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ရနက်ုနစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း (YSX)  ွင် ၂၀၂၂ ခနုစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ မှ

မ ်လအထိ အစုရှယ်ယ တရ င််း၀ယ် မှုပမ ဏ စစုုတပါင််းမှ 

မမနမ် က ပ်တငွ ၉၃၀.၅ သန််းခန ော့မ််စ်ီးပီ်း၊ အစရှုယယ် 

အတရအ ွက် ၁.၉ သနိ််းတက  ် အတရ င််းအ၀ယ် မ်စ်ခ ော့ပါသည်။

အဆိုပါက လအ ွင််း Block Trading (ရှယယ် 

အတရအ ွက် အတမမ က်အမ  ်းတရ င််း၀ယ်မခင််း) စနစ်မ်င်ော့

အစုရှယ်ယ အတရအ ွက် ၂ တသ င််း အတရ င််းအ၀ယ်

မပြုလုပ်ခ ော့ီးပီ်း အစု ရှယယ် တရ င််း၀ယ်မှု ပမ ဏအတနမ်ငော့် က ပ်

၁၀၅ သန််း ခန ော့ရိှ်ခ ော့သည်ကို တ ွွေ့ရသည်။

From January to March 2022, the total number

of shares traded on the Yangon Stock

Exchange (YSX) was more than 190,000 shares

with total trading value of about MMK 930.5

million. In the same trading period, the total

number of shares traded via block trading

system (trading above 10,000 shares of any

YSX stock) was 20,000 shares with total trading

value of about MMK 105 million.

STOCK
JAN-MAR 

HIGH (MMK)

JAN-MAR

LOW (MMK)

AVERAGE DAILY 

VOLUME

TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 8,400 7,800 734 364.7 mil

MTSH 3,200 2,700 2,015 364.1 mil

MCB 8,100 7,700 28 13.7 mil

FPB 20,000 18,500 119 137.0 mil

TMH 2,750 2,200 167 27.2 mil

EFR 3,100 2,600 89 14.7 mil

AMATA 6,000 4,100 30 8.7 mil

KBZSC Telegram Channel  ွင်စ ရင််းတပ်းသွင််းမခင််းမ်င်ော့

မမနမ် နိငုင်ရံင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုတစ ်းကွက်အတ က င််းအရ မ  ်းကို

တလော့လ နိငုပ်ါသည်။



2

Source - YSX

Listed Companies’ News Update

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီသ င််း

FMI – Announcement of Capital Increase in

the Company

The Board of Directors of FMI Public Company

Limited, alongside with its subsidiaries

announced that the Company has entered into a

new loan agreement on March 23, 2022 with

Ayala Corporation (“Ayala”), restructuring the

existing US$ 82.5 million which was disbursed in

2020 into a perpetual loan and terminating the

convertible loan agreement dated 13 November

2019.

The key terms and conditions of the

Restructured Loan are as follows:

FMI ၏ မ္ ည်ရင််းန ်ီးတင ွိ်ုးမမ္ြှင်ော့မခင််းဆိငုရ် အသတိပ်း

တ ကမင မခင််း

FMI ကုမပဏနီငှ်ော့ ၄င််း၏လက်တအ က်ခံ ကုမပဏမီ  ်း စုတပါင််း၍

(ကုမပဏအီပ်ုစု) ဒါရိုက်  အ်ွ ွေ့သည် ၂၀၂၂ မ ်လ ၂၃

ရက်တန ော့ ွင် Ayala Corporation (“Ayala”) နငှ်ော့ တခ ်းတငွ

စ ခ ြုပ်အသစ် ခ ြုပ်ဆိုခ ော့ီးပီ်း ယင််းစ ခ ြုပ်သည် ၂၀၂၀ ခနုစှ် ငွ်

ရယူခ ော့သည်ော့ တမပ င််းလ နိငုတ်သ တခ ်းတငပွမ ဏ

အတမရိကနတ်ဒေါ်လ ၈၂.၅သန််း အ ်း ရ သက်ပနတ်ခ ်းတငအွမ်စ်

တမပ င််းလ မခင််းနငှ်ော့ ၂၀၁၉ ခနုစှ် နိ၀ုငဘ် လ ၁၃ ရက်တန ော့ ွင်

ခ ြုပ်ဆိုခ ော့သည်ော့ တမပ င််းလ နိငုတ်သ တခ ်းတငစွ ခ ြုပ်အ ်း

တပ်းတလ  ်မှုဆိုငရ် အပိုင််း ခ နလ်ှပ်၍ ရပ်စ မည်မ်စ်တ က င််း

အသတိပ်းတ ကမင ထ ်းပါသည်။

အဆိုပါတခ ်းတငစွ ခ ြုပ်အသစ်၏ အဓိကအခ ကအ်လကမ်  ်းမှ 

တအ က်ပါအ ိုင််းမ်စ်ပါသည။်

Principal Amount US$ 82.5 million

No. of Redemption 

Shares

8,277,424 shares

(20% of the enlarged

issued and paid up share 

capital of the Company)

Repayment May only be made by way 

of the Redemption Shares

Maturity Date Perpetual Loan (no fixed 

maturity date)

တခ ်းတငပွမ ဏ အတမရိကနတ်ဒေါ်လ ၈၂.၅ သန််း

မပနလ်ည်တပ်းတခ ရမည်ော့

အစုရှယ်ယ အတရအ ွက်

၈,၂၇၇,၄၂၄အစုရှယ်ယ 

(ကုမပဏမီှ ထု ်တဝထ ်းသည်ော့

မ ည်ရင််းနှ်ီးတငပွမ ဏ၏

၂၀% နငှ်ော့ညီမျှပါသည်။)

တခ ်းတငမွပနလ်ည်တပ်းဆပ်

မည်ော့ နည််းလမ််း

အစုရှယ်ယ မ  ်းနငှ်ော့

မပနလ်ည်တပ်းဆပ်မခင််း

စ ခ ြုပ်သက် မ််း သက် မ််းကုနဆ်ံု်းရက်မရှိ

သည်ော့ရ သက်ပနတ်ခ ်းတငွ

MCB – Appointment of External Audit

Myanmar Citizens’ Bank announced on April 21,

2022 that following the approval from the

Central Bank of Myanmar, U Myat Noe Aung (V-

Advisory Limited) has been appointed as the

external audit for the Company’s 2021-2022 6-

month financial year.

MCB မ္ မပငပ်စ ရင််းစစ် ခန် ော့အပ်မခင််း

မမနမ် နိငုင်သံ ်းမ  ်းဘဏလ်ီမ ိက်၏ (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ခနုစှ်

(၆)လ  က ်းက လဘဏဠ  တရ်းနစှ်အ ွက် ဥ်ီးမမ ်နိ်ုးတအ င် (V-

Advisory Limited) အ ်း မပငပ်စ ရင််းစစ်အမ်စ် ခန် ော့အပ်ရန်

မမနမ် နိငုင်တံ  ်ဗဟိုဘဏမ်ှ ခငွ်ော့မပြုခ က်ရယူီးပီ်းမ်စ်၍ မပငပ်

စ ရင််းစစ်ခန် ော့အပ်ထ ်းပါတ က င််း ၂၀၂၂ ခနုစှ်၊ ဧီးပီလ (၂၁)

ရက် ွင် တ ကည ထ ်းပါသည်။
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MTSH – FY 2020-21 Management Discussion

& Analysis

Following the 10th Special Meeting and 30th

Annual General Meeting, FPB announced on

February 27, 2022 the appointment of its

directors and new Board of Directors as follows:

FPB မ္ ဒါရုိက်  အဖွ ွဲ့အသစ် မပငဆ်ငဖွ် ွဲ့စည််းသည်ော့

အသတိပ်းတ ကည ချက်

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏလ်ီမိ က်၏ (၁၀) ကကိမ်တမမ က် အထူ်း

အစည််းအတ၀်းနငှ်ော့ အကကိမ် (၃၀) တမမ က် နစှ်ပ လ်ည်

အတထွတထအွစည််းအတ၀်းအရ ဒါရိုက်  မ  ်းနငှော့် ဒါရိုက ် 

အ်ွ ွေ့၀ငအ်သစမ်  ်းကို တအ က်ပါအ ိုင််း မပငဆ်င်် ွ ွေ့စည််းခ ော့

တ က င််းကို ၂၀၂၂ခနုစှ် တ်တ် ်၀ါရီလ ၁၇ရက် ငွ် တ ကမင 

ထ ်းပါသည်။

(၁) တဒါက်   င၀်င််း

(၂) တဒေါ်လှလှ၀င််း

(၃) ဥ်ီးမမင်ော့လွင်

(၄) တဒါက်   င ်ကည်

(၅) ဥ်ီးမ ိြု်းထွန််း

(၆) ဥ်ီးထငတ်အ ငတ်က  ်ဥ်ီး

(၇) ဥ်ီးသနိ််းမမင်ော့

(၈) တဒေါ်လှလှရီ

(၉) ဥ်ီးသနိ််းလွင်

(၁၀) ဥ်ီးလဆန်

(၁၁) ဥ်ီးကပ်ခင််းတပါင််း

(၁၂) တဒေါ် ရီရီလွင်

(၁၃) ဥ်ီးမမင်ော့တဇ ်

ဒါရိုက်  

အမှုတဆ ငဒ်ါရိုက်  

ဒါရိုက်  

ဒါရိုက်  

ဒါရိုက်  

ဒါရိုက်  

ဒါရိုက်  

ဒါရိုက်  

ဒါရိုက်  

ဒါရိုက်  

သ်ီးမခ ်းလွ ်လပ်တသ 

ဒါရိုက်  

သ်ီးမခ ်းလွ ်လပ်တသ 

ဒါရိုက်  

အမှုတဆ ငဒ်ါရိုက်  

(1) Dr. Tin Win 

(2) Daw Hla Hla Win

(3) U Myint Lwin

(4) Dr. Tin Kyi

(5) U Myo Tun

(6) U Htin Aung Kyaw Oo

(7) U Thein Myint

(8) Daw Hla Hla Yi

(9) U Thein Lwin

(10) U La Seng

(11) U Kat Khoun Poun

(12) Daw Yi Yi Lwin

(13) U Myint Zaw

Director

Executive Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Independent 

Director

Independent 

Director

Executive Director

Listed Companies’ Audited Financial Statements

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီမ္ျ ်း၏စစ ရင််းစစတ်ဆ်းြီး ပီ်းစဏ္ တရ်းရ င််း မ်္်းမ္ျ ်း

MCB – Summary of 2020-21 Audited

Financial Statements

For 2020-21 financial year, MCB’s interest

income was recorded at MMK 44.21 billion.

Since the Company was able to reduce its

interest expense, it recorded an increase in the

net interest income to MMK 12.76 billion. With

the increase in other income and the decrease

in the bank’s expenses, the Company has seen

an increase in its total comprehensive income.

MCB ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဏ္ တရ်းန စအ် ကွ် စ ရင််းစစတ်ဆ်းြီး ပီ်း

ဏ္ တရ်းရ င််း မ်္်း အကျဥ််းချျုပ်

MCB ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်အ ွက် အ ို်းဝငတ်ငသွည်

က ပ် ၄၄.၂၁ ဘလီီယံခန် ော့ရိှခ ော့ီးပီ်း ီးပီ်းခ ော့သည်ော့ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှထ်က်

ဝငတ်ငရွရှိမှု တလ  ော့နည််းခ ော့တသ ်လည််း အ ို်းစရိ ်မ  ်း တလျှ ော့ခ 

နိငုခ် ော့မခင််းတ က င်ော့ အသ ်း င် အ ို်းဝငတ်ငမွှ က ပ် ၁၂.၇၆

အထိ မမင်ော့ က်ခ ော့ပါသည်။ အဆိပုါ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ွင် ဘဏ၏်

အမခ ်းဝငတ်ငမွ  ်း ို်း က်လ ခ ော့သည်ော့အမပင် စမီံခန် ော့ခွ မှုနငှ်ော့

အမခ ်းအတထွတထစွရိ မ်  ်းတလ  ော့နည််းသ ွ်းခ ော့သည်ော့အ ွက်

နစှ်အ ွင််းစုစုတပါင််းဝငတ်ငအွလံု်းစံု ို ော့ ို်း က်လ ခ ော့ပါသည်။
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အသ ်း ငအ်မမ အ်ခ ိြု်း

Net Profit Margin

9.25%

ရှယယ်  စ်စုဝငတ်ငွ

Earnings per share

MMK 147

Looking at the bank’s 2020-21 balance sheet,

MCB’s liquidity ratio was recorded at 61.55%

which was higher than the 20% threshold fixed

by the Central Bank of Myanmar. In addition,

MCB’s capital adequacy ratio was recorded at

19.76% for 2020-21 financial year which was

more than 8% minimum capital adequacy and

4% minimum tier 1 capital set by the Central

Bank of Myanmar. These two indicators

highlighted the strong cash flows generated by

the bank during 2020-21 financial year.

MCB ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းအတမခအတနမပရှင််း မ််းကို

တလော့လ ခ က်အရ ဘဏ၏် တငတွ က်းလွယ်မှုအခ ိြု်းမှ ၆၁.၅၅%

ရိှခ ော့သည်ော့အ ွက် မမနမ် နိငုင်တံ  ်ဗဟိုဘဏမ်ှ သ ်မှ ထ် ်း

တသ တငတွ က်းလွယ်ကူမှုအခ ိြု်း ၂၀% ထက်တက  ်လွနလ် ကရ်ှိ

ီးပီ်းရှိပါသည်။ ဒါ ော့အမပင် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် အ ကွ်

ဘဏ၏် ရင််းနှ်ီးတငလွံုတလ က်မှုအခ ိြု်းမှ ၁၉.၇၆% ရိှခ ော့ီးပီ်း

မမနမ် နိငုင်တံ  ်ဗဟုိဘဏ၏် အနမိ်ော့ဆံု်းထ ်းရှိရမည်ော့ ရင််းနှ်ီးတငွ

လံုတလ က်မှုအခ ိြု်း ၈%၊ tier 1 အခ ိြု်း ၄%  ို ော့ထက် တက  ်လနွ်

တနပါသည။် အဆိုပါ အညွှန််းကိန််း ၂ ခကုိုတလော့လ မခင််းအ ်းမ်င်ော့

ဘဏ၏် တငတွ က်းလည်ပ မ်ှုမှ တက င််းမွနလ် က်ရှိသညက်ို

တ ွွေ့ မမငန်ိငုပ်ါသည်။

MCB – Top 5 Major Shareholders ListMCB ၏ ရ ယယ် အမ္ျ ်းဆ ်ုးပုိငဆ်ိငုသ်စူ ရင််း (Top 5)

Name Shareholding %

1. Capital Financial Holding Co., Ltd 22.3%

2. Capital Diamond Star Group Ltd 15.1%

3. Diamond Star Co., Ltd 8.9%

4. Shwe Me Co., Ltd 8.0%

5. Good Brothers Co., Ltd 5.6%

2020-21 Shareholding Breakdown
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FPB – Summary of 2020-21 Audited Financial

Statements

In 2020-21 financial year, FPB’s net interest

income was recorded at MMK 6.29 billion which

was less than that of the previous financial year.

Despite the decreased figure, the bank realized

gains from foreign exchange revaluation reserve

exchange which resulted in the increase in the

total comprehensive income to MMK 5.18 billion.

FPB ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဏ္ တရ်းန စအ် ကွ် စ ရင််းစစတ်ဆ်းြီး ပီ်း

ဏ္ တရ်းရ င််း မ်္်း အကျဥ််းချျုပ်

FPB ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်အ ွက် အသ ်း င်

အ ို်းဝငတ်ငမွှ က ပ် ၆.၂၉ ဘလီီယံခန် ော့ရှိခ ော့ီးပီ်း ီးပီ်းခ ော့သည်ော့

ဘဏ္ဍ တရ်းနစှထ်က် တလ  ော့နည််းခ ော့သည်ကုိ တ ွွေ့ရပါသည်။

အသ ်း ငအ် ို်းဝငတ်ငမွ  ်းတလ  ော့က ခ ော့တသ ်လည််း နိငုင်မံခ ်း

တငတွ က်းတမပ င််းလ မှုမ  ်းအ ွက် တမပ င််းလ  န်် ို်းသင်ော့ရ  ငွ်

မ်စ်တပေါ်လ တသ မခ ်းန ်းခ က်မ  ်းတ က င်ော့ ဘဏ၏် နစှ်အ ငွ််း

စုစုတပါင််းဝငတ်ငအွလံု်းစံု ို ော့မှ က ပ် ၅.၁၈ ဘလီီယံခန် ော့အထိ

 ို်း က်လ ခ ော့သည်ကို တ ွွေ့ရပါသည်။

အသ ်း ငအ်မမ အ်ခ ိြု်း

Net Profit Margin

49.49%

ရှယယ်  စ်စုဝငတ်ငွ

Earnings per share

MMK 2,094

Looking at the bank’s 2020-21 balance sheet,

FPB’s liquidity ratio was recorded at 56.06%

which was higher than the 20% threshold fixed

by the Central Bank of Myanmar. In addition,

FPB’s capital adequacy ratio was recorded at

39.43% for 2020-21 financial year which was

more than 8% minimum capital adequacy and

4% minimum tier 1 capital set by the Central

Bank of Myanmar. These two indicators

highlighted the strong cash flows generated by

the bank during 2020-21 financial year.

FPB ၏ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းအတမခအတနမပရှင််း မ််းကို

တလော့လ ခ က်အရ ဘဏ၏် တငတွ က်းလွယ်မှုအခ ိြု်းမှ ၅၆.၀၆%

ရိှခ ော့သည်ော့အ ွက် မမနမ် နိငုင်တံ  ်ဗဟိုဘဏမ်ှ သ ်မှ ထ် ်း

တသ တငတွ က်းလွယ်ကူမှုအခ ိြု်း ၂၀% ထက်တက  ်လွနလ် ကရ်ှိ

ီးပီ်းရှိပါသည်။ ဒါ ော့အမပင် ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် အ ကွ်

ဘဏ၏် ရင််းနှ်ီးတငလွံုတလ က်မှုအခ ိြု်းမှ ၃၉.၄၃% ရိှခ ော့ီးပီ်း

မမနမ် နိငုင်တံ  ်ဗဟိုဘဏ၏် အနမိ်ော့ဆံု်းထ ်းရှိရမည်ော့ ရင််းနှ်ီးတငွ

လံုတလ က်မှုအခ ိြု်း ၈%၊ tier 1 အခ ိြု်း ၄%  ို ော့ထက် တက  ်လနွ်

တနပါသည။် အဆိုပါ အညွှန််းကိန််း ၂ ခကုိုတလော့လ မခင််းအ ်းမ်င်ော့

ဘဏ၏် တငတွ က်းလည်ပ မ်ှုမှ တက င််းမွနလ် က်ရှိသညက်ို

တ ွွေ့ မမငန်ိငုပ်ါသည်။
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Introducing the Pre-Listing Board (PLB)

စ ရင််းဝငအ်ကကျိုတစျ်းကကွစ်(PLB) ကိစုမိ္ ဆ်ကမ်ခင််း

What is Pre-Listing Board?

Pre-Listing Board (PLB) is an alternative

platform for fast-growing public companies

looking to raise capital for business expansion

while preparing to get listed on the Main Board

of the Yangon Stock Exchange (YSX) in the

future. Approved by the SECM on February 1,

2022, PLB, as the secondary board of YSX,

aims to provide further fund-raising opportunities

for public companies and create an alternative

investment opportunity for both local and foreign

investors.

စ ရင််းဝငအ်ကကိျုတစျ်းကွက် (PLB) ဆိသုည်မ္  ဏ လ ?

စ ရင််းဝငအ်ကကိြုတစ ်းကွက် (PLB) သည် အန ဂ္ ်မ ှ ရနက်နု်

စတ  ော့အပ်ိခ ိန််း ွင် စ ရင််းဝငရ်န် မပငဆ်ငတ်နသည်ော့ အလ ်း

လ ရှိသည်ော့ အမ  ်းပိုငက်ုမပဏမီ  ်း လုပ်ငန််း ို်းခ  ွေ့ရန် ရင််းနှ်ီးတငွ

ရှ တ်ွနိငုသ်ည်ော့ တစ ်းကွက် ခမု်စ်ပါသည။် PLB သည် ၂၀၂၂

ခနုစှ် တ်တ် ်ဝါရီလ ၁ ရက်တန ော့ ွင် ဒ ုိယတစ ်းကွက်အမ်စ်

စ င ်ည်တထ ငရ်န် SECM မှ ခငွ်ော့မပြုခ က်ရရိှခ ော့ီးပီ်း

အမ  ်းပိုငက်ုမပဏမီ  ်းအ ကွ် ရင််းနှ်ီးတငမွ  ်းရှ တ်ွနိငုရ်န်

အခငွ်ော့အလမ််းမ  ်းတပ်းအပ်သ ွ်းမည်သ မက မပည် ွင််းမပညပ်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအ ွက် YSX အမပင် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှရံန် တစ ်း

ကွက်အသစ် ခအုတနမ်င်ော့ ရပ် ည်သ ွ်းမည် မ်စ်ပါသည်။

What are the registration criteria for PLB?PLB ၏စ ရင််းဝင် စ နှုန််းမ္ျ ်းမ္  ဏ တ လွ ?

၁) အမ္ျ ်းပုိငက်ုမ္ပဏီစ

မဖစမ်ခင််း

၂) ရ ယယ် ရ ငစ်အတယ က်စ

(၁၀၀) န င်ော့အထက်ရ ိမခင််း

၃) စ ရင််းစစတ်ဆ်းြီး ပီ်းတသ စ

ဏ္ တရ်းစ ရင််းရ င််း မ်္်း

မ္ျ ်းစရ ိမခင််း

၄) အခွန်တဆ ငထ် ်းမခင််း

၅) ကုမ္ပဏီရ ယယ် မ္ျ ်း

အ ကွ်စbook-entry စနစစ်

ကျင်ော့သ ်ုးမခင််း

၆) SE ဥပတဒ၊ AML န င်ော့စCFT 

ဥပတဒမ္ျ ်းလိုကန် မခင််း
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What are the advantages of registering at the

PLB for public companies?

1. Shorter preparation time – as the

criteria for registering with PLB are fewer

than those of the main board listing, the

preparation time is shortened by one-

third compared to that of the main board

listing. The expected timeline to complete

the registration is 3 to 4 months.

2. Lower cost of registration – shorter

preparation time reduces the costs of

consultant fees substantially.

Additionally, some of the registration fees

to YSX are even exempted. Thus, the

overall costs of registration at PLB is

relatively low.

3. Funding opportunity – registration at

PLB lets the market price the value of

public companies fairly. It further allows

publicly listed companies to pledge the

shares for debt financing for the initial

growing stages. Subsequently, initial

public offering (IPO) can be prepared for

equity financing for projects or business

expansions.

4. Potential to enjoy tax exemptions –

companies currently listed at the main

board enjoys 5% income tax exemption.

Such incentives may follow suit for

registered companies at the PLB.

အမ္ျ ်းပုိငက်ုမ္ပဏီမ္ျ ်းအ ကွ် PLB  ငွ် စ ရင််းဝငမ်ခင််းမဖင်ော့

ရရ ိနိငုသ်ည်ော့ အ ်းသ ချကမ်္ျ ်းမ္  ဏ တ လွ ?

၁) စ ရင််းဝငရ်န် မပငဆ်ငခ်ျိန်  ိတု  င််းမခင််း - PLB ၏

စ ရင််းဝငစ်ံနှုန််းမ  ်းမ ှ YSX ၏ အဓိကတစ ်းကွက်ထက်

နည််းပါ်းသည်ော့အ ကွ် စ ရင််းဝငရ်န် မပငဆ်ငခ် ိနသ်ည် လက်ရှိ

အဓိကတစ ်းကွကထ်က် သံ်ုးပံု စ်ပံုခန် ော့ မပငဆ်ငခ် ိန ်ိုတ  င််း

နိငုပ်ါသည။် PLB  ွင် စ ရင််းဝငတ်ရ က်ရန် မပငဆ်ငခ် ိန် (၃)

လမှ (၄) လ ခန် ော့အထိသ  က မမင်ော့နိငုသ်ညက်ို

ခန် ော့မှန််းရပါသည်။

၂) စ ရင််းဝငရ်န် ကုနက်ျစရိ သ်ကသ် မခင််း - PLB  ွင်

စ ရင််းဝငရ်န် မပငဆ်ငခ် ိန ်ိုတ  င််းသည်ော့အ ကွ်

အမ  ်းပိုငက်ုမပဏမီ  ်းအတနမ်င်ော့ အ ိုငပ်ငခ်ံ ကုနက် စရိ ်မ  ်း

မ  ်းစွ တလျှ ော့ခ နိငုမ်ည် မ်စ်ပါသည။် ဒါ ော့အမပင် YSX သို ော့

တပ်းသငွ််းရသည်ော့ စ ရင််းဝငစ်ရိ မ်  ်းကိုလည််း ကင််းလွ ်နိငု်

အံု်းမည် မ်စ်သည်ော့အ ွက် PLB  ွင် စ ရင််းဝငရ်န် ကုနက် 

စရိ ်မ  ်းမှ အမ  ်းအ ်းမ်င်ော့ သက်သ သ ွ်းမည် မ်စ်ပါသည်။

၃) ရင််းန ်ီးတငရွ  တဖွနိငုသ်ည်ော့ အခွင်ော့အလမ်္်း - PLB  ွင်

စ ရင််းဝငမ်ခင််းမ်င်ော့ အမ  ်းပိုငက်ုမပဏသီည် ၄င််း၏  န်် ို်းကို

တစ ်းကွက်မှ ထိကု် နသ်ည်ော့ နှုန််းထ ်းမ  ်း သ ်မှ ်တပ်းနိငု်

မည်မ်စပ်ါသည်။ ဒါ ော့အမပင် ကနဥ်ီးကကီ်းပွ ်း ို်း ကလ် သည်ော့

အမ  ်းပိုင် ကုမပဏမီ  ်းအတနမ်င်ော့ တခ ်းတငမွ  ်းရရှိနိငုရ်န် မိမ၏ိ

ကုမပဏရီယှ်ယ မ  ်းကို အ မခအံမ်စ်ထ ်းရှိနိငုမ်ည် မ်စပ်ါ

သည်။ PLB  ွင် စ ရင််းဝငတ်ရ က်ီးပီ်းတန က်ပိုင််း ကနဥ်ီး

ရှယ်ယ မ  ်းကမ််းလှမ််းမခင််းမ်င်ော့ ကုမပဏ၏ီ စမီံကိန််းမ  ်းနငှ်ော့

လုပ်ငန််း ို်းခ  ွေ့ မှုမ  ်းကို မပြုလုပ်နိငုမ်ည် မ်စ်ပါသည်။

၄) အခွနသ်က်သ ကင််းလ ွခ်ွင်ော့မ္ျ ်းရရ ိနိငုသ်ည်ော့အလ ်းအလ 

- YSX ၏ အဓိကတစ ်းကွက် ွင် လက်ရှစိ ရင််းဝငတ်ရ ကထ် ်း

သည်ော့ကုမပဏမီ  ်းသည် ဝငတ်ငအွခနွသ်က်သ ခငွ်ော့ ၅% ရရှိလ က်

ရှိပါသည်။ PLB  ွင် စ ရင််းဝငတ်ရ က်လ သည်ော့ ကုမပဏမီ  ်း

အတနမ်င်ော့ အလ ်း ူ အက ိြု်းခစံ ်းခငွ်ော့မ  ်းရရှိနိငုသ်ည်ော့ အလ ်း

အလ ရှိနိငုပ်ါသည်။

What opportunities are there for local and

foreign investors at the PLB?

1. Investment opportunities in young

and fast-growing local companies –

Investors can potentially expand their

မပည် ငွ််းမပညပ်ရင််းန ်ီးမမ္ြှျုပ်န  သမူ္ျ ်းအ ကွ် PLB  ငွ် မ္ည်

သည်ော့အခွင်ော့အလမ်္်းမ္ျ ်းရရ ိနိငုသ်လ ?

၁) အလ ်းအလ ရ ိြီး ပီ်း လျငမ်မ္န်စွ ကကီ်းထ ွ်းလ သည်ော့

မပည် ငွ််း ကုမ္ပဏီမ္ျ ်း ငွ် ရင််းန ်ီးမမ္ြှျုပ်န  နိငုမ်ခင််း -

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမ်င်ော့ မိမိ၏ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုအမ ိြု်းအစ ်း
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investment pool and reap rewards from

high-potential local companies that are

at the high growth stage of the business

cycle.

2. Alternative trading platform with

liquidity – PLB will serve as an

alternative trading platform to the Main

Board where investors can regularly

trade shares on a daily basis.

3. Relatively high-risk, high-return

investment – Relatively less stringent

registration criteria of the PLB compared

to the Main Board may offer the chance

of high-risk, high-return investment

opportunities for risk-seeking investors.

Caution: Since the full due diligence is not

conducted in PLB, compared to the main board,

investors are advised to do own due diligence

before making investment decisions.

Source - YSX

License No. : 001 Website : www.kbzsc.com

Telephone : 01 230 7305 - 08 Facebook : www.facebook.com/KBZSC

Email : trading@kbzsc.com Office Hours : 9:00 AM - 4:30 PM (Monday – Friday)

KBZSC Securities Trading Department Contact Details

Disclaimer:

The ideas expressed here should not be construed as an enticement to buy or sell the securities mentioned. The accuracy or

completeness of the information provided cannot be guaranteed. All customers should carry out independent verification of information

provided. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted for any loss howsoever arising whether directly or
indirectly as a result of actions taken based on ideas and information found in this presentation.

Submit Registration 

Application with 

Necessary Documents

စ ရင််းဝငမ်ခင််းတလျှ က်လွှ နငှ်ော့

လိုအပ်သည်ော့

စ ရွက်စ  မ််းမ  ်း ငမ်ခင််း

Registration 

Examination Conducted 

by YSX

YSX မှစ ရင််းဝငတ်ရ က်ရန်

စစ်တဆ်းမှုမ  ်းမပြုလုပ်မခင််း

စ ရင််းဝငတ်ရ က်နိငုသ်ည်ော့ ပ ုစ အကျဥ််းချျုပ် Summary of Registration Process

မ  ်းကို ို်းခ  ွေ့၍  ို်း က်မှုနှုန််းမမင်ော့မ ်းလ ကရ်ှိသည်ော့ အလ ်း

အလ ရှိသည်ော့ မပည် ွင််းကုမပဏမီ  ်း ွင် ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှနံ ိငုသ်ည်ော့

အက ိြု်းခစံ ်းခငွ်ော့မ  ်းရရိှနိငုပ်ါသည်။

၂) တငတွ က်းလွယက်သူည်ော့ အတရ င််းအဝယတ်စျ်းကကွ်

တန က ်ခုမဖစမ်ခင််း - PLB အတနမ်င်ော့ လက်ရှိရပ် ည်လ က်

ရှိတသ အဓိကတစ ်းကွက်သက ော့သို ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်း တန ော့စဥ်

ရှယ်ယ မ  ်းအတရ င််းအဝယ်ပံုမှနမ်ပြုလပ်ုနိငုတ်သ တစ ်းကကွ်

တန က် ခု မ်စ်လ နိငုပ်ါသည်။

၃) ဆ ်ုးရှု  ်းနိငုတ်ချမမ္င်ော့မ္ ်းနိငုသ်က ော့သို ော့ မပန်ရချက်မ္ျ ်းမပ ်းနိငု ်

သည်ော့ ရင််းန ်ီးမမ္ြှျုပ်န  မ္ှုမပျုလပ်ုနိငုမ်ခင််း - PLB ၏

စ ရင််းဝငစ်ံနှုန််းမ  ်းမ ှ အဓိကတစ ်းကွကထ်က် စံခ ိနစ်ံနှုန််းမ  ်း

တလျှ ော့တပါ ော့ထ ်းသည်ော့ အ ွက် အဓိကတစ ်းကွက်နငှ်ော့ နှုငိ််းယှဥပ်ါ

က ဆံု်းရှု ံ်းနိငုတ်ခ ပိမုိုမ  ်းမပ ်းနိငုတ်သ ်လည််း ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှုမှ

မပနရ်ခ က်မ  ်းလည််း ပိမုိုမ  ်းမပ ်းနိငုသ်ည်ော့အ ွက် risk ယူ၍

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံခင််းကို နစှ်သက်သည်ော့ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအ ကွ်

အခငွ်ော့အလမ််းမ  ်း ရရှိနိငုမ်ည် မ်စ်ပါသည်။

သ တိပ်းချက် - PLB  ွင် စ ရင််းဝငတ်ရ က်မည်ော့ကုမပဏမီ  ်း

သည် အဓကိတစ ်းကွက် ွငရ်ှိ စ ရင််းဝငက်မုပဏမီ  ်းက ော့သို ော့

စစ်တဆ်းမှုမ  ်း မပည်ော့စံုစွ မပြုလုပ်ထ ်းမညမ်ဟု ်သည်ော့ အ ကွ်

ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအတနမ်င်ော့ ကိုယ်ပိုင် တလော့လ သံ်ုးသပ်မှုမ  ်း

တသခ  စွ မပြုလုပ်ီးပီ်းမှ ရင််းနှ်ီးမမ ြုပ်နှမံှု ဆံု်းမ် ်ခ က်မပြုလပ်ု

သင်ော့ပါသည်။

Registration Approval 

and Scheduled 

Registration Date

စ ရင််းဝငတ်ရ က်ရန်ခငွ်ော့မပြုခ က်နငှ်ော့

စ ရင််းဝငတ်ရ က်မည်ော့ရက်

သ ်မှ ်မခင််း

Start Trading

အတရ င််းအဝယ်စ င်

မပြုလုပ်မခင််း


