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______________________________________________________________________________________________________________ 

နစှ်ဝက်ဘဏ္ဍာရ ေးရှငေ်းတမ်ေးအရပေါ်  စီမံခန ေ့်ခ ွဲရ ေးအဖ ွဲ ွဲ့၏ရ  ေးရန ေးချက်မျာေး နငှေ့ ်ရလေ့လာသံေုးသပ်ချက်မျာေးအာေး ထတုပ်ပန်ရ ကပငာပခငေ်း 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ဖတ်(စ်)မြနြ်ာအငဖ်က်(စ်)ြွဲဲ့(န)် အြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် ကိုြပဏ ီ (“ကိုြပဏ”ီ) နငှဲ့ ် ၎ငျ်ား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏခီ ွဲြ ာျား စိုအ ေါငျ်ား၍ 

(“ကိုြပဏအီို ်စို”) ၏ ဒေါရ ိုက်တာအဖ ွဲွဲ့သည် ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ ၊ (၃၀) ရက်အန ဲ့တ င ်ကိုနဆ်ံိုျားအသာ အမခာက်လတာဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှ (“၂၀၂၂- ၂၀၂၃  

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက”်) အတ က် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစစ်သံိုျားသ ်ပ ီျား ဘဏ္ဍာအရျားရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားအာျား   ျားတ ွဲထိုတ်မ နအ် ကညာအ ် ေါသည်။  

နှု ငျ်ားယှဥ်အလဲ့လာြှုမ ြုလို ်န ိုငရ်နအ်တ က် ကိုြပဏ၏ီ စီြံခန ဲ့ခ် ွဲအရျားအဖ ွဲွဲ့သည် ၂၀၂၁ခိုနစ်ှ၊ ဧပ ီလ၊ ၁ရက်အန ဲ့ ြှ ၂၀၂၁ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ရက်အန ဲ့ 

အထ  (“၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်”) ကာလက ို အဖာ်မ ထာျားအသာ နစ်ှဝက်ဘဏ္ဍာ အရျားအစီရငခ်ံစာ နငှဲ့ ် နှု ငျ်ားယှဥ်သံိုျားသ ်တငမ် ထာျား ေါသည်၊၊ 

အဆ ျားအန ျားခ က် နငှဲ့ ်အလဲ့လာသံိုျားသ ်ခ က်ြ ာျားြှာ အအာက် ေါအတ ိုငျ်ားမဖစ် ေါသည်၊၊  

 

KEY HIGHLIGHTS 

 Summary of Group Statement of Comprehensive Income 

(MMK'000)  HY Sep-2022 HY Sep-2021 % Change 

  (Unaudited) (Unaudited)  

    

Revenue   159,399,557  144,400,105 10.4% 

Cost of revenue   (105,467,518) (73,063,312) (44.4%) 

Gross profit   53,932,039  71,336,793 (24.4%) 

Gross Profit margin 33.8% 49.4%   

Administrative expenses (53,662,457)      (88,537,793) 39.4% 

Finance expenses  (1,512,079) (1,690,579) 10.6% 

Other gains/(losses), net    3,321,418  (642,701)  616.8% 

Share of (losses)/profits of associates and joint 

venture, net of tax 

 (834,961)          

 

  10,876,117 (107.7%) 

Profit/(loss) before income tax  1,243,960  (8,658,163) 114.4% 

Income tax (expense)/credit  (635,819) 4,113,990 (115.5%) 

Profit/(Loss) for the period 608,141  (4,544,173) 113.4% 

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

investments 
1,271,899 (3,836,233) 133.2% 

Share of other comprehensive income/(losses) of 

associates 
2,044,883 (4,652,780) 143.9% 
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Total other comprehensive income/(losses) for the 

period, net of tax 
3,316,782 (8,489,013) 139.1% 

Total comprehensive income/(losses) for the period 3,924,923 (13,033,186) 130.1% 

     

Profit/(Loss) attributable to:1    

   Owners of the Company         (1,306,444)  698,969   

   Non-controlling interests   1,914,585   (5,243,142)  

  608,141   (4,544,173)   

 

(Loss)/Earnings per share    

 Basic (MMK)                         (39)  21    (285.7%) 

 Diluted (MMK)                                                                      
   (39)2  17    (329.4%) 

 
န ိုငင်အံတ ငျ်ား လို ်ငနျ်ားြ ာျားလည် တ်ရန ် ခက်ခွဲြှုြ ာျားစ ာမဖစ်အ ေါ်အစခွဲဲ့အသာ Covid-19 ရ ိုက်ခက်ြှု ြှ သ သ သာသာမ နလ်ည် အကာငျ်ားြ နလ်ာမခငျ်ား 

အ ကာငဲ့ ် ကိုြပဏအီို ်စို၏လို ်ငနျ်ားြ ာျားသည်လည်ျား မ နလ်ည် တ ိုျားတက်အကာငျ်ားြ နလ်ာခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက် အတ က ်

ကိုြပဏအီို ်စို၏ စိုစိုအ ေါငျ်ားဝငအ်င ြှာ က  ် ၁၅၉.၄ ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့သမဖငဲ့ ် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်၏ စိုစိုအ ေါငျ်ားဝငအ်င  က  ် ၁၄၄.၄ ဘလီီယံ နငှဲ့ ်

နှု ငျ်ားယှဥ်လျှင ်ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ်၁၀.၄% တ ိုျားတက်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ်ှုလို ်ငနျ်ားကဏ္ဍ (“ရ ို ျားြဘဏ”်) နငှဲ့ ်

က နျ်ားြာအရျားအစာငဲ့အ်ရှာက်ြှုကဏ္ဍ (“ နျ်ားလှု ငအ်ဆျားရံိုအို ်စို”) တ ို ဲ့၏ ဝငအ်င ရရှ ြှုြှာ သ သ သာသာတ ိုျားတက်လာမခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်၊၊ 

 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ဝငအ်င ြ ာျားက ို အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား လို ်ငနျ်ားကဏ္ဍအလ ိုက် ခ ွဲမခြ်ျားစ တ်မဖာန ိုင ်ေါသည်၊၊ 

 

(MMK’000)                       HY Sep-2022                        HY Sep-2021              % Change 
 

(Unaudited) (Unaudited)  

    

 Financial services   130,406,523  120,152,450  8.5% 

 Healthcare services   28,957,034  24,209,503  19.6% 

 Rental income  36,000 34,762 3.6% 

 Dividend income  - 3,390 (100.0%) 

 Total 159,399,557 144,400,105 10.4% 

 
1 ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာတစ်စိုအအ ေါ် ရရှ သညဲ့် အအမခခံဝငအ်င /အလ ာဲ့က ရရှ ြညဲ့်ဝငအ်င  (“EPS”) ြ ာျားက ို တ က်ခ က်ရာတ င ်အသံိုျားမ ြုသညဲ့် အသာျားတငအ်မြတ်က ို ရာသက် န ် 

အင အခ ျားစာခ ြု ် က ိုငအ်ဆာငသ် ြ ာျားထံ မဖန ဲ့မ်ဖ ျားရနအ်တ က် ခ  နည်  ထာျား ေါသည်။ 

2  MAS 33 ၏ အ  ိုဒ ်41 အရ ၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ရက်အန ဲ့ တ င ်အစိုရှယ်ယာတစ်ခိုလျှင ် အလ ာဲ့က ရရှ ြညဲ့်ဝငအ်င အတ က် အစိုရှယ်ယာတစ်  ိုငျ်ားအခ ျားအင ၏ 

အက  ြုျားသက်အရာက်ြှုြ ာျားက ို ထညဲ့်သ ငျ်ားြစဉျားစာျား ေါ။ 
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ရ ိုျားြဘဏြှ် ရရှ အသာဝငအ်င သည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၁၂၀.၂ ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့ရာြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၁၃၀.၄ 

ဘလီီယံ အထ ရရှ ခွဲဲ့သမဖငဲ့ ် ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ် ၈.၅% တ ိုျားတက်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့တ ိုျားတက်လာမခငျ်ား၏ အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ 

အတ ိုျားြှရရှ အသာဝငအ်င ၊ အစ ိုျားရအင တ ိုက် စာခ ြု ်ြ ာျားအ ေါ်တ ငရ်ငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှြံှုြှ ရရှ အသာဝငအ်င  နငှဲ့ ်ဘဏလ်ို ်ငနျ်ားဝနအ်ဆာငြ်ှုြှ ရရှ အသာဝငအ်င ြ ာျား 

တ ိုျားတက်လာမခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်၊၊  နျ်ားလှု ငအ်ဆျားရံိုြှ ဝငအ်င ရရှ ြှုြှာ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၂၄.၂ ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့ရာြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၂၉.၀ ဘလီီယံအထ  ရရှ ခွဲဲ့သမဖငဲ့ ်ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ်၁၉.၆% တ ိုျားတက်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ အဆ ို ေါဝငအ်င စိုစိုအ ေါငျ်ား၏  ၉၄% ြှာ 

အဆျားရံို၏  ငြ်ဝနအ်ဆာငြ်ှုမဖစ်အသာ က နျ်ားြာအရျားအစာငဲ့အ်ရှာက်ြှု ဆ ိုငရ်ာလို ်ငနျ်ားြ ာျားြှ ရရှ မခငျ်ားမဖစ်ပ ီျား၊ က န ် ၆% ြှာ Covid-19 

အရာဂေါနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် က နျ်ားြာအရျားဝနအ်ဆာငြ်ှုြ ာျား ြှ ရရှ မခငျ်ားမဖစ် ေါသည်၊၊ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်အတ က် အ ကြ်ျားအမြတ်သည် က  ် ၅၃.၉ ဘလီီယံရှ ခွဲဲ့ပ ီျား၊ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်၏ 

အ ကြ်ျားအမြတ် က  ် ၇၁.၃ ဘလီီယံ နငှဲ့န် ှု ငျ်ားယှဥ်လျှင ်ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ်၂၄.၄%  က ဆငျ်ားခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ဤကွဲဲ့သ ို ဲ့ အ ကြ်ျားအမြတ်က ဆငျ်ားရမခငျ်ား၏ 

အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ ရ ို ျားြဘဏ၏် customer ြ ာျားြှ အ ်နှအံင   ိုြ ိုမြငဲ့ြ်ာျား လာမခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် ထ ိုအ ်နှအံင အအ ေါ် တ ငအ် ျားရအသာ 

အတ ိုျားကိုနက် စရ တ် မြငဲ့တ်က်လာမခငျ်ား နငှဲ့ ် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက် နငှဲ့န် ှု ငျ်ားယှဉ ေါက အယဘိုယ အတ ိုျားနှုနျ်ား မြငဲ့တ်က်လာမခငျ်ား တ ို ဲ့အ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါ 

သည်။ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ စီြံခန ဲ့ခ် ွဲြှုဆ ိုငရ်ာအသံိုျားစရ တ်သည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က  ် ၈၈.၅ ဘလီီယံ ရှ ခွဲဲ့ရာြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်

က  ် ၅၃.၇ ဘလီီယံသာရှ သမဖငဲ့ ် ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ် ၃၉.၄% က ဆငျ်ားခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ဤသ ို ဲ့ စီြံခန ဲ့ခ် ွဲြှုဆ ိုငရ်ာအသံိုျားစရ တ်ြ ာျား က ဆငျ်ားရမခငျ်ား၏ 

အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ ရ ို ျားြဘဏရ်ှ  ထိုတ်အခ ျားအင ြ ာျားအအ ေါ်တ င ် အခ ျားအင မ နလ်ည်အ ျားဆ ်ြှု   ို၍မြငဲ့တ်က်လာအသာအ ကာငဲ့ ်ထ ိုအခ ျားအင ြ ာျား 

အအ ေါ်တ င ်ဆံိုျားရှု ံျားန ိုငအ်မခအာျား ကက ြုတငလ် ာထာျားခွဲဲ့သညဲ့်ယခငက်နှုနျ်ားထာျားအအ ေါ် ယခိုနစ်ှကိုနတ် င ် မ နလ်ညမ် ြုလို ်သညဲ့် စာရငျ်ားည  နှု ငျ်ားအဆာငရ် က် 

ခ က်ြ ာျားအ ကာငဲ့ ်ကိုနက် စရ တ် က ို သက်သာအစခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ 

ဘဏ္ဍာအရျားဆ ိုငရ်ာအသံိုျားစရ တ်ြ ာျားသည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက် နငှဲ့န် ှု ငျ်ားယှဥ်လျှင ်၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်က ဆငျ်ားခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ဤသ ို ဲ့ 

ဘဏ္ဍာအရျားဆ ိုငရ်ာအသံိုျားစရ တ်ြ ာျား က ဆငျ်ားရမခငျ်ား၏ အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ အခ ျားအင ြ ာျားအခ  ြုွဲ့က ို မ နလ်ည်အ ျားဆ ်ခွဲဲ့မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်ထ ိုအခ ျားအင  

အအ ေါ်တ င ်အ ျားရအသာ အတ ိုျားစရ တ်ြ ာျား အလ ာဲ့နည်ျားသ ာျားမခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်၊၊ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏အမခာျားအသာ အက  ြုျားအမြတ်ြ ာျား ရရှ ြှုက ို တငမ် ရလျှင ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၃.၃ ဘလီီယံ ရှ ခွဲဲ့ပ ီျား၊ ၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်၏ အရှု ံျား က  ် ၀.၆ ဘလီီယံ နငှဲ့န် ှု ငျ်ားယှဥ်လျှင ် တ ိုျားတက်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့ တ ိုျားတက်လာမခငျ်ား၏ အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ား 

အြ ာျားစိုြှာ န ိုငင်မံခာျားအင အ ကျား အစ ျားက က်တနဖ် ိုျား မ နလ်ည်သတ်ြှတ်ရာြှရရှ လာအသာ အက  ြုျားအမြတ်ြ ာျားအ ကာငဲ့ ် မဖစ် ေါသည်၊၊ အအသျားစ  ် 

အခ က်အလက် ြ ာျားြှာ အအာက် ေါအတ ိုငျ်ားမဖစ် ေါသည်၊၊  

(MMK’000)  HY Sep-2022 
 

       HY Sep-2021 

 (Unaudited)        (Unaudited) 

    

Gain on disposal of investment properties -   156,771 

Gain (loss) on foreign currency exchange, net  3,589,761   (723,972) 

Gain on disposal of property, plant and equipment  32,107  7,065 

Gain on fair value of investment properties 268,450                               - 

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

Write-off of receivables -  (18,611) 
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Write-off of property, plant and equipment and intangible 

assets  

(112,381)  (37,617) 

Write-off of vaccine (450,021)  - 

Capital gains tax (6,498)  - 

 Total Other Gains/(Losses) 3,321,418  (642,701) 

 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်ကိုြပဏအီို ်စို၏ တ ွဲဖက်ကိုြပဏြီ ာျား နငှဲ့ ်ဖက်စ ်ကိုြပဏြီ ာျားထံြှ ရရှ အသာ အရှု ံျား/အမြတ်ြ ာျား တ ို ဲ့၏ အအသျားစ  ် 

က ို အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား ခ ွဲမခြ်ျားစ  ်မဖာ၍ တငမ် ထာျား ေါသည်၊၊ 

 
              Group Share of Profit/(Loss) 

(MMK'000) Stake HY Sep-2022 

(Unaudited) 
 

HY Sep-2021 

(Unaudited) 
 

    

Thanlyin Estate Development 

Limited 

30.0% (782,829) 13,074,939 

   

CLW Development Limited 25.0% (773,509) (1,728,395) 

FMI Garden Development Limited 47.5% - (35,968) 

Pun Hlaing Links Services 

Company Limited 

30.0% (27,578) (1,536) 

Kawthaung Hill Investment 

Limited 

37.5% (333) (71) 

LSC-FMI Company Limited 50.0% (42) (267) 

FMIDecaux Company Limited 40.0% 103,511 (394,853) 

Chindwin Holdings Pte. Ltd. 30.0% - (57,488) 

Meeyahta International Hotel 

Limited 

               20.0% 645,819 19,756 

Total Share of (Losses)/Profits   (834,961) 10,876,117 

 

အထက် ေါ ကိုြပဏအီို ်စို၏ တ ွဲဖက်ကိုြပဏြီ ာျား နငှဲ့ ်ဖက်စ ်ကိုြပဏြီ ာျားြှ အရှု ံျား/အမြတ်ြ ာျားအာျား ခ ွဲအဝက ခံရာတ င ်၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်

အမြတ်က  ် ၁၀.၉ ဘလီီယံရှ ခွဲဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် အရှု ံျားက  ် ၀.၈ ဘလီီယံ သ ို ဲ့ က ဆငျ်ားခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့အရှု ံျားအင  

မဖစ်အ ေါ်လာရမခငျ်ား ၏ အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ Thanlyin Estate Development Limited လက်အအာက်တ င ် ရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှထံာျားအသာ 

အ ြ်ရာစီြံက နျ်ားြ ာျားအာျား အစ ျားက က်တနဖ် ိုျားမ နလ်ည်သတ်ြှတ်ခွဲဲ့ရာတ င ် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်၌ တနဖ် ိုျားသင်ဲ့ရာြှ အမြတ်က  ် ၁၃.၁ 

ဘလီီယံရရှ ခွဲဲ့ရာြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျား နစ်ှဝက်တ င ်တနဖ် ိုျားသင်ဲ့အရှု ံျားက  ် ၀.၇၈ ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့မခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ ်ေါသည်၊၊ CLW Development  

Limited သည် အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားထံြှ န ိုငင်မံခာျားအင  မဖငဲ့ရ်ယ ထာျားအသာ အခ ျားအင အတ က် န ိုငင်မံခာျားအင အမ ာငျ်ားလွဲစာရငျ်ားသငဲ့မ်ခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် မဖစ်အ ေါ် 
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လာသညဲ့် အရှု ံျားြှာ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှ တ င ်က  ် ၁.၇ ဘလီီယံ ရှ ခွဲဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှတ င ်က  ် ၀.၇၇ ဘလီီယံ အရှု ံျားသာရှ ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ 

Meeyahta International Hotel Limited တ ငလ်ည်ျား န ိုငင်မံခာျားအင အမ ာငျ်ားလွဲစာရငျ်ားသငဲ့မ်ခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ်အ ေါ်လာသညဲ့် အမြတ် က  ် ၀.၆၅ 

ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ FMI Decaux Company Limited သည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်အရှု ံျား က  ် ၀.၄ဘလီီယံ ရှ ခွဲဲ့ရာ ြှ Covid-19 

မဖစ်  ာျားြှုက ဆငျ်ားပ ီျားအနာက် လို ်ငနျ်ားြ ာျားမ နလ်ည်လည် တ်န ိုငပ် ီမဖစ်၍ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် အမြတ် က  ် ၀.၁ ဘလီီယံ သ ို ဲ့ 

တ ိုျားတက်ရရှ ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ 

အထက်အဖာ်မ  ေါအအ ကာငျ်ားြ ာျားအ ကာငဲ့ ် ရလဒအ်အနမဖငဲ့ ် ကိုြပဏအီို ်စို၏ အခ နလ် ာထာျားပ ီျား ၂၀၂၁ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ်

ကိုနဆ်ံိုျားသညဲ့် အမခာက်လတာဘဏ္ဍာအရျားကာလတ င ်စိုစိုအ ေါငျ်ား အသာျားတငအ်ရှု ံျားအင ြှာ က  ် ၄.၅ ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ 

ရက်အန ဲ့တ င ်ကိုနဆ်ံိုျားသညဲ့် ဘဏ္ဍာအရျားကာလတ င ်အမြတ်အင  က  ် ၀.၆၁ ဘလီီယံအထ  တ ိုျားမြငဲ့ရ်ရှ ခွဲဲ့ ေါသည်။  

ကိုြပဏအီို ်စိုသည် ၎ငျ်ား၏ ကာလတ ို ရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှြံှု (Available-for-sale investments) ြ ာျားအာျား တနဖ် ိုျားြ ာျား မ နလ်ည်သငဲ့ရ်ာတ င ် ၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် အရှု ံျား က  ် ၃.၈ ဘလီီယံ ဆံိုျားရှု ံျားခွဲဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် က  ် ၁.၃ ဘလီီယံ အမြတ်က ို တ ိုျားမြငဲ့ ်

ရရှ ခွဲဲ့ ေါသည်။ ကိုြပဏအီို ်စို၏ အဆ ို ေါရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှြံှုြ ာျား၏တနဖ် ိုျားမ နလ်ည်သတ်ြှတ်ြှု အအသျားစ  ်အာျား အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား တငမ် ထာျား ေါသည်။  

 

Investments 

(MMK'000) 

Carrying Value 

before Adjustment 

Fair Value 

Adjustment 

Carrying Value 

after Adjustment 

MTSH  1,769,633  546,978  2,316,611  

Memories Group  1,046,703  1,780,521  2,827,224  

5% shareholding in Wave Money by 

Yoma Bank Limited 

 

9,245,600 

 

(1,055,600) 

 

8,190,000 

Total 12,061,936 1,271,899 13,333,835 

 

အထက်အဖာ်မ  ေါ တနဖ် ိုျားမ နလ်ည်သငဲ့မ်ခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်မဖစ်အ ေါ်လာသညဲ့ ်အမြတြ် ာျားြှာ YSX တ င ်စာရငျ်ားဝငထ်ာျားသညဲ့် Myanmar Thilawa SEZ 

Holdings Public Co., Ltd (“MTSH”) နငှဲ့ ်SGX တ င ်စာရငျ်ားဝငထ်ာျားသညဲ့် Memories Group Limited (“Memories Group”) တ ို ဲ့တ င ်

ရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှထံာျားအသာ အစိုရှယ်ယာအစ ျားက က်အ ေါက်အစ ျားြ ာျား တ ိုျားမြငဲ့လ်ာမခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ်အ ေါ်လာသညဲ့် တနဖ် ိုျားသငဲ့အ်မြတ်မဖစ် ေါသည်၊၊ အဆ ို ေါ 

အမြတ်သည် Wave Money တ င ် ၅% အစိုရှယ်ယာထညဲ့်ဝငထ်ာျားသညဲ့် Yoma Bank ၏ လက်ရှ အစ ျားက က် တနဖ် ိုျားသတ်ြှတ်ြှု ြှ 

ထ က်အ ေါ်လာသညဲ့် အရှု ံျားက ို တစ်စ တ်တစ်  ိုငျ်ားအာျားမဖငဲ့ ်သက်သာအစခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ 

၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်ကိုြပဏအီို ်စိုသည် တ ွဲဖက်ကိုြပဏြီ ာျားထံြှ အခ  ြုျားက ခံရသညဲ့် အရှု ံျားအင က  ် ၄.၇ ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက် တ င ်အမြတ် က  ် ၂.၀ ဘလီီယံ အထ တ ိုျားမြငဲ့ ် ရရှ ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့ တ ိုျားမြငဲ့လ်ာမခငျ်ား၏ အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ ကိုြပဏ ီ

အို ်စို၏ တ ွဲဖက်ကိုြပဏတီစ်ခိုမဖစ်အသာ Meeyahta International Hotel Limited ရှ  န ိုငင်မံခာျားအင စာရငျ်ားအာျား မြနြ်ာက  ်အင မဖငဲ့ ်

အမ ာငျ်ားလွဲစာရငျ်ားသငဲ့ရ်ာ ြှ မဖစ်အ ေါ်လာအသာ စာရငျ်ားည  နှု ငျ်ားအဆာငရ် က်ခ က်ြ ာျားအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်၊၊  

အထက်အဖာ်မ  ေါ အခ က်အလက်ြ ာျားအအ ေါ်အအမခခံ၍ ကိုြပဏီအို ်စိုသည် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ် အစိုရှယ်ယာရငှြ် ာျား 

နငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် အသာျားတငအ်ရှုျံားအင  က  ် ၁.၃ ဘလီီယံ ရရှ ခွဲဲ့သမဖငဲ့ ်၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်အမြတ်အင  က  ် ၀.၇ ဘလီီယံ နငှဲ့န် ှု ငျ်ားယှဥ် 

လျှငက် ဆငျ်ားခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ 
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၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှဝက်တ င ်ကိုြပဏအီို ်စို၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် တစ်စိုအအ ေါ် ရရှ သညဲ့် အအမခခံဝငအ်င  (“Basic EPS”) 

ြှာ က  ် ၃၉ အရှု ံျားမဖစ်အ ေါ် ခွဲဲ့သညဲ့်အတ က် ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ် ၂၈၅.၇% က ဆငျ်ားခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ရှယ်ယာတစ်စိုအတ က် အလ ာဲ့က ရရှ ြညဲ့် ဝငအ်င  

(“Diluted EPS”) ြှာ က  ် ၃၉ အရှု ံျားမဖစ်အ ေါ် ခွဲဲ့သညဲ့်အတ က် ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ်  ၃၂၉.၄% က ဆငျ်ားခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ Diluted EPS အာျား 

အနာငတ် ငထ်ိုတ်အဝအ ျားရြညဲ့် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ်ထိုတ်အဝပ ီျား အအနအထာျား နငှဲ့ ်  ျှြ်ျားြျှအအမခခံ 

တ က်ခ က်ထာျားမခငျ်ားမဖစ် ေါသည၊်၊  

ကိုြပဏအီို ်စိုသည် Covid-19 မဖစ်  ာျား  ံွဲ့ နှံ ဲ့ြှုက ဆငျ်ားလာပ ီျားအနာက် စီျား  ာျားအရျားလို ်ငနျ်ားြ ာျား မ နလ်ည်လည် တ်လာမခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ်အ ေါ်လာသည်ဲ့ 

အခ ငဲ့အ်လြ်ျားြ ာျားက ိုလည်ျား ရှုမြငထ်ာျား ေါသည်၊၊ တစ်ခ  နတ်ည်ျားြှာ င ်ကိုြပဏအီို ်စိုသည် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားအအ ေါ် စ စစ်မခငျ်ား၊  ဘဏ္ဍာအရျားအအမခ 

အအနြ ာျားက ို အကာငျ်ားြ နစ် ာ စီြံခန ဲ့ခ် ွဲမခငျ်ားတ ို ဲ့မဖငဲ့ ်ဆက်လက်ထ နျ်ားသ ြ်ျားလည် တ်သ ာျားြည်မဖစ် ေါသည်၊၊ ကိုြပဏအီို ်စို၏ ဘဏ္ဍာအရျား အအမခအအန 

အနစ်ှခ ြု ်စာရငျ်ားရှငျ်ားတြ်ျားက ို ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အန ဲ့တ င ် ကိုနဆ်ံိုျားသညဲ့် ယခင ် ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှ အအမခအအန နငှဲ့ ် အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား 

  ျားတ ွဲအဖာ်မ အ ် ေါသည်။ 

Summary of Group Balance Sheet 

  As at 30-Sep-2022 As at 31-Mar-2022 % Change 

(MMK’000)                  (Unaudited)                  (Audited)   

ASSETS       

Total current assets 3,026,705,609 2,871,155,456 5.4% 

Total non-current assets 701,474,283 548,818,501 27.8% 

Total assets 3,728,179,892 3,419,973,957 9.0% 

 
  

   

 
LIABILITIES 

     

Total current liabilities 3,190,531,012 2,904,006,944 (9.9%) 

Total non-current liabilities 29,389,853 11,843,133 (148.2%)  

Total liabilities 3,219,920,865 2,915,850,077 (10.4%) 

    

NET ASSETS 508,259,027 504,123,880 0.8% 

    

EQUITY 
Equity attributable to owners of the 
Company 

 
 

400,350,231 

 
 

397,938,660 

 

Non-controlling interests 107,908,796 106,185,220  

TOTAL EQUITY 508,259,027 504,123,880 0.8% 

 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ စိုစိုအ ေါငျ်ား လက်ငငျ်ားရ  ိုငခ် ငဲ့ြ် ာျားသည် ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ ြတ်လ၊ ၃၁ရက်အန ဲ့တ င ် က  ် ၂,၈၇၁.၂ ဘလီီယံ ရှ ခွဲဲ့ရာြှ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ 

စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ရက်အန ဲ့ တ င ်က  ် ၃,၀၂၆.၇ ဘလီီယံအထ  မြငဲ့တ်က်လာခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့ မြငဲ့တ်က်လာရသညဲ့် အဓ က အအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ 

ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ်ှုကဏ္ဍတ င ် ရ ို ျားြဘဏ၏် အစ ိုျားရအင တ ိုက်စာခ ြု ်ြ ာျားအအ ေါ်တ င ် ထ ်တ ိုျားရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှြံှုြ ာျား မ ြုလို ်ခွဲဲ့မခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာငဲ့ ်

မဖစ် ေါသည်၊၊ 
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စိုစိုအ ေါငျ်ား လက်ငငျ်ားြဟိုတ်အသာ ရ  ိုငခ် ငဲ့ြ် ာျားသည် ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၅၄၈.၈ ဘလီီယံ ြှ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ 

၃၀ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၇၀၁.၅ ဘလီီယံအထ  မြငဲ့တ်က်လာခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့ မြငဲ့တ်က်လာရသညဲ့် အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ ရ ို ျားြဘဏအ်အနမဖငဲ့ ်

အစ ိုျားရအင တ ိုက်စာခ ြု ်ြ ာျား (“Treasury Portfolios”) တ ို ဲ့တ င ်ထ ်ြံရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှမံခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်၊၊ 

စိုစိုအ ေါငျ်ား လက်ငငျ်ားအ ျားရနတ်ာဝနြှ်ာ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ ြတ်လ၊ ၃၁ ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၂,၉၀၄.၀ ဘဘီယံီ ြှ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ရက်အန ဲ့တ င ်

က  ် ၃,၁၉၀.၅ ဘဘီယီံအထ  မြငဲ့တ်က်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့မြငဲ့တ်က်လာရသညဲ့် အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ ရ ို ျားြဘဏ၏် Flexi Everyday 

Accounts ြ ာျားတ င ်customer ြ ာျားြှ ထ ်တ ိုျားအ ်နှအံင  ဆက်လက်မြငဲ့တ်က်လာမခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်၊၊ 

လက်ငငျ်ားြဟိုတ်အသာအ ျားရနတ်ာဝန ် စိုစိုအ ေါငျ်ား ြှာ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ ြတ်လ၊ ၃၁ရက်အန ဲ့တ င ် က  ် ၁၁.၈ ဘလီီယံ ြှ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ 

၃၀ရက်အန ဲ့တ င ် က  ် ၂၉.၄ ဘလီီယံအထ  မြငဲ့တ်က်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ထ ိုသ ို ဲ့မြငဲ့တ်က်လာရသညဲ့် အဓ ကအအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ တစ်နစ်ှထက်  ိုအသာ 

ဘဏအ်ခ ျားအင ြ ာျားအ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်၊၊ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ြတည်ရငျ်ားနှျီားအင ြှာ ၀.၈% သ ို ဲ့ အနည်ျားငယ်တ ိုျားလာခွဲဲ့ပ ီျား၊ ထ ိုသ ို ဲ့တ ိုျားလာရသညဲ့် အအ ကာငျ်ားအရငျ်ားြှာ လို ်ငနျ်ား၏ ြတည်သျီားသန ဲ့ ်

အရံထာျားအင  ြာဏ (“Equity Reserve”) နငှဲ့ ် အစိုရှယ်ယာရငှြ် ာျားနငှဲ့ ် ြသက်ဆ ိုငသ်ညဲ့်အင  (“Non-controlling Interests”) တ ို ဲ့ 

မြငဲ့တ်က်လာမခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာင်ဲ့ မဖစ် ေါသည်၊၊ 

၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်အန ဲ့အထ  ကိုြပဏအီို ်စို၏ အင သာျားနငှဲ့ဘ်ဏလ်က်က နြှ်ာ အ ကြ်ျားအာျားမဖငဲ့ ်က  ် ၅၂၅.၇ ဘလီီယံ ရှ  ေါသည်၊၊ 

ကိုြပဏ၏ီအင စာရငျ်ားရှငျ်ားတြ်ျားအနစ်ှခ ြု ်က ို အအာက် ေါအတ ိုငျ်ား တငမ် အ ် ေါသည်၊၊ 

 

Summary of Group Cash Flow Statement 

         

(MMK'000) 
HY Sep-2022 
(Unaudited) 

 
HY Sep-2021 
(Unaudited) 

 

% Change 

Net cash provided by/(used in) operating activities  165,328,745 (263,342,886) 162.8% 

Net cash (used in)/provided by investing activities (386,037,795) 231,028,783 (267.1%) 

Net cash used in financing activities (1,356,509) (4,471,959) 69.7% 

Net decrease in cash and cash equivalents (222,065,559) (36,786,062) (503.7%) 

Cash and cash equivalents at beginning of the period 747,754,535 547,887,638 36.5% 

Cash and cash equivalents at the end of the period 525,688,976 511,101,576 2.9% 

 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ အင သာျားလက်က နြှ်ာ ၂၀၂၁ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၅၁၁.၁ ဘလီီယံ ရှ ခွဲဲ့ရာ ြှ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ 

ရက်အန ဲ့တ င ်က  ် ၅၂၅.၇ ဘလီီယံ အထ  ရှ ခွဲဲ့သညဲ့်အတ က် ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားအာျားမဖငဲ့ ်၂.၉% တ ိုျားတက်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ကိုြပဏအီို ်စို၏  အင စာရငျ်ားရှငျ်ားတြ်ျားတ င ်

အဖာ်မ ထာျားအသာ အင သာျားလက်က နအ်ြ ာျားစိုြှာ ရ ို ျားြဘဏြှ် အင လက်က နြ် ာျားမဖစ် ေါသည်၊၊ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်အန ဲ့အထ  

ကိုြပဏအီို ်စိုသည် လို ်ငနျ်ားလည် တ်ြှုဆ ိုငရ်ာ လို ်ငနျ်ားစဥ်အတ က် က  ် ၁၆၅.၃ ဘလီီယံအထ ရှ ခွဲဲ့ပ ီျား၊ အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ်ရ ို ျားြဘဏ ်၏ customer 

ြ ာျားြှ အ ်နှအံင ြ ာျားတ ိုျားလာမခငျ်ားအ ကာငဲ့မ်ဖစ် ေါသည်၊၊ ရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှြံှုဆ ိုငရ်ာ လို ်ငနျ်ားစဥ်ြ ာျားအတ က် က  ် ၃၈၆.၀ ဘီလီယံ သံိုျားစ ွဲခွဲဲ့ပ ီျား၊ 

အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ် အစ ိုျားရအင တ ိုက်စာခ ြု ်ြ ာျားက ို ထ ်တ ိုျားရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှခံွဲဲ့မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် မဖစ် ေါသည်၊၊ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ၊ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ်
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ကိုနဆ်ံိုျားအသာ အမခာက်လတာကာလအတ က် ဘဏ္ဍာအရျားဆ ိုငရ်ာ လို ်ငနျ်ားစဥ်ြ ာျားြှ ရရှ ခွဲဲ့အသာ ကိုြပဏအီို ်စို၏ အသာျားတငအ်င သာျားြှာ က  ် ၁.၄ 

ဘလီီယံ ရှ ပ ီျား၊ အဓ ကအာျားမဖငဲ့ ်ကိုြပဏ ီနငှဲ့ ် နျ်ားလှု ငအ်ဆျားရံိုြ ာျား၏ အခ ျားအင အခ  ြုွဲ့က ို မ နလ်ည်အ ျားဆ ်ခွဲဲ့မခငျ်ားတ ို ဲ့အ ကာငဲ့ ်မဖစ် ေါသည်၊၊ 

 

အနာဂတရ်မ ာ်မှန်ေးချက်မျာေး 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတ ငျ်ား၌ Covid-19 အရာဂေါက ျားစက်မ န ဲ့ ် ာျားြှု သ သ သာသာက ဆငျ်ားလာသည်နငှဲ့အ်ြျှ သတ်ြှတ်ထာျားအသာ ခရီျားသ ာျားလာြှု 

ကန ဲ့သ်တ်ခ က်ြ ာျားက ို ရို ်သ ြ်ျားအ ျားခွဲဲ့ပ ီျား၊ န ိုငင်တံကာနငှဲ့မ် ည်တ ငျ်ားခရီျားသ ာျားလာခ ငဲ့ြ် ာျားက ိုလည်ျား မ နလ်ည်ဖ ငဲ့လှ်စ်အ ျားခွဲဲ့ပ ီျား မဖစ် ေါသည်၊၊ Covid-19 

အရာဂေါမ န ဲ့ ် ာျားမခငျ်ား၏ ရ ိုက်ခက်ြှုြ ာျားအ ကာငဲ့ ် မဖစ်အ ေါ် ခွဲဲ့အသာအခက်အခွဲြ ာျားနငှဲ့အ်တ  န ိုငင်မံခာျားအင အ ကျားအစ ျားက က် နငှဲ့ ် အဓ က စီျား  ာျားအရျား 

အခနျ်ားကဏ္ဍြ ာျားမဖစ်အသာ လျှ ်စစ်၊ သယ်ယ   ို ဲ့အဆာငအ်ရျား နငှဲ့ ် ဆက်သ ယ်အရျားကဏ္ဍ တ ို ဲ့တ င ် သက်အရာက်ြှုအခ  ြုွဲ့ ရှ ခွဲဲ့အသာ်လည်ျား ယခိုအခေါတ င ်

လို ်ငနျ်ားြ ာျား မ နလ်ည် လည် တ်လာန ိုငအ်သာအ ကာငဲ့ ် တမဖည်ျားမဖည်ျားခ ငျ်ား  ံိုြှနအ်အမခအအနသ ို ဲ့ မ နလ်ည်အရာက်ရှ လာခွဲဲ့ပ ီမဖစ် ေါသည်၊၊ 

ကိုြပဏအီို ်စိုအအနမဖငဲ့ ် စီျား  ာျားအရျားအခ ငဲ့အ်လြ်ျားြ ာျား  ိုြ ိုရရှ န ိုငအ်ရျား နငှဲ့ ် လို ်ငနျ်ားအရရှည်တည်တံဲ့ခ ိုငပ်ြွဲအရျား စအသာအခ က်ြ ာျားအအ ေါ် အအမခမ ြု၍ 

လို ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဆက်လက ်လို ်အဆာငသ် ာျားြည်မဖစ် ေါသည်၊၊ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ဘဏ္ဍာအရျားဝနအ်ဆာငြ်ှုလို ်ငနျ်ားမဖစ်အသာ ရ ို ျားြဘဏသ်ည် ၂၀၂၁ခိုနစ်ှအတ ငျ်ား စ နအ်ခေါ်ြှုြ ာျားစ ာက ို ရငဆ် ိုငအ်က ာ်မဖတ်န ိုငခ်ွဲဲ့အ ကာငျ်ား 

က ို ၎ငျ်ား၏ဘဏ္ဍာအရျားရှငျ်ားတြ်ျား (“Balance Sheet”) အအမခအအန  ိုြ ိုအတာငဲ့တ်ငျ်ားမခငျ်ား၊ အင လက်က န ် (“Cash Position”)   ိုြ ိုြ ာျားမ ာျားမခငျ်ား နငှဲ့ ်

customer ြ ာျား  ိုြ ိုတ ိုျားမြငဲ့လ်ာမခငျ်ားတ ို ဲ့မဖငဲ့ ်အကာငျ်ားြ နစ် ာလို ်အဆာင ်သက်အသမ န ိုငခ်ွဲဲ့ ေါသည်၊၊ လက်ရှ တ ငလ်ည်ျားမဖစ်အ ေါ်အနသညဲ့် စ နအ်ခေါ်ြှုြ ာျားစ ာ 

က ို   ို၍အကာငျ်ားြ နစ် ာရငဆ် ိုငအ်မဖရငှျ်ားန ိုငပ် ီျား၊ လစဥအ်ကာငျ်ားြ နအ်သာစ ြ်ျားအဆာငရ်ည်ြ ာျားမဖငဲ့တ် ိုျားတက်အနအသာ Flexi products အအ ေါ် customer 

ြ ာျား၏ ယံို ကည်ြှုက ို ခ ိုငခ် ိုငြ်ာြာတည်အဆာက်န ိုငမ်ခငျ်ားမဖငဲ့ ် ရ ို ျားြဘဏသ်ည် ကကီျားြာျားအသာအအာငမ်ြငြ်ှုရလဒြ် ာျားက ို ရရှ ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ 

စက်တငဘ်ာလအထ  Flexi အင သာျားအ ်အင သည် ရ ို ျားြဘဏ ်စိုစိုအ ေါငျ်ားအ ်အင တနဖ် ိုျား၏ ၆၉% မဖစ်အသာ က  ် ၃.၀၉ ထရီလီယံ ရှ ပ ီမဖစ် ေါသည်၊၊ 

ရ ို ျားြဘဏ၏် POS စနစ် နငှဲ့ ်Wave Money  ၏ အင အ ျားအခ ြှုစနစ် နစ်ှခိုတ ို ဲ့၏ အအာငမ်ြငစ် ာအ ေါငျ်ားစ ်န ိုငြ်ှုသည် ၎ငျ်ားတ ို ဲ့၏ merchant ြ ာျား နငှဲ့ ်

customer ြ ာျားတ ို ဲ့အတ က် အဆငအ်မ အခ ာအြ ွဲ့အသာ ဒစ်ဂ စ်တယ်အင အ ျားအခ ြှုစနစ် က ိုမဖစ်အစ ေါသည်၊၊ ရ ို ျားြဘဏသ်ည် ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ အြလြှစတင၍် 

စီျား  ာျားအရျားလို ်ငနျ်ားြ ာျားအတ က် ဘဏစ်နစ်မဖငဲ့ ် လစာအ ျားအခ မခငျ်ားလို ်ငနျ်ားစဥ် က ို   ိုြ ိုအအလျားထာျား အဆာငရ် က်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ယခိုလက်ရှ အခ  နထ်  

ရ ို ျားြဘဏသ်ည် လို ်ငနျ်ားအ ေါငျ်ား ၁၃၄ခို ြှ ဝနထ်ြ်ျားအ ေါငျ်ား ၃၈,၈၀၀ က ို ဘဏစ်နစ်မဖငဲ့ ်လစာအ ျားအခ မခငျ်ားဝနအ်ဆာငြ်ှုအ ျားမခငျ်ား က ို အဆာငရ် ကအ် ျား 

အနပ ီမဖစ် ေါသည်၊၊ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ က နျ်ားြာအရျားအစာငဲ့အ်ရှာက်ြှုလို ်ငနျ်ားမဖစ်အသာ  နျ်ားလှု ငအ်ဆျားရံို၏ ဝငအ်င ြှာလည်ျား ြ ာျားစ ာတ ိုျားတက်အကာငျ်ားြ န ် လာသည်က ို 

မြငအ်တ ွဲ့ရ ေါသည်၊၊  နျ်ားလှု ငအ်ဆျားရံိုသည် “Heal @ Pun Hlaing” အြည်မဖငဲ့ ်၂၀၂၂ခိုနစ်ှတ င ်စြ်ျားအခ ာငျ်ားပြ ြုွဲ့နယ၊် Star City နငှဲ့ ်သဃနျ်ားကျွနျ်ားပြ ြုွဲ့ နယ် 

တ ို ဲ့တ င ် အဆျားခနျ်ား၃ခိုက ို စတငဖ် ငဲ့လှ်စ်န ိုငခ်ွဲဲ့ပ ီျား၊ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာအရျားနစ်ှြကိုနြီ် စတိုတထ အမြာက်အဆျားခနျ်ားက ို ဖ ငဲ့လှ်စ်န ိုငရ်န ် ရည်ြှနျ်ားထာျား ေါသည်၊၊ 

 နျ်ားလှု ငအ်ဆျားရံို၏ Emerging Healthcare အခနျ်ားကဏ္ဍြှလည်ျား Heal အဆျားခနျ်ားြ ာျားက ိုဆက်လက်ဖ ငဲ့လှ်စ်န ိုငရ်န၊် HEAL app က ိုလည်ျား 

စီျား  ာျားအရျားလို ်ငနျ်ားြ ာျား နငှဲ့ ် customerြ ာျား ထံသ ို ဲ့ မဖန ဲ့မ်ဖ ျားြ တ်ဆက်အ ျားရန ် နငှဲ့ ် ရနက်ိုနပ်ြ ြုွဲ့ ရှ  အထည်ခ ြု ်စက်ရံိုဝနထ်ြ်ျားြ ာျားအတ က် 

အဓ ကထာျားသညဲ့် က နျ်ားြာအရျားအစာငဲ့အ်ရှာက်ြှုအစီစဥ် ြ ာျားက ို   ိုြ ိုအအလျားထာျားပ ီျား အအကာငအ်ထည်အဖာ်လို ်အဆာငအ်နလ က်ရှ  ေါသည်၊၊ 

ခက်ခွဲအသာ အခ  နက်ာလြ ာျားစ ာက ို ရငဆ် ိုင ် မဖတ်သနျ်ားခွဲဲ့ရအသာ  နျ်ားလှု ငအ်ဆျားရံို  ၏စီြံခန် ဲ့ခ ွဲြှုဆ ိုငရ်ာအဖ ွဲွဲ့ဝငြ် ာျားက ို ကိုြပဏအီို ်စိုြှ အသ အြှတ် 

မ ြုပ ီျား အဆျားရံို၏ customerြ ာျား နငှဲ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတ က်   ိုြ ိုအကာငျ်ားြ နအ်သာ က နျ်ားြာအရျား အစာငဲ့အ်ရှာက်ြှုြ ာျားအ ျားစ ြ်ျားန ိုငြ်ညဲ့် ြဟာဗ  ဟာ 

ြ ာျားအာျား ဆက်လက်အအကာငအ်ထည် အဖာရ်ာတ င ်က ညီ ံဲ့  ိုျားအ ျားသ ာျားြည်မဖစ် ေါသည်။ 

ကိုြပဏအီို ်စို၏ အ ြ်ရာစီြံက နျ်ားလို ်ငနျ်ားြ ာျားအနက် အဓ ကလို ်ငနျ်ားတစ်ခိုမဖစ်သညဲ့် StarCity ၏ ဝနအ်ဆာငြ်ှုြ ာျားမဖစ်အသာ အ ြ်အရာငျ်ားကဏ္ဍ နငှဲ့ ်

ငာှျားရြ်ျားြှုကဏ္ဍနစ်ှခိုစလံိုျားတ င ် customerြ ာျား၏ စ တ်ဝငစ်ာျားြှုြှာ မြငဲ့တ်က်လ က်ရှ  ေါသည်။ ကိုြပဏအီို ်စိုအအနမဖငဲ့ ် အနာငလ်ာြညဲ့် ကာလ တ် 

ြ ာျားတ င ်City Loft @ StarCity နငှဲ့ ် Star Villas တ ို ဲ့ရှ  အ ြ်ခနျ်ားြ ာျားအရာငျ်ားခ ခွဲဲ့မခငျ်ားြှ ရရှ အသာဝငအ်င ြ ာျား တ ိုျားမြငဲ့လ်ာြည်ဟို သံိုျားသ ် ေါသည်၊၊ 

ထ ို ဲ့အမ င ် StarCity သည် ြ ကာအသျားြီက လ အနအ ြ်ခနျ်ားအ ေါငျ်ား ၁၃၀ ခန ဲ့ ်ေါဝငသ်ညဲ့် City Villas ဟိုအခေါ်သညဲ့် အ ြ်ရာစီြံက နျ်ားတစ်ခိုက ို 
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စတငအ်ဖာ်ထိုတ်အရာငျ်ားခ န ိုငခ်ွဲဲ့ပ ီျား customerြ ာျား ကာျားတ င ် အထ ျားစ တ်ဝငစ်ာျားြှုမြငဲ့တ်က်မခငျ်ားအ ကာငဲ့ ် အအရာငျ်ားစဖ ငဲ့သ်ည်ဲ့ အခ  နြှ်စ၍ အ ြ်ရာ 

အလံိုျားအအရြ ာျားစ ာက ို အရာငျ်ားခ န ိုငခ်ွဲဲ့ ေါသည်၊၊ ကိုြပဏအီို ်စိုသည် StarCity က ို commercial and activity hub အမဖစ် အမ ာငျ်ားလွဲရန ်

အစီစဥ်ခ ြှတ်ထာျားပ ီျား မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ  ထြဆံိုျား Indoor and Outdoor multi-sport complex မဖစ်ပ ီျား အာျားကစာျားက ငျ်ား ၁၀ခိုအက ာ် ေါဝငသ်ညဲ့် 

StarCity Sports Club (“SCSC”) က ို ၂၀၂၂ခိုနစ်ှ၊ အအာက်တ ိုဘာလတ င ်စတငဖ် ငဲ့လှ်စ်ခွဲဲ့ ေါသည်၊၊  

ကိုြပဏအီို ်စို၏ ရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှြံှုမဖစ်အသာ Memories Group ခရီျားသ ာျားလို ်ငနျ်ားကဏ္ဍသည်လည်ျား စ နအ်ခေါ်ြှုြ ာျားက ို ဆက်လက်ရငဆ် ိုငအ်နရဆွဲ 

မဖစ် ေါသည်။ ယခိုကာလတ င ်Memories Group သည် Covid-19 ခရီျားသ ာျားကန ဲ့သ်တ်ခ က်ြ ာျား အမဖအလျှာဲ့အ ျားလာမခငျ်ားအ ကာငဲ့ ်မ ည်တ ငျ်ားခရီျားသ ာျား 

ကဏ္ဍက ို တ ိုျားခ ွဲွဲ့လို ်အဆာငလ် က်ရှ  ေါသည်၊၊ ကိုြပဏသီည် အဆ ို ေါရငျ်ားနှျီားမြ ြု ်နှြံှု၏ ြဟာဗ  ဟာအမြာက်အသာ စီျား  ာျားအရျားစီြံခ က်ြ ာျားက ို 

ဆက်လက် ံဲ့  ိုျားသ ာျားြည် မဖစ် ေါသည်၊၊ 

 

 

 

ဒါရုိက်တာအဖ ွဲွဲ့၏ အမိန ေ့်အ  

 

 

ထ နျ်ားထ နျ်ား 

အြှုအဆာငဒ်ေါရ ိုက်တာ 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလ၊ ( ၂၆ ) ရက ်
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