បរិ វិសរមមបលេ /

៖

Subscription No.
ក្តលបរិបចេទ /

៖

Date

ពាក្យស្នើ្ុំស្វ ើប រិ វិ្ក្ម្ម ម្ូលបត្រក្ម្ម ្ិទ្ធិ
្ត្ាប់ការស ោះផ្សាយម្ូលបត្រជាសាធារណៈសលើក្ដុំបូងរប្់ត្ក្ុម្ហន សផ្ស្ថិក្ (សេម្បូឌា) ម្.ក្

SUBSCRIPTION APPLICATION FORM
FOR INITIAL PUBLIC OFFERING OF PESTECH (CAMBODIA) PLC.
I.

ព័រ៌ានអុំពីម្ូលបត្រក្ម្ម្ិទ្ធិ / EQUITY SECURITIES INFORMATION

ិ (បេមបូឌា) ម.រ
ក្រុមហន
៊ុ ប ោះផ្សាយ៖ ក្រុមហន
៊ុ បផ្សសថរ

ក្រុមហន
៊ុ ធានាទិញមូលបក្រ៖ ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី ស៊ុឃ្
៊ី យូរធ
ឹ ៊ី (បេមបូឌា) ម.រ

Issuer:

Underwriter:

PESTECH (CAMBODIA) PLC.

RHB SECURITIES (CAMBODIA) PLC.

មូលបក្ររមមសិទស
ិធ រ៊ុបដែលក្រូវបធវស
ើ ំបណើលរ់ជាសាធារណៈបលើរែំបង
ូ មានចំនន
ួ ៣.៩៤៥.០០០ ឯរតាមូលបក្ររមមសទ
ិ ិធ ដែលរម្មៃចា រឹររនុងមួយឯរតាមូលបក្ររមម សទ
ិ បិធ សម ន
ើ ង
ឹ ៤០០ បរៀល (០,១
ែ៊ុល្លៃរអាបមរិរ) បហើយម្ថៃលរ់រនុងមួយឯរតាមូលបក្ររមមសិទបិធ សន ន
ើ ង
ឹ ៣.១២០ បរៀល (០,៧៦ ែ៊ុល្លៃរអាបមរិរ)*។ មូលបក្ររមមសិទស
ិធ រ៊ុបដែលម្លបក្មុងសក្មាប់បគ្
៊ុ គលរ
ិ មានចំនន
ួ ៦៥៧.៨៩៥
ិ បិ ោគ្ិនសក្តាន៊ុពលមានចំនន
ឯរតាមូលបក្ររមមសទ
ិ ិ។
ធ មូលបក្ររមមសទ
ិ ស
ិធ រ៊ុបដែលម្លបក្មុងសក្មាប់ វន
ួ ២.៦៣១.៥៧៩ ឯរតាមូលបក្ររមមសិទិ។
ធ មូលបក្ររមមសទ
ិ ិស
ធ រ៊ុបដែលម្លបក្មុងសក្មាប់
ិ រមមមានចំនន
វិនបិ ោគ្ិនរនុងក្តរបធវប
ើ រិ វស
ួ ៦៥៥.៥២៦ ឯរតាមូលបក្ររមមសទ
ិ ិ។
ធ ក្តរបធវប
ើ រិ វិសរមមមល
ូ បក្ររមមសទ
ិ ិធ ក្រូវមានចំនន
ួ អបបបរមាចាប់ព៊ី ១០០ ឯរតាមូលបក្ររមមសទ
ិ បិធ ង
ើ បៅ។
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
2,631,579units. The total number of equity securities reserved for Subscription is 655,526units. The minimum of equity securities to be subscribed is 100 units.
* បោងតាមអក្តាបាូក្ រ់ជាមធយមក្បចាំម្ថៃរបស់ធនាគារជារិម្នរមពុជា រនុងដេឧសភា ឆ្នំ២០២០
* Based on the average daily exchange rate of the National Bank of Cambodia in May 2020

II. ព័រ៌ានរប្់ វិនិសោគិន / INVESTOR INFORMATION
ិ បិ ោគ្ិនជារូបវ័នាបគ្
រ. វន
៊ុ ល
គ ៖

សញ្ជារិដេមរ Cambodian

មិនដមនសញ្ជារិដេម រ Non-Cambodian

A. For Individual
ប្មោះជាអរសរដេមរ

ជាអរសរឡាតាំង

បេទ

ក្បុស

ក្ស៊ី

Name in Khmer

Name in Latin

Gender

Male

Female

ិ បិ ោគ្ិន
បលេអរាសញ្ជាណវន

បលេគ្ណន៊ីជញ
ួ ែូរ

ប្មោះក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រ

Investor ID No.

Trading Account No.

Name of Securities Firm

បលេរូែក្បបទស និងទូរស័ពទម្ែ

អ៊ុ៊ីដម៉ែល

Country Code & Mobile Phone

Email

ិ បិ ោគ្ិនជាន៊ីរប
េ. វន
ិ គ្
៊ុ ល
គ ៖

សញ្ជារិដេមរ Cambodian

មិនដមនសញ្ជារិដេម រ Non-Cambodian

B. For Legal Entity
ប្មោះក្រុមហន
៊ុ ជាអរសរដេមរ
Name in Khmer

ជាអរសរឡាតាំង
Name in Latin

ិ បិ ោគ្ិន
បលេអរាសញ្ជាណវន

បលេគ្ណន៊ីជញ
ួ ែូរ

ប្មោះក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រ

Investor ID No.

Trading Account No.

Name of Securities Firm

បលេរូែក្បបទស និងទូរស័ពទម្ែ

អ៊ុ៊ីដម៉ែល

Country Code & Mobile Phone

Email

ប្មោះអនររំណាងជាអរសរដេមរ

ជាអរសរឡាតាំង

Name of Representative in Khmer

Name in Latin

បលេរូែក្បបទស និងទូរស័ពទម្ែ

អ៊ុ៊ីដម៉ែល

Country Code & Mobile Phone

Email

III. ព័រ៌ាន្តីពីការស្នើ្ុំស្វ ើប រិ វិ្ក្ម្ម / SUBSCRIPTION INFORMATION

ិ រមម [រ]
ចំនន
ួ មូលបក្ររមមសទ
ិ ដិធ ែលបសន ស
ើ ប៊ុំ ធវប
ើ រិវស

ម្ថៃលរ់រង
នុ មួយឯរតាមូលបក្ររមមសទ
ិ ិធ [េ]

Total No. of Subscribed Equity Securities [A]

Offering Price Per Equity Securities [B]

មូលបក្ររមមសិទិ/ធ

☐ ៣.១២០ បរៀល / KHR 3,120

Equity Securities

☐ ០,៧៦ ែ៊ុល្លៃ / USD 0.76

ិ រមម
ចំនន
ួ ទឹរក្ រ់សរ៊ុបសក្មាប់បសន ស
ើ ប៊ុំ ធវប
ើ រិ វស
[គ្ = រ x េ]
Total Amount of Subscription [C = A x B]

ចំនន
ួ ទឹរក្ រ់រមកលជា
់ រ់ដសែ ង
Actual Deposit for Subscription

___
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មបធោ យទូទារ់ / Method of Settlement for Subscription
☐

សាច់ក្ រ់សទ
៊ុ /ធ Cash

☐

មូលបបទានបក្រ៖ បលេមូលបបទានបក្រ

ក្តលបរិបចេទ

Cheque

Date

☐
☐

Cheque No.

ធនាគារ
Bank

បផ្សទរតាមធនាគារ៖ ប្មោះគ្ណន៊ី

បលេគ្ណន៊ី

ធនាគារ

Bank Transfer:

Account No.

Bank

Account Name

គ្ណន៊ីជញ
ួ ែូរ៖ ក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រ
Trading Account:: Securities Firm

ព័រមា
៌ នពារ់ពន
័ ធនង
ឹ ក្តរបផ្សទរក្ រ់រមកលក្់ រ ប់ / Refund Information
ររណ៊ីេម
ំ ្ុ ន
ិ ទទួល នមូលបក្ររមមសទ
ិ បិធ ៅតាមក្តរបសន ស
ើ ប៊ុំ ធវប
ើ រិ វិសរមម េ្មា
ំ ុ នបំណងទទួលក្ រ់រមកលប
់ រិ វិសរមមដែលបៅសល់ (ែរបចញនូវរាល់ក្តរចំណាយ ក្បសិនបបើមាន) តាមរយៈមបធោ យណាមួយែូចខាងបក្ក្តម៖
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:
ិ / Refund to Trading Account
☐ បផ្សទរក្ រ់រមកលក្់ រ ប់បៅគ្ណន៊ីជញ
ួ ែូរមូលបក្រវញ
☐

បផ្សទរក្ រ់រមកលប់ ៅគ្ណន៊ីធនាគារ / Refund to Bank Account:
ប្មោះធនាគារ

ប្មោះសាខាធនាគារ

ប្មោះគ្ណន៊ី

Bank Name

Branch Name

Account Name

បលេគ្ណន៊ី

បលេរូែ SWIFT

Account No.
☐

SWIFT Code

ែរជាសាច់ក្ រ់ (បៅទ៊ីសានរ់ក្តរម្នធនាគារ បអស៊ុល
៊ី ដា
៊ី ) / Refund in Cash (at ACLEDA Bank Head Quarter)
បលេអរាសញ្ជាណប័ណណ / លិេរ
ិ ឆ្ៃងដែន ______________________________________
Identification Card No./Passport No.

* សូមបញ្ជារ់ មាាស់គ្ណន៊ី និងវិនបិ ោគ្ិន ក្រូវដរជាប៊ុគ្គលដរមួយ។គ្ណន៊ីរួមមិនក្រូវ នអន៊ុញ្ជារ។
* Please note that the account owner and Investor must be the same person. Joint Accounts are not allowed.

IV. ឯក្សារភ្ជាប់ / ATTACHMENT
☐ វិរកយបក្ររមកលក្់ រ់ / Proof of Deposit

V.

ស្ចក្តីថ្ថែងរប្់អនក្ស្វ ើបរិ វិ្ក្ម្ម /SUBSCRIBER STATEMENT

រនុងក្តរបធវប
ើ រិ វិសរមម មល
ូ បក្ររមម សទ
ិ បិធ នោះ េ្ំ ុ នទទួលឯរសារផ្សាល់ពរ
័ មា
៌ នរនុងទក្មង់ជា៖
In subscribing for the equity securities, I hereby received the Disclosure Document in the form of:
ចាប់ចមៃ ង/ Hard copy
ិ រមម
ក្តរបធវើប រិ វស

អ៊ុដ៊ី ម៉ែល/ Email

បគ្ហទំពរ័ / Website

ឬ /Or

ិ រមមក្សបបៅតាមលរខេណឌដែលមានដចងរនុងឯរសារផ្សាលព
និងក្តរទូទារ់ក្រូវបធវបើ ង
ើ បដាយអនរបធវើប រិ វស
់ ័រមា
៌ ន។

បផ្សសងព៊ីបនោះ/Other
េ្យ
ំ ុ ល់ក្ពម

និងទទួលសាគល់ថាក្រុមហន
៊ុ ប ោះផ្សាយមានសិទិធ

ិ រមមណាមួយមិនបគារពតាមលរខេណឌ។ េ្ំយ
បែបិ សធរនុងររណ៊ីក្តរបសន ស
ើ ប៊ុំ ធវើប រិ វស
ុ ល់ក្ពមទិញមូលបក្ររមមសិទរ
ិធ នុងចំនន
ួ ែូច នរំណរ់ខាងបលើ ឬចំនន
ួ មូលបក្ររមមសទ
ិ ដិធ ែលក្រុមហន
៊ុ
នដបងដចរ
ិ រនុងររណ៊ីក្តរបធវើប រិ វស
ិ រមមបនោះក្រូវ នបែបិ សធ ឬក្តរបធវប
ិ រមមរបស់េំ ្ុ មិនសបក្មចតាមក្តរ
ឲ្យេ្ំ។
ុ េ្ស
ំ ុ នោថាមិនល៊ុបបចាលក្តរបធវើប រិ វិសរមមរបស់េបំ ្ុ ទ និងយល់ក្ពមទទួលក្ រ់សងក្រ ប់ វញ
ើ រិ វស
បសន ើសទា
៊ុំ ង
ំ អស់របស់េំ។
្ុ

េ្ំយ
ុ ល់ក្សបតាមលរខេណឌម្នសំបណើប ោះផ្សាយលរ់មល
ូ បក្ររមមសទ
ិ ជា
ិធ សាធារណៈបលើរែំបង
ូ

ែូចមានដចងបៅរនុងឯរសារផ្សាលព
់ ័រមា
៌ ន។

េ្ទ
ំ ុ ទួលសាគល់ផ្សងដែរថាក្តរ

វិនបិ ោគ្បលើមល
ូ បក្ររមមសទ
ិ មា
ិធ នាននិេយ
័ ពារ់ពន
័ ធ។
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.
េ្ំ ុ នអានឯរសារផ្សាល់ពរ
័ មា
៌ នបដាយហមរច
់ រ់មន
៊ុ បពលបធវប
ើ រិ វិសរមម និងមិនមានក្តរបញាុ ោះបញាូ លបដាយភាគ្៊ីណាមួយបទ។
I read thoroughly the Disclosure Document before subscribing.
វិនបិ ោគ្ិន និងក្រុមហន
៊ុ ធានាទិញមូលបក្រ នអាន និងយល់ក្ពមបលើលរខេណឌខាងបក្ក្តមម្នបសវារមមប រិ វិសរមមែូចដែលមានភាាប់។
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 និងប្មោះអនរបធវើប រិ វិសរមម

ហរថបលខា ឬ/និងក្តា និងប្មោះរបស់រំណា ងភានរ់ងារលរ់

Signature or/and Seal and Name of Subscriber

Signature or/and Seal and Name of Representative of
Selling Agent

ហរថបលខា ឬ/និងក្តា និងប្មោះក្បធានភានរ់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបក្រ
របស់ក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបក្រ
Signature or/and Seal and Name of Head of Securities Representative
of Underwriter

ក្តលបរិបចេទ៖ ម្ថៃ ទ៊ី....... ដេ............ឆ្នំ..........

ក្តលបរិបចេទ៖ ម្ថៃ ទ៊ី....... ដេ............ឆ្នំ..........

ក្តលបរិបចេទ៖ ម្ថៃ ទ៊ី....... ដេ............ឆ្នំ..........

Date: dd

Date: dd

Date: dd

/ mm

/ yyyy

/ mm

/ yyyy

/ mm

/ yyyy
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ស្វាបរិ វិ្ក្ម្ម

SUBSCRIPTION SERVICE
វិនបិ ោគ្ិន និងក្រុមហន
៊ុ ធានាទិញមូលបក្រ នអាន និងយល់ក្ពមបលើលរខេណឌម្នបសវាបរិ វិសរមមែូចខាងបក្ក្តម ៖
The Investor and the Underwriter have hereby reviewed and agreed on the following terms and conditions of this Subscription Service.

១. លក្ខេណឌទ្ូសៅ / General Conditions
១.១

ក្តរដារ់ពារយបសន ស
ើ ៊ុំ ក្រូវបធវបើ លើពារយបសន ើសដ៊ុំ ែល នបរៀបចំបដាយក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី ស៊ុ៊ីឃ្យូ រធ
ឹ ៊ី (បេមបូឌា) ម.រ (“ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប”៊ី )។
Application must be made on the application form that has been prepared by RHB Securities (Cambodia) Plc. (“RHBSC”).

១.២

ពារយបសន ស
ើ ៊ុំក្រូវបធវបើ ង
ើ បដាយន៊ីរប
ិ គ្
៊ុ គលដែល នច៊ុោះបញា ៊ី ឬរូបវ័នាបគ្
៊ុ គលដែលមានសមរថភាពតាមផ្សៃូវចាប់។ អន៊ីរជ
ិ ន ឬប៊ុគ្គលដែលមានសរិមន
ិ ក្គ្ប់ក្គាន់មន
ិ ក្រូវចារ់ទរ
៊ុ ថាមាន
សមថភាពតាមផ្សៃូ វចាប់ រនុងបគាលបំណងម្នក្តរដារ់ពារយបសន ស
ើ ប៊ុំ នោះបទ។
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 ស
ើ ៊ុំក្រូវបំបពញឲ្យ នបពញបលញ និងបគារពតាមលរខេណឌរក្មូវដែលមាន។
Application must be complete and satisfy the requirements contained herein.

១.៤

ិ បិ ោគ្ិនដែលបចញបដាយ គ្ណៈរមមក្តរមូលបក្ររមពុជា (“គ្.ម.រ”) (២) ព័រមា
ប៊ុគ្គលដារ់ពារយបសន ើសគ្
៊ុំ ួរផ្សាលន
់ ូវ (១) បលេអរាសញ្ជាណវន
៌ នលំអិរ អំពគ្
៊ី ណន៊ីជញ
ួ ែូរមូលបក្រ
ិ (ក្បសិនបបើមាន) និង (៤) ឯរសារ
ដែលមានបៅក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រណាមួយដែលទទួលអាជា្បណណ ព៊ី គ្.ម.រ (៣) ព័រមា
៌ នលំអរ
ិ អំពគ្
៊ី ណន៊ីធនាគារ សក្មាប់ក្តរបផ្សទរក្រ ប់បៅវញ
បផ្សសងបទៀរ ដែលបសន ស
ើ ប៊ុំ ដាយក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី ឬភានរ់ងារលរ់របស់ ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី បៅបពលដារ់ពារយបសន ស
ើ ៊ុំ ឬបៅបពលបក្ក្តយ ក្បសិនបបើបគ្អាចផ្សាល់ពរ
័ មា
៌ នរនុងចំនច
៊ុ
(១) និង (២)

ន ម៊ុននឹងបធវក្ត
ើ រជួញែូរបលើ ក្រុមហន
៊ុ ផ្សារមូលបក្ររមពុជា (“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 ស
ើ ៊ុំដែលមានព័រមា
៌ នមិនពិរ ឬមិនក្រឹមក្រូវ នឹងក្រូវ នបែបិ សធបចាល បហើយប៊ុគ្គលដារ់ពារយបសន ស
ើ អា
៊ុំ ចនឹងក្រូវពិនយ
័ ឬផ្សានាទបទាសតាមផ្សៃូ វចាប់ ដែលរនងររណ៊ីបនោះ ក្រុម
ហន
៊ុ អ បអច ប៊ី មិនទទួលេ៊ុសក្រូវប ើ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

ប៊ុគ្គលដារ់ពារយបសន ើស៊ុំ មិនអាចដារ់ពារយបសន ើសប៊ុំ លើសព៊ីមួយបទ បហើយក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី ររាសិទិប
ធ ែបិ សធពារយបសន ស
ើ ដ៊ុំ ែលដារ់បក្ចើនែង ឬ សងស័យថាក្រូវ នដារ់បក្ចើនែង។
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 ស
ើ ៊ុំ តាមរយៈអនររំណាង ពារយបសន ស
ើ ៊ុំក្រូវដរភាាប់មរជាមួយនូវលិេរ
ិ បផ្សទ រសិទដិធ ែលមានស៊ុពលភាព។
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

បលើរដលងមានក្តរបញ្ជារ់បផ្សសងព៊ីបនោះ ពារយក្តរ់បៅរនុងរិចាក្ពមបក្ពងងបនោះក្រូវមានន័យែូចដែលមានដចងរនុងឯរសារផ្សាលព
់ រ
័ មា
៌ ន របស់ក្រុមហន
៊ុ ប ោះផ្សាយ ដែល នច៊ុោះបញា ប៊ី ៅ
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. ការស្វ ើប រិ វិ្ក្ម្ម / Subscription
២.១

ិ រមម ក្រូវមានចំនន
ិ រមមបលើសព៊ីបនោះ។
ក្តរបធវើប រិ វស
ួ អបបបរមា ១០០ឯរតា មូលបក្ររមមសទ
ិ ិធ និងក្រូវបសម ន
ើ ង
ឹ ចំនន
ួ ែងម្ន ១ឯរតា មូលបក្ររមមសទ
ិ ិធ ក្បសិនបបើក្តរបធវើប រិ វស
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

ិ រមម (”ក្ រ់រមកល់ប រិ វិសរមម”) ក្រូវមានចំនន
ិ រមមរនុងពារយបសន ើស៊ុំ។ ទឹរក្ រ់
ក្តរដារ់រមកល់ក្ រ់សក្មាប់ក្តរបធវើប រិ វស
ួ ១០០% ម្នម្ថៃមល
ូ បក្ររមមសិទស
ិធ រ៊ុបដែល នបធវប
ើ រិ វស
ដែលដារ់រមកលន
់ ង
ឹ មិនមានក្តរក្ រ់បទ បលើរដលងដរមានក្តរបញ្ជារ់ចាស់ល្លស់ព៊ី 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

ិ បិ ោគ្ិនអាចរមកល់ក្ រ់សក្មាប់បធវើប រិ វស
ិ រមមជាក្ រ់បរៀល ឬែ៊ុល្លៃរអាបមរិរ។ ចំបពាោះវន
ិ បិ ោគ្ិន ដែលរមកលជា
ិ បិ ោគ្ិនយល់ក្ពមឲ្យ
អក្តាបាូ រក្ រ់៖ វន
់ ក្ រ់ែល្ល
៊ុ ៃ អាបមរិរ វន
ិ បិ ោគ្ិន។
ក្រុមហន
៊ុ ប ោះផ្សាយរំណរ់អក្តាបាូ រក្ រ់បថរមួយដែលរំណរ់បៅខាងបលើ បែើមប៊ីគ្ណនាចំនន
ួ ក្ រ់រមកល់សក្មាប់ក្តរបធវប
ើ រិ វិសរមម ដែល នបង់បដាយវន
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

រវាងចំនន
ួ មូលបក្ររមមសទ
ិ ិស
ធ រ៊ុបដែល នបធវប
ើ រិ វិសរមម

និងចំនន
ួ មូលបក្ររមមសទ
ិ ដិធ ែលអាចបធវប
ើ រិ វិសរមម នជាមួយនឹងក្ រ់រមកល់ប រិ វិសរមម

វិនបិ ោគ្ិនក្រូវសនម រថា នបធវប
ើ រិ វិសរមមបលើចន
ំ ន
ួ ទឹរក្ រ់រមកលស
់ ក្មាប់បធវើប រិ វិសរមម។
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 រ់រមកល់ប រិ វិសរមមក្រូវបផ្សទរឲ្យ នក្គ្ប់ចន
ំ ន
ួ តាមក្តរដណនាំរបស់ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប។
៊ី ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី មិនទទួលេ៊ុសក្រូវបលើក្តរភាន់ក្ច ំ ឬយតរោ៉ែងណាមួយ ដែលបរើរ
ប ង
ើ រនុងអំ ង
ុ បពលបផ្សទរក្ រ់ ដែលបណា
ា លមរព៊ីក្តរមិនបគារពតាមក្តរដណនាំខាងបលើ។
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

ិ រមមបលើមល
ិ នម្ផ្សទរនុងរបស់ក្រុមហន
ក្តរបធវើប រិ វស
ូ បក្ររមមសិទិធ ដែលម្លបក្មុងទ៊ុរសក្មាប់បគ្
៊ុ គលរ
ិ ក្រុមហន
៊ុ ប ោះផ្សាយក្រូវរំណរ់តាមវធា
៊ុ ប ោះផ្សាយ។
Subscription pursuant to the Issuer’s ESOP shall be regulated in accordance with the Issuer’s internal rules.
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៣. ការថ្បងថ្ចក្ម្ូលបត្រក្ម្ម្ិទ្ធិ / Allotment
៣.១

ិ រមម របស់ក្រុម វន
ិ បិ ោគ្ិនណាមួយមិនបសម ន
ិ បិ ោគ្ិនបនាោះ ចំនន
រនុងររណ៊ីដែលចំនន
ួ មូលបក្ររមម សទ
ិ ិធ ដែល នបធវប
ើ រិ វស
ើ ង
ឹ ចំនន
ួ ដែលដបងដចរបៅឲ្យក្រុម វន
ួ មូលបក្ររមមសិទបិធ ៅ
ិ បិ ោគ្ិនបនាោះ នឹងក្រូវដបងដចរមា ងបទៀរឲ្យក្រុម វន
ិ បិ ោគ្ិនបផ្សសងបទៀរ ដែលបធវើប រិ វិសរមមបលើសព៊ីចន
សល់ ដែលមិនទាន់ក្រូវ នបធវប
ើ រិ វិសរមមបដាយក្រុម វន
ំ ន
ួ ដែល នបក្មុង
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

រនុងររណ៊ីមល
ូ បក្ររមមសិទដិធ ចរមិនដាច់ រាល់បលេទសភាគ្បក្ក្តមសូនយបរបងសក្ ំ ក្រូវ នចារ់ទរ
៊ុ ថាសូនយ និងរាល់បលេទសភាគ្បសម ើ ឬបលើសសូនយបរបងសក្ ំ ក្រូវបបងកន
ើ ចំនន
ួ គ្រ់
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

ក្តរដបងដចរមូលបក្ររមមសិទិធ មិនក្រូវ នបរើរប ង
ើ ប ើយសក្មាប់មល
ូ បក្ររមមសិទិធ ដែលមានចំនន
ួ រិចជាង ១០ មូលបក្ររមមសទ
ិ ិធ បដាយបោងតាមក្បក្តសសា ៊ីពក្ត
៊ី រដារ់ឲ្យអន៊ុវរា
វិធានច៊ុោះបញា ល
៊ី រ់មល
ូ បក្ររមមសិទរ
ិធ ណ
ំ រ់បដាយ 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 ក្់រម្កល់ / Refund
៤.១

ិ រមម រច
ិ តាមរយៈមបធោ យដែល នបញ្ជារ់រនុងពារយបសន ស
ទឹរក្ រ់ដែលបៅសល់ ព៊ីក្ រ់រមកលប
់ រិ វិសរមម បនាទប់ពប៊ី ធវើប រិ វស
ួ ក្រូវបផ្សទរក្រ ប់បៅប៊ុគ្គលដារ់ពារយបសន ស
ើ ៊ុំ វញ
ើ ៊ុំ 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

ិ បិ ោគ្ិនយល់ក្ពមថា រូបិយបណណ ម្នក្តរបផ្សទរក្ រ់រមកល់ក្រូវែូចគានបៅនឹងរូបយ
រូបិយបណណ ម្នក្តរបផ្សទរក្ រ់រមកល៖
់ វន
ិ បណណ ដែល នរមកលរ
់ នុងបពលបធវើប រិ វិសរមម ។
Refund Currency: the investor agrees that the refund shall be made in the currency that was used for the Subscription Deposit.

៤.៣

ិ ដែលបណា
ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី មិនទទួលេ៊ុសក្រូវរាល់ក្តរភាន់ក្ច ណា
ំ
មួយដែលបរើរប ង
ើ រនុងអំ ង
ុ បពលបផ្សទ រក្ រ់ក្រ ប់បៅវញ
ា លមរព៊ីព័រមា
៌ នគ្ណន៊ីធនាគារបៅរនុងពារយបសន ើ
ស៊ុំមន
ិ ក្រឹមក្រូវ។
RHBSC assumes no responsibility for any error in the refund due to inaccurate bank account details in the Application.

៤.៤

ិ រួមទាំងក្តរចំណាយ និងរម្ក្មបសវាបលើក្តរបផ្សទរតាមធនាគារក្រូវជាបនទុ ររបស់អនរ
រាល់ក្តរចំណាយ និងរម្ក្មណាមួយបដាយដផ្សនរ ឬទាំងអស់ដែលពារ់ពន
័ ធ នង
ឹ ក្តរបផ្សទរក្រ ប់បៅវញ
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. អុំណាចននត្ារប្់ត្ក្ុម្ហនធានាទ្ិញម្ូលបត្រ និងទ្ត្ម្ង់ហរថសលខារប្់ភ្ជនក្់ងារត្ក្ុម្ហន /
Power of Seal of the Underwriter and Signature Image of the Underwriter’s Securities Representative
ក្តារបស់ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី និងទក្មង់ហរថបលខារបស់ក្បធានភានរ់ងារក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រ និងភានរ់ងារក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រម្នក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី ដែលមានបៅបលើទក្មង់

បសវា

ិ រមមមល
បរិ វិសរមម និង វិរកយបក្របរិ វស
ូ បក្រ ក្រូវចារ់ទរ
៊ុ ជាក្តាបែើមរបស់ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី និងហរថបលខាបែើមរបស់ក្បធានភានរ់ងារក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រ និងភានរ់ងារក្រុមហន
៊ុ មូល
បក្រម្នក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី និងមានឥទធិពលតាមផ្សៃូ វចាប់ែូចក្តា និងហរថបលខាបែើម។
ិ បិ ោគ្ិន ក្រុមហន
ិ បិ ោគ្ិននូវទក្មង់បសវាបរិ វស
ិ រមម និង/ឬ វរ
ិ កយបក្របរិ វិសរមមមល
តាមក្តរបសន ស
ើ ៊ុំរបស់ វន
៊ុ អ បអច ប៊ី ក្រូវក្បគ្ល់ឲ្យវន
ូ បក្រ ដែលមានក្តាបែើមរបស់

ក្រុមហន
៊ុ

អ បអច ប៊ី និងហរថបលខាបែើមរបស់ក្បធានភានរ់ងារក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រ និងភានរ់ងារក្រុមហន
៊ុ មូលបក្រម្នក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី រនុងរយៈបពល ១៨ (ែប់ក្ ំ ប៊ី) ម្ថៃម្នម្ថៃបធវក្ត
ើ រ គ្ិរចាប់
ិ បិ ោគ្ិន នបសន ស
ព៊ីម្ថៃដែលវន
ើ ៊ុំ។
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

លទធផ្សលម្នក្តរបធវើប រិ វិសរមមនឹងក្រូវក្បក្តសជូនសាធារណៈជន តាមរយៈសារព័រមា
៌ នដែល នក្តរទទួលសាគល់ និងបគ្ហទំព័រផ្សៃូវក្តររបស់ក្រុមហន
៊ុ ប ោះផ្សាយ និង/ឬ
រំណាងភានរ់ងារលរ់របស់ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី។
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

ក្រុមហ៊ុន អ បអច ប៊ី ររាសិទិដធ រដក្បលរខេណឌដែលមានដចងរនង
ុ រិចាក្ពមបក្ពងងបនោះ។
RHBSC reserves the rights to amend the terms and conditions contained herein.

៦.៣

ប៊ុគ្ល
គ ដារ់ពារយបសន ើសដ៊ុំ ែលមានសំនួរពារ់ព័នធនឹងពារយបសន ើសប៊ុំ នោះ គ្ួរដសវ ងររនូវក្តរបញ្ជារ់បដនថមព៊ីក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី ឬរំណាងភានរ់ងារលរ់របស់ក្រុមហន
៊ុ អ បអច ប៊ី
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

ិ ិបោគ្ិន នបំបពញបៅរនង
វិនិបោគ្ិនយល់ក្ពមទទួលព័រមា
៌ នបចាុបបននភាព ឬលទធផ្សលម្នែំបណើរក្តរបធវើប រិ វិសរមម តាមរយៈសារទូរស័ពទ ឬអ៊ុដ៊ី មលដែលវន
ុ ពារយបសន ស
ើ ៊ុំបធវើ
បរិ វិសរមម បៅតាមក្តរផ្សាលឲ្
់ យបដាយក្រុមហន
៊ុ ប ោះផ្សាយ និងក្រុមហន
៊ុ ធានាទិញមូលបក្រ។
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.
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