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កម្ពជុា  ជា បេទេស មាន សេរីភាព បំផុត នៅ ក្នងុ ចំោម 
បេទេស ក្នងុ តំបន់ នេះ ដេល មិកន មាន ារ តេតួ ពិកនិកតេយ ារ 
បេើបេេស់ រូបិកយប័ណ្ណ មិកន មាន ារ យក ពន្ឋ លើ បេេក់ 
ចំណេញ លើ វិស័យ នេះ។ . . .

លោក HENRY WU
អគ្គនាយក កេមុហុ៊ន MATSU Property
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សារពីប្រធានសមាគម

Dear Global Readers

As the New President of the CVEA I am very happy to share a few words with you.
As the Real Estate and construction industry in Cambodia is booming, this also takes a lot 

of responsibilities with it. 
It is our duty to the nation and its citizens to guard and expand our knowledge so that local 

and foreign investment opportunities will keep coming in to the Kingdom of Cambodia what 
will result in even more opportunities and at the same time benefit the government as well 
as the business community.

The CVEA will build a stronger, clear and transparent relationship with the government to 
make sure that we will become the leading center in future ASEAN. Cambodia is One of the 
leading countries in economy growth and we will climb the ladder even higher to reach to 
top.

Development in Cambodia still have a lot of growth potential and the CVEA will be the 
front-runner to guide this in to  a win-win situation for all parties involved.

The county is showing a fantastic economic growth of almost 8% in the past 20 years and 
this makes Cambodia become a destination that is attracting investors among countries in 
the region, because the country has improved its infrastructure, low labor cost and 70 % of 
youth aged under 35 years, which makes investors interested to create and act on investment 
opportunities.

The reason we created this ‘Property View‘ Magazine is to provide you with detailed and up 
to date information about the Real Estate, construction and investment opportunity market 
in Cambodia, as well as for the foreign developers and investors to give them a great insight.

Message froM   tHe presIdent

Mr. Kim Heang 
President of Cambodian 

Valuers and Estate Agents 

Association (CVEA)

លោកគមីហ៊ា ង
ប្រធានសមាគម
អ្នកវាយតមមលៃនងិ

ភ្្ន កង់ារអចលនវត្ថុកម្ថុជា

សួស្តីមិកត្តអ្នកអានទាំងអស់!

ក្នុង នាម ជា បេាន នេ សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលន វត្ថុ កម្ពុជា ខ្ញុំ ាទ ពិកត ជា មាន សេចក្តី 
រីករាយ ក្នុង ារ ចេក រំលេក នូវ សារ មួយ ចំនួន ជាមួយ មិកត្ត អ្ន កអាន ទាំង អស់ គ្នេ។

ារ រីក ចមេើន នេ វិស័យ សំណង់ និកង អចលន ទេពេយ នៅ កម្ពុជា នា ពេល នេះ  ា ទាមទារ ជា ចាំាច់ 
នូវ ទំនួល ខុស តេូវ ជា ចេើន។ បច្ចុបេបន្ន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលន វត្ថុ កម្ពុជា និកង 
កេុមហ៊ុន ជា សមាជិកក ទំាង អស់ ាន តេៀម ខ្លួន រួច ជា សេេច សមេេប់ កិកច្ចារ ដ៏ ធំ នេះ ។ នេះ គឺ ជា ាតព្វ  
កិកច្ច របស់ ពួក យើង ក្នុង កិកច្ចារ បមេើ បេទេស ជាតិក និកង បេជាពល រដ្ឋ។ ខណៈ ឱាស វិនិកយោគ ក្នុង និកង កេេ 
សេុក នឹង បន្ត កើន ឡើង ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ដេល នឹង ហុច ឱាស ចេើន សេប ពេល នេះ ដេរ  ា នឹង ផ្តល់ ផល 
បេយោជន៍ ដល់ រាជរដ្ឋេភិកាល ក៏ ដូច ជា សហគមន៍ សេដ្ឋកិកច្ច ជា ដើម។

សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលន វត្ថុ កម្ពុជា នឹង ខិកត ខំ កសាង ទំនាក់ ទំនង ឲេយ រឹត តេ មាន ភាព 
រឹងមាំ ចេបាស់ លាស់ និកង មាន តមា្លេភាព ជាមួយ រដ្ឋេភិកាល  ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ បេេកដ ា សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង 
ភា្នេកា់រ អចលន វត្ថ ុកម្ពជុា នងឹ ា្លេយ ជា មជេឈមណ្ឌល នា ំមខុ នាពេល អនាគត ក្នងុ តបំន ់អាស៊ាេន។ កម្ពុជា គ ឺជា 
បេទេស មយួ នៅ ក្នងុ ចំោម បេទេស ដេល មាន កំណើន សេដ្ឋកិកច្ច ខ្ពស ់ជាង គេ នៅ ក្នងុ តំបន ់អាសា៊េន ហើយ 
នឹង ឈាន មុខ គេ ផង ដេរ នា ពេល ខាង មុខ។

ារ អភិកវឌេឍ ក្នងុ បេទេស កម្ពុជា នងឹ មាន សា្តេនពុល ខា្លេងំ ហើយ សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលន វត្ថ ុ 
កម្ពុជា នឹង ា្លេយ ជា អ្នក នាំ មុខ សមេេប់ សា្ថេនភាព ឈ្នះ ឈ្នះ និកង សមេេប់ ភាគី ដេល ពាក់ព័ន្ធ។

ខណៈ សេដ្ឋកិកច្ច បេទេស កម្ពុជា មាន កំណើនជិកត ៨ ភាគរយ ក្នុង រយៈពេល  ២០ ឆ្នេំ ចុង កេេយ នេះ ាន 
ធ្វើ ឲេយ កម្ពជុា ា្លេយ ជា ទិកសដៅ មយួ ដ ៏ទាកទ់ាញ សមេេប ់វនិិកយោគិកន ពេេះ កម្ពុជា ជា បេទេស ដេល មាន បេពន័្ធ 
ហេដ្ឋេរចនា សម្ព័ន្ធ ល្អ បេសើរ មាន តម្លេ កមា្លេំង ពលកម្ម ទាប និកង មាន បេជាជន បេហេល  ៧០ ភាគរយ ជា 
អ្នក ដេល មាន អាយុ កេេម ៣៥ ឆ្នេំ។ ទាំង អស់ នេះ សុទ្ធ តេ ជា អ្វី ដេល ទទួល ាន ារ ចាប់ អារម្មណ៍ ចេើន ពី 
សំណាក់ វិនិកយោគិកន។

ារ បង្កើត ទសេសនាវដ្តី Property View នេះ ឡើង គឺ ក្នុង គោល បំណង ដើមេបី ផ្តល់ អ្នក អាន ទាំង អស់ នូវ 
ពត័ម៌ាន លម្អិកត និកង ថ្មីៗ  អំពី ឱាស ទីផេសារ វិនិកយោគ វិសយ័ សណំង់ និកង អចលន ទេពេយ នៅ កម្ពុជា។ ទសេសនាវដ្ត ី
នេះ ក ៏នងឹ ា្លេយ ជា ចក្ខវុសិយ័ ថ្ម ីសមេេប ់វនិិកយោគិកន បរទេស ដេល មាន បណំង ចលូ មក បណា្តេក ់ទនុ រក សុ ីនៅ 
កម្ពុជា ផង ដេរ៕

if you invest in condominiums, for 
people with middle-income, there 
are no signs of anything alarming, 
but I worry about the condo kind of 
luxury, which are expensive.

Mr: Henry Wu
CEO of MATSU Property



មតិ្តអ្នកអានជាទីមមតតី!

វស័ិយសំណង់និងអចលនតទព្យកម្ពុជាបានក្លា យជាវស័ិយនាំមពុខមេក្នពុងក្រជំរពុញ
កំមណើ នមសដ្ឋកិច្ចជាតិដដលមនះជាសករាជថ្ីមយួមៅកម្ពុជាតសបមពលតបមទសកម្ពុជា
បាននិងកំពពុងមបើកចំហមជើងមមឃស្វា េមន៍អ្នកវនិិមោេជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីតេប់
មជ្ឈដ្្ឋ នទាងំអស់។
រាជធានីភ្នមំពញហាក់មទើបមងើបម�ើងពីសពុបិនបនាទា ប់ពីសសបៃអន្ធក្លតេបដណ្ត ប់ជា

មតចើនទសវត្សរ។៍ ទីតករុងមនះ បាននិងកំពពុងក្លា យជាមជ្ឈមណ្ឌ លពាណិជ្ជកម្លំដ្ប់
អន្តរជាតិដ៏រស់រមវ ើកមៅមពលតករុមហ៊ពុនអន្តរជាតិក្ន់ដតមតចើនមកស្ងសង់និងមបាះ
ទីតាងំវនិិមោេមលើអគារធំខ្ស់កប់ពពកជាមតចើនដដលមធវាើឲ្យធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អាសពុី
បានតបសិទ្ធនាមម្្ះថ្ីមយួដល់តពះរាជាណាចតកមនះជា«ខ្លា មសដ្ឋកិច្ចថ្ីមយួក្នពុង
តំបន់អាសពុី»។
មដ្យមមើលមឃើញនិនា្ន ក្ររកីចមតមើនឥតឈប់ឈរមនះ និងតសបមពលកម្ពុជាមធវាើ

សមាហរណកម្មសដ្ឋកិច្ចជាមយួតបមទសក្នពុងតំបន់តករុមអ្នកស្រពត័ម៌ានអ្នកថតរបូ
អាជីពមយួតករុមបានមរៀបចំទស្សនាវដ្តីPROPERTYVIEWMagazineមនះម�ើង
មដើមបៃីផ្តល់នូវពត័ម៌ានចបាស់លាស់សពុីជមតរៅនិងអាចទពុកចិត្តបានសតមាប់ផ្តល់ពពុទ្ធិ
ដល់អ្នកវនិិមោេជាតិអន្តរជាតិបានសិកសាដសវាងយល់និងអាចយកមធវាើជាមូលដ្្ឋ ន
ក្នពុងក្រសមតមចចិត្តមបាះទពុនវនិិមោេក្នពុងវស័ិយសំណង់និងអចលនតទព្យមៅកម្ពុជា។
 មគាលមៅសនក្រមរៀបចំទស្សនាវដ្តីមនះម�ើងេឺមដើមបៃផី្តល់នូវចក្ពុវស័ិយចបាស់លាស់

មយួដល់អ្នកវនិិមោេជាតិ និងអន្តរជាតិបានដសវាងយល់និងចងប់ង្ហា ញពីឱក្ស
ដដលកម្ពុជាកំពពុងទទួលបានពីកំមណើ នមសដ្ឋកិច្ចស្ិរភាពនមោបាយស្ិរភាពមា៉ា តករូ
មសដ្ឋកិច្ចនិងមានតបជាជនវយ័មក្ងមតចើន ដដលជាកមាលា ងំស្នូលរបស់កម្ពុជាក្នពុងក្រ
ចូលរមួោ៉ា ងសកម្មដើមបៃីអភវិឌ្ឍន៍មសដ្ឋកិច្ចនិងតបមទសរបស់ពួកមេមៅក្ន់សង្គម
មយួតបកបមដ្យភាពសពុីវល័ិយនិងតបឌិតញាណ។
 ដូចមនះក្រទទួលបាននូវពត័ម៌ានជាកល់ាក់សពុីជមតរៅនិងតបកបមដ្យវជិា្ជ ជីវៈ

ពិតជាតបទីបដ៏សំខ្ន់សតមាប់ស្ធារណជនយកមៅតតិះរះិពិចារណាមពុនមធវាើក្រ
សមតមចចិត្តតតរូវមបាះទពុនវនិិមោេឬចាប់មផ្តើមអភវិឌ្ឍន៍េមតមាងអចលនតទព្យរបស់ខលាួន
ឲ្យបានតតរឹមតតរូវនិងបម ្្ច ៀសបាននូវហានិភយ័នានា។
 មយើងខ្ពុ ំបាននិងកំពពុងផ្តល់នូវពពុទ្ធិមនះដល់មលាកមលាកតសីអ្នកនាងកញ្ញា បាន

អាននិងបានសិកសាដសវាងយល់ពីជមតរៅសនក្លានពុវត្តភាពមនះនិងអាចបមងកើតបាននូវ
ឱក្សនិងមចះចាប់ឱក្សដដលតបកបមដ្យសក្្ត នពុពលក្នពុងវស័ិយដដលបាននិង
កំពពុងតសរូបយកនូវទរឹកតបាក់រាប់ពាន់លានដពុលាលា រមកក្ន់តបមទសមនះជាមរៀងរាល់ឆ្្ន ៕ំ
      

លាងេង់យិន
និពន្ធនាយក

សារពីនិពន្ធនាយក



[ ProPerty view ]14 [ ProPerty view ] 15

matika
Contents

Issue 3, sep - nov 2016

kBaØa-viqäika
2016

- ផេន ទី តម្លេ ដី ក្នុង កេុងភ្នំពេញ   ៣

- រចនាសម្ព័ន្ធ គេប់គេង    ៨

- សារពីបេាន សមាគម    ១០

- សារពីនិកពន្ធនាយក    ១២

- ទីផេសារខុដូនៅ កម្ពុជា  បេឈមនឹង ភាពជាប់គំង? ១៦

- Condo Market to get stuck?    ២០

- អគរ ពាណិកជ្ជកម្ម ៧៨ជាន់    ២៤

- គុយ ា៉េត៖ អ្វី ដេល សំខាន់ គឺ  ទំនុក ចិកត្តទីផេសារ  ២៦

- ទីកេុង ខាមខូ ជា េបះដូងនេចំនុចកណា្តេល               ៣២

- CamKo City is now heart of  Northern Center  ៣៦

- ទីផេសារ អាផាមិកន បេឈម មុខ   ៤០

- និកនា្នេារ រស់ នៅ ខុនដូ  របស់ បេជាពលរដ្ឋខ្មេរ  ៤២

- តើគួរ វិនិកយោគដីធ្លីយ៉េងដូចម្តេច ?  ៤៦

- Cambodial’s Trend in living in Condos ៤៨

- Apartment Market To Face   ៥០

- Invest in Property Booming   ៥៤

- ទមេង់ ធុរកិកច្ច  Condo-Tel ដំបូងគេ  ៥៦

- ទីកេុង រណបថ្មី នឹងលេចខ្លួន  ៥៨

- សហគេិកនចាប់ផ្តើមជំរុញរាជរដ្ឋេភិកាល ៦៤

- Entrepreneurs Began Pushing   ៦៦

- A draft construction law    ៦៨

- តើ តេូវ សម្លឹង មើលសា្តេនុពល  ៧២

- វិស័យអចលនទេពេយ និកង ទេសចរណ៍  ៧៦

- អាសយដ្ឋេន សមាជិកក សមាគម CVEA ៨២

32

46

76

42

ទីក្រុងខាមខូ

នៅភាគខាងជើងរាជធានី

បានកា្ល្រយជា
ប្រះដូងន្រចំណុចកណ្ត្រល

និនា្ន្រការរស់នៅខុនដូរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ

នឹងកើនឡើងព្រលដី
ក្នុងទីក្រុងឡើងថ្ល្រ

តើគួរវិនិយោគដីធ្លីយ៉្រងដូចម្ត្រច

ដើម្របីបានចំណ្រញច្រើន

វិស័យអចលនទ្រព្រយនិងទ្រសចរណ៍កម្ពុជា
នឹងទទួលផលច្រើនពីការអភិវឌ្រឍន៍តំបន់កោះ



[ ProPerty view ]16 [ ProPerty view ] 17

លោក
ចេកឹ សខុនមី អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ Century21 Mekong 

ាន ថ្លេង ា បេសិកន បើ គិកត សមេេប់ រយៈពេល វេង 
ទផីេសារ ខនុដ ូនៅ កម្ពជុា មិកន បេឈម បញ្ហេ អ្វ ីធ្ងនធ់្ងរ ោះ 

ទេ ពេេះ និកនា្នេារ ទិកញ លក ់នៅ តេ ធម្មា គេេន ់តេ ពេល នេះ មាន ារ ផ្គតផ់្គង ់ 
ខុនដូ  ាន់ តេ ចេើន ដេល ធ្វើ ឲេយ អតិកថិកជន មាន ជមេើស ាន់ តេ ចេើន ធ្វើ ឲេយ 
ារ លក់ គមេេង មួយ ចំនួន មាន ភាព យឺតយ៉េវ ប៉ុន្តេ និកនា្នេារ វិនិកយោគ នៅ 
កម្ពុជា គឺ ាន ផា្លេស់ ប្តូរ ដូច នៅ បរទេស មាន ន័យ ា  ទាល់ តេ អ្នក វិនិកយោគ 
មាន ទុន វិនិកយោគ ចេបាស់ លាស់ ទើប អាច ចៀស  ផុត ពី ហានិកភ័យ។

លោក ាន បន្ថេម ទៀតា៖ «នៅ ពេល មាន ារ បេកួត បេជេង ខា្លេំង 
ទាមទារ ឲេយ អ្នក វនិិកយោគ មាន ដើម ទនុ ចេបាសល់ាស ់បើ មិកន ដចូ្នេះ  គមេេងពកួ 
គេ អាច បេឈម មុខនឹង ជាប់ គំង កណា្តេល ទី បេសិកន បើ អ្នក វិនិកយោគ រំពឹង 
បេេក់ អតិកថិកជន យក មក សាងសង់»។

លោក បន្ត ា៖ «បើ ទោះ ជា ារ លក ់មាន និកនា្នេារ យតឺ ជាង មនុ ប៉នុ្តេ ខ្ញុ ំមិកន 
មើល ឃើញ អ្វី លំាក ខា្លេំង  ឬ វិស័យខុនដូ នៅ កម្ពុជា ជាប់ គំង ោះ ទេ»។

ជាមួយ គ្នេ នេះ ដេរ  អគ្គនាយក កេុមហ៊ុន TOWN CITY Real Estate 
លោក វ៉ន ចាន់ថន ាន ថ្លេង ឲេយ ដឹង ផង ដេរ ា មាន គមេេង ជា ចេើន នៅ 
តេ លក ់ដច ់នៅ ឡើយ ពិកសេស គមេេង ដេល ផ្តេត លើ អតិកថិកជន ដេល មាន 
បេេក ់ចណំលូ មធេយម ប៉នុ្តេ បើ និកយយ ព ីនិកនា្នេារ ជា រមួ នា ពេល នេះ គ ឺទផីេសារ 
នេះ មិកន មាន បញ្ហេ អ្វី ោះ ទេ តេ ក៏ មិកន ល្អ ខា្លេំង ោះ ដេរ។

យោង ាម រាយារណ ៍អង្កេត របស ់កេមុហ៊នុ CBRE Cambodia ាន 
រក ឃើញ ា ទផីេសារ ខនុដ ូនៅ កម្ពុជា មាន កណំើន រហតូ ដល ់៧៩៤ ភាគរយ 
គិកត ព ីពេល បច្ចបុេបន្ន រហតូ ដល ់ឆ្នេ ំ ២០១៨ ដេល ចំននួ ផ្ទះ នងឹ កើន ដល ់ចនំនួ 
សរុប ២១,៤១៤ យូនីត។

ទាក់ទង និកង បញ្ហេ នេះ ដេរ បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ 
អចលន វត្ថុ កម្ពុជា  លោក គីម ហា៊េង  ាន លើក ឡើង ដេរ ា ចំនួន ខុនដូ 
ដេល ាន និកង កំពុង សាងសង់ នា ពេល បច្ចុបេបន្ន  សមេេប់ ទីផេសារ ក្នុង សេុក 
ា  ពិកត ជា លើស តមេូវ ារ បុ៉ន្តេ បេសិកន ជា គិកត សមេេប់ ទីផេសារ អាស៊ាេន គឺ 
មិកន ទាន់ គេប់ តមេូវ ារ នៅ ឡើយ ទេ ដូច្នេះ អ្វី ដេល សំខាន់ នា ពេល នេះ គឺ 

នៅពេលបេជាជនកម្ពុជជាមិនទាន់តេៀមខ្លនួរួចរាល់សមេេប់
ទសេសនទាននេការស្នេក់នៅតាមអគារខ្ពស់ៗវត្តមាន ខុនដូ
កប់ពពកជាចេើនបាននិងកំពុងសងសង់ខណៈខ្លះទៀតបាន
បញ្ចប់ការសងសង់សមេេប់ទីផេសារថ្មីមួយដេលកំពុងានភាព
ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសសេបពេលដេលពួកគេនៅតេាន
សុទិដ្ឋិនិយមសមេេប់ទីផេសារនេះ បុ៉ន្តមេសំណួរមួយនេះកំពុងាន
ចម្លើយខុសៗគា្នេរវាងអ្នកជំនាញដេលកំពុងានទសេសនៈចមេងូ
ចមេេស់អំពីទីផេសារនេះ។

ទីផ្រសារខុនដូនៅកម្ពុជា
ប្រឈមមុខនឹងភាពជាប់គាំង?

ធ្វើ យ៉េង ណា ឲេយ អ្នក វិនិកយោគ អាសា៊េន ចូល មក ាន់ តេ ចេើន 
ពេេះ បេសិកន បើ វិស័យ នេះ ជាប់ គំង  ា មិកន មេន ជា កំហុស 
របស់ អ្នក សាង សង់ ោះ ទេ ប៉ុន្តេ អ្វី សំខាន់ គឺ រដ្ឋេភិកាល តេូវ 
ធ្វើ យ៉េង ណា ឲេយ អ្នក វិនិកយោគ ចូល មក។

លោក ាន មាន បេសាសន៍ ទៀត ា៖ «បេសិកន បើ  ទឹក 
អគ្គិកសនី ថ្លេ ដឹក ជញ្ជនូ នៅ តេ ខ្ពស់ ហើយ ារយិល័យ និកយម 
នៅ តេ ចេើន តើ អ្នក ណា ចលូ មក»។ លោក ាន បន្ត ា៖ «ចេបាប ់
មាន រចួ ហើយ ាន ធ្វើ រចួ ហើយ ប៉នុ្តេ សំខាន ់គ ឺតេវូ គោរព ទំាង 
អស់ គ្នេ មិកន មេន ចង់ ាតុកម្ម ធ្វើ ាតុកម្ម ោយ គ្មេន ចេបាប់ 
ទមា្លេប ់ោះ ទេ ដចូ្នេះ ចរូ ោះសេេយ បញ្ហេ នេះ ទាងំ អស ់គ្នេ»។

លោក គមី ហា៊េង ាន បន្ថេម ទៀត ា អ្នក វនិិកយោគ  ខនុដ ូ
ដេល បេឈម មុខ ខា្លេំង ជាង គេ នា ពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ គឺ អ្នក 
ខ្ចី លុយ គេ មក សាងសង់ ដេល លោក ា៉េន់ បេមាណ ា មាន 
ចំនួន លើស ៥០ភាគរយនេ អ្នក វិនិកយោគ ខុនដូ នា ពេល 
បច្ចុបេបន្ន ហើយកំពុង តេ បេឈម នឹង ទឹក ភ្នេក ពេេះ គមេេង 
ពកួ គេ មយួ ចនំនួ បេឈម មខុ នងឹ ភាព ជាប ់គំង ប៉នុ្តេ សមេេប ់
អ្នក មាន ដ ីនិកង មាន ទនុ វនិិកយោគ ចេបាស់លាស់ ពកួ គេ មិកន មាន 
បញ្ហេ អ្វី ោះ ទេ។

លោក ាន និកយយ ា៖ «ា មិកន មាន បញ្ហេ ក្នងុ ឧសេសាហកម្ម 

លោក គីម ហ៊ាេង បេានសមាគម CVEA។

លោក គុយ ា៉េត  អគ្គនាយ កកេមុហុ៊ន VTRUST GROUP ពេល ផ្តល់ សមា្ភេសន៍ ។ខុន ដូ និកង អាផាតមិកននៅ ក្នងុ រាជានី  ភ្នពំេញ។ រូបថត នូច

សំណង់ នានា នៅ ជំុ វិញ ពហុកីឡដ្ឋេន ជាតិក ដេល កំពុង ដំណើរ  ារ សាងសង់របស់ ខ្លនួ។ រូបថត នូច



នេះ ទេ តេ ា នឹង មាន បញ្ហេ សមេេប់ បុគ្គល ដេល ខ្ចី លុយ ធនាគរ ឬ ចាំ យក លុយ 
ពីអតិកថិកជន មក សាង សង់»។

ចណំេក ឯ លោក គយុ ា៉េត  អគ្គនាយ កេមុហ៊នុ VTRUST GROUP ដេល ាន នា ំ
ចូល Master Franchise Century21 មក ាន់ កម្ពុជា ាន ថ្លេង ា នៅ ពេល ទីផេសារ  
ខនុដ ូ កើន ឡើង លើស តមេវូ ារ ា នងឹ ជា ឱាស សមេេប ់អ្នក វនិិកយោគ និកង អតិកថិកជន 
ោយសារ ពកួ គេ អាច បេមលូ ទិកញ  ខនុដ ូនៅ ពេល ដេល តម្លេ អចលនទេពេយ នេះ ា្លេក ់
ចុះ។ ចំណេក អតិកថិកជនពួក គេ នឹង ទទួល ាន ផល បេយោជន៍ ពេេះ ពួក គេ មាន 
ជមេើស ាន់ តេ ចេើន ក្នុង ារ វិនិកយោគ។

ទោះ ជា យ៉េង ណា  អ្នក ជំនាញ អចលនទេពេយ បរទេស ាន សម្លឹង ឃើញ ទីផេសារ 
ខុនដូ នៅ កម្ពុជា នៅ តេ មាន ាលានុវត្តភា ពនៅ ឡើយ។

លោក  HENRY WU អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ MATSU Property ដេល មាន មលូដ្ឋេន 
នៅ កោះ តេា៉េន់  ាន ថ្លេង ា ទីកេុង ភ្នំពេញ មាន ទំហំ តូច ណាស់ ហើយ បេះដូង 
រាជាន ីនេះ មាន ទំហំ បេហេល ២០គីឡូ ម៉េតេារ៉េ ប៉ុោ្ណេះ ប៉ុន្តេ មាន បេជាជន  
 ជា ចេើន រស ់នៅ ទីកេងុ នេះ ដេល ធ្វើ ឲេយ ទីកេងុ នេះ ាន ់ តេ ចង្អៀត តម្លេ អចលនទេពេយ 
នឹង កើន ឡើង ខ្ពស ់ដូច្នេះ ខុនដូ ដេល មាន សេា សា្នេក ់នៅ បេកប ោយ ផាសុកភាព 

មាន អាង ហេល ទឹក សន្តិកសុខ ផេសារ ទំនើប និកង ារ គេប់គេង ចេបាស់លាស់ នឹង ា្លេយ 
ជាជមេើស របស់ ពួក គេ នា ពេល អនាគត។

លោក ាន បន្តា៖ «កម្ពុជា  ជា បេទេស មាន សេរីភាព បំផុតនៅ ក្នុង ចំោម 
បេទេស ក្នុង តំបន់ នេះ ដេល មិកន មាន ារ តេួត ពិកនិកតេយ ារ បេើបេេស់ រូបិកយប័ណ្ណ មិកន 
មាន ារ យក ពន្ធ លើ បេេក់ ចំណេញ លើ វិស័យ នេះ ហើយ  អ្នក វិនិកយោគ អាច ចេញ 
ចូល ោយ សេរី ពិកសេស តម្លេ អចលនទេពេយ នៅ ភ្នំពេញ គឺ មាន តម្លេ ទា បនៅ ឡើយ 
បើ ធៀប នឹង ទីកេុង នានា  របស់ បេទេស ក្នុង តំបន់ »។

លោក ាន និកយយ ា៖ «បេជាជន នៅ ទកីេងុ ភ្នពំេញ  មាន បេមាណ ២លាន នាក ់
តម្លេ ខនុដ ូនៅ ទកីេងុ នេះ មាន តម្លេ ទាប ខា្លេងំ ណាស់ ធៀប ជាមយួ បេទេស ក្នងុ តបំន ់
នេះ ដេល កា្តេ ទាងំ អស ់នេះ ាន និកង កពំងុ ទាកទ់ាញ ចណំាប ់អារម្មណ ៍អ្នក វនិិកយោគ 
បរទេស យ៉េង ខា្លេំង ចំពោះ អចលន ទេពេយ នៅ ទី នេះ»។

លោក HENRY WU ាន បន្ត ឲេយ ដឹង ទៀត ា ជន បរទេស សា្គេល់ ទីកេុង ាងកក 
ទីកេងុ កូឡាឡាពួំរ ទីកេងុ ហងុកុង តេ ពួក គេ មិកន សវូ សា្គេល ់ទកីេងុ ភ្នពំេញ ោះទេ ប៉នុ្តេ 
នៅ ឆ្នេ២ំ០២៣ ពេល កម្ពជុា ធ្វើ ជា មា្ចេស ់ផ្ទះ រៀបចំ កឡីា អាសា៊េន ហ្គេម ទកីេងុ នេះ នងឹ 
មាន គេ សា្គេល់ ចេើន និកង បន្ត មាន ារ រីក ចមេើន  ខា្លេំង ថេម ទៀត។

លោក បន្ត បញ្ជេក់ ា៖ «បេសិកន បើ អ្នក វិនិកយោគ ខុនដូ សមេេប់ បេជាជន មាន 
បេេក ់ចណំលូ មធេយម មិកន មាន សញ្ញេ អ្វ ីគរួ ឲេយ ពេយួ ារម្ភ ទេ តេ ខ្ញុ ំារម្ភ ព ីខនុដ ូបេភេទ 
បេណីត ដេល មាន តម្លេ ថ្លេ»៕  

កម្ពជុា  ជា បេទេស មាន សេរីភាព បំផុត នៅ ក្នងុ ចំោម 
បេទេស ក្នងុ តំបន់ នេះ ដេល មិកន មាន ារ តេតួ ពិកនិកតេយ ារ 
បេើបេេស់ រូបិកយប័ណ្ណ មិកន មាន ារ យក ពន្ធ លើ បេេក់ 
ចំណេញ លើ វិស័យ នេះ។ . . .

លោក HENRY WU
អគ្គនាយក កេមុហុ៊ន MATSU Property

អគរ ខុនដូ នៅ តំបន់ ទន្លេ ាសាក់ ដេល មាន ចំនួន អ្នក រស់ នៅ ចេើន គួរ សម 
 ខណៈ សំណង់ ខុនដូ និកង អាផាតមិកន ផេសេងទៀត កំពុង កើន ឡើង។ រូបភាព នូច
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C
HREK SOKNIM, 

CEO of Century 

21 Mekong, says 

that if you’re con-

sidering investing in the condo 

market long-term, then you 

won’t be encountering any se-

rious challenges any time soon 

because the trends remain to 

be stable and projections are 

optimistic due to the fact that 

there are still lots of condo-

minium units in supply. But 

Soknim warns that with the 

growing number of foreign in-

vestors coming into play, sales 

may regress or slow down a bit 

due to stiff competition. So, 

they would have to consider ad-

equate and efficient financing 

for their projects. Soknim states 

that “when there is intense 

competition, it requires inves-

tors to have a precise capital. 

Otherwise, their projects might 

face a stalemate in middle plan 

if investors expect to get fund-

ing from buyers to develop the 

construction project.” Hoping 

for a great outcome, he says 

“even if the sales are slower 

than before,” he does not see 

any difficulties that may result 

to the condominium market 

getting stuck.

This is also what the direc-

tor of TOWN CITY Real Estate, 

Vann Chanthorn, thinks. He ex-

plains that there are many proj-

ects that are still selling well, es-

pecially projects that focus on 

middle-class customers. He re-

With new developments established by foreign 
investors who find the Cambodian condo market 
attractive, information and education regard-
ing the condominium market has steadily grown 
throughout the years. But generally speaking, dif-
ferent experts have different outlooks and opin-
ions regarding investing in this market.

affirms that overall, there is no ur-

gent problem and that the condo-

minium market remains strong. 

This is confirmed by a recent sur-

vey done by CBRE Cambodia con-

servative estimates show that the 

condo market in the country will 

increase by 794 percent from now 

until 2018 and that the supply will 

increase to a total of 21,414 units. 

Kim Heang, president of the 

Cambodian Valuers and Estate 

Agents Association, said that the 

number of condominiums that 

have been built for the current 

domestic market left a surplus. 

He said that if investors are think-

ing about the ASEAN market, 

there is still much that remains 

to be seen and that what is im-

portant now is to get more ASEAN 

investors into the sector. If the 

sector remains stagnant, may not 

always be the developer’s fault 

because the government should 

be doing whatever it takes to at-

tract investors. He continues to 

say that if water, electricity, and 

transport costs remain high, and 

there is still much “officism”, then 

no one might invest. But Heang 

clarifies this by saying “the laws 

is already existing, but it is impor-

If water, electricity, and transport 
costs remain high, and there is 
still much “officism”, then no one 
might invest.

Mr: KiM Heang
president of the Cambodian Valuers
and Estate Agents Association

Photo by NouchCondo
Market
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tant to all people to respect the 

law. Demonstrations, demon-

strations without rules, so let’s 

address this issue altogether.” 

It is a collaborative effort. 

Kim Heang adds that the 

biggest pitfall more than 50 

percent of condo developers 

are finding at the moment is 

that borrowing money to as-

sist in funding construction 

presents more of an issue than 

a solution. He says that some 

of the developers are now fac-

ing deadlock. But there seems 

to be no problem right now 

for those who have obtained 

land and a precise investment 

capital. He explains, “It does 

not matter in this industry, but 

it will have trouble for indi-

viduals who borrow money or 

take money from customers to 

build.”

Taking a more positive ap-

proach to the surplus issue, 

Kuy Vat – chairman of VTRUST 

GROUP which bought Master 

Franchise Century21 to Cam-

bodia – said that when the 

condo market reaches surplus 

it can be used as an opportu-

nity for investors and clients. 

They can buy a condo while 

the values are still low. Cus-

tomers will find this beneficial 

because they are presented 

with more options to invest.

Henry Wu, CEO of MATSU 

Property which is based in 

Taiwan, remains to be opti-

mistic and believes that there 

are great opportunities in the 

Cambodia Condo Market. He 

said that Phnom Penh is small 

but being the capital, it is the 

heart of the country and has a 

total area of about 20 square ki-

lometers. This means that con-

struction of high-rise condos 

that have pristine accommo-

dation, comfortable service, 

and amenities like swimming 

pools, security, shopping malls 

and management will be strong con-

tenders in the near future and will be 

a factor in the continuous increase.

Wu continues to say that Cambodia 

is a country which has flexible control 

over currency and has more freedom 

among countries in the region. Cam-

bodia also does not collect tax on prof-

its in the sector, and investors can go 

in and out freely, especially now that 

the property cost in Phnom Penh is 

relatively low compared to cities of 

the of other countries in this area.

He added that “people in the city 

are about 2 million and condo costs at 

a very low price compared with other 

countries in the region that all these 

factors have attracted great interest 

from foreign investors for real estate 

here.”

Wu also establishes that foreign-

ers have known markets in Bangkok, 

Kuala Lumpur, and Hong Kong, but 

were not familiar with Phnom Penh. 

But he expects this notion to change 

by 2023, when Cambodia hosts the 

Asian. He predicts that Phnom Penh 

will flourish during this time. He con-

cludes by saying that “if you invest 

in condominiums, for people with 

middle-income, there are no signs of 

anything alarming, but I worry about 

the condo kind of luxury, which are 

expensive.”

While experts may disagree on cer-

tain aspects of the condo market, it 

is important to note that there are 

similarities in their individual analy-

sis. These may provide better insight 

for those who are wishing to invest in 

Cambodia within the next few years. 

if you invest in condominiums, for 
people with middle-income, there 
are no signs of anything alarming, 
but I worry about the condo kind of 
luxury, which are expensive.

Mr: Henry Wu
CEO of MATSU Property

Construction building in Koh Pich. Photo by Nouch
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វត្ត មាន អគរពាណិកជ្ជកម្ម កម្ពស់  
៧៨ ជាន ់ជា លើក ដបំងូនៅ ទកីេងុ 
ភ្នពំេញ នងឹ ចាប ់ផ្តើម សាងសង ់នៅ 

ដើម ឆ្នេ ំ២០១៧ ខាង មខុ នេះ នងឹ បន្ថេម លើ ចនំនួ 
អគរខ្ពស់ៗ  ជាង ៦០០ អគរនៅ ទកីេងុ នេះ ដេល  
ជា មោទនភាព មួយ របស ់កម្ពុជា បនា្ទេប ់ព ីធនាគរ 
អភិកវឌេឍន៍ អាសុី ាន ដក់ ឈ្មេះ ថ្មី ឲេយ កម្ពុជា «ជា 
ខា្លេ សេដ្ឋកិកច្ច ថ្មី មួយ ក្នុង តំបន់ អាសុី»។

បគុ្គលិកក កេមុហ៊នុ  យងុ ឆង័ ាន និកយយ ក្នងុ 
លក្ខខណ្ឌសុ ំមិកន បញ្ចេញ ឈ្មេះ ា ារ ឌហីេសាញ 
ប្លង់ អគរនេះ ាន បញ្ចប់ ហើយ និកង គេេង ចាប់ 
ផ្តើម សាងសង់ នៅ ដើម ឆ្នេំ ២០១៧ ខាង មុខ នេះ 
ហើយ គេេង នឹង បញ្ចប់ នៅ ឆ្នេំ ២០២១ ខាង មុខ 
ប៉ុន្តេ សាល ាំង បា្ហេញ គមេេង នេះ នឹង បើក 
ដំណើរ ារ នៅ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នេំ នេះ។

លោក បន្ត ា អគរនេះ នងឹ បេើ បេេស ់ចមេុះ រមួ 
មាន ផេសារ ទំនើប ខុនដូ និកង សណា្ឋេគរ ពេម ទាំង 
មាន អាង ហេល ទឹក និកង ភោជនីយដ្ឋេន វិល លើ 
អាាស នា ជាន់ ទី៧៨ ផង ដេរ។

លោក ាន បន្តឲេយ ដឹង ទៀត ា ផេនារ បេើ 
បេេស់ អគរនេះ លម្អិកត ក៏ ាន បញ្ចប់ ផង ដេរ 
ប៉ុន្តេ លោក បដិកសេធ មិកន និកយយ លម្អិកត ោះ 
ទេ។ គមេេង នេះ ាន ទទួល ារ អនុម័ត យល់ 
ពេម ពី កេសួង រៀបចំ ដេនដី នគរូបនីយកម្ម និកង 
សំណង់ រួច ហើយ។

ទាក់ទង នឹង គមេេង នេះ ដេរ លោក សេង ឡតូ 

អ្នក នា ំពាកេយ កេសងួ រៀបច ំដេនដ ីនគរបូនយីកម្ម 
និកង សណំង ់ាន ថ្លេង ឲេយ ដងឹ ា កេសងួ ាន យល ់
ពេម ផ្តល ់អាជា្ញេបណ័្ណ ដល ់កេមុហ៊នុ យន្តជង័ រៀល 
អេស្ទេត ដើមេបី សាងសង់ អគរកម្ពស់  ៧៨ ជាន់ 
នេះ រួច ហើយ។

អ្នក នាង  អាន សុធីា នាយិកា កេុមហ៊ុន 
CBRE Cambodia ាន ថ្លេង ា ាម ព័ត៌មាន 
ដេល អ្នក នាង ទទួល ាន អគរនេះ ជា 
មជេឈមណ្ឌល ពាណិកជ្ជកម្ម ចមេុះ ដេល នឹង 
សាងសង ់នៅ ពេល ខាង មខុ នេះ ប៉នុ្តេ ោយសារ 
ទីផេសារ នេះ មិកន សូវ ល្អ គមេេង នេះ អាច ពនេយា 
ពេល សាង សង់។ អ្នកនាង បន្ត ា ាម អ្វី 
ដេល ជា ភាព ច្នេ បេឌិកត របស់ កេុមហ៊ុន ទៅ លើ 
អគរនេះ គមេេង នេះ នឹង មិកន មាន បញ្ហេ ោះ 
ទេសមេេប់ ទីផេសារ កម្ពុជា។

អ្នកនាង បន្ត ា គមេេង នេះ មាន ទីាំង នៅ 
កេេយ អគរ The Bridge ដេល ស្ថិកត  នៅ កេបេរ 
មជេឈមណ្ឌល  កោះពេជេ។

ទោះ ជា យ៉េង ណា អ្នកនាង មិកន បញ្ជេក ់ឲេយ ដងឹ 
ពី ព័ត៌មាន លម្អិកត របស់ គមេេង នេះ  ទេ។

បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ 
អចលនវត្ថុ កម្ពុជា  លោក គីម ហា៊េង  ាន ថ្លេង 
ា គមេេង អគរកប់ ពពក នេះ នឹង វិនិកយោគ 
ោយ កេុមហ៊ុន មក ពី បេទេស ចិកន ស្ថិកត នៅ លើ 
ផ្ទេ ដី ៤,៥០០ ម៉េតេ ារ៉េ ដេល មាន តម្លេ កេេម 
២០ លាន ដុលា្លេរ អាមេរិក។

លោក បន្ត ា បេសិកន ជា មា្ចេស់ គមេេង មាន 
បេេក់ គេប់ គេេន់ ដើមេបី សាងសង់ អគរបញ្ចប់ 
គមេេង នេះ អគរធំ បេប នេះ នឹង មិកន បញ្ហេ 
សមេេប់ ទីផេសារ ោះ ទេ។

បេសិកន ជា អគរនេះ សាងសង់ បញ្ចប់ ា នឹង 
ា្លេយ ជា អគរខ្ពស ់ជាង គេ ទ ី២ នៅ ទីកេងុ ភ្នពំេញ 
បនា្ទេប ់ព ីអគរមជេឈមណ្ឌល ពាណិកជ្ជកម្ម  ថេ ប៊នុរ៉ងុ 
១៣៣ ជាន់ និកង មាន កម្ពស់  ៥០០ ម៉េតេ។ 

លោក បណ្ឌិកត ា៉េន់ ា៉េត អ្នក ឯកទេស ផ្នេក 
នគរូបនីយកម្ម ាន ថ្លេង ា កម្ពុជា មាន បទ 
បញ្ញត្តិក ស្តីពី ារ កំណត់ កម្ពស់ អគររួច ហើយ 
ដចូ្នេះ បេសិកន ជា យើង អនវុត្តន ៍ចេបាប ់បញ្ញត្តិក ដេល 
មាន ាន ល្អ ា មិកន តេឹម តេ ជួយ ារពារ ាន នូវ 
បេតិកកភណ័្ឌ ក្នងុ ទកីេងុ ោះ ទេ តេ ា នងឹ រកេសា ាន 
នវូ ទេស ភាព សោភណ័ ភាព និកង ាត់ បន្ថយ ាន 
នូវ ផល ប៉ះពាល់ បរិសា្ថេន ផង ដេរ។

លោក បន្ត ា ាម ធម្មា ារ សាង សង់ 
អគរខ្ពស់ បេប នេះ កេុមហ៊ុន ាន សិកកេសា ពី 
បទដ្ឋេន បច្ចេកទេស អស ់ហើយ ចណំេក កេសងួ 
ជនំាញ គេេន ់តេ ជា អ្នក ពិកនិកតេយ លើ បទដ្ឋេន សណំង ់
ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ បេេកដ ា  កេុមហ៊ុន គោរព ាន ាម 
គោលារណ៍ ស្នើ សុំ ឬ អត់ ប៉ុោ្ណេះ។

លោក បន្ត ា៖ «ារ មាន អគរខ្ពស់ៗ បេប 
នេះ ា ជា មោទនភាព ជាតិក ពេេះ ា មិកន តេឹម តេ 
ជួយ ដល់ សេដ្ឋកិកច្ច ោះ ទេ តេ ា ក៏ ផ្តល់ ារារ  
និកង បេេក ់ចណំលូ ដល ់បេជាពលរដ្ឋ ផង ដេរ»៕ 

នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅដើមឆ្ន្រំក្រ្រយ
មុខាត់ទីកេងុភ្នពំេញពិតជាបានផ្លេស់ប្តមរូគួរឲេយភា្ញេក់ផ្អើលក្នុជងមួយទសវតេសរ៍ចុងកេេយនេះដេលសំណង់អគារកប់ពពកកំពុងតេ

សងសង់សព្វថ្ងេនេះបានបេេកា្លេយពីទីកេងុខ្មេចៅជាទីកេងុបេកបោយភាពសីុវិល័យថ្មីនិងរស់រវើកមួយក្នុជងពិភពោក។

៧៨ជាន់
អគារពាណិជ្ជកម្មកម្ពស់

គមេេង អគរពា ណិកជ្ជកម្ម  ថេ ប៊ុនរ៉ុង ១៣៣ ជាន់ និកង មាន កម្ពស់  ៥០០ ម៉េត។ រូបភាព ហ្វេសប៊ុក

គមេេង អគរ ១៣៣ ជាន់។  រូបភាព ហ្វេសបុ៊ក អគរ ពាណិកជ្ជកម្ម កម្ពស់ ៧៨ ជាន់ នឹង ចាប់ ផ្តើម សាងសង់ នៅ ដើម ឆ្នេំ កេេយ។ រូបភាព ហ្វេសប៊ុក

អគរ  ភោ្លេះ  «The  Bridg»  កោះពេជេ ។ រូបភាព ហ្វេសប៊ុក



លោកគុយវ៉្រត៖អ្វីដ្រលសំខាន់
នាព្រលន្រះគឺការធ្វើឲ្រយមានទំនុកចិត្តលើទីផ្រសារ

សសប
  ពេល ដេល មាន ារ ារម្ភ អំពី ារ ផ្គត់ផ្គង់ 
ខុនដូ កើន ឡើង លើស តមេវូ ារ ទីផេសារ 
ជាក់ ស្តេង លោក គុយ ា៉េត អគ្គនាយក 

បេតិកបត្តិក នេ កេមុហុ៊ន Century21 Cambodia ាន ថ្លេង ា 
អ្វ ីដេល សំខាន់ នា ពេល នេះ គឺ ធ្វើ យ៉េង ណា ឲេយ អ្នក វិនិកយោគ 
ពី បេទេស ផេសេងៗ ទៀត មាន ទំនុក ចិកត្ត  មកលើ ភា្នេក់ារ 
អចលនទេពេយ នៅ កម្ពជុា ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ មាន ទំនុក ចិកត្ត ក្នងុ ទីផេសារ 
កម្ពជុាទំាងមូល។

យោង ារ សិកកេសា របស់ កេមុហុ៊ន  Century21 Cambodia 
ដេល ាន ចេញ ផេសាយ ាល ពី ពេល ថ្មីៗ  នេះ ាន បា្ហេញ 
ា ារ ផ្គត់ផ្គង់ ខុនដូ ាន ផ្ទះុ ឡើង នៅ ទីកេងុ ភ្នពំេញ  
ោយ ចំនួន ផ្គត់ ផ្គង់ ាន កើន ឡើង ជិកត ៤ មឺុន យូនីត នៅ ក្នងុ 
ទីផេសារ ខណៈ  តមេវូារ កំពុង តេ មាន ារ ថយ ចុះ និកងមាន 
គមេេង មួយ ចំនួន ាន ពនេយារ ពេល សាងសង់ នា ពេល នេះ។ 
គិកត តេមឹ ឆមាស ទី ១ ឆ្នេ ំនេះ បរិមាណ ារ ផ្គត់ ផ្គង់ ខុន ដូ ដ៏ 
សមេបើម នេះ នឹង នំា ទៅ ដល់ ារ ផ្គត់ផ្គង់ សរុប កើនឡើង 
ដល់៣៧,៥៧០  ឯក ា នៅ ឆ្នេ ំ  ២០២០  ខាងមុខ ោយ 
កើន រហូត ដល់ ៥៦   ភាគរយក្នងុ មួយ ឆ្នេ ំគិកតពី ឆ្នេ ំ ២០១៣  
រហូត ដល់ ពេល បច្ចបុេបន្ន  ។

ារ សិកកេសា ដដេល ាន រកឃើញ ា មក ទល់ ពេល នេះ 
គមេេង ខុន ដូ ដេល ានបញ្ចប់ និកង កំពុង ដំណើរារ និកង 
ចាប់ផ្តើម សាងសង់ មាន សរុប ទំាងអស់ ចំនួន  ១១០  គមេេង 
ស្មើនឹង ១៤៨  អគរ ។ ក្នងុោះ ខុន ដូ ចំនួន ២៤ ាន ដក់ 
ឲេយ ដំណើរារ ដេល មាន ចំនួន៥.០១៤ឯក ា ហើយ នៅ 
ចុង ឆ្នេនំេះ នឹង មាន  គមេេង មួយ ចំនួន ទៀត នឹង បញ្ចប់ ារ 
សាងសង់  ដេល មាន ចំនួន បេហេល៣,៦២០  យូ នី ត ដេល 
មួយ ភាគ ធំ ាន មក ពី គមេេង Olympia City ។ 

 រាយារណ៍ នេះ ក៏ បា្ហេញ សុទិកដ្ឋិកនិកយម ផង ដេរ ា 
រយៈពេល ៥ ឆ្នេ ំខាង មុខទីផេសារ ខុនដូនៅបេទេសនេះ   នឹង 
បា្ហេញ ារ កើន ឡើង យ៉េង ធំ  នៅក្នងុ បេតិកបត្តិក ារលក់  ខុន ដូ 
ដេលជា ធម្មា នៅ កម្ពជុា ចាប់ពី ពេល សមោ្ពេ ធ គមេេង គឺ 
ចំណាយ ពេល ចំនួន  ២៩  ខេ ទើប លក់ អស់ ខណៈ  បេទេស 
ថេ ឬ វៀតណាម ារ លក់ គមេេង បញ្ចប់ ាន ចំណាយ 
ពេល រហូត ដល់ ៤០ ខេ ។ 

លោក គុយ ា៉េត ានថ្លេងា៖ « ទំនុក ចិកត្ត ទីផេសារ និកង 
ល ទ្ធ ភាព ពងេកី ទីផេសារ ខុន ដូ នៅ កម្ពជុា ទៅ  បណា្តេ បេទេស 
ជា ដេគូ ាន់តេ ធ្វើ ឲេយ អ្នក វិនិកយោគ លើ វិស័យ អចលនវត្ថុ  
មាន ទំនុក ចិកត្ត និកង ចាប់ អារម្មណ៍ វិនិកយោគ នៅ កម្ពជុា»។

លោក  ាន ឲេយ ដឹង បន្ត ទៀត ា ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ វិស័យ នេះ 
បន្ត រីក ចមេើន ទាមទារ ឲេយ អ្នក នៅ ក្នងុ វិស័យ នេះ ទំាង អ្នក 
អភិកវឌេឍន៍ អ្នក សាងសង់ និកង កេមុហុ៊ន ភា្នេក់ារ អចលនទេពេយ 
តេវូ ចូលរួម ទំាង អស់ គ្នេ ដើមេបី ទាក់ទាញ លំហូរ ទុនវិនិកយោគ 
ាន់ តេ ធំ ជាង មុន មិកន តេមឹ តេ ក្នងុ កមេិកត ទីផេសារ អាស៊ាេន 
ោះទេ តេ យើង អាចធ្វើ ារារ ជាមួយ គេប់ បេទេស នៅ 
លើ ពិកភពលោក ដេល យើង អាច ធ្វើ ារ ជាមួយ គ្នេ ាន ។

 លោកាន បន្តា ទីផេសារ ខុន ដូ នៅ ទី នេះ គឺ ៧០ ភាគរយ 
តេវូ ាន ទិកញ ោយ ជន បរទេស និកង ៣០ ភាគរយជា 
ជនជាតិក ខ្មេរ ។ បេជាពលរដ្ឋ ខ្មេរ ភាគ ចេើនទិកញ ទុក 
សមេេប់ វិនិកយោគ បន្ត ដេល នេះ ជា  និកនា្នេារ ទូទៅ នេ ទីផេសារ 
ខុន ដូដេល តេវូ ពឹង ផ្អេកលើ បេជាពលរដ្ឋ ក្នងុសេកុ ពេេះ 
បច្ចបុេបន្ន បេជា ពលរដ្ឋ ក្នងុ សេកុ ាន់ តេ ចេើន ឡើង ាន 
ចាប់ អារម្មណ៍ ទិកញ ខុន ដូ នៅ ទីកេងុ ភ្នពំេញ ។ 

លោក បន្ត ា ាល ពី ឆ្នេ ំមុន ារទិកញ ខុន ដូ មាន កំណើន 
ចោ្លេះ ១៥  ទៅ២០ភាគរយ បុ៉ន្តេ កំណើន ឆ្នេនំេះ មាន សភាព 
យឺត ជាង ឆ្នេមុំន តេ យើង មិកន គួរារម្ភ ពេក ោះ ទេ ពេេះ 
តមេវូារ ខុនដូ របស់ បេជាពលរដ្ឋ ក្នងុ សេកុ នឹង កើន ឡើង 
ជាក់ស្តេង នៅ បេទេស ថេ និកង វៀតណាម តេវូ  ចំណាយ ពេល 
រហូត ដល់ ៣០ ឆ្នេ ំទើប បេជាជន នៅ បេទេស ទំាង ោះ មក 
រស់ នៅ ខុន ដូ។ ចំណេក បេទេស  សិកង្ហ បុរី ចំណាយ ពេល 
ឆប់ ជាង នេះ គឺ តេមឹ រយៈពេល ១៨ ទៅ ២០ ឆ្នេ ំបុ៉ោ្ណេះ ។

អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុ វិស័យ នេះ ដទេ ទៀត ាន ជួប បញ្ហេ 
ដូចគ្នេ  និកង ាន ឆ្លើយ តប យ៉េង បេងុបេយ័ត្ន ទាក់ទង នឹង 
សា្ថេនារណ៍ នា ពេល នេះ។

អគ្គនាយក រង កេមុហុ៊ន OCIC លោក ទូច សំណាង ដេល 
ាន និកង កំពុង វិនិកយោគ គមេេង Olympia City ាន ថ្លេងា 
ារ លក់ ខុន ដូ ឆ្នេនំេះ ពិកតជា មានារ ា្លេក់ចុះ បើធៀប នឹង ឆ្នេ ំ
មុន ោយ សារ មានារ បេកួត បេជេង ាន់ តេ ចេើន បុ៉ន្តេ 
ោយសារ ទីាំង របស់ Olympia City ជាទី ាំង ល្អ ានធ្វើ 

ទំនុក ចិកត្ត ទីផេសារ និកង ល ទ្ធ ភាព ពងេកី ទីផេសារ ខុន ដូ នៅ 
កម្ពជុា ទៅបណា្តេ បេទេស ជា ដេគូ ាន់តេ ធ្វើ ឲេយ អ្នក 
វិនិកយោគ លើ វិស័យ អចលនវត្ថ ុ មាន ទំនុក ចិកត្ត និកង ចាប់ 
អារម្មណ៍ វិនិកយោគ នៅ កម្ពជុា។

លោក គុយ ា៉េត
អគ្គនាយក បេតិកបត្តិក នេ កេមុហុ៊ន Century21 Cambodia

លោក គុយ ា៉េត អគ្គនាយក បេតិកបត្តិក នេ កេុមហ៊ុន Century21 Cambodia។ រូបភាព នូច
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ឲេយ ារលក់ នៅតេ ដំណើរារ ជា ធម្មា ដេល មិកន មាន 
សញ្ញេ អ្វ ីគួរ ឲេយ ពេយួ ារម្ភ ោះទេ ។ 

លោក បន្តា ៖ «ខ្ញុ ំសង្កេត ឃើញ អ្នក វិនិកយោគ 
សាងសង់ ខុន ដូ ភាគ ចេើន ផ្តេត លើ ទីផេសារ បរទេស 
និកង ទីផេសារ សមេេប់ អ្នក មាន  ចំណូល ខ្ពស់ បុ៉ន្តេ ពួក 
គេ គួរ បង្វេរ មក ចាប់យក ទីផេសារ ក្នងុ សេកុ ោយ 
ចាប់យក អតិកថិកជន ដេល  មាន បេេក់ ចំណូល មធេយម 
បេសើរ ជាង » ។

លោក បន្តា៖ « ារ ផ្គត់ផ្គង់ សមេេប់ អ្នកមាន 
ចំណូល មធេយម ដេលជា អ្នក ធ្វើារ វ័យ ក្មេង ោយ 
លក់ តម្លេ សមរមេយ ាម រយៈ ារ ាត់ បន្ថយ បេេក់ 
ចំណេញ ខ្លះ ជា ារ ល្អ » ។

បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ 
អចលនវត្ថ ុកម្ពជុាលោកគីម ហ៊ាេង ាន ថ្លេង ា ៖  
« ខ្ញុ ំមិកនាន  ខ្វល់ ា គមេេង ខុនដូ នឹង ផ្គត់ផ្គង់ កើន 
ដល់៣  ទៅ ៤ មឺុន យូនីត ោះ ទេ តេ អ្វដីេល ារម្ភ 
គឺ បើ សាងសង់ ហើយ គមេេង ោះ តេវូ លក់ ជូន 
អ្នកណា គេ?»។ 

លោក ាន បន្តា៖ « អ្នក អភិកវឌេឍន៍ មួយ ចំនួន 
នាពេលនេះ ពួកគេ គ្មេន ទីផេសារ នៅ បរទេសគ្មេន 
បទ ពិកសោធ និកង ជំនាញ លើ  ារារ នេះ និកង មាន 
ទុន មិកន គេប់ គេេន់ សមេេប់ សាង សង់ » ៕   កម្មករ សំណង់កំពុង បំពេញ ារារ របស់ខ្លនួ ក្នងុ ារដ្ឋេន មួយកន្លេង ។ រូបភាព នូច
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រដ្ឋេភិកាល គួរ គេប់ គេង លំហូរ សាច់ 
បេេក់ ឲេយ ាន តេមឹ តេវូ ដើមេបីកំុ ឲេយ មាន 
លំហូរ សាច់ បេេក់ ចូល ក្នងុ វិស័យ នេះ 
ចេើន ពេក តេ ារ ទប់ លំហូរ សាច់ បេេក់ 
ក៏ ធ្វើ ឲេយ សេដ្ឋកិកច្ច មិកន ដើរ ផងដេរ ដូច 
នេះ ារ គេប់គេង លំហូរ សាច់ បេេក់ គួរ 
ធ្វើ ឲេយ ភាព ថ្លងឹ ថ្លេង ឲេយ ាន ហ្មត់ ចត់។

ឯកឧត្តម បណ្ឌិកត មុី កលេយាណ
ទីបេឹកេសា ជាន់ ខ្ពស់ ឧត្តម ទីបេឹកេសា សេដ្ឋកិកច្ច ជាតិក



សប
ហេល ជា មួយ ទសវតេសរ៍  មុន  តំបន់ ទីកេុង  ខាមខូ 
គេេន់ តេ ជា តំបន់ បឹង មួយ បុ៉ោ្ណេះ នៅ រាជានី 
ភ្នំពេញ គឺ បឹង ពោងពាយ។ នៅ ពេល ោះ តំបន់ 

នេះ តេវូ ចាត់ ទុក ជា តំបន ់ចងុ ភាគ ខាង ជើង តបំន ់ទលួគោក ដេល 
ជា តំបន់ លំនៅ ឋាន សមេេប់ អ្នក មាន ជា យូរ មក ហើយ។ ប៉ុន្តេ 
រហតូ មក ដល ់ពេល បច្ចបុេបន្ន ទិកដ្ឋភាព នេះ ាន ផា្លេស់ ប្ដរូ យ៉េង ខា្លេងំ 
ោយ ាន បេេ ា្លេយ ជា មជេឈមណ្ឌល ភាគ ខាង ជើង រាជានី។

ចាប ់ាងំ ព ីគមេេង ទកីេងុ រណប ដបំងូ បផំតុ តេវូ ាន អនមុត័ 
ោយ រាជរដ្ឋេភិកាល ក្នុង ឆ្នេំ ២០០៥ មក កេុមហ៊ុន World City 

Co., Ltd ដេល ជា កេុមហ៊ុន អភិកវឌេឍន៍ Camko City ាន នាំ មក 
នូវ បរិបទ  តំបន់ លំនៅ ឋាន ពាណិកជ្ជកម្ម និកង ជំនួញ ស្តង់ដរ  
ពិកភព លោក ជា លើក ដំបូង ក្នុង ទីផេសារ អចលនទេពេយ។ ទោះ 
បីជា សកម្មភាព អភិកវឌេឍន៍ មាន លេបឿន យឺត យ៉េវ បណា្តេល មក 
ពី ភាព ចលាចល ពី ខាង កេេ ដូចជា វិបត្តិក សេដ្ឋកិកច្ច ពិកភពលោក 
កង្វះ ខាត ហិករញ្ញវត្ថុ និកង វិបត្តិក ហិករញ្ញ វត្ថុ របស់ ដេ គូ យ៉េង ណា ក៏ 
ោយ បច្ចុបេបន្ន នេះ យើង សង្កេត ឃើញ ា តំបន់ នេះ ា្លេយ ជា 
តំបន់ ដេល អ្នក ស្វេង រក លំនៅឋាន ចាប់ អារម្មណ៍ បំផុត ក្នុង 
ារ មក ាំង ទីលំនៅ។ 

បេជាជន បេហេល ១.៥០០ នាក់ មាន សញ្ជេតិក ផេសេងៗ គ្នេ 
កំពុង ាំង លំនៅ នៅ ទីកេុង ខាមខូ បេេ ា្លេយ តំបន់ នេះ ជា 
តំបន់ ទាក់ទាញ ជន បរទេស។ តំបន់ លំនៅឋាន R1  រួមមាន 
អគរ ខុនដូ សាង សង់ រួច រាល់ ចំនួន ៨អគរ ដេល មាន ចំនួន 
៤៤១ យូនីត ផ្ទះ ល្វេង ១៦៤ ខ្នង វីឡា ១៨ ខ្នង និកង ហាង ទំនិកញ 
ាម ផ្លូវ ចំនួន ៣០ កន្លេង ជា តំបន់ ដេល មាន បរិយ ាស រស់ 
នៅ គួរ ឲេយ ទាក់ទាញ និកង បេកប ោយ ផាសុកភាព។ ខុស ប្លេក 
គ្នេ ពី តំបន់ លំនៅឋាន កណា្តេល កេុង   តំបន់ លំនៅឋាន នេះ មាន 

ចំណត រថយន្ត គេប់គេេន់ ពេម ទាំង ទេសភាព សេស់ តេាល 
ដេល គេួសារ អាច ចំណាយ ពេល ជាមួយ គ្នេ នៅ កេេ ផ្ទះ បេកប 
ោយ សុវត្ថិកភាព មាន  អាង ហេល ទឹក កន្លេង ហាត់ បេេណ 
សួនកុមារ និកង ផ្លូវ ដើរ។

តំបន់ នេះ ក៏ជា សួន ក្នុង កេុង  សមេេប់ បេជាជន ដេល សា្នេក់ 
នៅ ក្នងុ និកង ជុវំញិ ទកីេងុ ខាមខ ូនេះ ផង ដេរ។ យើង ពិកត ជា ាយ 
នឹង ឃើញ បេជាជន មក ហាត់បេេណ ពេល ពេឹក និកង ញ៉េំ អាហារ 
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ទីក្រុងខាមខូ

នៅភាគខាងជើងរាជធានី

បានកា្ល្រយជា
ប្រះដូងន្រចំណុចកណ្ត្រល

ខាង កេេ នៅ ពេល លា្ងេច។ សេាកម្ម សន្តិកសុខ 
ថេទា ំនិកងអុនីធណឺេត ក ៏មាន កមេិកត  ខ្ពស ់ផង ដេរ ។ 
ជា ពិកសេស សព្វ ថ្ងេ នេះ លេបឿន អុីនធឺណេត តេូវ 
ាន តម្លើងដល់ លេបឿន អតិកបរមា ១៦០mbps 

ដើមេប ីផ្តល ់នវូ សេាកម្ម  អុនីធណឺេត ក្នងុ លនំៅឋាន 
ចំណាត់ ា្នេក់ លេខ១ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា  ។

វីឡា បេណីតៗ មួយ ចំនួន ក្នុង គមេេង R2 

Secret Garden កំពុង បញ្ចប់ ារ សាងសង់ 
ជា បណ្ដើរៗ និកង អាច ចូល សា្នេក់ នៅ ាន។ 
អចលនទេពេយ ដ៏ បេណីត បំផុត ទាំង នេះ នឹង ធ្វើ 
ឲេយ តំបន់ លំនៅឋាន ដេល មាន សេេប់ នេះ ាន់ តេ 
មាន តម្លេ ថេម ទៀត ។

ខណៈសកម្មភាព ពាណិកជ្ជកម្ម ាន់ តេ រស់ 
រវកី ចនំនួ មា្ចេស ់អាជវីកម្ម ាន ់តេ មាន ចេើន ឡើង 
ជា លំដប់ នៅ ាម ហាងនានា ដេល សេប នឹង 
មហាវិថី អង្គរ ទំហំ ៣០ ម៉េតេ ចំ កណា្តេល ទីកេុង 
ខាមខូ ហើយ មា្ចេស់ ហាង ទាំង ោះ ហាក់ ដូចជា 

លាន Plaza និកង ហាង ទំនិកញ ាម ដង វិថីក្នងុ ទីកេងុ ខាមខូ។ រូបភាព ខាមខូ

រូបភាពតំបន់ R1 ដេល មាន បេមូលផ្តុ ំោយ ហាងនានានៅាច់ជេងុផ្លវូ ។ រូបថត ខាមខូ ទេសភាព ដ៏ សេស់តេាល នា តំបន់ R1 ដេល ពេោពេញ ោយ ភាព រស់ រវីក នេ ធម្មជាតិក។ រូបថត ខាមខូ



ពេញ ចិកត្ត នឹង ភាព រីក ចមេើន និកង កំណើន អ្នក សា្នេក់ នៅ ពេម ទាំង អ្នក ដើរ 
លម្ហេនៅ ទីោះ ផង ដេរ។

កេមុហ៊នុ World City Co., Ltd. ាន ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ឡើង វញិ នវូ គមេេង 
ខុនដូ ដេល តេូវ ាន ផា្អេក និកង កំពុង រៀបចំ យ៉េង យក ចិកត្ត ទុក ដក់ ក្នុង ារ ចាប ់
ដំណើរ ារ គមេេង ថ្មីៗ របស់ ខ្លួន ។

ចំពោះ គមេេង ថ្មីៗ  លោក LEE SeungHyung អនុបេាន ជាន់ ខ្ពស់ នេ 
គមេេង ទកីេងុ ខាមខ ូាន លើក ឡើង ា៖ «ឥឡវូ នេះ គមេេង ជា បន្ត បនា្ទេប ់
របស់ យើង កំពុង ស្ថិកត ក្នុង ដំណាក់ ាល ធ្វើ ផេនារ និកង រៀបចំ ោយ បេុង 
បេយ័ត្ន។ ទីផេសារ អចលនវត្ថុ ជាពិកសេស និកនា្នេារ លើ ារ វិនិកយោគ អចលនវត្ថ ុ
និកង តមេូវ ារ ទីផេសារ ាន ផា្លេស់ ប្ដូរ ។ គមេេង បនា្ទេប់ របស់ យើង នឹង ឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង និកនា្នេារ ខាង លើនេះ»។

លោក LEE បន្ត ទៀត ា៖ «ខណៈ ពេល ដេល ចនំនួ បេជាជន បន្ត កើន ឡើង 
ក្នងុ តបំន ់នេះ តមេវូ ារ លើ បរាិ្ខេ បមេើើ ឲេយ វសិយ័ ពាណិកជ្ជកម្ម និកង អាជវីកម្ម ខា្នេត 
ធ ំក ៏ាន ់តេ ខា្លេងំ ដេរ។ ដចូ្នេះ យើង កពំងុ រៀបច ំតបំន ់ពាណិកជ្ជកម្ម ដ ៏ទាកទ់ាញ 
និកង វិថី ធំៗ ក្នុង ដីឡូតិ៍ C10 នៅ ចោ្លេះ អគរ ខុនដូ តំបន់ R1 និកង តំបន់ វីឡា R2 

Secret Garden»។
លោក ាន បន្ត ទៀត ា៖ «ជាមួយ គ្នេ នេះ ដេរ  យើង ក៏ ាន រៀបចំ រួច រាល ់

ហើយ នវូ គមេេង អភិកវឌេឍ ន ៍ក្នងុ តបំន ់M6 ដេល ស្ថិកត នៅ ភាគ ខាង ជើង នេ តបំន ់
អគរ ខុនដូ R1 ដេល យើង នឹង គេេង ជា ារ អភិកវឌេឍចមេុះ នេ មជេឈមណ្ឌល 
វេជ្ជសាស្តេ អគរ ារិយល័យ តំបន់ លំនៅឋាន  សេាកម្ម និកង ហាង លក់ 
ទនំិកញ រាយ។ គមេេង ថ្ម ីទាងំ នេះនងឹ ចាប ់ផ្ដើម ជា បន្ត បនា្ទេប ់យ៉េង សមសេប»។

ចងុ កេេយ នេះ ារ ចលូ រមួ ចណំេក គោល នយោាយ ជាតិក ស្ដ ីព ីលំនៅឋាន 
គ ឺជា ចណំាប ់អារម្មណ ៍ធ ំបផំតុ របស ់កេមុហ៊នុ អភិកវឌេឍន ៍ផង ដេរ។ កណំើន តមេវូ 
ារ លនំៅឋាន និកង កង្វះ ខាត ារ ផ្ដល ់លំនៅឋាន ដេល មាន តម្លេ សមរមេយ ោះ 
ាន ា្លេយ ជា ក្ដី កង្វល់ ដ៏ ធំ ក្នុង សង្គម។

យើង ាន ឮ ា  ទីកេុង  ខាមខូ ាន រៀបចំ ារ ផ្គត់ផ្គង់ អគរ លំនៅឋាន 
សមេេប ់អ្នក មាន កមេិកត ជវីភាព មធេយម រចួរាល ់ហើយ ដេរ ោយ គេេន ់តេ រងច់ា ំ
ពេល វេលា ចាប ់ផ្ដើម ប៉ោុ្ណេះ ោយសារ តេ គមេេង នេះ ាន ឃើញ នវូ តមេវូ 
ារ នេ លំនៅឋាន ដេល មាន តម្លេ សម សេប នេះ។

ារ អភិកវឌេឍ តបំន ់ជុវំញិ ទកីេងុ ខាមខ ូក្នងុ ខណ្ឌ   សេនសខុ និកង  ប្ញសេសកីេវ ក ៏

កំពុង មាន សកម្មភាព ខា្លេងំ ា្លេ គួរ ជាទី កត ់សមា្គេល ់ផង ដេរ។ នា ពេល ថ្មីៗ  នេះ នៅ ភាគ 
ខាង លិកច ទីកេុង ខាមខូ អគរ ផេសារ ទំនើប AEON Mall ទីពីរ ាន ចាប់ ដំណើរ ារ 
សាង សង់ ហើយ និកង រំពងឹ បញ្ចប់ ារ សាងសង់ ជា សា្ថេពរ ក្នុង ឆ្នេំ ២០១៨។ នៅ ចុង 
ភាគ ខាង ជើង ទកីេងុ ខាមខ ូសាលា Australian International School Phnom Penh 

(AISPP) ដ ៏លេប ីលេបាញ ក ៏នងឹ បញ្ចប ់ារ សាងសង ់ផង ដេរ។ លើស ព ីនេះ ទៅ ទៀត 
គមេេង លំនៅឋាន ទេង់ទេេយ ធំ ដ៏ ទាកទ់ាញ ជា ចេើន ក ៏ាន បញ្ចប ់ារ សាងសង ់រចួ 
រាល់ និកង ខ្លះ ទៀត កពំងុ ដណំើរ ារ សាងសង ់នៅ ជិកត គមេេង ទកីេងុ ខាមខ ូនេះ។

ជាមួយ នឹង ារ អភិកវឌេឍ ទាំង ក្នុង ទីកេុង ខាមខូ និកង តំបន់ ជុំវិញ ោះ ពេម ទាំង 
ារ ពងេីក រាជានីភ្នំពេញ យើង  រំពឹង ទុក ា នឹង ាន ឃើញ និកង រីករាយ ជាមួយ 
នឹង ារ បេេា្លេយ តំបន់ នេះ ជា ទីកេុង រណប ស្ដង់ដរ អន្តរជាតិក ដូច ដេល គមេេង 
ទីកេុង   ខាមខូ ាន រំពឹង ទុក ពី មុន៕     

ឥឡូវ នេះ គមេេង ជា បន្ត បនា្ទេប់ របស់ យើង កំពុង ស្ថិកត ក្នុង 
ដំណាក់ ាល ធ្វើ ផេនារ និកង រៀបចំ ោយ បេុង បេយ័ត្ន។ 
ទីផេសារ អចលនវត្ថុ ជាពិកសេស និកនា្នេារ លើ ារ វិនិកយោគ 
អចលនវត្ថុ និកង តមេូវ ារ ទីផេសារ ាន ផា្លេស់ ប្ដូរ ។ គមេេង 
បនា្ទេប់ របស់ យើង នឹង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង និកនា្នេារ ខាង 
លើនេះ។

លោក LEE SeungHyung 
អនុបេាន ជាន់ ខ្ពស់ នេ គមេេង ទីកេុង ខាមខូ

អាង ទឹក តំបន់ R1 ដេលមានគេសួារ និកងក្មេងៗ ហេលកមេសាន្ត។ ខ ាមខូ ទិកដ្ឋភាព ពេលរាតេ ីាម ហាង ទំនិកញក្នងុទីកេងុ  ខាមខូ។  រូបថត ខាមខូ

សំណង់ ផ្ទ ះ វីឡាបេណីតៗមួយចំនួនក្នងុគមេេង R2 Secret Garden បា្ហេញ ពី ភាពសា្អេត  បេណីត និកង ថ្លេថ្នរូ ។  រូបភាព ខាមខូ
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can enjoy various outdoor activities 

safely at swimming pool, fitness center, 

kids’ playgrounds, walking trails. The complex 

serves as an urban park not only for residents 

but also neighbors around the CamKo City. 

We can easily find a lot of people gathering 

around for exercise in the morning and eating 

out in the evening. Security, maintenance and 

internet service also boast their highest level. 

Particularly, the internet service has been 

recently upgraded to provide Cambodia’s 

No. 1 home service with maximum speed of 

160Mbps.

Some of the luxury villas in R2 Secret 

Garden project are being completed one 

by one, and ready for move-in.These finest 

properties will add more value to the 

existing residential area. 

Furthermore, commercial activities are 

S
INCE the first satellite city 

planning was approved by the 

government in 2005, World 

City Co., Ltd., the developer of 

CamKo City introduced a global standard 

of residential, commercial, and business 

complex for the first time in the property 

market. The development has been 

slowed down due to external turmoil 

such as global economic recession, 

financial crunch and partners’ financial 

difficulties. However, we now witness 

that the area has strongly settled down 

as one of sought-after places. 

Approximately 1,500 residents of various 

nationalities are living in CamKo 

City, forming favorable international 

neighborhood. The R1 Residential 

Complex, composed of 8 completed 

condominium buildings with 441 units, 

164 town houses, 18 villas and 30 street 

shops, boasts of its attractive living 

environment and convenience. Different 

from other residences in the city, the 

complex has sufficient parking lots and  

spacious landscapes, where families 

CaMko CIty Is now Heart of 
nortHern Center of CapItal

Just a decade ago, Camko City was 
merely a lake area of Phnom Penh, 
Boeng Pong Peay. At that time, it 
was considered as the Northern 
end of Toul Kork, which has been 
traditionally a wealthy residential 
area. However, so far, the scene has 
dramatically changed, transform-
ing into Northern center of the 
capital. 

The luxury villas in R2 Secret Garden. Photo by Camko

Street Mall of R1 Complex where people gather around to enjoy outdoor activities. Photo by Camko

R1 Complex, with beautiful landscapes. Photo by Camko

A business complex plan at M6   block. Picture provided by World City
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becoming livelier. The shops along the Angkor Boulevard, a 30-meter 

wide road at the center of CamKo City, are recently occupied by more 

business owners, and they seem to enjoy prosperity with the increased 

number of residents and visitors.

World City Co., Ltd. has resumed suspended condominium projects, 

and now is rigorously preparing to launch new upcoming 

projects. 

Regarding to the new projects, Mr. LEE SeungHyung, Senior Vice 

President of CamKo City mentioned, “Now, our follow-up projects 

are under careful planning and preparation. The market, 

in particular investment sentiment and demand trend, has changed. 

Our next projects will be responsive to this diversified demand.”

“As population continues to increase in this region, there is 

a strong need for large scaled commercial, business facilities 

and amenities. Accordingly, an attractive commercial complex 

and high-street area is under planning for the C10 plot between 

R1 condominium and R2 Secret Garden villas. Also, in the M6 

plot just north of R1 condominium, a mixed development of 

medical centre, office spaces, serviced residence and retail is 

already planned. These new projects will begin one by one in an 

appropriate manner.”, added by Mr. LEE.

Lastly, the contribution to National Housing Policy is one of 

the biggest interest of the developer as well. Increase in housing 

demand and lack of affordable housing supply are raising 

significant social concerns. It is said that, reflecting the demand, a 

mid-ranged residential complex is already prepared in CamKo City 

and waiting for the launch.

Also in the surrounding area of CamKo City, within Sen Sok 

and Russey Keo, noticeable developments have got into full 

swing. To the West of CamKo City, the second AEON Mall recently 

commenced the construction with the completion expected in 

2018. At the North end of CamKo City, a renowned Australian 

International School Phnom Penh (AISPP) is about to complete 

the construction. In addition, large number of various 

high-profile residential projects are already completed and in 

process nearby. 

With all these developments both within CamKo City and the 

surrounding area, and along with Phnom Penh’s expansion, we 

expect to witness and enjoy the area’s further transformation into the 

global-standard satellite city, as initially sculpted by World City Co.,Ltd.   

Photo of R1 Complex, with family and kids at swimming pool. Photo by Camko City

As population continues to increase in this 
region, there is a strong need for large scaled 
commercial, business facilities and amenities.

Mr. Lee SeungHyung
Senior Vice President of CamKo City

Photo of R1 Complex, with beautiful landscapes. Photo by Camko City Photo of R1 Complex, with family and kids playing safely outside – at kids’ playground. Photo by Camko City
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អគ្គ
 នាយក កេមុហុ៊ន អចលនទេពេយ KFA លោក ឧកញ៉េ 
នួន រិទ្ធ ីាន ថ្លេង ឲេយ ដឹង ា តម្លេ  អាផាតមិកន ាន ា្លេក់ 
ចុះ ចោ្លេះ ពី ១០ ទៅ ២០ ភាគរយ ធៀប នឹង ឆ្នេ ំមុន ោយ 

សារ ារ ផ្គត់ផ្គង់  អាផាតមិកន ចេើន ចូល ទីផេសារ និកង អ្នក វិនិកយោគ 
មួយ ចំនួន ាន បំពាក់ សមា្ភេរ  មិកន សូវ មាន គុណភាព ធ្វើ ឲេយ ពួក គេ 
អាច ដក់ តម្លេ ជួល ទាប ជាង មុន ពិកសេស មា្ចេស់ អាផាតមិកន ចាស់ៗ 
ដេល មិកន ាន ធ្វើ បច្ចបុេបន្នភាព អគរ របស់ ពួក គេ ក៏ ាន ធ្វើ ារ 
ទមា្លេក់តម្លេ ជួល របស់ ពួក គេ ផង ដេរ។

លោក ាន  បន្ត ា៖ «ទីផេសារ បច្ចបុេបន្ន នេះ កំពុង មាន ារ បេកួត 
បេជេង គ្នេ ទំាង តម្លេ  សេាកម្ម និកង គុណភាព ដូច្នេះ អ្នក វិនិកយោគ 
ដេល មិកន គិកត ពី អនាគត ពួក គេ នឹង មាន បញ្ហេ នៅ ពេល ខាង មុខ»។

លោកក៏ ាន បន្ថេម ទៀត ា៖ «អាផាតមិកន ដេល គ្មេន អាង ហេល 
ទឹក នៅ លើ កំពូល គ្មេន ចំណត យនយន្ត និកង កន្លេង ហាត់ បេេណ 
ពិកត ជា បេឈម មុខ នឹង បញ្ហេ ាន់ តេ ខា្លេងំ ក្នងុ ារ ស្វេង រក អ្នក ជួល»។

នាយក  គេប់គេង ទូទៅ នេ កេមុហុ៊ន Focus Property លោក 
បូ៉ អ៊ាេវគង់ ាន ថ្លេង ា ទីផេសារ  អាផាតមិកន មិកន តេមឹ តេ បេកួត បេជេង 
ជាមួយ អាផាតមិកន ដូចគ្នេ ទេ តេ ក៏ កំពុង បេកួត បេជេង ជាមួយ ទីផេសារ  
ខុនដូ ដេល ាន និកង កំពុង កើន ឡើង យ៉េង គំហុក ផង ដេរ ពេេះ  ខុនដូ 
និកង អាផាតមិកន អាច បេើបេេស់ សមេេប់ គោលដៅ ដូច គ្នេ ដេល 
កា្តេ នេះ ាន និកង កំពុង ធ្វើ ឲេយ ទីផេសារ  អាផាតមិកន ាន់ តេ ចង្អៀត។

លោក បន្ត ា តម្លេៃ ជួល អាផាតមិកន ាន ា្លេក់ ចុះ ក្នងុ រង្វង់ ពី ៥ 
ទៅ ១០ ភាគរយ អាសេយ័ ាម តំបន់ និកង លក្ខខណ្ឌ របស់ អាផាតមិកន 
នីមួយៗ។

លោក បន្តា៖ «អតេេ បេើបេេស់  អាផាតមិកន អាច មាន កំណើន 
តិកច តួច នៅ ឆ្នេ ំនេះ បុ៉ន្តេ ារ ផ្គត់ផ្គង់ ចូល ទីផេសារ របស់ អគរ  អាផាតមិកន 
នានាាន កើន ឡើង ាន់ តេ ចេើន ធៀប នឹង តមេវូ ារ ជាក់ស្តេង”។

លោក ាន ឲេយ ដឹង បន្ថេម ទៀត ា៖ “ា ដល់ ពេល ដេល វិស័យ  
អាផាតមិកន និកង ខុនដូ បេកួត បេជេង គ្នេ ាន់ តេ សេចួ សេេវ ពី ឆ្នេំ 
នេះ ទៅ បុ៉ន្តេ បើ និកយយ ពី ចំនួន អាផាតមិកន ដេល មាន បច្ចបុេបន្ន 
គឺ មិកន ទាន់ ដល់ កមេិកត ខ្ពស់ ពេក ោះ ទេ»។

លោក បន្ត ា តម្លេ  អាផាតមិកន កមេិកត A មាន តម្លេ ក្នងុ រង្វង់ ២០ 
ដុលា្លេរក្នងុ មួយ ម៉េតេ ារ៉េ អាផាតមិកន កមេិកត B មាន តម្លេ ចោ្លេះពី  
១០ ទៅ ១៥ ដុលា្លេរ និកង  អាផាតមិកនកមេិកត C មាន តម្លេ ចោ្លេះ ពី  
៧ទៅ ១០ដុលា្លេរ ក្នងុ មួយ ម៉េតេ ារ៉េ។

ប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខា្ល្រំង

អផាតមិន
ទីផ្រសារ

នៅពេលនិយាយដល់ការផ្គត់ផ្គង់គេតេូវពិនិតេយមើលលើ
តមេូវការជាក់ស្តមេងមុនពេលវិនិយោគលើវិស័យអ្វីមួយជាក់
ស្តមេងទីផេសារអាផតមិនកំពុងដើរមកដល់ផ្លូវកាន់តេចង្អៀត
ខណៈទំហំនេការផ្គត់ផ្គង់បានកើនឡើងធៀបនឹងតមេូវការ
នៅានកមេិតហើយវិស័យខុនដូបាននិងកំពុងចូលមកក្នុជង
ទីផេសាររួមគា្នេមួយនេះ។

យោង ាម ារ សិកកេសា របស់ កេមុហុ៊ន បុ៊ណា្ណេ រៀល ធី គេបុ 
ាល ពី ឆ្នេ ំមុន ាន ឲេយ ដឹង ា ចំនួន  អាផាតមិកន  ដេល ាន 
ផ្គត់ផ្គង់ ចូល ទីផេសារ ាល ពី ឆ្នេ ំមុន មាន កំណើន  ៣៥ ភាគរយ 
ធៀប នឹង ឆ្នេ ំ២០១៤ ោយ ចំនួន  អាផាតមិកន ាន កើន ដល់ 
ចំនួន ជាង  ៦,០០០ យូនីត ធៀប នឹង ៤,០០០ យូនីត ាល ពី 
ឆ្នេ ំ ២០១៤។

បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលន វត្ថុ 
កម្ពជុា  លោក គីម ហ៊ាេង  ាន យល់ សេប នឹង ារ លើក ឡើង 
ខាង លើ ោយ លោក ាន ឲេយ ដឹង ា ទីផេសារ អាផាតមិកន ាន 
ឈាន ដល់ ដំណាក់ ាល «តេធំីសីុតេតូីច» មាន ន័យ ា 
អាផាតមិកន ចាស់កម្ពស់ពី  ៥ ទៅ ៧ ជាន់ នៅ តំបន់ បឹងកេងកង១ 
តេវូ ធ្វើ បច្ចបុេបន្នភាព សេាកម្ម របស់ ពួក គេ  ឬ តេវូាយ ចោល 
ដើមេបី សាងសង់ អគរ ខ្ពស់ ដេល មាន ភាព ទាក់ទាញ ទំាង 
រចនាប័ទ្ម ារ រចនា ក្នងុ អគរ និកង ារ បំពាក់ សេាកម្ម សមា្ភេរ 
បរិា្ខេទំនើប ដើមេបី ទាក់ទាញ អតិកថិកជន។

លោក ា៖ «បច្ចបុេបន្ន ទីផេសារ នេះ ដល់ ដំណាក់ ាល ថ្ម ីមួយ 
ដេល អ្នក ខា្លេងំ ទើប ឈរ ជើង ាន នៅ ក្នងុ ទីផេសារ នេះ ហើយ អ្នក 
ខេសាយ នឹង សា្លេប់»។

ទោះ ជា យ៉េង នេះ ក្ត ី លោក ខុម មុនីរតន៍ បេាន  កេមុ 
បេកឹេសាភិកាល កេមុហុ៊ន Daily Realty Group ាន បដិកសេធ 
នឹង ារ លើក ឡើង ខាង លើ ោយ លោក ាន ថ្លេង ា៖ «ខ្ញុ ំ
សង្កេត ឃើញ ចំនួន បេើបេេស់  អាផាតមិកន មិកន ផា្លេស់ ប្តរូ ទេ 
ជាក់ ស្តេង  អាផាតមិកន បេណីត នៅ តំបន់ បឹងកេងកេង១ នៅ 
តេ មាន អ្នក បេើបេេស់ ចោ្លេះ ពី ៩០ ទៅ ៩៥ ភាគរយ ដដេល»។

លោក ាន បន្ត ទៀត ា ៖ «តម្លេ ជួល  អាផាតមិកន ក៏ មិកន 
ា្លេក់ ចុះ ោះ ទេ ទំាង អាផាតមិកន ដេល មាន ារ ឌីហេសាញ អគរ 
ទំនើបៗ និកង អាផាតមិកន ដទេ ទៀត បុ៉ន្តេ ខ្ញុ ំទទួល សា្គេល់ ា ារ 
បេកួត បេជេង ក្នងុ វិស័យ នេះ កំពុង កើន ឡើង»។

លោក ាន បន្ថេម ា ចំនួន អ្នក បេើបេេស់  អាផាតមិកន ាន 
និកង កំពុង កើន ឡើង ចេើន ោយសារ កម្ពជុា ទទួល ាន អ្នក 
វិនិកយោគ មក ពីបេទេស សិកង្ហបុរី និកង បេទេស ជបុ៉ន ចូល មក 
ាន់ តេ ចេើន នៅ ឆ្នេ ំនេះ ពេេះកម្ពជុា ាន់ តេ មាន ស្ថិករភាព 
និកង ារ ចាប់ ផ្តើម សហគមន៍សេដ្ឋកិកច្ច អាស៊ាេន៕  អគរ ទីកេងុខាមខូសីុធី  ដេល បា្ហេញពី ភាព សីុវីល័យ និកង ទំនើប។ ខាមខូ



ល
លាក ឃាង ពុទ្ធ ីនាយក កេមុហុ៊ន 

ស្លកឹ ប្ញទិក្ធ រៀល ធី ាន និកយយ ា មិកនយូរ 
ទេ និកនា្នេារ រស់នៅ ាម ខុនដូ  របស់ 

បេជាពល រដ្ឋ ខ្មេរ នឹង កើន ឡើង។ អ្នក ដេល រស់ នៅ 
ខុនដូ ភាគ ចេើន  ជា អ្នក ដេល ា្លេប់ ាន ទៅ រស់ នៅ 
ឬ សិកកេសា នៅ កេេ បេទេស ។ ារ រស់នៅ ខុនដូ គឺ 
មាន ភាព ឯករាជេយ និកង មាន សុវត្ថិក ភាព ខ្ពស់ ។

លោក ាន បន្តា បច្ចុបេបន្ន នេះ មាន បេជា 
ពល រដ្ឋ ខ្មេរ  ដេល មាន បេេក ់ចណំលូ ព ីមធេយម ទៅ 
ខ្ពស់ ាន់ តេ ចេើន  ាន ាក មក  ចាប់ អារម្មណ៍ 
ចំពោះ ារ សា្នេក់នៅ ខុនដូ  ពីពេេះ ខុនដូ មាន 
ទីាំង នៅកណា្តេល កេុង សេបពេលារ កក ស្ទះ 
ចរាចរណ ៍និកង ារ កើន ឡើង នេ តម្លេ ដី ក៏ ាន ចូល 
រួម ចំណេក ធ្វើ ឲេយារ គិកត របស់ បេជាពល រដ្ឋ បេេ 
បេួល ផងដេរ ។

លោក ាន លើក ទឹក ចិកត្ត ឲេយបេជាពលរដ្ឋ ខ្មេរ  
តេូវ តេ មាន គំនិកត សុទិកដ្ឋិកនិកយម ចំពោះ ភាព រីក 
ចមេើន នេ វសិយ័ ខនុដ ូនិកង តេវូនាគំ្នេ គទំេ ពេេះ 
បើ យើង មានគនំិកត អវជិ្ជមាន បេេកដ ណាស ់ា ា 
នងឹ ធ្វើ ឲេយប៉ះពាល ់ដល ់ដណំើរារ នេ ារអភិកវឌេឍ 
បេ ទេស   ជា មិកន ខាន  ខណៈ បេទេស ជិកត ខាង កម្ពុជា 
គេ ាន ធ្វើ ដំណើរ លឿន ជាង បេទេ ស  យើង ឆ្ងេយ 
ណាស់ ទៅ ហើយ ចំពោះផ្នត់គំនិកតនេារ រស់ 
នៅ ខនុដ ូដចូ្នេះ យើង មិកន តេវូ គិកត ា ារ សាងសង ់
នេះ ា លើស តមេូវារ ទេ ពេេះ បើ លើស មេន 
រាជរដ្ឋេភិក ាល នងឹ មាន វាិនារណ ៍ោះសេេយ 
ជា មិកន ខាន។

នាយក កេមុហ៊នុSpring CJW Development 

លោក Anthony Ong ដេល កំពុង វិនិកយោគ លើ 
គមេេង ខនុដ ូAxis Residences ដេល មាន ចនំនួ 
៥៦៦ យូនីត ស្ថិកត នៅ ាម បោ្តេយ ផ្លូវ ២០០៤ 
ជិកត ពេលាន យន្តោះ អន្តរជាតិក ភ្នពំេញ ាន លើក 
ឡើង ាល ព ីពេល ថ្មីៗ  នេះ ា៖ «បេជាពល រដ្ឋ  ខ្មេរ  
នៅ តេ ជា សសរ គេឹះ ដ ៏រងឹ មា ំនេ កណំើន សេដ្ឋកិកច្ច 
និកង អចលនវត្ថុ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា»។

លោក បន្តា៖ «យើង ពិកតជា មាន ារ ជឿជាក់ 
និកង ចង់ ឲេយបេជា ពល ដ្ឋ ខ្មេរ  ទទួល ាន កន្លេង 
រស់នៅ ដ៏ សា្អេត កមេិកត ស្តង់ដ»។

លោក Anthony បញ្ជេក់ា៖ «យើង ពិកតជា 
ចង់ ចូល រួម ជួយ លើក កម្ពស់ ារ រស់នៅ របស់ 
បេជាពលរដ្ឋ ខ្មេរ ាម រយៈ ាល ផ្តល់ ជូន នូវ កន្លេង 
រស់ នៅ មួយ ដ៏ ល្អ ដូច នៅ បេទេស សិកង្ហបុរី»។ 

លោកបន្តា៖ «គោលបំណង ដេល យើង 
ធ្វើារ វិនិកយោគ ខុនដូ Axis Residences គឺ មិកន 
គេេន់ តេ ដើមេបី បង្កើត ជា ផ្ទះ សា្នេក់នៅ រួម ោះទេ 
តេ ារ ពិកត ា ជា លំនៅឋាន ដេល គួរ ឲេយចង់ រស់ នៅ 
និកង មាន អ្វីៗ  គេប់ យ៉េង  ជា តមេវូារ របស់ អ្នក 
សា្នេក់ នៅ»។

ទាក់ទង វិស័យ ខុនដូ នេះដេរ លោក ឧកញ៉េ 
ចេង ខេង អគ្គនាយក កេមុហុ៊ន អចលនទេពេយ 
កម្ពជុា សីុភីអិកល ាន និកយយ ា ារ រស់នៅ 
ខុនដូ គឺជា បេប បទ នេ ារ រស់ នៅ មួយ ដេល មាន 
ភាព សីុវិល័យ និកង ទាន់ សម័យ ោយ សារខុនដូ 
អាច មាន អ្វីៗ  សព្វ បេប យ៉េង  ដូច ជា ចំណត រថយន្ត 
សមរមេយ ផេសារ ទំនើប កន្លេង ហាត់ បេេណ ស្ទមី 
សូណា អាង ហេល ទឹក និកង សួន ចេបារ ជា ដើម ។

និនា្ន្រការរស់នៅខុនដូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ

នឹងកើនឡើងព្រលដីក្នុងទីក្រុងឡើងថ្ល្រ
កេមុហ៊នុអភវិឌេឍន៍នងិអ្នកជនំាញនៅតេ
អះអាងពីគោលជហំរនងិភាពជឿជាក់លើ
ការអភិវឌេឍវិស័យអចលនទេពេយនៅកម្ពុជជា
ពសិេសការវនិយិោគអគារខនុដូពេេះថា
និនា្នេការរបស់បេជាពលរដ្ឋខ្មេរទាក់ទង
នឹងការរស់នៅខុនដូនឹងកើនឡើងចេើន
នៅថ្ងេអនាគតខណៈដេលតម្លេដីធ្លីក្នុជង
រាជធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងជាបន្តម
បនា្ទេប់ឥតឈប់ឈរ។
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 លោក ឧកញ៉េ ាន បន្ថេម ទៀត  ា៖ «ខ្មេរ យើង ចេះតេ គិកត ា ារ 
រស់នៅ ខុនដូ  គឺ ជើង  មិកន ជាប់ ដី (សំណង់ ដេល មាន កម្ពស់ ចេើន ជាន់) 
បុ៉ន្តេ បច្ចបុេបន្ន នៅ ាម បេទេ ស រីក ចមេើន  នានា គេ ាន ធ្វើ រួច ហើយ 
ពេេះ ារ រស់នៅ ក្នងុ ខុនដូ គឺ  ាន ផ្តល់ ឲេយ យើង នូវ កន្លេង រស់ នៅ មួយ 
ដេល មាន ភាព សុខដុម រមនា ទំនើប និកង ទាន់ សម័យ»។

យោង ាម រាយារណ៍ សេេវជេេវ ពី ភា្នេក់ារ អចលនទេពេយ 
កម្ពជុាាន ឲេយ ដឹង ា បច្ចបុេបន្ន ដីធ្ល ីក្នងុ រាជានី ភ្នពំេញ តំបន់ ធ្វើ ពាណិកជ្ជកម្ម 
ាម បោ្តេយ មហា វិថី សំខាន់ៗ ដូច ជា មហាវិថី ពេះ នោត្តម  អាច 
មាន តម្លេ ចោ្លេះ ពី ៣,៥០០ ដុលា្លេរ ទៅ ដល់ ៦,០០០ដុលា្លេរ ក្នងុ មួយ 
ម៉េតេារ៉េ។ មហាវិថី ពេះមុនីវងេស មាន តម្លេ ចោ្លេះ ពី ៣,០០០ ដុលា្លេរ ទៅ  
៥,៥០០ដុលា្លេរ ។ មហាវិថី សហព័ន្ធ រុសេសីុ មាន តម្លេ ចោ្លេះ ពី ១,៥០០ ទៅ  
៣,០០០ដុលា្លេរ និកង មហា វិថី ម៉េសេទុង មាន តម្លេ ចោ្លេះ ពី៣,០០០ដុលា្លេរ  
ទៅ ៥,០០០ដុលា្លេរ ក្នងុ មួយ ម៉េតេារ៉េ ចំណេក តំបន់ លំនៅ ឋាន ក្នងុ ខណ្ឌ 
សំខាន់ ៗ ទំាង ៤ ក្នងុ រាជានី ភ្នពំេញ មាន ខណ្ឌ ចំារមន ដូនពេញ ៧មករា 
និកង ទួលគោក  ដី អាច មាន តម្លេ ចោ្លេះ ពី១,៥០០ដុលា្លេរ ទៅ៤,០០០ដុលា្លេរ 
ក្នងុ មួយ ម៉េតេារ៉េ។

លោក សារុន ឫទា្ធេ អ្នក នំា ពាកេយ កេសួង រៀបចំ ដេនដី នគរូបនីយ កម្ម 
និកង សំ ណ ង់ាន ទទួល សា្គេល់ ា បេជាពលរដ្ឋ ខ្មេរ ពិកត ជា មាន ារ លំាក  
ក្នងុ ារ រក ទិកញ ដី  ដើមេបី សាង សង់ ផ្ទះ នៅ   កណា្តេល កេងុ ណាស់ ពេេះ  ដី នៅ 
តំបន់ សំខាន់ៗ ដូចជា បឹង កេងកង ដូនពេញ ឬ ទួលគោក  តម្លេ របស់ ា 
ាន  ឡើងថ្លេ ខ្ពស់ខា្លេងំ ណាស់ ។ ារ កើន ឡើង នេ តម្លេ នេះ គឺ ោយ សារ 
តេដី នៅកណ្ដល កេងុ  កំពុង ា្លេយ ជា  ដី សមេេប់ វិនិកយោគិកន ទិកញ យក ទៅ  
សាង សង់ អគរខ្ពស់ៗ អគរ ពាណិកជ្ជកម្មនិកង ខុន ដូជា ដើម។

លោក ាន  បន្ថេម ទៀត ា យោង ាម ផេនារ មេ របស់ កេសួង រៀបចំ 
ដេនដី នគរូបនីយ កម្ម និកង សំណង់ ក៏ដូច ជា សាលា រាជានី ភ្នពំេញ  ក្នងុ 
ារ ពងេកី ផ្ទេ ដី ចំនួន ២០ គីឡូម៉េតេ ារ៉េ ជំុវិញ រាជានី ភ្នពំេញ ោះ   ាន 
ធ្វើ ឲេយ និកនា្នេារ តម្លេ ដីធ្ល ីនៅ ជាយ កេងុ ក៏ កើន ឡើង ចេើន ផង ដេរ  បុ៉ន្តេ ា មិកន  
ឡើង ថ្លេ ខ្ពស់ ដូច នៅ កណា្តេល ទីកេងុ ទេ ដេល អាច អនុញ្ញេត ឲេយ អ្នក មាន 
បេេក់  ចំណូល មធេយម ឬ លើស ពី មធេយម អាច ទិកញ ាន ។

លោក  ាន បញ្ជេក់ ា៖ «នៅ រាជានី ភ្នពំេញ  សមេេប់ អ្នក ដេល មាន 
ផ្ទះ ចាប់ ពី ១ ដល់ ១០ គឺ មាន បេហេល   ១០ ភាគរយ ចំណេក អ្នក  មាន ផ្ទះ 
នៅ ោយ ខ្លនួ ឯង មាន បេហេល ២០ ភាគរយ និកង  អ្នក មិកន មាន ផ្ទះ តេ 
មាន  បេេក់ខេ  និកង ចំណូល មធេយមថេរ  ឬ លើស មធេយមអាច មាន ចំនួន 
៧០ភាគរយ (ពួក គេ ពំុទាន់ មាន ផ្ទះ នៅ ឡើយ ទេ ោ យ អ្នក ខ្លះ មាន ផ្ទះ 
នៅ បុ៉ន្តេ ជួនាល អាច បង់ រំលស់ ជាមួយ ធនាគរ)»។

រាយារណ៍ របស់ កេសួង សេដ្ឋកិកច្ច និកង ហិករញ្ញ វត្ថ ុាន បា្ហេញ 
ា កំណើន អគរ ខុនដូ នៅ កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នេ ំ២០១៥ កន្លង មក មាន ចំនួន 
១៥,០០០យូនីត ហើយ ចំនួន នេះ នឹង បន្ត កើន ឡើង ដល់ ៤៥,០០០ យូនីត 
នៅ ក្នងុ ឆ្នេ ំ២០១៨ ខាង មុខ។

បើ ទោះ បី ជា នៅ ក្នងុ រាជានី ភ្នពំេញ បច្ចបុេបន្ន នេះ  ចំនួន ខុនដូ ថ្មីៗ  ាន  
ឡើង ជា បន្ត បនា្ទេប់ ក៏ ោយ ក៏ គេ ដឹង ា អតិកថិកជន ដេល ាន ទិកញ ខុនដូ  
នៅ ក្នងុ គមេេង អភិកវឌេឍន៍ ទំាង ោះ មិកន សូវ មាន ជន ជាតិក ខ្មេរ ទេ ោយ 
ភាគ ចេើន សុទ្ធ តេ ជា ជន បរទេស  ដូចជា ចិកន តេា៉េន់ ម៉ាេឡេសីុ សិកង្ហបុរី 
ជបុ៉ន និកង ារំាង ជា ដើម ។

យោង ាម ស្ថិកតិក មួយ ាន បា្ហេញ ា មាន ជន ជាតិក ខ្មេរ បេហេល តេ 
២០ ភាគ រយ បុ៉ោ្ណេះ  ដេល ជា មា្ចេស់ លើ បន្ទប់  ខុនដូ  ខណៈ ៨០ ភាគរយ 
ទៀត សុទ្ធ តេ ជា ជន បរទេស៕   ផា្ទេងំ ផេសព្វផេសាយ លក់ដី និកងផ្ទះក្នងុ ទីកេងុ ភ្នពំេញ។ រូបភាព នូច

ារដ្ឋេន សាង សង់ អគរ ខុនដូ ក្នងុ រាជានីភ្នពំេញ កន្លង មក។ រូបភាព នូច
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តើគួរវិនិយោគដីធ្លីយ៉្រងដូចម្ត្រច

ដើម្របីបានចំណ្រញច្រើន?

លតី
  អ្នក មាន បណំង វនិិកយោគ លើ ដ ីធ្ល ីដេរ 
ឬ ទេ? មាន បេេក់ ចេើន កមេិកត ណា? 
នៅ ក្នុង ទសេសនាវដ្តី PROPERTY 

VIEW លេខ ០៣  នេះ ាន នាំ យក ចំណេះ ដឹង ពី 
អ្នក ជំនាញ ដើមេបី ធ្វើ ជា មូលដ្ឋេន យក មក គិកត 
ពិកចារណា និកង វិភាគ ា គួរ វិនិកយោគ ដី ធ្លី នៅ  
ទី ណា? កន្លេង ណា ? ដេល ទទួល ាន បេេក់ 
ចំណេញ ចេើន  និកង ឆប់ រហ័ស។

១ទិញដីក្នុងគោលបំណងអ្វី?
តើ អ្នក មាន បំណង ទិកញ ដី ដើមេបី ទុក លក់ យក 

បេេក់ ចំណេញ ឬ ទុក សាង សង់ សំណង់ នានា?
លោក គីម ហា៊េង បេាន សមាគម អ្នក  

ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលនវត្ថុ កម្ពុជា ាន 
ថ្លេង ា បេសិកន ជា លោក អ្នក ចង់ទិកញ ដី ដើមេបី 
សាងសង់ ខុនដូ សាងសងអគរ ារិយល័យ ឬ 
សមេេប ់សាងសង ់សណា្ឋេគរ សមូ ទិកញ ដ ីនៅ ក្នងុ 
ខណ្ឌ ចំារមន។

បេសិកន ជា ចង់ ទិកញ ដី ទុក លក់ យក បេេក់ 
ចំណេញ រយៈពេល បី ឆ្នេំខាង មុខ គួរ ទិកញ នៅ 
តំបន់ ទួលគោក និកង តំបន់ ភ្នំពេញ ថ្មី ប៉ុន្តេ បើ ទិកញ 
ដី ដេល មាន ចមា្ងេយ ពី  ៧  ទៅ  ១០គីឡូ ម៉េតេ ពី 
ទីកេុង ពួក គេ តេូវ រង់ចាំ ដល់ ៧ ឆ្នេំ ទើប ចំណេញ 
ាន។ បើ ទិកញ ចមា្ងេយ បេមាណ ៣០ គីឡូម៉េតេ 
ពី ទីកេុង គឺ ពួក គេ អាច ទទួល ាន ផល ចំណេញ 
នៅ រយៈ ពេល  ១០ ឆ្នេំ កេេយ។

២ការទញិដីធ្លីជាការវនិយិោគត្រមឹត្រវូនងិមនិត្រមឹត្រវូ
លោក គីម ហា៊េង ាន ថ្លេង ឲេយ ដឹង ដេរ ា ារ 

វនិិកយោគ ដ ីធ្ល ីជា ារ វនិិកយោគ ដ ៏តេមឹតេវូ បេសិកន ជា 
លោក អ្នក សល់ លុយ ោយ ខ្លួន ឯង មិកន ដឹង យក 
ទៅ វិនិកយោគ អ្វី ប៉ុន្តេ បេសិកន ជា យក លុយ បង្វិកល 
ឬ យក លុយ ពីធនាគរ ដើមេបី ទិកញ ដី វិនិកយោគ អ្នក 
ជំនាញ រូប នេះ ាន បញ្ជេក់ ា៖ «កុំ អី!» ពេេះ 
អ្នក ខ្លះ គិកត ា ារ បេេក់ ធនាគរ ១ ឆ្នេំ  ៨ ភាគរយ 
ហើយ ដី ឡើង ថ្លេ  ២០ ភាគរយ ក្នុង មួយ ឆ្នេំ គឺ អាច 
ខ្ច ីឥណទាន ពធីនាគរ យក មក ទិកញ ាន ប៉នុ្តេ ាជា 
ារ យល ់ចេឡ ំពេេះ ដ ីមិកន ាយ លក ់ភា្លេម  ៗោះ 
ទេ និកង អាច មាន ភាព ជាប ់គងំ រយៈពេល ពរី ឬ ប ីឆ្នេ ំ
ពោល គឺ តេូវ ារ ពេល វេលា។

៣តំបន់ណចំណ្រញលឿនជាងគ្រ
ារ ទិកញ ដ ីដេល ទទលួ ាន ផល ចណំេញ លឿន 

ជាង គេ គ ឺទិកញ នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ សេនសខុ ដង្កេ និកង 
ខណ្ឌ ពោធិកសេនជ័យ ពិកសេស តំបន់ ទួលគោក 
និកង ភ្នំពេញ ថ្មី ោយសារ តំបន់ នេះ ដី នឹង ឡើង ថ្លេ 
ទ្វេដង នៅ រយៈពេល ពីរ ឬ បី ឆ្នេំ ខាង មុខ ។

៤គួរទិញនៅតាមបណ្ត្រខ្រត្តឬទ្រ?
កេេ ព ីខេត្ត សៀមរាប និកង ខេត្ត ពេះសហីន ុអ្នក 

ជនំាញ របូ នេះ ាន អះអាង ា៖ «កុ ំទិកញ អ!ី» ពេេះ 
កេេ ពី ខេត្ត ទាំង ពីរ នេះ មិកន មាន ខេត្ត ណាមាន 
សា្តេនុពល ខ្ពស់ លើ ផ្នេក នេះ ទេ ហើយ ក្នុង 

ចំោម ខេត្ត ទាំង ពីរ ខាង លើ គឺ ខេត្ត ពេះសីហន ុ 
មាន សា្តេនពុល ខ្ពស ់ជាង ខេត្ត សៀមរាប។ បេសិកន 
ជា ទិកញ ដី នៅ ខេត្ត ទុក លក់ យក បេេក់ ចំណេញ គឺ 
តេូវ រង់ចាំ រយៈពេល  ១០ ឆ្នេំ ទៀត។

៥ការវិនិយោគដីធ្លីមិនសុទ្ឋជាជម្រើសល្អ
ារ វិនិកយោគ លើ វិស័យ ដី ធ្លី មិកន សុទ្ធ  តេ ជា 

ជមេើស ល្អ ោះ ទេ ពេេះ ក្នុង វិស័យ សំណង់ និកង 
អចលន ទេពេយ មាន វសិយ័ ផេសេងៗ ទៀត ដេល អាច 
បេមូល បេេក់ ាន លឿន ជាង វិស័យ ដី ធ្លី។

លោក គមី ហា៊េង ាន សង្កត ់ធ្ងន ់ា៖ «បេសិកន 
បើ អ្នក មាន អាយុ ៥០ ឆ្នេំ ជា ពេល ដល់ អាយុ ជិកត 
ចូល និកវត្តន៍ មិកន គួរ វិនិកយោគ លើ វិស័យ ដី ធ្លី ោះ 
ទេ គឺ គួរ ទិកញ ខុនដូ ទិកញ ដី សាងសង់ ផ្ទះ ជួល ឬ 
ទិកញ ផ្ទះ ល្វេង សមេេប់ ជួល ដេល អាច ាន បេេក់ 
ភា្លេមៗ តេឡប់ មក វិញ។ ផ្ទុយ ទៅ វិញ  បេសិកន 
ជាលោក អ្នក មាន អាយុ ចោ្លេះ ពី ៣០ ទៅ  ៤០ ឆ្នេំ 
គរួ វនិិកយោគ លើ វសិយ័ ដ ីធ្ល ីពេេះ  ទិកញ ដ ីមាន ផល 
ចំណេញ ខ្ពស់ និកង ជា វ័យ ដេល លោក  អ្នក កំពុង 
ស្ថិកត ក្នុង ពេល វេលា នេ អតេេ បេេក់ ចំណូល ល្អ។

៦តើបច្ចុប្របន្នភាពរបស់លោកអ្នកយ៉្រងណដ្ររ?
តើ លោក អ្នក មាន បេេក ់ប៉នុា្មេន មាន សា្ថេនភាព 

ជីវិត យ៉េង ដូចម្តេច? ពេេះ ារ សមេេច ចិកត្ត ក្នុង 
លក្ខខណ្ឌ នេះ មាន សារសខំាន ់យ៉េង ខា្លេងំ  មនុ នងឹ 
ចូល ទៅ ធ្វើ ារ វិនិកយោគ ក្នុង វិស័យ ដី ធ្លី។

បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ 
អចលន វត្ថុ កម្ពុជា  លោក គីម ហា៊េង  ាន 
ផ្តល់ ជា អនុសាសន៍ លើ ចំណុច  នេះ ា៖ «ារ 
វនិិកយោគ លើ វសិយ័ អ្វ ីមយួ ក ៏គរួ មាន លក្ខខណ្ឌ 
ជាក់ លាក់ ទាក់ ទង នឹង ចំនួន ទុន វិនិកយោគ 
លក្ខខណ្ឌ ារារ លក្ខខណ្ឌ ជីវិត ជាដើម។

លោក ាន បន្ថេម ទៀត ា៖ «បេសិកន ជា 
អ្នក ទើប រៀបារ ហើយ សល់ លុយ  ១០ មុឺន 
ដុលា្លេរ គួរ ទិកញ ផ្ទះ សមេេប់ សា្នេក់ នៅ ជាមុន 
សិកន។ ប៉នុ្តេ បេសិកន បើ អ្នក មាន ផ្ទះ ហើយ សល ់
លុយ គួរ ទិកញ ដី ទុក ហើយ បេសិកន ជា មាន ផ្ទះ 
សា្នេក់ នៅ និកង មាន ដី រួច ហើយ គួរ ទិកញ ខុនដូ 
ពេេះ ខនុដ ូជា វសិយ័ ថ្ម ីមយួ ដេល កពំងុ មាន ារ 
ពេញ និកយម និកង បា្ហេញ ព ីភាព សុវីលិយ័»៕  

គន្លឹះយល់ដឹងខ្លីៗ

ជិតពីរទសវតេសរ៍ចុងកេេយនេះ វិស័យអចលនទេពេយានការរើកចមេើនយា៉េងខ្លេំងនៅ
កម្ពុជជាជាក់ស្តមេងវត្តមានអគារខ្ពស់ ៗជាចេើនបានរើកដូចផេសិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ពសិេសតម្លេដីធ្លីក៏បានកើនឡើងយា៉េងគហំកុផងដេរខណៈតបំន់ខ្លះតម្លេានការកើន
ឡើងទ្វេដងរើឯតំបន់ខ្លះទៀតបានកើនឡើងមួយគុណនឹងបីឬបួនដងក៏ាន។

លោក គីម ហ៊ាេង បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលនវត្ថ ុកម្ពជុា។ 

ទិកដ្ឋភាព ទីកេងុ ភ្នពំេញ ពី ទិកស ខាង ជើង  បា្ហេញ ពី ារ ស្ទះុ ងើប យ៉េងរហ័ស នេ សំណង់ផេសេង ៗ ។  រូបភាព នូច

ារ វិនិកយោគ លើ វិស័យ អ្វ ីមួយ ក៏ គួរ 
មាន លក្ខខណ្ឌ ជាក់ លាក់ ទាក់ ទង 
នឹង ចំនួន ទុន វិនិកយោគ លក្ខខណ្ឌ 
ារារ លក្ខខណ្ឌ ជីវិត ជាដើម។

លោក គីម ហ៊ាេង
បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង 
ភា្នេក់ារ អចលនវត្ថ ុកម្ពជុា។



K
HEANG PUTHY, director of Slek Rith 

Realty, says that sooner or later the 

occupancy rate of Cambodians liv-

ing in condominiums will increase. 

Where currently, those who purchase units are 

people who used to live or study abroad, Puthy 

believes that more and more professionals will be 

buying or renting out units in the near future. This 

is from the fact that there is a growing population 

of middle- to high- income Cambodian Citizens 

who are affected by the worsening of traffic con-

ditions.

He encourages people to support and be op-

timistic about the progress of the condo sector. 

Puthy adds that negativity will only undermine 

the process of development and may cause the 

country to fall behind in comparison to neigh-

boring countries that are also rapidly growing 

in terms of condominium developments. But he 

warns of a possibility of surplus. If there is an ex-

cessive supply, then the government will eventu-

ally have to tackle this issue and look for ways to 

regulate it.

Anthony Ong, CEO of Spring CJW Develop-

ment, said that “Cambodian citizens remain 

as a pillar for strong economic growth and real 

estate in the country.” He added, “We do have 

confidence and want people to have good living 

standards.” Spring CJW Development is also an 

investor in the Axis Residences condominium 

project which has 566 units located near the 

Phnom Penh International Airport.

He says they really want to help improve the 

lives of citizens through offering a good place 

to live in which is comparable to Singapore. He 

added that the purpose of their investments in 

the condo project, Axis Residences, is not just to 

create a home, but to create a desirable housing 

project with all the necessary amenities.

Meanwhile, Cheng Kheng, tycoon and CEO 

of CPL Cambodia Plc, said that living in a con-

dominium is a more civilized and modern way 

of living because condos can have everything 

people will need such as parking spaces, shop-

ping malls, gyms, saunas, swimming pools and 

gardens. Kheng adds that Cambodians feel a dif-

ference between landed properties and condo-

minium units where they can live harmoniously 

in a modern setup.

According to a research report from a Cambo-

dian real estate agent, land in commercial zones 

in the city varies by location. In Norodom Boule-

vard, land can cost between $3,500 and $6,000 per 

square meter. While in Monivong Boulevard, land 

prices range from $3,000 to $5,500. In Russian 

Boulevard land can cost anywhere from $1,500 

to $3,000 dollars. It’s relatively lower in Mao Tse 

Tung Boulevard where you’ll only need to spend 

between $3,000 and $5,000 per square meter. 

However, in the top 4 residential districts such 

as ChamkarMon, Daun Penh, 7 Makara and Toul 

Kork, it will only set you back around $1,500 and $ 

4,000 per square meter in investment cost.

Mr. Sarun Rithea, spokesman of the Ministry 

of Land Management, Urban Planning and Con-

struction, recognizes this difficulty to buy land 

and build houses, especially in prime areas such 

as Boeung Keng Kang, Daun Penh and Toul Kork. 

The increase of land price is due to the land at 

Delta City becoming a land where investors build 

high-rise buildings, commercial buildings and 

condominiums. He said that according to the Mu-

nicipality of Phnom Penh, land located 20 square 

kilometers around the city center is also becom-

ing more expensive, but the increase isn’t as dras-

tic as the capital city itself.

He said that, “In Phnom Penh, a number of those 

who have from 1 to 10 homes are only 10 percent. 

Those who have a home for themselves are about 

20 percent, and a number of those who do not have 

homes, fixed salary and middle-income (citizens) 

or above is about 70 percent.” Most of these people 

without homes have houses with their family and 

can be redeemed with the bank.

The report of the Ministry of Finance showed 

that the growth of condos in Cambodia in 2015 

reached 15,000 units and this number will con-

tinue to rise to 45,000 units in 2018.

While in Phnom Penh, the number of new 

condominiums has increased, most customers 

who bought a unit are foreigners, including na-

tionals from China, Taiwan, Malaysia, Singapore, 

Japan and France. Statistics showed that there 

are 20 percent of Cambodians who are condo-

minium owners, while another 80 percent are 

foreigners. 

Cambodians’ trends
in living in Condos
when land prices
Boom
Experts and developers in the field still maintain a confident 
position that there will be continuous growth in Cambodian real 
estate, most especially for the condominium market. This is be-
cause there is a growing interest in this type of property as a result 
of continuous increase in land prices.
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W
HEN it comes to apartment sup-

ply, thorough research is needed 

before investing in properties. You 

would have to consider the needs 

and essentials before placing your money into the 

market, especially with factors like the supply in 

comparison with the demand. Currently, the in-

crease in supply may mean a significant amount of 

competition for those seeking to invest in the coun-

try. But this might actually be a good thing for buyers 

at the expense of the developers and investors who 

have ongoing projects.

General Director of real estate company KFA, Nuon 

Rithy, said that apartment prices dropped between 

10 and 20 percent compared to last year due to the 

influx of supply of apartments entering into the mar-

ket. This forced some investors to install equipment 

with low quality, enabling them to lower rent prices. 

This is especially true for owners of apartments who 

have not updated their properties in a while. Rithy 

said, “The market currently is competitive in price, 

service and quality.” So, investors who do not think 

about their projected profit will have problems in 

the future.  He continues to say that “apartments 

that have not installed swimming pool on the top, 

no parking and gym are really faced with problems 

intensified in finding tenants.”

The General Manager of the company Asia Real 

Estate, Po Eavkong, backs this up and explains that 

the apartment market is also competing with the 

condominium market which has grown rapidly as 

well. This is because both condominiums and apart-

ments can be used for the same style of living. This is 

one of the reasons why the margin for the apartment 

market remains narrow. He added that the rental 

cost – depending on region and condition – dropped 

to around 5 to 10 percent.

Eavkong warns, “occupancy rate of apartments 

might have a slight growth this year, but the apart-

ment supply has increased more and more com-

pared to the real demand.” He continues, “It’s time 

the apartment and condominium sectors compete 

from this year, but in terms of the number of apart-

ments currently available, it’s not yet too high.”

According to the study  conducted by Bonna Real-

ty Group last year, the number of apartments in 2015 

that were supplied in the market saw an increase of 

up to about 35 percent compared to 2014, where the 

number of apartments rose to an estimated 6,000 

units.

Kim Heang, the president of Cambodian Valu-

ers and Estate Agents Association concurs with the 

data, and gives further clarity by qualifying that the 

apartment market has reached the stage of “big fish 

eat small”. This means that old apartments that are 5 

to 7 floors in height in BKK1 have to be update their 

services or risk being demolished to make way for 

high-rise buildings that will have style design, inte-

rior design, equipping services, and material facili-

ties to attract customers. He continues to say, “The 

current market reached a round that a strong one in 

this market takes a stance, and the weak will die.”

However, the consultant chairman of Daily Realty 

Group Khom Monyroth is not sold on the said idea. 

He said, “I observed that the occupancy rate of apart-

ments have not changed, especially luxurious apart-

ments in Boeung Keng Kang 1 still have consumers 

between 90 and 95 percent.” He further states that 

the rental apartment price do not decline in these 

apartments which are designed with modernity in 

mind. But he still recognizes that competition in the 

sector has increased and remains to be a threat.

He said that the number of people renting apart-

ments have increased due to investors from Singapore 

and Japan entering Cambodia this year and because 

Cambodia has had a more stable start in the ASEAN 

Economic Community. It is with this that the Cambo-

dian apartment market remains hopeful for its future. 

Apartment Market To Face a 
strong Competitor

Skyland condo’s project. Photo by Nouch

It’s time the apartment and condominium sectors 
compete from this year, but in terms of the number of 
apartments currently available, it’s not yet too high.

Po eavKong
Asia Real Estate General Manager
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ោយសារ ទីកេងុ របស់ យើង ាន់ តេ 
មាន សភាព ចង្អៀត និកង ារ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ តំបន់ នេះ  ចំណាយ ពេល តេមឹ ៣៥ 
នាទី ក្នងុ ពេល មិកន ទាន់ មាន សា្ពេន ផង 
ដូច្នេះ  តំបន់ នេះ នឹង មាន ភាព ទាក់ទាញ 
នា ពេល អនាគត។

លោក ឧកញ៉េ  សេ ីចាន់ថន
អគ្គនាយក កេមុហុ៊ន SKYLAND



A
CCORDING to the direc-

tor and general manager 

of Forte Insurance, Youk 

Chamreounrith, with the 

rapid growth in the sector, risks be-

come an inevitable factor in construc-

tion site management and should be 

one of the primary issues that owners 

and companies are keeping their fo-

cus on. He says that “in the insurance 

sector on the construction in Cambo-

dia people seem to understand about 

it limitedly, while the other countries 

care of construction insurance a lot 

and take care of risks in the construc-

tion sites.” 

He states that the growing problem 

even urged him to demonstrate the 

risk issue to construction owners. He 

further encourages that “people, inves-

tors, and as well as construction own-

ers should clearly learn and consider 

about the importance of the construc-

tion insurance. If the construction 

meets small problem, it’s okay. But if 

problem in the construction is big or 

contractor runs away, the construction 

will get stuck” and will cost the owners 

more than they had anticipated.

Hopeful for the future of insurance 

though, Chamreounrith says that “in 

the previous time, Forte paid millions 

of dollar insurance for some construc-

tion owners; however, the number of 

construction owners’ insurance pur-

chasing is low. But I hope people and 

the owners will understand clearly 

about the construction insurance.”

This is a sentiment that is backed 

up by Chhay Rattanak – the deputy 

director general of the General Depart-

ment of Financial Industry, Ministry 

of Economy and Finance – who says 

that the insurance sector plays a vital 

role in both developed and develop-

ing countries and is one of the pillars of 

financial system and economic devel-

opment through risk curb in the con-

struction, industry and service sector.

“Last year insurance capital in to-

tal was $8 million as insurance in the 

engineering sector was $3.5 million. 

In the last five years the sector saw an 

increase of 20 percent year-on-year 

which requires stakeholders to prepare 

regulations to improve the sector,” Rat-

tanak said. He further expounds that 

“with the strong growth of the con-

struction sector, the ministry called 

for construction companies and as 

well construction owners to buy insur-

ance to protect their construction site. 

However, insurance purchasing from 

construction owners is still low which 

requires the ministry involved to pre-

pare and urge them to buy insurance.”

In 2015, about 500,000 people had 

life insurance worth about $22 mil-

lion, which increased three-fold from 

the year before. The total premiums for 

general insurance also rose 16.4 per-

cent last year from $53 million to about 

$61.6 million, with property, fire, vehi-

cle and the medical categories leading 

the way. This is according to the Insur-

ance Association of Cambodia.

The report from the association 

shows that the fastest growing segment 

of insurance was property and fire that 

had premiums rising 35.1 percent, fol-

lowed by vehicle insurance that grew 

14.5 percent, medical insurance by 26 

percent, and personal accident insur-

ance up by 18.8 percent from 2014.

Slowly, Cambodia is seeing the rise 

of construction security through in-

surance education and appreciation 

where hopefully, one day, the vision 

of Chamreounrith and Rattanak will 

come to be a reality. 

According to the data from the Ministry of Land Management, Urban Planning, and Construction, 
there were around 2,500 developments covering an area of 7.7 million square meters of land last 
year and about 700 buildings – ranging from five to 55 floors – that were built across the country. 
Most of which are located in the Kandal, Siem Reap, Sihanoukville, and Battambang provinces. 
This contributed to investments in the construction sector which rose to an all-time high at nearly 
$3.5 billion or up to 40 percent from 2014. But despite the construction sector showing strong in-
vestment growth, construction owners still seem to take the topic of getting insurance lightly.

Invest In
property BooMIng

Forte paid millions of dollar insurance for some 
construction owners; however, the number of 
construction owners’ insurance purchasing is 
low.

Mr. youK CHaMreounritH
Director and General Manager
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ល
 លាក លី សេន លាភ អគ្គ នាយ កេុមហ៊ុន 
ចលនទេពេយ FURI Real Estate ដេល ជា 
កេុមហ៊ុន នាំ មក នូវ ទសេសនទាន នេ ារ 

វនិិកយោគ ថ្ម ីនេះ ាន ថ្លេង ឲេយ ដងឹ ាល ព ីពេល ថ្មីៗ  នេះ 
ា RESIDIA CondoTel ជា បេភេទ ធុរកិកច្ច ថ្មី មួយ  
ដេល កេុមហ៊ុន FURI Real Estate ាននិកង កំពុង 
ចាប់ ផ្តើម ដំបូង គេ នៅ រាជានី ភ្នំពេញ ាមរយៈ ារ 
ផ្តល់ សេាកម្មពី កេុមហ៊ុន ជំនាញ មក ពី សហរដ្ឋ 
អាមេរិក ដេល ាន ចូល រួម សហារ ដើមេបី ផ្តល់ 
សេាកម្ម គេប់គេង បេកប ោយ ភាព កក់ ក្តេ និកង ច្នេ 
បេឌិកត ដល់ អតិកថិកជន ។ 

លោក បន្តា៖ «សេា Condo-Tel ជា សេា មាន 
លក្ខណៈ ចមេុះ ដេល រួម បញ្ចូល នូវ សេាកម្ម  ខុនដូ 
ោយ ក្នុង ចំោម ផ្ទះ  ១១០ យូនីត នៅក្នុង អគរ 
Silver Town នឹង តេូវ បេើបេេស់ ៥០ ភាគរយ ជា 
Condo-Tel និកង ៥០ ភាគរយ ជា ខុន ដូ»។ 

លោក បន្ត ា៖  «ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ា  គមេេង នេះ នឹង 
ទទួល ាន ជោគជ័យ ោយ យើង ផ្តេត សំខាន់ 
លើ អតិកថិកជន ជា អ្នក Business Travelling និកង 
អតិកថិកជន ដេល តេវូ ារ សេា សា្នេក ់នៅមាន លក្ខណៈ 
ជា ឯកជន»។ 

សេាកម្ម Condo-Tel ជា សេា មាន ភាព សេដៀង 
គ្នេ នឹង សណា្ឋេគរ ប៉ុន្តេ ារ រៀបចំ សេា បេប នេះ គឺ 
ធ្វើ យ៉េង ណា ឲេយ ភ្ញៀវ មាន អារម្មណ៍ ា ដូចជា ផ្ទះ  
ទ ី២ របស ់ពកួ គេ ោយ ពកួ គេ អាច ចម្អិកន អាហារ ាន 
ោយ ខ្លនួឯង អាច រៀប ច ំតបុតេង បន្ទប់ របស ់ពកួ គេ 
និកង ពកួគេ ទទលួ ាន សេាកម្ម និកង ារបពំាក ់សមា្ភេរ 
បេើបេេស់ គេប់ មុខ រួម ទាំង កន្លេង ហាត់ បេេណ អាង 
ហេល ទកឹ សេាកម្ម សមា្អេត ភោជនយីដ្ឋេន សេា ម្ហបូ 
អាហារ រយៈពេល ២៤ មោ៉េង ជាដើម ។

លោក មាស ាសនា អគ្គនាយក កេុមហ៊ុន NAKI 

GROUP ដេល ផ្តល់ សេា គេប់គេង RESIDA CON-

DO-Tel ក្នងុ អគរ Silver Town ា្លេប ់មាន ជនំាញ និកង 
ទទួល ាន ារ បណ្ដ៉ះ បណា្តេល ពី ារ បមេើ សេាកម្ម 
និកង គេប់ គេង អគរ ពី សហរដ្ឋអាមេរិក  ាន ថ្លេង ា 
ារ ផ្តល់ សេាកម្ម គេប់ គេង អគរ មាន សារសំខាន់ 
ណាស់ ពេេះ សេាកម្ម ជា កា្តេ សា្លេប់ រស់ របស់ 

សេាកម្ម ខុន ដូ  ថេល។  ហេតុ ដូច្នេះ ទើប យើង ផ្តេត 
លើ ារ គេប់គេង និកង បមេើ សេាកម្ម ឲេយ ានល្អ ឥត 
ខ្ចេះ ជូន អតិកថិកជន ។ 

លោក បន្តា ៖ « យើង ាន គិកតព ី ស្តងដ់រ និកង រៀបច ំ
ទទួល បដិកសណា្ឋេរ កិកច្ច ភ្ញៀវ បេប ណា ដើមេបី ពេល 
ពួក គេ មក ដល់ ទីាំង របស់ យើង ពួក គេ ទទួល ាន 
អារម្មណ ៍ កក ់ក្តេ និកង បេកប ោយ ផាសកុភាព ខ្ពស ់»។

តម្លេ សា្នេក់ នៅ ក្នុង Condo-Tel ដេល មាន ារ 
រៀបចំ សេាកម្ម ដូច សណា្ឋេគរ ផា្កេយ បេេំ មាន តម្លេ 
បន្ទប់ ចោ្លេះ ពី ១៤០ ទៅ ១៥០ ដុលា្លេរ ក្នុង មួយ យប់ ។

លោក ាសនា ាន បន្ត ា៖ «សេាកម្ម Condo-Tel 
ាន ចាប ់ផ្តើម នៅ កម្ពុជា រចួ ហើយ ប៉នុ្តេ នៅ មាន ចនំនួ 
តិកច នៅ ឡើយ ក្នងុ ទកីេងុ ភ្នពំេញ  ដចូ្នេះ យើង មិកន ារម្ភ 
ពី ារ បេកួត បេជេង ោះទេ ផ្ទុយ ទៅ វិញ យើង ជឿ 
ជាកា់ នងឹ ទទលួ ាន ជោគជយ័ ពេេះ សេាកម្ម បេប 
នេះ នងឹ មាន លក្ខណៈ ល្អ បេសើរ នា ពេល អនាគត »។

លោក ហូ វណ្ឌី អគ្គលេខាធិការ សម្ព័ន្ធ សមាគម 
ទេសចរណ៍ ជាតិក កម្ពុជា ាន ថ្លេង ា សេាកម្ម 
Condo-Tel ជា សេាកម្ម ថ្មីសមេេប់ កម្ពុជា ប៉ុន្តេ ា 
ជា សេា ចាស់ នៅ បេទេស រីកចមេើន នានា ប៉ុន្តេ 
សេាកម្ម នេះ នឹង មាន ាររីកចមេើន ខា្លេំង នៅ កម្ពុជា 
កេេយ ពេល គេ យល់ ចេបាស់ ពី វិស័យ នេះ ពិកសេស 
ពេល កម្ពុជា ធ្វើារ រៀបចំ ហេដ្ឋេ រចនា សម្ព័ន្ធ និកង 
សន្តិកសុខ ានល្អ បេសើរ នឹង មាន ភ្ញៀវ បុក ចូល មក 
ចេើន ោយសារ ារ ធ្វើ សមាហរណកម្ម អាសា៊េន ។ 

លោក បន្ត ា ៖ « សេាកម្ម Condo-Tel ជា សេាកម្ម 
សា្នេក់នៅ រយៈពេល ខ្លី និកង វេង ដេល មាន លក្ខណៈ 
គេួសារ ឬ ជា បុគ្គល ដេល ពួកគេ អាច ចម្អិកន អាហារ 
អាច រៀបចំ តុបតេង ដក់ រូបថត ឬ សមា្ភេរ បេើបេេស់ 
នៅ ក្នុង បន្ទប់ សា្នេក់ នៅ របស់ ពួក គេ បេៀប បីដូច ជា 
ផ្ទះ របស ់ពកួគេ ាន ប៉នុ្តេ ភ្ញៀវ មិកន អាច ផា្លេស ់ប្តរូ ទមេង ់
ដើម នេ បន្ទប់ របស់ ពួក គេ ោះ ទេ»។ 

លោក បន្ត ឲេយ ដឹង ទៀត ា៖ «សេាកម្ម នេះ ទើប 
ចាប់ផ្តើម នៅ កម្ពុជា ប៉ុន្តេ ា នឹងមាន ារ រីកចមេើន 
ខា្លេំង នាពេល អនាគត ពេេះ ារ ធ្វើសមាហរណកម្ម 
អាសា៊េន អាចមាន ភ្ញៀវ ធ្វើដណំើរ ជា លក្ខណៈ គេួសារ 
ឬ ឯកជន ពួក គេ តេូវ ារ សេា បេបនេះ »៕   

ទម្រង់ធុរកិច្ចCondo-Telដំបូងគ្រ
ចាប់ផ្តើមនៅរាជធានីភ្នំព្រញ
ទមេង់ធរុកចិ្ចដេលផ្តមល់សេវាបដសិណ្ឋេរកចិ្ចបេកបោយ
ភាពកក់ក្តេថ្មីមួយបានចាប់ផ្តមើមដំណើរការហើយនៅ
រាជធានីភ្នពំេញដើមេបីផ្តមល់ទីកន្លេងស្នេក់ដល់ភ្ញៀវទេសចរ
នងិអ្នកស្វេងរកការងារធ្វើទមេង់ធុរកចិ្ចCondo-Telាន
អារម្មណ៍ដូចជាស្នេក់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេ។
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ទីក្រងុរណបថ្មី
មួយនឹងល្រចខ្លនួក្នងុស្រកុ

ខ្រសាច់កណ្ត្រល

ទី
 កេងុ រណប ថ្ម ីមួយ នឹង លេច ឡើង 
ក្នងុ ឃំុ វិហារ សួគ៌ សេកុ ខេសាច់ 
កណា្តេល ខេត្ត កណា្តេល នា ពេល 

ខាង មុខ នេះ ាមរយៈ ារ វិនិកយោគ របស់ អ្នក 
វិនិកយោគ ក្នងុ សេកុ និកង វិនិកយោគិកន មក ពី 
បេទេស ឥណា្ឌេ ដេល គេេង បោះ ទុន រួម គ្នេ 
អភិកវឌេឍន៍ ទីកេងុ រណប នេះ  បេកប ោយ ភាព 
សីុវិល័យ លើ ទំហំ ដី  ២ពាន់ហិកកា។ 

ពី មុន តំបន់ នេះ ា្លេប់ ជា តំបន់ លិកច ទឹក 
និកង ជា ាល បឹង ល្ហល្ហេវ បុ៉ន្តេ តំបន់ នេះ ាន 
និកង កំពុង ទទួល ាន ារ ចាប់ អារម្មណ៍ និកង 
ទាក់ទាញ មនុសេស ទៅ រស់ នៅ ាន់ តេ ចេើន 
ោយសារ តំបន់ ោះ មាន ោ ង ចកេ ជាង 
២០ ដេល ាននិកង កំពុង ដំណើរ ារ សេប 
ពេល កេមុហុ៊ន SKYLAND Group កំពុង 
រៀបចំ រមណីយដ្ឋេន និកង បុរី ពេម ទំាង ខុនដូ 
នៅ តំបន់ ោះនាពេល ខាង មុខ នេះ។

លោក ឧកញ៉េ សេ ីចាន់ថន អគ្គនាយក 
កេមុហុ៊ន SKYLAND ដេល ជា បុតេ សម្ពន័្ធ 
របស់ កេមុហុ៊ន Jet Group ាន ថ្លេង ឲេយ ដឹង 
ាល ពី ពេល ថ្មីៗ  នេះ ា លោក កំពុង ស្វេង 
រក ដេ គូ បន្ថេម ដើមេបី អភិកវឌេឍន៍ តំបន់ នេះ ជា 
ទីកេងុ រណប លើ ផ្ទេ ដី  ៥០០ ហិកកា ក្នងុ 
ជំហាន ដំបូង។

លោក បន្ត ា លោក ាន និកង កំពុង រៀប ចំ   
តំបន់ នេះ ជា រមណីយដ្ឋេន ទេស ចរណ៍ លើ 
ផ្ទេ ដី ១០០ ហិកកា ោយ គេេង បោះទុន 
ទឹក បេេក់  ១០០ លាន ដុលា្លេរ ដើមេបី បេេ ា្លេយ 
តំបន់ នេះ ជា រមណីយដ្ឋេន មួយ ដ៏ ទាក់ទាញ 
ោយ ធ្វើ យ៉េង ណា ឲេយ បេជាពលរដ្ឋ និកង អ្នក 
ទេសចរ មក កមេសាន្ត  នៅ កេងុ ភ្នពំេញ នឹក ឃើញ 
តំបន់ នេះ មុន គេ។

លោ កបន្ត ា រមណីយដ្ឋេន នេះ ាន និកង 

កំពុង រៀបចំ ជា ជំហាន ដំបូង ោយ មាន ខ្ចសូ 
អង្គយុ ញំុា អាហារ មាន កន្លេង លេង ទឹក កន្លេង 
ជិកះ មូ៉តូ ទឹក ជំហាន ដំបូង និកង កំពុង ទាក់ទាញ 
អ្នក វិនិកយោគ ថ្មីៗ  បន្ថេម ទៀត ដើមេបី វិនិកយោគ 
លើ គមេេង រមណីយដ្ឋេន នេះ ដូចជា កន្លេង 
បេណំាង សេះ កន្លេង បេណំាង រថយន្ត មូ៉តូ 
សួន ទឹក កមេសាន្ត ខា្នេត ធំ និកង សេាកម្ម  កមេសាន្ត 
លក្ខណៈ អន្តរជាតិក ដទេ ទៀត។

ជាក់ ស្តេង កេមុហុ៊ន SKYLAND STAR5 

Development Pvt, Ltd ាន និកង កំពុង  
សាងសង់ ខុនដូ ទី១ ដេល មាន កម្ពស់ ៩ 
ជាន់ នៅ ពេល ឆប់ៗ ខាង មុខ នេះ  បនា្ទេប់ ពី 
កេសួង រៀបចំ ដេនដី នគរូបនីយកម្ម និកង 
សំណង់ អនុម័ត យល់ ពេម ចំពោះ គមេេង 
នេះ។ កេមុហុ៊ន  នឹង ចាប់ ផ្តើម សាងសង់ ខុនដូ 
ទី១ ក្នងុ ចំោម ខុនដូ ចំនួន ៣ អគរ នៅ ក្នងុ 
ភូមិក ឃំុ វិហារសួគ៌ សេកុ ខេសាច់ កណា្តេល ខេត្ត 
កណា្តេល។

លោក បន្ត ា ខុនដូ នេះ តេវូ ាន រចនា  ាម 
រចនាប័ទ្ម   សា្ថេបតេយកម្ម ខ្មេរ-ារំាង  ដេល មាន 
លក្ខណៈ ទំនើប សីុ វិល័យ ពិកសេស មាន បេព័ន្ធ 
ខេយល់ ចេញ ចូល ធម្មជាតិក និកង មាន បំពាក់ 
សមា្ភេរ បរិា្ខេ ទំនើប។ ខុនដូ នេះមាន ចំណត 
យនយន្ត និកង ផេសារ ទំនើប នៅ ជាន់ ទី១ និកង 
ចាប់ ពី ជាន់ទី២ ដល់ ជាន់ ទី៩ ជា លំនៅឋាន 
ដេល មាន ផ្ទះ សរុប ចំនួន ២០០ យូនីត។

លោក ឧកញ៉េ សេ ីចាន់ថន ាន ពនេយល់ 
ា៖ «មូលហេតុ ដេល កេមុហុ៊ន ជេើស រីស 
យក ទីាំង នេះ ោយសារ កេមុហុ៊ន ាន 
និកង កំពុង រៀបចំ រមណីយដ្ឋេន ខា្នេត ធំ នៅ 
តំបន់ នេះ ដេល ពេល អនាគត បេជាពលរដ្ឋ 
នឹង ទៅ កមេសាន្ត នៅ តំបន់ ោះ ពិកសស តំបន់ 
ោះ មាន ភាព អំោយ ផល សមេេប់ វិស័យ 
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លោក ឧកញ៉េ សេ ីចាន់ថន អគ្គនាយក 

កេមុហុ៊ន SKYLAND។ រូបភាព នូច



[ ProPerty view ]60 [ ProPerty view ] 61

ទេសចរណ៍»។
លោកឧកញ៉េ បន្ត ា៖ «ោយសារ ទកីេងុភ្នពំេញ  ាន ់តេ មាន សភាព ចង្អៀត 

និកង ារ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ តបំន ់នេះ  ចណំាយ ពេល តេមឹ ៣៥ នាទ ីក្នងុ ពេល មិកន ទាន ់
មាន សា្ពេន ផង ដូច្នេះ  តំបន់ នេះ នឹង មាន ភាព ទាក់ទាញ នា ពេល អនាគត»។

លោកឧកញ៉េ ាន ឲេយ ដឹង ទៀត ា ារ សិកកេសា ទីផេសារ ាន រក ឃើញ ា 
ទផីេសារខនុដ ូនិកង តម្លេ   ខនុដ ូដក ់ចេញ គ ឺអាច ទទលួ យក ាន ពេេះ ខនុដ ូនេះ 
លក់ ក្នុង តម្លេ ៧០០ ដុលា្លេរ ប៉ុោ្ណេះ ក្នុង មួយ ម៉េតេ ារ៉េ និកង មាន លក្ខខណ្ឌបង់ 
បេេក់ ពិកសេស ោយ អតិកថិកជន គេេន់ តេ ចំណាយ បេេក់ ក្នុង មួយ ខេ ពី ៣០០ 
ទៅ ៤០០ ដុលា្លេរ អាច ទិកញ  ខុនដូ រស់ នៅ និកង សមេេប់  លម្ហេ ចុង សា្តេហ៍ ាន។

ខុនដូ នេះ មាន បី បេភេទ  គ ឺបេភេទ ស្ទឌីយីោ មាន ទហំ ំ៣០ ម៉េតេ ារ៉េ បន្ទប ់គេង 
១ មាន ទហំ ំ៤៥ ទៅ ៥០ ម៉េតេ ារ៉េ និកង បន្ទប ់គេង ២ ដេល មាន ទហំ ំ៦០ ម៉េតេ ារ៉េ។ 

លោក ឧកញ៉េ  សេ ីចានថ់ន ាន បន្ត ា កេេ ព ីគមេេង សាងសង ់ខនុដ ូនេះ 
កេមុហ៊នុ ទាងំ ពរី នងឹ ចាប ់ផ្តើម សាងសង ់វឡីា ចនំនួ ២៤៨ វឡីា នៅ តបំន ់នេះ នៅ 
លើ ផ្ទេ ដី ១០ ហិកកា។ គមេេង វឡីា នេះ នងឹ រៀបច ំបេពន័្ធ ហេដ្ឋេ រចនាសម្ពន័្ធ ទនំើប 
ោយ បង្កប ់ខេសេ ភ្លើង កេេម ដ ីមាន ផ្លវូ ធ ំទលូាយ មាន តបំន ់សាារណៈ សមេេប ់
អ្នក រស ់នៅ ក្នងុ គមេេង នេះ អាច រៀបច ំពិកធ ីជប ់លៀង ឬ អាពាហព៍ិកពាហ ៍ាន។

លោក បន្ត ា លើស ពី នេះ  គមេេង  វីឡា បេណីត នេះ នឹង រៀបចំ បេព័ន្ធ 
ចមេេះ ទឹក កខ្វក់ ចេញ ពី លំនៅឋាន  បេជាពលរដ្ឋ មុន បង្ហូរ ចូល ទៅ ក្នុង ទន្លេ 
ដើមេបី ធ្វើ យ៉េង ណា កុំ ឲេយ មាន ផល ប៉ះពាល់ ដល់ បរិសា្ថេន។

«គមេេង ខុនដូ របស ់យើង គេេង ចណំាយ ទនុ វនិិកយោគ ៣០ លាន ដលុា្លេរ និកង 
គមេេង វឡីា គេេង ចណំាយ ទនុ វនិិកយោគ រហតូ ដល ់៦០ លាន ដលុា្លេរ អាមេរកិ»។ 
នេះ បើ ាម ារ បញ្ជេក់ ឲេយ ដឹង ពី លោកឧកញ៉េ សេី ចាន់ថន។

អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ STAR5 development Pvt, Ltd លោក C.Kiran Kumar 

Reddy ដេល ជា ដេ គូ វិនិកយោគ ជាមួយ កេុមហ៊ុន SKYLAND ាន ថ្លេង ា ារ 
សមេេច ចិកត្ត វនិិកយោគ នៅ ទ ីាងំ ដេល ឆ្ងេយ ព ីរាជាន ីភ្នពំេញ គ ឺជា សណំរួ ដេល 
មិកត្ត ភក្តិក លោក ជា ចេើន ាន សួរ សំណួរ នេះ ប៉ុន្តេ លោក មើល ឃើញ ា ទីកេុង 
ភ្នំពេញ ាន់ តេ មាន សភាព ចង្អៀត តម្លេ ដីធ្លី ាន ឡើង ថ្លេ ខ្ពស់ រួច ទៅ ហើយ 
ហើយ គមេេង ភាគ ចេើន ាន ផ្តេត លើ អតិកថិកជន ជា អ្នក លំដប ់ខ្ពស ់ប៉នុ្តេ តបំន ់
វិហារសគួ ៌គជឺា តបំន ់ដេល មាន ភាព ទាកទ់ាញ នាពេល អនាគត។ បនា្ទេប ់ព ីរយៈ 
ពេល ៧ ឆ្នេ ំកេេយ  ទីកេងុ ភ្នពំេញ នងឹ ាន ់តេ ចង្អៀត បេជាជន នងឹ ស្វេង រក ទាីងំ 
ថ្មីៗ  នៅ ជាយ កេងុ ដចូ ជា តបំន ់វហិារសគួ ៌ដេល នៅ កៀក នងឹ រាជាន ីហើយ ជា 
តំបន់ ដេល មាន អំោយ ផល ខាង ភូមិក សាសេ្ត និកង បរិសា្ថេន។

លោក ាន លើក ឡើង ា៖ «គមេេង នេះ យើង ផ្តល់ ឲេយ បេជាជន គេប់ 
កមេិកត រាប់ ទាំង អ្នក កេីកេ អាច មាន លទ្ធភាព  ទិកញ ាន ោយ អ្នក ក េអាច ទិកញ 
 ខនុដ ូបេភេទ ស្ទឌីយីោ អ្នក មាន ចណំលូ មធេយម អាច ទិកញ ផ្ទះ មាន ពរី បន្ទប ់ឬ មយួ 
បន្ទប់ គេង ឯ អ្នក មាន ធនាន ចេើន អាច ទិកញ វីឡា»។

លោក បន្ត ដេរ ា៖ «យើង នឹង វិនិកយោគ នៅ ទីនេះ មួយ ជំហាន ម្តងៗ ហើយ 
វឡីា របស ់យើង មាន សនួ ចេបារ មាន អាង ទកឹ មាន កន្លេង លេង កឡីា និកង កន្លេង 
រៀបច ំកម្មវធិ ីនានា ពិកសេស យើង នងឹ ផ្តល ់នវូ បេពន័្ធ ចមេេះ ទកឹ កខ្វក ់មនុ បង្ហរូ 
ចេញ ទៅ ក្នុង ទន្លេ ពេេះ គមេេង របស់ យើង គឺ ទទួល ខុស តេូវ ចំពោះ បរិសា្ថេន 
និកង សង្គម»។

លោក ឈាង បណូា នាយក កេមុហ៊នុ 7FTD ដេល ាន និកង កពំងុ សាងសង ់
ោងចកេ ផលិកត សសរ គេឹះ និកង លូ នៅ តំបន់ វិហារសួគ៌ ាន ថ្លេង ា រយៈពេល 
៥ ឆ្នេ ំចងុ កេេយ នេះ តបំន ់វហិារសគួ ៌មាន ារ រកី ចមេើន យ៉េង ខា្លេងំ ោយ ផា្លេស ់
ប្តូរ ពី ដី ាលសេេ មក ជា តំបន់ ឧសេសាហកម្ម ពេេះ បច្ចុបេបន្ន មាន ោងចកេ ចំនួន 
ជាង ២០ និកង មាន មនុសេស ាន់ តេ ចេើន មក រស់ នៅ តំបន់ នេះ។

លោក   ា៖  «ពេល ណា មាន មនសុេស មក រស ់នៅ  មក ធ្វើ ារ និកង វនិិកយោគ ចេើន 
នៅ ទីនេះ ា ជា សា្តេនុពល សមេេប់ អ្នក វិនិកយោគ លើ វិស័យ អចលនទេពេយ»។

លោក ាន បន្ត ា៖ «សា្តេនុពល តំបន់ នេះ ោយសារ ា មាន ភូមិកសាសេ្ត 
នៅ កេបេរ រាជានី ភ្នពំេញ និកង មាន សណា្ឋេន ដី ដេល ផ្តល់ ភាព ាយ សេលួ 
សមេេប់ អភិកវឌេឍន៍ វិស័យ ឧសេសាហកម្ម»។

មេ ឃំុ វិហារសួគ៌ លោក ម៉េង ឈាងហេង ាន ថ្លេង ា បេសិកន ជា កេមុហុ៊ន 
ធ្វើ ផ្ទះ ឬ ខុនដូ លក់ នៅ តំបន់ នេះ អ្នក មូលដ្ឋេន មិកន ចេើន ទេ មាន លទ្ធភាព ទិកញ 
គមេេង ទំាង នេះ គឺ អ្នក មក ពី កេេ អាច មក ទិកញ ចេើន តេ អាជា្ញេធរ មូលដ្ឋេន 
សា្វេគមន៍ គមេេង អភិកវឌេឍន៍ បេប នេះ ពេេះ ា នឹង ធ្វើ ឲេយ តំបន់ នេះ ាន់ តេ មាន 
ភាព រីកចមេើន នាពេល អនាគត។

លោក ាន និកយយ ា៖ «បេសិកន បើ រដ្ឋេភិកាល សាងសង់ សា្ពេន មក ាន់ 
តំបន់ អរិយកេសតេ និកង តំបន់សា្វេយ ជេុ ំតំបន់ នេះ នឹង មាន ារ រីកចមេើន ាន់ តេ 
ឆប់ រហ័ស ខណៈ ជីវភាព បេជាពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ នេះ មិកន ទាន់ ធូរារ ខា្លេងំ ោះ 
ទេ គឺ ពួក គេ មាន ជីវភាព មធេយម ភាគ ចេើន»។

លោក បន្ត ា ភូមិក សាសេ្ត តំបន់ នេះ ពី មុន មក ជា ដី លិកច ទឹក ចេើន បុ៉ន្តេ ពេល នេះ 
តំបន់ លិកច ទឹក តេវូ បងេមួ នៅ សល់ តូច ោយសារ កេមុហុ៊ន ចាក់ដី ដើមេបី សាងសង់ 
ោងចកេ និកង អភិកវឌេឍន៍ ផេសេងៗ ក្នងុ ឃំុ ដេល មាន ដី ធំ ជាង គេ នៅ ក្នងុ សេកុ ខេសាច់ 
កណា្តេល ដេល បច្ចបុេបន្ន មាន បេជាពលរដ្ឋ រស់ នៅ ជាង ១៥,០០០ នាក់។

លោក គីម ហ៊ាេង បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ារ អចលនវត្ថុ 
កម្ពជុា ាន សម្តេង ារ សាទរ ចំពោះ គមេេង ទីកេងុ រណប ថ្ម ីនេះ ោយ លោក 
ថ្លេង ា អ្វីៗ  ា អាសេយ័ លើ ផេនារ និកង ថវិា ដេល កេមុហុ៊ន មាន សមេេប់ 
អភិកវឌេឍន៍ បុ៉ន្តេ តំបន់ នេះ ហាក់ មិកន ទាន់ ដល់ ពេល សមេេប់ សាងសង់ វីឡា និកង 
ខុនដូ នៅ ឡើយ ទេ បើ ទោះ ជា តំបន់ នេះ មាន សា្តេនុពល ខា្លេងំ ក៏ ោយ បុ៉ន្តេ 
តេវូ រង់ចំា រយៈពេល ១០ ឆ្នេ ំកេេយ។

លោក ាន ឲេយ ដឹង ទៀត ា គមេេង ខ្លះ គេេន់ តេ បេាស ក្តងុ ា្ឌេងំ ដើមេបី 
ទាក់ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍  និកង លក់ ដី បុ៉ន្តេ គមេេង ជាក់ ស្តេង ាន ដើរ ទៅ 
មុខ យឺតៗ មិកន ឆ្លើយ តប នឹង គោលដៅ គមេេង ជាក់ ស្តេង។ 

លោក ថ្លេង ា៖ «តំបន់ វិហារសួគ៌ ជា តំបន់ មាន សា្តេនុពល ដេល នឹង មាន 
ារ រីកចមេើន នាពេល អនាគត តេ បើ គមេេង ខុនដូ និកង វីឡា ធ្វើ ភា្លេម  ៗហាក់ 
បី ដូចជា មិកន ទាន់ ដល់ ពេល ោះទេ»។

លោក បន្ត ា៖ «អ្នក វិនិកយោគ គួរ ចាប់ ផ្តើម គមេេង ធ្វើ លំនៅឋាន  ក្នងុ តម្លេ  
១ មឺុន ដុលា្លេរ សមេេប់ កម្មករ បេហេល ជា អាច ទាក់ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចេើន 
និកង ារ ពុះ ដីឡូត៍ លក់ ជា ារ ល្អ បេសើរ មុន ចាប់ ផ្តើម សាងសង់ ខុនដូ ពេេះ 
ទីផេសារ ខុនដូ នៅ តំបន់ ខាង លើ មាន ទីផេសារ តូច នៅ ឡើយ»។

ឆ្លើយ តប នឹងារ លើក ឡើង ខាង លើ លោក ឧកញ៉េ សេ ីចាន់ថន ាន ថ្លេង 
ា កេមុហុ៊ន លោក ាន សិកកេសា ទីផេសារ រួច ហើយ មុន សាងសង់ ខុនដូ នា ពេល 
ខាង មុខ គឺ ទីផេសារ អាច ទទួល យក ាន សមេេប់ ខុនដូ ដេល ផ្តេត លើ បេជាជន 
ា្នេក់ កណា្តេល៕ 

ោយសារ ទីកេងុ ភ្នពំេញ  ាន់ តេ មាន សភាព ចង្អៀត 
និកង ារ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ តំបន់ នេះចំណាយ ពេល តេមឹតេ 
៣៥ នាទី ក្នងុ ពេល មិកន ទាន់ មាន សា្ពេន ផង ដូច្នេះ 
លោក គិកត ា តំបន់ នេះ នឹង មាន ភាព ទាក់ទាញខា្លេងំ  
នា ពេល អនាគត។

លោក ឧកញ៉េ  សេ ីចាន់ថន
អគ្គនាយក កេមុហុ៊ន SKYLAND

ារដ្ឋេនសាងសង់ផ្លវូពីសា្វេយជេុ ំទៅពេេកាមាក់ សេកុខេសាច់កណា្តេល។ រូបភាពពីគេហទំព័រ សេកុសេេ (ចំណុចកេហម) ពេ ំសមា្គេល់ ទឹកដីខេត្តកណា្តេល។ រូបភាព ពីវីគីភីឌៀ
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ទំនុក ចិកត្ត ទីផេសារ និកង ល ទ្ធ ភាព ពងេកី ទីផេសារ ខុន ដូ នៅ 
កម្ពជុា បណា្តេ បេទេស ជា ដេគូ ាន់តេ ធ្វើ ឲេយ អ្នក វិនិកយោគ 
លើ វិស័យ អចលនវត្ថ ុ មាន ទំនុក ចិកត្ត និកង ចាប់ អារម្មណ៍ 
វិនិកយោគ នៅ កម្ពជុា។

លោក គុយ ា៉េត
អគ្គនាយក បេតិកបត្តិក នេ កេមុហុ៊ន Century21 Cambodia



សហគ្រនិចាប់ផ្តើមជំរុញរាជរដ្ឋ្រភិបាល
រកកន្ល្រងដក់តាំងលក់ផលិតផល
ក្នុង  គោល បណំង លើក តម្កើង និកង ជរំញុ ឱេយ មាន 

ារ បេើបេេស់ ផលិកត ផល  នៅ ក្នុង សេុក ឱេយ 
មាន ចំនួន ាន់ តេ ចេើន ជា ពិកសេស ដើមេបី 

ទប់ សា្កេត់ ារ នាំ ចូល ផលិកតផល ពី បរទេស ផង ោះ  
សហគេិកន ក្នងុ សេកុ មួយ ចនំនួ  ាន ស្នើ ឱេយ រាជរដ្ឋេភិកាល 
កម្ពុជា  ជួយ ស្វេង រក ទីាំង សមសេប និកង ចេបាស់លាស់ 
ណា មួយ  ដើមេបី ឱេយ ពួកគេ អាច មាន លទ្ធភាព គេប់គេេន់ 
សមេេប់ ដក់ ាំង លក់នូវ  ផលិកត ផល របស់ ខ្មេរ សុទ្ធ 
១០០ភាគរយ។

លោក សេី  កេវ មុំ បេាន សមាគម សហគេិកន ស្តេី 
កម្ពជុាាន មាន បេសាសន ៍ឲេយដងឹ ាល ព ីពេល ថ្មីៗ  នេះ  ា 
នា ពេល កន្លង មក មាន ផេសារ ទំនើប ចំនួន ាន រីស អើង 
ោយ មិកន ទទលួ យក នវូ ផលិកត ផល របស ់ខ្មេរ ដើមេប ីដក ់
ាងំ លក ់ោះទេ គ ឺពកួ គេ ជេើស រសី យក តេ ផលិកតផល 
បរទេស  សមេេ ប់ ដក់ ទាងំ លក ់ប៉ោុ្ណេះ។ មេយា៉េង ទៀត នៅ 
ាម ផេសារ ទនំើប មយួ ចនំនួ តម្លេ ជលួ ទាីងំ សមេេប ់ដក ់
ាងំ លក ់ផលិកតផល ក ៏មាន តម្លេ ខ្ពស ់ខា្លេងំ  ដេល ជា ហេត ុ
ធ្វើ ឱេយ សហគេិកន ខ្មេរ  មិកន មាន លទ្ធភាព ក្នងុ ារ ជលួ ទាីងំ 
សមេេប់ ដក់ ាំង លក់ ផលិកតផល របស់ ខ្លួន ផង ដេរ។

លោកសេី ាន បន្ត ា ៖ «ទីផេសារ ផលិកតផល ខ្មេរ នៅ 
លើ ទីផេសារ ទំនើប  នៅ តេ ជួប ផល វិាក ោយ សារ តេ 
ផលិកត ផល  ដេល យើង ចង ់យក ទៅ ដក ់ាំង នៅ ទោីះ 
គេ តមេវូ ឱេយ យើង បង់បេេក ់ជា ចេើន  ដើមេប ីយើង មាន ទាីងំ 
សា្អេត សមរមេយ សមេេប ់ដក ់ាំង បា្ហេញ ជនូ ភ្ញៀវ ជាតិក និកង 
អន្តរជាតិក។ តេ ជាក់ស្តេង យើង មិកន ទាន ់មាន លទ្ធភាព ក្នងុ 
ារ ជួល ទីាំង ទាំង អស់ ោះទេ»។

បេាន សមាគម សហគេិកន ស្តេី កម្ពុជា ាន ឱេយ ដឹង 
ទៀត ា ចពំោះ ផលិកតផល បរទេស ដេល គេ នា ំចលូមក 
គឺ គេ មាន លុយ ចេើន ក្នុង ារជួល ទីាំង សមេេប់ ដក់ 
ាំង ផលិកតផល របស់គេ ហើយ សមេេប់ អ្នកទិកញ វិញ 
នៅពេលដេល ឃើញ ទីាំង ណា ដេលមាន ផលិកតផល 
ចេើន មុខ ចេើន បេបគឺ គត់ ទៅរក ទិកញ តេ កន្លេង ោះ 
ទេ ដេល ខសុព ីផលិកតផល ខ្មេរ មាន ទាីងំ តចូ មយួ និកង 
មិកនសូវមាន ផលិកតផល ចេើន ដក់ាំង ដូច ផលិកតផល 
បរទេស ដទេ ទៀត ។

ាលព ីប៉នុា្មេន ឆ្នេមំនុ រាជរដ្ឋេភិកាល កម្ពុជា  ាន បង្កើត 
ផេសារ រាតេ ីមយួ នៅក្នងុ រាជាន ីភ្នពំេញ ក្នងុ គោលបណំង 
ដើមេប ីដកាំ់ង លក ់ផលិកតផល ខ្មេរ ប៉នុ្តេ ជាក ់ស្ដេង មាន 
លាយ នវូ ផលិកតផល ចមេុះ ទាងំ ខ្មេរ និកង បរទេស ហើយ 
មក ទល ់ពេល នេះ  ស្ទើរ តេ គ្មេន ផលិកត ផល ខ្មេរ ដកល់ក ់
នៅលើ ផេសារ រាតេី ោះ ទៀត ទេ។

លោកសេ ីកេវ ម ំុានបន្តា៖ «សមូ រាជ រដ្ឋេភិកាល 
មេា្តេ ជយួ ស្វេងរក ទាំីង ណាមយួ ចេបាស ់លាស ់សមេេប ់
ដក ់ាងំ ផលិកតផល ខ្មេរ ដើមេប ីជរំញុ ារ បេើបេេស ់ផលិកត 
ផល ខ្មេរ ព ីសណំាក ់ពល រដ្ឋ របស ់យើង និកង ជនបរទេស 
ឱេយាន ាន់តេ ខា្លេំងា្លេ បន្ថេមទៀត»។

លោកសេីបន្តា៖ «សព្វថ្ងេនេះ មាន សហគេិកន 
ជាចេើន  ដេលមាន លទ្ធភាព ផលិកត នូវ ផលិកតផល 
បេើបេេស់ ក៏ដូចជា ចំណីអាហារ តេ ារផលិកត ោះ 
មិកនមាន ទផីេសារ មិកនមាន ទាីងំ លក ់និកង មិកនាន ទៅដល ់
បេជាពលរដ្ឋ ខ្មេរ ទើប ធ្វើឱេយ សហគេិកន មយួចនំនួ មិកនមាន 
ទឹកចិកត្ត ក្នុងារ ផលិកត»។

អគ្គនាយិកា រង ផ្នេក នាំចេញ នេ ផលិកតផល អាហារ 
គីរីរមេយ អ្នកសេី សុខ លី ានឱេយដឹង ដេរ ា បេសិកន បើ 
រាជរដ្ឋេភិកាល  ជួយ ស្វេងរក ទីាំង សមេេប់ ដក់លក់ 
តេ ផលិកតផល ខ្មេរ ោះ អ្នកសេី ជឿជាក់ា  ារលក់ 
ផលិកតផល ខ្មេរ  នៅលើ ទីផេសារ កម្ពុជា អាចនឹងទទួល 
ជោគជ័យ ពេេះ ផលិកត ផល  ខ្មេរ  ក៏មាន គុណភាព ដូច 
ផលិកតផល បរទេស និកង មាន ផលិកតផល ខ្មេរ ខ្លះ មានគណុ 
ភាពល្អ ជាង ផលិកតផល បរទេស ទៀត ផង។

អ្នកសេី ាន អះអាងា៖ «បើ មិកនទាន់ សាក មិកនដឹង 
ោះទេ ា ផលិកតផល ខ្មេរ ល្អ ឬ មិកនល្អ ទាល់ តេ 
បេជាពលរដ្ឋ ខ្មេរ ាន សាកលេបង បេើបេេស់ ោះ ខ្ញុំ 
ជឿជាក់ា ពួកគត់ បេេកដជា ស្វេង រកតេ ផលិកតផល 
ខ្មេរ សមេេប់ បេើបេេស់ ោះទេ»។

លោក លាង ឡេង មា្ចេស ់សិកបេបកម្ម ផលិកតផល ទកឹតេ ី
និកង ទឹកសុីអុីវ លាង ឡេង ាន ឱេយ ដឹង ា ដើមេបី ឱេយគេ 
បេើបេេស់ ផលិកតផល របស់ ខ្លួន មា្ចេស់ សហគេេស ឬ 
អ្នក ផលិកត តេូវតេ ពងេឹង គុណភាព ផលិកតផល ោះ ឱេយ 
ានល្អ ជាមុន។ លោក ាន បន្តា បើ ផលិកតផល យើង 

ល្អ ហើយ បេេកដជា គេ មករក យើង ដូចនេះ ដើមេប ីឱេយគេ មករក យើង ឱេយគេ សា្គេល ់យើង 
ដំបូង យើង តេូវ ពងេឹងគុណភាព គិកតគូរ ពី បញ្ហេ សុខភាព អ្នកបេើបេេស់ អ្នក បរិភោគ 
ចំពោះ ផលិកតផល ចំណីអាហារ ជាមុន»។ 

លោក ាន  មាន បេសាសន៍ ា៖ «ខ្ញុំ ក៏ សូម សំណូមពរ ឱេយ បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា  
បេើបេេស់ ផលិកត ផល ខ្មេរ ដេល ផលិកត ក្នុងសេុក តេមាន គុណភាព មិកន ប៉ះពាល់ ដល់ 
សខុភាព អ្នក បេើបេេស ់ពិកសេស បើ បេជាពលរដ្ឋ បេើបេេស់ ផលិកតផល ខ្មេរ ាន ់តេ ចេើន 
អ្នក ផលិកត ាន ់តេ ជរំញុ ារ ផលិកត ពេល នេះ តមេវូ ារ កម្មករក ៏ាន ់តេ ចេើន ដេល ា ក ៏
អាច ចូលរួម មួយ ចំណេក ក្នុង ារ ផ្ដល់ ារ ារ ជូន បងប្អូន បេជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា ោយ 
មិកន ចាំាច់ ធ្វើ ចំណាក សេុក ទៅ ធ្វើ ារ នៅ បេទេស ដទេ ដេរ»៕  
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អតិកថិកជន កំពុង ពិកនិកតេយ មើលទំនិកញ ផេសេង ៗ  ក្នងុ មជេឍមណ្ឌល ពាណិកជ្ជកម្ម  និកង ផេសារ ទំនើប  អីុអន ម៉ល ។ រូបភាព នូច



K
EO MOM, President of 

the Women Entrepre-

neurs Association of 

Cambodia, said recent-

ly that there have been some super-

markets discriminating against lo-

cal brands and refusing to display 

their items on their shelves. This is 

despite supermarkets allowing for-

eign imports into their inventory. 

In addition to this, some super-

markets have high rental value for 

displaying local Khmer products 

which makes it hard for entrepre-

neurs to actually display their items 

and create brand awareness and 

trust. She added, “The Cambodian 

products in the market continue to 

experience difficult consequences, 

but we want to be on display there, 

and they require us to pay a lot for 

locations suitable for the display of 

national and international guests. 

But obviously we have not been 

able to hire a booth at all.”

Mom explains that foreign im-

porters have sufficient funding 

already to rent booths for the exhi-

bition of their products and for the 

buyer. So, they have higher brand 

visibility and continue to entice the 

customers to buy their products. But 

it is a different story from the Khmer 

producers. In contrast, the brands 

of local entrepreneurs have smaller 

booths and fewer locations which 

eventually rob them of the opportu-

nity to capture their target market.

A few years ago, the government 

took the initiative to create a night 

market in Phnom Penh in order to 

assist local manufacturers and re-

tailers to sell Khmer products, but 

there was a mix of items sold in the 

night market – including foreign 

goods. The trouble is that almost no 

Khmer products were sold there. 

“Let the government help search 

for a specific location for a Khmer 

product showroom to stimulate the 

consumption of Khmer products 

by our citizens and foreigners, to 

have it further intensified,” Mom 

said. “Today, there are many entre-

preneurs who are able to produce 

products like food, but their prod-

ucts has no market; it makes some 

entrepreneurs have no courage to 

produce.”

Sok Ly, Deputy General Direc-

tor of the export of food products 

KIRIROM, said that if the govern-

ment helps find locations that only 

sell locally produced items, she be-

lieves that these products on the lo-

cal market would flourish because 

they also have the same quality as 

foreign imports, if not better.

 She claims that if people don’t 

try Khmer products, then they can-

not know if it’s good or bad. Should 

people test these locally produced 

items, she is confident that they will 

find them useful and up to par with 

the international brands and entre-

preneurs.

 Leang Leng, fish sauce and soy 

sauce producer, cautioned though 

that before letting people use local 

products, enterprises and manu-

facturers have to ensure first that 

the products are of great value and 

quality. He says that if the prod-

ucts are good, and it caters to the 

well-being of the consumers, then 

these consumers will want to seek 

their products out and support it. 

He continues to say that he wants 

to encourage Cambodians to use 

Khmer products and that its qual-

ity does not affect the health of 

consumers. He adds that if people 

use Khmer products more, it will 

create a demand and boost pro-

duction. That increase in demand 

will then drive more jobs towards 

the citizens, and will eventually de-

ter them from migrating to other 

countries just to work. 

entrepreneurs
Began  pusHIng tHe

governMent to fInd a Market for

loCal  produCts
            In order to promote the use of locally manufactured products to a greater 
number of people and to prevent imported products from dominating the local 

market, some local entrepreneurs had suggested that the Government of 
Cambodia designate suitable and affordable locations to enable them to 

distribute Khmer products and establish their identity to consumers.
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A 
draft construction law that has 

been completed will soon be 

submitted to the Council of 

Ministers and may be enacted 

at the end of the year, Pen Sophal, secretary 

of state of the Ministry of Land Manage-

ment, Urban Planning, and Construction, 

said in an interview with the Khmer times. 

Sophal mentioned, “The draft has been 

completed already, but we’ll still discuss 

about it in a closed door meeting before 

sending it for the government to approve.”

He continues by saying “The Ministry has 

started drafting various regulations with 

the view of providing a sound framework 

for a safer real estate and construction sec-

tor, starting with the drafting of our Con-

struction. Ultimately, our effort aims at the 

adoption of a Cambodian Building Code for 

the elaboration of which we are currently 

studying other existing codes.”

He qualifies that with plans to compete 

and strengthen national regulation, the 

private sector is an essential partner of the 

Royal Government. “First, because we are 

keen on receiving inputs with regard to 

the drafting of our legal framework; which 

is why the ministry is regularly organizing 

consultations with the private sector in or-

der to enable industry representatives to 

provide their feedback.”

Sok Siphana, a senior advisor to the gov-

ernment, states that there are “about 300 

a draft ConstruCtIon 
law Has Been CoMpleted
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Ministry of Land Management, Urban Planning, and Construction. Photo by NOUCH

Group of workers are working in a construction site. NOUCH

The view of building in Phnom Penh City. Photo NOUCH

articles of the draft of the construction law” and that they’ve 

merged models from multiple countries and molded them to 

fit the requirements of Cambodia.” He continues to say that 

“many laws from foreign countries do not fit the situation here, 

so I and the ministry have drafted a law,” which pertained to 

laws adhering to the requirements specifically tailored for 

Cambodia. 

Other regulations cover security and safety, he said, where 

the purpose is to have a comprehensive law that will ensure a 

healthy construction industry.

Po Eavkong who is the managing director of Asia Real Estate 

Cambodia Co. Ltd., welcomes the news of the draft law with 

open arms, saying that it would provide a huge boost for the 

construction sector through generating more confidence in it.

“The law will provide more advantages, like construction 

standards, quality, and technical assistance for the sector be-

cause it will create a system to manage the sector,” Eavkong 

says. “When the law is fully implemented, the construc-

tion ministry will use the law to monitor the sector and also 

strengthen quality and standards.”

A report last year by the UK-based Royal Institution of Char-

tered Surveyors (RICs) outlined a number of key recommenda-

tions for what the Cambodian government can do to improve 

building standards. RICS has also provided proposals to assist 

the government in carrying out these recommendations, some 

of which are already underway, according to officials. While 

it is still in development, this will certainly challenge profes-

sionals in the industry to step up their game for a more stable 

market. 
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As population continues to 
increase in this region, there is 
a strong need for large scaled 
commercial, business facilities 
and amenities.

Mr. Lee SeungHyung
Senior Vice President of CamKo City
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តើត្រវូសម្លងឹមើលសកា្ត្រនុពល
វិស័យអចលនទ្រព្រយយ៉្រងដូចម្ត្រច

វិ ស័យ អចលន ទេពេយ តេូវាន អ្នក 
ជនំាញ បេង ចេកជា ផ្នេក សខំាន ់មយួ 
មួយ ចំនួន ដូចជា អនុ វិស័យ ដីធ្លី 

វិស័យ អាផាតមិកន ខុនដូ និកង អនុវិស័យ អគរ 
ារិយ ល័យ ជួល។

សក្តានុពលក្នុងវិស័យដីធ្លី
តើ អ្នក វិនិកយោគ គួរ វិនិកយោគ លើ ផ្នេក អ្វី 

ដើមេបី ទទួល ាន បេេក់ ចំណេញ ខ្ពស់ និកង មាន 
ហានិកភ័យ ទាប? លោក ចេឹក សុខនីម អគ្គ 
នាយក កេុមហ៊ុន Century21 Mekong ាន 
ថ្លេង ា ារ វិនិកយោគ លើ អនុវិស័យ ទាំងបី 
នេះ មាន សា្តេនុពល បេហាក់ បេហេល គ្នេ បុ៉ន្ត 
ែ បេជា ពលរដ្ឋ ខ្មេរ និកយម វិនិកយោគ លើ វិស័យ 
ដីធ្ល ីជាង គេ ោយ សារ ា ចំណេញ ាន លឿន។ 
ោយ ឡេក នៅ បរទេស អ្នក វិនិកយោគ គេ មិកន 
សូវ ទិកញ ដី ោះទេ ពេេះ ដី ចង្អៀត តេ សេុក 
ខ្មេរ យើង នៅសល ់ដ ីទនំេរ ចេើន ដេល ជា ហេត ុ
ធ្វើ ឲេយអ្នក មាន បេេក់ ចេើន បច្ចបុេបន្ន ភាគ ចេើន គឺ 
ាន មក ព ីចណំេញ ព ីារ លក ់ដ ីោយ ទិកញ ក្នងុ 
តម្លេ ទាប ហើយ លក់ ចេញ វិញ ក្នុង តម្លេ ដ៏ ថ្លេ។

លោកមាន បេសាសន៍ា ៖«ារ មាន ាន 
របស់ មនុសេស មួយ ចំនួន ោយ សារ ភ័ព្វ ពេេង 
សណំាង និកង ោយ សារ តម្លេ ដ ីនៅ សេកុ របស ់
យើង ចេះ តេ បន្ត កើន ឡើង។ ពេេះ អ្វ?ី បើ ធៀប 
ជាមយួ បេទេស ជិកត ខាង កម្ពុជា មាន សា្តេនពុល 
សមេេប ់វនិិកយោគ ចេើន ទើប អ្នក វនិិកយោគ ចលូ 
មក វិនិកយោគ ចេើន នៅ កម្ពុជា»។

លោក ាន បន្តា ៖« អ្នក វិនិកយោគ ធំៗ 
ចូលមក ពួក គេ សាងសង់ អគរ ខុនដូ សមេេប់ 
លក់ ឲេយជនជាតិក ខ្មេរ យើង និកង លក់ ឲេយជន 
បរទេស ដេល ធ្វើ ឲេយដី ឡើង ថ្លេ និកង ធ្វើ ឱេយមាន 
លំហូរ ទុន វិនិកយោគ មក កម្ពុជា»។

ទោះប ីជា សា្ថេនភាព នយោាយនៅ កម្ពុជា 
បច្ចបុេបន្ន មាន ារ បេេបេលួ បន្តិកច បន្តចួ  ប៉នុ្តេ លោក 
នៅ តេ មើល ឃើញ ា  កម្ពុជា នឹង នៅ តេ មាន 
សន្តិកភាព និកង ស្ថិករភាព នយោាយ រយៈពេល 
វេង តទៅ ទៀត។

សក្តានុពលទីផាសារករិយាល័យ
ារ វិនិកយោគ កសាង អគរ ារិយល័យ 

សមេេប់ ជួល តេូវ ាន អ្នក ជំនាញ មើល ឃើញ 
ា ជា ារ វិនិកយោគ រយៈ ពេល វេង ដេល អ្នក 
វនិិកយោគ អាច ទាញ យក បេេក ់ាន ជា រៀង រហតូ 
បនា្ទេប់ ពី សាងសង់ អគរ រួច។

លោក  ចេកឹ សខុនមី  ាន ពនេយល ់ា អគរ 
ារិយល័យ តេូវ បេង ចេក ជា បី បេភេទ គឺ 
អគរ ារិយល័យ កមេិកត A កមេិកត B និកង អគរ 
ារិយល័យ កមេិកត C ដេល ភាគ ចេើន អគរ 
កមេិកត A កពំងុ មាន ារ រកី ចមេើន ពិកសេស អគរ 
កមេិកត A ាន ផ្គតផ់្គង ់លើស ទផីេសារ ហើយ ពេេះ 
អគរ កមេិកត A ា ថ្មី សមេេប់ អាជីវកម្ម និកង មាន 
តម្លេ ថ្លេ ដចូ្នេះ ទផីេសារ របស ់ា ទាម ទារ រយៈពេល 
យូរ បន្ថេម ទៀត។

អគរ ារិយល័យ កមេិកត  A តេូវាន គេ 
សដំៅ ដល ់អគរ វមិាន វឌេឍនៈ អគរ ភ្នពំេញ ថោវី  
វមិាន ាណាឌយ៉ីេ និកង មាន អគរ ារយិល័យ 
កមេិកត A ដេល កពំងុ សាងសង ់ថ្មីៗ  បន្ថេម ទៀត 
ប៉ុន្តេ ទីផេសារ នេះ មិកនទាន់ មាន តមេូវារ ខ្ពស់ 
ោះទេ ោយ សារ អគរ កមេិកត A មាន តម្លេ 
ថ្លេ និកង ស្ថិកតនៅ ចំ គោលដៅ កេុម ហ៊ុន មាន 
ឈ្មេះលេបីៗ ជា អន្តរជាតិក។

លោក សុខនីម ាន បន្ត ា ចំណេក អគរ 
ារិយល័យ កមេិកត  B និកង  C ដេល មាន តម្លេ 
ជួល ចាប់ ពី ៨ ដល់ ១៣ ដុលា្លេរ គឺ មាន ារ ពេញ 
និកយម នៅ រាជានី ភ្នំពេញ ោយសារ អគរ 

អសរ់យៈពេលជាងមួយទសវតេសរ៍ចងុកេេយនេះវិស័យសំណង់នងិអចលនទេពេយនៅកម្ពុជជា បានរើកចមេើនយ៉ាេងខ្លេងំរហតូ
កា្លេយជាកា្លេងំស្នលូមួយដ៏សខំន់ក្នុជងការជំរុញកណំើនសេដ្ឋកចិ្ចជាតិទៀតផង។បនា្ទេប់ពីបានធា្លេក់ចុះមយួរយៈោយសរ
វិបត្តមិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជសកលកាលពីអំឡុជងឆ្នេំ២០០៨មកវិស័យនេះបានស្ទុជះងើបឡើងវិញរហូតបានឈានឡើង
ដល់កំពូលសរជាថ្មីក្នុជងឆ្នេំ២០១៥កន្លងមកនេះ។

អគរ កប់ពពក រីក ដូចផេសិកត នៅ ក្នងុ ទីកេងុ ភ្នពំេញ។  រូបភាព នូច
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ារិយល័យ កមេិកត នេះ មាន តម្លេ សមរមេយ ហើយ កេុមហ៊ុន ភាគ ចេើន 
បេើ បេេស ់ារយិលយ័ បេភេទ នេះ ោយសារ ា អាច សនេស ំបេេក ់ពកួ គេ 
ាន ចេើន និកង មាន ភាព ាយ សេួល ចត យនយន្ត ផងដេរ។

លោក បន្តា ៖«ារ វិនិកយោគ អគរ ារិយល័យ ជា ារ វិនិកយោគ 
ោយ បេើ បេេស ់ទនុ ធ ំតេ បេមលូ លយុ មក វញិ តិកច ប៉នុ្តេ អាច បេមលូ ាន 
យរូ អង្វេង ដេល អគរ ខ្លះ អាច បេើ បេេស ់ាន ព ី៥០ឆ្នេ ំទៅ ដល ់៧០ ឆ្នេ»ំ។

លោក ានបញ្ជេក ់បន្ថេម ដេរ ា៖ «ារ វនិិកយោគ អគរ ារយិលយ័ 
ជួល មាន សា្តេនុពល រយៈពេល យូរ»។

សក្តានុពលខុនដូនិងអាផាតមិន 
ារ វិនិកយោគ ខុនដូ ឬ អាផាតមិកន គឺជា ផលិកត ផល ាម បេប ផេន 

សម័យ ទំនើប ដេល ាតុ ពិកត ខុនដូ និកង អាផាតមិកន មិកន ខុសគ្នេ ោះ 
ទេ។ ខុស ទំហំ បន្ទប់ គេេន់ តេ អាផាតមិកន មាន មា្ចេស់  តេ មួយ លើ អគរ 
ណាមយួ ោះ ដេល គត ់អាច លក ់អគរ រមួ តេ ខនុដ ូគមឺាន មា្ចេស ់ចេើន 
នៅលើ អគរ តេមួយ ដូច្នេះ បើ គត់ ចង់ លក់ គឺអាច លក់ បន្ទប់ ណា 
មួយ តេ ប៉ុោ្ណេះ។

អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ Century21 Mekong ាន បន្តា ារ វនិិកយោគ 
ខនុដ ូនិកង អាផាតមិកន នៅ តេ ពេញនិកយម និកង ផ្តល ់ឱាស បេមលូ បេេក ់
មក វិញ ក្នុង រយៈ ពេល យូរ និកង ចំណាយ ទុន ចេើន ដូច ារ វិនិកយោគ 
អគរ ារយិលយ័ ផង ដេរ។ ារ វនិិកយោគ អាផាតមិកន និកង ខនុដ ូនៅតេ 
ពេញនិកយម ពិកសេស ខនុដ ូគរួ តេ វនិិកយោគ លើ ខនុដ ូសមេេប ់បេជាពលរដ្ឋ 
មាន ជីវភាព មធេយម គឺជា ារ វិនិកយោគ តេឹមតេូវ ពេេះ មូលដ្ឋេន ទីផេសារ 
សមេេប់ អ្នកមាន បេេក់ចំណូល មធេយម ជាទី ផេសារ ធំ ទូលាយ។

លោក បន្តា នាពេល អនាគត ទីផេសារ ខុនដូ នឹង មាន តមេវូ ារ ចេើន 
ោយសារ ារ ធ្វើ សមាហរណ កម្ម សេដ្ឋកិកច្ច អាស៊ាេន ាល ពី ចុង ឆ្នេំ 
មុន ដេល ទាក់ទាញ អ្នក ធ្វើារ និកង អ្នក វិនិកយោគ ាន់ តេ ចេើន មក ាន់ 
កម្ពជុា ហើយ ពេល ណា ពួកគេ មក កម្ពជុា ពួក គេ តេវូារ កន្លេង សា្នេក់នៅ។ 
មេយ៉ាេង ទៀត រាជានី ភ្នពំេញ ាន់ តេ រីក ចរាចរណ៍ ាន់ តេ ចង្អៀត ដូច្នេះ 
បេជាពលរដ្ឋ នឹង សមេេច ចិកត្ត រស់ នៅ ាម ខុនដូ ាន់ តេ ចេើន ពេេះ បើ 
ពួកគេ ធ្វើារ ក្នងុ ទីកេងុ ពួកគេ នឹង បេឈម មុខ នឹង ារ ខាតបង់ ពេលវេលា 
ខាតបង់ថវិា ោយសារ ារ កកស្ទះ ចរាចរណ៍ មក ធ្វើ ារ មិកន ទាន់ ពេល 
ដូច្នេះ ខុនដូ នឹង ា្លេយ ជា ជមេើស របស់ ពួកគេ នា ពេល អនាគត៕ 

ារ វិនិកយោគ អគរ ារិយល័យ ជា ារ 
វិនិកយោគ ោយ បេើ បេេស់ ទុន ធំ តេ បេមូល 
លុយ មក វិញ តិកច ប៉ុន្តេ អាច បេមូល ាន យូរ 
អង្វេង ដេល អគរ ខ្លះ អាច បេើ បេេស់ ាន ពី 
៥០ឆ្នេំ ទៅ ដល់ ៧០ ឆ្នេំ។

លោក ចេកឹ សុខនីម
អគ្គ នាយក កេមុហុ៊ន Century21 Mekong

ទិកដ្ឋភាព មើល ពី ទិកស ខាង ជើង លើ សា្ពេនមិកត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន។              រូបភាព នូច

សំណង ់ នានា កំពុង តេវូ ាន សាងសង់ ក្នងុ 
តំបន់ អភិកវឌេឍ ន៍ កោះពេជេ។ រូបភាព នូច

រថយន្ត ដឹកដី កំពុង ធ្វើ ារារ របស់ ខ្លនួក្នងុ 
ារដ្ឋេន សា្ថេបនា ផ្លវូ នៅ តេង់ ចំណុច បឹងកក់ 

ខណ្ឌ ទួលគោក រាជានី ភ្នពំេញ។
 រូបភាព នូច



សណា្ឋេគរ ខុន ដូ និកង មធេយាាយ ធ្វើដំណើរ នា ំ
ភ្ញៀវ ដើរ កមេសាន្ត  ជុំ វិញ  កោះ  ជា ដើម» ។

លោក ចឹេក សុខនីម នាយក បេតិកបត្តិក នេ 
 កេុម ហ៊ុន Century 21 Mekong ាន និកយយ  ា 
ារ អភិកវឌេឍ ដេល មាន ផេនារ ចេបាស ់លាស ់នងឹ នា ំ
មក នូវ សា្តេនុពល ដល់ តំបន់ ហើយ នៅ ពេល អ្នក 
វិនិកយោគ បរទេស ចូល មក វិនិក យោគ  ា នឹង ធ្វើ ឲេយ 
កម្ពុជា ទទួល ាន ផល ចំណេញ ចេើន។ គមេេង 
អភិកវឌេឍន៍នៅ ាម តំបន់ កោះ តេង តេ ាយ  ទទួល  
ជោគ ជ័យ ពេេះ ធម្មជាតិក នៅ តំបន់ កោះ កម្ពុជា 
គឺមាន ភាព ទាក់ ទាញ ខា្លេំង ។

លោក វ៉ន ចាន់ថន នាយក គេប់គេង កេុមហ៊ុន 

ថោន សុីធី មាន បេសាសន៍ ា ារ វិនិកយោគ នៅ 
ាម បណា្តេ កោះ ធំៗ  គឺ តេូវ ារ ទុន វិនិកយោគ ចេើន 
ណាស់ ទើប គេ អាច ធ្វើ ទៅ ាន។ រដ្ឋេភិកាល 
តមេូវ ឲេយកេុមហ៊ុន ទាំង ោះ គោរព ាម ស្តង់ដរ 
បរសិា្ថេន ជាតិក និកង អន្តរជាតិក ពេេះ ារឲេយវនិិកយោគ 
នេះ មិកនមេន ចេះតេ ឱេយធ្វើ ារ វិនិកយោគ ោះទេ គឺ 
តេវូ មាន ារ តេតួ ពិកនិកតេយ ឲេយាន ចេបាសល់ាស ់បើ ពុ ំ
ដចូោ្នេះ ទេ ា នងឹ ធ្វើឲេយខចូ ដល ់បរសិា្ថេន នៅ ក្នងុ តបំន ់
កោះ ជា មិកន ខាន  ដូច្នេះ ទាមទារ ឱេយមាន ារ សិកកេសា 
ល្អិកតល្អន់ ណាស់ មុន នឹង ផ្តល់ សិកទ្ធិក អភិកវឌេឍន៍ ទៅ 
ឲេយកេុមហ៊ុន ណា មួយ  ធ្វើ ារ វិនិកយោគ។

លោក  ា៖«ារ អភិកវឌេឍ តំបន់ កោះ ា ជា ចំណុច 
វិជ្ជមាន មួយ សមេេប់ វិស័យ ទេសចរណ៍ កម្ពជុា។ 
កេមុហុ៊ន ដេល មាន សិកទ្ធិក វិនិកយោគ លើដី កោះ ោះ គួរ 
តេ សាងសង់ សា្ពេន សមេេប់ ធ្វើដំណើរ ទៅ មក ឲេយាន 
ល្អ បេសិកន បើ អាច  រួច បន្ត សាងសង់ ជា រមណីយដ្ឋេន 
និកង កន្លេង សមេេក លម្ហេរាយ បន្ថេម ទៀត។

លោក អុិកន សុីា នាយក ផ្នេក អភិកវឌេឍន៍ មុខ 
ជំនួញ នេ កេុមហ៊ុន VTrust Appraisal Co., Ltd 

មាន បេសាសន៍ ា ដើមេបី ធ្វើ ារ អភិកវឌេឍ កោះាន  
លុះ តេេតេ កេុម ហុ៊ន អភិកវឌេឍន៍ ោះ ទទួល ាន 
អាជា្ញេ បណ័្ណ រយៈ ពេល វេង  ព ីពេេះ ារ អភិកវឌេឍកោះ 
គឺ តេូវ ារ ដើម ទុនចេើនណាស់  ដើមេបី អភិកវឌេឍន៍  
 ហេដ្ឋេ រចនា សម្ព័ន្ធ ផេសេងៗ ។ ារ វិនិកយោគ បេប 
នេះ គជឺា ារ  ជយួ លើកកម្ពស ់សោភណ័ភាព តបំន ់
កោះ សមេេប ់បមេើ ឲេយ វសិយ័ ទេសចរណ ៍ និកង ជយួ 
រក ារារ ឲេយបេជាពលរដ្ឋ ធ្វើ ដូចជា ារ កេច្នេ វត្ថុ 
អនុសេសាវរីយ៍ លក់ដូរ ចំណី អាហារ សណា្ឋេគរ 
ផ្ទះសំណាក់ និកង កន្លេង កមេសាន្ត ជាចេើន ទៀត។

បេទេស កម្ព ុជាមាន កោះ ចនំនួ ៦៤ ក្នងុោះ មាន 
កោះ ចនំនួ ៥៤ ស្ថិកតនៅក្នងុ ទកឹដ ីខេត្ត ពេះសហីន ុ
កោះ កេេ ព ីោះ ស្ថិកត នៅ ក្នងុ ខេត្ត កោះកងុ ខេត្ត កេប 
និកង ខេត្តកំពត ប៉ុន្តេ រហូត មក ដល់ ពេល នេះ កោះ 
ចំនួន ២៨ ស្មើ នឹង ផ្ទេដី ទំហំ ជាង ១៨ មុឺន ហិកកា 
តេូវ ាន រដ្ឋេភិកាល ជួល ទៅ ឲេយកេុមហ៊ុន ឯកជន 
ដើមេប ីធ្វើារ វនិិកយោគ ា្លេយ ទៅ ជា តបំន ់ទាកទ់ាញ 
ភ្ញៀវ ទេសចរ ដ ៏បេណីត ប៉នុ្តេ ារ អនវុត្ត ជាក ់ស្តេង 
គេ ឃើញ មាន កោះ ចំនួន តិកច ប៉ុោ្ណេះ ដេល ាន 
អភិកវឌេឍ ន៍ ជា បណ្ដើរៗ ជា តំបន់ ទេសចរណ៍ ដូចជា 
កោះពស់ កោះដេកគោល កោះ សងេសារ កោះាង 
និកង កោះរុង ជាដើម។

គួរ បញ្ជេក់ ឲេយ ដឹង ផង ដេរ ា ាល ពី ចុង 
ឆ្នេំ២០១៥  កន្លង មក កេុមហ៊ុន  រ៉ូយ៉េល់  គេុប របស់ 
អ្នក ឧកញ៉េ  គិកត ម៉េង ាន បើក ារ ដ្ឋេន សាង 
សង់ សណា្ឋេគរ លំដប់ ផា្កេយ ៥  មួយ ដេល មាន 
ឈ្មេះា 'Royal Sands' ស្ថិកតនៅលើ កោះរ៉ុង 
ក្នងុ ខេត្តពេះសហីន។ុ បនា្ទេប ់ព ីគមេេង សាង សង ់
បញ្ចប់ គេ សងេឃឹម ា នៅ ទីោះ នឹង អាច ទាក់ ទាញ 
ភ្ញៀវ ទេសចរ ាន យ៉េង ចេើន ៕ 
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លោក
 គមី ហា៊េង  បេាន សមាគម 
អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ ារ 
អចលនវត្ថុ កម្ពុជា  និកង ជា 

អគ្គនាយក កេុមហ៊ុន ខ្មេរ រៀលអេស្ទេត ាន 
មាន បេសាសន៍ ា កម្ពុជា គជឺា បេទេស មយួ ដេល 
មាន កោះ ជា ចេើន ស្ថិកត នៅ ក្នងុ ដេន សមទុេ របស ់
ខ្លួន ប៉ុន្តេ រហូត មក ដល់ ពេល នេះ កោះ ទាំង ោះ 
ហាក់ នៅ មិកន ទាន់ មាន ារអភិកវឌេឍ អ្វី ជា ដុំ កំភួន 
ោះ ទេ ខណៈ មាន កោះ មួយ ចំនួន តេូវ ាន 
រាជរដ្ឋេភិកាល កម្ពុជា ផ្តល់ អាជា្ញេ ប័ណ្ណ ទៅ 
ឲេយកេុមហ៊ុន ឯកជន ដើមេបី  វិនិកយោគ រួច ហើយ។ 

លោក ាន បន្ត ា បើ ទោះ ប ីជា ទទលួ ាន អាជា្ញេ 
ប័ណ្ណ ពី រាជ រដ្ឋេភិកាល ក៏ ោយ ក៏ កេុមហ៊ុន 
វិនិកយោគ មួយ ចំនួន  រហូត មក ដល់ ពេល នេះ នៅ 
មិកនទាន ់ាន បញ្ចេញ បេេក ់ចេើន ដើមេប ីអភិកវឌេឍន ៍
នៅ លើ កោះ ោះ ទេ ហើយ ថេម ទាំង មាន មា្ចេស់ 
កេុមហុ៊ន អភិកវឌេឍន៍ កោះ ខ្លះ ាន លក់ បន្ត ទៅ 
ឲេយឈ្មួញ ជា បន្ត ទៀត ផង ។

លោក មាន បេសាសន៍ ា៖«នៅ ពេល ដេល 
មា្ចេស់ កេុមហ៊ុន អភិកវឌេឍន៍ កោះ បញ្ចេញ ទុន ដើមេបី 
អភិកវឌេឍន៍ ោះ តំបន់ កោះ នៅ ក្នុង ដេន សមុទេ 
កម្ពុជា នឹង អាច ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ និកង អ្នក 

វនិិកយោគាន ាន ់តេ ចេើន បន្ថេម ទៀត  ចំណេក 
សា្ដេនុពល ដី នៅ ទីោះ ក៏ នឹង ឡើង តម្លេ ចេើន 
ដេរ។ មា្ចេស់ គមេេង អភិកវឌេឍន៍ អាច ចាប់ ផ្តើម 
កសាង ហេដ្ឋេរចនា សម្ព័ន្ធ នៅ លើ កោះ ដើមេបី 
ចាប់ យក  តម្លេ ទីផេសារ អចលនទេពេយ ឡើង ខ្ពស់ គឺ 
បនា្ទេប ់ព ីមាន ផ្លវូ ថ្នល ់សា្ពេន និកង ារ ធ្វើ ដំណើរ មាន 
ភាព ាយ សេួល មាន ផាសុកភាព»។

លោក ាន លើក សំណូម ពរ ា៖ «បេសិកន 
បើ កេុមហ៊ុន ទទួល ាន សិកទ្ធិក វិនិក យោគ លើ 
កោះ ហើយ  គេ គួរ តេ ធ្វើ ារ អភិកវឌេឍ  ទៅ លើ 
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ដេលជា រួម មាន ដូច ជា  

វិស័យអចលនទ្រព្រយនិងទ្រសចរណ៍កម្ពុជា
នឹងទទួលផលច្រើនពីការអភិវឌ្រឍតំបន់កោះ

អ្នកជំនាញក្នុជងវិស័យអចលនទេពេយកម្ពុជជាបាននិយាយថាសកា្តេនុពលនេបណ្តេោះក្នុជងដេនសមុទេកម្ពុជជានឹងអាចធ្វើ
ឲេយទីផេសារអចលនទេពេយនិងវិស័យទេសចរណ៍ានសន្ទុជះឡើងកើនឡើងលឿនបេសិនបើកេុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់
ានឆន្ទៈពិតបេេកដក្នុជងការអភិវឌេឍោះឱេយានភាពទាក់ទាញខណៈកាលពីឆ្នេំកន្លងមកានកេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍

ចំនួន២បានបេកាសពីគមេេងអភិវឌេឍន៍ោះស្ថិតនៅខេត្តមព្េះសីហនុដើមេបីឱេយកា្លេយៅ ជាកន្លេងដ៏ទាក់ទាញសមេេប់
ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តមរជាតិ។

ទិកដ្ឋភាព សា្ពេន ដេល ាន សាងសង់ ដើមេបីតភា្ជេប់ ទៅាន់ កោះពស់  ក្នងុ ដេន សមុទេ នាខេត្ត ពេះសីហនុ។ រូបថត អំា ា៉េលីនដ

បេសិកន បើ កេមុហុ៊ន ទទួល ាន សិកទ្ធិក 
វិនិក យោគ លើ កោះ ហើយ  គេ គួរ តេ ធ្វើ 
ារ អភិកវឌេឍ  ទៅ លើ ហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ 
ដេលជា រួម មាន ដូច ជា  សណា្ឋេគរ 
ខុន ដូ និកង មធេយាាយ ធ្វើដំណើរ នំា 
ភ្ញៀវ ដើរ កមេសាន្ត  ជំុ វិញ  កោះ  ជា ដើម។

លោក គីម ហ៊ាេង
 បេាន សមាគម អ្នក ាយ តម្លេ និកង ភា្នេក់ ារ 
អចលនវត្ថ ុកម្ពជុា
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If water, electricity, and transport 
costs remain high, and there is 
still much “officism”, then no one 
might invest.

Mr: KiM Heang
president of the Cambodian Valuers
and Estate Agents Association



WE PRINT 5,000 HARD COPIES AND SEND OVER 40,000 
E-MAGAZINES ONCE EVERY TWO MONTHS

We publish 5,000 hard copies in which 2,500 copies are 
available for purchase at many selected book stores and 
newsstands in Phnom Penh. Another 2,500 copies are 
freely distributed to over 200+ selected retail outlets 
and venues across Phnom Penh including restaurants, 
members of Cambodia Values and Estate association 
(CVEA), real-estate-related companies, banks and others. 

OUR OUTLETS & READERSHIP

DISTRIBUTION

We offer a subscription fee of US$1.50 per hard copy. An e-magazine subscription is also available.
SUBSCRIPTION FEE

Localtion

SihanoukVille 1% 1%
Siam Reap 4% 4%
Phnom Penh 78% 78%
Subsription 3% 3%
Asian Country 5% 5%
Promotion Copy 2% 2%
Other 5% 5%
Other Provinces 2% 2%

Localtion

SihanoukVille 1%

Siam Reap 4%

Phnom Penh 78%

Subsription 3%

Asian Country 5%

Promotion Copy 2%

Other 5%

Other Provinces 2%

DISTRIBUTION PIE CHART 

SELECTED DISTRIBUTION OUTLETS

•	 Selected restaurants
•	 Hotels and business cen-

ters
•	 Banks, MFIs 
•	 Companies and agencies
•	 Embassies and consula-

tes
•	 Government ministries, 

councils of development 
and departments of in-
ternational	 relationships,	
development, inves-
tment,	 and	 chambers	 of	

commerce
•	 Institutions	for	economic	

and trade developments.
•	 Travel agencies and airli-

ne agencies
•	 Airport: business centers 

and lounges, and selec-
ted airport taxis.

•	 Special	 distribution	 at	
business events, work-
shops,	 trade	 exhibitions,	
business	 meetings,	 and	
conferences…etc.

KINDS OF READERSHIP

•	 Investors
•	 Developers
•	 Contractors
•	 Architects,	designers,	and	consultants
•	 Entrepreneurs
•	 Business owners and leaders
•	 Leisure travelers
•	 Merchants	and	SME	manufacturers
•	 Diplomats	and	academic	staff
•	 VIP	government	officials
•	 Senior	and	junior	staff
•	 Property owners and traders
•	 Business	speculators	and	credit	officers	
in	banks	and	financial	institutions

•	 All related individuals, groups and com-
panies	 related	 to	 the	 construction	 &	
property industries.

ProPerty
View

m a g a z i n e



អាសយដ្ឋានសមាជិកសមាគមអ្នកាយតម្លានិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុា
(Member Listing Of Cambodian Valuers and Estate Agents Association)

អាសយដ្ឋានសមាជិកសមាគមអ្នកាយតម្លានិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុា
(Member Listing Of Cambodian Valuers and Estate Agents Association)

អាយ ភី  អេស អេមបូឌា
InDEPEnDEnT PROPERTY...
#182, St63, BKK1, Cham-
karmon, Phnom Penh
Tel: (+855) 77 959 861

ខេមែរ អរ ៀល េ៊ីអសទេត
KhMER REAL ESTATE
#736, St 128, Phsar Depo 
II, Khan Toul Kork.
Tel: (+855) 23  884 887

អេ ម៉ាកស៍ េ៊ិន អេស អមន
K MAx InVESTMEnT CO., LTD.
#21, St 230, Sangkat Psar 
Demkor, Khan Toul Kork
Tel: (n/A)

េ៊ីម អភ ៀ អរ ៀល  អរ ៀលធី
IMPERIAL REALTY CO., LTD.
#156, Street 51 , Sangkat 
Boeng Keng Kang1
Tel: (+855) 85 222 868 

អេើល ដ៏ ត្រាស េ៊ីអសទេត
WORLD TRuST ESTATE CO., LTD.
# 113, Mao Tse Tong Bvld,
(Parkway Square: 1st Floor
Tel: (+855) 23 982 552

ឃី អរ ៀល េ៊ីអសទេត
KEY REAL ESTATE CO., LTD.
#92AB, Street 289, Boeung 
Kak II, Toul Kork. PP
Tel: (+855) 23  880 995

េ៊ីនហ្វ័រម៉ាក អរ ៀល េ៊ី អសទេត សឺេើស
InFOMAx REAL ESTATE... 
#5A St. Russian Blvd, 
Sangkat Sras Chork
www.openhouse.com.kh

ខេមែរ  អ វ្ោន អដសិន េឹ អត្េ ហ្សល
KhMER FOunDATIOn APPRAISALS
#41AB, St.306, Sangkat 
Beung Keng Korng I
Tel: (+855) 23  999 855

អេចប៊ី េនសាល់ អធនស៊ី
hB COnSuLTAnCY PTE., LTD.
#144, St.169, Sangkat Veal 
Vong, Khan 7 Makara
Tel: (+855) 23  723 212

ដាប់ ខបល យូ អេចភី អរ ៀលធី
WhP REALTY CO., LTD.
#3ZA, St 199, Sangkat Tum-
nub Teuk, Cham Karmon
Tel: (+855) 23  530  9777

អ្គហរេតហូម អ រ ៀល េ៊ីអសទេត
GREAT hOME REAL ESTATE
#9AE0 Street330, Sangkat 
Boeung Keng Kang III
Tel: (+855) 77 777 697

េ៉លស៊ី េចលន ត្រេ្យ
WALLC REAL ESTATE CO., LTD.
#63, st. 456,Toul Tumpong I, 
Chamkarmon, Phnom Penh
Tel: (+855) 23 987 544

អេ អេន េូ េប
K&O CORP CO., LTD.
#1628 Rd. 05 Sangkat 
Ruessey Keo Khan Russey Keo
Tel: (+855) 23 883 736

អេ អល អេត ធីត អរ ៀលធី សឺេើស
ELEVATED REALTY SERVICES
#49E1, Street Sihanouk 
BLVD, Sangkat Chaktomuk
Tel: (+855) 23  220 609

ធរណី អរ ៀល េ៊ីអសទេត
ThOROnI REAL ESTATE
#01, St 484 corner St 97 
Sangkat Psa Deurm Thkov
Tel: (+855) 86 98 98 73

ហ្វ័រធ៊នណា េ៊ីន អេសមិន
FORTunA InVESTMEnT CO., LTD.
AnInA TOWER, #240 St. 
271, Khan Mean Chey
Tel: (+855) 23  5381 999

ហ្វូេឹស ត្បផឺធី េូ េិលធីឌី
FOCuS PROPERTY CO., LTD.
#24, Corner of St. 360 & 
57,BKK1, Phnom Penh.
Tel: (+855) 98 922 999

ឌី-ស៊ីប៊ីធី ត្បផឹធី េូេិលធីឌី
D-CBD PROPERTIES CO., LTD.
#S-02, Street Promenade, 
Sangkat Teuk Thla, Sen Sok.
Tel: (+855) 512 4 666

រាម៉ា ហូម(អេមបូឌា) េិលធីឌី
TAMA hOME (CAMBODIA) LTD.
#242, Sangkat Chanktomouk, 
Khan Daun Penh, Phnom Penh
Tel: (+855) 23 992 560

អាយ អ រ ៀល េ៊ីអសទេត េូ េិលធី
EYES REAL ESTATE CO., LTD.
# 45Z, St. 192Z  Sangkat 
Toek La Ark III, Phnom Penh
Tel: (+855) 23  882 323

រានីជូ ខេ៊ អសតម៊ិន េូ េិលធីឌី
TAnIChu ASSETMEnT...
Phnom Penh Tower, 16th Floor 
#445, Monivong Blvd (St.93/232)
Tel: (+855) 23 964 304

អេ អ  ម ើ រ៊ិល ផ្លាស េូេិលធីឌី
EMERALD+ CO., LTD.
PPIU, 11th floor, Building 36, 
St. 169, sangkat Veal Vong
Tel: (+855) 23  63 88888

អរេេប្សរ អ�ៀលេ៊ីអសទេត
TEP APSOR REAL ESTATE
#A47, Street 271, Stoeng 
Mean Chey, Phnom Penh
Tel: (+855) 23 512 7 666

ខហ្រ អ្គោ អរ ៀលធី
FAIR GO REALTY CO., LTD.
Email: inquiry@fairgo.jp
Website: http://fairgo.jp
Tel: (+855) 89 597 410

ត៊សិត អរ ៀលធី េូេិលធីឌី
DuSIT REALTY CO., LTD.
#2A, St 180-120, Sangkat 
PharThmey 2, Khan Daun Penh
Tel: (+855) 23 722 475

អោនស៊ីធី អរ ៀលេ៊ីអសទេត
TOWnCITY REAL ESTATE
# 37, street 310, Songkat 
Boeng  Keng Kang 1
Tel: (+855) 23 6 600 700

 ត្ឌីម ត្បផឹធី សឹលូសិន
DREAM PROPERTY SOLuTIOn
#190C St. 155 S/K Toul Tom-
pong I,Khan Chamkamon
Tel: (+855) 23  900 626

អេច អសី្ត ហូម អេន េម អមីសសល
ExPERTY REALTY hOME...
#64ZC, Street 360 corner 
street 57, BKK1, Phnom Penh
Tel: (+855) 89 999 079

រូហ្ថប អ រ ៀល េ៊ីអសទេត អេ អជនស៊ី
ThE ROOFTOP REAL ESTATE
#177, St. Sisowath Quay,
Sangkat Phsar Kandal 1
Tel: (+855) 23 218 045

អេម អេក អស្ីត េងរេរ អរ ៀលធី
CAM ExPERT AnGKOR REALTY
#155Do, Street 430, Sang-
kat Tumnup Teuk
Tel: (+855) 23  666 1763

ត្េី អម ៀម អៅហ្សសីង
PREMIuM hOuSInG CO., LTD.
#7E, Borey Penghout Pumin, 
Sangkat Phnom Penh Thmey
Tel: (+855) 17 669 497

ស៊ីភី ខេល អេមបូឌា ត្បភឹធី
CPL CAMBODIA PROPERTIES
#25-63, Street 348/205, 
Sangkat Toul Svay Prey II
Tel: (+855) 23 213 666

សាអរ ឿន អេសា៊ា អរ ៀល ត្បផឹធី
SAROEun ASIA REAL...
#77,street 150, Deport II,
Khan Toul kok , Phnom Penh
Tel: (+855) 11 872 526

អដលី អរ  ៀលធី ត្រ៊ប
DAILY REALTY GROuP
#88-90C, Street 360, 
Boeung Keng Kang III
Tel: (+855) 23  210 277

ខឃភីថល េ៊ីអសទេត សឺេើស
CAPITAL ESTATES SERVICE
#186, St 122, Sangkat 
Teuk Laak 1, Toul Kork
Tel: (+855) 23 996 999

េនឡាញ អរ ៀល េ៊ីអសទេត
OnLInE REAL ESTATE
#93, Preah Sihanouk Blvd
S.I Building, 2nd floor
Tel: (+855) 17 436 756

ស៊ីប៊ីរើឆាត ខេ៊លលីស
CB RIChARD ELLIS CO., LTD.
9th Floor, Phnom Penh 
Tower #445, Monivong Blvd
Tel: (+855) 98 970 097

សំ អរច រតនៈ េូ េិលធីឌី
SAMRACh RATAnAK CO., LTD.
#27, St. 97, Phsar Doeum
Thkov, Chamkarmon
Tel: (+855) 23 217 492

អេមបូឌាេងរេរ អរ ៀល េ៊ីអសទេត
CAMBODIA AnGKOR REAL ESTATE
#590, Group 4, (700m from 
national Road no. 6)
Tel: (+855) 63 96 30 39

 ត្រាយម៏ ត្រាស់ ត្បផឺធី
PRIME TRuST PROPERTY
Dusit Building, # 2C, St 
120, Phsar Thmey 2
Tel: (+855) 23 2 12345

ឆៃលីន សា៊ា អរ ៀល ធី
ChAILIn SEAR REALTY CO., LTD.
#177AB, St.63 corner 
St.278,Beoung Keng Kang I
Tel: (+855) 23  55 66666

អេមថប ត្បផឹធីត្រ៊ប
CAMTOP PROPERTY GROuP
#16, Street 480, Sangkat 
Phsar DoemThkav
Tel: (+855) 95 584 007

េីន ភវ័ញ អ�ៀលេ៊ីអសទេត . . .
PIn POInT REAL ESTATE
#192B, St 63, Sangkat 
Boeung Keng Kang I
Tel: (+855) 23 212 266

អេម បូ ហូម & សី៊ធី ឌី អេ ឡសប អមន
CAMBOhOME & CITY
#I32, Phum Prey Tea, Sang 
Kat Choam Chao, Phnom Penh
Tel: (+855) 77 999 073

ត្បសូត អរ ៀល េ៊ីអសទេត េូ េិលធីឌី
PROSOT REAL ESTATE...
#29, St200, Sangkat Phsar 
Thmey III, Khan Daun Phenh
Tel: (+855) 23 621 8888

ត្ក៊មហ៊៊ន ត្រីដ ត្រ៊ប
CREED GROuP CO., LTD.
17F, Phnom Penh Tower, 
#445, (St. 93/232)
Tel: (+855) 23  964 016

រតនាការ អរ ៀលធី
RATAnAKA REALTY CO., LTD.
#128C3, Samdech Sot-
hearos Blvd, S.K Tonle Bassa
Tel: (+855) 23 699 8777

អេសា៊ា អរ ៀល  េ៊ីអសទេត
ASIA REAL ESTATE
B52-54, St 199(Sovanna 
Shopping Center)
Tel: (+855) 23  210 970

េិល.េិប៊ល អរ ៀលធី អេមបូឌា
L.VIBOL REALTY CO., LTD.
#97,Street 1003,Sangkat 
Phnom Penh Thmey
Tel: (+855) 23 69 777 69

ត្ក៊មហ៊៊ន ដីធ្ី ស៊ី េ៊ី អេ
CAMBODIA ESTATE AGEnT
#40, St. 15, Daun Penh, 
Phnom Penh, Cambodia
Tel: (+855) 23  992 081

អេមបូឌាន អរ ៀលធី េឹហី្លីអេត
CAMBODIAn REALTY AFFILIATE
#113 Mao Tse Toung Blvd. 
no 2FK1 Phnom Penh
Tel: (+855) 23  966 711

ត្ក៊មហ៊៊ន េមតៈ ត្បផឹធី សឺេើស
AMATAK PROPERTY SERVICE
#25c,Sangkat Phsar 
TmeiIII, Khan Doun Penh
Tel: (+855) 86 601 472

អលន ត្បផឹធី េិលធីឌី
LAn PROPERTY LTD
#57, Sihanouk blvd, Sang-
kat Chaktomuk
Tel: (+855) 23 211 321

ប៊៊ណាណា អរ ៀលធី ត្រ៊ប
BOnnA REALTY GROuP
#126, norodom Bvld, 
Sangkat Tonle Bassac
Tel: (+855) 23  861 999

លីេូខភ អលស ២១ (អេមបូឌា)
LEOPALACE 21 CO., LTD.
#66, Preah Monivong Blvd, 
Sangkat Wat Phnom
Tel: (+855) 23 901 021

អាណាអេម ផ្តនវ័រ
AnnACAM PARTnER
Skylar Meridian Sales 
Gallery,Diamon Island, PP.
Tel: (+855) 23  900 979

ឡំាដា (អេមបូឌា) េូេិលធីឌី
LAMBDA (CAMBODIA) CO., LTD.
#6BE0, St. Sothearos, 
Sangkat Chey Chumneas
Tel: (+855) 23 671 0777

ត្រាអឌីរ ត្បផឺធី សឺេើស
BROThER PROPERTY
#31A, St. 288, Sangkat 
Boeng Kengkong I
Tel: (+855) 96 8888 005

េិមភីេិម អមរងរេ ត្បផឹធី អម អនច មិ៊ន
MPM MEKOnG PROPERTY
#B87, 89, 91, St 199, 
Sangkat Tom nub Tek
Tel: (+855) 12 255 577

ខេ៊តវ៉ាន អរហ្សីដិនស៍ & ត្បផឹធី
ADVAnCED RESIDEnCE
#31, St. 268  (Preah Sura-
marith), Chak Tomuk, PP
Tel: (+855) 23  210 065

ឃីង អរ ហ្សសីដិនស៍ អរ ៀលធី
KInG RESIDEnCES CO., LTD.
#.338, Street 110 , Sang-
kat Toeuk Tla , Sen Sok
Tel: (+855) 17 676 862

អេស៊ី េ៊ីន អេស អមន
AC InVESTMEnT CO., LTD.
#15, St604 L 311, Boeung 
Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh
Tel: (+855) 12 596 969

ហ្វូជី អ្ស៍ស៊ីង
FujI hOuSInG
#320, Monivong Blvd. 
Sangkat Chaktomuk
Tel: (+855) 23  219 021

ឡាក់រី អ រ ៀលធី េូ េិលធីឌី
LuCKY REALTY CO., LTD.
# 39, Preah norodom Blvd 
Sankat Phsar Thmey3
Tel: (+855) 93 77 81 81

េចលន ត្រ េ្យ េិ ច ត្ក េង្ស
VIChAKVOnG REALTY GROuP
Lim Chheang hak#42F, 
Street 6, Sangkat Dangkor
Tel: (+855) 23 666 0656

េើត្រាស់ ត្បផឹធី េូ េិលធីឌី
VTRuST PROPERTY CO., LTD.
3rd floor, #113 (Parkway 
Square) Mao Tse Toung.
Tel: (+855) 23  224 701

េើត្រាស់ េឹ អត្េហ្សល េូ េិលធី
VTRuST APPRAISAL CO., LTD.
First floor #113 (Parkway 
Square), Mao Tse Toung
Tel: (+855) 23  220 098

ស៊ីេ៊ន អរ ៀលធី េូ េិលធីឌី
SYVun REALTY CO., LTD.
#09E0, Street 05, Sangkat 
Phnom Penh Thmey
Tel: (+855) 12 789 614

អម្គោ អាសិត   អម អនច អមន
MEGA ASSET MAnAGERMEnT
Canadia Tower, 10th Floor.
no.315,Ang Duong St
Tel: (+855) 23 215 286

អមរងរេ ត្បូក ឃ ើ អរច េូ  េិលធីឌី
MEKOnG BROKERAGE CO., LTD.
#113, (Parkway Square) Mao 
Tse Toung Blvd. Room 2FD1
Tel: (+855) 23 966 577

្គោរូដា  អរ ៀលធី
GARuDA REALTY CO., LTD.
#1, street 273 Toul Sangke, 
Russey Keo, Phnom Penh
Tel: (+855) 10 988 888

ណាយ ខ្គហ្ង (អេមបូឌា)
KnIGhT FRAnK PTE., LTD.
16B, 16th Floor, Canadia 
Tower, 315, Ang Duong St
Tel: (+855) 23 966 878

អរសចរណ៍ សាកាយឃីង
SKY KInG TRAVEL & TOuRS
#401, Kampuchea Krom 
Blvd (corner Dn)
Tel: (+855) 12 517 888
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SilverTown
world-Class Accommodation At The Comford of  Your own Home

Address: #251 Preah Trasak Paem, St. 63, Sangkat Boeung Kengkorng1, Khan Chamkarmon, Phnon Penh City.


