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သတငး္ထတုျ္ပနခ္်က ္
၂၀၁၈ ခႏွုစ၊္ မတလ္ ၇ ရကေ္န႔တြင ္ထုတုျ္ပနရ္န ္
 

Wave Money ၏ ရယွယ္ာေရာငး္ခ်ျခငး္မ ွအေမရကိနေ္ဒၚလာ ၁၉.၄ သနး္ကိ ုFMI မ ွရရွျိခငး္ 
 

• ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားကုိ FMI ကုမၸဏီ၏ အဓိက စီးပြားေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ဘ႑ာေရး၀နေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လညရ္င္းႏွီးျမွဳပႏ္ွံမည္ျဖစ္သည္။  

• ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ FMI ကုမၸဏီ ႏွင့္ Yoma Bank တုိ႔ႏွစ္ဦးေပါင္း၍ Wave Money ၏ ၁၅% ကုိ 
ဆက္လက္ပိုင္ဆုိငေ္နမည္။  

• Yoma Strategic ႏငွ့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ Wave Money လုပင္န္းအား ပိုမိခုိငု္မာလာေအာင္ 
ခ် ဲ႔ထြင္နိငု္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 
၂၀၁၈ ခႏွုစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္၊ ရန္ကုန္။  ။ First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI) သည္ Digital 
Money Myanmar Co., Ltd. (Wave Money) ၏ ၃၄% ကုိ Yoma Strategic Holdings Ltd (Yoma Strategic) ထံသုိ႔ 
အေမရိကနေ္ဒၚလာ ၁၉.၄ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီးျဖစပ္ါသည္။ စာခ်ဳပပ္ါ သေဘာတူညီခ်က္အရ 
Wave Money ၏ စုစေုပါင္း ရွယ္ယာတနဖ္ိုးအား အေမရိကနေ္ဒၚလာ ၅၇ သန္း တနဖ္ိုးသင့္သျဖင့္ ရွယ္ယာ၏ ၃၄% သည ္
အေမရိကနေ္ဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၄ သန္း တနဖ္ိုးသင့္ပါသည္။ 
 
ေရာင္းခ်မႈ ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ Wave Money အား FMI ႏငွ့္ Yoma Bank တုိ႔ေပါင္း၍ ၁၅% ၊ Yoma Strategic မွ ၃၄% ႏွင့္ Telenor 
အုုပစ္ုုမွ ၅၁% ျဖင့္ အသီးသီးပိုင္ဆုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ Yoma Strategic သည္ Singapore Stock Exchange တြင ္
စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 
 
FMI ၏ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပျ္ဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းမွ “ဘ႑ာေရး ၀နေ္ဆာင္မႈလုပင္န္းသည္ 
ႏိုငင္ံ၏စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ လြနစ္ြာအေရးပါသက့ဲသုိ႔ FMI ကုမၸဏီ၏ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးလုပင္န္း 
မ႑ိဳင္တစခ္ုျဖစပ္ါသည္။ ယခု ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွသိည့္ အရင္းအႏီွးမ်ားကုိ FMI ၏ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ျပန္လည္ ရင္းနွီးျမွဳပႏ္ွံသြားမည္ျဖစ္သည္။ FMI အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ျဖစ္သည့္ 
ဘ႑ာေရး၀နေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အမိ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈလုပင္န္း ႏငွ့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားတြင္ 
အာရံုစိုက္ လုပ္ကုိငေ္နေသာ္လည္း အခြင့္အေရးရွပိါက အလားအလာေကာင္းသည့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရနအ္တြက္လည္း အၿမအဲသင့္ရွိေနပါသည္” ဟုေျပာၾကားသည္။  
 
Wave Money သည ္ ျမနမ္ာနိုငင္ဗံဟုိဘဏ္၏ မိုဘုိင္းေငြေၾကးဝနေ္ဆာငမ္ႈဥပေဒႏွင့္အညီ ရိုးရငွ္း၍ လံုျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ 
မိုဘုိင္းဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးရန ္ ၂၀၁၆ ခႏွုစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင ္ ပထမဆံုးလုပ္ကုိငခ္ြင့္လုိငစ္င္ ရရွိခဲ့သည္။ လုိငစ္င္ရရွိၿပီး  ၂ 
ႏွစအ္တြင္းမွာပင ္အသံုးျပဳသူ ၁.၃ သန္းခန႔္ရရွခိဲ့ရာ  ယင္းအေရအတြက္မွာ ျမနမ္ာနိငုင္ံ လူဦးေရစစုေုပါင္း၏ ၂.၅ ရာခိငု္ႏႈန္း 
ခန႔္ျဖစ္ပါသည္။ Wave Money သည ္ အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ ျမနမ္ာနိငုင္ံအႏံွ႔တြင္ထားရွိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း 
၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးေနၿပီး ထုိကုုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္သည္ နိငု္ငံတြင္းဘဏ္ခြဲအေရအတြက္ စစုုေပါင္း၏ 
ဆယ္ဆ ၊ ATM စက္အေရအတြက္ စစုုေပါင္း၏ ေျခာက္ဆေက်ာ္ခန္႔ ပို၍မ်ားျပားပါသည္။1 
 
FMI ၏ အမႈေဆာငဥ္ကၠ႒ျဖစ္သူ Mr. Serge Pun (ခ) ဦးသိမ္းေဝမွ “၂ ႏွစအ္တြင္း ရရွိခဲေ့သာ Wave Money  

                                                             
1 Information from Wave Money’s research and internal data 



 

 

၏ ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ားသည္ အံမ့ခန္းျဖစ္ၿပီး ယခုဆုိလ်င္ ခိငုမ္ာေသာ မိုဘုိင္းေငြေၾကး 
၀နေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစခ္ု ျဖစေ္နၿပီျဖစ္သည္။ ယခုက့ဲသုိ႔ Yoma Strategic မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ Wave Money 
အား ေရွ႕ေလွ်ာက္ပို၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစနိငုမ္ည့္အျပင္  ေစ်းကြက္အတြင္း ပိုုမိုခုိုငု္မာစြာ ရပ္တညႏ္ိုငု္လာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိငုမ္ည္ျဖစ္သည္။ Yoma Strategic မ ွ Wave Money ကုိ ပိ၍ု တုုိးတက္ေစလုိသည့္ 
စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခစုီစဥမ္ႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြနေ္တာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ 
မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္မပိါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္မစွ၍ လ်င္ျမငစ္ြာတုိးတက္ခဲ့သည့္ Wave Money ၏ 
တုိးတက္မႈ နႈန္းထားကုုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာနွင့္ တန္ဖိုးကုိ သိႏုုိင္သည္” 
ဟုေျပာၾကားသည္။  
 
Wave Money သည္ မိုုဘုုိင္းေငြေၾကး ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းျဖစ္သည့္အတြက္ သုုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္သာမက 
ႏိုုငင္ံအႏံွ႔တြင္ ထားရွေိသာ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္လည္း ေငြလႊျဲခင္းမ်ားကုုိ အလြယ္တကူ 
လုုပ္ေဆာင္ႏိုငု္သည့္အျပင္ ေငြေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား ႏငွ့္ ဖုုန္းေငြျဖည့္ျခင္းတုုိ႔ကုုိလည္း ျပဳလုုပႏ္ိုုင္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ Wave Money 
သည္ ဘဏ္လုပင္န္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွေိသးေသာ ျမန္မာနိငုင္ံ၏ လူဦးေရ ၈၀% ကုိ  ဘ႑ာေရးဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား ေပးနုုိငရ္န္ 
အသင့္ရွိေနပါသည္။ 2 
 
ဦးသိမ္းေဝမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ FMI ႏငွ့္ Yoma Strategic တုိ႔သည္ ေရရညွ္တြဲလုုပရ္မည့္ 
စိီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား ျဖစပ္ါသည္။ ကုမၸဏီအုုပစ္ုု ႏွစခ္ုုလုုံးသည္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပႏ္ွရံာတြင္ စိတ္တူကုုိယ္တူရွိျပီး 
တီထြင္ဖန္တီးမႈ ႏငွ့္ အရညအ္ေသြးျမွင့္တငမ္ႈအေပၚတြင္လည္း တူညီေသာ သေဘာထားမ်ားရွိၾကပါသည။္ ထုုိ႔ေၾကာင့္ 
ယခုုက့ဲသုုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ႏစွ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳ းရွေိစမွာ ဧကန္မလြဲျဖစျ္ပီး ရွယ္ယာရငွ္မ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ 
ပိုုရရွေိစမွာ  ျဖစပ္ါသည္။ FMI ကုမၸဏီသည္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈအတြက္ တတ္စြမ္းသည့္ေနရာမွ အားျဖည့္ရန္ 
သႏၷိဌာန္ခ်ထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ Wave Money သည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကုိ ဘ႑ာေရး ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တဖက္တလွမ္းမွ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည”္ ဟုု ျဖည့္စြက္ 
ေျပာၾကားပါသည္။  

 
မွတ္ခ်က္- ဤသတင္းထုတ္ျပနခ္်က္ကုိ YSX တြင ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾက ညာခ်က္ျဖင့္ 
ဆက္စပဖ္တ္ရႈၾကပါရန္။ 
 

------------- 
 
FMI ကုမုၺဏ ီအေၾကာငး္  
 
ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မင္(့န္)ကုမၸဏီလီမိတက္ (FMI) သည္ အစ႐ုွယ္ယာ ၀င ္ (၈၀၀၀) ေက်ာ္႐ွိၿပီး ျမနမ္ာႏိုငင္ံတြင္ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အႀကီးမားဆံုးကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ၊္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ခ်ိနမ္ွစ၍ 
အျမတ္အစြန္းရ႐ွမိွဳႏွင့္ အျမတ္ေ၀စခုဲြေ၀မွဳအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာငရ္ြက္ခဲ့ၿပီး လက္႐ွိတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
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