Bill Payment Instruction by Mobile Phone/Mobile App
សេចក្តីណែនាំស ើ ប្រតិរតតិការទូទាត់/រង់ប្ាក្់ តាមរយៈទូរេព្ទដៃ/ក្មមវធ
ិ ីទូរេព្ទ
1.

Mobile App “ACLEDA ToanChet”
Log in

2.

Select “Payment”

3.
4.
5.

Enter PIN
Select “Financial Bill”
Select “AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc”

1. ចូ

2. សប្រើេសរេយក្
“រង់ប្ាក្់”
ើ

3. វាយស

6.

7.

Maybank (Cambodia) Plc.

េី

ខេម្ងាត់

4. សប្រើេសរេ
ើ “វ ិក្កយរប្តស្ថារ័នហរិ ញ្ញ វតា”

5. សប្រើេសរេយក្
“ធនគារឯក្សទេ េីេន (សខមរូឌា) ភេ
ើ
ី ិ

Mobile App “Maybank2U”
Log in
Tap on “PAY”
Select from Account (if you have more than one account)
Tap on “NEW PAYEE”
Select “AEON”
Enter Payment Information
• Agreement Number XXX-XXXXXXXX-X (12digit)
• or Customer Number XXXX-XXXXXXXXX-X (14digit)
• Phone Number
• Subscriber’s Name
7. Tap “CONTUNUE”
8. Enter Amount
9. Request TAC
10. Successful

1. ចូ

ក្មមវ ីធីទូរេព្ទ “Maybank2U”

សប្រើសេវា

2. ចចស ើ “Pay”

3. សប្រើេសរេយក្គែន
ួ ”
ើ
ី “ប្រេិនសរម្ង
ើ នគែនីស ើ េព្ីមយ
4. ចចស ើ “New PAYEE”

5. សប្រើេសរេយក្
“AEON”
ើ
6. រញ្ចូ

ព្័តម្ង
៌ ន

•

ស

•

ឬស

•

ស

ខក្ិចចប្ព្មសប្ព្ៀង XXX-XXXXXXXX-X (12ខទង)់

•

រញ្ជាក្់ស្មោះ

ខេតថ
ិ ិរន XXXX-XXXXXXXXX-X (14ខទង)់

ខទូរេព្ទ

7. ចចស ើ “CONTINUE”
8. រញ្ចូ
9. រញ្ចូ

ចាំនួនទឹក្ប្ាក្់

ព្័តម្ង
៌ ន TAC (រនទរ់ទទួ

ានស

ខក្ូ ៃក្នងទូរេព្ទ)

10. ប្រតរ
ិ តតិការានសោគរ័យ

តាមទូរេព្ទដៃ

Mobile Phone
1.

Enter *989#

1. េូ មវាយ *989#

2.

Select “5. Bills Payment”
Select type “1. Enter Biller”

2. សប្រើេសរេយក្
“5. Bills Payment”
ើ

3.
4.

Enter biller code “1266” for KHR / “1366” for USDcurrency

5.

Enter agreement number/ customer number

5. េូ មវាយស

6.

Enter amount

7.

Enter 4 Digit PIN Code

6. រញ្ចូ

SMS notification on success Bill payment AEON

ធនគារឯក្សទេ វ ីង
Wing Specialized Bank

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Mobile App
Log in
Select “Bill Payment”
Select “Finance”
Select “AEON (KHR)” or “AEON (USD)”
Enter information
•
Agreement No
•
Amount
Select “Pay”
Input 4 digits “PIN”
SMS notification on success Bill payment AEON

3. សប្រើេសរេប្រសភទ
“1. Enter Biller”
ើ
4. េូ មវាយ “1266” េាំ រារ់ យសរៀ

7. រញ្ចូ
ទទួ

1. ចូ

Mobile App
Log in

2.

Select “Bill Payment”

3.

Click search and type the word “Bank or Code 1366”

TrueMoney (Cambodia)

4.

Select “AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc.”

Limited

5.

Enter Agreement Number and select “Next”

6.

Enter Amount and select “Next”

7.

Select “Confirm

ចាំនួនទឹក្ប្ាក្់
ស

/ “1366” េាំ រារ់ យៃល្លារអាសមរក្
ិ

ខេតិថិរន

ខក្ូៃេម្ងាត់4ខទង់

ស្ថររញ្ជាក្់េាំព្ីការរង់វ ិក្កយរប្តានសោគរ័យ

ក្មមវ ីធីទូរេព្ទ

សប្រសើ េវា

3. សប្រើេសរេយក្
“សេវាហិរញ្ញ វតា”
ើ

4. សប្រើេសរេយក្
“AEON (KHR)” ឬ “AEON (USD)”
ើ
5. រញ្ចូ

ព្័តម្ង
៌ ន

•

ស

•

ចាំនួនទក្
ឺ ប្ាក្់

ខក្ច
ិ ចប្ព្មសប្ព្ៀង

6. សប្រើេសរេយក្
“ទូទាត់”
ើ
ទទួ

1.

ខក្ិចចប្ព្មសប្ព្ៀង /ស

2. សប្រើេសរេយក្
“ទូទាត់វ ិក្កយរប្ត”
ើ

7. រញ្ចូ

ប្ទូម្ង៉ាន់នី

េី ”

AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC
6. រញ្ចូ ព្័តម្ង
៌ ន
Enter information
• សប្រើេសរេគែន
ើ
ីសៃើមបទ
ី ូទាត់
• Select Account Transfer
• រញ្ចូ
ឬសប្រើេសរេស
ខក្ច
ើ
ិ ចេនា
• Input or Select Agreement No
➢ េូ មវាយរញ្ចូ ស ខេតិថិរន(េប្ម្ងរ់ការទូទាត់សៅកាតឥែទាន AEON): XXXX-XXXXXXXXX-X
➢ Customer No (Pay to AEON Card): XXXX-XXXXXXXXX-X
➢ េូ មវាយរញ្ចូ ស ខក្ិចចេនា(េប្ម្ងរ់ទូទាត់សៅឥែទានរង់រ ាំ េ់AEON) : XXX-XXXXXXXX-X
➢ Agreement No (Pay to AEON Loan): XXX-XXXXXXXX-X
• រញ្ចូ ចាំនួនទឹក្ប្ាក្់
• Payment Amount
• Payment Type (Immediately)
• ប្រសភទដនការទូទាត់ (ភ្លាមៗ)
Select “OK”
7. សប្រើេសរេយក្
“យ ់ប្ព្ម”
ើ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ធនគារ សមយណរ៊ែង (សខមរូឌា) ភេ
ី ិ

ក្មមវ ីធីទូរេព្ទ “សេេី ី ដាទាន់ចិតត”

សប្រើសេវា

1. ចូ

ស

ខក្ូៃេម្ងាត់4ខទង់

ស្ថររញ្ជាក្់េាំព្ីការរង់វ ិក្កយរប្តានសោគរ័យ

ក្មមវ ីធីទូរេព្ទ

សប្រសើ េវា

2. សប្រើេសរេយក្
“ទូទាត់វ ិក្កយរប្ត”
ើ

3. ចចស ើ ណេែងរក្ រួចចចយក្ពាក្យ “ធនគារ ឬយក្ក្ូៃ1366”
4. សប្រើេសរេយក្
“ធនគារឯក្សទេ េីេន (សខមរូឌា) ភេ
ើ
ី ិ
5. រញ្ចូ
6. រញ្ចូ

ព្័តម្ង
៌ នស

េី ”

ខក្ិចចប្ព្មសប្ព្ៀង និង សប្រើេសរេយក្
“រនទរ់”
ើ

ព្័តម្ង
៌ នចាំនួនទក្
“រនទរ់”
ឹ ប្ាក្់ នង
ិ សប្រើេសរេយក្
ើ

7. សប្រើេសរេយក្
“រញ្ជាក្់”
ើ

