
Company Profile (First Private Bank Ltd.) 

ကုမ္ပဏီအမည် ပထမပဂု္ဂလိကဘဏ်လီမိတက် (FPB) 

Code ၀၀၀၀၄ ISIN code MM၀၀၀၀၄၀၀၀၀၀ 

စတင်တည်ထထာင်သည့်ထေ ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ 

ရက် 

စမီံအုပခ်ျုပ်သ ူ ထေါက်တာစိေ်ထမာင် 

ဥက္က ဌ 

စာရင်းဝငဖ်ြစ်သည့်ထေ ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလ ၂၀ ရက် ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ဧပပီလ ၁ မှ မတ်လ ၃၁ ထိ 

ြုေ်းေံပါတ ် ၀၁- ၂၅၁၇၄၈/၃၇၆၄၅၂ အီးထမးလိပစ်ာ fpbbank@myanmar.com.mm 

လိပစ်ာ အမှတ် (၆၁၉-၆၂၁)၊ ကုေသ်ည်လမ်းနှင့်ဗုိလ်ဆေွ်ပက်လမ်းထေါင့်၊ ပေး်ဘဲတေ်းပမို ေ့ယ်၊ 

ရေ်ကုေပ်မို ၊့ဖပည်ထထာင်စုသမ္မတဖမေ်မာနိုငင်ံထတာ် 

လုပင်ေး် ဖပည်တွငး်ဘဏ် လုပင်ေး်များ 

ဖပည်တွငး်ဘဏ်လုပင်ေး်များမှာ- 

(၁) ထငွစုဘဏ်အပ်ထငွ (Saving Deposit) 

(၂) စာရင်းရှင်အပ်ထငွ (Current Deposit) 

(၃) စာရင်းထသအပ်ထငွ (Fixed Deposit/Time Deposit) 

(၄) ထခါ်ယူအပနံှ်ထငွ (Call Deposit) 

(၅) ဖပည်တွငး်ထငွလွှဲလုပင်ေး် (Inter Remittance) 

(၆) ထငွထပးအမိေ ့် (Payment Order) 

 

ထချးထငွလုပင်ေး်များ 

ထချးထငွလုပင်ေး်များမှာ- 

(၁) ရုိးရုိးထချးထငွ (Loan) 

(၂) စာရင်းပိထုုတ်ထချးထငွ(Overdraft) 

( ၃) အာမခံထချးထငွ(Bank Guarantee) 

အငှားဝယ်ယူစေစထ်ချးထငွလုပင်ေး်(Hire Purchase) 

(၁) ထမာ်ထတာ်ကားအငှားဝယ်ယူစေစ်(HP for Motor Cars) 

(၂)    အိမ်ယာ(တုိက်ခေ်း)အငှားဝယ်စေစ်(HP for Housing) 

 

နိငု်ငဖံခား ဘဏလု်ပ်ငေ်းများ 

(၁) Export & Import Services (L/C , TT) 

(၂) International Remittance and International Money Transfer Services      

      (Inbound and outbound) 

(၃) Payment Order 

(၄) Money Exchange Service 

(၅) Foreign Exchange Transaction 

 



Western Union Money Transfer Service 

ပထမပဂု္ဂလိကဘဏ်သည် Western Union Money transfer services နှင့် 

(၁၂-၁-၂၀၁၃) ထေ ့ တွင ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပပီး ဖပည်ပမှ ဖမေ်မာနိုင်ငသုိံ ့ ထငွလွှဲလုပင်ေး်ကို 

ထဆာင်ရွက်ထပးပါသည်။ ဖမေမ်ာနိငု်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်မ ှ(၆-၁-၂၀၁၆) ထေစ့ွဲဖြင့် ဖမေ်မာနိုငင်ံမှ 

ဖပည်ပသို ့ထငွလွှဲလုပင်ေး် ကုိ ထဆာင်ရွက်ခငွ့ဖ်ပုခဲ့ပါသည်။ 

မိဘုိုင်းဘဏ်လုပင်ေ်း (Mobile Banking) (myKyat) 

ပထမပဂု္ဂလိကဘဏ်သည် (၇-၅-၂၀၁၅)ထေမ့ှ စပပီး မိဘုိုင်းဖြင့် ထငွထပးစေစ် (Mobile 

Payment Service (myKyat) ဖြင့် ဘဏ်လုပင်ေး်ဝေထ်ဆာင်မှုမရရိှသည့် ထကျးလက်ထေ 

ဖပည်သူများကုိ ဝေထ်ဆာင်မှုထပးလျက်ရှိပါသည်။ 

မိဘုိုင်းဘဏ်လုပင်ေး် (Mobile Banking) (myKyat) မှာ- 

(၁) မိဘုိုင်းဘဏ်ထငွစာရင်း (Mobile Banking Account) 

(၂) ထငွသွင်း-ထငွထုတ် (Cash in- Cash out) 

(၃) ထငွလွှဲဖခင်း (Send Money) 

(၄) ထငွထတာင်းခံဖခင်း (Request Money) 

(၅)   ဘီလ်ထဆာင်ထပးဖခင်း (Bill Payment) 

(၆)   ြုေ်းထငွဖြည့်ဖခင်း (Phone Top up) 

(၇)   ထလယာဉ်လက်မှတ်နငှ့အ်ထဝးထဖပးကားလက်မှတ်ဝယ်ယူဖခငး် 

(၈)   တယ်လီြေု်းဖြင့်ထစျးဝယ်ယူဖခငး် 

(၉)   တယ်လီြေု်းဖြင့်ထငွထပးထချဖခငး် 

 

ေါရိက်ုတာအြွဲ  ့ (၁) ထေါက်တာစိေ်ထမာင် (ဥက္က ဌ) 

(၂) ထေါ်လှလှဝင်း (အမှုထဆာင်ေါရုိက်တာ) 

(၃) ဦးဖမင့်ထဇာ် (ေါရုိက်တာ/အကကီးတေ်းအထထွထထွမေ်ထေဂျာ) 

(၄) ထေါက်တာထအာင်မင်း (ေါရိကု်တာ) 

(၅)   ထေါက်တာတင်ကကည် (ေါရိက်ုတာ) 

(၆)   ထေါက်တာတင်သိေ်း (ေါရိက်ုတာ) 

(၇)   ထေါ်လှလှရ ီ(ေါရိကု်တာ) 

(၈)   ဦးထကာင်း (ေါရိက်ုတာ) 

(၉)   ဦးထေလင်းဦး (ေါရိက်ုတာ) 

(၁၀)  ဦးမျိုးထွေး် (ေါရိကု်တာ) 

(၁၁)  ဦးထွေး်ဆိငု ်(ေါရိကု်တာ) 

(၁၂)  ဦးဖမင့်လွင ်(ေါရိက်ုတာ) 

(၁၃)  ဦးဟေ်ဖမင့် (ေါရိကု်တာ) 

(၁၄)  ဦးထင်ထအာင်ထကျာ်ဦး (ေါရိက်ုတာ) 

(၁၅)  ဦးပြိုးလှထဝ (ေါရိကု်တာ) 

(၁၆)  ထေါက်တာတင်ဝင်း (သီးဖခားလွတ်လပ်ထသာ ေါရိကု်တာ) 

Website www.fpb.com.mm / www.firstprivatebank.com.mm  

အဓိကထငွထချးသက်ထသခံ 

လက်မတ်ှကုမ္ပဏီ 

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. (MSEC) 

http://www.fpb.com.mm/
http://www.firstprivatebank.com.mm/


ဖပင်ပစာရင်းစစ်အြွဲ  ့  ဦးလှထွေး်နှင့်အြွဲ လီ့မတိက် (U Hla Tun & Associate Limited) 

ကုမ္ပဏီ၏သမုိင်း 

အကျဉ်းချုပ် 

 ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမတိက်ကုိ အများနှင့်သက်ဆိုငထ်သာ ကုမ္ပဏီအဖြစ်  ၁၉၉၁ ခုနှစ် 

က စတင်တည်ထထာင်ခဲ့ပါသည်။ ဖမေမ်ာနုိင်ငကံုမ္ပဏီများအက်ဥပထေအရကုမ္ပဏီ၏ 

မှတ်ပုံတငအ်မှတ် (၂၂၃/၁၉၉၁-၁၉၉၂) (၉-၉-၁၉၉၁)ထေစ့ွဲဖြင့် ြွဲ စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ 

ဖမေ်မာနိုငင်ံထတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ(၂၅-၅-၁၉၉၂)ထေစ့ွဲပါလုိင်စင်အမှတ်  စဘီီအမ်/ပီ-၁(၅)၁၉၉၂ 

ဖြင့် ခွင့်ဖပုချက်ရရှိခ့ဲပါသည်။ (၆-၁၀-၁၉၉၂)ထေတွ့င် အမှတ် (၆၁၉-၆၁၂)၊ 

ကုေ်သည်လမ်းနှင့်ဗိုလ်ဆေွ်ပက်လမ်းထေါင့်၊ ပေ်းဘဲတေ်းပမို ေ့ယ်၊ ရေ်ကုေ်ပမိုတွ့င် 

ဘဏလု်ပင်ေး်ကို စတင်ထဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

 

 မတည်ရင်းနှးီထငွများ 

 ပထမပဂု္ဂလိကဘဏ်၏ ခွင့်ဖပုမတည်ထငွရင်းမှာ ကျပ် (၁၀၀)ဘီလီယံရှိပပီး၊ (၁၅-၈-၂၀၁၆) 

ထေတွ့င် ထည့်ဝင်ပပီးမတည်ထငွရင်းမှာ ကျပ် (၂၄.၇၂)ဘီလီယံဖြစ်ပါသည်။ 

  

 ဘဏခ်ွမဲျားြွင့်လှစ်ဖခငး် 

 ြွင့်လှစ်ပပီးသည့်ဘဏခ်ွမဲျားနှင့်ဘဏ်ခွဲငယ်များမှာ ထအာက်ပါအတုိင်းဖြစ်ပါသည်- 

 ဘဏ ်                         ြွင့်လှစ်သည့်ထေ ့

 (၁) ရံုးချုပ် (ရေ်ကုေ)်              ၆-၁၀-၁၉၉၂ 

 (၂) ထေဖပည်ထတာ်ရံုးချုပ်            ၁၀-၁-၂၀၁၁ 

 (၃) ဘုရင့်ထောင်ဘဏ်ခွ ဲ(၁)         ၂၃-၁၀-၁၉၉၃ 

 (၄) မန္တထလးဘဏ်ခွဲ (၂)            ၁၃-၇-၁၉၉၅ 

 (၅) မုရံွာဘဏ်ခွ ဲ(၃)               ၁-၄-၁၉၉၆ 

 (၆) သိမက်ကီးထစျးဘဏ်ခွ ဲ(၄)        ၁-၄-၁၉၉၆ 

 (၇) ဖပည်ဘဏ်ခွဲ (၅)              ၂၄-၁၁-၁၉၉၆ 

 (၈) ဟသသာတဘဏ်ခွဲ (၆)           ၂-၁၁-၁၉၉၇ 

 (၉) ထကျာက်ပေ်းထတာင်းဘဏ်ခွဲ (၇)  ၃၀-၄-၁၉၉၈ 

 (၁၀) ပခကု္က ူဘဏ်ခွဲ (၈)           ၁၂-၈-၁၉၉၈ 

 (၁၁) မထကွးဘဏ်ခွဲ (၉)           ၁၄-၈-၁၉၉၈ 

 (၁၂) ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲ (၁၀)        ၂၆-၁၀-၁၉၉၉ 

 (၁၃) ပမိတ်ဘဏ်ခွဲ (၁၁)           ၁၆-၉-၁၉၉၉ 

 (၁၄) လသာဘဏ်ခွဲ (၁၂)          ၂၂-၂-၂၀၀၀ 

 (၁၅) ထကာ့ထသာင်းဘဏခ်ွ ဲ(၁၄)     ၁၂-၂-၂၀၀၀ 

 (၁၆) ထအာင်ပေ်းဘဏ်ခွဲ (၁၅)       ၂၆-၃-၂၀၀၀ 

 (၁၇) အလံုဘဏ်ခွဲ (၁၆)           ၁၀-၇-၂၀၀၀ 

 (၁၈) ထမာ်လပမိုင်ဘဏ်ခွဲ (၁၇)       ၁၉-၁၀-၂၀၀၉ 

 (၁၉) ကထလးဘဏ်ခွဲ (၁၈)          ၃-၅-၂၀၁၀ 

 (၂၀) ထတာင်ကကီးဘဏခ်ွ ဲ(၁၉)       ၂၉-၈-၂၀၁၁ 

 (၂၁) လိွုငထ်ကာ်ဘဏ်ခွဲ (၂၀)        ၂၁-၃-၂၀၁၃ 

 (၂၂) သီရိရတောဘဏ်ခွ ဲ(၂၁)       ၂-၆-၂၀၁၄ 

 (၂၃) မန္တထလးလမ်း(၃၀)ဘဏ်ခွဲ (၂၂)  ၃၀-၆-၂၀၁၄ 

 (၂၄) ဘားအံဘဏ်ခွဲ (၂၃)          ၂၅-၈-၂၀၁၄ 

 (၂၅) ဂေ ့်ထဂါဘဏ်ခွဲ (၂၄)           ၃၀-၄-၂၀၁၅ 

 (၂၆) မုရံွာဘဏ်ခွ ဲ(၂၅)            ၁၄-၉-၂၀၁၅ 



 (၂၇) ဘုတလင်ဘဏ်ခွ ဲ(၂၆)        ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ 

 (၂၈) မငး်လှဘဏ်ခွဲ (၂၇)           ၈-၂-၂၀၁၆ 

 (၂၉) ပုသမိ်ဘဏ်ခွ ဲ(၂၈)           ၁၃-၆-၂၀၁၆ 

 (၃၀) ကမ္မဘဏ်ခွဲ (၂၉)            ၈-၂-၂၀၁၆ 

 (၃၁) သ္သေး်ကျွေ်းဘဏ်ခွဲငယ်      ၂၀-၈-၂၀၁၄ 

 (၃၂) မထကွးဘဏ်ခွဲငယ ်            ၁၂-၉-၂၀၁၄ 

 

 နိငု်ငံဖခားထငွလဲလှယ်ထရးထကာင်တာများ (Money Changer) 

 ဖမေ်မာနိုငင်ံထတာ်ဗဟုိဘဏ်မ ှ (၂၄-၁၀-၂၀၁၁) ထေတွ့င် နုိင်ငံဖခားထငွများဝယ်ယူ၊ ထရာင်းချ၊ 

လဲလှယ်ထပးခွင့်လုိင်စင်အမှတ် စဘီီအမ ် အက်ြအ်ီးအမ်ေီ ၈/၂၀၁၁ ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

နုိင်ငံဖခားထငွထရာင်းဝယ်ထရးထကာင်တာများကုိ ရေ်ကုေ်ရံုးချုပ်၊ ဘုရင့ထ်ောင်၊ မန္တထလး၊ မုရံွာ၊ 

ဖပည်၊ ပခကု္က ူ၊ မထကွး၊ ပမိတ်၊ ထကာ့ထသာင်း၊ ထအာင်ပေ်း၊ ထမာ်လပမိုင်၊ ကထလး၊ ထတာင်ကကီး၊ 

လိွုငထ်ကာ်၊ သီရိရတော၊ မန္တထလးလမ်း(၃၀)၊ ဘားအံ၊ ဂေ ့်ထဂါ၊ ဘုတလင်၊ မငး်လှ၊ ပုသမိ်၊ 

ကမ္မဘဏ်ခွဲများနှင့်သ္သေ်းကျွေ်းဘဏ်ခွဲငယ်တုိတွ့င် ြွင့်လှစ်ထားပါသည်။ 

 

 နိငု်ငဖံခားဘဏ်လုပင်ေး်များ 

 (၂၄-၈-၂၀၁၂)ထေစ့ွဲဖြင့် ဖမေမ်ာနိငု်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်မ ှ  နုိင်ငံဖခားထငွများထရာင်းဝယ်ထြာက် 

ကားသည့် လုိင်စင်ကိ ုလုိင်စင်အမှတ် စဘီီအမ်-အက်ြအ်ီးအမ်ေီ-၉၃/၂၀၁၂ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

 

 ဖပည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များ(Correspondence banks) 

 ပထမပဂု္ဂလိကဘဏ်သည် Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication(SWFT)၏  အြွဲ ဝ့ငဖ်ြစ်ပပီး  နိုင်ငံဖခားအဆက်အသွယ်ဘဏမ်ျား 

ဖြစ်ထသာ- UOB (Singapore)၊ OCBC (Singapore, Hongkong, Shanghai, 

Bangkok, Korea)၊ May Bank (Malaysia)၊ First Commercial Bank (Taiwan)၊ 

ICBC (Taiwan)၊ United Bank of India၊  Bank of Ayudhya (Thailand)၊ Bank 

Asia (Bangladesh)၊ E-Sun Bank (Taiwan)၊ Krung Thai (Thailand)၊ Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation (Japan)၊ Cathy United Bank (Taiwan)၊ Busan 

Bank (Korea) နှင့် ချိတ်ဆက်ပပီး နုိင်ငံဖခားထငွစာရင်းြွင့်လှစ်ဖခငး်၊ 

ပိုက့ုေ်/သွငး်ကုေထ်ငွလွှဲစာတမ်း၊Export/ImportLC၊ကကိုးမ့ဲထကကးေေ်းTTဖြင့် ထငွှလွှဲပုိဖ့ခငး်၊ 

နုိင်ငံဖခားဘဏ်ထငွစာရင်းထဖပာင်းလွဲှထပးဖခင်းများကုိဝေ်ထဆာင်မှုထပးလျက်ရိှပါသည်။ 

 

ပထမပဂု္ဂလိကဘဏ်လီမတိက်သည်  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်ထေတွ့င် 

ရေ်ကုေစ်ထတာ့အိပ်ချိေး်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲသ့ည်။ 

 

 


