
YANGON STOCK EXCHANGE

စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက်  (PLB) ဆုိင်ရာ  အွန်လုိ င်းေဆွးေ�ွး ပဲွ
အား  ေမလတွင်ကျင်းပရန်စီစ�်မည်

 
ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ တည်ေထာင်မည့် စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက် (PLB) �ှင့်
ပတ်သက်၍ ကုမ�ဏီများအေနြဖင့် သိသင့်သိထုိက်သည်များကုိ သိ�ိှ�ိင်ုေစရန ် အခမ့ဲ 
 အနွလိ်င်ုး ေဆွးေ�းွပဲွကုိ “ Legal Aspects and Registration Criteria of PLB” အမည်ြဖင့်
အခုလာမည့် ေမလထဲတင်ွ ကျင်းပြပ�လပ်ုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အများပုိင်ကုမ�ဏီများ
�ှင့် စေတာအိ့ပ်ချနိး်တင်ွ စာရင်းဝင်ရနစိ်တ်ဝင်စားေသာ ကုမ�ဏီများကုိ တက်ေရာက်ရန်
အဓိက ဖိတ်�ကားသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်သိ�ိှလိပုါက promotion@ysx-
mm.comကုိ အီးေမးလ်ေပးပိ�  ေမးြမနး်�ိင်ုပါသည်။
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 IMPORTANT NEWS ABOUT LISTED COMPANIES:

မတည်ရင်း�ှးီေငွတိးုြမ�င့် ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ေနာက်ဆုံး
အေြခအေနအားအသိေပးေ�ကြငာြခင်း

 (၉) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းေဝး
ကျင်းပ၊ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန်  

၂၀၂၀ -၂၁ ဘ�ာ�ှစ်အတွက်စာရင်းစစ်ေဆး
�ပီးေသာ ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများ ထုတ်ြပန်

 

(၅) �ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ 
ဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန် 

၂၀၂၀ -၂၁ ဘ�ာ�ှစ်အတွက် �ှစ်ပတ်လည် 
အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ြပန်
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ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး်၏  TELEGRAM CHANNEL စတင်မိတ်ဆက်
 စေတာ�ှ့ယ်ယာရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှသူံများအတက်ွ ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ ေနစ့�် အေရာင်း

အဝယ် ြဖစ်ေြမာက်သည့်  စေတာ�ှ့ယ်ယာေဈး�ှ�နး်များ၊ စာရင်းဝင်ကုမ�ဏီများ၏ ထုတ်
ြပနေ်�ကြငာချက်များ၊ ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်မှကျင်းပမည့် ေဆွးေ�းွပဲွအေ�ကာင်းအရာ
များ၊ေဈးကွက်သုေတသနစာတမ်းများ�ှင့် ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
များကုိ အချနိ�ှ်င့် တေြပးညီ လယ်ွလင့်တကူသိ�ိှ�ိင်ုရန ် ရည်ရွယ်၍ ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်
ချနိး်၏ “YSX Telegram Channel” ကုိ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၅) ေနမှ့ာ  စတင်မိတ်ဆက်
လိက်ုပါတယ်။ To subscribe: https://t.me/+0U8NXWQ-wH05NzA9   

စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက်  (PLB)တည်ေထာင်ခွင့် ြပ�ြခင်းအတွက်
ေကာ်မ�ှင်မှအမိန ့်ေ�ကညာစာထုတ်ြပန်

 
ရနကု်နစ်ေတာအိ့ပ်ချနိး်တင်ွ စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက် ( Pre Listing Board – PLB)
အမည်ြဖင့် ဒတိုယေဈးကွက် (Second Board) တည်ေထာင်ခွင့်ြပ�ြခင်း�ှင့် ပတ်သက်သည့်
အမိန ့ေ်�ကာ်ြငာစာ အမှတ်(၁/၂၀၂၂)ကုိ မတ်လ(၄)ရက်ေန ့�တွင် ေကာ်မ�ှင်မှ ထုတ်ြပနခ့ဲ်
ပါသည်။ ယင်းအမိန ့ေ်�ကာ်ြငာစာ တင်ွ စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက်( Pre Listing Board –
PLB) တည်ေထာင်ရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အစု�ှယ်ယာမှတ်ပုံတင်ြခင်းကိစ�ရပ်များ၊
မှတ်ပုံတင်အ�ကံေပး�ှင့် PLB တင်ွမှတ်ပုံတင်ေလ�ာက်ထားမည့် ကုမ�ဏီများအတက်ွ
လိက်ုနာရမည့်ကိစ�ရပ်များ စသည်တိ�  ပါဝင်ပါသည်။ စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက်( Pre
Listing Board – PLB) �ှင့် ပတ်သက်သည့် ေငေွချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ မှတ်ပုံတင်
ြခင်းဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စည်းမျ�်းများ�ှင့် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�ဆုိင်ရာလမ်း��နစ်ာအပ်ုများ
ကုိလည်း မ�ကာမီ ထုတ်ြပန�်ိင်ုရနလ်ည်း စီစ�်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။ အေသးစိတ်
�ကည့်���ရန-်

အစု�ှယ်ယာ�ှင်များ�ှင့် ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှံသူများ
အား အသိေပးေ�ကြငာြခင်း
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(၃၄ )  �ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံစေတာ့အိပ်ချနိး် စီအီးအုိ
ညီလာခံတက်ေရာက်

ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး်၏  TELEGRAM CHANNEL

စတင်မိတ်ဆက်

စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက် (PLB)  တည်ေထာင်ခွင့်
ြပ�ြခင်းအတွက်ေကာ်မ�ှင်မှအမိန ့်ေ�ကညာစာထုတ်
ြပန်

စာရင်းဝင်အ�ကိ�ေဈးကွက်  (PLB)  ဆုိင်ရာ  အွန်လုိ င်း
ေဆွးေ�ွး ပဲွအားေမလတွင်ကျင်းပရန်စီစ�်

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2022/03/ Announcement1 - 2022.pdf

ရန်ကုန်စေတာ့အိပ်ချနိး် မှထုတ်ေဝေသာသုံးလပတ်သတင်းလ�ာ

(Jan မှ March ) သုံးလပတ်သတင်းများ

(၃၄ )  �ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံစေတာ့အိပ်ချနိး် စီအီးအုိ  ညီလာခံတက်ေရာက်

စင်ကာပူစေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ အိမ်�ှင်အြဖစ်လက်ခံကျင်းပခ့ဲသည့် ၃၄ �ကိမ်ေြမာက် အာဆီ
ယံစေတာအိ့ပ်ချနိး် စီအီးအိ ုများ၏ ညီလာခံကုိ ၂၉-၃-၂၀၂၂ ေန ့�တွင်အနွလိ်င်ုးစနစ်ြဖင့်
ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ ေဆွးေ�းွပဲွတင်ွ ရနကု်န ်စေတာအိ့ပ်ချနိး်မှ မနး်ေနးဂျင်းဒါ�ုိက်တာ ဦး
ဝင်း�ိင်ုဦး၊ ဒါ�ုိက်တာေဒ�ြဖ�ြဖ�ေဌး�ှင့် အမ�ေဆာင်အ�ကီးတနး် မနေ်နဂျာ ဦးသက်ထွနး်ဦး
တိ�  တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ေဆွးေ�းွပဲွတင်ွ စင်ကာပူစေတာအိ့ပ်ချနိး်၏ စီအီးအိ ုMr. Loh

Boon Chye မှ အဖွင့်အမှာစကာေြပာ�ကားခ့ဲပါသည်။ 

mailto:promotion@ysx-mm.com
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2022/03/Announcement1-2022.pdf
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MTSH
25| MARCH 2022

(၉) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစညး်ေဝး ကျင်းပ၊ အစညး်အေဝး
ဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန် 
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Myanmar Thilawa SEZ holdings Public Company (MTSH) ကုမ�ဏီ နဝမ
အ�ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွ အစည်းအေဝးကုိ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လ
(၂၃)ရက်ေန ့�တွင် အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ကျင်းပြပ�လုပ်ခ့ဲ�ပီး အတည်ြပ�ခ့ဲသည့်
အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ထုတ်ြပန်ေ�ကြငာခ့ဲပါသည်။ ထိ� �ြပင် အစည်း
အေဝးတွင် အစု�ှယ်ယာ�ှင်မျာ းအတည်ြပ�ခ့ဲသည့်အတိုင်း အစု�ှယ်ယာတစ်စု
လ�င် အြမတ်ေဝစု (၁၀၀) ကျပ်အား ၂၀၂၂ ခု�ှစ်မတ်လ (၃၀) ရက်ေနမှ့စတင်၍
အစု�ှယ်ယာ�ှင်များအားခဲွေဝေပးသွားမည်ြဖစ်ေ�ကာင်းေ�ကညာခ့ဲပါသည်။
အေသးစိတ်ကုိ �ကည့်���ရန်-

FMI
23| MARCH 2022

မတည်ရင်း�ီှးေငွတုိးြမ�င့်ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်၍ေနာက်ဆုံး အေြခအေနအား
အသိေပးေ�ကြငာြခင်း

FPB
17| FEBRUARY 2022

အစု�ှယ်ယာ�ှင်များ�ှင့် ရင်း�ီှးြမ��ပ်�ံှသူများအား 
အသိေပးေ�ကြငာြခင်း

 
ပထမပုဂ�လိကဘဏ် (FPB) ၏ (၁၀) �ကိမ်ေြမာက်အထူးအစည်းအေဝး�ှင့် အ�ကိမ်
(၃၀) ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ အစည်းအေဝးမှ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခ့ဲ
ေသာဒါ�ုိက်တာများြဖင့် ဒါ�ုိက်တာအဖ�ဲ  အသစ်ြပင်ဆင်ဖ�ဲစည်းြခင်း�ှင့် ဒါ�ုိက်တာ
အဖ�ဲ  ဥက� ဌ အြဖစ် ( ၁၅-၁-၂၀၂၂) တွင်ကျင်းပေသာ (၁/၂၀၂၂) �ကိမ်ေြမာက်
ဒါ�ုိက်တာအဖဲွ အထူးအစည်းအေဝး မှ ေဒါက်တာတင်ဝင်းအား ေရွးချယ်တင်
ေြမာက်ေ�ကာင်းကုိ အစု�ှယ်ယာ�ှင်များ�ှင့် ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှံသူများအား အသိေပး
ေ�ကြငာခ့ဲပါသည်။ 

MTSH | TMH
FEBRUARY | 2022

 ၂၀၂၀ -၂၁ ဘ�ာ�ှစ်အတွက် �ှစ်ပတ်လည်
အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ြပန်

MTSH and TMH Telecom ကုမ�ဏီများမှ
၎င်းတိ�၏၂၀၂၀ -၂၁ ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက်
�ှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများကုိ အများြပည်
သူအစု�ှယ်ယာ�ှင်များဖတ်�� �ိုင်ရန် ထုတ်ြပန်
ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။အေသးစိတ်�ကည့်���ရန် -
 

MTSH: shorturl.at/anoFS

TMH: shorturl.at/rvJY8

MCB | FPB
MARCH| 2022

၂၀၂၀ -၂၁ ဘ�ာ�ှစ်အတွက် စာရင်း 
စစ်ေဆး�ပီးေသာ ဘ�ာေရး
�ှင်းတမ်းများထုတ်ြပန်

MCB ဘဏ် �ှင့် FPB ဘဏ်များမှ ၂၀၂၀-၂၁
ဘ�ာ�ှစ်အတွက် စာရင်းစစ်ေဆး �ပီးေသာ
ဘ�ာေရး�ှင်းတမ်းများကုိ ထုတ်ြပန်ေ�ကြငာ
ခ့ဲပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိ�ကည့်���ရန် -

MCB: shorturl.at/lJSU7

FPB: shorturl.at/mrN79

First Myanmar Investment Public Company (FMI) ကုမ�ဏီ ၏ ဒါ�ုိက်တာအဖ�ဲ
သည် ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ မတ်လ (၂၃) ရက်ေန ့�တွင် Ayala Corporation �ှင့် ေချးေငွ
စာချ�ပ်အသစ်ကုိ ချ�ပ်ဆုိခ့ဲ�ပီး ယင်းေချးေငွစာချ�ပ်အသစ်သည် ၂၀၂၀ ခု�ှစ်တွင်
ရ�ိှခ့ဲေသာ ေြပာင်းလဲ�ိုင်ေသာ ေချးေငွပမာဏ အေမရိကန်ေဒ�လာ ၈၂.၅ သနး်
အား ရာသက်ပန်ေချးေငွအြဖစ်ေြပာင်းလဲြခင်း�ှင့် ၂၀၁၉ခု�ှစ် �ိုဝင်ဘာလ (၃၀)
ရက်ေန ့�တွင် ချ�ပ်ဆုိခ့ဲသည့် ေြပာင်းလဲ�ိုင်ေသာ ေချးေငွစာချ�ပ် အားေပးေလျာ်မ�
အပုိင်းကုိချန်လှပ်၍ ရပ်စဲြခင်း တိ� ကုိ အများြပည်သူကုိ အသိေပးေ�ကြငာခ့ဲ
ပါသည်။ ေ�ကြငာချက်အြပည့်အစုံကုိ ဖတ်��ရန်- 

TMH
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(၅) �ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွ
အစညး်ေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များထုတ်ြပန်

 TMH Telecom Public Co., Ltd (TMH)
ကုမ�ဏီသည် ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ မတ်လ (၁၉)ရက်
ေန ့�တွင် အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ကျင်းပ ြပ�လုပ်ခ့ဲ
ေသာပဥ�မအ�ကိမ်ေြမာက်�ှစ်ပတ်လည်
အေထွ ေထွ အစည်းအေဝးတွင် အတည်ြပ�ခ့ဲ
သည့် အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ
ထုတ်ြပန်ေ�ကြငာခ့ဲပါသည်။ အေသးစိတ်
�ကည့်���ရန်-

https://ysx-mm.com/wpcontent/uploads/2022/01/dd_00004_mm_20220106_1.pdf

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2022/03/dd_00001_mm_20220323.pdf

https://ysx-mm.com/wpcontent/uploads/2022/03/dd_00002_mm_20220325.pdf

https://ysx-mm.com/wp-
content/uploads/2022/03/dd_00005_mm_
20220319.pdf

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2022/03/dd_00001_mm_20220323.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2022/03/dd_00002_en_20220325.pdf
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QUARTERLY STOCK PERFORMANCE (Q1-2021-22)

 STAISTICS AT A GLANCE (MAIN BOARD)
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% Change

FMI MTSH MCB

FPB TMH

AMATA

EFR

MYANPIX

Q1

(Oct - Dec)

56
 

7
 

392.86
 

189571
 

3385
 

971.54
 

17 .35
 

683,434

 
 
 
 

(7)%
 

2%
 

(6)%
 

(4)%
 

(12)%
 

(7)%

Q2

(Jan - MAR)

61
 

7
 

367.23
 

194134
 

3183
 

930.58
 

15.26
 

638.834

၂၀၂၁ -၂၂  ဘ�ာ�ှစ်  ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်း  YSX ေဈးကွက်အေြခအေန

အေရာင်းအဝယ်ြပ�လုပ်သည့်  ရက်စုစုေပါင်း

စာရင်းဝင်ကုမ�ဏီအေရအတွက်

(31-3-2022) စေတာ့အ��နး်ကိနး်  (MYANPIX)

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  �ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  �ှယ်ယာေစာင်ေရ

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  စေတာ့�ှယ်ယာတန်ဖုိးစုစုေပါင်း  (ကျပ်သနး်ေပါင်း )

ေနစ့�်ပျမ်းမ�အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်သည့်  စေတာ့�ှယ်ယာတန်ဖုိး  (ကျပ်သနး်ေပါင်း )

(31-3-2022) ေဈးကွက်တန်ဖုိးစုစုေပါင်း  (ကျပ်သနး်ေပါင်း )  

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

  
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 44801�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 44801

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 365တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 365

  
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 122900�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 122900

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 364တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 364

  
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 1732�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 1732

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 14တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 14

  
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 7263�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 7263

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 137တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 137

  
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 10201�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 10201

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 27တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 27

  
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 5413�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 5413

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 15တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 15

  
�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 1824�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 1824

တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 8.7တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 8.7

 
အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်ေသာ အစု�ှယ်ယာေစာင်ေရစုစုေပါင်း- 194134

အေရာင်းအဝယ်ြဖစ်ေြမာက်ေသာ အစု�ှယ်ယာ တန်ဖုိးစုစုေပါင်း ( ကျပ်သနး်ေပါင်း)- 931


