ក្រះរាជាណាច្ក្ររម្ពុជា
ជាត្ិ សាសនា ក្រះម្ហារសក្ត្

3
ក្រសួងសសដ្ឋរិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
អគ្គ នាយរដ្ឋឋនឧសាហរម្មហិរញ្ញវត្ថុ
នាយរដ្ឋឋនក្គ្ប់ក្គ្ងអាជីវរម្មអច្លនវត្ថុ ._
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍លនំ ៅឋាន

បញ្ជ រា
ី យនាមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ

ល.រ.

ន្
ម ោះគនក្ោង

ន្
ម ោះក្រុមហ៊ុន

អាស័ យដ្ឋាន

N.

Project Name

Company Name

Address

2010

1

បុ រី គជ់ អាសុ៊ី

ថៃ បុន រុង

ភូមិ៣ សង្កាត់ ព្រះស៊ីហនុ ព្រុងព្រះស៊ីហនុ ខេតតព្រះស៊ីហនុ

Grand Phnom Penh International City Co., Ltd

ភូមិឃ្ួ ម ញ សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

Grand Phnom Penh International City
2

ដំណារ់កាលទ៊ី ១ និង ទ៊ី៣
2011

3

មានជ័យហវដ
ូ វតតសនសរុំ សល

មានជ័យ ហវដ
ូ

ភូមិសនស ំរុសល សង្កាត់ បឹងទំរន
ុ េណ្ឌមានជ័យ

4

សដលតាហ្គាដិន

Delta Garden Ltd.

ភូមិខលេ១ ឃ្ុំស្វវយរលំ ព្សុរស្វាង ខេតតរណា
ត ល

5

បុ រី ជ័យជំនះ

Sun Wah Victory City Co.,Ltd

ភូមិដំណារ់ធំ សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

6

ទ៊ីព្រុ ងរណ្ប Camko City ដំណារ់កាលទ៊ី ១

World City Co., Ltd

ភូមិទួលខោរ សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

7

បុ រី វរជន

OCIC

សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌដូនខរញ

8

Morakot Island

ខកាះរស់

ភូមិ៣ សង្កាត់ ៤ េណ្ឌមិតភា
ត រ ខេតតព្រះស៊ីហនុ

9

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ខព្សង គង់

Lay Kung International Group

ភូមិម័ល សង្កាត់ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

10

បុ រី វិមានភនំខរញ ដំណារ់កាលទ៊ី ១ (ឌឹេម័រសលហសូន )

ល៊ី ហួរ ព្គុប

ភូមិ០៤ សង្កាត់ ព្រំ ងចំខរះ១ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

11

បុ រី រិភរៃម៊ី ទឹរថ្លេ

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

12

បុ រី ព្រ៊ីនខថ្លន

ព្រ៊ីនខថ្លន ព្គុប

ភូមិរាលដំ រី សង្កាត់កាកាប ខោធិ៍សសនជ័យ

13

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ហុង ឡាយ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

Eang Lay Group Co., Ltd

ភូមិព្ា សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

14

បុ រី រិទិ ធ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

Borey Rith Co.,Ltd

សង្កាត់ ឬសស៊ីសរវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

15

ហុ៊ីលតុន ផារ វីឡា

Hilton Park Villa Co.,Ltd

ភូមិ៥ សង្កាត់ ៤ េណ្ឌមិតភា
ត រ ខេតតព្រះស៊ីហនុ

16

បុ រីលំសហកាយ ប៊ីខេស

ខបនសុ៊ីសមន ខេមបូឌា

ភូមិ៥ សង្កាត់ ៤ ព្រុ ងព្រះស៊ីហនុ ខេតតព្រះស៊ីហនុ
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ន្
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N.

Project Name
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2012

17

De Castle Royal

Nuri D N C Co.,Ltd

ដ៊ីឡូ៣៤, ៣៦ ផ្េូវ២៨៨ សង្កាត់ បឹងខរងរង១ េណ្ឌចំការមន

18

បុ រី ខប៉េ ងហួត ដឹស្វតថឡ

បុ រី ខប៉េ ងហួត ព្គុប

ផ្េូវ១៩៦៦ ភូមិទំនប់ សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

19

បុ រី ខប៉េ ងហួត ដឹស្វតផាេទ៊ីន៊ីម

បុ រី ខប៉េ ងហួត ព្គុប

ផ្េូវជាតិខលេ១ ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌមានជ័យ

បុ រី ខប៉េ ងហួត ព្គុប

ផ្េូវជាតិខលេ១ ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌមានជ័យ

20

បុ រី ខប៉េ ងហួត ដឹស្វតផាេទ៊ី ន៊ីម អាទ៊ីណា

21

បុ រី ខម៉េ ងល៊ី

ថៃ ខម៉េ ងល៊ី េុិនខវសខមន

ដ៊ីឡូ៤៩៥ ផ្េូវខវងខព្សង សង្កាត់ សទ ឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

22

បុ រី សុេ ស្វនត

បុន ធ៊ី ខៅហសុ៊ី ង ឌ៊ីខវឡុបខមន

ភូមិថព្រព្រ៊ីងតបូ ង សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌខោធិ៍សសនជ័យ

23

បុ រី វីឡា ទួលសសងា ដំណារ់កាលទ៊ី ១

បុ រី វីឡា ទួលសសងា

ភូមិបឹងស្វឡាង សង្កាត់ ឫសស៊ីសរវ េណ្ឌឫសស៊ីសរវ

24

បុ រី សនតិ ភារ ២

7 NG Construction Co.,Ltd

ភូមិដំណារ់ព្តយឹង សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌដខង្កា

25

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង លឹមឈាងហ្គរ់

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិថព្រា សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌដខង្កា

26

បុ រី សសនសុេ

បុ រី សសនសុេ

ផ្េូវ៥៨៩ ភូមិបាយ៉េប សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

27

បុ រី វរៈជន

La Seine Development Plc

សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

28

បុ រី ហ្គយតិច ២

SL Hi Tech Co., Ltd

ភូមិតាងូវ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌមានជ័យ

29

បុ រី មហ្គខសដឋ៊ី ដំណារ់កាលទ៊ី ១

សហព្ោស ខណ្ប សុវណាា រិទ ធ

ភូមិបឹងស្វឡាង សង្កាត់ ឬសស៊ីសរវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

30

េុនដូ វិមានសរវចរថណ្

ព្រុមហុន សរវ មា៉េ ល៊ី ព្គុប

ដ៊ីឡូ១០៥B ផ្េូវជាតិខលេ១ ភូមិតាខៅ សង្កាត់និខោធ េណ្ឌមានជ័យ

31

បុ រី រិភរៃម៊ី (សំបួរ)

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ភូមិសំបួរ សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

32

The Address 240

Street 240 Development Co.,Ltd

ដ៊ីឡូដ៍ ៥០B ផ្េូវ ២៤០ សង្កាត់ ចតុមុេ េណ្ឌដូនខរញ

33

បុ រី េងារភនំខរញ

Angkor Continent Import Export Group Co.,Ltd

ផ្េូវមហ្គវិៃ៊ីេងារ ភូមិទួលសសងា សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

34

បុ រី រិភរៃម៊ី (បឹងឈូរ)

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ គ៊ីឡូសម៉េត ខលេ៦ េណ្ឌឫសស៊ីសរវ

35

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតខេ មមឺរលដ៏

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិបាយ៉េប សង្កាត់ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

36

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង លឹមឈាងហ្គរ់

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិរខទទរខជើ ង សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌខោសសនជ័យ

37

Infinity 18 Condominuim ដំណារ់កាលទ៊ី ១

ព្រុមហុន PDT Holding Pte., Ltd

ផ្េូវខលេ ២៨២ ភូមិ៦ សង្កាត់ បឹងខរងរង ១ េណ្ឌចំការមន

38

បុ រី រិទ ធ ដំណារ់កាលទ៊ី ២

បុ រី រិទ ធ

សង្កាត់ ឬសស៊ីសរវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

39

សំណ្ង់ភូមិព្គឹះខភាេះ

TACC (R.C) Ltd

ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

40

Grand Chroy Changvar

Grand Chroy Changvar Development

ភូមិ៣ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវ េណ្ឌឫសស៊ីសរវ
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41

បុ រី ោណ្ិជជរមម បាត់ដំបង

La Seine Development

ភូមិរមមររ ឃ្ុំស្វវយខបា៉េ ព្រុ ងបាត់ដំបង

Grand Phnom Penh International City Co., Ltd

ភូមិឃ្ួ ម ញ សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

ផ្េូវ ១៩៨៦ ភូមិភនំខរញៃម៊ី សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

Grand Phnom Penh International City
42

43

ដំណារ់កាលទ៊ី ២
បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

2013

44

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង សុ៊ីម បូ

សុ៊ីម បូ េនស្ត្ស្វតរ់សិន

ផ្េូវ១១៥ ភូមិសំខោង សង្កាត់ តាខមម េណ្ឌតាខមម ខេតតរណា
ត ល

45

បុ រី មហ្គខសដឋ៊ី ដំណារ់កាលទ៊ី ២

ព្រុមហុន ខណ្ប សុវណាា រិទ ធ

ភូមិបឹងស្វឡាង សង្កាត់ ឬសស៊ីសរវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

46

ផ្ទះោណ្ិជជរមម ឡាសសន

OCIC

សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌដូនខរញ

47

បុ រី Paris City

ព្រុយហុន មានជ័យហវដ
ូ

ភូមិទួលរការ សង្កាត់ ររ់េសព្ងខព្កាម េណ្ឌមានជ័យ

48

បុ រី New York City

ព្រុយហុន មានជ័យហវដ
ូ

ភូមិខតានតព្ជំ សង្កាត់ បឹងទំរន
ុ េណ្ឌមានជ័យ

49

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ហុងឡាយ ទ៊ី ២

ព្រុមហុន ខេង ឡាយ ព្គុប

ភូមិព្ា សង្កាត់ សទ ឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ ភនំខរញ

50

បុ រី វិមានភនំខរញ ឌឹសម័រសល ហសូន ដំណារ់កាលទ៊ី ២

ល៊ី ហួរ ព្គុប

សង្កាត់ ព្រំ ងចំខរះ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

51

បុ រី ខព្សង គង់

Lay Kong International Group

ភូមិេ១ សង្កាត់ ព្រំ ងចំរះ២ េណ្ឌឫសស៊ីសរវ ភនំខរញ

52

ផ្ទះសលវង សុេថៃ គ៊ីមខព្សង

សុេថៃ គ៊ីមខព្សង

ផ្េូវ៣៧១ សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

53

Galaxy Residence

National 6A Investment

ផ្េូវ៦A សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ េណ្ឌឫសស៊ីសរវ

54

Rivera

OCIC

ភូមិ៤ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

55

The Treasure

Tai Meng Plaza

ផ្េូវ២៨១ ភូមិ១០ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ , េណ្ឌចំការមន

56

មខទរមយ ឬសស៊ីសរវ

ោ រសម ៊ី េនស្ត្ស្វតរ់សិន

ភូមិខព្កាលខោ សង្កាត់ គ៊ីឡូសម៉េព្តខលេ ៦ េណ្ឌឫសស៊ីសរវ

57

បុ រី មងាលភនំខរញ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

បុ រី មងាលភនំខរញ

ភូមិទួលខោរ,សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

58

បុ រី ចំការដូង

បុ រី ចំការដូង

ភូមិសំបួរ សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

59

ព្រុ ង មាស

Golden Fortune Real Estate Co.,Ltd

ផ្េូវ១០១៩,ភូមិឃ្ួ ម ញ សង្កាត់ឃ្ួ ម ញ,េណ្ឌសសនសុេ

60

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី ទឹរថ្លេ

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

61

បុ រី សសន សុេ

បុ រី សសនសុេ

ផ្េូវ៥៨៩ ភូមិបាយ៉េប សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

62

បុ រី លឹម ឈាងខហ្គ ចំការដូង

បុ រី លឹម ឈាងខហ្គ

ភូមិសំបួរ,សង្កាត់ ដខង្កា , េណ្ឌដខង្កា

63

Bali Scenery Apartment

Wei Ming

ដ៊ីឡូ៩A ផ្េូវខបើ រៃម៊ី សង្កាត់ទខនេបាស្វរ់ , េណ្ឌចំការមន

64

បុ រី មងាលភនំខរញ ដំណារ់កាលទ៊ី ២

បុ រី មងាលភនំខរញ

ភូមិទួលខោរ,សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ
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65

The Olympia City Developemnt

OCIC

ស្វតតេូឡារ
ំ រ
ិ សង្កាត់ វាលវង់ េណ្ឌ ៧មរោ

66

DI Riviera

OCIC

ភូមិ១៤ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

67

បុ រី រិភរៃម៊ី ឡាសសនសុេ

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ផ្េូវឧរញ៉េម៉េុង រីទ៊ី ធ សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

68

បុ រី វារីណា ដំណារ់កាលទ៊ី ១

បុ រី វារីណា

ភូមិខោរខលេង,សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

69

បុ រី មូសាូ

ព្រុយហុន មានជ័យហវដ
ូ

ផ្េូវ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹរ េណ្ឌចំការមន

70

តូរយូ ៩៩៩

ព្រុយហុន មានជ័យហវដ
ូ

ភូមិចុងៃនល់ខាងខរើ ត សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

71

បុ រី ខគៀង ហត

ព្រុមហុន ខគៀង លាង ហត

ភូមិខាវ,សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

72

បុ រី សំបួរមាស

សំបួរមាសេុឹមផ្ត េិចផ្ត

ភូមិសំបួរ,សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

73

បុ រី វិមានស

បុ រី វិមានស

ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌមានជ័យ

74

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ៃម៊ី លាខរញចិតត

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ៃម៊ី លាខរញចិតត

ផ្េូវខបតុង សង្កាត់បឹងស្វឡាង េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

75

បុ រី ហ្គយសលន សុ៊ីធ៊ី

បុ រី ហ្គយសលន សុ៊ីធ៊ី

76

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី (ណ្តព្ប៊ីត)

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

ភូមិព្ា សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

77

The Bridge ដំណារ់កាលទ៊ី ១

Oxley Diamond

ដ៊ីឡូខលេ ១៨-៧B សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ ចំការមន

78

East Mature Estate

East Mature Estate Co., Ltd

ផ្េូវ១១១ សង្កាត់ បឹងព្រលឹត េណ្ឌ ៧មរោ

79

បុ រី វា រីណា ដំណារ់កាលទ៊ី ២

បុ រី វា រីណា

ភូមិខោរខលេង,សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

80

បុ រី រីខ វីខថ្លន

បុ រី រីខ វីខថ្លន

ភូមិខព្ជាយចង្កវ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

81

Casa Meridian

MDHK Property Cambodia Ltd

ខកាះខរព្ជ សង្កាត់ទខនេបាស្វរ់ ចំការមន

82

បុ រី ចំការដូង

បុ រី ចំការដូង

ភូមិសំបួរ សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

83

Camko City R2 Secret Garden

World City Co., Ltd

សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

84

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតព្រ៊ី ខមៀរ

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

សង្កាត់ ព្រំ ងចំខរះ១, េណ្ឌមានជ័យ

85

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតមឺហឺខា រៀន

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិបឹងឈូរ, សង្កាត់ និខោធ, េណ្ឌមានជ័យ

86

បុ រី រិទ ធ ដំណារ់កាលទ៊ី ៣

បុ រី រិទ ធ

សង្កាត់ ឬសស៊ីសរវ, េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

87

Embassy Residences

Urbanland Central BKK Co.,Ltd

សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

88

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង សុ៊ីមបូ ដំណារ់កាលទ៊ី ២

សុ៊ីម បូ េនស្ត្ស្វតរ់សិន

ផ្េូវ១១៥ ភូមិសំខោង សង្កាត់ តាខមម ,េណ្ឌតាខមម ខេតតរណា
ត ល

ផ្េូវឧរញ្ញា ម៉េុង ឬទធ៊ី ភូមិទួលខោរ សង្កាត់ទួលសសងា
េណ្ឌឬសស៊ីសរវ
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89

សុេណា ផាតខនើរ

សុេណា ផាតខនើរ

ផ្េូវ៣៣៤ ភូមិ៨ សង្កាត់ បឹងខរងរង១ េណ្ឌចំការមន

90

បុ រី New Town

សូ សុ៊ីម េុ៊ីមផ្ត េិចផ្ត

ឃ្ុំរខទទរ ព្សុរេងាសួ ន ល ខេតតរណា
ត ល

91

បុ រី មងាលភនំខរញ

បុ រី មងាលភនំខរញ

ភូមិវាលសបូ វ សង្កាត់ចារេំខៅ េណ្ឌចារេំខៅ ោជធាន៊ីភនំខរញ

92

Diamond One

Xin Tian Jian

ខកាះខរព្ជ សង្កាត់ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

93

The Bridge ដំណារ់កាលទ៊ី ២

Oxley Diamond

សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

94

La Vie Residence

Yuen Corp., Ltd

សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

Grand Phnom Penh International City Co., Ltd

ភូមិឃ្ួ ម ញ សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ, េណ្ឌសសនសុេ

Grand Phnom Penh International City
95

ដំណារ់កាលទ៊ី ១និងទ៊ី៣ បនត

96

បុ រី ហុង ខឡងយ៊ី

ហុង ខឡងយ៊ី

ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ គ៊ីឡូសម៉េព្ត៦ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

97

បុ រី ហ្គយធិច លុចសស្វរី

SL Hi Tech

ភូមិបឹងឈូរ, សង្កាត់ និខោធ, េណ្ឌមានជ័យ

98

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ព្រះេ័ន (ផាេហា)

ព្រះេ័ន (ផាេហា)

ភូមិខោរព្សុរ ឃ្ុំររ
ួ ព្សុររួរ ខេតតខសៀមោប

99

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង លឹមឈាងហ្គរ់ ឬសស៊ីសរវ

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិមិតភា
ត រ,សង្កាត់ ឬសស៊ីសរវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

100

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង លឹមឈាងហ្គរ់ ផ្ារខរមខៅ

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិថព្រជ៊ីស្វរ់ ,សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌខោធិ៍សសនជ័យ

Grand Phnom Penh International City Co., Ltd

ភូមិឃ្ួ ម ញ សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ, េណ្ឌសសនសុេ

Grand Phnom Penh International City
101

ដំណារ់កាលទ៊ី ៥ ជំហ្គនទ៊ី១

102

បុ រី វិមានភនំខរញ ឌឹេម័រសល ហសូន ដំណារ់កាលទ៊ី ៣

ល៊ី ហួរ ព្គុប

សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

103

បុ រី J & C

J &C Real Estate

ភូមិព្កាំ ងេស្ត្ងង
ា សង្កាត់ ព្កាំងធនង់ , េណ្ឌសសនសុេ

104

Platinum Bay

តាំង & រង េុិនខវសខមន

ផ្េូវខលេ២៨២ សង្កាត់ បឹងខរងរងទ៊ី ១, េណ្ឌចំការមន

105

បុ រី េងារភនំខរញ ដំណារ់កាលទ៊ី២

Angkor Continent Import Export Group Co.,Ltd

ភូមិបទេសា ិត សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

106

ផ្ទះសលវង ាន់ សម័យ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

ព្រុមហុន វិមានសុភមងាល

សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

107

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ធូលន

ធូ លន ខរៀលេុ៊ីខសទ ត

108

បុ រី េងារភនំខរញ ដំណារ់កាលទ៊ី៣

Ya Ki Import Export

ផ្េូវ វិៃ៊ីេងារ ភូមិទួលខោរ សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

109

Axis Residence ដំណារ់កាលទ៊ី ១

ព្រុមហុន Spring C J W Development

ផ្េូវដួងខងៀប៣ ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

110

Axis Residence ដំណារ់កាលទ៊ី ២

ព្រុមហុន Spring C J W Development

ផ្េូវដួងខងៀប៣ ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

111

TK Royal One

TC Royal Manor

112

Time Center

ផ្េូវជាតិខលេ៣ ភូមិថព្រព្រ៊ីងខាងតបូ ង សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌខោធិ៍
សសនជ័យ

ផ្ទះខលេ ១៥៥ ផ្េូវខលេ១១០ ភូមិ៨ សង្កាត់ ទឹរលារ់ទ៊ី ១
េណ្ឌទួលខោរ ភនំខរញ
Fu Hai Investment

ផ្េូវព្រះស៊ីហនុ សង្កាត់ វាលវង់ េណ្ឌ៧មរោ
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113

Sky Villa

Crystal Orange Construction

ផ្េូវព្រះស៊ីហនុ សង្កាត់ វាលវង់ េណ្ឌ៧មរោ

114

The Diamond Home

5 Bright Siblings

ផ្េូវ៤៤៦ ភូមិ៥ សង្កាត់ ទួលទំរូង១ េណ្ឌចំការមន

115

Orient Ritz

Tieray Construction

ផ្េូ១៥០ ភូមិទ៊ី៣ សង្កាត់ ទឹរលារ់២ េណ្ឌទួលខោរ

Torreya Asset Holding

ភូមិតាងួន និងរាលដំ រី សង្កាត់ កាកាប េណ្ឌខោធិ៍សសនជ័យ

Bodaiju Residences
116
ដំណារ់ កាលទ៊ី ១

វិៃ៊ីសុភមងាល សរងខកាះខរព្ជ ភូមិ១៤ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់
117

Diamond Twin Towerដំណារ់កាលទ៊ី ១

Chao Ting International

118

The 352 Platinum I appartment

City Park Development Plc

119

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី សំណ្ង់ផ្ទះសលវង ណ្តព្ប៊ីត

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

120

បុ រី រិភរៃម៊ី រំបូល

121

បុ រី សសនសុេ ៣

បុ រី សសនសុេ

ផ្េូវ៥៩៨ ភូមិបាយ៉េប, សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី ,េណ្ឌសសនសុេ

122

Moon Town

Grandway Property Co.,Ltd

ផ្េូវឌួងខងៀប៣ ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ ភនំខរញ

123

The Park Land Sen Sok ដំណារ់កាលទ៊ី ១

ព្រុមហុន ជ៊ីប ម៉េុង សលន

ភូមិបាយ៉េប សង្កាត់ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

124

Orkide Villa The Grand

ព្រុមហុន េ័រគ៊ីខដ វីឡា

ផ្េូវ២០០៤ ភូមិព្តោំ ងឈូរ សង្កាត់ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

125

Orkide Villa The Royal

ព្រុមហុន េ័រគ៊ីខដ វីឡា ២

ផ្េូវ២០០៤ ភូមិព្តោំ ងឈូរ សង្កាត់ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

126

Skylar Meridian

Star Empire Property

សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

េណ្ឌចំការមន
សង្កាត់ បឹងខរងរង េណ្ឌចំការមន
ដ៊ីឡូត៍ខលេ១៩៥៩៤និ ង១៩៥៩៥ ផ្េូវបុ រីភនំខរញៃម៊ី ភូមិព្តោំងឈូរ
សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ
ភូមិព្តោំ ងគល់ និ ងសថួ នខរព្ជ សង្កាត់រខទទរ
រិភរៃម៊ី ព្គុប
េណ្ឌខោធិ៍សស នជ័យ

2016

127

AURA Condominium

ព្រុមហុន Yang Christian Co.,Ltd

ផ្េូវខលេ ៦៣ ភូមិ៩ សង្កាត់ បឹងោំង ,េណ្ឌដូនខរញ

128

Infinity 28 Condominium ដំណារ់កាលទ៊ី ២

ព្រុមហុន PDT Holding Pte., Ltd

ផ្េូវសរវចិទត ភូមិ២ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ ,េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

129

The Peak ដំណារ់កាលទ៊ី ១

Oxley Gem (Cambodia) Co.,Ltd

130

Sky31

ដ៊ីឡូត៍ខលេ០៨ ផ្េូវសខមតច ហុន សសន សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការ
មន
ដ៊ីឡូត៍ខលេ១៥៥ ផ្េូវ២៨៧សរង៥២៨ ភូមិ១៣ សង្កាត់ បឹងររ់ ១ េណ្ឌ
Asia Continent & Devevlopment Co.,Ltd
ទួលខោរ
Phnom Penh Swan Bay Property Development

ដ៊ីឡូត៍៦២ ផ្េូវខលេ២១៤ សង្កាត់ បឹងោំង ,េណ្ឌដូនខរញ

131

East One

132

Prince Central Plaza

133

Sky tree Apartment

J &L Property Development Co.,Ltd

ភូមិ ទួលសសងា សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌចំការមន

134

បុ រី សមបតតិ មានខហង៣

ព្រុមហុន បុ រី សមបតតិ មានខហង៣

ភូមិ តាខៅ៉េខព្កាម សង្កាត់ និ ខោធ េណ្ឌចារេំខៅ

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិម័ល,សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

Monorom Property & Residence Co.,Ltd

ដ៊ីឡូត៍ខលេ២១២ ផ្េូវ៣០៤ សង្កាត់ បឹងខរងរង២ េណ្ឌចំការមន

Co.,Ltd
ឡួត៍ខលេ ២៧១ ផ្េូវនខោតតម ភូមិ១០ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់
Prince Real Estate (Cambodia) Investment Co.,Ltd
េណ្ឌចំការមន

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង លឹមឈាងហ្គរ់
135

136

ស្វខាចំការដូងទ៊ី ២
មខទរមយបឹងខរងរង II
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137

Royal Park Residences

ព្រុមហុន េងារមាស

ផ្េូវ 608 សង្កាត់ បឹងររ់ ២ េណ្ឌទួលខោរ

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិម័ល,សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិរ៊ីតតារុយ ,សង្កាត់ វាលសបូ វ េណ្ឌចារេំខៅ

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង លឹមឈាងហ្គរ់
138

139

ស្វខាចំការដូងទ៊ី ១
សំណ្ង់ផ្ទះសលវង លឹមឈាងហ្គរ់ វាលសបូវ

140

បុ រី ល៊ីម តិចខហង

ព្រុមហុន សំណ្ង់លំខៅដ្ឋឋន វាលសបូវ

ផ្េូវខបតុង ភូមិខតានតព្ជុំ៤ សង្កាត់ បឹងទំរន
ុ េណ្ឌមានជ័យ

141

Bali Scenery 3

ព្រុមហុន ធូ ខថ្លន

ផ្េូវសរវចិទត ភូមិ៣ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

142

Bali Scenery 5

ព្រុមហុន ធូ ខថ្លន

ផ្េូវខបើ រៃម៊ី សង្កាត់ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

143

D¿Seaview

ព្រុមហុ ន PHONE DEVELOPMENT (CAMBODIA) LIMITED

ភូម១
ិ សង្កាត់ ខលេ៣ េណ្ឌមិតភា
ត រ ខេតតព្រះស៊ីហនុ

144

The Bay

ព្រុមហុន TEHO-SBG DEVELOPMENT

ភូមិ២ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

145

Imperial Collinan Condominium

ព្រុមហុន ROCK STONE Co.,Ltd

ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ 94 ផ្េូវខលេ 71 សង្កាត់ បឹងខរងរង 1 េណ្ឌចំការមន

146

Imperial Crown Condominium

ព្រុមហុន ROCK STONE Co.,Ltd

ផ្េូវខលេ 360 សង្កាត់ បឹងខរងរង 1 េណ្ឌចំការមន

147

បុ រី មងាលភនំខរញ ដំណារ់កាលទ៊ី ៣

បុ រី មងាលភនំខរញ

148

Villa Town

ព្រុមហុ ន DAUN PENH LAND Co.,Ltd

ផ្េូវឧរញ៉េ ហុន ទង ភូមិទួលរកា សង្កាត់ ររ់េសព្ង េណ្ឌមានជ័យ

149

បុ រី មហ្គសសនសុេ

ព្រុមហុន MAHA FAMILY PROPERTIES Co.,Ltd

ដ៊ីឡូត៍ខលេ ០៨៩២ ភូមិ វិមានព្ទង់ សង្កាត់ ព្កាំ ងធនង់ េណ្ឌសសនសុេ

ព្រុមហុន Ding Li Industrial Development Co.,Ltd

ដ៊ីឡូត៍ខលេ ១៥-១៧ ផ្េូវខលេ ២១១ សង្កាត់ វាលវង់ េណ្ឌ ៧មរោ

ផ្េូវខលេ ១៧១១ A ភូមិ ខព្កាលខោ សង្កាត់ គ៊ីឡូសម៉េ ព្តខលេ ៦ េណ្ឌ

150

ឬសស៊ីសរវ

Ding Li Sunshine City

151

THE ONE MAISON

ព្រុមហុន GARTHER ABUNDANCE Co.,Ltd

ដ៊ីឡូត៍១៩៣ ផ្េូវខលេ២៨២ សង្កាត់ បឹងខរងរងទ៊ី ១ េណ្ឌចំការមន

152

The PENTHOUSE RESIDENCE

ព្រុមហុន The PENTHOUSE RESIDENCE Co.,Ltd

ដ៊ីឡូត៍223 ផ្េូវសុធារស សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

153

North Park Condominium

ព្រុមហុន KHAOU CHULY LAND COMPANY LIMITED

ផ្េូវ 2004 ភូមិព្តោំ ងឈូរ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

ព្រុមហុន L.C.P.P Residence Co.,Ltd

ផ្េូវ ៣៩៦ ភូមិ១ សង្កាត់ បឹងខរងរង៣ េណ្ឌចំការមន

លំខៅស្វថនេិលបឹងខរងរង៣
154
ដំណារ់ កាលទ៊ី ១

155

The Gatewayដំណារ់កាលទ៊ី ១+២

TACC (R.C) Ltd

សង្កាត់ ផ្ារខដប៉េូ ៣ េណ្ឌទួលខោរ

156

One Park

GRATICITY REAL ESTATE DEVELOPMENT Co.,Ltd

ឡូត៍ខលេ ៥៨ ភូមិ១ សង្កាត់ ព្សះចរ េណ្ឌដូនខរញ

157

East View

Univeral Int‘l Import & Export Co.,Ltd.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ ៧២៤ ផ្េូវនខោតតម សង្កាត់ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

158

The Premier Angkor Palace

The Premier Angkor Palace Co.,Ltd

ភូមិព្គួស ឃ្ុំស្វវយដងាំ ខេតតខសៀមោប

159

De-Castle Royal Flat House

C & K C Co.,Ltd

ផ្េូវខលេ៥៩៨ សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

160

The Park Land Sen Sok ដំណារ់កាលទ៊ី ២

ព្រុមហុន ជ៊ីប ម៉េុង សលន

ភូមិបាយ៉េប សង្កាត់ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

161

Sino Plaza

Cambodia Natural Lucky Real Estate Development
Co.,Ltd
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ដ៊ីឡូតិ៍៣១១ សង្កាត់ បឹងព្តសបរ េណ្ឌចំការមន

ល.រ.

ន្
ម ោះគនក្ោង

ន្
ម ោះក្រុមហ៊ុន

អាស័ យដ្ឋាន

N.

Project Name

Company Name

Address
ដ៊ីឡូត៍៨៨៦ ផ្េូវ១៩៨៤ ភូមិភនំខរញៃម៊ី សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

162

The Garden Residency

JS Land Limited

163

Embassy Central

Urbanland Central BKK Co.,Ltd

164

Glory International Center ដំណារ់កាលទ៊ី ១

Yuan Chuang Real Estate Co.,Ltd

ដ៊ីឡូត៍520 សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

165

The Centric

V-AHEAD LIMITED

ផ្េូវR១១សរង២៧៣ ភូមិ១ សង្កាត់ ព្សះចរ េណ្ឌដូនខរញ

166

Lim Sina Plaza

Lim Sina Investment Development PLC

ដ៊ីឡូត៍១៩៣ ផ្េូវ១៦៣ សង្កាត់ វាលវង់ េណ្ឌ៧មរោ

167

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី Park City

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

ដ៊ីឡូត៍១៦៤៧ ភូមិខោងោយ សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

168

Borey Villa Toul Songke Condominium

ព្រុមហុន បុ រី វីឡា ទួលសសងា

ភូមិខព្កាលខោ សង្កាត់ គ៊ីឡូសម៉េព្តខលេ ៦ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

169

បុ រី មងាលភនំខរញ ដំណារ់កាលទ៊ី ៤

បុ រី មងាលភនំខរញ

ភូមិទួលខោរ សង្កាតិ ទួលសសងា េណ្ឌឫសស៊ីសរវ

170

បុ រី រិទ ធ ដំណារ់កាលទ៊ី ២ (បនត )

ព្រុមហុន បុ រី រិទ ធ

សង្កាត់ ឫសស៊ីសរវ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

171

Blue Sky Tower Condminium

C N I Co.,Ltd

ឡូត៍ខលេ0387 សង្កាត់ ខលេ២ ព្រុ ងព្រះស៊ីហនុ ខេតតព្រះស៊ីហនុ

172

THE VIEW

Chhun Sambath Development Co.,Ltd

173

Axis Residence ដំណារ់កាលទ៊ី ៣

ព្រុមហុន Spring C J W Development

ផ្េូវដួងខងៀប៣ ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

174

J Villa

GOLD HORIZON DEVELOPMENT Co.,Ltd

ដ៊ីឡូត៍ខលេ៣០ ភូមិ៤ សង្កាត់ បឹងខរងរង១ េណ្ឌចំការមន

175

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតជូម៊ីោហ៍

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិសព្ររលាប, សង្កាត់ សព្ររលាប, េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

176

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតផាេទ៊ី ន៊ីម ប៉េូឡា រីស

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌចារេំខៅ

177

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតផាេទ៊ី ន៊ីម ហឺម៊ីន៊ីស៍

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិបឹងឈូរ, សង្កាត់ និខោធ, េណ្ឌមានជ័យ

178

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតប៉េូឡា រីស ២៣

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌចារេំខៅ

179

Highland Codonminium

Highland City Construction Co.,Ltd

ផ្េូវខលេ៦ សង្កាត់ សព្ររលាភ េណ្ឌខព្ជាយចង្កវ

180

88 Suites

YCT LAND PTE Ltd.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ១៣ ផ្េូវ ខ ៉េ ខសទុង ស/របឹងខរងរង1 េណ្ឌចំការមន

181

ខសនធឺរ សុ៊ីធ៊ី តាខមម

The River Center City Co.,Ltd

ផ្េូវ១០៧ ភូមិតាខមម សង្កាត់តាខមម ព្រុងតាខមម

182

APPENINES ដំណារ់កាលទ៊ី ១

KHSI Investment Pte Ltd.

ផ្េូវ៦០៤ ភូមិ៨ សង្កាត់ បឹងររ់ ២ េណ្ឌទួលខោរ

183

Orkide Villa The Botanic City (Greenery)

ព្រុមហុន េ័រគ៊ីខដ វីឡា ៣

ភូមិសព្ររតាគង់ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវ េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

184

Time Square

Megakim World Corp Ltd.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ14 ផ្េូវខលេ278 ស/របឹងខរងរង1 េណ្ឌចំការមន

185

Residece 90

LIFESTYLE CREATIONS Limited

ដ៊ីឡូត៍៦៦ តំបន់ េភិវឌឍបឹ ងររ់ សង្កាត់ ព្សះចរ េណ្ឌដូនខរញ

R.G.L EQUITY Co.,Ltd

ភូមិព្ាំង សង្កាត់ សេព្កាម ព្រុងខសៀមោប

ឡូត៍ខលេ១៦០ ផ្េូវខលេ ៣៥២ ភូមិ១ សង្កាត់ បឹងខរងខរង១
េណ្ឌចំការមន

ដ៊ីឡូត៍ខលេ២៤៤ ផ្េូវខលេ៣៧០ ភូមិ៨ សង្កាត់ បឹងខរងរង១

186

េណ្ឌចំការមន

LES BIJOUX d‘ Angkor
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ល.រ.

ន្
ម ោះគនក្ោង

ន្
ម ោះក្រុមហ៊ុន

អាស័ យដ្ឋាន

N.

Project Name

Company Name

Address

2017

187

រមពុបុ រី

188

STAR CITY

189

L'attrait Boeung Keng Kang

190

រមពុ បុ រី េុ៊ីមផ្ត េិចផ្ត

សង្កាត់ សព្ររខៅន េណ្ឌសព្ររខៅន ោជធាន៊ីភនំខរញ

XING HUI PROPERTY DEVELOPMENT (COMBODIA)

មហ្គវិៃ៊ីសហរ័នធរុសស៊ី ភូមិទឹរថ្លេ សង្កាត់ ទឹរថ្លេ េណ្ឌសសនសុេ

Co., Ltd
L'ATTRAIT PROPERTY

ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ៦៣ ផ្េូវ៣៣៤ ភូមិ៨ សង្កាត់ បឹងខរងរង១

DEVELOPMENT INC.

េណ្ឌចំការមន

Mekong View Tower 06

បុន ខជសឋ ព្គុប

ផ្េូវសរវចិទត ភូមិ២ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

191

តាោសំណាង

តាោសំ ណាង ឯ.រ

ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌចារេំខៅ ោជធាន៊ីភនំខរញ

192

បុ រី វិមានភនខំ រញ ឌឹខរសុ៊ីខដនសលហសូន

ល៊ី ហួរ ព្គុប

ភូមិលូ សង្កាត់ ស្វវយបា៉េ រ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

193

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ដឹស្វតផាេទ៊ី ន៊ីមរូស្វតូ

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិបឹងឈូរ សង្កាត់ និខោធ េណ្ឌចារេំខៅ

194

បុ រី រិភរៃម៊ី ព្រុ ងតាខមម I

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ភូមិសព្ររសំខោង សង្កាត់តាខមម ព្រុ ងតាខមម ខេតតរណា
ា ល

195

បុ រី រិភរៃម៊ី ព្រុ ងរំរង់រម

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ភូមិទ៊ី៧ សង្កាត់ រំរង់រម ព្រុ ងរំរង់រម ខេតតរំរង់រម

196

សំណ្ង់លំខៅឋាន វាលសបូវ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

សំណ្ង់លំខៅឋាន វាលសបូវ

ភូមិវាលសបូ វ សង្កាត់វាលសបូ វ េណ្ឌចារេំខៅ ោជធាន៊ីភនំខរញ

197

បុ រី ខហង ខៅ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

ខហង ខៅ េនស្ត្ស្វតរ់ សិន ឯ.រ

198

Woodland ដំណារ់កាលទ៊ី ១

ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ ១២៥ ផ្េូវ ១០៥K ភូមិ វិមានព្ទង់ សង្កាត់ ព្កាំងធនង់
េណ្ឌសសនសុេ
ផ្េូវសខមតច ខតខជា ភូមិទួលរការ៣ សង្កាត់ ររ់េសព្ងខព្កាម
FD DEVELOPMENT CO., LTD
េណ្ឌមានជ័យ
ខស្ត្ហន
ា ភនំខរញ េុ៊ីនខធើ ខណ្សិនណ្លសុ៊ីធ៊ី
199

Grand Phnom Penh International City Co., Ltd

ភូមិឃ្ួ ម ញ សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

វិវឌឍនៈ សមបតតិ េនស្ត្ស្វតរ់សិន

ផ្េូវជាតិខលេ៥ ភូមិរំខចរ៤ សង្កាត់ រតនៈ ព្រុ ងបាត់ដំបង ខេតតបាត់ដំបង

ដំណារ់កាលទ៊ី ៤

200

បុ រី រតនៈ

201

បុ រី បូ ខៅ

202

Bodaiju Residences ដំណារ់កាលទ៊ី ២

Torreya Asset Holding

ភូមិតាងួន និងរាលដំ រី សង្កាត់ កាកាប េណ្ឌខោធិ៍សសនជ័យ

203

Urban Lofts

េឹខបន ល៊ី វីង សឺលួសិន ឯ.រ

ផ្េូវឧរញ៉េម៉េុងឬទធ៊ី ភូមិបាយ៉េប សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

204

បុ រី ឌឹខមគងា រូយ៉េល់ ដំណារ់កាលទ៊ី១

205

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង បុ រី លឹម ឈាងហ្គរ់ ភនំខរញៃម៊ី

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិខោងោយ សង្កាត់ ភនំខរញៃម៊ី េណ្ឌសសនសុេ

206

សំណ្ង់ផ្ទះសលវង បុ រី លឹម ឈាងហ្គរ់ គ៊ីឡូខលេ៦

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

ភូមិខព្កាលខោ សង្កាត់ គ៊ីឡូសម៉េព្តខលេ ៦ េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

207

The Elysee ដំណារ់កាលទ៊ី ១

THE ELYSEE COMMERCIAL CENTER CO.,LTD.

208

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី (ដឺហ្គម៉េូន៊ី វិលេ) ដំណារ់កាលទ៊ី ១

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

ផ្េូវខលេ៥៩៨ ភូមិទួលខោរ សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ

209

Arata Garden Residences

Zelkova Asset Holdings Co., Ltd.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ២១៤៣ ភូមិបទេសា ិត សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

210

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី (រីខជនៃ៍ផារ)

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

ដ៊ីឡូត៍ខលេ៥៥៥ ភូមិព្ា សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

211

បុ រី រំខចរ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

បុ រី រំខចរ ឯ.រ

ភូមិរំខចរ៤ សង្កាត់ រតនៈ ព្រុ ងបាត់ដំបង ខេតតបាត់ដំបង

បូខៅ ហុងថេ ខេនខធើ ព្បាយ

ភូមិឬសស៊ី សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ ោជធាន៊ីភនំខរញ

ហូលឌ៊ីង ល៊ីម៊ីតធ៊ីត

MEKONG PHNOM PENH DEVELOPMENT
ផ្េូវជាតិខលេ ៦A ភូមិេទរ សង្កាត់សព្ររលាប េណ្ឌខព្ជាយសង្កវរ
CORPORATION LTD.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ៥៤៧ ផ្េូវខកាះខរព្ជ ភូមិប១៤ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់
េណ្ឌចំការមន
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ល.រ.

ន្
ម ោះគនក្ោង

ន្
ម ោះក្រុមហ៊ុន

អាស័ យដ្ឋាន

N.

Project Name

Company Name

Address

212

បាល៊ី សុ៊ីខនើ រី២

BALI SCENERY Co., Ltd.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ៧A ផ្េូវខបើ រៃម៊ី ភូម១
ិ ៤ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន

213

The Peninsula Private Residences

CC Peninsula Co., Ltd

ផ្េូវសរងចិទត ភូមិ០៣ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

214

បុ រី ផ្ុនសុយ ដំណារ់កាលទ៊ី ១

PHON SUY Co.,Ltd

215

Golden One

216

The Bridge ដំណារ់កាលទ៊ី ៣

OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) Co., Ltd

217

បុ រី រំខចរ េូរដឹម ដំណារ់កាលទ៊ី ១

បុ រី រំខចរ ឯ.រ

ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ២០០ ផ្េូវខវងខព្សង ភូមិថព្ជខកាង សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌ
ខោធិ៍សសនជ័យ
ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ៣៦៥ ផ្េូវខលេ៣៦០ ភូមិ៧ សង្កាត់ ទួលស្វវយថព្រទ៊ី ១
CHHUN SAMBATH DEVELOPMENT Co.,Ltd.
េណ្ឌចំការមន
ដ៊ីឡូត៍ខលេ ១៨-៧B ភូមិទ៊ី១៤ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន
ដ៊ីឡូត៍ខលេ ២៧,២៨ ភូមិរខទតរខជើ ង សង្កាត់ រខទតរ េណ្ឌខោធិ៍

SHENG JIA SHIN CONSTRUCTION &

័
សសនជយ
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៧២៦ ផ្េូវលំ ភូមិព្តោំ ងរំខចរ សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌ

DEVELOPMENT CO,LTD

ខោធិ៍សសនជ័យ

218

SJS1

219

Ocean City Condominium

SUPERMALL SHOPPING COMPLEX CO., LTD.

ភូមិ១ សង្កាត់ ខលេ២ ព្រុ ងព្រះស៊ីហនុ ខេតតព្រះស៊ីហនុ

220

បុ រី រិភរៃម៊ី ចំការដូង

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ភូមិៃម៊ី សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

221

បុ រី រិភរៃម៊ី ឈូរវា I

រិភរៃម៊ី ព្គុប

ភូមិភេូសផ្ាម សង្កាត់ ខោររកា េណ្ឌសព្ររខៅន

222

L'attrait Boeung Keng Kang ដំណារ់កាលទ៊ី ២

L'ATTRAIT PROPERTY DEVELOPMENT INC.

ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ ៦៣ ផ្េូវ ៣៣៤ ភូមិ៨ សង្កាតបឹងខរងរង១ េណ្ឌចំការមន

223

THE PARKWAY

PARKWAY INVESTMENT CO.,LTD.

ផ្េូវខលេ ២៧៣ ភូមិទួលខោរ

PRINCE REAL ESTATE (CAMBODIA) GROUP

សង្កាត់ ទួលសសងា េណ្ឌឬសស៊ីសរវ
ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ 02 ផ្េូវខលេ ៤១ ភូមិ១០ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំ

CO.,LTD.

ការមន
ផ្េូវខលេ៣៧១ សង្កាត់ សទឹងមានជ័យ េណ្ឌមានជ័យ

224

Prince Modern Plaza

225

Paramount Condo

PARAMOUNT RESIDENCE DEVELOPMENT CO.,LTD

226

The Sea Gate Suite

KHCN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD

227

មេិះសរ

ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ០០១ ផ្េូវខលេ៧០៥ ភូមិ០៣ សង្កាត់ ០៣ េណ្ឌមិតភា
ត រ
ព្រុ ងព្រះស៊ីហនុ
SAM AN PEANICH CO.,LTD.

ដ៊ីឡូតិ៍ខលេ១២២៣+១២៤១ ផ្េូវលំ ភូមិខាវ សង្កាត់ ដខង្កា េណ្ឌដខង្កា

Grand Phnom Penh International City Co., Ltd

ភូមិឃ្ួ ម ញ សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

ខស្ត្ហន
ា ភនំខរញ េុ៊ីនខធើ ខណ្សិនណ្លសុ៊ីធ៊ី
228

ដំណារ់កាលទ៊ី ៥ ជំហ្គនទ៊ី២
2018

229

ដឹ វារីណា សសនសុេ

VARINA INVESTMENT GROUP CO.,LTD.

ភូមិជាងទង សង្កាត់ព្កាំ ងធនង់ េណ្ឌសសនសុេ

230

Sihanouk Ville View

SIHANOUKVILLE VIEW DEVELOPMENT CO.,LTD

ភូមិ២ សង្កាត់ ខលេ២ ព្រុ ងព្រះស៊ីហនុ ខេតតព្រះស៊ីហនុ

231

URBAN VILLAGE

URBAN HUB (CAMBODIA) CO.,LTD.

មហ្គវិៃ៊ីសខមាច ហុនសសន ភូមិ២ សង្កាត់ ររ់េសព្ងខលើ េណ្ឌមានជ័យ

232

បុ រី េងារភនំខរញ

Angkor Continent Import Export Group Co.,Ltd

ភូមិបទេសា ិត សង្កាត់ ឃ្ួ ម ញ េណ្ឌសសនសុេ

233

ថៃ ឈុនព្គ៊ី ឌ៊ីេូខលន សុ៊ីធ៊ី

THAI CHHUNKRY IMPORT & EXPORT CO., LTD.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ០២ ភូមិព្រុ ងៃម៊ី សង្កាត់ ខោរលេង េណ្ឌសសនសុេ

234

បុ រី ចតុមុេ សុ៊ីធ៊ី I

BS LAND & HOME CO.,LTD

235

បុ រី ចតុមុេ សុ៊ីធ៊ី វីយូ

236

SKYLINE

ដ៊ីឡូត៍ខលេរណ្០២១០៧៨ ភូមិស្វវយព្ជំ ឃ្ុំស្វវយព្ជំ ព្សុរ
េាច់រណា
ា ល ខេតតរណា
ា ល
ដ៊ីឡូត៍ខលេI០០៥៤ ភូមិសព្ររលាវ ឃ្ុំសព្ររតារូវ ព្សុរេាច់រណា
ា ល
BS LAND & HOME CO.,LTD
ខេតតរ ណា
ា ល
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៨៨ ផ្េូវខលេ១៣៤ សរង១៣៧ សង្កាត់ វាលវង់ េណ្ឌ ៧មរ
Hong Lien Development Construction Co.,Ltd.
ោ
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ដ៊ីឡូត៍ខលេ១២០៩០២២១-១១៩៧ ផ្េូវវតតេងាតាមិ ញ ភូមិព្តោំងៃេឹង

237

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី (ព្គ៊ីស្វតល់ផារ)

បុ រី ភនំខរញៃម៊ី

238

បុ រី លឹមឈាងហ្គរ់ េូឌឹមទ៊ី ២

លឹម ឈាង ហ្គរ់ េូ េិលធ៊ីឌ៊ី

239

J Tower

TANICHU ASSETMENT CO.,LTD.

240

ខរៀនស្វវយ ផាេហា

KIEN SVAY COMMERCIAL CITY CO.,LTD.

241

Picasso City Garden

PICASSO CITY GARDEN DEVELOPMENT CO.,LTD.

សង្កាត់ ខរមខៅ េណ្ឌខោធិ៍សសនជ័យ
ផ្េូវលំ ភូមិព្តោំ ងព្រស្វំង សង្កាត់ ព្តោំងព្រស្វំង េណ្ឌខោធិ៍សសនជ័យ
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៧០ ផ្េូវខលេ៦៣ សរង៤២២ ភូមិ១៣ សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់
េណ្ឌចំការមន
ឃ្ុំភូមិធំ ព្សុរខរៀនស្វវយ ខេតតរណា
ា ល
ដ៊ីឡូត៍ខលេ២៣១ ផ្េូវខលេ៣២២ ភូមិ៧ សង្កាត់ បឹងខរងរង១ េណ្ឌ
ចំការមន
CHROY CHANGVAR PREK LEAP CONSTRUCTION

242

PHNOM PENH PARK

ផ្េូវខលេ៦A ភូមិេទរ សង្កាត់ សព្ររខលៀប េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

243

GRAND BEKCHAN

244

ឡុង ន៊ី ទួលរព្ង

245

The Hill Residence

246

បុ រី ខឡង ណាវាព្តា

GALAXY NAVATRA GROUP CO.,LTD.

247

Blue Bay

SHU JIAN TIEN YU DEVELOPMENT CO., LTD.

248

GOLD CLASS

249

Mekong View Tower 03

បុន ខជសធ ព្គុប

ផ្េូវសរវចិទត ភូមិ០៣ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

250

ST PREMIER RESIDENCE

ST PREMIER RESIDENCE CO., LTD.

ភូមិព្គួស សង្កាត់ ស្វវយដងាំុ េណ្ឌខសៀមោប ខេតតខសៀមោប

251

បុ រី វីឡាទួ លសសងា េរិយរសព្ត (THE SENCTUARY CITY)

បុ រី វីឡាទួ លសសងា

ភូមិទួលមាស ឃ្ុំេ រិយរសព្ត ព្សុរលាវឯម ខេតតរណា
ា ល

252

បុ រី ខប៉េ ងហួត ដឹស្វតដ្ឋយមិន

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិទួលរកា៣ សង្កាត់ ររ់េសព្ងខព្កាម េណ្ឌមានជ័យ

253

បុ រី ខប៉េ ងហួត ដឹស្វតផាេទ៊ី ន៊ីម យូរូ វីល

បុ រី ខប៉េ ង ហួត ព្គុប

ភូមិេូរេណ្ាូង សង្កាត់ សព្ររព្បា េណ្ឌចារេំខៅ

254

Residences Bel Air

MK CENTRALLAND CO.,LTD

ផ្េូវលំ ភូម០
ិ ៣ សង្កាត់ ខព្ជាយចង្កវរ េណ្ឌខព្ជាយចង្កវរ

255

បុ រី េ &ខេហវ

R & F PROPERTIES HS (CAMBODIA) CO.,LTD.

256

បុ រី VIP

R.N VIP REAL ESTATE CO.,LTD.

257

េិល បឹងទំរន
ុ

L.C.P.P RESIDENCE CO.,LTD.

258

Garden In The Air Tower ដំណារ់កាលទ៊ី ១

GARDEN IN THE AIR TOWER CO., LTD.

វិៃ៊ីសុភមងាល សង្កាត់ ទខនេបាស្វរ់ េណ្ឌចំការមន
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បុ រី មងាលភនំខរញទ៊ី៥

បុ រី មងាលភនំខរញ

ផ្េូវជាតិខលេ១ ភូមិតាព្រហម សង្កាត់ សព្ររឯង េណ្ឌចារេំខៅ

260

BAOLI MANSION: 01

BAOLI (CAMBODIA) REAL ESTATE CO.,LTD.

ដ៊ីឡូត៍ខលេ៤-៦ ផ្េូវខលេ១៤៩ ភូមិ៣ សង្កាត់ វាលវង់ េណ្ឌ ៧មរោ

LTD.
CHROY CHANGVAR PREK LEAP CONSTRUCTION
ផ្េូវលំ ភូមិសបររន ឃ្ុំសបររន ព្សុរេងាសួ ន ល ខេតតរណា
ា ល
LTD.
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៥៨១,៥៨០,៥៧៩ ផ្េូវទួលរព្ង ភូមិព្តោំ ងៃេឹង សង្កាត់
BOREY LONG NY CITY CO.,LTD.
ខរមខៅ េណ្ឌខោធិ៍សសនជ័យ
ដ៊ីឡូត៍ខលេ១៦៤២ ភូមិ៣សង្កាត់ ខលេ៣ េណ្ឌព្រះស៊ីហនុ ខេតតព្រះ
U VIEW (Cambodia) Co.,Ltd.
ស៊ីហនុ
ភូមិខរមខៅ សង្កាត់ ខរមខៅ២ េណ្ឌខោធិ៍សស នជ័យ
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៣១៥៨ វិៃ៊ី២ធនូ សង្កាត់ខលេ៣ េណ្ឌព្រះស៊ីហនុ ខេតត
ព្រះស៊ីហនុ
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៣៥ ផ្េូវខលេ៣៩២ ភូមិ០៩ សង្កាត់ បឹងខរងរង១ េណ្ឌចំ
P.P.I.S DEVELOPMENT CO. LTD.
ការមន

ដ៊ីឡូត៍ខលេងIII០៥៨២ ផ្េូវ៦០សម៉េ ព្ត ភូមិសព្ររតានូ សង្កាត់ររ់
េសព្ងខលើ េណ្ឌមានជ័យ
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៦៤៣ ភូមិមុឺស្ត្ទត សង្កាត់ ស្វពនៃម េណ្ឌដខង្កា
ដ៊ីឡូត៍ខលេ៩៣៣ ផ្េូវខលេ៦៩ ភូមិរាលទំនប់ សង្កាត់ បឹងទំរន់
េណ្ឌមានជ័យ
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