၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတလ (၃၁) ရကသတ ုႏွစကကန္ိင ္း္
ေိေေကင ေေခ ေက
ုႏွိင့္
လနိကငေ

မိရကခ္ကမ္မငား၏ ရလဒမ္မင ေနၚ

စီမခ
ံ က႔ခေ
ြဲ ရငား၏ ေ

ငေုႏငခ္က္၊ စ္စစေလင့္လမခ္ကမ္မင

စီမခ
ံ က႔ခေ
ြဲ ရငား၏ ေ

ငေုႏငခ္ကုႏွိင့္ စ္စစေလင့္လမခ္ကမ္မင (MD & A)

ယခတိေနသညင့္ ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငားလီမတ
္ က္ (“ကမၸး”ီ သ္႔မဟတ “MCB”) ား၏ ေိေေကင
ုႏွိင့္ လနိကငေ
& A”)

မိရကမ္မ္မငား၏ ရလဒမ္မင

ေနၚ စီမံခက႔ခြဲေရငား၏ ေ

ခ္ဳနုႏွိင့္

ကစနၿတရ္ရက ေၿစသည။ ေကမက

စကတိာမ (၃၀) ရကသတ ၆ လစမ ေိေေကင

ေေခ

လကမ္မငသည လကရွ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ာ႑ာႏမုႏွစ
ိလ္ကေသမ ာ႑ာႏမုႏွစ
ေနိ

ငံ စစေ

ေကေၿမေနခ္က

နအ

ငေနီငေၿစ သညင့္

ငေနီငေၿစသညင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စ
၀ိ ကမၸးီ

ံငတိ ကမဟေကေသမ ၆ လတမ

္ိရမစညငမ္်ငမ္မင္၊ ေမကမမုႏ္ိိံစမရိင

ေက

ငေုႏငခ္ကုႏွိင့္ စ္စစေလင့္လမခ္ကမ္မင (“MD

မင ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတလ (၃၁) ရက ုႏွစကကန္ိင ္း္ ေေခမကလစမ ေနဳစ္းမငေသမ စစေ

ေိစမရိငရွိငတမင

ေေခ

္ိရမ

တက

ခ္က
သစေနိ

ိငစံုႏ္ကငသတမွတခ္က (MAS) ုႏွိင့္

ိ္းမငနအသည။ ဤ MD & A တိ နအရွ္ေသမ ေိေေကငနမမး

ညီ

မငလံငက္ ေမကမမက္နေိေၿိင့္ ေၿမေန္းမင

နအသည။
ားား၏

ခ္က လကမ္မင

ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငားလီမတ
္ ကသည ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ စကတိာမ (၃၀) ရကေက႔ရကစြဲနအ ကကသယေရင
၀ကေကီငဌမကား၏

သ္ေနငစမ

တညေ္းမိခိင့္ သ္

မွတ ၂၁/၉၁္၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ေ

မွတေနဳလကမွတ

မကတ္ာမ (၃၀) ရကေက႔ရကစြဲနအ

မွတ ၂၇၄/၉၁-၉၂ တ္႔ုႏွိင့္

ညီ

ၿ႔ြဲ

စညင

မ္မငန္ိကမၸးီတစခေကုႏွိင့္

ၿြဲ႔စညငတညေ္းမိ္းမငေနီင္၊ ုႏ္ိိံေတမား၏ လ္ိစိရနုဂလက
္ န္ိ ကငသကငေရမိင၀ယေရငားတစခ ေၿစနအ သည။
ားား၏ ခိင့္ေနဳမတညေိမွမ ၇၅ ာီလီယံေၿစေနီင္၊ ရွယယမရွိမ္မငမွ မတည
ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငားား၏ ရံငခ္ဳနသည

မွတ ၂၅၆/၂၆၀္၊

စမွမ ၅၂ ာီလီယံ ေၿစ သည။

ငေလာရမငလမင္၊ ေက္မကတံတမင ေ မ္ဳဳကယ္၊ ရ

ရကကကတ္ိငေဒသေကီငတိ တညရွန
္ အသည။
ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငားလီမတ
္ က
စစေ

ငမ္ေနဳ္းမငေနီငေၿစသညင့္ ၀ိေိရွိငတမင

ခ္ဳန
က္နသကငေနအိင

၆ လစမ ကမလန္ိင
ေသငစ္တေၿမေနခ္ကမ္မင

၃၁.၀၃.၂၀၁၉
(ေနကလညသံငသနေနီင)

တက/( က္)

၃၁.၀၃. ၂၀၁၈
(စစေ

ငေနီင)

နမမး

%

Interest Income

၁၇,၉၂၂.၅၅

၁၂,၅၀၆.၂၅

၅,၄၁၆.၃၀

၄၃.၃၁%

Interest Expense

(၁၂,၃၅၁.၇၉)

(၇,၃၀၉.၄၇)

(၅,၀၄၂.၃၂)

၆၈.၉၈%

Net Interest Income

၅,၅၇၀.၇၆

၅,၁၉၆.၇၈

၃၇၃.၉၈

၇.၂၀%

Other Income

၃,၅၃၂.၇၀

၂,၅၄၂.၃၂

၉၉၀.၃၆

၃၈.၉၅%

Total Revenue

၉,၁၀၃.၄၆

၇,၇၃၉.၁၂

၁,၃၆၄.၃၄

၁၇.၆၃%

Total Expenses

(၆,၇၂၈.၇၈)

(၅,၁၇၃.၉၁)

(၁,၅၅၄.၈၈)

၃၀.၀၅%

၂,၃၇၄.၆၈

၂,၅၆၅.၂၂

(၁၉၀.၅၄)

(၇. ၄၃%)

Profit before Income Tax

ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငားလီမတ
္ က

စစေ

ငမ္ေနဳ္းမငေနီငေၿစသညင့္ လကက္ကရွိငတမင

ခ္ဳန
က္နသကငေနအိင

သကမွတရကမ္မင လ္က လ

တက/( က္)

လကက္ကရွိငတမင

Assets

၃၁.၀၃.၂၀၁၉

၃၀.၀၉.၂၀၁၈

(ေနကလညသံငသနေနီင)
Cash in Hand & Bank

(စစေ

ငေနီင)

နမမး

%

၅၄,၁၅၈.၁၈

၆၁,၄၇၄.၉၅

(၇,၃၁၆.၇၈)

(၁၁.၉၀%)

၂၉၄,၅၃၃.၃၈

၂၃၀,၄၉၆.၃၇

၆၄,၀၃၇.၀၂

၂၇.၇၈%

Investment & T-Bond

၆၀,၆၁၀.၇၆

၅၉,၈၇၁.၁၅

၇၃၉.၆၁

၁.၂၄%

Property & Equipment

၁၄,၈၃၉.၇၈

၁၃,၇၅၀.၃၂

၁,၀၈၉.၄၇

၇.၉၂%

Other Assets

၁၀,၆၈၈.၂၈

၇,၀၄၀.၃၄

၃,၆၄၇.၉၅

၅၁.၈၁%

Total Assets

၄၃၈,၅၅၈.၁၇

၃၇၆,၁၈၉.၁၂

၆၂,၃၆၉.၀၅

၁၆.၅၈%

၃၃၄,၃၄၉.၃၄

၂၈၃,၂၂၂.၁၀

၅၁,၁၂၇.၂၄

၁၈.၀၅%

Other Liabilities

၁၄,၉၁၈.၂၄

၁၂,၅၄၅.၈၀

၂,၃၇၂.၄၅

၁၈.၉၁%

Borrowings

၁၆,၀၀၀.၀၀

၉,၀၀၀.၀၀

၇,၀၀၀.၀၀

Total Liabilities

၃၆၅,၂၆၇.၅၉

၃၀၄,၇၆၇.၉၀

၆၀,၄၉၉.၆၉

Issued & Paid up Capital

၅၇,၁၂၄.၆၆

၅၇,၁၂၄.၆၆

Other Reserves

၁၃,၉၀၈.၆၁

၁၂,၁၆၀.၅၂

၁,၇၄၈.၀၈

၁၄.၃၈%

Retained earnings

၂,၂၅၇.၃၂

၂,၁၃၆.၀၄

၁၂၁.၂၈

၅.၆၈%

Total equity

၇၃,၂၉၀.၅၉

၇၁,၄၂၁.၂၁

၁,၈၆၉.၃၇

၂.၆၂%

Total Liabilities & Equity

၄၃၈,၅၅၈.၁၇

၃၇၆,၁၈၉.၁၁

၆၂,၃၆၉.၀၆

၁၆.၅၈%

Loans & Advance

Liabilities
Deposit from Customer

၁၉.၈၅%

Equity

* ေမကမမကမၸးီမ္မင်နေဒ ၂၀၁၇

ရ no par value လ္

၀.၀၀%

နသညင့္ တက နမမးတိ share premium

နအ၀ိသည။
က္ဳ္င ေမတုႏွိင့္ လနိကငတ္ငတကမ္
ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငား

ေကုႏွိင့္ လကခြဲင့္ေသမုႏွစ္၊ ေ

မကတ္ာမလ

တိင စတိခြဲင့္ေသမ core banking

platform ုႏွိင့္ ားခြဲတ္ငခ္ြဲဳၿိင့္လွစမ္မ္မငမွ ေၿစေနၚလမေသမ တ္ငတကမ္
္းမငလ္က လကခြဲင့္ေသမ ၆ လတမ
core banking လနေ

ရွ္က

ဟက

မင

ကလက ္း္ကင

တိင Loan & Advance တိ ၂၇.၇၈% ုႏွိင့္ Deposit တိ ၁၈.၀၅% တ္႔ေၿိင့္

မိခ္ကမ္မငး၌ ခ္ိမမေသမတ္ငတကမ္မ္မင ရရွ္္းမငနအသည။ ယိငကမလတက Profit

before Tax မွမ ၂.၃၇ ာီလီယံေၿစေနီင္၊ marginal reduction မွမ ၇.၄၃% ေၿစသည။ ယိငသ္႔ negative growth
ေၿစေနၚလမရေခိငမွမ ားခြဲ

သစမ္မငတ္ငခ္ြဲဳၿိင့္လွစေခိင

ေမိင့္မ္မငေခိငတ္႔ေေကမိင့္ ေၿစနအသည။

တက ကကက္စရ္တေမိင့္မမငေခိငုႏွိင့္ ရကနံ ေိစရ္တ

Fund Based Income (FBI)
ားား၏ ၀ိေိ မ္မင
ေ

ံငရရွ္ရမ

ရိင

ေမစေၿစသညင့္

သမငတ ိ

တ္င၀ိေိ (NII) တိ NIMs

ေမိင့္ေၿိင့္

မိရက္းမငေသမ marginal growth ုႏွိင့္ interest bearing liabilities မ္မငေၿိင့္ ခုႏွ္မ္းမငေသမ နံမွက

portfolio growth ရွ္ခြဲင့္သည။

ေခမင၀ိေိမ္မငတိ HP ေခ္ငေိနမမး တ္ငမ္မငေစရက ေက္ဳငနမငေခိငေၿိင့္ ၃၈.၉၅%

တ္ငတကလမေသမ Net fee-based income ုႏွိင့္ ုႏ္ိိံေခမငေိေေကငလြဲလယ
ွ မ္မွ ရရွ္ေသမ

သမငတိ

၀ိေိမ္မင နအ၀ိသည။
လနိကငန္ိငေ

မိရကမ္

ားား၏ လနိကငန္ိငေ

သံငစရ္တမ္မင
မိရကမ္

သံငစရ္တမ္မငေကုႏွိင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတလ (၃၁) ရကသတ ၆ လတမ

တိင ေမကမမက္န ၅.၁၇ ာီလီယံရွ္ခင့္ရ
ြဲ မမွ ယခုႏွစ ေစမိင့္ေကညင့္ကမလ
ုႏွိင့္

ညီ ေမကမမက္န ၆.၇၃ ာီလီယံ

တိင ၄၉.၁၃% တ္ငတကလမသည

္း္ ေမိင့္တကလမခြဲင့္သည။ ဤေမိင့္တကမ္သည

မ္မငေနိ

ိေခိင္၊ ားခြဲမ္မင တ္ငခ္ြဲဳၿိင့္လွစေခိင္၊ core banking စကစ ေေနမိငလြဲ

လနိကင

သံငစရ္တမ္မငုႏွိင့္ လစမေနငုႏ္ကငေမိင့္မမငလမေခိင္၊ လနိကငန္ိငေ

နံစံုႏိ
ွ င့္

ညီ ခက႔ နရေခိင စသညင့္က္စစရနမ္မင

တက ကကက္ေသမ

ဓ္က

မငေၿိင့္ ားခြဲ

သံငေနဳုႏ္ိရက

သံငေနဳရေသမ

မိရကုႏ္ိရက လ္

နသညင့္ၿြဲ႔စညငမ္

သံငစရ္တမ္မငေေကမိင့္ ေၿစနအသည။

ားခက
ြဲ ကရကတ္ငခ္ြဲဳေခိင
ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငားား၏
ေ
ေက
ေ

လနိကင

မက ်ီကကရကသည
ြဲနိ

ေၿစနအသည။

မိလ္ကရွ္ေနီင္၊

ေမကမမုႏ္ိိံ

ုႏွံ

ားား၏၀ကေ

မိေနငမ္နံစံတိ

ားခြဲကကရကတ္ငခ္ြဲဳမ္

ေရ

တက

မငေၿိင့္

ေၿစ

ေနညင့္ ၀နအရွ္ေသမ
ေရင

ေကီင

ေၿစနအသည။

မ္မငသ္ရွ္ေသမ

ဒီု္စတယကညငနညမ
လကခြဲင့္သညင့္ုႏွစ
တ

ိင့္

က္ဳ္ငေက္ငးငမ္မင

ားခြဲမ္မင

မင

ေလင္းမငလန
မင

စီ စ်မ္မငေၿိင့္

ေမကမမုႏ္ိိံသမငမ္မငားား၏
္းမငမ္ တ္ငေမိင့္လမေစေရငုႏွိင့္

မင ၿကတီငရက ရညရယနအသည။

သံငေနဳမ္မ္မင

တိင ေမကမမုႏ္ိိံရွ္ ားလနိကင

ိင့္တ္ိငတိ ဒီု္စတယသံငစြဲမ္မ္မငေနမငလမေခိင္၊ ားမွ
မ္မ္တ႔ာ
္ း

မိမ္တိ ေကမကက္က္ကေခိင မရွေ
္ စေရင ေ

မ္မင္းံ လမေရမကေစေခိင

ေကုႏွိင့္လညင

ိေေနစမ လနက္ိေ

ဒီု္စတယကညငနညမ

မိရကမည ေၿစသည။ Customer မ္မင

စမင ၄ိငတ္႔ား၏ မ္ာ္ိငနစစညငမ္မငသ္႔ ား၀ကေ

ုႏ္ိရက MCB မွ စီစ်္းမငနအသည။ မေ၀ငေတမင့္ေသမ
စမ္၊

ကလကတညရွ္

ဗ္်ဴဟမေေမမက

လနိကငတစရနေၿစလမေစေရင္၊

ေိေနငေခ္မ္မ္မငေနဳလနလမေခိငေေကမိင့္

ား၀ကေ

ေၿစ

္း္ ားခြဲေနအိင ၄၂ ား

ားခြဲကကရက က္ယေနက႔လမသညုႏွိင့္ မွ္ customer မ္မငား၏ ယံေကည
၀ိေိတ္ငေမွိင့္ေရင စသညင့္

ံင

ခ္ိမမသညာ
င့္ းခြဲ

ားခြဲသစမ္မငၿိင့္လွစေခိငက္

မငေၿိင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတလ ၃၁ ရကေက႔

ၿိင့္လွစ္းမငုႏ္ိေနီ

တ္ငခ္ြဲဳၿိင့္လွစေခိင

္ိရမစကနစစညငမ္မင

မင ားခြဲ

မိမ္မ္မင တ္ကရ္ကခ္္တ

ကမုတတိ ားား၏ customer မ္မင

မိရကုႏ္ိမညင့္ လံေခံဳစ္တခ္ရေသမ mobile platform

သံငေနဳ
ကေနင

တက ္း္ေရမက

မင ္းမငရွ္မညင့္

စီ

စ်က္

ေကမိ ္းညေၿမေ

ားခြဲမ္မင ၿိင့္လွစသမငမညင့္

စီ

မိလွ္က ရွ္နအသည။ MCB မွ ားခြဲမရွ္ေသမ ေကရမေဒသမ္မငတိလညင
စ်မ္မငလညင ရွ္္းမငနအသည။

