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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ရန္ 

FMI ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုငိ္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ အထူးျပဳရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမည့္ 
စကၤာပူစေတာ့အိတ္ခိ်န္းစာရင္း၀င္ ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အဓိကဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖတ္(စ)္ျမန္မာအင္ဗက္(စ)္မဲ့(န)္ကုမၸဏီလီမိတက္ (FMI) 
သည ္၎ႏွင့္အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Yoma Strategic Holdings (YSH) 
ႏွင့္ Exemplary Venture Ltd. (EVL) တုိ႔ႏွင့္အတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားသည့္ MM 
Myanmar Pte. Ltd. ႐ိွ ၎တုိ႔အားလံုုး၏ ႐ွယ္ယာထည့္၀င္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို စကၤာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၀င ္
ကုမၸဏီ SHC Capital Asia Ltd. (SHC) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါလႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္ 
FMI ကုမၸဏီ၊ YSH ၏ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ Yoma Strategic Investments Ltd. ႏငွ့္ EVL 
ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔  SHC Capital Asia Ltd. ကိုု (၈၅.၈)% ပိုုင္ဆိုုင္မည့္ သာမန္အစုု႐ွယ္ယာသစ္မ်ား 
ထုတ္ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ ေပးေခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ FMI ကုမၸဏီသည္ SHC ၏ ၁၃.၆% ကိုု 
ပုိင္ဆုိင္လာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႐ွယ္ယာလႊဲေျပာင္မႈမ်ား ၿပီးစီးခ်ိန္ တြင္ SHC ကုိ “Memories Group Limited” 
(Memories Group) အျဖစ ္အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။  

အထက္ပါ႐ွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားၿပီးစီးၿပီးေနာက္ Memories Group သည ္ စကၤာပူစေတာ့အိတ္ 
ခ်ိန္း႐ိွ Catalist Board တြင္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္ အမ်ားျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း 
အစု႐ွယ္ယာအသစ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ႐ွယ္ယာအသစ္မ်ားကိုု 
အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ၿပီးခ်ိန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ Memories Group သည ္
စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၀ငက္ုမၸဏီျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ Memories Group ၏ ကနဦးလုုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ Balloons over Bagan ႏွင့္ Balloons over Inle၊ Pun Hlaing Lodge ဟိုုတယ္၊ Hpa An Lodge 
ဟုိတယ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ အေဆာက္အအံုုတစ္ခုုႏွင့္ Asia Holiday လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

Memories Group ၏ စီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕အား ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Mr. Serge Pun ၊ အမႈေဆာင္အရာ႐ိွခ်ဳပ္ 
Mr. Michel Novatin ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ Mr. Jean Michel Romon တုိ႔ 
ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

အဆိုုပါေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဦးသိမ္းေဝ၏ မွတ္ခ်က္အျဖစ္ “ျမန္မာျပည္အတြက္ အလြန္တရာမွ 
မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊  ျမန္မာကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ 
ျပည္ပႏိုင္ငံ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္း၀ငက္ုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႐ုံမွ်မက ယင္းကုမၸဏီ၏ အေရးၾကီးေသာ 
အခန္းက႑မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည္ကို 
ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထပ္မံ၀င္ေရာက္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” 
ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ 



	

	

 
အာ႐ွႏွင္ ့ ဥေရာပေဒသ ႏွစ္ခုစလုံး႐ိ ွ ဟုုိတယ္ႏွင္ခ့ရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ႐ိွေသာ CEO 
ျဖစ္သ ူ Mr. Michel Novatin က “Memories Group သည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ 
ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးမားစြာထား႐ိွေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငတံြင ္
ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအလားအလာရွသိည့္ ေနရာေဒသမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏုိင္ငတံြင ္
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏငွ့္မတ ူ တမူထူးျခားေသာ သဘာ၀အလွတရားမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
အစဥ္အလာမ်ားအား ၾကည္႔႐ႈခံစားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြနမ္ႈႏွင္ ့႐ုိး႐ငွ္းစြာေနထုိငမ္ႈ 
ျပယုဂ္မ်ားသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား၏ ဆဲြေဆာငမ္ႈ တစရ္ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း’’ မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ 
 
Memories Group ၏ COO ျဖစ္သ ူ Mr. Jean Michel Romon က  “ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ကမ္း႐ုိးတန္း 
ရွည္လ်ားေသာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ႐ိွေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက ္
ခရီးသြားေနရာေဒသ ပိုုမိုုပိုုင္ဆိုုင္ထားေၾကာင္း ပင္လယ္ထဲတြင ္ ေရေပၚေလွ်ာစီးျခင္း၊ ကမ္းေျခတြင ္
အပန္းေျဖအနားယူႏိုုင္ျခင္း၊ ေတာတြင္းေျခလ်င္ခရီးၾကမ္း သြားႏုိင္ျခင္း စသည္တိုု႕ကို ု တစ္ႏိုုင္ငံတည္းမွာ 
ေဆာင္ရြကႏ္ိုုင္ျခင္းမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင္မ့တူ တမူထူးျခားစြာ ေတြ႕ႀကဳံခံစားႏုိင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင္ ့ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား အေတြ႔အၾကံဳအသစ္မ်ားအား မွ်ေ၀ခံစား ေစလိုေၾကာင္း “ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
 
 
FMI အေၾကာင္း 
 
ဖတ(္စ)္ျမန္မာအင္ဗက(္စ)္မင္(့န)္ ကုမၸဏီလီမိတက ္ (FMI) သည္ အစု႐ွယ္ယာ၀င ္ (၈,၀၀၀)ေက်ာ္ ႐ိွေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထဲမ ွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ 
ကုမၸဏ ီ စတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ အျမတ္အစြန္းရ႐ိမွႈႏွင္ ့ အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀မႈအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင႐္ြက ္
ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ လက္႐ိွတြင ္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ ္
တည္ေဆာက္ေရးက႑ႏွင္ ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက႑ စသည့္ “မ႑ိဳင္သံုးရပ”္ တြင ္ မဟာဗ်ဴဟာက် 
ရင္းႏွီး ျမႇဳပႏ္ွံထားပါသည္။ FMI သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင ္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌  
စာရင္း၀င ္ေသာ ပထမဆံုးကုမၸဏ ီျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 
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