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ការយិាល័យទមធាវសីពុកសពុីផានណ់ានិងសហការជីាសមាជិករ្រស់ ZICO Law 
ទៅកម្ពុជា។ ក្ពុងនាមជាការយិាល័យទមធាវដីទ៏លចទធាលោ មយួ ទៅក្ពុងប្រះរាជាណា

 ចបកកម្ពុជា ទយើងអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវទសវាកម្មចបា្រយ់ា៉ា ងេូលំេូលាយក្ពុង
 វស័ិយសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។  ការយិាល័យទមធាវសីពុកសពុីផានណ់ានិង
 សហការ ីបតរូវបាន្រទងកើតទ�ើងទោយឯកឧត្តម ្រណិ្តសពុក សពុីផានណ់ាទៅក្ពុងឆ្្ំ 

១៩៩៨។ ឯកឧត្តមជាទមធាវទី្្ើម និងឈានមពុខមយួរូ្រក្ពុងវស័ិយពាណិជ្ជកម្ម 
និងធាលោ ្រប់ាន ្រទបមើការងារជូន្រពុគ្គលជានខ់្ស់ក្ពុងរាជរោឋា ភបិាលកម្ពុជា និងសាថា

 ្រន័ធំៗជាទបចើនទេៀត។

ការយិាល័យទយើងខ្ពុ ំអាចផ្តល់ជូនចំទណរះដឹងយា៉ា ងបជាលទបរៅផសារភ្្ជ ្រទ់ៅនឹង
ការអភវិឌ្ឍ និងនិន្ាការទសដឋាកិច្ចរ្រស់ប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជាគួ្រផ្នំឹង

 ទសវាកម្មប្រក្រទៅទោយ្រេ្ិទសាធនដ៍ទ៏បរៅបជរះអំ្ីេីផសារក្ពុងបសរុក កដូ៏ច
 

ជា្រញ្ហា ក្ពុងតំ្រន ់ និងសកល។ ទយើងមានេស្នៈមយួដស៏ាមញ្ញ  គឺទយើង
 ទ្រ្តជ្ាចិត្តជួយ�អតិថិជនរ្រស់ទយើងខ្ពុ ំ ទោយផ្តល់យពុេ្ធសាសស្តធពុរកិច្ចដដលមាន
 ប្រសិេ្ធភ្្ និងឈានមពុខ ទហើយ្រទញ្ច ៀស្ីហានិភយ័ទាងំឡាយដដលអាច

ទកើតមាន។ ទយើងខ្ពុ ំដតងដតទប្រៀ្រទធៀ្រទសវាកម្ម ការយិាល័យទយើងខ្ពុ ំជា
 មយួការយិាល័យចបា្រឈ់ានមពុខទលើសកលទលាក ទដើម្ធីានាថាទសវាកម្ម 

រ្រស់ទយើងជាទសវាកម្មឈានមពុខ  ប្រក្រទោយសពុចរតិភ្្ខ្ស់្រំផពុត។

ទៅដខកកកោ ឆ្្ ំ ២០១២ ការយិាល័យទមធាវសីពុកសពុីផានណ់ានិង 
សហការបីានចូលជាសមាជិកជាផលោូវការរ្រស់ ZICO Law ដដលជា្រណា្ត ញ 
សមាហារណកម្មននអ្កផ្តល់ទសវាកម្មចបា្រ ់ និងវជិា្ជ ជីវៈឯករាជ្យឈានមពុខក្ពុង
តំ្រនអ់ាសា៊ា ន។ ទយើងខ្ពុ ំមានការយិាល័យសថាិតទៅរាជធានីភ្ទំ្ញ និងទៅទខត្ត 
ទសៀមរា្រ  ដដលជាេិសទៅទេសចរណ៍ដធ៏ំមយួននប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា។

ZICO Law នៅកម្ពុជា

ហេតុអ្វីតេូវជេើសរើសយកយើងខ្ញពុំ?
ទយើងខ្ពុ ំអាចផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវទសវាកម្មយា៉ា ងេូលំេូលាយក្ពុងវស័ិយសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម គិតចា្រ់្ ីសាថា ្រន័ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដល់អាជីវកម្មខ្្តតូច 
ក្ពុងវស័ិយ ទផ្ងៗជាទបចើន។

អតិថិជនរបស់េយើងមានដូចជា៖
Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, AEON Group, Sumitomo, Marubeni, A Z Group, Jestar, Qatar Airways, Aman Resorts, AirAsia,  
Technip, រាជរោឋា ភបិាលប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា, និង ADB។

កិច្ចការងារ នងិទជាគជ័យមួយចំននួដដលទយើងជួយឲេយអតិថជិនទយើងសន្មចបានរួមមាន៖

• តំណាងឲ្យ Hong Kong Land ក្ពុងប្រតិ្រត្តិការេិញយកេីតាងំអចលនបេ្្យធំមយួទៅកណា្ត លរាជធានីភ្ទំ្ញ

• ជួយ�ទរៀ្រចំរចនាសម្ន័្ធរ្រស់ Lion City នន Lion Group (គទបមាងអភវិឌ្ឍនច៍បមរុរះ លំទៅោឋា ន ហាងលករ់ាយ និងពាណិជ្ជកម្ម)

• តំណាងឲ្យ Oxley-Worldbridge ក្ពុងការទរៀ្រចំរចនាសម្ន័្ធរ្រស់គទបមាងសំណងធ់ំៗចបមរុរះ (ពាណិជ្ជកម្ម ហាងលករ់ាយ និងលំទៅោឋា ន)
• ជួយ� Kerry group (គទបមាងតំ្រនព់ាណិជ្ជកម្មទសរដីំ្រូង្រំផពុតទៅកម្ពុជា)

• ជួយ�អាជីវកម្មអាហារ និងទភសជ្ជៈកម្ពុជាមយួក្ពុងការចពុរះទឈា្ម រះផ្តល់ជូនមូល្របតជាសាធារណៈដំ្រូង។ ទនរះជាការោកទ់ឈា្ម រះេី្រីទៅទលើមូល្រប័ត 
កម្ពុជា

• ការោកព់ាក្យ្រណឹ្ងដផ្កចបា្រច់ំទពារះការរទំលាភ្រំពានកិច្ចសនយារ្រស់បករុមហ៊ាពុនអន្តរជាតិមយួ ទៅក្ពុងវស័ិយទភសជ្ជៈ

• ទធវើជាអ្កដឹកនាបំ្ឹរកសាតំណាងសបមា្រគ់ទបមាងអភវិឌ្ឍនច៍បមរុរះមយួដដលមានដីេំហំ ៤ហិចតាដដលមានដូចជាផសារេំទនើ្រ សណាឋា គារ លំទៅោឋា នខពុនដូ 
អាគារការយិាល័យ ហាងពាណិជ្ជកម្ម និងហាងលករ់ាយជាទដើម។ ទនរះជាគទបមាងដំ្រូង្រង្អស់ទៅកម្ពុជា ដដលទយើងបានទដើរតួជាមគ្គពុទេសកក៍្ពុង 
ការទរៀ្រចំរចនាសម្ន័្ធសាជីវកម្ម និងឯកសារចបា្រក់្ពុងគទបមាងដធ៏ំទនរះ។ ភ្រកិច្ចរ្រស់ទយើងមានដូចជាការេិញយកដីធលោី ការអភវិឌ្ឍគទបមាង និង

 ការលកជ់ាទដើម

• ជាអ្កប្ឹរកសាទៅកម្ពុជារ្រស់ Coffee Concepts ទដើម្្ីរទងកើតវស័ិយលកក់ាទហវឈានមពុខទគទៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្ទំ្ញ

ទខត្តទសៀមរា្រ



«យ�ើងខ្ញ ុំអាចផ្តល់ជូនយោកអ្នកនូវចុំយេះដឹង
និងយេវាកម្មប្រក្រយោ�្រទពិយោធនដ៍យ៏បរៅបជះអុំពីទីផសារក្នញងបេរុក

កដូ៏ចជាអុំពី្រញ្ហា ក្នញងតុំ្រន ់និងេកល»

www.soksiphana.com

នសវាកម្មរ្រស់ទយើង
ទយើងខ្ពុ ំអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវចំទណរះដឹងដផ្កពាណិជ្ជកម្មធពុរកិច្ចអមជាមយួនឹងជំនាញក្ពុងបសរុក និងការយល់ដឹងយា៉ា ងបជាលទបរៅទលើគពុណតនមលោកបមតិតំ្រនអ់ា
សា៊ា ន។ សមតថាភ្្ក្ពុងការបចបាច្់រញ្ចូ លគ្ានូវទសវាកម្ម្ហពុជំនាញ ទដើម្ចីបមាញ់ជាដំទណារះបសាយរមួ្រញ្ចូ លគ្ា អាចឲ្យទយើងជួយ�អតិថិជនទយើងខ្ពុ ំ

 ទោរះបសាយ្រញ្ហា ប្រឈមសំាញពុ ំ្រំផពុតក្ពុងប្រទេស និងទៅ្រណា្ត ប្រទេសជាសមាជិកអាសា៊ា នដនេទេៀត។

ទំនាក់ទំនង

ឯកឧត្តម ្រណិ្ត សពុក សពុីផានណ់ាមាន្រេ្ិទសាធន ៍ និងការយល់ដឹងអំ្ីការអភវិឌ្ឍ ប្រ្ន័្ធចបា្រ ់
្ររយិាកាសធពុរកិច្ច ភ្្ស្មពុគសា្ម ញននការវវិត្តចបា្រ ់ ស្តី្ី ពាណិជ្ជកម្ម និងការវនិិទយាគទៅក្ពុង 
ប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ ្រេ្ិទសាធនផ៍ាទា ល់ខលោួន រ្រស់ឯកឧត្តមក្ពុងនាមជាអតីតរដឋាទលខ្

 ធិការបកសួងពាណិជ្ជកម្មននរាជរោឋា ភបិាលកម្ពុជាទធវើឲ្យ ឯកឧត្តម មានេស្នៈ យល់ដឹង្ិទសស 
អំ្ីតបមរូវការមបីករូ និងមា៉ា បករូធពុរកិច្ច កដូ៏ចជា ការ  វនិិទយាគ ្ី្ររទេសផងដដរ។

ឯកឧត្តមគឺជា “្រពុគ្គលដដលគួរឲេយនោរព (Chambers ២០១៤) និងទទួលបានចំណាត់ថ្េក់ជានមធាវើ
ឈានមុខេេេៅនៅប្រនទសកម្ពុជា”។ ឯកឧត្តមកជ៏ាអ្កឈរ្ះពានរងាវ នទ់មធាវដីដលមាន ភ្្នច្ប្រឌិត 
ខ្ស់ទៅក្ពុងតំ្រនអ់ាសពុីបា៉ា សពុីហវិចរ្រស់ Financial Times ផងដដរ។

ទលាក Matthew Rendall បាន្រទបមើការងារក្ពុងវស័ិយចបា្រន់នប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជាតាងំ្ីឆ្្ ំ
១៩៩៤ មកទម៉ាលោរះ។ ទលាកធាលោ ្រទ់ធវើជាសាសសា្ត ចារ្យទៅសាកលវេិយាល័យភូមនិទានីតិសាសស្ត និង

 វេិយា សាសស្តទសដឋាកិច្ច ទហើយកជ៏ាមជ្ឈត្តករសាថា ្រនិកដដលបានចូលរមួ្រទងកើតបករុមប្ឹរកសាអាជ្ាកណា្ត ល
 ដផក្ការងារទៅកម្ពុជានិងបានចូលរមួសរទសរអតថា្រេជាទបចើនស្តី្ីេិដឋាភ្្ចបា្រទ់ផ្ងៗននប្រះរាជាណា

ចបកកម្ពុជា។ 

ទលាក Matthew បតរូវបានទគចាតជ់ា “នមធាវើលំដាប់ល្អក្ពុងកបមតិទី១ A” (Chambers ២០១៧ 
និង២០១៨) និងជាទមធាវឈីានមពុខទៅក្ពុង្រញ្ជ ីរាយនាមចបា្រអ់ន្តរជាតិជាទបចើន។

ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាពុ ជំនួញដផ្កអន្តរជាតិ

កំដណេបមងដ់ផ្កចបា្រ់

អចលនបេ្្យ ទសវាកម្មការងារ និងធនធានមនពុស្

កម្មសិេ្ធិ្រញ្្ញ ទេសចរណ៍ និង្រដិសណាឋា រកិច្ច

ការអនពុវត្តគទបមាង និងទហោឋា រចនាសម្ន័្ធ សាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម

ហិរញ្ញ វតថាពុ និងមូល្រប័តពាណិជ្ជកម្ម

ឯកឧត្តមបណ្ិត សុកសុីផាន់ណា
នាយកបគ្រប់គង, កម្ពុជា
sok.siphana@zicolaw.com 
t. +855 23 999 878

នោក Matthew Rendall
នាយកជានខ់្ស់, កម្ពុជា
matthew.rendall@zicolaw.com
t. +855 23 999 878

នោកបសីទមធាវើ ទខៀវ មាលី
នាយក, កម្ពុជា
khieu.mealy@zicolaw.com 
t. +855 23 999 878

ទលាកបសីទមធាវ ី ទខៀវ មាលី បានផ្តល់ទយា្រល់ដផ្កចបា្រអ់ំ្ីេិដឋាភ្្អាជីវកម្មក្ពុងវស័ិយ មយួចំនួនរមួ
 មាន ការវនិិទយាគក្ពុងបសរុក និងទបរៅបសរុក វស័ិយធនាគារពាណិជ្ជកម្ម និងវស័ិយអចលនបេ្្យ។ ទលាក

បសីបានតំណាងឲ្យបករុមហ៊ាពុនអចលនបេ្្យដដលបានចពុរះ្រញ្ជ ីជាសាធាណៈនិងប្រតិ្រត្តិការពាក់្ ន័្ធទហើ
ទលាកបសីមាន្រេ្ិទសាធនទ៍ៅក្ពុងការចូលរមួទោរះបសាយវវិាេតាមរយៈមជ្ឈត្តកម្មផងដដរ។ ទលាក

 បសីគឺជាទមធាវ ីបំ្រចាឲំ្យធនាគារមយួចំនួនធំទៅ ក្ពុងប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា ទហើយមាន្រេ្ិទសាធន៍
 ក្ពុងការផ្តល់ដំទណារះបសាយ ជាក ់ដស្តងប្រក្រទោយប្រសិេ្ធភ្្ជូនដល់អតិថិជនដដលបតរូវការទយា្រល់

គតិយពុតិ្តជាយពុេ្ធសាសស្តសបមា្រ ់អាជីវកម្ម និងការវនិិទយាគ។

ទលាកបសីបតរូវបានទគេេួលសា្គ ល់ថាជាទមធាវ ី នាមំពុខទៅក្ពុងវស័ិយកម្មសិេ្ធិ្រញ្្ញ ទោយ Asialaw 
Profiles ទៅឆ្្ ំ ២០១៨ ទហើយ កជ៏ាទមធាវឈីានមពុខ មយួទៅក្ពុងវស័ិយសំណង ់ និង

 អចលនបេ្្យទោយ Asialaw Profiles ទៅឆ្្ ំ២០១៧-២០១៨ ផងដដរ។

យ



ZICO Law ជាបណ្តា ញសមាហរណ័កម្មនៃអ្នកផតាល់សសវាកម្មច្បាប ់ ៃងិវជិាជា ជីវៈឯករាជ្យមយួក្ននុងតបំៃ ់ អាស៊ា ៃ។ 
ជាមយួៃងឹ សមធាវសីលើសពី ៣០០នាកស់ៅការយិាល័យក្ននុងទីកករុងច្ៃំៃួ ១៨នៃកបសទសសមាជិកទាងំ១០របស់

 អាស៊ា ៃ សយើងខ្នុអំាច្បនៃថែមគនុណតនមលៃសកមាបអ់តិថជិៃសយើងខ្នុតំាមរយៈសសវាកម្មច្បាប ់ របស់អ្នកជំនាញក្ននុងកសរុក 
គបួជាមយួច្សំណះដឹងក្ននុងតបំៃ។់ ZICO Law ជានផ្នកមយួនៃ ZICO, នដលជាបណ្តា ញសមាហរណ័កម្មពហនុជនំាញ 
ផតាល់សសវាកម្មនដលជយួ�សថែ បៃ័ ៃងិបនុគ្គលៃមីយួៗស ព្ ះសៅរកភាពសជាគជយ័ក្ននុងអាស៊ា ៃ។
ពត័ម៌ានបនៃថែមទាកទ់ង នងឹ ZICO Law: www.zicolaw.com
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