
SS-SBI-01 1,200

SS-SBI-02 50

SS-SBI-03 2,040

SS-SBI-04 100

SS-SBI-05 60

SS-SBI-06 100

SS-SBI-07 120

SS-SBI-08 100

SS-SBI-09 400,000

SS-SBI-10 40

SS-SBI-11 10,000

SS-SBI-12 4,000

SS-SBI-13 40

SS-SBI-14 80

SS-SBI-15 140

SS-SBI-16 60

SS-SBI-17 40

SS-SBI-18 50

SS-SBI-19 100

SS-SBI-20 400,000

SS-SBI-21 100

SS-SBI-22 40

SS-SBI-23 40

SS-SBI-24 50

SS-SBI-25 250

SS-SBI-26 50

SS-SBI-27 340

SS-SBI-28 100

SS-SBI-29 40

SS-SBI-30 100

SS-SBI-31 820

SS-SBI-32 120

SS-SBI-33 50

SS-SBI-34 50

SS-SBI-35 12,000

SS-SBI-36 500

SS-SBI-37 100

SS-SBI-38 80

SS-SBI-39 80

SS-SBI-40 80

SS-SBI-41 80

SS-SBI-42 80

SS-SBI-43 12,000

SS-SBI-44 60

SS-SBI-45 100

SS-SBI-46 200

SS-SBI-47 100

SS-SBI-48 50

SS-SBI-49 40

SS-SBI-50 40

SS-SBI-51 600

SS-SBI-52 40

SS-SBI-53 100

SS-SBI-54 60

SS-SBI-55 40

SS-SBI-56 400

SS-SBI-57 360

SS-SBI-58 50

SS-SBI-59 40

SS-SBI-60 40

SS-SBI-61 40

SS-SBI-62 80

SS-SBI-63 40

SS-SBI-64 60

SS-SBI-65 200

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់ (ធនាគារ ABA) និង ក្៊ម ហ៊៊ន អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉្ល់ ស៊ី ឃ្យួរឹធី (ក្៊ម ហ៊៊ន អេសប៊ីអាយ) មាន ្ ិត្ិយស ជកមាប ជូន ដំណឹង ដល់ វិនិអយគិន 
ដដល បាន ដា្់ ពា្្យ អធវើ បរិវិស ្ ម្ម សកមាប់ ការ អបាះផ្សាយ ល្់ ជា សាធារណៈនូវ សញ្្ បណ្ណ ABA ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី12 ដល់ ថ្ងៃ ទី13 ដែសីហា ឆ្្2ំ019 អមត្្ កជាប ថា ការ អធវើ បរិវិស 
្ម្ម បាន កបពឹត្ អៅ កប្ប អដាយ អជាគជ័យ ជា មួយ នឹង ចំនួន សញ្្ បណ្ណ សាជីវ ្ ម្ម សរ៊ប ចំនួន 848,210 សញ្្បណ្ណ កតរូវ បាន បញ្្ ទិញ ។ លទ្ធផល ថន ការ អធវើ បរិវិស ្ ម្ម 
បាន ទទួល ការ េន៊ញ្្ត ពី គណៈ្ម្ម ការ មូលបកត ្ ម្ពុជា (គ.ម.្) រួចអហើយ។

្្ពុង នាម ជា គណៈ កគប់កគង របស់ ធនាគារ ABA និង ក្៊ម ហ៊៊ន អេសប៊ីអាយ អយើង ែ្ពុំ  សូម ដ្លែង េំណរ គ៊ណ យ៉្ង កជាល អករៅ ដល់ ការ គាំកទ អៅ កគប់ ដំណា្់ កាល ពី ក្សួង 
អសដ្ឋ ្ ិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ពុ (MEF) ធនាគារ ជាតិ ថន ្ ម្ពុជា (NBC) គណៈ ្ ម្មការ មូល បកត ្ ម្ពុជា (គ.ម.្) ក្៊មហ៊៊ន ផ្សារ មូល បកត ្ ម្ពុជា (CSX) និង ទី កបឹ្្សា សញ្្ បណ្ណ 
ABA ទាំង េស់ អដើម្បី សអកមច បាន លទ្ធផល អជាគ ជ័យ ដូច ថ្ងៃ អនះ អហើយ សង្ឈឹម យ៉្ង ម៊ត មាំ នូវ ការ គាំកទ បដន្ម អទៀត អៅ អពល េនាគត។ សញ្្ បណ្ណ ABA កតរូវ បាន រំពឹង ទ៊្ 
ថា នឹង កតរូវ ច៊ះ បញ្ី ជា ផលែលូវ ការ អៅ ក្៊ម ហ៊៊ន ផ្សារ មូល បកត ្ ម្ពុជា អៅ ថ្ងៃ ទី23 ដែ សីហា ឆ្្ំ2019 ខាង ម៊ែ អនះ។ សញ្្បណ្ណសាជីវ្ម្ម ABA គឺជាមូលបកតបំណុលអលើ្ដំបូង 
ដដលផ្ដល់ជូនអដាយធនាគារពាណិជ្អៅ្្ពុងកបអទស អហើយវាជាសញ្្បណ្ណ្ម្ពុជាដំបូងអគ ដដលទទួលបានចំណាត់ថា្្្់លទ្ធភាពសង ្កមិត ‘B’ ពីភា្្្់ងារវាយតថមលែ 
S&P Global និងជាសញ្្បណ្ណសាជីវ្ម្មដំបូងអគ ដដលអបាះផ្សាយសកមាប់វិនិអយគិនសា្្ប័ន និងរូបវ័ន្ប៊គ្គល។

សូម អមត្្ ពិនិត្យ អមើល បញ្ី វិនិអយគិន ទទួល បាន អជាគ ជ័យ អៅ ្ ្ពុង ការ អធវើ បរិវិស ្ ម្ម ដូច មាន អៅ ្ ្ពុង តរាង ខាង អកកាម។ សកមាប់ ព័ត៌មាន បដន្ម សូម ទំនា្់ ទំនងម្ កាន់ 
អោ្ កសី ឆយ លីហួរ តមរយៈទូរស័ព្ទអលែ 077 333 631 និង 023 999 595។ វិនិអយគិន្៏អាចពិនិត្យអមើលលទ្ធផលបរិវិស្ម្មអលើអគហទំព័រខាងអកកាម៖

 ■ ក្៊មហ៊៊ន អេសប៊ីអាយ (SBIR): www.sbiroyal.com 
 ■ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ីចំកាត់ (ធនាគារ ABA) www.ababank.com

បញ្ជីវិនិយោគិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើបរិវិសកម្ម
សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មរបស់ធនាគារវឌាឍនៈអាស៊ីចំកាត់(សញ្ញាបណ្ណABA)

លលខបរិវិសកម្ម ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួលបាន លលខបរិវិសកម្ម ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ

ទទួលបាន លលខបរិវិសកម្ម ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួលបាន លលខបរិវិសកម្ម ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ

ទទួលបាន

សាចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនាការធ្វើបរិវិសកម្ម
“សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម”

របស់ធនាគារវឌាឍនៈអាស៊ីចំកាត់(សញ្ញាបណ្ណABA)




