စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအဖြ႕ဲ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္
ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့ န္)

ကုမၸဏီလီမိတက္

(“ကုမၸဏီ”

ႏွင့္၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားစုေပါင္း၍

“ကုမၸဏီအုပ္စု”)

ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႕ဲ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရး
႐ွင္းတမ္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။
အဆိုပါစာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို YSX Website မွတဆင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ
ေလ့လာႏိုင္ၿပီး

http://fmi.com.mm/annual-reports တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အေရးပါေသာတင္ျပခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီအုပ္စ၀
ု င္ေငြ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

FY 2017

FY 2016

(Ks.’000s)

(Ks.’000s)

161,349,879

110,024,282

46.6%

(108,846,220)

(74,931,635)

45.3%

52,503,659

35,092,647

49.6%

(47,780,665)

(36,454,158)

31.1%

7,675,647

3,961,058

93.8%

12,398,641

2,599,547

377.0%

6,016,308

7,915,887

(24.0)%

Total profit before income tax

18,414,949

10,515,434

75.1%

Income tax expense

(3,514,423)

(1,599,388)

119.7%

Net profit

14,900,526

8,916,046

67.1%

518

407

27.3%

Revenue
Cost of sales
Gross profit
Expenses
Share of profit of associates
Profit from operating activities
Profit from non-operating activities

Earnings per share

% Change

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ (၁၆၁.၃) ဘီလီယံသည္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ကုန္ဆံုးေသာ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ (၁၁၀.၀)ဘီလီယံထက္ ၄၆.၆% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

1

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ၀င္ေတြတိုးတက္မႈအား အဓိကေမာင္းႏွင္သူျဖစ္သည့္ ႐ိုးမဘဏ္၌ ၅၃.၆% တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံု၏
၀င္ေငြမွာ လည္း ၂၃.၁% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
႐ိုးမဘဏ္၏ ၀င္ေငြတိုးတက္မႈသည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမွ အတိုး၀င္ေငြရ႐ိွျခင္းႏွင့္ ဘဏ္စာရင္း႐ိွေငြထက္ ပိုထုတ္ျခင္းတို႔မွ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔တိုးတက္မႈသည္

ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ

တိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တင
ြ ္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားသို႔ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေငြထုတ္ေခ်းမႈအစီအစဥ္မ်ားမွ အဓိက ၀င္ေငြရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုးသည္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ေဆး႐ံု၌တက္ေရာက္ကုသသူဦးေရး မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္း၊ ေဆး၀ါးအထာက္
အကူပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ေရာဂါကုသျခင္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္းတို႔မွ ၀င္ေငြတိုးတက္လာသကဲ့သို႔ ဆရာ၀န္စမ္းသပ္ခ
တြင္ ၀င္ေငြတိုးတက္ခဲပ
့ ါသည္။ ၀င္ေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ပါသည္။

FY 2017

Revenue %

(Ks.’000s)
Financial services
Healthcare services

146,385,420

90.7%

14,670,459

9.1%

240,000

0.2%

54,000

0.0%

Dividend income
Rental income
Total

161,349,879

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္သည္ က်ပ္ (၁၀၈.၈) ဘီလီယံအထိ ၄၅.၃% တိုးတက္မ်ားျပားခဲ့ပါသည္။
႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုတ႔တ
ို င
ြ ္ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္ တိုးတက္ခဲ့ရာ ႐ိုးမဘဏ္၌ ၅၅.၉% ႏွင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံု၌ ၂၂.၁%
တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ၀င္ေငြႏွင့္ကုန္က်စရိတ္ တိုးတက္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အၾကမ္းအျမတ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၃၁.၉% ႏွင့္
မတိမ္းမယိမ္းဘဲ ၃၂.၅% ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။
ကုမၸဏီအုပ္စု၏ သြယ္၀ိုက္ကုန္က်စရိတ္သည္ ၃၁.၁% တိုးတက္ခဲ့၍ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၃၆.၄) ဘီလီယံမွ က်ပ္ (၄၇.၇) ဘီလီယံသို႔
ေရာက္႐ိွခဲပ
့ ါသည္။ ဤသိ႔တ
ု ိုးတက္ခဲ့ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ႐ံုးခန္းငွားရမ္းခႏႈန္း
ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ႐ံုးခန္းသစ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္
ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုတ႔မ
ို ွ
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

တန္ဖိုးေလ်ာ့အသံုးစရိတ္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ပိုမိုတိုးျမင့္လာျခင္းသည္

အသံုးစရိတ္သည္

ယခုႏွစ္တင
ြ ္

က်ပ္

အသံုးစရိတ္ျမင့္လာျခင္း၏
(၄၃၇.၉)

သန္းမွ

က်ပ္

(၁.၈)

အေၾကာင္းရင္း
ဘီလီယံအထိ

သိသိသာသာတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသိ႔ု တိုးျမင့္ လာျခင္းမွာ ဘန္ေကာာက္ဘဏ္မွ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးေပးရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္သည္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၇.၆)ဘီလီယံ ထိ ၉၃.၈% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသိ႔တ
ု ိုးတက္ရျခင္းမွာ
အဓိကအားျဖင့္ သန္လ်င္အိမ္ရာစီမံကိန္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎အိမ္ရာမွ အျမတ္သည္ ၇၇.၉% တိုးတက္ခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၇
ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ Meeyahta International Hotel သည္ FMI Centre မွ ငွားရမ္းခ၀င္ေငြ ဆက္လက္ ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ FMI
Centre ကို Yoma Central စီမံကိန္းအတြက္ ၿဖိဳခ်သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ေရးႏွစ္တင
ြ ္ ယင္း၀င္ေငြကို
ဆက္လက္မေမွ်ာ္လင့္နိုင္ေတာ့ပါ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ေငြအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

2

Stake

Group share of profit (Ks.’000s)

Thanlyin Estate Development Ltd.

30.0%

5,984,666

Meeyahta International Hotel Ltd.

20.0%

1,765,033

Chindwin Holdings Pte. Ltd.

30.0%

67,406

LSC-FMI Co.,Ltd (KrisPLAZA)

50.0%

(10,610)

FMI Garden Development Ltd.

47.5%

(130,848)

Associate

Total

7,675,647

အၾကမ္းအျမတ္ ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ေငြ သိသိသာသာတိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အျမတ္သည္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၂.၅) ဘီလီယံမွ က်ပ္ (၁၂.၃)ဘီလီယံအထိ ၃၇၇.၀% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီအုပ္စုစြမ္းေဆာင္မႈအား အကဲျဖတ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအျမတ္သည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ
ပါ၀င္ပါသည္။ ယခုက့သ
ဲ ႔တ
ို ိုးတက္မႈက ကုမၸဏီအုပ္စု၏ တိုးတက္ျဖစ္ထန
ြ ္းမႈမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွမဟုတ္ေသာ အျမတ္သည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၇.၉) ဘီလီယံမွ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္
(၆.၀)

ဘီလီယံသ႔ို

၂၄%

ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းမွစာရင္းေပၚ

က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။
အျမတ္ေငြရ႐ိွခဲ့ၿပီး

လြန္ခဲ့သည့္
ယခုႏွစ္တင
ြ ္

ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္

FMI

အလားတူအျမတ္ေငြ

Air

၏

ရ႐ိွျခင္းမ်ိဳးမ႐ိွပါ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား
၂၀၁၇

ျပန္လည္

ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွမဟုတ္ေသာ အျမတ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(Ks.’000s)
Gain on Disposal of Available-for-Sale Investments

5,286,134

Increase in Asset Capitalization

2,610,759

Gain on Disposal of Property, Plant and Equipment

80,083

Loss on Foreign Currency Exchange Difference

(899,729)

Writing Off Unsuccessful Business Development

(1,060,939)

Total

6,016,308

Gain on Disposal of Available-for-Sale Investments ေငြသည္ Myanmar Thilala SEZ Holdings Public Limited ႐ိွ FMI
ကုမၸဏီပိုင္ ႐ွယ္ယာ ၂.၈% ခန္႔အား ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရ႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Increase in Asset Capitalization မွာ ကုမၸဏီမွ ၃၀% ပိုင္ဆိုင္သည့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီ Pun Hlaing Links Services Ltd. ၏ ေျမဧရိယာ
(၂၀.၃) ဧကအား Thanlyin Estate Development Ltd. သိ႔ု စာရင္းလႊေ
ဲ ျပာင္းေပးျခင္းမွ ရ႐ိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေျမကြက္ (၂၀.၃)
ဧကသည္ Dulwich College Yangon’s Star City ၏ ေက်ာင္းေျမေနရာျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ Loss on Foreign Currency Exchange Difference မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ စာရင္းသင့္
ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းအ႐ံႈးမွာသည္

ေဒၚလာျဖင့္ သတ္မွတ္ထား ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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အဓိကအားျဖင့္

ဘန္ေကာက္ဘဏ္မွ

ေခ်းေငြကို

အေမရိကန္

Writing Off Unsuccessful Business Development ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးေငြမွာ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုမွ တည္ေဆာက္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္းေပၚ႐ိွ

ေဆး႐ံုစီမံကိန္းသည္

အေကာက္အထည္မေပၚလာျခင္းေၾကာင့္

စာရင္းမွပယ္ဖ်က္လိုက္ရျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါတိ႔က
ု ို ၿခံဳငံုတက
ြ ္ခ်က္ၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အသားတင္အျမတ္သည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၈.၉) ဘီလီယံမွ
၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၁၄.၉) ဘီလီယံသ႔ို

၆၇.၁% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

အသားတင္အျမတ္ တိုးတက္မႈေၾကာင့္

႐ွယ္ယာတစ္စ၀
ု င္ေငြမွာ တိုးတက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ (၄၀၇)က်ပ္႐ိွရာမွ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ (၅၁၈)က်ပ္သို႔ ၂၇.၃%
တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

႐ွယ္ယာတစ္စု ၀င္ေငြတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ စုစုေပါင္းအျမတ္ တိုးတက္မႈႏႈန္းထက္ နည္းပါးခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ

ထုတ္ေ၀ၿပီးပ်မ္းမွ်႐ွယ္ယာ အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အျခားအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားေ၀စု တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီအုပ္စုလက္က်န္႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

FY 2017

FY 2016

% Change

(Ks.’000s)

(Ks.’000s)

1,382,774,930

943,208,405

46.6%

452,074,799

457,963,207

(1.3)%

1,834,849,729

1,401,171,612

31.0%

1,517,093,870

1,124,336,162

34.9%

36,626,481

26,667,043

37.3%

1,553,720,351

1,151,003,205

35.0%

281,129,378

250,168,407

12.4%

1,834,849,729

1,401,171,612

31.0%

ASSETS
Total current assets
Total non-current assets
Total assets
LIABILITIES
Total current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities
EQUITY
Total equity
Total liabilities and equity

လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ႐ိုးမဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေငြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ ၄၆.၆% တိုးျမင့္
လာခဲ့ပါသည္။ ဘဏ္၏ထုတ္ေခ်းေငြမွာ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း က်ပ္ (၇၂၂.၅) ဘီလီယံမွ က်ပ္ (၁၀၇၆.၉) ဘီလီယံ အထိ ၄၉.၀%
တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိုင္ခြင့္သည္ ၁.၃% ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ ျမန္မာ
ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ပမာဏ အနည္းငယ္ေလွ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္သည္ က်ပ္ (၁၁၂၄) ဘီလီယံမွ က်ပ္ (၁၅၁၇)ဘီလီယံသ႔ို ၃၄.၉% တိုးတက္ခဲ့ရာ ယခု
ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္

သိသိသာသာတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

ဤသိ႔တ
ု ိုးတက္မႈသည္

အဓိကအားျဖင့္

႐ိုးမဘဏ္၌

အပ္ႏွံေငြတိုးတက္မႈ

ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရာ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၁၀၉၄) ဘီလီယံမွ (၁၄၃၄) ဘီလီယံအထိ အပ္ႏွံေငြ ၃၁.၀% တိုးတက္
လာခဲ့ပါသည္။ လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္သည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၂၆.၆) ဘီလီယံမွ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
က်ပ္ (၃၆.၆) ဘီလီယံအထိ တိုးျမင့္လာခဲ့ရာ အဓိကအားျဖင့္ ဘန္ေကာက္ဘဏ္မွ ကာလ႐ွည္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၃.၂) သန္း
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အား ရ႐ိွျခင္းႏွင့္ Thanlyin Estatae Development Ltd ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပးရန္ေငြ က်ပ္ (၁၃.၆၄) ဘီလီယံကို လက္ငင္းေပးရန္
တာ၀န္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီအုပ္စု ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ က်ပ္ (၂၅၀.၁) ဘီလီယ႐
ံ ိွရာမွ က်ပ္ (၂၈၁.၁) ဘီလီယံသို႔
တိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔တင
ြ ္ ႐ိုးမဘဏ္၌ ဗဟိုဘဏ္စည္းမ်ဥ္းအရထား႐ိွေသာ အရန္ေငြတိုးတက္မႈနွင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုႏွင့္
႐ိုးမဘဏ္တို႔႐ိွ အျခား႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္တိုးတက္လာျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ကုမၸဏီအုပ္စုေငြသားစီးဆင္းမႈ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

FY 2017

FY 2016

(Ks.’000s)

(Ks.’000s)

Cash provided by (used in) operating activities

(17,549,465)

93,136,157

Cash provided by (used in) investing activities

(3,469,533)

(59,612,457)

Cash provided by financing activities

36,621,039

25,104,163

Net increase in cash and cash equivalents

15,602,041

58,627,863

Cash and cash equivalents at beginning of financial year

187,642,183

129,014,320

Cash and cash equivalents at end of financial year

203,244,224

187,642,183

ကုမၸဏီအုပ္စုေငြသားႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တင
ြ ္ က်ပ္ (၁၈၇.၆) ဘီလီယံ ႐ိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
(၃၁)ရက္ေန႔တင
ြ ္ က်ပ္ (၂၀၃.၂) ဘီလီယံ ႐ိွပါသည္။ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ လုပ္ငန္းမွ ေငြသားစီးထြက္မႈအေၾကာင္းရင္းမွာ ႐ိုးမဘဏ္မွ
ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈအပိုင္း၌ က်ပ္ (၃.၄) ဘီလီယံ စီးထြက္ခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္
Wave Money (Digital Money Myanmar) လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုတ႔အ
ို ား တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တဖက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ေငြသားတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမွ ေငြသားစီး၀င္မႈသည္ ကုမၸဏီမွ ဘန္ေကာက္ဘဏ္၏ ေခ်းေငြရ႐ိွခဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခား႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားမွ

ထည္၀
့ င္ရင္းႏွီးေငြ တိုးတက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ က႑ ၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈ က႑ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက႑မ်ားတြင္
မဟာဗ်ဴဟာက် ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္႐ြက္သာြ းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရတိုကာလာတြင္ ဘ႑ာေရးက႑သည္ ၀င္ေငြအမ်ားစုရ႐ိိွမည္ဟု
ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑တိ႔မ
ု ွ ၀င္ေငြပ့ံပိုးေပးမည္ဟု
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ႐ိုးမဘဏ္အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊
အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းကို

တစ္စိုက္မွတ္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္

ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ နည္းပညာဆက္လက္

႐ိုးမဘဏ္သည္

ေရ႐ွည္ဆက္လက္တိုးတက္မည္ဟု

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ ထားပါသည္။
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ကို ဂ႐ုျပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ၿပီး Micro စီးပြားေရးက႑အေနအထား မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနကာမူ
အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈကို

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တမူထူးျခားေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး အိမ္၀ယ္ယူသူမ်ားအား ဆက္လက္ဆဲေ
ြ ဆာင္ေနမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္
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Central စီမံကိန္း စတင္တည္ေဆာက္ေနျပီ ျဖစ္ျပီး

ေရ႐ွည္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္၀င္ေငြရ႐ိွမည္ဟု ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္

ထားပါသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက႑တြင္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ပန္းလိႈင္စီလံုေဆး႐ံုမွ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အဆိုပါေဆး႐ံုသည္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ မွ ဆရာ၀န္မ်ား
ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ က်န္းမားေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္

ကုမၸဏီ

ယင္းက႑ႏွစ္ရပ္သည္

အေနႏွင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

အေရးႀကီးေသာ

က႑ႏွစ္ခုျဖစ္ၿပီး

အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

တိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသာြ းပါမည္။

ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္သာြ းမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္ မ်ားမွာ ၾကီးမားသည့္ ကြက္လပ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီအေန ႏွင့္

စက္မႈဇုန္ေဒသမ်ားႏွင့္

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္အျခား သင္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္

အခြင့္အလမ္း မ်ားကို

ျပည္တင
ြ ္းျပည္မမွ Partner ေတြႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္သာြ းမည္ဟု တင္ျပအပ္ပါသည္။

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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