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စတင်တည်ထောင်သည့်ထေ ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၃ ရက် စမီံအုပခ်ျုပ်သ ူ ဦးသိမး်ထေ(ခ)Serge Pun 

အမှုထောင်ဒါရိုက်တာ 

စာရင်းေငဖ်ြစ်သည့်ထေ ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက် ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ဧပပီလ ၁ မှ မတ်လ ၃၁ ေိ 

ဖပင်ပတွငေု်တ်ထရာင်း 

ပပီးထသာ ရှယ်ယာ 

၂၃,၄၈၀,၀၁၃ ရှယ်ယာ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ် ထြထြာ်ေါရီလ ၂၄ 

ရက်ထေစ့ာရင်းအရ) 

ေည့်ေင်ပပီးမတည် 

ရင်းနီှးထငွ 

ဖမေ်မာကျပ် 

၂၃,၄၈၀,၀၁၃,၀၀၀ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ် ထြထြာ်ေါရီလ 

၂၄ ရက်ထေစ့ာရင်းအရ) 

ြုေ်းေံပါတ ် ၀၁-၂၄၀၃၆၃ အီးထမးလိပစ်ာ fmi@spa-mm.com 

လိပစ်ာ FMI စင်တာ၊ (၁၀)လွှာ၊ အမှတ်-၃၈၀၊ ဗိလ်ုချုပ်ထအာင်ေေ်းလမ်း၊ ပေး်ဘဲတေ်းပမို ေ့ယ်၊ 

ရေ်ကုေပ်မို ၊့ ဖမေ်မာနိုငငံ် 

စးီပွားထရးလုပင်ေး် FMI ကုမ္ပဏသီည် ၄င်း၏ ရှယ်ယာများကုိ အမျိုးမျိုးထသာစီးပွားထရးလုပ်ငေ်းများတွင် ေည့်ေင် 

ေားထသာ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဓိကစီးပွားထရးလုပ်ငေ်းများမှာ 

အိမ်ဖခံထဖမ လုပ်ငေ်း၊ ဘဏ္ဍာထရးေေ်ထောင်မှုနှင့် ကျေ်းမာထရးထစာင့်ထရာှက်မှုတိုဖ့ြစ်ပါတယ်။ 

‘မဏ္ဍိုင်သုံးခု’ စီးပွားထရးလို ့ရည်ညွှေ်းပါသည်။  

 

FMI ကုမ္ပဏသီည် သီလေါအေူးစီးပွားထရးဇုေ်အားထြာ်ေုတ်ထေထသာကုမ္ပဏီ၊ ခရီးသွားလုပ်ငေ်း 

ကဏ္ဍနှင့် လက်လီစီးပွားထရးလုပ်ငေ်းများအပါအေင် အဖခားစီးပွားထရးလုပ်ငေ်းများတွင်လည်း 

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံ ေားပါသည်။ 

 

လက်ထအာက်ခံကုမ္ပဏီအားလုံးသည်လည်း အေင့်ဖမင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အတူ ထေစ့ဉ်လုပ်ငေ်း 

များကုိ လုပ်ထောင်လျက်ရိှပါသည်။ ၄င်းတိုရဲ့ ကုိ့ယ်ပိုင်စီးပွားထရးလုပ်ငေ်းများဖြစ်ထသာ အထရာင်း၊ 

ထရာင်းေယ်ဖြေ ့်ဖြူးမှု၊ ေယ်ယူမှုနှင့် လူစ့ွမ်းအားအရင်းအဖမစ်ဌာေ အစရိှသည်များကုိ 

သီးဖခားရပ်တည်မှုထပါ်အထဖခခံ၍ စီမံခေ ့်ခွဲပါသည်။ 

 

 FMI ကုမ္ပဏီသည် ၄င်းတို၏့ လက်ထအာက်ခံကုမ္ပဏီများအတွက် အထရးပါထသာအရင်းအနှီးခွဲထေ 

သတ်မှတ်ဖခင်းေိုင်ရာ ေုံးဖြတ်ချက်များကုိ ကကီးကကပ်ရေ်တာေေ်ရိှပပီး အမှုထောင်အရာရှိချုပ်ထရးွ 

ချယ်ထရးတွင်လည်းတက်တက်ကကကကပါေင်ထောင်ရွက်ပါသည်။ FMI ၏ အမှုထောင်ဥက္က ဌ၊ 

ဦးသိမ်းထေ (ခ) Serge Pun သည် လက်ထအာက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုစီတွင် ဒါရုိက်တာအြွဲ ေ့င်တစ်ဦးအ 

ဖြစ်ပါေင်ပါသည်။ FMI ၏ စီမံခေ ့်ခွဲမှုအြွဲ သ့ည် လက်ထအာက်ခံကုမ္ပဏမီျားအပါအေင် ေေ်ေမ်း 

များအား ေီထလျာ်ထသာ ေက်သွယ်မှုရိှထစထရး၊ ထကာ်ပိုရိတ်ယဉ်ထကျးမှုြေ်တီးထရးနှင့် 

လူမှုေေ်းကျင်ေိုင်ရာတိုတ့ွင်လည်း တာေေ်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ထေမ့ှ 

စ၍ ေေ်ေမ်း ၃၀၀၀ ဦး၊ ၄င်းတိုအ့ေက်မှ ၁၈ ဦးသည် FMI ထကာ်ပိုရိတ်ရုံးချုပ်တွင် ရိှပပီး 

ထပါင်းစည်းလုပ်ကိုင်ထောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

  

 



ဒါရိက်ုတာအြွဲ ေ့ငမ်ျား ဦးသိမ်းထေ (ခ) Serge Pun (အမှုထောင်ဥက္က ဌ) 

ဦးဖမတ်သင်းထအာင် (အမှုထောင်မဟုတ်ထသာ ဒုဥက္က ဌ) 

ဦးသေ်းထအာင် (အမှုထောင်မဟုတ်ထသာ ဒါရုိက်တာ) 

ပါထမာက္ခ ထဒါက်တာရီရီဖမင့် (အမှုထောင်မဟုတ်ထသာ ဒါရိုက်တာ) 

ဦးေွေ်းေွေ်း (အမှုထောင်ဒါရိုက်တာနှင့် ဘဏ္ဍာထရးအရာရိှချုပ်) 

ဦးလင်းပမိုင် (အမှုထောင်ဒါရိုက်တာနှင့်လုပ်ငေ်းပိုင်းေိငု်ရာအရာရိှချုပ်) 

ပါထမာက္ခ ထဒါက်တာထအာင်ေွေ်းသက် (အမှုထောင်မဟုတ်ထသာ ဒါရိုက်တာ) 

ဦးေင်းသင် (အမှုထောင်မဟုတ်ထသာ ဒါရိုက်တာ) 

ဦးကကည်ထအး (အမှုထောင်မဟုတ်ထသာ ဒါရုိက်တာ) 

Website http://fmi.com.mm 

အဓိကထငွထချးသက်ထသခံ 

လက်မတ်ှကုမ္ပဏီ 

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. 

စာရင်းစစ် V Advisory Limited 

ကုမ္ပဏီ၏သမုိင်းထကကာင်း 

အကျဉ်းချုပ် 

၁၉၉၂ - FMI ၏ အမှုထောင်ဥက္က ဌ၊ ဦးသိမ်းထေ (ခ) Serge Pun နှင့် ဖပည်တွင်းစီးပွားထရးလုပ် 

ငေ်းရှင်များသည် FMI ကုိ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ FMI သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်အထစာပိုင်းများတွင် 

ဖမေ်မာရင်း နှီးဖမှုပ်နှံမှုဥပထဒပါ  ဖပဌာေ်းချက်များနှင့် ထဖပာင်းလဲလာထသာ ထစျးကွက် 

စီးပွားထရးနှင့်အတူ ြွဲ စ့ည်းခဲ့ထသာ အထစာေုံးအများပိုင်ကုမ္ပဏတီစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူများ၏ အသက်ထမွးေမ်းထကျာင်းမှု၊ ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု၊ စီမံခေ ့်ခွဲမှုနှင့် ခိုင်မာထသာ 

ေိေ်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်မှုများအတွက် စိတ်ပါ ေင်စားမှုများနှင့်အတူ FMI ရှယ်ယာများကို ၁၉၉၂ 

တွင် အများဖပည်သူသို ့ဖပည့်ဖပည့်ေေ ကေဦးစတင်ထရာင်းချခဲ့ပါသည်။ 

 

၁၉၉၃ - FMI သည် ရိုးမဘဏ်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်လာသည်။ ပေမေုံးရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုအဖြစ် 

ယထေ ့ဖမင်ထတွ ထ့ေရထသာ FMI Centre ကုိ ရေ်ကုေ်ပမိုလ့ည်တွင် ၁၉၉၃ တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 

FMI Centre သည် ရေ်ကုေ်ပမိုတ့ွင် ပေမေုံး အဖပည်ဖပည်ေိုင်ရာအေင့်ေင်ရုံးတစ်ရုံးဖြစ်ခဲ့ပပီး 

ပမို၏့ ဖပယုဒ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။  

 

၁၉၉၅ - FMI ၏ ြက်စပ်ကုမ္ပဏီ FMI Garden Development သည် ဖမေ်မာနိုင်ငံတွင် 

ပေမေုံးအိမ်ယာဖြစ်ထသာ FMI City ြွံ ့ပြိုးထရးစီမံကိေ်းကုိ တာေေ်ယူထောင်ရွက်ဖခင်းဖြင့် 

စတင်ခဲ့သည်။ FMI City သည် ေယ်ယူသူများ၏ စိတ်အားေက်သေ်စွာ 

သာယာအေင်ထဖပမှုအမျိုးမျိုးထပါင်းစပ်ေားထသာ အသိုက်အေေ်းတစ်ခုတွင် ေယ်ယူအားထပး 

မှုနှင့်အတူ လုပ်ငေ်းစတင်ကတည်းက မှာယူမှုများ လျင်ဖမေ်စွာတိုးတက်လာသည်။ 

 

၁၉၉၆ - ၂၀၀၉ - FMI သည် ဖပည်တွင်းထစျးကွက်အတွက် 

ထမာ်ထတာ်ယာဉ်ေုတ်လုပ်ထရာင်းချဖခင်းတွင် ပါေင်၍ ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးတွင် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံခဲ့ပပီး 

လက်ရိှစီးပွားထရးလုပ်ငေ်းများကုိ ေက်လက်ချဲ ေ့ွင်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းကာလများအတွင်းတွင် 

ဖမေ်မာနုိင်ငံ၏ ပေမေုံး ISO လက်မှတ်ရ ပေ်းလှိုင်ထေးရုံတွင် ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုဖပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

၂၀၀၅ တွင် ြွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 

 

၂၀၁၀ - FMI သည် ရေ်ကုေ်ပမို ထ့တာ် ၏ အကကီးေုံး အိမ်ယာထြာ်ထောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ထသာ Star 

City တွင် ထောင်ရွက်သူအဖြစ် ပါေင်၍ Thanlyin Estate Development တွင် 

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံခဲ့သည်။ 

 



၂၀၁၂ - FMI သည် ထလထကကာင်းကဏ္ဍတွင် ပေမေုံးချင်းေင်းေင်ထရာက်မှုအဖြစ် FMI Air တွင် 

ရင်းနှီးဖမှုပ်နှံခဲ့သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငေ်းနှင့် လက်လီလုပ်ငေ်းပိုင်းများတွင် ေပ်မံရင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှု 

များကုိ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက ဖပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

 

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ - FMI သည် အဓိကစီးပွားထရးထမာင်းနှင်အားဖြစ်ထသာ အိမ်ဖခံထဖမလုပ်ငေ်း၊ 

ဘဏ္ဍာထရးေေ်ထောင်မှုနှင့် ကျေ်းမာထရးလုပ်ငေ်းပိုင်းများတွင် အဓိကအာရုံစိုက်၍ ဖပေ်လည် 

ြွဲ စ့ည်းမှုများဖပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

 

၂၀၁၆ - FMI သည် ရေ်ကုေ်စထတာ့အိပ်ချိေ်းတွင် စာရင်းေင်ခဲ့သည်။ 

 

 


