
្របេទសព័រទុយហ� ល់

• ក� យជាសហ ្រគិនធានារ៉ប់រង
• ្រគប់ ្រគង ករ អភិវឌ្ឍអជីព េដយ ខ�ួន ឯង
• ក� យជានាយក ្របតិបត�ិផា� ល់ខ�ួន
• ដឹកនា ំ្រក�មទី ្របឹ ក្សោ ែផន ករ ជី វតិ ផា� ល់ ខ�ួន ពីAIA 

ដំ េណីរកម្សោ ន� េផ្សងៗ

រេបៀបៃន
ករេធ�ីករ

កររកីលូតលស់
ៃនអជីវកម�

ករបណ�ុ ះបណា� ល

ប េច�ក វ ិទ្យោ

ផល្រប េយាជន៍
រ ង� ន់  េលីកទឹកចិត� និង

ករទទួលស� ល់

• ្របាក់ ជំនួយ ហរិ��វត�ុ ្របចែំខ
• ្របាក់  េលីកទឹកចិត�  3ែខម�ង
• រ ង�  ន់ េលីកទឹកចិត� ករ្របកួ ត ្រប ែជង ករទទួលស� ល់                   
  និងករ េធី� ដំ េណីរ េ្រក ្រប េទសជាេ្រចីន

្របេទសអូ្រទីស

បណ�ុ ះបណា� ល  ៖
• ហ�កឹហត់ជំនាញ
• ក�ឹបអ�កជំនាញអជីព្របឹក្សោែផ�កហរិ��វត�ុ
• សិក្សោករណីផា� ល់ខ�ួន និង បង�ឹកបែន�ម
• កម�វធិីភាពជាអ�កដឹកនាំ

សហរដ�អេមរកិ

 ្របេទសៃថ

ប េច�កវទិ្យោ  ៖
• ករគា្ំរទែផ�កបេច�កវទិ្យោទំេនីបបំផុត
• មិនេ្របី្របាស់្រកដសក�ុង្របតិបត�ិករ

្របេទសអូ�ស� លី

្របេទសអុីតលី 

ទី្រក�ងហុងកុង

ទី្រក�ងេសៀងៃហ

េគាលបំណង
និង  គុណត ៃម�

និងឱកសជាេ្រចីនេផ្សងេទៀត



សមាជិក MDRT ទូទងំ 
ពិភព េលក

ទីស� ក់ករកណា� ល៖ ជាន់ទី12  អគារ EXCHANGE SQUARE

ផ�ូវ េលខ106   ែកងផ�ូវ េលខ61  សង� ត់វត�ភ�ំ ខណ� ដូន េពញ រជធានីភ�ំេពញ

សខភ�ំេពញ៖ ជាន់ទី9  អគារ CITY TOWER

ផ�ូវ េលខ321 មហវថិី េម៉េសទុង សង� ត់ផ្សោរ េដប៉ូ1 ខណ� ទួល េគាក រជធានីភ�ំេពញ

AIA .COM.KH |       AIA CAMBODIA |      +855 86 999 242

សូម េផ�ី្របវត�ិរ ូបស េង�បរបស់អ�កមកកន់៖ 
KH.AGENCYLP@AIA.COM

អ�ីេទជា inTREPRENEUR?
inTREPRENEUR (សហ ្រគិនធានារ៉ប់រង) គឺជាកម�វធិីអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយ
ហរិ��វត�ុមួយ ែដល េរ េ◌ៀបចំ េឡងី េដីម្បជីួយអ�ក ែដលមានឆន�ៈកសង
និងចប់ េផ�ីមអជីវកម� ែផ�ក ទីផ្សោរធានារ៉ប់រង េដយខ�ួនឯង។

WORLDWIDE
FOR MDRT
MEMBERS

អំពី AIA CAMBODIA

AIA មាន ្រទព្យសរុបចំនួន 

US$ 256 ពន់លន។2

100 ឆា� ំ
AIA ផ�ល់ករករពរជូន
្របជាពលរដ� េនអសីុប៉ាសីុហ�កិ 
ជាមួយនឹងបទពិ េសធន៍ 100ឆា�  ំ
គិតចប់ពីឆា�  ំ1919។

 

ករ េប�ជា� េពញមួយជីវតិ
AIA េប�ជា� ផ� ល់ េសវ និង ករ ករពរ ជូន

 អតិថិជន ្រគប់រូប េនក�ុងទីផ្សោរ
ទងំ18  របស់ េយងី  និង មិនធា� ប់

ចក េចល ទីផ្សោរណាមួយ េឡយី។

្របតិបត�ិករ ែបបឌីជីថល
AIA មាន ្របតិបត�ិករ ែបប ឌីជីថល
ទងំ ្រស�ង ែដល េធ�ី ឲ្យពក្យ េស�ី សំុ
និង ដំ េណីរករ     េរៀបចំសំណងស ្រមាប់
អតិថិជន  យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ករសន្យោរបស ់AIA
AIA េប�ជា� ជួយឲ្យ ្របជាពលរដ�ទទួល បានសុខភាព និង ជីវតិកន់ ែត ្រប េសីរ។

inTREPRENEUR 
សហ ្រគិនធានារ៉ប់រង

AIA គឺជា្រក�មហុ៊ន ធានារ៉ប់រងអ យុជីវតិធំជាង េគទូទងំពិភព េលក។1

ពនរង� ន់ទំនុកចិត�
AIA បាន ទទួល ពនរង� ន់ Asia 
Insurance Company Award

ែដល ជា ពន រង� ន់ ធំជាង េគ េនក�ុង ទី ផ្សោរ 
ធានារ៉ប់រង េនអសីុ  ក�ុងរយៈេពល  16ឆា� ំ

 បន� បនា� ប់ គា�  ចប់ ពី ឆា�  ំ 2004។3

ចំណា៖ំ
1. ្របភព៖ Bloomberg  ៃថ� ទ2ី6 សីហ  2019
2. គិត ្រតឹម ៃថ� ទី30 មិថុនា 2019
3. គិត ្រតឹម ៃថ� ទី01 មករ 2019
4. គិត ្រតឹមៃថ� ទី01  កក�ដ 2019

2015

3,853 2016

5,687
2017

8,324 2018

10,196

AIA Cambodia | aia.com.kh

AIA គឺជា្រក�មហុ៊នែតមួយគត់េលីពិភពេលក ែដលមានសមាជិក Million Dollar 
Round Table** េ្រចីនជាង េគបំផុតក�ុង រយៈេពល 5 ឆា� ជំាប់ៗគា� េនះ។4

មា� ស់បណ�សន្យោរ៉ប់រង េ្រចីន ជាង

34 លនបណ�  និងបុគ�លិក 
ស� ប័ននានាជាង 

16 លន នាក ់ទូទងំតំបន់
ទទួល បាន ករ ករ ពរពី AIA។2


