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សេចក្តីជនូដំណឹងេីពីីលទ្ធផលននការស្វបីរិវិេកម្ម 

 “េញ្ញា បណណ សាជីវកម្មដំបងូបផំតុសៅកម្ពុជា សលខ១” 
របេគ់្រឹះសាា នម្ីគ្កហូិរញ្ា វតាុ ហត្ថា កេិករ លមី្ីត្តី (ហត្ថា កេកិរ) 

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ ា ុហត្ថា រសិររ លីមីត្ធីត្ (ហត្ថា រសិររ) នងិគរុមហ ៊ុន អេសប ៊ីអាយ រ ៉ូយ៉ា ល់ស៊ុីឃ្យួរឹធី (អេសប ៊ីអាយ) មានរិត្តយិសជគមាបជ៉ូនដំណរងដល់វិនិអយ្និដដល

បានដារព់ារយអធវើបរិវិសរមម សគមាប់ការអបាឹះផ្សាយលរ់សញ្ញញ បណណស្ថជីវរមមជាស្ថធារណៈ របស់ហត្ថា រសិររ ចាបព់ ីថ្ងៃទី ០៨ ដល់ ថ្ងៃទី ១៣ ដែ  វិឆិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ អមត្ថត

គជាបថា ការអធវើបរិវិសរមម បានគបពរត្តអៅគបរបអដាយអជា្ជ័យ។ ឆំននួសញ្ញញ បណណស្ថជីវរមមសរ៊ុបឆំននួ ១.២០០.០០០ សញ្ញញ បណណ គត្ូវបានបញ្ញា ទិញ និងដបរដឆរជ៉ូនវិនិ

អយ្និទងំេស់។ លទធផ្សលថ្នការអធវើបរិវិសរមម បានទទួលការេន៊ុញ្ញញ ត្ពី្ណៈរមមការម៉ូលបគត្រមពុជា (្.ម.រ) រួឆអហើយ។ 

រនុងនាមជា្ណៈគ្ប់គ្ងរបស់ ហត្ថា រសិររ នងិគរុមហ ៊ុន អេសប ៊ីអាយ អយើងែំុ្ស៉ូមដងែងេំណរ្៊ុណយ៉ា ងគជាលអគៅ ដលក់ារគំគទអៅគ្ប់ដំណារក់ាលព ីគរសួងអសដឋរិឆច- 

នងិហិរញ្ញវត្ ា ុធនាគរជាត្ថិ្នរមពុជា ្ណៈរមមការម៉ូលបគត្រមពុជា គរុមហ ៊ុនផ្សារម៉ូលបគត្រមពុជា International Finance Corporation (IFC) នងិទីគបររាសញ្ញញ បណណ  ស្ថជី

វរមមទងំេស់អដើមបីសអគមឆបានលទធផ្សលអជា្ជយ័ដ៉ូឆថ្ងៃអនឹះ អហើយសងឈរមយ៉ា ងម៊ុត្មំាន៉ូវការគំគទបដនាមអទៀត្អៅអពលេនា្ត្។ ថ្ងៃឆ៊ុឹះបញ្ាផី្សែូវការរបស់សញ្ញញ បណណស្ថជីវរមម

អនឹះគត្ូវបានរពំរងទ៊ុរអៅថ្ងៃទី ០៥ ដែ ធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ ខាងម៊ុែអនឹះ។ សញ្ញញ បណណស្ថជីវរមមរបស់ហត្ថា រសិររ នរងកាែ យជាសញ្ញញ បណណស្ថជីវរមមដំប៉ូងបំផ្ស៊ុត្ ដដលបានអបាឹះផ្សាយ

លរ់អៅទីផ្សារម៉ូលបគត្រនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។ 

ហត្ថា រសិររ ្ឺជាគ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ ា ុទទួលគបារ់បអញ្ញើសនសធំំជាងអ្លដំាប់ទី ៣ អៅរនងុគបអទសរមពុជាដដលទទួលបាន អាជ្ាប័ណណពីធនាគរជាត្ិថ្នរមពុជា។ អដាយបាន

អធវើគបត្ិបត្តិការេស់រយៈអពលជាង២០ឆ្ន ំមរអហើយអៅអលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ ា ុ ហត្ថា រសិររ ្ឺជាគ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ ាឈុានម៊ុែអ្មួយ ដដលផ្សតល់អសវារមមហិរញ្ញវត្ ាឆុគមុឹះដល់

អាជីវរមមខាន ត្ត្៉ូឆបំផ្ស៊ុត្ និងត្៉ូឆ ដលេ់ត្ិងិជនដ៉ូឆជា៖ ឥណទនខាន ត្ត្៉ូឆបំផ្ស៊ុត្  ឥណទនខាន ត្ត្៉ូឆ នងិ មធយម ឥណទនអ្ហដាឋ ន ឥណទនដរលមអអ្ហដាឋ ន អសវាគបារ់បអញ្ញើ

សនស ំនិងអសវាអផ្សេរគបាររ់នងុគសុរ រួមទងំអសវារមម ហិរញ្ញវត្ ាអុផ្សសងៗជាអគឆើនអទៀត្ ត្ថមរយៈស្ថខាឆនំនួ១៧៨ នងិមា៉ាស៊ុីនអេធេីរមឆំននួ ១២៩ អគ្ឿងអៅទ៉ូទងំគបអទស។ ហត្ថា
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រសិររ មានអសវាធនាគរឆលត័្ ដដលជាអសវារមមងាយគសួលនងិឆ្ែ ត្ថ្វសគមាប់បំអរើ នងិបំអពញត្គមូវការេត្ិងិជន គ្ប់អពលអវលា នងិគ្ប់ទីរដនែង។ ្ិត្គត្រមដែសីហា 

២០១៨ សមត្៊ុលយគបារ់បអញ្ញើសនសរំបស់ហត្ថា រសិររ មានឆំននួជាង ៤២០ លានដ៊ុលាែ រអាអមរិរ ជាមួយនរងឆំននួេត្ិងិជន គបារ់បអញ្ញើសនសជំាង ២៣០,០០០ នារ់ ផ្សលប័គត្

ឥណទនសរ៊ុបមាន ឆំននួគបមាណ ៦៨៣ លានដ៊ុលាែ រអាអមរិរ អដាយមានេត្ិងិជនឆំននួ ជាង១៣០,០០០ នារ់។ គទពយសរមមសរ៊ុប របស់ហត្ថា រសិររមានឆំននួ៨៤៣លាន

ដ៊ុលាែ រអាអមរិរ។  នៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១៦ ហត្ថា ក្សិក្រ លីមីតធីត បានក្លា យជាបុត្តសមព័នធរបស់ធនាគារត្ក្ុងសសុី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធាំលាំដាប់ទី៥ ននត្រះរាជាណាចត្ក្នៃ

ឡង់ន៍ នហើយក៏្ជាសមាជិ្ក្ននធនាគារ MUFG ដែលជាសមព័នធធនាគារ ធាំជាងនេបាំផុតនៅត្បទសជ្ប ុន និងជាសមព័នធនសវាហិរញ្ញវតាុែ៏ធាំមួយក្នុងចាំនណាមសមព័នធហិរញ្ញវតាុធាំ
ជាងនេនលើសក្លនោក្។ 

គរុមហ ៊ុន អេសប ៊ីអាយ ្ជឺាគរុមហ ៊ុនម៉ូលបគត្ឈានម៊ុែអ្អៅគបអទសរមពុជា អដាយមានប៊ុ្គលរិជនំាញដផ្សនរហិរញ្ញវត្ ាឆុាស់លាស់ និងបណាត ញលរ់ភា្ហ ៊ុនធំទ៉ូលាយអៅ

ត្ំបនអ់ាស៊ុ។ី ការអបាឹះផ្សាយសញ្ញញ បណណស្ថជីវរមមអនឹះ ្ឺជាអជា្ជ័យមតងអទៀត្របស់ គរុមហ ៊ុន អេសប ៊ីអាយ បនាេ ប់ព ីIPO របស់ រំពងដ់ផ្សសវយត័្គរុងគពឹះសីហន៊ុ (រ.ស.ស) នងិ

ត្ំបនអ់សដឋរិឆចពិអសសភ្នំអពញ (ភ្ភី្ីអេសភ្ី)។ អយើងែំុ្ផ្សតល់អសវារមម អលើគ្ប់ទគមង ់នងិទំហំ ថ្នការអបាឹះផ្សាយលរ់ម៉ូលបគត្ អដាយរាប់បញ្ចូលទងំការអបាឹះផ្សាយលរ ់ ម៉ូលប

គត្របស់សហគគសធ៊ុនត្៉ូឆ នងិមធយម ការរំលាយគរុមហ ៊ុនបញ្ចូលគន  នងិការទិញយរ (M&A) អសវាឈ្មួ ញអជើងស្ថម៉ូលបគត្ នងិការគបររាហិរញ្ញវត្ ាសុ្ថជីវរមមអផ្សសងៗអទៀត្។ 

ស៉ូមពិភារាជាមួយគរុមការងារអយើងែំុ្ ន៉ូវរាលត់្គមូវការអសវារមមហិរញ្ញវត្ ារុបស់េនរ។ 

ស៉ូមអមត្ថត ពនិតិ្យអមើលបញ្ាីវិនិអយ្និទទួលបានអជា្ជយ័អៅរនងុការអធវើបរិវិសរមមដ៉ូឆមានអៅខាងអគកាម។ សគមាប់ពត័្ម៌ានបដនាមស៉ូមទំនារ់ទំនងមរកាន ់អលារ ហ៊ុរម 

 វិប៊ុល ត្ថមរយៈទ៉ូរស័ពេអលែ ០២៣ ៩៩៩ ២៦៦ នងិ ០៩៣ ៧៧៧ ០៤៥ ឬរ៏ អលារគសី ឆ្យ លីហួរ ត្ថមរយៈទ៉ូរស័ពេអលែ ០២៣ ៩៩៩ ៥៩៥ នងិ០៧៧ ៣៣៣ ៦៣១។ 

 វិនិអយ្និរអ៏ាឆពនិតិ្យអមើលលទធផ្សលបរិវិសរមមអលើអ្ហទំព័រគ្រឹះស្ថា នមីគរហូិរញ្ញវត្ ា ុហត្ថា រសិររ លីមីត្ធីត្ (www.hkl.com.kh) នងិគរុមហ ៊ុនអេសប ៊ីអាយ រ ៉ូយ៉ា ល ់ ស៊ុឃី្្

យួរឹធ ី(www.sbiroyal.com)។ 
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បញ្ជ ីវិនិសោគិនទ្ទ្លួបានសជាគជយ័សៅកនុងការស្វីបរិវិេកម្ម 
“េញ្ញា បណណ សាជីវកម្មដំបងូបំផតុសៅកម្ពុជា សលខ១” 

របេគ់្រឹះសាា នម្ីគ្កហូិរញ្ា វតាុ ហត្ថា កេិករ លមី្ីត្តី (ហត្ថា កេិករ) 
 

លេខបរវិសិកម្ម 
Subscription 

No. 

ចំនួនសញ្ញា បណ្ណ
ទទួេបាន 

Allotted Bonds 

លេខបរវិសិកម្ម 
Subscription 

No. 

ចំនួនសញ្ញា បណ្ណ
ទទួេបាន 

Allotted Bonds 

លេខបរវិសិកម្ម 
Subscription 

No. 

ចំនួនសញ្ញា បណ្ណ
ទទួេបាន 

Allotted Bonds 

លេខបរវិសិកម្ម 
Subscription 

No. 

ចំនួនសញ្ញា បណ្ណ
ទទួេបាន 

Allotted Bonds 

លេខបរវិសិកម្ម 
Subscription 

No. 

ចំនួនសញ្ញា បណ្ណ
ទទួេបាន 

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 


