
       
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គោលបណំង 
 

គ ើម្បីជួយសម្ម្ួល ល់សហម្ោសធុនតូច និងម្ធយម្ដ លមានសថ ិរភាព

អាជីវកម្ម (viable) ឲ្យទទួលបាននូវហិរញ្ញបបទានម្រប់ម្ោន់ និងមាន

តម្ម្ៃសម្រម្យម្បកបគោយចីរភាព។  រគម្មាងគនេះនឹងជំរុញការគធវើពិពិធកម្ម

គស ឋកិចច និងពម្ងឹងការនំគចញ ម្សបតាម្គោលនគោបាយរបស់

រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា។ 

សហហិរញ្ញបបទានម្តូវបានផ្តល់ជូនតាម្រយៈស្ថថ ប័នហិរញ្ញវតថុជាម្ រ ូ

ចំនួន ៣៣ ដ លរួម្មាន ូចជា៖ 

១. ធនោរ គេសីុលីោ ភីេិលសីុ 

២. ធនោរ វឌ្ឍនៈអាសីុ ចំកាត ់

៣. ធនោរ គេស្ថ៊ា  បា៉ា សីុហវិក ឌ្ីគវឡុបគម្ន ម្.ក 

៤. ធនោរ  វននិគោរ និងេភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីេិលសីុ 

៥. ធនោរ ចិន (ហងុកុង) លីម្ីធីត ស្ថខាភនំគពញ 

៦. ធនោរ ម្ម្បសណីយក៍ម្ពុជា ក.េ 

៧. ធនោរ កាណាឌ្ីោ៉ា  ក.េ 

៨. ធនោរ សីុអាយេិម្ប៊ា៊ី ភីេិលសីុ 

៩. ធនោរ ជីបម្៉ាុង ខម្គម្ើសលដប៊ាង ម្.ក 

១០. ធនោរ ពាណិជជកម្មគម្ៅម្បគទសម្នកម្ពុជា 

១១. ធនោរ ហុង លីេងុ (គខម្បូឌា) ភីេលិសីុ 

១២. ធនោរ អាយ សីុ ប៊ា៊ី សីុ  លីម្ីធីត ស្ថខាភនំគពញ 

១៣. ស្ថខាធនោរ េុិនោសគទសរ ៀល ដប៊ាង េហវ ខូគរៀ "ភនំគពញ" 

១៤. ធនោរ រកូម្ីន កម្ពុជា ភីេិលសីុ 

១៥. ធនោរ គម្យដប៊ាង (គខម្បូឌា) ភីេិលសីុ 

១៦. ធនោរឯកគទស េកស៍ឡី គវើល ៏ម្ប៊ា៊ី  ភីេិលសីុ 

១៧. ធនោរ ហវីលីព ភីេិលសីុ 

១៨. ធនោរ ភនំគពញ ពាណិជជ 

១៩. ធនោរ ម្ពីនស៍ ម្.ក 

២០. ធនោរ េ គេច ប៊ា៊ី (គខម្បូឌា) ម្.ក 

២១. ធនោរ ស្ថថ បន ភីេិលសីុ 

២២. ធនោរ សិុនហាន (គខម្បូឌា) ម្.ក 

២៣.ធនោរ វឌ្ឍនៈ 

២៤. ធនោរឯកគទស េងគរកាពីតាល 

២៥. ធនោរឯកគទស ឌ្ីជីប៊ា៊ី ម្.ក 

២៦. ធនោរឯកគទស គខប៊ា៊ី គ ហាន ម្.ក 

២៧. ម្រឹេះស្ថថ នម្ីម្កហូិរញ្ញវតថុ គេ េឹម្ គខ ភីេលិសីុ 

២៨. ម្រឹេះស្ថថ នម្ីម្កហូិរញ្ញវតថុ េម្ម្ឹត 

២៩. គខមា ម្ីម្កូហរិញ្ញវតថុ លីម្ីតធីត 

៣០. ហតាថ កសិករ លីម្ីតធីត 

៣១. ធនោរ គេស ប៊ា៊ី អាយ លី ហួរ ភីេិលសីុ 

៣២.ម្រឹេះស្ថថ នម្ីម្កហូិរញ្ញវតថុ ម្បាស្ថក ់

៣៣.ម្រឹេះស្ថថ នម្ីម្កូហរិញវតថុ ោប់ដប៊ាលយូប៊ា៊ី ហាវ យដនន ឯ.ក 

 

➢ ពាកយគសន ើសំុឥណទានម្តូវគសន ើម្កម្រឹេះស្ថថ នហិរញ្ញវតថុជាម្ រូខាងគលើ 

គហើយការវាយតម្ម្ៃ នងិេនុម្ត័ឥណទាន ម្តូវដផ្ែកគលើគោលការណ ៍

ឥណទានរបស់ PFI នីម្ួយៗ។ 

ស្ថថ ប័នហរិញ្ញវតថុជាម្ រ ូ(PFIs)  

ធនាគារសហគ្រគាសធុនតូច និងមធយម កមពុជា 
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គោលបណំងម្នកម្ច ី 
 

➢ សម្មាប់ចំណាយ វននិគោរ (Capital Expenditure) 

➢ សម្មាប់ទុនបងវិលអាជីវកម្ម (Working Capital) 

➢ ឥណទានគរៀបចំគឡើងវនញ (Restructuring)៖សម្មាប់គរៀបចំគឡើង 

 វនញនូវឥណទានចាស់ឲ្យគៅជាឥណទានថ្មី ដ លមានលកខណៈ

េនុគម្ោេះ កនុងកំឡុងគពលម្បឈម្គនេះ ។ 

លកខខណឌ  វននិច័យ័ (Eligible Criteria) 
 

➢ សហម្ោសធុនតូច និងម្ធយម្ ដ លបានចុេះបញ្ជ ី និងម្ិនទាន់បាន ចុេះ

បញ្ជ ីទាងំឡាយ ដ លសថ ិតគៅគម្កាម្ វនស្ថលភាពម្នេនុម្កឹតយគលខ 

១២៤ (SD 124)។ ទំហំសហម្ោសម្តូវបានកំណត់គោយដផ្ែកគលើ

ផ្លរបរម្បចំាឆ្ន ំ ឬ ចំនួននិគោជិត៖ 
 

 

 

ទំហំ 

បរនោយ ផ្លរបរម្បចំាឆ្ន ំ  

( ុល្លៃ រអាគម្រនក) 

ចំននួនិគោជិត 

សហម្ោសធុន

តូច 

ចាប់ព ី៦២ ៥០០  ល់ 

១៧៥ ០០០  

១០ -៥០ នក់ 

សហម្ោសធុន

ម្ធយម្ 

ចាប់ព ី ១៧៥ ០០០ 

 ល ់១ ០០០ ០០០ 

៥១ - ១០០ នក់ 

 

➢ អាជីវកម្មដ លសថ ិតគៅកនុង វនស័យអាទិភាព ូចខាងគម្កាម្ : 

- ផ្លិតកម្មនិងការដកម្ចនចំណីអាហារ 

- កម្មនតស្ថលដ លផ្លិតទំនិញគម្បើម្បាស់កនុងម្សុក ដកម្ចនកាក

សំណល់ និងផ្លិតទំនិញសម្មាប់វនស័យគទសចរណ៍ 

- កម្មនតស្ថលដ លផ្លិតនូវផ្លិតផ្លសគម្ម្ច ឬដផ្នកឬ

គម្រឿងបងគុំ គ ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឱ្យកម្មនតស្ថល ម្ទគទៀត 

- ម្ស្ថវម្ជាវ និងេភិវឌ្ឍបគចចកវនទាព័ត៌មាន រួម្ទាងំការផ្គត់ផ្គង់

គសវាម្រប់ម្រងតាម្ម្បព័នធបគចចកវនទាព័ត៌មាន ដ លមាន

លកខណៈនវានុវតតន៍ 

- សហម្ោសដ លសថ ិតគៅកនុងតំបន់ម្បម្លូផ្តុំសហម្ោសធុន

តូច និងម្ធយម្ និងសហម្ោសដ លេភិវឌ្ឍតំបន់គនេះ ។ 
 

➢ សហម្ោសធុនតូច និងម្ធយម្ដ លអាចបគងកើតឱ្កាសការងារថ្មីម្តូវ

បានគលើកទឹកចិតត ។ 

 

 

 

ទំហំទកឹម្បាកម់្នរគម្មាងសហហរិញ្ញបបទាន 

➢ ១០០ល្លន ុល្លៃ រអាគម្រនក ឬ ៤០០ ប៊ា៊ីល្លនគរៀល  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមូ្ទនំកទ់នំងម្កគយើងតាម្រយៈ 

គលខទរូសព័រ 

០៩៦ ៨១១ ១១១៨ 

អាសយ័ោឋ ន 
 

េោរគលខ ៣0 ផ្ៃូវបា៉ាសរ រ័ (៥១) ដកងផ្ៃូវម្ម្ពនររ 

(១២៦) សងាក ត់ផ្ារថ្មីទី១ ខណឌ  ូនគពញ  

រាជធានភីនគំពញ 

6 
 

 

ការគលើកទកឹចតិតដផ្នកពនធោរដ លសថ តិគម្កាម្េនមុ្កតឹយគលខ ១២៤ 

 

េម្តាការម្បាក ់នងិកម្ម្ម្គផ្េងៗ 
 

➢ េម្តាការម្បាក់េតិបរមា ៖ ៧% កនុងម្ួយឆ្ន ំ  

➢ កម្ម្ម្េនុម្័តឥណទាន ៖ ោម ន  

➢ កម្ម្ម្គសវាផ្ៃូវចាប់ គសវាវាយតម្ម្ៃ គសវាធានរា៉ាប់រងេរគីភ័យ និង

កម្ម្ម្គសវាគផ្េងៗគទៀតរជឺាបនរុករបស់េតិថ្ិជន ។ 

សពុលភាពម្នរគម្មាង  
 

 

➢ ចាប់ពីម្ថ្ៃទ៣ី១ ដខម្ីន ឆ្ន ំ២០២០  លម់្ថ្ៃទី៣០ ដខម្ីន ឆ្ន ំ

២០២១ 

ធនាគារសហគ្រគាសធុនតចូ និងមធយម កមពុជា 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE BANK OF CAMBODIA PLC. 

“ជរំញុ នងិេភវិឌ្ឍធរុកិចចសហរម្ន”៍ 

ម្បគភទម្ទពយបញ្ច  ំ 
 

➢ ម្បគភទម្ទពយបញ្ច មំ្តូវបានកំណត់គោយ PFI នីម្ួយៗ  ដ លរួម្

មាន ូចជា ៖ 

- ម្បគភទម្នម្ទពយសម្បតតិ ( ី ផ្រេះ  និងហាង ជាគ ើម្) 

- ម្បគភទប័ណណកម្មសិទធិ (បៃង់ទន់  និងបៃង់រឹង ជាគ ើម្) 

- និងគផ្េងៗគទៀត ដ លម្តូវបានកំណត់គៅតាម្គោលការណ៍

របស ់PFI នីម្ួយៗ ។ 

 

 

នតីិវនធមី្នការោកព់ាកយគសន ើសុំ  
 

 

➢ េតិថ្ិជនអាចោក់ពាកយគសន ើសុំឥណទានគម្កាម្រគម្មាងសហ-

ហិរញ្ញបបទាន ពី PFI ណាម្ួយកនុងចំគណាម្ PFIs ដ លជា

ម្ រ។ូ 

➢ ការវាយតម្ម្ៃ និងេនុម្័តឥណទាន រឺដផ្ែកគលើគោលការណ៍

ឥណទានរបស ់PFI នីម្ួយៗ។ 

➢ PFI នឹងគរៀបចំសំគណើគៅធនោរសហម្ោសធុនតូច និងម្ធយម្

កម្ពុជា តាម្រំរដូ លបានម្ពម្គម្ពៀងោន  ។ ធនោរសហម្ោស

ធុនតូច និងម្ធយម្កម្ពុជា នឹងផ្តល់ហិរញ្ញបបទានតាម្សមាមាម្ត 

ម្នម្បាក់កម្ចីដ ល PFI បានេនុម្័ត។ 

➢ PFI ផ្តល់ឥណទានគៅេតិថ្ិជន និងពិនិតយគម្ើលរហូត ល់

ឥណទានគនេះម្តូវបានបញ្ចប់។  

 

 

 

 
 

 

▪ គលើកដលងពនធគលើម្បាក់ចំណូលម្បចាឆំ្ន ំរយៈគពល ៣ (បី) ឆ្ន ំ សម្មាប់សហម្ោស

ដ លបានចុេះបញ្ជថី្មី ឬ សម្មាប់សហម្ោសដ លបានគធវើបចចុបបននភាពគលើការចុេះ

បញ្ជ  ី

 

▪ គលើកដលងពនធគលើម្បាក់ចណូំលម្បចាំឆ្ន ំរយៈគពល ៥ (ម្បំា) ឆ្ន ំ សម្មាប់សហម្ោស

ដ លបានចុេះបញ្ជ ីថ្មី ឬ សម្មាប់សហម្ោសដ លបានគធវើបចចុបបននភាពគលើការ

គលើចុេះការបញ្ជ ីដ លបានបំគពញលកខខណឌ ណាមួ្យ ូចខាងគម្កាម្ ៖ 

➢ គម្បើវតថុធាតុគ ើម្កនុងម្សុកចាប់ពី ៦០% គឡើងគៅ ឬ  

➢ បគងកើនចំននួនិគោជិតបដនថម្ោ៉ា ងតិច ២០% ឬ 

➢ សថ ិតកនុងតំបន់ម្បមូ្លផ្តុំសហម្ោសធុនតូច និងម្ធយម្ (SME Cluster) 

  

▪ គលើកដលងការបងម់្បាក់រំគោេះពនធគលើម្បាក់ចំណូល និងពនធេបបបរមាកនុងរយៈ

គពលទទួលបានការគលើកដលងពនធគលើម្បាក់ចំណូល។  

 

▪ គលើកទឹកចិតតចំគពាេះចណំាយដ លអាចកាត់កងបាន  ូចខាងគម្កាម្ ៖ 

➢ េនុញ្ញ តកាត់កងចណំាយ ២០០% ចំគពាេះចំណាយគលើការគម្បើម្បាស់បញ្ជ ី

រណគនយយតាម្ម្បព័នធបគចចកវនទាព័ត៌មាន ការបណតុ េះបណាត លការកាន់

បញ្ជីរណគនយយ ឬ ការបណតុ េះបណាត លជនំញបគចចកគទស ល់និគោជិត 

➢ េនុញ្ញ តកាត់កងចណំាយ ១៥០% ចំគពាេះចំណាយវននិគោរគលើមា៉ាសុីន ឬ 

ឧបករណ៍បគចចកវនទា ដ លមានលកខណៈនវានុវតតន៍ សម្មាប់បគម្ម្ើ និង

គលើកកម្ពស់ផ្លិតភាពផ្លិតកម្ម ។ 

 

 

លកខណៈទគូៅម្នរគម្មាងសហហរិញ្ញបបទាន (SCFS) 
 

➢ ទំហំេតិបរមាម្នហិរញ្ញបបទាន ៖ 

ហិរញ្ញបបទានសរុបមិ្នគលើសពី ៣០០ ០០០  ុល្លៃ រអាគម្រនក ដ ល

កនុងគនេះ៖ 

- ទុនបងវិល ម្ិនគលើសពី ២០០ ០០០ ុល្លៃ រអាគម្រនក 

- ចំណាយវននិគោរ ម្ិនគលើសពី ៣០០ ០០០ ុល្លៃ រអាគម្រនក 

- ឥណទានគរៀបចំគឡើងវនញ ម្តូវបានេនុវតតម្សបតាម្គោលបំណង

គ ើម្ម្នកម្ចី 

➢ រយៈគពលេតិបរមាម្នកម្ចី៖ ៧ ឆ្ន ំ / ៨៤ ដខ 

➢ លកខខណឌ ម្នការទូទាត់សងម្តឡប់ ៖ 

 វនធីស្ថទសត ទូទាត់ម្តូវបានកំណត់គោយ PFI គផ្េងៗោន  រមួ្មាន ូច

ខាងគម្កាម្៖ 

- បង់រលំសម់្បចំាដខគថ្រ  

- បង់រលំសម់្បចំាម្តីមាស ឬម្បចំាឆមាស 

- បង់ជា ំណាក់កាល 

- េនុញ្ញ តឲ្យពនារគពលទទូាត់សងរហូត ល់ ១២ដខ  ប៉ាុដនតរយៈ

គពលេតិបរមាកម្ចីគៅរកាម្ិនឲ្យគលើសពី ៧ ឆ្ន ំ គោយរាប់បញ្ចូល 

ទាងំរយៈគពលម្នការពនារគពលបង់។ 


