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នៅធនាគារ ABA ន�ើងខ្ញុំកុំពុងបន្តបន្រើអតិថិជនជារួ�ផលិតផល និងនេវាហិរញ្ញវត្ញទុំននើប នោ�ន្បើ្ រាេ់

បន ច្េកវិទ្យាថ្មីៗដែលនធវើឲ្យអតិថិជនទាុំងអេ់ទទួលរាននេវាធនាគារលុំោប់ឈានរុខនេ។ ន�ើងខ្ញុំដតងចាត់

ទុកអតិថិជនជាអាទិភាពេុំខាន់បុំផុតនៅក្ញង្បតិបត្តិការរបេ់ខ្លួន ដែលកតា្្ននះនហើ�នធវើឲ្យន�ើងខ្ញុំកា្្�ជា

ធនាគាររួ�ក្ញង្ ុំនោរធនាគារឈានរុខនៅករ្ញជា។

េូរងាករកន្បើ្រាេ់រនធ្យារា�ថ្មីជារួ�ធនាគារ ABA នែើរ្បមីទទួលរាននេវាករ្ពិនេេ និងដបបដផន

ហិរញ្ញវត្ញែ៏ទុំននើបទាន់េរ័�។

ធនាគារ ABA – ដែេូដែលអ្កទុក្ ិត្តបុំផុត!
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មា្្េ់ភាេហ៊ុនិកធុំ

2 សាវតារធនាគារ

ធនាគារ ABA េឺជាធនាគាររួ�ក្ញង្ ុំនោរ្េរះស្្ានធនាគារក្រិតខ្េ់នៅ
ក្ញង្បនទេករ្ញជា ដែល្តរូវរានបនងកើតន�ើងនៅឆ្្ុំ1996 មាននឈាម្ះថា ធនាគារ
វឌ្ឍនៈអាេុមី្ ុំកាត់។

ក្ញងរ�ៈនពលជាង 20 ឆ្្ុំដនការអភិិវឌ្ឍ និងកុំនណើន ធនាគារ ABA រានព្ងរង
ជុំហររបេ់ខ្លួននៅនលើទមីផ្សារយ៉ាាង្រឹងមាុំ នងិកា្�្ខ្លួនជាធនាគារពាណជិ្ជធុំទមី 3 នៅ
ក្ញង្បនទេ។ េពវដថៃននះ ន�ើងខ្ញុំមានបន្រើជូននូវនេវាករ្ែ៏ទូលុំទូលា�ែល់
បោ្្អតិថិជនដែលរួរមាន ដផ្កសាជមីវករ្, េហ្គាេធុនតូ្និងរធ្យរ, 

អាជមីវករ្ខា្្តតូ្, និងរូបវន្តបុេគល តាររ�ៈ បោ្្ញកុំពុងបន្តព្ងមីករាន 

77សាខា, មាា្េុមីនោក់្រាក់ និង ATM ជាង 600, និង្បព័ន្ធធនាគារអនឡាញ 

និងករ្វិធមីនេវាធនាគារតារទូរេ័ពទេែ៏ទុំននើបរបេ់ខ្លួន។ 

ធនាគារ ABA មាន្កុរជុំនាញវិជាា្ជមីវៈ ្បកបនោ�្បេិទ្ធភាពដែលមានការ
នបេជាា្្ ិត្តខ្េ់ក្ញងការនរៀប្ ុំ និងនលើកករ្េ់នេវាករ្របេ់ន�ើងខ្ញុំ។ េណៈ្េប់
្េងអន្តរជាតិន�ើងខ្ញុំរាននាុំរកនូវជុំនាញឯកនទេខ្េ់ដែលអា្នធវើឲ្យធនាគារ 
ABA អនុវត្តរានតារេេង់ោរនេវាករ ្និងេុវត្ិភាពក្រិតអន្តរជាតិ។

ក្ញងដខកកកោ ឆ្្ុំ 2014  ធនាគារជាតិកាោោរាន្ ូលរួរជាេហភាេហ៊ុនិកដន
ធនាគារ ABA ។ ក្ញងឆ្្ុំ 2019 ធនាគារជាតិកាោោរានបនងកើនភាេហ៊ុនរបេ់
ខ្លួនែល ់99.99%។

ធនាគារ ABA រានទទួលពានរងា្្ន់ជ័�លាភិមីជាធនាគារន្្ើរបុំផុតនៅករ្ញជាជា
បន្តបនា្្ប់ពមីទេ្េនាវែេមី The Banker, Euromoney និង Global Finance ដែល
ជាទេ្េនាវែេមីហិរញ្ញវត្ញែ៏ល្បមីបុំផុតរបេ់ពិភិពនលាក។

ធនាគារជាតិិកាណាដា (www.nbc.ca) េឺជា្េរះសា្្នហិរញ្ញវត្ញ 
ដែលមាន្ទព្យេករ្្ ុំនួន 214.2 ពាន់លានែុលា្្រអានររិក េិត
្តររដថៃ31 ដខតុលា ឆ្្ុំ2019 និងមានបោ្្ញធនាគារដែេូែ៏
ធុំទូលា�ទូទាុំងពិភិពនលាក។ ធនាគារជាតិកាោោទទួល

រាន្ ុំោត់ថា្្ក់ឥណទានពមីទមីភា្្ក់ងារឈានរុខរបេ់ពិភិព
នលាក ែូ្ជា ឥណទានក្រិត "A" ពមី S&P, ក្រិត "A+" ពមី 
Fitch, និងក្រិត "A1" ពមី Moody's។ ធនាគារននះ មានសា្្ក់
ការកោ្្លនៅទមី្កងុរុុងនរ�អាល ់និងមានសាខានេទេើរ្េប់នខត្ត
ដន្បនទេកាោោ ដែលកុំពុងបន្រើអតិថិជន្ ុំនួន 2.7លាន
នាក់។ ធនាគារជាតិកាោោ េឺជា្េរះសា្្នហិរញ្ញវត្ញធុំទមី6 នៅ
កាោោ និងឈានរុខនេនៅទមី្កុងនកប៊�្ ជាទមីដែលខ្លួនកា្្�
ជាជន្រើេដែេូេ្មាប់េហ្គាេធុនតូ្ និងរធ្យរទាុំងអេ ់

(SMEs)។ រលូប្តរបេ់ធនាគារ ្តរូវរាន្ ុះបញ្ជមីនៅក្ញង្ករុហ៊នុ
រូលប្ត Toronto Stock Exchange។ អតិថិជននៅេហរែឋ
អានររិក, អឺរ�ុប, និងតុំបន់នផ្េងនទៀតដនពិភិពនលាក្តរូវរានបន្រើ
ជនូតាររ�ៈការិយ៉ាល័�តុំោង, បុ្តេរ្ន្ធ, និងដែេូនានា។

អំពីធនាគារ ABA

'B+'្ុំោត់ថា្្ក់រ�ៈនពលដវង ពមីទមីភា្្ក់ងារវា�តដរ្
 Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings 

 ទស្្សនវិិស្័យ៖ ស្ិិរភាព



្ក្ញវិេ័�

នបេកករ្

េុណតដរ្

3សាវតារធនាគារ

ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតមមលៃ

កា្្�ជាធនាគារលុំោប់នលខរួ�្បចាុំ្បនទេ នលើដផ្កផគត់ផគង់
នេវាធនាគារេួរជាទមីទុក្ ិត្ត ងា�្េួលន្បើ្រាេ់្បកបនោ�
បន ច្េកវិទ្យាទុំននើបបុំផុត និងងា�្េួលក្ញងការទទួលរាន។ ន�ើង
មានបុំណងក្្ា�ជាធនាគាររួ�ដែល្បជាជនករ្ញជានជឿទុក
្ិត្តក្ញងការបុំនពញត្ររូវការនេវាធនាគារផ្្ល់ខ្លួន និងេ្មាប់
អាជមីវករ្របេ់ពួកគាត់ផងដែរ។

ជួ�ែល់្បនទេករ្ញជា អាជមីវករ្ករ្ញជា និង្បជាជនករ្ញជានៅ
ក្ញងការកសាងអនាេតកាន់ដតទូលុំទូលា� និង្ត្ះ្ត្ង់តារ
រ�ៈការផ្តល់នេវាធនាគារ្បកបនោ�ជុំនាញវិជាា្ជមីវៈខ្េ ់និង 

បន ច្េកវិទ្យាទុំននើបបុំផុតក្ញងដផ្កធនាគារេ្មាប់អ្កទាុំងអេ់គ្្ា។ 

ក្ញងនារជាធនាគារ "ក្ញង្េុក" ពិត្រាកែរួ� ន�ើងចាត់ទុក
ខ្លួនឯងថាជាដែេូែ៏ល្អរួ�េ្មាប់េហេរន៍ករ្ញជា ក៏ែូ្ជា
អាជមីវករ្ឯកជន និងរូបវន្តបុេគលផងដែរ។ ន�ើងនៅទមីននះ នែើរ្បមី
បន្រើនេវាជូនករ្ញជា។

េុ្រិតភាព និងនេ្ក្តមីនគារព

នៅធនាគារ ABA ន�ើងចាត់ទុក្ ុំណុ្ននះជាការទទួលខុេ្តរូវខ្េ់
របេ់ធនាគារដែល្តរូវបន្រើនេវាជូនរាល់អតិថិជន្បកបនោ�ភាព
េុ្រិត និងនេ្ក្តមីនគារព។

វិភាេទាន

នៅធនាគារ ABA ន�ើងមានបុំណងផេល់វិភាេទានជាវិជ្ជមានែល់្បនទេ
ករ្ញជា។ ន�ើង្ ង់នែើរតួនាទមីរួ�ដែលផ្តល់េារ្បនយ៉ាជន ៍េ្មាប់ការ
រេ់នៅរបេ់អតិថិជនន�ើង ក៏ែូ្ជាេ្មាប់អនាេតរបេ់្បនទេទាុំង
រូលផងដែរ។

ទុំនុក្ិត្ត និងភាពជាដែេូ

នៅធនាគារ ABA ន�ើងនៅទមីននះនែើរ្បមីជួ�េ្ររួល និងជាជុំនួ�ការ

របេ់អតិថិជន។ ន�ើងខិតខុំនធវើឲ្យខ្លួនក្្ា�ជាដែេូែ៏ល្អដែលអតិថិជន
របេ់ន�ើងអា្នជឿទុក្ ិត្តរាន។

និរន្តរភាព និងកុំនណើន

នៅធនាគារ ABA ន�ើងដតងដតេិតេូរអុំពមីអនាេតរបេ់ធនាគារន�ើង និង

្បជាជនករ្ញជា ្ពរទាុំង្បនទេករ្ញជាផងដែរ។ ន�ើងេូរបង្្ាញនូវការ
នប្តជាា្្ ិត្តែ៏នមាះរុតែូ្គ្ា្ ុំនពាះបុេគលិករបេ់ន�ើង ក៏ែូ្ជាអតិថិជន
របេ់ន�ើងផងដែរ។ ននះ េឺជាវិធមីសាសេ្តរួ�ដែលអា្ឲ្យន�ើងធានា
រាននូវកុំនណើន្បកបនោ�និរន្តរភាពរបេ់ធនាគារ។

េុណភាពដននេវាករ្

នៅធនាគារ ABA ន�ើងខិតខុំដេវងរកែុំនោះ្សា�នែើរ្បមីន្្ើ�តប្ ុំនពាះ
រាល់ត្ររូវការនេវាធនាគារទាុំងអេ់។ ន�ើងមានបុំណងផ្តល់នេវាករ្
ធនាគារ្បកបនោ�ទុំនុក្ ិត្ត និងមានបន ច្េកវិទ្យាទុំននើបបុំផុតេ្មាប់
អតិថិជនករ្ញជាទាុំងអេ់របេ់ន�ើង នពាលេឺក្ញងតួនាទមីជាជុំនួ�ការ

្េប់្េងេណនមីផ្្ល់ខ្លួន ឬេណនមីអាជមីវករ្របេ់អតិថិជន។

្ករេមីលធរ ៌និងេុជមីវធរ៌

នៅ ABA ន�ើងអនុវត្តេ្តង់ោរ្ករេមីលធរ៌ និងេុជមីវធរ៌រវាងគ្្ានរង
គ្្ា នពាលេឺទាុំងនៅក្ញង និងន្រៅធនាគារ។ នគាលការណ៍ផ្្ល់ខ្លួនននះ
នហើ�ដែលបនងកើតរានជារូលោ្្ន្េរះេ្មាប់ទុំនាក់ទុំនង្បចាុំដថៃជា
រួ�អតិថិជន និងេហេរន៍ដែលន�ើងកុំពុងផ្តល់នេវាជូន ក៏ែូ្ជា 

ជារួ�បុេគលិករបេ់ន�ើងផងដែរ។
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រចនាសម្ពន្ធ (េិត្តររដថៃទមី 31 ដខធ្� ឆ្្ុំ2019)

ម្ច្ស្់ភាគហ៊ុន

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

នាយកប្តិិបតិ្តិ អភិបាលប្តិិបតិ្តិ

នាយករងប្តិិបតិ្តិ

ប្ធានអងគភាពប្តិបត្តិការសា្់ប្្ក់

នាយកប្តិិបតិ្តិការសាច់ប្្ក់

នា�កោ្្នេភាផត់ទាត់
រូលប្បទានបត្

នា�កោ្្នគាុំទ្ប្តិបត្តិការ នា�កោ្្នស្វាប្តិបត្តិការ
សា្់ប្្ក់

ប្ធានសាខាខ្តិ្ត ប្ធានតិំបន់ប្ធានសាខា

ផ្្កដោះស្្�វិវាទ

នាយកដា្ឋ្ននីតិិកម្ម

ផ្្ករែឋរាលនមីតិករ្

នាយកឥណទាន

នា�កោ្្នឥណទានរូបវន្តបុេគល
និងSME នា�កោ្្នឥណទានអាជមីវករ្ខា្្តតូ្

នា�កោ្្នត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្្�
បុំណុល

នា�កោ្្នបណ្ដុះបោ្្លនិង
អភិិវឌ្ឍន៍ឥណទាន

នា�កោ្្នឥណទានពាណិជ្ជករ្

ផ្្កគ្ប់គ្ងេុណភាពឥណទាន

នា�កោ្្នគ្ប់គ្ងនិងប្តិបត្តិការ
ឥណទាន

នា�កោ្្នវា�តម្្ហានិភិ័�
ឥណទាន

ផ្្កគ្ប់គ្ងទ្ព្យតរកល់

នាយកគ្ប់គ្ងកាតិនិងស្វាទូទាតិ់អ្ឡិកត្ូនិក

នា�កោ្្នគាុំទ្ពាណិជ្ជករ

នា�កោ្្នស្វាអតិថិជន

នា�កោ្្នស្វាពាណិជ្ជករ

នា�កោ្្នប្ព័ន្ធកាត

នា�កោ្្នបោះប័ណ្ណ

នា�កោ្្នស្វាទូទាត់អ្�ិកត្រូនិក

ផ្្កទុំនាក់ទុំនងភាេមីផគត់ផគង់ស្វា
ទូទាត់

នា�កោ្្នគ្ប់គ្ងមាា្េុមីនទូទាត់
ពាណិជ្ជករ

នា�កោ្្នែុំណោះស្្�បញ្្កាតផ្្កបៀវត្េនិងពន្ធអាករ

នា�កោ្្នហិរញ្ញវត្ញ

ផ្្កររា�ការណ៍និងេម្បេម្រួល

ផ្្កទ្ព្យេករ្កាលកុំណត់និង
េូ្នាករការងារ

ផ្្កគ្ប់គ្ងសា្់ប្្ក់ជារូបវន្ត

ផ្្កគ្រះសា្្នហិរញ្ញវត្ញក្ញងស្ុក

នា�កោ្្នរតនាគារ

ផ្្កគ្ប់គ្ងរូបិ�ប័ណ្ណបរទ្េនិង
ការដោះែូររតនវត្ញ

នាយកហិរញ្ញវិតិិុ
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គណៈកម្ម្ធិការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ គណៈកម្ម្ធិការប្តិិបតិ្តិតាម

ប្ធាននាយកដា្ឋ្នគ្ប់គ្ងហានិភ័យ

នាយកទីផ្សារនិងល្ខាធិការសាជីវិកម្ម

នា�កោ្្នទុំនាក់ទុំនងសាធារណៈ

នា�កោ្្នទមីផ្សារឌមីជមីថល

ផ្្កបកប្្

ផ្្ករ្នាក្្ហវិក

ប្ធាននាយកដា្ឋ្នប្តិិបតិ្តិតាម

គណៈកម្ម្ធិការស្វិនកម្ម

ប្ធាននាយកដា្ឋ្នស្វិនកម្មផ្ទ្ក្នុង

គណៈកម្ម្ធិការអភិបាលកិច្ច គណៈកម្ម្ធិការឥណទាន

អងគភាពស្វាធនាគាររូបវន្តបុេគល

នា�កោ្្នអភិិវឌ្ឍន៍ែុំណើរការ
អាជមីវករ្

នា�កោ្្នទុំនាក់ទុំនង

នាយកអភិវិឌ្ឍន៍អាជីវិកម្ម

នា�កោ្្នស្វាធនាគារេម្្ប់
ពាណិជ្ជករ្

នា�កោ្្នព័ត៌មានវិទ្យា

ផ្្កគ្ប់គ្ងទិន្ន័�និងបោ្្ញ

នា�កោ្្នេន្តិេុខ

នាយកបច្ច្កវិិទ្យានិងអភិវិឌ្ឍន៍
ហ្ដា្ឋ្រចនាស្ម្ពន្ធ

នា�កោ្្នប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ

នា�កោ្្នអភិិវឌ្ឍន៍ប្តិបត្តិការ
អន្តរជាតិ

នា�កោ្្នប្តិបត្តិការហិរញ្ញប្បទាន
ពាណិជ្ជករ្

នាយកប្តិិបតិ្តិការអន្តរជាតិិ

អងគភាពបចចេ្កវិទ្យាឌមីជមីថល

អងគភាពឌមីជមីថលនិងនវានុវត្តន៍

អងគភាពស្្វជ្្វនិងអភិិវឌ្ឍន៍

នាយកបច្ច្កវិិទ្យាឌីជីថល

អ្កគ្ប់គ្ងរែឋរាលតុំបន់

ផ្្កប្តិបត្តិការរែឋរាល

ផ្្កលទ្ធករ្

ផ្្កជួេជុលនិងថ្ទាុំ

ផ្្កអភិិវឌ្ឍន៍សាខា

នាយកដា្ឋ្នរដ្ឋបាល

នា�កោ្្នទមីផ្សាររូបវន្ត

នា�កោ្្នលទ្ធករ្ទ្ពកោេល្យនិង
ជ្ើេរើេបុេគលិក

នា�កោ្្នជុំនាញការធនធានរនុេ្េ

ផ្្កបណ្ដុះបោ្្លនិងអភិិវឌ្ឍន៍
ធនធានរនុេ្េ

នា�កោ្្នប្តិបត្តិការធនធានរនុេ្េ

ផ្្ករែឋរាលធនធានរនុេ្េ

ផ្្កទុំនាក់ទុំនងបុេគលិក

ប្ធានអង្គភាពធនធានមនុស្្ស

ប្ធានអងគភាពទមីផ្សារ
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ពានរង្វាន់

ទេ្េនាវែេមី Global Finance ផេល់ពានរង្្ាន់ ធនាគារែ៏ន្្ើរបុំផុតនៅ
ករ្ញជា្បចាុំឆ្្ុំ2017។ ពានរង្្ាន់ក្ញងរ�ៈនពល 3ឆ្្ុំ ជាប់ៗគ្្ាននះ ្តរូវ
រានផេល់ជូននោ�ទេ្េនាវែេមី Global Finance េ្មាប់ការវា�តដរ្
នលើកុំនណើន្ទព្យេករ្, េិ្រភាព្ ុំណូល, ទុំនាក់ទុំនង្បកបនោ�
�ុទ្ធសាសេ្ត, និងភាពដ្្្បឌិតខ្េ់ដនផលិតផល។

ពានរង្្ាន់ ធនាគារន្្ើរជាងនេនៅករ្ញជា្បចាុំឆ្្ុំ 2018 ពមីទេ្េនាវែេមី 
Euromoney។ េណៈវិនិ ្្ឆ�រាននលើកេរនេើរ និងសាទរែល់ផលិតផល
និងនេវាករ្ដែលជាែុំនោះ្សា�ន្្ើ�តបជារួ�នេវាអតិថិជន្បកប
នោ�វិជាាជ្មីវៈរបេ់ ABA ដែលជាក់ដេេងធនាគាររាន�ល់្ ្បាេ់អុំពមី
លក្ខណ្ឌក្ញង្េុកនិងត្ររូវការរបេ់អតិថិជននៅក្ញងទមីផ្សារ។

ទេ្េនាវែេមី Euromoney ផេល់ពានរង្្ាន់ “ធនាគារែ៏ន្្ើរបុំផុតនៅ
ករ្ញជា្បចាុំឆ្្ុំ 2017" ជូនធនាគារ ABA នោ�ដផ្អកនលើវឌ្ឍនភាពដន
្បតិបត្តិការ, ភាពរើក្ ន្រើនក្ញងការព្ងមីកសាខា, ក៏ែូ្ជាការបន្តនបេជាា្
្ិត្តព្ងរងេេង់ោរដនបទពិនសាធអតិថិជនតាររ�ៈ�ុទ្ធសាសេ្តធនាគារ
តារឌមីជមីថលរបេ់ខ្លួន។

ពានរង្្ាន់ ធនាគារន្្ើរជាងនេនៅករ្ញជា 2018 ពមីទេ្េនាវែេមី Euromoney។ 

កិត្តនិារដែលទទួលរានជានលើកទមី5ជាប់ៗគ្្ាននះ េឺអា្េ័�នលើលទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ញដែលមានេិ្រភាព, កិ ច្េគាុំ្ទពមីធនាគារជាតិកាោោដែលនាុំ
រកនូវការអនុវត្តែ៏្តររ្តរូវ, ក៏ែូ្ជាការនផ្្តេុំខាន់ែ៏រុតមាុំរបេ់ ABA 

្ុំនពាះការនធវើឲ្យផលិតផល និងនេវានានាឲ្យមានលក្ណៈឌមីជមីថល។



2019

7សាវតារធនាគារ

ពានរងា្្ន ់“ធនាគារ ែ៏ន្្ើរបុំផុតនៅករ្ញជា” ្តរូវរាន Global Finance 

្បេល់ជូនធនាគារ ABA នលើកទមី្រាុំជាប់ៗគ្្ា។ ទេ្េនាវែេមីអន្តរជាតិ
រួ�ននះ រានទទួលស្្ាល់ថាភាពនជាេជ័�របេ់ធនាគារ ABA រាន
រកពមីភាពហ្ត់្ត់ខ្េ់ក្ញងការបុំនពញត្ររូវការអតិថិជននៅក្ញងទមីផ្សារ
្បកួត្បដជង និងការេន្រ្លទ្ធផលរានយ៉ាា្ង្បនេើរ រួរជារួ�នរង
រូលោ្្នែ៏រឹងមាុំ េ្មាប់ភាពនជាេជ័�នានពលអនាេត។

្េងពានរងា្្ន់ “ធនាគារន្្ើរជាងនេនៅករ្ញជា” របេ់ Euromoney 

6ឆ្្ុំជាប់គា្្។ ពានរងា្្ន់ឆ្្ុំ2019ននះ ជាការទទួលសា្្ល់្ ុំនពាះធនាគារ 
ABA ដែលរានផ្តល់ែុំនោះ្សា�ធនាគារឌមីជមីថលឈានរុខនេ, រាន
នលើកករ្េ់ការទូទាត់នោ�រិនន្បើសា្់្រាក ់និងអាជមីវករ្អនឡាញ, 

ការព្ងមីកេកា្្នុពលយ៉ាា្ងរឹងមាុំ, និងកុំនណើនែ៏េួរឲ្យកត់េមា្្ល់។

ទេេ្នាវែ្តមី Asiamoney ដែលជាបុ្តេរ្ន្ធរបេ់ទេេ្នាវែ្តមី Euromoney 

រាន្បេិទ្ធនារ ABA ថាជា ធនាគារឌមីជមីថលន្្ើរជាងនេនៅករ្ញជា ក្ញង
ឆ្្ុំ2019។ ពានរងា្្ន់ននះ្តរូវរាន្បេល់ជូនធនាគារ ABA េ្មាប់ភាព
នជាេជ័�ក្ញងការនាុំរកនូវវឌ្ឍនភាពឌមីជមីថល, ទុំននើបករ្បោ្ញ្ឌមីជមីថល, 

និងការ្បរងដ្បងបនងកើត ABA Mobile និង PayWay ដែលជាែុំនោះ
្សា�េ្មាប់ការទូទាត់ពាណិជ្ជករ្អនឡាញ។

ពានធនាគារន្្ើររបេ់ករ្ញជាឆ្្ុំ 2019 ពមីទេ្េនាវែ្តមី The Banker ដែល
ជាទេេ្នាវែ្តមីហរិញ្ញវត្ញលប្មីលប្ាញរបេពិ់ភិពនលាក។ េណៈវនិិ្ ្ឆ� រាន
សាទរពមីការនផ្្តជា�ុទ្ធសាសេ្តរបេ់ធនាគារ ABA នលើបន្ចេកវិទ្យា, 
ការ្បរងដ្បងអភិិវឌ្ឍ ABA Mobile, ការព្ងមីកបោ្្ញធនាគារ នងិភាព
នជាេជ័�ដន្បព័ន្ធទូទាត់ពាណជិ្ជករ្អនឡាញ PayWay នៅក្ញងទមីផ្សារ។



របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ខុ

គិតិត្រឹតិឹមថ្ងៃថៃទ3ី1 ខែ�ធ្ន�  ‘17 
បញា្ក់ន�ើងវិញ*

 ‘18 
បញា្ក់ន�ើងវិញ*

 ‘19 
រិនទាន់នធវើេវនករ្

តារាងតិុល្យការ (គិតិជាលានដុលាា្រអាមេមរិក)

្រាក់បនញ្ញើេរុប 1,264.5 2,175.1 3,382.2 

ករចេមីែុលេរុប 1,235.6 1,834.8 2,761.1

រូលធនរបេ់មា្្េ់ភាេហ៊ុន 200.2 322.5 488.1

្ទព្យេករ្េរុប 1,673.7 2,761.0 4,417.7

គណនីចំមេណញ និងខាតិ (គិតិជាលានដុលាា្រអាមេមរិក)

្ុំណូលការ្រាក់េុទ្ធ 87.1 136.0 212.4

្ុំណូលកដ្រ និងនជើងសាេុទ្ធ និង្ ុំណូលនផ្េងៗ 16.1 20.0 29.4

្ុំនណញេុទ្ធ 46.2 75.1 115.6

ស្ូចនាករស្មិទ្ធកម្មគនះឹ�

លទ្ធភាពទទួលរាន្រាក់្ ុំនណញ

ROAE, % 29.6 28.7 28.5

ROAA, % 3.4 3.4 3.2

្ុំនណញការ្រាក់េុទ្ធ % 8.0 8.0 8.3

ដថ្នែើរ / ្ុំណូល % 37.3 38.4 39.2

រូលនិធ ិនិងេនទេនមី�ភាព

េនទេនមី�ភាព % 91.6 132.5 162.3

អនុរាតឥណទាននធៀបបនញ្ញើ % 97.7 84.4 81.6

្ទព្យេករ្េនទេនមី�ភាព / ្ទព្យេករ្េរុប % 11.7 18.6 24.0

រូលធនករ្

អនុរាតសាធនភាព % 19.5 20.0 17.4

ភាេហ៊ុន / ្ទព្យេករ្េរុប % 12.2 11.7 11.0

េុណភាព្ទព្យេករ្

NPL / ឥណទានេរុប % 0.8 0.8 0.7

េុំវិធានធន / ឥណទានេរុប % 1.4 1.4 1.4

ព័តិ៌មនទូមេ�

ការិយ៉ាល័�កោ្្ល និងសាខា 51 66 77

បុេគលិក 2,439 4,213 6,410

អ្កោក់្រាក់បនញ្ញើ 232,418 426,089 828,651

អ្កខចេមី្រាក់ 37,612 49,295 66,513

មាា្េុមីននអធមីអររេរុប 204 274 418

អ្កន្បើនេវាធនាគារតារទូរេ័ពទេដែ 102,103 241,481 551,185

* តួនលខ្តរូវរាននធវើប្ចេញប្បន្ភាពនោ�អនុនលារតារេេង់ោរររា�ការណ៍ហិរញវត្ញអន្តរជាតិដនករ្ញជា



្រាក់្ ុំនណញេុទ្ធ

្រាក់ករចេមី

រូលធនរបេ់មា្្េ់ភាេហ៊ុន អ្កោក់្រាក់បនញ្ញើ

្ទព្យេករ្ ្រាក់បនញ្ញើ

9សាវតារធនាគារ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ

4.42 ពាន់លានែុលា្្រអានររិក

1.1 1.64 2.71 4.42

‘16 ‘17 ‘18

 

‘19

3.38 ពាន់លានែុលា្្រអានររិក

0.85 1.26 2.18 3.38

‘16 ‘17 ‘18

 

‘19

828,651 នាក់

142K 232K 426K 829K

‘16 ‘17 ‘18

 

‘19

29 46.2 71.8 115.6

‘16 ‘17 ‘18 ‘19

115.6 លានែុលា្្រអានររិក

129 200 312 488

‘16 ‘17 ‘18 ‘19

488.1 លានែុលា្្រអានររិក

0.79 1.24 1.83 2.76

‘16 ‘17 ‘18

 

‘19

2.76 ពាន់លានែុលា្្រអានររិក



អ្កខចេមីេរុបអ្កោក់្រាក់បនញ្ញើេរុប

សាខាេរុប បុេគលិកេរុប

10 សាវតារធនាគារ

42 51 66 77

77

1,678 2,439 4,213 6,410

6,410



26.2 37.6 49.3 66.5

66.5

141.7 232.4 426.1 828.7

‘16

‘16 ‘16

‘16‘17

‘17 ‘17

‘17‘18

‘18 ‘18

‘18
 

‘19

 
‘19

 
‘19
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ព័ត៌មានទូបៅ

េិតជាពាន់េិតជាពាន់



មាា្េុមីននអធមីអររេរុប អ្កន្បើ្រាេ់ករ្វិធមី ABA Mobile 

កាតរានន្ញេរុប អ្កន្បើ្រាេ ់iBanking

11សាវតារធនាគារ

167 204 274 418

418

43.9 102.1 241.5 551.2

551.2

110.7 171.6 311.7 547.8

547.8

55.1 76.7 88.9 96.5

96.5‘16

‘16

‘16‘17

‘17

‘17‘18

‘18

‘18
  

‘19

 
‘19

 
‘19

‘16 ‘17 ‘18
 

‘19

េិតជាពាន់ េិតជាពាន់

េិតជាពាន់



េណនមីនផ្េងៗ

12 សាវតារធនាគារ

ផលិតផល និងបសវាកម្ម

* លក្ខណ្ឌនានា្តរូវអនុវត្ត

ធនាគារ ABA ផេល់ជូននូវផលិតផលយ៉ាាង្ទូលុំទូលា�ដែលរានបនងកើត
ន�ើងនែើរ្បមីជាអត្្បនយ៉ាជន៍ែល្់េប់វិេ�័ក្ញងេងគរករ្ញជាចាប់ពមី្រាក់
ករចេមីអាជមីវករ្ និងហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជករ្រហូតែល់កាតទូទាត់ និង
្រាក់បនញ្ញើ។ ផលិតផល និងនេវាករ្ខាងន្ការននះ្តរូវរានបនងកើត
ន�ើងជាពិនេេបុំផុតនែើរ្បមីបុំនពញតារត្ររូវការនេវាធនាគារ្បចាុំ
ដថៃរបេ់អតិថិជន។

បមេញ្ញ�ស្ន្សំ បមេញ្ញ�ចរន្ត បមេញ្ញ�ចរន្តផះ័ស្ បមេញ្ញ�កាលកំណតិ់ បមេញ្ញ�បតិ់ខែបន

បុំណង ្បតិបត្តិការ និងេន្េុំ ្បតិបត្តិការ ្បតិបត្តិការ េន្េុំ េន្េុំ

រូបិ�វត្ញ
នរៀល នរៀល នរៀល នរៀល

នរៀល
ែុលា្្រអានររិក ែុលា្្រអានររិក ែុលា្្រអានររិក ែុលា្្រអានររិក

កាតឥណពន្ធឥតេិតដថ*្
(Visa, Mastercard, 
UnionPay)

គាម្ន គាម្ន

កាតឥណទានឥតេិតដថ*្
(Visa, Mastercard) គាម្ន

ទរក្រាក់តរកល់ែុំបូង
អប្បបរមា

គាម្ន
400,000 នរៀល 2,000,000 នរៀល 400,000 នរៀល

1,000,000 នរៀល
100 ែុលា្្រ 500 ែុលា្្រ 100 ែុលា្្រ

ទរក្រាក់បន្តអប្បបរមា គាម្ន
400,000 នរៀល 2,000,000 នរៀល

គាម្ន 1,000,000 នរៀល
100 ែុលា្្រ 500 ែុលា្្រ

អ្តាការ្រាក ់
(ក្ញងរួ�ឆ្្ុំ)

រហូតែល ់1.25% (នរៀល)
គាម្ន

រហូតែល ់1.25% (នរៀល) រហូតែល ់5.00% (នរៀល)
3.00% (នរៀល)

រហូតែល ់0.25% (ែុលា្្រ) រហូតែល ់0.25% (ែុលា្្រ) រហូតែល ់3.95% (ែុលា្្រ)

ការទូទាត់ការ្រាក់
នរៀងរាល់្ មាេ (6ដខរេង) 

ឬនពលបិទេណនមី
គាម្ន

រាល់្តមីមាេ (3ដខរេង) 
ឬនពលបិទេណនមី

្បចាុំដខ ឬ្ ុង្គា 
ឬនពលបិទេណនមី

រាល់្តមីមាេ (3ដខរេង) 
ឬនពលបិទេណនមី
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ឥណទានអាជមីវករ្ខា្្តតូ្

្បេិននបើនលាកអ្កជាមា្្េ់អាជមីវករ្ នហើ�្តរូវការព្ងមីកអាជមីវករ្
របេ់ខ្លួន ទិញេមាា្របរិកាា្រ ឬបនងកើនទុនបងវិលននាះ នហតុអវមីនលាកអ្ក
រិនោក់ពាក្យនេ្ើេុុំករចេមីអាជមីវករ្ខា្្តតូ្របេ់ធនាគារ ABA? នលាក
អក្អា្ខចេមីរានរហូតែល់ 100,000 ែុលា្្រអានររិកជារួ�អ្តាការ្រាក់
ទាបក្ញងរ�ៈនពល 8ឆ្្ុំ។

ឥណទានពាណិជ្ជករ្

ព្ងមីកអាជមីវករ្របេ់នលាកអ្កជារួ�ឥណទានពាណិជ្ជករ្ ABA។ 

ន�ើងខ្ញុំផគត់ផគង់ឥណទានននះ នែើរ្បមីន្្ើ�តបតារការនបេជាា្្ ិត្តដផ្ក
ហិរញ្ញវត្ញរបេ់្កុរហ៊ុន ែូ្ជាត្ររូវការវិនិនយ៉ាេ, ត្ររូវការទុនបងវិល, 

ត្ររូវការ្បតិបត្តិការ, ត្ររូវការពាណិជ្ជករ ្និងហិរញ្ញករ ្និងត្ររូវការ
ជាន្្ើននទៀត។ 

ឥណទានេហ្គាេខា្្តតូ្ និងរធ្យរ

ជារួ�ឥណទានេហ្គាេខ្្ាតតូ្ និងរធ្យរ (SME) របេ់ ABA នលាក
អ្កងា�្េួលក្ញងការព្ងមីកអាជមីវករ្ ឬបុំដបកអាជមីវករ្របេ់អ្កនៅក្ញង
ទមីផ្សារថ្មៗី ។ ឥណទានននះ ្តរូវរានបនងកើតន�ើងនែើរ្បមីន្្ើ�តបតារត្ររូវ
ការវិនិនយ៉ាេ, ទុនបងវលិ, ការព្ងមីកអាជមីវករ្, ត្ររូវការ្បតិបត្តកិារ, ត្ររូវ
ការហិរញ្ញប្បទាន, និងត្ររូវការជាន្ ើ្ននទៀត។ ជារួ�អ្តាការ្រាក់
េរររ្យ, ែុំនណើរការអនុរ័តរហ័េ, និងលក្ខណ្ឌងា�្េួល ឥណទាន
េហ្គាេខា្្តតូ្ និងរធ្យរ (SME) របេ ់ABA េឺជា្បភិពឥណទាន
ែ៏េុំខាន់េ្មាប់ព្ងមីក និងអភិិវឌ្ឍអាជមីវករ្របេ់នលាកអ្ក។ 

នេវាផ្្្់ករចេមីពមី្េរះសា្្នែដទ

េ្មាប់នលាកអ្កដែលមានបុំណង្ ង់េ្មាលបនទេញកក្ញងការេង
ករចេម្ី បចាុំដខក្ញងអ្តាការ្រាក់ទាប ឬ្ ង់កាត់បន្�្ ុំោ� ឬ្តរូវការ
ថវិកាបដន្រនែើរ្បមីព្ងមីកអាជមីវករ ្នលាកអ្កអា្ផ្្េ់បេ�រករចេមីដែលមាន
្សាប់ពមី្េរះសា្្នប្ចេញប្បន្រកធនាគារ ABA រាន! ន�ើងខ្ញុំអា្ផេល់ជូន
អ្តាការ្រាក់ដែលទាបជាង ឬផេល់រ�ៈនពលេងេរររ្យជាង ឬផេល់
ជនូទាុំងពមីរ្ពរគា្្ផងដែរ។ កាលោឥណទានេ្មាប់េងផ្្្ ់ករចេមី្តរូវ
រានអនុរ័ត នលាកអ្កអា្ទូទាត់េងករចេមីប ច្េញប្បន្ររួទាុំង្រាក់ពិន័�នលើ
ការេងផ្្្់រុនកាលកុំណត់ នហើ�នលាកអ្កក៏អា្មានឱកាេោក់
ពាក្យនេ្ើេុុំករចេមីបដន្រនទៀតពមីធនាគារ ABA ផងដែរ។

ឥណទានអាជមីវករ្របេ់ធនាគារ ABA ផ្តល់ឱកាេែល់អាជមីវករ្ក្ញងក្តមី
្េដររបេ់នលាកអ្កឲ្យកា្�្ជាការពិត រិនថាេន្មាងព្ងមីកអាជមីវករ្
ប ច្េញប្បន្ ឬក៏បង់ផ្្្់ករចេមីពម្ី េរះស្្ាននផ្េងៗ។ េូររើករា�ក្ញងការ្ ះុនឈាមះ្
ែ៏ងា�្េួល និងែុំនណើរការអនុរ័តែ៏ឆប់រហ័េ ្ពរទាុំងឱកាេបនងកើន
រុខជុំនួញនលាកអ្កជារួ�ធនាគារ ABA!
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ករចេមីភា្្រៗតាររ�ៈបនញ្ញើមានកាលកុំណត់

ABA Mobile អនុញាត្ឲ្យមា្េ់្េណនមីបនញ្ញើមានកាលកុំណត ់ទទួលរាន
ករចេមីភាមរ្ៗ នពល្តរូវការ្រាក់បនា្ន់្ នោ�រិនចាុំរា្់បិទេណនមីបនញ្ញើមាន
កាលកុំណត់របេ់ខ្លួន ដែលនធវើឲ្យរាត់បង់ការ្រាក់ន�ើ�។ ករចេមីននះ នរង
ផេល់ជនូជារួ�លក្ខណ្ឌងា�ៗ, រិនេិតដថ្នេវាែុំនណើរការឥណទាន, 
រិន្តរូវការឯកសារ, និងទទួលរានការអនុរ័តករចេមីភា្្រៗ។

អតិថិជន អា្បង់េង្េប់នពលនៅរុនកាលកុំណត ់នោ�រិនមានការ

ពនិ�័េ្មាប់ការបង់្រាក់រុនកាលកុំណត ់នហើ�ការ្រាក់នរងេិតតារ
្ុំនួនដថៃជាក់ដេេងដែលករចេមី្តរូវរានន្បើ្រាេ់។

ការនបើកកាតនិរ្ិត

កាន់ដត្េួល និងកាន់ដតមានេុវតិ្ភាពេ្មាប់ការទិញអមីវ្៉ាន់អនឡាញ
ជារួ�កាតនិរិ្ត ABA។ នៅក្ញង ABA Mobile អតិថិជនអា្ន្ជើេ�ក
រវាងកាត Visa និង Mastercard នហើ�នបើកជាកាតនិរិ្តភ្្ារៗរហូតែល់ 

10កាតនៅក្ញងទូរេ័ពទេ នោ�ឥតេិតដថ្កាត និងដថ្នេវា្បចាុំឆ្្ុំ។ កាត
និរ្ិត ABA មានលក្ណេរ្បត្ត ិនិងេុណេរ្បត្តិែូ្កាតផ្្េទេិក Visa 

ឬ Mastercard ដែរ បុុដន្ត្គាន់ដតវាបង្្ាញ្តររជារូបភាពក្ញងទូរេ័ពទេ
ដែបុុនោណ្ះ។ រាល់ព័ត៌មានកាតនិរិ្ត្តរូវរានរក្សាទុក និងការពារយ៉ាា្ង
មានេុវតិ្ភាពនោ�រិនមានអ្កោមា្្ក់អា្នបើក្ ូលរាននោ�គាម្ន
ការអនុញា្តពមីមា្្េ់កាតន�ើ�។

េុវត្ិភាព

នពលនធវើការបនងកើត នងិអភិិវឌ្ឍ ABA Mobile ន�ើងខ្ញុំចាត់ទុកេវុតិ្ភាព េឺ
ជាអាទភិាពខ្េ់បុំផុត។ បដន្រនៅនលើរុខងារ ន្បើ Username/កូែេមាាត់្ 

នផទេ�ងផ្្ត ់និងការកុំណត់នពលនបើកន្ញ ABA Mobile ្តរូវរានបុំពាក់
ជារួ�បន្ចេកវិទ្យាអត្តេញា្ណជមីវមា្តែ៏មានេុវត្ិភាពខ្េ់បុំផុត េឺ
ការនបើក្ ូលតារ ID ន�្្ដែ និង ID ដផទេរុខ។ 

* រុខងារ ID ន�្្ដែ មាននៅក្ញងទូរេ័ពទេ Android/iOS ដែលមានដេគនន�្្ដែ។ រុខងារ ID 

ដផទេរុខ មាននៅក្ញងទូរេ័ពទេ iPhone X និងរុូដែលន្កា�ៗ។

ទូទាត់ដបបឌមីជមីថលជារួ� ABA PAY 

ABA PAY ជារុខងារទូទាត់ដបបឌមីជមីថលរានភា្្រៗ តារកូែ QR ដែល
អា្ន្បើនៅក្ញងហាងលក់ែូរ, នភាជនមី�ោ្្ន, ឬចា�វា�អនឡាញនោ�
ផ្្ល់ពមីទូរេ័ពទេដែ។ រុខងារននះ ្តរូវរានេ្រិតេ្មាុំងន�ើង នែើរ្បមីផេល់
ភាពងា�្េួល ដែលអតិថិជនរិនចាុំរា្់ខវល់ខា្�្អុំពមីការបញចេ�ល្រាក់
ក្ញងេណនមី្េប់នពលន�ើ�។ ្េប់្បតិបត្តកិារ ABA PAY នរង្តរូវនធវើការ
ទូទាត់នោ�ផ្្ល់ពមីេណនមី ឬកាត ABA។ ជារួ�ពាណិជ្ជករដែេូជាង 

200កដន្ងដែលកុំពុងបន្តនកើនន�ើងជាលុំោប់ េូរទូទាត់នោ�រើករា�
ជារួ� ABA PAY! 

ABA Mobile ្តរូវរានបនងកើតន�ើងេ្មាប់អតិថិជនដែលរមាញរក 

នហើ�្តរូវការនបើក្ ូលេណនមី និងន្បើ្រាេ់្រាក់្េប់នពលនវលា។ 

ABA Mobile មានរុខងារជាន្ ើ្នដែលងា�្េួលេ្មាប់្បតិបត្តកិារ
េុំខាន់ៗ្បចាុំដថៃែូ្ជា ការពិនិត្យេរតុល្យក្ញងេណនមី, នផទេរ្រាក់នៅឲ្យ
អ្កោម្្ាក់, បង់វិកក�ប្ត, នបើកកាតនិរិ្ត, នបើកេណនមីតារទូរេ័ពទេ និង
រុខងារជាន្ ើ្ននទៀត។ ករ្វិធមីននះ មានេុវតិ្ភាពខ្េ,់ ងា�្េួលន្បើ
្រាេ់, និងផេល់ជូននោ�ឥតេិតដថ្។



កាតទូទាត់
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កាតឥណពន្ធ

កាតឥណពន្ធ VISA, Mastercard និង UnionPay 

ពមីធនាគារ ABA អា្ន្បើ្រាេ់ជារួ�មាាេុ្មីននអធមីអររ
ទាុំងក្ញង និងន្រៅ្បនទេ និងេ្មាប់ការទិញទុំនិញ 

និងនេវាករ្នផ្េងៗ ្បចាុំដថៃផងដែរ។ កាត VISA 

និង Mastercard អន្តរជាតិរបេ់ន�ើងខ្ញុំ្តរូវរាន
បុំពាក់ជារួ�បន ច្េកវិទ្យា NFC ដែលនលាកអ្កអា្
បង់្រាក់នោ�្គាន់ដត�កកាតនៅបុះនលើមាា្េុមីន
ទូទាត់តារហាងរាប់ពាន់ដែលមានរុខងារទូទាត់
្រន្តជិត។ កាតរបេ់ន�ើងខ្ញុំក៏អា្ន្បើ្រាេ់រាន

នលើ PayPal េ្មាប់រាល់ការទូទាត់នៅនលើបោ្្ញអុមីនធឺណិត និង
ការទិញទុំនិញក្ញងហាងទុំនិញអនឡាញល្បមីៗផងដែរ។ នលាកអ្កអា្
កុំណត់ក្រិត្បតិបត្តិការ និងការែក្រាក់្បចាុំដថៃនហើ�ក៏អា្ភាាប់្
កាតន្ ើ្ននៅកាន់េណនមីរួ� នោ�កុំណត់ក្រិត្ ុំោ�នផ្េងៗគ្្ា
េ្មាប់កាតនមីរួ�ៗ។

កាន់ដត្បនេើរជាងននះនទៀត នលាកអ្កអា្បនងកើតកាតនិរិ្តរាននោ�
ងា�្េួល និងរិនេិតដថ្ តារករ្វិធមី ABA Mobile ឬនេវាធនាគារអន
ឡាញ នហើ�ន្បើកាតននាះេ្មាប់ទិញអមីវា៉្ន់តារអនឡាញ។

ជារួ�នរងកាតនិរិ្តរបេ់ធនាគារ ABA នលាកអ្កអា្ទូទាត់ ឬទិញអមីវ្៉ាន់
រានែូ្កាតផ្្េទេិកែូនច្្ាះដែរ នៅតារវិបសា�លក់អមីវ្៉ាន់អនឡាញ
ដែលមានរូប��នហ្្ា Mastercard ឬ Visa ែូ្ជា Amazon, eBay, 

ឬក ៏AliExpress ជានែើរ។

កាតឥណទាន

ធនាគារ ABA ន្ញកាតឥណទានអន្តរជាតិ Mastercard 

និង VISA ដែល្តរូវរានទទួលស្្ាល់ទូទាុំងពិភិពនលាក។ 

កាតឥណទាន ផេល់នូវអាទិភាពែ៏េុំខាន់ក្ញងការន្បើ្រាេ់
ទរក្រាក់របេ់ធនាគារនៅនពលដែលនលាកអ្ក្តរូវការ
បនា្្ន់។ អតិថិជនដែលរាននបើកេណនមី្ រន្ត, េណនមីេន្េុំ, 
េណនមីបនញ្ញើមានកាលកុំណត់ ឬេណនមីបនញ្ញើបត់ដបនរបេ់

ធនាគារ ABA ក្ញង្ ុំនួនទរក្រាក់អប្បបរមា3,000ែុល្្ារអានររិក នរងមានេិទ្ធិ
ទទួលរាន កាតឥណទាននោ�ឥតេិតដថ្ដែលអា្ន្បើ្រាេ់ឥណទានរហូត
ែល់នៅ 90% ដនទរក្រាក់បងកកទុក (លក្ខណ្ឌនានា្តរូវអនុវត្ត)។

មាា្េុមីនទូទាត ់POS

មាា្េុមីនទូទាត់ POS របេ់ធនាគារ ABA អា្នធវើឲ្យ្បតិបត្តិការអាជមីវករ្កាន់
ដតងា�្េួល។ មាា្េុមីនទូទាត់ POS អា្អនុញា្តឲ្យទមីតាុំងលក់រា�ទទួល
�កការទូទាត់តារកាត និងការទូទាត់តារ QR-code បនា្្ប់ពមីមាា្េុមីនពិនិត្យ
ន�ើញថាកាតមានទរក្រាក់អា្ទូទាត់រាន។ វាជារនធ្យារា�ែ៏សារញ្ញរួ�
ដែលជួ�បនងកើន្បេិទ្ធភាពក្ញងការលក់ែូរ។ អត្្បនយ៉ាជន៍ពិនេេរួ�នទៀត 

េឺ្បតិបត្តិការ្ ុំោ�តិ្ នោ�សារដថ្ទូទាត់ននាះនរង្តរូវបញចេ�លនៅក្ញង
េណនមីរបេ់្កុរហ៊ុននោ�ផ្្ល់ដតរេង។

ទិញអមីវា៉្ន់នោ�ភាពេៃប់្ិត្ត

កាត Mastercard, VISA, និង UnionPay ្ តរូវរាន
ការពារបដន្រនោ�្បព័ន្ធេុវតិ្ភាព 3D Secure។ 

3D Secure ្ តរូវរានបនងកើតន�ើងនែើរ្បមីការពារដ្កង
មានការលួ្ន្បើ្រាេ់កាតនោ�គាមន្ការអនុញាត្
ពមីម្្ាេ់កាត។ មានបន ច្េកវិទ្យាននះ ការទិញអមីវ្៉ាន់
អនឡាញ នរងកាន់ដតមានេុវតិ្ភាព ទាុំងេ្មាប់
អ្កលក់ និងអ្កទិញ។ ្េប់កាតទាុំងអេ់របេ់ 

ABA េុទ្ធដតមាន 3D Secure េ្មាប់ការន្បើ
្រាេ់ទិញអមីវ្៉ាន់អនឡាញ។ េូរ្រាកែថាហាង

អនឡាញដែលអ្កទិញអមីវ្៉ាន់ មាន្បព័ន្ធ "Mastercard Secure Code", 

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



ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជករ្
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ធនាគារ ABA ផ្តល់ជូនអ្កនូវែុំនោះ្សា�ស្្ាពរ និងជន្រើេផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានដែលរានដកេ្ររួល នែើរ្បមីកាត់បន្�ជាអតិបរមា ឬលុប
បុំរាត់ហានិភ័ិ�របេអ្់កពាក់ព័ន្ធនរង្បតិបត្តកិារពាណិជ្ជករ្ទាុំងនៅក្ញង
្បនទេករ្ញជា និងបោ្្្បនទេនផ្េងៗនទៀតនៅទូទាុំងពិភិពនលាក។ 

នេវាករ្របេ់ន�ើង រួរមានការន្ញលិខិតឥណទាន, លិខិតធានា
របេ់ធនាគារ, ការ្បរូលឯកសារ, ការ្បរក្សានយ៉ាបល់, ការ្ រចាការ
្បរូលឯកសារន្កា�នពលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងអប្បហារ, ការេន្យា
ុ្ំោ� លិខិតឥណទាន្បចាុំការ និងលិខិតូបករណ៍ហិរញ្ញប្បទាន

ពាណិជ្ជករ្នផ្េងនទៀត។

្កុរជុំនាញការវិជាា្ជមីវៈ ដែលមានបទពិនសាធដផ្កហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជករ្ 

និង្បតិបត្តិការឯកសារ នរងជួ�អ្កនៅ្េប់ែុំោក់កាលទាុំងអេ់ដន
េករ្ភាពនាុំន្ញនាុំ្ ូលរបេ់អ្ក ចាប់តាុំងពមីនពល្ រចាកិ ច្េេន្យា
រហូតែល់នពលទទួល្រាក់។

ជារួ�ការគាុ្ំ ទពមីធនាគារជាតិកាោោដែលជាភាេហុ៊និក ន�ើងខ្ញុំមាន
លទ្ធភាពផេល់នេវាហិរញ្ញប្បទានទុំននើប និងេុវតិ្ភាពខ្េ់ែល់អតិថិជន។

លិខិតឥណទាន

លិខិតឥណទាន េឺជាការធានាជាលា�លក្ណ៍អក្េរនោ�ធនាគាររួ�
នែើរ្បមីនធវើការទូទាត់េ្មាប់អ្កលក់ ្បេនិនបើអ្កលក់រានបុំនពញតារ ខ 

និងលក្ខណ្ឌដនលិខិតឥណទាននហើ�ននាះ។ ននះេឺជាវិធមីសាសេ្តែ៏មាន
េុវតិ្ភាព និងជាលិខិតូបករណ៍ដែល្តរូវរានន្បើ្រាេ់ទូនៅនៅក្ញងពិភិព
ហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិ។ លិខិតឥណទានរបេ់ធនាគារ ABA អនុវត្តតារ
លក្ណៈបទោ្្ន UCP600 របេ់េភាពាណិជ្ជករ្អន្តរជាតិ (ICC) និង
ធានានូវេុវតិ្ភាពនិងភាពងា�្េួល្ ុំនពាះ្បតិបត្តិការពាណិជ្ជករ្
អាហរ័ណនមីហរ័ណរបេ់នលាកអ្ក។

ការ្បរូល្រាក់ន្កា�ទទួលឯកសារ

ការ្បរូល្រាក់ន្កា�ទទួលឯកសារ េឺជា្ រន្តឯកសារ(ហិរញ្ញវត្ញ និង/ឬ
ពាណិជ្ជករ្) រវាងធនាគារ និងធនាគារនោ�្េបតារការនរៀប្ ុំជារុន
រវាងអ្កទិញ និងអ្កលក់។ ការ្បរូល្រាក់ន្កា�ទទួលឯកសារ ្តរូវ
រានន្បើ្រាេ់នៅនពលអ្កលក់រិន្ ង់ែរកជញ្ជ�នទុំនិញនោ�ន្បើ្រាេ់
វិធមីេណនមី្ ុំហ បុុដន្ត្េបនពលជារួ�គា្្ននាះរិនអា្ធានាហានិភ័ិ�ដន
លិខិតឥណទាន ឬលិខិតូបករណ៍នផ្េងនទៀតន�ើ�។ 

នបើន្បៀបនធៀបជារួ�នរងេណនមី្ ុំហ ការ្បរូលននះេឺជាវិធមីមានេវុតិ្ភាព
ជាងេ្មាប់អ្កលក់។

លិខិតធានារបេ់ធនាគារ

លិខិតធានារបេ់ធនាគារ េឺជាការធានាដែលរិនអា្ដកដ្បរានរបេ់
ធនាគារដែលន្ញលិខិត (អ្កធានា) នែើរ្បមីនធវើការទូទាត់ជូនអ្កទទួល
ការធានា (អ្កទទួលផល) ្បេិននបើកាតពវកិ្ចេជាក់លាក់របេ់អ្កោក់
ពាក្យេុុំរិន្តរូវរានបុំនពញ ឬបុំនពញរាននោ�ដផ្ក។

ឧទាហរណ៍៖ អ្កនរងលក់ផលិតផល បុុដន្តរិន្រាកែអុំពមីភាពេួរទទួល
រានឥណទានរបេ់អ្កទិញ មានន័�ថាអ្កនរងមានហានិភ័ិ�ពមីការ
រិនរានទទួលការទូទាត់។ លិខិតធានា្តរូវរាននរៀប ុ្ំន�ើងនែើរ្បមីកាត់
បន្�ជាអតិបរមានូវហានិភ័ិ�ននះ ក៏ែូ្ជាហានិភ័ិ�ដែលពាក់ព័ន្ធនរង
្បតិបត្តិការទិញលក់ផងដែរ។ 

ឥណទានហិរញ្ញវត្ញេ្មាប់ពាណិជ្ជករ្

ឥណទានហិរញ្ញវត្ញេ្មាប់ពាណិជ្ជករ ្ជាហិរញ្ញប្បទាននែើរទុនបងវិល
េ្មាប់អ្កនាុំ្ ូល និងអ្កនាុំន្ញ ក្ញងការគាុំ្ទហិរញ្ញវត្ញេ្មាប់ការ
នប្តជាា្្ ិត្តពាណិជ្ជករ្របេ់ពួកនេ នែើរ្បមីជារូលោ្្ន្បតិបត្តិការជារួ�
ឯកសារពាណិជ្ជករ្េរ្េប។

ឥណទានហិរញ្ញវត្ញេ្មាប់ពាណិជ្ជករ្ អា្្តរូវរានអតិថិជន ABA 

ន្បើ្ រាេ់ នែើរ្បមីគាុំ្ទពាណិជ្ជករ្ទាុំងក្ញង្បនទេ និងអន្តរជាតិេ្មាប់
រនុនពលែរកជញ្ជ�ន ឬន្កា�នពលែរកជញ្ជ�ន នោ�ដផ្អកនលើែុំោក់កាល
នផ្េងៗដន្បតិបត្តិការពាណិជ្ជករ្។ 

ធនាគារ ABA ្តរូវរាន្បេិទ្ធនារជាធនាគារ 
ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជករ្ែ៏ន្្ើរបុំផុត្បចាុំឆ្្ុំ
2018 ពមីទេ្េនាវែ្តមី Global Finance
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ធនាគារ ABA ផេល់ជូននេវាករ្នផទេរ្រាក់ែ៏េរ្ប�រដបបេ្មាប់បុំនពញ
ត្ររូវការរូបវន្តបុេគល និងអាជមីវករ្។ បោ្្ញធនាគារអន្តរការើរបេ់
ន�ើងដែលរានេហការបនងកើតជា្បព័ន្ធនេវានផទេរ្រាក់ឆប់រហ័េែ៏ធុំ
នៅទូទាុំងពិភិពនលាក បងកជាលក្ណៈងា�្េលួក្ញងការនផ្ើ និងទទួល
សា្់្ រាក់នោ�ផ្្ល់នៅក្ញងេណនមី ABA របេ់នលាកអ្ក្បកបនោ�
េុវត្ិភាព និងឆប់រហ័េបុំផុត។

នេវានផទេរ្រាក់ក្ញង្េុក

រូលោ្្នដនការនផទេរទរក្រាក់រវាងធនាគារ ABA និងធនាគារែដទនទៀត 

នៅករ្ញជា។ ន�ើងមានកិ ច្េេហការជាដែេូជារួ�ធនាគារក្ញង្េុក 

ែូន្្ះទរក្រាក់នលាកអ្កនរង្តរូវនផទេរក្ញងរ�ៈនពលរួ�ដថៃបុុនោណ្ះ។

នេវានផទេរ្រាក់ន្រៅ្បនទេភា្្រៗ

នៅធនាគារ ABA ន�ើងក៏មានផេល់ជូននូវនេវានផទេរ្រាក់រហេ័ភា្រ្ៗផង
ដែរ។ នលាកអ្កអា្នផ្ើ្រាក់នៅកាន់រនុេ្េជាទមី្េឡាញ់របេ់ខ្លួនតារ
រ�ៈ្បព័ន្ធនេវា MoneyGram និង Ria ដែលមាននៅតារសាខានានា
របេ់ធនាគារ ABA។

នោ�មានបោ្្ញភ្្ាក់ងារនផទេរ្រាក់ែ៏ទូលុំទូលា�្ ុំនួន 350,000 កដន្ង 

នៅជុុំវិញពិភិពនលាក នេវា MoneyGram ផេល់នូវរនធ្យារា�េុវតិ្ភាព
រួ�ក្ញងការនផ្ើ និងទទួល្រាក់នៅទូទាុំងពិភិពនលាក។

 Ria ជានេវានផទេរ្រាក់ភា្្រៗ ដែលមាននៅ្េប់សាខាធនាគារ ABA។ 

ជារួ� Ria ្រាក់នផទេរភា្្រ អ្កទទួលអា្នបើករានភា្្រ នហើ�រិនេិត
ដថ្នេវានពលនបើក្រាក់ន�ើ�។ នេវានផទេរ្រាក ់Ria រានបនងកើតបោ្ញ្
អន្តរជាតិជាេរ្ន្ធ, ដែេូ, និងធនាគារអន្តរការើនៅ 161 ្បនទេ និង 

389,000 ទមីតាុំង។

នេវានផទេរ្រាក់ទូរេរនាេរន៍អន្តរជាតិ
តារ្បព័ន្ធ SWIFT

ជានេវានផទេរ្រាក់ន្រៅ្បនទេែ៏ឆប់រហ័េេ្មាប់
រូបវន្តបុេគល ឬ្កុរហ៊ុនសាជមីវករ្តាររ�ៈបោ្្ញ
ធនាគារអន្តរការើរបេ់ ABA។ ជារួ�នរងការនផទេរ
្រាក់ទូរេរនាេរន៍ ដែលមាននៅក្ញងករ្វិធមី ABA 

Mobile និងតារសាខា ននាះសា្់្រាក់របេ់នលាក
អ្ក នរង្តរូវរាននផទេរនោ�ផ្្ល់នៅក្ញងេណនមីរបេ់អ្កទទួលយ៉ាា្ងឆប់
រហ័េ និងមានេវុតិ្ភាពបុំផុត។ នលខកូែធនាគារ ABA តាររ�ៈ្បព័ន្ធ 
SWIFT េ ឺABAAKHPP។

នេវានផទេរ្រាក ់RemitEx

RemitEx ជានេវានផទេរ្រាក់ មានអ្តាបេ�រ្រាក់នថរ
េ្មាប់្បនទេរួ�្ ុំនួន នហើ�ល្អេ្មាប់ការ

នផទេរ្រាក់ដែលរូបិ�ប័ណ្ណនផ្ើ ខុេពមីរូបបិ�ប័ណ្ណទទួល ន្ពាះអ្កទទួល 

អា្នបើក្រាក់រាននពញ រិនធា្្ក់្ ុះតារការដ្ប្បរួលអ្តាបេ�រ្រាក់។
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ធនាគារអនឡាញ

ធនាគារអនឡាញ ABA ែុំនណើរការ 24/7 និង 365ដថៃ
ក្ញងរួ�ឆ្្ុំ នោ�មាន2ជន្រើេ េឺធនាគារអនឡាញ
េ្មាប់អាជមីវករ្ និងធនាគារអនឡាញេ្មាប់បុេគល។ 

ធនាគារអនឡាញេ្មាប់អាជមីវករ្ េឺជាទ្រង់ករ្វិធមី
បនងកើតន�ើងេ្មាប់អាជមីវករ្ ឬ្កុរហុ៊នដែលផេល់រនធ្យារា�ែ៏ងា�្េួល 

និងេវុតិ្ភាពក្ញងការ្េប់្េងហិរញ្ញវត្ញ្កុរហុ៊ន ដែលនលាកអ្កអា្ន្បើ
្រាេ់នែើរ្បមី្េប់្េងរំហូរសា្់្រាក់ផ្្ល់ពមីកុុំព្យ�ទ័រ។ នេវាននះ ន្្ើ�តប
តារត្ររូវការអាជមីវករ ្ែូ្ជាការអនុញា្ត និងការទូទាត់ែល់្កុរហ៊ុន
ផគត់ផគង់នផ្េងៗ ឬនបើក្រាក់ដខឲ្យបុេគលិក, ពិនិត្យេរតុល្យ និងពិនិត្យ
្បតិបត្តិការថ្មៗី , នផទេរ្រាក់រវាងេណនមីធនាគារដតរួ�, នផទេរនៅធនាគារ
នផ្េង និងរួរទាុំងការនផទេរ្រាក់នៅន្រៅ្បនទេ និងរុខងារជាន្ ើ្ននទៀត។ 

ធនាគារអនឡាញេ្មាប់បុេគល អា្ឲ្យអតិថិជននធវើ្បតិបត្តកិារលក្ណៈ
ផ្្ល់ខ្លួន រាប់តាុំងពមីការពិនិត្យររា�ការណ៍េណនមី ការទូទាត់ និងការ
នផទេរ្រាក់នោ�ន្បើ្រាេ់អុមីនធឺណិត។ នេវាននះ ងា�្េួលបនងកើត 

និងន្បើ្រាេ ់នហើ�អ្កអា្ន្បើ្រាេ់នេវាធនាគារ្បចាុំដថៃនោ�រិន
ចាុំរា្់អនញ្ជើញនៅធនាគារន�ើ�។ 

ករ្វិធមី ABA Mobile

ABA Mobile េឺជាករ្វិធមីធនាគារតារទូរេ័ពទេដែនពញ
នលញែុំបូងនេនៅករ្ញជា ដែលមាន្ ុំនួន្បតិបត្តិការ
ជាង 39,000,000 ក្ញងរួ�ឆ្្ុំ។ វាេឺជារនធ្យារា�ែ៏
េរ្េបបុំផុតេ្មាប់អ្កដែលរមាញរក នហើ�្តរូវ
ការនបើក្ ូលេណនមី និងន្បើ្រាេ់្រាក់្េប់នពល

នវលា។ នលាកអ្កអា្ពិនិត្យេរតុល្យ, នផទេរ្រាក់នៅឲ្យអ្កោមា្្ក,់ 

បង់វិកក�ប្តនោ�ឥតេិតដថ្នេវា, នបើកកាតនិរ្ិត, នបើកេណនមីេន្េុំ 
និងរុខងារពិនេេៗជាន្្ើននទៀតនោ�រិនេិតដថ្។ ករ្វិធមីននះ មាន
េុវត្ិភាពខ្េ ់ងា�្េួលន្បើ និងនោន��តរាននោ�ឥតេិតដថ្តារ 

Google Play និង Apple App Store។ 

នបើកេណនមីែល់ទមីកដន្ង

ធនាគារ ABA ន�ើងខ្ញុំ ផេល់នូវភាពងា�្េួលបដនរ្ 

នងិទុំនុក្ តិ្តរួ�នេវានបើកេណនមីែល់ទមីកដន្ង។ នេវា
ននះ ល្អបុំផុតេ្មាប់អតថិជិនដែលរិនទាន់មានេណនមី 
ABA នៅន�ើ�។ ជារួ�នេវាននះ ពួកគាត់អា្នបើក
េណនមីរាន រិនថានៅទមីកដន្ងោរួ�ន�ើ�។ ្គាន់

ដតមានអត្តេញា្ណប័ណ្ណ ននាះអតិថិជនអា្នបើកេណនមីនៅកដន្ង
ពួកគាត់ផ្្ល់ដតរេង។

មាា្េុមីន ATM

រហូតរកែល់ប្ចេញប្បន្ននះ ធនាគារ ABA មានមាា្េុមីន 

ATM ជាង 400 នៅទទូាុំង្បនទេ នហើ�្ ុំននួននះកុំពងុ
ដតបន្តនកើនន�ើងយ៉ាា្ងឆប់រហ័េ។ វារិន្គាន់ដតជា
មាាេ្ុមីន ATM េ្មាប់ែក្រាក់បុនុោណ្ះនទ ដតនលាកអ្ក
ក៏អា្ពិនិត្យនរើលេរតុល្យក្ញងេណនមី, ែក្រាក់តារ

នេវា E-Cash នោ�រិនរា្់ន្បើកាត, នផទេរ្រាក់រវាងេណនមីធនាគារដត
រ�ួ នងិបង់វិកក�ប្ត, បង់ដថ្អុមីនធឺណតិ, បញចេ�លលុ�ទូរេ័ពទេ នងិនេវា
ជាន្្ើននទៀត។ ្េប់្បតិបត្តិការតារ ATM របេ ់ABA រិនេិតដថ្នេវា
ន�ើ� េ្មាប់មា្្េ់កាត និងេណនមី ABA ទាុំងអេ់។

មាា្េុមីនោក់្រាក់

មាាេុ្មីនោក់្រាក់ ជួ�អតិថិជនរបេ់ធនាគារ ABA ក្ញង
ការោក់្រាក់្ ូលក្ញងេណនមី ABA របេ់ខ្លួន ឬទូទាត់
នេវាករ្នផ្េងៗនៅកាន់្កុរហ៊ុនផគត់ផគង់នានា។ រាល់
្បតិបតេកិារទាុំងអេ់នរងបង្្ាញភ្្ារៗនលើេណនមីអតិថិជន
នូវនឈាមះ្្កុរហុ៊នផេល់នេវាករ្នមីរួ�ៗ ឬេណនមីរបេ់

ធនាគារ ABA ។ មាាេ្ុមីនោក់្រាក់ ្បតិបត្តកិារនពញ 24នមាាង្ក្ញងរួ�ដថៃ 
និង7ដថៃក្ញងរួ�េរា្្ហ៍ ្ពរទាុំងអនុញា្តឲ្យនលាកអ្កអា្បញចេ�លទរក
្រាក់ក្ញងេណនមីធនាគារ ABA នោ�រិនចាុំរា្រ់ង់ចាុំនធវើ្បតិបត្តកិារក្ញង
នមាា្ងនធវើការរបេ់ធនាគារន�ើ�។
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ទូរេ័ពទេបន្រើអតិថិជន

នលាកអ្កអា្នលើកន�ើងនូវេុំណួរ ការរិននពញ្ ិត្ត 
ឬេុំនណើរបេ់នលាកអ្កដែលពាក់ព័ន្ធនរងផលិតផល 

និងនេវារបេ់ធនាគារABA នោ�ទូរេ័ពទេរកកាន់
អ្កឯកនទេខាងបន្រើអតិថិជនរបេ់ធនាគារន�ើង
ខ្ញុំ។ ្បេិននបើកាតរបេ់នលាកអ្ក្តរូវរានបងកក រាន

រាត់ ឬ ្តរូវរាននេលួ្ ឬ្ ង់ែរងនមាា្ងនធវើការនិងទមីតាុំងសាខាដែលនៅ
ជិតនលាកអ្កបុំផុតននាះ េូរទាក់ទងរកទូរេ័ពទេនលខ 023 225 333 

នែើរ្បមីឲ្យបុេគលិកធនាគារ ABA បន្រើជូន។

ទុំព័រ Facebook

ទុំព័រ Facebook ផ្�វការរបេ់ន�ើងខ្ញុំ ដតងដតផ្តល់ជូននលាក
អ្កនូវព័ត៌មានថ្មី្ ុងន្កា�បុំផុតពមីផលិតផល និងនេវាករ្
របេ់ធនាគារ ABA, ក៏ែូ្ជាអា្ទេ្េនាវើនែអូអុំពមីធនាគារ, 
អា្ឆតន្្ើ�្ ្ងរកកាន់្កុរការងារ, ្ពរទាុំងអា្ដេវង
រកការផ្តល់ជូន្ ុងន្កា� និងអា្ឈ្នះ្ះរងា្្ន់ក្ញងករ្វិធមី្បកួត

្បដជង នងិេុំណរួ្ នរ្ើ�របេ់ន�ើងខ្ញុំដថរនទៀតផង! េរូ្ លូនរើលទុំពរ័ន�ើងខ្ញុំ 
www.facebook.com/ABA.Bank.Cambodia នងិ្ លូរួរជារ�ួអ្កគាុ្ំ ទជាង 

800,000 នាក់របេ់ន�ើងខ្ញុំ។

ការន្្ើ�្្ងតារ ABA Mobile

រើករា�ជារួ�នរង្បតិបត្តកិារធនាគារែ៏ងា�្េួល 

និងមានេុវតិ្ភាពពមីករ្វិធមី ABA Mobile ដែលអ្ក
អា្ទាក់ទងរកន�ើងខ្ញុំរានភ្្ារៗនោ�រិនចាុំរា្់
បិទករ្វិធមី។ ្គាន់ដត្ ូលនៅកាន់ទុំព័ររួររបេ់ករ្វិធមីមី 
នហើ�្ ុ្្តង់បូ៊តុង “ទាក់ទងរកន�ើងខ្ញុំ”។ នលាក

អ្កអា្េរនេរជារតិនយ៉ាបល ់ឬេួរេុំណួរអុំពមីផលិតផល ឬនេវាករ្
របេ់ធនាគារ, ជដជកជារួ�ន�ើងខ្ញុំតារ Facebook Messenger, ឬ
ទូរេ័ពទេរកកាន់នេវាបន្រើអតិថិជន 24នមាា្ងរបេ់ន�ើងខ្ញុំ នោ�រិនចាុំ
រា្់្ ុ្នលខអវមីទាុំងអេ់។

ការន្្ើ�្ ្ងតារនេហទុំព័រ

ការន្្ើ�្ ង្តារនេហទុំព័រ www.ababank.com របេ់
ន�ើងខ្ញុំ អា្ឲ្យនលាកអ្កទាក់ទងតារអនឡាញរកកាន់
្កុរការងាររបេ់ន�ើងខ្ញុំ នែើរ្បមីទទួលរានព័ត៌មានអុំពមី
ផលិតផល និងនេវាករ្នានារាននោ�រិនចាុំរា្់
ទូរេ័ពទេរកកាន់ន�ើង ឬនធវើែុំនណើររកកាន់សាខាោ

រួ�ន�ើ�។ ្កុរការងារនៅរង់ចាុំស្្ាេរន៍ន្្ើ�តបរាល់េុំនណើរបេ់
អតិថិជនជានរៀងរាល់ដថៃ និង 365ដថៃក្ញងរួ�ឆ្្ុំ។

ការន្្ើ�្្ងតារអុមីដរល

ធនាគារ ABA ដតងស្្ាេរន៍រាល់រតិនយ៉ាបល់់របេ់នលាកអ្ក។ 

្បេនិនបើលោកអ្ក្ ង់ឲ្យន�ើងខ្ញុំបន្រើជូនតារេុំនណើោរួ� 

ឬផ្តល់នយ៉ាបល់នែើរ្បមីដកលរ្អបុេគលិករបេ់ន�ើងខ្ញុំ េូរនផ្ើអុមីដរល
រកកាន់អាេ�ោ្្ន info@ababank.com។
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នេវាទូទាត់អនឡាញ PayWay

ធនាគារអនឡាញ ABA េ្មាប់អាជមីវករ ្

ផេល់ជូននូវរនធ្យារា�ែ៏ងា�្េួល នងិមាន
េវុតិ្ភាពេ្មាប់្េប់្េងហរិញ្ញវត្ញ្ កុរហ៊នុ 

ដែលនលាកអ្កអា្ន្បើ្ រាេ់នែើរប្មី្េប់្េង
រំហូរសា្់្រាក់ផ្្ល់ពមីកុុំព្យ�ទ័រ។

ជារួ�ធនាគារអនឡាញេ្មាប់អាជមីវករ្ អ្កអា្្េប់្េង
េណនមី, នបើកេណនមីបនញ្ញើេ្មាប់អាជមីវករ្, តារោនរាល់េណនមី
របេ់្កុរហុ៊នបុ្តេរ្ន្ធ ន្ការេណនមីនរដតរួ�, នផទេរ្រាក់រវាង
េណនមីធនាគារែូ្គ្្ា, នផទេរ្រាក់នៅធនាគារនផ្េង ទាុំងក្ញងនិង
ន្រៅ្បនទេ, បង់វិកក�ប្ត និងដថ្ទូទាត់ែល់្កុរហុ៊នផគត់ផគង់ 

នោ�បនងកើតទ្រង់ដបបបទទូទាត់េវ័�្បវត្តិ។ ្បេិននបើមាន
ករចេមីជារួ�ធនាគារ ABA នលាកអ្កអា្បង់ករចេមីរានយ៉ាា្ងងា�
្េួល និងទទួលសាររំលរកេ្មាប់្បតិបត្តិការបនា្្ប់។ 

ន�ើងខ្ញុំក៏មាននេវានបើកនបៀវត្េ ដែលនលាកអ្កអា្នបើក្រាក់
ដខជូនបុេគលិករានយ៉ាា្ងងា�្េួល និងមានេុវតិ្ភាព នោ�
កាត់បន្�ការ្ ុំោ� និងការន្បើ្រាេ់្កោេស្្ារ។ ជា
ដផ្ករួ�ដននេវានបើកនបៀវត្េ ន�ើងខ្ញុំក៏មាននបើកកាតឥណពន្ធ
ជូនបុេគលិករបេ់នលាកអ្កក្ញងអ្តាពិនេេ នែើរ្បមីន្បើ្រាេ់
ក្ញងការែក្រាក់តារ ATM របេ់ន�ើងខ្ញុំ ក៏ែូ្ជាទិញអមីវ្៉ាន់ 

និងទូទាត់អនឡាញ។

នោ��ល់្ ្បាេ់ពមីនពលនវលាែ៏មានតដរ្
របេ់អតិថិជន ន�ើងខ្ញុំក៏េន្រ្ោក់ឲ្យន្បើ
្រាេ់នេវានបើកេណនមីតារអនឡាញេ្មាប់
នលាកអ្ក។

ន�ើងខ្ញុំរានបនងកើតវិបសា� join.ababank.com ដែលនលាកអ្ក
អា្ន្ជើេនរើេ្បនភិទេណនមីដែលេ័ក្តិេរនរងត្ររូវការនេវា
ធនាគារ្បចាុំដថៃ ឬត្ររូវការេន្េុំរបេ់នលាកអ្ក នហើ�អា្
នេ្ើេុុំតារអនឡាញពមី្េប់ទមីកដន្ង រិនថានៅផទេះ ឬការិយ៉ាល័� 

និងនៅនពលោក៏រានដែលងា�្េួលេ្មាប់នលាកអ្ក។

បនា្ប់្ពមីការនេ្ើេុុំទទួលរាននជាេជ័� នលាកអ្កនរងទទួលរាន
នលខកូែេមា្្ល់តារអុមីដរល នែើរ្បមី�កនៅនបើកែុំនណើរការតារ
សាខាោរួ�របេ់ធនាគារ ABA ដែលនៅជិតបុំផុត ក្ញងរ�ៈ
នពល15ដថៃ។ នពលអនញ្ជើញរកនបើកែុំនណើរការនៅសាខា អ្ក
្តរូវ�កអត្តេញា្ណប័ណ្ណ ឬលិខិត្ ្ងដែនរកជារួ�ផង។

មានជន្រើេល្អរួ�នទៀត ្កុរការងាររបេ់ន�ើងអា្អនញ្ជើញនៅ
ជួបនលាកអ្កផ្្ល់ែល់ទមីកដន្ង នែើរ្បមីពិនិត្យ និងនបើកែុំនណើរការ។

ការនបើកេណនមី ABA ឥ��វននះ ពិតជាងា�្េួល ដែលរិន
ធា្្ប់មានពមីរុនរក!

PayWay េឺជា្បព័ន្ធទូទាត់
អនឡាញដែលបនងកើតន�ើង

នោ�ធនាគារ ABA េ្មាប់ពាណជិ្ជករ្ នងិអាជមីវករ្អនឡាញ
នៅករ្ញជា។

ុ្ំណុ្េុំខាន់របេ់ PayWay េឺភាពងា�្េួល និងនលឿន
រហ័េ នពលលក់ែូរតារអនឡាញ។ រិនថានលាកអ្ក្េប់្េង
េោ្្គារ ឬនបើកអាជមីវករ្តូ្រួ�ន�ើ� PayWay នរងជួ�ឲ្យ
អ្កទទួលការទូទាត់ពមីអតិថិជនតារអនឡាញរានភ្្ារៗ ងា�ៗ។ 

ជាងននះនទៀត នលាកអ្កអា្្ ូលនរើល្េប់្បតិបត្តិការនៅនលើ
វិបសា� ឬ app របេ់នលាកអ្ក នែើរ្បមី្េប់្េងការលក់ែូរ្បកប
នោ�ភាពបត់ដបនតារ្បព័ន្ធលក់ែូររបេ់នលាកអ្កផ្្ល់។

PayWay េឺជាែុំនោះ្សា�ែ៏្បនេើរបុំផុតេ្មាប់អ្កនធវើ
អាជមីវករ្នលើនេវាករ្ែូ្ជា នេវាអាកាេ្ រណ៍, ្កុរហុ៊ននទេ
្រណ៍អនឡាញ, ្េរះស្្ានអប់រ,ុំ ហាងទុំនិញអនឡាញ, នរាង
ភាព�ន្ត, នេវាែរកជញ្ជ�នអាហារ, េោ្្គារ, នភាជនមី�ោ្្ន 

និងនេវាករ្ជាន្្ើននទៀត!

ន�ើងខ្ញុំបនងកើត PayWay នោ�នផ្្តនលើភាពងា�្េួលរបេ់
នលាកអ្ក នែើរ្បមីផេល់លក្ខណ្ឌែ៏្បនេើរបុំផុត េ្មាប់ភាាប់្ទ្រង់
ករ្វិធមីននះ ជារួ�្បព័ន្ធអាជមីវករ្របេ់នលាកអ្ក។

ព័ត៌មានបដន្រ េូរ្ ូលនៅ payway.com.kh

ការនបើកេណនមីតារអនឡាញ ធនាគារអនឡាញេ្មាប់អាជមីវករ្
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ធនាគារជាមៃគូ

ធនាគារ ABA មានទុំនាក់ទុំនងនេវាករ្ជារួ�បោ្្ញធនាគារអន្តរ 
ជាតិល្បមៗី នៅជុុំវិញពិភិពនលាក។ ការទូទាត់ទាក់ទងនរងអាជមីវករ្ និងការ
នផ្ើ្រាក់ផ្្ល់ខ្លួន ្តរូវនធវើ្ បតិបត្តកិារតារេណនមីទាុំងននះ នៅតារ្បនភិទ
រូបិ�ប័ណ្ណនមីរួ�ៗ ។

ខាងន្ការននះជាបញ្ជមីនឈាម្ះធនាគារដែេូរបេ់ន�ើងខ្ញុំ ដែលអា្ន្បើ
្រាេ់នែើរ្បមីេ្ររួលែល់ការទូទាត់ជាលក្ណៈអន្តរជាតិ។

រូបិ�ប័ណ្ណ នឈាម្ះធនាគារដែេូ នលខកូែ SWIFT

USD JP Morgan Chase Bank, េហរែឋអានររិក CHASUS33

USD Standard Chartered Bank, េហរែឋអានររិក SCBLUS33

USD Standard Chartered Bank, ្បនទេេិង្ហបុរើ SCBLSGSG

USD Woori Bank, ្បនទេកូនរ�ខាងត្ប�ង HVBKKRSE

USD Kookmin Bank, ្បនទេកូនរ�ខាងត្ប�ង CZNBKRSE

USD Korea Exchange Bank, ្បនទេកូនរ�ខាងត្ប�ង KOEXKRSE

USD DBS Bank, ្បនទេេិង្ហបុរើ DBSSSGSG

USD Vietcom Bank, ្បនទេនវៀតោរ BFTVVNVX

USD National Bank of Canada, ្បនទេកាោោ BNDCCAMMINT

EUR National Bank of Canada, ្បនទេកាោោ BNDCCAMMINT

EUR Commerzbank AG, ្បនទេអាល្ឺរុង់ COBADEFF

GBP Standard Chartered Bank, ្បនទេអង់នេ្េ SCBLGB2L

SGD DBS Bank, ្បនទេេិង្ហបុរើ DBSSSGSG

CNY China Construction Bank Corporation, ្បនទេ្ិន PCBCCNBJ

THB Standard Chartered Bank, ្បនទេដថ SCBLTHBX

KRW Woori Bank, ្បនទេកូនរ�ខាងត្ប�ង HVBKKRSE

AUD JPMorgan Chase Bank, ្បនទេអូសសា្្លមី CHASAU2X
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សាខា្េុកកោ្្លេទេរង 098 203 619

សាខានខត្ត្កន្ះ 098 203 049

សាខានខត្តនកាះកុង 081 204 123

សាខា្េុកនកាះធុំ 081 204 186

នេវាអតិថិជនដនការិយ៉ាល័�កោ្្ល 098 203 179

សាខា្េុកនកៀនសា្្� 098 203 479

សាខានខត្តកុំពង់ចារ 098 203 879

សាខានខត្តកុំពង់ឆ្្ុំង 098 203 039

សាខានខត្តកុំពង់ធុំ 098 203 429

សាខានខត្តកុំពង់េ្ឺ 098 203 949

សាខា្េុកកុំពង់្តឡា្ 081 204 149

សាខានខត្តកុំពត 098 203 959

សាខា្្បារអុំនៅ 098 203 929

សាខានចារនៅ 098 203 939

សាខានចារនៅ 2 081 204 420

សាខា្ុំការែូង 098 203 579

សាខា្េុក្ុំការនលើ 081 204 053

សាខាន្ជា�្ងា្្រ 098 203 189

សាខា្េុកនជើងដ្ព 098 203 749

សាខា្េុកឈ្នះូក 098 203 729

សាខានខត្តតាដកវ 098 203 909

សាខា្កុងតាន�ម្ 098 203 919

សាខានខត្តត្ប�ង�្ញុំ 098 203 769

សាខា្េុក្តាុំកក់ 098 203 709

សាខា្េុកថ្នគាល 098 203 789

សាខាទរកថា្្ 098 203 849

សាខាទួលនគាក 098 203 859

សាខាទួលនគាក 2 098 203 637

ការិយ៉ាល័�ប្ត�រ្រាក់ ទួលទុំពូង 098 203 299

សាខានខត្តបនា្្�មានជ័� 098 203 759

សាខាបុរើកមីឡា 098 203 869

សាខា្េុករាកាន 081 204 209

សាខានខត្តរាត់ែុំបង 098 203 839

សាខា្េុករាទមី 098 203 649

សាខា្កុងរាវិត 098 203 389

សាខា្េុករារា�ណ៍ 098 203 739

សាខា្កុងនរាា្�ដបុត 098 203 019

សាខាផ្សារថ្មី 098 203 979

សាខាផ្សារនែើរថក�វ 098 203 689

សាខា្េុកពារាុំង 081 204 292

សាខា្េុកពាររក៍ 098 203 629

សាខា្េុកដ្ពឈ្នះរ 081 204 189

សាខានខត្តដ្ពដវង 098 203 059

សាខានខត្តនពាធិ៍សាត់ 098 203 969

សាខានខត្ត្ពះេមីហនុ 098 203 899

សាខា្េុក្ពះនន្ត្ពះ 081 204 262

សាខា្េុករងគលបូរើ 081 204 029

សាខារិត្តភាព 081 204 307

សាខា្េុករុខកុំពូល 098 203 159

សាខា្េុកនររត់ 098 203 639

សាខា្េុកនមាងឫេ្េមី 098 203 459

សាខាន�ា្នេទុង 023 203 809

សាខានខត្តរតនេិរើ 098 203 499

សាខានខត្តេទេរងដ្តង 081 204 090

សាខាវិមានឯករាជ្យ 098 203 001

សាខាេនរ្ត្េុធារេ 098 203 983

សាខាេនរ្ត្រុនមីនរ�ត 081 204 019

សាខាេង់្តាល់ 098 203 199

សាខាេន្ធររុុក 098 203 469

សាខាដេនេុខ 098 203 779

សាខាសា្្តចាេ់ 098 203 819

សាខាេទេរងមានជ័� 098 203 189

សាខា្េុកេូ្ទនិេរ 081 204 283

សាខា្កុងនេៀររាប-ផ្សារនលើ 098 203 679

សាខា្កុងនេៀររាប-អងគរ 098 203 089

សាខានខត្តនេៀររាប 098 203 829

សាខា្េុកេ្លួល 098 203 099

សាខា្េុកេុំនរាងទង 098 203 719

សាខា្េុកនសា្្ង 081 204 355

សាខា្េុកសា្្�្ជុំ 098 203 349

សាខានខត្តសា្្�នរៀង 098 203 029

សាខា្េុកសាា្ង 098 203 369

សាខា្េុកអងគេ្លួល 098 203 489

សាខាអូរដបកក្អរ 098 203 799

សាខាអមីុអនរុល (ដេនេុខ) 098 203 149

សាខា្េុកឧែុងគ 098 203 379

សាខាឫេ្េមីដកវ 098 203 659
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