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စီမံအုပ်ချုပ်သူများမှ လေေ့ာချက်နှင့် လ ွေးလနွေးသံုးသပ်ချက် 

 

 

အောက်အော်ပြြါ စီမံေုြ်ချုြ်သူများ၏ အေ့ောချက်နှင့် အ ွေးအနွေးသံုးသြ်ချက်များသည ်ပမနမ်ာသီေဝါ ေက်(စ်) ေီးဇက်ဟုိး 

ဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ုိင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန် ံုး 

သည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်ေတွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းကို ေအပခခထံားပခင်းပေစပ်ြးီ ထုိဘဏ္ဍာအရးရှင်း 

တမ်းနှင့်ေတူတွေဲ၍ ေတ်ရှု့နိုင်ြါသည်။ ေပခားအငွေအ ကးေအနပေင့် အော်ပြထားပခင်းမရှြိါေျှင် အငွေြမာဏအော်ပြချက် ေားေံုး 

မှာ  ပမနမ်ာကျြ်အငွေပေစြ်ါသည်။   

ေ ိုြါ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းေား နုိင်ငံတကာဘဏ္ဍာအရး ေစီေရင်ခပံခင်း ုိင်ရာစမံျား (IFRS) နင့်ှေညီ အရး ွေဲထားပြီး၊ 

ပြင်ြစာရင်းစစ်ပေစ်သည့် ဝင်းသင်နှင့်ေေွေဲ့မ ှ စစ်အ းထားပြီး ပေစြ်ါသည်။ 

ထ့ုိေပြင် ဒါရုိကတ်ာေေွေဲ့ေအနပေင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ၊် ဒီဇင်ဘာေ (၁၄) ရက်အန့တွေင် ေတည်ပြုပြးီပေစ်ြါသည်။ 

မမနမ်ာ-ဂျပန် သီေဝါ ဒီဗလော့မင့်ေီမိတက် (“MJTD”)  

ပမနမ်ာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့်ေီမိတက်ကိ ု သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် စက်မှုေုြ်ငန်း ဧရိယာေွေံ့ 

ပေို းအရး၊ အစျးကွေက်တင်အရာင်းချပခင်း၊ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းနှင့် စက်မှုေုြ်ငန်းဧရိယာ ေည်ြတ်ပခင်းေုြ်ငန်းများ အ ာင်ရွက် 

ရန်ေတွေက် တည်အထာင်ခဲ့ြါသည်။ ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟုိးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ုိင်အသာကုမ္ပဏီ 

ေီမိတက်သည် ပမနမ်ာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့် ေီမိတက်၏ မတည်အငွေရင်း (၄၁) ရာခုိင်နှုန်းကုိ ြုိင် ုိင်ပြးီ၊ ဒါရိုက် 

တာေေွေဲ့ဝင် (၉)ဦးေနက် (၄) ဦး တာဝန်ယူေျက်ရှိပြီး၊ ေုြ်ငန်းေည်ြတ်ရန် စီမံေုြ်ချုြ်မှုေေွေဲ့ဝင် (၈) အနရာေနက် (၄)            

အနရာကုိ တာဝန်ယူအ ာင်ရွက်ေျက် ရှိြါသည်။  

ပမနမ်ာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီြအော့မင့် ေီမိတက်သည် စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန် ံုးသည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာ 

နှစ်ဝက်ေတွေက် ေသားတင်ေပမတ်အငွေ ေအမရိကန ် အဒါ်ော (၁.၆)သန်း ရရိှခ့ဲြါသည။် ( ၂ ) နှစ်တာကာေမျှ  ကာပမင့် 

အနအသာကုိဗစ် ကြ်အရာဂါပေစ်ြွေားမှုနှင့် ေပခားနုိင်ငံတကာ စီးြွေားအရး ေအပခေအနများသည် MJTD ၏ အပမယာအရာင်းချမှု 

ကဏ္ဍတွေင် (၂) နှစ်ေတွေင်း ထြ်မံအရာင်းချရပခင်းမျ ို းမရှိခဲဘဲ့ ြံုမှန်ေည်ြတ်အနသည့် ေုြ်ငန်းများနှင့် ေပခားဝင်အငွေများမှသာ 

ဝင်အငွေရရိှခ့ဲြါသည်။ ပမနမ်ာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီြအော့မင့် ေီမိတက်နှင့်  က်စြ်၍ ပမနမ်ာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟုိးဒင်း 

ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ုိင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့် သက် ုိင်အသာ ၄၁ % ေပမတ် အဝစု ြမာဏမှာ ေအမရိကန် အဒါ် 

ော (၀.၇)သန်း ပေစ်ြါသည်။ ယခုကာေေတွေင်း MJTD ေအနပေင့် သဘာဝြါတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းအရး ိုင်ရာ စီမံကိနး် 

များကုိ စတင်ေအကာင်ေထည်အော်ေုြ်အ ာင်အနပြီး၊ အနအရာင်ပခည်စွေမ်းေင်မှ ေျှြ်စစ်ထုတ်ေုြ်ပခင်း စီမံကိနး်ကို စံပြစီမံ 

ကိန်းေပေစ် သီေဝါဧရိယာတွေင် စတင်၍ ေအကာင်ေထည်အော် တည်အ ာက်အနပြီပေစ်ြါသည်။ 
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သီေဝါ ပလောပါတီး ဒက်ပလော့မန့်ေီမိတက် (“TPD”)  

သီေဝါ ြအရာြါတီးဒီဗအော့မန့် ေီမိတက်ကို သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် ေူအနေိမ်ရာနှင့် စီးြွေားအရး 

 ုိင်ရာ ေအ ာက်ေေုံများ  တည်အ ာက်ပခင်း၊ အစျးကွေကတ်င်အရာင်းချပခင်းနှင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းေုြ်ငန်းများ ေုြ် 

အ ာင်ရန် တည်အထာင်ခဲ့ြါသည်။ သီေဝါ ြအရာြါးတီး ဒီဗအော့မန့်ေီမိတက်ကိ ု သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန် စီမံခန့်ခွေမဲှု 

အကာ်မတီကုမ္ပဏီ (“TSMCC”)နှင့် ေက်စြ်ေွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားပြီး၊  သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန် စီမံခန့်ခွေမဲှုအကာ်မတီ 

ကုမ္ပဏီ (“TSMCC”)မှ ေစုရှယ်ယာ (၂၀) ရာခုိင်နှုန်းနှင့်  ပမနမ်ာသီေဝါေက်(စ်)ေီးဇက်ဟုိးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် 

 ုိင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်မှ (၈၀) ရာခုိင်နှုနး် ေသီးသီးြုိင် ုိင် ကြါသည်။   

ကိုဗစ်-၁၉ အရာဂါ ကူးစကပ်ြန့်ြွေားအနအသာ (၂)နှစ်တာ ကာေနှင့် ြတ်သက်အသာ ခရီးသွေားောမှု ုိင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ 

ေိမ်၊ ခခ၊ံအပမကဏ္ဍ အေးကွေကမ်ျားအနှးအကွေးကျ င်းပခင်း၊ အငွေေဲေှယ်မှုနူနး် မတည်ပငိမ်ပခင်းတ့ုိအ ကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်အငွေကုိ 

ေကျ ို းသက်အရာက်မှုများရိှခ့ဲြါသည်။ စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန် ံုးသည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကေ်တွေက် 

ေ ကမ်းေပမတ်အငွေ ကျြ် (၂၁၅) သန်းပေစ်အြါ်ခ့ဲပြီး၊ စီမံေုြ်ချုြ်မှုနှင့် ေပခားဝင်အငွေ/စရိတ်များထည့်သွေင်း တွေကခ်ျက်ပြးီြါက 

ေသားတင်ေပမတ်ကျြ် (၆၅၁) သန်း အြါ်အြါက်ခဲ့ြါသည်။ ၄င်းတွေင် နိုင်ငံပခားအငွေေဲေှယ်နှုနး်အပြာင်းေဲမှုမှ ေသားတင် 

ေပမတ်ကျြ်(၆၁၁)သန်းြါရှိြါသည်။ TPD ေအနပေင့် စုအ ာင်းပြးီ ေပမတ်ေက်ကျန်အငွေ ရေဒ်များေအြါ် ေအပခခ၍ံ  ယခု 

ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွေင်း ေပမတ်အငွေ ကျြ် (၁.၅) ဘီေီယံကို ခွေအဲဝအြးမည်ပေစ်ြါသည်။  

မမနမ်ာသီေဝါ အက်(စ်)အီးဇကဟုိ်းဒင်း ပတ်ဘေစ် အများနှင့်သက် ုိင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (“MTSH”)  

ပမနမ်ာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက်ဟုိးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ုိင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်သည် ၂၀၁၃ ခုနစှ်၊ အမေ 

(၃) ရက်အန့တွေင် ပမနမ်ာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ေက်ဥြအဒေရ ေွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားအသာ ေများြုိင်ကုမ္ပဏီတစ်ခပုေစြ်ါ 

သည်။  ၂၀၁၆ ခုနှစ၊် အမေ (၂၀) ရက်အန့တွေင် ရန်ကုန်စအတာ့ေိြ်ချန်ိးတွေင် ဒုတိယအပမာက် စာရင်းဝင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု 

ပေစေ်ာခဲြ့ါသည်။ 

ပမနမ်ာသီေဝါ ေက်(စ်)ေီးဇက် ဟုိးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ုိင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်ေအနပေင့် စက်တင်ဘာေ 

(၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန် ံုးသည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်ေတွေက် စမံီေုြ်ချုြ်မှုနှင့် တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှရရိှသည့် ေပမတ် 

အငွေများေြါေဝင် ေသားတင်ေပမတ်အငွေမှာ ကျြ(်၂.၄) ဘီေီယံ ရရိှခ့ဲပြီး၊ ၎င်းေပမတ်တွေင် နိုင်ငံပခားအငွေေဲေှယ်နှုနး် အပြာင်း 

ေဲမှု ေပမတ်အငွေ ကျြ်(၁.၁) ဘီေီယံ နှင့် တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှ ရသည့ေ်ပမတ်အငွေ ကျြ်(၁.၄) ဘီေီယံ ြါဝင်ြါသည်။ 

မမနမ်ာသီေဝါ အက(်စ)်အီးဇက်ဟုိးဒင်း ပတ်ဘေစ ် အများနှင့်သက် ုိင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့်၎င်း၏ ေက်လအာက်ခံ 

ကုမ္ပဏီ (“MTSH အုပ်စ”ု) 

 

ဘဏ္ဍာလေးေှင်းတမ်း၏ ဝင်လငွေအေံုးစုံပါဝင်လသာ ေှင်းတမ်းလပါင်းချုပ် 

၂၀၂၂ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ကုန် ံုးသည့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်ေတွေက် ဝင်အငွေမှာ ကျြ် (၁.၆) 

ဘီေီယံ ရရိှခ့ဲပြီး၊ နှိုင်းယှဉက်ာေနှင့် နှိုင်းယှဉြ်ါက (၈၂%) တုိးတက်ောသည်ကို အတွေ့ရိှရြါသည်။  
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ေ ကမ်းေပမတ်သည် ယခင် ဘဏ္ဍာအရးနှစ်နင့်ှ နှိုင်းယှဉြ်ါက ၆၆% မှ ၄၃% သ့ုိ ကျ င်းခ့ဲပြီး၊ ယင်းသ့ုိကျ င်းခဲ့ရပခင်း၏ 

ေဓိက ေအ ကာင်းေရင်းမှာ ေအ ာက်ေေုံအရာင်းချရပခင်းမှ အပမနင့်ှ တည်အ ာက်စရိတ်များ ြါဝင်ခဲပ့ခင်းအ ကာင့် ပေစ်ြါ 

သည်။ 

ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်ေတွေက ် နိုင်ငံပခားအငွေေဲေှယ်နှုနး်အပြာင်းေဲမှု ေပမတ်ကျြ ် (၁.၇) ဘီေီယံ အြါ်အြါက်ခဲ့ရပခင်း၏ 

ေအ ကာင်းရင်းမာှ ကုမ္ပဏီ၏ ေအမရိကန် အဒါ်ောအငွေအ ကးကုိ ကာေကုန်တွေင် သတ်မှတ်ထားအသာ အငွေေဲေှယ်နှုနး်နှင့် 

တန်ေုိးသင့်ခဲ့ရပခင်းအ ကာင့်ပေစ်ပြးီ၊ နှိုင်းယှဉက်ာေထက် ၆၀ % အေျာ့နည်းခဲ့ြါသည်။ (နှိုင်းယှဉ်ကာေ၏  နိုင်ငံပခားအငွေ 

ေဲေှယ်နှုနး်အပြာင်းေဲမှု ေပမတ်မှာ ကျြ် (၄.၃) ဘီေီယံ ပေစြ်ါသည်။)  

ပမနမ်ာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီြအော့မင့် ေီမိတက်နှင့်  က်စြ်၍ ရရိှမည့်ေပမတ်အဝစု ြမာဏမှာ ကျြ(်၁.၄) ဘီေီယံပေစ်ပြီး နှိုင်း 

ယှဉ်ကာေထက် ၄၁ % တုိးတက်ောခဲြ့ါသည်။ ေက်ရိှပေစ်အြါ်အနအသာ နိုင်ငံတကာ စီးြွေားအရး ေအပခေအနများနှင့်               

ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်အရာဂါကာေေတွေင်း၌ြင် MJTD ၏ ြံုမှန်ေည်ြတ်အနသည့် ေုြ်ငန်းများကုိ တုိးတက်အောင် အ ာင်ရွက် 

နိုင်မှုများအ ကာင့် မူေရည်ရွယ်ထားသည့် ခန့်မှန်းေပမတ်အငွေထက် သာေွေန်အကာင်းမွေန်အသာ ရေဒ်ကိရုရိှခ့ဲြါသည်။ 

ယခုဘဏ္ဍာအရးကာေ၏ ေသားတင် ေပမတ်ြမာဏမှာ ကျြ(်၃.၁)ဘီေီယံရရိှခ့ဲပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ ေစုရှင်များသို့ ခွေအဲဝနိုင်အသာ 

ေပမတ်မှာ ကျြ် ( ၂.၉ )ဘီေီယံ ပေစပ်ြးီ နှိုင်းယှဉက်ာေထက် ၃၇ % ကျ င်းခဲြ့ါသည်။ 

အယဘူယျေားပေင့် ေထက်အော်ပြြါ ခက်ခဲအသာေအပခအနများ ကကုံအတွေ့ခဲ့ရမှုအ ကာင့် နှိုင်းယှဉ်ကာေတွေင် ရှယ်ယာတစ်စု၏ 

ေအပခခံဝင်အငွေသည် ကျြ်(၁၂၀)မှ ယခုဘဏ္ဍာအရးနှစဝ်ကပ်ေစသ်ည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာေ (၃၀) ရက်အန့တွေင် ရှယ်ယာ 

တစ်စု၏ ေအပခခံဝင်အငွေသည် ကျြ် (၇၅)သ့ုိ ကျ င်းခ့ဲြါသည်။ 
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လမပာင်းေဲ 

ချက် 

၂၀၂၂ ခုနှစ၊် 

စက်တင်ဘာေ 

(၃၀)ရက်  

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

၂၀၂၁ ခုနှစ၊်  

စက်တင်ဘာေ  

(၃၀)ရက်  

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

ဝင်အငွေ ▲ ၁,၅၅၅ ၈၅၃ 

ဝင်အငွေေအြါ် မူရင်းကုန်ကျစရိတ် ▲ (၈၈၁) (၂၈၇) 

အကကမ်းအမမတ် ▲ ၆၇၄ ၅၆၆ 

ေအရာင်းနှင့် စမံီေသံုးစရိတ် ▼ (၇၄၉) (၉၀၇) 

တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှ ရသည့်ေပမတ်အငွေ  ▲ ၁,၃၈၇ ၉၈၆ 

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုအမမတ်လငွေ ▲ ၁,၃၁၂ ၆၄၅ 

ေပခားနည်းေမ်းမရှသည့်ဝင်အငွေ ▼ ၄၄ ၇၅ 

နိုင်ငံပခားအငွေေဲေှယ်နှုနး်အပြာင်းေဲမှု ေပမတ်/ 

ေရှုံး 
▼ ၁,၇၁၄ ၄,၂၈၁ 

အခွေန်ေျာထားမခင်းမမပုမီ စုစုလပါင်းအမမတ် ▼ ၃,၀၇၀ ၅,၀၀၁ 

ဝင်အငွေခွေန် ▼ (၁၀) (၁၇၈) 

အသားတင်အမမတ် ▼ ၃,၀၆၀ ၄,၈၂၃ 

     

ေ ကမ်းေပမတ်ရာခုိင်နှုန်း ▼ ၄၃% ၆၆% 

    

ရှယ်ယာတစ်အစာင်၏ေအပခခံဝင်အငွေ (ကျြ်) ▼ ၇၅ ၁၂၀ 

 

ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ေက်ကျန်ေှင်းတမ်းအနှစ်ချုပ် 

ေက်ငင်းရြိင်ုခွေင့်များ တုိးောရပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမာှ ကုမ္ပဏီ၏ နိုင်ငံပခားအငွေများတန်ေုိးပမင့်တက်ခဲပ့ခင်း 

အ ကာင့် ပေစြ်ါသည်။ ေက်ငင်းမဟတ်ုအသာရြုိင်ခွေင့်များ ပမင့်တက်ောပခင်းသည် ေအ ာက်ေုေံရစ်ကျအရာင်းချရပခင်းနှင့် 

တွေဲေက်ေုြ်ငန်း၏ ခွဲေအဝေပမတ်တိုးတက်ောမှုတ့ုိ၏ ေကျ ို းသက်အရာက်မှုအ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။ 

ေက်ငင်းအြးရန်များနှင့် ေက်ငင်းမဟုတ်အသာအြးရန်များ တာဝန်များမှာ နှိုင်းယှဉက်ာေနှင့် ကကီးမားအသာအပြာင်းေဲမှုမရှိခဲ ့

အ ကာင်း အတွေ့ရှိရြါသည်။ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ (၆ ေ ဘဏ္ဍာအရးကာေ) ေတွေက် စုအ ာင်းပြီး ေပမတ်ေက်ကျန်တွေင် ကျြ် (၂.၉) ဘီေီယံ တုိးတက်ောရ 

ပခင်းမာှ ယခုနှစဝ်က်၏ တုိးြွေားခဲ့အသာေသားတင်ေပမတ်အ ကာင့် ပေစြ်ါသည်။ 
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အပြာင်းေဲချက် 

၂၀၂၂ ခုနှစ၊် 

စက်တင်ဘာေ 

(၃၀)ရက်  

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

၂၀၂၂ ခုနှစ၊်  

မတ်ေ 

(၃၁)ရက် 

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

ေပုိင်ခွေင့်များ  

ေက်ငင်းရြိင်ုခွေင့်များ 

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာရြုိင်ခွေင့်များ 

 

▲ 
▲ 

 

၄၀,၃၂၂ 

၅၂,၂၉၅ 

 

၃၉,၁၃၂ 

၅၀,၅၇၇ 

စုစုလပါင်းေပုိင်ခွေင့်များ ▲ ၉၂,၆၁၇ ၈၉,၇၀၉ 

လပးေန်တာဝန်များ 

ေက်ငင်းအြးရန်တာဝန်များ 

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာအြးရန်တာဝန်များ 

 

▼ 

 

▼ 

 

၁,၉၇၃ 

၁,၁၈၅ 

 

၂,၀၇၈ 

၁,၂၃၂ 

စုစုလပါင်းလပးေန်တာဝန်များ ▼ ၃,၁၅၈ ၃,၃၁၀ 

အသားတင်ေပုိင်ခွေင့်များ ▲ ၈၉,၄၅၉ ၈၆,၃၉၉ 

ေင်းနီှးလငွေ 

ထုတ်အဝပြီး မတည်အငွေ 

စုအ ာင်းပြးီ ေပမတ်ေက်ကျန် 

ေပခားေကျ ို းခံစားခွေင့် ုိင်ရာများ 

 

- 

 

▲ 

▲ 

 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၂,၅၉၄ 

၇,၉၃၆ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၃၉,၆၆၄ 

၇,၈၀၆ 

စုလပါင်းေင်းနီှးလငွေ ▲ ၈၉,၄၅၉ ၈၆,၃၉၉ 

 

အနာဂတ်အေားအော 

MTSH သည ် ောမည့်နှစ်ကာေေြိင်ုးေပခားတွေင် ြိမုိအုကာင်းမွေနအ်သာ ေနာဂတ်ကုိ ေန်တီးနိုင်မည်ဟု ယုံ ကည် 

ပြီး၊ စီးြွေားအရးသညေ်ည်း ပြန်ေညဦ်းအမာ့ောမည်ဟု အမျှာ်ေင့်ြါသည။် စီးြွေားအရးပြန်ေည်တိးုတက်ောြါက 

ကမ္ဘာ့ေ င့်ေတန်းမီ ေအပခခံေအ ာက်ေေုံများနှင့် ရင်းနှီးပမှုြန်ှံသူများေတွေက်  ွေဲအ ာင်မှုရှိသည့် ရင်းနှီးပမှုြ် 

နှံမှု ေခွေင့်ေအရး၊ သက်သာအသာ ေခွေန်ေခနှုန်းထားများအ ကာင့် မိမိတ့ုိ၏ သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်သည် ရင်းနှီး 

ပမှုြ်နှံမည့်သူများေတွေက် ြထမဦးစားအြး အရွးချယ်မှုတစ်ခု ပေစ်ောနိုင်မည်ပေစ်ြါသည။်   

ပမန်မာကျြ်အငွေတန်ေိုးေားအြျာ့ောပခင်းသည် ပြည်တွေင်းရှိ Import ေုြ်ငန်းများေတွေက် ေားနည်းချက်ပေစ်အသာ် 

ေည်း နိုင်ငံပခားမှ တိက်ုရိုက်ောအရာက်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမည့်သူများနှင့် ပြည်ြြို့ကုန်ေုြ်ငန်းရှင်များေတွေက်မူ ကုန် 

 ကမ်း၊ ေုြ်သားစရိတမ်ျားနှင့် ကုန်ထုတ်ေုြ်မှုစရိတ်များ ြိုမိသုက်သာသည့် ေကျ ို းများရှသိပေင့် ေ ိုြါေားသာ 
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ချက်ကုိ ေသံုးချ၍ သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်ေတွေင်း အရတို၊ အရေတ် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမည့်သူများကုိ  ွေ ဲ

အ ာင်ေိတ်အခါ်နိုင်မည် ပေစ်ြါသည။်  

MTSH ၏ ေကအ်ောက်ခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေစ်သည့် TPD မှတ င့် မမိိတ့ုိသည ် သီေဝါဥယျာဉ်ပမို့အတာ်ေတွေင်း 

ေအသးစားနှင့် ေေတ်စားစီးြွေားအရးေုြ်ငန်း ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများကုိ  ွေဲအ ာင်နိုင်ရန်ေတွေက် စီးြွေားအရးေရ 

တွေက်အချကုိက်သည့် စီးြွေားပေစ်ေိမခ်ခံအပမ ေုြင်န်းေသစ်ေား စီမအံရး ွေဲေုြ်အ ာင်အနြါသည်။ သီေဝါ ဥယျာဉ် 

ပမို့အတာ်ေား SMART CITY ပေစ်အြါ်အစရန်ေတွေက် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုေစီေစဉ်များ စီမံထားရှိပြီးေည်းပေစ်ြါသည။် 

မိမိတို့သည ် ပြန်ေည်ပြည့်ပေိုးပမဲ စွေမ်းေင်ေရင်းေပမစ်များနှင့် အကာင်းမွေန်သည့် ေကျ ို းသက်အရာက်မှုရှိအစရန် အရ 

ရှည်တည်တံ့နိုင်အရးေတွေက် အ ာင်ရွကသ်ွေားမည်ပေစ်ြါသည်။  

မိမိတို့သည ် ယခုကဲ့သ့ုိ စီးြွေားအရးေရ စိန်အခါ်မှုရှိအသာကာေေတွေင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမး်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွေဲမှုမှ ရရှိအသာ 

ဝင်အငွေ၊ အရနှင့်ေျှြ်စစ်ဓာတ်ေား ဝန်အ ာင်မှုေုြ်ငန်းများမှရရှိသည့် ေပမတ်အငွေတို့ပေင့် ေုြ်ငန်းများေား ေည် 

ြတအ် ာင်ရွကအ်နြါသည်။ ောမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ကာေ ေစီရင်ခံမည့်ေချနိ်တွေင် မိမိတို၏့ ေစုရှယ်ယာရှင်များ 

ေား ေပြုသအဘာအ ာင်သည့် ေအ ကာင်းေရာများပေင့် တင်ပြေစီရငခ်ံနိုင်ေိမ့်မည်ဟု ယုံ ကညြ်ါသည။်   
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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 

30th September 2022 (“FY2022-2023”) 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 International Financial Reporting Standards 

(IFRS) and audited by the Independent Auditor, Win Thin and Associates.   

The Board of Directors approved this document on 14 December 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, represent four out of nine 

MJTD board seats and four out of eight officers take responsibilities in the operation. 

For the period ended 30th September 2022, MJTD achieved a net profit of USD 1.6 million. Two years 

after the Covid-19 pandemic and other global economic situations had led MJTD to have no additional 

land sublease. Income mainly from the recurring business in the rental, maintenance, and utility 

business unit. MTSH’s 41% share of profit from MJTD is USD 0.7 million.  During this period, MJTD is 

initiating environmental and green energy projects in the TSEZ area and establishing solar energy power 

generation system as a pilot project.  

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 

income. For the period ended 30th September 2022 achieved a gross profit of MMK 215 million. After 

adding administrative and other income/expenses the net profit for the period becomes MMK 651 

million. It consists of MMK 611 million from the currency exchange gain. Based on the accumulated 

financial result, TPD will distribute make an MMK1.5 billion dividend to the shareholders during this 

financial year. 
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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 30th September 2022 is MMK 2.4 billion which is included a currency 

exchange gain of MMK 1.1 billion and a share of profit from MJTD MMK 1.4 billion. 

 
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 30th September 2022 is MMK 1.6 billion, which is increased by 82% than 

the comparative period mainly due to the property sale in the R&C area by TPD. 

The gross profit margin has dropped from 66% in the previous year to 43% this year mainly due to the 

cost of the sale of the property in the TPD.  

Foreign Currency Exchange gain of MMK 1.7 billion from the revaluation of the USD fund with the 

period-end exchange rate, which declined 60% compares to the comparative period (The currency 

exchange gain in the comparative period was MMK 4.3 billion). 

The share of the profit earned from investment in associate company MJTD is MMK 1.4 billion, which is 

increased by 41% than the comparative period. The results are still positive due to the recurring 

business in the rental factory, rental office, maintenance, and utility business unit. The result is higher 

than the targeted profit even though there were no additional land sales in TSEZ due to the impact of the 

Covid-19 Pandemic and global economics.  

Net profit for this financial period is MMK 3.1 billion and the profit attributable to the equity holders of the 

company is MMK 2.9 billion, which is declined by 37% than the comparative period. 

Overall, the net impact of the above factors contributes to the decline in consolidated EPS to MMK 75 

per share for the period ended 30th September 2022 from MMK 120 per share for the comparative 

period.  
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Kyat in million

Changes Apr to Sep-2022 Apr to Sep-2021

Revenue ▲ 1,555                     853                       

Cost of sales ▲ (881)                      (287)                      

Gross profit ▲ 674                       566                       

Selling & administrative expenses ▼ (749)                      (907)                      

Share of profit from associate ▲ 1,387                     986                       

Operating profit ▲ 1,312                     645                       

Income from non-operating activities ▼ 44                         75                         

Foreign Currency Exchange Gain/(Loss) ▼ 1,714                     4,281                     

Total profit before tax ▼ 3,070                     5,001                     

Income tax expense ▼ (10)                        (178)                      

Net profit ▼ 3,060                     4,823                     

Gross profit margin ▼ 43% 66%

Earning per share (Kyat) ▼ 75                         120                       

 

Summarized Consolidated Statement of Financial Position as at 30th September 2022 

Current assets have increased mainly due to the revaluation of USD reserved. The rise in non-current 

assets is due to the net receivable under installment sales of property, and partly from an increasement 

of the investment amount in associate, due to an undistributed share of profit. 

Both current liabilities and non-current liabilities have also decreased slightly, there is no major impact 

on the financial position. 

Group’s retained earnings increase on 30th September by MMK 2.9 billion, mainly due to the net impact 

of this period’s profit. 
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Future prospects  

MTSH is hopeful of a brighter future in mid term. We expect the bounce of the economy is imminent. 

And when economy improve, Thilawa SEZ will always be the 1st destination for investment due to our 

attractive incentive structure and world class infrastructure in place. 

 

Weakening of Myanmar currency could be an attractive point for new FDI, as local raw materials and 

labour cost will become relatively lowered. We could take this to our advantage and attract new entrants 

into Thilawa SEZ. 

 

MTSH through our subsidiary TPD, we are working on new type commercial real estate to attract micro, 

small and medium enterprises inside our Thilawa Garden City. We already have investment plans in 

turning Thilawa Garden City to become a smart city development. We are starting with renewable 

energy and energy efficiency for better sustainability. 

 

Maintenance, management fees and profit from utilities business is keeping our business a float during 

challenging economic climate. We believe, there will be more positive news to report to our shareholders 

at our full year reporting period. 

Kyat in million

Changes 30-September-2022 31-March-2022

Assets

Current assets ▲ 40,322                    39,132                   

Non-current assets ▲ 52,295                    50,577                   

Total assets ▲ 92,617                    89,709                   

Liabilities

Current liabilities ▼ 1,973                      2,078                     

Non-current liabilities ▼ 1,185                      1,232                     

Total liabilities ▼ 3,158                      3,310                     

Net assets ▲ 89,459                    86,399                   

Equity

Issued and paid up capital - 38,929                    38,929                   

Retained earnings ▲ 42,594                    39,664                   

Non-controlling interest ▲ 7,936                      7,806                     

Total equity ▲ 89,459                    86,399                   


