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កិច្ចព្រមពព្រៀងននេះត្តូវបានន្វើន

ង
ើ រវាង៖

The agreement has been made between

ពេសល
៊ី ដា
៊ី
សឃ្
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ំ 010 នៃព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា ។
ី ឆ្ន2
ACLEDA SECURITIES PLC. registered at Ministry of Commerce, No. 00002713 dated 01 March 2010 of the Kingdom of Cambodia.
និងេតិថិជន And Client




រូបវៃតបុគ្គលច្្មះ:..................................................................................................................................................
Individual Client’s Name

ជាអកសរឡាតំង:................................................................................................................................................................
English/Latin Name

ៃីតិបុគ្គល/ស្ថាប័ៃ......................................................................................................................................................... ជាអកសរឡាតំង:.................................................................................................................................................................
English/Latin Name
Legal Entity/Organization
តំណាងព្របចាប់ដោយដ្មះ:........................................................................................................................... ជាអកសរឡាតំង:.................................................................................................................................................................
English/Latin Name
Authorized Person's Name
ច្លខអតតសញ្ញាណ្វល
ិ ិច្ោេិល __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ច្លខេណ្លីជួញដូ រ __ __ __ __ __ __
Trading Account Number
លិខត
ែ
ិ សម្គាល់ ខួ លៈ
Type of Legal ID



អតតរញ្ញាណប័ណណ
National I.D. Card



Investor ID Number

លិខត
ិ ទផុ តរុ រលភារ:
ិ ឆ្លងដែៃ ដលខ:.................................................... កាលបរដចេ
Expiry Date
Passport
Number

....DD..../ ...MM.../ ...YYYY...

ដចញដោយ:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Issued By
ច្លខបញ្ជ ី ពាណិជ្ជកម្ម (ករណីជាៃីតិបុគ្គល/ស្ថាប័ៃ):................................................................................................. កាលបរច្ឆេ
ិ ទឆុ ះបញ្ជ ី នងៃទី:
Commercial Registration No. (In case Legal Entity/Organization)

....DD..../ ...MM.../ ...YYYY...

Issued Date

អាសយដ្ឋាលទំនាក់ទំលង: ផ្ទះច្លខ..........................ផ្ែូវ......................................................ឃុំ/សង្កាត់...........................................................ព្សុក/ខណ្ឌ/ព្កុង.....................................................ច្ខតត/រាជធាលី..............................................
Contact Address
Home No.
Street
Commune/Sangkat
District/Khan/City
Province/Capital
ភាគ៊ីទ ាំងរ៊ីរព្រមពព្រៀងគ្នាដូច្ខាងពព្ោម The Parties agree together the following:
សាវតា

BACKGROUND

១- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី

ជាព្កុម្ហុៃម្ូលបព្តដែលបាៃចុ ះបញ្ជ ី ជាព្កុម្ហុៃម្ហាជ្ៃ

ទទួលខុ រព្តូវមាៃកព្ម្ត
ិ ដៅព្ករួ ងពាណិជ្ជកម្ម មាៃការអៃុ ញ្ញាតរីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៃិង

1- ACLEDA SECURITIES PLC. is a licensed securities firm, registered as a public limited
company, received authorization from the National Bank of Cambodia, and licensed by the

ទទួ ល បាៃអាជាា បណណ រី េ ណ្ៈកមម ការមូ ល បព្តកមពុ ជា (គ្.ម្.ក.) ឲ្យច្្វើ អា ជី វ កមម ជា ព្កុ ម ហុ ល

Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC) to conduct brokerage business

២- អតិថិជលម្គលបំណ្ងច្ព្ជើសច្រស
ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ែ
ើមប ី
ើ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ច្្វើជាភ្ននក់ង្កររបស់ខួ លច្ដ

2- The Client wishes to appoint ACLEDA SECURITIES PLC. as his/her agent to facilitate

៣- អលុ ច្ោមតមម្គព្ត ៥៤ នលអលុ ព្កឹតយសតីរីការអលុ វតតឆាប់សី រ
ត ីការច្

3- Under Article 54 of the Sub-decree and Article 6 of Prakas on the Code of Conduct of

ឈ្មួញច្ជើងសាមូលបព្ត ច្ៅព្រះរាជាណាឆព្កកមពុជា ។

in the Kingdom of Cambodia.

ផ្តល់ច្សវាជួញដូ រ ៃិង/ឬ ផតល់ដរវាព្បឹកាដែលទាក់ទងៃឹងម្ូលបព្ត ។

ះផ្ាយ លិងការជួ ញដូ រ

មូលបព្តមហាជល លិងព្បការ ៦ នលព្បកាសសតីរីព្កមសីល្ម៌វជា
ិ ជ ជីវៈរបស់ព្កុមហុលមូលបព្ត

លង
ិ ៃ ព្តូវឆុ ះកឆ
ិ ភ្ននក់ង្ករព្កុមហុលមូលបព្ត ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ៃង
ិ អតង
ិ ជ្
ិ ចព្រម

certain trading services in relation to Securities and advisory services in relation to Securities.

securities firms and securities representatives, ACLEDA SECURITIES PLC. shall enter into
this agreement.

ច្ព្រៀងច្លះ ។

៤- ភ្នេីទង
ំ រីរព្តូវអលុ វតតតមលកខខណ្ឌនលកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះច្ដ្ឋយអលុច្ោមតមឆាប់ អលុ ព្កឹតយ

4- The Parties have set out in this Agreement the terms and conditions that, subject to

និយមន័យ

DEFINITIONS

លង
័ ធ។
ិ បទបបញ្ា តតពា
ិ ក់រល

៥- ពាកយបច្ឆចកច្ទសន្ដលច្ព្បើព្
រីការច្

Securities Laws and relevant regulations, shall apply to the provision of the Services.

ស់ កុ នងកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ព្តូវឲ្យលិយមល័យអលុ ច្ោមតមឆាប់សី ត

ះផ្ាយ លិងការជួញដូ រមូលបព្តមហាជល អលុ ព្កឹតយ លិងបទបបញ្ា តតិន្ដលកំណ្ត់ច្ដ្ឋយ

គ្.ម្.ក. លិងឆាប់ពាក់រល
័ ធច្ៅព្រះរាជាណាឆព្កកមពុជា ។

លយ
ិ មល័យខាងច្ព្កាមច្លះ ន្ដលព្តូវច្ព្បព្ើ




ស់កុ ងក
ន ឆ
ិ ចព្រមច្ព្រៀង៖

កិឆចព្រមច្ព្រៀង: សំ ច្ៅដល់ កិឆចព្រមច្ព្រៀងអតថ
ិ ិជល ។
ព្

ក់អ តិ ថិជ លព្េប់ព្គាល់: សំ ច្ៅដល់ ព្

ក់ ន្ដលអាឆច្ព្បើ ព្

relevant laws of the Kingdom of Cambodia.

 Agreement: means this client agreement.
ស់

លច្ៅកនុ ងេណ្លី សា ឆ់ព្

ក់

 Available Client Money: means Client Money in the Client Money Account that is available
at a given time for the Client’s purchase of Securities, taking into the balance in the Client

ក់ អ តិថិ ជ ល ដកច្ឆញលូ វ រាល់ បំ ណ្ុលអតិ ថិ ជ លទំង អស់ ការបញ្ញជ ទិ ញ មុ ល ទំង អស់

Money Account less any Client Liabilities and any previous Client Orders and Client requests

្នាគារ: សំ ច្ៅដល់ ្នាគារពាណ្ិជជន្ដលសថិតច្ព្កាមបទបបញ្ា តតិ លិងការព្េប់ព្េងនលឆាប់សី រ
ត ី

 Bank: means a commercial bank regulated and supervised under the Law on Banking and

សាឆ់ ព្

របស់អតិថិជលព្រមទំងសាឆ់ព្

ក់ន្ដលអតិថិជល

លច្សនើដក ឬច្សនើទូទត់ច្ៅតតិយជល ។

ព្េះឹ សាថលធនាគារ ៃង
ិ ហរិ ញ្ា វតថុនលព្រះរាជាណាឆព្កកមពុជា ។
V-02

Trading of Non-Government Securities and the relevant regulations set by the SECC and the

The following further definitions shall apply in respect of the Agreement

អតថ
ួ សព្ម្គប់ការបញ្ញជទញ
ិ លកនុងច្រលជាក់ោក់មយ
ិ ជ
ិ មូលបព្ត ច្ដ្ឋយយកសមតុ លយកនុងេណ្លី



5- Terms used in this Agreement shall have the meanings given in the Law on the Issuance and

for withdrawal of money or payment to third parties.

Financial Institutions of the Kingdom of Cambodia.
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រ័ ត៌ ម្គលអតិ ថិ ជ ល: សំ ច្ៅដល់ រ័ត៌ម្គលពាក់រ័លធលឹងអតិថិជលន្ដលផ្តល់ឲ្យ ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្យួ រ ធ
ឹ ី

 Client Information: means the information in relation to the Client provided to ACLEDA

បំ ណ្ុ លអតិ ថិជ ល: សំ ច្ៅដល់ សា ឆ់ ព្

 Client Liability: means any amount that the Client is liable to pay to another person

ភអ
ី ិលរុ ី ច្ៅច្រលន្ដលច្បើកេណ្លីអតិថិជល ច្ហើយព្តូវ



លច្្វើបឆចុបបលនភ្នរជាព្បចំ ។

PLC., needs to be updated from time to time.

ក់ ន្ដលអតិ ថិ ជ លជំ ពា ក់ កុ ន ងការទូ ទ ត់ ច្ៅបុ េា ល ច្ផ្សង

ច្ទៀត ច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតមកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ឬឆាប់លិងបទបបញ្ា តតិពាក់រល
័ ធន្ដលម្គលជាអាទិ៍

pursuant to this Agreement or under any law, subject to the provisions of the Code of

ការទិញមូលបព្ត លិងកនព្មរដា

expenses related to the sale or purchase of Securities, and any administration fees relating to

កនព្មច្ជង
ើ សា នថែច្សវា ោភ្ការច្ផ្សងៗ រលធ ឬឆំណាយច្ផ្សងច្ទៀតន្ដលទក់ទងលង
ឹ ការលក់ ឬ



ល ទក់ទងលឹងព្បតិបតតិការច្លើេណ្លីសាឆ់ព្

ក់អតិថិជល ។

បញ្ញជ អតិ ថិ ជ ល: សំ ច្ៅដល់ ប ញ្ញជ ទិ ញ ឬលក់ មូ ល បព្ត ឬបញ្ញជ ពាក់ រ័ លធ របស់ អ តិ ថិ ជ លច្ៅ
ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ។







 Client Order: means an order given to ACLEDA SECURITIES PLC. by the Client in relation
 Code of Conduct: means Prakas on the Code of Conduct of Securities Firms and Securities

អាជាា បណ្ណ : សំ ច្ៅដល់ អា ជាា បណ្ណ ន្ដលផ្ត ល់ឲ្យ ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យួ រ ធ
ឹ ី ភ ី អ ិ ល រុ ី ច្ដ្ឋយអេា

 License: means the license issued to ACLEDA SECURITIES PLC. by the Director General of

ការជួញដូ រមូលបព្ត: សំ ច្ៅដល់ ការជួញដូ រមូលបព្ត

 Securities Trading: means trading in any Securities listed on the Securities Exchange

Representatives.

លឆុ ះបញ្ជ ី ច្ៅផ្ារមូលបព្តព្បតិព្សុត ។

the SECC.
Permitted.

ច្សវាកមម: សំ ច្ៅដល់ ការផ្តល់ច្សវាជួញដូ រ ផតល់ព្បឹកាន្ដលទក់ទងលឹងមូលបព្ត ៃិង/ឬ ច្សវា

 Services: means provide service relation to Securities Trading, Advisory relation to

ព្បតិសិទធិសកល: សំ ច្ៅដល់ បុេាលន្ដលទទួលបលតលូវសិទធិ លិងកាតរវកិឆចទូច្ៅរីបុេាលដនទ ។

 Universal Successor: means who succeeds to the general rights and obligations from

ព្បតិ សិ ទិធ ច្ដ្ឋយន្ែក: សំ ច្ៅដល់ បុ េាល ន្ដលទទួ ល បលត សិទធិ មួយ ឬច្ព្ឆើ ល ជាកំ ណ្ ត់ន្ផ្ែ ក តម

 Particular Successor: means who succeeds to the limit rights and obligations based on each

ពាក់រល
័ ធ ព្សបតមបទបបញ្ា តតឆ
ិ ាប់ ។



the operation of the Client Money Account.

ព្កមសីល្ម៌វជា
ិ ជ ជីវៈ: សំ ច្ៅដល់ ព្បកាសសតីរីព្កមសីល្ម៌វជា
ិ ជ ជីវៈរបស់ព្កុមហុ លមូលបព្ត លិង

នាយកនល េ.ម.ក. ។



Conduct including commission or brokerage fee, fee, other remuneration, taxes, any other

to purchase or sale or related transaction of Securities.

ភ្ននក់ង្ករព្កុមហុលមូលបព្ត ។



SECURITIES PLC. at the time of opening Client’s account with ACLEDA SECURITIES

មូលច្ហតុ លីមយ
ួ ៗ។

Securities and/or relevant facilities in complies with regulations.

another person.
specific reason.

បទបបញ្ញ តតិព្បតិបតតិោរ

OPERATING PROVISIONS

៦- ការច្ព្ជស
មហុល
ើ ច្រសព្កុ
ើ

6- Appointment of the Firm

1- អតិ ថិ ជ លច្ព្ជើ ស ច្រ ស
ើ ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យួ រ ធ
ឹ ី ភ ីអ ិ ល រុ ី ឲ្យច្្វើ ជា ភ្នន ក់ ង្ក ររបស់ ខួ ែ ល ច្ដើ មប ីផ្ត ល់
ច្សវាកមម ច្ដ្ឋយច្គាររតមលកខ ខ ណ្ឌ នលកិ ឆច ព្រមច្ព្រៀងច្លះ ។ អតិ ថិ ជ លព្រមច្ព្រៀងអលុ វ តត

1- The Client appoints ACLEDA SECURITIES PLC. as the Client’s agent to provide the
Services to the Client in terms of this Agreement. The Client agrees to be bound by the

កាតរវកិឆចនានាន្ដលច្កើតច្ឆញរីការអលុ វតតអាណ្តតិច្ដ្ឋយ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី កនុង

acts of ACLEDA SECURITIES PLC. carried out within the scope of the authority

2- ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី មល
ិ ច្្វព្ើ បតប
ិ តតកា
ិ រជួញដូ រមូលបព្តកនុងេណ្លីអតថ
ិ ិជលកនុងនាម

2- ACLEDA SECURITIES PLC. shall not trading on behalf client account to any Securities

ន្ដលអលុ ញ្ញាតន្ដលផ្តល់ច្ដ្ឋយអតិថិជលច្ព្កាមកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ។

granted by the Client under this Agreement.

អតិថិជល ច្ដ្ឋយមល
ិ ម្គលការព្រមច្ព្រៀងជាោយលកខណ្៍អកសរជាមុលរីអតិថិជល តាម្រយៈកិចច

Transaction, except with the prior written agreement of the Client follow this Agreement.

ព្រម្ដព្រៀងដៃះ ។

លទទួលអាជាាបណ្ណន្ដលអលុ ញ្ញាត

3- ACLEDA SECURITIES PLC. ensures that it is authorized to provide the Services to the

ឲ្យផ្តល់ច្សវាកមមដល់ អតថ
័ ធ លង
ិ ល ។ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ិ ជ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ព្តូវផ្តល់ច្សវាកមមពាក់រល
ឹ វិ

Client. ACLEDA SECURITIES PLC. shall provide any services in relation to Securities

េ.ម.ក. ។

SECC.

3- ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យួ រ ធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវធានាថាជាព្កុមហុល

ស័យមូលបព្តដល់ អតិថិជលព្សបតមលកខខណ្ឌអាជាាបណ្ណន្ដល

លផ្តល់ច្ដ្ឋយអេានាយកនល

7- Updating Information

៧- ការច្្វប
័ ម្គ
៌ ល
ើ ឆចុបបលនកមមរត
1. ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវទទួលសាាល់ លិងព្រមច្ព្រៀងថា

to Client in complied with the scope of License issued by the Director General of the

លបំច្រញទព្មង់ពាកយច្សនើសុំ

ច្បើកេណ្លីអតិថិជលន្ដលម្គលកំណ្ត់ច្ៅកនុងឧបសមពល
័ ធរបស់ ព្កមសីល្ម៌វជា
ិ ជ ជីវៈ ។

1- ACLEDA SECURITIES PLC. acknowledges and agrees that it has completed a New
Application Form Opening Client Account, as stated in Appendix of Code of Conduct.

កដ លិង

2- The Client ensures that the Client Information provided as at the date of this Agreement

3- អតថ
ិ លព្តូវទទួលសាាល់ ថា ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ិ លច្ដ្ឋយ
ិ ជ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ផ្តល់ច្សវាកមមជូល អតថ
ិ ជ

3- The Client acknowledges that ACLEDA SECURITIES PLC. shall provide the Services to

2- អតិថិជលព្តូវធានាថា រ័តមា
៌ ៃដែលផតល់ឲ្យដៅដរលចុ ះកិចចព្រម្ដព្រៀងជារ័តម្គ
៌ លរិតព្
ព្តឹមព្តូវ ។

is true and correct.

ន្ផ្ែ ក ច្លើ រ័ ត៌ ម្គលអតិ ថិ ជ ល ។ អតិ ថិ ជ លយល់ ព្រមជូ ល ដំ ណ្ឹ ងភ្នែ មមក ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យ ួ រ ធ
ឹ ី

the Client on the basis of the Client Information. The Client agrees to promptly notify

4- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្ យួ រ ធ
ត តម្គ
៌ លទំងឡាយណាទក់ទង
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវច្្វើបឆចុបបលនកមមការផ្លែស់បូ ររ័

4- ACLEDA SECURITIES PLC. shall update the Client in writing from time to time in

រ័ ត៌ ម្គលច្នាះ ន្ដលកំ ណ្ ត់ ច្ៅកនុ ងកិ ឆច ព្រមច្ព្រៀង ។ អលុ ច្ោមតមព្កមសីល ្ម៌ វ ជា
ិ ជ ជី វៈ

out in this Agreement. ACLEDA SECURITIES PLC. acknowledges and agrees that it is

ផ្តល់ឲ្យអតិថិជលលូ វរ័ត៌ម្គលជាោយលកខណ្៍អកសរ ឬតមមច្្ោ

information in writing or efficient way (as stated in point 13), prior to the execution of

ភអ
ត តម្គ
៌ លជាសារវលតរបស់ អតិថិជល ។
ី ិលរុ ី ច្ៅច្រលម្គលការផ្លែស់ បូ ររ័

ACLEDA SECURITIES PLC. of any material changes to such Client Information.

លឹង ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី លិងព្តូវជូ លដំណ្ឹងដល់ អតិថិជលជាោយលកខណ្៍អកសរលូ វ

relation to any changes in the information relating to ACLEDA SECURITIES PLC. set

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវទទួលសាាល់ លិងយល់ ព្រមថា ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី

required under the provisions of the Code of Conduct to provide the Client with certain

(ដូ ឆម្គលន្ឆងកនុងឆំលុឆទ១
ី ៣) មុលច្រលអលុ វតតបញ្ញជកនុងនាមអតិថិជល ។

Securities Transactions on the Client’s behalf.

យព្បកបច្ដ្ឋយព្បសិទធភ្នរ

8- Securities Trading

៨- ការជួញដូរមូលបព្ត

1- ដអរុីលីោ រុី ឃ្យួរធឹ ី ភអ
ិ លច្ៅច្រលម្គល
ី ល
ិ រុ ី ព្តូវអលុ វតតការជួញដូ រមូលបព្តកនុងនាមអតថ
ិ ជ

1- ACLEDA SECURITIES PLC. shall engage in Securities Trading of on behalf of the

ឆនាទលុ សិ ទធិ កុ នងនាមអតិ ថិជ ល លិ ង មិល អលុ ញ្ញាតលូ វរាល់ ការបញ្ញជ រី អ តិថិ ជលឲ្យអលុ វ តត ការជួ ញ ដូ រ

SECURITIES PLC. shall not operate a discretionary account on behalf of the Client, and

ន្លងន្តម្គលការអលុ ញ្ញាតរី េ.ម.ក. ។

shall be deemed for all purposes of this Agreement not to have been given, unless

បញ្ញជរីអតិថិជលន្តប៉ែុច្ណា
ណ ះ ។ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី មល
ិ ព្តូវច្្វើព្បតិបតតិការេណ្លី

Client only while there are to carry out Client Orders given from time to time. ACLEDA

មូ ល បព្តច្ដ្ឋយន្ផ្ែ ក ច្លើមូល ដ្ឋាលឆនាទលុ សិទធិកុ ន ងព្េប់ច្គាលបំ ណ្ងនលកិឆច ព្រមច្ព្រៀងច្លះ ច្លើ ក

any instruction given by the Client to engage in Securities Trading on a discretionary basis

2- អតិ ថិ ជ លផ្ត ល់ សិ ទធិ ឲ្យ ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យួ រ ធ
ឹ ី ភ ីអ ិ ល រុ ី ច្្វើ កា រង្ករចំ
អតិថិជលតមបញ្ញជអតិថិជលច្ដើមប៖
ី
ក- បញ្ជូ លបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ិជល

V-02

approved by SECC.
ឆ់ ស មព្សបកនុ ងនាម

2- The Client authorizes ACLEDA SECURITIES PLC. to do all things reasonably necessary
on the Client’s behalf, pursuant to a Client Order to:
a.

Place the Client Order;
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ខ- ច្ផ្ទរមូលបព្តន្ដលព្តូវ
េ- ធានាថារាល់ ការច្ផ្ទរ

លលក់ ឬទិញតមបញ្ញជរបស់អតិថិជល

លកត់ព្តព្តឹមព្តូវច្ៅព្បតិបតតិកររការទុ កមូលបព្ត

Transfer Securities sold by the Client or purchased by the Client;

c.

Ensure that each such transfer is correctly recorded at the Securities Depository.

3- ACLEDA SECURITIES PLC. agrees to arrange transfer of Securities on behalf of a

3- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ិ ល ច្ហយ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ព្រមច្ព្រៀងចត់ន្ឆងច្្វកា
ើ រដផេរមូលបព្តកនុងនាមអតថ
ិ ជ
ើ

ព្តូវកត់ព្តការដផេរច្នាះ ច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតមព្កមសី ល ្ម៌វ ជា
លធ
ិ ជ ជី វៈ លិងព្សបតមវធាលព្បរ័
ិ

Client, and any recording of such transfer, in accordance with the Code of Conduct and

ព្រមទំងលីតិវ្
ិ ីរបស់ព្បតិបតតិកររកាទុ កមូលបព្ត លិងបទបបញ្ា តតិជា្រម្គល ។

the systems rule and procedures applicable to the Securities Depository and under
existing regulations.

4- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី លិងអតិថិជលព្តូវទទួលសាាល់ លិងព្រមច្ព្រៀងថា៖

4- ACLEDA SECURITIES PLC. and the Client acknowledge and agree that:

ក- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ិ លច្ែយ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី មល
ិ ព្តូវទញ
ិ មូលបព្តកនុងនាមអតថ
ិ ជ
ើ ច្លើកន្លង
ន្តអតិថិជលផ្តល់ឲ្យ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី លូ វសាឆ់ព្

b.

a.

ក់ព្េប់ព្គាល់កុ ងការទ
ន
ិញ

unless the Client has provided ACLEDA SECURITIES PLC. with sufficient

មូលបព្ត លិងអតិថិជលយល់ ព្រមថា មល
ិ ព្តូវច្្វើការដ្ឋក់បញ្ញជទិញមូលបព្តច្ៅតនមែច្លើស
រប
ព្
ី រម្គណ្សាឆ់
ិ

Available Client Money, and the Client agrees not to place a Client Order to buy

ក់អតថ
ិ ិជលន្ដលម្គលច្ែើយ លង
ិ

Securities at a price exceeding the Available Client Money; and

ខ- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី មល
ិ ព្តូវលក់សតន្សល (Short sell) ច្ែើយ លិងអតិថិជល
មល
ែ
ិ ព្តូវដ្ឋក់បញ្ញជលក់មូលបព្តរបស់ខួ លច្ែ
ើយ ច្លើ កន្លងន្តមូ ល បព្តច្នាះ
ច្ៅព្បតិបតតិកររកាទុ កមូលបព្តកនុងច្្មះរបស់ អតិថិជល លិងអាឆលក់

ល។

b.

លឆុ ះ បញ្ជ ី

របស់ អតិថិជលមល
ិ អាឆព្តូវ
ច្លើកន្លងន្តអតិថិជល

លលុ បច្ចល ឬផ្លែស់បូ របនា
ត
ទ ប់រី

Securities are registered with the Securities Depository in the name of the Client and
are available to be sold.
5- The Client agrees to be bound by its Client Orders and agrees and acknowledges that a

លអលុ វតតច្ែើយ ។ បញ្ញជ

Client Order may not be cancelled or changed after it is executed. A Client Order may

លលុ បច្ចល ឬផ្លែស់បូ រត មុលច្រលអលុ វតតតមបញ្ញជរបស់អតិថិជល

not be cancelled or changed prior to execution of the Client Order unless the Client

លជូ លដំណ្ឹងដល់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី លូ វការលុ បច្ចល ឬ

notifies ACLEDA SECURITIES PLC. in such manner as is reasonably required by

ផ្លែស់បូ រច្នាះព្សបតមការតព្មូ
ត
វរបស់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ។

ACLEDA SECURITIES PLC.
9- Methods of Placing Orders

៩- វ្
ត ុ ងការដ្ឋក់
ន
បញ្ញជ
ិ សា
ី ស្រសក

1- អតថ
ិ លយល់ ព្រមដ្ឋក់បញ្ញជច្ដ្ឋយច្ព្បព្ើ
ិ ជ

 ជាោយលកខណ្៍អកសរ

ស់វ្
ិ សា
ី ស្រសតដូឆខាងច្ព្កាម៖

1- A client agrees to place orders using any of the following methods:
 In writing

 ទូរស័រទ៖

 Telephone:

ច្លខទូ រស័រទដ្ឋក់បញ្ញជ........................................................................................................................................

Order by Tel. No.………………………………………………………………………

ច្លខទូ រស័រទទទួលបញ្ញជ: 023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88 / 015 72 33 88

Receive order by Tel. No.: 023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88 / 015 72 33 88

 សារទូរស័រទ៖

 SMS:

ច្លខទូ រស័រទដ្ឋក់បញ្ញជ........................................................................................................................................

Order by Tel. No. ………………………………………………………………………

ច្លខទូ រស័រទទទួលបញ្ញជ: 015 72 33 88

Receive order by Tel. No. : 015 72 33 88

 អុីន្ម៉ែល៖

 Email:

អាសយដ្ឋាលអុីន្ម៉ែលដ្ឋក់បញ្ញជ..........................................................................................................................

Order by Email………………………………………………………………………

អាសយដ្ឋាលអុន្ី ម៉ែលទទួលបញ្ញជ: acs.rep@acledasecurities.com.kh

Receive order by Email: acs.rep@acledasecurities.com.kh

2- បញ្ញជ អតិ ថិ ជ លព្តូ វ បង្កា ញរ័ ត៌ ម្គលទក់ទ ងលឹ ង ការជួ ញ ដូ រ មូ ល បព្ត រួម ម្គល ច្្មះមូល បព្ត

2- The Client’s order in relation to trading in that Securities, including the Securities name,

ព្បច្ភ្ទមូ ល បព្ត បរ ម្គ
ិ ណ្មូ ល បព្ត នថែ មូ ល បព្ត លិង កាលបរ ច្ិ ឆេ ទ ។ ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យ ួ រ ធ
ឹ ី

type, quantity, price and date. ACLEDA SECURITIES PLC. shall record such order in

ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវច្្វើកំណ្ត់ព្តបញ្ញជច្នាះកនុងទព្មង់ជាោយលកខណ្៍អកសរ ឬថតសច្មែង ឬតម ច្អ

writing, tape-recording or other electronic to evidence of the place order.

ែឆ
ើ បច្ី ្វជា
ិ ព្តូលឆ
ិ ច្ដម
ើ ភ្សតុតងនលការដ្ឋក់បញ្ញជ ។

10- The obligations of ACLEDA SECURITES PLC. Related to placing order

១០- កាតរវកឆ
័ ធការដ្ឋក់បញ្ញជ
ិ រច បស់ច្អសុ ីលីដ្ឋ សុ ី ឃយួរ្
ឹ ី ភ្អ
ី ល
ិ សុ ី ពាក់រល
-

ធានាឲ្យម្គលលូ វយលតការព្បកបច្ដ្ឋយព្បសិទធភ្នរកនុងការទទួលបញ្ញជរអ
ី តថ
ិ ិជលតមរយៈ
ទូ រស័រទ សារទូ រស័រទ ឬ អុីន្ម៉ែល ។

ព្តូ វ ផ្ត ល់ រ័ ត៌ ម្គ លដល់ អ តិ ថិ ជ លអំ រី ហា លិ ភ្័ យ ច្ផ្សងៗ ន្ដលអាឆច្កើតម្គលច្រលដ្ឋក់បញ្ញជតម

-

Ensure an effective mechanism to receive orders from client via telephone, SMS or email.

-

To provide client the information about risks that may occurred when placing orders via
telephone, SMS or email and shall responsible for the risk of disruption of phone system

រយៈ ទូ រស័រទ សារទូ រ ស័រទ ឬ អុីន្ម៉ែល លិងព្តូវទទួលខុ សព្តូវច្លើហាលិភ្យ
័ នលការរអាក់រអួល
ព្បរ័លធទូរស័រទ ឬអុល
ន
ច្អសុ ី លីដ្ឋ សុ ី ឃយួរ្
ី ្ន្ឺ ណ្ត នផ្ទកុ ងរបស់
ឹ ី ភ្អ
ី ល
ិ សុ ី កនុងច្រលទទួលបញ្ញជ
-

orders from client via telephone, SMS or email.

របស់អតិថិជលតមរយៈ ទូ រស័រទ សារទូ រស័រទ ឬ អុីន្ម៉ែល ។
រយៈ ទូ រស័រទ សារទូ រស័រទ ឬ អុន្ី ម៉ែល។

-

ធានាកាត់ប លថ យ ជាអតិ ប រម្គលូ វ ហាលិ ភ្័យ ន្ដលអាឆច្កើ ត ម្គលច្ែើ ង ពាក់រ័លធ លឹង ការបញ្ញជតម

លទទួលសិទធិបញ្ញជ ច្ព្បើព្

អតិថិជលព្តូវទទួលសាាល់ ថា

លិងយល់ ដឹងឆាស់ោស់ អំរីហាលិភ្យ
័ ន្ដលអាឆ

-

លិង /ឬអាសយដ្ឋា លអុី ន្ម៉ែល សព្ម្គប់ ដ្ឋ ក់ ប ញ្ញជ ន្ដល

សុ ី ឃយួរ្
ឹ ី ភ្អ
ី ិលសុ ី ដូ ឆកនុងកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ រិតជាព្តឹមព្តូវព្

លផ្ត ល់ ជូ ល

Agreement.
-

as stated in this Client Agreement is truly correct and the Client fully responsible for all

កដន្មល ច្ហើយអតិថិជល

សព្ម្គប់បញ្ជូ លសារទូ រស័រទ លិង/ឬ អាសយដ្ឋាលអុីន្ម៉ែលច្លះ ។

អតិ ថិ ជ លយល់ ព្រមឲ្យ ច្អសុ ី លី ដ្ឋ សុ ី ឃយួ រ ្
ឹ ី ភ្ី អិ ល សុ ី ថតសច្មែ ង ទុ ក ជាភ្សតុ តងច្រល

អតថ
័ ម្គ
៌ លនលការ អលុ
ិ ិជល ដ្ឋក់បញ្ញជ ឬច្រល ច្អសុ ី លីដ្ឋ សុ ី ឃយួរ្
ឹ ី ភ្អ
ី ល
ិ សុ ី ជូ លដំណ្ឹងអំររ
ី ត
វតតបញ្ញជតមរយៈការច្ៅទូ រស័រទ ។

V-02

Client acknowledges that the phone number for the call, phone number for sending SMS
and/or email address for the order which was awarded to ACLEDA SECURITIES PLC.

ច្អសុ ី លីដ្ឋ

orders through the phone number for the call, sending SMS and/or the email address.

ទទួលខុ សព្តូវច្លើរាល់ ការបញ្ញជតមរយៈច្លខទូ រស័រទ សព្ម្គប់ការច្ៅទូ រស័រទ ច្លខទូ រស័ រទ
-

Client must acknowledge that he/she has studied and understood clearly the risks that
may occur in relation to the order by any method to be selected as stated in this Client

លច្ព្ជើ ស ច្រ ស
ើ ដូ ឆ ម្គលកនុ ងនលកិ ឆច ព្រម

អតិថិជលព្តូវទទួលសាាល់ ថាច្លខទូ រស័រទសព្ម្គប់ការច្ៅទូ រស័រទ ច្លខទូ រ ស័ រទ ស ព្ម្គប់ ប ញ្ជូ ល
សារទូ រ ស័ រទ

place order.
11- Obligations of Client related placing order

ច្កើតម្គលច្ែើងកនុងការដ្ឋក់បញ្ញជ តមវ ្
ិ ី សា ស្រសត ន្ដល
ច្ព្រៀងច្លះ ។

To inform client immediately in case ACLEDA SECURITIES PLC. knows that any
person, does not have proxy or right to place order, uses personal information of client to

ស់រត
័ ៌ម្គលសម្គៃត់របស់អតិថិជល ច្ដើមបដ្ឋ
ី ក់បញ្ញជ ។

លសិកា

Ensure reducing in maximum risks that may occur in relation to orders via telephone, SMS
or email.

ព្តូវជូ លដំណ្ឹងភ្នែមដល់ អតិថិជល កនុងករណ្ី ច្អសុ ី លីដ្ឋ សុ ី ឃយួរ្
ឹ ី ភ្អ
ី ិលសុ ី ដឹងថា ម្គលបុេាល

១១- កាតរវកឆ
័ ធការដ្ឋក់បញ្ញជ
ិ លពាក់រល
ិ ចរបស់អតថ
ិ ជ

-

or internal internet connection of ACLEDA SECURITIES PLC. during process to receive
-

ន្ដលមល
ិ

-

ACLEDA SECURITIES PLC. shall not act as short sell Securities on behalf of the
Client, and the Client shall not place a Client Order to sell Securities unless the

5- អតថ
ែ ច្ហើ យ ព្តូ វ ទទួ ល សាា ល់ លិ ង យល់ ព្រមថា
ិ លព្រមច្ព្រៀងតមការកំណ្ត់នលបញ្ញជរបស់ខួ ល
ិ ជ
បញ្ញជរបស់អតិថិជលលឹងមល
ិ ព្តូវ

ACLEDA SECURITIES PLC. shall not purchase Securities on behalf of a Client

-

Client has agreed with ACLEDA SECURITIES PLC. on voice recordings for evidence
while Client orders or while ACLEDA SECURITIES PLC. gives notice of order execution
information through phone calls.
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-

អតិថិជលព្តូវជូ លដំណ្ឹងភ្នែមដល់ ច្អសុ ី លីដ្ឋ សុ ី ឃយួរ្
ឹ ី ភ្អ
ី ិលសុ ី កនុងករណ្ីអតិថិជលដឹងថា
ម្គលបុេាលន្ដលមល
ិ

លទទួលសិទធិបញ្ញជច្ព្បើព្

បញ្ញជ ។

-

Client must inform ACLEDA SECURITIES PLC. immediately in case the Client know

ស់រត
័ ម្គ
៌ លសម្គៃត់របស់អតិថិជលច្ដើមបដ្ឋ
ី ក់

that any person, who does not have proxy or right to place order, uses personal
information of client to place order.
12- Refusal of Receiving Orders

១២- ការបដិច្សធទទួលបញ្ញជ

1- ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យ ួ រ ធ
ឹ ី ភ ីអ ិ ល រុ ី មិល អលុ វ តត ត មបញ្ញជ អតិ ថិ ជ លច្ទ ព្បសិលច្បកា
ើ រអលុ វតតបញ្ញជ

1- ACLEDA SECURITIES PLC. shall not carry out any Client Order if the Client Order

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី មល
ិ ទទួលខុ សព្តូវច្លើការខាតបង់នថែច្ដើម ឬការឆំណាយរបស់

Agreement. ACLEDA SECURITIES PLC. shall not be liable for any loss, cost or

អលុ វតតតមបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ល។
ិ ជ

carrying out such a Client Order.

អតិ ថិ ជ លច្នាះ ផ្ទុ យលឹ ង ឆាប់ លិ ង បទបបញ្ា តតិ ពា ក់ រ័ លធ ឬលកខ ខ ណឌ នលកិ ឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ។

would be contrary to any Securities Law and relevant regulations or the terms of this

អតិថិជលច្ែើយន្ដលបណា
ត លមករីការបដិច្សធរបស់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី កនុងការ

expense suffered by the Client as a result of ACLEDA SECURITIES PLC.’s refusal

2- ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវជូ លដំណ្ឹងភ្នែមដល់ អតិថិជលជាោយលកខណ្៍អកសរ ឬ
មច្្ោ

2- ACLEDA SECURITIES PLC. shall promptly notify the Client in writing or proper mean

យសមព្សប កនុងករណ្ីម្គលការបដិច្ស្ ដូ ឆម្គលន្ឆងកនុងកថាខណ្ឌទី១ ឬម្គលកំហុស

if there is refusal as stated in paragraph (1) or fails for any reason to carry out a Client

ឆាងកនុងការអលុ វតតបញ្ញជរបស់អតថ
ិ ិជល ឬការអលុ វតតបញ្ញជច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតមលកខខណ្ឌនលបញ្ញជ

Order or to carry out a Client Order in accordance with the terms of the Client Order.

អតិថិជល ។

13- Securities Trading Notifications

១៣- ការជូលដំណ្ឹងការជួញដូ រ

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវជូ លដំណ្ឹងដល់ អតិថិជលលូ វរាល់ព្បតិបតតិការមូលបព្តន្ដល

ACLEDA SECURITIES PLC. shall provide the Client with a notification of each securities

ព្រមោ៉ែងយកឆិតតទុកដ្ឋក់លូវការជូ លដំណ្ឹងច្នាះ ច្ហើយជូ លដំណ្ឹងច្ៅ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី

Conduct. The Client agrees to carefully review each such notification and to notify

ច្សឆកតីជូលដំណ្ឹង ។

and the information shown in the notification.

ច្្វើកុ ងនាមអត
ន
ិ ជ ជីវៈ ។ អតិថិជលយល់
ិថិជលច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតម ព្បការ ២១ នលព្កមសីល្ម៌វជា

transaction effected on behalf of the Client, in compliance with Article 21 of the Code of

ភអ
៌ លន្ដលបង្កាញកនុង
ិ ភ្នែ មលូ វ ភ្នរខុ ស គាន រវាងកំ ណ្ត់ ព្តរបស់ អ តិ ថិ ជ ល លង
ី ល
ិ រុ ី វ ញ
ិ រ័តម្គ

ACLEDA SECURITIES PLC. promptly of any differences between the Client’s records

ការជ្ូ ៃែំណឹងទាំងដនាះ រួម្មាៃរ័តមា
៌ ៃអំរីៈ
-

The confirmation must include the following information:

ព្បដភទម្ូលបព្ត, បរមាណ,
តនម្លកុ ងម្ួ
ន យឯកតា ៃង
ិ
ិ តនម្លររុប, កាលបរដចេ
ិ ទនៃការ
ជ្ួញែូ រ

-

កនព្ម្ដជ្ើងស្ថ នងលដរវា លាភការដផេងៗ ៃិងរៃធទាក់ទងៃឹងការជ្ួញែូ រដែលព្តូវបង់

-

A description of Securities, Quantity, Price per unit and Total amount, Traded date

-

Commissions or brokerage Fee, Fees or other remuneration paid by the client, and
any taxes payable related to trading by the client;

ដោយអតិងិជ្ៃ

-

The name of the securities representative acting for the client in the trading;

ដរចកតីបញ្ញជក់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ដធវើរកម្មភារកនុងនាម្ខលួៃឯង ឬកនុង

-

Whether ACLEDA SECURITIES PLC. acted as itself or on behalf of client;

-

The name of the securities exchange permitted where the trade taking place; and

ដ្មះទីផារម្ូលបព្តព្បតិព្រុតដែលដធវើការជ្ួញែូ រ ៃិង

-

Whether the order was executed at best execution, or otherwise based on the client's

ដ្មះភានក់ងារព្កុម្ហុៃម្ូលបព្តដែលដធវរ
ិ ៃ
ើ កម្មភារជ្ួញែូ ររព្មាប់អតង
ិ ជ្
នាម្អតិងិជ្ៃ

instructions.

អំរប
ី ញ្ញជដែលដផែកដលើការអៃុ វតតព្បដរើរបំផុត ឬបញ្ញជ ដែលដផែ ក ដលើ ការចងែុ លបងាា ញ
របរ់អតិងិជ្ៃ ។

អតិងិជ្ៃ ៃិង ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្រម្ដព្រៀងដលើការជ្ូ ៃែំណឹងទាំងដនាះ តាម្រយៈ

 អុន្ី ម៉ែល

 ទូរស័រទ

 សារទូរស័រទ

 ដផេងដទៀត..............................................

តាម្រ័តមា
៌ ៃអតតរញ្ញាណរបរ់ ភាគ្ី ែូ ចមាៃដចងកនុងទំររ័ ទី១ នៃកិចចព្រម្ដព្រៀងដៃះ ។ ភាគ្ី
ទាំងរីរដធវើកំណត់ព្តា ៃិងរកាទុ កការជូ លែំណឹងដែលពាក់រៃ
័ ធ។
១៤- េណ្លសា
ី ឆ់ព្

ក់អតថ
ិ ល
ិ ជ

ការដ្ឋក់តមាល់សាឆ់ព្
សាឆ់ព្

ខ-

សាឆ់ព្

ក់ន្ដលទទួល

ក់អតិថិជល ។

តមបញ្ញជរបស់អតិថិជល ។

ឆូ ល ច្ៅកនុ ងេណ្លី

ក់អតថ
ិ ិជលសព្ម្គប់កា រទិ ញ មូ ល បព្តកនុ ងនាមអតថ
ិ ិជល

c.

ការទូ ទត់ច្ផ្សងៗ រេ
ី ណ្លសា
ី ឆ់ព្

ក់រីេណ្លសា
ី ឆ់ព្

d.

ក់

ក់អ តិ ថិ ជ លច្ៅច្រលម្គលបញ្ញជ

e.

Make any other payment from the Client Money Account as may be required by law.

f.

Settlement into and out of Client Money Account in accordance with Client Orders
or other written instructions of the Client from time to time.

g.

១៥- រ

15- Reports
យការណ្៍តាម្ម្ដធោបាយរម្ព្របែូ ចមាៃដចង

កនុងចំណុច ១៣ ខាងដលើ ដល់ អតិថិជលទក់ទងលឹងការជួញដូ រមូលបព្តខាងច្ព្កាម៖
ក- ច្សឆកតជ
ី ូ លដំណ្ឹងសតីអំរកា
ី រជួញដូ រមូលបព្តច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតមព្បការ
សីល្ម៌វជា
ិ ជ ជវី ៈ ។

V-02

The Client shall be entitled to receive any interest paid in respect of the Client Money
Account.

យការណ្៍

1- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវផ្តល់រ

Agreement.
2-

ក់ន្ដលច្កើតម្គលកនុងេណ្លីអតិថិជល ។

Transfer money from Client Money Account to Saving Account of client that have in
opening account application form following phone and email as stated in this

កំ ណ្ ត់កុ ន ងពាកយច្សនើ សុ ំ ច្បើ ក េណ្លី តមរយៈច្លខទូ រ ស័ រទ លិ ង អុី ន្ម៉ែ ល ដ្ឋក់ ប ញ្ញជ ន្ដល
2- អតិថិជលម្គលសិទធិទទួលរាល់ ឆំណ្ូលការព្

Make settlement for any Client Liability related to securities trading from the Client
Money Account.

ក់អ តិ ថិ ជ លច្ៅេណ្លីសលសំរបស់អតិថិជល ដូ ឆម្គល

ម្គលច្ៅកនុងកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ។

Make payment from the Client Money Account for Securities purchased on behalf of
the Client pursuant to a Client Order.

រីអតិថិជល ឬការន្ណ្នាំជាោយលកខណ្៍អកសររីអតិថិជល ។

ឆ- ការច្ផ្ទរសាឆ់ព្

Accept payment for Securities sold on behalf of the Client pursuant to a Client Order
into the Client Money Account.

ក់អតថ
ិ លន្ដលតព្មូវច្ដ្ឋយឆាប់ ។
ិ ជ

ក់ច្ឆញរីេណ្លីសាឆ់ព្

Deposit any Client Money received from or on behalf of the Client into the Client
Money Account relating to the Client.

b.

អតិថិជល ។

ក់ឆូលលិងការដកព្

a.

លរីអតិថិជល ឬកនុងនាមអតិថិជលច្ៅកនុងេណ្លី

ឃ- ការទូ ទត់សងបំណ្ុលអតិថិជលពាក់រល
័ ធលឹងការជួញដូ រមូលបព្តរីេណ្លសា
ី ឆ់ព្

ឆ- ការដ្ឋក់ព្

 Other................................................

1- The Client authorizes ACLEDA SECURITIES PLC. to

ក់ រី ការលក់ មូ ល បព្តកនុ ងនាមអតិ ថិ ជ លតមបញ្ញជ

េ- ការទូ ទត់ច្ឆញរី េ ណ្លី សាឆ់ព្

ង-

 SMS

14- Client Money Account

ក់អតថ
័ ធច្ៅលង
ិ លន្ដលពាក់រល
ិ ល។
ិ ជ
ឹ អតថ
ិ ជ

ការទទួ ល ព្

 Telephone

based on the parties information identification as stated in page 1 of this agreement. Both
parties shall keep related record of notifications.

1- អតិថិជលផ្តល់សិទធិដល់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ឆំច្ពាះ៖
ក-

The client and ACLEDA SECURITIES PLC. agree those notification by:
 Email

២១

1- The Client acknowledges that it shall receive the following reports in proper way as
choice in point 13 above from ACLEDA SECURITIES PLC. in relation to trading in
Securities:

នលព្កម

a.

Notifications of Securities trades in accordance with Article 21 of the Code of
Conduct.
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ខ- រ

យការណ្៍ព្បតិបតតិការព្បចំន្ខកនុងេណ្លីអតិថិជល ច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតមព្បការ ២២

នលព្កមសីល្ម៌វជា
ិ ជ ជីវៈ ។

េ- រ

យការណ្៍ ពាក់ រ័ លធ លឹ ង ព្

ក់អ តិ ថិជ លច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតមឆាប់

ពាក់រល
័ ធលឹងវស័
ិ យមូលបព្ត ។

2- អតិថិជលព្រមច្ព្រៀងកនុងការរិលិតយោ៉ែងយកឆិតតទុកដ្ឋក់ ច្លើខែឹមសារនលរ
ច្ដ្ឋយ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ច្ដើមបធា
ី នាថាខែម
ឹ សារនលរ

b.

of the Code of Conduct.
c.

លិ ង បទបបញ្ា តតិ

យការណ្៍ន្ដលផ្តល់

យការណ្៍ន្ដល

Reports in relation to Client Money in accordance with Law and relevant regulations
of securities.

2-

The Client agrees to carefully check the meaning of the reports provided by ACLEDA
SECURITIES PLC., to ensure that the essence of such reports are consistent with the

លផ្តល់ឲ្យ

Client’s own records, and to promptly notify ACLEDA SECURITIES PLC. of any

ម្គលសងាតិភ្នរលឹងកំណ្ត់ព្តផ្លទល់ ខួ ល
ែ លិងជូ លដំណ្ឹងដល់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ភ្នែម

differences.

លូ វរាល់ ភ្នរខុ សគានណាមួយ ។
១៦- ោភ្ការ

A monthly transactions report on the Client’s account, in accordance with Article 22

16- Remuneration

1- ភ្នេីទង
ំ រីរទទួលសាាល់ លិងព្រមច្ព្រៀងថាការបង់ោភ្ការឲ្យ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី
ន្ដលម្គលន្ឆងកនុងកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ព្តូវ

1- The Parties acknowledge and agree that the remuneration payable to ACLEDA

លកំណ្ត់តមតរាង [១] ឬវច្សា្លកមម
ពាក់រល
័ ធ
ិ

SECURITIES PLC. under this Agreement shall be set out in Schedule [1] or its amended

លង
ិ អាឆន្ព្បព្បួលតមការ កំណ្ត់របស់ េ.ម.ក. ។

Schedule and in complied with the regulations issued by the SECC.

2- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ត
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី អាឆច្្វើបឆចុបបលនកមមតរាង [១] ច្ៅច្រលម្គលការផ្លែស់បូ រោភ្ការ
លិងព្តូវជូ លដំណ្ឹងដល់ អតិថិជលជាោយលកខណ្៍អកសរ ឬមច្្ោ

2- ACLEDA SECURITIES PLC. shall update Schedule [1] from time to time to reflect any

យសមព្សបលូ វរាល់ ការផ្លែស់

changes to the remuneration, and shall notify the Client in writing, or in proper mean, of

បតូ រច្នាះ ។ ច្ដើ មប ីឲ្យការតច្មែើង ោភ្ការន្ដលព្តូ វ បង់ ដូ ឆ ម្គលន្ឆងកនុ ងកិ ឆច ព្រមច្ព្រៀងច្លះម្គល

such changes. To be any increase of remuneration payable under this Agreement shall

សុ រលភ្នរអលុ វ តត លុ ះ ព្តន្តកិ ឆច ព្រមច្ព្រៀងច្លះ

លច្្វើ ប ឆចុ បបលន ក មម ច្ហើ យ អតិ ថិ ជ ល

លជូ ល

ដំណ្ឹងតាម្ម្ដធោបាយរម្ព្របែូ ចមាៃដចងកនុងចំណុច ១៣ ខាងដលើ កនុងការបាៃទទួល ឬ
យល់ ព្រម្ ។

3- ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ព្រមច្ព្រៀងថា ច្ៅច្រលេិ ត នថែ ច្សវារី អ តិ ថិ ជ លច្លើ សឆំ លួ ល
ន្ដលម្គលន្ឆងកនុងតរាង [១] ព្តូ វ បងវិល សាឆ់ព្

ក់ ន្ដលបង់ ច្លើ សឆូ ល កនុ ងេណ្លី សា ឆ់ ព្

អតិថិជលភ្នែមៗលិងព្តូវជូ លដំណ្ឹងជាោយលកខណ្៍អកសរឬមច្្ោ

ក់

យសមព្សបដល់ អតិថិជល ។

take effect until the Agreement has been updated and the Client notified to accept or
agree in proper way as choice in point 13 above.
3-

ACLEDA SECURITIES PLC. agrees that while any charged amount to the Client
exceeding the amounts set out in Schedule [1], it shall immediately upon becoming aware
of such overcharging refund the excess to the Client Money Account and shall notify the
Client in writing or in proper mean.

17- Interests and Relationships

១៧- ផ្លព្បច្ោជល៏ លង
ំ ង
ិ ទំនាក់ទល

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ព្តូវបញ្ញជក់លូវរាល់ ផ្លព្បច្ោជល៍ លង
ិ ទំនាក់ទំលងទំងអស់រវាង

ACLEDA SECURITIES PLC. discloses all of the interests or relationships between

រុ ី ឃ្យួរធ
ពាក់រល
័ ធ ច្ដ្ឋយ
ិ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ឬភ្ននក់ង្ករព្កុមហុលមូលបព្តកនុងតរាង [២] ឬវច្សា្លកមម

SECURITIES PLC. or its Securities Representatives as stated in Schedule [2] or its

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី លិងបុេាលច្ផ្សងច្ទៀតន្ដលអាឆម្គលឥទធិរលដល់ ដអរុ ី លីោ
អលុ ច្ោមតមលកខខណ្ឌនលកិឆចព្រមច្ព្រៀង លិងបទបបញ្ា តតិពាក់រល
័ ធច្ផ្សងច្ទៀត ។

ACLEDA SECURITIES PLC. and other persons that could influence ACLEDA
amended Schedule in respect of the terms and conditions of the agreement and other
relevant regulations.

១៨- ការតវា៉ែ

18- Complaints

1- ករណ្ី ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ឬភ្នន ក់ ង្ក រពាក់រ ័ៃ ធ រ បស់ ខ លួ ៃមិ ល អលុ វតតតមខែឹមសារនល
កឆ
ិ លអាឆច្្វប
ិ ចព្រមច្ព្រៀងច្លះ អតថ
ិ ជ
ើ ណ្ឹត ងជាោយលកខណ្៍អកសរច្ដ្ឋយព្តូវម្គលបញ្ញជក់ច្្មះ
លិងរ័តម្គ
៌ លលម្ែត
ិ នលបុេាលច្ដ្ឋះព្សាយការតវា៉ែរបស់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ។

2- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
អតិថិជលកនុងអំែុងច្រល ០៧ (ព្
ិ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវច្ដ្ឋះព្សាយវវាទរបស់
នថៃនលនថៃច្្វើការ បនាទប់រី

លទទួលការតវា៉ែ ។

រ
ំ ីរ)

1- In case ACLEDA SECURITIES PLC. or its representative do not apply to the terms and
conditions of the Agreement, the Client may make a complaint in writing to confirm the
name and contact details of person handling complaints at ACLEDA SECURITIES PLC.
2- ACLEDA SECURITIES PLC. shall solve of the Client’s complaint within 07(seven)
business days after reception of the complaint.
19- Client’s personal representatives

១៩- អនកតំណាងរបស់អតថ
ិ ល
ិ ជ
1- អតិថិជលអាឆច្ព្ជើសច្រសបុ
េាល ច្ព្ៅរី ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
័ ធរបស់
ើ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ឬបុេាលពាក់រល

1- The Client may appoint a person, other than ACLEDA SECURITIES PLC. or its related

ឆាប់ច្ដើមបដ្ឋ
ី ក់បញ្ញជទិញ-លក់មូលបព្ត ឬបញ្ញជ ច្ផ្សងច្ទៀតកនុ ងនាមអតិ ថិ ជ លពាក់ រ័ លធ លឹង ការ

Client Orders or other instructions to ACLEDA SECURITIES PLC. on the Client’s

អតិថិជលន្ដលម្គលបំណ្ងច្ព្ជើសច្រសបុ
េាលន្ដលច្្វើជាអនកតំណាងព្តូវបញ្ញជក់កុ ងតរាង
ន
[៣] ។
ើ

signing date of this Agreement, the Client shall appoint the persons specified in Schedule

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ច្្វើជាអនកតំណាងតមរយៈលិខិតច្ផ្ទរសិទធិ ឬការអលុ ញ្ញាតច្ដ្ឋយ

representative, in writing by Power of Attorney or other means permitted by law to give

ជួញដូ រមូលបព្តតមរយៈ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ។ ច្ៅច្រលឆុ ះកឆ
ិ ចព្រមច្ព្រៀងច្លះ

behalf in respect of Securities Trading through the ACLEDA SECURITIES PLC. At the

2- មុ ល ទទួ ល បញ្ញជ រី អន ក តំ ណា ងរបស់ អ តិ ថិជ ល ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យ ួ រ ធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ព្តូវតព្មូវឲ្យ

[3] as its legal representative.
2- ACLEDA SECURITIES PLC. shall, prior to accept any instructions provided by a legal

អតិថិជលផ្តល់ឲ្យ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី លូ វឯកសារច្ដើម ឬថតឆមែងម្គលបញ្ញជក់ ព្តឹម

representative, require that the Client provides ACLEDA SECURITIES PLC. with an

3- អតថ
ិ លព្តូវជូ លដំណ្ឹងជាោយលកខណ្៍អកសរភ្នែមដល់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ិ ជ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី រី កា រ

3- The Client shall notify immediately ACLEDA SECURITIES PLC. in writing of the

ព្តូវនលការអលុ ញ្ញាតលូ វការច្ព្ជើសច្រសអន
កតំណាង ។
ើ

was appointed.

ដកហូ ត សិ ទធិ រ បស់ អន ក តំ ណា ង ។ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី អាឆច្្វើព្បតិបតតិការន្ដល

revocation of any personal representative’s authority. ACLEDA SECURITIES PLC. shall

ការជូ លដំណ្ឹងច្ផ្សងច្ទៀតរអ
ី តថ
ិ ិជល ។

representative, unless and until it is notified otherwise by the Client.

ទទួល

លរីអនកតំណាងតមបញ្ញជទិញ-លក់មល
ូ បព្ត

ឬបញ្ញជច្ផ្សងច្ទៀត

ច្លើកន្លងន្តម្គល

4- អតិ ថិ ជ លយល់ ព្រមព្បេល់ សិ ទធិ ត មរយៈលិ ខិ ត ច្ផ្ទ រ សិ ទធិ ឬការអលុ ញ្ញាតច្ដ្ឋយឆាប់ច្ដម
ើ បដ្ឋ
ី ក់
បញ្ញជ...................................កនុងនាមអតិថិជលដល់បុេាលច្្មះ.....................................................................

act in accordance with Client Orders or other instructions received from the

4- The Client agrees to proxy by proxy letter or authorize by law for placing order ..............
in the name of investor to person name.............................................................. Sex...........

ច្ភ្ទ............. នថៃន្ខឆ្នក
ំ ំច្ណ្ើត....DD.../ ...MM.../ ...YYYY.. អតតសញ្ញាណ្បណ្ណ/លិខិតឆែងន្ដលច្លខ

Date of birth

.................................ផ្ុ តសុ រលភ្នរច្ៅ....DD.../ ...MM.../ ...YYYY..

.................Expire date ...DD.../ ...MM.../ ...YYYY..

អាសយដ្ឋាលផ្ទះច្លខ..........................ផ្ែូវ..................................................ឃុំ/សង្កាត់.......................................

Address Home No. ................... Street....................................................Commune/Sangkat

ព្សុក/ខណ្ឌ/ព្កុង.....................................................ច្ខតត/រាជធាលី......................................................................
អនកតំណាងរបស់អតិថិជលន្ដលទទួល

 ទូរស័រទ៖

លសិទធិអាឆដ្ឋក់បញ្ញជតមរយៈ៖

ច្លខទូ រស័រទដ្ឋក់បញ្ញជ........................................................................................................................................
ច្លខទូ រស័រទទទួលបញ្ញជ: 023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88 / 015 72 33 88
V-02

original or a certified true copy of the written Proxy under which the legal representative

...DD.../ ...MM.../ ...YYYY..

ID-Card/Passport number .................................

.......................................District/Khan/City...............................Province/Capital........................
Representative of investor that authorize can place order by:
 Telephone៖
Order by Tel. No.………………………………………………………………………………………..………..……
Receive order by Tel. No.: 023 9999 66 / 023 9999 77 / 023 72 33 88 / 015 72 33 88
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 សារទូរស័រទ៖

 SMS៖

ច្លខទូ រស័រទដ្ឋក់បញ្ញជ........................................................................................................................................

Order by Tel. No. ………………………………………………………………………………………..………...…..
Receive order by Tel. No. : 015 72 33 88

ច្លខទូ រស័រទទទួលបញ្ញជ: 015 72 33 88

 អុីន្ម៉ែល៖

 Email៖

អាសយដ្ឋាលអុីន្ម៉ែលដ្ឋក់បញ្ញជ..........................................................................................................................

Order by Email…………………………………………………………………………………………...………..……
Receive order by Email: acs.rep@acledasecurities.com.kh

អាសយដ្ឋាលអុន្ី ម៉ែលទទួលបញ្ញជ: acs.rep@acledasecurities.com.kh

20- Confidentiality

២០- ការរកាភ្នរសម្គៃត់
ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
៌ លសម្គៃត់របស់អតិថិជល
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី យល់ ព្រម្ថាមល
ិ ព្តូវដ្ឋក់បង្កាញរ័តម្គ

ACLEDA SECURITIES PLC. agrees not to disclose to any person any confidential Client

លកនុងការអលុ វតតច្សវាកមមព្សបតមកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ច្ៅឲ្យបុេាលណាមួយច្ែើយច្លើកន្លង

SECURITIES PLC. obtained in carrying out the Services pursuant to this Agreement,

ឬរ័តម្គ
៌ លសម្គៃត់ដនទច្ទៀតពាក់រល
័ ធលង
ិ លន្ដល ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ិ អតថ
ិ ជ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី ទទួល

Information, or any other confidential information in relation to the Client that ACLEDA

ន្តម្គលករណ្ីណាមួយដូ ឆខាងច្ព្កាម៖

provided that ACLEDA SECURITIES PLC. may disclose such confidential information:

ក- ម្គលការយល់ ព្រមជាោយលកខណ្៍អកសររអ
ី តថ
ិ ិជលច្ដ្ឋយម្គលបញ្ញជក់រប
ី ុេាលន្ដលម្គល
សិទធិទទួលលូ វរ័តម្គ
៌ លសម្គៃត់ច្នាះ

ខ- ម្គលការច្សនើសុំរី េ.ម.ក. ឬតុ ោការនលព្រះរាជាណាឆព្កកមពុជា ឬ
េ-

With the written consent of the Client by confirming the authorized person;

b.

To the SECC or court of the Kingdom of Cambodia up on request;

c.

Otherwise as provided by law and other relevant regulations.

ម្គលការតព្មូវច្ដ្ឋយឆាប់ លិងបទបបញ្ា តតិពាក់រល
័ ធច្ផ្សងច្ទៀត

២១- ច្សឆកតន្ី ថែងរ័តម្គ
៌ លហាលភ្
័
ិ យ

21- Risk Disclosure Statements

1- អតិថិជលព្តូ វ ទទួ ល សាា ល់ ថា នថែ មូ ល បព្តអាឆន្ព្បព្បួ ល ច្ែើង ឬឆុ ះ ច្ហើយរ័តម្គ
៌ លន្ដលព្តូវ

ល

1- The Client acknowledges that securities price shall be fluctuated to increase or decrease

ផ្តល់ឲ្យអំរឆ
ិ ច្ិ ោេ ឬនថែមូលបព្តន្ដលព្សបតមកឆ
ី ំណ្ូលនលការវល
ិ ចព្រមច្ព្រៀងច្លះ លង
ឹ មល
ិ ព្តូវ

and the information provided about income of investment or Securities price acquired
pursuant to this Agreement are not guaranteed by ACLEDA SECURITIES PLC. or any

លធានាច្ដ្ឋយ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ឬបុេាលច្ផ្សងច្ទៀតច្ែើយ ។

2- ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
័ ម្គ
៌ លបន្លថមពាក់រល
័ ធលឹងច្សឆកតីន្ថែងរ័តម្គ
៌ លហាលិភ្យ
័
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ព្តូវផ្តល់រត
ច្ផ្សងច្ទៀតន្ដលន្ផ្ែកច្លើច្សវាកមមន្ដល

លផ្តល់ឲ្យព្បសិលច្បម្គ
ើ ល។

other person.
2-

ACLEDA SECURITIES PLC. Shall provide an additional information relevant to the
risk disclosure statements, depending on the Services provided, if any.

២២- ឆាប់ឆមែងនលកឆ
ិ ព្ច រមច្ព្រៀង

22- Copy of Agreement

កិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះព្តូវច្្វើជារីរឆាប់ន្ដលម្គលឆុ ះហតថច្លខា លិងព្តរបស់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី
ភអ
ី ិលរុ ី ៃិងសានមព្ម្គមនដឬហតាដលខារបស់ អតិងិជ្ៃ ច្ហើយ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី

ផ្ែ ល់ ឲ្យអតិ ថិ ជ លមួយ ឆាប់ ភ្នែមៗ លិ ង មួ យ ឆាប់ ច្ទៀតរកាទុ ក ច្ៅ ដអរុ ី លី ោ រុ ី ឃ្ យ ួ រ ធ
ឹ ី
ភអ
ី ល
ិ រុ ី ។

The Agreement shall make into two copies with sign and seal of ACLEDA SECURITIES
PLC. and fingerprint or signature of the Client, and ACLEDA SECURITIES PLC. shall
provide the Client with such document of this Agreement immediately and keep another at
ACLEDA SECURITIES PLC.

២៣- បដវា
ិ ទកមម

23- Laws Not Affected

ច្ដ្ឋយអលុ ច្ោមតមព្បការ ៦ នលព្កមសីល្ម៌វជា
ិ ជ ជវី ៈរាល់ លកខខណ្ឌនលកឆ
ិ ចព្រមច្ព្រៀងមល
ិ ព្តូវ

The Parties agree that, in compliance with Article 6 of the Code of Conduct, the terms of this

លុ បច្ចល ឬដ្ឋក់កំហិតច្លើសិទធិអតិថិជល ឬកាតរវកិឆចរបស់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី

Agreement shall not in any way operated to remove, exclude, or restrict any rights of the

ច្ផ្សងច្ទៀតរវាងភ្នេី ទំង រី រ ន្ដលលុ បច្ចល ឬដ្ឋក់កំហត
ធិ តថ
ិ ច្លើសិទអ
ិ ិជល ឬកាតរវកឆ
ិ ចរបស់

conditions of this Agreement or/and any other agreement between the Parties which in any

ន្ដលទទួលសាាល់ ច្ដ្ឋយឆាប់ ។ រាល់ លកខខណ្ឌច្ៅកនុងកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ឬ/លិងកិឆចព្រមច្ព្រៀង

Client or obligations of ACLEDA SECURITIES PLC. under the law. Any terms and

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ន្ដលទទួលសាាល់ ច្ដ្ឋយឆាប់មល
ិ ម្គលអាលុ ភ្នរអលុ វតតច្ែើយ ។

way operated to remove, exclude, or restrict any rights of the Client or obligations of

1- រាល់ រ

ACLEDA SECURITIES PLC. under the law, shall be of no effect.
24- Notice

២៤- ការជូលដំណ្ឹង

យការណ្៍ លង
ិ ការជូ លដំណ្ឹងន្ដលផ្តល់ឲ្យអតិ ថិជ លព្តូ វ ព្សបច្ៅតមកឆ
ិ ចព្រមច្ព្រៀងច្លះ

1- All reports and notices to the Client shall be in complied with this Agreement or the

ឬព្កមសីល្ម៌វជា
ិ ជ ជីវៈ ច្លើកន្លងន្តម្គលសំ ច្ណ្ើជាោយលកខណ្៍អកសរច្ផ្សងរី ច្លះរីអតិថិជល

2- អតិ ថិ ជ លព្រមច្ព្រៀងជូ លដំណ្ឹងភ្នែមៗដល់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ច្ៅច្រលម្គលការ

Code of Conduct, unless otherwise requested in writing by the Client.
2-

ផ្លែស់ បូ រអាសយដ្ឋ
ត
ា ល ឬរ័តម្គ
៌ លសព្ម្គប់ទំនាក់ទំលងច្ផ្សងច្ទៀតរបស់ ខួ ល
ែ ។ ករណ្ីអតថ
ិ ិជលខក
ខាលមល
ិ
ការណ្៍

លជូ លដំណ្ឹងដល់ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ត ងច្លះរាល់ រ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី រីការផ្លែស់បូ រទំ

ឬការជូ លដំណ្ឹងព្តូវច្ផ្ាើជូលអតិថិជលច្ៅតាម្ម្ដធោបាយរម្ព្សប

ឆំណ្ុឆ ១៣ ខាងច្លើ ។

The Client agrees to promptly notify ACLEDA SECURITIES PLC. of any change of
address or any other contact details of the Client. If the Client fails to notify ACLEDA

យ

SECURITIES PLC. on the changes, all report or other notice shall be sent to the Client

ដូ ឆម្គលន្ឆងកនុង

by proper means as stated in point 13 above.
25- Termination

២៥- ការបញ្ច ប់កឆ
ិ ចសលោ

1- ភ្នេីលី មួយ ៗម្គលសិ ទិធ ប ញ្ច ប់ កិ ឆច ព្រមច្ព្រៀងច្លះព្េប់ ច្រលច្វោ ច្ដ្ឋយព្តូវជូ លដំណ្ឹងជាោយ
លកខណ្៍អកសរជាមុលកនុងរយៈច្រល ០៧(ព្

1- Either Party shall be entitled to terminate this Agreement at any time by notifying the

រ
ំ រី ) នថៃនលនថៃច្្វកា
ើ រ ដល់ ភ្នេីម្គខងច្ទៀត ។

other party in writing 07 (seven) working days in advance.

2- ភ្នេីទង
ំ រីរយល់ ព្រមថាការបញ្ច ប់កិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ មល
ិ ប៉ែះពាល់ ដល់ សិទធិ លិងកាតរវកិឆចន្ដល
មល
ួ ៗន្ដលម្គលមុលច្រលបញ្ច ប់កិឆចព្រម ច្ព្រៀងច្លះ ។
ិ ទល់អលុ វតតឆប់របស់ភ្នេីលីមយ

2-

The parties agree that termination of this Agreement shall not affect the rights and duties
of the Parties that have accrued before such termination.

២៦- កឆ
ិ ចព្រមច្ព្រៀងរួម

26- Entire Agreement
ជាកិ ឆច ព្រមច្ព្រៀងរួម រវាងភ្នេី ទំង សងខាងន្ដលន្ឆងអំ រី ការន្តងតំង

This Agreement is the entire consensus between the Parties as to the appointment of

រាល់ បទបង្កាញ ឬច្សឆកតីន្ថែងការណ្៍ ឬកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្ផ្សងច្ទៀតច្ទះជាោយលកខណ្៍អកសរ ឬ

other presentation, statement or agreement whether written or oral between the Parties in

កិ ឆច ព្រមច្ព្រៀងច្លះ

ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី ច្្វើជាភ្ននក់ង្កររបស់អតិថិជល លិងលកខខណ្ឌនលការផ្តល់ច្សវាកមម ។

ACLEDA SECURITIES PLC. as the Client’s agent and the provision of the Services. No

ក៏ផ្លទល់ ម្គត់រវាងភ្នេីទង
ំ សងខាងន្ដលពាក់រ័លធលិងបញ្ញាច្លះ មល
ិ ម្គលអលុ ភ្នរអលុ វតតច្ែើយ ។

relation to such matters shall be of any effect.

២៧- ការន្កន្ព្ប

V-02

a.

27- Amendment

កិ ឆច ព្រមច្ព្រៀងច្លះអាឆន្កន្ព្បច្ៅច្រលម្គលការយល់ ព្រមរវាងភ្នេី ទំង សងខាង ។ ច្ៅច្រល

This Agreement may only be amended with the consensus of each Party, provided that where

កិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ិលរុ ី លឹងន្កន្ព្បកិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះឲ្យព្សបតម

provisions of this Agreement, ACLEDA SECURITIES PLC. shall amend this Agreement so

ម្គលការច្្វើ វ ច្ិ សា្លកមម ឆាប់ លិ ង បទបបញ្ា តតិ ពា ក់ រ័ លធ លិ ង វ ស
ិ ័ យ មូ ល បព្ត ន្ដលផ្ទុ យច្ៅលិ ង

there is a change in any Securities Law and relevant regulations that is contrary to the

ឆាប់ លិ ង បទបបញ្ា តតិ ពា ក់ រ័ លធ លឹ ង វ ស
ិ ័ យ មូ ល បព្ត ន្ដល

that it complies with such changed Securities Law and relevant regulations, without the

លច្្វើវច្សា្លកមម
ច្ដ្ឋយមល
ិ
ិ ចំ

ឆ់
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ម្គលការយល់ ព្រមរី អ តិ ថិ ជ ល លិ ង ព្តូ វ ជូ ល ដំ ណ្ឹ ងតាម្ម្ដធោបាយរម្ព្របដូ ឆ ម្គលន្ឆងកនុ ង
ឆំណ្ុឆ ១៣ ខាងច្លើ ។

Client’s consent, and upon doing so shall notify the Client in proper way as stated in point 13
above.
28- Assignment

២៨- ការចត់តង
ំ
អតថ
ធិ ង
ិ ិជលព្រមច្ព្រៀងថា រាល់ សិទល
ិ កាតរវកឆ
ិ ចន្ដលម្គលកំណ្ត់កុ នងកឆ
ិ ចព្រមច្ព្រៀងច្លះ លង
ឹ ព្តូវ

The Client agrees that any right and obligation in this Agreement shall be binding upon the

ការផ្លែ ស់ បូ ត រកមម សិ ទធិ នលមូ ល បព្ត ន្ដលច្កើ ត ច្ែើ ង ច្ដ្ឋយព្បតិ ប តតិ ការនលឆាប់ ការទទួលមរណ្

the case of any change of title to Securities that occurs by operation of law, by reason of the

ច្ទៀត ។ ករណ្ីច្លះ ដអរុ ី លីោ រុ ី ឃ្យួរធ
ឹ ី ភអ
ី ល
ិ រុ ី លឹ ង ចត់ ន្ឆងលូ វ រាល់ កា រដផេ រ មូ ល បព្ត លង
ិ

SECURITIES PLC. may arrange any transfer of Securities and the registration of such

ច្ផ្ទរច្ៅឲ្យព្បតិសិទធិសាកល ព្បតិសិទធិច្ដ្ឋយន្ែក លិងអនកតំណាងរបស់ អតិថិជល កនុងករណ្ីម្គល

Client’s universal successor, particular successor and personal representative in title and that in

ភ្នររបស់អតិថិជល កស័យ្ល អសមតថភ្នរ ដីកាតុ ោការ ឬច្ដ្ឋយច្ហតុ ផ្លណាមួយច្ផ្សង

Client’s death, bankruptcy, legal incompetence, court order or any other reason, ACLEDA

ការឆុ ះបញ្ជ ី នលការដផេរច្នាះ ។

transfer.
29- Governing Law and Jurisdiction

២៩- ឆាប់ព្េប់ព្េង លង
ិ យុតត្កា
ិ រ

កិឆចព្រមច្ព្រៀងច្លះព្តូវព្េប់ព្េងច្ដ្ឋយឆាប់នលព្រះរាជាណាឆព្កកមពុជា។

រាល់ វវាទន្ដលច្ក
ិ
ិ ីច្ដ្ឋះព្សាយវវាទន្ដល
ិ
ើតច្ឆញរីកិឆព្ច រមច្ព្រៀងច្លះ អាឆច្ដ្ឋះព្សាយតមលីតិវ្
កំណ្ត់ច្ដ្ឋយ េ.ម.ក. ។

This Agreement is governed by the laws of the Kingdom of Cambodia.
Any dispute under the terms of this Agreement shall be resolved pursuant to any dispute
resolution procedure prescribed by the SECC.

ច្ដើមបឲ្
ំ ររី ព្រមច្ព្រៀងគានច្ដ្ឋយម្គលសានមព្ម្គមនដ ឬឆុ ះហតថច្លខា :
ី យកឆ
ិ ចសលោច្លះម្គលសុ រលភ្នរ ភ្នេីទង
To the agreement has validity, the parties agree to fingerprint or sign

V-02

អតិថិជន CLIENT

តំណាង អអស៊ីលដា
៊ី សឃ្
៊ី យួ រឹធ៊ី ភ៊ីអល
ិ ស៊ី

សានមព្ម្គមនដ ឬ ហតថច្លខា (លង
ិ ព្តករណ្ីជាលត
ី ប
ិ ុេាល/ស្ថាប័ៃ)
Fingerprint Block or Signature, (Seal in case as Legal Entity/Organization)

REPRESENTATIVE OF ACLEDA SECURITIES PLC.

ដ្មះ:..............................................................................................................
Full Name

ដ្មះ:..............................................................................................................
Full Name

ហតថច្លខា លិងព្ត Signature and seal
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តារាងទ៊ី ១
Schedule 1
លាភការ
Remuneration
ការកំណត់កម្រៃអជើងសា ម្ថៃអសវា និងលាភការអសេងៗ
Set out commissions or brokerage fee, fees and other remuneration
ប្រភេទកម្ប្ៃ

អត្រាសត្រាប់បញ្ជាទិញ

អត្រាសត្រាប់បញ្ជាលក់

ការគណនា

Nature of Benefit

Rate for purchase order

Rate for sell order

Method of Calculation

កម្ប្ៃភ ើងសា Brokerage Fee
ម្លៃភេវា Fees
លាភការផ្សេងៗ Other Remuneration
សរុប Total
សាាល់ Note: + កម្ត្រៃផ ើងសាអបសបបរា:.........................
Minimum Brokerage Fee

តារាងទ៊ី ២
Schedule 2
សលររអោជន៏និងទំនាក់ទំនង
Interests and Relationships
សលររអោជន៏ និងទំនាក់ទំនងដែលអាចមានឥទធិពលអៅអលើ អេស៊ីល៊ីដា ស៊ីឃ្យួ រឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ី កនង
ុ ការសតល់អសវា
Set out interests and relationships that may influence ACLEDA SECURITIES PLC. in providing the Services
ភ្មោះ

ទំនាក់ទំនងជាៃួយត្រកុៃហុន

ការពន្យល់ពីឥទធិពល

Name

Relationship with Firm

Explanation of Influence

តារាងទ៊ី ៣
Schedule 3
អនកតំណាងររស់អតិថិជន
Client’s personal representatives

V-02

ភ្មោះអ្នកតំណាង

អាេយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

ទំហំម្នការអ្នុញ្ញាតេិទធិ

Personal Representatives Name

Personal Representatives Address and Contact Details

Scope of Authority
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