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• Ngãn hang Thuang mti cO phân Sài Gôn  Cong thuGng 
5ON8ANK 

1. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 
- Ten giao djch: Ngân hang Thuong rnai  c phân Sài Gôn Cong thu'ong. 

- Giy chirng nhn dang kI doanh nghip: so 059074 do S Kê hoach và Dãu tu 

TP. H ChI Minh cp ln du ngày 04/08/1993, thay dôi 1n thtr 29 ngây 22/06/2018. 

- Von diu l: 3.080.000.000.000 dng 
- Dja chi: 2C Phó Dtrc ChInh, Qun 1, TP. H Chi Minh 
- SO din thoai: (028).3.9143.183 

- S fax: (028).3.9143.193 
- Website: www.saigonbank.com.vn   

- Ma cô phiu: SOB 
- Qua trInh hInh thành và phát triên: 
Ngân hang Thixo'ng rni c phAn Sài GOn Cong thuang (ten g9i tat là 

SAIGONBANK) là pháp nhân dtrc thành l.p theo Gi.y phép hoat dng so 

0034/NH-OP cüa Ngân hang Nhà nithc Vit Nam ngày 04/05/1993, Giây phép 

thành l.p s, 848/GP-UB cüa Uy ban Nhân dan TP. H ChI Minh ngày 26/07/1993 và 

Quyt djnh s 3541QD-NHNN ngày 05/02/20 13 v vic sira di, b sung Giây phép 

hoat dng ccia Ngân hang Thung mai co phân Sài Gôn Cong thixng. 

SAIGONBANK là Ngân hang Thuang mai c phn d.0 tiên (cüa thành ph 

H ChI Minh vâ Ca ntxàc), duc thành 1p trong h thng ngân hang Thung mai 

c phAn tai Vit Narn hin nay, ra dôi ngày 16/10/1987, trithc khi CO Lut Cong ty và 

Pháp lnh Ngân hang, vâi vn diu 1 ban du là 650 triu dng và thôi gian hoat dng 

là 50 nàrn. Dn thai dirn 3 1/12/2020, vn diu l là 3.080 t ding. 

2. Ngành nghê và dla  bàn kinh doanh: 
- SAIGONBANK hot dng trong ngành tài chInh ngân hang, trong do các 

nghip vi kinh doanh chInh nhu sau: Huy dng von ngàn han, trung han, dài han  cüa 

rni t chirc thuc các thành phAn kinh t và dan cu dui hinh thtrc tin gCri có k' han 

và thông kS' hn b&ng dng Vit Narn; tip nh.n vn cty thác d&u tu' và phát trin cCia 

các t chirc trong ni.ncc; vay vn các të chCrc tin dung khác; cho vay ngn, trung và 

dài han di vi các t chrc và Ca than tüy theo tInh chit và khã nãng ngun van; 
chit khu thwmg phiu, trái phiu và gi.y th có giá; hñn vn và lien doanh theo 
pháp lut hin hành; lam djch vii thanh toán giiia các khách hang; thçrc hin kinh 

doanh ngoai t, yang bac  và thanh toãn qu& t& huy dng the loai vn ttr nilàc ngoài 

và các dich vii ngãn hang khác trong quan h vâi nuóc ngoài khi du'çic Ngân hang 
Nhà nuc cho phép; kinh doanh khách san và an ung (thông kinh doanh t?i trii sd); 

thrc hin nghip vi1 phát hânh the ni dja có thuGng hiu SAIGONBANK Card. 
- Mtng lithi hoat dng: Dn 31/12/2020, rnng krâi hoat dng cCia 

SAIGONBANK bao grn Hi si, 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch, Trung tarn kinh 

doanh the và I Cong ty con. Các chi nhánh tp trung tai các thành ph lan ccia khu virc 

rnin Bäc, rnin Trung, rnin Nam và TOy Nguyen. 

BAO CAO THUONG NIEN NAM 2020 I 



PRONG 
NGUON VON 

. TAI TRO 
THUONG MiI 

P. NGAN QU? 

Ngân hang Thucing mi c phAn Sài GOn Cong thiing 
SAIGONBANK 

3. Mo hInh quãn tr, to chuc kinh doanh và b my quãn I: 

- Scy d co cu t chirc: 

DAE E-IOI DONG cO DONG 

HOL DONG QUAN TRI BAN KEEM SOAT 

 

UB.QUAN L 
RUL RO 

UY BAN 
NHANSI1 

KIEM TOAN 

NO[ BO [-101 DONG 
QUAN LY TS NQ -TS CO 

BAN TONG GIAM DOC 

KHOI HO TRQ 
DIEU HANH 
TONG UciP 

PHONG 

KE HOI?LCH  

p. CONG NGH 
THONG TIN 

P. TO CE-Ii1JC 
HANH CHANH 

P. QUAN L\ 
RUI RO 

P. KE TOAN 
TAL CHANH 

KHOI GIAO DECH 
KHACH HANG 

P HÔNG 
TfN DVNG 

PHONG 
THAM DINH 

P. KETOAN 
GIAO DECH 

MNG LUOI 
CR1 NHANH 

KHU VUt 
MIEN BAG 

KHU VI)t 
MIEN TRUNG 

KV.TP 
HO CHI MINH 

KV. MIEN 
DONG NAM BO 

Ky. MIEN TAY 
NAM BO 

CONG TY 
TRIYC THUOC 

CONG TY 
QUAN L NQ & 

KHAE THAC 
TAI SAN 

PRONG 
KINH DOANH 

PHONG 
KETOAN 

KHACH SN 
RIVERSIDE 

P. PHAP ci-iE 
TRUNG TAM 

KINH DOANIH THE 

- Cong ty con: Cong ty Quán 1 nci Va Khai thác Tài san dirc thành 1p theo 

Giây phép so 4104000033 ngày 24/12/2001, thay dôi lan thr 07 theo ma so mài 

0302487767 ngày 21/06/2013. T i gop von cüa SAIGONBANK vâo Cong ty lâ 

100%. 
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<> Ngân hang ThuGng rnai cô phân Sài Gôn Cong thuang 
SAIGON BANK 

4. flinh hirrng phát triên: - 
- Là ngân hang ban lé, tap  trung chiii yêu khai thác khách hang cá nhân, các 

doanh nghip nhô Va vüa. 
- Tip tue  lành rnanh hóa tInh hmnh tài chInh, tang quy rnô ho?t dng trên c sY 

darn bão an toàn, xCr l2 thu hi düt dirn các khoán ncr tn d9ng. 
- Thüc d.y phát trin san phm, dich  vi, cái thin dn c cu thu nhp tlr djch vii 

chirn t trong nht djnh trong tng thu nhp trên co' s nn tang cOng ngh thông tin 

hin dai. 
- Dam báo hoat dng cüa Ngân hang an toàn, hiu qua. 
- Tiëp tVc  thrc hin Phi.ro'ng an cci cu 1a  gn v(9i xCr 1 nçi xu giai doan 

2016-2020. 

5. Các rüi ro: 
- RUi ro tin diing là rüi ro khi ben di tác ccia Ngân hang không thrc hin 

trách nhim cüa mmnh gay ra tn th.t cho Ngan hang. RUi ro tin ding phát sinh 
chñ yu tir hoat dng cho vay hmnh thành ncr và các khoán tam  irng. Ngân hang quán ! 
rCti ro tin diing thông qua vice xây dirng hn mCrc cho vay di vói mi kháeh hang hay 
mt nhóm khách hang theo quy djnh hin hành cüa Ngãn hang Nhà nuàc Vit Nam. 
Ngoài ra, vic quán l rüi ro tin drng con duqc thirc hin thông qua phân tich 
khá nàng khách hang hay khách hang tim näng có th thanh toán gôc và lài. 

- Rüi ro thj tru?Yng là rüi ro ma giá trj cüa dOng tiên trong tucrng lai cüa the câng 
ci tài chInh së bin dng do sir bin dng giá trên thj tru&ng. Ri ro thj truông phát 
sinh ttr trang thai rnO' cüa lai suit và tiM t chju tác c1ng tir biM dng trên thj truYng 
nói chung và trng loi thj tnr1ng nói riêng và sr thay di rnirc d biM dng cüa giá thj 
trung nhij: lãi suit, tin dung, t' giá hi doái. 

- Rñi ro lài sut: là rüi ro ma dOng tiM trong tucrng lai cUa rnt cOng ci tài chInh 
bj biM dng do .tác dng cCia các thay. di v Iãi sut cüa thj trumg. Ngân hang 
quàn l rüi ro lãi sut thông qua vic kim soát mi:rc chênh loch  lài sut theo k' han 
hang tháng. Ngân hang do lir&ng bang each phân tIch d nhy cam ecia lãi suât, tue là 
phân loai trái phiM và các chrng tu khác v muc d rüi ro thj trung phân ra theo loai 

tiM, ngày dn han... 
- Ri:ii ro tjM t: là rüi ro ma giá trj cCia các cong cii tài chinh bj thay di xut phát 

tr nhChig thay di v& t) giá. ChiM lucre cüa Ngân hang trong quân 1>"  rUi ro tiên t là 

dim ra rnt h thMg han  rnüc d quán l trang thai cüa các dMg tiM. 
Ngoài ra, Ngãi hang cOn sir dung các cong cii khác nhu: t6i xu thOi han  thanh toãn 

các khoãn nq, dir báo t' giá ngoi t, duy trI hcrp l co' cM vay va ng gifla ngoi t va 

VND. 
LI. TINH HINH HOAT BONG NAM 2020: 
1. Tlnh hInh hot dng kinh doanh nàm 2020: 
- Kêt qua hoat dng: 
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7N 
- Ngan hang Thxcng mal  co phan Sai Gon Cong thucing 

SAIGON BANK 

~ Hoat dng ccia SAIGONBANK nàrn 2020 on djnh, thanh khoán dixcrc darn bão 

an toân. SAIGONBANK luôn chip hành các chü truang ChInh phCt, Ngân hang 

Nhà nirrc trong thi.rc thi chInh sách tin t và phát triên kinh tê xâ hi. 

+ Trong närn 2020, ccr cu ngun vn huy dng tip tuc  dirqc duy tn tao  sir can 

di hqp 1 v k' han,  can di hp 1 giira ngun vn - st.'r ding v6n, dam bão khá nãng 

thanh khoán. 

+ Den 3 1/12/2020, nq xu chi chim 1,41 % trên tng du ncr, giãm 0,46 dim 

phn tram so vOi 31/12/2019. SAIGONBANK dA thrc hin phân loai dung, trIch 1p 
dii dir phông ru ro theo quy djnh cCia Ngân hang Nhà niróc Vit Nam. 

+ Hoat dông tin dung duac kim soát chit v chit krng, phii hcrp  vói sti 

tang tnrâng ngun van; ca cu tin diing tip tiic theo hiing tp trung vào các linh virc 

san xut kinh doanh di.rçrc 'su tiên theo chii trllcrng ciia ChInh phii. Trong nám 2020, 
SAIGONBANK dã trin khai các Gói tin ding i.ru däi dành cho khách hang bj ánh 

hrOng bOi djch Covid - 19 v&i han mirc cho vay 2.000 t dng và GOi tin diing vOi lãi 

sut txu dai dc bit d phát trin san xut, kinh doanh, phvc vii di sng trong djp Têt 

Nguyen Dan nãm Tan Si:ru v6i han  mi:rc 600 t' dông. 

- Tlnh hInh thuc hin so vâi k hoach: 
Dan vj tInh: T dng; Tniu USD; % 

STT CHI lIEU 
Thi.rc hiën 
31/12/2019 

NAM 2020 

Kê 
hoach 

Thi.rc hiên 
. 

31/12/2020 

TS' lé % 
2020 so 
vOi2019 

13' 1 % 
sovikê 

hoach 2020 

1 Tong tài san 22.8 12,84 22.968 23.942,79 
,

4,95% 104,24% 

2 Huy dOng 18.887,35 19.400 19.877,61 5,24% 102,46% 

3 Chovay 15.056,95 16.336- 15.847,55. 5,25% / 97,01% 

Thanh toán c16i ngoai 
(TniuUSD) 

358,01 350.' 272,33 -23,93% 77,81% 

5 Lcrmnhuntniràcthuë 181,19 130/ 121,13 -33,15% 
,

93,18% 

2. To chfrc và nhãn s: 

- Dn 31/12/2020, Ban Diu hânh ciia SAIGONBANK gôm: 

STT HQ VA TEN CHIJC VU 

T lé s& 
hü'u c 
phn Co 

quyn biu 

quyêt 

1. Ban Tong Giárn dôc 

F Ong Tr.n Thanh Giang Tng Giám dc 0% 

2 Ba VO Thj Nguyt Minh Phó Tng Giám dôc thu&ng trirc 0% 

3 Ong Nguyen Ngçc Lüy Phó Tong Giãrn dOe 0,08% 
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Ngàn hang Thuorig mi CO phân Sài GOn Cong thuong 
SAIGONBANK 

4 Ong Trân Quôc Thanh Phó Tng Giárn dc 0% 

5 Ong Pharn Hoàng Hong Thnh Phó Tong Giárn dôc 0% 

6 Ong Nguyn Tan Phát Phó Tong Giárn d6c 0% 

II. K toán trithng 

1 Ba DO Thj Loan Anh K toán tru&ng 0% 

- Thay di nhân su Ban Diu hành: Ong Nguyn Ng9c Lüy — Phó Tong Giárn dOc 

mien nhirn dê nghi huu k tir ngày 01/01/202 1. 

- SO lu'ng can b, nhân viên và chInh sách di v&i ngui lao dng: 

+ So lucing can b, Cong nhân viên: TInh den 3 1/12/2020, tOng s can b, 

nhân viên là 1.390 ngi.thi. 

+ Chinh sách dào tao, luang thuOng, trV Cap: 

•• ChInh sách dào tao: Ngân hang luOn cot trong cOng tác dào tao  và 

bi duong. Ben canh  vic phát triên CáC mãng hoat dng nghip vçi, Hi dng quán trj 

và Ban TOng Giárn dÔC cüa SAIGONBANK khOng ngirng quan tarn den vic 

phát trin ngun nhân hrc, thông qua các chuong trInh dào tao chuyên ngành, tao 

diu kin Cp nht kin thuc quãn trj rüi ro cua ngân hang hin dai  cho di ngü can b 

diu hành nhrn nâng cao chat lucing v trInh d quán li', nghip vi. Trong nãm 2020, 

SAIGONBANK d t chuc tp hun nghip vi tin diing, thm djnh, kê toán giao dch, 

k toán tài chjnh, thanh toán quOc t& phông chOng tha tin, tp huân djch vii cOng 

thanh toán din tfr ni dja SAIGONBANK và lrng dung SAIGONBANK PAY cho can 

b nhân viên trong toàn h thng SAIGONBANK. 

ChInh sách lucmg, thu&ng: ChInh sách krong dành cho can b, nhân viCn 

SAIGONBANK luôn duçc darn bâo tuân thu diing quy dnh. Cii the thu nhp 

binh qun cña can b nhân viên näm 2020 là 13 triu dng/ngu&i/tháng, On dnh so vi 

näm 2019. 

Ngoài tin krong hang tháng, can ci1 vào kt qua hoat dng và xp !oai thi dua, 

can b, rthân viên se duçc xét thnng tir qu khen thung vào các djp L, Tt nhm 

khuyn khich nâng cao näng sut, chit hrcing, hiu qua cOng tác và tang them thu nhp 

cho can bô, nhân viên. 

•: ChInh sách dãi ng: Ngoài chInh sách lu'ong thithng theo ch d, 

SAIGONBANK cO chInh sách cho vay vn vi lãi su.t ru dãi di vi can b 

nhân viên có thârn niên cong tác ti1 05 näm tr len, 

•• Chjnh sách tro c.p: Can bô nhân viên cüa Ngân hang duc hung day dü các 

quyên 1i duçic quy dnh trong thOa uc lao dng tp th nhu: trq cp bira an giU'a Ca, 

chi phi dng phiic, duo'c rnua báo him xa hôi, báo hiërn y t, du'c kharn sirc khoé 

djnh k' hang narn, cac ch do cho viêc thai san, 6m dau, t1r tut, tharn quan nghi mat..: 

3. Tlnh hInh du tir, tInh hlnh thyc hin các dr an: Li nhun truc thuê cña 

COng ty TNHH Quán 1' no' và Khai thác Tài san nãm 2020 là 1,91 t dng. 
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Ngân hang Thi.rang mi cO phân Sài GOn Cong thixang 
SAIGON RANK 

4. TInh hInk tãi chmnh: 
- Tnh hmnh tài chInh DoTi vi t dng; % 

Ch' itieu 
Nãrn 
2019 

Närn 
2020 

% 
tãnggiárrl 

Tng tâi san 22.8 12,84 23.942,79 4,95% 
Tong thu 1.811,32 1.762,19 -2,71% 

TOng chi phi 1.432,89 1.482,10 3,43% 

Lciinhun thun nr boat dng kinh doanh 
truac chi phi dirr  phong mi ro tin ding 

3 78,43 280,09 -25,99% 

Chi phi dirt  phông rüi ro tin diring 197,24 158,96 -19,41% 

Lçtinhuntruâcthu 181,19 121,13 -33,15% 

Thuthunhpdoathnghip 36,57 24,08 -34,15% 

Lcii nhun sau thu thu nhp doanh nghip 144,62 97,05 -32,89% 

- Các chi tiêu tài chInh chü yu: 
Dan vi: t dng; % 

Chi tiêu Närn 2019 Nám 2020 % tàng/giãm 

1.QuymOvôn 

- Von diêu lê 3.080 3.080 - 

- Tong tài san có 22.8 12,84 23.942,79 4,95% 

-T'1êantoànvôn 18,39% 17,53% 

2. Kêt qua boat dng kinh doanh 

-f-Iuydng 18.887,35 19.877,61 5,24% 

- Cho vay 15.056,95 15.847,55 5,25% 

- Nçi xâu (nhórn 3-5) 1,87% 1,41% 

3. Khá nãng thanh khoán 
-T 1 khã näng chi trá (VND) 52,00% 52,05% 
-T lê khá nãng chi trã (USD) 120,52% 122,32% 

5. Co can cô dông, thay di von dâu tir cüa chü s& hfru den 3 1/12/2020: 

a) CO phn: 

— TOng sc phn dang km hành : 308.000.000 c ph.n 

— So krcmg c phAn chuyn nhuçing tij do : 106.989.185 c phAn 

- SO krcmg c phn han  ch chuyn nhung : 201.010.815 cO phân 

b) Ca câu c dOng: 

Loi c dông T6ng s c dOng So luvng CO phAn 
T'1ês&hthi 
c phn (%) 

C doug lan 4 200.995.028 65,26% 

Cdôngnhô 2.508 107.004.972 34,74% 

Tng 2.512 308.000.000 100% 
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Ngãn hang ThuGng mi cô phân Sài Gôn COng thuang 
SAIGON BANK 

Cc cu c dong Tng s c dong S h.rçrng c phn 
T1sôhu 
c phn (%) 

Codôngcánhân 2.458 68.165.432 22,13% 

Cdongphápnhãn 49 224.537.671 72,90% 

Trong ntrc: 
- Doanh nghip nhà nuàc 

10 10.813.360 3,51% 

- Doànthê 6 201.872.372 65,54% 

-Phápnhânkhác - 11.851.939 3,85% 

Cdôngnuâcngoài 5 15.296.897 4,97% 

Tong 2.512 308.000.000 100% 

6) Báo cáo tác dng lien quan t1n xã hi: 
Närn 2020, SAIGONBANK d tham gia dóng gop, Qng h nhiêu hoat dng 

an sinh xã hi, cv the: 
- Tham gia üng h Uy ban Trung uang Mt trn To quôc Vit Narn và Mt tr.n 

To quc các tinh, Qu vi ngithi nguOri nghèo, Qu5 tir thin Ong h tré em nghèo, 

Qu ngLräi cao tui, Qu khuyn hQc, Qu dn cm, HOi  bào tra nguii nghèo, Lien 

doàn lao dng, Hi lien hip pht nir, E-1i chO thp dO... 
- Tharn gia üng h chung tay üng h Ban chp hành Phông chông thiCn ai và 

tIm kim ciru nIn các tinh; Qu PhOng chông thiên tai. 
- Tharn gia tài trçl các chucmg trInh trung thu cho tré em nghèo tai các dja bàn 

trên cá nuóc... 
Nhrn tip ti1c thirc hin cong tác an sinh, hoat dng nghia huóng v cong  dng, 

dic bit là ngiRi có hoàn cành khó khán, SAIGONBANK däng k ing h 
Chu'ang trInh "Ca nircc chung tay vi ngui nghèo" nãrn 2020 vâi so tiên là 100 triu 

dOng. 

Nhãn dip  33 nãm thành !p (16/10/1987 — 16/10/2020), SAIGONBANK dã 
tO chrc thrc hin chuôi sr kin van hóa, các hoat dng an sinh xã hi nhu: 
chxang trmnh di b doug hành gay qu Cing h trê em có hoàn cánh bit; 

tO chtirc chucing trinh hiên máu nhân dao cho can b nhân viên SAIGONBANK vi 
tinh than nhân dao "Mi gigt rnáu — Triu tarn lông"; Tharn gia chiiang trinh 
"Triu trái tim — Môt tarn lông" Ong h kinh phi rnua Vaccine vtrçit qua dai  djch 

Covid — 19 cOa HTV;... 
D üng h trong vic phOng, chng dch Covid-19, ngay tü nhfrng tháng du nàm 

2020, SAIGONBANK d mien phI dôi vâi các giao djch chuyên khoàn lien ngân hang 
24/7 (IBFT) üng h phOng, chong dch Covid-19 và hO trçY dong bào bj thit hai  do 

han han, xâm nhp rnn qua kênh SAIGONBANK Smart Banking và kênh ATM cüa 
SAIGONBANK do Mt trn To quOc Vit Narn Thành phO Ho ChI Minh phát dng; 
quyên gop và tO chirc den thäm hOi trao tn tay các phân qua cho timg h gia dInh 
khó khãn trén dja bàn chju ãnh hung bi djch Covid-19; dong hành cüng khách hang 
trao t.ng 24.000 khâu trang cho Bnh vin Nguyen Tn Phuong, Bnh vinQun 2, 
Bnh vin Quân Dan Y Mien Dong t?i  Thành ph Ho ChI Minh vã Bnh vin 
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K$' Ngãn hang Thiioig mai  c phn Sài Gôn Cong thuang 
SAIGON BANK 

Da Khoa tinh BInh Thun dê cüng chung tay trong cong tác phOng, chong dch 
Covid-19. Dong thai, SAIGONBANK cQng dã ban hành 2 gói tin dting lãi suit uu dãi: 

± Gói tin dung uu dai khôi phuc và phát trin san xut, h tra on dnh, cái thin 

dO'i song vi han  rnüc 1.000 t' dng, lai suit thAp han l,00%/närn so vi Iäi sut cho 

vay thông thung. 
+ Gói tIn dung  v&i lãi su.t iru dãi dc bit d phát trin san xut, kinh doanh, 

phuc vi,i dôi sOng trong dip Tt Nguyen Dan nãrn Tan Süu vOi han  rni:rc 600 t dông, 

Iãi suât cho vay tü 5,5% den 6,0%/närn. 

III. Báo cáo và dãnh giá cüa Ban Tong Giám dôc: 
I. Tong tài san: Tng tài san dn 3 1/12/2020 dat 23.942,79 t dông, tang 4,95% 

(1.129,95 t' dông) so vi dãu närn, dat 104,24% k hoach nám 2020, trong do 
von diêu E là 3.080 t dng. 

2. Von huy dng: 
Den 3 1/12/2020, vn huy dng là 19.877,6 1 t dng, tang 5,24% 

(990,26 t dng) so vài dunám, dat 102,46% clii tiêu k hoach näm 2020. 
Trong nãrn 2020, c câu ngun vn huy dng tip tue duc duy trI tao  sir can dôi 

hp 1 ye k' han,  can dôi hgp l giüa ngun v6n — si:r diving von, dam báo khá nang 

thanh khoàn. 
3. Hot dng cho vay: En 31/12/2020, dir nçi cho vay là 15.847,55 t dng, 

tang 5,25% (790,6 t dng) so vâi du riäm, dat 97,01% kê hoach nàrn 2020. 
Trong do: nq nhóm 3-5 chim 1,41% tang dir ng. SAIGONBANK d thrc hin 
phân loi dñng, trIch 1p dü dir phông rüi ro theo quy djnh. Ca cu tin dung tiêp tuc 
theo hithng ttp trung vào các linh vrc san xu.t kinh doanh dwic iru tiên theo 

chü twang ccia ChInh phi. 
Trong näm 2020, SAIGONBANK dã triên khai các Gói tin dung iru dãi dành cho 

khách hang bj ánh hithng bi djch Covid — 19 vâi han mirc cho vay 2.000 t' dng và 
Gói tin dtng vOi lãi sut u'u däi dac bit d phát trin san xuât, kinh doarih, phuc vu 
d?yi song trong djp T& Nguyen Dan nàrn Tan Si:ru vài han mi:rc 600 t dông. 

4. Hot dng thanh toán di ngoi: Doanh s thanh toán dôi !ngoai nárn 2020 là 

272,33 triu USD, giãm 23,93% so vó'i nan-i 2019, dat 77,81% k hoach nám 2020. 

5. Hot dng k toán - thanh toán trong nu'&c: Tong doanh sO thanh toán 

trong ntràc närn 2020 là 8 1,69 ngàn t dng, giant 11,07% so vâi nàrn 2019. 

6. Hot dng gop vn: 
Dn 31/12/2020, SAIGONBANK dã gop vn 125,66 t' dông vào the dan vj: 

Ngân hang TMCP Bàn Vit, Cong ty c phAn Du ljch Khách san Sài GOn Ha Long, 

Cong ty c phn thanh toán Qu6c gia Vit Nam, Qu báo lãnh tin dung cho các doanh 

nghip nhô và vra.... Li nhun thu duçrc tir hoat dng gOp von là 1,41 t) dng. 

7. Hoat dng dlch vi the: 
Närn 2020, to?in h thông SAIGONBANK phát hành 17.497 the (trong do: 

n-tO m&i 10.160 the), s dir tin gOi qua the là 338,24 t' dng, tang 11,34% 

(34,35 t' dng) so vói du näm; s dir thu chi qua the là 12,30 t dng, tang 13,55% 

BAO CÁO THUONG NIEN NAM 2020
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(1,46 t dng). Tir khi phát hành the dn nay, SAIGONBANK dã phát hành 

415.304 the. 
- The tin dung Quôc t: doanh s thanh toán the tin diing qu& té nãm 2020 là 

1,19 triu USD, giárn 67,85% (2,51 triu USD) so vâi nãm 2019. 

- Trong nam 2020, SAIGONBANK d triên khai them nhiêu tInh näng, trong do 

tiêu biêu nhu: 
± Nãng cp và bô sung them nhi&u tInh näng LTiâI cho (mg dung SAIGONBANK 

Smart Banking nhu m1/ khóa the trrc tuyên, xác thirc Soft OTP an toàn báo mt 

hon vOi han  m(mc len dn 1 t) d6ng, ch(rc náng mua ye tàu, Xe, ye xem phirn, nhc rig 

hOa don, dt phOng khách san, mua sam tnrc tuyên. 
+ Trin khai và phát trin kênh thu hc phi qua các dôi tác thu h: MoMo, Payoo, 

ViettelPay, cng thanh toán din tfr ni dla SAIGONBANK — Ecorn. 
+ Ra rnt üng dung SAIGONBANK PAY mang den nhiu tin Ich cho khách 

hang s(m dung the ATM nhu thanh toán tin h9c phi, hóa don din, ni.râc, din thoai... 
+ Trin thai các chucing trInh khuyên mãi t(m các dôi tác: VNPay, Napas, MoMo, 

Moca nhu chuong trInh "Trái nghim djch v1i t.n hu&ng cuc sng xanh", "Quét QR 

Pay — IJ'u dai bac  ngàn", "Ngày mua srn tri,rc tuyên cüng the Napas", chirong trInh 

hgp tác vâi ECPAY... 
- Thrc hin chun hóa thi& k bung ATM, hoàn thành 1p dt ATM mài cho 

các chi nhánh. 
8. Cong ty Quãn L khai thác tài san: 
Lgi nhun truâc thu Cong ty TNHH Quãn l' ng và khai thác tài san nãm 2020 

là 1,91 t dng. 
9. Kêt qua hoat dng kinh doanh cüa SAIGONBANK nãm 2020: 

K& qua hoat dng kinh doanh näm 2020 cüa SAIGONBANK nhu sau: 

- Lgi nhun truàc thu truàc khi trIch dir phOng: 280,09 t dng. 

- Chi phi trIch dr phOng rüi ro tin dung: 158,96 t' dông. 

- Lgi nhun truOc thus sau khi trich dr phOng: 121,13 t) dng. 

10. Dánh giá lien quan dn trách nhim cüa doanh nghip dôi vôi cong dông 

da phuo'ng: 
Cong tác an sinh xa hi luôn dugc SAIGONBANK quan tarn thirc hin va 

dirçic xern là mt trong nhtrng nhim vi1 trpng tarn, thung xuyên. Vài mi,ic tiêu 

phát trin bn v&ng vi cong  dng, hoat dng an sinh cüa SAIGONBANK 

không ngrng disgc dÀy rnanh vâi nhiu chuong trinh thiêt thrc, có nghia, dong gop 

vào six phát trin chung cña cong dng, xã hi. 
Nãm 2020, d üng h trong vic phông, chông djch Covid — 19, SAIGONBANK 

dà trin khai nhiu chuong trInh h trçi khách hang và ngumi dan chju ãnh hithng do 
djch Covid — 19 nhu rnin phi di vi các giao djch chuyn khoàn lien ngân hang 24/7 

(IBFT) üng h phông, chng Covid-19 qua kCnh SAIGONBANK Smart Banking và 
kênh ATM ccia SAIGONBANK; giám 3% phi trën timng giao djch thanh toán quôc tê 
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dôi v&i tat ca các doanh nghip dang giao dich;  rnin phi các giao djch thanh toán 

dich vu cong và giârn phi dôi vói các giao dlch chuyên tiên lien ngân hang 24/7 

(IBFT)...; tO chirc thärn hói và t.ng qua h gia dInh khó khän chju ánh hthng bOi djch 

Covid-19.... 
IV. Dánh giá hot dng cüa Hôi dng quãn tr: 
1. Dánh giá cüa Hi dông quán trl ye hoit dng cila SAIGONBANK: 

- Truàc din bin phüc tap, khó lithng cüa djch bnh Covid-19, vi sr chi dao 

kp th?i, sat sao cüa Ban Lnh dao và n hrc cüa toàn th can b nhân viên, hoat dng 

SAIGONBANK trong närn 2020 on dnh, báo dam an toàn thanh khoán, hot dng 

kinh doanh có läi, kirn soát thrçic t) 1 nci xu theo quy djnh. 
- Näm 2020, SAIGONBANK trin thai thrc hin t& các chi dao cCia Ngãn hang 

Nhà nuâc Vit Nam và ChInh phñ trong thrc thi các chInh sách tiên t; triên khai tot 

các ni dung ye vic phông, chOng djch Covid — 19; triên thai các giái pháp h trq 
khách hang b ãnh hithng do djch Covid — 19 theo chi do cüa Ngân hang Nha n.rc 

Viêt Narn. 
- Hoat dOng tin dung &rc kiêm soat chat ye chat luGng, phu hop vol su tang 

tru&ng nguOn vOn; tiêp nlc thrc hin triên khai c câu 1i nguOn von hoat dng theo 
huó'ng an toàn, ben vfrng và hiu qua. 

- To chtrc triên khai thuc hin Kê hoach xcr 1 nç xâu giai doan 2017-2022 cüa 
Ngân hang TMCP Sài Gôn Cong thucing theo Nghi quyêt so 42/2018/QHI4 cüa 

Quôc Hi và Phucng an Cci câu lai gán vi xir l nc xâu giai doan2016-2020 cCia 
Ngân hang TMCP Sài GOn Cong thucing dä duc Ngân hang Nhà ntxâc Vit. Nam 

thông qua. 
- Co phiêu SAIGONBANK chinh thirc duc giao djch trên h thông giao djch 

cho chrng khoán chua niêm yet (UPCOM) tai Sâ Giao djch Chrng khoán Ha Ni tr 
ngày 15/10/2020. Vic niêm yet Co phiêu giüp SAIGONBANK có diêu kin nâng cao 
näng 1irc tâi chInh, tang ci.thng tInh minh bach, cüng nhu cüng cO thucing hiu trên 

thj trung. 
- Trong nám 2020, SAIGONBANK cQng kêt nôi vOi các trung gian thanh toán 

lan, phát triên các san phâm djch vi ngân hang rng diing cong ngh hin dai, 
lam nén tang de dan bat kjp xu hixng phát triên cüa cuc cách mng cong ngh 4.0. 

- Cong tác quãng bá thircing hiu, thOng nhât nhn dng thucing hiu ciia 
SAIGONBANK di.rçic quan tam thông qua vic thirc hin các chucing trInh tài trV 
mang tInh ctng dOng, xã hi nhu: tiêp ti,jc tài trg dc quyên chucing trInh 
"ChuOng yang v9ng cô" và "Ngân mãi chuông yang"; to chirc các sir kin, hoat dng 
an sinh xã hi nhân k' nim 33 nãm thành 1p SAIGONBANK nhu: Hiên máu nhân 
dao, di b dông hành gay qu5' üng h tré em có hoan cánh dc bit.... 

2. Oánh giá cüa Hi dông quãn trj ye bot dung cüa Ban Tong Giám doe: 

- Ban Tng Giám d6c lam vic và chi dao trtrc tip, kjp thai tháo g các 

khó thAn, vi.râng mAc di vi cAc chi nhánh. Thc hin giárn sat t1r xa tInh hInh 

hoat dng ccia cAc chi nhánh, tInh hInh chp hanh các chi dao cü Ban Tong Giám dc 

d phOng ngira, phAt hin và ngAn chn kjp thyi cac du hiu rüi ro. 
- Trong nAm 2020, Ban Tng Giám dc dA trin thai nhiu giãi pháp tháo gr 

khó thAn, dng hAnh cüng khách hang vut qua dai dtch Covid — 19 nhu triên thai 
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thirc hin Thông tu s6 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 v ca câu 1a  thi han 

trá na, mien, giãm lai, phi, gir nguyen nhóm nç nham h trV khách hang chju 
ãnh hiróng do djch Covid — 19 và Chi thj so 02/CT-NHNN ngãy 3 1/03/2020 v các 
giãi pháp cap bach cüa ngành ngân hang nhäm tang cthng phông, chông và khäc phvc 
khó khän do tác dng cüa dich bnh Covid — 19; ban hành các Gói tin dung Ut' dâi 

dành cho khách hang b ãnh hir&ng bOi djch Covid —19 vOi han  mirc cho vay 2.000 t 

dong và Gói tin dung vi Eäi suât uu dãi dc bit dê phát triên san xuât, kinh doanh, 
phiic vu d&i song trong djp Têt Nguyen Dan nàrn Tan Sü'u vi han mirc 

600 t dông. 
- Thtrc hin cong tác quãn 1 rüi ro trên ca sâ trin khai nghiêm thc v t 1 

an toàn vn theo Thông tr s 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 ci1a Ngân hang 
Nhà nirâc Vit Nam và h thng kim soát ni b cCia SAIGONBANK theo Thông tu 

s 13/201 8/TT-NHNN ngày 18/05/2018 theo tiêu chuân cüa Basel II. 
- To chtc, phân cong các dan vj trirc thuc trin khai thc hin Phtrcing an 

Ca cAu 1a  gn vâi xCr 1 nq xu giai doan 20 16-2020 cña Ngân hang TMCP Sài Gôn 

Cong thirang dã duçic Ngân hang Nhâ nucrc Vit Nam thông qua. 
- Chü dng, quyt 1it trin khai các giái pháp xCr 1 nq xu theo Kë hoach xü 1 

nci xAu giai don 2017 — 2020 cüa SAIGONBANK theo Nghj quyt 42/2017/QHI4 
ngày 21/6/2017 cüa Quôc hi. Qua do, thirc hin nhi&u bin pháp tIch circ, manh me 

và hiu qua nht nhm xi1 1 ca ban nq xu nhm dat thu nhp bt thithng theo kê 

hoach duc giao; kirn soát n xAu duâi quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam. 

3. Dinh hu&ng hot dng nám 2021: 
3.1. Djnh hirorng tong quát: 
- Chuyên djch co cu kinh doanh, chi trong tang tnr&ng bn vüng, 1mg phó 

kjp th?i truâc nhng tác dng tir dai c1ch Covid — 19. Tang cuäng kim soát 

chit hrcng tin dtng. 
- Dy manh irng diing cong ngh, s hóa trong hoat dung. Chuyn di nganhàng 

s theo 1 trInh phü hp nhm tang cithng các dch v.thanh toán hin dai, tin lqi cho 

khách hang trên co sâ dam báo an ninh, an toàn trong hoat dng. 
- Lam t& cong tác quáng bá, nhn din thuang hiu SAIGONBANK. 
- Cüng c và nãng cao h thng quân tn diu hãnh, quán trj rüi ro huóng den các 

chuân mirc quc t; tang ci.r&ig irng diing cong ngh thông tin trong boat dng ngân 
hang d h trV giám sat tix xa, giüp cong tác quãn 1 ni b chat che, hiu qua han, dáp 

rng các yeu c.0 quán tr rüi ro trong hoat dng ngân hang. 
- Chii trong phát trin ngun nhân 1irc; xây dirng di ngü can b cong ngh thông 

tin có trInh d nghip vi giOi, tInh chuyên nghip cao, dáp üng nhu cu quân trj vn 

hành và lam chü các h th6ng các h thng cong ngh hin dai. 
Tip tiic trin khai các giãi pháp h trçl khách hang chju ánh hi.r&ng cüa djch 

Covid — 19; thrc hin t6t cong tác phông, chông djch bnh. 

3.2. Giãi pháp thc hin: 
3.2.1. Tang tru&ig bn vüng, thng bi.thc chuyn djch co câu kinh doanh 
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- Tang triRrng huy dng vn phà hcip vâi tinh hInh scr dung von. Darn báo t)' 1 
cho vay so vâi tong tiên gcri theo quy djnh ccia Ngân hang Nhà nirâc Vit Narn trong 

t1rng thai kS',  darn bâo an toàn thanh khoân. 

- Tang tri.râng ngun vn có chi phi th.p. 
- Tang twang hot dng tin dung phit hp vâi muc  tiêu chinh sãch tin t cia 

Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam. Thirc hin vic tang truâng tin dung trên ca sa darn 

bão can dôi nguôn vOn, darn bão an toân hoat dng tin dirng, phOng tránh rüi ro trong 

hoat dng SAIGONBANK. 
- Tang cirang hcxp tác vâi các t chüc, chuong trInh, dtr  an tãi chInh vi rnô nhArn 

dÀy rnanh cung cAp van, tip cn dch vi1 tài chInh cho ngu1i nghèo, nguai có thu nhp 

thâp, doanh nghip nhO và siêu nhO. 

- Day manh  hçip tác vâi các khách hang chin ltrqc d cung cAp các djch vii tài 

chInh toàn din. 
- Rà soát và kirn soát chat các khoán n tn dQng, xây dirng phlrGng an thu hi 

nhArn tang thu nhap  cho ngân hang; kirn soát nv xAu duói quy dnh ciia Ngân hang 

Nhà nuàc Vit Narn. 
3.2.2. Xây drng ngân hang so có 1 trInh trên nn tang v.n hành vcrng chAc, 

dAu tu c sa ha tAng cong ngh thông tin phii hqp; cp nht, áp dung các bin pháp an 
ninh, tiêu chuAn bâo rnt rnOi, tiên tin phü hcp vOi xu hithng thanh toán rnOi, darn bâo 

thanh toán nhanh chóng, an toàn, tin igi. 
3.2.3. Cüng c và nâng cao he thông quãn trj diêu hânh, quãn tr rüi ro huang dn 

các chuân rnirc quc th: 
- Nâng cao chAt luçrng cOng tác quãn 1' rñi ro trên ca sO' thtrc hin nghiêrn v t' 1 

an toân vn (theo Thông tu s 41/2016/TT-NI{NN ngày 30 tháng 12 närn 2016) và h 

thng kirn soát ni b cüa SAIGONBANK (theo Thông tu s 13/201 8/TT-NHNN 

ngày 18 tháng 05 nãrn 2018) duqc cp nht theo tiêu chuAn Basel 11. Tiêp tVc  cüng co 

nãng 1rc quân trj rüi to, tp trung cãnh báo sam riii ro, ap ding các rnO hinh, cong 

ngh tiên tin trong quãn 1 rüi to phü hcip tInh hInh thrc t và quy djnh ccia pháp 1ut. 
- Thrc hin nghiêrn, các quy dnh, chAp hành k' cuo'ng pháp 1ut. Chân chinh 

nghiêrn tüc vic chAp hành quy dnh, quy trmnh nghip vii. 
- TuAn thU nghiêrn tUe han rnic rUi ro duqc phê duyt, thuO'ng xuyên dánh giá, 

nhn din khách hang, ngành hang tim An rUi ro d kjp thO'i dim ra bin pháp xir 1 

phCi hgp. 
- Nâng cao vai trO kirn tra, kirn toán ni b và giárn sat chit kêt qua thirc hin 

kin nghj kirn tra, kirn toán va giárn sat tir xa di vâi các dcin vj trirc thuc. 

3.2.4. ChU tr9ng phát triên nguôn nhân lirc 

3.2.5. Tiêp tue  trin thai các giãi pháp h trg k.hách hang chju,anh huâng cUa 

djch Covid — 19; thirc hin t& cong tác phOng, ch&g djch bnh, rng phó kjp thO'i 

tru'àc nhQng tác dng tr djch Covid — 19. 
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V. Báo cáo tài chinh 
1. Don v kiêm toán dc Lip: Cong ty TNHH Kiêrn toán và Tu van A&C dà 

tiên hành kiêm toán báo cáo tài chInh hgp nht cCta SAIGONBANK trong niên d 

ké toán tCr 01/01/2020 den 31/12/2020. 

' kin cüa kirn toán dc lip: "Theo kiên chi1ng tôi, Báo cáo tài chInh 

hcip nht dã phán ánh trung thrc và hcip l trên các khIa cnh trong yu tInh hInh 

tài chInh hgp nh.t cüa Tp doân tai  th&i diem ngày 31 tháng 12 näm 2020, cüng nhu,  

kt qua hoat dng kinh doanh hcip nht và tInh hInh luu chuyn tin t hvp nhAt cho 

nãm tài chInh kt thüc cüng ngây, phQ hqp vOi cãc Chuân rnrc Kê toán Vit Narn, 

Ch d K toán Vit Narn áp dung cho các to chc tin dung do Ngân hang Nhà nuc 

Vit Narn ban hành và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic Ip và trInh bay 

Báo cáo tâi chInh hcip nht". 

2. CIc báo cáo tài chinh thrQC kiêm toán gôm (dInh kern báo cáo): 

2.1. Bang can di kê toán hp nht näin 2020. 
2.2. Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hp nhât nãrn 2020. 

2.3. Báo cáo lint chuyn tin t hcp nhât nãm 2020. 
2.4. Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh hp nhAt theo quy djnh cüa pháp 1u.t v 

kê toán và kirn toán näm 2020. 
Trên dày l ni dung báo cáo thuing niên (theo Mu Phu luc IV — ban hành kern 

theo Thông Tu s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2q15 cCia B tài chInh) ching tOi 

kInh báo cáo Uy Ban Chrng Khoán Nhà nithc 
Tp. Ho Chilvlinh, ngày15thangnàrn 2021 

TM. HO! BONG QUAN TR!, 
CHUTICH 

Noi nhãn  
-  Uy ban ChCrng khoán Nhà rn.rOc; 
- Sà Giao dlch chng khoán Ha Ni; 
- Ban Tong Giãm dôc; 
- P. TCHC, This k HDQT "lisu". 

\.t tL-C-- 

N GA N HANG 
THIIdNG MAI  cp AN 

SAIGÔ 
CONG THLIcJ G 

QUANG LAM 
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