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စာရငး္စစေ္ဆးျပးီ  ဘ႑ာေရးရငွး္တမး္နငွ့္ စမီခံန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်ကမ္်ား ေလလ့ာသံုုးသပခ္်ကအ္ား ထတုျ္ပန ္
ေၾကညာျခငး္  

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မ(့ဲန္) အမ်ားနငွ့္သက္ဆုုိင္သည့္ ကုမၸဏီ (“ကုမၸဏီ”ႏွင့္၎၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲမ်ား 

စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပစ္ု”) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၉ ခႏွုစ္၊မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔ကုန္ဆုံးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ 
ကုမၸဏီ၏စာရင္းစစေ္ဆးျပီးေသာဘ႑ာေရးရငွ္းတမ္းမ်ားနငွ့္နွစပ္တ္လညအ္စရီငခ္စံာအား ပူးတြဲထုတ္ျပနေ္ၾကညာအပ္ 
ပါသည္။  
 
ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ အဆုိပါႏွစ္ခ်ဳပ္ကာလဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းႏငွ့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏငွ့္ ေလ့လာသုံး 
သပ္ခ်က္တုိ႔အား ေအာက္ပါအတုိင္း အသိေပးတငျ္ပအပပ္ါသည။္ 
 
အနစွခ္်ဳပတ္ငျ္ပခ်ကမ္်ား 
ကမုၸဏအီပုစ္၀ုငေ္ငြ႐ငွး္တမး္အက်ဥး္ခ်ဳပ ္

 FY 2019 FY 2018 % Change 

 (Ks. ‘000s) (Ks. ‘000s)  

Revenue 279,735,934 205,619,926 36.0% 

Cost of Sales (169,007,085) (132,854,017) 27.2% 

Gross Profit 110,728,849 72,765,909 52.2% 

Gross Margin 39.6% 35.4% 4.2% 

Expenses (104,745,269) (69,949,015) 49.7% 

Other gains or losses (5,834,211) 13,340,197 (143.7%) 

Profit from associates and joint venture 20,576,668 11,765,504 74.9% 

Profit before income tax 20,726,037 27,922,595 (25.8%) 

Income tax expense (6,282,648) (3,145,142) 99.8% 

Net profit for the year 14,443,389 24,777,453 (41.7%) 

Fair value adjustment of investments (6,015,680) 2,192,103 
                        

(374.4%) 

Total comprehensive income for the year 8,427,709 26,969,556 (68.8%) 

    

Earnings per share  338 746 (54.7%) 

ယခုဘ႑ေရးႏွစ္၂၀၁၉ ခႏွုစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီအုပစ္ု၏ စစုုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ ္၂၇၉.၇ ဘီလီယံသည္ 
ယခင ္ဘ႑ာေရးနစွ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ၊္မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ရရွိခဲေ့သာ စုစေုပါင္း၀ငေ္ငြ က်ပ ္၂၀၅.၆ ဘီလီယံထက္ 
၃၆.% တုိးတက္ခဲပ့ါသည္။ 
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၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ကုမၸဏီအုပ္စ၏ု ၀ငေ္ငြတုိးတက္မႈမာွ အဓိကအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးဝနေ္ဆာငမ္ႈ က႑တုုိး 
တက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနစွ္တြင ္ ဝင္ေငြ က်ပ ္ ၁၈၆.၅ ဘီလီယံ မ ွ ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနစွ္တြင ္က်ပ ္
၂၅၄.၅ ဘီလီယံသုိ႔ ၃၆.၅%  တုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔၀ငေ္ငြတိုးတက္လာျခင္းမွာ ေခ်းေငြစာရင္းတိုးတက္လာမႈႏွင့္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးေခ်းေငြအစအီစဥ္တို႔ေၾကာင့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ေငြပုိထုတ္ယူျခင္း၊ အစုိးရေငြတိုက္စာခ်ဳပမ္်ားႏွင္႔ အငွား၀ယ္ စနစ ္
ျဖင့္၀ယ္ယူျခင္းတို႔မွ အတိုး၀ငေ္ငြတိုးလာၿပီး ၀နေ္ဆာင္မႈလုပင္နး္မ်ားမရွရွေိသာ ၀ငေ္ငြသည္လည္း အတန္အသင့္ တိုး 
တက္လာခဲ့ပါသည္။   

အလားတူပင ္က်န္းမာေရး  ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွ ဝင္ေငြသညလ္ည္းယခင ္ဘ႑ာေရးနစွ္တြင္   က်ပ္ ၁၈.၈ ဘီလီယံ 
မွ ယခ ုဘ႑ာေရးနစွ္တြင္ က်ပ ္ ၂၄.၉ ဘီလီယံသုိ႔ ၃၂.၆% တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ   
 ေဆးရံု၏ ျဖည့္စြက္၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ဓါတ္မနွ္ ၊ေဆးဝါးေရာင္းခ်ျခင္းလုပင္န္း၊ ဆရာဝန္ေၾကးနွင့္ဓါတ္ခြဲခန္း 
ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားမ ွဝငေ္ငြသည္ ၃၆% သုုိ႔ တုုိးတက္လာၿပီးေဆး႐ုံသို႔လာေရာက္ကုသမႈခံယူသည့္ လူဦးေရတိုး လာျခငး္  
ေၾကာင့္ ေဆးရံုု၏ တုုိက္ရိုုက္ဝနေ္ဆာငမ္ႈမွ ရရွေိသာဝင္ေငြသညလ္ည္း ၂၂% တုုိးတက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။   

၂၀၁၈-၁၉  ဘ႑ာေရးကာလတြင္ ရရွေိသာ ဝငေ္ငြမ်ားကုုိ ေအာက္ပါအတုုိင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနိုငုပ္ါသည္။   

 FY 2018-19 FY 2017-18 % Change 

 (Ks. ‘000s) (Ks. ‘000s)  

Financial Services 254,597,729 186,586,355 36.5% 

Healthcare Services 24,929,420 18,801,784 32.6% 

Dividend Income 154,785 174,090      (11.1)% 

Rental 54,000 57,697 (6.4)% 

Total 279,735,934 205,619,926 36.0% 

 
၀ငေ္ငြအေပၚအၾကမ္းအျမတ္အခ်ိဳးမွာ ယခင္ဘ႑ာေရးနစွ္တြင ္ ၃၅.၄%ရွရိာမွ ယခနုစွ္တြင္ ၃၉.၆%သုိ႔ တိုုး တက္ခဲ့ 
သည္အတြက္ ၄.၂% တုိးတက္လာခဲပ့ါသည္။ ဤသုိ႔တုိးတက္လာျခင္းမွာ    ရိုးမဘဏ္သည္ ဝငေ္ငြတုုိးတက္မႈ နငွ့္နိႈင္း 
ယွဥ္လွ်င္ဘဏ္စုုေဆာင္းေငြအေပၚ အတုုိးေပးရေငြသည္အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းအျမတ္ တိုး 
တက္လာမႈနငွ့္ ပန္းလိႈငစ္ီလုုံေဆးရံုုသည္ လက္ရွိစႏံႈန္းကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။  
 
ကုမၸဏီအုပ္စ ု အသုံးစရိတ္စုစေုပါင္းအေနျဖင္႔ ယခင္ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ ္ ၆၉.၉ ဘီလီယံရွခိဲ့ရာမ ွ ယခ ု
ဘ႑ာေရးနစွ္တြင္ က်ပ ္ ၁၀၄.၇ ဘီလီယံသုိ႕  ၄၉.၇% ပိမုိမု်ားျပားခဲပ့ါသည္။ အဓိကအားျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ 
အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ ၀န္ထမ္းလစာအသုံးစရိတ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရွငမ္်ား၏စရိတ္၊ ေစ်းကြက္ျမငွ့္တင္ေရးစရိတ္မ်ား၊ 
ဘ႑ာေရးစရိတ္မ်ားနွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္းမွဆုံးရႈံးနိုင္ေျခရွိေသာေခ်းေငြမ်ားအတြက္လ်ာထားခ်က္မ်ားျဖစပ္ါသည္။၀န္ထမ္း 
လစာအသုံးစရိတ္မ်ားတုိးလာျခင္းသည္ ကုမၸဏီအုပစ္ု၏ ခ်ဲ႕ထြငလ္ာေသာလုပင္န္းမ်ားကုိဦးေဆာငရ္န္အတြက္ အရည ္
အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္သည့္မ၀ူါဒေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ရိုုးမဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားတုုိးခ်ဲ႕ျခင္း နွင့္ 
ဒီဂ်စ္တယ္  နည္းပညာပိုငု္းဆုုိငရ္ာ အဆင့္ျမငွ့္တင္မႈတုုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရငွ္ စရိတ္မ်ားပိုမိမု်ားျပား လာ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ကုမၸဏီအုပ္စု စစုုေပါင္းအသံုးစရိတ္တြင္ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္လည္းပါ၀င္ၿပီး၎မွာ ယခင္ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္တြင္ က်ပ ္၃.၄ ဘီလီယံရွရိာမွ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ ္၆.၈ ဘီလီယံသို႔ က်ခံသံုးစဲြခဲ့ပါသည္။ 
 
လုပ္ငန္းလညပ္တ္မႈမွ မဟုတ္ေသာအျခား၀ငေ္ငြမ်ားသည္ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္၀င္ေငြ က်ပ ္ ၁၃.၃ ဘီလီယံႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္  ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အ႐ႈံး က်ပ ္၅.၈ ဘီလီယံျဖစေ္ၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  
 
 



3 
 

 

 
လုုပ္ငန္းလညပ္တ္မႈမွ မဟုုတ္ေသာ အျခားဝငေ္ငြမ်ား ကိုု ေအာက္ပါအတုုိင္း ခြဲျခားနိုငု္္ပါသည္။ 
 

 (Ks. ‘000s) 

Loss on disposal of available-for-sale investments (4,151) 

Gain on disposal of property, plant and equipment 44,538 

Loss on foreign currency exchange, net (2,378,634) 

Write off of unsuccessful business development (2,524,139) 

Write off of investments in available-for-sale investments  

 

(258,941) 

Write off of property and equipment 

 

(161,173) 

Capital gains tax (551,168) 

Others  (543) 

Total (5,834,211) 

 
ပုံေသပုိင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္ေငြ က်ပ္  ၄၄.၅ သန္း နငွ့္ပုံေသပုိငပ္စၥည္မ်ား ပယ္ဖ်က္မႈ က်ပ ္၁၆၁.၁သန္း 
ဆုုံရံႈးရျခင္းတုိ႔ မွာ အဓိကအား ျဖင့္    ရိုုးမဘဏ္မွ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

နိုုငင္ံျခားေငြဖလွယ္ျခင္း စာရင္းတြင္ ယခင္ဘ႑ာေရးနွစ၌္ ျမတ္စြန္းေငြ က်ပ ္ ၁.၃ ဘီလီယံႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္  ယခ ု       
ဘ႑ာေရးနစွ္တြင္ က်ပ ္ ၂.၃ ဘီလီယံဆုုံးရံႈးမႈအျဖစ ္ စာရငး္သြင္းခ့ပဲါသည္။ ထုုိဆုုံးရံႈးမႈသည္လုပင္န္းလညပ္တ္မႈ 
မွမဟုတ္ေသာ  အျခား ၀ငေ္ငြမ်ားစစုုေပါင္းအရံႈး၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤနိုငု္ငျံခား  ေငြဖလွယ္  
ျခင္းစာရင္း ဆုုံးရံႈးမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ကုမၸဏီမ ွအေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္  ေခ်းယူထားေသာ ေၾကြးျမ ီ မ်ားေပၚတြင ္ 
ျဖစေ္ပၚလာေသာစာရင္းေပၚရွိဆုုံးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစပ္ါသည္။  

စီးပြားေရးလုပင္န္း အသစအ္စပ်ဳိး စရိတ္မ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စရိတ္မ်ားတြင ္ FMI 
ကုမၸဏီအဆင့္၌ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတညေ္ဆာက္ေရးစမီံကိန္း၊ ေရနစီက္မႈဇုံစမီံကိန္း၊ ေတာင္ႀကီး စီးပြားေရးစင္တာ 
စီမံကိန္း ႏွင့္  ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္စမီံကိန္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခငး္တုုိ႔နွင့္ ပတ္သတ္၍ ကုုန္က်ခဲ့သည့္ က်ပ ္၇၅၅ သန္း 
နွင့္ ပန္းလႈိငစ္ီလံု ေဆး႐ုုအံဆင့္တြင္ အခ်ိ ႕ဳေသာ ေဆးရံုု စမီကိံန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ဆုုိင္းငံ့ျခင္း 
တုုိ႔ေၾကာင့္  ပယ္ဖ်က္ရသည့္ ကုုန္က်စရိတ္  က်ပ ္၁.၇၆၉ ဘီလီယံ တုုိ႔ပါဝငပ္ါသည္။ 
 
Available-for-sale ရင္းႏွီးျမႇပန္ွံမႈ ပယ္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္  ျဖစေ္ပၚလာေသာစရိတ္သည္ ကုမၸဏီ၏ ရင္းနွီးျမႇဳပႏ္ွမံႈ တစခ္ ု
ျဖစေ္သာ Myanmar Parkson ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္သည္။ 
 
အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြအေပၚ က်သင့္၀ငေ္ငြခြန္သည္ အဓကိအားျဖင့္ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏငွ့္ 
၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြငေ္ရာင္းခ်ခဲ့ေသာ Digital Money Myanmar တို႔မွရရွိေသာ ျမတ္စြန္းေငြေပၚတြင္ ထပမ္ံစည္း 
က်ပ္ေသာအခြနမ္်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ဖက္စပ္ကုုမၸဏီမ်ားနွင့္တြဲဖက္ကုုမၸဏီမ်ားမွ ခြဲေ၀ရရွိေသာအျမတ္ေငြသည္ယခင္ဘ႑ာေရးနစွ္တြင္ က်ပ ္၁၁.၇  ဘီလီ 
ယံ မွ ယခ ုဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ ္၂၀.၅ ဘီလီယံသုုိ႔ ၇၄.၉% တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔ တုိးတက္လာျခင္းမွာ 
အဓိကအားျဖင့္ Thanlyin Estate Development မွ ရင္းနွီးျမွပန္ွံမႈတန္ဖိုုး မ်ားအား ေစ်းကြက္တနဖ္ိုုးနငွ့္အညီ ျပန္လည ္
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တန္ဖိုုးသင့္ရာမွ ရရွိလာေသာ အျမတ္ေငြနငွ့္ Pun Hlaing Link Services Co., Ltd ေအာက္ရွိ ရရန္ပိုငုခ္ြင့္ တခ်ိ ႕ဳအား  
Yangon Land Co., Ltd သုုိ႔ လႊေဲျပာင္းျခင္းမွ ရရွခိဲ့ေသာ အျမတ္ေငြ တုုိ႔ေၾကာင့္  ျဖစ္ပါသည္။  

တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားနငွ္႔ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားမွခြဲေ၀ရရွိသည့္ အျမတ္ေငြမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေဖာ္  
ျပထားပါသည္။ 

Associates & Joint Venture Stake 
Group Share of profit/(loss) 

(Ks. ‘000s) 

Chindwin Holdings Pte Ltd 30.0% (50,642) 

Thanlyin Estate Development Co.,Ltd. 30.0% 17,539,469 

Meeyahtar International Hotel Ltd. 20.0% 128,287 

LSC-FMI Co., Ltd. 50.0% (1,640) 

Pun Hlaing Link Services Co., Ltd 30.0% 3,313,681 

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

47.5% 
40.0% 

                                         (163,331) 
(189,156) 

Total  20,576,668 

 
ဝငေ္ငြခြန္မေဆာင္မီ အသားတင္ အျမတ္ေငြသည္ ၂၅.၈% က်ဆင္းခဲ့ျပီး ကုမၸဏီအုပ္စ၏ု စုစုုုေပါင္း အသားတင္ 
အျမတ္ေငြမွာ ယခင္ ဘ႑ာေရးနစွ္တြင္ က်ပ၂္၄.၇  ဘီလီယံ ရွိခဲရ့ာမွ ၄၁.၇% က်ဆင္းျပီး ယခဘု႑ာေရးနစွ္တြင္ က်ပ ္
၁၄.၄ ဘီလီယံ သာ ရရွခိဲ့ပါသည္။ 

Available-for-sale ရင္းႏွီးျမႇုဳပႏ္ွံမႈမ်ား၏  တနဖ္ိုးမ်ားကုုိ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရာတြင ္Memories Group (“MM Group”) 
၏ရွယ္ယာမ်ားကုုိ ယခုႏွစ္ကုန္ကာလတြငရ္ွိေသာရွယ္ယာေစ်းနငွ့္အညီ တနဖ္ိုုးသင့္ခဲ့ပါသည္။   ထုုိသိုု႔ တန္ဖိုုးျပန္လည ္
သတ္မွတ္ျခင္းသည္ Myanmar Financial Reporting Standards နွင့္အညီလိုက္နာက်င့္သံုးရျခင္းျဖစ္ၿပီး  
အဆိုပါတန္ဖုိးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚလာေသာစာရင္းေပၚရွိ စုစေုပါင္းအရံႈးေငြပမာဏမွာ  က်ပ ္ ၆ 
ဘီလီယံ ျဖစပ္ါသည္။ တနဖ္ုိးျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း ပမာဏကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ 

Investments 
Carrying Value before 

Adjustment 
Fair Value 

Adjustment 
Carrying Value after 

Adjustment 

MM Group 9,754,034,968 (6,015,680,363) 3,738,354,605 

TOTAL 9,754,034,968 (6,015,680,363) 3,738,354,605 

   
 

႐ွယ္ယာတစစ္ု၀ငေ္ငြမွာ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနစွ္တြင္ က်ပ္ ၇၄၆  ႐ိွျပီး ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ ္၃၃၈ သုိ႔  ၅၄.၇% 
က်ဆင္းခဲပ့ါသည္။ ထုုိသိုု႔ ရွယ္ယာတစ္စုဝုငေ္ငြ က်ဆင္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ အသားတငအ္ျမတ္ေငြ  ေလ်ာ့နည္း 
သြားျခင္းနွင့္ပ်မ္းမွ်႐ွယ္ယာ အေရအတြက္ ပိုမိမု်ားျပားလာျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ကမုၸဏအီပုစ္လုကက္်န႐္ငွး္တမး္အက်ဥး္ခ်ဳပေ္ဖာ္ျပခ်က ္

 

လက္ငင္းရပိငု္ခြင့္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးနစွ္တြင္ ၂၁.၄%  တုုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႐ိုးမ 
ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေငြ က်ပ ္၁၃၆၆.၃ ဘီလီယံ မွ က်ပ ္၁၆၆၀ ဘီလီယံ သုုိ႔ တုုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစပ္ါသည္။  

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိငု္ခြင္႔မ်ားသည္လည္း ၂၆. ၉% တုိးတက္ခဲ့ျပီး အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ အစိုုးရေငြတုုိက္ 
စာခ်ဳပ္ မ်ားထပမ္ဝံယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

ရိုးမဘဏ္တြင္အပ္ေငြတုိးတက္မႈေၾကာင္႔ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား ၂၄.၉%သုိ႔ တုိးတက္ခဲ႔ပါသည္။ ယခုဘ႑ာေရး 
ႏွစ္ကုန္   မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရိုုးမဘဏ္ရွိ အပ္နွေံငြမ်ားမွာ ယခင ္ဘ႑ာနွစ္ကုုန္စာရင္း  က်ပ ္၁၈၁၁.၅ ဘီလီယံ   
မွ ယခႏွုစ္ကုန္တြင္ က်ပ္ ၂၂၆၉.၄ ဘီလီယံ သုုိ႔ တုုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ 
 
လက္ငင္း မဟုတ္ေသာေပးရန္တာ၀နမ္ွာ က်ပ ္၃၂.၃ ဘီလီယံ မွ က်ပ ္၆၃.၁ ဘီလီယံ သုိ႔ ၉၅.၄ % တုုိးတက္ သြားရျခင္း 
မွာ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္တုုိးခ်ဲ႕ရနအ္တြက္ ကုမၸဏီနငွ့္ ပန္းလိႈငစ္ီလုုံေဆးရံုုတုုိ႔မွ ထပမ္ံ၍ 
ေခ်းေငြမ်ားရယူခဲ့ျခင္းႏငွ့္ နိုုင္ငံျခား ေငြလဲွလွယ္မႈနႈန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္အေမရိကန္ ေဒၚလာနငွ့္ ေခ်းယူထား ေသာ  
 ေခ်းေငြပမာဏကုုိ ျမနမ္ာက်ပ္ေငြသုုိ႔ ေျပာင္းလဲတနဖ္ုိးသင့္ရာတြင္ျဖစေ္ပၚလာေသာ စာရင္းေပၚရွိသည့္ ေခ်းေငြ ပမာဏ 
ျမင့္တက္ လာျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစပ္ါသည္။ 
 
စုစေုပါင္း အစရုငွ္မ်ား၏ပိငု္ဆုိငမ္ႈသည ္၁% အနည္းငယ္သာတိုးတက္ခဲ့ၿပီး အဓိကမွာ ႐ုိးမဘဏ္မွ စေုဆာင္းထားေသာ 
အျမတ္ေငြ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ အနည္းစုပိငု္ဆုိငမ္ႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာျခင္းတုိ႔  ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
 

 

 FY 2019  FY 2018 % Change 

ASSETS (Ks. ‘000s)  (Ks. ‘000s)  

Total current assets 2,105,186,757  1,734,498,732 21.4% 

Total non-current assets 708,590,477  558,315,502 26.9% 

Total assets 2,813,777,234  2,292,814,234 22.7% 

 
Liabilities 

    

Total current liabilities 2,439,766,009  1,952,768,391 24.9% 

Total non-current liabilities 63,140,150  32,321,163 95.4% 

Total liabilities 2,502,906,159  1,985,089,554 26.1% 

 
Equity 

    

Total equity 310,871,075  307,724,680 1.0% 

Total equity and liabilities 2,813,777,234  2,292,814,234 22.7% 
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ကမုၸဏအီပုစ္ေုငြသားစးီဆငး္မႈ႐ငွး္တမး္အက်ဥး္ခ်ဳပ ္
 

 

ကုမၸဏီအုပ္စ၏ု ေငြသားႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မွာ ၂၀၁၈ခုုနစွ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္  က်ပ ္၂၈၆.၉  ဘီလီယံ ႐ိွခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၉  ခုုနစွ၊္မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ ္ ၃၅၀.၆ ဘီလီယံ ႐ိွပါသည္။ ယခႏွုစ္တြင္ လုပ္ငန္းမေွငြသားစီး၀င္ မႈ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ ႐ိုးမဘဏ္မွ  အပေ္ငြတုုိးတက္မႈေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ ယခနုွစ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပႏ္ွံမႈ အပိငု္းတြင္ က်ပ ္၁၅၂.၃ 
ဘီလီယံ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ အစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထပမ္ံ၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေငြသားစီးဝငမ္ႈမွာက်ပ၁္၇.၄ဘီလီယံရွိခဲ႔ျပီးအေၾကာင္းမွာပန္းလိႈငစ္ီလုံေဆးရံုနငွ္႔ကုမၸဏီ၏  ေခ်းေငြ 
မ်ား  ရယူမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အနာဂတေ္မွ် ာ္မနွး္ခ်က ္ 

ကုမၸဏီအေနျဖင္႔မဟာဗ်ဴ ဟာက်ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွမံႈျဖစေ္သာဘ႑ာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈက႑၊ အမိ္ရာေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ 
မႈက႑၊  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ဆက္လက္အာရံုစိုက္၍ လုပေ္ဆာင္သြားမည ္ 
ျဖစပ္ါ သည္။ ဘ႑ာေရးက႑မ ွရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ေပး စြမ္းနိုငမ္ည္ဟု  ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး  ေရရညွ္တြင ္
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရာွက္မႈႏွင္႔အမိ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ၀ငေ္ငြပံ႔ပိုးေပးမည္ဟု  ေမွ်ာ္မနွ္းထားပါ 
သည္။ 
 
ဘ႑ာေရး၀နေ္ဆာင္မႈက႑တြင္  ႐ုိးမဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငတံြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ား 
အား ဆက္လက္၍ ၀နေ္ဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဘဏ္၏ ဖဲြ႕စညး္ပံုုကုုိ တေျပးညစီႏံႈန္းႏွင့္ ရိုုးရွင္းမႈရွေိစရန္ လုုပ္ေဆာင ္
 ေနေသာေၾကာင့္ ေရရညွ္တည္တ့ံံခုိင္ၿမေဲသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး 
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာသံုး အိမေ္ခ်းေငြ (Home Loan) ႏငွ့္အရစ္က်ေခ်းေငြ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို စာရြက္သံုး စဲြျခင္း 
မရွေိသာ tablet-based application မ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိငမ္ႈေၾကာင့္  ဘဏ္ခြဲ မ်ားရွိ၀န္ ထမ္း မ်ားႏွင့္ 
သံုးစြဲသူျပည္သူမ်ားၾကား ပုိမုိလ်င္ျမန္ေသာေခ်းေငြ၀နေ္ဆာင ္ မႈမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ႏုငိ္မည္ျဖစပ္ါ သည္။ ဤ 
၀နေ္ဆာင္မႈေၾကာင္ ့႐ုိးမဘဏ္သည္  ျမနမ္ာ ႏုငိ္ငံတြင္  ထိပ္တနး္ဒစဂ္်စ္တယ္ဘဏ္တစ္ခ ုအျဖစ္  ေရာက္ရွ ိလာနိုငုမ္ည ္
ျဖစပ္ါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသစ္ျဖင့္အာမခခံ်က္ေပးစရာမလုုိေသာအေသးစားေခ်းေငြ ၀န ္ေဆာငမ္ႈ   “SMART 
CREDIT BUSINESS” သည္အေသးစားေခ်းေငြလုပင္န္းမ်ားသို႔လြယ္ကူလ်င္ျမန္ လံုၿခဳံစြာ  ေခ်းေငြမ်ား ထုုတ္ေပးလ်က္ 

 FY 2019  FY 2018 

 (Ks. ‘000s)  (Ks. ‘000s) 

Cash provided by operating activities 198,579,619  159,811,380 

Cash (used in) investing activities (152,385,262)  (69,513,661) 

Cash provided by/(used in) financing activities 17,483,843  (6,585,997) 

Net increase in cash and cash equivalents 63,678,200  83,711,722 

Cash and cash equivalents at beginning of financial year 286,955,946  203,244,224 

Cash and cash equivalents at the end of the financial year 350,634,146  286,955,946 



7 
 

 

ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ ႐ုိးမဘဏ္သည္ ဒစဂ္်စ္တယ္  ေငြေၾကး၀နေ္ဆာင္မႈ လုပင္န္းကို ဆက္လက္ အရွနိ္ျမငွ့္ လုပေ္ဆာင ္
သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေရရွည္တြင္ဘဏ္၏စြမ္းေဆာငရ္ည ္တစခ္ုလံုးတိုးတက္ေစေရးကုိ  အေထာက္အကူျပဳႏိုငမ္ည္  ျဖစပ္ါ 
သည္။   
 
အိမရ္ာတညေ္ဆာက္မႈလုပင္န္းတြင္လည္း ျမနမ္ာနိငုင္ံ၏စီးပြားေရးတုိးတက္လာသည္နငွ့္ အမွ် ဝယ္လုိအားလည္း 
လုုိက္ပါ  တုိးျမင့္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကညပ္ါသည္။ ကုမၸဏီအုပစ္ုသည္ StarCity အမိ္ရာအတြင္း၌ တည္ရွေိသာ ရန္ကုုန္ျမိ ႕ဳရွိ 
ဝငေ္ငြအလယ္အလတ္တန္း အမိရ္ာေစ်းကြက္ကုုိ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးနိုငု္ရနအ္တြက္ ရည္ရြယ္သည့္ တန္ဖိုုးနည္း ေခတ္မ ီ
City Loft အမိရ္ာစမီံကိန္း အသစ္ကုုိ မၾကာေသးမီကာလက စတငမ္ိတ္ ဆက္ခဲ့ရာ  ေကာင္းမြန္သည့္ တုန္႔ျပနမ္ႈ 
မ်ားကုိရရွိခဲျ့ပီးေနာက္ ယင္းအမိရ္ာစမီံ ကိန္း၏ ေနာက္အဆင့္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ တိုးျမွင့္  ေဆာင႐္ြက္ 
သြားမည္ျဖစပ္ါသည္။ ဤေစ်းကြက္သည္ အတန္အသင့္ႀကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစေ္သာေၾကာင့္  ကုမၸဏီအုပ္စ ု
အတြက္ အနာဂတ္တြင္ အျမတ္ဝင္ေငြပံုုမွနရ္ရွနိိုု္င္ေစရန္ ဖန္တီးေပးနိုုငေ္သာ  စမီံကိန္း တစ္ခု ုျဖစ္လာမည္ဟုု  ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားပါသည္။  
 
ပန္းလႈိင္စီလံုေဆး႐ုံသည္ “Hub and Spoke” ၀နေ္ဆာင္မႈ ပုံစကိုံဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာငရ္ြက္ သြားမည ္ျဖစရ္ာယင္းပု ံ
စံသညအ္နာဂတ္ကာလေရရွညဖ္ြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ခုိင္မာသည့္အုတ္ျမစ္တည္ ေဆာက္ႏုိငမ္ည္ ဟုယံုၾကညမ္ပိါ 
သည္။မိတ္ဖက္သစစ္ကၤာပစူေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ OUE Lippo Healthcare Limited ႏငွ့္ လက္ 
တဲြ ေဆာင႐္ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပန္းလႈိင္စီလံုေဆး႐ုံအေနျဖင့္ ေရရညွ္တနဖ္ုိးတိုးတက္လာၿပီး အနာဂတ္ကာလ တြင ္ မဟာ   
ဗ်ဴ ဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္မ်ားရရွေိစရန္ အေထာက္အကူျဖစေ္စပါသည္။  
 
ကုမၸဏီအုပ္စ၏ု ခရီးသြားလုပင္န္းရင္းႏွီးျမပွႏ္ွံမႈမ်ားသည္လည္း ပုုိင္ဆိုင္မႈတနဖ္ုိးမ်ား  တိုးပြာလ်က္ရွပိါသည္။ Memories 
Group သည္  အခ်က္အျခာက် ေနရာေကာင္းမ်ားတြင္တညရ္ွေိသာ ဟိုတယ္ေကာင္းမ်ား၏ အစုရွယ္ယာ မ်ား၀ယ္ယူ 
ရင္းႏွီးျမပွ္ႏွျံခင္းႏငွ့္ ဟိုတယ္စီမခံန္႔ခဲြမႈကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုပုိမုိခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ဟိုတယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခဲြမ်ား 
တိုးခ်ဲ႕ေရးကုိေရွး႐ႈလုပေ္ဆာင္လ်က္ရွပိါသည္။ ကုမၸဏီအုပစ္ုသည္ Strand Hotel International Limited ၏ 
အစရုွယ္ယာ ၁၅.၂၈% ကုုိ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုုိ၍ မၾကာေသးမီးက ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။  
ကုမၸဏီအေနျဖင့္  ေစ်းကြက္ေရာင္းအားျမႇင့္တင္ျခင္းမဟာဗ်ဴဟာကို ဆက္လက္ေဆာငရ္ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ 
ႏုိင္  ငႏွံင့္အာ႐ွခရီးသြားမ်ား   ေရာက္လာေစရန္ ရည္မနွ္း ထားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ Memories Group ၏ အမွတ္တံ 
ဆိပ္ကိုလူသိမ်ားေစရန ္အခ်နိ္ယူေဆာငရ္ြက္ရမညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း  Memories  Group သည ္အာ႐ေွဒသမ ွခရီး သြား 
မ်ားျမနမ္ာႏိုငင္ံသို႔လာေရာက္မႈႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး တစစ္တစစ္  ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ား ရရွိလာမည ္
ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။  
 
ျမနမ္ာနိုငင္ံ၏စီးပြားေရးတုိ္းတက္မႈနငွ့္အတူေကာင္းမြနေ္သာ ေစ်းကြက္အတြင္းယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ အခြင့္ 
အေရးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အရညအ္ခ်င္းျပည့္၀ေသာ  ျပည္တြင္းျပညပ္မွ Partnerမ်ားနွင္႔တြဲဖက္၍ ဖက္စပ ္
လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာငျ္ခင္းကုုိ ဆက္လက္လုုပ္ကုုိင္သြား မည္ျဖစပ္ါသည္။ 
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