
 

 

 

 
 

ႏွစ္၀က္ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းအေပၚ စီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြ႕ဲ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အား 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း 
 

 

ဖတ(္စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့န)္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြမဲ်ားစုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) 

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ကုန္ဆံုးေသာ (၆)လ (၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ သို႔မဟုတ္ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ) အတြက္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးေသာ ႏွစ္၀က္ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ားကို 

ရည္ညႊန္းလ်က္ ဤေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႕သည္ အဆိုပါႏွစ္၀က္ကာလ ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္တုိ႔အား 

ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

အေရးပါေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား 

ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

(က်ပ္ ’၀၀၀) 
၂၀၁၆-၁၇ 

ႏွစ္၀က္ 
 

၂၀၁၅-၁၆  

ႏွစ္၀က္ 
% ေျပာင္းလမဲႈ 

 

၀င္ေငြ 74,633,848   49,956,398  49.4% 

မူရင္းတန္ဖိုး (51,562,184)   (35,118,569) 46.8% 

အၾကမ္းအျမတ ္ 23,071,664   14,837,829  55.5% 

အသံုးစရိတ ္ (20,448,903)   (17,672,058) 15.7% 

တြဲဖကက္ုမၸဏီမ်ားမွအျမတ္ (118,120)   457,263  (125.8)% 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွအျမတ္  2,504,641   (2,376,966) 205.4% 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမဟုတ္ေသာအျမတ္ 5,268,447   7,304,916  (27.9)% 

အခြန္မလ်ာထားမီအျမတ္ 7,773,088   4,927,950  57.7% 

၀င္ေငြခြန္အသံုးစရိတ္ (1,575,015)   (847,023) 85.9% 

အသားတင္အျမတ ္ 6,198,073   4,080,927  51.9% 

႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား) 107  (104) 202.4% 

႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြ 

(လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအားလုံး) 
207   235  (12.2)% 

 

၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီအုပ္စု စုစုေပါင္း၀င္ေငြက်ပ္ ၇၄.၆ ဘီလီယံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 

(၃၀)ရက္ကုန္ဆံုးေသာ (၆)လ (၂၀၁၅-၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ) ႐ိွ ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၉.၉ ဘီလီယံထက္  သိသိသာသာ 

တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ 



 

ဤသို႔ တိုးတက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၀င္ေငြေက်ာ္လြန္ေအာင္ ဆက္လက္စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ႐ုိးမဘဏ္လီမိတက္ (“႐ုိးမဘဏ”္) ၌ 

၀င္ေငြ ပုိမိုျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႐ုိးမဘဏ္သည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 

ေစ်းကြက႐္ွယ္ယာ တိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အတိုးရေငြ ၆၄.၆% တိုးတက္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈအခေၾကးေငြမွ 

၀င္ေငြရ႐ွိမႈသည္လည္း ၂၀၁၅-၁၆ ခ ုဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၃၇.၅% တိုးတက္ခဲ့ရာ အဆိုပါကာလအတြင္း ဘဏ္၏ 

အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံု (“PHSH”) သည္လည္း ဆက္လက္တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ ၂၅.၁% တိုးတက္ခဲ့ရာ ေဆး႐ုံတြင္ 

တက္ေရာက္ကုသသူတိုးတက္လာမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈတို႔မွ ၀င္ေငြတုိးတက္လာျခင္းေမာင္းႏွင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုသည္ ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ ေရာဂါ႐ွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တယ္လီေဗး႐ွင္းဓါတမ္ွန္႐ုိက္ျခင္း (အာလ္ထရာ 

ေဆာင္း ႐ိုက္ျခင္း) တို႔မွ ၀င္ေငြ ၄၈.၃% တိုးျမင့္ လာခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈ၀င္ေငြမွာလည္း ၃၄.၁% တိုးျမင့္လာသည္ကုိ ေတြ႕႐ိွရပါသည္။ 

၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

(က်ပ္ ’၀၀၀) 
၂၀၁၆-၁၇ 

ႏွစ္၀က္ 

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ 67,460,684 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ 7,146,164 

အေဆာက္အဦငွားရမ္းခ၀င္ေငြ 27,000 

စုစုေပါင္း 74,633,848 

 

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အၾကမ္းအျမတ္အခ်ိဳးသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ၂၉.၇% ႐ိွရာမွ ၂၀၁၆-၁၇ ခု 

ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ အတြင္း ၃၀.၉% သို႔ အနည္းငယ္ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုသည္ အၾကမ္းအျမတ္ 

တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ိုးမဘဏ္၏ အၾကမ္းအျမတ္မွာ အတိုးေပးေငြျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အနည္းငယ္က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ 

စုစုေပါင္းကုမၸဏီအုပ္စုအသံုးစရိတ္မွ ၂၀၁၅-၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ က်ပ္ ၁၇.၆ ဘီလီယ႐ံိွရာမွ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရး 

ႏွစ္၀က္ကာလ တြင္ က်ပ္ ၂၀.၄ ဘီလီယံ ၁၅.၇% သို႔ တိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။ အသံုးစရိတ္တုိးတက္မႈအမ်ားစုမွာ ၀န္ထမ္းလုပ္ခလစာေငြ 

ပိုမုိမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ေစေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း႐ိွေသာ အရည္အခ်င္း 

ျမင့္မားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆက္လက္႐ွာေဖြငွားရမ္းလ်က္႐ိွသျဖင့္ ၀န္ထမ္းလုပ္ခလစာေငြ ပိုမုိျမင့္တက္လာျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ကုမၸဏီ၏စာရင္း၀င္မႈမွတ္ပုံတင္ရာ၌ သံုးစြခဲဲ့ေသာ တစ္ႀကိမ္တည္း ကုန္က်ခဲ့သည့္ 

အသံုးစရိတ္မွာလည္း အသံုးစရိတ္ တိုးျမင့္ေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွအျမတ္သည္ အဆိုပါဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ၁၂၅.၈% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔က်ဆင္းရျခင္းအမ်ားစုမွာ 

Balloons over Bagan ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ Chindwin Holdings Pte Ltd. (Chindwin) မွ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ က်ပ္ ၄၁၅.၉ သန္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ Meeyahta International Hotel Ltd. မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ Chindwin ၏ ဆံုး႐ံႈးမႈကို တစ္စိတ္ 

တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ေထမိေစခ့ဲပါသည္။ ၄င္းဟိုတယ္၏ အျမတ္ေငြမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ FMI Centre ငွားရမ္းခ၀င္ေငြ ေမာင္းႏွင္အားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အေရးႀကီးဆံုးတြဲဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Thanlyin Estate Development Ltd. (Star City) သည္ 

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တစ္ခုလံုး ေအးစက္ေနမႈေၾကာင့္ အေရာင္းစံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရး 

ႏွစ္၀က္ကာလတြင္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 



 

တြဲဖကက္ုမၸဏီ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးမႈ 

ကုမၸဏီအုပ္စုအတြက္ ခြေဲ၀ရ႐ိွသည့္ 

အသားတင္အျမတ ္

 (က်ပ္ ‘၀၀၀) 

 Meeyahta International Hotel Ltd.  20.0%     281,948  

 Thanlyin Estate Development  Ltd.  30.0%     72,834  

 LSC-FMI Co.,Ltd (KrisPLAZA)  50.0%     (6,453) 

 FMI Garden Development Ltd.  47.5%   (50,489) 

 Chindwin Holdings Pte. Ltd.  30.0%   (415,960)  

စုစုေပါင္း   (118,120) 

 

၀င္ေငြပိုမုိျမင့္မားလာျခင္း၊ အၾကမ္းအျမတ္မ်ား ပိုမုိတိုးျမင့္မားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အျမတ္သည္ 

၂၀၁၅-၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက က်ပ္ ၂.၅ ဘီလီယံထိ ၂၀၅.၄% တဟုန္ထိုး တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးအဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခုလံုးေဆာင္႐ြက္မႈအား အကျဲဖတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားလုံးမွ အျမတ္ကုိ 

အေလးထား ၾကည့္႐ႈပါသည္။ အဆိပုါလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာတုိးတက္မႈရ႐ိွျခင္းကိ ု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူ 

၀မ္းေျမာက္ မိပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမဟုတ္ေသာ အျမတ္သည္ ၂၀၁၅-၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ က်ပ္ ၇.၃ ဘီလီယ႐ံိွရာမွ ၂၀၁၆-၁၇ ခု 

ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ က်ပ္ ၅.၂ ဘီလီယံသုိ႔ ၂၇.၉% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းမွာ ၂၀၁၅-၁၆ ခု ဘ႑ာေရး 

ႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ FMI Air Ltd. အား ထုခြေဲရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္ေငြအေျမာက္အမ်ား ရ႐ွိခဲ့ျခင္းမွာ 

အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ထိုက့ဲသုိ႔ အျမတ္ေငြရ႐ွိခဲ့ျခင္းမ႐ိွေပ။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

မဟုတ္ေသာ အျမတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 (က်ပ္ ‘၀၀၀) 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ ထား႐ိွေသာ႐ွယ္ယာအခ်ိဳ႕အား ထုခြေဲရာင္းခ်ျခင္းမွရ႐ွိေသာ အျမတ္ေငြ 4,237,396  

မတည္ရင္းႏွီးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ တိုးပြားလာေသာအျမတ္ 2,610,759  

ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအားထုခြေဲရာင္းခ်ျခင္းမွ ရ႐ိွေသာအျမတ္ 62,743  

ေအာင္ျမင္မႈမ႐ိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား စာရင္းပယ္ဖ်က္ျခင္းမွ႐ံႈးေငြ (60) 

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းျခင္းမွ႐ံႈးေငြ (1,642,391) 

စုစုေပါင္း 5,268,447  

 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ ထား႐ိွေသာ႐ွယ္ယာအခ်ိဳ႕အား ထုခြေဲရာင္းျခင္းမွ ရ႐ွိေသာအျမတ္သည္ YSX တြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ 

ျမန္မာသီလ၀ါအက္(စ္)အီးဇက္ဟုိးဒင္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္ (MTSH) ႐ိွ FMI ကုမၸဏီ၏ ႐ွယ္ယာအခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရ႐ွိျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔အထ ိကုမၸဏီသည္ MTSH တြင္ အစု႐ွယ္ယာထည္၀့င္မႈ ၂.၅% ႐ိွခဲ့ပါသည္။ 

 

မတည္ရင္းႏွီးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ တိုးပြားလာေသာ အျမတ္မွာ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ရင္းႏွီးထည့္၀င္မႈ ၃၀% ပုိင္ဆိုင္သည္ ့ အစုစပ္ကုမၸဏီ Pun 

Hlaing Links Services Co., Ltd. မွ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ရင္းႏွီးထည့္၀င္မႈ ၃၀% ပုိင္ဆိုင္သည့္ အစုစပ္ကုမၸဏီ Thanlyin Estate 

Development Ltd. ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြျဲဖစ္ေသာ Star City International School Company Limited သို႔ ေျမ ၂၀.၃ ဧက အား 



လႊေဲျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရ႐ွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေျမကြက္ ၂၀.၃ ဧကသည္ Dulwich College Yangon’s Star City 

ေက်ာင္းေျမေနရာျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းျခင္းမွ အ႐ံႈးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လလဲွယ္ရာတြင္ ေငြေၾကးလလဲွယ္ 

ႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဆုံး႐ံႈးမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ Bangkok Bank မွ ကုမၸဏီ၏ ေခ်းေငြကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

(USD) ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ံႈးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေငြေၾကးလလဲွယ္မႈ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာကုိအသံုးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေသာ ႐ိုးမဘဏ္သည္လည္း ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းျခင္းမွ 

စံခ်ိန္တင္ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

၀င္ေငြတုိးတက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ တိုးတက္မႈတို႔အား ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စုစုေပါင္းကုမၸဏီအုပ္စု အသားတင္အျမတ္သည္ 

၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလအတြက္ ၅၁.၉% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တိုးတက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႐ုိးမဘဏ္၏ 

၀င္ေငြေမာင္းႏွင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ အစု႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ၂၀၂.၄% တိုးျမႇင့္ခ့ဲၿပီး ၁၀၇ က်ပ္သို႔ 

ေရာက္႐ိွခဲ့ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး၏ အစု႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြသည္ ၂၀၇ က်ပ္ ႐ိွပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အသားတင္အျမတ္သည္ 

၂၀၁၅-၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလထက္ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ သိသာစြာတုိးျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏  

ျပင္ပသို႔ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သည့္ ပ်မ္းမွ်႐ွယ္ယာအေရအတြက္မွာလည္း တိုးျမင့္လာခဲ့ရာ အစု႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြတြင္ အနည္းငယ္ 

က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးသည့္ (၆)လတာ ကာလအတြက္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ျပင္ပသို႔ 

ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ထားသည့္ လက္က်န္အစု႐ွယ္ယာသည္ ေျပာင္းလမဲႈမ႐ွိဘဲ အစု႐ွယ္ယာ (၂၃,၄၈၀,၀၁၃) ႐ွိပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီအုပ္စုလက္က်န္႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

(က်ပ္ ‘၀၀၀) ၂၀၁၆-၁၇ ႏွစ္၀က္  ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ % ေျပာင္းလမဲႈ 

ရပုိင္ခြင့္မ်ား     

စုစုေပါင္းလက္ငင္းရပုိင္ခြင့္မ်ား 1,054,270,950    943,208,404  11.8% 

စုစုေပါင္းလက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား  564,455,417    457,963,208  23.3% 

စုစုေပါင္းရပုိင္ခြင့္မ်ား 1,618,726,367   1,401,171,612  15.5% 

     

ေပးရန္တာ၀န္မ်ား     

စုစုေပါင္းလက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား 1,321,100,485   1,124,336,162  17.5% 

စုစုေပါင္းလက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား 34,115,825   26,667,043  27.9% 

စုစုေပါင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား 1,355,216,310   1,151,003,205  17.7% 

     

ရင္းႏီွးေငြ     

စုစုေပါင္းရင္းႏွီးေငြ 263,510,057    250,168,407  5.3% 

စုစုေပါင္းေပးရန္တာ၀န္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြ 1,618,726,367   1,401,171,612  15.5% 

 

လက္ငင္းရပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္၌ ထုတ္ေခ်းေငြ ၁၇.၆% တိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀)ရက ္

(၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္) မွစ၍ ၁၁.၈% တိုးျမင့္ခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္၏ ထုတ္ေခ်းေငြမွာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၂၂.၅ 

ဘီလီယံမွ က်ပ္ ၈၅၀.၀ ဘီလီယံထိ တိုးျမင့္ေရာက္႐ွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔မွစ၍ ၆၂.၅% 

တိုးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ထုတ္ေခ်းေငြတုိးတက္မႈသည္ ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 



တိုးတက္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္မွ ျမန္မာေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။  

 

 

လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား ၁၇.၅% ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ ၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ႐ုိးမဘဏ္၌ 

ေငြအပ္ႏံွျခင္း စံခ်ိန္တင္တိုးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္၏ေငြအပ္ႏွံျခင္းသည္ ေဖာ္ျပပါကာလအတြင္း ၁၆% တိုးတက္ခဲ့ၿပီး က်ပ္ 

၁၂၇၀.၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္နီးပါး ေရာက္႐ိွခဲ့ပါသည္။ 

 

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈသည္ အဆိုပါႏွစ္၀က္အတြင္း က်ပ္ ၃၄.၁ ဘီယီယ ံ ႐ွိခဲ့ၿပီး Bangkok Bank မွ 

ဒုတိယအႀကိမ္အရစ္က် ထုတ္ေခ်းေငြအား ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထုတ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 

(၃)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည့္အတိုင္း Bangkok Bank မွ ရယူခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ေခ်းေငြကုိ ႐ိုးမဘဏ္၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြတြင္ 

သာမန္႐ွယ္ယာအသစ္မ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီမွ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီအုပ္စုရင္းႏွီးေငြတြင္ က်ပ္ ၂၅၀.၁ ဘီလီယံမွ က်ပ္ ၂၆၃.၅ ဘီလီယံသုိ႔ တိုးျမင့္လာျခင္းသည္ ႐ုိးမဘဏ္မွ အျမတ္ေငြအား 

ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခ်န္ထားမႈတိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးမဘဏ္၌ ရင္းႏီွးေငြတုိးျမႇင့္လာမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း 

မူ၀ါဒမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာလည္း ပိုမုိျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီအုပ္စုေငြသားစီးဆင္းမႈ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

(က်ပ္ ‘၀၀၀) 
၂၀၁၆-၁၇ ႏွစ္၀က္  

၂၀၁၅-၁၆ 

ႏွစ္၀က္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားအသံုးျပဳမႈ/စီး၀င္မႈ 43,711,077    27,989,687 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်ကမ္်ားအရ ေငြသား(အသံုးျပဳမႈ)/စီး၀င္မႈ (101,010,182)   7,791,956 

ဘ႑ာေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသား(အသံုးျပဳမႈ)/စီး၀င္မႈ 10,729,321    13,093,910 

ေငြသား အသားတင္အတိုး/(အေလ်ာ့) (46,569,784)   48,875,553 

၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ အစ႐ွိ ေငြသားႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္ 187,642,183    129,014,320 

၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလ အဆံုး႐ိွ ေငြသားႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္ 141,072,399    177,889,873 

 

 

ကုမၸဏီအုပ္စုေငြသားႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔႐ိွ က်ပ္ ၁၇၇.၈ ဘီလီယံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၁၄၁.၀ ဘီလီယံ ႐ွိပါသည္။ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ ေငြသားစီး၀င္မႈ တိုးတက္ျခင္းသည္ 

အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္၌ ေဖာက္သည္မ်ားမွ အပ္ႏွံေငြတုိးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးမဘဏ္သည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ တျဖည္းျဖည္း 

ျမင့္တက္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြခဲဲ့သည့္ ေငြသားက်ပ္ ၁၀၁.၀ ဘီလီယံသည္ အဓိကအားျဖင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားအား ႐ုိးမဘဏ္က ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ 

အသံုးျပဳေသာ ေငြက်ပ္ ၁၀.၇ ဘီလီယံသည္ ဘန္ေကာက္ဘဏ္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေခ်းေငြအား ကုမၸဏီက လက္ခံရ႐ိွျခင္းႏွင့္ 

မူ၀ါဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ထည့္၀င္ေငြ ထပ္မံရ႐ိွလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းထည္၀့င္ေငြကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ဇူလိုင္လတြင္ ကုမၸဏီ၏ သာမန္အစု႐ွယ္ယာမ်ားအေပၚ အျမတ္ေငြထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ခုႏွိမ္ခဲ့ပါသည္။  

 

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

 

ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး၏ အလားအလာမွာ အထူးသျဖင့္ အၾကာေသးမီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား 

႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္းဘက္တြင္ ဆက္လက္႐ိွေနပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္လ အနည္းငယ္ခန္႔က ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈအခ်ိဳ႕ 



႐ိွေနေသာ္ျငားလည္း GDP တိုးတက္မႈ ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေန တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ 

ေနသည္ကိ ုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။  

 

 

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ “မ႑ိဳင္ 

သုံုးရပ္” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ကတိေပးၿပီးေသာ အလုပ္အေနျဖင့္ ခိုင္ၿမဲစြာဆက္လက္႐ိွေနၿပီး  အလားအလာ 

ေကာင္းမ်ားစြာ ႐ိွေနေသာ အျခားက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္႐ွာေဖြေနဆ ဲ႐ွိပါသည္။ 

 

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္၌ ေငြအပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈ ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ယခင္က ေငြသားေပၚတြင္ အားထားေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တရား၀င္ 

စတင္အသံုးျပဳလာၾကၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ ဆက္လက္တိုးတက္လ်က္ ႐ိွပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္၏ 

တိုးတက္မႈသည္ မၾကာေသးမီက ျမန္ဆန္လာခဲ့ၿပီး မွန္ကန္သည့္ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ႐ွိမႈကိ ု ေနရာတက် 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဆက္လက္တိုးတက္မႈ ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ေ႐ွ႕တြင္ဆက္လက္၍ က်န္႐ိွေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ႐ုိးမဘဏ ္

သည္ ၄င္း၏ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ 

 

FMI ကုမၸဏီ၊ တယ္လီေနာ၊ ႐ုိးမဘဏ္တုိ႔အၾကား အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး 

မိုဘိုင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္းလိုင္စင္အား ရ႐ွိခဲ့ျခင္းအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။ Wave Money သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း 

၄င္း၏အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ခြေဲပါင္း (၄၀၀၀) ေက်ာ္႐ွိၿပီး ယင္းဆုိင္ခြမဲ်ားတြင္ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြသားကုိင္တြယ္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ 

မိမိတို႔၏ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ ေငြအလႊအဲေျပာင္း လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယခုအခါ မုိဘိုင္းဖုန္းသံုးစြသဲ ူ ၈၀% ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္၍ 

မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားအသံုးျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလားအလာ အထူးေကာင္းမြန္ 

လ်က္ ႐ွိေနပါသည္။ Wave Money သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ လကုန္တြင္ ဆိုင္ခြေဲပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထား ျခင္းေၾကာင့္ 

ယင္းဆုိင္ခြမဲ်ားဖြင့္လွစ္မႈ ျပည့္မီေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က႐္ိွပါသည္။  

 

၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး Star City ၌ 

အိမ္ရာ အေရာင္းမွာ ပုံမွန္ထက္ ေအးေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၀င္ေငြပိုမုိျမင့္မားလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပပုိမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမ်ား ႐ိွေနျခင္းသည္ 

လာမည့္လမ်ားတြင္ အိမ္ၿခံေျမလုုပ္ငန္းအတြက္ ၀ယ္လိုအားပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ အေကာင္းျမင္ေနဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ဆက္လက္တိုးတက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံု၌ ဆက္လက္တိုးတက္မႈမ်ား 

႐ိွေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေဆး႐ံုခြမဲ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ 

ေပးသူျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္႐ိွရန္ အဆိုပါေဆး႐ံုသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္လုုပ္ေဆာင္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ လူနာမ်ားအေပၚ 

ျပည့္စံုေသာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈတို႔အေပၚ အေလးထားအာ႐ံုစိုက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုသည္ 

လူနာဦးေရပမာဏမွာ တိုးတက္လ်က္႐ိွေနၿပီး က်န္႐ိွေသာဘ႑ာေရးႏွစ္၀က္ကာလအတြက္ အလားအလာ ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ 

ေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။  

 

အျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း အဓိကတုိးတက္ေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွစ္ခု႐ိွပါသည္။ ပထမ 

ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ့ဲသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအား ျပင္ဆင္ 

ဖြ႕ဲစည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အလားအလာေကာင္းမြန္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆက္လက္ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ SHC Capital 

Asia ကုမၸဏီတြင္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ Chindwin ကုမၸဏီ႐ွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ခဲ့ျခင္းသည္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ပါ၀င္ခြင့္ရ႐ိွေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကမၻာသ ိ

နာမည္ေက်ာ္ Balloons over Bagan မုိးပ်ံေဘာလုံးလုပ္ငန္းတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ SHC Capital Asia ႏွင့္ 

႐ွယ္ယာလႊေဲျပာင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၇ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ 

အခြင့္အလမ္းအမ်ားအျပားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။  



 

ဒုတိယေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ကၽြန္း ပိုမုိဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ 

Manaung Public Company ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မာန္ေအာင္ကၽြန္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး 

အေနအထား႐ိွေနၿပီး ဤဖက္စပ္လုပ္ငန္းအား အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္ထားပါသည္။ ကနဦးျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ 

လိုအပ္ေနမႈေၾကာင့္ လာမည့္ (၆)လအတြင္း မာန္ေအာင္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြရ႐ွိမႈကိ ု ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ္လည္း ေရ႐ွည္ကာလ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD. 

YSX Code 00001 

FMI Centre, 10th Floor 

380 Bogyoke Aung San Road 

Yangon, Myanmar 

Tel: (01) 240363 

  www.fmi.com.mm 
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