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စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြ႕ဲ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း 

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့န္) ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ”ႏွင့္၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြမဲ်ား စုေပါင္း၍ 

“ကုမၸဏီအုပ္စု”) ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ 

စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။  

 

ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ အဆိုပါနွစ္ခ်ဳပ္ကာလ ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ 

ခ်က္တို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

အေရးပါေသာတင္ျပခ်က္မ်ား 

ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 FY 2018 FY 2017 % Change 

 (Ks. ‘000s) (Restated)*  
Revenue   205,619,926 161,349,879 27.4% 

Cost of Sales (132,854,017) (108,846,220) 22.1% 

Gross Profit 72,765,909 52,503,659 38.6% 

Gross Margin 35.4% 32.5% 2.9% 

Expenses (69,949,015) (47,780,665) 46.4% 

Other gains or losses 13,340,197 5,479,557 143.5% 

Profit from associates and joint venture 11,765,504 7,675,647 53.3% 

Total profit before income tax 27,922,595 17,878,198 56.2% 

Income tax expense (3,145,142) (2,977,672) 5.6% 

Net profit for the year 

 

 

Fair Value adjustment of investments  

Total Comprehensive income for the year 

24,777,453 14,900,526 66.3% 

 

 

3.0% 

58.4% 

 

  

 2,192,103 

 

       

2,129,142 

      26,969,556 17,029,668 

 

Earnings per share  

           

 746 

 

518 

 

44.0% 

 

 

*  ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ႏိုွင္းယွဥ္ရာတြင္ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ အခ်ိဳ႕ရလဒ္မ်ားကုိ ဆီေလွ်ာ္မႈရိွေစရန္ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
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ယခဘု႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ၂္၀၅.၆ ဘီလီယံသည္ ယခင္ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ရရွိေသာ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ ္ ၁၆၁.၃ဘီလီယံထက္ ၂၇.၄% 

တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးနွစ္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ၀င္ေငြတိုးတက္မႈအား အဓိကေမာင္းႏွင္သူျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 

က႑တြင္ က်ပ ္၁၄၆.၄ ဘီလီယံ မွ က်ပ ္၁၈၆.၆ ဘီလီယံသို႔ ၂၇.၅%  တိုးတကခ္ဲ့ျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္  

က်ပ ္၁၄.၇ ဘီလီယံ မွ က်ပ ္၁၈.၈ ဘီလီယံသို႔ ၂၈.၂% တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။  

ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ၀င္ေငြတိုးျမွင့္လာျခင္းမွာ ေခ်းေငြစာရင္းတိုးတက္လာမႈနွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြ အစီအစဥ္ 

တို႔ေၾကာင္႔ ေခ်းေငြမ်ား၊ ေငြပိုထုတ္ယူျခင္းနွင္႔ အငွား၀ယ္စနစ္ျဖင္႔ ၀ယ္ယူျခင္းမွ အတိုး၀င္ေငြတိုးလာျပီး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

မ်ားမွရရိွေသာ ၀င္ေငြသည္လည္း အတန္အသင္႔တိုးတက္လာခ႔ဲသည္။  အလားတူပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွ 

၀င္ေငြတိုးတက္လာေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ေဆးရံု၏တိုးတက္လာေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈႏွင္႔အတူ  ျပည္တြင္းလူနာ 

မ်ားကို ဆြေဲဆာင္နိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔  ေဆးရံုသို႔လာေရာက္ကုသမႈခံယူသည္႔ လူနာဦးေရတိုးလာျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။   

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစခ္်ဳပ္ကာလ ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 FY 2018 FY 2017 % Change 

 (Ks. ‘000s) (Ks. ‘000s)  

Financial Services 186,586,355 146,379,770 27.5% 

Healthcare Services 18,801,784 14,670,459 28.2% 

Dividend Income 174,090 245,650 -29.1% 

Rental 57,697 54,000 6.8% 

Total 205,619,926 161,349,879 27.4% 

၀င္ေငြအေပၚအၾကမ္းအျမတ္အခ်ိဳးမွာ ယခငဘ္႑ာေရးနွစ္တြင္ ၃၂.၅% ရွိရာမွ ယခုနွစ္တြင္ ၃၅.၄%သို႔ ၂.၉% 

တိုးတက္လာခဲပ့ါသည္။ ဤသုိ႔တိုးတက္လာျခင္းမွာ ရိုးမဘဏ္သည္ ၀င္ေငြတိုးတက္မႈႏွင္႔ နိွုင္းယွဥ္လွ်င္ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြ 

အေပၚ အတိုးေပးရေငြသည္ အနည္းငယ္ေလ်ွာ႔နည္းျခင္းေၾကာင္႔ အၾကမ္းအျမတ္တိုးတက္လာမ ႈနွင္႔  ပန္းလႈိင္စီလံုေဆးရံသုည္ 

ဆက္လက္၍ရွိျပီးသားစံႏွုန္းကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ႔ျခင္း တုိ႔ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။  

ကုမၸဏီအုပ္စုအသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းအေနျဖင္႔ ယခငဘ္႑ာေရးနွစ္တြင္ က်ပ ္ ၄၇.၇ ဘီလီယံ မွ ယခုနွစ္တြင ္ က်ပ ္ ၆၉.၉ 

ဘလီီယံသို႕  ၄၆.၄% ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ အဓကိအားျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ၀န္ထမ္းလစာ 

အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ကၩမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားစရိတ္၊ ရံုးခန္းငွားရမ္းခမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစရိတ္မ်ား၊ အုိင္တီႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး 

စရိတ္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ ဆုံးရွုံးနိုင္ေျခရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားနွင္႔ တန္ဖိုးေလ်ာ့ကုန္က်စရိတ္ 

မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းလစာအသံုးစရိတ္မ်ား တုိးလာျခင္းသည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ခ ဲ်႕ထြင္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္သည့္မူ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ရိုုးမဘဏ္၏ 

ဘဏ္ခြဲမ်ားတိုုးခ ဲ်႕ျခင္း၊ ''SMART'' ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ the Fusion Banking Essence System စသည္တုိ႔ 

ေၾကာင္႔ ပညာရွင္စရိတ္မ်ား၊ အုိင္တီႏွင္ဆ့က္သြယ္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးအသုံး 

စရိတ္သည္ ယခင္ႏွစတ္ြင္ က်ပ္ ၁.၈ဘီလီယံမွ ယခုနွစ္တြင္ က်ပ္ ၃.၄ ဘီလီယံသုိ႔ ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္  

ကုမၸဏီ၏ ဘန္ေကာက္ဘဏ္မွ ေခ်းယူထားေသာေခ်းေငြအေပၚ ေပးေဆာင္ရသည္႔အတိုးစရိတ္ ပိုမိုလာျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ပါ 



3 
 

သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွမဟုတ္ေသာ အျခား၀င္ေငြမ်ားသည္ ယခင္ဘ႑ာေရးနွစ္ က်ပ ္၅.၄ ဘီလီယံ နွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 

ယခႏုွစတ္ြင္ က်ပ ္၁၃.၃ ဘီလီယံသို႔တုိးတက္လာျပီး ရာခိုင္နုွန္းအားျဖင့္ ၁၄၃.၅%အထိ တိုးတက္လာခဲ့ သည္။  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွမဟုတ္ေသာ အျခားဝင္ေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားနိုငပ္ါသည္။  

 (Ks. ‘000s) 

Gain on disposal of available-for-sale investments 11,858,921 

Gain on disposal of property, plant and equipment 

Property, plant and equipment written off  

    17,774 

(145,668) 

Gain on foreign currency exchange, net  1,394,343 

Write off unsuccessful business development    (18,659) 

Write off of investment in subsidiaries 

Fair value gain on investment properties 

        255 

1,413,004 

Capital gains tax  (1,179,773) 

Total 13,340,197 

 

ယခဘု႑ာေရးနွစ္ကုန္တြင္ Available-for-sale ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရိွသည္႔ အျမတ္ေငြမွာ Digital Money 

Myanmar  လီမိတက္၏ ရွယ္ယာမ်ားအား  ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိသည္႔အျမတ္ေငြနွင္႔  က်န္ရိွေသာရွယ္ယာ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုု 

စာရင္းခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးအရ စာရင္းသင္႔ရ၍  စာရင္းေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚသည္႔ အျမတ္ေငြတို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပံုေသပိုင္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းမွအျမတ္ေငြ က်ပ ္၁၇.၈ သန္းမွာ ပန္းလိွုင္စီလံုေဆးရံုမွျဖစ္ျပီး ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား ပယ္ဖ်က္မႈ 

က်ပ ္၁၄၅.၇ သန္းမွာအဓိကအားျဖင္႔ ရိုးမဘဏ္မွျဖစ္ပါသည္။ 

 

နိုင္ငံျခားေငြဖလွယ္ျခင္းစာရင္းတြင္ ယခငန္ွစ၌္ က်ပ ္၀.၉  ဘီလီယံ ဆံုးရွုံးမႈအျဖစ္စာရင္းသြင္းခ႔ဲျပီး  ယခုနွစ္တြင္ က်ပ ္၁.၄ 

ဘီလီယံ ျမတ္စြန္းမႈအျဖစ္ စာရင္းသြင္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤတိုးတက္မႈသည္ FMI ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင္႔ ကုုမၸဏီအုုပ္စုု၏ 

လက္ေအာက္ခကံုမၸဏီမ်ား(အဓိကအားျဖင့္ရုိးမဘဏ္)တို႔၏ နိုင္ငံျခားေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိတုိုုးတက္လာျခင္းနွင္ ့ အေမရိ 

ကန္ေဒၚလာ-ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈနွုန္း တည္ျငိမ္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

Phima စီမံကိန္း နွင္ ့ Yoma Thitsar Commercial ကုုမၸဏီလီမိတက္တို႕အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမွ 

ပယ္ဖ်က္မႈစာရင္းတြင္ က်ပ္ ၁၈.၆သန္းကို စရိတ္အျဖစ္က်ခံခ႔ဲပါသည္။ 

 

ယခုဘ႑ာေရးနွစ္မွစတင္၍ ရင္းနွီးျမွပ္နွံထားေသာ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား၏တန္ဖိုုးကိုု ႏွစ္စဥ္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုုးနွင့္အညီ တန္ဖိုးျပန္ 

လည္သတ္မွတ္မည္ဟ ု ကုမၸဏီအုုပ္စုု၏ေပၚလစီအသစ္ေျပာင္းလဲမႈအရ ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈတန္ဖိုုးမ်ားအား စာရင္းကိုင္စံႏုွန္းမ်ား 

နွင္႔အညီ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ႔ရာ ယင္းမွအျမတ္ေငြ  က်ပ ္၁.၄ ဘီလီယံ ရရွိခ့ဲပါသည္။  

 

ယခုနွစ္အတြင္း Available-for-sale ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈ Digital Money Myanmar လီမိတက္၏ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈႏွင္႔ 

အျခားပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်မ ႈမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္အေပၚ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြအေနျဖင္႔ အခြန္ ၁၀% 

ေပးေဆာင္ျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 

ဖက္စပက္ုုမၸဏီမ်ားနွင္တ့ြဖဲက္ကုုမ ၸဏီမ်ားမွ ခြဲေ၀ရရွိေသာအျမတ္ေငြသည္ တစ္နွစ္အတြင္း က်ပ္ ၇.၆ ဘီလီယံမွ က်ပ ္

၁၁.၇ဘီလီယံအထိ ၅၃.၃% တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔တိုးတက္လာျခင္းမွာ Thanlyin Estate Development မွ 

အျမတ္ေငြတိုးတက္လာျခင္းႏွင္႔  Chindwin Investment Limited နွင့္ Shwe Lay Ta Gun Travels & Tours Co. Ltd 
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လုပ္ငန္းမ်ားအား ေရာင္္းခ်ျခင္းေၾကာင္႔ Chindwin Holding တြင္ တစ္ပြဲတိုးအျမတ္ေငြ ရရွိခဲ႔ျခင္းတို႔မွ ဘ႑ာေရးရလဒ္ကို 

အဓိကပံ႔ပိုးခဲ႔ပါသည္။ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕လယ္ရွိ Yoma Central စီမံကိန္းအတြက္ FMI  Centre ကုိ  ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ FMI 

Centre ၏ ရံုးခန္းငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားလိုက္သည္႔အတြက္  Meeyahta International Hotel ၏ 

အဓိကအျမတ္ေငြမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ႔ျပီး လက္ရွိအျမတ္ေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ Meeyahta Development Ltd နွင္ ့

Peninsula Yangon Holdings Pte Ltd တို႔အား  ၄င္းတို႔၏စီမံကိန္း ကုုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါျပန္လည္ 

ေကာက္ခံခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 

တြဖဲက္ကုမ ၸဏီမ်ားနွင္႔ ဖက္စပ္ကုမ ၸဏီမ်ားမွ ခြဲေ၀ရရွိသည္႔အျမတ္ေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ 

ေဖၚျပထားပါသည္။ 

Associate & Joint Venture Stake 
Group Share of profit/(loss) 

(Ks. ‘000s) 

Chindwin Holdings Pte Ltd 30.0% 3,475,257 

Thanlyin Estate Development Co., Ltd. 30.0% 7,900,909 

Meeyahta International Hotel Ltd. 20.0%    637,638 

LSC-FMI Co., Ltd. 50.0%     (6,973) 

Pun Hlaing Link Services Co., Ltd 30.0%    (89,663) 

FMI Garden Development Co., Ltd. 

FMIDecaux Co.,Ltd                                                

47.5% 

40.0% 

  (133,062)                                           

    (18,602) 

Total  11,765,504 
 

 

ဝင္ေငြအခြန္မေဆာင္မီ အသားတင္အျမတ္သည္ ၅၆.၂% တိုးတက္ခဲ့ျပီး  ကုမၸဏီအုုပ္စုု၏ စုုစုုေပါင္း အသားတင္အျမတ္ေငြမွာ 

ယခင္ႏွစ္ တြင္ က်ပ ္၁၄.၉ ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ယခႏုွစ္တြင္ က်ပ၂္၄.၇ ဘီလီယံသို႔  ၆၆.၃% တိုုးတက္လာခဲ့ ပါသည္။  

 

Available-for-sale ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ ္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းနွင္႔အညီ တန္ဖိုးျပန္လည္သတ္မွတ္မည္ဟု 

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ မ၀ူါဒအရ Available-for-sale ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ရာတြင္ Myanmar 

Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (“MTSH”) ကုုမၸဏီတြင္ ပိုုင္ဆိုုင္ထားေသာ ရွယ္ယာမ်ားနွင္႔ Memories Group ၏ 

ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္တန္ဖိုးသင္႔ေငြနွင္႔ မၾကာေသးမီမွ ေရာင္းခ်ခဲ႔ေသာ Digital Money Myanmar Co.,Ltd ၏  

ရွယ္ယာမ်ားမွ ဆက္လက္က်န္ရိွေသာ ရွယ္ယာအေပၚ ျပန္လည္တန္ဖိုးသင္႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕မရေသးေသာအျမတ္ေငြမ်ား 

နွင္႔ခုႏွိမ္ျပီးေနာက္ က်န္ရိွေသာအျမတ္ေငြသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၃%ခန္႕ တိုးတက္လာပါသည္။ အဆိုုပါတန္ဖိုးျပင္ဆင္ 

သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္  စုုစုုေပါင္းအျမတ္ေငြပမာဏမွာ ယခငန္ွစ္တြင္ က်ပ ္ ၁၇ ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ တြင္ က်ပ၂္၆.၉ 

ဘီလီယံ သိုု႕ ၅၈.၄% တိုုးတက္ခဲ့ပါသည္။ 

 

အသားတင္အျမတ္ေငြတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ႐ွယ္ယာတစ္စ၀ုင္ေငြမွာ တိုးတက္ခဲ့ရာ ယခငႏ္ွစ္တြင္ က်ပ ္၅၁၈ ႐ွိရာမွ ယခႏုွစ္တြင္ 

က်ပ ္ ၇၄၆ သို႔  ၄၄% တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ႐ွယ္ယာတစ္စ၀ုင္ေငြတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ စုစုေပါင္းအျမတ္ တုိးတက္မႈႏႈန္းထက္ 

နည္းပါးခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ အပိုုဆုုရွယ္ယာ ၂.၃ သန္းကိုု ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ႔ၿပီး ပ်မ္းမွ်႐ွယ္ယာအေရအတြက္ 

ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အျခားအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားေ၀စု တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ကုမၸဏီအုပ္စုလက္က်န႐ွ္င္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ားအေနျဖင္႔ အဓိကအားျဖင့္ ႐ုိးမဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေငြတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ယခႏုွစ္တြင္ ၂၆.၉% တိုးျမင့္ 

လာခဲ့ပါသည္။ လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိုင္ခြင္႔မ်ားသည္လည္း ၁၈.၈% တိုးျမင့္လာခဲ့ရာ အဓိကအားျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ 

အစိုုးရေငြတိုုက္စာခ်ဳပ္ မ်ားထပ္မံဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ FMI မွ ထပတ္ိုးရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ရိုးမဘဏ္တြင္ အပ္ေငြတိုးတက္မႈေၾကာင္႔ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ားသည္ ၂၈.၇% သို႔ တိုးတက္ခ႔ဲပါသည္။ လက္ငင္း 

မဟုတ္ေသာေပးရန္တာ၀န္မွာ က်ပ္ ၃၆.၆ဘီလီယံ မွ က်ပ ္၃၂.၃ဘီလီယံ သုိ႔ ၁၁.၈% ေလ်ာ႔နည္းရျခင္းမွာ  ယခုနွစ္တြင္ 

ဘန္ေကာက္ဘဏ္၏ ေခ်းေငြမ်ားအား လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္သို႔ ျပန္လည္အမ်ိဳးအစားခြျဲခား၍ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင္႔ 

ျဖစ္ပါသည္။  

ကုမၸဏီအုပ္စ ု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ရိုးမဘဏ္ႏွင္ ့FMI ကုမၸဏီ၏ လက္က်န္အျမတ္ေငြတိုးတက္မ ႈနွင္႔ ရိုးမဘဏ္၌ 

ဗဟိုဘဏ္စည္းမ်ဥ္းအရထားရိွေသာ အရန္ေငြေၾကးပမာဏတို႔ေၾကာင္႔ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၈.၆% တိုးတက္ခ႔ဲပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 FY 2018  FY 2017 % Change 

ASSETS (Ks. ‘000s)  (Ks. ‘000s)  

Total current assets 1,734,498,732  1,366,856,616 26.9% 

Total non-current assets    558,315,502   470,122,255 18.8% 

Total assets 2,292,814,234  1,836,978,871 24.8% 

     

Liabilities     

Total current liabilities 1,952,768,391  1,517,093,870 28.7% 

Total non-current liabilities     32,321,163  36,626,481 -11.8% 

Total liabilities 1,985,089,554  1,553,720,351 27.8% 

     

Equity     

Total equity    307,724,680  283,258,520 8.6% 

Total equity and liabilities 2,292,814,234  1,836,978,871 24.8% 
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ကုမၸဏီအုပ္စုေငြသားစီးဆင္းမႈ႐ွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 

ကုမၸဏီအုပ္စ၏ု ေငြသားႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မွာ ယခင္နွစ္တြင္ က်ပ္၂၀၃.၂ ဘီလီယံ ႐ွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ၂္၈၆.၉ဘီလီယံ 

႐ွိပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမွေငြသားစီး၀င္မႈအေၾကာင္းရင္းမွာ ႐ုိးမဘဏ္မွ အပ္ေငြတိုးတက္မႈႏွင္႔ ရရန္ရွိေသာတာ၀န္မ်ား 

ေလ်ာ႔နည္းသြားျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ယခနုွစရ္င္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏံွမႈအပိုင္းတြင္ က်ပ ္ ၆၉.၅ဘီလီယံ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 

FMI မွ ထပ္တိုးရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏံွမႈမ်ားနွင္႔ ရိုးမဘဏ္မွ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ထပ္မ၀ံယ္ယူျခင္းမ်ားကို Digital Money 

Myanmar ရွယ္ယာနွင္႔ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (“MTSH”)  ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းမွ 

ရရွိေငြမ်ားခုနွိမ္ထား ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမွ ေငြသားစီးထြက္မႈမွာ က်ပ္ ၆.၅ ဘီလီယံရွိခ႔ဲျပီး အေၾကာင္းမွာ 

ကုမၸဏီ၏အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀ေပးျခင္းနွင္႔ ပန္းလိွုင္စီလံုေဆးရံုနွင္႔ ကုမၸဏီ၏ ေခ်းေငြမ်ားေပၚတြင္ အတိုးေပးရျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ 

ျဖစ္သည္။ 

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္  

ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ မဟာဗ်ဴဟာက် ရင္းနွီးျမုွဳပ္နံွမႈျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ 

တည္ေဆာက္မႈက႑ႏွင္ ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မ်ားတြင္ ဆက္လက္အာရံုစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ဘ႑ာေရးက႑မွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ေပးစြမ္းနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး ေရရွည္တြင္က်န္းမာေရး 

ေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင္႔ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မ ႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြပံ႔ပိုးေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

 

ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ရိုးမဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္အတူ ရန္ပုံေငြ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူျပီး အေသးစားနွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ႏွင္႔ ေရရွည္တြင္ 

ဘဏ္လုပ္ငန္းဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မ ႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မ ႈသံုးစြဲသူမ်ား မ်ားျပား 

လာေစရန္တို႔ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ ဘ႑ာေရးက႑တိုးတက္မႈမ်ား ဆက္လက္ 

ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ေမ်ွာ္လင္႔ထားပါသည္။  

 

အိမ္ရာတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းတြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏  စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္နွင့္အမ်ွ ဝယ္လုိအားလည္းလိုုက္ပါ 

တိုးျမင့္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ တြဖဲက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Thanlyin Estate Development ကုုမၸဏမီွာလည္း 

ယခုနွစ္တြင္ ေရာင္းအားမ်ားတိုးလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ခုနွစ္ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီမွ အစုရုွယ္ယာပါဝင္ေသာ Yoma Central 

Development ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္႔ Peninsula Residence Yangon အိမ္ရာမ်ားစတင္ေရာင္းခ်ခဲ႔ရာ 

 FY 2018  FY 2017 

 (Ks. ‘000s)  (Ks. ‘000s) 

Cash provided by (used in) operating activities 159,811,380  (18,330,215) 

Cash provided by (used in) investing activities (69,513,661)  (2,497,871) 

Cash provided by (used in) financing activities (6,585,997)  36,430,127 

Net increase in cash and cash equivalents 83,711,722  15,602,041 

Cash and cash equivalents at beginning of financial year 203,244,224  187,642,183 

Cash and cash equivalents at end of financial year 286,955,946  203,244,224 
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စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားအျပား ရရိွခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ ေရရွည္အျမတ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္နုိင္မည္ဟု 

ယုံၾကည္ထားပါသည္။  

 

ပန္းလွိႈငစ္ီလံုေဆးရံုသည္ အထူးကုစင္တာမ်ားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင္႔လွစ္လ်က္ရွိျပီး “Hub & Spoke” ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ လာမည့္၃နွစ္အတြင္း HIMSS (USA) အဆင့္ ၆ အသိအမွတ္ျပဳ (က်န္းမာေရးေစာင့္ 

ေရွာက္မွကုမာၻ႕ေရႊအဆင္႔သတ္မွတ္ခ်က္) ရရွိနုိင္ရန္ အလိုအေလ်ာက္စကၠဴလြတ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံးနည္းပညာ 

ပလက္ေဖာင္းကိုု အသံုုးျပဳေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ပထမဦးဆုံး EMR-ERP system ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 

ရြက္လ်က္ရွပိါသည္။ ဤေျခလွမ္းသည္ လူနာမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ဝန္ေဆာင္မွဳနွင့္အတူ 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပးစြမ္းနိုုင္ရံုုသာမက ရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားသက္သာေစျပီး 

အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုျဖစ္ထြန္းနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ထားပါသည္။   

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုုိင္မ်ားအတြက္ စ ံခ်ိန္သစ္တစ္ခုုစတင္နိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကုမၸဏီသည္ ကမာၻေက်ာ္ 

Outdoors Advertising ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ JCDecaux Asia (S) Pte Ltd ကမုၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုမၸဏီမွ ၄၀% 

အစုုရွယ္ယာပါဝင္ေသာ တြဖဲက္ကုုမ ၸဏီျဖစ္သည္႔ FMIDecaux ကိုုထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ FMIDecaux ကုမၸဏီသည္  

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ လမ္းအသံုုးအေဆာင္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား (Street Furniture ) ဒီဇုုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ 

တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတိုု႔ႏွင္ ့ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  ႏွစ္(၂၀)ၾကာ တစ္ဦးတည္း 

သီးသန္႔လုပ္ကုိင္ခြင့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ထံမ ွရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ဤတြဖဲက္ကုမၸဏီသည္ 

ေရရွည္တြင္ ကုမၸဏီအုုပ္စုု၏  ဝင္ေငြအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။  

စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္လာနိုငေ္သာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ရင္းနီးျမွဳပ္နံွမ ႈသည္လည္း အလားလာေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။ 

Memories Group သည္ စကၤာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႕တြင္  စာရင္း၀င္ခဲ႔သည့္ ပထမဦးဆံုုး 

ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဗဟိုုျပဳ ျမန္မာကုုမၸဏီအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး ကုုမၸဏီအုုပ္စုု၏ ခရီးသြားလာေရး လုုပ္ငန္းတစ္ခုုအေနျဖင္႔ 

အစုုရွယ္ယာ ၁၁.၉%ကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ထားပါသည္။  လက္ရွိေအာင္ျမင္ျပီး စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းနွစ္ခုုျဖစ္ေသာ Balloon Over Bagan 

ႏွင္ ့  Balloons over Inle အျပင္ ဆက္လက္တိုုးခ်ဲ႕နုုိင္ရန္အတြက္ Burma Boating လုပ္ငန္းနွင္႔ Kayar Resort 

တို႔ကုိဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ရန္ကုန္တြင္ Awei Metta ဟိုတယ္၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစု တြင္ Awei Pila ဟုိတယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 

Keinnara Hpa-an ဟိုတယ္နွင္႔ မြန္ျပည္နယ္တြင္ Suggati Mawlamyaing ဟိုတယ္စသည္႔  စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ 

ဟိုုတယ္ ႏွင္ ့ အပန္းေျဖစခန္းအသစ္မ်ား ေဆာက္လုုပ္ျခင္းတိုု႔ကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေန 

နွင္႔လည္း အဆင္႔ျမင္႔ခရီးသြားရပ္၀န္းအဆင္႔သို႔ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာေနသည္႔အတြက္ ကုမၸဏီအုုပ္စုု အေနနွင္႔မွန္ကန္ 

သည္႔အေနအထားတြင္ အသင္႔ရွိေနေၾကာင္းကို တင္ျပအပ္ပါသည္။  

ျမန္မာနိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတ္ိုးတက္မႈနွင့္အတူ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ 

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ Partner မ်ားနွင္႔တြဖဲက္၍ ဖက္စပ္လုုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ျခင္းကိုု ဆက္လက္လုုပ္ကိုုင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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