လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ၏ အစုုရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းနွင့္ အစုုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း

၁။ နိဒါန္း

ဖတ္(စ္)ျမန္မာ အင္ဗက္(စ္)မဲ(့ န္) အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏ”ီ ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခဲြမ်ား
စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စ”ု ) ၏ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕သည္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရိုးမဘဏ္
လီမိတက္

(“ရိုးမဘဏ္”)

၏

အဆိုျပဳထားေသာ

အစုုရွယ္ယာ

ဝယ္ယူျခင္းနွင့္

ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။
ရိုးမဘဏ္ကို ၁၉၉၃ ခုုနွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲျ့ ပီး ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ လုုပ္ကိုင္ေနေသာ လုုပ္ငန္း
တစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

ရိုးမဘဏ္သည္

လက္ရွိအခ်ိန္၌

နိုင္ငံတဝန္းတြင္

ဘဏ္ခြဲေပါင္း

၇၄ခုု၊

ဝန္ထမ္းေပါင္း

၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ အဓိကဘဏ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုုနွစ္၊ မတ္လ မွ စတင္၍
ရိုးမဘဏ္သည္ FMI ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

၂။ ရိုးမဘဏ္၏ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေျပာင္းအလဲ နွင့္ ရွယ္ယာ ဝယ္ယူျခင္း ကိစၥ
၂.၁။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁)

၂၀၁၄ ခုုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီ ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရိုးမဘဏ္လီမိတက္
(“ရိုးမဘဏ္”) နွင့္ International Finance Corporation (“IFC”) တို႔ၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ေသာ ေျပာင္းလဲနိုင္ေသာေခ်းေငြ
(Convertible

Loan)

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

IFC

၏

က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ ေခ်းေငြအား

ရိုးမဘဏ္တြင္ အစုရ
ု ွယ္ယာ ၅% အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ (“ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁)”) နွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၉
ခုုနွစ၊္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁) အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မွခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ေဆာင္ရြက္ခ်က္

(၁)

ျပည့္စံုျပီးစီးသြားပါက ကုမၸဏီ၏

ရိုးမဘဏ္တြင္

အစုုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ

အေျခအေနမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

FMI ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁) မျပဳမီ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁) ျပီးေနာက္

ပိုင္ဆိုင္မႈ

ပိုင္ဆိုင္မႈ

၅၁%

၄၈.၄၅%

၂.၂။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂)

ထိုေနာက္ ကုမၸဏီႏွင့္ Yangon Land Company Limited (“Yangon Land”) တို႕အၾကား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
သေဘာတူညီခ်က္အရ အစုုရွယ္ယာ အလဲအထပ္စာခ်ဳပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။
(က)

Yangon Land ပိုင္ ရိုးမဘဏ္ အစုုရွယ္ယာ ၆၆၉,၅၅၃ စုု အား ကုမၸဏီမွ လႊဲေျပာင္းရယူ၍ ကုမၸဏီ၏ သာမာန္
အစုုရွယ္ယာအသစ္

၉,၀၉၁,၁၇၀

စုု

အား

Yangon

Land

သို႔

ထုုတ္ေဝေပးျပီး၊

ေငြသားက်ပ္

၁၀,၁၀၁,၃၀၀,၀၀၀ အလိုက္ထပ္ေဆာင္းျခင္းျဖင့္ အလဲအထပ္ ျပဳလုုပ္ရန္
(ခ)

ထုုတ္ေဝေပးသည့္ အစုုရွယ္ယာမ်ားအား တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ အျဖစ္ တန္ဖိုးသက္မွတ္ရန္

1

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) အရ ရွယ္ယာအလဲအထပ္ျပဳလုုပ္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစုုရွယ္ယာမ်ားကို ထုုတ္ေဝရန္
၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ အထူး အေထြေထြ အစည္းအေဝး၌ အတည္
ျပဳခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးအပ္လက
ို ္ေသာ အခြင့္အာဏာ နွင့္ အညီ ထုုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာထံမွ
အတည္ျပဳခ်က္ ရရွသ
ိ ည့္အခ်ိန္တြင္ (“ထုုတ္ေဝရန္ အေျခအေန”) အဆိုပါ အစုုရွယ္ယာမ်ားကို ထုုတ္ေဝသြားမည္
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစုုရွယ္ယာ အသစ္မ်ားသည္ ကုမၸဏမ
ီ ွ လက္ရွိထုတ္ေဝထားေသာ သာမန္အစုု ရွယ္ယာ မ်ားနွင့္
တန္းတူ အဆင့္အတန္း ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ရွယ္ယာအလဲအထပ္ ျပဳလုုပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာထံမွ အတည္ျပဳခ်က္
ရရွသ
ိ ည့္ အခ်ိန္တြင္ ရိုးမဘဏ္၏ အစုုရွယ္ယာမ်ားကို ကုမၸဏီ ထံသို႔ လႊဲအပ္သြားမည္
ေပးေခ်မႈကိုလည္း

ရိုးမဘဏ္မွ

ကုမၸဏီ

ထံသို႔

အစုရ
ု ွယ္ယာမ်ား

ျဖစ္သည္။ ေငြသားျဖင့္

လႊဲေျပာင္းျခင္းျပီးစီးသည့္ေနာက္

(၆)

လ

အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ရွယ္ယာအလဲအထပ္ ျပဳလုုပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးျပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေန႔စြဲမွာ
၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) ျပီးစီးသြားပါက ရိုးမဘဏ္အေနျဖင့္ မတည္ရင္းနွီးေငြ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို
(“မတည္ရင္းနွီးေငြ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း”) ျပဳလုုပ္ရန္လည္း စီမထ
ံ ားပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁) ၊ (၂) နွင့္ ရိုးမဘဏ္၏
မတည္ရင္းနွီးေငြ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျပီးစီးသြားပါက ကုမၸဏီ၏ ရိုးမဘဏ္တြင္ အစုုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္လာပါမည္။
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
မျပဳမီ ပိုင္ဆိုင္မႈ

၁

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁)
ျပီးစီးသည့္ေနာက္
ပိုင္ဆိုင္မႈ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၁) ၊ (၂)
မတည္ရင္းနွီးေငြ ထပ္
တိုးျခင္း ျပီးစီးသည့္ေနာက္
အဆိုျပဳထားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ

FMI ကုမၸဏီ လီမိတက္

၅၁%

၄၈.၄၅%

၆၂.၅၂%1

၂.၃။ တန္ဖိုးပမာဏ

ကုမၸဏီသည္ Yangon Land ထံမွ

ရိုးမဘဏ္၏ အစုုရွယ္ယာ ၆၆၉,၅၅၃ စုက
ု ို

ကုမၸဏီ က ထုုတ္ေဝရန္

အဆိုျပဳထားသည့္ သာမန္အစုုရွယ္ယာအသစ္ ၉,၀၉၁,၁၇၀ စုု နွင့္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်မႈ က်ပ္ ၁၀,၁၀၁,၃၀၀,၀၀၀ ျဖင့္
အလဲအထပ္လုပ္မည့္ကိစၥ သည္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးအေပၚ အေျခခံ၍ ကုမၸဏီနွစ္ခၾု ကား

လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြး၍

ရရွိလာေသာ သေဘာတူ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း

ဆက္လက္က်င့္သံုးေနေသာ ကုမၸဏီ၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑ျဖစ္ေသာ ရိုးမဘဏ္တြင္
ထပ္မျံ မွဳပ္နျွံ ခင္းသည္ ျမန္မာ နုုိင္ငံ၏ အရွိန္အဟုုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ကုမၸဏီက
ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ပါဝင္သြားနိင
ု ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ား
ဖန္တီးေပး ေနသည့္ အေရးၾကီးေသာ လုုပ္ငန္း တစ္ချု ဖစ္သည့္ ရိုးမဘဏ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ အဓိကအစုု ရွယ္ယာရွင္
တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္နင
ို ္မည္ ျဖစ္သည္။

1

မတည္ရင္းႏွီးေငြတိုးခ်ဲ႕ျခင္းၿပီးေျမာက္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳးအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။

2

ရိုးမဘဏ္သည္

ကုမၸဏီ အတြက္ အေရးၾကီးေသာ လုုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၄င္း၏ လုုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္

သြားနိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အနာဂတ္တြင္လည္း ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ အဓိက
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးနိုင္လိမ့္မည္ ဟုု ကုမၸဏက
ီ ယံုၾကည္ပါသည္။

၄။ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား

ကုမၸဏီ၏ အလုုပ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝနွင့္ အလုုပ္အမႈေဆာင္ ဒါရုုိက္တာ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းတို႔သည္
Yangon Land ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာနွင့္ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) ကိစၥ အဝဝ
ကို ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ဦးသိမ္းေဝ နွင့္ ဦးထြန္းထြန္းတို႔က မဲေပးျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) ျပီးစီးပါက ကုမၸဏီ တြင္ Yangon Land ၏ အစုုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၂၉ .၅၂% မွ ၄၇.၂၂%
သို႔ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဦးသိမ္းေဝ၏ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္မႈသည္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍
ေသာ္လည္းေကာင္း ၆၂.၇၅% မွ ၇၂.၁၀% အထိ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္ ဒါရိုက္တာ နွင့္ အဓိက ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္
အဆိုျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးစီးပြား
တစ္စံုတစ္ရာ ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အသိေပး ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

၅။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၅.၁။ အေျခခံ ယူဆခ်က္မ်ား

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) ျပီးစီးသည့္ေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို
ဥပမာျပ ေဖာ္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး

ကုမၸဏီ

အုုပ္စု၏

အမွန္တကယ္

ဘ႑ာေရး

ရလဒ္မ်ား

သို႔မဟုုတ္

အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း မဟုုတ္ပါ။ ဤဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ မတ္လ
၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာနွစ္ (“၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ”္ )အတြက္ ေနာက္ဆံုး စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၅.၂။ အစုုရွယ္ယာ မတည္ရင္းနွီးေငြ

၂၀၁၈ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ
အစုုရွယ္ယာ မတည္ရင္းနွီးေငြ နွင့္ ရွယ္ယာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂)

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂)

မျပဳလုုပ္မီ

ျပီးစီးသည့္ေနာက္

၉၃,၇၆၂,၀၅၄

၁၈၄,၆၇၃,၇၅၄

၂၅,၈၂၅

၃၄,၉၁၆

ပရီမီယံ (က်ပ္ ‘၀၀၀)
ရွယ္ယာ အေရအတြက္( ‘၀၀၀)
မွတ္ခ်က္။
(၁)အဆိုျပဳထား ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပီးစီးသည့္ေနာက္တြင္ရွိေသာ အစုုရွယ္ယာ မတည္ရင္းနွီးေငြကို တြက္ခ်က္ရာ
တြင္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္၊

မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) ျပီးစီးခဲ့သည္ဟု ယူဆ၍ တြက္ခ်က္ထား

ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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၅.၃။ အသားတင္ ျမင္သာေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (NTA)

၂၀၁၈ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂)

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂)

မျပဳလုုပ္မီ

ျပီးစီးသည့္ေနာက္

NTA (က်ပ္ ‘၀၀၀)

၂၅၀,၅၁၅,၄၃၀

၂၄၀,၄၁၄,၁၃၀

ရွယ္ယာ အေရအတြက္ (‘၀၀၀)

၂၅,၈၂၅

၃၄,၉၁၆

ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ ရရွိမည့္ NTA

၉,၇၀၁

၆,၈၈၆

မွတ္ခ်က္။
(၁) ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) ျပီးစီးသည့္ေနာက္ NTA ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အဆိုျပဳထား ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကို
၂၀၁၈ ခုုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပီးစီးခဲ့သည္ဟု ယူဆ၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅.၄။ ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ ရရွိမည့္ အေျခခံ အျမတ္ေငြ (အေျခခံ EPS)

၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္

အဆိုျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မျပဳလုုပ္မီ

ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာရွင္မ်ားနွင့္

အဆိုျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
ျပီးစီးသည့္ေနာက္

၁၈,၆၁၇,၄၄၉

၂၀,၄၂၀,၄၄၂

ပွ်မ္းမွ် ရွယ္ယာ အေရအတြက္

၂၄,၉၄၆

၃၄,၀၃၇

အေျခခံ EPS

၇၄၆

၆၀၀

သက္ဆိုင္သည့္ အသားတင္
အျမတ္ေငြ

မွတ္ခ်က္။
(၁) အေျခခံ EPS ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) သည္ ၂၀၁၈ ခုုနွစ၊္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပီးစီးခဲသ
့ ည္
ဟူ၍ ယူဆျပီး တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၂) အဆိုျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပီးစီးသည့္ေနာက္ (ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂) အရ ကုမၸဏီ အုုပ္စု၏ရိုးမဘဏ္တြင္
အစုုရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၅၁% မွ ၆၂.၅၂% သို႔ တိုးတက္လာမည့္ အေျခအေန နွင့္ မတည္ရင္းနွီးေငြ
တိုးျခင္းတို႔ ျပီးစီးသည့္

အေျခအေနကို

အေျခခံ၍

တြက္ခ်က္လွ်င္)

၂၀၁၈

ခုုနွစ္

ဘ႑ာနွစ္အတြက္

ျပန္လည္ေပးအပ္နိုင္သည့္ အသားတင္ အျမတ္ေငြသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ က်ပ္ ၁.၇၈ ဘီလီယံ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၆။ စာရင္းစစ္နွင့္ ဆံုးရံႈးနိုင္ေျခ အႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ၏ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္နွင့္ ဆံုးရံႈးနိုင္ေျခ အႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အဆိုျပဳထားေသာ အေရာင္းအဝယ္
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ပံုမွန္ စီးပြားေရး လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္း အတိုင္းသာ ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးစီးပြား နွင့္ အစုုရွယ္ယာရွင္
အနည္းစုုတုိ႔အေပၚတြင္ ထိခို္က္မႈ မရွိနုိင္ေၾကာင္း ရႈျမင္ သံုးသပ္ပါသည္။
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၇။ သတိျပဳရန္ ေၾကျငာခ်က္

ဒါရိုက္တာ

အဖြဲ႔သည္

ကုမၸဏီ၏

အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား

အၾကံျပဳလုုိသည့္

အခ်က္မွာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ျပီးစီးရန္အေရးသည္ ၾကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပီးစီးမႈ ရွိမရွိ အေပၚမူတည္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လည္း လုုိအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ား ျပီးစီးလိမ့္မည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ ထုုတ္ျပန္သည့္ ေန႔အထိ အတိအက် အာမခံခ်က္ မေပးနိုင္ေသးပါ။
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အထူး သတိျပဳၾကပါ
ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈျပီး အဆိုျပဳထား
ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ကုမၸဏီမွ ေနာက္ထပ္ထုတ္ျပန္မည့္ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း
ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈၾကရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားကို
သံသယ တစံုတရာရွိ၍ အကူအညီလိုအပ္ပါက အစုုရွယ္ယာပြဲစားမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊
သို႔မဟုုတ္ အျခားကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္ အၾကံေပးမ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕၏အမိန္႔အရ

ထြန္းထြန္း
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ
၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇) ရက္

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.

YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm

5

