နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍာရ ေးရှငေး် တမ်ေးအရ ေါ် စီမံခန်ခွဲရ ေးအဖွဲွဲ့၏ ရ ေးရနေးချက်မျာေးနှင ် ရလလာသံေးု သ ် ချက်အာေးထုတပ် န် ရ ကညာပခင်ေး

ဖတ်(စ်)မြန်ြာအင်ဗက်(စ်)ြဲ့နအ
် ြ ာျားနှငသ
်ဲ့ က်ဆိုငသ
် ညဲ့်ကိုြပဏီ (“ကိုြပဏ”ီ ) နှင်ဲ့ ၎င်ျား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏခ
ီ ြ ာျား စိုအ ေါင်ျား၍
(“ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို”) ၏ ဒေါရို က်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ ြတ်လ (၃၁) ရက် အန ဲ့ကိုနဆ
် ိုျားံ အသာ အမခာက်လတာ (“၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား
နှစ်ဝက်”) အတက် ကိုြပဏ၏
ီ စာရင်ျားြစစ်အဆျားရအသျားအသာ ဘဏ္ဍာအရျားရှငျား် တြ်ျားြ ာျားအာျား ျားတထိုတ်မ န်အ ကညာအ ် ေါသည်။
နင်ျားယှဉ် အလဲ့လာြမ ြုလို ်နင
ို ရ
် န်အတက် ကိုြပဏီ၏ စီြံခနခ
် ဲ့ အရျားအဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ် အအာက်တိုဘာလ ၁ ရက် အနြှဲ့ ၂၀၁၉
ခိုနစ
ှ ် ြတ်လ ၃၁ ရက်အနအထ
ဲ့

(“၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်”) နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍာအရျားအစီရင်ခံစာနှင်ဲ့ နင်ျားယှဉ် သံိုျားသ ်တင်မ

ထာျား ေါသည်။ အဆျားအနျားခ က်နင
ှ ်ဲ့ အလဲ့လာသံိုျားသ ်ခ က်ြ ာျားြှာ အအာက် ေါအတိုငျား် မဖစ် ေါသည်။
KEY HIGHLIGHTS
Summary of Group Statement of Comprehensive Income
(MMK'000)
Revenue
Cost of sales
Gross profit
Gross margin
Administrative expenses
Finance expenses
Other gains or (losses)
Share of profit of associates & joint ventures, net of tax
Profit before income tax
Income tax expense
Profit for the period
Fair value change on available-for-sale investments
Share of other comprehensive income of associates
Other comprehensive income (loss) for the period,
net of tax
Total comprehensive income for the period
Profit attributable to:
Owners of the Company
Non-controlling interests

Earnings per share
Basic (MMK)
Diluted (MMK)

1

HY 2020
Unaudited

HY 2019
Unaudited

177,108,555
(102,621,964)
74,486,591
42%

149,201,865
(89,581,120)
59,620,745
40%

18.7%
14.6%
24.9%

(51,698,601)
(5,143,037)
1,564,119
(68,379)
19,140,693
(6,418,747)
12,721,946

(54,286,838)
(4,226,148)
453,654
6,067,886
7,629,299
(2,999,663)
4,629,636

(4.8%)
21.7%
244.8%
(101.1%)
150.9%
114.0%
174.8%

(64,175)
5,675,942

(3,517,881)
-

(98.2%)
NM1

5,611,767

(3,517,881)

(259.5%)

18,333,713

1,111,755

1,549.1%

2,996,463
9,725,483

2,457,535
2,172,101

12,721,946

4,629,636

111
83

91
91

% Change

21.9%
(8.7%)

NM – Not Meaningful

1

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက် အမခာက်လတာကာလအတက် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ စိုစိုအ ေါင်ျားဝင်အငြှာ က ် ၁၇၇.၁ ဘီလီယံ မဖစ်ပ ီျား ၂၀၁၉
ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်၏ စိုစိုအ ေါင်ျားဝင်အင က ် ၁၄၉.၂ ဘီလီယံထက် ၁၈.၇% တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ ဝင်အငြ ာျားကို အအာက် ေါ အတိုငျား် လို ်ငန်ျားကဏ္ဍအလိုက် ခမခြ်ျား စတ်မဖာ နင
ို ် ေါသည် (MMK'000)
Financial services
Healthcare services

HY 2020
(Unaudited)
159,201,128

HY 2019
(Unaudited)
134,574,014

% Change

17,873,647

14,594,071

22.5%

27,000

27,000

0%

6,780

6,780

0%

177,108,555

149,201,865

18.7%

Rental income
Dividend income
Total

ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏

ဝင်အငတိုျားတက်ြြှာ

အဓကအာျားမဖငဲ့်

ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြကဏ္ဍြှမဖစ်ပ ီျား

18.3%

၎င်ျားကဏ္ဍသည်

၂၀၁၉

ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် ဝင်အင က ် ၁၃၄.၆ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် က ် ၁၅၉.၂ ဘီလီယံ ရရှသမဖငဲ့်
၁၈.၃%

တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။

ထသ
ို ဝင်
ို ဲ့ အငတိုျားတက်လာမခင်ျားြှာ

ဘဏ၊

အရစ်က

ဝယ်ယမခင်ျား၊

အြ်ရာအခ ျားအင၊

အအသျားစာျားအခ ျားအငနှင်ဲ့ Smart Credit တထံ
ို ဲ့ ြှ အတိုျားဝင်အငြ ာျား တိုျားတက်ရရှလာမခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။
ထအမ
ို ဲ့
င် ကိုြပဏီအို ်စို၏ က န်ျားြာအရျားအစာငဲ့အ
် ရှာက်ြကဏ္ဍြှ ဝင်အငသည်လည်ျား COVID-19 ၏ သက်အရာက်ြြ ာျား ရှခဲ့
အသာ်လည်ျား ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် က ် ၁၄.၆ ဘီလီယံ ြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် က ် ၁၇.၉ ဘီလီယံသို ဲ့
ဝင်အငတိုျားတက်ရရှခဲ့ ေါသည်။

ထက
ို သ
ဲ့ ို ဲ့ ၂၂.၅%

ဝင်အငတိုျားတက်ရသညဲ့်

အဓကအအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ

အဆျားရံိုဝန်အဆာင်ြ

လို ်ငန်ျားြ ာျားမဖစ်အသာ မ ည် ြှကျွြ်ျားက င်ဆရာဝန်ြ ာျားအာျား ြှတ် ံိုတင်ကိုသခင်မဲ့ ြုမခင်ျား၊ အရို ျားအထျားကို၊ အအထအထခစတ် ကိုသြ၊
ခနဓာကိုယ်အတင်ျား ိုငျား် အရာဂေါကိုသြနှင်ဲ့ နှလံိုျားအရာဂေါ အထျားကိုဌာန တ၏
ို ဲ့ ဝင်အငြ ာျား အ ကာငဲ့် မဖစ်သည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်၏ အ ကြ်ျားအမြတ်သည် က ် ၇၄.၅ ဘီလီယံ ရှရာ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျား နှစ်ဝက်တင်
ရရှခဲ့အသာ အ ကြ်ျားအမြတ် က ် ၅၉.၆ ဘီလီယံနင
ှ ်ဲ့ နင်ျားယှဉ်လျှင် ၂၄.၉% တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။ ဤသို ဲ့ တိုျားတက်လာမခင်ျားြှာ
ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြကဏ္ဍမဖစ်အသာ ရို ျားြဘဏ်လီြတက်၏ အ ကြ်ျားအမြတ် တိုျားတက်လာမခင်ျား

အ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။

က န်ျားြာအရျားအစာငဲ့အ
် ရှာက်ြကဏ္ဍ၏ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နှစ်ဝက်တင် ဝင်အငတိုျားတက်လာအသာ်လည်ျား အဆျားဝေါျားကိုသစရတ်ြ ာျား
တိုျားလာအသာအ ကာငဲ့် အ ကြ်ျားအမြတ်အခ ြုျားအာျား ယခင်နစ
ှ ်ကအတိုငျား် ဆက်လက်ထန်ျားသြ်ျား ထာျားနင
ို ခ
် ဲ့ ေါသည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏

စီြံခနခ
် ဲ့ ြဆိုငရ
် ာ အသံိုျားစရတ်သည် ၂၀၁၉

ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် က ် ၅၄.၃ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၀

ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် က ် ၅၁.၇ ဘီလီယံသို ဲ့ က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ အသံိုျားစရတ်ြ ာျားြှာ အဓကအာျားမဖငဲ့် ဝန်ထြ်ျားလစာ နှင်ဲ့
ခံစာျားခငဲ့ြ
် ာျား၊

အခ ျားအငြ ာျားအအ ေါ်တင်

ဆံိုျားရံျားနင
ို အ
် မခလ ာထာျားမခင်ျား၊ ကျွြ်ျားက င် ညာရှငြ
် ာျားအတက် အသံိုျားစရတ်ြ ာျား၊

ံိုအသ ိုင် စစည်ျားြ ာျား၏ တန်ဖိုျားအလ ာဲ့စရတ်ြ ာျား၊ ကာလလတ် အြ်မခံအမြငှာျားရြ်ျားြစရတ်ြ ာျား၊ ဒီဂ စ်တယ် နည်ျား ညာမဖငဲ့်
အ ျားကက်ရှာအဖမခင်ျား အ ျားကက်မြြှငဲ့တ
် င်မခင်ျား ကိုနက
် စရတ်ြ ာျား၊ နည်ျား ညာ ိုငျား် ဆိုငရ
် ာ ကိုနက
် စရတ်ြ ာျား၊ ခရီျားစရတ်ြ ာျား နှင်ဲ့
ဒေါရို က်တာြ ာျား၏ လစာခံစာျားခငဲ့ြ
် ာျား ေါဝင် ေါသည်။

2

အသံိုျားစရတ် က ဆင်ျားလာရသညဲ့် အအ ကာင်ျားအရင်ျားြှာ
စရတ်ြ ာျား၊

အ ျားကက်ရှာအဖမခင်ျား

ညာရှငအ
် သံိုျားစရတ်ြ ာျား၊

အ ျားကက်မြြှငဲ့တ
် င်မခင်ျား

ကိုနက
် စရတ်ြ ာျား၊

ံိုအသ ိုင် စစည်ျားြ ာျား၏
ရံိုျားအအဆာက်အဦ

တန်ဖိုျားအလ ာဲ့

ငှာျားရြ်ျားခစရတ်ြ ာျား၊

ခရီျားစရတ်ြ ာျားနှင်ဲ့ ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြကဏ္ဍရှ ဒေါရို က်တာြ ာျား၏ လစာခံစာျားခငဲ့ြ
် ာျားကို အလ ာဲ့ခ နင
ို မ် ခင်ျားအ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။
ဘဏ္ဍာအရျားဆိုငရ
် ာအသံိုျားစရတ်ြ ာျားသည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် က ် ၄.၂ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နှစ်ဝက်တင်
က ် ၅.၁ ဘီလီယံရှသမဖငဲ့် ၂၁.၇% တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်နင
ှ ်ဲ့ နင်ျားယှဉ်လျှင် ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင်
ျှြ်ျားြျှအာျားမဖငဲ့် အခ ျားအငရယြ
မြငဲ့တ
် က်ခဲ့ ေါသည်။

ိုြိုြ ာျားမ ာျားခဲ့အသာအ ကာငဲ့် အခ ျားအငအအ ေါ်အ ျားအခ ရသည်ဲ့ အတိုျားအ ျားရအင စရတ်ြ ာျားသည်

သအသာ်
ို ဲ့
လည်ျား

Ayala

Corporation

ထံြှ

ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နအ
ံှ ငြ ာျား

ရရှခဲ့ပ ီျားအနာက်

အခ ျားအငြ ာျား

မ န်လည်အ ျားဆ ်ခဲ့သညဲ့်အတက် ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အနတ
ဲ့ င် စိုစိုအ ေါင်ျား အခ ျားအငသည် ၃၅.၀ ဘီလီယံသာ ရှသညဲ့်အတက်
၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အနတ
ှ ်ဲ့ နင်ျားယှဉ်လျှင်
ဲ့ င် ရှအသာ ၈၁.၅ ဘီလီယံနင

စိုစိုအ ေါင်ျား အခ ျားအငရယြြှာ

က ဆင်ျားသာျားခဲ့ ေါသည်။
အမခာျားအသာ ဆံိုျားရံျားြြ ာျားနှင်ဲ့ အက ြုျားအမြတ်ြ ာျားရရှြကို တင်မ ရလျှင် ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်တင် က ် ၁.၆ ဘီလီယံ
အမြတ်ရရှခသ
ဲ့ မဖင်ဲ့ ၂၀၁၉

ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်နင
ှ ်ဲ့ နင်ျားယှဉ်လျှင် တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။

အအသျားစ ်ြှာ

အအာက် ေါအတိုငျား်

မဖစ် ေါသည်။
HY 2020
(Unaudited)

HY 2019
(Unaudited)

Gain on foreign currency exchange, net
Gain on write-off of unclaimed dividend
Write-off of unsuccessful business development
Write-off of investment in associates
Write-off of available-for-sale investments
Capital gains tax
Write-off of tangible assets

22,200
1,787,072
3,164
(187,363)
(2,220)
(58,734)

(4,151)
11,970
2,967,739
(1,769,086)
(258,941)
(429,925)
(63,952)

Total Other Gains

1,564,119

453,654

(MMK’000)
Loss on disposal of available-for-sale investments
Gain on disposal of property, plant and equipment

ကိုြပဏီ အို ်စိုြှ တဖက်ကိုြပဏြ
ီ ာျား၏ ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နြ
ံှ စာရင်ျား

ယ်ဖ က်မခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ်အ ေါ်လာအသာ ဆံိုျားရံျားြ က ် ၁၈၇.၄

သန်ျားြှာ Star City @ Thanlyin Estate Development နှငသ
်ဲ့ က်ဆိုငသ
် ည်ဲ့ ကနဦျားတည်အထာင်အရျားစရတ်ြ ာျားအာျား စာရင်ျား
ယ်ဖ က်မခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နှစ်ဝက်၏ အငလလှယ်နန်ျား အ ကာငဲ့် အ ေါ်အ ေါက်အသာ အမြတ်အငြှာ က ်
၁.၈ ဘီလီယံသက
ို ဲ့ ဆင်ျားသာျားပ ီျား အဓကအာျားမဖငဲ့် ကိုြပဏန
ီ င
ှ ်ဲ့ ၎င်ျား၏လက်အအာက်ခံကိုြပဏီြ ာျားြှ

အအြရကန်အဒေါ်လာမဖငဲ့်

အခ ျားယထာျားအသာ အ ကျားပြီြ ာျားအ ေါ်တင် နင
ို င
် မံ ခာျားအငဖလှယ်မခင်ျားအ ကာငဲ့် ရရှအသာ အမြတ်အငက ဆင်ျားမခင်ျား အ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။
ံိုအသ ိုင် စစည်ြ ာျားအာျား
ရို ျားြဘဏ်လီြတက်ထံြှ

စာရင်ျား ယ်ဖ က်မခင်ျားအ ကာငဲ့်
ံိုအသ ိုင် စစည်ျားအခ ြုွဲ့ကို

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား နှစ်ဝက်တင် က ် ၅၈.၇ သန်ျားဆံိုျားရံျားခဲ့ရမခင်ျားြှာ

စာရင်ျား ယ်ဖ က်မခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။
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တဖက်ကိုြပဏီြ ာျားနှငဖ
်ဲ့ က်စ ်ကိုြပဏီြ ာျား၏

အရံျားအမြတ်ကိုအခ ြုျားက ခအဝက ခံမခင်ျားြှမဖစ်အ ေါ်သည်ဲ့

အရံျားအာျား

အအာက် ေါ

အတိုငျား် ခမခြ်ျားစတ်မဖာ၍ တင်မ ထာျား ေါသည်။
Group Share of (Loss)/Profit
HY 2020

HY 2019

(Unaudited)

(Unaudited)

Stake
(MMK'000)
FMI Garden Development Co., Ltd

47.50%

(50,264)

(89,082)

Thanlyin Estate Development Co., Ltd

30.00%

286,385

6,188,269

Pun Hlaing Link Services Co., Ltd

30.00%

1,393

70,483

Chindwin Holdings Pte Ltd

30.00%

(426,547)

31,901

LSC-FMI Co., Ltd

50.00%

(214)

(217)

Meeyahta International Hotel Ltd

20.00%

(104,636)

(64,527)

FMI Decaux Co.,Ltd

40.00%

225,504

(68,941)

(68,379)

6,067,886

Total Share of (Loss)/ Profit
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏

တဖက်ကိုြပဏြ
ီ ာျားနှင်ဲ့

ဖက်စ ်ကိုြပဏီြ ာျား၏

အရံျားအမြတ်အာျား

အခ ြုျားက ခအဝက ခံရာတင်

၂၀၁၉

ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် အမြတ်အင က ် ၆.၁ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် အရံျားအင က ် ၆၈.၄ သန်ျား သို ဲ့
၁၀၁.၁% က ဆင်ျားသာျား ေါသည်။ ထသ
ို ို ဲ့ က ဆင်ျားရသညဲ့် အဓက အအ ကာင်ျားြှာ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် Thanlyin Estate
Development Co., Ltd. အအာက်ရှ ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နထ
ံှ ာျားအသာ အြ်ရာ အဖာ်ထတ
ို ်တည်အဆာက်အရျား စီြံကန်ျားြ ာျားအာျား
တန်ဖိုျားမ န်လည်သတ်ြှတ်ရာတင် အမြတ်က ် ၆.၂ ဘီလီယံ ရရှခဲ့ပ ီျား ယခိုနစ
ှ ်တင် ြရှအသာအ ကာင်ဲ့ အြ်ရာအဖာ်ထိုတ်
တည်အဆာက်အရျားကဏ္ဍြှ အမြတ်အငရရှြ အလ ာဲ့နည်ျားသာျားရမခင်ျားမဖစ် ေါသည်။ Chindwin Holdings Pte Ltd ၏ အရံျားအဝစို က ်
၄၂၆.၅ သန်ျား က ခံရမခင်ျားြှာ အငလလှယ်နန်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ်အ ေါ်လာနင
ို သ
် ည်ဲ့ ဆံိုျားရံျားြကို စာရင်ျားသင်က
ဲ့ ခံမခင်ျားအ ကာင်ဲ့ မဖစ် ေါသည်။
ရလဒ်အာျားမဖင်ဲ့ ဝင်အငခန်ြအဆာင်ြီ အမြတ်အငသည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်အတက် က ် ၇.၆ ဘီလီယံ ရရှရာြှ ၂၀၂၀
ဘဏ္ဍာအရျား နှစ်ဝက်အတက် က ် ၁၉.၁ ဘီလီယံ ရရှခသ
ဲ့ ညဲ့်အတက် ၁၅၀.၉% တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။ ဝင်အငခန်အ ျားအဆာင်
ရြသည်လည်ျား

၁၁၄.ဝ%

တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။

ရို ျားြဘဏ်တင်

ရလဒ်အကာင်ျားြ ာျား

ရရှခဲ့မခင်ျား၊

ရလဒ်ြ ာျား

တိုျားတက်အကာင်ျားြန်ရမခင်ျားြှာ

ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြကဏ္ဍရှ

အ ကြ်ျားအမြတ်အခ ြုျားကိုထန်ျားသြ်ျားထာျားနင
ို မ် ခင်ျား၊

ကိုနက
် စရတ်ြ ာျားအာျား

အလ ာဲ့ခ နင
ို မ် ခင်ျားတိုအဲ့ ကာင်မဲ့ ဖစ် ေါသည်။ ကိုြပဏီအို ်စို၏ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် စိုစိုအ ေါင်ျား အသာျားတင် အမြတ်အငသည်
က ် ၁၂.၇ ဘီလီယံ သို အရာက်
ရှခဲ့ပ ီျား ၁၇၄.၈% တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။
ဲ့
၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်အတင်ျား Available-for-sale ရင်ျားနှျားီ မြြှ ်နြ
ံှ ြ ာျားအာျား တန်ဖိုျားြ ာျား မ န်လည်သင်ရ
ဲ့ ာတင် က ် ၆၄.၂ သန်ျား
ဆံိုျားရံျားခဲ့ပ ီျား ဤအ ိုငျား် ၌ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် က ် ၃.၅ ဘီလီယံ ဆံိုျားရံျားခဲ့ ေါသည်။ ကိုြပဏီအို ်စို၏ Available-for-sale
ရင်ျားနှျားီ မြြှ ်နြ
ံှ ြ ာျားအာျား တန်ဖိုျားမ န်လည်သင်ြ
ဲ့ အအသျားစ ်အာျား အအာက် ေါအတိုငျား် တင်မ ထာျား ေါသည်။
Investments

Carrying Value
Before Adjustment

Fair Value
Adjustment

Carrying Value after
Adjustment

(MMK'000)
MTSH

2,638,362

(386,102)

2,252,260

MM Group

3,056,458

(1,497,842)

1,558,616

Digital Money Myanmar Ltd.

10,484,352

1,819,769

12,304,121

Total

16,179,172

(64,175)

16,114,997
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ထသ
ို ို ဲ့ တန်ဖိုျားမ န်လည်သင်မဲ့ ခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ်အ ေါ်သည်ဲ့ အရံျားအငြှာ YSX နှင်ဲ့ SGX တတ
ို ဲ့ င် စာရင်ျားဝင်ထာျားသည်ဲ့ Myanmar
Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (“MTSH”) နှင်ဲ့ Memories Group Limited (“Memories Group) တ၏
ို ဲ့ ရှယ်ယာ
အစ ျားကက်အ ေါက်အ ျားြ ာျား အမ ာင်ျားလြအ ကာင်ဲ့ မဖစ်အ ေါ်သည်ဲ့ တန်ဖိုျားသင်အ
ဲ့ ရံျားမဖစ်ပ ီျား၊

အမြတ်အငြှာ ရို ျားြဘဏ်က ိုငသ
် ည်ဲ့

Digital Money Myanmar Ltd (“Wave Money”) ၏ ၅% ရှယ်ယာအာျား ြ ကာအသျားြီကမဖစ်အ ေါ် ခဲ့အသာ အ ျားကက်တန်ဖိုျား
ကို အအမခခံတက်ခ က်မခင်ျားအ ကာင်ရ
ဲ့ ရှသည်ဲ့ တန်ဖိုျားသင်အ
ဲ့ မြတ်မဖစ် ေါသည်။
၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနှစ်ဝက်တင် တဖက်ကိုြပဏီြ ာျား၏ အခ ြုျားက အမြတ်အငအအနနှင်ဲ့ က ် ၅.၇ ဘီလီယံ ရရှခဲ့ပ ီျား အဓက အာျားမဖင်ဲ့
Thanlyin Estate Development Co., Ltd နှင်ဲ့ Chindwin Holdings Pte Limited တ၏
ို ဲ့ နင
ို င
် မံ ခာျားအငစာရင်ျားအာျား
မြန်ြာက ်အငမဖငဲ့် အမ ာင်ျားလစာရင်ျားသငဲ့ရ
် ာတင် အသာျားတင်ရရှသည်အ
ဲ့ မြတ် မဖစ် ေါသည်။
ရလဒ်အာျားမဖင်ဲ့ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားနှငသ
်ဲ့ က်ဆိုငသ
် ည်ဲ့ အမြတ်အငသည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်တင် က ် ၂.၅
ဘီလီယံ ရရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျားနစ
ှ ်ဝက်တင် က ် ၃.၀ ဘီလီယံအထတိုျားတက်ရရှခဲ့ ေါသည်။
ကိုြပဏ၏
ီ အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျားနှငသ
်ဲ့ က်ဆိုငသ
် ည်ဲ့ တစ်စိုအအ ေါ်ရရှသည်အ
ဲ့ အမခခံဝင်အင (Basic EPS) ြှာ ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရျား
နှစ်ဝက်တင် ၁၁၁ က ် ရရှသည်အ
ဲ့ တက် ၂၁.၉% တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။ ရှယ်ယာတစ်စိုအတက် အလ ာဲ့က ရရှြညဲ့် ဝင်အင (Diluted
EPS) ြှာ ၈၃ က ် ရှ ေါသည်။ Diluted EPS အာျား အနာင်တင်ထတ
ို ်အဝအ ျားရြည်ဲ့ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁
ရက်တင်ထတ
ို ်အဝပ ီျားအအနအထာျားနှင်ဲ့ ျှြ်ျားြျှအအမခခံတက်ခ က်ထာျားမခင်ျားမဖစ် ေါသည်။
ကိုြပဏီ အို ်စို၏ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အနရှဲ့ ဘဏ္ဍာအရျား အအမခအအနကို ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အနရှဲ့ ဘဏ္ဍာအရျား
အအမခအအနနှင်ဲ့ အအာက် ေါအတိုငျား် ျားတအဖာ်မ အ ် ေါသည်။
Summary Group Balance Sheet
As at 31-Mar-2020

As at 30-Sep-2019

(Unaudited)

(Audited)

2,612,931,760

2,317,152,720

12.8%

760,578,757

788,003,321

(3.5%)

Total assets

3,373,510,517

3,105,156,041

8.6%

LIABILITIES
Total current liabilities

2,892,929,211

2,720,380,253

6.3%

17,742,665

61,087,662

(71.0%)

2,910,671,876

2,781,467,915

4.6%

NET ASSETS

462,838,641

323,688,126

43.0%

EQUITY
Equity attributable to the equity owners of
the Company
Non-controlling interest

344,141,172
118,697,469

214,716,140
108,971,986

Total equity

462,838,641

323,688,126

(MMK’000)

% Change

ASSETS
Total current assets
Total non-current assets

Total non-current liabilities
Total liabilities

43.0%
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လက်ငင်ျားရ ိုငခ
် ငဲ့ြ
် ာျားသည် ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အနတ
ဲ့ င် က ် ၂,၃၁၇.၂ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁
ရက်အနတ
ဲ့ င် က ် ၂,၆၁၂.၉ ဘီလီယံအထ တိုျားတက်လာခဲ့ ေါသည်။ တိုျားတက်လာရသညဲ့် အဓကအအ ကာင်ျားရင်ျားြှာ ရို ျားြဘဏ်၏
အခ ျားအငအြ ြုျားြ ြုျား၊ Prepayments နှင်ဲ့ Advances၊ ဘဏ္ဍာအရျားဝန်အဆာင်ြကဏ္ဍနှင်ဲ့

ကိုြပဏီတ၏
ို ဲ့

အငသာျားလက်က န်ြ ာျား

တိုျားတက်လာမခင်ျားတအ
ို ဲ့ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။
လက်ငင်ျားြဟိုတ်အသာ ရ ိုငခ
် ငဲ့ြ
် ာျားသည် ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အနတ
ဲ့ င် က ် ၇၈၈.၀ ဘီလီယံ ရှခဲ့ရာြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ
၃၁ ရက်အနတ
ို ို ဲ့ က ဆင်ျားရသညဲ့် အဓက အအ ကာင်ျားရင်ျားြှာ Deposit
ဲ့ င် က ် ၇၆၀.၆ ဘီလီယံ သို ဲ့ က ဆင်ျားခဲ့ ေါသည်။ ထသ
Auction အငအ ကျားအစ ျားကက်တင် ရို ျားြဘဏ်ြှ ထိုတ်အရာင်ျားမခင်ျားနှင်ဲ့ Available-for-sale Financial Assets ြ ာျားအာျား
တန်ဖိုျားမ န်လည်သင်မဲ့ ခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။ အထျားသမဖငဲ့် Memories Group နှင်ဲ့ MTSH ၏ SGX နှင်ဲ့ YSX တတ
ို ဲ့ င်
မဖစ်အ ေါ်အမ ာင်ျားလအနအသာ ရှယ်ယာအ ေါက်အ ျားြ ာျားအ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ လက်ငင်ျားအ ျားရန်တာဝန်ြှာ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အနတ
ဲ့ င် က ် ၂,၇၂၀.၄ ဘီလီယံြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁
ရက်အနတ
ဲ့ င်

က ်

၂,၈၉၃.၀

ရှယ်ယာထည်ဝ
ဲ့ င်ရန်အတက်

ဘီလီယံသို ဲ့

ကကြုတင်အငြ ာျား

တိုျားလာ ေါသည်။
ရရှမခင်ျား၊

ထသ
ို ို ဲ့

ရို ျားြဘဏ်တင်

တိုျားလာရသညဲ့်

အဓကအအ ကာင်ျားရင်ျားြှာ

အ ်နအ
ံှ ငတိုျားလာမခင်ျားနှင်ဲ့

ဝင်အငခန်တိုျားတက်

လ ာထာျားမခင်ျားတအ
ို ဲ့ ကာင်ဲ့ မဖစ် ေါသည်။ ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နသ
ံှ ထံြှ ရို ျားြဘဏ်သို ဲ့ အစိုရှယ်ယာထည်ဲ့ဝင်ရန်အတက် ကကြုတင်အင က ်
၅၂.၁၇

ဘီလီယံကို

လက်ခံရရှခဲ့ ေါသည်။

မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ တာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ခင်မဲ့ ခ က်ကို ရရှခဲ့ရာ

အဆို ေါအငနှငစ
်ဲ့ ်လ ဥ်ျား၍

နှစ်ဝက်စာရင်ျားခ ြု ်ပ ီျားအနာက်တင်

ရို ျားြဘဏ်ြှ ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နသ
ံှ သို ဲ့ အစိုရှယ်ယာအသစ်ထတ
ို ်အဝအ ျားပ ီျား

မဖစ် ေါသည်။
လက်ငင်ျားြဟိုတ်အသာ အ ျားရန်တာဝန်ြ ာျားြှာ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တင် က ် ၆၁.၁ ဘီလီယံ ရှ ရာြှ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁
ရက် တင် က ် ၁၇.၇ ဘီလီယံသို က
ဲ့ ဆင်ျားသာျား ေါသည်။ က ဆင်ျားသာျားရသညဲ့် အအ ကာင်ျားရင်ျားြှာ ဘဏ်အခ ျားအငအခ ြုွဲ့ကို မ န်လည်
အ ျားဆ ်ခဲ့အသာအ ကာငဲ့် မဖစ် ေါသည်။
အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာျား၏ အသာျားတင် ိုငဆ
် ိုငြ
် သည် ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက် တင် က ် ၃၄၄.၁ ဘီလီယံ မဖစ်ပ ီျား ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ
၃၀ ရက်တင် က ် ၂၁၄.၇ ဘီလီယံမဖစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက် တင် ခ န်လှ ်ထာျားအသာ အမြတ်အငြှာ က ် ၈၄.၃ ဘီလီယံ
ရှသညဲ့်အတက် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တင် ရှအသာ က ် ၈၁.၄ ဘီလီယံနင
ှ ်ဲ့ နင်ျားယှဉ်လျှင် အနည်ျားငယ် မြငဲ့တ
် က်ခဲ့သည်။
ကိုြပဏီ အို ်စို၏ ရင်ျားနျားီှ အငြှာ ၄၃% တိုျားတက်ခဲ့ပ ီျား၊ အအ ကာင်ျားရင်ျားြှာ Ayala Corporation ထံြှ ကကြုတင်ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နအ
ံှ င
အအြရကန်အဒေါ်လာ ၈၂.၅ သန်ျားအာျား ရရှခဲ့အသာအ ကာငဲ့မ် ဖစ်သည်။ ယင်ျားအငအာျား ရင်ျားနျားီှ အငအမဖစ်အမ ာင်ျားလြည်ဲ့ အခ ျားအင Quasiequity

Loan

အမဖစ်

စာရင်ျားသင်ျား ေါသည်။

သက်ဆိုငရ
် ာခင်မဲ့ ြုခ က်ြ ာျား

ရရှခ န်တင်

အဆို ေါအငအာျား

ကိုြပဏ၏
ီ

ထည်ဝ
ဲ့ င်ပ ီျားရင်ျားနျားီှ အင ၂၀% အမ ာင်ျားလြည်မဖစ်ပ ီျား သာြန်အစိုရှယ်ယာြ ာျားကို အခ ြုျားက ထိုတ်အဝြည်မဖစ်သည်။
အနာက်စာြ က်နာှ သ/ို ဲ့
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Summary Group Cash Flow Statement
(MMK'000)

HY 2020

HY 2019

(Unaudited)

(Unaudited)

(18,064,012)

71,378,324

(125.3%)

Net cash provided by investing activities

25,594,849

49,413,890

(48.2%)

Net cash provided by financing activities

136,568,334

7,686,820

1676.7%

Net increase in cash and cash equivalents

144,099,171

128,479,034

12.2%

Cash and cash equivalents at beginning of the period

384,154,922

222,155,112

72.9%

Cash and cash equivalents at the end of the period

528,254,093

350,634,146

50.7%

Net cash (used in) provided by operating activities

% change

ကိုြပဏီ အို ်စို ၏ အငသာျားလက်က န်ြှာ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် ြတ်လ ၃၁ ရက်အနတ
ှ ် ြတ်လ ၃၁
ဲ့ င် က ် ၃၅၁.၀ ဘီလီယံ ြှ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ရက်အနတ
ှ ် ြတ်လ ၃၁ ရက်အနအထ
ကိုြပဏီအို ်စို၏ အငသာျားနှင်ဲ့
ဲ့ င် က ် ၅၂၈.၃ ဘီလီယံထ တိုျားတက်ခဲ့ ေါသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ဲ့
ဘဏ်လက်က န်အြ ာျားစိုြှာ ကိုြပဏီနင
ှ ်ဲ့ ရို ျားြဘဏ်ြှ မဖစ် ေါသည်။ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အနအထ
ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည် လို ်ငန်ျား
ဲ့
လည် တ်ြဆိုငရ
် ာလို ်ရ ်အတက် က ် ၁၈.၁ ဘီလီယံ ကို သံိုျားစခဲ့ပ ီျား အဓကအာျားမဖငဲ့်

ရို ျားြဘဏ်၏

သံိုျားစသြ ာျားအာျား

အခ ျားအငြ ာျားနှင်ဲ့ ကကြုတင်အငြ ာျား တိုျားမြြှငဲ့အ
် ျားအ ်ခဲ့အသာအ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။ ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နြ
ံှ ဆိုငရ
် ာလို ်ရ ်ြှ ရရှခဲ့အသာ က ်
၂၅.၆ ဘီလီယံြှာ အဓကအာျားမဖငဲ့် ရို ျားြဘဏ်၏ အစိုျားရအငတိုက်စာခ ြု ်ြ ာျားနှင်ဲ့ ရို ျားြဘဏ်၏ အမခာျားအသာအငအ ကျားသက်အသခံ
လက်ြှတ်ြ ာျားကိုအရာင်ျားခ ခဲ့ မခင်ျားအ ကာငဲ့မ် ဖစ် ေါသည်။ ဘဏ္ဍာအရျားဆိုငရ
် ာလို ်ရ ် ြှ ရရှခဲ့အသာ အငသာျား က ် ၁၃၆.၆ ဘီလီယံ
သည် အဓကအာျားမဖငဲ့် ရို ျားြဘဏ်သို ဲ့ အစိုရှယ်ယာထည်ဲ့ဝင်ြရအငနှင်ဲ့ ကိုြပဏသ
ီ ို ဲ့ Quasi-equity Loan ရအငတအ
ို ဲ့ ကာငဲ့်
မဖစ် ေါသည်။

အနာဂတ်ရမ ာ်မှန်ေးချက်
ကုမပဏီ အု ်စု

ုင ် ာ

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ

ထြဦျားဆံိုျား COVID-19 အရာဂေါရှသလနာြ ာျားကို ြတ်လအကိုနခ
် နတ
် ဲ့ င် စတင်

အတွဲ့ ရှခဲ့ပ ီျား ထအ
ို ခ န်ြှစ၍

ဤအစီရင်ခံစာ အရျားသာျားသညဲ့်အခ န် အထ အရာဂေါ ိုျားရှသလနာ အအယာက် ၂၉၉ ဦျားခနက
် ဲ့ ို အတွဲ့ ရှထာျား ေါသည်။
မ ည်အထာင်စို အစိုျားရနှင်ဲ့ တိုငျား် အဒသကကီျား အစိုျားရတက
ို ဲ့ မ ည်သက
ှ ် ဧပ ီလ ၁၀ ရက်အနြှဲ့ ၁၉
ဲ့ န်ျားြာအရျားအတက် ၂၀၂၀ မ ညဲ့်နစ
ရက်အန ကာျားတ
င် က င်ျား ြညဲ့် မြန်ြာဲ့နစ
ှ ်သစ်ကျားသကကြန် အတာ်ကို ဖ က်သြ်ျားမခင်ျားအ ေါအဝင်အမခာျားအသာ လစိုလအဝျားမဖငဲ့်
ဲ့
မ ြုလို ်ရအသာကစစရ ်ြ ာျားကိုဖ က်သြ်ျားမခင်ျား၊ မ ည်သြ ာျားကိုအြ်ြှာအနထိုငရ
် န်ညွှန် ကာျားမခင်ျား၊ ပြြုွဲ့နယ် တစ်ခိုနင
ှ တ
်ဲ့ စ်ခို အ ကာျား
သာျားလာြြ ာျားကိုကနသ
် ဲ့ တ်မခင်ျား၊
တ်ထာျားမခင်ျားတအ
ို ဲ့ ေါအဝင်

နယ်စ ်အဒသြ ာျားတင်

ခရီျားသာျားလာြြ ာျားကိုတာျားမြစ်မခင်ျား၊

တင်ျား က ်အသာစည်ျားြ ဉ်ျားစည်ျားကြ်ျားြ ာျားကို

ခ ြှတ်ခဲ့ က ေါသည်။

နင
ို င
် တ
ံ ကာအလဆ ်ကို
ထအ
ို အမခအအနြ ာျားအ ကာင်ဲ့

ထိုတ်လို ်အရျားလို ်ငန်ျားြ ာျားနှင်ဲ့ ကိုနစ
် ည်စီျားဆင်ျားြြ ာျား ရ ်တနသ
် ဲ့ ာျားအသာအ ကာငဲ့် စီျား ာျားအရျားကဏ္ဍြှာ အနှျားအကျားအလျားလံသာျား
ခဲ့ ေါသည်။ အနာက်ဆက်တအမဖစ် စီျား ာျားအရျားလို ်ငန်ျားြ ာျားနှင်ဲ့ မ ည်သြ ာျား၏ စာျားဝတ်အနအရျားအအ ေါ် အက ြုျားသက်အရာက်ခဲ့ ေါသည်။
ထအ
ို က ြုျားသက်အရာက်ြြ ာျားသည် ြည်အရ ွဲ့ြည်ြျှအထ သက်အရာက်ြရှနင
ို သ
် ည်ကို ယခို အခ န်အထ အတအက ခနြ
် ဲ့ ှနျား် နင
ို မ် ခင်ျား
7

ြရှအသျားသကသ
ဲ့ ို စီ
ို ြ
်
ဲ့ ျား ာျားအရျား လို ်ငန်ျားအြ ြုျားအစာျားြ ာျားအ ေါ်တင် ြတည်၍ စီျား ာျားအရျား လို ်ငန်ျားတစ်ခိုစီ၏ မ န်လည်ဦျားအြာဲ့လာနင
အအမခအအနလည်ျား ကာမခာျားြည် မဖစ် ေါသည်။
COVID-19 အက ်အတည်ျား စတင်မဖစ် ာျားကတည်ျားက FMI ကိုြပဏ၏
ီ

အဓကဦျားစာျားအ ျားကစစြှာ ဝန်ထြ်ျားြ ာျားနှင်ဲ့ သံိုျားစသ

မ ည်သြ ာျား၏ က န်ျားြာအရျားနှငအ
်ဲ့ ဘျားကင်ျားလံိုမခံြုအရျားမဖစ် ေါသည်။ ထအ
ို ဲ့ ကာငဲ့် အဆို ေါမဖစ် ာျားလာနင
ို သ
် ည်ဲ့ အနတရာယ်ြ ာျားကို
ကိုစာျားနင
ို ြ
် ညဲ့်အကာအကယ်လို ်အဆာင်ြြ ာျားကို

ခ ြှတ်လို ်အဆာင်ခဲ့ ေါသည်။

ထလ
ို ို ်အဆာင်ြြ ာျားနှင်ဲ့

စ ်လ ဥ်ျားသည်ဲ့

ကိုနက
် စရတ်ြ ာျားကို အနာက်လာြည်ဲ့ အစီရင်ခံစာတင် တင်မ ြည်မဖစ် ေါသည်။ COVID-19 က ်အရာဂေါအဘျားြှ ြည်သညဲ့်
အခ န်တင်

မ န်လည်ဦျားအြာဲ့လာနင
ို ြ
် ည်ကို

ြအသခ ာြအရရာအဆငဲ့တ
် င်

ရှအနအသျားသညဲ့်အတက်

ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုအအနမဖငဲ့်

အဓကြက သည်ဲ့ လို ်ငန်ျားြ ာျားနှင်ဲ့ အငလံိုျားအငရင်ျား သံိုျားစြြ ာျားကို အခတတဆိုငျား် ငံမခင်ျား၊ အရွှွဲ့ဆိုငျား် မခင်ျား အ ေါအဝင် ကိုနက
် စရတ်ြ ာျားကို
စီြံခနခ
် ဲ့ မခင်ျားနှင်ဲ့ အငသာျားြ ာျားကို ထန်ျားသြ်ျားထာျားနင
ို ရ
် န် နည်ျားလြ်ျားအ ေါင်ျားြ ာျားစာကို က ငဲ့သ
် ိုျားံ ခဲ့ ေါသည်။
ထအမ
ို ဲ့
င် ဒေါရို က်တာအဖွဲ့ နှင်ဲ့ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အကကီျားတန်ျားအြအဆာင်အရာရှြ ာျားသည် ၎င်ျားတ၏
ို ဲ့ လစာနှငခ
်ဲ့ ံစာျားခင်ြ
ဲ့ ာျားကို
ြြသအဘာဆနဒအအလျှာက် ၂၀၂၀မ ညဲ့်နစ
ှ ် အြလ ၁ ရက်အနြှဲ့ စတင်၍ အမခာက်လစာကို ၂၅% အလ ာဲ့ယခံစာျားခဲ့ က ေါသည်။
အလယ်အလတ်အဆငဲ့်

စီြံခနခ
် ဲ့ သြ ာျားကလည်ျား

သက်ဆိုငရ
် ာစီျား ာျားအရျားလို ်ငန်ျားအအမခအအနြ ာျားကို

ြတည်၍

သံိုျားလြှ

အမခာက်လအထ လစာအငြ ာျားအလ ာဲ့ယခဲ့ က ေါသည်။ ယခိုကသ
ဲ့ ို ဲ့ ခက်ခအသာကာလအတင်ျား ဥာဏ် ညာရင်က
ဲ့ က်ြ၊ စတ်အာျား
ထက်သန်ြနှင်ဲ့ ကံဲ့ ကံဲ့ခံနင
ို ြ
် တိုမဖငဲ့
ီ ို ်စိုအအနမဖငဲ့် ြ ာျားစာ
ဲ့ ် ဝိုငျား် ဝန်ျားကကြုျား ြ်ျားခဲ့ ကအသာ ဝန်ထြ်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားကို ကိုြပဏအ
အက ျားဇျားတင်ရှအ ကာင်ျား ြှတ်တြ်ျားတင်လို ေါသည်။
လက်ရှစီျား ာျားအရျားအအမခအအနသည် အခက်အခြ ာျား၊ စန်အခေါ်ြြ ာျားနှငမ်ဲ့ ည်ဲ့နက
ှ ်၍ စီျား ာျားအရျားကဏ္ဍသည်လည်ျား အနှျားအကျားအလျားလံ
အနအသာ်လည်ျား COVID-19 အခ ြုျားအအကွဲ့ကို အအမခမ ြု၍ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အခ ြုွဲ့အသာ စီျား ာျားအရျား လို ်ငန်ျားြ ာျား အထျားသမဖငဲ့်
ရို ျားြဘဏ်နင
ှ ်ဲ့

န်ျားလင်စီလံိုအဆျားရံိုတ၏
ို ဲ့

အခငဲ့အ
် လြ်ျားြ ာျားကို
အနာဂတ်အအ ေါ်

ဒစ်ဂ စ်တယ်အသင်ကျားအမ ာင်ျားြအာျား

ဖန်တီျားအ ျားနင
ို ခ
် ဲ့ ေါသည်။

ယံို ကစတ်ခ ပ ီျား

ကျွနအ
် တာ်ြ ာျားအအနနှင်ဲ့

ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နရ
ံှ န်စတ်ဝင်စာျားြကို

အရှန်အဟိုနတ
် ိုျားမြြှင်အ
ဲ့ ဆာင်ရက်အစရန်

မ ည် ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နသ
ံှ ြ ာျား၏

ဆက်လက်မြင်အတွဲ့အနရပ ီျား

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ

ြဟာဗ ျူဟာက အသာ

ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နြ
ံှ ြ ာျားမ ြုလို ်လာြည်ဟို အြျှာ်ြှနျား် ထာျား ေါသည်။
ဘဏ္ဍာရ ေးဝန်ရ

ာင်မှုကဏ္ဍ

ုင ် ာ

ဤ ကဏ္ဍတင် ကိုြပဏ၏
ီ အဓက ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နထ
ံှ ာျားအသာလို ်ငန်ျားြှာ ရို ျားြဘဏ်လီြတက် မဖစ် ေါသည်။
COVID-19 အရာဂေါက ်အဘျားအအမခအအနကို တိုနမ် ဲ့ န်နင
ို ရ
် န်အတက် ရို ျားြဘဏ်၏ စီြံခန်ခဲ့ ြအဖွဲ့သည် စီျား ာျားအရျား လို ်ငန်ျားြ ာျား
ဆက်လက်ရ ်တည်အရျားအစီအစဉ် (BCP) ကို စတင်အအကာင်အထည်အဖာ်ခဲ့ပ ီျား လာြညဲ့် (၁၂) လြှ (၁၈) လအတင်ျား ဘဏ်၏
စီျား ာျားအရျား လို ်ငန်ျားအအ ေါ် မဖစ်အ ေါ်လာနင
ို သ
် ညဲ့် သက်အရာက်ြြ ာျားကို အစာငဲ့် ကညဲ့်အလဲ့လာ အကခ ်ခဲ့ က ေါသည်။ BCP သည်
အအာက် ေါ ကဏ္ဍြ ာျားအာျား အဓကထာျားခဲ့ ေါသည်။
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၁။ သံိုျားစသ မ ည်သြ ာျားအာျား အထာက် ံဲ့မခင်ျား
ရို ျားြဘဏ်၏ ဦျားစာျားအ ျားလို ်ငန်ျားြှာ COVID-19 ကာလတအလျှာက်လံိုျားတင် သံိုျားစသမ ည်သြ ာျား အာျားလံိုျားကို အထာက် ံဲ့အ ျားရန်
မဖစ်သညဲ့်အတက် ဘဏ်အအနမဖငဲ့် အအာက် ေါ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားကို အအကာင်အထည် အဖာ်ခဲ့ ေါသည်။ (က) ဝင်အငရရှြ
ြအသခ ာြအရရာြြ ာျား မြငဲ့တ
် က်လာသညဲ့်အတက် သံိုျားစသြ ာျားအအနမဖငဲ့် ဘဏ္ဍာအရျားအရ အခက်အခြမဖစ်အစရန်အတက် (၆)
လအထ

အခ ျားအငအရင်ျားမ န်ဆ ်ြ ဆိုငျား် ငံအ
ဲ့ ျားြညဲ့်

အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ ေါသည်။ (ခ) သံိုျားစသမ ည်သြ ာျား

ံိုြှန်

အသံိုျားမ ြုနင
ို အ
် ရျားကို အအထာက်အကမ ြုသညဲ့် ဆက်သယ်ြြ ာျားကို တိုျားမြြှငဲ့လ
် ို ်အဆာင်ခဲ့ ေါသည်။ (ဂ) သံိုျားစသ မ ည်သြ ာျားကို
မ ညဲ့်စံိုစာအထာက် ံဲ့အ ျားနင
ို ရ
် န်အတက် ဘဏ်၏ ဖွဲ့စည်ျား ံိုြ ာျား၊ ြဝေါဒြ ာျားနှင်ဲ့ လို ်ငန်ျားစဉ်ြ ာျားကို
လို ်အဆာင်ခဲ့ ေါသည်။

ယခိုမဖစ်အ ေါ်အနအသာ

စီျား ာျားအရျားသက်အရာက်ြြ ာျားသည်

ြအ ျားဆ ်နင
ို ြ
် ြ ာျားစာ မဖစ်အ ေါ်လာနင
ို ပ် ီျား၊ အလယ်အလတ်ကာလနှင်ဲ့

မ န်လည်ညြှနင်ျားမခင်ျားတက
ို ဲ့ ို

အရတိုကာလတင်

အရရှည်ကာလတတ
ို ဲ့ င်

အခ ျားအငမ န်လည်

မ န်လည်အ ျားဆ ်နင
ို မ် ခင်ျား

ြရှအသာအခ ျားအငြ ာျား (Non-performing Loan) အအ ေါ်တင် သက်အရာက်ြြ ာျား ရှလာနင
ို ် ေါသည်။
၂။ ဝန်ထြ်ျားြ ာျားအာျား အထာက် ံမဲ့ ခင်ျား
ရို ျားြဘဏ်၏ အဓက ရည်ရယ်ခ က်ြှာ COVID-19 အရာဂေါ ိုျားနှင်ဲ့ ဝန်ထြ်ျားြ ာျား ထအတွဲ့ ြ ြမဖစ်အစရန် ကာကယ်အ ျားရန်
မဖစ် ေါသည်။

မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ င်

ဘဏ်လို ်ငန်ျားသည်

ြရှြမဖစ်

လိုအ ်အသာ

ဝန်အဆာင်ြလို ်ငန်ျားတစ်ခိုမဖစ်သညဲ့်အတက်

နင
ို င
် တ
ံ ဝန်ျားရှ ဘဏ်ခကန်ရက်ြ ာျားကို ဆက်လက်ဖငဲ့လ
် ှစ်ထာျားပ ီျား လို ်ငန်ျားကို ဆက်လက်လို ်အဆာင်ရန် အလန်အအရျားကကီျား
ေါသည်။

ဘဏ်အအနမဖငဲ့် ဘဏ်ခြ ာျားနှင်ဲ့ နည်ျား ညာ

တိုျားတက်အစရန်နင
ှ ်ဲ့
လတစ်ဦျားနှငတ
်ဲ့ စ်ဦျား

အအမခခံအအဆာက်အအံိုြ ာျားကို

က န်ျားြာအရျားနှငအ
်ဲ့ ဆျားဝေါျားအထာက် ံဲ့ြြ ာျား
ခ ်ခာခာအနထင
ို ရ
် န်

အစီအစဉ်ြ ာျားကို

အဆငဲ့မ် ြြှငဲ့တ
် င်ရန်၊

တိုျားမြြှငဲ့အ
် ျားရန်လို ်ငန်ျားရ ်ြ ာျားတင်
ခ ြှတ်ခဲ့ ေါသည်။

ဝန်ထြ်ျားြ ာျားကို

လံိုမခံြုအရျားကို

ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နခ
ံှ ဲ့ပ ီျား

အကာအကယ်အ ျားရန်နင
ှ ်ဲ့

အထာက် ံဲ့ြအ ျားအ ်ရန်အတက် ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နြ
ံှ အသစ်ြ ာျားမ ြုလို ်ရသညဲ့်အတက် ကိုနက
် စရတ်ြ ာျားတိုျားလာပ ီျား ဘဏ္ဍာအရျားအရ
မြတ်စန်ျားနင
ို ြ
် အလ ာဲ့က နင
ို ် ေါသည်။
၃။ လက်က န်စာရင်ျားအတာင်တ
် ာမခင်ျား
ဲ့ င်ျားခိုငြ
ရို ျားြဘဏ်သည် ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နသ
ံှ အသစ်ထံြှ ရှယ်ယာထည်ဲ့ဝင်အင က ် ၅၄ ဘီလီယံကို လက်ခံရရှထာျား ေါသည်။ ထအ
ို ငအ ကာငဲ့်
ဘဏ်၏ ိုငဆ
် ိုငြ
် နှင်ဲ့ အငသာျားထာျားရှရန်အခ ြုျားကို မ ဋ္ဌာန်ျားထာျားအသာ စံနန်ျားြ ာျားထက် ိုြိုမြင်ြ
် ာြည် မဖစ် ေါသည်။ ဘဏ်၏
ဲ့ ာျားခိုငြ
အခ ျားအငဆံိုျားရံျားနင
ို ြ
် နှင်ဲ့ စီျား ာျားအရျားအက ြုျားသက်အရာက်ြြ ာျားကို ိုြိုအကာင်ျားြန်စာ ထန်ျားအက ာင်ျားနင
ို ရ
် န်အတက် အခ ျားအငအသံိုျားမ ြုသ
မ ည်သြ ာျား၏ အအမခအအနကိုသိုျားံ သ ်၍ အမ ြုသအဘာအဆာင်ရက်လ က်ရှ ေါသည်။ မဖစ်အ ေါ်လာနင
ို သ
် ည်ဲ့ စီျား ာျားအရျားအအမခအအန
ယိုယင်ျားြ ာျားကို ကကြုတင်တက်ဆပ ီျား အဆာင်ရက်ရန်ြ ာျားကို အခ န်နင
ှ တ
်ဲ့ အမ ျားညီ သံိုျားသ ်အဆာင်ရက်သာျားြည်မဖစ် ေါသည်။
၄။ အငသာျား ိုငဆ
် ိုငြ
် ကို စီြံခနခ
် ဲ့ မခင်ျား
ရို ျားြဘဏ်သည် အက ်အတည်ျားကာလြတိုငြ
် ီ ံိုြှနစ
် ီျား ာျားအရျားလို ်ငန်ျားြ ာျားလည် တ်အနသညဲ့်အခ န်ထက် အငသာျား ိုငဆ
် ိုငြ
် ကို
ိုြိုထာျားရှနင
ို ရ
် န် အစီအစဉ်ြ ာျားကို ခ ြှတ်အအကာင်အထည်အဖာ်ခဲ့ ေါသည်။ ထသ
ို ို ဲ့

အငသာျား ိုငဆ
် ိုငြ
် ကို

ိုြိုထာျားရှမခင်ျားမဖငဲ့်

သံိုျားစသြ ာျားက လိုအ ်သညဲ့်အခေါတင် ခ က်ခ င်ျား ထိုတ်အ ျားနင
ို ရ
် န် ကကြုတင် မ င်ဆင် ထာျားမခင်ျား မဖစ်သည်။ ထလ
ို ို ်အဆာင်ခ က်သည်
အခ ြုွဲ့အသာ တိုငျား် အဒသကကီျား၏ Lock-down ခ ထာျားသညဲ့် ဧရယာြ ာျားတင် ြရှြမဖစ် လိုအ ်ခ က် တစ်ခို မဖစ်လာ ေါသည်။ ဘဏ်၏
လက်ထတင် အငသာျား ိုငဆ
် ိုငြ
် တိုျားမြငဲ့က
် ိုငအ
် ဆာင်ထာျားမခင်ျားအ ကာငဲ့် မဖစ်အ ေါ်လာနင
ို အ
် သာ ဘဏ္ဍာအရျား သက်အရာက်ြြှာ အငသာျား
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ကိုငအ
် ဆာင်ထာျားမခင်ျားအ ကာင်ဲ့ အတိုျားဝင်အငြရနင
ို သ
် မဖင်ဲ့ စိုစိုအ ေါင်ျား အသာျားတင် ဝင်အငရရှြ အလ ာဲ့နည်ျားနင
ို ် ေါသည်။ အဆို ေါ
အငသာျားကိုငအ
် ဆာင်ြ အအမခအအနကိုလည်ျား COVID-19 အအမခအအန အမ ာင်ျားလလာသည်နင
ှ ်ဲ့ အြျှ မ န်လည် သံိုျားသ ်သာျားြည်
မဖစ် ေါသည်။
ကျန်ေးမာရ ေး ရစာငရ
် ရှာက်မှုကဏ္ဍ

င
ု ် ာ

ဤ ကဏ္ဍတင် ကိုြပဏ၏
ီ အဓက ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နထ
ံှ ာျားအသာလို ်ငန်ျားြှာ

န်ျားလင်စီလံို အဆျားရံို မဖစ် ေါသည်။

COIVD-19 က ်အရာဂေါသည် ကြ္ာက
်အရာဂေါတစ်ခိုအမဖစ်သိုြအရာက်
ရှြီ မြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ င်
ဲ့
ဲ့
စတင်ြအတွဲ့ ရှစဉ်

၂၀၂၀

မ ညဲ့်နစ
ှ ်

ဇန်နဝေါရီလကတည်ျားက င်

အဆျားရံို၏

ထြဦျားဆံိုျား COVID-19 လနာကို

စီြခ
ံ န်ခဲ့ ြအဖွဲ့သည်

မဖစ်လာနင
ို အ
် ခ ရှအသာ

က ်အရာဂေါအတက် ကကြုတင် အစီအြံြ ာျား မ ြုလို ်ခဲ့ ေါသည်။
အဆျားရံိုလနာြ ာျား၊ ဧညဲ့်သည်ြ ာျားနှင်ဲ့ ဝန်ထြ်ျားြ ာျား၏ အဘျားကင်ျားလံိုမခံြုအရျားကို ဦျားစာျားအ ျားအအနမဖငဲ့် သတ်ြှတ်၍ သသာအသာ
ဝင်အငအလ ာဲ့က မခင်ျား၊ အထာက် ံဲ့ြ ယနတရာျားတင် မ တ်အတာက်ြြ ာျား မဖစ်အ ေါ်လာနင
ို သ
် ည်ကို ကကြုတင်တက်ဆလ က် အဆျားရံို
စီြံခန်ခဲ့ ြအဖွဲ့သည် ထိုအအမခအအနကို ကိုစာျားနင
ို ရ
် န်အတက် အနရာအခင်ျားအက င်ျား၊ ဝန်ထြ်ျား၊ စနစ်နင
ှ ်ဲ့ အအထာက်အ ံဲ့ စစည်ျားြ ာျား
မ တ်လ ်ြြရှအစရန် အစီအစဉ်ြ ာျားခ ြှတ်ခဲ့ ေါသည်။ အဆျားရံိုဝင်အငအအ ေါ်တင် ကကီျားြာျားအသာသက်အရာက်ြ ြ ာျားရှလာနင
ို သ
် ည်ကို
ကကြုတင်တက်ဆထာျားသညဲ့်အတက် ဘဏ္ဍာအရျားစီြံခန်ခဲ့ ြဆိုငရ
် ာ အအလျားအ ျားအဆာင်ရက်ခဲ့ ေါသည် ထအမ
ို ဲ့
င် မဖစ်အ ေါ်အနသည်ဲ့
အအမခအအနတင် ဝန်အဆာင်ြဆက်လက်အ ျားနင
ို ရ
် န် လို ်ငန်ျားအသစ်မဖစ်အသာ Tele-medicine လို ်ငန်ျားကို စတင် လို ်အဆာင်
ခဲ့ ေါသည်။
ယခိုအခ န်တင် COIVD-19 က ်အရာဂေါ၏ မဖစ် ာျားအနြညဲ့် အခ န်ကာလနှင်ဲ့ ၎င်ျား၏ အက ြုျားသက်အရာက်ြြ ာျားကို ြည်သြျှ
ရှငျား် လင်ျားစာ ြသရှ ကအသျား ေါ။ သိုရာတ
င် ၂၀၂၀ ြတ်လ ၃၁ ရက်အနတ
် ိုျားံ ခဲ့သညဲ့် အဆျားရံို ထြ နှစ်ဝက်၏ ဘဏ္ဍာအရျား
ဲ့
ဲ့ င် ကိုနဆ
စြ်ျားအဆာင်ရည်ြှာ သတ်ြှတ်ထာျားအသာ ဘက်ဂ က်နင
ှ က
်ဲ့ ိုက်ညီြရှသည်ကိုအတွဲ့ရ ေါသည်။ အဆျားရို စ
ံ ီြံ ခန်ခဲ့ သြ ာျားအအနမဖငဲ့်
အစာလ င်စာ ကကြုတင်မ င်ဆင်ခဲ့အသာ အဆာင်ရက်ခ က်ြ ာျားအ ကာငဲ့် အဆျားရံိုသည်

မဖစ်အ ေါ်လာအသာ အခက်အခြ ာျားြှအန၍

အနတရာယ်ကင်ျားရှငျား် စာ လတ်အမြာက်နင
ို ြ
် ည်ဟို ယံို ကည် ေါသည်။
အမ် ာရဖာ်ထတ
ု တ
် ည်ရ ာက်မှုကဏ္ဍ
ဤကဏ္ဍတင် ကိုြပဏ၏
ီ အဓကရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နြ
ံှ ြှာ Star City စီြံကန်ျား နှင်ဲ့ Yoma Central စီြံကန်ျားတို ဲ့ မဖစ် ကပ ီျား ထစ
ို ီြံကန်ျား
နှစ်ခိုစလံိုျားြှာ

Yoma

Land

အြှတ်တံဆ ်အအာက်တင်

အအကာင်အထည်အဖာ်

အဆာင်ရက်အနအသာ

အထင်ကရ

စီြံကန်ျားကကီျားြ ာျားမဖစ် က ေါသည်။
City Loft @ Star City သည် Star City အြ်ရာအဖာ်ထတ
ို ်တည်အဆာက်အရျား လို ်ငန်ျား၏ အဓက ဝင်အငရှာအဖအ ျားအနအသာ
လို ်ငန်ျားတစ်ခို အမဖစ် ဆက်လက် ရ ်တည်လ က် ရှပ ီျား စတင်ဖငဲ့လ
် ှစ် အရာင်ျားခ ခဲ့အသာ အခန်ျားအ ေါင်ျား ၄၅၅ ခန်ျား၏ ၉၀% ကို
အရာင်ျားခ ပ ီျားမဖစ်အသာအ ကာငဲ့် အကာင်ျားြန်အသာ ဝယ်လိုအာျားရှအနသညဲ့် စီြံကန်ျားတစ်ခို မဖစ် ေါသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ထြ နှစ်ဝက်
အမခာက်အသွဲ့ရာသီတင် City Loft @ Star City စီြံကန်ျားတည်အဆာက်ြြ ာျားအာျား အရှန်အဟိုနမ် ြြှင်တ
ို ပ် ီျား အနာက်ထ ်
ဲ့ င်နင
တိုက်ခန်ျားြ ာျား

ဆက်လက်အရာင်ျားခ နင
ို သ
် ည်အ
ဲ့ တက်

ဝင်အငစာရင်ျားဝင်နင
ို ြ
် တိုျားတက်လာြည်မဖစ် ေါသည်။

၂၀၁၉

ခိုနစ
ှ ်

စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အနအထ
City Loft @ Star City အခန်ျားြ ာျား အရာင်ျားခ မခင်ျားြှ ဝင်အငအမဖစ်စာရင်ျားဝင် သတ်ြှတ်ရန် က ်
ဲ့
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၂၃ ဘီလီယံ အက ာ် ရှ ေါသည်။ ထအ
ို မ င် ကိုြပဏအ
ီ ို ်စိုသည် ရန်ကိုနန
် င
ှ ်ဲ့ ြနတအလျားပြြုွဲ့ြ ာျားရှ အမခာျားအသာ အနရာြ ာျားတင်လည်ျား City
Loft ကသ
ဲ့ ို အ
ဲ့ ြ်ရာြ ာျား ဆက်လက် တိုျားခ ွဲ့ အဆာက်လို ်သာျားရန် အမြအနရာစတင်ရှာအဖလ က် ရှ ေါအ ကာင်ျားတင်မ အ ် ေါသည်။
ခ ီေးသာေးကဏ္ဍ
ဤ ကဏ္ဍတင် ကိုြပဏ၏
ီ အဓက ရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နထ
ံှ ာျားအသာလို ်ငန်ျားြှာ Memories Group Limited မဖစ် ေါသည်။
မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ
ခရီျားသာျားလို ်ငန်ျားကဏ္ဍြှာ COVID-19 က ်အရာဂေါအဘျားအ ကာငဲ့် မ င်ျားထန်စာ ထခိုက်ခံခဲ့ရပ ီျား လာြညဲ့်လ
အနည်ျားငယ်အထ

စီျား ာျားအရျားအအ ေါ်သက်အရာက်ြြ ာျား ရှနင
ို ် ေါသည်။

အအမ ာင်ျားအလြ ာျားမဖစ်အ ေါ်လာနင
ို အ
် သာအ ကာငဲ့်

Customer ြ ာျားအကကြုက်နင
ှ ်ဲ့ အ ျားကက် လိုအ ်ခ က်

ခရီျားသာျားကဏ္ဍတစ်ခိုလံိုျားအအနမဖငဲ့်

စီျား ာျားအရျား

နည်ျားဗ ျူဟာြ ာျားကိုလည်ျား

အ ျားကက်လိုအ ်ခ က်နင
ှ အ
်ဲ့ ညီ လို ်အဆာင်နင
ို ရ
် န် လိုအ ် ေါသည်။
Memories Group သည် ယခို မဖစ်အ ေါ်လာအသာ လို ်ငန်ျား အအမခအအန က ဆင်ျားြကို အအမခခံ၍ ြဟာဗ ျူဟာက စာ
မ န်လည်သိုျားံ သ ်မခင်ျား၊

လိုအ ်အသာ

မ ြုမ င်အမ ာင်ျားလြြ ာျားမ ြုလို ်မခင်ျား၊

အအတွဲ့အ ကံြုအသစ်ြ ာျားကို တီထင်ဖန်တီျားမခင်ျားတက
ို ဲ့ ို

ခရီျားသာျားလို ်ငန်ျား

ထိုတ်ကိုနအ
် သစ်ြ ာျားနှင်ဲ့

အဆာင်ရက်ြည်မဖစ် ေါသည်။ သြှ
ို ဲ့ သာ ခရီျားသာျားလို ်ငန်ျား

အ ျားကက်

ဝယ်လိုအာျားမြငဲ့တ
် က်လာသညဲ့်အခေါတင် အဆင်သငဲ့မ် ဖစ်အနြည် မဖစ် ေါသည်။ ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို၏ အမခာျားရင်ျားနှျားီ မြြှြု ်နြ
ံှ ြ ာျားနှင်ဲ့
ယှဥ်လျှင် ဤလို ်ငန်ျားသည် လို ်ငန်ျားနယ် ယ်သစ်တစ်ခိုအဆင်တ
ဲ့ င်သာရှအနပ ီျား အရရှည်ြဟာဗ ျူဟာအမြာက် တိုျားတက်ြြ ာျားကို
အြျှာ်ြှနျား် ၍ ဆက်လက်အထာက် ံဲ့သာျားြည်မဖစ် ေါသည်။

ဒါရက
ို တ
္ ာအဖ႕ြဲ ၏ အမန္႔အရ

ထန္းထန္း
အမႈေဆာာ္ဒါရိုက္တာ
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm
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