េសវា
ទូ ទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់
ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ
For more information, please scan here.

ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងព័តម
៌ ានេផ្សងៗេទៀត

សូមទាក់ទងការ ិយាលយ
័ ទំ នាក់ទំ នងអតិថជ
ិ ន ២៤េម៉ាង

For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

អុែី ម៉ ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

Supplier Payment

េសវាទូ ទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់

Supplier Payment

េតីេលាកអ្នកជាអ្នកលក់ ដុំ ឬក៏ ជាឧស�ាហករែដលទិញទំ និញ ឬវត្ថុធាតុ
េដីមពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាេ្រចីន េហីយកំ ពុងែតែស្វងរកវ ិធីែដលងាយ្រសួល និង

Are you a wholesaler or a manufacturer who buy products/
materials from many suppliers and looking for an easier and safer

ចាស់ (ឱ្យ្របាក់ដល់ កែន្លងេនាេពលបានទទួ លទំ និញ ឬវត្ថុធាតេុ ដីម) ែដរ
ឬេទ ? េលាកអ្នកមក�តូវកែន្លងេហីយ !

where and when products/materials are received)? You have

េសវាទូ ទាត់សាច់្របាក់េនះ�តូវបានេរៀបចំ េឡីង េដីម្បីបំ េពញត�មូវការ

Supplier Payment service was developed to meet your need in

មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន ក្នុង ការ ទូ ទាត់ឱ្យអ្ន ក ផ្គត់ផ្គង់ ជា ជាង េធ្វី តាមទំ លាប់

way to pay your suppliers than a traditional one (pay at the point
come to the right place!

ក្នុងស្ថានភាពដូចខាងេលី ។ េសវាេនះអនុ��ាតឱ្យអតិថជ
ិ នេធ្វកា
ី រទូ ទាត់ជា
សាច់្របាក់ ឬតាមរយៈមេធ�ាបាយេផ្សងៗេទាឱ្យ្រកុមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាមួយ

such situation. This service allows customers to pay in cash or
other methods to suppliers according to the expense order.

េដាយែផ្អកេទាេលីប�្ជាចំ ណាយ ។ េសវាទូ ទាត់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អាចេធ្វេឡី
ី ង

Supplier Payment Service can perform within the same or other

េនាក្នុងសាខាែតមួយ ឬសាខាេផ្សងគ្នាក៏ បាន ។

branch.

កៃ្រមេសវា

Fee Charge

• ៃថ្លេរៀបចំ ឯកសារ ែកែ្រប ឬេមាឃភាព ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដុល្លារអាេមរ ិក,

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

១២០បាត, ៣អឺរ,ូ៉ ៣ដុល្លារអូ្រស្តាល,ី ៣ដុល្លារកាណាដា, ៣េផាន, ៣០០េយ៉ ន
ជប៉ ន
ុ , ៦០.០០០ដុងេវៀតណាម, ឬ ២៤.០០០ឡាវគីប ។

• ៃថ្លេសវាទូ ទាត់ជាសាច់្របាក់ ក្នុងមួយ្របតិបត្តក
ិ ារ ៖ ២.០០០េរៀល, ០,៥០ដុល្លារ
អាេមរ ិក, ២០បាត, ០,៥០អឺរ,ូ៉ ០,៥០ដុល្លារអូ្រស្តាល,ី ០,៥០ដុល្លារកាណាដា,
០,៥០េផាន ៥០េយ៉ នជប៉ ន
ុ , ១០.០០០ដុងេវៀតណាម, ឬ៥.០០០ឡាវគីប ។

• ៃថ្លេសវាទូ ទាត់េដាយបង់ ចូលគណនី ក្នុងមួយ្របតិបត្តក
ិ ារ ៖ ១.០០០េរៀល, ០,២៥
ដុល្លារអាេមរ ិក, ១០បាត, ០,២៥អឺ រ,ូ៉ ០,២៥ដុល្លារអូ ្រស្តាលី, ០,២៥ដុល្លារ
កាណាដា, ០,២៥េផាន, ២៥េយ៉ នជប៉ ន
ុ , ៥.០០០ដុងេវៀតណាម, ឬ ២.០០០
ឡាវគីប ។

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

សារ្របេយាជន៍
• ចំ េណញេពលេវលា

• សុវត្ថភ
ិ ាពក្នុងការទូ ទាត់

• កាត់បន្ថយបានជាអប្បបរមានូវហានិភយ
័ េផ្សងៗ ែដលេកីតេឡីងេដាយ
យថាេហតុតាមរយៈការទូ ទាត់ជាសាច់្របាក់សុទ្ធ

 កៃ្រម េសវា ខាង េលី �តូវ បាន កំ ណត់ េឡីង ក្នុង េគាល បំ ណង ជ្រមាប ជូន ជា ព័ត៌មាន
ប៉ ុេណ្ណាះ និង អាច មាន ការ ែក ែ្រប ។

• Low risk that taken by cash payments eventually

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

