
 ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ្រល វ្រ ម . ក . ដែលជា បែតិបត្តិ ករ ផ្លូវដែក តែមួយគត់ ក្នុង ពែះរាជាណាចកែ កម្ពុជា មាន កិត្តិយស សូម 
ជមែប ជូនដំណឹង ដល់ សាធារណៈជន មែត្តា ជែបថា កែុមហ៊ុន យើងខ្ញុំ បានទទួល ការអនុញ្ញាត និង ចុះបញ្ជី ជា សា្ថាពរ ពី និយ័ត ករ 
មូល ប ត្រ កម្ពុជា ( ន . ម . ក .) លើ ឯកសារ ផ្តល់ព័ត៌មាន សមែប់ ការបោះ ផែសាយ លក់ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ជា សាធារណៈ តមរយៈ 
សែចក្តីសមែច លែខ ២០២/២២ ន . ម . ក / ស . ស . រ . ចុះ ថ្ងែទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ។ ។  អាសែ័យហែតុនែះ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ 
រ្រល វ្រ ម . ក . ដោយមាន ជំនួយ ពី កែុមហ៊ុន  អ្រស ប៊ី អាយ រ៉ូយ៉ាល់ សុី ឃ្រយួ រឹ ធី ជាទី បែឹកែសា ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា កែុមហ៊ុន ធានា ទិញ មូល- 
ប តែ សូម អញ្ជើញ វិនិយោគិន ដែល មានបំណង ស្នើសុំ ធ្វើ បរិវិសកម្ម អញ្ជើញ មក ដាក់ពាកែយ ស្នើសុំ ចូលរួម ធ្វើ បរិវិសកម្ម នែ សំណើ 
លក់ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ។ 
១. សង្ខ្រប អំពី សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ដ្រល បោះផ្រសាយ លក់ 

   ថ្លែ លក់ ក្នុង មួយ ឯក ត សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ៖ ១០០.០០០ រៀល (~២៥ ដុល្លារ អាមែរិក )
   អតែ គូ ប៉ុង សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ៖៧% ក្នុង មួយឆ្នាំ ជាមួយនឹង ឥណបែតិទាន រយៈពែល ១០ ឆ្នាំ ( គូ ប៉ុង នឹងតែូវ បង់  

       បែចាំឆ្នាំ ) ជាមួយ ការទូទាត់ ជា បែក់ ដុល្លារ អាមែរិក 
   កាលបរិច្ឆែទ បោះផែសាយ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ៖ ថ្ងែទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២
   បែភែទ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ៖ សញ្ញា បណ្ណ គ្មាន វត្ថុ ធានា និង មិនមែនជា កាតព្វកិច្ច កមែិត ទាប (unsubordinated)  

       ក្នុង ទមែង់ ចុះបញ្ជី 
   ទំហំ ទឹកបែក់ បោះផែសាយ សរុប ៖ ៤១ ពាន់ លន រៀល ( ឬ សមមូល ជា បែក់ ដុល្លារ អាមែរិក ១០ លន ដុល្លារ អាមែរិក )
   ចំនួន សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម សរុប ដែល បោះផែសាយ លក់ ៖ ៤១០.០០០ សញ្ញា បណ្ណ 
   ទំហំ វិនិយោគ អបែបបរមា ៖ 

- វិនិយោគិន សា្ថាប័ន ៖ ៨០០ លន រៀល (~២០០.០០០ ដុល្លារ អាមែរិក ) និង បន្ថែម ៤០០ លន រៀល (~ ១០០.០០០ ដុល្លារ  
  អាមែរិក ) ទៅលើ ទំហំ ទឹកបែក់ វិនិយោគ បនា្ទាប់ 
- វិនិយោគិន រូបវន្តបុគ្គល ៖ ៤០០.០០០ រៀល (~១០០ ដុល្លារ អាមែរិក ) និង បន្ថែម ១០០.០០០ រៀល (~ ២៥ ដុល្លារ អាមែរិក )  
  ទៅលើ ទំហំ ទឹកបែក់ វិនិយោគ បនា្ទាប់ ។ 
២. ការធ្វើ បរិវិសកម្ម 
 ក. ការបែងចែកសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម៖

ល.រ វិនិយោគិន ទំហំបែងចែក (សញ្ញាបណ្ណ) ភាគរយបែងចែក (%)

១ វិនិយោគិនសកា្តានុពល ៣៦៩.០០០ ៩០

២ វិនិយោគិនក្នុងដំណាក់កាលធ្វើបរិវិសកម្ម    ៤១.០០០ ១០

សរុប ៤១០.០០០ ១០០

 ខ.កាលបរិច្ឆែទធ្វើបរិវិសកម្ម៖ ថ្ងែទី២៧ ដល់ ថ្ងែទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ (ថ្ងែធ្វើការនៅបែទែសកម្ពុជា)
  -ពែលពែឹក៖ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង ១២:០០
  -ពែលថ្ងែ៖ ចាប់ពីម៉ោង ១៣:០០ ដល់ម៉ោង ១៧:០០

 គ.ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាកែយស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្ម អាចទាញយកបានតមរយៈ៖

 ឯកសារ ផ្តល់ព័ត៌មាន និង ពាកែយស្នើសុំ ធ្វើ បរិវិសកម្ម 

Soft Copy by:
 www.sbiroyal.com.kh

 Hard copy by: កែុមហ៊ុន អែស ប៊ី អាយ រ៉ូ យា ល់ សុី ឃែយួ រឹ ធី 
 ជាន់ ទី ១៣A អាគរ ពែី ន ភ្នំពែញ ថោ វើ លែខ ៤៤៥ មហាវិថី ពែះ មុនី វងែស សង្កាត់ បឹង 
ពែលឹត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានី ភ្នំពែញ 
 ទូរ សព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥

 ឃ.ទីកន្លែងធ្វើបរិវិសកម្ម (សមែប់ទទួលបានឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន និងពាកែយស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្ម)៖

 ឈ្មាះ កែុមហ៊ុន  គែហទំព័រ  ទូរ សព្ទ លែខ 

 អែស ប៊ី អាយ រ៉ូយា៉ោល់ សុី ឃែយួ រឹ ធី www.sbiroyal.com.kh     +(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥
+(៨៥៥) ៧៧ ៣៣៣ ៦៣១

 ង.លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖
  ១) វិនិយោគិនតែូវមានលែខអត្តសញ្ញាណវិនិយោគិន ដែលចែញដោយ ន.ម.ក.។

២) វិនិយោគិនតែូវមានលែខគណនីជួញដូរមូលបតែ (Securities Trading Account) 
នៅកែុមហ៊ុនមូលបតែណាមួយ ដែលបានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណពី ន.ម.ក.។

៣) វិនិយោគិនតែូវបំពែញពាកែយស្នើសុំចូលរួមធ្វើបរិវិសកម្ម (Subscription Form) 
នៅទីតំងដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើ។

៤) វិនិយោគិនតែូវដាក់ពាកែយស្នើសុំចូលរួមធ្វើបរិវិសកម្មទៅកាន់ទីតំងដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើ និងដាក់ប្រក់ចំនួន 
១០0% ន្រថ្ល្រទិញសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មសរុប។

៣. ការប្រកាសអំពីលទ្ធផលន្រការធ្វើបរិវិសកម្ម
ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រ្រលវ្រ ម.ក. ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុន អ្រសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ សុីឃ្រយួរឹធី នឹងបែកាសលទ្ធផលនែការធ្វើបរិវិស-
កម្ម ទៅកាន់វិនិយោគិន កែយពីការធ្វើបរិវិសកម្មចប់។
សមែប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការធ្វើបរិវិសកម្ម សូមទំនាក់ទំនង៖

ល . រ  ឈ្មាះ កែុមហ៊ុន  បគុ្គល សមែប ់ទនំាកទ់នំង  អីុម៉ែ ល  ទូរស័ព្ទ លែខ 

១
អែស ប៊ី អាយ 

រ៉ូយា៉ោល់ សុី ឃែយួ រឹ ធី 

លោក លង តរា dleang@sbiroyal.com.kh +(៨៥៥) ៧៧ ៣៣៣ ៦៣១

លោកសែី ម៉ែន វរលក្ខណ៍   vmen@sbiroyal.com.kh +(៨៥៥) ៧៧ ៣៣៣ ៦៨៩

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើបរិវិសកម្ម
 សញ្ញេបណ្ណសាជីវកម្ម រ៉ូយ៉េល់ រេលវេ 

(គំទែការអភិវឌែឍនែហែដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា)


