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េសវា 
ស�មលួ គណនី អតថិជិន



េសវា ស�មលួ គណន ីអតថិជិន
     េត ីបច្ចុប្បន្ន ្រកមុហុ៊ន-អង្គការ-ស្ថ ាបន័ របស់ េលាក អ្នក កំពងុ ្របតបិត្តកិារ
 ជាមួយ នឹង សាខា ជា េ្រចីន ឬ ក៏ កំពុង ែត ពិចារណា េបីក សាខា ថ្មី េនា ក្នុង េខត្ត- 
រាជធានី នានា ក្នុង ្រពះរាជាណាច្រក កម្ពុជា ? េលាក អ្នក ្របែហលជាចង់ឱ្យ
 សាខា ទាំង េនាះ េបីក គណន ីផ្ទ ាល់ ខ្លនួ េដាយ មាន សមតលុ្យ ្រគប់្រគាន់  តាម
 ត�មវូ ការ េដមី្ប ីធានា ដល់ ្របតបិត្តកិារេផ្សងៗ ។ េហីយេលាក អ្នក ក៏្របែហល
 ជា ចង់ឱ្យ សមតុល្យ ែដល េលីសៃនសមតុល្យ របស់ គណនីទាំង េនាះេផ្ទរ េដាយ
 ស្វយ័្របវត្តិ េទា ក្នុង គណនីធំណា មួយ េនារាល់ ចុង បញ្ចប់ ៃន កាលបរេិច្ឆទ
 មយួែមន ឬ េទ ? 

 េសវា ស�មួល គណន ីអតថិជិន អាច បំេពញត�មវូ ការរបស់ េលាកអ្នក 
បាន ឥឡវូ េនះ ។ វា អាច េផ្ទរ សមតុល្យ េទា តាម ក្រមិតណាមួយព ីគណន ីរងេទា
ក្នុង គណន ីធំ មយួ េដាយស្វយ័ ្របវត្ត ិេទា តាមត�មវូការ របស់េលាក អ្នក ។ 

Cash Consolidation Accounts

Fee

Is your organization currently operating with many branches, or 
thinking about opening a new branch, in other provinces/towns 
in Cambodia?

You may want those branches to have their own account with a 
sufficient balance to ensure their individual operation. And you 
may also wish that the surplus from the sufficient balances of 
those accounts would be transferred automatically to your main 
account at the end of every period, right?

If so, one of our services called "Cash Consolidation Accounts" 
would meet your demand now. It clears the surplus balances 
from subsidiary accounts into a central account.

• ៃថ្ល េរៀប ចំ ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដុល្ល ារអាេមរកិ, ១២០បាត, ៣ អឺរ ៉,ូ ៣ ដុល្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី
 ៣ ដុល្ល ារ កាណាដា, ៣េផាន, ៣០០ េយ៉ន ជបុ៉ន, ៦០.០០០ ដុង េវៀតណាម,ឬ
 ២៤.០០០ ឡាវ គបី
• ៃថ្ល េសវា ក្នុង ១្របតិបត្តិការ ៖ ១.០០០េរៀល, ០,២៥ដុល្ល ារអាេមរកិ, ១០បាត, 
 ០,២៥ អឺរ ៉,ូ ០,២៥ ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី ០,២៥ដលុ្ល ារ កាណាដា, ០,២៥េផាន, ២៥ េយ៉ន
  ជប៉នុ, ៥.០០០ ដងុ េវៀតណាម, ឬ ២.០០០ ឡាវ គបី បូក ៃថ្ល េសវា េផ្ទរ ្របាក់ក្នុង ្រសុក
 ្របសិន េបី មាន
• ៃថ្ល ែក ែ្រប ឬ េមាឃភាព ៖ ១២.០០០េរៀល, ៣ដលុ្ល ារអាេមរកិ, ១២០បាត, ៣ អឺរ ៉ូ,
  ៣ ដលុ្ល ារ អូ្រស្ត ាល,ី ៣ ដលុ្ល ារ កាណាដា, ៣េផាន, ៣០០ េយ៉ន ជបុ៉ន, ៦០.០០០
  ដងុ េវៀតណាម, ឬ ២៤.០០០ ឡាវ គបី

កៃ្រម េសវា

• កាត់ បន្ថយ ហានិភយ័ ចំណាយ េលី ការ េធ្វី ដំេណីរ និងដឹក នាំសាច់ ្របាក់ សុទ្ធពី
 កែន្លង មួយ េទា កែន្លង មួយ
• ងាយ ្រសួល ក្នុង ការ ្រគប់ ្រគង ហិរញ�វត្ថុ របស់ ខ្លួន េដាយ ្របមូល ផ្តុំ  ក្នុង គណនី
 ែត មយួ
• ចំេណញ េពល េវលា ក្នុង ការ ្របកប របរ អាជីវកម្ម

សារ្របេយាជន៍

• Arrangement price: KHR12,000; USD3; THB120; EUR3; AUD3; CAD3; GBP3;

 JPY300; VND60,000; or LAK24,000

• Service price: KHR1,000; USD0.25; THB10; EUR0.25; AUD0.25; CAD0.25;  

 GBP0.25; JPY25; VND5,000; or LAK2,000 and plus local transfer rate, if  

 any

• Cancellation price: KHR12,000; USD3; THB120; EUR3; AUD3; CAD3;

 GBP3; JPY300; VND60,000; or LAK24,000

Advantages

• Reduce risk, travel, and transfer money from one place to others;

• Easy to manage your finance;

• Efficiency time.

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

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


