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 ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်မှထုတ်ေဝေသာသုံးလပတ်သတင်းလ�ာ

 

"၂၀၂၁ခု�ှစ်၊  ြပည်ေထာင်စု၏  အခွန်
အေကာက်ဥပေဒ"အရအရင်းအ�ီှးေဈးကွက်
အတွက်အခွန်သက်သာခွင့်အလားအလာများ

EFR

(July မှ September ) သုံးလပတ်သတင်းများ

"YSX Stock Investment Virtual Series 2021""YSX Stock Investment Virtual Series 2021"  

 "YSX  STOCK INVESTMENT VIRTUAL SERIES 2021"

ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး်၏  YOUTUBE CHANNEL မှတဆင့်  ၂၀၂၁  ခု �ှ စ်
အတွင်း  စေတာ့ေဈးကွက်အတွင်း  ြဖစ်ေပ�တိးုတက်မ�များ ၊  စာရင်းဝင်ကုမ�ဏီ
များ  �ှင့်  ေငွေချးသက်ေသခံ  လက်မှတ်  ကုမ�ဏီများ၏ြဖစ်ေပ�တိးုတက်မ�များ
အား  စေတာ့�ှယ်ယာကုိ  စိတ်ပါဝင်စားေသာ  ရင်း�ှးီ ြမ�ပ် �ှံသူများ ၊  စီးပွားလုပ်ငနး်
�ှင်များ�ှင့်  အများ ြပည်သူများ  သိ�ိှ�ို င်ေစရန် ရည်ရွယ်၍  "YSX STOCK
INVESTMENT VIRTUAL SERIES 2021" ေခါင်းစ�် ြဖင့်  စေတာ့  ရင်း�ှးီ ြမ�ပ်
�ှံမ� ဆုိ င်ရာ  အခနး်ဆက်  ဗီ ဒီယုိများ  ကုိ  ၂၀၂၁  ခု �ှ စ်  ဒီဇင်ဘာလတွင်   �ုိက်ကူး
ထုတ်လ�င့် သွား  မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၂၀၂၁ခု�ှစ်  " ြပည်ေထာင်စု၏  အခွန် အေကာက်
ဥပေဒ"အရ  အရင်းအ�ီှးေဈးကွက်အတွက်  

အခွန်သက်သာခွင့်အလားအလာ

FMI

TMH

FPB

MCB

7|JULY 2021
 

16|JULY 2021
၂၀၂၀-၂၁ �ှစ်ဝက်ဘ�ာေရးရလဒ်များအေပ� 
စီမံခန ့်�ခွဲ မ�အဖ�ဲ  မှ ေဆွး ေ�းွမ� �ှင့် ေလ့လာဆနး်စစ်မ�

အစီရင်ခံစာအားထုတ်ြပန်ြခင်း

2|AUGUST 2021
ဒါ�ုိက်တာ�ှင့် အလှည့်ကျဒါ�ုိက်တာတာဝန်မှ 

�ှ�တ်ထွက်ြခင်း၊ ခန ့်အပ်ြခင်း

11|AUGUST 2021
လွတ်လပ်ေသာ သီးြခား ဒါ�ုိက်တာတစ်ဦး�ှ�တ်ထွက်ြခင်း

22|SEPT 2021
၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ် အတွက် အစု�ှယ်ယာခံစား
ခွင့် �ိှသည့် အစု�ှယ်ယာ�ှင်စာရင်း သတ်မှတ်ြခင်း

24|SEPT 2021
 �ှစ်ဝက်�ကားြဖတ်(အကျ��်းချ�ံး)ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်း

များအား ထုတ်ြပန်ြခင်း
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 ၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာ�ှစ်အတွက် ကုမ�ဏီအုပ်စုတစ်ခုလံးု၏
စာရင်းမစစ်ေဆးရေသးေသာ�ှစ်ဝက်ဘ�ာေရး

အစီရင်ခံစာအားထုတ်ြပန်ြခင်း 

pg.2

၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒ ကုိ  (၃၀-၉-၂၀၂၁)
ေန ့�တွင် ြပဌာနး်ခ့ဲပါသည်။ ယင်းဥပေဒ၏အခနး် (၆)၊ ပုဒ်မ (၁၄) (ဃ)၊
ဇယား အမှတ်စ�် (၂၀) အရ အရင်းအ�ှးီေဈးကွက်ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�
လုပ်ငနး်များအား ကုန်သွယ်လုပ်ငနး်ခွန် စည်း�ကပ်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်
ြပ�ထားပါသည်။ ထိ� �ြပင် အခနး် (၇)၊ ပုဒ်မ (၂၃) (က) အရ ေကာ်ပုိရိတ်
ဝင်ေငွခွန် စည်း�ကပ်ြခင်းအား (၂၅) % မှ (၂၂) % သိ�  ေလျာ့ချထား�ပီး၊  
 ပုဒ်မ (၃၁) (ခ-၂) အရ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ေဈးကွက် ဖ�ံ ��ဖိ�း
တိးုတက်ေရး�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ဝင်ေငွခွန်ကိစ�ရပ်များကုိ  "စီမံကိနး်�ှင့်
ဘ�ာေရးဝန်�ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစုိးအရအဖ�ဲ၏ သေဘာတူညီ
ချက်ြဖင့် ဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်များြပ��ိုင်သည်" ဟု
ြပဌာနး်ထားပါသည်။ သိ� ပါ၍ ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိ် းစာရင်းဝင်ကုမ�ဏီ
များအတွက် အခွန်သက်သာခွင့် ထပ်မံရ�ိှမည့် အလားအလာများ �ိှပါ
သည်။ဥပေဒအြပည့်အစုံကုိ ေအာက်ပါ LINK ကုိ�ှိပ်၍ �ကည့်����ိုင်ပါသည်။

HTTPS://WWW.IRD.GOV.MM/SITES/DEFAULT/FILES/2021_UTL.PDF



LISTED COMPANY UPDATES
(Q4-2021)

FMI
2|AUGUST 2021

ဒါ�ုိက်တာ�ှင့် အလှည့်ကျဒါ�ုိက်တာတာဝန်မှ �ှ�တ်ထွက်ြခင်း၊ ခန ့်အပ်ြခင်း
 

၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်ေန ့�တွင် FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO.,
LTD (FMI) ၏ ဒါ�ုိက်တာအဖ�ဲ မှ  အမ�ေဆာင်မဟုတ်ေသာ ဒါ�ုိက်တာ MR. FERNANDO
MIRANDA ZOBEL DE AYALA �ှင့် ၎င်း၏ အလှည့်ကျဒါ�ုိက်တာ MR. JOSE TEODORO K.
LIMCAOCO တိ�   �ှ�တ်ထွက်မည်ြဖစ်�ပီး အမ�ေဆာင်မဟုတ်ေသာ ဒါ�ုိက်တာ အသစ်
အြဖစ် MR. CEZAR PERALTA CONSING �ှင့် ၎င်း၏ အလှည့်ကျဒါ�ုိက်တာ အြဖစ် MR.
ALBERTO MACAPINLAC DE LARRAZABAL တိ�အား ခန ့်အပ်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်းထုတ်ြပန်
ထားပါသည်။ ထုတ်ြပန်ချက်အြပည့် အစုံကုိ ေအာက်ပါ LINK  ကုိ�ှိပ်၍ �ကည့်����ိုင်
ပါသည်။  

HTTPS://YSX-MM.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/08/DD_00001_20210802.PDF

FPB
22|SEPT 2021

၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ် အတွက် အစု�ှယ်ယာခံစားခွင့် �ိှသည့် 
အစု�ှယ်ယာ�ှင်စာရင်း သတ်မှတ်ြခင်း

 
ပထမပုဂ�လိကဘဏ်၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ် အတွက် အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့် �ိှ
သည့် အစု�ှယ်ယာ�ှင်စာရင်းအား အတည်ြပ�ရန် RECORD DATE အြဖစ်
(၆-၁၀-၂၀၂၁) ေနကုိ့ သတ်မှတ်�ပီး  LAST DAY TO TRADE မှာ (၃၀-၉-၂၀၂၁) ေန ့
အြဖစ် သတ်မှတ်ေ�ကာင်း ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။ ထုတ်ြပန်ချက် အြပည့်အစုံကုိ
ေအာက်ပါ LINK  ကုိ�ှိပ်၍ �ကည့်����ိုင်ပါသည်။  

HTTPS://YSX-MM.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/09/DD_00004_20210922.PDF
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EFR
7|JULY 2021

 ၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာ�ှစ်အတွက် ကုမ�ဏီအုပ်စု
တစ်ခုလံးု၏ စာရင်းစစ်မစစ်ေဆးရေသးေသာ
�ှစ်ဝက်ဘ�ာေရးအစီရင်ခံစာအားထုတ်ြပန်

ြခင်း 
 
 

EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD (EFR) 
 ကုမ�ဏီသည် ၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာ�ှစ် အတွက် 
 ကုမ�ဏီ အုပ်စုတစ်ခုလံးု၏ စာရင်းစစ် မ
စစ်ေဆးရေသးေသာ �ှစ်ဝက်ဘ�ာေရး
အစီရင်ခံစာအား  (၇-၇-၂၀၂၁) တွင် အများ
ြပည်သူသိ�  ထုတ်ြပန်ေ�ကာညာခ့ဲပါသည်။
အစီရင်ခံစာအြပည့်အစုံကုိ ေအာက်ပါ LINK  ကုိ
�ှိပ်၍ �ကည့်����ိုင်ပါသည်။

HTTPS://YSX-MM.COM/WP-
CONTENT/UPLOADS/2021/07/DD_00006_2021070
7.PDF

EFR
16|JULY 2021

၂၀၂၀-၂၁ �ှစ်ဝက်ဘ�ာေရးရလဒ်များအေပ� 
 စီမံခန ့်�ခဲွမ�အဖ�ဲ  မှ ေဆွး ေ�းွမ� �ှင့် ေလ့လာ
ဆနး်စစ်မ� အစီရင်ခံစာအားထုတ်ြပန်ြခင်း

EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD (EFR) 
 ကုမ�ဏီသည် ၂၀၂၀-၂၁ �ှစ်ဝက် ဘ�ာေရး
ရလဒ်များအေပ� စီမံခန်ခဲွမ�အဖ�ဲ  မှ ေဆွး ေ�းွမ�
�ှင့် ေလ့လာဆနး်စစ်မ� အစီရင်ခံစာအား အများ
ြပည်သူသိ�  (၁၆-၇-၂၀၂၁) ေန ့�တွင် ထုတ်ြပန်
ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ အစီရင်ခံစာအရ ယခင်
�ှစ်ဝက်ဘ�ာေရးကိနး်ဂဏနး်များ�ှင့် �ှ�ိင်းယှ�်
သုံးသပ်ထား�ပီး ကုမ�ဏီအုပ်စု တစ်ခုလံးု၏
၂၀၂၀-၂၁ �ှစ်ဝက်  စုစုေပါင်းဝင်ေငွ (REVENUE)
ရ�ိှမ� မှာ ယခင် �ှစ်ဝက်ထက် ၃၃% တိးုတက်
လာခ့ဲေသာ်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွား
မ� တတိယလိ�င်း အေြခအေနေ�ကာင့် ၁၄၃ သနး်
အ��ံးေပ�ခ့ဲပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိ ေအာက်ပါ
LINK  ကုိ�ှိပ်၍ �ကည့်����ိုင်ပါသည်။
 
HTTPS://YSX-MM.COM/WP-
CONTENT/UPLOADS/2021/07/DD_00006_2021071
6.PDF

TMH
11|AUGUST 2021

လွတ်လပ်ေသာ သီးြခား ဒါ�ုိက်တာတစ်ဦး�ှ�တ်ထွက်ြခင်း
 

TMH TELECOM PUBLIC CO., LTD.၏ လွတ်လပ်ေသာ သီးြခား ဒါ�ုိက်တာတစ်ဦး ြဖစ်သူ
ဦးစိန်ဝင်း သည် �ုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါ၍ ၎င်း၏တာဝန်မှ ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊
ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေနမှ့စ၍ �ှ�တ်ထွက် အနားယူေစမည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းတာဝန်ယူထား
ေသာ စာရင်းစစ်ေကာ်မတီ ဥက� ဌ ေနရာတွင် လွတ်လပ်ေသာ သီးြခား ဒါ�ုိက်တာ
တစ်ဦး ြဖစ်သူ ဦးသိနး် ေဇာ်မှ ဆက်လက်တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။ ထုတ်ြပန်ချက်အြပည့် အစုံကုိ ေအာက်ပါ LINK  ကုိ�ှိပ်၍
�ကည့်����ိုင်ပါသည်။  

HTTPS://YSX-MM.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/08/DD_00005_20210811.PDF

MCB
24|SEPT 2021

 �ှစ်ဝက်�ကားြဖတ်(အကျ��်းချ�ံး)ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများအား ထုတ်ြပန်ြခင်း
 

ြမန်မာ�ိုင်ငံသားများဘဏ်မှ (၃၁-၃-၂၀၂၁) ရက်ေန ့�တွင်ကုန်ဆုံးေသာ (၆) လတာ
ကာလအတွက် �ကားြဖတ်(အကျ��်းချ�ံး)ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများအား အများြပည်
သူသိ�ိှေစ�ိုင်ရန် (၂၄-၉-၂၀၂၁) ေန ့�တွင် ထုတ်ြပန်ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ အြပည့်အစုံ
ကုိ ေအာက်ပါ LINK  ကုိ�ှိပ်၍ �ကည့်����ိုင်ပါသည်။ 

HTTPS://YSX-MM.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/09/DD_00003_20210924.PDF 



YSX QUARTERLY MARKET SUMMARY 

QUARTERLY STOCK PERFORMANCE (Q4-2021)

   STAISTICS AT A GLANCE (MAIN BOARD)STAISTICS AT A GLANCE (MAIN BOARD)STAISTICS AT A GLANCE (MAIN BOARD)
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စတုတ� သုံးလပတ်အတွင်းစေတာ့�ှယ်ယာများ၏ေဈးအတက်အကျအားတင်ြပြခင်း   

စတုတ� သုံးလပတ်အတွင်းရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး်ေဈးကွက်အေြခအေန

အေရာင်းအဝယ်ြပ�လပ်ုသည့် ရက်စုစုေပါင်း

စာရင်းဝင်စေတာ�ှ့ယ်ယာအေရအတက်ွ

(30-09-2021) စေတာအ့��နး်ကိနး် (MYANPIX)

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် �ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  �ှယ်ယာေစာင်ေရ

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် စေတာ�ှ့ယ်ယာတနဖုိ်းစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)

 ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့် စေတာ�ှ့ယ်ယာတနဖုိ်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)

(30-09-2021) ေဈးကွက်တနဖုိ်းစုစုေပါင်း (ကျပ်သနး်ေပါင်း) 
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�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 53823

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 478.26

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 189558

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 600.11

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 2369

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 18.50

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 7602

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 155.37

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 17841

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 48.32

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 6068

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 18.02

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 2138

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 10.57

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 279399

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 1329.16

MYANPIX


