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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังและดํ
้
าเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา มี 2 ฉบับ คือ
1. กฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules and Register) เป็ นกฎหมาย
ว่าด้ ว ยกฎระเบี ย บและข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การประกอบธุ ร กิ จ การค้ า และการพาณิ ช ย์ รวมทัง้
้ กรธุรกิจต่างๆ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังองค์
2. กฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) เป็ นกฎหมายที่กํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจในกัมพูชา โดยกําหนดกรอบการจัดตังและการดํ
้
าเนินธุรกิจของห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัท มีเนื ้อหาสําคัญ
ประกอบด้ วย ตัวแทนนิติบุคคลที่มีฐานะทางกฎหมายในกัมพูชา สถานที่ประกอบการ จํานวนหุ้น และ
ใบรับรองหุ้น การเก็บข้ อมูล การประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริ หาร เอกสารการเงินประจําปี และการ
แจ้ งสถานภาพบริ ษัทประจําปี บทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี/สภาพคล่องของบริ ษัท และการ
แต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี และบทลงโทษต่างๆ
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รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รูปแบบองค์ธุรกิจในประเทศกัมพูชามี 4 รูปแบบ ดังนี ้
1. กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole Proprietor)
คือ กิจการที่จดั ตังในรู
้ ปแบบของธุรกิจเจ้ าของคนเดียว โดยทรัพย์สิน สัญญา บัญชี และลิขสิทธิ์
ทังหมดอยู
้
่ภายใต้ ชื่อของเจ้ าของคนเดียวเท่านัน้ และเจ้ าของมีอํานาจการบริ หารควบคุมธุรกิจอย่างอิสระ
และเป็ นผู้รับผิดชอบเงินทุน และหนี ้ ทังนี
้ ้ กิจการเจ้ าของคนเดียวจะสิ ้นสภาพเมื่อเจ้ าของได้ เสียชีวิตลง
2. ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
คือ รูปแบบธุรกิจที่เกิดจากการร่วมลงทุนเพื่อให้ สามารถใช้ เงินทุนและทรัพยากรร่วมกัน แบ่งเป็ น
1) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ (General Partnership)
คือ กิ จ การที่ จัดตัง้ โดยหุ้น ส่ว นตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ร่ ว มกัน ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ โดยเป็ นเจ้ า ของ
รับผิดชอบบริ หารงานร่ วมกัน และแบ่งปั นผลกําไร โดยอาจเป็ นการตกลงด้ วยวาจาหรื อทําข้ อตกลงที่เป็ น
เอกสารก็ ได้ ซึ่งหุ้น ส่วนทุกคนมีความรั บผิดชอบต่อหนี ท้ ี่ เกิ ด ทัง้ นี ้ ห้ างหุ้นส่วนสามัญจะสิน้ สภาพเมื่ อ
หุ้นส่วนเสียชีวิต หรื อถอนหุ้น หรื อล้ มละลาย
2) ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด (Limited Partnership)
้ 1 คนขึ ้นไป และหุ้นส่วน
คือ หุ้นส่วนที่ประกอบด้ วยหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ตังแต่
จํากัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) 1 คนขึ ้นไป โดยหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดมีพนั ธะหนี ้เพียงแค่
้ ได้ รับการจดทะเบียนจัดตังจนถึ
้ ง
สัดส่วนที่ได้ ลงเงินทุนให้ แก่กิจการ ทังนี
้ ้ ห้ างหุ้นส่วนจํากัดมีสภาพตังแต่
เมื่อหุ้นส่วนสามัญได้ ถอนหุ้นออกไป
3. บริษัทจํากัด (Limited Liability Company)
คือ ธุรกิจที่จัดตังโดยการระดมเงิ
้
นทุนของผู้ถือหุ้น และมอบอํานาจให้ กรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
้ ่าจํานวน 1,000 หุ้น และมีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่า 4,000 KHR1 ต่อหุ้น
บริ หารงาน โดยต้ องแบ่งจํานวนหุ้นขันตํ
ดังนัน้ ทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นจึงคิดเป็ นมูลค่า 4,000,000 KHR ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นหรื อเจ้ าของต้ องรับผิดชอบต่อ
หนี ้ที่เกิดตามสัดส่วนของจํานวนเงินที่ลงทุนเท่านัน้
บริษัทจํากัดอาจมีเจ้ าของเป็ นคนสัญชาติกมั พูชาร้ อยเปอร์ เซ็นต์ หรื อเป็ นบริ ษัทที่มีชาวต่างชาติ
เป็ นเจ้ าของร้ อยเปอร์ เซ็นต์ หรื อเป็ นการร่ วมทุนระหว่างสองฝ่ าย บริ ษัทสัญชาติกมั พูชาคือบริ ษัทที่มีชาว
กัมพูชาถือหุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 51 และประธานบริ ษัทจํากัดอาจเป็ นชาวกัมพูชา หรื อชาวต่างชาติก็ได้
บริษัทจํากัดแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1) บริษัทจํากัดที่มีผ้ ูถือหุ้นรายเดียว (Single Member Private Limited Company)
คือ บริ ษัทจํากัดที่มีกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คน โดยสามารถเปลี่ยนเป็ นบริษัทจํากัดที่มี
ผู้ถือหุ้นหลายคนได้ ภายหลัง หากผู้ถือหุ้นเห็นควรให้ มีการเพิ่มจํานวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
1

KHR (Khmer Riel) หรื อ เรี ยล คือสกุลเงินกัมพูชา มีอตั ราแลกเปลี่ยน 1 USD ~ 4,000 KHR
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2) บริษัทจํากัดที่มีผ้ ูถือหุ้นหลายคน (Private Limited Company)
คือ บริ ษัทจํากัดที่มีผ้ ถู ือหุ้นระหว่าง 2-30 คน มีกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คน โดยไม่
สามารถเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะได้ แต่สามารถโอนหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ครอบครัว และผู้บริ หารบริ ษัทได้
ซึง่ อาจมีข้อจํากัดด้ านการโอนหุ้นแต่ละประเภท
3) บริษัทจํากัดมหาชน (Public Limited Company)
คือ บริ ษัทจํากัดที่ถือหุ้นโดยสาธารณชน เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้ สามารถออกหุ้น
ให้ แก่คนทัว่ ไปได้ โดยต้ องมีกรรมการบริหารอย่างน้ อย 3 คน ทังนี
้ ้ ความรับผิดชอบต่อหนี ้ของผู้ถือหุ้นจํากัด
ตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้น ซึง่ ข้ อบังคับของบริ ษัทต้ องระบุเงื่อนไขการจํากัดความรับผิดชอบหนี ้ของผู้ถือหุ้น
้ น
บริ ษัทกัมพูชาที่ต้องการจะขยายธุรกิจไปในทําเลที่ตงใหม่
ั ้ ในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะจัดตังเป็
สํานักงานสาขา (Branch Operation) โดยสามารถบริ หารได้ อย่างอิสระจากบริ ษัทแม่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะต้ อง
จดทะเบียนบริ ษัทสาขาตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules and the
Commercial Register) และกฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise)
ทัง้ นี ้ ผู้ประกอบการต่า งชาติส ามารถจัดตัง้ บริ ษั ท จํ า กัดได้ เ ช่น เดี ย วกับผู้ประกอบการกัม พูชา
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถจัดตังกิ
้ จการหรื อสํานักงานใน 3 รูปแบบ ดังนี ้
1) สํานักงานสาขาของบริษัทต่ างชาติ (Branch of a Foreign Company)
คือ รู ปแบบการจัดตังสํ
้ านักงานโดยบริ ษัทแม่ (Parent Company) ที่มีสํานักงานใหญ่ใน
้ ้ สํานักงานสาขา
ต่างประเทศ ซึง่ บริ ษัทแม่เป็ นผู้รับผิดชอบต่อภาระหนี ้และผลกําไรขาดทุนของสาขา ทังนี
ของบริ ษัทต่างชาติต้องจดทะเบียนตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules
and the Commercial Register) และกฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) เช่นเดียวกันกับ
สํานักงานสาขาของบริ ษัทกัมพูชา
2) สํานักงานผู้แทน (Representative Office of a Foreign Company)
จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ ตัวแทนทางการตลาดและ
ส่งเสริ มการขายของบริ ษัทแม่ในต่างประเทศ สํานักงานผู้แทนจะไม่ทําการผลิต ดําเนินธุรกิจหรื อให้ บริ การ
โดยตรง แต่จะทําหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ สินค้ า ส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัท และเจรจาธุรกิจให้ กบั
บริษัทแม่ เป็ นต้ น
3) บริษัทในเครือ (Subsidiary Company)
คื อ บริ ษั ท ที่ ค วบคุม ดูแ ลโดยบริ ษั ท แม่ ซึ่ง บริ ษั ท แม่มี สิ ท ธิ์ ส่ว นใหญ่ ใ นการออกเสี ย งใน
บริ ษัทในเครื อ
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ช่ องทางการยื่นจดทะเบียน
การยื ่น คํ า ร้ องจดทะเบีย นจัด ตั ้งธุร กิจ ทั ่ว ไปในประเทศกัม พูช าสามารถทํ า ด้ ว ยตนเอง
ที่ สํานักงานจดทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration Office) กรมจดทะเบียนธุรกิจ (Department
of Business Registration) กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) ณ กรุงพนมเปญ หรื อสาขาของ
สํานักงานจดทะเบียนพาณิชย์ในต่างจังหวัด
ขัน้ ตอนการจดทะเบียน
ก่อนดําเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ผู้ประกอบการต้ องได้ รับการยินยอมเข้ าครอบครองสถาน
ประกอบการจาก ศาลากลางจังหวัด (City Hall) หรื อจังหวัดในท้ องถิ่นที่ตงกิ
ั ้ จการ โดยมีขนตอนการ
ั้
จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทจํากัดในประเทศกัมพูชามี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. นําเงินทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร
้ ่า 4,000,000 KHR ฝากธนาคารก่อนดําเนินการยื่นขอ
ผู้ประกอบการนําเงินทุนจดทะเบียนขันตํ
จดทะเบียนที่ธนาคารในกัมพูชาที่ได้ รับอนุญาต โดยธนาคารต้ องออกหลักฐานใบสําคัญแสดงรายการเงิน
ในบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ทังนี
้ ้ ไม่มีจํากัดเวลาในการฝากเงินให้ ครบจํานวนทังหมด
้
2. ตรวจสอบชื่อบริษัท
ผู้ประกอบการตรวจสอบชื่อบริ ษัทจํากัดที่กรมจดทะเบียนธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ โดยชื่อ
จะต้ องไม่ซํ ้ากับบริ ษัทที่จดั ตังอยู
้ ่แล้ ว และห้ ามใช้ คําต้ องห้ ามที่ไม่เหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถใช้ ชื่อใน
อักษรเขมรหรื อใช้ ตวั อักษรละตินโดยต้ องให้ ชื่อละตินอยู่ตําแหน่งใต้ ชื่อในภาษาเขมรและมีขนาดอักษรเล็ก
กว่าอักษรเขมร สําหรับสาขาของบริ ษัทจะต้ องใช้ ชื่อตามบริษัทหลัก โดยมีคําว่าสาขา (Branch) อยู่ด้านบน
หรื อด้ านหน้ าชื่อสาขา
3. ประกาศข้ อมูลรายละเอียดบริษัท (ข้ อบังคับบริษัท/บริคณห์ สนธิ) ลงในหนังสือพิมพ์
กรรมการบริษัท หรื อผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนที่ได้ รับมอบอํานาจ เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมบริษัทลงใน
หนังสือพิมพ์ที่เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางในกัมพูชา โดยข้ อมูลประกอบด้ วย
1) ชื่อ ที่อยู่ และรูปแบบบริษัท
2) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
3) จํานวนเงินทุนที่เป็ นเงินสด
4) รายละเอียดกรรมการบริษัท (ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และอาชีพ)
โดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้ องเตรี ยมหลักฐานยืนยันการลงประกาศในหนังสือพิมพ์มาพร้ อมกับ
คําขอจดทะเบียนด้ วย
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4. ยื่นขอจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท
ผู้ป ระกอบการยื่ น แบบฟอร์ ม คํ า ขอจัด ตัง้ บริ ษั ท พร้ อมกับ เอกสารหลัก ฐาน ณ สํ า นัก งาน
จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้บริหารต้ องแสดงตน และลงนามในเอกสารบางรายการต่อหน้ าพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ แต่สามารถมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําการแทนแล้ วแสดงตนในภายหลังได้ (ก่อนสํานักงานออก
ใบรับรองการจดทะเบียน)
5. สํานักงานจดทะเบียนพิจารณาคําขอและออกใบรับรองการจดทะเบียน
สํานักงานจะส่งสําเนาเอกสารให้ กับกองกฎหมายของกระทรวงฯ และศาลพาณิชย์พิจารณา
เมื่อบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิการจดทะเบียน กระทรวงจะประกาศขึ ้นทะเบียนบริ ษัทในราชกิจจานุเบกษา และ
ออกใบรั บ รองการจดทะเบี ย นพร้ อมตรายางให้ แ ก่ บริ ษั ท ทัง้ นี ้ ระยะเวลาดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นอาจ
แตกต่างกันในแต่ละกรณี โดยอาจใช้ ระยะเวลาประมาณ 10-25 วัน
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศกัมพูชา
ขัน้ ตอน
ก่ อนการยื่นจดทะเบียน

ผู้ประกอบการนําเงินทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร
(ขันตํ
้ ่า 4,000,000 KHR)

ตรวจสอบชื่อบริ ษัท

ลงประกาศข้ อมูลบริ ษัทในหนังสือพิมพ์

ขัน้ ตอน
การขอยื่นจดทะเบียน

ยื่นแบบฟอร์ มคําขอจดทะเบียนบริษัท

เอกสาร/หลักฐาน

ผู้ถือหุ้น/ผู้บริหารแสดงตน และลงนามในเอกสาร
บางรายการต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ (หรื อมอบอํานาจให้
ผู้อื่นกระทําการแทนแล้ วแสดงตนในภายหลัง)

ระยะเวลาประมาณ 10-25 วัน

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเอกสารและ
ออกใบรับรองการจดทะเบียน พร้ อมตรายาง
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เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียน
1. เอกสารที่ใช้ สาํ หรับจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทจํากัด
1) แบบฟอร์ มขอจัดตังธุ
้ รกิจ (Form A) จํานวน 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด)
2) กฎข้ อบังคับของบริ ษัท จํานวน 3 ชุด (ภาษาเขมร) ประกอบด้ วยข้ อมูล ดังนี ้
(1) ชื่อบริษัท
(2) รูปแบบธุรกิจ
(3) ที่อยูส่ ํานักงาน
(4) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
(5) เงินทุนในสกุลเงินกัมพูชา
(6) รายละเอียดผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท (ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และอาชีพ)
(7) หลักเกณฑ์การโอนหุ้น
(8) การทําบัญชี
(9) เงื่อนไขการเลิกบริษัท
(10) หลักฐานประกาศการจัดตังบริ
้ ษัทในหนังสือพิมพ์
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นทุกคน พร้ อมคํารับรอง
สําเนา 3 ชุด
4) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. ของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัททุกคน คนละ 3 รูป
5) หนังสือรับรองจากธนาคารแสดงเงินทุนในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า 4,000,000 KHR (เอกสารตัวจริง)
6) หลักฐานการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 3 ชุด
หากมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คลต้ องใช้ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
1) สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนของบริษัทที่ถือหุ้น (ได้ รับการรับรองความถูกต้ องจากหน่วยงาน
ของรัฐบาล) 1 ชุด
2) สําเนากฎข้ อบังคับของบริษัทที่ถือหุ้น (ได้ รับการรับรองความถูกต้ องจากหน่วยงานของรัฐบาล) 1 ชุด
3) หนังสือมอบหมายผู้แทนที่เป็ นผู้ถือหุ้นบริษัทเดิมให้ ถือหุ้นในบริ ษัทใหม่
4) รูปถ่ายผู้แทนที่เป็ นผู้ถือหุ้นบริษัทเดิม ขนาด 4 x 6 ซ.ม. 3 รูป
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของหุ้นส่วนทุกคน พร้ อมลายมือชื่อ
รับรองสําเนา 3 ชุด
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2. เอกสารที่ใช้ สาํ หรั บจดทะเบียนจัดตัง้ ห้ างหุ้นส่ วน
1) แบบฟอร์ มขอจัดตังธุ
้ รกิจ (Form A) จํานวน 3 ชุด (ตัวจริ ง 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด)
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของหุ้นส่วนทุกคน พร้ อมลายมือชื่อ
รับรองสําเนา คนละ 3 ชุด
3) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. ของหุ้นส่วน คนละ 3 รูป
4) หนังสือรับรองจากธนาคารแสดงเงินทุนในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า 4,000,000 KHR (เอกสารตัวจริ ง)
5) สัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนและลงนามโดยหุ้นส่วนทุกคน 3 ชุด
3. เอกสารที่ใช้ สาํ หรั บจดทะเบียนจัดตัง้ สํานักงานผู้แทน/สํานักงานสาขา
1) แบบฟอร์ มขอจัดตังธุ
้ รกิจ (Form E) จํานวน 3 ชุด (ตัวจริ ง 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด)
2) สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนของบริษัทแม่ ซึง่ ได้ รับการรับรองความถูกต้ องจากหน่วยงานของ
รัฐบาล จํานวน 3 ฉบับ
3) สําเนากฎข้ อบังคับของบริ ษัทแม่ซงึ่ รับรองความถูกต้ องจากหน่วยงานของรัฐบาล จํานวน 3 ฉบับ
4) หนังสือมอบสิทธิของบริษัทแม่ซงึ่ มีการรับรองจากทนายความ โดยระบุชื่อผู้แทนที่จะมาประจําใน
สาขาต่างประเทศ พร้ อมหนังสือมติการประชุมของผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ใิ ห้ จดั ตังสาขาในต่
้
างประเทศ
จํานวน 3 ฉบับ
5) รูปถ่ายกรรมการหรื อผู้จดั การของสํานักงานผู้แทน ขนาด 4 X 6 ซม. จํานวน 3 รูป
6) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้แทน พร้ อมลายมือชื่อรับรองสําเนา 3 ชุด
7) สําเนาวีซา่ เข้ าประเทศกัมพูชาของผู้แทนบริษัท จํานวน 3 ฉบับ
ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ มีดงั นี ้

จดทะเบียนบริษัทจํากัด/ห้ างหุ้นส่วน/สํานักงานผู้แทน

ค่ าธรรมเนียม
(KHR)
420,000 (105 USD)

จดทะเบียนสาขาของบริ ษัทกัมพูชา

60,000 (15 USD)

การตรวจสอบชื่อ

40,000 (10 USD)

การทําตรายาง

60,000 (15 USD)

รายการ

หมายเหตุ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ มีคา่ เท่ากับ 4,000 KHR
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่ วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจในประเทศกัมพูชา
1. การจดทะเบียน
1) Ministry of Commerce: www.moc.gov.kh
2) The World Bank: www.doingbusiness.org
2. การค้ าและการลงทุน
1) คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (กัมพูชา): www.cambodiainvestment.gov.kh
2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน: www.boi.go.th/aec
3) กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ: www.ditp.go.th/aec
3. หน่ วยประสานงานระหว่ างประเทศ
1) สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงพนมเปญ: www.thaiembassy.org/phnompenh
2) สถานทูตกัมพูชา ประจําประเทศไทย:
518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร 0-2957-5851, 0-2957-5852 แฟกซ์ 0-2957-585
E-mail: recbkk@cscoms.com
3) สํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ประจํากรุงพนมเปญ:
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 196, M.V. Preah Norodom
Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon Phnom Penh, CAMBODIA
Phone: (001 or etc.)(855-23) 726304,994314
Fax: (001 or etc.)(855-23) 726305
Email: thaitcphnompenh@ditp.go.th
***********************
ทีม่ า:
1) กฎหมายธุรกิ จ (Law on Commercial Enterprise)
2) กฎหมายการจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (The Law on Commercial Rules and Register)
3) A Handbook on Commercial Registration โดย Ministry of Commerce (Cambodia) and ADB
4) คู่มือการประกอบธุรกิ จในกัมพูชา โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ
5) AN INVESTMENT GUIDE TO CAMBODIA โดย United Nation
6) รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
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