ក
អនក្រតូវបនអនុញញ តឱយេធ្វើដូេចនះ។ 

- េ កអនក និងអនក ក្់រទពយបញច ំ ឬ្រទពយសកមម មយួែដលេ កអនក ឬពួកេគជមច ស់ ពុំ
មនអភយ័ឯកសិទធិរចួផុតពីយុ ្ត ធិកររបស់តុ ករ ឬពីនីតិវធីិផ្លូវចបបេ់ឡើយ (េហើយ្របសិន
េបើេ កអនក អនក ក្់រទពយបញច ំ ឬ្រទពយសមបត្តិេនះ មនអភយ័ឯកសិទធិែបបេនះ អភយ័ឯក
សិទធិេនះ្រតូវបនលះបងសិ់ទធិ មរយៈេនះ)។ 

- េ កអនក និងអនក ក្់រទពយបញច ំ មនិសថិតេ្រកមនីតិវធិីផ្លូវចបបែ់ដលកំពុងបន្ត េហើយមនិមន
វធិនករ មយួែដល្រតូវបនចតេ់ធ្វើេឡើងេដើមបែីតង ងំអនក្រគប្់រគង្រទពយបេ ្ត ះ សនន 
អនកជ្រមះបញជ ី អនក្រគប្់រគង ម ជញ តុ ករ ឬម្រន្តី្រសេដៀងគន េនះ ពកព់ន័ធនឹង្រទពយ
សមបត្តិរបស់េ កអនក ឬ្រទពយសមបត្តិរបស់ ក្់រទពយបញច ំ មយួេឡើយ។ 

- េ កអនក និងអនក ក្់រទពយបញច ំេគរពទងំ្រសុង ទងំបចចុបបនន និងអនគត មចបបទ់ងំ
អស់ែដលេនជធរមន រមួទងំចបបែ់ដលពកព់ន័ធនឹងករទិញមូលប្រត ឬករវនិិេយគេផ ង
េទៀតេនកនុងទី ងំរបស់េ កអនក និងចបបស់្តីពី រេពើពនធ និងថ្រទពយសកមមេនកនុងគណនី
របស់េ កអនក ឬ្រតូវបនេ្របើ្របស់ពកព់ន័ធនឹងកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល មយួ មនិែមន
បនមកពីសកមមភព មយួែដលេលមើសចបប់ រេពើពនធេនជធរមន ករសម្អ ត្របក ់ ឬ
អំេពើឧ្រកិដ្ឋេផ ងេទៀតេឡើយ។ 

- េ កអនក និងអនក ក្់រទពយបញច ំមនិបន្រប្រពឹត្ត េហើយកម៏និធ្ល ប្់រតូវបនផ្តនទ េទសពីបទ
េលមើស រេពើពនធធងនធ់ងរេនកនុង្របេទស មយួេឡើយ។ និង 

- េ កអនក និងអនក ក្់រទពយបញច ំ ពំុបនខកខន េហើយកគ៏ម ន្រពឹត្តិករណ៍ មយួបនេកើត
េឡើង ែដល ចបងកឱយមនករខកខន ជមយួនឹងករជូនដំណឹង ឬករផុតរយៈេពលកំណត ់
ឬករបំេពញលកខខណ្ឌ មយួេឡើយ។ 

េ កអនកេធ្វើករអះ ង និងករធនេឡើងវញិ ល់េពលែដលេ កអនក កព់កយេសនើសំុ ឬេ្របើ្របស់ផលិតផល 
ឬេធ្វើ្របតិបត្តិករេលើផលិតផល ឬគណនី។ េ កអនក្រតូវែតជូនដំណឹងមកេយើងខញុ ំ ល់េពលែដលមនអ្វីេកើត
េឡើង ែដលេធ្វើឱយេ កអនកមនិ ចេធ្វើករអះ ង និងករធនទងំេនះេឡើងវញិបន។ 

១១. ព័ត៌មនែដលេយើងខញុំ្របមូល េ្របើ្របស ់និងបង្ហ ញ 

១១.១. ជេគលករណ៍របស់េយើងខញុ ំែដល្រតូវចតទុ់កពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងេ កអនក   និងគណនីរបស់
េ កអនក ជករសមង ត ់េទះបីេ កអនកពុំែមនជអតិថិជនេទៀតកេ៏ យ េហើយេយើងខញុ ំេធ្វើដូេចនះេ យ
អនុេ ម មចបបជ់ធរមន។ 

១១.២. ល់សមជិកធនគរ ភភីសីុីែបង៊   កនុងយុ ្ត ធិករ កេ៏ យ  រមួទងំម្រន្តី  និេយជិត ភន កង់រ និង
ទី្របឹក របស់ធនគរ ច្របមូល េ្របើ្របស់ ឬបង្ហ ញពត័ម៌នែដលទកទ់ងនឹងេ កអនក ឬគណនី
របស់េ កអនកេ យមនមូលេហតុសម្រសប (រមួទងំពត័ម៌នអំពីអតថគហគផងែដរ)៖ 
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១១.៣. េដើមបេីបើក និងដំេណើ រករគណនីរបស់េ កអនក 

 - ដំេណើ រករេលើពកយសំុ។ 

- ផ្តល់ជូនេ កអនកនូវផលិតផល   និងេស  និងែថរក  ឬបេងកើតទំនកទំ់នងធនគររបស់
េយើងខញុ ំ ឬរបស់ពួកេគជមយួេ កអនក។ 

- បញជូ នេ កអនកេទកនប់ុគគលទងំ យ     (រមួទងំសមជិកេផ ងេទៀតរបស់      ធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ កនុងយុ ្ត ធិករ មយួ) េដើមបផី្តល់ជូនេ កអនកនូវផលិតផលនិងេស ។ 

- េផទ ងផទ ត ់ និង យតៃម្លអត្តសញញ ណ ជំហរហិរញញ វតថុ និងភពសម្រសបកនុងករេ្របើ្របស់ ឬ
ទិញផលិតផល    និងេស      ឬផលិតផល     និងេស របស់សមជិក មយួៃនធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊។ 

- េធ្វើករពិនិតយែផនកទណ្ឌ កមម   ករ្រតួតពិនិតយេលើករយកចិត្តទុក ក់ គ ល់អតិថិជន   ករ្រតួត
ពិនិតយឥណទន ឬ កឯ់ក រសំ ងពីធនគរ។ 

- ពកព់ន័ធនឹងករេធ្វើសវនកមមៃផទកនុង ឬករអនុវត្តករ្រគប្់រគង និភយ័ ករ្រតួតពិនិតយ
អនុេ មភព ឬមុខងរ្រគប្់រគងេផ ងេទៀត។ 

- ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តមុខងរ្របតិបត្តិកររបស់េយើងខញុ ំ រមួទងំករណីែដលមុខងរែបបេនះ ្រតូវ
បនជួល្របភពពីខងេ្រក។ 

- ស្រមបេ់គលបំណងបនទ បប់ន ចំបំចទ់ងំអស់ ឧទហរណ៍៖ សន្តិសុខ កុំពយទូរ័ ករ
្រប្រស័យទកទ់ង ឬេស កមមបេចចកវទិយ។ 

- បងកលកខណៈងយ្រសួលដល់តំ ងជកែ់ស្តង ឬតំ ងសក្ត នុពលៃន ជីវកមមមយួែផនក 
ឬទងំ្រសុង និង/ឬ ្រទពយសមបត្តិរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬសមជិក ឬសមជិកបន្តសិទធិ
របស់េយើងខញុ ំ ទកទ់ងនឹងកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល មយួ េដើមប ី យតៃម្ល្របតិបត្តិករែដល
ជកមមវតថុៃនករេធ្វើអនុបបទន ករចូលជសមជិក ឬករចូលជសមជិកបន្ត។ 

- ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តសិទធិ្រសបចបបរ់បស់េយើងខញុ ំ ឬករអនុវត្តសិទធិ្រសបចបបរ់បស់សមជិក
មយួៃនធនគរ។ 

- ពកព់ន័ធនឹងសមជិក មយួៃនធនគរ     ភភីសីុីែបង៊   ករពរ   ឬេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ  
ចំ តក់រ  ឬកិចចនីតិវធិីក្តីែដលទកទ់ងនឹងចបប ់  រ ្ឋ ភបិល បញញត្តិកមម ឬ ជញ ធរថន ក់
េ្រកមជតិ។ 

- េដើមបទីប់ ក ត ់ ែស្វងរក និងករេចទ្របកនឧ់្រកិដ្ឋកមម (ជ ទិ៍ ពកព់ន័ធនឹងករសម្អ ត្របក ់
អំេពើេភរវកមម   ករែក្លងបន្លំ   ករ កទ់ណ្ឌ កមមរបស់រ ្ឋ ភបិល   ឬករហុ៊ំពទ័ធេសដ្ឋកិចច  និង
បទេលមើសហិរញញ វតថុេផ ងេទៀត) េនកនុងយុ ្ត ធិករ មយួ។ 
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- េទនិយត័ករ ជញ ធរ ឬ ជញ ធរពនធ រ មយួ កនុងករណីចបំច ់ េដើមបកីំណត់ ថ នភព
ពនធ រ ឬបំណុលពនធ កនុងយុ ្ត ធិករ មយួ អនុេ ម មសំេណើ ពី ឬកិចច្រពមេ្រព ង
ជមយួនិយតករ ឬ ជញ ធរ ឬេផ ងពីេនះ។  

- េដើមបអីនុេ ម មចបបជ់ធរមន សំេណើ ពី ឬកិចច្រពមេ្រព ងជមយួនិយត័ករ ជញ ធរ ឬ
ភន កង់រអនុវត្តចបប ់ឬអនុវត្ត មេគលនេយបយ មយួ រមួទងំេគលនេយបយរបស់
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ករអនុវត្តល្អៗ ទណ្ឌ កមមរបស់រ ្ឋ ភបិល ឬករហុ៊ំពទ័ធេសដ្ឋកិចច និង
កតព្វកិចច យករណ៍ េ្រកមចបប្់របតិបត្តិករហិរញញ វតថុ រមួទងំពកព់ន័ធនឹងកតព្វកិចចទូេទ
របស់េយើងខញុ ំកនុងករទប់ ក ត ់ឬែស្វងរកសកមមភពបទេលមើស (ឧទហរណ៍៖ ករសំ ត្របក ់
ករផ្តល់ហិរញញបបទនេភរវកមម ឬករែក្លងបន្លំ)។ និង/ឬ 

 - កនុងលកខណៈេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនអនុញញ ត ឬត្រមូវេ យចបប។់ 

១១.៤. េ កអនកយល់្រពមជមយួេយើងខញុ ំ និងសមជិកនីមយួៗរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ រមួទងំម្រន្តី 
បុគគលិកភន កង់រ និងទី្របឹក  កនុងករបង្ហ ញពត័ម៌នែដលទកទ់ងនឹងេ កអនក ឬគណនីរបស់េ ក
អនក (រមួទងំពត័ម៌នអំពីអតថគហគ) ស្រមបេ់គលបំណងមយួ ឬេ្រចើនខងេលើេនះដល់៖ 

- ទី ន កក់រក ្ត លរបស់េយើងខញុ ំ និងសមជិកេផ ងេទៀតៃន ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េនកនុងយុ ្ត
ធិករ មយួ (ជរមួេ ថ “ប ្ត ភគីែដល្រតូវបនអនុញញ ត”)។  

- ទី្របឹក ជំនញ អនកផ្តល់េស  ឬអនកេម៉ករឯក ជយ ឬភន កង់រៃនប ្ត ភគីែដល្រតូវបន
អនុញញ ត ដូចជ្រកុមហុ៊ន្របតិបត្តិករទិនននយ័ និងធនគរទំនកទំ់នង ែដលសថិតេនេ្រកម
កតព្វកិចចរក ករសមង តេ់ទប ្ត ភគីែដល្រតូវបនអនុញញ ត។ 

- ទីផ រភគហុ៊ន សភផតទ់ត ់កែន្លងរក ទុក (មូលប្រត) ភន កង់ររក ទុកមូលប្រត ្របពន័ធ
ផតទ់ត ់និងទូទត ់ (មូលប្រត) កែន្លងរក ទុកពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងពណិជជកមម អនកចុះបញជ ី
ករមូលនិធិ អនក្រគប្់រគងមូលនិធិ អនកតំ ង អនកែថរក  េជើង រ ្រកុមហុ៊នេបះផ យលក់
មូលប្រត អនក្រគប្់រគង ឬ្រកុមហុ៊នេធ្វើ ជីវកមមធនទិញមូលប្រត មរយៈ ឬែដលេ កអនក
រកសីុជមយួ (ឬេយើងខញុ ំទកទ់ងកនុងនមេ កអនក) កនុងករណីែដលករបង្ហ ញពត័ម៌នេនះ 
េកើតេចញពីករផ្តល់ជូនេ កអនកនូវផលិតផល  ឬេស កមម    ឬ្រតូវបនត្រមូវេ យចបប ់
មទស នៈរបស់េយើងខញុ ំ។  

- សមជិកជកែ់ស្តង ឬសក្ត នុពល ឬសមជិកបន្ត ទកទ់ងនឹងកតព្វកិចច មយួរបស់េយើង
ខញុ ំេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល  ឬ ណត្តិគហក  អនក ៉បរ់ងជំនួស   ឬអនកទទួលករេផទរ 
(ឬម្រន្តី បុគគលិក ភន កង់រ ឬទី្របឹក មយួរបស់ពួកេគ)។  
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- ថ បន័ហិរញញ វតថុ មយួែដលេ កអនកមន ឬ ចមនករពកព់ន័ធជមយួកនុងេគល
បំណងេសុើបអេងកតឥណទន (រមួទងំកនុងទ្រមងៃ់នឯក រសំ ងពីធនគរ) ករេសុើបអេងកត
េលើករសម្អ ត្របក ់និងេគលបំណងេផ ងេទៀតកនុងករទប់ ក តក់រែក្លងបន្លំ និងករែស្វងរក
បទឧ្រកិដ្ឋ។ 

- ណត្តិគហកជកែ់ស្តង ឬែដលបនេសនើេឡើង ៃន ជីវកមមទងំអស់ ឬមយួែផនក និង/ឬ្រទពយ
សមបត្តិរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬសមជិក ឬសមជិកបន្ត ឬអនកទទួលករេផទរសិទធិរបស់
េយើងខញុ ំ ទកទ់ងនឹងកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល មយួ។ 

- តុ ករ ក្តី បញញត្តិករ ឬ ជញ ធរ មយួ (រមួទងំ ជញ ធរេសុើបអេងកតបទេលមើស) 
ែដលមនយុ ្ត ធិករេលើប ្ត ភគីែដល្រតូវបនអនុញញ ត ភន កង់រទប់ ក តក់រែក្លងបន្លំ
មយួ ឬទីភន កង់រ្របតិបត្តិចបប់ មយួ។ 

- បញញត្តិករ  ជញ ធរ  ឬ ជញ ធរពនធ រ មយួ  កនុងករណីចបំច ់   េដើមបកីំណត់ ថ នភព
ពនធ រ ឬបំណុលពនធេនកនុងយុ ្ត ធិករ មយួ អនុេ ម មបញជ  សំេណើ  កិចច្រពមេ្រព ង
ជមយួបញញត្តិករឬ ជញ ធរ ឬេផ ងពីេនះ។ 

- បុគគល មន កែ់ដលករបង្ហ ញពត័ម៌នដល់បុគគលេនះ   ្រតូវបនអនុញញ ត   ឬត្រមូវេ យ
ចបប។់ 

- ល់ហតថេលខីស្រមបគ់ណនី បគុគល្របតិ្រសុតិ ឬអនក ក្់រទពយបញច ំ។ 

- បុគគល មយួែដលេ កអនក្រពមេ្រព ងឱយបង្ហ ញពត័ម៌នដល់េគ មករែណនរំបស់
េ កអនក ឬអ្វីេផ ងពីេនះ (ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើេ កអនកសំុឱយបុគគលេនះអមដំេណើ រ
េ កអនកេទចូលរមួកិចច្របជុំជមយួេយើងខញុ ំ)។ និង 

- បុគគល មយួែដលេយើងខញុ ំពិចរ េ យសុទធចិត្តេឃើញថចបំច ់ េដើមបផី្តល់ឱយេ កអនក
នូវផលិតផល ឬេស ពកព់ន័ធនឹងគណនី េ យមនិគិតពីកែន្លងែដលពួកេគសថិតេន។ 

១១.៥. េ កអនកយល់្រពមចំេពះអនកទទួលពត័ម៌នែដលេយើងខញុ ំបង្ហ ញ េ យេ្របើ្របស់ និងេផទរពត័ម៌នកនុង
ករណីចបំច ់  េដើមបផី្តល់ឱយេ កអនកនូវផលិតផល  និងេស កមមែដលទកទ់ងនឹងគណនី េដើមប្ីរតួត
ពិនិតយអនុេ មភពរបស់េយើង មចបប ់ កិចច្រពមេ្រព ងជមយួបញញត្តិករ ឬ ជញ ធរ មយួ និង
េគលនេយបយរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊  ឬេដើមបគី្ំរទដល់ ជីវកមម ករ្រតួតពនិិតយហិរញញ វតថុ និង

និភយ័ ករេធ្វើែផនករ និងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬ មរេបៀបែបបេនះ 
ែដល្រតូវបនអនុញញ តឬត្រមូវេ យចបបេ់នជធរមន។ 

១១.៦. ្របសិនេបើេ កអនកផ្តល់ឱយេយើងខញុ ំ    នូវពត័ម៌នែដលទកទ់ងនឹងបុគគលេផ ងេទៀត (ឧទហរណ៍៖  
ហតថេលខីស្រមបគ់ណនី បុគគល្របតិ្រសុតិ  ឬមច ស់ទទួលផលកៃ្រម)   េ កអនក្រតូវែតធនថេ ក
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អនកមនសិទធិអំ ច ឬមនករយល់្រពមពីពួកេគ កនុងករបញជូ នពត័ម៌នទងំេនះមកកនេ់យើងខញុ ំ ឬ 
(្របសិនេបើគម នករត្រមូវឱយមនសិទធិឬករយល់្រពមេនះេទ) េ កអនកមនិ្រតូវបន មឃតក់នុងករ 
បញជូ នពត័ម៌នែបបេនះមកកនេ់យើងខញុ ំេឡើយ។ 

កររក ទុកពត័ម៌ន 

១១.៧. េយើងខញុ ំនឹងរក ពត័ម៌នែដលទកទ់ងនឹងេ កអនក កនុងរយៈេពលែដលចបំចស់្រមបេ់គលបំណង
្រសបចបប ់ឬេគលបំណង ជីវកមម។ 

១២. របយករណ៍ និងកំណត់្រ េផ ងៗ 

១២.១ េយើងខញុ ំេចញរបយករណ៍ស្រមបគ់ណនីជេទៀងទត ់េហើយរបយករណ៍ទងំេនះ ចជ ឬមនិ ច
ជរបយករណ៍រមួៃនគណនីទងំអស់របស់េ កអនក ឬកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផលជមយួេយើងខញុ ំ។ 
េយើងខញុ ំមនិ ចេចញរបយករណ៍ស្រមបគ់ណនីែដលមនិដំេណើ រករេឡើយ ឬកនុងករណីែដលចបប់
មនិត្រមូវឱយេយើងខញុ ំេធ្វើដូេចនះ ឬកនុងករណីែដលេគលករណ៍ នីតិវធិីសុវតថិភពរបស់េយើងខញុ ំ ឬត្រមូវករ
របស់ ជញ ធរ មយួ    (រមួទងំករ កទ់ណ្ឌ កមម មយួ)    មឃតេ់យើងខញុ ំមនិឱយេធ្វើដូេចនះ។ 
ពត័ម៌នអំពីគណនី (រមួទងំសមតុលយែដលេនជំពក)់ ចទទួលបនេនេពល មយួេផ ងេទៀត 
េ យទកទ់ងមកកនេ់យើងខញុ ំ។ េ្រកពីករណីែដលចបបត់្រមូវឱយេយើងខញុ ំេធ្វើដូេចនះ េយើងខញុ ំក៏ ចេចញ
កំណត្់រ ្របតិបត្តិករកនុងទ្រមងជ់ករបញជ ក ់និងករែណនសំ្រមប្់របតិបត្តិករនីមយួៗ។ េ កអនក
ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយេមើលករភន្់រចឡំេលើ ល់របយករណ៍ និងកំណត្់រ ្របតិបត្តិករ។ 
េ កអនក្រតូវែតជូនដំណឹងមកកនេ់យើងខញុ ំ េ យមនិ្រតូវពនយរេពលេ យគម នេហតុផលេឡើយ
្របសិនេបើេ កអនកមនសំណួរឬជំទស់េទនឹងចំណុច មយួេនេលើរបយករណ៍ និងកំណត្់រ
្របតិបត្តិកររបស់េ កអនក។ 

១២.២. េយើងខញុ ំនឹងេផញើរបយករណ៍ និងកំណត្់រ ្របតិបត្តិករ េទកន់ សយ ្ឋ នែដលេ កអនកបនផ្តល់
ឱយេយើងខញុ ំ េលើកែលងែតេ កអនកែណនេំយើងខញុ ំេផ ងពីេនះ។  

្របសិនេបើេ កអនកគិតថមនករភន្់រចឡំ មយួ 

១២.៣. េ កអនកគួរែតរក ទុករបយករណ៍ និងកំណត្់រ ្របតិបត្តិករទងំអស់ េដើមប ី ចឲយេ កអនក េផទ ង
ផទ តធ់តុបញចូ ល។ េ កអនក្រតូវែតពិនិតយេមើលករភន្់រចឡំកនុងរបយករណ៍ និងកំណត្់រ ្របតិបត្តិ
ករទងំអស់ េនេពលែដលេ កអនកទទួលបនរបយករណ៍និងកំណត្់រ ទងំេនះ។ េ កអនក
្រតូវែត យករណ៍ពីករភន្់រចឡំ មយួមកកនកេ់យើងខញុ ំ    ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើបន។ 
លុះ្រ ែតេ កអនក យករណ៍ពីករភន្់រចឡំ មយួមកកនេ់យើងខញុ ំកនុងរយៈេពលែដលមនែចង
កនុងរបយករណ៍ ឬកំណត្់រ ្របតិបត្តិករ ឬរយៈេពលអបបបរម មយួែដលត្រមូវេ យចបបជ់
ធរមន េបើពំុដូេចន ះេទ េយើងខញុ ំនឹងចតទុ់កថ របយករណ៍ ឬកំណត្់រ ្របតិបត្តិករទងំេនះ ្រតឹម្រតូវ 
េហើយ នឹងចងកតព្វកិចចេ កអនក។ 
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១២.៤. កលបរេិចឆទែដលបង្ហ ញេនេលើកំណត្់រ ្របតិបត្តិករ ចខុសគន ពីកលបរេិចឆទែដលបង្ហ ញេនេលើ
របយករណ៍របស់េ កអនក។ េនះគឺេ យ រែត្របតិបត្តិករបនបញចបេ់នៃថងែដលមនិែមនជៃថងេធ្វើ
កររបស់ធនគរ េហើយបនទ បព់ីករផ្អ ក  ៃថងែដលធនគរេបើកដំេណើ រករ ច្រតូវបនពនយរេទៃថងេធ្វើ
ករបនទ បរ់បស់ធនគរ។ 

ករែកែ្រប 

១២.៥. េយើងខញុ ំ ចលុបេចល ែកែ្រប ឬចុះជឥណពនធនូវករទូទត់ មយួែដលេយើងខញុ ំេធ្វើ (រមួទងំករ្របក់
ែដលបនបង)់ និងេធ្វើករែកត្រមូវែដល្រតូវគន េទនឹងគណនី៖ 

 - េដើមបែីកកំហុស។ 

 - ករណីែដលេយើងខញុ ំមនិទនប់នទទួលមូលនិធិែដលបនេធ្វើករផតទ់ត និងេ យគម ន
លកខខណ្ឌ ្រគបច់ំនួន ឬឱយបនឆបរ់ហ័ស។  

 - ករណីែដលមនករត្រមូវឱយេយើងខញុ ំបង្វិលមូលនិធិេទឱយអនកបង្់របកេ់នះវញិ។ ឬ 

  - ករណីែដលេយើងមនសំ ងសមេហតុផលស្រមបេ់ធ្វើដូេចនះ។ 

កំណត្់រ របស់េយើងខញុ ំជកំណត្់រ ចុងេ្រកយ/ ថ ពរ 

១២.៦. លុះ្រ ែតមនកំហុសជកែ់ស្តង៖ 

- កំណត្់រ របស់េយើងខញុ ំ (មនិថជ្រក ស េអឡិច្រតូនិក ទិនននយ័ ឬទ្រមងេ់ផ ងេទៀត) ៃនករ
ែណន ំ របយករណ៍ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ឬករ្រប្រស័យទកទ់ងេផ ងេទៀត គឺជភស្តុ ង
ចេ់្រសចៃនមតិករបស់ឯក រទងំេនះ ឬករទទួលបន ឬមនិទទួលបនេ យេយើងខញុ ំ

នូវឯក រទងំេនះ។ និង 

- ល់វញិញ បនប្រតែដលេយើងេចញ ឬករសេ្រមចចិត្តែដលេយើងខញុ ំេធ្វើ អំពីបញ្ហ  ឬចំនួនទឹក្របក់
ែដល្រតូវបង ់ ពកព់ន័ធនឹងលកខខណ្ឌ ទងំេនះ ឬកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផល គឺជភស័្តុ ងចុង
េ្រកយ។  

េ កអនកទទួល គ ល់ថ េយើងខញុ ំ ចបំផ្ល ញ លុបេចល ឬឈបរ់ក កំណត្់រ មយួ (មនិថកនុងទ្រមងជ់
្រក ស េអឡិក្រតូនិក ទិនននយ័ ឬទ្រមងេ់ផ ងេទៀត) ែដលេយើងខញុ ំយល់េឃើញថសម្រសប បនទ បព់ីេពលេវ
ែដល្រតូវបនអនុញញ តេ យចបបេ់នជធរមន។  

តៃម្ល 

១២.៧. ពីេពលមយួេទេពលមយួ េយើងខញុ ំ ចផ្តល់ជូនេ កអនកនូវតៃម្លែដលដក្រសងេ់ចញពីភន កង់រស្រមង់
តៃម្ល ឬពី្របភពភគីទីបី   ឬពីទីផ រែដលផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងឆបរ់ហ័ស   ឬករណីែដលតៃម្ល្រតូវបនពនយរ
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េពល។ តៃម្លែដល  េយើងផ្តល់ជូនេនះ គឺករចង្អុលបង្ហ ញ និងស្រមបជ់ពត័ម៌នប៉ុេ ្ណ ះ។ តៃម្លទងំ
េនះ្របែហលជតៃម្លែដលេយើងមនិ ចទិញ លក ់ឬជួញដូរផលិតផលេនះបនេទ។  

ពត័ម៌ន មទូរសពទ ឬមេធយបយេអឡិច្រតូនិចេផ ងេទៀត 

១២.៨. ្របសិនេបើេយើងខញុ ំផ្តល់ពត័ម៌នគណនីដល់េ កអនក មទូរសពទ ឬមេធយបយេអឡិច្រតូនិចេផ ងេទៀត 
ភព្រតឹម្រតូវៃនពត័ម៌នេនះមនិ្រតូវបនធនេទ។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍/របយករណ៍ ករបញជ ក ់ និង
កំណត្់រ ្របតិបត្តិករែដលបនេផញើេទេ កអនក គឺជកំណត្់រ ផ្លូវករៃនគណនីរបស់េ កអនក 
ឬកិចច្រពមេ្រព ងផលិតផលជមយួេយើងខញុ ំ។ េ កអនក្រតូវបនែណនឱំយេយងេទេលើកណំត្់រ ទងំ
េនះ។ 

របយករណ៍ភគីទីបី 

១២.៩. ល់របយករណ៍ែដលេយើងខញុ ំទទួលបនពីតៃម្ល ឬអនក្របឹក មយួ គឺស្រមបែ់តករេ្របើ្របស់របស់
េយើងខញុ ំប៉ុេ ្ណ ះ។ េទះបីជេយើងខញុផំ្តល់ឱយេ កអនកនូវចបបច់ម្លងកេ៏ យ របយករណ៍េនះគឺស្រមប់
ែតជឯក រេយងរបស់េ កអនកប៉ុេ ្ណ ះ។ 

១៣. ករបញចប់ និងករពយរួ 

១៣.១. សិទធិេ្រកម្របករេនះ គឺជសិទធិបែនថមេលើសិទធិកនុងករបញចប់ មយួ និងសិទធិពយរួរបស់ប ្ត ភគីេន
េ្រកមឯក រ ឬលកខខណ្ឌ ជក់ ក់ មយួស្រមបផ់លិតផល ឬេស ។ 

១៣.២. ភគី កប៏ន ចបញចបឯ់ក រ និងផលិតផល ឬេស កមមបនភ្ល មៗ ្របសិនេបើភគីមខ ងេទៀត៖ 

 (ក) ទទួលរងនូវអ ធនភព ។ 

 (ខ) បនេធ្វើសកមមភពែក្លងបន្លំ ឬេ យេធ្វស្របែហស។ ឬ 

(គ) មនកំហុសធងនធ់ងរ េលើឯក រ មយួ ឬកិចច្រពមេ្រព ងេផ ងេទៀតរ ងភគីប ្ត ភគី ែដល
្របសិនេបើ ចេ ះ្រ យបន មនិ្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងរយៈេពល១០ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ 
បនទ បព់ីទទួលបនករជូនដំណឹងពីភគីែដលមនិបន្រប្រពឹត្តកំហុស ែដលទមទរឱយភគី
មខ ងេទៀតេធ្វើករេ ះ្រ យ (នីមយួៗ “ករបញចប្់រពឹត្តិករណ៍”) ។ 

១៣.៣. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចនឹងផ្អ កករេ្របើ្របស់ផលិតផល ឬេស មយួរបស់េ កអនក ខណៈ
េពល កំពុងេធ្វើករេសុើបអេងកតថេតើ្រពឹត្តិករណ៍បញចប់ ចនឹងេកើតេឡើង ឬយ៉ង ។ 

១៣.៤. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចបញចបឯ់ក រ និងផលិតផល ឬេស ភ្ល មៗ ្របសិនេបើេ កអនកមនិបង់
្របកក់ៃ្រម និងបនទុកចំ យេផ ងៗ ែដលដល់កំណត ់និង្រតូវបងក់នុងរយៈេពល ១០ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ 
បនទ បពី់េ កអនកបនទទួលករជូនដំណឹងពីធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េដើមបឱីយេធ្វើករទូទត។់ 
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១៣.៥. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចបញចបផ់លិតផល ឬេស មយួ ឬេ្រចើន  ជំនួសឱយករអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនកនុង
ករបញចបផ់លិតផល ឬេស ទងំអស់េនេ្រកម្របករេនះ។ 

១៣.៦. េ កអនក ចបញចបផ់លិតផល ឬេស េ យជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក ររយៈេពល ៦០ៃថង េទ
កនធ់នគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬ្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ជូនដំណឹងដល់េ កអនក ពីករផ្ល ស់ ប្តូរ
មយួេ យអនុេ ម ម្របករ ១៣.៦ ៃនខែចង និងលកខខណ្ឌ េនះ មុនេពលអនុវត្តករផ្ល ស់ប្តូរេនះ។ 

១៣.៧. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចនឹងបញចបផ់លិតផល ឬេស េ យជូនដំណឹងរយៈេពល ៦០ៃថង ជ យ
លកខណ៍អក រ ្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បញចបផ់លិតផល ឬេស េនះចំេពះអតិថិជនទងំអស់ ឬ
ផ្តល់ែតផលិតផល ឬេស េនះដល់ថន ក/់្រកុមអតិថិជនជក់ កន់េពលអនគត ឬជូនដំណឹងជ
យលកខណ៍អក ររយៈេពល ៨០ៃថង ដល់េ កអនក ្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បញចបផ់លិតផល ឬ
េស ជក់ កស់្រមបែ់តេ កអនក។ 

១៣.៨. េនេពលបញចបឯ់ក រ ឬផលិតផល ឬេស មយួ េ កអនក្រតូវែត្របគល់មកធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
វញិនូវបរកិខ រទងំអស់ (្របសិនេបើមន) ែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បនផ្តល់ជូនេ កអនក ទកទ់ងនឹង
ផលិតផល ឬេស ែដលរងផលបះ៉ពល់។ 

១៣.៩.ករបញចបឯ់ក រនឹងមនិេធ្វើឱយបះ៉ពល់ដល់សិទធិ ឬករទទួលខុស្រតូវរបស់ភគីទងំពីរែដលេកើតមន 
មុនេពលបញចបឯ់ក រេនះេឡើយ។  

១៤. ករទទួលខុស្រតូវ 

១៤.១ មវ ិ លភពែដលចបបអ់នុញញ ត និងលុះ្រ ែតមនែចងេផ ងពីេនះកនុងឯក រ៖ 

(ក) ល់លកខខណ្ឌ  ករធន ករសនយ ករេលើកទឹកចិត្ត ឬករអះ ង េទះេ យជក់ កឬ់
តុណ្ហី ភព មចបប ់ឬេផ ងពីេនះ ែដលទកទ់ងនឹងផលិតផលនិងេស កមម មនិ្រតូវបន ប់
បញចូ លេឡើយ។ 

(ខ) ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះករបតប់ងេ់ យផទ ល់ េ ហុ៊យចំ យ 
ឬករខូចខត/ជំងឺចិត្ត ែដលទទួលរងេ យេ កអនក ែដលេកើតេឡើងេ យ រ៖ 

 (១) ករបំពនធងនធ់ងរេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េលើឯក រេនះ។ ឬ 

 (២) ករេធ្វស្របែហសេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬបុគគលិក មយួរបស់ខ្លួន។ េហើយ
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងមនិទទួលខុស្រតូវេឡើយចំេពះ្របេភទៃនករខតបង ់ ករ
ចំ យ និងករខូចខតដូចខងេ្រកម។ 

 (៣) ករបតប់ង្់របកច់ំេណញ ទិនននយ័ សុចឆនទៈ/មូលនិធិពណិជជកមម ឬ ជីវកមម។ 

 (៤) កររខំនដល់ ជីវកមម។ 
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 (៥) ករប ជយ័កនុងករសេ្រមចឱយបន្របកស់ន ែំដលបនរពំឹងទុក។ ឬ 

 (៦) ករខតបង ់ ករចំ យ ឬករខូចខតែដលេកើតេឡើងេ យ្របេយល មនិចំេពះ
ជករ កទ់ណ្ឌ កមម ឬេ យៃចដនយ។ 

(គ) េទះបីជមនអនុ្របករ (ខ) កេ៏ យ ទំនួលខុស្រតូវរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងមនិ្រតូវបន
កំណតេ់ឡើយចំេពះ៖ 

(១) កររងរបសួផទ ល់ខ្លួន ឬមរណភពែដលេកើតេចញពីករេធ្វស្របែហសេ យធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ ឬបុគគលិករបស់ខ្លួន។ 

(២) ករខតបង់ មយួែដលេកើតេចញពីករែក្លងបន្លំេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឬ
បុគគលិករបស់ខ្លួន។ និង 

(ឃ) ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងមនិទទួលខុស្រតូវចំេពះករខតបង ់ ករចំ យ និងករខូចខត
ែដលេកើតេឡើងពី៖ 

(១) កំហុសែផនកបេចចកេទស ឬកររខំន មយួហួសពីករ្រគប្់រគងសមេហតុផលរបស់
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ (មនជ ទិ៍ ករបតប់ងទ់ិនននយ័) ែដលប ្ត លមកពីកំហុស
ែផនក្របពន័ធ   ឬឧបករណ៍   ឬេ យ រែតករពឹងែផ្អកេ យ   ធនគរ  ភភីសីុីែបង៊ 
េលើផលិតផលរបស់ភគីទីបី   ឬភព ្រស័យគន េទវញិេទមក   ដូចជអគគិសនី ឬ
ទូរគមនគមន។៍ 

(២) ទកទ់ងនឹងេស េអឡិច្រតូនិចរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ករេលើកែលងេពលមនិ
ដំេណើ រករ។ 

(៣) ករពនយរេពល ឬកំហុសែដលប ្ត លមកពី ថ បន័ហិរញញ វតថុ មយួេ្រកពីធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ េនេពលេធ្វើករទូទតែ់ដលផ្តួចេផ្តើមេ យេ កអនក ឬករផ្តល់េស កមម
ទកទ់ងនឹងផលិតផល មយួ ឬេស កមមែដលេ កអនកេ្របើ្របស់។ ឬ 

(៤) កររខំនដល់ ជីវកមមរបស់ធនគរធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េ យអំេពើៃន ទិេទព កុ
បបកមម ច ចលសីុវលិ ករបះេបរ ស្រងគ ម ឬមូលេហតុេផ ងេទៀតែដលហួសពីករ
្រគប្់រគងរបស់ខ្លួន ឬដូដកមម ឬឡុកេ ។ 

១៤.២ ែដនកំណត ់ និងសំណងែដលផ្តល់ េ យអនុេ ម ម្របករេនះ នឹងមន នុភពអនុវត្តជបន្ត
បនទ បពី់បញចបឯ់ក រេនះ។ 

១៥. េសចក្តីជូនដំណឹង 

១៥.១. ល់ករ្រប្រស័យទកទ់ងគន  មនសុពលភពចបពី់េពលែដល្រតូវបនទទួល ឬចតទុ់កថបន ទទលួ 
េវៀរែលងែតមនករបញជ កេ់ពលេ្រកយ។  
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១៥.២. ករ្រប្រស័យទកទ់ងគន ្រតូវចតទុ់កថបនទទួល៖  

(ក) ្របសិនេផញើ មៃ្របសណីយ ៍គឺបីៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់បន កេ់នៃ្របសណីយ ៍ (ឬ្របពំីរៃថងៃនៃថង
េធ្វើករ បនទ បព់ីបន កេ់នៃ្របសណីយ ៍្របសិនជេផញើពី្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ)។ 

(ខ)  ្របសិនេផញើ មទូរ រ េពលែដលបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍បញជូ ន ជេពលេវ ែដលទូរ រ
ទងំមូល្រតូវបនេផញើេចញ។ ឬ 

 (គ) ្របសិនេផញើ មអុីែមល 

  (១) េនេពលែដលអនកេផញើទទួលបន រេ យស្វ័យ្របវត្តិែដលបញជ កពី់ករបញជូ ន។  

(២) បនួេម៉ងបនទ បព់ីេពលែដលអីុែមល្រតូវបនេផញើ         (ដូចែដលបនកត្់រ េនេលើ
ឧបករណ៍ែដលអនកេផញើបនេផញើអុីែមល) លុះ្រ ែតអនកេផញើទទួលបន រេ យស្វ័យ
្របវត្តិែដលអុីែមលេនះមនិទន្់រតូវបនបញជូ នេចញ េ យយកករណី ែដលេកើត
េឡើងមុនេគ។ 

១៥.៣. ពត័ម៌នទំនកទ់ំនងរបស់េ កអនកគឺ៖ 

 (ក) សយ ្ឋ នអុីែមល ឬេលខទូរ ររបស់េ កអនកែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បន គ ល់។ 

(ខ) សយ ្ឋ នអុីែមលរបស់បុគគល ែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បន គ ល់ ែដល្រតូវបនអនុញញ ត
េ យេ កអនកឱយទទួលករ្រប្រស័យទកទ់ង មអីុែមល។ ឬ 

(គ) ្របសិនេបើេ កអនកមនេស កមមេអឡិច្រតូនិចជមយួធនគរ ភភីសីុីេបង៊ ែដលជ សយ
្ឋ នអីុែមលែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បន គ ល់ ៃនបុគគលែដល្រតូវបនអនុញញ តេ យ

េ កអនកឱយចុះហតថេលខេលើឯក រស្រមបប់ ្ត ញេនះ (កនុងករណីភគេ្រចើនបុគគលេនះ
នឹង្រតូវបនចត់ ងំជ “ម្រន្តីែដល្រតូវបនអនុញញ ត/្របតិ្រសុតិ”)។  

ពត័ម៌នទំនកទំ់នងរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ គឺជ សយ ្ឋ ន ទូរ រ ឬអីុែមលចុងេ្រកយបំផុតស្រមបផ់្តល់
ករជូនដំណឹងដូចែដលបនបញជ កេ់នេលើេគហទំពរ័របស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ កនុងេពល មយួ ឬជួនកល 
្រតូវបនជូនដំណឹងដល់េ កអនក។  

១៥.៤. ្របសិនេបើេ កអនកេសនើសំុឱយធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទទួលយកករ្រប្រស័យទកទ់ងែដលបនបញជូ ន
មទូរ រ ឬអុីែមល (ករ្រប្រស័យទកទ់ង មមេធយបយេអឡិច្រតូនិក)៖ 

(ក) េ កអនក្រតូវែតអនុវត្ត មនីតិវធិីសុវតថិភព  ឬវធិនករែដលបន្រពមេ្រព ងជមយួធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ (្របសិនេបើមន)។ 

(ខ) ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចទទួលយក ឬបដិេសធករ្រប្រស័យទកទ់ង មេអឡិច្រតូនកិ ម
ឆនទ នុសិទធិរបស់ខ្លួន។ និង 



 

 

© រក សិទធិ៖ ធនគរ ភនេំពញពណិជជ ម.ក (កំែណ ២.០) 42 

 

(គ) ្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទទួលយកករ្រប្រស័យទកទ់ង មមេធយបយេអឡិច្រតូនិក 
ែដលអះ ងថ្រតូវបនបញជូ ន ឬអនុញញ តេ យេ កអនក (េហើយធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មន
សិទធិសនមតថពត័ម៌នទងំអស់ែដលទទួលបនេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មរយៈទំនក់
ទំនងេអឡិច្រតូនិច គឺមកពីបុគគលែដល្រតូវបនអនុញញ តេ យេ កអនក េដើមបេីធ្វើករ្រប្រស័យ
ទកទ់ងគន មេអឡិច្រតូនិក) េហើយទំនងជអនុេ ម មនីតិវធិីសុវតថិភព ឬវធិនករនន
មករ្រពមេ្រព ងរ ងគន ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ និងេ កអនក (្របសិនេបើមន)៖ 

(១) ធនគរធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចពឹងែផ្អកេលើករ្រប្រស័យទកទ់ងគន មេអឡិច្រតូ
និកេនះេ យមនិេធ្វើករ កសួរ មយួេឡើយ។ 

(២) ករ្រប្រស័យទកទ់ង មេអឡិច្រតូនិកនឹង្រតូវបនចតទុ់កថ មន្របសិទធភពដូច
ករជូនដំណឹង ករេសនើសំុ ឬករែណន។ំ និង 

(៣)  េ កអនកធនសំណងដល់ធនគរ     ភភីសីុីែបង៊     និង្រតូវទូទតឱ់យេទធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ មករទមទរ ចំេពះចំនួនទឹក្របកៃ់នករខតបង ់បំណុល េ ហុ៊យ 
និងករចំ យេផ ងៗ (រមួទងំចំ យែផនកផ្លូវចបប ់ េ យ្រតូវេចញចំ យទងំ
អស់) ែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បនេចញ េ យ រែតធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទទួល
យក និងេធ្វើសកមមភពេ យែផ្អកេលើករ្រប្រស័យទកទ់ងគន មេអឡិច្រតូនិក។ 

១៦. ដំេ ះ្រ យវិ ទ 

១៦.១. ្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊េធ្វើខុស ឬេស របស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិបំេពញ មកររពឹំងទុក
របស់េ កអនកធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចងដ់ឹង។ េដើមបទីទួលបនដំេ ះ្រ យឱយបនឆប ់ េ កអនក
គបប៖ី 

(ក) និយយេទកនអ់នក្រគប្់រគងធនគរ ភភីសីុីែបង៊ របស់អនក ឬ្របសិនេបើអនកមនិ ចនិយយ
ជមយួអនក្រគប្់រគងធនគរ ភភីសីុីែបង៊ របស់អនកេទ សូមពិភក ជមយួអនក្រគប្់រគងផទ ល់
របស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ ្របសិនេបើ មនិ ចេ ះ្រ យបនភ្ល មៗេទ អនក្រគប្់រគង
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ របស់េ កអនក។ (ឬអនក្រគប្់រគងរបស់ពួកេគ) នឹងទទួលខុស្រតូវ និងេធ្វើ
ករជមយួអនកេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ឱយបនឆបរ់ហ័ស។         េគលបំណងរបស់ធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ គឺេដើមបេី ះ្រ យ បណ្តឹ ងកនុងរយៈេពល ១០ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ។ ្របសិនេបើមនិ ច
េ ះ្រ យបន ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងជូនដំណឹងដល់េ កអនក និងរយៈេពលែដល
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ រពំឹងទុកេដើមបេី ះ្រ យបណ្តឹ ងេនះ។ 

១៧. ករ្របឆងំករសម្អ ត្របក់ និងទណ្ឌ កមមេសដ្ឋកិចច នងិពណិជជកមម និងករ
្របយទុធ្របឆងំនឹងហរិញញបបទនេភរវកមម 

១៧.១. អនកយល់្រពមថធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចពនយរេពល ទប់ ក ត ់ឬបដិេសធមនិដំេណើ រករ្របតិបត្តិករ
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មយួេ យមនិទទួលខុស្រតូវ និងេ យគម នករជូនដំណឹងដល់អនកអំពីមូលេហតុ ្របសិនេបើ
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ សង យ័ថ៖ 

(ក) ្របតិបត្តិករេនះ ចបំពនចបប ់ឬបទបបញញត្តិ មយួេនកនុង្របេទសកមពុជ ឬ្របេទស
មយួេផ ងេទៀត។ 

(ខ) ្របតិបត្តិករពកព់ន័ធនឹងបុគគល មន ក ់(របូវន្តបុគគល ជីវកមម ឬរ ្ឋ ភបិល) ែដលទទួលរង
នូវ កទ់ណ្ឌ កមម។ 

(គ) ឬមនករពកព់ន័ធ េ យផទ ល់ឬេ យ្របេយល េទនឹងបុគគល មន កែ់ដល្រតូវបន ក់
ទណ្ឌ កមមែផនកេសដ្ឋកិចចនិងពណិជជកមម ែដល កេ់ យសហរដ្ឋ េមរកិ សហភពអឺរ ៉បុ ឬ
្របេទស មយួ។ ឬ 

(ឃ) ្របតិបត្តិករេនះ ចពកព់ន័ធេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលេទនឹងផលៃន ឬ្រតូវបនអនុវត្ត
ស្រមបេ់គលបំណងៃន ករ្រប្រពឹត្តិ ែដលខុសចបបេ់នកនុង្របេទសកមពុជ ឬ្របេទស មយួ
េផ ងេទៀត។ 

១៧.២. េ កអនក្រតូវែតផ្តល់ពត័ម៌នទងំអស់ដល់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទមទរ
េ យសមេហតុផល េដើមប្ីរគប្់រគងករសម្អ ត្របក ់ ឬហិរញញបបទនេភរវកមម និង និភយ័ ៃនទណ្ឌ
កមមេសដ្ឋកិចច និងពណិជជកមម ឬអនុវត្ត មចបប ់ ឬបទបបញញត្តិេនកនុង្របេទសកមពុជ ឬ្របេទសេផ ង
េទៀត។ េ កអនកយល់្រពមថធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចបង្ហ ញពត័ម៌នែដលទកទ់ងនឹងេ កអនក 
ដល់ករអនុវត្តចបប ់ ភន កង់រនិយតកមម ឬតុ ករ មយួែដលត្រមូវេ យចបប ់ ឬបទបបញញត្តិេន
កនុង្របេទសកមពុជ ឬកែន្លងេផ ងេទៀតេ យពំុចបំចជូ់នដំណឹងដល់េ កអនក។ 

១៧.៣. េលើកែលងែតេ កអនកបង្ហ ញថ អនកកំពុងេធ្វើសកមមភពកនុងនមជបរធនបល ឬកនុងនមភគីេផ ង
េទៀត េបើពុំដូេចន ះេ កអនកធនថ អនកកំពុងេធ្វើសកមមភពកនុងនមខ្លួនឯងផទ ល់ េដើមបចុីះហតថេលខ
ទទួលយកលកខខណ្ឌ ទងំេនះ។ 

១៧.៤. េ កអនក្របកស និងសនយចំេពះធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ថករទូទត់ ច្់របក ់និង/ឬដំេណើ រករ្របតិ
បត្តិករ មយួេ យធនគរធនគរ ភភីសីុីែបង៊ អនុេ ម មករែណនរំបស់េ កអនក នឹងមនិ
បំពនចបប ់ឬបទបបញញត្តិកនុង្របេទសកមពុជ ឬ្របេទសេផ ងេទៀត មយួេឡើយ។ 

១៨. ្របករេផ ងៗ 

១៨.១ េលើកែលងែតមនករបញជ កេ់ផ ងពីេនះ ឯក រេនះ្រតូវ្រគប្់រគងេ យ និងបក្រ យឱយ្រសប ម
ចបបៃ់ន្របេទសកមពុជ េហើយប ្ត ភគី កខ់្លួនេនេ្រកម (ទទួលយក) អំ ចៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ
មជឈត្តករែផនកពណិជជកមមរបស់កមពុជ និង/ឬតុ ករកមពុជ និងតុ ករ មយួែដលមនសមតថ
កិចចជំនុំជ្រមះបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ពីតុ ករទងំេនះ។ 
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១៨.២ េ កអនកមនិ ច្របគល់ េផទរ ឬចតែ់ចងសិទធិ និង/ឬ កតព្វកិចចរបស់អនកេនេ្រកមឯក រេនះ េ យ
គម នករយល់្រពម យលកខណ៍អក រជមុនពី ធនគរ ភភីសីុីែបង៊េឡើយ។ 

១៨.៣ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចេផទរេនេពល កប៏ន និង/ឬចតែ់ចង ឬ កជំ់នួស ទងំ្រសុងឬែផនក មួ
យៃនសិទធិ អតថ្របេយជន ៍និង/ឬកតព្វកិចចេ្រកមលកខខណ្ឌ ែដលអនុវត្តចំេពះផលិតផល ឬេស កមម ឬ
ឯក រែដលពកព់ន័ធសមជិកធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មយួេនកនុងយុ ្ត ធិករ្រគប្់រគង ឬ ខ
មយួរបស់ខ្លួនេ យពំុចបំចម់នករយល់្រពមជមុនពីេ កអនក។ េដើមបសី្រមួលដល់ករេផទរ អនុបបទន 
ឬនវកមមធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ្រតូវបនអនុញញ តឱយបេញចញពត័ម៌នពកព់ន័ធ មយួ េទកនអ់នកទទួល
សិទធិ អនកទទួលករេផទរ ឬអនកជំនួសពិត្របកដ ឬអនគត េហើយអនកយល់្រពមចតវ់ធិនករែបបេនះ 
និងចុះហតថេលខេលើឯក រ មករទមទររបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ កនុងមូលេហតុសម្រសប េដើមប ី
បំេពញករយល់្រពម ករ កឯ់ក រ ឬែបបបទចុះេឈម ះែដលចបំចស់្រមបក់រេផទរ អនុបបទន 
និង/ឬនវកមម។ 

១៨.៤ ្របសិនេបើភគី មយួមនិបនអនុវត្តទងំ្រសុងនូវសិទធិ ឬឧប្រស័យ េ្រកមឯក រេនះ ឬពនយរេពល
កនុងករអនុវត្តសិទធិ ឬឧប្រស័យែបបេនះ ភគីេនះេនែត ចអនុវត្តបន េនេពលេ្រកយ។ ករលះបង់
សិទធិេ យភគី មយួ ចំេពះកររេំ ភបំពនេលើ្របករ មយួកនុង ឯក រេនះ មនិ្រតូវបនចត់
ទុកថ៖ 

 (ក) ជករលះបងសិ់ទធិចំេពះកររេំ ភបំពនេ្រកយៗមកេទៀត េលើបទបបញញត្តិេនះេឡើយ។ ឬ 

 (ខ) ជករលះបងសិ់ទធិចំេពះករបំពនេលើបទបបញញត្តេិផ ងេទៀតេនកនុងឯក រេនះេឡើយ។ 

១៨.៥ បញញត្តិ មយួែដលខុសចបប ់អស់សុពលភព ឬមនិ ចអនុវត្តបន(អស់ នុភពគតិយុត្ត) នឹង្រតូវ
កតេ់ចញពីឯក រេនះ េហើយបទបបញញត្តិែដលេនសល់ (និងែផនកខ្លះៃនបទបបញញញតិ្តេនះ) នឹងបន្ត
មន្របសិទធភពអនុវត្តេពញេលញដែដល។ 

១៨.៦ េ កអនកគួរែតជូនដំណឹងដល់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន ្របសិនេបើ
អនកមនករលំបកែផនកហិរញញ វតថុ។ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងេ យមនករ្រពមេ្រព ងរបស់អនក 
ពយយម និងជួយ អនកេដើមបជីមនះករលំបកែផនកហិរញញ វតថុរបស់អនកទកទ់ងនឹងផលិតផល មយួ ឬ
េស  រមួទងំឧទហរណ៍ េ យបេងកើតែផនករទូទតស់ង ទំនួលខុស្រតូវទូេទរបស់ធនគរ ភភីសីុីែប៊
ង។ ែផនកេនះ្រតូវយកមកអនុវត្ត ្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ផ្តល់ឱយេ កអនកនូវមេធយបយស្រមួល
កនុងករទូទត។់ 

១៨.៧. ទំនួលខុស្រតូវទូេទរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទទួលខុស្រតូវកនុងករធនថ ករ
ែណន្ំរតូវបនដំេណើ រករ(អនុវត្ត) េនៃថងែដលបនបញជ កេ់ យេ កអនក េនចំណុចដំេណើ រករែដល
បនកំណតរ់បស់េយើងខញុ ំ េវៀរែលងែត៖ 
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(ក) ករែណនមំនិ្រតូវបនទទួល មុនេពលផ្អ កដំេណើ រករ ែដលបនជូនដំណឹងដល់អនកេ យ 
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ កនុងេពល មយួ។ 

 (ខ) ្របតិបត្តិករេនះមនពត័ម៌នមនិ្រតឹម្រតូវ ែដលមនិ ចដំេណើ រករបន។ 

(គ) តៃម្លៃនករទូទតេ់លើសពីមូលនិធិែដលមន (ឬ្របសិនេបើមន ែដនកំណតឥ់ណទនែដល
ពកព់ន័ធ) េនកនុងគណនីពកព់ន័ធ។ ឬ 

(ឃ) ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ អនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករបដិេសធមនិអនុវត្ត មករែណនរំបស់អនក
បន្រគបេ់ពលេវ  េ យេហតុផល មយួ អនុេ ម មសិទធិរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
េ្រកមលកខខណ្ឌ េនះ និង/ឬ លកខខណ្ឌ ែដល ចអនុវត្តចំេពះផលិតផល ឬេស ។ 

១៨.៨. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិទទួលខុស្រតូវចំេពះអនកេទ ្របសិនេបើធនគរពនយរេពល ងំ ឬបដិេសធ
មនិេធ្វើករទូទតក់នុងកលៈេទសៈ មយួខងេលើ។ 

១៨.៩. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទទួលខុស្រតូវ ្របសិនេបើធនគរអនុវត្តករែណនជំនគ់ន េ យៃចដនយ រមួទងំ
ករបង្វិលសង្របកវ់ញិចំេពះ្របតិបត្តិករែដលជនគ់ន េនះ។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងែណនេំ ក
អនកេ យផទ ល់មត ់ មេពលេវ សមរមយអំពីករទូទតស់ទួន េហើយបញជ កក់រែណនែំបបេនះជ

យលកខណ៍អក រ។ 

១៨.១០. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិទទួលខុស្រតូវេឡើយ ប៉ុែន្តនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងែផនកពណិជជកមមឱយបនសម
្រសបេដើមបជីួយ េ កអនកឱយទទួលបនមកវញិ នូវករទូទតែ់ដល្រតូវបនបញជូ នេ យករភន្់រចឡំ 
និងេ្រកយមក ្រតូវបនដំេណើ រករេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ 

១៨.១១. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិមនកតព្វកិចចេទ ប៉ុែន្តនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងែផនកពណិជជកមមឱយបនសម្រសប 
េដើមបេីឆ្លើយតប មសំេណើ ែដលមនមូលេហតុសម្រសប  ចំេពះករ កយឺ់តយ៉វកនុងករ កេ់សចក្តី
ែណន។ំ 

១៨.១២. ធនគរ    ភភីសីុីែបង៊   ចកំណតលំ់ បលំ់េ យឬ ទិភព    ៃនេសចក្តីែណនឱំយេធ្វើករទូទត់
មយួ។ 

១៨.១៣. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចបញជូ ន្រតឡបេ់ទកនេ់ កអនកវញិ នូវករែណនទូំទតែ់ដលមនិបនដំេណើ រ
ករ មយួែដល្រតូវបនចតទុ់កថមនិ ចទទួលយកបន។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងជ្រមបជូន
អំពីមូលេហតុៃនករបញជូ ន្រតឡបម់កវញិេនះ។ 

១៩. ករទទួលខុស្រតូវទូេទរបសេ់ កអនក 

១៩.១. អនក្រតូវែតទទួលបនពីបុគគលមន ក់ៗ ែដលអនកចងចុ់ះជឥណទនដល់គណនីរបស់េគ នូវមុខតំែណង 
្រតឹម្រតូវ េលខគណនី និងពត័ម៌នលម្អតិរបស់ ថ បន័ហិរញញ វតថុែដលកនគ់ណនីរបស់បុគគលេនះ និង
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ទិនននយ័េផ ងេទៀតែដលធនគរ   ភភីសីុីែបង៊    ទមទរកនុងេពល មយួ  េហើយអនក្រតូវែតបញចូ ល
ទិនននយ័េនះឱយបន្រតឹម្រតូវកនុងករែណនទូំទតនី់មយួៗ ែដលបនេរៀបចំស្រមបប់ុគគលេនះ។ 

១៩.២. េ កអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះសុពលភពៃនករែណនទូំទតទ់ងំអស់ែដលបន កជូ់ន និងចំេពះ
ករែកត្រមូវ ល់កំហុសែដលទកទ់ងនឹងករេរៀបចំករែណនរំបស់េ កអនក រមួទងំករបង្វិល្របកស់ង
វញិ   ចំេពះ្របតិបត្តិករ ែដលមនិ្រតឹម្រតូវ  ែដល ច្រតូវបនបញជូ ននិងដំេណើ រករេ យធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ ្រសប មករែណនរំបស់េ កអនក រមួទងំពនធែដលពកព់ន័ធេបើមន។ 

១៩.៣. េ កអនកនឹងទទួលខុស្រតវូទងំ្រសុង្របសិនេបើអនកេធ្វើករទូទតស់ទួន ឬបំពនេលើករបង្់របក ់រមួទងំ
ផ្តល់្របកេ់លើតៃម្លស្រមប្់របតិបត្តិករសទួនគន  ែដលដំេណើ រករេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ 

១៩.៤. េ កអនក្រតូវែណនធំនគរ ភភីសីុីែបង៊ ឱយបនឆប់ មែដល ចអនុវត្តបន បនទ បព់ីេ កអនកដឹង
ពីករែណនឱំយទូទតស់ទួន មយួ      មនិថ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេ យេ កអនក       ឬេ យធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊េនះេទ។ 

១៩.៥. េ កអនកមនិទទួលខុស្រតូវេទ    ប៉ុែន្តនឹងខិតខំឱយអស់ពីសមតថភពរបស់អនក       េដើមបជីួយ ធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊ េធ្វើឱយមន្របសិទធភពនូវករសង្របកវ់ញិ ចំេពះករទូទតែ់ដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងសទួន
េ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េហើយ្រតូវបនដំេណើ រករជបន្តបនទ បេ់ទគណនីរបស់អនកទទួល្របក។់ 

១៩.៦. េ កអនក្រតូវែតេឆ្លើយតបភ្ល មៗចំេពះសំណួរ ឬករទមទរទងំអស់ែដលេកើតេឡើងពីករទូទតេ់ទ
គណនីរបស់អនកទទួល្របកេ់ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ អនក្រតូវែតផ្តល់ ល់ករេ្រជមែ្រជង ែដល
ធនគរ ភភីសីុី ចទមទរឱយជួយ  េ យមនមូលេហតុសម្រសប កនុងករេ ះ្រ យករទូទត់
ែដលមនវ ិ ទ។ 

១៩.៧. េ កអនក្រតូវែតចតវ់ធិនករ េលើករទមទរ មយួែដលទទួលបនពីធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ទកទ់ង
នឹងករទូទតែ់ដលជំទស់េ យអនកទទួល្របក ់និងេឆ្លើយតបកនុងរយៈេពលបនួៃថងៃនៃថងេធ្វើករេ យ៖ 

(ក) ទទួលយកករទមទរ     និងបញជូ នតៃម្លៃនចំនួនទឹក្របក ់       ែដលមនជេម្ល ះេទធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊។ ឬ 

(ខ) បង្វិល្របកស់ងវញិ ែដលបនដកេចញពីគណនីរបស់េ កអនក ទកទ់ងនឹងករែណនែំដល
្រតូវបនបដិេសធេនះ។ 

១៩.៨. កនុងករអនុវត្តសិទធិ មយួេនេ្រកម្របករេនះធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងេធ្វើសកមមភពេ យសមេហតុ
ផល េហើយនឹងពិចរ អំពីផល្របេយជនរ៍បស់េ កអនក និងខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផលេដើមប ី
ទកទ់ងជមយួេ កអនកេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដល ចេកើតេឡើង។ 
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២០. ករទូទត់ជអន្តរជតិ 

្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ផ្តល់ជូនេ កអនក នូវមេធយបយស្រមួលកនុងករទូទត្់របកពី់គណនីធនគរ
មយួ េទគណនធីនគរមយួ េនកនុង្របេទសមយួេផ ងេទៀត៖ 

(ក) ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងអនុវត្ត មករែណនរំបស់េ កអនក េ យែផ្អកេលើពត័ម៌នែដល
បនផ្តល់ជូនេ យេ កអនក។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ មនិ និងមនិ ចពិនិតយេមើលថេលខ
គណនី និងពត័ម៌នលម្អតិេផ ងេទៀត ្រតូវគន នឹងអនកទទួល្របកជ់ក់ ក់ មយួេនះេទ។ 

(ខ) កនុងកលៈេទសៈខ្លះធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចេ្របើ្របស់ធនគរៃដគូ (ទំនកទ់ំនង) េដើមបេីធ្វើករ
ទូទតេ់នកនុង្របេទសមយួេផ ងេទៀត។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចេ្របើ្របស់ធនគរៃដគូផទ ល់
របស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើករទូទត ់ជជងធនគរៃដគូែដលេ កអនកបនបញជ ក។់ 

(គ) ធនគរៃដគូ ចគិតកៃ្រមេជើង រ ៃថ្លេស  ឬបនទុកេផ ងៗកនុងករទូទតេ់ទគណនីរបស់អនក
ទទួល្របក។់ កៃ្រមេជើង រ ៃថ្លេស  ឬបនទុកេផ ងៗេនះ នឹងង្រតូវកតយ់កេ យធនគរៃដ
គូ ពីមូលនិធិែដលបនបងេ់ទគណនីរបស់អនកទទួល្របក ់ឬេផទរមកឱយធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ 

(ឃ) កនុងករណីមនករកតក់ង អនកទទួល្របកន់ឹងទទួលបនទឹក្របកត់ិចជងចំនួនទូទតែ់ដល
បនបញជ កេ់នកនុងករែណនរំបស់េ កអនក។   ្របសិនេបើកៃ្រមេជើង រ ៃថ្លេស   ឬបនទុក
េផ ងៗ្រតូវបនបញជូ នេទធនគរ ភភីសីុីែបង៊ េ យធនគរៃដគូ េនះេ កអនកយល់្រពម
សង្របកេ់នះមកធនគរ ភភីសីុីែបង៊វញិ ែដលជទឹក្របក្់រគបច់ំនួន ៃនកៃ្រមេជើង រ ៃថ្ល
េស  ឬបនទុកេផ ងៗ។ 

(ង) កនុងេពល មយួ ធនគរធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចផ្តល់ពត័ម៌នលម្អតិអំពីកៃ្រមេជើង រ ៃថ្ល
េស  ឬបនទុកចំ យេផ ងៗរបស់ធនគរៃដគូ (ែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊បនដឹង) េនេលើ
េគហទំពរ័របស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊។ មសំេណើ របស់អនកធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងែស្វងរកឱយ
បនកនុងរយៈេពល ១០ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ នូវពត័ម៌នលម្អតិអំពីកៃ្រមេជើង រ ៃថ្លេស  ឬបនទុក
ចំ យេផ ងៗរបស់ធនគរៃដគូែដលបនបញជ ក ់   និងែដលបនេ្របើ្របស់េ យធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊។ េ កអនកទទួល គ ល់ថ សមតថភពរបស់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ កនុងករែស្វងរក
ពត័ម៌នលម្អតិែបបេនះ គឺ ្រស័យេលើកិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរៃដគូ។  

(ច) ធនគរៃដគូ ចដូរ្របកទូ់ទត ់ជរបូិយបណ្ណ ែដលខ្លួនេពញចិត្តបន្រគបេ់ពលេវ  មុននឹង
អនុវត្តករទូទត។់  

(ឆ)  ធនគរធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ចទទួលបនកៃ្រមេជើង រពីធនគរៃដគូរបស់ខ្លួន ែដលចំនួន
េនះ ្រស័យេលើក ្ត េផ ងៗ រមួទងំទំហំ (ចំណូល) ជវីកមម រ ងធនគរ ភភីសីុីែបង៊ និង
ធនគរៃដគូេនះ។ 
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(ជ) មូលនិធិែដលេផទរេទេ្រក្របេទសេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ គួរែតមនស្រមបក់រទូទតេ់ទ
គណនីរបស់អនកទទួល្របកក់នុងរយៈេពល ៤៨េម៉ង បនទ បពី់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បនទទួល
ករែណនរំបស់េ កអនក។ ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ នឹងមនិទទួលខុស្រតូវចំេពះេ ហុ៊យ
ចំ យ ករខតបង ់ឬករខូចខត មយួេឡើយ ្របសិនេបើមនករទូទតយ់ឺតយ៉វ េហើយ
ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បនបំេពញកិចចេ យសុទធចិត្ត មករែណនរំបស់េ កអនក។ និង 

(ឈ) េ កអនកយល់្រពមធនសង និងទូទតស់ងដល់ធនគរ ភភីសីុីែបង៊វញិ ចេំពះេ ហុ៊យ 
និងករចំ យ មយួែដលធនគរ ភភីសីុីែបង៊ បនេចញ ្របសិនេបើធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
េធ្វើករ កសួរ ឬចតវ់ធិនករេផ ងេទៀត មករេសនើសំុរបស់េ កអនក ទកទ់ងនឹងករ
ទូទត់ មយួែដលយឺតយ៉វ។ 

២១. ករែណនឱំយទូទត់ែដលបនចុះកលបរេិចឆទជមុន 

្របសិនេបើធនគរធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ផ្តល់ជូនេ កអនកនូវមេធយបយស្រមួលកនុងករេធ្វើករែណនទូំទតែ់ដល
បនចុះកលបរេិចឆទជមុន៖ 

២១.១. ធនគរ ភភីសីុីែបង៊ ផ្តល់ជេ្រមើសេដើមបអីនុវត្តករែណន ំែដល្រតូវបនទទួលេ យធនគរ ភភីសីុីែបង៊ 
ែដលមនកលបរេិចឆទេចញបេញចញ/េបើកផ្តល់ រហូតដល់ ១៤ៃថងែដលកន្លងផុត។ 

២១.២. ្រស័យេលើរយៈេពលផ្អ កដំេណើ រករែដលកំពុងអនុវត្ត ល់ករទូទតែ់ដលបនដំេណើ រករកនុងលកខណៈ
េនះ នឹង្រតូវបនដំេណើ រករស្រមបប់ងត់ៃម្ល   េនៃថងែដលករទូទតេ់នះ្រតូវបនទទួលេ យធនគរ 
ភភីសីុីែបង៊។ ករទូទតន់ឹងមនិ្រតូវបនដំេណើ រករស្រមបប់ងត់ៃម្ល នកលបរេិចឆទពីមុន ែដលបន
បញជ កេ់នកនុងឯក រេទ។ និង 

២១.៣. េ កអនកទទួល គ ល់ថ មនករេកើនេឡើងនូវ និភយ័ៃនករែណនសំទួន ្របសិនេបើេ កអនកេ្របើ
ករែណនទូំទតែ់ដលចុះកលបរេិចឆទជមុន។ 


