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'> Ngân hang Thucng mai  c phân Sài Gôn Cong thuong 
SAIGON DANK 

I. Thông tin chung: 
1. Thông tin khãi quát: 
- Ten giao djch: Ngãn hang Thu'ang mai  c phn SàiGôn Cong thuong. 
- Giy chrng nhn dàng ki doanh nghip: s 059074 do Sâ K hoach và DAu tix 

TP. H ChI Minh cp ln du ngày 04/08/1993, thay di lAn thi'r 29 ngày 22/06/20 18. 
- V6n diu l: 3.080.000.000.000 dông 
- Dja chi: 2C Phó Diirc. ChInh, Qun 1, TP. H ChI Minh 
- S diên thoai: (028).3.9143.183 
- S fax: (028).3.9143.193 
- Website: www.saigonbank.com.vn   
- Ma c phiu: SGB 
- Qua trmnh hInh thành Va phát trin: 
Ngân hang Thuo'ng rnai c phAn Sài Gôn C6ng thro'ng (ten gi tat là 

SAIGONBANK) là pháp nhân duçic thành 1p theo Giy phép hoat dng s 
0034/NH-GP cüa Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam ngày 04/05/1993, Giây phép 
thành I.p s 848/GP-UB cüa liJy ban Nhân dan TP. H ChI Minh ngày 26/07/1993 và 
Quyt djnh s6 354/QD-NI-INN ngày 05/02/2013 v vic scra di, bô sung Giy phép 
hoat dng cüa Ngan hang Thuang mai  co phAn Sài GOn Cong thrang. 

SAIGONBANK là Ngân hang Thucing mti c phAn dAu tiên (cia thành ph 
H Chi Minh và cá rnrOc), duc thành 1p trong h thng ngn hang Thi.wng mai 
c phAn tai  Vit Nam hiên nay, ra di ngày 16/10/1987, tnthc khi có Lut Cong ty và 
Pháp lênh Ngân hang, vri v6n diu 1 ban dAu là 650 triu dng và thôi gian boat dng 
là 50 nàm. Dn th?ii dirn 3 1/12/2019, vn diu 1 là 3.080 t' dng. 

2. Ngành ngh và dja bàn kinh doanh: 
- SAIGONBANK hoat dng trong ngành tài chInh ngân hang, trong do các 

nghip vi kinh doanh chInh nhix sau: Huy dng vn ngn han,  trung  han,  dài  han  cüa 
moi t chOc thuôc các thành phAn kinh t và dan cu dixâi hinh thi'rc tin gui có k' han 
Va khOng kS' han bAng dng Vit Nam; tip nhn vn üy thác dAu tu và phát trin cña 
cac t churc trong nuOc; vay vn các t6 chüc tin ding khác; cho vay ngän, trung và 
dài han  di vi các t chirc và cá nhân tüy theo tInh cht và khã näng ngun vn; 
chit khu thuong phiu, trái phiu và giy t cO giá; hun vn và lien doanh theo 
pháp lust  hin hành; lam djch vui thanh toán giUa các khách hang; th1rc hin kinh 
doanh ngoi t, yang bac  và thanh toán quc t, huy dng các loi vn tr nuó'c ngoài 
và các djch vuu ngân hang khác trong quan h vi niruc ngoài khi du.rçc Ngân hang 
Nhà nuóc cho phép; kinh doanh khách san  và an ung (khong kinh doanh tai  tri su); 
thic hin nghip vui pháthành the ni da có thuGng hiu SAIGONBANK Card. 

- Mang luâi boat dng: Dn 31/12/2019, mang hiâi hoat dng cña 
SAIGONBANK bao gm Hi sâ, 33chi nhánh, 55 phOng giao djch, 1 trung tam kinh 
doanh the và I Cong ty con. Các chi nhánh tp trung t?i  các thành ph 16n cüa khu virc 
min BAc, min Trung, rnin Nam và Tây Nguyen. 
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K> Ngan hang Thucmg mai c phn Sài GOn Cong thiiong 
SAIGONBANK 

3. Mo hInh quãn trj, t chfrc kinh doanh Va b may quãn 1: 

- Sa d co cu t chrc: 

I 

DiI HOT DONG CO DONG 

HOI DONG QUAN TRI BAN KIEM SOAT 

BAN TONG GIAM DOC 

UB.QUAN L 
RIJI RU 

HOI DONG 
QUAN L TS NO -TS CO 

UY BAN 
NHAN S1) 

KIEM TOAN 
NIB 

KHOI HO TRO KHOI GIAO DICH MANG LIJOI CONG TY 
DIEU HANH KHACH HANG CHI NHANH TRVC THUOC 
TONG HOP 

PHONG 
TIN DUNG  

KHU V15C 
MIEN BAC 

CONG TY 
QUANL'I'NO& PHONG 

KEHOACH 
PHONG 

THAM DINH 

KHAI THAC 
TAI SAN KHU VU'C 

MIEN TRUNG P. CONG NGH 
THONG TIN P. KE TOAN PHONG 

GIAO DICH Ky. TP KINH DOANI-I 
HO CHI MINH 

P. TO CHUC 
PHONG 

KE TOAN 
HANH CHANH PHONG 

NGUON VON Ky. MIEN 
DONG NAM BO 

P. QUAN L' 
RUI RU P. TAT TRQ 

THUNG M4J 
KHACH SiN 
RIVERS IDE 

Ky. MIEN TAY 
NAM BO 

P. KE TOAN 
TAI CHANH P. NGAN QU' 

TRUNG TAM 
P. PHJP CHE KINH DOANH THE 

- COng ty con: COng ty Quãn 1 nçi và Khai thác Tài san duçic thành 1p theo 
Giây phép sO 4104000033 ngày 24/12/2001, thay dôi Ian thur 07 theo ma so rni 
0302487767 ngày 21/06/2013 T' i gop von cüa SAIGONBANK vào Cong ty là 
100%. 
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< Ngân hang Thucrng mi c phn Sài GOn Cong thuung 
SAIGONBANK 

4. Dinh hu*ng phát trin: 
- Là ngân hang ban lé, tp trung chU yêu khai thác khách hang cá nhân, các 

doanh nghip nhó và vi'xa. 
- Tiêp tc lãnh mnh hóa tInh hInh tài chInh, tang quy mô hott dng trên Co sâ 

dam bão an toãn, xi:r l thu hi dirt dim các khoãn nci tn dong. 
- Thiic dy phát trin san phm, djch vi, cãi thin dn Co cu thu nhp tir djch vi,i 

chiêm t trçng nht djnh trong tng thu rihp trên co si nn tang cong ngh thông tin 

hiên dai. 
- Dam bâo hoat dng cüa Ngân hang an toàn, hiu qua. 
5. Các nh ro: 
- Rüi ro tin ding là rüi ro lan nht cho hoat dng kinh doanh cüa Ngân hang, 

do do Ban Lanh dao  dc bit quan tam quãn 1 rii ro tin ding. Vic quãn l và 
kim soát rUi ro tin dung dtxçc tp trung vào mt b phQn quãn l rCii ro tin diing chju 
trách nhim báo cáo thuông xuyen cho Ban Tng Giám dc và ngithi dirng dâu môi 
don vl  kinh doanh. Ngân hang kim soát rüi ro tin diing b&ng vic áp ding các han 
mirc di vói các rüi ro (cho Ca rñi ro ni bang và rüi ro ngoai bang) lien quan dn tirng 
khách hang vay vn, lioc nhórn khách hang vay vn theo th'ing quy dnh cUa 
Ngân hang Nhà rnthc Vit Narn; rà soát dnh k' các nhóm tài san th chip và phân tIch 
khã näng trà nç lãi và v6n cüa các khách hang vay v6n và các khách hang tim nàng. 

- Rüi ro thj tnr&ng là rüi ro ma giá trj hcip l cüa các lung tin trong tucrng lai 

cüa mOt  cOng cii tài chinh së bin dng theo nhng thay di cüa giá thj trithng. RUi ro 
thj tru?mg phát sinh tr trang thai ma cüa lãi suAt, các san phm tin t va cong ci van, 
tht câ các san phtm nay du chu tác dng ti'r bin dng trén thj trumg nói chung và 
tüng '°a  thj tmng nói riêng và si thay di cüa m11c d bin dng cUa giá thj tnr&ng 
nhu: n'li ro lãi sut, rüi ro tiên t và rcii ro v giá khác. 

II. TINH H!NH HOAT BONG NAM 2019: 
1. TInh hInh hoat  dng kinh doanh nãm 2019: 
- Kt qua hoat dng: 
+ NhIn chung hoat dng cüa SAIGONBANK näm 2019 n djnh, thanh khoãn 

duac dam bão an toàn. SAIGONBANK luôn chap hânh các chü truong Chinh phU, 
Ngân hang Nba nuóc trong thrc thi chinh sách tin t và phát trin kinh t xà hi. 

+ Dn 31/12/2019, nq xu chi chim 1,87% trên tng du nçi, giãm 0,32 diem 
phân tram so vai 3 1/12/2018. 

+ Hoat dung tin diing duçic kim soát chat v chat lucing, phü hçTp vói sr 

tang truO'ng ngun vn; co cu tin ding tip tiiC duc diu chinh theo huang tp trung 

phigic vigi cho hoat d)ng san xut kinh doanh ma trong tam là các doanh nghip nhO và 

vüa, các don vj chü lirc cüa thành ph, các don vj cO tham gia du tu ha tng k5 thut, 

ha tang xã hi và chuong trInh kich c.0 du tu cüa thãnh ph. 

+ Trong nhng khO khàn chung cüa nn kinh t& btng nhiu giài pháp tich CigTC, 

SAIGONBANK dä thigrc hin phân loi diing và trich l.p dü digr phOng rüi ro theo 
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Ngan hang Thucing mi c phn Sài GOn Cong thuo'ng 
SAIGONBANI( 

quy djnh cüa Ngan hang Nhà nuâc Vit Nam, dam bão nç xu dui mrc quy djnh cüa 

Ngân hang Nhà nu'óc Vit Narn. 

- TInh hInh thirc hiên so vi k hoach: 
Danvjtmnh:tdông;% 

STT Cl-lI TIEU 
Thuc hiên 
31/12/2018 

NAM 2019 

Kê 
hoach 

Thuc hiên 
31/12/2019 

T' lê % 
2019so 
vài2018 

T' lê % 
sovâik 

hoach 2019 

1 Tngtaisãn 20.374 22.440 22.813. 11,97% , 101,66% 
2 Huydng 16.635. 18.940 18.887 , 13,54% -, 99,72% 
3 Chovay 13.77L 15.150 15.057 9,34% 99,39% 
4 Lcinhuantrcthu 53. 200 181 241,51% 90,5% 

2. To chfrc Va nhân s1r: 

- Dn 3 1/12/2019, Ban Diu hành ci.a SAIGONBANK gôm: 

STT HQ VA TEN CHITC VI) 

T l sâ 

hüuc 

phân có 

quynbiu 

quyêt 

I. Ban Tong Giám dc 

I Ong Trn Thanh Giang Tong Giám d6c 0% 

2 Ba VO Thj Nguyt Minh Phó Tng Giám d6c thithng trrc 0% 

3 Ong Nguyn Ng9c LUy Phó Tng Giám dc 0,08% 

4 Ong Trân Quc Thanh Phó Tng Giám dc 0% 

5 Ong Phm Hoàng Hng Thjnh Phó Tng Giám dc 0,03% 

6 Ong Nguyn Tn Phát Phó Tng Giám dc 0% 

II. K toán truông 

1 Ba D Thi Loan Anh K toán trithng 0% 

- Thay di nhân sir Ban Diu hành: 

+ Ngày 01/09/2019, Ong Trn Thanh Giang — Phó Tng Giám dc duçic 

b nhirn gii chirc danh Tng Giám dc. Dng thxi b nhim chtrc danh 

Phó Tong Giám dé,c di voi Ong TrAn Quc Thanh va Ong Phm Hoâng Hng Thjnh. 

+ Ngày 01/12/2019, Ong Nguyn Tn Phát duçic b nhim gi chirc vi 

Phó Tng Giám dc. 

- S luçing can b, nhân viên và chInh sách di véi ngixi lao dng: 

+ So luçing can b, cong nhân viên: TInh dn 31/12/2019, tng s can b, 

nhân viên là 1.418 nguxi. 

+ ChInh sách dào tao, liso'ng thucng, trç cp: 
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Ngân hang Thirong mai  cô phân Sài Gôn Cong thirong 
SAIGONOANK 

ChInh sách dào tto: Ngan hang luôn coi trQng cong tác dào tao  và bi dixOng. 

Ben canh  vic phát trin các màng hoat dng nghip vi, Hi dng quãn trj và 
Ban Tng Giám dc cüa SAIGONBANK không ngrng quan tam den vic phát triên 
ngun nhân Iirc, thông qua các chuang trmnh dào tao  chuyên ngành, tio diu kin 

cp nh.t kin thüc quàn trj rüi ro cüa ngân hang hin di cho di ngti can b diu hành 
nhm nâng cao cht luqng v trInh dO quãn l, nghip vi1. Nàm 2019, SAIGONBANK 

dã cü can bO,  nhân viên tham dir các khóa dào tao,  tp hun nâng cao trInh dO 
chuyên mon nghip vii nhu tp hun v san phm djch vi the SAIGONBANK Card, 
quãn trj rcii ro môi tnthng và xã hOi  trong hot dng cp tin d%lng, k5 nàng giao tiêp và 

chàm soc khách hang, dào t?o  Pháp l ngh tin diing, dào tao  trirâc trin khai Thông ti' 

s 41/2016/TT-NHNN... 
•• ChInh sách hrang, thithng: ChInh sách lucmg dành cho can bO,  nhân viên 

SAIGONBANK luôn duçic dam bão tuân thu dung quy dnh. Cii th thu nhp 
bInh quân cüa can bO nhân viên nàm 2019 là 13 triu dng/ngixôi/tháng, n djnh so vi 

närn 2018. 
Ngoài ti&n krcng hang tháng, can cir vào kt qua hoat dng và xp l°ai  thi dua, 

can hO,  nhân vién së drnc xét thithng tü qu khen thithng vào các dip  L, Tt nhàm 

khuyn khich nâng cao nàng su.t, chAt hrcmg, hiu qua cong tác và tang them thu nhp 

cho can bO,  nhân viên. 
•. ChInh sách däi ngO:  Ngoài chInh sách lirong thuOrng theo ch dO, 

SAIGONBANK cO chInh sách cho vay vén vói lãi suAt tru däi di vth can bO 

nhân viên CO thâm niên cOng tác tir 05 näm trâ len. 
ChInh sách trq cAp: Can bO nhân viên cüa Ngãn hang duc hi.râng dy dU các 

quyn lçi dixçc quy djnh trong thOa ixóc lao dng tp th nhu: trci cAp bUa an gifla Ca, 

chi phi dng phic, di.roc mua bào him xà hOi,  bão him y t, di.rçc khám süc khoê 

djnh k' hang nàm, các ch dO cho vic thai san, m dau, tü tuAt, tham quan nghi mat... 

3. TInh hInh du tir, tInh hInh thirc hin các dr an: Li nhun trithc thu cüa 

COng ty Quãn l nq và Khai thác Tài san näm 2019 là 5,12 t dng. 

4.TInh hInh tài chInh: 
- TInh hInh tài chInh Dcxnvj t'dng;% 

Chi tieu 
Näm 
2018 

Näm 
2019 

% 
tang glam 

Tôngtàisãn 20.374 22.813 11,97% 

Tngthu 1.747 1.811 3,66% 

Tong chi phi 1.35 1 1.433 6,07% 

Lcii thun thun t1r hot dng kinh doanh 
trm,c chi phi dir phOng ni ro tin ding 

396 378 -4 55% 

Chi phi dij phOng rüi ro tin di,ing 344 197 -42,73% 

Lçinhuntruâcthu 53 181 241,51% 
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> Ngan hang Thirog mi cô phân Sài GOn Cong thwng 
SAIGONOANK 

Thuthunhpdoanhnghiêp 11 37 236,36% 
Lqi nhun sau thu thu nh.p doanh nghip 42 145 245,24% 

- Các chi tiêu tài chInh chü yu: 

Do'n vi: t dn: % 
Chi tiêu Näm 2018 Näm 2019 % täng/giãm 

1. Quy rnô v6n 
- Vn diu ! 3.080 - 3.080 - 

-TOngtàisãncó 20.374 22.813 - 11,97% 
-T'1êantoànvn 22,16% 18,39% 

2. Kt qua hoat dng kinh doanh 

-Huydng 16.635 / 18.887 13,54% 
-Chovay 13.771 15.057 9,34% 
-NcxAu(nhóm3-5) 2,19% 1,87% 

3. Khâ nãng thanh klìoán 
-Ti' 1 khã nang chi trã (\TND) 51,98% ' 52,00% - 
-Ti' I khã nàng chi trã (USD) 106,63% 120,52% 

5. Co cu c dông, thay di vn du tir cüa chü s& hfru dn 3 1/12/2019: 
a) C phAn: 

— Tng s c phAn dang liru hành : 3 08.000.000 c phn 
— S hrçng c phn chuyn nhucng tir do : 106.989.185 c phAn 

— S lucing c ph.n hn ch chuyn nhu'çmg : 201.0 10.815 c phn 
b) Ccr cu c dông: 

Loi c dOng Tng s c dOng S luçxng c phn 
T' 1 si hthi 
ct phn (%) 

Ci dong Rm 4 200.995.028 65,26% 
CdongnhO 2.191 107.004.972 34,74% 

Tng 2.195 308.000.000 100% 

Cc cau co dong Tong so co dong So krçng co phan 
T1sihUu 
c phAn (%) 

Cdongcánhan 2.143 66.596.599 21,62% 

Cdôngphápnhân 50 226.150.551 73,43% 

Trongnuâc: 
- Doanh nghiçp nha nucc 

10 10.813.360 3,51% 

- Doãnth 6 201.872.372 65,54% 

-Phápnhânkhác 34 13.464.819 4,37% 
C dông nincc ngoâi 2 15.252.850 4,95% 

Tong 2.195 308.000.000 100% 
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SAIGON BANK 
Ngân hang Thi.irng mii c phn Sài Gôn Cong thuong 

 
6) Báo cão tác dng lien quan dn xä hi: 
Näm 2019, SAIGONBANK dã tham gia dóng gop, üng h nhiu hot dng 

an sinh xã h,i, cii the: 

- Tham gia üng h TiJy ban Trung ixo'ng Mt tr.n T quc Vit Nam và Mt trri 
To quôc các tinh, Qu vi ngtxô'i ngui nghèo, Qu5' tü thin üng h tré em nghèo, 
Qu nguYi cao tuôi, Qu5 khuyên h9c, Qu den on, Hi bão trçi ngui ngheo, 
Lien doàn lao dng, Hi lien hip ph1i nU, Hi chü thp dO... 

-, Tham gia üng h chung tay üng h Ban chp hành Phông chng thiên tai và 
tIm kiêm ci'ru nan  các tinh; Qu Phông chng thiên tai. 

- Tham gia các chucmg trInh tài trçy giáo dic nhu trao tang hçc bng cho tré em 
khuyêt tat tai các mái am, nhà ma, nba tInh thiiong; ho trçy tré em nghèo hiu h9c các 
tinh nông thôn. 

- Tham các chuong trInh tài trçY y t nhu cAp phát thuc min phi cho ngui 
nghèo các tinh, tài trçY các chuong trInh m mt cho nglLr?Yi già... 

- Tham gia tài trçY các chuong trInh trung thu cho tré em nghèo tai  các dja bàn 
trén cã nu'O'c... 

Ben canh  do, SAIGONBANK dã tIch circ t chirc, triên khai nhiêu hoat dng 
nghia, mang dm tInh nhân van và mang nhiêu ' nghia an sinh x hi, ci,i the: 

- Thäm và tang qua cho các be m côi Chüa Tü An — tinh Ba Rja Vüng Tàu djp 
Têt Nguyen dan. 

- Tham dir bui l b giãng và trao tng h9c bng cho hçc sinh t?i  Trung tam 
Nuôi day tré khuyêt tt VO Hông Son — tinh Quàng Ngãi 

- Tham gia chuong trinh chin dlch  tInh nguyen K' nghi hng näm 2019. 
- Phi hçTp Cong Doàn üng h Lien Doàn lao dng qun BInh Thanh chäm 10 

cho ngui nghèo qun BInh Thanh. 
- Tham gia và tài trçY chucTng trmnh "Ngãy tInh nguyen vi nông thôn mâi" do 

Doàn Khôi Ngân hang to chirc. 
- T chirc "Dêm Hi Trãng ram" cho các be có hoàn cánh khó khän trén dja bàn 

Phuäng Tan Djnh — Qun 1... 
Nhân dp 32 näm thành lap (16/10/1987 — 16/10/2019), SAIGONBANK dã 

to chi'rc thrc hin chuOi s1I kin van hóa, các hoat dng an sinh xä hi nhu: 
chuong trInh di b dông hành gay qu5 üng h tré em có hoàn cãnh dtc bit; tO chirc 
chuang trinh hiên máu nhân dao vai sir tham gia cüa han 100 can b nhân vién 
SAIGONBANK vOi tinh than nhân do "MOi giçt máu — Triu tam lông"; 
phOi hqp vâi Bnh vin Ung Bithu Thành Phô Ho Chi Minh to chirc chuang trinh 
tài trq lap h9c cho các bnh nhi; phi hcp vâi Báo Ngui Lao dng tham gia chuo'ng 
trinh "01 triu lá c To quOc dông hành cüng ngu dan bám bien"; tài tr chixang trinh 
"Dem lai  ánh sang cho bnh nhân nghèo" - mô mat mien phI cho 150 ngui nghèo có 
hoàn cánh khó khän tai  Bnh Vin Nguyen Trãi Thãrih phO Ho Chi Minh... 

III. Báo cáo vã dánh giá clia Ban Tng Giám dôc: 
1. Tong tài san: Tng tài san dn 31/12/2019 dat  22.812,84 t dông, tang 

11,97% (2.439,28 t dng) so vó'i du nàrn, dat  101,66% ke hoach nàm 2019, trong dO 
v6n diu l là 3.080 t dng. 
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Ngân hang Thixcing rnai  c phAn Sài GOn Cong thuong 
SAIGONBANK 

2.V6nhuydng: 
Dn 31/12/2019, vn huy dng là 18.887,35tS' dng, tang 13,54% 

(2.252,74 t'dng) so vi d.0 nãrn, dt 99,72% chi tiêu k hoach nàm 2019. 
Bang nhiu bin pháp tIch circ d duy trI, thu hut ngun tin gfri ti khách hang 

truyn thng và khai thác khách hang mâi nhu tang cithng các hot dng tiêp c.n, 
chäm soc khách hang... Trong näm 2019, ngun vn buy dng tip tic tang truO'ng vOi 
tc do khá, dam báo khà nang thanh khoàn và can di hp l giUa nguOn vOn — sü 
diing vn cho SAIGONBANK. 

3. Hot dng cho vay: Dn 31/12/2019, du nç cho vay là 15.056,95 t dong, 
tang 9,34% (1.285,85 t dng) so vâi du näm, dt 99,39% k hoach nàm 2019. 
Trong do: nu nhóm 3-5 chirn 1,87%tng du nçi. 

Näm 2019, hoat dng tin dung du?c m rng tirng bi.râc, có sir kiêm soát ye 
cht lugng, phü hp vâi sr tang trtthng ngun vn (t' l cho vay so vâi tong tiên gui 
là 74,80%) theo dng phân b chi tiêu cüa Ngân hang Nba ni.ró'c Vit Nam (giâi hn 
ti da 10%). Co cAu tin dung tip tc theo hung tp trung vào các linh virc san xuât 
kinh doanh duc ixu tiên theo chü truong cUa ChInh phñ. SAIGONBANK dã 
thirc hin phân loai dung và trIch 1p d%r phông rüi ro dii theo quy dnh. 

4. Hot dng thanh toán di ngoi: Doanh so thanh toán di ngoi nàm 2019 là 
358,01 triu USD, tang 0,83% so vi nàrn 2018, dat  91,80% kê hoch nàm 2019. 

5. Hoit dng k toán - thanh toán trong nff&c: Tng doanh s thanh toán 
trong ntthc näm 2019 là 9 1,86 ngàn t dông, tang 20,75% so vi näm 2018. 

6. Hot dng gop v6n: 
Dn 31/12/2019, SAIGONBANK dã gop v6n 125,66't' dông vào các don vj: 

Ngân hang TMCP Bàn Vit, Cong ty c phn Khách sn  Sài Gôn Ha Long, Cong ty 
c phn thanh toán Quc gia Vit Nam, Qu5 báo länh tin diing cho các doanh nghip 
nhO và vira, Cong ty c phn chrng khoán SAIGONBANK-Berjaya. Lçii nhun 
thu duçic tir hot dng gop vn là 1,41 dng. 

7. Dâu tu tài chánh: 
'7 

Den 3 1/12/2019, hoat dOng dau tu tài chinh la 250 ty dong, trong do dau tu vao 
Trái phiêu ChInh phü là 100 t' dng, Trái phiêu chInh quyên da phixong là 150 t 
dong. Doanh thu tü boat dng dâu tu tài chinh nam 2019 là 33,17 t) dông. 

8. Hot dng dch vi1 the: 
S the da nàng phát hnh m6i trong näm 2019 là 15.774 the. K tlr khi phát hành 

dn nay, SAIGONBANK dä tng phát hành 3 97.807 the vâi s6 dix tin gui qua the 
dn cui nam là 3 03,89 t dng và s dix th.0 chi qua the là 10,84 t dng. 

- Trong nàm 2019, SAIGONBANK dä trin khai nhiu san phm djch v1i trën 
nên tang cong ngh hin dai  vâi các tInh nang tin li mang 1a  cho khách hang sr 
thun tin khi giao djch và su diving djch v11 cüa SAIGONBANK nhi.r: 

+ Triên khai ilrng ding SAIGONBANK Smart Banking den vâi khách hang 
dáp lrng nhu câu thanh toán kbong dung tiên mt, tin lçi nhu: Thanh toán QR Code 

i lO moi noi, chuyên tiên nhanh 24/7 den ngân hang khác qua tài khoãn hoc 
so the, thanh toán hóa don trrc tuyên, nap  tiên din thoi, truy van thông tin 
tài khoãnithë, tra cü'u thông tin t) giá, lãi suât, tIm dja diem ATM! Chi nhánh! 
Phông giao dch, thông báo OTT ngay khi bien dng sO dix tài khoàn... 
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+ HcTp tác vi Cong ty C phn Cong ngh và Djch vi1 Moca d chInh thirc 
triên khai thanh toán bang vi diên tü Moca dOi vi the SAIGONBANK. Ngoài vi 
din ti'r Moca, the SAIGONBANK cüng lien kêt vâi CáC vi din tü khác nhix: ZaloPay, 
ViettelPay. 

+ Hçxp tác thu h9c phi vi các trithng tii TP. H ChI Minh; hcip tác vói Tè chirc 
tài chInh vi mO CEP, tiên hành cac thu tic chuyên dôi the tir sang the chip, 
POS không dày... 

+ Hçip téc vâi Cong ty Co phân Djch v11 Trtjc tuyên VietUnion (nhà cung cp 
djch vii thanh toán Payoo) dê cung cap djch vii cOng thanh toán tri,rc tuyên và djch vi 
thanh toán hóa den. Khách hang có the dê dàng mua sam trirc tuyn, dt ye xem phim, 
ye su kin, dt phông khách san, tour du lch.. . .và thanh toán nhiu loi hóa dcn 
djch vu nhix: Din, nuOc, din thoi di dng, internet, truyên hInh, djch v%1 cong... 

9. Cong ty Quãn 1 khai thác tài san: 

Lgi nhun truâc thug Cong ty Quãn l' nçi và khai thác tài san näm 2019 là 5,12 
t dng, tang 15,58% (0,69 t dng) so vri nàm 2018. 

10. Kt qua hot dng kinh doanh cüa SAIGONBANK nãm 2019: 

Kt qua hoat dng kinh doanh nàm 2019 cüa SAIGONBANK nhir sau: 

- Lçii nhun tru6c thu truOc khi trIch dphOng: 401,84 t dOng. 
- Chi phi trIch dir phông: 220,65 t dng. - 
- Lçri nhun truóc thu sau khi trIch dir phông: 181,19 t' dông. 
11. Dãnh giá lien quan dn trách nhim cila doanh nghip dÔi vi cong dông 

dja phu'o'ng: 

Cong tác an sinh xä hi luôn duçc SAIGONBANK quan tam thirc hin và 

duc xern là mt trong nhfng nhim vi trQng tam, thung xuyên. Cong tác quãng ha 

thuoT1g hiu luOn g.n vi vic t chic, tài tr? các hot dng an sinh - xa hi. 

Nàm 2019, SAIGONBANK dã tham gia dóng gop, ñng hi các hoat dng an sinh 

xã hii: üng h qu vi ngui ngheo, qu nguii cao tui, qu khuyn h9c, qu dn oi... 

tham gia các chucing trInh tài trçY y t nhu c.p phát thuc min phi cho ngithi nghèo 

các tinh, các chucrng trInh m mt min phi cho ngir?yi già,... 

IV. Dãnh giá hot dng cüa Hi dIng quãn trj: 
1. Dánh giá cüa Hi dông quãn trj v hot dng cüa SAIGONBANK: 
- Trong nàm 2019, hoat dông cüa SAIGONBANK n djnh, thanh khoán duçxc 

dam bão an toàn, luOn chp hành các chü truong cüa ChInh phü, Ngan hang Nhà nithc 

trong thi.rc thi chinh sách ti&n t và phát trin kinh t xA hi. 

- Các chi tiêu hoat dng nàrn 2019 hu ht dat  k hoach Di hi dng c dông 
nàm 2019 giao. Dày là thành cong lO'n d t?o  tin d cho sir phát triên cia 
SAIGONBANK trong nhUng nàrn tip theo. 

- Trin khai thành cOng 1rng ding SAIGONBANK Smart Banking, thanh toán 

bang vi din t1r Moca, lien kt vói các VI din tü ZaloPay, ViettelPay d6i vài the 

SAIGONBANK. 

- Hoat dng tin dvng duçic kim soát cht v cht lucng, phü hp vói sir tang 

trueing ngun v6n; co cu tin dung tip tiic duçxc diu chinh theo huóng tp trung phiic 
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vii cho hoat dng san xut kinh doanh ma trong tam là các doanh nghip nhó Va vra, 
các dcm v chñ 1rc cüa thành phô, các dan vj có tham gia d.0 tix h t&ng kS'  thut, 
h tang xä hi và chi.wng trInh kIch câu dâu tu cüa thành ph& 

- Trong nhUng khó kh'in chung cUa nên kinh té, bang nhiêu giái pháp tIch c1rc, 
SAIGONBANK dä thirc hin trIch 1p dtng và dü di,r phông rüi ro theo quy djnh cüa 
Ngân hang Nhà rnxóc Vit Nam, dam bâo nçi xâu duâi mirc quy djnh cüa Ngân hang 
Nhà nixóc Vit Nam. 

- To chüc triên khai thirc hin K hoach xi.r l n xu giai don 2017-2022 cüa 
Ngân hang TMCP Sài GOn Cong thuong ,theo Ngh quyêt s 42/20181QH14 và 
Phuong an Ca câu 1a  gàn vi xir l nç xâu giai doan 20 16-2020 cüa Ngân hang 
TMCP Sài Gôn Cong thuong dã duc Ngan hang Nhà nuâc Vit Nam thông qua. 

- Trong nàm, cong tácqung bá thucmg hiu, thng nht nhn dang thixong hiu 
cUa SAIGONBANK duçiá quan tam thông qua vic thirc hin các chuong trInh tài trçY 
mang tInh cong  dOng, xã hi nhu: to chc den thäm và tang qua các be mô côi, trao 
tng hc bong cho các em có hoàn cãnh khó khàn; tiêp t11c tài tr? dc qUyêfl 
chuang trInh "ChuOng yang vong cô" và "Ngân mäi chuông yang"; tham gia các 
chuong trInh hi thao cüa Ngành, tài trçl chuang trInh m m&t min phi dem 'a  ánh 
sang cho ng1xi nghèo... 

2. Dánh giá cüa Hi dông quãn trj ye hot dng cfla Ban Tong Giám dôc: 
- Ban Tong Giám doe lam vic và chi dao  trçrc tip, kjp thai tháo gc các 

khó khàn, vuàng mac dOi vi các chi nhánh. 
- Tang cung giám sat chat chê hoat dng kinh doanh dôi vó'i các chi nhánh; 

day m?nh  hiu qua, chat hxcmg cong tác giám sat tr xa dê phông ng11a, phát hin và 
ngàn ch.n kjp thôi các dâu hiu rüi ro. 

- Trong närn 2019, Ban Tong Giám dOc dä triên khai nhiêu giãi pháp tIch c1rc dê 
tang truâng nguôn von huy dng, cho vay, djch vi.... nang cao khã näng c?nh tranh 
nhu giao chi tiêu cho các don vj trirc thuOc  can cir vào quy mO, dja bàn hot dng; 
ban hành 04 gói tin diing v6i lai suât uu dãi dôi vâi các lTnh vrc san xuât kinh doanh, 
thucing mai,  djch vii nhãrn kich thich tang tnxng tin d1ing trong toàn h thông vâi 
tong hn mirc là 5.400 t dOng. 

- Ban Tong Giám dOe thirc hin cong tác quãn l riM ro trên câ sâ triên khai 
nghiêm tüc ye t 1 an toàn von theo Thông tu sO 41/2016/TT-NHNN ngày 
30/12/2016 cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam và h thông kiêm soát ni b cüa 
SAIGONBANK theo Thông ttr so 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 theo 
tiêu chuân cüa Basel II. 

- Dä triên khai các giài pháp tháo g khó khän cho doanh nghip theo chi do cüa 
Chinh phi và Ngân hang Nba nuâc Vit Nam, tao  diêu kin thun igi cho khách hang 
tiêp cn nguôn von tin diving ngân hang, tiêp tiic giãm dn lài suat cho vay dê chia sé 
khó khän vài khách hang, h trq doanh nghip và nguii dan duy trI, phát triên san 
xuat - kinh doanh. 

- Ban Tong Giám doe da to chi'rc, phan cong các don vj trrc thuc trién khai 
th%rc hin Phuo'ng an Co câu li gän vói xir l n xâu giai do?n 2016-2020 cüa Ngan 
hang TMCP Sài Gôn Cong thuong dä duçc Ngan hang Nhà nuóc Vit Nam thông qua. 

- Chü dng, quyêt lit triên khai các giãi pháp xir l n xâu theo Kê hoch xü 1 
nç xu giai doan 2017 — 2020 cüa SAIGONBANK theo Ngh quyt 42/2017/QH14 
ngày 21/6/2017 cüa Quc hOi.  Qua d, thirc hin nhiu bin pháp tich crc, mnh m 
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và hiu qua nht nhm xfr 1 c ban nçi xu nhm dat  thu nhp bt thu&ng theo k 
hoach duqc giao; kiêm soát nçi xu dui quy dnh ciia Ngan hang Nhà nuc Vit Nam. 

3. Dnh htróng hoyt dng nãm 2020: 
a) V hott dng kinh doanh 
- Quàn trj djnh hurng miic tiêu kinh doanh cüa Ban Tng Giám dc thông qua 

vic giao các chi tiêu kinh doanh ciii th. 
- Tp trung ngun 1irc trin khai hiu qua Phucmg an Ca cu 1ti gn vâi xü I 

nci xu giai doan 2016 — 2020, hoàn thành các ni dung và mic tiêu cüa phuang an 
theo 1 trInh. 

- D.y manh  hoat dng xü 1 nç tn dung gop phn hoàn thãnh mic tiêu Içi nhun 
cüa toàn h thng. 

b) Cong tác quãn tr, diu hãnh 
- Thrc hin nghiêm tüc chi dao  cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam tai  Chi thj 

s 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 v t chirc thirc hin các nhim vi trQng tam cüa 
ngành Ngân hang trong nàm 2020, Chi thj s 02/CT-NHNN ngãy 3 1/03/2020 v các 
giãi pháp cp bach cüa ngành ngân hang nhm tang crng phông, chng và khäc phiic 
khó khàn do tác dng cüa djch bnh Covid — 19, Thông tu s6 01/2020/TT-NHNN ngày 
13/03/2020 quy djnh v vic t chi'rc tin diving, chi nhánti ngân hang nuOc ngoài ca cu 

lai th?yi  han  trà nçY, min, giãm lãi, phi, giU nguyen nhóm ng nhm h trq khách hang 
chju ánh hithng do djch Covid — 19 vâ các van bàn Co lien quan. 

- Quyt 1it di mâi trong các giâi pháp chi dao,  di&u hãnh kinh doanh, tp trung 
tang tru&ng quy mô an toàn và hiu qua, dam bâo tuOn thu các t' 1 an toàn theo 
quy djnh. 

- Nãng cao chat liicing cong tác quãn 1 rCii ro trén ca sO trin khai nghiêm tuc ye 
t' l an toàn v6n (theo Thông tr s 41/2016/TT-NHNN ngây 30 tháng 12 näm 2016 
cüa Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam) và h thng kim soát ni b cüa 
SAIGONBANK (theo Thông tu s6 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 05 nàm 2018) 
duqc cp nhat theo tiêu chu.n Basel II. 

- Ch.p hành trit d, nghiêm tuc các quy djnh cUa pháp luat,  cUa Ngân hang 
Nhà nuc Vit Nam trong linh virc tin t - ngân hang. D cao van hóa tuãn thU, 
dao dirc ngh nghip, dam bâo k5 cuo'ng, k)' luat  kinh doanh; chp hãnh nghiêm chinh 

quy ch lam vic, bâo mat  thông tin theo quy djnh. 
- Thüc dAy di mOi, sang tao  trong mi mat  hoat dng, thU dng don dAu xu th 

cOng ngh, dAy math i.'rng dung các thành tiru khoa h9c, cong ngh vào hoat dng cUa 
SAIGONBANK. 

- Tip tic kin toàn nàng 1rc quãn trj rUi ro trên các mãng rUi ro tin dung, rcii ro 
thj tnthng, rüi ro thanh khoân, rCii ro lãi suAt và rUi ro hoat dung. 

- Tang cung xay dirng van hóa hc tp và tao  diu kin cho can b than viên 

tham gia các khóa dào tao  nâng cao nghip vij chuyên môn, các k näng. 
- Tip tic thrc hin t6t các hot dng truyn thong, cãi thin hiu qua hoat dng 

quãng cáo thixang hiu, trin khai cac hot dng van hóa - an sinh - xã hi. 
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V. Báo cáo tài chInh 
1. Bo'n vj kim toán dc Ip: Cong ty TNHH Kim toán vá Djch vii Tin h9c 

TP. H ChI Minh dä tin hành kim toán báo cáo tài chinh hçip nhât cüa 
SAIGONBANK trong niên d k toán t1r 01/01/2019 dn 3 1/12/2019. 

' kin cüa kim toán dc lip:  "Theo kin cia chüng tôi, báo cáo tài chInh 
hp nht dã phán ánh trung thxc và hçp l, trên các khIa canh  trQng yu tInh hInh tài 
chInh hçp nht cüa Ngân hang TMCP Sài GOn Cong thucmg ti ngày 31/12/2019, 
cüng nhu kt qua hoat dng kinh doanh hp nht và tInh hInh hru chuyn tiên t 
hçrp nht cho nàm tài chInh kt thñc cüng ngày, phi hcip vâi chun mirc k toán, 
ch d k toán Ngan hang Vit Narn và các quy djnh pháp l có lien quan dn vic ltp 

vã trInh bay báo cáo tài chInh hcip nh.t". 
2. Các báo cáo tài chInh du'qc kim toán gôm (dInh kern báo cáo): 
2.1. Bang can d6i k toán hcp nht närn 2019. 
2.2. Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hçip nht näm 2019. 
2.3. Báo cáo luu chuyn tin t hçp nht näm 2019. 
2.4. Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh hp nh.t theo quy djnh cüa pháp 1ut ye 

k toán v kim toán nàm 2019. 

Trên day là ni dung báo cáo thuO'ng niên (theo Mâu Phii 1iic IV - ban hành kern 
theo Thông Tu s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa BO tài chInh) cháng tôi 
kInh báo cáo Uy Ban Chtrng Khoán Nhà nithc.- 

Tp. H ChI Minh, ngày3thángOrnrn 2020 
TM. HQI BONG QUAN TRq- 

CHUT!CH 
Noi nhân  
- Uy ban Chtrng khoán Nhã nuóc; 
- Ban Tng Giám dc; 
- P. TCHC, Thu k' HDQT "luu". 

VU QUANG LAM 
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