Company Profile (Myanmar Citizens Bank Ltd.)
ကုမ္ပဏီအမည်

မမန်မာနိင
ု ်ငံသားများဘဏ်လီမိတက် (MCB)

Code

၀၀၀၀၃

ISIN code

MM၀၀၀၀၃၀၀၀၀၂

စတင်တည်ထောင်သည့်ထန ့

၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ထအာက်တိုဘာလ

စီမံအုပခ
် ျုပ်သူ

ဦးမမင့်ဝင်း

၃၀ ရက်

အုပ်ချုပ်မဒ
ှု ါရိက
ု ်တာ

စာရင်းဝင်မြစ်သည့်ထန ့

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၂၆ရက် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်

ဧပပီလ ၁ မှ မတ်လ ၃၁ ေိ

အများမပည်သူသုိ ့

၁၀,၄၀၀,၉၈၆ ရှယ်ယာ

မမန်မာကျပ် ၅၂,၀၀၄.၉၃၀ သန်း

ေုတ်ထရာင်းေားသည့်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရင်းနှီးထငွေ

ရှယ်ယာ

ရက်)

ြုန်းနံပါတ်

၀၁- ၂၄၅၉၃၈

လိပစ
် ာ

အမှတ် (၃၈၃)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ထကျာက်တံတားပမို ့နယ်၊ ရန်ကုနပ် မို ့၊

ေည့်ဝင်ပပီး

အီးထမးလိပစ
် ာ

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်)

admin@mcb.com.mm

မပည်ထောင်စုသမ္မတမမန်မာနိုငင
် ံထတာ်
လုပင
် န်း

မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်ကို ၁၉၅၀ မပည့်နှစ်၊ မမန်မာနိုငင
် ံ အေူးကုမဏ
္ပ ီများ
အက်ဥပထဒအရ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွေင် အများပိင
ု ်ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်အမြစ် စတင် တည်ထောင်
ခဲပ့ ပီး ၂-၆-၁၉၉၂ ရက်ထန ့မှစ၍ အမှတ် (၃၈၃) မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ထကျာက်တံတားပမို ့နယ်၊
ရန်ကုနပ် မို ့တွေင်

ဘဏ်ြွေင့်လှစ်၍

ဘဏ်လုပင
် န်းများကို

စတင်

ထောင်ရွေက်ခပ
ဲ့ ါသည်။

မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်၏ ခွေင့်မပုမတည်ထငွေရင်းမှာ ကျပ် (၇၅) ဘီလီယမံ ြစ်ပပီး
ေည့်ဝင်ပပီး မတည်ထငွေရင်းမှာ ကျပ် (၅၂) ဘီလီယံ ရှိပါသည်။
မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရှိသည့် မပည်တွေငး် ဘဏ်
လုပင
် န်းများမှာ(၁)

ထငွေစုဘဏ်အပ်ထငွေ

(Saving Deposit)

(၂)

စာရင်းရှင်အပ်ထငွေ

(Current Deposit)

(၃)

အချိနပ
် င
ို ်းအပ်ထငွေ

(Time Deposit)

(၄)

ထခါ်ယူအပ်ထငွေ

(Call Deposit)

(၅)

E-payment စနစ်မြင့် သွေငး် ကုန်လိုင်စင်ထသကးထပးသွေငး် သည့် ဝန်ထောင်မလ
ှု ုပင
် န်း

(၆)

မပည်တွေငး် ထငွေလွှဲလုပင
် န်း

(၇)

Payment Order

မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရှိသည့် ထချးထငွေလုပ်
ငန်းများမှာ(၁)

Immovable Property အားအာမခံရယူ၍ ထချးထငွေေုတ်ထချးသည့်
Commercial Loan

(၂)

ထကာက်ပသ
ဲ ီးနှံအား အာမခံရယူ၍ ထချးထငွေေုတ်ထချးသည့် Pledge Loan

( ၃)

Trade Guarantee

(၄)

Bank Guarantee/ Performance Guarantee

မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရှိသည့် နိင
ု င
် မံ ခား
ဘဏ်လုပင
် န်းများမှာ
(၁)

Export & Import Services (L/C , TT)

(၂)

International Remittance and International Money Transfer Services
(Money Gram, IME, Transfast, Merchantrade)

(၃)

Guarantee Issuing Service

(၄)

International Card Business (Visa /Master Card Acquiring,
MasterCard Issuing)

(၅)

Money Changer Service

(၆)

Foreign Exchange Market

(၇)

Payment Order

မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရှိသည့် Hire Purchase
လုပင
် န်းများမှာ
(၁)

လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများအား အငှားဝယ်စနစ်မြင့် အရစ်ကျ ထရာင်းချမခင်း

(၂)

ထမာ်ထတာ်ကားများအား အရစ်ကျစနစ်မြင့် ထရာင်းချမခင်း

(၃)

ေန်စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား HP စနစ်မြင့် ထရာင်းချမခင်း

(၄)

ထောက်လုပထ
် ရးလုပင
် န်းသုံး စက်ယန္တရားများအား အရစ်ကျစနစ်မြင့်
ထရာင်းချမခင်း

မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်မှ ထအာက်ထြာ်မပပါ ဝန်ထောင်မမ
ှု ျားကို
လည်းထောင်ရွေက်ထပးလျက်ရှိပါသည်-

ဒါရိက
ု ်တာအြွေဲ ့ဝင်များ

(၁)

၆၆၃ Mobile Money (Mobile payment services)

(၂)

MPU Card Issuing & JCB, CUP, Acquiring Service

(၃)

Meter Bill Service

၁။

ဦးတိုးထအာင်မမင့်

၂။ ဦးမမင့်ဝင်း

(ဥက္က ဌ)
(အုပ်ချုပ်မဒ
ှု ါရိက
ု ်တာ)

၃။ ဦးစိုးနိင
ု ် (ခ) ဦးကိုကိုကကီး (ဒါရိုက်တာ)

Website

၄။ ဦးလှဦး

(ဒါရိက
ု ်တာ)

၅။ ဦးေွေနး် လွေင်

(ဒါရိက
ု ်တာ)

၆။ ဦးအုနး် ေိုင်

(ဒါရိက
ု ်တာ)

၇။ ဦးထအာင်ထအာင်

(ဒါရိက
ု ်တာ)

၈။ ဦးထမာင်ထမာင်တင်

(ဒါရိက
ု ်တာ)

၉။ ဦးထဇယျသူရမွေန်

(ဒါရိက
ု ်တာ)

၁၀။ ဦးရန်နုင
ိ ေ
် ွေနး်

(ဒါရိုက်တာ)

၁၁။ ဦးထဇာ်လင်းေွေဋ်

(သီးမခားလွေတ်လပ်ထသာ ဒါရိက
ု ်တာ)

၁၂။ ဦးထမာင်ထအာင်

(သီးမခားလွေတ်လပ်ထသာ ဒါရိက
ု ်တာ)

http://www.mcb.com.mm

အဓိကထငွေထချးသက်ထသခံ

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd

လက်မတ
ှ ်ကုမ္ပဏီ
စာရင်းစစ်

U Hla Tun & Associates Ltd

ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်းထသကာင်း

မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ် လိမိတက်ကို မမန်မာနိုင်ငအ
ံ ေူးကုမဏ
္ပ ီများ အက်ဥပထဒအရ

အကျဉ်းချုပ်

ကုမ္ပဏီများမှတ်ပံတ
ု င်ရုံး၏

၃၀-၁၀-၁၉၉၁

ရက်စွေဲပါ

ကုမဏ
္ပ ီမတ
ှ ်ပံတ
ု င်အမှတ်

(၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂) မြင့် မှတ်ပံတ
ု င်၍ အများပိုင် ကုမ္ပဏီလိမိတက်အမြစ် ြွေဲ ့စည်းခဲပ
့ ါသည်။
ေို ့ထနာက် မမန်မာနိုင်ငထ
ံ တာ် ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၅-၅-၁၉၉၂ ရက်စွေဲပါ လုပင
် န်းလိုင်စင်အမှတ်
မဗဘ/ထဂျ (အိုင)် - ၁ (၅) ၁၉၉၂ မြင့် ခွေင့်မပုချက်အရ ၂-၆-၁၉၉၂ ရက်ထန ့မှစ၍ အမှတ်
(၃၈၃)၊

မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊

ထကျာက်တံတားပမို ့နယ်၊

ရန်ကုန်ပမို ့တွေင်

ဘဏ်ြင
ွေ လ
့် ှစ်၍

ဘဏ်လုပင
် န်းများကို စတင်ထောင်ရွေက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇွေနလ
် (၂)ရက်ထန ့တွေင် ခွေင့်မပုမတည်ထငွေရင်း ကျပ် (၁) ဘီလီယံ နှင့်စတင်ခဲ့ရာ
ယခုအချိနတ
် ွေင်

ခွေင့်မပုမတည်ထငွေရင်းမှာ

ကျပ်

(၇၅)

ဘီလီယံ

ရှိပပီး၊

ေည့်ဝင်ပပီး

မတည်ထငွေရင်းကျပ် (၅၂) ဘီလီယံတွေင် စီးပွေားထရးနှင်က
့ ူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရးဝန်ကကီးဌာနမှ
ကျပ်(၅.၁၂)ဘီလီယံနင
ှ ့် အများ မပည်သူမှ ကျပ်(၄၆.၈၈) ဘီလီယံမြစ်ပါသည်။
ယထန ့အေိ ြွေင့်လှစ်ခ့သ
ဲ ည့် ဘဏ်ခန
ွေဲ ှင့် ဘဏ်ခင
ွေဲ ယ်များမှာ ထအာက်ပါ အတိင
ု ်းမြစ်ပါသည်ဘဏ်/ဘဏ်ခွေဲအမည်

ြွေင့်လှစ်သည့်ထန ့

(က)

ထကျာက်တံတားဘဏ်ခဲွေ

၂-၆-၁၉၉၂

(ခ)

မန္တထလးဘဏ်ခဲွေ

၆-၆-၁၉၉၆

(ဂ)

ဘုရင်ထ
့ နာင်ဘဏ်ခဲွေ

၁၂-၅-၂၀၁၁

(ဃ)

ထနမပည်ထတာ်ဘဏ်ခဲွေ

၂၂-၆-၂၀၁၁

(င)

မမင်းမခံဘဏ်ခဲွေ

၁၂-၈-၂၀၁၁

(စ)

မုရ
ံ ွောဘဏ်ခဲွေ

၁၅-၈-၂၀၁၁

(ေ)

မူေယ်ဘဏ်ခဲွေ

၁၇-၁၀-၂၀၁၁

(ဇ)

ထရစကကိုဘဏ်ခဲွေ

၁၄-၁၂-၂၀၁၂

(စျ)

တန် ့ေည်ဘဏ်ခဲွေ

၂၆-၄-၂၀၁၃

(ည)

မန္တထလးဘဏ်ခဲင
ွေ ယ်

၁၂-၇-၂၀၁၃

(ဋ)

မုရ
ံ ွောဘဏ်ခဲင
ွေ ယ်

၂၃-၈-၂၀၁၃

(ဌ)

ထဒါပုံဘဏ်ခဲင
ွေ ယ်

၂၀-၁၂-၂၀၁၃

(ဍ)

လားရှိုးဘဏ်ခဲွေ

(ဎ)

ထအာင်လံဘဏ်ခဲွေ

၂၀-၆-၂၀၁၄

(ဏ)

ဘုရင်ထ
့ နာင်ဘဏ်ခဲင
ွေ ယ်

၂၅-၁၀-၂၀၁၄

(တ)

ပန်းဘဲတန်းဘဏ်ခဲင
ွေ ယ်

၁၇-၁၂-၂၀၁၄

၁-၃-၂၀၁၄

(ေ)

ပုဇွေနထ
် တာင်ဘဏ်ခဲွေ

၆-၁၂-၂၀၁၅

(ဒ)

ထမမာက်ဥက္က လာပဘဏ်ခွေဲ

၁-၃-၂၀၁၆

(ဓ)

မပည်ဘဏ်ခဲွေ

၁-၅-၂၀၁၆

(န)

လသာဘဏ်ခဲွေ

၄-၆-၂၀၁၆

(ပ)

စစ်ထတွေဘဏ်ခဲွေ

၇-၆-၂၀၁၆

၁၇-၈-၂၀၁၂ ရက်ထန ့တွေင် ဗဟိုဘဏ်မှ နိင
ု င
် မံ ခားဘဏ်လုပင
် န်းများ လုပက
် ိုင် ထောင်ရွေက်ခွေင့်
(Authorized Dealer License) ကိုရရှိခဲ့ပပီး SWIFT (Society for Worldwide Inter
Bank Financial Telecommunication) membership ကို

၅-၁-၂၀၁၃ ရက်ထန ့တွေင်

ရရှိခ့ပ
ဲ ါသည်။ ေို ့မပင် United Oversea Bank (UOB), Oversea Chinese Banking
Corporation (OCBC), DBS bank, Commerz Bank, ICBC, May Bank,
Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Krung Thai Bank စသည့် ဘဏ်များနှင့်
Correspondent Bank အမြစ်ထငွေစာရင်းများ ြွေင့်လှစ်ခ့ပဲ ပီး မပည်ပဘဏ် (၄၇) ဘဏ်နှင့်
RMA Relationship ရှိပါသည်။ ယင်း Correpsondent Bank များနှင့် ချိတ်ေက်၍
ဘဏ်၏ Customer များအား နိင
ု င
် မံ ခားထငွေမြင့် စာရင်းရှင် စာရင်းများြွေင့လ
် ှစ်မခင်း၊
ပို ့ကုန်/သွေငး် ကုန်

ထငွေလွှဲ

လုပင
် န်းများ၊

ထငွေသားေုတ်ထပး

မခင်းလုပင
် န်းများ၊

Bank

Guarantee လုပင
် န်း များ၊ Account Transfer လုပင
် န်းများ၊ Foreign Exchange
Market လုပင
် န်းများအား ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရှိပါသည်။
၂၄-၁၀-၂၀၁၁

ရက်ထန ့တွေင်

Money

Changer

License

ရရှပိ ပီးထနာက်

ထကျာက်တံတားဘဏ်ခဲ၊ွေ မူေယ်ဘဏ်ခဲ၊ွေ မန္တထလးဘဏ်ခဲ၊ွေ ထဒါ်ပုဘ
ံ ဏ်ခဲွေ တို ့တွေင် Money
Changer

Counter

များြွေင့်လှစ်၍

နိင
ု င
် မံ ခားထငွေထရာင်းဝယ်မခင်း

လုပင
် န်းအား

ထောင်ရွေက်လျှက်ရှိပါသည်။
မမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်လီမတ
ိ က်သည် Visa, Master Acquiring လုပင
် န်းကို ၂၀၁၄
ခုနှစ်တွေင်

စတင်ထောင်ရွေက်ခပဲ့ ပီး

MasterCard

အမျိုးအစား

Citizen

Card

ကိုလည်းမမန်မာနိုငင
် ံသားများဘဏ်မှ ေုတ်ထဝေားပါသည်။
မပည်ပနိုင်ငအ
ံ သီးသီးတွေင် သွေားထရာက်လုပက
် ိုင်လျှက် ရှိထသာ မမန်မာနိုငင
် ံသားများအထနမြင့်
မမန်မာနိုငင
် ံသုိ ့

မပည်ပမှထငွေလွှဲပို ့နိင
ု ်ရန်

Merchantrade

စသည့်ထငွေလွှဲ

Agency

Money
များနှင့်

Gram,
ချိတ်ေက်၍

IME,

Transfast,

လွေယ်ကူလျှင်မမန်စာွေ

ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရှိပါသည်။
ဘဏ်ခမ
ွေဲ ရှိထသာ ထကျးလက်ထဒသများအနက် တယ်လီြန
ု ်းမြင့် ထငွေထပးပို ့နိင
ု ်သည့် Mobile
Payment (၆၆၃) ဝန်ထောင်မက
ှု ို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွေင် စတင်ထောင်ရွေက်ခပ
ဲ့ ါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လတွေင် ရန်ကုနစ
် ထတာ့အိပ်ချိနး် ၌ စာရင်းဝင်ခ့သ
ဲ ည်။

