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အပိုင်း (၁) Fees နှင့်ဆိုင်သောသမးခွန်းများ 

သမးခွန်း (၁) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းမှ သကာက်ခံသော Fees များ 

အသကကာင်းကို ေိလိုပါတယ်? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း (YSX)မှ လကရ်ှိ 

သကာက်ခံလျက်ရှိသော Fees များကုိ အကကမ်းမျဉ်းအား ြေင့် တစ်ကကိမ်တည်းောသကာက်ခံသော 

Fees များ နှင့် ပုံမှန်သကာက်ခံသော Fees များဟူ၍ အပိုင်း(၂)ပိုင်း ခွဲ ခားေိရှနိိုင်ပါေည်။ 

သကျးဇူး ပု၍ သအာက်သြော် ပပါ Fees Table ကုိကကည့်ရှုနိုင်ပါေည်_  

တစ်ကကိမတ်ည်းောသကာက်ခံသော Fees များ 

ကနဦးစာရင်းဝင်စစ်သဆးခ 

(ကနဦးစာရင်းဝင်ကမု္ပဏီ) 

ကျပ် ၁,၅၀၀,၀၀၀ 

ကနဦးစာရင်းဝင်ခ 

(ကနဦးစာရင်းဝင်ကမု္ပဏီ) 

စာရင်းဝင်ေည့်သနရ့က်ရှိသစျးကကွ်တန်ြေိုး * ၀.၀၅% 

ထပ်တိုးအစုရှယ်ယာများ 

ထုတ်သဝခ 

(စာရင်းဝင်ကမု္ပဏီ) 

ထပ်တုိးအစုရှယ်ယာအသရအတွက် * ထုတ်သဝေည့်သစျးနှုန်း * ၀.၀၅% 

အစုရှယ်ယာအေစ်များ 

ထုတ်သဝခ 

(ကနဦးစာရင်းဝင်ကမု္ပဏီနှင် ့

စာရင်းဝင်ကမု္ပဏီ) 

ကမ်းလှမ်းေည်အ့စုရှယ်ယာအေစအ်သရအတွက် * ကမ်းလှမ်းေည်သ့စျး 

နှုန်း * ၀.၀၄% 

လက်ရှအိစုရှယ်ယာများ 

သရာင်းချ ခင်း 

(ကနဦးစာရင်းဝင်ကမု္ပဏီနှင် ့

စာရင်းဝင်ကမု္ပဏီ) 

ကမ်းလှမ်းေည်လ့က်ရှအိစုရှယ်ယာအသရအတွက် * ကမ်းလှမ်းသစျးနှုန်း * 

၀.၀၁% 

*သစျးကွက်တန်ြေိုးဆိုေည်မှာ သစျးကွက်ဝင်အစုရှယ်ယာအသရအတွက် * သစျးကွက်သပါက်သစျး 

 ြေစ်ပါေည်။ 

ပုံမှန်သကာက်ခံသော Fees များ 

နှစ်စဉသ်ကကး ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သနာက်ဆံုးသနရ့ကရ်ှ ိသစျးကွကတ်န်ြေိုး * ၀.၀၀၅% (နှစစ်ဉ်) 

အစုရှယ်ယာရှင်များအတည် ပုခ ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ေို)့ အစုရှယ်ယာရှင်အသရအတွက် * ကျပ် ၃၀၀ 

(တစ်ကကိမ်လျှင်) 

Book-Entry Transfer ဝန် 

သဆာင်ခ (Special Account မ ှ

သ ပာင်းသရွ ့ ခင်း) 

ကျပ် ၁,၀၀၀ (တစ်ကကိမ်လျှင်) 
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ပိုမိေုိရှိနိုင်သစရန် သအာက်ပါလင့်တွင် ြေတ်ရှုနိုင်ပါေည် − 

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/10/ysxr04_en_20181017_01.pdf 

သမးခွန်း (၂) “ကနဦးစာရင်းဝင်စစ်သဆးခ”ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ကနဦးစာရင်းဝင်စစ်သဆးခေည် သလျှာက်ထားေည့်ကုမ္ပဏီတစခ်ုကို သကာက်ခံ 

 ခင်း ြေစ်ပပီး ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းသစျးကွက်ေိုဝ့င်သရာက်ရန်အလိုင့ှာ စာရင်းဝင်စံေတ်မှတ် 

ချက်များနှင့် ကုိက်ညမီှု ရှိ/မရှိ သလ့လာစမ်းစစ် ခင်းတိုကုိ့ ကကိုတင်လုပ်သဆာင်သပး ခင်းသကကာင့် 

သကာက်ခံရသော ဝန်သဆာင်ခ ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၃) “ကနဦးစာရင်းဝင်ခ”ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ကနဦးစာရင်းဝင်ခေည် သလျှာက်ထားေည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို သကာက်ခံ ခင်း 

 ြေစ်ပပီး ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)မှ စိစစ်အတည် ပုချက်ရရှိပပီးသနာက် သစျးကွက်ဝင်အစု 

ရှယ်ယာများကို စသတာ့အိပ်ချိန်းမှတဆင့် စတင်အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ်နိုင်ရန် လုပ်သဆာင် ခင်း 

အတွက် (စာရင်းဝင်ေည့်သနရ့က်ရှိ သစျးကွက်တန်ြေိုး * ၀.၀၅% ကုိ တွက်ချက် ခင်း ြေင့်) 

သကာက်ခံသော ဝန်သဆာင်ခ  ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၄) “ထပ်တိုးအစုရှယ်ယာများထုတ်သဝခ”ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ထပ်တိုးအစုရှယ်ယာများထုတ်သဝခေည် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစခ်ုကို သကာက်ခံ 

 ခင်း ြေစ်ပပီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုအသန ြေင့် ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)မှ စိစစအ်တည် ပုချက်ရရှိ 

ပပီးသနာက်ပိုင်းတွင် ထပ်တိုးအစုရှယ်ယာများကို စသတာ့အိပ်ချိန်းမှတဆင့် ထပ်မံထုတ်သဝ၍ 

အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ်ပါ က(ထပ်တိုးအစုရှယ်ယာအသရအတွက် * ထုတ်သဝသစျးနှုန်း * 

၀.၀၅%  ြေင့်) သကာက်ခံသောဝန်သဆာင်ခ  ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၅) “အစုရှယ်ယာအေစမ်ျားထုတ်သဝခ”ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - အစုရှယ်ယာအေစ်များထုတ်သဝခေည် ကနဦးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီနှင့် စာရင်းဝင် 

ကုမ္ပဏီများကို သကာက်ခံ ခင်း ြေစ်ပပီး ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)တွင် စာရင်းဝင်ပပီးသနာက် 

ပိုင်း အများ ပည်ေူေို ့ အစုရှယ်ယာအေစ်များ ထပ်မံကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်းအတွက် (ကမ်း 

လှမ်းေည့်အစုရှယ်ယာအေစ်အသရအတွက် * ကမ်းလှမ်းသစျးနှုန်း * ၀.၀၄%  ြေင့်) သကာက်ခံသော 

ဝန်သဆာင်ခ  ြေစ်ပါေည်။ 

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2018/10/ysxr04_en_20181017_01.pdf
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(ဥပမာအား ြေင့်) 

ကနဦးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီေည် စာရင်းဝင်ချိန်တွင် ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်း 

ချ ခင်း (IPO)  ပုလုပ်သောအခါ ကနဦးစာရင်းဝင်စစ်သဆးခ၊ ကနဦးစာရင်းဝင်ခနှင့် အစုရှယ် 

ယာအေစ်များထုတ်သဝခကို သပးသဆာင်ရပါမည်။ 

(ဝန်သဆာင်ခတွက်ချက် ခင်း) 

ကနဦးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ြေစ်ပါက_ 

 စာရင်းဝင်သလျှာက်လွှာမတင်မီ ထုတ်သဝပပီးေည့်အစုရှယ်ယာအသရအတွက်- ၅၀၀,၀၀၀  

 စာရင်းဝင်ချိန်တွင် IPO  ပုလုပ်မည့် အစုရှယ်ယာအသရအတွက် -  ၅၀၀,၀၀၀ 

 စုစုသပါင်းစာရင်းဝင်မည့်အစုရှယ်ယာ     -  ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

 အများ ပည်ေူကမ်းလှမ်းသရာင်းချေည့်သစျးနှုန်း    -  ၁,၅၀၀ ကျပ် 

 စာရင်းဝင်ေည့်သနရ့က်ရှိ အပိတ်သစျးနှုန်း (Closing Price)  -  ၂,၀၀၀ ကျပ် 

ထိုေ့ိုသ့ော စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီေည် သအာက်ပါအတိုင်း သပးသဆာင်ရပါမည်_ 

 ကနဦးစာရင်းဝင်စစ်သဆးခ      - ၁,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 ကနဦးစာရင်းဝင်ခ (၁,၀၀၀,၀၀၀ * ၂,၀၀၀ ကျပ် * ၀.၀၅%)  -  ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 အစုရှယ်ယာအေစ်များထုတ်သဝခ (၅,၀၀၀,၀၀၀ * ၁,၅၀၀ ကျပ် * ၀.၀၄%)-  ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 စုစုသပါင်း          -  ၂,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

သမးခွန်း (၆) “လက်ရှိအစုရှယ်ယာများထုတ်သဝခ”ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - လကရ်ှိအစုရှယ်ယာများထုတ်သဝခေည် ကနဦးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီနှင့် စာရင်းဝင် 

ကုမ္ပဏီများကို သကာက်ခံ ခင်း ြေစ်ပပီး ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)တွင် စာရင်းဝင်ပပီးသနာက် 

ပိုင်းတငွ် ကုမ္ပဏီ၏အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးမှ ပိုင်ဆိုင်ေည့် များစွာသော အစုရှယ်ယာ 

များကုိ ရင်းနှီး မှုပ်နှံေူများစွာအား သစျးကွက်တွင် တကကိမ်တည်း သရာင်းချလိုသော 

အခါ (ကမ်းလှမ်းေည့်လကရ်ှိအစုရှယ်ယာအသရအတွက် * ကမ်းလှမ်းသစျးနှုန်း * ၀.၀၁%  ြေင့်) 

သကာက်ခံသော ဝန်သဆာင်ခ  ြေစ်ပါေည်။ 
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သမးခွန်း (၇) “အစုရှယ်ယာရှင်များအတည် ပုခ”ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - အစုရှယ်ယာရှင်များအတည် ပုခဆိုေည်မှာ အစုရှယ်ယာရှင်အ ြေစ် အတည် ပု 

ေည်ရ့က် (Record Date) တွင်ရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံး၏ ေတင်းအချက် 

အလက်များ (အမည်၊ သနရပ်လိပ်စာ၊ အစုရှယ်ယာအသရအတွက်, အစရှိေည်…) ကုိ သတာင်းခံ 

သောစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီကုိ သကာက်ခံ ခင်း ြေစ်ပပီး(ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ေိုမ့ဟုတ်) အစုရှယ်ယာရှင် 

အသရအတွက် * ကျပ် ၃၀၀  ြေင့်) အစုရှယ်ယာရှင်အ ြေစ်အတည် ပုေည့်သနရ့က် (Record Date) 

ကုိ နှစ်ပတ်လည်အသထွသထွအစည်းအသဝး (Annual General Shareholders Meeting) 

အတွက် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ် အနည်းဆုံးေတ်မှတ်သလ့ရှိပါေည်။ 

သမးခွန်း (၈) “Book-Entry Transfer ဝန်သဆာင်ခ” (Special Account မှ သ ပာင်းသရွ ့ ခင်း) 

ဆိေုည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - Book-Entry Transfer ဝန်သဆာင်ခဆိုေည်မှာ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ၏ Special 

Account ရှိ အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သစျးကွက်တွင် ဝင်သရာက်၍ အစုရှယ်ယာအသရာင်းအဝယ် 

 ပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပုံမှန် Securities Account ေို ့ သ ပာင်းသရွ ့ ခင်းကုိ တကကိမ်လျှင် (ကျပ် 

၁,၀၀၀  ြေင်)့ သကာက်ခံသော ဝန်သဆာင်ခ ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၉) “Special Account” ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီတစခ်ု၏လက်ရှိအစုရှယ်ယာရှင်များေည် ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း 

(YSX)တွင် အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Securities Account ြေွင့်လှစ်ရမည် ြေစ်ပပီး 

၄င်းတို ့ ပိုင်ဆိုင်သောအစုရှယ်ယာပမာဏကုိ ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းဝင် ခင်းနှင့်အတူ မှတ်တမ်း ပုစု 

ရမည ်  ြေစ်၍ အထကပ်ါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပျက်ကွက်မှုရှိခဲ့သောအစုရှယ်ယာများကုိ ကုမ္ပဏီ၏ 

Special Account တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားမည် ြေစ်ေည်။ Special Account ရှိ အစုရှယ်ယာ 

များေည် ပုံမှန် Securities Account (A/C) ြေွင့်လှစ်ပပီး ထားရှိေည့်အတွက်လည်းသကာင်း၊ 

Special Account မ ှ Securities Account ေို ့ မသ ပာင်းသရွ မ့ီအထိ ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း 

သပါ်တွင် အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ် ခင်း၊ သရွ သ့ ပာင်း ခင်းများ  ပုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Special 

Account မှ သ ပာင်းသရွ ရ့န်အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များေည် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီေုိ ့ ခွင့် ပုချက် 

သတာင်းခံရမည် ြေစ်ပပီး စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းနှင့် Securities Company 

အကကား လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကုိ လုပ်သဆာင်သပးမည် ြေစ်ေည်။ 
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အပိုင်း (၂) မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း (Reference Price) နှင့်ဆိုင်သောသမးခွန်းများ 

သမးခွန်း (၁) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏“မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း” (Reference Price) ဆိုေည်မှာ 

အဘယ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - “မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း”ဆိုေည်မှာ ပထမဆုံးစာရင်းဝင်သနရ့က်တွင် အသရာင်းအဝယ် 

 ပုလုပ်ရန်အတွက် အေုံး ပုသောအသ ခခံသစျးနှုန်း (Base price) ကုိ ဆိုလိုပါေည်။ [အဆိုပါ 

မှီ ငမ်းသစျးနှုန်းကုိ အသ ခခံပပီး အသရာင်းအဝယ်စတင်ေည့်အချိန်တွင် ရင်းနှီး မှုပ်နှံလိုေူများက 

သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ (Securities Company) ထံေို ့ အသရာင်း/ အဝယ်အမှာ 

လွှာ (Buy Order/ Sell Order) များ သပးေွင်းရမည် ြေစ်ပါေည်။ ] ထိုေို ့အသရာင်း/ အဝယ် 

အမှာလွှာများသပးေွင်းရာတွင် အဆိုပါမှ ီငမ်းသစျးနှုန်းကို ဗဟို ပုပပီး အဆိုပါသနရ့ှိ “အ မင့်ဆုံး ြေစ် 

ခွင့်ရှိသော သစျးနှုန်းနှင့် အနိမ့်ဆုံး ြေစ်နိုင်သောသစျးနှုန်း” (“The upper and lower limit 

price”) အတွင်းော သပးေွင်းရမည် ြေစ်ပါေည်။ 

“မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း”ကုိ ( အများ ပည်ေူေို ့ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း [IPO] ပါဝင်ေည့် ကိစ္စရပ် 

တွင် Underwriter ကုမ္ပဏီ ြေစ်ေည့်) စာရင်းဝင်သလျှာက်လွှာတင်ေည့်ကုမ္ပဏီမှ သရွးချယ်ထား 

သော ဦးသဆာင်စီမံခန်ခ့ွဲမည့် Securities Company မ ှ တွက်ချက်ပပီး ထုတ်သဝေည့်သစျးနှုန်း 

(Issue Price) ေည် IPO ကိစ္စရပ်တွင် “မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း” ြေစ်လာေည်။ 

ပိုမိုေိရှိနိုင်သစရန် သအာက်ပါလင့်တွင် ြေတ်ရှုနိုင်ပါေည် − 

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/04/gl-mv_en_012016_01.pdf.pdf 

သမးခွန်း (၂) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း (Reference Price) ကို မည်ကဲ့ေုိ ့

တွက်ချက်နိုင်ေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ “မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း”ကုိ တွက်ချက်ရာတွင် ပုံမှန်အား 

 ြေင့် Historical Price ကုိ အသ ခခံတွက်ချက်ေည့်နည်းလမ်း၊ Book Value ကုိ အသ ခခံ 

တွက်ချက်ေည့်နည်းလမ်း၊ Comparison နည်းလမ်း၊ Discounted Cash Flow ကုိ အသ ခခံ 

တွက်ချက်ေည့်နည်းလမ်း အစရှိေည့် နည်းလမ်းများကုိ အေုံး ပု၍ တွက်ချက်နိုင်ပါေည်။ 

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/04/gl-mv_en_012016_01.pdf.pdf
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သမးခွန်း (၃) အများ ပည်ေေူို ့ ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) နှင့် 

အတ ူ စာရင်းဝင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း (Reference Price) ကို မည်ကဲ့ေို ့

တွက်ချက်ေင့်ေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) 

နှင့်အတူ စာရင်းဝင်သောကုမ္ပဏီတစခ်ု၏ မှီ ငမ်းသစျးနှုန်းကုိ တွက်ချက်ရာတွင် တာဝန်ခံ၍ 

တဆင့် ြေန်ခ့ျီသရာင်းချမည့် Securities Company (Lead underwriter) က တွက်ချက်နိုင် 

ပါေည်။ အများ ပည်ေူေုိ ့ ထုတ်သဝသရာင်းချမည့် ခန်မ့ှန်းအစုရှယ်ယာတန်ြေိုးကိုလည်း ဦး 

သဆာင်သော Securities Company မ ှသမးခွန်း (၂) ပါ ကျိုးသကကာင်းဆီသလျာ်သော တွက်ချက် 

နည်းများအတိုင်း တွက်ချက်ေင့်ပါေည်။  

ထိုကဲ့့ေိုတ့ွက်ချက် ခင်းမှ ရရှိလာသော သစျးနှုန်းအပိုင်းအ ခားကုိ အသ ခခံပပီး ရင်းနှီး မှုပ်နှံေူများ 

၏ ၄င်းတိုအ့လိုရှိသော အစုရှယ်ယာအသရအတွက်နှင့် သစျးနှုန်းသတာင်းဆိုချက်များ ြေင့် တိကျမှန် 

ကန်သောသစျးနှုန်းကို စိစစ်တွက်ချက်နိုင်ရန် “Book Building” စနစ် ြေင့် စီမံသဆာင်ရွက်ရ 

ပါေည်။  

သမးခွန်း (၄) အများ ပည်ေေူို ့ ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO)မ ပုပဲ 

စာရင်းဝင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း (Reference Price) ကို မည်ကဲ့ေို ့တွက်ချက် 

ေင့်ေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - အများ ပည်ေူေို ့ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) မ ပုပဲ စာရင်းဝင်သော 

ကုမ္ပဏီတစခ်ု၏ မှီ ငမ်းသစျးနှုန်းကုိ တွက်ချက်ရာတွင် ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)ေို ့ ဝင် 

သရာက်ခွင့်ရရန် သထာက်ခံချက် (Recommendation Letter) သပးသော Securities 

Company က တွက်ချက်နိုင်ပါေည်။ ခန်မ့ှန်းအစုရှယ်ယာသစျးနှုန်းကုိ သမးခွန်း(၂) ပါ ကျိုး 

သကကာင်းဆီသလျာ်သော တွက်ချက်နည်းများအတိုင်း တွက်ချက်ေင့်ပါေည်။ 

တွက်ချက်ပုံနည်းလမ်းများနှင့်အတူ ရှင်းလင်းချက်များအား ပူးတွတဲင် ပရပါမည်။ 

သမးခွန်း (၅) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း (Reference Price) ကို မည်ေို ့

အတည် ပုထုတ် ပန်ပါေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) 

ကိစ္စရပ်တွင် သမးခွန်း (၃) ပါ သြော ်ပထားေည့်နည်းလမ်းများ ြေင့် တွက်ချက်ရရှိလာသော 
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“မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း”ကုိ ကုမ္ပဏီဒါရုိက်တာအြေွဲ မ့ှ ဆုံး ြေတ်ပပီး ယင်းသစျးနှုန်းပါဝင်သော အလား 

အလာညွှန်းတမ်းကို သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်သရးသကာ်မရှင် (SECM) ေို ့

တင် ပရပါေည်။  

အများ ပည်ေူေို ့ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) မပါဝင်သော ကိစ္စရပ် 

တွင် သမးခွန်း (၄) တွင် သြော ်ပထားေည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း တွက်ချက်ပပီး ကုမ္ပဏီဒါရုိက် 

တာအြေွဲ မ့ှ စိစစဆ်ုံး ြေတ်ပပီးသော “မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း”ကုိ ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)မှ ချင့် 

ချိန်ေုံးေပ်ပပီးသနာက် သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်သရးသကာ်မရှင် (SECM) 

ေို ့တင် ပ အတည် ပုချက်ရယူပါေည်။ 

အထက်သြော် ပပါကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင် “မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း”ကုိ ရင်းနှီး မှုပ်နှံေအူကျိုးငှာ အများ 

 ပည်ေူေို ့ထုတ် ပန်သကက ငာသပးပါ ေည်။ 

သမးခွန်း (၆) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ “မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း” (Reference Price) ကို မည်ေည့် 

အချိန်တွင် ထုတ် ပန်ပါေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - အများ ပည်ေူေို ့ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) ကိစ္စ 

ရပ်တွင် “မှီ ငမ်းသစျးနှုန်း”ကုိ သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်သရးသကာ်မရှင် 

(SECM) မှ ကုမ္ပဏီ၏ အလားအလာညွှန်းတမ်းအတည် ပုချက်ရရှိပပီးသနာက် ရန်ကနု်စသတာ့ 

အိပ်ချိန်း(YSX)၏ တရားဝင် Webpage သပါ်တွင် ထုတ် ပန်သကကညာသပးပါေည်။ ထိုကိစ္စရပ် 

တွင် အလားအလာညွှန်းတမ်းကုိပါ တစ်ချိန်တည်း ထုတ် ပန်သကကညာပါေည်။  

အများ ပည်ေူေို ့ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) မပါဝင်သောကိစ္စရပ် 

တွင် SECM ေို ့ တင် ပအတည် ပုချက်ရရှိပပီးသော မှီ ငမ်းသစျးနှုန်းကုိ ရှင်းလင်းသြော် ပချက်၊ 

တွက်ချက်ပုံနည်းလမ်းများ၊ တွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သစျးနှုန်းကို ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၏ 

တရားဝင် Webpage မှတဆင့် သစျးကွက်ေို ့ မဝင်သရာက်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် အများ ပည်ေူ 

ေို ့ထုတ် ပန် သကကညာသပးပါေည်။ 

အပိုင်း (၃) အီလက်ထသရာနစ်နည်း ြေင့် မှတ်တမ်းတင်သဆာင်ရွက် ခင်း (Dematerialization) 

နှင့်ဆိုင်သောသမးခွန်းများ 

သမးခွန်း (၁) သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်များကို အီလက်ထသရာနစ်နည်း ြေင့် မှတ်တမ်းတင် 

သဆာင်ရွက်ေည့်လုပ်ငန်းစဉ် (Dematerialization Process) ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း? 
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သ ြေကကားချက် - သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်များကုိ အီလက်ထသရာနစ်နည်း ြေင့် မှတ်တမ်းတင် 

သဆာင်ရွက်ေည့် လုပ်ငန်းစဉ် (Dematerialization Process) ဆိုေည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ 

ထုတ်သဝထားသော အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များကုိ အဆိုပါကုမ္ပဏီအား ရန်ကုန်စသတာ့အိပ် 

ချိန်း၏ ဒါရုိက်တာအြေွဲ မ့ှ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအ ြေစ် အတည် ပုချက်ရရှိပပီးသနာက်  ရန်ကန်ု 

စသတာ့အိပ်ချိန်း၏ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ  ပန်လည်ေိမ်းယူပပီး အီလက်ထသရာနစ် 

နည်း ြေင့် အစုရှယ်ယာစာရင်းတွင် တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်၍ Paperless  ပုလုပ် ခင်းေည့် လုပ် 

ငန်းစဉ်  ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၂) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုေည် အဘယ်သကကာင့် Dematerialization Process ကို 

လုပ်သဆာင်ရပါေလဲ? 

သ ြေကကားချက် - ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)ေို ့ စာရင်းဝင်သရာက်မည့်ကုမ္ပဏီေည် ယခင် 

ထုတ်သဝသရာင်းချခဲ့သော အစရုှယ်ယာလက်မှတ်များအား သစျးကွက်တွင် အသရာင်းအဝယ် ပု 

လုပ်ရာ၌ အီလက်ထသရာနစ်နည်းစနစ် ြေင့် အလွယ်တကူ လွှဲသ ပာင်းနိုင်ရန်အတွက် 

Dematerialization Process ကုိ လုပ်သဆာင်ရ ခင်း ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၃) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ Dematerialization Process ကို မည်ေည့်အချိန် 

တွင် မည်ကဲ့ေို ့လုပ်သဆာင်ရပါေလဲ? 

သ ြေကကားချက် - Dematerialization Process ကုိ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအ ြေစ် ရန်ကနု်စသတာ့ 

အိပ်ချိန်း(YSX)၏ ဒါရုိက်တာအြေွဲ မ့ှ အတည် ပုချက်ရရှိပပီးသနရ့က်မှစ၍ သစျးကွက်ေို ့ ဝင ်

သရာက်ေည့် သနရ့က်အကကားတွင် လုပ်သဆာင်ပါေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်အသရ 

အတွက် အနည်းအများသပါ်မူတည်၍ ၂ ပါတ် (ေို)့ ၃ ပါတခ်န် ့ကကာ မင့်နိုင်ပါေည်။ 

ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းမှ ဦးသဆာင်၍ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီေည် Securities Companies များ 

နှင့်ပူးသပါင်းကာ ယင်း၏အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ဆက်ေယွ်ပပီး သဆာင်ရွက်ရပါေည်။ 

အပိုင်း (၄) စာရင်းဝင် ခင်းဆိုင်ရာသမးခွန်းများ 

သမးခွန်း (၁) “ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့ စာရင်းဝင် ခင်းမ ပုပဲ အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစု 

ရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း” (Initial Public Offering without Listing) နှင့် 

“ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း (YSX) တွင် စာရင်းဝင် ခင်း” (Listing on YSX) ကို ရှင်း ပပါ? 
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သ ြေကကားချက် - “ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင် ခင်းမ ပုပဲ အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစု 

ရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း” ဆိုေည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏အလားအလာညွှန်းတမ်းကုိ  ပင် 

ဆင်၍ သငွသချးေက်သေခံလကမ်ှတ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်သရးသကာ်မရှင် (SECM) ၏ အတည် ပု 

ချက်ရယူကာ အများ ပည်ေူရင်းနှီး မှုပ်နှံမှု ပုလုပ်နိုင်သစရန် အစုရှယ်ယာကမ်းလှမ်းသရာင်း 

ချ ခင်းော ြေစ်ပပီး ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့စာရင်းဝင်သရာက် ခင်းမဟုတ်သပ။  

“ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)တွင် စာရင်းဝင် ခင်း”ေည် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ 

များကုိ သစျးကွက်တွင် လွတ်လပ်စွာ အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ်နိုင်ရန် လုပ်သဆာင်သပး ခင်း 

 ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၂) “ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့ စာရင်းဝင် ခင်းမ ပုပဲ အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစု 

ရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း”(Initial Public Offering without Listing) နှင့် 

“ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း (YSX) တွင် စာရင်းဝင် ခင်း”(Listing on YSX)၏ ကွာ ခားချက် 

ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - “ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင် ခင်းမ ပုပဲ အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစု 

ရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း”  ပုလုပ်ပပီးသနာက် အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ်ရန် သစျးကွက် 

မရှိ ခင်း၊ လကရ်ှိအစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် ယုံကကည်စိတခ်ျရသော အစုရှယ်ယာသစျးနှုန်း 

မ ြေစ် ခင်းတိုအ့ ပင် ရင်းနှီး မှုပ်နှံလိုေူများအသန ြေင့် အစုရှယ်ယာပမာဏများစွာအား လွယ်ကူ 

စွာ ဝယ်ယူနိုင်ေည့်အခွင့်အသရးမရရှိ ခင်းတို ့ ြေစ်သပါ်သစနိုင်ပါေည်။ 

“ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)တွင် စာရင်းဝင် ခင်း” ေည ် ရင်းနှီး မှုပ်နှံေူများအသန ြေင့် 

စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီမှ အချိန်နှင့်တသ ပးညီထုတ် ပန်လျက်ရှိသော သကာ်ပိုရိတ်ေတင်းအချက် 

အလက်များကုိ သလ့လာေုးံေပ်နိုင် ခင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာများကုိ သနစ့ဉ်ထုတ် ပန်လျက် 

ရှိသော သစျးကွက်သပါက်သစျး ြေင့် အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ်နိုင် ခင်းနှင့် သစျးကွက်တွင် လွယ်ကူ 

လွတ်လပ်စွာ အသရာင်းအဝယ် ပုလုပ်နိုင်ရန် လုပ်သဆာင်သပး ခင်းအစရှိေည့် ကွာ ခားချက်များ 

ရှိပါေည်။  

တနည်းအား ြေင့် “ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင် ခင်းမ ပုပဲ အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစု 

ရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း”ေည် ဆင့်ပွားသစျးကွက် (Secondary Market) 

မရှိသော် ငားလည်း အစုရှယ်ယာများကုိ အများ ပည်ေူေို ့ ကမ်းလှမ်းနိုင်ေည်ဟု ဆိုနိုငပ်ပီး 

ယင်းအစုရှယ်ယာများရရှိပိုင်ဆိုင်ထားေည့် ရင်းနှီး မှုပ်နှံေူများအသန ြေင့် လွယ်ကူစွာ ပန်လည် 
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သရာင်းချနိုင ်ခင်းမရှိသော အသ ခအသနတစ်ခုကုိ သရာက်ရှိပပီဟု ထင်မှတ်သစပါေည်။ သယဘုယျ 

အား ြေင့် မူလသစျးကွက် (Primary Market) ေည် ဆင့်ပွားသစျးကွက် (Secondary Market) 

နှင့် ခွဲ ခား၍ မရနိငု်ပါ၊ ေို ့ြေစ်၍ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းေည် ကုမ္ပဏီများ IPO  ပုလုပ်ရန် 

ဆုံး ြေတ်ပါက စာရင်းဝင် ခင်းကိုပါ ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရန် အကကံ ပုပါေည်။ 

သမးခွန်း (၃) ကုမ္ပဏီတစ်ခုေည် အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်း 

ချ ခင်း (IPO) မ ပုလုပ်ပဲ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)တွင် စာရင်းဝင်ခွင့်ရှိပါေလား? 

မည်ေိုစ့ာရင်းဝင်ရမည်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ဝင်သရာက်နိုင်ပါေည်။ ကုမ္ပဏီေည် IPO မ ပုလုပ်ပဲ လကရ်ှိထုတ်သဝထားသော 

အစုရှယ်ယာများ ြေင့်လည်း ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း (YSX) ေို ့ ဝင်သရာက်နိုင်ပါေည်။ 

“အလားအလာညွှန်းတမ်း” (Prospectus) နှင့် အလားေဏ္ဍာန်တူညီသော “စာရင်းဝင်အ ြေစ် 

တင်ေွင်း ခင်းြေွင့်ဟသကကညာစာတမ်း” (Disclosure Documents for Listing) နှင့် ရန်ကနု် 

စသတာ့အိပ်ချိန်း (YSX) မ ှ ေတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ေည့်စာရွက်စာတမ်းများကုိ တင် ပပပီး 

ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းသစျးကွက်ေို ့ ဝင်သရာက် ခင်း ြေစ်ပါေည်။ ဥပမာအား ြေင့် First 

Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI)၊ Myanmar Thilawa SEZ Holding Public 

Co., Ltd. (MTSH)၊ Myanmar Citizens Bank Ltd. (MCB)၊ First Private Bank Ltd. 

(FPB) တိုေ့ည် အထက်သြော ်ပပါအတိုင်း စာရင်းဝင်ခဲ့ကက ခင်း  ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၄) ကုမ္ပဏီတစ်ခုေည် အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်း 

ချ ခင်း (IPO) နှင့်အတ ူရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)တွင် စာရင်းဝင်ခွင့်ရှိပါေလား? မည်ေို ့

 ပုလုပ်ရမည်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ဝင်သရာက်နိုင်ပါေည်။ ထိုက့ဲေို ့ ဝင်သရာက်မည်ဆိုပါက အလားအလာညွှန်း 

တမ်း (Prospectus) ကုိ သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကကီးကကပ်သရးသကာ်မရှင် 

(SECM) ေို ့ တင် ပရမည် ြေစ်ပပီး အလားအလာညွှန်းတမ်းမိတ္တ ူနှင့် ေတမ်ှတ်ထားသော 

စာရင်းဝင်သလျှာက်လွှာများကုိ ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း (YSX) ေို ့ တင် ပရပါေည်။ ဥပမာ 

အား ြေင့် TMH Telecom Public Co., Ltd. (TMH) ကုမ္ပဏီေည် အထကသ်ြော် ပ 

ပါ အတိုင်း စာရင်းဝင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၅) Floating Share ကို မည်ကဲ့ေို ့အဓိပ္ပါယ်ြေွင့်ဆိုထားပါေလဲ? 
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သ ြေကကားချက် - “Floating share” ဆိုေည်မှာ သအာက်ပါအစုရှယ်ယာရှင်များပိုင်ဆိုင်သော 

အစု ရှယ်ယာများမှအပ ကျန်သောအစုရှယ်ယာများကုိ ဆိုလိုပါေည်_ 

(က) ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်သဝထားသော အစုရှယ်ယာများ၏ ၁၀% နှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်ထား 

ေည့် အစုရှယ်ယာရှင်မှ ပိုင်ဆိုင်သော အစုရှယ်ယာများ၊ 

(ခ) ဒါရုိက်တာ (ေို)့ အဆင့်တပူုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစုရှယ်ယာထုတ်သဝေူ၊ ဒါရုိက်တာတစ်ဦး 

ဦး၏ သဆွးမျိုးေားချင်းများ၊ မဲသပးခွင့်များစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားေည့် ပုဂ္ဂိုလ်(ေို)့ ကုမ္ပဏီ၊ 

ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီ (ေို)့ ထိုကုမ္ပဏီမှ ဒါရုိက်တာတစ်ဦးဦး အစရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်(ေို)့ အြေွဲ  ့

အစည်းများမှ ပိုင်ဆိုင်ထားေည့် အစုရှယ်ယာများ၊ 

သမးခွန်း (၆) ကုမ္ပဏီတစ်ခုေည် Securities Companies များနှင့် Accounting Firms များ 

သရွးချယ် ခင်းမ ပုပဲ စာရင်းဝင်သလျှာက်လွှာတင်နိုင်ပါေလား? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်သလျှာက်လွှာတင်မည့်ကုမ္ပဏီေည် ဦးသဆာင်စီမံခန်ခ့ွဲမည့် 

Securities Company တစ်ခုကုိ သရွးချယ်ခန်အ့ပ်ရမည် ြေစ်ပပီး (အများ ပည်ေူေို ့ ကနဦးအစု 

ရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (IPO) ကိစ္စရပ်တွင် ယင်း Securities Company ေည် 

တစ်ဆင့်ခံ ြေန်ခ့ျီသရာင်းချ ခင်း (Underwriting) လုပ်ငန်းစဉ်များကုိပါ စီမံသဆာင်ရွက်ပါေည်) 

Accounting Firm မ ှ စာရင်းစစ်သဆး ခင်းကုိ လုပ်သဆာင်ပါေည်။ Securities Companies 

များနှင့် Accounting Firms များေည် စာရင်းဝင်ရန် ပင်ဆင် ခင်းနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီတငွ်း 

စီမံအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်များ၊ ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာထုတ် ပန်ချကမ်ျား တိုးတက်သ ပာင်းလဲသအာင် လုပ် 

သဆာင်သပး ခင်းနှင့် စာရင်းဝင်သလျှာက်လွှာတင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း ပင်ဆင် 

 ခင်းများကုိ လုပ်သဆာင်သပးပါေည်။ 

သမးခွန်း (၇) Securities Companies များနှင့် Accounting Firms များရဲ  ့ အခန်းကဏ္ဍကုိ 

ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီမှ သရွးချယ်ထားသော Securities Company ေည် ရန်ကနု်စသတာ့ 

အိပ်ချိန်း (YSX) ေို ့ စာရင်းဝင်သလျှာက်လွှာတင်ရာတငွ် သထာက်ခံချက်သပးရန်အတွက် “Due 

Diligence”  ပုလုပ်ရန် ြေစ်ပပီး Accounting Firm ေည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကုိ  မန်မာနိုင်ငံစာရင်းသကာင်စီမှ ထုတ် ပန်ထားသော စာရင်းကိုင်စံများနှင့် 

အညီ  ြေစ်သစသရးသဆာင်ရွက်သပးရန်  ြေစ်ေည်။  
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သမးခွန်း (၈) ကုမ္ပဏီေည် စာရင်းဝင်ရန်  ပင်ဆင်သနစဉ်အတွင်း ၄င်း၏ ကုမ္ပဏီတွင်းြေွဲ စ့ည်းပုံ 

ကို မည်ကဲ့ေို ့ ပန်လည်လုပ်သဆာင်ေင့်ေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - ပုံမှန်အား ြေင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကုိ  မန်မာ 

နိုင်ငံစာရင်းသကာင်စီမှ ထုတ် ပန်ညွှန်ကကားထားသော စာရင်းကုိင်စံများနှင့်အညီ ြေစ်သစရန် 

 ပန်လည် ပင်ဆင်သရးဆွဲရ ခင်း၊  ပဋ္ဌာန်းထားသောဥပသဒများနှင့်အညီ သကာင်းမွန်သော သကာ်ပို 

ရိတ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ြေစ်သစရန် ြေွဲ စ့ည်းပုံ ပင်ဆင်ရ ခင်း၊ လိုအပ်သောသကာ်မတီများ ြေွဲ စ့ည်းရ 

 ခင်းနှင့် မူဝါဒများချမှတ်သရးဆွဲရ ခင်းများကုိ လုပ်သဆာင်ေင့်ပါေည်။ ထိုအ့ ပင် ကုမ္ပဏီေည် 

ေိောထင်ရှားသော ေတင်းအချက်အလက်များကုိ ဒါရုိက်တာအြေွဲ ဝ့င်များေို ့ ေင့်သတာ်ေလို 

တင် ပနိုင်ရန် ထိသရာက်ခိုင်မာသောြေွဲ စ့ည်းပုံတစ်ခုကုိ အစ ပုေင့်ပါေည်။ ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ် 

သောအကကံဉာဏ်များကုိ ရယူနိုင်ရန်အတွက် ဥပသဒအကကံသပးများက့ဲေိုသ့ော အထူးအရာရှိများ 

ကုိ ခန်အ့ပ်ထားေင့်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၉) Start-up ကုမ္ပဏီတစ်ခုအသနနှင့် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအ ြေစ် သလျှာက်ထားခွင့်ရှိ 

ပါေလား? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအ ြေစ် သလျှာက်ထားလိုသောကုမ္ပဏီေည် လုပ်ငန်းလုပ် 

သဆာင်မှုကာလ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည် ြေစ်ပပီး အနိမ့်ဆုံးစာရင်းဝင်စံေတ်မှတ်ချက် (၁၇) 

ချက်နှင့် ကုိက်ညီပါက စာရင်းဝင်သလျှာက်ထားခွင့်ရှိပါေည်။ 

သမးခွန်း (၁၀) စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)မှ လုပ် 

သဆာင်သလ့ရှိသော အရာများကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ပုံမှန်အား ြေင့် သလျှာက်လွှာလက်ခံပပီးေည်နှင့် စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်လုပ်သဆာင်သလ့ရှိေည်။ သလျှာက်လွှာပါအချက်များအသပါ်အသ ခခံ၍ သမး 

ခွန်းလွှာများကုိ စတင်သမး မန်းသလ့ရှိပပီး ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန်ခ့ွဲေူများကုိ သတွဆ့ုံသမး မန်း ခင်း 

များ၊ ဒါရုိက်တာအြေွဲ ဝ့င်များကုိ သတွဆ့ုံသမး မန်း ခင်း၊ Audit Firm နှင့် သတွဆ့ုံသမး မန်း 

 ခင်းများကုိ လုပ်သဆာင်သလ့ရှိပါေည်။ 
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“ေင့်အသန ြေင့် ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင် ခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ပိုမိုေိရှိလိုပါ က(ေို)့ သမးခွန်းများရှိပါက မည်ေည့်အချိန်မဆို Listing Consulting 

Division ေို ့ဆက်ေွယ်၍ အခမဲ့အကကံဉာဏ်များ ရယူနိုင်ပါတယ်” 

 

Listing Consulting Division 

Listing and Trading Participant Department 

ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းြေက်စပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် 

တယ်လီြေုန်းအမှတ် : ၀၉-၄၀၄၀၆၀၄၃၂ 

ရုံးြေုန်းအမှတ်  : ၀၁-၃၇၁၁၆၇ 

အီးသမးလိပ်စာ  : consultingdiv@ysx-mm.com 


