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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ KrisPLAZA၏ အေရာင္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္အစီအစဥ္ 

 
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈) ရက ္ - First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI)၊ 
ႏွင္ ့Lighting Specialist Co., Ltd တို႔ ပထမဦးဆုံး မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္၍ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ 
LSC-FMI Co., Ltd, အျဖစ ္ အေမရကိန္ေဒၚလာ ၂၄သန္း တန္ဖိုးရွိသည္ ့ လူေနမႈႏွင္ ့ စီးပြါးေရး 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည္ ့ KrisPLAZA၏ အေရာင္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား 
က်င္းပမည့္အေၾကာင္းကိ ု ေၾကျငာအသိေပးခဲသ့ည္။ ဤလဆန္းပိုင္းတြငလ္ည္း FMI ႏွင္ ့ LSC တို႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ့KrisPLAZA စီမံကိန္း လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကိ ုေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲသ့ည္။ 
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွ ိအေရာင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကိ ု၂၀၁၅ ခုႏွစ၊္ မတ္လ (၂၀) ရက္မ ွ(၂၂) ရက္၊ နံနက ္၁၀:၀၀ 
နာရီမ ွ ညေန ၆:၀၀ နာရီအထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္၏ 
အေရာင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကိလုည္း ေမလ (၈) ရက္ေန ႔၊ KrisPLAZA အနီးရွိလွပသည္ ့ suite 
ပုံစံငယ္ေလးမ်ားအျဖစ ္ခင္းက်င္းျပသထားသည္ ့အေရာင္းျပခန္းတြင ္က်င္းပသြားမည ္ ျဖစသ္ည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ 
အေရာင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကိ ု NOVOTEL Hotel အသစ္တြင ္ နံနက ္ ၁၀:၀၀ နာရီမ ွ ညေန ၆:၀၀ 
နာရီအထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည။္ ေနျပည္ေတာ ္ အေရာင္းမိတ္ဆက္ပြဲအား KrisPLAZA အေရာင္းျပခန္းတြင ္
သၾကၤနက္ာလအျပီးတြင ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေနျပည္ေတာ္တြင ္အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ား လိုအပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် KrisPLAZAသည္ အိမရ္ာဝယ္ယူလိသုူမ်ား၊ 
ေနျပည္ေတာ္တြင ္အိမ္ဝယ္ယူေနထိုင္၍ အလုပ္လုပက္ိုငရ္န္လိုအပ္သည္ ့ corporate executives အဖြဲ႕အစည္း 
စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ အိမင္ွားကာ အရင္းအႏွီးအမ်ားအျပားရရွိလိုသ ူ စသည္ ့ ရင္းႏီွးျမ ႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက ္
အခ်က္အခ်ာက်၍ အေရးပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင ္ ၾကိဳတင္ဝယ္ယူလို၍  ေလွ်ာက္ထားသ ူ
အေယာက္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ရွိျပီး ထိုဝယ္ယူလိုသူမ်ားကိ ု ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင ္ က်င္းပမည္ ့
အေရာင္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဦးစားေပးဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုမီနီယမ ္KrisPLAZAကိ ုေနျပည္ေတာ ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဇမၸၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊ 
အထူးေျမကြက ္အမွတ ္ (ZS-008)၊ ေျမအက်ယ္ ၁.၂၅ ဧကတြင ္တည္ေဆာကမ္ည္ျဖစသ္ည္။ ဤအဆင့္ျမင္ ့
ကြန္ဒိုမီနီယမ္သည္ အစိုးရအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ေဆးရု ံ ၃ ရုံ၊ ေက်ာက္စိမ္းျပတိုက္၊ 
ေဂါက္ကြင္းမ်ား၊ ဟိုတယ္နယ္ေျမမ်ားႏွင္ ့ သေျပကုန္းေစ်းႏွင္ ့ နီးကပ္စြာတည္ရွသိည္။ အထပ ္ (၁၀) ထပ ္
ပါဝင္ေသာ KrisPlaza၏ tower ႏွစ္ခုတြင ္တိုက္ခန္း ၁၁၄ ခန္း၊ ေျမေအာက္ကားရပ္နားကြင္း၊ ေရကူးကန္၊ 
retail plaza ႏွင္ ့regional ရိုးမဘဏ္ရုံးခ်ဳပ္အသစ္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစသ္ည္။ 



 
KrisPLAZA စီမံကိန္းကိ ု ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္း၊ မတ္လတြင ္ စတင္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ တတိယေလးလပတ္တြင ္
ျပီးစီးမည္ျဖစသ္ည္။ 
 

### 
FMI အေၾကာင္း 

ဖတ္(စ)္ျမန္မာအင္ဗက(္စ)္မင(္န)္ကုမၸဏီလီမိတက ္ (FMI) ကိ ု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ 
အမ်ားႏွင္သ့က္ဆိုင္သည္ ့ကုမၸဏီမ်ားအနက္မ ွကုမၸဏတီစ္ခုအေနျဖင္႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင ္တည္ေထာင္ခဲသ့ည္။ 
လက္ရိွတြင ္ ကုမၸဏီ၌ အစုရွယ္ယာရွင္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရိွျပီး ကုမၸဏ ီ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ 
ယေန႔အခ်ိန္အထ ိ ရရွိလာေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင္ ့ အျမတ္ေဝစမု်ားအား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ ္
စဥ္ဆက္မျပတ ္ ခြဲေဝေပးႏိုင္ခဲသ့ည္။ FMI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ပထမဆံုးေသာ ဂိတ္တံခါးပါရိွသည္ ့
လူေနရပဝ္န္းျဖစ္သည္ ့ FMI City အိမ္ရာကုိ ွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး သန္လ်င္၌ တည္ေဆာက္လွ်က္ရိွေသာ 
Star City (ၾကယ္စင္ျမိဳ႕ေတာ)္ စီမံကိန္း၏ အဓိကအစုရွယ္ယာဝင ္ ကုမၸဏီတစ္ခ ု ျဖစသ္ည္။ FMI သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆံုးဘဏ္မ်ားတြင ္ တစ္ခအုပါအဝင္ျဖစသ္ည့္ ရိုးမဘဏ္တြင္လည္း 
အစုရွယ္ယာအမ်ားအျပား ထည့္ဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီျဖစသ္ည္။ FMI ၏ ပန္းလႈငိ္ေဆးရံုမွာ ျမနမ္ာႏိုင္ငံရိ ွ
ထိပ္တန္းေဆးရံုမ်ားတြင ္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီ၏ အဓိကေလေၾကာင္းက႑ရင္းႏွီးျမ ႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေသာ 
FMI Air ေလေၾကာင္းလုိင္းသည ္၎၏ လက္ရိ ွရန္ကုန ္- ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥႏ္ွင္ပ့တ္သက္၍ အရည္အေသြး 
ျပည့္မီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင္ ့ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားသည္။ FMIသည္ မစ္ဆူဘီရီွ၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၊ ED&F Man၊ Parkson ႏွင္ ့ အျခားကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင ္
ႏိုင္ငံတကာရွ ိ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင္လ့ည္း အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းမ်ားကိပုူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္ လုပ္ကိုင္လ်က ္
ရိသွည္။ 
	  
LSC အေၾကာင္း	  
	  
Lighting Specialist Co Ltd (LSC) ကိ၂ု၀၀၄ ခုႏွစ္တြင ္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး စကာ ၤပႏူိုင္ငရံွ ိ KrislitePte Ltd 
ႏွင့္အတ ူ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖြဲ႔ခဲသ့ည္။ ထို႕အတ ူ Krislite ႏွင္ ့ Lighting Specialist Company Ltd သည္ 
ရန္ကုန္ႏွင္ ့ ေနျပည္ေတာ၏္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက ္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွသိည္။ Krislite ႏွင္ ့ Lighting 
Specialist Company Ltd တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြါးေရးက႑တြင္ပါဝင္သည္ ့ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ကိုလည္း နားလည္သိရွကိာ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြါးေရးက႑ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြနလ္ာသည္ႏွင့္အမွ်  စီးပြါးေရး 
က႑မ်ားတြင ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရယူကာ ျမန္မာႏိုင္င ံ တိုးတကၾ္ကီးပြါးေရးအတြက ္ ပူးေပါင္းပါဝင္လွ်က ္
အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  
	  
Media	  Contacts	  
	  
Ms.	  Sylvia	  Saw	  McKaige	  
Tel:	  65-‐94762581	  
Email:	  sylviamckaige@yomastrategic.com	  
	  



ကုိေနရဲေအာင္ 
Tel:	  95-‐09-‐5176419	  
Email:	  nayye.aung@todayogilvy.com	  
	  
Ms.	  Adeana	  Greenlee	  
Tel:	  95-‐09-‐420276320	  
Email:	  adeana.greenlee@todayogilvy.com	  
 


