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နစှ်ဝကဘ်ဏ္ဍာရ ေးရှငေ်းတမ်ေးအရ ေါ် စီမံခန  ်ခ ွဲရ ေးအဖ ွဲွဲ့၏ ရ  ေးရန ေးချကမ်ျာေးနငှ  ်ရလ လာသံေုးသ ်ချကအ်ာေးထတုပ် န် ရ ကညာပခငေ်း 

 

ဖတ်(စ်)မြနြ်ာအငဗ်က်(စ်)ြ ဲ့နအ်ြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့်ကိုြပဏ ီ(“ကိုြပဏ”ီ) နငှဲ့ ်၎ငျ်ား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏခီ  ြ ာျား စိုအ ေါငျ်ား၍  

(“ကိုြပဏအီို ်စို”) ၏  ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့သည် ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊  ြတ်လ (၃၁) ရက် အန ဲ့ ကိုနဆ်ံိုျားအသာ အမခာက်လတာ (“၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား 

နစ်ှဝက်”) အတ က် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားြစစ်အဆျားရအသျားအသာ ဘဏ္ဍာအရျားရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားအာျား   ျားတ  ထိုတ်မ နအ် ကညာအ ်  ေါသည်။ 

န  ငျ်ားယှဉ် အလဲ့လာြ မ ြုလို ်န ိုငရ်နအ်တ က်  ကိုြပဏီ၏ စီြံခန ဲ့ခ်  အရျားအဖ  ွဲ့သည် ၂၀၁၈  ခိုနစ်ှ အအာက်တ ိုဘာလ ၁ ရက် အန ဲ့ြှ ၂၀၁၉ 

ခိုနစ်ှ ြတ်လ ၃၁ ရက်အန ဲ့အထ   (“၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်”) နစ်ှဝက်ဘဏ္ဍာအရျားအစီရငခ်ံစာနငှဲ့ ် န  ငျ်ားယှဉ် သံိုျားသ ်တငမ်  

ထာျား ေါသည်။ အဆ ျားအန ျားခ က်နငှဲ့ ် အလဲ့လာသံိုျားသ ်ခ က်ြ ာျားြှာ အအာက် ေါအတ ိုငျ်ားမဖစ် ေါသည။် 

 

KEY HIGHLIGHTS 

Summary of Group Statement of Comprehensive Income 

(MMK'000)  HY 2020 HY 2019 % Change 
 Unaudited Unaudited      

Revenue  177,108,555  149,201,865  18.7% 

Cost of sales  (102,621,964) (89,581,120) 14.6% 

Gross profit  74,486,591  59,620,745  24.9% 

Gross margin 42%  40%   

 

Administrative expenses 

 

(51,698,601) 

 

(54,286,838) 

 

(4.8%) 

Finance expenses (5,143,037) (4,226,148) 21.7% 

Other gains or (losses) 1,564,119  453,654  244.8% 

Share of profit of associates & joint ventures, net of tax (68,379) 6,067,886  (101.1%) 

Profit before income tax  19,140,693 7,629,299  150.9% 

Income tax expense (6,418,747) (2,999,663) 114.0% 

Profit for the period  12,721,946 4,629,636  174.8% 

Fair value change on available-for-sale investments 

 

(64,175) 

 

(3,517,881) 

 

(98.2%) 

Share of other comprehensive income of associates 5,675,942          -                           NM1 

Other comprehensive income (loss) for the period,  

net of tax 
5,611,767 (3,517,881) (259.5%) 

Total comprehensive income for the period  18,333,713 1,111,755  1,549.1% 

     

Profit attributable to:    

   Owners of the Company        2,996,463 2,457,535  

   Non-controlling interests  9,725,483 2,172,101  

 

 
12,721,946 4,629,636  

Earnings per share    

 Basic (MMK)                      111 91 21.9% 

 Diluted (MMK)                        83 91 (8.7%) 

 
1 NM – Not Meaningful 
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၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက် အမခာက်လတာကာလအတ က် ကိုြပဏအီို ်စို၏ စိုစိုအ ေါငျ်ားဝငအ်င ြှာ က  ် ၁၇၇.၁ ဘလီီယံ မဖစ်ပ ီျား ၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်၏ စိုစိုအ ေါငျ်ားဝငအ်င  က  ် ၁၄၉.၂ ဘလီီယံထက် ၁၈.၇% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ဝငအ်င ြ ာျားက ို  အအာက် ေါ အတ ိုငျ်ား လို ်ငနျ်ားကဏ္ဍအလ ိုက် ခ  မခြ်ျား စ တ်မဖာ န ိုင ်ေါသည် - 

(MMK'000) HY 2020 

(Unaudited) 

HY 2019 

(Unaudited) 

        % Change 

 Financial services       159,201,128                 134,574,014  18.3% 

 Healthcare services         17,873,647                   14,594,071  22.5% 

 Rental income                  27,000                           27,000  0% 

 Dividend income                    6,780                              6,780  0% 

Total      177,108,555                149,201,865  18.7% 

 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ဝငအ်င တ ိုျားတက်ြ ြှာ အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ် ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ် ကဏ္ဍြှမဖစ်ပ ီျား ၎ငျ်ားကဏ္ဍသည် ၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်ဝငအ်င  က  ် ၁၃၄.၆ ဘလီီယံ ရှ ခ ဲ့ရာြှ ၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်  က  ် ၁၅၉.၂   ဘလီီယံ  ရရှ သမဖငဲ့ ်

၁၈.၃% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ ထ ိုသ ို ဲ့ဝငအ်င တ ိုျားတက်လာမခငျ်ားြှာ ဘဏ၊ အရစ်က  ဝယ်ယ မခငျ်ား၊ အ ြ်ရာအခ ျားအင ၊ 

အအသျားစာျားအခ ျားအင နငှဲ့ ်Smart Credit တ ို ဲ့ထံြှ အတ ိုျားဝငအ်င ြ ာျား တ ိုျားတက်ရရှ လာမခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်။ 

ထ ို ဲ့အမ င ် ကိုြပဏီအို ်စို၏ က နျ်ားြာအရျားအစာငဲ့အ်ရှာက်ြ ကဏ္ဍြှ ဝငအ်င သည်လည်ျား COVID-19 ၏ သက်အရာက်ြ ြ ာျား ရှ ခ ဲ့ 

အသာ်လည်ျား ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၁၄.၆ ဘီလီယံ ြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၁၇.၉ ဘလီီယံသ ို ဲ့ 

ဝငအ်င တ ိုျားတက်ရရှ ခ ဲ့ ေါသည်။ ထ ိုက ဲ့သ ို ဲ့ ၂၂.၅% ဝငအ်င တ ိုျားတက်ရသညဲ့် အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ အဆျားရံိုဝနအ်ဆာငြ်  

လို ်ငနျ်ားြ ာျားမဖစ်အသာ မ ည် ြှကျွြ်ျားက ငဆ်ရာဝနြ် ာျားအာျား ြှတ် ံိုတင်ကိုသခ င်ဲ့မ ြုမခငျ်ား၊ အရ ိုျားအထ ျားကို၊ အအထ အထ ခ  စ တ် ကိုသြ ၊ 

ခနဓာက ိုယ်အတ ငျ်ား  ိုငျ်ားအရာဂေါကိုသြ နငှဲ့ ်နလှံိုျားအရာဂေါ အထ ျားကိုဌာန တ ို ဲ့၏ ဝငအ်င ြ ာျား အ ကာငဲ့ ်မဖစ်သည်။  

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်၏ အ ကြ်ျားအမြတ်သည် က  ် ၇၄.၅ ဘလီီယံ ရှ ရာ  ၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်တ င ် 

ရရှ ခ ဲ့အသာ အ ကြ်ျားအမြတ် က  ် ၅၉.၆ ဘလီီယံနငှဲ့ ် န  ငျ်ားယှဉ်လျှင ် ၂၄.၉% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ ဤသ ို ဲ့ တ ိုျားတက်လာမခငျ်ားြှာ 

ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ် ကဏ္ဍမဖစ်အသာ ရ ိုျားြဘဏလ်ီြ တက်၏ အ ကြ်ျားအမြတ် တ ိုျားတက်လာမခငျ်ား  အ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်။ 

က နျ်ားြာအရျားအစာငဲ့အ်ရှာက်ြ ကဏ္ဍ၏ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်တ င ် ဝငအ်င တ ိုျားတက်လာအသာ်လည်ျား အဆျားဝေါျားကိုသစရ တ်ြ ာျား 

တ ိုျားလာအသာအ ကာငဲ့ ်အ ကြ်ျားအမြတ်အခ  ြုျားအာျား ယခငန်စ်ှကအတ ိုငျ်ား ဆက်လက်ထ နျ်ားသ ြ်ျား ထာျားန ိုငခ် ဲ့ ေါသည်။ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏  စီြံခန ဲ့ခ်  ြ ဆ ိုငရ်ာ အသံိုျားစရ တ်သည် ၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၅၄.၃ ဘလီီယံ ရှ ခ ဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၅၁.၇ ဘလီီယံသ ို ဲ့ က ဆငျ်ားခ ဲ့ ေါသည်။ အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားြှာ အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ်  ဝနထ်ြ်ျားလစာ နငှဲ့ ်

ခံစာျားခ ငဲ့ြ် ာျား၊  အခ ျားအင ြ ာျားအအ ေါ်တ င ်  ဆံိုျားရ ံျားန ိုငအ်မခလ ာထာျားမခငျ်ား၊ ကျွြ်ျားက င ်ညာရှငြ် ာျားအတ က် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျား၊ 

 ံိုအသ  ိုင ်စစည်ျားြ ာျား၏ တနဖ် ိုျားအလ ာဲ့စရ တ်ြ ာျား၊ ကာလလတ် အ ြ်မခံအမြငာှျားရြ်ျားြ စရ တ်ြ ာျား၊ ဒဂီ စ်တယ် နည်ျား ညာမဖငဲ့ ် 

အ ျားက က်ရှာအဖ မခငျ်ား  အ ျားက က်မြြှငဲ့တ်ငမ်ခငျ်ား ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ နည်ျား ညာ   ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ ခရီျားစရ တ်ြ ာျား နငှဲ့ ်

ဒေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လစာခံစာျားခ ငဲ့ြ် ာျား  ေါဝင ်ေါသည်။ 
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အသံိုျားစရ တ် က ဆငျ်ားလာရသညဲ့် အအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ  ညာရှငအ်သံိုျားစရ တ်ြ ာျား၊  ံိုအသ  ိုင ်စစည်ျားြ ာျား၏ တနဖ် ိုျားအလ ာဲ့ 

စရ တ်ြ ာျား၊  အ ျားက က်ရှာအဖ မခငျ်ား အ ျားက က်မြြှငဲ့တ်ငမ်ခငျ်ား ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ ရံိုျားအအဆာက်အဦ ငာှျားရြ်ျားခစရ တ်ြ ာျား၊  

ခရီျားစရ တ်ြ ာျားနငှဲ့ ်ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ် ကဏ္ဍရှ  ဒေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လစာခံစာျားခ ငဲ့ြ် ာျားက ို အလ ာဲ့ခ န ိုငမ်ခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ်  ေါသည်။  

ဘဏ္ဍာအရျားဆ ိုငရ်ာအသံိုျားစရ တ်ြ ာျားသည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၄.၂ ဘလီီယံ ရှ ခ ဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်တ င ်

က  ် ၅.၁ ဘလီီယံရှ သမဖငဲ့ ်၂၁.၇% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်နငှဲ့ ်န  ငျ်ားယှဉ်လျှင ်၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်

 ျှြ်ျားြျှအာျားမဖငဲ့ ် အခ ျားအင ရယ ြ    ိုြ ိုြ ာျားမ ာျားခ ဲ့အသာအ ကာငဲ့ ် အခ ျားအင အအ ေါ်အ ျားအခ ရသည်ဲ့ အတ ိုျားအ ျားရအင  စရ တ်ြ ာျားသည် 

မြငဲ့တ်က်ခ ဲ့ ေါသည်။ သ ို ဲ့အသာ်လည်ျား Ayala Corporation ထြှံ ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှအံင ြ ာျား ရရှ ခ ဲ့ပ ီျားအနာက် အခ ျားအင ြ ာျား 

မ နလ်ည်အ ျားဆ ်ခ ဲ့သညဲ့်အတ က် ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အန ဲ့တ င ် စိုစိုအ ေါငျ်ား အခ ျားအင သည် ၃၅.၀ ဘလီီယံသာ ရှ သညဲ့်အတ က် 

၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ စက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ် ရှ အသာ ၈၁.၅ ဘလီီယံနငှဲ့ ် န  ငျ်ားယှဉ်လျှင ်  စိုစိုအ ေါငျ်ား အခ ျားအင ရယ ြ ြှာ 

က ဆငျ်ားသ ာျားခ ဲ့ ေါသည်။  

အမခာျားအသာ ဆံိုျားရ ံျားြ ြ ာျားနငှဲ့ ် အက  ြုျားအမြတ်ြ ာျားရရှ ြ က ို တငမ် ရလျှင ် ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၁.၆ ဘလီီယံ 

အမြတ်ရရှ ခ ဲ့သမဖင်ဲ့ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်နငှဲ့ ် န  ငျ်ားယှဉ်လျှင ် တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ အအသျားစ  ်ြှာ အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား  

မဖစ် ေါသည်။ 

(MMK’000)  

HY 2020 

(Unaudited) 

 HY 2019 

(Unaudited) 

  
 

 
 Loss on disposal of available-for-sale investments   -  (4,151) 

 Gain on disposal of property, plant and equipment  22,200  11,970 

 Gain on foreign currency exchange, net  1,787,072  2,967,739 

 Gain on write-off of unclaimed dividend 3,164   

 Write-off of unsuccessful business development   -  (1,769,086) 

 Write-off of investment in associates  (187,363)  - 

 Write-off of available-for-sale investments  -  (258,941) 

 Capital gains tax  (2,220)  (429,925) 

 Write-off of tangible assets  (58,734)  (63,952) 

 Total Other Gains  1,564,119  453,654 

 

ကိုြပဏ ီ အို ်စိုြှ တ  ဖက်ကိုြပဏြီ ာျား၏ ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှြံ စာရငျ်ား  ယ်ဖ က်မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် မဖစ်အ ေါ်လာအသာ ဆံိုျားရ ံျားြ  က  ် ၁၈၇.၄ 

သနျ်ားြှာ Star City @ Thanlyin Estate Development နငှ်ဲ့သက်ဆ ိုငသ်ည်ဲ့ ကနဦျားတည်အထာငအ်ရျားစရ တ်ြ ာျားအာျား စာရငျ်ား 

 ယ်ဖ က်မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် မဖစ် ေါသည်။ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်၏ အင လ လှယ်န နျ်ား အ ကာငဲ့ ်အ ေါ်အ ေါက်အသာ အမြတ်အင ြှာ က  ် 

၁.၈ ဘလီီယံသ ို ဲ့က ဆငျ်ားသ ာျားပ ီျား အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ် ကိုြပဏနီငှဲ့ ် ၎ငျ်ား၏လက်အအာက်ခံကိုြပဏီြ ာျားြှ  အအြရ ကနအ်ဒေါ်လာမဖငဲ့ ်

အခ ျားယ ထာျားအသာ  အ ကျားပြီြ ာျားအ ေါ်တ င ်န ိုငင်မံခာျားအင ဖလှယ်မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် ရရှ အသာ အမြတ်အင က ဆငျ်ားမခငျ်ား အ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်။ 

 ံိုအသ  ိုင ်စစည်ြ ာျားအာျား  စာရငျ်ား ယ်ဖ က်မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်   ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၅၈.၇ သနျ်ားဆံိုျားရ ံျားခ ဲ့ရမခငျ်ားြှာ   

ရ ိုျားြဘဏလ်ီြ တက်ထံြှ     ံိုအသ  ိုင ်စစည်ျားအခ  ြုွဲ့က ို    စာရငျ်ား ယ်ဖ က်မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်။  
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တ  ဖက်ကိုြပဏီြ ာျားနငှဲ့ဖ်က်စ ်ကိုြပဏီြ ာျား၏ အရ ံျားအမြတ်က ိုအခ  ြုျားက ခ  အဝက ခံမခငျ်ားြှမဖစ်အ ေါ်သည်ဲ့ အရ ံျားအာျား အအာက် ေါ 

အတ ိုငျ်ားခ  မခြ်ျားစ တ်မဖာ၍ တငမ် ထာျား ေါသည်။ 

   Group Share of (Loss)/Profit 

  

(MMK'000) 

Stake 

HY 2020 

(Unaudited) 

HY 2019 

(Unaudited) 

FMI Garden Development Co., Ltd 47.50% (50,264) (89,082) 

Thanlyin Estate Development Co., Ltd 30.00% 286,385 6,188,269 

Pun Hlaing Link Services Co., Ltd 30.00% 1,393 70,483 

Chindwin Holdings Pte Ltd 30.00% (426,547) 31,901 

LSC-FMI Co., Ltd 50.00% (214) (217) 

Meeyahta International Hotel Ltd 20.00% (104,636) (64,527) 

FMI Decaux Co.,Ltd 40.00% 225,504 (68,941) 

Total Share of (Loss)/ Profit   (68,379) 6,067,886 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ တ  ဖက်ကိုြပဏြီ ာျားနငှဲ့ ် ဖက်စ ်ကိုြပဏီြ ာျား၏ အရ ံျားအမြတ်အာျား အခ  ြုျားက ခ  အဝက ခံရာတ င ် ၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်အမြတ်အင  က  ် ၆.၁ ဘလီီယံ ရှ ခ ဲ့ရာြှ ၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်အရ ံျားအင  က  ် ၆၈.၄ သနျ်ား  သ ို ဲ့ 

၁၀၁.၁% က ဆငျ်ားသ ာျား ေါသည်။ ထ ိုသ ို ဲ့ က ဆငျ်ားရသညဲ့် အဓ က အအ ကာငျ်ားြှာ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်Thanlyin Estate 

Development Co., Ltd. အအာက်ရှ  ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှထံာျားအသာ အ ြ်ရာ အဖာ်ထိုတ်တည်အဆာက်အရျား စီြံက နျ်ားြ ာျားအာျား 

တနဖ် ိုျားမ နလ်ည်သတ်ြှတ်ရာတ င ် အမြတ်က  ် ၆.၂ ဘလီီယံ ရရှ ခ ဲ့ပ ီျား ယခိုနစ်ှတ င ် ြရှ အသာအ ကာင်ဲ့ အ ြ်ရာအဖာ်ထိုတ ်

တည်အဆာက်အရျားကဏ္ဍြှ အမြတ်အင ရရှ ြ  အလ ာဲ့နည်ျားသ ာျားရမခငျ်ားမဖစ် ေါသည်။ Chindwin Holdings Pte Ltd ၏ အရ ံျားအဝစို က  ် 

၄၂၆.၅ သနျ်ား က ခံရမခငျ်ားြှာ အင လ လှယ်န နျ်ားအ ကာငဲ့ ်မဖစ်အ ေါ်လာန ိုငသ်ည်ဲ့ ဆံိုျားရ ံျားြ က ို စာရငျ်ားသင်ဲ့က ခံမခငျ်ားအ ကာင်ဲ့ မဖစ် ေါသည်။  

ရလဒအ်ာျားမဖင်ဲ့ ဝငအ်င ခ နြ်အဆာငြီ် အမြတ်အင သည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်အတ က် က  ် ၇.၆ ဘလီီယံ ရရှ ရာြှ ၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်အတ က် က  ် ၁၉.၁ ဘလီီယံ ရရှ ခ ဲ့သညဲ့်အတ က် ၁၅၀.၉% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ ဝငအ်င ခ နအ် ျားအဆာင ်

ရြ သည်လည်ျား ၁၁၄.ဝ% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ ရလဒြ် ာျား တ ိုျားတက်အကာငျ်ားြ နရ်မခငျ်ားြှာ ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ် ကဏ္ဍရှ  

ရ ိုျားြဘဏတ် င ် ရလဒအ်ကာငျ်ားြ ာျား ရရှ ခ ဲ့မခငျ်ား၊ အ ကြ်ျားအမြတ်အခ  ြုျားက ိုထ နျ်ားသ ြ်ျားထာျားန ိုငမ်ခငျ်ား၊ ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားအာျား 

အလ ာဲ့ခ န ိုငမ်ခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာင်ဲ့မဖစ် ေါသည်။ ကိုြပဏီအို ်စို၏ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်စိုစိုအ ေါငျ်ား အသာျားတင ်အမြတ်အင သည် 

က  ် ၁၂.၇ ဘလီီယံ သ ို ဲ့ အရာက်ရှ ခ ဲ့ပ ီျား  ၁၇၄.၈%  တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ 

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်အတ ငျ်ား  Available-for-sale ရငျ်ားနှျီားမြြှ ်နှြံ ြ ာျားအာျား  တနဖ် ိုျားြ ာျား မ နလ်ည်သင်ဲ့ရာတ င ်က  ် ၆၄.၂ သနျ်ား 

ဆံိုျားရ ံျားခ ဲ့ပ ီျား ဤအ  ိုငျ်ား၌ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၃.၅ ဘလီီယံ ဆံိုျားရ ံျားခ ဲ့ ေါသည်။ ကိုြပဏီအို ်စို၏ Available-for-sale 

ရငျ်ားနှျီားမြြှ ်နှြံ ြ ာျားအာျား တနဖ် ိုျားမ နလ်ည်သင်ဲ့ြ  အအသျားစ  ်အာျား  အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား တငမ် ထာျား ေါသည်။ 

Investments 

(MMK'000) 

Carrying Value 

Before Adjustment 

Fair Value 

Adjustment 

Carrying Value after 

Adjustment 

MTSH 2,638,362 (386,102) 2,252,260 

MM Group 3,056,458 (1,497,842) 1,558,616 

Digital Money Myanmar Ltd.  10,484,352 1,819,769 12,304,121 

Total 16,179,172 (64,175) 16,114,997 
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ထ ိုသ ို ဲ့ တနဖ် ိုျားမ နလ်ည်သင်ဲ့မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် မဖစ်အ ေါ်သည်ဲ့ အရ ံျားအင ြှာ YSX နငှ်ဲ့ SGX တ ို ဲ့တ င ် စာရငျ်ားဝငထ်ာျားသည်ဲ့ Myanmar 

Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (“MTSH”) နငှဲ့ ်  Memories Group Limited (“Memories Group)  တ ို ဲ့၏ ရှယ်ယာ 

အစ ျားက က်အ ေါက်အ ျားြ ာျား အမ ာငျ်ားလ ြ အ ကာင်ဲ့ မဖစ်အ ေါ်သည်ဲ့ တနဖ် ိုျားသင်ဲ့အရ ံျားမဖစ်ပ ီျား၊  အမြတ်အင ြှာ ရ ိုျားြဘဏက်  ိုငသ်ည်ဲ့ 

Digital Money Myanmar Ltd  (“Wave Money”) ၏ ၅% ရှယ်ယာအာျား ြ ကာအသျားြီကမဖစ်အ ေါ် ခ ဲ့အသာ  အ ျားက က်တနဖ် ိုျား 

က ို အအမခခံတ က်ခ က်မခငျ်ားအ ကာင်ဲ့ရရှ သည်ဲ့ တနဖ် ိုျားသင်ဲ့အမြတ်မဖစ် ေါသည်။  

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်တ  ဖက်ကိုြပဏီြ ာျား၏ အခ  ြုျားက အမြတ်အင အအနနငှဲ့ ်က  ် ၅.၇ ဘလီီယံ ရရှ ခ ဲ့ပ ီျား အဓ က အာျားမဖင်ဲ့ 

Thanlyin Estate Development Co., Ltd နငှဲ့ ် Chindwin Holdings Pte Limited တ ို ဲ့၏ န ိုငင်မံခာျားအင စာရငျ်ားအာျား 

မြနြ်ာက  ်အင မဖငဲ့ ် အမ ာငျ်ားလ စာရငျ်ားသငဲ့ရ်ာတ င ်အသာျားတငရ်ရှ သည်ဲ့အမြတ် မဖစ် ေါသည်။ 

ရလဒအ်ာျားမဖင်ဲ့ ကိုြပဏအီို ်စို၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားနငှ်ဲ့သက်ဆ ိုငသ်ည်ဲ့ အမြတ်အင သည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၂.၅ 

ဘလီီယံ ရရှ ခ ဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၃.၀ ဘလီီယံအထ တ ိုျားတက်ရရှ ခ ဲ့ ေါသည်။  

ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားနငှ်ဲ့သက်ဆ ိုငသ်ည်ဲ့ တစ်စိုအအ ေါ်ရရှ သည်ဲ့အအမခခံဝငအ်င  (Basic EPS) ြှာ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား 

နစ်ှဝက်တ င ်၁၁၁ က  ် ရရှ သည်ဲ့အတ က် ၂၁.၉% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ ရှယ်ယာတစ်စိုအတ က် အလ ာဲ့က ရရှ ြညဲ့် ဝငအ်င  (Diluted 

EPS) ြှာ ၈၃ က  ် ရှ  ေါသည်။ Diluted EPS အာျား အနာငတ် ငထ်ိုတ်အဝအ ျားရြည်ဲ့ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ 

ရက်တ ငထ်ိုတ်အဝပ ီျားအအနအထာျားနငှ်ဲ့  ျှြ်ျားြျှအအမခခံတ က်ခ က်ထာျားမခငျ်ားမဖစ် ေါသည်။  

ကိုြပဏ ီ အို ်စို၏ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အန ဲ့ရှ   ဘဏ္ဍာအရျား အအမခအအနက ို ၂၀၁၉ စက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်အန ဲ့ရှ   ဘဏ္ဍာအရျား 

အအမခအအနနငှဲ့ ်အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား   ျားတ  အဖာ်မ အ ် ေါသည်။ 

Summary Group Balance Sheet 

  As at 31-Mar-2020 As at 30-Sep-2019 % Change 

(MMK’000) (Unaudited)  (Audited)    

ASSETS       

Total current assets 2,612,931,760 2,317,152,720 12.8% 

Total non-current assets 760,578,757 788,003,321 (3.5%) 

Total assets 3,373,510,517 3,105,156,041 8.6% 

 

LIABILITIES 

      

Total current liabilities               2,892,929,211 2,720,380,253 6.3% 

Total non-current liabilities 17,742,665 61,087,662 (71.0%)  

Total liabilities 2,910,671,876 2,781,467,915 4.6% 

    

NET ASSETS 462,838,641 323,688,126 43.0% 

    

EQUITY 

Equity attributable to the equity owners of 

the Company 

 

 

344,141,172 

 

 

214,716,140 

 

Non-controlling interest 118,697,469 108,971,986  

Total equity                462,838,641 323,688,126 43.0% 
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လက်ငငျ်ားရ  ိုငခ် ငဲ့ြ် ာျားသည် ၂၀၁၉  ခိုနစ်ှ စက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ်  က  ် ၂,၃၁၇.၂ ဘီလီယံ ရှ ခ ဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ 

ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၂,၆၁၂.၉ ဘီလီယံအထ  တ ိုျားတက်လာခ ဲ့ ေါသည်။ တ ိုျားတက်လာရသညဲ့် အဓ ကအအ ကာငျ်ားရငျ်ားြှာ ရ ိုျားြဘဏ်၏ 

အခ ျားအင အြ  ြုျားြ  ြုျား၊ Prepayments နငှဲ့ ် Advances၊ ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ် ကဏ္ဍနငှဲ့ ်   ကိုြပဏီတ ို ဲ့၏   အင သာျားလက်က နြ် ာျား 

တ ိုျားတက်လာမခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်။ 

 

လက်ငငျ်ားြဟိုတ်အသာ ရ  ိုငခ် ငဲ့ြ် ာျားသည် ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ စက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ် က  ် ၇၈၈.၀ ဘလီီယံ ရှ ခ ဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ 

၃၁ ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၇၆၀.၆  ဘလီီယံ သ ို ဲ့ က ဆငျ်ားခ ဲ့ ေါသည်။  ထ ိုသ ို ဲ့ က ဆငျ်ားရသညဲ့် အဓ က အအ ကာငျ်ားရငျ်ားြှာ  Deposit 

Auction အင အ ကျားအစ ျားက က်တ င ် ရ ိုျားြဘဏ်ြှ ထိုတ်အရာငျ်ားမခငျ်ားနငှ်ဲ့ Available-for-sale Financial Assets ြ ာျားအာျား 

တနဖ် ိုျားမ နလ်ည်သင်ဲ့မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် မဖစ် ေါသည်။ အထ ျားသမဖငဲ့ ် Memories Group နငှဲ့ ် MTSH ၏ SGX နငှဲ့ ် YSX တ ို ဲ့တ င ်

မဖစ်အ ေါ်အမ ာငျ်ားလ အနအသာ ရှယ်ယာအ ေါက်အ ျားြ ာျားအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်။  

 

ကိုြပဏအီို ်စို၏  လက်ငငျ်ားအ ျားရနတ်ာဝနြှ်ာ ၂၀၁၉  စက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၂,၇၂၀.၄ ဘလီီယံြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ 

ရက်အန ဲ့တ င ် က  ် ၂,၈၉၃.၀ ဘလီီယံသ ို ဲ့ တ ိုျားလာ ေါသည်။ ထ ိုသ ို ဲ့ တ ိုျားလာရသညဲ့် အဓ ကအအ ကာငျ်ားရငျ်ားြှာ 

ရှယ်ယာထည်ဲ့ဝငရ်နအ်တ က် ကက ြုတငအ်င ြ ာျား ရရှ မခငျ်ား၊ ရ ိုျားြဘဏတ် င ် အ ်နှအံင တ ိုျားလာမခငျ်ားနငှဲ့ ် ဝငအ်င ခ နတ် ိုျားတက် 

လ ာထာျားမခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာင်ဲ့ မဖစ် ေါသည်။  ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှသံ ထြှံ ရ ိုျားြဘဏသ် ို ဲ့ အစိုရှယ်ယာထည်ဲ့ဝငရ်နအ်တ က် ကက ြုတငအ်င  က  ် 

၅၂.၁၇ ဘလီီယံက ို လက်ခံရရှ ခ ဲ့ ေါသည်။ အဆ ို ေါအင နငှ်ဲ့စ ်လ ဥ်ျား၍ နစ်ှဝက်စာရငျ်ားခ ြု ်ပ ီျားအနာက်တ င ်

မြနြ်ာန ိုငင်အံတာ်ဗဟ ိုဘဏ၏် ခ င်ဲ့မ ခ က်က ို ရရှ ခ ဲ့ရာ  ရ ိုျားြဘဏြှ် ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှသံ သ ို ဲ့ အစိုရှယ်ယာအသစ်ထိုတ်အဝအ ျားပ ီျား 

မဖစ် ေါသည်။ 

 

လက်ငငျ်ားြဟိုတ်အသာ အ ျားရနတ်ာဝနြ် ာျားြှာ ၂၀၁၉ စက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်တ င ်က  ် ၆၁.၁ ဘလီီယံ ရှ ရာြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ 

ရက် တ င ်က  ် ၁၇.၇ ဘလီီယံသ ို ဲ့ က ဆငျ်ားသ ာျား ေါသည်။ က ဆငျ်ားသ ာျားရသညဲ့် အအ ကာငျ်ားရငျ်ားြှာ ဘဏအ်ခ ျားအင အခ  ြုွဲ့က ို မ နလ်ည် 

အ ျားဆ ်ခ ဲ့အသာအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်။  

 

အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အသာျားတင ် ိုငဆ် ိုငြ် သည် ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက် တ င ်က  ် ၃၄၄.၁ ဘလီီယံ မဖစ်ပ ီျား  ၂၀၁၉ စက်တငဘ်ာ 

၃၀ ရက်တ င ်က  ် ၂၁၄.၇ ဘလီီယံမဖစ်ခ ဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက် တ င ်ခ နလ်ှ ်ထာျားအသာ အမြတ်အင ြှာ က  ် ၈၄.၃ ဘလီီယံ 

ရှ သညဲ့်အတ က် ၂၀၁၉ စက်တငဘ်ာ ၃၀ ရက်တ င ်ရှ အသာ က  ် ၈၁.၄ ဘလီီယံနငှဲ့ ်န  ငျ်ားယှဉ်လျှင ်အနည်ျားငယ် မြငဲ့တ်က်ခ ဲ့သည်။  

 

ကိုြပဏ ီအို ်စို၏  ရငျ်ားနှျီားအင ြှာ ၄၃% တ ိုျားတက်ခ ဲ့ပ ီျား၊ အအ ကာငျ်ားရငျ်ားြှာ Ayala Corporation ထြှံ ကက ြုတငရ်ငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှအံင  

အအြရ ကနအ်ဒေါ်လာ ၈၂.၅ သနျ်ားအာျား ရရှ ခ ဲ့အသာအ ကာငဲ့မ်ဖစ်သည်။ ယငျ်ားအင အာျား ရငျ်ားနှျီားအင အမဖစ်အမ ာငျ်ားလ ြည်ဲ့ အခ ျားအင  Quasi-

equity Loan အမဖစ် စာရငျ်ားသ ငျ်ား ေါသည်။ သက်ဆ ိုငရ်ာခ င်ဲ့မ ြုခ က်ြ ာျား ရရှ ခ  နတ် င ် အဆ ို ေါအင အာျား ကိုြပဏ၏ီ 

ထည်ဲ့ဝငပ် ီျားရငျ်ားနှျီားအင  ၂၀% အမ ာငျ်ားလ ြည်မဖစ်ပ ီျား သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျားက ို အခ  ြုျားက ထိုတ်အဝြည်မဖစ်သည်။ 

 

အနာက်စာြ ကန်ာှသ ို ဲ့/- 
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Summary Group Cash Flow Statement 

(MMK'000) HY 2020 HY 2019 % change 

 (Unaudited) (Unaudited)  

Net cash (used in) provided by operating activities  (18,064,012)                     71,378,324 (125.3%)  

Net cash provided by investing activities 25,594,849 49,413,890 (48.2%) 

Net cash provided by financing activities 136,568,334 7,686,820 1676.7% 

Net increase in cash and cash equivalents 144,099,171  128,479,034  12.2% 

Cash and cash equivalents at beginning of the period 384,154,922  222,155,112  72.9% 

Cash and cash equivalents at the end of the period  528,254,093  350,634,146  50.7% 

 

ကိုြပဏ ီအို ်စို ၏ အင သာျားလက်က နြှ်ာ ၂၀၁၉  ခိုနစ်ှ ြတ်လ ၃၁ ရက်အန ဲ့တ င ် က  ် ၃၅၁.၀  ဘလီီယံ ြှ ၂၀၂၀  ခိုနစ်ှ ြတ်လ ၃၁ 

ရက်အန ဲ့တ င ်  က  ် ၅၂၈.၃ ဘလီီယံထ  တ ိုျားတက်ခ ဲ့ ေါသည်။ ၂၀၂၀  ခိုနစ်ှ ြတ်လ ၃၁ ရက်အန ဲ့အထ  ကိုြပဏီအို ်စို၏ အင သာျားနငှဲ့ ်

ဘဏလ်က်က နအ်ြ ာျားစိုြှာ ကိုြပဏီနငှဲ့ ်ရ ို ျားြဘဏ်ြှ မဖစ် ေါသည်။ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အန ဲ့အထ  ကိုြပဏအီို ်စိုသည် လို ်ငနျ်ား 

လည် တ်ြ ဆ ိုငရ်ာလို ်ရ ်အတ က် က  ် ၁၈.၁ ဘလီီယံ က ို သံိုျားစ  ခ ဲ့ပ ီျား အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ်  ရ ိုျားြဘဏ၏်  သံိုျားစ  သ ြ ာျားအာျား 

အခ ျားအင ြ ာျားနငှဲ့ ် ကက ြုတငအ်င ြ ာျား တ ိုျားမြြှငဲ့အ် ျားအ ်ခ ဲ့အသာအ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်။ ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှြံ ဆ ိုငရ်ာလို ်ရ ်ြှ ရရှ ခ ဲ့အသာ က  ် 

၂၅.၆ ဘလီီယံြှာ အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ် ရ ိုျားြဘဏ၏် အစ ိုျားရအင တ ိုက်စာခ ြု ်ြ ာျားနငှဲ့ ် ရ ို ျားြဘဏ၏် အမခာျားအသာအင အ ကျားသက်အသခံ 

လက်ြှတ်ြ ာျားက ိုအရာငျ်ားခ ခ ဲ့ မခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်။ ဘဏ္ဍာအရျားဆ ိုငရ်ာလို ်ရ ်ြှ ရရှ ခ ဲ့အသာ အင သာျား က  ် ၁၃၆.၆ ဘလီီယံ 

သည် အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ် ရ ိုျားြဘဏသ် ို ဲ့ အစိုရှယ်ယာထည်ဲ့ဝငြ် ရအင နငှဲ့ ် ကိုြပဏသီ ို ဲ့ Quasi-equity Loan ရအင တ ို ဲ့အ ကာငဲ့ ်

မဖစ် ေါသည်။ 

 

အနာဂတရ်မ ာ်မှန်ေးချက ် 

ကမုပဏီ အ ်ုစု  ုင ်ာ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ  ထြဦျားဆံိုျား COVID-19 အရာဂေါရှ သ လ နာြ ာျားက ို ြတ်လအကိုနခ်န ဲ့တ် င ် စတင ်  အတ ွဲ့ ရှ ခ ဲ့ပ ီျား ထ ိုအခ  နြှ်စ၍ 

ဤအစီရငခ်ံစာ အရျားသာျားသညဲ့်အခ  န ်အထ  အရာဂေါ  ိုျားရှ သ လ နာ အအယာက် ၂၉၉ ဦျားခန ဲ့က် ို အတ ွဲ့ ရှ ထာျား ေါသည်။  

မ ည်အထာငစ်ို အစ ိုျားရနငှဲ့ ်တ ိုငျ်ားအဒသကကီျား အစ ိုျားရတ ို ဲ့က မ ည်သ ဲ့က နျ်ားြာအရျားအတ က် ၂၀၂၀ မ ညဲ့်နစ်ှ ဧပ ီလ ၁၀ ရက်အန ဲ့ြှ ၁၉ 

ရက်အန ဲ့ ကာျားတ င ် က ငျ်ား ြညဲ့် မြနြ်ာဲ့နစ်ှသစ်က ျားသကကြန ်  အတာ်က ို ဖ က်သ ြ်ျားမခငျ်ားအ ေါအဝငအ်မခာျားအသာ လ စိုလ အဝျားမဖငဲ့ ်

မ ြုလို ်ရအသာက စစရ ်ြ ာျားက ိုဖ က်သ ြ်ျားမခငျ်ား၊ မ ည်သ ြ ာျားက ိုအ ြ်ြှာအနထ ိုငရ်နည်ွှန ်ကာျားမခငျ်ား၊ ပြ ြုွဲ့နယ်တစ်ခိုနငှဲ့တ်စ်ခို အ ကာျား 

သ ာျားလာြ ြ ာျားက ိုကန ဲ့သ်တ်မခငျ်ား၊ နယ်စ ်အဒသြ ာျားတ င ် ခရီျားသ ာျားလာြ ြ ာျားက ိုတာျားမြစ်မခငျ်ား၊ န ိုငင်တံကာအလဆ  ်က ို 

  တ်ထာျားမခငျ်ားတ ို ဲ့အ ေါအဝင ် တငျ်ား က ်အသာစည်ျားြ ဉ်ျားစည်ျားကြ်ျားြ ာျားက ို ခ ြှတ်ခ ဲ့ က ေါသည်။ ထ ိုအအမခအအနြ ာျားအ ကာင်ဲ့ 

ထိုတ်လို ်အရျားလို ်ငနျ်ားြ ာျားနငှဲ့ ် ကိုနစ်ည်စီျားဆငျ်ားြ ြ ာျား ရ ်တန ဲ့သ် ာျားအသာအ ကာငဲ့ ် စီျား  ာျားအရျားကဏ္ဍြှာ အနျှားအက ျားအလျားလံသ ာျား 

ခ ဲ့ ေါသည်။ အနာက်ဆက်တ  အမဖစ် စီျား  ာျားအရျားလို ်ငနျ်ားြ ာျားနငှဲ့ ်မ ည်သ ြ ာျား၏ စာျားဝတ်အနအရျားအအ ေါ် အက  ြုျားသက်အရာက်ခ ဲ့ ေါသည်။     

ထ ိုအက  ြုျားသက်အရာက်ြ ြ ာျားသည်  ြည်အရ ွဲ့ြည်ြျှအထ  သက်အရာက်ြ ရှ န ိုငသ်ည်က ို ယခို အခ  နအ်ထ  အတ အက  ခန ဲ့ြှ်နျ်ားန ိုငမ်ခငျ်ား 
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ြရှ အသျားသက ဲ့သ ို ဲ့ စီျား  ာျားအရျား လို ်ငနျ်ားအြ  ြုျားအစာျားြ ာျားအ ေါ်တ င ်ြ တည်၍ စီျား  ာျားအရျား လို ်ငနျ်ားတစ်ခိုစီ၏ မ နလ်ည်ဦျားအြာဲ့လာန ိုငြ်  

အအမခအအနလည်ျား က ာမခာျားြည် မဖစ် ေါသည်။   

COVID-19 အက  ်အတည်ျား စတငမ်ဖစ်  ာျားကတည်ျားက FMI ကိုြပဏ၏ီ  အဓ ကဦျားစာျားအ ျားက စစြှာ ဝနထ်ြ်ျားြ ာျားနငှဲ့ ် သံိုျားစ  သ  

မ ည်သ ြ ာျား၏ က နျ်ားြာအရျားနငှဲ့အ်ဘျားကငျ်ားလံိုမခံြုအရျားမဖစ် ေါသည်။ ထ ို ဲ့အ ကာငဲ့ ် အဆ ို ေါမဖစ်  ာျားလာန ိုငသ်ည်ဲ့ အနတရာယ်ြ ာျားက ို 

ကိုစာျားန ိုငြ်ညဲ့်အကာအက ယ်လို ်အဆာငြ် ြ ာျားက ို ခ ြှတ်လို ်အဆာငခ် ဲ့ ေါသည်။ ထ ိုလို ်အဆာငြ် ြ ာျားနငှ်ဲ့ စ ်လ ဥ်ျားသည်ဲ့ 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို အနာက်လာြည်ဲ့ အစီရငခ်ံစာတ င ် တငမ် ြည်မဖစ် ေါသည်။ COVID-19 က ်အရာဂေါအဘျားြှ ြည်သညဲ့် 

အခ  နတ် င ် မ နလ်ည်ဦျားအြာဲ့လာန ိုငြ်ည်က ို ြအသခ ာြအရရာအဆငဲ့တ် င ် ရှ အနအသျားသညဲ့်အတ က် ကိုြပဏအီို ်စိုအအနမဖငဲ့ ် 

အဓ ကြက သည်ဲ့ လို ်ငနျ်ားြ ာျားနငှဲ့ ်အင လံိုျားအင ရငျ်ား သံိုျားစ  ြ ြ ာျားက ို အခတတ ဆ ိုငျ်ားငမံခငျ်ား၊ အရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားမခငျ်ား အ ေါအဝင ်ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို 

စီြံခန ဲ့ခ်  မခငျ်ားနငှဲ့ ် အင သာျားြ ာျားက ို ထ နျ်ားသ ြ်ျားထာျားန ိုငရ်န ်နည်ျားလြ်ျားအ ေါငျ်ားြ ာျားစ ာက ို က ငဲ့သ်ံိုျားခ ဲ့ ေါသည်။   

ထ ို ဲ့အမ င ် ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့ နငှဲ့ ် ကိုြပဏအီို ်စို၏ အကကီျားတနျ်ားအြ အဆာငအ်ရာရှ ြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ဲ့၏ လစာနငှ်ဲ့ခံစာျားခ င်ဲ့ြ ာျားက ို 

ြ ြ သအဘာဆနဒအအလျှာက် ၂၀၂၀မ ညဲ့်နစ်ှ အြလ ၁ ရက်အန ဲ့ြှ စတင၍် အမခာက်လစာက ို ၂၅% အလ ာဲ့ယ ခံစာျားခ ဲ့ က ေါသည်။ 

အလယ်အလတ်အဆငဲ့ ် စီြံခန ဲ့ခ်  သ ြ ာျားကလည်ျား သက်ဆ ိုငရ်ာစီျား  ာျားအရျားလို ်ငနျ်ားအအမခအအနြ ာျားက ို ြ တည်၍ သံိုျားလြှ 

အမခာက်လအထ  လစာအင ြ ာျားအလ ာဲ့ယ ခ ဲ့ က ေါသည်။ ယခိုက ဲ့သ ို ဲ့ ခက်ခ အသာကာလအတ ငျ်ား ဥာဏ် ညာရင်ဲ့က က်ြ ၊ စ တ်အာျား 

ထက်သနြ် နငှဲ့ ်  ကံဲ့ ကံဲ့ခံန ိုငြ် တ ို ဲ့မဖငဲ့ ် ဝ ိုငျ်ားဝနျ်ားကက ြုျား ြ်ျားခ ဲ့ ကအသာ ဝနထ်ြ်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားက ို ကိုြပဏအီို ်စိုအအနမဖငဲ့ ် ြ ာျားစ ာ 

အက ျားဇ ျားတငရ်ှ အ ကာငျ်ား ြှတ်တြ်ျားတငလ် ို ေါသည်။ 

လက်ရှ စီျား  ာျားအရျားအအမခအအနသည် အခက်အခ ြ ာျား၊ စ နအ်ခေါ်ြ ြ ာျားနငှဲ့မ် ည်ဲ့နကှ်၍ စီျား  ာျားအရျားကဏ္ဍသည်လည်ျား အနျှားအက ျားအလျားလံ 

အနအသာ်လည်ျား COVID-19 အခ  ြုျားအအက ွဲ့က ို အအမခမ ြု၍ ကိုြပဏအီို ်စို၏ အခ  ြုွဲ့အသာ စီျား  ာျားအရျား လို ်ငနျ်ားြ ာျား အထ ျားသမဖငဲ့ ်

ရ ိုျားြဘဏ်နငှဲ့ ်  နျ်ားလ  ငစီ်လံိုအဆျားရံိုတ ို ဲ့၏  ဒစ်ဂ စ်တယ်အသ ငက် ျားအမ ာငျ်ားြ အာျား အရှ နအ်ဟိုနတ် ိုျားမြြှင်ဲ့အဆာငရ် က်အစရန ်

အခ ငဲ့အ်လြ်ျားြ ာျားက ို ဖနတ်ီျားအ ျားန ိုငခ် ဲ့ ေါသည်။ ကျွနအ်တာ်ြ ာျားအအနနငှ်ဲ့ မ ည် ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှသံ ြ ာျား၏ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ 

အနာဂတ်အအ ေါ် ယံို ကစ တ်ခ ပ ီျား ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှရံနစ် တ်ဝငစ်ာျားြ က ို ဆက်လက်မြငအ်တ ွဲ့အနရပ ီျား ြဟာဗ ျူဟာက အသာ 

ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှြံ ြ ာျားမ ြုလို ်လာြည်ဟို အြျှာ်ြှနျ်ားထာျား ေါသည်။ 

ဘဏ္ဍာရ ေးဝန်ရ ာငမ်ှုကဏ္ဍ  ုင ်ာ 

ဤ ကဏ္ဍတ င ်ကိုြပဏ၏ီ အဓ က ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှထံာျားအသာလို ်ငနျ်ားြှာ ရ ိုျားြဘဏလ်ီြ တက် မဖစ် ေါသည်။  

COVID-19 အရာဂေါက ်အဘျားအအမခအအနက ို တိုန ဲ့မ် နန် ိုငရ်နအ်တ က် ရ ိုျားြဘဏ၏် စီြံခန် ဲ့ခ  ြ အဖ  ွဲ့သည် စီျား  ာျားအရျား လို ်ငနျ်ားြ ာျား 

ဆက်လက်ရ ်တည်အရျားအစီအစဉ် (BCP) က ို စတငအ်အကာငအ်ထည်အဖာ်ခ ဲ့ပ ီျား လာြညဲ့် (၁၂) လြှ (၁၈) လအတ ငျ်ား ဘဏ်၏ 

စီျား  ာျားအရျား လို ်ငနျ်ားအအ ေါ် မဖစ်အ ေါ်လာန ိုငသ်ညဲ့် သက်အရာက်ြ ြ ာျားက ို အစာငဲ့ ်ကညဲ့်အလဲ့လာ အက ခ ်ခ ဲ့  က ေါသည်။ BCP သည် 

အအာက် ေါ ကဏ္ဍြ ာျားအာျား အဓ ကထာျားခ ဲ့ ေါသည်။ 
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၁။ သံိုျားစ  သ  မ ည်သ ြ ာျားအာျား အထာက် ံဲ့မခငျ်ား 

ရ ိုျားြဘဏ၏် ဦျားစာျားအ ျားလို ်ငနျ်ားြှာ COVID-19 ကာလတအလျှာက်လံိုျားတ င ်သံိုျားစ  သ မ ည်သ ြ ာျား အာျားလံိုျားက ို အထာက် ံဲ့အ ျားရန ်

မဖစ်သညဲ့်အတ က် ဘဏအ်အနမဖငဲ့ ် အအာက် ေါ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားက ို အအကာငအ်ထည် အဖာ်ခ ဲ့ ေါသည်။ (က) ဝငအ်င ရရှ ြ  

ြအသခ ာြအရရာြ ြ ာျား မြငဲ့တ်က်လာသညဲ့်အတ က် သံိုျားစ  သ ြ ာျားအအနမဖငဲ့ ်ဘဏ္ဍာအရျားအရ အခက်အခ ြမဖစ်အစရနအ်တ က် (၆) 

လအထ   အခ ျားအင အရငျ်ားမ နဆ် ်ြ  ဆ ိုငျ်ားငံဲ့အ ျားြညဲ့်  အစီအစဉ်က ို စတငခ် ဲ့ ေါသည်။ (ခ) သံိုျားစ  သ မ ည်သ ြ ာျား  ံိုြှန ်

အသံိုျားမ ြုန ိုငအ်ရျားက ို အအထာက်အက မ ြုသညဲ့် ဆက်သ ယ်ြ ြ ာျားက ို တ ိုျားမြြှငဲ့လ်ို ်အဆာငခ် ဲ့ ေါသည်။ (ဂ) သံိုျားစ  သ   မ ည်သ ြ ာျားက ို 

မ ညဲ့်စံိုစ ာအထာက် ံဲ့အ ျားန ိုငရ်နအ်တ က် ဘဏ၏် ဖ  ွဲ့စည်ျား ံိုြ ာျား၊ ြ ဝေါဒြ ာျားနငှဲ့ ် လို ်ငနျ်ားစဉ်ြ ာျားက ို  မ နလ်ည်ညြှ န  ငျ်ားမခငျ်ားတ ို ဲ့က ို 

လို ်အဆာငခ် ဲ့ ေါသည်။ ယခိုမဖစ်အ ေါ်အနအသာ စီျား  ာျားအရျားသက်အရာက်ြ ြ ာျားသည် အရတ ိုကာလတ င ် အခ ျားအင မ နလ်ည် 

ြအ ျားဆ ်န ိုငြ် ြ ာျားစ ာ မဖစ်အ ေါ်လာန ိုငပ် ီျား၊ အလယ်အလတ်ကာလနငှဲ့ ်  အရရှည်ကာလတ ို ဲ့တ င ်  မ နလ်ည်အ ျားဆ ်န ိုငမ်ခငျ်ား 

ြရှ အသာအခ ျားအင ြ ာျား (Non-performing Loan) အအ ေါ်တ င ်သက်အရာက်ြ ြ ာျား ရှ လာန ိုင ်ေါသည်။ 

၂။ ဝနထ်ြ်ျားြ ာျားအာျား အထာက် ံဲ့မခငျ်ား 

ရ ိုျားြဘဏ၏် အဓ က ရည်ရ ယ်ခ က်ြှာ COVID-19 အရာဂေါ  ိုျားနငှဲ့ ် ဝနထ်ြ်ျားြ ာျား ထ အတ ွဲ့ ြ  ြမဖစ်အစရန ် ကာက ယ်အ ျားရန ် 

မဖစ် ေါသည်။ မြနြ်ာန ိုငင်တံ င ် ဘဏလ်ို ်ငနျ်ားသည် ြရှ ြမဖစ် လ ိုအ ်အသာ ဝနအ်ဆာငြ် လို ်ငနျ်ားတစ်ခိုမဖစ်သညဲ့်အတ က် 

န ိုငင်တံဝနျ်ားရှ  ဘဏခ်  က နရ်က်ြ ာျားက ို ဆက်လက်ဖ ငဲ့လ်ှစ်ထာျားပ ီျား လို ်ငနျ်ားက ို ဆက်လက်လို ်အဆာငရ်န ် အလ နအ်အရျားကကီျား 

 ေါသည်။ ဘဏအ်အနမဖငဲ့ ် ဘဏခ်  ြ ာျားနငှဲ့ ် နည်ျား ညာ အအမခခံအအဆာက်အအံိုြ ာျားက ို အဆငဲ့မ်ြြှငဲ့တ်ငရ်န၊် လံိုမခံြုအရျားက ို 

တ ိုျားတက်အစရနန်ငှဲ့ ် က နျ်ားြာအရျားနငှဲ့အ်ဆျားဝေါျားအထာက် ံဲ့ြ ြ ာျား တ ိုျားမြြှငဲ့အ် ျားရနလ်ို ်ငနျ်ားရ ်ြ ာျားတ င ် ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှခံ ဲ့ပ ီျား 

လ တစ်ဦျားနငှဲ့တ်စ်ဦျား ခ ်ခ ာခ ာအနထ ိုငရ်န ် အစီအစဉ်ြ ာျားက ို ခ ြှတ်ခ ဲ့ ေါသည်။ ဝနထ်ြ်ျားြ ာျားက ို အကာအက ယ်အ ျားရနန်ငှဲ့ ်

အထာက် ံဲ့ြ အ ျားအ ်ရနအ်တ က် ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှြံ အသစ်ြ ာျားမ ြုလို ်ရသညဲ့်အတ က် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားတ ိုျားလာပ ီျား ဘဏ္ဍာအရျားအရ 

မြတ်စ နျ်ားန ိုငြ်  အလ ာဲ့က န ိုင ်ေါသည်။  

၃။ လက်က နစ်ာရငျ်ားအတာင်ဲ့တငျ်ားခ ိုငြ်ာမခငျ်ား 

ရ ိုျားြဘဏသ်ည် ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှသံ အသစ်ထံြှ ရှယ်ယာထည်ဲ့ဝငအ်င  က  ် ၅၄ ဘလီီယံက ို လက်ခံရရှ ထာျား ေါသည်။ ထ ိုအင အ ကာငဲ့ ်

ဘဏ၏်   ိုငဆ် ိုငြ် နငှဲ့ ်အင သာျားထာျားရှ ရနအ်ခ  ြုျားက ို မ ဋ္ဌာနျ်ားထာျားအသာ စံန နျ်ားြ ာျားထက်   ိုြ ိုမြင်ဲ့ြာျားခ ိုငြ်ာြည် မဖစ် ေါသည်။ ဘဏ်၏ 

အခ ျားအင ဆံိုျားရ ံျားန ိုငြ် နငှ်ဲ့ စီျား  ာျားအရျားအက  ြုျားသက်အရာက်ြ ြ ာျားက ို   ိုြ ိုအကာငျ်ားြ နစ် ာ ထ နျ်ားအက ာငျ်ားန ိုငရ်နအ်တ က် အခ ျားအင အသံိုျားမ ြုသ  

မ ည်သ ြ ာျား၏ အအမခအအနက ိုသံိုျားသ ်၍ အမ ြုသအဘာအဆာငရ် က်လ က်ရှ  ေါသည်။  မဖစ်အ ေါ်လာန ိုငသ်ည်ဲ့ စီျား  ာျားအရျားအအမခအအန 

ယ ိုယ ငျ်ားြ ာျားက ို ကက ြုတငတ် က်ဆပ ီျား အဆာငရ် က်ရနြ် ာျားက ို အခ  နန်ငှ်ဲ့တအမ ျားညီ သံိုျားသ ်အဆာငရ် က်သ ာျားြည်မဖစ် ေါသည်။ 

၄။ အင သာျား  ိုငဆ် ိုငြ် က ို စီြံခန ဲ့ခ်  မခငျ်ား 

ရ ိုျားြဘဏသ်ည် အက  ်အတည်ျားကာလြတ ိုငြီ်  ံိုြှနစီ်ျား  ာျားအရျားလို ်ငနျ်ားြ ာျားလည် တ်အနသညဲ့်အခ  နထ်က်  အင သာျား   ိုငဆ် ိုငြ် က ို 

  ိုြ ိုထာျားရှ န ိုငရ်န ် အစီအစဉ်ြ ာျားက ို ခ ြှတ်အအကာငအ်ထည်အဖာ်ခ ဲ့ ေါသည်။ ထ ိုသ ို ဲ့  အင သာျား  ိုငဆ် ိုငြ် က ို   ိုြ ိုထာျားရှ မခငျ်ားမဖငဲ့် 

သံိုျားစ  သ ြ ာျားက လ ိုအ ်သညဲ့်အခေါတ င ်ခ ကခ် ငျ်ား ထိုတ်အ ျားန ိုငရ်န ်ကက ြုတင ်မ ငဆ်င ်ထာျားမခငျ်ား မဖစ်သည်။ ထ ိုလို ်အဆာငခ် က်သည် 

အခ  ြုွဲ့အသာ တ ိုငျ်ားအဒသကကီျား၏ Lock-down ခ ထာျားသညဲ့် ဧရ ယာြ ာျားတ င ်ြရှ ြမဖစ် လ ိုအ ်ခ က် တစ်ခို မဖစ်လာ ေါသည်။ ဘဏ၏် 

လက်ထ တ င ်အင သာျား  ိုငဆ် ိုငြ်  တ ိုျားမြငဲ့က် ိုငအ်ဆာငထ်ာျားမခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်မဖစ်အ ေါ်လာန ိုငအ်သာ ဘဏ္ဍာအရျား သက်အရာက်ြ ြှာ အင သာျား 
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က ိုငအ်ဆာငထ်ာျားမခငျ်ားအ ကာင်ဲ့ အတ ိုျားဝငအ်င ြရန ိုငသ်မဖင်ဲ့ စိုစိုအ ေါငျ်ား အသာျားတင ် ဝငအ်င ရရှ ြ  အလ ာဲ့နည်ျားန ိုင ်ေါသည်။ အဆ ို ေါ 

အင သာျားက ိုငအ်ဆာငြ်  အအမခအအနက ိုလည်ျား COVID-19 အအမခအအန အမ ာငျ်ားလ လာသည်နငှဲ့ ်အြျှ မ နလ်ည် သံိုျားသ ်သ ာျားြည် 

မဖစ် ေါသည်။  

ကျန်ေးမာရ ေး ရစာင ရ်ရှာကမ်ှုကဏ္ဍ  ငု ်ာ 

ဤ ကဏ္ဍတ င ်ကိုြပဏ၏ီ အဓ က ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှထံာျားအသာလို ်ငနျ်ားြှာ   နျ်ားလ  ငစီ်လံို အဆျားရံို မဖစ် ေါသည်။  

COIVD-19 က ်အရာဂေါသည် ကြ္ာဲ့က ်အရာဂေါတစ်ခိုအမဖစ်သ ို ဲ့ြအရာက်ရှ ြီ မြနြ်ာန ိုငင်တံ င ်  ထြဦျားဆံိုျား COVID-19 လ နာက ို 

စတငြ်အတ ွဲ့ ရှ စဉ် ၂၀၂၀ မ ညဲ့်နစ်ှ ဇနန်ဝေါရီလကတည်ျားက င ် အဆျားရံို၏ စီြံခန် ဲ့ခ  ြ အဖ  ွဲ့သည် မဖစ်လာန ိုငအ်ခ ရှ အသာ 

က ်အရာဂေါအတ က် ကက ြုတင ်အစီအြံြ ာျား မ ြုလို ်ခ ဲ့ ေါသည်။ 

အဆျားရံိုလ နာြ ာျား၊ ဧညဲ့်သည်ြ ာျားနငှဲ့ ် ဝနထ်ြ်ျားြ ာျား၏ အဘျားကငျ်ားလံိုမခံြုအရျားက ို ဦျားစာျားအ ျားအအနမဖငဲ့ ် သတ်ြှတ်၍ သ သာအသာ 

ဝငအ်င အလ ာဲ့က မခငျ်ား၊ အထာက် ံဲ့ြ  ယနတရာျားတ င ် မ တ်အတာက်ြ ြ ာျား မဖစ်အ ေါ်လာန ိုငသ်ည်က ို ကက ြုတငတ် က်ဆလ က် အဆျားရံို 

စီြံခန် ဲ့ခ  ြ အဖ  ွဲ့သည် ထ ိုအအမခအအနက ို ကိုစာျားန ိုငရ်နအ်တ က် အနရာအခငျ်ားအက ငျ်ား၊ ဝနထ်ြ်ျား၊ စနစ်နငှဲ့ ်အအထာက်အ ံဲ့  စစည်ျားြ ာျား 

မ တ်လ ်ြ ြရှ အစရန ်အစီအစဉ်ြ ာျားခ ြှတ်ခ ဲ့ ေါသည်။ အဆျားရံိုဝငအ်င အအ ေါ်တ င ်ကကီျားြာျားအသာသက်အရာက်ြ  ြ ာျားရှ လာန ိုငသ်ည်က ို 

ကက ြုတငတ် က်ဆထာျားသညဲ့်အတ က် ဘဏ္ဍာအရျားစီြံခန် ဲ့ခ  ြ ဆ ိုငရ်ာ အအလျားအ ျားအဆာငရ် က်ခ ဲ့ ေါသည် ထ ို ဲ့အမ င ် မဖစ်အ ေါ်အနသည်ဲ့ 

အအမခအအနတ င ် ဝနအ်ဆာငြ် ဆက်လက်အ ျားန ိုငရ်န ် လို ်ငနျ်ားအသစ်မဖစ်အသာ Tele-medicine လို ်ငနျ်ားက ို စတင ်လို ်အဆာင် 

ခ ဲ့ ေါသည်။ 

ယခိုအခ  နတ် င ် COIVD-19 က ်အရာဂေါ၏ မဖစ်  ာျားအနြညဲ့် အခ  နက်ာလနငှဲ့ ် ၎ငျ်ား၏ အက  ြုျားသက်အရာက်ြ ြ ာျားက ို ြည်သ ြျှ 

ရှငျ်ားလငျ်ားစ ာ ြသ ရှ  ကအသျား ေါ။ သ ို ဲ့ရာတ င ်၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အန ဲ့တ င ်ကိုနဆ်ံိုျားခ ဲ့သညဲ့်  အဆျားရံို  ထြ နစ်ှဝက်၏ ဘဏ္ဍာအရျား 

စ ြ်ျားအဆာငရ်ည်ြှာ သတြှ်တ်ထာျားအသာ ဘက်ဂ က်နငှဲ့က် ိုက်ညီြ ရှ သည်က ိုအတ ွဲ့ရ ေါသည်။ အဆျားရံိုစီြံ ခန် ဲ့ခ  သ ြ ာျားအအနမဖငဲ့ ်

အစာလ ငစ် ာ ကက ြုတငမ် ငဆ်ငခ် ဲ့အသာ အဆာငရ် က်ခ က်ြ ာျားအ ကာငဲ့ ် အဆျားရံိုသည်  မဖစ်အ ေါ်လာအသာ အခက်အခ ြ ာျားြှအန၍ 

အနတရာယ်ကငျ်ားရှငျ်ားစ ာ လ တ်အမြာက်န ိုငြ်ည်ဟို ယံို ကည် ေါသည်။ 

အ မ် ာရဖာ်ထတုတ်ည်ရ ာက်မှုကဏ္ဍ 

ဤကဏ္ဍတ င ်ကိုြပဏ၏ီ အဓ ကရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှြံ ြှာ Star City စီြံက နျ်ား နငှဲ့ ်Yoma Central စီြံက နျ်ားတ ို ဲ့ မဖစ် ကပ ီျား ထ ိုစီြံက နျ်ား 

နစ်ှခိုစလံိုျားြှာ Yoma Land အြှတ်တံဆ  ်အအာက်တ င ် အအကာငအ်ထည်အဖာ် အဆာငရ် က်အနအသာ အထငက်ရ 

စီြံက နျ်ားကကီျားြ ာျားမဖစ် က ေါသည်။  

City Loft @ Star City သည် Star City အ ြ်ရာအဖာ်ထိုတ်တည်အဆာက်အရျား လို ်ငနျ်ား၏ အဓ က ဝငအ်င ရှာအဖ အ ျားအနအသာ 

လို ်ငနျ်ားတစ်ခို အမဖစ် ဆက်လက် ရ ်တည်လ က် ရှ ပ ီျား စတငဖ် ငဲ့လ်ှစ် အရာငျ်ားခ ခ ဲ့အသာ အခနျ်ားအ ေါငျ်ား ၄၅၅ ခနျ်ား၏ ၉၀% က ို 

အရာငျ်ားခ ပ ီျားမဖစ်အသာအ ကာငဲ့ ်  အကာငျ်ားြ နအ်သာ ဝယ်လ ိုအာျားရှ အနသညဲ့် စီြံက နျ်ားတစ်ခို မဖစ် ေါသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ  ထြ နစ်ှဝက် 

အမခာက်အသ ွဲ့ရာသတီ င ် City Loft @ Star City စီြံက နျ်ားတည်အဆာက်ြ ြ ာျားအာျား အရှ နအ်ဟိုနမ်ြြှင်ဲ့တငန် ိုငပ် ီျား အနာက်ထ ် 

တ ိုက်ခနျ်ားြ ာျား ဆက်လက်အရာငျ်ားခ န ိုငသ်ည်ဲ့အတ က် ဝငအ်င စာရငျ်ားဝငန် ိုငြ် တ ိုျားတက်လာြည်မဖစ် ေါသည်။  ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ 

စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်အန ဲ့အထ  City Loft @ Star City အခနျ်ားြ ာျား အရာငျ်ားခ မခငျ်ားြှ ဝငအ်င အမဖစ်စာရငျ်ားဝင ်သတ်ြှတ်ရန ်က  ် 
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၂၃ ဘလီီယံ အက ာ် ရှ  ေါသည်။ ထ ိုအမ င ်ကိုြပဏအီို ်စိုသည် ရနက်ိုနန်ငှဲ့ ်ြနတအလျားပြ ြုွဲ့ြ ာျားရှ  အမခာျားအသာ  အနရာြ ာျားတ ငလ်ည်ျား City 

Loft က ဲ့သ ို ဲ့ အ ြ်ရာြ ာျား ဆက်လက် တ ိုျားခ  ွဲ့ အဆာက်လို ်သ ာျားရန ်အမြအနရာစတငရ်ှာအဖ လ က် ရှ  ေါအ ကာငျ်ားတငမ် အ ် ေါသည်။ 

ခ ီေးသ ာေးကဏ္ဍ 

ဤ ကဏ္ဍတ င ်ကိုြပဏ၏ီ အဓ က ရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှထံာျားအသာလို ်ငနျ်ားြှာ  Memories Group Limited မဖစ် ေါသည်။  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ခရီျားသ ာျားလို ်ငနျ်ားကဏ္ဍြှာ COVID-19 က ်အရာဂေါအဘျားအ ကာငဲ့ ် မ ငျ်ားထနစ် ာ ထ ခ ိုက်ခံခ ဲ့ရပ ီျား လာြညဲ့်လ 

အနည်ျားငယ်အထ    စီျား  ာျားအရျားအအ ေါ်သက်အရာက်ြ ြ ာျား ရှ န ိုင ်ေါသည်။   Customer ြ ာျားအကက ြုက်နငှဲ့ ်  အ ျားက က် လ ိုအ ်ခ က် 

အအမ ာငျ်ားအလ ြ ာျားမဖစ်အ ေါ်လာန ိုငအ်သာအ ကာငဲ့ ် ခရီျားသ ာျားကဏ္ဍတစ်ခိုလံိုျားအအနမဖငဲ့ ် စီျား  ာျားအရျား နည်ျားဗ ျူဟာြ ာျားက ိုလည်ျား 

အ ျားက က်လ ိုအ ်ခ က်နငှဲ့အ်ညီ လို ်အဆာငန် ိုငရ်န ်လ ိုအ ် ေါသည်။  

Memories Group သည် ယခို မဖစ်အ ေါ်လာအသာ လို ်ငနျ်ား အအမခအအန က ဆငျ်ားြ က ို အအမခခံ၍ ြဟာဗ ျူဟာက စ ာ 

မ နလ်ည်သံိုျားသ ်မခငျ်ား၊ လ ိုအ ်အသာ  မ ြုမ ငအ်မ ာငျ်ားလ ြ ြ ာျားမ ြုလို ်မခငျ်ား၊ ခရီျားသ ာျားလို ်ငနျ်ား ထိုတ်ကိုနအ်သစ်ြ ာျားနငှဲ့ ်

အအတ ွဲ့အ ကံြုအသစ်ြ ာျားက ို တီထ ငဖ်နတ်ီျားမခငျ်ားတ ို ဲ့က ို  အဆာငရ် က်ြည်မဖစ် ေါသည်။ သ ို ဲ့ြှသာ ခရီျားသ ာျားလို ်ငနျ်ား  အ ျားက က် 

ဝယ်လ ိုအာျားမြငဲ့တ်က်လာသညဲ့်အခေါတ င ် အဆငသ်ငဲ့မ်ဖစ်အနြည် မဖစ် ေါသည်။ ကိုြပဏအီို ်စို၏ အမခာျားရငျ်ားနှျီားမြြှြု ်နှြံ ြ ာျားနငှ်ဲ့ 

ယှဥ်လျှင ်ဤလို ်ငနျ်ားသည် လို ်ငနျ်ားနယ် ယ်သစ်တစ်ခိုအဆင်ဲ့တ ငသ်ာရှ အနပ ီျား အရရှည်ြဟာဗ ျူဟာအမြာက် တ ိုျားတက်ြ ြ ာျားက ို 

အြျှာ်ြှနျ်ား၍ ဆက်လက်အထာက် ံဲ့သ ာျားြည်မဖစ် ေါသည်။ 

 

ဒ ါ ရ  ိုကတ္ာ အ ဖ  ြဲ႕ ၏ အ မ  န ္႔အ ရ 
 
 

ထ န ္းထ န ္း 
အ မ ႈေ ဆာ ာ ္ဒ ါရ  ိုက္တာ  
၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္ ၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက ္
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INTERIM RESULTS - MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS 
__________________________________________________________________________________ 
 
The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Co., Ltd (“Company”), and with its 
subsidiaries (“Group”), wishes to announce the release of the Company’s unaudited interim financial 
statements for the six-month period ended 31st March 2020 (“HY 2020”). 
 
For meaningful comparison, the Company’s management uses its interim financial report covering the 
period 1st October 2018 to 31st March 2019 (“HY 2019”). The discussion and analysis are provided as 
below: 
 
 KEY HIGHLIGHTS 
 Summary of Group Statement of Comprehensive Income 

(MMK'000)  HY 2020 HY 2019 % Change 
 (Unaudited) (Unaudited)  

   
 

Revenue  177,108,555  149,201,865  18.7% 

Cost of sales  (102,621,964) (89,581,120) 14.6% 

Gross profit  74,486,591  59,620,745  24.9% 

Gross margin 42%  40%   

Administrative expenses 
 

(51,698,601) 
 

(54,286,838) 
 

(4.8%) 

Finance expenses (5,143,037) (4,226,148) 21.7% 

Other gains or (losses) 1,564,119  453,654  244.8% 

Share in (loss) profits of associates and joint 
ventures, net of tax 

(68,379) 6,067,886  (101.1%) 

Profit before income tax  19,140,693  7,629,299  150.9% 

Income tax expense (6,418,747) (2,999,663) 114.0% 

Profit for the period  12,721,946 4,629,636  174.8% 

Fair value adjustment of available-for-sale 
investments 

 
(64,175) 

 
(3,517,881) 

 
(98.2%) 

Share of other comprehensive income of associates 5,675,942          -                           NM1 

Other comprehensive income (loss) for the period, 
net of tax 

5,611,767 (3,517,881) (259.5%) 

Total comprehensive income for the period  18,333,713 1,111,755  1,549.1% 
     

Profit attributable to:    

   Owners of the Company        2,996,463 2,457,535  

   Non-controlling interests  9,725,483 2,172,101  

 12,721,946 4,629,636  

 

Earnings per share    

 Basic (MMK)                      111 91 21.9% 

 Diluted (MMK)                        83 91 (8.7%) 

 

 
1 NM – Not Meaningful 
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The Group’s total revenue for the six months, HY 2020 increased by 18.7% to MMK 177.1 billion as 
compared to MMK 149.2 billion in HY 2019. 
 
Below is the breakdown of revenue by business segment: -  
 
(MMK'000) HY 2020 

(Unaudited) 
HY 2019 

(Unaudited) 
        % Change 

 Financial services       159,201,128                 134,574,014  18.3% 

 Healthcare services         17,873,647                   14,594,071  22.5% 

 Rental income                  27,000                           27,000  0% 

 Dividend income                    6,780                              6,780  0% 

Total      177,108,555                149,201,865  18.7% 

 
The main driver of increase in Group revenue is financial services. Revenue generated from the 
financial services segment increased by 18.3% from MMK 134.6 billion in HY 2019 to MMK 159.2 billion 
in HY 2020. The increase in revenue is primarily due to interest income contributed by demand loan, 
overdrafts, hire purchase, mortgage loan, microfinance and smart credit.  
 
The Group also recorded a higher revenue of MMK 17.9 billion from its healthcare segment in HY 2020 
as compared to MMK 14.6 billion in HY 2019 despite the negative impact of the COVID-19 pandemic. 
The 22.5% increase in revenue is due to clinical and ancillary services such as reinstatement of 
overseas specialist registration, orthopedics, general surgery, internal medicine and cardiology.  
 
The gross profit has improved by 24.9% to MMK 74.5 billion in HY 2020, as compared to MMK 59.6 
billion in HY 2019. The increase was mainly due to the improvement in gross profit margin contributed 
by financial services, Yoma Bank Limited. The gross profit margin of healthcare services remains the 
same due to the increase in direct medical costs in HY 2020. 
 
Further, the Group’s administrative expenses decreased from MMK 54.3 billion in HY 2019 to MMK 
51.7 billion in HY 2020. The administrative expenses were mainly made up of staff costs, specific 
provision on loans and advances and repossessed properties, professional fees, the depreciation of 
property, plant and equipment, medium-term leases of premises, digital marketing and promotion 
expenses, technology expenses, travelling costs and directors’ remuneration. 
 
The decrease in administrative expenses is mainly related to lower professional fees, the depreciation 
of property, plant and equipment, reduced marketing and promotion expenses, reduced office rental 
expenses, travelling and related costs, and reduction in directors’ remuneration in financial services 
segment.  
 
Finance expenses increased by 21.7% from MMK 4.2 billion in HY 2019 to MMK 5.1 billion in HY 2020. 
Interest expenses on borrowings increased in the six months ended HY 2020 is due to higher average 
borrowing over the course of period combined as compared to HY 2019. Total borrowings, however 
decreased as at 31 March 2020 to MMK 35.0 billion as compared to MMK 81.5 billion as at 30 
September 2019 following the repayment of certain facilities, with the proceeds from the private 
placement exercise from Ayala Corporation.   
 
For other gains or losses, HY 2020 shows a gain of MMK 1.6 billion, which is higher than HY 2019. 
Below is the detail breakdown: 
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(MMK’000)  
HY 2020 

(Unaudited) 
 HY 2019 

(Unaudited) 

    
 Loss on disposal of available-for-sale investments   -  (4,151) 

 Gain on disposal of property, plant and equipment  22,200  11,970 

 Gain on foreign currency exchange, net  1,787,072  2,967,739 

 Gain on write-off of unclaimed dividend 3,164   

 Write-off of unsuccessful business development   -  (1,769,086) 

 Write-off of investment in associates  (187,363)  - 

 Write-off of available-for-sale investments  -  (258,941) 

 Capital gains tax  (2,220)  (429,925) 

 Write-off of tangible assets  (58,734)  (63,952) 

 Total Other Gains  1,564,119  453,654 

  
The write-off of investment in associates of MMK 187.4 million is due to a write-off of initial 
development cost of Star City @ Thanlyin Estate Development. The gain on foreign currency exchange 
decrease to MMK 1.8 billion in HY 2020 and the gain is mainly due to unrealized foreign exchange 
gains on currency translation of US dollar denominated loans of the Group. The loss of MMK 58.7 
million is due to a write-off of property and equipment by Yoma Bank Limited.    
 
The Group recorded a share of losses of associates and joint ventures in HY 2020. Detailed breakdown 
is as below: 

   Group Share of (Loss)/Profit 

  
(MMK'000) 

Stake 
HY 2020 

(Unaudited) 
HY 2019 

(Unaudited) 

FMI Garden Development Co., Ltd 47.50% (50,264) (89,082) 

Thanlyin Estate Development Co., Ltd 30.00% 286,385 6,188,269 

Pun Hlaing Link Services Co., Ltd 30.00% 1,393 70,483 

Chindwin Holdings Pte Ltd 30.00% (426,547) 31,901 

LSC-FMI Co., Ltd 50.00% (214) (217) 

Meeyatha International Hotel Ltd 20.00% (104,636) (64,527) 

FMI Decaux Co.,Ltd 40.00% 225,504 (68,941) 

Total Share of (Loss)/ Profit   (68,379) 6,067,886 

 
The Group’s share of profits from associates and joint ventures decreased by 101.1 % from MMK 6.1 
billion in HY 2019 to loss of MMK 68.4 million in HY 2020. This reduction in the share of losses was 
mainly due to the decrease in net earnings from the real estate sector as compared to profit of MMK 
6.2 billion in HY 2019, where revenue was primarily driven by fair value gains of investment properties 
from Thanlyin Estate Development Co., Ltd. The Group’s share of loss MMK 426.5 million in Chindwin 
Holdings Pte Ltd mainly arise from provision of currency translation loss, follows the concept of 
prudence.  
 
Profit before income tax increased by 150.9% in HY 2020 to MMK 19.1 billion as compared to MMK 
7.6 billion in HY 2019, despite the 114.0% increase in income taxes, resulting mainly from the revenue 
growth of financial services segment. The increase is primarily due to the improvement in results of 
Yoma Bank, managing gross profit margin and operating expenses effectively. As a summary , the 
Group net profit in HY 2020 increased by 174.8% to MMK 12.7 billion. 
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In HY 2020, the losses of MMK 64.2 million from fair value adjustment of available-for-sale 
investments while that of HY 2019 is losses of MMK 3.5 billion. Shown below is the details of Group’s 
fair value adjustment for available-for-sale investments.  
 

Investments 
(MMK'000) 

Carrying Value 
Before Adjustment 

Fair Value 
Adjustment 

Carrying Value 
after Adjustment 

MTSH 2,638,362 (386,102) 2,252,260 

MM Group 3,056,458 (1,497,842) 1,558,616 

Digital Money Myanmar Ltd.  10,484,352 1,819,769 12,304,121 

Total 16,179,172 (64,175) 16,114,997 

 
The loss in fair value adjustment is due to the Company investment in Myanmar Thilawa SEZ Holdings 
Public Co.,Ltd (“MTSH”) and Memories Group Limited (“Memories Group”), both of which are 
companies listed on YSX and SGX respectively, and the fair value gains of Digital Money Myanmar Ltd 
(“Wave Money”) via a 5% shareholding held by Yoma Bank, based on the recent market transaction. 
 
For the HY 2020, the Group had a share of MMK 5.7 billion of other comprehensive income of its 
associate. The gain is due to the net of the foreign currency translation adjustments of Thanlyin Estate 
Development Limited and Chindwin Holdings Pte Limited.  
 
As a result of the above, the Group recorded a net profit attributable to equity holders of the Company 
of MMK 3.0 billion in HY 2020 as compared to a net profit of MMK 2.5 billion in HY 2019.  
 
As a net profit was incurred to profit attributable to equity holders of the Company, the basic earnings 
per share (“EPS”) of MMK 111, increased by 21.9% in HY 2020 and diluted EPS of MMK 83. The 
weighted average number of shares issue for the purpose of calculating diluted earnings per share has 
been adjusted assuming that any dilutive convertible securities were duly exercised as at 31 March 
2020.  
 
A summary statement of financial position for the group, together with a comparative statement as 
at the end of the immediately preceding financial year, 30 September 2019. 
 
Summary of Group Balance Sheet 

  As at 31-Mar-2020 As at 30-Sep-2019 % Change 

(MMK’000) (Unaudited)  (Audited)    

ASSETS       

Total current assets 2,612,931,760 2,317,152,720 12.8% 

Total non-current assets 760,578,757 788,003,321 (3.5%) 

Total assets 3,373,510,517 3,105,156,041 8.6% 

 
LIABILITIES 

      

Total current liabilities               2,892,929,211 2,720,380,253 6.3% 

Total non-current liabilities 17,742,665 61,087,662 (71.0%)  

Total liabilities 2,910,671,876 2,781,467,915 4.6% 

    

NET ASSETS 462,838,641 323,688,126 43.0% 
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EQUITY 
 
Equity attributable to the equity 
owners of the Company 

 
 

344,141,172 

 
 

214,716,140 

 

Non-controlling interest 118,697,469 108,971,986  

Total equity                462,838,641 323,688,126 43.0% 

 
Current assets increased from MMK 2,317.2 billion as at 30 September 2019 to MMK 2,612.9 billion 
as at 31 March 2020. The increase was mainly due to the bank’s loan portfolio, prepayments and 
advances, and increase in cash and cash equivalents in financial services segment and the Company. 
 
Non-current assets decrease from MMK 788.0 billion as at 30 September 2019 to MMK 760.6 billion 
as at 31 March 2020. This decrease is primarily due to the sales of money market (deposit auction) by 
Yoma Bank as well as the fair value adjustments of available-for-sale financial assets, particularly the 
quoted market securities price of Memories Group and MTSH. 
 
Current liabilities increase to MMK 2,893.0 billion as at 31 March 2020 as compared to MMK 2,720.4 
billion as at 30 September 2019 which is mainly due to increase in advances for share subscription and 
bank deposits from customers at Yoma Bank, and provision for income taxes. Advances for share 
subscription of MMK 52.17 billion were received for the subscription of the Bank’s capital by the 
investor. Subsequent to reporting period, the Bank has received CBM approval and such fund has 
already been used to issue new shares to the investor.  
 
Non-current liabilities decreased from MMK 61.1 billion as at 30 September 2019 as compared to 
MMK 17.7 billion as at 31 March 2020. The decrease was primarily due to the repayment of bank 
borrowings.  
 
As at 31 March 2020, net asset attributable to equity owners stood at MMK 344.1 billion as compared 
to MMK 214.7 billion as at 30 September 2019. The retained profits as at 31 March 2020 slightly 
increased to MMK 84.3 billion as compared to MMK 81.4 billion as at 30 September 2019.  
 
The Group’s equity grew at a rate of 43% which is attributable to the private placement proceeds of 
US$ 82.5 million from Ayala Corporation, which is recorded as a quasi-equity loan. Upon the regulatory 
approvals, ordinary shares of the company equivalent to 20% of the enlarged total share capital of the 
Company will be issued for the conversion of the quasi-equity loan. 
 
Summary of Group Cash Flow Statement 
 

(MMK'000) HY 2020 HY 2019 % change 

 (Unaudited) (Unaudited)  

Net cash (used in) provided by operating 
activities  

(18,064,012)                     71,378,324 (125.3%)  

Net cash provided by investing activities 25,594,849 49,413,890 (48.2%) 

Net cash provided by financing activities 136,568,334 7,686,820 1676.7% 

Net increase in cash and cash equivalents 144,099,171  128,479,034  12.2% 

Cash and cash equivalents at beginning of the 
period 

384,154,922  222,155,112  72.9% 

Cash and cash equivalents at the end of the 
period 

 528,254,093  350,634,146  50.7% 
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Group cash and cash equivalents stood at MMK 528.3 billion as at 31 March 2020 as compared to 
MMK 351.0 billion as at 31 March 2019. The majority of cash and bank balances as at 31 March 2020 
were bank balances of the Company and Yoma Bank. As at 31 March 2020, the Group used MMK 18.1 
billion in operating activities, mainly due to the increase in loans and advances to customers by Yoma 
Bank. The MMK 25.6 billion of cash generated from investing activities was primarily due to the sales 
of government bonds and other securities by Yoma Bank. The MMK 136.6 billion of cash generated 
from financing was mainly due the receipt of proceeds from the share subscription in Yoma Bank and 
Quasi-equity loan in the Company. 
 
 
Forward Outlook 
 
The Group 
 
Myanmar reported its first COVID-19 cases at the end of March, since then approximately 300 people 
have been diagnosed with the Covid-19 virus. Both the Union Government and Regional Government 
have implemented strict measures for public health aimed at limiting the spread of the COVID-19 
virus, including shutting down of international airports, limiting movement of the people at the 
borders, restricting residents’ movements between townships, issuance of stay-home orders and the 
cancellation of mass public gatherings, including the Myanmar New Year celebration between 10-19 
April 2020. As a result, business activities have slowed down with supply chain and trade flow 
disruptions, and the consequential impact on business and consumer expectations. The impact from 
these measures remains uncertain and will vary in each of the businesses depending on the type of 
business and pace of recovery in each business. 
 
Since the beginning of the COVID-19 crisis, the Group’s priority remains with the health and wellbeing 
of its employees and customers and it has put in place a range of health and safety measures to 
mitigate their risks. The cost of these measures to the Group will be reflected in the coming quarters. 
As the recovery from the COVID-19 pandemic remains uncertain, the Group has taken numerous steps 
to manage costs and preserve cash, including the suspension and deferral of non-essential operating 
and capital expenditures. 
 
Furthermore, the Board and the Group’s senior management will take voluntary reductions in 
directors’ fees and salaries of 25 per cent starting 1 May 2020 for the next six months, while middle 
management executives will also take a voluntary salary reduction reflective of each business unit’s 
expected performance over the next three to six months. The Group is grateful to all of its employees 
who have contributed to this collective effort with professionalism, resilience and dedication during 
these difficult times. 
 
Despite the challenging business environment and economic slowdown, the COVID-19 pandemic has 
presented opportunities for the Group to accelerate the digital transformation of some of its 
businesses, most notably at Yoma Bank and Pun Hlaing Siloam Hospitals. We expect to see continued 
investor interest in Myanmar which will bring about meaningful strategic investment in these 
businesses and underscore the confidence in the future of Myanmar and in the Group. 
 
 
Financial Services 
 
The Company’s primary participation in this sector is the investment in Yoma Bank Limited.  
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In response to the COVID-19 pandemic , Yoma Bank’s management has since implemented a Business 
Continuity Plan ("BCP") to monitor and assess the likely impact on its business in the next 12 to 18 
months. The BCP's focus has been in the following areas: 
 
1. Supporting customers 
The Bank's focus has been to support all customers through the COVID-19 pandemic. The Bank has 
implemented various measures including: (a) launching of Principal Loan Repayment Deferral Program 
of up to 6 months to soften the financial commitments for customers as revenue uncertainty has 
increased; (b) increased regular and structured communication with the customers; and (c) aligning 
the Bank's internal organization, policies and processes to ensure customers will be supported. The 
likely financial impact will see increased short-term delinquencies and potential mid to long term 
impacts on the non-performing portfolio. 
 
2. Supporting its people 
The Bank's primary aim has been to protect, support and prevent its people from exposure to COVID- 
19 virus. With banking begin an essential service in Myanmar, maintaining our branch operations have 
been paramount in the continuation of banking business operations. The Bank has invested in 
upgrading its branch and technology infrastructure, improving physical security, increasing medical 
and health coverage and actively implementing social distancing protocols. The likely financial impact 
will see increased expenses resulting from investment to support and protect its people. 
 
3. Maintaining a strong balance sheet 
The Bank has received proceeds of MMK 54 billion from share subscription from the new investor, 
which will increase the Bank's equity and Capital Adequacy Ratio way above prescribed standards. The 
Bank is proactively reassessing its customer risk grading at a portfolio level to better understand the 
likely economic impact of the deterioration of its credit portfolio. The likely financial impact will see 
the Bank increase provisioning in anticipation of the deterioration of the economic environment. This 
will be assessed as the COVID-19 situation develops. 
 
4. Managing liquidity 
The Bank has instituted internal processes to keep the Bank's liquidity position to be more liquid than 
trading under normal business activities pre-crisis. This has been a preventative measure to ensure its 
customers have access to cash when and as they need it. It has also been necessary given lock-down 
of geographic areas particularly in regional locations. The likely financial impact will see the Bank 
holding increased cash on hand reducing the net interest income given the non-earning nature of cash. 
These holding levels will continue to be assessed in accordance with the development of the COVID-
19.  
 
 
Healthcare 
 
The Company’s primary participation in this sector is the investment in Pun Hlaing Siloam Hospitals.  
 
Well before COVID-19 became a global pandemic and before the first COVID-19 case was announced 
in Myanmar, the hospital management started planning in January 2020 in preparation for a possible 
wider outbreak in Myanmar. 
 
In anticipation of significant revenue loss, possible disruption in supply chain and with patient, visitors 
and staff safety in mind, the hospital management put in place specific action plans on space, staff, 
system and supplies to mitigate the situation.  In light of significant impact on throughout and revenue, 
the hospital management put in order of its financial management to ensure liquidity and solvency. 
In addition, the hospital management also responded to the adversity around by looking at 
opportunities to set up new service lines based on tele-medicine. 
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The duration and impact of the COVID-19 pandemic remains unclear at this time. Notwithstanding the 
financial performance for the half year ended 31 March 2020 have been performing in line with the 
budget, the hospital management is cautiously optimistic for the early intervention action plan that 
will help to ride out the storm. 
 
Real Estate 
 
The Company’s primary participation in this sector is the investment in Star City Project and Yoma 
Central Project which are flagship projects carried out under Yoma Land brand. 
 
City Loft @ Star City remains the key driver of Star City’s development business supported by healthy 
demand with 90% of the 455 launched units already sold or booked. As the construction of City Loft 
@ Star City picks up in the HY 2020 dry season, the residual revenue recognition from the sold units 
will be complemented by additional sales, including from further launches, to create a sustainable 
revenue stream for Yoma Land’s development business. As at 30 September 2019, the unrecognized 
revenue in relation to the sales of City Loft @ Star City amounted to more than approximately MMK 
23 billion. The Group has also started to explore the expansion of the City Loft product in other 
locations in Yangon and Mandalay. 
 
 
Tourism 
 
The Company’s primary participation in this sector is the investment in Memories Group. 
 
The outlook of Myanmar’s tourism industry has been severely impacted by the COVID-19 pandemic, 
and its adverse impact on business volume is expected to continue in the next few months. Customers’ 
preferences and markets are expected to change, and the industry will have to adapt accordingly. The 
Memories Group will use this period of downturn to review strategically and make necessary 
adjustments, create new tourism products and experiences, to be ready when the demand for travel 
recovers. As this investment is a relatively new entry in the Group’s investment portfolio, the Company 
will continue to support this investment in view of long-term strategic growth. 
 
 
By Order of the Board  

 

Tun Tun 

Executive Director  

29 June 2020 
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