တင်ပြသူ
ဦးဌေးချွန်
ဌော်မရှငအ
် ဖွ့ဲ ဝင်

ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ်လုပ်ငန်းကေီးကေပ်ဌရးဌော်မရှင်
၅- ၁၂-၂၀၁၉
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အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဆ
့ ိုချေေ်မျေား
 ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ်လုပ်ငန်းကေီးကေပ်ဌရးဌော်မရှင် (SECM) ဆိုသည်မှာ အရင်းအနှီးဈေးကွက်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဈရးအတွက်

ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်း

တစ်ရြ်လုံး (Securities Industries) အား ဥြဈေ၊ စည်းမျေဉ်း၊ စည်းကမ်းမျေားပဖင့် ကကီးကကြ်
ကွြ်ကဲသည့်အဖွဲ့အစည်း၊

 စဌတာ့အိပ်ချေန်ိ း

ဆိုသည်မှာ -



ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်မျေားအား အဈရာင်း၊ အဝယ်ပြုလုြ်သည့်ဈေးကွကက် ကီး၊



အမျေားနှင့်သက်ဆိုင်ဈသာ ကုမ္ပဏမ
ီ ျေားသည် မိမိတ့ဈ
ို ဆာင်ရွက်မည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေား
အတွက် မတည်ဈငွရင်းစုဈဆာင်းရှာဈဖွလိုြါက ရန်ကုန်စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းတွင် စာရင်းဝင်ဖြီး
အရင်းအနှီးစုဈဆာင်းရှာဈဖွနိုင်၊



ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူမျေားအဈနပဖင့လ
် ည်း စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းတွင် စာရင်းဝင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ
မျေားထံမှယုံကကည်စိတ်ချေစွာပဖင့် အစုရှယ်ယာမျေားဝယ်ယူဖြီး ရင်းနှီးပမှုြ်နှံနိုင်ဈသာ ဈေးကွက်
ကကီး၊
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အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဆ
့ ိုချေေ်မျေား
 ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ်ေုမ္ပဏီ

(Securities

Company)

ဆိုသည်မှာ-

အစုရှယ်ယာမျေားထုတ်ဈဝဈရာင်းချေသည့် ကုမ္ပဏီမျေားနှင့် အစုရှယ်ယာ ဝယ်ယူလို
သည့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံလိုသူမျေားအကကား စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းတွင်အဈရာင်းအဝယ် ပဖစ်
ဈပမာက်ဈစဈရးအတွက် ကကားခံဝန်ဈဆာင်မှုဈြးဈသာ ကုမ္ပဏ၊ီ
 စာရင်းဝင်ေုမ္ပဏီ (Listed Company) ဆိုသည်မှာစဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းတွင် အစုရယ
ှ ်ယာမျေားဈရာင်းဝယ်မှုပြုလုြရ
် န်အတွက် သတ်မှတ်
ထားဈသာ စာရင်းဝင် ‘စံ’ မျေားနှငအ
့် ညီ ကိုက်ညီမှုရှိဖြီး စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းတွင်
မှတ်ြတ
ုံ င်ထားဈသာအမျေားနှငသ
့် က်ဆိုငဈ
် သာကုမ္ပဏ၊ီ
 အမျေားနှငသ
့် ေ်ဆိုငဌ
် သာေုမ္ပဏီ (Public Company) ဆိုသည်မှာ-

အမျေားပြည်သူသ့ို အစုရှယ်ယာမျေားဖိတ်ဈခါ်ခွင်န
့ ှင့် အစုရှယ်ယာမျေား လွတလ
် ြ်
စွာလွှဲဈပြာင်းခွငရ
့် ဖှိ ြီး စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းတွင် စာရင်းသွင်းြါဝင်နိုင်ဈသာ ကုမ္ပဏ၊ီ
3
12/5/2019

အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဆ
့ ိုချေေ်မျေား
 ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ် (Securities) ဆိုသည်မှာ အစိုးရမှ ထုတ်ဈဝသည့် ဈငွတိုက်လက်မှတ်မျေား၊ ဈငွတိုက်စာချေုြ်မျေား၊ ဈငွဈချေး
စာချေုြ်မျေားနှင့် ေီဘင်ချောမျေား၊
 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊

နိုငင
် ပံ ခားအစိုးရနှငယ
့် င်းတိ့၏
ု

မျေားမှထုတ်ဈဝသည့ဈ
် ငွတိုက်လက်မှတ်မျေား၊ဈငွတိုက်စာချေုြ်မျေား၊

အဖွဲ့အစည်း
ဈငွဈချေးစာချေုြ်

မျေားနှင့် ေီဘင်ချောမျေား၊
 အမျေားနှငသ
့် က်ဆိုင်ဈသာကုမ္ပဏီမျေားမှထုတ်ဈဝသည့်ရှယ်ယာမျေား၊စဈတာ့မျေား၊
ဈငွဈချေးစာချေုြ်မျေား၊ ေီဘင်ချောမျေားနှင့် ဝရန်းမျေား၊
 ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းကကီးကကြ်ဈရးဈကာ်မရှင်မှ အမိန့်ဈကကာ်ပငာစာ
ထုတ်ပြန်၍သတ်မတ
ှ ်သည့် အပခားဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မတ
ှ ်မျေားနှင့် စာချေုြ်

စာတမ်းမျေား။
4
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အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဆ
့ ိုချေေ်မျေား
 ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ် ဌေးေွေ်(Securities Market) ဆိုသည်မှာ ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းကိုြုံမှန်လုြ်ကိုင်လျေက်ရှိသည့် ဈေးကွက် သိ့ု မဟုတ်
ဈနရာ ကိုဆိုသည်။

 ယင်းစကားရြ်တွင်

ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတလ
် ြ
ု ်ငန်းကို

ြုံမှန်လုြ်ကိုငသ
် ည့်

စနစ်တစ်ရြ်လည်းြါဝင်သည်။

 အရင်းအနှီးဌေးေွေ်(Capital Market) ဆိုသည်မှာ အစုရှယ်ယာမျေား/ြိုင်ဆိုင်ခွင့်မျေားဝယ်ယူပခင်းကဲ့သို့ဈသာကာလရှည်ဘဏ္ဍာဈငွပဖည့်
တင်းနိုင်သည့်ဈေးကွက်ကိုဆိုလိုသည်။
 ယင်းစကားရြ်တွင်အစုရယ
ှ ်ယာမျေား / ြိုငဆ
် ုင
ိ ခ
် ွင့်မျေား ထုတ်ဈဝသည့်မူလဈေးကွက် ဈသာ်
လည်းဈကာင်း၊တစ်ဆင့်ခံဈရာင်းချေသည့်ဆင့်ြွားဈေးကွကဈ
် သာ်လည်းဈကာင်းြါဝင်နုင
ိ ်

 မူလဈေးကွက်တွငရ
် င်းနှီးပမှုြ်နှံသူမျေားဝယ်ယူနိုငရ
် န်အစုရှယ်ယာ သို့မဟုတ် ဈငွဈချေးစာချေုြ်
ထုတ်ဈဝဖြီး
5
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အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဆ
့ ိုချေေ်မျေား
 အရင်းအနှီးဌေးေွေ်(Capital Market) ဆိုသည်မှာ အစိုးရမျေားမှဈငွဈချေးစာချေုြ်မျေားကိုထုတ်ဈဝဖြီး

ကုမ္ပဏမ
ီ ျေားအဈနပဖင့်

အစုရယ
ှ ်ယာနှင့်

ဈငွဈချေးစာချေုြ်နစ
ှ မ
် ျေုးစလု
ိ
ံထုတဈ
် ဝ

 တစ်ဆင့ခ
် ံဈေးကွက်တွင် စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ း သို့မဟုတ် ဈကာင်တာဈေးကွက်တို့မတ
ှ စ်ဆင့်
ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူမျေားမှ ထုတ်ဈဝဖြီးအစုရယ
ှ ်ယာမျေားကို ဈရာင်း/ဝယ် နိုင်

6
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စဌတာ့ရှယယ
် ာဌေးေွေ်နင
ှ ့် သေ်ဆုင
ိ သ
် ည့်
ဥပဌေမျေား


ပမန်မာနိုင်ငံကုမဏ
္ပ ီမျေားဥြဈေ (၂၀၁၇)

 ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မတ
ှ ်မျေား လဲလှယ်ဈရာင်းဝယ်ဈရးဥြဈေ (၂၀၁၃)

 ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မတ
ှ ်မျေားလဲလှယ်ဈရာင်းဝယ်ဈရးနည်းဥြဈေ (၂၀၁၅)
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အမျေားနှင့်သေ်ဆိုင်ဌသာေုမ္ပဏီ
မမန်မာနိုင်ငံ ေုမ္ပဏီမျေားဥပဌေ (၂၀၁၇) အရ
(၁) အမျေားနှင့်သက်ဆိုင်ဈသာကုမ္ပဏီတွင် အနည်းဆုံး အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦးမှ အမျေားဆုံး
အကန့်အသတ်မရှိ ြါဝင်နိုင်ြါသည်။ ေါရိုက်တာအဈရအတွက်မှာ အနည်းဆုံး
(၃) ဦးရှိရမည်။
(၂) အမျေားပြည်သူသို့ အစုရှယယ
် ာမျေား ဖိတ်ဈခါ်နိုင်သည်။

(၃) အစုရယ
ှ ်ယာမျေား လွတ်လြ်စွာ လွှဲဈပြာင်းနိုင်သည်။
(၄) ေီဘင်ချော၊ ဈငွဈချေးစာချေုြ်မျေား ထုတ်ဈဝဈရာင်းချေခွင်ရ
့ ှိသည်။
8
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အမျေားနှငသ
့် ေ်ဆိုငဌ
် သာေုမ္ပဏီ
မမန်မာနိုင်ငံ ေုမ္ပဏီမျေားဥပဌေ (၂၀၁၇) အရ
(၅) အစုရှယ်ယာမျေားဈခါ်ယူရာတွင် အလားအလာညွှန်းတမ်း (Prospectus) (သိ့)ု

အလားအလာညွှန်းတမ်းအစား

ရှင်းတမ်း

(Statement

in

Lieu

of

Prospectus) ထုတ်ဈဝနိုင်သည်။

(၆) လုြ်ငန်းစတင်ဈဆာင်ရွကရ
် န် လက်မှတ် (Commencement of Business
Operation

Certificate) ရဖြီးမှ လုြ်ငန်းစတင်ဈဆာင်ရွက်ခင
ွ ရ
့် ှိသည်။

(၇) စဈတာ့အိတ်ချေန်ိ းတွင် စာရင်းသွငး် ြါဝင်နိုင်သည်။

9
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ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ်လုပ်ငန်း
(၁) င ွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်မျေား ကိုယပ
် ို ်ငော ်း၀ယ်ခခ ်း၊
(၂) င ွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်လုပ် န်းတွေ ် အကျေိုးငော ် (သိ့)ု ကိုယ်စားလှယ် အခြစ်
ငော ်ေွေက်ခခ ်း၊
(၃) င ွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်မျေားကို တာ၀န်ခံ၍ တစ်ေ ် ခြန့်ချေိငော ်းချေခခ ်း၊

(၄) င ွေငချေးသက်ငသခံလက်မတ
ှ ် ေ း် နှီးခမှုပ်နံမ
ှ ှုအတွေက် အကကံဉာဏ်ငပးခခ ်း၊
(၅) င ွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ်မျေားအပ်နှံမှု လက်ခံခခ ်းနှ ် စာေ ်းေှ ်းလ ်းခခ ်း၊
(၆) ငကာ်မေှ ်က အမိန့်ငကကာ်ခ ာစာထုတ်ခပန်၍ င ွေငချေးသက်ငသခံလက်မှတ် လုပ် န်း
ဟု သတ်မှတ်သည် လုပ် န်းငော ်ေွေကခ် ခ ်း၊
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အရင်းအနှီးဌစျေးေွေ်တည်ဌောင်ရန်အတွေ်
အဌမခခံလုအ
ိ ပ်ချေေ်မျေား


ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ်မျေား လဲလှယ်ဌရာင်းဝယ်ဌရးဥပဌေ





နည်းဥပဌေမျေား





၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇူလင
ို ်လ ၃၁ ရက်ဈန့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ၊့

၂၀၁၅ခုနှစ၊် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်ဈန့တွင် ထုတ်ပြန်ခ့၊ဲ

ကေီးကေပ်မည့်အဖွ့ဲ အစည်း



ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်း

ကကီးကကြ်ဈရးဈကာ်မရှင်အား

၂၀၁၄ခုနှစ်၊

ကသဂုတ်လ ၁၉ ရက်ဈန့တွင် ပြည်ဈထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့ဈ
် ကကာ်ပငာစာအမှတ်
(၆၄/၂၀၁၄) ပဖင့် ဖွဲ့စည်းဖြီး၊
11
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ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ်လုပ်ငန်းကေီးကေပ်ဌရး
ဌော်မရှင်
ဥေ္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်မျေား(၁) ဦးဈမာင်ဈမာင်ဝင်း

ဈကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ

(၂) ဈေါ်ခင်ဈလးပမင့်

ဈကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်

(၃) ဦးဈေးချွန်

ဈကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်

(၄) ဦးသိန်းပမင့်

ဈကာ်မရှင်အဖွဲဝင်

(၅) ဈေါ်တင်ဈမဦး

ဈကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်

(၆) ဈေါ်တင်တင်အုန်း

ညွှန်ကကားဈရးမှူးချေုြ်
အတွင်းဈရးမှူး
12
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ဌော်မရှငဖ
် ွဲ့စည်းမခင်းနှင့် ဌော်မရှင်၏တာဝန်
နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား
(၁) ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မတ
ှ ်လြ
ု ်ငန်းလိုင်စင် လက်မှတထ
် ုတဈ
် ြးရန် ဈလျှောက်ထား
ချေက်ကုစ
ိ ိစစ်ဖြီး လိုင်စင်ထတ
ု ်ဈြးပခင်း (သို့မဟုတ်) ထုတဈ
် ြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊
(၂) စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ း

တည်ဈထာင်ခွငပ့် ြုရန်

ဈလျှောက်ထားချေက်ကို

စိစစ်ဖြီး

ခွငပ့် ြုမိန့်

ထုတ်ဈြးပခင်း (သို့မဟုတ်) ခွငပ့် ြုရန် ပငင်းြယ်ပခင်း။

(၃) စာရင်းမ၀င်ဈသာဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မတ
ှ မ
် ျေားဈရာင်း၀ယ်ဈရးအတွက် ဈကာင်တာ
ဈစျေးကွက်တည်ဈထာင်ခွငပ့် ြုရန်ဖွဲ့စည်းြုံစည်းမျေဉ်း၊ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှငအ
့် ညီ ဈငွဈချေး
သက်ဈ
 သခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမျေားစုဈြါင်း၍ဈလျှောက်ထားလာလျှေင်ခွငပ့် ြုမိန့်ထုတ်ဈြးပခင်း။
(၄) ဈငွဈချေးသက်ဈ
 သခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းနှငသ
့် က်ဆိုင်ဈသာကိစ္စရြ်မျေားနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ လိုအြ်
သည့အ
် ကကံဉာဏ်မျေားကို ပြည်ဈထာင်စုအစိုးရအဖွ့ဲ သို့ တင်ပြပခင်း။

13
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ဌော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် ဌော်မရှင်၏တာဝန် နှင့်
လုပ်ပိုင်ခင
ွ မ
့် ျေား
(၅) လိုအြ်ဈသာလုြ်ငန်းဈကာ်မတီမျေား၊ အဖွ့ဲ မျေားကိဖ
ု ့ွဲ စည်းဖြီး ယင်းတိ၏
့ု လုြ်ငန်း
တာ၀န်မျေားကို သတ်မှတ်ပခင်း။
(၆) ဈငွဈချေးသက်ဈ
 သခံလက်မှတ် ကုမဏ
္ပ ီကိုပဖစ်ဈစ၊ ဈကာင်တာဈစျေးကွက်ကပို ဖစ်ဈစ၊
စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းကိုပဖစ်ဈစ လိုအြ်သလိုညွှန်ကကားပခင်း။
(၇) ဈငွဈချေးသက်ဈ
 သခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းကို ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပခင်းအပြင် အခါအား
ဈလျော်စွာစုံစမ်းမှုနှင့် စစ်ဈဆးမှုမျေားပြုလုြ်ပခင်း။
(၈) ပြည် ဈ ထာင် စ ု အ စိ ု း ရအဖွ ဲ ့ က ဈြးအြ် ဈ သာ အပခားလု ြ ် င န် း တာ၀န် မ ျေားကိ ု

ထမ်းဈဆာင်ပခင်း။

14
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ဌငွဌချေးသေ်ဌသခံလေ်မှတ်မျေား ေုတ်ဌဝမခင်း
အမျေားနှငသ
့် ေ်ဆင
ို ်ဌသာေုမ္ပဏီသည် (က) ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်မျေားကို အမျေားပြည်သူသ့ို
ပခင်းမပြုမီ မည်ကဲ့သို့ကမ်းလှမး် မည်ပဖစ်ဈကကာင်း

အတည်ပြုချေက်ရယူရမည်။

ဈကာ်မရှင်သည်

ကမ်းလှမး် ဈရာင်းချေ

ဈကာ်မရှင်သို့တင်ပြဖြီး၊

ရက်ဈြါင်း

၆၀

အတွင်း

အဆုံးအပဖတ်ဈြးရမည်။
(ခ)

အမျေားပြည်သူသို့ ကမ်းလှမး် ဈရာင်းချေသည့အ
် ခါ ကုမဏ
္ပ ၏
ီ သင်းဖွဲ့မှတတ
် မ်း၊

သင်းဖွဲ့စည်းမျေဉ်း/ ဖွ့ဲ စည်းြုအ
ံ ဈပခခံစည်းမျေဉ်းနှင်အ
့ တူ ကုမ္ပဏီ၏အဈရးကကီး
ဈသာအချေက်အလက်မျေား ြါ၀င်သည့် အလားအလာညွှန်းတမ်းကိုြါ ထုတ်ပြန်
ဈကကညာရမည်။

15
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ညွှန်ကေားချေေ် ( ၅ / ၂၀၁၆ )
အမျေားနှင်သ
့ ေ်ဆင
ို ်ဌသာေုမ္ပဏီမျေား၏ အစုရှယ်ယာမျေားေို
အမျေားမပည်သူသု့ိ ေမ်းလှမ်းဌရာင်းချေရာတွင် အသုံးမပုမည့်

အလားအလာညွှန်းတမ်းပုံစံ
အစုရှယ်ယာရှငဦ
် းဈရ

ကမ်းလှမ်းဈရာင်းချေမည့်ြမာဏ

အလားအလာညွှနး် တမ်းြုံစံ

 လူဦးဈရ (၁၀၀) ဈအာက်

ကျေြသ
် န်း၅၀၀ ထက်နည်းလျှေင်

ြုံစံ(က)

 လူဦးဈရ (၁၀၀) ဈအာက်

ကျေြ်သန်း၅၀၀ ဈကျော်ြါက

ြုံစံ(ခ)

 လူဦးဈရ (၁၀၀) ဈကျော်

ကျေြ်သန်း၅၀၀ ထက်နည်းလျှေင်

ြုံစံ(ခ)

 လူဦးဈရ (၁၀၀) ဈကျော်

ကျေြ်သန်း၅၀၀ ဈကျော်ြါက

ြုံစံ(ခ)

16
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အမျေားမပည်သူသို့အစုရယ
ှ ်ယာေမ်းလှမ်းဌရာင်းချေ
မခင်းအတွေ်လုပ်ငန်းစဉ်မျေား
(၁) အမျေားနှင်သ
့ က်ဆိုင်ဈသာကုမ္ပဏီသည် ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်မျေားကို အမျေား
ပြည်သူသိ့ု

ကမ်းလှမ်းဈရာင်းချေပခင်းမပြုမီ

မည်ကဲ့သို့ကမ်းလှမ်းမည်

ပဖစ်ဈကကာင်း

ဈကာ်မရှင်သို့တင်ပြဖြီး အတည်ပြုချေက်ရယူရြါမည်။

(၂) ထိုသ့ိတ
ု င်ပြရာတွင်

ကုမ္ပဏီ၏သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊

သင်းဖွဲ့စည်းမျေဉ်းနှင်အ
့ တူ

ကုမဏ
္ပ ၏
ီ
အဈရးကကီးဈသာအချေက်အလက်မျေားြါဝင်သည့် အလားအလာညွှန်းတမ်း
(Prospectus) ကိုြါတင်ပြရမည်ပဖစ်ြါသည်။ ဈကာ်မရှင်သည် ရက်ဈြါင်း (၆၀)

အတွင်းအဆုံးအပဖတ်ဈြးရြါမည်။

17
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အမျေားမပည်သူသို့အစုရယ
ှ ်ယာေမ်းလှမ်းဌရာင်းချေ
မခင်းအတွေ်လုပ်ငန်းစဉ်မျေား
(၃) အမျေားနှငသ
့် က်ဆိုင်သာကုမ္ပဏီသည်

အလားအလာညွှန်းတမ်း(Prospectus)

ကို

ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်း ကကီးကကြ်ဈရးဈကာ်မရှင်ထမ
ံ ှ အတည်ပြုချေက်
ရယူဖြီးမှသာ ရင်းနှးီ ပမှုြ်နှံမန
ှု ှငက
့် ုမ္ပဏီမျေားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောနသို့

ပမန်မာနိင
ု င
် ံ

ကုမ္ပဏီမျေားဥြဈေအရ မှတြ
် တ
ံု င်အရာရှထ
ိ တ
ံ င
ွ ် တင်ပြမှတ်ြံတ
ု င်ရန်နှင့် ြုေ်မ ၂၁၈
(က) နှငအ
့် ညီ လုြင
် န်းစတင် ဈဆာင်ရွကခ
် ွငလ
့် က်မှတက
် ို ဈလျှောက်ထားရယူရမည်။
(၄) အလားအလာညွှန်းတမ်း(Prospectus)
လည်းဈကာင်း၊

အား

အသစ်ထြ်မံထတ
ု ်ဈဝသည့်

ပြင်ဆင်သည့အ
် ခါတိုင်းတွင်ဈသာ်
အခါ၌ဈသာ်လည်းဈကာင်း၊

ဈငွဈချေး

သက်ဈသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းကကီးကကြ်ဈရးဈကာ်မရှင်၏ အတည်ပြုချေက်ကုိ ရယူရ

မည်ပဖစ်ြါသည်။
18
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ရန်ေုန်စဌတာ့ အိပ်ချေန်ိ း


ကနဦးမတည်ဈငွရင်းထည်ဝ
့ င်မှု



ပမန်မာနိင
ု င
် ဘ
ံ က်မှ

• ပမန်မာ့စီးြွားဈရးဘဏ်က အစုရှယ်ယာ ၅၁%




ကျေြ် ၃၂ဘီလီယံ

(ကျေြ၁
် ၆.၃၂ဘီလီယ)ံ

ဂျေြန်နိုင်ငံ ဘက်မှ

• Daiwa Institute of Research က ၃၀.၂၅%

(ကျေြ၉
် .၆၈ဘီလီယ)ံ

• Japan Exchange Group က ၁၈.၇၅%

(ကျေြ် ၆.၀၀ဘီလီယ)ံ

ဖက်စြ်ကမ
ု ္ပဏီအပဖစ် တည်ဈထာင်ဖြီး လုြ်ငန်းမျေားကို (၂၅.၃.၂၀၁၆) ရက်ဈန့တွင်

စတင် ဈဆာင်ရွကခ
် ဲ့ြါသည်။



မတည်ဈငွရင်း၊ နည်းြညာ၊ ကျွမ်းကျေင်မြ
ှု ညာရှင်မျေား ပြည့စ
် ုံစွာဖွ့ဲ စည်းထားဈသာ
ဖက်စြ် ကုမဏ
္ပ ီ ပဖစ်ြါသည်။

12/5/2019
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Listing Criteria
(၁) ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီမျေားအက်ဥြဈေအရ

မှတ်ြုံတင်ထားဈသာ

ဈြးရန်တာ၀န်

ကန့်သတ် ထားသည့် လီမတ
ိ က်ကုမ္ပဏီပဖစ်ဖြီး အမျေားနှငသ
့် က်ဆိုင်ဈသာ ကုမ္ပဏီ
၏အဂဂါရြ်မျေား၊ လုြထ
် ုံးလုြန
် ည်း နှငအ
့် ညီ လုြဈ
် ဆာင်ဈနဈသာကုမဏ
္ပ ီပဖစ်ရမည်။
(၂) အစုရှယ်ယာဝင်ဦးဈရ အနည်းဆုံး ၁၀၀ အထက်ရှိရမည်။
(၃) ဈလျှောက်ထားသည့ဈ
် န့တွင်ထည့ဝ
် င်ဖြီးမတည်ရင်းနှးီ ဈငွအနည်းဆုံးကျေြ် ၅၀၀ သန်း

ရှိရမည်။
(၄) ဈလျှောက်ထားသည့ဈ
် န့မတိုင်မီ

အနည်းဆုံး(၂)နှစ်တာ

ကာလအတွငး်

လုြင
် န်း

အပမတ်ရရှိရမည်။

(၅) တည်ဆဥ
ဲ ြဈေမျေားနှင့အ
် ညီ စီးြွားဈရးလုြင
် န်းကိုလြ
ု ်ကိုင၍
် တည်ဖငိမဈ
် သာ ဝင်ဈငွ
အဈပခခံရှိရမည်။
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Listing Criteria
(၆ ) ကုမ္ပဏီေါရိုကတ
် ာအဖွ့ဲ ဝင်မျေား၊ ကုမ္ပဏီကုဦ
ိ းဈဆာင်သူမျေားသည် အကျေင့်စာရိတဈ
္တ ကာင်း မွန်၍
ပြစ်ေဏ်ကျေခံဘူးပခင်းမရှသ
ိ ူမျေားပဖစ်ရမည့်အပြင် အမှုရင်ဆိုင်ဈနရသူမျေား မပဖစ်ဈစရ။ တာ၀န်

ဈကျေြွန်သူ

ပဖစ်၍

တရားမျှေတစွာ

ဥြဈေနှင့်အညီ

စိတ်ဈကာင်း

ဈစတနာဈကာင်းပဖင့်

ဈဆာင်ရွကသ
် ူမျေား ပဖစ်ရမည်။
(၇) ကုမ္ပဏီေါရိုကတ
် ာအဖွ့ဲ ဝင်မျေား၊ ကုမ္ပဏီကုိ ဦးဈဆာင်သူမျေားသည် မိမိအကျေုး၊ိ ကုမ္ပဏီအကျေုးိ

အတွက်

အမျေားပြည်သူ အထင်အပမင်လွဲမှားဈစမည့်

အပြုအမူ၊အဈပြာအဆိုပြုလုြ်မှုမျေုးိ မပြု

လုြ်ရ။
(၈) ဈကာင်းမွနဈ
် သာစီမံအုြ်ချေုြ်မှုစနစ်ပဖစ်ဈစရန် အမျေားနှင့်သက်ဆုင
ိ ဈ
် သာကုမ္ပဏတ
ီ ွင် တာ၀န်
ထမ်းဈဆာင်ဈနဈသာ ေါရိုကတ
် ာအဖွ့ဲ ၀င် လူကကီးတစ်ဦးချေင်းသည် အစုရယ
ှ ်ယာရှင် အစည်း
အဈဝး၏အတည်ပြုချေက်ပဖင့် ဈဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စရြ်မှတစ်ြါး ယင်းကုမ္ပဏမ
ီ ှ ဈဆာင်ရွက်
ဈနဈသာလုြ်ငန်း နှင့် အကျေုးစီ
ိ းြွားပခင်းတူဈသာလုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ဈဆာင်ရွကပ် ခင်း မပြုရ။
12/5/2019
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Listing Criteria
(၉)

ကုမ္ပဏီနှင့်ေါရိုက်တာအဖွ့ဲ ဝင်မျေား၊

ကုမ္ပဏီကုဦ
ိ းဈဆာင်သူမျေားသည် အစိုးရအဖွ့ဲ အစည်း၊

အမျေားနှင့် သက်ဆုင
ိ ဈ
် သာ အဖွ့ဲ အစည်းတစ်ရြ်ရြ်၏အမည်မည်းစာရင်းတွင် ြါဝင်ပခင်း
မရှရ
ိ ။

(၁၀) ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းထိန်းသိမ်းမှု၊ စာရင်းစစ်ဈဆးမှုတို့ကို ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုငန
် ှင့် စာရင်း
စစ် “စံ” သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ ဈဆာင်ရွကရ
် မည်။
(၁၁) ကုမ္ပဏီသည်ပမန်မာနိုင်င၏
ံ တည်ဆအ
ဲ ခွန်ဥြဈေမျေားနှင့်အညီ အခွန်တာဝန်ဈကျေြွနရ
် မည်။
(၁၂)

ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆုင
ိ သ
် ည့်သတင်းအချေက်အလက်မျေား၊ အမျေားပြည်သူသိသင့်သည့် အချေက်
အလက်မျေားကို ပမန်မာနိုင်ငံဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းကကီးကကြ်ဈရး ဈကာ်မရှင်
နှင့် ရန်ကုန်စဈတာ့ အိြ်ချေန်ိ းတို့သို့ ထုတ်ဈဖာ်တင်ပြရမည့်အပြင် အမျေားပြည်သူသိနားလည်
လွယ်သည့်သင့်ဈတာ်ဈသာနည်းလမ်းပဖင့်အမျေားပြည်သူသို့အချေန်ိ မီထုတ်ဈဖာ်ဈကကညာရမည်

။ ထိုသိ့ု ထုတဈ
် ဖာ်ဈကကညာရာတွင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူမျေား၏ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ်
ချေက်မျေား ပြုလုြ်မှုကုိ ထိခက
ို ်ဈစမည့်အချေက်မျေား၊ ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအလားအလာဟု ယူဆရ
ဈသာအချေက်မျေားလုြ်ငန်းဈဆာင်ရွက်မှုပြုနိုင်မည့်အဈပခခံ အလားအလာမျေား စသည်တ့ိက
ု ို
အထူးပြုဈဖာ်ပြရမည်။
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Listing Criteria
(၁၃) ဥြဈေ၊

စည်းမျေဉ်း၊

စည်းကမ်းမျေားလိုက်နာရန်အတွက်

ကကီးကကြ်မည့အ
် ရာရှိ

(Compliance Officer) ခန့်ထား၍ ဥြဈေ၊ စည်းမျေဉ်း၊ စည်းကမ်းမျေား လိုက်နာ
ရန်ထိဈရာက်ဈသာ စနစ်တစ်ရြ်ထားရှိ ဈဆာင်ရွကရ
် မည်။

(၁၄) လုြ်ငန်းဈဆာင်ရွက်မြ
ှု စ
ုံ ံ၊လုြ်ငန်းဈဆာင်ရွက်မည့်ဝန်းကျေင်နှင့် ဆုးံ ရှုံးမှုအလားအလာ
ဆိုင်ရာအချေက်မျေားြါဝင်ဈသာ လုြင
် န်းစီမံချေက်ထားရှိဈဆာင်ရွကရ
် မည်။
(၁၅) အတွင်းသတင်းအချေက်အလက်သိရှိသူမျေားက

ကကိုတင်ဈရာင်း၀ယ်ဈဆာင်ရွကပ် ခင်း

(Insider Trading) ကိုကာကွယ်တားဆီးရန်စနစ်တစ်ရြ် ထူဈထာင်ထားရှိဈဆာင်
ရွကရ
် မည်။
(၁၆) ဈကာင်းမွန်ဈသာ ဈကာ်ြုရ
ိ ိတအ
် ုြခ
် ျေုြ်မန
ှု ှငက
့် ုမ္ပဏအ
ီ တွင်း စီမခ
ံ န့ခ
် ွဲမှုထိန်းချေုြ်မှုစနစ်
မျေားထားရှ၍
ိ
စီမခ
ံ န့ခ
် ွဲမှုကုိ မဈလျောက် သဇာကင်းရှင်း၍ တည်ဖငိမစ
် ွာနှင့်

စဉ်ဆက်

မပြတ် ဈဆာင်ရွကရ
် မည်။
(၁၇) အနာဂတ်တွင်တည်ဖငိမဈ
် သာ
ဈမျှောမ
် ှန်းချေက်ရှိရမည်။

အပမတ်ရရှိရန်

အဈကကာင်းအကျေုးညီ
ိ ညွတဈ
် သာ
12/5/2019
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ဌောင်တာ ဌစျေးေွေ်
ဈကာင်တာဈစျေးကွက်

တည်ဈထာင်လိုသည့် သုံးခုဈအာက်

မနည်းဈသာ ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ် ကုမဏ
္ပ ီမျေား သည်
ဈကာ်မရှငသ
် ို့

ရရှိသည့အ
် ခါ

စုဈြါင်းဈလျှောက်ထားဖြီး

ဈကာင်တာဈစျေးကွက်

ခွင့်ပြုချေက်

ကိုတည်ဈထာင်နင
ို ်

သည်။ (ြုေ်မ ၄၄)

24
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 ကုမ္ပဏီ

ဥြဈေအသစ်ြါ

ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားအရ

နိင
ု ်ငံပခားကုမ္ပဏီအပဖစ်

သတ်မှတ်ရန်

ဈအာက်ြါအချေက် (၃) ချေက်သာ လိုအြ်ြါသည်-

 အဆိုပြု တင်ပြဈသာကုမ္ပဏီသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဈထာင်သည့်အချေန်ိ တွင် နိငု ်ငံပခား ကုမ္ပဏီ
တစ်ခု ဟုတ်/မဟုတ် ဈဖာ်ပြရန်၊ (ြုေ်မ ၆( ခ- ၈(ဇဇ))

 အစုရှယ်ယာမျေားလွှဲဈပြာင်းပခင်းဈကကာင့်

ကုမ္ပဏီသည် နိင
ု ်ငံပခားကုမ္ပဏီတစ်ခု အပဖစ်သို့

ဈရာက်ရသ
ှိ ည် (သို့မဟုတ်) နိင
ု ်ငံပခားကုမ္ပဏီတစ်ခု အပဖစ်မှ ရြ်စဲသည် ဆိုသည်ကို DICA
သို့ လွှဲဈပြာင်းသည့်ဈန့မှ (၂၁) ရက်အတွင်း အဈကကာင်းကကားရန်၊ (ြုေ်မ ၈၆ (ခ) )

 ဈနာက်ဆုံးအကကိမ်

နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုလုြ်သည့်ဈန့၏ ဈနာက်ြိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီ သည်

နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီပဖစ်လာသည့်အဈကကာင်း(သို့မဟုတ်) နိင
ု င
် ပံ ခားကုမဏ
္ပ အ
ီ ပဖစ်မှရြ်စဲသည့်
အဈကကာင်းနှင့် ဈပြာင်းလဲသွားသည့်ဈန့ရက်ကို DICA သို့တင်ပြသည့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခစ
ံ ာ
၌ဈဖာ်ပြရန်၊ (ြုေ်မ ၉၇ ( ခ- ၁၂) )
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နို ် ံခခားကုမ္ပဏီေိုသည်မှာ ခပည်ပငကာ်ပိုငေးေှ ်း (သိုမဟုတ်) အခခား နို ် ံခခား
သားတစ်ဦးဦး (သိမဟု
ု
တ်) ၎ ်းတိငပါ
ု
်းစည်းလျေက် တိုက်ရုက
ိ ်ခြစ်ငစ၊ သွေယ်ဝက
ို ်
ငသာ နညခ် ြ ခ် ြစ်ငစ ပို ်ေို ်မှုပမာဏ ၃၅ ောခို ်နှုန်းအထက် ပိုမိုသညပ
် ို ်ေို ်မှု
အကျေိုးခံစားခွေ ်တစ်ေပ်ေိင
ှ သာ နို ် ံငတာ်၌ ြွေဲ စည်းတည်ငထာ ်ထားသညက
် ုမ္ပဏီ
ကိုေိုသည်။



နို ် ံခခားကုမ္ပဏီမျေားသည် အမျေားနှ သ
် က်ေို ်ငသာကုမ္ပဏီ တည်ငထာ ်ခွေ န
် ှ ်

အမျေားခပည်သူသ့ို အစုေှယယ
် ာမျေားြိတ်ငခါ်ငော ်းချေခွေ ်မျေားေေှိလာပပီခြစ်ပါသည်။

26
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ရန်ကုန်စဈတာ့အိြခ် ျေန်ိ းတွင်

စာရင်းဝင်ကမ
ု ္ပဏီမျေား၏ အစုရှယ်ယာမျေား နိုင်ငံပခားသား

မျေားြါဝင် ဈရာင်းဝယ်ခွငပ့် ြုရန်၊ အမိန့်ဈကကာ်ပငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၉) အား (၁၂-၉-၂၀၁၉)
ရက်ဈန့တွင် ထုတပ် ြန်ခဲ့၊

ယင်းအမိန့်ဈကကာ်ပငာစာအရ

ပြည်တွင်း/ ပြည်ြရှိ နိုင်ငံပခားသားမျေားအားလုံး ြါဝင်

ဈဆာင်ရွက်နိုင်၊

ယင်းအမိန့အ
် ဈကကာ်ပငာစာတွင်
စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီမျေား၊

ရန်ကုန်စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ း၊

ရန်ကုန်စဈတာ့အိြ်ချေန်
ိ းရှိ

ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတက
် ုမဏ
္ပ ီမျေားလိုက်နာဈဆာင်ရွက်ရ

မည့အ
် ချေက်မျေားကို သတ်မှတ်ပြောန်းထားရှိ၊
27
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အစိုးရဌငွတေ
ို စ
် ာချေုပ်/ဌငွဌချေးစာချေုပ်
 ပမန်မာနိုင်ငဈ
ံ တာ် ဗဟိုဘဏ်သည် အစိုးရကိယ
ု စ
် ား ၃ နှစ် နှင့် ၅ နှစ်

သက်တမ်းရှိ ကျေြ် ၁ ဈသာင်းနှင့် ကျေြ် ၁ သိန်း တန် အစိုးရ ဈငွတုက
ိ ်
စာချေုြ်မျေားကို ရန်ကုန်ဖမို့တွင် ၁-၁၂-၁၉၉၃ ရက်ဈန့တွင် စတင် ထုတ်ဈဝခဲ့၊
 လက်ရှိတွင် ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ် နှင့် ၅ နှစ် သက်တမ်းရှိ ကျေြ် ၁ ဈသာင်း၊ ကျေြ်

တစ်သိန်း၊ ကျေြ် ၁ သန်းနှင့် ကျေြ် ၁၀ သန်းတန်

ဈငွတုက
ိ ်စာချေုြ်မျေားကို

အသီးသီး ထုတ်ဈဝဈရာင်းချေခဲ့၊
 ၎င်းစာချေုြ်မျေားအဈြါ် လက်ရှိအတိုးနှုန်းမှာ ၂ နှစ် သက်တမ်းရှိ စာချေုြ်အဈြါ်

၈.၇၅ % ၊ ၃ နှစ် စာချေုြ်အဈြါ် ၉.၀ % နှင၊့် ၅ နှစ် စာချေုြ်အဈြါ် ၉.၅ % ပဖစ်၊
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အစိုးရဌငွတေ
ို စ
် ာချေုပ်/ဌငွဌချေးစာချေုပ်
 ၁-၁-၂၀၁၀ ရက်ဈန့မှစ၍ ဈငွတိုက်စာချေုြ် ဈေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဈစရန် ပမန်မာ့
စီးြွားဈရးဘဏ်နှင့် ပမန်မာ့ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်မျေား လဲလှယ်ဈရာင်းဝယ်ဈရး

ကုမ္ပဏီတို့အား အမျေားပြည်သူသ့ို အစိးု ရဈငွတိုက်စာချေုြ်မျေားဈရာင်းချေရန် ကိယ
ု စ
် ား
လှယ်အပဖစ် ခန့အ
် ြ်ခဲ့၊
 ဘဏ်အချေင်းချေင်းနှင့်

ဘဏ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းမျေားအကကား

Secondary

Market

ဈဆာင်ရွက်ပခင်းကိုလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧဖြီလမှစ၍ ခွင်ပ့ ြုဈြးခဲ၊့
 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဗဟိုဘဏ်မှ စနစ်ဈပြာင်းခဲ့၊
 Auction System
 Scripless
 CBM Net အသုံးပြုရန်၊
29
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အရင်းအနှီးဌေးေွေ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ဌရးအတွေ်
ဌဆာင်ရွေေ
် ားရှိမှုမျေား


ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်မျေားလဲလှယ်ဈရာင်းဝယ်ဈရးဥြဈေပြဋ္ဌာန်း၍ ဈကာ်မရှင်

ဖွဲ့စည်းဖြီး နည်းဥြဈေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပခင်း၊



ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်မျေား လဲလှယ်ဈရာင်းဝယ်ဈရးဥြဈေအရ ဈငွဈချေးသက်
ဈသခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ ၆ ခု (MSEC, KBZ SC, KTzRH SC, CB SC, UAB SC,

AYAtrust SC) တို့အား လိုင်စင်ထုတ်ဈြးပခင်း၊



စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ းအား လုြ်ငန်းဈဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ခွငပ့် ြုဈြးခဲ့ပခင်း၊



KBZ Bank အား Fund Settlement Bank အပဖစ် တည်ဈထာင်ခွငပ့် ြုခဲ့ပခင်း၊



စဈတာ့အိြခ
် ျေန်ိ းတွင် စာရင်းဝင်၍ အစုရှယ်ယာဈရာင်းချေမည့် အမျေားနှင်သ
့ က်ဆင
ို ်
ဈသာကုမ္ပဏီမျေားပဖစ်သည့် FMI, MTSH , MCB, FPB & TMH တို့အား စာရင်းဝင်
ကုမဏ
္ပ ီအပဖစ် အတည်ပြုဈြးခဲ့ပခင်း၊
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အရင်းအနှီးဌေးေွေ် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတေ်ဌရးအတွေ်
ဌဆာင်ရွေေ
် ားရှမ
ိ ှုမျေား
 စဈတာ့အိြ်ချေန်ိ း၌

ရှယ်ယာမျေားအဈရာင်းအဝယ်ပြုကကရာတွင် ဈရာင်းဝယ်သူမျေား

နစ်နာဆုံးရှုံးမှု မပဖစ် ဈြါ်ဈစဈရးအတွက် အကာအကွယ်ဈြးပခင်း၊ ကကီးကကြ်ကြ
ွ ်
ကဲသူ (Regulator) အပဖစ်ဈဆာင်ရွက်ပခင်း၊ စဈတာ့အိြခ
် ျေန်ိ းတွင် ဈရာင်းဝယ်မှု
မျေား ဆင်ဈပြဈချောဈမွ့ဈစဈရးအတွက် လိုအြ်ဈသာ ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်

မျေားလဲလှယ်ဈရာင်းဝယ်ဈရးနည်းဥြဈေ၊

အမိန့်ဈကကာ်ပငာစာမျေားနှင့်

ညွှန်ကကား

ချေက်မျေား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပခင်း၊

 ထို့အပြင်

အမျေားနှငသ
့် က်ဆိုင်ဈသာကုမ္ပဏီမျေားမှ

ဈငွဈချေးသက်ဈသခံလက်မှတ်

မျေားကို အမျေားပြည်သူသ့ို ကမ်းလှမး် ဈရာင်းချေပခင်းမပြုမီ မည်သို့ကမ်းလှမး် မည်
ပဖစ်ဈကကာင်း ဥြဈေြုေ်မ ၃၅ အရ တင်ပြလာြါက အမျေားပြည်သူ ရင်းနှးီ ပမှုြ်နှံ
သူမျေားနစ်နာနိုင်ဖယ
ွ ်ရာ ရှ/ိ မရှိ စိစစ်၍ အဆုံးအပဖတ်ဈြးပခင်း၊
12/5/2019
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မပည်ပအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ဆေ်သွယ်ဌဆာင်ရွေ်မှုမျေား


ပမန်မာကုမ္ပဏီမျေား၏ ဈကာ်ြိုရိတ်စီမံခန့ခ
် ွဲမှု တိုးတက်ဈစဈရးအတွက် IFC နှင့်
SECM တို့အကကား MOU လက်မှတ်ဈရးထိုး၍ ြူးဈြါင်း ဈဆာင်ရွက်ခဲ့၊



အရင်အနှီးဈေးကွက်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဈရးအတွက်
SECM

နှင့်

SECT

တို့အကကား

MOU

ြူးဈြါင်း

လက်မှတ်

ဈဆာင်ရွက်

ဈရးထိုး၍

ရန်

ြူးဈြါင်း

ဈဆာင်ရွက်လျှေက်ရ၊ှိ



Corporate Governance Code အတွက် SECM နှင့် OECD အကကား MOU
လက်မှတ်ဈရးထိုး၍ ြူးဈြါင်းဈဆာင်ရွက်လျှေက်ရှိ၊



အစိုးရဈငွတိုက်စာချေုြ်ဈေးကွက်

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဈရး

အတွက်

ABMI

မှ

Technical Assistance ရယူဈဆာင်ရွက်လျှေက်ရ၊ှိ ၊
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ဌရှ့လုပ်ငန်းစဉ်မျေား


စာရင်းဝင်ကမ
ု ္ပဏမ
ီ ျေား တိးု ပမှငလ
့် ာဈရး ဈဆာင်ရွကရ
် န်၊



အမျေားြိုင်ကမ
ု ္ပဏမ
ီ ျေားအား Corporate Governance အဈလ့အကျေငဈ
့် ကာင်း

မျေားကျေင်သ
့ ုံးဈရး ြညာဈြးလုြ်ငန်းမျေား ဈဆာင်ရွက်ရန်၊



ရင်းနှးီ ပမှုြ်နှံသူမျေားအတွက် ြညာဈြးလုြင
် န်းမျေားကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဈဆာင်
ရွကရ
် န်၊



အရင်းအနှီးဈေးကွကတ
် င
ွ ်

နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုမျေား

ြါဝင်လာဈစဈရး

ဈဆာင်ရွကရ
် န်၊



Secondary Bond Market အတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင်မမ
ှု ျေားဈဆာင်ရွကရ
် န်၊



Corporate Bond Market ပဖစ်ဈြါ်လာဈစဈရးအတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုမျေား
ဈဆာင်ရွက်ရန်၊
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ငကျေးဇူးတ ်ပါသည်
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