ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
Kingdom of Cambodia
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
Nation Religion King
6
ពារយសសនើសុំអាជាាបណ្ណ ព្បតិបតតិការនិងផ្តល់សសវាអីនធឺណ្ិត
Application for License on Operation and Provision of Internet Service
ឈ្
ម ោះអ្នកឈ្នើ្ុំ (Name of Applicant) ³
ឈេទ (Sex) ³

ថ្ងៃខែឆ្នុំកុំឈ

ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ប

ើត (Date of Birth) ³

ណ (ID No.) ឬេិែិតឆ្លងខែន (Passport No.) ³

មែងារ/តួនាទី (Position) ³
អា្យដ្ឋានបច្ចុបបនន (Address) ³
ទូរ្ព្ទ (Phone) ³

អ្ីខម៉ែេ (Email) ³
សូម្សោររជូន
Respectfully submit to
ឯរឧតតម្ព្បធាននិយ័តររទូរគម្នាគម្ន៍រម្ពុជា

His Excellency Chairman of the Telecommunication Regulator of Cambodia
រម្មវតថុ ³ ្ុំឈ

ើ្ុំអាជ្ញាប

ណ ប្បតិបតតិការនិងផ្តេ់ឈ្វាអ្ីនធឺ

ិត។

Subject ³ Applying for the License on Operation and Provision of Internet Service.
ឈ្ច្កដីែូច្មានខច្ងកនុងកមមវតថខា
ុ ងឈេើ ែាុ ុំបាទ/នាងែាុ ុំ ្ូមជប្មាបជូនឯកឧតដមប្បធាន ឈមត្តតប្ជ្ញបថា
ប្កុមហនឈយើងែាុ ុំ មានបុំ
កមពុជ្ញខែេមាន

ងឈ្នើ្ុំអាជ្ញាប

ណឈែើមបីឈធវប្ើ បតិបតតិការនិងផ្តេ់ឈ្វាអ្ីនធឺ

ិតឈៅកនុងប្ព្ោះរាជ្ញណាច្ប្ក

៖

With reference to the subject above, I would like to inform His Excellency
Chairman that our company intend to apply for the license to operate and provide internet
service in the Kingdom of Cambodia as the following ៖
នាមករ

៍ប្កុមហនជ្ញភាសាខែម រនិងអ្ង់ឈលល្ (Name of the Company in Khmer and English) ³

ផ្ទោះឈេែ/អ្គារឈេែ (House No./Building No.) ³
ឃុំ/្ងាាត់ (Khum/Sangkat) ³

ផ្លូវ (Street) ³

ប្កុង/ប្្ុក/ែ ឌ (Krong/Srok/Khan) ³

រាជធានី/ឈែតត (Capital/Province) ³
ទូរ្ព្ទ (Phone) ³

អ្ីខម៉ែេ (Email) ³

ែាុ ុំ្ូមធានាអ្ោះអាង ³
I assure that ³
រាេ់ព្័ត៌មានទុំងអ្្់ខែេបានបុំឈព្ញឈៅកនុងពាកយឈ្នើ្ុំឈនោះ ព្ិតនិងប្តឹមប្តូវ។
All information in the application is truly correct.
បានបុំឈព្ញព្័ត៌មានប្តឹមប្តូវកនុងទប្មង់ពាកយ្ុំអាជ្ញាប

ណ ែូច្មានជូនភាាប់។

Correctly completed the information in the application form as attached.
ពាកយឈ្នើ្ុំប្តូវបានឈធវើឈ ើងកនុងខែន្មតថកិច្ចរប្់អ្នកឈ្នើ្ុំ។
The application was made within the applicant’s authorization.
ប្កុមហនឈយើងែាុ ុំព្ុំមានជុំពាក់បុំ

េរែាឈ ើយ ឈហើយប្កុមហននឹងអ្នវតតកាតព្វកិច្ចបង់ព្នធអាករជូន

រែាឱ្យបានប្តឹមប្តូវប្្បត្តមបទបបញ្ាតិជ្ញ
ត ធរមាន។
Our company is not indebted to the government, and the company shall fulfill its
obligation to pay tax to the government in accordance with applicable laws.
បានផ្តេ់ឯកសារពាក់ព្័នធនិងឈគារព្ត្តមរាេ់េកខែ ឌ ែូច្មានកុំ
ឈ្នើ្ុំអាជ្ញាប

ត់កនុង «ឈ្ច្កដីខ

នាុំ ្ីព្
ដ ីការ

ណ ប្បតិបតតិការទូរលមនាលមន៍»។

Provided relevant documents and complied with all conditions set out in the
“Guideline on Applying for License of Telecommunications Operation.”
អាប្្័យឈហតែូច្បានជប្មាបជូនខាងឈេើ

្ូមឯកឧតតមប្បធាន

ឈមត្តតព្ិនិតយនិង្ឈប្មច្ឈដ្ឋយ

ឈ្ច្កតីអ្នឈប្គាោះបុំផ្ត។
Therefore, may His Excellency Chairman review and decide by the most favorable.
្ូមឯកឧតតមប្បធាន ទទួេនូវការឈគារព្ែ៏ែពង់ែព្់ព្ីែាុុំ។
Please accept, His Excellency Chairman, the assurances of my highest consideration.
ថ្ងៃ

ខែ

ឆ្នុំ

រាជធានីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី

្័ក ព្.្. ២៥
ខែ

ឆ្នុំ ២០

Phnom Penh,

, 20

ហតថសលខានិងព្ារបស់ព្រុម្ហន
Signature and Stamp of the Company

ឯរសារភ្ជាប់ ³
១. ឈ្ច្កតី ច្ មល ង អ្តត ្ ញ្ញា

ប

ណ (្ញ្ញា តិ ខែម រ)ឬេិ ែិ ត ឆ្ល ង ខែន (្ញ្ញា តិ ប រឈទ្)ខែេមានការបញ្ញា ក់

នី តាន កូ េ កមម ឈៅប្ច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្នរែាបាេថានក់ឈប្កាមជ្ញតិ ឬមនទីរសារការី
២.ឈ្ច្កតី ច្ មល ង វញ្ញ ញ្ញា បនបប្តច្ោះបញ្ាី ពា

ិ ជ ាក មម ខែេមានការបញ្ញា ក់ នី តាន កូ េ កមម ឈៅប្ច្កឈច្ញច្ូេ

ខតមួយថ្នរែាបាេថានក់ឈប្កាមជ្ញតិ ឬមនទី រ សារការី
៣.ឈ្ច្កតីច្មលងប

0១ ច្ាប់

0១ ច្ាប់

ណ បា៉ែតង់ ខែេមានការបញ្ញាក់នីតានកូេកមម ឈៅប្ច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្នរែាបាេថានក់

ឈប្កាមជ្ញតិ ឬមនទី រ សារកា រី

0១ ច្ាប់

៤.ឈ្ច្កតីច្ មល ង េកខ និតកៈប្កុម ហន ខែេមានការបញ្ញា ក់ នី តាន កូ េ កមម ឈៅប្ច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្នរែាបាេ
ថានក់ឈប្កាមជ្ញតិ ឬមនទី រ សារកា រី
៥. ឈ្ច្កតីច្មលងរបាយការ

0១ ច្ាប់

៍សាច្់ប្បាក់្ប្មាប់រយៈឈព្េយ៉ែងតិច្១ខែមនកាេបរញ្ញឈច្េទថ្នការដ្ឋក់ពាកយឈ្នើ្ុំ

ខែេមានការបញ្ញាក់នីតានកូេកមមឈៅប្ច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្នរែាបាេថានក់ឈប្កាមជ្ញតិ ឬមនទីរសារកា រី

0១ ច្ាប់

៦. ខផ្នការបឈច្ច ក ឈទ្្ប្មាប់ រ យៈឈព្េយ៉ែ ងតិ ច្ ៣ឆ្នុំ ឈដ្ឋយលិ ត ព្ី កា េប រញ្ញ ឈច្េ ទ ថ្នការដ្ឋក់ ពា កយឈ្នើ ្ុំ

0១ ច្ាប់

៧. ខផ្ ន កា រ ធ រ កិ ច្ច ្ ប្មា ប់ រ យៈ ឈព្ េ យ៉ែ ង តិ ច្ ៣ ឆ្នុំ ឈដ្ឋ យលិ ត ព្ី កា េ ប រញ្ញ ឈច្េ ទ ថ្ន កា រ ដ្ឋ ក់ ពា កយ ឈ្នើ ្ុំ

0១ ច្ាប់

៨. ឈ្ច្កតី ច្ មល ង វញ្ញ ញ្ញា បនបប្ត្មាា េ់ មាច ្់ អ្ ច្េនវតថុ (កនុ ង ករ
ឈបើកអាជីវកមម (កនុងករ

ី ទី ត្តុំ ង ផ្ទទ េ់ ែួ ល ន) ឬកិ ច្ច ្ នាជួ េ ទី ត្តុំ ង

ជ
ី ួេទីត្តុំង) ខែេមានការបញ្ញាក់នីតានកូេកមមឈៅប្ច្កឈច្ញច្ូេខតមួយថ្នរែាបាេ

ថានក់ឈប្កាមជ្ញតិ ឬមនទីរសារការី

0១ ច្ាប់

Attached documents ³
1. A copy of Identity Card (Cambodian) or Passport (Foreigner) legalized at One Window Service
office of sub-national administrations or notary public office

01 Copy

2. A copy of Certificate of Incorporation legalized at One Window Service office of sub-national
administrations or notary public office

01 Copy

3. A copy of Patent Tax Certificate legalized at One Window Service office of sub-national
administrations or notary public office

01 Copy

4. A copy of Memorandum and Articles of Association legalized at One Window Service office
of sub-national administrations or notary public office

01 Copy

5. A copy of Bank Statement for at least 1(one) month before the date of filing application legalized
at One Window Service office of sub-national administrations or notary public office

01 Copy

6. Technical Plan for at least 3 (three) years counting from date of filing application

01 Copy

7. Business Plan for at least 3 (three) years counting from date of filing application

01 Copy

8. A copy of Certificate of Ownership of Immovable Property (owned premises) or rental agreement
of business premises (rented premises) legalized at One Window Service office of sub-national
administrations or notary public office

01 Copy
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Application Form for License of Operation and Provision of Internet Service

អ្នកដ្ឋក់ពាកយ្ុំ ប្តូវបុំឈព្ញព្័ត៌មានឈៅកនុងទប្មង់ពាកយ្ុំឈនោះឱ្យបានប្តឹមប្តូវនិងប្លប់ប្គាន់។ និយ័តករ
ទូរលមនាលមន៍កមពុជ្ញ (ន.ទ.ក.) នឹងមិនព្ិនិតយពាកយ្ុំទង
ុំ ឡាយណា ខែេមានព្័ត៌មានមិនប្តឹមប្តូវ មិនប្លប់ប្គាន់
ព្័ត៌មានខកលងបនលុំ ឬមិនអ្នឈោមត្តមច្ាប់ ្ីតព្ីទូរ លមនាលមន៍ ឬប្បកា្្តីព្ីេកខែ ឌ និង នីតិ វញ្ញធីថ្នការផ្តេ់
ការខកខប្ប ការព្យួរ ការឈផ្ទរ និងការែកហូត េិែិតអ្នញ្ញាត វញ្ញញ្ញាបនបប្ត ឬអាជ្ញាប
ករ

ណប្បតិបតតិការទូរលមនាលមន៍។

ីចុំបាច្់ អ្នកដ្ឋក់ពាកយ្ុំ អាច្បុំឈព្ញព្័ត៌មានកនង
ុ ទុំព្័របខនថមឈដ្ឋយខ ក ឈដ្ឋយ្មាាេ់ជ្ញ ឯកសារភាាប់ទ១
ី

‹ព្័តមា
៌ នបខនថម ›។
The applicant must fill information in the application form correctly and sufficiently. The
TRC will not review any applications that contain incorrect, insufficient, or fake information, or
do not comply with the Law on Telecommunications, or Prakas on Conditions and Procedures
for Provision, Modification, Suspension, Transfer, and Revocation of the Permit, Certificate, or
License of Telecommunications Operation. If necessary, applicant can file the information on
the additional page separately by marking as attached document 1 “Additional Information.”
ផ្ផ្នរទី១³ រ័ត៌មានទូសៅ
Part 1: General Information
ុ ហន
១) ឈ្
ម ោះសាថប័ន/ប្កម
1. Name of Institution/Company
២) អា្យដ្ឋានទុំនាក់ទន
ុំ ង
2. Address
៣) ឈេែវញ្ញញ្ញាបនបប្តច្ោះបញ្ាពា
ី

ជ
ិ ក
ា មម

3.Registration Number of Certificate
of Incorporation
៤) អា្យដ្ឋានច្ោះបញ្ាី
4. Registered Address
៥) កាេបរញ្ញឈច្េទច្ោះបញ្ាី
5. Date of Registration

៦) ទីកខនលងច្ោះបញ្ាី
6. Place of Registration
៧) អ្នកទុំនាក់ទន
ុំ ងថ្នការឈ្ន្
ើ អា
ុំ ជ្ញាប

ណ

7. Focal person of the license application
- ឈ្
ម ោះ (Name)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
៨) អ្នកទុំនាក់ទន
ុំ ងឈៅប្ព្ោះរាជ្ញណាច្ប្កកមពុជ្ញ្ប្មាប់ទទួេការជូនែុំ

ង
ឹ ផ្លូវការ

8. Focal person in the Kingdom of Cambodia for receiving official notification
- ឈ្
ម ោះ (Name)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
ផ្ផ្នរទី២³ រ័ត៌មានអុំរីអភិបាលនិងមាាស់ភ្ជគហនននព្រុម្ហន
Part 2: Information of Directors and Shareholders of the Company
ុ ហនឈម (ប្ប្ិនមាន)
៩) ឈ្
ម ោះប្កម
9. Name of Parent Company (If Any)
១០) អ្តត្ញ្ញា

ុ ហន
ថ្នអ្េិបាេប្កម

10. Identity of Directors
ក) ឈ្
ម ោះប្បធានប្កុមប្បឹកាេិបាេ
(Name of Chairman of a Board of
Directors)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)
- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- តួនាទី (Position)
- បទព្ិឈសាធន៏ការងារ
(Working Experiences)
- ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ប

ណ/េិែិតឆ្លងខែន

(ID No./ Passport No.)
ែ) ឈ្
ម ោះអ្េិបាេ (Name of Director)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)

- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- តួនាទី (Position)
- បទព្ិឈសាធន៏ការងារ
(Working Experiences)
- ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ប

ណ/េិែិតឆ្លងខែន

(ID No./ Passport No.)
ល) ឈ្
ម ោះអ្េិបាេ (Name of Director)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)
- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- តួនាទី (Position)
- បទព្ិឈសាធន៏ការងារ
(Working Experiences)
- ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ប

ណ/េិែិតឆ្លងខែន

(ID No./ Passport No.)

១១) អ្តត្ញ្ញា

ថ្នមាច្់ហន

11. Identity of Shareholders
ក) ឈ្
ម ោះ (Name)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)

- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
- ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ប

ណ/េិែិតឆ្លងខែន

(ID No./ Passport No.)
- ភាលរយថ្នភាលហន
(Percentage of Shares)
ែ) ឈ្
ម ោះ (Name)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)

- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
- ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ប

ណ/េិែិតឆ្លងខែន

(ID No./ Passport No.)
- ភាលរយថ្នភាលហន

(Percentage of Shares)

ល) ឈ្
ម ោះ (Name)
- អា្យដ្ឋាន (Address)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)

- ឈេែទូរ្ព្ទ (Phone Number)
- អ្ីខម៉ែេ (Email)
- ឈេែអ្តត្ញ្ញា

ប

ណ/េិែិតឆ្លងខែន

(ID No./Passport No.)
- ច្ុំនួនភាលរយថ្នហន
(Percentage of Shares)
១២) ករ

អ្
ី នកទទួេអាជ្ញាប

ុ ហនកុំព្ងឈ្ន្
ណ ែថ្ទមានភាលហនកនុងប្កម
ើ អា
ុំ ជ្ញាប

ណ ប្តូវបុំឈព្ញព្័តមា
៌ ន

12. In the event that other licensee hold shares of the company that is applying for license,
the applicant must fill
ក) ឈ្
ម ោះ (Name)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)
- ច្ុំនួនភាលរយថ្នហន

(Percentages of Shares)

- ឈ្
ម ោះប្កុមហន

(Name of Company)

- ប្បឈេទនិងឈេែអាជ្ញាប

ណខែេមាន

(Type and registration number of
applicable license)
ែ) ឈ្
ម ោះ (Name)
- ្ញ្ញាតិ (Nationality)
- ច្ុំនួនភាលរយថ្នហន

(Percentages of Shares)
- ឈ្
ម ោះប្កុមហន

(Name of Company)

- ប្បឈេទនិងឈេែអាជ្ញាប

ណខែេមាន

(Type and registration number of
applicable license)

ផ្ផ្នរទី៣³ រ័ត៌មានអុំរីនីតប
ិ គគល
Part 3: Information of Legal Person
១៣)

ប្បឈេទនីតប
ិ លាេ

13. Types of legal person

 ប្កុមហនឯកជន (Private Company)
 សាថប័នរែា (Governmental Institution)
 ឈផ្េងៗ (្ូមបញ្ញាក់...................................)
Others (Please Provide.........................................)

ផ្ផ្នរទី៤³ ព្បតិបតតិការទូរគម្នាគម្ន៍បចាុបបនន
Part 4: Current Telecommunications Operation
១៤) ករ

អ្
ី នកឈ្ន្
ើ ធា
ុំ ល ប់បានទទួេអាជ្ញាប

ណ ព្ម
ី ន ប្តូវបុំឈព្ញ

14. In the event that the applicant has obtained license previously, the applicant must fill
ក) ប្បឈេទអាជ្ញាប ណ
A. Type of license
ែ) ឈេែអាជ្ញាប ណ
B. Registration number of license
ល) កាេបរញ្ញឈច្េទអាជ្ញាប ណ
C. Date of license issuance
ឃ)កាេបរញ្ញឈច្េទផ្ត្ព្េភាព្ ឬឈបាោះបង់
ឬ ែកហូតថ្នអាជ្ញាប ណនីមួយៗ
D. Date of expiration, cancellation,
or revocation of each license
ង) បណា
ត ញ និង/ឬ ឈ្វាខែេផ្តេ់ឈប្កាម
វញ្ញសាេភាព្ថ្នអាជ្ញាប ណបច្ចុបបនននីមួយៗ
E. Network and/or service provided
under the scope of each current
license
ច្) មូេឈហតថ្នការឈបាោះបង់ ឬែកហូតថ្ន
អាជ្ញាប ណ នីមួយៗ
F.Reason of cancellation or revocation
of each license
១៥) ឈតើអ្នកឈ្ន្
ើ ធា
ុំ ល ប់ប្តូវបានបែឈិ ្ធផ្តេ់
អាជ្ញាប ណ ឈដ្ឋយ ន.ទ.ក. ខែរ ឬឈទ?
ករ ធា
ី ល ប់ប្តូវបានបែឈិ ្ធ អ្នកឈ្ន្
ើ ប្ុំ តូវ
បញ្ញាក់អ្ព្
ុំ ប្ី បឈេទអាជ្ញាប ណ និងមូេឈហត
ថ្នការបែឈិ ្ធ។
15. Has the applicant been rejected to
grant a license by the TRC? If yes, the
applicant must provide the type of
license and reason of rejection.

១៦) ករ

អ្
ី នកឈ្ន្
ើ ក
ុំ ព្
ុំ ងកាន់កាប់អាជ្ញាប

ណ ទរូ លមនាលមន៍ឈៅប្បឈទ្ែថ្ទឈទៀត ប្តូវបុំឈព្ញ

16. In the event that the applicant is holding telecommunication license in other countries,
the applicant must fill
ក) ប្បឈទ្ខែេបានទទួេអាជ្ញាប ណ
A. Country/Countries licenses granted
ែ) ប្បឈេទអាជ្ញាប ណ
B. Type of licenses
ល) ប្បឈេទឈហដ្ឋារច្នា្មព័នធ និង ឈ្វា
ខែេកុំព្ងប្បតិបតតិការ
C. Type of operating infrastructures
and services
ឃ) ករ ីធាលប់បានរងប ត ឹង ឬ ការព្ិន័យ
អ្នកឈ្នើ្ុំប្តូវឈរៀបរាប់អ្ុំព្ីសាថនភាព្និងេទធ
ផ្េ
D. In the event that the applicant has
previously faced lawsuit or fine, the
applicant must describe the situation
and result.
ផ្ផ្នរទី៦³ រ័ត៌មានហិរញ្ញវតថុ
Part 6: Financial Information
១៧)របាយការ

សា
៍ ច្់ប្បាក់រប្់អ្នកឈ្ន្
ើ ុំ។

អ្នកឈ្ន្
ើ អា
ុំ ជ្ញាប

ណ ឈ្វាទូរលមនាលមន៍

ប្តូវមានឈែើមទនអ្បបបរមាច្ុំនន
ួ ២០០០
ោនឈរៀេ។
17.Applicant’s

bank

statement.

The

applicant of license of telecommunications

service shall have minimum capital of
2000 million riels.

១៨)អ្នកឈ្ន្
ើ ប្ុំ តូវប រញ្ញយយអ្ុំព្ខី ផ្នការ
ច្ុំណាយ្ប្មាប់រយៈឈព្េយ៉ែងតិច្៣ឆ្នុំថ្ន
ការឈធវប្ើ បតិបតតកា
ិ រ ឈដ្ឋយលិតព្ីកាេបរញ្ញឈច្េទ
ថ្នការដ្ឋក់ពាកយឈ្ន្
ើ ។
ុំ
19.The applicant must state the
expenditure plan for at least three
(3) years of operation counting from
the date of filing application.

ផ្ផ្នរទី៧³ ការធានា
Part 7: Warranty
ែាុ ុំ.......................................................្ូមធានាថា ែាុ ុំមាន្ិទធិប្្បច្ាប់តុំណាងឱ្យអ្នកឈ្នើ្ុំ
អាជ្ញាប

ណ និង ប្លប់ព្័ត៌មានខែេបុំឈព្ញកនុងទប្មង់ពាកយ្ុំលព្
ឺ ិតជ្ញប្តឹមប្តូវ។ ឈប្កាយឈព្េទប្មង់ពាកយ្ុំប្តូវ

បានអ្នម័ត អ្នកឈ្នើ្ុំប្តូវឈគារព្ត្តម (ក)ច្ាប់ និង បទបបញ្ាតិថ្ត នប្ព្ោះរាជ្ញណាច្ប្កកមពុជ្ញ (ែ)ឈ្ច្កតីជូនែុំ
ឈ្ច្កតីខ

នាុំ េិែិតបទដ្ឋានលតិយតតខែេឈច្ញឈដ្ឋយ ក.ប.ទ. និង ន.ទ.ក. និង (ល)េកខែ ឌ ថ្នអាជ្ញាប

ឹង
ណ។

I ..............................................would like to warrant that I have legal rights to represent
the applicant, and all information filled in the application form are truly correct. After the
application form is approved, the applicant must comply with (A) Laws and Provisions in the
Kingdom of Cambodia, (B) Notifications, Guidelines, Legal Regulations issued by the MPTC
and TRC and (C) conditions set out in the license.

ឈ្
ម ោះ (Name)

³

តួនាទី (Position)

³

កាេបរញ្ញឈច្េទ (Date)

³

ហតថឈេខា (Signature)

³

ប្ត្តប្កុមហន (Stamp of the Company)

³

