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Resolution For Account Opening Form V3.1-Oct2020-ENG-KHM
សម្រង់ពិតប្រាកដ   និងមានការបញ្ជាក់របស់សេចកី្តសម្រេច    ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន  /  អង្គភាពដែលបានប្រព្រឹតិ្តទៅកាលពី    
ថ្ងៃទី                                                            ។
៣. ផ្តល់សិទិ្ធឲ្យបុគ្គលដែលមានរាយនាមក្នុងតារាងខាងក្រោម  ធ្វើជា  “ហត្ថលេខីស្របច្បាប់”  ដើម្បី                                                                           គណនី នានារបស់ក្រុមហ៊ុន/ អង្គភាពដោយអនុវត្តតាមសេចកី្តណែនាំសិទិ្ធអនុម័តក្នុងចំនុចទី៤ ៖
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ការបើកគណនី
Board of Directors Resolution For Account Opening
                                                DD - MM - YYYY
Branch (filled by Bank):
សាខា (បំពេញដោយធនាគារ)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន/ អង្គភាព
Name of Company/ Entity:
លេខចុះបញ្ជី 
អាសយដ្ឋានចុះបញ្ជី 
Registration No:
Registration Address:
IT WAS RESOLVED AND AUTHORIZED THAT:
បានសម្រេចថា ៖
១. ឲ្យបង្កើតគណនីដាក់ប្រាក់បញ្ញើដើម្បីធ្វើប្រតិបតិ្តការដកដាក់ប្រាក់  ប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស  និងស្នើសុំប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ជាមួយធនាគារ Advanced Bank of Asia Limited ដែលហៅកាត់ថាធនាគារ ABA ស្របទៅតាម ខ និងលក្ខខណ្្ឌដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងទម្រង់ពាក្យស្នើ សុំនានា ក៏ដូចជា                       ខ និងលក្ខខណ្ឌ ផលិតផល និងសេវាកម្មនីមួយៗរបស់ធនាគារ ។
២. ឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយធនាគារដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធអេទ្បិចនិកដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទម្រង់ពាក្យស្នើ សុំ ក៏ដូចជា ខ និងលក្ខខណ្ឌសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងសេវាគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ។
1. To establish accounts, place deposits, transact in foreign exchange and/or derivative products (if any) and apply for any other products or services with Advanced Bank of Asia Limited or ABA Bank (“the Bank”) in accordance with the terms and conditions specified in the forms as well as terms and conditions of each product and service of the Bank.
2. To enter into such agreements with the Bank relating to the electronic financial services under the various electronic banking agreements services agreements stated in the relevant application forms and terms and conditions governing electronic banking and other cash management services.
3. To appoint the person(s) named below as  “authorised signatories” to                                                                        the  Company's/Entity's account(s) subject to the compliance with following Mandate Instruction(s):
..\Logo Isolated.png
Registration Type:
មុននឹងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទនេះ សូមបំពេញរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់របស់លោកអ្នក ដោយកុំទុកប្រអប់ណាមួយដែលមិនបានជ្រើសរើសអោយនៅទំនេរ។ សូមសរសេរពាក្យ N/A ក្នុងប្រអប់ដែលមិនត្រូវនឹងព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក។ នៅពេលចុះហត្ថលេខាលើបែបបទនេះលោកអ្នកយល់ព្រមថា ធនាគារនឹងទទួលធ្វើតាម សំណើរបស់លោកអ្នកដោយផ្អែកលើនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ ។
Before signing this form, please fill out all the information needed and DO NOT leave any box unmarked or blank;  write N/A in items not applicable to you. Upon signing this form, you agree that the Bank will affect your request based on its internal procedures. 
ឈ្មោះហត្ថលេខីស្របច្បាប់ 
ងារ
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/ លិខិតឆ្លងដែន
មុខតំណែង
ក្រុម (បើមាន) 
Full Name of Signatory(ies)
Title
National ID/Passport No.
Position
Group (optional)
៤. អនុម័តសេចកី្តណែនាំសិទ្ធិប្រើប្រាស់គណនី៖
4. To approve account mandate instruction(s):
បុគ្គលណាម្នាក់ណាក៏អាចចុះហត្ថលេខាបាន
បុគ្គលពីរនាក់ទើបអាចចុះហត្ថលេខាបាន
ផេ្សងៗ (បញ្ជាក់ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម)         
Any two to sign
Other (specify in below box)
Any one to sign
ប្រថាប់ត្រា / Seal
(ប្រសិនបើមាន / optional)
៥. ត្រូវបានផ្តល់សិទិ្ធឲ្យប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន/ អង្គភាពនៅលើឯកសារចាំបាច់នានា (ប្រសិនបើតម្រូវ) ស្របទៅតាមអនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈរបស់ ក្រុមហ៊ុន/ អង្គភាព ។
៦. តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចនេះ  នាយកគ្រប់រូបសូមបញ្ជាក់ថា  ខ្លួនបានពិចារណាយ៉ាងមត់ចត់ទៅលើប្រធានបទនៃឯកសារដែល បានរៀបរាប់ក្នុង ”មាត្រា១ដល់មាត្រា៥”  និងយល់ស្របថាតាមការអនុម័តឯកសារទាំងនោះដែលធើ្វឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៏ក្រុមហ៊ុន / អង្គភាព។
5. Authority be and is hereby given for the Seal of the Company/Entity to be affixed to the necessary documents (if required) in accordance with the Company's/Entity's Memorandum and Articles of Association.
6. Each director, by signing the resolutions, confirms that he or she has carefully considered the subject matter of the documents listed in “Article 1     to 5” and determines that the execution of such documents would be in the interests of the Company/Entity.
៧. សេចក្តីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងនៅតែមានសុពលភាពរហូតដល់សេចក្តីសំរេចថ្មីត្រូវបានអនុម័ត ដាក់ស្នើ បញ្ជូន និង បំពេញចប់សព្ធគ្រប់ ដោយធនាគារ។
7. This Board of Director resolution shall remain in force until the new resolution has been passed, submitted, delivered, and acted by the Bank.
ប្រថាប់ត្រា / 
Entity's Seal
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 
Signature and Chairman's Name
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះសមាជិក
Signature and Member's Name
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះសមាជិក
Signature and Member's Name
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះសមាជិក
Signature and Member's Name
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះសមាជិក
Signature and Member's Name
 (1)
- To draw, sign and endorse cheques and other order or instruments for payment not withstanding that the debiting of any such cheques and order or instruments to the account any cause the said account to be overdrawn, or any overdraft to be increased thereby.
- To pay moneys, cheques, notes, drafts, orders and all other document to the credit of my account and to endorse on my behalf and in my name or in the name of the attorney cheques or other negotiable instruments of any descriptions. 
- To debit my Savings, Current, Current Plus, and Flexi Deposit Account with any payment which bears the signature of the attorney. 
- To receive, withdrawal all or any of my securities, bills, coupons or other property, including any box or boxes and their contents. 
- To negotiate for and take advances by way of discount, loans, overdrafts or otherwise, with or without security.  
- To pledge and deposit any species of security for the repayment of such advances. 
- To receive statement and/or communication of any kind from time to time of my account(s) and certify the correctness thereof on our behalf. 
- To give instructions whether by mail, telegraph, telephone, facsimile for fund disbursement or otherwise and/or enter into contracts with the Bank.
(១)
- ចំណារចុះហត្ថលេខាអនុម័តមូលប្យទានបត្រ និងលិខិតបញ្ជាផ្សេងទៀតដើម្បីទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយមិនគិតថាការដកប្រាក់តាមរយៈមូលប្បទានបត្រ  និងលិខិតបញ្ជាទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យ     គណនីត្រូវបានដកលើសឥណទាន ឬបង្កើនប្រាក់ជំពាក់នោះទេ ។
- ដាក់ប្រាក់តាមរយៈសាច់ប្រាក់សុទ្ធ  មូលប្បទានបត្រ  រូបិយបត្រ  រូបិយណតិ្ត  លិខិតបញ្ជា  និងឯកសារទាំងឡាយផ្សេងៗទៀតទៅក្នុងគណនីរបស់យើងខ្ញុំ និងអនុម័ត ជំនួសឲ្យយើងខ្ញុំ  ឬក្នុងនាមមូលប្បទានបត្រមេធាវី  ឬឯកសារចរចារផ្សេងទៀតគ្រប់បែបយ៉ាង ។
-  ដកប្រាក់ពីគណនីសន្សំ  គណនីចរន្ត  គណនីចរន្ត Plus និងគណនីបញ្ញើបត់បែនរបស់ខ្ញុំ ជាមួយនឹងការទូទាត់ទាំងឡាយណាដែលចុះហត្ថលេខា ដោយហត្ថលេខីដែល បានផ្តល់សិទិ្ធ ។
-  ទទួលដកមូលប្បទានបត្រ  វិក័្កយបត្រ  គូប៉ុង  ឬទ្រព្យសម្បតិ្តផេ្សងទៀតជំនួសឲ្យយើងខ្ញុំ ។
-  ចចារទៅលើសេវាកម្មកម្ចី   សេវាកម្មដកសាច់ប្រាក់លើសឥណទានកំណត់  និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដោយមាន  ឬមិនមានការធានា ។
-  បញ្ចាំរាល់វត្ថុទាំងឡាយណាដើម្បីជាការទូទាត់សងនូវកម្ចីខាងលើ ។
-  ទទួលរបាយការណ៏  និងទាក់ទងរាល់ព័ត៌ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់យើងខ្ញុំ   និងបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវជំនួសឲ្យយើងខ្ញុំ ។
-  ធ្វើការស្នើសុំឲ្យធនាគារចេញប្រាក់តាមរយៈសំបុត្រ  ទូរលេខ  ទូរស័ព្ទ  ទូរសារ ឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយធនាគារ។
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ធនាគារប៉ុណោ្ណះ / FOR BANK USE ONLY
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