�ប�ធ��រែដលេ�កអ�កេជឿទុកចិត�

ស្រមប់ពត
័ ម
៌ នបែន�ម សូ មេស�នទេី នះ
For more information, please scan here.

ស្រមប់ត្រម�វការេ្រប្រើ បស់េសវាធនគរ នង
៌ នេផ្សងៗេទៀត
ិ ព័តម

សូ មទាក់ទងការយល័
យទំនក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ ង
ិ

For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

អុែី ម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

ធនគរ េអសុីលីដា មនទទួលបេ្រមេើ សវាកម�បែន�ម េន្រពក
ឹ ៃថ�េសរ ៍ ចាប់ពេី ម៉ ង 7:30នទ្រី ពក
ឹ រហូតដល់
េម៉ ង 11:30ៃថ�្រតង់ ដូចជ: េវ ៉សស�ឺនយូេញ�ន, េផ�រ្របក់កុ ង្រស�
�
ក, ទិញមូលប្បទានប្រតេទសចរណ៍,
ទញ
ិ យប្រត
ិ មូលប្បទានប្រតបរេទស, ប�ូរ្របក់, ប��ូ លទក
ឹ ្របក់ទូរស័ព�, ទទួល្របក់បេ�� ើ, បង់ៃថ�វក�
ទក
ិ យប្រត្រក�មហ៊ុននន ។
ឹ េភ�ង
ើ នង
ិ វក�

ACLEDA Bank’s services which are Western Union Money Transfer, Local Funds Transfer, Traveller's
Cheque Purchasing, Foreign Cheque Purchasing, Foreign Exchange, Mobile phone top up, Cash Deposit,
Bill Payment, are extra service on Saturday morning from 7:30 AM to 11:30 AM.

នយកដា�នទផ
� ្សោយ ៃថ�ទ២
ំ ០២០)
ី ្សោរ (េបះពុមផ
ី ១ ែខឧសភ ឆ�២
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ឥណ�ន�ជីវកម�

���ត មធ��ម និង �ជីវកម�
Medium-Sized

Enterprise and Corporate Loan

ឥណទានអាជីវកម�ខ�ាតមធ�ម និងសាជីវកម�

Medium-Sized Enterprise and Corporate Loan

ដំេណះ្រសាយែផ�កហិរ�� វត�ុស្រមប់អាជីវកម�ែដលកំពុងរក
ី ចេ្រមន
ើ

One-Stop Financial Solution for Your Growing Business!

ភពេជគជ័យែផ�កេសដ�កិចៃន
� អាជីវកម�របស់េលាកអ�ក អា្រស័យេទ

The economic success of your business depends on many

របស់េលាកអ�ក !

េលើកតា�ជេ្រចើន ។ កតា�ដ៏សំ ខាន់មួយ គឺការសហការជមួយនឹងធនគរ

មួយ ែដលេលាកអ�កអាចេជឿទុកចិតយ៉
� ងេពញេលញ្រគប់េពលេវលា ។
បទពិេសាធន៍ ភពសា� ត់ជំនញយ៉ ងពិត្របកដរបស់ ធនគរ

េអសុី លីដា អាចជួយដល់ភពរកចេ្រម
ន
ី
ើ ៃនអាជីវកម�របស់េលាកអ�កឱ្យ

factors. A crucial one is collaboration with a bank you can
fully trust at all times. ACLEDA Bank Plc's experience and
unique expertise can assist your growing businesses sail
through the complexities they may face.

ឆ�ងកាត់រាល់ភពស�ុគសា�ញ ែដលអាចេកើតមនចំេពាះមុខ ។

Our aim is to support you in all financial areas with

ទាំងអស់នូវដំេណះ្រសាយដ៍ល�្របៃព បំេពញតាមត្រម�វការផ�ល់ៃន

business your company's needs.

េគលបំណងរបស់េយើងខ�ុំ គឺេដើម្បជួ
់ �ងវ់ ស័
ិ យហិរ�� វត�ុ
ី យផ�តផ

អាជីវកម�, ្រក�មហ៊ុន ឬសា�ប័នរបស់េលាកអ�ក ។

េទាះបីជេលាកអ�កកំពុងព្រងីកអាជីវកម� ទិញទីតាំងបែន�មស្រមប់

ការព្រងីកការយល័
យ ឬក៏កំពុងែស�ងរក្របក់កម�ី េដើម្បេ្រប
ិ
ី ជ
ើ ទុនបង�ិល
េយង
ខ�
រ
ំ
ករាយ
ន
ង
ព
ភ
ក្សោ
អំ
ព
ត្រម�
វ
ការ
របស់
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អ�
ក
ន
ង
ផ�
ើ ុ ី
ឹ ិ
ី
ិ ល់ឱ្យេលាក

comprehensive and state-of-the-art solutions tailored to

Whether you are expanding your business, buying your
premises for office use 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.

អ�កនូវ្របក់កម�បំ
ី េពញេទតាមត្រម�វការអាជីវកម�របស់េលាកអ�ក ។

រយៈេពល ខ� ី ទំហំ ឥណទាន និង អ្រតាការ ្របាក់
 ឥណ�ន � ��ក់ េរៀល

- រយៈេពល ខ�ី អតិបរម ៧២ែខ

- ទំហំ ឥណទាន រហូ ត ដល់ ២០០.០០០.០០០េរៀល

- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ៨,៥% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ
 ឥណ�ន � ��ក់ ដុ�� រ �េមរ�ក
- រយៈេពល ខ�ី អតិបរម ៧២ែខ

- ទំហំ ឥណទាន រហូ ត ដល់ ៥០.០០០ដុ លា�រ អាេមរក
ិ

- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ៧,២៥% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ
 ឥណ�ន � ��ក់ �ត

Loan Period, Loan Size, and Interest Rate
 KHR
- Loan period up to 72 months
- Loan size up to KHR200,000,000
- Interest rate from 8.5% to 18% per year
 USD
- Loan period up to 72 months
- Loan size up to USD50,000
- Interest rate from 7.25% to 18% per year
 THB

- រយៈេពល ខ�ី អតិបរម ៧២ែខ

- Loan period up to 72 months

- អ្រតា ការ្របក់ ចាប់ពី ១៤,១៨% ដល់ ១៨% ក�ុង មួយ ឆ� ំ

- Interest rate from 14.18% to 18% per year

- ទំហំ ឥណទាន រហូ ត ដល់ ២.០០០.០០០បត

លក�ខណ�ត្រម�វ

 ជនីតិជន (មន អាយុ ចាប់ពី ១៨ឆ� ំេឡើង េទ)
 មន ទី លំ េន អចិៃ�ន�យ៍ពិត ្របកដ
 មន មុខ របរ ្រសបច្បោប់ច្បោស់ លាស់
 មន ឆន�ៈ សង ្រតឡប់វញ
ិ េន ធនគរ េអសុី លីដា
 មន ទុ ន ផ�ល់ ខ�ួន េលើ មុខ របរ យ៉ ង េហាច ណស់ ២០%
 ភ�ក់ងារ របស់ េយើង ខ�ុំ នឹង ជួយ បំេពញ ទ្រមង់ខ�ី ្របក់ ែដល អាច រក បន
េដាយ ឥត គិត ៃថ� េន ធនគរ េអសុី លីដា

- Loan size up to THB2,000,000

Requirements
 Be a majority
 Have own residential address
 Have own legal business
 Willing to pay back to ACLEDA Bank
 Have own capital of 20% at least
 Our staff will help you to fill in a loan application form
which is available for free at ACLEDA Bank

