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ធនាគារ ABA យើង ខ្ញុ ំផ្ដល ់ជនូ នវូ ផលតិផល និង សេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថឈុ ន មខុ ជា បន្ត បនា្ទេប់ ដល ់អតថិិជន បេកប ដោយ 

បច្ចេកវិទេយា ច្នេ បេឌិត ដេល ធ្វើ ឲេយ អតិថិជន ទាំង អស់ ទទួល បាន នូវ បទ ពិសោធ សេវា ធនាគារ លំដាប់ ឈន មុខ គេ។ 

យើង ខ្ញុ ំតេងច ត់ ទុក អតិថិជន ជា អាទិភាព សំខាន ់បំផុត ក្នុង បេតិបត្តិការ របស ់យើង ដេល កតា្តេ នេះ ហើយធ្វើ ឲេយ យើង 

កា្លេយ ជា ធនាគារ មួយ ឈន មុខ គ េនៅ កម្ពុជា។

សមូ ងាក មក បេើបេេស ់មធេយាបាយ ថ្ម ីជា មយួ ធនាគារ ABA ដើមេបី ទទួល បាន សេវាកម្ម ពសិេស និង បេប ផេន ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ដ៏ទំនើប ទាន់ សម័យ។

ធនាគារ ABA – ដេ គ ូដេល អ្នក ទុក ចិត្ត បំផុត!
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អំពីធនាគារ ABA

2   សាវតារធនាគារ

មា្ចេស់ភាគហ៊ុនិកធំ

ធនាគារ ABA គឺ ជា ធនាគារ មួយ ក្នុង ចំណោម គេះឹសា្ថេន ធនាគារ កមេិត ខ្ពស់នៅ  
ក្នងុ បេទេស កម្ពជុា ដេល តេវូ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នេ1ំ996 មាន ឈ្មេះ ថា ធនាគារ 
វឌេឍនៈ អាសីុ ចំកាត់។

ក្នុង រយៈ ពេល ជាង 20 ឆ្នេំ នេ ការ អភិវឌេឍ និង ការ លូត លាស់ ធនាគារ ABA បាន 
ពងេឹង ជំហរ របស់ ខ្លួន នៅ លើ ទីផេសារ យ៉េង រ ឹងមាំ និង កា្លេយ ខ្លួន ជា ធនាគារ ពាណិជ្ជ 
ធំទី 5 នៅ ក្នុង បេទេស។ សព្វ ថ្ងេ នេះ យើង ផ្តល់ ជូន នូវ វិសាលគម នេ សេវាជូន 
អតិថិជន ដូច ជា សាជីវកម្ម, អាជីវកម្ម ខា្នេត តូច និង មធេយម, មីកេូអាជីវកម្ម និង 
បុគ្គល។ ជា មួយ សាខា  55, ម៉ាេសុីន ដាក់ បេេក់  121 និង មា៉េសីុន ATM 230 នៅ 
ទូទាងំ បេទេស យើង មាន លទ្ធភាព ផ្គត់ផ្គង់ នវូ សេវាកម្ម ហរិញ្ញវត្ថ ុទនំើប សមេបូរ បេប 
ដល ់អតិថិជន បាន កាន ់តេ ចេើន ឡើងៗ។

ធនាគារ ABA មាន កេុម ជំនាញ វជិា្ជេជីវៈ  បេកប ដោយ បេសិទ្ធភាព ដេល មាន ការ 
ប្ដេជា្ញេ ចិត្ត ខ្ពស ់ក្នងុ ការ រៀប ចំ និង លើក កម្ពស ់សេវាកម្ម របស់ យើង ខ្ញុ។ំ គណៈ គេប់ 

គេង អន្តរជាត ិយើង ខ្ញុំបា ន នាំ មក នូវ ជំនាញ វិជា្ជេជីវៈ ខ្ពស់ ដេល អាច ធ្វើ ឲេយ ធនាគារ 
ABA អនុវត្ត បាន តាម ស្ដង់ដារ សេវាកម្ម និង សុវត្ថិភាព កមេិត អន្តរជាតិ។

ក្នងុខេកក្កដា  ឆ្នេំ 2014 ធនាគារ ជាត ិនេ កាណដា បាន ចូល រួម ជា សហភាគហ៊ុនិក 
ន េធនាគារ ABA ។ ហើយ នៅ ខេ ឧសភា  ឆ្នេំ2016 ធនាគារ ជាត ិនេ កាណដា  បាន 
កា្លេយ ជា សហភាគហ៊នុកិ ធ ំជាង គេ  របស ់ធនាគារ ABA ដោយ មាន ភាគហ៊ុន រហតូ 
ដល់ 90%។

ធនាគារ ABA បាន ទទួល ពាន រងា្វេន់ ជ័យ លាភ ជីា ធនាគារ ឆ្នើម បផុំត នៅ កម្ពជុា  ជា 

បន្ត បនា្ទេប់ ព ីទសេសនាវដ្ដី The Banker, Euromoney នងិ Global Finance ដេល 
ជា ទសេសនាវដ្ដ ីហិរញ្ញវត្ថ ុដ ៏លេបី បំផុត របស ់ពិភពលោក។

ធនាគារជាតិនៃកាណាដា (www.nbc.ca) គឺ ជា គេឹះសា្ថេន ហរិញ្ញវត្ថ ុ
កមេិត A ដេល មាន ទេពេយ សកម្ម ចំនួន 197 ពាន់ លាន ដុលា្លេរ  
កាណដា គិត តេមឹ ថ្ងេទី30 ខេមេសា ឆ្នេ2ំ018 នងិ ជា គេឹះសា្ថេន ដេល 
មាន បណ្ដេញ ធនាគារ ដេ គូដ ៏ធ ំនៅ ទូទាងំ ពភិពលោក។ ធនាគារ 
ជាតិ នេ កាណដា  កាន់ កាប ់ចណំត់ ថា្នេក់ ឥណទាន ដេល ផ្ដល ់ជនូ 
ព ីទភីា្នេកង់ារ ផ្ដល់ ចណំត ់ថា្នេក ់ឥណទាន ឈន មខុ គេ របស ់ពភិព 
លោក ដេល រួម មាន៖ ចំណត ់ថា្នេក ់"A" ពី S&P, ចំណត់ ថា្នេក ់"A+" 

ពី Fitch, និង ចំណត់ ថា្នេក់ "A1" ព ីMoody's។ ធនាគារ នេះ មាន 
សា្នេក់ ការ កណ្ដេល នៅ ទីកេងុ ម៉ងុរេអាល ់និង មាន សាខា ស្ទើរ គេប់ 
ខេត ្តក្នងុ បេទេស កាណដា ជា មួយ អតថិិជន ផ្ទេល ់ចំនួន  2.5លាន 
នាក់។ ធនាគារ ជាតិ នេ កាណដា គឺ ជា ធនាគារ ធំ បំផុត ទី6  នៅ 
កាណដា និង ជា ធនាគារ ឈន មខុ គេ នៅ ទីកេងុ កេបិច ដេល នៅ 
ទីនោះ ធនាគារ ជាតិ នេ កាណដា គឺ ជា ជមេើស ដេ គ ូក្នងុ ចណំោម 
សហគេេស ធនុ តចូ និង មធេយម ទាងំ អស ់(SMEs)។ មូលបតេ របស ់
ធនាគារ តេវូ បាន ចុះ បញ្ជ ីនៅ ក្នងុ កេមុហ៊នុ មលូ បតេ Toronto Stock 

Exchange។ អតិថិជន នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក, អឺរុ៉ប, និង តំបន់ 

ផេសេង ទៀត នេ ពភិពលោក តេវូ បាន បមេ ើជនូ តាម រយៈ ការយិលយ័ 
តណំង, បុតេសម្ពន្ធ, និង ដេគូ នានា។

1996

‘B+’ ចំណត់ ថា្នេក់ រយៈ ពេល វេង ពី ទី ភា្នេក់ងារ វាយ 
តម្លេ   Dagong  Global  Credit  Rating  (  ហុងកុង )

‘B’ ចំណត់ថា្នេក់រយៈពេលវេងនិងខ្លី ព ីទី ភា្នេក់ងារ វាយ 
តម្លេ  Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings
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ចក្ខុវិស័យ

បេសកកម្ម

គុណតម្លេ

កា្លេយ ជា ធនាគារ លំដាប់ លេខ មួយ បេច ំបេទេស លើ ផ្នេក ផ្គត់ផ្គង់ 
សេវាកម្ម ធនាគារ គួរ ជា ទី ទុក ចិត្ត ងាយ សេួល បេើ បេេស់ បេកប 
ដោយ បច្ចេកវិទេយា ទំនើប បំផុត និង ងាយ សេួល ក្នុងកា រ ទទួល 
បាន។ យើង មាន បំណង កា្លេយ ជា ធនាគារ មួយ ដេល បេជាជន 
កម្ពុជា ជឿ ទុក ចិត្ត ក្នុង ការ បំពេញ តមេូវ ការ សេវា ធនាគារ ផ្ទេល់ 
ខ្លួន និង សមេេប់ អាជីវកម្ម របស ់ពួក គាត់ ផង ដេរ។

ជួយ ដល ់បេទេស កម្ពជុា អាជីវកម្ម កម្ពជុា និង បេជាជន កម្ពជុា នៅ 
ក្នងុ ការ កសាង អនាគត កាន ់តេ ទលូ ំទូលាយ និង តេចះ តេចង់ តាម 
រយៈ ការ ផ្តល ់សេវា ធនាគារ បេកបដោ យ ជនំាញ វិជា្ជេជីវៈ ខ្ពស ់និង 
បច្ចេកវិទេយា ទំនើប បផុំត ក្នងុ ផ្នេក ធនាគារ សមេេប់ អ្នក ទំាង អស ់គា្នេ។ 
ក្នុង នាម ជា ធនាគារ "ក្នុងសេុក" ពិត បេេកដ មួយ យើង ចត់ ទុក 
ខ្លួន ឯង ថា ជា ដេ គូ ដ៏ ល្អ មួយ សមេេប់ សហគមន៍ កម្ពុជា ក៏ ដូច ជា 
អាជីវកម្ម និង ឯកត្តជន ផង ដេរ។ យើង នៅ ទីនេះ ដើមេបី ផ្តល់ 

សេវាកម្ម ជូន កម្ពុជា។

សុចរិតភាព និងសេចក្តីគោរព

នៅ ធនាគារ ABA  យើង ចត់ ទុក ចំណុច នេះ ជា ការ ទទួល ខុស តេូវ ខ្ពស់ 
របស់ ធនាគារ ដេល តេូវ បមេើ សេវា ជូន រាល់ អតិថិជន បេកបដោ យ ភាព 
សុចរិត និងសេចក្ត ីគោរព។

នៅ ធនាគារ ABA យើង មាន បណំង ចលូ រមួ ចណំេក ធ្វើ ឲេយ កាន ់តេ បេសើរ 
សមេេប់ បេទេស កម្ពជុា។ យើង ចង ដ់ើរ តនួាទី ដេល ផ្តលស់ា រៈ បេយោជន៍ 
សមេេប់ ការ រស់ នៅ របស់ អតិថិជន យើង  ក៏ ដូច ជា សមេេប់ អនាគត របស់ 
បេទេស ទាំង មូល ផង ដេរ។

នៅ ធនាគារ ABA យើង នៅ ទីនេះ ដើមេបី ជួយ សមេួល និង ជា ជំនួយ ការ 
របស់ លោក អ្នក។  យើង ខិត ខំ ធ្វើ ឲេយ ខ្លួន កា្លេយ ជា ដេ គូ ដ ៏ល្អ ដេល អតិថិជន 
របស់ យើង អាច ជឿ ទុក ចិត្ត។

នៅ   ABA យើង តេង ត េគិត គូរ អំព ីអនាគត របស ់ធនាគារ យើង  បេជាជន 
យើង  ពេមទា ំង បេទេស កម្ពុជា ទាងំមលូ ។ យើង សមូ បងា្ហេញនូវ ការ ប្តេជា្ញេ 
ចិត្ត ដ៏មោះ មុត ដូច គា្នេ  ចំពោះ បុគ្គលិក របស ់យើង ក៏ ដូច ជា អតិថិជន របស់ 
យើង ផង ដេរ ។ នេះ គឺ ជា វិធីសាសេ្ត មួយ ដេល អាច ឲេយ យើង ធានា បាន នូវ 
ការ រីក ចមេើន បេកបដោ យ និរន្តរភាព របស ់ធនាគារ។

នៅ ធនាគារ ABA យើង ខិត ខ ំស្វេង រក ដំណោះ សេេយ ដើមេបី ឆ្លើយ តប 
ចំពោះ រាល់ តមេូវ ការ សេវា ធនាគារ ទំាង អស់ ។ យើង មាន បំណង ផ្តល់ 
សេវាកម្ម ធនាគារ បេកបដោ យ ទំនកុ ចិត្ត នងិ មាន បច្ចេកវទិេយា ទនំើប បផំតុ 
សមេេប់ អតិថិជន កម្ពជុា ទាងំ អស រ់បស ់យើង  ពោល គឺ ក្នងុ តនួាទី ជា ជនួំយ 
ការ គេប់គេងគណន ីផ្ទេល ់ខ្លួន ឬ គណនី អាជីវកម្ម របស ់លោក អ្នក ។

នៅ ធនាគារ ABA យើង មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ការ ទទួល ខុស 
តេូវ ផ្នេក សង្គម របស់ យើង។ យើង នឹង អនុវត្ត ស្តង់ដារ កេម សីលធម៌ ខ្ពស់ 
និង មាន សុជីវធម៌ រវាង គា្នេនិងគា្នេ ពេមទា ំង អ្វី គេប់ យ៉េង ដេល យើង កំពុង 
អនុវត្ត ពោល គឺ ទាំង នៅ ក្នុង និង កេេ ធនាគារ។ ទាំង នេះ គឺ ជាគោ ល 
ការណ ៍ដេល បង្កើត ឡើង ជា មូល ដា្ឋេន គេឹះ សមេេប់ ការ ទនំាក់ ទំនង បេច ំថ្ងេ 

ពោល គឺ ជា មួយ អតិថិជន និង សហគមន៍ ដេល យើង កពុំង ផ្តល ់សេវា ជូន ក ៏ 
ដូច ជា ជា មួយ បុគ្គលិក របស ់យើង ផង ដេរ។

ទំនុកចិត្ត និងភាពជាដេគូ

គុណភាពនេសេវាកម្ម 

ការចូលរួមចំណេក 

និរន្តរភាព និងការរីកចមេើន 

កេមសីលធម៌ និងសុជីវធម៌
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គណៈ កមា្មេធិការ អភិបាលកិច្ច

រចនាសម្ពន្ធ (គិតតេឹម ថ្ងេទី 30 ខេមិថុនា ឆ្នេំ2018)

អភិបាល ជាន់ខ្ពស់

មា្ចេស ់ភាគហ៊ុន

កេុម បេឹកេសា ភិបាល

នាយក បេតិបត្តិ

គណៈ កមា្មេធិការ គេប់គេង ទេពេយសកម្ម និង បំណុល គណៈ កមា្មេធិការ ពងេីក ដំណើរការ អាជីវកម្ម  
និង សេវាកម្ម គណៈកមា្មេធិការ ធនធាន មនុសេស

នាយកទីផេសារ

នាយក ធនធាន មនុសេស

នាយក រង បេតិបត្តិ

នាយក ហិរញ្ញវត្ថុនាយក រដ្ឋបាល និង អភិវឌេឍន ៍ហេដា្ឋេរចនា សម្ពន្ធ 
និង បច្ចេកវិទេយា

នាយក គេប់ គេង កាត និង សេវាកម្ម ទូទាត់ តាម អុីនធឺណិត

នាយក អភិវឌេឍន៍ អាជីវកម្ម

ផ្នេក បៀវតេស និង ពន្ធអាករ

នាយកដា្ឋេន ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នេក របាយ ការណ៍ និង សមេប សមេួល

ផ្នេក ទេពេយ សកម្ម មាន កាល កំណត់  
និង សូចនាករ ការងារ

ផ្នេក គេប់គេង សាច់ បេេក់ ជា រូបវន្ត

ផ្នេក គេឹះសា្ថេន ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង សេុក

នាយកដា្ឋេន រតនាគារ

ផ្នេក គេប់ គេង រូបិយប័ណ្ណ បរទេស  
និង ការ ដោះ ដូរ រតន វត្ថុ

នាយកដា្ឋេន ទំនាក់ ទំនង ទីផេសារ នាយកដា្ឋេន បេកាស ព័ត៌មាន

នាយកដា្ឋេន ទីផេសារ ឌីជីថល ផ្នេក រចនា កេេហ្វិក

នាយកដា្ឋេន ព័ត៌មានវិទេយា

ផ្នេក គេប់គេង ទិន្នន័យ និង បណ្ដេញ

នាយកដា្ឋេន រដ្ឋបាល

នាយកដា្ឋេន សន្តិសុខ

នាយកដា្ឋេន គេប់គេង មា៉េសុីន ឆូតកាត

នាយកដា្ឋេន សេវាកម្ម អតិថិជន នាយកដា្ឋេន ដំណោះសេេយ បញ្ហេ កាត

នាយកដា្ឋេន គណនេយេយ សេវា អេឡិចតេូនិច

នាយកដា្ឋេន លទ្ធកម្ម និង គាំទេពាណិជ្ជករ

នាយកដា្ឋេន ចេញ កាត

នាយកដា្ឋេន សេវាកម្ម និង ការ លក់

នាយកដា្ឋេន ពងេីក ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម

នាយកដា្ឋេន ទំនាក់ ទំនង អតិថិជន

នាយកដា្ឋេន ជំនាញ ការ ធនធាន មនុសេស

ផ្នេក បណ្តុះ បណ្ដេល និង អភិវឌេឍ ធនធាន មនុសេស

នាយកដា្ឋេន លទ្ធកម្ម ទេពកោសលេយ 
និង ជេើស រីស បុគ្គលិក

នាយកដា្ឋេន បេតិបត្តិការ ធនធាន មនុសេស

ផ្នេក រដ្ឋបាល ធនធាន មនុសេស

ផ្នេក ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក

នាយកដា្ឋេន ដំណោះ សេេយការ ទូទាត់

នាយកដា្ឋេន សេវាកម្ម ពាណិជ្ជករ

នាយកដា្ឋេន បេមូល និង ទូទាត ់ពាណិជ្ជកម្ម
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គណៈកមា្មេធិការ គេប់ គេង ហានិភ័យ គណៈកមា្មេធិការ បេតិបត្តិ តាម គណៈកមា្មេធិការ សវនកម្មគណៈ កមា្មេធិការ ឥណទាន

គណៈកមា្មេធិការ ឥណទាន បេធាន នាយកដា្ឋេន គេប ់គេង ហានិភ័យ បេធាន នាយកដា្ឋេន បេតិបត្តិ តាម បេធាន នាយកដា្ឋេន សវនកម្ម ផ្ទេ ក្នុង

នាយក បេតិបត្តិការ សាច់ បេេក់ បេធាន នាយកដា្ឋេន នីតិកម្ម បេធាន សាខា

នាយក បច្ចេកវិទេយា ឌីជីថល នាយក ទំនាក់ទំនង អតិថិជន

បេធាន សាខា ខេត្ត

នាយក ឥណទាន នាយក បេតិបត្តិការ អន្តរជាតិ

នាយកដា្ឋេន បណ្ដេញ បច្ចេកវិទេយា

នាយកដា្ឋេន បច្ចេកវិទេយា ឧបករណ ៍ចល័ត

សាខា សង់តេេល់

សេវា ធនាគារ អាទិភាព

បេធាន សាខា សេុក

នាយកដា្ឋេន ឥណទាន ឯកត្តជន និង អាជីវកម្ម ផ្នេក គេប់ គេង ទេពេយ តម្កល់

នាយកដា្ឋេន ឥណទាន អាជីវកម្ម ខា្នេត តូច ផ្នេក បណ្តុះ បណ្ដេល ឥណទាន

នាយកដា្ឋេន គេប់ គេង ឥណទាន និង រដ្ឋ បាល

នាយកដា្ឋេន តេួត ពិនិតេយ និង ដោះ សេេយ បំណុល ផ្នេក គេប់ គេង គុណភាព ឥណទាន

នាយកដា្ឋេន គេប់ គេង សាច់ បេេក់ នាយកដា្ឋេន សភា ផត់ ទាត់

នាយកដា្ឋេន គាំទេ បេតិបត្តិការ

ផ្នេក ដោះ សេេយ វិវាទ

ផ្នេក រដ្ឋបាល នីតិកម្ម

នាយកដា្ឋេន បេតិបត្តិការ អន្តរជាតិ

នាយកដា្ឋេន អភិវឌេឍន៍  បេតិបត្តិការ អន្តរជាតិ

នាយកដា្ឋេន បេតិបត្តិការ ហិរញ្ញបេបទាន ពាណិជ្ជកម្ម ផ្នេក UX/UI
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ពានរង្វេន់

“ធនាគារ ឆ្នើម បផុំត នៅ កម្ពជុា បេច ំឆ្នេ ំ2016” ដោយ ទសេសនាវដ្ត ីGlobal 

Finance។ នេះ ជា កិត្តយិស ដ ៏ឧត្តងុ្គ ឧត្តម បផុំត ដេល ធនាគារ ABA ទទួល 
បាន ជ័យ លាភ ីនេះ សមេេប់ ការ អនុវត្ត ចេបាស ់លាស ់ច ំគោល ដៅ យទុ្ធសាសេ្ត 
របស ់ខ្លនួ  លទ្ធផល បេតបិត្តកិារ ដ ៏រងឹ មា ំពេមទា ងំ បន្ត ពងេងឹ គណុភាព  សេវា 
កម្ម របស់ ខ្លួន ឲេយ កាន់ តេ បេសើរ។

តេូវ បាន បេសិទ្ធនាមជា  ធនាគារ មាន ចំណេក ទីផេសារ លេច ធ្លេ ខ្ពស ់បំផុត 
បេចំ ឆ្នេំ2015 នៅ កម្ពុជាដោ យ ទសេសនាវដ្តី Global Finance។ ជ័យ 
លាភី នេះ ជា ការ ទទួល សា្គេល់ ចំពោះ ការ បេ្តជា ្ញេចិត្ត របស់ កេុម ការងារ នេ 
ធនាគារ ABA ក្នុង ការ ផ្តល់ ជូន អតិថិជន របស់ ខ្លួន នូវ ផលិត ផល សេប 
តាម តមេវូ ការ និង ដណំោះ សេេយ ហរិញ្ញវត្ថ ុបេកប ដោយ ភាព ច្នេបេឌិត។

“ធនាគារ ឆ្នើម បំផុត នៅ កម្ពជុា ឆ្នេ2ំ016” ដោយ ទសេសនាវដ្ត ីEuromoney។ 
ធនាគារ  ABA ទទួល បាន ពាន ជយ័លាភី នេះ  3 ឆ្នេ ំជាប់ គា្នេ  ដោយ សារ ភាព 
រកី ចមេើន យ៉េង ខា្លេងំ ក្នងុ នាម ជា ដេគ ូ ធនាគារ ជាត ិនេ កាណដា ពេមទាងំ 
កិច្ច ខិត ខំ បេឹង បេេង ឥត ឈប់ឈរ  ក្នុង ការ ផ្តល់ នូវ ដំណោះ សេេយ សេវា 
ធនាគារ បេប ឌីជីថល ដល ់អតិថិជន របស់ ខ្លួន។

ជ័យ លាភី ធនាគារ ឆ្នើម បំផុត នៅ កម្ពុជា បេចំ ឆ្នេំ2015 ផ្ដល់ ជូន ដោយ 
ទសេសនាវដ្តី Euromoney។ នេះគឺ ជា ពាន រងា្វេន់ លើក ទី2 ហើយ ដេល 
បាន ផ្តល ់ជូន ធនាគារ ដោយ ផ្អេកទៅ  លើ ភាព ជោគជ័យ នេ ផលិតផល ថ្មីៗ  
ការ បង្កើន គុណភាព សេវាកម្ម និង ការ អភិវឌេឍបន្ថេម ចំពោះ បេព័ន្ធ គេប់ 
គេង ហានិភ័យ។

“ធនាគារ ឆ្នើម បផុំត បេច ំឆ្នេ2ំ016 ក្នងុ បេទេស កម្ពជុា“ ដោយ ទសេសនាវដ្ត ី
The Banker ។ គណៈវិនិច្ឆយ សង្កត់ ធ្ងន់ ទៅ លើ ភាព រឹង មា ំផ្នេក ហរិញ្ញវត្ថ ុ
និរន្តរភាព នេ ការ នា ំមក នវូ បច្ចេក វទិេយា ច្នេ បេឌិត ខ្ពស ់ជោគជ័យ នេ សេវា កម្ម 

ធនាគារ ឆ្លេត វេ និង ការ អនុវត្ត នូវ គំរូ អាជីវ កម្ម ដ៏ ឆ្នើម បំផុត។

2015 2016
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ទសេសនាវដ្ដី  Global Finance ផ្ដល ់ពាន រងា្វេន់ ធនាគារ ដ៏ ឆ្នើម បំផុត នៅ 
កម្ពជុា បេចំ ឆ្នេំ 2017។ ពាន រងា្វេន់ ក្នុង រយៈ ពេល 3ឆ្នេំ ជាប់ៗ គា្នេ នេះ តេូវ 
បាន ផ្ដល ់ជនូ ដោយ ទសេសនាវដ្ដ ីGlobal Finance សមេេប ់ការ វាយ តម្លេ 
លើ កំណើន ទេពេយសកម្ម, ស្ថិរភាព ចំណូល, ទំនាក់ ទំនង បេកប ដោយ 
យុទ្ធសាស្តេ, និង ភាព ច្នេ បេឌិត ខ្ពស ់នេ ផលិតផល។

ពាន រងា្វេន់ ធនាគារ ឆ្នើម ជាង គេ នៅ កម្ពុជា បេចំ ឆ្នេំ 2018 ព ីទសេសនាវដ្ដី 
Euromoney។ គណៈ វិនិច្ឆយ័ បាន លើក សរសើរ និង សាទរ ដល ់ផលតិផល 
និង សេវា កម្ម ដេល ជា ដណំោះ សេេយ ឆ្លើយ តប ជា មួយ សេវា អតិថិជន បេកប 
ដោយ វជិា្ជេជីវៈ របស់ ABA ដេល ជាក់ ស្ដេង ធនាគារ បាន យល់ ចេបាស ់អំព ី
លក្ខខណ្ឌ ក្នុង សេុក និង តមេូវ ការ របស់ អតិថិជន នៅ ក្នុង ទីផេសារ។

ទសេសនាវដ្ដី Euromoney ផ្ដល់ ពាន រងា្វេន់ “ធនាគារ ដ៏ ឆ្នើម បំផុត នៅ 
កម្ពុជា បេចំ ឆ្នេំ 2017" ជូន ធនាគារ ABA ដោយ ផ្អេក លើ វឌេឍនភាព នេ 
បេតិបត្តិការ, ភាព រីក ចមេើន ក្នុង ការ ពងេីក សាខា, ក៏ ដូច ជា ការ បន្ត ប្ដេជា្ញេ 
ចិត្ត ពងេឹង ស្ដង់ដារ នេ បទ ពិសោធ អតិថិជន តាម រយៈ យុទ្ធសាស្តេ ធនាគារ 
តាម ឌីជីថល របស ់ខ្លួន។

ពានរងា្វេន់ ធនាគារ ឆ្នើម ជាង គេ នៅ កម្ពជុា 2018 ពី ទសេសនាវដ្ដ ីEuromoney។ 
កិត្តនិាម ដេល ទទួល បាន ជា លើក ទ5ីជាប់ៗ គា្នេ នេះ គឺ អាសេយ័ លើ លទ្ធផល 
ហរិញ្ញវត្ថ ុដេល មាន ស្ថរិភាព, កិច្ច គាទំេ ព ីធនាគារជាតិ នេ កាណដា ដេល នំា 
មក នវូ ការ អនុវត្ត ដ ៏តេឹមតេូវ, ក ៏ដូច ជា ការ ផ្តេត សំខាន់ ដ ៏មុតមាំ របស់ ABA 

ចំពោះ ការ ធ្វើ ឲេយ ផលិតផល និង សេវា នានា ឲេយ មាន លក្ខណៈ ឌីជីថល។

20182017



របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

គិតតៃឹមថ្ងៃទ3ី1ខៃធ្នូ ‘15 ‘16 ‘17 H1 ’18

តារាងតុលៃយការ(គិតជាលានដលុា្លៃរអាមៃរិក)

បេេក់បញ្ញើសរុប 654.4 855.8 1,264.5 1,589.6

កម្ចីដុលសរុប 483.7 789.0 1,235.7 1,512.2

មូលធន របស់ មា្ចេស់ ភាគហ៊ុន 100.0 129.0 200.2 233.0

ទេពេយសកម្មសរុប 805.6 1,098.5 1,639.4 2,027.5

គណនីចំណៃញនិងខាត(គិតជាលានដលុា្លៃរអាមៃរិក)

ចំណូលការបេេក់សុទ្ធ 32.0 54.2 87.1 61.3

ចំណូលថ្លេសេវា និងកមេេជើងសាសុទ្ធ 7.9 13.4 16.1 10.3

ចំណេញសុទ្ធ 15.9 29.0 46.2 32.8

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ

លទ្ធភាពទទួលបានបេេក់ចំណេញ

ROAE, % 19.2 25.3 28.1 30.3

ROAA, % 2.4 3.1 3.4 3.6

ចំណេញការបេេក់សុទ្ធ % 6.3 7.1 7.8 8.4

ថ្លេដើម/ចំណូល % 45.6 39.4 37.3 35.3

មូលនិធិ និងសន្ទនីយ

សន្ទនីយ % 54.1 73.2 91.7 115.6 

អតេេដាក់បេេក់បញ្ញើ % 73.9 92.2 97.7 95.1

ទេពេយសកម្មសន្ទនីយ / ទេពេយសកម្មសរុប % 20.9 14.3 11.7 13.2

មូលធនកម្ម

អតេេសោធន % 15.8 17.4 15.9 16.8

ភាគហ៊ុន / ទេពេយសកម្មសរុប % 12.4 11.7 12.2 11.5

គុណភាពទេពេយសកម្ម

NPL / ឥណទានសរុប % 0.1 0.2 0.8 0.8

សំវិធានធន / ឥណទានសរុប % 1.1 1.3 1.4 1.4

ព័ត៌មានទូទៅ

ការិយល័យកណ្ដេល និងសាខា 33 43 51 55

បុគ្គលិក 1,019 1,678 2,461 3,157

អ្នកដាក់បេេក់បញ្ញើ 85,607 141,734 232,418 308,443

អ្នកខ្ចីបេេក់ 14,700 26,226 37,612 43,685

មា៉េសុីនអេធីអឹមសរុប 128 167 204 230

អ្នក បេើ សេវា ធនាគារ តាម ទូរស័ព្ទ ដេ 11,488 43,918 102,103 155,767
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 H1
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

ទេពេយសកម្ម

2.03 ពាន់លានដលុា្លេរអាមេរិក

បេេក់បញ្ញើ

1.59 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក

បេេក់ចំណេញសុទ្ធ

32.8 លានដុលា្លេរអាមេរិក

មូលធន របស ់មា្ចេស់ ភាគហ៊ុន

233 លានដុលា្លេរអាមេរិក

អ្នកដាក់បេេក់បញ្ញើ

308,443 នាក់

បេេក់កម្ចី

1.51 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក
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សាខាសរុប បុគ្គលិកសរុប

អ្នកខ្ចីសរុបអ្នកដាក់បេេក់បញ្ញើសរុប

ព័ត៌មានទូទៅ

គិតជាពាន់គិតជាពាន់
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H1 ‘18

កាតបានចេញសរុប អ្នកបេើបេេស ់iBanking

គិតជាពាន់ គិតជាពាន់

មា៉េសីុនអេធីអឹមសរុប អ្នក បេើ សេវា ធនាគារ តាម ទូរស័ព្ទ ដេ

គិតជាពាន់



ផលិតផល និងសេវាកម្ម
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គណនីផេសេងៗ

* លក្ខខណ្ឌនានាតេូវបានអនុវត្ត

ធនាគារ ABA ផ្ដល ់ជូន នូវ ផលតិ ផល យ៉េង ទលូ ំទលូាយ ដេល បាន បង្កើត 

ឡើង ដើមេបី ជា អត្ថបេយោជន៍ ដល ់គេប់ វិសយ័ ក្នងុ សង្គម កម្ពជុា ចប់ ព ីបេេក់ 

កម្ចីអា ជីវកម្ម និង ហិរញ្ញបេបទាន ពាណិជ្ជកម្ម រហូត ដល់ កាត ទូទាត់ និង 

បេេក់ បញ្ញើ។ ផលិត ផល និង សេវាកម្មខា ង កេេម នេះ តេូវ បាន បង្កើត 

ឡើង ជា ពិសេស បំផុត ដើមេបី ឲេយ សេបតា ម តមេូវកា រ អតិថិជន យើង គេប់ 

បេភេទ នេ តមេូវ ការ សេវាកម្ម ធនាគារ របស់ ពួក គាត់។

គណនីសនៃសំ គណនីចរន្ត
គណនី
ចរន្តផ្ល័ស

គណនី
បញ្ញើបត់បៃន

គណនីបញ្ញើ
មានកាលកំណត់

បំណង
បេតិបត្តិការ 
និងសនេសំ

បេតិបត្តិការ បេតិបត្តិការ សនេសំ សនេសំ

រូបិយវត្ថុ
រៀល* រៀល រៀល

ដុលា្លេរអាមេរិក
រៀល

ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក ដុលា្លេរអាមេរិក

កាត ឥណពន្ធ ឥត គិត ថ្លេ*  
(Visa, Mastercard, UnionPay)

គា្មេន គា្មេន

កាត ឥណទាន ឥត គិត ថ្លេ* 
(Visa, Mastercard)

ទឹកបេេក់តម្កល់ដំបូងអបេបបរមា
40,000 រៀល* 400,000 រៀល 2,000,000 រៀល

100 ដុលា្លេរ
400,000 រៀល

10 ដលុា្លេរ 100 ដុលា្លេរ 500 ដុលា្លេរ 100 ដុលា្លេរ

ទឹកបេេក់តម្កល់បន្តអបេបបរមា
40,000 រៀល* 400,000 រៀល 2,000,000 រៀល

100 ដុលា្លេរ គា្មេន
10 ដលុា្លេរ 100 ដុលា្លេរ 500 ដុលា្លេរ

អតេេការបេេក់ (ក្នុងមួយឆ្នេំ)
1.00% (រៀល)

គា្មេន
1.00% (រៀល)

2.00%
រហូតដល ់6.25% (រៀល)

0.50% (ដុលា្លេរ) 0.50% (ដុលា្លេរ) រហូតដល ់5.25% (ដុលា្លេរ)

ការទូទាត់ការបេេក់
រៀងរាល់ឆមាស 

(6ខេម្ដង)
គា្មេន

រាល់តេីមាស 

(3ខេម្ដង)

រាល់តេីមាស 

(3ខេម្ដង)

បេចំខេ ឬចុងគេេ 

ឬពេលបិទគណនី
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សេវាបេេក់កម្ចី

បេសនិ បើ លោក អ្នក ជា មា្ចេស ់អាជវីកម្ម ហើយ តេវូ ការ ពងេកី អាជវីកម្ម របស ់
លោក អ្នក ទិញ សមា្ភេរ បរិកា្ខេរ ឬ បង្កើន ទុន បង្វិល នោះ ហេតុអ្វី លោក អ្នក 
មិន ដាក់ ពាកេយ ស្នើ សុ ំកម្ចីអាជីវកម្ម ខា្នេត តូច របស់ ធនាគារ ABA? លោក 
អ្នក អាច ខ្ចីបា ន រហូត ដល់ 70,000ដុលា្លេរ អាមេរិក ដោយ អតេេការ បេេក់ 
ទាប ក្នុង រយៈ ពេល  8ឆ្នេំ។

ជា មួយ ឥណទាន សាជីវកម្ម ពី ABA លោក អ្នក អាច ពងេីក មុខ ជំនួញ 
របស ់លោក អ្នក បាន កាន់ តេ ងាយ សេលួ។ ឥណទាន នេះ តេវូ បាន បង្កើត 
ឡើង ដើមេបី បំពេញ តមេវូ ការ វិនិយោគ, ទុន ដណំើរការ បេច ំថ្ងេ, តមេវូ ការ 
បេតិបត្តិការ និង តមេូវ ការ ផេសេងៗ ជា ចេើន ទៀត។ 

ជា មួយ គោល បំណង ហរិញ្ញវត្ថ ុពាក់ព័ន្ធ នងឹ តមេវូការ ទុន ដណំើរការ បេច ំ
ថ្ងេ, តមេូវ ការ ពាណិជ្ជកម្ម និង ហិរញ្ញបេបទាន ធ្វើ ឲេយ ឥណទាន អាជីវកម្ម ពី 
ABA កា្លេយ ជា បេភព ហិរញ្ញវត្ថ ុដ៏សំខាន ់ចំបង ក្នុង ការ ពងេីក និង អភិវឌេឍ 
អាជីវកម្ម ថ្មី។ 

សមេេប់ លោក អ្នក ដេល មាន បណំង ចង ់សមេេល បន្ទកុ ក្នងុ ការ សង កម្ចបីេចំ 
ខេ ក្នងុ អតេេការ បេេក់ ទាប ឬ ចង់ កាត ់បន្ថយ ចណំយ ឬ តេវូ ការ ថវិកា បន្ថេម 
ដើមេប ីពងេីក អាជីវកម្ម លោក អ្នក អាច ផ្លេស់ ប្ដរូ កម្ចី ពីគេឹះសា្ថេន ដេល មាន 
សេេប់ មក ធនាគារ ABA បាន! យើង ខ្ញុ ំអាច ផ្ដល ់ជនូ អតេេ ការ បេេក់ ដេល 
ទាប ជាង ឬ ផ្ដល់ ពេល វេលា រយៈ ពេល សង វេង ជាង ឬ ផ្ដល់ ជូន ទាំង ពីរ 
ពេម គា្នេ ផង ដេរ។ កាល ណ ឥណទាន សមេេប់ សង ផ្ដេច់ កម្ចី តេូវ បាន 
អនុម័ត លោក អ្នក អាច សង ផ្ដេច់ កម្ចី បច្ចុបេបន ្នរួម ទំាង ការ ទូទាត់ ផេសេងៗ 
ទៀត ដេល តមេូវ ឲេយ មាន ហើយ លោក អ្នក ក៏ អាច មាន ឱកាស ដាក់ ពាកេយ 
ស្នើ សុំកម្ចី បន្ថេម ពី ធនាគារ ABA ទៀត បាន ផង ដេរ។

ឥណទាន អាជីវកម្ម ខា្នេត តូច ឥណទាន សាជីវកម្ម

ឥណទាន អាជីវកម្ម សេវាផ្ដេច់កម្ចីពីគេឹះសា្ថេនដទេ

ឥណទាន អាជីវកម្ម របស ់ធនាគារ  ABA ផ្តល ់ឱកាស ដល់ អាជវីកម្ម ក្នុង ក្ត ី

សេមេ របស ់លោក អ្នក ឲេយ កា្លេយ ជា ការ ពតិ មិន ថា គមេេង ពងេកី អាជីវកម្ម 

បច្ចបុេបន្ន ឬ ក ៏បង ់ផ្តេច ់កម្ច ីពគីេឹះសា្ថេន ផេសេងៗ។ លោក អ្នក រកី រាយ ក្នងុ ការ 

ចុះ ឈ្មេះ យ៉េង ងាយ សេលួ នងិ ដណំើរ ការ អនមុត័ ឆប ់រហស័ ពេម ទាងំ 

ឱកាស បង្កើន មុខ ជំនួញ លោក អ្នក ជា មួយ ធនាគារ ABA!
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កាតទូទាត់

កាត ឥណពន្ធ VISA, Mastercard និង UnionPay 

ពី ធនាគារ ABA អាច បេើ បេេស់ ជា មួយ មា៉េសីុន អេធីអឹម 
ទាងំ ក្នងុ និង កេេ បេទេស និង សមេេប  ់ការ ទញិ ទំនិញ 
និង សេវា កម្ម ផេសេងៗ បេចំ ថ្ងេ ផង ដេរ។ កាត VISA 

និង Mastercard អន្តរ ជាតិ ក៏ អាច បេើ បេេស់ បាន 
លើ   PayPal សមេេប់ រាល ់ការ ទទូាត់ នៅ លើ បណ្ដេញ 
អីុនធឺណតិ និង ការ ទញិ ទនិំញ ក្នងុ ហាង ទំនិញ អនឡាញ 
លេបីៗ។ លោក អ្នក អាច កំណត់បេតិបត្តិការ បេចំ ថ្ងេ 
នងិ កមេតិ អតេេ ដកបេេ ក ់ហើយ ក ៏អាច ភា្ជេប ់បណ្ដេញ 

នេះ ទៅ កាន់កាតជាចេើន ជាមួយ គណនី  ដោយ កណំត់ អតេេ ចណំយ ដាច់ 
ដោយ ឡេក ពី គា ្នេសមេេប់ កាត នីមួយៗ។

កាន ់តេ បេសើរ ជាង នេះ ទៀត លោក អ្នក អាច បង្កើត កាតនិម្មិត បាន ដោយ 
ងាយ សេួល និង មិន គិត ថ្លេ តាម រយៈ សេវា iBanking ឬ បេើ កម្មវិធី  
ABA Mobile ហើយ បេើ កាត នោះ សមេេប់ ទិញ អវីា៉េន់ តាម អនឡាញ។

ជា មួយ នឹង កាតនិម្មតិ របស ់ធនាគារ ABA លោក អ្នក អាច ទទូាត់ ឬ ទញិអីវា៉េន់ 
បាន ដូច កាត បា្លេស្ទកិ ដចូ្នេះ ដេរ នៅ តាម វបិសាយ លក ់អវ៉ីាេន់ អនឡាញ ដេល 
មាន រូប ឡូហ្គេ Mastercard ឬ Visa ដូចជា Amazon, eBay, ឬក៏ 
AliExpress ជាដើម។

កាតឥណពន្ធ កាតឥណទាន

ធនាគារ ABA ចេញ កាត ឥណទាន អន្តរជាតិ Mastercard 

និង VISA ដេល តេវូ បាន ទទួល សា្គេល់ ទូទាំង ពិភព លោក។ 
កាត ឥណទាន ផ្ដល ់នូវ អាទិភាព ដ៏ សំខាន់ ក្នុងកា រ បេើ បេេស់ 
ទឹក បេេក់ របស់ ធនាគារ នៅ ពេល ដេល លោក  អ្នក តេវូ ការ បនា្ទេន់។ 
អតិថិជន ដេល បាន បើក គណនី ចរន្ត, គណន ីសនេសំ, គណន ី
បញ្ញើ មាន កាល កណំត់ ឬ គណនី បញ្ញើ បតប់េន របស ់ធនាគារ 

ABA ក្នងុ ចំនួន ទឹក បេេក ់អបេបបរមា 3,000ដលុា្លេរ អាមេរិក នងឹ មាន សទិ្ធិ ទទួល បាន 
កាតឥណទាន ដោយ ឥត គិត ថ្លេដេល អាច បេើបេេស ់ឥណទាន រហតូ ដល ់ទៅ 90% 

នេ ទឹក បេេក់ បង្កក ទុក (លក្ខខណ្ឌ នានា តេូវ បាន អនុវត្ត)។

មា៉េសុនី ឆូត កាត របស ់ធនាគារ ABA អាច ធ្វើ ឲេយ បេតិបត្តកិារ អាជីវកម្ម កាន់ តេ ងាយ 
សេួល។ ម៉ាេសុីន ឆូត កាត អាច អនុញ្ញេត ឲេយ ទីតាំង លក់ រាយ ទទួល យក ការ ទូទាត ់
តាម កាត បនា្ទេប់ ពមីា៉េសុីន ឆូត កាត ពិនិតេយ ឃើញ ថា កាត មាន ទឹក បេេក់ អាច ទូទាត់ 
បាន។ វា ជា មធេយាបាយ ដ៏ សាមញ្ញ មួយ ដេល ជួយ បង្កើន បេសិទ្ធភាព ក្នុង ការ លក់ 
ដូរ។ អត្ថបេយោជន៍ ពិសេស មួយ ទៀត គឺ បេតិបត្តិការ ចំណយ តិច ដោយ សារ 
ថ្លេ ទូទាត់ នោះ នឹង តេូវ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង គណន ីរបស់ កេុមហ៊ុន ដោយ ផ្ទេល ់តេ ម្ដង។

មា៉េសីុន ឆូត កាត

ដើរទិញទំនិញបេកបដោយទំនុកចិត្ត

កាត Mastercard, VISA និង  UnionPay តេូវ 
បាន ការពារ ដោយ បេព័ន្ធ សុវត្ថិភាព  3D។ ្របព័ន្ធ 
សុវត្ថិភាព 3D បាន ផ្តល់ នូវ បេព័ន្ធកា រពារ បន្ថេម  
 នៅ ពេល លោក អ្នក ធ្វើ បេតិបត្តិការ ទិញ ទំនិញ តាម 
អនឡាញ។ បច្ចេក វទិេយា នេះ  បេើបា ន គេប់ កាត របស ់
យើង នៅ ពេល ដេល ធ ្វើការ បញ្ជេ ទញិ តាម វិបសាយ។ 
អ្នក តេវូ បេេកដ ថា ហាង អនឡាញ ដេល អ្នក បញ្ជេ ទិញ 
មាន សវុត្ថភិាព និង ការពារ ដោយ លេខ កដូ សវុត្ថភិាព 
របស ់Mastercard ឬ បញ្ជេក់ ដោយ VISA ឬ បេព័ន្ធ 

ទូទាត់ អនឡាញ របស់ UnionPay ឬក៏អត់។
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* សមេេប់ បេតិបត្តិការ មិន មេន ជា បេេក់ ដុលា្លេរ អាមេរិក  នឹង តេូវ គិត ថ្លេ ក្នុង ការ ប្តូរ បេេក់ 2%

ថ្លេេសវាផេសេងៗនេកាតឥណពន្ធ

Classic Platinum Classic
 

Business 
 

Platinum Lite
 

Platinum
 

Standard
 

Platinum

ការ ចេញ កាត ឬ ការ ចេញ កាត សា ជា ថ្មី Free

សេវា ថេ ទាំ បេចំ ឆ្នេំ $3 $30 $5 $20 $20 $100 $5 $20

ការ ដក បេេក់

អេធីអឹម ABA Free

Easy Cash អេធីអឹម N/A N/A $0.5 $0.5 $0.5 $0.5 N/A N/A

ការ បញ្ជេ ទិញ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា Free

ការ បញ្ជេ ទិញ កេេ បេទេស កម្ពុជា  Free*

ការ ពិនិតេយ សមតុលេយ

ABA អេធអីឹម/មា៉េសុីនឆូតកាត Free

Easy cash អេធីអឹម N/A N/A $0.1 $0.1 $0.1 $0.1 N/A N/A

ចំនួន សាច់ បេេក់ កំណត ់ក្នុង ការ ដក ឬ ទិញ ក្នុង មួយ ថ្ងេ $1,000 $5,000 $1,000 $5,000 $5,000 $10,000 $1,000 $7,000

ចំនួន បេតិបតិ្តការ ដក បេេក់ អតិបរមា ក្នុង មួយ ថ្ងេ 5 10 5 10 10 10 5 10

ចំនួន បេតិបត្តិការ បញ្ជេ ទិញ អតិបរមា ក្នុង មួយ ថ្ងេ 5 10 5 10 10 10 5 10
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ធនាគារ ABA ផ្តល់ ជូន អ្នក នូវ ដំណោះ សេេយ សា្ថេពរ និង ជមេើស ផ្តល់ 
ហរិញ្ញបេបទាន ដេល បាន កេ សមេលួ ដើមេបី កាត់ បន្ថយជា  អតិបរមា ឬ លបុ 
បំបាត់ ហានិភ័យ របស ់អ្នកពា ក់ព័ន្ធនឹង បេតបិត្តកិារ ពាណជិ្ជកម្ម ទាងំ នៅ ក្នងុ 
បេទេស កម្ពជុា នងិ បណ្ដេ បេទេស ផេសេងៗ ទៀត នៅ ទទូាងំ ពភិព លោក។ 

សេវាកម ្មរបស ់យើង រួម មាន ការ ចេញ លខិិត ឥណទាន លខិិត ធានា របស ់
ធនាគារ  ការ បេមូល ឯកសារ ការ បេឹកេសាយោ បល់  ការ ចរច ការ បេមូល 
ឯកសារ កេេយ ពេល ផ្តល ់ហរិញ្ញបេបទាន និង អបេបហារ  ការ សនេយា ចណំយ 
លិខិត ឥណទាន បេចំកា រ និង លិខិ តូបករណ៍ ហិរញ្ញបេបទាន ពាណជិ្ជកម្ម 
ផេសេង ទៀត។

កេុម អ្នកវិជា្ជេ ជីវៈ ជំនាញ ដេល មាន បទ ពិសោធ ផ្ន េក ហិរញ្ញបេប ទាន 
ពាណិជ្ជកម្ម នងិ បេតិបត្តកិារ ឯកសារ នឹង ជួយ អ្នកនៅ  គេប់ ដណំក ់កាល 
ទាំង អស ់នេ សកម្មភាព នា ំចេញ នា ំចូល របស ់អ្នក ចប់ តាំង ព ីពេល ចរច 
កិច្ច សនេយារ ហូត ដល់ ពេល ទទួល បេេក់។

ជា មួយ ការ គា ំទេ ពី ធនាគារ ជាតិ នេកាណដា ដេល ជា ភាគហ៊ុនិក របស់ 
យើង យើង ខ្ញុ ំមាន លទ្ធភាព ផ្ដល ់សេវា ហរិញ្ញបេបទាន ទំនើប និង សុវត្ថភិាព 
ខ្ពស ់ដល់ អតិថិជន។

លខិិត ឥណទាន គឺ ជា ការ ធានា ជា លាយ លក្ខណ ៍អកេសរ ដោយ ធនាគារ មួយ 
ដើមេបី ធ្វើ ការ ទូទាត់ សមេេប់ អ្នក លក់ បេសិន បើ អ្នក លក់ បាន បំពេញ តាម  
ខ និង លក្ខខណ្ឌ នេ លិខិត ឥណទាន ហើយ នោះ។ នេះ គឺ ជា វិធី សាស្តេ ដ៏ 
មាន សវុត្ថភិាព និង ជា លខិិ តបូករណ ៍ដេល តេវូបា ន បេើ បេេស ់ទទូៅ នៅ ក្នងុ 
ពិភព ហរិញ្ញបេបទាន អន្តរជាតិ។ លខិិត ឥណទាន របស ់ធនាគារ ABA អនុវត្ត 
តាម លក្ខណៈ បទ ដា្ឋេន UCP600 របស ់សភា ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរជាតិ (ICC) 
និង ធានា នូវ សវុត្ថភិាព និង ភាព ងាយ សេលួ ចំពោះ បេតិបត្តកិារ ពាណជិ្ជកម្ម 
អាហរ័ណ នីហរ័ណ របស ់លោក អ្នក។

ការ បេមូល បេេក ់កេេយ ទទួល ឯកសារ គឺ ជា ចរន្ត ឯកសារ (ហរិញ្ញវត្ថ ុនិង/ឬ 
ពាណជិ្ជកម្ម) រវាង ធនាគារ និង ធនាគារ ដោយ សេបតា មកា រ រៀប ច ំជា មនុ 
រវាង អ្នក ទិញ និង អ្នក លក់។ ការ បេមូល បេេក់ កេេយ ទទួល ឯកសារ តេូវ 
បាន បេើ បេេស ់នៅ ពេល អ្នក លក ់មនិ ចង ់ដកឹ ជញ្ជនូ ទនិំញ ដោយ បេើ បេេស ់
វិធី គណនី ចំហ បុ៉ន្តេ សេប ពេល ជា មយួ គា្នេនោ ះ មនិ អាច ធានា ហានភ័ិយ នេ 
លិខិត ឥណទាន ឬ លិខិតបូករណ៍ ផេសេង ទៀត ឡើយ ។ ប ើបេៀប ធៀប ជា 
មួយ នឹង គណន ីចំហ ការ បេមូល នេះ គឺ ជា វិធី មាន សុវត្ថិភាព ជាង សមេេប់ 
អ្នក លក់ ពេេះ អ្នក ទញិ មនិ អាច ទទួល បាន ទនិំញ ដោយ មិន ធ្វើ ការ ទទូាត់ 
ឬ មិន ទទួល យក បាន ឡើយ។

លិខិតឥណទាន ការបេមូលបេេក់កេេយទទួលឯកសារ 

លិខតិ ធានា របស់ ធនាគារ គឺ ជា ការ ធានា ដេល មិន អាច ក េប េេបាន របស់ 
ធនាគារ ដេល ចេញ លិខតិ  (អ្នកធានា) ដើមេប ីធ្វើកា រ ទទូាត ់ជនូ អ្នក ទទលួ 
ការ ធានា (អ្នក ទទលួ ផល) បេសនិ បើ កាតព្វកិច្ចជា កល់ា ក ់របស អ់្នក ដាក់ 
ពាកេយ សុ ំមិន តេូវ បាន បំពេញ ឬ បំពេញ បាន ដោយ ផ្នេក។

ឧទាហរណ៍៖ អ្នក នឹង លក់ ផលិត ផល ប៉ុន្តេ មិន បេេកដ អំពី ភាព គួរ ទទួល 
បាន ឥណទាន របស់ អ្នក ទិញ មាន ន័យ ថា អ្នក នឹង មាន ហានិភ័យ ពី ការ 
មិន បាន ទទួល ការ ទូទាត់។ លិខិត ធានា តេូវបា ន រៀបចំ ឡើង ដើមេបី កាត់ 

បន្ថយ ជា អតិបរមា នវូ ហានិភ័យ នេះ ក៏ ដចូ ជា ហានិភ័យ ដេល ពាក ព់ន័្ធ នងឹ 
បេតិបត្តិការ ទិញ លក ់ផង ដេរ។ 

លិខិតធានារបស់ធនាគារ

ធនាគារ ABA តេវូ បាន បេសទិ្ធនាម ជា ធនាគារ 

ហិរញ្ញបេបទាន ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ ឆ្នើម បំផុត បេចំ 

ឆ្នេំ2018 ព ីទសេសនា វដ្តី Global Finance

ហិរញ្ញបេបទានពាណិជ្ជកម្ម
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ធនាគារ ABA ផ្ដល ់ជូន សេវាកម្ម ផ្ទេរ បេេក ់ដ៏ សមេបូរ បេប សមេេប ់បំពេញ 
តមេវូ ការ ឯកត្តជន និង អាជីវកម្ម។ បណ្ដេញ ធនាគារ អន្តរការី របស ់យើង 
ដេល បាន សហការ បង្កើត ជា បេព័ន្ធ សេវា ផ្ទេរ បេេក់ ឆប ់រហស័ ដ ៏ធ ំនៅ ទទូាងំ 
ពិភព លោក បង្កជា  លក្ខណៈ ងាយ សេលួ ក្នងុកា រ ផ្ញើ និង ទទលួ សាច ប់េេក់ 
ដោយ ផ្ទេល ់ទៅ ក្នងុ គណនី ABA របស ់លោក អ្នក បេកប ដោយ សុវត្ថភិាព 
និង ឆប ់រហ័ស បំផុត។

សេវាកម្មផ្ទេរបេេក់

ជា សេវា ផ្ទេរ បេេក់ ក េេបេទេស ដ៏ ឆប ់រហ័ស សមេេប់ 
ឯកត្តជន ឬកេុមហ៊ុន សាជីវកម្មតា មរយៈ បណ្ដេញ 
ធនាគារ អន្តរកា រី របស់ ABA។ ជា មួយ នឹង ការ ផ្ទេរ 
បេេក់ ទូរគមនាគមន៍ សាច់ បេេក់ របស់ លោក អ្នក 

នឹង តេូវ បាន ផ្ទេរដោ យ ផ្ទេល់ទៅ  ក្នុង គណនី របស់ អ្នក ទទួល យ៉េង ឆប់ 
រហ័ស និង មាន សុវត្ថិភាព បំផុត។ លេខ កូដ ធនាគារ ABA តាម រយៈ 
បេព័ន្ធ SWIFT គឺ ABAAKHPP។

មូលដា្ឋេន នេ ការ ផ្ទេរ ទឹក បេេក ់រវាង ធនាគារ ABA និង ធនាគារ ដទេ ទៀត 
នៅ កម្ពជុា។ យើង មាន កិច្ច សហការ ជា ដេ គ ូជា មួយ ធនាគារ ទាងំ អស ់នៅ 
កម្ពជុា ដូច្នេះ ទឹកបេេក់ លោក អ្នក នឹង តេវូ ផ្ទេរ ក្នងុ រយៈ ពេល មួយ ថ្ងេ ប៉ណុោ្ណេះ។

នៅ ធនាគារ ABA យើង ក៏ មាន ផ្ដល ់ជនូ នូវ សេវា ផ្ទេរ បេេក់ បនា្ទេន់ ភា្លេមៗ ផង 
ដេរ។ លោក អ្នក អាច ផ្ញើ បេេក់ ទៅ កាន់ អ្នក ជា ទី សេឡាញ់ របស់ ខ្លួន តាម 
រយៈ បេព័ន្ធ សេវា MoneyGram និង IME  ដេល មាន នៅ តាម សាខា ណ 
មួយ របស់ ធនាគារ ABA។

ដោយ មាន បណ្ដេញ ភា្នេក់ ងារ ផ្ទេរ បេេក់ ដ ៏ទលូ ទំលូាយ ចំនួន 350,000 កន្លេង 
នៅ ជំុវិញ ពិភព លោក សេវា MoneyGram ផ្ដល ់នូវ មធេយាបាយ សវុត្ថភិាព 
មួយ ក្នុង ការ ផ្ញើ និង ទទួល បេេក់ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក។

ជា មួយ នឹង សេវា ផ្ទេរ បេេក ់IME ដេល មាន នៅ តាម សាខា ធនាគារ ABA 

ទឹក បេេក់ លោក អ្នក តេវូ បាន ផ្ទេរ យ៉េង ឆប់ រហ័ស ភា្លេមៗ  ហើយ សាច ់បេេក់ 
នឹង ដល ់ដេ អ្នក ទទួល យ៉េង ទាន់ ពេល វេលា  ដោយ មិន គិត ថ្លេ សេវា ពេល 
មក ទទួល ឡើយ។ សេវា ផ្ទេរ បេេក់ IME បាន បង្កើត បណ្ដេញ ធនាគារ  
ដេ គូ អន្តរកា រ ីរបស ់ខ្លួនជា ង  100,000  គេឹះសា្ថេន នៅ ទូទាំង ពិភព លោក។

សេវាកម្មផ្ទេរបេេក់ក្នុងសេុក សេវាផ្ទេរបេេក់អន្តរជាតិភា្លេមៗ

សេវាផ្ទេរបេេក់ទូរគមនាគមន៍អន្តរជាត ិ
តាមបេព័ន្ធ SWIFT

សេវាផ្ទេរបេេក់ RemitEx

ជា សេវា ផ្ទេ របេេក់ ដេល មាន អតេេ ប្ដរូ បេេក់ ថេរ សមេេប់ 
បេទេស មួយ ចំនួន។ សេវា នេះ មិន គិត ថ្លេ លើ ការ បញ្ជនូ 

ទឹក បេេក់ ហើយ អ្នក អាច រកីរាយ ជា មួយ អត េេប្ដរូ បេេក់ ថេរ សមេេប់ រូបិយប័ណ្ណ 
ផ្ញើ ខុស ពី រូបិយប័ណ្ណ ទទួល ។
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សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិតសមេេប់សាជីវកម្ម

សេវាកម្ម ធនាគារ ABA តាម អីុនធឺណតិ សមេេប់ អាជីវកម្ម  
អាច ឲេយ អ្នក បេើ បេេស ់ គណនី អាជវីកម្ម តា ម អនឡាញ បេកប 
ដោយ សុវត្ថិភាព និង ងាយ សេួល។ ដោយ សេវា នេះ មាន 

ដំណើរ ការ 24 មោ៉េង ក្នងុ មួយ ថ្ងេ 7 ថ្ងេ ក្នងុ មួយ សបា្ដេហ ៍និង 365 ថ្ងេ ក្នងុ មយួ 
ឆ្នេ ំអ្នក អាច បេើបេេស់ សមេេប់ រាល ់តមេវូ ការ សេវា ធនាគារ សមេេប ់អាជីវកម្ម 
ដូច ជា អនុញ្ញេត និង ធ្វើ ការ ទូទាត ់ជូន អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ឬ បុគ្គលិក តេួត ពិនិតេយ 
សមតលុេយ គណន ីនងិ បេតបិត្តកិារ ថ្មីៗ  ផ្ទេរ បេេក ់ព ីគណន ីមយួ ទៅ គណន ី
មួយ ទៀត នៅ ក្នុង ធនាគារ តេ មួយ ឬ ធនាគារ ផេសេង ផ្ទេរ ទៅ កេេ បេទេស 
ពេម ទាំង សេវា ផេសេងៗ ជា ចេើន ទៀត!

សេវាកម្មស្វ័យធនាគារ

សេវា Cash-in Kiosk

Cash-In Kiosk ជួយ អតិថិជន របស់ ធនាគារ ABA ក្នុង ការ ដាក់ 
បេេក់ បញ្ញើ ក្នងុ គណនី ណ មយួ របស ់ធនាគារ ABA ឬ ទូទាត់ សេវាកម្ម 
ផេសេងៗ ទៅ កាន់ កេមុ ហ៊នុ ផ្គត់ផ្គង់ នានា។ រាល ់បេតិបត្ដកិារ ទាងំ អស ់

នឹង បងា្ហេញ ភា្លេមៗ លើ គណនី អតិថិជន នូវ ឈ្មេះ កេុមហ៊ុន ផ្ដល ់សេវាកម្ម នីមួយៗ 
ឬ គណនី របស ់ធនាគារ ABA ។ Kiosk បេតិបត្តិការ ពេញ 24ម៉ោេង ក្នុង មួយ ថ្ងេ 
និង 7ថ្ងេ ក្នុង មួយ សបា្តេហ៍ ពេម ទាំង អនុញ្ញេត ឲេយ លោក អ្នកអា ច បញ្ចូល ទឹក បេេក់ 
ក្នងុ គណន ីធនាគារ ABA ដោយ មិន ចំ បាច ់រង់ ចំ ធ្វើ បេតិបត្តិការ ក្នុង មោ៉េង ធ្វើការ 

របស់ ធនាគារ ឡើយ។

សេវាកម្មដកបេេក់ដោយមិនបាច់បេើកាត

E-Cash គឺជា សេវា ដកបេេក់ពីមា៉េសុនី អេធីអឹមដោយ មិន 
បាច់ បេើ កាត ហើយ បាន ដាក ់ឲេយ បេើ បេេស ់ដោយ ធនាគារ 
ABA ក្នុង ឆ្នេំ 2015។ តាម រយៈ សេវាកម្ម នេះ  អា ចឲេយ អ្នក 

ដេល មិន មាន គណនី ជា មយួ ធនាគារ ABA អាច ដក សាច់បេេក់ ពី មា៉េសុនី 
អេធីអឹម ណ មួយ របស់ ABA ដោយ មិន បាច់ មាន កាត ។ អ្នក ទទួល តេូវ 
ការ តេឹម តេ លេខ កដូ សុវត្ថភិាព  ដេល បាន ផ្តល ់ព ីអ្នក ផ្ញើជា  អតថិជិន របស ់ 
ABA ប៉ុណោ្ណេះ។

មា៉េសីុនអេធីអឹម

រហូត មក ដល់ បច្ចុបេបន្ន នេះ ធនាគារ ABA មាន មា៉េសីុន 
អេធអីមឹ ចេើន ជាង 230 នៅ ទូទាំង បេទេស ហើយ ចំនួន 
នេះ កំពុង ត េបន្ត កើន ឡើង យ៉េង ឆប ់រហស័។ វាមិន គេេន់  

តេ ជា មា៉េសុីន អេធីអឹម សមេេប់ ដក បេេក់ ប៉ុណោ្ណេះ ទេ តេ លោក អ្នក ក៏ អាច 
ពនិតិេយ មើល សមតលុេយ ក្នុង គណន ីលោក អ្នក ការ ផ្ទេរ បេេកព់ ីធនាគារ មយួ 
ទៅ ធនាគារ មយួ ទៀត របស់ លោក អ្នក បង់ វកិ្កយបតេ ផេសេងៗ ដេល រមួ មាន 
ការ បញ្ចលូ បេេក់ ក្នងុ ទរូសព័្ទ បង់ ថ្លេ សេវា អីនុធឺណតិ  និង សេវា សាធារណៈ 

ជា ចេើន ទៀត ។ល។

សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដេ

ABA Mobile គឺ ជា កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ដេ ដំបូង គេ នៅ កម្ពុជា 
ដេល ផ្ដល ់សេវា ធនាគារ ពេញ លេញ ដោយ មាន អ្នក បេើ 
បេេស់ សកម្ម ចំនួន 150,000នាក់ ជា មួយ បេតិបត្តិការ 

5,500,000ក្នុង មួយ ឆ្នេំ។ វា គ ឺជា ឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ សម សេប បំផុត 
សមេេប ់អ្នក ដេល តេូវ ការ គេប់ គេង ឬ ចត់ ចេង បេេក ់ឬ គណនី គេប ់ពេល 
វេលា 24មោ៉េង។ អ្នក អាច ពនិិតេយ សមតុលេយ, បើក គណនី បញ្ញើ កាល កណំត់, 
បើក កាត និម្មិត, បង់ វិក្កយបតេ បាន ភា្លេមៗ ដោយ មិន គិត ថ្លេ សេវា រួម ទាំង 
មខុងារ ពិសេសៗ ជា ចេើន ទៀត។ កម្មវិធ ីនេះ អាច ទាញ យក បាន ដោយ 
ឥត គិត ថ្លេ នៅ Google Play និង Apple App Store។

ធនាគារតាមអុីនធឺណិត

អាច បេើបេេស ់បាន គេប ព់េល 24មោ៉េង ក្នងុ មួយ ថ្ងេ និង 7ថ្ងេ ក្នងុ មយួ 
សបា្តេហ ៍តាម រយៈ សេវា ធនាគារ តាម អុនីធឺណតិ របស ់យើង ដេល អាច 
ឲេយ លោក អ្នក បេើ អុនីធឺណតិ ក្នងុ ការ គេប់គេង បេតិបត្តកិារ ហរិញ្ញវត្ថ ុ

ចប់ ព ីការ ពិនិតេយ របាយការណ ៍គណនី រហូត ដល់ ការ ធ្វើកា រ ទូទាត់ ឬ ផ្ទេរបេេក់។ 
វា ងាយ សេួល ក្នុង ការ បង្កើត និង បេើបេេស់  ហើយ អាច ឲេយ លោក អ្នក បេតិបត្តិការ 
ជា បេចំ ថ្ងេ ដោយ មិន ចំ បាច ់ទៅ សាខា ណ មួយ ឡើយ។ 
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សេវា ទូរស័ព ្ទបមេើ អតិថិជន

លោក អ្នក អាច លើក ឡើង នូវ សំណួរ ការ មិន ពេញ ចិត្ត ឬ 
សំណើ របស់ លោក អ្នក ដេល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ផលិតផល និង 
សេវាកម្ម របស់ ធនាគារ ABA ដោយ ទូរស័ព្ទ មក កាន់ អ្នក 

ឯកទេស ខាង បមេើ អតិថិជន  របស ់ធនាគារ យើង ខ្ញុ។ំ  បេសនិ បើ កាត របស ់
លោក អ្នកតេូវបានបង្កក បាន បាត់ ឬ តេូវ បាន គេ លួច ឬ  ចង់ដឹង ម៉ោេង 
ធ្វើការ និងទីតាំង សាខា ដេល នៅ ជិត លោក អ្នក បំផុត នោះ សូម ទាក ់ទង 
មក យើងខ្ញុ ំតាម រយៈ ទរូសព័្ទលេខ 023 225 333 ដើមេបី ទទួល បាន ជនួំយ 
ព ីបុគ្គលិក ធនាគារ ABA។

ទំព័រ ហ្វេស ប៊ុក

ទពំរ័ ហ្វេសប៊ុក ជា ផ្លវូការ របស់ យើង  តេង តេ ផ្តល់ជនូ លោក អ្នក នវូ 
ព័ត៌ មាន ថ្ម ីចុង កេេយ បផុំត ព ីផលតិផល និង សេវាកម្ម របស ់ធនាគារ 
ABA ក៏ ដូច ជា អាច ទសេសនា វីដេអ ូអំពី ធនាគារ  អាច ឆ្លើយ ឆ្លង មក 

កាន់ កេុម ការងារ ពេម ទាំង អាច ស្វេង រក ការ ផ្តល់ ជូន ចុង កេេយ និង អាច ឈ្នះ 
រងា្វេន់ ក្នុង កម្មវិធី សំណួរ ចម្លើយ របស់ យើង ថេម ទៀត ផង។ សូម ចូល មើល ទំព័រ 
របស់ យើង  www.facebook.com/ABA.Bank.Cambodia

ការ ផ្តល់ មតិយោបល ់លើ ABA Mobile

រីករាយ ជា មួយ នងឹ បេតិបត្តកិារ ធនាគារ ដ ៏ងាយ សេលួ និង 
មាន សវុត្ថភិាព ព ីកម្មវិធី ABA Mobile ដេល អ្នក អាច ទាក ់
ទង មក យើង ខ្ញុំ បាន ភា្លេមៗ ដោយ មិន ចំ បាច់ ចក ចេញ ព ី

កម្មវិធី។ គេេន់ តេ ចូល ទៅ កាន ់ ទំព័រ រួម របស់ កម្មវិធីី ហើយ ចុច តេង់ ប៊ូតុង 
“ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ”។ លោក អ្នក អាច សរសេរ ជា មតិយោបល់ ឬ សួរ 
សំណួរ អំពី ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម របស ់យើង ខ្ញុំ, ជជេក ជា មួយ ពួក យើង 
តាម Facebook Messenger, ឬ ទូរស័ព្ទ មក កាន់ សេវា បមេើ អតិថិជន 
24មោ៉េង របស ់យើង ដោយ មិន ចំ បាច ់ចុច លេខ អ្វី ទាំង អស់។

សេវា ឆ្លើយ ឆ្លង តាម គេហ ទំព័រ

ការ ឆ្លើយ ឆ្លង តាម គេហ ទំព័រ www.ababank.com របស ់
យើង អាច ឲេយ លោក អ្នក ធ្វើ ការ ទាក់ទង តាម អន ឡាញ មក 
កាន ់កេមុកា រងារ របស ់យើង ដើមេប ីទទលួ បាន ពត័ម៌ាន អពំ ី

ផលតិផល និង សេវាកម្មនា នា បាន ដោយ មិន ច ំបាច់ ទូរសព័្ទ មក កាន ់យើង 
ឬ ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ សាខា ណ មយួ ឡើយ។ កេមុ ការងារ នៅ រង់ ចំ សា្វេគមន៍ 
ឆ្លើយ តបរា ល់ សំណើ របស ់អតិថជន គេប់ ពេល។

សេវាកម្ម ផ្តល ់យោបល់ តាម អុីមេល

ធនាគារ ABA តេង សា្វេគមន៍ រាល់ មតិយោបល់ ់ឬ ព័ត៌ មាន តេលប់ 
 របស់ លោក អ្នក។ បេសិន បើ ជាលោ ក អ្នក ចង់ សុំ ជំនួយ ឬផ្តល់ 

យោបល ់ដើមេបី កេ លម្អ បុគ្គលកិ របស ់យើង សមូ ផ្ញើ អុមីេល មក កាន ់
អាសយដា្ឋេន info@ababank.com។

សេវាកម្មទំនាក់ទំនងអតិថិជន 24/7
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សេវាទូទាត់អនឡាញ PayWay

ធនាគារ ABA ផ្តល ់ជូន នូវ សេវា បើក បេេក់ បៀវតេស  
ដេល អាច ជួយ កាត់ បន្ថយ ថ្លេ ចណំយ កាត់ បន្ថយ 
ដំណើរ ការងារ ឯកសារ និង បង្កើន សវុត្ថភិាព។  
លោក អ្នក គេេន់ តេ ផ្ញើ តារាង បើក បេេក់ បៀវតេស 

បុគ្គលកិ របស ់លោក អ្នក ឬក៏ អាច ផ្ញើ ទកឹបេេក់ ដោយ ផ្ទេលទ់ៅ  កាន ់
គណនី របស ់ពកួ គាត ់តាម រយៈ សេវា ធនាគារ តាម អីុនធឺណតិ របស ់
យើង។ លោក អ្នក មនិ ច ំបាច ់ដក សាច ់បេេក ់ពគីណន ីសាជីវកម្ម 
ឬ ចេញ មូលបេបទាន បតេ ទៀត ឡើយ។

ជា ផ្នេក មួយ នេ គមេេង បើក បេេក់ បៀវតេស យើង ខ្ញុំ នឹង ចេញ 
កាត ឥណពន្ធ Visa, Mastercard និង  UnionPay ក្នុង តម្លេ 
ពិសេស ជូន បុគ្គលិក របស់ លោក អ្នក ដើមេបី ឲេយ ពួក គាត់  អាច 
បេើបេេស់ សាច់ បេេក់ របស់ ខ្លួន  បាន ភា្លេមៗ ក្នុង រយៈ ពេល 24 

មោ៉េង ក្នុង មួយ ថ្ងេ និង 7ថ្ងេ ក្នុង មួយ សបា្តេហ៍ តាម រយៈ បណ្ដេញ 
មា៉េសុីន អេធីអឹម របស់ ធនាគារ យើង ខ្ញុំ ហើយ ក៏ អាច ឲេយ ពួក គាត់ 
អាច ទិញ ទំនិញ តាម អនឡាញ បាន ផង ដេរ។

ដោយ  ដឹង ចេបាស ់ថា ពេល វេលា របស ់លោក  អ្នក 
មាន តម្លេ ហេតុ ដូច្នេះ យើង សមូ ណេនា ំសេវា ថ្ម ី
មយួ ទៀតគឺ ការ បើក គណនី តាម អនឡាញ។

យើង បង្កើត វិបសាយ   join.ababank.com  ដេល លោក អ្នក អាច 
ជេើស រីស  បេភេទ គណនី ដេល សក្តិ សម នឹង តមេូវ ការ ធនាគារ 
បេចំ ថ្ងេ ឬ តមេូវ ការ សនេសំ  របស់ លោក អ្នក ហើយ អាច ស្នើសុំ 
តាម អនឡាញ ពី គេប់ ទី កន្លេង  មិន ថា នៅ ផ្ទះឬ ការិយល័យ និង 
នៅ ពេលណ ក៏ បាន ដេល ងាយ សេួល ចំពោះ លោក អ្នក។

លោក អ្នក អាច ស្នើសុំ គណន ីធនាគារ ABA ដបំងូ  តាម អន ឡាញ 
បាន ដោយ ចូល ទៅ កាន់ វបិសាយ ខាង លើ ជេើស រសី គណនី ដេល 
សក្តិសម នឹង តមេូវ ការ បេចំ ថ្ងេឬ ដើមេបី សនេស ំបេេក់  ហើយ បំពេញ 
ទមេង់ បេបបទ ជា ការ សេេច។

បនា្ទេប់ ពី ការ ស្នើ សុ ំទទួល បាន ជោគ ជយ័ លោក អ្នក នងឹ ទទួល បាន 
លេខកូដ  សមា្គេល់ តាម អុីមេល ដេល តេូវ ភា្ជេប ់ទៅ ជាមួយ  រួម នឹង 
អត្តសញ្ញេណ ប័ណ្ណ ឬ លិខិត ឆ្លងដេន  នៅ ពេលធ្វើ ដំណើរ  ទៅ 

កាន ់សាខា ធនាគារ ABA ដេល នៅ ជិត បំផុត ក្នុង រយៈ ពេល 15 
ថ្ងេ ដើមេប ីបើក ដំណើរ ការ ជាមួយ បុគ្គលិក របស់ យើង។

ការ បើក គណន ីនៅ ធនាគារ ABA ឥឡូវ នេះ  ពិត ជា ងាយ សេួល  
ដេល មិន ធា្លេប់ មាន ព ីមុន មក!

PayWay គឺ ជា មធេយាបាយ 
ទូទាត់ បេេក់ ដ ៏ទំនើប ឈន មុខ 
របស់ ធនាគារ ABA ដេល 

ជួយ ឲេយ អ្នក លក់ ដូរ អនឡាញ ក្នុង សេុក ទទួល ការ ទូទាត់ បេេក់ 
បាន ភា្លេមៗ និង ងាយសេួល បំផុត តាម រយៈ កាបូប ឌីជីថល  និង 
កាត ទូទាត់ជាចេើន បេភេទ។

ជាមួយ PayWay អ្នក អាច ទទួល បាន សារ ជូន ដំណឹង ជាប់ ជា 
បេចំ រាល់ ពេល អ្នក ធ្វើ បេតិបត្តិការ នៅ លើ វិបសាយ  ឬ កម្មវិធី 
ទូរស័ព្ទ និង អាច គេប់គេង ការ លក់ ដូរ លើ វិបសាយ របស់ ខ្លួន ។ 
គេប់ បេតិបត្តិការ ទំាងអស់ ដេល ធ្វើ ការ ទូទាត់ តាម PayWay 

តេូវ បាន ការពារ សុវត្ថិភាព 100%  ដោយ ការ តេួត ពិនិតេយ ពី កេុម 
ការពារ សុវត្ថិភាព របស់ យើង។

PayWay គឺ ជា ដំណោះ សេេយ ដ៏ បេសើរ បំផុត សមេេប់ អ្នក ធ្វើ 
អាជីវកម្ម លើ សេវាកម្ម ដូច ជា ៖ លក់ សំបុតេ យន្ត ហះ និង សេវា 
កម្ម ធ្វើ ដំណើរ តាម អនឡាញ វិទេយាសា្ថេន អបរំ់ ហាង ទនិំញ អនឡាញ 
រោង ភាព យន្ត សេវា ដកឹ ជញ្ជនូ អាហារ សណ្ឋេគារ ភោជនីយ ដា្ឋេន 

និង សេវាកម្ម ជា ចេើន ទៀត! យើង ខ្ញុំ បង្កើត PayWay គឺ ដើមេបី 
អ្នក ហើយ ផ្ដល់ នូវ បេប បទ ដេល មាន ភាព ងាយ សេួល សមេេប់ 
អាជីវកម្ម របស ់អ្នក។

ព័ត៌ មាន បន្ថេម ចូលទៅ payway.ababank.com

ការ បើក គណនី តាម អនឡាញ សេវាបើកបេេក់បៀវតេស
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ធនាគារ ABA មាន ទំនាក់ ទំនង សេវាកម្ម ជា មួយ បណ្ដេញ ធនាគារ 

អន្តរជាតិ លេបីៗ នៅ ជំុវិញ ពិភព លោក។ អាជីវកម្ម ដេល ទាក់ ទង នឹង ការ 

ទូទាត់ និងការ ផ្ញើ បេេក់ ផ្ទេល់ ខ្លួន តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ គណនី ទៅ 

តាម បេភេទ រូបិយប័ណ្ណ នីមួយ ៗ ។

ខាង កេេម នេះ ជា បញ្ជ ីឈ្មេះ ធនាគារ ដេ គូ និង ធនាគារ ទី ភា្នេក់ងារ របស់ 

យើង សមេេប់ របិូយប័ណ្ណ ផេសេង ៗ  គា្នេ ដេល អាច បេើបេេស ់ដើមេបី សមេលួ ដល ់

ការ ទូទាត ់ជា លក្ខណៈ អន្តរជាតិ។

រូបិយប័ណ្ណ េឈ្មេះធនាគារដដគូ េលខកូដ SWIFT

USD JP Morgan Chase Bank, សហរដ្ឋអាមេរិក CHASUS33

USD Standard Chartered Bank, សហរដ្ឋអាមេរិក SCBLUS33

USD Standard Chartered Bank, បេទេសសិង្ហបុរី SCBLSGSG

USD Woori Bank, បេទេសកូរ៉េខាងតេបូង HVBKKRSE

USD Kookmin Bank, បេទេសកូរ៉េខាងតេបូង CZNBKRSE

USD Korea Exchange Bank, បេទេសកូរ៉េខាងតេបូង KOEXKRSE

USD DBS Bank, បេទេសសិង្ហបុរី DBSSSGSG

USD Vietcom Bank, បេទេសវៀតណម BFTVVNVX

USD National Bank of Canada, បេទេសកាណដា BNDCCAMMINT

EUR National Bank of Canada, បេទេសកាណដា BNDCCAMMINT

EUR Commerzbank AG, បេទេសអាល្លឺម៉ង់ COBADEFF

GBP Standard Chartered Bank, បេទេសអង់គ្លេស SCBLGB2L

SGD DBS Bank, បេទេសសិង្ហបុរី DBSSSGSG

CNY China Construction Bank Corporation, បេទេសចិន PCBCCNBJ

THB Standard Chartered Bank, បេទេសថេ SCBLTHBX

KRW Woori Bank, បេទេសកូរ៉េខាងតេបូង HVBKKRSE
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សាខាចេបារអំពៅ 098 203 929

សាខាចមចៅ 098 203 939

សាខាចំការដូង 098 203 579

សាខាទឹកថា្លេ 098 203 849

សាខាទួលគោក 098 203 859

សាខាបុរីកីឡា 098 203 869

ការយិល័យប្តូរបេេក់ "ទួលទំពូង" 098 203 299

សាខាផេសារថ្មី 098 203 979

សាខាផេសារដើមថ្កូវ 098 203 689

សាខាម៉េសេទុង 023 203 809

សាខាវិមានឯករាជេយ 098 203 001

សាខាសង់តេេល់ 098 203 199

សាខាសម្តេចសុធារស 098 203 983

សាខាសេនសុខ 098 203 779

សាខាសន្ធរម៉ុក 098 203 469

សាខាសា្តេតចស់ 098 203 819

សាខាស្ទឹងមានជ័យ 098 203 889

សាខាឫសេសីកេវ 098 203 659

សាខាអូរបេកក្អម 098 203 799

សេវាអតិថិជននេការិយល័យកណ្ដេល 098 203 179

សាខាភ្នំពេញ

សាខាខេត្តកំពង់ចម 098 203 879

សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នេំង 098 203 039

សាខាខេត្តកំពង់ធំ 098 203 429

សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ 098 203 949

សាខាខេត្តកេចេះ 098 203 049

សាខាសេុកកណ្ដេលស្ទឹង 098 203 619

សាខាខេត្តកំពត 098 203 959

សាខាសេុកជើងពេេ 098 203 749

សាខាសេុក កៀន សា្វេយ 098 203 479

សាខាសេុកឈូក 098 203 729

សាខាខេត្តតាកេវ 098 203 909

សាខាខេត្តតេបូងឃ្មុំ 098 203 769

សាខាកេុងតាខ្មេ 098 203 919

សាខាសេុកតេេំកក់ 098 203 709

សាខាសេុកថ្មគោល 098 203 789

សាខាខេត្តបាត់ដំបង 098 203 839

សាខាសេុកបាទី 098 203 649

សាខាសេុកបារាយណ៍ 098 203 739

សាខាប៉េយប៉េត 098 203 019

សាខាកេុងបាវិត 098 203 389

សាខាខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ 098 203 759

សាខាសៀមរាប-ផេសារលើ 098 203 679

សាខាសេុកសា្អេង 098 203 369

សាខាសេុកពាមរក៍ 098 203 629

សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ 098 203 969

សាខាខេត្តពេេវេង 098 203 059

សាខាខេត្តពេះសីហនុ 098 203 899

សាខាសេុកមេមត់ 098 203 639

សាខាសេុកមោងឫសេសី 098 203 459

សាខាខេត្តសៀមរាប 098 203 829

សាខាខេត្តសា្វេយរៀង 098 203 029

សាខាសេុកសំរោងទង 098 203 719

សាខាសេុកឧដុង្គ 098 203 379

សាខាសេុកអង្គស្នួល 098 203 484

សាខាខេត្តរតនគិរី 098 203 499

សាខាខេត្ត និងស េុក
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