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 စီမဳအုပ်ချုပ်သူမျာဵမှ ေလဴလာချက်နှင်ဴ ေဆွဵေနွဵသဳုဵသပ်ချက် 

 
 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစီမဳအုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ေလဴလာချက်နှင်ဴေဆွဵေနွဵသဳုဵသပ်ချက်မျာဵသည် ြမန်မာသီလဝါ အက(်စ်) 

အီဵ ဇက် ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) 

ရက်ေန့တွင် ကုန်ဆဳုဵသညဴ ် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵ ရှင်ဵတမ်ဵကို အေြခခဳထာဵြခင်ဵ 

ြဖစပ်ပီဵ  ထုိဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵနှင်ဴအတူတွဲ၍ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ အြခာဵေငွေ ကဵအေနြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ မရှိပါ 

လျှင် ေငွပမာဏေဖာ်ြပချက် အာဵလဳုဵမှာ  ြမနမ်ာကျပ်ေငွြဖစ်ပါသည်။   

ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကုန်ဆဳုဵေသာလကုိ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွနအ်ေကာက်ဥပေဒနှငဴ်အညီ ယခင်က မတ် 

လ(၃၁) ရက်ေန့ဟု သတ်မှတ်ခဲဴရာမှ ယခု စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်ေန့ဟူ၍ ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်ခဲဴပါသည်။ ယခု 

နှစ(်၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ)်၏ ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပပလီ (၁)ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင် 

ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့ထိ (၆လတာ ကာလ)ကုိ ကိုယ်စာဵြပုပပီဵ၊ ယခင်နှစ(်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်)၏ ဘဏ္ဍာ 

ေရဵရှင်ဵတမ်ဵသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပလီ  (၁)ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ် လ (၃၁) ရက်ေန့ထိ (၁၂လတာ ကာလ)ကုိ 

ကိုယ်စာဵြပုပါသည်။ ထ့ုိေ ကာငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှစ်ခု၏ ရလဒ်မျာဵကုိ နှိုင်ဵယှဉ်ရာတွင် အလဳုဵစဳုနှိုင်ဵယှဉ်ရန် ခက်ခ ဲ

ပါသည်။ 

 

အဆိုပါ ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵအာဵ ြမန်မာ ဘဏ္ဍာေရဵ အစီအရင်ခဳြခင်ဵဆုိင်ရာစဳမျာဵ (MFRS)နှင်ဴအည ီ ေရဵဆွဲထာဵ 

ပပီဵ ၊   ြပင်ပစာရင်ဵစစ်ြဖစ်သညဴ် ဝင်ဵသင်နှငဴ်အဖွဲ့မ ှ စစ်ေဆဵထာဵပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိအြပင် ဒါရိုက်တာအဖဲွ့အေနြဖင်ဴ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဖင်ဘာလ (၁၃) ရက်ေန့တွင် အတည်ြပုပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 
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ြမနမ်ာသီလဝါ အက(်စ်) အီဵ ဇက် ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ ်အမျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက် (“MTSH”)  

ြမနမ်ာသီလဝါ အက်(စ)် အီဵ ဇက် ဟုိဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၁၃ 

ခုနှစ်၊ ေမလ (၃) ရက် ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳ ကုမ္ပဏီမျာဵအက်ဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵေသာ အမျာဵ 

ပုိင်ကုမ္ပဏီ တစ်ခြုဖစ ် ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၀) ရက်တွင် ရန်ကုန်စေတာဴအိတ်ချနိ်ဵတွင် ဒုတိယေြမာက် 

စာရင်ဵဝင်သညဴ်ကမု္ပဏီ တစ်ခြုဖစလ်ာခဲပဴါ သည်။ 

ြမနမ်ာသီလဝါ အက(်စ်) အီဵ ဇက် ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက် အေနြဖင်ဴ 

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် စီမဳအုပ်ချုပ်မှုအတွက်ရေငွ ၊ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှမဳှုအေပါ် အြမတ်ရေငွမျာဵနှငဴ် အေရာင်ဵ 

ေကာ်မရှင် အပါအဝင် အသာဵတင်အြမတ်ေငွ ကျပ် ၈.၃၆) ဘီလီယဳရရှိပါသည်။ 

သီလဝါ ပေရာပါတီဵ ဒက်ပေလာဴမန့် လီမိတက် (“TPD”)  

သီလဝါ ပေရာပါတီဵ ဒက်ပေလာဴမန့် လီမိတက်ကို သီလဝါအထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန်တွင်တည်ရိှသညဴ် လူေနအိမ်ရာနှင်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵ ဆုိင်ရာ အေဆာက်အအဳုမျာဵ  တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ေဈဵကွက်တင်ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ် နှစ်ရှည်ငှာဵ ရမ်ဵြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်ရန် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ သီလဝါ ပေရာပါတီဵ ဒက်ပေလာဴမန့် လီမိတက်ကို သီလဝါ 

အထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန် စီမဳခန့ခ်ွမဲှု ေကာ်မတီကုမ္ပဏီ (“TSMCC”)နှငဴ် ဖက်စပ်ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵပပီဵ၊  သီလဝါ 

အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် စီမဳခန့ခ်ွမဲှု ေကာ်မတီကုမ္ပဏီ (“TSMCC”)မှ အစုရှယ်ယာ (၂၀) ရာခိငု်နှုန်ဵနှငဴ်  ြမနမ်ာ သီလ 

ဝါအက(်စ်) အီဵ ဇက် ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ (၈၀) ရာခုိင်နှုန်ဵ  

အသီဵသီဵပိုင်ဆုိင် ကပါသည်။   

သီလဝါ ပေရာပါတီဵ ဒက်ပေလာဴမန့် လီမိတက်သည် အိမ်ခခဳေြမကဏ္ဍတွင် တုိဵတက်မှုနှုန်ဵ  ဆက်လက ် ေနှဵေကွဵ 

ေနသည်ဴ တုိင်ေအာင် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် အသာဵတင်အြမတ်ေငွကျပ် (၂၈၆.၅) သန်ဵ ရရိှပါသည်။ 
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ြမနမ်ာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက် (“MJTD”)  

ြမနမ်ာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက်ကို သီလဝါ အထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန်တွင် တည်ရိှသညဴ် စက်မှု လုပ်ငန်ဵ 

ဧရိယာ ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ ၊ ေဈဵကွက်တင်ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ စက်မှုလုပ်ငန်ဵဧရိယာ လည်ပတ်ြခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ ြမန်မာသီလဝါ အက(်စ်) အီဵ ဇက် ဟုိဵဒင်ဵ ပတ်ဘ 

လစ် အမျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ြမနမ်ာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက် ၏ မတည် 

ေငွရင်ဵ၏  (၄၁) ရာခုိင်နှုန်ဵ ကို ပုိင်ဆုိင်ပါသည်။ ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ)် အီဵ ဇက် ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် အမျာဵနှင်ဴ 

သက်ဆုိင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ြမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက်သ့ုိ ကိုယ်စာဵြပု ဒါရုိက ်

တာ(၄)ဦဵအာဵ ဂျပန်ကိယ်ုစာဵလှယ်အဖဲွ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ လုပ်ငန်ဵမျာဵ တုိဵချဲ့ေဆာင် ရွက်နိုင်ရန် တာဝန်ေပဵ 

အပထ်ာဵပါသည်။  

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် ြမနမ်ာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက်သည် အသာဵတင်အြမတ်ေငွ အေမရိ 

ကန်ေဒါ်လာ (၁၂.၂) သန်ဵရရိှခဴဲြခင်ဵသည် သီလဝါအထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန်အတွင်ဵရှိ စက်မှုေြမယာမျာဵအေပါ်၌ ရင်ဵနှီဵ 

ြမှု ပ်နှသူဳမျာဵ၏ စိတ်ဝင်စာဵမှု  ဆက်လက်ခိုင်မာလျက်ရှိေ ကာင်ဵကို ြပေနသည်ဴ လက္ခဏာရပ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵ၏ ဝင်ေငွအလဳုဵစဳုပါဝင်ေသာရှင်ဵတမ်ဵေပါင်ဵချုပ် 

  

ေြပာင်ဵလဲေသာ 
ရာခုိင်နှုန်ဵ 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ 

(၃၀)ရက် 
(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 
 မတ်လ  

(၃၁)ရက် 
(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

ဝင်ေငွ (၆၀%) ၂,၁၅၀ ၅,၃၈၂ 

၀င်ေငွအေပါ် မူရင်ဵကုန်ကျစရိတ် (၅၁%) (၁,၀၅၃) (၂,၁၃၄) 

အ ကမ်ဵအြမတ် (၆၆%) ၁,၀၉၇  ၃,၂၄၈ 

အသဳုဵစရိတ် (၄၇%)  (၁,၄၉၈)  (၂,၈၂၅) 

တဲွဖက်လုပ်ငန်ဵမျာဵမှရသညဴ်အြမတ်ေငွ (၃၃%) ၇,၆၈၀  ၁၁,၃၉၅ 

လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှုအြမတ်ေငွ (၃၈%) ၇,၂၈၀  ၁၁,၈၁၈ 

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမရှသည်ဴဝင်ေငွ (၇၆%) ၉၉၅  ၄,၀၉၆ 

အခွန်လျာထာဵြခင်ဵ မြပုမီ စုစုေပါင်ဵအြမတ် (၄၈%) ၈,၂၇၅  ၁၅,၉၁၅ 

ဝင်ေငွခွန် (၉၅%)  (၁၄)  (၃၀၄) 

အသာဵတင်အြမတ် (၄၇%)  ၈,၂၆၁  ၁၅,၆၁၀ 

        

အ ကမ်ဵအြမတ်ရာခုိင်နှုန်ဵ  (၁၅%) ၅၁%  ၆၀% 

    

ရှယ်ယာတစ်ေစာင်၏အေြခခဳဝင်ေငွ (ကျပ်) (၄၇%) ၂၁၁  ၃၉၈  

 

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် ဝင်ေငွ ကျပ ် (၂.၁) ဘီလီယဳရရှိခဲဴရာ ယခင်နှစဘ်ဏ္ဍာေရဵနှစ်ထက် ရာခုိင်နှုန်ဵ  

အာဵြဖင်ဴ (၆၀) ရာခုိင်နှုန်ဵ  ေလျာဴနည်ဵပပီဵ ၊ အ ကမ်ဵအြမတ် (၆၆) ရာခုိင်နှုန်ဵသာေလျာဴကျြခင်ဵမာှ အဓိကအာဵြဖင်ဴ 

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်သည် ယခင် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ထက် (၆) လတာ ကာလ ေလျာဴနည်ဵေသာေ ကာင်ဴြဖစ်ပပီဵ၊  

တစိတ်တပုိင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေကာ်မရှင်လုပ်ငန်ဵမှဝင်ေငွနှငဴ် အိမ်ခခဳေြမ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမဝှင်ေငွတ့ုိ  ေလျာဴကျ 

သွာဵြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴြဖစ်သည်။ 
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အြခာဵအဓိကအချက်မျာဵမှာ ယခုဘဏ္ဍာေရဵနှစ်သည် ၆လတုိေတာင်ဵေသာေ ကာင်ဴ ဖက်စပ်လုပ်ငန်ဵြဖစသ်ည်ဴ 

ြမနမ်ာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်မှရရှိေသာ အြမတ်ေငွ ကျပ် (၃.၇) ဘီလီယဳနှငဴ် အတုိဵရရိှေငွ ကျပ် 

(ဝ.၈)ဘီလီယဳ ေလျာဴနည်ဵခဲဴပါသည်။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ နုိင်ငဳြခာဵေငွ လဲလှယ်မှုနှုန်ဵ ထာဵမျာဵ အေြပာင်ဵ 

အလဲအတက်အကျ အနည်ဵငယ်တည်ပငိမ်ေသာေ ကာင်ဴ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ လုပ်ငန်ဵဝင်ေငွ အေမရိကန်ေဒါ်လာနှင်ဴ 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်ေန့၌ လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာ စုေဆာင်ဵထာဵေငွ အေမရိကန်ေဒါ်လာ တန်ဘုိဵ 

သည် ကျပ်ေငွအသွင်အာဵြဖင်ဴ တုိဵြမှငဴ်လာမှုမှာ ယခင်နှစထ်က် ကျပ် (၂.၃) ဘီလီယဳနည်ဵပါဵပါသည်။  

 

ဤအချက်အလက်မျာဵေ ကာငဴ် ရှယ်ယာတစ်စု၏အေြခခဳဝင်ေငွသည် (၄၇) ရာခုိင်နှုန်ဵ ေလျာဴနည်ဵခဲဴပပီဵ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 

မတ်လ (၃၁)ရက်ေန့ရိှ  ရှယ်ယာတစ်စု၏အေြခခဳဝင်ေငွသည် ကျပ် (၃၉၈) ြဖစပ်ပီဵ ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

(၃၀)ရက်ေန့ရိှ  ရှယ်ယာတစ်စု၏အေြခခဳဝင်ေငွသည် ကျပ် (၂၁၁)ြဖစ်ပါသည်။ 
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ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ လက်ကျန်ရှင်ဵတမ်ဵအနှစ်ချုပ် 

ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ 

 
ေြပာင်ဵလဲေသာ 

ရာခုိင်နှုန်ဵ 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊  

စက်တင်ဘာလ 

(၃၀) ရက် 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊  

မတ်လ 

(၃၁) ရက် 

ရပုိင်ခွင်ဴမျာဵ  

လက်ငင်ဵရပုိင်ခွင်ဴမျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာရပုိင်ခွင်ဴမျာဵ 

 

(၈%) 

၈% 

 

၅၇,၈၄၀ 

၃၇,၅၉၁ 

 

၆၂,၆၅၃ 

၃၄,၉၁၂ 

စုစုေပါင်ဵရပုိင်ခွင်ဴမျာဵ (၂%) ၉၅,၄၃၀ ၉၇,၅၆၅ 

ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

 

(၂၃%) 

(၂%) 

 

၂,၁၃၄ 

၂,၇၁၉ 

 

၂,၇၅၅ 

၂,၇၆၁ 

စုစုေပါင်ဵေပဵရန်တာဝန်မျာဵ (၁၂%) ၄,၈၅၃ ၅,၅၁၆ 

အသာဵတင်ရပုိင်ခွင်ဴမျာဵ (၂%) ၉၀,၅၇၇ ၉၂,၀၄၉ 

ရင်ဵနီှဵေငွ 

ထုတ်ေဝပပီဵ မတည်ေငွ 

စုေဆာင်ဵပပီဵ အြမတ်လက်ကျန် 

အြခာဵအကျ ိုဵခဳစာဵခွင်ဴဆုိင်ရာမျာဵ 

 

- 

(၃%) 

၁% 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၃,၉၈၇ 

၇,၆၆၁ 

 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၅,၅၁၆ 

၇,၆၀၄ 

 

စုေပါင်ဵရင်ဵနီှဵေငွ (၂%) ၉၀,၅၇၇ ၉၂,၀၄၉ 

 

လက်ငင်ဵရပုိင်ခွင်ဴ (၈) ရာခုိင်နှုန်ဵကျဆင်ဵခဲဴြခင်ဵမာှ ရုဳဵခန်ဵ အသစ်ဝယ်ယူြခင်ဵနှင်ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်

အတွက ် အြမတ်ေဝစထုုတ်ေပဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ လက်ကျန်ေငွ ကျဆင်ဵသွာဵေသာေ ကာငဴ် ြဖစ်ပါသည်။ လက်ငင်ဵ 

မဟုတ်ေသာ ရပိင်ုခငွဴ် (၈) ရာခိငု်နှုန်ဵ တုိဵြမင်ဴလာမှုသည် တစိတ်တပုိင်ဵအာဵြဖင်ဴ အထက်တွင်ရှင်ဵလင်ဵထာဵသည်ဴ  

ရုဳဵခန်ဵအသစ်ဝယ်ယူြခင်ဵေ ကာင်ဴြဖစ်ပပီဵ၊ အဓိကအာဵြဖင်ဴ တဲွဘက်လုပ်ငန်ဵ၏ ခဲွေဝမှုမြပုရေသဵေသာ အြမတ်ေငွ 

ပမာဏမျာဵေ ကာင်ဴ တဲွဘက်လုပ်ငန်ဵတွင်  ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳသညဴ်ပမာဏ  ြမငဴ်တက်သွာဵေသာေ ကာင်ဴြဖစပ်ါသည်။   
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လက်ငင်ဵေပဵရန် တာဝန်၌ (၂၃)ရာခုိင်နှုန်ဵ ေလျာဴကျြခင်ဵမာှ ေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ ေလျာဴ 

ပါဵလာေသာေ ကာင်ဴ ဆပ်ကန်ထရိုကတ်ာမျာဵသ့ုိ  ေပဵရန်တာဝနမ်ျာဵ ေလျာဴနည်ဵသွာဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ ြဖစပ်ါသည်။  

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာ ေပဵရန်တာဝန် (၂) ရာခုိင်နှုန်ဵကျဆင်ဵခဴဲြခင်ဵသည် ဝယ်သမူျာဵ၏ ကကိုတင်ေပဵသွင်ဵ ေငွ 

တချ ို့ကုိ ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵတွင် ဝင်ေငွအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုလိကု်ေသာေ ကာင်ဴ ြဖစပ်ါသည်။ ဝယ်သမူျာဵ ထဳမှ 

ကကိုတင်ရေငွကိ ု စာချုပ်ချုပ်ဆုိြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အဆင်ဴဆင်ဴပပီဵ ြပည်ဴစုဳမှသာ ဝင်ေငွအြဖစ် သတ်မှတ် 

ပါသည်။  

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ အြမတ်လက်ကျန်ေငွ (၃) ရာခိငု်နှုန်ဵ၊ ပမာဏအာဵြဖငဴ် ကျပ် (၁.၅) ဘီလီယဳ  ကျဆင်ဵ 

ြခင်ဵမာှ ယခုနစှ်၏ အြမတ်ေငွ ကျပ ် (၈.၂) ဘီလီယဳ တုိဵတက်ခဲဴြခင်ဵနှင်ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အတွက် 

အြမတ်ေဝစု ကျပ ်(၉.၇) ဘီလီယဳ   ထုတ်ေပဵြခင်ဵတ့ုိ၏ အသာဵတင်ရလဒ်ြဖစ်ပါသည်။. 

အနာဂတ်အလာဵအလာ 

သီလဝါပေရာပါတီဵဒက်ဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် ပျမ်ဵမျှစွမ်ဵေဆာင်ရည်ကိ ု ေဖာ် 

ေဆာင်နိငု်နိုင်ခဲဴပပီဵ လူေနအိမ်ရာနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ အေဆာက်အအဳုေဈဵကွက် ြပနလ်ည် ဦဵေမာဴလာသညဴ် 

အချနိ်အထိ သငဴ်တင်ဴစာွ ဆက်လက် ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဟ ုယဳု ကည်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာ-ဂျပန်သီလဝါ ပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက်၏ နှစ်ရှည်ေြမငှာဵရမ်ဵြခင်ဵမှရရှိေသာ ဝင်ေငွအြပင် 

စက်ရဳုငှာဵရမ်ဵမှုနှင်ဴ ေရနှင်ဴလျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှဝင်ေငွမျာဵ ခုိင်မာမှုသည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ 

ေရဵနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ အုပ်စု၏ ဘဏ္ဍာေရဵစွမ်ဵေဆာင်မှု ေကာင်ဵမွန်ေစြခင်ဵ၏အဓိကအေ ကာင်ဵြဖစပ်ါသည်။  

သီလဝါအထူဵစီဵပာွဵေရဵဇုန်အတွင်ဵ ကုမ္ပဏီေပါင်ဵ ၁၀၉ခုမှ အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၁.၈၆ ဘီလီယဳေကျာ် ရင်ဵနှီဵ 

ြမုပ်နှထဳာဵပပီဵ၊ ၎င်ဵကုမ္ပဏီမျာဵအနက်မှ ၁၅ခုမှာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵချဲ့လျက်ရှိပါသည်။ 

ယခင်နှစ်နှငဴ ် နှိုင်ဵယှဉ်ပါက ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ရလဒ်မျာဵ ကျဆင်ဵသွာဵရြခင်ဵမာှ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အကူဵ 

အေြပာင်ဵေ ကာင်ဴ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်သည် ယခင်နှစထ်က် ၆လတုိေတာင်ဵေသာေ ကာငဴ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ကုမ္ပဏီအုပ်စုအေနြဖင်ဴ ၂၁၀၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ေကာင်ဵမနွ်ေသာ ဘဏ္ဍာေရဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ကိုေဖာ် 

ေဆာင်နိငု်မည်ဟ ုစီမဳအုပ်ချုပ်သူမျာဵမှ ေမျှာ်လင်ဴယုဳ ကည်မှုရှိပါေ ကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပအပပ်ါသည်။ 
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 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS  
 

The following Management Discussion and Analysis (“MD&A”) is based on Myanmar Thilawa SEZ 

Holdings Public Company Limited (“MTSH”) Consolidated Financial Statements for the financial year 

ended 30th
 September 2019 (“FY2019) and should be read in conjunction with those financial 

statements. All currency amounts in the MD&A are expressed in Myanmar Kyats unless otherwise 

specified. 

The company had changed the financial year end from March (i.e. previous financial year end) to 

September (i.e. current financial year end), in accordance with the legislation enacted by the parliament. 

The financial statements for current financial year FY2019 covered the six-month period from 1 April 

2019 to 30 September 2019. The financial statements for previous financial year (“FY2018-19”) covered 

the twelve-month period from 1 April 2018 to 31 March 2019. As a result, the amounts presented in 

financial statements are not entirely comparable. 

The financial statements are prepared in accordance with Myanmar Financial Reporting Standards 

(MFRS) and audited by the Independent Auditor, Win Thin and Associates.   

Board of Directors approved this document on 13th December 2019. 
 
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited (“MTSH”)  

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited was incorporated on the 3rd of May 2013 in 

Myanmar under the Companies Act as a public limited company. On 20th May 2016, MTSH became 

second company which is listed on the Yangon Stock Exchange. 

Net profit of MTSH including sales commission, management fees and share of profit from investment 

for current FY2019 is Ks.8.3 billion. 

 
Thilawa Property Development Limited (“TPD”)  

TPD was formed to undertake the development, construction, marketing, leasing and operation of the 

Residential and Commercial Area in Thilawa Special Economic Zone (“Thilawa SEZ”). TPD is a joint 

venture with Thilawa Special Economic Zone Management Committee Company Limited (“TSMCC”) in 

which TSMCC owns 20% and MTSH own 80%. 

TPD achieved Ks. 286.5 million net profit for FY2019 amidst persistent weak market sentiment in 

residential and commercial real estate sector. 
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Myanmar Japan Thilawa Development Limited (“MJTD”)  

MJTD was established to undertake the development, marketing, leasing and operation of Industrial 

Area in Thilawa SEZ.  MTSH owned 41% of MJTD’s paid up share capital and represent four seats of 

MJTD board. 

For FY2019, MJTD achieved net profit of USD 12.2 million, a sign of strong performance in industrial 

land.  

Summarized consolidated income statement for the year ended  

Kyat in million

Percentage 

changed

FY2019

30-Sep-2019

FY2018-19

31-Mar-19

Revenue (60%) 2,150                         5,382                         

Cost of sales (51%) (1,053)                        (2,134)                        

Gross profit (66%) 1,097                         3,248                         

Expenses (47%) (1,498)                        (2,825)                        

Share of profit from associate (33%) 7,680                         11,395                       

Operating profit (38%) 7,280                         11,818                       

Income/(expense) from non-operating activities (76%) 995                            4,096                         

Total profit before tax (48%) 8,275                         15,915                       

Income tax expense (95%) (14)                             (304)                           

Net profit (47%) 8,261                         15,610                       

Gross profit margin (15%) 51% 60%

Earning per share (Kyat) (47%) 211 398
 

Revenue for FY2019 is Ks. 2.1 billion, which is 60% decline from previous financial year. Gross profit 

also declines 66% mainly due to shorter reporting period, and partly due to decrease of sales 

commission income and land lease in residential & commercial sector.  

Other major attributable items are decreases in share of profit earned from investment in associate 

company MJTD (Ks. 3.7 billion) and interest income (Ks. 0.8 billion), due to shorter reporting period. And 

foreign exchange gain also decreases by Ks. 2.3 billion, due to relatively stable MMK/USD exchange 

rate.  

Overall, the combination of above factors contributes to 47% decline in consolidated EPS from Ks. 398 

per share for FY2018-19 to Ks. 211 per share for FY2019.  
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Summarized Consolidated Balance Sheet as at  

Kyat in million

Percentage 

changed
30-Sep-2019 31-Mar-2019

Assets

Current assets (8%) 57,840                       62,653                       

Non-current assets 8% 37,591                       34,912                       

Total assets (2%) 95,430                       97,565                       

Liabilities

Current liabilities (23%) 2,134                         2,755                         

Non-current liabilities (2%) 2,719                         2,761                         

Total liabilities (12%) 4,853                         5,516                         

Net assets (2%) 90,577                       92,049                       

Equity

Issued and paid up capital - 38,929                       38,929                       

Retained earnings (3%) 43,987                       45,516                       

Non-controlling interest 1% 7,661                         7,604                         

Total equity (2%) 90,577                       92,049                       
 

Current assets have decrease by 8% due to reduction in cash for purchase of new office building and 

payment of dividend for FY2018-19. The 8% rise in non-current assets is partly due to new office 

building and primarily from increase of investment amount in associate, due to undistributed share of 

profit. 

Current liabilities decline by 23% caused by decrease in unclaimed dividend from earlier years and 

refund of deposit from sub-contractors due to reduce construction activities. 

Non-current liabilities have decrease 2% due to transfer of cash received in advance from potential 

customer to revenue. Advance from customers are recognize as revenue only after completion of 

contract arrangements and due process. 

Group’s retained earnings reduce 3% in FY2019 by Ks. 1.5 billion, as a net impact of current year profit 

Ks. 8.2 billion and dividend payment Ks. 9.7 billion. 
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Future prospects  

TPD has delivered modest level of performance in current year and will continue at the same level of 

performance in near future until greater recovery across residential and commercial property market 

sector.  

MJTD has uphold its stellar performance as the demand for industrial land in Thilawa SEZ remains 

strong, and management do not foresee any disturbance to this trend. 

There are 109 companies in industrial area of Thilawa SEZ and they bring in USD 1.86 billion of 

investment, and 15 companies had expanded their business, which indicate Thilawa SEZ is the best 

industrial park to conduct business in Myanmar. 

The group financial performance for current year FY2019 was lower than previous year, this is mainly 

due to shorter reporting period in current year (six-month) compare to previous year (twelve-month).  

The management believe the company will maintain its strong performance for the coming years. 


