
 

 

 
 
 
 
 

Digital Money Myanmar ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ အစုုရွယ္ယာအား ေရာင္းခ်ျခင္း 

 

ဖတ္(စ္)ျမန္မာ အင္ဗက္(စ္)မ့ဲ(န္) အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏  လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲမ်ား 
စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) ၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲသည္ FMI ကုမၸဏီပုိင္ Digital Money Myanmar Company Limited 
(“Wave Money”) ၏ လက္က်န္အစုရွယ္ယာ ၁၀% (“ေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား”)  ကုိ  Yoma Strategic 
Investments Ltd. (“YSIL”) သုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ ( “အဆုိျပဳထားေသာ ေရာင္းခ်ျခင္း” ) ႏွစ္ဘက္ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ 
အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ ပဏာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (“ပဏာမစာခ်ဳပ္”) ကုိ 
ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။ YSIL သည္  Yoma Strategic Holdings Ltd. (“YSH”) မွ 
ရာႏႈန္းျပည့္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  
 
အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 
အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ တန္ဖုိးပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ သန္း ျဖစ္ၿပီး (“အေရာင္းအဝယ္တန္ဖုိး”) 
ယင္းအေရာင္းအဝယ္တန္ဖုိးသည္ Wave Money ကုမၸဏီ အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉ .၉၂ သန္း (“တန္ဖုိးသင့္”) 
အျဖစ္ တန္ဖုိးသင့္သတ္မွတ္ရာမွ အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  သေဘာတူညီခ်က္အရ 
အထက္ပါစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး  (၁၂) လအတြင္း အျခား အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုခုက Wave Money အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ 
လက္ရိွ တန္ဖုိးသင့္ထက္ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ဝယ္ယူပါက အေရာင္းအဝယ္တန္ဖုိးကုိ အမ်ားဆုံး အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ (၁၀) သန္းအထိ  ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ သေဘာတူထားပါသည္။ ထုိအျပင္ အေရာင္းအဝယ္ 
အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ကို ပဏာမစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး (၁၂) လအတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အေရာင္းအဝယ္အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးစီး၍ 
အေရာင္းအဝယ္ၿပီးေျမာက္ခ်ိန္တြင္ FMI ကုမၸဏီသည္ Wave Money ၏ ရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။  
သုိ႕ရာတြင္ FMI ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ႐ုိးမဘဏ္ လီမိတက္ ( “Yoma Bank” ) သည္ 
Wave Money တြင္ ဆက္လက္၍ အစုရွယ္ယာ ၅% ပုိင္ဆုိင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။  
 
 အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း 
ကုမၸဏီသည္ အဆုိျပဳထားေသာ ေရာင္းခ်ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ 
ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑ကုိ ႐ုိးမဘဏ္မွ တဆင့္ အာ႐ံုစုိက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
တုိးတက္ေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပုိမုိရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
FMI ကုမၸဏီက ယခု ေရာင္းခ်မႈ သည္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေပၚ 
တစံုတရာ ထိခုိက္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ။  
 
သတိျပဳရန္ ေၾကျငာခ်က္ 
ဒါ႐ုိက္တာ အဖြ႕ဲသည္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အႀကံျပဳလုိသည့္ အခ်က္မွာ အဆုိျပဳထားေသာ ေရာင္းခ်ျခင္း 
ၿပီးစီးရန္အေရးသည္ ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၿပီးစီးမႈ ရိွမရိွ အေပၚမူတည္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ 



 

 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေရာင္းခ်ျခင္းေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
 ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ၿပီးစီးလိမ့္မည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔အထိအတိအက် အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ေသးပါ။  
 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ FMI ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ အေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အထူး 
သတိျပဳၾကပါ ရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈၿပီး 
အဆုိျပဳထား  ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကုမၸဏီမွ  ေနာက္ထပ္ထုတ္ျပန္မည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
မ်ားကုိလည္း  ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈၾကရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 
အရာမ်ားကုိ သံသယ တစံုတရာရိွ၍ အကူအညီလုိအပ္ပါက အစုရွယ္ယာပြဲစားမ်ား၊ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ 
 
 
 
 
 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲ၏အမိန႔္အရ 
 
 
ထြန္းထြန္း 
အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၉) ရက္ 
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