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What is Collective Investment Scheme (CIS)? 

• គម្រោងវិនិម្ោគរួម(Collective Investment Scheme)៖ សំម្ៅគម្រោងវិនិម្ោគ 

ដែលទទួលបានការអនុញ្ញា ត្តិព ីគ.ម.ក. និងោនលកខណៈែូចខាងម្រកាម៖ 

1. ការររមូលសាច់របាក់ ឬវត្ថុោនត្ម្មៃតាមរយៈការម្បាោះផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិ ឬតាមររព័នធម្អឡិច

រត្ូនិច រូករួមទងំម្រកាែហ្វា ន់ឌីង (Crowdfunding) ឬតាមទរមង់ម្ផ្សេងម្ទៀត្ដែលទទួលបានការ

អនុញ្ញា ត្ិតពីគ.ម.ក. ម្ែើមបីរម្ងកើត្មលូនិធិសាធារណៈ មលូនិធិឯកជន ឬររធនវិនិម្ោគអចលនវត្ថុ 

(REIT)។ 

2. រាល់សាច់របាក់ ឬវត្ថុោនត្ម្មៃដែលររមូលបាន រត្ូវបានយកម្ៅម្ររើរបាស់ និងចាត្់ដចងម្ោយរកុម

ហ ុនរគរ់រគងមូលនិធិ (Fund Company)ម្ៅកនុងគម្រោងវិនិម្ោគរួម ម្ែើមបីរម្ងកើត្ផ្សលកម្រមហិរញ្ា

វត្ថុ ឬផ្សលកម្រមដែលបានមកជាសិទធិ ឬជាផ្សលររម្ោជន៍ម្លើរទពយសមបត្តិសរោរ់សោជិក ដែល

ោនផ្សលររម្ោជន៍កនុងគម្រោងវិនិម្ោគម្ ោះ ម្ទោះរីសោជិកម្ ោះមិនរគរ់រគងម្លើររត្ិរត្តិការ

ររចំាម្ងៃម្នគម្រោងវិនិម្ោគម្ ោះក៏ម្ោយ។ 
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What is Collective Investment Scheme (CIS)? 

3. គម្រោងវិនិម្ោគរួមអាចជាមូលនិធិម្រើក (Open-ended Fund) ឬមូលនិធិរិទ (Closed-end Fund)។ 

4. គម្រោងវិនិម្ោគរួមអាចរត្ូវបានរម្ងកើត្កនុងរទង់ជាកិចចសនា  (Contractual Form)ឬជារកុមហ ុន។ 

5. រទពយសមបត្តិររស់គម្រោងវិនិម្ោគរួមរត្ូវរកាទុកម្ោយរកុមហ ុនដងរការទពយសមបត្តិជំនសួ (Trustee) 

ដែលម្ធាើររត្ិរត្តិការកនុង មអត្ិងិជន។ 

• អាជីវកមមម្រកាែហ្វា ន់ឌីង  (Crowdfunding)៖ សំម្ៅែល់ររត្ិរត្តិការររមូលមូលនិធិតាមរយៈ

គម្រោងវិនិម្ោគរួម ឬតាមរយៈអនតរការីយកមមររស់រកុមហ ុនរគរ់រគងមូលនិធិ រវាងរុគគលម្ធាើសំម្ណើរលក់ 

និងវិនិម្ោគិន។ 

• ររធនវិនិម្ោគអចលនវត្ថុ  (Real Estate Investment Trust)៖ សំម្ៅែល់គម្រោងវិនិម្ោគរួមដែល

ទទួលបានមូលនិធិពីការលក់ឯកតា ដែលរត្ូវបានម្ររើរបាស់ម្ែើមបីវិនិម្ោគម្លើអចលនវត្ថុ ដែលអាចផ្សតល់

របាក់ចំណូលបាន។ 
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What is Collective Investment Scheme (CIS)? 

• មូលនិធិសាធារណៈ(Public Fund)៖ សំម្ៅែល់មលូនិធិម្នគម្រោងវិនិម្ោគរួមដែលបានម្បាោះ

ផ្សាយលក់ឯកតាមូលនិធិែល់អត្ថគាហកៈម្លើសពី  ៥០ និងរត្ូវម្ររើរបាស់ម្ែើមបីវិនិម្ោគតាមការ

កំណត្់ររស់ គ.ម.ក.។ 

• មូលនិធិឯកជន(Private Fund)៖ សំម្ៅែល់មលូនិធិម្នគម្រោងវិនិម្ោគរួមដែលររមលូផ្សតុំពី

 វិនិម្ោគិនសាថ រ័ន ឬវិនិម្ោគិនធនវុឌិិមិនម្លើសពី ៥០ និងរត្ូវម្ររើរបាស់ម្ែើមបីវិនិម្ោគតាម

ការកំណត្់ររស់ គ.ម.ក.។ 
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Benefits of the CIS 

• For Investor 
• Investment Opportunity 

• Professional Management 

• Diversification and affordable 

• Liquidity 

• For the economy 
• Better Financial System 

• Expand Investment 
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Key Players in the CIS 

• Fund Management Company: 
• Create and manage fund, REIT, Crowdfunding, etc. 

• Prepare the fund creation process (Planning, determine unit price, etc) 

• Fund redemption 

• Fund interest management (dividend, etc.) 

• Etc. 

• Trustee:  
• Safeguard and segregate fund 

• Do settlement as instructed by fund manager and complied with the contract 

• Legally owned the fund (not the beneficiary owner) 

• Manage the fund (receive interest, settle the redemption, prepare fund 
performance report, calculate fund net asset value, update fund holder name 
list, etc.) 

• Etc. 
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Funds and Trading of Funds 

• Mutual Fund (សងគហធន ឫមូលនិធិ- សងគហ): A mutual fund is an investment 

vehicle made up of a pool of moneys collected from many investors for the 

purpose of investing in securities such as stocks, bonds, money 

market instruments and other assets.  

• រកុមហ ុនដែលរគរ់រគង ផ្សត្ហាលូយី ូវនិមិ្ោគ (Investment Portfolio) ដែលជាទូម្ៅ ជាសំណុំរទពយសកមមម្ៅ កនុង

ចំណាត្់ថ្នន ក់ណាមួយជាក់លាក់ ែូចជា មូលររត្ម្នទផី្សារររិូយវត្ថុ សញ្ញា រ័ណណ ឫភាគហ ុន ជាម្ែើម។ 

• Hedge Fund (មូលនិធិការារហ្វនិភ័យ): Hedge funds are alternative 

investments using pooled funds that employ numerous different strategies to 
earn active return for their investors. 

• មលូនិធិ  ដែលរគរ់ រគងសាថ នភាពរូរិយរ័ណណ ឫមូលររត្ដែលោនមូល ធនត្ិចត្ួច ម្ោយម្ធាើ ហិរញ្ារបទនែល់

រូរិយរ័ណណឫមលូររត្ ទងំម្ ោះតាមរយៈររត្ិរត្ដកិារ កាត្់កងគាន  (offsetting transactions)។ 
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Funds and Trading of Funds 

• Trust: a fund comprised of a variety of assets intended to provide benefits to an 

individual or organization. 

• REIT:  

• Infrastructure Fund: 

• Index Fund: a type of mutual fund with a portfolio constructed to match or track the 

components of a market index, such as the Standard & Poor's 500 Index (S&P 500). 

• ETF:  is a marketable security that tracks an index, a commodity, bonds, or a basket of 

assets like an index fund. 

• Bond Fund: 

• Stock Fund: 
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Trading of Funds 
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Trustee 

Fund Management 

Company 

Fund ABC Holders 
- Pool the money to the fund 

- Buy or sell the fund 

- Collect the fund 

- Give the fund to Trustee 

- Make Investment decision 

- Make settlement 

- Record name list of fund holders 

Mutual Fund ABC 

(Selling Agents) 



Trading of Funds 
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Trustee 

Fund Management 

Company 

Investor A 

- Make cash settlement 

- Record name list of fund holders 

ETF XYZ 

Put Order 

Broker 

CSX 

Place Order 

- Create (raise) the fund 

and list on CSX 

- Make investment 

decision 

Update name list of 

fund holders 
ETF XYZ holder: 

1. Investor A:  50 shares 

2. Investor B:  … 

3. …….. 
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THANKS! 


