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លោងតាមេារ់សត ីពី “ររធនបាេក្ិេច” (២០១៩), រទរបញ្ញា តតពិាក្់ពន័ធ នងិប្រកាសលេខ ០០៣/អ.ស.ហ./ប្រក្ េុេះថ្ងៃទី២៦ 

ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២ សដ ីព ី“ វធាធានក្នងុការប្បរ់ប្បង ការលរបរេាំ នងិការប្រប្ពត្តតលរររស់ររធនបាេក្ិេច” លដើមបីទទួេបានអាជាា រណ្ណ ឬរនត

អាជាា រណ្ណលធវើជាររធនបាេររូវនតរុបគេ រុបគេដាក្ព់ាក្យលសន ើសុាំប្តូវរាំលពញេក្ខខណ្ឌ  ដូេខាងលប្កាម៖ 

១. មានេក្ខណ្សមបតត ិនិងអតតេរធាតេអ។ 

២. ជាសមតថជន នងិមានេាំលៅឋានក្នុងប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្មពុជា។ 

៣.រាំលពញេក្ខខណ្ឌ ោ៉ា ងលោេណាស់មួយក្នុងេាំលណាមេក្ខខណ្ឌ  សប្មារ់លធវើជាររធនបាេរូរវនតរុបគេថ្នប្ក្ុមហ ុនររធនបាេ 

ដូេខាងលប្កាម៖ 

ក្. មានសញ្ញា រប្តោ៉ា ងតិេក្ប្មិតររធាញ្ញា រប្តពាក្ព់ន័ធនត្ងវធាស័យររធនបាេក្ិេច ឬសញ្ញា រប្តលផ្សសងលទបត ខដេមានតថ្មលប្រោក្់- 

ប្រខហេក្នុងវធាស័យហិរញ្ាវតថុ ឬលសដឋក្ិេច និងមានរទពិលោធន៍ការង្ករោ៉ា ងតិេរយៈលពេ ៣ (រី) ឆ្ន ាំ ក្នុងវធាស័យររធនបាេក្ិេច។ 

ខ. ជាអនក្វធាភាបហិរញ្ាវតថុជាំនាញ (Certified Financial Analyst) ឬបណ្លនយយក្រជាំនាញ (Certified Public Accountant) 

ខដេជាសមាជកិ្សក្មមភាពររស់វធាទាោថ នបណ្លនយយក្រជាំនាញ នងិសវនក្មមក្មពុជា (វ.រ.ស.ក.) និងមានរទពិលោធន៍ការង្ករោ៉ា ង

តិេរយៈលពេ ១ (មួយ) ឆ្ន ាំ ក្នងុវធាស័យររធនបាេក្ិេច ឬវធាស័យហិរញ្ាវតថ។ុ 

ប. ធាល រ់ទទួេបានអាជាា រណ្ណលធវើជាររធនបាេរូរវនតរុបគេ ក្នុងរយៈលពេោ៉ា ងតិេ ៣ (រី) ឆ្ន ាំ ពីយុតាត ធិការខដេទទួេោគ េ់

លដាយ ន.ប.ធ.។ 

៤. ផ្សតេេ់ខិិតយេប់្ពមឱ្យលធវើជាររធនបាេរូរវនតរុបគេពីប្ក្ុមហ នុររធនបាេ។ 

៥. រាំលពញេក្ខខណ្ឌ បុណ្វុឌ្ឍដូិេមានខេងក្នុងេាំណ្េុទី៥ ថ្នក្ថាខណ្ឌ ទី១ ថ្នប្រការ១៧ ថ្នប្រកាសលនេះ។ 

លកខខណ្ឌ តគ្ម្ូវអាជាា បណ្ណ បរធនបាលរូបវនតបុរគល 

Requirements for Licensing for Physical Trustee 

https://image.shutterstock.com/image-vector/businessmen-give-paper-document-business-260nw-425076289.jpg 
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៦. មិនសថ តិលៅលប្កាមក្រណី្ណាមួយដូេខាងលប្កាម៖ 

ក្. មិនបានលគារពតាមលសេក្តខីណ្នាាំលផ្សសងៗ ខដេលធវើល ើងលដាយអនុលលាមតាមប្រកាសលនេះ។ 

ខ. ព័តម៌ាន ឬឯក្ោរ ខដេរុបគេដាក្ព់ាក្យលសន ើសុាំបានដាក្ជ់នូ ន.ប.ធ. មានេក្ខណ្ៈខក្លងរនលាំ ឬនាាំឱ្យយេ់ខុស។ 

ប. មិនទូទាត់សងរាំណ្េុតាមលសេក្ដីសលប្មេររស់តលុាការ។ 

ឃ. ធាល រ់លធវើជាភាបហ ុនិក្ ខដេកាន់ការ់ភាបហ ុនមានសិទធិលបាេះលឆ្ន តេាំនួនលប្េើនលេើសេរ់ ឬរុបគេខដេមានទាំនាក្់ទាំនង

ពិលសសជាមួយប្ក្ុមហ នុររធនបាេ ប្ក្ុមហ នុប្បរ់ប្បងមូេនធិិ ប្ក្ុមហ នុខងរក្ាប្ទពយសមបតតិជាំនសួ ឬប្បត្េះោថ នហិរញ្ាវតថណុាមួយ ខដេ

ធាល រ់ប្តូវបានប្រកាសក្សយ័ធនលៅក្នងុ ឬលប្ៅប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្មពុជាក្នងុរយៈលពេ ៥ (ប្បាាំ) ឆ្ន ាំ េុងលប្កាយបតិប្តត្មកាេររធាលេេទដាក្់

ពាក្យលសន ើសុាំ លេើក្ខេងខតរុបគេខដេបានទទួេោគ េ់ លដាយលសេក្តីសលប្មេររស់តុលាការថា ពុាំមានការទទួេខុសប្តូវេាំលពាេះការ

ក្ស័យធនលនេះ។  

ង. ធាល រ់លធវើជាភាបហ នុកិ្ខដេកានក់ារ់ភាបហ នុមានសិទធិលបាេះលឆ្ន តេាំនួនលប្េើនលេើសេុរ ឬរុបគេខដេមានទាំនាក្់ទាំនងពិលសស

ជាមួយប្ក្ុមហ ុនររធនបាេ ប្ក្ុមហ ុនប្បរ់ប្បងមូេនិធិ រក្ាប្ទពយសមបតតិជាំនួស ឬប្បត្េះោថ នហិរញ្ាវតថុ ខដេអាជាា រណ្ណររស់ប្ក្ុមហ ុន

ប្បរ់ប្បងមូេនធិិ ឬប្បត្េះោថ នហិរញ្ាវតថុលនាេះប្តូវបានដក្ហតូលៅក្នងុ ឬលប្ៅប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្មពុជាក្នុងរយៈលពេ ៥ (ប្បាាំ) ឆ្ន ាំ េុងលប្កាយ 

បិតមក្ប្តត្មកាេររធាលេេទដាក្ព់ាក្យលសន ើសុាំ លេើក្ខេងខតរុបគេខដេប្តូវបានទទួេោគ េថ់ា ពុាំមានការទទួេខុសប្តូវេាំលពាេះការដក្ហូតលនេះ។ 

េ. បានប្រប្ពត្តតលេើសនត្ងេារ់ នងិរទរបញ្ាតតពិាក្ព់ន័ធនត្ងក្ិេចការពារវធានិលោប ឬអនក្លប្រើប្បាស់ 

ឆ. ធាល រ់ប្រប្ពត្តតអាំលពើមិនលោម េះប្តង់ ឬធាល រ់ប្រប្ពត្តតិមិនប្តត្មប្តូវ ឬជារុបគេអសក្មមក្នុងការផ្សតេ់លសវាហិរញ្ាវតថុ ឬការប្បរ់ប្បង

ប្ក្ុមហ នុ។ 

ជ. បានលធវើ ឬជារ់ពាក្់ព័នធនត្ងអាជីវក្មមណាមួយលផ្សសងលទបត ខដេលធវើឱ្យមានការសងស័យេាំលពាេះសក្មមភាព និងសុប្ក្ត្តយភាពថ្ន

លសេក្តីសលប្មេររស់ខលួន។ 

ឈ. បានលធវើអាជីវក្មមខដេមានេក្ខណ្ៈលបាក្រលញ្ញេ ត ឬលក្ងប្រវញ័្ច ឬមិនប្តត្មប្តូវលដាយប្រការណាមយួ។ 

ញ. ខសតងលេញនូវភាពមិនអាេលធវើសក្មមភាព លដើមបផី្សេប្រលោជនអ៍តិងិជនររស់ខលួន លដាយោរខតលក្រ តិ៍ល ម្ េះ រុបគេកិ្េក្ខណ្ៈ 

លសេក្តីសុេរធាតខផ្សនក្ហិរញ្ាវតថុ នងិភាពខដេអាេទុក្េិតតបានររស់រុបគេទាាំងលនាេះ។ 

ដ. ធាល រ់ប្តូវបានប្រកាសក្ស័យធនលៅក្នុង ឬលប្ៅប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្មពុជា ក្នុងរយៈលពេ ៥ (ប្បាាំ) ឆ្ន ាំ េុងលប្កាយ បិតមក្ប្តត្ម

កាេររធាលេេទដាក្ព់ាក្យលសន ើសុាំ។ 

ឋ. ជាសមាជិក្បណ្ៈក្មាម ធិការវធានិលោបររស់បលប្មាងវធានិលោបរួមខដេប្បរ់ប្បង នងិរត់ខេងលដាយប្ក្ុមហ ុនប្បរ់ប្បងមូេនិធិ

លផ្សសងលទបត។ 

ឌ្. ធាល រ់បានទទួេបានអាជាា រណ្ណពី ន.ប.ធ. ខដេអាជាា រណ្ណលនាេះប្រក្រលដាយប្រសិទធភាព ភាពលោម េះប្តង់ និងយុតតិធម៌។ 
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ណ្. មាន ឬអាេនត្ងមានការពាក្់ពន័ធនត្ងសក្មមភាពលាងសមាអ តប្បាក្ ់ហិរញ្ារបទានលភ្រវក្មម នងិហរិញ្ារបទានដេក់ាររកី្ោយភាយ

អាវុធមោប្រេ័យ ឬការផ្សតេអ់ាជាា រណ្ណ ឬរនតអាជាា រណ្ណដេ់រុបគេដាក្ព់ាក្យលសន ើសុាំ អាេនត្ងនាាំឱ្យរ៉ាេះពាេផ់្សេប្រលោជនោ៍ធារណ្ៈ។ 

ត. ជាអភ្បិាេ ជានិលោជតិ ជាររធនបាេរូរវនតរុបគេ ឬជាភាន ក្់ង្ករប្បរ់ប្បងមូេនធិថិ្នប្ក្ុមហ នុប្បរ់ប្បងមូេនធិិ ឬប្ក្ុមហ ុន

ខងរក្ាប្ទពយសមបតតជិាំនួស ឬប្ក្ុមហ នុររធនបាេលផ្សសងលទបត។ 

According to the Law on Trust (2019), relevant provisions and Prakas No. 003 dated January 26, 2022, 

on " Rules on the Management, Organization, and the Functioning of Trust ", in order to obtain a license or 

renew license as a physical trustee, the applicant must meet the following conditions: 

1. Have good personality and character. 

2. Being a competent person and having a residence in Cambodia. 

3. To fulfill at least one of the following conditions for becoming a physical trustee of trust company: 

A. Have at least a bachelor's degree related to the field of trust or other degree of similar value in the 

field of finance or economics and have at least 3 (3) years of work experience in the trust sector. 

B. A Certified Financial Analyst or Certified Public Accountant who is an active member of Kampuchea 

Institute of CPAs and Auditors (KICPAA) and has at least one year of work experience in the trust or finance 

sector. 

C. Have been licensed as a physical trustee for at least 3 years by the jurisdiction recognized by the Trust 

Regulator. 

4. Provide a letter of approval to be a physical trustee from a trust company. 

5. To meet the qualification requirements as stated in point 5 of the first paragraph of Article 17 of this Prakas. 

6. Not under any of the following cases: 

A. did not comply with any instructions made in accordance with this Prakas. 

B. Information or documents that the applicant has submitted to trust regulator is misleading. 

C. Failure to pay the debt according to the court decision. 

D. Formerly a shareholder who holds the majority of voting shares or a person who has a special 

relationship with the trust company, a fund management company, a custodian company, or any financial 

institution that has been declared bankrupt in or out of Cambodia within the last five (5) years from the date of 
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filing of the application, except for persons who have been recognized by the court decision as not responsible 

for the bankruptcy. 

E. Formerly a shareholder holding the majority of voting shares or a person with special relationship with 

the trust company, fund management company a custodian company, or any financial institution whose license 

of the fund management company or financial institution has been revoked in or outside of Cambodia within the 

last 5 (five) years from the date of application, except for persons who have been recognized as not responsible 

for the revocation. 

F. Violated laws and regulations related to the protection of investors or consumers. 

G. Has committed dishonesty or misconduct or is inactive in providing financial services or managing the company. 

H. has done or is involved in any other business that casts doubt on the activities and accuracy of own decisions. 

I. Doing business that is deceptive or exploitative or inaccurate by any means. 

J. Demonstrates the inability to act for the benefit of their clients due to the reputation, personality, 

financial integrity, and credibility of those individuals. 

K. Have been declared bankrupt in or outside of Cambodia for the last 5 (five) years from the date of application. 

L. A member of the Investment Committee of a joint venture project, which is supervised and managed 

by another fund management company. 

M. Has received a license from Trust Regulator which the license is effective, honest, and fair. 

N. May be involved in money laundering, terrorist financing, and financing of weapons of mass destruction 

or licensing or renewal of the applicant may be detrimental to the public interest. 

O. Continued as a director, an employee, a physical trustee or a fund management agent of a fund 

management company or a custodian or other trust company. 
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