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ျမန္မာသီလဝါအက္(စ္)အီးဇက္ဟုိး(လ္)ဒင္း(စ္)ပတ္ဘလစ္လီမိတက္(MTSH)
(MTSH) အား
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange) မွစာရင္
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ခြင့္ျပဳျခင္း
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆) ရက္)
ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟိုး(လ္)ဒင္း(စ္) ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္ (MTSH) သည္ ၎၏
အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ စာရင္းဝင္အျဖစ္ တင္သင
ြ ္းရန္ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္း (YSX) မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွခ
ိ ့ဲ
ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) YSX ေစ်းကြက္စဖြင့္သည့္ အခ်ိန္ မွစ၍
MTSH ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စတင္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားေပး
ခဲ႔ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမွ အစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ားျဖစ္သည့္ သီလ၀ါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးေကာ္မတီကုမၸဏ(ီ TSMCC), ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
ေအဂ်င္စီ (JICA)ႏွင္႔ မိမိတို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မစ္ဆူဘီရွိ၊ မာရူဘီနီ
ႏွင္႔ ဆူမီတိုမိုတို႔အား လိႈက္လစ
ွဲ ာြ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လိုပါသည္။ မိမိတုိ႔အား အဖက္ဖက္
မွ ကူညီပ့ံပုိးေပးခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင၊္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Financial Advisor ျဖစ္ေသာ CB Securities၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ KBZSC, MSEC, AYAtrust ႏွင့္
KTzRH၊ Legal Advisor ျဖစ္ေသာ Kelvin Chia Yangon၊ စာရင္းစစ္ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံ Win Thin &
Associates ႏွင့္ စာရင္းဝင္ခင
ြ ့္ျပဳခ်က္ေပးပါေသာ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းတို႔အား မိမိတို႔ကုမၸဏီအေန
ျဖင့္ စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ခင
ြ ့္ရရွိရန္ ပံ့ပိုးမႈျပဳခဲ့သည္အ
့ ေပၚလည္း အေလးအနက္ တန္ဖုိးထား
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင္႔ MTSH အေနျဖင္႔ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခင
ြ ္႔ရရွိေရး
အတြက္ ပ့ံပုိးလမ္းၫႊန္မႈမ်ားစြာေပးအပ္ခ႔ေ
ဲ သာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္႔ ဂ်ပန္
အစိုးရတို႔ကိုလည္း မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။
MTSH ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို YSX တြင္ စာရင္းသြင္းေရာင္းဝယ္ခင
ြ ရ
့္ ရွိျခင္းသည္ ကုမၸဏီအေနျဖင္႔
စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးေငြမ်ားအား ရရွိမည္ျဖစ္ရာ အစုရွယ္ယာတန္ဖုိး
မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တန္းဖုိးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ စာရင္းဝင္ခင
ြ ္႔ရရွိျခင္းေၾကာင္႔ မိမိတုိ႔
ကုမၸဏီ၏ ဖြ႕ဲ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ တုိးတက္လာေစမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေနာင္တင
ြ ္ စာရင္း
တင္သင
ြ ္းလာမည္႔ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စံနမူနာျပကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ
သည္။
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ကုမၸဏအ
ီ ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ၊္ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခ႔ရ
ဲ ာ ထူးျခားမႈရသ
ွိ ည့္ အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မတူညီသည့္စီးပြာေရး က႑အသီးသီးမွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီး (၉) ခုမွ ကနဦး
မတည္ တည္ေထာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္တည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီအစုအဖြ႕ဲ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
မူလပထမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေခၚယူစဥ္က အဆေပါင္းႏွစ္ဆေက်ာ္ Over Subscribe ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္
ကနဦးမတည္ တည္ေထာင္သည့္ (၉)ကုမၸဏီမွ စတင္ခ့ရ
ဲ ာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ေပါင္း
(၁၆,၇၀၀) ေက်ာ္ရွိလာၿပီး၊ (၂၁)ရာစုတင
ြ ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစုရွယ္ယာရွင္အမ်ားဆုံးျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထား
ေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ မိမိတို႔ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ ကုမၸဏီအေပၚ
ထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင္႔ စိတ္ဝင္စားမႈကို အထင္အရွားျပသေသာ သာဓကတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ

အေနျဖင္႔လည္း

မိမိတို႔အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို

စဥ္ဆက္မျပတ္ေဖာ္

ေဆာင္ခ့ရ
ဲ ာ ကုမၸဏီလည္ပတ္သည့္ ဒုတိယႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစရန္ စီမံခန္႔ခလ
ဲြ ုပ္ကိုင္
ႏိုင္ခၿဲ့ ပီး အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ေငြမ်ား ခြေ
ဲ ဝေပးႏိုငခ
္ ႔ပ
ဲ ါသည္။ MTSH အေနျဖင္႔ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဆက္လက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင္႔

ကုမၸဏီ၏

ၾကီးပြားတုိးတက္ေရးကို

ပိုမိုျမင္႔မားေကာင္းမြန္ေစရန္

ဆက္လက္

ေဆာင္ရက
ြ ္သာြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတုိ႔ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အစုရွယ္ယာတန္ဘိုး ထပ္မံ
ျမင္႔တက္လာေစရန္ အျခားေသာစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စီးပြားေရးေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ား၊ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင္႔
ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္သည္႔ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ထည့္သင
ြ ္းေဖာ္ျပထားေသာ MTSH ၏ စာရင္းဝင္အျဖစ္
တင္သင
ြ ္းျခင္းအတြက္ ဖြင့္ဟေၾကညာစာတမ္းကုိ YSX ၏ website ျဖစ္ေသာ www.ysx-mm.com ႏွင့္
ြ ္ ၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါသည္။
MTSH ၏ website ျဖစ္ေသာ www.mtshmyanmar.com တုိ႔တင

