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 NBC ៈ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា 

នៅតេ បន្ត ភាពរឹងមំា
របាយការណ៍ពិសៃស



សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងនៅតេ
រកេសាបានកំណើនដ៏រឹងមាំនៅក្នុង
ឆ្នាំនេះទោះបីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិមានការថមថយបន្តិចក្តី។
យោងតាមធនាគារជាតិនេកម្ពុជា

(NBC)បានឲេយដឹងថាកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចដេលនៅតេបន្តរឹងមាំនេះគឺ
គំាទេដោយកំណើនវិស័យកាត់ដេរ
សណំង់នងិទេសចរណ៍គបួផេសំនងឹការ
កើនលេបឿនបន្តិចនេវិស័យកសិកម្ម។
នៅក្នុងរបាយការណ៍បេចាំឆមាស-

ទី១ឆ្នាំ២០១៩របស់NBCបានឲេយ
ដឹងថាជញ្ជីងទូទាត់តេូវបានបា៉ាន់-
ស្មានថាមានស្ថានភាពល្អបេសើរនងិ
បន្តមានអតរិេក៥,៥ភាគរយនេផ.ស- 
.ស(៧៤១លានដុលា្លារអាមេរិក)
ដេលគាំទេដោយភាពរឹងមាំនេលំហូរ
ចូលសុទ្ធគណនីហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជា
ឱនភាពគណនីចរន្តកើនឡើងក៏-
ដោយ។
អតិរេកនេះនឹងបន្តរួមចំណេក

បង្កើនទុនបមេុងអន្តរជាតិដុលដល់
១១,១ប៊ីលានដុលា្លារអាមេរិក។
មានន័យថាវាអាចធានាការនាំចូល
ទំនិញនិងសេវាសមេប់គេបនា្ទាប់
បានបេមាណ៥ខេខ្ពស់ជាងកមេិត

អបេបបរមាចំនួន៣ខេដេលបេទេស
កំពុងអភិវឌេឍន៍គួរមាន។
NBCកប៏ានបញ្ជាក់ផងដេរថាអតេ

អតិផរណាបន្តស្ថិតក្នុងកមេិតទាប
និងបានថយចុះមកតេឹម២ភាគរយ
ដោយសរការអនុវត្តគោលនយោ-
បាយរូបិយវត្ថុបេកបដោយភាព-
បេងុបេយត័្នតាមរយៈការរកេសាស្ថរិភាព
អតេប្តូរបេក់(ក្នុងរង្វង់៤០៣៨
រៀលក្នុងមួយដុលា្លារអាមេរិក)និង
ការផ្គតផ់្គង់របូិយវត្ថុសេបតាមកណំើន
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។
រូបិយវត្ថុទូទៅ(M2)មានកំណើន

២១,៣ភាគរយបេហាក់បេហេលនឹង
អតេកណំើនឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨។ 
បេព័ន្ធធនាគារបន្តមានកមេិតសន្ទ-
នីយភាពខ្ពស់ដោយសន្ទនីយភាព
លើសជាដលុា្លារអាមេរិកមានកមេតិ៥៥
ភាគរយនិងបេក់រៀលបេមាណ៣,៩
ដងនេបេក់បមេុងកាតព្វកិច្ច។
កមេិតសន្ទនីយភាពខ្ពស់គឺបាន

ពងេងឹភាពធន់នេបេពន័្ធធនាគារដើមេបី
ទប់ទល់នឹងហានិភ័យដេលអាច
កើតឡើងជាយថាហេតុ។
ដើមេបីពងេឹងបេសិទ្ធភាពគោលន-

យោបាយរូបិយវត្ថុការបេើបេស់

បេក់រៀលតេូវបានលើកកម្ពស់ជា
បន្តបនា្ទាប់ដោយផ្អេកលើយន្តការ
ទីផេសារ។ក្នុងបរិការណ៍នេះមូលបតេ
អាចជួញដូរបាន(NCDs)  និង
បេតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយ
មានការធានា(LPCO)តេូវបាន
អភិវឌេឍដើមេបីសេូបយកនិងផ្គត់ផ្គង់
បេក់រៀលតាមតមេូវការសេដ្ឋកិច្ច។
ការចេញផេសាយNCDsចារឹកជា

ដលុា្លារអាមេរកិមានចនំនួ១១ប៊ីលាន
ដុលា្លារអាមេរិកដេលបានកើនឡើង
បន្តិចខណៈដេលការចេញផេសាយ
NCDsចារឹកជាបេក់រៀលមានចំនួន
៣,៥ទេីលានរៀលដេលបានថយចុះ
ដោយសរគេឹះស្ថានធនាគារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើនការផ្តល់ឥណ-
ទានជាបេក់រៀល។
ចំណេកបេតិបត្តិការ LPCOតេូវ

បានធ្វើឡើងចនំនួ៨លើកដោយទហំំ
ទឹកបេក់ដេលស្នើសុំដេញថ្លេសរុប
បេមាណ៤ទេីលានរៀលកើន១១ដង
ធៀបនឹងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៨។
វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន

បន្តអភិវឌេឍបេកបដោយភាពរឹងមាំ
និងបានចូលរួមចំណេកយ៉ាងសកម្ម
ក្នងុការគាទំេនងិជរំញុកណំើនសេដ្ឋ-
កិច្ច។ទេពេយសកម្មរបស់គេឹះស្ថាន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើង
១៩,២ភាគរយ(ពីមួយឆ្នាំទៅ
មួយឆ្នាំ)ស្មើនឹង១៦៦ភាគរយ 

នេផ.ស.សឥណទាន១០៣
ភាគរយនិងបេក់បញ្ញើ៩២ភាគរយ
នេផ.ស.ស។
ដើមេបីគាំទេការរីកចមេើនសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុក៏តេូវបានអភិវឌេឍជាលំដប់
ឲេយកាន់តេមានបេសទិ្ធភាពជាពសិេស
កាធ្វើទំនើបកម្មបេព័ន្ធទូទាត់សំដៅ
លើកកម្ពស់សវុត្ថិភាពនងិកាត់បន្ថយ
ថ្លេបេតិបត្តិការ។
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា(NBC)ក៏

បានលើកឡើងផងដេរថាខ្លួនបានបន្ត
ពងេឹងសមត្ថភាពជំនាញនិងឯក-
ទេសសកម្មជាបេចាំតាមរយៈការ-
បណ្តុះបណា្តាលទាំងក្នុងនិងកេ
បេទេសពេមទាំងការសិកេសាតាម
បេព័ន្ធអនឡាញ។ជាពិសេសកិច្ច-
សហបេតិបត្តិការជាមួយបណា្តាស្ថា-
ប័នអន្តរជាតិ និងធនាគារកណា្តាល
នានាទាំងក្នុងកេបខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិង
ពហុភាគីក៏តេូវបានពងេឹងនិងពងេីក។
ជំហានទាំងអស់នេះគឺដើមេបីជំរុញ

សមាហរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់
និងពិភពលោកឲេយកាន់តេសុីជមេ
ជាពិសេសការពងេឹងបណា្តាញសុវត្ថិ-
ភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់៕

ការរីកចមេើននិងកំណើនបេជាជន
ជំនាន់ថ្មីរបស់បេទេសកម្ពុជាគឺជា
កាតាលីករដ៏សំខាន់សមេប់ជំរុញដល់
ឧសេសាហកម្មធានារ៉ាប់រង។ជាមួយនឹង
ការយល់ដឹងកាន់តេចេើនអំពីសរៈ-
សំខាន់នេធានារ៉ាប់រងបច្ចុបេបន្នអតិថិ-
ជនជនំាន់ថ្មីកពំងុវនិយិោគកានត់េចេើន
ទៅក្នុងផេនការការពារអាយុជីវិត។
ឧសេសាហកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

នៅកម្ពុជាទើបតេមានអាយុកាល
បេហេល៧ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តេទីផេសារនេះ
កំពុងរីកលូតលាស់យ៉ាងឆប់រហ័ស
ខណៈបេជាជនកម្ពុជាកាន់តេចេើន
ចាប់ផ្តើមយល់ដឹងអំពីសរៈសំខាន់នេ
ការធ្វើផេនការហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេស
នៅក្នុងចំណមបេជាជនដេលមាន
កមេតិជវីភាពមធេយម។បេជាជនកម្ពជុា
បេមាណ៦៥ភាគរយមានអាយុកេម
៣៥ឆ្នាំ។
បេទេសកម្ពុជាគឺជាទីផេសារដេល

កំពុងរីកចមេើនសមេប់អាជីវកម្ម
ធានារ៉ាបរ់ងអាយជុវីតិ។កាលពីឆ្នាមំនុ
ការចេញបណ្ណសនេយារ៉ាប់រងមានការ
កើនឡើងរហតូដល់៩២ភាគរយធៀប
ទៅនឹងឆ្នាំមុនមួយទៀតហើយ
កំណើនឧសេសាហកម្មធានារ៉ាប់រង
មានការកើនឡើង៦០ភាគរយ។
លោកTanJiakHiangអគ្គនា-

យកបេតិបត្តិកេុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
អាយជុវីតិសុវណា្ណោភមូិឡាយហ្វប៍ានឲេយ  

កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«បណ្ណ-
សនេយារ៉ាប់រងដេលតេូវបានចេញជូន
បានកើនឡើងចំនួន៩២ភាគរយក្នុង
ឆ្នា២ំ០១៨ធៀបនងឹឆ្នាំ២០១៧មាន
ន័យថា មនុសេសកាន់តេចេើនមានការ
ជឿជាក់និងទទួលយកការធានារ៉ាប់រង
ជាសំណាញ់គេប់គេងហានិភ័យ»។
មនសុេសជាចេើនកពំងុគតិគរូលើការ-

វិនិយោគសមេប់អនាគតតាមរយៈ
ការសនេសំ ឬសមេប់ការចំណាយលើ
ថ្លេពេយាបាលដេលមានតម្លេថ្លេ។ប៉ុន្តេ
ដោយមានយុទ្ធនាការផេសព្វផេសាយអំពី
សរៈសខំាន់នេធានារ៉ាបរ់ងអាយជុវីតិ

ពីកេុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនានាពួកគាត់
បានផ្លាសប់្តរូការយលឃ់ើញរបស់ខ្លនួ
ចំពោះវិស័យធានារ៉ាប់រង។
«បណ្ណសនេយារ៉ាប់រងទាយជ្ជទាន

(endowmentpolicy)គមឺានភាព
ពេញនិយម។នៅកាលបរិច្ឆេទដល់
កណំត់នេបណ្ណសនេយារ៉ាបរ់ងអតថិជិន
នឹងទទួលបានទឹកបេក់តេឡប់មក
វញិ។អ្នកដេលមានអាយុ៣០ឆ្នាំឡើង
ពកួគេចលូចតិ្តទញិបណ្ណសនេយារ៉ាបរ់ង
បេភេទនេះពពីេះពកួគេមានការងារ
និងបេក់ចំណូលថេរហើយនៅពេល
អ្នកមានបេក់ចំណូលថេរនោះអ្នក-
អាចនឹងនៅសល់ចំណូលខ្លះហើយ
អ្នកអាចចាបផ់្តើមសម្លងឹមើលផេនការ
ហិរញ្ញវត្ថុហើយមនុសេសជាចេើនយល់
ឃើញថាការទិញធានារ៉ាប់រងគឺជា
របៀបសនេសំមួយបេប»។
កេមុហុ៊នធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

សុវណា្ណោភូមិឡាយហ្វ៍ដេលជាកេុម-
ហ៊ុនក្នុងសេុកគឺជាកេុមហ៊ុនវិនិយោគ
រួមគា្នារវាងកេុមហ៊ុនកាណាឌីយ៉ាអុិន-
វេសមេនហលូឌីងភអីលិសុី(Cana-
diaInvestmentHoldingPLC)
ដេលជាកេុមហ៊ុនមេរបស់ធនាគារ
កាណាឌយី៉ានងិកេមុហ៊នុធានារ៉ាបរ់ង
អាយុជីវិតមឿងថេឡាយហ្វ៍ភីសុីអិល  
(MuangThaiLifeAssurance
PCL)មកពីបេទេសថេ។
បច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុនមានចំណេក

ទីផេសារចំនួន១៦ភាគរយនៅក្នុងផ្នេក
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធៀបទៅនឹង
១០ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១៨។
ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំជាប់ៗគា្នា

កេុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
សុវណា្ណោភូមិឡាយហ្វ៍កា្លាយជា
កេុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដេល
រីកចមេើនលឿនជាងគេនៅកម្ពុជា។
សមេប់ទផីេសារក្នងុសេកុកេមុហ៊នុមាន
ផលិតផលសនេសំសមេប់ការសិកេសា
ការធានារ៉ាប់រងលើឥណទានកញ្ចប់
ធានារ៉ាបរ់ងសខុភាពនងិបណ្ណសនេយា
រ៉ាប់រងអាយុជីវិតលក្ខណៈជាកេុម។
«អតេកំណើនរបស់យើងគឺមាន

ការកើនឡើងគួរឲេយកត់សមា្គាល់។
កំណើនដ៏រឹងមាំនេះគឺដោយសរ
កេុមហ៊ុនតេូវបានគេទទួលស្គាល់
កាន់តេចេើនឡើងៗហើយបច្ចុបេបន្ន
បេជាជនកម្ពុជាភាគចេើនបានស្គាល់
អំពីផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
SMILE(theSMILEproducts)»។
លោកTanបានបន្ថេមថា៖«យើង

ក៏មានបណា្តាញលក់ធានារ៉ាប់រងដ៏
រឹងមាំតាមរយៈធនាគារនិងគេឹះស្ថាន
មកីេហូរិញ្ញវត្ថុដេលឈានមខុជាចេើន។ 
យើងមានទីផេសាររួចហើយដេលនេះ
ជាអំណយផលល្អមួយសមេប់
យើង។
លោកបន្ថេមថា៖«កេុមហ៊ុនធានា-

រ៉ាបរ់ងអាយជុវីតិសុវណា្ណោភមូិឡាយហ្វ៍

មានចណំេកទផីេសារខសុៗគា្នាអាសេយ័
លើកមេិតនេតមេូវការនិងលទ្ធភាព
របស់អតិថិជនរបស់យើង»។
ចពំោះកេមុហ៊នុធានារ៉ាបរ់ងតយួ៉ាង

ដចូជាកេមុហ៊នុធានារ៉ាបរ់ងអាយជុវីតិ
សុវណា្ណោភូមិឡាយហ្វ៍ មិនតេឹមតេ
ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុដេល
ចាំបាច់សមេប់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តេពួកយើងក៏បានចូលរួមចំណេក
ដល់ស្ថិរភាពសង្គមដ៏សំខាន់នៅក្នុង
បេទេសផងដេរ។
«សមេប់បុគ្គលជាទូទៅកេុមហ៊ុន

ធានារ៉ាប់រងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។
នៅពេលបុគ្គលមា្នាក់ទិញបណ្ណសនេយា
រ៉ាប់រងអាយុជីវិតនោះពួកគេមិនមាន
ការពេួយបារម្ភពីការសងបំណុលទៅ
ស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីហើយក៏អាចផ្តល់នូវ
សុវត្ថិភាពផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុដល់គេួសរ
របស់ពកួគេនាពេលអនាគតផងដេរ។
ដូច្នេះកេុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានរួម
ចំណេកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពងេឹង
ស្ថិរភាពសង្គម។
ការធានារ៉ាប់រងលើឥណទានរបស់

កេុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសុវ-
ណា្ណោភូមិឡាយហ្វ៍គឺជាឧទាហរណ៍
ជាកស់្តេងមយួដេលកេមុហ៊នុនងឹជយួ
សងបំណុលដេលមិនទាន់សងរួច
បេសិនបើអ្នកខ្ចីបេក់ទទួលមរណ-
ភាពឬពិការភាពទាំងសេុងនិងជា 
អចិៃន្តេយ៍៕  

២ ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

NBC មានទំនុកចិត្តថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅតេ បន្ត ភាពរឹងមាំ 

បេជាជន កម្ពុជាសម័យ ថ្មី ជំ រុញ ឲ្យទីផ្សារ     សុ វ ណា្ណ ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍  កើនឡើង

NBC ៖ អតៃអតិផរណាបន្តស្ថតិនៅក្នងុកមៃតិទាប ។ រូបថតសហការី

 ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង

 លោក Tan Jiak Hiang អគ្គនាយក 
បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត 
សុ វ ណា្ណ ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍ 



សលាអន្តរជាតិសិង្ហបុរី SCIA
កំពុងជួយជំរុញសិសេសានុសិសេសឲេយ
តេៀមខ្លួនរួចជាសេចក្នុងអាជីព
ការងារនាពេលអនាគតតាមរយៈ
មជេឈមណ្ឌលមូលដ្ឋានគេឹះសមេប់
សកលវិទេយាល័យFSC។
វាពិតជាមានសរៈសំខាន់ខា្លាំង-

ណាស់សមេប់សិសេសានុសិសេសក្នុង
ការបំពាក់នូវចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន
ផ្នេកគេប់គេងនិងអាជីវកម្មដើមេបី
តេៀមខ្លួនសមេប់ការងារនៅពេល
ពួកគេបញ្ចប់ការសិកេសា។
ដើមេបីសមេចបាននូវគោលដៅនេះ

មជេឈមណ្ឌលមូលដ្ឋានគេឹះសមេប់
សកលវទិេយាលយ័របស់សលាSCIA
បានរៀបចំកម្មវិធីសិកេសាចំនួន២គឺ
កម្មវិធីមូលដ្ឋានគេឹះបេបអន្តរជាតិ
(IFP)និងកម្មវិធីមូលដ្ឋានគេឹះផ្នេក
គេប់គេង(MFP)។
កម្មវិធីទាំងពីរនេះមានវគ្គសិកេសា

ទាំងក្នុង និងកេសេុកដើមេបីផ្តល់
ឱកាសដល់សសិេសានសុសិេសធ្វើទសេសន
កចិ្ចសកិេសានៅកេមុហ៊នុសជវីកម្មនងិ
ស្ថាប័នអប់រំលេបីៗ។
សសិេសានសុសិេសក៏អាចសង្កេតមើល

ដំណើរការអាជីវកម្មនៅតាមស្ថាប័ន
ផេសេងៗដេលអាចជួយបណ្តុះជំនាញ

វិភាគការតេិះរិះ និងទសេសនវិស័យ
ជាសកលពេមទាំងបង្កើនការយល់-
ដឹងពីវបេបធម៌ចមេុះផងដេរ។
សលាអន្តរជាតិ SCIAតេូវបាន

ជេើសរីសដោយសកលវិទេយាល័យ
ឡុងដ៍(UniversityofLondon)
ជាមជេឈមណ្ឌលបងេៀនដ៏ល្អបំផុត
ដបំងូគេបង្អស់នងិតេមយួគត់នៅក្នងុ
បេទេសកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជូននូវ
កម្មវិធីសិកេសាថា្នាក់មូលដ្ឋានគេឹះបេប
អន្តរជាតិ(IFP)។
នៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិកេសាសិសេស

អាចបន្តការសិកេសាថា្នាក់បរិញ្ញាបតេ
នៅតាមសកលវិទេយាល័យលេបីៗ

ដូចជាសកលវិទេយាល័យSIMGlo-
balEducationនៅបេទេសសិង្ហបុរី
និងស្ថាប័នឈានមុខគេនៅចកេភព-
អង់គ្លេសដូចជាសកលវិទេយាល័យ
LondonSchoolofEconomics
andPoliticsសកលវិទេយាល័យ
King’sCollege London
សកលវិទេយាល័យWarwickនិង
សកលវទិេយាលយ័លេបីៗ ជាចេើនទៀត
នៅអូស្តេលីកាណាដនិងសហរដ្ឋ-
អាមេរិក។
កម្មវិធីមូលដ្ឋានគេឹះផ្នេកគេប់គេង

(MFP)តេវូបានទទលួស្គាល់ដោយ
វិទេយាស្ថានគេប់គេងសិង្ហបុរី (SIM)

ហើយនៅពេលបញ្ចប់ការសិកេសា
សិសេសអាចបន្តការសិកេសាកមេិតឧត្តម
សិកេសាជាចេើនទៀតដេលផ្តល់ដោយ
សកលវិទេយាល័យSIMGlobal
Educationនៅសងិ្ហបរុីនងិសកល-
វទិេយាលយ័ដេគូរបស់SIMមកពីចកេ-
ភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិង
អូស្តេលី។
មជេឈមណ្ឌលមូលដ្ឋានគេឹះសមេប់

សកលវទិេយាលយ័FSCរបស់សលា
អន្តរជាតិSCIAផ្តល់ជូនសិសេសដេល
បញ្ចប់ការសិកេសាថា្នាក់វិទេយាល័យនូវ
ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគេឹះនិង
ការយល់ដឹងសុីជមេលើមុខវិជា្ជា
សំខាន់ៗក្នុងកម្មវិធីឧត្តមសិកេសាតាម
សកលវិទេយាល័យនានានៅទូទាំង-
ពិភពលោក។
កេពីការកសងសមត្ថភាពនិង

ជនំាញការងារជាកស់្តេងមជេឈមណ្ឌល
ក៏ផ្តល់ការបេកឹេសាយោបល់ការងារដើមេបី
ជួយសិសេសឲេយចាប់យកអាជីពការងារ
ក្នងុក្តីសេមេដេលផេសារភា្ជាប់ជាមយួនងឹ
ការជេើសរីសមុខជំនាញសិកេសានៅ
ក្នុងសកលវិទេយាល័យ។
សិកា្ខាសលាតេូវបានធ្វើឡើង

សមេប់សិសេសដើមេបីបណ្តុះអាបេប-
កិរិយជំនាញជាអ្នកដឹកនាំ និងអភិ-

វឌេឍទសេសនវិស័យជាសកលក្នុងការ-
បេសេ័យទាក់ទងជំនាញសង្គម
ការធ្វើការជាកេុមកេមសីលធម៌
ពេមទាំងការតេិះរិះពិចារណា។
សិសេសសលាអន្តរជាតិ SCIA

ក៏មានឱកាសចុះធ្វើកម្មសិកេសាផងដេរ
ដើមេបីឲេយពួកគេកសងទំនាក់ទំនង
ជាមួយកេុមហ៊ុននានា។ពួកគេនឹង
ស្វេងយល់ពីបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម
បេចាំថ្ងេ និងរៀនពីការងារជាក់ស្តេង
ដើមេបីជួយពងេឹងសមត្ថភាពរបស់
ពួកគេសមេប់តមេូវការការងារនា-
ពេលអនាគត។
នៅពេលដេលសិសេសអាចផេសារភា្ជាប់

ទេសឹ្តីទៅនងឹការអនវុត្តជាកស់្តេងនោះ
ពួកគេនឹងអាចយល់ដឹងកាន់តេសីុ-
ជមេអំពីការងារនិងបរិបទការងារ។
ការសិកេសាអប់រំទាំងអស់នេះនឹង

ជួយឲេយសិសេសតេៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អ
នៅពេលដេលពួកគេចូលបេឡូកក្នុង
ការងារជាក់ស្តេង។
មជេឈមណ្ឌលសិកេសាមូលដ្ឋានគេឹះ

សមេប់សកលវិទេយាល័យ FSC
របស់សលាអន្តរជាតិ SCIA មាន
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណមជេឈម-
ណ្ឌលPhnomPenhCityCenter- 
OneParkCondominium៕

៣ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

scIA រៀបចំ សិស្ស ឱ្យទទួល ជោគជ័យ ក្នុង អាជីព នាពេល អនាគត 

កញ្ញា Ng Bee Sun ជានាយកសាលានៃមជៃឈមណ្ឌលមូលដ្ឋានគៃះឹសមៃប់សាកលវិទៃយាល័យ  
ចៃករំលៃកពីភាពជាអ្នកដឹកនំាដល់អ្នកចូលរួមកម្មវីធី  Leadership Boot Camp ។ 

 ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង



សញ្ញាសម្គាល់ភាពប្រសើរន្រ
ស្រដ្ឋកចិ្ចណាមយួគឺសមត្ថភាពរបស់
ស្ថាប័ននិយតកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការ-
រក្រសាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុទាំងរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ និងស្ថាប័នសជីវកម្ម
នៅព្រលផ្តល់ប្រក់កម្ចី។
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាមុខងារដ៏

សខំាន់ទាងំអសន់្រះគជឺាការធានាថា
ប្រក់នងិហរិញ្ញវត្ថុត្រវូបានផ្តលទ់ៅឱ្រយ
បុគ្គលនិងអង្គភាពអាជីវកម្មដ្រល
ត្រឹមត្រូវ។ដូច្ន្រះហើយទើបការិយា-
ល័យឥណទានកម្ពុជា(CBC)ចូល
រួមចំណ្រកក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាត
ព័ត៌មនឥណទានតាមរយៈប្រព័ន្ធ
ច្រករំល្រកឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល
និងក្រុមហ៊ុន។
លោកអឿសធុារត័្នប្រធាននាយក-

ប្រតិបត្តិរបស់CBCបានឲ្រយកាស្រត
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដឹងថាប្រព័ន្ធច្រករំល្រក
ព័ត៌មនឥណទានក្រុមហ៊ុនគឺស្ថិត
នៅក្រមCBCដ្រលត្រវូបានដាកឱ់្រយ
ដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីខ្រកក្កដា
ក្នុងឆ្នាំន្រះបនា្ទាប់ពីត្រូវបានអភិវឌ្រឍ
ប្រកបដោយភាពជោគជ័យកាលពី
ចុងឆ្នាំ២០១៨។
លោកសុធារ័ត្នថ្ល្រងថា៖«ស្ថាប័ន

ផ្តល់ប្រក់កម្ចីពឹងផ្អ្រកលើរបាយ-
ការណ៍ឥណទានក្រុមហ៊ុនដើម្របី
វាយតម្ល្រ ឥណទានសមស្របរបស់
ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ។ការប្រើប្រស់
ប្រព័ន្ធន្រះគឺជាការគំាទ្រសម្រប់
អាជីវកម្ម។វានឹងជួយឱ្រយអាជីវកម្ម
ទទួលបានដើមទុនដ្រលត្រូវការចាំ-
បាច់ដើម្របីដំណើរការអាជីវកម្មប្រកប
ដោយភាពជោគជ័យ»។
ចំពោះការចូលទៅកាន់ទីផ្រសារមូល

ធនដចូជាធនាគារនងិស្ថាបន័ហរិញ្ញ-
វត្ថុគឺវាមនសរៈសខំាន់ណាស់ដ្រល
គ្របដណ្តប់លើការចំណាយប្រចាំថ្ង្រ
ការទញិសរពើភណ័្ឌការជលួបគុ្គលកិ
បន្ថ្រមដើម្របីឲ្រយមនថវិកាគ្រប់គ្រន់
នៅក្នុងដ្រក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម។
លោកសុធារ័ត្ន បន្តថា៖«ជាមួយ

នងឹឥណទានអាជវីកម្មរងឹមំអ្នកអាច
បង្កើតផ្រនការសុវត្ថិភាពសម្រប់
អាជីវកម្មរបស់អ្នក ដូច្ន្រះអ្នកនឹង
មិនមនបញ្ហាក្នងុការទទួលបានថវិកា
ដ្រលត្រូវការដើម្របីប្រកបអាជីវកម្ម
នោះទ្រ។ចំណុចន្រះគឺអាចឱ្រយអ្នក-
ទទួលបានថវិកាធ្វើអាជីវកម្មដ្រល
អ្នកត្រូវការ»។
យោងតាមលោកសុធារ័ត្នបានឲ្រយ

ដងឹថានាព្រលកន្លងមកពត័ម៌នស្តពីី
វសិយ័ផ្តល់ប្រកក់ម្ចីដល់សជវីកម្មគឺ
នៅមនចណំចុខ្វះខាតដ្រលមនិទាន់
មនការពិនិត្រយឲ្រយបានគ្រប់ជ្រុង-
ជ្រយនៅឡើយ។ដចូ្ន្រះទនិ្ននយ័រវាង

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកស្នើសុំ
ប្រក់កម្ចីគឺនៅមនចំណុចខ្វះចនោ្លាះ
ដ្រលនាំឱ្រយមនការពន្រយារព្រលច្រើន
មុនព្រលការវាយតម្ល្រអ្នកស្នើសុំកម្ចី
ត្រូវបានបញ្ចប់។
លោកបន្ថ្រមថាដោយមនប្រព័ន្ធ

ច្រករំល្រកព័ត៌មនឥណទានក្រុម-
ហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្រួម
គម្លាតពត័ម៌ននងិក្រលម្អការវាយតម្ល្រ
ប្រក់កម្ចី ខណៈដ្រលសជីវកម្មឬ
ក្រមុហ៊នុអាចមនរបូភាពព្រញល្រញ
អំពីភាពស័ក្ដិសមន្រការទទួលបាន
ឥណទាននងិអាចទទលួបានហរិញ្ញ-
វត្ថុលឿនជាងមនុដ្រលន្រះជាចណំចុ
សំខាន់សម្រប់ការដំណើរការអាជីវ-
កម្មបានត្រឹមត្រូវ។
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដ្រល

ទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ
ន្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្រយចូលជាសមជិក
របស់CBCហើយតម្រូវឲ្រយផ្តល់
ព័ត៌មនឥណទានរបស់អតិថិជន
របស់ពកួគ្រ១០០ភាគរយដល់ប្រពន័្ធ
ច្រករំល្រកព័ត៌មនឥណទាន។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ស្ថាបន័ផ្តល់ប្រក់

កម្ចីទាំងអស់យា៉ាងហោចណាស់ត្រូវ
ផ្តល់ព័ត៌មនរបស់ពួកគ្រជារៀង-
រាល់ខ្រ។ស្ថាប័នផ្តល់ប្រក់កម្ចីមួយ

ចំនួនបានផ្តល់របាយការណ៍របស់
ពួកគ្រជាប្រចាំសបា្តាហ៍ឬប្រចាំថ្ង្រ។
នៅព្រលដ្រលពួកគ្ររាយការណ៍ព័ត៌-
មនទាំងនោះការិយាល័យឥណទាន
កម្ពុជានឹងផ្តល់ទិន្នន័យជាទម្រង់
របាយការណ៍ឥណទានទៅស្ថាប័ន-
ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដ្រល

ស្នើសុំ»។
ត្រង់ចំណុចន្រះលោកសុធារ័ត្ន

លើកឡើងថារបាយការណ៍អាច
ផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ថ្ង្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ច្រករំល្រកព័ត៌មនឥណទាននៅ
ព្រលអតិថិជនបើកគណនីកម្ចីថ្មី
ការសងប្រក់កម្ចី ឬបិទគណនី

នៅក្នុងដំណើរការធ្វើអាជីវកម្ម។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ការប្រមូល

របាយការណ៍ន្រះនងឹផ្លាសប់្តរូទនិ្ននយ័
របស់អ្នក។ក្នុងចំណោមសមជិក
ទាងំអស់១៦៥មនគ្រឹះស្ថានហរិញ្ញ-
វត្ថុចំនួន៦០ដ្រលបានចូលរួមក្នុង
ប្រព័ន្ធច្រករំល្រកព័ត៌មនឥណទាន
ក្រុមហ៊ុននៅព្រលពួកគ្រផ្តល់ប្រក់
កម្ចីសម្រប់អាជីវកម្ម និងបញ្ជូន
ព័ត៌មនអតិថិជនរបស់ពួកគ្រទៅ
CBC»។
ជាទូទៅការផ្តល់ឥណទានគឺ

អាស្រ័យលើទំនុកចិត្តដ្រលអ្នកផ្តល់
កម្ចីមនចំពោះអ្នកស្នើសុំកម្ចីថាសក្តិ- 
សមទទួលបានកម្ចីឬអត់។ដូច្ន្រះបើ
យោងតាមលោកសធុារត័្ន៖«វាសខំាន់
ណាស់ដ្រលមនុស្រសគ្រប់រូបត្រូវយល់
ដឹងអំពីប្រព័ន្ធច្រករំល្រកព័ត៌មន
ឥណទានក្រុមហ៊ុនោ ះ»។
នៅក្នុងរយៈព្រល៧ឆ្នាំចុងក្រយ

ន្រះយើងសង្ក្រតឃើញថាមនការ-
ផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្រយកត់សម្គាល់នៅក្នុង
ទផី្រសារមយួន្រះ។ប៉នុ្ត្រទោះយា៉ាងណា-
ក៏ដោយយើងដឹងហើយថាចំណ្រះ
ដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្ន្រកមួយដ៏
សំខាន់ន្រប្រព័ន្ធព័ត៌មនឥណទាន
ទាំងមូល៕

៤ ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

ប្រព័ន្ធច្រករំល្រកព័ត៌មានឥណទានក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការគាំទ្រ
ដល់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រលផ្តល់ប្រក់កម្ចី
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ការឈានចលូក្នងុទផី្រសារកម្ពជុារបស់
បណា្តាក្រុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិត
ជាច្រើនក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុង-
ក្រយន្រះក្នុងនោះមនក្រុមហ៊ុន
ព្រូដិនសលកម្ពុជាដ្រលបានចូល
តាងំពីឆ្នា២ំ០១៣មកគជឺាការបងា្ហាញ
ពីការកើនឡើងនូវភាពជឿជាក់របស់
ប្រតិបត្តិករធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិត
ទៅលើស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។
ជាក្របនួក្រមុហ៊នុធានារា៉ាបរ់ងអាយ-ុ

ជីវិតត្រងត្រធ្វើការវិនិយោគដោយ
មនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុង
ប្រទ្រសទាំងឡាយណាដ្រលក្រុម-
ហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មហើយវិនិយោគ
លក្ខណៈយូរអង្វ្រងទៅលើទ្រព្រយធន
ដ្រលអាចផ្តល់ចណំលូជាកល់ាក់នងិ
មនស្ថិរភាពឧទាហរណ៍ដូចជា
មូលបត្ររដា្ឋាភិបាលឬមូលបត្រន្រ
សជីវកម្មណាដ្រលមនក្ររិ៍្តឈ្មាះ
ល្អ។ន្រះដើម្របីធានាថាក្រុមហ៊ុននឹង
មនសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រន់
ក្នងុការបពំ្រញកាតព្វកចិ្ចរបសខ់្លនួជនូ
ចំពោះអតិថិជន។
ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល

បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាលើកដំបូង
របស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៣
មកយើងបានតាមដានយា៉ាងយកចតិ្ត

ទុកដាក់ទៅលើប្រភ្រទទ្រព្រយធនប្រប
ថ្មីដ្រលក្រុមហ៊ុនអាចវិនិយោគបាន
ក្នុងនោះរាប់បញ្ចលូទំាងទីផ្រសារសញ្ញា-
បណ្ណសជវីកម្មទើបចាបក់ណំើតដ្រល
ក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងស្រុកមួយចំនួន
កំពុងត្រប្រើប្រស់ជាប្រភពដើម្របី
ស្វ្រងរកដើមទុនបន្ថ្រមតាមរយៈ
ការបញ្ច្រញលក់នូវសញ្ញាបណ្ណរបស់
ខ្លួន។
យើងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញ

ផងដ្ររថាកាលពីព្រលថ្មីៗន្រះ
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថា
នឹងសកល្របងកម្មវិធីសញ្ញាបណ្ណ

រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងគោល-
បណំងដើម្របីបញ្ច្រញលក់សញ្ញាបណ្ណ
របស់រដ្ឋជាប្រក់រៀលខ្ម្ររនៅត្រឹមឆ្នាំ
២០២២ឬឆ្នាំ២០២៣។
ទីផ្រសារសញ្ញាបណ្ណរបស់រាជរដា្ឋា-

ភិបាលដើរតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ក្នុង
ការធានាឱ្រយប្រក់រៀលខ្ម្ររទទលួបាន
នូវចំណាត់ថា្នាក់អន្តរជាតិមួយក្នុង
ទីផ្រសាររូបិយប័ណ្ណបរទ្រសនិងចាប់-
ផ្តើមកាត់បន្ថយការប្រើប្រស់ប្រក់
ដុលា្លារជាបណ្តើរៗដ្រលនឹងធ្វើឱ្រយ
កម្ពុជាគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយ
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបាន

ទាំងស្រុង។
រាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាបាននងិកពំងុ

ខិតខំប្រឹងប្រងយា៉ាងខា្លាំងដើម្របី
លើកកម្ពស់ការចាយប្រក់រៀលខ្ម្ររ
នៅក្នុងប្រទ្រស។រាជរដា្ឋាភិបាលក៏
បានគាំទ្រដល់ការប្រើប្រស់បច្ច្រក-
វិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗរាប់បញ្ចូលទាំង
ការទទូាត់ផ្រស្រងៗដោយមនិប្រើប្រស់
ក្រដាសប្រក់ដ្រលនឹងជំរុញឱ្រយមន
ការប្រើប្រស់ប្រក់រៀលកាន់ត្រ
ទូលំទូលាយ។
សញ្ញាណទាងំន្រះបងា្ហាញឱ្រយឃើញ

ថាប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុងត្រចាប់ផ្តើម
កា្លាយខ្លួនជាទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុប្រកប-
ដោយបទពិសោធនិងភាពចាស់ទុំ
ច្រើនជាងមុនតាមរយៈការបង្កើតឱ្រយ
មនប្រភ្រទទ្រព្រយហរិញ្ញវត្ថុអាយកុាល
យូរអង្វ្រងនិងមនស្ថិរភាពខ្ពស់។
ទន្ទមឹគា្នាន្រះដ្ររទផី្រសារហរិញ្ញវត្ថុកម្ពជុា
ក៏នងឹទទលួបាននវូចលនាសចប់្រក់
មនលំហូរសស្រកសស្រំជាងមុន។
យើងមនជំនឿយា៉ាងមុតមំថា

ដំណើរការពិពិធកម្ម (ការធ្វើឱ្រយមន
កានត់្រច្រើនប្របផ្រស្រងៗគា្នា)ន្រទ្រព្រយ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលអាចវិនិយោគបាន
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានឹងកាន់ត្រ
ឈានទៅមខុហើយយើងក៏ចងឃ់ើញ

ការឈានទៅមុខប្របន្រះមននៅ
ក្រប្រទ្រសកម្ពជុាផងដ្ររ។ជាឧទា-
ហរណ៍យើងអាចវិនិយោគបានលើ
ទ្រព្រយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រតនាគារជាតិន្រ
សហរដ្ឋអាម្ររកិ(USTreasuries)
ដ្រលយើងនឹងរឹតត្រមនសុវត្ថិភាព
បន្ថ្រមទៀតលើការថ្ររក្រសានិងសន្រសំ
លុយ។នៅព្រលការវិវត្តន្រះឈាន
ដល់ដំណាក់កាលមួយដ្រលការ-
វិនិយោគអាចធ្វើទៅបានទាំងនៅក្នុង
និងក្រប្រទ្រសនោះវានឹងជួយ
សម្រួលនិងធ្វើឱ្រយមនតុល្រយភាពលើ
ដំណើរការពិពិធកម្មទ្រព្រយហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលស្វាគមន៍

ចំពោះការវិវត្តថ្មីន្រះហើយពួកយើង
នឹងប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹងដ្រលយើង
មនតាមរយៈបទពិសោធជាង
១៧១ឆ្នាំដើម្របីគាំទ្រយុទ្ធសស្ត្រ
ពង្រីកទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា។បទពិសោធរបស់
យើងគឺមនទាំងនៅទីផ្រសារដ្រលមន
ការអភិវឌ្រឍខ្ពស់ និងទីផ្រសារកំពុង
អភិវឌ្រឍន៍ដូចប្រទ្រសកម្ពុជាន្រះ៕  

ដោយ លោក David Nutman 
អគ្គនាយក កៃុមហុ៊ន ធានារ៉ាប់រង-
ពៃូដិន សល កម្ពុជា

៥ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

ព្រូដិនសលស្វាគមន៍ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុកចម្រុះជាច្រើនបន្ថ្រមទៀត

លោក  David Nutman អគ្គនាយក កៃមុហុ៊ន ធានារ៉ាប់រង ពៃ ូដិ នស ល កម្ពជុា ។

ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង



៦ ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com
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 ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង



  លោក Danish Siddiqui នាយក 
ក្រុមហ៊ុន TechAdwiser បាន 
ច្រករំល្រក ផ្រនការ ក្រុមហ៊ុន របស់ 
លោក  ជាមួយកាស្រត ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍ 
អំពី វិធីសាស្ត្រ បង្កើន ប្រសិទ្ធភាព លើ 
វិស័យ ធនាគារ  និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

 ក្នុងនាម ជា កៃុមហ៊ុន សូ ហ្វ វៃ រ តើ 
កៃមុហ៊នុ របសល់ោក បានរមួ ចណំៃក 
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា យ៉ាងដូចម្តៃច ? 

 យើង ជួយ អាជីវកម្ម ឱ្រយប្រើ ប្រស់ 
បច្ច្រកវទិ្រយា កាន ់ត្រ ឆ្លាត វ្រ នៅក្នងុ វសិយ័ 
ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រប ឌីជីថល ។ 
រាប់ ចាប់ពី ការកំណត់ បច្ច្រកវិទ្រយា ឲ្រយ 
បាន ត្រឹមត្រូវ សម្រប់ អាជីវកម្ម របស់ 
ពួកគ្ររហូតដល់ ការ អនុវត្ត  និង 
បណ្តុះបណ្តាល កម្លាងំ ពលកម្ម ។ យើង 
ក៏ គាំទ្រ ដល់ អតិថិជន របស់ យើង នៅ 
គ្រប ់ដណំកក់ាល ដើម្របីឱ្រយ ពកួគ្រ អាច 
ទទលួបាន នវូ បច្ច្រកវទិ្រយា ទនំើប ប្រកប- 
ដោយ ទំនុកចិត្ត ។ 

 ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន TPS World-
wide ដ្រល ដ្រគ ូរបស ់យើង យើង ជយួ 
ដល់ អាជីវកម្ម កម្ពុជា ឲ្រយ អនុវត្ត នូវ 
បច្ច្រកវិទ្រយា ឈានមុខ គ្រ ដូចជា 
បច្ច្រកវិទ្រយា Tokenisation បច្ច្រក-
វទិ្រយា Big Data បច្ច្រកវទិ្រយា Artificial 
Intelligence, process automa-
tion និង block chain ជាដើម ។ 

 យើង នាំ អ្នកជំនាញ អន្តរជាតិ មក 
កាន់ ប្រទ្រស កម្ពុជា សំរាប់ គម្រង 
បច្ច្រកទ្រស ជាក់លាក់ ហើយ លើក 
ទឹកចិត្ត បុគ្គលិក របស់ ក្រុមហ៊ុន ដ្រល 
ជា អតិថិជន យើង ឲ្រយ ធ្វើការ ជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយ អ្នកជំនាញ របស់ យើង និង 
រៀនសូត្រ ពី ពួកគ្រ ក្នុងកំឡុងព្រល 
អនុវត្ត គម្រង ន្រះ ។ វិធីសាស្ត្រ ន្រះ 
នឹង ផ្តល់ឱ្រយ អតិថិជន របស់ យើង នូវ 
ទំនុកចិត្ត កាន់ត្រខ្លាំង លើ បច្ច្រកវិទ្រយា 
ហើយ ក្នុង រយៈព្រល វ្រង វា នឹង ជួយ 
បង្កើន ជំនាញ ដល់ កម្លាំង ពលកម្ម 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ 

 
 តើ អ្វ ីដៃលជា ការផ្តោត សខំាន់ របស ់កៃមុ-
ហ៊ុន TechAdwiser នៅ កម្ពុជា ? 

 យើង ផ្តោតលើ វិស័យ ធនាគារ  និង 

ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ កម្ពុជា ។ យើង ក៏ ចាប់ 
អារម្មណ៍ ជួយ ដល់ វិស័យ ធានារា៉ាប់រង 
ដ្រល កំពុង រីកចម្រើន  និង វិស័យ 
ទូរគមនាគមន៍ ជាមួយនឹង តម្រូវការ 
បច្ច្រកវិទ្រយារ បស់ ពួកគ្រ ផងដ្ររ ។ 
ប្រទ្រស កម្ពុ ជាមន ធនាគារ  និង 
គ្រឹះសា្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ [MFIs] 
ច្រើន ដូច្ន្រះ បច្ច្រកវិទ្រយា គឺមន សារៈ-
សខំន ់ណស ់សម្រប ់ពកួគ្រ សម្រប ់
ការប្រកួតប្រជ្រង ។  

 វសិយ័ ធនាគារ នងិ មកី្រហូរិញ្ញវត្ថ ុនៅ 
កម្ពុ ជាមន ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទំនើប 
រួចហើយ ដ្រល ធ្វើឱ្រយមន ភាពងាយ- 

ស្រួល ក្នុងការ ទទួលយក បច្ច្រក វិទ្រយា 
ថ្មីៗ ។ ជាមួយនឹង ដ្រគូ របស់ យើង គឺ 
ក្រុមហ៊ុន TPS យើង មន ជំនាញ លើ 
ប្រពន័្ធ ទទូាត ់ដ្រល ភាគច្រើន ពាកព់ន័្ធ 
នឹង ធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ទូរគមនាគមន៍ [ បង់ តាម ទូរស័ព្ទ ]  ។ 

 តើ កៃមុហ៊នុ របសល់ោក មាន ផ្តលជ់នូ 
សៃវាកម្ម អ្វី ខ្លះទៀត ? 

 យើង បានមក កាន ់ប្រទ្រស ន្រះ អស ់
រយៈព្រល ជាង ៤ ឆ្នាំ មកហើយ ។ 
បច្ចុប្របន្ន យើង កំពុងបើក ដំណើរការ 
ស្រវាកម្ម ក្លាដ (cloud based 
services) ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ ធនាគារ និង 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តូចៗ អាច ប្រើប្រស់ 
កម្មវិធី លំដប់ ពិភពលោក បាន ។ 

 ស្រវាកម្ម សូ ហ្វ វ្រ រ នឹងត្រូវ បញ្ជូន 
ច្រញពី មជ្រឈមណ្ឌល ទិន្នន័យ មួយ នៅ 
កម្ពុជា ។ ស្រវាកម្ម ន្រះ រួមបញ្ចូល ទាំង 
ការឃ្លាំមើល ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ពត័ម៌នវទិ្រយា ព ីចម្ងាយ ការត្រតួពនិតិ្រយ 
ការអនវុត្ត កម្មវធិ ីនងិ ការវភិាគ ទនិ្ននយ័ 
ទំហំ ធំ គ្រប់ ប្រភ្រទ ទិន្នន័យ ដូចជា 
ការវិភាគ ឥរិយាបទ របស់ អតិថិជន 
ជាដើម ។ ហើយ រំពឹងថា នឹង ចាប់ផ្តើម 
នៅ ពាក់កណ្តាល ខ្រតុលា ។

  តើ TechAdwiser អាចជយួ កៃមុ-
ហ៊ុន កម្ពុជា ដូចម្តៃច ដើមៃបី បង្កើន 
បៃសិទ្ធ ភាព  ឬ ផលិតភាព ?

 ន្រះ គជឺា ការផ្តោត សខំន ់របស ់យើង ។ 
បច្ច្រក វិទ្រយា អាចមន តម្ល្រ ថ្ល្រ ហើយ 
ព្រល ខ្លះ អាជីវកម្ម អាច ទិញ សូហ្វ វ្រ រ 
ប៉ុន្ត្រ មិនបាន ប្រើប្រស់ ឲ្រយ អស់ លក្ខ-
ណពិស្រស របស់ វា នោះទ្រ ។ 

 នៅ កម្រិត យុទ្ធសាស្ត្រ ដំបូង យើង 
ជួយ អាជីវកម្ម ឲ្រយ ជ្រើស រីសយក 
បច្ច្រកវទិ្រយា ណ ដ្រល សមស្រប សម្រប ់
ពួកគ្រ បនា្ទាប់មក យើង ជួយ ពួកគ្រ 
អភវិឌ្រឍ ជនំាញ ដើម្របី ធានាថា បច្ច្រកវទិ្រយា 
នោះ ត្រូវបាន ប្រើប្រស់ យា៉ាង ព្រញ-
ល្រញ ដើម្របីឱ្រយ អាជីវកម្ម ទទួល បាន 
ផលចំណ្រញ ខ្ពស់ ចំពោះ ការវិនិយោគ 
លើ បច្ច្រកវិទ្រយា ។  

 នៅ កម្រតិ ប្រត ិប ត្ដ ិការ យើង ផ្តល ់ជនូ 
នូវ « ដំណើរការ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម » ដ្រល 
កពំងុ ព្រញនយិម នៅ ចក្រភព អងគ់្ល្រស 
និង សហរដ្ឋអាម្ររិក ពីព្រះ វា អាច 
ជួយ សន្រសំសំច្រ ព្រលវ្រលា និង កិច្ច- 
ខតិខ ំប្រងឹប្រង ដ្រល ធ្វើឱ្រយ ការងារ របស ់
មនុ ស្រសកា ន់ ត្រ គួរឱ្រយ ចាប់អារម្មណ៍ ។ 

TechAdwiser បញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យា ថ្មី ទៅក្នុង វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ

៧ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

  ព័ត៌មនលម្អិត អានតទៅគ្រហទំព័រ 
 www.postkhmer.com/special-report

 លោក Danish Siddiqui នាយក 
កៃុមហ៊ុន TechAdwiser ។ 

ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង



៨ ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com  ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង
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