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KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

Bản tin Sacombank Cambodia

SOUR SDEY



ការក្រឡ្រកមើលវិញ នូវដំណើរអភិវឌ្រឍន៍ ១០ ឆ្ន្រំ
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 10 NĂM

4-	 បុគ្គលិកធ្វើការរយៈ១០ឆ្នាំ
  CÁC CBNV GẮN BÓ 10 NĂM

5-	 សាចក្តីសង្ខាបពីធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SACOMBANK CAMBODIA

6-	 ពាឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗ	នាការបង្កើត	និង	អភិវឌាឍន៍

	 ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	ក្នុងរយៈ	១០ឆ្នាំ
 NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

 SACOMBANK CAMBODIA QUA 10 NĂM

ភាពព្រញល្រញ ស្ថ្ររភាព និង ការឆ្ព្រះទៅមុខ / KIỆN TOÀN, ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG TỐC

8-	 បណ្តាញបាតិបត្តិការក្នុងរយៈពាល	១០ឆ្នាំ
   MẠNG LƯỚI QUA 10 NĂM.

9-		 ចក្ខុវិស័យ	និង	ទិសដៅអភិវឌាឍន៍
  TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

10-	គោលដៅ	៣	ចំណុច	នាការអភិវឌាឍន៍សាខា	បាកបោយបាសិទ្ធភាព
   03 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÁC CHI NHÁNH CÓ HIỆU QUẢ

12-		អភិវឌាឍ	ធ្វើពិពិធកម្មនូវផលិតផលថ្មី	កាលម្អគុណាពសាវាកម្ម
 PHÁT TRIỂN, ĐA DẠNG HOÁ CÁC SẢN PHẨM MỚI

15-		កម្ចីខា្នាតតូច	គឺជាគោលដៅចំបង
 CHO VAY PHÂN TÁN LÀ CHỦ YẾU

16-		ការដាក់ឲាយបាើបាាស់កម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងបច្ចាកវិទាាព័ត៌មានដើមាបីជួយ	សមាួលដល់

	 សកម្មាពអាជីវកម្ម	និងបាតិបត្តិការ	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	ខាមបូឌា
 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SACOMBANK CAMBODIA 

17-		កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលលើកកំពស់គុណាពសាវាកម្ម	របស់បុគ្គលិក
 ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CBNV

18-		បាសាសន៍របស់អតិថិជន	វីអាយភី
 CHIA SẺ CỦA KHÁCH HÀNG VIP

19-		ការចាករំលាកអំពីចំណបអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកដាលបានបមាើការារអស់
	 រយៈពាលយូរឆ្នាំ	លោក	ចាង	ប៊ុនគ្ាី
 NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG MƯỜI NĂM – ÔNG CHENG BUNKRY

20-		ចំណប់	អារម្មណ៍អំពីការធ្វើការរយៈពាល១០ឆ្នាំ	-		លោកសាី	ាវ	ប៊ួយឡាយ
 CẢM NGHĨ VỀ HÀNH TRÌNH MƯỜI NĂM - BÀ TEAV BOUYLAY

22-		១០ឆ្នានំាការស្មាះស្មគ័្ាបមាើការារនៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ-លោក	ឈួន	ឆាន
 MƯỜI NĂM GẮN BÓ

ការទំនាក់ទំនង  និងការច្រករំល្រក / KẾT NỐI VÀ SẺ CHIA

24-	លើកកម្ពស់កម្មវិធី	TEAM BUILDING	បង្កើនសាមគ្គីាពផ្ទាក្នុង
 ĐẨY MẠNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING, GẮN KẾT NỘI BỘ

25-	ការផ្តើមជំរុញសា្មារតីសាាញ់កីឡា
 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO

26-	ការរីកដាលនាសាចក្តីសាឡាញ់	ការចាករំលាកតាមរយៈ	សកម្មាពសង្គមោយស្ម័គ្ាចិត្ត
 LAN TOẢ YÊU THƯƠNG, SẺ CHIA THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

ក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រស / BAN BIÊN TẬP

ទទួលខុសត្រវូលើអត្ថបទ / CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢN TIN

Mr. NGUYEN NHI THANH
អនុបាធានកាុមបាឹកាសាភិបាល	និងអគ្គនាយកធនាគារ	សាខមប៊ាង	ខាមបូឌា

Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank Cambodia

បុគ្គលិកសរស្ររអត្ថបទ / CBNV THAM GIA VIẾT BÀI

Mr. CHHUON CHHEN
សមា	ជិក	កាុម	បាឹកាសា	ភិបាល		និង	អគ្គ	នាយក	រងធនាគារ		សាខម	ប៊ាង		ខាម	បូឌា
Phó TGĐ Sacombank Cambodia

Mr. SEAN SOSITHA
នាយកសាខាពាះ	នោ	ត្តម		/	GĐ Chi nhánh Preah Norodom

Mr. TRAN QUOC TRUNG
បាធាននាយកដា្ឋាននីតិកម្ម	និងគ្ាប់គ្ាងានិភ័យ
Trưởng phòng Pháp Lý & Quản Lý Rủi Ro

Mr. HUYNH XUAN TAM
បាធាននាយកដា្ឋានអភិវឌាឍន៍អាជីវកម្ម	/	Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh

Mr. MOEUNG TY
បាធាននាយកដា្ឋាន	គណនាយាយនិងហិរញ្ញវត្ថ	ុ/	Trưởng phòng Kế Toán Tài chính

Mr. UNG KUCH
បាធាននាយកដា្ឋាន	គ្ាប់	គ្ាង	ឥណ	ាន	/	Trưởng phòng Quản lý Tín Dụng

Mr. YANG CHANTHY
បាធា	ន	នា	យក	ដា្ឋាន	រដ្ឋ	បាល		និង	ធនធាន	មនុសាស	/	Trưởng phòng Hành Chánh  &  Nhân Sự

Mr. CHENG BUNKRY
បាធាននាយកដា្ឋានព័ត៌មានវិទាា	/	Trưởng phòng Công Nghệ Thông Tin

Mrs. TEAV BOUYLAY
បាធាននាយកដា្ឋានបាតិបត្តិការ	/	Trưởng phòng Vận Hành

Mr. NGUYEN ANH TUAN
អនុបាធាននាយកដា្ឋានទំនាក់	ទំនង	សាធារណៈ	/	Phó phòng Truyền Thông

Mr. LY DARA
នា	យក	ដា្ឋាន	រដ្ឋ	បាល		និង	ធនធាន	មនុសាស	/	Phòng Hành Chánh & Nhân Sự

សម្របសម្រួលអត្ថបទ និងរូបភាព / ĐIỀU PHỐI VÀ ẢNH

Mr. TRAN QUOC HOAI
បុគ្គលិកផ្នាកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ	/ Chuyên viên Truyền Thông

Mr. TANG CHHENG
បុគ្គលិកផ្នាកផាសព្វផាសាយ	/ Chuyên viên Thiết Kế

រចនាអត្ថបទ / THIẾT KẾ

Mr. CHENG SAMBO
បាធានផ្នាករចនា	/ Trưởng Bộ phận Thiết Kế

Mr. TANG CHHENG
បុគ្គលិកផ្នាកផាសព្វផាសាយ	/ Chuyên viên  Thiết Kế

Mr. CHHORM RATH
បុគ្គលិកផ្នាកផាសព្វផាសាយ	/ Chuyên viên  Thiết Kế





បុគ្គលិកធ្វើការរយៈ១០ឆ្ន្រំ
CÁC CBNV GẮN BÓ 10 NĂM

ការក្រឡ្រកមើលវិញ នូវដំណើរអភិវឌ្រឍន៍ ១០ ឆ្ន្រ ំ NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 10 NĂM

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Cambodia4



Sacombank Cambodia là Ngân hàng con với 100% vốn của Sacombank - một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu tại 
Việt Nam với hơn 18.000 nhân viên và 567 địa điểm kinh doanh trải dài trên 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia).

Ngày 23/06/2009, Sacombank khai trương chi nhánh tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đánh dấu bước ngoặt cho sự xuất 
hiện và hoạt động của ngân hàng Việt Nam đầu tiên tại đất nước chùa Tháp. Sacombank Cambodia cung cấp nhiều sản phẩm và 
dịch vụ ngân hàng hiện đại, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tại Campuchia.

ស្រចក្តីសង្ខ្របពីធនាគារ សាខមប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SACOMBANK CAMBODIA

ធនាគារ	
សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	ជាធនាគារបុតាសម្ព័ន្ធភ	១០០%	របស់		ធនាគារ		សាខមប៊ាង	ដាលជាធនាគារពាណិជ្ជកម្មឈនម	ុខខាមួយ

			នៅ	ក្នុង	បាទាស			វៀត	ណម	ដាល	មាន	បុគ្គលិកជាង	១៨.០០០	នាក់	និង	មានទីតាំងធ្វើបាតិបត្តិការជាង	៥៦៧	កន្លាង	នៅទូាំងបាទាសាំង	

៣	នា	ឧបទ្វីប	ឥណ្ឌូ	ចិន	រួម	មាន	បាទាស		វៀតណម	ឡាវ	និង	កម្ពុជា	។

ថ្ងាទី	២៣	០៦	២០០៩	ធនាគារ	សាខមប៊ាងសម្ពាធ		សា	ខា	នៅ	ទី	កាងុ	ភ្ន	ំពាញ	ក្នងុបាទាសកម្ពជុាដាលបា្ហាញពីវត្តមាននិងសកម្មាពធនាគារវៀតណមដ	បូំងខ	ានៅ

	បាទាស	កម្ពជុា។	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	ខាម	បូឌា	ផ្តល់	នូវផលិតផល	និងសាវាកម្មធនាគារជាចាើន	ទំនើបៗ	បមាើដល់អតិថិជនជាឯកត្តបុគ្គល	សហគាា	សនៅ	កម្ពជុា	។	

ការក្រឡ្រកមើលវិញ នូវដំណើរអភិវឌ្រឍន៍ ១០ ឆ្ន្រ ំNHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 10 NĂM

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Cambodia 5



NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN CỦA SACOMBANK CAMBODIA QUA 10 NĂM

ព្រឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗ ន្រការបង្កើត និង អភិវឌ្រឍន៍
ធនាគារ សាខមប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសីុ ក្នងុរយៈ ១០ឆ្ន្រំ

ការក្រឡ្រកមើលវិញ នូវដំណើរអភិវឌ្រឍន៍ ១០ ឆ្ន្រ ំ NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 10 NĂM

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Cambodia6



ការក្រឡ្រកមើលវិញ នូវដំណើរអភិវឌ្រឍន៍ ១០ ឆ្ន្រ ំNHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 10 NĂM

ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Cambodia 7



បណ្ត្រញប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈព្រល ១០ឆ្ន្រំ
MẠNG LƯỚI QUA 10 NĂM

គិតតាឹមខាមិថុនា	ឆ្នាំ២០១៩	បណ្តាញបាតិបត្តិការរបស់ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	មានទីសា្នាក់ការកណ្តាលចំនួន	១	និង	សាខាចំនួន	៩	ដាល	ក្នុង	ោះ	

សាខា	ចំនួន	៦	នៅភ្នំពាញ	និង	៣	នៅតាមបណ្តាខាត្តគឺ	ខាត្តកណ្តាល	កំពុងចាម	និង	សៀមរាប។	នៅថ្ងាទី	២៥	ខាតុា	ឆ្នាំ២០១៨	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	

ភីអិលសុី	បានបើកសម្ពាធោយជោគជ័យនូវ	សាខាពាះនោត្តម	ដាលមានទីតាំងបាតិបត្តិការនៅ	ទីសា្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ។	ចំពោះបណ្តាញបាតិបត្តិការមាមាសុីន

 ATM 	និង	POS	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	មានចំនួន	១៩	មាមាសុីន	ATM និង	១៤	មាមាសុីន POS ។	ក្នុងផានការអភិវឌាឍន៍នៅថ្ងាខាងមុខ	ធនាគារមានផានការនឹងបើក	

សាខា	បន្ថាមនៅ	 តាមបណ្តាខាត្តកាុងសំខាន់ៗ	 មួយចំនួនដាលមានពាំបាទល់ជាប់នឹងបាទាសវៀតណម	 ដើមាបីជំរុញសាវាកម្មទូាត់តាមពាំដាន	 ដូចជា	 ខាត្តរតនៈគិរី	 និង	

កាុងបាវិត	ពាមជាមួយការបន្ថាមចំនួនមាមាសុីន ATM និង POS។	

Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2019, mạng lưới ngân hàng của Sacombank Cambodia gồm 1 Trụ sở chính và 9 Chi nhánh, trong đó có 6 chi nhánh tại 

Phnom Penh và 3 Chi nhánh tại các tỉnh Kandal, Kampong Cham và Siem Riep. Ngày 25/10/2018, Sacombank Cambodia đã khai trương Chi nhánh 

Preah Norodom hoạt động tại Trụ sở chính của Ngân hàng.  Riêng về mạng lưới ATM và POS, Sacombank Cambodia hiện có 19 máy ATM và 14 điểm 

chấp nhận thẻ (POS). Trong lộ trình phát triển sắp tới, Ngân hàng có định hướng sẽ mở thêm mạng lưới tại các tỉnh/thành phố giáp biên Việt Nam phục vụ 

phát triển thanh toán biên mậu như Ratanakiri, Bavet song song với việc gia tăng số lượng máy ATM và số lượng điểm chấp nhận thẻ (POS). 
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ចក្ខុវិស័យ និងទិសដៅអភិវឌ្រឍ
TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ក្នងុនិនា្នាការអភិវឌាឍយមាងឆប់រហ័សនាទីផាសារហិរញ្ញវត្ថកុម្ពជុា	 និង	 សមា្ពាធនាការបាកួតបាជាង	 រវាងសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថកុាន់តាខា្លាងំកា្លាពីមួយថ្ងាៅមួយថ្ងា	 ធនាគារ	សាខមប៊ាង	

(ខាមបូឌា)	 ភីអិលសីុ	 បានកំណត់ចក្ខវិុស័យរបស់ខ្លនួជាធនាគារលក់រាយ	 បាកបោយាពសំបូរបាប	 ទំនើបាន់សម័យ	 ហើយកំណត់យកអតិថិជនជាស្នលូ	

ផ្តល់នូវដំណោះសាាយហិរញ្ញវត្ថ	ុ ដាលមានគុណាព	 បាកបោយបច្ចាកវិទាាខ្ពស់។	 ដើមាបីអនុវត្តផានការនាះ	 ធនាគារ	 សាខមប៊ាង	 (ខាមបូឌា)	 ភីអិលសីុ	 បាន	ធ្វើ	ការ	រៀប	ចំ	

ឡើងវិញនូវ	 រចនាសម្ពន័្ធភរបស់ធនាគារ	 ោយមានា្ជាប់ជាមួយនូវផានការសកម្មាពជាក់ស្តាង	 ដើមាបីផ្តល់នូវដំណោះសាាយហិរញ្ញវត្ថជុាកញ្ចប់ដ៏ល្អបំផុត	 ទំនើបាន់សម័យ	 និង	

ផ្តល់	ផលបាយោជន៍ចាើនដល់អតិថិជន	បង្កើនគុណតម្លាបន្ថាមដល់ដាគូ	អ្នកវិនិយោគ	និង	ាគទុនិក	កា្លាយជាអ្នកតា្ជាប់នាការពងាីកទំនាក់ទំនងសហបាតិបត្តិការវិនិយោគរវាង	

បា	ទាសវៀតណម	និង	កម្ពជុា	និងនំាមកនូវតម្លាវិជា្ជាជីវៈ	និងាពរីកចមាើនថ្កុថំ្កើនដល់បុគ្គលិកធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ។

Trong xu hướng phát triển nhanh của thị trường tài chính Campuchia và sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính ngày càng gay gắt, Sacombank 

Cambodia đã xác định tầm nhìn chiến lược là ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng làm trọng tâm, cung cấp các giải pháp tài chính chất 

lượng áp dụng công nghệ cao. Để thực hiện điều đó, Sacombank Cambodia đã xây dựng đề án tái cơ cấu hoạt động của Ngân hàng cùng các chương 

trình hành động thiết thực, khả thi nhằm triển khai tối ưu giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng; tối đa hóa giá trị gia tăng cho 

đối tác, nhà đầu tư và cổ đông; trở thành cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam – Campuchia và mang lại giá trị về nghề nghiệp và sự 

thịnh vượng cho cán bộ nhân viên Sacombank Cambodia.
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គោលដៅ ៣ ចំណុច ន្រការអភិវឌ្រឍន៍សាខា ប្រកបោយប្រសិទ្ធភភាព
03 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÁC CHI NHÁNH CÓ HIỆU QUẢ

ធនាគារ	
សាខមប៊ាង	 (ខាមបូឌា)	 ភីអិលសុី	 គឺជាធនាគារបុតាសម្ព័ន្ធភដាលមានដើមទុន	 ១០០%	 របស់ធនាគារ	 សាយហ្គន	 ធឿងទីន	 ពាណិជ្ជ	 (សាខមប៊ាង)។	

ធនាគារតាូវបានបង្កើតឡើង	 ១០	 ឆ្នាំមកហើយ	 	 ោយមានចំនួន	 ៦	 សាខានៅរាជធានីភ្នំពាញ	 និង	 ៣	 សាខាទៀតនៅតាមបណ្តាខាត្តដូចជា៖	 ខាត្តកណ្តាល		

ខាត្តកំពង់ចាម		និងខាត្តសៀមរាប។	នៅក្នុងផានការនាពាលខាងមុខ	ធនាគារនឹងបន្តពងាីកបណ្តាញនៅតាមបណ្តាខាត្ត	ឬ	ទីកាុងធំៗមួយចំនួនទៀតរបស់បាទាសកម្ពុជា	ដើមាបីអនុវត្តតាម

យុទ្ធភសាសា្តលក់រាយដាលគណៈដឹកនាំធនាគារមាបានដាក់ចាញ។

រួមជាមួយការអភិវឌាឍោយឥតឈប់ឈរនាវិស័យសាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិយយជារួម	 និងទីផាសារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិយយោយឡាក	 ធនាគារក៏កំណត់នូវបាសកកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចាះរបស់ខ្លួនោយ	

បង្កើត	ឲាយមានដំណោះសាាយហិរញ្ញវត្ថុជាកញ្ចប់	មានាពទំនើប	និងមានអត្ថបាយោជន៍ជាចាើនសសាាប់អតិថិជន។ ធនាគារតាងតាមានទិសដៅ និងគោលដៅចា្ស់ាស់ោយបា	នផ្តល់ 	

	អាទិាពៅលើការអភិវឌាឍ	 និងការពងាីកបណ្តាញ	ដើមាបីជួយសមាួលឲាយអតិថិជនអាចទទួលបានយមាងាយសាួលបំផុតនូវផលិតផល	 និងសាវាកម្មធនាគារទំនើប។	ោយ	ផ្អាក	ល	ើ	

ចក្ខុ	វិស័យ	នាះ	ធនាគារបានដាក់ចាញ	៣	ទិសដៅដាលខ្លួនតាូវតាសមាាចបានដូចខាងកាាម។

ទិស ដៅទី ១៖

	 អភិវឌាឍបណ្តាញអតិថិជនបាាក់បញ្ញើ៖	ជួយធនាគារបាមូលមូលនិធិនៅទំនារពីទីផាសារ	 ជួយអតិថិជនលើកកម្ពស់បាសិទ្ធភាពនាការគ្ាប់គ្ាងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន	និង	បង្កើន	ចំណូល	

សសាាប់	ខ្លួន។	បច្ចុបាបន្ននាះ	ធនាគារមានផលិតផលបាាក់បញ្ញើដូចជា៖	បាាក់បញ្ញើទទួលការបាាក់នៅចុងកាលកំណត់/បាចាំខា/បាចាំតាីមាស/បាចាំំមាស និងប	ាចាំឆ្នាំប	ាាក់ប	ញ្ញើ

	 	អនាគត។	 ជាពិសាស	 មាន	 ២	 ផលិតផលបាាក់បញ្ញើដាលមានលក្ខណៈពិសាស	 មានតម្លាកំណើនខ្ពស់	 ឆ្លើយតបតាមតមាូវការបត់បានរបស់អតិថិជន	ោះគឺផលិតផលបាាក	់

បញ្ញើ	មាន	កាលកំណត់បត់បាន	 	 និងផលិតផលបាាក់បញ្ញើពាីមៀម(ដកបាាក់មុនពាលកាលកំណត់ទទួលអតាាការបាាក់ចរចារ)	 ដាលបានាក់ាញអតិថិជនគោលដៅជាចាើន

មក	ចូល	រួមបញ្ញើបាាក់នៅធនាគារ។

ទិសដៅទី ២៖

	 ផ្តល់ហិរញ្ញបាបានំ្លងតាមរយៈការផ្តល់ឥណានឲាយអតិថិជន៖ដើមាបីបង្កលក្ខណៈាយសាួលសសាាប់សាខាាំងអស់របស់ធនាគារក្នុងការអភិវឌាឍផលិតផលផ្តល់កម្ចីៅតាមផានការ

ដាលបានដាក់ចាញ។	 ផលិតផលផ្តល់កម្ចីសំបូរបាប	 និង	 សាបជាមួយចំណត់ថ្នាក់អតិថិជនផាសាងៗគា្នា	 ដូចជា៖	 ឥណានឯកត្តបុគ្គល	 ឥណានសហគាាស	 ឥណានទិញផ្ទះ	

ឥណានទិញរថយន្ត	ឥណានផាសារ	ឥណានសសាាប់នាំចាញ	នាំចូល	និងសាវាធានា។

ទិសដៅទី ៣៖

	 លើកកម្ពស់គុណាពសាវាកម្ម៖	 ោយទទួលបានមតិយោបល់ពីបណ្តានាយកសាខា	 ធនាគារបានផ្តាតសំខាន់ៅលើការអភិវឌាឍបន្ថាមនូវផលិតផល	 សាវាកម្មជាចាើន	 ដើមាប	ី

បំពាញ	តមាូវការរបស់អតិថិជនដូចជា	 Internet Banking SMS	សាវាកម្ម	TOPUP	 	សាវាកម្មផ្ទារបាាក់ក្នុងសាុក	និងកាាបាទាស	 	សាវាកម្មផ្ទារបាាក់រហ័សនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន	ដាក់

ឲាយបាើបាាស់គ្ាប់បាភាទប័ណ្ណ	 មាមាសុីន	 POS	 និងពងាីកបណ្តាញមាមាសុីនដកបាាក់ស្វ័យបាវត្តិ	 (ATM)	 នៅតាមបណ្តាទីកាុងធំៗរបស់បាទាសកម្ពុជាដាលមានសាខារបស់ធនាគារធ្វើ

បាតិបត្តិការ។ធនាគារក៏បានសហការជាមួយា្នាក់ារផ្ទារបាាក់	 លីហួរ	ដើមាបីបមាើ	 និងបំពាញតមាូវការផ្ទារបាាក់	 និងទូាត់របស់អតិថិជន	ោយឈនឆ្ពាះៅរកាពាយសាួល	

និងគុណាពសាវាកម្មល្អបំផុត។	ទន្ទឹមគា្នានាះ	ធនាគារក៏កំពុងអនុវត្តផានការ Mobile Banking សហការលក់ធនារា៉ាប់រងជាមួយកាុមហ៊ុន Daichi Life	របស់ជប៉ុន។

ទិសដៅាំង	៣	ខាងលើនាះ	នឹងជួយឲាយធនាគារលើកកម្ពស់បាសិទ្ធភាពនាការពងាីកបណ្តាញសាខា	និងបមាើអតិថិជនកាន់តាបាសើរឡើង។	គណៈដឹកនាំធនាគារតាងតាយកចិត្តទុក

ដាក់	និងផ្តាតសំខាន់ៅលើការអភិវឌាឍន៍ធនធានមនុសាស	បង្កើនផលិតាពការារ	រៀបផានការគ្ាប់គ្ាងបុគ្គលិកសកា្ដានុពល	តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាបាចាំជូនបុគ្គលិកោយ

បានបញ្ជូនបុគ្គលិកនៅកម្ពុជាៅកាន់ធនាគារមា	ដើមាបីពងាឹងសមត្ថាព	ទទួលបទពិសធន៍	បំពាញបន្ថាមចំណាះដឹងនិងជំនាញ	ដើមាបីកា្លាយជាអ្នកគ្ាប់គ្ាងក្នុងអនាគតរបស់ធនាគារ។
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Ngân hàng Sacombank Cambodia là Ngân hàng con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank). Sacombank Cambodia đã 

thành lập được 10 năm với 06 Chi nhánh tại thủ đô Phnom Penh và 03 chi nhánh tại tỉnh Kandal, Kampong Cham và Siem Reap. Trong kế hoạch 

sắp tới, Sacombank Cambodia sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các tỉnh, thành phố lớn của Campuchia để phục vụ cho chiến lược bán lẻ mà Ban lãnh 

đạo Ngân hàng mẹ đã đề ra. 

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Campuchia nói chung và thị trường tài chính Campuchia nói riêng, Sacombank Cambodia xác định sứ 

mệnh tối ưu của mình là các giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng. Sacombank Cambodia luôn có mục tiêu và định hướng 

rõ ràng đó là ưu tiên phát triển và mở rộng mạng lưới nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất đối với sản phẩm dịch vụ 

tài chính ngân hàng hiện đại. Dựa trên tầm nhìn đó, Sacombank Cambodia đã đề ra 3 mục tiêu cần phải đạt được:

Mục tiêu 01: 

       Phát triển hệ khách hàng tiền gửi: giúp Ngân hàng tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, gia tăng thu nhập 

cho khách hàng. Hiện Sacombank Cambodia có các sản phẩm dịch vụ tiền gửi như sau: Tiền gửi hưởng lãi bậc thang; Tiền gửi lãnh lãi cuối kỳ/hàng tháng 

/hàng quý/06 tháng và hàng năm; Tiền gửi Tương lai. Đặc biệt, với 2 sản phẩm tiền gửi đặc thù, có giá trị gia tăng cao, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của 

khách hàng là Tiền gửi Flexible (có kỳ hạn linh hoạt) và Tiền gửi Premium (rút trước hạn lãi suất thương lượng) đã thu hút nhiều đối tượng khách hàng tham 

gia gửi tiền tại Sacombank Cambodia.

Mục tiêu 02:

     Tài trợ nhu cầu vốn thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Chi nhánh phát triển sản phẩm cho vay theo chỉ 

tiêu đã đề ra, Sacombank Cambodia đã phát triển các sản phẩm cho vay đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau như: Cho vay cá 

nhân; Cho vay doanh nghiệp; Cho vay mua nhà; Cho vay mua xe; Cho vay chợ; tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh... 

Mục tiêu 03: 

     Nâng cao chất lượng dịch vụ: bằng cách tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các chi nhánh, Sacombank Cambodia đã chú trọng phát triển thêm nhiều 

sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như Internet Banking SMS, dịch vụ TOPUP, dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước, dịch vụ 

chuyển tiền nhanh tại các nước Đông Dương, phát hành các loại thẻ, POS và mở rộng mạng lưới ATM tại các thành phố lớn của Campuchia nơi có chi nhánh 

của Sacombank Cambodia hoạt động. Sacombank Cambodia cũng đã hợp tác với đại lý chuyển tiền Ly Hour để phục vụ và đáp ứng nhu cầu chuyển tiền 

và thanh toán của khách hàng, hướng đến sự tiện lợi và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đồng thời Sacombank Cambodia cũng đang triển khai dự án Mobile 

Banking, hợp tác bán bảo hiểm với công ty Daichi Life Nhật Bản.

     Ba mục tiêu trên sẽ giúp Sacombank Cambodia nâng cao hiệu quả mở rộng mạng lưới chi nhánh và phục vụ khách hàng tốt hơn. Ban lãnh đạo Ngân 

hàng cũng luôn đặc biệt quan tâm và chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, quy hoạch CBNV tiềm năng bằng các chương 

trình đào tạo định kỳ cho CBNV tại Campuchia về Ngân hàng mẹ để trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức và kỹ năng để trở thành người quản 

lý trong tương lai của Ngân hàng Sacombank Cambodia.
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អភិវឌ្រឍ ធ្វើពិពិធកម្មនូវផលិតផលថ្មី 
ក្រលម្អគុណភាពស្រវាកម្ម

PHÁT TRIỂN, ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM MỚI
ដើមាបីធ្វើពិពិធកម្មនូវផលិតផល	សាវាកម្ម	និងបំពាញនូវតមាវូរបស់អតិថិជន	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ	បានធ្វើការសាាវជាាវោយផ្ទាល់នៅក្នងុទីផាសារ	កម្ពជុា		

និងដកសាង់យកនូវផលិតផល	សាវាកម្មដ៏លាចធ្លាជាចាើនពីធនាគារមា	ដើមាបីរចនា	និងចាញផាសាយនូវផលិតផល	សាវាកម្មថ្មឲីាយសាបជាមួយទីផាសារនៅកម្ពជុា។

ផលិតផលថ្មីដាលបានចាញផាសាយកន្លងមកថ្មីៗនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨	នាះរួមមាន៖	បាាក់បញ្ញើពាីមៀម	-	Premium Fixed Deposit,	បាាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់បត់បាន	 - Flexi-

Fixed Deposit, ឥណានទិញរថយន្ត - Car Loan, ឥណានទិញផ្ទះ - Housing Loan។	កាាពីនាះ	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	ក៏បានកាសមាួលនូវអត្ថបាយោជន៍	

នាផលិតផល	សាវាកម្មដាលមានសាាប់	ដើមាបីលើកកម្ពស់នូវគុណាពសាវាកម្មក៏ដូចជាតាៀមចាញផាសាយនូវកម្មវិធី	Mobile Banking ដាលជួយសមាួលឲាយអតិថិជនអាចធ្វើការ

បាើបាាស់ផលិតផល	និងសាវាកម្មផាសាងៗរបស់ធនាគារតាមរយៈទូរស័ព្ទដានៅគ្ាប់ពាលវាា	និងគ្ាប់ទីកន្លាង។

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tối đa 

hóa trải nghiệm của khách hàng, Sacombank 

Cambodia đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị 

trường địa phương, đồng thời tiếp nhận nhiều 

đặc tính nổi trội của sản phẩm dịch vụ từ Ngân 

hàng mẹ Sacombank Việt Nam để thiết kế và ra 

mắt các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với thị 

trường Cambodia. Các sản phẩm mới được ra 

mắt gần đây nhất trong năm 2018 như:  Tiền gửi  

có kỳ hạn cao cấp - Premium Fixed Deposit, Tiền 

gửi rút vốn linh hoạt - Flexi-Fixed Deposit, 

Cho vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua - 

Car Loan, và Cho vay mua nhà liên kết - Housing 

Loan. Bên cạnh đó Sacombank Cambodia cũng 

đã cải tiến các tính năng của các sản phẩm dịch 

vụ hiện có để cải thiện chất lượng dịch vụ cũng 

như chuẩn bị ra mắt ứng dụng Ngân hàng di 

động Mobile Banking, qua đó khách hàng có 

thể trải nghiệm dịch vụ ngân hàng mọi lúc, mọi 

nơi.
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កម្ចីខា្ន្រតតូច គឺជាគោលដៅចំបង
CHO VAY PHÂN TÁN LÀ CHỦ YẾU 

ធនាគារ	សាខមប៊ាង	 (ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	ជាធនាគារវៀតណមដំបូងខាបង្អស់ដាលមានវត្តមានលើទីផាសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពាះរាជាណចកាកម្ពុជា	 ជា	មួយ	ទសាសនៈ	

វិស័យ		និង	បាសកកម្ម	“កា្លាយជាធនាគារ	លក់រាយ	ទំនើប	និង	ឈនមុខខាក្នុងតំបន”់	។

ដើមាបីសមាាចបាននូវ	 ទសាសនៈវិស័យ	 និង	បាសកកម្មខាងលើ	ចាប់តំាងពីដំបូង	 ធនាគារ	សាខមប៊ាង	 (ខាមបូឌា)	 ភីអិលសីុ	បានដាក់នូវយុទ្ធភសាសា្តអាជីវកម្មយមាងចា្ ស់ាស់	

ក្នងុោះ	ការផ្តល់ឥណានខា្នាតតូច	ជាយុទ្ធភសាស្តាមួយក្នងុចំណោមយុទ្ធភសាសា្តស្នលូដទាទៀតរបស់ធនាគារផងដារ	។	រយៈពាលជិត	១០ឆ្នា	ំធ្វើបាតិបត្តកិារលើទីផាសារ	សកម្មាព	

ផ្តល់កម្ចីខា្នាតតូចរបស់ធនាគារសាខម	 ទទួលបានលទ្ធភផលល្អបាសើរ	 ក្នុងោះធនាគារបានធ្វើការផ្តល់ឥណានដល់បណ្តាញអតិថិជនខា្នាតតូច	 សហគាាសខា្នាតតូចនិងមធាយម	

ៅតាមគោលបំណងបាើបាាស់ឥណានផាសាងៗគា្នាជាចាើនរួមមាន	កម្ចីសសាាប់បាើបាាស់ក្នុងគ្ាួសារ	កម្ចីទិញខាហដា្ឋាន	កម្ចីពងាីកអាជីវកម្ម	កម្ចីទិញរថយន្ត	ជាដើម	។

គិតតាឹមថ្ងាទី	៣១/១២/២០១៨	ចំនួនអតិថិជនដាលជារូបវន្តបុគ្គលមានចំនួនបាមាណ	៩៨%	នាចំនួនអតិថិជនសរុបដាលបាននិងកំពុងទទួលបានឥណានពីធនាគារសាខម	

ស្មើនឹង	៧៥%	នាសមតុលាយឥណានដុលសរុបរបស់ធនាគារ	។	ក្នុងោះ	អតិថិជនដាលមានទំហំបាាក់កម្ចីចាប់ពី	៥០.០០០	ដុា្លារអាមារិកចុះមានចំនួន	១២%		(ស្មើនឹង	១៤	

ាន	ដុា្លារអាមារិក	ឥណានដុល)	ទំហំបាាក់កម្ចីចាប់ពីលើ	៥០.០០០	ដុា្លារអាមារិក	រហូតដល់	១	ានដុា្លារអាមារិក	មានចំនួន	៥៤%	(ស្មើនឹង	៦២	ាន	ដុា្លារ	អាមារិក	

ឥណាន		ដុល)	។	អំពីរចនាសម្ពន្ធភ័បាាក់កម្ចីតាមរយៈពាលបាើបាាស់	កម្ចីរយៈពាលខ្លីមាន	៣៩%	រយៈពាលមធាយមមាន	៣០%	និង	រយៈពាលវាងមាន	៣១%	។

សសាាប់	ឆ្នាំ	២០១៩	ការផ្តល់កម្ចីខា្នតតូចនៅតាជាទិសដៅស្នូលមួយ	ក្នុងចំណោមគោលដៅដទាទៀតក្នុងផានការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	។	

ជាមួយផលិតផល	និង	សាវាកម្មសមាបូរបាប	គួបផាសំ	និង	និតិវិធី	បាបបទាយសាួល	រយៈពាលអនុម័តសំណើរឆប់រហ័ស	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	បាននិង	

កំពុង	សមាួលដល់អតិថិជនជាចាើនដាលជាអាជីវករខា្នាតតូច	និង	ជាកាុមគ្ាួសារ	អាចទទួលបានាន់តមាូវការនូវបាភពបាាក់កម្ចីដាលមានលក្ខខណ្ឌល្អ ជា	មួ	យការ	ចំណ	យាប	

ពី	ធនាគារ	រួមចំណាកដល់ការពងាីកអាជីវកម្ម	ក៏ដូចជាលើកស្ទួយជីវាពគ្ាួសារឲាយកាន់តាបាសើរឡើងផងដារ	។

Sacombank Cambodia là ngân hàng Việt Nam đầu tiên có mặt tại thị trường Campuchia với tầm nhìn và sứ mệnh “Trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại 
và đa năng hàng đầu tại khu vực”. 

Để tiến tới tầm nhìn và sứ mệnh trên, ngay từ đầu Sacombank Cambodia đã đặt chiến lược kinh doanh rõ ràng, trong đó cho vay phân tán là một trong 
những chiến lược trọng yếu của Ngân hàng. Gần 10 năm có mặt tại thị trường, hoạt động cho vay phân tán của Sacombank Cambodia đã đạt được kết 
quả tốt, trong đó Ngân hàng đã tập trung cho vay hệ khách hàng phân tán, các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều mục đích sử dụng tiền vay bao gồm 
vay tiêu dùng, mua nhà, mở rộng sản xuất kinh doanh, mua xe..v.v. 
Tính đến ngày 31/12/2018, khách hàng cá nhân chiếm 98% số khách hàng đã và đang được Sacombank Cambodia cấp tín dụng, tương đương 75% 
tổng dư nợ. Trong đó khoản vay từ 50 ngàn USD trở xuống chiếm 12% (tương đương dư nợ 14 triệu USD), khoản vay trên 50 ngàn USD tới dưới 1 triệu 
USD chiếm 54% (tương đương 62 triệu USD). Cơ cấu tín dụng tính theo thời hạn vay: khoản cấp tín dụng ngắn hạn chiếm 39%, trung hạn chiếm 30% và 
dài hạn là 31%. 
Năm 2019, hoạt động cho vay phân tán tiếp tục là một trong những trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh của Sacombank Cambodia. Với sự đa dạng hóa 
về sản phẩm dịch vụ cùng với thủ tục cấp tín dụng đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, Sacombank Cambodia đã và đang giúp nhiều khách 
hàng là các hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, các doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn tài trợ có điều kiện tốt với chi phí rẻ từ Ngân hàng, góp 
phần mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cũng như đời sống ngày càng tốt hơn.



ការដាក់ឲ្យប្ើប្្ស់កម្មវិធីប្ព័ន្ធគ្្ប់គ្្ងបច្ចក្វិទ្ាព័ត៌មានដើម្បីជួយ

សមួ្លដល់សកម្មាពអាជីវកម្មនិងប្តិបត្តកិារធនាគារសាខមប្៊ងខ្មបូឌា

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 
SACOMBANK CAMBODIA 

Xuất phát từ sự cần thiết cho hoạt động kinh doanh và theo chủ trương 

của Ban lãnh đạo Ngân hàng trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, 

Sacombank Cambodia đã chủ động và tích cực tự phát triển ứng dụng công 

nghệ trong việc quản lý với mục tiêu rút ngắn thời gian và các thao tác thủ 

công, giảm thời gian xử lý và khối lượng công việc mà vẫn đảm bảo tính 

chính xác, an toàn và hiệu quả. Cụ thể, vào ngày 03/09/2018 Sacombank 

Cambodia đã chính thức triển khai hệ thống quản lý tín dụng nhằm phục 

vụ hoạt động cấp tín dụng và cải tiến quy trình cho vay, rút ngắn thời gian 

giải quyết hồ sơ đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và tăng tính cạnh 

tranh. Ngoài hệ thống này, Sacombank Cambodia cũng đã tự phát triển 

và triển khai các ứng dụng khác như: hệ thống xếp hàng tự động; hệ thống 

quản lý văn bản lập quy; hệ thống quản lý ấn chỉ, ấn phẩm quan trọng; hệ 

thống quản lý chuyển tiền kiều hối; hệ thống quản lý Séc; hệ thống quản lý 

dự thưởng; bốc thăm trúng thưởng và hệ thống đăng ký nghỉ phép trực tuyến.

      Từ những thành công trong việc triển khai hệ thống như trên, Sacombank 

Cambodia sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều ứng dụng khác như 

hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống quản lý kho, hệ thống quản lý thi trắc 

nghiệm trực tuyến… trong các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ ngày càng nhiều 

cho hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí mua thuê ngoài cho Ngân hàng 

và chủ động quản trị được chương trình tin học ứng dụng. Song song với đó, 

Sacombank Cambodia tiếp tục hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, 

nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi thế hệ mới, đầu tư các hạ tầng công nghệ 

đáp ứng xu thế phát triển ngân hàng số. 

ចាប់ផើ្តមចាញពីតមាវូការបាើបាាស់កម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងបច្ចាកវិទាាព័ត៌មាន	នៅ

ក្នងុសកម្មាពបាតិបត្តកិារធនាគារ	 ពាមជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍តាមគោល	

ការណ	៍ណានាំ	 របស់ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារសាខមប៊ាង	ក្នុងការវិវត្តនាបច្ចាកវិទាាឆ្ពាះៅ	

កាន់	ឧសាសាហកម្ម	 ៤.០	 ធនាគារសាខមប៊ាងខាមបូឌា	 បានខិតខំបាងឹបាាងយមាងសកម្ម	

ក្នងុ	ការបង្កើតនូវកម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងបច្ចាកវិទាា	 ដើមាបីផ្តល់នូវាពាយសាលួ	ក្នងុ	ការ		

អនុវត្តន៍ការារកាន់តាបាសើរ	 សុវត្ថាិព	 និងកាត់បន្ថយពាលវាា	បង្កើន	បាសិទ្ធភាិព	

ការារ	 ដាលពីមុនតាូវធ្វើការកត់តាាោយដា។	 ជាក់ស្តាង	 នៅថ្ងាទី០៣	 ខាកញ្ញា	

ឆ្នាំ	២០១៨	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	ខាមបូឌា	បានដាក់អោយដំណើរការខាហទំព័រ		ក	ម	្មវិធ	ី	

បាព័ន្ធភ	គ្ាប់គ្ាងឥណានជាផ្លវូការ	 ដើមាបីធ្វើឲាយបាសើរឡើងនូវដំណើរការនាការ	ផ្តល់កម្ច	ី

កាត់បន្ថយរយៈពាលអនុម័តសំណើឥណាន	 ក៏ដូចជាផ្តល់ជូនឲាយបានាន់ពាលវាា

នូវតមាវូការរបស់អតិថិជន	 និងបង្កើនការបាកួតបាជាង។	 កាាពីកម្មវិធីបច្ចាកវិទាានាះ	

ធនាគារ	សាខមប៊ាង	ខាមបូឌា	ក៏បានបង្កើត	និងដាក់ឲាយបាើបាាស់ផងដារនូវ	កម្មវិធី	ជា	

ចាើន	ផាសាងទៀតដូចជា៖	 កម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងចាប់លាខតាមជួរបមាើអតិថិជន	 កម្មវិធី	

បាព័ន្ធភ	គ្ាប់	គ្ាងឯកសារនិងគោលការណ៍	 កម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងកាដាសសំខាន់	 កម្មវិធី	

បាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងមូលបាបានប័តា	កម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងផ្ទារបាាក់ទូរាត់	កម្មវិធី	បាព័ន	្ធភ			គ្ាប	់	

គ្ាងបាមូ៉ូសិននិងចាប់រា្វាន់	 និងកម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងដាក់ចា្ ប់សសាាកអនឡាញ	 …

ជាដើម។

	 យោងតាមាពជោគជ័យនាការអនុវត្តន៍	 និងដាក់ឲាយបាើបាាស់កម្មវិធី	បាព័ន្ធភ	

គ្ាប់គ្ាងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនាះ	 ធនាគារ	 សាខមប៊ាង	 ខាមបូឌា	 នឹង	បន្ត	ធ្វ	ើការ			

សាាវជាាវ	 និងបង្កើតបន្ថាមទៀតនូវកម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងជាចាើន	ផាសាង	ទៀត	នា	ពាល			

ខាងមុខដូចជា៖	កម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងធនធានមនុសាស	កម្មវិធីបាព័ន្ធភ	គ្ាប់	គ្ាង	ស្តកុទំនិញ	

កម្មវិធីបាព័ន្ធភគ្ាប់គ្ាងធ្វើតាសនិងបាលងអនឡាញ…ជាដើម	 ដើមាបី	ជួយ	សមាួល	

ដល់	សកម្មាពអាជីវកម្ម	 និងបាតិបត្តកិាររបស់ធនាគារកាន់តាចាើន	ឡើង	 កាត់	បន្ថយ	

ការចំណយ	 បង្កើននូវសមត្ថាពគ្ាប់គ្ាងកម្មវិធីបាព័ន្ធភបចា្ចកវិទាា	ោយ	ខ្លួន	ឯង។	

ទន្ទមឹនឹងោះ	ធនាគារ	សាខមប៊ាងខាមបូឌា	បន្តធ្វើទំនើបកម្មបាព័ន្ធភបច្ចាក	វិទាា	ព័ត៌មាន		

ធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវបាព័ន្ធភស្នលូធនាគារជំនាន់ថ្ម	ី វិនិយោគបន្ថាមលើហាដា្ឋារចនា	សម្ពន័្ធភ		

បច្ចាកវិទាាដើមាបីឆ្លើយតប	នឹងនិនា្នាការនាការអភិវឌាឍន៍ផ្នាកធនាគារ	ឌីជីថល	ផងដារ។
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កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្លលើកកំពស់គុណាពស្វាកម្មរបស់បុគ្គលិក
ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CBNV

ដើមាប	ី
លើកកំពស់គុណាពបុគ្គលិកសាប	 តាមគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ	

ធនាគារ	 គឺតាូវយកចិត្តទុក	 ដាក់បង្កើតផានការធនធានមនុសាសចំពោះ	

បុគ្គលិក	ដាលមានឆ្នើម/បុគ្គលិកបំរុង	 ដើមាបីបំពាញតាមតមាូវការសកម្មាពអាជីវកម្ម	

ជា	ពិសាស		តាូវយកចិត្តទុកដាក់ៅលើធនធានថ្នាក់គ្ាប់គ្ាងជាស្នូលដូចខាងកាាម៖

-	 អនុវត្តលើកកំពស់ពលកម្មបាកបោយបាសិទ្ធភាព	 រួម	សហការ	ជា	មួយ	ធនាគារ	មា	

ដើមាប		ីអនុវត្ត	កំនា	ទមាង់	ធន	ធានមនុសាស	បញ្ចប់កំនាទមាង់រចនាសម្ពន័្ធភសាខា ទន្ទមឹ 	

	 ោះ		ដាក់		ឲាយបាើបាាស់កម្មវិធី	ខា	ភី	អាយ។

-	 បន្តការារបញ្ចូនបុគ្គលិកៅចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនៅធនាគារមា។

-	 កម្មវិធីបណ្តបុណ្តាល	 បំពាញចំណាះដឹងបន្ថាមដល់ថ្នាក់គ្ាប់គ្ាងស្នលូ	 តាវូ	បាន			

កំណត់		ជា	កតា្តាសំខាន់។	ជារឿយៗតាវូបានបណ្តះុបណ្តាលបំពាញបន្ថាមនូវ	ជំនាញ	

ទាសឹ្ត	ីទាសឹ្តថី្នាក់គ្ាប់គ្ាង	ការគ្ាប់គ្ាងចំពោះតួរនាទី	ជាថ្នាក់គ្ាប់គ្ាង។

-	 ស្វាងរក	និងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសសាាប់បុគ្គលិកផ្នាកលក់	និង	ថារកាសា	

អតិថិជន។	

-	 បង្កើតឲាយមានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាទាឹស្តីចំពោះបុគ្គលិកថ្មី	និងបុគ្គលិកឆ្នើម។

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên theo chiến lược của 

Ban lãnh đạo Ngân hàng, cần chú trọng công tác xây dựng kế hoạch 

nhân sự tiềm năng/kế thừa, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, đặc biệt 

chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán, cụ thể:

- Thực hiện nâng cao năng suất và hiệu suất lao động. Phối hợp với 

Ngân hàng mẹ thực hiện công tác định biên, hoàn thiện mô hình tổ 

chức cấp chi nhánh, đồng thời nhanh chóng triển khai KPIs.

- Tiếp tục gửi cán bộ nhân viên Sacombank Cambodia đi đào tạo tại 

Ngân hàng mẹ.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cốt cán và cán bộ quản lý tiềm 

năng được xác định là khâu quan trọng. Thường xuyên bồi dưỡng 

nghiệp vụ, kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý tác nghiệp đối với 

các chức danh CBQL.

- Tìm kiếm và tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho đội ngũ bán hàng 

và chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng giáo trình đào tạo nhân viên mới, quy hoạch cán bộ quản lý 

tiềm năng.
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ប្រសាសន៍របស់អតិថិជន វីអាយភី
CHIA SẺ CỦA KHÁCH HÀNG VIP

មូលដា្ឋានគ្ាះឹសសាាប់ការថាាំអតិថិជន	 គឺការចាះតាងតាាប់អតិថិជន	ស្វាងយល់បានល្អតិល្អន់អំពីតមាវូការ	 ក៏ដូចជាការពាយួបារម្ភរបស់អតិថិជន	 ។	 ជំនាញ	 និង	ាព	

ស្មាះ		តាង់	 នៅក្នងុការារថាាំអតិថិជន	 គឺជាផ្នាកមួយក្នងុចំណោមអនុបាតសំខាន់ៗាំងឡាយ	 ដាលអតិថិជនបាើបាាស់សសាាប់វាយតំលា	 គុណាពផលិតផល	

និង	សាវាកម្មរបស់អ្នក	ទន្ទមឹនឹងនាះវាក៏ជាខាសាចំណងសសាាប់រកាសាអតិថិជនចាស់	ាក់ាញអតិថិជនថ្ម	ី។

ខាងកាាមនាះជាបាសាសន៍របស់អតិថិជនបា្ហាញអំពីចំណប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លនួចំពោះ	ផលិតផលសាវាកម្មរបស់ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ៖

ខ្ញុ	ំឧកញ្ញ្រឌួង ងៀប	ជាអតិថិជនយូរឆ្នារំបស់ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ	ខ្ញុបំានបាើបាាស់រាល់សាវាកម្មាំងអស់របស់ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ចាប់តំាងអំពី

ថ្ងាដំបូងដាលធនាគារនាះបានបង្កើតមកម៉្លាះ	ខ្ញុវំាយតម្លាខ្ពស់ចំពោះាពបត់បាន	និង	សមាបូរណ៍បាបនាផលិតផលសាវាកម្មមាននៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ	និង	

ចាប់អារម្មណ៍ជាពិសាសចំពោះកាមុបុគ្គលិកវ័យក្មាង	មានជំនាញវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់នៅធនាគារនាះ៖	សាស់សាាយ	រួសរាយរ៉ាាក់ាក់	រហ័សរហួន	និង	មានជំនាញខាងថារាំអតិថិជន	។

ខ្ញុ	ំឧកញ្ញ្រ ជា សុខហ្រង	បាធានកាមុបាកឹាសាភិបាលរបស់កាមុហុ៊ន	អាមារិកខានលូបល៍	ខ្ញុក៏ំជាអតិថិជនយូរឆ្នារំបស់ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ	មុន	ពាល	បាើ	សាវា	កម្ម		

នៅ		ធនាគារ	នាះ	ខ្ញុបំានបាើបាាស់ផលិតផលសាវាកម្មជាចាើននៅតាមធនាគារពាណិជ្ជផាសាងៗ	នៅក្នងុពាះរាជាណចកាកម្ពជុា	បុ៉ន្តាបច្ចបុាបន្ននាះខ្ញុបំានបាមូលផ្ដុរំាល់	ប	ាតិបត្តកិ		រមក

ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ	មកពីខ្ញុពិំតជារីករាយចំពោះាពសា្ទាត់ជំនាញក្នងុការារថាាំអតិថិជន	សកម្មាពរហ័សរហួនក្នងុការបំពាញការារ	របស់	បុគ្គលិក	លើស	

ព	នីាះ		រាល់ផលិតផល	សាវាកម្មមាននៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ពិតជាអាចបំពាញតមាវូការាំងសាងុចំាបាច់ក្នងុសកម្មាពអាជីវកម្មរបស់ ើ់ងខ្ញុំ ។

Cốt lõi của việc chăm sóc khách hàng là biết lắng nghe, thấu hiểu được những mong muốn cũng như trăn trở của khách hàng. Sự chuyên nghiệp và tận 

tình trong khâu chăm sóc khách hàng là một trong những tiêu chí quan trọng để khách hàng đánh giá giá trị sản phẩm và dịch vụ của bạn đồng thời 

cũng là sợi dây liên kết giữ chân khách hàng và thu hút thêm khách hàng mới. 

Dưới đây là những lời tâm sự của khách hàng VIP khi nói về chất lượng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Sacombank Cambodia:

“Tôi, Oknha Duong Ngeap là một khách hàng lâu năm của Ngân hàng. Tôi đã sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng ngay từ khi Ngân hàng được thành lập, 

tôi đánh giá cao sự linh hoạt và đa dạng trong các sản phẩm dịch vụ có tại Sacombank Cambodia và đặc biệt tôi rất ấn tượng với đội ngũ nhân viên trẻ 

chuyên nghiệp tại Sacombank Cambodia: vui tươi, nhiệt tình, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp trong khâu chăm sóc khách hàng”.

“Tôi Oknha Chea Sok Heng, Chủ tịch HĐQT của công ty American Lubes. Tôi cũng là một khách hàng lâu năm của Ngân hàng Sacombank Cambodia, 

trước đây tôi đã sử dụng rất nhiều dịch vụ của các ngân hàng thương mại khác tại Campuchia nhưng hiện tại tôi đã tập trung mọi giao dịch về Sacombank 

Cambodia bởi vì tôi rất hài lòng với sự chuyên nghiệp trong khâu chăm sóc khách hàng, tác phong nhanh nhẹn trong công việc của nhân viên. Ngoài ra, 

các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tại Sacombank Cambodia hoàn toàn đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong công việc kinh doanh của tôi”.  

Ông Oknha Duong Ngeap
លោកឧកញ្ញាឌួង	ងៀបលោកឧកញ្ញា	ជា	សុខហាង

Ông Oknha Chea Sok Heng 
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ការច្រករំល្រកអំពីចំណប់អារម្មណ៍របស់បុគ្គលិក
ដ្រលបានបម្រើការងារអស់រយៈព្រលយូរឆ្ន្រំ ោក ច្រង ប៊ុនគ្រី

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG MƯỜI NĂM – ÔNG CHENG BUNKRY

Tính đến ngày 23/06/2019 là kỷ niêm 10 năm thành lập của Sacombank Cambodia cũng là 10 năm tôi đã gắn 
bó với Sacombank Cambodia. Với nhiều người khác, đây có thể là một khoảng thời gian khá dài nhưng đối với 

tôi dường như đó chỉ mới như ngày hôm qua. Tôi có cảm nhận như vậy vì Sacombank Cambodia chính là gia đình, 
là ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi chúng tôi gặp nhau mỗi ngày hơn 10 giờ đồng hồ với những công việc, sinh hoạt 
và những hoạt động của Ngân hàng.
Về việc gắn bó lâu năm với Sacombank Cambodia, riêng tôi cũng có những giai đoạn muốn thay đổi chuyển sang 
môi trường khác và mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa để tạo ra một sự khác biệt cho bản thân. Nhưng khi 
bước vào những thời điểm quyết định, tôi vẫn kỳ vọng và có niềm tin rằng Sacombank Cambodia sẽ phát triển tốt 
hơn và có nhiều cơ hội hơn vì các lý do sau:
• Thứ nhất, tôi được làm đúng việc, đúng ngành, đúng nghề, đúng sở thích của mình.
• Thứ hai, theo đánh giá cá nhân của tôi thì môi trường làm việc ở đây hòa đồng và thân thiện, mọi người hỗ trợ 

lẫn nhau cùng vì sự phát triển chung của Ngân hàng, có nhiều cơ hội nghiên cứu nghiệp vụ chuyên sâu và học 
hỏi được nhiều kiến thức mới, có lãnh đạo tuyệt vời luôn tạo điều kiện và cơ hội thăng tiến cho tất cả nhân viên, 
đặc biệt những người trẻ. 

• Thứ ba, Ngân hàng có chiến lược phát triển rõ ràng, ngày một lớn mạnh và có nhiều thay đổi tích cực trong vấn 
đề nhân sự, lương, thưởng, phúc lợi ngày một tốt hơn.

    Cuối cùng, tôi muốn nói tôi rất tự hào vì được làm việc cho Sacombank Cambodia và mong muốn được làm việc 
tại đây lâu dài hơn nữa nhằm đóng góp nhiều hơn cho Ngân hàng. Tôi yêu Sacombank Cambodia, yêu công việc 
của mình. Cảm ơn Ban lãnh đạo đã quan tâm dìu dắt, chỉ đạo, rèn luyện để tôi từng bước trưởng thành trong suốt 
thời gian qua, và cũng cảm ơn tất cả các anh chị em đã giúp đỡ tôi suốt quãng thời gian làm việc tại đây và sẽ là 
mãi mãi.
    Xin gửi đến Sacombank Cambodia lời chúc thành công nhất! Chúc Sacombank Cambodia phát triển bền vững 
và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

គិតមកតាឹមថ្ងាទី២៣	ខាមិថុនា	ឆ្នាំ២០១៩	គឺជាខួបគំរប់លើកទី	១០ឆ្នាំរបស់ធនាគារ	សាខមប៊ាងខាមបូឌា	ហើយក៏ជារយៈពាល	១០ឆ្នាំ	ដាលខ្ញុំបានបមាើការារជាមួយ	

ធនាគារ	 សាខមប៊ាងខាមបូឌា	 ផងដារ។	 ចំពោះមនុសាសាគចាើន	 នាះអាចជារយៈពាលមួយដ៏វាងគួរសម	 តាសសាាប់ខ្ញុំវិញ	 វាាក់បីដូចជាកាលពីថ្ងាមាសិលមិញ។	

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាបនាះ	ោយសារតាធនាគារ	សាខមប៊ាងខាមបូឌា	មិនមានតាឹមតាជាកន្លាងការារប៉ុណោ្ណាះទា	តាវាដូចជាគ្ាួសារទីពីររបស់់ើងផងដារ	ជាទីកន្លាងដាល់ើង	

ជួបគា្នាស្ទើរតារៀងរាល់ថ្ងា	មិនតិចជាង	១០មមាងជាមួយនឹងការារ	និងសកម្មាពរបស់ធនាគារ។

ចំពោះការតាំងចិត្តបមាើការាររយៈពាលយូរឆ្នាំដូចនាះជាមួយធនាគារ	សាខមប៊ាងខាមបូឌា	ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធា្លាប់មានចោ្លាះពាលវាាគិតចង់ផ្លាស់ប្តូរៅបរិយកាសការារមួយ

ផាាសងទៀតផងដារ	ដើមាបីអោយការាររបស់ខ្លួនរីកចមាើនកាន់តាបាសើរ	 និងដើមាបីអភិវឌាឈន៍ខ្លួនអោយកាន់តាជោគជ័យ	ប៉ុន្តានៅពាលដាលខ្ញុំឈនៅដល់ដំណក់ការសមាាច

ចិត្ត	ខ្ញុំនៅតារំពឹងទុកហើយនៅតាជឿទុកចិត្តថធនាគារ	សាខមប៊ាងខាមបូឌា	នៅតាជាកន្លាងដាលអាចផ្តល់នូវការអភិវឌាឈន៍ខ្លួន	និងឳកកាសការាររីកចមាើនបាសើរជាង ោយ

ផ្អាកលើកតា្តាមួយចំនួនដូចខាងកាាម៖

•	 ទីមួយ៖	ធនាគារ	មានការបាងចាកចា្ស់ាស់ការារ	បុគ្គលិកអាចបំពាញការារតាមជំនាញ	ទាពកោសលាយ	និងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន។

•	 ទីពីរ៖	តាមការយល់	ឃេីញរបស់ខ្ញុំ	ធនាគារមានបរិយសកាសការារល្អ	មានាពស្និតសា្នាល		រួសរាយរាក់ាក់	និងទំនាក់ទំនងគា្នាល្អចាប់តាំងពីឋានៈបបធាន	បគប់	បគង	ដល់	

	 ឋានៈ		បុគ្គលិកធម្មតាបានទទួលការគោរពោយស្មើរាពដូចគា្នា	ពាមាំងសហការគា្នា	និងយោគយល់គា្នាៅវិញៅមក	ដើមាបីអភិវឌាឍខ្លនួឯងក៏ដូចជាផលបាយោជន៍និងកា	ររីក 	

	 ចមាើន	របស់ធនាគារ។	លើសពីនាះ	ធនាគារមានថ្នាក់ដឹកនាំល្អ	តាងតាផ្តល់ឳកកាសអភិវឌាឍរីកចមាើនដល់បុគ្គលិកគ្ាប់រូប	ជាពិសាសតាងតាលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក	និង	ជួយ		

ជាាម	ជាាងបុគ្គលិកវ័យកា្មង។

•	 ទីបី៖	ធនាគារមានយុទ្ធភសាសា្ត	និងទិសដៅអភិវឌាឍចា្ស់ាស់	ដាលមានការរីកចមាើនពីមួយថ្ងាៅមួយថ្ងា។	ជាងនាះៅទៀត	ធនាគារតាងតាយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហា	និង	

ផលបាយោជន៌របស់បុគ្គលិក	ដាលមានការកាបាាកាន់តាបាសើរឡើងដូចជា	បាាក់បៀវតាស		បាាក់រា្វាន់		បាាក់ឧបត្ថម្ភជាដើម។

				ជាចុងកាាយ	ខ្ញុសូំមនិយយថ	ខ្ញុមំានមទនាពដាលបានធ្វើការជាមួយធនាគារ	សាខមប៊ាងខាមបូឌា	ហើយខ្ញុសំងាឃឹមថខ្ញុនឹំងអាចបន្តធ្វើការនៅទីនាះយូរជាងន	ាះដ	ើមាបីច	លូ 	

រួម		ចំណាក	កាន់តាចាើនបន្ថាមទៀតដល់ការរីកចមាើនរបស់ធនាគារ។	ខ្ញុំសាឡាញ់ធនាគារ សាខមប៊ាងខាមបូឌា សាឡាញ់ការាររបស់ខ្ញុំ។ សូមអ	ំណរគ	ុណដ	ល់ថ	្នាក់ដ	ឹកនា	 ំ 	

ធនាគារ			សាខមប៊ាងខាមបូឌា	ដាលតាងតាណានំា	បា្ហាត់បងាៀន	និងផ្តល់ឳកកាសរីកចមាើនជាបន្តបនា្ទាប់ក្នងុអំឡុងពាលកន្លងមក	ហើយខ្ញុក៏ំសូមអរគុណដល់បងប្អនូាំងអស់ដាល	

បាន	ជួយជាាមជាាងខ្ញុកំ្នងុអំឡុងពាលាំងនាះផងដារ។

				ខ្ញុសូំមជូនពរឱាយធនាគារ	សាខមប៊ាង	ខាមបូឌា	មានដំណើរការល្អបាសើរ	មានការគំាទាពីអតិថិជនកាន់តាចាើន	និងទទួលបានជោគជ័យជារៀងរហូត។
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ចំណប់ អារម្មណ៍អំពីការធ្វើការរយៈព្រល១០ឆ្ន្រំ -  ោកស្រី ាវ ប៊ួយឡាយ

CẢM NGHĨ VỀ HÀNH TRÌNH MƯỜI NĂM - BÀ TEAV BOUYLAY

ជាបឋមនាងខ្ញុសូំមធ្វើការគោរពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់	និងថ្លាងអំណរគុណយមាងជាៀវជាាដល់លោក	សមាជិក	កាមុបាកឹាសាភិបាលធនាគារ	អគ្គនាយក	អគ្គនាយករង ធនាគារសាខមប៊ាង 	

(ខាមបូឌា)	 ភីអិលសីុ	 ដាលតាងតាយកចិត្តទុកដាក់	 ផ្តល់ឱកាស	 និងលើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុ	ំ មិនថនៅក្នងុវិស័យការារ	 ឬ	 ក្នងុអង្គពិធីណោះទា	 រូប	ខ្ញុ	ំតាង	តា	មាន	

វត្ត	មាន	ក្នងុ	 ការចូលរួមចំណាក	 និង	 សម្មាពផាសាងៗ	 ហើយលើកនាះកាន់តាអសា្ចារាយ	 ដាលខ្ញុតំាវូបានជាើសរីសោយលោកអគ្គនាយក	 ដើមាបីសរសារអត្ថបទ	 និង	 អធិបា្ យ	

នូវចំណប់អារម្មណ	រ៍បស់ខ្លនួក្នងុរយៈពាល	១០	ឆ្នាជំាមួយធានគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ	បើគិតមើលៅរយៈពាល	១០	ឆ្នាពិំតជាយូណស់	បុ៉ន្តាសំរាប់ខ្ញុវំាាក់ដូចតា	

មួយ	ប៉ពាចិភ្នាកតាបុ៉ណោ្ណាះ។	 បុ៉ន្តាអ្វដីាលពិសាស	 និង	 អសា្ចារាយោះខ្ញុទំទួលបាននៅចំណាះដឹង	 និង	 បទពិសធន៍ជាចាើនហួសពីការសា្មាន	 ដាលខ្ញុមិំនធា្លាប់គិតថអាចមកដល់	

ចំណុច	មួយនាះ	ទីកន្លាងនាះ	និង	ពាលវាានាះ	។	មុននឹងចូលដល់ចំណប់អារម្មណ៍	ខ្ញុសូំមធ្វើការចាករំលាកនូវជីវបាវត្តកិារាររបស់ខ្ញុខំ្លះៗ	ដូចខាងកាាម៖

ថ្ងាទី	១៧	មីនា	២០០៩	គឺជាថ្ងាដំបូងដាលខ្ញុឈំនជើងចូលជាសមាជិកគ្ាសួារ	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសីុ	ហើយក៍ជាថ្ងាដំបូងដាលខ្ញុមំានលិខិត ្ំលងដាន	ហើយក៍	

ជា	ថ្ងា	ដំបូងដាលខ្ញុបំានចាកចាញពីសាកុកំណើតរបស់ខ្លនួៅធ្វើការនៅបរទាសរហូតដល់ៅ	៣	ខា	អារម្មណ៍ដាលរំភើប	ភ័យផង	អរផង	ហើយក៏មានមទនាពចំពោះខ្លនួឯង	

នៅ	ពាលដាលបានៅដល់ធនាគារ	សាខមប៊ាងវៀតណម	ហើយបានឃើញនូវអាគារដ៏ធំខ្ពស់	ស្កមឹស្កា	បុក្គលិកបាបកោយវិជា្ចាជីវៈជាមួយនិងឯកសណ្ឋានដ៍សាស់សា្អាតបាកប

ោយ	ទឹកមុខញញឹមរួសរាយរាក់ាក់។ល។

រយៈពាល	 ៣	 ខាក្នុងការហ្វឹកហ្វឺននៅឯបាទាសវៀតណមតាូវបានបញ្ចប់	 ខ្ញុំក៏បានមកបំពាញនៅតួនាទី	 និង	 ការាររបស់ខ្លួនជាផ្នាកបំរីអតិថិជន	 (Customer Service)	

ពាលោះពួក់ើងមា្នាក់ៗ	 ពិតជាបាឹងបាាងជួយជាាមជាាងគា្នាៅវិញៅមក	 មានទំនាក់ទំនងល្អរវាងកាុមការារ	 មិនថបុគ្គលិកវៀតណម	 ឬខ្មារឡើយ	 ធ្វើការជាកាុម	 ចាក	

រំលាក		បទពិសធន៍ៅវិញៅមក។	 មិនយូរប៉ុនា្មាន	 នៅក្នុងឆ្នាំ	 ២០១១	 ខ្ញុំតាូវបានផ្លាស់ប្តូរៅកាន់ផ្នាកទូាត់អន្តរជាតិដាលមានមុខារជាមនា្តីទូាត់អន្តរជាត	ិ	វា	ពិត	ជា	 មាន	

ការ	លំបាកសំរាប	់ខ្ញុំដើមាបីស្វាងយល់អំពីវា	 ពាាះខ្ញុំគា្មានបទពិសធន៍សះ	 	 ខ្ញុំតាូវចំណយពាលវាាចាើនដើមាបីធ្វើការសាាវជាាវ	 អាន	 និង	 ស្វាងយល់អ្វីៅ	 ដា	លៅ	 ថ	

ការ	ទូាត់អន្តរជាត ិ (OTT&ITT) ?	តើការទូាត់មានលក្ខណៈបាបណ?	អ្វីៅដាលៅថ	លិខិតឥណាន	 (LC)	លិខិតធានា (BG)	។ល។	វាពិតមានាពស្មុគសា្មាញ	ក្នុង	ការ	

ស្វាងយល់	ប៉ុន្តាោយសារតាមានការគាំទា	ជាាមជាាង	និង	ការណានាំពី	លោកអគ្គនាយក	អគ្គនាយករង និង បាធានផ្នាកផ្ទាល់ ទីបំផុតខ្ញុំអាចធ្វើបានោយជោគជ័យក	្នុងម			ុខ 		

តំណាង			មួយ		នាះបានយមាងល្អ។

១	 ឆ្នាំកាាយមកក្នុងឆ្នាំ	 ២០១២	 ខ្ញុំតាូវបានតាងតាំងជា	 អ្នកគ្ាប់គ្ាង់ផ្នាកទូាត់អន្តរជាតិ	 ការស្វាងយល់	 និងាពទទួលខុសតាូវកាន់តាខ្ពស់ជាងមុន	 ខ្ញុំតាូវស្វាងយល់បន្ថាម

អំពីការគ្ាប់គ្ាង់	 	 ការយល់ដឹងអោយកាន់តាទូលំទូាយជាងមុន	 ទន្ទឹមនឹងោះខ្ញុំតាូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយ	 ធនាគារ	សាខមប៊ាងវៀតណម	ជាបាចាំដើមាបីធ្វើការទូាត់	 ឬ	

ផ្ទារបាាក់ៅកាាបាទាស	 ក៏ដូចជាការសុំយោលបល់	 ពិាកាសា	 អំពីដំោះសាាយផាសាងៗផងដារ	ទោះបីពាលខ្លះមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងខាងផ្នាកាសាវៀតណមក៏

ពិតមាន	ប៉ុន្តា់ើងក៏នៅតាអាចោះសាាយបញ្ហាោយរលូន	និងាន់ពាលវាា	ោយសារតា់ើងមានទំនាក់ទំនងល្អ	ការអាធាាសា័យ	និង	យោគយល់គា្នាៅវិញៅមក	។

ក្នុងឆ្នាំ	 ២០១៤	ោយមានគាំទាពីសំណក់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំតាូវបានតាងតាំងនៅមុខតំណាងថ្មីមួយទៀត	 គឺ	បាធាននាយកដា្ឋានបាតិបតិ្តការ	ដាលមានសាមាជិកនៅក្នុងកាុមរហូត	

ដល	់ៅ	ម្ភានាក់ជាង	ក្នុងោះមានផ្នាកសំខាន់បី	Cashier Unit, International Payment Unit & Teller Operation ាពទទួលខុសតាូវរបស់ខ្ញុំកើនឡើងទ្វារដង	ការបាឈមមុខក្នុង	

កា	រ	ោះសាាយបញ្ហាក៏កាន់តាធំជាងមុន	ក៏ដូចជាការបញ្ចាញមតិ	ការចូលរួម	ការចាករំលាក	នៅក្នុងនាយកដា្ឋានខ្លួនផ្ទាល់	បណ្តានាយកដា្ឋាន	និងសាខាផាសាងៗទៀតផងដារ	។	

អ	្វី	ដាល		សំខាន់ពីមួយថ្ងាៅមួយថ្ងាខ្ញុំមានអ្វីថ្មីៗសសាាប់រៀនជាបាចាំរៀនបាឈមមុខជាមួយបញ្ហាោះសាាយ	រៀនពីការគ្ាប់គ្ាង	រៀនអត់ធ្មត់	រៀនស្វាងរកអ្វីដាលខ្លួនខ្វះខាត ពី 	

អ្នក				នៅ		ជុំវិញ		ខ្លួនមិនថបុគ្គលិក	ឬបណ្តានាយកដា្ឋានដទា	ជាពិសាសពីសំណក់ថ្នាក់ដឹកនាំ។

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ	២០១៧	ាពអសា្ចារាយដាលខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុកបានកើតឡើងម្តងទៀត	ខ្ញុំតាូវបានជាើសតាំងជាបាធាននាយកដា្ឋានបាតិបត្តិការរហូតមកដល់ពាលនាះ ។

សសាាប់ខ្ញុំធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	បាៀបដូចជាសាារៀន	ជាគ្ាូ	ដាលបានផ្តល់នៅចំណាះដឹង	បទពិសធន៍ជាចាើនដល់ខ្ញុំ	។	ក្នុងរយៈពាលតាឹមតា	១០	ឆ្នាំប៉ុណោ្ណាះ	

ខ្ញុំបានំ្លងកាត់មុខតំណាងរហូតដល់ៅបួន	ការផ្លាស់ប្តូរពី	១	ផ្នាកៅ	១	ផ្នាកមិនមានជារឿងាយសាួលោះទា	ាមារអោយ់ើងមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់	ស្វាងយល់	លះបង់ពា

លវាាដ៏ចាើនដើមាបីទទួលជោគជ័យ	ហើយអ្វីដាលជោគជ័យបំផុតសំរាប់ខ្ញុំ	គឺខ្ញុំបានសា្គាល់	និង	ស្វាងយល់ាពជាអ្នកដឹកនាំល្អ	ការធ្វើការជាកាុម	ការសហការ	ាពសុកាឹត	ការរ

កាសាអោយបាននៅទំនាក់ទនងល្អជាមួយអ្នកដទា	ជាពិសាសបុក្គលិកនៅកាាមបង្គប់ាំងអស់	ោះហើយគឺជាសា្ពានដាលចំលងខ្ញុំមកដល់ចំណុចមួយនាះ។

លើស	ព	ីនាះៅទៀតធនគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	គឺជាធនាគារដំបូងបង្អស់សំរាប់ខ្ញុំដាលផ្តល់នូវអត្ថបាយជន៍ជាចាើន ដល់និយោជិត ជាព	ិសាសកា	រល	ើកទ	ឹក 	

ចិត្ត		សសាាប់		និយោជិតគំរូ	ដាលមានសា្នាដាឆ្នើមបាចាំឆ្នាំ	សំរាប់ដំណើរកំសាន្តកាាបាទាសជារៀងរាល់ឆ្នាំ	និងអត្ថបាយោជន៍បន្ថាមផាសាងៗ	ផងដារ។

	ក្នុង	ឱកាស	ដ៏មាវិសាសវិសាលក្នុងពិធីគំរប់ខួប១០ឆ្នាំនាធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុីតាំងនាមខ្ញុំជាបាធាននាយកដា្ឋានបាតិបត្តិការ និង បុគ្គលិកាំ	ង ង	

អស ់ន	ា	ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	និង	ក្នុងនាមនាងខ្ញុំផ្ទាល់	សូមអបអរសាទរដ៏កក់ក្តា	និង	គោរពជូនពរបវរមាបាសើរ	ជូនចំពោះ	ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ	

សាខមប៊ាង		 កម្ពុជា	 -	 វៀតណម	និង	 បុគ្គលិកាំងអស់	 ជួបបាទះតាសាចក្តីសុខគ្ាប់បាការ	បាាថ្នាអ្វីៗសំរាចបានដូចបំណង	 	 និង	ជាពិសាសសូមជូនពរអោយ	ធនាគារ	

សាខមប៊ាង		(ខាមបូឌា)		ភីអិលសុី	កាន់តាអភិវឌាឍន៍ឆ្ពាះៅមុខជានិរន្តន៍	និង	ជាធនាគារវៀតណមទី	១	នាំមុខខាបាចាំបាទាសកម្ពុជា។
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Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Sacombank Cambodia đã luôn luôn quan 

tâm, tạo cơ hội và điều kiện để tôi được làm việc và tham gia vào các hoạt động của Ngân hàng. Và vinh dự hơn khi tôi được lựa chọn để viết bài 

cảm nhận về quá trình làm việc sau mười năm gắn bó. Tôi xin được chia sẻ lại quá trình làm việc của mình như sau:

Ngày 17/03/2009, tôi chính thức trở thành nhân viên của Sacombank Cambodia và cũng là lúc tôi được cử đi học nghiệp vụ ở Việt Nam trong 3 tháng. 

Tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích khi được đào tạo tại Sacombank Việt Nam, nơi có những tòa nhà chọc trời và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Sau thời gian đào tạo tại Việt Nam, tôi đã trở thành nhân viên dịch vụ khách hàng (Customer Service).  Vào thời điểm đó, mỗi người chúng tôi đều nỗ lực 

cố gắng hết mình. Không phân biệt là người Việt hay người Khmer, tất cả đều làm việc như một gia đình, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. 

Năm 2011, tôi được điều chuyển qua Bộ phận Thanh toán quốc tế, Phòng Vận hành với vị trí nhân viên thanh toán quốc tế. Đó là một thời điểm khó khăn 

với tôi vì tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu những khái niệm liên quan đến lĩnh vực thanh 

toán quốc tế (OTT&ITT) như: Thanh toán quốc tế là gì? Thế nào là Thư tín dụng (LC)? Thế nào là Bảo lãnh ngân hàng (BG) ? Việc tìm hiểu thực sự phức tạp, 

nhưng nhờ có sự hỗ trợ và hướng dẫn của Ban Giám đốc và Trưởng phòng, tôi đã hoàn thành những công việc ở vị trí này một cách thành công.

Một năm sau đó, tôi được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng bộ phận Thanh toán quốc tế. Vị trí mới đòi hỏi sự hiểu biết và trách nhiệm nặng nề hơn. Tôi phải học 

hỏi thêm để mở rộng kiến thức đồng thời phải xây dựng mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp ở Sacombank Việt Nam để có thể nhận được sự hỗ trợ trong 

công việc cũng như xin ý kiến về các vấn đề khác một cách thuận lợi và dễ dàng.

Năm 2014, với sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo, tôi đã được đề bạt vào vị trí mới là Phó phòng Vận hành, với hơn hai mươi thành viên trong phòng, 

bao gồm 03 bộ phận chính: Bộ phận Thủ quỹ, Bộ phận Thanh toán quốc tế và Bộ phận Vận hành. Trách nhiệm của tôi lại tăng gấp 

đôi, phải đối mặt với việc giải quyết các vấn đề lớn hơn cũng như tham gia, đóng góp ý kiến với các phòng ban, bộ phận và các 

chi nhánh khác. Nhưng điều quan trọng nhất là mỗi ngày tôi đều có những kiến thức và kinh nghiệm mới để học tập, học cách 

giải quyết vấn đề, học cách kiên nhẫn, học hỏi những gì còn thiếu sót từ bản thân và những người xung quanh, cho dù là 

nhân viên hay trưởng phòng khác, đặc biệt là từ Ban lãnh đạo.

Năm 2017,tôi đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Vận hành và giữ vị trí đó cho đến thời điểm hiện tại.

Đối với tôi, Sacombank giống như một ngôi trường nơi đã cho tôi nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Chỉ trong 10 năm, tôi đã 

làm việc với bốn vị trí khác nhau, việc luân chuyển từ vị trí này sang vị trí khác là một điều không hề dễ dàng, 

đòi hỏi sự kiên nhẫn, phải học cách dành nhiều thời gian cho công việc để có thể gặt hái thành công 

nhưng điều thành công nhất đối với tôi đó là hiểu và đánh giá được những ưu và nhược điểm của 

các thành viên trong phòng để có thể dễ dàng làm việc theo đội nhóm đồng thời củng cố, xây dựng 

mối quan hệ với các đồng nghiệp, đặc biệt là các nhân viên cấp dưới. Những kỹ năng và kinh 

nghiệm này đã góp phần đưa tôi đến với thành công ở thời điểm hiện tại.

Ngoài những điều kể trên, Sacombank Cambodia còn là Ngân hàng có chế độ đãi ngộ và phúc lợi 

cực kì tốt cho nhân viên, đặc biệt là những nhân viên xuất sắc với những chuyến du lịch nước ngoài 

hằng năm và nhiều chế độ ưu đãi khác.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng Sacombank Cambodia, tôi xin thay mặt Phòng Vận hành và 

nhân viên trong phòng, kính chúc Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên hạnh phúc, thành công như mong muốn 

và đặc biệt Sacombank Cambodia sẽ luôn là Ngân hàng hàng đầu của Việt Nam tại Campuchia.
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មុនពាលចូលធ្វើការនៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	ខ្ញុំបានបមាើការារនៅធនាគារផាសាងជិត	២ឆ្នាំ។	បនា្ទាប់មក	ខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	

ភីអិលសុី	ចាប់តាំងពីឆ្នាំ	២០០៩	គឺចាប់ពីពាលដំបូងបំផុតដាលធនាគារនាះ	មានមុខនៅកម្ពុជា។	គិតមកដល់សព្វថ្ងានាះមានរយៈពាល	១០ឆ្នាំហើយ។	នាះជារយៈពាលវាងគួរសម

ដាលបុគ្គលិកបមាើការនៅសា្ថាប័នតាមួយ។	មិត្តភក្កិជាចាើនតាងតាសួរខ្ញុំថ	ហាតុអ្វីបានជាខ្ញុំស្ម័គ្ាស្មាះនឹងធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុីដ៏យូរដូច្នាះ?	ខ្ញុំគាាន់តាឆ្លើយយមាងខ្លីថ	

“ទឹកត្រជាក់ត្រីថ្កុ”ំ។	 ជាក់ស្តាង	 ក្នុងកំឡុងពាលធ្វើការនៅធនាគារ	 សាខមប៊ាង	 (ខាមបូឌា)	 ភីអិលសុី	 ខ្ញុំអាចចាត់ទុកជាបុគ្គលិកជោគជ័យក្នុងការារ	 ោយទទួលបានការរៀនសូតា	

ស្វាងយល់ពីបទពិសធន៍	 និងអាសាយ័លើការខិតខំពាាយមធ្វើការ	ខ្ញុតំាវូបានថ្នាក់គ្ាប់គ្ាងទទួលសា្គាល់និងដំឡើងតំណាងតាមលំដាប់ជាបន្តបនា្ទាប់	 គឺចាប់ពីបុគ្គលិកផ្នាកគ្ាប់គ្ាងឥណាន	

ធម្មតា	ៅជាបុគ្គលិកផ្នាកវាយតម្លាឥណាន	បាធានផ្នាកវាយតម្លាឥណាន	បាធាននាយកដា្ឋានគ្ាប់គ្ាងឥណាន	ហើយបច្ចបុាបន្ន	 ខ្ញុជំាអគ្គនាយករងនាធនាគារ	សាខមប៊ាង	 (ខាមបូឌា)	

ភីអិលសីុ។	នាះគឺជាមូលហាតុសំខាន់ដាលខ្ញុសំ្មាះស្មគ័្ាបមាើការារនៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	 ភីអិលសីុ។	នៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	 ភីអិលសីុ	មាន	បុគ្គលិក	ជាចាើន

ក៏ទទួលជោគជ័យក្នងុការារដូចជាខ្ញុដំារ។	មានបុគ្គលិកក្មាងៗជាចាើន	បានខិតខំធ្វើការអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត	ហើយតាវូបានថ្នាក់ដឹកនំាទទួលសា្គាល់	និងដំឡើងតំណាងពីតួនាទីាបបំផុតដូច

ជា	ពីបុគ្គលិកសន្តសុិខ	ពីបុគ្គលិកផ្នាកទទួលភ្ញៀវ	ពីបាឡាករ	ពីបុគ្គលិកផ្នាកទំនាក់ទំនងអតិថិជន	ឡើងៅជាបុគ្គលិកជំនាញរបស់ធនាគារ	បាធាន/អនុបាធាននាយកដា្ឋាន	នាយកសាខា។ល។

ាំងនាះ	 បា្ហាញឲាយឃើញថ	 ធនាគារ	សាខមប៊ាង	 (ខាមបូឌា)	 ភីអិលសុី	 តាងតាយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិកជានិច្ច	 មិនតាឹមតាការរស់នៅ	ឋានៈតួនាទី	 ថាមាំងយកចិត្តទុកដាក់ដល់	

សុខាពរបស់បុគ្គលិកាំងអស់ទៀតផង	ោយមានធានារា៉ាប់រងជូនបុគ្គលិក	បាារព្វកម្មវិធីកីឡា	ដូចជា	បាល់ាត់	តានីស	កីឡាវាយកូនបាល់លើតុ	និងាត់បាាណ	ជាដើម។	ម៉ាាងវិញទៀត	

ធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	មានផលិតផលផ្តល់កម្ចីដល់បុគ្គលិកដាលមានការបាាក់ាប	ដើមាបីសមាួលដល់បុគ្គលិកមានជីវាពរស់នៅសមរមាយនិងខាហដា្ឋានដ៏កក់ក្តា។

ក្នុងកំឡុងពាលបមាើការារនៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	ទន្ទឹមនឹងលទ្ធភផលដ៏ល្អដាលខ្ញុំទទួលបានដូចរៀបរាប់ខាងលើ	ខ្ញុំក៏តាូវបានថ្នាក់គ្ាប់គ្ាងស្តីបោ្ទាសជាចាើនលើក

ដារ	រហូតដល់មានពាលខ្លះធ្វើឲាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញទាាន់	នឿយណយនឹងការារដារ។	មិត្តរួមការារមួយចំនួនក៏ោយសារតាហាតុផលនាះ	បានសមាាចចិត្តាឈប់ពីការារ។ 	

ចំពោះខ្ញុវិំញ	 ខ្ញុតំាងតាគិតថ	 គា្មានការារណដាលតាងតាមានអំណោយផលល្អនិងរលូនៅមុខរហូតោះទា។	 បញ្ហាគឺ ើ់ងតាវូទទួលសា្គាល់នូវកំហុសនិងដឹងនូវចំណុចខាសាយរបស់ខ្លនួ	

រួច	ចាះធ្វើការកាតមាវូឡើងវិញ។	 នៅពាលថ្នាក់ដឹកនំាស្តបីោ្ទាសម្តងៗ	 ើ់ងតាវូមានការអត់ធ្មត់គិតឡើងវិញអំពីមូលហាតុ	 ថតើវាបណ្តាលមកពីខ្លនួ ើ់ងធ្វើការមិនាន់បានល្អ	 យឺត	កាល	

កំណត់	មិនបានបាតិបត្តតិាមគោលការណ៍	គោលនយោបាយ	និងបទបញ្ញត្តផិ្ទាក្នងុរបស់ធនាគារមានដារឬទា?	បាសិនបើពិតជាដូច្នាះមាន	ោះថ្នាក់ដឹកនំាស្តបីោ្ទាសគឺជាការតាមឹតាវូ។	 តាម	

រយៈពាកាយស្តបីោ្ទាសាំងោះ	ធ្វើឲាយ ើ់ងដឹងពីចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចខាសាយរបស់ខ្លនួឯងក្នងុការបំពាញការារ	និងតាវូចាះធ្វើការកាបាាខ្លនួដើមាបីកា្លាយជាបុគ្គលិកមានសមត្ថាពខ្ពស់	។ 	

ធ	្វើ	ការ	យមាងណនឹងទទួលបានលទ្ធភផលបាបោះ	“ទឹកត្រជាក់ត្រីថ្កុ”ំ។	ខ្ញុំនិងមិត្តភក្កិរួមការារ	ដាលជាបាធាន/អនុបាធាននាយកដា្ឋាន	និងនាយកសាខាមួយចំនួន	ជាឧាហរណ៍សាាប់។	ពួក	

់ើង	នៅវ័យក្មាងតាមានឋានៈជាថ្នាក់គ្ាប់គ្ាងៅហើយ។	ឲាយតាខិតខំបំពាញការារឲាយទទួលបានលទ្ធភផលល្អ	ោះថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមើលឃើញ	ហើយផ្តល់ឱកាសកាន់តំណាងខ្ពស់។

ាំងនាះគឺជាហាតុផលសំខាន់ដាលខ្ញុំនិងមត្តិភក្កិរួមការារមួយចំនួនស្មាះស្ម័គ្ាបមាើការារនៅធនាគារ	សាខមប៊ាង	(ខាមបូឌា)	ភីអិលសុី	យមាងយូររហូតមកដល់សព្វថ្ងានាះ។

១០ ឆ្ន្រំន្រការស្ម្រះទស្ម័គ្របម្រើការងារនៅ

ធនាគារ សាខមប៊្រង (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី - ោក ឈួន ឆ្រន
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Trước khi vào làm việc tại Sacombank Cambodia, tôi đã từng làm việc tại Ngân hàng khác gần 2 năm. Sau đó tôi đã vào làm việc tại Sacombank 
Cambodia từ năm 2009 tức là khoảng thời gian đầu khi Sacombank Cambodia có mặt tại Campuchia, tính đến bây giờ đã là 10 năm. Đây là thời 

gian tương đối dài mà nhân viên đã gắn bó với một tổ chức. Có nhiều bạn hỏi tại sao tôi lại gắn bó với Sacombank Cambodia lâu như vậy? Tôi chỉ trả 
lời ngắn gọn: Nước lạnh thì đông cá. Thực tế trong khoảng thời gian làm việc tại Sacombank Cambodia tôi có thể được coi là một người thành công 
trong công việc, được học hỏi kinh nghiệm, được đào tạo và nhờ sự cố gắng, chăm chỉ làm việc của tôi được Ban lãnh đạo ghi nhận và tăng chức theo 
từng bậc từ nhân viên quản lý tín dụng bình thường lên chuyên viên thẩm định, Trưởng Bộ phận thẩm định, Trưởng phòng Quản Lý Tín Dụng và hiện nay 
tôi là Phó Tổng giám đốc. Đây là lý do chính trong việc gắn bó của tôi. Tại Sacombank Cambodia có rất nhiều người cũng thành công như tôi vậy. Có 
rất nhiều CBNV trẻ đã năng động làm việc nhiệt tình và được Ban lãnh đạo ghi nhận tăng chức từ vị trí thấp nhất như từ nhân viên bảo vệ, từ tiếp tân, 
từ cashier, từ nhân viên bán hàng lên chuyên viên nghiệp vụ ngân hàng, Trưởng/phó phòng, Giám đốc Chi nhánh.v.v. Điều này chứng tỏ Sacombank 
Cambodia luôn quan tâm đến nhân viên, không chỉ đời sống, chức vụ mà còn quan tâm đến sức khỏe của CBNV bằng các chế độ bảo hiểm, các phong 
trào thể thao như bóng đá, tennis, bóng bàn, thể dục. v.v. và đặc biệt Sacombank Cambodia có chế độ cho vay ưu đãi dành cho CBNV, đảm bảo nhân 
viên có đời sống tốt đẹp và nhà ở tiện nghi.
Trong khoảng thời gian làm việc này thì ngoài kết quả tốt đẹp như trên tôi cũng đồng thời bị sếp nhắc nhở về tiến độ công việc và thỉnh thoảng điều đó 
khiến tôi cảm thấy buồn trong công việc. Một số bạn cũng vì lý do này mà quyết định nghỉ việc. Nhưng với tôi thì khác, tôi nghĩ rằng không có công việc 
nào luôn thuận lợi và suôn sẻ, vấn đề là mình phải biết lỗi và điểm yếu của mình từ đó tìm cách chỉnh sửa và khắc phục. Mỗi lần bị sếp nhắc nhở thì phải 
bình tĩnh suy nghĩ về những nguyên nhân xuất phát từ cá nhân: có phải do mình làm việc chưa tốt, trễ deadline, chưa tuân thủ quy chế, quy trình, chính 
sách, quy định nội bộ không? Nếu vậy thì sếp nhắc nhở là đúng. Và cũng chính nhờ những lời nhắc nhở đó mà tôi biết được điểm yếu của bản thân, biết 
được những khiếm khuyết, yếu kém trong kỹ năng của chính mình để cải thiện bản thân và trở thành nhân viên có năng lực tốt. 
Công việc nào thì kết quả ấy, nước lạnh thì đông cá. Tôi và phần lớn các bạn trưởng, phó phòng, Giám đốc chi nhánh là ví dụ, các bạn rất trẻ mà đã 
nắm vị trí quản lý rồi, cứ cố gắng làm việc đạt kết quả tốt thì Ban lãnh đạo sẽ ghi nhận và tạo cơ hội thăng tiến.

Trên đây là một số lý do tôi và một số bạn đã gắn bó lâu dài với Sacombank Cambodia.

MƯỜI NĂM GẮN BÓ

Mr. CHHUON CHHEN
សមា	ជិក	កាុម	បាឹកាសា	ភិបាល		និង	អគ្គ	នាយក	រងធនាគារ		សាខម	ប៊ាង		ខាម	បូឌា
Phó TGĐ Sacombank Cambodia
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លើកកម្ពស់កម្មវិធី TEAM BUILDING បង្កើន សាមគ្គី ភាព ផ្ទ្រ ក្នុង
ĐẨY MẠNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING, GẮN KẾT NỘI BỘ

ការទំនាក់ទំនង  និង ការចែករំលែក KẾT NỐI VÀ SẺ CHIA
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ការរីកដាលន្រស្រចក្តសី្រឡាញ់ ការច្រករំល្រក
តាមរយៈ សកម្មភាពសង្គមោយស្មគ័្រចិត្ត

LAN TOẢ YÊU THƯƠNG, SẺ CHIA THÔNG 
QUA CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

ការទំនាក់ទំនង  និង ការចែករំលែក KẾT NỐI VÀ SẺ CHIA

26 ព្រឹត្តិបពត្័ត៌មាន ធនាគារ  សាខមបបែង (ខខមបូឌា) ភីអតិលស៊ី Bản tin Sacombank Cambodia






