ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈေနာက္ဆံုးအေျခအေနအား ထုတ္ျပန္ျခင္း

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့ န္)ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားစုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု”)
ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ သည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပင္ဆင္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္
ဘာလ

(၅)ရက္ေန႔ႏွင့္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

ေအာက္တိုဘာလ

(၂၄)ရက္ေန႔တ႔တ
ို င
ြ ္

ေၾကညာခ်က္မ်ား

ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းေၾကျငာခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲအ
ြ ျဖစ္ ယခုေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုေၾကျငာခ်က္ပါ စကားရပ္မ်ားသည္
ယခင္ေၾကျငာခ်က္ပါ စကားရပ္မ်ားအတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တင္ျပပါ

ယခင္

ပထမအဆင့္အေနႏွင့္

ေၾကညာခ်က္မ်ားအား

ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္တင
ြ ္

Target

Businesses

ျပင္ဆင္ဖြ႕ဲ စည္းမႈအား

MM Myanmar Pte. Ltd. (the “Target Company”) ေအာက္္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့

ပါသည္။ ဤေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္၌ Target Company တြင္ ကုမၸဏီ၏ FMI ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ
၁၅.၈၃% ရွိျပီး အစုရွယ္ယာရွင္စာရင္း အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္

စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ႐ွယ္ယာ

႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း

အေရအတြက္
FMI ကုမၸဏီ

၁၁,၀၃၂,၁၇၄

၁၅.၈၃%

Yoma Strategic Investments Ltd. (“YSIL)

၄၃,၉၄၁,၇၃၈

၆၃.၀၅%

Exemplary Ventures Limited (“EVL”)

၁၄,၇၂၀,၃၁၈

၂၁.၁၂%%

စုစုေပါင္း

၆၉,၆၉၄,၂၃၀

၁၀၀.၀၀%

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား (TARGET BUSINESSES)
လက္ရွိအခ်ိန္တင
ြ ္

Target

Company

ေအာက္တြင္

ေပါင္းစည္းထားေသာ

Target

Businesses

မ်ားမွာ

ေအာက္ပါ

အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁)

ပုဂံၿမိဳ႕ႏွင့္

အင္းေလးကန္ေဒသတုိ၌
႔

“Balloons

over

Bagan”

အမည္ျဖင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

မိုးပ်ံေဘာလံုးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအသံုးျပဳသည့္ ထိန္းသိမ္းထားသိုသည့္ေနရာမ်ား၊
(၂)

Pun Hlaing Estate ႐ိွ တည္ေဆာက္ဆဲ Pun Hlaing Lodge ဟိုတယ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၊

(၃)

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အဆိုျပဳထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံကိန္း၊

(၄)

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္႐ိွ “Hpa-An Lodge” အမည္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွေသာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊

(၅)

Asia Holidays (the AHTT Business) အမည္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားေဒသ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

SHC CAPITAL ASIA LIMITED (SHC) သို႔ သြတ္သြင္းျခင္းအဆင့္
FMI ကုမၸဏီသည္ Target Company ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို YSIL, EVL (“စာခ်ဳပ္၀င္မ်ား”) တိ႔ႏ
ု ွင့္အတူ SHC သိ႔ု
လႊေ
ဲ ျပာင္းရန္ ကန္႔သတ္စည္းကမ္းပါ ႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (Original SPA) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ (Original SPA) ကို ျပင္ဆင္သည့္ ကန္႔သတ္စည္းကမ္းပါ
႐ွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ျပင္ဆင္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ (Amended and Restated SPA) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုေသာ Amended and Restated SPA ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ SHC သည္ Target ကုမၸဏီအား
တန္ဖုိးေငြစကၤာပူေဒၚလာ ၆၉,၆၉၄,၂၂၈ (က်ပ္ ၆၉.၆ ဘီလီယံခန္)႔ 1 (အဖုိးအခ) တန္ဖိုးသင့္၍ ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ရာ
ယင္းတန္ဖုိးအသစ္မွာ

မူလသေဘာတူခဲ့သည့္

စကၤာပူေဒၚလာ

၇၀,၆၇၅,၁၃၀

(က်ပ္

ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ ဤသို႔ အဖုိးအခေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမွာ Target Company အေနႏွင့္

၇၀.၆

ဘီလီယံခန္)႔ 1

ထက္

AHTT Business သုိ႔ေပးရန္႐ွ ိ သည့္

ေပးရန္တာ၀န္မ်ားအား တာ၀န္ယူရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါအဖုိးအခကုိ

အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလွ်င္

တန္ဖုိးေငြစကၤာပူ

သာမာန္အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္

ေဒၚလာ

အလဲအထပ္ျပဳလုပ္၍

(၀.၂၆၃)

ျဖင့္

တန္ဖုိးသင့္သည့္

ေပးေခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။

SHC

၏

အဆုိပါေပးေခ်မည့္

႐ွယ္ယာသစ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိခ်ိန္တင
ြ ္ SGX ၏ Catalist Board တြင္ စာရင္း၀င္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈတင
ြ ္ FMI ကုမၸဏီမွ ရရွိမည့္ SHC အစု႐ွယ္ယာအေရအတြက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖိုးအခ မွာ
ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ မူလအတိုင္း ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ဖ႕ဲြ စည္းမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းမႈသည္

၂၀၁၈

ခုႏွစ္၊

မတ္လ

(၃၁)႐က္ေန႔

ကုန္ဆုံးမည့္

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္

FMI

ကုမၸဏီ၏

ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အသားတင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္ (Consolidated Net Tangible Asset) ႏွင့္ တစ္စုအေပၚအျမတ္
(Consolidated Earnings) အေပၚ မ်ားစြာေျပာင္းလဲမႈရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဂ႐ုျပဳရန္ေဖာ္ျပခ်က္

FMI

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသုိ႔

အႀကံျပဳလုိသည္မွာ

အထက္ပါ

ကိစၥရပ္ကို

ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အျပည္အ
့ ၀လုိက္နာေဆာင္႐ြကရ
္ န္ လိုအပ္သည္ျဖစ္၍
တစ္ထစ္ခ် ေအာင္ျမင္မည္ သိုမ
႔ ဟုတ္ ေနာက္ထပ္ အေျပာင္းအလဲ ႐ွိမည္မဟုတ္ဟု မယူဆရန္ အသိေပးလုိပါသည္။ သုျ႔ိ ဖစ္ပါ၍
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအစု႐ွယ္ယာမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ သတိျပဳေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။
အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား
1

အေနျဖင့္

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္

ဆက္စပ္ထုတ္ျပန္သည့္

ေၾကညာခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွသတ္မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ အေျခခံပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ FMI ကုမၸဏီမွဆက္လက္ထုတ္ျပန္မည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း
ဂ႐ုုျပဳဖတ္႐ၾႈ ကပါရန္လည္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ FMI ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား သံုးသပ္လိုပါက ကၽြမ္းက်င္ေသာအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါရန္ အၾကံျပဳပါေၾကာင္း
အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဒါ႐ုိက္တာအဖဲ႕ြ ၏အမိန္႔အရ
ထြန္းထြန္း
အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ုက
ိ ္တာ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၇)ရက္
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FMI Centre, 10th Floor
380 BogyokeAung San Road
Yangon, Myanmar
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