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នៅ� ធនាគារ ABA នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� កំ�ពុុង បន្តត បនៅ�ើើ អតិិថិិជន្ត ជា ើួ� ផលិតិិផលិ ន្តងិ នៅ�វា ហិរិញ្ញញ វតុិ� ទំ�នៅន្តើប នៅ�� នៅ�បើ���់
បនៅ�េកំវិទំយ្ា ថីិ�ៗ  ដែ�លិ នៅធើើ ឲ្យ្ អតិិថិិជន្ត ទាំ�ង អ� ់ទំទួំលិ �ន្ត នៅ�វា ធនាគារ លិ��ប់ ឈាន្ត ើុខ្ញុំ នៅ�។ នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� ដែតិង ចាតិ់
ទំកុំ អតិិថិិជន្ត ជា អាទំភិាពុ ��ខាន្ត ់ប�ផតុិ នៅ� កុំ�ង �បតិិបតិតកិារ រប� ់ខួ្ញុំ�ន្ត ដែ�លិ កំតាា ្នៅន្តះ នៅហិើ� នៅធើើឲ្្យ នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� កាា�្ ជា
ធនាគារ ើួ� កំុ�ង ��នៅ�ើ ធនាគារ ឈាន្ត ើុខ្ញុំ នៅ� កំើុ�ជា។

�ូើ ងាកំ ើកំ នៅ�បើ���់ ើនៅធ្យា�� ថិី�ជា ើួ� ធនាគារ ABA នៅ�ើើ្បី� ទំទំួលិ �ន្ត នៅ�វាកំើី ពុិនៅ�� ន្តិង ដែបប ដែផន្ត
ហិិរញ្ញញវតិុ� �៏ ទំ�នៅន្តើប ទាំន្ត់ �ើ័�។

ធនាគារ ABA – ដៃ� �ូ ដែ�លិ អុកំ ទំុកំ �ិតិត ប�ផុតិ!
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 18 ប�ា្ញ �ើ័� នៅ�វា

 19  នៅ�វា ទំ�នាកំ់ ទំ�ន្តង អតិិថិិជន្ត 24/7 
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ធនាគារអា�ពុ្យា�លិ

2 សាវតារធនាគារ

ធនាគារ ABA �ឺ ជា ធនាគារ ើួ� កំុ�ង ��នៅ�ើ ��ះះសាា្ន្ត ធនាគារ កំ�ើិតិ ខ្ញុំុ�់ នៅ�
កំុ�ង �បនៅទំ� កំើុ�ជា ដែ�លិ �តិូវ �ន្ត បនៅងើើតិ នៅ�ើង នៅ� ឆ្នាំំ្�1996 មាន្ត នៅឈាះ្ះ ថា ធនាគារ
វឌ្្ឍន្តៈ អា�ុ� ��កាតិ់។

កំុ�ង រ�ៈ នៅពុលិ ជាង 20 ឆ្នាំំ្� ដៃន្ត ការ អភិិវឌ្្ឍ ន្តិង កំ�នៅណើន្ត ធនាគារ ABA �ន្ត ពុ�ងះង
ជ�ហិរ រប�់ ខ្ញុំួ�ន្ត នៅ� នៅលិើ ទំ�ផ្សារ យ៉ាា្ង រឹងមា� ន្តិង កាា្� ខ្ញុំួ�ន្ត ជា ធនាគារ ពាណិជជ ធ�ទំ� 3 

នៅ� កំុ�ង �បនៅទំ�។ �ពុើ ដៃថិៃ នៅន្តះ នៅ�ើងខ្ញុំំ��   មាន្ត បនៅ�ើើ ជូន្ត ន្តូវ   នៅ�វាកំើី �៏ទំូលិ�ទំូលា�
�លិ់ ប�ា្ អតិិថិិជន្ត  ដែ�លិ រួើ មាន្ត ដែផុកំសាជ�វកំើី, �ហិ�គា� ធុន្ត  តូិ�និ្តង
ើធ្យើ, អាជ�វកំើី ខាំ្តិ តិូ�, ន្តិង រូបវន្តត  បុ�គលិ តាើ រ�ៈ  ប�ា្ញ កំ�ពុុង បន្តត ពុ�ង�កំ
�ន្ត  79សាខា,  មាា្�ុ�ន្ត �កំ់ ��កំ់ ន្តិង ATM ជាង 700 ន្តិង �បពុ័ន្តធ ធនាគារ អន្ត
ឡាញ ន្តិង កំើី វិធ� នៅ�វា ធនាគារ តាើ ទំូរ�័ពុេ �៏ ទំ�នៅន្តើប រប�់ ខ្ញុំួ�ន្ត។ 

 ធនាគារ ABA មាន្ត �កំុើ ជ�នាញ វិជាា្ជ�វៈ �បកំប នៅ�� �ប�ិទំធភាពុ ដែ�លិ មាន្ត ការ
នៅបេជាា្ �ិតិត ខ្ញុំុ�់ កំុ�ង ការ នៅរៀប �� ន្តិង នៅលិើកំ កំើុ�់ នៅ�វាកំើី រប�់ នៅ�ើង ខ្ញុំំ��។ �ណៈ ��ប់
��ង អន្តតរជាតិិ នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� �ន្ត នា� ើកំ ន្តូវ ជ�នាញ ឯកំនៅទំ� ខ្ញុំុ�់ ដែ�លិ អា� នៅធើើ ឲ្្យ ធនាគារ 
ABA អន្តុវតិត �ន្ត តាើ �េង់�រ នៅ�វាកំើ ីន្តិង �ុវតិុិភាពុ កំ�ើិតិ អន្តតរជាតិិ។

 ធនាគារ ABA ជាបុ�តិ�ើុន្តធធនាគារជាតិិកា��ដែ�លិជា��ះះសាា្ន្តហិិរញ្ញញវតិុ�
�ើ្បីងទំ�ើួ�ើកំពុ�ទំើ�បអានៅើរិកំខាងនៅជើងដែ�លិ�ូលិកំុ�ងវិ�័�ហិិរញ្ញញវតិុ�កំើុ�ជា។

ធនាគារ ABA �ន្ត ទំទំួលិ ពាន្ត រងាា្ន្ត់ ជ័� លាភិ �ជា ធនាគារ នៅ�ុើើ ប�ផុតិ នៅ� កំើុ�ជា ជា
បន្តត បនាា្ប់ ពុ� ទំ�្�នាវ�េ� The Banker, Euromoney ន្តិង Global Finance ដែ�លិ
ជា ទំ�្�នាវ�េ� ហិិរញ្ញញវតិុ� �៏ លិ្បី� ប�ផុតិ រប�់ ពុិភិពុនៅលាកំ។

ទស្្សនវិិស្័យ៖ ស្ិ�រភាព

ធនាគារ ជាតិ� កាណាដា (www.nbc.ca) � ឺជា ��ះះ សាាន្្ត ហិរិញ្ញញវតិុ�

ដែ�លិ មាន្ត �ទំព្ុយ �កំើី ��ន្តនួ្ត 274 ពាន្ត ់លាន្ត �ុលាារ្ អានៅើរិកំ 

�តិិ �តិះ ើ ដៃថិៃ30 ដែខ្ញុំនៅើសា ឆ្នាំំ្�2021 ន្តងិ មាន្ត ប�ាញ្ ធនាគារ

ដៃ� �ូ �៏ ធ� ទំលូា� ទំទូាំ�ង ពិុភិពុនៅលាកំ។ ធនាគារ ជាតិិ កា�

� ទំទួំលិ �ន្ត ���ត់ិ ថាំក្ំ ់ឥណទាំន្ត ពុ� ទំ� ភាំក្ំ ់ងារ ឈាន្ត ើុខ្ញុំ

រប� ់ពិុភិពុ នៅលាកំ ��ូ ជា ឥណទាំន្ត កំ�ើិតិ "A" ពុ� S&P, កំ�ើតិិ 

"A+" ពុ� Fitch, ន្តិង កំ�ើិតិ "A1" ពុ� Moody's។ ធនាគារ

នៅន្តះ មាន្ត សាំក់្ំ ការ កំ�ាល្ិ នៅ� ទំ� �កុំង ើុុង នៅរ�អាលិ ់ន្តងិ មាន្ត

សាខា នៅ�េើរ ��ប ់នៅខ្ញុំតិត ដៃន្ត �បនៅទំ� កា�� ដែ�លិ កំ�ពុុង បនៅ�ើើ

អតិិថិិជន្ត ��នួ្តន្ត 2.7លាន្ត នាកំ។់ ធនាគារ ជាតិិកា�� � ឺជា

��ះះ សាាន្្ត ហិរិញ្ញញ វតិុ� ធ�ទំ�6 នៅ� កា�� ន្តងិ ឈាន្ត ើុខ្ញុំ នៅ� នៅ�

ទំ��កំុង នៅកំបិ�� ជាទំ�ដែ�លិ  ខ្ញុំួ�ន្ត កាា្� ជា ជនៅ�ើើ�  ដៃ� �ូ ��មាប់

�ហិ�គា� ធនុ្ត តូិ� ន្តងិ ើធ្យើ ទាំ�ង អ� ់(SMEs)។ ើលូិប�តិ

រប�់ ធនាគារ �តូិវ �ន្ត �ុះ បញ្ញជ� នៅ� កុំ�ង �កុំើហិិុន្ត ើូលិ ប�តិ 

Toronto Stock Exchange។ អតិិថិិជន្ត នៅ� �ហិរ�ឋ អានៅើរកិំ, 

អរឺ�បុ, ន្តងិ តិ�បន្ត ់នៅផ្�ង នៅទំៀតិ ដៃន្ត ពិុភិពុនៅលាកំ �តូិវ �ន្ត បនៅ�ើើ ជូន្ត

តាើ រ�ៈ ការយិ៉ាលិ�័ តិ��ង, ប�ុតិ�ើុន្តធ, ន្តងិ ដៃ��ូ នានា។

 អំំពីីធនាគារ ABA

'B+'���តិ់ ថាំ្កំ់ រ�ៈ នៅពុលិ ដែវង ពុ� ទំ�ភាំ្កំ់ងារ វា� តិដៃើ ួ
 Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings



 �កំុ�វិ�័�

 នៅប�កំកំើី

 �ុណតិដៃើួ

3សាវតារធនាគារ

 ចក្ខុុ�វិិស័័យ បេ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម និិងគុុណតម្លៃម្មៃ

កាា្� ជា ធនាគារ លិ��ប ់នៅលិខ្ញុំ ើ�ួ �បចា� �បនៅទំ� នៅលិើ ដែផកុំ ផគតិផ់គង់
នៅ�វា ធនាគារ �ួរ ជា ទំ� ទុំកំ �ិតិត ងា� ��ួលិ នៅ�បើ ��� ់�បកំប នៅ��
បនៅ�េកំវិទ្ំយា ទំ�នៅន្តើប ប�ផុតិ ន្តិង ងា� ��ួលិ កុំ�ងកា រ ទំទួំលិ �ន្ត។ 

នៅ�ើង មាន្ត ប�ណង កាា្� ជា ធនាគារ ើួ� ដែ�លិ �បជាជន្ត កំើុ�ជា
នៅជឿ ទំុកំ �ិតិត កំុ�ង ការ ប�នៅពុញ តិ�ើូវ ការ នៅ�វា ធនាគារ ផ្ទាា្លិ់ ខ្ញុំួ�ន្ត ន្តិង
��មាប់ អាជ�វកំើី រប�់ ពុួកំ គាតិ់ ផង ដែ�រ។

 នៅប�កំកំើី រប�់ នៅ�ើង �ឺ នៅ�ើើ្បី� ជួ� �លិ់ �បនៅទំ� កំើុ�ជា ធុរកំិ�េ
កំើុ�ជា ន្តិង �បជាជន្ត កំើុ�ជា នៅ� កុំ�ង ការ កំសាង អនា�តិ កាន្ត់ដែតិ
ទំូលិ�ទំូលា� ន្តិង �តិ�ះ�តិ�ង់ តាើ រ�ៈ ការ ផតលិ់ នៅ�វា ធនាគារ
�បកំបនៅ�� ជ�នាញ វិជាា្ជ�វៈ ខ្ញុំុ�់ ន្តិង បនៅ�េកំវិទំ្យា ទំ�នៅន្តើប ប�ផុតិ កំុ�ង
ដែផុកំ ធនាគារ ��មាប់ អុកំ ទាំ�ងអ�់ គាំ្។

នៅ�ើង ចាត់ិ ទុំកំ ខួ្ញុំ�ន្តឯង ថា ជា ដៃ�� ូ�៏ លិអ ើួ� ��មាប ់�ហិ�ើន៍្ត កំើុ�ជា 

កំ៏ �ូ� ជា អាជ�វកំើី ឯកំជន្ត ន្តិង ឯកំតិតជន្ត ផង ដែ�រ។ នៅ�ើង នៅ� ទំ� នៅន្តះ 

នៅ�ើើ្បី� ផតលិ់ នៅ�វាកំើី ជូន្ត �បនៅទំ� កំើុ�ជា។

�ុ�រិតិភាពុ ន្តិងនៅ��កំត�នៅគារពុ

នៅ�ធនាគារ ABA នៅ�ើងចាត់ិទំកុំថា វាជាទំ�ន្តលួិខ្ញុំ�ុ�តិវូរប�់នៅ�ើង កំុ�ងការ
����័�ទាំកំ់ទំងរវាង�កំុើការងារ រួើទាំ�ងអតិិថិិជន្ត��ប់រូប�បកំបនៅ��
�ុ�រិតិភាពុ ន្តិងនៅ��កំេ�នៅគារពុ។

វិភា� ទាំន្ត

 នៅ� ធនាគារ ABA នៅ�ើង មាន្ត ប�ណង �ូលិរួើ ��ដែណកំ វិជជមាន្ត ��មាប់
�បនៅទំ� កំើុ�ជា។ នៅ�ើង �ង់ នៅ�ើរតិួ នាទំ� ដែ�លិ ផតលិ់ សារ �បនៅយ៉ាជន្ត៍ ��មាប់
ការ រ�់នៅ� រប�់ អតិិថិិជន្ត នៅ�ើង កំ៏ �ូ� ជា ��មាប់ អនា�តិ រប�់ �បនៅទំ�
ទាំ�ងើូលិ ផង ដែ�រ។

ទំ�ន្តុកំ�ិតិត ន្តិងភាពុជាដៃ��ូ

 នៅ� ធនាគារ ABA នៅ�ើង នៅ� ទំ� នៅន្តះ នៅ�ើើ្បី� ជួ� ��ើួលិ ន្តិង ជា ជ�ន្តួ�ការ។ 

នៅ�ើង ចាតិ ់ទុំកំ ខួ្ញុំ�ន្តនៅ�ើងជា ដៃ��ូ ដែ�លិ អា�ពុះងពាកំ�់ន្ត ដែ�លិ អតិិថិិជន្ត រប�់
នៅ�ើង អា� នៅជឿ ទុំកំ�ិតិត ន្តងិ ពុះងដែផអកំ ��មាប់ តិ�ើូវការ ហិរិញ្ញញវតុិ� រប� ់ពួុកំ នៅ�។

ន្តិរន្តតរភាពុ ន្តិងកំ�នៅណើន្ត

 នៅ� ធនាគារ ABA នៅ�ើង ដែតិងដែតិ �ិតិ�ូរ អ�ពុ� អនា�តិ រប�់ ធនាគារ នៅ�ើង 

ន្តិង �បជាជន្ត កំើុ�ជា �ពុើទាំ�ង �បនៅទំ� កំើុ�ជា ផង ដែ�រ។ នៅ�ើង �ូើ បងាា្ញ
ន្តវូ ការ នៅបតជាា្ �ិតិត � ៏នៅមាះើតុិ �ូ� គាំ ��នៅពាះ បុ�គលិិកំ នៅ�ើង កំ ៏��ូ ជា អតិិថិិជន្ត។ 

នៅន្តះ �ឺជា វិធ�សាស្ត្រ�ត ើួ� ដែ�លិ អា� ឲ្្យ នៅ�ើង ធានា �ន្ត ន្តូវ ភាពុ រីកំ �នៅ�ើើន្ត
�បកំបនៅ�� ន្តិរន្តតរភាពុ រប�់ ធនាគារ។

�ុណភាពុដៃន្តនៅ�វាកំើី

 នៅ� ធនាគារ ABA នៅ�ើង ខិ្ញុំតិខ្ញុំ� ដែ�ើងរកំ ��នៅ�ះ�សា� នៅ�ើើប្ី� នៅ�ួើ� តិប ��នៅពាះ
រាលិ់ តិ�ើូវការ នៅ�វា ធនាគារ ទាំ�ងអ�់។ នៅ�ើង មាន្ត ប�ណង ផតលិ់ នៅ�វាកំើី
ធនាគារ �បកំបនៅ�� ទំ�ន្តុកំ�ិតិត ន្តិង មាន្ត បនៅ�េកំវិទំ្យា ទំ�នៅន្តើប ប�ផុតិ ��មាប់
អតិិថិិជន្ត ទាំ�ងអ�់ រប�់ នៅ�ើង ើិន្តថាពុួកំ នៅ� ជា មាា្�់ �ណន្ត� ផ្ទាា្លិ់ខ្ញុំួ�ន្ត ឬ

មាា្�់ �ណន្ត� អាជ�វកំើី កំ៏ នៅ��។

�កំើ��លិធើ ៌ន្តិង�ុជ�វធើ៌

 នៅ� ធនាគារ ABA នៅ�ើង អនុ្តវតិត �តង�់រ �កំើ��លិធើ ៌ន្តងិ�ជុ�វធើខុ៌្ញុំ� ់រវាង
គាំ្ ន្តះង គាំ្ ន្តិង ��ប ់�កំើភីាពុ ការងារ ដែ�លិនៅ�ើងនៅធើើ ទាំ�ង នៅ� កំុ�ង ន្តងិ នៅ��
ធនាគារ។ នៅគាលិការណ៍ផ្ទាា្លិ់ទាំ�ងនៅន្តះនៅហិើ� ដែ�លិ ជា ើូលិ�ា្ន្ត ��មាប់
រាលិ់ ទំ�នាកំ់ ទំ�ន្តង �បចា� ដៃថិៃ នៅពាលិ �ឺជា ើួ� អតិិថិិជន្ត ន្តិង �ហិ�ើន្ត៍ ដែ�លិ

នៅ�ើង កំ�ពុុង ផតលិ់ នៅ�វា ជូន្ត កំ៏ �ូ� ជា ជាើួ� បុ�គលិិកំ រប�់ នៅ�ើង ផង ដែ�រ។



4 សាវតារធនាគារ

 រចនាស័ម្មពនិធអំភិិបាលក្ខុិចចសាជីីវិក្ខុម្មម
(�ិតិ�តិះើ ដៃថិៃទំ� 30 ដែខ្ញុំើិថិុនា ឆ្នាំំ្�2021)



5សាវតារធនាគារ

 រចនាស័ម្មពនិធគ្រគុ�់គ្រគុង
(�ិតិ�តិះើ ដៃថិៃទំ� 30 ដែខ្ញុំើិថិុនា ឆ្នាំំ្�2021)
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6 សាវតារធនាគារ

 ពានិរង្វាា�និ់

ពាន្ត រងាា្ន្ត់ “ធនាគារ �៏នៅ�ុើើ ប�ផុតិ នៅ� កំើុ�ជា” �តិូវ �ន្ត Global Finance 

�ប�លិ់ ជូន្ត ធនាគារ ABA នៅលិើកំ ទំ� ��� ជាប់ៗ គាំ្។ ទំ�្�នាវ�េ� អន្តតរ ជាតិិ
ើួ� នៅន្តះ �ន្ត ទំទំួលិ សាា្លិ់ ថា ភាពុ នៅជា� ជ័� រប�់ ធនាគារ ABA �ន្ត
ើកំ ពុ� ភាពុ ហិីតិ ់�តិ ់ខ្ញុំុ�់ កំុ�ង ការ ប�នៅពុញ តិ�ើូវ ការ អតិិថិិជន្ត នៅ� កំុ�ង ទំ�ផ្សារ
�បកំួតិ �បដែជង ន្តិង ការ �នៅ�ើ� លិទំធផលិ �ន្ត យ៉ាា្ង �បនៅ�ើរ រួើ ជា ើួ� ន្តះង
ើូលិ�ា្ន្ត �៏ រឹងមា� ��មាប់ ភាពុ នៅជា�ជ័� នា នៅពុលិ អនា�តិ។

��ង ពាន្តរងាា្ន់្ត “ ធនាគារ នៅ�ុើើ ជាងនៅ� នៅ� កំើុ�ជា” រប�់ Euromoney 

6ឆ្នាំំ្� ជាប់ គាំ្ ។ ពាន្តរងាា្ន្ត់ ឆ្នាំំ្�2019 នៅន្តះ ជា ការ  ទំទំួលិ សាា្លិ់ ��នៅពាះ ធនាគារ 
ABA ដែ�លិ �ន្ត ផតលិ់ ��នៅ�ះ�សា� ធនា គារ ឌ្�ជ�ថិលិ ឈាន្តើុខ្ញុំ នៅ�, �ន្ត
នៅលិើកំកំើុ�់ ការ ទំូទាំតិ់ នៅ�� ើិន្ត នៅ�បើ សា�់��កំ់ ន្តិង អាជ�វកំើី អន្ត ឡាញ,

ការ ពុ�ង�កំ �កាា្ន្តុពុលិ យ៉ាា្ង រឹង មា�, ន្តិង កំ�នៅណើន្ត �៏ �ួរ ឲ្្យ កំតិ់ �មាា្លិ់ ។

ទំ��្នាវ�ត� Asiamoney  ដែ�លិ ជាប�ុតិ �ើុន្តធ រប� ់ទំ��្នាវ�ត� Euromoney 

�ន្ត �ប�ិទំធ នាើ ABA  ថា ជា  ធនាគារ ឌ្�ជ�ថិលិ នៅ�ុើើ ជាង នៅ� នៅ� កំើុ�ជា  កំុ�ង
ឆ្នាំំ្�2019 ។  ពាន្ត រងាា្ន្ត់ នៅន្តះ �តិូវ �ន្ត �ប�លិ់ ជូន្ត ធនាគារ ABA  ��មាប់ ភាពុ
នៅជា�ជ័� កំុ�ង ការ នា� ើកំ នូ្តវ វឌ្្ឍន្តភាពុ ឌ្�ជ�ថិលិ, ទំ�នៅន្តើប កំើី ប�ាញ្ ឌ្�ជ�ថិលិ, 

ន្តិង ការ �បះង ដែ�បង បនៅងើើតិ ABA Mobile ន្តិង PayWay ដែ�លិ ជា ��នៅ�ះ
�សា� ��មាប់ ការ ទំូទាំតិ់ ពាណិជជ កំើី អន្តឡាញ។

ពាន្ត ធនាគារ នៅ�ុើើ  រប�់ កំើុ�ជា ឆ្នាំំ្� 2019 ពុ�ទំ�្�នាវ�ត� The  Banker  ដែ�លិ
ជាទំ��្នាវ�ត�ហិរិញ្ញញវតិុ�លិប្ី�លិប្ាញរប�ពិ់ុភិពុនៅលាកំ។ �ណៈវិន្ត�ិឆ� �ន្ត
សាទំរពុ�ការនៅផ្ទាា្តិជា�ុទំធសាស្ត្រ�តរប�់ធនាគារ ABA នៅលិើ បនៅ�េកំវិទំ្យា,  ការ
�បះងដែ�បងអភិិវឌ្្ឍ ABA Mobile, ការពុ�ង�កំប�ា្ញធនាគារ ន្តិងភាពុ
នៅជា�ជ័� ដៃន្ត�បព័ុន្តធ ទូំទាំតិ ់ពាណជិជ កំើីអន្តឡាញ PayWay នៅ�កុំ�ងទំ�ផ្សារ។
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 ធនាគារ ABA ទំទំួលិ�ន្តពាន្តរងាា្ន្ត់ "ធនាគារឌ្�ជ�ថិលិនៅ�ុើើជាងនៅ�នៅ�
កំើុ�ជា" ពុ�រឆ្នាំំ្�ជាប់គាំ្ពុ�ទំ�្�នាវ�ត� Asiamoney ដែ�លិជាបុ�តិ�ើុន្តធ
រប�ទ់ំ��្នាវ�ត� Euromoney ��មាប់ឧតិតើភាពុ�បព័ុន្តធធនាគារឌ្�ជ�ថិលិ 

ជាពុិនៅ��កំើីវិធ� ABA Mobile។

 ពាន្តរងាា្ន្ត់ " ធនាគារ �៏ នៅ�ុើើ នៅ� កំើុ�ជា"  ���ពុ�រ ឆ្នាំំ្� ជាប់ៗ គាំ្ ពុ� ទំ�្�នាវ�ត� 
Euromoney ។ ធនាគារ ABA  �តិូវ �ន្ត សាទំរ ��នៅពាះ ការ ផ្ទាា្�់ បត�រ ធុរកំិ�េ
ឌ្�ជ�ថិលិ,  ការ នៅធើើ ទំ�នៅន្តើប កំើី ន្តវូ កំើីវធិ� ABA  Mobile,  ការ ពុ�ង�កំ វិសាលិភាពុ
នៅ�វាកំើី ន្តិង លិទំធផលិ �នៅ�ើ� ��ខាន្ត់ៗ នៅផ្�ង នៅទំៀតិ កុំ�ង រ�ៈនៅពុលិ 12  ដែខ្ញុំ
�ុង នៅ�កា� នៅន្តះ ។

ពាន្តរងាា្ន្ត់ “ធនាគារ�៏នៅ�ុើើនៅ�កំើុ�ជា” ���ើួ�ឆ្នាំំ្�ជាប់គាំ្ពុ�ទំ�្�នាវ�ត� 
Global Finance ។ ពាន្តរងាាន់្្តកំ�ើិតិកំ�ពុលូិនៅន្តះ�ប�លិជ់នូ្តធនាគារ ��មាប់
ការ�កំ�ិតិតទំុកំ�កំ់យ៉ាា្ងហិីតិ់�តិ់��នៅពាះតិ�ើូវការរប�់អតិិថិិជន្ត នៅហិើ�
�នៅ�ើ��ន្តលិទំធផលិឈាន្តើខុ្ញុំនៅ� ខ្ញុំណៈនៅពុលិខ្ញុំួ�ន្តកំ�ពុងុចាកំ�់�ះះ�រ៏ងឹមា�
��មាប់ភាពុនៅជា�ជ័�នានៅពុលិអនា�តិ។

7សាវតារធនាគារ

ពាន្តរងាា្ន់្ត "ធនាគារ�៏នៅ�ុើើនៅ�កំើុ�ជា" ���ប�ឆ្នាំំ្� ជាប់ៗ គាំ្ ពុ�ទំ�្�នាវ�េ� 
Euromoney។ ធនាគារ ABA �តូិវ�ន្តទំទួំលិសាា្ល់ិ នៅ��ដែផអកំ នៅលិើ
ភាពុ ឈាន្ត ើុខ្ញុំ កុំ�ង ការ ផេល់ិ ��នៅ�ះ �សា� ហិិរញ្ញញ វតុិ� ឌ្�ជ�ថិលិ ការនៅធើើ
ទំ�នៅន្តើប កំើី កំើីវិធ� ធនាគារ តាើ ទំូរ�័ពុេ ការ ពុ�ង�កំ ប�ា្ញ ធនាគារ �ើ័�
នៅ�វា 24/7 ន្តិង �ើិទំធ ផលិ នៅផ្�ងៗ នៅទំៀតិ ដែ�លិ �នៅ�ើ� �ន្ត កំុ�ង រ�ៈ នៅពុលិ
ើួ� ឆ្នាំំ្� កំន្តួង នៅ�។ 

ពាន្តរងាាន់្្ត "ធនាគារ�៏នៅ�ុើើនៅ�កំើុ�ជា" ���ពុ�រឆ្នាំំ្�ជាបគ់ាំព្ុ�ទំ��្នាវ�េ� Global 

Finance។ ពាន្តរងាាន្្តក់ំ�ើិតិកំ�ពុលូិនៅន្តះ �តូិវ�ន្តផេលិជ់នូ្តធនាគារ ��មាប់
លិទំធផលិ�នៅ�ើ�នៅលិើន្តវាន្តុវតិតន្ត៍ដែ�លិ�កំអតិិថិិជន្តជាបនៅងាា្លិ ខ្ញុំណៈ
ដែ�លិខួ្ញុំ�ន្តកំ�ពុុងកំសាងើូលិ�ាន្្តការងារ��មាបភ់ាពុនៅជា�ជ័�បន្តតនានៅពុលិ
ខាងើខុ្ញុំ នៅបើនៅទាំះប�ជាមាន្តវបិតិតរីិកំរាលិ�លិដៃន្តនៅើនៅរា�ជា�កំលិកំន៏ៅ��។



គិ�តិ ត្រឹតិឹម ថ្ងៃ�ៃ ទី31 ខែ� ធូ�  ‘19 
នៅធើើ�វន្តកំើី

 ‘20 
នៅធើើ�វន្តកំើី

 H1 ‘21 
ើិន្តទាំន្ត់នៅធើើ�វន្តកំើី

តារាង តិុល្្យការ (គិ�តិ ជា លាន ដុុលាា្រ អាមេមរិក)

��កំ់ បនៅញ្ញញើ �រុប  3,395.3  4,871.5  5,542.4 

កំើេ� �ុលិ �រុប  2,764.4  3,833.4 4,487.1

ើូលិធន្ត រប�់ មាា្�់ ភា�ហិិុន្ត  496.4  767.8  860.7 

�ទំពុ្យ�កំើី �រុប  4,394.9  6,128.3  6.968.8

គិណនី ចំំមេណញ ន�ងខាតិ (គិ�តិ ជា លាន ដុុលាា្រ អាមេមរិក)

��ណូលិ ការ ��កំ់ �ុទំធ  212.4  295.8  180.7 

��ណូលិ កំដៃ�ើ ន្តិង  នៅជើងសា �ុទំធ ន្តិង ��ណូលិ នៅផ្�ង ៗ  29.4  27.7  18.5 

��នៅណញ �ុទំធ  127.4  151.4 93.0

ស្ូចំនាករ ស្ម�ទធកមម គិនះឹ�  (%)

លិទំធភាពុ ទំទំួលិ �ន្ត ��កំ់ ��នៅណញ

ROAE 33.2 22.4 23.3

ROAA 3.6 2.9 2.9

��នៅណញ ការ��កំ់ �ុទំធ 7.6 7.0 6.8

ដៃថិួ នៅ�ើើ / ��ណូលិ 40.3 37.4 33.0

ើូលិន្តិធិ ន្តិង �ន្តេន្ត��ភាពុ

�ន្តេន្ត��ភាពុ 162.3 166.6 167.2

អន្តុ�តិឥណទាំន្តនៅធៀបបនៅញ្ញញើ 81.6 78.8 81.0

�ទំពុ្យ�កំើី �ន្តេន្ត��ភាពុ / �ទំពុ្យ�កំើី �រុប 24.1 29.4 27.8

ើូលិធន្តកំើី

អន្តុ�តិ សាធន្តភាពុ 19.9 18.1 17.7

ភា�ហិិុន្ត / �ទំពុ្យ�កំើី �រុប 11.3 12.5 12.3

�ុណភាពុ �ទំពុ្យ�កំើី

NPL / ឥណទាំន្ត �រុប 0.7 0.8 0.8

��វិធាន្តធន្ត / ឥណទាំន្ត �រុប 1.4 1.5 1.5

ព័តិ៌មានទូមេ�

ការិយ៉ាលិ័� កំ�ា្លិ ន្តិង សាខា  77  79  79 

បុ�គលិិកំ  6,410  6,266  6,392 

អុកំ �កំ់ ��កំ់ បនៅញ្ញញើ  828,651  1,382,401  1,686,603 

អុកំ ខ្ញុំេ���កំ់  66,513  81,568  86,283 

មាា្�ុ�ន្ត នៅអធ�អះើ �រុប  418  471 508

 របាយការណ ៍
 ហិិរញ្ញញវិតុ�



 ��កំ់ ��នៅណញ �ុទំធ

 ��កំ់ កំើេ�

 ើូលិធន្ត រប�់ មាា្�់ ភា�ហិិុន្ត �ណន្ត�

 �ទំពុ្យ�កំើី  ��កំ់ បនៅញ្ញញើ

4.39
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1.38M

‘20

1.69M

 H1
 ‘21

9សាវតារធនាគារ

 លទ្ធធផល ហិិរញ្ញញវិតុ�

7.0 ពាន្ត់ លាន្ត �ុលាា្រ អានៅើរិកំ 5.5 ពាន្ត់ លាន្ត �ុលាា្រ អានៅើរិកំ

1,686,603 នាកំ់93.0 លាន្ត �ុលាា្រ អានៅើរិកំ 860.7 លាន្ត �ុលាា្រ អានៅើរិកំ

4.5 ពាន្ត់ លាន្ត �ុលាា្រ អានៅើរិកំ



 អុកំ ខ្ញុំេ� �រុប�ណន្ត�

 សាខា �រុប បុ�គលិិកំ

10 សាវតារធនាគារ

 

79 6,392

86.31,687

 ពី័ត៌មានិទ្ធូបេ�

�ិតិជាពាន្ត់�ិតិជាពាន្ត់

828.6

‘19

77

‘19

66.5

‘19

1,382

‘20

79

‘20

81.6

‘20

1,687

 H1
 ‘21

79

 H1
 ‘21

86.3

 H1
 ‘21

6,410 6,266 6,392

 H1
 ‘21‘19 ‘20



  មាា្�ុ�ន្ត នៅអធ�អះើ �រុប

មាា្�ុ�ន្ត POS  �រុប

 កាតិ �ន្ត នៅ�ញ �រុប

�បតិិបតិតិការនៅផេរ��កំ់

11សាវតារធនាគារ

1,420 2,061

508

2,061

1,352

85.0

�ិតិជាពាន្ត់

�ិតិជាលាន្ត

494,3

‘19

418

‘19

23.3

‘19

1,145

‘20

471

‘20

47.6

‘20

1,352

 H1
 ‘21

508

 H1
 ‘21

85.0

 H1
 ‘21‘19

1,647

‘20
 H1
 ‘21



�ណន្ត� នៅផ្�ងៗ

12 សាវតារធនាគារ

ផលិតផល និិងបេស័វាក្ខុម្មម

* លិកំុខ្ញុំណឌនានា�តិូវអន្តុវតិត

ធនាគារ ABA ផេលិ ់ជូន្ត នូ្តវ ផលិតិិ ផលិ យ៉ាាង្ ទូំលិ� ទូំលា� ដែ�លិ �ន្ត បនៅងើើតិ
នៅ�ើង នៅ�ើើ្បី� ជា អតុិ�បនៅយ៉ាជន្ត ៍�លិ ់��ប ់វិ��័ កុំ�ង �ងគើ កំើុ�ជា ចាប់ ពុ� ��កំ់
កំើេ�អា ជ�វកំើី ន្តិង ហិិរញ្ញញប្បីទាំន្ត ពាណិជជកំើី រហិូតិ �លិ់ កាតិ ទូំទាំតិ់ ន្តិង
��កំ់ បនៅញ្ញញើ។ ផលិិតិ ផលិ ន្តិង នៅ�វាកំើីខា ង នៅ�កាើ នៅន្តះ �តូិវ �ន្ត បនៅងើើតិ
នៅ�ើង ជា ពុិនៅ�� ប�ផុតិ នៅ�ើើ្បី� ប�នៅពុញ តាើ តិ�ើូវ ការ នៅ�វា ធនាគារ �បចា �
ដៃថិៃ រប�់ អតិិថិិជន្ត ។

បមេ�ើ�ស្ន្សំ បមេ�ើ� ចំរនត បមេ�ើ� ចំរនត ផ្ល័ះ័ស្  បមេ�ើ�កាល្ កំណតិ់  បមេ�ើ� បតិ់ខែបន

ប�ណង �បតិិបតិតិការ ន្តិង�ន្ត្�� �បតិិបតិតិការ �បតិិបតិតិការ �ន្ត្�� �ន្ត្��

រូបិ�វតិុ�
នៅរៀលិ នៅរៀលិ នៅរៀលិ នៅរៀលិ

នៅរៀលិ
�ុលាា្រ អានៅើរិកំ �ុលាា្រ អានៅើរិកំ �ុលាា្រ អានៅើរិកំ �ុលាា្រ អានៅើរិកំ

កាតិ ឥណពុន្តធ ឥតិ �ិតិ ដៃថិ*ួ
(Visa, Mastercard, 
UnionPay)

គាះ្ន្ត គាះ្ន្ត

កាតិ ឥណទាំន្ត ឥតិ �ិតិ ដៃថិ*ួ
(Visa, Mastercard) គាះ្ន្ត

ទំះកំ ��កំ់ តិើើលិ់ ��បូង
អប្បីបរមា

គាះ្ន្ត
400,000 នៅរៀលិ 2,000,000 នៅរៀលិ 400,000 នៅរៀលិ

1,000,000 នៅរៀលិ
100 �ុលាា្រ 500 �ុលាា្រ 100 �ុលាា្រ

ទំះកំ��កំ់  បន្តត អប្បីបរមា គាះ្ន្ត
400,000 នៅរៀលិ 2,000,000 នៅរៀលិ

គាះ្ន្ត 1,000,000 នៅរៀលិ
100 �ុលាា្រ 500 �ុលាា្រ

អ�តា ការ ��កំ់ (កំុ�ង
ើួ�ឆ្នាំំ្�)

រហិូតិ �លិ់ 0.50% (នៅរៀលិ)
គាះ្ន្ត

រហិូតិ �លិ់ 0.50% (នៅរៀលិ) រហិូតិ �លិ់ 5.50% (នៅរៀលិ)
1.75% (នៅរៀលិ)

រហិូតិ �លិ់ 0.15% (�ុលាា្រ) រហិូតិ �លិ់ 0.15% (�ុលាា្រ) រហិូតិ �លិ់ 3.95% (�ុលាា្រ)

ការ ទំូទាំតិ់ ការ ��កំ់
នៅរៀង រាលិ់ �មា� (6ដែខ្ញុំើេង) 

ឬ នៅពុលិ បិទំ �ណន្ត�
គាះ្ន្ត

រាលិ់ �តិ�មា� (3ដែខ្ញុំើេង) 
ឬ នៅពុលិ បិទំ �ណន្ត�

�បចា� ដែខ្ញុំ ឬ �ុង �គា 
ឬ នៅពុលិ បិទំ �ណន្ត�

រាលិ់ �តិ�មា� (3ដែខ្ញុំើេង) 
ឬ នៅពុលិ បិទំ �ណន្ត�



នៅ�វា ឥណទាំន្ត

13សាវតារធនាគារ

ឥណទាំន្ត អាជ�វកំើី រប�់ ធនាគារ ABA ផតលិ់ ឱកា� �លិ់ អាជ�វកំើី កំុ�ង កំត�
��ដៃើ រប� ់នៅលាកំ អុកំ ឲ្យ្ កាា�្ ជា ការ ពិុតិ ើនិ្ត ថា �នៅ�មាង ពុ�ង�កំ អាជ�វកំើី
ប�េ�បប្ីនុ្ត ឬ កំ ៏បង ់ផ្ទាា�្ ់កំើេ� ពុ���ះះសាាន្្ត នៅផ្�ងៗ។ �ើូរីកំ រា� កុំ�ង ការ �ុះ នៅឈាះ្ះ
�ង៏ា� ��លួិ ន្តងិ ��នៅណើរ ការ អន្តើុត័ិ �៏ឆ្នាំប ់រហិ�័ �ពុើ ទាំ�ង ឱកា� បនៅងើើន្ត
ើុខ្ញុំ ជ�ន្តួញ នៅលាកំ អុកំ ជា ើួ� ធនាគារ ABA!

បដែនុ្តើ នៅលិើកំ ើេ�អាជ�វកំើី ធនាគារ ABA ផតលិ់កំញ្ញេប់កំើេ�បុ�គលិ នៅផ្�ងៗ ជា
នៅ��ើន្តដែ�លិ មាន្ត ភាពុ បតិ់ ដែបន្ត ន្តិងភាពុ�បកំួតិ�បដែជងដែ�លិ�តិូវន្តះង រនៅបៀប
រ�់ នៅ� រប�់នៅលាកំអុកំ។

នៅ�វា ផ្ទាា្�់ កំើេ� ពុ� ��ះះសាា្ន្ត �ដៃទំ

នៅលាកំ អុកំ ដែ�លិ មាន្ត ប�ណង �ង់ ��មាលិ បន្តេ�កំ កំុ�ង ការ �ង កំើេ��បចា� ដែខ្ញុំ កំុ�ង អ�តាការ ��កំ់ ទាំប ឬ �ង់ កាតិ់ បន្តុ� ���� ឬ �តិូវ ការ ថិវិកា បដែន្តុើ នៅ�ើើ្បី�
ពុ�ង�កំ អាជ�វកំើី អា� ផ្ទាា្�់ បេ�រ កំើេ� ដែ�លិ មាន្ត �សាប់ ពុ� ��ះះសាា្ន្ត ប�េ�ប្បីន្តុ  ើកំ ធនាគារ ABA �ន្ត! នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� អា� ផេលិ់ ជូន្ត អ�តា ការ ��កំ់ ទាំប  ឬ រ�ៈ នៅពុលិ
�ង  �ើ រើ្យ  ជាង ឬ ផេលិ់ ជូន្ត ទាំ�ង ពុ�រ �ពុើ គាំ្ ផង ដែ�រ។ កាលិ � ឥណទាំន្ត ��មាប់ �ង ផ្ទាា្�់ កំើេ� �តិូវ �ន្ត អន្តុើ័តិ នៅលាកំ អុកំ អា� ទំូទាំតិ់ �ង កំើេ� ប�េ�ប្បីន្តុ ន្តិង
��កំ់ ពុិន្ត័� នៅលិើ ការ �ង ផ្ទាា្�់ ើុន្ត កាលិ កំ�ណតិ់ នៅហិើ� នៅលាកំ អុកំ អា� �កំ់ ពាកំ្យ នៅ�ុើ �ុ�កំើេ� បដែន្តុើ ពុ� ធនាគារ ABA ផង ដែ�រ។

ឥណទាំន្ត អាជ�វកំើី ខាំ្តិ តិូ�

�ប�និ្ត នៅបើ នៅលាកំ អុកំ ជា មាា�្ ់អាជ�វកំើី នៅហិើ� �តិវូ ការ ពុ�ង�កំ អាជ�វកំើី រប�់
ខ្ញុំួ�ន្ត ទំិញ �មាា្រ បរិកាា្រ ឬ បនៅងើើន្ត ទំុន្ត បងើិលិ នៅនាះ នៅហិតិុអើ� នៅលាកំ អុកំ ើិន្ត �កំ់
ពាកំ្យ នៅ�ុើ �ុ� កំើេ�អាជ�វកំើី ខាំ្តិ តិូ� រប�់ ធនាគារ ABA? នៅលាកំ អុកំ អា� ខ្ញុំេ�
�ន្តរហិូតិ �លិ់  100,000 �ុលាា្រ អានៅើរិកំ  ជាើួ�  អ�តា ការ  ��កំ់ ទាំប កំុ�ង
រ�ៈ នៅពុលិ 8ឆ្នាំំ្�។

ឥណទាំន្ត �ហិ�គា� ខាំ្តិ តិូ� ន្តិង ើធ្យើ

ជា ើួ� ឥណទាំន្ត �ហិ�គា� ខាំត្ិ តិ�ូ ន្តងិ ើធ្យើ (SME) រប�់ ABA នៅលាកំ
អុកំ ងា� ��លួិ កុំ�ង ការ ពុ�ង�កំ អាជ�វកំើី ឬប�ដែបកំ អាជ�វកំើី រប� ់អុកំ នៅ� កុំ�ង
ទំ�ផស្ារ ថិី�ៗ ។ ឥណទាំន្ត នៅន្តះ �តិវូ �ន្ត បនៅងើើតិ នៅ�ើង នៅ�ើើប្ី� នៅ�ួើ� តិប តាើ តិ�ើវូ
ការ វិន្តនិៅយ៉ា�, ទំនុ្ត បងើលិិ, ការ ពុ�ង�កំ អាជ�វ កំើី, តិ�ើូវ ការ �បតិិ បតិតកិារ, តិ�ើូវ
ការ ហិិរញ្ញញប្បី ទាំន្ត, ន្តិង តិ�ើូវ ការ ជា នៅ��ើន្ត នៅទំៀតិ។ ជា ើួ� អ�តា ការ ��កំ់
�ើរើ្យ, ��នៅណើរ ការ អន្តុើ័ តិ រហិ័�, ន្តិង លិកំុខ្ញុំណឌ ងា� ��ួលិ ឥណទាំន្ត
�ហិ�គា� ខាំត្ិ តូិ� ន្តងិ ើធយ្ើ (SME) រប�់ ABA � ឺជា �បភិពុ ឥណទាំន្ត
�៏ ��ខាន្ត់ ��មាប់ ពុ�ង�កំ ន្តិង អភិិវឌ្្ឍ អាជ�វកំើី រប�់ នៅលាកំ អុកំ។ 

ឥណទាំ ន្តរូបវន្តតបុ�គលិ

 ធនាគារ ABA   កំ�ពុុងដែតិផតលិ់កំើេ�បុ�គលិដែ�លិអា�ជួ�ប�នៅពុញតិ�ើូវការ
រ�ន់ៅ�រប�ន់ៅលាកំអុកំ។ ើនិ្តថាជាការទំញិនៅ�ហិ�ាន្្ត ន្តងិរថិ�ន្តត ឬកំក៏ារ
ដែកំលិើអនៅ�ហិ�ា្ន្តនៅនាះនៅទំ នៅ�ើងខ្ញុំំ��ផតលិ់កំញ្ញេប់កំើេ�ដែ�លិមាន្តភាពុបតិ់ដែបន្ត 

ន្តិងកាន្ត់ដែតិ�បនៅ�ើរ ដែ�លិ�តិូវន្តះងតិ�ើូវការរប�់អុកំ។ កំើេ�ទំិញនៅ�ហិ�ា្ន្ត 

មាន្តរ�ៈនៅពុលិរហិូតិ�លិ់ 10 ឆ្នាំំ្� ន្តិងកំើេ�ទំិញរថិ�ន្តតមាន្តរ�ៈនៅពុលិ�លិ់ 
8 ឆ្នាំំ្� ដែ�លិអ�តាការ��កំ់មាន្តភាពុបតិ់ដែបន្ត តិដៃើួទាំប ន្តិងមាន្តជនៅ�ើើ�
បង់រំលិ�់�បចា�ដែខ្ញុំ�ើរើ្យ។

ឥណទាំន្ត ពាណិជជកំើី

 នៅ�ើង ខ្ញុំំ��ផេលិ់ឥណទាំន្តពាណិជជកំើី ដែ�លិ��ើួលិតាើតិ�ើូវការ��មាប់
កំ�នៅណើន្ត ន្តិងពុ�ងះងអាជ�វកំើីរប�់នៅលាកំអុកំ។ នៅ�ើងខ្ញុំំ��ជួ��លិ់ដែផុកំ
ឥណទាំន្ត នៅ�ើើ្បី�នៅ�ួើ�តិបតាើការនៅបេជាា�្តិិតដែផុកំហិរិញ្ញញវតុិ�ដៃន្ត�កុំើហិិនុ្តរប�់
នៅលាកំអុកំ ��ូជា តិ�ើូវការវិន្តនិៅយ៉ា� តិ�ើូវការទុំន្តបងើលិិ តិ�ើូវការ�បតិិបតិតិ
ការ តិ�ើូវការពាណជិជកំើី ន្តងិហិរិញ្ញញបប្ីទាំន្ត ន្តងិតិ�ើវូការជានៅ��ើន្តនៅទំៀតិ។ 



កំើីវិធ� ABA Mobile

14 សាវតារធនាគារ

ABA Mobile �តូិវ �ន្ត បនៅងើើតិ នៅ�ើង ��មាប់ អតិិថិិជន្ត ដែ�លិ ើមាញះកំ 

នៅហិើ� �តូិវ ការ នៅបើកំ �ូលិ �ណន្ត� ន្តិង នៅ�បើ ���់ ��កំ់ ��ប់ នៅពុលិ នៅវលា។ 

ABA Mobile មាន្តើុខ្ញុំ ងារ ជា នៅ��ើន្ត ដែ�លិ ងា� ��ួលិ ��មាប់ �បតិិបតិតិ
ការ ��ខាន់្តៗ �បចា� ដៃថិៃ �ូ� ជា ការ ពិុនិ្តត្ិយ �ើ តុិល្ិយ កុំ�ង �ណន្ត�, នៅផេរ ��កំ់
នៅ� ឲ្្យ អុកំ � មាំ្ក់ំ, បង់ វិកំើ� ប�តិ, នៅបើកំ កាតិ និ្តើិីតិ, នៅបើកំ �ណន្ត� តាើ
ទំរូ�ព័ុេ ន្តងិ ើុខ្ញុំ ងារ ជា នៅ��ើន្ត នៅទំៀតិ។ កំើវីធិ� នៅន្តះ មាន្ត �វុតិុិភាពុ ខុ្ញុំ�,់ ងា�
��ួលិ នៅ�បើ ���់, ន្តិង ផេលិ់ ជូន្ត នៅ�� ឥតិ �ិតិ ដៃថិួ។

�ណន្ត�រហ័ិ� �តូិវ�ន្ត�ក់ំឲ្យ្នៅ�បើ���ន់ានៅពុលិថីិ�ៗ នៅន្តះកុំ�ងកំើីវធិ� ABA 

Mobile អន្តុញ្ញាា្តិឲ្្យអុកំដែ�លិើិន្តទាំន់្តជាអតិិថិិជន្តធនាគារ នៅធើើការនៅបើកំ
�ណន្ត� ABA ��បូង�ន្តពុ���ប់ទំ�កំដែនួ្តងនៅ��ខ្ញុំួ�ន្តឯង នៅ�ើើ្បី�ចាប់នៅផេើើ
នៅ�បើ���់នៅ�វាធនាគារឌ្�ជ�ថិលិ�៏ទំ�នៅន្តើប។ 

 �ិតិពុ��ុវតិុិភាពុរប�់អុកំ

ជាើ�ួកំើីវធិ� ABA Mobile អុកំ�តិវូ�ន្តការពារ��ប់នៅពុលិដែ�លិអុកំ�ូលិនៅ�បើ���ជ់ាើ�ួើខុ្ញុំងារនៅផេ�ងផ្ទាាត្ិព់ាកំយ្�មាាត្ិ/់នៅលិខ្ញុំ�មាាត់្ិ 

(PIN) ន្តិងនៅបើកំនៅ�ញពុ�កំើីវិធ�នៅ���ើ័��បវតិតិនៅ�នៅពុលិើិន្តនៅ�បើ។ នៅលិើ�ពុ�នៅន្តះ កំើីវិធ� ABA Mobile ប�ពាក់ំនៅ��ើុខ្ញុំងារនៅផេ�ងផ្ទាា្តិ់
ជ�វមា�តិនៅ��ដែ�គន្តនៅ�ា្ដៃ� ន្តិងដែ�គន្តដៃផេើុខ្ញុំដែ�លិមាន្ត�ុវតិុិភាពុខ្ញុំុ�់។ * 

*ើុខ្ញុំងារដែ�គន្តនៅ�ា្ដៃ�មាន្តនៅ�នៅលិើទំូរ�័ពុេឆ្នាំា្តិដៃវ Android/iOS ដែ�លិមាន្តើុខ្ញុំងារដែ�គន្តនៅ�ា្ដៃ�។
  ើុខ្ញុំងារដែ�គន្តដៃផេើុខ្ញុំ មាន្តនៅ�នៅលិើទំូរ�័ពុេ iPhone X ន្តិងនៅ�ិរីនៅ�កា�នៅទំៀតិ។

មេផ្ល័េរត្រឹ�ក់មេ�អ្នូកមេផ្ល័្សង រួើមាន្ត ធនាគារកំុ�ង��ុកំ, 

��ង, វីង, �ទំូមាា្ន្ត់ន្ត� ន្តិងដៃ��ូនៅផ្�ងៗនៅទំៀតិ។ 

មេផ្ល័ើ�ត្រឹ�ក់មេ�មេត្រឹ�ត្រឹបមេទស្ នៅ�� នៅ�បើ �បពុ័ន្តធ SWIFT, 

នៅ�វា នៅផេរ ��កំ់ Ria ឬ MoneyGram, ឬនៅ�វា នៅផេរ��កំ់
ភាា្ើៗ ដែ�លិ ងា���ួលិ ��មាប់អុកំ។

ទូទាតិវ់ិិកកយបត្រឹតិទាំងអ្នស្់របស្់អ្នូក រួើមាន្ត ដៃថិួទំះកំ
នៅភួិើង ន្តងិ��រាើ បងរ់លំិ�ក់ំើេ�នៅ�ហិ�ាន្្ត ន្តងិបញ្ញេ�លិ
លិុ�ទំូរ�័ពុេ។

មេចំញកាតិន�មម�តិ ភាា្ើៗ��មាប់ការទំិញទំ�ន្តិញ
អន្តឡាញយ៉ាា្ងងា���ួលិ ន្តិង�ុវតិុិភាពុ។ 

មេប�កគិណនីស្ន្សំ ន្តិងបនៅញ្ញញើមាន្តកាលិកំ�ណតិ់ ជា
��កំ�់លុាារ្ ន្តងិ��កំន់ៅរៀលិផ្ទាាល្ិន់ៅ�កំុ�ងកំើីវធិ�នៅន្តះ។

ដុកត្រឹ�កម់�នមេត្រឹប�កាតិ នៅ��នៅផំើ��កំន់ៅ�ន្តរ�
មាំ្កំ់ នៅទាំះប�អុកំដែ�លិើិន្តមាន្ត�ណន្ត�ធនាគារ

កំ៏នៅ��។

ដុឹងរាល្់ព័តិ៌មានមេស្វាធនាគារពាក់ព័នធ ន្តិង
ទំទួំលិ�ន្តសារជនូ្ត��ណះងភាាើ្ៗបនាាប្ព់ុ�នៅធើើ
�បតិិបតិតិការន្ត�ើួ�ៗ។

ទទូាតិខ់ែបបឌីីជីី�ល្ នៅ�� ដែ�គន្តកំ�ូ QR នៅ�តាើ
ហាង នៅភាជន្ត���ា្ន្ត ឬអន្តឡាញ!

ABA Mobile



កាតិទំូទាំតិ់
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កាតិឥណទាំន្ត

ធនាគារ ABA នៅ�ញ កាតិ ឥណទាំន្ត អន្តតរជាតិិ Mastercard 

ន្តិង VISA ដែ�លិ �តិូវ �ន្ត ទំទំួលិ សាា្លិ់ ទំូទាំ�ង ពុិភិពុ នៅលាកំ។ 

កាតិ ឥណទាំន្ត ផេលិ់ ន្តូវ អាទំិភាពុ �៏ ��ខាន់្ត កំុ�ងកា រ នៅ�បើ ���់
ទំះកំ ��កំ់ រប�់ ធនាគារ នៅ� នៅពុលិ ដែ�លិ នៅលាកំ អុកំ �តិូវ ការ
បនាា្ន្ត់។ អតិិថិិជន្ត ដែ�លិ �ន្ត នៅបើកំ �ណន្ត� �រន្តត, �ណន្ត� �ន្ត្��, 
�ណន្ត� បនៅញ្ញញើ មាន្ត កាលិ កំ�ណតិ់ រប�់ ធនាគារ ABA កំុ�ង ��ន្តួន្ត

ទំះកំ ��កំ ់អបប្ីបរមា3,000�ុលាា្រ អានៅើរិកំ ន្តះង មាន្ត �ិទំធិ ទំទំួលិ �ន្តកាតិឥណទាំន្ត
នៅ�� ឥតិ �ិតិ ដៃថិួដែ�លិ អា� នៅ�បើ���់ ឥណទាំន្ត រហិូតិ �លិ់ នៅ� 90% ដៃន្ត ទំះកំ ��កំ់
បងើកំ ទំុកំ (លិកំុខ្ញុំណឌ នានា �តិូវ អនុ្តវតិត)។

មាា្�ុ�ន្តទំូទាំតិ់ POS

មាា្�ុ�ន្តទំូទាំតិ់ POS រប�់ ធនាគារ ABA អា� នៅធើើ ឲ្្យ �បតិិបតិតិការ អាជ�វកំើី កាន្ត់ ដែតិ
ងា� ��ួលិ។  មាា្�ុ�ន្តទំូទាំតិ់ POS អា� អន្តុញ្ញាា្តិ ឲ្្យ ទំ�តា�ង លិកំ់ រា� ទំទំួលិ �កំ
ការ ទំូទាំតិ់ តាើ កាតិ  ន្តិងការទំូទាំតិ់តាើ QR-code បនាា្ប់ ពុ�មាា្�ុ�ន្ត  ពុិន្តិតិ្យ នៅ�ើញ
ថា កាតិ មាន្ត ទំះកំ ��កំ ់អា� ទំទូាំតិ់ �ន្ត។ វា ជា ើនៅធ្យា�� � ៏សាើញ្ញញ ើួ� ដែ�លិ ជ�ួ
បនៅងើើន្ត �ប�ិទំធភាពុ កំុ�ង ការ លិកំ់ �ូរ។ អតិុ�បនៅយ៉ាជន្ត៍ ពុិនៅ�� ើួ� នៅទំៀតិ �ឺ �បតិិបតិតិ
ការ ���� តិិ� នៅ�� សារ ដៃថិួ ទំូទាំតិ់ នៅនាះ ន្តះង �តិូវ បញ្ញេ�លិ នៅ� កុំ�ង �ណន្ត� រប�់
�កំុើហិិុន្ត នៅ�� ផ្ទាា្លិ ់ដែតិ ើេង។

ទំិញអ�វា៉្ន្ត់នៅ��ភាពុ�ៃប់�ិតិត

កាតិ Mastercard, VISA, ន្តងិ UnionPay �តូិវ �ន្ត
ការ ពារ បដែនុ្តើ នៅ�� �បព័ុន្តធ �វុតិុិភាពុ 3D Secure។ 

3D Secure �តូិវ �ន្ត បនៅងើើតិ នៅ�ើង នៅ�ើើ្បី� ការ ពារ ដែ�កំង
មាន្តការ លិ�ួ នៅ�បើ ��� ់កាតិ នៅ�� គាះន្្ត ការ អន្តញុ្ញាាត្ិ
ពុ� មាា�្ក់ាតិ។ មាន្ត បនៅ�េកំ វទ្ិំយា នៅន្តះ ការ ទំញិ អ�វ្៉ាន្ត ់អន្ត
ឡាញ ន្តះង កាន្ត់ ដែតិ មាន្ត �ុវតិុិភាពុ ទាំ�ង ��មាប់ អកុំ
លិកំ់ ន្តិង អុកំ ទំិញ។ ��ប់ កាតិ ទាំ�ង អ�់ រប�់ ABA 

�ុទំធ ដែតិ មាន្ត 3D Secure ��មាប់ ការ នៅ�បើ ���់
ទំិញ អ�វ្៉ាន់្ត អន្ត ឡាញ។ �ូើ ��កំ� ថា ហាង អន្ត

ឡាញ ដែ�លិអុកំទំិញអ�វា៉្ន្ត់ មាន្ត �បពុ័ន្តធ "Mastercard Secure Code", 

"Verified by VISA" ឬ "UnionPay Online Payment"។ 

កាតិឥណពុន្តធ

កាតិឥណពុន្តធ VISA, Mastercard ន្តិង UnionPay 

ពុ�ធនាគារ ABA អា�នៅ�បើ���ជ់ាើ�ួមាា�្ុ�ន្ត ATM 

ទាំ�ងកុំ�ង ន្តងិនៅ���បនៅទំ� ន្តងិ��មាបក់ារទំញិទំ�ន្តញិ
ន្តងិនៅ�វាកំើី នៅផ្�ងៗ �បចា�ដៃថិៃផងដែ�រ។ កាតិអន្តតរជាតិិ
រប�ន់ៅ�ើងខំ្ញុំ�� �តិវូ �ន្ត ប�ពាកំ ់ជាើ�ួបនៅ�េកំវទិំយ្ា NFC 

�នូៅ�ុះ នៅលាកំអុកំអា� បង់��កំន់ៅ���គាន្តដ់ែតិ�កំកាតិ
នៅ�បុះនៅលិើមាា្�ុ�ន្ត ទូំទាំត់ិ តាើ ហាង រាប់ពាន់្ត ដែ�លិ
មាន្តើុខ្ញុំងារទំូទាំតិ់ �រន្តតជិតិ។ កាតិរប�់នៅ�ើងខ្ញុំំ�� កំ៏
អា� នៅ�បើ���់ �ន្ត នៅលិើ PayPal ��មាប់រាលិ់ការ

ទំូទាំត់ិនៅ�នៅលិើប�ា្ញអុ�ន្តធឺណិតិ ន្តិងការទំិញទំ�និ្តញកុំ�ងហាងទំ�និ្តញ
អន្តឡាញលិ្បី�ៗផងដែ�រ។ នៅលាកំអុកំអា�នៅ�ុើ�ុ�នៅបើកំ ន្តិង��ប់��ងកាតិ
ឥណពុន្តធទាំ�ងអ�់រប�់នៅលាកំអុកំតាើ ABA Mobile។ បនាា្ប់ពុ�នៅបើកំ
កាតិនៅ��ឥតិ�ិតិដៃថួិ នៅលាកំអុកំអា�កំ�ណតិក់ំ�ើតិិ�បតិិបតិតកិារ ន្តងិកំ�ើតិិ
�កំ��កំ ់ឬបនៅងើើន្តកំ�ើតិិអតិិបរមាជាបនៅ�ា្ះអា�នុ្តនៅ�កំុ�ងកំើីវធិ��ន្ត។ 

កំុ�ង ABA Mobile នៅលាកំអុកំកំអ៏ា�ភាាប់្កាតិនៅ��ើន្តនៅ�កាន្ត�់ណន្ត�ើ�ួ ឬ
ផ្ទាា្�់បត�រ�ណន្ត�ភាា្ប់កាតិ�ន្តយ៉ាា្ងងា�នៅ�កំុ�ងកំើីវិធ�។ 

នៅ�ើើប្ី��ុវតិុិភាពុ នៅលាកំអុកំអា�បត�រនៅលិខ្ញុំ�មាាត់្ិ (PIN) រប�ក់ាតិតាើ កំើីវធិ� 
នៅហិើ�នៅបើចា���់ នៅលាកំអុកំអា�បិទំកាតិនៅនាះដែតិើតងកំ៏�ន្ត។

នៅលិើ�ពុ�នៅន្តះ នៅលាកំអុកំអា�នៅបើកំ កាតិន�មម�តិ នៅ�កំុ�ង ABA Mobile ឬ
តាើនៅ�វាធនាគារអន្តឡាញ នៅ�ើើ្បី�ងា���ួលិទំិញទំ�ន្តិញអន្តឡាញ នៅ�
តាើហាងអន្តឡាញដែ�លិទំទំួលិទំូទាំតិ់តាើកាតិ Mastercard ឬ Visa។



នៅ�វានៅផេរ��កំ់
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ធនាគារ ABA ផតលិ់ ជូន្ត នៅ�វាកំើី នៅផេរ ��កំ ់�៏ �ើ្បី�រ ដែបប ��មាប់ ប�នៅពុញ
តិ�ើូវ ការ រូបវន្តត បុ�គលិ ន្តិង អាជ�វកំើី។ ប�ា្ញ ធនាគារ អន្តតរការី រប�់
នៅ�ើង ដែ�លិ �ន្ត �ហិការ បនៅងើើតិ ជា �បព័ុន្តធ នៅ�វា នៅផេរ ��កំ់ ឆ្នាំប់ រហិ័�
�៏ ធ� នៅ� ទំូទាំ�ង ពិុភិពុ នៅលាកំ បងើ ជា  លិកំុណៈ ងា� ��ួលិ កំុ�ងកា រ នៅផំើ ន្តិង
ទំទួំលិ សា� ់��កំ់ នៅ�� ផ្ទាា្លិ់ នៅ� កំុ�ង �ណន្ត� ABA រប�់ នៅលាកំ អុកំ
�បកំប នៅ�� �ុវតិុិភាពុ ន្តិង ឆ្នាំប់ រហិ័� ប�ផុតិ។

ឥ��វនៅន្តះ ការនៅផេរ��កំភ់ា�នៅ��ើន្តមាន្តនៅ�កំុ�ងកំើីវធិ� ABA Mobile ដែ�លិ
អតិិថិិជន្តអា�នៅផំើ��កំផ់្ទាាល្ិព់ុ�ទូំរ�ព័ុេរប�ពួ់ុកំនៅ� នៅ��ើនិ្ត��់អនៅញ្ញជើញ
ើកំកាន្ត់សាខាធនាគារនៅ�ើ�។

នៅ�វានៅផេរ��កំ់កំុ�ង��ុកំ

 ើូលិ�ា្ន្តដៃន្តការនៅផេរ��កំ់រវាងធនាគារ ABA ន្តិងធនាគារ�ដៃទំនៅទំៀតិតាើ
�បព័ុន្តធ��ង �បព័ុន្តធទំូទាំត់ិរហិ័� ន្តិង�បព័ុន្តធនៅផេរ��ក់ំរហិ័�នៅផ្�ងៗ។ 

�បតិិបតិតិការនៅផេរ��កំ់កំុ�ង��ុកំរប�់អុកំឥ��វនៅន្តះមាន្តភាពុងា���ួលិ 

ន្តិងនៅលិឿន្តរហិ័�។

នៅ�វានៅផេរ��កំ់នៅ���បនៅទំ�ភាា្ើៗ

នៅ� ធនាគារ ABA នៅ�ើងខ្ញុំំ�� កំ៏ មាន្ត ផេលិ់ ជូន្ត ន្តូវ នៅ�វា នៅផេរ ��កំ់ �ួង �បនៅទំ�
ភាា្ើៗ �ូ�ជា នៅ�វា នៅផេរ��កំ់ Ria ន្តិង MoneyGram ដែ�លិ មាន្ត នៅ� កំុ�ង
កំើីវិធ� ABA Mobile ន្តិងនៅ�តាើ សាខា នានា រប�់ ធនាគារ ABA។

នៅ�� មាន្ត ប�ាញ្ ភាំក់្ំ ងារ នៅផេរ ��កំ ់�៏ ទូំលិ �ទូំលា� ��នួ្តន្ត 350,000 កំដែនួ្តង 

នៅ� ជុ�វញិ ពិុភិពុ នៅលាកំ នៅ�វា MoneyGram ផេលិ ់នូ្តវ ើនៅធ្យា�� �វុតិុិភាពុ
ើួ� កុំ�ង ការ នៅផំើ ន្តិង ទំទំួលិ ��កំ់ នៅ� ទំូទាំ�ង ពុិភិពុ នៅលាកំ នៅ��ើិន្ត�ិតិដៃថួិ
នៅ�វានៅពុលិនៅបើកំ��កំ់នៅ�ើ�។  Ria ជានៅ�វានៅផេរ��កំ់ភាា្ើៗ មាន្តនៅ�តាើ
សាខាធនាគារ ABA ដែ�លិើិន្ត�ិតិដៃថិួនៅ�វានៅ�នៅពុលិនៅបើកំ��កំ់ ផង ដែ�រ។ 

Ria មាន្តប�ា្ញអន្តតរជាតិិជាង 447,000 កំដែន្តួងទំូទាំ�ងពុិភិពុនៅលាកំ។ 

នៅ�វានៅផេរ��ក់ំទូំរ�ើនា�ើន៍្តអន្តតរជាតិិ 
តាើ�បពុ័ន្តធ SWIFT

ជា នៅ�វា នៅផេរ ��កំ់ នៅ�� �បនៅទំ� �៏ ឆ្នាំប់ រហិ័� ��មាប់
រូបវន្តតបុ�គលិ ឬ�កុំើហិិុន្ត សាជ�វកំើីតា ើរ�ៈ ប�ា្ញ
ធនាគារ អន្តតរកា រី រប�់ ABA។ ជា ើួ� ន្តះង ការ នៅផេរ ��កំ់

ទំរូ�ើនា�ើន៍្ត ដែ�លិ មាន្ត នៅ� កុំ�ងកំើីវធិ� ABA Mobile, ធនាគារអន្តឡាញ  

ន្តងិ តាើ សាខា នៅនាះ សា�់ ��កំ ់រប� ់នៅលាកំ អុកំ ន្តះង �តូិវ �ន្ត នៅផេរនៅ�� ផ្ទាាល្ិ់
នៅ� កុំ�ង �ណន្ត� រប� ់អុកំ ទំទួំលិ យ៉ាាង្ ឆ្នាំប់ រហិ�័ ន្តងិ មាន្ត �ុវតិុិភាពុ ប�ផុតិ។ 

នៅលិខ្ញុំ កំូ� ធនាគារ ABA តាើ រ�ៈ �បពុ័ន្តធ SWIFT �ឺ ABAAKHPP។

នៅ�វានៅផេរ��កំ ់RemitEx

RemitEx ជា នៅ�វា នៅផេរ ��ក់ំ ��មាប់ �បនៅទំ� ើួ� ��នួ្តន្ត
ដែ�លិ មាន្ត អ�តា បត�រ ��កំ់ នៅថិរ ដែ�លិ អា� នៅ�បើ ���់ �ន្ត

នៅ� នៅពុលិ រូបិ� ប័ណណ នៅផំើ ខ្ញុំុ� ពុ� រូបិ� ប័ណណ ទំទំួលិ នៅ�� ធានា ថា អុកំ ទំទំួលិ
អា� នៅបើកំ ��កំ់ �ន្ត នៅពុញ នៅលិញ។ �ូើ�ួរបុ�គលិិកំរប�់ នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� ��មាប់
ពុ័តិ៌មាន្តលិើអិតិ។

នៅ�វានៅផេរ��កំ ់Visa Direct

ធនាគារ ABA �ហិការជាើួ��កំុើហិិុន្ត Visa �កំ់��នៅណើរការនៅ�វានៅផេរ
��កំ់ឌ្�ជ�ថិលិជ�នាន្ត់ថិី� តាើកំើីវិធ� ABA Mobile។ ជាើួ�នៅ�វា Visa 

Direct អុកំនៅ�បើ���់អា�នៅផំើ��កំ់�ន្តភាា្ើៗពុ�ទំូរ�័ពុេដៃ�នៅ�កាន្ត់កាតិ 

Visa ធនាគារនៅផ្�ងនៅ�កំើុ�ជា �ពុើទាំ�ងកាតិ Visa ដែ�លិនៅបើកំនៅ��បនៅទំ�
ដៃថិ នៅវៀតិ�ើ ឡាវ ភិូមា មាា្នៅ��ុ� �ិងហបុរ ីឥណឌ�នៅន្ត�ុ� ន្តិងហិើិ�លិ�ពុ�ន្ត។



ហិិរញ្ញញប្បីទាំន្តពាណិជជកំើី

17សាវតារធនាគារ

ធនាគារ ABA ផតល់ិ ជូន្ត អុកំ នូ្តវ ��នៅ�ះ �សា� សាា្ពុរ និ្តង ជនៅ�ើើ� ផតល់ិ 
ហិិរញ្ញញប្បីទាំន្ត ដែ�លិ �ន្ត ដែកំ ��ើួលិ នៅ�ើើ្បី� កាត់ិ បនុ្ត�ជ ា អតិិបរមា ឬ លិុប 
ប��ត់ិ ហានិ្តភ័ិ� រប� អុ់កំពុ ាក់ំព័ុន្តធន្តះង �បតិិបតិតកិារ ពាណិជជកំើី ទាំ�ង នៅ� កុំ�ង 
�បនៅទំ� កំើុ�ជា និ្តង ប�ា្ �បនៅទំ� នៅផ្�ងៗ នៅទំៀតិ នៅ� ទូំទាំ�ង ពិុភិពុ នៅលាកំ។ 

នៅ�វាកំើ ីរប�់ នៅ�ើង រួើ មាន្ត ការ នៅ�ញ លិិខិ្ញុំតិ ឥណទាំន្ត, លិិខិ្ញុំតិ ធានា 
រប�់ ធនាគារ , ការ �បើូលិ ឯកំសារ, ការ �បះក្ំសា នៅយ៉ាបល់ិ , ការ �រចា ការ 
�បើូលិ ឯកំសារ នៅ�កា� នៅពុលិ ផតលិ ់ហិិរញ្ញញប្បីទាំន្ត និ្តង អប្បីហារ, ការ �ន្្តយា 
���� លិិខិ្ញុំតិ ឥណទាំន្ត �បចា�កំ ារ និ្តង លិិខិ្ញុំ តូិបកំរណ៍ ហិិរញ្ញញប្បីទាំន្ត 
ពាណិជជកំើី នៅផ្�ង នៅទំៀតិ។

�កុំើ ជ�នាញការវិជាា ្ជ�វៈ ដែ�លិ មាន្ត បទំ ពិុនៅសាធ ដែផុកំ ហិិរញ្ញញប្បី ទាំន្ត ពាណិជជកំើី 

ន្តិង �បតិិបតិតិការ ឯកំសារ ន្តះង ជួ� អុកំ នៅ� ��ប់ ���កំ់ កាលិ ទាំ�ង អ�់ ដៃន្ត 
�កំើីភាពុ នា� នៅ�ញ នា� �ូលិ រប�់ អុកំ ចាប់ តា�ង ពុ� នៅពុលិ �រចា កិំ�េ �ន្្តយា 
រហិូតិ �លិ់ នៅពុលិ ទំទំួលិ ��កំ់។

ជា ើួ� ការ គា ��ទំ ពុ� ធនាគារ ជាតិិ កា�� ដែ�លិ ជា ភា�ហុិិនិ្តកំ នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� មាន្ត 
លិទំធភាពុ ផេល់ិ នៅ�វា ហិិរញ្ញញប្បីទាំន្ត ទំ�នៅន្តើប និ្តង �ុវតិុិភាពុ ខុ្ញុំ�់ �ល់ិ អតិិថិិជន្ត។

លិិខ្ញុំិតិឥណទាំន្ត

លិខិិ្ញុំតិ ឥណទាំន្ត � ឺជា ការ ធានា ជា លា� លិកុំណ ៍អក្ំ�រ នៅ�� ធនាគារ ើួ�
នៅ�ើើប្ី� នៅធើើ ការ ទូំទាំតិ ់��មាប ់អុកំ លិកំ ់�ប�និ្ត នៅបើ អុកំ លិកំ ់�ន្ត ប�នៅពុញ តាើ ខ្ញុំ 

ន្តងិ លិកំខុ្ញុំណឌ ដៃន្ត លិិខ្ញុំិតិ ឥណទាំន្ត នៅហិើ� នៅនាះ។ នៅន្តះ �ឺ ជា វិធ� សាស្ត្រ�ត �៏ មាន្ត
�វុតិុិភាពុ ន្តងិ ជា លិខិ្ញុំ ិតូិបកំរណ៍ ដែ�លិ �តូិវ �ន្ត នៅ�បើ ��� ់ទូំនៅ� នៅ� កំុ�ង ពិុភិពុ
ហិរិញ្ញញបប្ីទាំន្ត អន្តតរជាតិិ។ លិខិិ្ញុំតិ ឥណទាំន្ត រប� ់ធនាគារ ABA អន្តវុតិត តាើ
លិកំុណៈ បទំ �ា្ន្ត UCP600 រប�់ �ភា ពាណិជជកំើី អន្តតរជាតិិ (ICC) ន្តិង
ធានា ន្តូវ �ុវតិុិភាពុ ន្តិង ភាពុ ងា� ��ួលិ ��នៅពាះ �បតិិបតិតិការ ពាណិជជកំើី
អាហិរ័ណ ន្ត�ហិរ័ណ រប�់ នៅលាកំ អុកំ។

ការ�បើូលិ��កំ់នៅ�កា�ទំទំួលិឯកំសារ

ការ �បើូលិ ��កំ ់នៅ�កា� ទំទួំលិ ឯកំសារ � ឺជា �រន្តត ឯកំសារ(ហិរិញ្ញញវតុិ� ន្តងិ/ឬ
ពាណិជជកំើី) រវាង ធនាគារ ន្តិង ធនាគារ នៅ�� ��បតា ើកា រ នៅរៀប �� ជា ើុន្ត
រវាង អុកំ ទំិញ ន្តិង អុកំ លិកំ់។ ការ �បើូលិ ��កំ់ នៅ�កា� ទំទំួលិ ឯកំសារ �តិូវ
�ន្ត នៅ�បើ ���់ នៅ� នៅពុលិ អុកំ លិកំ ់ើិន្ត �ង់ �ះកំ ជញ្ញជ�ន្ត ទំ�ន្តញិ នៅ�� នៅ�បើ ���់
វធិ� �ណន្ត� ��ហិ បុដុែន្តត ��ប នៅពុលិ ជា ើ�ួ គាំន្ៅនាះ ើនិ្ត អា� ធានា ហាន្តភិិ�័ ដៃន្ត
លិិខ្ញុំិតិ ឥណទាំន្ត ឬ លិិខ្ញុំិតិូបកំរណ៍ នៅផ្�ង នៅទំៀតិ នៅ�ើ� ។ 

នៅបើ នៅ�បៀប នៅធៀប ជា ើួ� ន្តះង �ណន្ត� ��ហិ ការ �បើូលិ នៅន្តះ �ឺ ជា វិធ� មាន្ត �វុតិុិភាពុ
ជាង ��មាប់ អុកំ លិកំ់។

លិិខ្ញុំិតិធានារប�់ធនាគារ

លិិខ្ញុំិតិ ធានា រប�់ ធនាគារ �ឺ ជា ការ ធានា ដែ�លិ ើិន្ត អា� ដែកំ ដែ�ប �ន្ត រប�់
ធនាគារ ដែ�លិ នៅ�ញ លិិខ្ញុំិតិ (អុកំធានា) នៅ�ើើ្បី� នៅធើើកា រ ទំូទាំតិ់ ជូន្ត អុកំ ទំទំួលិ
ការ ធានា (អុកំ ទំទំួលិ ផលិ) �ប�ិន្ត នៅបើ កាតិពុើកំិ�េជា កំ់លា កំ់ រប� ់អុកំ �ក់ំ
ពាកំ្យ �ុ� ើិន្ត �តិូវ �ន្ត ប�នៅពុញ ឬ ប�នៅពុញ �ន្ត នៅ�� ដែផុកំ។

ឧទាំហិរណ៍៖ អុកំ ន្តះង លិកំ់ ផលិិតិ ផលិ បុុដែន្តត ើិន្ត ��កំ� អ�ពុ� ភាពុ �ួរ ទំទំួលិ
�ន្ត ឥណទាំន្ត រប�់ អុកំ ទិំញ មាន្ត ន័្ត� ថា អុកំ ន្តះង មាន្ត ហានិ្តភិ័� ពុ� ការ
ើិន្ត �ន្ត ទំទំួលិ ការ ទំូទាំតិ់។ លិិខ្ញុំិតិ ធានា �តិូវ�ន្ត នៅរៀប�� នៅ�ើង នៅ�ើើ្បី� កាតិ់
បន្តុ� ជា អតិិបរមា ន្តូវ ហាន្តិភ័ិ� នៅន្តះ កំ៏ �ូ� ជា ហាន្តិភិ័� ដែ�លិ ពាកំ ់ពុ័ន្តធ ន្តះង
�បតិិបតិតិការ ទំិញ លិកំ់ ផង ដែ�រ។ 

ឥណទាំន្តហិិរញ្ញញវតិុ���មាប់ពាណិជជកំើី

ឥណទាំន្ត ហិិរញ្ញញ វតិុ� ��មាប់ ពាណិជជកំើី ជា ហិិរញ្ញញប្បី ទាំន្ត នៅ�ើើ ទំុន្ត បងើិលិ
រ�ៈនៅពុលិខួ្ញុំ���មាប់ អុកំ នា� �ូលិ ន្តិង អុកំ នា� នៅ�ញ កំុ�ង ការ គា��ទំ ហិិរញ្ញញ វតិុ�
��មាប់ ការ នៅបតជាា្ �ិតិត ពាណិជជ កំើី រប�់ ពុួកំនៅ� នៅ�ើើ្បី� ជា ើូលិ�ា្ន្ត  �បតិិបតិតិ
ការ ជា ើួ� ឯកំ សារ ពាណិជជ កំើី �ើ��ប។

ឥណទាំន្ត ហិិរញ្ញញ វតិុ� ��មាប់ ពាណិជជ កំើី អា� �តូិវ �ន្ត អតិិថិិជន្ត ABA 

នៅ�បើ���់ នៅ�ើើ្បី� គា��ទំ ពាណិជជ កំើី ទាំ�ង កំុ�ង �បនៅទំ� ន្តិង អន្តតរ ជាតិិ ��មាប់
ើនុ្ត នៅពុលិ �ះកំ ជញ្ញជ�ន្ត ឬ នៅ�កា� នៅពុលិ �ះកំ ជញ្ញជ�ន្ត នៅ�� ដែផអកំ នៅលិើ ���ក់ំកាលិ
នៅផ្�ងៗ ដៃន្ត �បតិិបតិតិ ការ ពាណិជជ កំើី។ 



ប�ា្ញ �ើ័�នៅ�វា 

18 សាវតារធនាគារ

ធនាគារអន្តឡាញ��មាប់អាជ�វកំើី

ធនាគារ អន្តឡាញ ��មាប់ អាជ�វ កំើីផេលិ់ ើនៅធ្យា��
�៏ ងា� ��ួលិ ន្តិង �ុវតិុិភាពុ កំុ�ង ការ ��ប់ ��ង ហិិរញ្ញញ វតិុ�
�កុំើ ហិិុន្ត តាើរ�ៈការ��ប់��ង រំហិូរ សា�់ ��កំ់ ផ្ទាា្លិ់
ពុ� កុំ�ព្ុយ�ទ័ំរ។ នៅ�វា នៅន្តះ នៅ�ួើ� តិប តាើ តិ�ើូវ ការ អាជ�វកំើី ��ូ
ជា ការ អនុ្តញ្ញាាត្ិ�បតិិបតិតកិារ ន្តងិ ការ ទូំទាំតិ ់�លិ ់�កំើុហិិនុ្ត

ផគតិ ់ផគង ់និ្តងបុ�គលិកិំ, ពុនិិ្តតិយ្ �ើតិលុិយ្ ន្តងិ ពិុន្តត្ិិយ �បតិិបតិតកិារថីិ�ៗ , នៅផេរ��កំ់
កំុ�ង ន្តិងនៅ���បនៅទំ�, �បពុ័ន្តធ�បតិិបតិតិការផ្ទាា្លិ់ (Host-to-Host), �ណន្ត�
ន្តិើីិតិ ន្តិង ើុខ្ញុំ ងារ ជា នៅ��ើន្ត នៅទំៀតិ។ 

មាា្�ុ�ន្ត�ើ័�នៅ�វា

ធនាគារ ABA មាន្តប�ា្ញមាា្�ុ�ន្ត ATM ន្តិងមាា្�ុ�ន្ត�ើ័�
នៅ�វា (មាា្�ុ��កំ�កំ់��កំ់, មាា្�ុ�ន្ត�កំ់��កំ់, ន្តិងមាា្�ុ�ន្ត�កំ់
ើូលិប្បីទាំន្តប�តិ) ជាង 700 នៅ�ទូំទាំ�ង�បនៅទំ� នៅហិើ���ន្តួន្ត
នៅន្តះបន្តតនៅកំើន្តនៅ�ើងជាលិ��ប់។ តាើមាា្�ុ�ន្ត ATM រប�់នៅ�ើងខ្ញុំំ�� 
អុកំអា��កំ��កំ់, ពុិន្តិត្ិយ�ើតិុលិ្យ�ណន្ត�រប�់អុកំ, ន្តិងនៅបើកំ

��នៅណើរការកាតិ ABA ថិី�រប�់អុកំ។ មាា្�ុ�ន្ត�ើ័�នៅ�វារប�់នៅ�ើងអន្តុញ្ញាា្តិឲ្្យ
អកុំ�កំ�់�កំ ់ឬើលូិប្បីទាំន្តប�តិធនាគារ�បកំបនៅ���ុវតិុិភាពុ ��ប់នៅពុលិនៅវលា
ដែ�លិងា���ួលិ��មាប់អុកំ។ �បតិិបតិតិការទាំ�ងអ�់តាើមាា្�ុ�ន្ត ABA ATM �ឺ
នៅធើើនៅ�ើងនៅ��ឥតិ�ិតិដៃថួិ��មាបម់ាា�្ក់ាតិ ABA ឬមាា�្�់ណន្ត� ABA ទាំ�ងអ�។់

កំើីវិធ� ABA Mobile

ABA Mobile ជាកំើីវិធ�ធនាគារតាើទូំរ�័ពុេនៅពុញនៅលិញ
��បូងនៅ�នៅ�កំើុ�ជា។ កំើីវិធ�នៅន្តះជាឧបកំរណ៍ហិិរញ្ញញវតុិ�
�៏លិអើួ���មាប់អុកំដែ�លិើមាញះកំ នៅហិើ�នៅ�ដែតិ�ង់
នៅ�បើ���់�ណន្ត�រប�់ខ្ញុំួ�ន្ត�ន្ត��ប់នៅពុលិនៅវលា។ អុកំ
អា�ពិុនិ្តត្ិយ�ើតុិលិយ្រប�អុ់កំ, នៅផេរ��ក់ំនៅ�កាន្តន់្តរ�

មាំ្កំ់, បង់វិកំើ�ប�តិនៅ��ឥតិ�ិតិដៃថិួ, នៅបើកំកាតិន្តិើីិតិ, នៅបើកំ�ណន្ត�បនៅញ្ញញើ/
�ន្្ត��, ទំទូាំតិដ់ែបបឌ្�ជ�ថិលិនៅ��ដែ�គន្តកំ�ូ QR នៅ�តាើហាងនានា ឬតាើ
អន្តឡាញ  ន្តិងទំទំួលិ�ន្តើុខ្ញុំងារ�៏មាន្ត�បនៅយ៉ាជន្ត៍នៅផ្�ងៗនៅទំៀតិនៅ��
ឥតិ�ិតិដៃថិួ។ កំើីវិធ�នៅន្តះមាន្ត�ុវតិុិភាពុ ន្តិងងា���ួលិនៅ�បើ ដែថិើទាំ�ងអា�
នៅ�ន្ត��តិពុ� Google Play Store , Apple App Store  ន្តងិ Huawei App 

Gallery នៅ��ឥតិ�ិតិដៃថិួ។

ឥ��វនៅន្តះ ជាើ�ួការ�កំឲ់្យ្នៅ�បើ����់ណន្ត�រហ័ិ�នៅ�កំុ�ង ABA Mobile 

�បជាជន្តកំើុ�ជានៅពុញវ�័ដែ�លិមាន្តប�ណងនៅ�បើ���ន់ៅ�វាធនាគារឌ្�ជ�ថិលិ
ទំ�នៅន្តើប អា�នៅបើកំ�ណន្ត� ABA ��បូងរប�ខ់្ញុំួ�ន្តតាើរ�ៈកំើីវិធ� ABA Mobile 

ពុ���ប់ទំ�កំដែន្តួងនៅ��នៅ�បើនៅពុលិដែតិពុ�រប�នាទំ�បុុនៅ�ះ្ះ។ �ណន្ត�រហ័ិ� 

ជ�ន្តួ�ទំមាា្ប់ចា�់កំុ�ងការ នៅបើកំ�ណន្ត�ធនាគារនៅ�តាើសាខា ដែ�លិជា
ធើតីាតិ�ើវូឲ្យ្អកុំនៅធើើ��នៅណើរ ន្តងិ�ងួកាតិន់្ត�តិវិធិ�ផួ�វការ�ដ៏ែវងឆ្នាំា�្នានា។ 

ABA 24/7

ABA 24/7 ជាប�ាញ្ទំ�តា�ង�ើ�័នៅ�វាធនាគារដែ�លិអតិិថិិជន្ត
អា�នៅ�បើ����់ណន្ត�រប�់ពុកួំនៅ� 24 នៅមាាង្ �ន្តយ៉ាាង្ងា���លួិ 

នៅ��ើនិ្ត��់ អនៅញ្ញជើញើកំកាន្ត់បញ្ញជរសាខាធនាគារ នៅ�ើើ្បី��កំ់
សា�់��កំ់��ន្តួន្តនៅ��ើន្ត ឬើូលិប្បីទាំន្តប�តិនៅ�ើ�។ នៅ��  �តិូវ
�ន្ត�កំ់ទំ�តា�ងជា�ុទំធសាស្ត្រ�ត  នៅ�តិ�បន្ត់ ដែ�លិ មាន្ត�រា�រណ៍

ើមាញះកំ ABA 24/7 ន្ត�ើួ�ៗប�ពាកំ់  នៅ��  មាា្�ុ�ន្ត ATM, មាា្�ុ�ន្ត�កំ�កំ់��កំ់ 
(CRM), មាា្�ុ�ន្ត�កំ់��កំ់ (CIM), ន្តិងមាា្�ុ�ន្ត�កំ់ើូលិប្បីទាំន្តប�តិ (CDM)។

កំើីវិធ� PayWay Mobile

កំើីវិធ� PayWay Mobile ជា��នៅ�ះ�សា�មាា្�ុ�ន្ត
ទំទូាំតិត់ាើទូំរ�័ពុេ (mPOS) ដែ�លិអន្តញុ្ញាាត្ិឲ្យ្អាជ�វកំើី
នានាបនៅងើើតិកំូ� QR  ឬលិ�ងទំូទាំតិ់ QR កំុ�ងទំូរ�័ពុេដៃ�
រប�់ខ្ញុំួ�ន្ត។ នៅន្តះជា��នៅ�ះ�សា��៏លិអឥតិនៅខាា្ះើួ�
��មាបអ់ាជ�វកំើី��ប់�បនៅភិទំ ��ូជា ហាងកានៅហិើ ហាង

�នៅើួ�កំប�ពាកំ់ ហាងដែកំ�ើផ�្� ន្តិងអាជ�វកំើីនៅផ្�ងៗកំុ�ងការទំូទាំតិ់��កំ់
ពុ�អតិថិិិជន្តរប�់ខ្ញុំួ�ន្ត។ កំើីវិធ� នៅន្តះ ជួ�នៅ�ះ �សា� ការ ងារ �បចា� ដៃថិៃ រប�់
ពាណជិជកំរ ពាកំ ់ព័ុន្តធ ន្តះង ការ រកំស្ា ទុំកំ កំ�ណតិ ់�តា ការ លិក់ំ �ពុើទាំ�ង  ជួ�កាតិ់
បន្តុ� ការ បុះ ពាលិ់ ផ្ទាា្លិ់ ន្តះង សា�់ ��កំ់ផងដែ�រ។
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 ទំូរ�័ពុ េបនៅ�ើើ អតិិថិិជន្ត

នៅលាកំ អុកំ អា� នៅលិើកំ នៅ�ើង ន្តូវ ��ណួរ ការ ើិន្ត នៅពុញ �ិតិត 
ឬ ��នៅណើ រប�់ នៅលាកំ អុកំ ដែ�លិ ពាកំ់ពុ័ន្តធ ន្តះង ផលិិតិផលិ
ន្តិង នៅ�វា រប�់ ធនាគារ ABA នៅ�� ទូំរ�័ពុេ ើកំ កាន់្ត
អុកំ ឯកំនៅទំ� ខាង បនៅ�ើើ អតិិថិិជន្ត រប� ់ធនាគារ នៅ�ើង ខំ្ញុំ��។ 
�ប�ិន្ត នៅបើ កាតិ រប�់ នៅលាកំ អុកំ�តូិវ�ន្តបងើកំ �ន្ត

�តិ់ ឬ �តិូវ �ន្ត នៅ� លិួ� ឬ �ង់�ះង នៅមាា្ង នៅធើើការ ន្តិងទំ�តា�ង សាខា ដែ�លិ នៅ� 
 ជិតិ នៅលាកំ អុកំ ប�ផុតិ នៅនាះ �ូើ ទាំកំ់ ទំង ើកំ ទំូរ�័ពុេនៅលិខ្ញុំ 023 225 333 / 

098 203 333 នៅ�ើើ្បី�ឲ្្យ បុ�គលិិកំ ធនាគារ ABA បនៅ�ើើជូន្ត។

ទំ�ពុ័រ Facebook

ទំ�ពុ័រ Facebook ផួ�វ ការ រប�់ នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� ដែតិង ដែតិ ផតលិ់ ជូន្ត នៅលាកំ
អុកំ នូ្តវ ព័ុតិ៌ មាន្ត ថីិ� �ុង នៅ�កា� ប�ផុតិ ពុ� ផលិិតិ ផលិ ន្តិង នៅ�វា កំើី
រប�់ ធនាគារ ABA, កំ៏ �ូ� ជា អា� ទំ�្�នា វីនៅ�អូ អ�ពុ� ធនាគារ,
អា� ឆ្នាំតិ នៅ�ួើ� �ួង ើកំ កាន្ត់ �កុំើ ការងារ, �ពុើ ទាំ�ង អា� ដែ�ើង
រកំ �បូើុូ�ិន្តថិី�ៗ ន្តិង អា� ឈ្នះុះ រងាា្ន់្ត កុំ�ង កំើីវិធ� �បកួំតិ �បដែជង 

ន្តិង��ណួរ �នៅើួើ� រប�់ នៅ�ើង ខំ្ញុំ��ដែថិើ នៅទំៀតិ ផង! �ូើ �ូលិ នៅើើលិ ទំ�ពុ័រ នៅ�ើងខ្ញុំំ�� 
www.facebook.com/ABA.Bank.Cambodia ន្តងិ �ូលិ រួើ ជាើ�ួ អុកំ គា��ទំ ជាង 

1,400,000  នាកំ់ រប�់ នៅ�ើង ខ្ញុំំ��។

ការ នៅ�ួើ��ួង តាើ ABA Mobile

រីកំរា� ជា ើួ� ន្តះង �បតិិបតិតិការ ធនាគារ �៏ ងា� ��ួលិ 

ន្តិង មាន្ត �ុវតិុិភាពុ ពុ� កំើីវិធ� ABA Mobile ដែ�លិ អុកំ
អា� ទាំកំ់ ទំង ើកំ នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� �ន្ត ភាា្ើៗ នៅ�� ើិន្ត ចា� ��់
 បិទំ កំើីវិធ�។ �គាន្ត់ ដែតិ �ូលិ នៅ� កាន្ត់ ទំ�ពុ័រ រួើ រប�់ កំើីវិធ�� 
នៅហិើ� �ុ� �តិង់ បិូតិុង “ទាក់ ទង មក មេយ�ង �ើ�ំ”។ នៅលាកំ

អកុំ អា� �រនៅ�រ ជា ើតិិនៅយ៉ាបលិ់ ឬ �ួរ ��ណួរ អ�ពុ� ផលិិតិផលិ ឬ នៅ�វាកំើី
រប�់ធនាគារ, ជដែជកំ ជា ើួ� នៅ�ើងខ្ញុំំ��តាើ Facebook Messenger, ឬ
ទំូរ�័ពុេ ើកំ កាន្ត់ នៅលិខ្ញុំ�បចា�ការ 24នៅមាា្ង រប�់ នៅ�ើងខ្ញុំំ�� នៅ�� ើិន្ត ចា�
��់ �ុ� នៅលិខ្ញុំ អើ� ទាំ�ង អ�់។

ការ នៅ�ួើ� �ួង តាើ នៅ�ហិ ទំ�ពុ័រ

ការ នៅ�ួើ� �ួង តាើ នៅ�ហិ ទំ�ព័ុរ www.ababank.com រប�់
នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� អា� ឲ្យ្ នៅលាកំ អុកំ ទាំក់ំទំង តាើ អន្ត ឡាញ ើកំ កាន្ត់
�កុំើកា រងារ រប�់ នៅ�ើងខ្ញុំំ�� នៅ�ើើ្បី� ទំទំួលិ �ន្ត ពុ័តិ៌មាន្ត អ�ពុ�
ផលិិតិ ផលិ ន្តិង នៅ�វាកំើីនា នា �ន្ត នៅ�� ើិន្ត ចា� ��់
ទំូរ�័ពុេ ើកំ កាន្ត់ នៅ�ើង ឬ នៅធើើ ��នៅណើរ ើកំ កាន្ត់ សាខា �

ើួ� នៅ�ើ�។ �កំុើ ការងារ នៅ� រង់ ចា� សាា្�ើន្ត៍ នៅ�ួើ� តិបរា លិ់ ��នៅណើ រប�់
អតិិថិិជន្ត ជា នៅរៀង រាលិ់ ដៃថិៃ ន្តិង 365ដៃថិៃ កំុ�ង ើួ� ឆ្នាំំ្�។

ការ នៅ�ួើ��ួង តាើ អុ�ដែើលិ

ធនាគារ ABA ដែតិង សាា�្ើន៍្ត រាលិ ់ើតិិនៅយ៉ាបលិ់ ់រប�់ នៅលាកំ អុកំ។ 

�ប�និ្ត នៅបើ នៅលាកំ អុកំ �ង់ ឲ្យ្ នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� បនៅ�ើើ ជូន្ត តាើ��នៅណើ � ើួ� 

ឬ ផតលិ ់នៅយ៉ាបលិ ់នៅ�ើើ្បី� ដែកំ លិើអ បុ�គលិកិំ រប� ់នៅ�ើងខំ្ញុំ�� �ើូ នៅផំើ អុ�ដែើលិ
ើកំ កាន្ត់ អា���ា្ន្ត info@ababank.com។
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កំើីវិធ�ទំូទាំតិ់ អន្ត ឡាញ PayWay

ធនាគារ អន្តឡាញ ABA ��មាប់ អាជ�វកំើី 
ផេលិ ់ជូន្ត នូ្តវ ើនៅធ្យា�� �៏ ងា� ��លួិ ន្តងិ មាន្ត
�វុតិុិភាពុ ��មាប់ ��ប ់��ង ហិរិញ្ញញ វតិុ��កុំើហិិនុ្ត 

ដែ�លិ នៅលាកំ អុកំ អា� នៅ�បើ��� ់នៅ�ើើ្បី� ��ប់��ង
រំហិូរ សា�់ ��កំ់ ផ្ទាា្លិ់ ពុ� កំុ�ពុ្យ�ទំ័រ។

ជា ើួ� ធនាគារ អន្តឡាញ ��មាប់ អាជ�វ កំើី អុកំ អា� ��ប់��ង
�ណន្ត�, នៅបើកំ �ណន្ត� បនៅញ្ញញើ ��មាប់ អាជ�វ កំើី, តាើ �ន្ត រាលិ ់�ណន្ត�
រប�់ �កំើុហិិនុ្ត បុ�តិ �ើុន្តធ នៅ�កាើ �ណន្ត� នៅើ ដែតិ ើួ�, នៅផេរ ��កំ ់រវាង
�ណន្ត� ធនាគារ �ូ� គាំ្, នៅផេរ ��កំ់ នៅ� ធនាគារ នៅផ្�ង ទាំ�ង កំុ�ង ន្តិង
នៅ�� �បនៅទំ�, បង់ វិកំើ�ប�តិ ន្តិង ដៃថិួ ទូំទាំតិ់ �លិ់ �កំុើហិិុន្ត ផគតិ់ ផគង់ 
នៅ�� បនៅងើើតិ ទំ�ើង់ ដែបប បទំ ទំូទាំតិ់ �ើ័� �បវតិតិ។ �ប�ិន្ត នៅបើ មាន្ត
កំើេ� ជា ើួ� ធនាគារ ABA នៅលាកំ អុកំ អា� បង់ កំើេ� �ន្ត យ៉ាា្ង ងា�
��ួលិ ន្តិងទំទំួលិ សារ រំលិះកំ ��មាប់ �បតិិបតិតិការ បនាា្ប់ ។ 

នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� កំ៏ មាន្ត នៅ�វា នៅបើកំ នៅបៀ វតិ្� ដែ�លិ នៅលាកំ អុកំ អា� នៅបើកំ ��កំ់
ដែខ្ញុំ ជូន្ត បុ�គលិិកំ �ន្ត យ៉ាា្ង ងា� ��ួលិ ន្តិង មាន្ត �ុវតិុិភាពុ នៅ��
កាតិ់ បន្តុ� ការ ���� ន្តិង ការ នៅ�បើ���់ �កំ�� សាំ្ើ។ ជា
ដែផុកំ ើួ� ដៃន្ត នៅ�វា នៅបើកំ នៅបៀ វតិ្� នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� ក៏ំ មាន្ត នៅបើកំ កាតិ ឥណ ពុន្តធ
ជូន្ត បុ�គលិិកំ រប�់ នៅលាកំ អុកំ កំុ�ង អ�តា ពុិនៅ�� នៅ�ើើ្បី� នៅ�បើ���់
កំុ�ង ការ �កំ ��កំ់ តាើ ATM រប�់ នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� កំ៏ �ូ� ជា ទិំញ អ�វ្៉ាន់្ត 

ន្តិង ទំូទាំតិ់ អន្តឡាញ។

ធនាគារ ABA �ក់ំ ឲ្្យ នៅ�បើ���់
�ណន្ត� រហិ័� នៅ� កុំ�ង កំើីវិធ� ABA 

Mobile ��មាប ់  អុកំ   ដែ�លិ  ើិន្ត ទាំន់្តជា 
អតិិថិជិន្ត  ធនាគារ។ ជាើួ�វតិតមាន្ត

�ណន្ត�រហិ័� អុកំើិន្តចា���់អនៅញ្ញជើញនៅ�ធនាគារ ើិន្តពុិ�កំរង់ចា�
តាើនៅលិខ្ញុំនៅរៀង ឬ ើនិ្តចា���់ប�នៅពុញឯកំសារ។ តិនៅ�នៅន្តះ �បជា ពុលិ
រ�ឋ កំើុ�ជា ដែ�លិ មាន្ត អា�ុ ចាប់ ពុ� 15ឆ្នាំំ្� នៅ�ើង នៅ� នៅហិើ�មាន្តអតិត
�ញ្ញាា្ណ ប័ណណ ដែខ្ញុំីរ ដែ�លិមាន្ត �ុពុលិភាពុ  អា� នៅបើកំ �ណន្ត� ABA 

��បូង រប�់ ខ្ញុំួ�ន្ត �ន្ត តាើ កំើីវិធ� ABA Mobile នៅ�� នៅ�បើ នៅពុលិ ដែតិ
ពុ�រ ប� នាទំ� ន្តិង ទំទំួលិ �ន្ត បទំ ពុិនៅសាធ នៅ�វា ធនាគារ ឌ្�ជ�ថិលិ ទំ�នៅន្តើប
នៅ� កំ�ើិតិ ថិី� ើួ� ទាំ�ង ��ុង! 

បនាា្ប់ ពុ� បនៅងើើតិ �ណន្ត� រហិ័� �ន្ត នៅ�� នៅជា�ជ័� នៅហិើ� អុកំ អា�
ពុនិ្តតិិយ្ �ើតុិលិយ្ �ណន្ត� រប� ់អុកំ �ន្ត ភាាើ្ ៗ , នៅបើកំ �ណន្ត� បនៅញ្ញញើ/ �ន្្ត��,  
នៅ�ុើ �ុ� កំើេ� ភាា្ើៗ, នៅ�ុើ �ុ� កាតិ �ា្�េិកំ ឬ នៅបើកំ កាតិ ន្តិើីិតិ, ទំទំួលិ ន្តិង
នៅផេរ ��កំ ់នៅ� កុំ�ង �បនៅទំ�កំើុ�ជា, ទំទូាំតិ ់វកិំើ�ប�តិ ន្តងិ បញ្ញេ�លិ លិ�ុ
ទំរូ�័ពុេ, នៅធើើ ការ �កំ ��កំ់ ើិន្ត នៅ�បើ កាតិ នៅ� តាើ មាា្�ុ�ន្ត ATM, ទំូទាំតិ់
ដែបបឌ្�ជ�ថិលិ ជា ើួ� ABA PAY នៅ� តាើ ហាង នៅភាជន្ត���ាន្្ត ឬ អន្ត
ឡាញ, ន្តងិទំទំលួិ �ន្ត សារជូន្ត ��ណះង ��មាប ់�បតិិបតិតកិារ ន្ត�ើ�ួៗ។

�ណន្ត� រហិ័� អា� �កំ់ ��កំ់ �ូលិ �ន្ត យ៉ាា្ង ងា�  ��ួលិ   តាើ 
មាា្�ុ�ន្ត  �កំ់  ��កំ់ ន្តិងមាា្�ុ�ន្ត �កំ �កំ់ ��កំ់ រប�់ ធនាគារ ABA ឬ
តាើ រ�ៈការ ទំទំួលិ ��កំ់ នៅផេរ ពុ� �ណន្ត� ABA អុកំ នៅផ្�ង ឬពុ�កាបូប
ឌ្�ជ�ថិលិ (e-wallets) ដែ�លិជាដៃ��ូធនាគារ ABA �ូ� ជា ��ង 

�ទំូមាា្ន្ត់ន្ត� ន្តិង វីងជានៅ�ើើ។

PayWay �ឺ ជា កំើវីិធ�ទំូទាំតិ់ 
អន្តឡាញ ដែ�លិ បនៅងើើតិ នៅ�ើង

នៅ�� ធនាគារ ABA � �មាប់ ពាណិជជកំើី ន្តិង អាជ�វកំើី អន្ត
ឡាញ នៅ� កំើុ�ជា។

��ណុ� ��ខាន់្ត រប�់ PayWay �ឺ ភាពុ ងា� ��ួលិ ន្តិង នៅលិឿន្ត
រហិ័� នៅពុលិ លិកំ់ �ូរ តាើ អន្តឡាញ។ ើិន្ត ថា នៅលាកំ អុកំ ��ប់ ��ង
��ា្គារ ឬ នៅបើកំ អាជ�វកំើី តិូ� ើួ� នៅ�ើ� PayWay ន្តះង ជួ�
ឲ្យ្ អុកំ ទំទួំលិ ការ ទូំទាំត់ិ ពុ� អតិិថិិជន្ត តាើ អន្តឡាញ �ន្ត ភាាើ្ៗ ងា�ៗ 
 តាើឧបកំរណ៍ទំូទាំតិ់ជានៅ��ើន្ត�បនៅភិទំ។ 

ជាងនៅន្តះ នៅទំៀតិ នៅលាកំ អុកំ អា� �ូលិ នៅើើលិ ��ប ់�បតិិបតិតិការ នៅ� នៅលិើ
វបិសា� ឬ app រប� ់នៅលាកំ អុកំ នៅ�ើើ្បី� ��ប់��ង ការ លិក់ំ �រូ �បកំប
នៅ�� ភាពុ បតិ់ ដែបន្ត តាើ �បពុ័ន្តធ លិកំ់ �ូរ រប�់ នៅលាកំ អុកំ ផ្ទាា្លិ់។

នៅ��មាន្តវតិតមាន្តជា កំើវីធិ���មាបវ់បិសា� ន្តងិកំើវីធិ�ឯកំរាជយ្
��មាប់ទំូរ�័ពុេសាះ្តិហិើ�ន្ត នៅនាះ PayWay �ឺជា��នៅ�ះ�សា�
�៏�ើ��បប�ផុតិ ��មាប់ពាណិជជកំរនៅផ្�ងៗជានៅ��ើន្ត�ូ�ជា 

��ាគ្ារ, ��ះះសាាន្្តអបរ់,ំ ហាងអន្តឡាញ, នៅរាងភាពុ�ន្តត, នៅ�វា
�ះកំជញ្ញជ�ន្តអាហារ, នៅភាជន្ត���ា្ន្ត ន្តិងនៅ�វាកំើីនៅផ្�ងៗនៅទំៀតិ។

នៅ�ើង ខ្ញុំំ�� បនៅងើើតិ PayWay នៅ�� នៅផ្ទាា្តិ នៅលិើ ភាពុ ងា� ��ួលិ រប�់
នៅលាកំ អុកំ នៅ�ើើ្បី� ផេលិ ់លិកុំខ្ញុំណឌ �៏ �បនៅ�ើរ ប�ផតុិ ��មាប ់ភាាប្ ់ទំ�ើង់
កំើីវិធ� នៅន្តះ ជា ើួ� �បពុ័ន្តធ អាជ�វ កំើី រប�់ នៅលាកំ អុកំ។

ពុ័តិ៌ មាន្ត បដែន្តុើ �ូើ �ូលិ នៅ� payway.com.kh

�ណន្ត�រហិ័� ធ នាគារ អន្តឡាញ ��មាប់ អាជ�វកំើី
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 ធនាគារអំនិតរការី

ធនាគារ ABA មាន្ត  កំ�ិេ��ើុះ��ើលួិ អន្តតរការ ីជាើ�ួធនាគារអន្តតរជាតិិ
លិ្បី�ៗ ជានៅ��ើន្តនៅ� ជុ�វិញ ពុិភិពុ នៅលាកំ។ ការទំូទាំតិ់ទាំកំ់ទំងន្តះងអាជ�វកំើី 

ន្តិងការ នៅផំើ ��កំ់ ផ្ទាា្លិ់ ខ្ញុំួ�ន្ត �តូិវ នៅធើើ�បតិិបតិតិការតាើ �ណន្ត� ទាំ�ងនៅន្តះ នៅ�
តាើ �បនៅភិទំ រូបិ�ប័ណណ ន្ត�ើួ� ៗ ។

ខាង នៅ�កាើ នៅន្តះ ជា បញ្ញជ� នៅឈាះ្ះ ធនាគារអន្តតរការ ី រប� ់នៅ�ើង ខំ្ញុំ�� ដែ�លិ អា� នៅ�បើ
��� ់ នៅ�ើើ្បី � ��ើួលិ �លិ់ ការ ទំូទាំតិ់ ជា លិកំុណៈ អន្តតរជាតិិ។

រូបិ�ប័ណណ នៅឈាះ្ះធនាគារអន្តតរការី នៅលិខ្ញុំកំូ� SWIFT

USD JP Morgan Chase Bank, �ហិរ�ឋអានៅើរិកំ CHASUS33

USD Standard Chartered Bank, �ហិរ�ឋអានៅើរិកំ SCBLUS33

USD Standard Chartered Bank, �បនៅទំ��ិងហបុរី SCBLSGSG

USD Woori Bank, �បនៅទំ�កំូនៅរ�ខាងតិ្បី�ង HVBKKRSE

USD Kookmin Bank, �បនៅទំ�កំូនៅរ�ខាងតិ្បី�ង CZNBKRSE

USD Korea Exchange Bank, �បនៅទំ�កំូនៅរ�ខាងតិ្បី�ង KOEXKRSE

USD DBS Bank, �បនៅទំ��ិងហបុរី DBSSSGSG

USD OCBC Bank, �បនៅទំ��ិងហបុរី OCBCSGSG

USD Vietcom Bank, �បនៅទំ�នៅវៀតិ�ើ BFTVVNVX

VND Vietcom Bank, �បនៅទំ�នៅវៀតិ�ើ BFTVVNVX

CAD National Bank of Canada, �បនៅទំ�កា�� BNDCCAMMINT

USD National Bank of Canada, �បនៅទំ�កា�� BNDCCAMMINT

EUR National Bank of Canada, �បនៅទំ�កា�� BNDCCAMMINT

EUR Commerzbank AG, �បនៅទំ�អាលិួឺើុង់ COBADEFF

GBP Standard Chartered Bank, �បនៅទំ�អង់នៅ�ួ� SCBLGB2L

SGD DBS Bank, �បនៅទំ��ិងហបុរី DBSSSGSG

CNY China Construction Bank Corporation, �បនៅទំ��ិន្ត PCBCCNBJ

THB Standard Chartered Bank, �បនៅទំ�ដៃថិ SCBLTHBX

KRW Woori Bank, �បនៅទំ�កំូនៅរ�ខាងតិ្បី�ង HVBKKRSE

AUD JP Morgan Chase Bank, �បនៅទំ�អូស្ត្រសាា្លិ� CHASAU2X

JPY Sumitomo Mitsui Banking Corporation, �បនៅទំ�ជបុុន្ត SMBCJPJT
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សាខា��ុកំកំ�ា្លិ�េះង 098 203 619

សាខានៅខ្ញុំតិត�កំនៅ�ះ 098 203 049

សាខានៅខ្ញុំតិតនៅកាះ កំុង 081 204 123

សាខា��ុកំនៅកាះធ� 081 204 186

នៅ�វាអតិិថិិជន្តដៃន្តការយិ៉ាលិ�័កំ�ាល្ិ 098 203 179

សាខា��ុកំ នៅកំៀន្ត សាា្� 098 203 479

សាខានៅខ្ញុំតិតកំ�ពុង់ចាើ 098 203 879

សាខានៅខ្ញុំតិតកំ�ពុង់ឆ្នាំំ្�ង 098 203 039

សាខានៅខ្ញុំតិតកំ�ពុង់ធ� 098 203 429

សាខានៅខ្ញុំតិតកំ�ពុង់�ុឺ 098 203 949

សាខា��ុកំកំ�ពុង់�តិឡា� 081 204 149

សាខានៅខ្ញុំតិតកំ�ពុតិ 098 203 959

សាខា�្បារអ�នៅ� 098 203 929

សាខានៅចាើនៅ� 098 203 939

សាខានៅចាើនៅ� 2 081 204 420

សាខា��ការ�ូង 098 203 579

សាខា��ុកំ��ការនៅលិើ 081 204 053

សាខានៅ�ជា��ងាា្រ 098 203 189

សាខា��ុកំនៅជើងដៃ�ពុ 098 203 749

សាខា��ុកំឈ្នះូកំ 098 203 729

សាខានៅខ្ញុំតិតតាដែកំវ 098 203 909

សាខា�កំុងតានៅ�ះ្ 098 203 919

សាខានៅខ្ញុំតិតតិ្បី�ង�ី�� 098 203 769

សាខា��ុកំ�តា�កំកំ់ 098 203 709

សាខា��ុកំថិីនៅគាលិ 098 203 789

សាខាទំះកំថាា្ 098 203 849

សាខាទំួលិនៅគាកំ 098 203 859

សាខាទំួលិនៅគាកំ 2 098 203 637

សាខានៅខ្ញុំតិតបនាា្�មាន្តជ័� 098 203 759

សាខាបុរីកំ�ឡា 098 203 869

សាខា��ុកំ�កាន្ត 081 204 209

សាខានៅខ្ញុំតិត�តិ់��បង 098 203 839

សាខា��ុកំ�ទំ� 098 203 649

សាខា�កំុង�វិតិ 098 203 389

សាខា��ុកំ�រា�ណ៍ 098 203 739

សាខា�កំុងនៅ�ា្�ដែបុតិ 098 203 019

សាខាផ្សារថិី� 098 203 979

សាខាផ្សារនៅ�ើើថិើ�វ 098 203 689

សាខា��ុកំពារា�ង 081 204 292

សាខា��ុកំពាើរកំ៍ 098 203 629

សាខា��ុកំដៃ�ពុឈ្នះរ 081 204 189

សាខានៅខ្ញុំតិតដៃ�ពុដែវង 098 203 059

សាខានៅខ្ញុំតិតនៅពាធ៍សាតិ់ 098 203 969

សាខានៅខ្ញុំតិត�ពុះ��ហិន្តុ 098 203 899

សាខា��ុកំ�ពុះនៅន្ត�តិ�ពុះ 081 204 262

សាខានៅខ្ញុំតិត�ពុះវិហារ 081 204 590

សាខា��ុកំើងគលិបូរី 081 204 029

សាខាើិតិតភាពុ 081 204 307

សាខា��ុកំើុខ្ញុំកំ�ពុូលិ 098 203 159

សាខានៅខ្ញុំតិតើណឌលិ�ិរី 081 204 567

សាខា��ុកំនៅើើតិ់ 098 203 639

សាខា��ុកំនៅមាងឫ�្�� 098 203 459

សាខានៅ�ា្នៅ�ទំុង 023 203 809

សាខានៅខ្ញុំតិតរតិន្ត�ិរី 098 203 499

សាខានៅខ្ញុំតិត �េះង ដែ�តិង 081 204 090

សាខាវិមាន្តឯកំរាជ្យ 098 203 001

សាខា�នៅើត��ុធារ� 098 203 983

សាខា�នៅើត�ើុន្ត�នៅរ�តិ 081 204 019

សាខា�ង់�តាលិ់ 098 203 199

សាខា�ន្តធរើុុកំ 098 203 469

សាខាដែ�ន្ត�ុខ្ញុំ 098 203 779

សាខាសាា្តិចា�់ 098 203 819

សាខា�េះងមាន្តជ័� 098 203 889

សាខា��ុកំ�ូ�ទំន្តិ�ើ 081 204 283

សាខា�កំុងនៅ�ៀើរាប-ផ្សារនៅលិើ 098 203 679

សាខា�កំុងនៅ�ៀើរាប-អងគរ 098 203 089

សាខានៅខ្ញុំតិតនៅ�ៀើរាប 098 203 829

សាខា��ុកំ�ុ�លិ 098 203 099

សាខា��ុកំ��នៅរាងទំង 098 203 719

សាខា��ុកំនៅសាា្ង 081 204 355

សាខា��ុកំសាា្��ជ� 098 203 349

សាខានៅខ្ញុំតិតសាា្�នៅរៀង 098 203 029

សាខា��ុកំសាា្ង 098 203 369

សាខា��ុកំអងគ�ុ�លិ 098 203 489

សាខាអូរដែបកំកំអើ 098 203 799

សាខាអ�ុអន្តើុលិ (ដែ�ន្ត�ុខ្ញុំ) 098 203 149

សាខា��ុកំឧ�ុងគ 098 203 379

សាខាឫ�្��ដែកំវ 098 203 659
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