
 

 

 

FMI မွ ေငြေၾကးအရင္းမတည္ရင္းႏီွးမႈတုိးတက္ေစရန္ ရွယ္ယာသစ္ ၂၅၀,၀၀၀ အား  

အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေရာင္းခ်မႈျပီးဆုံးခ့ဲျခင္း 

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားတြင္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္႔ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ FMI ကုမၸဏီသည္ သာမန္ရွယ္ယာသစ္ ၂၅၀,၀၀၀ အား 

ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထပ္မံေရာင္းခ်မႈေအာင္ျမင္စြာျပီးစီးေၾကာင္း 

ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာခ႔ဲပါသည္။ အဆိုပါရွယ္ယာမ်ားအား အစုရွယ္ယာရွင္အသစ္ ၁၁၅၀ ခန္႔သုိ႔ 

ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား သာမာန္ရွယ္ယာသစ္ ၂,၅၀၀,၀၀၀ အား Rights Issue အျဖစ္ 

ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ႔မႈကုိ ထူးထူကဲကဲေတာင္းဆုိခဲ့မႈေၾကာင္႔ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ 

၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ သာမန္ရွယ္ယာ ၂၅၀,၀၀၀ အား ထပ္မံေရာင္းခ်ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

FMI မွ Rights Issue ႏွင္႔ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ရွယ္ယာသစ္ ၂,၇၅၀,၀၀၀ အား ေရာင္းခ်ခံျခင္းေၾကာင္႔ 

စုစုေပါင္း အသားတင္ေရာင္းရေငြ ပမာဏ က်ပ္ ၂၇,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ခန္႔ထိ ျမင့္တက္ေစခဲ႔ပါသည္။ အဆုိပါ 

ေရာင္းရေငြကုိ သီလ၀ါအထူစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏ စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကး 

အရင္းအႏီွးမတည္သုံးစြသဲြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ SEZ ဇုန္တြင္ FMI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစုေပါင္း ကုမၸဏီ 

၏  ၅% မွ ၉% အၾကား ေငြေၾကးထည္႔၀င္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကတိျပဳထားပါသည္။ သီလ၀ါအထူး စက္မႈဇုန္ 

သည္ ဟက္တာ၂၄၀၀ က်ယ္၀န္းျပီး သန္လ်င္ၾကယ္စင္ျမိဳ႕ေတာ္အနီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ 

ကပ္လ်က္တည္ရွိပါသည္။ သန္လ်င္ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ FMI ၏ ေနာက္ဆုံး လူသိမ်ား 

လ်က္ရွိေသာလူေနအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အၾကီးဆုံးလူေနအိမ္ရာ 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။  

အျခားေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းမ်ားအားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈယာယီႏွင္႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္လက္မွတ္ ရရွိျပီးေနာက္ FMI Air 

အား တိုးျမႇင္႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႔ ဟိုတယ္ႏွစ္လုံး၊ Office Tower ႏွစ္ခု၊ လက္လီအေရာင္းဆုိင္တစ္ခု၊ 

၀န္ေဆာင္မႈပါရွိေသာ လူေနတုိက္ခန္း အေဆာက္အအုံတစ္ခုႏွင္႔ အဆင္႔ျမင့္ဆံုး ကြန္ဒိုမီယံ တစ္ခုပါ၀င္ေသာ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္၌ ဘက္စံုသုံး လူေနအိမ္ရာအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည္႔ ၁၀ ဧက 

အက်ယ္ အ၀န္းရွိ Mee Yahta International Hotel Ltd. တြင္ ထပ္မံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

ရွယ္ယာမ်ား တရား၀င္ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈမွရရွိေသာ၀င္ေငြကုိ ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးမတည္ရင္းႏီွးမႈတုိးျမႇင္႔ 

သုံးစြႏဲိုင္ရန္ႏွင္႔ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ သုံးစြသဲြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 



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၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္ ့

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းတုိ႔ကဲ႔သုိ႔ အဓိကက်သည္႔ က႑အမ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းခြကုဲမၸဏီေပါင္း ၃၀ 

ေက်ာ္ျဖင္႔ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 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 အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္လုပ္ငန္း 

က႑မ်ဳိးစုံပါ၀င္ရန ္တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

 

 

 



 

 

 

 

 


