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စမီဳအုပ်ချုပသ်ူမျာဵမှေေဴောချက်နှငဴ်ေဆွေဵေနွေဵသုဳဵသပ်ချက် 

 

 

ေောက်ေဖာ်ပပပါ စမီဳေုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ ေလဴလာချက်နှငဴ်ေဆွေဵေနွေဵသုဳဵသပ်ချက်မျာဵသည် ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵ 

ဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၁ ခနုှစ် ၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွေင် ကုန်ဆုဳဵသညဴ်    

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀ကေ်တွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ထိုဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵတမ်ဵနှငဴ်ေတူတွေဲ၍ ဖတ်ရှ့ု နိုင်ပါသည်။  

ေပခာဵေငွေေ ကဵေေနပဖငဴ် ေဖာ်ပပထာဵပခင်ဵမရှိပါလျှင် ေငွေပမာဏေဖာ်ပပချက်ောဵလုဳဵမှာ ပမန်မာကျပေ်ငွေပဖစ်ပါသည်။ 

ေဆိုပါ ဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵတမ်ဵောဵ ပမန်မာဘဏ္ဍာေရဵေစေီရင်ခဳပခင်ဵဆိုင်ရာစဳမျာဵ (MFRS)နှငဴ်ေညီေရဵဆွေဲထာဵပပီဵ၊ ပပင်ပစာ 

ရင်ဵစစပ်ဖစသ်ညဴ် ဝင်ဵသင်နှငဴ်ေဖွေဲ့ မှ စစ်ေဆဵထာဵပပီဵပဖစပ်ါသည်။ 

ထို့ေပပင် ဒါရိုက်တာေဖွေဲ့ေေနပဖငဴ်၂၀၂၁ခနုှစ်၊ ဇွေန်လ (၂၉) ရက်ေန့တွေင်ေတည်ပပုပပီဵပဖစ်ပါသည်။ 

မမန်မာ-ဂျပန်သီေဝါဒီဗေောဴမငဴ်ေီမိတက် (“MJTD”)  

ပမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်ကိ ု သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်တွေင် တည်ရှိသညဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵဧရိယာ ဖွေဳ့ပဖိုဵ 

ေရဵ၊ ေစျဵကွေက်တင် ေရာင်ဵချပခင်ဵ၊ နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵ ဧရိယာလည်ပတ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ရန်ေတွေက် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီ 

လီမိတက်သည် ပမန်မာဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက်၏ မတည်ေငွေရင်ဵ (၄၁) ရာခိုင်နှုန်ဵကို ပိုင်ဆိုင်ပပီဵ ဒါရိုက်တာ 

ေဖွေဲ့ဝင် (၉) ဦဵေနက် (၄) ဦဵ ေနရာ ရရှိထာဵပါသည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၀က်ေတွေက် ပမန်မာဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်သည် ေသာဵတင်ေပမတ်ေငွေ ေေမရိကန် 

ေဒါ်လာ(၂.၆) သန်ဵရရှိခဲပဴပီဵ၊ ေပမေကျယေ်ဝန်ဵ (၄.၃) ဟတ်တာ ေရာင်ဵချနိုင်ခဲဴပါသည်။ 

သီေဝါပေောပါတီဵဒက်ပေောဴမန့်ေီမိတက် (“TPD”)  

သီလဝါ ပေရာပါတီဵဒီဗေလာဴမန့် လီမိတက်ကို သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်တွေင် တည်ရှိသညဴ် လူေနေိမ်ရာနှငဴ် စီဵ ပွောဵေရဵ 

ဆိုင်ရာေေဆာက်ေေုဳမျာဵ တည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊ ေစျဵကွေက်တင်ေရာင်ဵချပခင်ဵနှငဴ် နစှရ်ှည်ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ် 

ေဆာင်ရန်တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ သီလဝါပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမန့်လီမိတက်ကို သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန် စမီဳခန့်ခွေဲမှု 

ေကာ်မတီကုမ္ပဏီ (“TSMCC”)နှငဴ ် ဖက်စပ်ဖွေဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵပပီဵ၊ သီလဝါေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန် စမီဳခန့်ခွေဲမှု ေကာ်မတီ 

ကုမ္ပဏီ (“TSMCC”) မ ှေစုရှယယ်ာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ်ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက် 

ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်ဵေသီဵသီဵပိုင်ဆိုင် ကပါသည်။ 
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သီလဝါပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမန့်လီမိတက်သည်ေိမ်ခခဳေပမကဏ္ဍတွေင်တိုဵတက်မှုနှုန်ဵ ဆက်လက်ေနှဵေကွေဵေနပခင်ဵ၊  ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူဵစက်ပပန့်ပွောဵပခင်ဵတို့ ပဖစေ်ပါ်လျှက်ရှိေသာ်လည်ဵ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀က်ေတွေက် ေသာဵတင်ေပမတ် 

ေငွေကျပ ်(၁.၀၆) ဘီလီယ ဳရရှိခဲပဴါသည်။ 

 

မမန်မာသီေဝါအက်(စ်)အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘေစ်အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (“MTSH”)  

ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ်ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေမလ (၃) 

ရက်ေန့တွေင် ပမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵေက်ဥပေဒေရ ဖွေဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵေသာ ေမျာဵပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၀) ရက်တွေင် ရန်ကုန်စေတာဴေိပခ်ျနိ်ဵတွေင် ဒုတိယေပမာက် စာရင်ဵဝင်သညဴ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဖစ်လာခဲဴပါ 

သည်။ 

ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ေေနပဖငဴ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀ကေ်တွေက် ေသာဵတင်ေပမတ်သည် ေငွေကျပ(်၂.၉) ဘီလီယဳရရှိခဲဴပါသည်။ 

 

မမန်မာသီေဝါအက်(စ်)အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘေစ်အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှငဴ် ၎င်ဵ၏ေက်ေအာက်ခဳ 

ကုမ္ပဏီ (“MTSH အုပ်စု”) 

 

ဘဏ္ဍာေေဵေငှ်ဵတမ်ဵ၏ ဝင်ေငွေအေုဳဵစုဳပါဝင်ေသာေှင်ဵတမ်ဵေပါင်ဵချုပ် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ၀်က်ေတွေက် ဝင်ေငွေကျပ်(၂.၀၉) ဘီလီယဳရရှိခဲဴရာ ယခင်နှစ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ထက် ဝင်ေငွေတိုဵတက် 

ခဲဴပပီဵ၊ ေ ကမ်ဵေပမတ်ပါတိုဵတက်ခဲဴရပခင်ဵမှာ ေဓိကောဵပဖငဴ် လူေနေိမ်ရာနှငဴ် စီဵပွောဵပဖစဧ်ရိယာရှိ နှစ်ရှည်ေပမငှာဵရမ်ဵမှုမျာဵမ ှ

ဝင်ေငွေမျာဵ တိုဵတက်လာပခင်ဵတိုေ့ ကာငဴ် ပဖစသ်ည်။ 

ေပခာဵေဓိကေချက်မှာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်ဵပဖစ်သညဴ် ပမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်မှ ရရှိေသာေပမတ်ေငွေ ကျပ် 

(၁.၆) ဘီလီယမ်ရရှိခဲဴပပီဵ ယခင်နှစ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀ကထ်က်ေနည်ဵငယ်  ေလျာဴနည်ဵရရှိခဲဴပါသည်။၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ်ေတွေင်ဵ ေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵေပပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ် ၂၀၂၁ခနုှစ်၊ မတလ် (၃၁) ရက်ေန့တွေင ်လက်ဝယ်၌ရှိေသာ စုေဆာင်ဵထာဵေငွေ 

ေေမရိကန်ေဒါ်လာတန်ဘိုဵသည်ကျပ်ေငွေေသွေင်ောဵပဖငဴ်ကျပ် (၁.၇) ဘလီီယဳတန်ဖိုဵတက်ခဲဴပါသည်။ (ေေမရိကန်ေဒါ်လာ 

 ေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵသည် ဘဏ္ဍာနှစ်ေစပဖစ်ေသာ ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့တွေင ် ၁,၃၀၈.၅၀ ကျပသ်ာရှိခဴဲ 

ပပီဵ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန် ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ မတလ် (၃၁) ရက်ေန့တွေင ်၁,၄၆၉.၃ ကျပရ်ှိခဲဴပါသည်။) 
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ဤေချက်ေလက်မျာဵေ ကာငဴ် ရှယ်ယာတစ်စ၏ု ေေပခခဳဝင်ေငွေတိုဵတကခ်ဲဴပပီဵ၊ ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ မတလ် (၃၁) ရက်ေန့ရှိ ရှယ်ယာ 

တစ်စ၏ု ေေပခခဳဝင်ေငွေသည်(၉၈)ကျပ်ပဖစ်ပပီဵ၊ ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်ေန့ရှိ ရှယ်ယာတစ်စ၏ု ေေပခခဳဝင်ေငွေသည် 

(၇၇) ကျပ် ပဖစပ်ါသည်။ 

 

     

       

ေမပာင်ဵေဲ 

ချက် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

မတ်ေ 

(၃၁)ေက် 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

၂၀၂၀ မပညဴ်နှစ၊် 

မတ်ေ 

(၃၁)ေက် 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

ဝင်ေငွေ ▲ ၂,၀၉၅ ၁,၇၅၆ 

ဝင်ေငွေေေပါ် မူရင်ဵကုန်ကျစရိတ် ▼ (၆၇၅) (၁,၀၀၃) 

အကကမ်ဵအမမတ် ▲ ၁,၄၂၀  ၇၅၃ 

ေေရာင်ဵနှငဴ် စမီဳေသုဳဵစရိတ် ▼ (၈၆၁)  (၁,၁၉၃) 

တွေဲဖက်လုပ်ငန်ဵမှ ရသညဴ်ေပမတ်ေငွေ  ▼ ၁,၅၉၅  ၅,၄၁၄ 

ေပု်ငန်ဵေည်ပတ်မှုအမမတ်ေငွေ ▼ ၂,၁၅၄  ၄,၉၇၄ 

ေပခာဵနည်ဵလမ်ဵမှရသညဴ်ဝင်ေငွေ ▼ ၁၇၇  ၄၄၅ 

နိုင်ငဳပခာဵေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵေပပာင်ဵလဲမှု ေပမတ်/ 

ေရှုဳဵ 
▲ ၁,၆၉၂ (၂,၄၉၈) 

အခွေန်ေျာထာဵမခင်ဵမမပုမစီုစုေပါင်ဵအမမတ် ▲ ၄,၀၂၃  ၂,၉၂၁ 

ဝင်ေငွေခွေန် ▲ -  (၅) 

အသာဵတင်အမမတ် ▲ ၄,၀၂၃  ၂,၉၁၆ 

       

ေ ကမ်ဵေပမတ်ရာခိုင်နှုန်ဵ ▲ ၆၈%  ၄၃% 

    

ရှယယ်ာတစေ်စာင်၏ေေပခခဳဝင်ေငွေ (ကျပ)် ▲ ၉၈  ၇၇  
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ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ေက်ကျန်ေှင်ဵတမ်ဵအနှစ်ချုပ် 

လက်ငင်ဵရပိုင်ခွေငဴ်ကျဆင်ဵခဲဴပခင်ဵမှာ ယခုနှစေ်တွေင်ဵ ေပမတ်   ေဝစေုငွေ ထုတေ်ပဵခဲဴပခင်ဵေ ကာငဴ် ပဖစ်ပါသည်။ လက်ငင်ဵမဟုတ် 

ေသာ ရပိုင်ခွေငဴ်တိုဵပမငဴ်လာမှုသည် ေဓိကောဵပဖငဴ် တွေဲဘက်လုပ်ငန်ဵ၏ ခွေဲေဝမှုမပပုရေသဵေသာ ေပမတ်ေငွေပမာဏမျာဵေ ကာငဴ် 

တွေဖက်လုပ်ငန်ဵတွေင် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသညဴ် ပမာဏပမငဴ်တက်သွောဵေသာေ ကာငဴ် ပဖစ်ပါသည်။ 

လက်ငင်ဵေပဵရန် တိုဵပမငဴ်လာပခင်ဵမာှ ယခုနှစ်ေတွေင်ဵခွေဲ ေဝေပဵခဲေဴသာ ေပမတ်   ေဝစုမှ ေချ ို ့ေသာ ေငွေေချဵသက်ေသခဳလက် 

မှတ်စာရင်ဵဖွေငဴ်လှစထ်ာဵပခင်ဵ မရှိေသဵသညဴ်ေစုရှယ်ယာရှင်မျာဵ (Special Account Holders)မ ှ ေပမတ်ေဝစလုာေရာက ်

ထုတယ်ပူခင်ဵ မရှိေသဵေသာေ ကာငဴ်ပဖစ်ပါသည်။ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာ ေပဵရန်တာဝန် ကျဆင်ဵခဲဴပခင်ဵသည် ဝယ်သူမျာဵ၏ ကကိုတင်ေပဵသွေင်ဵေငွေတချ ို ့ကို ဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵ 

တမ်ဵတွေင် ဝင်ေငွေေပဖစေ်သိေမှတ်ပပုလိုက်ေသာေ ကာငဴ် ပဖစ်ပါသည်။ ဝယ်သူမျာဵထဳမှ ကကိုတင်ရေငွေကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပခင်ဵ 

နှငဴ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေဆငဴ်ဆငဴ် ပပီဵပပညဴ်စဳုမှသာ ဝင်ေငွေေပဖစသ်တ်မှတ်ပါသည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဝက်ေပမတ်လက်ကျန်ေငွေ (၃) ဘီလီယဳ ေလျာဴကျသွောဵရပခင်ဵမာှ ယခုနှစေ်တွေင်ဵ ေစုရှယ်ယာရှင် 

မျာဵကို ေပမတ်ေဝစုခွေဲ  ေဝေပဵခဲဴပခင်ဵတိုေ့ ကာငဴ်ပဖစပ်ါသည်။    
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ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ 

 

အနာဂတ် အောဵအော 

ပမန်မာနိုင်ငဳတွေင် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေန့ေနာက်ပိုင်ဵ ပဖစ်ပွောဵခဲဴေသာ ေပဖစ်ေပျက်မျာဵနှငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ 

တို့ေ ကာင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳသည် စနိ်ေခါ်မှုမျာဵစွောနှငဴ် ရင်ဆိုင်ေနရေသာ်လည်ဵ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် ပါဝငေ်ဆာင်ရွက် 

မှုမျာဵေ ကာငဴ် MTSH ၏ စွေမ်ဵေဆာင်ရည်သည် ပထမဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဝက်တွေင် ေေတာ်ေတန်ေကာင်ဵမွေန်ေနပါသည်။ သီလ 

ဝါ ေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်စီမဳခန့်ခွေဲမှုနှငဴ် ေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်ေတွေင်ဵရှိ ေရနှငဴ် လျှပ်စစဓ်ာတ်ောဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရရှိ 

ေသာ ဝင်ေငွေမျာဵသည် MJTD နှငဴ် TPD ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုဳဵောဵ ပုဳမှန်၀င်ေငွေရရှိေစပပီဵ ေဆိုပါ၀င်ေငွေသည် ေပမေရာင်ဵောဵ ေနှဵ 

ေကွေဵသညဴ် ကာလေတွေင်ဵ MJTD ၏ ေပမတ်ေစွေန်ဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန်ေတွေက် ေေထာက်ေကူပပုပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ 

 

 
ေမပာင်ဵေဲချက် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

မတ်ေ (၃၁) ေက် 

၂၀၂ဝ မပညဴ်နှစ်၊ 

စက်တင်ဘာေ (၃၀) ေက် 

ေပိငု်ခွေငဴ်မျာဵ 

လက်ငင်ဵရပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာရပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ 

 

▼ 

▲ 

 

၃၉,၆၃၀ 

၄၈,၁၄၄ 

 

၄၄,၅၇၂ 

၄၆,၉၃၂ 

စစုုေပါင်ဵေပိငု်ခွေငဴ်မျာဵ ▼ ၈၇,၇၇၄ ၉၁,၅၀၄ 

ေပဵေန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

 

▲ 

▼ 

 

၂,၁၄၉ 

၁,၂၄၁ 

 

၁,၈၅၀ 

၂,၂၈၆ 

စစုုေပါင်ဵေပဵေန်တာဝန်မျာဵ ▼ ၃,၃၉၀ ၄,၁၃၆ 

အသာဵတင်ေပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ ▼ ၈၄,၃၈၄ ၈၇,၃၆၈ 

ေင်ဵနှီဵေငွေ 

ထုတ်ေဝပပီဵမတည်ေငွေ 

စေုဆာင်ဵပပီဵေပမတ်လက်ကျန် 

ေပခာဵေကျ ို ဵခဳစာဵခွေငဴ်ဆိုင်ရာမျာဵ 

 

- 

▼  

▲ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၃၇,၇၁၀ 

၇,၇၄၅ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၀,၉၀၅ 

၇,၅၃၄ 

စေုပါင်ဵေင်ဵနှီဵေငွေ ▼ ၈၄,၃၈၄ ၈၇,၃၆၈ 
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လာမညဴ် ဒုတိယ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဝက်ပဖစသ်ညဴ် (၆)လတာကာလတွေင် ဘဏ္ဍာေရဵရလဒ်မျာဵသည် ယခင်နှစ်နှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်ပါက 

ေကျာလ်ွေန်နိုင်မညဴ် ေလာဵေလာ မရှိနိုင်ေသဵပါဟု သုဳဵသပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစဝ်ှမ်ဵတွေင ် ကိုဗစ်-၁၉ ကို ထနိ်ဵချုပ်နိုင်ပခင်ဵ 

မရှိေသဵပါက လာမညဴ်နှစမ်ျာဵေတွေင်ဵ သီလဝါေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်တွေင် ေပမေရာင်ဵောဵနည်ဵမည်ဟု ယူဆပါသည်။  သီလဝါ 

ပေရာပါတီဵဒီဗေလာဴမငဴ် ကုမ္ပဏလီီမိတက်၏ လက်ရှိဖွေဳ့ပဖိုဵ တိုဵတက်မှုသည် သီလဝါေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်၏ တိုဵတက်မှု 

ေေပါ် မူတည်ေနသပဖငဴ် လူေနေိမ်ရာနှငဴ် စီဵ ပွောဵေရဵဆိုင်ရာ ေေဆာက်ေေုဳမျာဵရှိ ေပမေရာင်ဵ၀ယ်မှုသည်လည်ဵ တိုဵ တက်မှု 

ေနှဵနိုငမ်ည်ဟု ယူဆပါသည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်ပဖစပ်ွောဵလျက်ရှိသညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါပဖစပ်ွောဵေနသညဴ် ကာလတွေင်လည်ဵ ကျွန်ုပ်တို့၏ 

၀န်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵေရာင်ဵချသူမျာဵနှငဴ် ဝယ်ယူသူမျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳေရဵေတွေက် ကကိုတင်ကာကွေယ်မှုမျာဵနှငဴ် 

ေတ ူ ခိုင်မာသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်ဆက်မပပတ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵေစီေစဉ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 

ေန့စဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွေင ် ပိုမိုထိေရာက်မှုရှေိစရန် နည်ဵပညာေသုဳဵပပုသညဴ်စနစေ်ာဵ ယခင်ထက်ပိ၍ု တွေင်တွေင် 

ကျယ်ကျယ်ေသုဳဵပပုပခင်ဵပဖငဴ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ စနိ်ေခါ်မှုမျာဵောဵ ေခွေငဴ်ေလမ်ဵမျာဵေပဖစ် ေပပာင်ဵ 

လဲလိုကပ်ါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလတွေင် ကုမ္ပဏီေတွေင်ဵ ပပန်လည်သုဳဵသပ်မှုမျာဵပပုလုပ်ခဲဴပပီဵ၊ ကုန်ကျစရိတ်ထိန်ဵ 

ချုပ်ေရဵ ေစီေမဳမျာဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳရန် မလိုေပ်ေသဵသည်ဴ ကဏ္ဍမျာဵကို ဆိုင်ဵငဳဴရန်ေတွေက ်မူဝါဒေသစ်မျာဵ ချမှတ်ထာဵ 

သပဖငဴ် ကျွန်ုပ်တို၏့ ေဖွေဲ့ေစည်ဵသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလေလွေန်တွေင် ပိုမိုောဵေကာင်ဵလာမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

 

ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် ေစရုှယ်ယာရှင်မျာဵေကျ ို ဵေတွေက် ေခွေငဴ်ေလမ်ဵေကာင်ဵမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာေသာေခါ (သို့မဟုတ်) ေစျဵ 

ကွေက်ေေပခေေနတိုဵတက်လာပါက လက်ရှေိဆာင်ရွက်ေနေသာစီမဳကိန်ဵမျာဵေပပင် စမီဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေသစမ်ျာဵ တိုဵချဲ့ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ေတွေက် MTSH ေပပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ေောက်ခဳကုမ္ပဏီပဖစေ်သာ သီလဝါပေရာပါတီဵ ဒီဗေလာဴမငဴ် 

ကုမ္ပဏလီီမိတက်နှငဴ် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏ ီပဖစေ်သာ ပမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်တို့တွေင်  ေေမရိကန်ေဒါ်လာပဖငဴ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိသညဴ် ခိုင်မာသညဴ် ေငွေသာဵမျာဵရှိပါသည်။ 

  

ကျွန်ုပ်တို့၏ ေရတို-ေရရှည် ကာဵကာလ ေစေီစဉ်ေေနပဖငဴ် MTSH သည ် ေိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵရှိ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵနှငဴ် 

ပပည်တွေင်ဵ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵ၏ လိုေပ်ချက်မျာဵကို ပဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်မညဴ် စီဵ ပွောဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵကို ဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက် 

ေောင်ဆက်လက်၍ လုပ်ေဆာင်သွောဵမည်ပဖစ်ပါသည်။ ကျပ်ေငွေောဵနည်ဵေနချနိ်ပဖစ်ေသာေ ကာငဴ် ပပည်တွေင်ဵထုတ်လုပ်သူ 

မျာဵသည် သွေင်ဵကုန်ေစာဵထိုဵ ထတု်ကုန်မျာဵပို မိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ေတွေက် ဝယ်လိုောဵ တိုဵပမငဴ်လာလိမဴ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ 

ယုဳ ကည်ပါသည်။  ေဆိုပါေချက်ကို ရည်မှတ်၍ MTSH သည် ပမန်မာနိုင်ငဳေတွေင်ဵ ကုန် ကမ်ဵေရင်ဵေပမစမ်ျာဵ၊ ကကီဵမာဵ 

သညဴ် စာဵသုဳဵသူေစျဵကွေက်မျာဵနှငဴ် နီဵစပ်ေသာ ေပခာဵသငဴ်ေတာ်သညဴ် စကမ်ှုဇုန်ဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵ ေဖာ်ေဆာင်မှုမျာဵကိ ု ဆက်လက် 

ရှာေဖွေ ေဆာင်ရွက်သွောဵမည်ပဖစပ်ါသည်။ 

 

MTSHသည် ေိမ်ခခဳေပမရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေပပင် ေရနှငဴ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ောဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွေင်လည်ဵ 

မဟာဗျူဟာေပမာက်သညဴ် စီဵပွောဵေရဵေခွေငဴ်ေလမ်ဵမျာဵကို စူဵ စမ်ဵေဖာ်ထုတ်ကာ ေဆာင်ရွကသ်ွောဵမည်ပဖစ်ပါသည်။ MTSH 

သည်  ကကီဵမာဵေသာ ေေပခခဳေေဆာက်ေေုဳ စမီဳကိန်ဵမျာဵကို ရင်ဵနှီဵပမှုပန်ှဳမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်ေတွေက်  ေကာင်ဵမွေန်ေသာ 

ဘဏ္ဍာေရဵေေပခေေနနငှဴ် စခဳျနိ်ေကာင်ဵမျာဵစွောရှိပါသည်။  
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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 half year ended 

31th
 March 2021 (“FY2020-2021”) 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 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 29th June 2021. 

 
 
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 out of nine 

MJTD board seats. 

For the half year ended 31th
 March 2021, MJTD achieved 4.3 Hectare land sale and net profit of USD 2.6 

million, MTSH share of profit from MJTD is USD 1.1 million. 

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 MMK 1.06 billion net profit for the half year ended 31th
 March 2021 amidst persistent weak 

market sentiment in residential and commercial real estate sector and Covid-19 outbreak. 

 
 

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 stand-alone result including management fees and share of profit from investment for 

the half year ended 31th
 March 2021 is MMK 2.9 billion. 
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Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited and Its Subsidiary (“MTSH GROUP”)  

Summarized consolidated income statement for the half year ended  

Revenue for the half year ended 31th March 2021 is MMK 2.09 billion, which is better than the same 

period in the comparative financial year. Gross profit also increases mainly due to improvement in Land 

sublease income from residential and commercial area.  

Share of profit earned from investment in associate company MJTD is MMK 1.6 billion which is lower 

than comparative period. Unrealized foreign exchange gain arising from revaluation of the US Dollar 

cash reserves as at 31th
 March 2021 (Exchange rate as at 30 September 2020 @1,308.5 and rate as at 

31 March 2021 @1,469.3) at fluctuation MMK/USD exchange rate due to currency depreciation of 

Myanmar Kyat is MMK 1.7 billion.  

Overall, the net impact of above factors contributes to rise in consolidated EPS to MMK 98 per share for 

the half year ended 31th
 March 2021 from MMK 77 per share for the same period in previous financial 

year. 

Kyat in million

Changes 31-Mar-21 31-Mar-20

Revenue ▲ 2,095                          1,756                          

Cost of sales ▼ (675)                            (1,003)                         

Gross profit ▲ 1,420                         753                             

Selling & administrative expenses ▼ (861)                            (1,193)                         

Share of profit from associate ▲ 1,595                          5,414                          

Operating profit ▲ 2,154                         4,974                         

Income from non-operating activities ▲ 177                             445                             

Unrealized Foreign Exchange Gain/(Loss) ▼ 1,692                          (2,498)                         

Total profit before tax ▼ 4,023                         2,921                         

Income tax expense ▲ -                                   (5)                                 

Net profit ▼ 4,023                         2,916                         

Gross profit margin ▼ 68% 43%

Earning per share (Kyat) ▼ 98                                77
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Summarized Consolidated Statement of Financial Position as at 31 March 2021 

Current assets have decrease mainly cause by the net cash outflow of dividend payment for within this 

financial year. The rise in non-current assets is primarily from increase of investment amount in 

associate, due to undistributed share of profit. 

Current liabilities have raised up mainly due to the dividend payment within this financial year of 

unclaimed dividend from some special account holders. 

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

customer to revenue. Advance from customers is recognized as revenue only after completion of 

contract arrangements and due process. 

Group’s retained earnings decreases at 30th
 September 2020 by MMK 3 billion due to the dividend 

distribution for last year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Future prospects  

Although Myanmar is facing many challenges with ongoing Covid 19 Global Pandemic and events 

following February 1st, MTSH performance for the 1st half of the FY has been relatively strong and 

healthy with strong contribution from our investments. Both MJTD and TPD have stable income from 

recurring income from management of Thilawa Special Economic Zone and utility business within the 

SEZ. Such incomes can help maintain MJTD’s profitability during the times of slow land sales. However, 

Kyat in million

Changes 31-Mar-2021 30-Sep-2020

Assets

Current assets ▼ 39,630                        44,572                        

Non-current assets ▲ 48,144                        46,932                        

Total assets ▼ 87,774                        91,504                        

Liabilities

Current liabilities ▲ 2,149                          1,850                          

Non-current liabilities ▼ 1,241                          2,286                          

Total liabilities ▼ 3,390                          4,136                          

Net assets ▼ 84,384                        87,368                        

Equity

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

Retained earnings ▼ 37,710                        40,905                        

Non-controlling interest ▲ 7,745                          7,534                          

Total equity ▼ 84,384                        87,368                        
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in the next 6 months financial results are not expected to exceed compared to previous year. We cannot 

expect much land sales in Thilawa SEZ for the coming years until Covid 19 is well under control 

Globally. Residential and Commercial land sales conducted by Thilawa Property Development Co Ltd is 

also not expected to grow since, our current development is very much dependent upon the growing 

success of Thilawa SEZ. 

We have strong Business Continuity Plans in place with preventive measures for the safety of our staff, 

suppliers and customers during the ongoing Covid 19 Pandemic. We are turning Covid 19 challenges 

into opportunities by incorporating more IT into our daily business operations for higher efficiency. 

Reviews have been made and new policies have been put in place for cost control measures as well as 

deferring non-essential investments. Our organization will come out stronger post Covid.    

MTSH as well as our Subsidiary company Thilawa Property Development Co Ltd and Associate 

company Myanmar Japan Thilawa Development Co Ltd all have strong cash reserve in US dollars to 

invest for expansion of existing and new projects when the market conditions improve and/or when the 

right opportunities come along for the benefit of our shareholders. 

For our mid-term plan, MTSH will continue to develop more business which address the needs of 

domestic investors and investors from neighboring countries. We believe there will be increasing 

demand by the local manufacturers in order to produce more import substitution products due to 

weakening kyats. With this in mind, MTSH will continue to look for other suitable industrial zone 

development across Myanmar, either close to big consumer markets or close to raw material resources. 

In addition to real estate investments, MTSH is exploring and will continue to identify strategic business 

opportunities in utility projects such as power generation and water supply. MTSH is in a good and 

healthy financial position to look for large scale infrastructure projects to invest in due to our strong track 

record.    

 

 


