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ឥណទាន
អាជវីកម្មខ្ន ាតតចូ
Small-Sized Enterprise Loan



 េដីម្ប ីបេង្កីន ្របាក់ ចំណូលឱ្យ បាន កាន់ ែត េ្រចីន េលាក អ្នក ចាំ បាច់ �តូវ 
ព្រងកីមុខ ជំនួញ  ( បែន្ថមេដមី ទុន េដមី្ប ីបេង្កនីចំណូល) ។ មខុ ជំនញួ  េលាក អ្នក
 មិន ្រតឹម ែត �តូវ ការ ្របាក់ចំណូលេទៀងទាត់ប៉ុេណ្ណ ាះេទែថម ទាំង �តូវ ការ
្របាក់ចំេណញ ែដល មាន លំ នឹង រយៈេពល យូរអែង្វងនិង ស្រមាប់ ការ រកី 
ចេ្រមីន េទៀត ផង ។

ឥណទាន អាជវីកម្ម ខ្ន ាត តចូ

• សមាជិក ្រកមុ ពី ២នាក់ េទា ១០នាក់
• រយៈ េពល ខ្ច ីអតិបរមា ៣៦ែខ
• ទំហំ ឥណទាន រហូត ដល់ ១០.០០០.០០០ េរៀល ឬ ១០០.០០០ បាត ស្រមាប់
  សមាជិក ម្ន ាក់ៗ
• អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១៤% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ

ឥណទាន ្រកមុ

• ជានតីជិន (មាន អាយ ុចាប់ ព ី១៨ឆ្ន ាំ )
• មាន ទ ីលំេនា អចិៃ�ន្តយ៍ ពតិ ្របាកដ
• មាន មខុ របរ ្រសបច�ាប់ ច�ាស់ លាស់
• មាន ឯកសារ កំណត់ អត្តស�� ាណ ៖ អត្តស�� ាណបណ័្ណ េសៀវេភា�គសួារ
 េសៀវេភា ស្ន ាក់ េនា ឬ ឯកសារ េផ្សង េទៀត ែដល អាច ជំនសួ បាន

លក្ខខណ្ឌ ត�មវូ

• ្របាក់េរៀល
 - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ៧២ ែខ
 - ទំហំឥណទាន រហូត ដល់ ២០០.០០០.០០០ េរៀល
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី៨,៣% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ្របាក់ដលុ្ល ារអាេមរកិ
 - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ៧២ ែខ
 - ទំហំឥណទាន រហូត ដល់ ៥០.០០០ ដលុ្ល ារ
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី៧,៥% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ
• ្របាក់បាត
 - រយៈ េពល ខ្ច ី អតបិរមា ៧២ ែខ
 - ទំហំឥណទាន រហូត ដល់ ២.០០០.០០០ បាត
 - អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី១៣,០៦% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ

ឥណទាន េទាល

Small-Sized Enterprise Loan

Earning more income, you would need to expand your business (The 
more you increase capital, the more income you’ll gain). For sure that 
you need either generate more income or maximize profits for a long 
term sustainability.

Group Loan
• Form a group of 2 to 10 people
• Loan period is up to 36 months
• Loan size is up to KHR10,000,000 or THB100,000 per member
• Interest rate from 14% to 18% per year

Requirements
• Be a majority
• Have permanent address
• Own a legal business
• Have identity documents which are ID card, family book, residence
 book, or other valid documents

• KHR
 - Loan period is up to 72 months
 - Loan size is up to KHR 200,000,000
 - Interest rate from 8.3% to 18% per year
• USD
 - Loan period is up to 72 months
 - Loan size is up to USD 50,000
 - Interest rate from 7.5% to 18% per year
• THB
 - Loan period is up to 72 months
 - Loan size is up to THB 2,000,000
 - Interest rate from 13.06% to 18% per year

Individual Loan


