មាតិកា
MỤC LỤC

ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT
3- បុគ្គលិកឆ្នើមបចាំតីមាសទី១ និងទី២ ឆាំ២០១៥
CBNV XUẤT SẮC QUÝ I VÀ QUÝ ll NĂM 2015

5- បរព្ធខួប ៦ ឆាំបង្កើតធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
KỶ NIỆM 6 NĂM THÀNH LẬP SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

កុមការងារបច្ចកទស / BAN BIÊN TẬP
ទទួលខុសតវូ លើអត្ថបទ / CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢN TIN
Mr. NGUYEN NHI THANH
សមាជិកកុមបឹកសោភិបាល អមអគ្គនាយកធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសីុ
TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank (Cambodia) Plc.

6- សន្និសីទបូកសរុបការងាររយៈពល ០៦ខ ដើមឆាំ២០១៥
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

8- វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលបឆាំងនឹងការសមាតបក់កខ្វក់ និងហរិញ្ញបបទានភរវកម្ម
TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

9- បង្កើតកុមតួតពិនិតយស្វ័យកតមូវ ខសីហា/២០១៥
THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TỰ CHẤN CHỈNH THÁNG 8/2015

11-ធនាគារសាខមប៊ង(ខមបូឌា) ភីអិលសុី ទទួលពានរងាន់ធនាគារលក់រាយល្អបំផុតបចាំឆាំ២០១៥
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ XUẤT SẮC NĂM 2015

បុគ្គលិកសរសរអត្ថបទ / CBNV THAM GIA VIẾT TIN BÀI
Mr. YANG CHANTHY

12- វគ្គហ្វឹកហ្វឺនទប់សា្កត់អគ្គីភ័យ

បធាននាយកដានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុសស / Trưởng Phòng HCNS

ផលិតផលសវាកម្ម និងដំ

Mr. UNG KUCH

14-កម្មវិធីជមុញការលក់ SSP

លខាអគ្គនាយក / Thư ký Tổng Giám đốc

Mr. CHHUON CHHEN
បធាននាយកដានគប់គងឥណទាន / Trưởng Phòng Quản Lý Tín dụng

Mr. CHENG BUNKRY
បធាននាយកដានព័ត៌មានវិទយោ / Trưởng Phòng CNTT

Mr. TRAN QUOC TRUNG
បធាននាយកដាននីតិកម្ម & គប់គងហានិភ័យ / Trưởng Phòng PL & QLRR

Mr. PHUONG KIMYENG
បធាននាយកដានទំទាក់ទំនងអតិថិជន / Trưởng Phòng Kinh doanh

Mr. SRENG SOKHOEUN
នាយកសាខា

ធិ៍ចិនតុង / Giám đốc Chi nhánh Pochentong

Mr. YANG VIREAK
នាយកសាខាតា

/ Giám đốc Chi nhánh Takhmao

Mrs. KHOV SOKUNTHEA
នាយករងសាខា

ធិ៍ចិនតុង / Phó Giám đốc Chi nhánh Pochentong

Ms. LY SOKUNTHEA
អនុបធាននាយកដានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុសស / Phó Phòng HCNS

Mr. DUONG NGOC HAU
អនុបធាននាយកដានទំនាក់ទំនងអតិថិជន / Phó Phòng Kinh doanh

Mr. SEAN SOSITHA
អនុបធាននាយកដានទំនាក់ទំនងអតិថិជន / Phó Phòng Kinh doanh

Mr. PRAK VOEUN
បធានអាជីវកម្មផ្នកប័ណ្ណ / Trưởng Bộ phận Thẻ

សមបសមួលអត្ថបទ និងរូបភាព / ĐIỀU PHỐI VÀ ẢNH
Mr. UNG KUCH
លខាអគ្គនាយក / Thư ký Tổng Giám đốc

Ms. FOK VEASNA
បធានបុគ្គលិកផ្នកផសព្វផសោយ និងទីផសោរ
Trưởng Bộ phận Truyền Thông Marketing

រចនាអត្ថបទ / THIẾT KẾ
Mr. CHENG SAMBO
បុគ្គលិកផ្នកផសព្វផសោយ និងទីផសោរ / Chuyên viên Thiết kế

Mr. TANG CHHENG
បុគ្គលិកផ្នកផសព្វផសោយ និងទីផសោរ / Chuyên viên Thiết kế

ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសីុ

TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ះសយអាជីវកម្ម SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH KÍCH THÍCH BÁN HÀNG SSP

15-ដាក់ឲយដំណើរការផលិតផលផ្តល់កម្ចី

ផសោរទួលទំពូង

TRIỂN KHAI SẢN PHẨM CHO VAY CHỢ TẠI CHỢ TOUL TUMPUNG

16-ផលិតផលសវាកម្មថ្មី និងបច្ចកទសក្នុងការថរកសោអតិថិជន
SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI VÀ KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

17- បង្កើតផ្នកវាយតម្លទពយដាក់ប

ំធានា

THÀNH LẬP BỘ PHẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

18- ភាពលច

ក្នុងការផ្តល់កម្ចីខាតតូច

សាខា

ធិ៍ចិនតុងក្នុងរយៈពល ៦ខ ដើមឆាំ២០១៥

SỰ NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHÂN TÁN CỦA CHI NHÁNH POCHENTONG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

19- កម្មវិធី "ប័ណ្ណអធីអឹមសមប់សិសសនិសសិត"
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH “ THẺ ATM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ”

20-ប័ណឥណទា
្ណ
នវីសា របស់ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី
THẺ TÍN DỤNG VISA CỦA SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ចំណាប់អារម្មណ៍បុគ្គលិក DÒNG TÂM SỰ
21-ចំណាប់អារម្មណ៍របស់

កសី ខូវ សុគនា នាយករង សាខា

ធិ៍ចិនតុង

TÂM SỰ CỦA BÀ KHOV SOKUNTHEA, PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH POCHENTONG

22-ចំណាប់អារម្មណ៍របស់

ក ចង ប៊ុនគី បធាននាយកដានព័ត៌មានវិទយោ

TÂM SỰ CỦA ÔNG CHENG BUNKRY, TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

សកម្មភាពខាងកធនាគារ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
23-ចូលរួមកម្មវិធីរត់បណាំងដើមបីបរិចាគឈាម និងសបបុរសធម៌ ជួយដល់មន្ទីរពទយគន្ធបុបា
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHẠY BỘ ỦNG HỘ CHO BỆNH VIỆN KUNTHAK BOPHA

24-សកម្មភាពហាត់កីឡា តន្នីស របស់បុគ្គលិកធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី
TẬP LUYỆN TENNIS CỦA CBNV SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

25- បកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពជាមួយអតិថិជនរបស់ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សុី
GIAO HỮU BÓNG ĐÁ VỚI KHÁCH HÀNG CỦA SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

បរព្ធខួប ៦ ឆាំបង្កើតធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា)ភីអិលសុី
KỶ NIỆM 6 NĂM THÀNH LẬP SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
ធនាគារ សាខមប៊ង
ថ្ងទីដំបូង២៣/០៦/២០០៩
ពះរាជាណាចកកម្ពុជា គិតដល់ថ្ងទី
០៦ឆា ំពញដលធនាគារសាខមប៊ង

បានបើកស

ធជាផ្លូវការនូវសាខាភ្នំពញ

២៣/០៦/២០១៥

បានបើកដំណើរការធ្វើបតិបត្តិការ។

យកចិត្តទុកដាក់ ចង្អុលបងា ញ ទំនុកបមុង បង្កលក្ខខណអំ

គឺគមប់ខួបរយៈពល

យទទួលបានការ

យផលពីសំណាក់ថា ក់ដឹកនាំរបស់

ធនាគារម និងធនាគារជាតិនកម្ពុជា ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា បច្ចុបបន្ន បាននិងកំពុងមានការ

អភិវឌឍន៍យា៉ងឆាប់រហ័ស បកប
បានប្តូរ

យបសិទ្ធិភាព សុវត្ថិភាព និងស្ថរភាព ពីសាខាស្ថិតកមចំណុះ

ជាធនាគារបុតសម្ព័ន្ធដលមានដើមទុនរបស់ធនាគារបរទស១០០%

ការត មួយកន្លង បានពងីកបណា្ដញប តិបត្តិការរហូតដល់ ៨ទីតាំង(ក្នុង
រាជធានីភ្នំពញ និង២ទីតាំង

រីកចមើនគួរ
មាននិ

ពីទីតាំងបតិបត្តិ

ះ ៦ទីតាំងស្ថិត

ខត្តកំពង់ចាម និងខត្តកណា្ដល)។ អំពីធនធានមនុសសក៏មានការ

យកត់សមា្គល់ទាំងបិរមាណនិងគុណភាព បច្ចុបបន្ន ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា

ជិកប មាណជិត ២០០នាក់ ក្នុង

ះ ៩០% ជាបុគ្គលិកក្នុងតំបន់ដលមានការយល់

ដឹងពីវបបធម៌ និងទីផសោរប ទសកម្ពុជា។ ក្នុងឱកាសប រព្ធខួបថ្ងបង្កើតគមប់រយៈពល៦ឆា ំនះ
ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា ក៏បានធ្វើការប គល់ម ដាយកិត្តិយសជូនដល់បណា្ដនិ

បានរួមចំណក ផសោរភាប់ និងរួមដំណើរអភិវឌឍន៍
កន្លងមកនះផងដរ។

ះ

ជិកដល

មុខជាមួយធនាគារក្នុងរយៈពល ៦ឆាំ

N

gày 23/6/2009, Sacombank đã chính thức khai trương Chi nhánh Phnom Penh tại
Vương quốc Campuchia - đến ngày 23/6/2015 vừa qua - Sacombank đã tròn 6 năm

hoạt động tại đây. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của Quý vị
Ban lãnh đạo NH mẹ và Ngân hàng Quốc gia Campuchia, Sacombank (Cambodia) Plc
hôm nay đã và đang phát triển nhanh, hiệu quả, an toàn và ổn định, từ một Chi nhánh
trực thuộc đã chuyển đổi thành Ngân hàng con 100% vốn nước ngoài, từ một địa điểm
giao dịch duy nhất nay đã mở rộng mạng lưới hoạt động lên đến 8 điểm giao dịch (6
điểm tại thủ đô Phnom Penh, 2 điểm tại tỉnh Kampong Cham và tỉnh Kandal). Về nguồn
nhân lực cũng được phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, đến nay Sacombank
Cambodia đã có gần 200 người, trong đó 90% là CBNV người địa phương am hiểu văn
hóa và thị trường Campuchia. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập, Sacombank Cambodia
đã trao tặng kỷ niệm chương danh dự cho các CBNV đã cống hiến, gắn bó và đồng hành
cùng phát triển với Ngân hàng trong 6 năm qua.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.
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ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

សន្និសីទបូកសរុបការងាររយៈពល ០៦ខ ដើមឆាំ ២០១៥
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

សន្នស
ិ ទ
ី បូក
នាថ្ងទីសរុ០ប៩/០៧/២០១៥
សកម្មភាពអាជីវកម្ម ៦ខដើម

ឆាំ២០១៥ របស់ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា)
ភីអិលសុី

តូវបានបរព្ធឡើង

រាជធានីភ្នំពញ

កមវត្តមានចូលរួមរបស់

ក NGUYEN GIA DINH

(ជំនួយការអគ្គនាយករង)

សមាជិកក ុមប ឹក សោ

ុ បក
ឹ សោភិបាល)
(សមាជិកកម

ក LE VAN ANH TU

សយ បំណុលអាកក់ជាពិសសបាន
ជ ះស ឡះឥណទាន
ចបោរអំ

។

ះសយ

មិនដំណើរការរបស់សាខា

ចំណូលពីសវាកម្មទទួលបានជាង ៦៦៨ពាន់ដុលារ

អាមរិក សម ចបានប មាណ ៦៦% ផនការក្នុង
ះ ចំណូលពី សវាកម្មទូទាត់ប ក់តាមព ំដន

មានទំហំធំជាងគ

ចំណុចកំពូលក្នុងខ មីនាពល

ក្នុងកំឡុងខមសា ធនាគារ បានដាក់ឲយដំណើរការ

កម្មវិធី “ដាក់ប ក់ប

្ញើ ទទួលបានរងា ន់ភា មៗ”

ជាមួយនឹងរងា ន់អនុស សោវរីយ៍
ច ើន

ក្នុង

គួរឲយទាក់ទាញជា

ះអតិថិជននឹងទទួលបានទូរស័ព្ទ

Iphone 6plus ភា មៗពលដាក់ប ក់ប

្ញើចាប់ពី

២០០ពាន់ដុលារអាមរិក ជាមួយរយៈពលផ្ញើ១២

ភិបាលឯករាជយ ថា ក់ដឹកនាំ ប ធាននាយកដា ន និង

ដលរដូវកាលបមូលផលដំឡូង

ខមបូឌា។

សវាកម្មទូទាំងធនាគារទទួលបាន ២៦១ពាន់ដុលារ

ធនាគារសាខមប៊ង ខបមូឌា បានដាក់ឲយដំណើរ

១២០លានដុលា រ

សាខមប៊ង ខមបូឌា ក្នុងរយៈពល៦ខដើមឆាំមាន

បុគ្គលិកឲយបង្កើនសមត្ថភាពលក់។

សហគ សនិងរូបវន្តបុគ្គល

មានចំនួន ៦៤៤ ប័ណ្ណ Visa Debit ចំនួន១.៦០៣

ចំនួនបី អំពីបក់ប

ធ្វើការសាកលបងគម ង ប័ណ្ណឥណទានចប់សព្វ

ខមបូឌា ក្នង
ុ រយៈពល៦ខដើមឆាំ២០១៥ សមច

របស់ធនាគារសាខមប៊ ង

នាយកសាខាទាំងអស់

គិតតឹមថ្ង

ទី៣០/០៦/២០១៥

សមតុលយបក់ប

្ញើមាន ជាង

ធនាគារមាន

អាមរិក សម ចបាន ៩២% ផនការឆាំ២០១៥ ក្នុង
ះបក់ប

្ញើរបស់

មានជាង ៤៨,៥លានដុលារអាមរិក ស្មើនឹង ៤០%
នទំហំប ក់ប

្ញើសរុប

ធៀបនឹងឆាំ២០១៤។
ដើមឆាំ

កំណន
ើ បក់ប

កើនឡើងប មាណ៥%
ជារួមក្នុងរយៈពល៦ខ

្រនឹងសកា-នុពលនិងផនការ

ើ្ញ

មិនទាន់សមាមាត

ឡើយ (បក់ប

្ញើ

ចូលមកដល់(

យឡក

ខត្តកំពង់ចាម

បុគ្គលិកស្នង។ល។

ក្នុងខ មីនាចំណូលពី

យធនាគារ

អាមរិក)។ បិរមាណប័ណ្ណដលចញ

ចំនួន ២.២៧៣ប័ណ្ណ ក្នុង

ះ ប័ណ្ណ Local Debit

និងប័ណ្ណ Visa Credit មានចំនួន២៦។ ជារួមបាន

គប់ និងតាមការពយោករណ៍នឹងដាក់ជូនអតិថិជនបើ
បស់នាចុងឆាំ២០១៥នះ។

ប ក់ចំណញមុនគិតពន្ធមាន ១.៣៣៨ពាន់ដុលា រ

កើនឡើង ២,២លានដុលារអាមរិក ធៀបនឹងផន

អាមរិក សម ចបាន ៦៦% ផនការបចាំឆា ំ កើន

រយៈពល៦ខចុងឆាំ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា

សារការកើនឡើងនចំណូលពីសវាកម្ម

ការតូវមានកំណើន ៧លានដុលា រអាមរិក)។ ក្នុង

តូវបង្កើនលបឿនបន្ថមទៀត
ល

ក្នុងឆាំ២០១៥នះ។

ដើមបីសមចបាន

សមតុល យផ្តល់កម្ចីរយៈពល ៦ខដើមឆា ំមានជាង

១០៧លានដុលា រអាមរិក កើន ២៧% ធៀបនឹង

ឡើងធៀបនឹងឆា ំ២០១៤កន្លង

សំខាន់

យ

ការថយ

ចុះចំណាយការបក់ និងការកតមូវនូវសំវិធានធន

តឡប់វិញចំ

ះខ្ទង់ឥណទានមិនដំណើរការ។ អំពី

សកម្មភាពបតិបត្តិការទទួលបានលទ្ធផលល្អ

ក្នុង

ទំពរ័ EDOC ដាកឲយ
់ អនុវត្តគបជ
់ ង
ុ ជយសកម្មភាព

ប មាណជាង

ឡើងយន្តការគ ប់គ ងទុនផ្ទ ក្នុង(FTP) សមស ប

ះ ឥណទានរយៈពលខ្លីមាន

៥៨លានដុលា រអាមរិក

ស្មើនឹង

៥៤%។ អតឥណទានមិនដំណរើ ការមាន ០,៦៩%

ថយចុះធៀបនឹងដើមឆាំ២០១៤

យសារ ធនាគារ

សាខមប៊ង ខមបូឌា បានអនុវត្តល្អសកម្មភាព
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ះ

។ កម្មវិធីនះមានសុពលភាព រហូតដល់

ត ឹមថ្ង ទី ៣០/០៩/២០១៥។ នាខ០៦/២០១៥

ការកម្មវិធី “ជមុញការលក់” ដើមបីលើកទឹកចិត្តដល់

កម្មវិធីនះនឹង

បញ្ចប់

ចុងឆាំ២០១៥ ជាមួយរងាន់លើកទឹកចិត្ត

បណា្ដ

ល

្ញើ ផ្តល់កម្ចី និងប័ណ្ណ។ជារួម

អាជីវកម្ម របសធ
់ នាគារ សាខមប៊ង

បានលទ្ធផលល្អ ក្នុងរយៈពល៦ខចុងឆាំ ធនាគារ
សាខមប៊ង ខមបូឌា តូវសកម្ម បន្តសកម្មភាព

បមូលទុន

ជមុញសកម្មភាពផ្តល់កម្ចឥណទា
ី
ន

ខាតតូច ពមទាង
ំ ពងង
ឹ គុណភាពឥណទាន បង្កើន
សកម្មភាពគប់គងហានិភយ
័ និងសកម្ម

ះស យ

ឲយចប់សឡះឥណទានមិនដំណរើ ការ ដើមបសម
ី
ច
បានល្អប សើរនូវផនការឆា ំ២០១៥
បគល់ឲយ។

ដលបាន

ះបានធ្វើបច្ចុបបន្នភាព នូវឯកសារនានាលើគហ

ឆា ំ២០១៤ សម ចបានប មាណ៩៤% ផនការ

ឆា ំ២០១៥ ក្នុង

ខឡើង

បឆាំងការសមាតបក់កខ្វក់

បានធ្វើឲ យប សើរ

នឹងលក្ខខណរបស់សាខានីមួយៗ។ ជាប ចាំរៀបចំ

វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលដល់បុគ្គលិក ដើមបីលើកកម្ពស់
សមត្ថភាពជំនាញ លើកជាផនការនិងបណ្ដះុ បណា្ដល

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

ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

N

gày 09/07/2015, hội nghị sơ kết tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Sacombank (Cambodia) Plc đã được tổ chức
tại Phnom Penh, với sự tham dự của ông Nguyễn Gia Định (TV.HĐQT), ông Lê Văn Anh Tú (Trợ lý P.TGĐ), thành viên HĐQT độc lập Ngân

hàng, Ban điều hành, các Trưởng phòng NVNH và các Giám đốc Chi nhánh của Sacombank Cambodia.
Tính đến ngày 30/06/2015, SC đạt số dư huy động hơn 120 triệu USD, đạt 92% kế hoạch 2015, trong đó huy động từ TCKT&DC đạt hơn 48,5
triệu USD, chiếm hơn 40% tổng nguồn huy động, tăng 5% so với năm 2014. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng của nguồn huy
động chưa tương xứng với tiềm năng và kế hoạch (tăng hơn 2,2 triệu USD so với kế hoạch tăng 7 triệu USD). Trong 6 tháng cuối năm, SC phải
tăng tốc mạnh mẽ để về đích trong năm 2015.
Dư nợ cho vay 6 tháng đầu năm đạt hơn 107 triệu USD, tăng 27% so với 2014, hoàn thành được 94% kế hoạch năm 2015, trong đó cho vay
ngắn hạn đạt hơn 58 triệu USD chiếm 54%. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,69%, giảm so với đầu năm 2014 do SC đã thực hiện tốt công tác xử lý nợ xấu,
đặc biệt đã xử lý dứt điểm một số món nợ xấu tại Chi nhánh Chbar Ampov.
Thu dịch vụ đạt được hơn 668 nghìn USD hoàn thành được 66% kế hoạch, trong đó thu từ thanh toán biên mậu chiếm tỷ trọng lớn nhất, đỉnh
điểm là trong tháng 3 khi mì lát vào vụ mùa ở tỉnh Kampong Cham (riêng trong tháng 3 toàn ngân hàng thu phí dịch vụ được 261 nghìn USD).
Số lượng thẻ SC đã phát hành trong 6 tháng đầu năm đạt 2.273 thẻ trong đó có 644 thẻ Local Debit, 1.603 thẻ Visa Debit và 26 thẻ Visa Credit.
Về cơ bản đã hoàn tất test dự án thẻ tín dụng và dự kiến sẽ triển khai cho khách hàng trong cuối năm 2015 này.
Lợi nhuận trước thuế 1.338 nghìn USD, đạt 66% kế hoạch năm, tăng so với năm 2014 chủ yếu do tăng thu dịch vụ, giảm chi phí trả lãi và hoàn
nhập dự phòng các món nợ xấu. Về công tác quản trị điều hành đạt được kết quả tốt trong đó đã cập nhật văn bản lên trang EDOC, triển khai
toàn diện công tác phòng chống rửa tiền, đã cải tiến cơ chế điều hòa vốn nội bộ (FTP) phù hợp với lợi thế của từng đơn vị kinh doanh, liên tục
tổ chức khóa đào tạo cán bộ nhân viên nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện quy hoạch và đào tạo đội ngũ kế thừa...
Trong tháng 04, SC đã tung ra chương trình “Gửi tiền nhận quà” với nhiều quà tặng hấp dẫn, trong đó khách hàng sẽ nhận được Iphone 6 plus
ngay khi gửi tiền từ 200 ngàn USD với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Chương trình này kéo dài đến hết ngày 30/9/2015. Trong tháng 6/2015, SC
đã chạy chương trình “Kích thích bán hàng” nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên tăng cường khả năng bán hàng. Chương trình sẽ kết thúc
vào cuối năm 2015 với 3 loại giải thưởng về chỉ tiêu tiền gửi, cho vay và thẻ. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh doanh của SC trong 6 tháng đầu
năm 2015 đạt được kết quả khả quan, và trong 6 tháng còn lại SC sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác huy động vốn, đẩy mạnh cho vay phân tán
cùng với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác quản lý rủi ro và tích cực xử lý dứt điểm nợ xấu nhằm hoàn thành được xuất sắc
kế hoạch năm 2015 đã được giao.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.
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ពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ TIN NỔI BẬT

វគ្គបណ្ដះុ បណា្ដលបឆាង
ំ នឹងការសមាតបក់កខ្វក់ និងហរិញបប
្ញ ទានភរវកម្ម
TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

មបទបបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារម ក៏ដូចជាបទបបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនកម្ពុជា ចាប់ពីតីមាសទី២ ឆាំ២០១៥ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា បានធ្វើការ
អនុពងឹងមតា
សកម្មភាពបឆាំងនឹងការសមាតបក់កខ្វក់និងហិរញ្ញបបទានភរវកម្ម (AML/CFT)។ រាល់បតិបត្តិការទូទាត់(ជាសាច់បក់សុទ្ធ និងទូទាត់អឡិចតូនិក)
សុទ្ធតតូវបានធ្វើការតួតពិនិតយក្នុងបព័ន្ធ
១០.០០០ដុលារអាមរិក ចំ

AML

Express

មុននឹងធ្វើការទូទាត់។

ទន្ទឹមនឹង

ះបតិបត្តិការសាច់បក់ និងលើសពី ១.០០០ដុលារអាមរិក ចំ

ធនាគារជាតិនកម្ពុជាជាបចាំ។

ះ

រាល់បតិបត្តិការដលមានទំហំទឹកបក់ធំ

(លើសពី

ះបតិបត្តិការអឡិចតូនិក) សុទ្ធតតូវបានធ្វើរបាយការណ៍ជូន

បច្ចុបបន្ន សាច់្របាក់សុទ្ធនៅែតជារូបភាពទូទាត់េពញ និយមក្នុងបណា្ដ្របតិបត្តិការ េសដ្ឋកិច្ចេនៅ្របេទស កម្ពុជា េទីបធនាគារសាខមែប៊ង េខមបូឌា យល់ចបោស់ ពីសារៈ
សំខាន់ៃនសកម្មភាព្របឆាំងនឹងការសមាត្របាក់កខ្វក់ និងហិរញ្ញបបទានេភរវកម្ម។ នាេពលអនាគត ធនាគារសាខមែប៊ង េខមបូឌា នឹងសហការជាមួយធនាគារេម

ព្រងឹងយន្តការក្នុងការកំណត់អត្តស

ណអតិថិជន រកេអាយេឃើញនូវអតិថិជនសងស័យ េដើមបីដាក់េចញជាវិធានការទប់សា្កត់ហានិភ័យជូនធនាគារទាន់េពលេវលា។

T

hực hiện theo quy định của Ngân hàng mẹ, cũng như quy định của NBC, từ quý 2/2015, Sacombank (Cambodia) Plc. đã đẩy mạnh công tác
phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). Các giao dịch thanh toán (bao gồm tiền mặt và thanh toán điện tử) đều được kiểm

tra trên chương trình AML Express trước khi thực hiện thanh toán. Đồng thời, các giao dịch có số tiền lớn (trên 10.000 USD đối với giao dịch tiền
mặt và trên 1.000 USD đối với các giao dịch điện tử) đều phải báo cáo định kỳ cho NBC.
Hiện nay, tiền mặt vẫn là phương tiện thanh toán phổ biến trong các giao dịch kinh tế tại Campuchia, nên Sacombank Cambodia nhận thức
được tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong thời gian tới, Sacombank Cambodia sẽ phối hợp với Ngân
hàng mẹ tăng cường cơ chế nhận biết khách hàng, kịp thời phát hiện những khách hàng đáng nghi ngờ để có giải pháp ngăn chặn rủi ro cho
Ngân hàng.
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បង្កើតកុមតួតពិនិតយស្វ័យកតមូវ ខសីហា/២០១៥
THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TỰ CHẤN CHỈNH THÁNG 8/2015
ខសីហា ជាពលវលាតូវធ្វើ
ដូចឆាកាំមរតុនួតៗដរ
ពិនិតយ និងស្វ័យកតមូវ ទូទាំង

បណា្ដញធនាគារសាខមប៊ង។ ឈរលើសារតីតួត

ពិនិតយកតមូវ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា បាន
ធ្វើការចាត់តាំងកុមតួតពិនិតយសាខា

យមាន

សមាជិកជាប ធាន អនុប ធាននាយកដា ន។ កុម
បានអនុវត្តតួតពិនិតយតាមខ្លឹមសារសំខាន់ៗ
ប តិបត្តិការរបស់សាខា

ក្នុង

ះ

ត

ក្នុង

លើការ

ត ួតពិនិត យ សកម្មភាពផ្តល់ឥណទាន និងប តិបត្តិ
ការ។

ជារួមបណា្ដ សាខារបស់ធនាគារសាខមប៊ង

ខមបូឌា

កំពង
ុ មានសកម្មភាពប តិបត្តិការប កប

យសុវត្ថិភាព អនុ

មតាមបទបបញ្ញតិ្តផ្ទ ក្នុង ក៏

ដូចជាបទបបញ្ញត្តិនានារបស់ ធនាគារជាតិនកម្ពុជា

មានកំហុសឆ្គងតិចតួចក្នុងបតិបត្តិការ តមូវ ឲយមាន

ការករសមួល មិនមានកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង
គួរឲយកត់សមា្គ ល់។ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា
បានរកឃើញនូវស
អតិថិជន

ណឆ

ក

ពីសំណាក់

យបើបស់លិខិតឆ្លងដនក្លងកាយ

ដើមបីធ្វកា
ើ របើកគណនីចន
ើ

ធនាគារសាខមប៊ង

ខមបូឌា និងបប
ើ សគ
់ ណនីទាង
ំ
កងបន្លំនានា។

ះក្នង
ុ សកម្មភាព

ធនាគារសាខមប៊ ង

បានធ្វើរបាយការណ៍ជូនធនាគារម

ខមបូឌា

និងធនាគារ

ជាតិនកម្ពុជា ហើយបានធ្វើការបិទគណនីទាំង
ទាំងសុងហើយ។

ះ

N

hư mọi năm, tháng 8 là tháng tự kiểm tra chấn chỉnh trên toàn hệ thống Sacombank. Tiếp
nối tinh thần kiểm tra chấn chỉnh, Sacombank (Cambodia) Plc. đã tổ chức đoàn kiểm tra

chi nhánh với các thành viên là trưởng/phó phòng nghiệp vụ. Đoàn đã tổ chức kiểm tra ở các
nội dung trọng yếu trong hoạt động của chi nhánh, trong đó tập trung kiểm tra công tác tín
dụng và công tác vận hành. Nhìn chung, các chi nhánh của Sacombank Cambodia vẫn đang
hoạt động an toàn, tuân thủ quy định nội bộ cũng như quy định của NBC, có một số sai sót nhỏ
trong hoạt động nghiệp vụ cần chấn chỉnh, chưa có sai phạm nghiêm trọng xảy ra. SC cũng đã
phát hiện các đối tượng khách hàng lừa đảo, dùng hộ chiếu giả mạo để mở nhiều tài khoản tại
Sacombank Cambodia và dùng những tài khoản đó để thực hiện lừa đảo. Sacombank Cambodia
đã báo cáo cho Ngân hàng mẹ, NBC và đã thực hiện đóng các tài khoản này.
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ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ទទួលពានរងាន់ធនាគារ
លក់រាយល្អបំផុតបចាំឆាំ ២០១៥

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGÂN HÀNG BÁN
LẺ XUẤT SẮC NĂM 2015

ធនាគារសាខមប៊ង(ខមបូឌា) ភីអិលសុី មាន
ថ្ងទីកិត២យិ្ត ៥/៦/២០១៥
សទទួលបានពានរងាន់ ធនាគារលក់រាយល្អបំផុតបចាំឆា ំ២០១៥
(Outstanding Retail Banking Award 2015) ដលរៀបចំ
Data Group (IDG)។ ពានរងាន់តូវបានជើសរីស

យ International

យផ្អកលើមូលដានវាយ

តម្លសូចនាករហិរញ្ញវត្ថុ សានភាពអាជីវកម្ម បណា្ដញបតិបត្តិការ ទំហំនិងការរួម
ចំណ ក

កម្ពុជា។

របស់សា ប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអភិវឌឍន៍រួមនទីផសោរហិរញ្ញវត្ថុប ទស

N

gày 25/06/2015, Sacombank (Cambodia) Plc đã vinh dự nhận giải
thưởng Ngân hàng bán lẻ xuất sắc năm 2015 (Outstanding retail

banking award 2015) do tập đoàn International Data Group trao tặng.
Giải thưởng này được bình chọn dựa trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu
về tài chính, tình hình kinh doanh, mạng lưới kinh doanh, quy mô và
những đóng góp của tổ chức tài chính vào sự phát triển chung của thị
trường tài chính Campuchia.
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វគ្គហ្វក
ឹ ហ្វន
ឺ ទប់សាត់
្ក អគ្គភ
ី យ
័

ធនាគារ សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអល
ិ សីុ

TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

កកម្ពស់មនសិការរបស់បុគ្គលិក និ
ជិក ក្នុងការអនុវត្តន៍
ដើមបីលើ
បទបប ត្តិស្តីពីការបងា្ករអគ្គីភ័យ បង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាព
ចំ

ះអគ្គភ
ី យ
័ ទប់សាត់
្ក មន
ិ ឲយមានការកើតឡើងនូវឧបទ្ទវហតុភង
ើ្ល ឆះ និងអាច

ះស យបានល្អប សើរក្នុងហតុការណ៍មានអគ្គីភ័យកើតឡើង

ធនាគារ

សាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានរៀបចំជាវគ្គហ្វឹកហ្វឺនទប់សា្កត់អគ្គីភ័យ
ដល់កំលាំងសន្តិសុខក្នុងឆា ំ២០១៥នះ។

ក យពីបានប

ប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺន

កម
ុ សន្តស
ិ ខ
ុ របស់យង
ើ មានការយល់ដង
ឹ ចបោស់លាស់អព
ំ វី ធា
ិ នបងា្ករអគ្គីភ័យ និង
បានធ្វើសកម្មភាពសាកលបងបានយា៉ ងសា ត់ជំនាញ
អគ្គីភ័យនានា។

ចំ

ះឧបករណ៍ការពារ

Đ

ể nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công nhân viên trong
việc thực hiện các quy định về PCCC, nâng cao hiểu biết về an

toàn PCCC, phòng ngừa không để xảy ra sự cố cháy và xử lý tốt các
tình huống khi có sự cố cháy xảy ra, Sacombank (Cambodia) Plc đã tổ
chức chương trình tập huấn PCCC cho lực lượng bảo vệ trong năm
2015. Kết thúc buổi tập huấn, tất cả các anh em bảo vệ đã nắm vững
các phương án PCCC và có thể thao tác thành thạo những dụng cụ
PCCC.
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កម្មវិធីជមុញការលក់ SSP

CHƯƠNG TRÌNH KÍCH THÍCH BÁN HÀNG SSP

ក្នុង

ែខមិថុនា ឆាំ២០១៥ ធនាគារសាខមែប៊ង េខមបូឌា បានដាក់ឲយដំេណីរ

ការកម្មវិធី ជ ្រមុញការលក់ SSP (Sales Stimulation Project) េដីមបី

េលី ក កម្ពស់ លទ្ធផលលក់ និ ង ជ្រមុញេលើកទឹកចិត្ត កា រ ្របកួ ត ្របែជងៃផ្ទក្នុង រវាង
អង្គភាព និងរវាងបុគ្គល ជាមួយកម្មវិធី្របកួត្របែជង៤ រួមមាន៖ CARD ISSUER,
FIXED DEPOSIT RUNNER, NON-TERM SWEETER និ ង LENDING RACER។

រងាន់្របចាំែខ ្របចាំ្រតីមាស និង្របចាំឆាំនឹង្រតូវបាន្របគល់ជូនបណា្ដអង្គភាព
និង បុគ្គលណាែដលមានសា ៃដ ល្អ បំផុត។

កម្មវិធីេនះនឹងបេង្កើតនូវបរិយាកាស

ការងាររំេភើប េមាះមុតក្នុងការែស្វងរក ផសព្វផសោយ ែថរកសោអតិថិជន ជា្របចាំ
េរៀប ចំ កិ ច្ច ្របជុំ ខ្លី ផា ស់ ប្តូ រ េយាបល់ ែចករំ ែលកបទពិេសាធន៍ េដើ មបីេលើក កម្ពស់

បេច្ចកេទសលក់ និងែថរកសោអតិថិជន។

T

rong tháng 06/2015, Sacombank Cambodia đã triển khai Chương
trình kích thích bán hàng SSP (Sales Stimulation Project) nhằm

nâng cao kết quả bán hàng và khuyến khích thi đua nội bộ giữa các
đơn vị và cá nhân, với 04 chương trình thi đua bao gồm: Card Issuer,
Fixed Deposit Runner, Non-Term Sweeter và Lending Racer. Các giải
thưởng hàng tháng, hàng quý và giải thưởng năm sẽ được trao cho
các đơn vị và cá nhân nào đạt thành tích xuất sắc nhất.
Chương trình đã tạo ra bầu không khí làm việc sôi nổi, quyết tâm tìm
kiếm, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, thường xuyên có những buổi
họp ngắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng bán
hàng và chăm sóc khách hàng.
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ផសោរទួលទំពូង

TRIỂN KHAI SẢN PHẨM CHO VAY CHỢ TẠI CHỢ TOUL TUMPUNG
ីកការផ្តល់ឥណទានខាតតូច កយពីបានធ្វើការសិកសោសវជវទីផសោរយា៉ងហ្មត់ចត់ ក្នុងតីមាសទី២ ឆាំ២០១៥ នះ ថាក់ដឹកនាំ
អនុវត្តយុរបស់ទ្ធសាធនាសគា្តពង
រសាខមប៊ង ខមបូឌា បានដាក់ឲយអនុវត្តការផ្តល់កម្ចីដល់អាជីវករខាតតូច ផសោរទួលទំពូង បង្កើនចំនួនផសោរដលធនាគារបាននិង
កំពុងផ្តល់មូលនិធិ

រាជធានីភ្នំពញ រហូតដល់៣ផសោរ(បច្ចុបបន្នកំពុងផ្តល់កម្ចី

ជាមួយនឹងបទពិ

ធន៍ក្នុងការផ្តល់កម្ចីអាជីវកម្ម

សកម្មភាពលក់ដូរមមាញឹកចំ

ះអតិថិជនភាគចើនជាភ្ញៀវបរទស។

ផសោរអូរឫសសី និងផសោរធំថ្មី)។ ផសោរទួលទំពូងជាផសោរមួយក្នុងចំ

ផសោរយូរឆា ំ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា មានជំនឿយា៉ងមុតមាំចំ

ទួលទំពូងនឹងឆ្លើយតបទាន់ពលវលានូវតមូវការទុនរបស់អាជីវករ

ទី

ះរួមចំណកអភិវឌឍអាជីវកម្មផសោរ

មផសោរដលមាន

ះផលិតផលផ្តល់កម្ចីអាជីវកម្ម

រាជធានីភ្នំពញ។

ផសោរ

T

heo đuổi chiến lược mở rộng cho vay phân tán, sau thời gian dài nghiên cứu thị trường, trong quý 2/2015, Ban điều hành Sacombank
Cambodia đã triển khai thực hiện cho vay các tiểu thương tại chợ Toul Tumpung, nâng số lượng chợ mà Sacombank Cambodia tài trợ tại

thủ đô Phnom Penh lên 3 chợ (hiện đang tài trợ chợ Orrusey và chợ Phsar Thom Thmey).
Chợ Toul Tumpung là một trong những chợ buôn bán sôi động phục vụ đối tượng khách hàng chủ yếu là người nước ngoài. Với kinh nghiệm
nhiều năm trong cho vay chợ, Sacombank Cambodia tin tưởng sản phẩm cho vay chợ Toul Tumpung sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của
các tiểu thương chợ tại đây, góp phần vào sự phát triển kinh tế chợ tại thủ đô Phnom Penh.
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ផលិតផលសវាកម្មថ្មី និងបច្ចកទសក្នុងការថរកសោអតិថិជន
SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI VÀ KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

ង ៦ឆាំធ្វើសកម្មភាពបតិបត្តិការលើទឹកដីបសាទថ្ម ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា បាននិងកំពុងធ្វើការឧទ្ទសនាមនូវផលិតផល សវាកម្មថ្មីៗ
រយៈពលជា
ទំនើបជាបន្តបនាប់សមប់អតិថិជនសហគសនិងបុគ្គល ដូចជាការធ្វើឲយសំបូរបងនូវកាលកំណត់បក់ប ្ញើ សវាកម្មផ្ទរបក់រយៈពល១ ៉ង
សវាកម្មទូទាត់បក់តាមពំដន ប័ណ្ណឥណពន្ធនិងប័ណ្ណឥណទាន លិខិតធានា និងបក់កម្ចីជាដើម។

តួនាទី និងគុណភាពសកម្មភាពរបស់កុមអភិវឌឍផលិតផលតូវបានលើកកម្ពស់រៀងរាល់ឆាំ។
យបសើរឡើងនូវគុណភាពផលិតផលសវាកម្ម

សវាកម្មថ្មីៗ ដើមបីលើកកម្ពស់លទ្ធភាពបកួតបជង
ថរកសោអតិថិជនជាកតា មួយក្នុងចំ

ខមបូឌា បាន

ក្នុងពលកន្លងមក កុមបានដាក់ឲយអនុវត្តនូវ

លគំនិតក្នុងការធ្វើ

រួមចំណកអភិវឌឍអាជីវកម្មឲយកាន់តបសើរឡើង។ ក្នុងពលឆាប់ៗនះ នឹងធ្វើការឧទ្ទសនាមនូវផលិតផល
លើទីផសោររបស់ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី។

មកតា នានាកំណត់គុណភាពរបស់សវាកម្ម។ កំណត់បានសារៈសំខាន់នប

ក្នុងពលកន្លងមក ធនាគារសាខមប៊ង

តលើការបណ្ដុះបណា្ដ ល លើកកម្ពស់បច្ច កទសលក់ ទំនាក់ទំនង យល់ដឹងពីចិត្តវិទយោរបស់អតិថិជន បច្ចកទសបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជន ដល់

បុគ្គលិកផ្នកលក់របស់ធនាគារ។ តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល បុគ្គលិកផ្នកលក់នឹងបំពាក់បាននូវបច្ចកទសចាំបាច់នានាដើមបីអាចធ្វើការ
គប់កាលៈទសៈលំបាក ស្មុគសាញក្នុងការលក់ និងអាចសមចបានលទ្ធផលល្អចំ

ះការងារដលបានបគល់ឱយ។

ះសយបានយា៉ងល្អនូវ

H

ơn 06 năm hoạt động tại đất nước Chùa Tháp, Sacombank Cambodia đã và đang không ngừng triển khai các sản phẩm dịch vụ mới, hiện
đại cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân như đa dạng các loại kỳ hạn tiền gửi, tiền gửi tương lai, dịch vụ chuyển tiền 1 giờ, thanh

toán biên mậu, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, bảo lãnh, tiền vay...
Vai trò và chất lượng hoạt động của Tổ phát triển sản phẩm được
nâng cao qua từng năm. Trong thời gian qua, Tổ đã triển khai những ý
tưởng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần phát triển kinh
doanh tốt hơn. Trong thời gian tới, Tổ sẽ đưa ra các sản phẩm dịch
vụ mới để nâng cao khả năng cạnh tranh của Sacombank Cambodia
trên thị trường.

C

hăm sóc khách hàng là một trong những nhân tố quyết định
chất lượng dịch vụ. Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, trong

thời gian qua, Sacombank Cambodia đã tập trung đào tạo, nâng cao
kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ
năng thuyết phục khách hàng cho đội ngũ nhân viên sales của Ngân
hàng. Thông qua các chương trình đào tạo, nhân viên sales sẽ trang bị
cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể có thể xử lý tốt các tình
huống khó khăn, phức tạp trong khi bán hàng và có thể đạt được kết
quả công việc đã được phân công.
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ផលិតផលសវាកម្ម និងដំ

បង្កើតផ្នកវាយតម្លទពយដាក់ប
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ំធានា

THÀNH LẬP BỘ PHẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

ឃើញពីសារសំខាន់នការវាយតម្លទពយដាក់ធានា ក្នុងការ
យយល់
ផ្តល់ឥណទាន ថា ក់ដឹកនាំធនាគារបានបង្កើតផ្ន កវាយតម្ល ទ ពយ

ដាក់ធានាចំណុះនាយកដា នគ ប់គ ងឥណទាន។ ផ្ន កវាយតម្ល នះនឹងអនុវត្ត

តួនាទីសំខាន់ៗដូចខាងកម៖

- បង្កត
ើ តារាងតម្លអចលនទពយ

ក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ សមបធ្វ
់ ជា
ើ មូលដាន

ក្នុងការកំណត់តម្ល ទ ពយដាក់ធានា

(ខមបូឌា) ភីអិលសុី ។

ទ ពយដាក់ធានារបស់អតិថិជន

- Xây dựng khung giá bất động sản tại thủ đô Phnom Penh để làm

- ធ្វើការបណ្ដុះបណា្ដលសកម្មភាពវាយតម្លអចលនទពយ ដល់បណា្ដសាខា
ដើមបីលើកកម្ពស់គុណភាពឥណទាណ កាត់បន្ថយហានិភ័យ។

ផ្នកវាយតម្លទពយដាក់ធានា នឹងចុះសិកសោវាយតម្លទពយដាក់ធានា
ដើមបីកំណត់តម្លទីផសោរសមសប

ចំនួនបក់ផ្តល់កម្ចីមានភាពចបោស់លាស់

cơ sở cho việc định giá tài sản của toàn hệ thống Sacombank
Cambodia;
- Rà soát và định giá lại tài sản bảo đảm của các khách hàng hiện
hành và khách hàng có nhu cầu vay mới;
- Đào tạo công tác định giá tài sản bảo đảm cho các Chi nhánh để

លការណ៍របស់

Bộ phận định giá tài sản bảo đảm sẽ xuống thẩm định giá tài sản bảo

យធានាថាការកំណត់

និងតឹមតូវតាម

thực hiện chức năng chính là:

យផាល់

ធនាគារ សាខមប៊ ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី ដើមបីបងា្ករហានិភ័យពលផ្តល់

ឥណទានជូនអតិថិជន។

hoạt động cấp tín dụng, Ban điều hành đã thành lập Bộ phận

định giá tài sản bảo đảm thuộc Phòng Quản lý Tín dụng. Bộ phận sẽ

បច្ចុបបន្ន និងអតិថិជនដលមានតមូវការខ្ចីបក់ថ្មីទាំងអស់។

ដល់ទីកន្លង

hận thức tầm quan trọng của việc định giá tài sản thế chấp trong

ធនាគារសាខមប៊ង

ទូទាំង

- ត ួតពិនិតយនិងវាយតម្លឡើងវិញនូវរាល់

N

nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro.
đảm trực tiếp tại chỗ để xác định giá phù hợp với thị trường, đảm
bảo việc xác định số tiền cho vay chính xác và đúng theo quy định
của Sacombank Cambodia, từ đó hạn chế rủi ro khi cấp tín dụng cho
khách hàng.
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ភាពលច

ះសយអាជីវកម្ម SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

ក្នុងការផ្តល់កម្ចីខាតតូច

ក្នុងរយៈពល ៦ខ ដើមឆាំ២០១៥

សាខា

ធិ៍ចិនតុង

SỰ NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHÂN TÁN CỦA CHI NHÁNH

POCHENTONG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
ខាមួយដលមានទីសា ក់ការស្ថិត
ជាសា
ពីដំបូងបានកំណត់ទិស ចមបងគឺ

ជាយរាជធានីភ្នំពញ តំបន់មិនសូវជាសមបូរនូវអាជីវកម្មដលមានទង់ទ យខា តធំចើនកុះករ សាខា

តលើការផ្តល់ឥណទានដល់កុមអតិថិជនទិស

ដឹកនាំរបស់ធនាគារ ជាមួយនឹងការបឹងបងរបស់បុគ្គលិក
គួរឲយកត់សមា្គល់។

មានកតាចំនួន៥ កំណត់ភាពលច

១. ការសហការល្អរវាងបុគ្គលិក

ចំ

២. បុគ្គលិកសា្គល់ចបោស់ពីផលិតផលសវាកម្ម និង
៣. សា្គល់ពីខ្លួនឯង និងដគូបកួតបជង
៤. កំណត់បានអតិថិជន

ល

៥. មានការតស៊ូពយោយាម និង

សាខាទាំងមូល កំណើនឥណទាន

ះការកើនឡើងនឥណទាន

សាខាទាំងមូល

ដលមានទំហំអាជីវកម្មខាតតូច។

ធិ៍ចិនតុង

យមានការចង្អុលបងាញពីថាក់

សាខាក្នុងរយៈពល ៦ខដើមឆាំ២០១៥នះមានការកើនឡើង

សាខា៖

លការណ៍របស់ផលិតផល សវាកម្មទាំង

ះ

និងមានយុទ្ធសាស្តទីផសោរសមសប

ះតង់ក្នុងការងារ។

L

à một Chi nhánh được thành lập ở khu vực ngoại ô, không tập trung các cơ sở sản xuất kinh doanh lớn, Chi nhánh Pochentong từ đầu đã đặt
mục tiêu chính là tập trung cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng mục tiêu là các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ và

tạo điều kiện thuận lợi từ Ban điều hành Ngân hàng cùng với sự nỗ lực hợp tác của tất cả CBNV toàn Chi nhánh, dư nợ tín dụng tại Chi nhánh
đã có sự tăng trưởng đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2015.
5 yếu tố chủ yếu quyết định sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ :
1) Sự hợp tác hỗ trợ giúp nhau giữa các cán bộ nhân viên trong đơn vị
2) Cán bộ nhân viên nắm rõ về đặc điểm và quy trình của sản phẩm dịch vụ
3) Biết được vị thế của mình và đối thủ cạnh tranh
4) Xác định được khách hàng mục tiêu và có chiến lược thị trường phù hơp
5) Cần cù và trung thực trong công việc.
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កម្មវិធី “ប័ណ្ណអធីអឹមសមប់សិសសនិសសិត”
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH “ THẺ ATM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ”
ឆាំ២០១៥ ធនាគារសាខមប៊ង
ក្នុងខក
(ខមបូឌា) ភីអិលសុី បានចាប់ផ្តើមដំណើរ
ការកម្មវិធឧ
ី ទ្ទសនាម ផលិតផលប័ណទូ
្ណ ទាត់សមប់
សិសសនិសសិត

តាមមហាវិទយោល័យមួយចំនន
ួ ក្នុង

រាជធានីភព
ំ្ន ញ។ ចូលរួមកម្មវិធន
ី ះកពីទទួលបាន

វត្ថអ
ុ នុសសោវរីយ៍ (ប៊ច
ិ សៀវ
ផសព្វផសោយ
បចាំឆាំចំ

) ភាមៗ

តាមបញ្ជរ

ទទួលបានការលើកលងកមសវា

ះឆាំបើបស់ដំបូង

ទទួលបានការបក
ឹ សោបកប

សិសសនិសសិតនូវ

យជំនាញវិជាជីវៈ

ពី

សំណាក់បុគ្គលិកធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា)
ភិអីលសុី អំពីអត្ថប

ជន៍ ក៏ដូចជាទទទួលបាន

ការបញ្ចុះតម្លរហូតដល់៥០%

ថ្លទំនិញ សវាកម្ម

ខមបូឌា

សាខមប៊ង

ពលធ្វកា
ើ រទូទាត់

យបប
ើ ស់បណ
័ សាខមប៊
្ណ
ង

តាមបណា្ដដគូសហការរបស់ធនាគារ

បទសវៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ។

ះបីជំហានដំបូង

លទ្ធផលទទួលបាន

មាន

កម ិត ប៉ន
ុ តា
្ត មរយៈកម្មវិធន
ី ះ បានផ្តល់ឱកាសឲយ

ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា ធ្វើការឧទ្ទសនាម
ផសព្វផសោយនូវបណា្ដផលិតផលប័ណ្ណ

បនាប់បនសំរបស់ធនាគារ
វ័យក្ម ងដលសកម្ម
បប
ើ ស់ប័ណ្ណ

និងសវាកម្ម

ដល់អតិថិជនទិស

ដើមបីពងក
ី សកានុពលនការ

លក់ផលិតផល

សវាកម្មផសង

ទៀតដល់អតិថិជន និងអ្នកជិតស្និតរបស់ពួកគ។

T

rong tháng 09/2015, Sacombank
Cambodia bắt đầu tiến hành chương
trình bán thẻ thanh toán tại một số trường
đại học trong thủ đô Phnom Penh. Tham
gia chương trình, ngoài việc nhận quà (bút,
tập) ngay tại quầy, được miễn phí thường
niên trong năm đầu sử dụng thẻ, sinh viên
còn nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ nhân
viên của Sacombank Cambodia về các tiện
ích khi sử dụng thẻ cũng như được hưởng
chiết khấu lên đến 50% khi thanh toán hàng
hóa, dịch vụ bằng thẻ Sacombank Cambodia
tại các đối tác của Sacombank ở Việt Nam,
Cambodia và Lào. Mặc dù bước đầu kết quả
đạt được còn khiêm tốn, nhưng thông qua
chương trình này, Sacombank Cambodia
cũng đã giới thiệu, phổ biến được các sản
phẩm thẻ và các dịch vụ phụ trợ của Ngân
hàng đến các đối tượng khách hàng trẻ, năng
động nhằm mở rộng đối tượng sử dụng thẻ,
bán chéo sản phẩm dịch vụ khác đến khách
hàng và người thân.
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ប័ណ្ណឥណទានវីសា របស់ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសុី
THẺ TÍN DỤNG VISA CỦA SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ងការដាក់ឲយដំណរើ ការកម្មវិធល
ី ក
ើ ទឹកចិតពង
្ត
ក
ី ប័ណទូ
្ណ ទាត់ដល់សស
ិ សនិសសិត តាមបណា្ដមហាវិទយោល័យ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា ក៏បានដាក់ឲយ
ទន្ទម
ឹ នឹដំណ
រើ ការប័ណឥណទា
្ណ
ន វីសា ជូនដល់អតិថជ
ិ នបប
ើ ស់ទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យផងដរ។ កពីអត្ថប
ជន៍ដច
ូ គា នឹងប័ណទូ
្ណ ទាត់ ដូចជាអាចធ្វការ
ើ ទូទាត់ តាមទី
តាង
ំ ទទួលការទូទាត់បណ
័ ្ណ

បានអត្ថប

ជន៍បន្ថមពី

ទូទាង
ំ សកល

ក ដកសាច់បក់សទ
ុ ក្ន
្ធ ង
ុ ករណីចាបា
ំ ច់ អតិថជ
ិ នដលបប
ើ ស់ប័ណឥណ
្ណ
ទានរបស់ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា នូវទទួល

លការណ៍មយ
ួ ចំនន
ួ ទៀតស្តព
ី កា
ី របក់ កមសវា និងរបៀបទូទាត់ដលមានភាពបកួតបជងខ្ពស់ដច
ូ ជារយៈពលមិនគិតការបក់

រហូតដល់ ៥៥ថ្ង មិនគិតកមចញប័ណ្ណ កមបចាឆា
ំ ស
ំ មប់ឆាដ
ំ ប
ំ ង
ូ ... ។ ក្នង
ុ ពល

ះដរ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា កំពង
ុ ពន្លឿនការដាក់ឲយដំណរើ ការសវាកម្ម

POS ដើមបីឆយ
ើ ្ល តបឲយកាន់តបសើរឡើងនូវតមវូ ការបប
ើ ស់បណ
័ របស់
្ណ
អតិថជ
ិ ន ធ្វឲយ
ើ ផលិតផលប័ណរបស់
្ណ
ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា កាន់តមានបជាបយភាពគ
ិ
ប់

សទាប់វណ្ណៈបជាជនក្នង
ុ ទូទាង
ំ ពះរាជាណាចកកម្ពជា
ុ ។

C

ùng với việc triển khai chương trình khuyến mãi mở thẻ thanh toán cho sinh viên tại các trường đại học của Campuchia, Sacombank
Cambodia đồng thời bắt đầu phát hành sản phẩm thẻ tín dụng Visa đến rộng rãi khách hàng sử dụng. Ngoài các tiện ích giống thẻ thanh

toán như thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu, rút tiền mặt trong trường hợp cần thiết, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của
Sacombank Cambodia còn được hưởng các chính sách về lãi suất, phí và chế độ thanh toán với tính cạnh tranh cao như thời gian ân hạn lên
đến 55 ngày, miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu… Bên cạnh đó, Sacombank Cambodia đang khẩn trương triển khai dịch vụ POS
nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng sử dụng thẻ, đưa sản phẩm thẻ của Sacombank Cambodia ngày càng được sử dụng phổ
biến trong các tầng lớp dân cư tại Campuchia.
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ការចករំលកបទពិ

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់

ធន៍ការងារ TRAO ĐỔI CHUYÊN ĐỀ

កសី ខូវ សុគនា នាយករង សាខា

ធិ៍ចិនតុង

TÂM SỰ CỦA BÀ KHOV SOKUNTHEA PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH POCHENTONG
ំបនាប់ពីស ធជាផ្លូវការ សាខា ធិ៍ចិនតុងកន្លង
រយៈពល២ឆា
បើកឡកមើល ក យ នាងខ្ញុំពិតជាមានអនុសសោវរីយ៍លាយឡំ

ទាំងភាពសបបោយរីករាយ និងកៀមកំជាចើន ក្នុងមុខតំណងជានាយករង

សាខាដលនាងខ្ញុំកំពុងគប់គង ក្នុង

ះការបកួតបជងយា៉ងខាំងលើទីផសោរ

អំឡុងពាក់កណា្ដលឆាំ២០១៣ និងដើមឆា ំ២០១៤ ជាការដលបង្កនូវឧបសគ្គ

ជាចើនសម ប់ខ្ញុំ។

យហតុនះ

ខ្ញុំតងតពយោយាមធ្វើឲយបានល្អបំផុត

សម ប់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការគប់គង ថរកសោអតិថិជន លក់ផលិតផល និង

សវាកម្ម

ះសយរាល់ប

តាមផនការដលបានដាក់ឲយ។ ចំ

ពុះពារឲយបាន

ដើមបីអភិវឌឍសាខាបកប

ះពិបាកយា៉ងណា

ក យ។ រូបនាងខ្ញុំផា ល់និយាយ

យបសិទ្ធិភាព

ះទំនួលខុសតូវនះ ខ្ញុំប្តជា ចិត្តថាតូវត
ក៏តូវ

ះជំហាន

មុខមិនអាចថយ

យឡក បុគ្គលិកទាំងអស់និយាយរួម បាន

ខិតខំសិកសោសវជវ ស្វងរកយុទ្ធសាស្តថ្មីៗគប់បបយា៉ង ផ្តល់ជាបឹកសោជូន
កនាយកសាខា។ យើងទាំងអស់គា មិនខា ចថ្ង

ឬទទឹកទឹកភ្លៀង ជាមួយ

នឹងការប្តជាខ្ពស់ដើមបីជំនះនូវការបកួតបជងពីបណា្ដធនាគារឯទៀត។ យើង

ធ្វើការបមើជូនអតិថិជនគប់សទាប់វណ្ណៈ។ ជាការកត់សមា្គល់ ការខិតខំប ឹង
ប ងរបស់យើងទទួលបានលទ្ធផលគួរឲយ

អារម្មណ៍របស់សាខាក្នុងឆាំ២០១៥នះ។

ទនៈ

គឺការរីកចមើនគួរឲយចាប់

អតិថិជនបានសា្គល់

និងដឹងអំពី

ផលិតផល សវាកម្មរបស់ធនាគារចើនជាងមុន។ ជារៀងរាល់ថ្ងបរិយាកាស

បតិបត្តិការ ដាក់ប ក់ ដកបក់ ផ្ទរប ក់ក្នុងនិងកបទសរបស់អតិថិជន

បពឹត្តិ

យា៉ងមមាញឹក

២០១៥ ប ក់ប

សាខា។ ជាពិសស ក្នុងរយៈពល៦ខដើមឆាំ

្ញើមានកាលកំណត់

សាខាលើសផនការដលបានបគល់

ឲយ ៣០% នាំមុខគទូទាំងធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនះ ជំនួសមុខសាខា នាងខ្ញុំសូមថ្លងអំណរគុណយា៉ង
អស់ពីចិត្តចំ

បង្កលក្ខខណ អំ

ះថា ក់ដឹកនាំធនាគារ

យផលដល់សាខាក្នុងពលកន្លងមក។

ខិតខំរកសោឲយបាននូវសា ដដូចបច្ចុប បន្ន

ះ

និងបណា្ដ នាយកដា នជំនាញដលបាន
សាខានឹងបន្ត

ដើម បីសម ចបានល្អប សើរផនការ

ឆា ំ២០១៥ និងប ឹងប ងឲយកា យជាសាខាល្អបសើរ របស់ធនាគារសាខមប៊ង
ខមបូឌា ក្នុងពលខាងមុខ។

H

ai năm từ khi chính thức khai trương Chi nhánh Pochentong đã
trôi qua, nhìn lại bản thân tôi thực sự có rất nhiều kỷ niệm vui và

thách thức đối với chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh mà tôi đang đảm
nhiệm, trong đó sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường vào giữa năm
2013 đầu 2014 là điều để lại trong tôi nhiều trăn trở. Chính vì thế tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhất vai trò của mình trong việc quản lý, chăm
sóc khách hàng, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, giải quyết những vướng mắc nhằm phát triển Chi nhánh một cách hiệu quả
theo kế hoạch được giao. Với trách nhiệm này, tôi quyết tâm phấn đấu bằng được dù gặp khó khăn nào cũng quyết không lùi bước. Bản thân
tôi nói riêng và tập thể CBNV nói chung đã cố gắng nghiên cứu tìm lối đi mới để tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh. Chúng tôi không ngại đi
nắng, về mưa, với quyết tâm vượt lên trên sự canh tranh từ các ngân hàng khác. Chúng tôi đã phục vụ mọi tầng lớp khách hàng. Như một điều
tất yếu, nỗ lực của chúng tôi đã thu được thành quả xứng đáng là sự phát triển ấn tượng của Chi nhánh trong năm 2015. Khách hàng đã biết
đến sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh nhiều hơn. Hằng ngày, không khí giao dịch, nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền trong và ngoài nước của khách
hàng diễn ra sôi nổi tại Chi nhánh. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tại Chi nhánh đã vượt kế hoạch được giao 30%, dẫn đầu
toàn Sacombank Cambodia.
Nhân cơ hội này, thay mặt Chi nhánh, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ đã hỗ trợ tích cực cho
Chi nhánh trong thời gian vừa qua. Chi nhánh sẽ cố gắng duy trì nhiệt huyết, thành tích như hiện tại, tiến tới đạt xuất sắc kế hoạch năm 2015
và phấn đấu trở thành Chi nhánh xuất sắc của Sacombank Cambodia trong thời gian tới.
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ការចករំលកបទពិ

ធន៍ការងារ TRAO ĐỔI CHUYÊN ĐỀ

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់

ក ចង ប៊ុនគី បធាននាយកដានព័ត៌មានវិទយោ

TÂM SỰ CỦA ÔNG CHENG BUNKRY TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ក់ដឹកនាំធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា ពមទាំងមិត្តរួមការ
សូមងារទារពថាំងអស់
ជាទីរាប់អាន!

ថ្ងនះថ្ងទី២៣ ខមិថុនា ឆា ំ២០១៥ ជាថ្ងគមប់ខួបទី០៦ឆា ំរបស់ធនាគារ

សាខមប៊ង ខមបូឌា។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សបបោយរីករាយ និងមាន
យា៉ងខា ំងដលបានតំណាងឲយបុគ្គលិកបុសទាំងអស់
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំ

ផា ល់

ទនភាព

ដើមបីធ្វើការបងា ញអំពី

ះធនាគារ។ គិតមកតឹមថ្ងនះ មិនតឹមតរូបខ្ញុំ

មិត្តរួមការងារមួយចំនួនទៀតក៏បានបមើការងារជាមួយនឹងធនាគារ

សាខមប៊ង ខមបូឌា អស់រយៈពល ៦ឆា ំ គឺជារយៈពលបុគ្គលិកដលបមើ

ការងារយូរបំផុតក្នុងធនាគារ ចាប់តាំងពីពលធនាគារបានបើកដំណើរការ។ ជា
មួយនឹងការប្តជា ចិត្តបមើការងាររយៈពល ៦ឆា ំនះ មានមិត្តរួមការងារមួយ

ចំនន
ួ បាន

ទសួរខ្ញថា
ំុ តើកតាអីខ្ល
្វ ះដលធ្វឲ
ើ យខ្ញអា
ំុ ច

បមការងា
ើ
រ

សាខមប៊ង បានរយៈពលយូរអង្វងដូចនះ?
ខ្ញុំសូមចករំល កនូវមតិ

បល់ ក៏ដូចជាបទពិ

ការងារទាំងអស់ក្នុងឱកាសនះ។

ធនាគារ

ធន៍របស់ខ្ញុំ ដល់មិត្តរួម

យសាររូបខ្ញុំផា ល់ឃើញថា៖

ធនាគារ

សាខមប៊ង ជាធនាគារដលមានបរិយាកាសការងារល្អ ជាធនាគារដលមាន

យុទសា
្ធ ស្ត និងទិស

អភិវឌឍចបោស់លាស់ជាងនះ

តងតយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប

ជន៍បុគ្គលិក

ទៀត ជាធនាគារដល

តងតផ្តល់ឱកាសអភិវឌឍ

រីកចមើនដល់បុគ្គលិកគប់រូប ជាពិសសតងតលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងជួយ
ជមជ ងបុគ្គលិកវ័យក្មងដូចយើងទាំងអស់គា ។

ហតុនះហើយ សូមមិត្តរួមការងារទាំងអស់ខិតខំកា ប់ឱកាសនះ
ប ងបំព ញការងារឲយអស់ពីកមា ំង
ចំណុចខា ំងរបស់ខ្លួន
យ

ង

អស់ពីសមត្ថភាព

និងពយោយាមសិកសោបំពញនូវច

ះខ្វះខាតរបស់យើង

តាមនិយមន័យ និងការយល់ឃើញរបស់ថា ក់ដឹកនាំ គឺ

លើការខិតខំពយោយាមបំពញការងារសកម្មក្នុងការងារ

ការងារ។ ពល

យបឹង

ពយោយាមបងា ញនូវ
ត

និងលទ្ធផលរបស់

ះ ថា ក់ដឹកនាំនឹងមើលឃើញយើងទាំងអស់គា ។

កតា ទាំងអស់ន ះហើយ

សងឃឹមថាមិត្តរួមការងារទាំងអស់ខិតខំធ្វើការរៀន

បន្ថមលើមុខជំនាញជាប ចាំដើម បីអភិវឌឍខ្លួនឯង ក៏ដូចជាផលប
ការរីកចមើនរបស់ធនាគារផងដរ។

ជន៍ និង

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមជូនពរថា ក់ដឹកនាំធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា ព មទាំងមិត្ត

រួមការងារទាំងអស់មានសុខភាពល្អ សុភមង្គល និង

គជ័យក្នុងការងារព ម

ទាង
ំ ជូនពឲយធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា កាន់តរីកចមន
ើ
សូមអរគុណ!

មុខជាបន្តទៀត។

K

ính thưa Ban điều hành Sacombank Cambodia cùng toàn thể cán bộ thân mến!
Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2015, ngày kỷ niệm 6 năm thành lập SC, tôi thật vinh dự được thay mặt cho cán bộ nhân viên nam phát

biểu cảm tưởng của tôi. Có thể nói rằng không chỉ riêng bản thân tôi mà còn nhiều nhân viên khác nữa cũng đã gắn bó với Sacombank 5-6
năm nay. Với thời gian 6 năm gắn bó và cống hiến lâu nhất tại SC, tôi đã được một số CBNV hỏi là “Điều gì khiến tôi gắn bó với Sacombank như
vậy?”. Hôm nay, tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm riêng của tôi cho mọi người mà khiến tôi gắn bó với Sacombank. Vì tôi thấy: Sacombank có
môi trường làm việc tốt, có chiến lược phát triển rõ ràng, cụ thể, luôn tạo điều kiện và cơ hội thăng tiến cho tất cả nhân viên, đặc biệt những
người trẻ như chúng tôi. Do vậy, hãy cố gắng làm việc hết mình, thể hiện những điểm mạnh của mình, không nên chú tâm làm việc cho hết
ngày, hoặc tốn thời gian vào những công việc nào đó. Khái niệm của người quản lý là xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu
quả và hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngay từ bây giờ, hy vọng chúng ta ra sức học hỏi nghiệp vụ, năng động hơn để tự phát triển bản thân mình
cũng như sự phát triển của Sacombank. Cuối cùng, xin kính chúc Ban điều hành Sacombank Cambodia và toàn thể cán bộ mạnh khỏe, hạnh
phúc thành công trong công việc, và chúc Sacombank Cambodia tiếp tục phát triển bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn!
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ចូលរួមកម្មវិធរី ត់បណាង
ំ ដើមបីបរិចាគឈាម និងសបបុរសធម៌ ជួយដល់

មន្ទីរពទយគន្ធបុបា

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHẠY BỘ ỦNG HỘ CHO BỆNH VIỆN

KUNTHAK BOPHA
ថ្ងទី២៦ ខកក្កដា ឆាំ២០១៥ ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា)

ភីអល
ិ សុ-ី សាខាតា

សហការជាមួយសាលាអន្តរជាតិ វស្ទលនដ៍

បានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កម្មវិធីរត់ប ណាំងបរិចា គឈាម

ដើមបីមន្ទីរពទយគន្ធបុបា។ កម្មវិធីបានបពឹត្ត
មាត់ទន្ល ក ុងតា

និងសបបុរសធម៌

វាលាពឹក

៉ង៧ តាម

(ផ្លូវ២១១ និង២១០) ក្នុងរយៈចមា យ៣គីឡូម៉ ត

និង៥គីឡូម៉ត។ អត្តពលិកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនះរួមមាន សិសសោនុសិសស

យុវជន យុវនារី និងជាពិសសបុគ្គលិកធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា។ ចូល
រួមចំណកចំ
និយាយ

ះសហគមន៍កង
ុ្ន តំបន់នយា
ិ យរួម និងចំ

ះមន្ទីរពទយគន្ធបុបា

យឡក គឺជាសារតីចង់បានរបស់ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា។

N

gày 26/07/2015, Chi nhánh Takhmao hợp tác với trường
Westland International School đã tài trợ và tham gia chương
trình chạy bộ nhằm gây quỹ cho Bệnh viện Kunthak Bopha.
Chương trình bắt đầu lúc 7h sáng tại địa điểm bờ sông Takhmao
(đường 211 và 210) với quãng đường 3km và 5km. Đoàn vận động
viên chạy bộ gồm học sinh, sinh viên, thanh niên địa phương và
đặc biệt là các CBNV Sacombank Cambodia. Đem lại sự đóng góp
cho cộng đồng địa phương nói chung và Bệnh viện Kunthak
Bopha nói riêng luôn là mong muốn của Sacombank Cambodia.
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សកម្មភាពហាត់កីឡា តន្នីស របស់បុគ្គលិក
ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភីអិលសីុ

TẬP LUYỆN TENNIS CỦA CBNV SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

"សុខភាពមានតម្លជាងមាស!" មានសុខភាព
ល្អទើបអាចបំពញការងារបានបសើរ មានឆន្ទៈពុះ
ពាររាល់ឧបសគ្គនានា មើលឃើញពីអត្ថប

របស់កីឡាអាចធ្វឲយ
ើ បុគលិ
្គ កមានសុខភាពល្អ

ជន៍

ថាក់

ដឹកនាំរបស់ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា បានផ្តួច

ផ្តើមគំនិត
តន្នីស

និងឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំ

ះកម្មវិធីកីឡា

រៀងរាល់ថ្ងចន្ទ និងអងា្គរ។ ថា ក់ដឹកនាំ

សងឃឹមថាកីឡានឹងជួយបង្កើត ភាពស្និទសា លរវាង
បុគ្គលិកជាមួយគា ជួយបំបាត់ភាពតានតឹង នឿយ
ហត់ក យពលបំពញការងារ ទន្ទឹមនឹង

ះជួយ

បង្កើនសុខភាព សារតីល្អដល់បុគ្គលិកផងដរ។ ជាង
នះ

ទៀត

ការលងកីឡាអាចផ្តល់ឱកាសដល់

បុគ្គលិកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនង

ថរកសោអតិថិជន

បច្ចប
ុ បន្ននិងសកានុពល ក៏ដូចជាផាស់ប្តរូ មតិ

បទពិ

ធន៍ការងារឲយគា

វិញ

បល់

មក រួមអភិវឌឍ

ជាមួយធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា ទាំងអស់គា។

“SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG!”. Có sức
khỏe thì mới làm được tốt công việc, có ý
chí vượt qua khó khăn thách thức. Nhìn thấy
những lợi ích mang lại từ thể thao giúp cán
bộ nhân viên sức khỏe tốt hơn, Ban điều
hành của Sacombank Cambodia đã khởi
xướng ý tưởng và tài trợ ngân sách chương
trình thể thao quần vợt vào mỗi thứ Hai và
thứ Tư hàng tuần. Ban điều hành mong muốn
thể thao sẽ giúp kết nối các CBNV với nhau,
giúp giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau giờ
làm việc, đồng thời tăng cường sức khỏe, thể
lực, tinh thần tốt cho CBNV. Hơn nữa, chơi thể
thao sẽ tạo điều kiện cho CBNV có thể giao
tiếp, chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách
hàng tiềm năng cũng như có thể trao đổi,
chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho nhau cùng
phát triển với Sacombank Cambodia.
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បកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពជាមួយអតិថិជនរបស់
ធនាគារសាខមប៊ង (ខមបូឌា) ភិអីលសុី

GIAO HỮU BÓNG ĐÁ VỚI KHÁCH HÀNG CỦA SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ដើមបី

បង្កើតទំនាក់ទំនង
ជាមួយអតិថិជន

ភាព និងកមសោន្តរវាងបុគ្គលិក

ជិតស្និទ

សហការល្អ

លើកកម្ពស់សារតីសាមគី្គ
ថ្ងពហសបតិ៍រៀងរាល់

សបា ហ៍ ធនាគារសាខមប៊ង ខមបូឌា បានរៀបចំការ
ប កួតកីឡាមិត្តភាព

ជាមួយនឹងក ុមបាល់ទាត់របស់

អតិថិជន។ តាមរយៈការបកួតមិត្តភាពនះ បានបង្កើតនូវ
ទីលានប កួតមួយ

ប កប

យភាពសបបោយរីករាយ

សហការ ស្និទសាល និងជាឱកាសក្នុងការជជកពិភាកសោ
ជាមួយអតិថិជន

ដើម បីស្វ ងយល់អំពីតម ូវការរបស់

អតិថិជន និងឆ្លៀតឱកាសធ្វើការឧទ្ទសនាមនូវផលិតផល
សវាកម្មសមសបដល់អតិថិជនផងដរ។

N

hằm tạo mối quan hệ thân thiết, hợp tác tốt
với khách hàng và nâng cao tinh thần đoàn

kết, giải trí giữa các CBNV, vào thứ năm hàng tuần,
Sacombank Cambodia thường tổ chức các trận
bóng đá giao hữu với khách hàng. Thông qua các
trận đấu giao hữu này, chúng ta đã tạo được một
sân chơi vui vẻ, hợp tác, thân thiết, tạo cơ hội tâm
sự với khách hàng để nắm được nhu cầu của khách
hàng, kết hợp bán chéo sản phẩm dịch vụ.
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