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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ 

 
 

“မ႑ိဳင္သံုးရပ္“ မဟာဗ်ဴဟာ၏အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ FMI ၏ အသားတင္အျမတ္ ၆၇.၁% 

ဆက္လက္ တိုးတက္ခ့ဲျခင္း 

 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၃၀)ရက္၊ ရန္ကုန္။ ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ)္မဲ(့န)္ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ“ ႏွင့္ ၎၏ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအားစုေပါငး္၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု“) သည္  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ုကုန္ဆုံးေသာ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ 
 
FMI ကုမၸဏီ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ “မ႑ိဳင္သုံးရပ္“ ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ 
တည္ေဆာက္မႈက႑ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ က႑မ်ားတြင္  မဟာဗ်ဴဟာက် ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ ခဲ့ပါသည္။ ဤ 
မဟာဗ်ဴဟာ၏အသီးအပြင့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ထြန္းလာရာ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ထက္ 
၄၆.၆% တုိးျမင့္လာခဲ့ျပီး က်ပ္ (၁၆၁.၃) ဘီလီယံ ရရိွခဲ့ပါသည္။  ၄င္းတို႔တြင္ ရုိးမဘဏ္ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရုံတို႔ ၏ 
၀င္ေငြအဓိက တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရာ  ႐ုိးမဘဏ္၏၀င္ေငြမွာ ၅၃.၆% ထိတုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ပန္းလိႈင္စီလုံေဆး႐ုံ၏ ၀င္ေငြမွာ 
၂၃.၁% ထတိုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ အဓိက၀င္ေငြမွာ ရိုးမဘဏ္မွရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 
 
FMI Company ၏ Associate Company ျဖစ္သည့္ Thanlyin Estate Development မ ွ တည္ေဆာက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သန္လ်င္ၾကယ္စင္အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ ရလဒ္ေကာင္းမြန္ခဲ့ျပီး အျမတ္ေငြအားျဖင့္ ၄၈.၁% တုိးတက္ 
လာခဲ့ပါသည္။ 
  
ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုုပ္စု၏ စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြမွာ ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ က်ပ္ (၈.၉) ဘီလီယံမွ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္   
က်ပ္ (၁၄.၉) ဘီလီယံအထိ ၆၇.၁ % တုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ FMI အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းထြန္း က 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ယခုဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမြန္မႈသည္ “မ႑ိဳင္ၾကီးသုံးရပ္“ တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ၎မဟာဗ်ဴဟာကို ဆက္လက္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ သြားမည့္အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑မ်ားတြင္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားပါမည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး 
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ရွာေဖြသြားမည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
 
 
 
 
 

http://fmi.com.mm/


 

 

FMI ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ (၂၅) ႏွစ္တုိင္တိုင္ စဥ္ဆက္မျပတ္အျမတ္ေ၀စု ခြေဲပးေ၀ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေ၀စုအား 
အစုရွယ္ယာ (၁) စ ု လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁၀၀) ႏွင့္ မူရင္းအစုရွယ္ယာ (၁၀) စုလွ်င္ အပိုဆု (Bonus Share) (၁) စ ု ထုတ္ေ၀ 
ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ (၄)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ 
အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူထားပါမွ အဆိုပါ အျမတ္ေ၀စုမ်ားကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   
 
FMI ကုမၸဏီအမွဳေဆာင္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) Serge Pun က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ႏုိင္ငံမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ျမင္ေတြ႔ေနရျပီ ျဖစ္ပါသည္။ FMI ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္တြင္  
အက်ိဳးခံစားႏုိင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ 
ပံ့ပုိးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သႏိၷ႒ာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ FMI ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ဒုတိယ (၂၅) ႏွစ္ကာလသို႔ ဆက္လက္ 
ခ်ီတက္ရာတြင္ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္ျမဲမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟု 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။     
  

FMI အေၾကာင္း 
 
ဖတ္(စ)္ျမန္မာအင္ဗက္(စ)္မင့္(န)္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (FMI) သည္ အစု႐ွယ္ယာ၀င ္ (၈၀၀၀)ေက်ာ္႐ိွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အႀကီးဆံုး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထမဲွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ကုမၸဏီစတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ 
အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ ႏွင့္ အျမတ္ေ၀စု ခြေဲ၀မႈ အား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ 
လက္႐ိွတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
က႑ စသည့္ “မ႑ိဳင္သံုးရပ္” တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက် ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွထားပါသည္။ FMI သည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ 
(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌  စာရင္း၀င္ေသာ ပထမဆံုးကုမၸဏီ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

 


