
       - 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.

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

ស្រមាប់ត�មវូការេ្រប្ីរបាស់េសវាធនាគារ នងិពត៌័មានេផ្សងៗេទៀត
សូមទាក់ទងការយិាលយ័ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ាង
For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

អុែីម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh

េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

ស្រមាប់ពត៌័មានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
For more information, please scan here.

គណនី មលូប្រត 
Securities Account



 គណន ីមលូប្រត គ ឺជា ្របេភទគណន ី្រកមុហុ៊ន របស់ ធនាគារ  េអសីុលដីា
ែដល អន�ុ� ាត ឱ្យ ្រកមុហុ៊ន មលូប្រត ឬ ភ្ន ាក់ងារ ពាក់ ពន័្ធែដលបានទទួលអាជ្ញ ា
បណ័្ណ ពី គណៈ កម្មការ មលូប្រត កម្ពុជា អាច េបកី គណនសី្រមាប់ ទូទាត់ សាច់ 
្របាក់ ជួញ ដរូ មលូប្រត បាន ។

គណន ីមលូប្រត Securities Account

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.

អត្ថ្របេយាជន៍
• ងាយ ្រសួល េ្របី ្របាស់ េល ី្របតបិត្តកិារ សាច់ ្របាក់ នងិ ទូទាត់ សាច់្របាក់ក្នុងដំេណរី
 ការ ជញួ ដូរ មលូប្រត េនា ក្នុង ទផី�ារ មលូប្រត កម្ពុជា ។
• មាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ក្នុង ការ ្រគប់្រគង សាច់ ្របាក់ ។

របូយិ វត្ថុ
្របេភទ របិូយ វត្ថុ ៃន គណន ីមលូប្រត គ ឺ្របាក់ េរៀល និង ្របាក់ ដលុ្ល ារ ។

• ផ្តល់ ជេ្រមីស ជូន េលាក អ្នក ក្នុង ការ េបីក គណនី ដូចជា គណនីចរន្ត គណនីបេញ�ី
 សំៃច ឬ គណនី បេញ� ីតាម ត�មវូការ ។

• េ្រប្ីរបាស់ ជា ពិេសស ស្រមាប់ ្របតបិត្តកិារ ទាក់ ទង នងឹ មលូប្រត ។
• ផ្តល់ ភាព ងាយ ្រសួល េលី ការ ជួញ ដូរ និង ទូទាត់ សាច់ ្របាក់ មូលប្រត តាម រយៈ
 គណនី របស់ ្របតបិត្តកិរ ្របពន័្ធ ផាត់ ទាត់ នងិ ទូទាត់ មូលប្រត ។
• ការ ទូទាត់ សាច់ ្របាក់ េចញ ពី គណនី មូលប្រត ស្ថិត េ្រកាម ការ បង្គ ាប់ ឱ្យ ទូទាត់ឬ 
 ការ ទទួល បាន ពត៌័មាន េអឡចិ�តនូកិ បង្គ ាប់ ឱ្យទូទាត់ ពី ្របពន័្ធ របស់្រកុមហុ៊ន ផ�ារ
  មលូប្រត កម្ពុជា ។

លក្ខណៈ ពេិសស

• បំេពញ ទ្រមង់ ែបប បទដូចជា ៖ ពាក្យ សំុ ចុះ េឈ្ម ាះេ្របី ្របាស់គណនី្រកមុហុ៊ន
 ពាក្យ សំុ េបកី គណន ីនងិ គំរ ូហត្ថ េលខា េបកី គណន ី្រកុមហុ៊ន ។
• ផ្តល់ ឯកសារ គាំ្រទ ដូច ខាង េ្រកាម ៖

    - ឯកសារ សម្គ ាល់ អត្ត ស�� ាណ ដចូជា អត្ត ស�� ាណ បណ័្ណ ឬ លខិតិ ឆ្លង ែដន របស់ 
    ម្ច ាស់ គណន ីែដល េនា មាន សុពល ភាព យ៉ាង តចិ ៣ ែខ ។
    - ឯកសារ សម្គ ាល់ អត្ត ស�� ាណ របស់ នាយក- នាយកិា ភាគទុនិក ឬ ៃដ គ ូ។
    - លខិតិ ្របគល់ សិទ្ធ ិឬ េសចក្ត ីសេ្រមច របស់ ្រកមុ ្របកឹ�ា ភបិាល េល ីការ េបកី គណន ី។    

    - អន ុស្សរណៈ នងិ លក្ខន្តកិៈ ្រកមុហុ៊ន ឬ ស្ថ ាបន័ ។
     -  វ�ិ� ាបន ប្រត ចះុ បញ្ជ ីពាណជិ្ជ កម្ម ឬ លខិតិ អន�ុ� ាត ឱ្យ ដំេណរីការ ្រកមុហុ៊ន ឬ ស្ថ ាបន័ ។
  - អាជ្ញ ា បណ័្ណ ឬ វ�ិ� ាបន ប្រត ណាមយួ ក្នុង ចំេណាម វ�ិ� ាបន ប្រត ែដល ទទួល បានពី
 គណៈ កម្មការ មលូប្រត កម្ពុជា ដចូជា ្រកមុហុ៊ន ធានា ទញិ មលូប្រត ្រកុមហុ៊ន ជញួដរូ
  មលូប្រត ្រកមុហុ៊ន េជងីសារ មលូប្រត ្រកមុហុ៊ន ្របកឹ�ា វនិេិយាគ ឬ ភ្ន ាក់ងារពាក់ ពន័្ធ
 ដៃទ េទៀត ។
    - បណ័្ណ ប៉ាតង់ ។
    - របាយការណ៍ ហិរញ� វត្ថុ ឬ របាយការណ៍ ្របចាំ ឆ្ន ាំ (្របសិន េប ីមាន) ។
• �តូវ ដាក់ ្របាក់ តម្កល់ ដំបូង េបី ពុំ  េនាះ េទ លះុ ្រតា ែត មាន ការ យល់ ្រពម ជា មុន ពីេយីង ខ្ញុំ  ។
• �តវូ េបកី គណន ីចំននួ បនួ ៖
    - គណន ីចំននួ ពរី ជា ្របាក់ េរៀល នងិ ជា ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ស្រមាប់ គណន ីផ្ទ ាល់ ខ្លនួ 
    របស់ ្រកមុហុ៊ន មលូប្រត
     - គណន ីចំននួ ពរី ជា ្របាក់ េរៀល នងិ ជា ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ស្រមាប់ គណន ីសាច់ ្របាក់ 
        អតថិជិន របស់ ្រកមុហុ៊ន មលូប្រត ។

លក្ខខណ្ឌ ត�មវូ

Benefits

 • Facilitate transactions of securities settlement in Cambodian securities 

market; and

 • Safe cash management.

 • 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;

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

Requirements

Special Features

 • 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.


