Company Profile (First Private Bank Ltd.)
ကမ္ပဏအ
ီ မည်

ပထမပဂ္ဂလက
ိ ဘဏ် လမ
ီ ိတက် (FPB)

Code

၀၀၀၀၄

ISIN code

MM၀၀၀၀၄၀၀၀၀၀

စတင်တည်ေထာင်သည့ေ
် န့

၁၉၉၁ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၉

စီမံအပ်ချုပ်သ

ေဒါက်တာစိနေ
် မာင်

စာရင်းဝင်ြဖစ်သည့်ေန ့

၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်

ဘ

ဧြပီလ ၁ မှ မတ်လ ၃၁ ထိ

၂,၄၇၂,၀၅၃ ရှယ်ယာ

ထည့ဝ
် င်ြပီး

အများြပည်သသိ ့

ရက်

ာေရးနှစ်

(၂၀၁၆ ခနှစ၊် ြသဂတ်လ ၁၅ ရက်) ရင်းနှးီ ေငွ

ဥက္ကဌ

ြမန်မာကျပ် ၂၄,၇၂၀.၅၃ သန်း
(၂၀၁၆ ခနှစ၊် ြသဂတ်လ ၁၅ ရက်)

ထတ်ေရာင်းထားသည့်
ရှယ်ယာ
ဖန်းနံပါတ်

၀၁- ၂၅၁၇၄၈/၃၇၆၄၅၂

အီးေမးလိပ်စာ

လိပ်စာ

အမှတ် (၆၁၉-၆၂၁)၊ ကန်သည်လမ်းနှငဗ
့် ိလ်ဆန
ွ ပ
် က်လမ်းေဒါင၊့် ပန်းဘဲတန်းြမို ့နယ်၊

fpbbank@myanmar.com.mm

ရန်ကန်ြမို့၊ြပည်ေထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငေ
ံ တာ်

လပ်ငန်း

ြပည်တင
ွ း် ဘဏ် လပ်ငန်းများ
ြပည်တွငး် ဘဏ်လပ်ငန်းများမှာ(၁)

ေငွစဘဏ်အပ်ေငွ (Saving Deposit)

(၂)

စာရင်းရှငအ
် ပ်ေငွ (Current Deposit)

(၃)

စာရင်းေသအပ်ေငွ (Fixed Deposit/Time Deposit)

(၄)

ေခါ်ယအပ်နေ
ံှ ငွ

(၅)

ြပည်တွငး် ေငွလွှဲလပ်ငန်း (Inter Remittance)

(၆)

ေငွေပးအမိန် ့(Payment Order)

ေချးေငွလပ် ငန်းများ

(Call Deposit)

ေချးေငွလပ်ငန်းများမှာ(၁)

ရိးရိးေချးေငွ (Loan)

(၂)

စာရင်းပိထတ်ေချးေငွ(Overdraft)

( ၃)

အာမခံေချးေငွ(Bank Guarantee)

အငှားဝယ်ယစနစ်ေချးေငွလပ်ငန်း(Hire Purchase)
(၁)

ေမာ်ေတာ်ကားအငှားဝယ်ယစနစ်(HP for Motor Cars)

(၂)

အိမ်ယာ(တိက်ခန်း)အငှားဝယ်စနစ်(HP for Housing)

နိင်ငြံ ခား ဘဏ် လပ် ငန်းများ
(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
ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်သည်

Western

Union

Money

transfer

services

နှင ့်

(၁၂-၁-၂၀၁၃) ေန ့ တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆြပီ
ိ း ြပည်ပမှ ြမန်မာနိင်ငသ
ံ ိ ့ ေငွလွှဲလပ်ငန်းကိ
ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။

ြမန်မာနိင်ငေ
ံ တာ်ဗဟိဘဏ်မှ

(၆-၁-၂၀၁၆)

ြမန်မာနိင်ငမ
ံ ှ ြပည်ပသိ ေငွ
ွ ြ့် ပုခဲပ
့ လွှဲလပ်ငန်း ကိ ေဆာင်ရွက်ခင
့ ါသည်။

ေနစွ့ ြဲ ဖင ့်

မိဘိင်းဘဏ် လပ် ငန်း (Mobile Banking) (myKyat)
ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်သည် (၇-၅-၂၀၁၅)ေနမှ့ စြပီး မိဘိင်းြဖင့် ေငွေပးစနစ် (Mobile
Payment Service (myKyat) ြဖင ့် ဘဏ်လပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မမရရှိသည့် ေကျးလက်ေန
ြပည်သများကိ ဝန်ေဆာင်မေပးလျက်ရိပ
ှ ါသည်။
မိဘိင်းဘဏ်လပ်ငန်း (Mobile Banking) (myKyat) မှာ-

ဒါရိက်တာအဖွဲ့

(၁)

မိဘိင်းဘဏ်ေငွစာရင်း (Mobile Banking Account)

(၂)

ေငွသွငး် -ေငွထတ် (Cash in- Cash out)

(၃)

ေငွလွှဲြခင်း (Send Money)

(၄)

ေငွေတာင်းခံြခင်း (Request Money)

(၅)

ဘီလ်ေဆာင်ေပးြခင်း (Bill Payment)

(၆)

ဖန်းေငွြဖည့ြ် ခင်း (Phone Top up)

(၇)

ေလယာဉ်လက်မှတ်နင
ှ အ
့် ေဝးေြပးကားလက်မှတ်ဝယ်ယြခင်း

(၈)

တယ်လီဖန်းြဖငေ
့် စျးဝယ်ယြခင်း

(၉)

တယ်လီဖန်းြဖငေ
့် ငွေပးေချြခင်း

(၁)

ေဒါက်တာစိနေ
် မာင် (ဥက္ကဌ)

(၂)

ေဒါ်လှလှဝင်း (အမေဆာင်ဒါရိက်တာ)

(၃)

ဦးြမငေ
့် ဇာ် (ဒါရိက်တာ/အ ကီးတန်းအေထွေထွမန်ေနဂျာ)

(၄)

ေဒါက်တာေအာင်မင်း (ဒါရိက်တာ)

(၅)

ေဒါက်တာတင်ြကည် (ဒါရိက်တာ)

(၆)

ေဒါက်တာတင်သန
ိ း် (ဒါရိက်တာ)

(၇)

ေဒါ်လှလှရီ (ဒါရိက်တာ)

(၈)

ဦးေကာင်း (ဒါရိက်တာ)

(၉)

ဦးေနလင်းဦး (ဒါရိက်တာ)

(၁၀)

ဦးမျိုးထွနး် (ဒါရိက်တာ)

(၁၁)

ဦးထွနး် ဆိင် (ဒါရိက်တာ)

(၁၂)

ဦးြမငလ
့် ွင် (ဒါရိက်တာ)

(၁၃)

ဦးဟန်ြမင ့် (ဒါရိက်တာ)

(၁၄)

ဦးထင်ေအာင်ေကျာ်ဦး (ဒါရိက်တာ)

(၁၅)

ဦးြဖိုးလှေဝ (ဒါရိက်တာ)

(၁၆)

ေဒါက်တာတင်ဝင်း (သီးြခားလွတ်လပ်ေသာ ဒါရိက်တာ)

Website

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

အဓိကေငွေချးသက်ေသခံ

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

လက်မှတက
် မ္ပဏီ
ြပင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့

ဦးလှထန
ွ း် နှငအ
့် ဖွဲ့လီမိတက် (U Hla Tun & Associate Limited)

ကမ္ပဏ၏
ီ သမိင်း

ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်ကိ အများနှငသ
့် က်ဆင်
ိ ေသာ ကမ္ပဏအ
ီ ြဖစ် ၁၉၉၁ ခနှစ်

အကျဉ်းချုပ်

က

စတင်တည်ေထာင်ခပ
ဲ့ ါသည်။

မှတ်ပံတင်အမှတ်

ြမန်မာနိင်ငက
ံ မ္ပဏမ
ီ ျားအက်ဥပေဒအရကမ္ပဏ၏
ီ

(၂၂၃/၁၉၉၁-၁၉၉၂)

(၉-၉-၁၉၉၁)ေနစွ့ ြဲ ဖင ့်

ြမန်မာနိင်ငေ
ံ တာ်ဗဟိဘဏ်မှ(၂၅-၅-၁၉၉၂)ေနစွ့ ပ
ဲ ါလိင်စင်အမှတ်
ြဖင့်

ခွငြ့် ပုချက်ရရှိခပ
ဲ့ ါသည်။

(၆-၁၀-၁၉၉၂)ေနတွ
့ င်

ကန်သည်လမ်းနှငဗ
့် ိလ်ဆန
ွ ပ
် က်လမ်းေဒါင၊့်

ဘဏ်လပ်ငန်းကိ စတင်ေဆာင်ရွက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

ဖွဲ့စည်းခဲပ
့ ါသည်။

စီဘအ
ီ မ်/ပီ-၁(၅)၁၉၉၂
အမှတ်

ပန်းဘဲတန်းြမို ့နယ်၊

(၆၁၉-၆၁၂)၊
ရန်ကန်ြမိုတ
့ ွင ်

မတည်ရင်းနှးီ ေငွများ
ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်၏ ခွငြ့် ပုမတည်ေငွရင်းမှာ ကျပ် (၁၀၀)ဘီလီယံရိြှ ပီး၊ (၁၅-၈-၂၀၁၆)

ေနတွ
် င်ြပီးမတည်ေငွရင်းမှာ ကျပ် (၂၄.၇၂)ဘီလီယံြဖစ်ပါသည်။
့ င် ထည့ဝ
ဘဏ် ခွဲများဖွငလ
့် စ
ှ ြ် ခင်း
ဖွငလ
့် ှစြ် ပီးသည့ဘ
် ဏ်ခမ
ွဲ ျားနှငဘ
့် ဏ်ခွဲငယ်များမှာ ေအာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်ဘဏ်

ဖွငလ
့် စ
ှ သ
် ည့ေ
် န့

(၁) ရံးချုပ် (ရန်ကန်)

၆-၁၀-၁၉၉၂

(၂) ေနြပည်ေတာ်ရံးချုပ်

၁၀-၁-၂၀၁၁

(၃) ဘရငေ
့် နာင်ဘဏ်ခွဲ (၁)

၂၃-၁၀-၁၉၉၃

(၄) မန္တေလးဘဏ်ခွဲ (၂)

၁၃-၇-၁၉၉၅

(၅) မံရွ ာဘဏ်ခွဲ (၃)

၁-၄-၁၉၉၆

(၆) သိမ် ကီးေစျးဘဏ်ခွဲ (၄)

၁-၄-၁၉၉၆

(၇) ြပည်ဘဏ်ခွဲ (၅)

၂၄-၁၁-၁၉၉၆

(၈) ဟသင်္ာတဘဏ်ခွဲ (၆)

၂-၁၁-၁၉၉၇

(၉) ေကျာက်ပန်းေတာင်းဘဏ်ခွဲ (၇)

၃၀-၄-၁၉၉၈

(၁၀) ပခက္ကူဘဏ်ခွဲ (၈)

၁၂-၈-၁၉၉၈

(၁၁) မေကွးဘဏ်ခွဲ (၉)

၁၄-၈-၁၉၉၈

(၁၂) ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲ (၁၀)

၂၆-၁၀-၁၉၉၉

(၁၃) ြမိတ်ဘဏ်ခွဲ (၁၁)

၁၆-၉-၁၉၉၉

(၁၄) လသာဘဏ်ခွဲ (၁၂)

၂၂-၂-၂၀၀၀

(၁၅) ေကာေ
့ သာင်းဘဏ်ခွဲ (၁၄)

၁၂-၂-၂၀၀၀

(၁၆) ေအာင်ပန်းဘဏ်ခွဲ (၁၅)

၂၆-၃-၂၀၀၀

(၁၇) အလံဘဏ်ခွဲ (၁၆)

၁၀-၇-၂၀၀၀

(၁၈) ေမာ်လြမိုင်ဘဏ်ခွဲ (၁၇)

၁၉-၁၀-၂၀၀၉

(၁၉) ကေလးဘဏ်ခွဲ (၁၈)

၃-၅-၂၀၁၀

(၂၀) ေတာင် ကီးဘဏ်ခွဲ (၁၉)

၂၉-၈-၂၀၁၁

(၂၁) လွိုင်ေကာ်ဘဏ်ခွဲ (၂၀)

၂၁-၃-၂၀၁၃

(၂၂) သီရိရတနာဘဏ်ခွဲ (၂၁)

၂-၆-၂၀၁၄

(၂၃) မန္တေလးလမ်း(၃၀)ဘဏ်ခွဲ (၂၂)

၃၀-၆-၂၀၁၄

(၂၄) ဘားအံဘဏ်ခွဲ (၂၃)

၂၅-၈-၂၀၁၄

(၂၅) ဂနေ
် ့ ဂါဘဏ်ခွဲ (၂၄)

၃၀-၄-၂၀၁၅

(၂၆) မံရွ ာဘဏ်ခွဲ (၂၅)

၁၄-၉-၂၀၁၅

(၂၇) ဘတလင်ဘဏ်ခွဲ (၂၆)

၁၄-၁၂-၂၀၁၅

(၂၈) မင်းလှဘဏ်ခွဲ (၂၇)

၈-၂-၂၀၁၆

(၂၉) ပသိမ်ဘဏ်ခွဲ (၂၈)

၁၃-၆-၂၀၁၆

(၃၀) ကမ္မဘဏ်ခွဲ (၂၉)

၈-၂-၂၀၁၆

(၃၁) သဃင်္နး် ကျွနး် ဘဏ်ခင
ွဲ ယ်

၂၀-၈-၂၀၁၄

(၃၂) မေကွးဘဏ်ခွဲငယ်

၁၂-၉-၂၀၁၄

နိင်ငြံ ခားေငွလလ
ဲ ယ
ှ ေ
် ရးေကာင်တာများ (Money Changer)
ြမန်မာနိင်ငေ
ံ တာ်ဗဟိဘဏ်မှ (၂၄-၁၀-၂၀၁၁) ေနတွ
့ င ် နိင်ငြံ ခားေငွများဝယ်ယ၊ ေရာင်းချ၊
လဲလှယ်ေပးခွငလ
့် ိင်စင်အမှတ် စီဘအ
ီ မ် အက်ဖ်အးီ အမ်ဒ ီ ၈/၂၀၁၁ ြဖင ့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

နိင်ငြံ ခားေငွေရာင်းဝယ်ေရးေကာင်တာများကိ ရန်ကန်ရံးချုပ်၊ ဘရငေ
့် နာင်၊ မန္တေလး၊ မံရွ ာ၊
ြပည်၊ ပခက္ကူ၊ မေကွး၊ ြမိတ်၊ ေကာေ
့ သာင်း၊ ေအာင်ပန်း၊ ေမာ်လြမိုင်၊ ကေလး၊ ေတာင် ကီး၊

လွိုင်ေကာ်၊ သီရိရတနာ၊ မန္တေလးလမ်း(၃၀)၊ ဘားအံ၊ ဂနေ
် ့ ဂါ၊ ဘတလင်၊ မင်းလှ၊ ပသိမ်၊

ကမ္မဘဏ်ခမ
ွဲ ျားနှငသ
့် ဃင်္နး် ကျွနး် ဘဏ်ခင
ွဲ ယ်တိတွ
့် ှစထ
် ားပါသည်။
့ င ် ဖွငလ
နိင်ငြံ ခားဘဏ်လပ် ငန်းများ
(၂၄-၈-၂၀၁၂)ေနစွ့ ြဲ ဖင ့် ြမန်မာနိင်ငေ
ံ တာ်ဗဟိဘဏ်မှ
ကားသည့်

လိင်စင်ကိ

လိင်စင်အမှတ်

ရရှိခပ
ဲ့ ါသည်။

နိင်ငြံ ခားေငွများေရာင်းဝယ်ေဖာက်

စီဘအ
ီ မ်-အက်ဖ်အးီ အမ်ဒ-ီ ၉၃/၂၀၁၂ြဖင ့်

ြပည်ပအဆက်အသွယဘ
် ဏ် များ(Correspondence banks)
ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်သည်

Society

Telecommunication(SWFT)၏

for

Worldwide

အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ြပီး

Interbank

Financial

နိင်ငြံ ခားအဆက်အသွယ်ဘဏ်များ

ြဖစ်ေသာ- 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)

နှင့်

ချိတ်ဆက်ြပီး

နိင်ငြံ ခားေငွစာရင်းဖွငလ
့် ှစြ် ခင်း၊

ပိကန်
့ /သွငး် ကန်ေငွလွှဲစာတမ်း၊Export/ImportLC၊ ကိုးမဲ့ေြကးနန်းTTြဖင ့် ေင ွှလွှဲပိြခင်
့ း၊

နိင်ငြံ ခားဘဏ်ေငွစာရင်းေြပာင်းလွှဲေပးြခင်းများကိဝန်ေဆာင်မေပးလျက်ရိပ
ှ ါသည်။
ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်သည်

၂၀၁၆

ခနှစ၊်

ရန်ကန်စေတာအ
ိ ်ချိနး် စာရင်းဝင်ကမ္ပဏီ ြဖစ်လာခဲသ
့ ပ
့ ည်။

ဒီဇင်ဘာလ

၃၀

ရက်ေနတွ
့ င်

