
ရန္ကနုစ္ေတ ာ့အိပ္္ ခိန္း (YSX) တြင္ ၂၀၁၉ ္ုွုႏစ္္၊ ဇနန္၀ါရီလ မွ မတ္လအတြင္း အစရုွယ္ယ ေရ င္း၀ယမ္မပမ ာဏ စစုေုပါင္းမွ 
ျမနမ္ ကခပေ္ငြ ၁.၃၃ ဘီလီယံေကခ ္ျ စ္ ပီး္၊ အစရုယ္ွယ အေရအတြက္ ၂သိန္း ၆ေသ ငး္ေကခ ္ အေရ င္းအ၀ယ္ျ စ္္ ခာ့ပါသသ္္။ Block
Trading (ရွယ္ယ အေရအတြက္ အေျမ က္အမခ းေရ င္း၀ယ္ျ္င္း) အေနျ င္ာ့ ဇနန္၀ါရီလ မွ မတ္လအတြင္း MTSH ရွယ္ယ 
အေရအတြက္ ၂၀,၀၀၀ ုႏွင္ာ့ MCB ရွယ္ယ အေရအတြက္ ၆၀,၀၀၀ တုိ႔ အေရ ငး္အ၀ယ္ျ စ္္ ခာ့ပါသသ္္။
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STOCK
3-MONTH 

HIGH (MMK)
3-MONTH

LOW (MMK)
AVERAGE DAILY 

VOLUME
TOTAL TRADING VALUE 

(MMK)

FMI 10,000 8,500 907 487.9 Mil

MTSH 3,000 2,800 2,862 486.6 Mil

MCB 7,400 6,400 97 40.7 Mil

FPB 23,000 20,500 204 260.6 Mil

TMH 2,800 2,600 343 55.8 Mil

Ref: Yangon Stock Exchange

MTSH

(Head of Finance)
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Most Securities Account KBZSC Securities 

၂၀၁၉ ္ုွုႏစ္္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကခင္းပျပပလုပ္္ ခာ့သသ္ာ့
ရန္ကုနစ္ေတ ာ့အိပ္္ ခိန္း (YSX) ၏ ၃ ုႏွစ္ျပသ္ာ့ုႏစွပ္တ္လသ္
အ္မ္းအန းတြြင္ YSX စတငတ္သ္ေင င္္ ခာ့္ ခိနမ္စွစ၍ ေငြေေကး
သက္ေသ္အံေက င္ာ့အမခ းာုံးး ငေ္ား ငမ္မေပးသသ္ာ့ ေငြေေကး
သက္ေသ္ကံုမၸာီဏ (Most Securities Account) ာုးကုိ
KBZSC Securities မွ ရရွိ္ ခာ့သသ္ာ့အတြက္  မ္းေျမ က္
ဂုာ္ဏယူမပိါသသ္္။ KBZSC အေနျ င္ာ့ ျမန္မ ုုိႏင္င၏ံ စေတ ာ့
ရွယ္ယ အရင္းအုီွႏးေစခးကြက္အ း ပိမုိုတုိးတက္ေက င္းမြန္
ေသ ေစခးကြက္တစ္္ ုျ စေ္စရန္ တစ ္က္တစ္လမ္းမွ ားက္
လက္အေင က္အကူျပပသြ းမသ္ ျ စ္ပါသသ္္။



Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB)

Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) သသ္ ၂၀၁၉ ္ုွုႏစ္ ပငမသံုးလပတ္အတြငး္ လုပင္န္းမခ းေား ငရ္ြက္ရန္ သေဘ တူလကမ္တ္ွ
ေရးငိုးမမအ္ခိပဳကုိ ျပပလုပ္္ ခာ့ပါသသ္္။ ကမၻ ေပပတြင္ တတိယအႀကီးာုံးးေငြလ ခေား ငရ္ြက္ေသ အေမရိကနု္ႏိငုင္ံအေျ္စိုက္ကုမၸာီဏ
ျ စ္သသ္ာ့ RIA Money Transfer Service ုႏငွ္ာ့ ေငြလ ခလုပင္န္းေား ငရ္ြက္ရန္ ဇနန္ ါရီလတြင္ လက္မွတ္ေရးငုိး္ခာ့ ပီး ျမနမ္ ုုိႏငင္ံ
အုံွႏ႔အျပ း မွ ေငြလ ခမခ းကို MCB ၏ ဘာ္ဏ္ြခတုိင္းမွ ငုတ္ယူစ၍ ရုုိႏငေ္တ ာ့မသ္ ျ စပ္ါသသ္္။ ငုိ႔အျပင္ MCB ဘာ္ဏမခ း၏ Inbound
Remittance ုႏငွ္ာ့ Outbound Remittance  နေ္ား ငမ္မမခ းအတြက္ ဗဟုိဘာ္ဏမွ လုိငစ္ငရ္ရွိင းသသ္ာ့ အေမရကိနု္ႏိငုင္ံအေျ္စိုက္
MoneyGram ေငြလ ခအ ြခ႔အစသ္းုႏငွ္ာ့ လုပင္န္းေား ငရ္ြက္ရန္ မတ္လတြင္ သေဘ တူလက္မတ္ွေရး ငုိး္ခာ့ပါသသ္္။ အာုိးပါလတြင္
ေန က္ငပလ္က္မွတ္ေရးငိုးမမအေနျ င္ာ့ အဂၤလနု္ႏိုငင္္ံ၊ လန္ဒန္ မိပ႔ ေငြေေကးအ ြခ႔အစသ္း၏ စ ရင္း င္ျ စေ္သ TransferTo Mobile
Financial Services Ltd ုႏငွ္ာ့ စ ္ခပပ္္ခပပ္ာုိး္ခာ့ပါသသ္္။ ငုိ႔ေေက င္ာ့ ုႏိငုင္ံအုံွႏ႔အျပ းမွ ေငြလ ခ နေ္ား ငမ္မမခ းကုိ MCB ုႏငွ္ာ့ အျ္ းေသ 
ျပသ္တြင္းဘာ္ဏမခ း၏ current ္၊ saving ုႏွင္ာ့ ATM ကတ္စ ရငး္မခ းငခသို႔ ငသ္ာ့သြင္းစ၍ ငုတ္ယူရရွိုႏိုငေ္တ ာ့မသ္ ျ စ္သသ္္။
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FMI Air

FMI ကုမၸာီဏအုပစ္၏ု ဒါရိုက္တ အ ြခ႔သသ္ ၂၀၁၉ ္ုွုႏစ္္၊ မတ္လ္၊
၂၂ ရက္ေန႔တြင္ FMI Air Limited ၏ အစရုွယ္ယ ပိငု္ာုိးငမ္မ
၁၀% ုႏငွ္ာ့ ၎ုွႏင္ာ့ားက္စပသ္သ္ာ့ ရရနပ္ိငု္္ြင္ာ့မခ းကုိ SPA
Aviation Holdings Limited သုိ႔ ျမနမ္ ကခပ္ ၇.၉ ဘီလီယံ
တန ္ိုးျ င္ာ့ေရ င္း္ခရန္ အေရ င္းအ၀ယ္စ ္ခုပပ္ကုိ္ခပပ္ာုိး္ခာ့ ပီး
ျ စပ္ါသသ္္။ အေရ င္းအ ယ္စ ္ခပပပ္ါအ္ခက္အလက္မခ း ပီး
ေျမ က္္ခိန္တြင္ FMI ကုမၸာီဏ၏ FMI Air တြငအ္စရုယ္ွယ 
ပိငု္ာုိးငမ္မမွ ေရ င္း္ချ္င္းမျပပမီ ၁၀% ပိငု္ာုိးငမ္မမွေရ ငး္္ချပီး
ေန က္ ၀% ပိုင္ာုိးင္မမရွမိသ္ ျ စ္သသ္္။

FMI ကုမၸာီဏသသ္ ျမနမ္ ာ့ေလေေက င္းလိငု္းကင၏ စီးပြ းေရး
စနိေ္္ပမမမခ းအ းေကသ္ာ့ရမေလာ့လ စ၍ ေလေေက င္းလိငု္းလပုင္န္း
တြင္ ရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွမံမမျပပေတ ာ့ဘခ ကုမၸာီဏအုပစ္ုအတြင္းရွအိျ္ း
အဓိကလုပ္ငနး္ႀကီးမခ းတြင္ ရငး္ုႏွီးျမွပပ္ုႏွသံြ းမသ္ျ စပ္ါသသ္္။

TMH Telecom Public Company Limited

(TMH)

TMH Telecom Public Company Limited ၏ အငူးကခင္းပ
သသ္ာ့ အေငြေငြအစသ္းအေ းပြခကုိ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္
Novotel ဟုိတယ္၌ ျပပလုပ္္ ခာ့ပါသသ္္။ အာုိးပါအစသ္းအေ း
ပြခတြင္ TMH မွ ဒါရိုက္တ အ ြခ႔၏ အငူးားံုးျ တ္္ ခက္ျ စသ္သ္ာ့
အာုိးျပပင းေသ ကုမၸာီဏ၏  ြခ႔စသ္းပံုအေျ္္စံသ္းမခ္္းအသစ္
ကုိ အစုရယ္ွယ ရငွမ္ခ း၏ သေဘ တူသီ္ ခက္ရယူစ၍ အတသျ္ပပ
ုႏိငု္္ ခာ့ပါသသ္္။ ကုမၸာီဏ၏  ြခ႔စသ္းပံု အေျ္္စံသ္းမခ္္းအသစသ္သ္
ျမနမ္ ုုိႏငင္ံကုမၸာီဏမခ း္ပေဒအသစ္ုႏငွ္ာ့အသေီရးားြခင းျ္င္း
ျ စစ္၍ မေက မီအ္ခိန္ရနကု္နစ္ေတ ာ့အပိ္္ ခိန္းတြင္္ ြင္ာ့ျပပေတ ာ့မသ္ာ့
ုႏိငုင္ံျ္ းရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွမံမမခ းအတြက္ ႀကိပတင္ျပင္ားင္သသ္ာ့ေျ္
လွမ္းတစ္ရပ္ ျ စ္ပါသသ္္။

TMH Thi PP Lar Mobile Application

TMH Telecom Public Co.,Ltd (TMH) သသ္ ားက္သြယ္ေရးုွႏင္ာ့ နသ္းပသ လုပ္ငန္းာုိးငရ္ Mobile Application
မခ းကိေုစခးကြက္ငုိးေ  က္ုႏိငုရ္န္ႀကိပးပမး္ေား ငရ္ြက္လခက္ရွိ ပးီ အမခ းျပသသူ္မခ းပရုိမိုးရငွ္းသတင္းအ္ခက္အလက္မခ းကို လြယ္ကူ
စြ ရွ ေ ြအသံုးျပပုုိႏင္ရနအ္တြက္ “Thi PP Lar Mobile Application” ကုိ TMH္၊ Alinntaike ကုမၸာီဏုႏွင္ာ့ DaoLei ကုမၸာီဏမခ းုွႏင္ာ့အတူ
MPT အသုံးျပပသူမခ းအတြက္အကခိပးတူပူးေပါင္းေား ငရ္ြက္္ခာ့ပါသသ္္။ MPT အသုံးျပပသူမခ းအတြက္ Thi PP Lar Mobile Application
တြင္ ပငမအားင္ာ့အေနျ င္ာ့ ရန္ကုန္ မိပဳုွႏင္ာ့ မုႏၱေေလး မိပဳရွိ ပရိမုိုးရငွ္းသတင္းအ္ခက္အလက္မခ းကိရုွ ေ ြုုိႏငမ္သ္ျ စ္ျပီး္၊
ေန က္ပိငု္းတြင္တစ္ ုႏိငုင္ံလုံး၏ ပရိမုိုးရငွ္းသတင္းအ္ခက္အလက္မခ းကိုလသ္းရ ွေ ြအသုံးျပပုုိႏငမ္သ္ျ စပ္ါသသ္္။ TMH ကုမၸာီဏုႏွင္ာ့
အကိခပးတူပေူပါင္း လုပ္ေား ငမ္သ္ာ့ Alinntaike ကုမၸာီဏသသ္ ားက္သြယ္ေရးုွႏင္ာ့ ပက္သက္ေသ  နေ္ား ငမ္မလုပင္န္းကို
ေစခးကြက္အတြင္းကခယ္ကခယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေား င္လခက္ရွေိသ ကုမၸာီဏတစ္္ုျ စ္ ပီး DaoLei ကုမၸာီဏသသ္လသ္း တရုတ္ုႏိငုင္၏ံ
Telecom Industry တြင္ ေအ ငျ္မငမ္မရရွေိအ ငစ္ြမး္ေား ငလ္ခက္ရွေိသ Software Development ကုမၸာီဏတစ္္ုျ စပ္ါသသ္္။



MTSH ကုမၸာီဏအုပစ္၏ု လက္ရွလုိပင္န္းပိငု္းေား ငရ္ြက္ေနမမမခ း္၊ ငက္မတုိံး္ခခဳမသ္ာ့လုပင္န္း
စ္မ္ခ းုွႏင္ာ့ ကုမၸာီဏ၏ အျ္ းရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွမံမာုိုးငရ္ အ္ခက္အလက္မခ းကုိ သိရွုုိိႏင္ရန္ KBZSC မွ
MTSH ၏ Head of Finance ္ီးမခိ းျမင္ာ့ေအ ငု္ႏငွ္ာ့ ေတြ႔ာုံးေမးျမနး္္ခာ့ေသ အေေက င္းအရ 
မခ းကိုမွခေ ေပးလုိက္ပါသသ္္။

လက္ရွိ Zone A စမီကံနိး္သသ္ ေရ ငး္္ခ ပးီစးီလနုးီပါးရွေိနေသ ေေက င္ာ့ MTSH အေနျ င္ာ့
အာုိးပါစမီကိံနး္မွ ေရွဳ ားက္ရရွုုိိႏငမ္သ္ာ့ ငပတ္လခလခ ငေ္သ  ငေ္ငြ (recurring revenue)
မခ းရွပိါသလ း္။

Zone A စမီံကိန္းသသ္ ေျမျရိယ အကခယ္ ၃၆၁ ဟက္တ ္န္႔ရွိ ပီး ၉၉% ေကခ ္ေရ င္း္ခ ပီးျ စပ္ါသသ္္။ အာုိးပါ စမီကိံန္းမရွရွိသသ္ာ့
ငပ္တလခလခ ငေ္သ  ငေ္ငြမခ းအေနျ င္ာ့ ပံုမနွ္ျပပျပင္ငိန္းသိမ္း္္၊ ေရ ိုးုွႏင္ာ့ မိလ  စနစငိ္န္းသမိ္း္္၊ တယ္လီကြန္းအ္ေေကးေငြုွႏင္ာ့
စြမ္းအင္သံုးစြခမမအေပပစမီံ္ န္႔္ြခ္ ၃.၅% တုိ႔ပါ ငပ္ါသသ္္။ စြမ္းအင္သံုးစြခ္ မခ းကိမုူ အစိုးရကေက က္္ံသသ္ာ့ုႏမန္းအတုိငး္ ေက က္္ံ
ပါသသ္္။

Zone B စမီကိံနး္ ေရ ငး္္ခ ပးီစးီ္ခနိတ္ြင္ MTSH အေနျ င္ာ့ စက္မမဇနုအ္မိရ္ စမီကိံနး္မခ းေ  ္ငုတ္ုႏိငုရ္န္ ေျမေနရ မသမ္ခွ
ကခနရ္ွေိသးပါသလခ္။ ေရရသွလု္ပင္နး္ေား ငရ္ြက္မမအတြက္ လက္ရွကိခနရ္ွသိသ္ာ့ေျမေနရ ျ င္ာ့ ေန ငု္ႏစွမ္သမ္ခွ္န္႔ အျ္ းအလ းတူ
စမီကိံနး္မခ းငပမ္ေံ  ္ငုတ္ုႏိငုပ္ါသလခ္။

လက္ရွိ Zone B စီမကိံန္းကုိ အားင္ာ့သုံးားင္ာ့ျ င္ာ့ အေက ငအ္ငသေ္  ္လခက္ရွပိါသသ္္။ ပငမအားင္ာ့ (Phase 1) သသ္
ေျမျရိယ အကခယ္ ၁၀၁ ဟက္တ ရွိ ပီး ၇၉% ္န္႔ေရ င္း္ခ ပီးျ စပ္ါသသ္္။ ဒုတိယအားင္ာ့ (Phase 2) သသ္ ေျမျရိယ အကခယ္ ၇၇
ဟက္တ ရွိ ပီး ၃၈% ေရ င္း္ခ ပီးျ စပ္ါသသ္္။ တတိယအားင္ာ့ (Phase 3) ကုိလက္ရွအိေက င္အငသ္ေ  ္ေား ငရ္ြက္လခက္ရွိ ပီး
ေျမျရိယ အကခယ္ ၄၉ ဟက္တ ္န္႔ရွမိသ္ျ စ္ပါသသ္္။ လက္ရွိ Zone B စမီံကိန္းုႏငွ္ာ့ အေက ငင္သေ္  ္ေရ င္း္ခ ပီးျ စ္သသ္ာ့ Zone
A စီမံကိန္းုႏစွ္္၏ု စုစုေပါင္း ေျမျရိယ အကခယ္မ ွ ၅၈၈ ဟက္တ ္န္႔ရွိ ပီး သီလ ါ SEZ ၏ စက္မမဇုနျ္ရိယ ဟု သတ္မွတ္ုႏိုင္ပါသသ္္။

သီလ ါ SEZ ၏ စက္မမဇုနျ္ရယိ ကုိ MTSH မွ ၄၁% ပါ ငရ္င္းုႏွီးျမွပပု္ႏွငံ းေသ ျမနမ္ ဂခပန္ သီလ ါ ြံ႔  ိပးေရးလမီိတက္ (MJTD) မွ
အဓကိအေက ငအ္ငသေ္  ္ေား ငရ္ြက္လခက္ရွပိါသသ္္။ စကမ္မဇံုျရိယ ျ စသ္သ္ာ့ ၅၈၈ ဟက္တ ရွိေသ ေျမေနရ အျပင္ ၃၄
ဟက္တ ရွေိသ လူေနအမိျ္ရိယ ကုိ MTSH မွ ၈၀% ရင္းုႏွီးျမွပပ္ုႏွငံ းသသ္ာ့ သီလ ါ အိမ္ျ္ေံျမ ြံ႔  ိပးေရးလမီတိက္ (TPD) မွ
္ီးေား ငအ္ေက င္အငသေ္  ္ေား င္ရြက္လခက္ရွပိါသသ္္။ ငုိ႔ေေက င္ာ့ ၂၀၁၄ ္ုွုႏစ္တြင္ စတင္တသေ္င င္္ ခာ့ေသ MTSH ကုမၸာီဏ
အုပစ္ုသသ္ ၄-၅ ုႏွစတ္ က လအတြင္း ေျမျရိယေပါင္း ၆၂၂ ဟက္တ ္န္႔ကုိ အေက င္ငသေ္  ္ေား ငရ္ြက္ ပီးျ စပ္ါသသ္္။ သီလ ါ
SEZ ၏ စက္မမဇနု္အမိရ္ ေ  ္ငုတ္ုႏိငု္ေသ စစုေုပါင္းေျမေနရ အကခယ္အ နး္မ ွ ၂၄၀၀ ဟက္တ ္န္႔ျ စေ္သ ေေက င္ာ့ MTSH
မရွင္းုႏွီျမွပပု္ႏွံင းေသ ကုမၸာီဏမခ းမွ စမီံကိန္းမခ းငပမ္အံေက င္အငသ္ေ  ္ရန္ ေျမျရိယ ၁,၈၀၀ ဟက္တ ္န္႔ ကခန္ရွိလခက္ရွိ
ပါသသ္္။ အာုိးပါကခနရ္ွေိနေသးေသ သီလ ါ SEZ ရွေိျမေနရ မခ းကုိ MTSH ကုမၸာီဏအုပစ္မုွ စက္မမဇနု္္၊ လူေနအမိရ္ ုွႏင္ာ့
ဘက္စုေံင က္ပံာ့ပို႔ေား ငေ္ရး ဗဟို္ ခကစ္ီမကံိနး္ (Multi Model Logistic Hub) တုိ႔ကုိ အေက င္ငသေ္  ္တသေ္ား က္သြ းမသ္
ျ စ္ပါသသ္္။

လက္ရွိ Zone B စမီကိံနး္မ ွ ၅၀% ေကခ ္ေရ ငး္္ခ ပးီျ စေ္သ ေေက င္ာ့ MTSH ကုမၸာီဏအပုစ္အုေနျ င္ာ့ က လတုိအတြငး္
အျ္ းရငး္ုႏွးီျမပွပု္ႏွမံမအသစမ္ခ းျပပလုပရ္နရ္ွပိါသလ း္။

MTSH ကုမၸာီဏအုပစ္အုေနျ င္ာ့ Zone B စီမံကိန္း၏ တတိယအားင္ာ့ (Phase 3) မွအပ ကခန္အားင္ာ့ုႏစွ္္ ကုို ကုမၸာီဏမွ
ပါ ငရ္င္းုႏွီးျမွပပ္နွငံ းေသ သီလ ါအမိ္ျ္ေံျမ ြံ႔  ိပးေရးလီမတိက္ (TPD) ၏ ္ီးေား ငမ္မျ င္ာ့ လူေနအမိရ္ ုွႏင္ာ့ စီးပြ းျ စျ္ရိယ မခ းကို
ားက္လက္အေက င္အငသေ္  ္ေား ငရ္ြက္သြ းမသ္ ျ စပ္ါသသ္္။ လူေနအမိရ္ ုွႏင္ာ့ စီးပြ းျ စ္ျရိယ ေ  ္ေား ငေ္ရးကုိ ုႏစွပ္ိငု္း္ြခစ၍
ေလာ့လ ုႏိုင္ပါသသ္္။ ပငမတစ္ပိငုး္ျ စေ္သ အေျ္္ံအေား က္အအံု  ြံ႔  ိပးေရးအပိငု္းတြင္ လမ္း္၊ တူးေျမ င္း္၊ လၽွပ္စစ္္၊ စြမ္းအငု္ႏငွ္ာ့
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တယ္လီကြန္လိုင္းမခ းတသ္ေား က္မမမခ းပါ င္ ပးီ လက္ရွိအ္ါ ၇၀% လုပ္ငန္း ပိုင္းေား ငရ္ြက္မမ  ပီးစီးလခက္ရွိပါသသ္္။ တစ္္ခိန္တသ္း
တြင္ လူေနအမိရ္ ေ  ္ေား ငေ္ရးလပုင္န္းမခ းမ ွ ၁၄% ္န္႔သ  ပီးစီး ပီးေသ ေေက င္ာ့ားက္လက္အေက ငအ္ငသေ္  ္ေား ငရ္ြက္ရန္
ေျမေနရ မခ းစြ ကခနရ္ွေိသးသသ္ကုိေတြ႔ရသသ္္။ လက္ရွိအ္ခိန္တြင္ MTSH ကုမၸာီဏအုပ္စုမွ ဘာ္ဏေပါင္း (၈) ဘာ္ဏုႏွင္ာ့ ဟုိတယ္ (၁)
လုံးကို ေျမေနရ မခ းေရ င္း္ခ ပီးစီး ပီးျ စ္ပါသသ္္။ ာုိးင္္ န္းေပါင္း (၂၄) ္န္းကိုလသ္း အေက ငင္သေ္  ္ ပီီးစီးစ၍ ငိုားိငု္္ န္းမခ းငခမွ
(၄) ္န္းကိေုရ င္း္ခ ပီးျ စ္ ပီး ကခန္အ္န္းမခ းကို ားက္လက္ေရ င္း္ခသြ းမသ္ ျ စပ္ါသသ္္။ ငုိ႔အျပင္ အ္နး္ေပါင္း (၆၀) ပါရွေိသ 
အေား င္ (၃) ေား င္ကုိလသ္း တသေ္ား က္င း ပီး လတ္တေလ ေနငုိငမ္မုႏမနး္ ၁၅% ္န္႔ရွိစ၍ ကခန္အ္န္းမခ းကိုလသ္းားက္
လက္ငွ းရမ္းသြ းမသ္ျ စ္ပါသသ္္။

 ပးီ္ခာ့သသာ့္ MTSH ုႏစွပ္တ္လသ္ အေငြေငြအစသး္အေ းပြခတြငေ္ားြးေုႏြး္ခက္မခ းအရ ကုမၸာီဏအေနျ င္ာ့ အျ္ းအလ းအလ ရွေိသ 
စးီပြ းေရးဇနုမ္ခ းတြင္ ျ စု္ႏိငုေ္ျ္အႀကိပေလာ့လ မမ (feasibility study) မခ းျပပလုပသ္ြ းမသဟု္ သိရပါသသ္္။ အာုိးပါျ စု္ႏိုင္ေ္ျ္
အႀကိပေလာ့လ မမမခ း မသသ္သ္ာ့အားင္ာ့ေရ က္ရွေိနသသကုိ္သိလုိပါသသ္္။

MTSH သသ္ အျ္ းအလ းအလ ရွေိသ ရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွမံမမခ းျ စ္သသ္ာ့ ေကခ က္ျ  အငူးစီးပြ းေရးဇုန္္၊ ျမစ္ႀကီးန းစက္မမ ြံ႔  ိပးေရး
ဇနုု္ႏငွ္ာ့ သီလ ါအငူးစီးပြ းေရးဇနု၏္ ေင က္ပံာ့ပို႔ေား ငေ္ရး (logistics) ျရိယ မခ းကို ရင္းုႏွးီျမွပပု္ႏွမံမမခ းျပပလုပရ္နေ္လာ့လ လခက္ရွိ
ပါသသ္္။ MTSH အေနျ င္ာ့ ေကခ က္ျ  အငူးစီးပြ းေရးဇနုု္ႏငွ္ာ့ ျမစ္ႀကီးန းစက္မမ ြံ႔  ိပးေရးဇနု္မခ းတြင္ အနသ္းစအုစရုွယ္ယ ရငွ္
အျ စ္လသ္းေက ငး္္၊ သီလ ါအငူးစီးပြ းေရးဇနု၏္ ေင က္ပာ့ံပို႔ေား ငေ္ရးျရယိ ကုိ အဓိကရွယ္ယ ရငွအ္ျ စရ္င္းုႏွီးျမွပပု္ႏွရံန္
ေလာ့လ လခက္ရွပိါသသ္္။ အာုိးပါရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွမံမမခ း၏ အေသးစိတ္အ္ခက္အလက္မခ းကို MTSH မွ ရင္းုႏွီးျမွပပ္ုႏွသူံမခ းသို႔ အ္ခိနု္ႏငွ္ာ့
တေျပးသီအေေက င္းေက းေပးသြ းမသ္ ျ စပ္ါသသ္္။ လက္ရွိအ္ခိန္တြင္ MTSH မွ စကရ္ံုုႏငွ္ာ့အိမ္ျ္ေံျမစမီံ္ န္႔္ြခမမုွႏင္ာ့ ပတ္သက္ေသ 
သီးသန္႔ရင္းုႏွးီျမွပပု္ႏွမံမမခ းကိလုသး္ ေလာ့လ လခက္ရွိပါသသ္္။

MTSH ကုမၸာီဏသသ္ လ မသ္ာ့ုႏစွတ္ြင္ အျမတ္လက္ကခနမ္ခ းကုိ အလ းအလ ရွေိသ စးီပြ းေရးဇနုအ္သစမ္ခ းတြင္ ရငး္နွးီျမပွပန္ွံ
သြ းမသဟ္ု ေစခးကြက္ငခတြငရ္ငး္ုႏွးီျမပွပု္ႏွသူံမခ းေက းေျပ ာုိးေနေကပါသသ္္။ ငုိ႔ေေက င္ာ့ လ မသ္ာ့ုႏစွမ္ခ းတြင္ MTSH သသ္ ရယ္ွယ ရငွ္
မခ းသုိ႔ အျမတေ္ စမုခ း္ြခေ ေပးသြ း ို႔ရွေိသးပါသလ း္။

လက္ရွိ ျမနမ္ ဂခပန္ သီလ ါ ြံ႔  ိပးေရးလမီိတက္ (MJTD) ုႏငွ္ာ့ သီလ ါအမိ္ျ္ေံျမ ြံ႔  ိပးေရးလမီိတက္ (TPD) ၏ လုပ္ငန္းပိငု္း
စြမ္းေား ငရ္သမ္ခ း ေက င္းမြန္လခက္ရွိ ပီး MTSH သသ္ အာုိးပါရင္းုႏွီးျမွပပ္ုႏွငံ းေသ ကုမၸာီဏမခ းမွ ပံုမနွ ္ငေ္ငြမခ းရရွိလခက္ရွိ
ပါသသ္္။ ငုိ႔ေေက င္ာ့ လ မသ္ာ့ုႏစွမ္ခ းတြင္ အစရုွယ္ယ ရငွမ္ခ းသုိ႔ အျမတ္ေ စမုခ းကုိ ယ္ငု္ႏစွမ္ခ းနသ္းတူေပးအပသ္ြ းမသ္ကုိ
အတသမ္ျပပုုိႏင္ေသးေသ ္လသ္း အျမတေ္ စမုခ းလံုေလ က္စြ ေပးအပ္ုႏိငုစ္ြမး္ရွပိါသသ္္။ လက္ရွိအ္ခိန္တြင္ MJTD  ငေ္ငြ၏ ၈၀%
မွ ေျမေနရ မခ းေရ င္း္ချ္ငး္တို႔မွျ စ္ ပီး ကခန္ ၂၀% မွ အျ္ းေသ  ငေ္ငြမခ းပါရွပိါသသ္္။ လ မသ္ာ့ ၁၀ ုႏွစအ္တြင္း ကုမၸာီဏ၏
 ငေ္ငြရုႏမနး္ေျပ င္းလခသြ းုုိႏငေ္္ခနသ္းသသ္ဟု ္န္႔မနွ္းရပါသသ္္။ သုိ႔ေသ ္ ရရွသိသ္ာ့ ငေ္ငြအ္ခိပးအရ လ မသ္ာ့ုႏစွမ္ခ းတြင္
ေရ င္း္ခ ပီးစီးေသ ေျမေနရ မခ းတိုးပြ းလ သသု္ႏငွ္ာ့အမွခ ေျမေနရ ေရ င္း္ခမမမခ းမွ ရရွေိသ  ငေ္ငြမခ းသသ္ ေလခ ာ့နသ္းသြ းမသ္
ျ စ္ ပီး utilities ကခာ့သုိ႔ေသ အျ္ း င္ေငြမခ းမွ ပိုမိုရရွိသြ းမသ္ျ စသ္သဟု္ ္န္႔မွန္းရပါသသ္္။

မေက မအီ္ခနိတ္ြင္ ျမနမ္ ုုိႏငင္ရံငး္ုႏွးီျမပွပု္ႏွမံမေစခးကြက္ငခသုိ႔ ုႏိငုင္ျံ္ းသ းမခ းပါ င္္ ြင္ာ့ရရွေိတ ာ့မသ္ ျ စပ္ါသသ္္။ MTSH အေနျ င္ာ့
ုႏိုငင္ျံ္ းသ းရငး္ုႏွးီျမပွပု္ႏွမံမမခ းအတြက္ မသသုိ္႔ျပငာ္းငင္ းပါသလခ္။

MTSH သသ္  ပီး္ခာ့သသ္ာ့ ုႏစွပ္တ္လသအ္ေငြေငြအစသး္အေ းပြခတြင္ ျမနမ္ ုိုႏငင္ံကုမၸာီဏမခ း္ပေဒအသစ္ုႏငွ္ာ့အသီ ျပန္လသ္ေရး
ားြခင းသသ္ာ့  ြခ႔စသ္းပံုအေျ္္စံသ္းမခ္္းကုိ အစရုွယ္ယ ရငွမ္ခ းုွႏင္ာ့ အတသ္ျပပ ပီး ျ စပ္ါသသ္္။ အသစ္ျပန္လသေ္ရးားြခင းသသ္ာ့
 ြခ႔စသ္းပံုအေျ္္စံသ္းမခ္္းအရ ုႏိငုင္ံျ္ းသ းရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွံသူမခ းသသ္ MTSH မွ ငုတ္ေရ င္းင းသသ္ာ့ အစရုွယ္ယ စုစေုပါင္း၏
၃၅% အငိ ယ္ယပူိငု္ားိငု္္ြင္ာ့ရရွေိတ ာ့မသ္ ျ စပ္ါသသ္္။ ျမနမ္ ုုိႏငင္ံေငြေ္ခးသကေ္သ္လံက္မတွ္လပု္ငန္းႀကီးေကပေ္ရး ေက ္မရငွ္
(SECM) ုႏွင္ာ့ ရနကု္နစ္ေတ ာ့အိတ္္ခိန္း (YSX) တုိ႔မွ ရယ္ွယ ေရ င္း ယ္္ြင္ာ့ျပပမနိ္႔ရရွပိါက ုႏုိငင္ံျ္ းသ းမခ း MTSH ရွယ္ယ ကုိ
လြတ္လပ္စြ အေရ ငး္အ ယ္ျပပလုပု္ႏိုငမ္သ္ ျ စ္သသ္္။
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FMI MTSH MCB FPB TMH

Dividend Payout Ratio 13.4% 73.7% 65.6% 79.2% 145.4%

Dividend Yield* 0.9% 7.2% 2.6% 7.4% 6.6%

Return on Equity 8.1% 14.0% 4.6% 10.6% 9.3%

Price Earning Ratio** 16.10 9.10 23.28 10.70 20.30

Price to Book Ratio** 0.97 1.29 1.06 1.14 1.89

Quick Ratio 0.89 9.00 1.24 1.27 7.05

Debt to Equity Ratio 0.31 0.08 N/A N/A 0.00

Ref: Yangon Stock Exchange

အစရုွယ္ယ ေစခးကြက္တြင္ ရင္းုႏွီးျမွပပ္ုႏွသူံမခ းုွႏင္ာ့ ေလာ့လ ေနသမူခ း ရန္ကုနစ္ေတ ာ့အပိ္္ ခိန္း (YSX) ရွိ စ ရင္း င္ကမုၸာီဏမခ း၏
ဘင ေရးားိငုရ္ အ္ခက္အလက္မခ းကို ပိမုိုသိရွနိ းလသ္ုႏိငုရ္န္ ၂၀၁၇-၁၈ ္ုွုႏစ္ ဘင ေရးုွႏစ္အတြက္ အဓကိကခေသ 
ဘင ေရးားိငုရ္ အ္ခက္အလက္မခ းကို ငုတ္ျပနေ္ေကသ င းပါသသ္္။ အားိုပါ ဘင ေရးားိငုရ္ အ္ခက္အလက္တစ္္ု
္ခင္းစီ၏ တြက္္ခက္နသ္းုႏွင္ာ့ ာုိးလုိ္ခက္မခ းကုိ KBZSC မွ ရွင္းလင္းတငျ္ပလုိက္ပါသသ္္။

Dividend Payout Ratio ( င္ေငြအေပပ အျမတေ္ စေုပးအပသ္သ္ာ့ အ္ခပိး)

ကုမၸာီဏမွ ေပးအပ္သသ္ာ့ အျမတ္ေ စု

ကုမၸာီဏ၏  င္ေငြ
Dividend Payout Ratio = 

Dividend Payout Ratio သသ္  ငေ္ငြအေပပ အျမတ္ေ စေုပးအပ္သသ္ာ့အ္ခိပးကို ာုိးလုိျ္င္းျ စပ္ါသသ္္။ ကုမၸာီဏသသ္
ရရွိသသ္ာ့ ငေ္ငြစုစေုပါင္း၏ ရ ္ိငုု္ႏမန္းမသမ္ွခကုိ ရွယ္ယ ရငွမ္ခ းအ း္ြခေ ေပးေနသသ္ကုိ ေ  ္ျပသသ္ာ့ အသ န္းကနိ္းတစ္္ ု
ျ စပ္ါသသ္္။ အာုိးပါအသ န္းကိန္းကို ေလာ့လ ျ္င္းျ င္ာ့ ကမုၸာီဏသသ္ ရရွိသသ္ာ့ ငေ္ငြမခ းျ င္ာ့ ၄င္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းမခ းတြင္
မသမ္ွချပန္လသရ္င္းုႏွီးျမွပပု္ႏွံစ၍ ရွယယ္ ရငွမ္ခ းအ းမသမ္ွခ္ ြခေ ေပးေနသသ္ကို သိရွုုိိႏငပ္ါသသ္္။ YSX ရွိ စ ရင္း ငကု္မၸာီဏ
မခ းသသ္ အျမတ္ေ စမုခ းကုိ တစု္ႏစွ္လွခင္ တစ္ႀကိမေ္ပးအပေ္လာ့ရွေိသ ေေက င္ာ့ ကုမၸာီဏ၏ တစ္ုႏစွ္တ  ငေ္ငြအေပပ
အျမတ္ေ စေုပးအပမ္မကုိ တြက္္ခက္ရမသ္ျ စပ္ါသသ္္။

Dividend Yield (အျမတေ္ စအု္ခပိး)

ရွယ္ယ တစ္စ၏ု အျမတ္ေ စု

ရွယ္ယ တစ္စ၏ု  ယ္ရင္းတန္ ိးု
Dividend Yield = 

Dividend Yield သသ္ ရယ္ွယ တစစ္၏ု  ယ္ရင္းတန ္ိုးုွႏင္ာ့ အျမတ္ေ စအု္ခိပးကို ေ  ္ျပပါသသ္္။ အာုိးပါ အသ န္းကနိ္းကုိ
ေလာ့လ ျ္င္းအ းျ င္ာ့ မမိိရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွံင းေသ ရယ္ွယ ၏ တစု္ႏစွ္တ အတြက္ ရရွုုိိႏင္မသ္ာ့ အျမတ္ေ စုအကခိပးအျမတ္ရ ္ိငုု္ႏမန္း
ကုိသိရွုုိိႏငပ္ါသသ္္။ လက္ရွိေစခးကြက္တြင္ ရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွံသူမခ းသသ္ အျမတေ္ စအု္ခိပးကို ျပသ္တြင္းဘာ္ဏမခ းမေွပးအပသ္သ္ာ့
ဘာ္ဏအတုိးုႏမန္းမခ းျ င္ာ့ ုႏိမင္းယွ္္ေကသသ္ကုိ ေတြ႔ရသသ္္။

* Dividend Yield ကို အျမတ္ေ စုအတြက္ ေန က္ာုံးးအေရ င္းအ ယ္ျပပလုပ္ုႏိုင္သသ္ာ့ေန႔၏ အပိတ္ေစခးအေပပ အေျ္္ံတြက္္ခက္င းပါသသ္္။

** Price Earning Ratio ုႏွင္ာ့ Price to Book Ratio မခ းကုိ ၂၀၁၈ ုႏွစ္ကနု္ပိတ္ေစခးမခ းအေပပ အေျ္္ံတြက္္ခက္င းပါသသ္္။
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Return on Equity (ရငး္ုႏွးီေငြအေပပျပနရ္္ခက)္

ကုမၸာီဏ၏ အသ းတင္အျမတ္ေငြ

ရွယ္ယ ရွင္မခ း၏ ရင္းုႏွီးေငြ
Return on Equity = 

Return on Equity သသ္ ရင္းုႏွီးေငြအေပပျပနရ္္ခက္ကုိ ာုိးလိုျ္င္းျ စ္ ပီး အစရုယွ္ယ ရငွမ္ခ း၏ ရင္းုႏွီးေငြမခ းျ င္ာ့ ကုမၸာီဏသသ္
အကခိပးအျမတ္ရရွေိအ င္ မသမ္ွခစြမ္းေား ငု္ႏိငု္သသ္ကို ေ  ္ျပပါသသ္္။ ္ပမ အေနျ င္ာ့ MTSH ရွယ္ယ ၏ Return on Equity
သသ္ ၁၄.၀% ျ စ္ေသ ေေက င္ာ့ ရွယ္ယ ရငွမ္ခ းသသ္ MTSH ကုမၸာီဏအေပပ ကခပ္ ၁၀၀ ရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွံတုိင္း ကုမၸာီဏသသ္
ကခပ္ ၁၄ အကခိပးအျမတ္ရရွိေအ င္ စြမ္းေား ငု္ႏိငုသ္သ္ကုိ ာုိးလုိပါသသ္္။

Price Earnings Ratio (ေစခးုႏမန္းုႏွင္ာ့  င္ေငြအ္ခပိး)

ရွယ္ယ တစ္စ၏ု ေစခးကြက္ေပါက္ေစခး

ရွယ္ယ တစ္စ၏ု  င္ေငြ
Price Earnings Ratio = 

Price Earnings Ratio သသ္ ေစခးုႏမနး္ုႏွင္ာ့  င္ေငြအ္ခိပးကို ာုိးလုိျ္င္းျ စ္ ပီး ကုမၸာီဏ၏ ရွယ္ယ အေပပေစခးကြက္၏ စိတ္အ း
ငက္သန္မမကုိ ေ  ္ျပျ္င္းျ စပ္ါသသ္္။ ္ပမ အေနျ င္ာ့ FMI ရွယ္ယ ၏ Price Earnings Ratio မွ ၁၆.၁၀ ရွေိသ ေေက င္ာ့
ေစခးကြက္အတြင္းရွိ ရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွံသူမခ းက FMI ရွယ္ယ တစစ္ရုရွိ္ခာ့ေသ  င္ေငြငက္ ၁၆.၁၀ ားျမင္ာ့မ းေသ ေစခးကြက္ေပါက္
ေစခးကိုေပး ယ္လုိအ းရွသိသ္ာ့ စိတ္အ းငက္သန္မမကုိ ာုိးလုိပါသသ္္။

Price to Book Ratio (ေစခးုႏမန္းုႏငွ္ာ့ ပိုင္ားိငုမ္မတန ္ိးုအ္ခပိး)

ရွယ္ယ တစ္စ၏ု ေစခးကြက္ေပါက္ေစခး

ရွယ္ယ တစ္စ၏ု ပိုင္ာုိးင္မမတန ္ိးု
Price to Book Ratio = 

Price to Book Ratio သသ္ ေစခးုႏမနး္ုႏငွ္ာ့ ပိုငာုိ္းင္မမတန ္ိုး၏ အ္ခိပးကုိာုိးလုိျ္င္းျ စ္ ပီး ေစခးကြက္အတြင္းရွိ ရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွသူံမခ းက
ကုမၸာီဏ၏ ပိငု္ာုိးငမ္မတန ္ိုးငက္ အားမသမ္ွခေပးစ၍ ေစခးကြက္ ယလ္ိုအ းရွိသသ္ကို ေ  ္ျပပါသသ္္။ ၁.၀ အငကရ္ွေိသ Price
to Book Ratio မွ ေစခးကြက္ေပါက္ေစခးသသ္ ကုမၸာီဏတန ္ိုးအမနွ္ငက္ျမင္ာ့ုႏိငု္ေ္ခရွသိသ္ကုိ ာုိးလုိ ပီး ၁.၀ ေအ က္ရွေိသ 
Price to Book Ratio မွ ေစခးကြက္ေပါက္ေစခးသသ္ ကုမၸာီဏတန္ ိုးအမနွင္က္ေလခ ာ့ုုိႏငေ္္ခရွသိသ္ကုိ ေ  ္ျပပါသသ္္။

Quick Ratio (အျမနလ္ကင္ငး္အ္ခပိး)

(လက္ငင္းရပိငု္္ ြင္ာ့မခ း - ကုန္လက္ကခန)္

လက္ငင္းေပးရနတ္  နမ္ခ း
Quick Ratio = 

Quick Ratio သသ္ အျမနလ္က္ငင္းအ္ခိပးကို ာုိးလုိ ပီး ကုမၸာီဏ၏ လက္ငငး္ရပိငု္္ ြင္ာ့မခ းသသ္ ကုန္လက္ကခနမ္ခ းမတြက္္ခက္ဘခ
လက္ငင္းေပးရန္တ  နမ္ခ းငက္ ပမ ာဏမသမ္ွခမခ းျပ းသသ္ကုိ ေ  ္ျပပါသသ္္။ အာုိးပါအသ န္းကနိ္းကိေုလာ့လ ျ္င္းျ င္ာ့
ကုမၸာီဏသသ္ လက္ငင္းေပးရနတ္  နမ္ခ းကို အ္ခိန္တုိအတြငး္ မသ္မွခေပးေ္ခုႏိုငစ္ြမး္ရွိသသ္ကုိ သိရွိုႏိုင္ပါသသ္္။
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MTSH ရွယ္ယ သသ္ လက္ရွအိ္ခိန္တြင္ တစစ္ုလွခင္ ကခပ္ ၂,၈၅၀  န္းကခငတ္ြင္ ပံုမနွအ္ေရ င္း အ ယ္ျ စလ္ခက္ရွပိါသသ္္။
ရန္ကုနစ္ေတ ာ့အိပ္္ ခိန္း၏ ေန ကာ္းံုး (၁) ုႏွစေ္ကခ ္ရယ္ွယ ေစခးုႏမနး္အ္ခက္အလက္မခ းအရ MTSH ရွယ္ယ ၏ ေစခးုႏမန္းမွ 
အေျပ င္းအလခနသ္း္ခာ့ ပီး ကခပ္ ၂,၇၀၀ ုႏငွ္ာ့ ၂,၈၀၀  န္းကခင္တြင္ ေစခးကြက္ ယ္လုိအ း ပံုမနွရ္ွိ္ခာ့သသ္ကုိ ေတြ႔ရသသ္္။ လက္ရွိ
ရွယ္ယ တစစ္ုေစခးကြက္ေပါက္ေစခးျ စ္သသ္ာ့ ကခပ္ ၂,၈၅၀ အေပပအေျ္္ပံါက ကုမၸာီဏမွ အစု ရွယ္ယ ရငွမ္ခ းကိေုန က္ာုံးး္ြခေ သသ္ာ့
အျမတ္ေ စအု္ခိပးမွ ၈% ္န္႔ရွိ္ခာ့ေသ ေေက င္ာ့ MTSH ရွယ္ယ အေပပ ေစခးကြက္ ယ္လုိအ းပံုမနွရ္ွျိ္ငး္လသး္ျ စု္ႏိငုပ္ါသသ္္။

 ပီး္ခာ့သသ္ာ့ (၄) ုႏစွ္ အတြင္း MTSH ရွယ္ယ သသ္ အျမတ္ေ စုအေနျ င္ာ့ တစစ္ုလွခင္ အနသ္းားံုး ကခပ္ ၂၀၀ ုႏငွ္ာ့ အမခ းာုံးး ကခပ္ ၂၆၀
အငိ ုႏစွစ္္ပ္ံုမနွ္္ ြခေ ္ခာ့သသကုိ္ ေတြ႔ရပါသသ္္။ ေန က္ာုံးးဘင ေရးုွႏစ္တြင္ ကုမၸာီဏသသ္ ရွယ္ယ တစစ္ုလွခင္ ကခပ္ ၂၃၀ ကုိအစု
ရွယ္ယ ရွငမ္ခ းသို႔ ္ြခေ ေပး္ခာ့ပါသသ္္။ ုႏိငုင္ံျ္ းသ းမခ းအေနျ င္ာ့လသ္း ရန္ကုနစ္ေတ ာ့အပိ္္ ခိန္းတြင္ မေက မရီယွ္ယ အေရ င္း
အ ယ္မခ းျပပလုပ္္ ြင္ာ့ရရွေိတ ာ့မသ္ျ စသ္သ္္။ ရွယ္ယ ၏ လက္ရွေိစခးကြက္ေပါက္ေစခး္၊ အျမတ္ေ စပုံုမနွ္္ ြခေ သသ္ာ့မွတ္တမ္းုႏငွ္ာ့
ကုမၸာီဏ၏ အလ းအလ မခ းေေက င္ာ့ MTSH ရွယ္ယ မ ွ ုႏိငုင္ံျ္ းသ းမခ းစိတ္ င္စ းသသ္ာ့ရွယ္ယ တစ္္ု ျ စလ္ ုုိႏငပ္ါသသ္္။
ငုိ႔ေေက င္ာ့လက္ရွအိ္ခိန္သသ္ ျပသ္တြင္းရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွသူံမခ းအ ို႔ MTSH ရွယ္ယ တြင္ ေရတုိ-ေရရသွ္ရငး္ုႏွီးျမွပပု္ႏွရံနအ္္ခိနေ္က င္း
တစ္ရပ္ ျ စု္ႏုိင္သသ္ဟု KBZSC မွေလာ့လ ေတြ႔ရွရိပါသသ္္။

MTSH 

Debt to Equity Ratio (ေေကြး မုွီႏင္ာ့ ရင္းုႏွးီေငြအ္ခပိး)

ကုမၸာီဏ၏ ေပးရန္တ  နမ္ခ း

ရွယ္ယ ရွင္မခ း၏ ရင္းုႏွီးေငြ
Debt to Equity Ratio = 

Debt to Equity Ratio သသ္ ကုမၸာီဏ၏ ေေကြး မုွီႏင္ာ့ ရင္းုႏွးီေငြတုုိ႔၏ ားက္ာံးေရးကိေု  ္ျပေသ အသ န္းကိန္းျ စ္သသ္္။ ေေကြး မုွီႏင္ာ့
ရင္းုႏွီးေငြအ္ခိပးသသ္ ကုမၸာီဏ၏ အမခိပးအစ းုွႏင္ာ့ လုိအပ္္ခက္မခ းမတူသေီသ ေေက င္ာ့ ကုမၸာီဏ္ခင္းုႏိမင္းယွ္ရ္န္္ က္္ခေသ ္လသး္
ပံုမွန္အ းျ င္ာ့ Debt to Equity Ratio မခ းေသ ကုမၸာီဏမခ းသသ္ ပိုမိုစြန္႔စ းရေသ ရင္းုႏွီးျမပွပ္ုႏွမံမမခ း ျ စု္ႏိုင္ပါသသ္္။



TMH ကုမၸာီဏသသ္ ျမနမ္ ုုိႏငင္၏ံ မသသ္သ္ာ့ေဒသမခ းတြင္ လုပင္နး္မခ းေား ငရ္ြကလ္ခကရ္ွသိလခ္။

TMH ကုမၸာီဏသသ္ ရမွ္းျပသန္ယ္ ေတ ငပ္ိငု္း္၊ ရွမ္းျပသန္ယ္ေျမ က္ပိငု္း္၊ ပခ္ ူးတိငု္း္၊ ရနက္ုန္တိငု္း္၊ မုႏၱေေလးတုိင္း္၊ ျရ ၀တတုိီင္းုႏငွ္ာ့
ကရင္ျပသ္နယ္ တုိ႔တြင္ ားက္သြယ္ေရးားိုင္ရ လုပ္ငန္းမခ းကို ေား င္ရြက္လခက္ရွပိါသသ္္။

လက္ရွေိား ငရ္ြက္ေနေသ လုပင္နး္မခ းကုိ ကုမၸာီဏအေနျ င္ာ့ မသသို္႔ တုိး္ခခဳ သြ းရနစ္စီ္လ္ခက္ရွသိလခ္။

လက္ရွအိ္ခိန္တြင္ BTS တ ၀ါမခ း တသ္ေား က္ျ္င္းုႏငွ္ာ့ ျပပျပင္ငနိ္းသမိ္းျ္င္းေား ငရ္ြက္ရ မမ အ္ြင္ာ့အလမ္းမခ း ပိမုိမုခ းျပ းလ 
ေစရန္ ေား ငရ္ြက္လခက္ရွပိါသသ္္။ ငုိ႔အျပင္ လူေနမမဘ၀အားင္ေျပေစရနအ္တြက္ ရသ္ရြယ္စ၍ Telecom Platform မွ တားင္ာ့ အျ္ း
Application အသစမ္ခ းကို ငပမ္ံ တုိး္ခခဳရနရ္ွပိါသသ္္။ လူေနတုိက္္န္း္၊ ကြန္ဒုိ္၊ ရံုး္န္း ုႏငွ္ာ့ စက္ရံု္၊ အလုပရ္ံုမခ း မခ းျပ းလ သသု္ႏငွ္ာ့
အမွခ ေ္တမ္ွနီသ္းစနစ္လုိအပ္္ ခက္မခ းလသ္း မခ းျပ းလ လခက္ရွပိါသသ္္။ လက္ရွအိ္ခိန္တြင္ weak current system မခ းကို
စတင္ေား ငရ္ြက္ေန ပီျ စ ္ပီး ေရရွသ္တြငလ္သ္း ငပ္တုိးလုပ္ကုိငရ္နရ္ွပိါသသ္္။

TMH ကုမၸာီဏ၏က လတုိုွႏင္ာ့ က လရသွ္ လုပင္နး္စ္မ္ခ းကုိ သိရွလိိပုါသသ္္။

က လတုိလုပင္န္းမခ းအေနျ င္ာ့ ကုမၸာီဏမွ လက္ရွေိား ငရ္ြက္ေနေသ လုပင္န္းမခ းမွ -  နု္းေငြျ သ္ာ့ကဒ္ ငုတ္လုပ္ျ္ငး္္၊ ျ န္႔ျ  းျ္င္း္၊
BTS တသေ္ား ကျ္္င္းလပုင္န္းမခ းုွႏင္ာ့ ျပပျပင္ငိန္းသမိ္းျ္ငး္လုပင္န္းမခ း္၊ Weak Current System မခ းကို အေက ငအ္ငသေ္  ္
ျ္င္းုႏွင္ာ့ အျ္ း အသုံး၀င္မသ္ာ့ Application မခ းကို ေ  က္သသ္မခ းသို႔ မိတ္ားက္ေပးျ္ငး္မခ း ေား င္ရြက္လခက္ရွပိါသသ္္။

က လရွသစ္မီံကိန္းအတြက္ Telecom ကငအျပင္ အျ္ းုုိႏငင္ေံတ ္၏  ြံဳ ျ ိပးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေက ငအ္ငသ္ေ  ္မသ္ာ့
လွခပ္စစင္ုတ္လုပျ္္င္းလပုင္နး္မခ း္၊ Telecom product မခ းငုတ္လုပ္ေရးလုပင္န္းမခ း ုႏငွ္ာ့ အျ္ းရင္းုႏွီးျမွပပု္ႏွမံမလပုင္နး္မခ းကိုလသး္
ေား င္ရြက္သြ းရနရ္ွပိါသသ္္။

စေတ ာ့ရယ္ွယ ရငး္ုႏွးီျမပွပု္ႏွသူံအေနျ င္ာ့ TMH ရယ္ွယ တြင္ ဘ ေေက င္ာ့ရငး္ုႏွးီျမပွပု္ႏွမံမ ျပပလပုသ္င္ာ့သလခ္။

TMH ကုမၸာီဏသသ္ Telecom ကငတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အေကံပအရ ၁၀စုွုႏစ္ တ္ေုကခ ္အငိ ျမနမ္ ုုိႏငင္ံတြင္ ရပ္တသ္္ ခာ့ ပီး
ျ စပ္ါသသ္္။ ငုိ႔အျပင္ လူအင္အ းအေနျ င္ာ့လသ္း ျပသ္ာ့စံုလံုေလ ကေ္သ ကၽြမ္းကခင၀္န္ငမ္းင းရွသိသ္ာ့အျပင္ ေက င္းမြနေ္သ 
အုပ္္ ခပပမ္မ စနစပ္ံုစံ (Corporate Governance) ကုိလသး္ င းရွေိား ငရ္ြက္ပါသသ္္။ ကုမၸာီဏ၏ လုပ္ငန္းအေက င္အငသေ္  ္
ေား ငရ္ြက္မမမခ းကိုလသ္း ရန္ကုနစ္ေတ ာ့အပိ္္ခိန္းတြင္ စ္ာ္းက္မျပတ္ သတင္းမခ းကို ငုတ္ျပနေ္ပးလခက္ရွပိါသသ္္။ ယ္င္ကလသ္း
ေအ င္ျမင္္ ခာ့ေသ လုပင္န္းမခ း (successful stories) မခ းရွိ္ ခာ့သသ္ာ့အျပင္ နသ္းပသ ပိငု္းတြင္လသ္း အေတြ႔အေကံပရွေိသ ကုမၸာီဏ
ျ စပ္ါသသ္္။ TMH ကုမၸာီဏသသ္ အျ္ းတုိးတက္ရန္အလ းအလ ရွသိသ္ာ့ စီမကိံန္းလုပင္န္းမခ းတြင္လသ္း ားက္လက္အေက ငအ္
ငသ္ေ  ္ေား ငရ္ြက္ရနရ္ွပိါသသ္္။
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