កំពង់ផែស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ (ក.ស្.ស្)
សេចក្តប្ី រកាេអំពកា
ី រស្វរើ ដ
៊៉ូ េ៉ូ (Roadshow)
និងការស្វរ
ើ ក្
៊ុ សរៀលឌីង
ក្ំពង់ផែេវ យ័តប្ក្ុងប្ពះេីហន៊ុ (ក្.េ.េ) ជាេហប្ាេស ះែាយលក្់មល
៉ូ រប្ត និងប្ក្ុមហន
៊ុ សអេរ៊ីអាយ រ៊យ
៉ូ ៉ ល់ េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី ផដលជាប្ក្ុមហន
៊ុ ធានាទិញម៉ូលរប្ត េ៉ូមជ៉ូន
ិ ិសយគិនទំងអេ់ពីការចារ់សែតើមការស្វើរដ
ដំណឹងដល់ វន
៊៉ូ េ៉ូ និងស្វើរ៊ុក្សរៀលឌីង េប្ារ់ក្ំណត់ថ្លៃស ះែាយលក្់មល
៉ូ រប្តក្មមេិទសិ ធ លើក្ដំរ៉ូងជាសាធារណៈ (IPO) ររេ់ ក្.េ.េ
ចំនន
ួ ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហន
៊ុ ថ្នភាគហន
៊ុ ានេិទិសធ ះសនោតេរ៊ុរចំនន
ួ ៨៥.៧៧១.៩៦៧ ភាគហន
៊ុ ផដលនឹងសប្ាងស្វកា
ើ រច៊ុះរញ្ជ ល
ី ក្់សៅក្ោង
ុ ែារម៉ូលរប្តក្មពុជា។ វិនិសយគិន
ផដលានរំណង់ចល
៉ូ រួមក្ោុងការស្វើរក្
៊ុ សរៀលឌីង និងការស ះែាយលក្់មល
៉ូ រប្តររេ់ ក្.េ.េ េ៉ូមដាក្់ពាក្យសេោ ើេស៊ុំ ្វើរ៊ុក្សរៀលឌីងសៅទីក្ផនៃងស្វើរ៊ុក្សរៀលឌីង។

១. ចសនាៃះថ្លៃលក្់ភាគហន
៊ុ ៖ ពី ៣.៥២០ សរៀល ដល់ ៥.១៨០ សរៀល (០,៨៨ ដ៊ុល្លៃរអាសមរិក្ - ១,២៩ ដ៊ុល្លៃរអាសមរិក្) ក្ោង
ុ មួយភាគហន
៊ុ ររេ់ ក្.េ.េ
ក្.េ.េ ជាមួយនឹងប្ក្ុមហន
៊ុ សអេរអា
៊ី យ រ៊យ
៉ូ ៉ ល់ េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី នឹងក្ំណត់ថ្លៃលក្់ភាគហន
៊ុ សដាយអន៊ុសល្លមតាមសាលការណ៍ផណនាំេតអ
ី ព
ំ ីការស្វើរ៊ុក្សរៀលឌីង និងការស្វើរ រិ វិេ
ក្មមម៉ូលរប្តក្មមេិទ។
ិ ធ ថ្លៃលក្់ភាគហន
៊ុ
នឹងប្តូវប្រកាេសប្កាយពីទទួល នការអន៊ុញ្ញាតសលើេំសណើេ៊ុំស ះែាយលក្់មល
៉ូ រប្តក្មមេិទជា
ិ ធ សាធារណៈ និងការច៊ុះរញ្ជ ីឯក្សារែតល់
ព័តា
៌ នពី គ.ម.ក្។

២. រ៊ដ
៉ូ េ៉ូ (Road Show)៖ ក្.េ.េ នឹងសរៀរចំរ៊៉ូដេ៉ូជាសាធារណៈផដលរង្ហាញអំពអា
ី ជីវក្មម និងគសប្ាង IPO ររេ់ប្ក្ុមហន
៊ុ ។
កាលវិភាគថ្នការសរៀរចំរ៊៉ូដេ៉ូានដ៉ូចខាងសប្កាម៖
ក្. កាលររិសចេទ៖ ថ្លៃទី២៥ ផែសមសា នោំ២០១៧ ចារ់ពីសា៉ ង ៩:០០ នាទីប្ពឹក្ ដល់ ១២:០០ នាទីប្ពឹក្
ែ. ទីក្ផនៃង៖ Raffles Hotel Le Royal ភ្ោំសពញ
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៣. ការស្វរ
ើ ក្
៊ុ សរៀលឌីង៖
ក្. ការផរងផចក្ម៉ូលរប្តក្មមេិទិ៖
ធ
ិ សិ យគិន
ប្ក្ុម វន

ល.រ

ចំនន
ួ ផរងផចក្

ភាគរយ

១

មន្តនតី និសយជិក្

២.១៤៤.២៩៩

១០%

២

ទីភាោក្់ង្ហរេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិថ្នប្រសទេជរ៉ន
៊ុ JICA ជា វិនសិ យគិនេកាតន៊ុពល

១១.៥៧៩.២១៦

៥៤%

៣

វិនិសយគិនក្ោង
ុ រ៊ុក្សរៀលឌីង

៥.៤០៣.៦៣៤

២៥,២%

៤

វិនិសយគិនក្ោង
ុ ររិ វិេក្មម

២.៣១៥.៨៤៣

១០,៨%

២១.៤៤២.៩៩២

១០០%

េរ៊ុរ

ែ. កាលររិសចេទ៖ ចារ់ពថ្ី លៃទ២
ី ៥ ផែសមសាដល់ថ្លៃទី២ ផែឧេភា នោំ២០១៧
- សពលប្ពឹក្៖ ចារ់ពីសា៉ ង ០៨:០០ ដល់សា៉ ង ១២:០០
- សពលថ្លៃ៖ ចារ់ពីសា៉ ង ១៣:០០ ដល់សា៉ ង ១៧:០០
- រាល់ពាក្យសេោ ើេផ៊ុំ ដលហួេពីថ្លៃទី២ ផែឧេភា នោំ២០១៧ សា៉ ង ១៧:០០ (សា៉ ងសៅប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា) នឹងចាត់ទ៊ុក្ជាអាសាររង់។
គ. ទីក្ផនៃងស្វើរក្
៊ុ សរៀលឌីង៖
ល.រ

ស្មះប្ក្ុមហន
៊ុ

សគហទំពរ័

ទ៉ូរេ័ពសទ លែ

១

សអេរ៊ីអាយ រ៊យ
៉ូ ៉ ល់ េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី

www.sbiroyal.com

(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥

២

សអេ៊ុល
ី ដា
ី េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី ភ្ីអល
ិ េ៊ុី

www.acledasecurities.com.kh

(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៩៦៦

៣

ក្មពុ េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី ភ្ីអល
ិ េ៊ុី

www.campusecurities.com.kh

(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៨៨០

៤

កាណា េ៊ុឃ្
ី យួ រឹ្ី អិល្ីឌី

www.canasecurities.com.kh

(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៨៨៧

៥

សគោលសដន ហវ័រឈ៉ូន (សែមរ៉ូឌា) េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី ភ្ីអល
ិ េ៊ុី

www.goldenfortune.com.kh

(៨៥៥) ២៣ ២១៨ ២៨៨

៦

ភ្ោំសពញ េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី ភ្ីអល
ិ េ៊ុី

www.pps.com.kh

(៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៥៥៥

៧

អ សអច រ៊ី ឥណូត ថ្ៃណា េ៊ុឃ្
ី យួ រឹ្ី លីមី្ត
ី

www.rhbgroup.com

(៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ១៦១

៨

យន់តា េ៊ុឃ្
ី យួ រឹ្ី (សែមរ៉ូឌា) ភ្ីអល
ិ េ៊ុី

www.yuantacambodia.com

(៨៥៥) ២៣ ៨៦០ ៨០០
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ឃ្. នីតិ វិ្ី៖
១) វិនិសយគិនប្តូវានសលែអតតេញ្ញាណវិនិសយគិនពី គ.ម.ក្។
២) វិនិសយគិនប្តូវានសលែគណនីជញ
ួ ដ៉ូរម៉ូលរប្តក្មមេទ
ិ ិ ធ (Securities Trading Account) សៅប្ក្ុមហន
៊ុ ម៉ូលរប្តណាមួយ ផដល នទទួលអាជាារ័ណណពី គ.ម.ក្។
ិ ិសយគិនប្តូវរំសពញពាក្យសេោ ើេ៊ុំចល
៣) វន
៉ូ រួមស្វើរក្
៊ុ សរៀលឌីង (Book-building Application Form) សៅទីតាំងដ៉ូច នរញ្ញជក្់ខាងសលើ។
៤) វិនិសយគិនប្តូវដាក្់ពាក្យសេោ ើេ៊ុំច៉ូលរួមស្វើរក្
៊ុ សរៀលឌីងសៅកាន់ទតា
ី ំងដ៉ូច នរញ្ញជក្់ខាងសលើ និងដាក្់ប្

ក្់ក្ក្់ចន
ំ ន
ួ ១០% ថ្នថ្លៃលក្់ភាគហន
៊ុ េរ៊ុរផដល ន

រំសពញសៅក្ោង
ុ ពាក្យសេោ េ
ើ ស៊ុំ ្វរ
ើ ក្
៊ុ សរៀលឌីង។
៤. ការប្រកាេអំពល
ី ទធែលថ្នការស្វរ
ើ ក្
៊ុ សរៀលឌីង៖ ក្.េ.េ ជាមួយនឹងប្ក្ុមហន
៊ុ សអេរអា
៊ី យ រ៊យ
៉ូ ៉ ល់ េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី នឹងប្រកាេអំពល
ី ទធែលថ្នការស្វើរក្
៊ុ សរៀលឌីងសៅកាន់
វិនិសយគិន សប្កាយពីទទួល នការអន៊ុញ្ញាតសលើេំសណើេ៊ុំស ះែាយលក្់មល
៉ូ រប្តក្មមេទ
ិ ជា
ិ ធ សាធារណៈ និងការច៊ុះរញ្ជ ីឯក្សារែតលព
់ ័តា
៌ នពី គ.ម.ក្។ វិនិសយគិនផដលទទួល ន
សជាគជ័យសៅក្ោុងរ៊ុក្សរៀលឌីង េំសៅសៅសលើ វិនិសយគិនផដល នដាក្់ថ្លៃែពេ់ជាង ឬសេម ន
ើ ឹងថ្លៃលក្់ភាគហ៊ុន (Offering Price)។

េប្ារ់ព័តា
៌ នរផនែ មអំពីការស្វើរ៊ុក្សរៀលឌីង៖
ល.រ

ស្មះប្ក្ុមហន
៊ុ

សគហទំពរ័

អ៊ុផី ម៉ល

ទ៉ូរេ័ពសទ លែ

១

សអេរ៊ីអាយ រ៊យ
៉ូ ៉ ល់ េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី

www.sbiroyal.com

info@sbiroyal.com

(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥

២

សអេ៊ុល
ី ដា
ី េ៊ុីឃ្យួ រឹ្ី ភ្ីអល
ិ េ៊ុី

www.acledasecurities.com.kh

info@acledasecurities.com.kh

(៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៩៦៦

៣

ក្ំពង់ផែេវ យ័តប្ក្ុងប្ពះេីហន៊ុ

www.pas.gov.kh

pasinfo@pas.gov.kh

(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

ុ ហន
ប្ក្ម
៊ុ ធានាទិញម៉ូលរប្ត
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