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လကအ် ောက်ခံ ကမု္ပဏီ၏  စုရှယယ်ော ဝယယ်ခူခင််းနငှ့််  စုရှယယ်ောပ ုငဆ် ငုမ်္ှု အခပောင််းလခဲခင််းနငှ့်် စပ်လျဥ််း၍ အ ောက်ဆကတ်  ဲ

 သ အပ်းထတုခ်ပ ်အ ကခငောခခင််း 

 

ဖတ်(စ်)မြနြ်ာ အငဗ်က်(စ်)ြ ဲ့(န)် အြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် ကိုြပဏလီီြ တက် (“ကမု္ပဏီ”) ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့သည်  ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ဇ နလ် 

၁၇ ရက်၊  ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ န ို၀ငဘ်ာ ၁၄ ရက် နငှဲ့ ်၂၀၂၀ မြည်ဲ့နစ်ှ  ဧပြီလ ၁၀ ရက် နငှ်ဲ့ ၂၀၂၀ မြည်ဲ့နစ်ှ အအာက်တ ိုဘာလ ၂ ရက် တ ို ဲ့တ င ်

ကိုြပဏီြှ ထိုတ်မြနခ် ဲ့အသာ အ ကညာခ က်ြ ာျား (စိုအြါငျ်ား၍ “ယခငအ် ကညောချကမ်္ျော်း” ဟို ရည်ညွှနျ်ားြါြည်) အာျား ရည်ညွှနျ်ားလ က် 

ရှယယ်ာထိုတ်အေြှုပြီျားစီျားြှုက ို ရနက်ိုနစ်အတာဲ့အ တ်ခ  နျ်ားသ ို ဲ့တငမ်ြသည်ဲ့ စာရငျ်ားတငြံ်ိုစံ1အာျား စအတာဲ့အ ြ်ခ  နျ်ား၏ အြတတ ာရြ်ခံြှုအရ 

အအာက်ြါအတ ိုငျ်ား ထိုတ်မြနအ် ကညာအြ်ြါသည်။ 

 

၂၀၂၀ မြည်ဲ့နစ်ှ န ိုေငဘ်ာလ ၃ ရက် 

ကိုြပဏအီြည် - ဖတ်(စ်)မြနြ်ာ အငဗ်က်(စ်)ြ ဲ့(န)် 

အြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့ ်ကိုြပဏ ီလီြ တက်                  

(“FMI” သ ို ဲ့ြဟိုတ်“ကိုြပဏ”ီ) 

က ိုယ်စာျားလှယ်အြည် - ဦျားထ နျ်ားထ နျ်ား 

(Code 00001) 

ဆက်သ ယ်ရန ်- info@fmi.com.mm 

(ဖိုနျ်ား ၀၁-၃၆၈၇၇၆၆) 

 

ရ ု ်းမ္ဘဏ်၏  စုရှယယ်ော ော်း ရှယယ်ော လ ဲထပ် ခပြုလပ်ုခခင််းက စစ 

 

၁။ ရှယယ်ော  လ ဲထပ် ခပြုလပ်ုရသည့်် ရည်ရ ယခ်ျက် 

 

ကိုြ ဏီြှ ရှယ်ယာအြ ာျားစိုြ ိုငဆ် ိုငသ်ည်ဲ့ လက်အအာက်ခံကိုြပဏမီဖစ်သည်ဲ့ ရ ိုျားြဘဏလ်ီြ တက်၏ အနာက်ထြ် အစိုရှယ်ယာ 

၁၉.၆၄၅% က ို ေယ်ယူမခငျ်ားမဖငဲ့ ် အြ ာျားဆံိုျားအစိုရှယ်ယာြ ိုငဆ် ိုငသ်ူအမဖစ် ဆက်လက်ရြ်တည်န ိုငရ်နအ်တ က် ယခငအ် ကညာ 

ခ က်ြ ာျား တ င ်အဖာ်မြခ ဲ့သည်ဲ့ အဆာငရ် က်ခ က်ြ ာျား (ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ အဆာငရ် က်ခ က် ၁၊ အဆာငရ် က်ခ က် ၂ နငှ်ဲ့ ြတည်ရငျ်ားနှျီားအင  

ထြ်တ ိုျားမခငျ်ား က စစြ ာျား) က ို ၂၀ လ ခန် ဲ့  ကာမြင်ဲ့စ ာ အဆာငရ် က်ခ ဲ့ြါသည်။   

 

ကိုြပဏသီည် YLCL ထြှံ ရ ိုျားြဘဏ၏် သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျား (“ရ ု ်းမ္ဘဏ်  စုရှယယ်ောမ္ျော်း”)က ို ရယူရနအ်တ က ်

ရှယ်ယာအလ အထြ်မြြုလိုြ်မခငျ်ားမဖငဲ့ ် ကိုြပဏ၏ီ သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျား (“ စုရှယယ်ောမ္ျော်း”) အာျား ထိုတ်အေအြျား၍ 

အြျားအခ ရန ်တစ တ်တြ ိုငျ်ားအာျားမဖင်ဲ့ အြျားအခ ြါသည်။ အအသျားစ တ် အခ က်အလက်ြ ာျားအာျား ဤအ ကညာခ က်၏ အြ ိုငျ်ား ၂ တ င ်

 ကည်ဲ့ြါရန။် 

 

၂။ ရှယယ်ော  လ ဲထပ် ခပြုလပ်ုရ ်  တ က ်ရှယယ်ောထတုအ်ဝမ္ှု  ချက ်လကမ်္ျော်း 

 

(က) ထိုတ်အေခ ဲ့အသာ အစိုရှယ်ယာ အအရအတ က် သာြန ် အစိုရှယ်ယာ ၅,၉၉၆,၉၄၇ (“အပ်းအချသည့်် 

 
1 ြှတ်ခ က်။ ။ ြူလ အင်္ဂလ ြ်ဘာသာြံိုစံအာျား ဆအီလ ာ်အအာငမ်ြနဆ် ိုထိုတ်မြနသ်ည်။ 
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 စုရှယယ်ောမ္ျော်း”)။  

ထ ိုအစိုရှယ်ယာြ ာျားအမြင ် ကိုြပဏကီ Yangon Land 

Company Limited သ ို ဲ့  အင က ြ် ၉,၈၆၂,၀၀၀,၀၀၀ က ို 

အြျားအခ ရန။် 

(ခ) ရှယ်ယာ ထိုတ်အေြှု နှုနျ်ားထာျား Yangon Land က ြ ိုငဆ် ိုငအ်သာ ရ ိုျားြဘဏ ် လီြ တက် 

(“ရ ိုျားြဘဏ”်) ၏ ရှယ်ယာတစ်စိုအတ က် ကိုြပဏ၏ီ အြျားအခ  

ရြညဲ့် ရှယ်ယာအာျား ၉.၁၉၈၄ နှုနျ်ားမဖငဲ့ ် ထိုတ်အေရန။် အလ  

အထြ်အာျားမဖငဲ့ ် ရ ိုျားြဘဏ၏် အစိုရှယ်ယာ ၆၅၁,၉၅၂ စို 

(ြတည် ရငျ်ားနှျီားအင တ ိုျားခ  ွဲ့ ပြီျား ရှယ်ယာြ ိုငဆ် ိုငြ်ှု ၁၉.၆၄၅%) က ို 

ကိုြပဏသီ ို ဲ့  လွှ အမြာငျ်ားအြျားရန။် 

(င်္) ထိုတ်အေအသာ အစိုရှယ်ယာ တစ်စိုတနဖ် ိုျား က ြ် ၁၄,၈၀၀ (တစ်စိုနှုနျ်ားထာျား) 

(ဃ) တ ိုျားလာအသာ အစိုရှယ်ယာ ြတည် ရငျ်ားနှျီားအင  

ြြာဏ 

က ြ် ၈၈,၇၅၄,၈၁၅,၆၀၀ (ရှယ်ယာ တစ်စိုလျှင ်က ြ် ၁၄,၈၀၀ 

နှုနျ်ားမဖင်ဲ့) 

(င) စတင ်အသက်ေငြ်ည်ဲ့ အန ဲ့စ  ။  

(ထ ို ဲ့မြင ် အစိုရှယ်ယာ အသစ်ြ ာျားအာျား 

ခ  အေအြျားအြ်ြညဲ့် သတ်ြှတ် ထာျားအသာ 

တတ ယ အဖ  ွဲ့အစည်ျား၏ အခ က်အလက် 

ြ ာျားအာျား အအာက်အဖာ်မြြါ “အြှတ်စဉ် ၅။ 

ရှယ်ယာ အလ အထြ် မြြုလိုြ်မခငျ်ားတ င ်

ြါေငအ်သာ အမခာျားအသာ အဖ  ွဲ့အစည်ျားြ ာျား၏ 

အခ က်အလက်ြ ာျား” တ င ်အဖာမ်ြရြည်။) 

 

၂၀၂၀မြည်ဲ့နစ်ှ စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်အန ဲ့တ င ် ရှယ်ယာ 

ြ ိုငဆ် ိုငြ်ှု အမြာငျ်ားလ မခငျ်ား က စစြ ာျား ပြီျားစီျားခ ဲ့ပြီျား၊ ၂၀၂၀မြည်ဲ့နစ်ှ 

န ိုေငဘ်ာလ ၃ ရက်အန ဲ့ တ င ်အြျားခ သည်ဲ့ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား 

ထိုတ်အေအြျားခ ဲ့ပြီျားမဖစ်ြါသည်။ 

 

၃။ ကမု္ပဏီမှ္ ထတုအ်ဝထော်းသည့််  စုရှယယ်ော  အရ တ က ်နငှ့်် ကုမ္ပဏီ၏ မ္တည်ရင််းနှ်ီးအင  အခပောင််းလမဲ္ှု   

        

(က) လက်ရှ  ထိုတ်အေထာျားသည်ဲ့ ရှယ်ယာ အအရအတ က်  ၂၇,၁၁၂,၇၄၇ စို 

(ခ) လက်ရှ  စိုစိုအြါငျ်ား ြတည်ရငျ်ားနှျီားအင  က ြ် ၉၃,၇၆၂,၀၅၄,၇၀၀  

(င်္) တ ိုျားလာသည်ဲ့ အစိုရှယ်ယာအအရအတ က်   ၅,၉၉၆,၉၄၇ စို 

(ဃ) တ ိုျားလာသည်ဲ့ စိုစိုအြါငျ်ား ြတည်ရငျ်ားနှျီားအင  က ြ် ၈၈,၇၅၄,၈၁၅,၆၀၀ 

(င) အစိုရှယ်ယာ အလ အထြ် မြြုပြီျားအနာက် ထိုတ်အေထာျားသည်ဲ့ 

အစိုရှယ်ယာ စိုစိုအြါငျ်ား အအရအတ က်   

၃၃,၁၀၉,၆၉၄ စို 

(စ) ရှယ်ယာအလ အထြ် မြြုပြီျားအနာက် စိုစိုအြါငျ်ား ြတည်ရငျ်ားနှျီားအင  က ြ် ၁၈၂,၅၁၆,၈၇၁,၀၀၀ 

 

 (ထ ို ဲ့အမြင ်Goodwill က ို တ က ြှနက်နအ်စရန ်သ ို ဲ့ြဟိုတ် အအြါငျ်ား 

သ ို ဲ့ြဟိုတ်အနှုတ်မဖစ်အ ကာငျ်ားနငှ်ဲ့ ၎ငျ်ား၏အ ကြ်ျားြ ဥ်ျား 

တနဖ် ိုျားြြာဏ က ို အဖာ်မြရြါြည်။ သ ို ဲ့ရာတ င ် Goodwill 

အ ကြ်ျားြ ဥ်ျား ြြာဏသည် စိုစိုအြါငျ်ား ၀ငအ်င သ ို ဲ့ြဟိုတ် 

ြငြ်ကိုြပဏ၏ီ ရှယ်ယာရှငြ် ာျားအာျား အြျားအြ်ရသည်ဲ့ 

စိုစိုအြါငျ်ားေငအ်င ၏ ၃၀% အအာက်ရှ ပြီျား Goodwill သည် 

အက  ြုျားသက်အရာက်ြှု ြရှ ြါ။  
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သ သာအသာ လွှြ်ျားြ ိုျားြှုက ို ြမဖစ်အစန ိုငဟ်ို ယူဆအ ကာငျ်ား 

အဖာ်မြသငဲ့သ်ည်။) 

 

၄။ ရှယယ်ော လ ဲထပ်/ရှယယ်ောလ အဲခပောင််းခခင််း/လပ်ုင ််းပူ်းအပေါင််းခခင််းတ ု ့် တ က ် ရှယ်ယောထတုအ်ဝမ္ှုနှု ််းထော်း အပေါ် 

ထည့််သ င််းစဉ်းစော်းသည့််  အ ကောင််း ရောမ္ျော်း 

 

(က) အဆ ိုြါ ရှယ်ယာထိုတ်အေြှု နှုနျ်ားထာျားက ို တ က်ခ က်ြှုအာျား 

မြြုလိုြ်သည်ဲ့ မြငြ် အဖ  ွဲ့အစည်ျား၏ အြည ်(ကိုြပဏသီည် မြငြ် 

အဖ  ွဲ့အစည်ျားတစ်ခိုက ို အဆ ိုြါ တ က်ခ က်ြှု မြြုလိုြ်ရနအ်တ က် 

သျီားသန် ဲ့ အစခ ိုငျ်ားခ ဲ့မခငျ်ား ြရှ သည်ဲ့အခါ) 

KPMG ၏ ရ ိုျားြဘဏတ်နဖ် ိုျားအက မဖတ်သညဲ့် 

အစီရငခ်ံစာအ ား က  ားက ားခ ဲ့သည်။ 

(ခ) တ က်ခ က်ြှု နည်ျားလြ်ျားြ ာျား 

 

 
 

 

ရ ိုျားြဘဏ်အတ က် အသံိုျားမြြုအသာ  တနဖ် ိုျား 

အက မဖတ်သညဲ့် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားြှာ 

1) Discounted Cash Flow Analysis 
Approach  
2) Cost Approach and  
3) Market Approach for cross check 
comparison. 

 

၅။ ရှယယ်ော  လ ဲထပ် ခပြုလပ်ုခခင််းတ င ်ပေါဝငသ်ည့်် တဖက ်ဖ ဲွဲ့ စည််းမ္ျော်း၏  ချက် လက်မ္ျော်း 

 

တဖက် ဖ ဲွဲ့ စည််း။ 

(က) ကိုြပဏ ီအြည် Yangon Land Company Limited 

(ခ) ကိုြပဏ ီရံိုျားခ ြုြ် လ ြ်စာ သည်ကြ်ျားြက်(စ်)၊ အြှတ် (၁) ရံိုျားြ ာျားရ ြ်သာေငျ်ား၊ 

ကိုက္ ြုရ ြ်သာလြ်ျား၊ ြနျ်ားလှု ငအ် ြ်ရာ၊ လှု ငသ်ာယာ ပြ ြုွဲ့နယ်၊ 

ရနက်ိုနပ်ြ ြုွဲ့။ 

(င်္) က ိုယ်စာျားလှယ်၏ အြည်နငှ်ဲ့ ရာထျူား ဦျားသ ြ်ျားအေ (ခ) Mr. Serge Pun, ဥက္ဌ 

(ဃ) လိုြ်ငနျ်ား အြ  ြုျားအစာျား ရငျ်ားနှျီားမြြှြ်နှြံှု ကိုြပဏီ 

(င) စတငတ်ည်အထာငသ်ည်ဲ့အန ဲ့စ   ၀၇-၀၇-၁၉၉၂ 

(စ) အဓ က အစိုရှယ်ယာေငြ် ာျား နငှ်ဲ့ ရှယ်ယာ ြ ိုငဆ် ိုငြ်ှု 

အခ  ြုျား 

ဦျားသ ြ်ျားအေ (ခ) Mr. Serge Pun - ၉၈% 

(ဆ) ကိုြပဏီနငှ်ဲ့ အမခာျားအသာ အဖ  ွဲ့အစည်ျား ကာျား 

ဆက်သ ယ်ြှု  

(အရငျ်ားအနှျီား၊ ြိုင္်္ ြုလ်အရျား နငှ်ဲ့ စီျားြ ာျားအရျား အရ) 

Yangon Land သည် ရှယယ်ာ အလ အထြ် ြမြြုလိုြ်ြီ 

FMI ကိုြပဏ၏ီ လက်ရှ  ဒိုတ ယအကကီျားဆံိုျားရှယ်ယာရှင ်

မဖစ်သည်။  

 

တဖက် ဖ ဲွဲ့ စည််း ခပင ် ခခော်း ကျ ြု်းခံစော်းရသမူ္ျော်း။ 

(က) ကိုြပဏ ီအြည် 001 Offshore Shares Limited 

(ခ) ကိုြပဏ ီရံိုျားခ ြုြ် လ ြ်စာ 21/F, SPA Centre, 53-55, Lockhart Road, Wan 
Chai, Hong Kong 

(င်္) က ိုယ်စာျားလှယ်၏ အြည်နငှ်ဲ့ ရာထျူား Mr. Chi Yam Cyrus Pun 

(ဃ) လိုြ်ငနျ်ား အြ  ြုျားအစာျား ရငျ်ားနှျီားမြြှြ်နှြံှု ကိုြပဏီ 

(င) စတငတ်ည်အထာငသ်ည်ဲ့အန ဲ့စ   ၂၀-၀၅-၂၀၂၀ 
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(စ) အဓ ကအစိုရှယ်ယာေငြ် ာျား နငှ်ဲ့ ရှယ်ယာ 

ြ ိုငဆ် ိုငြ်ှု အခ  ြုျား 

Mr. Chi Yam Cyrus Pun - ၁၀၀% 

(ဆ) ကိုြပဏီနငှ်ဲ့ အမခာျားအသာ အဖ  ွဲ့အစည်ျား ကာျား 

ဆက်သ ယ်ြှု  

(အရငျ်ားအနှျီား၊ ြိုင္်္ ြုလ်အရျား နငှ်ဲ့ စီျားြ ာျားအရျား အရ) 

001 Offshore Shares Limited သည် Yangon Land ၏ 

ြ တ်ဖက်ကိုြပဏတီစ်ခိုမဖစ်ပြီျား အြျားအခ သည်ဲ့ အစိုရှယ်ယာ 

ြ ာျား၏ တစ တ်တြ ိုငျ်ားက ို လက်ခံရယူရနအ်တ က် Yangon 

Land က အဆ ိုမြြုထာျားအသာ ကိုြပဏ ီ မဖစ်ြါသည်။ Mr. 

Chi Yam Cyrus Pun သည် ဦျားသ ြ်ျားအေ (ခ) Mr. Serge 

Pun ၏ သာျား မဖစ်ြါသည်။ 

 

ြှတ်ခ က်။  FMI က အသစ်ထိုတ်အေအသာ စ စ ပ ေါငာ်း အစိုရှယ်ယာ ၅,၉၉၆,၉၄၇ စို က ို ဦျားစ ာ Yangon Land သ ို ဲ့ ထိုတ်အေအြျား 

ြည်မဖစ်ပြီျား ထ ိုထိုတ်အေလ ိုက်အသာ FMI ရှယ်ယာြ ာျားအနက် ရှယ်ယာ ၄,၄၅၀,၀၀၀ စို အာျား  Yangon Land မှ တစ်ဆငဲ့ ်001 

Offshore Shares Limited သ ို ဲ့လွှ အမြာငျ်ားရြည်။ ထ ိုအဆာငရ် က်ခ က်ြှာ ၂၀၂၀ မြည်ဲ့နစ်ှ အအာက်တ ိုဘာလ ၂ ရက် အန ဲ့စ  မဖငဲ့ ်

ထိုတ်မြနခ် ဲ့အသာ ကိုြပဏီ၏ ယခငအ် ကမငာခ က် အြ ိုဒ ် ၁.၁ (င်္) တ င ် အဖာ်မြထာျားသညဲ့် အဆာက်ရ က်ခ က်နငှ်ဲ့ အနည်ျားငယ် 

က  လ  အနြါသည်။ ထ ိုအ ကညာခ က် အြ ိုဒ ်၁.၁ (င်္) တ ငအ်ဖာ်မြထာျားသည်ြှာ ကိုြပဏအီအနမဖငဲ့ ်Yangon Land ၏ ဆနဒနငှ်ဲ့အညီ 

သအဘာတူညီထာျားအသာ အစိုရှယ်ယာ ၄,၄၅၀,၀၀၀ စို က ို 001 Offshore Shares Limited သ ို ဲ့ တ ိုက်ရ ိုက်ခ  အေခ ထာျားအြျားရန ်

မဖစ်အ ကာငျ်ား ကိုြပဏီြှ အ ကညာခ ဲ့ြါသည်။ လက်အတ ွဲ့အဆာငရ် က်ရာတ င ်  ရံိုျားလိုြ်ငနျ်ားြ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ လ ိုအြ်ခ က်အရ 

အြျားအခ သည်ဲ့ အစိုရှယ်ယာအသစ်ြ ာျားက ို Yangon Land သ ို ဲ့ ထိုတ်အေအြျားပြီျားြှ အထက်တ င ် အဖာ်မြထာျားသညဲ့်အတ ိုငျ်ား 

Yangon Land ြှ 001 Offshore Shares Limited သ ို ဲ့ လွှ အမြာငျ်ားမခငျ်ားက ို တြါတည်ျားဆက်လက်မြြုလိုြ်ရမခငျ်ား မဖစ်ြါသည်။ 

 

၆။  ဓ က  စုရှယယ်ောရှငမ်္ျော်း  အခပောင််း လဲ 

 

ကိုြပဏအီအနနငှ်ဲ့ အနာက်ဆံိုျားသ ရှ ထာျားသည်ဲ့ အခ က်အလက်ြ ာျားအအြေါ်အအမခခံ၍ ရှယ်ယာအလ အထြ်မြြုလိုြ်မခငျ်ား/ 

အစိုရှယ်ယာ လွှ အမြာငျ်ားမခငျ်ား/လိုြ်ငနျ်ားြူျားအြါငျ်ားမခငျ်ားြ ာျား ပြီျားစီျားသည်ဲ့အနာက်တ င ် ကိုြပဏ၏ီ အကကီျားဆံိုျားအစိုရှယ်ယာရှင ် (၁၀) 

ဦျားသည် အအာက်ြါအတ ိုငျ်ား အမြာငျ်ားလ သ ာျားြါြည်။ 

 

(၁) အစိုရှယ်ယာ အလ အထြ် ြမြြုလိုြ်ြီ 

စဥ ်  မ္ည် ရှယယ်ော  အရ တ က် ရှယယ်ော  ချ ြု်း 

(၁) ဦျားသ ြ်ျားအေ (ခ) Mr. Serge Pun ၉,၀၀၈,၅၀၆ ၃၃.၂၃ % 

(၂) Yangon Land Co., Ltd ၈,၀၀၁,၅၃၃ ၂၉.၅၁% 

(၃) SPA Assets Management Co., Ltd ၁,၂၅၁,၄၄၂ ၄.၆၂% 

(၄) ဦျားပဖ ြုျားမဖြူန ိုျား ၁,၁၈၀,၈၁၀ ၄.၃၆% 

(၅) Yoma Myittar Development Co., Ltd ၉၉၅,၈၁၅ ၃.၆၇% 

(၆) Group Synergetic Force Co., Ltd ၉၅၀,၀၈၆ ၃.၅၀% 

(၇) Smart & Trust Services Co., Ltd ၆၄၄,၈၅၇ ၂.၃၈% 

(၈) Trusted Person Co., Ltd ၃၂၂,၃၆၃ ၁.၁၉% 

(၉) အဒေါ် ြ ိုျားအြာ်အြာ်သ ြ်ဲ့ ၂၀၁,၂၀၅ ၀.၇၄% 

(၁၀) ဦျားအ ိုက်တီ ၁၀၈,၉၃၁ ၀.၄၀% 
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 (၂) အစိုရှယ်ယာ အလ အထြ် မြြုလိုြ်ပြီျားအနာက်  

စဥ ်  မ္ည် ရှယယ်ော  အရ တ က ် ရှယယ်ော  ချ ြု်း 

(၁) Yangon Land Co., Ltd ၉,၅၄၈,၄၈၀ ၂၈.၈၄% 

(၂) ဦျားသ ြ်ျားအေ (ခ) Mr. Serge Pun ၉,၀၀၈,၅၀၆ ၂၇.၂၁% 

(၃) 001 Offshore Shares Limited ၄,၄၅၀,၀၀၀ ၁၃.၄၄% 

(၄) SPA Assets Management Co., Ltd  ၁,၂၅၁,၄၄၂ ၃.၇၈% 

(၅) ဦျားပဖ ြုျားမဖြူန ိုျား ၁,၁၈၀,၈၁၀ ၃.၅၇% 

(၆) Yoma Myittar Development Co., Ltd ၉၉၅,၈၁၅ ၃.၀၁% 

(၇) Group Synergetic Force Co., Ltd ၉၅၀,၀၈၆ ၂.၈၇% 

(၈) Smart & Trust Services Co., Ltd ၆၄၄,၈၅၇ ၁.၉၅% 

(၉) Trusted Person Co., Ltd ၃၂၂,၃၆၃ ၀.၉၇% 

(၁၀) အဒေါ် ြ ိုျားအြာ်အြာ်သ ြ်ဲ့ ၂၀၁,၂၀၅ ၀.၆၁% 

 

၇။   ောဂတ ်အမ္ ော်မှ္ ််းချက ်

 

ကိုြပဏသီည် ရ ိုျားြဘဏ ် အစိုရှယ်ယာ ၆၁.၉၉% ြ ိုငဆ် ိုငထ်ာျားပြီျား ြငြ်အစိုရှယ်ယာရှငအ်မဖစ် ဆက်လက်ရြ်တည်အနြည် 

မဖစ်ြါသည်။ ကိုြပဏသီည် ရ ိုျားြဘဏ၏်အနာင်္တ်ဖ ံွဲ့ ပဖ ြုျားတ ိုျားတက်အရျားအတ က် ရ ိုျားြဘဏ၏် အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားမဖစ်သည်ဲ့  

အမြည်မြည်ဆ ိုငရ်ာဘဏ္ဍာအရျားအဖ  ွဲ့အစည်ျား (IFC)၊ န ိုငင်မံခာျားအစ ိုျားရအဖ  ွဲ့အစည်ျားြ ာျား၏ ဖ ံွဲ့ ပဖ ြုျားအရျားဆ ိုငရ်ာဘဏ္ဍာအရျား 

အဖ  ွဲ့အစည်ျားြ ာျားမဖစ်အသာ GIC နငှဲ့ ်NorFund တ ို ဲ့နငှဲ့ ်ြဟာဗ ြူဟာက  ြူျားအြါငျ်ားအဆာငရ် က်လ က်ရှ ြါသည်။  

 

ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၏အြ န ဲ့အ်ရ 

 

 

ထ နျ်ားထ နျ်ား 

အြှုအဆာငဒ်ါရ ိုက်တာ 

၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊ န ိုေငဘ်ာလ (၃) ရက်  
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