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ឥណទានអាជវីកម្ម
 ខ្ន ាត មធ្យម នងិ សាជវីកម្ម
Medium-Sized Enterprise and Corporate Loan



 ដំេណាះ្រសាយ ែផ្នក ហិរញ�វត្ថុ ស្រមាប់ អាជីវកម្ម ែដល កំពុងរកី ចេ្រមីន
 របស់ េលាកអ្នក!ភាព េជាគជយ័ ែផ្នក េសដ្ឋកិច្ច ៃន អាជវីកម្ម អា្រសយ័ េទា េលី
កត្ត ាជា េ្រចីន ។ កត្ត ា ដ៏ សំខាន់ មួយ គឺការសហការ ជាមួយ នឹង ធនាគារ េជឿ
 ទុក ចិត្ត  យ៉ាង េពញ េលញ ្រគប់ េពល េវលា។

 េទាះ ប ីជា េលាក អ្នក កំពងុ ព្រងីក អាជវីកម្ម  ទញិ ទី តាំង បែន្ថម ស្រមាប់ការ

 ព្រងកី ការយិាលយ័ ឬ ក៏ កំពុង ែស្វង រក ្របាក់ កម្ច ីេដីម្ប ីេ្រប ីជា ទុន បង្វលិ េយីង
ខ្ញុំ  រកីរាយ នឹង ពភិាក�ា  អំព ីត�មូវការ េលាក អ្នក នងិ ផ្តល់នវូ ្របាក់កម្ច ីេទាតាម
ត�មវូ ការអាជវីកម្ម  ។

ឥណទាន អាជវីកម្ម ខ្ន ាត មធ្យម និង សាជីវកម្ម

រយៈេពល ខ្ច ីទំហំ ឥណទាន នងិ អ្រតាការ ្របាក់

Medium-Sized Enterprise and Corporate Loan

One-Stop Financial Solution for Your Growing Business!

The success of your business depends on many factors. A crucial 
one is partnering with a bank that you can fully trust at all times.

Whether you are expanding your business, buying your premises 
for office or looking for a loan to fund working capital, we are 
happy to discuss your requirement and providing you with the 
amount of loan your business needs.

Loan Period, Loan Size, and Interest Rate

Requirements
• Be a majority

• Have own residential address

• Own a legal business

• Commit to pay back to ACLEDA Bank

• Have own capital at least 20%

• ជានតីជិន (មាន អាយ ុចាប់ ព ី១៨ឆ្ន ាំ េឡងី េទា)
• មាន ទ ីលំេនា អចៃិ�ន្តយ៍ ពតិ ្របាកដ
• មាន មខុ របរ ្រសបច�ាប់ ច�ាស់ លាស់
• មាន ឆន្ទៈ សង ្រតឡប់ វញិ េនា ធនាគារ  េអសីុលដីា
• មាន ទុន ផ្ទ ាល់ ខ្លនួ េល ីមខុ របរ យ៉ាង េហាច ណាស់ ២០%

លក្ខខណ្ឌ ត�មវូ

• ឥណទាន ជា ្របាក់ េរៀល
   - រយៈេពល ខ្ច ីអតិបរមា ៧២ែខ
   - ទំហំ ឥណទាន ធំជាង ២០០.០០០.០០០េរៀល
   - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី៨,៥% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ឥណទាន ជា ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ
   - រយៈេពល ខ្ច ីអតិបរមា ៧២ែខ
   - ទំហំ ឥណទាន ធំជាង ៥០.០០០ដលុ្ល ារ អាេមរកិ
   - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី៧,២៥% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ឥណទាន ជា ្របាក់ បាត
   - រយៈេពល ខ្ច ីអតិបរមា ៧២ែខ
   - ទំហំ ឥណទាន ធំជាង ២.០០០.០០០បាត
   - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១៤,១៨% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ

• KHR
    - Loan period is up to 72 months
    - Loan size is greater KHR200,000,000
 - Interest rate from 8.5% to 18% per annum

• USD
 - Loan period is up to 72 months
 - Loan size is greater USD50,000
 - Interest rate from 7.25% to 18% per annum

• THB
 - Loan period is up to 72 months
 - Loan size is greater THB2,000,000
 - Interest rate from 14.18% to 18% per annum


