စီမံအုပ်ချုပ်သူများမှ လေ့ောချက်နှင့် လ

ွေးလနွေးသုံးသပ်ချက်

အောက်အော်ပြြါ စီမံေုြ်ချုြ်သူများ၏ အေ့ောချက်နှင့် အ
ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

ွေးအနွေးသုံးသြ်ချက်များသည် ပမန်မာသီေဝါေက်(စ်) ေီးဇက် ဟိုးဒင်း

ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ (၃၁) ရက်အန့တွေင် ကုန်

ုံးသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂

ဘဏ္ဍာအရးကာေေတွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းကို ေအပခခံထားပခင်းပေစ်ပြီး ထိုဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းနှင့်ေတူ တွေဲ၍
ေတ်ရှု့နိုင်ြါသည်။ ေပခားအငွေအ ကးေအနပေင့် အော်ပြထားပခင်းမရှြ
ိ ါေျှင် အငွေြမာဏအော်ပြချက်ေားေုံးမှာ ပမန်မာကျြ်အငွေပေစ်ြါ
သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်ကာေတွေင် ကုမ္ပဏ၏
ီ ဘဏ္ဍာအရးနှစ် ကုန်

ုံးအသာ ကာေကို ယခင်က စက်တင်ဘာေ(၃၀)ရက်

အန့ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ရာမှ ယခုမတ်ေ(၃၁)ရက်အန့ဟု အပြာင်းေဲသတ်မှတ်ခဲ့ြါသည်။ သို့ပေစ်ြါ၍ ယခုကာေ၏ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်း
သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာေ(၁)ရက်အန့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့ေထိ (၆)ေတာကာေကို ကိုယ်စားပြုပြီး
ယခင်နှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရးနှစ၏
် ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာေ(၁)ရက်အန့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ၊်
စက်တင်ဘာေ(၃၀)ရက်အန့ေထိ (၁၂)ေတာကာေကို ကိုယ်စားပြုအသာအ ကာင့် ဘဏ္ဍာအရးနှစ် နှစ်ခု၏ ရေဒ်များကို နှိုင်း
ယှဉ်ရာတွေင် ေေုံးစုံနှိုင်းယှဉ်ရန် ခက်ခဲြါသည်။ နိုင်ငံအတာ်ေစိုးရ၏ ဥြအဒထုတ်ပြန်ချက်ေရ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်း၏ ဘဏ္ဍာ
အရးနှစ်ကို အပြာင်းေဲရပခင်းပေစ်ြါသည်။
ေ

ိုြါ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းေား ပမန်မာ့ဘဏ္ဍာအရး ေစီေရင်ခံပခင်း

စစ်ပေစ်သည့် ဝင်းသင်နှင့်ေေွေဲ့မှ စစ်အ

ိုင်ရာစံများ (MFRS)နှင့်ေညီ အရး

ွေဲထားပြီး၊ ပြင်ြစာရင်း

းထားပြီးပေစ်ြါသည်။

ထို့ေပြင် ဒါရိုက်တာေေွေဲ့ေအနပေင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွေန်ေ ( ၁၀ ) ရက်အန့တွေင် ေတည်ပြုပြီးပေစ်ြါသည်။
မမန်မာ-ဂျပန် သီေဝါ ဒီဗလော့မင့်ေီမိတက် (“MJTD”)
ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့်ေီမိတက်ကို သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် စက်မှုေုြ်ငန်း ဧရိယာေွေံ့ပေိုးအရး၊
အစျးကွေက်တင်အရာင်းချပခင်း၊ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းနှင့် စက်မှုေုြ်ငန်းဧရိယာ ေည်ြတ်ပခင်းေုြ်ငန်းများ အ
တည်အထာင်ခဲ့ြါသည်။ ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်
ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့် ေီမိတက်၏ မတည်အငွေရင်း (၄၁) ရာခိုင်နှုန်းကို ြိုင်

ာင်ရွကရ
် န်ေတွေ က်

ိုင်အသာကုမဏ
္ပ ီ ေီမိတက်သည်

ိုင်ပြီး၊ ဒါရိုက်တာေေွေဲ့ဝင် (၉)ဦးေနက်

(၄) ဦး အနရာရရှိထားြါသည်။
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ပမန်မာ- ဂျြန် သီေဝါဒီြအော့မင့် ေီမိတက်သည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာအရးကာေေတွေက် ေသားတင်ေပမတ်အငွေ ေအမရိကန်
အဒါ်ော (၂.၇)သန်း ရရှိခဲ့ြါသည် ။ ( ၂ ) နှစ်တာကာေမျှ ကာပမင့်အနအသာ ကိုဗစ်ကြ်အရာဂါပေစ်ြွေားမှုနှင့် ေပခားမတည်ပငိမ်အသာ
ေအပခေအနများသည် MJTD ၏ အပမယာအရာင်းချမှုကဏ္ဍတွေင် နှစ်ေတွေင်း ေသစ်အရာင်းချရပခင်းမျိုးမရှိခဲ့ဘဲ ြုံမှန်ေည်ြတ်အန
သည့် ေုြ်ငန်းများနှင့် ေပခားဝင်အငွေများမှသာ ဝင်အငွေရရှိခဲ့ြါသည်။ ပမန်မာ- ဂျြန် သီေဝါ ဒီြအော့မင့်ေီမိတက်နှင့်
ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

ိုင်အသာကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့်သက်

က်စြ်၍

ိုင်အသာ ေပမတ်အဝစု

ြမာဏမှာ ေအမရိကန် အဒါ်ော (၁.၁)သန်းပေစ်ြါသည်။
သီေဝါ ပလောပါတီး ဒက်ပလော့မန့်ေီမိတက် (“TPD”)
သီေဝါ ြအရာြါတီးဒီဗအော့မန့် ေီမိတက်ကို သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် ေူအနေိမ်ရာနှင့် စီးြွေားအရး
ေအ

ာက်ေေုံများ တည်အ

ာက်ပခင်း၊ အစျးကွေက်တင်အရာင်းချပခင်းနှင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းေုြ်ငန်းများ ေုြ်အ

ိုင်ရာ

ာင်ရန်တည်

အထာင်ခဲ့ြါသည်။ သီေဝါြအရာြါးတီး ဒီဗအော့မန့်ေီမိတက်ကို သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန် စီမံခန့်ခွေဲမှု အကာ်မတီကုမ္ပဏီ
(“TSMCC”)နှင့် ေက်စြ်ေွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားပြီး၊

သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန် စီမံခန့်ခွေဲမှု အကာ်မတီကမ
ု ္ပဏီ (“TSMCC”)မှ

ေစုရှယ်ယာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပမန်မာသီေဝါေက်(စ်)ေီးဇက်ဟိုးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့် သက်
တက်မှ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ေသီးသီးြိုင်

ိုင် ကြါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ အရာဂါ ကူးစက်ပြန့်ြွေားအနအသာ (၂)နှစ်တာကာေနှင့် ြတ်သက်အသာ ခရီးသွေားောမှု
ခခံ၊အပမကဏ္ဍ အေးကွေက်များအနှးအကွေးကျ

ိုင်အသာကုမ္ပဏီ ေီမိ

ိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ေိမ၊်

င်းပခင်း၊ အငွေေဲေှယ်မှုနူန်း မတည်ပငိမ်ပခင်းတိအ
ု့ ကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်အငွေကို ေကျုိ းသက်

အရာက်မှုများရှိခဲ့ြါသည်။၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့တွေင် ေမှန်မအြါ်အြါက်ခဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲေှယ်မှု ေရှုံးမတိုင်ခင်
ေသားတင်ေရှုံး ကျြ် (၁၆၈)သန်းပေစ်အြါ်ခဲ့ြါသည်။ ေမှန်မအြါ်အြါက်ခဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲေှယ်မှု ေရှုံးေြါေ၀င် ေသားတင်
ေရှုံးမှာ ကျြ်(၄၄၈)သန်းပေစ်ြါသည်။
မမန်မာသီေဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပတ်ဘေစ် အများနှင့်သက်
ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက်ဟိုးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်

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

ရက်အန့တွေင် ပမန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ေက်ဥြအဒေရ ေွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားအသာ ေများြိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ပေစ်ြါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အမေ (၂၀) ရက်အန့တွေင် ရန်ကုန်စအတာ့ေိြခ
် ျန
ိ ်းတွေင် ဒုတိယအပမာက် စာရင်းဝင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ပေစ်ောခဲ့ြါ
သည်။
ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက်
(၃၁)ရက်အန့တွေင် ကုန်

ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်ေအနပေင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ

ုံးသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာအရးကာေေတွေက် စီမံေုြ်ချုြ်မှုနှင့် တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှရရှိသည့် ေပမတ်အငွေ

များေြါေဝင် ေသားတင်ေပမတ်အငွေမှာ ကျြ်(၁.၅၂) ဘီေီယံ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းေပမတ်တင
ွေ ် ေမှန်မအြါ်အြါက်ခဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲ
ေှယ်မှုေရှုံး ကျြ်(၅၆၀)သန်း ြါဝင်ြါသည်။
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မမန်မာသီေဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပတ်ဘေစ် အများနှင့်သက်

ိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့်၎င်း၏ ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီ

(“MTSH အုပ်စ”ု )
ဘဏ္ဍာလေးေှင်းတမ်း၏ ဝင်လငွေအေုံးစုံပါဝင်လသာ ေှင်းတမ်းလပါင်းချုပ်
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့၏ ဝင်အငွေမှာ ကျြ် (၃.၃၇) ဘီေီယံ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ယခင်ဘဏ္ဍာအရးနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက (၁၄%) တိုး
တက်ောသည်ကို အတွေ့ရှိရြါသည်။
ေ ကမ်းေပမတ်သည် ယခင် ဘဏ္ဍာအရးနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက (၆၇%) မှ (၁၇%) သို့ ကျ

င်းခဲ့ပြီး၊ ယင်းသို့ကျ

င်းခဲ့ရပခင်း၏

ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ကုန်သွေယ်မှုေုြ်ငန်းမှ ကုန်ကျအငွေြါဝင်ခဲ့ပခင်းအ ကာင့် ပေစ်ြါသည်။
ေမှန်မအြါ်အြါက်ခဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲေှယ်မှုေရှုံး ကျြ် ၈၃၉ သန်း အြါ်အြါက်ခဲ့ရပခင်း၏ ေအ ကာင်းေရင်းမှာ ကုမ္ပဏီ၏ ေအမရိ
ကန်အဒါ်ောအငွေအ ကးကို ကာေကုန်တွေင် သတ်မှတ်ထားအသာအငွေေဲေှယ်နှုန်းနှင့် တန်ေိုးသင့်ခဲ့ရပခင်းအ ကာင့်ပေစ်ြါ သည်။ (၂၀၂၁
ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၃၀ ရက်အန့၏ အငွေေဲေှယ်နှုန်းမှာ ၁,၉၂၇ ကျြ် ပေစ်ပြီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ (၃၁) ရက်အန့၏ အငွေေဲေှယ်
နှုန်းမှာ ၁,၇၇၈ ကျြ် ပေစ်ြါသည်။)
ပမန်မာ- ဂျြန်သီေဝါ ဒီြအော့မင့် ေီမိတက်နှင့်

က်စြ်၍ ရရှိမည့်ေပမတ်အဝစုြမာဏမှာ ကျြ်(၁.၉) ဘီေီယံပေစ်ြါသည်။

၎င်းရေဒ်သည် ေက်ရှိပေစ်အြါ်အနအသာ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေအပခေအနများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်အရာဂါကာေေတွေင်း၌ြင် မူေရည်
ရွယထ
် ားသည့် ခန့်မှန်းေပမတ်အငွေထက်သာေွေန်အကာင်းမွေန်အသာ ရေဒ်ကိုရရှိခဲ့ြါသည်။
ယခုဘဏ္ဍာအရးကာေ၏ ေသားတင် ေပမတ်ြမာဏမှာ ကျြ်(၁.၁)ဘီေီယံရရှိခဲ့ပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ ေစုရှင်များသို့ ခွေဲအဝနိုင်အသာ
ေပမတ်မှာ ကျြ် ( ၁.၂ )ဘီေီယံ ပေစ်ြါသည်။
အယဘူယျေားပေင့် ေထက်အော်ပြြါ ခက်ခဲအသာေအပခအနများ ကကုံအတွေ့ခဲ့ရမှုအ ကာင့် ယခင်ဘဏ္ဍာအရးနှစ်တွေင် ရှယယ
် ာတစ်စု၏
ေအပခခံဝင်အငွေသည် ကျြ်(၂၁၈)မှ ယခုဘဏ္ဍာအရးကာေပေစ်သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့တွေင် ရှယယ
် ာတစ်စု၏
ေအပခခံဝင်အငွေသည် ကျြ် (၃၀)သို့ ကျ

င်းခဲ့ြါသည်။
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လမပာင်းေဲ
ချက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊

မတ်ေ (၃၁) ရက်

စက်တင်ဘာေ (၃၀)ရက်

(ကျပ်သန်းလပါင်း)

(ကျပ်သန်းလပါင်း)

ဝင်အငွေ

▲

၃,၃၆၈

၂,၉၄၈

ဝင်အငွေေအြါ် မူရင်းကုန်ကျစရိတ်

▲

(၂,၈၁၂)

(၉၆၂)

အကကမ်းအမမတ်

▼

၅၅၆

၁,၉၈၆

ေအရာင်းနှင့် စီမံေသုံးစရိတ်

▼

(၈၁၀)

(၁,၇၆၈)

တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှ ရသည့်ေပမတ်အငွေ

▼

၁,၉၄၅

၂,၅၈၁

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုအမမတ်လငွေ

▼

၁,၆၉၁

၂,၇၉၉

ေပခားနည်းေမ်းမှရသည့်ဝင်အငွေ

▼

၂၆၃

၁,၅၈၇

▼

(၈၃၉)

၄,၆၃၈

အခွေန်ေျာထားမခင်း မမပုမီ စုစုလပါင်းအမမတ်

▼

၁,၁၁၅

၉,၀၂၄

ဝင်အငွေခွေန်

▼

(၃၁)

(၁၇၈)

အသားတင်အမမတ်

▼

၁,၀၈၄

၈,၈၄၆

ေ ကမ်းေပမတ်ရာခိုင်နှုန်း

▼

၁၇%

၆၇%

ရှယယ
် ာတစ်အစာင်၏ေအပခခံဝင်အငွေ (ကျြ်)

▼

၃၀

၂၁၈

နိုင်ငံပခားအငွေေဲေှယ်နှုန်းအပြာင်းေဲမှု ေပမတ်/
ေရှုံး

ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ေက်ကျန်ေှငး် တမ်းအနှစခ
် ျုပ်
ေက်ငင်းရြိုင်ခွေင့်များ အေျာ့ကျပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ကုမ္ပဏ၏
ီ
ေစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်

ိုင်အသာ ေပမတ်အဝစု

များ အြးေြ်ခဲ့ပခင်းအ ကာင့် ပေစ်ြါသည်။ ေက်ငင်းမဟုတ်အသာရြိုင်ခွေင့်များ ပမင့်တက်ောပခင်းသည် အဝငှပခင်းမပြုေုြ်ရအသး
အသာ ေုြ်ငန်းေစုရှယ်ယာ ေပမတ်အငွေများ တွေဲေက်ေုြ်ငန်း၏ ခွေဲအဝေပမတ်တိုးတက်ောမှု တစိတ်တြိုင်းနှင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံထား
အသာ ြိုင်

ိုင်ြစ္စည်းတို့၏ ေကျိုးသက်အရာက်မအ
ှု ကာင့်ပေစ်ြါသည်။

ေက်ငင်းအြးရန် တာဝန်များအေျာ့ကျပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ေထူးေအကာင့်ြိုင်ရှင်များ၏ ကျန်ရှိအသာ ေပမတ်
အဝစုများေား အြးခဲ့ပခင်းအ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။
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၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆ေ ဘဏ္ဍာအရးကာေ) ေတွေက် စုအ

ာင်းပြီး ေပမတ်ေက်ကျန်တွေင် ကျြ် (၂.၇) ဘီေီယံ အေျာ့ကျသွေားရပခင်းမှာ

ယခင်နှစ်၏ ေပမတ်ခွေဲအဝအြးခဲ့ပခင်းအ ကာင့် ပေစ်ြါသည်။

အပြာင်းေဲချက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊

မတ်ေ (၃၁) ရက်

စက်တင်ဘာေ(၃၀)ရက်

(ကျပ်သန်းလပါင်း)

(ကျပ်သန်းလပါင်း)

ေပိင
ု ်ခွေင့်များ
ေက်ငင်းရြိုင်ခွေင့်များ

▼

၃၉,၁၃၂

၄၄,၂၃၂

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာရြိုင်ခွေင့်များ

▲

၅၀,၅၇၇

၄၈,၅၃၂

စုစုလပါင်းေပိင
ု ်ခွေင့်များ

▼

၈၉,၇၀၉

၉၂,၇၆၄

ေက်ငင်းအြးရန်တာဝန်များ

▼

၂,၀၇၈

၂,၃၂၂

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာအြးရန်တာဝန်များ

▼

၁,၂၃၂

၁,၂၃၅

စုစုလပါင်းလပးေန်တာဝန်များ

▼

၃,၃၁၀

၃,၅၅၇

အသားတင်ေပိုင်ခွေင့်များ

▼

၈၆,၃၉၉

၈၉,၂၀၇

ထုတ်အဝပြီး မတည်အငွေ

-

၃၈,၉၂၉

၃၈,၉၂၉

စုအ

▼

၃၉,၆၆၄

၄၂,၃၈၅

▼

၇,၈၀၆

၇,၈၉၃

▼

၈၆,၃၉၉

၈၉,၂၀၇

လပးေန်တာဝန်များ

ေင်းနှီးလငွေ
ာင်းပြီး ေပမတ်ေက်ကျန်

ေပခားေကျိုးခံစားခွေင့်

ိုင်ရာများ

စုလပါင်းေင်းနှီးလငွေ

အနာဂတ်အေားအော
ပြည်တွေင်းနှင့် ပြည်ြနိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများသို့ အပမငှားရမ်းပခင်းမှ ရရှိနိုင်မည့ဝ
် င်အငွေမှာ ေအပခေအနေရြ်ရြ်အ ကာင့်
သိသိသာသာ တိုးတက်ောမည်ဟု

အမျှာ်ေင့်၍ မရနိုင်အသးြါ။ သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်သည် နိုင်ငံပခားမှ တိုက်ရုိက်ော

အရာက် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုေအြါ် ေဓိကမှီခိုအနရသပေင့် ကိုဗစ်ကြ်အရာဂါအ ကာင့်သာမက အရနံအစျးနှုန်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွေယ်အရးစီး
င်းမှု ေမ်းအ ကာင်းများေအြါ် ကကီးမားအသာ ရိုက်ခတ်မှုပေစ်အစခဲ့သည့် ယူကရိန်းစစ်ြွေဲ၏ ေကျုိ းသက်အရာက်မှုများ အေျာ့နည်း
သွေားပြီး ကမ္ဘာေုံး

ိုင်ရာ စီးြွေားအရးပြန်ေည်အကာင်းမွေန်ောသည့် ကာေတစ်ခုေထိ အစာင့်

ပမန်မာနိုင်ငံတွေင် သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်ကဲ့သို့ အ

ိုင်းရန်ေိုေြ်ြါသည်။

ာင်ရွက်အြးနိုင်အသာ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန် မရှိအသးသပေင့် ကမ္ဘာ့စီးြွေားအရး

စတင်တိုးတက်ောသည်နှင့်ေညီ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေအပခေအနေရြ်ရြ်တည်ပငိမ်မှု ေားအကာင်းောြါက ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုေတွေက်
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ေရည်ေအသွေးပြည့်မီပြီး ေအပခခံေအ

ာက်ေေုံများြါရှိသည့် သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်ကိုသာေျှင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများမှ

အရွးချယ်ော ကမည်ပေစ်ြါသည်။ ထို့ေပြင် ယခုေက်ရှိ ကာေတွေင်ေည်း သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် အပမငှားရမ်းေုြ်ကိုင်
အ

ာင်ရွက်ေိုအသာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများေတွေက် အရာင်းချနိုင်ရန် ေ

င်သင့်ေအနေထား အပမေက်ကျန် ေက်ဝယ်ကင
ို်အ

ာင်

ထားရှိထားြါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ခက်ခဲအသာ ကာေများေတွေင်း သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်သည် စီမံခန့်ခွေဲမှုမှရရှိသည့် ဝင်အငွေ၊ အရနှင့်ေျှြ်စစ် ဓာတ်
ေားဝန်အ

ာင်မှုေုြ်ငန်းများမှ ရရှိသည့်ေပမတ်အငွေတို့ပေင့် ရြ်တည်ေျက်ရိှြါသည်။
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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 period ended 31st
March 2022 (“FY2021-2022”) 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.
During the period ended 31st March 2022, the Company changed its financial year-end from September
to March. Accordingly, the financial statements presented are as at and for the six months ended 31 st
March 2022 and the twelve months ended 30th September 2021. As a result, the comparative figures
presented in statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows and the related
notes are not comparable. The change in financial years was due to the change of financial year
enacted by the government.
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 10th June 2022.
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 period ended 31st March 2022, MJTD achieved a net profit of USD 2.7 million. Two years after
the Covid-19 pandemic and other unstable situations had led MJTD to have no additional land sublease.
Income only from the recurring business in the maintenance and Utilities business unit. MTSH’s 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 owns 80%.
Two years on from the onset of COVID-related travel restrictions, amidst persistent weak sentiment in
the residential and commercial real estate sector and currency exchange rate fluctuation affect TPD
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income. For the period ended 31st March, 2022 faced the net loss before unrealized exchange loss is
168 million. After deducting the unrealized exchange loss, the net loss becomes MMK 448 million.

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.
The net profit of MTSH’s stand-alone result including management fees and share of profit from
investment for the period ended 31st March 2022 is MMK 1.52 billion which is included an unrealized
exchange loss of MMK 560 million.
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited and Its Subsidiary (“MTSH GROUP”)
Summarized consolidated income statement for the year ended
Revenue for the period ended 31st March 2022 is MMK 3.37 billion, which is increased by 14% than the
previous financial year.
The gross profit margin has dropped from 67% in the previous year to 17% this year mainly due to the
cost of sale of has been risen up from trading activities.
The reason for an unrealized Exchange loss of MMK 839 million from the revaluation of the USD fund
with the period-end exchange rate. (The exchange rate as of 30th September 2021 @ 1,927.10 and the
rate as of 31st March 2022 @1,778)
The share of the profit earned from investment in associate company MJTD is MMK 1.9 billion. The
results are still positive due to the recurring business in the maintenance and Utilities business unit and
higher than the targeted profit even amidst the Covid-19 Pandemic and the current situation in Myanmar.
Net profit for this financial period is MMK 1.1 billion and the profit attributable to the equity holders of the
company is MMK 1.2 billion.
Overall, the net impact of the above factors contributes to the decline in consolidated EPS to MMK 30
per share for the period ended 31st March 2022 from MMK 218 per share for the year in the previous
financial year.
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Kyat in million
Changes

31-Mar-2022

30-Sep-2021

Revenue

▲

3,368

Cost of sales

▲

(2,812)

Gross profit

▼

556

1,986

Selling & administrative expenses

▼

(810)

(1,768)

Share of profit from associate

▼

1,945

2,581

Operating profit

▼

1,691

2,799

Income from non-operating activities

▼

263

1,587

Unrealized Foreign Exchange Gain/(Loss)

▼

(839)

4,638

Total profit before tax

▼

Income tax expense

▼

Net profit

▼

Gross profit margin

▼

17%

67%

Earning per share (Kyat)

▼

30

218

1,115
(31)
1,084

2,948
(962)

9,024
(178)
8,846

Summarized Consolidated Statement of Financial Position as at 31st March 2022
Current assets have decreased mainly due to the dividend payment. The rise in non-current assets as a
net impact of 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 decreased mainly due to the outstanding dividend payment to the special account
holders.
Group’s retained earnings decreased at 31st March by MMK 2.7 billion, mainly due to the net impact from
this period profit and the dividend distribution for the last year.
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Kyat in million
Changes

31-March-2022

30-Sep-2021

Assets
Current assets

▼

39,132

44,232

Non-current assets

▲

50,577

48,532

Total assets

▼

89,709

92,764

Current liabilities

▼

2,078

2,322

Non-current liabilities

▼

1,232

1,235

Total liabilities

▼

3,310

3,557

▼

86,399

89,207

Issued and paid up capital

-

38,929

38,929

Retained earnings

▼

39,664

42,385

Non-controlling interest

▼

7,806

7,893

▼

86,399

89,207

Liabilities

Net assets
Equity

Total equity
Future prospects

We cannot expect to see substantial growth in income in the near future from land rent during both local
and international economic and political turmoil. Since Thilawa SEZ economic activity is heavily reliant
on foreign direct investment, we need to wait until the Global economy recovers from post covid
pandemic and disruptions from the war in Ukraine which has a major impact on oil prices and many of
the World’s supply chain.
As the World economy begin to improve and increasing stability of Myanmar political situation, Thilawa
SEZ will continue to be in the poll position for choice of investment destination as it has little or no
competition in Myanmar which can offer quality infrastructure like we offer inside Thilawa SEZ.
Furthermore, currently we have ready inventory in Thilawa SEZ for sales for investors who would like to
rent land immediately.

During these difficult times, Thilawa SEZ can maintain itself from maintenance and management fees
and profit from utilities business.
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