
စေတာအ့ေရာင်းအဝယ်ကုိ စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ စေတာ�ှ့ယ်ယာကုိ စတင်အေရာင်းအဝယ်ြပ�လပ်ု
လိသူုများအတက်ွ “စေတာေ့ရာင်းဝယ်ေရး  အေြခခံသင်တနး် အပတ်စ�် ( ၀၀၃/၂၀၂၂) "ကုိ ရနကု်န ်
စေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ အနွး်လိင်ုးြဖင့် ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလထဲတင်ွ ဖွင့်လှစ်သင်�ကားေပးရန ်စီစ�်
လျက်�ိှပါသည်။ သင်တနး်အေသးစိတ် အစီအစ�်များကုိ ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ ဝက်ဆုိဒ် �ှင့်
အြခားလမူ�ကွနယ်က်စာမျက်�ှာများတင်ွ မ�ကာမီ ေ�ကြငာေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။

“ PRE- LISTING BOARD  (စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက် )  ဆုိင်ရာ  အွန်လုိ င်း
ေဆွးေ�ွး ပဲွအား  လာမည့်  ေဖေဖာ််ဝါရီလတွင်  ကျင်းပရန်စီစ�်"

 
ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်(YSX)�ှင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေငေွချးသက်ေသခံလက်မှတ်�ကီး�ကပ်ေရးေကာ်မ�ှင်
တိ�  ပူး ေပါင်း၍ “Webinar for Pre Listing Board (PLB) of YSX” ေခါင်းစ�်ြဖင့် အနွလိ်င်ုးေဆွးေ�းွပဲွ
တစ်ခုအား ကျင်းပရန ် စီစ�်လျက်�ိှပါသည်။ ေဆွးေ�းွပဲွတင်ွ ြမနမ်ာကုမ�ဏီများအေနြဖင့် ရနကု်န ် 
 စေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက်ကုိ ဝင်ေရာက်ရန ် လိအုပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျ�်းများ၊စံသတ်မှတ်ချက်များကုိ�ှင်းလင်းေဆွးေ�းွသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။အစီအစ�်အေသး
စိတ်ကုိသိ�ိှလိပုါက promotion@ysx-mm.com.သိ�  အီးေမးလ်ေပးပိ�  ဆက်သွယ်ေမးြမနး်�ိင်ုပါသည်။
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 IMPORTANT NEWS ABOUT LISTED COMPANIES:

FMI ကုမ�ဏီ ၏ (၃၀) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွ
အစည်းအေဝး ကုိအွနး်လိုင်းစနစ် အသုံးြပ�၍ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊
ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်ေန ့�တွင် ကျင်းပြပ�လုပ်သွားမည်

MTSH

MTSH ကုမ�ဏီမှ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ် အတွက် အဆုိြပ�
အြမတ်ေဝစု �ှယ်ယာတစ်ေစာင်လျင် ကျပ် (၁၀၀) �ှင့် အြမတ် ေဝစု
ခံစားခွင့် �ိှေသာ အစု�ှယ်ယာ�ှင်အြဖစ်အတည်ြပ�ရက် (RECORD

DATE) ၊ EX- DIVIDEND DATE  တိ� ကုိ ထုတ်ြပန်ေ�ကညာ
 

MCB ဘဏ်မှ အမ�ေဆာင်အရာ�ိှချ�ပ် (CEO) ခန ့်အပ်ြခင်း
 

MCB ဘဏ် ၏ (၂၉) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ
အစည်းေဝးကျင်းပ၊ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန်

FPB ဘဏ်၏ (၁၀) �ကိမ်ေြမာက်အထူးအစည်းအေဝး�ှင့် (၃၀) 
�ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းေဝး ကုိ အွန်လိုင်း
စနစ်ြဖင့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ေန ့ တွင် ကျင်းပြပ�လုပ်

AMATA
(၄) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းေဝးကျင်းပ၊

အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန်
 

DECEMBER | 2021
၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက်စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာ
ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ �ှင့် စီမံခန ့်�ခွဲေရးအဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�းွေလ့လာ

သုံးသပ်ချက်အား ထုတ်ြပန်

 DECEMBER | 2021
၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက် �ှစ်ပတ်လည် 

အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ြပန်
 

MTSH TMH EFR AMATAFMI

FMI MCB FPB AMATA
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"ရန်ကုန်စ  ေတာ့အိပ်ချနိး်  (YSX)  ၏  စေတာ့ေရာင်းဝယ်ေရး  အေြခခံ
သင်တနး်  အပတ်စ�်  (၀၀၃/၂၀၂၂ )  ကုိ  ဖွင့် လှစ်မည်"

“  YSX STOCK INVESTMENT VIRTUAL SERIES ကုိ  ဒီဇင်ဘာလအတွင်း  
YSX OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL မှ  ထုတ်လ� င့် ြပသခ့ဲ"

 
ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ လက်�ိှ စေတာ�ှ့ယ်ယာရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ� ေစျးကွက်အေြခအေန�ှင့် စေတာ့
အိပ်ချနိး်စာရင်းဝင်ကုမ�ဏီများ၏လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�အေြခအေနများကုိ ရင်း�ှးီြမ�ပ်�ှသူံများ ပုိမုိ
သိ�ိှ�ိင်ုေစရန ် “YSX Stock Investment Virtual Series" အား ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလအတင်ွးYSX
၏ Official YouTube Channel မှတဆင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားအတိင်ုး ထုတ်လ�င့်ြပသခ့ဲပါသည်။ 

On-Air Date 
4th  Dec 2021                       
5th  Dec 2021                      
11th Dec 2021                        
12th Dec 2021                      
18th Dec 2021                       
19th Dec 2021                        
25th Dec 2021                        
26th Dec 2021                               

Video Title

ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ Viber Community Channel  တင်ွလည်း ဝင်ေရာက် �ကည့်����ိင်ုပါသည်။ 
*ဝင်ေရာက်�ကည့်���ရန ်:  shorturl.at/lprH5 

Insight Talks with FMI/MTSH
Insight Talks with MCB/FPB
Insight Talks with TMH/EFR
Insight Talks with Amata / Investment Talks with Expert (SECM)
Investment Talks with Expert (YSX) / U Kyaw Myo Htoon
Investment Presentation by MSEC / KBZSC
Investment Presentation by CBSC / AYA Trust SC
Investment Presentation by KTzRH / uabsc

ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး် မှထုတ်ေဝေသာသုံးလပတ်သတင်းလ�ာ

(Oct မှ Dec ) သုံးလပတ်သတင်းများ

စေတာ့ေရာင်းဝယ်ေရး  အေြခခံ  အွန်လုိ င်း
သင်တနး်  အပတ်စ�်  (၀၀၃/၂၀၂၂ )  

ကုိ  ဖွ င့်လှစ်မည် . . .
 

“ PRE- LISTING BOARD” (စာရင်းဝင်အ�ကိ�
ေဈးကွက် )ဆုိင်ရာအွန်လုိ င်းေဆွးေ�ွး ပဲွ  

ကျင်းပရန်စီစ�် . . .

YSX STOCK INVESTMENT VIRTUAL SERIES 
ကုိ  ဒီဇင်ဘာလအတွင်း  YSX YOUTUBE 

CHANNEL မှထုတ်လ� င့် . . .  



LISTED COMPANY UPDATES
(Q1-2021-22)

AMATA ကုမ�ဏီ၏ (၄) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းေဝးကုိ အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့်
၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာဘ ၂၉ ရက်ေန ့ တွင် ကျင်းပြပ�လုပ်ခ့ဲ�ပီး အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ
အများြပည်သူ အစု�ှယ်ယာ�ှင်များအား ထုတ်ြပန်ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန် -
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2021/12/dd_00007_mm_20211229.pdf

FMI
31|DEC 2021

FMI ကုမ�ဏီ ၏ (၃၀) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပရန်ေ�ကညာ

PAGE 02

MCB
22|NOV 2021

 MCB ဘဏ်မှ အမ�ေဆာင်အရာ�ိှချ�ပ် (CEO) ခန ့်အပ်ြခင်း 

First Myanmar Investment Public Company (FMI) ကုမ�ဏီ ၏ (၃၀) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည်
အေထွေထွအစည်းအေဝး အား အွနး်လိုင်းစနစ် အသုံးြပ�၍ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်ေန ့�တွင်
ကျင်းပြပ�လုပ်သွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန ့�တွင် အစု�ှယ်ယာ�ှင်များ
သိ� အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားထားပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန် -
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2021/12/dd_00001_20211231_3.pdf

MTSH
21|DEC 2021

၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ် အတွက် အဆုိြပ�အြမတ်ေဝစု �ှင့် အြမတ် ေဝစု ခံစားခွင့် �ိှေသအစု�ှယ်ယာ�ှင်
အြဖစ်အတည်ြပ�ရက် (RECORD DATE) ၊ EX- DIVIDEND DATE တိ� ကုိ ထုတ်ြပန်ေ�ကညာ

 
Myanmar Thilawa SEZ holdings Public Company (MTSH) ကုမ�ဏီ ၏ ဒါ�ုိက်တာအဖ�ဲ  အစည်း
အေဝး မှ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ် အတွက် သာမန် အစု�ှယ်ယာ တစ်စုလ�င် အြမတ်ေဝစုကျပ် (၁၀၀)
�ှ�နး်ြဖင့် ခဲွေဝေပးရန် ဆုံးြဖတ်ခ့ဲေ�ကာင်းထုတ်ြပန်ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ အြမတ် ေဝစုခံစားခွင့် �ိှေသာ
အစု�ှယ်ယာ�ှင်အြဖစ်အတည်ြပ�ရက် (Record Date) �ှင့် (Ex- Dividend Date) တိ� �� ေအာက်ပါ
အေသးစိတ်ဇယား �ကည့်����ိုင်ပါသည်။ 

အြမတ်ေဝစုထုတ်ေပးမည့်ရက်အား (၉) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းေဝး ကျင်းပ�ပီးေနာက်
တင်ွ ထုတ်ြပနေ်�ကညာေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန ်-
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2021/12/dd_00002_mm_20211221.pdf

Last day to Trade 
Ex-dividend date*
Record date** 
Dividend per share 
Total dividend payout 
Dividend payment date

February 1, 2022 (Tuesday)
February 2, 2022 (Wednesday)
February 4, 2022 (Friday)
Kyat 100
Kyat 3,892.915 million
To be announced later

MCB
29|DEC 2021

MCB ဘဏ် ၏ (၂၉) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းေဝးကျင်းပြပ�လုပ်
အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန်

 
 

ြမန်မာ�ိုင်ငံသားများဘဏ်(MCB)၏ (၂၉) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းေဝးကုိ အွန်
လိုင်းစနစ်ြဖင့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန ့ တွင် ကျင်းပြပ�လုပ်ခ့ဲ�ပီး အစည်းအေဝး ဆုံး
ြဖတ်ချက်များကုိ အများြပည်သူ အစု�ှယ်ယာ�ှင်များအား ထုတ်ြပန်ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။အေသးစိတ်
ကုိ�ကည့်���ရန် -  https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2021/12/dd_00003_mm_20211222.pdf

FPB
29|DEC 2021

 FPB ဘဏ်၏ (၁၀) �ကိမ်ေြမာက်အထူးအစည်းအေဝး�ှင့် (၃၀) �ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည် 
အေထွေထွ အစည်းေဝး  ကျင်းပြပ�လုပ်

 
ပထမပုဂ�လိကဘဏ် (FPB) ၏ (၁၀) �ကိမ်ေြမာက်အထူး အစည်းအေဝး�ှင့် (၃၀) �ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်
လည် အေထွေထွ အစည်းေဝး ကုိ အွန်လိုင်းစနစ်ြဖင့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ေန ့ တွင်
ကျင်းပြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန် -
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2022/01/dd_00004_mm_20220106_1.pdf

ြမန်မာ�ိုင်ငံသားများဘဏ်(MCB)သည် ပုိမုိစနစ်ကျနဖ�ံ ��ဖိ�း
တိးုတက်ေသာ ဘဏ်တစ်ခု ြဖစ်လာေစေရး ရည်ရွယ်၍
ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်၏ အတည်ြပ�ချက်ြဖင့် ၂၀၂၁
ခု�ှစ်၊ �ိုဝင်ဘာလ (၁၆) ရက်ေန ့�တွင် Mr. Govinda
Gurung အားအမ�ေဆာင်အရာ�ိှချ�ပ်(CEO)အြဖစ်ခန ့်အပ်
တာဝန်ေပးေ�ကာင်းအများြပည်သူအစု�ှယ်ယာ�ှင်များကုိ
ထုတ်ြပန် ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန် - shorturl.at/efyEL

AMATA
29|DEC 2021

AMATA ကုမ�ဏီ၏ (၄) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းေဝးကျင်းပြပ�လုပ်
အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန်

  

FMI | MCB | FPB | AMATA
DECEMBER | 2021

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက် �ှစ်ပတ်လည် 
အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ြပန်

 
   

FMI ကုမ�ဏီ၊ MCB ဘဏ်၊ FPB ဘဏ် �ှင့် AMATA

ကုမ�ဏီများမှ ၎င်းတိ�၏ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ်
အတွက် �ှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများ ကုိ အများြပည်သူ
အစု�ှယ်ယာ�ှင်များ ဖတ်���ိုင်ရန် ထုတ်ြပန် ေ�ကညာခ့ဲပါ
သည်။

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန် - 

FMI: shorturl.at/pxDX7

MCB: shorturl.at/tGM08

FPB: shorturl.at/elA69

AMATA: shorturl.at/ctBT3

FMI | MTSH | TMH | EFR | AMATA
DECEMBER | 2021

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက်စာရင်းစစ်ေဆး�ပီး
ေသာ ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ �ှင့် စီမံခန ့်�ခွဲေရးအဖ�ဲ၏
ေဆွးေ�းွေလ့လာသုံးသပ်ချက်အား ထုတ်ြပန်

FMI ကုမ�ဏီ၊ MTSH ကုမ�ဏီ၊ TMH ကုမ�ဏီ၊ EFR ကုမ�ဏီ
�ှင့် AMATA ကုမ�ဏီများမှ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ်
အတွက် စာရင်းစစ်ေဆး�ပီးေသာ ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ
�ှင့် စီမံခန ့်�ခွဲေရးအဖ�ဲ၏ ေဆွးေ�းွေလ့လာသုံးသပ်ချက်များ
ကုိထုတ်ြပန်ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန် - 

FMI: shorturl.at/xBCX3
MTSH: shorturl.at/evCEM
TMH: shorturl.at/sEK13
EFR: shorturl.at/nqFIR
AMATA: shorturl.at/hprKN
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Q4-20-21

(July - Sept)
% Change

FMI MTSH MCB

FPB TMH

AMATA

EFR

MYANPIX

အေရာင်းအဝယ်ြပ�လုပ်သည့်  ရက်စုစုေပါင်း

စာရင်းဝင်စေတာ့�ှယ်ယာအေရအတွက်

(30-12-2021)  စေတာ့အ��နး်ကိနး်  (MYANPIX)

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  �ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  �ှယ်ယာေစာင်ေရ

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  စေတာ့�ှယ်ယာတန်ဖုိးစုစုေပါင်း  (ကျပ်သနး်ေပါင်း )

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  စေတာ့�ှယ်ယာတန်ဖုိး  (ကျပ်သနး်ေပါင်း )

(30-12-2021)  ေဈးကွက်တန်ဖုိးစုစုေပါင်း  (ကျပ်သနး်ေပါင်း )  

Q1-21-22

(Oct - Dec)

56
 

7
 

402.14
 

279399
 

4989
 

1329.16
 

23.73
 

699,575

56
 

7
 

392.86
 

189571
 

3385
 

971.54
 

17 .35
 

683,434

 
 
 
 

(2.3)%
 

(32.1)%
 

(32.1)%
 

(26.9)%
 

(26.9)%
 

(2.3)%

၂၀၂၁ -၂၂  ဘ�ာ�ှစ်  ၏ပထမသုံးလပတ်အတွင်း  YSX ေဈးကွက်အေြခအေန

၂၀၂၁ -၂၂  ဘ�ာ�ှစ်  ၏  ပထမ  သုံးလပတ်အတွင်း  စေတာ့�ှယ်ယာများ၏ေဈး�ှ�နး်အတက်အကျအားတင်ြပြခင်း   

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 34839

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 302

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 127404

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 402

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 519

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 4

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 10389

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 210

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 5944

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 15

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 7831

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 22

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 2645

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 13

 
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 189571

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 971


