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អនុបបោនគណ្ន ី
 

         កុ្សយ គននី   
 

១. មសចក្សថមីផថើម  
មដើមផអី្នុវតថគមរមាងអ្វីមយួ ឬមសចក្សថីរតូវការអ្វីមយួ មបើមគោម នរបាក្សខ់លួនឯងរគបរ់ោនម់ទ  

មគដតងដសវងរក្សរបាក្សព់ីរបភពខាងមរៅមដើមផផីគតផ់គងគ់មរមាង ឬមសចក្សថីរតូវការមនាះ មោយការខចី
របាក្សព់រីបភពមនាះ។ មដើមដំបងូបំផុតការឲ្យខចីរតូវបានមធវើម ើងតាមរយៈការសាគ ល់ោប  នងិការមជឿ
ទុក្សចិតថោប ។  ការផថល់ក្សមចីតាមរយៈការមជឿទុក្សចិតថោប  មិនអាចផថល់នូវសនថិសុខដល់មាច ស់-
បំណុលជានិចចមទ។ ជួនកាលកូ្សនបណុំលមនិសងរបាក្សវ់ញិ មោយរបការណាមយួ ដូចជាការ
ខាតបង ់ ភាពោល់រចក្សោម នរបាក្សស់ង ឬមានគនំិតមនិលាចងប់ំបាតប់ំណុលជាមដើម។ វធិមីយួ
ក្សបុងការោមោរបំណុលមក្សវញិគឺរតូវបថឹងមៅតុលាការ មដើមផបីងាគ បឲ់្យកូ្សនបំណុលសងរបាក្សម់ក្ស
មាច ស់បំណុលវញិ។ ប៉ុដនថក្សបុងក្សរណីដដលកូ្សនបំណុលមៅដតមនិមានលទនភាពសងរបាក្ស ់ មាច ស់-
បំណុលមៅដតមនិអាចទទួលបាននូវការសងរបាក្សដ់ដដល។ ឬមោះបីកូ្សនបំណុលមានលទនភាព
សងក្សម៏ោយ មោយសារនីតិវធិីតុលាការសមុគសាម ញ និងអ្សូបនាល យ ការសមស្រងាគ ះតាមផលូវតុលាការ
មៅដតជាបញ្ា ដល់មាច ស់បំណុល។ 

មោយសារការឲ្យខចីតាមរយៈការមជឿទុក្សចិតថរវាងមាច ស់បណុំល និងកូ្សនបណុំល មនិសូវ
មានសនថិសុខ មគបានបមងេើតរក្សបខណឍ គតិយុតថមយួមទៀតមដើមផបីមងេើនសនថិសុខដល់មាច ស់បំណុល  
  ការធានាមោយបុគគល មាននយ័ថា មុននឹងកូ្សនបណុំលអាចទទួលក្សមចបីាន កូ្សនបំណុលរតូវរក្ស
មនុសសមាប ក្ស ់ឬមរចើននាក្ស ់(អាចជាបង បាូន ឬមតិថភក្សថិ ជាអាទិ៍) មក្សចូលរមួជួយ ធានាបណុំលក្សបុង
នយ័បងាេ រថា មបើកូ្សនបណុំលមនិសង បងបាូន ឬមតិថភក្សថិ របស់កូ្សនបណុំល ដដលជាអ្បក្សធានាមនាះ 
នឹងសងជំនួសកូ្សនបំណុល។  មមធាបាយមនះផថល់ឲ្យមាច ស់បំណុល នូវជមរមើសក្សបុងការោមោរ
បំណុល មពាលគឺ មបើកូ្សនបណុំលមនិសងមាច ស់បំណុលរតូវបងេំអ្បក្សធានាឲ្យសង តាមរយៈបណថឹ ង 
មៅតុលាការជាមដើម។   មមធាបាយមនះហាក្សដូ់ចជាលាសរមាបម់ាច ស់បំណុល ប៉ុដនថមាច ស់បំណុល

                                                 
 មលាក្ស កុ្សយ គននី ជាមមធាវមីៅការោិល័យមមធាវ ីមខអិ្ន ពិមរោះចាប។់ មលាក្ស កុ្សយ គននី របក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សបុង
វស័ិយភតិសនា ិរចដ វតទុ, របតិបតថិការអ្ចលនវតទុ, ការសាងសង,់ រដឌបផមវណី និងរព មទណឍ ។ អ្បក្សនិពននសូម    
អ្រគុណដល់មលាក្សមមធាវ ីកុ្សយ នាម ដដលបានដណនា,ំ ពិនិតយ និងដក្សសរមួលអ្តទបទមនះ។ 
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មៅដតទទួលបនធុក្សហានភិយ័ដដដល មោយសារក្សបុងក្សរណីដដលអ្បក្សធានាោម នលទនភាពសង
មាច ស់បំណុលមៅដតមនិអាចរបមូលបណុំលរបស់ខលួនមក្សវញិបានដដដល។ 
 បនាធ បម់ក្សមទៀត មដើមផពីរងឹងសនថិសុខននបណុំលឲ្យកានដ់តរងឹមា ំ រក្សបខណឍ គតិយុតថមយួ
មទៀតរតូវបានអ្ភវិឌណនម៍ោយការធានាមោយវតទុ។ ការធានាមោយវតទុជាមូលោឌ នដដលមគបាន
មរបើគឺការបញ្ច ំ ឬការោក្ស ីុ់ប៉ូដតក្សមដើមផធីានាបណុំល។ វតទុដដលយក្សមក្សបញ្ច /ំ ីុប៉ូដតក្សគឺ អាច
ជាដីធលី (អ្ចលនវតទុ)   ការធានាដបបមនះ នាឲំ្យមាច ស់បណុំលបនទយនូវហានិភយ័របស់ខលួន មរពាះ
ក្សបុងក្សរណីដដលកូ្សនបំណុលមនិសងបំណុល មាច ស់បំណុលអាចមធវើការអ្នុវតថសិទនិរបស់ខលួន មោយ
សំុឲ្យតុលាការមធវើការអ្នុវតថមោយបងេំមៅមលើ ដីធលី ដដលកូ្សនបណុំលបានោក្សប់ញ្ច  ំឬោក្ស ីុ់ប៉ូដតក្ស 
មដើមផជីរមះបំណុលដដលកូ្សនបំណុលមនិបានសង។ 
 ការធានាបំណុលតាមរយៈការោក្សប់ញ្ច ំអ្ចលនវតទុ និង ីុប៉ូដតក្សគឺជាមមធាបាយដម៏ាន
របសិទនភាពចំមពាះមាច ស់បំណុល ប៉ុដនថចំនួនអ្ចលនវតទុមានក្សរមតិ។  ចំមពាះពាណិជជក្សរដដល
របក្សបរបរផថល់ ិរចដបផោន ដូចជាធនាោរជាអាទិ៍ មគរតូវមធវើការបមចចញឥណោនរបស់ខលួនឲ្យ
បានមរចើន តាមដដលអាចមធវើមៅបាន ដូមចបះការោមោរឲ្យមានអ្ចលនវតទុយក្សមក្សធានាបំណុល
មនាះនាឲំ្យអ្តិថិជនដដលោម នអ្ចលនវតទុមនិអាចចូលមៅរក្សឥណោនបាន ថវមីបើមគមានរទពយ
សមផតថិមផសងមទៀតក្សម៏ោយ ឧោ រណ៍ មាច ស់ហាងដដលមានទំនិញមៅមពញក្សបុងនដជាមដើម។  
ដូមចបះ ពាណិជជក្សរោងំមនាះងាក្សមក្សរក្សការធានាកាតពវក្សិចច (ធានាបំណុល) មោយចលនវតទុវញិ។ 
 ការធានាកាតពវក្សិចចមោយចលនវតទុមនះ រតូវបានមធវើម ើងជាពីររបូភាពគឺ ការធានាកាតពវក្សិចច 
មោយចលនវតទុរបូ ី (Tangible movable property) និងចលនវតទុអ្របូ ី (Intangible movable 
property)។ 
 ការធានាកាតពវក្សិចចមោយចលនវតទុរបូីអាចមធវើម ើងមរកាមរបូភាពដូចជា ការបញ្ច ចំលនវតទុ 
របាតិមភាគមោយអ្នុបផោន ដដលមានដចងក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីឆ្ប ២ំ០០៧ នងិការធានាមោយ
ទំនិញ និងចលនវតទុ ដដលមានដចងមៅក្សបុងចាបស់ថីពីរបតបិតថិការមានក្សិចចធានាឆ្ប ២ំ០០៧។ 

អ្តទបទមនះមផ្ទថ តដតមលើការធានាកាតពវក្សិចចមោយចលនវតទុអ្របូី និងជាពិមសសចលនវតទុ
អ្របូីរបមភទគណន។ី 

 
២. អ្វីដដលមៅថា “គណនី”? 

ការធានាកាតពវកិ្សចចមោយគណនីរតូវបានរគប់រគងមោយចាប់សថីពីរបតិបតថិការដដល
មានក្សចិចធានាឆ្ប ២ំ០០៧។ គណនីរតូវបានក្សណំតន់យិមនយ័មៅក្សបុងមារតា ៣.១១ ននចាបស់ថីពី 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
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របតិបតថិការដដលមានក្សិចចធានាដដលមានមសចក្សថីថា៖ 
 

“គណនី” សិទនិទទួលការទូោត់នថលទំនិញដដលបានលក្ស់ ឬបានជួល ឬនថលមសវាក្សមម 
 ដដលមនិដមនជាលិខិតសាប ម ឬក្សិចចសនាលក្ស់ដដលមានក្សិចចធានា។ 

 

មោងតាមមារតាមនះ មគមនិរតូវរច ំ “គណនី” (Account) ជាមយួគណនីធនាោរ
មទ។ គណន ី គជឺាក្សំណតរ់តាមយួដដលក្សតស់មាគ ល់សិទនរិបស់បុគគលមាប ក្សដ់ដលបានលក្សទ់ំនញិ 
ឬ មសវាមៅឲ្យបុគគលមាប ក្សម់ទៀត ម ើយបុគគលមាប ក្សម់ទៀតមនាះមនិោនប់ានទូោតន់ថលទំនិញ ឬ មសវា
មៅឲ្យបុគគលខាងមដើម។  ឧោ រណ៍ រក្សរម ុ៊នមអ្ប៊សីុី បានលក្សកុ់្សពំយូទរ័ ៥០ មរគឿងមៅឲ្យរក្សរម
 ុ៊នអ្ងគរអ្ភវិឌណន ៍ក្សបុងតនមលមយួមរគឿង ៧០០ ដុលាល រ ម ើយរក្សរម ុ៊ន អ្ងគរអ្ភវិឌណន ៍រតូវទូោត់
របាក្សក់្សបុងរយៈមពល ៣០នថង។ រក្សរម ុ៊ន មអ្ប៊សីុី បានមចញវកិ្សេយបរតមៅឲ្យ រក្សរម ុ៊ន អ្ងគរ
អ្ភវិឌណន ៍ ឬក្សតរ់តាមៅក្សបុងមសៀវមៅរបស់ខលួនពីការទទួលទំនញិ និងរបាក្សជ់ំពាក្សន់នរក្សរម ុ៊នអ្ងគរ
អ្ភវិឌណន។៍ វកិ្សេយបរត ឬការក្សតរ់តាទុក្សក្សបុងមសៀវមៅមនះ ជាភសថុតាងននសិទនិរបស់ រក្សរម ុ៊ន មអ្ប៊សីុី 
មដើមផទីទួលបានការទូោតរ់បាក្សន់ថលលក្សកុ់្សំពយូទរ័របស់ខលួនព ី រក្សរម ុ៊ន អ្ងគរអ្ភវិឌណន។៍  តាមភាសា 
គណមនយយ គណនដីដលបានមពាលមក្សមនះ មគមៅថាគណនីដដលរតូវទទួល។ 

លិខិតសាប ម (Instrument) គឺជាក្សណំតរ់តាដដលបងាា ញភសថុតាងពីសិទនទិទួលរបាក្ស ់
ដដលមនិដមនជាក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ (Security agreement) ឬក្សចិចសនាជួល (Lease) 
និងការមផធរមយួរបមភទដដលមក្សើតម ើង តាមការរបគល់ក្សបុងអាជីវក្សមមធមមតាមោយមានបិដឌិមលខ
ចំណារខបង (Endorsement) ឬអ្នុបផោនសិទន ិ (Assignment)។48 ពាក្សយមនះរាបប់ចចូ លោងំ 
ភសថុតាងននសិទនិរបាតិមភាគ (Certificated security) ផងដដរ។ ឧោ រណ៍ននលិខិតសាប មមាន
ដូចជា ប័ណត ខចីរបាក្ស់ (Promissory note) ដដលោម នអ្មមោយក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ 
វញិ្ដ បនបរតភាគ ុ៊ន។ ល។  

ក្សិចចសនាដដលមានក្សិចចធានា (Secured sale contract) មាននយ័ថា ក្សណំតរ់តា
ដដលបមងេើតកាតពវក្សិចចបងរ់បាក្ស ់ [កាតពវក្សិចចជាទកឹ្សរបាក្ស]់ និងសិទនិរបាតិមភាគ មលើទំនញិ ឬការ
ជួលទំនិញ (Security interest in, or lease of, goods)។49 កិ្សចចសនាដដលមានក្សិចច-
ធានាមនះមាននិយមនយ័ដូចោប នឹង Chattel paper មៅក្សបុងចាបអ់ាមមរកិាងំ (រក្សមពាណិជជក្សមម
រមួ មារតា ៩-១០៥(១)(៥)។ ឧោ រណ៍ននក្សិចចសនាដដលមានក្សិចចធានាមានដូចជា ក្សិចចសនា
ដដលលក្សទ់ំនិញមជឿ ម ើយអ្បក្សលក្សរ់ក្សាសិទនិរបាតិមភាគមលើទំនិញមនាះ។ សុខា ចុះក្សចិចសនា
                                                 
48 មារតា ៣.២៦ ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។ 

49 មារតា ៣.៦ ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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ជួលរថយនថជាមយួ តារា ក្សបុងរយៈមពលមយួឆ្ប ។ំ សុខា យក្សក្សិចចសនាជួលរថយនថមនាះមៅធានា
ការខចីរបាក្សព់ី សំអ្លុ ចំនួន ៥០០ ដុលាល រ។ សុខា និង សំអ្លុ បានចុះក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ 
ដដលធានាមោយក្សិចចសនាជលួ។ ក្សិចចសនាោងំពីរមនះរមួោប ជាក្សិចចសនាដដល  ក្សិចចធានា។  

ោងំគណនី, លិខិតសាប ម, និងក្សចិចសនាដដលមានក្សិចចធានាសុទនដតោក្សទ់ងនឹងសិទនិ
ទទួលការទូោតជ់ារបាក្សោ់ងំអ្ស់ ប៉ុដនថគណនីជាសិទនទិទួលការទូោតរ់បាក្សោ់ងំឡាយណា
ដដលមនិដមនជាលិខិតសាប ម និងក្សិចចសនាដដលមានក្សចិចធានា។ ឧោ រណ៍ជាក្សដ់សថងនន
គណនី គគឺណនដីដលរតូវទទួល (Account receivable)។ ឯក្សសារភសថុតាងននគណនីដដល
រតូវទទួលមានដូចជាឯក្សសាររបគល់ទំនិញ ម ើយអ្បក្សទទួលទំនិញមនិោនប់ងរ់បាក្សន់ថលទំនិញ
ជាមដើម មពាលគឺការទទួលទំនិញមោយជំពាក្ស។់  

 
៣. ការធានាកាតពវកិ្សចចមោយការមធវើអ្នុបផោនគណនី 

ឧោ រណ៍ រក្សរម ុ៊នផគត់ផគង់មរគឿងសំណង់មួយមានអ្តិថិជនជាមរចើន ជាអ្បក្សម ៉
 រសំណង។់ រក្សរម ុ៊នមនះមានមជាគជយ័ក្សបុងការមធវើអាជីវក្សមម រ ូតដល់មពលមយួោតច់ងព់រងីក្ស 
អាជីវក្សមមមនះឲ្យធំរសបនឹងមសចក្សថីរតូវការននទីផារសំណង។់ ដតអ្កុ្សសល រក្សរម ុ៊នខវះមដើមទុន
មដើមផពីរងីក្សអាជីវក្សមម។ បញ្ា មាង៉គឺ មោយសារលំ ូរសាចរ់បាក្សម់ានការក្សក្សសធះ មោយសារ
អ្បក្សម ៉ រសំណងជ់ាមរចើនបងវិលរបាក្សម់ក្សឲ្យរក្សរម ុ៊នមនិោន។់ មដើមផពីរងីក្សអាជីវក្សមមបាន 
រក្សរម ុ៊នគិតចងខ់ចីរបាក្សព់ីធនាោរ ដតមគមនិមានអ្ចលនវតទុមដើមផយីក្សមៅោក្សធ់ានាបំណុល។ 
រក្សរម ុ៊នក្សម៏ៅចរចរជាមយួធានាោរមដើមផខីចីរបាក្ស ់ មោយរបាបធ់នាោរថា ខលួនមានគណនី
ដដលរតូវទទួល ដដលមានទឹក្សរបាក្សជ់ាមរចើនក្សបុងមយួដខៗ។ រក្សរម ុ៊នបញ្ជ ក្សថ់ា ខលួនចងខ់ចីរបាក្ស់
មយួចំនួន ម ើយជា   រនឹងការសងរបាក្សម់នះ រក្សរម ុ៊ននឹងមធវើអ្នុបផោនគណនីដដលរតវូទទួល
ោងំអ្ស់ ឬក្សបុងចនំួនណាមយួឲ្យធនាោរ។ មនះជាការយក្សសិទនមិលើបណុំលមៅធានាបណុំល។ 
ជាទូមៅ ធនាោរមនិឲ្យរបាក្សខ់ចីមសមើនឹងចំនួនននគណនដីដលរតូវទទួលម ើយ។ ឧោ រណ៍ អ្បក្ស
ផគតផ់គងម់ានគណនដីដលរតូវទទួលចំនួន ១០០.០០០ ដុលាល រ យក្សមៅធានា។ ធនាោរអាចផថល់
ក្សមច ី៨៥% ននចំនួនទឹក្សរបាក្សន់នគណនដីដលរតូវទទួល។  

កាលណាមានការរពមមរពៀងោប  ក្សបុងការឲ្យខចីជាថបូរនឹងការមផធរសិទនិមលើគណនីដដលរតូវ
ទទួល ភាគីោងំពីរចុះក្សិចចរពមមរពៀងមយួ ដដលមគមៅថា ក្សិចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគ (សូ មមើល
និយមនយ័ក្សបុងមារតា ៣.៧ ននចាបស់ថីពីរបតបិតថិការដដលមានក្សចិចធានា)។ មៅក្សបុងក្សិចចរពមមរពៀង
មនះ មគយក្សគណនីដដលរតូវទទួលមធវើជារបាតិមភាគ (Collateral) ដដលជាវតទុសរមាបធ់ានាថា 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
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កាលណាកូ្សនបណុំលមនិសងបំណុលមទ មាច ស់បំណុលមានសិទនិោមោរយក្សរបាតិមភាគមនាះ។ 
ដូមចបះដំមណើ រការននការមផធរសិទនិមលើ ឬអ្នុបផោនគណនីរតវូបានដូចខាងមរកាមមនះ ៖ 

១. អ្បក្សផគតផ់គងល់ក្សទ់ំនិញឲ្យអ្តថិិជនមោយឲ្យជំពាក្ស ់
២. អ្បក្សផគតផ់គងក់្សតរ់តាគណនីដដលរតូវទទួលពីអ្តិថិជន។ អ្តិថិជនមនះមគមៅថា “កូ្សន-

បំណុលគណន”ី (Account debtor or Obligor on account)។ មោងតាមមារតា ៣.៩ នន
ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានក្សិចចធានា កូ្សនបណុំលគណនីគ ឺជាបុគគលដដលជំពាក្សក់ាតពវក្សិចច
ក្សបុងគណន,ី ក្សិចចសនាលក្សដ់ដលមានក្សិចចធានា, ឬរទពយអ្របូីដនទមទៀត។ 

៣. អ្បក្សផគតផ់គងសំុ់ខចីរបាក្សព់ីរគះឹសាទ នឥណោន (ឬរគឹះសាទ នដដលផថល់របាក្សក់្សមច)ី (Lending 
Institution)។ 

៤. អ្បក្សផគតផ់គងធ់ានាចំមពាះរគះឹសាទ នឥណោនថា ជាថបូរនងឹរបាក្សក់្សមចមីនះ ខលួននឹងមផធរ
សិទនមិលើគណនីដដលរតូវទទលួ (ឬមធវើអ្នុបផោនគណនដីដលរតូវទទួល) ដដលមានមៅមពល
បចចុបផនប ឬដដលនឹងទទួលបាននាមពលអ្នាគត របស់ខលួនមៅឲ្យរគឹះសាទ នឥណោន។50 មនះជា
ការយក្សគណនមីក្សមធវើជារបាតិមភាគ។ រគះឹសាទ នឥណោនយក្សការ    មលើរបាក្សក់្សមចរីពមោងំ
នថលមសវាឥណោន។ 

៥. អ្បក្សផគតផ់គងស់នាថា ក្សបុងក្សរណីដដលខលួនខក្សខានសងបំណុលដល់រគឹះសាទ នឥណោន 
រគឹះសាទ នមនាះមានសិទនិោមោរយក្សគណនីដដលរតូវទទួលពីអ្តិថិជន ដដលជាកូ្សនបំណុលគណនី។
មៅក្សបុងក្សចិចរពមមរពៀង មគអាចដចងពីរពតឹថិការណ៍មនិអ្នុវតថកាតពវក្សិចច51 (Event of default) មដើមផី
ក្សំណតច់ំណុចននមពលមវលា ដដលអាចឲ្យរគឹះសាទ នឥណោនោមោរយក្សគណនដីដលរតូវទទួល
ពីកូ្សនបំណុលគណន។ី 

៦.មៅក្សបុងក្សិចចរពមមរពៀងមនះ មគអាចដចងពី ខ ដដលតរមូវឲ្យមានការជូនដំណឹងដល់
កូ្សនបំណុលគណនីបានដឹងពសិីទនិរបស់រគឹះសាទ នឥណោនមលើគណនី ឬមនិបាចជូ់នដណឹំងមៅ
កូ្សនបំណុលគណន ី មដើមផ ី  សវាងកុ្សំឲ្យកូ្សនបំណុលគណនីដឹងពសីាទ នភាព ិរចដ វតទុរបស់អ្បក្ស-
                                                 
50  សូមមមើលមារតា ២៥ ចាបស់ថីពី របតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។  មារតា ២៥.២ អ្នុញ្ដ តឲ្យការមរបើរបាស់ 
របាតិមភាគដដលកូ្សនបំណុលកំ្សពុងមានបចចុបផនប ឬដដលនឹងទទលួបាននាមពលអ្នាគត។ ឧោ រណ៍ មៅមពល
ចរចជាមយួធនាោរ អ្បក្សផគតផ់គងម់ានគណនីដដលរតូវទទលួពីអ្បក្សម ៉ រសំណង៥់រូប ដដលមានទឹក្សរបាក្ស ់
១០.០០០ដុលាល រ។ ោតអ់ាចធានាជាមយួធនាោរថា ោតសំុ់ោក្សគ់ណនីោងំមនះជារបាតិមភាគបចចុបផនប ម ើយ 
តមៅមុខមទៀត មបើោតម់ានគណនីមផសងមទៀត ោតសំុ់យក្សគណនីដដលមក្សើតមាននាមពលអ្នាគតោងំមនាះ មក្សមធវើជា-
របាតិមភាគមទៀតមៅក្សបុងកិ្សចចរពមមរពៀងបចចុបផនប។ 

51 មារតា ៤៦ ននចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។   មារតា ៣៨៩.ឃ ននរក្សមរដឌបផមវណី មបើក្សមសរភីាពឲ្យ      
ភាគីកំ្សណតយ់ក្សរពឹតថិការណ៍ណាមយួតាមការរពមមរពៀងោប  មក្សមធវើជារពឹតថិការណ៍ននការមនិអ្នុវតថកាតពវកិ្សចច។ 



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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ផគតផ់គង។់52 មបើសិនជាមានការតរមូវឲ្យជូនដំណឹងដល់កូ្សនបំណុលគណនី មគអាចដចងអ្ំពី
កាតពវក្សិចចរបស់កូ្សនបំណុលគណនីរតូវបងរ់បាក្សម់ក្សរគឹះសាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់53 ឬបងម់ៅ
ឲ្យអ្បក្សផគតផ់គង។់54 

៧.ក្សបុងក្សរណីដដលក្សិចចរពមមរពៀងដចងថាកូ្សនបណុំលគណនី (អ្តថិិជន) រតូវទូោតគ់ណនី
ដល់អ្បក្សផគតផ់គងម់ោយផ្ទធ ល់ កូ្សនបណុំលគណនីរតូវបនថទូោតគ់ណនីដដលរតូវទទួលឲ្យអ្បក្សផគត់
ផគងដ់ដដល មោះបគីណនមីនះរតូវបានមផធរ ឬមធវើអ្នុបផោនឲ្យមៅរគឹះសាទ នឥណោនក្សម៏ោយ។ 

៨.កិ្សចចរពមមរពៀងអាចដចងថា កូ្សនបំណុលគណនីរតូវរក្សាតនមលគណនីក្សបុងក្សរមិតមួយ 
(ឧោ រណ៍ ១៣០%) ននចំនួនទកឹ្សរបាក្សក់្សមច ី ម ើយតួមលខមនះរតូវរាយការណ៍មក្សរគឹះសាទ ន
ឥណោនជារយៈមពលមទៀងោត ់ ឬរគឹះសាទ នឥណោនអាចចុះមៅពិនតិយពីសាទ នភាពននគណនី
មនះមៅមពលណាមគចងដ់ងឹ។ មៅមពលណាមយួដដលមានការបំពានមលើក្សិចចរពមមរពៀង ឬសាទ ន
ភាពគណនធីាល ក្សចុ់ះពីតនមលដដលបានក្សំណត ់ អ្បក្សផគតផ់គងអ់ាច(តាមមសចក្សថីដចងននក្សចិចរពមមរពៀង) 
ោមោរឲ្យអ្បក្សផគតផ់គងរ់បមូលគណនី រពមោងំបងាគ បឲ់្យកូ្សនបំណុលគណនីទូោតគ់ណនីឲ្យរគឹះ 
សាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់55 (កាលណាក្សិចចរពមមរពៀងមនិោមោរឲ្យកូ្សនបណុំលគណនបីង់
របាក្សទូ់ោតម់ោយផ្ទធ ល់មៅរគឹះសាទ នឥណោន)។ 

ដារកាមមៅដផបក្សខាងមរកាយ ពនយល់បងាា ញពីរមបៀបមធវើអ្នុបផោនគណន។ី 
 
 

                                                 
52 មារតា ៥០៣ ននរក្សមរដឌបផមវណីដចងថា មដើមផអីាចតតាងំចំមពាះកូ្សនបំណុល អ្នុបផោយី (រគឹះសាទ នឥណោន) 
រតូវជូនដំណឹងដល់កូ្សនបំណុលគណនី។ មោះបីោ៉ងមនះក្សថី មារតា ២៥.៤ ននចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចច
ធានាមនិតរមូវឲ្យជូនដំណឹងមទ។ ដតមបើកិ្សចចរពមមរពៀងរបាតិមភាគោមោរឲ្យជូនដំណឹងមៅកូ្សនបំណុលគណនីវញិ 
ការជូនដំណឹងមនាះរតូវបញ្ជ ក្សពី់សិទនិអ្វីខលះដដលរតូវមធវើអ្នុបផោន ម ើយរតូវបញ្ជ ក្សទ់ទលួសាគ ល់មោយអ្នុបផោយី 
(អ្បក្សផគតផ់គង)់ ឬអ្នុបផោនិក្ស ម ើយមនិចបំាចរ់តូវមបើក្សបងាា ញពីខដចង និងលក្សេខណឍ នានាននកិ្សចចរពមមរពៀងរបាតិ-
មភាគម ើយ (មារតា ២៥.៥)។ 

53 ជាការជាក្ស់ដសថង អ្បក្សផគត់ផគង់មិនចង់ឲ្យកូ្សនបំណុលគណនីទូោត់គណនីឲ្យរគឹះសាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់មទ 
មរពាះមគរតូវការបងវិលរបាក្សរ់ក្សសីុបនថ។ អ្បក្សផគតផ់គងច់ងប់ងក់ាររបាក្សឲ់្យរគឹះសាទ នឥណោនវញិ ជាការរបមសើរ។ 

54 មោងតាមមារតា ២៥.៧ ននចាបស់ថីពីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា កាលណាមាច ស់បំណុល/អ្នុបផោយី (អ្បក្ស
ផគតផ់គង)់ ជូនដំណឹងមៅកូ្សនបំណុលគណនី (អ្តិថិជន) ថាគណនីរតូវបានមធវើអ្នុបផោនរចួម ើយ រពមោងំបញ្ជ ក្ស់
ថាកូ្សនបំណុលគណនីរតូវបងឲ់្យអ្នុបផោនិក្សវញិមនាះ (រគឹះសាទ នឥណោន) មនាះកូ្សនបំណុលគណនីរតូវបដងវរការ
បងរ់បាក្សម់នាះមៅឲ្យអ្នុបផោនិក្សវញិ។ ប៉ុដនថ មបើអ្នុបផោយី (អ្បក្សផគតផ់គងម់និោនប់ានជូនដំណឹងពីការមធវើអ្នុបផោន
គណនីមទមនាះ កូ្សនបំណុលគណនីរតូវបងរ់បាក្សឲ់្យអ្បក្សផគតផ់គង ់(មារតា ២៥.៦)។ 

55 សរមាបព់ត័ម៌ានបដនទមអំ្ពី សិទនិោមោររបស់រគឹះសាទ នឥណោន សូមមមើលមារតា ២៥ ននចាបស់ថីពី របិតិបតថិការ 
   ដដលមានកិ្សចចធានា។ 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
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៤. ការមធវើសុរកឹ្សតក្សមមននគណនី 
អ្បក្សផគតផ់គងរ់បដ លជាមនិខចីរបាក្សព់ីរបភពដតមយួមទ។ មគរបដ លជាខចីពរីបភពមផសង

មទៀត ម ើយយក្សគណនីមនាះមៅធានាបំណុលដូចោប ។ ក្សបុងក្សរណីមនះ រគឹះសាទ នឥណោន
ដដលមយើងក្សំពុងបានមពាលមក្សមនះ របដ លជារតូវគិតគូរពីផលរបមោជនរ៍បដជងោប ជាមយួ
របភពឥណោនមផសងមទៀត។ មដើមផយីក្សមរបៀបមលើរបភពឥណោនដនទមទៀតមលើរបាតិមភាគដត
មយួ រគឹះសាទ នឥណោន រតវូមធវើសុរក្សឹតក្សមមសិទនិអ្នុបផោនរបស់ខលួន (perfection of security 
interest)។ មោយម តុថា រគឹះសាទ នឥណោនមនិអាចកានក់ាបគ់ណនីបាន រគះឹសាទ នមនះរតូវ
មធវើសុរក្សឹតក្សមមមោយការចុះបចជ ី (Perfection by filing) សិទនិរបាតិមភាគរបស់ខលួន មដើមផបីងាា ញ
ដល់ភាគីទបីីថា របាតិមភាគជាក្សល់ាក្សណ់ាមយួ ឬរបមភទណាមយួរតូវបានយក្សមក្សធានាបំណុល
របស់ខលួនរចួម ើយ។ ដូមចបះ កាលណាមានការោមោរយក្សរបាតិមភាគណាមយួក្សបុងបណាថ ភាគី
មរចើន ភាគីណាដដលបានមធវើសុរក្សឹតក្សមមមនុមគ ភាគីមនាះរតូវមានអាទិភាពក្សបុងការោមោរយក្ស
របាតិមភាគមនាះ។ ដូមចបះ កាលបរមិចឆទននការមធវើសុរក្សឹតក្សមម ជាក្សតាថ ក្សំណតអ់ាទិភាពននសិទនិមលើ
របាតិមភាគ។56 

សុរក្សឹតក្សមមរតូវមធវើមៅការោិល័យចុះបចជ ីរបតបិតថិការដដលមានក្សិចចធានា (Secured 
Transactions Filing Office) ននរក្សសួងពាណិជជក្សមម។57 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
56 សូមមមើលមារតា ១២ ននចាបស់ថីពី របតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា។ 

57 សរមាបព់ត័ម៌ានលំអិ្តននការចុះបចជ ីរបតិបតថិការដដលមានកិ្សចចធានា សូមចូលក្សបុងមគ ទំពរ័
http://www.setfo.gov.kh 

 

សុរក្សតឹក្សមមសិទនមិលើគណន ី

         គណនដីដលរតវូទទលួ 
អ្នុបផោនសិទនមិលើគណន ី

អ្តថិជិន/កូ្សន
បណុំលគណន ី

អ្បក្សផគតផ់គង/់
អ្នុបផោយី 

រគះឹសាទ នឥណោន/អ្នុបផោ
នកិ្ស 

ផថល់ទនំញិ 
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៥. ការអ្នុវតថសិទននិនអ្នុបផោនគណនី 
មៅមពលដដលអ្បក្សផគតផ់គងម់និបានអ្នុវតថកាតពវក្សិចចសងបណុំលរបស់ខលួន តាមក្សិចចរពម-

មរពៀងរបាតិមភាគ រគឹះសាទ នឥណោនមានសិទនិជូនដណឹំង និងតរមូវឲ្យកូ្សនបណុំលគណនីសង
របាក្សម់ក្សខលួនមោយផ្ទធ ល់ មោះបីការមធវើអ្នុបផោនគណនីមនាះមនិរតូវបានជូនដណឹំងមៅកូ្សន-
បំណុលគណនកី្សម៏ោយ។58 រគឹះសាទ នឥណោនអាចចតក់ារបងាគ បឲ់្យកូ្សនបណុំលគណនីសង
របាក្សម់ក្សខលួន មោយមនិបាចព់ឹងពាក្សតុ់លាការមធវើអ្នថរាគមនម៍ ើយ។59 រគឹះសាទ នឥណោនអាច
របមូលបំណុលពកូី្សនបំណុលគណនតីាមរមបៀបសមរមយក្សបុងផលូវពាណិជជក្សមម ម ើយមានសិទនិកាត-់
ក្សងការចំណាយរបស់ខលួនក្សបុងការរបមូលបំណុលមនះ មបើរបាក្សដ់ដលរបមូលបានមនាះមលើសពី
បំណុលដដលអ្បក្សផគតផ់គងប់ានជំពាក្ស ់ប៉ុដនថមបើការរបមូលមនះមនិបានរគបត់ាមចំននួបណុំលដដល
ជំពាក្សម់ទ អ្បក្សផគតផ់គងរ់តូវមៅជំពាក្សរ់គឹះសាទ នឥណោននូវចំនួនមនិរគបម់នាះ មលើក្សដលងដតមាន
ការរពមមរពៀងោប ថា រគឹះសាទ នឥណោនសុខចតិថយក្សរតឹមចំនួនដដលរបមូលបាន។60 

មដើមផសីរមួលដល់ការរបមូលគណនពីីកូ្សនបំណុលគណន ី មានវធិីមយួដដលរគឹះសាទ ន
ឥណោនមរបើគឺ ការតរមូវឲ្យអ្បក្សផគតផ់គងម់បើក្សគណនីមយួមៅក្សបុងរគឹះសាទ នរបស់ខលួន (មបើរគឹះសាទ ន
មនាះជាធនាោរ) ម ើយរាល់ការទូោតគ់ណនីដដលរតូវទទួលោងំអ្ស់រតូវមធវើតាមរយៈគណនី
ធនាោរមនាះ។ ការមធវើដបបមនះអាចឲ្យរគឹះសាទ នមានអ្ណំាចរតួតរតាមលើគណនីរបស់រគឹះសាទ ន
បាន ម ើយមៅមពលដដលអ្បក្សផគតផ់គងម់និអ្នុវតថកាតពវក្សិចច រគឹះសាទ នឥណោនអាចទទួលយក្ស
ការបងរ់បាក្សព់ីកូ្សនបំណុលគណនី តាមរយៈគណនីរបស់អ្បក្សផគតផ់គង។់ 

 
៦. ការលក្សគ់ណនី 

ការលក្សគ់ណនីមានលក្សេណៈខុសពីការមធវើអ្នុបផោនគណនី។ មៅក្សបុងអ្នុបផោនគណនី 
អ្បក្សផគតផ់គងម់ានសិទនិរតួតរតា និងរបមូលគណន ី រឯីមៅក្សបុងការលក្សគ់ណនីវញិ ការរបមូល
គណនជីាមរឿងរបស់រគឹះសាទ នឥណោន។ 

ឧបមាថា អ្បក្សផគតផ់គងម់ានគណនីមរចើនមានចំនួនទឹក្សរបាក្សរ់ ូតដល់មៅ ១.០០០.០០០ដុលាល រ 
ដតោតរ់តូវការរបាក្ស ់៨០០.០០០ដុលាល រ។  ោតអ់ាចលក្សគ់ណនីដដលមានចំនួនទឹក្សរបាក្ស ់១.០០០.០០០
ដុលាល រ មោយសុខចិតថទទួលនថលលក្សដ់ត ៨០០.០០០ដុលាល រ ម ើយការរបមូលគណនជីាភារៈក្សិចចរបស់
រគឹះសាទ នឥណោន។ រគះឹសាទ នឥណោនបានចំមណញពីការជួញដូរមនះចំនួន ២០០.០០០ដុលាល រ។ 
                                                 
58 មារតា ៤៧.២ ចាបស់ថីពី របតិបតថការដដលមានកិ្សចចធានា។ 
59 របភពដូច      មារតា ៤៧.៥។ 
60 របភពដូច      មារតា ៤៧.៣។ 



 

 

អ្នុបផោនគណនី 
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កូ្សនបំណុលគណនីមានកាតពវក្សិចចទូោតឲ់្យរគឹះសាទ នឥណោនមោយផ្ទធ ល់។ មបើសិនរគឹះសាទ ន
ឥណោនមនិអាចរបមូលគណនីបានពីកូ្សនបំណុលគណនីបានមទ រគឹះសាទ នឥណោនមនិអាច
មក្សោររបាក្សដ់ដលខាតបងព់ីអ្បក្សផគតផ់គងប់ានមទ។  រគឹះសាទ នឥណោនរតូវទទួលយក្សហានភិយ័នន 
របតិបតថិការមនះ ដូមចបះរគឹះសាទ នឥណោនរតូវដតវាយតនមល កូ្សនបំណុលគណនីអ្ំពសីមតទភាព
សងរបស់មគ ម ើយរតូវមានសិទនិតាមោនរបតបិតថិការរបស់អ្បក្សផគតផ់គងោ៉់ង មតច់ត។់ 

មៅក្សបុងការលក្សគ់ណនីមនះ មានការមផធរសិទនិមលើបំណុលមៅឲ្យអ្បក្សទិញ មោយអ្បក្សទិញ
ជាអ្បក្សរបមូលគណន។ី ដបបមនះជាការមធវើអ្នុបផោនក្សបុងមោលបំណងមផធរនាទីរបមូលគណនឲី្យ
អ្បក្សទិញ។ អ្បក្សទិញគណនីមនះមគមៅថាឈមួញគណន ី (Factor) ម ើយដំមណើ រការននការជួញ
ដូរគណនីមនះ មគមនិមៅថាជាអ្នុបផោនគណនីមទ ដតមគមៅថា Factoring។  

មោយសារមៅក្សបុងដំមណើ ការជួញដូរមនះមានការពាក្សព់ន័ននឹងការមផធរ (អ្នុបផោន) គណនី 
ពីអ្បក្សលក្សម់ៅឲ្យអ្បក្សទិញ ប៉ុដនថក្សបុងមោលបណំងរបមូលរបាក្សដ់ដលជំពាក្ស ់ចាបស់ថីពីរបតិបតថិការ
ដដលមានក្សិចចធានាមនិអ្នុវតថមលើរបតិបតថិការមនះមទ។61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
61 របភពដដដល មារតា ២.៤.គ។ 

គណនី គណនី
ណនី 

អ្តិថិជន 
 

អ្បក្សផគតផ់គង ់

អ្បក្សទិញគណនី/រគឹះ
សាទ នឥណោន 

អ្តិថិជន អ្តិថិជន 
 

គណនី 

ដ្ារកាមននការលក់
គណ្នី 

នថលទិញ 

 

របមូលគណនី 
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៧. មសចក្សថសីនបោិឌ ន 
ដូចបានក្សតស់មាគ ល់មៅខាងមដើម  ិរចដបផោនមៅរបមទសក្សមពុជាមយើង ជាទូមៅរតូវបាន

មធវើម ើងតាមរយៈការបញ្ច ំ ឬោក្សធ់ានាអ្ចលនរទពយ ឬ ីុប៉ូដតក្ស។  មាន ិរចដបផោនខលះមទៀត 
រតូវបានមធវើតាមរយៈការោក្សប់ញ្ច ំ ឬធានាមោយចលនរទពយដដលជាទូមៅ   រថយនថ ឬោន-
ជំនិះ។  ិរចដបផោនដដលមធវើម ើង មោយការធានារទពយអ្របូីគឺជាទរមងម់យួដដលមនិធាល បម់ាន 
មោះបចីាបស់ថីព ី ក្សិចចរបតិបតថិការដដលមានក្សិចចធានា បានអ្នុមត័ដបឆ់្ប មំ ើយក្សម៏ោយ អ្តទបទ
មនះរោនដ់តដណនារំមបៀបមធវើ ិរចដបផោនថមី ដដលចាបប់ានអ្នុញ្ដ តប៉ុមណាត ះ៕ 




