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 បទ សម្ភាស ជាមយួ លោក sANJAY 
chAkrABArtY អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន ពៃូ ដិ នស ល កម្ពុជា 

Q តើ លោក អាច បៃប់ យើង 
បន្តិច អំពី ពៃូ ដិ នស ល កម្ពុជា 

បានទៃ ?
ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាបាន

ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាក្នុងខ្រមករាឆ្នាំ
២០១៣ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនបុត្រ
សម្ព័ន្ធទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រូ-
ដិនសលភអីលិសុីដ្រលជាក្រមុហ៊នុ
ធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងក្រុមហ៊ុន
ចាត់ច្រងទ្រព្រយឈានមុខគ្រនៅអាសុី
នងិអា្រហ្វកិក្នងុគោលបណំងជយួឱ្រយ
មនុស្រសគ្រប់រូបទទួលបានជីវិតមួយ
កាន់ត្រប្រសើរ។
នៅប្រទ្រសកម្ពុជាយើងសម្រច

គោលបំណងន្រះដោយផ្តល់ជូន
ដំណោះស្រយធានារា៉ាប់រងល្អបំផុត
ដើម្របីជួយការពារសុខភាពនិង
ហិរញ្ញវត្ថុជូនប្រជាជន។មកដល់
បច្ចុប្របន្នយើងបានលក់ច្រញបណ្ណ
សន្រយារា៉ាបរ់ងជាង៣០០,០០០បណ្ណ
តាមរយៈធនាគារអ្រសុលីដីាដ្រលជា
ធនាគារដ្រគូយុទ្ធសាស្ត្រ និងយូរ
អង្វ្រងនងិទបី្រកឹ្រសារបស់យើង។យើង
ក៏បានអនុម័តផ្ដល់សំណងជាង១២
លានដុលា្លារដ្រលន្រះជាសក្ខីភាពន្រ
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការ
ការពារសខុភាពនងិពង្រងឹសវុត្ថភិាព
ហិរញ្ញវត្ថុជូនគ្រួសារកម្ពុជា។
ចក្ខវិុស័យរបស់យើងគឺធ្វើឱ្រយ

ប្រជាជនកម្ពជុាទំាងអស់អាច
មានលទ្ធភាព និងទទួលបាន
ការថ្រទំាសុខភាពដ្រលមាន
តម្ល្រសមរម្រយ។ន្រះជាការ
បង្ហាញត្រសួៗ ពីតួនាទីយើង
ក្នុងនាមជាក្រុមហុ៊នធានា-
រា៉ាប់រងរាប់ចាប់ពីការផ្ដល់ការ
ការពារហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់បុគ្គល
មា្នាក់ៗរហូតដល់ផ្តល់ការការពារ
និងពន្រយារនូវការចាប់ផ្តើមជំងឺ
ផ្រស្រងៗ។
ចក្ខុវិស័យន្រះត្រូវបានអនុ-

វត្តនៅក្រមុហ៊នុទាងំមលូដ្រល

នាំឱ្រយព្រូដិនសលដាក់ច្រញកម្មវិធី
សខុភាពទទូាងំតបំន់គឺកម្មវធិីPulse
byPrudentialដ្រលជាកម្មវិធី
សុខភាពនិងសុខុមាលភាពលើ
ទូរស័ព្ទ ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ
បច្ច្រកវិទ្រយាAI។

Q  តើ លោក គិតថា អ្វី ទៅជា 
តនួាទ ីលើ ភាពជា ដៃគ ូនៅក្នងុ 

ដំណើរ ឆ្ពោះទៅ សមៃច បៃសកកម្ម 
របស់ កៃុមហ៊ុន ?
នៅកម្ពជុាតាមរយៈបណា្តាញទទូាងំ

ប្រទ្រសនងិសាខារបស់ធនាគារដ្រគូ
យើងគឺធនាគារអ្រសុីលីដាយើង
អាចធ្វើឱ្រយការការពារតាមរយៈស្រវា
ធានារា៉ាប់រងបានទៅដល់ប្រជាជន
កម្ពុជាគ្រប់រូប។នៅសាខាទាំងន្រះ
អតិថិជនអាចទិញផលិតផលធានា-
រា៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងសន្រសំជាច្រើន
ប្រភ្រទដើម្របីជួយធានាដល់អនាគត
កូនៗពួកគ្រ។យើងក៏កំពុងផ្តល់ការ-
ធានារា៉ាប់រងដល់អតិថិជនរបស់ដ្រគូ
យើងផងដ្ររ។ជាឧទាហរណ៍អតិថិ-
ជនរបស់ធនាគារអ្រសុីលីដាបាន
ទទួលការការពារឥតគិតថ្ល្រចំនួន
៥,០០០ដុលា្លារ
លើករណី
មរណភាព
ដោយជំងឺ
កូវីដ១៩។

 

លើសពនី្រះយើងកពំងុធ្វើការជាមយួ
ដ្រគូអាជីវកម្ម និងអ្នកផ្តល់ស្រវា
សខុភាពរបស់យើងដើម្របីផ្តល់ជនូនវូ
ស្រវាកម្មដ្រលមានភាពទូលំទូលាយ
នងិច្ន្រប្រឌតិខ្ពស់ដល់ប្រជាជនកម្ពជុា
ដ្រលស្រវាកម្មទាំងន្រះបានផ្ដល់ជូន
លើកម្មវិធីPulse។

 Q លោក បានលើកឡើង អំពី 
Pulse by Prudential 

ដៃល  ជា កម្ម វី ធី សុខភាព និង សុខុ-
មលភាព តើ លោក អាច ពនៃយល់ លម្អតិ 

អំពី កម្មវិធី នៃះ បានទៃ ?
កម្មវិធី Pulse byPru-
dentialជាកម្មវធិីសខុភាព
ឌីជីថលឥតគិតថ្ល្រ និង
ដំបូងគ្រនៅក្នុងតំបន់
ដ្រលផ្តល់ជូនការគ្រប់-
គ្រងសុខភាពទូទៅ
សម្រប់អ្នកប្រើប្រស់
។ ដំណើរការដោយ
ប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា
AIដ្រលអាចពិ-
និត្រយព័ត៌មានជាក់
ស្ត្រងបានគ្របព់្រល
ដ្រលកម្មវិធីន្រះជា
ដ្រគូសុខភាពនិង
សុខុមាលភាព24/7
ដល់អ្នកប្រើប្រស់ដ្រល

ជយួពកួគ្រទបទ់ល់ពន្រយារនងិការពារ
ប្រឆងំនងឹការចាបផ់្តើមន្រជងំឺផ្រស្រងៗ
។យើងបានបើកដណំើរការកម្មវធិីន្រះ
នៅកម្ពុជានៅខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០។
ចាប់តាំងពីព្រលនោះមកកម្មវិធីន្រះ
ត្រូវបានទាញយកច្រើនជាង៧០០
,០០០ដង។លក្ខណៈពិស្រសទាំង
អស់របស់ Pulseគឺមានទាំងភាសា
អងគ់្ល្រសនងិភាសាខ្ម្ររ។Pulseអាច
ទាញយកបានដោយឥតគតិថ្ល្រនៅលើ
GooglePlayនិងAppleApp
Stores។

Q  កៃុមហ៊ុន ពៃូ ដិ នស ល កំពុង 
ធ្វើការ វិនិយោគ យ៉ាងចៃើន 

ទៅ លើ ការច្នៃបៃឌិត បច្ចៃកវិទៃយា រួម 
ទាំង កម្មវិធី Pulse ។ តើ លោក យល់ 
ឃើញថា បច្ចៃកវិទៃយា កំពុង ផ្លាស់ប្តូរ 
របៀប ដៃល កៃមុហ៊នុ ធានារ៉ាបរ់ង មន 
ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ អតិថិជន និង ជះ 
ឥទ្ធពិល ដល ់តនួាទ ីរបស ់ពៃូ ដ ិនស ល 
ក្នងុនាម ជា អ្នកផ្តល ់សៃវា ធានារ៉ាបរ់ង 
យ៉ាង ដូចម្តៃច ? 
Pulseជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់

មួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទូទាំងតំបន់
របស់ព្រូដិនសលដើម្របីផ្តល់នូវ
លទ្ធភាពទទួលបានការថ្រទាំសុខ-
ភាពដ្រលមានតម្ល្រសមរម្រយសម្រប់
ប្រជាជននៅអាសុីទាំងមូលដ្រលជា

តំបន់មានករណីជំងឺរា៉ាំរ៉្រ និងថ្ល្រព្រយា-
បាលសុខភាពច្រះត្របន្តកើនឡើង។
ជាមួយកម្មវិធីPulseព្រូដិនសល

កំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាAI
ផ្តោតសំខាន់លើតម្រូវការអតិថិជន
ដ្រលនឹងផ្តល់នូវស្រវាកម្មសុខភាព
និងសុខុមាលភាពទូលំទូលាយដល់
ប្រជាជននៅទូទាំងអាសុី។
ខណៈក្រមុហុ៊នធានារា៉ាប់រងផ្តោត

សំខាន់ទៅលើការការពារអតិថិជន
ប្រឆំងនឹងហ្រតុការណ៍អកុសល
កម្មវិធីPulseអនុញ្ញាតឱ្រយព្រូដិនសល
ពង្រកីតួនាទីរបស់ខ្លនួក្នងុការផ្តល់
ការការពារបន្ថ្រមទៀតនៅគ្រប់ដំណាក់
កាលសំខាន់ៗផ្ន្រកសុខភាពរបស់
បុគ្គលមា្នាក់ៗ។យើងជឿជាក់ថាក្រមុ-
ហុ៊នធានារា៉ាប់រងអាចដើរតួនាទីការពារ
បានកាន់ត្រទូលំទូលាយជាមួយនឹង
ដំណោះស្រយលើបន្ទកុផ្ន្រកសុខភាព
ដ្រលកំពុងកើនឡើង។

Q  តើ លក្ខណៈពិសៃស អ្វខី្លះ ដៃល 
អតិថិជន អាច ទទួលបាន ជា-
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របស់លោក?
គោលបំណងដែលយើងនឹងដាក់

ចែញនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំង២នែះគឺ
ដើមែបីជួយអតិថិជនសាជីវកម្មរបស់
យើងលើការធ្វើអាជវីកម្មបែបឌជីថីល
ឱែយកាន់តែមានបែសិទ្ធភាពទាំង
បែតបិត្តកិារនងិការគែបគ់ែងកដ៏ចូជា
ការភា្ជាប់បែតិបត្តិការខាងកែនិង
ខាងក្នងុរបស់ពកួគែឱែយកានត់ែបែសើរ
ជាពិសែសក្នុងកំឡុងពែលមានជំងឺ
រោគរាតតែបាតនែះដែលខណៈពែល
នែះការធ្វើការពីផ្ទះបានកា្លាយជាបទ
ដា្ឋានមួយទៅហើយ។
សមែប់ការដាក់ពាកែយស្នើសុំពីអត-ិ

ថិជនអាជីវកម្មភាគចែើនផលិតផល
ទាំង២នែះអាចសមែួលដល់ពួកគែ
ឱែយទទួលបាននូវបែសិទ្ធភាពកាន់តែ
បែសើរជាងមុន។សមែប់អតិថិជន
ដែលជាកែុមហ៊ុនធំៗយើងក៏កំពុង
បង្កើតការគែប់គែងសាច់បែក់ខែសែ-
សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្ម និង
បែតបិត្តកិារផលតិផលហរិញ្ញវត្ថុដែល
នឹងតែូវដាក់ឱែយដំណើរការនាពែល
អនាគត។
សមែប់សែវាធនាគារអាជីវកម្ម

គោលដៅរបស់យើងគឺកសាងបែពន័្ធ
អែកូធនាគារឌជីថីលជាមយួបែពន័្ធ
ឌីជីថលនិងឧបករណ៍ឌីជីថល
ដែលមានឥទ្ធិពលជាងមុនដើមែបី
តភា្ជាប់ និងលើកកម្ពស់អតិថិជន
ដែលជយួក្នងុការពងែងឹសមត្ថភាព
ឌីជីថលការច្នែបែឌិតគំរូអាជីវកម្ម
នងិបទពសិោធន៍សែវាកម្មកាតប់ន្ថយ
ចំណាយបែតិបត្តិការនិងហានិភ័យ
ពងែឹងការបែកួតបែជែងទីផែសារដើមែបី
សមែចឱែយបាននូវការអភិវឌែឍគុណ-
ភាពបែកបដោយចីរភាព។

Q តើអ្វីជាចំណុចសំខាន់ៗនៃ
កម្មវិធីថ្មីនៃះហើយតើកម្មវិធី

នៃះនឹងផ្តល់បទពិសោធន៍នៃការ-
ទទូាត់កានត់ៃងាយសៃលួដល់អតថិ-ិ
ជនរបស់លោកយ៉ាងដូម្តៃច?
កម្មវិធី PRINCEMerchant

Appផ្តលឱ់ែយអតថិជិនរបូវន្តបគុ្គល

នូវឧបករណ៍គែប់គែងការគិតលុយ
តាមអនឡាញដែលអនុញ្ញាតឱែយ
អាជវីករអាចគែបគ់ែងកែមុហ៊នុធំនងិ
ស្មុគសា្មាញបាន សែបតាមតមែូវការ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគែនិងកំណត់
រចនាសម្ព័ន្ធអ្នកគែប់គែងសាខានិង
បុគ្គលិកគិតលុយ។
អ្នកអាចទាញយកQRកូដសមែប់

កា រទូទាត់ដោយខ្លួនឯងហើយដាក់
នៅក្នុងទីតាំងដែលតែឹមតែូវ។អ្នក
គិតលុយអាចបង្កើតលែខQRកូដ
តាមពែលវែលាជាក់ស្តែងដើមែបីជួយ
សមែលួដល់ការទទូាត់និងការបញ្ជាក់
របស់អតិថិជន។
ទាំងអ្នកទទួលនិងអ្នកបង់បែក់

អាចទទួលបានព័ត៌មានទូទាត់និង
ទទួលបែក់បានភា្លាមៗហើយអ្នក
គតិលយុអាចសាកសរួនងិគែបគ់ែង
ពត័ម៌ាននែបែវត្តិបែតបិត្តកិារសមែប់
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ។
វិធីទូទាត់តាមអនឡាញរបស់

យើងក៏នឹងតែូវដាក់ដំណើរការ
នាពែលឆាប់ៗ
នែះផងដែរ
ដែលអាច
ជួយឱែយ
អាជីវករ
យល់ដឹង
ពអីាជវីកម្ម
អនឡាញ
និង

កែបណា្តាញអុីនធឺណិត។
ដោយមានជនំយួពីកម្មវធិីនែះយើង

អាចយល់ដឹងអំពីការធ្វើអាជីវកម្ម
ឆ្លងកាត់ធនាគារនិងសូមែបីតែឆ្លង
បែទែសដើមែបីជួយដល់អាជីវករក្នុង
ការបង្កើនចំនួនអតិថិជននិងបង្កើន
បែកច់ណំលូរបស់ពកួគែ។បន្ថែមលើ
នែះការទូទាត់តាមQRកូដ អាច
ជយួកាតប់ន្ថយហានភិយ័នែការឆ្លង
មែរោគទាំងអាជីវករនិងអតិថិជន
របស់ពួកគែហើយវាជួយកុំឱែយប៉ះ-
ពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយសាច់បែក់
ដែលជាបែភពនែការចម្លងមែរោគ
មួយដែរ។

Q តើបៃព័ន្ធឌីជីថល
នៃវិស័យធនាគារ
បុគ្គលរបស់លោក
កំពុងវិវឌៃឍន៍យ៉ាង

ដូចម្តៃច?តើ
មានគមៃងថ្មី

តៃៀមដាក់ 
ចៃញដៃរឬទៃ?  
ចាប់តាំងពី

ធនាគារពែីនស៍
បានសម្ពោធជាផ្លវូការនូវ
ផលិតផលធនាគារឌីជី-
ថលរបសខ់្លនួ«PRINCE
Mobile»នៅខែតុលាឆា្នាំ
២០១៩កម្មវិធីនែះតែូវ
បានកែលម្អជាបន្តបនា្ទាប់
ជាមួយនឹងមុខងរនិង
ផលិតផលកាន់តែល្អ-
បែសើរនងិបទពសិោធ

អ្នកបែើបែស់កាន់តែបែសើរហើយ
តែូវបានវាយតម្លែថាជា «ធនាគារ
ឌជីថីលដែលមានការរកីចមែើនលឿន
បំផុត»។
ជាមួយលក្ខណៈពិសែសបច្ចុបែបន្ន

ដែលយើងមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ័
PRINCEMobileអតិថិជនអាច
ចូលទៅបែើគណនីធនាគាររបស់
ពួកគែបានយ៉ាងងយសែួលនិង
អាចធ្វើបែតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុបានជា
ចែើនបែភែទដូចជាការផ្ទែរបែក់
ក្នុងសែុកបានភា្លាមៗតាមរយៈកម្មវិធី
ទូទាត់បាគងនិងបែព័ន្ធរីធែលផែ
ការទូទាត់វិក្កយបតែការទូទាត់បែក់
តាមQRកូដស្នើសុំកម្ចី និងដាក់
បែក់បញ្ញើ បញ្ចូលទឹកបែក់ក្នុង
ទូរស័ព្ទនិងមុខងរជាចែើនទៀត។
ក្នុងពែលឆាប់ៗនែះយើងនឹងដាក់

ឱែយដំណើរការមុខងរថ្មីមួយទៀត
ដូចជា រង្វាន់ពិន្ទុពែីនស៍ការទូទាត់
តាមរយៈអនឡាញប័ណ្ណឥណទាន
និងការផ្ទែរបែក់ឆ្លងបែទែស។ទាំង
នែះនឹងបន្តធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវ
បែព័ន្ធវែទិកាធនាគារឌីជីថលនិង
បង្កើនសមត្ថភាពសែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
បន្តិចម្តងៗទៅដល់ដែគូសហការ។

 Q ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃ
សៃវាកម្មធនាគារឌីជីថលនៅ

ទូទំាងពិភពលោក វិស័យនៃះក៏តៃវូ
បានគៃមើលឃើញថាបានពើបបៃទះ
នឹងការវាយបៃហារតាមបៃព័ន្ធអុីនធឺ-
ណិតផងដៃរ។តើហៃដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ព័ត៌មានវិទៃយារបស់ធនាគារមានសុវត្ថ-ិ

ភាពកមៃតិណាដើមៃបីចៀសវាងការ-
វាយបៃហារតាមអុីនធឺណិតនៃះ?
បែតបិត្តកិារបែកបដោយសុវត្ថភិាព

និងស្ថិរភាពគឺជាមូលដា្ឋានគែឹះនែ
ការអភិវឌែឍន៍អាជីវកម្មធនាគារជា-
ពិសែសគឺធនាគារឌីជីថល។យើង
បានចំណាយដើមទុនយ៉ាងចែើន
ក្នងុការវនិយិោគលើសន្តសិខុពត័ម៌ាន
ជារៀងរាល់ឆា្នាំដើមែបីតាមដានការ
វាយលុកនិងការពារហានិភ័យនិង
បណា្តាញកសាងបែព័ន្ធសា្ថាបតែយកម្ម
សន្តិសុខព័ត៌មានពហុវិមាតែរបស់
យើង។
បើនិយយអំពីការអភិវឌែឍន៍ទែព-

កោសលែយបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយានិងបែ-
តិបត្ដិការគឺយើងក៏កំពុងពងែឹងឥត-
ឈប់ឈរ។ការផ្តល់ដំណោះសែយ
កាត់បន្ថយហានិភ័យនិងបែព័ន្ធ
ការពារសុវត្ថិភាពស្វ័យបែវត្ដិមាន
បែសិទ្ធភាពកមែិតណាការវិភាគនិង
ការកែសមែួលការតែួតពិនិតែយដែល
មានសែប់ក៏តែវូបានយកចតិ្តទកុដាក់
ខា្លាំងប៉ុណោ្ណោះដែរដើមែបីធានាថាការ
វាយបែហារថ្មីៗនិងការគំរាមកំហែង
តាមអុីនធឺណិតនិងអាចតែូវបាន
កាត់បន្ថយយ៉ាងមានបែសិទ្ធិភាព។
ដំណោះសែយធនាគារឌីជីថលរបស់
យើងតែវូបានបង្កើតឡើងក្នងុគោលដៅ
តែមួយគឺផ្តល់ជូននូវសែវាកម្មធនាគារ
បែកបដោយសុវត្ថភិាពដល់អតិថិជន
របស់យើង។

ការផ្តោតសំខាន់លើអតិថិជនរបស់ធនាគារព្រីនស៍
តាមរយៈស្រវាធនាគារឌីជីថលជួយជំរុញកំណើន
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រយៈពែល២ឆា្នាំកន្លងមកនែះជំងឺ
រាតតែបាតកូវដី១៩ពតិជាបានជំរញុឱែយ
ការបែើបែស់ឌីជីថលមានចែើននៅ
ទទូាងំបែទែសសមែប់បែជាជនទាងំ
អស់នៅកម្ពុជាជាពិសែសអ្នកដែល
កើតក្នងុសមយ័ឌជីថីលយវុជនដែល
បែើបែស់សា្មាតហ្វូននៅគែប់ទដិ្ឋភាព
នែជីវិតរស់នៅបែចាំថ្ងែរបស់ពួកគែ។
ដើមែបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនែការ

ឆ្លងវីរុសនែះបែជាជនបានចាប់ផ្តើម
ជៀសវាងការចែញទៅកែផ្ទះហើយ
ចាប់ផ្តើមពឹងផ្អែកលើវែទិកាឌីជីថល
សមែប់ជីវិតរស់នៅបែចាំថ្ងែ ដូចជា
ការទញិទនំញិតាមអនឡាញការបែើ
សែវាកម្មដកឹជញ្ជនូការបពំែញការងរ
ពីផ្ទះនិងការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុពី
ចមា្ងាយជាដើម។
 ក្នុងនាមជាធនាគារឌីជីថលដែល

មានការរីកចមែើនលឿនបំផុតមួយ
នៅក្នុងបែទែសធនាគារពែីនស៍
មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ជូន
នូវបណា្តាញធនាគារឌីជីថលជាចែើន
ដូចជាធនាគារចល័តការទូទាត់តាម
បែព័ន្ធឌីជីថលមា៉ាសុីនATM/CDM
ដើមែបីផ្តល់នូវសែវាកម្មដែលមាន
គុណភាពល្អបំផុតដល់អតិថិជន
នៅក្នុងបែព័ន្ធដែលមានភាពងយ-
សែួលនិងមានសុវត្ថិភាព។
ក្នុងអំឡុងពែលនែជំងឺរាតតែបាត

បច្ចុបែបន្ន វាពិតជាពិបាកណាស់
សមែប់មនសុែសជាចែើនដែលមនិមាន
កម្មវធិីធនាគារឌជីថីលនៅលើទរូសព័្ទ
ដែរបស់ពួកគែ។ពួកគែតែូវបែើបែស់
សាច់បែក់ដោយផ្ទាល់សមែប់
ការចំណាយបែចាំថ្ងែហើយវាជា
ហានិភ័យមួយនែការឆ្លងមែរោគ
តាមរយៈការបែើបែស់សាច់បែក់
ផ្ទាល់។ការទទូាត់ដោយមនិបែើសាច់
បែក់ នឹងកាន់តែងយសែួលនៅ
ពែលដែលអ្នកមានកម្មវិធីPRINCE 

Mobile® ។
វាអាចជួយសមែលួដល់ការគែប់-

គែងហិរញ្ញវត្ថុបែចំាថ្ងែរបស់អតិថិជន
ការទូទាត់ដោយមិនបែើសាច់បែក់
និងការផ្ទែរបែក់ដោយសុវត្ថភិាព និង
រលូន។អតិថិជនអាចចូលទៅបែើ-
បែស់គណនីរបស់ពួកគែបានជា
បែចំាថ្ងែហើយក៏អាចធ្វើបែតិបត្តកិារ
ចមែះុតាមបែបឌីជីថលដូចជាការបើក
គណនីថ្មីការដាក់បែក់បញ្ញើមាន
កាលកំណត់ទូទាត់តាមរយៈQRកូដ
ការទូទាត់វិក្កយបតែការផ្ទែរបែក់
នៅក្នងុសែកុតាមរយៈបែព័ន្ធNCS,
បែព័ន្ធរីធែលផែ,សែវាទូទាត់រហ័ស
និងសែវាទូទាត់បាគង,កាតស្នើប័ណ្ណ
មា៉ាស្ទ័រកាត និងវីសាតាមអនឡាញ
និងមុខងរពិសែសជាចែើនទៀត។
អតិថិជននឹងទទួលបានការជូន

ដំណឹងតាមពែលវែលាជាក់លាក់
ទាក់ទងនឹងការទូទាត់វិក្កយបតែឬ

បែតិបត្តិការទាំងអស់ដែលពួកគែ
បានធ្វើពែញមួយថ្ងែជាមួយពែល
វែលាកាលបរិច្ឆែទនិងទីកន្លែងជាក់-
លាក់តាមរយៈការទូទាត់តាមប័ណ្ណ
នងិQRកដូ។ដោយមានអាជវីករជា
ដែគូជាង៥០០០កន្លែងនៅទូទាំង
បែទែសនៅតាមទផីែសារនានាអតថិជិន
របស់យើងអាចធ្វើការទូទាត់ដោយ
គា្មានសាច់បែក់យ៉ាងងយសែួល
ដោយបែើកម្មវិធីPRINCE Pay
ហើយថែមទាំងអាចរីករាយជាមួយ
នឹងការទទួលបានបែក់តែឡប់វិញ
រហូតដល់៣០ដុលា្លារបែចាំខែ។
អ្វដីែលកាន់តែពិសែសសមែប់ការធ្វើ

បច្ចបុែបន្នភាពលើកម្មវិធីPRINCE 
Mobile ® ដែលនឹងចែញក្នងុពែល
ឆាប់ៗនៅដើមខែកក្កដា គឺការបង្កើត
គណនីអុីពែីនស៍® និងលែខគណនី
ពិសែស។គណនីអុីពែីនស៍® គឺជា
គណនីធនាគារអែឡិចតែនិូកដែល

អនុញ្ញាតឱែយអតិថិជនថ្មីបើកគណនី
ធនាគារបានភា្លាមៗពីចមា្ងាយជាមួយ
ធនាគារពែីនស៍តាមរយៈកម្មវិធី
PRINCE Mobile®។
អតិថិជនអាចទទួល និងផ្ទែរបែក់

បានភា្លាមៗនៅក្នងុធនាគារនិងទៅកាន់
ធនាគារក្នងុសែកុដ៏ទែទៀតអាចទូទាត់
វិក្កយបតែ ទូទាត់តាមQR កូដអាច
រីករាយជាមួយការផ្តល់ជាចែើន ពី
ធនាគារពែីនស៍ទៀតផង។មុខងរថ្មី
មួយទៀតនែការដាក់បង្ហាញថ្មីនែះ គឺ
លែខគណនីពិសែស។លក្ខណៈពិសែស
នែមុខងរនែះអនុញ្ញាតឱែយអតិថិជន
កំណត់យកលែខគណនីតាមជមែើស
ផ្ទាល់ខ្លនួរបស់ពួកគែដោយមិនចំាបាច់
ចូលទៅកាន់សាខាធនាគារនោះឡើយ
។វាអាចជាលែខពិសែសណាមួយដែល
ពួកគែចង់បានធ្វើជាលែខគណនីរបស់
ពួកគែ។
នៅក្នងុការបង្ហាញថ្មីនែះធនាគារក៏

នឹងសម្ពោធមុខងរ Prince Re-
wards Pointsនៅលើកម្មវិធី
PRINCE Mobileដែលអតិថិជន
អាចទទលួបានរង្វាន់ជាពនិ្ទុតាមរយៈ
ការអញ្ជើញមិត្តភក្តិឱែយចុះឈ្មាះ
បែើបែស់កម្មវីធីPRINCE Mobile
នងិតាមរយៈយទុ្ធនាការជាចែើនទៀត
។ជាមយួរង្វាន់ជាពនិ្ទុនែះអ្នកអាចប្តរូ
ដោយបញ្ចលូកាតទរូសព័្ទតាមកម្មវធិី
PRINCE Mobileនងិនៅតាមហាង
អាជវីករដែលជាដែគូរបស់PRINCE 
Payសមែប់ការទូទាត់របស់អ្នក។
ធនាគារពែីនស៍បានបោះជំហាន

មយួទៀតដើមែបីណែនាំកម្មវធិីធនាគារ
ចល័តថ្មីចំនួនពីរដែលតែូវបានរចនា
ឡើងយ៉ាងពិសែសសមែប់អតិថិជន
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
កម្មវិធីPRINCE Mobilebiz®

និងPRINCE Merchant® គឺជា
កម្មវិធីធនាគារអាជីវកម្មដែលនឹង
ដាក់់ឱែយបែើបែស់នាពែលខាងមុខនែះ
ដែលធនាគារពែីនស៍មានបំណង
ពងែកីការគំាទែផ្នែកឌីជីថលដល់អតិ-
ថិជននិងដែគូអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ។
ជាមួយបច្ចែកវិទែយាឌីជីថលដ៏ទំនើប

មានសុវត្ថភិាពនិងបទពិសោធរបស់
អ្នកបែើបែស់កម្មវិធីទំាងពីរនែះ
បែកដណាស់នឹងជួយដល់មា្ចាស់
អាជីវកម្មក្នុងការគែប់គែងបែត-
បត្តកិារអាជីវកម្មបែចំាថ្ងែរបស់ពួកគែ
ឱែយកាន់តែមានបែសិទ្ធភាព និង
ងយសែលួ។កម្មវិធីទំាងនែះនឹង
អាចបែើបានទំាងលើបែព័ន្ធទូរស័ព្ទ
iOSនិងAndroid ។
ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលិត-

ផលនិងការផ្តល់ជូនពិសែសរបស់
ធនាគារពែីនស៍សូមទាក់ទងទៅ
ទូរស័ព្ទលែខ1800 20 8888 ឬ
ចូលទៅគែហទំព័រwww.prince-
bank.com.kh៕

ធនាគារព្រីនស៍បង្កើនសមត្ថភាពធនាគារឌីជីថល
បន្ថ្រមដើម្បីគាទំ្រអតថិជិនពីចម្ងាយរមួទាងំអាជវីកម្ម
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ធនាគារពៃនីស៍បានណៃនំាពីកម្មវិធីធនាគារចល័តថ្មចំីនួនពីរដៃលតៃវូបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសៃសសមៃប់អតិថិជនអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ។
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 កើនឡើង បៃមាណ ២២ ភាគរយ នៃ 
បៃតិបត្តិការ ឌីជីថល តាមរយៈ កម្មវិធី 
ទរូសព័្ទ PPCBank Mobile App នងិ 
កាត វី សា 

ធនាគារ ភីភីសី៊ប៊ែង បានពងែីក
សែវាកម្មធនាគារឌីជីថលរបស់ខ្លួន
ដោយដាក់ឱែយដំណើរការនូវបែព័ន្ធ
គែប់គែងកាតថ្មីដែលផ្តល់ឱែយអតិថិជន
នូវលទ្ធភាពសែវាកម្មធនាគារបែកប
ដោយភាពងាយសែួលនិងរលូន។
ដំណោះសែយនែសែវាកម្មធនាគារ
ឌីជីថលដែលផ្តោតលើសែវាកម្មគា្មាន
ការប៉ះពាល់(contactless services) 
បានកា្លាយជាសែវាកម្មកាន់តែងាយ
សែលួក្នងុអំឡុងពែលផ្ទះុឡើងជំងឺកូវីដ
១៩ ក្នងុសហគមន៍ដែលវិធានការ
គម្លាតសង្គមតែវូបានបែកាន់ខ្ជាប់។
បែព័ន្ធនែះអន៊ញ្ញាតឱែយអតិថិជន

គែប់គែងកាតរបស់ពួកគែតាមរយៈ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទPPCBank Mobile 
Appរបស់ធនាគារភភីីស៊ីប៊ែងហើយ
វាក៏រួមបញ្ចូលម៊ខងារដកបែក់រៀល
នៅតាមម៉ាស៊ីនATM របស់ធនាគារ
ផងដែរ។
លក្ខណៈពិសែសមួយចំនួនតែវូបាន

ដាក់ឱែយដំណើរការដូចជាឲែយអតិថិជន
អាចបែើកាតរបស់ខ្លនួតាមរយៈកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទ(គា្មានកូដPINបណោ្តោះអាសន្ន
កាត់បន្ថយលទ្ធភាពនែការលួចបន្លំ)
បង្កើតលែខកូដសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លនួដែល
អាចបិទ/បើកកាត និងកំណត់បែតិ-
បត្តិការតាមបែព័ន្ធឌីជីថលដោយ
មិនចំាបាច់ទៅកាន់សាខរបស់ធនា-
គារដោយផ្ទាល់ដើមែបីកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យនែការឆ្លងវីរ៊ស។
ការដាក់ឱែយបែើបែស់ការទូទាត់

ប័ណ្ណវីសា Contactless ធ្វើឱែយ
អតិថិជនមនភាពងាយសែួលក្នុង
ការទិញទំនិញតាមអនឡាញមិនថា
ទិញនៅក្នុងសែ៊កឬពីកែបែទែសគឺ
គា្មានការរំខនណាមួយក្នុងអំឡុង
ពែលបិទខ្ទប់ដើមែបីការពារជំងឺឆ្លង។
នៅក្នងុការជំរ៊ញដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ក្នុងការដាក់ឲែយបែើបែស់ម៉ាសី៊នឆូត
កាតPOS របស់ខ្លនួធនាគារភីភីសី៊-
ប៊ែងបានទទួលពានរងា្វាន់ពីកែម៊ហ៊៊ន
Visaលើ«Leadership in Growth 
of Active Terminal 2020»។
ការទូទាត់អាចតែវូបានបញ្ចប់រួចរាល់
ដោយគែន់តែប៉ះលើម៉ាសី៊នឆូតកាត
នែះនៅក្នងុចម្ងាយអតិបរម៥សង្ទម៉ីែតែ
ពីម៉ាសី៊នឆូតកាត។វិធីសាស្តែនែះផ្តល់
នូវស៊វត្ថភិាពសមែប់ទំាងអ្នកទិញនិង
អ្នកលក់។

Cardless Cash (ការដកបែក់
ដោយគា្មានប័ណ្ណ)បានផ្តល់មធែយោ-
បាយមួយទៀតក្នងុការផ្ទែរបែក់និង
ទូទាត់បែក់ឆាប់រហ័ស។ ពីកម្មវិធី

ទូរស័ព្ទPPCBank Mobile App 
អតិថិជនអាចផ្ទែរបែក់ទៅនរណាម្នាក់
សូមែបីតែអ្នកដែលគា្មានគណនីធនាគារ
ដោយគែន់តែវាយបញ្ចូលលែខ
ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទទួលនិងចំនួន
ទឹកបែក់ជាការសែច។អ្នកទទួល
អាចដកសាច់បែក់នៅតាមម៉ាសី៊ន
ATM របស់ធនាគារ ភីភីសី៊ប៊ែង
ណាមួយ ដោយបែើលែខកូដផ្ញើតាម
សារSMS។ហើយបែតិបត្តិការនែះ
គឺធ្វើឡើងដោយមិនគិតថ្លែសែវាកម្មអ្វី
ទំាងអស់។

 លើសពី‘Cardless Cash’

 ការស្កែននងិបងប់ែក់ដែលតែវូបាន
គែសា្គាល់ថា«mobilePAY»អន៊ញ្ញាត
ឱែយអតិថិជនបែើការស្កែន QR កូដ
សមែប់ការទូទាត់តាមឌីជីថល នៅ
តាមហាងលក់ទំនិញដែលជាអតិថិ-
ជនរបស់ភីភីស៊ីប៊ែង។ខណៈម៊ខងារ
ផែសែងទៀតដូចជាការទូទាត់ថ្លែទឹក
ភ្លើងក៏មនផងដែរ។
កម្មវិធីទូរស័ព្ទPPCBank Mobile 

App ទទួលបានការពែញនិយមកាន់
តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អតិថិជន
ចាប់តាំងពីអំឡុងពែល«ពែឹត្តិការណ៍

សហគមន៍២០កម៊្ភៈ»មកម្លែះក្នងុការ
បែើបែស់សែវាបង់ទឹកភ្លើងនិង
ការផ្ញើរបែក់តាមរយៈ«cardless 
cash»ដោយងាយសែួលនិងមិន
គិតថ្លែ។ការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនង
ដោយផ្ទាល់ជាមយួអ្វីៗ ដែលមនចរន្ត
ទូលំទូលាយដូចជារូបិយប័ណ្ណបាន
បងា្ហាញថាវាជាមធែយោបាយដ៏ល្អបំផ៊ត
មយួក្នងុការការពារបែឆាងំនងឹការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ។
ធនាគារភីភីស៊ីប៊ែងក៏បានជួយ

លើកកម្ពស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ក្នុង
អំឡុងពែលជំងឺរាតតែបាតនែះដែរ
ដោយបានពងែីកមធែយោបាយទូទាត់
ដោយបែើបែព័ន្ធ «បាគង»ដែលតែូវ
បានបង្កើឡើងដោយធនាគារជាតិនែ
កម្ពុជា។
អតិថិជនអាចផ្ទែរនិងអាចទទួល

សាចប់ែក់បានភា្លាមៗទៅធនាគារក្នងុ
សែ៊កណាមួយ ដែលជាសមជិកនែ
បែព័ន្ធទូទាត់«បាគង»។ភីភីស៊ីប៊ែង
កប៏ានផ្តល់ភាពងាយសែួលដល់អត-ិ
ថិជនក្នុងការដាក់ពាកែយស្នើស៊ំបែក់
កម្ចីអាជីវកម្មឬកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនដោយ
អាចបំពែញទមែង់ពាកែយស្នើស៊ំកម្ចី
តាមអនឡាញនៅលើគែហទពំរ័របស់

ធនាគារហើយវិធីនែះគឺជួយសនែសំ
ពែលវែលាធ្វើដំណើរទៅកាន់សាខ
ធនាគារ។
ដើមែបីជួយដល់សហគែសខ្នាតតូច

និងមធែយមដែលជួបបញ្ហាសាច់បែក់
ក្នុងអំឡុងពែលបិទខ្ទប់ មជែឈមណ្ឌល
សហគែសធ៊នតូចនិងមធែយម របស់
ភីភីស៊ីប៊ែងចំនួន២បូករួមទាំងសែវា
បមែើអតិថិជនអនឡាញតែូវបានផ្តល់
ជូនដើមែបីជួយដល់កែ៊មហ៊៊ននិងម្ចាស់
សហគែសដែលមនតមែូវការ។

គម្រោងCSR

ទោះបីមនភាពតានតឹងនិងបញ្ហា
បែឈមជាចែើនបានកើតឡើងដែល
បង្កដោយជំងឺរាតតែបាតក្តី ក៏ធនាគារ
ភីភីស៊ីប៊ែងជឿជាក់ថាក្តីមែតា្តោគឺជាអ្វី
ដែលតែងតែធ្វើឱែយយើងចែះជួយគា្នា។
ដោយដឹងអំពីតមែូវការរបស់អ្នក
ដែលមនការខ្វះខតជាងពួកយើង
គមែងCSRរបស់ភភីីស៊ីប៊ែងគជឺា
ចណំចុស្នលូរបស់យើងក្ដមីែតា្តោនែះក៏
ជាអ្វីដែលរួបរួមយើងទាំងអស់គា្នា។
ធនាគារភីភីស៊ីប៊ែងបានឧបត្ថម្ភ

ដល់ការសម្អាតដីសហគមន៍ ផ្តល់
លទ្ធភាពដល់បែជាជនជួយលើក-

កម្ពស់គ៊ណភាពជីវិតរបស់ពួកគែ
តាមរយៈការធ្វើកសិកម្មដោយគា្មាន
ការភ័យខ្លាច។សូមជួយជនរួមជាតិ
ខ្មែរនៅថ្ងែនែះតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
PPCBank Mobile App ។យើងនឹង
បរិចា្ចាគ១០០ភាគរយនែកាបរិចា្ចាគ
សរ៊បដែលបានទទួល។
សហគមន៍ដែលបានរងផលប៉ះ-

ពាល់ជាយូរទសែសវតន៍មកហើយពី
ការគមែមកំហែងនែគែប់មីននៅ
ភាគខងជើងខែត្តសៀមរាបក៏ស្ថិត-
នៅចំណុចស្នូលនែគមែងCSR 
របស់ធនាគារកាលពីឆា្នាំម៊នមក។
ភភីីស៊ីប៊ែងបានចាបផ់្តើមយទ៊្ធនាការ

រែអងា្គាសថវិកា«APOPO Fundrais-
ing Campaign»ក្នុងគោលបំណង
ជយួបោសសម្អាតផ្ទែដីចនំនួ៥ហកិតា
នៅតែឹមច៊ងឆា្នាំ២០២១។ធនាគារ
សងែឃមឹថាកចិ្ចខតិខំបែងឹបែងនែះនងឹ
ជួយធ្វើឱែយបែទែសកម្ពុជាកាន់តែកៀក
ទៅដល់គោលដៅសមែប់កម្ពជុាគា្មាន
គែប់មីននៅតែឹមឆា្នាំ២០២៥ដោយ
ជឿជាក់ថា«ធ្វើការរួមគា្នាគា្មានអ្វីដែល
មិនអាចទៅរួចនោះឡើយ»។
ភីភីសី៊ប៊ែងសងែឃឹមថាបែជាកសិករនឹង

អាចបែើបែស់ដីបង្កបង្កើនផលបែកប
ដោយស៊វត្ថភិាពគា្មានភាពភ័យខ្លាចនិង
បង្កើនផលិតភាពធ្វើសែចម្ការលើដីសែ
របស់ខ្លនួដែលជួយសំរួលដល់ជីវភាព
រស់នៅរបស់ពួកគែ។ 
ឆា្នានំែះចែបាស់ណាស់គឺជាឆា្នាំមួយ

ដ៏លំបាកប៊៉ន្តែធនាគារភីភីសី៊ប៊ែង
នៅតែមនស៊ទិដ្ឋនិិយមថាបែទែស
កម្ពជុានឹងអាចឆ្លងផ៊តគែដ៏លំបាក
នែះ នឹងកាន់តែរឹងមំជាងម៊ន។
យើងកំព៊ងសម្លងឹមើលការវិវឌែឈ
ដ៏ល្អបែសើរនៅពាក់កណា្តោលឆា្នាំ
២០២១នែះហើយធានាដល់
អតិថិជនថាជាមួយនឹងបច្ចែកវិទែយោ
ច្នែបែឌិតថ្មីរបស់យើង ពួកគែនឹង
ទទួលបានសែវាកម្មកាន់តែបែសើរ
ដើមែបីធានាថាសែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
គឺមនស៊វត្ថភិាពនិងមនភាពងាយ
សែលួបំផ៊ត៕  

ស្រោវាកម្មធនាគារឌីជីថលរបស់ធនាគារភីភីសី៊ប៊្រោងគឺដើម្ីបបម្រោើ
អតិថិជននៅក្នុងអំឡុងព្រោលវ្រោលាដ្រោលកំព៊ងមានជំងឺរាតត្បាត

មុខងារ contactless cards  របស់ភីភីសីុប៊ៃងទទួលបានការពៃញនិយមកាន់តៃខ្លាងំពីអតិថិជន។

 កម្មវិធីទូរស័ព្ទ PPCBank Mobile App ជួយអតិថិជនប្តរូពីបៃតិបត្តកិារសាច់បៃក់បៃបបៃពៃណីទៅបៃតិបត្តកិារបៃបឌីជីថល។ Supplied 

  គមៃង CSR មួយរបស់ភីភីសីុប៊ៃងគឺជួយសមា្អាតមីននៅតំបន់ជនបទនៃបៃទៃសកកម្ពជុា។ 
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វិទែយោសា្ថានខែមអែដបី៊ហែសនែសែសស្គូល
ដែលតែវូបានទទួលសា្គាល់ជាអន្តរជាតិ
លើការបណ្តះុបណា្តោលជំនាញគណ-
នែយែយ និង ហិរញ្ញវត្ថុ កំព៊ងផ្តល់នូវ
ជមែើសដ៏ល្អបំផ៊តសមែប់សិសែសាន៊-
សិសែសដែលកំព៊ងស្វែងរកការសិកែសា
លើជំនាញទំាងនែះ។
ដោយមនការគំាទែពីសមជិក

នែសា្ថាប័នអន្តរជាតិលែបីៗខែមអែដ
ទទួលបានកែរ្តិ៍ឈ្មាះលែបីលែបាញក្នងុ
ចំណោមនិយោជកនិងនិសែសិតចំពោះ
ការផ្តល់ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបែកប
ដោយគ៊ណភាពដែលឆ្លើយតបទៅនឹង
តមែវូការរបស់វិស័យអាជីវកម្ម។
វិទែយោសា្ថានខែមអែដគឺផ្តល់ការបណ្តះុ

បណា្តោលទៅលើជំនាញគណនែយែយ
ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម និងធ៊រៈកិច្ច និង
ទទួលសា្គាល់ដោយកែសួងអប់រំយ៊វជន
និងកីឡា និងកែសួងសែដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ។
វិទែយោសា្ថានខែមអែដគឺជាវិទែយោសា្ថាន

ដែលមនការទទួលសា្គាល់ខ្ពស់នៅក្នងុ
ទីផែសារការងារ រួមជាមួយថា្នាលបណ្តះុ-
បណា្តោលដែលបែកបដោយគ៊ណភាព
គ៊ណវ៊ឌែឍិ និងការទទួលសា្គាល់ទំាង
ក្នងុសែក៊និងលើឆាកអន្តរជាតិដូចជា
ការទទួលសា្គាល់ពីសមគមគណ-
នែយែយករជំនាញ (ACCA)នៅ

ចកែភពអង់គ្លែស វិទែយោសា្ថានChar-
tered Financial Analyst (CFA) 
និង Accreditation Council for 
Business Schools and Pro-
gramsនៅសហរដ្ឋអាមែរិក និង
ASEAN University Network នៅ
អាសី៊។ហើយក៏ទទួលបានការទទួល
សា្គាល់ផ្នែកគែប់គែងកមែិតស្ដង់ដារ
ISO 9001:2015ដោយGuardian 
Independent Certificationដែល
បានច៊ះបញ្ជីនៅចកែភពអង់គ្លែស
ផងដែរ។

ទន្ទឹមនឹងនែះដែរការសិកែសាថា្នាក់
បរិញ្ញាបតែគណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុ
(BA+CAT)នៅវិទែយោសា្ថានខែមអែដ
សសិែសានស៊សិែសនងឹទទលួបានអ្វដីែល
ពិសែសនិងលើសពីការរំពឹងទ៊កជា
ចែើនទៀតដូចជា៖
 ការសិកែសាក្នុងរយៈពែល៤ឆា្នាំ

ប៉៊ន្តែនិសែសិតនឹងទទួលបាននូវសញ្ញា-
បតែ២ក្នុងពែលតែមួយ រួមមន
សញ្ញាបតែបរិញ្ញាបតែគណនែយែយនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលសា្គាល់ដោយ
កែសួងអប់រំយ៊វជននិងកីឡានិង

សញ្ញាបតែអ្នកបច្ចែកទែសផ្នែកគណ-
នែយែយអន្តរជាតិ (CAT) ពីចកែភព
អង់គ្លែសដែលទទួលសា្គាល់រហូត
ដល់១៨៣បែទែសលើពភិពលោក។
លើសពនីែះនសិែសិតក៏អាចទទលួបាន
នវូសញ្ញាបតែជនំាញផ្នែកពន្ធដារនងិ
សញ្ញាបតែជនំាញផ្នែកចែបាប់ពាណជិ្ជ-
កម្មផងដែរ។
 ការបណ្តុះបណា្តោលតែូវបានផ្អែក

លើស្ដង់ដារគណនែយែយ IFRS និង
បំពែញតាមតមែូវការអប់រំ IFAC 
ដែលជាហែត៊ធ្វើឱែយនិសែសិតដែល
បញ្ចប់ការសិកែសាឬកំព៊ងសិកែសាអាច
បន្តការសិកែសានៅកែបែទែសដោយ
ងាយសែួលនិងមនភាពរលូនល្អ។
ការបណ្តះុបណា្តោលដោយសា-

ស្តោែចារែយដែលមនទំាងបទពិសោធន៍
និងជំនាញចែបាស់លាស់មកពីបណា្តោ
បែទែសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋ-
អាមែរិកចកែភពអង់គ្លែសសិង្ហប៊រី
ម៉ាឡែសី៊ហ្វលីីពីននិងហ៊ងក៊ងជាដើម
ដែលសាស្តោែចារែយទំាងអស់តែវូជែើស-
រីសនិងវាយតម្លែលើការបងែៀនតំាងពី
ពែលចាប់ផ្ដើមសិកែសារហូតបញ្ចប់ថា្នាក់
សិកែសានីមួយៗដើមែបីធានានូវគ៊ណភាព
ក្នងុការបណ្តះុបណា្តោលខ្ពស់។
 ការសិកែសាដោយផ្តោតលើទែសឹ្ដី

អន៊វត្ត និងជំនាញចែបាស់លាស់ រួមជា

មួយការដកសែង់នូវបទពិសោធន៍
ជាក់ស្ដែង តាមរយៈការចូលរួមក្លបឹ
សិកែសា និងការទសែសនៈកិច្ចទៅកាន់
បណា្តោកែម៊ហ៊៊នផែសែងៗទំាងក្នងុបែទែស
និងកែបែទែសបានធ្វើឱែយនិសែសិត
ជាចែើនទទួលបានទំាងចំណែះដឹង
ជំនាញនិងបទពិសោធន៍ចែបាស់លាស់។

  ការសិកែសាលើថា្នាក់បរិញ្ញាបតែ
ជំនាញមួយតែនិសែសិតអាចបមែើ
ការងារបានចែើនបែភែទដូចជា៖
គណនែយែយករហែរញ្ញិកសវនករ
អ្នកគែប់គែងអាជីវកម្មអ្នកគែប់គែង
ស្តុកមន្តែីផ្នែកពន្ធដារអ្នកវិភាគ
អាជីវកម្មនិងការវិនិយោគអ្នកបែឹកែសា
ផ្នែកពន្ធដារនិងអាជីវកម្មពែមទាំង
ផ្នែកផែសែងៗជាចែើនទៀត។ហើយ
វិទែយោសា្ថានបានផ្ដល់នូវផ្នែកជួយរក
ការងារជូននិសែសិតទាំងអស់និសែសិត
កាន់តែមនភាពងាយសែួលក្នុងការ
ស្វែងរកការងារទាំងនៅកែ៊មហ៊៊ន
អន្តរជាតិនងិសា្ថាបន័ក្នងុសែក៊តាមក្តី
សែមែរបស់ខ្លួន។
វិទែយោសា្ថាន ខែមអែដគឺជាកន្លែងដ៏

ល្អបំផ៊តដើមែបីចាប់ផ្តើម។សមែប់
ព័ត៌មនលម្អិតសូមចូលទៅកាន់
គែហទំព័រwww.cam-ed.com ឬ
ទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទ 023
986522/012618988៕  

ខ្រោមអ្រោដពង្រោឹកអាជីពការងារនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ

 សិកៃសានៅខៃមអៃដ  និសៃសិតនឹងទទួលបានអ្វពិីសៃសលើសពីការរំពឹងទុក។ Supplied 
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ប្រទ្រសកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អសម្រប់កសាងស្រដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលរបស់ខ្លួនដោយប្រជាជនវ័យក្ម្រងមានចំនួនច្រើននិង
ការប្រើប្រស់អីុនធើណិតមានកម្រិតខ្ពស់។
>    បៃជាជន វ័យក្មៃង មានចំនួន  ចៃើនជាងគៃ បំផុត មួយ នៅក្នុង តំបន់
 ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណ១៦លាននាក់ក្នុងនោះ
អាយុជាមធ្រយមគឺ២៥ឆ្នាំ។

>    វិស័យ សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល កំពុង រីកចមៃើន យ៉ាង ឆប់រហ័ស 
 ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធចំនួន២,៦៥លានប័ណ្ណនៅឆ្នាំ២០១៩
ដ្រលតួល្រខន្រះបានកើនឡើងទ្វ្រដងក្នុងរយៈព្រល៥ឆ្នាំ។

>   អតៃ បៃើបៃស់ ទូរ សព្ទ័ ចល័ត ខ្ពស់ 
 ប្រទ្រសកម្ពុជាមានអត្រប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទចល័តខ្ពស់បំផុតមួយ
នៅលើពិភពលោកដ្រលមានចំនួន២០,៨លានសុីមកាតឬ
ស្មើនឹង១២៤%ន្រចំនួនប្រជាជនសរុប។

>     អតៃ បៃើបៃស់ ស្មា ត ហ្វូ ន ខ្ពស់ 
 ទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូនមានចំនួន១០,៧លានគ្រឿងត្រូវបានភ្ជាប់
អីុនធើណិត។អត្រទិន្នន័យមានតម្ល្រថោកបំផុតមួយនៅក្នុង
តំបន់គឺ១ដុលា្លារប្រើបាន10GBកម្រិតស្រវា4Gនិង3G 
ដ្រលគ្របដណ្តប់ប្រមាណ៨០%និង៨៥%ន្រចំនួនប្រជាជន។

>    ការបៃើបៃស់ បណ្តាញ សង្គម 
 គិតត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២០អ្នកប្រើប្រស់ហ្វ្រសប៊ុកមាន
ចំនួន១០,៨លានគណនី។

>    ឱកាស នៅក្នុង ផ្នៃក MSME 
 ប្រទ្រសកម្ពុជាមានសហគ្រសធុនតូចបំផុតតូចនិងមធ្រយម
(MSMEs)ប្រមាណ៥០០,០០០ក្នុងនោះ៩៥%ជា
អាជីវកម្មក្រផ្លូវការដ្រលមិនបានចុះបញ្ជី។មានត្រអាជីវកម្ម
មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ៖តូចបំផុត
(០,០២%)តូច(៣,៨៩%)មធ្រយម(២៤,១១%)៕

បៃភព ៖ Mekong Strategic Partners

16.6m
ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា 

(៥៣%អាយុក្រម២៥ឆ្នាំ)

7.1%
អត្រកំណើនGDPក្នុងឆ្នាំ២០១៩
(GDP$២៦,៩ពាន់លាន)និង

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមនុស្រសមា្នាក់
១៦២៣ដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៩

21
ចំនួនសា្ថាប័នស្រវាកម្មបង់ប្រក់ 
(ភ្នាក់ងារ២៧៩៧៤និង 
១៥០៣៧អាជីវករ)

5.22m
គណនីE-wallet(គិតត្រឹម

ចុងឆ្នាំ២០១៩)កំណើន៦៤%
ក្នុងរយៈព្រលមួយឆ្នាំ

10.8m
ចំនួនអ្នកប្រើប្រស់ 
ហ្វ្រសប៊ុកនៅកម្ពុជា 

(65%ន្រចំនួនប្រជាជន)

2.65m
ចំនួនបណ្ណឥណ្ណពន្ធ 
(ទ្វ្ររដងន្រចំនួន 
កាលពី៥ឆ្នាំមុន)

124%
ចំនួនប្រើប្រស់ទូរសព្ទ័ចល័ត
(២០,៨លានសុីមកាត)

80%
ការគ្របដណ្តប់ន្រកម្រិតស្រវា

4Gន្រចំនួនប្រជាជន 
(3Gគ្របដណ្តប់85%)

> 17 
ចំនួនកន្ល្រងធ្វើការរួម 
(ជាង៥០០តុ)

> 6
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួម
(វិនិយោគបច្ច្រកវិទ្រយា)

> 300
ចំនួនក្រុមហ៊ុន 

បច្ច្រកវិទ្រយាចាប់ផ្តើមថ្មីសកម្ម

> 30
ចំនួនន្រការវិនិយោគ 

ចាប់ផ្តើមថ្មី

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់បេទេសកម្ពជុា
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