
 

 

အဆုိျပဳထားသည့္ အျမတ္ေ၀စု၊ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္အျဖစ္ အတည္ျပဳမည့္ရက္ႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ မ႐ွိေသာ 

အစု႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူသည့္ရက္အား အသိေပးေၾကညာျခင္း။  
 

 

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မ့ဲ(န္)ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြမဲ်ား စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) 

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔ (“အျမတ္ေ၀စု ခြေဲပးမည့္ စာရင္းအတည္ျပဳရက္) (the “Record Day”) 

ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ၏ အစုရွယ္ယာရွင္ စာရင္းအတိုင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးေသာ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေ၀စုထုတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕မွ အျမတ္ေ၀စုကို အစုရွယ္ယာ 

တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀/- ႏွင့္ မူရင္းအစု႐ွယ္ယာ (၁၀)စုပိုင္ဆိုင္ လွ်င္ “အပုိဆုအစု႐ွယ္ယာ” (fully-paid bonus shares) (၁) စု 

ထုတ္ေ၀ေပးရန္ အဆိုျပဳထားပါသည္။ အဆိုပါအျမတ္ေ၀စုကို လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ 

က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြအထြ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳ ၿပီးပါက Record Day ၏ ည (၁၁)နာရီ (၅၉)မိနစ္ 

မွာ႐ွိသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္ မွတ္တမ္းအတိုင္း ထုတ္ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

YSX စာရင္းေပးေခ်႐ွင္းလင္းမႈ စနစ္အရ Record Day စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေန ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 

(၄)ရက္ေန႔ (the “Last Day to Trade”) ေနာက္ဆံုးထား၍ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုရက္ေနာက္ပိုင္းျဖစ္သည့္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ ေန႔ (“အျမတ္ေ၀စုခြျဲပီးေနာက္ရက္”) (“the Ex-Day”) ရက္ေန႔မွစ၍ အျမတ္ေ၀စု မပါသည့္ 

ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ YSX ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (the “Last Day to Trade”) မတိုင္မီ 

အစု႐ွယ္ယာေရာင္းခ်ခဲ့လွ်င္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အစု႐ွယ္ယာအတြက္ အျမတ္ေ၀စုရ႐ွိမည္ မဟုတ္ပါ။  

 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္း (Securities Account) မဖြင့္လွစ္ရေသးေသာ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွ 

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အထူးစာရင္း (Special Account) မွ တဆင့္ အဆိုျပဳထားသည့္ အျမတ္ေ၀စုအား ရ႐ိွေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သို႔ျဖစ္၍ YSX တြင္ ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္မွ (၁၄)ရက္ေန႔အထ ိ အေရာင္းအ၀ယ္ရပ္ဆိုင္း 

ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ အစု႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ကုိ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အထက္ပါကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေသာရက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၍ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဂရုျပဳေစ 

လိုပါသည္။ 

 

အၾကာင္းအရာ ရက္စြ ဲ

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြအေထြအစည္းအေ၀း က်င္းပမည့္ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက ္

႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက ္

အျမတ္ေ၀စု ခြေဲ၀ျပီး ေနာက္ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက ္

အျမတ္ေ၀စု ခြေဲ၀ေပးမည့္စာရင္း အတည္ျပဳရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက ္

႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ရပ္ဆိုင္းထားမည့္ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္မွ (၁၄)ရက္ထိ 

အျမတ္ေ၀စု ထုတ္ေပးမည့္ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက ္

 



Bonus Share ထုတ္ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ 

 

Bonus Share မ်ားကုိ တစ္စုလွ်င္ မူလတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၀၀၀/- ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏လက႐္ိွ ထုတ္ေ၀ထားေသာ 

အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုထုတ္ေ၀မည့္  Bonus  Share မ်ားသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေ၀စု ရ႐ွိမည္မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွသာ အျမတ္ေ၀စု ခံစားခြင့္ 

ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစု႐ွယ္ယာထုတ္ေ၀ရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း႐ွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေ၀မည္ မဟုတ္ပါ။ 

စားၾကြင္းမျပတ္ေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကုိ အနီးစပ္ဆံုးအေရအတြက္အထိ ေလ်ာ့ခ်ထုတ္ေ၀ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ 

အစု႐ွယ္ယာ (၅၅)စု ပို္င္ဆိုင္ပါက (၁၀)စု - (၁)စု အခ်ိဳးအရ  Bonus Share (၅)စုခံစားခြင့္ ႐ိွပါမည္။ 

 

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ (၁၀)လီစိတ္အခ်ိဳးညီေစရန္ ႐ွယ္ယာမ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူလုိပါက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ 

႐ွယ္ယာ ၀ယ္ယူျခင္းကိ ု (the “Last Day to Trade”)   မတိုင္မီ၀ယ္ယူမွသာ အဆိုျပဳ အျမတ္ေငြႏွင့္ Bonus Shares ကို 

ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ YSX ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားစာရင္းကို စီစစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေ၀မည့္ 

စုစုေပါင္း႐ွယ္ယာအေရ အတြက္ကုိ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ 

 

Bonus Share မည္သုိ႔ ရ႐ွိမည့္ဥပမာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

Record Day ႐ွိ ပုိင္ဆုိင္ေသာအစု႐ွယ္ယာအေရအတြက္ ရ႐ွိမည့္ Bonus Share 

၉ ၀ 

၁၉ ၁ 

၂၅ ၂ 

၃၇ ၃ 

၁၅၆ ၁၅ 

၂၅၄၂ ၂၅၄ 

၅၉၆၁ ၅၉၆ 

 

  
ဒါ႐ုိက္တာအဖဲြ႕၏ အမိန္႔အရ 
 
 
 
ထြန္းထြန္း 
အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ 
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