
ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေနာက္တစ္ဆင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ့(န္)ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲမ်ားစုေပါင္း၍ 
“ကုမၸဏီအုပ္စု”) ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္အား ရည္ၫ ႊန္း၍ 
ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

အထက္ရည္ၫႊန္းပါ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ FMI ကုမၸဏီသည္ SHC Capital Asia Ltd (SHC) ၊ 
Yoma Strategic Investment Ltd. (YSIL) ၊ Exemplary Ventures Ltd. (EVL) တို႔ႏွင့္ ကန္႔သတ္စည္းကမ္းပါ 

႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကိ ု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေ အာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ YSIL၊ EVL ႏွင့္ FMI ကုမၸဏတီို႔ သည ္ Target Company အား 
သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိဳးအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္၍ အဆိုပါ Target Company ၏ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆုိင္မႈကို 
SHC သို႔ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ေပးရန ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္၀င္မ်ားအေနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
အျပည္႔အ၀  အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္  ေနာက္ထပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ုလိုအပ္သလို ေဆာင္႐ြက္ 
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

SHC သည ္ Singapore Stock Exchange Securities Trading Ltd. (SGX) ၏ Catalist Board တြင္ 
စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး YSIL သည ္FMI ကုမၸဏီအုပ္စု၏ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

သေဘာတညူီခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈရယူရန္ 
လိုအပ္သည့္ အျပင္  စံုစမ္းစိစစ္မႈမ်ားကို ေက်နပ္လံုုေလာက္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရန္ စသျဖင့္ပါရွိပါသည္။ 
အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီ ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ Target Company သည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (Target Businesses) တြင္ ႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူျခင္း 
နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ရယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁)  ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ “Balloons Over Bagan” အမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္  
မိုးပ်ံေဘာလံုးလုပ္ငန္း (BOB Business)၊ 

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္မ ွအတည္ျပဳခ်က္ရ႐ိွၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Pun 
Hlaing Lodge Hotel Management Ltd. မွ တည္ေဆာက္ဆဲ  Pun Hlaing Lodge ေခတ္မီဟိုတယ္စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္း၊ 

(၃)  Chindwin Investment Ltd. မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ 
တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း (BL Business)၊ 

(၄)  Traditional Lodge Company Ltd. မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ိွေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္႐ိွ “Hpa-An 
Lodge” ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ 

(၅)  Asia Holiday Travel & Tour Co., Ltd. မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ိွေသာ “Asia Holidays” ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ 



အထက္ပါ အတိုင္း Target Company မွ Target Businesses မ်ားကို ရယူၿပီး ခ်ိန္တြင္  SHC က တန္ဖိုးေငြ 
စင္ကာပူေဒၚလာ 70,675,130 (က်ပ ္ ၆၄၇၀၀ သန္း ခန္႔) 1 (“အဖိုးအခ”) ျဖင့္ Target Company အား 
၀ယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အဖိုးအခကို SHC ၏ သာမန္အစုု႐ွယ္ယာ အသစ္မ်ား (ေပးေခ်သည့္ 
႐ွယ္ယာမ်ား)ကို အစု႐ွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ တန္ဖိုးေငြ စကၤာပူေဒၚလာ  (၀.၂၆၃) ျဖင့္  တန္ဖိုးသင့္၍ ေအာက္ပါဇယား 
အတိုင္း ထုတ္ေ၀ေပးေခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါေပးေခ်မည့္ ႐ွယ္ယာမ်ားသည ္ SGX ၏ Catalist Board တြင္ 
စာရင္း ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေပးေခ်သည့္ ႐ွယ္ယာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေ၀သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီ ႐ွယ္ယာအေရအတြက္ ရရွိမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း 

FMI ကုမၸဏီ ၄၁,၉၄၇,၄၂၆ ၁၅.၆၁% 

YSIL ၁၆၇,၀၇၈,၈၄၈ ၆၂.၁၇% 

EVL ႏွင့္ ၎မွလႊဲအပ္ထားသူမ်ား ၅၉,၇၀၀,၄၅၇ ၂၂.၂၂% 

စုစုေပါင္း ၂၆၈,၇၂၆,၇၃၁ ၁၀၀% 

အထက္ပါ ႐ွယ္ယာ ၀ယ္ယူမႈတန္ဖိုးကို ေရာင္းလိုသူႏွင့္ ၀ယ္ယူလိုသူတို႔အၾကား လြတ္လပ္စြာၫိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး 
ေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

အေျခခစံဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ တိုးတက္မႈအလားအလာ႐ိွျခင္းကို ေကာင္းစြာယံုၾကည္ထားသည္ 
ျဖစ္၍ ဤ ့လုပ္ငန္းက႑တြင္ ကုမၸဏီအုပ္စုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ပါသည္။ လက္႐ိွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
ထားမႈကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုတြင္ ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရ႐ိွေစမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကမၻာေက်ာ္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ “Balloons Over Bagan” မိုးပ်ံေဘာလံုး 
လုပ္ငန္းတြင္လည္း ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ျဖန္႔က်က္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီအုုပ္စုသည္ အနာဂတ္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ ရ႐ိွလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျမႇင့္တင္မႈတြင္ အဓိကက်သည့္အျပင္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔၏ 
ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတ ူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ သီးျခားလုုပ္ငန္းစုုအျဖစ္ ခြဲထုုတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ား အတြက္ ပို၍ အက်ိဳးရွိေစမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ SHC တြင္ 
ပါ၀င္မႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းတို႔၏တန္ဖိုးကို တင္ရွားျမင္သာေစသည့္ 
အျပင ္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးပိုုမိုုျဖစ္ထြန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
ေစ်းကြက္တြင္ လုုပ္ငန္းတိုုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ လိုုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကိုု ရယူႏိုုင္မည္“ ဟုု ကုုမၸဏီ၏ ဥကၠဠျဖစ္သူ 
ဦးသိမ္းေဝ မွ ေျပာၾကားပါသည္။  

အထက္ပါအတိုုင္းျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ SHC သည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထူးျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမ ၸဏီအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျခားခရီးသြားက႑လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ SHC သည ္ Mr. Michel Novatin အား အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အား 

1 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ 



ဦးေဆာင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ Mr. Michel Novatin သည္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းတြင ္ ၀ါရင့္အေတြ႔အႀကံဳရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး 
အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပိုင္းတြင ္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ 
Kempinski Hotels, Steigenberger Hotels and Resorts ႏွင္ ့ The Danone အုပ္စုမ်ားတြင ္
အဓိကဦးေဆာင္စီမံခန္႕ခြဲသူအျဖစ ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအားၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ FMI 
ကုမၸဏီအေနႏွင္ ့Target Company ၏ (၁၅.၆၁)% ပိုင္ဆိုင္မႈအား SHC ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာ (၁၃.၄၃)% ပိုင္ဆုိင္မႈ 
ႏွင္ ့ ဖလွယ္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ႐ွယ္ယာဖလွယ္မႈတြင္ ေငြသားအေပးအယူမပါ၀င္ေသာ္လည္း 
ကုန္က်ေသာ စရိတ္စကမ်ားကို FMI ကုမၸဏီအေနႏွင္ ့ အခ်ိဳးက် က်ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း က်ပ ္ (၃၃၈.၈ 
သန္း) ခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု  ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 

ဤေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ လက္႐ိွ BOB Business ႏွင္ ့ BL Business တို႔အား ပိုင္ဆိုင္သည့္ Chindwin 
Holdings Pte. Ltd. ႐ိ ွFMI ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈသည္ က်ပ ္(၆,၃၇၄ သန္း) ႐ိွသည္ျဖစ္ရာ ၎ေငြပမာဏသည္ 
ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အသားတင ္ပိုင္ဆိုင္မႈ စုစုေပါင္း၏ (၃.၂၈)% ခန္႔ ႐ိွပါသည္။ အထက္ပါအစုရွယ္ယာဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင ္ကုန္ဆံုးေသာ လက္႐ိွဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ 
အေပၚသိသိသာသာေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 
ဂ႐ုျပဳရန ္

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕အေနျဖင္ ့ FMI ကုမၸဏီ၏ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားသို႔ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ အထက္ပါအေရးကိစၥ အား 
စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပ ီ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ယင္းရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန ္ အဆင့္မ်ားက်န္ရွိေနၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမငလ္ိမ့္မည္ဟု 
တစ္ထစ္ခ် မမွတ္ယူေစလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ FMI ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ဂ႐ုျပဳအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ပါရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ 

 
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏အမိန္႔အရ 
 
ထြန္းထြန္း 
အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္။ 
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