
Page 1 of 4 

 

 

 

 

 

ពាក្យស ន្ើ  ្ុំស វ្ ើបរិវិ្ក្ម្មម្ូលបត្រក្ម្ម្ិទ្ធ ិ 

្ត្ាប់ការស ោះផ្សាយម្ូលបត្រជាសាធារណៈសលើក្ដុំបូងរប្់ត្ក្ុម្ហ  ន សផ្ស្ថិក្ (សេម្បូឌា) ម្.ក្ 

SUBSCRIPTION APPLICATION FORM 

FOR INITIAL PUBLIC OFFERING OF PESTECH (CAMBODIA) PLC. 

 

I. ព័រ៌ានអុំពីម្ូលបត្រក្ម្ម្ិទ្ធិ / EQUITY SECURITIES INFORMATION 

ក្រមុហ ៊ុនប ោះផ្សាយ៖  ក្រមុហ ៊ុន បផ្សសថរិ (បេមបឌូា) ម.រ  

Issuer:   PESTECH (CAMBODIA) PLC. 

ក្រមុហ ៊ុនធានាទិញមលូបក្រ៖  ក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ស៊ុ៊ីឃ្យូរធឹ៊ី (បេមបឌូា) ម.រ 

Underwriter:  RHB SECURITIES (CAMBODIA) PLC. 

មលូបក្ររមមសិទធសិរ៊ុបដែលក្រូវបធវើសំបណើលរជ់ាសាធារណៈបលើរែំបងូមានចនំនួ ៣.៩៤៥.០០០ ឯរតាមលូបក្ររមមសទិធិ ដែលរម្មៃចាររឹរនុងមយួឯរតាមលូបក្ររមមសទិធបិសម ើនងឹ ៤០០ បរៀល (០,១ 

ែ៊ុល្លៃ រអាបមររិ) បហើយម្ថៃលររ់នុងមួយឯរតាមលូបក្ររមមសិទធបិសន ើនងឹ ៣.១២០ បរៀល (០,៧៦ ែ៊ុល្លៃ រអាបមររិ)*។ មលូបក្ររមមសិទធសិរ៊ុបដែលម្លបក្មងុសក្មាប់ប៊ុគ្គលរិមានចនំនួ ៦៥៧.៨៩៥       

ឯរតាមលូបក្ររមមសទិធិ។ មលូបក្ររមមសទិធសិរ៊ុបដែលម្លបក្មងុសក្មាប់វិនបិោគ្និសក្តា ន៊ុពលមានចំននួ ២.៦៣១.៥៧៩ ឯរតាមលូបក្ររមមសិទធិ។ មលូបក្ររមមសទិធិសរ៊ុបដែលម្លបក្មងុសក្មាប ់       

 វិនបិោគ្និរនុងក្តរបធវើបរិវិសរមមមានចនំនួ ៦៥៥.៥២៦ ឯរតាមលូបក្ររមមសទិធិ។ ក្តរបធវើបរិវិសរមមមលូបក្ររមមសទិធិ ក្រូវមានចំននួអបបបរមាចាបព់៊ី ១០០ ឯរតាមលូបក្ររមមសទិធបិ ើងបៅ។ 

 

The total number of equity securities for initial public offering is 3,945,000 units with par value per unit of KHR400 (USD0.1) at the offering price per unit of equity securities of 
KHR3,120 (USD0.76 )*. The total number of equity securities reserved for employees is 657,895 units. The total number of equity securities reserved for potential investors is 
2,631,579 units. The total number of equity securities reserved for Subscription is 655,526 units. The minimum of equity securities to be subscribed is 100 units.  
 

* បោងតាមអក្តាបាូក្ រ់ជាមធយមក្បចំាម្ថៃរបស់ធនាគារជារិម្នរមពុជា រនុងដេឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ 
 

* Based on the average daily exchange rate of the National Bank of Cambodia in May 2020 

 

II. ព័រ៌ានរប្់វិនិសោគិន / INVESTOR INFORMATION 

រ. វនិបិោគ្និជារបូវន័ាប៊ុគ្គល៖  សញ្ជា រដិេមរ Cambodian         មនិដមនសញ្ជា រដិេមរ Non-Cambodian        

A.  For Individual 

 ប ម្ ោះជាអរសរដេមរ      ជាអរសរឡាតំាង     បេទ     ក្បសុ       ក្ស៊ី 

 Name in Khmer      Name in Latin     Gender          Male            Female 

 បលេអរាសញ្ជា ណវិនបិោគ្និ     បលេគ្ណន៊ីជញួែរូ    ប ម្ ោះក្រមុហ ៊ុនមលូបក្រ      

 Investor ID No.     Trading Account No.   Name of Securities Firm 

 បលេរែូក្បបទស នងិទូរស័ពទម្ែ      អ៊ុ៊ីដម៉ែល         

 Country Code & Mobile Phone      Email 
 

 

េ. វនិបិោគ្និជាន៊ីរបិ៊ុគ្គល៖  សញ្ជា រដិេមរ Cambodian         មនិដមនសញ្ជា រដិេមរ Non-Cambodian        

B.  For Legal Entity 

 ប ម្ ោះក្រមុហ ៊ុនជាអរសរដេមរ      ជាអរសរឡាតំាង          

 Name in Khmer        Name in Latin      

 បលេអរាសញ្ជា ណវិនបិោគ្និ     បលេគ្ណន៊ីជញួែរូ    ប ម្ ោះក្រមុហ ៊ុនមលូបក្រ      

 Investor ID No.     Trading Account No.    Name of Securities Firm 

 បលេរែូក្បបទស នងិទូរស័ពទម្ែ      អ៊ុ៊ីដម៉ែល         

 Country Code & Mobile Phone      Email 

 ប ម្ ោះអនររណំាងជាអរសរដេមរ     ជាអរសរឡាតំាង        

 Name of Representative in Khmer     Name in Latin 

 បលេរែូក្បបទស នងិទូរស័ពទម្ែ      អ៊ុ៊ីដម៉ែល         

 Country Code & Mobile Phone      Email 
 

 

III. ព័រ៌ាន ត្ីពីការស ន្ើ  ្ុំស វ្ ើបរិវិ្ក្ម្ម   / SUBSCRIPTION INFORMATION 

 

ចំននួមលូបក្ររមមសទិធដិែលបសន ើស៊ុបំធវើបរិវសិរមម [រ] 

Total No. of Subscribed Equity Securities [A] 

ម្ថៃលររ់នងុមយួឯរតាមលូបក្ររមមសទិធ ិ [េ] 

Offering Price Per Equity Securities [B] 

ចនំនួទរឹក្ រស់រ៊ុបសក្មាបប់សន ើស៊ុបំធវើបរិវសិរមម 

[គ្ = រ x េ] 

Total Amount of Subscription [C = A x B] 

ចនំនួទរឹក្ ររ់មកលជ់ារដ់សែង 

Actual Deposit for Subscription 

 

  មលូបក្ររមមសិទធិ/ 

  Equity Securities 

  

 ☐ ៣.១២០ បរៀល / KHR 3,120 

 ☐ ០,៧៦ ែ៊ុល្លៃ  / USD 0.76   

 

    

 

 

  ___ 

 
 

 

 

បរិវិសរមមបលេ / 

 Subscription No. 
៖     

ក្តលបរិបចេទ  / 

 Date 

៖     
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មបធោ យទទូារ ់/ Method of Settlement for Subscription 

 ☐  សាចក់្ រ់ស៊ុទធ/ Cash 

 ☐  មលូបបទានបក្រ៖ បលេមលូបបទានបក្រ    ក្តលបរបិចេទ   ធនាគារ     

   Cheque Cheque No.      Date     Bank  

 ☐  បផ្សទរតាមធនាគារ៖ ប ម្ ោះគ្ណន៊ី    បលេគ្ណន៊ី    ធនាគារ     

 Bank Transfer:  Account Name      Account No.     Bank 

 ☐  គ្ណន៊ីជញួែរូ៖ ក្រមុហ ៊ុនមលូបក្រ            

          Trading Account:: Securities Firm 

ពរ័ម៌ានពារព់ន័ធនងឹក្តរបផ្សទរក្ ររ់មកលក់្រ ប ់/ Refund Information 

ររណ៊ីេ្ុមំនិទទលួ នមលូបក្ររមមសទិធបិៅតាមក្តរបសន ើស៊ុបំធវើបរិវិសរមម េ្ុមំានបណំងទទលួក្ ររ់មកលប់រិវិសរមមដែលបៅសល ់(ែរបចញនវូរាលក់្តរចណំាយ ក្បសនិបបើមាន) តាមរយៈមបធោ យណាមយួែចូខាងបក្ក្តម៖ 

In case I did not receive the number equity securities as I subscribed, I would like to receive the Subscription Deposit (subtract all the expenses, if any) through any 
one of the below methods: 

  ☐  បផ្សទរក្ ររ់មកលក់្រ បប់ៅគ្ណន៊ីជញួែរូមលូបក្រវិញ / Refund to Trading Account 

 ☐  បផ្សទរក្ ររ់មកលប់ៅគ្ណន៊ីធនាគារ / Refund to Bank Account: 

  ប ម្ ោះធនាគារ   ប ម្ ោះសាខាធនាគារ      ប ម្ ោះគ្ណន៊ី      

 Bank Name  Branch Name Account Name   

 បលេគ្ណន៊ី  បលេរែូ SWIFT        

 Account No. SWIFT Code 

 ☐ ែរជាសាចក់្ រ ់(បៅទ៊ីសាន រក់្តរម្នធនាគារ បអស៊ុ៊ីល៊ីដា) / Refund in Cash (at ACLEDA Bank Head Quarter) 

 បលេអរាសញ្ជា ណបណ័ណ / លេិរិឆ្ៃងដែន ______________________________________ 
 Identification Card No./Passport No. 
 

* សមូបញ្ជា រ ់មាា ស់គ្ណន៊ី និងវនិបិោគិ្ន ក្រូវដរជាប៊ុគ្គលដរមួយ។ គ្ណន៊ីរួម មិនក្រវូ នអន៊ុញ្ជា រ។  

* Please note that the account owner and Investor must be the same person. Joint Accounts are not allowed. 
 
 

 

IV. ឯក្សារភ្ជា ប់ / ATTACHMENT 

☐  វិរកយបក្ររមកលក់្ រ ់/ Proof of Deposit 

 

V. ស ច្ក្តីថ្ថែងរប្ ់អនក្ស វ្ ើបរិវិ ក្្ម្ម  /SUBSCRIBER STATEMENT 

រនុងក្តរបធវើបរិវិសរមមមលូបក្ររមមសទិធបិនោះ េ្ុ ំនទទលួឯរសារផ្សាល់ព័រម៌ានរនុងទក្មងជ់ា៖  

In subscribing for the equity securities, I hereby received the Disclosure Document in the form of: 

  ចាប់ចមៃង/ Hard copy             អ៊ុ៊ីដម៉ែល/ Email  បគ្ហទំព័រ/ Website ឬ /Or  បផ្សសងព៊ីបនោះ/Other     

 

ក្តរបធវើបរិវិសរមម នងិក្តរទទូារក់្រូវបធវើប ើងបដាយអនរបធវើបរិវិសរមមក្សបបៅតាមលរខេណឌ ដែលមានដចងរនុងឯរសារផ្សាលព័់រម៌ាន។ េ្ុយំល់ក្ពម នងិទទលួសាគ លថ់ាក្រុមហ ៊ុនប ោះផ្សាយមានសទិធិ

បែបិសធរនុងររណ៊ីក្តរបសន ើស៊ុបំធវើបរិវិសរមមណាមយួមនិបគារពតាមលរខេណឌ ។ េ្ុំយលក់្ពមទញិមលូបក្ររមមសិទធរិនុងចំននួែចូ នរណំរខ់ាងបលើ ឬចំននួមលូបក្ររមមសទិធដិែលក្រមុហ ៊ុន នដបងដចរ

ឲ្យេ្ុំ។ េ្ុសំនោថាមនិល៊ុបបចាលក្តរបធវើបរិវិសរមមរបស់េ្ុបំទ នងិយល់ក្ពមទទលួក្ រស់ងក្រ ប់វិញ រនុងររណ៊ីក្តរបធវើបរិ វិសរមមបនោះក្រូវ នបែបិសធ ឬក្តរបធវើបរិវិសរមមរបស់េ្ុំ មនិសបក្មចតាមក្តរ

បសន ើស៊ុទំាងំអស់របសេ់្ុំ។ េ្ុំយលក់្សបតាមលរខេណឌ ម្នសបំណើប ោះផ្សាយលរម់លូបក្ររមមសទិធជិាសាធារណៈបលើរែបំងូ ែូចមានដចងបៅរនុងឯរសារផ្សាលព័់រម៌ាន។ េ្ុទំទលួសាគ លផ់្សងដែរថាក្តរ       

 វិនបិោគ្បលើមលូបក្ររមមសទិធមិានាននេិយ័ពារ់ព័នធ។ 
 

The subscription and payment made by subscriber shall be in accordance with the conditions specified in the Disclosure Document. I agree and acknowledge that 
issuer shall be entitled to refuse if any subscription does not comply with the said conditions. I undertake to purchase the number of equity securities as stated above 
or the number of equity securities allotted to me. I shall not cancel my subscription, and accept a return amount if the subscription is rejected or partially allotted. I 
agree with the condition of IPO as specified in the Disclosure Document. I also acknowledge that the investment in equity securities is risky. 
 

េ្ុ ំនអានឯរសារផ្សាល់ព័រម៌ានបដាយហមរច់រ់ម៊ុនបពលបធវើបរិវិសរមម នងិមនិមានក្តរបញាុោះបញាូលបដាយភាគ្៊ីណាមយួបទ។ 

I read thoroughly the Disclosure Document before subscribing. 
 

 វិនបិោគ្និ នងិក្រុមហ ៊ុនធានាទញិមលូបក្រ នអាន នងិយលក់្ពមបលើលរខេណឌ ខាងបក្ក្តមម្នបសវារមមបរិវិសរមមែចូដែលមានភាា ប់។ 

The Investor and the Underwriter named herein have understood and agreed on the terms and conditions of the Subscription Service set forth on the reverse pages or 
otherwise attached hereto. 

 

 

 

 

 

  

  

ហរថបលខា ឬ/និងក្តា  និងប ម្ ោះអនរបធវើបរិវិសរមម 

Signature or/and Seal and Name of Subscriber 

 

 

 

 
 

 

ក្តលបរិបចេទ៖ ម្ថៃទ៊ី....... ដេ............ឆ្ន ំ.......... 

Date:  dd  / mm / yyyy 

ហរថបលខា ឬ/និងក្តា និងប ម្ ោះរបស់រំណាងភាន រ់ងារលរ់ 

Signature or/and  Seal and Name of Representative of 

Selling Agent 

 
 

 

 

 

 
 

ក្តលបរិបចេទ៖ ម្ថៃទ៊ី....... ដេ............ឆ្ន ំ.......... 

Date:  dd  / mm / yyyy 

 

ហរថបលខា ឬ/និងក្តា និងប ម្ ោះក្បធានភាន រ់ងារក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រ  

របស់ក្រុមហ ៊ុនធានាទញិមូលបក្រ 

Signature or/and  Seal and Name of Head of Securities Representative 
of Underwriter 

 

 
 

ក្តលបរិបចេទ៖ ម្ថៃទ៊ី....... ដេ............ឆ្ន ំ.......... 

Date:  dd  / mm / yyyy 
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ស្វាបរិវិ្ក្ម្ម 

SUBSCRIPTION SERVICE 
 

 វិនបិោគ្និ នងិក្រុមហ ៊ុនធានាទញិមលូបក្រ នអាន នងិយលក់្ពមបលើលរខេណឌ ម្នបសវាបរិវិសរមមែចូខាងបក្ក្តម ៖ 

The Investor and the Underwriter have hereby reviewed and agreed on the following terms and conditions of this Subscription Service. 

១. លក្ខេណឌ ទ្ូសៅ / General Conditions 

១.១ ក្តរដារព់ារយបសន ើស៊ុំ ក្រូវបធវើបលើពារយបសន ើស៊ុដំែល នបរៀបចំបដាយក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ស៊ុ៊ីឃ្យូរធឹ៊ី (បេមបឌូា) ម.រ (“ក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី”)។ 

Application must be made on the application form that has been prepared by RHB Securities (Cambodia) Plc. (“RHBSC”). 

១.២ ពារយបសន ើស៊ុំក្រូវបធវើប ើងបដាយន៊ីរបិ៊ុគ្គលដែល នច៊ុោះបញា ៊ី ឬរបូវន័ាប៊ុគ្គលដែលមានសមរថភាពតាមផ្សៃូវចាប់។ អន៊ីរជិន ឬប៊ុគ្គលដែលមានសរមិនិក្គ្ប់ក្គានម់និក្រូវចារទ់៊ុរថាមាន

សមថភាពតាមផ្សៃូវចាប ់រនុងបគាលបណំងម្នក្តរដារព់ារយបសន ើស៊ុបំនោះបទ។ 

Application must be made by a registered legal entity or an existing individual with legal capacity. For avoidance of any doubt, a minor or a person 
with unsound mind shall not be considered as having legal capacity for the purpose of this Application. 

១.៣ ពារយបសន ើស៊ុំក្រូវបបំពញឲ្យ នបពញបលញ នងិបគារពតាមលរខេណឌ រក្មូវដែលមាន។ 

Application must be complete and satisfy the requirements contained herein. 

១.៤ ប៊ុគ្គលដារព់ារយបសន ើស៊ុគំ្ួរផ្សាលន់ូវ (១) បលេអរាសញ្ជា ណវិនបិោគ្និដែលបចញបដាយ គ្ណៈរមមក្តរមលូបក្ររមពុជា (“គ្.ម.រ”) (២) ព័រម៌ានលអំិរ អំព៊ីគ្ណន៊ីជញួែរូមលូបក្រ

ដែលមានបៅក្រមុហ ៊ុនមលូបក្រណាមយួដែលទទលួអាជ្ាបណណព៊ី គ្.ម.រ (៣) ព័រម៌ានលំអិរអំព៊ីគ្ណន៊ីធនាគារ សក្មាបក់្តរបផ្សទរក្រ បប់ៅវិញ (ក្បសនិបបើមាន) នងិ (៤) ឯរសារ

បផ្សសងបទៀរ ដែលបសន ើស៊ុបំដាយក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ឬភាន រង់ារលរ់របស់ ក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី បៅបពលដារ់ពារយបសន ើស៊ុំ ឬបៅបពលបក្ក្តយ ក្បសនិបបើបគ្អាចផ្សាល់ព័រម៌ានរនុងចនំ៊ុច 

(១) នងិ (២)  ន ម៊ុននងឹបធវើក្តរជញួែូរបលើ ក្រុមហ ៊ុនផ្សារមលូបក្ររមពុជា (“ផ្ស.ម.រ”)។ 

An applicant should provide its (1) Investor Identification Number issued by the Securities Exchange Commission of Cambodia (”SECC”), (2) details 
of the Trading Account at one of the securities firms licensed by SECC, (3) details of a bank account for the purpose of receiving the refund (if any), 
and (4) any other documents requested by RHBSC or any one of its authorized selling agents at the time of submission of the application or at a 
later date provided that the information noted under (1) and (2) are made available prior to trading on the Cambodia Securities Exchange ”CSX”. 

១.៥ ពារយបសន ើស៊ុំដែលមានព័រម៌ានមនិពិរ ឬមនិក្រឹមក្រូវ នងឹក្រូវ នបែបិសធបចាល បហើយប៊ុគ្គលដារព់ារយបសន ើស៊ុអំាចនងឹក្រូវពិនយ័ ឬផ្សានាទ បទាសតាមផ្សៃូវចាប់ ដែលរនងររណ៊ីបនោះ ក្រុម

ហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី មនិទទលួេ៊ុសក្រូវប ើយ។ 

Application containing false statement or incorrect information shall be rejected and the applicant may be subject to penalties or prosecution under 
the applicable law for which RHBSC assumes or undertakes no responsibility for such action. 

១.៦  ប៊ុគ្គលដារព់ារយបសន ើស៊ុ ំមនិអាចដារព់ារយបសន ើស៊ុបំលើសព៊ីមយួបទ បហើយក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ររាសទិធិបែបិសធពារយបសន ើស៊ុដំែលដារប់ក្ចើនែង ឬ សងស័យថាក្រូវ នដារប់ក្ចើនែង។ 

An applicant cannot submit more than one application, and RHBSC reserves the rights to reject all multiple applications or suspected multiple 
applications. 

១.៧ បៅបពលដារ់ពារយបសន ើស៊ុ ំតាមរយៈអនររណំាង ពារយបសន ើស៊ុំក្រូវដរភាា ប់មរជាមួយនវូលេិរិបផ្សទរសទិធដិែលមានស៊ុពលភាព។ 

When applying through a representative or a proxy, the application must be accompanied by a valid power of attorney or letter of proxy. 

១.៨ បលើរដលងមានក្តរបញ្ជា រប់ផ្សសងព៊ីបនោះ ពារយក្តរប់ៅរនុងរិចាក្ពមបក្ពងងបនោះក្រូវមាននយ័ែចូដែលមានដចងរនុងឯរសារផ្សាលព័់រម៌ាន របសក់្រមុហ ៊ុនប ោះផ្សាយ ដែល នច៊ុោះបញា ៊ីបៅ 

គ្.ម.រ។ 

Unless stated otherwise, all capitalized terms herein shall have the meaning stipulated or referred to in the Issuer’s Disclosure Document that has 
been registered with the SECC. 

២. ការស វ្ ើបរិវិ្ក្ម្ម / Subscription 

២.១  ក្តរបធវើបរិវិសរមម ក្រូវមានចនំនួអបបបរមា ១០០ឯរតា មលូបក្ររមមសទិធ ិនងិក្រូវបសម ើនងឹចនំនួែងម្ន ១ឯរតា មលូបក្ររមមសទិធិ ក្បសនិបបើក្តរបធវើបរិវិសរមមបលើសព៊ីបនោះ។  

The minimum of equity securities to be subscribed is 100 units of equity securities. Any additional amount shall be from 1 unit of equity securities. 

២.២ ក្តរដាររ់មកល់ក្ រស់ក្មាបក់្តរបធវើបរិវិសរមម (”ក្ ររ់មកល់បរិវិសរមម”) ក្រូវមានចនំនួ ១០០% ម្នម្ថៃមលូបក្ររមមសិទធសិរ៊ុបដែល នបធវើបរិវិសរមមរនុងពារយបសន ើស៊ុំ។ ទឹរក្ រ់

ដែលដាររ់មកលន់ងឹមនិមានក្តរក្ រប់ទ បលើរដលងដរមានក្តរបញ្ជា រ់ចាសល់្លសព់៊ី គ្.ម.រ។ 

Deposit for the subscription (the “Subscription Deposit”) shall be 100% of the total value of the amount of equity securities that have been subscribed 
in the application, and no interest shall accrue on the Subscription Deposit unless expressly instructed otherwise by the SECC. 

២.៣ អក្តាបាូរក្ រ់៖ វិនបិោគ្និអាចរមកល់ក្ រស់ក្មាបប់ធវើបរិវិសរមមជាក្ រប់រៀល ឬែ៊ុល្លៃ រអាបមររិ។ ចំបពាោះវិនបិោគ្និ ដែលរមកលជ់ាក្ រែ់៊ុល្លៃ អាបមររិ វិនបិោគ្និយលក់្ពមឲ្យ

ក្រមុហ ៊ុនប ោះផ្សាយរណំរ់អក្តាបាូរក្ រប់ថរមយួដែលរណំរប់ៅខាងបលើ បែើមប៊ីគ្ណនាចំននួក្ ររ់មកល់សក្មាបក់្តរបធវើបរិវិសរមម ដែល នបងប់ដាយវិនបិោគ្និ។  

Exchange Rate: Investor can pay the Subscription Deposit in either Khmer Rile or USD. If the Investor pays by USD, then the Investor agrees that 
the Issuer shall apply the fixed exchange rate determined above to calculate the amount of the Subscriptions Deposit payable by the Investor.  

២.៤ រនុងររណ៊ីមានភាពេ៊ុសគាន  រវាងចំននួមលូបក្ររមមសទិធិសរ៊ុបដែល នបធវើបរិវិសរមម នងិចំននួមលូបក្ររមមសទិធដិែលអាចបធវើបរិវិសរមម នជាមយួនងឹក្ ររ់មកល់បរិវិសរមម        

 វិនបិោគ្និក្រូវសនមរថា នបធវើបរិវិសរមមបលើចំននួទរឹក្ រ់រមកលស់ក្មាបប់ធវើបរិវិសរមម។ 

In the event of any discrepancy between the subscribed amount and the amount that can be subscribed with the Subscription Deposit, the Investor 
shall be deemed to have subscribed for the amount corresponding to the Subscription Deposit. 

២.៥ ក្ ររ់មកល់បរិវិសរមមក្រូវបផ្សទរឲ្យ នក្គ្ប់ចំននួតាមក្តរដណនំារបសក់្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី។ ក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី មនិទទលួេ៊ុសក្រូវបលើក្តរភានក់្ច ំ ឬយតរោ៉ែ ងណាមយួ ដែលបរើរ

ប ើងរនុងអំ ុងបពលបផ្សទរក្ រ់ ដែលបណាា លមរព៊ីក្តរមនិបគារពតាមក្តរដណនំាខាងបលើ។ 

Subscription Deposit must be transferred or remitted in full, in accordance with RHBSC’s instruction. RHBSC assumes no responsibility for any error 
or delay in the transfer or remittance as a result of a failure to follow the aforementioned instructions. 

២.៦ ក្តរបធវើបរិវិសរមមបលើមលូបក្ររមមសិទធ ិដែលម្លបក្មងុទ៊ុរសក្មាប់ប៊ុគ្គលរិក្រមុហ ៊ុនប ោះផ្សាយក្រូវរណំរត់ាមវិធានម្ផ្សទរនុងរបសក់្រុមហ ៊ុនប ោះផ្សាយ។ 

Subscription pursuant to the Issuer’s ESOP shall be regulated in accordance with the Issuer’s internal rules. 
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៣. ការថ្បងថ្ចក្មូ្លបត្រក្ម្ម្ិទ្ធ ិ/ Allotment 

៣.១ រនុងររណ៊ីដែលចំននួមលូបក្ររមមសទិធិ ដែល នបធវើបរិវិសរមមរបស់ក្រុមវិនបិោគ្និណាមយួមនិបសម ើនងឹចំននួដែលដបងដចរបៅឲ្យក្រុមវិនបិោគ្និបនាោះ ចនំនួមលូបក្ររមមសិទធបិៅ

សល់ ដែលមនិទានក់្រូវ នបធវើបរិវិសរមមបដាយក្រមុវិនបិោគ្និបនាោះ នងឹក្រូវដបងដចរមាងបទៀរឲ្យក្រុមវិនបិោគ្និបផ្សសងបទៀរ ដែលបធវើបរិវិសរមមបលើសព៊ីចំននួ ដែល នបក្មងុ     

ទ៊ុរ។ 

In the event that the amount subscribed by a particular Investor Group does not reach the amount that was allotted to such Investor Group, the 
residual equity securities that have not been subscribed by it shall be re-allocated to another Investor Group with excess subscription. 

៣.២ រនុងររណ៊ីមលូបក្ររមមសិទធដិចរមនិដាច់ រាលប់លេទសភាគ្បក្ក្តមសនូយបរបងសក្ ំ ក្រូវ នចារទ់៊ុរថាសនូយ នងិរាលប់លេទសភាគ្បសម ើ ឬបលើសសនូយបរបងសក្ ំ ក្រូវបបងកើនចនំនួគ្រ់

មួយឯរតា។ 

In the case of fractional equity securities, any decimal below five-tenths shall be treated as nil and any decimal equal to or above five-tenths shall be 
rounded up to the nearest whole digit.  

៣.៣ ក្តរដបងដចរមលូបក្ររមមសិទធ ិមនិក្រូវ នបរើរប ើងប ើយសក្មាបម់លូបក្ររមមសិទធ ិដែលមានចនំនួរចិជាង ១០ មលូបក្ររមមសទិធិ បដាយបោងតាមក្បក្តសសា ៊ីព៊ីក្តរដារឲ់្យអន៊ុវរា

 វិធានច៊ុោះបញា ៊ីលរម់លូបក្ររមមសិទធរិណំរប់ដាយ គ្.ម.រ។ 

Allotment cannot occur for any amount below 10 equity securities pursuant to the Prakas on the Implementation of Listing Rules promulgated by the 
SECC. 

៤. ការសផ្សេរត្ ក្់រម្កល ់/ Refund 

៤.១ ទឹរក្ រដ់ែលបៅសល់ ព៊ីក្ រ់រមកលប់រិវិសរមម បនាទ ប់ព៊ីបធវើបរិវិសរមមរចួ ក្រូវបផ្សទរក្រ បប់ៅប៊ុគ្គលដារ់ពារយបសន ើស៊ុំវិញតាមរយៈមបធោ យដែល នបញ្ជា ររ់នុងពារយបសន ើស៊ុំ ឬតាម

 វិធ៊ីដែលសមក្សបបផ្សសងបទៀរ។ 

Any remainder of the Subscription Deposit after the Subscription Period shall be refunded to the corresponding Applicants through the method 
stipulated in their Application or via any other reasonable methods. 

៤.២ រូបិយបណណម្នក្តរបផ្សទរក្ ររ់មកល៖់ វិនបិោគ្និយលក់្ពមថា របូិយបណណម្នក្តរបផ្សទរក្ ររ់មកល់ក្រូវែចូគាន បៅនងឹរបូយិបណណ ដែល នរមកលរ់នុងបពលបធវើបរិវិសរមម។  

Refund Currency: the investor agrees that the refund shall be made in the currency that was used for the Subscription Deposit.  

៤.៣ ក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី មនិទទលួេ៊ុសក្រូវរាលក់្តរភានក់្ច ំណាមយួដែលបរើរប ើងរនុងអំ ុងបពលបផ្សទរក្ រ់ក្រ បប់ៅវិញ ដែលបណាា លមរព៊ីព័រម៌ានគ្ណន៊ីធនាគារបៅរនុងពារយបសន ើ

ស៊ុំមនិក្រមឹក្រូវ។ 

RHBSC assumes no responsibility for any error in the refund due to inaccurate bank account details in the Application. 

៤.៤  រាលក់្តរចំណាយ នងិរម្ក្មណាមយួបដាយដផ្សនរ ឬទាងំអសដ់ែលពារ់ព័នធនងឹក្តរបផ្សទរក្រ បប់ៅវិញរមួទាងំក្តរចំណាយ នងិរម្ក្មបសវាបលើក្តរបផ្សទរតាមធនាគារក្រូវជាបនទុររបស់អនរ

បសន ើស៊ុំ។ 

Any and all expenses, fees and charges related to the refund including, without limitation, the bank transfer fee and service charge, shall be borne 
by the Applicant. 

៥. អុំណាចននត្ារប្់ត្ក្ុម្ហ  នធានាទិ្ញមូ្លបត្រ និងទ្ត្ម្ង់ហរថសលខារប្់ភ្ជន ក្ង់ារត្ក្ុម្ហ  ន /  

Power of Seal of the Underwriter and Signature Image of the Underwriter’s Securities Representative 

ក្តារបស់ក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី នងិទក្មងហ់រថបលខារបសក់្បធានភាន រង់ារក្រុមហ ៊ុនមលូបក្រ នងិភាន រង់ារក្រមុហ ៊ុនមលូបក្រម្នក្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ដែលមានបៅបលើទក្មង ់    បសវា

បរិវិសរមម នងិវិរកយបក្របរិវិសរមមមលូបក្រ ក្រូវចារទ់៊ុរជាក្តាបែើមរបស់ក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី នងិហរថបលខាបែើមរបសក់្បធានភាន រង់ារក្រមុហ ៊ុនមលូបក្រ នងិភាន រង់ារក្រុមហ ៊ុនមលូ

បក្រម្នក្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី នងិមានឥទធិពលតាមផ្សៃូវចាបែ់ចូក្តា នងិហរថបលខាបែើម។ 

តាមក្តរបសន ើស៊ុំរបស់វិនបិោគ្និ ក្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ក្រូវក្បគ្ល់ឲ្យវិនបិោគ្និនវូទក្មងប់សវាបរិវិសរមម នងិ/ឬ វិរកយបក្របរិវិសរមមមលូបក្រ ដែលមានក្តាបែើមរបស ់     ក្រុមហ ៊ុន 

អ បអច ប ៊ី នងិហរថបលខាបែើមរបសក់្បធានភាន រង់ារក្រមុហ ៊ុនមលូបក្រ នងិភាន រង់ារក្រុមហ ៊ុនមលូបក្រម្នក្រមុហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី រនុងរយៈបពល ១៨ (ែបក់្ ំប៊ី) ម្ថៃម្នម្ថៃបធវើក្តរ គ្រិចាប់

ព៊ីម្ថៃដែលវិនបិោគ្និ នបសន ើស៊ុំ។ 

RHBSC’s seal hereunder and the signature image of RHBSC’s Head of Securities Representatives and the Securities Representative as they appear 
on the Subscription Service Form and Receipt for Subscription shall be deemed as the original of the seal of RHBSC and the original signatures of 
RHBSC’s Head of Securities Representative and the Securities Representative, and be construed as having the same legal effect as to the true 
originals thereof.  

Upon request from an Investor, RHBSC shall provide such Investor with either of Subscription Service Form or Receipt for Subscription with the 
actual seal of RHBSC and the actual signatures of RHBSC’s Head of Securities Representative affixed thereto within 18 (eighteen) business days 
from the date of such request. 

៦. សផ្សេងៗ / Miscellaneous 

៦.១ លទធផ្សលម្នក្តរបធវើបរិវិសរមមនឹងក្រូវក្បក្តសជនូសាធារណៈជន តាមរយៈសារពរ័ម៌ានដែល នក្តរទទួលសាគ ល់ និងបគ្ហទំព័រផ្សៃូវក្តររបស់ក្រុមហ ៊ុនប ោះផ្សាយ និង/ឬ 

រណំាងភាន រ់ងារលរ់របស់ក្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី។ 

Subscription result shall be announced to the public via accredited newspapers and the official websites of the Issuer and/or RHBSC’s 
authorized selling agents. 

៦.២ ក្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ររាសទិធិដរដក្បលរខេណឌ ដែលមានដចងរនងុរិចាក្ពមបក្ពងងបនោះ។ 

RHBSC reserves the rights to amend the terms and conditions contained herein. 

៦.៣ ប៊ុគ្គលដារ់ពារយបសន ើស៊ុដំែលមានសនំរួពារ់ព័នធនឹងពារយបសន ើស៊ុបំនោះ គួ្រដសវងររនវូក្តរបញ្ជា រ់បដនថមព៊ីក្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី ឬរណំាងភាន រ់ងារលរ់របស់ក្រុមហ ៊ុន អ បអច ប ៊ី 

An Applicant with queries regarding the Application or any of the matters contained herein should seek clarification from RHBSC or 
RHBSC’s authorized selling agents. 

៦.៤  វិនិបោគិ្នយល់ក្ពមទទួលពរ័ម៌ានបចាុបបននភាព ឬលទធផ្សលម្នែំបណើរក្តរបធវើបរិវិសរមម តាមរយៈសារទូរស័ពទ ឬអ៊ុ៊ីដមលដែលវនិិបោគិ្ន នបំបពញបៅរនងុពារយបសន ើស៊ុំបធវើ       

បរិវិសរមម បៅតាមក្តរផ្សាលឲ់្យបដាយក្រុមហ ៊ុនប ោះផ្សាយ និងក្រុមហ ៊ុនធានាទិញមូលបក្រ។ 

The Investor agrees to receive the updated news or result of Subscription through SMS or email that investor filled out on the Subscription 
Application Form subject to availability of the Issuer and RHBSC. 


