ប្រទេសកម្ពុជា

ZICO Law នៅកម្ពុជា
ការិយាល័យមេធាវីសុកស៊ីផាន់ណានិងសហការីជាសមាជិករបស់ ZICO Law

នៅខែកក្កដា

ចក្រកម្ពុជា

យ�ើងអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មច្បាប់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុង

សមាហារណកម្មនៃអ្នកផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់ និងវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យឈានមុខក្នុង

សហការី ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយឯកឧត្តម បណ្ឌិតសុក ស៊ីផាន់ណានៅក្នុងឆ្នាំ

ស�ៀមរាប ដែលជាទិសដៅទេសចរណ៍ដ៏ធំមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

នៅកម្ពុជា។

ក្នុងនាមជាការិយាល័យមេធាវីដ៏លេចធ្លោមួយ នៅក្នុងព្រះរាជាណា

វិស័យសាជីវកម្ម
១៩៩៨។

និងពាណិជ្ជកម្ម។

ឯកឧត្តមជាមេធាវីឆ្នើម

ការិយាល័យមេធាវីសុកស៊ីផាន់ណានិង

និងឈានមុខមួយរូបក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

ឆ្នាំ

២០១២

ការិយាល័យមេធាវីសុកស៊ីផាន់ណានិង

សហការីបានចូលជាសមាជិកជាផ្លូវការរបស់ ZICO Law ដែលជាបណ្តាញ

តំបន់អាស៊ាន។ យ�ើងខ្ញុំមានការិយាល័យស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅខេត្ត

និងធ្លាប់បាន បម្រើការងារជូន បុគ្គល ជាន់ខ្ពស់ក្នុង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងស្ថា

ប័ន ធំៗជាច្រើនទ�ៀត។

ការិយាល័យ យ�ើង ខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនចំណេះដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹង
ការអភិវឌ្ឍ

និងនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគួបផ្សំនឹង

សេវាកម្មប្រកបទៅដោយបទពិសោធន៍ដ៏ជ្រៅជ្រះអំពីទីផ្សារក្នុងស្រុក

ក៏ដូច

ខេត្តស�ៀមរាប

ជាបញ្ហាក្នុងតំបន់ និងសកល។ យ�ើងមានទស្សនៈមួយដ៏សាមញ្ញ គឺយ�ើង
ប្តេជ្ញាចិត្តជួយអតិថិជនរបស់យ�ើងខ្ញុំ ដោយផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្រធុរកិច្ចដែលមាន

រាជធានីភ្នំពេញ

ប្រសិទ្ធភាព និងឈានមុខ ហ�ើយបញ្ចៀសពីហានិភ័យទាំងឡាយដែលអាច

ក�ើតមាន។ យ�ើងខ្ញុំតែងតែប្រៀបធ�ៀបសេវាកម្ម ការិយាល័យយ�ើងខ្ញុំជា
មួយការិយាល័យច្បាប់ឈានមុខល�ើសកលលោក

ដ�ើម្បីធានាថាសេវាកម្ម

របស់យ�ើងជាសេវាកម្មឈានមុខ ប្រកបដោយសុចរិតភាពខ្ពស់បំផុត។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយកយើងខ្ញុំ ?
យ�ើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវសេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម គិតចាប់ពីស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច

ក្នុងវិស័យ ផ្សេងៗជាច្រើន។

អតិថិជនរបស់យ�ើងមានដូចជា៖

Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, AEON Group, Sumitomo, Marubeni, A Z Group, Jestar, Qatar Airways, Aman Resorts, AirAsia,
Technip, រាជរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, និង ADB។
កិិច្ចចការងារ និិងជោ�គជ័័
ងជោ� យមួួយចំំនួនដែ�លយើ�ើ
ន
ួ ដែ�លយើ�ើងជួួយឲ្្យអតិិថិជនយើ�ើ
ជ
ិ នយើ�ើងសម្រេ�េចបានរួួមមាន៖
• តំំណាងឲ្្យ Hong Kong Land ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការទិិញយកទីីតាំំងអចលនទ្រ�ព្្យធំំមួួយនៅ�កណ្តាា�លរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
• ជួួយរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់ Lion City នៃ� Lion Group (គម្រោ��ងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ចម្រុះ�ះ� លំំនៅ�ដ្ឋាា�ន ហាងលក់់រាយ និិងពាណិិជ្ជជកម្មម)
• តំំណាងឲ្្យ Oxley-Worldbridge ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ព័័�ន្ធធរបស់់គម្រោ��ងសំំណង់់ធំំៗចម្រុះ�ះ� (ពាណិិជ្ជជកម្មម ហាងលក់់រាយ និិងលំំនៅ�ដ្ឋាា�ន)
• ជួួយ Kerry group (គម្រោ��ងតំំបន់់ពាណិិជ្ជជកម្មមសេ�រីីដំំបូូងបំំផុុតនៅ�កម្ពុុ�ជា)
• ជួួយអាជីីវកម្មមអាហារ
កម្ពុុ�ជា

និិងភេ�សជ្ជៈៈ�កម្ពុុ�ជាមួួយក្នុុ�ងការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ផ្តតល់់ជូូនមូូលបត្រ�ជាសាធារណៈៈដំំបូូង។

នេះ�ះជាការដាក់់ឈ្មោះ�ះ��ទីីបីីនៅ�លើ�មូ
ើ ូលប័័ត្រ�

• ការដាក់់ពាក្្យបណ្ដឹឹ�ងផ្នែ�ែកច្្បាប់់ចំំពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំពានកិិច្ចចសន្្យារបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាតិិមួួយ នៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យភេ�សជ្ជៈៈ�
• ធ្វើ�ើ�ជាអ្ននកដឹឹកនាំំប្រឹ�ឹក្្សាតំំណាងសម្រា�ប់់គម្រោ��ងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ចម្រុះ�ះ�មួួយដែ�លមានដីីទំំហំំ ៤ហិិចតាដែ�លមានដូូចជាផ្្សារទំំនើ�ើប សណ្ឋាា�គារ លំំនៅ�ដ្ឋាា�នខុុនដូូ
អាគារការិិយាល័័យ ហាងពាណិិជ្ជជកម្មម និិងហាងលក់់រាយជាដើ�ើម។ នេះ�ះជាគម្រោ��ងដំំបូូងបង្អអស់់នៅ�កម្ពុុ�ជា ដែ�លយើ�ើងបានដើ�ើរតួួជាមគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ក្នុុ�ង

ការរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ព័័�ន្ធធសាជីីវកម្មម និិងឯកសារច្្បាប់់ក្នុុ�ងគម្រោ��ងដ៏៏ធំំនេះ�ះ។ ភារកិិច្ចចរបស់់យើ�ើងមានដូូចជាការទិិញយកដីីធ្លីី� ការអភិិវឌ្្ឍគម្រោ��ង និិង
ការលក់់ជាដើ�ើម

• ជាអ្ននកប្រឹ�ឹក្្សានៅ�កម្ពុុ�ជារបស់់ Coffee Concepts ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�តវិិស័័យលក់់កាហ្វេ�េឈានមុុខគេ�នៅ�កម្ពុុ�ជា

www.soksiphana.com

www.soksiphana.com

«យ�ើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវចំណេះដឹង
និងសេវាកម្មប្រកបដោយបទពិសោធន៍ដ៏ជ្រៅជ្រះអំពីទីផ្សារក្នុងស្រុក
ក៏ដូចជាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ និងសកល»

សេវាកម្មរបស់
របស់យ�ើង
យ�ើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវចំណេះដឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចអមជាមួយនឹងជំនាញក្នុងស្រុក និងការយល់ដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅល�ើគុណតម្លៃកម្រិតតំបន់អា
ស៊ាន។

សមត្ថភាពក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវសេវាកម្មពហុជំនាញ

ដ�ើម្បីចម្រាញ់ជាដំណោះស្រាយរួមបញ្ចូលគ្នា

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសាំញុំាបំផុតក្នុងប្រទេស និងនៅបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទ�ៀត។

អាចឲ្យយ�ើងជួយអតិថិជនយ�ើងខ្ញុំ

ជំនួញផ្នែកអន្តរជាតិ

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ការអនុវត្តគម្រោង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម

កំណែទម្រង់ផ្នែកច្បាប់

អចលនទ្រព្យ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងមូលប័ត្រពាណិជ្ជកម្ម

សេវាកម្មការងារ និងធនធានមនុស្ស

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច

ទំនាក់ទំនង
ឯកឧត្តតម បណ្ឌិិ�ត សុុក ស៊ីី�ផាន់់ណាមានបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងការយល់់ដឹឹងអំំពីីការអភិិវឌ្្ឍ ប្រ�ព័័ន្ធធច្្បាប់់
បរិិយាកាសធុុរកិិច្ចច ភាពស្មុុ�គស្មាា�ញនៃ�ការវិិវត្តតច្្បាប់់ ស្តីី�ពីី ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងការវិិនិិយោ�គនៅ�ក្នុុ�ង
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។
បទពិិសោ�ធន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
របស់់ឯកឧត្តតមក្នុុ�ងនាមជាអតីីតរដ្ឋឋលេ�ខា
ធិិការក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មមនៃ�រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជាធ្វើ�ើ�ឲ្្យ ឯកឧត្តតម មានទស្្សនៈៈ យល់់ដឹឹងពិិសេ�ស
អំំពីីតម្រូ�ូវការមីីក្រូ�ូ និិងម៉ាា�ក្រូ�ូធុុរកិិច្ចច ក៏៏ដូូចជា ការ វិិនិិយោ�គ ពីីបរទេ�សផងដែ�រ។

ឯកឧត្តតមបណ្ឌិិ�ត សុុកស៊ីី�ផាន់់ណា
ស្ថាា�បនិិក, កម្ពុុ�ជា

sok.siphana@zicolaw.com
t. +855 23 999 878

ឯកឧត្តតមគឺឺជា “បុុ
បុុគ្គគលដែ�លគួួ
លដែ�ល រឲ្្យគោ�រព (Chambers ២០១៤) និិងទទួួលបានចំំណាត់់ថ្នាា�ក់់ជាមេ�ធាវីី
ឈានមុុខគេ�នៅ�នៅ�ប្រ�
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា”។ ឯកឧត្តតមក៏៏ជាអ្ននកឈ្នះះ�ពានរង្វាា�ន់់មេ�ធាវីីដែ�លមាន ភាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត
ខ្ពពស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់អាស៊ីី�ប៉ាា�ស៊ីី�ហ្វិិ�ចរបស់់ Financial Times ផងដែ�រ។
លោកស្រីមេធាវី ខ�ៀវ មាលី បានផ្តល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់អំពីទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មក្នុងវិស័យ មួយចំនួនរួម
មាន ការវិនិយោគក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក វិស័យធនាគារពាណិជ្ជកម្ម និងវិស័យអចលនទ្រព្យ។ លោក
ស្រីបានតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីជាសាធាណៈនិងប្រតិបត្តិការពាក់ព័នហ�
្ធ យើ
លោកស្រីមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈមជ្ឈត្តកម្មផងដែរ។
លោក
ស្រីគឺជាមេធាវីំប្រចាំឲ្យធនាគារមួយចំនួនធំនៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហ�ើយមានបទពិសោធន៍
ក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយ ជាក់ សែ្តងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជូនដល់អតិថិជនដែលត្រូវការយោបល់
គតិយុតិ្តជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ អាជីវកម្ម និងការវិនិយោគ។

លោកស្រីមេ
កស្រីមេធាវី ខ�ៀវ មាលី

ដៃ�គូូសហការណ៍៍ជាន់់ខ្ពពស់់, កម្ពុុ�ជា

khieu.mealy@zicolaw.com
t. +855 23 999 878

លោកស្រីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាមេធាវី
នាំមុខនៅក្នុងវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយ Asialaw
Profiles នៅឆ្នាំ ២០១៨ ហ�ើយ ក៏ជាមេធាវីឈានមុខ មួយនៅក្នុងវិស័យសំណង់ និង
អចលនទ្រព្យដោយ Asialaw Profiles នៅឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ផងដែរ។
លោ�ក Matthew Rendall បានបម្រើ�ើ�ការងារក្នុុ�ងវិិស័័យច្្បាប់់នៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជាតាំំងពីីឆ្នាំំ��
១៩៩៤
មកម៉្លេះ�ះ��។
លោ�កធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�ជាសាស្រ្តា�ា�ចារ្្យនៅ�សាកលវិិទ្្យាល័័យភូូមិិន្ទទនីីតិិសាស្រ្ត�ត
និិង
វិិទ្្យា សាស្រ្ត�តសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ហើ�ើយក៏៏ជាមជ្្ឈត្តតករស្ថាា�បនិិកដែ�លបានចូូលរួួមបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាអាជ្ញាា�កណ្តាា�ល
ផ្នែ�ែ កកា រ ងា រ នៅ� ក ម្ពុុ� ជា និិ ង បា ន ចូូ ល រួួ ម ស រ សេ� រ អ ត្ថថ ប ទ ជា ច្រើ�ើ� ន ស្តីី�ពីី ទិិ ដ្ឋឋភាពច្្ បា ប់់ ផ្សេ�េ� ង ៗ នៃ�
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។
លោ�ក Matthew ត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ជា “មេ�ធាវីីលំំដាប់់ល្អអក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទីី១ A” (Chambers ២០១៧
និិង២០១៨) និិងជាមេ�ធាវីីឈានមុុខនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�រាយនាមច្្បាប់់អន្តតរជាតិិជាច្រើ�ើ�ន។

លោ�ក Matthew Rendall
ប្រ�ធានការិិយាល័័យ, កម្ពុុ�ជា

matthew.rendall@zicolaw.com
t. +855 23 999 878

ZICOLawជាបណ ្តាញសមាហរ័ណកម ្មនៃអ ្ន កផ ្ត ល់សេវាកម ្ម ច្បាប់និងវ ិជ ្ជាជវី ៈឯករាជ្យមួយក ្ ង
នុ តំបន់អាស ៊ាន។
ជាមួយនឹង មេធាវ ីល�សពី
ើ
៣០០នាក់នៅការិយាល័យក ្ ង
នុ ទីក្ង
រុ ចំនន
ួ
១៨នៃប្រទេសសមាជិកទាំង១០របស់
អាស
យ�
៊ាន ង
ើ ខ ្ អា
ញុំ ចបន្ ថែ មគុណតម្ លៃ សម្រាប់អតិថជ
ិ នយ� ង
ើ ខ ្ តា
ញុំ មរយៈសេវាកម ្ម ច្របស់
បាប់ អ ្ន កជំនាញក ្ ង
នុ ស្រុក
គួបជាមួយចំណេះដឹងក ្ ង
នុ តំបន់។ ZICO Law ជាផ្នែកមួយនៃ ZICO, ដែលជាបណ ្តាញសមាហរ័ណកម ្ម ពហុជនា
ំ ញ
ផ ្ត ល់សេវាកម ្មដែលជួយស ្ថាបន
័ និងបុគ ្គ លនីមយ
ួ ៗឈ្ ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក ្ ង
នុ អាស ៊ាន។
ព័តមា
៌ នបន្ ថែ មទាក់ទង នឹង ZICO Law: www.zicolaw.com
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