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បក់ប

្ញើសមប់អនាគត

TIỀN GỬI TƯƠNG LAI – FUTURE DEPOSIT
ចាប់ពីថ្ងទី១៦ កក្កដា ២០១៤

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

TỪ NGÀY 16/7/2014 TẠI SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. TÀI TRỢ
500,000 USD CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ចូលរួមឧបត្ថម្ភ ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម

សវាកម្ម ទសចរណ៍ វៀតណាម - កម្ពុជា ២០១៤

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. THAM GIA TÀI TRỢ BẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ – DU LỊCH VIỆT NAM – CAMPUCHIA 2014

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ស

ធសាខា តា

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH TAKHMAO

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បរព្ធខួបអនុសសោវរីយ៍ ០៥ឆាំ
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KỶ NIỆM 5 NĂM HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

មាតិកា

ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT
4- វិបត្តិន

MỤC LỤC

បាយ

កម្ពុជាតូវបានបញ្ចប់

BẾ TẮC CHÍNH TRỊ TẠI CAMPUCHIA ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
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ដល់កាកបាទកហមកម្ពុជា

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. TÀI TRỢ 500,000 USD CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA
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SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ –
DU LỊCH VIỆT NAM – CAMPUCHIA 2014

8- ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ស

ធ សាខាតា

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH TAKHMAO

10- ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បរព្ធខួបអនុសសោវរីយ៍ ៥ ឆាំ
SACOMBANK CAMBODIA KỶ NIỆM 5 NĂM HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA
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Mr. TAING SOPHORN
បធាន ន.នីតិកម្ម និងគប់គងហានិភ័យ / TP. PL & QLRR

Mr. CHHUON CHHEN
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Mr. TRAN QUOC TRUNG
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Mr. HUYNH XUAN TAM
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Mr. DUONG NGOC HAU
អនុបធាន ន.ទំនាក់ទំនងអតិថិជន / Phó P. KD

Ms. NGUYEN THI KIM TRANG
បុគ្គលិកផ្នកទំនាក់ទំនងអតិថិជន / Chuyên Viên P. KD

TĂNG CƯỜNG TIẾP THỊ NHÓM KHÁCH HÀNG VIỆT NAM GIAO THƯƠNG VỚI CAMPUCHIA
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្ញើ

HÌNH THỨC TRẢ LÃI TRƯỚC CHO SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

13- ទឹកបក់ទូទាត់តាមពំដនមានសានភាពល្អបសើរ
DOANH SỐ THANH TOÁN BIÊN MẬU ĐẠT TÍN HIỆU TỐT

14- ផលិតផលបក់ប

្ញើថ្មី៖ បក់ប

្ញើសមប់អនាគត

SẢN PHẨM HUY ĐỘNG MỚI ÁP DỤNG: TIỀN GỬI TƯƠNG LAI

ការចករំលកបទពិ
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ះ

មុខ

KPI TEAM VÀ NHỮNG LỘ TRÌNH PHÍA TRƯỚC

16- វិធីសាស្តទាំង ៩ ក្នុងការបងា្ករ និង
សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ះសយឥណទានយឺតយា៉វ របស់ធនាគារ
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18- សាខមប៊ងក្នុងបះដូងខ្ញុំ
SACOMBANK TRONG TRÁI TIM TÔI

រចនាអត្ថបទ / THIẾT KẾ
Mr. CHENG SAMBO
បុគ្គលិកផ្នកផសព្វផសោយ និងទីផសោរ / Chuyên Viên Thiết Kế

សកម្មភាពខាងកធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Mr. TANG CHHENG

20- ពានរងាន់កីឡា តន្នីស សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ២០១៤

បុគ្គលិកផ្នកផសព្វផសោយ និងទីផសោរ / Chuyên Viên Thiết Kế

CÚP TENNIS SACOMBANK CAMBODIA 2014

21- ដំណើរកមសោន្តបចាំឆាំ ២០១៤

ះភូហ្វឹក បទសវៀតណាម

ANNUAL TRIP 2014 TẠI PHÚ QUỐC, VIỆT NAM

ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

វិបត្តិន

បាយ

កម្ពុជាតូវបានបញ្ចប់

BẾ TẮC CHÍNH TRỊ TẠI CAMPUCHIA ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

ថ្ងទី២២ កក្កដា ២០១៤ កន្លង
ដឹកនាំកំពូលនគណបកស ឈ្នះ

នះ ថាក់

ត ទាំង ពីរ

ក្នុងអណត្តិ ទី៥ កាលពីកំឡុងខកក្កដា ២០១៤ គឺ
គណបកសបជាជនកម្ពុជា និងគណបកសសង្គោះជាតិ

បានជួបចរចាដើមបីបញ្ចប់នូវវិបត្តិជាប់គាំងមួយចំនួន

ដលសសសល់។ សម្តចនាយករដ្ឋមន្តី ហ៊ន
ុ សន

ដលជាបធានកុមចរចា មកពីគណបកសបជាជន

កម្ពុជា និងឯកឧត្តម សម រងសី ដលជាបធានកុម
ចរចាមកពីគណបកសសងោះ
្គ ជាតិ បានចាប់ដគា និង

ប កាស

មុខអ្នកសារព័ត៌មាន

ស្តីពីចំណុចមួយ

ចំនួន ដលឈានដល់ការបញ្ចប់វិបត្តិន

បាយ

កន្លងមក។ ពិសសតំណាងរាសទាំ
្ត ង ៥៥រូប ដល
មកពីគណបកសសង្គោះជាតិ

បានសមចចូលបជុំ

សភា កយពីបានធ្វើពហិការអស់រយៈពល ១០
ខកន្លងមក សបតាមចបោប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនពះរាជា

ុ
តាមរយៈ
ណាចកកម្ពជា។

ះ ឯកឧត្តម កឹម សុខា

ដលជាអនុបធានគណបកសសង្គ ះជាតិ នឹងកា យ
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ជាអនុប ធានទី១ រដ្ឋសភា ព មទាំងកសម ួល

គណកមា ធិការជាតិមួយចំនួន តាមការស្នើសុំពី

គណបកសសង្គោះជាតិផងដរ។ ពិសស កយកិច្ច
ចរចាបានសមចនះ តំណាងរាស្តមួយចំនួនមកពី
គណបកសសង ្គោះជាតិ
យសារការ

ដលបានឃុំខ្លួនកន្លង

ិ្ត ពហឹ
ើ ងសោ
ទបកាន់ពីបទ បពត
ឹ អំ

ទីលានបជាធិបតយយ ក៏តូវបាន

មានសរីភាពវិញដរ។

V

ះលងឲយ

ào ngày 22/7/2014 vừa qua, lãnh đạo cấp
cao của hai đảng tham gia ứng cử trong
đợt bầu cử nhiệm kỳ 5 hồi tháng 7 năm 2013
là Đảng nhân dân Campuchia (CPP) và Đảng
Cứu quốc Campuchia (CNRP) cũng đã ngồi
xuống đàm phán để thống nhất nhau một số
vấn đề còn vướng mắc. Thủ tướng Hun Sen,
Trưởng Đoàn đàm phán đảng CPP và Chủ tịch

đảng đối lập CNRP Sam Rainsy bắt tay nhau
và tuyên bố với các phóng viên về về việc
thống nhất giải quyết những bế tắc chính trị
trong thời gian qua, thực hiện cải cách thành
viên cũng như việc tổ chức của Ủy ban sắp
xếp bầu cử quốc gia hiện nay. Đồng thời tất
cả 55 đại biểu quốc hội thuộc Đảng đối lập
CNRP đã quyết định vào họp Quốc hội sau
thời gian 10 tháng từ bỏ quyền dự họp theo
quy định của hiến pháp Campuchia. Theo đó,
Ông Kem Sokha – Phó chủ tịch đảng CNRP
sẽ giữ chức Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội,
đồng thời điều chỉnh một số Ủy ban quốc gia
theo yêu cầu từ phía Đảng đối lập. Đặc biệt,
sau cuộc thỏa thuận thành công này, một số
đại biểu thuộc Đảng đối lập đã từng bị bắt
giam trước đây do gây bạo loạn tại Quảng
trường Dân Chủ cũng đã được thả tự do.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.

ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ឧបត្ថម្ភ
ដល់ កាកបាទកហមកម្ពុជា

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. TÀI TRỢ
CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA
ថ្ងទី៨ ខឧសភា កន្លង

នះ ធនាគារ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បានចូល

រួមឧបត្ថម្ភបក់ចន
ំ ន
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ុ
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ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ
ក្នង
ុ

លបំណងរួម

ចំណកគាទ
ំ ដល់អង្គការនះ ដើមបីសមចបាននូវ

ផនការសកម្មភាពរបស់ខន
ួ្ល ។

ជាមួយនឹងរយៈពលបតិបត្តការជិ
ិ
ត ៥ឆាំ

បទស

កម្ពុជា ធនាគារ សាខមប៊ង បានយល់ចបោស់ពី

សារៈសំខាន់ន ភាពសាមគ្គីគា

ក្នុងការជួយដល់

ធម្មជាតិ ឬមានសានភាពទុរគត

តាមតំបន់ជនបទ

សហគមន៍ ដលទទួលរងគ ះ

យសារគ ះ

ទូទាំងប ទស។ នះជាមូលហតុដលធនាគារ
សាខមប៊ ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ចូលរួមឧបត្ថម្ភ

លើកនះ ព មទាំងបងា ញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
ចំ

ះប

សង្គមដលកើតមាន។

កម្មវិធី មនុសសធម៌ របស់កាកបាទកហមកម្ពុជា ក្នុង

ឆាន
ំ ះ ទទួលបានឯកត្តកម្ម ជាមួយនឹងទឹកបក់វិភាគ

ទានសរុបជាង ១៤ លានដុលារអាមរិក កើនឡើង
ចើនធៀបនឹងឆា ំមុន។ លទ្ធិផលនវិភាគទានដល

សមចបាននះ នឹងបង្កើតបានជាកមាំងដល់អង្គការ

អាចប តិបត្តិបានល្អថមទៀត ដល់សកម្មភាព

៥០០,០០០ ដុលារ

500,000 USD

N

gày 08 tháng 05 vừa qua, Sacombank
Campuchia Plc đã tham gia tài trợ
500,000 USD cho Hội chữ thập đỏ Campuchia
– tổ chức nhân đạo lớn nhất đất nước, với
mong muốn góp phần hỗ trợ để tổ chức có
thể thực hiện các kế hoạch hành động của
mình.
Với gần 5 năm hoạt động tại Campuchia,
Sacombank nhận ra sự cần thiết của việc
chung tay giúp đỡ cho các cộng đồng phải
chịu ảnh hưởng bởi tình hình thiên tai hoặc
có hoàn cảnh kém may mắn tại các vùng
nông thôn trên khắp cả nước. Đó cũng là lý
do Sacombank Campuchia tham gia tài trợ
lần này, thực hiện cam kết trách nhiệm của
ngân hàng với các vấn đề xã hội.
Chương trình tài trợ năm nay của Hội chữ thập
đỏ Campuchia đã thiết lập kỷ lục với tổng vốn
huy động hơn 14 triệu USD, tăng mạnh so
với năm ngoái. Kết quả huy động này sẽ tạo
nguồn lực để tổ chức có thể cải thiện tốt hơn
cho các hoạt động nhân đạo của họ.

មនុសសធម៌របស់ខ្លួន។

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.
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ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម
សវាកម្ម-ទសចរណ៍វៀតណាម - កម្ពុជា ២០១៤

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ – DU LỊCH VIỆT NAM – CAMPUCHIA 2014

ូវបានប រព្ធជារៀងរាល់ឆាំ
ពិធតាក
ី ំងមពិកាព័ររណ៍រៀបតចំរបស់
មជឈមណ លជម ុញ
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិ

លបំណង ជមុញ

គ ន ទីក ុងហូជីមិញ ក្នុង
យបានខាំងកាបន្ថមទៀត

នូវកិច្ចសហបតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម - ទសចរណ៍ សវាកម្ម វៀតណាម - កម្ពុជា ។ តាមការរំពឹងទុកនឹង
អាចបង្កន
ី ទឹកបក់ពាណិជកម្ម
្ជ
៣,៥០០ លានដុលារ

អាមរិក លីសនះទ ៀត - ជាលទិ្ធផលពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វភាគីរវាងបទសទាំងពីរក្នុងឆាំ២០១៣។

ឆាន
ំ ះ កម្មវិធពិ
ី ពរ័ ណ៍ តវូ បានបរព្ធឡើងចាប់ពថ
ី ទី
្ង

០៧ ដលថ
់ ទី
្ង ១១ ខឧសភា

សីទ

និងពិព័រណ៍

ះពជ ។

ឯមជឈមណលសន្និ
ក ពីផលិតផល

កសិកម្ម ម្ហូបអាហារ សមារៈបើបស់ពីជ័រ សម្លៀក
បំពាក់ សបកជើង សមា រៈសិប បកម្មគ ឿងសមា ង។

ពិព័រណ៍ឆា ំនះ ក៏មានតាំងបងា ញនូវគ ឿងមា៉ សុីន

T

riển lãm được tổ chức hàng năm dưới sự
chủ trì của Trung tâm Xúc tiến Thương
mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC)
với mục đích đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác
thương mại - du lịch - dịch vụ Việt Nam Campuchia. Kỳ vọng sẽ làm tăng con số 3,5
tỷ USD - là kết quả thương mại song phương
giữa hai nước năm 2013 .
Năm nay, chương trình hội chợ triển lãm diễn
ra từ ngày 07/05 tới ngày 11/05 tại khu vực
Đảo Kim Cương Koh Pich. Ngoài các sản phẩm
nông nghiệp, thực phẩm, nhựa gia dụng, dệt
may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm,
triển lãm năm nay cũng có trưng bày các mặt
hàng máy móc, vật tư nông nghiệp, vật liệu
xây dựng và trang trí nội thất.

ឧបករណ៍កសិកម្ម សមា រៈសំណង់ និងគឿងលម្អ
គហដាន។
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េដាយសារជាអ្នកឧបត្ថម្ភ "្របាក់" ក្នុងពិធីពិព័រណ៍េនះ ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសីុ ្រតូវបានអេញ្ញីញចូលរួមក្នុងនាមជាសមាជិកៃនគណៈកម្មការសិកា្ខ

សាលាេ្រកាម្របធានបទស្តីពី "ជ្រមុញវិនិេយាគ - ពាណិជ្ជកម្ម - េទសចរណ៍េវៀតណាម - កម្ពុជា" និងក្នុងសកម្មភាពសំខាន់េផសងៗេទៀត ែដលមានេនៅក្នុងកម្មវិធី ពិព័រណ៍។

េ្រកៅពី េនះ ជាមួយនឹងទីតាំ ង ពីរក ែន្ល ងជាប់គា ែដលស្ថិតេនៅចំកណា្ដ លៃនកែន្លង តាំងពិព័រណ៍ ធនាគារ សាខម ែប៊ង (េខមបូឌា) ភី អិលសុី បានឧេទ្ទសនាមពី ផលិតផល -

េសវាកម្មរបស់ខ្លួន ជាពិេសសគឺបណា្ដផលិតផលទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មតាម្រពំែដន្រជោមែ្រជងែផ្នករហិរញ្ញវត្ថុេទៅដល់ពាណិជ្ជករខាតតូច និងមធយមទូទាំង្របេទស។
្ជ
និងវិនិ
ក្នង
ុ កម្មវិធព
ី ព
ិ រ័ ណ៍ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី ក៏បានរួមសហការជាមួយមជឈមណលជមុញពាណិជកម្ម

ជាតិវៀតណាមដលរស់

រស់

បទសកម្ពជា
ុ (VAC)

ួ
យឧបត្ថម្ភទឹកបក់ចន
ំ ន
ួ ១.០០០ ដុលារអាមរិក ដើមបីជយ

ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ហីយកំពង
ុ ជូបបទះការលំបាក។

គ ដើមបីចះុ សួរសុខទុកស
្ខ មាគមជន

ដល់កម
ុ គសា
ួ រជនជាតិវៀតណាមដលកំពង
ុ

Là nhà tài trợ Bạc của cuộc triển lãm, Sacombank Campuchia đã tham gia vào thành phần Ban tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề ”Xúc
tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Việt Nam – Campuchia” và các hoạt động quan trọng khác trong chương trình nghị sự của triển lãm. Ngoài
ra, với hai gian hàng đặt ngay tại trung tâm của khu vực triển lãm, Sacombank Campuchia đã giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng,
đặc biệt là các sản phẩm Thanh toán thương mại qua biên giới và Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ trong cả nước.
Trong khuôn khổ của triển lãm, Sacombank Campuchia cũng đã phối hợp với ITPC để đến thăm Hội Người Việt sinh sống tại Campuchia (VAC)
và tặng 1.000 USD để hỗ trợ các gia đình Việt Nam đang sống tại Campuchia gặp khó khăn.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.
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ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ស

ធ សាខាតា

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH TAKHMAO
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ទទួលបានអាជា ប័ណ្ណជាផ្លូវការ ធនាគារ សាខមប៊ ង
បនាបពី់(ខមបូ
ឌា) ភីអិលសុី បានបរព្វពិធីស ធទីតាំង ទី៨
ជាមួយនឹងពិធីកាត់ខសបូ

ថ្ងទី២៣ ខមសា ឆាំ២០១៤

កុងតា

ខត្តកណា្ដ ល ដលជាតំបន់សដ្ឋកិច្ចសកា នុពលថ្មីមួយ ជាប់ព ំប ទល់

ជាមួយរាជធានីភ្នំពញ។
ស្ថិត

ភាគខាងតបូងនរាជធានីភ្នំពញ ដលតូវបានហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញ

តំបន់វិនិ

យ

គ និងមានតម ូវការខ្ពស់ខាងសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ វត្តមាន

របសសា
់ ខាតា

នឹងបង្កត
ើ បាននូវឱកាសជាចន
ើ

ដលអតិ
់ ថជ
ិ ន ដល

ជាឯកត្តជន និងសហគស ពមទាំងបង្កើនគុណភាពក្នុងជីវភាពរស់
ដល់សហគមន៍។

ដូច្នះគិតតឹមខមិថុនា ឆាំ២០១៤ ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអិលសុី មានការិយាល័យកណា្ដលចំនួន ១ និងសាខាចំនួន ៧ រួមមាន
សាខាអូឡាំពិក, សាខាចបោរអំ
សាខា

មានទីតាំងស្ថិត
កណា្ដល

ដល់អតិថិជនដលជាឯកត្តជន

បក់ប

។

អាគារលខ ៥៣៩, សងា្កត់តា

ជាទីតាំងដលមានចរាចរ

តំបន់ទីបជុំជន, សាខាតា

អត្ថប

, សាខាពះមុនីវងស, សាខាផសោរហងលី,

ធិចិនតុង, សាខាកំពង់ចាម និងសាខាតា

, កុងតា

មកងាយសួល

និងស្ថិត

, ខត្ត

ក្នុង

នឹងផ្តល់នូវផលិតផល សវាកម្មធនាគារ
និងអតិថិជនជាសហគស

ជាមួយនឹង

ជន៍ជាចើន ពមទាំងឆាប់រហ័ស ដូចជា៖ ទទួលបក់ទូទាត់,
្ញើមានកាលកំណត់, បក់ប

្ញើសនសំ និងបណា្ដបក់ប

្ញើដទ

ទៀត។ ផ្តល់ឥណទានកមរូបភាពជាឥណទានដលមានការធានា, សវាកម្ម
ទូទាត់ និងផ្ទរបក់អន្តរជាតិ និងហិរញ្ញបបទានណិជ្ជកម្ម។ល។
ក្នង
ុ ឱកាសស

ធសាខាតា

អតិថជ
ិ នអាចទទួលបានកាដូពិសសមួយ

ពលបើកគណនី ឬធ្វើបតិបត្តិការណាមួយ

សាខា។

S

au khi được cấp giấy phép chính thức, Sacombank Campuchia
đã tổ chức lễ khai trương địa điểm kinh doanh thứ 8 với lễ cắt

băng khánh thành vào thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2014 tại thành
phố Takmao của tỉnh Kandal - một khu vực kinh tế tiềm năng mới
giáp ranh với thủ đô PhnomPenh.
Nằm ở phần phía nam của thủ đô Phnom Penh, được bao quanh
bởi các khu dự án doanh nghiệp quy mô và có nhu cầu cao đối với
các dịch vụ tài chính, sự hiện diện của Chi nhánh Takhmao sẽ tạo
ra nhiều cơ hội hơn cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp;
nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
Như vậy tính đến tháng 6 năm 2014, Sacombank Campuchia có 1
trụ sở chính và 7 chi nhánh, bao gồm Chi nhánh Olympic, Chbar
Ampeou, Preah Monivong, Phsar Heng Ly, Pochentong, Kampong
Cham và Takmao.
Tọa lạc tại số 539, Sangkat Takmao, thành phố Takmao, tỉnh Kandal
với giao thông thuận lợi và ngay khu vực dân cư đông đúc, Chi
nhánh Takmao sẽ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng
cho các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp với nhiều
tiện ích và nhanh chóng thuận lợi như nhận tiền gửi thanh toán, tiền
gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi; cấp tín dụng dưới
hình thức bảo lãnh cho vay, dịch vụ thanh toán và chuyển tiền quốc
tế, tài trợ thương mại, vv ...
Nhân dịp khai trương chi nhánh Takhmao, khách hàng được nhận
một món quà đặc biệt khi mở tài khoản hoặc thực hiện bất kỳ giao
dịch nào tại văn phòng chi nhánh.
្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.
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ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បរព្ធខួបអនុសសោវរីយ៍ ៥ ឆាំ
SACOMBANK CAMBODIA KỶ NIỆM 5 NĂM HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA

ថ្ងទី២៣ ខមិថនា
ុ គឺជាខួបអនុសសោវរីយដ
៍ ព
៏ ស
ិ ស គឺជាថ្ងធនាគារ សាខមប៊ង
មានមុខ

លើទឹកដី ដ៏សស់សាតនះ។ កយបតិបត្តិការបាន ៥ ឆាំ

ធនាគារសមចបាននូវលទ្ធផលគួរឲយកត់សមា្គល់។

ពលទើបបើកធ្វើបតិ-

បត្តិការ សាខមប៊ង គន់តជាសាខាមួយដលស្ថិតកម ធនាគារ សាខមប៊ង
វៀតណាមប៉ុ

្ណះ បនាប់មកទើបប្តូរ

ជាធនាគារបុតសម្ព័ន្ធដលមាននាម-

ករណ៍ជាធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី

ក្នង
ុ ខតុលា ឆា២
ំ ០១១។

រហូតដល់ចុងតីមាសទី២ ឆាំ២០១៤ នះ ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអិលសុី មានបណា្ដញសាខាបតិបត្តិការសរុប ០៨ កន្លង និងមានបុគ្គលិកសរុប
១៨០រូប, សមចបានបក់ប

ស
ើ្ញ រុបជាង ១០២,៨ លានដុលារ, ឥណទានសរុប

ស្មើនឹង ១០០,៩ លានដុលារ និងមានអតិថិជនសរុបបហល ៥,៥០០ នាក់។

ក្នុងឱកាសខួបអនុសសោវរីយ៍ ៥ ឆាំ គឺ

ថ្ងទី ២៣ មិថុនា ២០១៤ ធនាគារ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានបរព្ធកម្មវិធីបកប
ទីសាក់ការកណា្ដលផាល់

ពមទាំងបគល់នូវវត្ថុអនុសសោវរីយ៍ដល់បុគ្គលិកដល

បានផសោភាប់ជាមួយធនាគារអស់រយៈពល ៥ ឆាំ កន្លង

10

យភាពកក់

។

N

gày 23/6 là ngày kỷ niệm đặc biệt, ngày đánh dấu sự hiện diện của
Sacombank trên đất nước chùa tháp xinh đẹp. Sau 5 năm hoạt
động Sacombank đã đạt được những thành tự đáng ghi nhận. Khi mới
thành lập, Sacombank chỉ là một chi nhánh trực thuộc Sacombank VN,
sau đó đã chuyển đổi thành ngân hàng con với tên gọi Sacombank
(Cambodia) Plc vào tháng 10 năm 2011. Đến cuối quý 2/2014
Sacombank Campuchia đã có mạng lưới hoạt động với 8 điểm giao
dịch, tổng nhân sự 180 người, tổng huy động vốn đạt hơn 102,8 triệu
USD, dư nợ cho vay đạt 100,9 triệu USD, tổng số khách hàng khoảng
5,500 khách hàng.
Nhân kỷ niệm 5 năm hoạt động, ngày 23/6/2014 Sacombank
Cambodia Plc đã tổ chức một buổi tiệc ấm cúng tại Hội sở chính, vinh
danh và trao tặng kỷ niệm chương cho CBNV đã cống hiến và gắn bó
liên tục trong 5 năm qua.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.

ផលិតផលសវាកម្ម និងដំ

ះសយអាជីវកម្ម SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

ជមុញការផ្តល់ឥណទានខាតតូចដលមានបសិទ្ធភាពខ្ពស់, ហានិភ័យទាប
ĐẨY MẠNH CHO VAY PHÂN TÁN HIỆU QUẢ CAO, RỦI RO THẤP

អភិវឌឍន៍

សបតាម ទិស
អាជីវកម្ម

អតិថិជន
ពីភាព

ល

គជ័យលច

P

និង

យមើលឃើញ

របស់ ធនាគារ

nhìn nhận những thành công nổi
bật của Sacombank Việt Nam từ

ជមុញឥណទានខាតតូច។ ក្នុងកំឡុង

việc đẩy mạnh cho vay phân tán,

ពល ៦ខ ដើមឆាំ២០១៤ ធនាគារ

trong 6 tháng đầu năm 2014, Sa-

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បាន

combank Campuchia đã tập trung

លើការផ្តល់ឥណទានខាតតូច

phát triển cho vay phân tán với

យចាត់ទុកជាផ្នកអាទិភាព ។

mức độ ưu tiên cao.

តាមរយៈ ការបំប កឥណទានជាខា ត
តូចៗ ដល់អតិថិជន

វិធនះ
ី
ជួយ
ហានិភ័យ
បក់ខ្ពស់

ល

Với việc chia nhỏ dư nợ cho nhiều

ជាច ើន

đối tượng khách hàng; hình thức

យធនាគារអាចកាត់បន្ថយ

cho vay này giúp ngân hàng phân

ហើយអាចទទួលបានការ

tán rủi ro mà vẫn thu được lãi suất

នាំមកនូវកុមអតិថិជនដល

មានស្ថ រភាព

kinh doanh và đối tượng

khách hàng mục tiêu, đồng thời

សាខមប៊ ង វៀតណាម តាមរយៈការ

ត

hát triển theo đúng định hướng

cao; đem lại một hệ khách hàng

ហើយយើងអាចលក់

្ញើ, សវាទូទាត់

ổn định, có thể bán chéo thêm các sản phẩm khác như thẻ, tiền gởi,

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានយា៉ងធំទូលាយ និងសុីជម

hiệu của SC một cách sâu rộng đến thị trường. Hiểu rõ những ưu điểm

បន្ថមនូវផលិតផលផសងៗទៀតដូចជា ប័ណ្ណអធីអឹម, បក់ប

អនុ្តរជាតិ, ផ្ទ រប ក់, ព មទាំងរួមចំណ កក្នុងការផសព្វផ សោយករិ៍្ត
ក្នុងទីផសោរ ។ យល់ចបោស់ពីគុណសមបត្តិទាំង

ះរបស់

ះ ទើបធនាគារ សាខមប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានបង្កើតនូវកញ្ចប់ផលិតផលឥណទាន ជាមួយនឹង

លក្ខណៈទាក់ទាញជាច ើន

ដល់អតិថិជនមានដូចជា ឥណទានប ើប ស់,

thanh toán quốc tế, chuyển tiền; từ đó góp phần quảng bá thương

nổi bật đó, Sacombank Campuchia đã xây dựng những gói sản phẩm
cho vay với nhiều đặc điểm hấp dẫn để thu hút khách hàng như cho
vay tiêu dùng, cho vay mua nhà, cho vay mua xe, cho vay tiểu thương

ឥណទានទិញផ្ទះ, ឥណទានទិញឡាន, ឥណទានផសោរខាតតូចតាមផសោរ។

chợ…

ជាមួយនឹងការខិតខំបឹងបងខាងលើ, គិតតឹមថ្ងទី៣០ ខមិថុនា, អតិថិជន

Với những cố gắng trên, tính đến 30/06, tổng số khách hàng cho vay

នឥណទានខាតតូចមានចំនួន ៥៩៣ អតិថិជនជាមួយនឹងសមតុលយ ៥,៧ លាន
ដុលារអាមរិក ស្មើ ៥.៧% នសមតុលយឥណទានសរុបរបស់ធនាគារ ។ ក្នុង

ះ

ឥណទានផសោរទទួលបានប សិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹង ១០៦ អតិថិជន,
សមតុលយឥណទាន ១,៧៧១,០០០ ដុលារអាមរិក និងអតការបក់មធយមស្មើ

១៥.៦០% ក្នុងមួយឆាំ ។

ក្នុងពលខាងមុខ, សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី នឹងបន្តសិកសោបទពិ

ធន៍

ពីធនាគារ សាខមប៊ង វៀតណាម និងធនាគារក្នុងសុកដូចជា ធនគារអសុីលីដា

phân tán là 593 khách hàng với dư nợ 5,7 triệu USD chiếm 5.7% trong
tổng dư nợ của Ngân hàng. Trong đó cho vay chợ đạt hiệu quả cao
nhất với 106 khách hàng, tổng dư nợ 1,771,000 USD và mức lãi suất
bình quân là 15.60%/năm.
Trong thời gian tới, Sacombank Campuchia sẽ tiếp tục học hỏi kinh
nghiệm từ phía Sacombank Việt Nam và các NH địa phương như Acle-

លការណ៍ និង

da và các microfinance, rà soát lại chính sách tín dụng và các quy định

ះ យើងក៏បានបណ្ដុះបណា្ដល

công tác cho vay phân tán. Bên cạnh đó sẽ tập huấn cho nhân viên

ក្នុងគប់គងឥណទាន បង្កើតកម្មវិធីបកួតបជងសមប់ជមុញដល់បុគ្គលិក។

triển khai thêm nhiều chương trình thi đua để kích thích nhân viên

និងបណា្ដសាប័នមីកូហិរញ្ញវត្ថុ, ធ្វើការពិនិតយមើលឡើងវិញនូវ

ការកំណត់ផសងៗដលទាក់ទង ដើមបីធ្វការ
ើ កសមល
ួ សមសប និងបត់បនជាង

liên quan để có những thay đổi phù hợp và linh hoạt hơn nữa trong

បុគ្គលិក ដើមបី

để nắm rõ sản phẩm và nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý nợ;

មុនក្នុងការផ្តល់ឥណទានខាតតូច ។ ទន្ទឹមនឹង

យពួកគាត់យល់ចបោស់ផលិតផល និងបង្កើនការទទួលខុសតូវ

លើសពីនះ យើងក៏បានបង្កន
ើ ទំនាក់ទង
ំ ជាមួយមន្តស
ី ងា្កត់, ឃុំ ដើមបីជយ
ួ

យ

ធនាគារគប់គងសានភាពរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាគន្លឹះក្នុងវាយតម្លអតិថិជន។
យសារមាន

ល

លម្អត
ិ ចបោស់លាស់ដច
ូ ខាងលើនះ, សាខមប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអិលសុី រំពឹងទុកថានឹងទទួលបានលទិ្ធផលជាផ្លផា្កចើនជាងនះ

រយៈការជមុញ

ទៀត តាម

យបានខា ំងកា នូវឥណទានខា តតូច, ដលរួមចំណកក្នុងការ

បង្កើនបក់ចំណូលរបស់ធនាគារ ។

bán hàng. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ với các đơn vị phường, xã
để thông qua đó hỗ trợ cho Ngân hàng quản lý tình hình khách hàng
cũng như làm cơ sở khi đánh giá, thẩm định khách hàng.
Với những mục tiêu rõ ràng cụ thể như trên, Sacombank Campuchia
kỳ vọng sẽ thu lại nhiều kết quả hơn nữa từ công tác đẩy mạnh cho
vay phân tán, góp phần nâng cao lợi nhuận ngân hàng.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.
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ផលិតផលសវាកម្ម និងដំ

ះសយអាជីវកម្ម SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

បង្កន
ើ ការផសព្វផសោយដល់កម
ុ អតិថជ
ិ នវៀតណាម ដលមានពាណិជកម្ម
្ជ ជាមួយនឹងកម្ពជា
ុ
TĂNG CƯỜNG TIẾP THỊ NHÓM KHÁCH HÀNG VIỆT NAM GIAO THƯƠNG VỚI CAMPUCHIA
នប ៀបជាធនាគារវៀតណាម ដលមានវត្តមានលើទីផ សោរន
យមាបទសកម្ព
ជា
ុ ជាងបឆា
ំ ំ ជាមួយនឹងបណា្ដញបតិបត្តការ
ិ ធំទូលាយ

របស់ធនាគារម

វៀតណាម, ក្នុងកំឡុងពល ៦ខ ដើមឆា ំនះ ធនាគារ

សាខមប៊ ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានបង្កើនការផសព្វផ សោយដល់ក ុមអតិថិជន
ក្នុងប ទសកម្ពុជា និងបណា្ដ អតិថិជន

វៀតណាមដលមានទីតាំង អាជីវកម្ម

ដលមានពាណិជ្ជកម្ម

មក រវាងប ទសទាំងពីរ។

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នក
ពាណិជ្ជកម្មនសានទូតវៀតណាម
វៀតណាម ដលបានវិនិ

ដើមបីទទួលបាននូវព័ត៌មានស្តីពីវិនិ

គិន

គក្នុងបទសកម្ពុជា ពមទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយ

នាយកដានអាជីវកម្ម និងបណា្ដសាខាខត្តរបស់ធនាគារ សាខមប៊ង វៀតណាម
(ជាពិសសគឺសាខាអានយា៉ង, សាខាតនីញ, សាខាឡុងអាង) ដើមបីស្វងយល់
ពីអតិថិជន

ដលកំពុងមានពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គល

ឬសហគ ស

ក្នុង

ប ទសកម្ពុជាដលមិនទាន់បានប ើប ស់សវាកម្ម ធនាគារ សាខមប៊ ង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។ តាមរយៈនះ យើងអាចស្វ ងរកបាននូវអតិថិជន
ល

ធ្វើការផសព្វផសោយ និងអត្ត

ម័តអ

្ជើញអតិថិជនឲយប ើប ស់

សវាកម្មជាមួយធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី តាមរយៈផលិតផលសវាកម្ម ដលមានអត្ថប

ជន៍ និងការលើកទឹកចិត្ត។ កន្លង

ធនាគារ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ក៏បានចូលក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មរបស់

កង
ុ ហូជម
ី ញ
ិ ឆា២
ំ ០១៤។ នះគឺជាឱកាសសមប់ធនាគារ ក្នង
ុ ការទំនាក់ទន
ំ ង
ជាមួយបណា្ដសហគសវៀតណាម ដលបាននិងកំពុងមានបំណងចង់វិនិ

គ

ុ
តាមរយៈពិពរ័ ណ៌ពាណិជកម្ម
្ជ នះ ធនាគារក៏បានផសព្វផសោយ
មកកាន់ទីផសោរកម្ពជា។
កាន់បណា្ដ សហគ សវៀតណាម ពីគុណសមបត្តិន ផលិតផល-សវាកម្ម

របស់ខ្លួនដលកំពុងមាន ដូចជា៖ សវាកម្មទូទាត់តាមពំដន សវាកម្មផ្ទរបក់
ឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពល ១
ដកសាច់បក់បាន

៉ង,

ះផសោយមូលបបទានប័តពិសស ដលអាច

ជាង ៤២០ទីតាំងបតិបត្តិការ ក្នុងបទសវៀតណាម និង

បទសឡាវ។ បក់ប

្ញើសមប់ទូទាត់ អាចទទួលបានអតការបក់ដលគិត

តាមមធយមនសមតុលយបក់ប

្ញើ។ ទិន្នន័យគិតតឹមថ្ងទី៣០ ខមិថុនា ទឹកបក់

ផ្ទរតាមរយៈសវាកម្មទូទាត់តាមពំដន សមចបាន ៤៣ លានដុលារអាមរិក

(ក្នុងឆាំ២០១៣ សមចបាន ១៤,៥ លានដុលារអាមរិក), សវាកម្មផ្ទរបក់
សមចបានជាង ១៩១ លានដុលារអាមរិក, បក់ប

្ញើសរុប សមចបានជាង

១០២,៨ លានដុលារអាមរិក (ស្មើនឹង ១០៦.១៦% នផនការ)។...

ការជម ុញលើការផសព្វផ សោយដល់ក ុមអតិថិជនវៀតណាម

នទិស

ក៏ជាចំណ កមួយ

អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី ផងដរ។

ធនាគារ យល់ចបោស់ពីភាពលំបាករបស់អតិថជ
ិ នដលជាឯកត្តជន និងសហគស
វៀតណាម ដលបានវិនិ
ធាប់តនិយាយថា

”នាំទ័ព

គ និងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងបទសកម្ពុជា ដូចដលយើង
ចបោំង

សុកឆាយ”។

យហតុនះហើយ

ទើបធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ពិតជាចង់ជមជងបកប
យបសិទភាព
្ធ
បំផត
ុ សមប់អតិថជ
ិ នទាង
ំ

ះ។ កតានះ មិនតម
ឹ តនាមក
ំ

នូវបសិទ្ធភាពក្នុងអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

ប៉ុ

្ណះទ ថមទាំងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ធនាគារ ក្នុងការជមជងដល់បណា្ដ

សហគសវៀតណាម

យបតិបត្តិបកប

ក្នុងបណា្ដបទសនតំបន់ឥណូចិន។

យបសិទ្ធភាព និងងាយសួល

T

ận dụng lợi thế là một ngân hàng Việt Nam đã có mặt tại thị
trường Campuchia hơn 5 năm và mạng lưới rộng khắp của Ngân
hàng mẹ Sacombank tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay Sacombank Campuchia đã tăng cường tiếp thị nhóm khách hàng VN có trụ
sở kinh doanh tại Campuchia và các khách hàng có hoạt động giao
thương qua lại giữa hai nước.
SC đã xây dựng mối quan hệ với Bộ phận Thương vụ bên Đại sứ quán
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để nắm thông tin danh sách các Doanh nghiệp VN qua đầu tư kinh
doanh tại Campuchia, đồng thời chủ động liên hệ Phòng DN và các
CN tỉnh của Sacombank VN (đặc biệt là các chi nhánh An Giang, Tây
Ninh, Long An) để tìm hiểu các khách hàng hiện đang giao thương với
cá nhân, doanh nghiệp tại Campuchia nhưng không sử dụng dịch vụ
tại Sacombank Campuchia. Thông qua đó có thể tìm được khách hàng
mục tiêu, tiếp thị, chủ động mời chào các khách hàng này về giao dịch
với SC bằng các SPDV tiện ích và ưu đãi.
Vừa qua Sacombank Campuchia cũng đã tham gia Hội chợ triển lãm
Hồ Chí Minh City Expo 2014. Đây là cơ hội để SC tiếp cận các Doanh
nghiệp VN hiện đã và đang có ý định đầu tư tại thị trường Campuchia.
Thông qua Hội chợ SC cũng đã quảng bá đến các Doanh nghiệp VN
về thế mạnh của các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng SC đang cung
cấp như Thanh toán biên mậu, chuyển tiền nhanh trong vòng 1h, phát
hành Séc đặc biệt có thể thanh toán tại hơn 420 điểm giao dịch tại
VN và Lào, tiền gửi thanh toán được hưởng lãi suất bậc thang theo số
dư bình quân…Kết quả tính đến 30 tháng 06, doanh số thanh toán
biên mậu đạt 43 triệu USD (trong năm 2013 đạt được 14.5 triệu USD),
doanh số chuyển tiền đạt hơn 191 triệu USD, tổng số dư huy động đạt
hơn 102,8 triệu USD (đạt 106.16% kế hoạch)…
Việc đẩy mạnh tiếp thị nhóm đối tượng khách hàng Việt Nam cũng là
một trong những định hướng kinh doanh của SC. SC hiểu rõ những
khó khăn của các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư, kinh
doanh tại nước bạn Campuchia, đúng như chúng ta vẫn thường hay ví
von “Đem quân đi đánh xứ người”, chính vì vậy SC thật sự mong muốn
hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Điều này không chỉ đem lại kết quả
kinh doanh cho SC mà còn là một phần sứ mệnh của ngân hàng hỗ
trợ các Doanh nghiệp VN hoạt động thuận lợi và hiệu quả tại khu vực
3 nước Đông Dương.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.

ផលិតផលសវាកម្ម និងដំ

ះសយអាជីវកម្ម SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

វិធីសាស្តទូទាត់ការបក់មុន សមប់ផលិតផលបក់ប

្ញើ

HÌNH THỨC TRẢ LÃI TRƯỚC CHO SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
ឆាំ២០១៤ ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានដាក់ យដំណើរការនូវវិធីសាស្តទូទាត់ការបក់មុន សមប់ផលិតផលបក់ប
ពីថ្ងឆ្លទីើយ០តប១ ខមសា
នឹងតមូវការរបស់អតិថិជនដលចង់ផ្ញើបក់ ហើយដកការបក់មុនសមប់បើបស់។
វិធីសាស្តនះ ធនាគារនឹងទូទាត់ការបក់ភាមៗ
កាលកំណត់ នឹងទទួលបានវិញនូវបក់ប
ទាំងសុង ក្នុងការបើបស់វិ

ពលដលអតិថិជនដាក់បក់ប

្ញើ

្ញើ។ រីឯបក់ដើម នឹងទទួលបាននូវចុងគ។ បសិនអតិថិជនបិទគណនីមុន

ទាំ
ើ្ញ ងអស់ ជាមួយនឹងការបក់មន
ិ មានកាលកំណត់ ហើយសងការបក់ដលបលម្អៀងជូនធនាគារវិញ។ អតិថជ
ិ នមានសិទ្ធិ

បនប័តបក់ប

្ញើសមប់ការដាក់ប

វិធីសាស្តទូទាត់ការបក់មុនសមប់ផលិតផលបក់ប

្ញើនះ ធ្វើ

ំ ការដាក់ធានា

ពលមានតមូវការបើបស់ឥណទាន។

យផលិតផលមានភាពសមបូរបប និងផ្តល់ជមើសចើនសមប់អតិថិជន ហើយអាចបង្កើនការ

បកួតបជងក្នុងការផសព្វផសោយលក់ផលិតផល។
ដូច្នះ បច្ចុបបន្ន

ពលអតិថិជនដាក់បក់ប

្ញើ

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី អតិថិជននឹងមានជមើស ៤ យា៉ង ក្នុងការទទួលការបក់៖ ទទួលការ

បក់មុន ទទួលការបក់បចាំខ ទទួលការបក់បចាំតីមាស និងទទួលការបក់

ចុងគ។

T

ừ ngày 01 tháng 04 năm 2014, Sacombank Campuchia đã triển khai hình thức trả lãi trước cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, đáp ứng nhu
cầu của những khách hàng gửi tiền nhưng muốn nhận lãi trước để chi tiêu.

Với hình thức này, Ngân hàng sẽ trả lãi cho khách hàng ngay tại thời điểm gửi tiền; gốc trả cuối kỳ. Nếu khách hàng rút trước hạn sẽ được nhận
toàn bộ số tiền gửi và hưởng mức lãi suất không kỳ hạn; đồng thời hoàn lại cho Ngân hàng mức lãi suất chênh lệch đã nhận. Khách hàng hoàn
toàn được quyền sử dụng sổ tiết kiệm để cầm cố, chiết khấu, thế chấp khi có nhu cầu vay vốn
Hình thức trả lãi trước cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đưa ra nhiều tùy chọn hơn cho khách hàng, từ đó làm
tăng khả năng cạnh tranh khi tiếp thị bán hàng.
Như vậy, hiện nay khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại SC sẽ có 4 quyền chọn về nhận tiền lãi: nhận lãi trước, nhận lãi hàng tháng, nhận lãi hàng
quý và nhận lãi khi đến hạn.

ទឹកបក់ទូទាត់តាមពំដនមានសានភាពល្អបសើរ
DOANH SỐ THANH TOÁN BIÊN MẬU ĐẠT TÍN HIỆU TỐT
វឌឍន៍សវាកម្មទូទាត់តាមពំដន
សាខាកំពង់ចាម
ត
ការអភិ
បន្តកើនឡើង និងមានស្ថរភាព។ ទិន្នន័យនសវាកម្មទូទាត់តាម

ពំដន តឹមខកក្កដា ឆាំ២០១៤ របស់សាខាកំពង់ចាម ទទួលបានជាង
៧លានដុលារអាមរិក។ គិតពីដម
ើ ឆា២
ំ ០១៤ រហូតដល់ខកក្កដា ឆា២
ំ ០១៤

ទឹកបក់ប

្ញើសមចបានជាង ៥១លានដុលារអាមរិក ក្នុង

ផ្ទរចូលមានជាង ៥០លានដុលារអាមរិក។

ះទឹកបក់

សាខាកំពង់ចាមបន្តធ្វើការផសព្វផសោយ និងស្វងរកអតិថិជនខាងវិស័យនាំ

hơn 51 triệu USD, trong đó doanh số báo có chiếm hơn 50 triệu USD.
CN Kampong Cham tiếp tục tiếp thị và khai thác khách hàng
xuất nhập khẩu tại địa bàn có giao thương giữa 2 nước Việt Nam
và Campuchia. Tiếp tục triển khai ưu đãi phí cho chương trình
chuyển tiền nhanh từ Kampong Cham đi Phnom Penh để có thể
tự cân đối nguồn chi trả cho khách hàng nhận báo có tại CN, góp
phần tiết kiệm chi phí chuyển tiền cân đối nguồn về Việt Nam.

ចញនាច
ំ ល
ូ ក្នង
ុ តំបន់ ដលមានទំនាក់ទន
ំ ងពាណិជកម្ម
្ជ រវាងបទសទាំងពីរ គឺ

វៀតណាម និងកម្ពជា
ុ ។ បន្តផ្តល់ការលើកទឹកចិតខាងថ្ល
្ត
សវាកម្មដល់អតិថជ
ិ ន

សមប់ការផ្ទរបក់ពខ
ី ត្តកំពង់ចាម

ភ្នព
ំ ញ ដើមបីសមតុលយទុនសមប់

ការផ្ទរបក់ចូលរបស់សាខា រួមចំណកកាត់បន្ថយចំណាយសមតុលយទុន
កាន់វៀតណាម។

C

ông tác phát triển thanh toán biên mậu tại CN Kampong Cham
tiếp tục tăng trưởng vượt bật và ổn định. Doanh số thanh

toán trong tháng 7/2014 của CN Kampong Cham đạt hơn 7 triệu
USD. Lũy kế từ đầu năm 2014 đến hết tháng 7/2014 doanh số đạt

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.
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ផលិតផលសវាកម្ម និងដំ

ះសយអាជីវកម្ម SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

ផលិតផលប ក់ប

ប ក់ប

្ញើថ្មី៖

្ញើសម ប់អនាគត

SẢN PHẨM HUY ĐỘNG MỚI ÁP DỤNG: TIỀN GỬI TƯƠNG LAI
ថ្ងទី១៦ ខកក្កដា កន្លង

នះ ធនាគារ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី បានដាក់

យបើបស់ជាផ្លូវការនូវផលិតផល “បក់ប

សម ប់អនាគត”។ នះជាប ភទប ក់ប

្ញើ

្ញើមាន

កាលកំណត់ តូវបានបើកកមរូបភាពជាការដាក់

ដល់ចុងគនបក់ប

សម
ើ្ញ
ប់អនាគត។ អតការ

tượng khách hàng cá nhân. Tùy vào những

បក់បច្ចុបបន្នចាប់ ៤% ដល់ ៥.៨៥% ក្នុងមួយឆាំ។

dự định trong tương lai và khả năng tài chính

ជាមួយនឹង “បក់ប

của mình mà khách hàng đăng ký một kế

្ញើសមប់អនាគត” អតិថិជន

អាចបើកគណនីបានយា៉ងឆាប់រហ័ស និងងាយសល
ួ

hoạch tích góp khác nhau với sản phẩm này.

គនីមយ
ួ ៗ បសិនបើមានសំណព
ើ អតិ
ី ថជ
ិ ន។ ធនាគារ

tiền tối thiểu nộp mỗi kỳ là 5 USD (20,000

ដល់អតិថិជន

ពលជិតដល់គដាក់បក់។ ម៉យោង

tháng, hoặc 10 USD (40,000KHR)/quý, hoặc

របស់ខ្លួនតាមរយៈសវាកម្មធនាគារតាមសារទូរស័ព្ទ

Lãi suất tiền gửi sẽ theo biểu lãi suất riêng của

យស្វយ
័ បវត្តក
ិ ្នុង

SC huy động bằng đồng USD hoặc KHR. Số

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី នឹងជូនដំណឹង

KHR) nếu khách hàng chọn kỳ hạn nộp theo

បណា្ដ អតិថិជនទាំងអស់ដលជាឯកត្តជន។ ផ្អ ក

ទៀតអតិថជ
ិ ន អាចងាយសល
ួ ក្នង
ុ ការគប់គងគណនី

15USD (60,000 KHR)/ 6 tháng.

ហិរញ្ញវត្ថរបស់
ុ
បុគល
្គ មាក់ៗ ដលអតិថជ
ិ នអាចបង្កត
ើ

និងសវាកម្មធនាគារតាមអិុនធឺណត។ លើសពីនះ

ប ក់ជាប ចាំតាមកាលកំណត់ ដើម បីទទួលបាន
ទឹកបក់ដលចង់បាននាថ្ងអនាគត។

“បក់ប

្ញើសមប់អនាគត” សក្តិសម

នឹងគប់

លើការរំពឹងទុកនាថ្ង អនាគត និងសមត្ថភាព

ផនការសនសំផសងគាជាមួយនឹងផលិតផលនះ។

ធនាគារ សាខមប៊ ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី មាន
ទទួលបក់ប

្ញើជា ដុលារអាមរិក និង ខ្មររៀល។

ចំនួនប ក់ដាក់សនសំអបបបរមាក្នុងគ នីមួយៗ គឺ

៥ ដុលារអាមរិក (២០,០០០ រៀល) បសិនអតិថជ
ិ ន
ជើសរីសដាក់បក់បចាំខ ឬ ១០ ដុលារអាមរិក
អាមរិក (៦០,០០០ រៀល) ក្នុងមួយឆមាស។

(៤០,០០០ រៀល) ក្នុងមួយតីមាស ឬ ១៥ ដុលារ

អតការបក់

នឹងអនុវត្តតាមតារាងអតការបក់

អនាគត” នះ

ក្នង
ុ កំឡង
ុ ដលអតិថជ
ិ នបើកគណនី

យឡកសមប់ផលិតផល “បក់ប

្ញើសមប់

ហើយអតការប ក់នះ នឹងមានសុពលភាពរហូត

ហើយអាចកាត់បក់ចញពីគណនី

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី នឹងមិន
មានការផាកពិន័យអ្វីទាំងអស់ ក្នុងករណីអតិថិជនធ្វើ
ការបិទគណនី បក់ប
កំណត់។

្ញើសមប់អនាគតមុនកាល

sản phẩm “Tiền gửi tương lai” tại thời điểm
khách hàng tham gia sản phẩm và lãi suất này
được duy trì đến khi kết thúc kỳ hạn gửi. Lãi
suất hiện tại từ 4% - 5,85%/năm.
Với Tiền gửi tương lai, khách hàng có thể mở
tài khoản một cách nhanh chóng và dễ dàng,

gày 16 tháng 07 vừa qua, Sacombank

N

có thể cắt tiền tự động hàng kỳ từ tài khoản

Campuchia chính thức cho ban hành sản

chỉ định nếu khách hàng có yêu cầu. Được SC

phẩm “Tiền gửi tương lai”. Đây là loại hình tiền

gửi thông báo khi sắp tới kỳ nộp tiền. Đồng

gửi có kỳ hạn được mở dưới hình thức góp

thời khách hàng có thể dễ dàng quản lý tài

một số tiền cố định theo định kỳ để đạt được

khoản thông qua SMS Banking và Internet

số tiền thụ hưởng mong muốn trong tương lai.

Banking. SC sẽ không phạt bất kỳ phí nào trong

“Tiền gửi tương lai” phù hợp với hầu hết đối

trường hợp khách hàng tất toán trước hạn.

GẦN
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ការចករំលកបទពិ

ក ុម KPI និងផនការ

ះ
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មុខ

KPI TEAM VÀ NHỮNG LỘ TRÌNH PHÍA TRƯỚC
យរយៈមក ទីបំផុត
បនាប់ពីកកាុមរអាKPIក់ខាក៏នមួបានឧទ្ទ
សនាមកម្មវិធី

KPI ជាផ្លូវការដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ និងចាប់ផ្តើម
អនុវត្តសាកលបងចាប់ពខ
ី ឧសភា ឆា២០១៤
ំ
មក។

KPI (បនាត់វាស់ពីបសិទ្ធភាពការងារចមបង - Key

Performance Indicator) គឺជាកម្មវិធី វាស់វងពី

បសិទភាព
្ធ
ការងាររបស់បុគលិ
្គ កនីមយ
ួ ៗ។ ការអនុវត្ត

កម្មវិធីន ះ នឹងជួយឲយអង្គភាព លើកកម្ពស់បសិទភាព
្ធ
ិ រ ជមុញលទ្ធផលក្នុងការលក់ និងបើអស់
បតិបត្តកា

លទ្ធភាពនខ្ទង់ចំណាយបតិបត្តិការ។

តវូ ការពលវលា និងកមាង
ំ ជាចន
ើ ដើមបីអាចទទួល

បាននូវតួលខ KPI ដលតឹមតូវមួយសមប់តួនាទី

នីមយ
ួ ៗ។ ជបពីប

នូវផនការក្នុងការងារ
ជាមួយនឹង

ល

នះ កម
ុ KPI បានដាក់ចញ

តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ

ផសងទៀតនឹងត ូវបានវាយតម្ល KPI ក្នុងដំណាក់

កាលបនាប់។

thực hiện. Trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu
của nhóm là mong muốn thay đổi hành vi và

ពលអនុវត្តនូវកម្មវិធី

thái độ làm việc của nhân viên. Khi những

តវូ មានការរួមដគា និងរួមកមាង
ំ ពីសណា
ំ
ក់សមាជិក

đánh giá một cách đầy đủ, chính xác thông

បុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

niềm đam mê và nỗ lực cống hiến nhiều hơn

ធ្វើឲយ KPI រីកធំ ដើមបីឲយធនាគារអាចសមចបាន

Nhóm KPI đã thống nhất chọn Chuyên viên

ះជាអង្គភាពណាក៏

យ

ណាមួយ ដើមបីសមចបានលទ្ធផលដូចចង់បាន គឺ

đóng góp của nhân viên được Ban lãnh đạo

ទាំងឡាយក្នុងអង្គភាព។ កុម KPI សងឃឹមថា រាល់

qua những điểm số rõ ràng sẽ kích thích ở họ

ទាង
ំ អស់ នឹងចូលរួមចំណកគំនត
ិ រួមចំណកកមាង
ំ

cho Ngân hàng.

ល

៖ លើកកម្ពស់បសិទ្ធភាពការងារបុគ្គលិក

នីមួយៗ រួមចំណ ក

ក្នុងផនការអភិវឌឍន៍របស់

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ក្នុងពល
ខ្លីបំផុត។

QHKH và Giao dịch viên là 2 chức danh được
đánh giá đầu tiên. Những tiêu chí đưa ra: số
lượng khách hàng; số dư tiền vay, tiền gửi
tăng thêm hàng tháng đối với CRO và số
lượng giao dịch đối với Tell-

ដលបានកំណត់ចបោស់លាស់

er sẽ được quy thành điểm

និងជាក់លាក់។ តួលខ KPI របស់ធនាគារ សាខមប៊ង

số, có tính trọng số để ra kết

(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី នឹងឆ្លងកាត់ ៤ ដំណាក់កាល
ដើម បីសម ច

និងដាក់ឲយដំណើរការបាន។

ដំណាក់កាលដំបូង

ផា ស់ប្តូរសកម្មភាព
បុគ្គលិក។

ល

quả KPI hàng tháng. Dựa

ក្នុង

vào đó, Ban lãnh đạo sẽ có

របស់កុម KPI គឺចង់

cơ sở chính xác để đánh

និងអត្តចរិកក្នុងការងាររបស់

giá, khen thưởng đối với

ពលការបឹងបងទាំងឡាយរបស់

បុគលិ
្គ ក តវូ បានថាក់ដក
ឹ នាវា
ំ យតមប
្ល កប

ពញលញ

និងត ឹមត ូវ

những nhân viên tốt và có

យភាព

hình thức nhắc nhở đối với

តាមរយៈតួលខដល

những nhân viên chưa đạt

ចបោស់លាស់ នឹងជួយជមុញទឹកចិត្តឲយបុគ្គលិក មាន

yêu cầu.

ភាពផសោភាប់ និងលះបង់បន្ថមទៀតដល់ធនាគារ។

Về dài hạn, nhóm KPI sẽ

កុម KPI បានសមចជើសរីសយកកុមបុគ្គលិក

nghiên cứu triển khai tính

ផ្នកទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងបតិបត្តិករ ដលជា
តួនាទីពីរ

ត ូវបានវាយតម្ល មុនគ។

ល

ដលដាក់ចញគឺ៖ ចំនួនអតិថិជន ប ក់ឥណទាន
្ញើសរុបកើនឡើងរៀងរាល់ខ ចំ

និងប ក់ប

ះ

បុគលិ
្គ កផ្នកទំនាក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន និងចំនន
ួ បតិបត្តការ
ិ
ចំ

thu nhập mà mỗi nhân viên

S

au nhiều gián đoạn, cuối cùng nhóm KPI
cũng đã chính thức giới thiệu chương

trình KPI đến với nhân viên và bắt đầu giai
đoạn thử nghiệm từ tháng 5 năm 2014. KPI

đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân
hàng (TOI). Khi đó kết quả KPI của từng nhân
viên sẽ là cơ sở để tính thu nhập cho chính
nhân viên đó. Đồng thời các phòng/bộ phận

ះបតិបត្តិករ តូវបានគណនាជាតួលខ ដល

(Key Performance Indicator) là chương trình

KPI

đo lường hiệu quả công việc của từng nhân

ងតាមរយៈនះ ថាក់ដឹកនាំនឹង

viên. Áp dụng KPI sẽ giúp tổ chức nâng cao

Bất cứ tổ chức nào cũng vậy, khi thực hiện

hiệu quả hoạt động, thúc đẩy doanh số bán

một chương trình nào đó, để đạt được thành

hàng, tối ưu hóa chi phí điều hành.

công mong muốn, cần phải có sự chung tay,

ជាតួល ខសំខាន់អាចទាញចញជាលទ្ធផល

រៀងរាល់ខ។

មានមូលដានចបោស់លាស់សមប់វាយតម្ល
សរសើរចំ

និង

ត

ះបុគលិ
្គ កដលធ្វកា
ើ រល្អ និងកន
ើ រំលក
ឹ

ដល់បុគលិ
្គ ក ដលមិនទាន់បព
ំ ញបានតាមសំណ។
ើ

Phải cần rất nhiều thời gian và công sức để

ក្នុងពលខាងមុខ កុម KPI នឹងសិកសោអនុវត្តការ

có được 1 bộ chỉ số KPI chuẩn mực cho từng

គណនាពីចំណល
ូ
ដលបុគលិ
្គ កនីមយ
ួ ៗបានបំពញ
បន្ថម

ពល

ក្នុងបក់ចំណញរបស់ធនាគារ (TOI)។

ះលទ្ធផល KPI របស់បុគ្គលិកនីមួយៗ នឹង

កាយជាមូលដានសមប់គណនាចំណូល
បុគ្គលិក

សមប់

ះ។ បនា ប់មក គ ប់នាយកដា ន/ផ្ន ក

chức danh. Thấu hiểu điều đó, nhóm KPI đã
đưa ra lộ trình làm việc theo từng giai đoạn
với những mục tiêu được xác định rõ ràng và
cụ thể. Bộ chỉ số KPI của Sacombank Cambodia
sẽ trải qua 4 giai đoạn để hoàn chỉnh và đi vào

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.

khác sẽ được đánh giá KPI trong giai đoạn
tiếp theo.

giúp sức từ từng thành viên trong tổ chức.
Nhóm KPI hy vọng, mỗi nhân viên SC sẽ góp
1 ý tưởng, góp 1 đốm lửa để cùng thổi bùng
ngọn lửa KPI để SC có thể đạt được mục tiêu:
nâng cao hiệu quả công việc của từng nhân
viên, đóng góp chung vào định hướng phát
triển của SC trong thời gian ngắn nhất.
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វិធសា
ី សទាំ
្ត ង

៩ ក្នង
ុ ការបងា្ករ និង

ះសយឥណទានយឺតយា៉វ

របស់ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី

9 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA SACOMBANK CAMBODIA
ភាពប តិបត្តិការអាជីវកម្មទាំងឡាយ ការបងា្ក រ និង ះស យ
ក្នុងសកម្ម
ឥណទានយឺតយា៉វ គឺជាប ដលតវូ បានថាក់ដក
ឹ នាធ
ំ នាគារ សាខមប៊ង

រពតាម

្ត កដាក់ជាចមបង ពិសសក្នង
ុ សានភាពទីផសោរដល
(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី យកចិតទុ

មានភាពបបល
ួ ខាង
ំ ក្នង
ុ ឆាំ ២០១៣ កន្លង
ទាង
ំ ៩ ក្នង
ុ ការបងា្ករ និង

ះសយ ឥណទានយឺតយា៉វរបស់ធនាគារ សាខមប៊ង

T

rong các công tác điều hành kinh doanh, phòng ngừa và xử lý nợ
quá hạn luôn là vấn đề được Ban lãnh đạo Sacombank Cambodia

(SC) chú trọng trong bối cảnh thị trường Campuchia đã có những
diễn biến phức tạp trong năm 2013 vừa qua. Dưới đây là 9 biện pháp
phòng ngừa và xử lý nợ quá hạn mà SC đã và đang thực hiện:

ស្វ ងរកអតិថិជន

CBC) ជៀសវាងករណី "ទិញឥណពន្ធខូច" ពីធនាគារផសង។

T

uân thủ quy trình, quy chế, sản phẩm trong khi cấp tín dụng.
Tránh trường hợp “linh hoạt” làm sai quy trình, sai quy định về

tránh trường hợp “mua nợ xấu” từ các ngân hàng bạn.

ដលត ឹមត ូវ

អតិថជ
ិ នដលសមសបជាមួយធនាគារ។ ការបងចកអតិថជ
ិ នផ្អកលើកម
ុ

បង្កើនគុណភាពក្នុងការវាយតម្ល

អាជីវកម្ម ទីតាំងភូមិសាស្ត និងផ្តល់ឥណទានសបតាមលក្ខណៈពិសស

នអាជីវកម្មរបស់អតិថជ
ិ ន។ ជៀសវាងការផ្តល់ឥណទានរាយបា៉យ

1

យគាន

យុទ្ធសាស្តតឹមតូវ មិនសមសបនឹងតមូវការបើបស់ទុនរបស់អតិថិជន
ដលជាមូលហតុនាំឲ យមានឥណទានយឺតយា៉វ ឬឥណទានខូច។

K

2

របស់អតិថជ
ិ ន ជាមួយនឹងសាប័នហិរញ្ញវត្ថផសង
ុ
ទៀត (តួតពិនិតយឥណទាន

hàng vay với các TCTD khác (kiểm tra thông tin tín dụng CBC),

តសំខាន់លើការបង
ល

យ មិនទាន់ទទួលបានការអនុម័ត។ មុនពល

ិ យឲយបានចបោស់លាស់ពទំ
ី នាក់ទំនងឥណទាន
អនុវតកា
្ត រផ្តល់ឥណទាន តវូ ពិនត

dụng, phải nghiêm túc kiểm tra mối quan hệ tín dụng của khách

Phân loại khách hàng theo tiêu chí phù hợp
ផ្តល់ឥណទាន អង្គភាពទាំងឡាយតូវ

ការកំណត់នផលិតផល

sản phẩm mà chưa được duyệt thuận. Trước khi thực hiện cấp tín

បងចកកុមអតិថិជនតាមមាតដានសមសប

ពលចកកុមអតិថិជន

មនីតវិ ធ
ិ ី
លការណ៍ ផលិតផល
ពលផ្តល់ឥណទាន។
រពតាជៀស
វាងករណី “បត់បន” ដលខុសនឹង លការណ៍ និង

។ ខាងកមនះ គឺជាវិធសា
ី ស្ត

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដលបាន និងកំពុងអនុវត្ត៖

លការណ៍ឥណទាន

Tuân thủ quy định cấp tín dụng

hi cấp tín dụng, các đơn vị chú trọng thực hiện phân loại khách
hàng, tìm đúng khách hàng mục tiêu, khách hàng tốt phù

hợp với SC. Phân loại khách hàng dựa trên ngành nghề kinh
doanh, khu vực địa lý và thực hiện cấp tín dụng phù hợp với đặc

Tăng cường hiệu quả công tác thẩm định

ផសងគាអាស័យតាមផលិតផល ឥណទាន និង
អនុវត្តកាអតិរវាថយតម្ល
ិជននីមួយៗ។ តូវសមា្គល់ថា
ពលវាយតម្លតូវ

3

សិកសោចបោស់ពីចរន្តសាច់បក់ បភពចំណូលសមប់សង ឥណទានរបស់
អតិថិជន ដើមបីសមចផ្តល់ឥណទាន ក្នុងរយៈពល សមសបមួយ។

T

ùy từng sản phẩm vay, từng đối tượng khách hàng mà đưa ra
phương pháp thẩm định khác nhau. Lưu ý khi thẩm định phải

điểm kinh doanh của khách hàng. Tránh trường hợp cấp tín dụng

đánh giá chính xác dòng tiền, nguồn thu nhập trả nợ của khách

dàn trải, không có chiến lược rõ ràng, không phù hợp nhu cầu sử

hàng để cho vay với thời hạn phù hợp.

dụng vốn của khách hàng sẽ dễ dẫn đến nợ quá hạn, nợ xấu.
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ការចករំលកបទពិ

បណ្ដុះបណា្ដល និងចករំលកបទពិ

ការកំណត់តម្លអចលនទពយដលសមសប

ក្នុងការគប់គងឥណទាន

Định giá TSĐB hợp lý

ករណីតម្លអចលនទពយខ្ពស់ពក ឬទទួលយកអចលនទពយដលស្ថតិ
សាខាវាយតម្លអចលនទពយ

យខ្លន
ួ ឯង ជៀសវាងការវាយ

ធន៍ការងារ TRAO ĐỔI CHUYÊN ĐỀ

ធន៍

Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản lý nợ

យកុមហ៊ុន

កសារឥណទានទាំងឡាយ ស្វងរកមូលហតុយឺតយា៉វ
សង់សំនិងណដាុំឯក់ចញ
នូវមរៀន សមប់ដកពិ
ធន៍ និងចករំលក

ដលបានវាយតម្ល ការពារករណីអតិថិជនសហការជាមួយកុមហ៊ុនក្នុងការ

ជាប ចាំជាមួយនឹងប ធានបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងឥណទាន ដើម បីលើកកម្ពស់

តំបន់មិនអាចលក់ដូរបាន។ ករណីទពយដលវាយតម្ល

វាយតម្ល អចលនទ ពយ

4

បុគ្គលិកផ្ន កឥណទានត ូវពិនិត យឡើងវិញពីតម្ល

វាយតម្លអចលនទពយលើស។

សមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក។

T

T

rong trường hợp chi nhánh tự định giá TSĐB, tránh định giá
quá cao hoặc nhận tài sản nằm ở vị trí không khả mại. Trường

7

ដល់បុគ្គលិកឥណទានគ ប់រូប។ ទន្ទឹមនឹង

ះ អនុវត្តវគ្គបណ្ដុះបណា្ដ ល

hống kê các hồ sơ quá hạn, tìm ra nguyên nhân quá hạn và
đưa ra các bài học kinh nghiệm và thực hiện chia sẻ cho tất cả

hợp TSĐB do công ty BĐS định giá, cán bộ tín dụng cần xác minh

cán bộ tín dụng. Song song đó, thường xuyên thực hiện các buổi

lại giá định giá, tránh trường hợp khách hàng phối hợp với công

tập huấn với các chủ đề liên quan đến tín dụng để nâng cao năng

ty định giá để nâng giá trị TSĐB.

lực của nhân viên.

មានវិធីសាស្តដាះសយឥណទានយឺតយា៉វ

តូវតួតពិនិតយការបើបស់ទុនជាបចាំ

បានទាន់ពលវលា

Thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay

អនុវត្តកាលកំណត់

ការតួតពិនិតយ ទុនកយពលផ្តល់ឥណទាន ជាបចាំតាម

អតិថិជនបើបស់ទុនខុស

ឬបនាន់ ដើមបីដឹងបានទាន់ពលវលាករណី
ល

ករណីហិរញ្ញវត្ថុចុះខសោយ ករណីទពយ

ដាក់ធានាធា ក់តម្ល ឬប ើប ស់ខុស

ល

5

។ តាមកាលកំណត់ ចាត់

ក ុមចុះត ួតពិនិត យ និងអនុវត្តការត ួតពិនិត យគ ប់ឯកសារឥណទានរបស់
ធនាគារទាំងមូល ដើមបីទប់សា្កត់ឲយបានទាន់ពលវលានូវកំហុសឆ្គងដល

អាចនាំឲយមានហានីភ័យដល់ធនាគារ។

T

Có giải pháp xử lý nợ quá hạn kịp thời

និងធ្វើការជាមួយអតិថិជនជាបចាំ ស្វងរកមូលហតុដលនាំឲយ
ចុះជួយឺបតយា៉
វ និងដំ
ះសយ (អូសបនាយរយៈពលឥណទាន ឬ

8

ពនយោពល...) ករណីអតិថិជនបាត់បង់លទ្ធភាពសង ឬមិនមានសមានចិត្ត
ក្នុងការសងឥណទាន នឹងឈានដល់ការដាក់ពាកយបណ្ដឹងដល់តុលាការ។

T

hường xuyên gặp làm việc với khách hàng, xác định nguyên
nhân quá hạn và tìm giải pháp xử lý (kéo dài thời hạn vay, ân

hực hiện kiểm tra sau cho vay định kỳ/đột xuất để kịp thời

hạn,….). Trường hợp khách hàng mất khả năng trả nợ hoặc thiếu

phát hiện các trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục

thiện chí hợp tác thì xem xét đưa ra tòa.

đích, các trường hợp suy yếu về tài chính, các trường hợp tài sản
đảm bảo suy giảm giá trị hoặc bị sử dụng sai mục đích. Định kỳ tổ
chức đoàn kiểm tra, thực hiện rà soát hồ sơ tín dụng toàn hàng

សហការល្អជាមួយកុមហ៊ុនអចលនទពយ

để kịp thời phát hiện những sai phạm có thể dẫn đến rủi ro cho

ឬភាក់ងារអចលនទពយ

ngân hàng.

9

Phối hợp tốt với các công ty BĐS, môi giới BĐS
ពលចាបា
ំ ច់ អាចជមជងដល់អតិថជ
ិ ន ក្នង
ុ ការបកាសលក់ទពយ
លើកកម្ពស់សមត្ថភាពគប់គងឥណទាន

Nâng cao năng lực quản lý nợ

ភាពគប់គងឥណទាន បងចកកម
ុ ឥណទាន រំលក
ឹ
បង្កើនសកម្ម
ឥណទានជាប ចាំចំ ះក ុមអតិថិជន ដលឧសសោហ៍បង់
ឥណទានយឺតយា៉វ

ដាក់ធានាបានឆាប់រហ័ស ដើមបី

K

ះសយឥណទាន។

hi cần có thể hỗ trợ khách hàng bán tài sản nhanh chóng để
xử lý nợ.

6

យរំលឹកជាបចាំ និងចុះជួបអតិថិជនដល់គហដាន

្វ ចរបស់
្ច
បុគលិ
្គ កដលស្នើ
ឬអង្គភាពដើមបីបមូលឥណទាន។ ចងភាប់កាតពកិ

ឥណទាន ជាមួយឯកសារឥណទានជាក់ ស្តងនីមួយៗដលបង់យឺតយា៉វ។

T

ăng cường công tác quản lý nợ, phân loại nợ, nhắc nợ định
kỳ thường xuyên đối với các khách hàng có lịch sử trả nợ trễ,

tích cực đôn đốc; đi gặp khách hàng tại nhà, cơ quan để thu nợ.
Gắn trách nhiệm của cán bộ đề xuất cấp tín dụng vào từng hồ sơ
quá hạn cụ thể.
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ចំណាប់អារម្មណ៍បុគ្គលិក DÒNG TÂM SỰ

សាខមប៊ងក្នុងបះដូងខ្ញុំ
SACOMBANK TRONG TRÁI TIM TÔI
បងប្អូនរួមការងារទាំងអស់ជាទីរាប់អាន

ថ្ង

នះ ជាថ្ងខួបកំណើតគមប់ ០៥ឆាំ របស់ធនាគារ

សាខមប៊ ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។ ខ្ញុំមាន

អារម្មណ៍សបបោយរីករាយ និង

ទនភាពយា៉ងខាង
ំ ដល

មានរយៈពលធ្វើការយូរបំផុត

ធនាគារ សាខមប៊ង

ខ្ញុំជាបុគ្គលិកមាក់ក្នុងចំ

មបុគ្គលិកទាំង ១៩រូប ដល

(ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី - គចា
ឺ ប់តាង
ំ ពថ
ី ដំ
្ង បង
ូ ដលធនាគារ

មានវត្តមាន

ក្នុងទីផសោរកម្ពុជា។

ក្នង
ុ អារម្មណ៍រំភប
ើ ក្តក
ុ ក្តល
ួ ពលគិតអំពក
ី ឡ
ំ ង
ុ ពលដល

ខ្ញបា
ំ ុ នបមកា
ើ រ
ដល

រពញ

ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី
យ អនុសសោវរីយ៍គួរជាទីចងចាំជា

ចើន ខ្ញុំសូមសរសរនូវពាកយពចន៍មួយចំនួន ដើមបីចក
រំលកនូវបទពិ

ធន៍ក្នុងកំឡុងពលដលខ្ញុំធ្វើការ

ក្នុងផ្ទះ ទី២ នះ។ ចាប់តាំងពីពលដលខ្ញុំកំពុងសិកសោ
បទសវៀតណាម ខ្ញុំបានដឹងថាធនាគារ សាខមប៊ង

គឺជាធនាគារមួយក្នង
ុ ចំ

មធនាគារធំៗ មានករ្ដិ៍

និងមានបណា្ដញបតិបត្តិការធំទូលាយ

ះ

គប់ខត្តកុង

នបទសវៀតណាម។ ជាមួយនឹងការមើលឃើញនះ

ខ្ញុំតងតបថាក្នុងចិត្តថា ថ្ងណាមួយខ្ញុំនឹងអាចកាយជា

បុគ្គលិករបស់ធនាគារ សាខមប៊ង បនាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការ
សិកសោ។

សាខមប៊ង

ពលខ្ញុំបានកាយជាបុគ្គលិករបស់ធនាគារ

ក្នុងបទសកម្ពុជា ខ្ញុំពិតជាទទួលបាននូវ

បរិយាកាសការងារ ដលបកប

ការតមង់ទិស

យជំនាញវិជាជីវៈ មាន

និងយុទសាស្ត
្ធ
អភិវឌឍន៍ចបោស់លាស់។

ធនាគារ សាខមប៊ង តងលើកកម្ពស់ និង
ក្នុងតំបន់ រួមបញ្ចូលជាមួយ នឹងបទពិ

រពវបបធម៌

ធន៍យូរឆាំ

បទសវៀតណាម ដើមបធ
ី ប
ើ្វ តិបត្តការ
ិ បានល្អ និងបកប
យការបកួតបជង ជាមួយបណាធ
្ដ នាគារក្នង
ុ សក
ុ ។

ទន្ទឹមនឹងនះ ថា ក់ដឹកនាំធនាគារ តងតយកចិត្តទុក
ដាក់លើរបបបក់បៀវតសរ៍ បក់រងាន់ និងអត្ថប

ជន៍

ផសងៗទៀតដល់បុគលិ
្គ ក ដើមបីលក
ើ ទឹកចិតដល់
្ត
បុគលិ
្គ ក

ធ្វើការឲយបំពញការងារបានល្អ និងផសោភាប់យូរអង្វង។
ពិសស តងតជួយជមជង និងបង្ក លក្ខណៈងាយ

សួលដល់បុគ្គលិក ក្នុងការអភិវឌឍន៍ខ្លួន និងរីកចមើន
មុខ។ ទាំងអស់នះហើយ គឺជាមូលហតុដលខ្ញុំផសោ

ភាប់ជាមួយធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
រហូតដល់បច្ចុបបន្ននះ។
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ចំណាប់អារម្មណ៍បុគ្គលិក DÒNG TÂM SỰ

ក្នុងឱកាសនះ ខ្ញុំក៏ចង់ជមបដល់បងប្អូនដលជាមិត្តរួមការងារទាំងអស់

ថា៖ ធនាគារ សាខមប៊ ង ពិតជាមានបរិយាកាសការងារដ៏ល្អបំផុត។
សូមបងប្អូនខិតខំធ្វើការ និង

តលើជំនាញវិជា ជីវៈជាបចាំ ហើយតូវ

យល់ថា យើងទាង
ំ អស់គាធ្វការជូ
ើ
នធនាគារ មិនមន
ខមួយមុខប៉ុ

លើតបក់

្ណះទ ប៉ុន្តនះគឺជាឱកាសសមប់យើងអភិវឌឍខ្លួនឯង

ហើយចាត់ទុកការងារ និងផលប
និងផលប

ត

ជន៍របស់ធនាគារ ដូចជាការងារ

ជន៍របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដរ។ ធ្វើដូចនះ ទើបការងាររបស់

យើងមានភាពសកម្ម និងទទួលបានលទ្ធផលល្អ។ តាមរយៈនះ ថាក់ដក
ឹ នាំ

នឹងមើលឃើញចបោស់អំពីការបឹងបង និងការផសោភាប់របស់យើង ហើយ

នឹងផ្តល់ឱកាសឱយយើងទាង
ំ អស់គា បានរីកចមន
ើ ជាមួយធនាគារ សាខមប៊ង

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

ខ្ញុំសងឃឹមថា ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី នឹងបន្តរីកធំឡើង
ឥតឈប់ឈរ

ដើមបីឲយទាំងអស់គា បានបរព្ធអបអរខួបកំណើតគមប់

០៧ឆា ំ... ១០ឆា ំ... ឬច ើនជាងនះទៀត។ ខ្ញុំនឹងបន្តមានឱកាសបាន

ធ្វើការ បានសបបោយរីករាយ បានចករំលកនូវបទពិ

ធន៍ក្នុងការងារ

ក៏ដូចជាក្នង
ុ ឆាកជីវត
ិ ជាមួយបងប្អន
ូ ទាំងអស់គាកមដំបល
ូ ផ្ទះ សាខមប៊ង

ជាទីសឡាញ់នះ។

ខ្ញស
ំុ ម
ូ ជូនពរដល់បងប្អន
ូ ទាង
ំ អស់ ឱយជួបបទះតសចក្តច
ី មន
ើ ក្នង
ុ ឱកាស
ដ៏ឧឡារិកនះ។

ក ឈួន ឈន

បធាននាយកដានគប់គងឥណទាន

kết hợp với kinh nghiệm lâu năm tại Việt Nam để hoạt động
tốt, cạnh tranh với các NH nội địa. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo
Ngân hàng rất quan tâm đến chế độ lương, thưởng, phúc lợi
cho nhân viên nhằm động viên nhân viên làm việc tốt và gắn
bó lâu dài. Đồng thời cũng rất hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân
viên phát triển, thăng tiến trong công việc. Tất cả những điều
trên đây là lý do để tôi gắn bó với Sacombank Cambodia đến
ngày hôm nay.
Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ với anh chị em đồng nghiệp
rằng: “Sacombank thật sự là một môi trường làm việc tốt. Hãy
cố gắng làm việc, thường xuyên học hỏi nghiệp vụ và luôn hiểu
rằng chúng ta làm việc cho NH không phải chỉ đơn thuần để
hưởng lương mà đây là cơ hội để ta tự phát triển bản thân mình,
coi các công việc và lợi ích của NH như công việc và lợi ích của
chính mình. Làm như vậy công việc của mình mới năng động
và hiệu quả hơn. Từ đó, Ban điều hành sẽ nhận thấy các cống
hiến và sự gắn bó của chúng ta, tạo điều kiện cho chúng ta phát
triển cùng SC”.
Hy vọng rằng SC sẽ không ngừng lớn mạnh phát triển, để rồi
chúng ta cùng hân hoan đón mừng sinh nhật 07 năm, 10 năm
hay nhiều hơn thế nữa… Tôi sẽ vẫn tiếp tục có cơ hội được làm
việc, được vui chơi, được chia sẻ những kinh nghiệm trong
công việc cũng như trong cuộc sống cùng các anh chị em tại
mái nhà Sacombank thân yêu này.
Thân gửi mọi người thật nhiều lời chúc tốt đẹp trong ngày kỷ
niệm thật trọng đại này!

Ông CHHUON CHHEN,
Trưởng phòng Quản lý tín dụng SC

Thân gửi các anh chị em đồng nghiệp thân mến!

H

ôm nay là ngày sinh nhật tròn 05 năm của Sacombank
Cambodia, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào
khi mình là một trong 19 nhân viên có thời gian làm việc lâu
nhất tại SC - ngay từ những ngày đầu SC có mặt tại thị trường
Campuchia.
Trong niềm cảm xúc lâng lâng khi hồi tưởng lại khoảng thời
gian đã gắn bó cùng SC với bao kỷ niệm đáng nhớ, tôi muốn
viết đôi dòng để chia sẻ những cảm nghĩ trong những tháng
ngày sống và làm việc tại ngôi nhà thứ 2 này. Ngay từ khi còn
đang học tập tại Việt Nam, tôi đã biết Sacombank là một trong
NH lớn, uy tín và có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành của
VN. Với những ấn tượng tốt đẹp ấy, tôi luôn ôm trong mình
ước mơ sau sẽ được đầu quân cho Sacombank sau khi hoàn
tất việc học. Khi gia nhập vào đội ngũ CBNV của Sacombank tại
Campuchia, tôi thật sự được trải nghiệm một môi trường làm
việc chuyên nghiệp, có định hướng và chiến lược phát triển rõ
ràng. Sacombank đã luôn đề cao, coi trọng văn hóa địa phương
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សកម្មភាពខាងកធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

ពានរងាន់កីឡា តន្នីស សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ២០១៤
CÚP TENNIS SACOMBANK CAMBODIA 2014
ប់ទំនាក់ទំនង វបបធម៌កីឡាកមសោន្ត
ដើមបីជាដល់កាបរតភា
ុគ្គលិកទាំងអស់ ជួយឲយបុគ្គលិកធនាគារ

កាន់តស្នទ
ិ សា
្ធ លជាមួយគា ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា)
ភីអិលសុី បានបង្កើតនូវកម្មវិធីកីឡាបកួតបជងដូចជា ពាន

រងាន់កីឡា តន្នីស ២០១៤។

N

hằm tạo điều kiện để giao lưu văn hóa thể thao
cho toàn thể CBNV, giúp CBNV ngày càng gần
gũi nhau hơn, Sacombank Cambodia Plc đã tổ chức
các sự kiện như cúp tennis 2014.
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ដំណើរកមសោន្តបចាំឆាំ ២០១៤
ះភូហ្វឹក បទសវៀតណាម

ANNUAL TRIP 2014 TẠI PHÚ QUỐC, VIỆT NAM
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1 Hour Money Transfer
Between Cambodia, Vietnam and Laos
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The fastest money transfer
within Indochina region

ទីតាំងបតិបត្តិការរបស់ ធនាគារ

សាខមប៊ង

ក្នុងតំបន់ឥណូចិន

Địa điểm hoạt động của Sacombank
tại khu vực Đông Dương

LAOS

VIETNAM

CAMBODIA

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

