စီမံအုပ်ချုပ်သူများမှ လေ့ောချက်နှင့် လ

ွေးလနွေးသုံးသပ်ချက်

အောက်အော်ပြြါစီမံေုြ်ချုြ်သူများ၏ အေ့ောချက်နှင့် အ
ဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

ွေးအနွေးသုံးသြ်ချက်များသည် ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်) ေီးဇက် ဟိုး

ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန်

ုံးသည့်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရးနှစ်ေတွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းကို ေအပခခံထားပခင်းပေစ်ပြီး ထိုဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းနှင့်
ေတူတွေဲ၍ ေတ်ရှု့နိုင်ြါသည်။ ေပခားအငွေအ ကးေအနပေင့် အော်ပြထားပခင်းမရှိြါေျှင် အငွေြမာဏအော်ပြချက် ေားေုံးမှာ ပမန်မာ
ကျြ်အငွေပေစ်ြါသည်။
ေ

ုြ
ိ ါဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းေား ပမန်မာဘဏ္ဍာအရး ေစီေရင်ခပံ ခင်း

စစ်ပေစ်သည့် ဝင်းသင်နှင့်ေေွေဲ့မှ စစ်အ

ိုင်ရာစံများ (MFRS)နှင့်ေညီ အရး

ွေဲထားပြီး၊ ပြင်ြစာရင်း

းထားပြီး ပေစ်ြါသည်။

ထို့ေပြင် ဒါရိုကတ
် ာေေွေဲ့ေအနပေင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေ ( ၂၀ ) ရက်အန့တွေင် ေတည်ပြုပြီးပေစ်ြါသည်။
မမန်မာ-ဂျပန် သီေဝါ ဒီဗလော့မင့်ေီမိတက် (“MJTD”)
ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့်ေီမိတက်ကို သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် စက်မှု ေုြ်ငန်းဧရိယာ ေွေံ့ပေိုးအရး ၊
အစျးကွေက်တင်အရာင်းချပခင်း၊ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းနှင့် စက်မှုေုြ်ငန်းဧရိယာ ေည်ြတ်ပခင်းေုြ်ငန်းများအ
တည်အထာင်ခ့ြ
ဲ ါသည်။ ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်
ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့် ေီမိတက်၏ မတည်အငွေရင်း ၄၁ ရာခိုင်နှုနး် ကို ြိုင်

ာင်ရွက်ရန်ေတွေက်

ိုင်အသာကုမ္ပဏီေီမိတက်သည်

ိုင်ပြီး ဒါရိုကတ
် ာေေွေဲ့ဝင် ကိုးဦးေနက်

အေးဦး အနရာရရှိထားြါသည်။
ပမန်မာ-ဂျြန်သီေဝါ ဒီဗအော့မင့်ေီမိတက်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်အရာဂါနှင့် ေပခားမတည်ပငိမ်မှုများပေစ်အြါ်အနအသာ ကာေ
ေတွေင်း၌ြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန်

ုံးသည့် ဘဏ္ဍာအရးနှစ်ေတွေက် အပမအရာင်းချပခင်းမှ

ေသားတင်ေပမတ်အငွေ ေအမရိကန်အဒါ်ော ၃.၃ သန်းရရှိခြ
ဲ့ ါသည်။ ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့်ေီမိတက်နှင့်
ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက်ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

ိုင်အသာကုမ္ပဏီ ေီမိတက်နှင့် သက်

က်စြ်၍

ိုင်အသာ ေပမတ်အဝစု

ြမာဏမှာ ေအမရိကန်အဒါ်ော ၁.၃ သန်း ပေစ်ြါသည်။
သီေဝါ ပလောပါတီး ဒက်ပလော့မန့်ေီမိတက် (“TPD”)
သီေဝါ ြအရာြါတီးဒီဗအော့မန့် ေီမိတက်ကို သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် ေူအနေိမ်ရာနှင့် စီးြွေားအရး
ေအ

ာက်ေေုံများ တည်အ

ာက်ပခင်း၊ အစျးကွေက်တင်အရာင်းချပခင်းနှင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းေုြ်ငန်းများ ေုြအ
်

ိုင်ရာ

ာင်ရန် တည်

အထာင်ခ့ြ
ဲ ါသည်။ သီေဝါ ြအရာြါးတီး ဒီဗအော့မန့်ေီမိတက်ကို သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန် စီမံခန့်ခမ
ွေဲ ှု အကာ်မတီကုမ္ပဏီ
(“TSMCC”)နှင့် ေက်စြ်ေွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားပြီး၊

သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန် စီမံခန့်ခမ
ွေဲ ှု အကာ်မတီကုမ္ပဏီ (“TSMCC”)မှ
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ေစုရှယ်ယာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်

ပမန်မာသီေဝါေက်(စ်)ေီးဇက်ဟိုးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့် သက်

တက်မှ (၈၀) ရာခိုင်နှုနး် ေသီးသီးြိုင်

ိုင်အသာကုမ္ပဏီေီမိ

ုင
ိ ် ကြါသည်။

သီေဝါ ြအရာြါးတီး ဒီဗအော့မန့်ေီမိတက်သည် ေိမ်ခခံအပမအေးကွေက် အနှးအကွေးကျ

င်းအနသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်အရာဂါ ကူး

က်ပြန့်ြွေားအနအသာ ကာေေတွေင်း၌ြင် ေသားတင်ေပမတ် ၁.၄၄ ဘီေီယံ ရရှိခဲ့ြါသည်။
မမန်မာသီေဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပတ်ဘေစ် အများနှင့်သက်
ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက်ဟိုးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

ိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (“MTSH”)
ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်သည် ၂၀၁၃ ခုနစ
ှ ၊် အမေ (၃)

ရက်အန့တွေင် ပမန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများေက်ဥြအဒေရ ေွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားအသာ ေများြိုင်ကုမ္ပဏီ တစ်ခပု ေစ်ြါသည်။ ၂၀၁၆
ခုနစ
ှ ၊် အမေ (၂၀) ရက်အန့တွေင် ရန်ကုနစ
် အတာ့ေိြ်ချိန်းတွေင် ဒုတိယအပမာက် စာရင်းဝင်သည့်ကမ
ု ္ပဏီတစ်ခု ပေစ်ောခဲြ
့ ါသည်။
ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟိုးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် ေအနပေင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ

နှစ်ေတွေက် စီမံေုြ်ချုြ်မှုနှင့် တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှ ရသည့်ေပမတ်အငွေများမှ ေသားတင်ေပမတ်အငွေ ကျြ် ၆.၉၉ ဘီေီယံ ရရှိခဲ့ပြီး
အငွေေဲေှယ်နှုနး် အ ကာင့် အပြာင်းေဲပမင့်တက်သွေားသည့် အငွေတန်ေိုးြမာဏမြါဝင်အသာ ေပမတ်မှာအငွေ ကျြ် ၃.၅၀ ဘီေီယံပေစ်
ြါသည်။
မမန်မာသီေဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပတ်ဘေစ် အများနှင့်သက်

ိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့်၎င်း၏ ေက်လအာက်ခက
ံ ုမ္ပဏီ

(“MTSH အုပ်စ”ု )
ဘဏ္ဍာလေးေှင်းတမ်း၏ ဝင်လငွေအေုံးစုံပါဝင်လသာ ေှင်းတမ်းလပါင်းချုပ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန်

ုံးသည့် ဘဏ္ဍာအရးနှစ်ေရ ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်အငွေမှာ ကျြ်၂.၉၅ ဘီေီယံပေစ်

ပြီး၊ ယခင်ဘဏ္ဍာအရးနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉြ
် ါက ေနည်းငယ်တိုး တက်မှုရှိခဲ့ြါသည်။ ေ ကမ်းေပမတ်ြါ တိုးောရပခင်းမှာ ေဓိက
ေားပေင့် အပမအရာင်းချပခင်းနှင့် ေူအနေိမ်ရာနှင့် စီးြွေားပေစ် ဧရိယာများမှ ေျှြ်စစ်မီး၊ အရစသည့် ေအထွေအထွေေသုံးပြုမှုများမှ ဝင်အငွေ
များတိုးတက်ောပခင်းတို့အ ကာင့်ပေစ်သည်။
ေက်စြ်ေုြ်ငန်းပေစ်သည့် ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့်ေီမိတက်မှရရှိအသာ ေပမတ်မှာ အငွေကျြ် ၂.၆ဘီေီယံ ပေစ်ြါသည်။
၎င်းရေဒ်သည် ေက်ရှိပေစ်အြါ်အနအသာ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေအပခေအနများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်အရာဂါကာေေတွေင်း၌ြင် မူေရည်
ရွယ်ထားသည့် ေပမတ်အငွေထက် သာေွေန်အကာင်းမွေန်အသာရေဒ်ကို ရရှိခဲ့ြါသည်။
ေထက်အော်ပြြါေချက်ေေက်များေား ခခုံငုံသုံးသြ် ကည့်ြါက ရှယ်ယာတစ်စု၏ ေအပခခံဝင်အငွေသည် ၂၀၂၀ပြည့်နစ
ှ ်၊ စက်တင်
ဘာေ (၃၀)ရက်အန့တွေင် ကုန်

ုံးသည့် ဘဏ္ဍာနှစတ
် ွေင် (၁၂၁) ကျြ်မှ ၂၀၂၁ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာေ (၃၀)ရက်အန့တွေင် ကုန်

ုံး

သည့် ဘဏ္ဍာနှစတ
် ွေင် (၂၁၈)ကျြ် ေထိပမင့်တက်ောြါသည်။
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လမပာင်းေဲ
ချက်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊

၂၀၂၀ မပည့န
် ှစ်၊

စက်တင်ဘာေ

စက်တင်ဘာေ

ေက် (၃၀)

ေက်(၃၀)

(ကျပ်သန်းလပါင်း)

(ကျပ်သန်းလပါင်း)

ဝင်အငွေ

▲

၂,၉၄၈

၂,၄၈၉

ဝင်အငွေေအြါ် မူရင်းကုန်ကျစရိတ်

▼

(၉၆၂)

(၁,၃၀၃)

အကကမ်းအမမတ်

▲

၁,၉၈၆

၁,၁၈၆

ေအရာင်းနှင့် စီမံေသုံးစရိတ်

▼

(၁,၇၆၈)

(၂,၃၂၁)

တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှ ရသည့်ေပမတ်အငွေ

▼

၂,၅၈၁

၈,၆၂၈

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုအမမတ်လငွေ

▼

၂,၇၉၉

၇,၄၉၄

ေပခားနည်းေမ်းမှရသည့်ဝင်အငွေ

▲

၁,၅၈၇

၇၂၈

▲

၄,၆၃၈

(၃,၆၄၅)

အခွေန်ေျာထားမခင်း မမပုမီ စုစုလပါင်းအမမတ်

▲

၉,၀၂၄

၄,၅၇၇

ဝင်အငွေခန
ွေ ်

▲

(၁၇၈)

(၀)

အသားတင်အမမတ်

▲

၈,၈၄၆

၄,၅၇၇

ေ ကမ်းေပမတ်ရာခိုင်နှုန်း

▲

၆၇%

၄၈%

ရှယ်ယာတစ်အစာင်၏ေအပခခံဝင်အငွေ (ကျြ်)

▲

၂၁၈

၁၂၁

နိုင်ငံပခားအငွေေဲေှယ်နှုနး် အပြာင်းေဲမှု ေပမတ်/
ေရှုံး

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ (၃၀)ေက်လန့တွေင် ကုန်

ုံးသည့် ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ေက်ကျန်ေှင်းတမ်းအနှစ်ချုပ်

ေက်ငင်းရြိင
ု ်ခင
ွေ ့်ပမင့်တက်ခဲ့ပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ မအရာင်းရအသးအသာ ေက်ကျန်အပမများအြါ်တွေင် မအြါ်အြါက်
ခဲအ
့ သာ ေပမတ်စာရင်းညှိနှိုင်းမှုအ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။ ေက်ငင်းမဟုတ်အသာ ရြိင
ု ်ခွေငတ
့် ိုးပမင့်ောမှုသည် ရင်းနှီးပမှုြ်နမ
ှံ ှု ေအ

ာက်

ေဦး ြမာဏအေျှာ့ကျပခင်း၊ တစိတ်တြိုင်းေားပေင့် တွေဲဘက်ေုြ်ငန်း၏ ခွေဲအဝမှုမပြုရအသးအသာ ေပမတ်အငွေြမာဏများအ ကာင့်
တွေဲဘက်ေုြ်ငန်းတွေင် ရင်းနှီးပမှုြ်နသ
ှံ ည့်ြမာဏ ပမင့်တက်သွေားပခင်းတို့၏ ေသားတင်ရေဒ်တို့အ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။
ေက်ငင်းအြးရန်တာဝန် တိုးောရပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ေပမတ်အဝစုအြးရန်ရှိအသာ ေထူးေအကာင့်ြိုင်ရှင်များမှ
ောအရာက်ထုတ်ယူပခင်းမရှအ
ိ သးအသာအ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။

3|Page

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာ အြးရန်တာဝန် ကျ

င်းခဲ့ပခင်းမှာ အပမအရာင်းပခင်းေတွေက် ကကိုတင်ေြ်အငွေစာရင်းမှ အပမအရာင်းချပခင်း

ေတွေက် ဝင်အငွေစာရင်းသို့ စာရင်းအပြာင်းအရးသွေင်းပခင်းအ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ေပမတ်ေက်ကျန်အငွေမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကျြ် ၁.၅ ဘီေီယံ တိုးတက်ရရှိခဲ့ပြီး၊
ယင်းသို့ တိုးတက်ရရှိခဲ့ပခင်းမှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရးနှစ်ေတွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ေစုရှင်များနှင့်
ဘီေီယံရရှိခဲ့ပခင်းနှင့်

ိုင်အသာ ေပမတ်အငွေ ကျြ် ၈.၅

၂၀၂၁ခုနှစ၊် ဧပြီေတွေင် ေပမတ်အဝစုေပေစ်အငွေ ကျြ် ၇ ဘီေီယံေား ထုတ်အဝအြးခဲပ့ ခင်းတိအ
ု့ ကာင့်

ပေစ်ြါသည်။
ကျပ်သန်းလပါင်း

လမပာင်းေဲချက်

၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊

၂၀၂၀ မပည့န
် ှစ် ၊

စက်တင်ဘာေ

စက်တင်ဘာေ

(၃၀) ေက်

(၃၀) ေက်

ေပိုင်ခွေင့်များ
ေက်ငင်းရြိင
ု ်ခင
ွေ ့်များ

▼

၄၄,၂၃၂

၄၄,၅၇၂

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာရြိုင်ခွေင့်များ

▲

၄၈,၅၃၂

၄၆,၉၃၂

စုစုလပါင်းေပိုင်ခွေင့်များ

▲

၉၂,၇၆၄

၉၁,၅၀၄

ေက်ငင်းအြးရန်တာဝန်များ

▲

၂,၃၂၂

၁,၈၅၀

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာအြးရန်တာဝန်များ

▼

၁,၂၃၅

၂,၂၈၆

စုစုလပါင်းလပးေန်တာဝန်များ

▼

၃,၅၅၇

၄,၁၃၆

အသားတင်ေပိုင်ခွေင့်များ

▲

၈၉,၂၀၇

၈၇,၃၆၈

ထုတ်အဝပြီး မတည်အငွေ

-

၃၈,၉၂၉

၃၈,၉၂၉

စုအ

▲
▲

၄၂,၃၈၅

၄၀,၉၀၅

၇,၈၉၃

၇,၅၃၄

▲

၈၉,၂၀၇

၈၇,၃၆၈

လပးေန်တာဝန်များ

ေင်းနှီးလငွေ
ာင်းပြီး ေပမတ်ေက်ကျန်

ေပခားေကျိုးခံစားခွေင့်
စုလပါင်းေင်းနှီးလငွေ

ိုင်ရာများ
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အနာဂတ်အေားအော
ပမန်မာနိုင်ငံတွေင် အေအော်ဝါရီေ (၁) ရက်အန့မှစ၍ နိုင်ငံအရးနှင့် စီးြွေားအရး မပငိမ်မသက်မှုများ
ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်) ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်
ကုမ္ပဏီများသည် ေခက်ေခဲများ ေားေုံးကို ေအကာင်း

က်ေက်ပေစ်ြွေားေျက်ရှိပြီး၊

ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့် ၎င်း၏ေက်အောက်ခံ

ုံး ကကိုးြမ်းအကျာ်ပေတ်ေျက်ရှိြါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ငန်းများကို အရ

ရှည်တည်တံ့နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွေဲနိုင်ခဲအ
့ သာအ ကာင့် ေစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ေကျိုးစီးြွေားကိုေည်း ကာကွေယ်နင
ို ်ခ့ဲြါသည်။ မိမိတို့၏
စက်မှုဇုန်ေတွေင်း အပမအရာင်းချမှုသည် နိုင်ငံပခားမှ တိုကရ
် ိုကရ
် င်းနှီးပမှုြ်နမ
ှံ ှုေအြါ် မှီခိုေားထားအနရသည်ပေစ်ရာ သီေဝါေထူး
စီးြွေားအရးဇုနေ
် တွေင်း အပမအရာင်းချမှုများသည် ောမည့်နှစက
် ာေများတွေင် ေနည်း
ေည်း သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်ေတွေင်း ေက်ရှိေုြ်ငန်းများေည်ြတ်အ

ုံးပေစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားြါသည်။ သို့အသာ်

ာင်ရွက်အနသည့် စက်ရမ
ုံ ျားေား အထာက်ြံ့အြးအန

သည့် အရနှင့ေ
် ျှြ်စစ်ဓာတ်ေားေသုံးပြုမှုများမှ ရရှိောမည့် ဝင်အငွေများအ ကာင့် MJTD သည်

က်ေက်တည်တံ့အနမည်ပေစ်ြါ

သည်။
သီေဝါ ြအရာြါတီးဒီဗအော့မန့် ေီမိတက်သည် ောမည့်နှစ်တွေင် စိန်အခါ်မှုေများ
ရာနှင့် စီးြွေားအရး

ိုင်ရာ ေအ

ာက်ေေုံတည်အ

ုံးကာေပေစ်မည်ဟု ယူ

ာက်အရးေုြ်ငန်းများ၏ အောင်ပမင်မှုများသည် ေဓိကေားပေင့် ပြည်တွေင်း

ရင်းနှီးပမှုြ်နမ
ှံ မ
ှု ျားေအြါ် မှီခရ
ို မည့်ကာေပေစ်ောနိုင်ြါသည်။ စားအသာက်

ိုင်များ ၊

ိုင်ခန်းများနှင့် အေးဝယ်ဧရိယာများကို

ထြ်မံတိုးချဲ့ရန် ယခင်ကစီစဉ်ထားခဲအ
့ သာ်ေည်း ကိုဗစ်ပေစ်ြွေားအနသည့် ကြ်အရာဂါကာေနှင့် စီးြွေားအရး
များအ ကာင့် ေ

ပြီး၊ ေူအနေိမ်

င်မအပြမှုများရှိသည့်ေတွေက် ယခုကာေတွေင် အရွှေ့

ိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်

င
ို ်းထားြါသည်။

ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်) ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်သည် ကကို့ကုန်းေိမ်ယာ ပြန်

ေည်ေွေံ့ပေိုးအရးစီမံကိနး် ကို ၂၀၂၀ ပြည့န
် ှစ၊် မတ်ေ (၅) ရက်အန့တွေင် တင်ဒါအောင်ပမင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့န
် ှစ၊် ဒီဇင်ဘာေ (၂၆)
ရက်အန့တွေင် ြန္နက်တင်မဂဂောခမ်းေနားကို ကျင်းြခဲ့ြါသည်။ ေ

ုြ
ိ ါ စီမံကိနး်

ုင
ိ ်ရာ ရင်းနှီးပမှုြ်နခ
ှံ ွေင့်ကို ပမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး

ပမှုြ်နမ
ှံ ှုအကာ်မရှင်မှ ရရှိအတာ့မည်ပေစ်ပြီး၊ စီမံကိနး် ကို (၃) နှစ်မှ (၇) နှစ်ေတွေင်း ေကျိုးေပမတ်ပြန်ေည်ရရှိနုင
ိ ်မည့် အရတိုအရရှည် ကားကာေေတွေင်း ေွေံ့ပေိုးတိုးတက်အစရန် အ

ာင်ရွက်သွေားမည်ပေစ်ြါသည်။

ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်) ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်
အနသည့် ေုြ်ငန်းများကို အရရှည်တည်တံ့အစရန်
ကိန်းများ တိုးချဲ့အ
များကို အကျာ်ေွေား၍
စီးြွေားအရး

က်ေက်စီမံခန့်ခွေဲအ

ာင်ရွက်ချက်များေား ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏသ
် တင်း၊
ုံးရှုံးနိင
ု ်အပခ

ိုင်ရာများကို ေထူးဂရုပြုအ

ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်သည် ေက်ရှိအ
ာင်ရွက်သွေားမည်ပေစ်ပြီး၊ ေုြ်ငန်းြိုင်း

ာင်ရွက်

ိုင်ရာ စီမံ

ဘဏ္ဍာအရးေအပခေအနနှင့် ကြ်အရာဂါကူးစက် ပြန့်ြွေားမှု

ာင်ရွက်ေျက်ရှိြါသည်။ ကုမ္ပဏီေအနပေင့် တာဝန်ယူမှုရှိအသာ

ိုင်ရာကျင့်ဝတ်များပေစ်သည့် OECD ေမ်းညွှန်ချက်များကိေ
ု ည်း ေိုကန
် ာကျင့်သုံးသွေားမည်ပေစ်ြါသည်။
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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 year ended 30th
September 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.
The Board of Directors approved this document on 20th December 2021.
Myanmar Japan Thilawa Development Limited (“MJTD”)
MJTD was established to undertake the development, marketing, leasing, and operation of the 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 year ended 30th September 2021, MJTD achieved a net profit of USD 3.3 million and Land sales
amidst the Covid-19 pandemic and other unstable situations. MTSH’s share of profit from MJTD is USD
1.3 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 owns 80%.
TPD achieved MMK 1.44 billion net profit for the year ended 30th September 2021 amidst persistent
weak market sentiment in the 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 the
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 year ended 30th September 2021 is MMK 6.99 billion. After deduction of unrealized exchange gain,
company profit stands at MMK 3.50 billion.
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Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited and Its Subsidiary (“MTSH GROUP”)

Summarized consolidated income statement for the year ended
Revenue for the year ended 30th September 2021 is MMK 2.95 billion, which is slightly better than the
period in the comparative financial year. Gross profit also increases mainly due to improvement in sales
of Land and income from utilities in the residential and commercial area.
Share of profit earned from investment in associate company MJTD is MMK 2.6 billion. The results are
still positive and higher than the targeted profit even amidst the Covid-19 Pandemic and the current
situation in Myanmar.
Overall, the net impact of the above factors contributes to the rising in consolidated EPS to MMK 218
per share for the year ended 30th September 2021 from MMK 121 per share for the period in the
previous financial year.
Kyat in million
Changes

30-Sep-2021

30-Sep-20

Revenue

▲

2,948

2,489

Cost of sales

▼

(962)

(1,303)

Gross profit

▲

1,986

1,186

Selling & administrative expenses

▼

(1,768)

(2,321)

Share of profit from associate

▼

2,581

8,628

Operating profit

▼

2,799

7,494

Income from non-operating activities

▲

1,587

728

Unrealized Foreign Exchange Gain/(Loss)

▲

4,638

(3,645)

Total profit before tax

▲

9,024

4,577

Income tax expense

▲

(178)

(0)

Net profit

▲

8,846

4,577

Gross profit margin

▲

67%

48%

Earning per share (Kyat)

▲

218

121
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Summarized Consolidated Statement of Financial Position as at 30 September 2021
Current assets have increased mainly due to the unrealized profit adjustment of inventory valuation. The
rise in non-current assets as a net impact of decrease from a movement in investment property, and
partly from an increasement of the investment amount in associate, due to an undistributed share of
profit.
Current liabilities have increased mainly due to the outstanding dividend payable for the special account
holders.
Non-current liabilities decline is caused by the reclassification of advance deposits as revenue due to the
land sale transaction.
Group’s retained earnings increases at 30th September 2021 by MMK 1.5 billion, as a net impact of
current year profit attributable to the equity shareholders of the company MMK 8.5 billion and deduction
of dividend payment MMK 7 billion for FY2019-20 in April’2021.

Kyat in million
Changes

30-Sep-2021

30-Sep-2020

Assets
Current assets

▼

44,232

44,572

Non-current assets

▲

48,532

46,932

Total assets

▲

92,764

91,504

Current liabilities

▲

2,322

1,850

Non-current liabilities

▼

1,235

2,286

Total liabilities

▼

3,557

4,136

▲

89,207

87,368

-

38,929

38,929

Retained earnings

▲

42,385

40,905

Non-controlling interest

▲

7,893

7,534

▲

89,207

87,368

Liabilities

Net assets
Equity
Issued and paid up capital

Total equity
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Future prospects
Since 1st February events, political and economic turmoil has continued to be persistent in Myanmar.
MTSH and its group companies have managed to its best efforts against all risk and manage the
business to be sustainable and to protect the interest of our shareholders. Industrial land sales are
expected to be minimum for the coming years as our industrial land sales are largely dependable upon
foreign direct investment (FDI). However, MJTD will continue to be sustainable due to its recurring
income from utility supplies such as power and water for our existing factories within Thilawa Special
Economic Zone.

Thilawa Property Development Company Limited will have the most challenging time in the coming year.
Local investment in commercial and residential real estate is a key factor for its success. Due to
unfavorable crisis such as Covid Pandemic and economic constraints, planned further expansion in
restaurant, food court and shopping areas are postponed for the moment.

MTSH itself is close to concluding investment approval from Myanmar Investment Commission for the
Gyogone Housing Redevelopment housing project which was awarded on 5 March 2020 and
groundbreaking ceremony held on 26 December 2020. This project will be done with a mid-term
development view which with generate returns in the next 3 to 7 years.

MTSH shall continue to manage its existing business in the sustainability process. The projects on
business expansion are carefully planned with the assessment of risk management factors such as
reputational risk, financial risk, and pandemic overcome. MTSH is committed to follow the OECD
guideline on Responsible Business Conduct (RBC).
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