
 

 

 

 

 

 

Digital Money Myanmar ကမုၸဏီ လမီတိက ္၏ အစရုယွယ္ာမ ာ်ားအာ်ား ေရာာ်္ားခ  ခာ်္ား 

 

ဖတ္(စ)္  မမ္မာအာ္္က(္စ္)မ ဲ့(မ)္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ( “ကုမၸဏီ”ႏွွာ္ဲ့ ၎၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ ာ်ား၊ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) ၏ 

ဒါရိုက္တာအဖ ြ ႕သည္ Digital Money Myanmar Co., Ltd. (“Wave Money”) တြာ္ ပိုာ္္ိုာ႕္သည္ဲ့ အစုရွယ္ယာ ၃၄ % ကို 

၂ဝ၁၈ ခုႏွွစ္၊   မတ္လ၊     ၅ ရက္တြာ္ Yoma Strategic Investments Ltd. (“Yoma Strategic”) ႕ို႔  အေမရိကမ္ေဒဒလာ 

၁၉.၄ ႕မ္်ားတမ္ဖို်ား ဖာ္ဲ့ ေရာာ်္ားခ ရမ ္ ႏွွစ္ က္  ဖသည္ဲ့္သည္်ားရမသည္ဲ့ အခ က္မ ာ်ားပါဝာ္႕သည္ဲ့ အေရာာ္်ားအဝယ ္ စာခ ်ဳပ္ကိ ု

ခ ်ဳပ္္ိုခ ဲ့ၿပီ်ား ဖစ္ပါ႕သည္္။ 

 

အေရာာ်္ားအဝယ္္ ိာုရ္ာအခ ကအ္လကမ္ ာ်ား 

Wave Money ကုမၸဏီ ႕သည္  တယ္လီေမာ ကုမၸဏီ၊ ရို်ားမ ဏ္ ႏွွာ္ဲ့ FMI ကုမၸဏီ တို႔အၾကာ်ား ဖက္စပ္ေ္ာာရ္ြက္႕သည္ဲ့  

 မမ္မာႏုိွာ္ာံ၏ ပထမ္ံု်ားလိုာ္စာ္ရ မို ိုာ္်ားလ္ ောြေၾက်ားဝမ္ေ္ာာ္မႈ လုပ္ာမ္်ား ဖစ္ၿပီ်ား ဒီဂ စ္တယ္ 

ောြလလ ေ ပာာ္်ား ခာ္်ားႏွွာ္ဲ့ောြေပ်ားေခ မႈစမစ ္ က ဲ့႕ို႔ေ႕ာ ောြေၾက်ားဝမ္ေ္ာာ္မႈ လုပ္ာမ္်ားမ ာ်ားကို ႏွိုာ္ာံတစ္ဝမ္်ားရွိ 

ကိုယ္စာ်ားလွယ္ေပါာ္်ား ၂ဝ,ဝဝဝ ေက ာ္ရွိေ႕ာ ကြမ္ရက္ ဖာ္ဲ့ ဝမ္ေ္ာာ္မႈ ေပ်ားေမ႕သည္ဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခု ဖစ္ပါ႕သည္္။ 

ယခုေရာာ္်ားခ မႈမ ွ ရရွိေ႕ာ ောြမ ာ်ားကို Wave Money ကုမၸဏီရွယ္ယာမ ာ်ားအာ်ား FMI ကုမၸဏီမ ွ ဝယ္ယူစဥ္တြာ ္ FMI 

ကုမၸဏီႏွွာ္ဲ့ ရို်ားမ ဏ္တို႔အၾကာ်ားရွိၿပီ်ား ဖစ္ေ႕ာ႕ေ ာတူသညီမႈႏွွာ္ဲ့အသညီ ရို်ားမ ဏ္႕ို႔  ပမ္လသည္ေပ်ားေခ ရာ 

တြာ္အ႕ံု်ား ပ်ဳ႕ြာ်ားရမ္ ရသည္ရြယထ္ာ်ားပါ႕သည္္။ 

႕ို႔ ဖစ္၍ စာခ ်ဳပ္အရ  ဖသည္ဲ့္သည္်ားရမ္ အခ က္အလက္မ ာ်ား ၿပီ်ားစီ်ားပါက အေရာာ္်ားအဝယ္ၿပီ်ားေ မာက္ခ ိမ္တြာ္ FMI ကုမၸဏီ၏ 

Wave Money တြာ္ ပိုာ္္ိုာ္မႈမာွ ေအာက္ပါအတိုာ္်ား ဖစပ္ါ႕သည္္။ 

 ေရာာ္်ားခ  ခာ္်ားမ ပ်ဳမီ ပိုု္ာ္္ိုာ္မႈ ေရာာ္်ားခ ၿပီ်ားေမာက ္ပိုာ္္ိုာ္မႈ 

FMI ကုမၸဏီလီမိတက္ ၄၄% ၁ဝ% 

 

 



ထသည္ဲ့႕ြာ်္ားစဥ်္ားစာ်ား႕သည္ဲ့အခ ကမ္ ာ်ား 

ယခု ေရာာ္်ားခ မႈ မ ွFMI ကုမၸဏီ ၏ပာ္မေထာက္တိုာ္တစ္ခု ဖစ႕္သည္ဲ့  ႑ာေရ်ားဝမ္ေ္ာာမ္ႈ က႑တြာ္ ရာ္်ားႏွွီ်ား မွ်ဳပ္ႏွွံႏွိုာရ္မ္ 

အတြက္ ောြပာ္ောြရာ္်ားအ႕စ္မ ာ်ား  ရရွိေစမသည္ ဖစ္႕သည္ဲ့အ ပာ ္ FMI ကုမၸဏီ ႏွွာ္ဲ့ မိတ္ဖက္ ဖစ႕္သည္ဲ့ Yoma Strategic  မ ွ

Wave Money ကုမၸဏီ တြာ္ မဟာ္ ်ဴဟာေ မာက္ထသည္ဲ့ဝာ္ ရာ္်ားႏွွီ်ား မွ်ဳပႏ္ွွံ  ခာ္်ား ဖာ္ဲ့ Wave Money ကုမၸဏီ၏ 

ေရွ အလာ်ားအလာ ပိုမိုေကာာ္်ားမြမ္တို်ားတက္ဖြံ ၿဖိ်ဳ်ားမသည္ ဖစ္ပါ႕သည္္။ ယခု ေရာာ္်ားခ မႈ ႕သည္ ကုမၸဏီ ႏွွာ္ဲ့ လက္ေအာက္ခံ 

ကုမၸဏီခ ြမ ာ်ားအေပဒ တစုံတရာ ထိခိုက္ ခာ္်ား မရွိေၾကာာ္်ား ကိုလသည္်ား FMI ကုမၸဏီမွ ႕ိရွိ မာ်ားလသည္ၿပီ်ား  ဖစ္ပါ႕သည္္။ 

 

ဂရ ုပ်ဳရမ ္

အၿပီ်ား႕တ္႕ေ ာတူ စာခ ်ဳပခ္ ်ဳပ္္ိုခ ဲ့ၿပီ်ား ဖစ္ေ႕ာ္လသည္်ား ေရာာ္်ားခ မႈအ ပသည္ဲ့အဝၿပီ်ားစီ်ား႕သည္အထိ ္က္လက္ေ္ာာ္ရြက္ရမ္ 

လုပ္ာမ္်ားရပ္မ ာ်ားက မရ္ွိေမေ႕်ားေၾကာာ္်ား ဒါရိုက္တာအဖ ြ အေမ ဖာ္ဲ့ အစုရွယ္ယာဝာ္မ ာ်ားအာ်ား အ႕ိေပ်ားအပ္ပါ႕သည္္။ ႕ို႔ ဖစ္၍ 

အစုရွယ္ယာရွာ္မ ာ်ားႏွွာ္ဲ့ ရာ္်ားႏွွီ်ား မွ်ဳပ္ႏွွံ႕ူမ ာ်ားအေမ ဖာ္ဲ့ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ ာ်ားကို ေရာာ္်ားဝယ္ရာတြာ ္

ဂရု ပ်ဳေ္ာာ္ရြက္ၾကပါရမ ္အ႕ိေပ်ား အပ္ပါ႕သည္္။  

 

ဒါရိုက္တာအဖ ြ ၏ အမိမ္ အရ 

 

 

 

ဦ်ားထြမ္်ားထြမ္်ား 

အလုပ္အမႈေ္ာာ ္ဒါရိုက္တာ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွွစ ္မတ္လ ၆ ရက္  

 

 

First Myanmar Investment Co., Ltd. 

YSX Code 00001 

The Campus 

1 Office Park, Rain Tree Drive 

Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township, 

Yangon 11401, Myanmar 

Tel: (01) 3687766 

www.fmi.com.mm 

http://www.fmi.com.mm/

