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Form-B1

ភីអិលសុី

ACLEDA Bank Plc.

ទ្រមង់េបើកគណនី្រកុមហ៊ុន
Corporate Account Opening Application Form

សូមបំេពញែបបបទខាងេ្រកាមេនះឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ និងច្បាស់លាស់/Please fill in this application properly.

ព័ត៌មានអ្នកេស្នើសុំ/Applicant's information
េឈា្មះ្រកុមហ៊ុន ជាភាសាែខ្មរ:

ជាអក្សរឡាតាំង:
In Latin

Company name In Khmer

្របេភទ្រកុមហ៊ុន ឬសា្ថប័ន
Type of company or
organization

1-

សហ្រគាសឯកបុគ្គល ឬសហ្រគាសឯកត្តជន/Sole proprietorship

5-

សហ្រគាសឯកបុគ្គលទទួលខុស្រតូវមានក្រមិត/Single member private limited company

2-

្រកុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស្រតូវមានក្រមិត/Private limited company

6-

្រកុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុស្រតូវមានក្រមិត/Public limited company

3-

្រកុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូេទៅ/General partnership

7-

សា្ថប័នរដ្ឋ/Government organization

4-

្រកុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានក្រមិត/Limited partnership

8-

អង្គការ/NGO or association

9-

េផ្សងៗ/Other (please specify):

សូមបំេពញករណីេ្រជើសេរើសពីេលខេរៀងទី 1 ដល់ទី 6

សរុប្រទព្យសកម្ម/Total asset (excluded land):

Please complete this information if you selected number 1-6 above

ចំនួនបុគ្គលិក/Number of employee:

្របេភទអាជីវកម្ម
Type of business
or mission

≤ 500,000 US$

≤ 100

> 500,000 US$

> 100

Politically exposed persons (PEPs)-International organizations

Private/VIP banking

Money changers

Money Remittance Companies (incl. of their agents)

Real estate businesses (incl. agents)

Dealers in precious metals and stones

Pooled client accounts-Investment banks/security brokers

Pooled client accounts-Lawyers

Pooled client accounts-Accountants

Pooled client accounts-Insurance companies/insurance brokers

Pooled client accounts-Nominees / Fiduciaries

Trusts & Legal Arrangements-Domestic

NGOs

Trusts & Legal Arrangements-Foreign

ៃថ្ង ែខ ឆា្នំ បេង្កើត្រកុមហ៊ុន ឬសា្ថប័ន/Incorporation date:

dd

/

mm

/

េផ្សងៗ/Other:

Casino

្រកុមហ៊ុនក្នុង្រសុក/Local company or organization:

yy

លក្ខនិ្តកៈ ឬអនុស្សរណៈ/Memorandum or articles

លិខិតសមា្គល់

បាទ/ចាស/Yes

េទ/No

វិញា្ញបនប្រតចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម/Business registration certificate

លិខិតអនុញា្ញតឲ្យដំេណើរការសា្ថប័ន ឬអង្គការ/Authorized letter of functioning or organization

Type of legal documents

េលខអត្តសញា្ញណកម្មសារេពើពន្ធ/Tax identification number (TIN):
ឯកសារេផ្សងៗែដលមានសុពលភាព/Other valid documents:

អាសយដា្ឋនទំនាក់ទំនង/Contact address: េលខ/េឈា្មះអគារ/Building name or No.:
ភូម/ិ Village:

េលខ/េឈា្មះផ្លូវ/Street name or No.:

ឃុំ/សងា្កត/់ Commune:

េលខទូរស័ព/្ទ Telephone number:

្របេភទគណនី
Account type

កូដៃ្របសណីយ/៍ Postal code:

បេញ្ញើសំៃច/Savings account

មូលនិធិេសាធននិវត្តន៍/IRA

មូលនិធិគាំពារសុខភាព/HSA

មូលនិធិសិក្សាអប់រំ/ESA

(េសៀវេភៅគណនីបេញ្ញើសំៃច/Passbook:
ចរន្ត/Current account

បាទ/ចាស/Yes

្រកុមទី/Group No.:
េខត្ត/រាជធានី/Province/Capital:

្រសុក/ខណ្ឌ/្រកុង/District/City:

អីុែម៉ល/E-mail:
្របេភទរូបិយប័ណ្ណ/Currency type
្របាក់េរៀល/KHR

េទ/No)

សន្សំតាមត្រមូវការ/Demand deposit

្របាក់ដុលា្លរ/USD

គណនីប័ណ្ណឥណទាន/Credit card account

្របាក់បាត/THB

េផ្សងៗ/Other:

េផ្សងៗ/Other:

េឈា្មះគណនី

Account name Name in Khmer

Name in Latin

បញ្ជីរាយនាមអ្នកមានសិទ្ធិចុះហត្ថេលខាក្នុងនាម្រកុមហ៊ុន/List of authorized people to sign on behalf of the company
នាម្រតកូល និងនាមខ្លួន/Surname and given name

េលាក/Mr.

េលាក្រសី/Mrs.

ៃថ្ង ែខ ឆា្នំកំេណើត និងមុខងារ/Date of birth & Position

នាងកញា្ញ/Ms.
dd



/

mm

/

yy

លិខិតសមា្គល់/Type of legal ID & number

្របេភទ:
Type

Position:

េលខ:
Number

សញា្ជត/ិ Nationality:
េលាក/Mr.

េលាក្រសី/Mrs.

នាងកញា្ញ/Ms.
dd



/

mm

/

yy

្របេភទ:
Type

Position:

េលខ:
Number

សញា្ជត/ិ Nationality:
េលាក/Mr.

េលាក្រសី/Mrs.

នាងកញា្ញ/Ms.
dd



/

mm

/

yy

Position:

្របេភទ:
Type

េលខ:
Number

សញា្ជត/ិ Nationality:
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នាម្រតកូល និងនាមខ្លួន/Surname and given name

េលាក/Mr.

េលាក្រសី/Mrs.

ៃថ្ង ែខ ឆា្នំកំេណើត និងមុខងារ/Date of birth & Position

នាងកញា្ញ/Ms.
dd



/

/

mm

លិខិតសមា្គល/់ Type of legal ID & number

្របេភទ:

yy

Type

Position:

េលខ:
Number

សញា្ជត/ិ Nationality:
េលាក/Mr.

េលាក្រសី/Mrs.

នាងកញា្ញ/Ms.
dd



/

/

mm

្របេភទ:

yy

Type

Position:

េលខ:
Number

សញា្ជត/ិ Nationality:
េលាក/Mr.

េលាក្រសី/Mrs.

នាងកញា្ញ/Ms.
dd



/

/

mm

្របេភទ:

yy

Type

Position:

េលខ:
Number

សញា្ជត/ិ Nationality:

េគាលបំណងេ្របើ្របាស់គណនី (េរើសបានែតមួយ):

ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំអនុញា្ញតឲ្យធនាគារផ្ដល់ព័ត៌មានគណនីរបស់ ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំេទៅអាជា្ញធរពាក់ព័ន្ធ ។
I/we authorized the bank to disclose my/our account information to the relevant authorities.

ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំអនុញា្ញតឲ្យធនាគារេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំែដលមានជាមួយធនាគារ េអសុីលីដា

Purpose of using account (Only one selection)
1- ្របតិបត្តិការអាជីវកម្ម ឬទូទាត់ទំនិញ/Business Operation or Goods/Service Payment

ភីអិលសុី ដល់្រកុមហ៊ុនបុ្រតសម្ព័ន្ធ និងៃដគូរបស់ធនាគារ េអសុីលីដា ភីអិលសុី េដើម្បីផ្តល់េសវាថ្មីៗ

2- ្របតិបត្តិការទូទាត់្របាក់េបៀវត្ស/Payroll

ដល់ខ្ញុំ/េយើងខ្ញុំ ។

3- េដញៃថ្ល និងេសវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម/Bidding project and Trade Finance

I/we authorized the bank to disclose my/our information having with ACLEDA Bank Plc.
to its subsidiaries and partners for offering new services.

4- ទទួល្របាក់កម្ចីនិងសំណងឥណទាន/Loan Disbursement and repayment

ហត្ថេលខាក្នុងនាមអ្នកេបើកគណនីេដាយនាយក ឬក្នុងនាមអ្នកតំណាង្រកុមហ៊ុន

5- ទទួល្របាក់េផ្ទរចូល-ក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទស/Receiving Money either Local or Oversea Transfer
6- បង់ពន្ធ ប័ណ្ណបា៉តង់ និងេស្នើសុំអាជា្ញប័ណ្ណអាជីវកម្ម/Tariff/ Patent/ Business License

Signed for and on behalf of the applicant by the general manager
(or other legal representative) of the applicant.

7- ប័ណ្ណការងារជនបរេទស ឬកូតា្រកុមហ៊ុន, ប.ស.ស./Foreign Worker Permit/Quota
8- េ្របើ្របាស់េសវាធានារា៉ប់រង/Insurance

េឈា្មះ/Name:

9- ្របតិបត្តិការគេ្រមាងរដ្ឋ/Public Project Operation

មុខងារ/Position:

10- ទទួលជំនួយពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍/Partner Development Donation
11- ចំណូល-ចំណាយថវិការដ្ឋ/Governmental Revenue and Expense
12- ្របតិបត្តិការអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ/National and International Organization Operation
13- ទទួលមូលនិធិពីសប្បុរសជន/Charity

Seal

14- ស្រមាប់ជួញដូរមូលប័្រត/Security Trading
15- គណនីរបស់ធនាគារ ឬ MFI /Bank or MFI Account
16- ្រគប់្រគង ឬទទួលចាត់ែចងបច្ច័យវត្ត/្រពះវិហារ/Pagoda/Church Fund
17- ្របតិបត្តិការសមាគម និងសហជីព/Association and Union Operation
18- ្រគប់្រគង និងទូទាត់ថវិកាសហគមន៍ ឬ្រកុមការងារ/Community Fund

ហត្ថេលខា ឬសា្នមេមៃដ/Signature or thumb print
កាលបរិេច្ឆទ/Date:

dd

/

mm

/

19- េផ្សងៗ/Other:

yy

ស្រមាប់ធនាគារ/FOR BANK USE ONLY
Referred by (ID):

Officer ID:

Enrolled Biometric

Customer ID

Dual controlled by

Enrolled by

Account No.

Name:

Name:

Signature:

Signature:

Registration Date

d

d

m

m

y

y

Verified by

Prepared by

Name:

Name:

Remark:

Signature:

VATNo.: L001-100047149

Signature:
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