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បរធនបាលកិច្ចពាណជិ្ជកម្ម 

Commercial Trust

យោងតាមច្បាបស់្ដីពីបរធនបាលកិច្បច (២០១៩) បរធនបាល-
កិច្បចត្រូវបានបបងបច្បកជា ៤ ត្បយេទ រមួមាន៖ ១. បរធនបាលកិច្បច
ពាណិជ្ជកមម ២. បរធនបាលកិច្បចសាធារណៈ ៣. បរធនបាលកិច្បច
ស្ងគម និង ៤. បរធនបាលកិច្បចបគុ្គល។ អរថបទយនេះ នឹងយដដ រសំ្ខាន់
យលើបរធនបាលកិច្បចពាណិជ្ជកមម ច្បំបណកឯបរធនបាលកិច្បច ៣ ត្បយេទ
យទៀរ នឹងត្រូវបានយរៀបរាបល់មអរិយៅកនុងត្បធានបទបនតបន្ទា បយ់ទៀរ។ អវី
យៅជាបរធនបាលកិច្បចពាណិជ្ជកមម? យរើវាមានលកខណៈដូច្បយមតច្បខ្លេះ?  

បរធនបាលកិច្បចពាណិជ្ជកមម ត្រូវបានបយងកើរយ ើងកនុងយោល
បំណងបស្វងរកត្បាកច់្បំយណញ ឬយោលបំណងយសេងយទៀរ ស្ត្មាប់
ជាត្បយោជ្នដ៍ល់អនកសតល់វភិាគ្ទានបរធនបាលកិច្បច ឬបគុ្គលណា
មយួជាកល់ាក ់ បដលកំណរយ់ោយអនកសតល់វភិាគ្ទានបរធនបាលកិច្បច
យន្ទេះ។ លកខណៈននបរធនបាលកិច្បចពាណិជ្ជកមមមាន ៣ ធំៗដូច្បខាង
យត្ោម៖  

១. មលូនិធិយសាធននិវរតន ៍មលូនិធិអបរ់ ំនិងមលូនិធិត្បហាក់
ត្បបែល បដលត្រូវបានយសារត្ទពយស្មបរតិ ឬមលូនិធិទាងំយន្ទេះយៅឱ្យ
បរធនបាលត្គ្បត់្គ្ង និងចារប់ច្បង ឬវនិិយោគ្ យដើមបជីាត្បយោជ្ន៍
ដល់មាច ស់្មលូនិធិ អនកសតល់វភិាគ្ទាន ឬបគុ្គលយសេងយទៀរ។  

២. យស្វារកាទុកបដលត្ទពយស្មបរតិឬមលូនិធិ ត្រូវបានយសារ
យោយបគុ្គលណាមយួ ឱ្យយៅបរធនបាលត្គ្បត់្គ្ង និងចារប់ច្បង 
យែើយបរធនបាលយន្ទេះ ត្រូវយសារត្ទពយស្មបរតិឬមលូនិធិយន្ទេះ ត្រ ប់
យៅបគុ្គលយន្ទេះវញិ ឬបគុ្គលណាមយួយសេងយទៀរ។ ោរកាទុកនូវ
ត្ទពយស្មបរតិឬមូលនិធិយនេះ អាច្បត្រូវបានរកាទុកយៅមនាីរសារោរ ី ឬ
ោរោិល័យយមធាវ ី ឬត្កុមែ ុនគ្ណយនយយ ឬយៅយស្វារកាទុកយសេង
យទៀរបដលមានោរអនុញ្ញា រពីបញ្ារតិករពាកព់ន័ធដូច្បជា ធន្ទោរជារិ
ននកមពុជា និយរ័ករមលូបត្រកមពុជា ឬត្កសួ្ងយស្ដឋកិច្បច និងែិរញ្ា វរថុ

យដើមបតី្គ្បត់្គ្ងស្កមមភាពបដលស្ថិរយត្ោមរនួ្ទទី និងភារកិច្បចរបស់្ខ្លួន 
(ច្បាបស់្ដី ពីបរធនបាលកិច្បច, ២០១៩) ។ 

៣.  គ្យត្មាងភាគ្ែ ុននិយោជិ្រឬសលត្បយោជ្ននិ៍យោជិ្រ យៅ
យពលបដលបរធនបាលត្គ្បត់្គ្ងត្ទពយស្មបរតិឬមលូនិធិ យដើមបវីនិិយោគ្ 
កនុងន្ទមនិយោជិ្រយន្ទេះ (ច្បាបស់្ដី ពីបរធនបាលកិច្បច, ២០១៩)។ 
 

According to the Law on Trust (2019), there are 

four types of trust: 1. Commercial Trust, 2. Public Trust, 

3. Social Trust, and 4. Personal Trust. This article will 

focus mainly on the commercial trust while other three will 

be elaborated more for the following articles. Therefore, 

what is Commercial Trust? And its characteristics? 

Commercial trust is established for the purpose 

of profit for the benefits of the fund’s owner or any specific 

individual determined by that trust fund’s owner. There 

are three major characteristics of the commercial trust:  

1. Pension funds, educational funds and similar 

funds that were transfered to a trustee to manage and 

administer or invest for the benefits of the fund’s owner, 

donor or other person. 

2. Depository services of asset or funds can be 

transfered to a trustee to manage and administer, and 

that trustee needs to transer those asset and funds to its 

owner or other individual. Such depository of this asset or 

fund may be kept at a notary office or law firm or 

accounting firm or at other depository services permitted 

by the relevant authorities such as National Bank of 

Cambodia (NBC), Securities and Exchange Regulator of 

Cambodia (SERC), or Ministry of Economic and Finance 

(MEF) in order to manage and perform their roles and 

duties. (Law on Trust, 2019). 

3. Employee stock option plan or employee’s 

benefits that a trustee manage the asset or funds to 

invest on their behalf (Law on Trust, 2019). 
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