______________________________________________________________________________________________________________
စာရင််းစစ်ဆ ်းပ ်း ဘဏ္ဍာဆရ်းရှင်း် တမ််းမ ာ်း၊ စမံခန်ခွဲဆရ်းအဖွဲွဲ့၏ ဆ

်းဆ ်းဆလလာသံ်းသ ် ခ က်မ ာ်းအာ်း ထတ်ပ န်ဆ ကညာပခင််း

______________________________________________________________________________________________________________
ဖတ်(စ်)မြန်ြာအင်ဖက်(စ်)ြ(ဲ့ န်)

အြ ာျားနင
ှ သ
် ညဲ့်
ဲ့် က်ဆိုငသ

ကိုြပဏီ

(“ကိုြပဏ”ီ )

နှင ဲ့်

၎င်ျား၏

လက်အအာက်ခံ

ကိုြပဏခ
ီ ြ ာျား

စိုအ ေါင်ျား၍

(“ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို”) ၏ ဒေါရို က်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ ၊ (၃၁) ရက်အနတ
် ံိုျားအသာ ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ် (“၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်”) အတက်
ဲ့ င် ကိုနဆ
ကိုြပဏ၏
ီ စာရင်ျားစစ်အဆျားပ ီျား ဘဏ္ဍာအရျားရှငျား် တြ်ျားြ ာျားအာျား ျားတထိုတ်မ န်အ ကညာအ ် ေါသည်။
ယခိုနစ
ှ ်ကိုနတ
် င် ထိုတ်မ န်အသာ ဤဘဏ္ဍာအရျားအစီရင်ခံစာသည် ြတ်လတင် ကိုနဆ
် ံိုျားအသာ ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်အသစ်မဖငဲ့် ကိုက်ညီြှု ရှအစနင
ို ရ
် န် ၂၀၂၁
ခိုနစ
ှ ်၊ အအာက်တိုဘာလ၊ ၁ ရက်အန ဲ့ြှ ၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အနအထ
(“၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်”) အမခာက်လ ကာကာလအတင်ျား လို င
် န်ျား
ဲ့
လည် တ်ြှုြ ာျားကို အဖာ်မ ထိုတ်မ န်ထာျားအသာ အစီရင်ခံစာမဖစ် ေါသည်။ အ ကာင်ျားက ျားဆီအလ ာ်အသာ နှုင်ျားယှဉ်အလဲ့လာြှု မ လို ်နင
ို ရ
် န်အတက်
ကိုြပဏစ
ီ ီြံခနခ
် ဲ့ အရျားအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ အအာက်တိုဘာလ၊ ၁ ရက်အန ဲ့ ြှ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အနအထ
(“၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်”)
ဲ့
ကာလကို အဖာ်မ ထာျားအသာ နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍာအရျားအစီရင်ခံစာနှင ဲ့် ယှဉ်တအသံိုျားမ ထာျား ေါသည်။ အဆျားအနျားခ က်နင
ှ ဲ့် အလဲ့လာသံိုျားသ ်ခ က်ြ ာျားြှာ
အအာက် ေါအတိုငျား် မဖစ် ေါသည်။
ဘဏ္ဍာအရျားအစီရင်ခံစာြ ာျား ေါဝင်သညဲ့် နှစ် တ်လည်အစီရင်ခံစာကို YSX website နှင ဲ့် https://fmi.com.mm/investors/annual-reports/
တင် ဝင်အရာက်ဖတ်ရှုနင
ို ် ေါသည်။
KEY HIGHLIGHTS
Summary of Group Statement of Comprehensive Income
(MMK'000)

FY Mar-2022

HY Mar-2021

(Audited)

(Restated)

Revenue

138,693,464

164,065,048

Cost of revenue

(83,634,074)

(86,412,959)

3.2%

55,059,390

77,652,089

(29.1%)

Gross profit
Gross Profit margin
Administrative expenses
Finance expenses
Other (losses)/gains, net
Share of losses of associates and joint ventures, net of tax
Profit before income tax

% Change

(15.5%)

39.7%

47.3%

(45,127,471)

(53,576,132)

15.8%

(1,671,447)
(162,040)

(1,758,393)
498,541

(132.5%)

(1,735,612)

(579,020)

(199.8%)

6,362,820

22,237,085

(71.4%)

5.0%

(1,582,144)

(6,601,356)

76.0%

Profit for the year/period

4,780,676

15,635,729

(69.4%)

Fair value gains/(losses) of available-for-sale investments

1,061,695

(631,802)

268.1%

Share of other comprehensive losses of associates

(455,071)

(5,070,192)

91.0%

606,624

(5,701,994)

110.6%

5,387,300

9,933,735

(45.8%)

Income tax expense

Other comprehensive income / (losses) for the year/period,
net of tax
Total comprehensive income for the year/period

1

Profit attributable to:1
Owners of the Company

1,470,464

8,421,653

Non-controlling interests

3,310,212

7,214,076

4,780,676

15,635,729

Earnings per share
Basic (MMK)
(3(

Diluted (MMK)

44

264

(83.3%)

36

209

(82.8%)

နင
ို င
် အ
ံ တင်ျား လို ်ငန်ျားြ ာျားအကာင်ျားြန်စာလည် တ်ရန် ခက်ခြှုြ ာျားစာရှအနအသျားအသာ်လည်ျား နှင ဲ့် COVID-19 ၏ Omicron တတယလှုင်ျား
ရို က်ခက်ြှုကိုအက ာ်လာျားနင
ို ခ
် ဲ့ပ ီျားအနာက်တင် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ စီျား ာျားအရျားလို ်ငန်ျားြ ာျားြှာ မ န်လည်တိုျားတက်အကာင်ျားြန်လာခဲ့ ေါသည်။ ၂၀၂၂ ြတ်
ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်အတက် ကိုြပဏီ အို ်စို၏ စိုစိုအ ေါင်ျားဝင်အငြှာ က ် ၁၃၈.၇ ဘီလီယံ ရရှခဲ့သမဖငဲ့် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်၏ စိုစိုအ ေါင်ျားဝင်အင က ်
၁၆၄.၁

ဘီလီယံနင
ှ ဲ့်

နှုင်ျားယှဉ်လျှင ်

၁၅.၅%

က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။

ထိုသလို
ို ဲ့ ်ငန်ျားစို၏

ဝင်အငက ဆင်ျားရသညဲ့်

အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ

ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြှုလို ်ငန်ျားကဏ္ဍ (“ရို ျားြဘဏ်”) ြှ ယခိုအမခာက်လ တ်အတက် ဝင်အငရရှြှု အလ ာဲ့နည်ျားခဲ့မခင်ျားအ ကာငဲ့မ် ဖစ်သည်။ သရာတ
ို ဲ့
င်
က န်ျားြာအရျားအစာငဲ့အ
် ရှာက်ြှုကဏ္ဍ (“ န်ျားလှုင်အဆျားရို ”ံ )ြှ ဝင်အငရရှြှုြှာ သသသာသာတိုျားတက်လာမခင်ျားအ ကာငဲ့် စိုစိုအ ေါင်ျားဝင်အငက ဆင်ျားြှုြှာ
တစ်စတ်တစ် ိုငျား် အာျားမဖငဲ့် သက်သာအစခဲ့ ေါသည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ ဝင်အငြ ာျားကို အအာက် ေါအတိုငျား် လို ်ငန်ျားကဏ္ဍအလိုက် ခမခြ်ျားစတ်မဖာနင
ို ် ေါသည်။

(MMK’000)

FY Mar-2022
(Audited)

Financial services
Healthcare services

HY Mar-2021

% Change

108,905,183

146,752,811

(25.8%)

29,684,541

17,178,406

72.8%

Rental income

36,000

18,000

100.0%

Dividend income

67,740

115,831

(41.5%)

138,693,464

164,065,048

(15.5%)

Total

ရို ျားြဘဏ်ြှရရှအသာ ဝင်အငသည် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၁၄၆.၈ ဘီလီယံ ရရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၁၀၈.၉
ဘီလီယံသာ ရရှခသ
ဲ့ မဖငဲ့် ၂၅.၈% က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ ထိုသို ဲ့ ဝင်အငက ဆင်ျားရသညဲ့် အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ အတိုျားြှ ရရှအသာဝင်အင၊
ဘဏ်လို ်ငန်ျားဝန်အဆာင်ြှုြှရရှအသာဝင်အင
တအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။

နှင ဲ့်

အစိုျားရအငတိုက်စာခ

န်ျားလှုင်အဆျားရို ြ
ံ ှ ဝင်အငရရှြှုြှာ

်ြ ာျားအ ေါ်တင်ရင်ျားနျားီှ မြ ်နြ
ံှ ှုြှ

ရရှအသာဝင်အငြ ာျား

အလ ာဲ့နည်ျားမခင်ျား

၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၁၇.၂ ဘီလီယံ ရရှခဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂ ြတ်

ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၂၉.၇ ဘီလီယံ ရရှခဲ့သမဖငဲ့် ၇၂.၈% သို ဲ့ သသသာသာတိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။ အဆို ေါ ဝင်အငစိုစိုအ ေါင်ျား၏ ၇၃% ြှာ အဆျားရို ံ၏
င်ြဝန်အဆာင်ြှုမဖစ်အသာ က န်ျားြာအရျားအစာငဲ့အ
် ရှာက်ြှုဆိုငရ
် ာ လို ်ငန်ျားြ ာျားြှ ရရှမခင်ျားမဖစ်ပ ီျား၊ က န် ၂၇% ြှာ COVID-19 အရာဂေါနှငသ
် ညဲ့်
ဲ့် က်ဆိုငသ
က န်ျားြာအရျားဝန်အဆာင်ြှုြ ာျားြှ ရရှမခင်ျားမဖစ် ေါသည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်အတက် အ ကြ်ျားအမြတ်သည် က ် ၅၅.၁ ဘီလီယံရှခဲ့ပ ီျား၊ ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်၏ အ ကြ်ျားအမြတ်
က ် ၇၇.၇ ဘီလီယံ နှငန
ှု ျားယှဉ်လျှင ် ၂၉.၁% က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ ဤကသ
ဲ့ ို ဲ့ အ ကြ်ျားအမြတ်က ဆင်ျားရမခင်ျား၏ အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ
ဲ့် င်
ရို ျားြဘဏ်၏ အ ကြ်ျားအမြတ် က ဆင်ျားမခင်ျားအမ င်၊ ဘဏ်၏ customer ြ ာျားြှ အ န
် အ
ံှ င ိုြိုမြငဲ့ြ
် ာျား လာမခင်ျားအ ကာငဲ့် ထိုအ န
် အ
ံှ ငအအ ေါ်
တင်အ ျားရအသာ အတိုျားကိုနက
် စရတ် မြငဲ့တ
် က်လာမခင်ျား နှင ဲ့် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်နင
ှ န
ှု ျားယှဉ် ေါက အယဘိုယ အတိုျားနန
ှု ျား် မြငဲ့တ
် က်လာမခင်ျား
ဲ့် င်
တအ
ို ဲ့ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။

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.
2

ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ စီြံခနခ
် ဲ့ ြှုဆိုငရ
် ာအသံိုျားစရတ်သည် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၅၃.၆ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ်
၄၅.၁ ဘီလီယံ သို ဲ့ က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ ဤသို ဲ့ စီြံခနခ
် ဲ့ ြှုဆိုငရ
် ာအသံိုျားစရတ်ြ ာျား က ဆင်ျားရမခင်ျား၏ အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြ ာျားြှာ ရို ျားြဘဏ်ရှ
ထိုတ်အခ ျားအငြ ာျားအအ ေါ်တင် အခ ျားအငမ န်လည်အ ျားဆ ်ြှု

ို၍ြ ာျားမ ာျားလာအသာအ ကာငဲ့် ယခင်က ထိုအခ ျားအငြ ာျားအအ ေါ်တင် ဆံိုျားရှုံျားနင
ို အ
် မခအာျား

ကက တင်လ ာထာျားခဲ့သညဲ့်အတက် ယခိုနစ
ှ ်ကိုနတ
် င် မ လို ်ရသညဲ့် စာရင်ျားညနှုင်ျားအဆာင်ရက်ခ က်ြ ာျားအ ကာငဲ့် ကိုနက
် စရတ်တစ်စတ်တစ် ိုငျား် ကို
သက်သာအစခဲ့ ေါသည်၊၊ ၎င်ျားအမ င် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏

ကိုနက
် စရတ်ထန်ျားခ

်အရျားအစီအြံြ ာျားအ ကာငဲ့် ဝန်ထြ်ျားြ ာျား၏လစာအငအလျှာခ
ဲ့ မခင်ျား၊

တန်ဖိုျားအလ ာဲ့စရတ်ြ ာျားအလ ာဲ့နည်ျားလာမခင်ျား နှင ဲ့် အမခာျားအသာ အအထအထကိုနက
် စရတ်ြ ာျားကို ဆက်လက်ထန်ျားခ

်နင
ို ခ
် ဲ့မခင်ျားတအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။

ဘဏ္ဍာအရျားဆိုငရ
် ာအသံိုျားစရတ်ြ ာျားသည် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်နင
ှ န
ှု ျားယှဉ် ေါက ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် ၅.ဝ% က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ ထိုသို ဲ့
ဲ့် င်
အသံိုျားစရတ်ြ ာျားက ဆင်ျားရသညဲ့် အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် န်ျားလှုင်အဆျားရို ံ နှင ဲ့် ကိုြပဏ၏
ီ အခ ျားအငတစ်စတ်တစ် ိုငျား်
အာျား မ န်လည်အ ျားဆ ်ခမဲ့ ခင်ျားတအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အမခာျားအသာဆံိုျားရှုံျားြှုြ ာျားကိုတင်မ ရလျှင ် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် ရရှခဲ့အသာ အမခာျားဝင်အင က ် ဝ.၅ ဘီလီယံ နှငန
ှု ျားယှဉ်
ဲ့် င်
လျှင် ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ဝ.၂ ဘီလီယံ ဆံိုျားရှုံျားြှုမဖစ်ခဲ့ ေါသည်။ ထိုသဆံ
ို ဲ့ ိုျားရှုံျားရမခင်ျား၏ အဓကအအ ကာင်ျား အရင်ျားြှာ န်ျားလှုင်အဆျားရို ရ
ံ ှ
အသံိုျားမ ရန်ြမဖစ်နင
ို အ
် တာဲ့အသာ

ံိုအသ ိုင ် စစည်ျားြ ာျားကို

အစ ျားကက်တန်ဖိုျားမ န်လည်သတ်ြှတ်ရာြှရရှလာအသာ

စာရင်ျား ယ်ဖ က်မခင်ျားြှ

အက ျားအမြတ်ြှာ

မဖစ်အ ေါ်လာအသာအရှု ံျားအ ကာငဲ့မ် ဖစ်ပ ီျား၊

ထိုအရှု ံျားအာျားတစ်စတ်

တစ် ိုငျား် အာျားမဖငဲ့်

နင
ို င
် မံ ခာျားအငအ ကျား

သက်သာအစခဲ့ ေါသည်၊၊

အအသျားစ ်အခ က်အလက်ြ ာျားြှာ အအာက် ေါအတိုငျား် မဖစ် ေါသည်။
(MMK’000)

Gain on foreign currency exchange, net
Gain (loss) on disposal of property and equipment
Gain on revaluation of investment properties
Write-off of receivables
Write-off of payables
Write-off of property and equipment and intangible assets
Total Other (Losses) / Gains

FY Mar-2022
(Audited)

HY Mar-2021

1,077,391

399,337

35,674

(14)

-

113,880

(1,218)

-

-

287

(1,273,887)

(14,949)

(162,040)

498,541

ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည် ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် တဖက်ကိုြပဏြ
ီ ာျား နှင ဲ့် ဖက်စ ်ကိုြပဏြ
ီ ာျားြှ ရရှခဲ့အသာ အရှု ံျား၊အမြတ်အအသျားစ ် ကို
အအာက် ေါအတိုငျား် ခမခြ်ျားစတ်မဖာ၍ တင်မ ထာျား ေါသည်။
Group Share of Profit/(Loss)
(MMK'000)

Stake

Thanlyin Estate Development Limited

30.0%

FY Mar-2022
(Audited)
(1,672,782)

CLW Development Limited

25.0%

15,495

(312,471)

FMI Garden Development Limited

47.5%

-

(5,529)

Pun Hlaing Links Services Company Limited

30.0%

(28,815)

1,443

Kawthaung Hill Investment Limited

37.5%

(163)

(392)

LSC-FMI Company Limited

50.0%

(351)

(175)

FMIDecaux Company Limited

40.0%

(57,308)

(356,982)

Chindwin Holdings Pte. Ltd

30.0%

Meeyahta International Hotel Limited

HY Mar-2021
(125,678)

-

104,777

8,312

115,987

(1,735,612)

(579,020)

20.0%
Total Share of Losses

3

အထက် ေါ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ တဖက်ကိုြပဏြ
ီ ာျား နှင ဲ့် ဖက်စ ်ကိုြပဏြ
ီ ာျားြှ အရှု ံျားအာျားအခ ျားက ခအဝက ခံရာတင် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင်
အရှု ံျားအင က ် ဝ.၆ ဘီလီယံ ရှခရ
ှ တ
် င် အရှု ံျားအင က ် ၁.၇ ဘီလီယံ တိုျားမြငဲ့် ရရှခဲ့ ေါသည်။ ထိုသို ဲ့ အရှု ံျားအင
ဲ့ ာ ြှ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
မြငဲ့တ
် က်လာရမခင်ျား၏ အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ Thanlyin Estate Development Limited အအာက်ရှ ရင်ျားနျားီှ မြ ်နထ
ံှ ာျားအသာအြ်ရာ
စီြံကန်ျားြ ာျားအာျား

အစ ျားကက်တန်ဖိုျားမ န်လည်သတ်ြှတ်မခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ်အ ေါ်လာအသာ

အရှု ံျားနင
ှ ဲ့် နင
ို င
် မံ ခာျားအငလလှယ်နန
ှု ျား် အမ ာင်ျားလြှုအ ကာငဲ့်

မဖစ်အ ေါ်လာအသာစာရင်ျားအရ အရှု ံျားတိုအဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။ သအသာ်
ို ဲ့
FMIDecaux သည် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၃၅၇.၀ ဘီလီယံ ရှု ံျားခဲ့ရာ
ြှ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၅၇.၃ ဘီလီယံ အရှု ံျား ြာဏသာ ရှခဲ့သညဲ့်အတက် အရှု ံျား ြာဏာြ ာျားစာ အလ ာဲ့က ခဲ့ ေါသည်၊၊ ထိုသအရှု
ို ဲ့ ံျား
ြာဏအလ ာဲ့က ရမခင်ျား၏ အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ ဝင်အငမြငဲ့တ
် က်လာမခင်ျား နှင ဲ့် လို ်ငန်ျားလည် တ်ြှု ကိုနက
် စရတ်ြ ာျား အလျှာခ
ို ခ
် ဲ့မခင်ျား
ဲ့ နင
တအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်၊၊ ထအမ
ို ဲ့
င် CLW Development Limited ၏ အမြတ်ဝင်အင မြငဲ့တ
် က်လာရမခင်ျား၏ အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ
အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားထံြှ

နင
ို င
် မံ ခာျားအငမဖငဲ့ရ
် ယထာျားအသာ အခ ျားအငအတက် နင
ို င
် မံ ခာျားအငလလှယ်နန
ှု ျား် အမ ာင်ျားလမခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ်အ ေါ်လာသည်ဲ့

အမြတ်အငကို စာရင်ျားသငဲ့က
် ခံရမခင်ျားမဖစ် ေါသည်။
အထက်အဖာ်မ

ေါ အအ ကာင်ျားြ ာျားအ ကာငဲ့် ရလဒ်အအနမဖငဲ့် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အခန်လ ာထာျားပ ီျား စိုစိုအ ေါင်ျား အသာျားတင်အမြတ်အငြှာ ၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်၊

ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်တင် ကိုနဆ
် ံိုျားသညဲ့် ဘဏ္ဍာနှစ်တင် က ် ၁၅.၆ ဘီလီယံ ရရှခဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်တင် ကိုနဆ
် ံိုျားသညဲ့် ဘဏ္ဍာနှစ်တင်
က ် ၄.၈ ဘီလီယံအထ က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည် ၎င်ျား၏ ကာလတို ရင်ျားနျားီှ မြ ်နြ
ံှ ှု (Available-for-sale investments) ြ ာျားအာျား တန်ဖိုျားြ ာျား မ န်လည်သငဲ့ရ
် ာတင် ၂၀၂၁ ြတ်
ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ဝ.၆ ဘီလီယံ ဆံိုျားရှုံျားခဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၁.၁ ဘီလီယံ အမြတ်ရရှခဲ့ ေါသည်။ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏
အဆို ေါရင်ျားနျားီှ မြ ်နြ
ံှ ှုြ ာျား၏တန်ဖိုျားမ န်လည်သတ်ြှတ်ြှု အအသျားစ ်အာျား အအာက် ေါအတိုငျား် တင်မ ထာျား ေါသည်။
Investments
(MMK'000)

Carrying Value Before
Adjustment

Fair Value
Adjustment

Carrying Value after
Adjustment

MTSH

2,059,209

(289,577)

1,769,632

Memories Group

1,425,341

(378,638)

1,046,703

7,515,690
11,000,240

1,729,910
1,061,695

9,245,600
12,061,935

5% shareholding in Wave Money by
Yoma Bank Limited
Total

ထိုသို တန်
ဖိုျားမ န်လည်သငဲ့မ် ခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ်အ ေါ်လာသညဲ့် လို ်ငန်ျားလည် တ်ြှုနင
ှ ြ
် သာ အမြတ်ြ ာျားြှာ ရို ျားြဘဏ်ြှ ိုငဆ
် ိုငသ
် ညဲ့် Wave
ဲ့
ဲ့် သက်ဆိုငအ
Money ၏ အစိုရှယ်ယာ ၅% အာျား အ ျားကက်အ ေါက်အ ျားမဖငဲ့မ် န်လည်၍ တန်ဖိုျားသငဲ့မ် ခင်ျားအ ကာငဲ့် ရရှလာမခင်ျား မဖစ် ေါသည်၊၊ သရာတ
ို ဲ့
င် YSX နှင ဲ့်
SGX တတ
ို ဲ့ င် စာရင်ျားဝင်ထာျားသညဲ့် Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (“MTSH”) နှင ဲ့် Memories Group Limited (“Memories
Group”) တတ
ို ဲ့ င် ရင်ျားနျားီှ မြ ်နထ
ံှ ာျားအသာ အစိုရှယ်ယာအစ ျားကက်အ ေါက်အစ ျား က ဆင်ျားလာမခင်ျားအ ကာငဲ့် အထက်အဖာ်မ

ေါ တန်ဖိုျားသငဲ့အ
် မြတ်ကို

တစ်စတ်တစ် ိုငျား် အလ ာဲ့နည်ျားအစခဲ့ ေါသည်။
၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည် တဖက်ကိုြပဏြ
ီ ာျားထံြှ အခ ျားက ရရှသညဲ့် လို ်ငန်ျားလည် တ်ြှုြှြဟိုတ်အသာ အမခာျားအရှု ံျားအင
က ် ၅.၁ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ဝ.၅ ဘီလီယံအထ က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ ယခင်နစ
ှ ်တင် အရှု ံျားအငမြငဲ့တ
် က်ရမခင်ျား၏
အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြ ာျားြှာ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုလက်အအာက်ရှ Thanlyin Estate Development Limited နှင ဲ့် Meeyahta International Hotel
Limited တသည်
ို ဲ့
ယခင်ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ြ ာျား၏ နင
ို င
် မံ ခာျားအငစာရင်ျားအာျား မြန်ြာက ်အငမဖငဲ့် အမ ာင်ျားလစာရင်ျားသငဲ့ြ
် ှုကို ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင်
စာရင်ျားညနှုင်ျားအဆာင်ရက်ခဲ့မခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်၊၊
ြအြျှာ်ြှနျား် နင
ို အ
် သာ အခက်အခြ ာျား နှင ဲ့် ရင်ဆင
ို ြ
် ှုြ ာျားစာကို မဖတ်သန်ျားခဲ့ရမခင်ျားအ ကာငဲ့် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည် ၂၀၂၁ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ တ
် င်
အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျား နှငသ
် ညဲ့် အသာျားတင်အမြတ်အင က ် ၈.၄ ဘီလီယံ ရရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် က ် ၁.၅ ဘီလီယံသာ
ဲ့် က်ဆိုငသ
ရရှခဲ့ ေါသည်။
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ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားနင
ှ သ
် ညဲ့် တစ်စိုအအ ေါ်ရရှသညဲ့်အအမခခံဝင်အင (“Basis EPS”) ြှာ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင်
ဲ့် က်ဆိုငသ
အမြတ်အမဖစ် က ် ၄၄ ရရှသညဲ့်အတက် ၈၃.၃% ထ က ဆင်ျားခဲ့ပ ီျား ၊ ရှယ်ယာတစ်စိုအတက် အလ ာဲ့က ရရှြညဲ့် ဝင်အင (“Diluted EPS”) ြှာ
အမြတ်အမဖစ် က ် ၃၆ ရရှသညဲ့် အတက် ၈၂.၈% ထ က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ Diluted EPS အာျား အနာင်တင် ထိုတ်အဝအ ျားရြညဲ့် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား
၂၀၂၂ မ ညဲ့်နစ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အနတ
ို ဲ့ ် ျှြ်ျားြျှအအမခခံ၍ တက်ခ က်ထာျားမခင်ျား မဖစ် ေါသည်။
ဲ့ င် ထိုတ်အဝပ ီျား အအနအထာျားတမဖငဲ့
ကိုြပဏအ
ီ အနမဖငဲ့် အနာဂတ်တင်လို ်ငန်ျားြ ာျားဆက်လက်တိုျားတက်လာနင
ို ြ
် ညဲ့် အခငဲ့အ
် လြ်ျားြ ာျားစာကို အြျှာ်ြှနျား် ပ ီျား ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို အအနမဖငဲ့်
အရံဘဏ္ဍာအငြ ာျားထာျားရှမခင်ျား
ဘဏ္ဍာအရျားအအမခအအန အနှစ်ခ

နှင ဲ့်

ကိုနက
် စရတ်ြ ာျားအအ ေါ်

စီစစ်မခင်ျားတက
ို ဲ့ ို

ဆက်လက်လို ်အဆာင်အနလျှက်ရှ ေါသည်။

ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏

်စာရင်ျားရှငျား် တြ်ျားကို ၂၀၂၁ မ ညဲ့်နစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်အနတ
် ံိုျားသညဲ့် ယခင် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်
ဲ့ င် ကိုနဆ

အအမခအအနနှင ဲ့် အအာက် ေါအတိုငျား် ျားတအဖာ်မ အ ် ေါသည်။

Summary of Group Balance Sheet
As at 31-Mar-2022
(MMK’000)

(Audited)

As at 30-Sep-2021

% Change

(Restated)

ASSETS
Total current assets
Total non-current assets
Total assets

2,871,155,456

2,554,816,555

12.4%

548,818,501

558,965,514

(1.8%)

3,419,973,957

3,113,782,069

9.8%

2,904,006,944

2,603,203,827

(11.6%)

11,843,133

11,992,699

1.2%

2,915,850,077

2,615,196,526

(11.5%)

504,123,880

498,585,543

1.1%

397,938,660

396,519,111

106,185,220

102,066,432

504,123,880

498,585,543

LIABILITIES
Total current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

NET ASSETS

EQUITY
Equity attributable to the equity owners of the
Company
Non-controlling interest
TOTAL EQUITY

1.1%

ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ စိုစိုအ ေါင်ျား လက်ငင်ျားရ ိုငခ
် ငဲ့ြ
် ာျားသည် ၂၀၂၁ မ ညဲ့်နစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်အနတ
ဲ့ င် က ် ၂,၅၅၄.၈ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂
ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အနတ
ို ဲ့ ိုျားတက်လာရသညဲ့် အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ
ဲ့ င် က ် ၂,၈၇၁.၂ ဘီလီယံအထ တိုျားတက်လာခဲ့ ေါသည်။ ထိုသတ
ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြှုကဏ္ဍတင် ရို ျားြဘဏ်၏ အငသာျားလက်က န်ြ ာျားတိုျားလာမခင်ျား နှင ဲ့် အစိုျားရအငတိုကစ
် ာခ

်ြ ာျားအအ

တင် ထ ်တိုျားရင်ျားနျားီှ

မြ ်နြ
ံှ ှုြ ာျား မ လို ်ခမဲ့ ခင်ျားတအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။
စိုစိုအ ေါင်ျား လက်ငင်ျားြဟိုတ်အသာ ရ ိုငခ
် ငဲ့ြ
် ာျားသည် ၂၀၂၁ မ ညဲ့်နစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်အနတ
ှ ်၊
ဲ့ င် က ် ၅၅၉.၀ ဘီလီယံရှခဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂ ခိုနစ
ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အနတ
ျားငယ်အလ ာဲ့က သာျားခဲ့ ေါသည်။
ဲ့ င် က ် ၅၄၈.၈ ဘီလီယံ သို အနည်
ဲ့
စိုစိုအ ေါင်ျား လက်ငင်ျားအ ျားရန်တာဝန်ြှာ ၂၀၂၁ မ ညဲ့်နစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်အနတ
ှ ်၊
ဲ့ င်ရှအသာ က ် ၂,၆၀၃.၂ ဘီလီယံ နှင ဲ့် နှုင်ျားယှဉ်လျှင ် ၂၀၂၂ ခိုနစ
ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အနတ
ဲ့ င် က ် ၂,၉၀၄.၀ ဘီလီယံ သို တ
ဲ့ ိုျားတက်လာခဲ့ ေါသည်။ ထိုသို တ
ဲ့ ိုျားတက်လာရသညဲ့် အဓက အအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ ရို ျားြဘဏ်၏
customer ြ ာျားြှ ထ ်တိုျားအ န
် အ
ံှ င ဆက်လက်မြငဲ့တ
် က်လာမခင်ျား တအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။
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စိုစိုအ ေါင်ျား လက်ငင်ျားြဟိုတ်အသာ အ ျားရန်တာဝန်ြှာ ၂၀၂၁ မ ညဲ့်နစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်တင် က ် ၁၂.၀ ဘီလီယံ ရှရာ ြှ ၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ၊
၃၁ ရက်တင် က ် ၁၁.၈ ဘီလီယံသို ဲ့ အနည်ျားငယ် က ဆင်ျားသာျား ေါသည်။ ထိုသက
ို ဲ့ ဆင်ျားသာျားရသညဲ့် အအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ

န်ျားလှုင်အဆျားရို ံ နှင ဲ့်

ကိုြပဏသ
ီ ည် အခ ွဲ့အသာအခ ျားအငြ ာျားကို မ န်လည်အ ျားဆ ်နင
ို ခ
် ဲ့အသာအ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။
၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ ြတည်ရင်ျားနျားီှ အငြှာ ၁.၁% သို ဲ့ အနည်ျားငယ်တိုျားတက်လာခဲ့ပ ီျား၊ ထိုသတ
ို ဲ့ ိုျားတက်လာရသညဲ့်
အအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြှုလို ်ငန်ျား၏ ြတည်သျားီ သနအ
် ဲ့ ရံထာျားအင ြာဏ (Equity Reserve) နှင ဲ့် အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားနင
ှ ဲ့်
ြသက်ဆိုငသ
် ညဲ့်အင (Non-controlling Interest) တို မြငဲ့
် က်လာမခင်ျားတို အ
ဲ့ တ
ဲ့ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။
၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁ အထ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အငသာျားနင
ှ ဘ
ပ ၏
ီ
ဲ့် ဏ်လက်က န်ြှာ အ ကြ်ျားအာျားမဖငဲ့် က ် ၇၄၇.၈ ဘီလီယံ ရှ ေါသည်။ ကိုြဏ
အငစာရင်ျားရှငျား် တြ်ျားအနှစ်ခ

်ကို အအာက် ေါအတိုငျား် တင်မ အ ် ေါသည်။

Summary of Group Cash Flow Statement

(MMK'000)

FY Mar-2022
(Audited)

FY Sep-2021
(Restated)

% Change

Net cash provided by (used in) operating activities

370,617,872

(135,411,325)

373.7%

Net cash (used in) provided by investing activities

(132,214,385)

280,804,745

(147.1%)

Net cash (used in) financing activities

(1,750,528)

(640,147)

(173.5%)

Net increase in cash and cash equivalents

236,652,959

144,753,273

63.5%

Cash and cash equivalents at beginning of the year

511,101,576

366,348,303

39.5%

Cash and cash equivalents at the end of the year

747,754,535

511,101,576

46.3%

ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အငသာျားလက်က န်ြှာ ၂၀၂၁ မ ညဲ့်နစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်အနတ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁
ဲ့ င် က ် ၅၁၁.၁ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂ ခိုနစ
ရက်အနတ
ှ ်၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အနအထ
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏
ဲ့ င် က ် ၇၄၇.၈ ဘီလီယံအထ ရှခဲ့သညဲ့်အတက် ၄၆.၃% တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။ ၂၀၂၂ ခိုနစ
ဲ့
အငသာျားနင
ှ ဲ့် ဘဏ်လက်က န်အြ ာျားစိုြှာ ရို ျားြဘဏ်ြှမဖစ်ပ ီျား ဘဏ်၏ customer ြ ာျားထံြှ ရရှအသာ အ ်နအ
ံှ ငသည် ဘဏ်၏ customer ြ ာျားထံသို ဲ့
ထိုတ်အခ ျားအငအမဖစ်

မ န်လည်အ ျားအ ရ
် န်အတက်

စီစစ်ြှုြ ာျားစာမ လို ်ရအသာအ ကာငဲ့် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်ကိုနတ
် င် လို ်ငန်ျားလည် တ်ြှုဆိုငရ
် ာ

လို ်ငန်ျားစဥ်ြ ာျားအတက် က ် ၃၇၀.၆ ဘီလီယံအထ ရရှခဲ့ ေါသည်။ ရင်ျားနျားီှ မြ ်နြ
ံှ ှုဆိုငရ
် ာ လို ်ငန်ျားစဉ်ြ ာျား အတက် က ် ၁၃၂.၂ ဘီလီယံ သံိုျားစခဲ့ပ ီျား
အဓကအာျားမဖငဲ့် အစိုျားရအငတိုက်စာခ

်ြ ာျား နှင ဲ့် အမခာျားအသာအငအခ ျား သက်အသခံလက်ြှတ် ြ ာျားကို ဝယ်ယခဲ့မခင်ျား တအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။ ၂၀၂၂ ြတ်

ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် ဘဏ္ဍာအရျားဆိုငရ
် ာ လို ်ငန်ျားစဉ်ြ ာျားြှ ရရှခဲ့အသာ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အသာျားတင်အငသာျားြှာ က ် ၁.၈ ဘီလီယံရှပ ီျား အဓက
အာျားမဖငဲ့် ကိုြပဏ၏
ီ အခ ျားအငအခ ွဲ့ကို မ န်လည်အ ျားဆ ခ
် ဲ့ မခင်ျားတအ
ို ဲ့ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။

အနာဂတ်ဆမ ာ်မှန််းခ က်မ ာ်း
မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ င် COVID-19 ၏ တတယလှုင်ျားမဖစ်အသာ Omicron ကျားစက်ြှုြ ာျားစာကို အက ာ်လာျားနင
ို ပ် ီျားအနာက် ယခိုအခေါ

ိုြိုအကာင်ျားြန်သညဲ့်

အအမခအအနသို ဲ့ မ န်လည်အရာက်ရှအနပ ီမဖစ် ေါသည်၊၊ နင
ို င
် အ
ံ တာ်အစိုျားရအအနမဖငဲ့လ
် ည်ျား ြ ကာအသျားြီက ခရီျားသာျားကဏ္ဍာြ ာျား ကို မ န်လည်ဖငဲ့လ
် ှစ်
အ ျားခဲ့ပ ီျား၊ နင
ို င
် တ
ံ ကာခရီျားသာျားမခင်ျားြ ာျားကိုမြငဲ့တ
် င်အ ျားရန် နှင ဲ့် နင
ို င
် တ
ံ ကာစီျား ာျားအရျားအသိုငျား် အဝန်ျားြ ာျား နှင ဲ့် ိုြခ
ို တ်ဆက်ြှုရှနင
ို အ
် စရန် အလအ ကာင်ျား
မဖငဲ့ခ
် ရီျားသာျားသြ ာျားအတက် (https://tourism.gov.mm/covid-19/) ခ ြှတ်ထာျားသညဲ့် COVID-19 ဆိုငရ
် ာ ယာယီကနသ
် ဲ့ တ်ခ က်ြ ာျားကိုလည်ျား
အမဖအလျှာအ
ီ ို ်စို၏ဝန်ထြ်ျား ၉၉% အက ာ်ြှာ ကိုဗစ်အရာဂေါကာကယ်အဆျား ထိုျားနထ
ံှ ာျားပ ီျား မဖစ်အသာအ ကာငဲ့် လို ်ငန်ျားလည် တ်
ဲ့ ျားခဲ့ ေါသည်၊၊ ကိုြပဏအ
6

ြှုြ ာျားြှာ

ံိုြှနအ
် အမခအအနသို ဲ့ မ န်လည်အရာက်ရှခဲ့ပ ီျား ကိုဗစ်ကျားစက်မခင်ျားခံရအသာ ဝန်ထြ်ျားအြ ာျားစိုြှာလည်ျား ရက်အနည်ျားငယ် အနာျားယပ ီျား

အနာက်တင် လို ်ငန်ျားခင်သို ဲ့ မ န်လည်ဝင်အရာက်နင
ို ခ
် ဲ့ ေါသည်၊၊ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုအအနမဖငဲ့် COVID-19 အရာဂေါကာကယ်၊တာျားဆီျား၊ထန်ျားခ

်အရျားဆိုငရ
် ာ

လြ်ျားညန်ခ က်ြ ာျားအတိုငျား် ဆက်လက်လိုက်နာ က ငဲ့သ
် ိုျားံ သာျားြည်မဖစ်ပ ီျား၊ အနာဂတ် တင်မဖစ်အ ေါ်လာနင
ို သ
် ညဲ့် COVID-19 အရာဂေါကျားစက်ြှုြ ာျား
အတက်လည်ျား ကက တင်မ င်ဆင်ြှုြ ာျားကို ဆက်လက်မ လို ် သာျားြည်မဖစ် ေါသည်၊၊ ထအမ
ို ဲ့
င် လို ်ငန်ျားလည် တ်ြှုြ ာျား တိုျားတက်လာအစရန်နင
ှ ဲ့်
စီျား ာျားအရျားအခငဲ့အ
် လြ်ျားြ ာျား ိုြရ
ို ရှနင
ို အ
် ရျားတအတ
ို ဲ့
က် အဓကထာျားလို ်အဆာင်သာျားြည်မဖစ် ေါသည်၊၊
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏

ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြှုလို ်ငန်ျားမဖစ်အသာ

ရို ျားြဘဏ်သည်

၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်အတင်ျား

စန်အခေါ်ြှုြ ာျားစာကို

ရင်ဆိုငမ် ဖတ်အက ာ်

နင
ို ခ
် ဲ့သညဲ့်အတက် ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်အတက် ၎င်ျား၏ဘဏ္ဍာအရျားရှငျား် တြ်ျား (“Balance Sheet”) အအမခအအန ိုြိုအတာငဲ့တ
် င်ျားပ ီျား၊
အငလက်က န်

(“Cash

Position”)

ိုြိုြ ာျားမ ာျားခဲ့ ေါသည်၊၊

ဆက်လက်မဖစ်အ ေါ်အနသညဲ့်

စန်အခေါ်ြှုြ ာျားစာကို

ို၍အကာင်ျားြန်စာ

ရင်ဆိုငအ
် မဖရှငျား် နင
ို ခ
် ဲ့မခင်ျားအ ကာငဲ့လ
် ည်ျား ရို ျားြဘဏ်အအနမဖငဲ့် အအာင်မြင်ြှုရလဒ်ြ ာျားကို ရရှခဲ့မခင်ျားမဖစ် ေါသည်၊၊ ရို ျားြဘဏ်၏ Point-Of-Sale (“POS
Terminal”) ြ ာျားြှာလည်ျား ၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်၊ ဒီဇင်ဘာလတင် စတင်နင
ို ခ
် ဲ့ပ ီျား၊ ၆လ အတင်ျား merchant အ ေါင်ျား ၁၁၆အယာက်ကို အသံိုျားမ နင
ို ရ
် န်
ဖတ်အခေါ် ခဲ့ ေါသည်၊၊

ဘဏ်၏

customerြ ာျား

နှင ဲ့်

merchantြ ာျားအာျား

အကာင်ျားြန်မ ညဲ့်စံိုသညဲ့်

ဒစ်ဂ စ်တယ်အငအ ျားအခ ြှုစနစ်တစ်ခိုကို

အ ျားစြ်ျားနင
ို ြ
် ညဲ့် ရို ျားြဘဏ်၏ POS စနစ်နင
ှ ဲ့် Wave Money ၏ အငအ ျားအခ ြှုစနစ်၂ခိုကို ဆက်သယ်ြှုအာျား ၂၀၂၂ခိုနစ
ှ ်၊ နှစ်လယ် ိုငျား် တင်
အပ ီျားသတ်အအကာင်ထည်အဖာ်နင
ို လ
် ြဲ့်ြည်ဟို ခနြ
် ဲ့ ှနျား် ထာျား ေါသည်၊၊
သအသာ်
ို ဲ့
ရို ျားြဘဏ်အအနမဖငဲ့် နင
ို င
် မံ ခာျားအငအ ကျားဝန်အဆာင်ြှုကဏ္ဍတင် စန်အခေါ်ြှုြ ာျားစာကို ဆက်လက်ရင်ဆိုငအ
် နရဆမဖစ်ပ ီျား၊ ယခင်လြ ာျားတင်
မြန်ြာနင
ို င
် အတာ်
ံ
ဗဟိုဘဏ်ြှ ထိုတ်မ န်ထာျားအသာ နင
ို င
် မံ ခာျားအငလလှယ်နန
ှု ျား် ဆိုငရ
် ာ အ ကမငာခ က်ြ ာျား နှင ဲ့် ညန် ကာျားခ က်ြ ာျားကိုလည်ျား လိုက်နာ
အဆာင်ရက်ခဲ့ ေါသည်၊၊ အငအ ကျားအစ ျားကက်တင် အအြရကန်အဒေါ်လာရှာျား ေါျားြှုအ ကာငဲ့် ရို ျားြဘဏ်အအနမဖငဲ့် customer ြ ာျား၏ နင
ို င
် မံ ခာျားအင
လိုအ ်ခ က်ြ ာျားကို မဖညဲ့်ဆည်ျားအ ျားနင
ို ရ
် န် အတတ်နင
ို ဆ
် ံိုျား ကက ျားစာျားအဆာင်ရက်အ ျားလ က် ရှ ေါသည်၊၊
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုအအနမဖငဲ့လ
် ည်ျား အထက် ေါအ ကမငာခ က် နှင ဲ့် ညန် ကာျားခ က်ြ ာျားအ ကာငဲ့် မဖစ်လာနင
ို သ
် ညဲ့် အက ျားသက်အရာက်ြှုြ ာျားကို စဥ်ဆက်
ြမ တ်အလဲ့လာသံိုျားသ ်လ က်ရှပ ီျား လို ်ငန်ျားစို၏ အငအ ကျားဆိုငရ
် ာကစစရ ်ြ ာျားကို အအကာင်ျားဆံိုျားမဖစ်အအာင် စီြံခနခ
် ဲ့ သာျားြည် မဖစ် ေါသည်၊၊
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုအအနမဖငဲ့် စီျား ာျားအရျားလို ်ငန်ျားြ ာျားအအ ေါ်တင် အက ျားသက်အရာက်ြှုရှနင
ို သ
် ညဲ့် အအမခအအနြ ာျားကို ဆက်လက်အသအ ျားသာျားြည်
မဖစ် ေါသည်၊၊
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ က န်ျားြာအရျားအစာငဲ့အ
် ရှာက်ြှုလို ်ငန်ျားမဖစ်အသာ

န်ျားလှုင်အဆျားရို ၏
ံ
ဝင်အငြှာလည်ျား ယခိုနစ
ှ ်တင်ြ ာျားစာတိုျားတက် အကာင်ျားြန်

လာခဲ့ ေါသည်၊၊ န်ျားလှုင်အဆျားရို ံသည် “heal @ Pun Hlaing” အြည်မဖငဲ့် အဆျားခန်ျားြ ာျားကို စတင်ဖငဲ့လ
် ှစ်နင
ို ခ
် ဲ့ပ ီျား၊ ထြဆံိုျားအဆျားခန်ျားကို ၂၀၂၂ခိုနစ
ှ ်၊
ဇန်နဝေါရီလတင် စြ်ျားအခ ာင်ျားပြ ွဲ့နယ်၌ စတင်ဖငဲ့လ
် ှစ်ခဲ့ပ ီျားအနာက် Star City ၌တည်ရှသညဲ့်အဆျားခန်ျားကို ၂၀၂၂ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်လတင် ဖငဲ့လ
် ှစ်နင
ို ခ
် ဲ့ ေါသည်၊၊
ထအမ
ို ဲ့
င် ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်အကိုနတ
် င် အဆျားခန်ျားစိုစအ
ို ေါင်ျား ၄ခို ဖငဲ့လ
် ှစ်နင
ို ရ
် န် စီစဥ်ထာျားလ က်ရှ ေါသည်၊၊
သက်တြ်ျားရှအသာ အထင်ကရအဆျားရို ံတစ်ခိုမဖစ်ပ ီျား၊ ယခိုနစ
ှ ်အတင်ျား လှုင်သာယာပြ ွဲ့နယ်ရှ

န်ျားလှုင်အဆျားရို ံသည် ၁၇နှစ် ကာ

န်ျားလှုင်အဆျားရို ံတင် “Bright စီြံကန်ျား” အြည်မဖငဲ့်

အကကီျားစာျားမ န်လည်ြြ်ျားြံသညဲ့် လို ်ငန်ျားကိုစတင်ခဲ့ ေါသည်၊၊ အဆို ေါစီြံကန်ျားသည် ယခင်အဆျားရို အ
ံ အဆာက်အဦအာျား အဆငဲ့မ် ြငဲ့မ် င်ဆင်ြြ
ှု ာျား
မ လို ်မခင်ျားမဖငဲ့် အခတ်ြီက န်ျားြာအရျားအစာငဲ့အ
် ရှာက်ြှု စံနန
ှု ျား် ြ ာျား နှငက
် ီပ ီျား အဆျားရို ံ၏customerြ ာျားအတက်
ဲ့် ိုကည

ိုြိုအကာင်ျားြန်သညဲ့် ဝန်အဆာင်ြှု

အအတွဲ့အ ကံ ြ ာအ ျားနင
ို အ
် စရန် ရည်ရယ် ေါသည်။ Bright စီြံကန်ျားအတက် အငလံိုျားအငရင်ျားရင်ျားနျားီှ မြ ်နြ
ံှ ှုြ ာျားကို
ကဏ္ဍြှ ရရှအသာဝင်အငမဖငဲ့် သံိုျားစမခင်ျားမဖစ် ေါသည်။ ခက်ခအသာအခ န်ကာလြ ာျားစာကို ရင်ဆင
ို မ် ဖတ်သန်ျားခဲ့ရအသာ
ဆိုငရ
် ာအဖွဲ့ဝင်ြ ာျား ကို ကိုြပဏအ
ီ ို စ
် ိုြှ အသအြှတ်မ ပ ီျား၊ အဆျားရို ံ၏ customerြ ာျား နှင ဲ့် မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တက်

န်ျားလှုင်အဆျားရို ံ၏ဝန်အဆာင်ြှု
န်ျားလှုင်အဆျားရို ံ၏စီြံခန်ခဲ့ ြှု

ိုြိုအကာင်ျားြန်အသာ က န်ျားြာအရျား

အစာငဲ့အ
် ရှာက်ြှုြ ာျားအ ျားစြ်ျားနင
ို ြ
် ညဲ့် ြဟာဗ ျူဟာြ ာျားအာျား ဆက်လက်အအကာင်အထည်အဖာ်ရာတင် ကညီ ံဲ့ ိုျားအ ျားသာျားြည်မဖစ် ေါ သည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အြ်ရာစီြံကန်ျားလို ်ငန်ျားြ ာျားအနက် အဓကလို ်ငန်ျားတစ်ခိုမဖစ်သညဲ့် Star City ၏ ဝန်အဆာင်ြှုြ ာျားမဖစ်အသာ အြ်အရာင်ျားကဏ္ဍ နှင ဲ့်
ငှာျားရြ်ျားြှုကဏ္ဍ နှစ်ခိုစလံိုျားတင် customer ြ ာျား၏ စတ်ဝင်စာျားြှုြှာ မြငဲ့တ
် က်လ က်ရှ ေါသည်။ Star City ြှ အ ျားအ သ
် ညဲ့် အဆငဲ့မ် ြငဲ့်
ဝန်အဆာင်ြှုြ ာျားကို

အသအြှတ်မ လာမခင်ျား၊

အြ်ရာလံိုမခံ အရျား

အြ်မခံအမြအစ ျားကက်အအ ေါ် စတ်ဝင်စာျားြှုြ ာျားမ ာျားလာမခင်ျားတအ
ို ဲ့ ကာငဲ့်

နှင ဲ့်

အမခာျားအသာလိုအ ်ခ က်ြ ာျားကို

ရင်ျားနျားီှ မြ ်နလ
ံှ ိုအာျား

မဖညဲ့်ဆည်ျားအ ျားနင
ို မ် ခင်ျားတိုအမ
င်၊
ဲ့

ို၍ မြငဲ့တ
် က်လာခဲ့မခင်ျားမဖစ် ေါသည်။ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို

အအနမဖငဲ့် အနာင်လာြညဲ့် လြ ာျားတင် City Loft @ Star City နှင ဲ့် Star Villas တရှ
ို ဲ့ အြ်ခန်ျားြ ာျားအရာင်ျားခ မခင်ျားြှ ရရှအသာဝင်အငြ ာျား တျားို မြငဲ့်
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လာြည်ဟို သံိုျားသ ်ပ ီျား၊ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်အတက် သာလန်အသာတိုျားတက်ြှုြ ာျားကို အတွဲ့ ရှနင
ို ြ
် ည်မဖစ် ေါသည်။ ထအမ
ို ဲ့
င် လို ်ငန်ျားအရရှည်
ရ ်တည်နင
ို အ
် ရျားအတက် Star City အအနမဖငဲ့် ရင်ျားနျားီှ မြ ်နြ
ံှ ှုဆိုငရ
် ာ အမ ာင်ျားလြှုြ ာျားမ လို ်ခဲ့ပ ီျား၊ ယခင်ကငှာျားရြ်ျားမခင်ျားအတက်ထာျားရှသညဲ့် Star
Residence @ Star City ရှအခန်ျားြ ာျားကို အစ ျားကက်လိုအ ်ခ က်အရ အရာင်ျားခ ရန် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုြှ ဆံိုျားမဖတ်ခဲ့ ေါသည်။

ထြဆံိုျားအအနမဖငဲ့် ၂၀၂၂

ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လတင် အခန်ျားအ ေါင်ျား ၅၀ ကို စတင်အရာင်ျားခ နင
ို ခ
် ဲ့ပ ီျား၊ ၂၀၂၂ ြတ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်ကိုနတ
် င် အခန်ျားြ ာျားတစ်ဝက်အက ာ်ခနအ
် ဲ့ ရာင်ျားခ
နင
ို ခ
် ဲ့သည်ကို ကညဲ့်မခင်ျား အာျားမဖငဲ့် Star City ရှ အြ်ရာြ ာျားအအ ေါ် အစ ျားကက်ဝယ်လိုအာျား မြငဲ့ြ
် ာျားအနသည်ကိုသရှနင
ို ် ေါသည်။
ထအမ
ို ဲ့
င် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည် ရန်ကိုနတ
် ိုငျား် အဒသကကီျား၊ လှုင်သာယာပြ ွဲ့နယ်ရှ FMI City Development ၏ က န်ရှအနသညဲ့် အမြြ ာျားကိုအသံိုျားမ ၍
Padauk Garden စီြံကန်ျားကို စတင်နင
ို ခ
် ဲ့ ေါသည်။ အဆို ေါ စီြံကန်ျားတင် Padauk Villa ဟို အခေါ်သညဲ့် လံိုျားခ င်ျားအြ်အ ေါင်ျား ၁၅၆ လံိုျား နှင ဲ့် Padauk
ShopHouse ဟို အခေါ်သညဲ့် ဆိုငခ
် န်ျားတလ က် ေါရှသညဲ့် အြ်ခန်ျားအ ေါင်ျား ၉၄ ခန်ျား တို ဲ့ ေါရှ ေါသည်။ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်တင် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည်
အဆို ေါစီြံကန်ျား ြှ ဝင်အငြ ာျား စတင်ရရှလာြည်ဟို ခနြ
် ဲ့ ှနျား် ထာျား ေါသည်၊၊
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ ရင်ျားနျားီှ မြ ်နြ
ံှ ှုမဖစ်အသာ Memories Group ခရီျားသာျားလို ်ငန်ျားကဏ္ဍတင်လည်ျား စန်အခေါ်ြှုြ ာျားစာကို ဆက်လက်ရင်ဆင
ို အ
် နရဆ
မဖစ် ေါသည်။ နင
ို င
် တ
ံ ကာ ခရီျားသာျားလာခငဲ့က
် နသ
် ဲ့ တ်ခ က်ြ ာျား၊ လက်ရှမ ည်တင်ျားနင
ို င
် အ
ံ ရျား၏ သက်အရာက်ြှုြ ာျား နှင ဲ့် Covid-19 အရာဂေါ
မဖစ် ာျား ံွဲ့ နှြှု
ံ ဲ့ တအ
ို ဲ့ ကာငဲ့် ယခင်ကာလြ ာျားနင
ှ ယ
ဲ့် ှဥ်လျှင ် ခရီျားသာျားဝန်အဆာင်ြှုလို ်ငန်ျားကို ဆက်လက်၍ က ဆင်ျားအစခဲ့ ေါသည်။ ခရီျားသာျားကဏ္ဍတင်
အခ ွဲ့အသာစန်အခေါ်ြှုြ ာျားြှာ ဆက်လက်တည်ရှအနဦျားြည်မဖစ်အသာ်လည်ျား အမခာျားအသာကဏ္ဍြ ာျားတင် မ န်လည်တိုျားတက်ြှုလကခဏာြ ာျားကိုလည်ျား
အတွဲ့ ရှလာရ ေါသည်။ နင
ို င
် အ
ံ တာ်အစိုျားရြှ ၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ဧပ ီလ ြှစတင်၍ COVID-19 အရာဂေါနှငဆ
် ဲ့ တ်ခ က်
ဲ့် က်နယ်အသာ နယ်စ ်ကနသ
အာျားလံိုျားနျားီ ေါျားကိုအမဖအလ ာဲ့အ ျားခဲ့ပ ီျား၊

စည်ျားြ ဉ်ျားအသစ်ြ ာျားကိုလည်ျား

မ န်လည်အ ကညာခဲ့ ေါသည်။

ကာကယ်အဆျားထိုျားနထ
ံှ ာျားသညဲ့်ြှတ်တြ်ျားနှင ဲ့်

Covid-19 စစ်အဆျားခ န်တင် Negative ရလဒ်ထက်ထာျားအသာ ခရီျားသာျားြ ာျားအတက် Quarantine လိုအ ်ခ က်ြ ာျားကို အလျှာခ
ို ဲ့ ကာငဲ့်
ဲ့ အ ျားမခင်ျားတအ
နင
ို င
် တ
ံ ကာကျားသန်ျားအရာင်ျားဝယ်အရျား
အလအ ကာင်ျားလိုငျား် ြ ာျားြှ

အလအ ကာင်ျားြ ာျား

မ န်လည်စတင်နင
ို ခ
် ဲ့ ေါသည်၊၊

ထိုသအမဖအလ
ို ဲ့
ာဲ့အ ျားြှုအစီြံြ ာျားအ ကာငဲ့်

နင
ို င
် တ
ံ ကာ

ံသန်ျားြှုအကကြ် အအရတက်သည် တစ်မဖည်ျားမဖည်ျားခ င်ျားသာ တိုျားတက်လာြည်ဟို ခနြ
် ဲ့ ှနျား် ထာျား ေါသည်။ မြန်ြာဲ့နင
ို င
် အ
ံ ရျား

နှင ဲ့် တ်သက်၍ သတင်ျားြီဒယ
ီ ာြ ာျား၏ ရို က်ခက်ြှုြ ာျားဆက်လက်ရှအနအသာအ ကာငဲ့် နင
ို င
် တ
ံ ကာခရီျားသာျားဧညဲ့်သည်ြ ာျား ဝင်အရာက်ြှုြှာ ဆက်လက်
က ဆင်ျားအနဦျားြည်ဟိုခနြ
် ဲ့ ှနျား် ထာျားပ ီျား၊ စီျား ာျားအရျားနင
ှ ဆ
်ဲ့ က်စ ်အသာ ခရီျားသာျားလာြှုြ ာျား တစ်မဖည်ျားမဖည်ျားခ င်ျား မ န်လည်နလန်ထအကာင်ျားြန်လာနင
ို ်
ြည်မဖစ် ေါသည်။ မ ည်တင်ျားအ ျားကက်တင် အနစဉ်လို
်ငန်ျားလည် တ်ြှုြ ာျားကို မ န်လည်၍ စတင်အနပ ီမဖစ်သမဖငဲ့် Memories Group ၏
ဲ့
အခ ွဲ့အသာဝန်အဆာင်ြှု

လို ်ငန်ျားြ ာျားအတက်

အခငဲ့အ
် လြ်ျားြ ာျား

မ န်လည်ရရှအစြည်မဖစ် ေါသည်။

Memories

Group

သည်

ယခိုနစ
ှ ်

အအာက်တိုဘာလ ြိုတ်သိုရ
ံ ာသီကိုနဆ
် ံိုျားခ န်တင် မ ည်တင်ျားခရီျားသာျား လို ်ငန်ျားြ ာျား မ န်လည်အကာင်ျားြန်လာြည်ဟို အြျှာ်လငဲ့ထ
် ာျားပ ီျား၊ ယခင်နစ
ှ ်ြ ာျား
နှငန
်ဲ့ င်
ှု ျားယှဉ် ေါက ဘဏ္ဍာအရျား ဆိုငရ
် ာစြ်ျားအဆာင်ရည်ြ ာျား ိုြို အကာင်ျားြန်လာလြဲ့်ြည်ဟို အြျှာ်လငဲ့ရ
် ေါသည်။

ဒါရိက်တာအဖွဲွဲ့၏ အမိန်အရ

ထန်ျားထန်ျား
အြှုအဆာင်ဒေါရို က်တာ
၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်လ၊ ( ၃၀ ) ရက်

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
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