UAG TRADE ASIA CO., LTD
TEAM OF BUSINESS

ភាគទ
ាំ ពីរបានព្ពមពព្ពៀងដូចតពៅ
ី ង
The two parties agreed as follows
១.
1.
•

និយមន័យ

Definition
ឧបករណ៍និស្សនទ (Derivative Instrument) ：ស្ាំ ពៅដល់កិចចស្នាពលើគម្លាតថ្លា (Contract For Difference) ថ្នឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វតថុពដើម ដដលពចញពីមូលបព្តកមមស្ិទ្ធ មូលបព្តបាំណុល ស្នទស្សន៍ ពោហៈធាតុម្លនតថ្មា ពព្បងពៅ ឧស្ម័នធមមជាតិ កស្ិ
ផល រូបយ
ិ ប័ណណ រួមទាំងគពព្ម្លងការពារថ្លាពដើម (Principal Protected Scheme) ជាពដើម ដដលព្តូវបានជួញដូ រកនុងទ្ផ
ី ារ។

✓

•
✓

•

ឧបករណ៍និស្សនទទង
ាំ ពនេះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុដដលជាព្បពេទ្មួយថ្នមូលបព្ត។

Derivative Instrument: refers to Contract for Difference of original financial instrument that from the equity
instruments, bonds, indexes, precious metals, crude oils, natural gas, currency, including principal protected
scheme, and have been traded into the market. These derivative instruments are financial instrument that is a
kind of securities exchange.

អាជវី កមមពជង
ើ សាឧបករណ៍និស្សនទ (Derivative Brokerage Business): ស្ាំ ពៅដល់អាជីវកមមផដល់ពស្វាស្ព្ម្លប់ការជួញដូរ
ឧបករណ៍និស្សនទ កនុងនាមជាភានក់ងាររបស្់អតិលិជនខ្ាួន។

Derivative Brokerage Business: refers to business service for trading of derivative instrument, in the name of
its customer representative.

ព្កុមហុនស្មភាគក
ដ ល (Central Counterparty) ៖ ស្ាំ ពៅដល់ព្កុមហុនដដលពធវើជាថ្ដគូ រផ្ទទល់ចាំពពាេះរាល់កច
ី ណ្ដ
ិ ចស្នាជួញ

✓

ពលើឧបករណ៍និស្សនទមយ
ួ ឬពព្ចើន ពពាលគកា
ឺ ា យជាភាគអ
ី នកលក់ចាំពពាេះរាល់អនកទ្ញ
ិ ។
Central Counterparty: refers to company that make directly alliance for every contract of trading of a
derivative instrument or more. Meaning that, it becomes a counter of buyer for seller and seller for buyer.

•

គម្លាតថ្លា (Spread) ៖ ស្ាំ ពៅដល់គម្លាតរវាងថ្លាទ្ិញ និងថ្លាលក់ថ្នផលិតផល។

✓
•
✓
•

Spread: refers to spread between cost of selling and buying the produces.

ចាប់ (Law) ៖ ស្ាំ ពៅដល់ចាប់ស្ី ព
ដ កា
ី រពបាេះផាយ នង
ិ ការជួញដូរមូលបព្តមហាជន។
Law: refers to law on publishing and securities exchange.

ឈ្មួញពជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ (Derivative Representative) ៖ ស្ាំ ពៅដល់ ព្កុមហុនដដលព្តូវទ្ទ្ួលបានអាជាា- បណណ ឬ

✓

ព្កុមហុនមូលបព្តដដលព្តូវទ្ទ្ួលបានការអនុ ញ្ញញតពអ
ើ បពី ធវអា
ើ សាឧបករណ៍និស្សនទ។
ី គគនាយកថ្ន គ.ម.ក. ពដម
ើ ជីវកមមពជង
Derivative Broker: refers to the company that has been gained legal license or Securities Company that has
been gained allowance by Executive Director of SEC, to make a derivative brokerage business.

•

ភានក់ងារពជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ (Derivative Representative) ៖ ស្ាំ ពៅដល់រូបវនតបុគគលដដលព្តូវទ្ទ្ួលអាជាាបណណពីអគគ

នាយកថ្ន គ.ម.ក. ពដើមបពី បើក និងព្គប់ព្គងគណនីឱ្យអតិលិជន និងផដល់ពស្វាពផសងពទ្ៀតកនុងនាមជាឈ្មួញពជើងសាឧបករណ៍
✓

នស្
ិ សនទ។

Derivative Representative: Refers to individuals who are licensed by the SECC. To open and manage customer
accounts and provide other services on behalf of the brokerage consultants.

•
✓

•
✓

•
✓
២.
2.

ម្ល៉ាជីនដាំបូង (Initial Margin) ៖ ស្ាំ ពៅដល់ទ្ាំហាំសាច់ព្បាក់ដាំបូងដដលព្តូវបានកាំណត់គត
ិ ិពោគស្រុប
ិ ជាភាគរយថ្នទ្ាំហាំវន
ដដលអតិលិជនព្តូវដាក់តមកល់ជាចាំបាច់កុ ងគណន
ន
ីមុនពធវើការជួញដូរ។

Initial Margin: Refers to the initial cash flow that is determined as a percentage of the total investment amount
that customers must place in the pre-trading account.

ម្ល៉ាជន
ី ទ្ូទត់ (Liquidation Margin) ៖ ស្ាំ ពៅដល់កព្មត
ី ដដលការជួញដូរព្តូវបានទ្ូទត់ជាស្វ័យព្បវតតពិ ៅពពលដដល
ិ ម្ល៉ាជន
មន
ិ ម្លនការបាំពពញបដនថមសាច់ព្បាក់ពៅកនុងគណនីតាមម្ល៉ាជីនខ្ល។

Initial Margin: refers to the first of cash sizes that are limited as percentages of total investment sizes, that
client must put deposit into the account before trading.
អនុ ព្កឹតយ (Anukret) ៖ ស្ាំ ពៅដល់អនុព្កឹតយស្តីពីការអនុវតតចាប់ស្ី ព
ដ ីការពបាេះផាយនិងការជួញដូរមូលបព្តមហាជន។

Sub-degree (Anukret): refers to sub-degree about law enforcement on publishing and securities exchange.
ល័ កខខ្ណ
័ ឌ ទ្ូពៅ

General conditions
១. អតិលិជនព្ពមពព្ពៀងឱ្យព្កុមហុនបពព្មពើ ស្វាកមមជាភានក់ងាររបស្់ អតិលិជន និងម្លនស្ិទ្ធកុ ងការពធវ
ន
ើស្កមមភាពដដលទក់ទ្ង

នង
ន
កតាំណ្ដងអតល
ិ ន។ អតល
ិ នព្ពមពព្ពៀងអនុ វតតកាតពវកច
ឹ ការជួញដូ រឧបករណ៍និស្សនទកុ ងនាមជាអន
ិ ជ
ិ ជ
ិ ចនានាដដលផតល់ស្ិទ្ធ

ពដាយព្កុមហុន ដដលអតល
័ ធទង
ាំ ឡាយពនេះ។
ិ ិជនបានយល់ ព្ពមពលើកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀង នង
ិ បទ្បញ្ញ តតដិ ដលពាក់ពន
1. Customer agrees that the Company may serve as agent of the Customer and have the right to carry out
activities related to the trading of the equipment on behalf of the Subscriber. Customers agree to carry out
obligations arising from the performance of the Company's mandate within the Consumer's Authorized
Domain under this Agreement and the relevant provisions.
២. ព្កុមហុន ឬបុគគលិកមន
ន
អ
ិ នព
ិ ម្លនស្ិទ្ធពធវព្ើ បតប
ិ តតកា
ិ រជួញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទកុ ងគណន
ី តល
ិ ជ
ព្ពមពអ
ី តល
ិ ិជនក៏ពដាយ។

ើយ ពទេះបជា
ី ម្លនការយល់

2. The company or employee does not have the right to carry out trade’s transaction logs in customer accounts,
even with customer's consent.
៣. ព្កុមហុនធានាថា ព្កុមហុនបានទ្ទ្ួលអាជាាបណណពី គ.ម.ក. កនុងការផដល់ពស្វាកមមជូនអតិលិជន។
3. The company guarantees that the company has a license from SECC to provide service for customers.
៤. ភាគទ
ាំ ពរី ទ្ទ្ួលសាគល់ នង
ី ង
ិ ព្ពមពព្ពៀងថាការបង់ោេការឱ្យព្កុមហុនដូចម្លនដចងកនុងកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះ ព្តូវបានកាំណត់

តាមតារាង [១] និងអាចដព្បព្បួលតាមការកាំណត់របស្់ គ.ម.ក.។ ព្កុមហុនអាចពធវើបចចុបបននកមមតារាង [១] ពៅពពលម្លនការ
ផ្ទាស្់ផូ រោេការ
ត
និងជូនដាំណឹងដល់អតិលិជនជាោយលកខណ៍អកសរអាំពីការផ្ទាស្់បូ ដរពនាេះ។ ការតពមាង
ើ ោេការដដលព្តូវ

បង់ដូចម្លនដចងកនុងកច
ួ រាល់
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះ នង
ឹ ម្លនស្ុ ពលភាពអនុវតតលុេះព្តាដតកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះបានពធវប
ើ ចចុបបននកមមរច

ពហើយអតិលិជនបានទ្ទ្ួលដាំណឹង និងយល់ ព្ពមជាោយលកខណ៍អកសរ។
4. Both parties acknowledge and agree that the payment of compensation to companies set out in this
Agreement shall be determined by Schedule [1] and may vary by the SEC. The Company may update the
Schedule [1] upon the change of remuneration and notify the Customer in writing of the change. The
installment payable as stated in this Agreement is valid until the agreement is up-to-date and the customer
has informed the written agreement in writing.

៥. អតល
័ ធនានា ព្ពមទាំងល័កខខ្ណ
័ ឌ ទ្ូពៅថ្នការជួញដូ រឧបករណ៍
ិ ិជនបានអាន នង
ិ យល់ចាស្់ពច
ី ាប់ នង
ិ បទ្បញ្ញ តតពា
ិ ក់ពន
និស្សនទរបស្់ ព្កុមហុន និងធានាថាអនុវតតពៅតាមចាប់ និងបទ្បញ្ញ តតិ និងល័កខខ្ណ
័ ឌ ដូចតពៅពនេះ។

5. Customers have read and understood the relevant laws and regulations as well as the general terms and
conditions of the Company's trading instruments, and ensure that they comply with the law and ensure that
they comply with these laws and regulations as well as these general conditions.
៦. អតល
ិ នយល់ព្ពមផដល់ជូនព្កុមហុននូវ ៖
ិ ជ
6. The customer agrees to provide the Company with:
ក.
A.
ខ្.
B.
គ.
C.

ព័តម្ល
៌ នស្ដីពីអតតស្ញ្ញញណពិតព្បាកដរបស្់អតិលិជន និងអនកទ្ទ្ួលផលព្បពោជន៍ពីអតិលិជន។
The information is about the exact identity of the customer and beneficiaries.
ពោលពៅថ្នការជួញដូ ររបស្់អតិលិជន។
Target of customer trading.

ព័តម្ល
៌ នស្ដីពកា
៌ នស្ដីពីការជួញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ
ី រជួញដូ ររបស្់អតល
ិ ិជនកនុងព្កុមហុន ឬព្កុមហុនពផសង នង
ិ ព័តម្ល
ដដលអតិលិជនកាំពុងជូញដូ រ។

Information on trades of customers in companies or companies, and information on the trading of
derivative instruments those traders are trading.

ឃ. ពៅដដលអតល
័ ម្ល
៌ នដូចម្លន
ិ នពធវើការបញ្ញាពលើការជួញដូរស្ព្ម្លប់បុគគលពផសងពទ្ៀត អតល
ិ នយល់ ព្ពមផដល់ពត
ិ ជ
ិ ជ
D.

ដចងកនុងចាំណុចទ្ី១ ទ្ី២ និងទ្ី៣ ខាងពលើ របស្់បុគគលពនាេះ។
When the customer sends a sales order to another person, the customer agrees to provide the
information as stated in the person's first, second, and third

៧. ភាគីទង
ាំ ពរី ព្ពមពព្ពៀងថា ការជួញដូ រឧបករណ៍និស្សនទព្តូវពធវពើ

ង
័ ធ។
ើ ពដាយអនុពោមតាមចាប់ នង
ិ បទ្បញ្ញ តតពា
ិ ក់ពន

7. Both parties agree that trading instruments must be conducted in accordance with applicable laws and
regulations.

៨. ព្កុមហុនព្តូវផដល់ជូនអតិលិជននូ វរបាយការណ៍ស្ដីពីព្បតិបតតិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ ព្ពមទាំងសាថនភាព និងបដព្មប

ព្មួលថ្នពដើមទ្ុនរបស្់អតិលិជនពៅពរៀងរាល់ ថ្លៃជួញដូ របនាទប់ពីអតិលិជនបានពបើកព្បតិតតិការជួញដូរជាមួយព្កុមហុន ពហើយ

ព្តូវពរៀបចាំរបាយការណ៍ជួញដូ រឧបករណ៍និស្សនទពដម
ើ បជ
ី ូនដាំណឹងពស្
ី មតុលយសាច់ព្បាក់ សាថនភាពជួញដូរឧបករណ៍នស្
ិ សនទ
និងម្ល៉ាជីនរបស្់អតិលិជន ពដើមបឱ្
ី យអតិលិជនបានដឹង និង\ឬពផទៀងផ្ទទត់ជាមួយព្បព័នធដដលបពងកើតព
អាំ

ើងពដាយព្កុមហុនកនុង

ុងពពលពម្ល៉ាងពធវើការ។ របាយការណ៍ពនេះព្តូវផដល់ជូនអតិលិជនពដាយោយលកខណ៍អកសរ សារពអ

មពធាបាយពអ

ច
ិ នជាមុន។
ិ ព្តូនច
ិ ពផសងពទ្ៀត ដដលព្តូវបានការយល់ព្ពមពអ
ី តល
ិ ជ

ិចព្តូនិច ឬ

8. The company has been providing clients with reports on trading transactions sensor index, as well as
student status, and the variation of customer funds in the trading day following the date of the operation, the
queen of customers and be prepared Trading Reports sensor index student to inform the trade balance
situation sensor student index and margin of customers to earn customers And \ or check with the system
developed by the company during working hours. This report shall be provided to the Subscriber through a
text, electronic mail or other electronic means pre-approved by the Customer.

៣. ការជួញដូរឧបករណ៍នស្
ិ សនទ
3.

Trading Instruments Sensors
១. អតិលិជនយល់ព្ពមដាក់តមកល់ព្បាក់ ឬព្ទ្ពយស្មបតតិព្គប់ព្ោន់ស្ព្ម្លប់ធានាមុនពពលពធវើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទមតងៗ។
1. Customers agree to deposit money or assets sufficient to guarantee before trading each sensor.

២. ពដម
ើ បប
ិ នព្តូវយល់ដង
ឹ ពអាយចាស្់ពីព្បពេទ្ពផស
ី ញ្ញាលក់ ឬទ្ញ
ិ ពលើឧបករណ៍នស្
ិ សនទ តាមរយៈកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះ អតល
ិ ជ

ងៗ និងល័កខខ្ណ
័ ឌ ថ្នបញ្ញាលក់ ឬទ្ិញដដលកាំណត់ពដាយព្កុមហុនស្មភាគីកណ្ដ
ដ ល អនុពោមតាមចាប់ បទ្បញ្ញ តតិ និង
វធានជាធរម្លន។
ិ

2. To order the sale or purchase of a mortgage instrument through this agreement, customers must be fully
aware of the different types and conditions of the sale or purchase order, as determined by the company's
central counterparts in accordance with the laws, regulations and rules in force.
៣. បញ្ញាលក់ ឬទ្ញ
ិ អាចពធវើព

ើងតាមរយៈឯកសារជាោយលកខណ៍អកសរ ស្ពមាង សារពអ

ច
ិ ព្តូនច
ិ ឬមពធាបាយពអ

និចពផសងពទ្ៀត។ ពៅពពលទ្ទ្ួលបញ្ញាពីអតិលិជន ព្កុមហុនព្តូវពធវើកាំណត់ព្តាបញ្ញាពនាេះកនុងទ្ព្មង់ជាឯកសារជា
ោយលកខណ៍អកសរ ឬលតស្ពមាង ឬតាមព្បព័នធពអ
លក់ ឬទ្ញ
ិ ឧបករណ៍នស្
ិ សនទពធវើព

ច
ិ ព្តូ

ិចព្តូនិច ពដើមបពី ផទៀងផ្ទទត់បញ្ញារបស្់អតិលិជន។ ករណីការដាក់បញ្ញា

ង
ិ នយល់ព្ពមអនុ ញ្ញញតពអាយព្កុមហុនលតស្ពមាងទក់ទ្ងនង
ើ តាមរយៈទ្ូ រស្័ពទ អតិលជ
ឹ

បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញតាមរយៈទ្ូ រស្័ ពទ ពដើមបឱ្
ី យព្កុមហុនទ្ុកជាេស្តុតាង។

3. The order of sale or purchase may be made in writing, audio, electronic or other electronic means. When
receiving orders from customers, the order must be recorded in a form, in writing, in the text, or in the audio
or audio format, to verify the order of the customer. In case of placing orders, selling or purchasing a search
engine through a mobile phone, subscribers agree to allow the company to record the order of sale or
purchase via the mobile phone to prove it to the company.
៤. ព្កុមហុនព្តូវធានាឱ្យម្លននូវយនដការព្បកបពដាយព្បស្ិទ្ភា
ធិ ពកនុងការទ្ទ្ួលបញ្ញាលក់ ឬទ្ញ
ិ ពអ
ី តល
ិ ិជន។

4. The company must ensure effective mechanisms for getting orders, orders or purchases from customers.
៥. ព្កុមហុនព្តូវផដល់ពត
័ ម្ល
៌ នដល់អតិលិជនអាំពីហានិេយ
័ ពផសងៗដដលអាចពកើតម្លន ពពលដាក់បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញ និងព្កុមហុន

ព្តូវទ្ទ្ួលខ្ុ ស្ព្តូវពលើហានេ
័ ថ្នការរអាក់រអួលព្បព័នធទ្ូរស្័ពទ អុន
ិ យ
ី ធដឺ ណត ឬព្បព័នធជួញដូរថ្ផទកុ នងរបស្់ព្កុមហុនកនុងពពល
ទ្ទ្ួលបញ្ញាលក់ ឬទ្ិញពអ
ី តល
ិ ិជន។

5. The Company must provide information to customers about any possible risks when placing orders or
purchases, and the company is liable for the risk of interference with the Company's Internet or internal
trading system while receiving orders from customers or customers.
៦. ព្កុមហុនធានាកាត់បនថយជាអតិបរម្លនូវហានិេយ
័ ដដលពកើតម្លនព

ង
័ ធនង
ើ ពាក់ពន
ឹ ការបញ្ញាលក់ឬទ្ិញ។
6. Guaranteed companies minimize the risks involved in the sale or purchase order.
៧. ព្កុមហុនព្តូវជូនដាំណឹងភាាមដល់អតល
ិ ិជន កនុងករណីព្កុមហុ នដឹងថាម្លនបុគគលដដលមន
ិ បានទ្ទ្ួលស្ិទ្ធបញ្ញាលក់ ឬទ្ញ
ិ
ពព្បើព្បាស្់ពត
័ ម្ល
៌ នស្ម្លៃត់របស្់ អតិលិជនពដើមបដា
ី ក់បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញ។

7. The Company shall promptly notify Customers in the event that the Company decides that any person who
has not been authorized to sell or purchase a valid copy of the Information to order, sell or purchase.
៨. អតល
័ ដដលអាចពកត
ិ នព្តូវទ្ទ្ួលសាគល់ថាបានស្ិកា នង
ឹ ចាស្់ ោស្់អាំពហា
ិ ជ
ិ យល់ដង
ី នេ
ិ យ
ើ ព
ឬទ្ិញដដលព្កុមហុនបានផដល់ពត
័ ម្ល
៌ ន។

ង
ើ កនុងពពលដាក់បញ្ញាលក់

8. The customer must acknowledge the accuracy and comprehension of the risks that may arise when placing
orders or purchases provided by the company.
៩. អតិលិជនព្តូវជូនដាំណឹងភាាមដល់ព្កុមហុនកនុងករណីអតិលិជនដឹងថាម្លនបុគគលដដលមន
ិ បានទ្ទ្ួលស្ិទ្ធបញ្ញាលក់ឬទ្ិញពព្បើ
ព្បាស្់ពត
័ ម្ល
៌ នស្ម្លៃត់របស្់ខ្ួ នពដ
ា
ើមបដា
ី ក់បញ្ញាលក់ឬទ្ិញ។

9. Customers must notify the Company immediately if Customer is aware that a person who is not authorized
to sell or buy a client's confidential information to order, sell or buy.
១០. អតល
ិ ិជនទ្ទ្ួលសាគល់ នង
ិ យល់ព្ពមថាការទ្ញ
ិ ឬលក់ឧបករណ៍និស្សនទតាមរយៈឈ្មួញពជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ គឺជា
ការទ្ិញ ឬលក់រវាងអតិលិជនជាមួយព្កុមហុនស្មភាគីកណ្ដ
ដ ល ដដលជាភាគីម្លខងពទ្ៀតថ្នកិចចស្នាដដលព្កុមហុនជា
ភានក់ងារ។

10. Customers acknowledge and agree that purchasing or selling of a sensor device through a brokerage firm is
a purchase or sale between a customer and a partner company that is the other party to the contract as an
agent.
៤.
4.

ម្ល៉ាជីន

Maggie
១. អតិលិជនយល់ព្ពមដាក់តមកល់សាច់ព្បាក់ជាមួយព្កុមហុន កនុងពោលបាំណងពធវើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទពៅតាមម្ល៉ាជីន
ដដលកាំណត់ពដាយព្កុមហុនអនុ ពោមតាមចាប់ បទ្បញ្ញ តតិ នង
កនុងទ្ាំហាំសាច់ព្បាក់មន
ិ
ិ វធានជាធរម្លន
ិ ពលើស្ពី

៤០.០០០.០០០ (ដស្ស្ិបោន) ពរៀល ឬ ១០.០០០ (ដប់ពាន់) ដុោារអាពមរច។
អតិលិជនអាចពបើកគណនីជួញដូរម្លន
ិ
ទ្ាំហាំសាច់ព្បាក់ពលើស្ពីការកាំណត់ខាងពលើពដាយព្តូវម្លនការអនុញ្ញញតពដាយដ

កពីអគគនាយកថ្ន គ.ម.ក.។

1. Subscriber agrees to deposit cash with the Company for the purpose of trading the instrument according to
the Company's limited liability company according to the laws, regulations and the applicable rules in cash
amount not exceeding 40,000,000 Riel or 10,000 (Ten thousand) US Dollars. Customers can open a Trading
Account with cash amount exceeding the above limit, with the permission of the SECC.
២. ព្កុមហុនព្តូវដាក់សាច់ព្បាក់អតិលិជនកនុងគណនីដាច់ពដាយដ

កពីគណនីរបស្់ព្កុមហុនពៅភានក់ងារទ្ូទត់សាច់ព្បាក់នឹង

មូលបព្ត ដដលទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលសាគល់ពី គ.ម.ក.។
2. The Company is required to place a customer account separately from the Company's account at the SECC
Recipient of Securities.

៣. ព្កុមហុននឹងគណនាតថ្មាថ្នឧបករណ៍និស្សនទពៅកនុងគណនីរបស្់អតិលិជន និងដកតព្មូវម្ល៉ាជីនដដលបានដាក់តមកល់ពដាយ
អតិលិជនពៅព្កុមហុន ោ៉ាងយូ រព្តឹមចុងថ្លៃជួញដូរពដើមបឱ្
ី យកព្មត
ិ ម្ល៉ាជីនពៅកនុងគណនីរបស្់អតិលិជនព្ស្បតាមចាប់ បទ្
បញ្ញ តតិ នង
ិ
ិ វធានជាធរម្លន។

3. The Company will calculate the value of the subscriber sensor in the Customer's account and the Margin
adjustment imposed by the customer at the end of the trading period so that the margin level in the
Customer's account in accordance with applicable laws, regulations and applicable measures.
៤. អតល
ិ នយល់ព្ពមអនុ វតតម្ល៉ាជន
ី រកាដដលកាំណត់ពដាយព្កុមហុ នអនុពោមតាមចាប់ បទ្បញ្ញ តតិ នង
ិ
ិ ជ
ិ វធានជាធរម្លន។

ព្បស្ិនកព្មត
ិ ម្ល៉ាជីនរបស្់អតល
ិ ិជនទបជាងម្ល៉ាជីនរកា អតល
ិ ិជនព្តូវពន
ិ ត
ិ យពីភាពព្គប់ព្ោន់ថ្នកព្មត
ិ ម្ល៉ាជីនដូចដដលព្កុម
ហុនបានជូនដាំណឹងពៅអតិលិជនតាមរយៈមពធាបាយដដលទ្ទ្ួលយល់ ព្ពមជាមុនពីអតិលិជនដូ ចជា លិខ្ិតជា
ោយលកខណ៍អកសរ ទ្ូរសារ អុដី ម៉ាល ឬមពធាបាយពអ

ច
ិ នព្តូវដាក់សាច់ព្បាក់បាំពពញ
ិ ព្តូនច
ិ ពផសងៗពទ្ៀត នង
ិ អតល
ិ ជ

បដនថមពដើមបឱ្
ី យកព្មត
ិ ម្ល៉ាជីនកនុងគណនរី បស្់អតល
ិ ិជនមន
ិ ទបជាងម្ល៉ាជីនដាំបូង។ អតល
ិ ិជនព្តូវដាក់សាច់ព្បាក់បាំពញបដនថម
ម្ល៉ាជីនពៅកនុងអាំ

ុងពពលជាក់ោក់ណ្ដមួយដដលកាំណត់ពដាយព្កុមហុន។
4. Subscriber agrees to undertake a company-mandated exercise that is in compliance with applicable laws,
regulations and rules. If the margin of the lower margin customers and client to review the adequacy of the
level margin as the company's notification to customers via the means to obtain prior consent from the
customer, such as a letter written email, fax, internet or electronic means, and other customers need
additional cash to margin levels in the customer's account is not inferior Washington first. Customers need
to add additional margin for a specific period of time determined by the Company.
ាំ ូង។
៥. អតល
ន
ក
ិ ិជនអាចដកសាច់ព្បាក់ដដលបានដាក់តមកល់កុ ងគណន
ី ព្មត
ិ ម្ល៉ាជីនកនុងគណនីរបស្់អតល
ិ ិជនខ្ពស្់ជាងម្ល៉ាជីនដប
5. Customers can withdraw cash deposits in the Margin account in the customer's account first.

៦. ករណីព្កុមហុនមន
ិ បានទ្ទ្ួលសាច់ព្បាក់បដនថមពីអតិលិជនកនុងរយៈពពលដដលបានកាំណត់ ព្កុមហុនម្លនស្ិទ្ធដូចខាងពព្កាម៖
6. If the company does not receive additional cash from the customer within a limited time, the company has
the following rights:
ក.
A.
ខ្.
B.

បដិពស្ធការដាក់បញ្ញាលក់ ឬទ្ិញបដនថមរបស្់អតល
ិ ិជន។

Refuses to place additional customer orders or purchases.
បទ្
ិ ន
ិ រាល់ព្បតប
ិ តតកា
ិ រជួញដូ រទាំងអស្់ ឬមួយដផនករបស្់អតល
ិ ជ
Close all trading situations or part of the customer

៧. ព្កុមហុនមន
ិ ព្តូវដកសាច់ព្បាក់របស្់អតិលិជនព

ើយ ពលើកដលងម្លនករណីដូចខាងពព្កាម ៖
7. The Company must not withdraw its customers except for the following:
ក.
A.
ខ្.
B.
គ.
C.

ព្កុមហុនពធវើការទ្ូ ទត់ឱ្យបុគគលណ្ដមួយដដលម្លនស្ិទ្ធិ។
The company will pay any eligible person.

ពៅពពលអតល
ន
កតាំណ្ដងឱ្យអតល
ិ ិជនពធវើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ ព្កុមហុនម្លនកាតពវកច
ិ ចទ្ូទត់កុ ងនាមជាអន
ិ ិ
ជនដដលទ្ុកសាច់ព្បាក់កុ ងគណន
ន
ីពនាេះ។

When a customer trades, the instrument operator is obligated to pay on behalf of the customer
leaving the account.
ព្កុមហុនពធវើការទ្ូ ទត់ថ្លាពស្វា កថ្ព្មពជង
ើ សា នង
ិ នព្តូវបង់។
ិ បនទុកចាំនាយពផសងពទ្ៀតដដលអតល
ិ ជ

The company will pay fees, commissions, and other charges that the customer must pay.

ឃ. ព្កុមហុនពធវើការទ្ូ ទត់ឱ្យបុគគល ឬគណនីពផសងៗពោងតាមការពស្នើស្ុាំរបស្់អតិលិជនតាមរយៈលិខ្ិតជាោយ
លកខណ៍អកសរ។

D.

The Company makes payments to individual or other accounts, according to customer's request, in
writing.

ង.

ព្កុមហុនពធវើការទ្ូ ទត់ ឬដកសាច់ព្បាក់ដដលតព្មូវពដាយ គ.ម.ក. ឬចាប់។

E.
៥.
5.

The Company makes payment or withdrawal as required by SECC. Or law.

ការបិទ្ការជូ ញដូរឧបករណ៍និស្សនទ

Disconnection of the sensor coefficients
១. ព្កុមហុនអាចចត់វធានការចាំ
ពពាេះអតល
ិ
ិ ន ព្បស្ិនពបម្ល
ិ ជ
ើ នសាថនភាពណ្ដមួយដូចខាងពព្កាម ៖

1. Companies may take action against customers if any of the following conditions occur:

ក.
A.

អតល
ាំ ឬផដល់ពត
័ ម្ល
៌ នមន
ិ ិជនបានោក់បាង
ិ ពត
ិ ។

Customers hid or provided false information.

ខ្.

អតិលិជនមន
ិ អនុវតតតាមព្បការណ្ដមួយថ្នកិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ។

គ.

ព្កុមហុនយល់ថា ម្លនភាពចាំបាច់កុ ងការបងា
ន
ក រសាថនភាពជួញដូរមន
ិ ព្បព្កតី ឬម្លនការអនុវតតការជួញដូរឧបករណ៍

B.

C.

The customer does not comply with any provision of this Agreement.

និស្សនទមន
ិ ព្តឹមព្តូវ ឬអាចពលមើស្ចាប់។

The Company deems necessary to prevent irregularities, or to conduct erroneous trades or to might
be illegal.

២. វធានការដដលព្កុ
មហុនអាចចត់ចាំពពាេះអតល
ិ
ិ នដូចខាងពព្កាម ៖
ិ ជ
2. The measures that the Company can take to customers as follows:
ក.
A.
ខ្.
B.
៦.
6.

បិទ្ព្បតិបតតិការជួញដូរណ្ដមួយ ឬបិទ្ព្បតិបតតិការជួញដូរទាំងអស្់របស្់អតិលិជន កនុងពោលបាំណងទ្ូទត់
កាតពវកិចចព្តូវបង់របស្់អតិលិជន។

Close any trading status or close all the trading positions of the customer for the purpose of clearing
the customer's obligations.
កាត់បនថយ ឬដាក់កាំហត
ិ ពលើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទរបស្់អតល
ិ ិជន។
Reducing or restricting the trading of a subscriber's sensor.

ផលព្បពោជន៍ និងទ្ាំនាក់ទ្ាំនង

Benefits and relationships
ព្កុមហុនព្តូវបញ្ញាក់រាល់ផលព្បពោជន៍ នង
ិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងទាំងអស្់របស្់ ព្កុមហុន នង
ិ បុគគលពផសងពទ្ៀតដដលអាចម្លនឥទ្ធិ

ពលដល់ព្កុមហុន ឬភានក់ងារពជើងសាឧបករណ៍និស្សនទកុ ងតារាង
ន
[២] ដអនុពោមតាមល័កខខ្ណ
័ ឌ ថ្នកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀង នង
ិ បទ្
បញ្ញ តតិពាក់ពន
័ ធ។

The Company must confirm all the benefits and relationships of the Company and other entities that may
affect the Company or the Brokerage Agent in the Schedule [2] in accordance with the terms of the Agreement
and related provisions.
៧. ការតវា៉ា
7.

Protests
១. ករណីព្កុមហុន ឬភានក់ងារពជើងសាឧបករណ៍និស្សនទមន
ិ អនុវតតតាមខ្ាឹមសារថ្នកិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ អតិលិជនអាចពធវើបណដឹងជា
ោយលកខណ៍អកសរ ពដាយព្តូវម្លនបញ្ញាក់ព្មេះ នង
៌ នលមអត
ិ ព័តម្ល
ិ ថ្នបុគគលដដលព្តូវពដាេះព្សាយការតវា៉ា របស្់ ព្កុមហុន។
1. If the company or brokerage agent does not comply with the terms of this agreement, the client may file a
written complaint, including the name and detailed information of the person handling the company's
protest.
២. ព្កុមហុនព្តូវយល់ព្ពមពដាេះព្សាយវវាតរបស្់
អតិលិជនកនុងអាំ
ិ

ុងពពល ៧ (ព្បាាំពីរ) ថ្លៃថ្នថ្លៃពធវើការបនាទប់ពីបានទ្ទ្ួលបណដឹង។
2. The Company must agree to resolve Customer's inquiries within 7 (seven) working days after receiving the
complaint.

៨.

ការរកាការស្ម្លៃត់

8.

Confidentiality
ព្កុមហុនយល់ព្ពមថា មន
៌ នស្ម្លៃត់របស្់អតិលិជន ឬព័តម្ល
៌ នស្ម្លៃត់ដថ្ទ្ពទ្ៀតពាក់ពន
័ ធនឹងអតិលិជន
ិ ព្តូវដាក់បងាាញព័តម្ល

ដដលព្កុមហុនទ្ទ្ួលបានកនុងព្កបខ្័ណឌផដល់ពស្វាកមមព្ស្បតាមកិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះពៅឱ្យបុគគលណ្ដមួយព

ើយ ពលើកដលងដត

ម្លនករណីណ្ដមួយដូចខាងពព្កាម ៖
The Company agrees not to disclose confidential customer information or other confidential information
relating to the customer that the Company obtains within the framework of the Services provided in accordance
with this Agreement to any person, except in any of the following cases:
១.

ម្លនការយល់ ព្ពមជាោយលកខណ៍អកសរពអ
ធិ ទ្ួលព័តម្ល
៌ ន
ី តល
ិ ិជនពដាយម្លនបញ្ញាក់ពប
ី ុគគលដដលម្លនស្ិទ្ទ្
ស្ម្លៃត់ពនាេះ។

1.

There is written consent from the customer, certifying that the person who has the right to obtain
confidentiality.

២.

ម្លនការតព្មូវពី គ.ម.ក. ឬតុ ោការថ្នព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា។

៣.

ម្លនការតព្មូវពដាយចាប់ និងបទ្បញ្ញ តតិពាក់ពន
័ ធពផសងពទ្ៀត។

2.
3.
៩.
9.

Required by SECC. Or court of the Kingdom of Cambodia.
Are required by law and other relevant provisions.

ការជូនដាំណឹង

Notifications

១. រាល់របាយការណ៍ នង
ិ ការជូនដាំណឹងដដលផដល់ឱ្យអតល
ិ ិជនព្តូវព្ស្បតាមចាប់ នង
ិ បទ្បញ្ញ តតិថ្នកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះ ពលើក
ដលងដតម្លនស្ាំ ពណើរជាោយលកខណ៍អកសរពផសងពីពនេះពីអតិលិជន។

1. Any notice and notice given to the Customer shall be in accordance with this Agreement or any applicable
laws and regulations unless expressly requested by the Customer.
២. អតល
ដ
ា ន ឬព័តម្ល
៌ នស្ព្ម្លប់ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង
ិ នព្ពមពព្ពៀងជូនដាំណឹងភាាមៗដល់ ព្កុមហុនពៅពពលម្លនការផ្ទាស្់បូ រអាស្យដា
ិ ជ

ពផសងពទ្ៀតរបស្់ខ្ួ ន។
ា
ករណីអតិលិជនខ្កខានមន
ិ បានផដល់ដាំណឹងដល់ ព្កុមហុនពីការផ្ទាស្់បូ ដរទាំងពនេះ រាល់របាយការណ៍
ឬការជូនដាំណឹងព្តូវពផាើជូនអតិលិជនពៅកាន់អាស្យដាានដដលព្កុមហុនបានដឹងចុងពព្កាយ។

2. Customers agree to immediately notify the Company when there is any change in address or information for
other communications. If a customer fails to notify the Company of such changes, all reports or notices shall
send the customer to the last known address.
១០. កច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងរួម
10. Collective Agreement
រាល់បទ្បងាាញ ឬពស្ចកដីដលាងការណ៍ ឬកិចចព្ពមពព្ពៀងពផសងពទ្ៀតដដលម្លនខ្ាឹមសារផទុយពីកិចចព្ពមពព្ពៀងជាោយលកខណ៍

អកសរ ឬពដាយផ្ទទល់ ម្លត់រវាងភាគីទង
ាំ ស្ងខាង មន
ិ ម្លនអានុ ភាពស្ព្ម្លប់អនុ វតតព

ើយ។
Any presentations or statements or agreements contrary to this Agreement shall be in writing or verbal
agreement between the parties on the contrary.
១១. ចាប់ចមាងថ្នកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀង

11. A copy of the agreement
កិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះពធវើព

ាំ
ើងជាពីរចាប់ ដដលម្លនចុេះហតថពលខា និងព្តារបស្់ព្កុមហុន ឬសានមព្ម្លមថ្ដរបស្់ភាគីទង

ស្ងខាង ពហើយព្កុមហុនព្តូវផដល់ពអាយអតល
ិ នមួយភាាមៗ នង
ិ ជ
ិ មួយចាប់ពទ្ៀតរកាទ្ុកពៅព្កុមហុន។

The agreement is made up of two types of signatures and the seal of the company or the fingerprints of both
sides, and the company shall provide one customer immediately and one copy to the company.
១២.

ការដកដព្ប

12. Modifications
កិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ អាចដកដព្បពៅពពលម្លនការព្ពមពីភាគីទង
ាំ ស្ងខាង។ ពៅពពលម្លនការពធវើវពសាធនកមម
ចាប់ និងបទ្ប
ិ

ញ្ញ តតពា
័ ធដដលផទុយពៅនង
ិ ក់ពន
ឹ កិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ ព្កុមហុនព្តូវដកដព្បកច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះឱ្យព្ស្បតាមចាប់ នង
ិ បទ្បញ្ញ តតិដដល
បានពធវើវពសាធនកមម
ពដាយមន
ិ
ិ ចាំបាច់ម្លនការយល់ ព្ពមពីអតិលិជននិងព្តូវជូនដាំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរដល់អតិលិជនអាំពី
ការដកដព្បកិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ។

This agreement can be amended upon mutual agreement between the parties. Upon amendments to the
relevant laws and regulations contrary to this Agreement, the Company shall alter this Agreement in
accordance with the laws and regulations amended without prior approval of the Customer and shall provide
written notice to the Subscriber for the modification of this Agreement.
១៣.

ការចត់តាង
ាំ

13. Assignment

អតិលិជនព្ពមពព្ពៀងថា រាល់ស្ិទ្ិធ និងកាតពវកិចចដដលម្លនកាំណត់កុ ងក
ន ិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ នឹងព្តូវពផទរពៅឱ្យព្បតិស្ិទ្ធិសាកល

ព្បតស្
ិ ិ ទ្ពធិ ដាយដ

ក នង
ិ ន កនុងករណីម្លនការផ្ទាស្់បូ ដរកមមស្ិទ្ធិថ្នព្ទ្ពយស្មបតតិរបស្់អតល
ិ នដដល
ិ អនកតាំណ្ដងរបស្់អតល
ិ ជ
ិ ជ

ម្លនពៅកនុងព្កុមហុនដដលពកត
ើ ព

ង
ើ ពដាយការព្បតប
ិ តតិតាមចាប់ ការទ្ទ្ួលមរណៈភាពរបស្់អតល
ិ ិជន កស័យធន អស្មតថភាព

ដីកាតុោការ ឬពដាយពហតុផលណ្ដមួយពផសងពទ្ៀត។ កនុងករណីពនេះព្កុមហុនព្តូវចត់ដចងរាល់ការពផទរព្ទ្ពយស្មបតតិពនាេះ។
Customer agrees that all rights and obligations set forth in this Agreement shall be transferred to the
exclusive rights of the Owner and the Customer Representative in the event of a change in the ownership of the
Customer's assets in the Company resulting from the execution of the Act, the Customer's death, insolvency, the
court order, or for any reason Other. In this case, the Company shall manage the transfer of such assets.
១៤. ចាប់ព្គប់ព្គង

14. Management rules
១. កិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះព្តូវស្ថិតពៅពព្កាមចាប់ និងបទ្បញ្ញ តតិថ្នព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជាជាធរម្លន។

1. This agreement is subject to the laws and regulations of the Kingdom of Cambodia in force.
២. រាល់វវាទ្ដដលពក
ត
ណត់ពដាយ គ.ម.ក.។
ិ
ិ ពី ដាេះព្សាយវវាទ្ដដលកាំ
ិ
ើ ពចញពក
ី ច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះ ព្តូវពដាេះព្សាយតាមនត
ី វិ ធ
2. Any dispute arising out of this Agreement shall be determined by the dispute settlement procedure set by
the SECC.
១៥. ការបញ្ច ប់កិចចព្ពមពព្ពៀង

15. Termination of Agreement
១. ភាគីនីមយ
ួ ៗម្លនស្ិទ្ធិបញ្ច ប់កិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះព្គប់ពពលពវោ ពដាយព្តូវជូនដាំណឹងជាោយលកខណ៍អកសរជាមុនកនុងរយេះ
ពពល ៧ (ព្បាាំពរី )ថ្លៃ ដល់ ភាគីម្លខងពទ្ៀត។

1. Each party has the right to terminate the proceedings at any time, with written notice in writing within
seven (7) days to the other party.
២. ភាគីទង
ាំ ពីរយល់ ព្ពមថាការបញ្ច ប់កិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ មន
ិ ប៉ាេះពាល់ ដល់ស្ិទ្ិធ និងកាតពវកិចច ព្ពមទាំងផលព្បពោជន៍របស្់ ភាគី
នម
ួ ៗដដលមន
ី យ
ិ ទន់បានទ្ទ្ួលពៅមុនពពលបញ្ា ប់កច
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះ។

2. Both parties agree that the termination of this Agreement does not affect the parties' rights, obligations and
benefits that have not been fulfilled before the end of this Agreement.

១៦. កតាតហានេ
័
ិ យ
16. Risk factors

១. អតិលិជនបានស្ិកាពីហានិេយ
័ ពាក់ពន
័ ធនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ និងបានយល់ដឹងពីការជួញដូ រឧបករណ៍និស្សនទ
យនតការ និងការអនុវតតការជួញដូ រ ការដាក់សាច់ព្បាក់តមកល់កុ ងគណន
ន
័ និងព្ទ្ពយស្កមមដដលជាលទ្ធផល
ី កតាតហានិេយ

បណ្ដ
ដ លមកពកា
័ ធ រួមទាំងស្ិទ្ធ កាតពវកច
ី រជួញដូ រឧបករណ៍នស្
ិ សនទ។ អតល
ិ ិជនក៏បានយល់ដឹងពច
ី ាប់នង
ិ បទ្បញ្ញ តតពា
ិ ក់ពន
ិ ច
និងការទ្ទ្ួលខ្ុ ស្ព្តូវរបស្់ភាគីនីមយ
ួ ៗពៅកនុងកិចចព្ពមពព្ពៀងពនេះ។

1. Customers have learned about the related risks and traded instruments, and are aware of trades,
instruments, instruments, and trading practices, capital deposits, risk factors and assets, resulting from
trades instruments. Customers are also aware of applicable laws and regulations, including the rights,
obligations and responsibilities of each party in this Agreement.
២. អតល
័ ខ្ពស្់
ិ ិជនយល់ដឹង នង
ិ ទ្ទ្ួលសាគល់ថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សនទ គជា
ឺ កាជួញដូរមួយព្បពេទ្ដដលម្លនហានេ
ិ យ
ពដាយថ្លាម្លនការដព្បព្បួលពលឿន។

2. Customers understand and recognize that trading instruments are traded at high risk, with price swings fast
៣. មុនចុេះហតតពលខាជាមួយអតល
ិ ន ភានក់ងារឈ្មួញពជង
ើ សាឧបករណ៍និស្សនទដដលទក់ទ្ងពដាយផ្ទទល់ ជាមួយអតល
ិ នបាន
ិ ជ
ិ ជ

ពនយល់ពខ្
ាឹ សារថ្នកច
ិ ីសាស្រស្តថ្នការដាក់បញ្ញាទាំងអស្់ នង
ី ម
ិ ចព្ពមពព្ពៀងពនេះដល់អតល
ិ ិជន នង
ិ បានពនយល់លមអត
ិ អាំពីវធ
ិ ហា

និេយ
័ ដដលអាចពកើតម្លនពាក់ពន
័ ធនឹងវធ
ួ ៗដល់អតិលិជន។ ភានក់ងារពជើងសាឧបករណ៍និស្សនទ
ិ ីសាស្រស្តថ្នការដាក់បញ្ញានីមយ
អាចផដល់ជូនអតិលិជននូវឯកសារផដល់ពត
័ ម្ល
៌ នអាំពីហានិេយ
័ និងព្តូវពនយល់ លមអត
័ ដដលអាចពកើតម្លនព
ិ អាំពីហានិេយ
ពាក់ពន
័ ធនង
ឹ ការជួញដូរឧបករណ៍នស្
ិ សនទ។

ើង

3. Prior to signing with the client, the brokerage firm, the sensor team directly related to the client, explained
the contents of the agreement to the client and explained in detail the method of putting all orders and the
possible risk associated with each method of ordering the customer. The Brokerage Broker Agent can
provide clients with a delivery document about the risks and a detailed explanation of possible risks
involved in trading the equipment.
៤. កព្មត
ិ ខ្ពស្់ថ្នព

ពវរើ ចដដលដតងដតទ្ទ្ួ
៉ា
លបានពីការជួញដូររូបិយប័ណណ និងពោហៈធាតុ ម្លនតថ្មា នឹងអាចពធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ដល់

ផលព្បពោជន៍របស្់អតល
័ ឌ ថ្នការដព្បព្បូលកនុងទ្ផ
ិ ិជនពដាយសាល័កខខ្ណ
ី ារ។ ការជួញដូរទាំងពនេះ អាចព្បឈ្មមុខ្នង
ឹ ការ
ខាតបង់ពព្ចើន ឬចាំពណញពព្ចើន ពៅពពលទ្ីផារព

ណ េះ។ ព្បស្ិនពបើទ្ីផារដព្បព្បួលខាាង
ាំ អតិលិជនអាច
ើងចុេះបនតិចបនតួចប៉ាុពណ្ដ

តព្មូវឲ្យបដនថមសាច់ព្បាក់ពដើមបរី កាទ្ុកនូវព្បតិបតតិការជួញដូ រ និងអាច្នដល់ ការតព្មូវឲ្យម្លនកាតពវកិចចបង់ស្ាំណង

បដនថមពទ្ៀតឲ្យពៅព្កុមហុន។ ព្បស្ិនពបអ
័ ឌ Margin Call ឲ្យទន់ពពលពវោពទ្ ព្កុមហុន
ិ នពុាំបានបាំពពញតាមល័កខខ្ណ
ើ តល
ិ ជ
យូពអជី ពព្តដ ពអសា អាចទ្ូទត់ព្បតិបតតិការជួញដួរ តាមកព្មត
ិ Liquidation Margin ពហើយអតិលិជនព្តូវទ្ទ្ូលយកការ

ខាតបង់ដដលពកត
ើ ម្លនព ង
ើ ។
4. The high levels of lasers, which are often derived from precious metals and metals, will affect the interests of
consumers, thanks to the changing market conditions. These trades are likely to face major losses or gains as
the market moves only a little bit. If the market changes dramatically, customers may need to add cash to
save trading conditions and reach the obligation to pay more for company. If the customer does not meet the
Margin Call condition, UAG Trade ASIA can settle the Liquidation Margin condition and the customer must
take out the damage.
៥. កនុងល័កខខ្ណ
័ ឌ ជួញដូរមួយចាំនួន អតិលិជនអាចពិបាក ឬ មន
ិ អាចពបើកព្បតិបតតិការជួញដូរកនុងតថ្មាស្មរមយ ឬអាចព្បឈ្មនឹង
ហានិេយ
័ ខ្ពស្់កុ ងការបាត់
ន
បង់ដដលស្ូ មបដី តការដាក់បញ្ញាដូចជាការកាំណត់នូវការខាតបង់ (Stop Loss) មន
ិ អាចទ្ប់សាកត់

ការខាតបង់របស្់អតល
ិ ិជន កនុងកព្មត
ិ ដដលចង់បាន ឧទហរណ៍ ពៅពពលដដលតថ្មាខ្ុស្ពីការរ ាំពឹងទ្ុក ឬករណីមន
ិ ម្លនតថ្មា
ដដលបានកាំណត់ពៅកនុងព្បព័នធពអ

ិចព្តូនិច ឬព្បព័នធទ្ាំនាក់ទ្ាំនង ឬព្បធានស្ិកតិ។ ពៅពពលដដលអតិលិជនដាក់បញ្ញាកព្មត
ិ

ថ្នការខាតបង់ (Stop Loss) អតិលិជនព្តូវដឹងថាកនុងល័កខខ្ណ
័ ឌ ថ្នទ្ីផារខ្ាេះ អតិលិជនអាចព្តូវផគូរផគង ជាមួយតថ្មាខ្ុស្ពីតថ្មា

អតល
ិ ិជនបានដាក់ស្ាំពណើរដាំបូង។ ដូពចនេះ ព្កុមហុន យូពអជី ពព្តត ពអសា មន
ិ ពធវកា
ើ រធានា នង
ិ មន
ិ ស្នាចាំពពាេះតថ្មាពៅពលើទ្ី
ផារថាព្តូវដតម្លន ឬព្តូវដតលអជាងពគស្ព្ម្លប់អតិលិជនព្គប់ពពលពនាេះពទ្។

5. Trading in the district by far some consumers may find it difficult or impossible to digest at a reasonable
price or trading status may face a high risk of loss, even placing orders such as the level of losses (stop loss)
could not hold the customer's losses at the desired instance, when the price unexpectedly or there is no case
of system electronics or communication system or the President Friend. When Customers place a Stop Loss
order, customers need to know that the conditions of some markets may have to be matched with the value
of the customer's initial request. Therefore, UAG TRADE ASIA does not guarantee and does not promise to
market prices that must be or should be best for customers at all times.
៦. អតល
ិ ិជនគួរពធវកា
ើ រពភា
ិ កាជាមួយនង
ឹ អនកជាំនាញដផនកចាប់ អនកជាំនាញដផនកពនធ នង
ិ ហរញ្ញ
ិ វតថុ មុននង
ឹ ពធវកា
ើ រស្ពព្មចចត
ិ តពធវើ
ព្បតិបតិតការជួញដូរណ្ដមួយ។

6. Consumers should consult with legal experts, tax experts and financiers before making any decisions.
១៧. ពផសងៗ
17. Other
១. អតិលិជនមន
ិ អនុ ញ្ញញតិឱ្យពធវើការស្ម្លអតព្បាក់ និងព្តូវព្បកាន់ខាាប់ោ៉ាងមុង
ឺ ម្ល៉ាត់ ពដាយព្តូវពោរពតាមចាប់ព្បឆាំងការស្ម្លអត
ព្បាក់ និងហរញ្ញ
ិ បបទនពេរវកមមថ្នព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា។

1. Customers do not make money and strictly adhere to the anti-money laundering and terrorism laws of the
Kingdom of Cambodia.
២. អតល
ិ ិជនអនុញ្ញញពអាយព្កុមហុន យូពអជី ពព្តដ ពអសា ពធវកា
ើ រពផទរព្បាក់ ឬដកព្បាក់ពគ
ី ណនជ
ី ួញដូររបស្់អតល
ិ ិជន ស្ព្ម្លប់
ទ្ូទត់រាល់កថ្ព្មពស្វា ការព្បាក់និងចាំណ្ដយពផសងៗដដលពាក់ពន
័ ធ។

2. Subscribers allow PPC to transfer or withdraw money from a customer's trading account to pay all related
service fees, interest and expe
៣. អតល
ិ នទ្ទ្ួលសាគល់ការវន
ិ ិពោគពលើទ្ផ
ិ ជ
ី ារឧបករណ៍នស្
ិ សនទ នង
ិ ការជួញដូរតាមព្បព័នធពអ

ច
ិ ព្តនច
ិ (online) អាចម្លន

ហានីេយ
័ ខ្ពស្់ និងអាចខាតបង់ព្បាក់ពដាយសារការដព្បព្បួលគម្លាតតថ្មាទ្ីផារ ស្នទនីយភា
៍ ពព

ពវពរ
ើ ច៉ា (leverage) និង

កតាតបញ្ញាព្បព័នធជួយដូ រពផសងៗពទ្ៀត ដដលផតល់ពដាយថ្ដគូរ ឬភាគីទ្ីបី ដូចជាព្កុមហុស្មភាគីកណ្ដ
ត ល។ ព្កុមហុនយូពអជី
ពព្តដ ពអសា ពុាំទ្ទ្ួលខ្ុស្ព្តូវពលើ ការខាតបង់របស្់អតល
ិ នពដាយសារកតាតខាងពលើព
ិ ជ

ើយ ។
3. Consumers, investors, investments, marketing tools, and online trading can be at high risk and can lose
money due to changes in market value, market value, leverage, and other issue issues offered by a partner or
third party, such as a central counterpart. UAG TRADE ASIA is not responsible for customer losses due to the
above factors.
៤. ព្កុមហុន យូពអជី ពព្តដ ពអសា ផតល់ការបញ្ញាដដលម្លនភាពរហ័ ស្(Real Time Trading) និងគម្លាតថ្លា ពៅពលើរាល់កិចច

ស្នាជួយដូរ រូបិយប័ណណទាំងអស្់ ពព្ី កុមហុន ស្មភាគក
ត ល (ដដលជាព្កុមហុនស្មភាគី អនកទ្ញ
ិ នលក់
ី ណ្ដ
ិ ថ្នអតល
ិ ជ

នង
ិ ឬ/អនកលក់ ស្ព្ម្លប់អតល
ិ ិជនទ្ញ
ិ ពហយ
ើ អាចផតល់តថ្មាពផសងោនស្ព្ម្លប់អតល
ិ ិជនពផសងោន)។ ការផគូរផគងម្លនភាពរហ័ ស្
(Real Time Trading) មន
ិ ធានាថា ការដាក់តថ្មាព
ករណីម្លនបញ្ញា ឬការខាតបង់ ដដលពកើតព

ិ (Requite) ឬស្ាីបេជ
ើងវញ
ី (Slippage) មន
ិ ពកើតព

ើងពនាេះពទ្ ។ កនុង

ត លមកពីការផគូរផគងម្លនភាពរហ័ស្ ឬព្កុមហុ នស្មភាគីកណ្ដ
ត លឬ
ើងបណ្ដ

ព្កុមហុន ទាំងឡាយណ្ដដដលមន
ិ ដមនជាព្កុមហុន យូពអជី ពព្តដ ពអសា, ព្កុមហុន យូ ពអជី ពព្តដ ពអសា ពុាំទ្ទ្ូលខ្ុ ស្ព្តូវ

ពលើការខាតបង់ព ើយ ។
4. UAG TRADE ASIA gives Real Time Trading and Price Gauge on all currency contracts from the Central
counterparty company (the counterparty company, the buyer of the consumer, the seller, and / or the seller
for the buyer and can offer different prices for different customers). Real Time Trading does not guarantee
that a Requite or Slippage does not occur. In the event of a problem or loss arising from a fast match or a
company of a counterpart or a company that is not a UAG TRADE ASIA company, UAG TRADE ASIA does not
assume any liability for any loss.
៥. ព្កុមហុន យូពអជី ពព្តដ ពអសា អាចដព្កដព្បព័តម្ល
៌ ន ឬទ្ន
័ ជួញដូរអាព្ស្័ យពៅពលើស្មភាគីកណ្ដ
ត ល។
ិ ននយ

5. UAG TRADE ASIA can translate information or trading data depending on the central counterpart.

