លិខត
ិ ស្នើ្ុំចុះស្មុះ
Registration Form

កាលបរសចេ
ិ ទ Date : _____________

សលខសរៀង No. HQ-REG-____________________

1/ ព័តមា
៌ នលម្អត
ិ រប្់ក្រុម្ហនតសៅសនុះសៅថា “រម្ពជាផ្ទុះទ២
ី រប្់ខ”្ុំ Company(s) Details (Hereinafter referred to as “Cambodia My 2nd Home”)

ក្រុម្ហន: មា៉ាយ ស្ខិន ហូម្ ្ី អិម្2សអច (សខម្បូឌា) ឯ.រ សលខចុះបញ្ជ ី ពាណិជ្ជរម្ម ១០០០១១៨០២៩ កាលបរសចេ
ិ ទចុះរនងបញ្ជ ី ពាណិជ្ជរម្ម ១០ ម្ររា ២០២២ ទូ រ្័ពទសលខ៖ +៨៥៥ ៦៦/៦១/៦៩ ៥៩០ ១៦៨។
Company: MY SECOND HOME CM2H (CAMBODIA) CO., LTD. Registration No. 1000118029, Incorporation Date 10 January 2022. Tel: +855 66/61/69 590 168.
ទីតង
ុំ ការយាល័
យរណ្ដ
ា ល: #១៩៩ ផ្លូវ៦៣ ករងផ្លូវ៣០៦ ភូម្២
ិ
ិ ្ង្កាត់បឹងសរងរងទី១ ខណឌ បឹងសរងរង រាជ្ធានីភសនុំ ពញ

Headquarter Address: #199, St. 63 Corner of St. 306, Phum 2, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh
2/ ព័តមា
៌ នលម្អត
ន ចុះស្មុះ តសៅសនុះសៅថា “ភាគអ
ន ចុះស្មុះ” Registrant Details (Hereinafter referred to as the “Registrant”)
ិ រប្់អរ
ី រ
ស្មុះ NAME

សភទ GENDER
្ញ្ជជតិ NATIONALITY

សលខលិខិតឆ្លងកែន PASSPORT NUMBER
ថ្ងៃផ្ត្ពលភាព EXPIRATION DATE

សលខទុំនារ់ទុំនង CONTACT NUMBER
សារសអឡិចក្តូនិច E-MAIL
អា្យដ្ឋានទុំនារ់ទុំនង

CORRESPONDENCE ADDRESS
3/ ការបង់ក្ារ់ Payment details
តថ្ម្ល្របកែលភាជប់ជាម្ួយ្មាជ្ិរភាព CM2H គឺ 50,000 ែល្លលរអាសម្ររ។
សបរខជ្នតក្ម្ូវឲ្យបង់ក្ារ់ 5,000 ែល្លលរអាសម្ររ
ិ
ិ ជាថ្ងលចុះស្មុះែុំបូង។

CM2H membership application fee is USD 50,000. Applicant is required to pay USD 5,000 as the initial registration fee (”Initial Registration Fee”).
សលខវរ័
ិ យប័ក្តទទួលក្ារ់ Receipt number ___________________________
4/ លរខខណឌសផ្េងៗ Other terms & conditions

- ក្ារ់ចុះស្មុះនង
ងររណីកែលរដ្ឋាភា
៉ា ណ ុះ។ សហយ
ិ ្ងក្តលប់សៅវញកតរន
ិ
ឹ ក្តូវបងវល
ិ លម្ន
ិ អនម្័ត ឬបែសិ ្ធសលើលិខត
ិ ស្នើ្ុំ បសណ្ដ
ើ សយើងនង
ឹ គត
ិ ថ្ងលរែាាលចុំនួន 250 ែល្លលរអាសម្ររ
ិ ក្ប្ិនសបកា
ើ រចុះ
ស្មុះម្ន
ិ ក្តូវានអនម្័ត ឬបែិស្ធសដ្ឋយរដ្ឋាភិាល។

The Initial Registration Fee is refundable only if the registration is not approved or refused by the government. An administration fee of USD 250 will be charged in case of
disapproval.
- ភាគីអនរចុះស្មុះ នង
ល
ឹ រប្់ខួ ន។
ិ អនរក្បរ
ឹ ាសយាបល់ ទទួលសាាល់ ថាព័ត៌មានកែលានបុំសពញសៅរនងលិខត
ិ សនុះពត
ិ ជាក្គប់ក្ាន់ ពត
ិ ក្ារែ នង
ិ ក្តម្
ឹ ក្តូវបុំផ្តតម្ចុំសណុះែង
Both registrant and consultant, hereby agreed that the information provided in this form is complete, true, and correct to the best of their knowledge.
ហតថសលខា នង
ិ សានម្សម្ថ្ែ Signature and thumbprint:

__________________________________________________________________
អនរចុះស្មុះ Registrant
ានស

ើញ Served and witnessed by:

អនរក្បឹរាសយាបល់ Consultant

ក្រុម្ហនស្មុះ COMPANY NAME

ក្រុម្ហន Company
មា៉ាយ ស្ខិន ហូម្ ្ី អិម្2សអច (សខម្បូឌា) ឯ.រ

MY SECOND HOME CM2H (CAMBODIA) CO., LTD.
ស្មុះ NAME
សលខទុំនារ់ទុំនង CONTACT NUMBER
ហតថសលខា SIGNATURE

CONTACT US FOR MORE INFORMATION
+855 66 590 168 (CH/KH)
+855 69 590 168 (EN/KH)
+855 61 590 168 (JP/KH)

info@cm2h.com
Cambodia My 2nd Home
#199, St. 63 Corner of St.306, Phum 2, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy,
Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh

