
 

 

 

ကုမၸဏီေငြေၾကးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ FMI မွ က်ပ္ ၂၅ ဘီလီယံတန္ဖုိးရိွ 

Rights Issue မ်ားစတင္ေရာင္းခ်ျခင္း။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးပုိင္ 

ကုမၸဏီျဖစ္ သည္႔ First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI) သည္ ကုမၸဏီ၏ 

လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား က်ပ္ ၂၅ ဘီလီယံ သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅.၆ သန္းတန္ဖိုးရွိ 

Rights Issue မ်ားအား စတင္ ေရာင္းခ် ခဲ႔ပါသည္။ ယခုေရာင္းခ်သည္႔ အစီအစဥ္မွာ ကုမၸဏီ၏ 

ေငြေၾကးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင္႔ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ရန္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါ Right Issue သည္ ရွယ္ယာအစု တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေစ်းႏွဳန္းျဖင္႔ 

သာမန္ရွယ္ယာသစ္ ၂၅၀၀၀၀၀ အား အာမခံမႈရရွိေစပါမည္။ ဤေစ်းႏွဳန္းမွာ FMI ၏ လက္ရွ ိရွယ္ယာေစ်း၏ 

၂၀% ခန္႔ ေလွ်ာ႔ခ် ထားပါသည္။ 

ယခု ေရာင္းခ်သည္႔ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၀၅(ဂ)အရ 

ရွယ္ယာရွင္ မ်ား အား  ဦးစားေပး၀ယ္ယူခြင္႔ရရိွေစမည္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ 

တနလာၤေန႔မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထိ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားေနျဖင္႔ လက္ရွိပိုင္ဆုိင္ ေသာ ရွယ္ယာ ၆ ခုတုိင္းအတြက္ ရွယ္ယာသစ္ တစ္ခု 

၀ယ္ယူခံစားခြင္႔ရရိွေစမည္ ျဖစ္ျပီး ရွယ္ယာ ထပ္မံ ၀ယ္ယူခြင္႔ အတြက္လည္း ေလွ်ာက္ထားခြင္႔ရိွပါသည္။ 

ျမန္မာကုမၸဏီအက္ဥပေဒ အပုိဒ္၉၃ (၃) အရ လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက ၀ယ္ယူျခင္းမရိွေသာ 

ရွယ္ယာ မ်ား အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရွယ္ယာသစ္မ်ားခြေဲ၀ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ FMI ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ေရာင္းခ်မႈျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ရက္သတၲ 

တစ္ပတ္အခ်ိန္ယူရန္ခန္႔မွန္းထားျပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ရွယ္ယာသစ္ ၀ယ္ယူသူ 

မ်ားအား အျမတ္ေငြခံစားခြင္႔ရရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဤရွယ္ယာသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 

မ်ား အတြက္သာ၀ယ္ယူခြင္႔ရရိွေစပါမည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စီးပြားေရးသည္ သိသာေသာ စီးပြားေရး အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းသည္႔ 

စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ ေပၚတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထပ္မံတုိးတက္မႈကာလ တစ္ေက်ာ႔ျပန္ 

ျဖစ္လာရန္မွာ မလြယ္ကူႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ 

အရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားအားတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ လာမည့္ ၂ ႏွစ ္မွ ၃ ႏွစ္ အတြင္း 



စတင္ပ်ဳိးေထာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အေျခခံ မတည္ရင္းႏီွးေငြမွာ ခုိင္မာေတာင္႔တင္းရန္ 

လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျမန္ဆုံးျဖည္႔တင္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း FMI ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ က ဆိုပါသည္။ 

ရွယ္ယာသစ္ ၂၅၀၀၀၀၀ ထပ္မံေရာင္းခ်ရာတြင္ လုပ္ခ ၂% အတြက္ SPA Myanmar မွာ 

အကုန္အက်ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအာမခံခ်က္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ 

ေျမာက္ ကုမၸဏီ အစီအစဥ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

SPA Myanmar ၏ ဥကၠဌ လည္းျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေ၀ က ဆုိပါသည္။ 

Right Issue ေရာင္းခ်မႈေၾကာင္႔ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံေငြတုိးျမွင္႔လာျခင္းက သီလ၀ါအထူးစီပြားဇုန္ (SEZ) 

အပါ အ၀င္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးမတည္သုံးစြႏဲိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အထူးစီးပြားေရး 

ဇုန္ တြင္ FMI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပူေပါင္းကုမၸဏီတြင္ ၅% ႏွင္႔ ၉% အၾကားရင္းႏီွးထည္႔၀င္ရန္ သေဘာတူ 

ထား ပါသည္။သီလ၀ါ SEZ သည္ သန္လ်င္ျမိဳ႕ရိွ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ ကပ္လ်က္တည္ရိွျပီး ဧရိယာအက်ယ္ 

အ၀န္း ၂၄၀၀ ဟက္တာ ရွိပါသည္။ အျခားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္း 

မ်ား၌ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းေျပးဆြခဲြင္႔ ယာယီလက္မွတ္ရရွိ 

ျပီးေနာက္ FMI Air လုပ္ငန္းအားတုိးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အျပင္ ဟုိတယ္ႏွစ္ခု၊ ရံုးခန္းအေဆာက္အအုံ 

တာ၀ါ တစ္ခု၊၀န္ေဆာင္မႈပါလူေနအိမ္ခန္းအေဆာက္အအုံတစ္ခုႏွင္႔ အဆင့္ျမင္႔ကြန္ဒိုမီယံ တစ္ခုတုိ႔ 

ပါ၀င္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္အခ်က္အခ်ာက်ေနရာ၌ ၁၀ ဧက က်ယ္၀န္းသည္႔ဘက္စံုသုံး လူေနအိမ္ရာ 

အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည္ ့ Meeyahta International Hotel Ltd. တြင္ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

အဆိုပါရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈေၾကာင္႔ ရရိွလာေသာ ေငြေၾကးအားလာမည္႔တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ 

က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံထိ ရိုးမဘဏ္တြင္ ထပ္မံထည္႔သြင္းျခင္းျဖင္႔အျပည္႔အ၀ေပးသြင္းျပီးေသာ ရွယ္ယာမ်ားအား 

တုိးတက္လာေစရန္ သံုးစြသဲြားမည္ ျဖစ္သည္။ FMI သည္ ရိုးမဘဏ္၏ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ၃၅.၆% ကုိ 

ပိုင္ဆုိင္ထားျပီး က်ပ္ ၃ ဘီလီယံမ ွ၅ ဘီလီယံအၾကား ထပ္မံထည္႔၀င္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ 

ရွယ္ယာသစ္ေရာငး္ခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းလုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ လမ္းညႊန္စာအုပ္တုိ႔ႏွင္႔ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုသိရွိလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ FMI Share Department ႏွင္ ့Trading Centre @ 01-240363 

သုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

About First Myanmar Investment 

First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI) ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး 

အစုရွယ္ယာရွင ္ ဦးေရ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 

တစ္ခုပါ၀င္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ (၇)ခုတြင္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစုကို 

တုိးျမႇင္႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးပုိင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိမ္ယာအေဆာက္အအုံက႑တြင္ 

ကုမၸဏီ၏ ပတမဆုံးခ်င္း နင္း၀င္ေရာက္မႈမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ ္အေစာပုိင္းကာလ၌ FMI City တည္ေဆာက္ 

ေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ တစ္ခု 



ပါ၀င္ေသာYoma Bank အားတည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ FMI သည္ ေငြေၾကးက႑သုိ႔၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ FMI ၏ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစုစုကုိ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ရာေဆာက္အအုံလုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္ လုပ္ငန္းက႑ခြျဲခား၍ တိုးျမႇင္႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရွိပါသည္။ 

 

About SPA Myanmar 

The SPA Myanmar Group သည္ အိမ္ၿခံေျမ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းတုိ႔ကဲ႔သုိ႔ အဓိကက်သည္႔ က႑အမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းခြကုဲမၸဏီေပါင္း ၃၀ 

ေက်ာ္ျဖင္႔ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္င၏ံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ ပူေပါင္းတည္ 

ေထာင္ထားေသာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ SPA Group ကုိ Serge Pun & 

Associates (Mynamar) Limited (SPA Myanmar) အားတည္ေထာင္ရန္ ၄င္းကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ 

Serge Pun ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာခ်ိန္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခ႔ဲပါသည္။ 

လြန္ခ႔ဲသည့္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ကာလတြင္ Serge Pun ၏ လာဘ္ျမင္ေသာ ဦးေဆာင္မႈႏွင္႔စီးပြားေရးစြန္႔ 

ဦးတီထြင္မႈ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ေၾကာင္႔ SPA Myanmar သည ္လူေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္အား အလုပ္အကုိင္ ေပး 

ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးအုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ ႀကီးထြားတုိးတက္လာခ႔ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌  

ဤကုမၸဏီ၏ အေစာဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈက႑ျဖစ္ျပီး ႏွစ္မ်ားစြာၾကာခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ 

SPA Myanmar Group သည ္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္း၊ 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးႏွင္႔ 

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းႏွင္႔ လက္လီအေရာင္းဆုိင္လုပ္ငန္း 

က႑မ်ဳိးစုံပါ၀င္ရန ္တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 


