စာရင္းစစ္ေဆးျပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အား

ထုတ္ျပန္

ေၾကညာျခင္း

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့န္) အမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ (“ကုမၸဏ”ီ ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲမ်ား
စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စ”ု ) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ ေန႔ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္ အတြက္ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ေဆးျပီးေသာဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္။
ယခုုနွစက
္ ုန္တြင္ ထုုတ္ျပန္ေသာ ဤဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာသည္ စက္တင္ဘာလတိုင္း ကုုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးနွစ္
အသစ္ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ (“၂၀၁၉
စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ”္ ) ေျခာက္လၾကာ ကာလအတြင္း လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထုတ
ု ္ျပန္ထားေသာ
အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုုပ္နုိင္ ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြဲ
ေရးအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ (“၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ
ဘ႑ာေရးနွစ”္ ) ကာလကို ေဖာ္ျပထားေသာ နွစ္ဝက္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာနွင့္ ယွဥ္တြဲ အသံုး ျပဳထားပါသည္။
ေဆြးေႏြးခ်က္ ႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ တို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

KEY HIGHLIGHTS
Summary of Group Statement of Comprehensive Income
(MMK’000)

FY Sep 2019
(Audited)

HY Sep 2018

% Change

Revenue

168,432,139

130,534,069

29.0%

Cost of sales

(99,285,554)

(79,425,965)

25.0%

69,146,585

51,108,104

35.3%

41.1%

39.2%

1.9%

(51,731,077)

(43,597,134)

18.7%

Finance expenses

(4,962,917)

(2,635,149)

88.3%

Other gains or losses

(1,772,980)

(6,287,865)

(71.8%)

1,951,715

14,508,782

(86.5%)

Profit before income tax

12,631,326

13,096,738

(3.6%)

Income tax expenses

(5,530,725)

(3,282,985)

68.5%

Net profit for the period/ year

7,100,601

9,813,753

(27.6%)

Fair value adjustment of investment

2,332,924

(2,497,798)

(193.4%)

(2,315,056)

-

NM

7,118,469

7,315,955

(2.7%)

9

246

(96.3%)

Gross profit
Gross margin
Administrative expenses

Profit from associates and joint venture

Share of other comprehensive income of associate
Total comprehensive income for the period/ year
Earnings per share (MMK)
NM – Not meaningful

1

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွာ

က်ပ္ ၁၆၈.၄ ဘီလီယံျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈

စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ရရွိခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း၀င္ေငြထက္ ၂၉.၀% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ၀င္ေငြတိုးတက္မႈမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ က႑ ေၾကာင့္ျဖစ္ျပီးဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
က႑သည္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁၂၀ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ
ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၅၀.၆ ဘီလီယံရရွိသျဖင့္ ၂၅.၅%

တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔၀င္ေငြတုိးတက္လာျခင္းမွာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခ်းေငြ၊ အိမ္ရာေခ်းေငြ၊အေသးစား ေခ်းေငြနွင့္ ေငြပိုထုတ္ယူျခင္းတို႔ထံမွ အတိုးဝင္ေငြမ်ား တိုးတက္ ရရွိလာ
ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွ ဝင္ေငြသည္လည္း ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္
က်ပ္ ၁၀.၃
ဘီလီယံ မွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၇.၆ ဘီလီယံသို႔ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ဝင္ေငြတိုးတက္ရသည့္
အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ
ေဆးရံု၏ တိုက္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္း၊ အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
နွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ငွားရမ္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစတ
္ ြင္ရရွိေသာ ကုမၸဏီအုပ္စု၏
နိုင္ပါသည္။

ဝင္ေငြမ်ားကို

ေအာက္ပါ အတိုင္း ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ
HY Sep 2018

% Change

(MMK’000)
Financial Services
Healthcare Services
Dividend Income
Rental

FY Sep 2019
(Audited)
150,604,461
17,639,802
160,876
27,000

120,023,715
10,335,348
148,006
27,000

25.5%
70.7%
8.7%
0%

Total

168,432,139

130,534,069

29.0%

ကုမၸဏီအုပ္စ၏
ု

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အၾကမ္းအျမတ္သည္ က်ပ္ ၆၉.၁ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၈

စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္
ဤသို႔တိုးတက္လာျခင္းမွာ

ရရွိခဲ့ေသာ က်ပ္ ၅၁.၁ ဘီလီယံ နွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၃၅.၃% တိုးတက္ခဲ့ပါ သည္။
ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ျဖစ္ေသာ ႐ိုးမဘဏ္ လီမိတက္ (“ရိုးမဘဏ္”) ၏

အၾကမ္းအျမတ္ တုုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ ရိုးမဘဏ္၏ အတိုးေပးရေငြ ေလ်ာ့က်လာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑ သည္လည္း အၾကမ္း အျမတ္အခ်ိဳးအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားနိုင္ခဲပ
့ ါသည္။
ကုမၸဏီအုပ္စ၏
ု
အသံုးစရိတ္ စုုစုေပါင္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၃.၆ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ
၂၀၁၉

စက္တင္ဘာ

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္က်ပ္

၅၁.၇

ဘီလီယံသ႔ုိ

၁၈.၇%

တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

အသံုးစရိတ္

မ်ားျမင့္တက္လာရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၀န္ထမ္းလစာ နွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား အတြက္
အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရး စရိတ္မ်ား၊ နည္းပညာပိုင္းဆိင
ု ္ရာ အဆင့္ျမွင့္တင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ကုုန္က်စရိတ္မ်ား ဒါရိုက္တာမ်ား၏ အက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ား နွင့္
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီအုပ္စု၏

ပံုေသပိုင္ ပစၥည္း တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈ စရိတ္မ်ား

နည္းပညာပိင
ု ္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ

စံတန္ဖိုးမ်ား

ထဲမွ

တစ္ခု

ျဖစ္ေသာ

ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တီထြင္ဖန္တီးမႈ
ထို႔အျပင္

ရွိျခင္း

ဘ႑ာေရး

ကုုန္က်စရိတ္မ်ားသည္

ဟူေသာ

စံတန္ဖိုးနွင့္

အညီ

အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ

ဤကာလအတြင္း ထပ္တိုးေခ်းေငြ မ်ားအတြက္ သံုးစြဲရသည့္ အတိုး ေပးေငြမွာ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရး နွစ္ တြင္
၂.၆ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ၅.၀ ဘီလီယံသို႔ ၈၈.၃% ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။

2

လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ မဟုုတ္ေသာ အျခား ဝင္ေငြ နွင့္ အရံႈးမ်ားကို တင္ျပရလွ်င္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
က်ပ္ ၁.၈ ဘီလီယံ အရံႈးေပၚခဲ့ျပီး ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္ နွင့္ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၇၁.၈% ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါသည္။
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ မဟုုတ္ေသာ အျခား ဝင္ေငြ နွင့္ အရံႈးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေသးစိတ္ ခြဲျခားနိင
ု ္ပါသည္။
FY Sep 2019
(Audited)

(MMK’000)
Gain on conversion of loan
Fair value loss on initial recognition of investment property
Gain on disposal of property and equipment
Loss on foreign currency exchange, net
Write off of unsuccessful business development
Capital gains tax
Written off of property and equipment
Total Loss

HY Sep 2018
-

150,000
(872,173)
42,850
(370,851)
(216,982)
(3,590)
(502,234)
(1,772,980)

32,563
(5,346,371)
(755,053)
(121,244)
(97,760)
(6,287,865)

ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ International Finance Corporation (“IFC”) ၏ ေခ်းေငြအား အစုုရွယ္ယာ သို႔
ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၅၀ သန္း ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ ပံုေသပိုင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၄၂.၉ သန္း ရရွိခဲျ့ ပီး ပံုေသပိုင္ ပစၥည္းပယ္ဖ်က္မႈ ေၾကာင့္ က်ပ္
၅၀၂.၂ သန္း ဆံုးရံႈးျခင္းတို႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ ျဖစ္ျပီး အနည္းငယ္ မွာ ရိုးမစီလံု ေဆးရံုပန္းလိႈင္လီမိတက္ ထံမွ
ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းကြက္ တန္ဖိုး နွင့္ အညီ တန္ဖိုးျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရံႈးမႈ က်ပ္ ၈၇၂.၂ သန္းမွာ
ပန္းလိႈင္အင္တာေနရွင္နယ္ ေဆးရံုလီမိတက္၏ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕တြင္ ရွိေသာ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ကနဦး တန္ဖိုးသတ္
မွတ္ခ်က္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရး လုုပ္ငန္း အသစ္ အစပ်ိဳး စရိတ္မ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကုုန္က်စရိတ္ က်ပ္ ၂၁၇.၀ သန္းမွာ
မာန္ေအာင္ကၽြန္းရွိ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမအ
ႈ ား သက္ဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔က ဆက္လက္ လုုပ္ကိုင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစအ
္ တြက္ နုုိင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ျခင္းစာရင္းတြင္ ဆုုံး႐ႈးံ ေငြ က်ပ္ ၃၇၀.၉ သန္းသာ ရွိျပီး
၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ဘ႑ာေရးနွစ္ျဖင့္ ယွဥ္လွ်င္ ၉၃.၁%
ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေခ်းယူထားေသာ

ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုဆံုးရံႈးမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္

ေၾကြးျမီမ်ား ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ

စာရင္းအရဆံုးရံႈး

မႈမ်ား

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ အစုုစပ္ ကုမၸဏီ မ်ား နွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ခြဲေ၀ရရိွေသာအျမတ္ေငြသည္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၄.၅ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာဘ႑ာႏွစ္တြင္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၂.၀
ဘီလီယံသုိ႔ ၈၆.၅% အထိ က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ က်ဆင္းရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းမွာ
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑မွ

ယခုဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္

ရရွိေသာ

ဝင္ေငြ

က်ဆင္းသြာေသာ

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားမွခြဲေ၀ရရွိသည္႔အျမတ္ေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၍ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
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Associates & Joint Venture
(MMK’000)

Stake

Group Share of Profit/Loss
FY Sep 2019
HY Sep 2018
(Audited)

FMI Garden Development Co., Ltd
Thanlyin Estate Development Ltd
Pun Hlaing Link Services Co., Ltd
Chindwin Holdings Pte Ltd

47.5%
30.0%
30.0%
30.0%

(48,583)
2,006,596
611
(2,411)

(74,249)
11,351,200
3,243,198
(82,543)

LSC-FMI Co., Ltd
Meeyahta International Hotel Ltd
FMIDecaux Co., Ltd

50.0%
20.0%
40.0%

(971)
(2,641)
(885)

(1,423)
192,813
(120,214)

1,951,715

14,508,782

Total

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္မေဆာင္မီ အျမတ္ေငြသည္ က်ပ္ ၁၂.၆ ဘီလီယံ ရွိျပီး ၃.၆%
က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အျမတ္ေငြ က်ဆင္းရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ေရးက႑မွ ဝင္ေငြ
ရွာေဖြမႈ က်ဆင္းရျခင္းနွင့္ အေထြေထြ အသံုးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ ၂၀၁၉
စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရး နွစ္တြင္ စုုစုေပါင္း အသားတင္ အျမတ္ေငြသည္ က်ပ္ ၇.၁ ဘီလီယံသာ ရွိျပီး ၂၇.၆%
က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ အသားတင္ အျမတ္ေငြ က်ဆင္းရျခင္းမွာ ႐ိုးမဘဏ္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝင္ေငြခြန္ ၆၈.၅%
တိုးတက္လာျခင္းနွင့္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာနွစ္ နွင့္ နိႈင္းယွဥ္ပါက အစုုစပ္ ကုမၸဏီ မ်ား နွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ
ခြဲေ၀ရရိွေသာအျမတ္ေငြသည္ ၈၆.၅% က်ဆင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း Available-for-sale ရင္းနွီးျမွဳပ္နမ
ွံ ႈမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္ သတ္မွတ္
ရာတြင္ က်ပ္ ၂.၃ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာနွစ္တြင္ က်ပ္ ၂.၅ ဘီလီယံ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ ေစ်းကြက္ တန္ဖိုး ျပန္လည္ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ အျမတ္ေငြ ရရွိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ Myanmar Financial
Reporting Standards နွင့္ အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးရျခင္း ျဖစ္ျပီး စာရင္းေပၚရွိ စုုစုေပါင္းအျမတ္မွာ Myanmar Thilawa SEZ
Holdings Public Ltd (“MTSH”) နွင့္
Digital Money Myanmar Ltd တို႔တြင္ ထည့္ဝင္ ထားေသာ
အစုရ
ု ွယ္ယာရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား၏ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး၊ Memories Group ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ယခုုနွစ္ကုန္
ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရွယ္ယာေပါက္ေစ်းနွင့္ အညီ တန္ဖိုးျပန္လည္သတ္မွတ္ရာတြင္ အရံႈးေပၚေပါက္ျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးျပန္ လည္သတ္ မွတ္ျခင္း ပမာဏ ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပ ထားပါ သည္။

Investment

Carrying Value
before Adjustment

Fair Value
Adjustment

Carrying Value
after Adjustment

MTSH

1,833,983

804,379

2,638,362

Memories Group

3,738,355

(681,898)

3,056,457

Digital Money Myanmar Ltd

8,273,909

2,210,443

10,484,352

13,846,247

2,332,924

16,179,171

(MMK’000)

Total

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ တြဲဖက္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ မဟုုတ္ေသာ
အျခား ဝင္ေငြမ်ား စုုစုေပါင္း အရံႈး က်ပ္ ၂.၃ ဘီလီယံ ရွိျပီး ထိုသို႔ ဆံုးရံႈးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ Thanlyin Estate
Development Co., Ltd ၏ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈနႈန္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေျပာင္းလဲတန္ဖိုးသင့္
ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စာရင္းအရ အရံႈး ျဖစ္ပါသည္။
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရလဒ္အရ အသားတင္ အျမတ္မွ အစုရ
ု ွယ္ယာရွင္အေနျဖင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ
မ်ား အတြင္း တိုက္ရိုက္ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိေသာ ပမာဏသည္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာနွစ္တြင္ က်ပ္ ၆.၆ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ျပီး
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅၃ သန္းသာ ရရွိခဲ့ပါသည္။
႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြမွာ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၄၆ ႐ိွရာမွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္
၉ က်ပ္ သို႔ ၉၃.၉% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ရွယ္ယာတစ္စုဝင္ေငြ က်ဆင္းရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေျခာက္လၾကာ
ကာလ

အတြင္း အသားတင္အျမတ္ေငြ

ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းနွင့္ ထိုကာလအတြင္း ပ်မ္းမွ်႐ွယ္ယာ အေရအတြက္
ထို႔ျပင္

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရး

က႑မွ

အျမတ္ေငြ

က်ဆင္းျခင္း ေႀကာင့္ ရွယ္ယာတစ္စုဝင္ေငြ က်ဆင္းခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီအုပ္စု၏
ဘ႑ာေရး အေျခအေန အနွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းရွင္းတမ္းအား
တင္ၿပရာတြင္
ယခင္ဘ႑ာေရးနွစ္
ကုုန္ဆံုးသည့္ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ ရွိေသာ ဘ႑ာေရး အေျခအေနနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Summary Group Balance Sheet
FY Sep 2019
(Audited)

FY Mar 2019
(Audited)

% Change

Total current assets
Total non-current assets

2,338,287,344
788,003,321

2,105,186,757
708,590,477

11.1%
11.2%

Total assets

3,126,290,665

2,813,777,234

11.1%

LIABILITIES
Total current liabilities
Total non-current liabilities

2,741,514,877
61,087,662

2,439,766,009
63,140,150

12.4%
(3.3%)

Total liabilities

2,802,602,539

2,502,906,159

12.0%

323,688,126

310,871,075

4.1%

3,126,290,665

2,813,777,234

11.1%

(MMK’000)
ASSETS

EQUITY
Total equity
Total equity and liabilities

စုုစုေပါင္း လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ၁၁.၁% တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေငြ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ မတ္လ တြင္ က်ပ္ ၁၆၆၀ ဘီလီယံ မွ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္
စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၁၈၄၆ ဘီလီယံထိ ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။
လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိုင္ခြင္႔မ်ားသည္လည္း ၁၁.၂% တိုးတက္ခဲ့ျပီး အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ ျမန္မာ အစိုးရေငြတိုက္
စာခ်ဳပ္မ်ား

ထပ္မံဝယ္ယူျခင္းနွင့္

အစုုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ထည့္ဝင္ထားေသာ

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားအား ေစ်းကြက္

တန္ဖိုးျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ စုုစုေပါင္း ေပးရန္တာ၀န္မွာ

၁၂.၀% ထိ တက္သြားျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား

ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ နွင့္ ရိုးမစီလံု ေဆးရံုပန္းလိင
ႈ ္လီမိတက္ တို႔ က ထပ္မ၍
ံ ေခ်းေငြ ရယူခဲ့ျခင္းနွင့္
နို္င္ငံျခား ေငြေၾကးလဲလွယ္နႈန္း အေျပာင္းအ လဲေၾကာင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေခ်းယူထားေသာ

ေခ်းေငြပမာဏ ကို

ျမန္မာက်ပ္ေငြသို႔ ေျပာင္းလဲ တန္ဖိုးသင့္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စာရင္းအရေခ်းေငြ ပမာဏ ျမင့္တက္ လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
စုုစုေပါင္း အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မသ
ႈ ည္ ၄.၁% တုိးတက္ခဲ့ၿပီး အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ုိးမဘဏ္၏
အရန္ေငြေၾကး ပမာဏ နွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏမ
ီ ်ား၏ အနည္းစုု ပိုင္ဆိုင္မမ
ႈ ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
Summary Group Cash Flow Statement
FY Sep 2019

FY Mar 2019

(Audited)

(Audited)

Net cash provided by operating activities

112,512,462

198,579,619

Net cash used in investing activities

(91,701,180)

(152,385,262)

Net cash provided by financing activities

12,709,494

17,483,843

Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents

33,520,776

63,678,200

Cash and cash equivalents at beginning of financial period

350,634,146

286,955,946

Cash and cash equivalents at the end of the financial period

384,154,922

350,634,146

(MMK’000)

ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ ေငြသားႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မွာ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၃၅၀.၆ ဘီလီယံ မွ ၂၀၁၉
ခုုနစ
ွ ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္

က်ပ္ ၃၈၄.၂ ဘီလီယံထိ ျမင့္တက္ခဲပ
့ ါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စု ၏ ေငြစာရင္း

ရွင္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြသားမ်ား၏

အမ်ားစုုကို

ရိုးမဘဏ္မွ

ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ယခုုနွစ္တြင္လည္း

လုုပ္ငန္းမွ ေငြသားစီးဝင္မႈ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ႐ိုးမဘဏ္မွ အပ္ႏွံေငြမ်ား ဆက္လက္ တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇုဳပ္ႏွံ မႈအတြက္ က်ပ္ ၈၇.၃ ဘီလီယံ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္
ရိုးမဘဏ္မွ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ဝယ္ယူ ျခင္းနွင့္ လုုပ္ငန္းအတြက္ ပံုေသပိုင္ ပစၥည္း အသစ္မ်ားအား က်ပ္ ၄.၅
ဘီလီယံခန္႔ ထပ္တိုး၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ေငြသားစီး ဝင္မမ
ႈ ွာ က်ပ္ ၁၂.၇ ဘီလီယံ ရွိခဲ႔ျပီး
အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑ နွင့္ ကုမၸဏီ၏ ထပ္တိုး

ေခ်းေငြမ်ား ရယူမတ
ႈ ို႔ေၾကာင္႔

ျဖစ္ပါသည္။
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ကုမၸဏီအုပ္စု

အေနျဖင္႔

မဟာဗ်ဴဟာက်

ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံမႈျဖစ္ေသာ

ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္

တည္ေဆာက္မႈက႑၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္အာရံုစိုက္၍ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံ
သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈက႑မွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ေပး စြမ္းနိုင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး

ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရး

ေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင္႔အမ
ိ ္ရာေဖာ္ ထုတ္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားမွလည္း

ကုမၸဏီအုပ္စုအား ၀င္ေငြ ပံပ
့ ိုးေပးလာနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
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ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္လည္း ရိုးမဘဏ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား လက္ေတြ႕

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားအား တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းနွင့္ ဘဏ္၏ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုကို
နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံနႈန္းမီေစရန္နွင့္ ရိုးရွင္းေသာ ပံုစံအျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ ရွာေဖြလ်က္ ရွိပါသည္။
Mr. Dean Cleland အား ႐ိုးမဘဏ္၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းနွင့္ အတူ
႐ိုးမဘဏ္သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ အျပည့္အဝ အသံုးျပဳေသာ စီးပြားေရးဘဏ္တစ္ခု အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာရန္
ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိျပီး သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လစ္ဟာမႈမရွိေသာ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ
အား တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတိ႔က
ု ို အားသြန္ခြန္စုိက္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ိုးမဘဏ္သည္
IFC ထံမွ နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နံွမႈကို ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ဘဏ္အျဖစ္ အေရးၾကီးေသာ
မွတ္တိုင္ တစ္ခုကလ
ို ည္း စိုက္ထူနိုင္ခ့ဲပါသည္။ IFC ၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈသည္ ႏုိင္ငံ တကာ အေကာင္း ဆုံး
စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ား၊ စံႏန
ႈ ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ႐ုိးမဘဏ္၏ စိတ္အား ထက္သန္မႈ နွင့္ အမ်ား ယုံၾကည္
လက္ခံ ႏုိင္မႈတို႔ကို ျပသ သည့္ ျဖစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ႐ိုးမဘဏ္
အစုုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအား တိုးျမွင့္နိုင္ ရန္ အတြက္ Yangon Land Co.,Ltd နွင့္ ရွယ္ယာအလဲအထပ္ျပဳလုုပ္ရန္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ျပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိပါသည္။
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑တြင္လည္း Yoma Land သည္ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရးအား အေထာက္အကူ
ျပဳနိုင္ေသာ တီထြင္ ဖန္တီးမႈရွိသည့္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးေစ်းကြက္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝယ္လိုအားမ်ား
ကို

ဆက္လက္

ဆက္လက္ တုိးျမွင့္

ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

City Loft အိမ္ရာ စီမံကိန္း ၏ ေနာက္အဆင့္မ်ားကုိလည္း

ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီ အိမ္ရာ စီမံကိန္း အသစ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး တန္ဖိုး

သင့္တင့္ရံုသာမက နွစ္ရွည္အိမ္ရာ ေခ်းေငြမ်ားကို ၂၅ နွစ္ၾကာ ကာလအထိ ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ႀကီးမား
သည့္ ေစ်းကြက္ အသစ္တစ္ခု ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ အျမတ္ဝင္ေငြ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကို
ဖန္တီးေပးနိုငေ
္ သာ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ကုမၸဏက
ီ ယံုၾကည္ထားပါသည္။
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑တြင္လည္း ပန္းလိႈင္စီလံုေဆးရံု (“PHSH”) သည္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိရန္ နွင့္
PHSH ေဆးရံုမ်ားနွင့္ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္တို႔ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္
ေသာ ေဆးရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈ အစီအစဥ္ကို လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔သည္ အားေကာင္းျပီး ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ နိုင္ငံတကာ စံနႈန္းမီ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၃ ခုုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိင
ု ္ငံ
တစ္ဝန္း ေဆးရံု ၁၀ ခုု ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆးရံုကြန္ရက္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းနိင
ု ္ရန္ အာရံုစူးစိုက္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။
ခရီးသြားလုုပ္ငန္း က႑တြင္လည္း ဆက္လက္၍ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ပုုိင္ဆုိင္မႈတန္ဖုိးမ်ား
တုိးပြားလ်က္ရွိပါသည္။ Memories Group သည္
အခ်က္အျခာက် ေနရာေကာင္းမ်ားတြင္တည္ရွိေသာ ဟုိတယ္
ေကာင္းမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ မ်ား၀ယ္ယူ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ဟုိတယ္စီမံခန္႔ခဲြ မႈကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ကုိပုိမုိ
ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ဟုိတယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခဲြမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေရးကိုေရွ႕႐ႈလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံ၏ အေရးၾကီး ေသာ
ခရီးသြား နွင့္ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ Memories Group သည္ အေနာက္တိုင္းနွင့္ အာရွမွ
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေရာင္းနွင့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆက္လက္
က်င့္သံုးလ်က္ ရွိပါသည္။
၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ဘ႑ာေရးနွစ္ ကုုန္ဆံုးျပီးေနာက္ ကုမၸဏသ
ီ ည္ Ayala Corporation (“Ayala”) နွင့္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂.၅ သန္း ပမာဏရွိ ေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ ေခ်းေငြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၃
ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ျပီး အစုုရွယ္ယာ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲနိုင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိပါသည္။ အစုုရွယ္ယာ အျဖစ္
ေျပာင္းလဲမႈ ျပီးစီးသည့္ေနာက္တြင္ Ayala သည္ ကုမၸဏီ၏ အစုုရွယ္ယာ ၂၀% ခန္႔ ကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီ
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သည္ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား လုုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္နင
ွ ့္ လုုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအနွီးအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားနိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား မွာ
ကုမၸဏီနွင့္ Ayala တို႔ၾကား အထင္ကရ မိတ္ဖက္ ဖြဲ႔စည္းမႈ မွ တဆင့္ လက္ရွိ တည္ရွိျပီး လုုပ္ငန္းမ်ား အား
ေရရွည္တည္တံ့လာေစရန္နွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားအား အတူတကြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္မည့္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
အစီအ စဥ္မ်ား ကို ျမန္မာနုုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ရည္ရြယ္လ်က္ တည္ေဆာက္ရန္
ျဖစ္ပါ သည္။

ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕၏အမိန္႔အရ

ထြန္းထြန္း
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ
၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀) ရက္

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm
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