សម្រាប់ការផសពវផាយបន្ទាន់

ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៣

ក្រុមហុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Manulife Cambodia ផតល់អំណោយ
មួរសុវតថិភាព ៦៤៧ មួរ ដល់សាលាបឋមសិរា វតតក្ពះពុទ្ធ
តាមរយៈរមមវិធីមួរសុវតថិភាពសក្ាប់ក្រួសារ
រាជធានី ភ្ំពន េញ- ពៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុ លា ឆ្នំ២០១៣ ររុមហ៊ុនសេវារមមហិរញវត្ថុឈានមុ ខសេ សមនូឡាយហវ៍
)សខមបូ ខ( ដែលមានទីស្នារ់ ការរណ្ត
ា លសៅរបសទេកាណ្តដា

េហការជាមួ យអង្គការមូ លនិធិបង្ការ

របួ េ អាេុី បានរបារពធពិធីផាល់អំសណ្តយមួ រេុវត្ថិភាពសៅស្នលាបឋមេិរា វត្ារពះពុទធ រាុង្រាជធានី
ភាំសពញដែលជាដផារមួ យននរមមវ ិធី “មួរេុវត្ថិភាពេរមាប់ រេួស្នរ”។ មួរេុវត្ថិភាពចំនួន ៦៤៧មួ រ រត្ូវ
បានផាល់ជូនែល់េិេានុេិេស

សលាររេូអរ
ា រេូ

និ ង្មាតាបិ តាអាណ្តពាបាលេិេសសៅនងៃសនះរាុង្

បំ ណង្ចូ លរួមសលើររមពេ់េុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ និ ង្សែើ មបីបសង្ាើនការយល់ែឹង្អំពីការពារ់មួរេុវត្ថិភាព ។

ស្នលាបឋមេិរា វត្ារពះពុ ទធ មានទី តាំង្សៅត្ំបន់ដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹរបំផុត្សៅតាមបសណ្ត
ា យ
ផលូវេំខាន់ៗចំ នួន ២ រាុង្រាជធានី ភំសា ពញ។ េិេានុ េិេសរបមាណ ៨០ភាេរយ បានសធវើែំសណើរសៅមរ
ស្នលាសរៀនសដាយសោចររយាន និ ង្សោចររយានយនា សៅសមា៉ ង្ដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹរ សដាយរាុង្
ចំ សណ្តមេិេសោំង្អេ់សនះមានេិេសត្ិចត្ួចបំផុត្បានពារ់មួរេុវត្ថិភាព។ តាមរយៈពិធីផាល់អំសណ្តយ
មួ រេុវត្ថិភាពនានងៃសនះ រមមវ ិធី “មួ រេុវត្ថិភាពេរមាប់ រេួស្នរ” នឹង្ផាល់អំសណ្តយជាមួរេុវត្ថិភាពែល់
េិេានុ េិេសចំ នួន ៤៩៩នារ់ សលាររេូ អាររេូ ៤៨ នារ់ និង្មាតាេិេស ១០០នារ់ រពមោំង្វេគ
បណុា ះបណ្ត
ា លជាបនាបនាាប់ េីព
ា ី ការពារ់មួរេុវត្ថិភាពសែើ មបីពរង្ឹង្ចំសណះែឹង្សលាររេូអរ
ា រេូ និង្េិេា
នុេិេសអំ ពីស្នរៈេំខាន់ ននការសរបើ របាេ់មួរេុវត្ថិភាព និ ង្រ ំលឹរែល់មាតាបិ តាេិេស និង្អារអប់ រ ំផសពវ
ផាយែនទសទៀត្អំពីការទទួ លខុ េរត្ូវរបេ់ពួរគាត្់រុង្ការបង្ក
ា
ា ញនូ វឥរ ិយាបងលអជាេំ រ។
ូ
សលារ

Robert Elliott អេគនាយររបត្ិបត្ាិ

និង្ជា

នាយរចាត្់ ការទូ សៅរបេ់ររុមហ៊ុនសមនូឡាយហវ៍

)សខមបូ ខ( ភី អិលេុី បានមានរបស្នេន៍ ថា៖ "ចរខុវ ិេ័យរបេ់សយើង្េឺផាល់ជូនែល់ររុមរេួស្នររមពុជានូវ
អនាេត្មួ យែ៏ លរអ បសេើរ”។ សលារបានបដនថមសទៀត្ថា៖ “រមមវ ិធី ទំនួលខុ េរត្ូវដផារេង្គមមិនដមនរត្ឹមដត្
ជាេុ ណត្នមលេលរបេ់
ររុមហ៊ុនសយើង្ខ្ំុប៉ុសណ្តណះសទ ប៉ុ ដនាវាេឺ ជាការតាំង្ចិត្ឥ
ា ត្រួញរារបេ់ររុមហ៊ុនសយើង្
ូា

ខ្ំុរុង្ការរស្នង្េហេមន៍
ា
មួយឲ្យកាន់ ដត្មានភាពរ ឹង្មាំ ដែលរាុង្សនាះរួមមានការសលើររមពេ់េុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផលូវសគារ។
សនះេឺ ជាសលើរទី ២ននការផាល់អំសណ្តយមួរេុវត្ថិភាពរបេ់ររុមហ៊ុនសយើង្ខ្ំុសដាយ

បានេហការជាមួ យអង្គការមូ លនិធិបង្ការរបួ េ អាេុីសៅរាុង្ឆ្ាំសនះ។ ខ្ំុមានជំ សនឿថាការផាល់នូវមួរេុវត្ថិ
ភាពសៅនងៃសនះនឹ ង្ជួ យឲ្យេិេានុ េិេស សលាររេូអាររេូ និង្មាតាបិ តាេិេសមានេុវត្ថិភាពបដនថមសៅ
រាល់សពលសធវើែំសណើរ និ ង្កាលយជាអារសធវើចរាចរណ៍ែ៏នវឆ្លត្”។

manulife.com

ពិ ធីផាល់អំសណ្តយមួ រេុវត្ថិភាពសនះ

ទទួ លបានការអស្ជើញចូ លរួមផង្ដែរពី របជាពលរែឋរុង្េហេមន៍
ា

របមាណ២០០នារ់ រួមោំង្វត្ាមានអស្ជើញចូ លរួមពី ឯកឧត្តម សេង រត្នៈ អភិ បាលរងរាជធានី ភំសន ពញ
ឯកឧត្តម អុឹ ម កុ ច រដ្ឋសលខាធិ ការ ក្កេួងអប់ រ ំ យុវជន និ ងកី ឡា ឯកឧត្តមសៅ ម៉ លី អគគសលខាធិ ការ គណៈ
កមាធិ ការជាត្ិ េុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផលូវសោក ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនី យ៍សោ គីម យីសដ្ត្ អនុ ក្បធាននាយក
ដ្ឋឋនកណ្ត
ត លេណ្ត
ត ប់ ធានប់ សាធារណៈ ក្កេួងមហាផ្ផទ។

ឯកឧត្តម សេង រត្នៈ អភិ បាលរងរាជធានី ភំសន ពញ បានមនក្បសាេន៍ថា៖ “ពិ ធីក្បគល់មួកេុវត្ថិភាព
ជូ នេិេានុ េិេស និងសោកក្គូ អនកក្គូ និ ងមតា បិ តាេិេសចំនួន ៦៤៧នាក់ សៅសាោបឋមេិកា
វត្តក្ពះពុ ទ្នា
ធ ផ្ងៃសនះ ពិត្ជាបានចូ លរួមចំ ណណកសលើការសលើកកមពេ់អាកបបកិ រ ិយាក្បកបសដ្ឋយេុវត្ថិភាពសៅ
សពលសធវើចរាចរណ៍កនុងចំ សណ្តមអនកសក្បើ ក្បាេ់ផូវណដ្លងាយរងសក្ោះ
ល
រួមោំងកុមរសៅតាមសាោសរៀនណដ្ល
ជាអនករួមដ្ំ សណើរតាមសោចក្កយានយនដសដ្ឋយមិនបានពាក់មួកេុវត្ថិភាព”។ ឯកឧត្តមបានមនក្បសាេន៍
បណនថមសទ្ៀត្ថា៖ ”ពិ ធីសនះក៏ ក្បារពធស

ើងស្េបសពលណដ្លរាជរដ្ឋឋភិ បាលកមពុជា កំ ពុងបសងកើនកិ ចខ
ច ិត្ខំ ក្បឹង

ណក្បងកនុងការកាត្់ បនថយសក្ោះថានក់ ចរាចរណ៍សៅកមពុជាឲ្យធាលក់មកសៅកក្មិត្មួយោបបំផុត្។
ដ្ូសចនះេូម
ឲ្យសោកក្គូអនកក្គូ មតាបិ តា សមតាដចូ លរួមចំ ណណកសធវើជាគំ រូតាមរយៈការអនុ វត្ដជាក់ ណេដងសលើការសក្បើ ក្បាេ់
មួ កេុវត្ថិភាពកនុងសពលសបើកបរសោចក្កយានយនត
នុ េិេស និ ងបុ ក្ត្ធី តារបេ់ខួន”។
ល

និ ងការសោរពចាប់ ចរាចរណ៍ផលូវសោកដ្ល់កួយៗេិ
ា
េា

ឯកឧត្តម អុឹម កុ ច រដ្ឋសលខាធិ ការក្កេួងអប់រ ំ យុវជន កី ឡា ក៏ បានេណមតងនូវការោំក្ទ្ចំ សពាះការអនុវត្ត
គសក្មងមួ កេុវត្ថិភាពេក្មប់ ក្គួសារសៅសាោបឋមេិកា

វត្តក្ពះពុទ្ធ

ក្ពមោំងគំនិត្ផតួចសផតើមនានា

ណដ្លជក្មុញឲ្យមនការពាក់ មួកេុវត្ថិភាពោំងអនកសបើកបរសោចក្កយានយនត និ ងអនករួមដ្ំសណើរជាមួ យ គិត្
ោំងកុ មរ។ ឯកឧត្តមបានចាត្់ ទ្ុកមួកេុវត្ថិភាពថាជាវត្ថុដ្៏ មនសារៈេំខាន់ មួយកនុងការការពារណផនកកាល
ពិ សេេខួរកាលពីពិការភាពសៅសពលសកើ ត្មនសក្ោះថានក់ ចរាចរណ៍។
បញ្ជ
ា ក់យា៉ងដ្ូ សចនះថា៖

ឯកឧត្តមបានមនក្បសាេន៍

“មួ កេុវត្ថិភាពមិនណមនមនត្ផ្មលរហូត្ដ្ល់សយើងមិនអាចមនលទ្ធភាពរកទ្ិ ញមក

សក្បើក្បាេ់បានសនាះសទ្។ ដ្ូ សចនះសយើងក្ត្ូវណត្ពាក់មួកេុវត្ថិភាពឲ្យបានក្គប់ៗោនដ្ូ ចពាកយសសាលក អនកសបើកបរ
សោចក្កយានយនត និងអនករួមដ្ំ សណើរជាមួ យ គិ ត្ោំងកុ មរ ក្ត្ូវណត្ពាក់មួកេុវត្ថិភាព សដ្ើមបីការពារខួរ
កាលរបេ់សយើង សក្ពាះថាមនខួ រកាលលអ គឺ មនគំនិត្ផ្ឆនក្បឌិត្ សចះគិ ត្ សចះពិ ចារណ្តដ្ល់អី វណដ្ល
សពញលកខណៈ” ។
សៅរាុង្ពិធីផាល់អំសណ្តយមួ រេុវត្ថិភាព រ៏ មានប្ូច លនូ វសមសរៀនអប់ រ ំែូចជា ការជិ ះរង្់ និ ង្ការសែើរសដាយ
េុវត្ថិភាព ការរបឡង្េូ រេំនូរ ការេំដែង្របេ់េិេានុ េិេសអំពីការពារ់មួរេុវត្ថិភាព ចំ ណ្តប់ អារមមណ៍
របេ់មាតាបិ តាេិេស និ ង្ការរបេល់នូវលិខិត្ដងលង្អំណរេុ ណពី េណៈអធិបត្ីែល់ត្ំណ្តង្ររុមហ៊ុន សមនូ
ឡាយហវ៍។ ជាមួ យគាាសនះ រ៏ មានេរមមជាសរចើ នសទៀត្នឹង្រត្ូវបានអនុ វត្ាជាបនា បនាាប់ពិធីផាល់អំសណ្តយ
មួ រសនះសៅរួមមាន៖ ការរបឡង្េំណួរ ចសមលើយអំពីេុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ការរបឡង្េំ នូរ ការរបឡង្ដត្ង្
សេចរាី ការបង្កាញអំពីការពារ់ មួរេុវត្ថិភាពែល់មាតាបិ តា ការចុ ះអប់រ ំផសពវផាយែល់េហេមន៍ និង្
សវទិ កា “មាាយខ្ំុ និង្ការពារ់ មួរេុវត្ថិភាព”។ បដនថមសលើសនះសទៀត្ រ៏ មានវេគបណុា ះបណ្ត
ា លេាីពីការសរបើ
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របាេ់មួរេុវត្ថិភាពែល់មាតាបិ តាេិេស រពមោំង្ការអសង្ាត្ តាមដានអំពីររមិ ត្ននការពារ់មួរេុវត្ថិភាព
សពញមួ យឆ្ាំេិរា។
សលារេឹ ម បញ្ញា នាយរអង្គការមូ លនិ ធិបង្ការរបួ េ អាេុីរបចាំរបសទេរមពុជា បានមានរបស្នេន៍ថា៖
“អង្គការមូ លនិ ធិបង្ការរបួេ

អាេុី

េូមសកាត្េរសេើរែ៏សស្នមះចំ សពាះការសបាជា្ចិត្ារបេ់ររុមហ៊ុនសមនូ

ឡាយហវ៍ )សខមបូ ខ( ភីអិលេុី ដែលបានផាល់ការគាំរទែល់ការអនុ វត្ានូវរមមវ ិធី «មួរេុវត្ថិភាពេរមាប់
រេួស្នរ»។ សលារបានបដនថមសទៀត្ថា៖ “មួ រេុវត្ថិភាពដែលបានផាល់ជូនសៅនងៃសនះ េឺ មានេកាានុពលខាលំង្
ណ្តេ់រុង្ការជួ
ា
យេសគង្កគះជី វ ិត្រុ មារ មាតាបិ តា និង្សលាររេូ អាររេូពីសរគាះថាារ់ ចរាចរណ៍ោំង្រាុង្សពល
បចចុបបនា និ ង្េរមាប់បណ្ត
ា ឆ្ាំខាង្មុ ខសទៀត្”។

បដនថមសលើការជួ យឧបត្ថមគា
ភ ំរទែល់រមមវ ិធី សនះ បុេល
គ ិរររុមហ៊ុន សមនូ ឡាយហវ៍ រ៏ បានចូ លរួមយា៉ ង្េរមម
ជាមួ យនឹង្រមមវ ិធី

“មួ រេុវត្ថិភាពេរមាប់ ររុមរេួស្នរ”

ែូចជាការផាត្់ ព៌ណសលើេំនូរអប់រ ំេាីពីេុវត្ថិភាព

ចរាចរណ៍សៅសលើជញ្ញ
ជ ំង្ស្នលា បសរង្ៀនេិេានុេិេសអំ ពីរសបៀបពារ់មួរេុវត្ថិភាពងមីែ៏ស្េេ់ស្នអត្របេ់
ពួ រសេឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ សហើយរ៏ នឹង្ចូ លរួមចំ ដណររាុង្ការបណុា ះបណ្ត
ា លែល់េិេានុ េិេស និង្មាតា
បិ តាេិេសេាីពីេុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលែឹ រនាំេរមបេរមួលសដាយអង្គការមូ លនិធិបង្ការរបួ េ អាេុី។

*****
អំពីអងគការមូលនិធិបងាកររបួេ អាេុី
អងគការមូ លនិ ធិបងាកររបួ េ

អាេុី

គឺជាអងគការមិ នណេវងរកក្បាក់ចំសណញណដ្លបានចុ ះបញ្ាីសៅេហរដ្ឋ

អាសមរ ិកសលខ ៥០១ (េុី) (៣) ណដ្លសក្បើ ក្បាេ់យនតការភាពជាផ្ដ្គូ សាធារណៈ-ឯកជន ការអប់ រ ំផសពវ
ផាយសាធារណៈ

និ ងកមាវ ិធី អប់ រ ំសៅតាមក្គឹ ះសាថនអប់រ ំ

សដ្ើ មបីកាត្់ បនថយអក្តារងរបួ េ

បង់ជីវ ិត្សដ្ឋយសារសក្ោះថានក់ចរាចរណ៍កនុងបណ្ត
ត ក្បសទ្េកំពុងអភិ វឌឍន៍។

និងការបាត្់

អងគការមូ លនិ ធិបងាកររបួ េ

អាេុី មនការ ិយាល័យកនុងទ្ីក្កុងហាណូយ និងទ្ីក្កុងហូជីមិញ ក្បសទ្េសវៀត្ណ្តម រាជធានី ភំសន ពញ
ក្បសទ្េកមពុជា និងរាជធានី បាងកក ក្បសទ្េផ្ង ង់ដ្៍។ កនុងឆ្នំ២០០១ អងគការមូ លនិធិបងាកររបួ េ អាេុី
បានកសាងនូ វសរាងចក្កត្សមលើងមួ កេុវត្ថិភាពមិនយកកផ្ក្មមួ យណដ្លមនស្ាះថា V-SPEC ណដ្លផលិត្

មួ កេុវត្ថិភាពេក្មប់ត្ំបន់ ក្ត្ូពិចសដ្ឋយមនម៉ ក Protec។ មួកេុវត្ថិភាពសនះ េមស្េបនឹ ងបរ ិសាថន មន
េុវត្ថិភាព និងផដល់ជសក្មើ េក្គប់ ក្ោន់ េក្មប់ អនកសបើ កបរសោចក្កយានយនត និ ងសោចក្កយាន។
សៅឆ្នំ២០០៩ អងគការមូលនិ ធិបងាកររបួ េ អាេុី បានចាប់ សផតើមអនុ វត្តកមាវ ិធីមួកេុវត្ថិភាពជាថានំបងាករជីវ ិត្
សាកល (GHVI) សដ្ឋយេហការជាមួ យមូ លនិ ធិេហព័ នយា
ធ
នយនតអនតរជាត្ិ (FIAF) និងណផនកេុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍សាកលផ្នធនាោរពិ ភពសោក (World Bank Global Road Safety Facility) ណដ្លមនសោល
បំ ណងជាអនតរជាត្ិរម
ួ មួ យគឺ

“ឲ្យមនការពាក់ មួកេុវត្ថិភាពសលើណផនកកាលមនុ េសក្គប់ រប
ួ សៅកនុងអំ

ុង
សពល “ទ្េវត្សរ ៍េុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផលូវសោក ២០១១-២០២០”។ កនុងណខឧេភា ឆ្នំ២០១០ កមាវ ិធី មួកេុវត្ថិ
ភាពជាថានំបងាករជី វ ិត្សៅកមពុជា ក្ត្ូវបានក្បកាេសផតើមអនុវត្តសៅរាជធានីភំ សន ពញ សដ្ឋយឯកឧត្ដម អុឹ ម េិទ្ី ធ
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រដ្ឋមន្តនតីក្កេួងអប់ រ ំ យុវជន និ ងកី ឡា និងជាត្ំណ្តងដ្៏ខពង់ខពេ់របេ់ ឯកឧត្ដម ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី េ សខង
រដ្ឋមន្តនតី ក្កេួងមហាផ្ផទ។

*****
អំពីក្កុមហ៊ន
ុ សមនូឡាយហវស៍ ខមបូឌា (Manulife Cambodia)
សដ្ឋយបានចាប់សផដើមក្បត្ិបត្តិការរបេ់ខួនសៅផ្ងៃ
ល
ទ្ី២៨ ណខ មិ ងុនា ឆ្នំ ២០១២

ក្កុមហ៊ុន សមនូ ឡាយហវ៍

(សខមបូ ឌា) ភីអិលេុី គឺទ្ីផារងាីចុងសក្កាយរបេ់ក្កុមហ៊ុន សមនូ ឡាយហវ៍ហាវយណននេល ណដ្លជាក្កុម
ហ៊ុនធានារា៉ ប់ រងអាយុ ជី វ ិត្្នមុខសគមួ យកនុងពិភពសោក។ កនុងនាមជាក្កុមហ៊ុនធានារា៉ ប់ រងអាយុជីវ ិត្
បរសទ្េដ្ំបូងសគសៅក្ពះរាជាណ្តចក្កកមពុជា សមនូឡាយហវ៍ (សខមបូ ឌា) ភីអិលេុីបានសបដជាាចិ ត្ក
ត ុងការផដ
ន
ល់
ជូ នអត្ិងិជននូ វផលិត្ផល និ ងសេវាកមាណផនកការការពារហិរញ្ញ វត្ថុណដ្លជាត្ក្មូវការចាំបាច់ របេ់ពួកោត្់។
អំពីក្កុមហ៊ន
ុ សមនូឡាយហវហា
៍ វ យណននេល (Manulife Financial)
ក្កុមហ៊ុន

សមនូ ឡាយហវ៍ហាវយណននេល

គឺ ជាក្កុមហ៊ុនផតល់សេវាហិរញ្ញ វត្ថុ្នមុ ខសគណដ្លមនមូ ល

ដ្ឋឋនសៅក្បសទ្េកាណ្តដ្ឋ និ ងមនក្បត្ិ បត្តិការធំ ៗសៅអាេុី កាណ្តដ្ឋ និ ងេហរដ្ឋអាសមរ ិក។ សៅកនុងឆ្នំ
២០១២ សយើងខាំុបានក្បារពធខួប ១២៥ឆ្នំ កនុងការផតល់នូវដ្ំ សណ្តះស្សាយណដ្លមនភាពរ ឹងមំ ការសជឿជាក់
ទ្ំ នុកចិត្ត និ ងការគិ ត្សឆ្ពះសៅមុ ខេក្មប់ ការេសក្មចចិត្ដ្
ត ៏ េំខាន់ៗោក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់អត្ិ ងិជន។
បណ្ត
ត ញជាលកខណៈអនតរជាត្ិ ផ្ននិ សយាជិត្

ភានក់ងារ

និ ងផ្ដ្គូណចកចាយរបេ់សយើងខាំុកំពុងផតល់ជូនដ្ល់

អត្ិងិជនរាប់ោននាក់ នូវផលិត្ផល និ ងសេវាកមាការពារណផនកហិរញ្ញ វត្ថុ និ ងណផនកក្គប់ ក្គងក្ទ្ពយេមបត្តិ។

សយើងខាំុក៏ផតល់ជូនផងណដ្រនូវសេវាក្គប់ ក្គងក្ទ្ពយ េកមាជូនដ្ល់អត្ិងិជនណដ្លជាសាថប័ នផងណដ្រ។ ងវ ិកា
ណដ្លេថិត្សក្កាមការក្គប់ក្គងរបេ់ក្កុមហ៊ុន សមនូឡាយហវ៍ ហាវយណននេល និងក្កុមហ៊ុនសាខារបេ់ខួន
ល
មនចំ នួន ៥៦៧ពាន់ ោនដ្ុ ោលកាណ្តដ្ឋ ( ៥៣៩ ពាន់ោនដ្ុ ោលរអាសមរ ិក) គិ ត្ក្ត្ឹមផ្ងៃទ្ី៣០ ណខឧេភា

ឆ្នំ២០១៣។ ក្កុមហ៊ុនសធើ វក្បត្ិបត្តិការរបេ់ខួនសៅត្ំ
ល
បន់ អាេុី និងក្បសទ្េកាណ្តដ្ឋសក្កាមស្ាះថា ក្កុម
ហ៊ុនសមនូ ឡាយហវ៍ហាវយណននេល និ ងសៅេហរដ្ឋអាសមរ ិកសក្កាមស្ាះថា ក្កុមហ៊ុន John Hancock ។

សាជី វកមា សមនូ ឡាយហវ៍ហាវយណននេល ក្ត្ូវបានជួ ញដ្ូ រសក្កាមស្ាះ «MFC» សៅកនុងផារមូ លប័ក្ត្
ក្បសទ្េកាណ្តដ្ឋ (TSX) ផារមូ លប័ ក្ត្ញូយ៉ក (NYSE) និងផារមូ លប័ក្ត្ហវីលីពីន (PSE) សហើយសក្កាម

ស្ាះ «945» សៅកនុងផារមូ លប័ ក្ត្ហុងកុង (SEHK)។ េក្មប់ ព័ត្៌មនបណនថមអំ ពីក្កុមហ៊ុន សមនូ ឡាយហ៍ វ
ហាវយណននេល េូមចូ លសៅកាន់សគហទ្ំព័រ manulife.com។

*****
េក្មប់ទ្ំនាក់ទ្ំនងសារព័ត្៌មន៖
ក្កុមហ៊ុន សមនូ ឡាយ (សខមបូ ឌា) ភី អិលេុី

អងគការមូ លនិ ធិបងាកររបួ េ អាេុី

សោក ពនលឺ ត្ុោ

កញ្ជញ Tiare Dunlap

នាយកណផនកទ្ំ នាក់ទ្ំនងអត្ិ ងិជន

មន្តនតីេក្មបេក្មួលការទ្ំនាក់ ទ្ំនង

manulife.com

សលខទ្ូរេ័ពទ៖ ០២៣ ៩៦៥ ៩៦៥

សលខទ្ូរេ័ពទ៖ ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩

អុី ណម៉ ល៖ tola_ponlu@manulife.com

អុី ណម៉ ល៖ tiare.dunlap@aipf-vietnam.org

manulife.com

