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FMI Centre, 10th Floor 
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Tel: +95 (0)1 240 363 

Web: http://fmi.com.mm 

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

စံခ်ိန္တင္ျမတ္စြန္းခ့ဲၿပီးမဟာဗ်ဴဟာသစ္အားေၾကညာခ့ဲေသာ FMI ကုမၸဏီ 

ရန္ကုန္၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI) သည္ 

၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၇၈% တိုးတက္ခဲ႔ၿပီး 

က်ပ္ (၃၆၄၈) သန္း စံခ်ိန္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ တင္ျပအပ္ ပါ 

သည္။ အသားတင္အျမတ္ေငြသည္ ၁၀၇% တုိးျမင္႔လာခဲ႔ျပီး က်ပ္ (၃၀၁၆) သန္းသို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ႔ရာ 

ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ အျမင္႔မားဆုံးကိန္းဂဏန္းအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ႔ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္(၂)စုၾကာ စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ၄င္း၏ေတာက္ေလွ်ာက္  အျမတ္ခြဲေ၀ေပးခဲ့ေသာ FMI သည္ အျမတ္ေ၀စုအျဖစ္ အစုရွယ္ယာ 

(၁၀)စု အတြက္ အပိုရွယ္ယာ (၁) စု ႏွင္႔အတူ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ ေငြသား က်ပ္ (၂၀၀) ထုတ္ 

ေပးသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင္႔ ယခုႏွစ္အတြက္ အစုရွယ္ယာ တစ္စု လွ်င္ 

အျမတ္ခြဲေ၀မႈက်ပ္ ၁၃၀၀ ရရိွျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။  

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္တိုးျမွင္႔ေပးႏုိင္ရန္FMI သည္ Myanmar Securities Exchange 

Centre (MSEC)  ႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Daiwa Securities Group တို႔၏ အကူအညီျဖင္႔ ရန္ကုန္စေတာ႔ 

အိပ္ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange) တြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းကုိ ေၾကညာ 

ခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းစေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကုိ အကူအညီ 

ျဖစ္ေစမည္႔ IPO အၾကံေပးလုပ္ငန္းအတြက္ ကုမၸဏီ(၃) ခု တို႕သည္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးမွဳ စာခၽြန္လႊာ 

အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၾကပါသည္။ 
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ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းအတြက္ ၄င္း၏ႀကိဳတင္ျပင္္ဆင္မွဳအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင္႔ FMI သည္ 

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈ အစီအစဥ္ကုိ စတင္ေတာ႔မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအစီ 

အစဥ္တြင္ပါရိွေသာ “မ႑ိဳင္ေလးရပ္” ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ 

တည္ေဆာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ ႏွင္႔ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးတုိ႕ကုိ အေလးထား 

အာရုံစိုက္မည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ FMI အေနျဖင္႔ ဤက႑မ်ားမွာ အလားအလာလြန္စြာ 

ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားျပီး FMI ၏ခိုင္မာေသာ အေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ စီမံခန္႕ခဲြ 

ေရးအဖဲြ႕ရိွျခင္းေၾကာင့္က႑တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ေစ်းကြက္ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည္ဟု 

ယုံၾကည္ထားပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသက္တမ္းအရင့္ဆံုးႏွင့္ 

တာ၀န္ယူမႈအရိွဆုံးဘဏ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရိုးမဘဏ္တြင္ ၄င္း၏အစုရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ 

၅၁% ထိ တိုးျမွင္႔သြားမည္ဟု FMI က ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ရိုးမဘဏ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ အတြင္း 

ျပန္လည္တုိးတက္လာခဲ႔ျပီးျဖစ္ရာ FMI သည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အား 

လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ထားပါသည္။ ရိုးမဘဏ္သည္ ၄င္း၏အမွတ္တံဆပိ္အား စာ 

တန္းတံဆိပ္သစ္ “ရုိးမဘဏ္၊တာ၀န္သိေသာဘဏ္” ျဖင္႔ ယေန႔ပင္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့မွဳကုိ ေၾက 

ညာခဲ႔ပါသည္။ ဤစာတန္းတံဆိပ္အသစ္သည္ ဘ႑ာေရး ၊ လူမႈေရး ႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း 

သိမ္းေရးတုိ႔အေပၚ ဘဏ္၏ အေလးထားအာရုံစိုက္မွဳကုိ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးမဘဏ္ 

သည္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင္႔ လည္း အေရးပါေသာ စီးပြားဖက္အျဖစ္ ခုိင္မာ 

ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္း အေသးစား 

အလတ္စား လုပ္ငန္းဘဏ္ ျဖစ္လာေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးက႑သည္ FMI ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု အျဖစ္ဆက္လက္ရိွေနပါမည္။ FMI ကုမၸဏီသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ 

ေဆာက္မည့္ Krisplaza ကြန္ဒိုမီနီယံ ႏွင္႔ FMI City ၀င္ေပါက္၌ တည္ေဆာက္မည့္ အခန္း ၉၀ ပါ FMI 

City Gates အပါအ၀င္ စီမံကိန္းသစ္ အမ်ားအျပားကုိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ FMI ၏ ဆက္လက္ 
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လူႀကိဳက္မ်ားဆဲျဖစ္သည့္ Star City တည္ေဆာက္ေရးကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကုန္တြင္  စတင္မည္႔ Galaxy 

Towers ဟု အမည္ေပးထားေသာ တည္ေဆာက္ေရး အဆင္႔သစ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါ Galaxy Towers တြင္ ေသသပ္လွပေသာ အေဆာက္အဦး (၆) လုံး ပါ၀င္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အရည္အေသြးျမင့္တိုက္ခန္းမ်ားအား အဆင္႔ျမင္႔ လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈက႑တြင္ Lippo Group ႏွင္႔ ၄င္း၏ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ 

လုပ္ငန္းပုိင္း ျဖစ္သည့္ Siloam Hospitals တို႔ႏွင့္ စီးပြားဖက္ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

Siloam Hospitals သည္ ေစ်းကြက္ေ၀စု အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁)ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထား၍ 

ဂ်ာကာတာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွား က်န္းမာေရး ေစာင္႔ 

ေရွာက္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစီးပြားဖက္ကုမၸဏီသည္ Siloam ႏွင္႔ FMI တို႔ပူး 

ေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈအား သိသာစြာ အဆင္႔ျမင္႔ 

လာေစမည့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းေဆးရုံမ်ားပါ၀င္သည့္ ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားေရးကုိ ေမွ်ာ္လင္႔ 

ထားျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ေငြမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ ေပးသြားႏုိင္ 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလေၾကာင္းက႑တြင္ FMI သည္ Bombardier CRJ 200 ေလယာဥ္ ၃ စီး ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ႏွင္႔ 

အခ်ိန္ျပည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္မွ ပဏာမ အတည္ 

ျပဳခ်က္ရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ႔ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလေၾကာင္းလုိင္း အလြန္နည္းပါးစြာ ရိွေန 

ဆဲျဖစ္ျပီး လူအေရာက္နည္းေသာ  ေနရာမ်ားစြာ ရိွေနျခင္းေၾကာင္႔ ေလေၾကာင္းက႑တြင္ အခြင္႔ 

အေရးမ်ားစြာ ရိွေနသည္ဟု FMI  ယုံၾကည္ပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ေရာက္ရိွမႈမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 

တြင္ ၇.၅ သန္းထိ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရိွလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းႏွင္႔ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေမာ္ေတာ္ 

ကားလမ္းအေျခအေနမွာ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈသည္ လာမည့္ႏွစ္ 

အနည္းငယ္အတြင္းပို၍ပို၍ အေရးပါေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခအုျဖစ္ ျဖစ္လာမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  



4 
 

ယေန႔ေၾကညာခ်က္အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရာတြင္ ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀ က FMI ၏ “  မ႑ိဳင္ေလးရပ္’ 

မဟာဗ်ဴဟာအသစ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပိုမုိအာရုံစူးစိုက္မႈႏွင္႔ အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ 

သည့္ အမ်ားႏွင္႔သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေနေၾကာင္းကို ျမင္ေတြ႕ၾကမည္ ဟု 

ေျပာၾကားထားပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အျမင္ထက္ျမက္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာကုမၸဏအီုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႕ 

အရည္အခ်င္းရိွေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက ျပည္တြင္း၌ စီးပြားဖက္ 

အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနသျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အလားအလာ လြန္စြာေကာင္း 

သည့္ ေရွ႕အနာဂတ္ကာလကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းတြင္ 

စာရင္းသြင္းမႈသည္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ေငြ အမ်ားအျပားကုိလည္း ေပးအပ္ႏိုင္မည္ဟု 

ယုံၾကည္ျပီး ဤအေရးပါေသာ အမ်ဳိးသားေရးစီမံကိန္းကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

၀မ္းေျမာက္ရပါတယ္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ လြန္စြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္ 

တုိ႔အေနျဖင္႔ ထပ္မံ၍ တင္ျပႏုိင္ခဲ႔ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စတင္ေအာင္ျမင္ထေျမာက္လာသည့္ ပိုမုိအသစ္ 

အဆန္းျဖစ္ေသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္႔ လာမည္႔ႏွစ္မ်ားတြင္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း 

လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။  

### 

FMI အေၾကာင္း 

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မင္(န္)ကုမၸဏီလီမိတက္ (FMI) ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးအမ်ားႏွင္႔ 

သက္ဆုိင္သည္႔ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုအေနျဖင္႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ 

တြင္ ကုမၸဏီ၌ အစုရွယ္ယာရွင္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွၿပီး ကုမၸဏီကုိစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ အျမတ္အစြန္းႏွင္႔အျမတ္ေ၀စုေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။ FMI သည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးယာဥ္မ်ား သြားလာ၀င္ထြက္လာ ဂိတ္တံခါးပါရွိေသာ လူေနရပ္၀န္းျဖစ္သည့္ 

FMI City အိမ္ရာကွို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး သန္လ်င္၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ Star City 

(ၾကယ္စင္ျမိဳ႕ေတာ္) စီမံကိန္းတြင္လည္း အဓိက အစု၀င္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ ျမန္မာ 
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ႏိုင္ငံ၏ နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆုံးဘဏ္မ်ားတြင္ တစ္ခုပါ၀င္သည့္ ရိုးမဘဏ္တြင္လည္း အစုရွယ္ယာ 

အမ်ားအျပား ထည့္၀င္ထားေသာ ကုမၸဏီလည္း ျဖစ္ပါသည္။ FMI ၏ ပန္းလိုွင္ေဆးရုံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

ထိပ္တန္းေဆးရုံမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီ၏ အဓိက ေလေၾကာင္းက႑ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ 

မွဳ ျဖစ္ေသာ FMI Air ေလေၾကာင္းလိုငး္သည္ ၄င္း၏လက္ရိွ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ႏွင္႔ ပတ္ 

သက္၍ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳေၾကာင္႔ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ FMI သည္ 

မစ္ဆူဘီရွီ၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္ (IFC)၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္၊ ED&F Man၊ Parkson 

ႏွင္႔ အျခားကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔လည္း အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းမ်ား 

ကုိ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ 


