ႏွစ္ဝက္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းအေပၚ စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အားထုတ္ျပန္
ေၾကညာျခင္း

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့န)္ ကုမၸဏီ (“ကုမၸဏ”
ီ ႏွင့္၎၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲမ်ားစုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စ”
ု )
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ကုန္ဆံုးေသာ (၆)လ (၂၀၁၈-၁၉ခုု ဘ႑ာေရးႏွစ၀
္ က္ကာလ
သို႔မဟုတ္

ဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္ကာလ)

အတြက္

ကုမၸဏီ၏စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

မျပဳ

လုပ္ရေသးေသာ

ႏွစ၀
္ က္

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကိုရည္ၫႊန္းလ်က္ ဤေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူပူး တြဲထုတ္ျပန္ အပ္ပါသည္။
ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္

အဆိုပါနွစ္ဝက္ကာလဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္

ေလ့လာ

သံုးသပ္ခ်က္တို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

အနွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္မ်ား
ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

HY 2018-19

HY 2017-18

(Ks. ‘000s)

(Ks. ‘000s)

Revenue

130,534,069

95,756,962

36.3%

Cost of Sales

(79,425,965)
51,108,104

(63,896,870)
31,860,092

24.3%

39.2%

33.3%

5.9%

(46,232,283)

(31,115,308)

48.6%

Other gains or losses

(6,287,865)

553,764

see footnote*

Profit from associates and joint venture

14,508,782

11,929,786

21.6%

Profit before income tax

13,096,738

13,228,334

(1.0)%

Income tax expense

(3,282,985)

(1,239,737)

164.8%

9,813,753

11,988,597

(18.1)%

(2,497,798)

-

-

7,315,955

11,988,597

(39.0)%

246

449

(45.2)%

Gross Profit
Gross Margin
Expenses

Net profit for the period
Fair value adjustment of investments
Total comprehensive income for the period

Earnings per share

% Change

60.4%

*
ေျပာင္းလဲသည့္ ရာခိုင္နႈန္းမွာ (၁၂၃၅.၅)% ျဖစ္ျပီး ထုုိကဲ့သို႔ က်ဆင္းရသည့္
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ
လက္က်န္ရွင္းတမ္း အတြင္းရွိ နိုင္ငံျခား
ေငြေၾကးျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ ေငြျဖင့္ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ျပရာတြင္ စာရင္းေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ျခင္း စာရင္း ဆံုးရံႈး မႈမ်ား
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

1

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမနွစ္ဝက္တြင္ ရရွိသည့္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ္ ၁၃၀.၅ ဘီလီယံသည္ ယခင္နွစ္
အလားတူကာလတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ က်ပ္ ၉၅.၇ ဘီလီယံထက္ ၃၆.၃% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၈-၂၀၁၉

ဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္

ကုမၸဏီအုပ္စု၏

၀င္ေငြတိုးတက္မႈမွာ

အဓိကအားျဖင့္

ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

က႑တိုးတက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၇-၁၈ နွစ္ဝက္၏ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၈၆.၅ ဘီလီယံ မွ ယခုုနွစ္ဝက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၀ ဘီလီယံသို႔
၃၈.၇%
အစီအစဥ္

တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ၀င္ေငြတိုးျမင့္လာျခင္း
တို႔ေၾကာင္႔

ေခ်းေငြမ်ား၊

မွာ ေခ်းေငြစာရင္းတိုးတက္လာမႈနွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး

ေငြပိုထုတ္ယူျခင္းနွင္႔

အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင္႔

၀ယ္ယူျခင္းမွ

ေခ်းေငြ

အတိုး၀င္ေငြတိုးလာျပီး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားမွရရွိေသာ ၀င္ေငြသည္လည္း အတန္အသင္႔တိုးတက္လာခဲ႔သည္။ အလားတူပင္က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွ ဝင္ေငြသည္လည္း ယခင္နွစ္ ပထမနွစ္ဝက္တြင္

က်ပ္ ၉ ဘီလီယံ မွ ယခုု ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ က်ပ္

၁၀.၃ ဘီလီယံသို႔ ၁၄.၂% တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ

ေဆးရံု

၏ ျဖည့္စြက္၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား

ျဖစ္သည့္ ဓါတ္မွန္ ၊ ေဆးဝါးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း နွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ဝင္ေငြသည္ ၁၈% သို႔ တိုးတက္လာျပီး
ေဆးရံု၏ တိုက္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြသည္လည္း အနည္းငယ္ တိုးတက္လာ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစဝ
္ က္ကာလတြင္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနိုင္ပါသည္။

Financial Services

HY 2018-19

HY 2017-18

(Ks. ‘000s)

(Ks. ‘000s)

120,023,715

86,505,144

38.7%

10,335,348

9,053,810

14.2%

148,006

167,311

(11.5)%

27,000

30,697

(12)%

130,534,069

95,756,962

36.3%

Healthcare Services
Dividend Income
Rental
Total
၀င္ေငြအေပၚအၾကမ္းအျမတ္အခ်ိဳးမွာ

ယခင္

ဘ႑ာေရးနွစဝ
္ က္တြင္

၃၃.၃%

ရွိရာမွ

တုုိးတက္ခဲ့သည္အတြက္ ၅.၉% တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔တိုးတက္လာျခင္းမွာ

% Change

ယခုနွစဝ
္ က္တြင္

၃၉.၂%သို႔

ရိုးမဘဏ္သည္ ဝင္ေငြတိုးတက္မႈနွင့္

နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြ အေပၚ အတိုးေပးရေငြသည္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းအျမတ္တိုး
တက္လာမႈနွင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆးရံုသည္ ဆက္လက္၍ ရွိၿပီးသားစံႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီအုပ္စု အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းအေနျဖင္႔ ယခင္ ဘ႑ာေရးနွစဝ
္ က္တြင္ က်ပ္ ၃၁.၁ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ယခု
ဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္တြင္ က်ပ္ ၄၆.၂ ဘီလီယံသို႕ ၄၈.၆% ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ အဓိကအားျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ
အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ

၀န္ထမ္းလစာ

အသံုးစရိတ္မ်ား၊

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားစရိတ္၊

ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးစရိတ္မ်ား၊

ဘ႑ာေရးစရိတ္မ်ားနွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ ဆံုးရွုံးနိုင္ေျခရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္း
လစာအသံုးစရိတ္မ်ား

တိုးလာျခင္းသည္

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ

၀န္ထမ္းမ်ား

ကုမၸဏီအုပ္စု၏
ခန္႔အပ္သည့္

ခ်ဲ႕ထြင္လာေသာ

မူ၀ါဒေၾကာင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္

ဦးေဆာင္ရန္အတြက္

ရိုးမဘဏ္၏

ဘဏ္ခြဲမ်ား

တိုးခ်ဲ႕ျခင္းနွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈတို႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ စရိတ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပား
လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးအသုံး စရိတ္သည္ ယခင္ႏွစဝ
္ က္တြင္ က်ပ္ ၁.၄ ဘီလီယံမွ ယခုနွစဝ
္ က္တြင္ က်ပ္ ၂.၆
ဘီလီယံသို႔ ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္

ကုမၸဏီ၏ ဘန္ေကာက္ဘဏ္မွ ေခ်းယူထားေသာ ေခ်းေငြအေပၚ

ေပးေဆာင္ရသည္႔အတိုးစရိတ္ ပိုမိုလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ မဟုုတ္ေသာ အျခားဝင္ေငြမ်ားသည္ ယခင္ ဘ႑ာေရးနွစဝ
္ က္ဝင္ေငြ ၀.၅ ဘီလီယံ နွင့္ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္
ယခု ဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္ကာလတြင္ အရံႈးေငြ ၆.၂ ဘီလီယံသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။

2

လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ မဟုုတ္ေသာ အျခားဝင္ေငြမ်ား ကုုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားနိင
ု ပ
္ ါသည္။

(Ks. ‘000s)
32,563

Gain on disposal of property, plant and equipment

(97,760)

Property, plant and equipment written off

(5,346,371)

Loss on foreign currency exchange, net

(755,053)

Write off unsuccessful business development

(121,244)

Capital gains tax
Total

(6,287,865)

ပံုေသပိုင္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၃၂.၅ သန္း နွင့္ ပံုေသပိုင္ ပစၥညမ
္ ်ား ပယ္ဖ်က္မႈ က်ပ္၉၇.၇သန္းတိ႔ု မွာ
အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ ျဖစ္ပါသည္။
နိုင္ငံျခားေငြ ဖလွယ္ျခင္း စာရင္းတြင္ ယခင္ ဘ႑ာေရးနွစဝ
္ က္၌ ျမတ္စြန္းေငြ က်ပ္ ၀.၄ ဘီလီယံ နွင့္ နိႈ္င္းယွဥ္လွ်င္ ယခု
ဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္ကာလတြင္ က်ပ္ ၅.၃ ဘီလီယံ

ဆံုးရံႈး မႈ အျဖစ္ စာရင္းသြင္းခ့ဲပါသည္။ ထိုဆံုးရံႈးမႈသည္

လည္ပတ္မႈမွ မဟုုတ္ေသာ အျခားဝင္ေငြမ်ား စုုစုေပါင္းအရံႈး၏ အဓိကအေၾကာင္း
ဖလွယ္ျခင္း စာရင္းဆံုးရံႈးမႈသည္ အဓိကအားျဖင္က
့ ုမၸဏမ
ီ အ
ွ ေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္

လုုပ္ငန္း

အရင္းျဖစ္သည္။ ဤနိုင္ငံျခားေငြ

ေခ်းယူထားေသာ ေၾကြးျမီမ်ားေပၚတြင္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ စာရင္းေပၚရွိ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအသစ္

စီးပြားေရးစင္တာစီမံကိန္း

အစပ်ိဳး

စရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္

ေလဆိပ္စီမံကိန္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊

ေတာင္ၾကီး

နွင့္ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီး တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတိ႔န
ု ွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကနဦး ကုုန္က်စရိတ္

မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ ၀.၇ ဘီလီယံ စရိတ္အျဖစ္ က်ခံခဲ့ပါသည္။
အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြအေပၚ က်သင့္ဝင္ေငြခြန္သည္ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္ အတြက္ ထပ္မံ
စည္းက်ပ္ေသာ အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားနွင့္တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ ခြဲေ၀ရရွိေသာအျမတ္ေငြသည္ ယခင္ ဘ႑ာေရးနွစဝ
္ က္တြင္ က်ပ္ ၁၁.၉
ဘီလီယံမွ ယခု ဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္ကာလတြင္ က်ပ္ ၁၄.၅

ဘီလီယံသို႔ ၂၁.၆%

တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔

တိုးတက္လာျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ Thanlyin Estate Development မွ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈတန္ဖိုး မ်ားအား ေစ်းကြက္တန္ဖိုးနွင့္
အညီ

ျပန္လည္တန္ဖိုးသင့္ရာမွ

ရရွိလာေသာ

အျမတ္ေငြနွင့္

Pun

Hlaing

Link

Services

Co.,

Ltd

မွ

ရင္းနွီးျမွပ္နွံမတ
ႈ န္ဖိုးမ်ားအား Yangon Land Co., Ltd သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ တစ္ပြဲတိုးအျမတ္ေငြ တို႔ေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။
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တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားနွင္႔ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ခြဲေ၀ရရွိသည္႔အျမတ္ေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။

Associates & Joint Venture

Stake

Group Share of profit/(loss)
(Ks. ‘000s)

Chindwin Holdings Pte Ltd

30.0%

(82,543)

Thanlyin Estate Development Co., Ltd.
Meeyahta International Hotel Ltd.

30.0%
20.0%

11,351,200
192,813

LSC-FMI Co., Ltd.

50.0%

(1,423)

Pun Hlaing Link Services Co., Ltd

30.0%

3,243,198

FMI Garden Development Co., Ltd.
FMIDecaux Co.,Ltd

47.5%
40.0%

(74,249)
(120,214)

Total

14,508,782

ဝင္ေငြခြန္မေဆာင္မီ အသားတင္ အျမတ္ေငြသည္ ၁% ခန္႔ အနည္းငယ္သာ က်ဆင္းခဲ့ျပီး ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စုုစုေပါင္း
အသားတင္ အျမတ္ေငြမွာ ယခင္နွစ္ဝက္တြင္ ၁၁.၉

ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၁၈.၂% က်ဆင္းျပီး ယခုုနွစ္ဝက္တြင္ က်ပ္ ၉.၈

ဘီလီယံ သာ ရရွိခဲ့ပါသည္။
Available-for-sale ရင္းနွီးျမွပန
္ ွံမႈမ်ား၏

တန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ရာတြင္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings

Public Ltd (“MTSH”) တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားနွင့္

Memories Group (MM Group) ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို

ယခုုနွစ္ဝက္ကာလတြင္ရွိေသာ ရွယ္ယာေစ်းနႈန္းနွင့္ အညီ တန္ဖိုးသင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ တန္ဖိုးျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္

Myanmar Financial Reporting Standards နွင့္ အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးရျခင္း ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ တန္ဖိုးျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စာရင္းေပၚရွိ စုုစုေပါင္း အရံႈးေငြ ပမာဏမွာ က်ပ္ ၂.၄၉ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါသည္။
တန္ဖိုးျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း ပမာဏကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Investments
MTSH
MM Group
TOTAL

႐ွယ္ယာတစ္စ၀
ု င္ေငြမွာ

Fair Value
Adjustment

Carrying Value
before Adjustment

Carrying Value after
Adjustment

1,833,983,550

64,350,300

1,898,333,850

9,754,034,968

(2,562,148,780)

7,191,886,188

11,588,018,518

(2,497,798,480)

9,090,220,038

ယခင္၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးနွစဝ
္ က္တြင္ က်ပ္ ၄၄၉

႐ိွရာမွ ယခုႏွစဝ
္ က္တြင္ က်ပ္ ၂၄၆ သို႔

၄၅.၂% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ရွယ္ယာတစ္စုဝင္ေငြ က်ဆင္း ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အသားတင္အျမတ္ေငြ
ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းနွင့္ အပိုဆုရွယ္ယာ ၁.၂ သန္းကို ယခုဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္ကာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ႔ၿပီး ပ်မ္းမွ်႐ွယ္ယာ
အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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ကုမၸဏီအုပ္စုလက္က်န္႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

ASSETS
Total current assets
Total non-current assets
Total assets

HY 2018-19

FY 2017-18

% Change

(Ks. ‘000s)

(Ks. ‘000s)

1,849,887,037

1,734,498,732

6.7%

762,306,704

558,315,502

36.5%

2,612,193,741

2,292,814,234

13.9%

2,246,067,925

1,952,768,391

15.0%

57,490,044

32,321,163

77.9%

2,303,557,969

1,985,089,554

16.0%

308,635,772

307,724,680

0.3%

2,612,193,741

2,292,814,234

13.9%

Liabilities
Total current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Total equity
Total equity and liabilities

လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ခုုနွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္

စာရင္းမွ ၆.၇% တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္

႐ိုးမဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၃၆၆.၃ ဘီလီယံ မွ က်ပ္ ၁၅၄၀.၆ ဘီလီယံ သို႔ တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိုင္ခြင္႔မ်ားသည္လည္း ၃၆.၅% တိုးတက္ခဲ့ျပီး အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္
မ်ားထပ္မံဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ရိုးမဘဏ္တြင္ အပ္ေငြတိုးတက္မႈေၾကာင္႔ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ားသည္ ၁၅% သို႔ တိုးတက္ခဲ႔ပါသည္။ ယခုုနွစ္ဝက္ကုန္
တြင္ ရိုးမဘဏ္ရွိ အပ္နွံေငြမ်ားမွာယခင္နစ
ွ ္ကုန္စာရင္း က်ပ္ ၁၈၁၁.၅ ဘီလီယံ မွ ယခုုနွစ္ဝက္ က်ပ္ ၂၀၉၃ ဘီလီယံ သို႔
တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
လက္ငင္း မဟုတ္ေသာေပးရန္တာ၀န္မွာ က်ပ္ ၃၂.၃ ဘီလီယံ မွ က်ပ္ ၅၇.၄ ဘီလီယံ သို႔ ၇၇.၉ % တိုးတက္ သြားရျခင္းမွာ
အဓိကအားျဖင့္ ယခုနွစဝ
္ က္တြင္ ကုမၸဏန
ီ ွင့္ ပန္းလိႈင္စီလံုေဆးရံတ
ု ို႔မွ ထပ္မံ၍ ေခ်းေငြမ်ား ရယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ အုပ္စု ႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ရိုးမဘဏ္၌ ဗဟိုဘဏ္စည္းမ်ဥ္းအရထားရွိေသာ အရန္ေငြေၾကးပမာဏ
တိုးလာမႈေၾကာင္႔ ယခု ဘ႑ာေရးနွစ္ဝက္ကာလတြင္ ၀.၃% တိုးတက္ခဲ႔ပါသည္။
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ကုမၸဏီအုပ္စုေငြသားစီးဆင္းမႈ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

HY 2018-19

HY 2017-18

(Ks. ‘000s)

(Ks. ‘000s)

121,762,840

35,667,962

(197,148,314)

(47,659,198)

10,584,640

(4,090,471)

Net decrease in cash and cash equivalents

(64,800,834)

(16,081,707)

Cash and cash equivalents at the beginning of financial

286,955,946

203,244,224

222,155,112

187,162,517

Cash provided by operating activities
Cash (used in) investing activities
Cash provided by/(used in) financing activities

year
Cash and cash equivalents at the end of the Period

ကုမၸဏီအုပစ
္ ု၏ ေငြသားႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မွာ ယခင္နွစ္ဝက္တြင္ က်ပ္၁၈၇.၁ ဘီလီယံ ႐ိွခဲ့ၿပီး ယခုနွစ္ဝက္တြင္
က်ပ္၂၂၂.၁ ဘီလီယံ ႐ိွပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမွေငြသားစီး၀င္မႈအေၾကာင္းရင္းမွာ ႐ိုးမဘဏ္မွ အပ္ေငြ တိုးတက္မႈ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုနွစ္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁၉၇.၁ ဘီလီယံ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ
အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြသား စီးဝင္မႈ မွာ က်ပ္ ၁၀.၅

ဘီလီယံရွိခဲ႔ျပီး အေၾကာင္းမွာ ပန္းလိွုင္စီလံုေဆးရံုနွင္႔ ကုမၸဏီ၏ ေခ်းေငြမ်ား ရယူမႈတို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ကုမၸဏီ အေနျဖင္႔ မဟာဗ်ဴဟာက် ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံမႈျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈ
က႑ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မ်ားတြင္ ဆက္လက္အာရံုစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရး
က႑မွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ေပးစြမ္းနိုင္မည္ဟု

ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး

ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင္႔

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြပံ႔ပိုးေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါသည္။
ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ရိုးမဘဏ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝန္းကို ဆက္လက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပး
လ်က္ရွိျပီး
ထူးျခားေသာ
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈမ်ားနွင့္
အတူ
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္
စြမ္းရည္မ်ား
တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ရိုးမဘဏ္သည္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ဘဏ္ခြဲ ကြန္ယက္မ်ား
ကိုလည္း
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ၾကိဳးစားသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
အားေကာင္းေသာ
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးခ်၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑တြင္
စံျပဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရိုးမဘဏ္က ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အိမ္ရာတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းတြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏

ကုမၸဏစ
ီ ီမံ
တမူထူးျခား

ခန္႔ခြဲမႈနွင္
ေသာ

စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္နွင့္အမ်ွ ဝယ္လိုအားလည္း လိုက္ပါ

တိုးျမင့္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စသ
ု ည္ StarCity အိမ္ရာအတြင္း၌ တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဝင္ေငြ
အလယ္အလတ္တန္း အိမ္ရာေစ်းကြက္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ တန္ဖိုးနည္းေခတ္မီ City Loft
အိမ္ရာစီမံကိန္း အသစ္ကို မၾကာေသးမီကာလက စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ City Loft အိမ္ရာ စီမံကိန္းသည္ အရည္
အေသြးမီ တိုက္ခန္းမ်ားကို လူတိုင္းလက္လွမ္းမီနုိင္ေသာ ေစ်းနႈန္းျဖင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထား ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ တိုက္ခန္းေပါင္း ၂၅၀၏ ထက္ဝက္နီးပါးကို စတင္မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်
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သည့္အခ်ိန္မွ တစ္ပတ္အတြင္း ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ့ပါသည္။ City Loft @ StarCity အိမ္ရာ စီမံကိန္း၏ ေနာက္ထပ္ အဆင့္မ်ား
ကိုလည္း လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်နို္င္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ကုမၸဏီအုပ္စအ
ု တြက္
အနာဂတ္တြင္ အျမတ္ဝင္ေငြပံုမွန္ရရွိနို္င္ေစရန္ ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ
ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

အတန္အသင့္ၾကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္ အသစ္တစ္ခု

ပန္းလွိႈင္စီလံုေဆးရံုသည္ “Hub & Spoke” ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီအုပ္စ၏
ု
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းနီးျမွဳပ္နွံမႈသည္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးမ်ားတိုးပြားလ်က္ ရွိျပီး Memories Group
သည္ SM Assets Holdings Pte Ltd နွင့္ Mokan (S) Pte Ltd တို႔အား ဝယ္ယူျခင္းကို မၾကာေသးမီကာလက ေအာင္ျမင္
စြာ ျပီးစီးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ဝယ္ယူျခင္းတြင္ ဗိုလ္ရြဲကၽြန္း၊ ငါးမန္းကၽြန္းနွင့္ ကၽြန္းဖီလာ တို႔နွင့္အတူ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ
အကုုန္တြင္ ဖြငလ
့္ ွစ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ၾကယ္ငါးပြင့္ အပန္းေျဖဟိုတယ္ Awei Pila နွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ရွိ
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းသံုး ၾကယ္သံုးပြငအ
့္ ပန္းေျဖဟိုတယ္ Hotel Suggati တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေသာ
ျမန္မာ့ခရီးသြားလာေရးလုုပ္ငန္းနွင့္ အတူ Memories Group သည္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားကို က်င့္သံုးျပီး ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
အတြက္ ဆက္လက္ လုုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတ္ိုးတက္မႈနွင့္အတူ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါကအရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ျပည္တြင္း
ျပည္ပမွ Partner မ်ားနွင္႔တြဲဖက္၍ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park
Rain Tree Drive, Hlaing Tharyar Ts.
Yangon, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm
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