សេចក្តីជ ូនដំណឹងេីព
ី ីលទ្ធផលននការស្វប
ី រិវិេកម្ម
“េញ្ញ
ា បណណសាជីវកម្មដំប ូងបំផត
ុ សៅកម្ពជា
សលខ១”
ុ

របេ់គ្រឹះសាានម្ីគ្កូហិរញ្ា វតាុ ហត្ថាកេិករ លីម្ីត្ីត (ហត្ថាកេិករ)
គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ ហត្ថារសិររ លីមីត្ធីត្ (ហត្ថារសិររ) និងគរុមហន
៊ុ អេសបអា
៊ី យ រយ
៉ូ ៉ា ល់ស៊ុីឃ្យួ រឹធី (អេសប៊ីអាយ) មានរិត្យ
ិត សជគមាបជ៉ូនដំណរងដល់ វិនិអយ្ិនដដល
បានដារ់ពារយអធវើប រិ វិសរមម សគមាប់ការអបាឹះផ្សាយលរ់សញ្ញញបណណស្ថជីវរមមជាស្ថធារណៈ របស់ហត្ថារសិររ ចាប់ពី ថ្ងៃទី ០៨ ដល់ ថ្ងៃទី ១៣ ដែ វិឆិកា ឆ្នំ ២០១៨ អមត្ថត
គជាបថា ការអធវើប រិ វិសរមម បានគបពរត្អត ៅគបរបអដាយអជា្ជ័យ។ ឆំនន
ួ សញ្ញញបណណស្ថជីវរមមសរ៊ុបឆំនន
ួ ១.២០០.០០០ សញ្ញញបណណ គត្ូវបានបញ្ញាទិញ និងដបរដឆរជ៉ូន វិនិ
អយ្ិនទំងេស់។ លទធផ្សលថ្នការអធវើប រិ វិសរមម បានទទួលការេន៊ុញ្ញញត្ពី្ណៈរមមការម៉ូលបគត្រមពុជា (្.ម.រ) រួឆអហើយ។
រនុងនាមជា្ណៈគ្ប់គ្ងរបស់ ហត្ថារសិររ និងគរុមហន
៊ុ អេសបអា
៊ី យ អយើងែ្ុស
ំ ៉ូមដងែងេំណរ្៊ុណយ៉ាងគជាលអគៅ ដល់ការគំគទអៅគ្ប់ដំណារ់កាលពី គរសួងអសដឋរិឆ-ច
និងហិរញ្ញវត្ាុ ធនាគរជាត្ិថ្នរមពុជា ្ណៈរមមការម៉ូលបគត្រមពុជា គរុមហន
៊ុ ផ្សារម៉ូលបគត្រមពុជា International Finance Corporation (IFC) និងទីគបររាសញ្ញញបណណ ស្ថជី
វរមមទង
ំ េស់អដើមបីសអគមឆបានលទធផ្សលអជា្ជ័យដ៉ូឆថ្ងៃអនឹះ អហើយសងឈរមយ៉ាងម៊ុត្មាំន៉ូវការគំគទបដនាមអទៀត្អៅអពលេនា្ត្។ ថ្ងៃឆ៊ុឹះបញ្ាផ្ស
ី ូ ែវការរបស់សញ្ញញបណណស្ថជីវរមម
អនឹះគត្ូវបានរំពរងទ៊ុរអៅថ្ងៃទី ០៥ ដែ ធនូ ឆ្នំ២០១៨ ខាងម៊ុែអនឹះ។ សញ្ញញបណណស្ថជីវរមមរបស់ហត្ថារសិររ នរងកាែយជាសញ្ញញបណណស្ថជីវរមមដំប៉ូងបំផ្សត្
៊ុ ដដលបានអបាឹះផ្សាយ
លរ់អៅទីផ្សារម៉ូលបគត្រនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។
ហត្ថារសិររ ្ឺជាគ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ ទទួលគបារ់បអញ្ញស
ើ នស ំធំជាងអ្លំដាប់ទី ៣ អៅរនង
ុ គបអទសរមពុជាដដលទទួលបាន អាជា្ប័ណណពីធនាគរជាត្ិថ្នរមពុជា។ អដាយបាន
អធវើគបត្ិបត្តិការេស់រយៈអពលជាង២០ឆ្នំមរអហើយអៅអលើទផ្ស
ី ារហិរញ្ញវត្ាុ ហត្ថារសិររ ្ឺជាគ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ាឈា
ុ នម៊ុែអ្មួយ ដដលផ្សតល់អសវារមមហិរញ្ញវត្ាឆ
ុ គមុឹះដល់
ិ នដ៉ូឆជា៖ ឥណទនខានត្ត្៉ូឆបំផ្សត្
អាជីវរមមខានត្ត្៉ូឆបំផ្ស៊ុត្ និងត្៉ូឆ ដល់េត្ិងជ
៊ុ ឥណទនខានត្ត្៉ូឆ និង មធយម ឥណទនអ្ហដាឋន ឥណទនដរលមអអ្ហដាឋន អសវាគបារ់បអញ្ញើ
សនស ំ និងអសវាអផ្សេរគបារ់រង
នុ គសុរ រួមទំងអសវារមម ហិរញ្ញវត្ាអុ ផ្សសងៗជាអគឆើនអទៀត្ ត្ថមរយៈស្ថខាឆំនន
ួ ១៧៨ និងមា៉ា ស៊ុីនអេធីេរមឆំនន
ួ ១២៩ អគ្ឿងអៅទ៉ូទង
ំ គបអទស។ ហត្ថា
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ិ ន គ្ប់អពលអវលា និងគ្ប់ទីរដនែង។ ្ិត្គត្រមដែសីហា
រសិររ មានអសវាធនាគរឆល័ត្ ដដលជាអសវារមមងាយគសួលនិងឆ្ែត្ថ្វសគមាប់បំអ រើ និងបំអពញត្គមូវការេត្ិងជ
២០១៨ សមត្៊ុលយគបារ់បអញ្ញស
ើ នស ំរបស់ហត្ថារសិររ មានឆំនន
ួ ជាង ៤២០ លានដ៊ុលាែរអាអមរិរ ជាមួយនរងឆំនន
ួ េត្ិងិជន គបារ់បអញ្ញើសនស ំជាង ២៣០,០០០ នារ់ ផ្សលប័គត្
ឥណទនសរ៊ុបមាន ឆំនន
ួ គបមាណ ៦៨៣ លានដ៊ុលាែរអាអមរិរ អដាយមានេត្ិងិជនឆំនន
ួ ជាង១៣០,០០០ នារ់។ គទពយសរមមសរ៊ុប របស់ហត្ថារសិររមានឆំនន
ួ ៨៤៣លាន
ដ៊ុលាែរអាអមរិរ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ហត្ថាក្សិក្រ លីមីតធី ត បានក្លាយជាបុត្តសមព័នធរបស់ធនាគារត្ក្ុងសសុី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធាំលាំដា ប់ទី៥ ននត្រះរាជាណាចត្ក្នៃ
ឡង់ន៍ នហើយក្៏ ជាសមាជ្ិក្ននធនាគារ MUFG ដែលជាសមព័នធធនាគារ ធាំ ជាងនេបាំផុតនៅត្បទសជ្បុន និងជាសមព័នធនសវាហិរញ្ញ វតាុែ៏ធាំមួយក្នុងចាំនណាមសមព័នធហិរញ្ញ វតាុធាំ
ជាងនេនលើសក្លនោក្។

គរុមហន
៊ុ អេសប៊ីអាយ ្ឺជាគរុមហន
៊ុ ម៉ូលបគត្ឈានម៊ុែអ្អៅគបអទសរមពុជា អដាយមានប៊ុ្ល
គ រ
ិ ជំនាញដផ្សនរហិរញ្ញវត្ាឆ
ុ ាស់លាស់ និងបណា
ត ញលរ់ភា្ហន
៊ុ ធំទ៉ូលាយអៅ
ត្ំបន់អាស៊ុ។
ី ការអបាឹះផ្សាយសញ្ញញបណណស្ថជីវរមមអនឹះ ្ឺជាអជា្ជ័យមតងអទៀត្របស់ គរុមហន
៊ុ អេសប៊ីអាយ បនាេប់ពី IPO របស់ រំពង់ដផ្សសវយត្
័ គរុងគពឹះសីហន៊ុ (រ.ស.ស) និង
ត្ំបន់អសដឋរិឆចពិអសសភ្នំអពញ (ភ្ីភ្ីអេសភ្ី)។ អយើងែ្ុផ្ស
ំ ល
ត ់អសវារមម អលើគ្ប់ទគមង់ និងទំហំ ថ្នការអបាឹះផ្សាយលរ់មល
៉ូ បគត្ អដាយរាប់បញ្ចូ លទំងការអបាឹះផ្សាយលរ់ ម៉ូលប
គត្របស់សហគគសធ៊ុនត្៉ូឆ និងមធយម ការរំលាយគរុមហន
៊ុ បញ្ចូ លគន និងការទិញយរ (M&A) អសវាឈ្មួ ញអជើងស្ថម៉ូលបគត្ និងការគបររាហិរញ្ញវត្ាស្ថ
ុ ជីវរមមអផ្សសងៗអទៀត្។
ស៉ូមពិភារាជាមួយគរុមការងារអយើងែ្ុ ំ ន៉ូវរាល់ត្គមូវការអសវារមមហិរញ្ញវត្ារុ បស់េនរ។
ស៉ូមអមត្ថតពិនត្
ិ យអមើលបញ្ាី វន
ិ ិអយ្ិនទទួលបានអជា្ជ័យអៅរនង
ុ ការអធវើប រិ វិសរមមដ៉ូឆមានអៅខាងអគកាម។ សគមាប់ពត្
័ មា
៌ នបដនាមស៉ូមទំនារ់ទន
ំ ងមរកាន់ អលារ ហ៊ុរម
វិប៊ុល ត្ថមរយៈទ៉ូរស័ពេអលែ ០២៣ ៩៩៩ ២៦៦ និង ០៩៣ ៧៧៧ ០៤៥ ឬរ៏ អលារគសី ឆ្យ លីហួរ ត្ថមរយៈទ៉ូរស័ពេអលែ ០២៣ ៩៩៩ ៥៩៥ និង០៧៧ ៣៣៣ ៦៣១។
វិនិអយ្ិនរ៏អាឆពិនត្
ិ យអមើលលទធផ្សលបរិ វិសរមមអលើអ្ហទំព័រគ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ ហត្ថារសិររ លីមីត្ធីត្ (www.hkl.com.kh) និងគរុមហន
៊ុ អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ុឃ្
ី ្
យួ រឹធី (www.sbiroyal.com)។
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បញ្ជ ីវិនិសោគិនទ្ទ្ ួលបានសជាគជ័យសៅកនងការស្វ
ីបរិវិេកម្ម
ុ
“េញ្ញ
ា បណណសាជីវកម្មដំប ូងបំផត
ុ សៅកម្ពជា
សលខ១”
ុ

របេ់គ្រឹះសាានម្ីគ្កូហិរញ្ា វតាុ ហត្ថាកេិករ លីម្ីត្ីត (ហត្ថាកេិករ)

លេខបរ ិវ ិសកម្ម
Subscription
No.

ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួ េបាន
Allotted Bonds

លេខបរ ិវ ិសកម្ម
Subscription
No.

ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួ េបាន
Allotted Bonds

លេខបរ ិវ ិសកម្ម
Subscription
No.

ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួ េបាន
Allotted Bonds

លេខបរ ិវ ិសកម្ម
Subscription
No.

ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួ េបាន
Allotted Bonds

លេខបរ ិវ ិសកម្ម
Subscription
No.

ចំនួនសញ្ញាបណ្ណ
ទទួ េបាន
Allotted Bonds

SS-SBI-01

28,000

SS-SBI-02

132,000

SS-SBI-03

40,000

SS-SBI-04

200,000

SS-SBI-05

800,000
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