
ល.រ ឈ ម្ ោះធនាគារពាណិជ្ជ អាសយដ្ឋា ន ទរូសព័្ទទំនាក់ទនំង

១ ធនាគារពាណិជ្ជទីមយួសាខាភ្នំពេញ #៦៦មហាវថីិព្េះនពោត្តមសង្កា ត្ជ់្យ័ជំ្នៈខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៧០៦០០០៩៨/ ០២៣២២០៧៧៣/ ០២៣២២០៧៧២

២ ធនាគារព្រុងថថចំកាត្់មហាជ្នសាខាភ្នំពេញ #១៤៩ផ្លូវពេខ២១៥សង្កា ត្ផ់្ារពដប ូ១ខណឌ ទេួពគារោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៨៨២៩៥៩

៣ ធនាគារចិន(ហុងរុង) េីមធីីត្សាខាភ្នំពេញ វមិានកាណាឌីយ (៣១៥) ជានទី់១-ទី២មហាវថីិព្េះមុននីវងសសង្កា ត្វ់ត្តភ្នំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៨៨៨៨៦

៤ ធនាគារពមហាា អិុនពធើពណសិនណេខមពមើសេបប៊ែងខូអិេធីឌីសាខាភ្នំពេញ ផ្ទះពេខ១៣៩ផ្លូវ២៧៤បរងផ្លូវ៤១ភូ្មិភូ្ម៥ិសង្កា ត្បឹ់ងពរងរង១ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៨១០១/ ០២៣២១៨៥៤០

៥ ធនាគារអាយសីុប៊ែីសីុេីមធីីត្សាខាភ្នំពេញ អាគារExchange Square (ជានផ់្ទទ េ់ដី) ពេខ១៩និង២០ផ្លូវពេខ១០៦ភូ្មិ២សង្កា ត្វ់ត្តភ្នំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៥៥៨៨០

៦ ធនាគារអឹុមប៊ែី(ពខមបូឌា)ម.រ #១៤៦មហាវថីិព្េះនពោត្តមសង្កា ត្ទ់ពនលបាសារ់ខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៦៤៦៦៦

៧ ធនាគារថត្វ ន់ខូអបពភ្ើពរធីវសាខាភ្នំពេញ #១៧១មហាវថីិព្េះនពោត្តមបរងផ្លូវពេខ៣២២សង្កា ត្បឹ់ងពរងរងទី១ខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៤៣០៨០០

៨ ធនាគារបាងររមហាជ្នទទេួខុសព្តូ្វមានរព្មតិ្សាខារមពុជា #៣៤៤(ជានទី់១និងទី២) មហាវថីិព  ពសទុងសង្កា ត្ទ់េួសាា យថព្េទី១ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២២៤៤០៤

៩ សាខាធនាគាររសិរនផ្ទបប់ល៊ែរីខមពភ្នីេីមធីីត្(ភ្នពំេញ) ផ្ទះពេខ៤៥មហាវថីិព្េះសីហនុបរងផ្លូវពេខ៥៩ភូ្ម៦ិសង្កា ត្ច់តុ្មុខខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៧៧៥៥៥៣៦៦/ ០២៣២១៤៩៩៨/ ០២៣២១៤៩៩៩

១០ សាខាធនាគារមហី៊ែសូហូអិេធីឌី អគារពេខ១៣២មហាវថីិសពមតចសុធារសសង្កា ត្ទ់ពនលបាសារ់ខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៦៤៤៩០

១១ ធនាគាររសិរមមនិងអភ្វិឌឍនជ៍្នបទពវៀត្ណាមសាខារមពុជា(អាហ្គហាបីប៊ែង) #៣៦៤មហាវថីិព្េះមុនីវងសសង្កា ត្បឹ់ងពរងរង១ខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២២៣៧៥០

១២ ធនាគារពាណិជ្ជរមមពព្ៅព្បពទសថនរមពុជា #៣៣C-D វថីិពេរូសលូវ គីសង្កា ត្វ់េវង់ខណឌ ៧មរោោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៧២៤៤៦៦/ ០២៣៧២៥២៦៦/ ០២៣៧២២៤៦៦

១៣ ធនាគារវឌឍនៈអាសីុចំកាត្់
អគារពេខ១៤១១៤៦១៤៨& ១៤៨អាពបពសពដ& ១៦២អាមហាវថីិព្េះសីហនុផ្ទះពេខ១៥& ១៥៣អាពបពសផ្លូវពេខ២៧៨ផ្ទះពេខ១៧១
ផ្លូវព្េះព្ត្សរប់ផ្ែមភូ្មភូិ្ម៤ិសង្កា ត្បឹ់ងពរងរងទី១ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ។

០២៣២២៥៣៣៣

១៤ ធនាគាររមពុជាអាសីុចំកាត្់ ផ្ទះពេខ៧៥ពស.០៣៦វថីិព្េះសីហនុសង្កា ត្វ់េវង់ខណឌ ៧មរោោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៨០០០០

១៥ ធនាគារកាណាឌីយ រ.អ #៣១៥វថីិព្េះអងាឌងួសង្កា ត្វ់ត្តភ្នំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៨៦៨២២២

១៦ ធនាគារពមគងារមពុជាមហាជ្នទទេួខុសព្តូ្វមានរំរតិ្
#៤៤៥មហាវថីិព្េះមុនីវងសសង្កា ត្ព់្សះចរខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ(បតូរពៅអាសយដ្ឋា នបពណាត ះអាសនន៖ពរហសនិសីុអាគារពេខ២៩៨មហាវថីិ
ព  ពសទុងសង្កា ត្ទំ់នបទឹ់រខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ

០២៣៤៣០៩៨០

១៧ ធនាគារវឌឍនៈ #៦៦មហាវថីិព្េះមុនីវងសសង្កា ត្វ់ត្តភ្នំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៦៣៩៩៩

១៨ ធនាគារពអសីុេីដ្ឋភ្អិីេសីុ #៦១មហាវថីិព្េះមុនីវងសសង្កា ត្ព់្សៈចរខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៨៧៧៧

១៩ ធនាគារវនិិពយគនិងអភ្វិឌឍន៍រមពុជាភ្អិីេសីុ #២៣៥មហាវថីិព្េះនពោត្តមភូ្មភូិ្មិ១៣សង្កា ត្ទ់ពនលបាសារ់ខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២១០០៤៤

២០ ធនាគារសាា បនាភ្អិីេសីុ អគារសាា បនាមហាវថីិព្េះនពោត្តមបរងផ្លូវពេខ១៧២និងផ្លូវពេខ១៧៤ភូ្មភូិ្ម១ិ៤សង្កា ត្ផ់្ារថមីទី៣ខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩០១០/ ០៨១៩៩៩០១០

២១ ធនាគារប៊ែូយ ុងបខមរ #៨៦-៨៨មហាវថីិព្េះនពោត្តមសង្កា ត្ច់តុ្មុខខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៥២៨៨៨

២២ ធនាគារភ្នពំេញពាណិជ្ជម.រ #២១៧មហាវថីិព្េះនពោត្តមសង្កា ត្ទ់ពនលបាសារ់ខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩៥០០

២៣ ធនាគារថព្បសណីយរ៍មពុជារ.អ #២៦៥-២៦៩វថីិព្េះអងាឌងួសង្កា ត្វ់ត្តភ្នំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២៦០៨៨៨

ធនាគារពាណិជ្ជ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះធនាគារពាណិជ្ជ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០២២



ល.រ ឈ ម្ ោះធនាគារពាណិជ្ជ អាសយដ្ឋា ន ទរូសព័្ទទំនាក់ទនំង

ធនាគារពាណិជ្ជ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះធនាគារពាណិជ្ជ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០២២

២៤ ធនាគាររមពុជាពាណិជ្ជម.រ #២៦មហាវថីិព្េះមុនីវងសសង្កា ត្ផ់្ារថមី២ខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៤២៦១៤៥

២៥ ធនាគាររមពុជាសាធារណៈភ្អិីេសីុ #២៣ផ្លូវ១១៤សង្កា ត្ផ់្ារថមី២ខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២២២៨៨០/ ០២៣២២២៨៨១/ ០២៣២២២៨៨២

២៦ ធនាគារពមយបប៊ែង(ពខមបូឌា) ភ្អិីេសីុ #៤៣, មហាវថីិព្េះនពោត្តមសង្កា ត្ផ់្ារថមី៣ខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២១០២៥៥/ ០២៣២១០១២៣

២៧ ធនាគារពជ្ព្ាស់រ  យូ េ់ម.រ #២០FE-E0 E1 E2 E3និង២០HG-E0 E1 E2 E3វថីិព្រមនួសបរងផ្លូវ៦៧សង្កា ត្ផ់្ារថមី១ខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩០០០

២៨ ធនាគារសិុនហាន(ពខមបូឌា) ម.រ វ នដ់្ឋពោពវ ើពេខ៧៩មហាវថីិរមពុជាពព្កាមសង្កា ត្ម់ពនារមយខណឌ ៧មរោោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៧២៧៣៨០

២៩ ធនាគារគូរមនីរមពុជាភ្អិីេសីុ #៥៥ផ្លូវ២១៤សង្កា ត្បឹ់ងោងំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩៣០០

៣០ ធនាគារអពអចប៊ែី(ពខមបូឌា) ម.រ អគារជានទី់១ជានអឹ់មជានទី់២និងជានទី់៩ផ្លូវពេខ១១០បរងផ្លូវ៩៣ភូ្ម៣ិសង្កា ត្ព់្សះចរខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩២៨៣៣

៣១ ធនាគារសីុអាយអិមប៊ែីភ្អិីេសីុ #២០អាពបមហាវថីិព្េះនពោត្តមបរងផ្លូវ១១៨សង្កា ត្ផ់្ារចាស់ខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៨៨៣៨៨

៣២ ធនាគារសាយហានពធឿងទីនពខមបូឌាភ្អិីេសីុ #៦០មហាវថីិព្េះនពោត្តមសង្កា ត្ជ់្យ័ជំ្នៈខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២២៣៤២២

៣៣ ធនាគារហុងេីអុង(ពខមបូឌា) ភ្អិីេសីុ #២៨ផ្លូវ២១៤បរងផ្លូវ៥១សង្កា ត្បឹ់ងោងំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩៧១១

៣៤ សាជី្វរមមធនាគារកាពថយូថណធីត្(រមពុជា)ចំកាត្់ #៤៨វថីិសពមតចបា ន(២១៤) សង្កា ត្បឹ់ងោងំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២១១២១១/ ០២៣២២២៤៣៨

៣៥ ធនាគារសហពាណិជ្ជរ.អ អាគារពេខ៤៤១មហាវថីិព្េះមុនីវងសសង្កា ត្បឹ់ងព្េេឹត្ខណឌ ៧មរោោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២១២៣៥៧/ ០២៣៤២៧៩៩៥

៣៦ ធនាគារហាេីីេភ្អិីេសីុ អាគារពេខ២៧ពដអឺពអហាពហសមហាវថីិព្េះមុនីវងសភូ្ម៦ិសង្កា ត្ព់្សះចរខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៨៦៩៣០០០០/ ០៨៩៩៨៩៨១៨

៣៧ ធនាគារថសហាន-ហាណូយរមពុជាភ្អិីេសីុ #១០៧មហាវថីិនពោត្តមសង្កា ត្បឹ់ងោងំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២២១៩០០

៣៨ ធនាគារពព្បដបប៊ែង(ពខមបូឌា) ភ្អិីេសីុ #៣០មហាវថីិព្េះនពោត្តមសង្កា ត្ផ់្ារថម៣ីខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៩២២៣៣៨៥០/ ០២៣៩៩៩២២២

៣៩ ធនាគារពាណិជ្ជឈហីា(ពខមបូឌា) ម.រ ផ្ទះពេខពស-០១ផ្លូវបអ៊ែ១១បរងផ្លូវ៧០ភូ្មិ១សង្កា ត្ព់្សះចរខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩០០៨៧៨

៤០ ធនាគារប៊ែ.ីអាយ.សីុ(ពខមបូឌា) បប៊ែងម.រ ផ្ទះពេខ៤៦២ផ្លូវពេខ៩៣សង្កា ត្ទ់ពនលបាសារ់ខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩០១៣៣៨

៤១ ធនាគារព្េីនស៍ម.រ ផ្ទះពេខ១៧៥អាពបពសពដមហាវថីិព  ពសទុងភូ្មភូិ្មិ៥សង្កា ត្់ទេួសាា យថព្េទី១ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ១៨០០២០៨៨៨៨/ ០២៣៩៩១១៦៨

៤២ សាខាធនាគារអិុនដ្ឋសពហ្គសទៀេបប៊ែងអហាខូពរៀ"ភ្នពំេញ" អាគារពេខS២-២៣ដឹអូឡេំាសីុធីមហាវថីិព្េះមុនីពរ  ត្(ពេខ២១៧) សង្កា ត្វ់េវង់ខណឌ ៧មរោោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៦៤២០២/ ០១២៦០៨៨៩៨

៤៣ ធនាគារជី្បម ុងខមពមើសេបប៊ែងម.រ អាគារពេខ១៧៤(ជានទី់១ជានទី់៣និងជានទី់៤) មហាវថីិសាធារណរដាបេរបរងផ្លូវ១៦៤សង្កា ត្វ់េវង់ខណឌ ៧មរោោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៨១៨១១៩១១

៤៤ ធនាគារពអសា៊ែ -បា សីុហិារឌីពវឡុបពមនម.រ អគារពេខពស២០ពស២១ពស២២ពស២៣ពដ៣២ពដ៣៣& ពដ៣៣អាវន័ផ្ទរផ្លូវពេខបអ៊ែរ៨សង្កា ត្ព់្សះចរខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៩៨៣៩៩៨៨៨

៤៥ ធនាគារពផ្នដ្ឋខមពមើសេបប៊ែងម.រ ផ្ទះពេខ៣១មហាវថីិព  ពសទុង(២៤៥) សង្កា ត្បឹ់ងពរងរងទី១ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ០១៦៣៦៩០៣៦/ ០២៣៨៨៨៨០១

៤៦ ធនាគារអភ្វិឌឍនជ៍្នបទនិងរសិរមម អគារពេខ៩-១៣ផ្លូវពេខ៧សង្កា ត្ច់តុ្មុខខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២២០៨១០/ ០២៣២២០៨១១

៤៧ ធនាគារសហព្គាសធុនតូ្ចនិងមធយមរមពុជាម.រ"ធ.ស.រ"
អគារមជ្ឈមណឌ េអភ្វិឌឍនធុ៍ររិចចរបស់ព្រសួងពសដារិចចនិងហរិញ្ញ វត្ាុដីឡូត្ព៍េខពអសផ្លូវអូសីុអាយសីុភូ្មពិគៀនឃ្ល ងំសង្កា ត្ព់ព្ជាយចង្កា រខណឌ ពព្ជាយ
ចង្កា រោជ្ធានីភ្នពំេញ

០៩៦៨១១១១១៨/ ០១២៨៦៨៨៨៧



ល.រ ឈ ម្ ោះធនាគារពាណិជ្ជ អាសយដ្ឋា ន ទរូសព័្ទទំនាក់ទនំង

ធនាគារពាណិជ្ជ

បញ្ជ ឈី ម្ ោះធនាគារពាណិជ្ជ
ថ្ងៃទី៣១ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០២២

៤៨ ធនាគារពាណិជ្ជអាេ់ហាា ម.រ អគារឌឹពហាត្ពវយ៍ជានផ់្ទទ េ់ដីនិងទី៣៣មហាវថីិសហេន័ធរុសសុីសង្កា ត្ផ់្ារពដប ូទី៣ខណឌ ទេួពគារោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៨៨៦៦៨៨

៤៩ ធនាគារពអសប៊ែីអាយេីហរួម.រ អគារពេខ២១៩ផ្លូវ១២៨បរងផ្លូវ១៦៩សង្កា ត្ម់តិ្តភាេខណឌ ៧មរោោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៨០៨៨៨/ ០២៣៩៩៩៣៦៨

៥០ ធនាគារហាា ម.រ អគារពេខ៦០៦ផ្លូវពេខ២៧១ភូ្មសិនសរុំសេ៣សង្កា ត្បឹ់ងទំេនទី់១ខណឌ មានជ្យ័ោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩២៦៦

៥១ ធនាគារឌីជី្ប៊ែីម.រ ផ្ទះពេខ៦៨៩ពបមហាវថីិរមពុជាពព្កាមសង្កា ត្ទឹ់រេែរទី់១ខណឌ ទេួពគារោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩៩៩០

៥២ ធនាគាររយួេី(ពខមបូឌា) ម.រ អគារពេខ៦៣៥&៦៣៧មហាវថីិព្េះមុនីវងសសង្កា ត្បឹ់ងពរងរងទី៣ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៨១២៩២២៣៧/ ០២៣៩៨៩៧៣៦

៥៣ ធនាគារវងី(ពខមបូឌា) ម.រ ផ្ទះពេខ៧២១មហាវថីិព្េះមុនីវងសភូ្មភូិ្មិ៩សង្កា ត្បឹ់ងពរងរងទី៣ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៩៩៨៩

៥៤ ធនាគារពហងហុី(ពខមបូឌា) ខមពមើសេបប៊ែងម.រ អាគារពេខ៦៤មហាវថីិព្េះនពោត្តមបរងផ្លូវពេខ១៧៨សង្កា ត្ជ់្យ័ជំ្នះខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៩៧៧៧៧

៥៥ ធនាគារអ៊ែូរី(ពខមបូឌា) ម.រ អគារពេខ៣៩៨មហាវថីិព្េះមុនីវងសភូ្មភូិ្ម១ិសង្កា ត្បឹ់ងពរងរងទី១ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩៦៩២៦៩

៥៦ ធនាគារអូពរៀនថេម.រ អគារពេខ១០១មហាវថីិព្េះនពោត្តមបរងនឹងរុរខវថីិសពមតចបា ន(២១៤) សង្កា ត្បឹ់ងោងំខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣៩២០២២២/ ០២៣៩២០១១១

៥៧ ធនាគារព្ប៊ែដីម.រ ផ្ទះពេខ៤៦អឺ០ផ្លូវពេខ៤១សង្កា ត្ជ់្យ័ជំ្នៈខណឌ ដូនពេញោជ្ធានីភ្នពំេញ ០២៣២១៣១១១/ ០២៣២២២០៦៨

៥៨ ធនាគារសីុសីុយូខមពមើសេបប៊ែងម.រ ដីឡូត្ព៍េខ១៥មហាវធីិព្េះមុនីវងសភូ្មភូិ្ម៥ិសង្កា ត្បឹ់ងព្ត្បបរខណឌ ចំការមនោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៩៩៣៣៣៨៧៨

៥៩ ធនាគារពហងហាងឹ(ពខមបូឌា) ម.រ ដីឡូត្ព៍េខ៣៤២មហាវធីិព្េះមុនីវងសបរងផ្លូវពេខ២៨៨ភូ្ម៤ិសង្កា ត្បឹ់ងពរងរងទី១ខណឌ បឹងពរងរងោជ្ធានីភ្នពំេញ ០៨៨៨៦៦៦៩៨៨


