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၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၊ အဆုိျပဳထားသည့္ အျမတ္ေဝစု၊ 

အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရိွမည့္အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္ အတည္ျပဳမည့္ရက္ႏွင့္ အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္မရိွေသာ 

အစုရွယ္ယာဝယ္ယူသည့္ရက္တုိ႔အား အသိေပးေၾကညာျခင္း 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ 

 

ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ)္အီးဇက္ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတကမ္ ွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ 

ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ကို ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ အသိေပးေၾကညာ 

အပ္ပါသည္။ ဤဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး 

မ ွအတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ၾကည္႐့ႈႏိုင္ပါသည္။  

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမ ွ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ 

ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အဆိုျပဳ အျမတ္ေဝစပုမာဏကို သာမနအ္စုရွယ္ယာ တစ္စုလ်ွင္ ၂,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ခြဲေဝရန္ 

ဆုံးျဖတ္ေၾကာငး္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ ယင္းအဆုိျပဳထားသည့္ အျမတ္ေဝစုပမာဏကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန ္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ တတိယအၾကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြ 

အစည္းအေဝးတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့ခြဲေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ျမန္မာသီလဝါ အက(္စ)္အီးဇက္ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ ္ လီမိတက္အေနျဖင့္ အဆိုပါအျမတ္ေဝစု ခံစားခြင့္ရွိသည့္ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ (အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္အတည္ျပဳမည့္ 

ရက္) (Record Date) ေန႔တြင္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာရွင္စာရင္းအရ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ 

ပါသည္။ 

 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ အတည္ျပဳၿပီးေသာ အျမတ္ေဝစုပမာဏႏွင့္ အဆုိပါအျမတ္ေဝစခုြဲေဝေပးမည့္ေန႔ကုိ တတိယအႀကိမ ္

ႏစ္ွပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အသေိပး ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝျခင္း 

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ 

ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္  

အဆုိျပဳထားခ်က္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ 

ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္မွ ရလဒ္ 

မ်ား 

အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရွိရန္ 

ေနာက္ဆံုးဝယ္ယူရမည့္ေန႔ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ မသက္ဆိုင္ပါ။ 

အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္မရွိေသာ 

အစုရွယ္ယာဝယ္ယူသည့္ရက္ 

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ မသက္ဆိုင္ပါ။ 

အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရွိမည့္ 

အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္အတည္ျပဳမည့္ 

ရက္ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ 

အစုရွယ္ယာတစ္စုအတြက ္

အျမတ္ေဝစု 

၂,၅၀၀ က်ပ္ ၂,၀၀၀ က်ပ္ 

စုစုေပါင္း အျမတ္ေဝစုခြဲေဝသည့္  

ပမာဏ 

က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,၇၃၂.၂၉ က်ပ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇,၇၈၅.၈၃ က်ပ္ 

ေငြအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာအျမတ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာအျမတ္ 

အျမတ္ေဝစုထုတ္ေပးမည့္ရက ္ ထပ္မံေၾကညာပါမည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ 

 

* အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္မရိွေသာအစုရွယ္ယာဝယ္ယူသည့္ရက္ (Ex-dividend Date )ဆုိသည္မွာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ 

သတ္မွတ္ထားသည္ ့ စာရင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ ေပးေခ်ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (T+3 Settlement) အရ အျမတ္ေဝစု 

ရရိွရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးဝယ္ယူရမည့္ေန႔ရက္သည ္ အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရိွမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္အတည္ျပဳမည့္ 

ရက္ (Record Date) မတိုင္မီ (၃)ရက္ ျဖစ္ရပါမည္။ အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရိွမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္ အတည္ျပဳမည့္ ရက္ 

(Record Date)မတိုင္မီ ေရွ႕(၂)ရက္မွစ၍ အစုရွယ္ယာဝယ္ယူပါက အဆုိပါအစုရွယ္ယာအား ဝယ္ယူသူသည္ ယခု 

အဆိုျပဳထားသည့္ အျမတ္ေဝစုကို ခံစားခြင့္ရရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

** အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရိွမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္အတည္ျပဳမည့္ရက္ (Record Date) ဆိုသည္မွာ အဆိုပါေန႔ရက္တြင္ 

အစုရွယ္ယာရွင္စာရင္း၌   မွတ္တမ္းဝင္ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ အစုရွယ္ယာရွင္ ရရိွမည့္အခြင့္အေရးမ်ား (အျမတ္ 

ေဝစုႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ မေဲပးခြင့္) ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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"Record Date" ၏ အဓိပၸာယ္အားပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ YSX ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကို https://ysx-mm.com/en/notice-

27062016_01/ တြင္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

  
 

ေအးဝင္း  

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဒါ႐ုိက္တာ 

https://ysx-mm.com/en/notice-27062016_01/
https://ysx-mm.com/en/notice-27062016_01/
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က) 

ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာသီလဝါ 

အက(္စ)္အီးဇက္ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက၏္ စာရင္းစစ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ဤဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာစံမ်ား (Myanmar Financial Reporting 

Standard) အရ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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