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ធន គ រអ ណ ព្ប ល

ធន គ រវឌ្ឍនៈ អ សុីចំក ត់ គឺជ ធន គ រមួយក្ុងចំ�ណ ម�គឹះស្ នធន គ រ
ក�មិតខ្ស់�ន កុ្ង�ប�ទសកមុ្ជ �ដល�តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ង�ន ឆ្ ំ1996។

ឆ្ងក ត់ក រអភិវឌ្ឍ និងកំ�ណ�នជ ង 25 ឆ្ ំមក�នះ ធន គ រ ABA ប ន
ព�ងឹងជំហររបស់ខ្ួន�ន �ល�ទីផ្រយ៉ ងរឹងម ំ និងប នក្ យជ ធន គ រមួយក្ុង
ចំ�ណ មធន គ រព ណិជ្ធំៗជ ង�គ�ន ក្ុង�ប�ទស។ សព្�ថ្�នះ ABA ម ន
ប��ម�ជូននូវ�សវ កម្ដ៏ទូលំទូល យដល់បណ្ អតិថិជន�ដលរួមម នសហ�គ ស
ធុនតូចនិងមធ្យម, អ ជីវកម្ខ្ តតូច, និងរូបវន្បុគ្ល ត មរយៈបណ្ ញកំពុង
បន្ព�ងីកប ន 81ស ខ , ម៉ សីុនដ ក់�ប ក់ និង ATM ជ ង 800 និង�សវ
ធន គ រអនឡ ញ និងកម្វិធី�សវ ធន គ រត មទូរស័ព្ដ៏ទំ�ន�ប។

ធន គ រ ABA ម ន�កុមជំន ញវិជ្ ជីវៈ �បកប�ដ យសមត្ភ ព និងសុីចង្ ក់
គ្ �ដលម នក រ�ប្ជ្ ចិត្ខ្ស់ក្ុងក រ�រ�បចំ និង�ល�កកម្ស់�សវ កម្របស់
�យ�ង។ គណៈ�គប់�គងអន្រជ តិ�យ�ងខ្ុំប នន ំមកនូវជំន ញឯក�ទសខ្ស់
�ដលអ ច�ធ្�ឲ្យធន គ រ ABA អនុវត្ប នត មស្ង់ដ រ�សវ កម្ និងសុវត្ិភ ព
ក�មិតអន្រជ តិ។

ធន គ រ ABA ជ បុ�តសម្ន្ធន គ រជ តិក ណ ដ �ដលជ �គឹះស្ នហិរញ្វត្ុ
អ �មរិកខ ង�ជ�ងទីមួយ�ដលឈ នចូលក្ុងវិស័យហិរញ្វត្ុ�ន កម្ុជ ។

ធន គ រ ABA ប នទទួលព នរង្ ន់ជ័យល ភីជ ធន គ រ�ឆ្�មបំផុត�ន កម្ុជ
ក្ុងរយៈ�ពលបីបួនឆ្ ំជ ប់ៗគ្ ពីបណ្ ទស្សន វដ្ីហិរញ្វត្ុដ៏ល្ីបៗបំផុតរបស់
ពិភព�ល ក រួមម ន the Banker, Euromoney, Global Finance និង
Asiamoney។

ទស្សនវិស័យ៖ ស្ិរភ ព

ធន គ រជ តិក ណ ដ (www.nbc.ca) គឺជ �គឹះស្ ន
ហិរញ្វត្ុ�ដលម ន�ទព្យសកម្ចំនួន 289 ព ន់ល នដុល្ រ
អ �មរិក គិត�តឹម�ថ្31 �ខមករ ឆ្ ំ2022 និងម ន
បណ្ ញធន គ រសម្ន្ហិរញ្វត្ុ�ន ទូទ ំងពិភព�ល ក។
ធន គ រជ តិក ណ ដ ទទួលប នចំណ ត់ថ្ ក់ឥណទ នពី
ភ្ ក់ង រវ យត�ម្ឥណទ នឈ នមុខលំដ ប់ពិភព�ល ក
ដូចជ ឥណទ នក�មិត "A" ពី S&P, ក�មិត "A+" ពី
Fitch, និងក�មិត "A1" ពី Moody's។ ធន គ រ�នះ ម ន
ស្ ក់ក រកណ្ ល�ន ទី�កុងមុ៉ង�រ៉អ ល់ និងម នស ខ �ស្�រ
�គប់�ខត្�ន�ប�ទសក ណ ដ �ដលកំពុងប��ម�អតិថិជន
ចំនួន 2.7ល នន ក់។ ធន គ រជ តិក ណ ដ គឺជ �គឹះ
ស្ នហិរញ្វត្ុធំជ ង�គលំដ ប់ទី 6 �ន ក ណ ដ និងន ំ
មុខ�គ�ន �កប៊ិច ជ ជ��ម�ស�នបណ្ សហ�គ សធុនតូច
និងមធ្យមន ន �ន ទី�ន ះ។ មូលប�តរបស់ធន គ រ �តូវ
ប នចុះបញ្ី�ន ក្ុង�កុមហ៊ុនមូលប�ត Toronto Stock
Exchange។ អតិថិជន�ន សហរដ្អ �មរិក, អឺរុ៉ប, និង
តំបន់�ផ្សង�ទ�ត�នពិភព�ល ក�តូវប នប��ម��សវ កម្ជូន
ត មរយៈក រិយ ល័យតំណ ង, បុ�តសម្ន្, និង�ដគូន ន ។

អំពីធនាគារ ABA

'B+'ចំណ ត់ថ្ ក់រយៈ�ពល�វង ពីទីភ្ ក់ង រវ យត�ម្
Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings
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ចក្ុវិស័យរបស់�យ�ង

�បសកកម្របស់�យ�ង

គុណត�ម្របស់�យ�ង

ចកុ្វិស័យ �បសកកម្ និងគុណត�ម្

ចក្ុវិស័យរបស់ធន គ រ គឺ�ដ�ម្ីបក្ យជ ធន គ រលំដ ប់�លខមួយ
�បច ំ�ប�ទស �ល��ផ្កផ្ត់ផ្ង់�សវ ធន គ រគួរជ ទីទុកចិត្ ង យ
�សួល��ប��ប ស់ �បកប�ដ យប�ច្កវិទ្ទំ�ន�បបំផុត និងង យ
�សួលក្ុងការទទួលប ន។ �យ�ងម នបំណងក្ យជ ធន គ រមួយ
�ដល�បជ ជនកម្ុជ �ជ�ទុកចិត្ក្ុងក របំ�ពញត�មូវក រ�សវ
ធន គ រផ្ ល់ខ្ួន និងស�ម ប់អ ជីវកម្របស់ពួកគ ត់ផង�ដរ។

�បសកកម្របស់�យ�ង គឺ�ដ�ម្ីបជួយដល់�ប�ទសកម្ុជ ធុរជន
កម្ុជ និង�បជ ជនកម្ុជ �ន ក្ុងក រកស ងអន គតក ន់�ត
ទូលំទូល យ និង�តចះ�តចង់ ត មរយៈក រផ្ល់�សវ ធន គ រ
�បកប�ដ យជំន ញវិជ្ ជីវៈខ្ស់ និងប�ច្កវិទ្ទំ�ន�បបំផុតក្ុង
មូលដ្ ន�សវ ធន គ រស�ម ប់ទ ំងអស់គ្ ។

�យ�ងច ត់ទុកខ្ួន�យ�ងថ ជ �ដគូដ៏ល្មួយស�ម ប់សហគមន៍
កម្ុជ ក៏ដូចជ អ ជីវកម្ឯកជន និងឯកត្ជនផង�ដរ។ �យ�ង
�ន ទី�នះ �ដ�ម្ីបផ្ល់�សវ កម្ជូន�ប�ទសកម្ុជ ។

សុចរិតភ ព និង�សចក្ី�គ រព

�ន ធន គ រ ABA �យ�ងច ត់ទុកចំណុច�នះ ជ ទំនួលខុស�តូវរបស់
ធន គ រ �ដល�តូវប��ម��សវ ជូនរ ល់អតិថិជន�បកប�ដ យសុចរិតភ ព
និង�សចក្ី�គ រព។

វិភ គទ ន

�ន ធន គ រ ABA �យ�ងម នបំណងចូលរួមចំ�ណកវិជ្ម នស�ម ប់
�ប�ទសកម្ុជ ។ �យ�ងចង់�ដ�រតួន ទី�ដលផ្ល់ស រ�ប�យ ជន៍ស�ម ប់
ក ររស់�ន របស់អតិថិជន�យ�ងក៏ដូចជ ស�ម ប់អន គតរបស់�ប�ទស
ទ ំងមូលផង�ដរ។

ទំនុកចិត្ និងភ ពជ �ដគូ

�ន ធន គ រ ABA �យ�ង�ន ទី�នះ�ដ�ម្ីបជួយស�មួល និងជ ជំនួយ
ក ររបស់�ល កអ្ក។ �យ�ងខិតខំ�ធ្�ឲ្យខ្ួនក្ យជ �ដគូដ៏ល្�ដល
អតិថិជនរបស់�យ�ងអ ច�ជ�ទុកចិត្ជ និច្។

និរន្រភ ព និងកំ�ណ�ន

�ន ធន គ រ ABA �យ�ង�តង�តគិតគូរអំពីអន គតរបស់ធន គ រ�យ�ង
និង�បជ ជនកម្ុជ �ពមទ ំង�ប�ទសកម្ុជ ផង�ដរ។ �យ�ងបង្ ញនូវ
ក រ�ប្ជ្ ចិត្ដ៏�ម ះមុតដូចគ ្ចំ�ព ះបុគ្លិក�យ�ងក៏ដូចជ អតិថិជន។
�នះគឺជ វិធីស �ស្មួយ�ដលអ ចឲ្យ�យ�ងធ ន ប ននូវភ ពរីកច��ម�ន
�បកប�ដ យនិរន្រភ ពរបស់ធន គ រ។

គុណភ ព�ន�សវ កម្

�ន ធន គ រ ABA �យ�ងខិតខំ�ស្ងរកដំ�ណ ះ�ស យ�ដ�ម្ីប�ឆ្�យតប
ចំ�ព ះរ ល់ត�មូវក រ�សវ ធន គ រទ ំងអស់។ �យ�ងម នបំណងផ្ល់
�សវ កម្ធន គ រ�បកប�ដ យទំនុកចិត្ និងម នប�ច្កវិទ្ទំ�ន�បបំផុត
ស�ម ប់អតិថិជនកម្ុជ ទ ំងអស់របស់�យ�ង �ព លគឺក្ុងតួន ទីជ
ជំនួយក រ�គប់�គងគណនីផ្ ល់ខ្ួនឬគណនីអ ជីវកម្របស់�ល កអ្ក។

�កមសីលធម៌ និងសុជីវធម៌

�ន ធន គ រ ABA �យ�ងម នក រយកចិត្ទុកដ ក់ចំ�ព ះក រទទួល
ខុស�តូវ�ផ្កសង្មរបស់�យ�ង។ �យ�ងអនុវត្ស្ង់ដ រ�កមសីលធម៌
និងសុជីវធម៌ខ្ស់ រវ ងគ្ នឹងគ្ �ពមទ ំងអ្ី�គប់យ៉ ង�ដល�យ�ងកំពុង
អនុវត្�ព លគឺ ទ ំង�ន ក្ុង និង��ក�ធន គ រ។ ទ ំង�នះគឺជ
�គ លក រណ៍ផ្ ល់របស់ធន គ រប�ង្�ត�ឡ�ងជ មូលដ្ ន�គឹះស�ម ប់
រ ល់ទំន ក់ទំនង �ព លគឺជ មួយអតិថិជន និងសហគមន៍�ដល�យ�ង
កំពុងផ្ល់�សវ ជូន ក៏ដូចជ ជ មួយបុគ្លិករបស់�យ�ងផង�ដរ។



គណៈកម្ាធិការ�ទព្យសកម្ និងបំណុល
គណៈកម្ាធិការធនធានមនុស្ស
គណៈកម្ាធិការអនុវត្ការ�បតិបត្ិតាម
គណៈកម្ាធិការ�បតិបត្ិឥណទាន

គណៈកម្ាធិការ�ដ ះ�ស យបណឹ្ង
គណៈកម្ាធិការអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្ និងធនាគារឌីជីថល
គណៈកម្ាធិការ�គប់�គងហានិភ័យ�ករ្ិ�ឈ្ ះ និង�បតិបត្ិការ
គណៈកម្ាធិការផលិតផលទូ�ទ និងដំ�ណ�រការអាជីវកម្

* គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិម នដូចខ ង��ក ម៖

គណៈកម្ ធិក រក�មិត�បតិបត្ិ*

ម្រន្ីក�មិតន យក �បធ នអង្ភ ព �បធ នន យកដ្ ន

គណៈកម្ ធិក រអភិប លកិច្ គណៈកម្ ធិក រ�បតិបត្ិត ម គណៈកម្ ធិក រសវនកម្គណៈកម្ ធិក រឥណទ ន គណៈកម្ ធិក រ�គប់�គងហ និភ័យ

មុខង រ�បតិបត្ិត ម មុខង រសវនកម្�ផ្ក្ុងមុខង រ�គប់�គងហ និភ័យ

�លខ ធិក រស ជីវកម្

ម្ ស់ភ គហ៊ុន

�កុម�បឹក្ភិប ល

ន យក�បតិបត្ិ

�បធ នស ខ�បធ នស ខ �ខត្�បធ នតំបន់

4 សាវតារធនាគារ

រចនាសម្ន្អភិបាលកិច្សាជីវកម្
(គិត�តឹម �ថ្ទី 1 �ខកុម្ៈ ឆ្ ំ2022)



ស�ម ប់មុខង រហ និភ័យ
ស�ម ប់មុខង រ�បតិបត្ិត ម

ន យកដ្ នរដ្ប ល
(50)

ន យកដ្ នសន្ិសុខ
(123)

ស ខ ៖ ទួល�គ ក1 និង2, �សនសុខ
សន្រម៉ុក, អ៊ីអនម៉ល (387)

បណ្ ញស ខ
(4,106)

អង្ភ ពធនធ នមនុស្ស
(50)

ន យិក ធនធ នមនុស្ស ន យករដ្ប ល ន យកសន្ិសុខ ន យិក ទំន ក់ទំនងគូភ គី -
�បធ ន�គប់�គងតំបន់ �បធ នតំបន់ / �បធ នស ខ �ខត្ / �បធ នស ខ (81)

អង្ភ ព�បតិបត្ិក រស ច់�ប ក់
(183)

ន យកដ្ ននីតិកម្
(33)

អង្ភ ពព័ត៌ម នវិទ្
(162)

អង្ភ ពទីផ្រ
(19)

អង្ភ ពធន គ រឌីជីថល
(114)

អង្ភ ព�បតិបត្ិក រអន្រជ តិ
(48)

ន យកព័ត៌ម នវិទ្ ន យិក �គប់�គងស ច់�ប ក់ន យក�បតិបត្ិក រអន្រជ តិន យកនីតិកម្ ន យកទីផ្រ និង�លខ ធិក រស ជីវកម្ន យកឌីជីថល ន យក�បតិបត្ិក រអន្រជ តិ

ន យកឥណទ នអ ជីវកម្ខ្ តតូច

អង្ភ ពកម្ីអ ជីវកម្ខ្ តតូច
(45)

ន យកដ្ ន�គប់�គង និង�បតិបត្ិក រឥណទ ន
(101)

ន យកដ្ នបណុ្ះបណ្ ល
និងអភិវឌ្ឍន៍ឥណទ ន (16)

ន យកដ្ ន�តួតពិនិត្យគុណភ ពឥណទ ន
(30)

ន យកឥណទ នព ណិជ្កម្ និងសហ�គ ស
ធុនតូច និងមធ្យម

អង្ភ ពកម្ី ព ណិជ្កម្ និងសហ�គ ស
ធុនតូច និងមធ្យម (91)

ន យកដ្ ន�តួតពិនិត្យឥណទ ន
និង�ដ ះ�ស យបំណុល (122)

ន យក�តួតពិនិត្យឥណទ ន
និង�ដ ះ�ស យបំណុល

ន យក�គប់�គងក ត
និង�សវ ទូទ ត់�អឡិក�តូនិក

អង្ភ ពក ត
(379)

អង្ភ ព�សវ ទូទ ត់�អឡិក�តូនិក
(49)

អង្ភ ព�គប់�គងម៉ សីុន
ទូទ ត់ព ណិជ្ករ (125)

�បធ នន យកដ្ ន�លខ ធិក រ �បធ នអង្ភ ពសវនកម្�ផ្ក្ុង ន យកហ និភ័យ និង�បតិបត្ិត ម

ន យកសន្ិសុខព័ត៌ម នវិទ្
(1)

ន យកឥណទ ន

ទី�បឹក្ក រិយ ល័យ�គប់�គងគ��ម ង

ន យកដ្ ន�លខ ធិក រ
(4)

អង្ភ ពសវនកម្�ផ្ក្ុង
(27)

ន យកដ្ ន�គប់�គងហ និភ័យ
(10)

អង្ភ ព�បតិបត្ិត ម
(23)

អង្ភ ព�សវ ធន គ ររូបវន្បុគ្ល
(35)

ន យក�សវ ធន គ ររូបវន្បុគ្ល ន យកដ្ ន�សវ ធន គ រស�ម ប់�គឹះស្ ន
និងស ជីវកម្ (5)

អង្ភ ព�បតិបត្ិក រ
(29)

អង្ភ ពទំន ក់ទំនងអតិថិជន
(137)

ន យកហិរញ្វត្ុ ន យក�បតិបត្ិក រ

ន យកដ្ នហិរញ្វត្ុ
(43)

ន យកដ្ នរតន គ រ
(13)

ន យក�បតិបត្ិ

បុគ្លិកសរុប៖ 6,594 ន ក់
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រចនាសម្ន្�គប់�គង
(គិត�តឹម �ថ្ទី 1 �ខកុម្ៈ ឆ្ ំ2022)
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ពានរង្ាន់

ព នរង្ ន់ ធន គ រ�ឆ្�មបំផុត�បច ំ 2019 �ន កម្ុជ ពី The Banker ស�ម ប់
យុទ្ស �ស្របស់ខ្ួន�ដល�ផ្ ត�ល�ប�ច្កវិទ្, ក រព�ងឹងសមត្ភ ពសំខ ន់ៗ
�នកម្វិធី ABA Mobile, ក រព�ងីកបណ្ ញស ខ ធំទូល យ និងភ ព
�ជ គជ័យ�ផ្ក�បព័ន្ទូទ ត់�ប ក់ស�ម ប់ព ណិជ្កម្អនឡ ញ PayWay
របស់ខ្ួន�ន ក្ុងទីផ្រ។

ព នរង្ ន់ “ធន គ រដ៏�ឆ្�ម�ន កម្ុជ ” �ប ំមួយឆ្ ំជ ប់គ្ ពីទស្សន វដ្ី Global
Finance ។ ព នរង្ ន់ក�មិតកំពូល�នះ�បគល់ជូនធន គ រ ស�ម ប់ក រយក
ចិត្ទុកដ ក់យ៉ ងហ្ត់ចត់ចំ�ព ះត�មូវក ររបស់អតិថិជន �ហ�យស��មចប ន
លទ្ផលឈ នមុខ�គ ខណៈ�ដលខ្ួនកំពុងច ក់�គឹះដ៏រឹងម ំស�ម ប់ភ ព�ជ គ
ជ័យន �ពលអន គត។

ក រទទួលស្ ល់ជ ធន គ រ�ឆ្�ម�ន កម្ុជ �ប ំឆ្ ំជ ប់គ្ ពីទស្សន វដ្ី Global
Finance។ ទស្សន វដ្ីអន្រជ តិមួយ�នះ ប នទទួលស្ ល់ថ ភ ព�ជ គជ័យ
របស់ធន គ រ ABA ក្ុងក របំ�ពញត�មូវក រអតិថិជន�ន ក្ុងទីផ្រ�បកប
�ដ យភ ព�បកួត�ប�ជង និងក រស��មចលទ្ផលប នយ៉ ង�ប�ស�រ រួមជ មួយ
នឹងមូលដ្ នដ៏រឹងម ំ ស�ម ប់ភ ព�ជ គជ័យន �ពលអន គត។

ព នរង្ ន់ ធន គ រ�ឆ្�ម�ន កម្ុជ �ប ំពីរឆ្ ំជ ប់ៗគ្ ពីទស្សន វដ្ី
Euromoney។ ធន គ រ ABA �តូវប នស ទរចំ�ព ះក រផ្ ស់ប្ូរធុរកិច្
ឌីជីថល, ក រ�ធ្�ទំ�ន�បកម្នូវកម្វិធី ABA Mobile, ក រព�ងីកវិស លភ ព
បណ្ ញរូបវន្ និងលទ្ផលស��មចសំខ ន់ៗ�ផ្សង�ទ�តក្ុងរយៈ�ពល 12
�ខចុង��ក យ�នះ។

�គងព នរង្ ន់ “ធន គ រ�ឆ្�មជ ង�គ�ន កម្ុជ ” របស់ Euromoney 6ឆ្ ំ
ជ ប់គ្ ។ ព នរង្ ន់ឆ្ ំ 2019�នះ ស ទរ ABA ចំ�ព ះដំ�ណ ះ�ស យ
�សវ ធន គ រឌីជីថលដ៏ទំ�ន�ប, ប ន�ល�កកម្ស់ក រទូទ ត់មិន��ប�ស ច់�ប ក់
និងព ណិជ្កម្អនឡ ញ, ក រព�ងីកសក្ នុពលយ៉ ងរឹងម ំ, និងកំ�ណ�នដ៏គួរ
ឲ្យកត់សម្ ល់។

ធន គ រ ABA ទទួលប នព នរង្ ន់ "ធន គ រឌីជីថល�ឆ្�ម�ន កម្ុជ "
រយៈ�ពលពីរឆ្ ំជ ប់គ្ ពីទស្សន វដ្ី Asiamoney �ដលជ បុ�តសម្ន្
របស់ទស្សន វដ្ី Euromoney ស�ម ប់ឧត្មភ ព�ន�បព័ន្ធន គ រឌីជីថល
ពិ�សសកម្វិធី ABA Mobile។

ព នរង្ ន់ “ធន គ រឌីជីថល�ឆ្�មជ ង�គ�ន កម្ុជ ក្ុងឆ្ ំ 2019” ពីទស្សន វដ្ី
Asiamoney ជ បុ�តសម្ន្របស់ទស្សន វដ្ីហិរញ្វត្ុអន្រជ តិ Euromoney។
�បគល់ជូន ABA ស�ម ប់សមិទ្ផលរបស់ខ្ួនក្ុងក រផ្ ស់ប្ូរអ ជីវកម្ឌីជីថល,
និងក រអភិវឌ្ឍកម្វិធី ABA Mobile និង PayWay �ដលជ ដំ�ណ ះ�ស យ
ក រទូទ ត់អនឡ ញស�ម ប់ព ណិជ្កម្�អឡិក�តូនិក។

2019 2020
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ព នរង្ ន់ ធន គ រ�ឆ្�ម�ន កមុ្ជ �ប ំបីឆ្ ំជ ប់គ្ ពីទស្សន វដី្ Euromoney។
ABA �តូវប នទទួលស្ ល់ពីភ ពឈ នមុខរបស់ខ្ួនក្ុងដំ�ណ ះ�ស យហិរញ្
វត្ុឌីជីថល, ក រ�ធ្�ទំ�ន�បកម្កម្វិធី�សវ ធន គ រត មទូរស័ព្�ដ, ក រព�ងីក
បណ្ ញស្័យ�សវ 24/7 និងសមិទ្ផលសំខ ន់ៗ�ផ្សង�ទ�តក្ុងរយៈ�ពលមួយ
ឆ្ ំចុង��ក យ�នះ។

ធន គ រ�ឆ្�ម�បច ំឆ្ ំ 2021 �ន កម្ុជ �បសិទ្ន ម�ដ យ The Banker
�ដលជ ទស្សន វដ្ីហិរញ្វត្ុឈ នមុខរបស់ពិភព�ល ក។ ព នរង្ ន់�នះ ទទួល
ស្ ល់យុទ្ស �ស្�ផ្ ត�ល�ប�ច្កវិទ្នវ នុវត្របស់ធន គ រ ABA រួមជ មួយ
ផលិតផល និង�សវ ឌីជីថល កិច្ខិតខំ�បឹង��បងសំខ ន់ៗក្ុងក រប�ង្�ន
បរិយ បន្ហិរញ្វត្ុ និងកំ�ណ�នដ៏រឹងម ំក្ុងទីផ្រ។

ធន គ រ ABA ទទួលប នព នរង្ ន់ "ធន គ រក្ុង�សុកប��ម��សវ រូបវន្បុគ្ល
�ឆ្�ម�បច ំឆ្ ំ �ន កម្ុជ " �ដលផ្ល់ជូន�ដ យទស្សន វដ្ី Asian Banking
and Finance ក្ុងកម្វិធី Retail Banking Awards 2021 ស�ម ប់ក រ
ប�ង្�នសមត្ភ ព�បព័ន្�សវ ធន គ រឌីជីថល �ដ�ម្ីបប��ម�អតិថិជន �ពមទ ំងក រ
ព�ងីកបណ្ ញរបស់ខ្ួនក្ុងឆ្ ំ2020។

ព នរង្ ន់ ធន គ រ�ឆ្�ម�ន កម្ុជ �ប ំពីរឆ្ ំជ ប់គ្ ពីទស្សន វដ្ី Global
Finance។ ព នរង្ ន់លំដ ប់កំពូលមួយ�នះ �តូវប ន�បគល់ជូន ABA
ស�ម ប់សមិទ្ផលនវ នុវត្ន៍ �ដល�ផ្ ត�ល�អតិថិជនជ ចម្បង ខណៈ�ដល
ខ្ួនកស ង�គឹះស�ម ប់ភ ព�ជ គជ័យន �ពលអន គត �ទ ះបីជ ម នក ររីករ ល
ដ លវីរុសជ សកលក៏�ដ យ។

ព នរង្ ន់ ធន គ រក្ុង�សុក�ឆ្�មបំផុត�ន កម្ុជ �បច ំឆ្ ំ 2021 ពីទស្សន វដ្ី
Asiamoney ជ បុ�តសម្ន្របស់ទស្សន វដ្ីហិរញ្វត្ុអន្រជ តិ Euromoney
�តូវប ន�បគល់ជូន ABA ស�ម ប់ភ ព�លច�ធ្ �ល�ទីផ្រក្ុង�សុកក្ុងក រន ំ
យកនូវនវ នុវត្ហិរញ្វត្ុ និងប�ង្�នវិស័យព ណិជ្កម្�អឡិក�តូនិក �ដលទ ំង
អស់�នះស��មចប នក្ុងបរិបទ�នក ររីករ លដ លជំងឺកូវីដ។

2021
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គិត�តឹម�ថ្ទី31 �ខធ្ូ ‘19
�ធ្�សវនកម្

‘20
�ធ្�សវនកម្

‘21
មិនទ ន់�ធ្�សវនកម្

ត រ ងតុល្យក រ (គិតជ ល នដុល្ រអ �មរិក)

�ប ក់ប�ញ្�សរុប 3,395.3 4,871.5 6,303.7

កម្ីដុលសរុប 2,764.4 3,833.4 5,325.4

មូលធនរបស់ម្ ស់ភ គហ៊ុន 496.4 767.8 1,049.8

�ទព្យសកម្សរុប 4,394.9 6,128.3 7,861.1

គណនីចំ�ណញ និងខ ត (គិតជ ល នដុល្ រអ �មរិក)
ចំណូលក រ�ប ក់សុទ្ 222.3 295.8 391.7

ចំណូលក��ម និង�ជ�ងស សុទ្ និងចំណូល�ផ្សងៗ 19.5 27.7 39.2

ចំ�ណញសុទ្ 127.4 151.4 212.0

សូចន ករសមិទ្កម្គន្ឹះ (%)
លទ្ភ ពទទួលប ន�ប ក់ចំ�ណញ
ROAE 33.2 22.4 23.8

ROAA 3.6 2.9 3.0

ចំ�ណញក រ�ប ក់សុទ្ 7.6 7.0 6.7

�ថ្�ដ�ម / ចំណូល 40.3 37.4 31.7

មូលនិធិ និងសន្នីយភ ព
សន្នីយភ ព 162.3 166.6 149.3

អនុប តឥណទ ន�ធ�បប�ញ្� 81.6 78.8 84.5

�ទព្យសកម្សន្នីយភ ព / �ទព្យសកម្សរុប 24.1 29.4 24.3

មូលធនកម្
អនុប តស ធនភ ព 19.9 18.1 16.8

ភ គហ៊ុន / �ទព្យសកម្សរុប 11.3 12.5 13.4

គុណភ ព�ទព្យសកម្
NPL / ឥណទ នសរុប 0.7 0.8 0.9

សំវិធ នធន / ឥណទ នសរុប 1.4 1.5 1.6

ព័ត៌ម នទូ�ទ
ក រិយ ល័យកណ្ ល និងស ខ 77 79 81

បុគ្លិក 6,410 6,266 6,797

អ្កដ ក់�ប ក់ប�ញ្� 828,651 1,382,401 2,085,172

អ្កខ្ី�ប ក់ 66,513 81,568 91,235

ម៉ សុីន�អធីអឹមសរុប 418 471 570

របាយការណ៍
ហិរញ្វតុ្
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�ប ក់ចំ�ណញសុទ្

�ប ក់កម្ី

មូលធនរបស់ម្ ស់ភ គហ៊ុន គណនី

�ទព្យសកម្ �ប ក់ប�ញ្�

4.40

‘19

6.13

‘20

7.86

‘21

3.40

‘19

4.87

‘20

6.30

‘21

127.4

‘19

151.4

‘20

212.0

‘21

0.5

‘19

0.8

‘20

1.05

‘21

2.76

‘19

3.83

‘20

5.33

‘21

0.83M

‘19

1.38M

‘20

2.09M

‘21

7.9 ព ន់ល នដុល្ រអ �មរិក 6.30 ព ន់ល នដុល្ រអ �មរិក

2,085,172 គណនី212.0 ល នដុល្ រអ �មរិក 1.05 ព ន់ល នដុល្ រអ �មរិក

5.3 ព ន់ល នដុល្ រអ �មរិក

លទ្ផលហិរញ្វតុ្
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អ្កខ្ីសរុបគណនី

ស ខ សរុប បុគ្លិក

ព័ត៌មានទូ�ទ�

គិតជ ព ន់គិតជ ព ន់

81

91.2

829

‘19

77

‘19

66.5

‘19

1,382

‘20

79

‘20

81.6

‘20

2,085

‘21

81

‘21

91.2

‘212,085

6,797

6,410

‘19

6,266

‘20

6,797

‘21
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ម៉ សុីន�អធីអឹមសរុប

ម៉ សុីន POS សរុប

ក តប ន�ចញសរុប

�បតិបត្ិក រ�ផ្រ�ប ក់អន្រជ តិ

គិតជ ព ន់

គិតជ ព ន់

1,719

756

‘19

1,327

‘20

1,719

‘21

3,290

1,214

‘19

1,627

‘20

3,290

‘21 542.5

268.8

‘19

403.1

‘20

542.5

‘21

570

418

‘19

471

‘20

570

‘21
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គណនី�ផ្សងៗ

* លក្ខណ្ន ន �តូវអនុវត្

ធន គ រ ABA ផ្ល់ជូននូវផលិតផលយ៉ ងទូលំទូល យ�ដលប ន
ប�ង្�ត�ឡ�ង�ដ�ម្ីបជ អត្�ប�យ ជន៍ដល់�គប់វិស័យក្ុងសង្មកម្ុជ ច ប់
ពី�ប ក់កម្ីអាជីវកម្ និងហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្រហូតដល់ក តទូទ ត់
និង�ប ក់ប�ញ្�។ ផលិតផល និង�សវ កម្ខាង��ក ម�នះ�តូវប នប�ង្�ត
�ឡ�ងជ ពិ�សស�ដ�ម្ីបបំ�ពញត មត�មូវក រ�សវ ធន គ រ�បច ំ�ថ្របស់
អតិថិជន។

ប�ញ្�សន្ំស ប�ញ្�ចរន្ ប�ញ្�ចរន្ផ្័ស ប�ញ្�ក លកំណត់ ប�ញ្�បត់�បន

បំណង �បតិបត្ិក រ និងសន្សំ �បតិបត្ិក រ �បតិបត្ិក រ សន្សំ សន្សំ

រូបិយប័ណ្
�រ�ល �រ�ល �រ�ល �រ�ល

�រ�ល
ដុល្ រអ �មរិក ដុល្ រអ �មរិក ដុល្ រអ �មរិក ដុល្ រអ �មរិក

ក តឥណពន្ឥតគិត�ថ្*
(Visa, Mastercard,
UnionPay)

គ្ ន គ្ ន

ក តឥណទ នឥតគិត�ថ្*
(Visa, Mastercard) គ្ ន

ទឹក�ប ក់តម្ល់ដំបូង
អប្បបរម គ្ ន

400,000 �រ�ល 2,000,000 �រ�ល 400,000 �រ�ល
1,000,000 �រ�ល

100 ដុល្ រ 500 ដុល្ រ 100 ដុល្ រ

ទឹក�ប ក់បន្អប្បបរម គ្ ន
400,000 �រ�ល 2,000,000 �រ�ល

គ្ ន 1,000,000 �រ�ល
100 ដុល្ រ 500 ដុល្ រ

អ�ត ក រ�ប ក់
(ក្ុងមួយឆ្ ំ)

1.00% (�រ�ល)
គ្ ន

រហូតដល់ 0.50% (�រ�ល) រហូតដល់ 6.50% (�រ�ល)
1.75% (�រ�ល)

រហូតដល់ 0.15% (ដុល្ រ) រហូតដល់ 0.15% (ដុល្ រ) រហូតដល់ 3.70% (ដុល្ រ)

ក រទូទ ត់ក រ�ប ក់ �រ�ងរ ល់ឆម ស (6�ខម្ង)
ឬ�ពលបិទគណនី

គ្ ន
រ ល់�តីម ស (3�ខម្ង)
ឬ�ពលបិទគណនី

�បច ំ�ខ ឬចុង�គ
ឬ�ពលបិទគណនី

រ ល់�តីម ស (3�ខម្ង) ឬ
�ពលបិទគណនី

ផលិតផល និង�សវាកម្
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�សវ កម្ី
ឥណទ នអ ជីវកម្របស់ធន គ រ ABA អនុញ្ តឲ្យ�ល កអ្ក��បក្ យ
�ផនក រអ ជីវកម្ក្ុងក្ី�ស�ម�ទ ជ ក រពិត។ មិនថ ជ �ផនក រព�ងីក
�បតិបត្ិក របច្ុប្បន្ ឬ�ផនក របង់ផ្ ច់កម្ីពី�គឹះស្ ន�ផ្សង។ សូមរីក
រ យជ មួយដំ�ណ�រក រចុះ�ឈ្ ះង យ�សួល និងក រអនុម័តឆ ប់រហ័ស
�ដ�ម្ីបព�ងឹងអ ជីវកម្របស់អ្កជ មួយធន គ រ ABA!

ប�ន្ម�ល�កមី្អ ជីវកម្�នះ ធន គ រ ABA ផ្ល់កញ្ប់កមី្រូបវន្បុគ្ល
�ផ្សងៗជ ��ច�ន�ដលម នភ ពបត់�បន និងភ ព�បកួត�ប�ជង�ដល
សកិ្សមនឹងរ�ប�បរស់�ន របស់�ល កអ្ក។

�សវ ផ្ ច់កម្ីអ ជីវកម្

�ល កអ្ក�ដលម នបំណងចង់ស�ម លបនុ្កកុ្ងក រសងកមី្�បច ំ�ខ �ដ យស រ�ល កអ្កម នចំណ យប�ន្ម ឬម នត�មូវក រថវិក �ដ�ម្ីបព�ងីកអ ជីវកម្
ន �ថ្អន គត អ ចទ ញយកអត្�ប�យ ជន៍�នក រផ្ ស់ប្ូរកម្ី�ដលម ន�ស ប់ពី�គឹះស្ នបច្ុប្បន្ មកធន គ រ ABA ប ន! �យ�ងខ្ុំអ ចក ត់បន្យ
អ�ត ក រ�ប ក់ ឬរយៈ�ពលបង់កម្ីសម�សប ឬក៏អ ចបន្យទ ំងអ�ត ក �ប ក់ និងផ្ល់ទ ំងរយៈ�ពលឥណទ ន�ប�ស�រជ ងមុន�ពមគ្ �តម្ង។ �ន
�ពលឥណទ នផ្ ច់កម្ី�តូវប នអនុម័ត �ល កអ្កអ ចសងផ្ ច់កម្ីបច្ុប្បន្ និង�ប ក់ពិន័យ�ល�ក រសងផ្ ច់មុនក លកំណត់ �ហ�យ�ល កអ្កអ ចដ ក់
ព ក្យ�ស្�សុំកម្ីប�ន្មពីធន គ រ ABA ផង�ដរ។

កម្ីអ ជីវកម្ខ្ តតូច

�បសិន�ប��ល កអ្កជ ម្ ស់អ ជីវកម្ខ្ តតូច �ហ�យ�តូវក រថវិក
ប�ន្ម�ដ�ម្ីបព�ងីកអ ជីវកម្ ទិញសម្ រៈបរិក្ រ ឬប�ង្�នទុនបង្ិល�ន ះ
�ហតុអ្ី�ល កអ្កមិនដ ក់ព ក្យ�ស្�សុំកម្ីអ ជីវកម្ខ្ តតូចរបស់
ធន គ រ ABA? �ល កអ្កអ ចខ្ីប នរហូតដល់ 100,000 ដុល្ រ
អ �មរិកជ មួយអ�ត ក រ�ប ក់ទ បក្ុងរយៈ�ពល 8ឆ្ ំ។

កម្ី SME

ជ មួយឥណទ នសហ�គ សខ្ តតូច និងមធ្យម (SME) របស់ ABA
ក រព�ងីកអ ជីវកម្ ឬប�ង្�នស ខ អ ជីវកម្�ល កអ្ក�ទ កុ្ងទីផ្រ
ថី្ៗក ន់�តង យ�សួល។ ឥណទ ន�នះ �តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ង�ដ�ម្ីប�ឆ្�យតប
ត មត�មូវក រវិនិ�យ គ, ទុនបងិ្ល, ក រព�ងីកអ ជីវកម្ ត�មូវក រ
�បតិបតិ្ក រ, ត�មូវក រហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្ និងត�មូវក រជ ��ច�ន
�ទ�ត។ ជ មួយអ�ត ក រ�ប ក់សមរម្យ, ដំ�ណ�រក រអនុម័តរហ័ស និង
លក្ខណ្ង យ�សួល SME របស់ ABA គឺជ �បភពឥណទ ន
�ប�ស�រកុ្ងក រព�ងីក និងប�ង្�តអ ជីវកម្ថី្។

កម្ីភ្ មៗត មរយៈប�ញ្�ក លកំណត់

ធន គ រ ABA ផ្ល់កម្ីភ្ មៗត មទូរស័ព្ ស�ម ប់ម្ ស់គណនី
ប�ញ្�ក លកំណត់ក្ុង ABA Mobile ។ ដូ�ច្ះ �ពល�តូវក រ�ប ក់
បន្ ន់ អតិថិជនមិនច ំប ច់បិទគណនីប�ញ្�ក លកំណត់របស់ខ្ួន �ធ្�
ឲ្យប ត់បង់ក រ�ប ក់�ឡ�យ។ កម្ី�នះ នឹងផ្ល់ជូនជ មួយលក្ខណ្
ង យៗ �គប់�ពល�វល �ដ យមិនត�មូវឲ្យបំ�ពញ�កដ សស្ ម និង
មិនប ច់រង់ច ំក រអនុម័ត�ឡ�យ។

កម្ីព ណិជ្កម្

�យ�ងខ្ុំផ្ល់ដំ�ណ ះ�ស យកម្ីព ណិជ្កម្ ស�ម ប់ត�មូវក រអ ជីវកម្
របស់អ្ក�ដ�ម្ីបកំ�ណ�ន និងអភិវឌ្ឍន៍។ �យ�ងខំុ្ជួយដល់�ផ្កថវិក �ដ�ម្ីប
�ឆ្�យតបត មក រ�ប្ជ្ ចិត្�ផ្កហិរញ្វត្ុ�ន�កុមហ៊ុនរបស់�ល កអ្ក
ដូចជ ត�មូវក រវិនិ�យ គ, ត�មូវក រទុនបង្ិល, ត�មូវក រ�បតិបត្ិក រ,
ត�មូវក រព ណិជ្កម្និងហិរញ្ប្បទ ន និងត�មូវក រជ ��ច�ន�ទ�ត។
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កម្វិធី ABA Mobile

ABA Mobile �តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ងស�ម ប់អតិថិជនម នត�មូវក រ
�សវ ធន គ រ�ល�សពី�ម៉ ង�បតិបត្ិក រ�បច ំ�ថ្របស់ធន គ រ �ហ�យ
អ ច��ប�គណនីរបស់ខ្ួនប ន�គប់�ពល។ ABA Mobile ម នមុខង រ
ជ ��ច�ន�ដលង យ�សួលស�ម ប់�បតិបតិ្ក រសំខ ន់ៗ�បច ំ�ថ្ដូចជ
ក រពិនិត្យសមតុល្យក្ុងគណនី, �ផ្រ�ប ក់�ទ ឲ្យអ្កណ ម្ ក់, បង់វិក្យ
ប�ត, �ប�កក តប្ ស្ិក, �ប�កគណនីត មទូរស័ព្ និងមុខង រដ៏ម ន
អត្�ប�យ ជន៍�ផ្សងៗជ ��ច�ន�ទ�ត។ កម្វិធី�នះ ម នសុវត្ិភ ពខ្ស់,
ង យ�សួល��ប��ប ស់, និង�ដ នឡូត�ដ យឥតគិត�ថ្។

មុខង រ គណនីរហ័ស ថី្កុ្ង ABA Mobile អនុញ្ តឲ្យអ្ក�ដលមិន
ទ ន់ម នគណនី អ ច�ប�កគណនី ABA ដំបូងត មទូរស័ព្�ដ យ��ប�
�ពល�តប៉ុន្ នន ទី �ហ�យច ប់�ផ្�ម��ប��ប ស់�សវ ធន គ រឌីជីថលដ៏
ទំ�ន�បប នភ្ មៗ។

ABAMobile

គិតគូរពីសុវត្ិភ ពរបស់អ្ក

ជ មួយ ABA Mobile អ្ក�តូវប នក រព រ�គប់�ពលចូល��ប�កម្វិធី�ដ យ�ផ្�ងផ្ ត់ព ក្យសម្ ត់/�លខ សម្ ត់ (PIN) និង
ច ក�ចញពីកម្វិធី�ដ យស្័យ�បវត្ិ�ពលឈប់��ប�។ �ល�សពី�នះ កម្វិធី ABA Mobile បំព ក់�ដ យមុខង រ�ផ្�ងផ្ ត់ជីវម �ត
�ស្ន�ខ្ �ដ និង�ស្ន�ផ្មុខ�ដលម នសុវត្ិភ ពខ្ស់។ *

* មុខង រ��ប��ខ្ �ដ�ដ�ម្ីបចូលកម្វិធីម ន�ន �ល�ទូរស័ព្ឆ្ ត�វ Android/iOS �ដលម នមុខង រ�ស្ន�ខ្ �ដ។
មុខង រ�ស្ន�ផ្មុខម ន�ន �ល�ទូរស័ព្ iPhone X �ឡ�ង�ទ

�ផ្រ�ប ក់�ទ អ្កណ ម្ ក់ រួមម ន ធន គ រ
ក្ុង�សុក, ប គង, វីង, �ទូម៉ ន់នី និង�ដគូ
�ផ្សងៗ�ទ�ត។

�ផ្��ប ក់�ទ ��ក��ប�ទស ត មរយៈ SWIFT, �សវ
�ផ្រ�ប ក់ Ria ឬ MoneyGram, ឬ�បព័ន្�ផ្រ�ប ក់
រហ័ស�ផ្សង�ទ�ត �គប់�ពល�វល ។

ទូទ ត់វិក្យប�ត�គប់�បបយ៉ ង រួមម ន
�ថ្ទឹក�ភ្�ង និងសំរ ម បង់រំលស់កម្ី�គហដ្ ន
និងបញ្ូលលុយទូរស័ព្ជ �ដ�ម។

�ប�កក តនិម្ិត ភ្ មៗស�ម ប់ក រទិញអីវ៉ ន់
អនឡ ញយ៉ ងង យ�សួល និងសុវត្ិភ ព។

�ប�កគណនីសន្ំស និងប�ញ្�ក លកំណត់ជ �ប ក់
ដុល្ រ និង�ប ក់�រ�ល�ដ យផ្ ល់ក្ុងកម្វិធី�នះ។

ដក�ប ក់�ដ យមិន��ប�ក ត �ដ យ�ផ្��ប ក់�ទ
នរណ ម្ ក់ រួមទ ំង�ផ្��ទ អ្ក�ដលមិនម ន
គណនីធន គ រ។

ទទួលប នក រជូនដំណឹងជ និច្
និងស រជូនដំណឹងភ្ មៗបន្ ប់ពី
�បតិបត្ិក រនីមួយៗប ន�ធ្��ឡ�ង។

ទូទ ត់�បបឌីជីថល �ដ យ�ស្នកូដ QR
�ន ត មហ ង �ភ ជនីយដ្ ន ឬអនឡ ញ
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ក តទូទ ត់

ក តឥណទ ន

ធន គ រ ABA �ចញក តឥណទ ន Mastercard
និង VISA �ដលទទួលស្ ល់ទូទ ំងពិភព�ល ក។
ក តឥណទ ន អនុញ្ តឲ្យអ្ក��ប��ប ក់របស់
ធន គ រ�ន �ពល�តូវក របន្ ន់។ អតិថិជន�ដលប ន
�ប�កគណនីចរន្ ឬ គណនីសន្សំ, គណនីក ល
កំណត់ ABA ជ មួយនឹងសមតុល្យ�ប�កអប្បបរម

3,000ដុល្ រអ �មរិក នឹងម នសិទ្ិទទួលប នក តឥណទ ន�ដ យឥត
គិត�ថ្�ដលអ ច��ប��ប ស់ឥណទ នរហូតដល់�ទ 90% �នទឹក�ប ក់
បង្កទុក (លក្ខណ្ន ន �តូវអនុវត្)។

ម៉ សុីនទូទ ត់ POS

ម៉ សុីនទូទ ត់ POS របស់ធន គ រ ABA អ ច�ធ្�ឲ្យ�បតិបត្ិក រ
អ ជីវកម្ក ន់�តង យ�សួល។ ម៉ សុីនទូទ ត់ POS អនុញ្ តឲ្យទីត ំង
លក់រ យទទួលទូទ ត់ត មក ត/ក រទូទ ត់ត មប�ច្កវិទ្ចរន្ជិតនិងកូដ
QR បន្ ប់ពីម៉ សុីនពិនិត្យ�ឃ�ញថ ក តម នទឹក�ប ក់អ ចទូទ ត់ប ន។
វ ជ ម�ធ្ប យដ៏ស មញ្មួយ�ដលជួយប�ង្�នភ ព�បកួត�ប�ជង និង
ប�ង្�នក រលក់ដូរ។ អត្�ប�យ ជន៍ពិ�សសមួយ�ទ�ត គឺ�ថ្�បតិបតិ្ក រ
ទូទ ត់ទ ប �ដ យស រ�ថ្ទូទ ត់�ន ះនឹង�តូវ�ផ្រចូលកុ្ងគណនីរបស់
�កុមហ៊ុន�ដ យផ្ ល់�តម្ង។

�សវ �ផ្រពីក ត�ទ ក ត

ធន គ រ ABA សហក រជ មួយ Visa, Mastercard, និង UnionPay
International (UPI) �ដ�ម្ីបផ្ល់ជូននូវ�សវ �ផ្រ�ប ក់រហ័ស សុវត្ិភ ព ពី
ក ត�ទ ក ត �ដ យផ្ ល់ក្ុង ABA Mobile។ ទ ញយកអត្�ប�យ ជន៍�ន
បទពិ�ស ធង យ�សួល គ្ នក ររំខ ន�គប់�ពល ជ មួយ�សវ �ផ្រ ពីក ត�ទ
ក ត �ដលអ្ក�ពញចិត្ដូចជ �សវ �ផ្រ�ប ក់ Visa Direct, Mastercard
Send ឬ UnionPay MoneyExpress។

ទិញអីវ៉ ន់�ដ យទំនុកចិត្្

ក ត ABA Mastercard, VISA, និង UnionPay
�តូវប នក រព រ�ដ យ�បព័ន្សុវត្ិភ ព 3D Secure។
3D Secure �តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ង�ដ�ម្ីបទប់ស្ ត់កុំឲ្យ
ម នក រលួចច យ�ដ យគ្ នក រអនុញ្ តពីម្ ស់ក ត។
ជ មួយនឹងប�ច្កវិទ្�នះ ក រទិញអីវ៉ ន់អនឡ ញ ក ន់
�តម នសុវត្ិភ ព ទ ំងស�ម ប់អ្កលក់ និងអ្កទិញ។
�គប់ក តទ ំងអស់របស់ ABA សុទ្�តម ន 3D
Secure ស�ម ប់ក រ��ប��ប ស់ទិញអីវ៉ ន់អនឡ ញ។
សូម�ប កដថ ហ ងអនឡ ញ�ដលអ្កទិញអីវ៉ ន់ម ន
សុវត្ិភ ព និង�តូវប នក រព រ�ដ យ�បព័ន្សុវត្ិភ ព

"Mastercard Secure Code", "Verified by VISA" ឬ "UnionPay
Online Payment"។

ក តឥណពន្

ក តឥណពន្ VISA, Mastercard និង
UnionPay ពីធន គ រ ABA អ ច��ប��ដ�ម្ីបដក
�ប ក់ ATM ទ ំងក្ុង និង��ក��ប�ទស និងស�ម ប់
ទិញអីវ៉ ន់និង�សវ កម្�ផ្សងៗ �បច ំ�ថ្ផង�ដរ។
ក តអន្រជ តិ�យ�ងខ្ុំ�តូវប នបំព ក់�ដ យប�ច្ក
វិទ្ NFC ដូ�ច្ះ �ល កអ្កអ ចបង់�ប ក់�ដ យ
�គ ន់�តយកក តប៉ះម៉ សុីនទូទ ត់ត មហ ងរ ប់ព ន់
�ដលម នមុខង រទូទ ត់ចរន្ជិត។ ក តរបស់�យ�ងខ្ុំ
ក៏អ ច�ប��ប ស់ប ន�ល� PayPal ស�ម ប់ក រ
ទូទ ត់�ន ហ ងអនឡ ញធំៗល្ីបៗផង�ដរ។ �គប់

ក តឥណពន្�យ�ងខ្ុំទ ំងអស់ អ ច�ស្��ប�ក និង�គប់�គងច ត់�ចង�ដ យ
ផ្ ល់ក្ុង ABA Mobile។ បន្ ប់ពី�ប�កក តរួច �ល កអ្កអ ចកំណត់
ក�មិត�បតិបត្ិក រ និងក�មិតដក�ប ក់ ឬប�ង្�នក�មិតអតិបរម ជ
ប�ណ្ ះអ សន្�ន ក្ុងកម្វិធី។ ABA Mobile ក៏អនុញ្ តឲ្យអ្ក
ភ្ ប់ក ត��ច�ន�ទ ក ន់គណនី�តមួយ ឬបូ្រគណនីភ្ ប់ក តប នយ៉ ង
ង យ�សួល។

�ដ�ម្ីបសុវត្ិភ ព �ល កអ្កអ ចប្ូរ�លខសម្ ត់ (PIN) ក តត មកម្វិធី
�ហ�យក្ុងករណីច ំប ច់ �ល កអ្កអ ចបិទក ត�ន ះ�តម្ងក៏ប ន។

�ល�សពី�នះ �ល កអ្កអ ច�ប�ក ក តនិមិ្ត �ន កុ្ង ABA Mobile និង
��ប�ស�ម ប់ទិញអីវ៉ ន់�ន ត មហ ងអនឡ ញ�ដលទទួលទូទ ត់ត មក ត
Mastercard ឬ Visa។



16 សាវតារធនាគារ

�ផ្រ�ប ក់
ធន គ រ ABA ផ្ល់ជូន�សវ កម្�ផ្រ�ប ក់ដ៏សម្ូបរ�បបស�ម ប់បំ�ពញ
ត�មូវក ររូបវន្បុគ្ល និងអ ជីវកម្។ បណ្ ញធន គ រអន្រក រី និង
ភ ពជ �ដគូជ មួយ�បព័ន្�សវ �ផ្រ�ប ក់ឆ ប់រហ័សដ៏ធំ�ន ទូទ ំងពិភព
�ល ក បង្ជាលក្ណៈង យ�សួលក្ុងការ�ផ្� និងទទួលស ច់�ប ក់
�ដ យផ្ ល់�ទ ក្ុងគណនី ABA របស់�ល កអ្ក�បកប�ដ យ
សុវត្ិភ ព និងឆ ប់រហ័សបំផុត។

ឥឡូវ�នះ ក រ�ផ្រ�ប ក់ភ គ��ច�នម ន�ន ក្ុងកម្វិធី ABA Mobile
�ដលអតិថិជនអ ច�ផ្��ប ក់ផ្ ល់ពីទូរស័ព្របស់ពួក�គ �ដ យមិនប ច់
អ�ញ្�ញមកក ន់ស ខ ធន គ រ�ឡ�យ។

�សវ �ផ្រ�ប ក់ក្ុង�សុក

មូលដ្ ន�នក រ�ផ្រ�ប ក់រវ ងធន គ រ ABA និងធន គ រដ�ទ�ទ�តត ម ប គង �បព័ន្ទូទ ត់រហ័ស និង�ផ្រ�ប ក់រហ័ស�ផ្សងៗ�ទ�ត។ �បតិបត្ិក រ
�ផ្រ�ប ក់ក្ុង�សុករបស់អ្កម នភ ពង យ�សួល និង�ល�នរហ័ស។

�សវ �ផ្រ�ប ក់រហ័សអន្រជ តិ

�ន ធន គ រ ABA �យ�ងខំុ្ក៏ម នផ្ល់ជូននូវ�សវ �ផ្រ�ប ក់រហ័សឆ្ង
�ប�ទស ដូចជ �សវ �ផ្រ�ប ក់ Ria និង MoneyGram �ដលម ន�ន
កុ្ងកម្វិធី ABA Mobile និង�ន ត មស ខ ន ន របស់ធន គ រ ABA។

�ដ យម នបណ្ ញភ្ ក់ង រ�ផ្រ�ប ក់ដ៏ទូលំទូល យចំនួន 350,000
ក�ន្ង �ន ជុំវិញពិភព�ល ក �សវ �ផ្រ�ប ក់ MoneyGram ផ្ល់នូវ
ម�ធ្ប យសុវត្ិភ ពមួយក្ុងក រ�ផ្� និងទទួល�ប ក់�ន ទូទ ំងពិភព
�ល ក�ដ យមិនគិត�ថ្�សវ ពីអ្កទទួល�ឡ�យ។ Ria ជ �សវ �ផ្រ
�ប ក់រហ័ស ម ន�ន ត មស ខ ធន គ រ ABA �ដលមិនគិត�ថ្�សវ
ពីអ្កទទួលផង�ដរ។ Ria ម នបណ្ ញអន្រជ តិជ ង 447,000
ក�ន្ងទូទ ំងពិភព�ល ក។

�សវ �ផ្រ�ប ក់ SWIFT

�សវ �ផ្រ�ប ក់រហ័ស�ទ /មក��ក��ប�ទសស�ម ប់រូប
វន្បុគ្ល ឬ�កុមហុ៊នស ជីវកម្តាមរយៈបណ្ ញ
ធន គ រអន្រការីរបស់ ABA។ ជ មួយនឹងក រ�ផ្រ�ប ក់

ទូរគមន គមន៍ �ដលម ន�ន ក្ុងកម្វិធី ABA Mobile, ធន គ រ
អនឡ ញស�ម ប់អ ជីវកម្ និងត មស ខ ទឹក�ប ក់របស់�ល កអ្ក
នឹង�ផ្រចូលក្ុងគណនីអ្កទទួលយ៉ ងឆ ប់រហ័ស និងសុវត្ិភ ព។
�លខកូដ SWIFT ធន គ រ ABA៖ ABAAKHPP។

�សវ �ផ្រ�ប ក់ RemitEx

RemitEx ជ �សវ �ផ្រ�ប ក់ស�ម ប់�ប�ទសមួយ
ចំនួនជ មួយនឹងអ�ត ប្ូរ�ប ក់�ថរ�ដលអ ច��ប�

�ប ស់ប ន�ន �ពលរូបិយប័ណ្�ផ្�ខុសពីរូបិយប័ណ្ទទួល �ដ យធ ន
ថ អ្កទទួលអ ច�ប�ក�ប ក់ប ន �ដ យមិនម នក រ��ប�បួលត ម
អ�ត ប្ូរ�ប ក់។ សូមស កសួរព័ត៌ម នប�ន្មពី បុគ្លិក�យ�ងខ្ុំ។
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ហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្

លិខិតឥណទ ន

លិខិតឥណទ ន គឺជ ក រធ ន ជ ល យលក្ណ៍អក្សរ�ដ យធន គ រ
មួយ�ដ�ម្បី�ធ្�ក រទូទ ត់ស�ម ប់អ្កលក់ �បសិន�ប�អ្កលក់ប ន
បំ�ពញត មលក្ខណ្�នលិខិតឥណទ ន�ហ�យ�ន ះ។ �នះគឺជ វិធី
ស �ស្ដ៏ម នសុវត្ិភ ព និង��ប��ប ស់ទូ�ទ ជ ង�គបំផុត�ន ក្ុងពិភព
ហិរញ្ប្បទ នអន្រជ តិ។ លិខិតឥណទ នរបស់ធន គ រ ABA
អនុវត្ត មវិធ ន UCP600 របស់សភ ព ណិជ្កម្អន្រជ តិ (ICC)
និងធ ន នូវសុវត្ិភ ពនិងភ ពង យ�សួលចំ�ព ះ�បតិបត្ិក រ
ព ណិជ្កម្ន ំ�ចញ ន ំចូលរបស់�ល កអ្ក។

ក រ�បមូល�ប ក់��ក យទទួលឯកស រ

ក រ�បមូល�ប ក់��ក យទទួលឯកស រ គឺជ ចរន្ឯកស រ (ហិរញ្វត្ុ
និង/ឬព ណិជ្កម្) រវ ងធន គ រ និងធន គ រ�ដ យ�សបតាមការ�រ�ប
ចំជ មុនរវ ងអ្កទិញ និងអ្កលក់។ ក រ�បមូល�ប ក់��ក យទទួល
ឯកស រ �តូវប ន��ប��ប ស់�ន �ពលអ្កលក់មិនចង់ដឹកជញ្ូនទំនិញ
�ដ យ��ប��ប ស់វិធីគណនីចំហ ប៉ុ�ន្�សប�ពលជ មួយគ្ �ន ះមិនអ ច
ធ ន ហ និភ័យ�នលិខិតឥណទ ន ឬលិខិតូបករណ៍�ផ្សង�ទ�ត�ឡ�យ។

�ប���ប�ប�ធ�បជ មួយនឹងគណនីចំហ ក រ�បមូល�នះគឺជ វិធីម ន
សុវត្ិភ ពជ ងស�ម ប់អ្កលក់។

លិខិតធ ន របស់ធន គ រ

លិខិតធ ន របស់ធន គ រ គឺជ ក រធ ន �ដលមិនអ ច�ក��បប នរបស់
ធន គ រ�ដល�ចញលិខិត (អ្កធ ន ) �ដ�ម្ីប�ធ្�ការទូទ ត់ជូនអ្កទទួល
ក រធ ន (អ្កទទួលផល) �បសិន�ប�ក តព្កិច្ជាក់លាក់របស់អ្កដ ក់
ព ក្យសុំមិន�តូវប នបំ�ពញ ឬបំ�ពញប ន�ដ យ�ផ្ក។

ឧទ ហរណ៍៖ អ្កនឹងលក់ផលិតផល ប៉ុ�ន្មិន�ប កដអំពីភ ពគួរទទួល
ប នឥណទ នរបស់អ្កទិញ ម នន័យថ អ្កនឹងម នហ និភ័យពីក រ
មិនប នទទួលក រទូទ ត់។ លិខិតធ ន �តូវប ន�រ�បចំ�ឡ�ង�ដ�ម្ីបក ត់
បន្យជ អតិបរម នូវហ និភ័យ�នះ ក៏ដូចជ ហ និភ័យ�ដលព ក់ព័ន្នឹង
�បតិបត្ិក រទិញលក់ផង�ដរ។

កម្ីហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្

កម្ីហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្ ជ ហិរញ្ប្បទ ន�ដ�មទុនបង្ិលរយៈ�ពល
ខ្ីស�ម ប់អ្កន ំចូល និងអ្កន ំ�ចញ �ដ�ម្ីបគ ំ�ទ�ផ្កហិរញ្វត្ុស�ម ប់
ក រ�ប្ជ្ ចិត្ព ណិជ្កម្របស់ពួក�គ �ទ �ល�មូលដ្ ន�បតិបត្ិក រជ
មួយឯកស រព ណិជ្កម្សម�សប។

កម្ីហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្ អ ច�តូវប នអតិថិជន ABA ��ប��ប ស់
�ដ�ម្ីបគ ំ�ទព ណិជ្កម្ទ ំងកុ្ង�ប�ទស និងអន្រជ តិស�ម ប់មុន�ពលដឹក
ជញូ្ន ឬ��ក យ�ពលដឹកជញូ្ន �ដ យ�ផ្ក�ល�ដំណ ក់ក ល�ផ្សងៗ�ន
�បតិបត្ិក រព ណិជ្កម្។

ធន គ រ ABA ផ្ល់ជូនអ្កនូវដំ�ណ ះ�ស យស្ ពរ និងជ��ម�សផ្ល់
ហិរញ្ប្បទ ន�ដលប ន�កស�មួល �ដ�ម្ីបក ត់បន្យជាអតិបរម ឬលុប
បំប ត់ហ និភ័យរបស់អ្កពាក់ព័ន្នឹង�បតិបត្ិក រព ណិជ្កម្ទ ំង�ន
ក្ុង�ប�ទសកម្ុជ និងបណ្ �ប�ទស�ផ្សងៗ�ទ�ត�ន ទូទ ំងពិភព
�ល ក។

�សវ កម្របស់�យ�ង រួមម ន លិខិតឥណទ ន, ក រធ ន របស់ធន គ រ,
លិខិតឥណទ ន�បច ំក រ, ក រ�បមូលឯកស រ, ក រ�បឹក្, ក រចរច ,
ក រ�បមូលឯកស រ��ក យ�ពលផ្ល់ហិរញ្ប្បទ ន និងអប្បហ រ,
កម្ីហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្, ក រសន្ចំណ យ និង
លិខិតូបករណ៍ហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្ជ ��ច�ន�ទ�ត។

�កុមជំន ញក រវិជ្ ជីវៈ �ដលម នបទពិ�ស ធ�ផ្កហិរញ្ប្បទ ន
ព ណិជ្កម្ និង�បតិបត្ិក រឯកស រ នឹងជួយអ្ក�ន �គប់ដំណ ក់ក ល
ទ ំងអស់�នសកម្ភ ពន ំ�ចញន ំចូលរបស់អ្ក ច ប់ត ំងពី�ពលចរច
កិច្សន្រហូតដល់�ពលទទួល�ប ក់។

�ដ យម នក រគ ំ�ទពីធន គ រជ តិក ណ ដ �ដលជ ភ គហ៊ុនិករបស់
�យ�ង �យ�ងខ្ុំម នលទ្ភ ពផ្ល់នូវ�សវ ហិរញ្ប្បទ នព ណិជ្កម្ទំ�ន�ប
និងសុវត្ិភ ពខ្ស់ដល់អតិថិជន។
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បណ្ ញស្័យ�សវ

ធន គ រអនឡ ញស�ម ប់អ ជីវកម្

ធន គ រអនឡ ញស�ម ប់អ ជីវកម្ ផ្ល់ម�ធ្ប យ
ដ៏ង យ�សួល និងសុវត្ិភ ពក្ុងក រ�គប់�គងហិរញ្វត្ុ
�កុមហ៊ុន ត មរយៈក រ�គប់�គងរំហូរស ច់�ប ក់�បកប

�ដ យ�បសិទ្ភ ព និងសុវត្ិភ ពផ្ ល់ពីកុំព្ូយទ័រ។ �សវ កម្�នះ �ឆ្�យ
តប�គប់ត�មូវក រ�សវ ធន គ រស�ម ប់អ ជីវកម្ ដូចជ ក រអនុញ្ ត
�បតិបត្ិក រ និងក រទូទ ត់ដល់�កុមហ៊ុនផ្ត់ផ្ង់និងបុគ្លិក, ពិនិត្យ
សមតុល្យគណនី និងពិនិត្យ�បតិបត្ិក រថ្ីៗ, �ផ្រ�ប ក់ក្ុង និង��ក�
�ប�ទស, �បព័ន្�បតិបត្ិក រផ្ ល់ (Host-to-Host), គណនីនិម្ិត
និងមុខង រជ ��ច�ន�ទ�ត។

ម៉ សុីនស្័យ�សវ

ធន គ រ ABA ម នបណ្ ញម៉ សុីន ATM និងម៉ សុីនស្័យ
�សវ (ម៉ សុីនដក-ដ ក់�ប ក់, ម៉ សុីនដ ក់�ប ក់, ម៉ សុីនដ ក់
មូលប្បទ នប�ត និងម៉ សុីន�ប�កក ត) ជ ង 800 �ន

ទូទ ំង�ប�ទស �ហ�យចំនួន�នះបន្�ក�ន�ឡ�ងជ លំដ ប់។ ជ មួយម៉ សីុន ATM
�យ�ងខ្ុំ អ្កអ ចដក�ប ក់, ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និងដំ�ណ�រក រក ត ABA
ថ្ីរបស់អ្ក។ ជ មួយម៉ សុីន�ប�កក ត អ្កអ ច�ប�កក តភ្ មៗ�ដ យផ្ ល់�ន
ទីត ំង។ ម៉ សុីនស្័យ�សវ �យ�ងខ្ុំអនុញ្ តឲ្យអ្កដ ក់�ប ក់ ឬមូលប្បទ នប�ត
ធន គ រ�គប់�ពល�វល �បកប�ដ យសុវត្ិភ ព។ �បតិបត្ិក រទ ំងអស់ គឺ�ធ្�
�ឡ�ង�ដ យឥតគិត�ថ្ស�ម ប់ម្ ស់ក ត ABA ឬម្ ស់គណនី ABA។

កម្វិធី ABA Mobile

ABA Mobile ជ កម្វិធីធន គ រត មទូរស័ព្�ពញ
�លញដំបូង�គ�ន កម្ុជ ។ កម្វិធី�នះជ ឧបករណ៍
ហិរញ្វត្ុដ៏ល្មួយស�ម ប់អតិថិជន�ដលម នត�មូវ

ក រ�សវ ធន គ រ�ល�សពី�ម៉ ង�បតិបត្ិក រ�បច ំ�ថ្របស់ធន គ រ
�ហ�យអ ច��ប�គណនីរបស់ខ្ួនប ន�គប់�ពល។ អ្កអ ចពិនិត្យ
សមតុល្យស ច់�ប ក់, �ផ្រ�ប ក់�ទ ក ន់នរណ ម្ ក់, បង់វិក្យប�ត
ឥតគិត�ថ្�សវ , �ប�កក តនិម្ិត, �ប�កគណនីប�ញ្�/សន្សំ, ទូទ ត់�បប
ឌីជីថល�ដ យ�ស្នកូដ QR �ន ត មហ ងន ន ឬត មអនឡ ញ
និងមុខង រដ៏ម នអត្�ប�យ ជន៍�ផ្សងៗ�ទ�ត�ដ យឥតគិត�ថ្។ កម្វិធី
�នះម នសុវត្ិភ ព និងង យ�សួល��ប� �ថមទ ំងអ ច�ដ នឡូតពី
Google Play Store, Apple App Store និង Huawei App
Gallery �ដ យឥតគិត�ថ្។

ឥឡូវ�នះ ជ មួយក រដ ក់ឲ្យ��ប��ប ស់គណនីរហ័ស�ន ក្ុង ABA
Mobile �បជ ជនកម្ុជ �ពញវ័យ�ដលម នបំណង��ប��ប ស់�សវ
ធន គ រឌីជីថលទំ�ន�ប អ ច�ប�កគណនី ABA ដំបូងរបស់ខួ្នត មរយៈ
កម្វិធី ABA Mobile ពី�គប់ទីក�ន្ង�ដ យ��ប��ពល�តពីរបីន ទី
ប៉ុ�ណ្ ះ។ គណនីរហ័ស ជំនួសទម្ ប់ច ស់ក្ុងក រ�ប�កគណនីធន គ រ
�ន ត មស ខ �ដលជ ធម្ត ត�មូវឲ្យអ្ក�ធ្�ដំ�ណ�រ និងឆ្ងក ត់នីតិវិធី
ផ្ូវក រដ៏�វងឆ្ យន ន ។

ABA 24/7

ABA 24/7 ជ បណ្ ញទីត ំងស្័យ�សវ �ដល
ផ្ល់ជូនអតិថិជននូវក រចូល��ប�គណនី�គប់�ពល�វល និង
គ្ នក ររំខ នស�ម ប់�បតិបតិ្ក រដក�ប ក់ ដ ក់�ប ក់ ដ ក់

មូលប្បទ នប�ត និង�ប�កក តផ្ ល់�ន ទីត ំង �ដ យមិនច ំប ច់អ�ញ្�ញ
មកស ខ ធន គ រ។ �ដ យ�តូវប នដ ក់ទីត ំងជ យុទ្ស �ស្ �ន តំបន់�ដល
�ដលម នចរ ចរណ៍មម ញឹក ទីត ំង ABA 24/7 នីមួយៗបំព ក់�ដ យម៉ សុីន
ATM, ម៉ សុីនដក-ដ ក់�ប ក់ (CRM), ម៉ សុីនដ ក់�ប ក់ (CIM), ម៉ សុីន
ដ ក់មូលប្បទ នប�ត (CDM) និងម៉ សុីន�ប�កក ត(CM) �ដលជ ផលិតផល
ថ្ីរបស់ធន គ រ។

កម្វិធី PayWay Mobile

កម្វិធី PayWay Mobile ជ ម�ធ្ប យទូទ ត់
ចល័ត (mPOS) �ដលអនុញ្ តឲ្យអ ជីវកម្ន ន
ទទួលទូទ ត់ភ្ មៗជ មួយស្ តហ្ូនរបស់�គ �ដ យ

ប�ង្�តកូដ QR ឬលីងទូទ ត់ QR។ PayWay Mobile ជ ដំ�ណ ះ
�ស យដ៏ល្ឥត�ខ្ ះ ស�ម ប់អ ជីវកម្តូចធំន ន �គប់�ប�ភទ ដូចជ
ហ ងក �ហ្ ហ ងស�ម្�កបំព ក់ ហ ង�កសម្ស្ស អ្កលក់អីវ៉ ន់ត ម
បណ្ ញសង្ម អ្កផ្ត់ផ្ង់�សវ កម្ និងអ ជីវកម្�ផ្សងៗ�ដ�ម្ីប�បមូល
ទូទ ត់�បបឌីជីថល។ កម្វិធី�នះ ជួយ�ដ ះ�ស យក រង រ�បច ំ�ថ្របស់
ព ណិជ្ករ និងម្ ស់អ ជីវកម្ព ក់ព័ន្នឹងក ររក្ទុកកំណត់�ត ក រ
លក់ �ពមទ ំងជួយក ត់បន្យក រប៉ះព ល់ផ្ ល់នឹងស ច់�ប ក់ផង�ដរ។
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បណ្ ញទំន ក់ទំនងអតិថិជន 24/7

ទូរស័ព្ប��ម�អតិថិជន

�ល កអ្កអ ច�ល�ក�ឡ�ងនូវសំណួរ ក រមិន�ពញចិត្
ឬសំ�ណ�របស់�ល កអ្ក�ដលព ក់ព័ន្នឹងផលិតផល
និង�សវ កម្របស់ធន គ រ ABA �ដ យទូរស័ព្មក

ក ន់អ្កឯក�ទសខ ងប��ម�អតិថិជនរបស់ធន គ រ�យ�ងខ្ុំ។ �បសិន�ប�
ក តរបស់�ល កអ្ក�តូវប នបង្ក ប ត់ ឬ�តូវ�គលួច ឬចង់ដឹង�ម៉ ង
�ធ្�ក រនិងទីត ំងស ខ �ដល�ន ជិត�ល កអ្កបំផុត�ន ះ សូមទ ក់ទង
មកទូរស័ព្�លខ 023 225 333 / 098 203 333 �ដ�ម្ីបឲ្យបុគ្លិក
ធន គ រ ABA ប��ម�ជូន។

ទំព័រ Facebook

�ន �ល�ទំព័រ Facebook ផ្ូវក ររបស់�យ�ងខ្ុំ �ល កអ្ក�តង
�តទទួលប ននូវព័ត៌ម នថ្ីចុង��ក យបំផុតពីផលិតផល និង
�សវ កម្របស់ធន គ រ ABA ក៏ដូចជ អ ចទស្សន វី�ដអូ

ស ជីវកម្អំពីធន គ រ, ឆ ត�ឆ្�យឆ្ងមកក ន់�កុមក រង រ, ទទួលប នព័ត៌ម ន
អំពី �បូម៉ូសិនថ្ីៗ និងអ ចឈ្ះរង្ ន់កុ្ងកម្វិធី�បកួត�ប�ជង និងសំណួរច�ម្�យ
របស់�យ�ងខំុ្ផង�ដរ! សូមចូល�ទ ក ន់ទំព័រ�យ�ងខំុ្ www.facebook.com/
ABA.Bank.Cambodia និងចូលរួមជ មួយអ្កគ ំ�ទជ ង 1,500,000 ន ក់
របស់�យ�ងខ្ុំ។

ក រប�ញ្ញមតិ ABA Mobile

រីករ យជ មួយ�សវ ធន គ រង យ�សួល និង
សុវត្ិភ ពពីកម្វិធី ABA Mobile �ហ�យអ្កអ ច
ទ ក់ទងមក�យ�ងខ្ុំប នភ្ មៗ�ដ យមិនច ំប ច់បិទ

កម្វិធី។ �គ ន់�តចូល�ទ �អ�កង់�ដ�មរបស់កម្វិធីី �ហ�យចុចប៊ូតុង
“ទ ក់ទងមក�យ�ងខ្ុ”ំ។ �ន ទី�ន ះ�ល កអ្កអ ចសរ�សរជ
មតិ�យ បល់ ឬសួរសំណួរអំពីផលិតផល ឬ�សវ កម្របស់ធន គ រ,
ជ�ជកជ មួយ�យ�ងខ្ុំត ម Facebook Messenger ឬទូរស័ព្មក
ក ន់�លខ�បច ំក រ 24�ម៉ ងរបស់�យ�ងខ្ុំ �ដ យមិនច ំប ច់ចុច�លខអ្ី
ទ ំងអស់។

ក រ�ឆ្�យឆ្ងត ម�គហទំព័រ

ក រ�ឆ្�យឆ្ងត ម�គហទំព័រ www.ababank.com
អ ចឲ្យ�ល កអ្កទ ក់ទងត មអនឡ ញមកក ន់
�កុមការង រ�យ�ងខ្ុំ �ដ�ម្ីបទទួលប នព័ត៌ម នអំពី

ផលិតផល និង�សវ កម្មួយចំនួនប ន�ដ យមិនច ំប ច់ទូរស័ព្មក
ក ន់�យ�ងខ្ុំ ឬ�ធ្�ដំ�ណ�រមកក ន់ស ខ ណ មួយ�ឡ�យ។ �កុមក រង រ
�ន រង់ច ំស្ គមន៍�ឆ្�យតបរាល់សំ�ណ�របស់អតិថិជន�គប់�ពល�វល
និង 365�ថ្ក្ុងមួយឆ្ ំ។

ក រប�ញ្ញមតិត មអុី�មល

�ន ABA �យ�ងខ្ុំស្ គមន៍ជ និច្រ ល់មតិ�យ បល់់របស់
�ល កអ្ក។ �បសិន�ប��ល កអ្កចង់ឲ្យ�យ�ងខ្ុំប��ម�ជូនត ម
សំ�ណ�ណ មួយ ឬផ្ល់�យ បល់�ដ�ម្ីប�កលម្បុគ្លិករបស់
�យ�ងខ្ុំ សូម�ផ្�អីុ�មលមកក ន់ info@ababank.com។
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�ផ្តហ្មទូទ ត់អនឡ ញ PayWay

ធន គ រអនឡ ញ ABA ស�ម ប់អ ជីវកម្
ផ្ល់ជូននូវម�ធ្ប យដ៏ង យ�សួល និង
ម នសុវត្ិភ ពស�ម ប់�គប់�គងហិរញ្វត្ុ
�កុមហុ៊ន �ដល�ល កអ្កអ ច��ប��ប ស់�ដ�ម្ីប

�គប់�គងរំហូរស ច់�ប ក់�បកប�ដ យ�បសិទ្ភ ព និងភ ពង យ
�សួលផ្ ល់ពីកុំព្ូយទ័រ។

ជ មួយធន គ រអនឡ ញ ABA ស�ម ប់អ ជីវកម្ អ្កអ ច
�គប់�គងគណនី ឬ�ប�កគណនីប�ញ្�ស�ម ប់អ ជីវកម្ ខណៈ
�ដលអ ចត មដ នរ ល់គណនីរបស់�កុមហុ៊នបុ�តសម្ន្ ��ក ម
គណនី�ម�តមួយ, �ផ្រ�ប ក់�ទ មករវ ងគណនីខួ្នឯង និងគណនី
ធន គ រ�ផ្សង ទ ំងកុ្ងនិង��ក��ប�ទស, បង់វិក្យប�ត និង�ថ្
ទូទ ត់ដល់�កុមហុ៊នផ្ត់ផ្ង់ �ដ យប�ង្�តគំរូទូទ ត់�បតិបតិ្ក រ
�ដល�ធ្��ឡ�ងញឹកញ ប់។ �បសិន�ប��ល កអ្កជ អតិថិជនកមី្
�យ�ងខំុ្ �ល កអ្កអ ចបង់កមី្ស�ម ប់អ ជីវកម្ប នយ៉ ងង យ
�សួល និងទទួលស ររំលឹកស�ម ប់ក របង់�ន �ខបន្ ប់។

�យ�ងខ្ុំក៏ផ្ល់ជូននូវ�សវ �ប�ក�ប�វត្ស �ដល�ល កអ្កអ ច�ប�ក
�ប ក់�ខជូនបុគ្លិកប នយ៉ ងង យ�សួល និងម នសុវត្ិភ ព
�ដលអ ចក ត់បន្យ�ថ្ចំណ យ លុបបំប ត់ក រង រ�ល�សន្ឹក
�កដ ស និងប�ង្�នសុវត្ិភ ព។ ជ �ផ្កមួយ�ន�សវ �ប�ក�ប�វត្ស
�យ�ងខ្ុំក៏ម ន�ប�កក តឥណពន្ជូនបុគ្លិក�ល កអ្កក្ុងអ�ត
ពិ�សស �ដ�ម្ីប��ប��ប ស់ក្ុងក រដក�ប ក់ត មបណ្ ញ ATM
របស់�យ�ងខ្ុំ ក៏ដូចជ ទិញអីវ៉ ន់ និងទូទ ត់អនឡ ញ។

ធន គ រ ABA �ណន ំមុខង រ
គណនីរហ័ស�ន ក្ុងកម្វិធី ABA
Mobile ស�ម ប់អ្ក�ដលមិនទ ន់
ម នគណនី ABA។ ជ មួយវត្

ម នគណនីរហ័ស អ្កមិនច ំប ច់អ�ញ្�ញ�ទ ធន គ រ មិនពិប ក
រង់ច ំត ម�លខ�រ�ង ឬមិនច ំប ច់បំ�ពញឯកស រ។ �បជ ពល
រដ្កមុ្ជ ម នអត្សញ្ ណប័ណ្សញ្ តិ�ខ្រម នសុពលភ ព អ ច
�ប�កគណនី ABA ដំបូងរបស់ខ្ួនប នត មកម្វិធី ABA Mobile
�ដ យ��ប��ពល�តពីរបីន ទី �ហ�យទទួលប នបទពិ�ស ធ�សវ
ធន គ រឌីជីថលទំ�ន�បថ្ីមួយក�មិត�ទ�ត!

ជ មួយគណនីរហ័ស អ្កអ ចពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់អ្កប ន
ភ្ មៗ, �ប�កគណនីប�ញ្�/សន្សំ, �ស្�សុំកម្ីភ្ មៗ, �ស្�សុំក ត
ប្ ស្ិក ឬ�ប�កក តនិម្ិត, ទទួល និង�ផ្រ�ប ក់�ន ក្ុង�ប�ទស
កម្ុជ , ទូទ ត់វិក្យប�ត និងបញ្ូលលុយទូរស័ព្, �ធ្�ក រដក�ប ក់
មិន��ប�ក ត�ន ត មម៉ សុីន ATM, ទូទ ត់�បបឌីជីថលជ មួយ
ABA PAY និងទទួលប នស រជូនដំណឹងស�ម ប់រ ល់�បតិបត្ិក រ
នីមួយៗ។

គណនីរហ័ស អ ចដ ក់�ប ក់ចូលប នយ៉ ងង យ�សួលត មម៉ សីុន
ដ ក់�ប ក់ និងម៉ សុីនដក-ដ ក់់�ប ក់របស់ធន គ រ ABA ត ម
រយៈក រទទួល�ប ក់�ផ្រពីគណនី ABA របស់អ្កដ�ទឬពីក បូប
�អឡិក�តូនិក (e-wallets) �ដលជ �ដគូធន គ រ ABA ដូចជ
ប គង �ទូម៉ ន់នី និងវីងជ �ដ�ម។

PayWay គឺជ �ផ្តហ្ម
ទូទ ត់អនឡ ញ�ដលប�ង្�ត

�ឡ�ង�ដ យធន គ រ ABA ស�ម ប់ព ណិជ្កម្�អឡិក�តូនិក
និងអ ជីវកម្អនឡ ញ�ន កម្ុជ ។

PayWay �ផ្ ត�ទ �ល�ភ ព�ល�នរហ័ស និងភ ពង យ�សួល
ដល់ក រលក់ត មអនឡ ញ។ មិនថ អ ជីវកម្ធំៗដូចជ
សណ្ គ រ ឬអ ជីវកម្តូចៗ ជ មួយ PayWay អ្កអ ចទទួល
ទូទ ត់ពីអតិថិជនត មអនឡ ញប នភ្ មៗ ត មម�ធ្ប យ
��ច�ន�ប�ភទ �ដ យគ្ នក ររំខ ន។

�ល�សពី�នះ �ល កអ្កអ ចចូល�ម�ល�គប់�បតិបត្ិក រ�ន �ល�
វិបស យ ឬ app របស់�ល កអ្ក �ដ�ម្ីប�គប់�គងក រលក់�បកប
�ដ យភ ពបត់�បនត មរយៈ�បព័ន្�គប់�គងក រទូទ ត់់។

ជ �ផ្តហ្មស�ម ប់វិបស យ និងកម្វិធីស�ម ប់ទូរស័ព្ស្ តហូ្ន
�ដ យ�ឡក PayWay គឺជ ដំ�ណ ះ�ស យដ៏ល្ឥត�ខ្ ះបំផុត
ស�ម ប់អ ជីវកម្�ផ្សងៗជ ��ច�នដូចជ សណ្ គ រ, �គឹះស្ ន
អប់រំ, ហ ងអនឡ ញ, �រ ងភ ពយន្, �សវ ដឹកជញូ្នអ ហ រ,
�ភ ជនីយដ្ ន និងអ ជីវកម្�ផ្សងៗ�ទ�ត។

�យ�ងខ្ុំប នប�ង្�ត PayWay �ដ យ�ផ្ ត�ល�ភ ពង យ�សួល
របស់�ល កអ្ក �ដ�ម្ីបផ្ល់លក្ខណ្ដ៏�ប�ស�របំផុត ស�ម ប់ភ្ ប់
កម្វិធី�នះជ មួយអ ជីវកម្របស់�ល កអ្ក។

ព័ត៌ម នប�ន្ម សូមចូល�ទ payway.com.kh

គណនីរហ័ស ធន គ រអនឡ ញស�ម ប់អ ជីវកម្
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ធន គ រ ABA ប ន�រ�បចំជ ត រ ងធន គ រអន្រក រី ជ មួយធន គ រ
អន្រជ តិល្ីបៗ�ន ជុំវិញពិភព�ល ក។ �បតិបត្ិក រអ ជីវកម្ព ណិជ្កម្
ទ ក់ទងនឹងក របង់�ប ក់ និង�សវ �ផ្រ�ប ក់លក្ណៈផ្ ល់ខ្ួន�តូវប ន
�ធ្��ឡ�ងត មរយៈគណនីទ ំង�ន ះត មរូបិយប័ណ្របស់ពួក�គ។

ខ ង��ក ម�នះជ ត រ ងធន គ រអន្រក រីរបស់�យ�ង �ដលអ ច��ជ�ស
�រ�សប ន�ដ�ម្ីបជួយស�មួលដល់ក រទូទ ត់លក្ណៈអន្រជ តិ។

រូបិយប័ណ្ �ឈ្ ះធន គ រអន្រក រី �លខកូដ SWIFT

USD JPMorgan Chase Bank National Association, សហរដ្អ �មរិក CHASUS33

USD Standard Chartered Bank, សហរដ្អ �មរិក SCBLUS33

USD Standard Chartered Bank Limited, �ប�ទសសិង្បុរី SCBLSGSG

USD Woori Bank, �ប�ទសកូ�រ៉ខ ងត្ូបង HVBKKRSE

USD Kookmin Bank, �ប�ទសកូ�រ៉ខ ងត្ូបង CZNBKRSE

USD KEB Hana, �ប�ទសកូ�រ៉ខ ងត្ូបង KOEXKRSE

USD DBS Bank, �ប�ទសសិង្បុរី DBSSSGSG

USD Oversea-Chinese Banking Corporation, �ប�ទសសិង្បុរី OCBCSGSG

USD Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, �ប�ទស�វ�តណ ម BFTVVNVX

VND Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, �ប�ទស�វ�តណ ម BFTVVNVX

CAD National Bank of Canada, �ប�ទសក ណ ដ BNDCCAMMINT

USD National Bank of Canada, �ប�ទសក ណ ដ BNDCCAMMINT

EUR National Bank of Canada, �ប�ទសក ណ ដ BNDCCAMMINT

EUR Commerzbank AG, �ប�ទសអ ល្ឺម៉ង់ COBADEFF

GBP Standard Chartered Bank, �ប�ទសអង់�គ្ស SCBLGB2L

SGD DBS Bank, �ប�ទសសិង្បុរី DBSSSGSG

CNY China Construction Bank Corporation, �ប�ទសចិន PCBCCNBJGPS

THB Standard Chartered Bank (Thai), �ប�ទស�ថ SCBLTHBX

THB Kasikornbank Public Company Limited, �ប�ទស�ថ KASITHBK

KRW Woori Bank, �ប�ទសកូ�រ៉ខ ងត្ូបង HVBKKRSE

AUD JPMorgan Chase Bank National Association, �ប�ទសអូ�ស្ាលី CHASAU2X

JPY Sumitomo Mitsui Banking Corporation, �ប�ទសជប៉ុន SMBCJPJT

ធនាគារអន្រការី
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ស ខ �សុកកណ្ លស្ឹង 098 203 619

ស ខ �ខត្�ក�ចះ 098 203 049

ស ខ �ខត្�ក ះកុង 081 204 123

ស ខ �សុក�ក ះធំ 081 204 186

�សវ អតិថិជនក រិយ ល័យកណ្ ល 098 203 179

ស ខ �សុក�ក�នស្ យ 098 203 479

ស ខ �ខត្កំពង់ច ម 098 203 879

ស ខ �ខត្កំពង់ឆ្ ំង 098 203 039

ស ខ �ខត្កំពង់ធំ 098 203 429

ស ខ �ខត្កំពង់ស្ឺ 098 203 949

ស ខ �សុកកំពង់�តឡ ច 081 204 149

ស ខ �ខត្កំពត 098 203 959

ស ខ ច្រអំ�ព 098 203 929

ស ខ �ច ម�ច 098 203 939

ស ខ �ច ម�ច 2 081 204 420

ស ខ ចំក រដូង 098 203 579

ស ខ �សុកចំក រ�ល� 081 204 053

ស ខ ��ជ យចង្ រ 098 203 189

ស ខ �សុក�ជ�ង��ព 098 203 749

ស ខ �សុកឈូក 098 203 729

ស ខ �ខត្ត �កវ 098 203 909

ស ខ �កុងត �ខ្ 098 203 919

ស ខ �ខត្ត្ូបងឃ្ុំ 098 203 769

ស ខ �សុក�ត ំកក់ 098 203 709

ស ខ �សុកថ្�គ ល 098 203 789

ស ខ ទឹកថ្ 098 203 849

ស ខ ទួល�គ ក 098 203 859

ស ខ ទួល�គ ក 2 098 203 637

ស ខ �ខត្បន្ យម នជ័យ 098 203 759

ស ខ បុរីកីឡ 098 203 869

ស ខ �ខត្�ប៉លិន 081 204 659

ស ខ �សុកប ក ន 081 204 209

ស ខ �ខត្ប ត់ដំបង 098 203 839

ស ខ �សុកប ទី 098 203 649

ស ខ �កុងប វិត 098 203 389

ស ខ �សុកប រ យណ៍ 098 203 739

ស ខ �កុង�ប៉ យ�ប៉ត 098 203 019

ស ខ ផ្រថ្ី 098 203 979

ស ខ ផ្រ�ដ�មថ្ូវ 098 203 689

ស ខ �សុកព រ ំង 081 204 292

ស ខ �សុកព មរក៍ 098 203 629

ស ខ �សុក��ពឈរ 081 204 189

ស ខ �ខត្��ព�វង 098 203 059

ស ខ �ខត្��ពនប់ 081 204 297

ស ខ �ខត្�ព ធិស ត់ 098 203 969

ស ខ �ខត្�ពះសីហនុ 098 203 899

ស ខ �សុក�ពះ�ន�ត�ពះ 081 204 262

ស ខ �ខត្�ពះវិហ រ 081 204 590

ស ខ �សុកមង្លបូរី 081 204 029

ស ខ មិត្ភ ព 081 204 307

ស ខ �សុកមុខកំពូល 098 203 159

ស ខ �ខត្មណ្លគិរី 081 204 567

ស ខ �សុក�មមត់ 098 203 639

ស ខ �សុក�ម ងឫស្សី 098 203 459

ស ខ �ម៉ �សទុង 023 203 809

ស ខ �ខត្រតនគិរី 098 203 499

ស ខ �ខត្ស្ឹង��តង 081 204 090

ស ខ វិម នឯករ ជ្យ 098 203 001

ស ខ ស�ម្ចសុធ រស 098 203 983

ស ខ ស�ម្ចមុនី�រ៉ត 081 204 019

ស ខ សង់�ត ល់ 098 203 199

ស ខ សន្រម៉ុក 098 203 469

ស ខ �សនសុខ 098 203 779

ស ខ ស្ តច ស់ 098 203 819

ស ខ ស្ឹងម នជ័យ 098 203 889

ស ខ �សុកសូ�ទនិគម 081 204 283

ស ខ �កុង�ស�មរ ប-ផ្រ�ល� 098 203 679

ស ខ �កុង�ស�មរ ប-អង្រ 098 203 089

ស ខ �ខត្�ស�មរ ប 098 203 829

ស ខ �សុកស្ួល 098 203 099

ស ខ �សុកសំ�រ ងទង 098 203 719

ស ខ �សុក�ស្ ង 081 204 355

ស ខ �សុកស្ យ�ជំ 098 203 349

ស ខ �ខត្ស្ យ�រ�ង 098 203 029

ស ខ �សុកស្ ង 098 203 369

ស ខ �សុកអង្ស្ួល 098 203 489

ស ខ អូរ�បកក្ម 098 203 799

ស ខ អីុអនម៉ល (�សនសុខ) 098 203 149

ស ខ �សុកឧដុង្ 098 203 379

ស ខ �ខត្ឧត្រម នជ័យ 081 204 693

ស ខ ឫស្សី�កវ 098 203 659

ក រិយ ល័យកណ្ ល
អគ រ�លខ 141, 146, 148 និង 148 អ �ប �ស �ដ មហ វិថី�ពះសីហនុ និង អគ រ�លខ 15 និង 153 អ �ប �ស
ផ្ូវ�លខ 278 សង្ ត់បឹង�កងកង 1 ខណ្បឹង�កងកង រ ជធ នីភ្ំ�ពញ �ពះរ ជ ណ ច�កកម្ុជ
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អគ រ�លខ 141, 146, 148 និង 148 អ �ប �ស �ដ មហ វិថ�ីពះសីហនុ
និង អគ រ�លខ 15 និង 153 អ �ប �ស ផ្ូវ�លខ 278 សង្ ត់បឹង�កងកង 1
ខណ្បឹង�កងកង រ ជធ នីភ្ំ�ពញ �ពះរ ជ ណ ច�កកម្ុជ
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