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___________________________________________________________________________________________________ 
 
စာရငး်စစေ်ဆး)ပီး  ဘ-ာေရး./ငး်တမ်းများ၊  စမံီခန ့်ခဲွေရးအဖဲွ<၏   ေဆးွေ>းွေလ့လာသံAးသပ်ချက်များအား ထAတြ်ပန်ေEကညာြခငး် 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
ဖတ်(စ)်ြမနမ်ာအငဗ်က်(စ)်မ့ဲ(န)် အများ12င့သ်က်ဆိ6ငသ်ည့က်6မ8ဏ ီ (“က6မ8ဏ”ီ) 12င့ ် ၎ငး်၏ လက်ေအာက်ခံ က6မ8ဏခဲွီများ စ6ေပါငး်၍ 

(“က6မ8ဏအီ6ပ်စ6”) ၏ ဒါFိ6က်တာအဖဲွGသည် ၂၀၂၁ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ (၃၀) ရက်ေနတွ့င ် က6နဆံ်6းေသာ ဘOာေရး12စ ် (“၂၀၂၁ 

ဘOာေရး12စ”်) အတွက် က6မ8ဏ၏ီ စာရငး်စစေ်ဆးPပီး ဘOာေရးQ2ငး်တမ်း များအား ပRးတဲွ ထ6တ်ြပန ် ေTကညာအပ်ပါသည်။ 

ေဆွးေ1းွချက် 12င့ ်ေလလ့ာသံ6းသပ်ချက်များမ2ာ ေအာက်ပါအတိ6ငး်ြဖစပ်ါသည်၊၊ 
 
ဘOာေရးအစရီငခံ်စာများပါဝငသ်ည့ ်12စပ်တ်လည်အစရီငခံ်စာကိ6 YSX website 12င့ ်  https://fmi.com.mm/investors/annual-

reports/ တွင ်ဝငေ်ရာက်ဖတ်Fq1ိ6ငပ်ါသည်။ 

 
 KEY HIGHLIGHTS 
 Summary of Group Statement of Comprehensive Income 

(MMK'000)  FY 2021      FY 2020 % Change 
          (Restated)*  

    

Revenue  308,465,153 339,952,008 (9.3%) 

Cost of revenue  (159,476,271) (193,916,891) 17.8% 

Gross profit  148,988,882 146,035,117 2.0% 

Gross Profit margin 48.3% 43.0%   

Administrative expenses (141,495,411)          (123,837,967) (14.3%) 

Finance expenses (3,448,972) (7,272,908) 52.6% 

Other (losses)/gains, net  (144,160) 7,044,203 (102.0%) 
Share in profit/(losses) of associates and joint ventures, net of 
tax 10,297,097 (4,924,437) 309.1% 

Profit before income tax  14,197,436 17,044,008 (16.7%) 

Income tax expense (2,549,217) (6,358,651) 59.9% 

Profit for the year 11,648,219 10,685,357 9.0% 

Fair value (losses)/gains of available-for-sale investments (4,468,034) 5,737,520 (177.9%) 

Share of other comprehensive (losses)/ income of associates (9,722,972) 5,375,946 (280.9%) 

Other comprehensive (losses)/income for the year, net of tax (14,191,006) 11,113,466 (227.7%) 

Total comprehensive (losses)/income for the year (2,542,787) 21,798,823 (111.7%) 
     
Profit (Loss) attributable to:1    

    Owners of the Company        9,465,698 (3,428,747)  

    Non-controlling interests  2,182,521 14,114,104  
 
 11,648,219 10,685,357  

 

Earnings (Loss) per share    

  Basic (MMK) 291 (126)   331.0% 

  Diluted (MMK)                                                                          232 (88)   363.6% 

 
1 Net profit attributable to equity holders of the Company used for the computation of basic/diluted EPS has been adjusted for the 
distribution to the holders of perpetual securities. 
*The comparative information has been restated as a result of prior period error. 
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ြမနမ်ာ1ိ6ငင်တွံင ် ၂၀၂၁ ခ612စ ် ဇRလိ6ငလ် 12င့ ် Tသဂ6တ်လများတွင ် Covid-19 တတိယလqငိး်၏ Fိ6က်ခတ်မqေTကာင့ ် အသက်ေပါငး်များစွာ 

ဆံ6းFq ံးခ့ဲရPပီး အမ်ိေထာငစ်6ေပါငး်များစွာအေပy သက်ေရာက်မqများQ2ိခ့ဲသည့အ်ြပင ် 1ိ6ငင်အံတွငး် ေြပာငး်လဲမqများစွာေTကာင့ ်

ထိခိ6က်မqများလည်းQ2ိခ့ဲပါသည်။ သိ6ေ့သာ် လ6ပ်ငနး်စ6၏ စးီပွားေရးလ6ပ်ငနး်များထဲမ2  အထRးသြဖင့ ် ဘOာေရးဝနေ်ဆာငမ်qလ6ပ်ငနး် 

("Fိ6းမဘဏ"်)၊ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်qလ6ပ်ငနး် ("ပနး်လqငိေ်ဆးFံ6") 12င့ ် အမ်ိရာေဖာ်ထ6တ်ေရးလ6ပ်ငနး်တိ6မ့2ာ ပံ6မ2နလ်ည်ပတ် 

1ိ6ငခ့ဲ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ဘOာေရး12စ ် အတွက် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ စ6စ6ေပါငး် ဝငေ်ငမွ2ာ ကျပ် ၃၀၈.၅ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲသြဖင် ့ ၂၀၂၀ 

ဘOာေရး12စ၏် စ6စ6ေပါငး်ဝငေ်င ွ ကျပ် ၃၄၀.၀ ဘလီီယံ 12င့1် qငိး်ယ2ဥ်လ~င ် ၉.၃% ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6လ့6ပ်ငနး်စ6၏ 

ဝငေ်ငကွျဆငး်ရသည့ ် အဓိကအေTကာငး် အရငး်မ2ာ ြပည်တွငး်1ိ6ငင်ေံရးအေြခအေနများ 12င့ ် Covid-19 တတိယလqငိး်၏ 

Fိ6က်ခက်မqများေTကာင့ြ်ဖစP်ပီး၊ ယခ612စအ်တွက် ဘOာေရးဝနေ်ဆာငမ်qလ6ပ်ငနး်ကOမ2 ဝငေ်ငရွQ2ိမqေလျာက့ျခ့ဲေသာ်လည်း 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q2ာက်မqကOမ2 ရQ2ိေသာ ဝငေ်ငမွ2ာ ပိ6မိ6တိ6းတက်လာေသာေTကာင့ ်  စ6စ6ေပါငး်ဝငေ်ငကွျဆငး်မqမ2ာ တစစ်တ်ိ 

တစပိ်6ငး်အားြဖင့ ်သက်သာေစခ့ဲပါသည်။ 

 
က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏  ဝငေ်ငမွျားကိ6  ေအာက်ပါအတိ6ငး် လ6ပ်ငနး်ကOအလိ6က် ခဲွြခမ်း စတ်ိြဖာ1ိ6ငပ်ါသည် -  

 
(MMK'000) FY 2021  FY 2020          % Change 

 Financial services  266,905,261      307,420,678  (13.2%) 

 Healthcare services  41,387,909        32,348,630  27.9% 

 Rental income  52,762 54,000  (2.3%) 

 Dividend income  119,221 128,700  (7.4%) 

 Total 308,465,153     339,952,008 (9.3%) 

 
 
ဘOာေရးဝနေ်ဆာငမ်qကOမ2 ရQ2ိေသာ ဝငေ်ငသွည် ၂၀၂၀ ဘOာေရး12စတွ်င ် ကျပ် ၃၀၇.၄ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲရာမ2 ၂၀၂၁ 

ဘOာေရး12စတွ်င ် ကျပ် ၂၆၆.၉ ဘလီီယံသာ ရQ2ိခ့ဲသြဖင့ ် ၁၃.၂% ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6 ့ ဝငေ်ငကွျဆငး်ရသည့ ်

အဓိကအေTကာငး်အရငး်မ2ာ ယခ612စအ်တွငး် ဘဏမ်2 ေချးေငထွ6တ်ေပးသည့ ် ပမာဏေလျာက့ျခ့ဲသည့အ်တွက် ေချးေငမွ2ရQ2ိသည့ ်

အတိ6းဝငေ်ငေွလျာန့ည်းြခငး်ေTကာင့ ် ြဖစပ်ါသည်။ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q2ာက်မqကO မ2 ဝငေ်ငသွည်  ၂၀၂၀ ဘOာေရး12စ ်တွင ်ကျပ် 

၃၂.၃ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲရာမ2 ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ် ကျပ် ၄၁.၄ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲသြဖင့ ် ၂၇.၉% တိ6းတက်ခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6 ့ 

ဝငေ်ငတိွ6းလာရသည့ ် အဓိက အေTကာငး် အရငး်မ2ာ Covid-19 ေရာဂါ12င့သ်က်ဆိ6ငသ်ည့ ် ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်qများြဖစေ်သာ 

ကာကွယ်ေဆးထိ6း12ြံခငး်၊ ေရာဂါပိ6းQ2ာေဖွ စစေ်ဆးြခငး် 12င့ ် ေဆးက6သမqေပးြခငး် တိ6အ့ြပင ် ေဆးFံ6၏ပငမ်ဝနေ်ဆာငမ်qြဖစေ်သာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q2ာက်မqဆိ6ငရ်ာလ6ပ်ငနး်များ မ2ရQ2ိသည့ ်ဝငေ်င ွြမင့တ်က်လာရြခငး်ေTကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်၊၊  

 
က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ၂၀၂၁ဘOာေရး12စအ်တွက် အTကမ်းအြမတ်သည်  ကျပ် ၁၄၉.၀ ဘလီီယံ Q2ိရာ ၂၀၂၀ဘOာေရး12စ၏် 

အTကမ်းအြမတ် ကျပ် ၁၄၆.၀ ဘလီီယံ12င့ ် 1qငိး်ယ2�လ~င ် ၂% တိ6းတက်ခ့ဲပါသည်။ ဤကဲသ့ိ6 ့ အTကမ်းအြမတ် တိ6းတက်လာြခငး်၏ 

အဓိကအေTကာငး်အရငး်မ2ာ ဘOာေရးဝနေ်ဆာငမ်qကOြဖစေ်သာ Fိ6းမဘဏQ်2ိ customer များ၏ အပ်ေငအွေပyတွငေ်ပးရေသာ 

အတိ6းက6နက်ျစရိတ် ကျဆငး်ြခငး် 12င့ ် သက်တမ်းမြပည့ေ်သးေသာ အပ်12ေံငစွာရငး်များမ2 ေငထွ6တ်ယRမq ြမင့တ်က်လာေသာေTကာင့ ်

ြဖစပ်ါသည်။ ထိ6အ့ြပင ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q2ာက်မqကOတွင ်အချိနြ်ပည့ ်တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်နေသာ ဆရာဝနမ်ျားမ2 ဝနေ်ဆာငခ်ကိ6 

ဆက်လက်ေလ~ာခ့ျေပးြခငး် 12င့ ်ြပည်ပမ2 လာေရာက်၍ဝနေ်ဆာငမ်qေပးေသာ ဆရာဝနမ်ျားအတွက် ေပးေချရေသာ ဝနေ်ဆာငခ်များကိ6 

ေလ~ာခ့ျ1ိ6ငြ်ခငး် တိ6အ့ြပင၊် Covid-19 ကာကွယ်ေရး 12င့ ် ဆက်စပ်ဝနေ်ဆာငမ်qများမ2 ရQ2ိေသာဝငေ်ငမွ2ာ ယခ612စ ် အတွငး် 

သသိသိာသာတိ6းြမင့လ်ာရြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ်က6မ8ဏ၏ီအTကမ်းအြမတ်များ တိ6းလာရြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

 
က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏  စမံီခန ့ခဲွ်မqဆိ6ငရ်ာ အသံ6းစရိတ်သည် ၂၀၂၀  ဘOာေရး12စတွ်င ် ကျပ် ၁၂၃.၈ ဘလီီယံ Q2ိခ့ဲရာမ2 ၂၀၂၁ 

ဘOာေရး12စတွ်င ် ကျပ် ၁၄၁.၅ ဘလီီယံသိ6 ့ တိ6းြမင့ခ့ဲ်ပါသည်။ ဤသိ6 ့ စမံီခန ့ခဲွ်မqဆိ6ငရ်ာ အသံ6းစရိတ်များ တိ6းြမင့လ်ာြခငး်၏ 

အဓိကအေTကာငး်အရငး်များမ2ာ က6မ8ဏ၏ီ ဘOာေရးဝနေ်ဆာငမ်qကOြဖစေ်သာ Fိ6းမဘဏ ် အေန12င့ ် ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်

ြဖစပွ်ားေနေသာ Covid-19 ကပ်ေရာဂါ 12င့ ် ၂၀၂၁ ခ612စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလမ2 စတငခ့ဲ်သည့ ် 1ိ6ငင်အံတွငး် စနိေ်ခyမqများေTကာင့ ်

ဘဏ၏်လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မqကိ6 ေရတိ6ကာလတွငသ်က်ေရာက်မq Q2ိ1ိ6ငသ်ည် ဟ6ခန ့မ်2နး်တွက်ချက်၍ ဘဏမ်2ထ6တ်ေချးေငမွျား 
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အေပyတွင ်ဆံ6းFq ံး1ိ6ငေ်ြခအား ပိ6မိ6၍�ကိ�တငလ်ျာထား ရြခငး်ေTကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်။ ဤအစရီငခံ်ကာလအတွငး် က�မ်းကျငပ်ညာQ2ငမ်ျား 

အတွက်ေပးရေသာ အခေTကးေငမွျား အပါအဝင ် ဝနထ်မ်းများ၏ လစာေငေွလ~ာခ့ျြခငး်၊ ဝနထ်မ်းများ၏ အပိ6ဆ6ေTကးေငေွပးရန ်

လျာထားချက်များအေပy ြပနလ်ည်သံ6းသပ်ြခငး်၊ မီဒယီာအသံ6းစရိတ်များ ေလ~ာခ့ျြခငး် 12င့ ် ခရီးသွားလာစရိတ်များ ေလ~ာခ့ျြခငး် 

အစQ2ိေသာ က6နက်ျစရိတ် ထိနး်ချ�ပ်ေရး အစအီမံများတိ6ေ့Tကာင့ ်  အေထွေထွစမံီခန ့ခဲွ်မqဆိ6ငရ်ာအသံ6းစရိတ်များ 

ကျဆငး်ခ့ဲသည့အ်တွက် စ6စ6ေပါငး် က6နက်ျစရိတ်အား တစစ်တ်ိတစပိ်6ငး်အားြဖင့ ်သက်သာေစခ့ဲပါသည်။   

 
ဘOာေရးဆိ6ငရ်ာအသံ6းစရိတ်များသည် ၂၀၂၀ ဘOာေရး12စတွ်င ်ကျပ် ၇.၃ ဘလီီယံ Q2ိခ့ဲရာမ2 ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ်ကျပ် ၃.၄ 

ဘလီီယံသာQ2ိေသာေTကာင့ ် ၅၂.၆% ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6အ့သံ6းစရိတ်များကျဆငး်ရသည့ ် အဓိကအေTကာငး်အရငး် မ2ာ ၂၀၂၀-

၂၀၂၁ ဘOာေရး12စမ်ျားတွင ် က6မ8ဏ ီ 12င့ ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q2ာက်မqကO၏ အချိ�Gေသာ ေချးေငမွျားကိ6 ြပနလ်ည် ေပးဆပ်ခ့ဲ 

ေသာေTကာင့ ် ထိ6ေချးေငမွျားအေပyတွငေ်ပးေချရသည့ ် အတိ6းေပးရေင ွ 12င့သ်က်ဆိ6ငသ်ည့ ်  က6နက်ျစရိတ်များ ကျဆငး်သွားြခငး်၊ 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ကျပ်ေငြွဖင့ ်ရယRထားေသာ ေချးေငမွျား အေပyတွငလ်ည်း ဘဏအ်တိ6း1qနး်များ ေလျာက့ျြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ်ဘOာေရး 

ဆိ6ငရ်ာအသံ6းစရိတ်များ ကျဆငး်သွားခ့ဲရြခငး် ြဖစပ်ါသည်။  

 
အြခားေသာ ဆံ6းFq ံးမqများ 12င့ ် အကျိ�းအြမတ်များရQ2ိမqကိ6 တငြ်ပရလ~င ် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည်  ၂၀၂၀ ဘOာေရး12စတွ်ငရ်Q2ိခ့ဲေသာ 

အြခားအြမတ်ေင ွကျပ် ၇.၀ ဘလီီယံ 12င့1် qငိး်ယ2�လ~င ် ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ်အြခားဆံ6းFq ံးမq ကျပ် ဝ.၁ ဘလီီယံ ြဖစခ့ဲ်ပါသည်။ 

ထိ6သိ6 ့ ဆံ6းFq ံးရြခငး်၏ အဓိကအေTကာငး်အရငး်မ2ာ  ၂၀၂၀ ဘOာေရး12စတွ်င ်က6မ8ဏအီ6ပ်စ6မ2 ပိ6ငဆိ်6ငေ်သာ Wave Money က6မ8ဏ၏ီ 

အစ6Q2ယ်ယာ ၁၀% ကိ6 ေရာငး်ချခ့ဲြခငး်ေTကာင့ ် ရQ2ိခ့ဲသည့ ် တစ�်ကိမ်တည်းေသာ အြမတ်ေငမွရQ2ိေတာြ့ခငး် 12င့ ် 

1ိ6ငင်ြံခားေငလဲွလ2ယ်မqေTကာင့ ် ြဖစေ်ပy လာေသာဆံ6းFq ံးမqများကိ6 စာရငး်သင့က်ျခံရြခငး် (foreign exchange losses) 

ေTကာင့ြ်ဖစပ်ါသည်၊၊ ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ရငး်12းီြမ��ပ်12မံqများအား တနဖိ်6းြပနလ်ည်သတ်မ2တ်ရာမ2 

အြမတ်ေငကွျပ် ၁၁၃.၉ သနး်ရQ2ိခ့ဲပါသည်။ အေသးစတ်ိ အချက်အလက်များ မ2ာ ေအာက်ပါအတိ6ငး် ြဖစပ်ါသည်။ 

 

(MMK’000)  

 
FY 2021  

  
 

FY 2020 
                      

                            
 

Gain on disposal of investment property 
Gain on disposal of available-for-sale investments                                                                

156,771 
- 

 - 
5,855,162 

(Loss)/Gain on foreign currency exchange, net  (324,635)  2,909,633 

Gain on disposal of property and equipment  7,051  29,360 

Write-off of unclaimed dividends -  3,164 

Write-off of other non-current assets and prepayments    (26,337)  (101,730) 

Gain/(Loss) on revaluation of investment properties 113,880                  (1,014,556) 

Write-off of receivables (18,611)  - 

Write-off of payables 287  - 

Capital gains tax  -  (239,231)  

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

Write-off of property and equipment and intangible assets (52,566)  (210,236)  

 Total Other (Losses)/Gains (144,160)  7,044,203 
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က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ် တဲွဖက်က6မ8ဏမီျား 12င့ ် ဖက်စပ်က6မ8ဏမီျားမ2 ရQ2ိခ့ဲေသာအြမတ် အေသးစတ်ိကိ6 

ေအာက်ပါအတိ6ငး် ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာ၍ တငြ်ပထားပါသည်။ 

   Group Share of Profit/(Loss) 

  
(MMK'000) Stake FY 2021  

 
FY 2020 

(Restated) 

Chindwin Holdings Pte. Ltd. 30.0% 47,288 (445,667) 

Meeyahta International Hotel Limited 20.0% 135,744 (464,948)  

FMIDecaux Company Limited 40.0% (751,834) 181,547 

CLW Development Limited 25.0% (2,040,865) - 

Thanlyin Estate Development Limited 30.0% 12,949,261 (3,907,976) 

FMI Garden Development Limited 47.5% (41,497) (288,152)  

Pun Hlaing Links Services Company Limited 30.0% (94) 1,271 

Kawthaung Hill Investment Limited 37.5% (463) - 

LSC-FMI Company Limited 50.0% (443) (512) 

Total Share of Profit/(Losses)   10,297,097 (4,924,437)  

 
အထက်ပါက6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ တဲွဖက်က6မ8ဏမီျား 12င့ ် ဖက်စပ်က6မ8ဏမီျားမ2 အFq ံးအြမတ်အား အချိ�းကျခဲွေဝကျခံရာတွင ် ၂၀၂၀ 

ဘOာေရး 12စအ်တွက် အFq ံးေင ွကျပ် ၄.၉ ဘလီီယံQ2ိခ့ဲရာမ2 ၂၀၂၁  ဘOာေရး12စတွ်င ်အြမတ်ေင ွကျပ် ၁၀.၃ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲပါသည်။  

ထိ6သိ6တိ့6းတက်လာရြခငး်၏ အဓိကအေTကာငး်ရငး်မ2ာ Thanlyin Estate Development Limited လက်ေအာက်Q2ိ Star City 12င့ ်City 

Loft တိ6တွ့င ်ရငး်12းီြမ��ပ်12ထံားေသာ အမ်ိရာစမံီကိနး်များ (Investment Properties) အား ေဈးကွက်တနဖိ်6း ြပနလ်ည်သတ်မ2တ်ရာမ2 

ြဖစေ်ပyလာေသာ အြမတ်ေင ွကျပ် ၁၂.၉ ဘလီီယံေTကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်၊၊ FMIDecaux ထံမ2 ၂၀၂၀ ဘOာေရး12စတွ်င ်အြမတ်ေင ွကျပ် 

၁၈၁.၅ သနး် ရQ2ိခ့ဲေသာ်လည်း ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ်ကျပ် ၇၅၁.၈ သနး်ထိ အFq ံးပမာဏ ြမင့တ်က်ခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6အ့Fq ံးပမာဏ 

ြမင့တ်က်ရြခငး်၏ အဓိကအေTကာငး်အရငး်မ2ာ ြမနမ်ာ1ိ6ငင်၏ံ လက်Q2ိတွင ် ြဖစေ်ပyေနေသာ အေြခအေနများသည် FMIDecaux 

လ6ပ်ငနး်များအေပy များစွာသက်ေရာက်မqQ2ိကာ အထRးသြဖင့ ် ရနက်6နP်မိ�Gတွငး်Q2ိ ေTကာ်ြငာလ6ပ်ငနး်များအေပy  ထိခိ6က်ခ့ဲြခငး်ေTကာင့ ်

ြဖစပ်ါသည်။ ထိ6အ့ြပင ် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ အမ်ိရာ စမံီကိနး်အသစတ်စခ်6ြဖစသ်ည့ ် City Loft West Project ၏ လ6ပ်ငနး်စတင ်

ဖဲွGစည်းသည့ ် ကနဦးက6နက်ျစရိတ်များ၊ ဘOာေရးအသံ6းစရိတ်များ 12င့ ် အစ6Q2ယ်ယာQ2ငမ်ျား ထံမ2 1ိ6ငင်ြံခားေငြွဖင့ရ်ယRထားေသာ 

ေချးေငအွတွက် 1ိ6ငင်ြံခားေငလဲွလ2ယ်1qနး် ေြပာငး်လဲြခငး်ေTကာင့ ် ြဖစ ်ေပyလာသည့ ် ဆံ6Fq ံးမqများကိ6 စာရငး်သင့က်ျခံရြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ်

ြဖစေ်ပy ခ့ဲအFq ံးေငမွ2ာ ကျပ် ၂.၀ ဘလီီယံ ြဖစပ်ါသည်။  

 
အထက်ေဖာ်ြပပါ အေTကာငး်များေTကာင့ ်ရလဒအ်ေနြဖင့ ်က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ အခွနလ်ျာထားPပီး စ6စ6ေပါငး် အသားတင ်အြမတ်ေင ွမ2ာ 

၂၀၂၀ ခ612စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်တွင ်က6နဆံ်6းသည့ ်ဘOာ12စတွ်င ်ကျပ် ၁၀.၇ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲရာ မ2 ၂၀၂၁ ခ612စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ 

၃၀ ရက်တွင ်က6နဆံ်6းသည့ ်ဘOာ12စတွ်င ်ကျပ် ၁၁.၆ ဘလီီယံ တိ6းြမင့ရ်Q2ိခ့ဲပါသည်။  

 
က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် ၎ငး်၏ ကာလတိ6 ရငး်12းီြမ��ပ်12မံq (Available-for-sale investments) များအား တနဖိ်6းများ ြပနလ်ည်သင့ရ်ာတွင ်

၂၀၂၀ ဘOာေရး12စတွ်င ် ကျပ် ၅.၇ ဘလီီယံ အြမတ်ရQ2ိခ့ဲPပီး၊ ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ် ကျပ် ၄.၅ ဘလီီယံ ဆံ6းFq ံးခ့ဲပါသည်။ 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ အဆိ6ပါရငး်12းီြမ�ပ်12မံqများအား တနဖိ်6းြပနလ်ည်သတ်မ2တ်မq အေသးစတ်ိအား ေအာက်ပါအတိ6ငး် တငြ်ပထားပါသည်။ 
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Investments 
(MMK'000) 

Carrying Value Before 
Adjustment 

Fair Value 
Adjustment 

Carrying Value after 
Adjustment 

MTSH 2,380,961  (321,752) 2,059,209 
Memories Group 1,602,560 (177,219) 1,425,341 
5% shareholding in Wave Money by 
Yoma Bank Limited 

 
11,484,753 

 
    (3,969,063) 

 
7,515,690 

Total 15,468,274 (4,468,034) 11,000,240 
 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တနဖိ်6းြပနလ်ည်သင့ြ်ခငး်ေTကာင့ ် ြဖစေ်ပyလာသည့ ် လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မq 12င့မ်သက်ဆိ6ငေ်သာ အFq ံးများ မ2ာ 

Fိ6းမဘဏမ်2ပိ6ငဆိ်6ငသ်ည့ ်Wave Money ၏ အစ6Q2ယ်ယာ ၅% အား ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးြဖင့ ် ြပနလ်ည်၍ တနဖိ်6းသင့ြ်ခငး်ေTကာင့ ်

ရQ2ိလာသည့ ်အFq ံးအြပင ်YSX 12င့ ်SGX တိ6တွ့င ်စာရငး်ဝငထ်ားသည့ ်Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (“MTSH”) 12င့ ် 

Memories Group Limited (“Memories Group”)  တိ6တွ့င ် ရငး်12းီြမ��ပ်12ထံားေသာ အစ6Q2ယ်ယာတနဖိ်6းများ ကျဆငး်လာြခငး် 

တိ6ေ့Tကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်။  

 

၂၀၂၁ဘOာေရး12စတွ်င ် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် တဲွဖက်က6မ8ဏမီျားထံမ2 အချိ�းကျရQ2ိသည့ ် လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မqမ2 မဟ6တ်ေသာ 

အြခားအFq ံးေင ွကျပ် ၉.၇ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6 ့ ဆံ6းFq ံးရြခငး်၏ အဓိကအေTကာငး်အရငး်များမ2ာ Meeyahta International 

Hotel Limited ၏စာရငး်အရ အစ6Q2ယ်ယာQ2ငမ်ျား၏ ေချးေင ွ (quasi-equity loan) အတွက် 1ိ6ငင်ြံခားေငလဲွလ2ယ်1qနး် 

ေြပာငး်လဲြခငး်ဆိ6ငရ်ာ စာရငး်သင့ေ်ဆာငရွ်က်ချက်များကိ6 ယခ612စ ် 12င့ ် ယခင1်2စမ်ျားအတွက် ြပနလ်ည်ည�1ိqငိး် စာရငး်သွငး်မqမ2 ကျပ် 

၆.၀ ဘလီီယံ အFq ံးေင ွရQ2ိခ့ဲြခငး်ြဖစP်ပီး၊ Thanlyin Estate Development Limited ၏ 1ိ6ငင်ြံခားေငစွာရငး်အား ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင့ ်

ေြပာငး်လဲစာရငး်သင့ ် ရာတွငလ်ည်း ကျပ် ၃.၆ ဘလီီယံ အFq ံးေင ွ ရQ2ိခ့ဲြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ် ြဖစပ်ါသည်။ ထိ6ရလဒအ်ေနြဖင့ ် ၂၀၂၁ 

ဘOာေရး12စတွ်င ် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မq12င့ ် မသက်ဆိ6ငေ်သာ အြခားဝငေ်င ွ (အFq ံး) များကိ6 ထည့သွ်ငး်စ�းစားPပီး 

ရQ2ိေသာ စ6စ6ေပါငး်အFq ံး မ2ာ ကျပ် ၂.၅ ဘလီီယံ ရQ2ိခ့ဲသည့အ်တွက် ၂၀၂၀ ဘOာေရး12စ၏် စ6စ6ေပါငး်အြမတ် ကျပ် ၂၁.၈ ဘလီီယံ 

12င့1် qငိး်ယ2�လ~င ်၁၁၁.၇% ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ 

 

မေမ~ာ်မ2နး်1ိ6ငေ်သာ အခက်အခဲများ 12င့ ် ရငဆိ်6ငမ်qများစွာကိ6 ြဖတ်သနး်ခ့ဲရေသာ်လည်း က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ်

အစ6Q2ယ်ယာQ2ငမ်ျား 12င့သ်က်ဆိ6ငသ်ည့ ် အသားတငအ်ြမတ်ေငကွျပ် 9.5 ဘလီီယံQ2ိသည့ ် အတွက် ၂၀၂၀ဘOာေရး12စ၏် အFq ံးေင ွ

ကျပ် ၃.၄ ဘလီီယံ 12င့1် qငိး်ယ2�ပါက များစွာတိ6းတက်ခ့ဲသည့အ်တွက် မ2တ်တမ်းတင1်ိ6ငခ့ဲ်ပါသည်။ 

 

က6မ8ဏ၏ီ အစ6Q2ယ်ယာQ2ငမ်ျား12င့သ်က်ဆိ6ငသ်ည့ ် တစစ်6အေပyရQ2ိသည့အ်ေြခခံဝငေ်င ွ (Basic EPS) မ2ာ ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ်

အြမတ်အြဖစ ်၂၉၁ ကျပ် ရQ2ိသည့အ်တွက် ၃၃၁.၀% ထိ ြမင့တ်က်ခ့ဲPပီး၊ Q2ယ်ယာတစစ်6အတွက် ေလျာက့ျရQ2ိမည့ ်ဝငေ်င ွ(Diluted 

EPS) မ2ာ အြမတ် ၂၃၂ ကျပ် ရQ2ိသည့အ်တွက် ၃၆၃.၆% ထိ ြမင့တ်က်ခ့ဲပါသည်။ Diluted EPS အား ေနာငတွ်ငထ်6တ်ေဝေပးရမည့ ်

အစ6Q2ယ်ယာများအား ၂၀၂၁ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ရက်တွင ် ထ6တ်ေဝPပီးအေနအထား တိ6 ့ြဖင့ ် ပ~မ်းမ~အေြခခံ၍ တွက်ချက် 

ထားြခငး် ြဖစပ်ါသည်။ 

 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် ဘOာေရးဆိ6ငရ်ာ စမံီခန ့ခဲွ်မqအစအီမံများကိ6 တငး်ကျပ်ေသာ နည်းစနစမ်ျား အသံ6းြပ�၍ က6နက်ျစရိတ်များအေပy 

စစီစေ်ဆာငရွ်က်မqများကိ6လည်း ဆက်လက်လ6ပ်ေဆာငလ်~က်Q2ိပါသည်။ က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် အနာဂတ်တွငေ်မ~ာ်မ2နး်၍မရ1ိ6ငသ်ည့ ်

အေြခအေနများအတွက် အရံဘOာေငမွျားထားQ2ိPပီး လ6ပ်ငနး်စ6များဆက်လက် ရပ်တည်1ိ6ငေ်စရန ်မိတ်ဖက်အဖဲွGအစည်းများ12င့အ်တR 

ပRးေပါငး်လ6ပ်ေဆာငသွ်ားရန ် ြပငဆ်ငထ်ားပါသည်။ က6မ8ဏအီ6ပ်စ6 ၏ ဘOာေရးအေြခအေန အ12စခ်ျ�ပ်စာရငး်Q2ငး်တမ်း ကိ6 ၂၀၂၀ 

ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် က6နဆံ်6းသည့ ် ယခငဘ်Oာေရး12စ ် အေြခအေန 12င့ ် ေအာက်ပါအတိ6ငး် ပRးတဲွေဖာ်ြပ 

အပ်ပါသည်။ 
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Summary of Group Balance Sheet 
  As at 30-Sep-2021 As at 30-Sep-2020 % Change 

(MMK’000) 
 

             (Restated)    

ASSETS       

Total current assets 2,554,816,555 3,059,673,392 (16.5%) 

Total non-current assets 559,058,755 551,454,267 1.4% 

Total assets 3,113,875,310 3,611,127,659 (13.8%) 

 
LIABILITIES 

     

Total current liabilities 2,603,203,827 3,101,233,435 16.1% 

Total non-current liabilities 8,305,211 5,168,789 (60.7%)  

Total liabilities 2,611,509,038 3,106,402,224 (15.9%) 

    

NET ASSETS 502,366,272 504,725,435 (0.5%) 

 
EQUITY 
Equity attributable to the equity owners of the 
Company 

 
 

398,862,786 

 
 

401,852,196 

 

Non-controlling interest 103,503,486 102,873,239  

Total equity 502,366,272 504,725,435 (0.5%) 

 
 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ စ6စ6ေပါငး် လက်ငငး်ရပိ6ငခွ်င့မ်ျားသည် ၂၀၂၀ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၃,၀၅၉.၇  ဘလီီယံ 

Q2ိခ့ဲရာမ2 ၂၀၂၁ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်ကျပ် ၂,၅၅၄.၈ ဘလီီယံအထိ ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6 ့ ကျဆငး်လာရသည့ ်

အဓိကအေTကာငး်ရငး်မ2ာ ယခ612စအ်တွက် စနိေ်ခyမqများ 12င့ ် ေြပာငး်လဲမqများစွာQ2ိခ့ဲြခငး်ေTကာင့ ် ဘOာေရးဝနေ်ဆာငမ်qကOတွင ်

Fိ6းမဘဏ၏် အစိ6းရေငတိွ6က်စာချ�ပ်များ (Treasury bills and Treasury bonds) အေပy ထပ်တိ6းရငး်12းီြမ��ပ်12မံq ေလ~ာခ့ျခ့ဲြခငး် 12င့ ်

ဘဏမ်2ထ6တ်ေချးေငပွမာဏ ကျဆငး်လာြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်။ 

 
စ6စ6ေပါငး် လက်ငငး်မဟ6တ်ေသာ ရပိ6ငခွ်င့မ်ျားသည် ၂၀၂၀ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၅၅၁.၅ ဘလီီယံ Q2ိခ့ဲရာမ2 

၂၀၂၁ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်ကျပ် ၅၅၉.၁  ဘလီီယံ သိ6 ့ အနည်းငယ် တိ6းတက်လာခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6 ့ တိ6းတက်လာ 

ရသည့ ် အဓိကအေTကာငး်ရငး် မ2ာ Fိ6းမဘဏအ်ေနြဖင့ ် ယခငက် ရငး်12းီြမ��ပ်12မံqထည့ဝ်ငထ်ားေသာ အစိ6းရေငတိွ6က်စာချ�ပ်များ 

(Treasury bills and Treasury bonds) သက်တမ်း ရင့လ်ာြခငး်၊ ဘဏ ်12င့ ်က6မ8ဏတိီ6၏့ ေငသွားလက်ကျနမ်ျား၊ ရရနQ်2ိများ (Trade 

receivables)  တိ6းလာြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ်အြပင ်ဘOာေရး12စ၏် ပထမ12စဝ်က်၌ Yoma Central စမံီကိနး်တွင ်ထပ်တိ6းရငး်12းီြမ��ပ်12မံq 

များထည့ဝ်ငြ်ခငး် တိ6ေ့Tကာင့ြ်ဖစပ်ါသည်။  

 

စ6စ6ေပါငး်  လက်ငငး်ေပးရနတ်ာဝနမ်2ာ ၂၀၂၀ ြပည့1်2စ၊်  စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့ငQ်2ိေသာ ကျပ် ၃,၁၀၁.၂ ဘလီီယံ 

12င့1် qငိး်ယ2�လ~င ် ၂၀၂၁ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၂,၆၀၃.၂ ဘလီီယံ သိ6 ့ ကျဆငး်လာပါသည်။ ထိ6သိ6 ့ 

ကျဆငး်လာရသည့ ်အဓိကအေTကာငး်ရငး်မ2ာ Fိ6းမဘဏသ်ိ6 ့ customer များ၏ အပ်12ေံငမွျား ကျဆငး်လာြခငး် 12င့ ်Fိ6 းမဘဏ၏် ပံ6မ2န ်

customer များမ2 အပ်12ေံငမွျားကိ6 သတ်မ2တ်အချိနမ်တိ6ငမီ် ေငထွ6တ်ယRမq ပိ6မိ6များလာြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်။  

 

စ6စ6ေပါငး် လက်ငငး်မဟ6တ်ေသာ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားမ2ာ ၂၀၂၀ ြပည်1့2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်တွင ်ကျပ် ၅.၂ ဘလီီယံ Q2ိရာမ2 ၂၀၂၁ 

ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်တွင ်ကျပ် ၈.၃ ဘလီီယံသိ6 ့ ြမင့တ်က်လာခ့ဲပါသည်။ ထိ6သိ6 ့ ြမင့တ်က်လာရသည့ ်အေTကာငး်ရငး်မ2ာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q2ာက်မqကOမ2  ဘဏေ်ချးေငရွယRမq အနည်းငယ်ြမင့တ်က်လာြခငး်ေTကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်။ 
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က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏  မတည်ရငး်12းီေငမွ2ာ ဝ.၅% သိ6 ့ အနည်းငယ် ကျဆငး်ခ့ဲPပီး၊ ထိ6သိ6 ့ ကျဆငး်ခ့ဲရသည့ ် အေTကာငး်ရငး်မ2ာ 

လ6ပ်ငနး်အ6ပ်စ6များ၏ လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မq 12င့မ်ဆိ6ငေ်သာ အြခားဝငေ်င/ွ(အFq ံး) 12င့သ်က်ဆိ6ငသ်ည့ ်1ိ6ငင်ြံခားေငလဲွလ2ယ်1qနး် ေြပာငး်လဲ 

ြခငး်ေTကာင့ ်ဆံ6းFq ံးမqများကိ6 စာရငး်သင့က်ျခံရြခငး် တိ6ေ့Tကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်။  

 

၂၀၂၁ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ အထိ က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ေငသွား12င့ ်ဘဏလ်က်ကျနမ်2ာ အTကမ်းအားြဖင့ ်ကျပ် ၅၁၁.၁ ဘလီီယံ 

Q2ိပါသည်။ က6မ8ဏ၏ီ ေငစွာရငး်Q2ငး်တမ်း အ12စခ်ျ�ပ်ကိ6 ေအာက်ပါအတိ6ငး် တငြ်ပအပ်ပါသည် - 

 
Summary of Group Cash Flow Statement 
 

(MMK'000)        FY 2021             FY 2020 % change 

  Restated*  

Net cash (used in) provided by operating activities  (135,411,325) 263,017,670 (151.5%) 

Net cash provided by (used in) investing activities 280,804,745 (307,760,421) 191.2% 

Net cash (used in) provided by financing activities (640,147) 108,962,316 (100.6%) 

Net increase in cash and cash equivalents 144,753,273 64,219,565  125.4% 

Cash and cash equivalents at beginning of the year 366,348,303 302,128,738  21.3% 

Cash and cash equivalents at the end of the year 511,101,576 366,348,303  39.5% 

 
က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ေငသွားလက်ကျနမ်2ာ ၂၀၂၀ ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၃၆၆.၃  ဘလီီယံ Q2ိခ့ဲရာမ2 ၂၀၂၁ 

ြပည့1်2စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၅၁၁.၁ ဘလီီယံအထိ Q2ိခ့ဲသည့အ်တွက် ၃၉.၅% တိ6းတက်ခ့ဲပါသည်။  က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ 

ေငစွာရငး်Q2ငး်တမ်းတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ေငသွားလက်ကျနအ်များစ6မ2ာ Fိ6းမဘဏ ်မ2 ေငလွက်ကျနမ်ျား ြဖစပ်ါသည်။ ၂၀၂၁ ြပည့1်2စ၊် 

စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်ေနအ့ထိ က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မqဆိ6ငရ်ာ လ6ပ်ငနး်စဥ်များအတွက် ကျပ် ၁၃၅.၄ ဘလီီယံ ကိ6 

သံ6းစွခ့ဲဲPပီး အဓိကအားြဖင့ ် Fိ6 းမဘဏ၏်  customerများ မ2 ေငအွပ်12မံqေလျာက့ျလာြခငး်ေTကာင့ြ်ဖစပ်ါသည်။ ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ်

ရငး်12းီြမ��ပ်12မံqဆိ6ငရ်ာ လ6ပ်ငနး်စဥ် များမ2 ရQ2ိခ့ဲေသာ ကျပ် ၂၈၀.၈ ဘလီီယံမ2ာ အဓိကအားြဖင့ ်Fိ6 းမဘဏ၏် အစိ6းရေငတိွ6က်စာချ�ပ်များ 

12င့ ်အြခားေသာ ေငေွချးသက်ေသခံလက်မ2တ်များကိ6 ေရာငး်ချခ့ဲြခငး်တိ6ေ့Tကာင့ ် ြဖစပ်ါသည်။  ၂၀၂၁ ဘOာေရး12စတွ်င ်ဘOာေရး 

ဆိ6ငရ်ာလ6ပ်ငနး်စဥ်များမ2ရQ2ိခ့ဲေသာ က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ အသားတငေ်ငသွားမ2ာ ကျပ် ဝ.၆ ဘလီီယံQ2ိPပီး အဓိကအားြဖင့ ် ၂၀၂၀ 

ဘOာေရး12စတွ်င ်Ayala Corporation ထံမ2 ရQ2ိခ့ဲေသာ �ကိ�တင ်ရငး်12းီြမ��ပ်12မံq ထည့ဝ်ငေ်င ွမရQ2ိြခငး်ေTကာင့ ်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

အနာဂတေ်မIာ်မ/န်းချက်များ 

 

ြမနမ်ာ1ိ6ငင်တွံင ် ၂၀၂၁ ခ612စ ် ဇRလိ6ငလ် 12င့ ် ဩဂ6တ်လအတွငး် ြပငး်ထနေ်သာ COVID-19 တတိယလqငိး်ြဖစပွ်ားPပီးေနာက် 

သတငး်အချက်အလက်များအရ ေရာဂါြဖစပွ်ားသRအေရအတွက်များမ2ာ ြပနလ်ည်၍ ေလျာက့ျသွားခ့ဲသြဖင့ ် စးီပွားေရး လ6ပ်ငနး်များ 

ပံ6မ2နြ်ပနလ်ည်၍ လည်ပတ်1ိ6ငခ့ဲ်Pပီြဖစပ်ါသည်။ ထိ6အ့ြပင ် 1ိ6ငင်အံတွငး် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထိ6း12မံq အစအီစ�များ 

အQ2ိနအ်ဟ6နြ်ဖင့တိ်6းြမ�င်လ့ာသည် 12င်အ့ညီ COVID-19 ေရာဂါ 12င်ပ့တ်သက်၍ ကာကွယ်ေနထိ6ငရ်မည် ့ နည်းလမ်းများကိ6 

သQိ2ိေနTကPပီြဖစေ်သာေTကာင် ့ လာမည့အ်နာဂတ်တွင ် COVID-19 ၏ အကျိ�းသက်ေရာက်မqများ ေလျာပ့ါးေစလိမ့်မည်ဟ6 

ေမ~ာ်လင့ပ်ါသည်။ 

 

၂၀၂၁ခ612စ၊် Tသဂ6တ်လမ2စ၍ က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် မိမိအစအီစ�ြဖင် ့ ဝနထ်မ်းများ 12င့ ် ၎ငး်တိ6၏့မိသားစ6ဝငမ်ျားကိ6 ကာကွယ်ေဆး 

ထိ6း12ေံပးခ့ဲPပီးြဖစပ်ါသည်။ ထိ6ရလဒအ်ေနြဖင့ ် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ လ6ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မqများအားလံ6း ပံ6မ2နအ်ေနအထားသိ6 ့ 

လည်ပတ်1ိ6ငခ့ဲ်Pပီး၊ Fံ6 းများကိ6လည်း ကိ6ဗစက်ာကွယ်ေရးလမ်း©ªနခ်ျက်များ 12င်အ့ညီ ြပနလ်ည်ဖွင့လ်2စ ်1ိ6ငခ့ဲ်ပါသည်။ 
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က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ဘOာေရးဝနေ်ဆာငမ်qလ6ပ်ငနး်ြဖစေ်သာ Fိ6းမဘဏသ်ည် စနိေ်ခyမqများစွာQ2ိေနေသာ်လည်း ယခ6 တစ1်2စတ်ာ 

အတွငး်တွင ် ရလဒေ်ကာငး်များရQ2ိခ့ဲပါသည်။ ထိ6အ့ြပင ် Fိ6းမဘဏသ်ည် ရQ2ိေသာအြမတ်အစွနး်များ ကိ6 ထိနး်သမ်ိးြမ�င့တ်င ်

ထား1ိ6ငြ်ခငး်၊ လံ6ေလာက်ေသာ မတည်ရငး်12းီေငအွား �ကိ�တငလ်ျာထား1ိ6ငြ်ခငး်၊ ြဖစေ်ပyလာ1ိ6ငေ်သာ ဆံ6းFq ံး1ိ6ငေ်ြခများကိ6 စနစတ်ကျ 

စမံီထိနး်ချ�ပ်ထား1ိ6ငြ်ခငး် 12င် ့ ေြပာငး်လဲေနေသာ ေဈးကွက်စးီပွားေရး အေြခအေန အေပyတွငလ်ည်း က�မ်းကျငပိ်6င1်ိ6ငစွ်ာ 

ေဆာငရွ်က်1ိ6ငခ့ဲ်ပါသည်။ ထိ6အ့ြပင ် Fိ6းမဘဏသ်ည် ထ6တ်ေချးေငမွျားအေပy ဆံ6းFq ံး1ိ6ငေ်ြခအား ြမနမ်ာ1ိ6ငင်ေံတာ်ဗဟိ6ဘဏ၏် 

စည်းမျဥ်းများ 12င့အ်ညီ �ကိ�တငလ်ျာထားခ့ဲသည့အ်ြပင ် ကာလတိ6 ေလ~ာေ့ပါေ့ပးသည့ ် အစအီစဥ်များအတွက်လည်း 

လံ6ေလာက်သည့လ်ျာထားမqများ ြပ�လ6ပ်ခ့ဲပါသည်၊၊ ၂၀၂၁ခ612စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ (၃၀) ရက်ေနအ့ထိ Fိ6းမဘဏ၏်ေချးေငပ့ံွပိ6း1ိ6ငမ်q 

ပမာဏသည် ြမနမ်ာ1ိ6ငင်ေံတာ်ဗဟိ6ဘဏ ် ၏ သတ်မ2တ်ထားေသာ ေချးေငပ့ံွပိ6း1ိ6ငမ်qပမာဏ အနမ့်ိဆံ6းလိ6အပ်ချက်ထက်   

အေြခခံအမ2တ် ၉၀၀ ပိ6မိ6ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခ612စ၊် ေမလတွင ် Flexi-Cash အေကာင့အ်မျိ�းအစားအသစကိ်6 စတင ် မိတ်ဆက်1ိ6ငခ့ဲ်Pပီး 

customerများထံမ2လည်း ေကာငး်မွနေ်သာ ရလဒမ်ျားကိ6 လက်ခံရQ2ိခ့ဲပါသည်။ Fိ6းမဘဏသ်ည် customer များ၏ လိ6အပ်ချက်ကိ6 

ြဖည့ဆ်ည်းေပး1ိ6ငရ်န ်မိ6ဘိ6ငး်လ် 12င့ ်အွနလိ်6ငး်ဘဏစ်နစ ်ဝနေ်ဆာငမ်q တိ6းချဲG ြခငး်များကိ6လည်း အဆင့ြ်မ�င့တ်င1်ိ6ငခ့ဲ်သည်။ 

 
Fိ6းမဘဏသ်ည် အချိန1်2င်အ့မ~ ေြပာငး်လဲေနေသာ ြပည်တွငး်၊ ြပည်ပဆိ6ငရ်ာ စးီပွားေရး အေြခအေနများ 12င်အ့ညီ COVID-19 ၏ 

အကျိ�းသက်ေရာက်မqကိ6 အနည်းဆံ6းြဖစေ်အာင ် လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မqများကိ6လည်း စနစတ်ကျ ေဆာငရွ်က်ေနလျက်Q2ိပါသည်။ 

Fိ6းမဘဏသ်ည် လက်Q2ိ အေြခအေနတွင ် customerများ 12င့ ် လRေနမqအသိ6ငး်အဝိ6ငး်များ ကိ6 ပ့ံပိ6းေပး1ိ6ငေ်သာ အခနး်ကOများကိ6 

အေလးအနက်ထားေဆာငရွ်က်ေနPပီး၊ Fိ6 းမဘဏ1်2င့သ်က်ဆိ6ငသ်Rအားလံ6း 12င် ့ ဝနထ်မ်းများအတွက် စ�ဆက်မြပတ် ဦးစားေပး 

ရပ်တည်ေဆာငရွ်က်ေနလ~က်Q2ိပါသည်။  

 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q2ာက်မqလ6ပ်ငနး်ြဖစေ်သာ ပနး်လqငိေ်ဆးFံ6 (PHH) သည်လည်း ယခ612စအ်တွငး် ေကာငး်မွနေ်သာ 

လ6ပ်ငနး်စွမ်းေဆာငရ်ည်များကိ6 ြပသ1ိ6ငခ့ဲ်ပါသည်။ COVID-19 အေြခအေနတွင ် ကန ့သ်တ်ချက်များစွာ Q2ိေနေသာ်လည်း 

ပနး်လqငိေ်ဆးFံ6 (PHH) လqငိသ်ာယာေဆးFံ6 �ကီးသည် ၂၀၂၁ခ612စ၊် ဇRလိ6ငလ်တွင ်ေနာက်ထပ်ေအာငြ်မငမ်q မ2တ်တိ6ငတ်စခ်6 အြဖစ ်JCI ၏ 

အသအိမ2တ်ြပ�ြခငး်ကိ6 ဒ6တိယအ�ကိမ် ထပ်မံရQ2ိခ့ဲပါသည်။ COVID-19 က6သမqအြပင ် PHH သည် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကိ6 

တရားဝငတ်ငသွ်ငး်သည့ ် ပထမဆံ6းေသာ ပ6ဂလိကေဆးFံ6 ြဖစလ်ာခ့ဲပါသည်။ PHH သည် ြမနမ်ာ1ိ6ငင်တံစဝ်2မ်းQ2ိ ကာကွယ်ေဆးထိ6း 

စငတ်ာ ေလးခ6ြဖစေ်သာ (ရနက်6နတွ်င ်12စခ်6၊  မ1®ေလး 12င့ ်ေတာင�်ကီးတိ6တွ့င ်တစခ်6စ)ီတိ6တွ့င ်ေနစ့� လRအေရအတွက် ၁၀,၀၀၀ အထိ 

ကာကွယ်ေဆးထိ6း12ေံပး1ိ6ငခ့ဲ်ပါသည်။ PHH သည် လာမည့1်2စမ်ျားတွငလ်ည်း ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်qများကိ6 ပိ6မိ6တိ6းချဲGသွားမည် 

ြဖစပ်ါသည်။  

 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ အမ်ိရာစမံီကိနး်လ6ပ်ငနး်များသည်လည်း အQ2ိနအ်ဟ6နြ်ဖင့ ်ြပနလ်ည်၍ ဦးေမာလ့~က်Q2ိသည်ကိ6 ြမငေ်တွG ေနရပါသည်။ 

COVID-19 တတိယလqငိး်ြဖစပွ်ားခ့ဲေသာ်လည်း StarCity တွင ် လွနခ့ဲ်သည့ ် ၃လအတွငး် ေဆာက်လ6ပ်ေရး လ6ပ်ငနး်များ 

ဆက်လက်လ6ပ်ေဆာငလ်~က်Q2ိပါသည်၊၊ သိ6 ့ြဖစပ်ါ၍ ယခငက်ာလများတွင ်ေရာငး်ချထား ေသာ City Loft @ StarCity  12င့ ်Star Villas 

တိ6၏့ ၀ငေ်ငလွက်ကျနမ်ျားကိ6 လာမည့ ် ၆လအတွငး် ေဆာက်လ6ပ်ေရး လ6ပ်ငနး်များ၏ Pပီးစးီမqအေနအထားအလိ6က် 

လ6ပ်ငနး်၏ဝငေ်ငအွြဖစ ်စာရငး်ထည့သွ်ငး်ေဖာ်ြပမည်ြဖစပ်ါသည်၊၊ မTကာေသးမ2ကီာလ အတွငး် City Loft @ StarCity ၏ေနာက်ထပ် 

အေဆာက်အအံ6အသစ ် ၂ လံ6းကိ6 ထပ်တိ6းဖွင့လ်2စ1်ိ6ငခ့ဲ်Pပီး၊ ထပ်မံ၍ Star Villas အသစမ်ျားကိ6လည်း ေဈးကွက်တွင ်

ထပ်တိ6းေရာငး်ချရနြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာေTကာင့ ်လာမည့ ်၂၄လအတွငး် ဝငေ်ငတိွ6းြမင့လ်ာမည် ဟ6ခန ့မ်2နး်ထားပါသည်၊၊ 

 

သိ6ရ့ာတွင ် က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ ရငး်12းီြမ�ပ်12မံqြဖစေ်သာ Memories Group ခရီးသွားလ6ပ်ငနး်ကOတွငလ်ည်း အြပငး်ထနဆံ်6းေသာ 

စနိေ်ခyမqများ 12င့ ် ရငဆိ်6ငေ်နရပါသည်။ 1ိ6ငင်တံကာခရီးသွားလာခွင့က်န ့သ်တ်ချက်များ 12င့ ်လက်Q2ိြပည်တွငး် 1ိ6ငင်ေံရးြဖစရ်ပ်များ၏ 

သက်ေရာက်မqများေTကာင့ ် ခရီးသွားလ6ပ်ငနး်ကOကိ6 သသိသိာသာ Fိ6က်ခတ်လ~က်Q2ိPပီး ထိ6သိ6Fိ့6က်ခက်မqသည် ဆက်လက် 

ြဖစပွ်ား1ိ6ငေ်ြခQ2ိမည်ဟ6 ခန်မ့2နး်ရပါသည်။ ရနက်6နP်မိ�G ြပ၏ေနစ့� လRေနမqဘဝများ သည် တြဖည်းြဖည်း ပံ6မ2နအ်ေနအထားသိ6 ့ 

ြပနလ်ည်ေရာက်Q2ိလာေသာ်လည်း ြပည်တွငး်ခရီးသွားြခငး် 12င့ ် အပနး်ေြဖြခငး်ကOများမ2ာ ဆက်လက်ကျဆငး်ေနဆဲြဖစသ်ည်။ 

ေစျးကွက်အေြခအေနများ မ2ာ မRလအေနအထားသိ6 ့ မေရာက်Q2ိေသးေသာ်လည်း Memories Group အေနြဖင့ ် မိမိတိ6၏့ 

လ6ပ်ငနး်များကိ6 ေကာငး်မွနေ်သာစမံီခန ့ခဲွ်မqများြဖင့ ် တြဖည်းြဖည်းချငး် ြပနလ်ည်စတင1်ိ6ငခ့ဲ်Pပီး၊ အြခားဝငေ်ငလွမ်းေTကာငး်များ 
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ြဖစေ်သာ စားေသာက်ဆိ6င ် 12င့ ် အေဖျာ်ယမကာဆိ6ငမ်ျားကဲသ့ိ6ေ့သာ ဆက်စပ်လ6ပ်ငနး် များသိ6 ့ ြဖန ့က်ျက်လ6ပ်ကိ6င1်ိ6ငခ့ဲ်ပါသည်။ 

၎ငး်လ6ပ်ငနး်များတွင ် ေရQ2ည် ရငး်12းီြမ�ပ်12ရံန ် ရည်ရွယ်ထားPပီး က6မ8ဏအီေနြဖင့ ် Memories Group၏ မဟာဗျ°ဟာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မqအား ဆက်လက်ပ့ံပိ6းသွားမည်ြဖစပ်ါသည်၊၊ 

 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6၏ လ6ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မqများကိ6 ပံ6မ2နြ်ပနလ်ည်ေဆာငရွ်က်1ိ6ငသ်ည် 12င့အ်မ~ အမqေဆာငဥ်က± ² (Executive Chairman) 

12င့ ် လ6ပ်ငနး်လည်ပတ်မqဆိ6ငရ်ာ အမqေဆာငအ်ရာQ2ိချ�ပ် (Chief Operating Officer) တိ6သ့ည် လွနခ့ဲ်သည့ ် ၆လအတွငး် ၎ငး်တိ6၏့ 

လစာများကိ6 ဆ1³အေလ~ာက်စွန ့လ်ªတ်ေပးထားရာမ2 ၂၀၂၁ ခ612စ၊် ေအာက်တိ6ဘာလ မ2စ၍ လစာတစစ်တ်ိတစပိ်6ငး်ကိ6 

ြပနလ်ည်ခံစားခွင့ြ်ပ�ခ့ဲပါသည်၊၊ 

 

ဗျKဟာဆိAငရ်ာ 

 

ြမနမ်ာ1ိ6ငင်၏ံစးီပွားေရး 12င့ ် ြပည်တွငး်စးီပွားေရးကOသည် တြဖည်းြဖည်းချငး် ေြပာငး်လဲလာမည်ဟ6ယRဆပါသည်။ ထိ6အ့တွက် 

က6မ8ဏအီ6ပ်စ6သည် လ6ပ်ငနး်စ6များ၏ ဖံွG Pဖိ�းတိ6းတက်မqများကိ6 အနးီကပ်ေစာင့T်ကည့ ် လ~က်Q2ိPပီး၊ ၎ငး်၏စးီပွားေရးလ6ပ်ငနး်စ6 

တစခ်6စအီတွက် ဆက်လက်Q2ငသ်နမ်q၊ ပိ6မိ6ခံ1ိ6ငရ်ည်Q2ိမq 12င့ ် ေရQ2ည်တည်တံခိ့6ငP်မဲမqတိ6ကိ့6 အေလးအနက်ထားကာ ချ�းကပ်မq 

နည်းမျိ�းစံ6ြဖင့ ် �ကိ�းပမ်းေဆာငရွ်က်လ~က်Q2ိပါသည်။ က6မ8ဏအီ6ပ်စ6ကိ6 ပ့ံပိ6းကRညီေနဆဲြဖစသ်ည့ ် 1ိ6ငင်တံကာ မိတ်ဖက်များ၊ 

ေချးေငထွ6တ်ေပးသRများ 12င့ ် ြမနမ်ာ1ိ6ငင်Qံ2ိ ပိ6မိ6ကျယ်ြပန ့ေ်သာ စးီပွားေရးအသိ6က်အဝနး်များ12င့ ်လည်း နးီကပ်စွာေဆွးေ1းွေဆာငရွ်က် 

လ~က်Q2ိပါသည်။ က6မ8ဏသီည် ၎ငး်၏လ6ပ်ငနး်စ6 များကိ6 အကျိ�းသက်ေရာက်ေစမည့ ် အေြပာငး်အလဲဆိ6ငရ်ာများြဖစေ်ပ�လ~င ်

အချိန1်2င့တ်ေြပးညီ အစရီငခံ်မည် ြဖစပ်ါေTကာငး် တငြ်ပအပ်ပါသည်။ 

 
 
 
ဒါPိAက်တာအဖဲွ<၏ အမိန ့်အရ 

 

ထွနး်ထွနး် 

အမqေဆာငဒ်ါFိ6က်တာ 

၂၀၂၁ ခ612စ၊် ဒဇီငဘ်ာလ၊ ( ၃၀ ) ရက် 
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