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ការិយាល័យទមធាវីសុកសុីផាន់ណានិងសហការីជាសមាជិករបស់ ZICO Law 
នៅកម្ពុជា។ ក្ពុងនាមជាការិយាល័យទមធាវីដ៏ទលចទធាលទមួយ នៅក្ពុងទ្រះរាជាណា 
ចទកកម្ពុជា នយើងអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវទសវាកម្មចទបាប់យា៉ទងេូលំេូលាយក្ពុង 
វិស័យសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។  ការិយាល័យទមធាវីសុកសុីផាន់ណានិង 
សហការី បតរូវបានបន្កើតទ�ើ្ទោយឯកឧត្តម បណ្ិតសុក សុីផាន់ណានៅក្ពុងឆ្ទំ 
១៩៩៨។ ឯកឧត្តមជានមធាវីន្្ើម និងឈានមុខមួយរូបក្ពុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
និងធាលទប់បាន បនបរើការងារជូនបុគ្គលជាន់ខ្ស់ក្ពុងរាជរោ្ទភិបាលកម្ពុជា និងសា្ទ 
ប័នធំៗជានបចើនទ�ៀត។

ការិយាល័យនយើងខ្ពុំអាចផ្តល់ជូនចំទណរះដឹងយា៉ទងទជាលទបរៅផទសារភ្ទ្រ់ទៅនឹង
ការអភិវឌទឍ និងនិនា្ទការទសដ្ឋកិច្ចរបស់ទ្រះរាជាណាចទកកម្ពុជាគួបផទសំនឹង 
នសវាកម្មទបកបនៅនោយបេពិទសាធន៍ដ៏ទបរៅបជរះអំ្ីេីផទសារក្ពុងទសុក ក៏ដូច 
ជាបញ្ទក្ពុងតំបន់ និងសកល។ នយើងមានេសទសនៈមួយដ៏សាមញ្ញ គឺទយើង 
នប្តជា្ទចិត្តជួយអតិថិជនរបស់ទយើងខ្ពុំ នោយផ្តល់យុេ្ធសាសស្តធុរកិច្ចទដលមាន 
បបសិេ្ធភ្ និងឈានមុខ ន�ើយ្រទ្្ចៀស្ីហានិភ័យទាំងឡាយទដលអាច
ន�ើតមាន។ នយើងខ្ពុំតតងទតទប្រៀ្រទ�ៀ្រទសវាកម្ម ការិយាល័យទយើងខ្ពុំជា 
មួយការិយាល័យចទបាប់ឈានមុខទលើសកលទលាក នដើមទបីធានាថានសវាកម្ម 
របស់ទយើងជានសវាកម្មឈានមុខ  បបក្រទោយសុចរិតភ្ខ្ស់បំផុត។

នៅតខកកកោ ឆ្ទំ ២០១២ ការិយាល័យទមធាវីសុកសុីផាន់ណានិង 
សហការីបានចូលជាសមាជិកជាផ្លូវការរបស ់ ZICO Law តដលជាបណា្ទញ 
សមាហារណកម្មទនអ្កផ្តល់ទសវាកម្មចទបាប់ និងវិជា្ទជីវៈឯករាជទយឈានមុខក្ពុង
តំបន់អាសា៊ទន។ នយើងខ្ពុំមានការយិាល័យស្ិតទៅរាជធានីភ្ំន្ញ និ្ទៅនខត្ត 
នសៀមរាប  តដលជាេិសទៅនេសចរណ៍ដ៏ធំមួយទៃទ្រះរាជាណាចទកកម្ពុជា។

ZICO Law នៅកម្ពុជា

ហេតុអ្វីតេូវជេើសរើសយកយើងខ្ញពុំ?
នយើងខ្ពុំអាចផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវទសវាកម្មយា៉ទងេូលំេូលាយក្ពុងវិស័យសាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម គិតចាប់្ីសា្ទប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដល់អាជីវកម្មខ្ទតតូច 
ក្ពុងវិស័យ នផទសងៗជានបចើន។

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

កិចចការងារ នងិនជាងនជាគជ័យមួយចំននួតដលនតដលនយើនយើងជួយឲ្េយអតិថជិននយើជននយើងសសន�មចបានរួមមាន៖

• តំណាងឲ្ទយ Hong Kong Land ក្ពុងបបតិបត្តិការេិញយកេីតាំំងអចលនបេ្ទយធំមួយនៅកណា្ទលរាជធានីភ្ំន្ញ

• ជួយនរៀបចំរចនាសម្័ន្ធរបស ់Lion City នៃន Lion Group (គនបមាងអភិវឌទឍន៍ចបមុរះ លំនៅោ្ទន ហាងលក់រាយ និងពាណិជ្ជកម្ម)

• តំណាងឲ្ទយ Oxley-Worldbridge ក្ពុងការនរៀបចំរចនាសម្័ន្ធរបស់គនបមាងសំណង់ធំៗចបមុរះ (ពាណិជ្ជកម្ម ហាងលក់រាយ និងលំនៅោ្ទន)

• ជួយ Kerry group (គនបមាងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនសរីដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា)

• ជួយអាជីវកម្មអាហារ និងនភសជ្ជៈកម្ពុជាមួយក្ពុងការចុរះនឈាះទរះផ្តល់ជូនមូលបបតជាសាធារណៈដំបូង។ ននរះជាការោក់នឈាះទរះេីបីនៅនលើមូលប័បត 
កម្ពុជា

• ការោក់ពាកទយបណឹឹងតផ្កចទបាប់ចំនពារះការរំនលាភបំពានកិច្ចសនទយារបស់បកុមហុុនអន្តរជាតិមួយ នៅក្ពុងវិស័យនភសជ្ជៈ

• នធើើជាអ្កដឹកនាំបបឹកទសាតំណាងសបមាប់គនបមាងអភិវឌទឍន៍ចបមុរះមួយតដលមានដីេំហំ ៤ហិចតាំតដលមានដចូជាផទសារេំននើប សណាាទគារ លំនៅោ្ទនខុនដូ 
អាគារការិយាល័យ ហាងពាណិជ្ជកម្ម និងហាងលក់រាយជានដើម។ ននរះជាគនបមាងដំបូងបងអស់នៅកម្ពុជា តដលនយើងបាននដើរតួជាមគ្គពុនេសក៍ក្ពុង 
ការនរៀបចំរចនាសម្័ន្ធសាជីវកម្ម និងឯកសារចទបាប់ក្ពុងគនបមាងដ៏ធំននរះ។ ភរកិច្ចរបស់នយើងមានដូចជាការេិញយកដីធ្ី ការអភិវឌទឍគនបមាង និង 
ការលក់ជានដើម

• ជាអ្កបបឹកទសានៅកម្ពុជារបស់ Coffee Concepts នដើមទបីបនងកើតវិស័យលក់កានហើឈានមុខនគនៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្ំន្ញ

នខត្តទសៀមរាប



«យ�ើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវចុំលេះដឹង
និងលេវាកម្មល្រកបលោយ្រទពិលោធន៍ដ៏ល្រៅ្ជះអុំពីទីផលសារក្នញងលេរុក

ក៏ដូចជាអុំពី្រញ្លក្នញងតុំ្រន់ និងេកល»

www.soksiphana.com

នសវាកម្មរបរបស់ទយើស់ទយើង

នយើងខ្ពុំអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវចំទណរះដឹងទផ្កពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចអមជាមួយនឹងជំនាញក្ពុងទសុក និងការយល់ដឹងយា៉ទងទជាលទបរៅនលើគុណតទម្កទមិតតំបន់អា
សា៊ទន។ សមត្ភ្ក្ពុងការបចបាច់បញ្ចលូលគា្ទនូវទសវាកម្ម្ហុជំនាញ នដើមទបីចទមាញ់ជាដំទណារះបសាយរួមបញ្ចលូលគា្ទ អាចឲ្ទយនយើងជួយអតិថិជនទយើងខ្ពុ ំ
នោរះបសាយបញ្ទបបឈមសាំញពុំាបំផុតក្ពុងទ្រទេស និ្ទៅបណា្ទប្រទេសជាសមាជិកអាសា៊ទនដទ�ទ�ៀត។

ទំនាក់ទំនង

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ពុ ជំនួញទផ្កអន្តរជាតិ

កំទណទទមង់ទផ្កចទបាប់

អចលៃទេ្ទយ នសវាកម្មការងារ និងធនធានមនុសទស

កម្មសិេ្ធិបញ្ទ នេសចរណ៍ និងបដិសណាាទរកិច្ច

ការអនុវត្តគទបមាង និ្ទហោ្ទរចនាសម្័ន្ធ សាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម

ហិរញ្ញវត្ពុ និងមូលប័ទតពាណិជ្ជកម្ម

នោកទសីទមកទសីទមធាវើ នខៀវនខៀវ មាលី
នៃដគូសហការណ៍ជាន់ខ្ស់, កម្ពុជា
khieu.mealy@zicolaw.com 
t. +855 23 999 878

នលាកទសីទមធាវី នខៀវ មាលី បានផ្តល់ទយាបល់ទផ្កចទបាប់អំ្ីេិដ្ឋភ្អាជីវកម្មក្ពុងវិស័យ មួយចំនួនរួម 
មាន ការវិនិទយាគក្ពុងទសុក និ្ទបរៅបសុក វិស័យធនាគារពាណិជ្ជកម្ម និងវិស័យអចលៃទេ្ទយ។ នលាក
បសីបានតំណាងឲ្ទយបកុមហុុនអចលៃទេពទយទដលបានចុរះបញ្ជីជាសាធាណៈនិងទបតិបត្តិការពាក់្័ន្ធទ�ើ
នលាកទសីមានបេពិទសាធន៍ទៅក្ពុងការចូលរួរទោរះបសាយវិវាេតាំមរយៈមជទឈត្តកម្មផងទដរ។ នលាក 
បសីគឺជានមធាវីំបបចាំឲ្ទយធនាគារមួយចំនួន�ំទៅ ក្ពុងទ្រះរាជាណាចទកកម្ពុជា ន�ើយមានបេពិទសាធន ៍
ក្ពុងការផ្តល់ដំទណារះបសាយ ជាក់ តស្តងទបក្រទោយបបសិេ្ធភ្ជូនដល់អតិថិជនទដលបតរូវការទយាបល់
គតិយុតិ្តជាយុេ្ធសាសស្តសទមាប់ អាជីវកម្ម និងការវិនិទយាគ។

នលាកទសីទតរូវបានទគេេួលសា្ទល់ថាជានមធាវី នាំមុខទៅក្ពុងវិស័យកម្មសិេ្ធិបញ្ទនោយ Asialaw 
Profiles នៅឆ្ទំ ២០១៨ ន�ើយ ក៏ជានមធាវីឈានមុខ មួយទៅក្ពុងវិស័យសំណង់ និង 
អចលៃទេពទយទោយ Asialaw Profiles នៅឆ្ទំ ២០១៧-២០១៨ ផងទដរ។

យ

នលាក Matthew Rendall បានបនបមើការងារក្ពុងវិស័យចទបាប់នៃនប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជាតាំំង្ីឆ្ទំ 
១៩៩៤ មកនមះ្រះ។ នលាកធាលទប់នធើើជាសាសសាាទចារទយនៅសាកលវិេទយាល័យភូមិនទនីតិសាសស្ត និង 
វិេទយា សាសស្តនសដ្ឋកិច្ច នហើយក៏ជាមជទឈត្តករសា្ទបនិកតដលបានចូលរួមបនងកើតបកុមបបឹកទសាអាជា្ទកណា្ទល 
តផ្កការងារនៅកម្ពុជានិងបានចូលរួមសរនសរអត្បេជានបចើនស្តី្ី េិដ្ឋភ្ចទបាប់ នផទសងៗនៃន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ 

នលាក Matthew បតរូវបាននគចាត់ជា “នមធាវើលំដាប់លអកុពុងកបមិកបមតិទី១ A” (Chambers ២០១៧ 
និង២០១៨) និងជានមធាវីឈានមុខនៅក្ពុងបញ្ជីរាយនាមចទបាប់អន្តរជាតិជានបចើន។

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

ឯកឧត្តម បណ្ិត សុក សុីផាន់ណាមានបេ្ិនសាធន៍ និងការយល់ដឹងអំ្ីការអភិវឌទឍ បប្័ន្ធចទបាប់ 
បរិយាកាសធុរកិច្ច ភ្ស្មពុគសាះទញនៃនការវិវត្តចទបាប់ ស្តី្ី ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិនយាគនៅក្ពុង 
ប្រះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ បេ្ិនសាធន៍ផាាទល់ខ្�ន របស់ឯកឧត្តមក្ពុងនាមជាអតីតរដ្ឋនលខ 
ធិការបកសួងពាណិជ្ជកម្មនៃនរាជរោ្ទភិបាលកម្ពុជានធើើឲ្ទយ ឯកឧត្តម មានេសទសនៈ យល់ដឹង្ិនសស 
អំ្ីតបមរូវការមីបករូ និងមា៉ទបករូធុរកិច្ច ក៏ដូចជា ការ វិនិនយាគ ្ីបរនេសផងតដរ។

ឯកឧត្តមគឺជា “បុគ្គលតដលបុគ្គលតដលគួរឲ្េយន�រព (Chambers ២០១៤) និងទទួលបានចំណាត់ថ្នាាេក់ជានមធាវើ
ឈានមុខនគនៅនៅបបបបនទសកម្ពុជា”។ ឯកឧត្តមក៏ជាអ្កឈ្រះពានរងាាទន់នមធាវីតដលមាន ភ្នៃច្បបឌិត 
ខ្ស់នៅក្ពុងតំបន់អាសុីបា៉ទសុីហើិចរបស់ Financial Times ផងតដរ។

ឯកឧតតមបណ្ឌិិិត សុកសុីផាន់ណា
សា្ទបនិក, កម្ពុជា
sok.siphana@zicolaw.com 
t. +855 23 999 878
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