- Certiﬁcate of incorporation/registration;
- Any licenses from the SECC such as Securities Underwriter, Securities
Dealer, Securities Broker, Investment Advisory, or any other related
agents;
- Business patent;
- Financial statements or annual report (if any);

• Initial deposit is required, otherwise an agreement is made with ACLEDA
Bank in advance.

• Open 4 accounts:
- 2 accounts in Khmer Riel and US Dollar for Own Account of Securities
Firm
- 2 accounts in Khmer Riel and US Dollar for Client Money Account.

ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ
For more information, please scan here.

ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងព័តម
៌ ានេផ្សងៗេទៀត
សូមទាក់ទងការ ិយាលយ
័ ទំ នាក់ទំ នងអតិថជ
ិ ន ២៤េម៉ាង

For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

អុែី ម៉ ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

គណនីមូលប្រត
Securities Account

គណនីមូលប្រត
គណនីមូលប្រត គឺជា្របេភទគណនី្រកុមហ៊ុនរបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

ែដលអនុ��ាតឱ្យ្រកុមហ៊ុនមូលប្រត ឬភ្នាក់ងារពាក់ព័នែ្ធ ដលបានទទួ លអាជ្ញា

ប័ណពី
្ណ គណៈកម្មការមូលប្រតកម្ពុជា អាចេបីកគណនីស្រមាប់ទូ ទាត់សាច់
្របាក់ជួញដូរមូលប្រតបាន ។

Securities Account

លក្ខខណ្ឌត�មូវ
• បំ េពញ ទ្រមង់ ែបប បទដូចជា ៖ ពាក្យ សុំ ចុះ េឈ្មាះេ្របី ្របាស់គណនី្រកុមហ៊ុន
ពាក្យសុំ េបីកគណនី និងគំ រូហត្ថេលខាេបីកគណនី្រកុមហ៊ុន ។

• ផ្តល់ឯកសារគាំ្រទដូចខាងេ្រកាម ៖

អត្ថ្របេយាជន៍

- ឯកសារសម្គាល់អត្តស��ាណ ដូចជាអត្តស��ាណប័ណ្ណ ឬលិខត
ិ ឆ្លងែដនរបស់

• ងាយ្រសួលេ្របី្របាស់េលី្របតិបត្តក
ិ ារសាច់្របាក់ និងទូ ទាត់សាច់្របាក់ក្នុងដំ េណីរ

ិ ា ភាគទុ នក
- ឯកសារសម្គាល់អត្តស��ាណរបស់ នាយក-នាយក
ិ ឬៃដគូ ។

ការជួញដូរមូលប្រត េនាក្នុងទីផ�ារមូលប្រតកម្ពុជា ។
• មានសុវត្ថភ
ិ ាពខ្ពស់ក្នុងការ្រគប់ ្រគងសាច់្របាក់ ។

លក្ខណៈពិេសស
• ផ្តល់ ជេ្រមីស ជូន េលាក អ្ន ក ក្នុង ការ េបីក គណនី ដូចជា គណនីចរន្ត គណនីបេញ�ី
ី មត�មូវការ ។
សំ ៃច ឬគណនីបេញ�តា

• េ្របី្របាស់ជាពិេសសស្រមាប់្របតិបត្តក
ិ ារទាក់ទងនឹងមូលប្រត ។

• ផ្តល់ ភាព ងាយ ្រសួល េលី ការ ជួញ ដូរ និង ទូ ទាត់ សាច់ ្របាក់ មូលប្រត តាម រយៈ
គណនីរបស់ ្របតិបត្តក
ិ រ្របព័នផា
្ធ ត់ទាត់ និងទូ ទាត់មូលប្រត ។

• ការ ទូ ទាត់ សាច់ ្របាក់ េចញ ពី គណនី មូលប្រត ស្ថិត េ្រកាម ការ បង្គាប់ ឱ្យ ទូ ទាត់ឬ

ការទទួ លបានព័តម
ិ បង្គាប់ឱ្យទូ ទាត់ ពី្របព័នរបស់
្ធ
្រកុមហ៊ុនផ�ារ
៌ ានេអឡិច�តូនក
មូលប្រតកម្ពុជា ។

រូបយ
ិ វត្ថុ

្របេភទរូបយ
ិ វត្ថុៃនគណនីមូលប្រតគឺ ្របាក់េរៀល និង្របាក់ដុល្លារ ។

ម្ចាស់គណនី ែដលេនាមានសុពលភាពយ៉ាងតិច ៣ែខ ។

Securities Account is a corporate deposit account of ACLEDA Bank
allowing securities ﬁrms or related agents licensed from Securities
and Exchange Commission of Cambodia (SECC) to settle payments
for securities trade.

Benefits
• Facilitate transactions of securities settlement in Cambodian securities
market; and

- លិខត
ិ ្របគល់ សិទ្ធិ ឬេសចក្តសេ្រមច
ី
របស់ ្រកុម្របឹក�ាភិបាលេលីការេបីកគណនី ។

• Safe cash management.

ី ណជ
- វ ិ��ាបនប្រតចុះបញ្ជពា
ិ កម្ម
្ជ ឬលិខត
ិ អនុ��ាតឱ្យដំ េណីរការ្រកុមហ៊ុន ឬស្ថាបន
័ ។

Special Features

- អនុស្សរណៈ និងលក្ខនក
្តិ ៈ្រកុមហ៊ុន ឬស្ថាបន
័ ។

- អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬវ ិ��ាបនប្រតណាមយ
ួ
ក្នុងចំ េណាមវ ិ��ាបនប្រត ែដលទទួ លបានពី
គណៈកម្មការមូលប្រតកម្ពុជា ដូចជា្រកុមហ៊ុនធានាទិញមូលប្រត ្រកុមហ៊ុនជួញដូរ

មូលប្រត ្រកុមហ៊ុនេជីងសារមូលប្រត ្រកុមហ៊ុន្របឹក�ាវ ិនិេយាគ ឬភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ
ដៃទេទៀត ។

- ប័ណប
្ណ ៉ ាតង់ ។

- របាយការណ៍ ហិរញ�វត្ថុ ឬរបាយការណ៍ ្របចាំឆ្នាំ (្របសិនេបីមាន) ។

• �តូវដាក់្របាក់តម្កល់ដំ បូង េបីពុំ េនាះេទ លុះ្រតាែតមានការយល់ ្រពមជាមុនពីេយីងខ្ញំ ុ ។
• �តូវេបីកគណនីចំ នួនបួន ៖

- គណនីចំ នួនពីរ ជា្របាក់េរៀល និងជា្របាក់ដុល្លរា អាេមរ ិក ស្រមាប់គណនីផ្ទាល់ខ្លន
ួ
របស់ ្រកុមហ៊ុនមូលប្រត

- គណនីចំ នួនពីរ ជា្របាក់េរៀល និងជា្របាក់ដុល្លារអាេមរ ិក ស្រមាប់គណនីសាច់្របាក់
អតិថជ
ិ នរបស់ ្រកុមហ៊ុនមូលប្រត ។

• For account opening, you can select Current Account, Savings Account, or
Demand Deposit Account;
• Specially used for securities related transactions;
• Facilitate securities business and settlement by System of Securities
Clearing and Settlement;
• Settlement from Securities Account will be carried out under the payment
order or electronic payment order from the system of Cambodian
securities market.

Currency
Currency of Securities Account is Khmer Riel and US Dollar.

Requirements
• Fill in Corporate Customer Registration, Account Opening Application, and
Corporate Specimen Signature.
• Provide supporting documents below:
- A copy of identity card or passport of the account holder valid for at least
3 months;
- Identiﬁcation of company's director, shareholder, or partner;
- A letter of authorization or resolution of board of directors on account
opening;
- A memorandum and article of association of your company or institution;

