
Company Profile (First Private Bank Ltd.) 

ကမ္ပဏအီမည ် ပထမပဂ္ဂလကိဘဏ်လမိီတက ်(FPB) 

Code ၀၀၀၀၄ ISIN code MM၀၀၀၀၄၀၀၀၀၀ 

စတငတ်ညေ်ထာငသ်ည့ေ်န ့ ၁၉၉၁ ခနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ ၉ 

ရက ်

စမီံအပ်ချုပ်သ ေဒါက်တာစနိေ်မာင ်

ဥက္က ဌ 

စာရငး်ဝငြ်ဖစသ်ည့်ေန ့ ၂၀၁၇ ခနစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၂၀ ရက် ဘ ာေရးနစှ ် ဧြပီလ ၁ မှ မတ်လ ၃၁ ထ ိ

အများြပညသ်သိ ့ 

ထတ်ေရာငး်ထားသည် ့  

ရှယ်ယာ 

၂,၄၇၂,၀၅၃ ရှယ်ယာ 
(၂၀၁၆ ခနစှ၊် ြသဂတ်လ ၁၅ ရက်)

ထည့ဝ်ငြ်ပီး 
ရငး်နှးီေင ွ

ြမနမ်ာကျပ် ၂၄,၇၂၀.၅၃ သနး် 
(၂၀၁၆ ခနစှ၊် ြသဂတ်လ ၁၅ ရက်) 

ဖနး်နပံါတ် ၀၁- ၂၅၁၇၄၈/၃၇၆၄၅၂ အးီေမးလိပ်စာ fpbbank@myanmar.com.mm 

လိပ်စာ အမှတ် (၆၁၉-၆၂၁)၊ ကနသ်ညလ်မ်းနငှ့ဗိ်လ်ဆနွပ်က်လမ်းေဒါင့၊် ပနး်ဘတဲနး်ြမို့နယ်၊ 
ရနက်နြ်မို့၊ြပညေ်ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနငိင်ေံတာ် 

လပ်ငနး် ြပညတ်ငွး်ဘဏ် လပ်ငန်းများ 

ြပညတ်ွငး်ဘဏလ်ပ်ငနး်များမှာ- 

(၁) ေငစွဘဏအ်ပ်ေင ွ (Saving Deposit) 

(၂) စာရငး်ရှငအ်ပ်ေင ွ (Current Deposit) 

(၃) စာရငး်ေသအပ်ေင ွ (Fixed Deposit/Time Deposit) 

(၄) ေခါ်ယအပ်နှေံင ွ (Call Deposit) 

(၅) ြပညတ်ွငး်ေငလွွှဲလပ်ငနး် (Inter Remittance) 

(၆) ေငေွပးအမိန ့ ်(Payment Order) 

 

ေချးေငလွပ်ငန်းများ 



ေချးေငလွပ်ငနး်များမှာ- 

(၁) ရိးရိးေချးေင ွ(Loan) 

(၂) စာရငး်ပိထတ်ေချးေင(ွOverdraft) 

( ၃) အာမခံေချးေင(ွBank Guarantee) 

အငာှးဝယ်ယစနစေ်ချးေငလွပ်ငနး်(Hire Purchase) 

(၁) ေမာ်ေတာ်ကားအငာှးဝယ်ယစနစ(်HP for Motor Cars) 

(၂)    အမိ်ယာ(တိက်ခနး်)အငာှးဝယ်စနစ(်HP for Housing) 

 

နငိင်ြံခား ဘဏ်လပ်ငန်းများ 

(၁) Export & Import Services (L/C , TT) 

(၂) International Remittance and International Money Transfer Services 

      (Inbound and outbound) 

(၃) Payment Order 

(၄) Money Exchange Service 

(၅) Foreign Exchange Transaction 

 

Western Union Money Transfer Service 

ပထမပဂ္ဂလိကဘဏသ်ည ် Western Union Money transfer services နငှ့်

(၁၂-၁-၂၀၁၃) ေန ့ တွင ် စာချုပ်ချုပ်ဆြိပီး ြပညပ်မှ ြမနမ်ာနငိင်သံိ ့ ေငလွွှဲလပ်ငနး်ကိ

ေဆာငရွ်က်ေပးပါသည။် ြမနမ်ာနငိင်ေံတာ်ဗဟိဘဏမှ် (၆-၁-၂၀၁၆) ေနစ့ွြဲဖင့်

ြမနမ်ာနငိင်မှံ ြပညပ်သိ ့ ေငလွွှဲလပ်ငနး် ကိ ေဆာငရွ်က်ခငွ့ြ်ပုခဲပ့ါသည။် 



မိဘငိး်ဘဏ်လပ်ငန်း (Mobile Banking) (myKyat) 

ပထမပဂ္ဂလိကဘဏသ်ည ် (၇-၅-၂၀၁၅)ေနမ့ှ စြပီး မိဘငိး်ြဖင့ ် ေငေွပးစနစ ် (Mobile 

Payment Service (myKyat) ြဖင့ ်ဘဏလ်ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာငမ်မရရှိသည့ ်ေကျးလက်ေန

ြပညသ်များကိ ဝနေ်ဆာငမ်ေပးလျက်ရှိပါသည။် 

မိဘငိး်ဘဏလ်ပ်ငနး် (Mobile Banking) (myKyat) မှာ- 

(၁) မိဘငိး်ဘဏေ်ငစွာရငး် (Mobile Banking Account) 

(၂) ေငသွွငး်-ေငထွတ ်(Cash in- Cash out) 

(၃) ေငလွွှဲြခငး် (Send Money) 

(၄) ေငေွတာငး်ခြံခငး် (Request Money) 

(၅)   ဘလီ်ေဆာငေ်ပးြခငး် (Bill Payment) 

(၆)   ဖနး်ေငြွဖည့ြ်ခငး် (Phone Top up) 

(၇)   ေလယာဉ်လက်မှတ်နငှ့အ်ေဝးေြပးကားလက်မှတ်ဝယ်ယြခငး် 

(၈)   တယ်လီဖနး်ြဖင့ေ်စျးဝယ်ယြခငး် 

(၉)   တယ်လီဖနး်ြဖင့ေ်ငေွပးေချြခငး် 

 

ဒါရိက်တာအဖွဲ့ 
(၁) ေဒါက်တာစနိေ်မာင ်(ဥက္က ဌ) 

(၂) ေဒါ်လှလှဝငး် (အမေဆာငဒ်ါရိက်တာ) 

(၃) ဦးြမင့ေ်ဇာ် (ဒါရိက်တာ/အကီးတနး်အေထေွထမွနေ်နဂျာ) 

(၄) ေဒါက်တာေအာငမ်ငး် (ဒါရိက်တာ) 

(၅)   ေဒါက်တာတငြ်ကည ်(ဒါရိက်တာ) 



(၆)   ေဒါက်တာတငသ်နိး် (ဒါရိက်တာ) 

(၇)   ေဒါ်လှလှရီ (ဒါရိက်တာ) 

(၈)   ဦးေကာငး် (ဒါရိက်တာ) 

(၉)   ဦးေနလငး်ဦး (ဒါရိက်တာ) 

(၁၀)  ဦးမျိုးထနွး် (ဒါရိက်တာ) 

(၁၁)  ဦးထနွး်ဆငိ ်(ဒါရိက်တာ) 

(၁၂)  ဦးြမင့လ်ွင ်(ဒါရိက်တာ) 

(၁၃)  ဦးဟနြ်မင့ ်(ဒါရိက်တာ) 

(၁၄)  ဦးထငေ်အာငေ်ကျာ်ဦး (ဒါရိက်တာ) 

(၁၅)  ဦးြဖိုးလှေဝ (ဒါရိက်တာ) 

(၁၆)  ေဒါက်တာတငဝ်ငး် (သးီြခားလွတ်လပ်ေသာ ဒါရိက်တာ) 

Website www.fpb.com.mm / www.firstprivatebank.com.mm

အဓိကေငေွချးသက်ေသခံ 

လက်မှတက်မ္ပဏ ီ

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. (MSEC) 

ြပငပ်စာရငး်စစအ်ဖ့ဲွ  ဦးလှထနွး်နငှ့အ်ဖ့ဲွလီမိတက် (U Hla Tun & Associate Limited) 

ကမ္ပဏ၏ီသမိငး် 
အကျဉ်းချုပ် 

 ပထမပဂ္ဂလိကဘဏလ်ီမိတက်ကိ အများနငှ့သ်က်ဆငိေ်သာ ကမ္ပဏအီြဖစ ်  ၁၉၉၁ ခနစှ်
က စတငတ်ညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည။် ြမနမ်ာနငိင်ကံမ္ပဏမီျားအက်ဥပေဒအရကမ္ပဏ၏ီ
မှတ်ပံတငအ်မှတ် (၂၂၃/၁၉၉၁-၁၉၉၂) (၉-၉-၁၉၉၁)ေနစ့ွြဲဖင့ ် ဖ့ဲွစညး်ခဲပ့ါသည။်
ြမနမ်ာနငိင်ေံတာ်ဗဟိဘဏမှ်(၂၅-၅-၁၉၉၂)ေနစ့ွပဲါလိငစ်ငအ်မှတ်  စဘီအီမ်/ပီ-၁(၅)၁၉၉၂
ြဖင် ့ ခွင်ြ့ပုချက်ရရှိခဲပ့ါသည။် (၆-၁၀-၁၉၉၂)ေနတ့ွင ် အမှတ် (၆၁၉-၆၁၂)၊
ကနသ်ညလ်မ်းနငှ့ဗိ်လ်ဆနွပ်က်လမ်းေဒါင့၊် ပနး်ဘတဲနး်ြမို ့နယ်၊ ရနက်နြ်မိုတ့ွင်
ဘဏလ်ပ်ငနး်ကိ စတငေ်ဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။်  

 
 မတညရ်ငး်နှးီေငမွျား 
 ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ၏် ခွင့ြ်ပုမတညေ်ငရွငး်မှာ ကျပ် (၁၀၀)ဘလီီယံရှိြပီး၊ (၁၅-၈-၂၀၁၆)



ေနတ့ွင ်ထည့ဝ်ငြ်ပီးမတညေ်ငရွငး်မှာ ကျပ် (၂၄.၇၂)ဘလီီယံြဖစပ်ါသည။် 
  
 ဘဏ်ခဲွများဖွင့လ်စှြ်ခငး် 
 ဖွင့လ်ှစြ်ပီးသည့ဘ်ဏခ်ွမဲျားနငှ့ဘ်ဏခဲွ်ငယ်များမှာ ေအာက်ပါအတိငး်ြဖစပ်ါသည-် 

 ဘဏ်                         ဖွင့လ်စှသ်ည့ေ်န ့

 (၁) ရံးချုပ် (ရနက်န)်              ၆-၁၀-၁၉၉၂ 
 (၂) ေနြပညေ်တာ်ရံးချုပ်            ၁၀-၁-၂၀၁၁ 

 (၃) ဘရင့ေ်နာငဘ်ဏခ်ွ ဲ(၁)         ၂၃-၁၀-၁၉၉၃ 

 (၄) မန္တေလးဘဏခ်ွ ဲ(၂)            ၁၃-၇-၁၉၉၅ 

 (၅) မံရွာဘဏခ်ွ ဲ(၃)               ၁-၄-၁၉၉၆ 

 (၆) သမ်ိကီးေစျးဘဏခ်ွ ဲ(၄)        ၁-၄-၁၉၉၆ 

 (၇) ြပညဘ်ဏခ်ွ ဲ(၅)              ၂၄-၁၁-၁၉၉၆ 

 (၈) ဟသင်္ာတဘဏခဲွ် (၆)           ၂-၁၁-၁၉၉၇ 

 (၉) ေကျာက်ပနး်ေတာငး်ဘဏခဲွ် (၇)  ၃၀-၄-၁၉၉၈ 

 (၁၀) ပခက္က ူဘဏခဲွ် (၈)           ၁၂-၈-၁၉၉၈ 

 (၁၁) မေကွးဘဏခဲွ် (၉)           ၁၄-၈-၁၉၉၈ 

 (၁၂) ထားဝယ်ဘဏခ်ွ ဲ(၁၀)        ၂၆-၁၀-၁၉၉၉ 

 (၁၃) ြမိတ်ဘဏခ်ွ ဲ(၁၁)           ၁၆-၉-၁၉၉၉ 

 (၁၄) လသာဘဏခ်ွ ဲ(၁၂)          ၂၂-၂-၂၀၀၀ 

 (၁၅) ေကာေ့သာငး်ဘဏခ်ွ ဲ(၁၄)     ၁၂-၂-၂၀၀၀ 

 (၁၆) ေအာငပ်နး်ဘဏခ်ွ ဲ(၁၅)       ၂၆-၃-၂၀၀၀ 

 (၁၇) အလံဘဏခ်ွ ဲ(၁၆)           ၁၀-၇-၂၀၀၀ 

 (၁၈) ေမာ်လြမိုငဘ်ဏခ်ွ ဲ(၁၇)       ၁၉-၁၀-၂၀၀၉ 

 (၁၉) ကေလးဘဏခဲွ် (၁၈)          ၃-၅-၂၀၁၀ 

 (၂၀) ေတာင် ကီးဘဏခ်ွ ဲ(၁၉)       ၂၉-၈-၂၀၁၁ 

 (၂၁) လွိုငေ်ကာ်ဘဏခဲွ် (၂၀)        ၂၁-၃-၂၀၁၃ 

 (၂၂) သရိီရတနာဘဏခ်ွ ဲ(၂၁)       ၂-၆-၂၀၁၄ 

 (၂၃) မန္တေလးလမ်း(၃၀)ဘဏခဲွ် (၂၂)  ၃၀-၆-၂၀၁၄ 

 (၂၄) ဘားအဘံဏခ်ွ ဲ(၂၃)          ၂၅-၈-၂၀၁၄ 

 (၂၅) ဂန ့ေ်ဂါဘဏခ်ွ ဲ(၂၄)           ၃၀-၄-၂၀၁၅ 

 (၂၆) မံရွာဘဏခ်ွ ဲ(၂၅)            ၁၄-၉-၂၀၁၅ 

 (၂၇) ဘတလငဘ်ဏခ်ွ ဲ(၂၆)        ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ 

 (၂၈) မငး်လှဘဏခဲွ် (၂၇)           ၈-၂-၂၀၁၆ 

 (၂၉) ပသမ်ိဘဏခဲွ် (၂၈)           ၁၃-၆-၂၀၁၆ 



 (၃၀) ကမ္မဘဏခ်ွ ဲ(၂၉)            ၈-၂-၂၀၁၆ 

 (၃၁) သဃင်္နး်ကျွနး်ဘဏခ်ွငဲယ်      ၂၀-၈-၂၀၁၄ 

 (၃၂) မေကွးဘဏခ်ွဲငယ်            ၁၂-၉-၂၀၁၄ 

 
 နငိင်ြံခားေငလွလဲယှေ်ရးေကာငတ်ာများ (Money Changer) 

 ြမနမ်ာနငိင်ေံတာ်ဗဟိဘဏမှ် (၂၄-၁၀-၂၀၁၁) ေနတ့ွင ် နငိင်ြံခားေငမွျားဝယ်ယ၊ ေရာငး်ချ၊
လဲလှယ်ေပးခငွ့လ်ိငစ်ငအ်မှတ် စဘီအီမ် အက်ဖ်အးီအမ်ဒ ီ ၈/၂၀၁၁ ြဖင့ ် ရရှိခဲ့ပါသည။်
နငိင်ြံခားေငေွရာငး်ဝယ်ေရးေကာငတ်ာများကိ ရနက်နရံ်းချုပ်၊ ဘရင့ေ်နာင၊် မန္တေလး၊ မံရွာ၊
ြပည၊် ပခက္က ူ၊ မေကွး၊ ြမိတ်၊ ေကာေ့သာငး်၊ ေအာငပ်နး်၊ ေမာ်လြမိုင၊် ကေလး၊ ေတာင်ကီး၊
လွိုငေ်ကာ်၊ သရိီရတနာ၊ မန္တေလးလမ်း(၃၀)၊ ဘားအ၊ံ ဂန ့ေ်ဂါ၊ ဘတလင၊် မငး်လှ၊ ပသမ်ိ၊
ကမ္မဘဏခ်ွမဲျားနငှ့သ်ဃင်္နး်ကျွနး်ဘဏခ်ွငဲယ်တိတ့ွင ်ဖွင့လ်ှစထ်ားပါသည။် 

 
 နငိင်ြံခားဘဏ်လပ်ငန်းများ 
 (၂၄-၈-၂၀၁၂)ေနစ့ွြဲဖင့ ်ြမနမ်ာနငိင်ေံတာ်ဗဟိဘဏမ်ှ  နငိင်ြံခားေငမွျားေရာငး်ဝယ်ေဖာက် 
ကားသည့ ် လိငစ်ငက်ိ လိငစ်ငအ်မှတ် စဘီအီမ်-အက်ဖ်အးီအမ်ဒ-ီ၉၃/၂၀၁၂ြဖင့်
ရရှိခ့ဲပါသည။် 

 
 ြပညပ်အဆကအ်သယွဘ်ဏ်များ(Correspondence banks) 

 ပထမပဂ္ဂလိကဘဏသ်ည် Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication(SWFT)၏  အဖ့ဲွဝငြ်ဖစြ်ပီး  နငိင်ြံခားအဆက်အသွယ်ဘဏမ်ျား 
ြဖစေ်သာ- UOB (Singapore)၊ OCBC (Singapore, Hongkong, Shanghai, 

Bangkok, Korea)၊ May Bank (Malaysia)၊ First Commercial Bank (Taiwan)၊
ICBC (Taiwan)၊ United Bank of India၊  Bank of Ayudhya (Thailand)၊ Bank 

Asia (Bangladesh)၊ E-Sun Bank (Taiwan)၊ Krung Thai (Thailand)၊ Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation (Japan)၊ Cathy United Bank (Taiwan)၊ Busan

Bank (Korea) နငှ့ ် ချိတ်ဆက်ြပီး နငိင်ြံခားေငစွာရငး်ဖွင့လှ်စြ်ခငး်၊
ပိက့န/်သငွး်ကနေ်ငလွွှဲစာတမ်း၊Export/ImportLC၊ ကိုးမဲ့ေြကးနနး်TTြဖင့ ်ေင ွှလွှဲပိ ့ြခငး်၊ 
နငိင်ြံခားဘဏေ်ငစွာရငး်ေြပာငး်လွှဲေပးြခငး်များကိဝနေ်ဆာငမ်ေပးလျက်ရိှပါသည။် 
 
ပထမပဂ္ဂလိကဘဏလ်ီမိတက်သည ်  ၂၀၁၆ ခနစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတ့ွင်
ရနက်နစ်ေတာအ့ပ်ိချိနး်စာရငး်ဝငက်မ္ပဏ ီြဖစလ်ာခဲသ့ည။် 

 

 


