
ស្រមាប់ពត័៌មានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ
For more information, please scan here.

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

ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងពត៌័មានេផ្សងៗេទៀត
សូមទាក់ទងការយិាលយ័ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ាង
For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

អុីែម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh

េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

ម៉ាសីុនឆូតកាត
POS

ទូទាត់ៃថ្លទំនិញ/េសវាកម្មតាមម៉ាសីុនឆូតកាត
េអសីុលដីាទូទាំង្របេទស

Payments via ACLEDA POS nationwide



អត្ថ្របេយាជន៍

េតី ម៉ាសីុន ឆូត កាត េអសីុលីដា ជា អ្វី ?     
     ម៉ាសីុន ឆូត កាត េអសីុលដីា ជា ឧបករណ៍ េអឡចិ �តូនិក ែដលេ្របី ស្រមាប់
 ទូទាត់ ទំនិញ ឬ េសវាកម្ម េផ្សងៗ ែដល មាន លក្ខណៈ ងាយ ្រសួល និង សុវត្ថិ
ភាព ខ្ពស់ បំផុត តាម រយៈ េអសីុលដីាម៉ូបាល បណ័្ណ របស់ ធនាគារ  េអសីុលដីា
និង QR/បណ័្ណ របស់ ធនាគារ េផ្សង ដូច ខាង េ្រកាម ។

    េលាក អ្នក អាច េ្របី ម៉ាសីុន ឆូត កាត េអសីុលីដា ជាេ្រចីនកែន្លង្រគប់ េខត្ត- 
រាជធានី ែដល មាន បំពាក់ េនា តាម ៖ ផ�ារ ទំេនីប, ហាង លក់ទំនិញ,ហាង
លក់សំេលៀក បំពាក់, ភ្ន ាក់ ងារ េទសចរណ៍, សាកលវទិ�ាលយ័, សណ្ឋ ាគារ,
ស្ថ ានីយ៍ េ្របង ឥន្ធនៈ, មន្ទីរេពទ្យ និង កែន្លង ជា េ្រចីន េទៀត ។

What is the ACLEDA POS?
ACLEDA POS is an electronic machine for using with 

ACLEDA mobile, ACLEDA cards and other banks' QR/cards to pay 
goods or services instead of cash safely and conveniently below:

You can use ACLEDA POS in many locations in all provinces and
towns including: supermarkets, shopping centers, clothing 
shops, travel agencies, universities, hotels, gas stations, 
hospitals, etc.

• ACLEDA mobile
• ACLEDA ATM Card
• ACLEDA VISA Cards
• ACLEDA Mastercard Card
• ACLEDA JCB Debit Card
• ACLEDA Consumer Card
• ACLEDA ACLEDA UPI Card 
• QR all banks
• Other banks' cards: VISA, Mastercard, UnionPay

• Paying for goods and services safely and conveniently,
• No need for handling physical cash,
• Get special offers from our partners.

Advantages

Where to Use

• េអសីុលដីាមូ៉បាល
• បណ័្ណ េអធីអឹម េអសីុលដីា
• បណ័្ណវសីា េអសីុលដីា
• បណ័្ណម៉ាស្ទរ័កាត េអសីុលដីា
• បណ័្ណឥណពន្ធ េចសីុប៊ី េអសីុលដីា
• បណ័្ណឥណទាន េ្របី្របាស់ ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ
• បណ័្ណណ យូភីអាយ េអសីុលដីា
• QR ្រគប់ធនាគារ 
• បណ័្ណ របស់ ធនាគារ េផ្សង ដូចជា ៖ VISA, Mastercard, UnionPay 

• មាន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ បំផុត និង ងាយ ្រសួល ក្នុង ការ ទូទាត់
• មិន ចាំបាច់ ក្នុង ការ នាំ យក សាច់ ្របាក់ ជាប់ ខ្លនួ
• ទទួល បាន ការផ្តល់ ជូន ពិេសស ពី ៃដ គូ ធនាគារ េអសីុលដីា 
 ជា េ្រចីន កែន្លង ។

េតី អាច េ្របី ម៉ាសីុន ឆូត កាត េអសីុលដីា េនាកែន្លង 
ណា ខ្លះ ?


