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SOUR SDEY
Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.

្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី

ប ក់ប ្ញ ើសម ប់អនា គត
TIỀN GỬI TƯƠNG LAI – FUTURE DEPOSIT

ចា ប់ពីថ្ង ទី១៦  កក្ក  ដា ២០១៤  ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី
TỪ NGÀY 16/7/2014 TẠI SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.

ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ឧបត្ថ ម្ភ 
៥០០,០០០ ដុលា រ ដល់ កា ក បា ទ ក ហម កម្ព ុ ជា

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. TÀI TRỢ
500,000 USD  CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA

ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ស  ធ  សា ខា តា  
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH TAKHMAO

សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ចូល រួម ឧបត្ថ ម្ភ  ពិព័រណ៍ពា ណិជ្ជ កម្ម  
សវា កម្ម  ទសចរណ៍ វៀតណា ម - កម្ព ុ ជា ២០១៤

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

ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ប រព្ធ ខួបអនុសសោ វរីយ៍ ០៥ឆា ំ
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KỶ NIỆM 5 NĂM HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA





ព ឹត្ត ិកា រណ៍សំខា ន់ៗ TIN NỔI BẬT

4- វិបត្ត ិន  បា យ  កម្ព ុជា ត ូវបា នបញ្ច ប់
BẾ TẮC CHÍNH TRỊ TẠI CAMPUCHIA ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

5- ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ឧបត្ថ ម្ភ  ៥០០,០០០ ដុលា រ    
    ដល់កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. TÀI TRỢ 500,000 USD CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA

6- ធនា គា រ  សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ចូលរួមពិព័រណ៍ពា ណិជ្ជ កម្ម ស វាកម្ម  -
    ទសចរណ៍វៀតណា ម - កម្ព ុជា  ២០១៤

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ –

DU LỊCH VIỆT NAM – CAMPUCHIA 2014

8- ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ស  ធ  សាខា តា  
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH TAKHMAO

10- ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ប រព្ធ ខួបអនុសសោ វរីយ៍ ៥ ឆា ំ
   SACOMBANK CAMBODIA KỶ NIỆM 5 NĂM HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA

ផលិតផលសវា កម្ម  និងដំ  ះស យអា ជីវកម្ម  SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

11- ជម ុញ កា រ ផ្ត ល់  ឥណទា ន ខា តតូច ដលមា នប សិទ្ធ  ភាពខ្ព ស់,  ហានិភ័យទា ប
   ĐẨY MẠNH CHO VAY PHÂN TÁN HIỆU QUẢ CAO, RỦI RO THẤP

12 - បង្ក ើនកា រផសព្វ ផសោ យដល់ក ុមអតិថិជនវៀតណា មដលមា នពា ណិជ្ជ កម្ម ជាមួយកម្ពុ ជា  
   TĂNG CƯỜNG TIẾP THỊ NHÓM KHÁCH HÀNG VIỆT NAM GIAO THƯƠNG VỚI CAMPUCHIA

13- វិធីសា ស្ត  ទូទា ត់កា រប ក់មុន សម ប់ផលិតផលប ក់ប ្ញ ើ
   HÌNH THỨC TRẢ LÃI TRƯỚC CHO SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

13 - ទឹកប ក់ទូទា ត់តា មព ំដនមា នសា ន ភាពល្អ ប សើរ
    DOANH SỐ THANH TOÁN BIÊN MẬU ĐẠT TÍN HIỆU TỐT

14- ផលិតផលប ក់ប ្ញ ើថ្ម ី៖ ប ក់ប ្ញ ើសម ប់អនា គត
   SẢN PHẨM HUY ĐỘNG MỚI ÁP DỤNG: TIỀN GỬI TƯƠNG LAI

កា រចករំលកបទពិ  ធន៍កា រងា រ TRAO ĐỔI CHUYÊN ĐỀ

15- ក ុម KPI និងផនកា រ  ះ  មុខ
   KPI TEAM VÀ NHỮNG LỘ TRÌNH PHÍA TRƯỚC

16- វិធីសា ស ្ត  ទាំង ៩ ក្ន ុង ការបងា្ក រ និង  ះស យឥណទា នយឺតយ៉ាវ របស់ធនា គា រ
     សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី

  9 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA SACOMBANK CAMBODIA

ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍បុគ្គ លិក DÒNG TÂM SỰ

18- សា ខមប៊ង ក្ន ុងបះដូង ខ្ញ ុំ
  SACOMBANK  TRONG TRÁI TIM TÔI

សកម្ម ភា ពខា ងក ធនា គា រ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

20- ពា នរងា ន់កីឡា  តន្ន ីស សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ២០១៤
   CÚP TENNIS SACOMBANK CAMBODIA 2014

21- ដំណើរកមសោ ន្ត ប  ចាំឆា ំ ២០១៤   ះភូហ្វ ឹក ប ទសវៀតណា ម
   ANNUAL TRIP 2014 TẠI PHÚ QUỐC, VIỆT NAM

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

MỤC LỤC

ក ុមកា រងា របច្ច កទស / BAN BIÊN TẬP

ទទួលខុសត វូលើអត្ថ បទ / CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢN TIN

Mr. NGUYEN NHI THANH
អគ្គ នា យក / Tổng Giám Đốc  SC

បុគ្គ លិកសរសរអត្ថ បទ / CBNV THAM GIA VIẾT TIN BÀI

Mr. TAING SOPHORN
ប ធា ន  ន.នីតិកម្ម  និងគ ប់គ ងហា និភ័យ  / TP. PL & QLRR

Mr. CHHUON CHHEN
ប ធា ន  ន.គ ប់គ ងឥណទា ន / TP. QLTD

Mr. TRAN QUOC TRUNG
អនុប ធា ន ន.គ ប់គ ងហា និភ័យ / Phó Phòng PL & QLRR

Mr. HUYNH XUAN TAM
នា យករងសា ខា   កំពង់ចា ម / PGĐ CN Kampong Cham

Mr. DUONG NGOC HAU
អនុប ធា ន ន.ទំនា ក់ទំនងអតិថិជន / Phó P. KD

Ms. NGUYEN THI KIM TRANG
បុគ្គ លិកផ្ន កទំនា ក់ទំនងអតិថិជន / Chuyên Viên P. KD

រចនា អត្ថ បទ / THIẾT KẾ

Mr. CHENG SAMBO
បុគ្គ លិកផ្ន កផសព្វ ផសោ យ និងទីផសោ រ / Chuyên Viên Thiết Kế

Mr. TANG CHHENG
បុគ្គ លិកផ្ន កផសព្វ ផសោ យ និងទីផសោ រ / Chuyên Viên Thiết Kế

មា តិកា 

$5NĂM

GẦN

Ỉ CẦN GỬ Ố ỂU



វិបត្ត ិន  បា យ  កម្ព ុជា ត ូវបា នបញ្ច ប់
BẾ TẮC CHÍNH TRỊ TẠI CAMPUCHIA ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

 ថ្ង ទី២២ កក្ក ដា  ២០១៤ កន្ល ង  នះ ថា ក់ 
ដឹកនា ំកំពូលនគណបកស ឈ្ន ះ  ត ទា ំង ពីរ 

ក្ន ុងអណត្ត ិ ទី៥ កា លពីកំឡុងខកក្ក  ដា ២០១៤ គ ឺ 
គណបកស ប ជា ជន កម្ព ុ ជា និង គណបកស សង ្គ ោះ  ជាតិ 
បា នជួបចរចា ដើមបីបញ្ច ប់នូវវិបត្ត ិ ជាប់គា ំង មួយចំនួន 
ដល  សស  សល់។ សម្ត ច នា យក រដ្ឋ មន្ត   ី ហុ៊ន សន 
ដល ជា  ប  ធានក ុមចរចា  មក ពីគណបកស ប  ជាជន 
កម្ព ុជា   និងឯកឧត្ត ម សម រងសី ដលជា ប  ធានក ុម 
ចរចា   មក  ពី គណបកស សង ្គ ោះ ជា ត  ិ បា នចា ប់ដគា  និង 
ប កា ស  មុខ អ្ន ក  សារ ព័ត៌មា ន   ស្ត ីពីចំណុចមួយ 
ចំនួន  ដល ឈា ន ដល់ កា រ បញ្ច ប់ វិបត្ត ិ ន  បា យ 
កន្ល ង មក។  ពិសស តំណា ង រា ស ្ត  ទាំង ៥៥រូប ដល 
មក ពី គណ បកស សង ្គ ោះ  ជា តិ  បា ន សម ច ចូល ប ជំុ 
សភា  ក យ ពី បា ន ធ ្វ ើ ពហិកា រ អស់រយៈពល ១០ 
ខកន្ល ងមក ស ប តា ម ចបោ ប់រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ នព ះ រាជា 
ណា ចក កម្ព  ុជា។ តា ម រយៈ  ះ ឯកឧត្ត ម កឹម សុខា   
ដលជា អនុប  ធាន គណបកសសង្គ  ះជា តិ នឹង កា យ 

ជា អនុប  ធានទី១  រដ្ឋ  ស ភា  ព ម ទាំងកសម ួល 
គណកមា ធិកា រជា តិមួយ ចំនួន  តា មកា រស្ន ើសុំព ី
គណបកស សង ្គ ោះជា តិផងដរ ។ ពិសស ក យ កិច្ច   
ចរចា បា នសម ចនះ  តំណា ង រា ស ្ត មួយចំនួនមកពី
គណបកសសង ្គ ោះជា តិ ដល បា នឃុំខ្ល ួនកន្ល ង   

 យសា រកា រ  ទ ប  កាន់  ពី បទ  ប ព តឹ្ត  ិអំពើ ហឹងសោ  
  ទី លា ន ប  ជាធិបតយយ ក៏ ត ូវ បា ន  ះ លង ឲយ 

មា នសរីភា ព វិញ ដរ។

Vào 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.

ព ឹត្ត ិកា រណ៍សំខា ន់ៗ TIN NỔI BẬT

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



 ថ្ង ទី៨ ខឧសភា  កន្ល ង  នះ ធនា គា រ 
សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ បា ន ចូល 

រួម ឧបត្ថ ម្ភ ប ក់ចំនួន ៥០០,០០០ ដុលា រ អា មរិក ដល់ 
កា កបា ទក ហមកម្ព  ុជា - ដលជា អង្គ  ការមនុសសធម៌ 
ធំ ជា ង គ  ក្ន ងុប ទសកម្ព  ុជា ក្ន ងុ  ល បំណង រួម 
ចំណក គា ទំ ដល់អង្គ  ការនះ ដើមបី សម ច បា ន នូវ 
ផន កា រសកម្ម  ភាពរបស់ខ្ល នួ។
ជា  មួយ នឹងរយៈពលប តិបត្ត  ិការជិត ៥ឆា  ំ  ប ទស    
កម្ព ុជា  ធនា គា រ សា ខមប៊ង  បា ន យល់ ចបោ ស់ពី    
សា រៈ សំខា ន់ន ភា ព សា មគ្គ ី  គា   ក្ន ុង   ការ  ជួយដល់ 
សហគមន៍ ដល ទទួល រងគ ះ   យ  សា រ គ ះ  
ធម្ម ជា តិ ឬ មា ន សា នភា  ព ទុរគត   តា មតំបន់ ជន បទ  
ទូទា ំង  ប ទស ។ នះ ជា  មូល ហតុ ដល ធនា គា រ 
សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ចូល រួម ឧបត្ថ ម្ភ  
លើក នះ ព ម ទា ំង បងា ញ នូវ កា តព្វ កិច្ច  របស់ ខ្ល ួន 
ចំ  ះ ប   សង្គ ម ដល កើត មា ន។ 
កម្ម វិធី មនុសសធម៌ របស់កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា  ក្ន ុង 
ឆា  នំះ ទទួល បា ន ឯកត្ត  កម្ម  ជា មួយ នឹង ទឹក ប ក់ វិភា គ 
ទា ន សរុប ជា ង ១៤ លា នដុលា រ  អាមរិក កើន ឡើង 
ច ើន ធៀប នឹង ឆា ំ មុន។ លទ្ធ ិផល នវិភា គ ទា ន ដល 
សម ច បា ន នះ នឹង បង្ក ើត បា ន ជា  កមា ំង ដល់ អង្គ  ការ 
អា ច ប តិបត្ត ិ  បាន ល្អ ថម ទៀត  ដល់សកម្ម   ភាព  
មនុសសធម៌របស់ខ្ល ួន។

Ngày 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.

ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ឧបត្ថ ម្ភ  ៥០០,០០០ ដុលា រ 
ដល់កា កបា ទក ហមកម្ព ុ ជា
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. TÀI TRỢ 500,000 USD
CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CAMPUCHIA

ព ឹត្ត ិកា រណ៍សំខា ន់ៗ TIN NỔI BẬT
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ធនា គា រ  សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ចូលរួមពិព័រណ៍ពា ណិជ្ជ កម្ម 
សវា កម្ម -ទសចរណ៍វៀតណា ម - កម្ព ុ ជា ២០១៤
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ – DU LỊCH VIỆT NAM – CAMPUCHIA 2014

ពិធីតា ំងពិព័រណ៍ ត ូវ បា ន ប រព្ធ   ជារៀងរា ល់ឆា ំ 
ក ម កា រ រៀប ចំ របស់  មជឈមណ ល ជម ុញ 

ពា ណិជ្ជ  កម ្ម  និង វិនិ  គ  ន ទ ីក ុង ហូជីមិញ ក្ន ុង 
 ល បំណង ជម ុញ  យ បា ន ខា ំង កា  បន្ថ ម ទៀត  

នូវ កិច្ច  សហ ប តិបត្ត ិ កា រ ពា ណិជ្ជ កម្ម  - ទសចរណ៍ - 
សវា កម្ម  វៀតណា ម  - កម្ព ុ ជា ។ តា ម កា រ រំពឹងទុក នឹង 
អា ច បង្ក នី ទឹក ប ក់ ពា ណិជ្ជ  កម្ម  ៣,៥០០ លា ន ដុលា រ 
អា មរិក  លីសនះទ ៀត - ជា  លទិ្ធ ផល ពា ណិជ្ជ  កម្ម   
ទ្វ ភា គ ី រវា ង ប ទស ទា ំង ពីរ ក្ន ុង ឆា ំ២០១៣។

ឆា នំះ កម្ម  វិធី ពិព័រណ៍ ត វូបា នប រព្ធ ឡើងចា ប់ពីថ្ង ទី 
០៧ ដល ថ់្ង ទី ១១ ខ ឧសភា     ឯ មជឈមណ ល សន្ន ិ 
សីទ  និង ពិព័រណ៍  ះពជ ។ ក  ពី ផលិត ផល 
កសិកម្ម  ម្ហ ូប អា ហា រ សមា រៈ ប ើប ស់ពីជ័រ សម្ល ៀក 
បំពា ក់ សបក ជើង សមា រៈ សិបបកម្ម គ ឿង សមា ង ។ 
ពិព័រណ៍ ឆា ំ នះ  ក៏ មា ន តា ំង បងា  ញ នូវ គ ឿង មា៉សុីន 
ឧបករណ៍ កសិកម្ម  សមា រៈ សំណង់  និង គ  ឿងលម្អ  
គហដា ន។

Triển 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.
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េដាយសារជាអ្នកឧបត្ថម្ភ "្របាក់" ក្នុងពិធីពិព័រណ៍ េនះ ធនាគារ សាខម ែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសីុ ្រតូវបានអ េញ្ញីញចូលរួមក្នុងនាមជាសមាជិក ៃនគណៈកម្មការ សិកា្ខ 
សាលា េ្រកាម ្របធានបទស្តីពី  "ជ ្រមុញវិនិ េយាគ - ពាណិជ្ជកម្ម - េទសចរណ៍ េវ ៀតណាម - កម្ពុជា" និងក្នុងសកម្មភាពសំខាន់ េផសងៗ េទ ៀត ែដលមាន េនៅក្នុងកម្មវិធី ពិព័រណ៍។  
េ្រកៅពី េនះ ជាមួយនឹងទីតាំងពីរក ែន្លងជាប់គាែដលស្ថិត េនៅចំកណា្ដល ៃនក ែន្លងតាំងពិព័រណ៍ ធនាគារ សាខម ែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី បានឧេទ្ទសនាមពី ផលិតផល - 
េសវាកម្មរបស់ខ្លួន ជាពិ េសសគឺបណា្ដផលិតផលទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មតាម ្រពំ ែដន ្រជ ោម ែ្រជង ែផ្នករហិរញ្ញវត្ថុេទៅដល់ ពាណិជ្ជករខាតតូច និងមធយមទូទាំង ្រប េទស។
ក្ន ងុកម្ម វិធីពិព័រណ៍ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ក៏បា នរួមសហកា រជា មួយមជឈមណ លជម ុញ ពាណិជ្ជ កម្ម  និងវិនិ  គ ដើមបីចុះសួរសុខទុក្ខ ស មាគម ជន 
ជា តិវៀតណា មដលរស់  ប ទសកម្ព  ុជា (VAC)  យឧបត្ថ ម្ភ ទឹកប ក់ចំនួន ១.០០០ ដុលា រអា មរិក ដើមបីជួយ  ដល់ក មុគ សួា រជនជា តិវៀតណា មដលកំពុង 
រស់   ក្ន ងុ ប ទស កម្ព ជុា  ហីយកំពុងជូបប ទះកា រលំបា ក។

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.

ព ឹត្ត ិកា រណ៍សំខា ន់ៗ TIN NỔI BẬT
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ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ស  ធ សា ខា តា  
SACOMBANK (CAMBODIA) PLC. KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH TAKHMAO

ព ឹត្ត ិកា រណ៍សំខា ន់ៗ TIN NỔI BẬT

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



បនា ប់ ពីទទួលបា នអា ជា ប័ណ្ណ  ជាផ្ល ូវ ការ ធនា គា រ សា ខមប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នប រព្វ ពិធីស  ធទីតា ំង ទី៨ 

ជា មួយ នឹង ពិធី កា ត់ ខសបូ  ថ្ង ទី២៣ ខមសា  ឆា ំ២០១៤   ក ុង តា   
ខត្ត កណា្ដ ល ដលជា  តំបន់ សដ្ឋ កិច្ច   សកា នុពល ថ្ម ីមួយ ជា ប់ព ំប ទល់   
ជា  មួយ រា ជធា នីភ្ន ំពញ។ 

ស្ថ ិត  ភា គខា ងតបូងនរា ជធា នីភ្ន ំពញ ដលត ូវ បានហ៊ុំព័ទ្ធ ជុំវិញ យ 
តំបន ់វិនិ  គ និងមា នតម ូវ កា រខ្ព ស់ ខាងសវា កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ វត្ត   មាន 
របស ស់ា ខា តា   នឹងបង្ក ើត បាននូវឱកា សជា ច ើន ដល  ់អតិថិជន ដល 
ជា   ឯកត្ត ជន និង សហ គ ស ព មទា ំង  បង្ក ើន គុណភា ព ក្ន ុង ជីវភា ព រស់   
ដល់  សហគមន៍។

ដូច្ន ះគិតត ឹមខមិថុនា  ឆា ំ២០១៤ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី មា ន កា រិយា ល័យកណា្ដ លចំនួន ១ និងសា ខា ចំនួន ៧ រួមមា ន 
សា ខា អូឡា ំពិក, សា ខា ចបោ រអំ  , សា ខា ព ះមុនីវងស, សា ខា ផសោ រហងលី, 
សា ខា  ធិចិនតុង, សា ខា កំពង់ចា ម និងសា ខា តា  ។

មា នទីតា ំងស្ថ ិត  អា គា រលខ ៥៣៩, សងា្ក ត់ តា  , ក ុង តា  , ខត្ត  
កណា្ដ ល ជា ទីតា ំងដលមា ន ចរា ចរ  មកងា យស ួល និង ស្ថ ិត   ក្ន ុង 
តំបន់ទីប ជំុ ជន, សា ខា  តា    នឹង ផ្ត ល់នូវ ផលិតផល  សវា កម្ម ធ នា គារ 
ដល់ អតិថិជនដលជា ឯកត្ត ជន និងអតិថិជនជា  សហគ ស ជា មួយ នឹង 
អត្ថ ប  ជន៍ ជា ច ើន ព ម ទា ំង ឆា ប ់ រហ័ស  ដូចជា ៖  ទទួលប ក់ទូទា ត់, 
ប ក់ ប ្ញ ើ មា ន កា លកំណត់, ប ក់ប ្ញ ើសនសំ និង បណា្ដ  ប ក់ ប ្ញ ើ ដទ 
ទៀត ។ ផ្ត ល់ឥណទា នក មរូបភា ពជា  ឥណទា នដលមា នកា រធា នា  , សវា  កម្ម   
ទូទា ត់ និង ផ្ទ រ ប ក់ អន្ត រ ជាតិ  និងហិរញ្ញ បបទា នណិជ្ជ កម្ម ។ល។

ក្ន ងុឱកា សស  ធសា ខា តា   អតិថិជន អា ច ទទួល បា ន កា ដូ ពិសសមួយ 
 ពលបើកគណនី ឬ ធ្វ ើ ប តិបត្ត ិកា រ ណា  មួយ  សា ខា ។

Sau 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.
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Ngày 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.

 ថ្ង ទី២៣ ខមិថុនា  គឺជា ខួបអនុសសោ វរីយ៍ដ៏ពិសស គឺជា ថ្ង ធ នា គារ សា ខមប៊ង 
មា នមុខ  លើទឹកដី ដ៏ស ស់សា តនះ។ ក យប តិបត្ត ិ ការ បាន ៥ ឆា ំ 

ធនា គា រសម ចបា ននូវលទ្ធ ផលគួរឲយកត់សមា្គ ល់។  ពលទើប បើក ធ្វ ើ ប តិ - 
បត្ត ិ កា រ សា ខមប៊ង គ ន់តជា សា ខា មួយដលស្ថ ិតក ម ធ នាគា រ សា ខមប៊ង 
វៀតណា មប៉ុ ្ណ ះ បនា ប់មកទើបប្ត ូរ  ជា ធនា គា របុត សម្ព ័ន្ធ ដល មាននា ម- 
ករណ៍ជា ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ  ក្ន ងុខតុលា  ឆា ២ំ០១១។ 
រហូតដល់ចុងត ីមា សទី២ ឆា ំ២០១៤ នះ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី មា នបណា្ដ ញសា ខា ប តិបត្ត ិ ការសរុប ០៨ កន្ល ង និងមា នបុគ្គ លិកសរុប 
១៨០រូប, សម ចបា នប ក់ប ្ញ ើសរុបជា ង ១០២,៨ លា នដុលា រ, ឥណទា ន សរុប 
ស្ម ើនឹង ១០០,៩ លា នដុលា រ និងមា នអតិថិជនសរុបប ហល ៥,៥០០ នា ក់។

ក្ន ុងឱកា សខួបអនុសសោ វរីយ៍ ៥ ឆា ំ គឺ  ថ្ង ទី ២៣ មិថុនា  ២០១៤ ធនា គា រ 
សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នប រព្ធ កម្ម វិធីប កប យភា ពកក់   
ទីសា ក់កា រកណា្ដ លផា ល់ ព មទា ំងប គល់នូវវត្ថ ុអនុសសោ វរីយ៍ដល់បុគ្គ លិកដល
បា នផសោ ភា ប់ជា មួយធនា គា រអស់រយៈពល ៥ ឆា ំ កន្ល ង ។

ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ប រព្ធ ខួបអនុសសោ វរីយ៍ ៥ ឆា ំ
SACOMBANK CAMBODIA KỶ NIỆM 5 NĂM HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA
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ជម ុញ កា រ ផ្ត ល់  ឥណទា ន ខា តតូច ដលមា នប សិទ្ធ  ភាពខ្ព ស់,  ហានិភ័យទា ប
ĐẨY MẠNH CHO VAY PHÂN TÁN HIỆU QUẢ CAO, RỦI RO THẤP

អភិវឌឍន៍ ស បតា ម ទិស   
អា ជីវកម្ម  និង 

អតិថិជន  ល     យ មើល ឃើញ 
ពី ភា ព  គ ជ័យ លច    របស់ ធនា គា រ 
សា ខមប៊ង វៀតណា ម តា មរយៈកា រ 
ជម ុញ ឥណទា ន ខា ត តូច។ ក្ន ុង កំឡុង 
ពល ៦ខ ដើម ឆា ំ ២០១៤ ធនា គា រ 
សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា ន 

 ត  លើកា រផ្ត ល់ ឥណទា នខា តតូច 
 យ ចា ត់ ទុក ជា  ផ្ន ក អា ទិ ភា ព ។ 

តា មរយៈ  កា របំបក ឥណទា នជា ខា ត  
តូចៗ  ដល់ អតិថិជន  ល  ជា  ច ើន 
វិធី នះ  ជួយ  យ ធនា គា រអា ច កា ត់បន្ថ យ  
ហា  និភ័យ  ហើយ អា ច ទទួល បា នកា រ 
ប ក់ ខ្ព ស់ នា ំ មក នូវ ក ុម អតិថិជន ដល 
មា ន ស្ថ រភា ព  ហើយ យើង អា ច លក់ 
បន្ថ ម នូវ ផលិត ផល ផសងៗ ទៀត ដូច ជា  ប័ណ្ណ  អធីអឹម, ប ក់ ប ្ញ ើ, សវា  ទូទា ត់ 
អនុ្ត រ ជា តិ, ផ្ទ រ ប ក់, ព ម ទា ំង រួម ចំណក ក្ន ុង  ការ ផសព្វ  ផ សោយ ករិ៍ ្ត   ះ របស់ 
ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា ន យា៉ង ធំ ទូលា យ និង សុី ជម  

  ក្ន ុង ទី ផសោ រ ។ យល់ ចបោ ស់ ពី គុណ សមបត្ត ិ  ទាំង  ះ  ទើបធនា គា រ  សា ខមប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា ន បង្ក ើត នូវ កញ្ច ប់ ផលិត ផល ឥណ ទា ន  ជា មួយ នឹង 
លក្ខ ណៈ ទា ក់ ទា ញ ជា  ច ើន  ដល់ អតិថិជន មា ន ដូចជា  ឥណ ទា ន ប ើ ប ស់, 
ឥណទា ន ទិញ ផ្ទ ះ, ឥណទា ន ទិញ ឡា ន, ឥណទា ន ផសោ រ ខា ត តូច តា ម ផសោ រ។

ជា មួយ  នឹងកា រខិតខំប ឹងប ងខា ងលើ, គិតត ឹមថ្ង ទី៣០ ខមិថុនា , អតិថិជន 
នឥណទា ន ខា តតូចមា នចំនួន ៥៩៣ អតិថិជន ជា មួយនឹងសមតុលយ ៥,៧ លា ន 
ដុលា រ អា មរិក ស្ម ើ ៥.៧% នសមតុលយឥណទា នសរុបរបស់ធនា គា រ ។ ក្ន ុង ះ
ឥណទា នផសោ រទទួលបា នប សិទ្ធ  ភាពខ្ព ស់បំផុតជា មួយនឹង ១០៦ អតិថិជន, 
សមតុលយឥណទា ន ១,៧៧១,០០០ ដុលា រអា មរិក និងអត  ការប ក់មធយមស្ម ើ 
១៥.៦០% ក្ន ុងមួយ  ឆា ំ ។

ក្ន ុងពលខា ងមុខ, សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី នឹងបន្ត សិកសោ បទពិ  ធន៍ 
ពីធនា គា រ សា ខមប៊ង វៀតណា ម និងធនា គា រក្ន ុងស ុកដូច ជា ធនគា រអសុីលីដា  
និង បណា្ដ  សា ប័នមីក ូ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ, ធ្វ ើ កា រ ពិនិតយ មើល ឡើង វិញ នូវ  ល កា រណ៍ និង   
កា រ  កំណត់ផសងៗដលទា ក់ទង ដើមបី ធ្វ ើ ការ កសម លួ សម ស ប និង  បត់ បនជា ង 
មុន ក្ន ុងកា រ ផ្ត ល់ឥណទា ន ខា តតូច ។ ទន្ទ ឹមនឹង  ះ យើង ក៏បា ន បណ្ដ ុះ បណា្ដ ល 
បុគ្គ លិក ដើមបី  យ ពួកគា ត់ យល់ចបោ ស់ ផលិតផល និងបង្ក ើនកា រទទួលខុសត ូវ 
ក្ន ុងគ ប់គ ងឥណទា ន បង្ក ើតកម្ម វិធីប កួតប ជងសម ប់ជម ុញ ដល់បុគ្គ លិក។ 
លើសពីនះ យើងក៏បា នបង្ក ើនទំនា ក់ទំងជា មួយ មន្ត  សីងា្ក ត់, ឃំុ ដើមបីជួយ  យ
ធនា គា រគ ប់គ ងសា ន ភាពរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជា គន្ល ឹះក្ន ុង វាយតម្ល អតិថិជន។

 យសា រមា ន  ល  លម្អ តិ ចបោ ស់លា ស់ដូចខា ងលើនះ, សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី រំពឹង ទុកថា  នឹងទទួល បា ន លទិ្ធ ផលជា  ផ្ល ផា្ក  ច ើន  ជាងនះ   ទៀត តា ម 
រយៈ កា រជម ុញ   យ បា នខា ំងកា  នូវឥណទា ន ខា តតូច, ដលរួមចំណកក្ន ុង ការ 
បង្ក ើនប ក់ចំណូលរបស់ធនា គា រ ។

Phát triển theo đúng định hướng 

kinh doanh và đối tượng 

khách hàng mục tiêu, đồng thời 

nhìn nhận những thành công nổi 

bật của Sacombank Việt Nam từ 

việc đẩy mạnh cho vay phân tán, 

trong 6 tháng đầu năm 2014, Sa-

combank Campuchia đã tập trung 

phát triển cho vay phân tán với 

mức độ ưu tiên cao.

Với việc chia nhỏ dư nợ cho nhiều 

đối tượng khách hàng; hình thức 

cho vay này giúp ngân hàng phân 

tán rủi ro mà vẫn thu được lãi suất 

cao; đem lại một hệ khách hàng 

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

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

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

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 

chợ…

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

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-

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

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

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

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

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

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.

ផលិតផលសវា កម្ម  និងដំ  ះស យអា ជីវកម្ម  SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

11្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.



បង្ក ើនកា រផសព្វ ផសោ យដល់ក មុអតិថិជនវៀតណា ម ដលមា នពា ណិជ្ជ កម្ម ជាមួយនឹងកម្ព ុជា  
TĂNG CƯỜNG TIẾP THỊ NHÓM KHÁCH HÀNG VIỆT NAM GIAO THƯƠNG VỚI CAMPUCHIA

 យមា នប ៀបជា ធនា គា រវៀតណា ម ដលមា នវត្ត  មានលើ ទីផសោ រន 
ប ទសកម្ព ជុា ជា ងប ឆំា  ំ  ជា មួយនឹង បណា្ដ ញប តិបត្ត  ិការ ធំ ទូ លា យ  

របស់ ធនា គា រ ម   វៀតណា ម, ក្ន ុង កំឡុង ពល ៦ ខ ដើម ឆា ំ នះ ធនា  គា រ 
សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នបង្ក ើន  ការ ផសព្វ ផ សោយ ដល់ក ុមអតិថិជន 
វៀតណា ម ដល មា ន ទីតា ំង អា ជីវកម្ម   ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា និងបណា្ដ  អតិថិជន 
ដល  មា ន  ពា ណិជ្ជ កម ្ម    មក រវា ង ប ទស  ទា ំងពីរ។ 
ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នបង្ក ើតទំ នាក់ទំនងជា មួយផ្ន ក 
ពា ណិជ្ជ កម្ម នសា  នទូតវៀតណា ម ដើមបីទទួលបា ននូវព័ត៌មា នស្ត ីពីវិនិ  គិន 
វៀតណា ម ដលបា នវិនិ  គក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា ព ម ទាំងទំនា ក់ទំនង ជា មួយ 
នា យកដា នអា ជីវកម្ម  និងបណា្ដ  សាខា ខត្ត របស់ធនា គា រ សា ខមប៊ង វៀតណា ម 
(ជា  ពិសស គឺ សា ខា  អា ន  យា៉ង, សា ខា  តនីញ, សា ខា  ឡុង អា ង ) ដើមបី ស្វ ងយល់  
ពី  អតិថិជន   ដល  កំពុង មា ន ពា ណិជ្ជ កម្ម    ជាមួយ បុគ្គ ល ឬ សហ គ ស   ក្ន ុង  
ប ទស   កម្ព ុជា  ដល  មិនទា ន់  បា ន  ប ើប ស់  សវា កម្ម   ធ នា គារ  សាខមប៊ង 
(ខម បូឌា ) ភីអិលសុី។ តា មរយៈ នះ យើង អា ច ស្វ ង រក បា ន នូវ អតិថិជន  

 ល   ធ្វ ើ កា រ  ផសព ្វ ផសោ យ និង អត្ត  ម័ត អ ្ជ ើញ អតិថិជន ឲយ ប ើ ប ស់ 
សវា កម្ម   ជាមួយ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី តា ម រយៈ ផលិត ផល- 
សវា  កម្ម  ដល មា ន អត្ថ ប  ជន៍ និងកា រលើកទឹកចិត្ត ។ កន្ល ង  ធនា គា រ 
សា  ខម ប៊ង  (ខម បូ ឌា ) ភី អិល សុី ក៏ បា ន ចូល ក្ន ុង កម្ម វិធី ពិព័រណ៌ ពា ណិជ្ជ កម្ម របស់ 
ក ងុ ហូជីមិញ ឆា ២ំ០១៤។ នះ គឺជា  ឱកា ស សម ប់ ធនា គា រ ក្ន ងុ  ការ ទំនា ក់ទំនង  
ជា មួយ បណា្ដ  សហគ ស វៀតណា ម ដល បា ននិង កំពុងមា ន  បំណង ចង់ វិនិ  គ 
មក កា ន់ ទីផសោ រ កម្ព  ុជា។ តា ម រយៈ ពិព័រណ៌ ពា ណិជ្ជ កម្ម  នះ ធនា គា រ ក៏ បា ន ផសព្វ  ផ សោយ  

 កា ន់បណា្ដ  សហ គ ស វៀតណា ម ពី គុណ សមបត្ត ិ ន ផលិត ផល-សវា កម ្ម  
របស់ ខ្ល ួន ដល កំពុង  មា ន ដូចជា ៖ សវា កម្ម  ទូ ទាត់ តា ម ព ំដន សវា កម្ម  ផ្ទ រ ប ក់ 
ឆា ប់រហ័ស ក្ន ុង រយៈ ពល ១ ៉ង,  ះ ផសោ យ មូលបបទា ន ប័ត  ពិសស ដល អា ច 
ដក សា ច់ ប ក់ បា ន   ជា ង ៤២០ទីតា ំង ប តិបត្ត ិ  ការ ក្ន ុង ប ទស វៀតណា ម និង 
ប ទស ឡា វ។ ប ក់ ប ្ញ ើ សម ប់ ទូទា ត់ អា ច ទទួល បា ន អត   ការ ប ក់ ដល គិត 
តា ម មធយម ន សមតុលយ ប ក់ ប ្ញ ើ។ ទិន្ន ន័យ គិត ត ឹម ថ្ង ទី ៣០ ខ មិថុនា  ទឹក ប ក់ 
ផ្ទ រ តា ម រយៈ សវា កម្ម  ទូទា ត់ តា ម ព ំដន សម ច  បាន ៤៣ លា ន ដុលា រ អាមរិក 
(ក្ន ុង ឆា ំ២០១៣ សម ច បា ន ១៤,៥ លា នដុលា រ អាមរិក), សវា កម្ម  ផ្ទ រ ប ក់ 
សម ច បា ន ជា ង ១៩១ លា នដុលា រ អាមរិក, ប ក់ប ្ញ ើសរុប សម ច បានជា ង 
១០២,៨ លា នដុលា រអា មរិក (ស្ម ើនឹង ១០៦.១៦% នផនកា រ)។...
កា រ ជម ុញ លើ កា រ ផសព្វ ផ សោយ ដល់ ក ុម អតិថិជន វៀតណា ម ក៏ ជា  ចំណកមួយ 
ន  ទិស   អា ជីវកម្ម  របស់ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ ផង ដរ។ 
ធនា គា រ យល់ ចបោ ស់ ពី ភា ព លំបា ក របស់ អតិថិជន ដល ជា  ឯកត្ត ជន និង សហគ ស 
វៀតណា ម ដល បា ន វិនិ  គ និង ធ្វ ើ  អាជីវកម្ម  ក្ន ុង ប ទស កម្ព ុ ជា ដូច ដល យើង 
ធា ប់ ត និយា យ ថា  ”នា ំ ទ័ព   ចបោ ំង   ស ុក ឆា យ ” ។  យ ហតុ នះ ហើយ 
ទើប ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ពិត ជា  ចង់ជ ម ជ ង ប កប 

 យ ប សិទ្ធ  ភាព បំផុត សម ប់ អតិថិជន ទា ងំ  ះ។ កតា  នះ មិនត មឹ ត  នា  ំមក  
នូវ ប សិទ្ធ  ភាព ក្ន ុងអា  ជីវកម្ម  របស់ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
បុ៉ ្ណ ះ ទ ថម ទា ំង ជា  កា តព្វ កិច្ច  របស់ ធនា គា រ ក្ន ុង  ការ ជ ម ជ ង ដល់  បណា្ដ   
សហគ ស វៀតណា ម  យ ប តិបត្ត ិ ប កប  យ ប សិទ្ធ  ភាព និង ងា យ ស ួល 
ក្ន ុង បណា ្ដ ប ទស ន តំបន់ ឥណ ូចិន ។

Tận 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 Sacom-
bank 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 

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.
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វិធីសា ស្ត  ទូទា ត់កា រប ក់មុន សម ប់ផលិតផលប ក់ប ្ញ ើ
HÌNH THỨC TRẢ LÃI TRƯỚC CHO SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

ពីថ្ង ទី០១ ខ មសា  ឆា ំ២០១៤ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី បា នដា ក់  យដំណើរកា រនូវវិធីសា ស ្ត ទ ូទាត ់ការប ក់មុន សម ប់ផលិតផលប ក់ប ្ញ ើ 
ឆ្ល ើយតប  នឹងតម ូវកា រ របស់អតិថិជន ដលចង់ផ្ញ ើប ក់ ហើយ ដក កា រ  ប ក់មុនសម ប់ប ើប ស់។

វិធីសា ស ្ត នះ ធនា គា រនឹងទូទា ត់កា រប ក់ភា មៗ  ពលដលអតិថិជនដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ។  រីឯប ក់ដើម នឹងទទួលបា ននូវចុងគ ។ ប សិនអតិថិជនបិទគណនីមុន 
កា លកំណត់ នឹងទទួលបា នវិញនូវប ក់ប ្ញ ើ ទំាងអស់ ជា មួយនឹងកា រប ក់មិនមា ន កា លកំណត់ ហើយ សងកា រប ក់ដលបលម្អ ៀងជូន ធ នា គារវិញ។ អតិថិជន  មា នសិទ្ធ ិ    
ទា ំង ស ុង ក្ន ុងកា រប ើប ស់វិ  បនប័ត ប ក់ប ្ញ ើសម ប់កា រដា ក់ប  ំ  ការ ដាក់ ធា នា   ពលមា នតម ូវ  ការប ើប ស់ឥ ណទាន។
វិធីសា ស ្ត ទូទា ត់កា រប ក់មុនសម ប់ផលិតផលប ក់ប ្ញ ើនះ ធ្វ ើ យផលិតផលមា នភា ពសមបូរបប និងផ្ត ល់ជម ើស ច ើនសម ប់អតិថិជន ហើយអា ចបង្ក ើន  ការ 
ប កួតប ជងក្ន ុង កា រ ផសព្វ ផ សោយលក់ផលិតផល។
ដូច្ន ះ បច្ច ុបបន្ន  ពលអតិថិជនដា ក់ប ក់ប ្ញ ើ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី អតិថិជននឹង មា នជម ើស ៤ យា៉ង ក្ន ុង ការទទួលកា រប ក់៖ ទទួល កា រ 
ប ក់មុន ទទួលកា រប ក់ប  ចាំខ ទទួលកា រប ក់ប  ចាំត ី មាស និងទទួលកា រប ក់ ចុងគ ។

Từ 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.

ទឹកប ក់ទូទា ត់តា មព ំដនមា នសា ន ភាពល្អ ប សើរ
DOANH SỐ THANH TOÁN BIÊN MẬU ĐẠT TÍN HIỆU TỐT

កា រអភិវឌឍន៍សវា កម្ម ទូទា ត់តា មព ំដន  សា ខា កំពង់ចា ម  ត 
បន្ត កើនឡើង និងមា នស្ថ រភា ព។ ទិន្ន ន័យនសវា កម្ម ទូ ទាត់តា ម 

ព ំដន ត ឹមខកក្ក  ដា ឆា ំ២០១៤ របស់ សា ខា  កំពង់ចា ម ទទួលបា នជា ង   
៧ លា ន ដុលា រ អា មរិក។ គិតពីដើមឆា ២ំ០១៤ រហូតដល់ខកក្ក  ដា  ឆា ២ំ០១៤ 
ទឹក ប ក់ ប ្ញ ើ សម ច បា នជា ង ៥១លា នដុលា រ អាមរិក ក្ន ុង  ះ ទឹក  ប ក់ 
ផ្ទ រ ចូល មា ន ជា ង  ៥០ លា ន ដុលា រ  អាមរិក។
សា ខា  កំពង់ចា ម បន្ត  ធ្វ ើ  ការ ផសព្វ  ផ សោយ និង ស្វ ង រក អតិថិជន ខា ង វិស័យ នា ំ 
ចញ  នា ចូំលក្ន ងុតំបន់ ដលមា ន ទំនា ក់ទំនង ពា ណិជ្ជ កម្ម រ វាងប ទស ទំាងពីរ គឺ 
វៀតណា ម និងកម្ព ជុា ។ បន្ត ផ្ត ល់កា រលើកទឹកចិត្ត  ខាងថ្ល ស វាកម្ម ដល់អតិថិជន 
សម ប់កា រផ្ទ រប ក់ពីខត្ត  កំពង់ចា ម  ភ្ន ពំញ ដើមបីសមតុលយទុនសម ប់
កា រផ្ទ រប ក់ចូល របស់សា ខា  រួមចំណកកា ត់បន្ថ យចំ ណាយសមតុលយទុន 

 កា ន់វៀតណា ម ។

Công 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 

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.
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ផលិតផលប ក់ប ្ញ ើថ្ម ី៖ ប ក់ប ្ញ ើសម ប់អនា គត
SẢN PHẨM HUY ĐỘNG MỚI ÁP DỤNG: TIỀN GỬI TƯƠNG LAI

 ថ្ង ទី១៦ ខកក្ក ដា  កន្ល ង  នះ ធនា គា រ  
សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ បា ន ដា ក់  

 យ ប ើ ប ស់ ជា  ផ្ល ូវ ការ នូវផលិត ផល “ប ក់ ប ្ញ ើ 
សម ប់ អនា គត”។ នះ ជា  ប ភទ ប ក់ ប ្ញ ើ  មាន 
កា ល កំណត់ ត ូវ បា ន បើក ក ម រូប ភា ព ជា  កា រ ដា ក់ 
ប ក់ ជា ប  ចាំតា ម កា ល កំណត់ ដើមបី ទទួល បា ន 
ទឹក ប ក់ ដល ចង់ បា ន នា  ថ្ង  អ នាគត។
“ប ក់ប ្ញ ើ សម ប់ អនា គត” សក្ត ិសម  នឹងគ ប់ 
បណា ្ដ  អតិថិជន  ទា ំង អស់  ដល  ជា   ឯកត្ត ជន។ ផ្អ ក 

  លើ កា រ រំពឹង ទុក នា  ថ្ង  អនា គត និង សមត្ថ  ភាព 
ហិរញ្ញ វត្ថ  ុរបស់ បុគ្គ ល មា ក់ៗ ដល អតិថិជន អា ច បង្ក ើត 
ផន កា រ សនសំ ផសង គា  ជា មួយ នឹង ផលិតផល នះ។
ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី មា ន 
ទទួល ប ក់ ប ្ញ ើ ជា  ដុលា រ អា មរិក និង ខ្ម រ រៀល។ 
ចំនួន ប ក់ ដា ក់ សនសំ អបបបរមា  ក្ន ុង គ  នីមួយៗ  គឺ 
៥ ដុលា រ អា មរិក (២០,០០០ រៀល) ប សិន អតិថិជន 
ជ ើស រីស ដា ក់ ប ក ់ប  ចាំ ខ ឬ ១០ ដុលា រ  អាមរិក 
(៤០,០០០ រៀល) ក្ន ុង មួយ ត ី មា ស ឬ ១៥ ដុលា រ 
អា មរិក (៦០,០០០ រៀល) ក្ន ុង មួយ ឆមា ស។
អត កា រប ក់ នឹង អនុវត្ត   តាម  តារា ង អត   ការប ក់  

 យ ឡក សម ប់ ផលិត ផល “ប ក់ ប ្ញ ើ  សម ប់   
អនា គត” នះ   ក្ន ងុ កំឡុង ដល អតិថិជន បើក គណនី 
ហើយ អត  កា រ ប ក់ នះ  នឹង មា ន សុពលភា ព រហូត 

ដល់ ចុង គ នប ក់ ប ្ញ ើ សម ប់ អនា គត។ អត   កា រ  
ប ក់ បច្ច ុបបន្ន   ចាប់ ៤% ដល់ ៥.៨៥% ក្ន ុង មួយ ឆា ំ។
ជា មួយ នឹង “ប ក់ ប ្ញ ើ សម ប់ អនា គត” អតិថិជន 
អា ច បើក គណនី បា ន យ៉ាង ឆា ប់ រហ័ស និង ងា យស លួ 
ហើយ អា ច កា ត់ប ក់ចញ ពី គណនី  យ ស្វ យ័ ប វត្ត កិ្ន ុង 
គ  នីមួយៗ ប សិន បើ មា ន សំណើពី អតិថិជន ។ ធនា  គា រ 
សា ខម ប៊ង (ខម បូឌា ) ភីអិលសុី នឹង ជូន ដំណឹង 
ដល់ អតិថិជន   ពល ជិត ដល់ គ  ដា ក់ ប ក់។ ម៉យោ ង 
ទៀត អតិថិជន អា ច ងា យ ស លួក្ន ងុ  ការ គ ប់ គ ងគណនី 
របស់ ខ្ល ួន តា ម រយៈ សវា កម្ម  ធ នាគា រ តា ម សា រ ទូរស័ព្ទ  
និងសវា កម្ម  ធនា គា រ តា មអុិនធឺណត។ លើស ពីនះ 
ធនា គា រ  សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី នឹង មិន 
មា ន កា រ ផា ក ពិន័យ អ្វ ី  ទាំង អស់ ក្ន ុង ករណី អតិថិជន ធ្វ ើ 
កា រ បិទ គណនី  ប ក់ ប ្ញ ើ សម ប់ អនា គត មុន កា ល  
កំណត់។ 

Ngày 16 tháng 07 vừa qua, Sacombank 

Campuchia chính thức cho ban hành sản 

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

gửi có kỳ hạn được mở dưới hình thức góp 

một số tiền cố định theo định kỳ để đạt được 

số tiền thụ hưởng mong muốn trong tương lai. 

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

tượng khách hàng cá nhân. Tùy vào những 

dự định trong tương lai và khả năng tài chính 

của mình mà khách hàng đăng ký một kế 

hoạch tích góp khác nhau với sản phẩm này.

SC huy động bằng đồng USD hoặc KHR. Số 

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

KHR) nếu khách hàng chọn kỳ hạn nộp theo 

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

15USD (60,000 KHR)/ 6 tháng.

Lãi suất tiền gửi sẽ theo biểu lãi suất riêng của 

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, 

có thể cắt tiền tự động hàng kỳ từ tài khoản 

chỉ định nếu khách hàng có yêu cầu. Được SC 

gửi thông báo khi sắp tới kỳ nộp tiền. Đồng 

thời khách hàng có thể dễ dàng quản lý tài 

khoản thông qua SMS Banking và Internet 

Banking. SC sẽ không phạt bất kỳ phí nào trong 

trường hợp khách hàng tất toán trước hạn.

ផលិតផលសវា កម្ម  និងដំ  ះស យអា ជីវកម្ម  SPDV & GIẢI PHÁP KINH DOANH

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



ក ុម KPI និងផនកា រ  ះ  មុខ
KPI TEAM VÀ NHỮNG LỘ TRÌNH PHÍA TRƯỚC

បនា ប់ពីកា រអា ក់ខា នមួយរយៈមក ទីបំផុត 
ក ុម KPI ក៏បា នឧទ្ទ សនា មកម្ម វិធី 

KPI ជា ផ្ល ូវកា រដល់បុគ្គ លិកទា ំងអស់ និងចា ប់ផ្ត ើម 
អនុវត្ត  សា ក លបងចា ប់ពីខឧសភា  ឆា  ំ២០១៤ មក ។ 
KPI (បនា ត់  វា ស់ ពីប សិទ្ធ   ភាព  កា រ ងា រចមបង - Key 

Perfo r m a nce Indicator) គឺជា  កម្ម  វិធី វា ស់វង  ពី  
ប សិទ្ធ   ភាព  កា រងា រ  របស់ បុគ្គ លិក  នីមួយ ៗ  ។ កា រ  អនុវត្ត    
កម្ម   វិធីនះ នឹង ជួយ ឲយ  អង្គ  ភា ព លើក កម្ព ស់ ប សិទ្ធ  ភាព 
ប តិបត្ត  ិកា រ  ជម ុញ លទ្ធ ផល ក្ន ុង  ការ លក់ និង ប ើ អស់ 
លទ្ធ ភា ព  ន  ខ្ទ ង់ ចំណា យ  ប តិបត្ត ិ  ការ។
ត វូកា រពលវលា  និងកមា ងំជា ច ើនដើមបីអា ច ទទួល  
បា ន នូវ តួ លខ KPI  ដលត ឹមត ូវមួយសម ប់តួនា ទី   
នីមួយៗ។ ជ បពីប  នះ ក មុ KPI បា នដា ក់ចញ    
នូវផនកា រក្ន ុង កា រងា រ  តា មដំណា ក់ កា លនីមួយៗ 
ជា មួយនឹង  ល    ដល បា ន  កំណត់ ចបោ ស់លា ស់ 
និង ជា ក់លា ក់។ តួលខ KPI របស់ ធនា គា រ សា ខមប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ នឹង ឆ្ល ង កា ត់ ៤ ដំ ណា ក់កា ល  
ដើមបី  សម ច និង  ដា ក់  ឲយ  ដំណើរ កា រ  បា ន ។ ក្ន ុង  
ដំណា ក់  កា ល  ដំបូង  ល   របស់  ក ុម KPI គឺចង់ 
ផា ស់ប្ត ូរសកម្ម ភា ព និង អត្ត  ចរិក   ក្ន ុង កា រងា រ របស់ 
បុគ្គ លិក ។  ពល កា រ  ប ឹង ប ង   ទា ំង  ឡា យ របស់   
បុគ្គ  លិក   ត វូ  បា ន  ថា ក់ដឹក នា  ំ  វា យ  តម ្ល  ប កប   យភា ព   
ពញ លញ និង ត ឹម  ត ូវ  តា ម រយៈ តួ លខ ដល 
ចបោ ស់ លា ស់ នឹង ជួយ ជម ុញ ទឹក ចិត្ត  ឲយ បុគ្គ លិក មា ន 
ភា ព ផសោ  ភា ប់ និង  លះ បង់  បន្ថ ម  ទៀត ដល់ ធនា  គា រ ។
ក ុម KPI បា នសម ចជ ើសរីសយកក ុម បុគ្គ លិក  
ផ្ន  ក ទំនា ក់ ទំនង អតិថិជន និង ប តិបត្ត ិករ ដលជា  
តួនា ទីពីរ ត ូវបា នវា យ តម្ល  មុន គ។  ល    
ដល   ដា ក់  ចញ  គឺ៖ ចំនួនអតិថិជន ប ក់ឥណទា ន 
និងប ក់ ប ្ញ ើ សរុប កើនឡើងរៀងរា ល់ខ ចំ  ះ 
បុគ្គ លិកផ្ន កទំនា ក់ទំនង អតិថិជន និងចំនួន ប តិបត្ត  ិការ 
ចំ  ះប តិបត្ត ិករ ត ូវ បា ន គណនា  ជា  តួ លខ ដល 
ជា  តួលខ សំខា ន់ អា ច ទា ញ ចញ ជា  លទ្ធ ផល KPI 
រៀងរា ល់ខ។  ង តា ម រយៈ នះ ថា ក់ ដឹក នា ំ នឹង   
មា  ន មូល ដា នចបោ ស់ លា ស់ សម ប់ វា យ តម្ល  និង  ត   
សរសើរ ចំ  ះ បុគ្គ លិក ដល ធ្វ ើកា រ ល្អ  និង ក ើន  រំលឹក  
ដល់  បុគ្គ លិក   ដល  មិនទា ន់បំពញ បា ន តា ម សំណើ។
ក្ន ុង ពល ខា ងមុខ ក ុម KPI នឹងសិកសោ  អនុវត្ត   ការ 
គណនា   ពី  ចំណូល   ដល  បុគ្គ លិក នីមួយៗ បា ន បំពញ 
បន្ថ ម   ក្ន ុង ប ក់ចំណញ របស់ ធនា គា រ (TOI)។ 
ពល  ះលទ្ធ ផល KPI របស់បុគ្គ លិកនីមួយៗ នឹង 
កា យ ជា មូលដា ន សម ប់គណនា ចំណូល សម ប់ 
បុគ្គ លិក  ះ។ បនា ប់ មក គ ប់ នា យក ដា ន /ផ្ន ក 

ផសង  ទៀតនឹង ត ូវ បា ន វា យ តម្ល  KPI ក្ន ុង ដំណា ក់ 
កា ល  បនា ប់។

 ះជា អង្គ  ភាពណា ក៏  យ ពល អនុវត្ត   នូវកម្ម វិធី 
ណា មួយ ដើមបី សម ចបា នលទ្ធ ផលដូចចង់បា ន គឺ   
ត វូ  មា ន  កា រ  រួម ដ គា  និង រួម កមា ងំ ពីសំណា ក់ សមា ជិក   
ទា ំង ឡា យ  ក្ន ុង   អង្គ    ភាព។ ក ុម KPI សងឃឹមថា  រា ល់ 
បុគ្គ លិក ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
ទា ងំ អស់ នឹងចូល រួម ចំណក គំនិត រួម ចំណក កមា ងំ  
ធ្វ ើ ឲយ KPI រីកធំ ដើមបី ឲយ ធនា គា រ អា ច សម ច  បាន 

 ល  ៖ លើកកម្ព ស់ប សិទ្ធ  ភាពកា រងា របុគ្គ លិក  
នីមួយៗ រួមចំណក  ក្ន ុង ផន កា រ អភិវឌឍន៍ របស់ 
ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ក្ន ុងពល   
ខ្ល ី  បំផុត។

Sau 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 

(Key Performance Indicator) là chương trình 

đo lường hiệu quả công việc của từng nhân 

viên. Áp dụng KPI sẽ giúp tổ chức nâng cao 

hiệu quả hoạt động, thúc đẩy doanh số bán 

hàng, tối ưu hóa chi phí điều hành.

Phải cần rất nhiều thời gian và công sức để 

có được 1 bộ chỉ số KPI chuẩn mực cho từng 

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 

thực hiện. Trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu 

của nhóm là mong muốn thay đổi hành vi và 

thái độ làm việc của nhân viên. Khi những 

đóng góp của nhân viên được Ban lãnh đạo 

đánh giá một cách đầy đủ, chính xác thông 

qua những điểm số rõ ràng sẽ kích thích ở họ 

niềm đam mê và nỗ lực cống hiến nhiều hơn 

cho Ngân hàng.

Nhóm KPI đã thống nhất chọn Chuyên viên 

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-

er sẽ được quy thành điểm 

số, có tính trọng số để ra kết 

quả KPI hàng tháng. Dựa 

vào đó, Ban lãnh đạo sẽ có 

cơ sở chính xác để đánh 

giá, khen thưởng đối với 

những nhân viên tốt và có 

hình thức nhắc nhở đối với 

những nhân viên chưa đạt 

yêu cầu.

Về dài hạn, nhóm KPI sẽ 

nghiên cứu triển khai tính 

thu nhập mà mỗi nhân viên 

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 

khác sẽ được đánh giá KPI trong giai đoạn 

tiếp theo.

Bất cứ tổ chức nào cũng vậy, khi thực hiện 

một chương trình nào đó, để đạt được thành 

công mong muốn, cần phải có sự chung tay, 

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.

កា រចករំលកបទពិ  ធន៍កា រងា រ TRAO ĐỔI CHUYÊN ĐỀ
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ក្ន ុងសកម្ម ភា ពប តិបត្ត ិ ការអា ជីវកម្ម  ទាំង ឡាយ កា របងា្ក រ និង ះស យ 
ឥណទា នយឺតយ៉ាវ គឺជា ប  ដលត វូបា នថា ក់ដឹកនា ធំនា គា រ សា ខមប៊ង 

(ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ យកចិត្ត ទុកដា ក់ជា ចមបង ពិសសក្ន ងុសា ន ភាពទី ផសោ រដល  
មា នភា ពប ប លួខា ងំក្ន ងុឆា  ំ ២០១៣ កន្ល ង ។ ខា ងក មនះ គឺជា  វិធីសា ស ្ត  
ទា ងំ ៩ ក្ន ងុកា របងា្ក រ និង  ះស យ ឥណទា នយឺតយ៉ាវរបស់ធនា គា រ សា ខមប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ដលបា ន និងកំពុងអនុវត្ត ៖

Trong 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:

របស់ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ
វិធីសា ស ្ត  ទំាង ៩ ក្ន ងុកា របងា្ក រ និង  ះស យឥណទា នយឺតយ៉ាវ

9 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA SACOMBANK CAMBODIA

បងចកក ុមអតិថិជនតា មមា ត ដា នសមស ប
Phân loại khách hàng theo tiêu chí phù hợp

ពលផ្ត ល់ឥណទា ន អង្គ  ភាពទា ំងឡា យត ូវ  តសំ ខាន់លើកា រ បង 
ចក  ក ុម អតិថិជន ស្វ ងរកអតិថិជន  ល   ដល ត ឹមត ូវ 

អតិថិជនដលសមស ប ជា មួយធនា គា រ។ កា របងចកអតិថិជនផ្អ កលើក មុ 
អា ជីវកម្ម   ទីតា ំងភូមិសា ស ្ត   និងផ្ត ល់ឥណទា នស ប តាមលក្ខ ណៈពិសស
នអា ជីវកម្ម របស់អតិថិជន។ ជៀស វា ងកា រផ្ត ល់ឥណទា នរា យប៉ាយ  យគា ន 
យុទ្ធ សា ស ្ត ត ឹមត ូវ មិនសមស បនឹង តម ូវកា រប ើប ស់ទុនរបស់អតិថិជន 
ដលជា មូលហតុនា ំឲយមា នឥណទា នយឺតយ៉ាវ ឬឥណទា នខូច។

Khi 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 

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

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

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

 រពតា ម  លកា រណ៍ឥណទា ន
Tuân thủ quy định cấp tín dụng

 រពតា មនីតិវិធី  លកា រណ៍ ផលិតផល  ពល ផ្ត ល់ ឥណ ទា ន។ 
ជៀស  វា ង ករណី “បត់បន” ដល ខុស នឹង  លកា រណ៍ និង  

កា រ កំណត់ ន ផលិតផល  យ មិន ទា ន់ ទទួលបា ន កា រ  អនុម័ត ។ មុន   ពល   
អនុវត ្ត  កា  រ  ផ្ត ល់   ឥណ  ទា ន  ត វូ ពិនិតយ  ឲយ  បា នចបោ ស់ លា ស់ពី ទំនា ក់ ទំនង ឥណទា ន   
របស់ អតិថិជន ជា មួយនឹង   សា ប័ន ហិរញ្ញ វត្ថ  ុផសង  ទៀត (ត ួត ពិនិតយ ឥណទា ន 

  CBC) ជៀស វា ងករណី " ទិញ ឥណពន្ធ  ខូច"  ពីធនា គា រផសង។

Tuân 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 

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

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

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

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

បង្ក ើនគុណភា ពក្ន ុងកា រវា យតម្ល 
Tăng cường hiệu quả công tác thẩm định

អនុវត្ត កា រវា យតម្ល ផសងគា  អាស ័យ តាមផលិតផល ឥណទា ន និង 
អតិថិជន នីមួយ ៗ ។ ត ូវសមា្គ ល់ថា   ពលវា យតម ្ល ត ូវ 

សិកសោ  ចបោ ស់ ពីចរន្ត   សាច់ ប ក់ ប ភព ចំណូលសម ប់ សង ឥណទា ន របស់ 
អតិថិជន ដើមបី សម ច ផ្ត ល់ ឥណទា ន  ក្ន ុង រយៈពល សមស បមួយ។

Tùy từng sản phẩm vay, từng đối tượng khách hàng mà đưa ra 

phương pháp thẩm định khác nhau. Lưu ý khi thẩm định phải 

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

hàng để cho vay với thời hạn phù hợp.

កា រចករំលកបទពិ  ធន៍កា រងា រ TRAO ĐỔI CHUYÊN ĐỀ
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កា រកំណត់តម្ល អចលនទ ពយដលសមស ប

Định giá TSĐB hợp lý

ករណីសា ខា វា យតម្ល អចលនទ ពយ  យខ្ល នួឯង ជៀសវា ងកា រ វា យ 
តម្ល អចលន ទ ពយខ្ព ស់ពក ឬទទួលយកអចលនទ ពយដលស្ថ តិ 

 តំបន់មិនអា ចលក់ដូរបា ន។ ករណីទ ពយដលវា យតម្ល  យក ុមហ៊ុន 
វា យតម្ល អចលនទ ពយ បុគ្គ លិក ផ្ន ក ឥណទា ន ត ូវពិនិតយឡើងវិញពីតម្ល  
ដល បា នវា យតម្ល  កា រពា រករណីអតិថិជន សហកា រជា មួយក ុមហ៊ុនក្ន ុង  ការ 
វា យ តម្ល អចលនទ ពយលើស។

Trong 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 

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

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

ty định giá để nâng giá trị TSĐB.

5

ត ូវត ួតពិនិតយកា រប ើប ស់ទុនជា ប  ចំា
Thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay

អនុវត្ត កា រត ួតពិនិតយ ទុនក យពលផ្ត ល់ឥណទា ន ជា ប  ចាំ  តាម 
កា លកំណត់ ឬ បនា ន់ ដើមបីដឹង  បា ន  ទា ន់ពល វលា  ករណី 

អតិថិជន ប ើប ស់ ទុន ខុស   ល   ករណី ហិរញ្ញ វត្ថ ុចុះខសោ យ ករណី  ទ ពយ 
ដា ក់ធា នា ធា ក់តម្ល  ឬប ើ ប ស់ ខុស  ល  ។ តា ម កា ល កំណត់ ចា ត់ 
ក ុមចុះ ត ួត ពិនិតយ និង អនុវត្ត   ការត ួត ពិនិតយ គ ប់ ឯកសា រ ឥណទា ន របស់ 
ធនា គា រ ទា ំងមូល ដើមបីទប់សា្ក ត់ឲយបា នទា ន់ពលវលា នូវ  កំហុស ឆ្គ ង  ដល 
អា ចនា ំឲយមា នហា នីភ័យដល់ធនា គា រ។

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

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

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 

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

ngân hàng.

6
លើកកម្ព ស់សមត្ថ ភា ពគ ប់គ ងឥណទា ន

Nâng cao năng lực quản lý nợ

បង្ក ើនសកម្ម ភា ពគ ប់គ ងឥណទា ន បងចកក មុ ឥណទា ន រំលឹក  
ឥណទា ន  ជា   ប  ចាំ ចំ  ះ ក ុមអតិថិជន ដល  ឧសសោ ហ៍  បង់  

ឥណទា ន  យឺត យា៉វ  យ រំលឹក  ជា ប  ចាំ និង ចុះ  ជួប អតិថិជន ដល់ គហដា ន 
ឬ អង្គ ភា ព  ដើមបី ប មូល  ឥណទា ន។ ចង  ភា ប់ កា តព ្វ កិច្ច    របស់  បុគ្គ លិក  ដល  ស្ន ើ 
ឥណទា ន ជា មួយ ឯកសា រ ឥណទា ន ជា ក់ ស្ត ង នីមួយៗ ដល បង់ យឺត យា៉វ។

Tăng 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.

បណ្ដ ុះបណា្ដ ល និងចករំលកបទពិ  ធន៍
ក្ន ុងកា រគ ប់គ ងឥណទា ន

Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản lý nợ

ស ង់សំណុំឯកសា រឥណទា ន ទា ំងឡា យ ស្វ ងរកមូលហតុយឺតយ៉ាវ 
និង ដា ក់ ចញ  នូវ មរៀន  សម ប់ ដក ពិ  ធន៍ និងចក រំលក  

ដល់  បុគ្គ លិកឥណទា ន  គ ប់ រូប ។ ទន្ទ ឹម  នឹង  ះ អនុវត្ត វគ្គ បណ្ដ ុះ បណា្ដ ល  
ជា  ប  ចាំ ជា មួយ នឹង ប  ធាន បទ  ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង  ឥណ ទាន ដើមបី  លើក កម្ព ស់ 
សមត្ថ ភា ព  របស់បុគ្គ លិក។

Thống 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 

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

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

lực của nhân viên.

មា នវិធីសា ស  ្ត ដាះ ស យ ឥណទា ន យឺតយ៉ាវ 
បា នទា ន់ពលវលា 

Có giải pháp xử lý nợ quá hạn kịp thời

ចុះជួប និងធ្វ ើកា រជា មួយអតិថិជនជា ប  ចាំ ស្វ ងរកមូលហតុដលនា ំឲយ 
យឺត យា៉វ និងដំ  ះស យ (អូសបនា យរយៈពលឥណទា ន ឬ 

ពនយោ  ពល...) ករណី  អតិថិជន បា ត់បង់ លទ្ធ  ភាព សង ឬ មិន មា ន សមា នចិត្ត  
ក្ន ុងកា រ សង ឥណទា ន នឹងឈា នដល់កា រដា ក់ពា កយបណ្ដ ឹងដល់តុលា កា រ។

Thường 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 

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

thiện chí hợp tác thì xem xét đưa ra tòa.

9
សហកា រល្អ  ជាមួយក ុមហ៊ុនអចលនទ ពយ 

ឬភា ក់ងា រអចលនទ ពយ
Phối hợp tốt với các công ty BĐS, môi giới BĐS

 ពលចា បំា ច់ អា ចជ មជ ងដល់អតិថិជន ក្ន ងុ ការប  កាសលក់ទ ពយ  
ដា ក់ ធា នា  បា នឆា ប់រហ័ស ដើមបី  ះស យឥណ ទាន។

Khi cần có thể hỗ trợ khách hàng bán tài sản nhanh chóng để 

xử lý nợ.

កា រចករំលកបទពិ  ធន៍កា រងា រ TRAO ĐỔI CHUYÊN ĐỀ

17្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.



សា ខមប៊ង ក្ន ុងបះដូង ខ្ញ ំុ
SACOMBANK  TRONG TRÁI TIM TÔI

បងប្អ ូនរួមកា រងា រទា ំងអស់ជា ទីរា ប់អា ន

ថ្ង នះ ជា ថ្ង ខួបកំណើតគម ប់ ០៥ឆា ំ របស់ធនា គា រ 
សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។ ខ្ញ ំុមា ន 

អា រម្ម ណ៍ សបបោ យ រីករា យ និង  ទនភា ព យ៉ាង ខា ងំ ដល 
ខ្ញ ុំ ជា បុគ្គ លិក មា ក់ ក្ន ុង ចំ  ម បុគ្គ លិក ទា ំង  ១៩ រូប ដល 
មា ន រយៈ ពល ធ្វ ើ កា រ យូរ បំផុត   ធនា គា រ សា ខមប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ - គ  ឺចា ប់ តា ងំ ព ថី្ង  ដំបូង ដល ធនា គា រ 
មា ន វត្ត  មាន    ក្ន ុង ទីផសោ រ កម្ព ុ ជា។ 

ក្ន ងុ អា រម្ម ណ៍ រំភើប ក្ត កុក្ត លួ ពលគិតអំពីកំឡុងពល ដល 
ខ្ញ ុបំា នបម ើកា រ  ធនា គា រសា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសីុ 
ដល  រពញ   យ អនុសសោ វរីយ៍ គួរ ជា ទី ចងចា  ំជា  
ច ើន ខ្ញ ុំសូមសរសរនូវពា កយពចន៍មួយចំនួន ដើមបីចក
រំលកនូវបទពិ  ធន៍ក្ន ុងកំឡុងពលដលខ្ញ ុំធ្វ ើកា រ  
ក្ន ុង ផ្ទ ះ ទី២ នះ។ ចា ប់តា ំងពីពលដលខ្ញ ុំកំពុងសិកសោ 

 ប ទសវៀតណា ម ខ្ញ ុំបា នដឹងថា ធនា គា រ សា ខមប៊ង 
គឺជា ធនា គា រមួយក្ន ងុចំ  មធនា គា រធំៗ មា ន ករ្ដ ិ៍   ះ  
និងមា នបណា្ដ ញប តិបត្ត ិ ការធំទូលា យ  គ ប់ខត្ត ក ុង
នប ទសវៀតណា ម។ ជា មួយនឹងកា រមើលឃើញនះ 
ខ្ញ ុំតងតប ថា ក្ន ុងចិត្ត  ថា ថ្ង  ណាមួយខ្ញ ុំនឹងអា ចកា យ ជា
បុគ្គ លិករបស់ធនា គា រ សា ខមប៊ង បនា ប់ ពី ខ្ញ ុំ បញ្ច ប ់ ការ 
សិកសោ ។  ពលខ្ញ ុំបា នកា យជា បុគ្គ លិករបស់ធនា គា រ 
សា ខមប៊ង  ក្ន ុងប ទសកម្ព ុ ជា ខ្ញ ុំពិតជា ទទួលបា ននូវ 
បរិយា កា សកា រងា រ ដល ប កប  យ ជំនា ញ វិជា ជីវៈ មា ន  
កា រ តម ង់ ទិស   និង យុទ្ធ   សាស្ត   អភិវឌឍន៍ ចបោ ស់ លា ស់។ 
ធនា គា រ សា ខមប៊ង តង លើក កម្ព ស់ និង  រព វបបធម៌ 
ក្ន ុង តំបន់ រួម បញ្ច ូល ជា មួយ នឹង បទ ពិ  ធន៍ យូរ ឆា ំ   
ប ទស វៀតណា ម ដើមប ធី្វ ើ ប តិបត្ត  ិ ការ បា ន ល្អ  និង ប កប  

 យ កា រប កួត ប ជង  ជា មួយ បណា ្ដ ធ នា គារ ក្ន ងុ ស កុ។ 
ទន្ទ ឹម នឹង នះ ថា ក់ ដឹកនា ំ ធនា គា រ តង ត យក ចិត្ត  ទុក 
ដា ក់ លើ របប ប ក់ បៀវតសរ៍ ប ក ់រងា ន់ និង អត ្ថ ប  ជន៍ 
ផសងៗ ទៀត ដល់ បុគ្គ លិក ដើមបីលើកទឹកចិត្ត ដល់ បុគ្គ លិក  
ធ្វ ើកា រ ឲយ បំពញ កា រងា រ បា ន ល្អ  និង ផសោ  ភា ប់ យូរ អង្វ ង។ 
ពិសស តងត ជួយ ជ មជ ង និង បង្ក  លក្ខ ណៈ ងា យ 
ស ួល ដល់ បុគ្គ លិក ក្ន ុង កា រអភិវឌឍន៍ ខ្ល ួន និង រីក ចម ើន 

  មុខ ។ ទា ំង អស ់នះ ហើយ គឺ ជា  មូល ហតុដល ខ្ញ ុំ ផសោ  
ភា ប់ ជា មួយ ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី 
រហូតដល់បច្ច ុបបន្ន នះ។

ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍បុគ្គ លិក DÒNG TÂM SỰ

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



ក្ន ុងឱកា សនះ ខ្ញ ុំក៏ចង់ជម បដល់បងប្អ ូនដលជា មិត្ត រួមកា រងា រទា ំងអស់
ថា ៖ ធនា គា រ សា ខមប៊ង ពិតជា មា នបរិយា កា សកា រងា រដ៏ល្អ បំផុត។ 
សូមបងប្អ ូនខិតខំធ្វ ើកា រ និង  តលើជំនា ញវិជា ជីវៈជា ប  ចាំ ហើយត ូវ 
យល់ ថា  យើងទា ងំអស់គា ធ្វ ើ ការជូនធនា គា រ មិនមន  ត លើតប ក់ 
ខមួយមុខប៉ុ ្ណ ះទ ប៉ុន្ត នះគឺជា ឱកា សសម ប់យើង អភិវឌឍខ្ល ួនឯង 
ហើយចា ត់ទុកកា រងា រ និងផលប  ជន៍របស់ធនា គា រ ដូច ជា កា រងា រ 
និង ផលប  ជន៍របស់ខ្ល ួនឯងអញ្ច ឹងដរ។ ធ្វ ើដូចនះ ទើប កា រងា រ របស់ 
យើង មា នភា ពសកម្ម  និងទទួលបា នលទ្ធ ផលល្អ ។  តាមរយៈនះ ថា ក់ដឹកនា ំ
នឹងមើលឃើញចបោ ស់អំពីកា រប ឹងប ង និងកា រផសោ ភា ប់របស់យើង ហើយ
នឹងផ្ត ល់ឱកា សឱយយើងទា ងំអស់គា  បា នរីកចម ើន ជាមួយធនា គា រ សា ខមប៊ង 
(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី។ 

ខ្ញ ុំសងឃឹមថា  ធនា គា រ សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី នឹង បន្ត  រីក ធំ ឡើង 
ឥត ឈប់ ឈរ ដើមបី ឲយ ទា ំង អស់ គា  បា នប រព្ធ អបអរខួបកំណើតគម ប់ 
០៧ឆា ំ... ១០ឆា ំ... ឬច ើនជា ងនះទៀត។ ខ្ញ ំុ នឹង បន ្ត  មាន ឱកា ស បា ន 
ធ្វ ើកា រ បា នសបបោ យរីករា យ បា នចករំលកនូវបទពិ  ធន៍ក្ន ុង ការ ងារ 
ក៏ ដូចជា  ក្ន ងុឆា កជីវិត ជា មួយបងប្អ នូ ទំាងអស់គា ក មដំបូលផ្ទ ះ    សា ខមប៊ង 
ជា ទីស  ឡាញ់នះ។

ខ្ញ ុសូំមជូនពរដល់បងប្អ នូទា ងំអស់ ឱយជួបប ទះតសចក្ត ចីម ើនក្ន ងុ ឱកា ស  
ដ៏ឧឡា រិកនះ។

 ក ឈួន ឈន
ប ធា ននា យកដា នគ ប់គ ងឥណទា ន

Thân gửi các anh chị em đồng nghiệp thân mến!

Hôm 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 

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

ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍បុគ្គ លិក DÒNG TÂM SỰ
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ដើមបីជា កា រតភា ប់ទំនា ក់ទំនង វបបធម៌កីឡា កមសោ ន្ត  
ដល់បុគ្គ លិកទា ំងអស់ ជួយឲយបុគ្គ លិកធនា គា រ

កា ន់តស្ន ទិ្ធ សា លជា មួយគា  ធនា គា រសា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) 
ភីអិលសុី បា នបង្ក ើតនូវកម្ម វិធីកីឡា  ប កួតប ជង ដូចជា  ពា ន 
រងា ន់កីឡា  តន្ន ីស  ២០១៤ ។

Nhằm 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.

ពា នរងា ន់កីឡា  តន្ន ីស សា ខមប៊ង (ខមបូឌា ) ២០១៤
CÚP TENNIS SACOMBANK CAMBODIA 2014

សកម្ម ភា ពខា ងក ធនា គា រ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
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ANNUAL TRIP 2014 TẠI PHÚ QUỐC, VIỆT NAM

ដំណើរកមសោ ន្ត ប  ចាំឆា ំ ២០១៤
  ះភូហ្វ ឹក ប ទសវៀតណា ម

សកម្ម ភា ពខា ងក ធនា គា រ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

21្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី Bản tin Sacombank (Cambodia) Plc.





1 Hour Money Transfer
Between Cambodia, Vietnam and Laos

The fastest money transfer

within Indochina region



ទីតាំងបតិបត្តិការរបស់ ធនាគារ  សាខម ប៊ង
ក្នុងតំបន់ឥណូចិន

Địa điểm hoạt động của Sacombank
tại khu vực Đông Dương

SACOMBANK (CAMBODIA) PLC.
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