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ធនាគារ សាខមប ែ៊ង (ខខម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី ចូលរួម ប៊លង ខេព ខោសល្យ ប៊ចាំ  ឆ្ន ាំ ២០១៣
Sacombank (Cambodia) Plc. tham dự hội thi Tài năng Sacombank tiêu biểu năm 2013             

SOUR SDEY
Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.

បពរឹត្ិ៊័បតព័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមប៊ែង (ខខម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី
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ទៅនរឹងច៊ងឆ្ន្ំ២០១២ ន្ះ។ ប្្ក់ចំណ្ញម៊ន 
ព្ល  ៊ ង់ពន្ធមានចំនួន ១.៥ លានដ៊លា្លរ្ ដ្ល េេួល  
បានផល ១០០% យោងតាមផ្នោរក្នងុឆ្ន្ ំ២០១៣ ។

ដើម្បីសម្្ចបានផ្នោរឆ្ន្២ំ០១៤ ធនាគារបាន 
ដាក ច្់ញនូវេិសដៅអន៊វត្ោរងារសំខាន់ៗ មួយ 
ចំនួន    ដើម្បី លើកកម្ពស់ និងជម្៊ញឲ្យប្តិ៊ត្ិោរ 
ធនាគារ បានខ្ពស់ាងន្ះមួយកម្ិតទៀត តាម រយៈ 
(១) ផ្ត្តសំខាន់លើោរ៊ង្កើនប្្ក់៊ញ្ញើ  

េីក៊្ងព្ះសីហន៊ ថ្ងេី្១១ ខ្មករា ឆ្ន្២ំ០១៣ - 
ធនាគារ សាខមបែង្ (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលសី៊ បាន

ប្្រព្ធសន្នសិិេ៊ូកសរ៊៊ោរងារនៅក្នងុឆ្ន្ ំ ២០១៣ 
ដើម្បីវាយតម្ល្សា្ថ្នភាពប្តិ៊តិ្ោរសារ ពើពន្ធ  ន្  
ឆ្ន្ំ ២០១៣ និង ពិភាក្សាស្ីពីេិសដៅ អន៊វត្ ោរងារ 
សម្្៊់ឆ្ន្ ំ២០១៤។

សន្និសិេន្ះត្ូវបានធ្វើឡើងនៅក្៊ងព្ះសីហន៊   
ដ្ល ាក្៊ងឆ្ន្រសម៊ទ្ដ៏ស្ស់សា្អ្តមួយ ន្ ព្ះ - 
រាា ណាចក្កម្ពាុ ោយមានោរចូលរួមពី គណៈ 
ក្៊ម ប្រឹក្សាភិបាល ថ្ន្ក់ដរឹកនាំ និងថ្ន្ក់ គ្៊់គ្ង 
គ្៊់ាន់ថ្នក់្ាង៧០នាក់ ាមួយនរឹង៊៊គ្គលិក  គ្៊់គ្ង 
តំណាងធនាគារ សាខមបែង្ (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលសី៊ 
មួយចំនួនផងដ្រ។ េីកន្លង្ប្្រព្ធកម្មវិធីាកន្លង្ 
សាកសម៊ំផ៊តសម្្៊់ កម្មវិធី ន្ះ ោយធនាគារ 
មិន ត្រឹមត្ប្្រព្ធកម្មវិធី ៊ ូក  សរ៊៊ោរងារ ៊ ៉៊ណ្ណ្ះ 
ទ្ ថ្មទំាងបានផ្ល់  ឱោស  ដល់ភ្ញៀវ ដ្ល អញ្ជើញ 
ចូល រួមទាំងអស់ បានលំហ្ោយ ាមួយ  នរឹងកម្មវិធី  
កំសាន្នានាន្ កម្មវិធី ។

គិតត្រឹមច៊ងឆ្ន្២ំ០១៣ ចំនួន ទ្ព្យ សកម្ម សរ៊៊ កើន 
ឡើងាង ១១៥.០៣លានដ៊លា្លរ្ កើនឡើង ៣១% 
បើប្ៀ៊ធៀ៊ទៅនរឹងច៊ងឆ្ន្២ំ០១២។ ប្្ក់ ៊ ញ្ញើ 
សរ៊៊ បាន កើនឡើងដល់ ៧០លានដ៊លា្លរ្ ប្្ក់ កម្ច ី
សរ៊៊បានកើនឡើងដល់ ៨៣ លានដ៊លា្លរ្ ដ្ល 
មាន កំណើនស្មើនរឹង ២៦% និង ៣២%  បើប្ៀ៊ 

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខខម៊ូឌា) ភីអិលសី៊ ប្រារព្ធសនិ្សិទ៊ូកសរ៊៊ ការងារ 
២០១៣ ខៅប្ក៊ងប្ពរះសីហន៊

(២) ៊ង្កើនប្្ក់ចំណូលលើស្វាកម្ម ផលិតផល 
និង គោល នយោបាយអតិថិជន (៣) ៊ ង្កើន ឥណទាន  
ោយ ប៊្ងប្យ័ត្ន ផ្អក្លើប្ភព េ៊ន ដ្ល មាន ស្្៊់  
(៤) គ្៊់គ្ងឥណទានោយម៉ត់ចត់ ោត់ ៊ ន្ថយ 
ឥណទាន៊ង់យឺត ធានាដល់ប្តិ៊តិ្ោរ ប្ក៊  
ោយស៊វត្ថភិាព និងនិរន្រភាព (៥) ផ្តត្ លើ ោរ 
ពង្រឹង និងលេ្ធផលរ៊ស់សាខា៊ច្ចុ៊្បន្នទាំងអស់  
(៦) ៊ង្កើតគម្្ងសម្្ច ឱ្យ បាន ផ្ន ោរ  ប្្ក ់
ចំណ្ញ   ឆ្ន្ ំ២០១៤ ។

ប្ពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ

តំណាងថ្ន្ក់ដរឹកនាំធនាគារ សាខមបែ្ង វៀតណាម រួមាមួយថ្ន្ក់ដរឹកនាំធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី 
Đại diện BLĐ Sacombank Việt Nam cùng Ban điều hành Sacombank (Cambodia) Plc.
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Sihanouk Ville, ngày 11/01/201, Sacombank 
(Cambodia) Plc. tổ chức Hội nghị tổng kết 

năm 2013 nhằm đánh giá lại tình hình hoạt 
động trong năm tài chính 2013 và bàn giải 
pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 
2014.

Hội nghị tổng kết được tổ chức tại Sihanouk 
Ville - một trong những thành phố biển 
đẹp nhất Campuchia, với sự tham dự của 
Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hơn 
70 Cán bộ quản lý cùng CBNV tiêu biểu của 
Sacombank (Cambodia) Plc. nhằm đem lại 
cơ hội nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động 

Sacombank (Cambodia) Plc. tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 
tại Sihanouk Ville

ពិធីលាង សាយ ខភាជន៍ ខពលលា្្ច ខបោយ សន្និសិេ 
ធនាគារ សាខម ប៊ែង (ខខម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី ឆ្ន ាំ ២០១៣

Tiệc mừng Hội nghị tổng kết 
Sacombank (Cambodia) Plc. 2013

ប្ពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

“team building” bên các các chương trình 
chính của hội nghị. 

Tính đến cuối năm 2013, Sacombank 
(Cambodia) Plc. có tổng tài sản đạt 115.03 
triệu USD, tăng 31% so với đầu năm 2013. 
Tổng nguồn vốn huy động đạt 70 triệu USD, 
tổng dư nợ cho vay đạt 83 triệu USD, tăng 
lần lượt 26% và 32% so với đầu năm 2013. 
Lợi nhuận trước thuế đạt 1.5 triệu USD. 
Sacombank (Cambodia) Plc. hiện có một hội 
sở, 5 chi nhánh tại thủ đô Phnom Penh và 1 
chi nhánh tại tỉnh Kampong Cham. 

Nhằm đạt được các chỉ tiêu kỳ vọng trong 
năm tài chính 2014, Sacombank (Cambodia) 
Plc. xác định các trọng tâm sau: (1) tập trung 
nguồn lực cho công tác phát triển huy động 
vốn, (2) tăng thu dịch vụ thông qua đa dạng 
hóa sản phẩm và chính sách khách hàng, (3) 
tăng trưởng tín dụng thận trọng, có chọn 
lọc trên cơ sở cân đối nguồn vốn phù hợp, 
(4) Quản lý chặt chẽ và giảm thiểu nợ quá 
hạn, đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững, 
(5) phát triển mạnh về quy mô và hiệu quả 
các Chi nhánh, (6) phấn đấu đạt kế hoạch lợi 
nhuận năm 2014.

ពិធីច៊ះហត្ថល្ខាលើលិខិតប្គល់- េេួលផ្នោរឆ្ន្ំ ២០១៤ 
Lễ ký kết biên bản bàn giao kế hoạch năm 2014

លោក Nguyen Ba Tri - អគ្គនាយករងធនាគារ សាខមបែ្ង វៀតណាម និងាសមាជិកក្៊មប្រឹក្សាភិបាល ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី 
និង លោក Nguyen Nhi Thanh -  សមាជិកក្៊មប្រឹក្សាភិបាល និងាអគ្គនាយក ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី

Ông Nguyễn Bá Trị - Phó TGĐ Sacombank kiêm TV.HĐQT SC và Ông Nguyễn Nhị Thanh - TV.HĐQT kiêm TGĐ SC

៊៊គ្គលិកធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី ទាំងអស់រួមកមា្ល្ំង និងប្្ជ្្ញាសម្្ចឲ្យបានផ្នោរឆ្ន្ំ ២០១៤
Tập thể SC đồng lòng và cam kết hoàn thành kế hoạch năm 2014
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Tập thể và cá nhân có đóng góp trong năm 2013

HENG SOVANNEARDEY
SRENG SOKHOEUN
PRAK SOCHANNA
TAING KIMLEANG
VEUNG HANH
KAN PHANNA
SUM SALY
LIM PUNLORK
CHHEANG HAY YAMA

TRAN THI THUY HANG
SAO SOTHEA
DUORNG  RATTANAK
TORK BORANY
CHAN VANNY
THONG UMRACHANA
KAN PHANNA
SUM SALY
HEANG MUYTEANG

DOUNG SREYROTH
HENG ROTANA
PAV RIDA
SENG SOPHEARUM
THACH TUONG
TAING KIMLEANG
NY SOK IM
KHOV SOKUNTHEA
CHHEANG HAY YAMA

TRAN THI THUY HANG
SAO SOTHEA
HENG ROTANA
LY DARA
HENG SOK SOVANNARA
SEN KIM SA
THOU MALINDA
CHHEANG KIM NGA
SUM SALY

Q1

Q3

Q2

Q4
 2013 

 2013 

 2013 

 2013 

នាយកដ្ឋានដដលលលចលោ្ល -នាយកដ្ឋានប្រតិ្រត្ិការ

Phòng nghiệp vụ xuất sắc - Phòng vận hành

បករុម្ររុគ្គលិកទីផ្សារលលចលោ្ល -សា្ន ក់ការកណ្ាលៈGalaxy Star

Đội bán hàng xuất sắc – Hội sở: Galaxy Star

សាខាដដលលលចលោ្ល -សាខាអូឡាំពិក

Chi nhánh xuất sắc - Chi nhánh Olympic

បករុម្ររុគ្គលិកទីផ្សារលលចលោ្ល -សាខាៈThe One

Đội bán hàng xuất sắc – Chi nhánh: The One

ការរមួចំដណកសមូហភាពនិង្ររុគ្គលក្ននុងឆ្នាំ២០១៣

្ររុគ្គលិកលឆ្នើមប្រចាំបតីមាស

Gương mặt tiêu biểu

្ររុគ្គលិកលលចលោ្ល ប្រចាំឆ្នាំ

Chiến sĩ thi đua

្ររុគ្គលិកដដលបានចូលរមួចំដណកលបចើន

Các nhân có cống hiến

ប្ពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗTIN NỔI BẬT

KHOV SOKUNTHEA
Deputy Branch Manager

SAO SOTHEA
Senior Customer Relationship 

HENG ROTANA
Customer Relationship O�cer

TAING KIMLEANG
Teller

TRAN THI THUY HANG
International Payment O�cer

NGUYEN THAI HOC
Deputy Head of HR & Admin

CHENG BUNKRY
Head of Information Technology

CHHUON CHHEN
Head of Credit Management

KAN PHANNA
Customer Relationship O�cer

LONG NINLIDA
Head of Operation

YANG CHANTHY
Head of HR & Administration

TRAN QUOC TRUNG
Deputy Head of Legel & Risk

Management
HUYNH XUAN TAM

Deputy Branch Manager
SAY PIDOR

Deputy Branch Manager
MOEUNG TY

Deputy Head of Accounting 
TEAV MENGIEN

Chief Cashier
SUM SALY

Teller Supervisor

THOU SAOVICHHEKA
Teller

DOUNG SREYROTH
Teller

VEUNG HANH
Teller 

SRENG SOKHOEUN
Appraisal O�cer

THACH TUONG
Security Supervisor

LY DARA
Treasury O�cer

HENG SOVANNEARDEY
Customer Relationship O�cer

SREAN SREY NICH
Customer Relationship O�cer

Nhel Olisathia
Branch Manager
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Nằm trong khuôn khổ hội thi Tài năng 
Sacombank tiêu biểu nhằm chào mừng 

kỷ niêm 22 năm thành lập ngân hàng mẹ, 
Sacombank (Cambodia) Plc. đã cử nhân sự 
tham gia cuộc thi ca múa nhạc với tiết mục 
Madison đặc trưng của văn hóa Campuchia 
và đặc biệt là tiết mục khiêu vũ hiện đại “I 
need a girl” đã đoạt giải phong cách chung 
cuộc. 

Hội thi đã mở ra cơ hội cho CBNV Sacombank 
(Cambodia) Plc. tham gia các sự kiện nội bộ 
quy mô và chuyên nghiệp do ngân hàng mẹ 
tại Việt Nam tổ chức, từ đó nâng cao hơn nữa 
tinh thần đồng đội cũng như xây dựng các 
mối quan hệ hữu nghị giữa CBNV Sacombank 
trên toàn khu vực Đông Dương. 

ក្នុងក្៊ខណ្ឌន្ោរប្លងទ្ពកោសល្យ     ន្  
ធនាគារ សាខមបែ្ង ក្នុង ឱោស អ៊អរ គម្៊់ 

ខួ៊ អន៊ស្សាវរីយ ៍ ខួ៊េី២២ ន្ ថ្ង្ ៊ ង្កើត ធនាគារ ម្, 
ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី បាន ចាត់ 
តាំង ៊ ៊គ្គលិក តំណាងចូលរួមប្កួតរាំច្ៀង ាមួយ នរឹង 
ចងា្វ្ក់មា៉្ឌីហ្សូន ដ្ល ា ចងា្វ្ក់ ប្ព្ណី ាត ិខ្ម្រ និង 
ា ពិស្សាងន្ះ គឺោររំាចងា្វក់្ទាន់ សម័យ  ដ្ល ៊ េ 
ចម្ៀងមានចំណងជើងថ "I Need A Girl" ហើយ បាន 
ឈ្នះ ជ័យ លាភី ា ក្បាច់ រាំ េូទៅល្ចធោ្ល។

ោរប្កួតប្ជ្ងន្ះ   បានផ្ល់ឱោសដល់៊៊គ្គលិក  
ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី បាន  ចូល 
រួម ក្នុង ព្រឹត្ិោរណ៍ផ្ទ្ក្នុងទ្ង់ទ្្យធំ និងស្ថិតក្្ម
ោររៀ៊ចំកម្មវិធីប្ក៊ោយភាពសា្ទ្ត់ ជំនាញ         ន្  
ធនាគារ ម្   ោយបានរួមចំណ្ក លើក កម្ពស់ សា្ម្រតីក្៊ម 
ក៏ដូចាសាងេំនាក់េំនងមិត្ភាព រវាង ៊ គ៊្គលិកធនាគារ 
សាខមបែង្ ទំាងអស់ នៅក្នងុតំ៊ន់ ឥណ្ឌចិូន។ 

ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខខម៊ូឌា) ភីអិលសី៊ 
ចូលរមួប្៊លងខទពខកាសល្យសាខមប៊ែង 

ឆ្ ាំ  ២០១៣ ខៅប្៊ខទសខ�ៀតណាម

Sacombank (Cambodia) Plc. tham dự 
hội thi Tài năng Sacombank tiêu biểu 
năm 2013 tại Việt Nam

សកម្មភាពផ្ទៃក្នុងHOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី ចូលរួមកម្មវិធីប្ឡង ាមួយនរឹង៊េ "គា្ម្នទ្ព្ហ្មចារី" 
Sacombank (Cambodia) Plc. tham dự hội thi với tiết mục “Kmean te Promcharey”

គូរាំ កញ្ញ្ ធូរ សៅរ៍វិច្ឆិោ 
និងលោក ស៊ិន  រិេ្ធី សក័្ 
េេួលបានជ័យលាភីក្បាច់រាំេូទៅ

Bộ đôi Thou Sao Vichheka & 
Sin Rithysak đoạt giải phong 
cách chung cuộc.

ចងា្វ្ក់រាំ “I Need A Girl”
Tiết mục khiêu vũ “I Need A Girl”

7



8 9

Tinh thần thể thao Sacombank (Cambodia) Plc.
ស្ម  ារតីកីឡា រ៊ស់ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខខម៊ូឌា) ភីអិលសី៊

ដើម្បី៊ង្កើតបាននូវសា្ម្រតីកីឡាកម្សាន្ ដ្ល នាំ 
មក នូវ ៊ រិយាោសស្ស់ស្្យ េំនាក់ េំនង 

ល្អ ផ្ល្ស ់៊ ្រូ គំនិត និងស្វង្យល់ពីគា្នដ្ើម្បីពង្រឹង 
សាមគ្គភីាព អោយោន់ត្រឹងមំា ក្្យ ោរ រៀ៊ ចំ ោយ   
ជោគ ជ័យ សី្ពីោរប្កួត ដណ្តើមជ័យ លាភី កីឡា   បាល់ 
ទាត់ ខា្ន្តតូច ឆ្ន្ំ២០១៣ ធនាគារ សាខមបែ្ង 
(ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី ៊ន្ជម្៊ញសា្ម្រតីហាត់វាយ 
ត្ន្នសី ទៅដល់៊ណា្ត្៊ គ៊្គលិកគ្៊់ាន់ថ្នក់្ទំាងអស់។

មិនត្រឹមត្តាំងចិត្ និងស្វះស្វ្ងក្នុងោរងារ  អាជីវកម ្ម 
៊៊៉ណ្ណះ្ ទ្ ធនាគារ សាខមបែង្ (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី 
ត្ងត្អន៊ញ្ញ្ត និង ហ្វរឹក ហ្វឺន ដល់ ៊ ៊គ្គលិកឲ្យចូលរួម
នូវកម្មវិធីទាំងឡាយដូចា តន្្ី កីឡា កម្សាន្នានា 
ដើម្បី រួម ចំណ្ក ដល់ ោរ អភិវឌ្ឍ ន៍៊៊គ្គលិក ទាំងមូល 
និង ៊ ង្កើត បាន នូវ រូ៊ភាព មួយ ា ធនាគារ ដ្ល មាន 
ភាពសា្វហ្ា៊់ និង ទាន់សម័យ។

Nhằm tạo thêm một sân chơi bổ ích với 
những giây phút giải trí, giao lưu, học 

hỏi lẫn nhau để tăng cường sức mạnh đoàn 
kết, sau thành công của giải bóng đá Cúp 
SC trong năm 2013, Sacombank (Cambodia) 
Plc. tiếp tục phát động phong trào luyện tập 
tennis trong toàn thể CBNV. 

Không chỉ nhiệt huyết và quyết tâm 
trong hoạt động kinh doanh, Sacombank 
(Cambodia) Plc. luôn tích cực hưởng ứng các 
hoạt động rèn luyện văn thể mỹ khác, góp 
phần phát triển CBNV một cách toàn diện, 
đồng thời xây dựng hình ảnh một ngân hàng 
năng động và hiện đại.

ធនាគារ សាខម ប៊ែង (ខខម៊ូឌា) ភីអិលសី៊ ខប្តៀមសខោ្ភ ធសាខា ទី៧ ខៅ ប្ក៊ង តា  ខៅ្ម  ខខត្ កណ្ ាល
Sacombank (Cambodia) Plc. chuẩn bị khai trương Chi nhánh thứ 7 tại Takhmao, Tỉnh Kandal

កម្ម�ិធីចា៊់រង្វ ាន់សប្ោ៊់ “សន្ំ ប្រាក់  - អ៊អរ សាទរចូល ឆ្ ាំ បខ្មរ”
Triển khai CTKM “Deposit Money – Happy Khmer New Year”

ស្ថិត ក្នុងផ្នោរអភិវឌ្ឍ៊ណា្ត្ញសាខា ក្នុង 
ត្ីមាស េីមួយន្ឆ្ន្ំ ២០១៤ ធនាគារ 

សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី នរឹងដាក់ឲ្យ 
ដំណើរ ោរសាខាប្តិ៊ត្ដិោរ េី៧ នៅលើេរឹកដ ី
ស៊វណ្ណ ភូមិដ៏ស្ស់សា្អ្តន្ះ។ ន្ះគឺាសាខា ខ្ត្ 
េី២ ៊នា្ទ្៊់ពីខ្ត្កំពង់ចាម ដ្លបានបើក សម្ព្ធ 
ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១២។ សាខាថ្មីន្ះមានឈ្ម្ះថ សាខា 
តាខ្ម្ ដ្លមានេីតាំងស្ថិតក្នុងក្៊ងតាខ្ម ខ្ត្ 
កណា្ត្ល ស្ថិត នៅ ជិត រាជធានីភ្នំព្ញ ហើយនរឹង 
ផ្ល់ ជូន នូវ ផលិត ផល និងស្វាកម្មធនាគារ ប្ក៊ 
ោយ ភាព ងាយ សួ្ល  ដល់សហគមន៍ ពាណិជ្ជ កម្ម  
និងប្ាជននៅ  ក្នុង តំ៊ន់នោះ។

ចា៊់ពីថ្ង្េី ១៧ ខ្មិនា រហូតដល់ ថ្ង្េី ១៧ 
មិថ៊នា ២០១៤ ធនាគារ សាខមបែង្ 

(ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលសី៊ បាន៊ង្កើតកម្មវិធីពិស្ស   
មានឈ្មះ្ថ    "សន្សំប្្ក់-អបអរសាទរចូលឆ្ន្ំ
ខ្មរ្" ជូនដល់អតិថិជន ា ឯកត្ជន ដ្ល ដាក់ ប្្ក ់
សន្សំ នៅ គ្៊់ សាខា  រ៊ស់ធនាគារ សាខមបែង្ 
(ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលសី៊។

ព្លអតិថិជនដាក់ប្្ក់៊ញ្ញើ ចា៊់ពី១០០០ 
ដ៊លា្ល្រ អាម្រិក ឡើង ទៅ នរឹងមាន ឱោស បាន ចូល 

រួម ចា៊់ ឆ្នត្ ផ្សង សំណាង ឈ្នះ រងា្វន់្ ភា្លម្ៗ ដូច ា 
ឆ្ន្ងំអែត៊ ឆ្ន្ងំសែ៊៊  ឈ៊ត ចាន បាយ ប្អ៊់ក្ដាស 
។ល។ និង រងា្វ្ន់ ដ៏ ទាក់ទាញាច្ើនទៀត។

Từ 17/3 đến hết ngày 17/6/2014, Sacombank 
(Cambodia) Plc. triển khai chương trình 

khuyến mại “Deposit Money – Happy Khmer 
New Year” dành cho các khách hàng cá nhân 
gửi tiết kiệm tại tất cả các điểm giao dịch của 
Sacombank (Cambodia) Plc. 
Theo đó, khi khách hàng gởi tiết kiệm từ 

1000 USD trở lên sẽ được bốc thăm để có cơ 
hội trúng ngay những quà tặng như: bàn ủi, 
nồi nấu súp, bộ chén, hộp đựng khăn giấy… 
và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

សកម្មភាពផ្ទៃក្នុងHOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

ជប្ម៊ញកម្ម�ិធីប្៊កួតប្៊បជង៊ខងកើនប្រាក់៊ញ្ញើ “តារាប្រាកប់ញ្ញើ” 
Đẩy mạnh chương trình thi đua tăng trưởng huy động “Deposit Star”

េិសដៅសំខាន់មួយក្នងុចំណមេិសដៅោរងារ  
សំខាន់ៗ ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៤ គឺា ោរ ផ្ត្ត 

ទៅលើ ធនធានសម្្៊់ោរ ៊ង្កើនប្្ក់៊ញ្ញើ ។ 
ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី ខិតខំ 
៊្ររឹង៊្របង ឥត ឈ៊់ឈរ ក្ន៊ងការ៊ង្កើតនូវ កម្មវិធី 
ពិស្ស ផ្ស្ងៗ  ដើម្បី ៊ ង្កើន ប្្ក់៊ញ្ញើ។ 

ចំពោះ៊៊គ្គលិក ធនាគារបាន៊ង្កើតនូវកម្មវិធី "តារា 
ប្្ក ់៊ញ្ញើ" ដើម្បី៊ង្កើតោរប្កួតប្ជ្ងផ្ទ្ក្នុង ក៏ 
ដូច ា លើកេរឹកចិត្ដល់៊៊គ្គលិក បានទាន់ព្ល វ្លា 
និងលើកេរឹកចិត្ដល់៊៊គ្គលិកណាដ្លសម្្ច បាន  
ោរងារល្ចធោ្លក្្នុងោររកប្្ក់៊ញ្ញើ។

ហ្ត៊ន្ះហើយ ទើ៊ធនាគារបានរៀ៊ចំរងា្វ្ន់ លើក 
េរឹកចិត្ចំនួន ២ រៀងរាល់ខ្ សម្្៊់ ៊ ៊គ្គលិក  ា៊់ា 
"តារាប្្ក់៊ញ្ញើ" និង ២  រងា្វ្ន់ទៀត សម្្៊់៊៊គ្គលិក 
ា៊់ា "អ្នកសម្្ចផ្នោរប្្ក់ ៊ ញ្ញើ " ដល់ 
៊៊គ្គលិកនៅេីសា្ន្ក់ោរកណា្ត្ល និង តាមសាខា។ 
ោរវាយតម្ល ្តូ្វបាន ផ្អ្ក លើចំនួនពិន្ទុដ្ល៊៊គ្គលិក 
នីមួយៗេេួលបាន តាមរយៈោរគណនាសមាមាត្
ប្្ក់៊ញ្ញើ ធៀ៊នរឹង រយៈ ព្លន្ោលកំណត់  ដើម្បី 
ឲ្យមានភាពយ៊ត្ិធម៌ក្នុងោរប្កួតប្ជ្ង។

Xác định một trong những trọng tâm hoạt 
động trong năm 2014 là tập trung nguồn 

lực cho công tác phát triển huy động vốn, 
Sacombank (Cambodia) Plc. đã không ngừng 
nỗ lực xây dựng các chương trình kích thích 
huy động. Riêng đối với CBNV ngân hàng, 
chương trình “Deposit Star” được xây dựng 
nhằm nâng cao tinh thần thi đua nội bộ 
cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng 
các CBNV có thành tích nổi bật trong công 
tác huy động.

Theo đó, hàng tháng sẽ có 2 giải thưởng 
“Deposit Star” và 2 giải thưởng “Deposit 
Achiever” dành cho CBNV thuộc Hội sở và các 
chi nhánh. Việc đánh giá sẽ dựa trên điểm số 
CBNV đạt được thông qua cách tính tỷ lệ giữa 
số tiền và kỳ hạn, đảm bảo tính công bằng 
trong việc xét thi đua.

Nằm trong kế hoạch phát triển mạng 
lưới, trong quý 1 năm 2014, Sacombank 

(Cambodia) Plc. sẽ đưa vào hoạt động chi 
nhánh thứ 7 tại đất nước chùa tháp xinh đẹp. 
Đây cũng là chi nhánh tỉnh thứ 2 của ngân 
hàng, sau chi nhánh Kampong Cham được 
khai trương vào năm 2012.

Chi nhánh mới với tên gọi Takhmao nằm tại 
trung tâm thành phố Takhmao, thuộc tỉnh 
Kandal, giáp ranh với thủ đô Phnom Pênh 
hướng đến cung cấp các SP-DV ngân hàng 
tiện ích cho cộng đồng doanh nghiệp và cư 
dân trên địa bàn.

លោកស្ី ធារោសិទ្ធិពរ - អគ្គនាយិោរង ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា)  ភីអិលស៊ ីាមួយ “តារាប្្ក់៊ញ្ញើ” នៅខ្ មករា ឆ្ន្ំ ២០១៤
Bà Thearo Sidthipor -  Phó TGĐ Sacombank (Cambodia) Plc. cùng các “Deposit Star” tháng 1/2014

៊៊គ្គលិកធនាគារសាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអែិលស៊ី. ចូលរួមោរហ្វរឹកហាត់កីឡា Tennis យា៉្ងសកម្ម 
CBNV SC hăng hái tham gia phong trào luyện tập tennis
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Tín hiệu tốt cho dịch vụ Thanh toán biên mậu

ការដាក់ ឱ្យខប្៊ើប្រាស់ជា្្លូ�ការនូ� ប្៊ព័ន្ធ ខសវាកម្មធនាគារតាមសារទូរស័ពទៃ 

និងខសវាកម្មធនាគារតាមអិ៊នធឺបណត

ស្ញាណល្អសម្រាប់ញសវាកម្មទូទាត់ឆ្លងម្្រំបែន

ចា៊់ពីពាក់កណា្តល្តី្មាសេី៤ ឆ្ន្២ំ០១៣ 
ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី 

បាន ដាក់ ឱ្យ ប្ើប្្ស់ាផ្លវូោរ នូវស្វាកម្ម ធនាគារ 
តាម អិ៊នធឺណ្ត និង ស្វាកម្មធនាគារ តាម សារ 
េូរស័ព្ទ ាមួយ ម៊ខងារ ងាយស្ួល និងប្ក៊ោយ 
ស៊វត្ថិភាព ខ្ពស់ ដើម្បី ៊ ង្កើត បាន នូវភាព ចម្៊ះ ន្ 
ផលិតផល និងស្វាកម្ម ដ្ល អាច ៊ ង្កើន នូវ ភាព 
ប្កួតប្ជ្ងាមួយ ៊ ណា្ត ្ធនាគារ ផ្ស្ងៗ លើ េីផ្សារ។

ាមួយនរឹងស្វាកម្មធនាគារ តាមអ៊ិនធឺណ្ត  អតិថិជន 
អាចធ្វើប្តិ៊ត្ិោរោយងាយស្ួលដូចា ោរ ផ្ទ្រ 
ប្្ក់ នៅ ក្នុង ប្ព័ន្ធ ត្ួត ពិនិត្យ មើល សមត៊ល្យ 
គណនី ស្វ្ង រក និងបោះព៊ម្ពរបាយោរណ៍ន្ 
ប្តិ៊តិ្ោរ កន្លងមក គ្៊់ព្លវ្លា និងគ្៊់េី កន្លង្ ។ 
ា ពិស្សគឺស្វាបើកប្្ក់បៀវត្សស្វយ័ប្វតិ្ ា រៀង 
រាល់ ខ្ (Payroll) សម្្៊់ ក្៊មហែ៊ន សហគ្្ស ។

សម្្៊់ស្វាកម្មធនាគារតាមសារេូរស័ព្ទ អតិថិជន 
អាច ធ្វ ើប្តិ៊តិ្ោរ ាមូលដា្ឋន្ ដូចា ោរ តួ្ត ពិនិត្យ  
ត៊ល្យភាព គណន្យ្យ ឬផ្ទរ្ប្្ក់ក្នងុប្ព័ន្ធ ាមួយ នរឹង 
របៀ៊ងាយសួ្ល និងសាមញ្៊ញ ផ៊ំត ដ្ល អាច ប្ើប្្ស់ 
បានលើគ្៊់ប្ភ្េ េូរស័ព្ទ ចល័ត ទាំងអស់។

ក្នុង ព្ល ឆ៊់ៗ ខាង ម៊ខ ន្ះ ធនាគារ សាខមបែ្ង 
(ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី នរឹង សិក្សាស្្វជ្្វ ហើយ 
៊ំពាក់ ៊ ន្ថ្ម នូវស្វាពិស្សពីរផ្ស្ងទៀត ដូចា 
ស្វាកម្ម ៊ ញ្ចូលេរឹកប្្ក់េូរស័ព្ទ និងស្វា េូទាត់ 
វិក័យ ៊ ័ត្ផ្ស្ងៗ ។ល។

ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឱ្យសាកល្បងប្ើប្្ស់  
ស្វាកម្ម  ធនាគារ តាម អ៊ិនធឺណ្ត និង ស្វាកម្ម 
ធនាគារ តាមសារេូរស័ព្ទ ធនាគារ សាខមបែ្ង 
(ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលសី៊ បានផ្ល់ជូនស្វាកម្ម ប្ើប្្ស់  
ោយ ឥត គិត ថ្លជូ្ន ដល់អតិថិជន ក្នងុ រយៈព្ល ៦ 
ខ្ដំ៊ូង សម្្៊់ោរច៊ះឈ្មះ្ ប្ើប្្ស់ ស្វាកម្ម ន្ះ 
រហូតដល់ថ្ងេី្ ១០ ខ្ត៊លា ឆ្ន្២ំ០១៤។

Từ giữa quý 4 năm 2013, Sacombank 
(Cambodia) Plc. đã chính thức triển khai 

hệ thống Internet Banking và SMS Banking 
với nhiều chức năng thuận tiện và an toàn 
nhằm đa dạng hóa các sản phẩm - dịch vụ 
và nâng cao tính cạnh tranh của ngân hàng 
trên thị trường. 

Với dịch vụ Internet Banking, khách hàng 
có thể thực hiện các giao dịch như chuyển 
khoản trong cùng hệ thống, tra cứu số dư, tra 
cứu và in lịch sử giao dịch mọi lúc mọi nơi, 
đặc biệt là dịch vụ chi lương tự động hàng 
tháng (payroll) dành cho doanh nghiệp. 

Đối với dịch vụ SMS Banking, khách hàng 

ឥណទានស ប្ោ៊់អាជី�កម្មខ្ាតតូចតាម ្ សារ
Sản Phẩm Cho Vay Tiểu Thương Chợ

ដើម្បីគំាទ្ដល់មូលធនសម្្៊់ អាជីវកម្ម ខា្នត្ តូច  
តាម  ផ្សារ ចា៊់ពីដើមឆ្ន្ំ២០១២ ធនាគារ 

សាខមបែង្ (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលសី៊  បាន ៊ ង្កើត 
ផលិតផល "ឥណទាន សម្្៊់អាជីវកម្មខា្ន្តតូចតាម 
ផ្សារ"។ ផលិតផល ន្ះ មិនត្រឹមត្នាំមកនូវប្សិេ្ធិ
ភាពខ្ពស់ចំពោះ អាជីវកម្ម រ៊ស់ធនាគារត្៊៊៉ណ្ណះ្ទ្ 
ហើយថ្ម ទាំង នំាមកនូវអត្ថប្យោជន៍ាច្ើនដល់  
អតិថិជនផងដ្រ។

ាមួយនរឹងនីតិវិធីស្នើស៊ំឥណទានងាយស្ួល អត្្ 
 ោរប្្ក់ប្កួតប្ជ្ង រយៈព្លឥណទានអតិ៊រមា 
រហូតដល់ទៅ ៣ឆ្ន្ំ ាពិស្ស ោរផ្ដល់ឥណទាន 
អាចេេួលបានរហូតដល់ទៅ ៦០% ន្ តម្ល្ តូ៊  ឬ 
ស្ង់ ប្សិនបើអតិថិជនប្ើប្្ស់តូ៊ ឬស្ង់ ធ្វើ ា 
វត្ថុ៊ ញ្ច្។ំ សម្្៊់ោរប្ើប្្ស់ទ្ព្យ៊ញ្ច្ាំ តូ៊  ឬ 
ស្ង់ ៊ូករួមាមួយ៊័ណ្ណកម្មសិេ្ធន្ិទ្ព្យដទ្ទៀត 
អតិថិជនអាចេេួលបានឥណទាន អតិ៊រមា រហូត ដល់  
$១០០,០០០ ដ៊លា្ល្រអាម្រិក។ លើសពីន្ះទៀត  
វិធី សាស្្ េូទាត់សងក៏មានភាព៊ត់ប្ន ងាយស្ួល 
តាមរយៈោរេូទាត់ប្ចាំសបា្ត្ហ៍ ពាក់កណា្ត្លខ្ 
និងប្ចាំខ្ ឬអតិថិជនអាច៊ង់សងបាននៅកន្ល្ង
អាជីវកម្មខ្លួនផ្ទ្ល់។  
ាមួយនរឹងអត្ថប្យោជន៍ខាងលើ គឺាដំណះ 
ស្្យ ហិរញ្ញវត្ថុមួយដ្លមានស៊វត្ថិភាព និងមាន
ប្សិេ្ធភិាពសម្្៊់អាជីវកម្មខា្នត្តូចតាមផ្សារន្ះ។

គិតរហូតមកដល់ ថ្ងេី្ ៣១ មករា ២០១៤, ឥណទាន  
សរ៊៊សម្្៊់ឥណទានខា្ន្តតូចតាមផ្សារ សម្្ច 
បាន ៩៣២,០០០ ដ៊លា្ល្រអាម្រិក ដ្លក្នុងនោះ 
អត្្ោរប្្ក់ាមធ្យមគឺ ១៥%/ឆ្ន្ំ ហើយអត្្ន្
ឥណទាន៊ង់យឺតមានកម្ិតទា៊ (<០ៈ០១%)។ 
េិសដៅ ចម្បង ក្នងុឆ្ន្២ំ០១៤ ន្ះ គឺោរផ្ល់ឥណទាន  
ខា្ន្ត តូច អត្្ោរប្្ក់ខ្ពស់ ហានិភ័យទា៊។ 
ធនាគារ សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី នរឹង៊ន្ 
ជម្៊ញលើ "ឥណទានសម្្៊់អាជីវកម្មខា្ន្តតូចតាម
ផ្សារ"។ ក្្ពី ផ្សារ ធំថ្មី  និងផ្សារអូរឬស្សី ធនាគារនរឹង 
៊ន្ សិក្សា នៅ តាម  ៊ ណា្ត្ ផ្សារផ្ស្ងៗទៀត ក្នុង 
រាជធានីភ្នព្ំញ ដើម្ប ីរួមចំណ្កដល់ោរ៊ង្កើនប្្ក់ 
ចំណ្ញ រ៊ស់ ធនាគារថ្មមួយកម្ិតទៀត។

Nhằm hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh cho 
các tiểu thương chợ, từ đầu năm 2012 

Sacombank (Cambodia) Plc. đã triển khai sản 
phẩm “Cho vay tiểu thương chợ”. Đây là sản 
phẩm không chỉ đem lại hiệu quả cao cho 
hoạt động của Ngân hàng mà còn đem lại 
nhiều tiện ích cho khách hàng.

Với thủ tục hồ sơ vay đơn giản, lãi suất cạnh 
tranh, thời gian vay tối đa lên đến 3 năm, đặc 
biệt tỷ lệ cho vay có thể lên đến 60% giá trị 
quầy/sạp nếu khách hàng có tài sản đảm bảo 
là quyền sử dụng quầy/sạp. Đối với khách 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ្លិត្ល  និង ខសវា កម្ម

có thể thực hiện các giao dịch cơ bản như 
tra cứu số dư hay chuyển khoản trong cùng 
hệ thống một cách thuận tiện bằng các cú 
pháp đơn giản trên tất cả các loại điện thoại 
di động. 

Trong thời gian tới, Sacombank (Cambodia) 
Plc. cũng sẽ nghiên cứu triển khai thêm các 
tính năng khác cho hai hệ thống này như 
dịch vụ top-up, thanh toán hóa đơn, v…v…

Nhằm thu hút khách hàng đăng ký trải 
nghiệm dịch vụ Internet Banking và SMS 
Banking, Sacombank (Cambodia) Plc. áp dụng 
dụng chương trình khuyến mãi miễn phí dịch 
vụ trong vòng 6 tháng cho các khách hàng 
đăng ký dịch vụ đến hết ngày 31/10/2014.

ដើម្បីជួយសមួ្លដល់ សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម 
ន្ពាណិជ្ជករ ប្ទ្សទំាងពីរ  កម្ពាុ-

វៀតណាម ចា៊់តាំងពីច៊ងឆ្ន្ំ២០១២ មក ធនាគារ 
សាខមបែ្ង (ខ្ម៊ូឌា) ភីអិលស៊ី បាន៊ង្កើតនូវ 
ស្វាកម្មេូទាត់ឆ្លងពំ្ដ្ន ោយ មានោរជ្្មជ្្ង 
ពីធនាគាររដ្ឋវៀតណាម និងធនាគារាតិន្កម្ពុា។ 

តាមរយៈេម្ង់ប្៊៊េងាយសួ្ល ពាណិជ្ជករដ្ល 
មានពាណិជ្ជកម្មឆ្លងប្ទ្សទាំងពីរ អាចេូទាត់ ថ្ល្ 
េំនិញ និងស្វាកម្មទៅមកបានយា៉្ងងាយស្ួល 
តាមរយៈរូ៊ិយ៊័ណ្ណក្នុងស្៊ក ន្ប្ទ្សទាំងពីរ 
ហើយអាចជួយោត់៊ន្ថយនូវហានិភ័យ និងោរ 
ចំណាយ ទៅលើអត្្៊ូ្រប្្ក់ន្រូ៊ិយ៊័ណ្ណមួយផ្ស្ង 
ទៀត។ ាពិស្ស គឺោរលើក េរឹកចិត្តាមរយៈ ោរ 
៊ញ្ចុះតម្ល្ ឬមិនគិតថ្ល្ស្វាផ្ទ្រចូល ដល់អតិថិជន។ 
ស្វាេូទាត់ឆ្លងព្ំដ្ន ពិតាបានជួយជ្្មជ្្ង 
ដល់ សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ន្ពាណិជ្ជករ ប្ទ្ស 
ទាំងពីរ។

គ្្ន់ត្រយៈព្ល០២ខ្ដំ៊ូង ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៤ ន្ះ 
រាយោរណ៍សាច់ប្្ក់ផ្ទ្រចូលតាមរយៈស្វាកម្ម  

hàng có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 
quầy/sạp kèm với bất động sản khác thì mức 
cho vay tối đa có thể lên đến 100.000USD. 
Ngoài ra phương thức trả nợ cũng rất linh 
hoạt theo hàng tuần, nửa tháng hay hàng 
tháng và khách hàng có thể đóng tiền góp 
trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của mình. 
Với những tiện ích nêu trên, đây được xem là 
một giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả 
cho việc kinh doanh của các tiểu thương chợ. 

Tính đến ngày 31/01/2014, tổng dư nợ cho 
vay tiểu thương chợ là 932.000 USD với lãi 
suất trung bình là 15%, tỷ lệ nợ quá hạn luôn 
ở mức thấp (<0.01%). Xác định một trong 
những trọng tâm hoạt động năm 2014 là cho 
vay phân tán với lãi suất cao nhằm hạn chế 
rủi ro, Sacombank (Cambodia) Plc. sẽ tiếp 
tục tập trung và đẩy mạnh vào sản phẩm 
“Cho vay tiểu thương chợ”.  Ngoài chợ Phsar 
Thmey và chợ Orussey, trong thời gian tới 
ngân hàng cũng sẽ nghiên cứu mở rộng sản 
phẩm này tại các chợ trọng điểm khác trong 
khu vực thành phố Phnom Pênh, góp phần 
nâng cao hơn nữa lợi nhuận của ngân hàng 
thông qua sản phẩm này.

េូទាត់ឆ្លងព្ំដ្ន បានឈានដល់ាង ១១ លាន 
ដ៊លា្ល្រសហរដ្ឋអាម្រិក កើនឡើងាង ៧៦% ធៀ៊ 
នរឹងរយៈព្ល ០៦ខ្ ច៊ងក្្យន្ឆ្ន្ំ២០១៣។ 
ន្ះាសញ្ញ្ណល្អមួយ រួមចំណ្កដល់ភាពចម្៊ះ 
ក្នុងោរផ្ល់ផលិតផល និងស្វាកម្មធនាគារ  ដ្ល 
មានភាពងាយស្ួលដល់អតិថិជន។

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động giao thương 
giữa doanh nghiệp hai nước Campuchia 

và Việt Nam, từ cuối năm 2012, Sacombank 
(Cambodia) Plc. với sự giúp đỡ của Ngân 
hàng nhà nước từ hai phía Campuchia và 
Việt Nam đã triển khai dịch vụ thanh toán 
biên mậu.
Theo đó, với thủ tục chứng từ đơn giản, 
doanh nghiệp có giao thương giữa hai nước 
Campuchia và Việt Nam có thể thanh toán 
tiền hàng hóa, dịch vụ một cách thuận lợi 
bằng đồng nội tệ của hai nước, giúp hạn 
chế rủi ro và tiết kiệm chi phí khi không phải 
chuyên đổi qua một ngoại tệ trung gian. Đặc 
biệt, với các ưu đãi như giảm hoặc miễn phí 
báo có cho khách hàng, dịch vụ thanh toán 

biên mẫu đang thật sự hỗ trợ cho hoạt động 
giao thương giữa doanh nghiệp hai nước. 

Chỉ riêng trong hai tháng đầu năm 2014, 
doanh số báo có thông qua dịch vụ thanh 
toán biên mậu đạt hơn 11 triệu đô la Mỹ, 
tăng hơn 76% so với 6 tháng cuối năm 2013. 
Đây là một tín hiệu tốt, góp phần đem lại sự 
đa dạng trong việc cung cấp các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng tiện ích cho khách hàng.
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ធនាគារាតិ ន្កម្ពុា  បាន៊ញ្ជ្ក់ថ ទោះ ៊ ី ា  
សា្ថ្នភាពនយោបាយកំព៊ងមានភាពា៊់គាំង ក៏ 

ោយ ក៏ស្ដ្ឋកិច្ច ប្ទ្សកម្ពុា បានកើនឡើង 
៧%   ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ (ទា៊ាងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច  ឆ្ន្ំ 
២០១២ គឺ ៧,៣%)។

យោងតាមរបាយោរណ៍ពី ធនាគារាតិ ន្កម្ពុា 
"ក្នុង ឆ្ន្ំ ២០១៣ ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុាេេួល បាន លេ្ធផល 
គួរឲ្ យកត់សមា្គ្ល់  កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច កើនឡើង ៧% 
ដូចបាន ព្យាករណ៍េ៊ក ភាគច្ើនន្កំណើនន្ះ 
បានមកពី វិស័យទ្សចរណ៍ និងសំណង់   ខណៈព្ល 
ដ្លធនាគារាតិ ន្កម្ពុា  រក្សាបាន ស្ថ្រភាព ន្  
ថ្ល្េំនិញលើេីផ្សារ ោយ  អត្្ អតិផរណា  ក្នុង ឆ្ន្ ំ 
២០១៣ ត្រឹម  ៤%  ដ្ល  ា អត្្ អតិផរ ណាទា៊ 
ាង គ្ ៊ ំផ៊ត  នៅ ក្នុង តំ៊ន់។"

ករំញណើនញសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាញកើន៧%ក្ពុងឆា្នរំ២០១៣ញទាះបីជារានភា្
ជាប់គារំងខាងផ្្កនញោបាយក៏ញោយ
Kình tế Campuchia tăng trưởng 7% năm 2013, mặc dù chính trị 
đang trong tình trạng bế tắc.

ប្ទ្សកម្ពាុបានទាក់ទាញវិនិយោគិន ក្នងុ និងក្្ 
ប្ទ្ស ចំនួនប្ហ្ល  ៤,៩  ពាន់លានដ៊លា្លរ្អាម្រិក 
ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣  កើនឡើង  ៦៩%។

វិស័យ សាង សង់  បាន ទាក់ទាញ  វិនិយោគ  សរ៊៊ ចំនួន 
២,៤៨ ពាន់លានដ៊លា្ល្រ  អាម្រិក  នៅ ក្នុង រយៈព្ល 
១១ខ្   ន្ ឆ្ន្ំ ២០១៣  កើនឡើង ២៧% ខណៈ ដ្ល 
វិស័យ ទ្សចរណ៍ េេួល បានភ្ញៀវទ្សចរណ៍សរ៊៊ 
៣,៤ លាននាក់   ក្នុង រយៈ ព្ល  ១០ ខ្ ន្ឆ្ន្ំ២០១៣ 
កើនឡើង ១៨%។ 

Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho biết, 
mặc dù chính trị đang trong tình trạng 

bế tắc nhưng kinh tế Campuchia đã tăng 
trưởng 7% trong năm 2013 (thấp hơn so với 
năm 2012 là 7.3%).

Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia “ Năm 
2013 kinh tế Campuchia đạt được kết quả 
khả quan, GDP đạt 7 % theo như dự kiến. 
Phần lớn sự tăng trưởng này tập trung vào 
lĩnh vực du lịch và xây dựng. Trong khi Ngân 
hàng Trung ương vẫn duy trì được sự ổn định 
giá thị trường, trong năm 2013 tỷ lệ lạm phát 
vào khoảng 4%, tỷ lệ này là khoảng tỷ lệ lạm 
phát thấp nhất trong khu vực. 

Campuchia đã thu hút đầu tư trong nước 
và nước ngoài khoảng 4,9 tỷ Đô la Mỹ trong 
năm 2013, tăng 69%.

Lĩnh vực xây dựng đã thu hút đầu tư khoảng 
2,48 tỷ Đô la Mỹ trong 11 tháng đầu năm 
2013, tăng 27%. Trong khi đó,  lĩnh vực du 
lịch có số lượng khách quốc tế 3,4 triệu người 
trong 10 thàng đầu năm 2013, tăng 18%.

ម្ទ្្យសកម្មសរុបក្ពុងវិស័យមីម្ករូហិរ្ញវត្ពុញកីនញេីងជិត៥០%
Tổng tài sản của các Quỹ tín dụng (MFI) tăng khoảng 50%.

ទ្ព្យសកម្មសរ៊៊ក្នងុវិស័យមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ នុៅ ក្នងុ  
ប្ទ្ស  កម្ពាុ  បាន កើន ឡើង ជិត  ៥០% 

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ហើយ៊ន្ពង្ីក៊ណា្ត្ញសាខា ោរ 
ផ្ល់ឥណទាន អភិវឌ្ឍផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មី 
ាច្ើន៊ន្ថ្មទៀត។

គិតត្រឹមច៊ងឆ្ន្ំ២០១៣ ទ្ព្យសកម្មសរ៊៊ន្៊ណា្ត្ 
សា្ថ្៊ ន័មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថបុានកើនឡើង  ៤៧,៨% ពីចំនួន 
៣.៨៩០ពាន់លានរៀល (ប្ហ្ល  ៩៦២ លានដ៊លា្លរ្ 
អាម្រិក)ក្នុងឆ្ន្ំ២០១២ កើនឡើង ៥.៧៥០ ពាន់ 
លានរៀលក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣។ ក្នុងនោះ ឥណទាន កើន 
ឡើង ៤៣,៦% ពីចំនួន ៣.២៥៣ ពាន់លានរៀល 
កើនឡើង ៤.៦៩២ ពាន់លានរៀល។ អត្្ឥណទាន 
ខូច ធៀ៊នរឹងឥណទានសរ៊៊ ស្មើនរឹង ០,៧%។

ប្្ក់៊ញ្ញើសរ៊៊កើនឡើង   ៦០.២% ពីចំនួន ៩០៥ 
ពាន់លានរៀល កើនឡើងដល់ ១.៤៥៧  ពាន់លាន 
រៀល និងមានអតិថិជនសរ៊៊ ៨២០.១៦០ នាក់។

វិស័យមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ បុានរួមចំណ្ក ធំមួយ ក្នងុ ោរ ផ្ល់ 
ស្វាហិរញ្ញវត្ថដុល់ប្ាជន ដ្លជួ៊ោរលំបាក 
ព្មទំាងផ្ល់ឱោសោរងារដល់សិស្ស-និស្សិត  ដ្ល 
ទើ៊បាន៊ញ្ច៊់ោរសិក្សាផងដ្រ។

Tổng tài sản của Quỹ tín dụng tại 
Campuchia đã tăng khoảng 50% trong 

năm 2013 và ngày càng đẩy mạnh phát triển 
mạng lưới, cho vay, phát triển dịch vụ và các 
sản phẩm mới khác.

Tính đến cuối năm 2013 tổng tài sản của các 
Quỹ tín dụng tăng lên 47,8%, từ 3.890 tỷ Riel 
(khoảng 962 triệu đô la Mỹ) trong năm 2012 
đạt 5.750 tỷ Riel trong năm 2013. Trong đó 
cho vay tăng trưởng 43.6% từ 3.253 tỷ Riel 
tăng lên 4.692 tỷ Riel. Tỷ lệ nợ xấu so với tổng 
dư nợ cho vay là 0.7%.

Tổng nguồn vốn huy động tăng lên 60.2%, từ 
905 tỷ Riel tăng lên 1.457 tỷ Riel với khoảng 
820.160 khách hàng. Các Quỹ tín dụng đã 
góp một phần lớn trong việc cung cấp dịch 
vụ tài chính cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn, đồng thời cũng đã tạo cơ hội việc làm 
cho đông đảo sinh viên mới ra trường. 

ធនាគារ កាខេយូផណធីត ឈានខជើងចូលមកទី្សារ កម្នុជា រមួសម្័ន្ធជាមយួ SBC 
Ngân hàng Cathay United bước vào thị trường Campuchia sau khi 
sát nhập từ SBC.
ធនាគារោថ្ យូណ្ធីត រ៊ស់ត្វា៉្ន់ បានប្ោស 

ស្ីោរឈានជើងចូលមកក្នុងេីផ្សារកម្ពុា តាម 
រយៈោរេិញភាគហែន៊ ១០០% ពីធនាគារសង្៊ហ រី៊ SBC 
ហើយបានរួមសម្ព័ន្ធាផ្លូវោរ ាមួយធនាគារន្ះ 
ោលពីថ្ង្េី១៦ ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១៤ កន្លងទៅ។

លោក CK Lee - អគ្គនាយកប្តិ៊ត្ិ ធនាគារ  ោថ្ 
យូណ្ ធីត បានថ្ល្ងក្នុងពិធីសមា្ភ្ធាផ្លូវោរថ ៈ 
"ោររួមសម្ព័ន្ធន្ះ គឺាោរលើកកម្ពស់សមត្ថភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជំនាញខាងប្តិ៊ត្ិោរពាណិជ្ជកម្ម 
រ៊ស់ធនាគារោថ ខយូណ្ធីត ចំោត់ ផ្អ្កលើេីផ្សារ 
ដ្លធនាគារ  SBC មានស្្៊់នៅក្នុងតំ៊ន់ ក្នុង រយៈ 
ព្ល ២០ឆ្ន្ំ កន្លង មកន្ះ"។

ធនាគារ SBC ត្ូវបាន៊ង្កើតឡើងនៅ កម្ពុា  ក្នុងឆ្ន្ំ 
១៩៩៣។ គិតមកដល់ព្លន្ះ ធនាគារ  មានសាខា 

សរ៊៊ចំនួន ១៦ នៅតាម៊ណា្ត្ខ្ត្/ក្៊ង  និងមាន 
មា៉្ស៊ីនដកប្្ក់ ATM សរ៊៊ចំនួន ៩៣ គ្ឿង។ គិត 
ត្រឹមច៊ងឆ្ន្ំ ២០១៣ ធនាគារ ន្ះ មាន ទ្ព្យ សកម្ម 
សរ៊៊ស្មើនរឹង ៩១ លាន ដ៊លា្ល្រអាម្រិក។

Ngân hàng Cathay United của Đài Loan 
thông báo về việc gia nhập vào thị 

trường tài chính Campuchia thông qua việc 
mua 100% cổ phần từ ngân hàng SBC của 
Singapore và chính thức sát nhập vào Ngân 
hàng này từ ngày 16/1/2014. 

Ông CK Lee Tổng giám đốc điều hành Ngân 
hàng Cathay United đã phát biểu trong buổi 
lễ ra mắt rằng: “Việc sát nhập là nhằm nâng 
cao năng lực tài chính và chuyên môn nghiệp 
vụ trong hoạt động kinh doanh của Ngân 
hàng Cathay United Ltd, trên cơ sở kinh 

ឥណទានសរុបរបស់ម្្រះស្ថានមីម្ករូហិរ្ញវត្ពុញកីន១,១៧ពាន់លានដុលា្លរ
Tổng dư nợ cho vay của các Quỹ tín dụng (MFI) tăng 1.17 tỷ.

េំហំឥណទានសរ៊៊ រ៊ស់គ្រឹះសា្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ 
ទាំង ៣៨ នៅកម្ពុា ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ េេួល 

បានាង ១,១៧ ពាន់លានដ៊លា្ល្រអាម្រិក កើនឡើង 
៤៤% បើ ធៀ៊ នរឹងទៅ គឺេេួលបាន  ៨១៣  លាន 
ដ៊លា្ល្ រអាខមរិក។ ប្្ក់៊ញ្ញើកើនឡើង ៦១% គឺកើន  
ពី ២២៦ លានដ៊លា្ល្រនៅឆ្ន្ំ២០១២ ឡើងដល់ 
៣៦៤ ដ៊លា្ល្រអាម្រិក។ ឥណទានខូចបានថយច៊ះ 
១%។

គ្រឹះសា្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ បាន៊ង្កើតឡើងយា៉្ង 
ឆ៊់រហ័ស ហើយបានផ្ល់ឥណទានសម្្៊់េិញ 
រថយន្ េូរស័ព្ទដ្ ផ្ទះសា្ន្ក់នៅ សមា្ភ្រៈប្ើប្្ស់ 
ាមួយនរឹងេម្ង់ប្៊៊េងាយស្ួល បានទាក់ទាញ 
អតិថិជនាច្ើន។

Các khoản cấp tín dụng trong năm 2013 
của 38 Quỹ tín dụng tại Campuchia đạt 

hơn 1.17 tỷ đô la Mỹ, tăng 44% so với cùng 

kỳ năm ngoái là 813 triệu đô la Mỹ. Huy động 
tăng 61% từ 226 triệu đô la Mỹ năm 2012 đạt 
364 triệu đô la Mỹ. Nợ xấu giảm xuống 1%. 

Các Quỹ tín dụng mới được thành lập nhanh 
chóng, cho vay với mục đích mua xe, điện 
thoại, mua nhà và các thiết bị gia dụng với 
các thủ tục đơn giản đã thu hút được đông 
đảo khách hàng của thị trường mới. 

doanh có sẵn tại địa phương mà SBC đã đạt 
được trong 20 năm qua”.

Ngân hàng SBC chính thức khai trương hoạt 
động tại Campuchia vào năm 1993. Tính đến 
nay, Ngân hàng SBC có 16 chi nhánh tại các 
tỉnh, thành và 93 máy rút tiền tự động (ATM). 
Tính đến cuối năm 2013 Ngân hàng có tổng 
tài sản đạt 91 triệu đôla Mỹ. 

ធនាគារត្វា៉្ន់ Shanghai Commercial & Savings 

Bank, LTD (SCSB) បានបើក ោរិយាល័យ តំណាង 
នៅ  កម្ពាុោលពីថ្ងេី្ ០២ ខ្ធ្ន ូឆ្ន្២ំ០១៣ ៊ នា្ទ្៊ ពី់ 
បានប្ោស នរឹង ចូលមក កម្ពាុ   ោលពីខ្ ឧសភា 
កន្លងទៅ។

លោក Peter Hsu នាយកប្តិ៊ត្ិន្ ោរិយាល័យ 
តំណាងរ៊ស់ធនាគារ SCSB ប្ចាំ នៅ កម្ពុា  បាន 
មាន ប្សាសន៍ ថៈ ោរិយាល័យតំណាងន្ះ មានតួ
នាេីាអ្នកផ្ល់ប្រឹក្សាយោ៊ល់ និងផ្ល់ស្វាកម្ម 
ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អតិថិជន។ លោកបាន៊ន្ថ្មថ 
ធនាគារ SCSB  មាន គម្្ងនរឹង  បើកសាខាធនាគារ 
នៅកម្ពុា ៊៉៊ន្្ឥឡូវន្ះកំព៊ងត្ រង់ ចាំោរអន៊ម័ត ពី 
ធនាគារាតិ  ន្កម្ពុា។ 

ធនាគារ SCSB មានោរិយាល័យតំណាង ប្ចាំ នៅ 
ប្ទ្សថ្ ហ៊ងក៊ង និង សាខានៅ ប្ទ្សវៀតណាម 
ហើយកំព៊ងត្មានគម្្ងបើកសាខាថ្មមួយទៀត 
នៅប្ទ្សសិង្៊ហ រី៊ នៅ ច៊ងឆ្ន្ ំន្ះ ។

Ngân hàng của Đài Loan Shanghai 
Commercial & Savings Bank, LTD (SCSB) 

đã mở văn phòng đại diện tại Campuchia 

ធនាគារ ផតវា៉ាន់ រានឈាន ខជីង ចូល ទី្សារ ហិរ្ញ�ត្នុ កម្នុជា កាន់ បត ខប្ចីនខ�ើង 
Ngân hàng của Đài Loan gia nhập thị trường tài chính Campuchia 
ngày càng nhiều.

ngày 2/12/2013 sau khi thông báo sẽ tham 
gia thị trường này vào tháng 5 vừa qua.

Ông Peter Hsu - Giám đốc điều hành văn 
phòng đại diện của Ngân hàng SCSB tại 
Campuchia đã phát biểu rằng: “Văn phòng 
đại diện có chức năng tư vấn và cung cấp các 
dịch vụ về tài chính cho khách hàng”. Ông 
cũng cho biết thêm Ngân hàng SCSB có ý 
định mở chi nhánh tại Campuchia và đang 
chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Quốc gia 
Campuchia.

Ngân hàng SCSB đã có Văn phòng đại diện 
tại Thái Lan, Hongkong, có chi nhánh tại Việt 
Nam và dự định mở một Chi nhánh nữa tại 
Singapore vào cuối năm nay.

TIN THỊ TRƯỜNG ទស្ន�ិស័យទី្សារ

Wing រានខរារះ្សាយ៊័ណ្ណឥណពន្ធ�ីសា  ៊នទៃ ា៊់ពីរានពនយាខពលកន្ងមក
Sau một thời gian trì hoãn, Wing phát hành thẻ Visa trả trước
ក៊្មហែន៊វីង បានបោះផ្សាយ៊័ណ្ណឥណពន្ធវីសា 

ដំ៊ូងគ្ ាមួយ ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ក្្  
បទ្ស្   ន្កម្ពាុ (FTB) ៊ នា្ទ្៊ ពី់បានពន្យាព្លអស់ 
រយៈព្ល  ០៦ ខ្កន្លងមក។

តាមច្បា៊់កំណត់ វីង ាក៊្មហែន៊េូទាត់ និងផ្ទរ្ប្្ក់ 
តាមេូរស័ព្ទចល័ត  មិន តូ្វ បាន អន៊ញ្ញត្ ឱ្យ បោះផ្សាយ  
៊័ណ្ណឥណពន្ធវីសាផ្ទ្ល់ឡើយ ប្សិនបើមិនមាន    
ោរ សហោរ ាមួយ សា្ថ្៊ ន័ ហិរញ្ញវត្ថណុាមួយនោះ។ 

នាយកប្តិ៊តិ្ក៊្មហែន៊វីង លោក Anthony Perkins 
បាន ឱ្យ ដរឹងតាមរយៈ អ៊ីម្ល រ៊ស់ លោក ថ ៈ ៉៊ ័ណ្ណ 
ឥណពន្ធវីសា ត្ូវបានរចនារូ៊ភាពតាមភាពយន្ 
គំនូរជីវចលរឿង Angry Bird ន្ះ តូ្វ បាន្ សន្មត់ ថ 

នរឹង ដាក់ឲ្យ ដំណើរ ោរ តំាងពី ខ្ សីហា  ឆ្ន្ ំម៊ន មក ម្្លះ៉ 
៊៊៉ន្្ ក៊្មហែន៊បានជួ៊ប្េះនរឹង៊ញ្ហ ្ ោយ សា រ ោរ 
ោរកំណត់លើអាា្ញ្៊ ណ័្ណោយសា្ថ្៊ ន័គ្៊់គ្ង លើ 
វិស័យធនាគារ ទើ៊ ធ្វើឲ្យមានោរយឺតយ្៉ាវរហូតដល់ 
ព្លន្ះ។ 

Wing đã phát hành loại thẻ Visa trả trước 
đầu tiên với Ngân hàng ngoại thương 

Campuchia (FTB) sau khi trì hoãn 6 tháng.

Theo quy định Wing – công ty thanh toán và 
chuyển tiền qua điện thoại di động sẽ không 
được phép phát hành thẻ Visa cho riêng mình 
nếu không hợp tác chung với một tổ chức tài 
chính nào đó.

Giám đốc điều hành Wing, ông Anthony 
Perkins đã trả lời trong email rằng, “Thẻ Visa 
trả trước với hình ảnh thiết kế từ phim hoạt 
hình Angry Birds, lẽ ra đã được phát hành từ 
tháng 8 năm ngoái, nhưng vì gặp phải các vấn 
đề cấp giấy phép đặt ra bời các cơ quan quản 
lí Ngân hàng nên đã trì hoãn cho tới hôm nay.”


