


MỤC LỤC
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ / TIN NỔI BẬT

4-   បុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្ន្រំ ២០១៧
   CBNV XUẤT SẮC QUÝ III NĂM 2017 SACOMBANK CAMPUCHIA

6-   ដំណើរទស្រសនកិច្ច និងបំព្រញភារកិច្ចារងារនៅធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា របស់លោកស្រីអគ្គនាាិាធនាគារ    
 សាខមប៊្រង

TỔNG GIÁM ĐỐC SACOMBANK THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SACOMBANK CAMPUCHIA

7- ពិធីសម្ព្រធសាខាខ្រត្តសៀមរាប
   LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH SIEM REAP

8- ដំណើរារប្រព័ន្ធការិយាល័ាទំនាក់ទំនងអតិថិជននៅធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា
   GOLIVE HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI TẠI SACOMBANK CAMPUCHIA

9- ដំណើរារប្រព័ន្ធកកម្មវិធីប្រឆំងារសមា្អ្រតប្រ្រក់ និងប្រតិបត្តិារគួរឱ្រយសង្រស័ា
   GOLIVE HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

10- កិច្ចប្រជំុបញ្ចប់ និងចុះហត្ថល្រខាក្រ្រាារត្រតួពិនិត្រយគម្រ្រងកម្មវិធីប្រឆំងារសមា្អ្រតប្រ្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម
  HỌP TỔNG KẾT VÀ KÝ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

11- ារបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលផ្តល់កម្ចីផ្រសារនៅសាខាអូឡាំពិក
  THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHO VAY TIỂU THƯƠNG CHỢ TẠI CHI NHÁNH OLYMPIC

12- កម្មវិធីពិស្រស “ដាក់ប្រ្រក់បញ្ញើទទួលាដូនាំសំណាង” សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៧
   CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM NĂM 2017 “GỬI TIỀN MỪNG XUÂN, NHẬN QUÀ ĐÓN LỘC”

13- កម្មវិធីគម្រប់ខួប ៨ ឆ្ន្រំន្រារបង្កើតធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា
  LỄ KỶ NIỆM 8 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SACOMBANK CAMPUCHIA

ផលិតផលស្រវាកម្ម និងដំណោះស្រ្រយអាជីវកម្ម / SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

14- អត្ថប្រយោជន៍របស់ប័ណ្ណឥណានធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា
   ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK CAMPUCHIA 

16- ដំឡើងមា៉្រសុីន ATM មាត់ទន្ល្រចតុម្មុខ និងមា៉្រសុីន ATM ទួល គោ ក DOMINO PIZZA 
   LẮP ĐẶT MÁY ATM BỜ SÔNG CHAKTOMUK VÀ ATM TUOL KORK DOMINO PIZZA

17- ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា រៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងលើគ្រហទំព័រហ្វ្រសបុ៊ក “BANKING CONTEST – EASY TO WIN”
   SACOMBANK CAMPUCHIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH FACEBOOK “BANKING CONTEST- EASY TO WIN”

18-  ពង្រីកមធ្រយោបាាន្រារផ្រសព្វផ្រសាា
   ĐA DẠNG HÌNH THỨC QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU

19-  កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលជាមួាថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា
    MỘT BUỔI HỌP HĐQT SACOMBANK CAMPUCHIA VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ

19- កិច្ចប្រជុំស្តីពីារធ្វើកំណ្រទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធកធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា
   BUỔI HỌP VỀ VIỆC TÁI CƠ CẤU SACOMBANK CAMPUCHIA

20- វគ្គបណ្តះុបណា្ត្រលស្តពីីារប្រើប្រ្រស់មុខងារកម្មវិធីវាាតម្ល្រព័ត៌មានអតិថិជន និងរាាារណ៍នូវប្រតិបត្តាិរគួរឱ្រយសង្រស័ា
    ĐÀO TẠO SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ BÁO CÁO GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

21-  វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីារគ្រប់គ្រងក្រដាសប្រ្រក់ក្នុងប្រព័ន្ធក T24
    ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ MỆNH GIÁ TIỀN TRÊN T24

22- វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីារវាាតម្ល្រអចលនទ្រព្រយ
    ĐÀO TẠO VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

23- វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលបង្កើនចំណ្រះដឹងស្តីពីប័ណ្ណ
   ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ THẺ

ចំណាប់អារម្មណ៍បុគ្គលិក / DÒNG TÂM SỰ

24-  បទពិសោធន៍ន្រារលក់របស់លោក សត់ វាសនា- បុគ្គលិកផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជនសាខាផ្រសារហ្រងលី
  KINH NGHIỆM BÁN HÀNG CỦA ÔNG SORT VEASNA- CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CN PHSAR HENGLY

25- ចំណាប់អារម្មណរ៍បស់ល់ោក ស្រង សភុារម្រយ- អនុប្រាននាាកដា្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយោក្រ្រារាៈព្រល ៨ ឆ្ន្របំម្រើារនៅ        
 ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា

 CẢM NGHĨ CỦA ÔNG SENG SOPHEARUM- PHÓ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SAU 8 NĂM LÀM VIỆC TẠI
 SACOMBANK CAMPUCHIA

សកម្មភាពខាងក្រ្រធនាគារ / HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

26- កម្មវិធីសប្របទុរសធម៌បរិចា្ច្រគសម្លៀកបំពាក ់“GIVE WHAT YOU HAVE, TAKE WHAT YOU NEED”
         CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “GIVE WHAT YOU HAVE, TAKE WHAT YOU NEED”

27- ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ចូលរួមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភដល់ាកបាទក្រហមកម្ពុជា
         SACOMBANK CAMPUCHIA THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA

28- សកម្មភាពកីឡារបស់បុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា
         HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CỦA CBNV SACOMBANK CAMPUCHIA

29- ថ្ន្រក់ភាសាបរទ្រសសម្រ្រប់បុគ្គលិក
         LỚP ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ CHO CBNV

30- ដំណើរកម្រសាន្តប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧ ទៅាន់ឧទ្រយោនជាតិព្រះមុនីវង្រស “បូកគោ” និងក្រុងក្រប
 CHUYẾN DU LỊCH HÀNG NĂM TẠI BOKOR VÀ KEP NĂM 2017

31- ដំណើរកម្រសាន្តទៅាន់ប្រទ្រសសិង្ហបុរី និងមា៉្រឡ្រសុីរបស់បុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៧
 CHUYẾN DU LỊCH SINGAPORE & MALAYSIA CỦA CBNV XUẤT SẮC NĂM 2017

ក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រស / BAN BIÊN TẬP

ទទួលខុសត្រវូលើអត្ថបទ / CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢN TIN

Mr. NGUYEN NHI THANH
អនុប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអមអគ្គនាាកធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា

Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank Campuchia

បុគ្គលិកសរស្ររអត្ថបទ / CBNV THAM GIA VIẾT TIN BÀI

Mr. MENG LYHOUR
អនុប្រាននាាកដា្ឋ្រនទំនាក់ទំនងសាារណៈ / Phó phòng Truyền thông

Ms. LUU THI KIM OANH
បុគ្គលិកផ្ន្រកប្រតិបត្តិតាម / Chuyên viên Tuần thủ

Mr. BOT VIMARN
ប្រានផ្ន្រកវាាតម្ល្រប័ណ្ណ / Trưởng Bộ phận thẩm định thẻ

Mrs. TEAV BOUYLAY
ប្រាននាាកដា្ឋ្រនប្រតិបត្តិារ / Trưởng phòng Vận hành

Mr. KEM THALY
ប្រានផ្ន្រកវាាតម្ល្រអចលនទ្រព្រយផ្ទ្រក្នុង  / Trưởng Bộ phận Định giá Nội bộ

Mr. SORT VEASNA
បុគ្គលិកផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជន / Chuyên viên quan hệ khách hàng

Mr. SENG SOPHEARUM
អនុប្រាននាាកដា្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយោ / Phó phòng Công nghệ Thông tin

សម្របសម្រួលអត្ថបទ និងរូបភាព / ĐIỀU PHỐI VÀ ẢNH

Mr. MENG LYHOUR
អនុប្រាននាាកដា្ឋ្រនទំនាក់ទំនងសាារណៈ / Phó phòng Truyền thông

Ms. FOK VEASNA
បុគ្គលិកជាន់ ខ្ពស់ ផ្ន្រកផ្រសព្វផ្រសាា / Chuyên viên Truyền thông

រចនាអត្ថបទ / THIẾT KẾ

Mr. CHENG SAMBO
ប្រានផ្ន្រករចនា / Trưởng Bộ phận Thiết kế

Mr. TANG CHHENG
បុគ្គលិកផ្ន្រកផ្រសព្វផ្រសាា / Chuyên viên Truyền thông



MỤC LỤC







Tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 23/11/2017, Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm- Tổng giám đốc Sacombank cùng với đoàn cán bộ quản lý cấp cao 

đã đến thăm và làm việc tại Sacombank Campuchia. Đoàn đã làm việc với HĐQT và Ban điều hành Sacombank Campuchia, lắng nghe ý kiến 

cũng như những kiến nghị của cán bộ quản lý Sacombank Campuchia. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm- Tổng giám đốc Sacombank đã giải quyết 

mọi kiến nghị và chia sẻ thêm về kinh nghiệm quản lý cho cán bộ quản lý Sacombank Campuchia một cách thân thiện và nhiệt tình, truyền lửa 

cho Sacombank Campuchia tiếp tục phát triển kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.

រាជានីភ្នំព្រញ ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រ វិច្ឆិា ឆ្ន្រំ ២០១៧ លោកស្រី Nguyen Duc Thach Diem - អគ្គនាាិាធនាគារ សាខមប៊្រងអមដំណើរដោាថ្ន្រក់ដឹកនាំជា 

ច្រើន ទៀត បាន ធ្វើ ដំណើរ ទស្រសន កិច ្ច និង  បំព្រញ  ភារ កិច ្ច ារ ងារ  នៅ  ធនាគារ  សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។ ក្នុងោះគណៈប្រតិភូបានជួបប្រជ ុំកិច្ច 

ារ ជា មួា  ក្រុម ប្រឹក្រសា ភិ បាល  និងគណៈគ្រប់គ្រងធនាគារព្រមាំងសា្ត្រប់នូវមតិយោបល់ និងារស្នើសុំរបស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងន្រធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ាំង 

មូល  ផងដ្ររ។ ចំពោះ ដំណើរទស្រសនកិច្ចលើកន្រះលោកស្រី Nguyen Duc Thach Diem - អគ្គនាាិាធនាគារ សាខមប៊្រងបានដោះស្រ្រានូវរាល់សំណើ និង ច្រក 

រំល្រក នូវបទ ពិសោធន៍ក្នុងារគ្រប់គ្រងដល់ ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងន្រធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ប្រកបដោាភាពស្និទ្ធកសា្ន្រល និងរួសរាារាក់ាក់ក្នុងគោល បំណង ជម្រុញ 

ឱ្រយ ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា បន្តនូវារអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឱ្រយមានភាពប្រសើរជាងមុនបន្ថ្រមទៀត។

ដំ ណណីរទស្រសនកិច្ច និងបំ ណពញភារកិច្ចការងារ ណៅធនាគារ សាខម បបែង ណខមបូឌា  របស់
ណោក សសីអគ្គនាយិកាធនាគារ សាខម បបែង

TỔNG GIÁM ĐỐC SACOMBANK THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SACOMBANK CAMPUCHIA

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm- Tổng giám đốc Sacombank phát biểu tại buổi họp 
với cán bộ quản lý Sacombank Campuchia ngày 23/11/2017.

លោកស្រ ីNguyen Duc Thach Diem - អគ្គនាាិាធនាគារ សាខមប៊្រងថ្ល្រងសន្ទរកថក្នងុកិច្ច  ប្រ ជំុ 

ជាមួាថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា នៅថ្ង្រទី ២៣ ខ្រ វិច្ឆិា ឆ្ន្រំ ២០១៧។
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ពិធីសម្ព្រធសាខាខ្រត្តសៀមរាប
LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH SIEM REAP

Nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới, dịch vụ ngân hàng trên đất 

nước Campuchia, Sacombank Campuchia đã tổ chức Lễ khai 

trương Chi nhánh Siem Reap vào ngày 28/09/2017 tại #0665, Quốc 

lộ 06, Sangkat Sla Kram, Tỉnh Siem Reap. Sự kiện này là dấu mốc quan 

trọng trong lộ trình phát triển của thương hiệu Sacombank nói chung 

và Sacombank Campuchia nói riêng trên đất nước chùa tháp.

Tới dự buổi lễ khánh thành và khai trương, về phía Ngân hàng Quốc 

gia Campuchia có sự tham dự của ông Nget Sovannarith - Phó Tổng 

giám đốc Vụ trưởng vụ thanh tra và giám sát Ngân hàng Quốc gia 

Campuchia, ông Cheang Tola - Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia 

chi nhánh Siem Reap, ông Uon Pau - Phó chủ tịch thành phố Siem 

Reap, Ban lãnh đạo Sacombank Campuchia và quý vị khách hàng. Tính 

đến thời điểm hiện tại, Sacombank Campuchia có 9 điểm giao dịch 

trong đó có 1 hội sở và 8 chi nhánh.

Để chào mừng nhân dịp khai trương Chi nhánh Siem Reap, Sacombank 

Campuchia đã tổ chức chương trình khuyến mãi với nhiều phần quà 

hấp dẫn chúc mừng quý khách hàng đã tới Chi nhánh Siem Reap để 

trải nhiệm những sản phẩm dịch vụ hiện đại, phong phú và linh hoạt 

với phong cách phục vụ khách hàng chu đáo, tận tình của CBNV 

Sacombank Chi nhánh Siem Reap.

ក្នុងគោលបំណងពង្រីកបណា្ត្រញប្រតិបត្តិារ ស្រវាកម្មធនាគារក្នុង 
ព្រះរាជា ណា ចក្រកម្ពុជា នៅថ្ង្រទី ២៨ ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០១៧ ធនាគារ 

សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា បានសម្ព្រធដាក ់ ឱ្រយ  ដំណើរ  ារសាខាខ្រត្តសៀមរាប ដ្រល 
មាន  ទី តាំង ផ្ទះល្រខ ០៦៦៥  ផ្លូវជាតិល្រខ ៦ សងា្ក្រត់ សា្ល្រ ក្រ្រម  ខ្រត្តសៀមរាប។ 
ន្រះ គឺជា ព្រឹត្តិារណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរារអភិវឌ្រឍន ្រក្ររ្តិ៍ ឈ្ម្រះរបស់ធនាគារ  
សាខមប៊្រង ាំងមូលក៏ដូចជាធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ល ើទឹក ដី ន្រ ព្រះ រាជា 
ណា ចក្រ  កម្ពុជា  ផង ដ្ររ។
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីាត់ខ្រស្របូសម្ព្រធសាខាខ្រត្តសៀមរាបរួមមាន លោក 
ង៉្រត សុវណា្ណ្ររិទ្ធកិ - អគ្គនាាករងត្រួតពិនិត្រយន្រធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា លោក 
ឈាង តុលា - នាាកសាខាធនាគារ ជាតិ ន្រកម្ពុជា សាខាខ្រត្តសៀមរាប 
លោក អ៊ុន ពៅ - អភិបាលរងក្រុងសៀមរាប រួម ជាមួា ថ្ន្រក់  ដឹក នាំរបស់ធនាគារ 
សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា និងភ្ញៀវកិត្តិាសជាច្រើនទៀតផង ដ្ររ ។ គិត រហូត ដល ់ 
បច្ចុប្របទន្ន ធនាគារ  សាខម ប៊្រង  ខ្រម បូ ឌា  មាន ទី តាំង ប្រតិបត្តិ ារ ចំនួន  ៩   ក្នុង   
ោះ   រួម  មាន  ៖  ទី សា្ន្រក់ ារ កណា្ត្រល ចំនួន  ១ និង សាខា ចំនួន  ៨  ផ្រស្រង ទៀត។   ដើម្របទី 
អបអរសាទរក្នុងឱាស សម្ព្រធ  សាខាខ្រត្តសៀមរាប ធនាគារ សាខមប៊្រង 
ខ្រមបូឌា បានរៀបចំកម្មវិធីពិស្រសជាមួា  នឹង  រងា្វ្រន់ ដ៏ គួរ ឱ្រយ ចាប់ អារ ម្មណ៍  ជា  
ច្រើន  ដើម្របទី សា្វ្រគមន៍ អតិថិជន  ដ្រល  បាន មក សាខា ខ្រត្តសៀម រាបដើម្របទី ទទួល  
ាក  បទ ពិសោធន៍ក្នុងារ ប្រើ ប្រ្រស់ ផលិតផលដ៏ទំនើប សម្របទូរប្រប និង មាន  
ភាព  បត់ប្រនជាមួានឹងារបម្រើ ជូន នូវស្រវាកម្មយា៉្រងល្អពីសំណាក ់ បុគ្គលិក របស ់ 
សាខា ខ្រត្តសៀមរាប។
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ដំណើរការប្រព័ន្ធកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជននៅធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា 
GOLIVE HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI TẠI SACOMBANK CAMPUCHIA

ក្នងុគោលបំណងផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រាសម្រ្រប់រាល់ចម្ងល់របស់អតិថិជនក៏ដូចជាបង្កើនគុណភាពក្នងុារបម្រើស្រវាកម្មរបស់ខ្លនួនៅថ្ង្រទី ១១ ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រ ំ២០១៧ 

ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា  បានដាក់ឱ្រយដំណើរារប្រព័ន្ធក Call Center Avaya។ ប្រព័ន្ធការិយាល័ាទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា  

ត្រូវ បាន ដំឡើង  ដោា ប្រើ ប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយោទំនើប និងមានបុគ្គលិកចាំទទួលសា្វ្រគមន៍ដោះស្រ្រារាល់បញ្ហ្រ និងចម្ងល់ជូនអតិថិជន ២៤/២៤ ម៉្រង រាប់ បញ្ចូល ាំងថ ្ង្រ 

សម្រ្រក និង ថ្ង្រ បុណ្រយ ាន ផង ដ្ររ ។ 

Nhằm đưa ra giải pháp cho mọi thắc mắc của quý khách hàng cũng như cải tiến chất lượng dịch vụ, vào ngày 11/09/2017, Sacombank Campuchia 

bắt đầu triển khai Golive hệ thống tổng đài Avaya. Hệ thống tổng đài Call Center của Sacombank Campuchia áp dụng công nghệ hiện đại, 

có nhân viên trực 24/7 kể cả các ngày lễ, Tết.
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Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Ngân hàng 

trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, 

Sacombank Campuchia đã và đang từng bước nâng cao năng lực 

quản trị rủi ro & tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định pháp luật của 

Vương Quốc Campuchia và thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

và tài trợ khủng bố. Sacombank Campuchia đã chú trọng đầu tư cho 

chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin góp phần vào việc 

làm sạch dữ liệu, nhận biết, ngăn chặn kịp thời các giao dịch liên quan 

đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Chương trình phần mềm phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố 

của Sacombank Campuchia đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 

12/06/2017. Chương trình đã góp phần hiện đại hóa công tác sàng 

lọc giao dịch, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ, tra soát thông tin 

khách hàng theo các danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt; 

đánh giá, phân loại rủi ro khách hàng theo các tiêu chí hướng dẫn từ 

CAFIU, NBC; phát hiện cảnh báo bổ sung thông tin khách hàng đối 

với các trường hợp khách hàng thiếu thông tin, khách hàng có ngành 

nghề rủi ro cao; thường xuyên cập nhật các danh sách liên quan đến 

cấm vận, trừng phạt phục vụ công tác tra soát theo quy định của pháp 

luật và thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

ដោាាល់ច្របាស់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់ន្រប្រព័ន្ធកធនាគារក្នុងារប្រឆំងារសមា្អ្រតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា បាន ធ្វើ ារ 

ពង្រឹង  លទ្ធកភាពក្នុងារគ្រប់គ្រងានិភ័ា និងប្រតិបត្តិតាមពីមួាជំានទៅមួាជំានជាពិស្រសារប្រតិបត្តិតាមច្របាប់ន្រព្រះរាជាណាចក្រ 

កម្ពុជា និង គោ លារណ៍ អន្តរជាតិស្តីពីារប្រឆំងារសមា្អ្រតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម។ ដូច្ន្រះហើា ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា មានារាកចិត្តទុកដាក់

យា៉្រងខា្ល្រំងក្នុងារវិនិយោគសម្រ្រប់គោលនយោបាា ធនានមនុស្រស ប្រព័ន្ធកបច្ច្រកវិទ្រយោដើម្របទីរួមចំណ្រកក្នុងារត្រួតពិនិត្រយទិន្នន័ា ស្វ្រងរក ទប់ សា្ក្រត់ ាន់ ព្រល 

វ្រលា នូវរាល់ ប្រតិបត្តិារ ាក់ទងដល់ារសមា្អ្រតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម។

ជាលទ្ធកផលកម្មវិធី ( S o f t w a r e )  ាក់ទងដល់ារសមា្អ្រតប្បាក់ និងហិរញ្ញប្របទានភភរវកម្មរបស់ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា ប្តូវបានដាក់ឱ្រយដំភណើរារជាផ្លូវ 

ារ  ភៅថថ្ងទី ១២ បខ មិថុនា ឆ្ន្រំ ២០១៧ ភដាាបានរួមចំបណកក្នុងារភធ្វើទំភនើបកម្មក្នុងារប្តួតពិនិត្រយប្បតិបត្តិារបស្វងរក និងភដាះប្សាានូវរាល់ប្បតិបត្តិារគួរឱ្រយ 

សង្រស័ាប្តួតពិនិត្រយព័ត៌មានអតិថិជនតាមតារាងពាក់ព័ន្ធកដល់ទណ្ឌកម្ម  ារពិន័ា ារវាាតថម្លនិងបបងបចកានិភ័ាអតិថិជនភៅតាមសូចនាករបណនាំរបស់ CAFIU 

និង ធនាគារ ជាតិថនកម្ពុជា។ បស្វងរក និងប្ពមានភដើម្របទីភស្នើសុំបំភពញបបន្ថមនូវព័ត៌មានក្នុងករណីខ្វះព័ត៌មានអតិថិជន អតិថិជនមានមុខរបរបដលមានានិភ័ាខ្ពស់។ 

ភធ្វើ បច្ចុប្របទន្នភាពនូវតារាងអតិថិជនាក់ទងដល់ារដាក់ទណ្ឌកម្ម ពិន័ាក្នុងកិច្ចារប្តួតពិនិត្រយតាមារកំណត់របស់ច្របាប់ និងភគាលារណ៍អន្តរជាតិស្តីពីារសមា្អ្រត   

ប្បាក់ និងហិរញ្ញប្របទានភភរវកម្ម។

ដំណើរការប្រព័ន្ធកកម្មវិធីប្រាំងការសម្អ្រតប្រ្រក់ និងប្រតិបត្តិការគួរឱ្រយសង្រស័យ

GOLIVE HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ
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HỌP TỔNG KẾT VÀ KÝ NGHIỆM THU
DỰ ÁN PHẦN MỀM PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

កិច្ចប្រជុំបញ្ចប់ និងចុះហត្ថល្រខាក្រ្រយការត្រួតពិនិត្រយ
គម្រ្រងកម្មវិធីប្រាំងការសម្អ្រតប្រ្រក់ និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម

លោក Nguyen Nhi Thanh - អនុប្រានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលអមអគ្គនាាកធនាគារ 
សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា និងលោក Le Viet Dung - នាាកក្រុមហ៊ុន HIPT សាខាទី
ក្រុងហូជីមីញក្នុងពិធីចុះហត្ថល្រខាថ្ង្រទី ១០ ខ្រ កក្កដា ឆ្ន្រំ ២០១៧។

Ông Nguyễn Nhị Thanh – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

Sacombank Campuchia và Ông Lê Việt Dũng – Giám đốc Công ty cổ 

phần HIPT chi nhánh Tp. HCM tại buổi ký kết ngày 10/07/2017.

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

10 ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Campuchia



Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nghiên cứu thị trường để tập trung và phát triển mảng cho vay tiểu thương chợ, vào quý III năm 2017, 

Sacombank Campuchia đã thành lập Trung tâm cho vay tiểu thương chợ tại Chi nhánh Olympic bằng cách gộp lại mảng cho vay tiểu thương 

chợ của Chi nhánh Olympic, Chi nhánh Preah Monivong và Phòng kinh doanh. Trung tâm cho vay chợ sẽ phát triển thêm hoạt động cho vay 

tiểu thương tại các chợ mới ở thủ đô Phnom Penh - loại hình cho vay phân tán nhỏ lẻ, lãi suất cao đang rất hiệu quả của Sacombank Campuchia.

ក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវសមត្ថភាពប្រកួតប្រជ្រងក៏ដូចជាស្រ្រវជ្រ្រវទីផ្រសារដើម្របីទប្រមូលផ្តុ ំនិងអភិវឌ្រឍកម្ចផី្រសារក្នងុត្រមីាសទី ៣ ឆ្ន្រ ំ២០១៧ ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា 

បានបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌល ផ្តល់កម្ចផី្រសារនៅសាខាអូឡំាពិកដោាធ្វើាររួមបញ្ចលូគា្ន្រនូវកម្ចផី្រសាររបស់សាខាអូឡំាពិក សាខាព្រះមុនីវង្រស និង នាាកដា្ឋ្រន អាជីវកម្ម។  

មជ្រឈមណ្ឌលផ្តល់កម្ចីផ្រសារនឹងធ្វើារអភិវឌ្រឍបន្ថ្រម ទៀត ក្នុងវិស័ាផ្តល់កម្ចីផ្រសារនៅតាមបណា្ត្រផ្រសារថ្មីៗជជាច្រើនទៀតក្នុងរាជានីភ្នំព្រញព្រ្រះវាជាប្រភ្រទ  ន ្រ ារ 

ផ្តល់ កម្ចីខា្ន្រតតូចជាមួាអត្រ្រារប្រ្រក់ខ្ពស់ និងមានប្រសិទ្ធកភាពរបស់ធនាគារសាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។

ការបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលផ្តល់កម្ចផី្រសារនៅសាខាអូឡំាពិក
THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHO VAY TIỂU THƯƠNG CHỢ TẠI CHI NHÁNH OLYMPIC
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កម្មវិធីពិស្រស “ដាក់ប្រ្រក់បញ្ញើទទួលកាដូនំាសំណាង” សម្រ្រប់ា្ន្រ ំ២០១៧
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM NĂM 2017

“GỬI TIỀN MỪNG XUÂN, NHẬN QUÀ ĐÓN LỘC”

ក្នុងឱាសឆ្ន្រំថ្មី ២០១៧ ដើម្របទីថ្ល្រងអំណរគុណដល់អតិថិជនាំង អស់  

ចាប់ពីថ្ង្រទី ១៩ ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ២០១៦ រហូតដល់ ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រំ 

២០១៧  ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ដាក់ឱ្រយដំណើរារកម្មវិធីពិស្រស 

“ដាក់ប្រ្រក់បញ្ញើទទួលាដូនាំសំណាង” សម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលបានបើក 

គណនីសន្រសំមានាលកំណត់នៅធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។ កម្មវិធ ី

ន្រះទទួលបានារចាប់អារម្មណ៍យា៉្រងខា្ល្រំងពីសំណាក់អតិថិជន និងបាន រួម 

ចំណ្រកយា៉្រងច្រើនក្នុងារសម្រ្រចបាននូវផ្រនារប្រ្រក់ បញ្ញើឆ្ន្រំ ២០១៧ 

ផងដ្ររ។

Nhân dịp năm mới 2017, nhằm tri ân các khách hàng, từ ngày 

19/12/2016 đến ngày 30/06/2017, Sacombank Campuchia 

triển khai chương trình khuyến mãi “Gửi tiền mừng xuân - Nhận 

quà đón lộc” dành cho tất cả khách hàng đã mở tài khoản tiền 

gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Sacombank Campuchia. Chương trình 

đã thu hút được một số lượng lớn khách hàng mới tham gia, góp 

phần hoàn thành kế hoạch huy động tiền gửi trong năm 2017.
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កម្មវិធីគម្រប់ខួប ៨ ា្ន្រំន្រការបង្កើតធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា
LỄ KỶ NIỆM 8 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SACOMBANK CAMPUCHIA

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2017, Sacombank Campuchia đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 8 năm thành lập và hoạt động tại Vương Quốc 

Campuchia (23/06/2009 – 23/06/2017) tại hội sở Sacombank Campuchia (địa chỉ: #60, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh).

នៅថ្ង្រទី ២៣ ខ្រ មិថុនា ឆ្ន្រ ំ២០១៧ ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា បានប្រ្ររព្ធកពិធីគម្រប់ខួប ៨  ឆ្ន្រនំ្រារបង្កើត និងដាក់ឱ្រយដំណើរារធនាគាររបស់ខ្លនួនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា 
(២៣/០៦/២០០៩ – ២៣/០៦/២០១៧) នៅទីសា្ន្រក់ារកណា្ត្រលរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ដ្រលមានអាសាដា្ឋ្រនអាគារល្រខ ៦០ មាវិថីព្រះនោត្តម រាជានីភ្នពំ្រញ។
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អត្ថប្រយោជន៍របស់ប័ណ្ណឥណានធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា
ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK CAMPUCHIA

ហ្រតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណឥណានធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា? សូមពិនិត្រយមើលនូវចម្លើយដូចាងក្រ្រមន្រះ៖

ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា
 ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ជាធនាគារដ្រលមានក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះក្នុងទីផ្រសារន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អ្នកនឹងមានមទនភាពនៅព្រលអ្នកបានា្ល្រា

ជាមា្ច្រស់ប័ណ្ណឥណានរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។ លើសពីន្រះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកជាមា្ច្រស់សហគ្រ្រស អ្នកនឹងមានទំនុកចិត្តនិយាា 
ពីប័ណ្ណន្រះជាមួាដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអតិថិជនរបស់អ្នក។ ាររួមបញ្ចូលន្រក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ជាមួា 
សហគ្រ្រសរបស់លោកអ្នកនឹងរួមចំណ្រកយា៉្រងសំខាន់ក្នុងារលើកកម្ពស់ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់សហគ្រ្រសលោកអ្នកបន្ថ្រមទៀតផងដ្ររ។

ជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

 ភៅភពលអ្នកបានាល់ច្របាស់ពីលក្ខណៈពិភសស និង អត្ថ ប្បភយាជន៍ របស់ ប័ណ្ណ 

ឥណាន អ្នកនឹងងាាប្សួលក្នុងារភប្បើប្បាស់ប័ណ្ណភនះដូចជាជំនួាារ ប្គប់ 

ប្គង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងប្គួសារអ្នក។

 - ប្គប់ប្គងកញ្ចប់ថវិាចំណាា

 ជាភរៀងរាល់បខភាើងប្តូវារចំណាាភប្ចើនប្បភភទដូចជា៖ ហូបចុក កម្រសាន្ត 

សភម្លៀកបំពាក់ ភប្គឿងលំអរ បភច្ចកវិទ្រយោ. . . ។ ប័ណ្ណឥណានធនាគារ 

សាខមបប៊ង ភខមបូឌា អាចបំភពញនូវតប្មូវារាំងភនះបាន ភហើាភៅភរៀងរាល់ 

ចុងបខអ្នកប្គាន់បតប្តួតពិនិត្រយភមើលនូវតារាងសរុបថនារចំណាា ភដើម្របទីដឹងថ 

ក្នុង   មួាបខអ្នកបានចំណាាភៅភលើអ្វីខ្លះ?  អស់ប៉ុនា្ម្រន?  ភនាះអ្នកនឹងអាចប្គប់ 

ប្គង កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុប្បកបភដាាភាពងាាប្សួល និងមានប្បសិទ្ធកភាព។

 - ទទួលបានអត្ថប្បភយាជន៍ប្គប់ទីកបន្លង

 ធនាគារ សាខម បប៊ង ភខមបូឌា បានសហារជាមួាាង មជ្រឈមណ្ឌល 

ពាណិជ្ជកម្ម. . . ។ ដូភច្នះភហើាភៅភពលភធ្វើារទូាត់តាមរាៈប័ណ្ណឥណាន 

ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា អ្នកនឹងទទួលបានារបញ្ចុះតថម្លរហូតដល់ 

៥០%។

THƯƠNG HIỆU SC
 Sacombank Campuchia là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Campuchia, bạn sẽ thật tự hào khi bạn là chủ thẻ tín dụng 

Sacombank Campuchia. Hơn nữa, nếu bạn là doanh nghiệp, bạn còn có thể tự tin nói điều này với đối tác, nhà cung cấp, khách 
hàng. Sự cộng hưởng về thương hiệu sẽ giúp nâng cao thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.

Tại sao lựa chọn sản phẩm thẻ tín dụng của Sacombank Campuchia? Mời bạn xem các câu trả lời dưới đây.

MỘT CÔNG CỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 Khi bạn hiểu rõ các tính năng, tiện ích của thẻ tín dụng, bạn sẽ dễ 
dàng sử dụng chiếc thẻ tín dụng như là một trợ lý quản lý tài chính 
của bản thân và gia đình.

 -  Quản lý ngân sách chi tiêu
 Mỗi tháng chúng ta sẽ chi tiêu cho rất nhiều thứ chẳng hạn như: ăn, 

uống, giải trí, quần áo, trang sức, công nghệ… Chiếc thẻ tín dụng 
Sacombank Campuchia có thể phục vụ tất cả những nhu cầu đó và 
cuối tháng chỉ cần nhìn vào bảng tổng kết chi tiêu để biết một tháng 
chúng ta đã chi tiêu những gì? Bao nhiêu? Từ đó chúng ta có thể quản 
lý ngân sách tài chính của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. 

 - Nhận được ưu đãi rộng khắp
 Sacombank Campuchia liên kết với rất nhiều cửa hàng, nhà hàng, 

trung tâm mua sắm… nên khi thanh toán bằng thẻ tín dụng 
Sacombank Campuchia sẽ được giảm giá lên đến 50%.

1
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កម្រិតន្រការដកប្រ្រក់ និងរយៈព្រលមិនគិតការប្រ្រក់សមស្រប
 អ្នកនឹងរីករាាជាមួាកម្រិតន្រារដកប្រ្រក់រហូតដល់ ៥០%ន្រកម្រិតប័ណ្ណ (កម្រិតប័ណ្ណអតិបរមា ១៥,០០០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) និង រាៈ  

ព្រល មិនគិតារប្រ្រក់រហូតដល់ ៥៥ ថ្ង្រ។ លើសពីោះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងរីករាាជាមួាារទូាត់តាមរាៈមា៉្រសុីន POS យា៉្រង ច្រើន 

ជុំវិញ ពិភពលោក ឬអាចធ្វើារទូាត់អនឡាញ។

TỐI ĐA HẠN MỨC RÚT TIỀN VÀ THỜI GIAN MIỄN LÃI SUẤT

 Bạn sẽ hài lòng với hạn mức rút tiền lên tới 50% hạn mức thẻ (hạn mức thẻ tối đa 15,000 USD) và thời gian miễn lãi suất lên 
tới 55 ngày. Hơn nữa, bạn rất thuận tiện với việc thanh toán qua hàng triệu máy POS trên khắp thế giới hoặc có thể thanh 
toán online.

3

ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រក្នុងការប្តូរប្រ្រក់ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅបរទ្រស
 អ្នកនឹងមិនមានបញ្ហ្រក្នុងារប្តូរប្បាក់ភទៀតភទ ភរៀងរាល់ភពលបដលអ្នកភៅ 

កម្រសាន្ត ឬបំភពញារងារភៅបរភទស។ ប្គាន់បតមានប័ណ្ណឥណានធនាគារ 

សាខមបប៊ង ភខមបូឌា ក្នុងថដអ្នកអាចភធ្វើារបញ្្រទិញ និង ទូាត់ បាន ភដាា  

ភសរី  ។  
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUY ĐỔI NGOẠI TỆ KHI ĐI NƯỚC NGOÀI

     Bạn sẽ không phải gặp khó khăn về vấn đề quy đổi ngoại tệ mỗi 

khi đi du lịch hoặc đi công tác ở nước ngoài. Chỉ cần mang thẻ 

tín dụng Sacombank Campuchia, bạn có thể chi tiêu mua sắm và 

thanh toán một cách thoải mái.

4
ក ម្ម សសវា្ប កួត ្ប ជែង និង អត្ថ ្បសោ ែន៍ ស្្រេង  សទៀត

 ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា ផ្តល់នូវភសវាកម្មប័ណ្ណជាមួាកថប្មភសវាប្បកួត 

ប្ប បជង ងាាប្សួល និងមានភាពរហ័ស។ ភលើសពីភនះភៅភទៀតមា្ច្រស់ប័ណ្ណ  

អាច បចករំបលកនូវអត្ថប្បភយាជន៍ដល់អ្នកស្និទ្ធកសា្ន្រលរបស់ខ្លួន ភដាាភបើក  នូវ   

ប័ណ្ណរង (Supplementary Card)។ មា្ច្រស់ ប័ណ្ណ ចម្របទង (Primary card holder)  

អាច កំណត់ កប្មិត ភប្បើ ប្បាស់  សប្មាប់ ប័ណ្ណ រង បដល សម ប្សប ជា មួា អ្នក បដល 

មានអ្នកស្និទ្ធកសា្ន្រលភៅបំភពញភារកិច្ច ឬភៅសិក្រសាភៅបរភទស។

PHÍ DỊCH VỤ CẠNH TRANH VÀ NHỮNG TIỆN ÍCH KHÁC
 Sacombank Campuchia cung cấp dịch vụ thẻ với phí dịch vụ rất 

cạnh tranh, thủ tục đơn giản và nhanh chóng. Hơn nữa, chủ thẻ có 
thẻ chia sẻ những tiện ích cho người thân bằng cách mở thêm thẻ 
phụ. Chủ thẻ chính có thể ấn định hạn mức sử dụng của thẻ phụ, rất 
phù hợp khi bạn có người thân đi công tác hay du học nước ngoài.
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ដំឡើងម៉្រសីុន ATM មត់ទន្ល្រចតុម្មខុ និងម៉្រសីុន ATM ទួល គោ ក DOMINO PIZZA
LẮP ĐẶT MÁY ATM BỜ SÔNG CHAKTOMUK VÀ ATM TUOL KORK DOMINO PIZZA

Nhằm tạo điều kiện phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, 

Sacombank Campuchia đã lắp đặt thêm máy ATM tại khu bờ 

sông Chaktomuk và máy ATM Tuol Kork Domino Pizza - nơi tập trung 

khách du lịch trong nước và nước ngoài.

ក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវគុណភាព បម្រើស្រវាកម្មជូនដល់អតិថិជនឱ្រយមាន  

ភាព  ល្អ ប្រ សើរបំផុត ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា  បាន ធ្វើ ារ ដំឡើង 

មា៉្រសុីន ATM មាត់ទន្ល្រចតុម្មុខ និងមា៉្រសុីន ATM ទួលគោក Domino Pizza ដ្រល 

ជា ទីតាំងប្រមូលផ្តុំនូវភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើន។

មា៉្រសុីន ATM ទួលគោក Domino Pizza (អាសាដា្ឋ្រនផ្ទះល្រខ ១០១A1 & ១០១A2 

ផ្លូវ ៥១៦ ក្រង ៣១៥ សងា្ក្រត់បឹងកក់ទី ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជានីភ្នំព្រញ)។

មា៉្រសុីន ATM មាត់ទន្ល្រចតុម្មុខ (អាសាដា្ឋ្រនផ្ទះល្រខ ២២១ ផ្លូវសុីសុវត្តិ សងា្ក្រត់ ផ្រសារ 

កណា្ត្រលទី  ១ ខណ្ឌដូនព្រញ រាជានីភ្នំព្រញ)។

ATM bờ sông Chaktomuk (địa chỉ: #221, St. Sisowath, Sangkat Phsar Kandal 

1, Khan Daun Penh, Phnom Penh).

ATM  Tuol Kork Domino Pizza (địa chỉ: # 101A1 & 101A2, đường 516 góc 

ngã tư đường 315, Sangkat Beoung Kok 1,  Khan Tuol Kork, Phnom Penh).
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(មានារចូលរួមពីសំណាក់សិល្របទករ និងសិល្របទារិនីល្របីទៗជប្រចំាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា)
(Có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng của Campuchia)
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ពង្រកីមធ្រយោបាយន្រការផ្រសព្វផ្រសាយ
ĐA DẠNG HÌNH THỨC QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU 

ភប្រៅ ពីភគាលបំណងជប្មុញសកម្មភាពថនារលក់ ារផ្រសព្វផ្រសាាក៏មានភគាលបំណងជូនដំណឹងដល់អតិថិជននូវលក្ខណៈពិភសស ឬសារសំខាន់ដ៏សម្របទូរ 

បបបរបស់ផលិតផលភសវាកម្មផងបដរ។ ារផ្រសព្វផ្រសាាជាមភធ្រយោបាាដ៏មានប្បសិទ្ធកភាពក្នុងារបញ្ជូនព័ត៌មានដល់អតិថិជន។ ារផ្រសព្វផ្រសាាតាមរាៈ 

មភធ្រយោបាាភប្ចើនប្បភភទភផ្រសងៗជគា្ន្រសំភៅបស្វងរក និងតភា្្រប់រវាងផលិតផលភសវាកម្មជាមួាអតិថិជនភៅប្គប់ទីកបន្លង។ ាល់ភ�ើញដូភច្នះធនាគារ សាខមបប៊ង 

ភខមបូឌា បានបន្តបភង្កើនមភធ្រយោបាាថនារផ្រសព្វផ្រសាាពីមួាថថ្ងភៅមួាថថ្ងប្បកបភដាាប្បសិទ្ធកភាពភដើម្របទីផ្រសព្វផ្រសាាភករ្តិ៍ភឈា្ម្រះរបស់ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា  ឱ្រយ 

ប្បជាជន បានសា្្រល់។ ខាងភប្ាមភនះជាមភធ្រយោបាាផ្រសព្វផ្រសាារបស់ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា នាភពលបច្ចុប្របទន្ន៖

Ngoài mục đích thúc đẩy hoạt động bán hàng, quảng cáo còn nhằm thông báo cho khách hàng những điểm đặc biệt hay tính năng độc đáo 

của sản phẩm dịch vụ. Quảng cáo là một phương tiện hiệu quả trong quá trình đưa thông tin tới khách hàng. Quảng cáo qua nhiều kênh 

truyền thông và phương thức khác nhau để nhắm tới và kết nối với khách hàng ở mọi nơi. Nhận biết như vậy, Sacombank Campuchia không 

ngừng đa dạng phương thức quảng cáo ngày càng nhiều hơn và hiệu quả hơn để đưa thương hiệu Sacombank Campuchia đến gần với cộng 

đồng. Dưới đây là các phương thức quảng cáo thương hiệu của Sacombank Campuchia hiện nay: 
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កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលជាមួាថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា នាថ្ង្រទី ១៤ ខ្រ កញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ ២០១៧ នៅ ទី សា្ន្រក់ ារ កណា្ត្រលធនាគារ 
សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។

លោក Trinh Van Ty - ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា  
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំណ្រទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធកប្រតិបត្តិារឆ្ន្រំ ២០១៨ - ២០២២ 
របស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា នៅថ្ង្រទី ១៩ ខ្រ តុលា ឆ្ន្រំ ២០១៧ នៅទី 
សា្ន្រក់ ារ កណា្ត្រលធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។

HĐQT Sacombank Campuchia tham dự buổi họp với cán bộ quản lý vào ngày 14/09/2017 tại hội sở Sacombank Campuchia.

Ông Trịnh Văn Tỷ- Chủ tịch HĐQT Sacombank Campuchia tham dự buổi 

họp về việc tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 2018 – 2022 của Sacombank 

Campuchia vào ngày 19/10/2017 tại hội sở Sacombank Campuchia.

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការធ្វើកំណ្រទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធកធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា
BUỔI HỌP VỀ VIỆC TÁI CƠ CẤU SACOMBANK CAMPUCHIA

កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលជាមួយថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់
ធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា

MỘT BUỔI HỌP HĐQT SACOMBANK CAMPUCHIA VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ
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Công tác đào tạo, truyền thông về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng được Sacombank Campuchia quan tâm và đẩy mạnh 

thông qua chương trình đào tạo hàng năm cho 100% các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Sacombank Campuchia. Ngoài ra vào ngày 

25/10/2017 Sacombank Campuchia đã thực hiện khóa đào tạo tăng cường về kỹ năng sử dụng các chức năng đánh giá thông tin tăng cường 

khách hàng (EDD) và thực hiện nhận biết, đánh giá, kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ (STR) theo yêu cầu từ CAFIU, NBC thông qua hệ 

thống phần mềm phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីការប្រើប្រ្រស់មុខងារ

កម្មវិធីវាយតម្ល្រ ព័ត៌មនអតិថិជន និងរាយការណ៍នូវប្រតិបត្តកិារគួរឱ្រយសង្រស័យ

ĐÀO TẠO SỬ DỤNG CHỨC NĂNG
ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ BÁO CÁO GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

ាក់ទងដល់ារបណ្តុះបណា្ត្រល ផ្រសព្វផ្រសាាស្តីពីារប្បឆំងារសមា្អ្រតប្បាក់ និងហិរញ្ញប្របទានភភរវកម្មប្តូវបានធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា ជប្មុញ និង

ាកចិត្តទុកដាក់តាមរាៈវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលជាភរៀងរាល់ឆ្ន្រំដល់បុគ្គលិកាំងអស់បដលកំពុងបំភពញភារកិច្ចារងារភៅធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា។ 

ភប្រៅពីភនះភៅថថ្ងទី ២៥ បខ តុលា ឆ្ន្រំ ២០១៧ ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា បានភរៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលភផ្រសងមួាភទៀតសំភៅបភង្កើនសមត្ថភាពភប្បើប្បាស់មុខ ងារ 

ថនារវាាតថម្លព័ត៌មានអតិថិជន (EDD) និងសមា្្រល់ វាាតថម្ល និងប្តួតពិនិត្រយនូវប្បតិបត្តិារបដលមានសញ្ញ្រគួរសង្រស័ា (STR) តាមារតប្មូវរបស ់ CAFIU និង  

ធនាគារ ជាតិ ថនកម្ពុជាតាមរាៈប្បព័ន្ធកកម្មវិធីប្បឆំងារសមា្អ្រតប្បាក់ និងហិរញ្ញប្របទានភភរវកម្ម។

20

ផលិតផលសេវាកម្ម និងដំណោះសេេយអាជីវកម្ម SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Campuchia



វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីការគ្រប់គ្រង

ក្រដាសប្រ្រក់ក្នងុប្រព័ន្ធក T24

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ MỆNH
GIÁ TIỀN TRÊN CORE T24

ក្នុងភគាលបំណងបណនាំក្នុងារអនុវត្ត ប្គប់ប្គងនូវតារាងប្បភភទប្កដាស 

ប្បាក់ប្បមូលចូល/ ដកភចញក្នុងកម្មវិធីប្គប់ប្គងប្កដាសប្បាក់ក្នុងប្បព័ន្ធក  

T24 ឬភប្បើប្បាស់តារាងប្កដាសប្បាក់ កំណត់ភហតុផ្តល់និងទទួលប្បាក់អនុវត្ត ក្នុង 

ដក ដាក់ប្បាក់/ផ្តល់ទ ទួលប្បាក់ភៅតាមអង្គភាពភប្ាមចំណុះធនាគារ សាខមបប៊ង 

ភខមបូឌា ភៅថថ្ងទី ២៩ បខ កក្កដា ឆ្ន្រំ ២០១៧ នាាកដា្ឋ្រន ប្បតិបត្តិារ  បាន  ភរៀប 

ចំ  វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពី ារប្គប់ ប្គង ប្ប ភភទ ប្កដាសប្បាក់ក្នុង ប្បព័ន្ធកT24។

Nhằm hướng dẫn việc vận hành, xử lý bảng kê các loại tiền thu/chi 

trên chương trình quản lý mệnh giá tiền tích hợp với Core T24 

hoặc sử dụng bảng kê tiền, biên bản giao nhận tiền áp dụng trong thu 

chi/ giao nhận tiền tại các đơn vị trực thuộc Sacombank Campuchia, 

vào ngày 29/07/2017, Phòng Vận hành tổ chức buổi đào tạo về quản 

lý mệnh giá tiền trên T24.
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វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីការវាយតម្ល្រអចលនទ្រព្រយ
ĐÀO TẠO VỀ VIỆC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Hiện nay, việc định giá thế chấp tại các ngân hàng thương mại Campuchia còn khá nhiều bất cập, gây ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. 

Để giảm tối đa những rủi ro liên quan tới việc này Sacombank Campuchia đã thành lập Bộ phận định giá bất động sản (BĐS) vào năm 2015 

và chính Bộ phận này đã thực hiện tốt nhiệm vụ và thường xuyên tổ chức buổi đào tạo để truyền đạt những kiến thức về việc định giá BĐS cho 

CBNV. Ngày 05 tháng 5 năm 2017, Bộ phận này đã sắp xếp tổ chức buổi đào tạo nâng cao kiến thức về việc định giá BĐS với sự tham gia của tất 

cả chuyên viên bán hàng và chuyên viên thẩm định tại hội sở Sacombank Campuchia. Buổi đào tạo chủ yếu đề cập tới 3 vấn đề chính như giới 

thiệu chung về việc định giá BĐS, phương pháp đo tòa nhà và những phương pháp trong việc định giá BĐS. Buổi đào tạo đã diễn ra rất sôi động 

và hữu ích với những kiến thức và kinh nghiệm được Ông Kem Thaly và Ông Yin Sarith chia sẻ.

បច្ចុប្របទន្ន ភនះារវាាតថម្លប្ទព្រយដាក់បញ្ច្រំភៅតាមធនាគារពាណិជ្ជក្នុងប្បភទសកម្ពុជាភៅបតភកើតមាននូវបញ្ហ្រជាភប្ចើន បណា្ត្រលឱ្រយមានផលប៉ះពាល់ដល់ 

គុណ ភាព ថនារផ្តល់ឥណាន។ ភដើម្របទីាត់បន្ថាានិភ័ាឱ្រយបានអតិបរមាាក់ទងដល់បញ្ហ្រភនះ ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា បានបភង្កើតនូវ 

បផ្នក វាាតថម្លអចលនប្ទព្រយក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៥ ភហើាបផ្នកមួាភនះបានអនុវត្តនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយា៉្រងល្អ និងបានភរៀបចំជាវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលជាញឹកញាប់ ក្នុង ភគាល 

បំណងផ្តល់នូវចំភណះដឹងក្នុងារវាាតថម្លអចលនប្ទព្រយភៅឱ្រយបុគ្គលិកាំងមូល។ ជាក់បស្តងភៅថថ្ងទី ០ ៥  បខ ឧសភា ឆ្ន្រំ ២ ០ ១ ៧  បផ្នកភនះបានភរៀបចំវគ្គ បណ្តុះ 

បណា្ត្រល មួាភដើម្របទីបភង្កើនចំភណះដឹងស្តីពីារវាាតថម្លអចលនប្ទព្រយភដាាមានារចូលរួមពីសំណាក់បុគ្គលិកបផ្នកលក់ និងបុគ្គលិកបផ្នកខាងវាាតថម្លឥណាន 

ភៅ ទីសា្ន្រក់ ារកណា្ត្រលរបស់ធនាគារ សាខមបប៊ង ភខមបូឌា។ វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលភនះរួមមានមាតិាចំនួន ៣ សំខាន់ៗជដូចជា៖ ារបណនាំរួមពីារវាាតថម្លអចលន 

ប្ទព្រយ វិធីសាសស្តវាស់អាគារ និងវិធីសាសស្តក្នុងារវាាតថម្លអចលនប្ទព្រយ។ វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលភនះប្បប្ពឹត្តភៅយា៉្រងរលូនភដាាមានារបចករំបលកនូវចំភណះដឹង និង 

បទពិភសាធន៍ពីសំណាក់ភលាក បកម ថលី និងភលាក ាិន សារិទ្ធក។
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វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលបង្កើនចំណ្រះដឹងស្តីពីប័ណ្ណ
ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ THẺ

ក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណ្រះដឹងក៏ដូចជាបង្កើនប្រសិទ្ធកភាពក្នុងារលក់ 

ប័ណ្ណរបស់បុគ្គលិកាំងអស់ នាាកដា្ឋ្រនប័ណ្ណ និងធនាគារអ្រឡិចត្រនិូច

បានរៀបចំវគ្គបណ្តះុបណា្ត្រលស្តីពីារបង្កើនចំណ្រះដឹងស្តីពីផលិតផលប័ណ្ណនៅ

ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រ តុលា ឆ្ន្រ ំ២០១៧ នៅទីសា្ន្រក់ារកណា្ត្រលរបស់ធនាគារ សាខមប៊្រង 

ខ្រមបូឌា ដ្រលមានលោក បុត្រ វិម៉ា្រន និងកញ្ញ្រ ចាង គឹមលី ជាអ្នកធ្វើបទបងា្ហ្រញ។

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức cũng như tăng hiệu quả bán 

thẻ cho CBNV, Phòng thẻ và ngân hàng điện tử đã tổ chức buổi 

đào tạo nâng cao kiến thức về sản phẩm thẻ vào ngày 18/10/2017 tại 

hội sở Sacombank Campuchia do ông Bot Vimarn và cô Chang Koemly 

trình bay.
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 ប ទ ពិ សោ ធន៍ន្រការលក់របស់លោក សត់ វាសនា - បុគ្គលិកផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអតិថិជនសាខាផ្រសារហ្រងលី
KINH NGHIỆM BÁN HÀNG CỦA ÔNG SORT VEASNA

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CN PHSAR HENGLY

kiếm khách hàng hiện tại vì chúng ta đã biết rất rõ về khách hàng tiềm năng của mình 

nên chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí…

- Việc quảng bá cho khách hàng: Đó là việc truyền đạt thông tin về sản phẩm dịch vụ 

của ngân hàng cho người dân biết bằng nhiều hình thức khác nhau chẳng hạn như 

gửi tin nhắn, phát tờ rơi.... Chúng ta phải chuẩn bị các tài liệu cẩn thận, chuẩn bị tốt 

kiến thức về sản phẩm dịch vụ để giới thiệu cho khách hàng biết và để tránh trường 

hợp làm mất uy tín của khách hàng đối với ngân hàng. 

- Nghiên cứu về những điểm mạnh và điểm yếu:

• Đơn vị: Dựa trên sự hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng từ đó chúng ta 

tìm hiểu các điểm mạnh và điểm yếu và cố gắng tham mưu cho cấp trên để khắc 

phục điểm yếu và giữ vững điểm mạnh của mình.

• Đối thủ cạnh tranh: Hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều có đối thủ cạnh tranh. 

Vậy để cạnh tranh được với các đối thủ thì chúng ta nên tìm hiểu về các diểm mạnh 

và điểm yếu của họ.

• Khách hàng: Khi chúng ta đi tiếp thị hoặc gặp gỡ với khách hàng thì đó là cơ hội mà 

chúng ta có thể tìm hiểu về nhu cầu, điểm mạnh và điểm yếu của khách hàng cũng 

như đối thủ cạnh tranh.

- Mối quan hệ: Để có thể đạt được thành công thì chúng ta phải có quan hệ tốt với các 

đồng nghiệp và khách hàng. Quan hệ tốt là động lực để đẩy mạnh công việc của nhân 

viên bán hàng tốt hơn, nhanh hơn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tuần thủ 

quyết định của ngân hàng.

- Cuộc đàm phán: Là giai đoạn quan trọng để giải quyết tất cả các vấn đề nhằm thoả 

mãn nhu cầu của khách hàng và cũng phải tuần thủ quyết định của ngân hàng. Trong 

mọi trường hợp, chúng ta phải đàm phán với khách hàng một cách tốt nhất để khách 

hàng có thể bỏ bớt các đề xuất và chấp nhận sử dụng sản phẩm dịch vụ theo quyết 

định của ngân hàng. 

- Quản lý thời gian: Để trở thành một người thành công thì chúng ta phải biết cách 

quản lý thời gian làm việc của mình bằng cách chia ra thành thời gian làm việc tại 

phòng, thời gian đi quảng cáo và thời gian đi gặp khách hàng. Hơn nữa chúng ta phải 

tăng năng suất làm việc để tiết kiệm được thời gian của mình để làm việc khác.

Như đã trình bày trên, đó là các phương pháp và kinh nghiệm của tôi đã và đang thực 

hiện rất có hiệu quả trong hoạt động công việc 

hàng ngày. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Ban lãnh 

đạo Sacombank Campuchia đã quan tâm, hỗ 

trợ, tạo cơ hội cho tôi và tôi xin cam kết sẽ cố 

gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ ngày 

càng tốt hơn.

ជាទូទៅមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រត្រងត្រមានារាល់ឃើញខុសៗជគា្ន្រ ទៅតាមមជ្រឈដា្ឋ្រនន្រារ 
រស់នៅចំណ្រះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ ចំពោះខ្ញុំបាទដ្រលជាបុគ្គលិកផ្ន្រក 

ទំនាក់ ទំនងអតិថិជននៅសាខាផ្រសារហ្រងលីគឺជាមនុស្រសមា្ន្រក់ដ្រលចូលចិត្ត និងផ្ចង់អារម្មណ៍
នឹងារងារដ្រលាំងន្រះជាកតា្ត្រយា៉្រងសំខាន់ជម្រុញឱ្រយរូបខ្ញុំសម្រ្រចបានរាល់ភារកិច្ចារ
ងារ។ ឆ្លៀតក្នងុឱាសន្រះខ្ញុសូំមលើកឡើងនូវវិធីសាស្រ្តមួាចំនួន ដ្រលរូបខ្ញុំបាទបានអនុវត្ត 
ក្នុងារលក់នាព្រលបច្ចុប្របទន្នដូចខាងក្រ្រម៖

- ស្វ្រងាល់ឱ្រយបានច្របាស់ពីគោលនយោបាា គោលារណ៍ លក្ខខណ្ឌរបស់ធនាគារ៖ 
ន្រះជាចំណុចសំខាន់ចំពោះបុគ្គលិកផ្ន្រកលក់ក្នុងារប្រឹក្រសាជូនអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ ផលិត 
ផល ស្រវាកម្មរបស់យើង។

- ស្វ្រងាល់ពីទីផ្រសារ និងអតិថិជនសា្ត្រនុពល៖ ន្រះជាកតា្ត្រសំខាន់ក្នុងារស្វ្រងរក 
អតិថិជន នាព្រលបច្ចុប្របទន្នព្រ្រះថយើងបានាល់ច្របាស់ពីអតិថិជនសា្ត្រនុពលរបស់ខ្លួន
ដូច្ន្រះយើងអាចសន្រសំបានាំងព្រលវ្រលា ារចំណាា...។

- ារផ្រសព្វផ្រសាាដល់អតិថិជន៖ ចំណុចន្រះសំដៅលើារបញ្ជូនព័ត៌មានស្តីពីផលិតផល
ស្រវាកម្មរបស់ធនាគារឱ្រយប្រជាជនបានដឹងតាមរាៈមធ្រយោបាាផ្រស្រងៗជដូចជា៖ ផ្ញើសារ 
SMS ច្រកខិតប័ណ្ណ...។ យើងត្រូវត្រៀមនូវឯកសារ និងចំណ្រះដឹងឱ្រយបានម៉ត់ចត់ និង 
គ្រប់ គ្រ្រន់ដើម្របទីប្រឹក្រសាដល់អតិថិជន និងជៀសវាងារធ្វើឱ្រយអតិថិជនបាត់បង់នូវទំនុក 
ចិត្តចំពោះធនាគារ។

- ស្រ្រវជ្រ្រវពីចំណុចខា្ល្រំង និងចំណុចខ្រសាា៖
• អង្គភាព៖ ផ្អ្រកលើារាល់ដឹងស្តីពីផលិតផលស្រវាកម្មរបស់ធនាគារ យើងត្រូវស្វ្រង 

ាល់ពីចំណុចខា្ល្រងំចំណុចខ្រសាា និងផ្តល់ជាយោបល់ដល់ថ្ន្រក់លើដើម្របីទក្រប្រ្រនូវ 
ចំណុច  ខ្រសាា និងរក្រសាឱ្រយបាននូវរាល់ចំណុចខា្ល្រំងរបស់ខ្លួន។

• ដ្រគូប្រកួតប្រជ្រង៖ គ្រប់អាជីវកម្មាំងអស់សុទ្ធកត្រមានដ្រគូប្រកួតប្រជ្រង។ ដូច្ន្រះ 
ហើា ដើម្របទីប្រកួតប្រជ្រង ជាមួាពួកគ្របានោះយើងត្រូវស្វ្រងាល់ពីចំណុចខា្ល្រំង
ចំណុច  ខ្រសាារបស់ពួកគ្រ។

• អតិថិែន៖ នៅព្រលដ្រលយើងកំពុងទំនាក់ទំនង ឬចុះជួបអតិថិជនវាគឺជាឱាស មួា 
ដ៏ល្អសម្រ្រប់យើងក្នុងារស្វ្រងាល់ពីតម្រូវារ ចំណុចខា្ល្រំង និង ចំណុច ខ្រសាា 
របស់ អតិថិជន ក៏ដូចជាដ្រគូប្រកួតប្រជ្រង។

- ទំនាក់ទំនង៖ ដើម្របីទសម្រ្រចបានជោគជ័ាចំាបាច់យើងត្រវូមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួា មិត្ត 
រួមារងារ និងអតិថិជន។ ទំនាក់ទំនងល្អជាកតា្ត្រជម្រញុារងាររបស បុ់គ្គលិក ផ្ន្រក លក់ ល្អ 
ប្រសើរ និងរហ័សជាងមុនដ្រលអាចបំព្រញតាមតម្រូវារអតិថិជន និង អង្គភាព ផងដ្ររ។ 

- ារចរចា៖ ជាដំណាក់ាលចំបាច់ក្នុងារដោះស្រ្រារាល់បញ្ហ្រដើម្របទីបំព្រញតម្រូវារ
អតិថិជន និងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តរិបស់ធនាគារផងដ្ររ។ គ្រប់ាលៈទ្រសៈាំង អស់ 
យើងត្រូវចរចាជាមួាអតិថិជនាំងអស់ ឱ្រយបានល្អដើម្របទីឱ្រយអតិថិជនអាចាត់បន្ថា នូវ 
សំណើ និងទទួលាការប្រើប្រ្រស ់នូវផលិតផលស្រវាកម្មតាមបទបញ្ញត្តរិបស់ធនាគារ។

- ារគ្រប់គ្រងព្រលវ្រលា៖ ដើម្របទីា្ល្រាជាមនុស្រសជោគជ័ាយើងត្រូវច្រះគ្រប់គ្រង ព្រល 
វ្រលា ធ្វើាររបស់ខ្លួនដោាធ្វើារប្រងច្រកនូវព្រលវ្រលាធ្វើារក្នុងារិយាល័ា ព្រល 
វ្រលា ដើរ ផ្រសព្វផ្រសាា និងព្រលវ្រលាជួបអតិថិជន។ លើសពីន្រះទៅទៀតយើងត្រូវបង្កើន
នូវផលិតភាពារងារដើម្របទីសន្រសំសំច្រព្រលវ្រលារបស់ខ្លួនទៅធ្វើារងារផ្រស្រងទៀត។

ខាងលើន្រះជាវិធីសាស្រ្ត និងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដ្រលបាន និងកំពុងអនុវត្តក្នុងារងារ 
ប្រចាំ ថ្ង្របានយា៉្រងមានប្រសិទ្ធកភាព។ ជាចុងក្រ្រាខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់គណៈគ្រប់
គ្រងធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ដ្រលត្រងាកចិត្តទុកដាក់គំាទ្រផ្តល់នូវឱាសដល់រូប ខ្ញុំ 
ហើារូបខ្ញុំបាទសូមសន្រយោថនឹងព្រយោយាមបំព្រញភារកិច្ចារងារឱ្រយបានាន់ត្រល្អប្រសើរ 
បន្ថ្រមទៀត។

Về cơ bản, mỗi người luôn luôn có quan điểm và nhận thức khác nhau tùy theo môi 

trường sống, kiến thức và kinh nghiệm của mình. Đối với cá nhân tôi, là một chuyên 

viên quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Phsar Hengly thì tôi là một người rất yêu thích, 

say mê với công việc và đó là một động lực quan trọng để thúc đẩy tôi vượt qua tất cả các 

nhiệm vụ. Trong dịp này, tôi xin nêu ra 7 phương pháp mà tôi đã áp dụng trong công việc 

bán hàng hiện tại như sau: 

- Tìm hiểu kỹ về các chính sách, quy định, điều kiện của ngân hàng: Điều này rất quan 

trọng đối với một chuyên viên bán hàng trong việc tư vấn khách hàng để họ muốn sử 

dụng sản phẩm dịch vụ của mình.

- Tìm hiểu về thị trường và khách hàng mục tiêu: Đó là điều quan trọng trong việc tìm 
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ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Campuchia



ចំណាប់អារម្មណ៍របស់់លោក ស្រង សុភារម្រយ- អនុប្រាននាយកដា្ឋ្រនព័ត៌មនវិទ្រយោក្រ្រយរយៈព្រល ៨ ា ្ន្រំ 

បម្រើ ការ នៅធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា / CẢM NGHĨ CỦA ÔNG SENG SOPHEARUM- PHÓ 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SAU 8 NĂM LÀM VIỆC TẠI SACOMBANK CAMPUCHIA

សូមគោរពគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ជាទីគោរព 
និងជាទីស្រលាញ់!

ថ្ង្រន្រះខ្ញុំបាទមានកិត្តិាសជំនួសមុខឱ្រយបុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ាំងអស់ថ្ល្រង 
ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រ្រាបំព្រញភារកិច្ចារងាររាៈព្រល ៨ ឆ្ន្រំនៅធនាគារ 
សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។ ៨ ឆ្ន្រំមុនខ្ញុំបាទគ្រ្រន់ត្រជានិស្រសិតទើបត្របញ្ចប់ារសិក្រសាព ី
សាកលវិទ្រយោល័ា  ត្រប៉ុណោ្ណ្រះ និងមិនាន់មានបទពិសោធន៍អ្វីោះឡើា។ ប៉ុន្ត្រ ក្រ្រា ពី 
បាន ចូលបម្រើ ារងារនៅធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ដ្រលជាកន្ល្រងដ្រលមាន មជ្រឈដា្ឋ្រន  
ារងារល្អ ធនានមនុស្រសប្រកបដោាជំនាញវិជា្្រជីវៈ និងភាពស្និទ្ធកសា្ន្រល។ គ្រ្រន់ត្រ 
រាៈព្រលប៉ុនា្ម្រនខ្រប៉ុណោ្ណ្រះខ្ញុំបាទបានក្រប្រ្រនូវរបៀបក្នុងារបំព្រញារងារ ទទួល បាន 
ទស្រសនៈវិស័ាថ្មី និងល្អជាងមុន។ ក្រ្រារាៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំបំព្រញភារកិច្ចារងារជាមួា 
នឹង ារ ខិតខំប្រឹងប្រ្រងនៅធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា ខ្ញុំបាទត្រូវបានគណៈគ្រប់គ្រង 
ធនាគារ  ាកចិត្តទុកដាក់ និងដំឡើងតំណ្រងជាអនុប្រាននាាកដា្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយោ។
បងប្អនូជាទីម្រត្រ!ី ចំពោះរូបខ្ញុបំាទរាៈព្រលជិត ៨ ឆ្ន្របំម្រើារងារនៅធនាគារ សាខមប៊្រង 
ខ្រមបូឌា ជារាៈព្រលមួាដ្រលអសា្ច្ររ្រយ និងមានអត្ថន័ាបំផុតដោាគណៈ គ្រប់គ្រងក៏ដូច 
ជា បង ប្អនូដ្រលជាមិត្តរួមារងារជាមនុស្រសដ្រលមានភាពរួសរាា ច្រះ ាក អាសារ ជួា គា្ន្រ  ទៅ វិញ 
ទៅមក រួមគា្ន្រធ្វើអាជីវកម្ម រួមគា្ន្រអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព និង ធនាន មនុស្រស ដើម្របទីគោលដៅរួម។ 
ហើាខ្ញុគិំតថអារម្មណប៍្របន្រះ មិនម្រនមានត្រខ្ញុទំ្រដ្រលមានោះ គឺ ប្រហ្រល ជាគ្រប់គា្ន្រនៅ
ទីន្រះសុទ្ធកត្រកំពុងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ប្របន្រះផងដ្ររ។
បច្ចុប្របទន្នន្រះធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា បាន និងកំពុងរីកចម្រើនបានយា៉្រងរហ័ស និង
ា្ល្រាជាមជ្រឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្ត្រលបគុ្គលិកប្រកបដោាបទដា្ឋ្រនច្របាស់លាស់ នងិជានិច្ចជា
ាលត្រងត្រផ្តល់ឱាសដល់បុគ្គលិកដ្រលមានសា្ត្រនុពលដើម្របទីា្ល្រាជាថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង។ 
ដូច្ន្រះហើាចំណុចសំខាន់បំផុតដ្រលខ្ញុំបាទចង់រំលឹកដល់បងប្អូនមិត្តរួមារងារោះគឺថ
យើងាំងអស់គា្ន្រធ្វើារងារនៅទីន្រះត្រូវធ្វើារឱ្រយអស់ពីចិត្ត ឈា្ល្រសវ្រ មានគំនិតឆ្ន្រប្រតិដ្ឋ 
ដើម្របទីទទួលបាននូវឱាសន្រភាពជោគជ័ាដ៏ធំអសា្ច្ររ្រយនាព្រលអនាគត។
ជាចុងក្រ្រាខ្ញុំបាទសូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារ និងបងប្អូនមិត្តរួម 
ារងារាំងអស់ជាពិស្រសោះគឺលោកអគ្គនាាកដ្រលត្រងត្រណ្រនាំ ផ្តល់ឱាស 
និង លើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទដ្រលជាហ្រតុធ្វើឱ្រយរូបខ្ញុំបាទទទួលបានជោគជ័ាដូចព្រល 
បច្ចុប្របទន្នន្រះ ហើាខ្ញុំសូមសន្រយោថនឹងខិតខំបំព្រញភារកិច្ចារងារឱ្រយអស់កំលាំងាាចិត្ត
ដើម្របទីសម្រ្រចបានរាល់ភារកិច្ចារងារ និងបន្តដំណើរជាមួាធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា 
ឱ្រយបានាន់ត្រាូរអង្វ្រងថ្រមទៀត។
សូមអរគុណ!

Kính thưa Quý vị Ban điều hành và toàn thể CBNV Sacombank Campuchia thân 

mến!

Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt CBNV Sacombank Campuchia phát biểu 

về cảm nghĩ của mình sau thời gian 8 năm làm việc tại Sacombank Campuchia. 8 
năm trước, tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng 

sau khi được nhận vào làm việc tại Sacombank Campuchia - nơi có môi trường làm 

việc rất khoa học với con người chuyên nghiệp và thân thiện, chỉ sau vài tháng thì 

tôi đã thay đổi hoàn toàn tư duy làm việc và có được cái nhìn mới mẻ hơn. Sau thời 

gian 5 năm làm việc với sự quyết tâm và chiến đấu tại Sacombank Campuchia, tôi 

đã được Ban điều hành ngân hàng quan tâm và bổ nghiệm lên Phó phòng công 

nghệ thông tin. 

Các anh chị thân mến! Đối với tôi, thời gian 8 năm làm việc tại Sacombank Campuchia 

là một khoảng thời gian rất tuyệt vời và đầy ý nghĩa bởi vì Ban điều hành cũng như 

các anh chị đồng nghiệp toàn là người rất thân thiện, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn 

nhau, cùng nhau kinh doanh cùng nhau phát triển cả về kỹ năng lẫn con người vì 

mục tiêu chung. Và tôi nghĩ rằng cảm xúc như vậy, không chỉ một mình tôi có mà 

hầu như tất cả CBNV tại đây đều đã và đang tiếp xúc với cảm xúc đó.

Hiện nay, Sacombank Campuchia đã và đang phát triển nhanh, trở thành một nơi 

đào tạo CBNV rất tốt và thường giao cơ hội cho nhân viên tiềm năng trở thành nhà 

lãnh đạo. Như vậy, điều quan trọng mà tôi cũng muốn lưu ý cho các anh chị đồng 

nghiệp rằng chúng ta làm việc ở đây thì phải làm việc hết sức mình, khéo léo, sáng 

kiến để được đón nhận những thành công to lớn trong tương lai.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Ban điều hành và CBNV Sacombank Campuchia đặc biệt 

là Tổng giám đốc Sacombank Campuchia thường xuyên chỉ định, giao cơ hội và 

khuyến khích tôi để tôi có được sự thành công như ngày hôm nay và tôi hứa rằng 

sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệp vụ, cam kết làm việc lâu dài với 

Sacombank Campuchia.

Trân trọng cảm ơn!
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កម្មវិធីសប្របទុរសធម៌បរិច្ច្រគសម្លៀកបំពាក ់“GIVE WHAT YOU HAVE, TAKE WHAT YOU NEED”

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “GIVE WHAT YOU HAVE, TAKE WHAT YOU NEED”

ជាាររួមចំណ្រកក្នុងារជួាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និង ចូល រួម ក្នុង សកម្មភាព 

សង្គម  ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា  បាន រៀបចំនូវកម្មវិធីសប្របទុរសធម ៌

ដ្រល មានឈ្ម្រះថ “Give what you have, take what you need” ដើម្របទីជម្រុញ 

វប្របទធម៌ន្រារច្រករំល្រក និងជួាសង្្រ្រះដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលមានជីវភាព

លំបាកក្នុងាររស់នៅ។  

Góp phần nhỏ giúp đỡ người nghèo, tham gia công tác xã hội từ 

thiện, Sacombank Campuchia đã tổ chức thành công Chương 

trình từ thiện mang tên “Give what you have, take what you need” 

nhằm thúc đẩy văn hóa chia sẻ trong cộng đồng, giúp đỡ những 

người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

សកម្មភាពខាងក្រ្រធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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ធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា
ចូលរួមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

SACOMBANK CAMPUCHIA THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA

សកម្មភាពខាងក្រ្រធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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សកម្មភាពកីឡារបស់បុគ្គលិកធនាគារ សាខមបែ្រង ខ្រមបូឌា
HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CỦA CBNV SACOMBANK CAMPUCHIA

សកម្មភាពខាងក្រ្រធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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ថ្ន្រក់ភាសាបរទ្រសសម្រ្រប់បុគ្គលិក
LỚP ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ CHO CBNV

ជាធនាគារវៀតណាមដំបូងគ្របង្អស់ដ្រលធ្វើប្រតិបត្តិារក្នុងទីផ្រសារន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទន្ទឹមនឹងារអភិវឌ្រឍឥតឈប់ឈរន្រផលិតផលស្រវាកម្ម ធនាន 

មនុស្រសដ្រលប្រកបដោាសមត្ថភាពជំនាញខ្ពស់គឺជាប្រភពន្រកមា្ល្រំងចលករដ៏សំខាន់របស់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។ ក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវចំណ្រះ 

ដឹងផ្ន្រកភាសាក្នងុារទំនាក់ទំនង និងជំនាញនីមួាៗជរបស់ខ្លនួ អគ្គនាាកធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា បានរៀបចំបង្កើតថ្ន្រក់បង្រៀនភាសាខ្ម្ររ និងភាសាវៀតណាម 

សម្រ្រប់បុគ្គលិកដ្រលកំពុងបំព្រញារងារនៅធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា។ ដោាបានទទួលារាកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ធនាគារ សាខមប៊្រង ខ្រមបូឌា បុគ្គលិក 

ាំងអស់បានចូលរួមសិក្រសារៀនសូត្រយា៉្រងច្រើនកុះករប្រកបដោាារព្រយោយាម និងាកចិត្តទុកដាក់បំផុត។

Là một ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoạt động tại thị trường Campuchia, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch 

vụ, đội ngũ nhân sự với năng lực chuyên môn cao là nguồn lực vô cùng quan trọng của Sacombank Campuchia. Với mục tiêu nâng cao trình 

độ ngoại ngữ giao tiếp, bổ sung trình độ ngoại ngữ chuyên ngành để bổ trợ cho công việc của từng đối tượng CBNV, Tổng giám đốc Sacombank 

Campuchia đã tổ chức lớp học tiếng Campuchia và tiếng Việt cho tất cả CBNV đang làm việc tại Sacombank Campuchia. Ý thức được sự quan 

tâm ngân hàng, các học viên đã tham gia rất hào hứng và luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi của mình.

សកម្មភាពខាងក្រ្រធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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ដំណើរកម្រសាន្តប្រចំា្ន្រំ ២០១៧ ទៅកាន់
ឧទ្រយោនជាតិព្រះមុនីវង្រស “បូកគោ” និងក្រុងក្រប

CHUYẾN DU LỊCH HÀNG NĂM TẠI BOKOR VÀ KEP NĂM 2017

សកម្មភាពខាងក្រ្រធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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ដំណើរកម្រសាន្តទៅកាន់ប្រទ្រសសិង្ហបុរី និងម៉្រឡ្រសីុរបស់បុគ្គលិក 
ឆ្នើមប្រចំា្ន្រ ំ២០១៧ / CHUYẾN DU LỊCH SINGAPORE & MALAYSIA 

CỦA CBNV XUẤT SẮC NĂM 2017

សកម្មភាពខាងក្រ្រធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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(855) 23 223 423, (855) 978 223 423Call Center: www.sacombank.com.kh ask-sc@sacombank.com Sacombank (Cambodia) Plc.
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