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េសវា ទូទាត់ឱ្យ អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់
 េតី េលាក អ្នក ជា អ្នក លក់ ដំុ ឬ ក៏ ជា ឧស�ាហករ ែដល ទញិ ទំនញិ ឬវត្ថុ ធាតុ
េដមី ព ីអ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ជា េ្រចីន េហីយ កំពុង ែត ែស្វង រក វធិ ីែដល ងាយ ្រសួល នងិ
មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន ក្នុង ការ ទូទាត់ឱ្យអ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ជា ជាង េធ្វី តាមទំលាប់
ចាស់ (ឱ្យ ្របាក់ ដល់ កែន្លង េនា េពល បាន ទទួល ទំនញិ ឬ វត្ថុ  ធាតុេដមី) ែដរ 
ឬេទ ? េលាក អ្នក មក �តវូ កែន្លង េហីយ !

 េសវា ទូទាត់ សាច់ ្របាក់ េនះ �តូវ បាន េរៀប ចំ េឡីង េដីម្ប ីបំេពញ ត�មូវ ការ 
 ក្នុង ស្ថ ានភាព ដចូ ខាង េល ី។ េសវា េនះ អន�ុ� ាតឱ្យ អតថិជិន េធ្វ ីការ ទូទាត់ ជា
 សាច់ ្របាក់ ឬ តាម រយៈ មេធ�ាបាយ េផ្សងៗ េទាឱ្យ ្រកុម អ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាមួយ
េដាយ ែផ្អក េទា េល ីប�្ជ ា ចំណាយ ។ េសវា ទូទាត់ឱ្យ អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ អាច េធ្វ ីេឡងី
េនា ក្នុង សាខា ែត មយួ ឬ សាខា េផ្សង គ្ន ា ក៏ បាន ។

Supplier Payment

Fee Charge

Are you a wholesaler or a manufacturer who buy products/ 
materials from many suppliers and looking for an easier and safer 
way to pay your suppliers than a traditional one (pay at the point 
where and when products/materials are received)? You have 
come to the right place!

Supplier Payment service was developed to meet your need in 
such situation. This service allows customers to pay in cash or 
other methods to suppliers according to the expense order. 
Supplier Payment Service can perform within the same or other 
branch.

• ៃថ្ល េរៀប ចំឯកសារ ែកែ្រប ឬ េមាឃភាព ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដលុ្ល ារអាេមរកិ,
  ១២០បាត, ៣អឺរ ៉,ូ ៣ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី ៣ដលុ្ល ារ កាណាដា, ៣េផាន, ៣០០េយ៉ន
  ជប៉នុ, ៦០.០០០ដងុ េវៀតណាម, ឬ ២៤.០០០ឡាវ គបី ។
• ៃថ្ល េសវា ទូទាត់ ជា សាច់ ្របាក់ ក្នុង មយួ ្របតបិត្តកិារ ៖ ២.០០០េរៀល, ០,៥០ដលុ្ល ារ
 អាេមរកិ, ២០បាត, ០,៥០អឺរ ៉,ូ ០,៥០ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី ០,៥០ដលុ្ល ារកាណាដា,
 ០,៥០េផាន ៥០េយ៉ន ជប៉នុ, ១០.០០០ដងុេវៀតណាម, ឬ៥.០០០ឡាវ គបី ។
• ៃថ្ល េសវា ទូទាត់ េដាយ បង់ ចលូ គណន ីក្នុង មយួ ្របតបិត្តកិារ ៖ ១.០០០េរៀល, ០,២៥
 ដុល្ល ារអាេមរកិ, ១០បាត, ០,២៥អឺរ ៉,ូ ០,២៥ដុល្ល ារអូ្រស្ត ាលី, ០,២៥ដុល្ល ារ
  កាណាដា, ០,២៥េផាន, ២៥េយ៉ន ជបុ៉ន, ៥.០០០ដងុ េវៀតណាម, ឬ ២.០០០
 ឡាវ គីប ។

កៃ្រម េសវា

• ចំេណញ េពល េវលា
• សុវត្ថភិាព ក្នុង ការ ទូទាត់
• កាត់ បន្ថយ បាន ជា អប្បបរមា នូវ ហានិភយ័ េផ្សងៗ ែដ លេកីត េឡីង េដាយ
 យថាេហតុតាម រយៈ ការ ទូទាត់ ជា សាច់ ្របាក់ សុទ្ធ

សារ្របេយាជន៍

• Arrangement, amendment, cancellation: USD3; KHR12,000; THB120;

 EUR3; AUD3; CAD3; GBP3; JPY300; VND60,000; LAK24,000

• Cash payment per transaction: USD0.50; KHR2,000; THB20; EUR0.50;

 AUD0.50; CAD0.50; GBP0.50; JPY50; VND10,000; LAK5,000

• Bank account payment per transaction: USD0.25; KHR1,000; THB10;

 EUR0.25; AUD0.25; CAD0.25; GBP0.25; JPY25; VND5,000; LAK2,000

Advantages

• Efficiency time

• Safety of payments

• Low risk that taken by cash payments eventually

 កៃ្រម េសវា ខាង េលី �តូវ បាន កំណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំណង ជ្រមាប ជូន ជា ពត៌័មាន
  ប៉ុេណ្ណ ាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។

 The fees are quoted for indication purpose only and subject to
 variation.


