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  စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ 

ဖက္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မင္(့န္) ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ”၊ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ “ကုမၸဏီ 
အုပ္စု”) ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကုန္ဆုံးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ 
စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိပါသည္။ 
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင ္ပါရိွေသာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနရွင္းတမ္းမ်ား အား YSX ၀က္ဘ္ဆိုက္မ ွ
တဆင္ ့၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ၿပီး http://fmi.com.mm/annual-reports တြင္လည္း ၾကည့္ရွဳ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

ဤေၾကညာခ်က္တြင ္ပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင္ ့ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က ္အျပင ္
ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ကိုလည္း http://fmi.com.mm/presentations တြင ္လည္းၾကည့္ရွဳ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

အဓိကအေရးပါေသာ စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ား 

ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြရွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

(က်ပ္ ’၀၀၀)       ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္   ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲမွဳ% 
၀င္ေငြ             ၁၁၀,၀၂၄,၂၈၂      ၃၃,၃၁၈,၅၃၅                ၂၃၀.၂% 
ေရာင္းရကုန္တန္ဖိုး            (၇၄,၉၃၁,၆၃၅)    (၂၀,၄၀၀,၇၆၀)  ၂၆၇% 
အၾကမ္းအျမတ္    ၃၅,၀၉၂,၆၄၇      ၁၂,၉၁၇,၇၇၅ ၁၇၁.၇% 
အသံုးစရိတ္            (၃၆,၄၅၄,၁၅၉)    (၁၄,၆၃၀,၇၂၂) ၁၄၉.၂% 
အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွအျမတ္               ၃,၉၆၁,၀၅၈      ၁၅,၄၅၂,၈၀၀    (၇၄.၄%) 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ားမွအျမတ္      ၂,၅၉၉,၅၄၇      ၁၃,၇၃၉,၈၅၃    (၈၁.၁%) 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ      ၇,၉၁၅,၈၈၇ ၆၀,၄၉၀,၆၅၇    (၈၆.၉%) 
အျမတ္ 
အခြန္မလ်ာထားမီအျမတ္    ၁၀,၅၁၅,၄၃၄      ၇၄,၂၃၀,၅၁၀    ၈၅.၈% 
၀င္ေငြခြန္              (၁,၅၉၉,၃၈၈)      (၁,၁၀၇,၃၄၂)   ၄၄.၄% 
အသားတင္အျမတ္    ၈,၉၁၆,၀၄၆     ၇၃,၁၂၃,၁၆၈      ၈၇.၈% 
ရွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြ             ၄၀၇     ၃,၈၁၁ (၈၉.၃%) 

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


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (“၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္”) အတြက္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ၀င္ေငြ 
က်ပ္ ၁၁၀.၀ ဘီလီယံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကုန္ဆုံးေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (“၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရးႏွစ)္ တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ က်ပ္ ၃၃.၃ ဘီလီယံတက္ ပိုမုိမ်ားျပားပါသည္။ 

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးတြင္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အဓိကကုမၸဏီခြဲ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္  Yoma Bank Limited (“Yoma Bank”) ႏွင့္ 
Pun Hlaing Siloam Hospital (“PHSH”) တုိ႔သည ္ Yoma Bank အေနျဖင့္ ၃ လတာကာလ အတြက္ 
တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္လာျခင္း ႏွင့္ PHSH အေနျဖင့္ ၆ လတာကာလအတြက္ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ 
လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထိုႏွစ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကာလအားျဖင့္သာ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အက်ဳိး 
ရလာဒ္အေနျဖင့္ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားမွ ရရိွေသာ၀င္ေငြမ်ားကုိ ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အစုစပ ္
ကုမၸဏီမ်ားရရွိေသာ အျမတ္ေငြအေနျဖင့္လည္းေကာင္း စာရင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု ၀င္ေငြ 
သည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ပါက ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ယခုႏွစ္တြင္ Yoma Bank ႏွင့္ PHSH 
တုိ႔ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ကုမၸဏီအုပ္စု၀င္ေငြ ပုိမုိမ်ားျပားေစရန္ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔တြင္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ဖြဲ႔စည္းပုံကြဲဲျပားျခားနားမွဳ အျပင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔၏ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲမ်ားတြင္ အျမတ္ေငြတုိးတက္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ ၀င္ေငြမ်ားတြင္ တုိးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ 
ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမွဳစာရင္းႏွင့္ အပ္ႏွံေငြတုိ႔ပုိမိုေကာင္းမြန္လာမွဳေၾကာင့္ Yoma Bankသည္ ၀င္ေငြတုိး 
တက္မွဳေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း PHSH သည ္ လူနာဦးေရ တုိးတက္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် 
အခန္းဌားရမ္းျခင္း၊ ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲခန္း ႏွင့္ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွဳ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
၀င္ေငြတုိးတက္ေစခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ၀္င္ေငြမ်ားအား အေသးစိတ္ကိန္းကဏန္းကြျဲပားမွဳကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပအပ္ပါ သည္။ 

(က်ပ္ ’၀၀၀)  ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳ      ၉၅,၃၀၄,၂၀၁  
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ       ၁၁,၉၂၂,၃၂၉  
ေလေၾကာင္းလုိင္း၀န္ေဆာင္မွဳ        ၂,၃၄၂,၄၅၃ 
အိမ္ရာအေဆာက္အအံုဌားရမ္းမွဳရရွိေသာ၀င္ေငြ             ၅၄,၀၀၀  
အျမတ္ေ၀စုရရွိေသာ၀င္ေငြ            ၄၀၁,၃၀၀      
စုစုေပါင္း  ၁၁၀,၀၂၄,၂၈၂    

ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အၾကမ္းအျမတ္သည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃၈.၈% ရိွရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃၁.၉% သို႔ က် 
ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအသိုက္အ၀န္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ရိုးမဘဏ္သည္ ၄င္း၏ အသားတင္အတိုးရေငြ (net interest margin)အား ဖိအားေပးျခင္းခံရသည့္ အတိုးစရိတ္ျမင့္မား 
လာျခင္းႏွင့္ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳမီ FMI Air မွ အရံွဳးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီအုပ္စု စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၄.၆ ဘီလီယံရိွရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၆.၄ 
ဘီလီယံသုိ႔ သိသာစြာတုိးျမွင့္လာခ့ဲပါသည္။ ယခုႏွစ္ အဓိကအားျဖင့္ အထက္တြင္ တင္ျပထားသလုိ ၂၀၁၆ 

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


ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ကုမၸဏီအုပ္စုဖြ႔ဲစည္းျခင္းျပဳရာတြင္ ကြျဲပားျခားနားမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင ္ လူ႔အရင္းအျမစ္ 
ေပၚဆက္လက္အာရုံစိုက္မွဳေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္ပိုမုိမ်ားျပားလာျခင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့ 
အိပ္ခ်ိန္းတြင္ ကုမၸဏီ၏စာရင္း၀င္ေရးႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ ထူးျခားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကလည္း  ယခုႏွစ္ကုန္ 
က်စရိတ္ပိုမိုမ်ားျပားေစရန္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္သည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ပါက ၇၄.၄% သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ တြင္ 
သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ခ့ဲပါသည္။ ဤသို႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ရပ္တ့ံေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခုိက္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ထုိအေတာအတြင္း Thanlyin Estate Development သည္ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အျမတ္ 
အစြန္းအား အမ်ားဆုံးေပးသူအျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနခဲ့ပါသည္။ ၄င္း၏အျမတ္ေငြမွ ကုမၸဏီအုပ္စုသုိ႔ အျမတ္ခြဲေ၀ 
ေပးမွဳသည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆၈.၃% ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အစုစပ္ကုမၸဏီ မ်ားမွ 
အျမတ္ေငြမ်ားအား အေသးစိတ္ကိန္းဂဏန္းခြဲဲျခားေဖာ္ျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 အစုစပ္ကုမၸဏီ     ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမွဳ           ကုမၸဏီအုပ္စုအသားတင္      
အျမတ္ေငြခြေဲ၀ရရွိမွဳ(က်ပ္ ’၀၀၀) 

Thanlyin Estate Development  Ltd.             ၃၀%          ၃,၃၆၅,၉၀၄ 
Meeyahta International Hotel Ltd.           ၂၀.၀% ၄၆၁,၇၈၀ 
Chindwin Holdings Pte. Ltd.            ၃၀.၀% ၁၈၆,၅၂၀ 
LSC-FMI Co.,Ltd (KrisPLAZA)            ၅၀.၀%          (၁,၅၃၇) 
Pun Hlaing Link Services Co Ltd. ၃၀.၀%                        (၂,၁၈၉) 
FMI Garden Development Ltd.      ၄၇.၅%         (၄၉,၄၂၀)  
စုစုေပါင္း   ၃,၉၆၁,၀၅၈ 

အၾကမ္းအျမတ္ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ အစုစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမတ္ေလ်ာ့နည္းလာမွဳတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္းမ်ားမွ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အျမတ္သည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၃.၇ ဘီလီယံမွ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ 
တြင္ က်ပ္ ၂.၅ ဘီလီယံသုိ႔ ၈၁.၁% ေလ်ာ့က်ခ့ဲပါသည္။  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမွ မဟုတ္ေသာအျမတ္သည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၀.၄ ဘီလီယံမွ ၂၀၁၆  
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္၇.၉ ဘီလီယံသုိ႔ ၈၆.၉% က်ဆင္းခ့ဲပါသည္။ဤသုိ႔ က်ဆင္းရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္၂၀၁၅ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီအား တစ္စိတ္တစ္ေဒသျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမွဳေၾကာင့္ တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ အျမတ္ေငြ 
ရရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ ကိစၥမ်ားရေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း 
ျဖစ္သည္။ 
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(က်ပ္ ’၀၀၀)  
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းမွအျမတ္     ၄,၃၉၇,၆၄၆ 
ေပးရန္တာ၀န္မ်ားအားပယ္ဖ်က္ျခင္း        ၂,၅၂၆,၀၇၂ 
ထုခြေဲရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမွအျမတ္       ၈၉၉,၅၅၀ 
ႏိုင္ငံျခားေငြလလဲွယ္ျခင္းမွ ကြာျခားေငြအျမတ္  ၁၄၉,၂၂၄ 
ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္း၊စက္ရုံႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းမွအျမတ္  ၁၈,၄၇၃  
ေအာင္ျမင္မွဳမရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ျခင္း  (၇၅,၀၇၈)  
စုစုေပါင္း    ၇,၉၁၅,၈၈၇   

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲမ်ားအား ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္သည္ ကုမၸဏီရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ FMI Air အား တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေနာက္ပုိင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ FMI Air ကုိ အရင္းအတုိင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳရုတ္သိမ္းခဲ့ရာ ထိုသုိ႔ရုတ္သိမ္းခ်ိန္၌ ၄င္း၏ လက္ရိွ 
ပိုင္ဆုိင္မွဳမ်ားတန္ဖုိးသည္ ၄င္း၏ခ်န္ထားေသာအျမတ္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ထက္ သိသိသာသာ 
ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အဆုိပါ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ရုတ္သိမ္းျခင္းတြင္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၄.၃ 
ဘီလီယံ ရရိွခဲ့ပါသည္။ 

ေပးရန္တာ၀န္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းသည္ Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd. (YSHPH)ႏွင့္  ၄င္း၏ 
ဆက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Pun Hlaing International Hospital Limited(PHIH) တြင္ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္မွဳႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား 
၌က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ က႑တြင္ပါ၀င္ပါသည္။ YSHPH သည္ Pun Hlaing Siloam Hospital အား လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ PHIH သည္ အဆုိပါေဆးရုံ၏ ပိုင္ဆုိင္မွဳပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေသာ 
ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ YSHPH ႏွင့္ PHIH တုိ႔အား ၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မွဳၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ PHIH သို႔ ေခ်းေငြ 
ထုတ္ေပးေသာ အစုရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်သူ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳကုိ PHIH ၏ အစုရွယ္ယာ ရွင္သစ္ 
မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးမွဳသည္ ေပးရန္တာ၀န္တစ္ရပ္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း ကုိ 
ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ဤေပးရန္တာ၀န္တစ္ရပ္အားပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ၀င္ေငြရွင္းတမ္းတြင္ 
အသားတင္အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၂.၅ ဘီလီယံကုိ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။  

ယခုႏွစ္အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း မဟုတ္ေသာကိစၥမ်ားမွ 
အျမတ္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အသားတင္အျမတ္သည္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ 
၇၃.၁ ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၈.၉ ဘီလီယံသုိ႔ ၈၇.၈% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ အလားတူ 
အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၇ သုိ႔ ၈၉.၉% သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း 
မ်ားအား ရွယ္ယာထုတ္ေ၀ခ်ီးျမွင့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာသစ္ ၁.၀ သန္း 
အားထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့မွဳေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပင္ပသုိ႔ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မွဳ 
ပမာဏပုိမိုၾကီးမားလာျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။ 

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


ကုမၸဏီအုပ္စု၏လက္က်န္ရွင္းတမ္းအက်ဥ္း 

(က်ပ္ ’၀၀၀)  ၂၀၁၆  ၂၀၁၅      ေျပာင္းလဲမွဳ% 

ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
စုစုေပါငး္ လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား                         ၉၄၃,၂၀၈,၄၀၃    ၅၅၇,၉၁၁,၃၉၇ ၆၉.၁% 
စုစုေပါင္လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပုိင္ခြင္မ်ား           ၄၅၇,၉၆၃,၂၀၉             ၄၀၃,၆၀၃,၃၂၃ ၁၃.၄% 
စုစုေပါင္းရပို္င္ခြင့္မ်ား                                  ၁,၄၀၁,၁၇၁,၆၁၂              ၉၆၁,၅၁၄,၇၂၀ ၄၅.၇% 
ေပးရန္တာ၀န္မ်ား  
စုစုေပါင္းလက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား               ၁,၁၂၄,၃၃၆,၁၆၁             ၇၂၂,၆၄၀,၇၉၅ ၅၅.၆% 
စုစုေပါင္းလက္ငင္းမဟုတ္ေသာေပးရန္တာ၀န္မ်ား     ၂၆,၆၆၇,၀၄၃              ၁၃,၉၁၆,၈၅၆       ၉၁.၆%           
စုစုေပါင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား                           ၁,၁၅၁,၀၀၃,၂၀၄             ၇၃၆,၅၅၇,၆၅၁ ၅၆.၃% 
ရင္းႏီွးေငြ  
စုစုေပါင္းရင္းႏွီးေငြ ၂၅၀,၁၆၈,၄၀၇             ၂၂၄,၉၅၇,၁၆၉ ၁၁.၄% 
စုစုေပါင္းေပးရန္တာ၀န္ႏွင့္ရင္းႏွီးေငြ                ၁,၄၀၁,၁၇၁,၆၁၂            ၉၆၁,၅၁၄,၇၂၀ ၄၅.၇%     

ရိုးမဘဏ္မွ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ားတိုးျမင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္ မ်ား 
၆၉.၁% ျမင့္တက္ခဲ့ပါမည္။ ခိုင္မာေသာ လက္က်န္ရွင္းတမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္  ယခုႏွစ္တြင္ ရိုးမဘဏ္သည္ ၄င္း၏ 
ေငြသားလက္က်န္ တိုးျမွင့္လာခဲ့ပါသည္။ လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ ၁၃.၆% တိုးတက္လာျခင္းသည္ အဓိက 
အားျဖင့္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရိုးမဘဏ္မွ အစုိးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ (Myanmar treasury bonds) အား ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီအုပ္စု၏လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၂၂.၆ ဘီလီယံမွ ၁.၁ ထရီယံထိ သိသိသာသာ 
ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ရာခုိင္ႏွဳန္းအားျဖင့္ ၅၅.၆% တိုးျမွင့္လာခ့ဲပါသည္။ ဤသုိ႔ တုိးျမွင့္လာျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၆ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရုိးမဘဏ္၌ ထူးထူးကဲကဲအပ္ႏွံေငြ တုိးတက္လာမွဳ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ ္
လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား က်ပ္ ၁၃.၉ ဘီလီယံမွ ၂၆.၆ ဘီလီယံျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အဓိက 
အားျဖင့္  ဤကုမၸဏီ၊ Thanlyin Estate Development ႏွင့္ Serge Pun & Associates(Myanmar)Ltd. တို႔ 
အၾကားနည္းလမ္းသုံးသြယ္ျဖင့္ အေထာက္အကူေပးမည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ 
ၾကၿပီးေနာက္ အျပန္အလွန္ေပးရန္တာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီအုပ္စု၌ ရင္းႏီွးေငြ က်ပ္ ၂၂၄.၉ ဘီလီယံမွ က်ပ္ ၂၅၀.၁ ဘီလီယံသုိ႔ တုိးျမွင့္ 
လာခ့ဲျခင္းသည္ ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ျပဌာန္းမွဳျဖင့္ ရိုးမဘဏ္၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြသီးသန္႔ထားမွဳ တုိးျမွင့္လာ ျခင္း၊ 
ရိုးမဘဏ္၌ရင္းႏီွးေငြတုိးျမွင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာသစ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမူ၀ါဒအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရိွေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

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


ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ေငြသားစီးဆင္းမွဳရွင္းတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

(က်ပ္ ’၀၀၀)   ၂၀၁၆  ၂၀၁၅ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားမွရရိွေသာေငြသား                  ၉၃,၁၃၆,၁၅၇            ၇၄,၁၂၅,၃၂၄ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား(အသံုးျပဳထားေသာ)ေငြသား     (၅၉,၆၁၂,၄၅၇)           ၁၇,၉၀၁,၉၂၆       
ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိေသာေငြသား       ၂၅,၁၀၃,၁၆၃            ၃၅,၈၀၉,၇၄၈ 
ေငြသားအသားတင္အတိုးႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္       ၅၈,၆၂၇,၈၆၃          ၁၂၇,၈၃၆,၉၉၇ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္စရိွေငြသားႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္                ၁၂၉,၀၁၄,၃၂၀              ၁,၁၇၇,၃၂၃ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ရိွေငြသားႏွင့္ဘဏ္လက္က်န္    ၁၈၇,၆၄၂,၁၈၃         ၁၂၉,၀၁၄,၃၂၀ 

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ေငြသားႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္မတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔ရွိ က်ပ္ ၁၂၉.၀ ဘီလီယံ ႏွင့္ 
ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၁၈၇.၆ ဘီလီယံတြင္ ရိွပါသည္။ ရိုးမဘဏ္သည္ 
ကုမၸဏီအုပ္စုေငြသားစီးဆင္းမွဳရွင္းတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံတင္ျပထားသည့္ ေငြသားအမ်ားစုအား ကုိယ္ 
စားျပဳထားၿပီး ၄င္း၏ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြသားအပ္ႏွံမွဳတုိးတက္မွဳသည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွဳမ်ားမွ ရရိွေသာေငြသားစီးဆင္းမွဳတြင္ ၂၅.၆% ထိ တုိးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ ေငြသား ၅၉.၆ ဘီလီယံသည္ ရုိးမဘဏ္မွ အဓိကအားျဖင့္ အစုိးရ 
ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား (Myanmar Treasury Bonds) ၀ယ္ယူထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိေသာ ေငြသားက်ပ္ ၂၅.၁ ဘီလီယံမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဘန္ေကာက္ဘဏ္မွ 
ေခ်းေငြလက္ခံရရိွမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳမ်ားမွ မဟုတ္ေသာ မတည္ရင္းႏွီးေငြထည့္၀င္မွဳမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ပါသည္။ 

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

ယခုႏွစ္ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ 
ေဆာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အာရုံစိုက္ထားေသာ  “မ႑ိဳင္သုံးရပ္” မဟာ 
ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ FMI သည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳအေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ အေကာင္းဆုံး 
အေနအထားတြင္ ရိွေနပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးႏွစ၀္န္ေဆာင္မွဳက႑တြင္ ရိုးမဘဏ္သည္ ၄င္း၏ အပ္ႏွံေငြ၊ ေခ်းေငြႏွင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုတုိ႔တြင္ တုိး 
တက္လာျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တုိးတက္မွဳ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ 
နည္းပညာတုိ႔အေပၚတြင္ အာရုံစိုက္လ်က္ရိွျခင္းတုိ္႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ရိုးမဘဏ္မွ ဆက္လက္ တိုး 
တက္မွဳအား ျမင္ေတြ႔ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ “Wave Money” ၏ ၀န္ေဆာင္မွဳနွင့္ ၄င္း၏ မိုဘုိင္းဖုန္း ျဖင့္ 
ေငြလႊဲေျပာင္းႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမွဳအစီအစဥ္ကိုလည္းေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ တယ္လီေနာတြင္ ခိုင္မာေသာ 
စီးပြားဖက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းသည္ အလြန္အလားအလာေကာင္းလ်က္ရိွပါသည္။ 

အိမ္ျခံေျမက႑၌ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္စိန္ေခၚမွဳ အေျခအေနမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ Star City အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးသည္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အျခား အိမ္ 
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ရာမ်ားႏွင့္ မတူေသာလူေနမွဳပံုစံကုိ စီစဥ္ေပးထားရာ  ၄င္းအိမ္ရာ၏တမူထူးျခားေသာ လူမွဳ၀န္းက်င္သည္ ျပည္ပ 
ေစ်းကြက္ အေျခအေနကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါက ၀ယ္လိုအားကုိဆက္လက္ ဆြဲေဆာင္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ 
၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခြင့္အေရးပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံေစ်းကြက္ အေျခ အေနေၾကာင့္ 
လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံ အစုစပ္လုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြပိုမုိရရိွမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳက႑သည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေသ ဆုံးျခင္၊ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းစသည့္တုိ႔အား ေလ့လာမွဳမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ေဆးရုံခုတင္ ဦးေရ 
တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ ထက္နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပိုမိုအလားအလာေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္ ဟု 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ယုံၾကည္ပါသည္။ ပန္းလိွဳင္စီလုံေဆးရုံသည္ လက္ရိွအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းကိရိ 
ယာမ်ား၏ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္ အက်ဳိးမ်ားေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ ၄င္း၏ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေဆးရံု 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကုိ ဆက္လက္လက္လုပ္ကိုင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ႏွစ္မ်ား တြင္ 
ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။  

အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးသည္ ဆက္လက္တုိးတက္လာသည္ ႏွင့္ 
အမွ် အလားအလာသစ္မ်ားစြာမွာ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အတြက္ တန္ဖိုးမ်ား 
ႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားရရွိႏ္ုုိင္ေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းက႑သစ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ 
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