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သတငး္ထ တ္္ ျန္္ခ်က ္

 

Yoma Strategic ႏွ င္င့္ First Myanmar Investment တ  ႔ ဖ လစ ္  ငႏ္ွ  ငင္ ္ငံ၏ 
ထ  တ္ျး္လ  င္ျး္စ စခ်ကႀး္ဖစသ္စ္င့္ Ayala Corporation ႏွ င္င့္ မ တ္ဖခ္်က  

 
• Ayala မ  Yoma Strategic ႏွ င္င့္ FMI တ  ႔တြင္ အစ ရ ယ္ယာ ၂၀% ခ်က   အေမရ ခ်ကျ္ေ ဒလာ ၂၃၇.၅ သျ္းအထ  ထစ္င့္သြင္း 

ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  သြား္နင္းသြားျခင္း။  
• ယန မ တ္ဖခ်က္မႈသစ္ ္မျ္မာႏွ  င္င အတြင္း ႏွ  င္င ္နားမ  တ  ခ်က္ရ  ခ်က္လာေရာခ်က္ ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  မႈမ္ားအျခ်က္ အစခ်ကႀးဆ  းတစ္န ္ဖစ္  ႀး 

ဖ လစ္   င္ႏွ  ငင္    ဂၢလ ခ်ကခ်က႑မ  လာေရာခ်က္ရင္းႏွ ႀး္မ   ႏ္ွ  မႈမ္ားတြင္ အစခ်ကႀးဆ  း္ဖစ္္နင္းသြားျခင္း။  
• Yoma Strategic ႏွ င္င့္ FMI တ  ႔္ငံ၏  ါရ  ခ်က္တာဘ တ္အဖြြဲ႔တ  ႔တြင္ Ayala မ  အဖြြဲ႔ဝင္တစ္္ႀး  ါဝင္လာ္နင္း္ဖင္င့္ Yoma Group ္ငံ၏ 

အဓ စႀး ြားေရးလ  ္ငျ္းမ္ား တ  းတခ်က္ေအာင္ လ  ္ေဆာင္မစ္င့္ ခ်ကၽြမ္းခ်က္င္ စာရ င္ တ  း ြားလာ္နင္းသြားျခင္း။  
• Yoma Strategic ႏွ င္င့္ FMI ္ငံ၏ ရ ယ္ယာမ္ားခ်က   Ayala မ  အေလးတင္သတ္မ တ္ထားေသာ ေစ္းႏွႈျ္း္ဖင္င့္ ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  ္ နင္းသစ္ 

၎တ  ႔မ  လ  ္ငျ္းတ  င္းအေ ဒတြင္ ထားရ  သစ္င့္ ယ   ခ်ကစ္မႈခ်က   ္ သ္နင္းသြားျခင္း။  
 
စခ်ကၤာ  ူ/ ရျခ္်က ျ ္မ  ႕သြားျခင္း။ ၂၀၁၉ န ႏွ စ္္၊ ႏွ  ဝငဘ္ာလ ၁၄ ရခ်ကသ္ြားျခင္း။ သြားျခင္း။ စခ်ကၤာ ူစေတာင့္အ တ္န္ ျ္းတြင္ စာရင္းဝင္ခ်က မမၸႀ္ဖစသ္စ္င့္ Yoma 
Strategic Holdings Ltd. (“Yoma Strategic”) ႏွ င္င့္ ၎္ငံ၏ တြြဲဖခ်က္ခ်က မမၸႀ္ဖစ္  ႀး ရျ္ခ်က ျ္စေတာင့္အ တ္န္ ျ္း 
စာရင္းဝင္ခ်က မမၸႀ္ဖစ္သစ္င့္ First Myanmar Investment Public Co. Ltd. (“FMI”) (Yoma Strategic ႏွ င္င့္ FMI 
ခ်က မမၸႀႏွ စ္န ခ်က   ေ ါင္းစစ္း၍ “Yoma Group” ဟ  ေနဒေဝဒသ  းစြြဲမစ္) တ  ႔တြင္ ဖ လစ္   င္ႏွ  င္င ္ငံ၏ ထ  ္သႀးလ  ္ငျ္းစ စခ်ကႀး္ဖစ္သစ္င့္ Ayala 
Corporation (“Ayala”) မ  အစ ရ ယ္ယာ ၂၀% ခ်က   အေမရ ခ်ကျ္ေ ဒလာ ၂၃၇.၅ သျ္း္ဖင္င့္ ရင္းႏွႀ း္မ   ္ႏွ  သြားမစ္္ဖစ္ေ ခ်ကာင္း 
ယေျ႔တြင္ သတင္းထ တ္္ ျ္ေ ခ်ကစာသစ္သြားျခင္း။  ယန မ တ္ဖခ်က္မႈသစ္ ဖ လစ္   င္ႏွ  ငင္    ဂၢလ ခ်ကခ်က႑မ  ္မျ္မာႏွ  င္င သ  ႔ 
လာေရာခ်က္ရင္းႏွ ႀး္မ   ႏ္ွ  မႈမ္ားတြင္ အစခ်ကႀးမားဆ  း္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ Yoma Group ္ငံ၏ ခ်က မမၸႀႏွ စ္န မ  အသစ္ထ တ္ေဝေ းမစ္င့္ 
ရ ယ္ယာမ္ား္ငံ၏ ေစ္းႏွႈျ္းမ္ားမ ာ Yoma Strategic ္ငံ၏ ရ ယ္ယာတစ္စ ခ်က   စခ်ကၤာ ူေ ဒလာ ၄၅ ္ ား္ဖစ္  ႀး အဆ   ါ ေစ္းႏွႈျ္းသစ္ ၂၀၁၉ 
ႏွ  ဝင္ဘာလ ၁၂ ရခ်က္ေျ႔တြင ္အေလးတင္သတ္မ တ္ထားေသာ ေစ္းႏွႈျ္းအေ ဒ  ရႀမႀယ ေ ခ်ကး ၃၇.၇%  ခ်က   ခ်က  ယ္စား္  သစ္သြားျခင္း။ FMI ္ငံ၏ 
ရ ယ္ယာတစ္စ ခ်က   ခ်က္ ္ ၁၅,၀၀၀ ္ဖင္င့္ သတ္မ တ္ထား  ႀး အဆ   ါ ေစ္းႏွႈျ္းသစ္ ၂၀၁၉ ႏွ  ဝင္ဘာလ ၁၃ ရခ်က္ေျ႔တြင္ 
အေလးတင္သတ္မ တ္ထားေသာ ေစ္းႏွႈျ္းအေ ဒ  ရႀမႀယ ေ ခ်ကး ၃၆.၅%  ခ်က   ခ်က  ယ္စား္  သစ္သြားျခင္း။ ဤသစ္ခ်က    ခ်ကစ္င့္္နင္းအား္ဖင္င့္ 
Ayala မ  အျာဂတ္ ္မျမ္ာႏွ  င္င ႏွ င္င့္ Yoma Group ေ ဒတြင္ ထားရ  သစ္င့္ ယ   ခ်ကစ္မႈခ်က   သ ္မင္ႏွ  င္ ါသစ္သြားျခင္း။   
 
Ayala သစ္ Yoma Group တြင္ အစ ရ ယ္ယာ ၂၀% ခ်က   အေမရ ခ်ကျ္ေ ဒလာ ၂၃၇.၅ သျ္းအထ  ထစ္င့္သြင္း ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  သြား္နင္း္ဖင္င့္ 
Yoma Strategic ႏွ င္င့္ FMI ခ်က မမၸႀႏွ စ္န လ  း္ငံ၏   တ ယအစခ်ကႀးဆ  း ရ ယ္ယာရ င္ ္ဖစ္လာမစ္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ Yoma Strategic ႏွ င္င့္ FMI 
 ါရ  ခ်က္တာဘ တ္အဖြြဲ႔တြင္လစ္း Ayala မ  Mr. Fernando Zobel de Ayala  ါဝင္လာမစ္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။  
      
“ယေျ႔သစ္ Yoma Group အတြခ်က္ မ တ္တ  င္တစ္န  န္မ တ္လ  ခ်က္ႏွ  င္္နင္း င္္ဖစသ္စ္သြားျခင္း။ ္မျ္မာႏွ  င္င ရ   ခ်ကၽြျ္ေတာ္တ  ႔္ငံ၏ 
စႀး ြားေရးလ  ္ငျ္းမ္ားအတြခ်က္ Ayala ႏွ င္င့္ မဟာဗ္်ဴဟာမ တ္ဖခ်က္လ  ခ်က္ႏွ  င္္နင္းအေ ဒ အလြျ္ဂ ၸ္ယူ ဝမ္းေ္မာခ်က္မ  ါသစ္သြားျခင္း။ 
ယန မ တ္ဖခ်က္မႈသစ္ အျာဂတ္္မျ္မာႏွ  င္င ႏွ င္င့္ ခ်ကၽြျ္ေတာ္တ  ႔လ  ္ငျ္းစ ္ငံ၏ စႀး ြားေရးလ  ္ငျ္း လ  ္ေဆာင္မႈအေ ဒ ထားရ  သစ္င့္ Ayala 
္ငံ၏ ယ   ခ်ကစ္မႈခ်က   ေဖာ္္ ္နင္း င္္ဖစ ္ါသစ္သြားျခင္း။ သခ်က္တမ္း ၁၈၅ ႏွ စ္ရ  သစ္င့္ Ayala သစ္ ဖ လစ္   င္ႏွ  င္င တြင ္
စႀး ြားေရးလ  ္ငျ္းခ်က႑မ္ားစြာတြင္ ေအာင္္မင္မႈ မ တ္တ  င္မ္ားစြာရ  နြဲင့္  ႀး ဖ လစ ္  ္င္ႏွ  င္င ္ငံ၏ အထင္ရ ားဆ  း လ  ္ငျ္းစ စခ်ကႀးမ္ားအျခ်က္ 
တစ္န ္ဖစ္ ါသစ္သြားျခင္း။ Ayala ္ငံ၏ ခ်ကၽြမ္းခ်က္င္မႈႏွ င္င့္ လ  ္ငျ္းအေတြ႔အစခ်က  မ္ား္ဖင္င့္ ခ်ကၽြျ္ေတာ္တ  ႔္ငံ၏ ရ  ရင္းစြြဲ လ  ္ငျ္းမ္ားခ်က   
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   မ  ေတာင္င့္တင္းလာေအာင္ ႏွ င္င့္ အလားအလာေခ်ကာင္းေသာ အနြင္င့္အလမ္းအသစ္မ္ားခ်က   ါ ္မျမ္ာႏွ  င္င အတြင္း 
ရ ာေဖြလ  ္ေဆာင္သြားမစ္္ဖစ္ေ ခ်ကာင္း” ခ်က   Yoma Strategic ႏွ င္င့္ FMI ္ငံ၏ အမ ်ဴေဆာင ္္ခ်ကဌၠ္ဖစသ္ ူ္ႀးသ မး္ေဝ (န) Mr. Serge Pun 
မ  ေ္ ာ ခ်ကားသစ္သြားျခင္း။  
 
Ayala သစ္ အာရ တ  ခ်က္တြင ္ ဂ ၸ္သတင္းေခ်က္ာ္ ခ်ကားေသာ လ  ္ငျ္းစ မ္ားအျခ်က္ တစ္န ္ ဖစ ္ါသစ္သြားျခင္း။ အထူးသ္ဖင္င့္ မ ခ်ကာေသးမႀ 
ႏွ စ္မ္ားအတြင္း ဖ လစ္   င္ႏွ  င္င တြင္ လ  ္ေဆာင္နြဲင့္သစ္င့္ ၎တ  ႔္ငံ၏ လ  ္ငျ္း ဖြ ႔ ဖ  းတ  းတခ်က္မႈမ္ားမ ာ အားရဖြယ္ေခ်ကာင္း  ႀး ္မျ္မာႏွ  င္င ရ   
Yoma Group ္ငံ၏ အျာဂတ္ ဖြ႔  ဖ  းတ  းတခ်က္မႈမ္ားႏွ င္င့္လစ္း ဆခ်က္စ ္ခ်က  ခ်က္စႀမႈရ   ါသစ္သြားျခင္း။ Ayala ္ငံ၏ မ္ား္ ားလ ေသာ 
စႀး ြားေရးလ  ္ငျ္းခ်က႑မ္ားသစ္ Yoma Group ႏွ င္င့္ လြျ္စြာခ်က  ခ်က္စႀမႈရ   ါသစ္သြားျခင္း။ Yoma Group ႏွ င္င့္ Ayala တ  ႔မ  ္မျ္မာႏွ  င္င ္ငံ၏ 
သ  းစြြဲသူေဖာခ်က္သစ္မ္ားအတြခ်က္ ေရရ စ္တြင္ တစ္တ င့္န  င္ မြဲသစ္င့္ ဝျ္ေဆာင္မႈမ္ား ေဖာ္ေဆာင္ေ းသြားရျ ္တူစႀသစ္င့္ အ္မင္မ္ား 
ရ   ခ်က ါသစ္သြားျခင္း။  
 
“Yoma Group ႏွ င္င့္ မ တ္ဖခ်က္လ  ခ်က္္နင္းေ ခ်ကာင္င့္ Ayala သစ္ ္မျ္မာႏွ  င္င ္ငံ၏ ဖြ ႔ ဖ  းတ  းတခ်က္မႈ နရႀးလမ္းတြင္  ါဝင္လ  ္ေဆာင္ႏွ  ငသ္စ္င့္ 
အနြင္င့္ထူးခ်က   ရရ  လ  ခ်က္္နင္း င္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ ထ  အနြင္င့္ထူးရရ  ေရးအတြခ်က္ စႀး ြားေရးလ  ္ငျ္းခ်က႑မ္ားစြာတြင္ ခ်ကၽြမ္းခ်က္င္  ႀး အစ္္ မြဲ 
ျာမစ္ေခ်ကာင္းရ  သစ္င့္ Pun မ သားစ ခ်က   ေရြးန္ယ္္နင္းထခ်က္    ေခ်ကာင္းမစ္င့္ ျစ္းလမ္းရ  လ မ္င့္မစ္ မဟ တ္ေ ခ်ကာင္း” Ayala ္ငံ၏ ္ခ်ကဌၠႏွ င္င့္ 
အမႈေဆာငအ္ရာရ  န္  ္္ ဖစသ္ ူMr. Jaime Augusto Zobel de Ayala မ  ေ္ ာ ခ်ကားသစ္သြားျခင္း။  
 
Yoma Strategic ္ငံ၏ သာမျ္အစ ရ ယ္ယာအသစ္ ၄၇၄.၆၈ သျ္းခ်က   Ayala မ  အေမရ ခ်ကျေ္ ဒလာ ၁၅၅ သျ္း္ဖင္င့္ ေ းေန္ႏွ  င္ရျ္ 
ထ တ္ေဝသြားမစ္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ ရ ယ္ယာအသစ္မ္ားခ်က   ထ တ္ေဝ  ႀးသစ္င့္ေျာခ်က္ အဆ   ါ ရ ယ္ယာ မာၸသစ္ Yoma Strategic 
စ စ ေ ါင္း ရ ယ္ယာ္ငံ၏ ၂၀% ္ဖစ္လာမစ္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ ယင္းထ တ္ေဝမႈခ်က   အ   င္း ၂    င္းနြြဲ၍ ္  လ  ္သြားမစ္သြားျခင္း။  ထမအ   ငး္တြင္ 
ရ ယ္ယာစ စ ေ ါင္း္ငံ၏ ၁၄.၉% ္ဖစ္သစ္င့္ ရ ယ္ယာေ ါင္း ၃၃၂.၅ သျ္းခ်က   ၂၀၁၉ န ႏွ စ္္၊ ႏွ  ္ဝငဘ္ာလခ်က ျ္တြင္ အေထြေထြရ ယ္ယာ 
ထ တ္ေ းေရး လ  ္   င္နြင္င့္ခ်က   အသ  း္  ၍ ထ တ္ေဝသြားမစ္္ဖစ္  ႀး ခ်က္ျ္ရ  သစ္င့္ ရ ယ္ယာေ ါင္း ၁၄၂.၁၈ သျ္း (၅.၁%) ခ်က   
ရ ယ္ယာရ င္မ္ား အစစ္းအေဝးတြင္ ရ ယ္ယာရ င္မ္ား္ငံ၏ နြင္င့္္  န္ခ်က္္ဖင္င့္ ထ တ္ေဝသြားမစ္္ဖစ္ ါသစ္သြားျခင္း။ ရ ယ္ယာတစ္စ လ ္င ္
စခ်ကၤာ ူေ ဒလာ ၄၅ ္ ား သတ္မ တ္္နင္းသစ္ ၂၀၁၉ ႏွ  ဝင္ဘာလ ၁၂ ရခ်က္ေျ႔တြင ္အေလးတင္သတ္မ တ္ထားေသာ ေစ္းႏွႈျ္းအေ ဒ 
 ရႀမႀယ ေ ခ်ကး ၃၇.၇%  ခ်က   ခ်က  ယ္စား္  သစ္သြားျခင္း။  
 
“Ayala ႏွ င္င့္ မ ္တ္ဖခ်က္လ  ခ်က္္နင္းသစ္ Yoma Strategic ္ငံ၏ အျာဂတ္အတြခ်က္ စခ်ကႀးမားေသာ ရလ ္တစ္န  ရရ  လ  ခ်က္္နင္း င္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။  
အ မ္ န ေ္မ္၊ ဘ႑ာေရးဝျ္ေဆာင္မႈမ္ား္၊ Fintech ္၊ စြမ္းအင္ ႏွ င္င့္ အ္နားစႀး ြားေရးခ်က႑မ္ားတြင္ Ayala 
္ငံ၏ ေနါင္းေဆာင္ေျရာယူထားမႈႏွ င္င့္ လ  ္ငျ္းေခ်ကာင္းမြျ္စြာလစ ္တ္ေျ္နင္းတ  ႔သစ္ Yoma Strategic အား    မ  တ  းတခ်က္လာေအာင္ 
လမ္း္ ေ္မ   သဖြယ္ လမ္းစ ျ္္ သေ းႏွ  င္ ါသစ္သြားျခင္း။ Ayala ္ငံ၏ ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  မႈအသစမ္  ရေငြႏွ င္င့္ အဓ ခ်ကမဟ တ္ေသာ 
ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  မႈအန္  ႕ခ်က    မစခ်ကာေသးမႀခ်က ေရာင္းန္လ  ခ်က္္နင္းမ  ရေငြတ  ႔သစ္ ခ်ကၽြျ္ေတာ္တ  ႔္ငံ၏ အျာဂတ္ လ  ္ငျ္းစ္္မ္ားအတြခ်က္ 
အရင္းအႏွ ႀး     မ  ္ဖစ္င့္တင္းေ းႏွ  င္လ မ္င့္မစ္” ဟ  Yoma Strategic ္ငံ၏ အမႈေဆာငအ္ရာရ  န္  ္္ ဖစသ္ ူ Mr. Melvyn Pun 
မ  ေ္ ာ ခ်ကားသစ္သြားျခင္း။ 
 
ခ်ကၽြျ္ေတာ္တ  ႔္ငံ၏ ႏွ စ္ေ ါင္း ၁၈၅ ႏွ စ္ ခ်ကာ လ  ္ခ်က  င္နြဲင့္သစ္င့္ အရစ္အန္င္းႏွ င္င့္ အေတြ႔အစခ်က  တ  ႔အေ ဒ အေ္နန   ႀး Ayala ႏွ င္င့္ Yoma 
Group တ  ႔္ငံ၏ မ တ္ဖခ်က္မႈသစ္ ္မျ္မာႏွ  င္င ရ   ္ စ္သူမ္ား္ငံ၏ဘဝ    မ  ေခ်ကာင္းမြျလ္ာေအာင္ အႏွ စ္သာရ္ စ္င့္ဝသစ္င့္ 
လ  ္ငျ္းမ္ားမ တစ္ဆင္င့္ လ  ္ေဆာင္ေ းႏွ  င္လ မ္င့္မစ္ဟ  ယ   ခ်ကစ္ေ ခ်ကာင္း Ayala ္ငံ၏ President ႏွ င္င့္ COO ္ဖစသ္ ူMr. Fernando Zobel 
de Ayala မ  ေ္ ာ ခ်ကားသစ္သြားျခင္း။  
 
Ayala သစ္ FMI သ  ႔ ေ္ ာင္းလြဲႏွ  ္င္ေသာ ေန္းေငြ (Convertible Loan) အေမရ ခ်ကျ္ေ ဒလာ ၈၂.၅ သျ္း ေ းအ ္သြားမစ္္ဖစ္  ႀး 
လ  ္ထ  းလ  ္ျစ္းမ္ား လ  ္ေဆာင္  ႀးေျာခ်က္တြင္ အဆ   ါ ေ္ ာင္းလြဲႏွ  င္ေသာ ေန္းေငြခ်က   FMI ္ငံ၏ သာမျ္ရ ယ္ယာ ၂၀% 
အ္ဖစ္ ေ္ ာင္းလြဲသြားမစ္္ဖစသ္စ္သြားျခင္း။ ၂၀၁၉ န ႏွ စ္္၊ ဇူလ  ငလ္ ၁၂ ရခ်က္ေျ႔တြင္ ္မျမ္ာႏွ  င္င  ေငြေန္းသခ်က္ေသန လခ်က္မ တ္လ  ္ငျ္း 
စခ်ကႀး ခ်က ္ေရးေခ်ကာ္မရ င္မ  ေ ခ်ကစာသစ္င့္ ထ တ္္ ျ္န္ခ်ကအ္ရ ႏွ  င္င ္ နားသားမ္ားႏွ င္င့္ ႏွ  င္င ္နားအဖြြဲ႔အစစ္းမ္ားသစ္ 
ရျ္ခ်က ျ္စေတာင့္အ တ္န္ ျ္း (“YSX”) စာရင္းဝင္ထားသစ္င့္  ္မျ္မာခ်က မမၸႀမ္ားတြင္ အစ ရ ယ္ယာ ၃၅% အထ  ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  ႏွ  င ္ါသစ္သြားျခင္း။  

“ ယန ခ်ကြဲင့္သ  ႔ အစခ်ကႀးစား ႏွ  င္င ္နား ရင္းႏွ  ႀး္မ   ္ႏွ  မႈမ ာ YSX စာရင္းဝင္ခ်က မမၸႀမ္ားအတြခ်က ္ ထမ္ႀးဆ  းအစခ်က မ္ ္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ FMI ႏွ င္င့္ Ayala 
မ  အဆ   ါ ေ္ ာင္းလြဲႏွ  င္ေသာ ေန္းေငြ (Convertible Loan) မ္ားခ်က   သာမျ္ရ ယ္ယာအ္ဖစ္ အ္မျ္ဆ  း ေ္ ာင္းလြဲႏွ  င္ရျ္ 
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လ  ္ေဆာင္သြားမစ္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ ထ  သ  ႔ေ္ ာင္းလြဲရာတြင္ FMI ္ငံ၏ ရ ယ္ယာတစ္စ ခ်က   ခ်က္ ္ေငြ ၁၅,၀၀၀ ႏွႈျ္းထား္ဖင္င့္ 
သတ္မ တ္ေ္ ာင္းလြဲမစ္္ဖစ္  ႀး Ayala မ  FMI စ စ ေ ါင္းရ ယ္ယာ္ငံ၏ ၂၀% ခ်က      င္ဆ  င္သြားမစ္္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ ၂၀၁၇ 
န ႏွ စ္ ္မျ္မာခ်က မမၸႀမ္ား ္ ေ မ  ္ ေ ဆ  င္ရာ စစ္းမ္္္းမ္ားခ်က   ေ္ဖေလ္ာင့္ေ း  ႀးေျာခ်က္ ္မျမ္ာခ်က မမၸႀမ္ားအတြခ်က္ ္ စ္ ရင္းႏွ ႀးေငြ 
ရရ  ႏွ  င္မစ္င့္ ျစ္းလမ္းအသစ္ ေဖာ္ေဆာင္လ  ခ်က္္နင္း င္္ဖစ္ ါသစ္သြားျခင္း။  

ယန လ   ႏွ  ္င္င ္နားမ  ရင္းႏွ ႀးေငြခ်က   ္မျ္မာခ်က မမၸႀမ္ားထ သ  ႔ ေရာခ်က္ရ  ေအာင္ လ  ္ေဆာငႏ္ွ  င္္နင္းသစ္ FMI အတြခ်က္သာမခ်က 
္မျ္မာႏွ  င္င ္ငံ၏ အရင္းအႏွ ႀးေစ္းခ်ကြခ်က္ ္ဖစ္ထြျ္းမႈအတြခ်က္ ါ မ တ္တ  င္တစ္န  န္မ တ္လ  ခ်က္ႏွ  င္္နင္း င္္ဖစ ္ါသစ္” ဟ  FMI ္ငံ၏ 
လ  င္ျး္ဆ  ငရ္ာ အမႈေဆာင ္အရာရ  န္  ္္ ဖစသ္ ူ္ႀးထြျး္ထြျ္း မ  ေ္ ာ ခ်ကားသစ္သြားျခင္း။  

“Ayala Corporation မ  Yoma Group တြင္ ရင္ႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  ရျ္ ဆ  း္ဖတ္န္ခ်က္န္လ  ခ်က္္နင္းေ ခ်ကာင္င့္ Yoma Group ္ငံ၏ 
ခ်က မမၸႀႏွ စ္န လ  းအတြခ်က္ အနြင္င့္အလမ္းမ္ားစြာခ်က   ေဖာ္ေဆာင္ေ းႏွ  င္သ္ဖင္င့္ ခ်ကၽြျ္ေတာ္အေျ္ဖင္င့္ အတ  င္းမသ  
ဂ ၸ္ယူဝမ္းသာမ  ါသစ္သြားျခင္း။ ထ  မ ္သာမခ်က ္မျ္မာႏွ  င္င ႏွ င္င့္ ္မျမ္ာ္ စ္သူမ္ားအတြခ်က ္ နြျ္အားသစ္ႏွ င္င့္ 
အခ်က္  းေခ်က္းဇူးမ္ားစြာခ်က   ေဆာင္ ခ်ကစ္းေ းႏွ  င္သစင့္္အတြခ်က္လစ္း    ၍ ဂ ၸ္ယူစ တ္လႈ ္ရ ားမ  ါသစ္” ဟ  ္ ႀးသ မး္ေဝ (န) Mr. Serge 
Pun မ  ္ဖစ္င့္စြခ်က္ေ္ ာ ခ်ကားနြဲင့္ ါသစ္သြားျခင္း။ 

Ayala ္ငံ၏ စႀး ြားေရးလ  ္ငျ္းမ္ားအျခ်က္1 Yoma Group ႏွ င္င့္  ခ်က္သခ်က္မႈရ  သစ္င့္ လ  ္ငျ္းခ်က႑မ္ားမ ာ 

အ မ္ န ေ္မ Ayala Land သစ္ ဖ လစ္   င္ႏွ  င္င တြင ္ ျာမစေ္ခ်ကာင္းရ  သစ္င့္ အ မ္ န ေ္မ စႀမ ခ်က ျ္းမ္ားစြာခ်က   
လ  ္ေဆာင္ေျသစ္င့္ အစခ်ကႀးစား အ မ္ န ေ္မေဖာ္ထ တ္လ  ္ခ်က  င္သူမ္ားအျခ်က္ တစ္န ္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ 

ဘၸ္လ  ္ငျ္း Bank of the Philippine Islands သစ္ အေရ ႕ေတာင္အာရ တြင္ 
သခ်က္တမ္းအရင္းဆ  းဘၸ္္ဖစ္  ႀး ဖ လစ္   င္ႏွ  င္င ္ငံ၏ ထ  ္တျ္းဘၸ္တစ္န ္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။  

ဘ  မ  င္းဘ႑ာေရး 
ဝျ္ေဆာင္မႈမ္ား 

Globe Telecom ္ငံ၏ GCash သစ္ မ  ဘ  င္းေငြေ းေန္မႈႏွ င္င့္ ဘ႑ာေရးဝျ္ေဆာငမ္ႈမ္ားခ်က   
လ  ္ေဆာင္ေျသစ္င့္ ထ  ္တျ္းခ်က မမၸႀ္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ ၎သစ္ ေငြသားမြဲင့္ စႀး ြားေရး ႏွ င္င့္ 
ဘ႑ာေရးဆ  င္ရာ အလြာေ ါင္း ေ ါင္းစ ္ ါဝငမ္ႈအတြခ်က္ ္ႀးတစ္လ  ္ခ်က  င္လ္ခ်က္ရ  သစ္သြားျခင္း။   

ဘၸ္မဟ တ္ေသာ 
ဘ႑ာေရးဝျ္ေဆာင္မႈမ္ား 

Bank of the Philippines Islands သစ္ င ားရမ္းမႈလ  ္ငျ္းမ္ားအတြခ်က္ Tokyo Century ႏွ င္င့္ 
မ တ္ဖခ်က္ထား ါသစ္သြားျခင္း။  

AC Energy AC Energy သစ္ ္ ျ္လစ္္ စ္င့္ ဖ  း မြဲစြမ္းအင္ခ်က႑အတြခ်က္ ထ  ္တျ္းလ  ္ငျ္းတစ္န ္ဖစ္  ႀး 
Yoma Micro Power ခ်က      မ  တ  းတခ်က္လာေအာင္ လ  ္ေဆာင္သြားရျ္ Yoma Strategic ႏွ င္င့္ 
မ ခ်ကာမႀခ်က မ တ္ဖခ်က္ထား ါသစ္သြားျခင္း။  

ေမာ္ေတာ္ယာ္္ AC Industrials သစ္ အႀလခ်က္ထေရာႏွ စ္ အေ္နန သစ္င့္ စခ်က္မႈခ်က ျ္ထ တ္ ျစ္း စာႏွ င္င့္ 
အသ  းန္သစ္င့္ ျစ္း စာမ္ားတြင္ ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  ထား  ႀး Volkswagen, Honda, Isuzu, Kia 
အစရ  သစ္င့္ အမ တ္တ ဆ  ္ ေမာ္ေတာ္ယာ္္ 
လခ်က္လႀႏွ င္င့္ ္ဖျ္႔န္ ေရးမ္ားခ်က   ေဆာင္ရြခ်က္လ္ခ်က္ရ   ါသစ္သြားျခင္း။  

                                                 
1 https://www.ayala.com.ph/  

https://www.ayala.com.ph/
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ခ်က္ျ္းမာေရးဝျ္ေဆာငမ္ႈ AC Health သစ္ ၎္ငံ၏ ေဆးရ   ေဆးနျ္းမ္ားႏွ င္င့္ ေဆးဆ  င္မ္ား္ဖင္င့္ ဖ လစ္   င္ႏွ  င္င တြင္ 
အရစ္အေသြး္ စ္င့္ဝ  ႀး အမ္ား္ စသ္ူ လခ်က္လ မ္းမ ႀႏွ  င္သစ္င့္ 
ခ်က္ျ္းမာေရးဝျ္ေဆာငမ္ႈတစ္ရ ခ္်က   ေဖာ္ေဆာင္သြားရျ္ ရစ္ရြယ္ထားသစ္သြားျခင္း။  

  ႀးဆ  း  

မ တ္န္ခ်က္သြားျခင္း။ ဤသတင္းထ တ္္ ျ္န္ခ်က္ခ်က   ၂၀၁၉ န ႏွ စ္္၊ ႏွ  ္ဝင္ဘာလ ၁၄ ရခ်က္ေျ႔တြင္ SGXNet ႏွ င္င့္ ရျ္ခ်က ျ္စေတာင့္အ တ္န္ ျ္းတြင္ 
ထ တ္္ ျ္ထားသစ္င့္ ေ ခ်ကစာန္ခ်က္ႏွ င္င့္ တြြဲဖခ်က္ ဖတ္ရႈ ါရျ္သြားျခင္း။  

 Yoma Strategic Holdings Ltd အေ ခ်ကာငး္ (www.yomastrategic.com)     

Singapore Securities Exchange Trading Limited (SGX-ST) တြင္ စာရင္းသြင္းမ တ္   တင္ထားသစ္င့္  Yoma Strategic 
Holdings Ltd သစ္  ္မျ္မာႏွ  င္င တြင္  အ မ ္န ေ္မ္၊ စားေသာခ်က္ခ်က ျ္္၊  ေမာ္ေတာ္ယာ္္  ႏွ င္င့္  အစခ်ကႀးစား  စၥစ္းခ်က ရ ယာမ္ား္၊ 
ဘ႑ာေရး၀ျ္ေဆာင္မႈမ္ားႏွ င္င့္  ရင္းႏွ ႀး္မ   ္ႏွ  မႈမ္ား ေဆာင္ရြခ်က္ေျေသာ ထ  ္တျ္း စႀး ြားေရး ေခ်ကာ္   ေရးရ င္းတစ္န  ္ဖစ ္ါသစ္သြားျခင္း။ 
Yoma Group ္ငံ၏ မ တ္ဖခ်က္အဖြြဲ႕အစစ္းတ  ႔ႏွ င္င့္အတူ Yoma Strategic သစ္ ္မျ္မာႏွ  င္င ္ငံ၏ စႀး ြားေရး လ  ္ငျ္းျယ္ ယ္ 
အသႀးသႀးတြင္  လ  ္ခ်က  င္ရျ္အတြခ်က္ လ  ္ငျ္းေ ါင္းစ  ေခ်ကာ္   ေရးရ င္းအ္ဖစ္ လ  ္ခ်က  င္လ ္ခ်က္ရ   ါသစ္သြားျခင္း။ ခ်က မမၸႀသစ္ ၂၀၁၉ န ႏွ စ္ 
စခ်ကၤာ ူႏွ  င္င ္ငံ၏ အ  ္န္  ္မႈႏွ င္င့္   ြင္င့္လင္း္မင္သာမႈ  အရ  ဆ  း ခ်က မမၸႀမ္ားအျခ်က္  ထ  ္သႀး ၅ ရာန  င္ႏွႈျ္း တြင္ ါ၀င္သစ္င့္အ္ င္  ၂၀၁၇ 
န ႏွ စ္္ငံ၏ အာဆႀယ ခ်က မမၸႀအ  ္န္  ္မႈမ   သတ္မ တ္သစ္င့္  စခ်ကၤာ ူ္ငံ၏ အစခ်ကႀးဆ  းခ်က မမၸႀေ ါင္း ၁၀၀ အတျ္း္ငံ၏ Corporate Governance 
Scorecard တြင္ အဆင္င့္  ၂၆ ရရ  နြဲင့္သစ္သြားျခင္း။ ထ  ႔အ္ င္ ၂၀၁၆ န ႏွ စ္္ငံ၏ စခ်ကၤာ ူခ်က မမၸႀမ္ား ဆ ေ း ြြဲတြင္  အေခ်ကာင္းဆ  း 
စႀမ နျ္႔နြြဲမႈ   ါရ  ခ်က္တာအဖြြဲ႔ (ေရ ) ဆ ခ်က  လစ္း န္ႀး္မ င္င့္္နင္းန ရသစ္သြားျခင္း။ 

First Myanmar Investment Public Company Limited အေ ခ်ကာငး္ (www.fmi.com.mm) 

First Myanmar Investment Public Co., Ltd. (FMI) တြင္ အစ ရ ယ္ယာရ င္ ၈,၀၀၀ ေခ်က္ာ္ ါဝင္၍ ္မျမ္ာႏွ  င္င ္ငံ၏အစခ်ကႀးဆ  း 
အမ္ား   င္ခ်က မမၸႀမ္ားအျခ်က္ တစ္န ္ဖစ္  ႀး ၁၉၉၂ န ႏွ စ္ စတင္တစ္ေထာင္န္ ျမ္ စ၍ ႏွ စ္စ္္ အ္မတ္အစြျ္း ရရ  နြဲင့္သစ္င့္ အစ္္အလာ 
ရ  နြဲင့္ ါသစ္သြားျခင္း။ လခ်က္ရ   FMI ္ငံ၏ မဟာဗ္်ဴဟာမ ာ ဘ႑ာေရးဝျ္ေဆာင္မႈ္၊ အ မ္ န ေ္မႏွ င္င့္ ခ်က္ျ္းမာေရးဝျ္ေဆာင္မႈႏွ င္င့္ နရႀးသြားလ  ္ငျ္း 
ခ်က႑တ  ႔တြင္ အဓ ခ်ကထား လ  ္ေဆာင္လ္ခ်က္ရ  သစ္သြားျခင္း။ ၂ဝ၁၆ န ႏွ စ္္၊ မတ္လ (၂၅) ရခ်က္ေျ႔တြင္ FMI သစ္ 
ရျ္ခ်က ျ္စေတာင့္အ တ္န္ ျ္းတြင္  ထမဆ  းစာရင္းဝင္သစ္င့္ ခ်က မမၸႀ္ဖစ္လာနြဲင့္ ါသစ္သြားျခင္း။ 

Ayala Corporation အေ ခ်ကာငး္ (www.ayala.com.ph) 

Ayala Corporation သစ္ ဖ လစ္   င္ႏွ  ငင္ ရ   သခ်က္တမ္းအ ခ်ကာဆ  းႏွ င္င့္ အစခ်ကႀးဆ  းေသာ လ  ္ငျ္းစ စခ်ကႀးမ္ားအျခ်က္ တစ္န ္ဖစ္  ႀး 
အ မ္ န ေ္မ္၊ ဘၸ္လ  ္ငျ္း္၊ ဆခ်က္သြယ္ေရး္၊ ေသာခ်က္သ  းေရ္၊ စြမ္းအင္္၊ စခ်က္မႈျစ္း စာမ္ား္၊ အေ္နန အေဆာခ်က္အအ  ္၊ ခ်က္ျ္းမာေရး 
ဝျ္ေဆာင္မႈ ႏွ င္င့္  စာေရးလ  ္ငျ္းခ်က႑မ္ားခ်က   လ  ္ခ်က  င္ေျသစ္င့္ လ  ္ငျ္းစ စခ်ကႀး္ဖစ္သစ္သြားျခင္း။ ၎္ငံ၏ လူမႈေရးအခ်က္  း္  လ  င္ျ္းမ္ား 
လ  ္ေဆာင္ေျသစ္င့္ Ayala Foundation သစ္  စာေရး္၊ ေနါင္းေဆာင္လငူယ္မ္ား္၊ ေရရ စ္တြင ္ တစ္တ င့္ေသာ 
အသခ်က္ေမြးဝမ္းေခ်က္ာင္းအ္ င္ အႏွ  စာႏွ င္င့္ ယ္္ေခ်က္းမႈခ်က   ္မ င္င့္တင္သစ္င့္ လ  ္ငျ္းစ္္မ္ားခ်က   ေဆာင္ရြခ်က္လ္ခ်က္ရ  သစ္သြားျခင္း။ Makati 
 မ  ႕တြင္ အေ္နစ  ခ်က္ခ်ကာ ဖ လစ္   င္ႏွ  င္င တြင္ အဓ ခ်ကလ  ္ငျ္းလစ္ တ္လ္ခ်က္ရ    ႀး ေစ္းခ်ကြခ်က္မ္  းစ  ရ   
သျ္းႏွ င္င့္န္ႀေသာ ေဖာခ်က္သစ္မ္ားခ်က   ဝျ္ေဆာင္မႈေ းလ္ခ်က္ ေ သဆ  င္ရာႏွ င္င့္ ခ်ကမာၻအႏွ  ႔တြင္ တ  းန္ြဲ႕လ  ္ခ်က  င္လ္ခ်က္ရ   ါသစ္သြားျခင္း။  

 

 
စ  စမး္ေမး္မျး္လ  မႈမ္ားအတြခ်က ္ဆခ်ကသ္ြယရ္ျ ္
Analyst ခ်က  ဆခ်က္သြယ္ရျ္ 
Ms Jane Kwa, Tel: (65) 9759 2602 or (95) 09 79311 3587 Email: janekwa@yoma.com.mm  
Group Media ခ်က  ဆခ်က္သြယ္ရျ္ 

http://www.yomastrategic.com/
http://www.fmi.com.mm/
http://www.ayala.com.ph/
tel:(65)%209759%202602
tel:(95)%2009%2079311%203587
mailto:janekwa@yoma.com.mm
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Ms Sylvia Saw McKaige, Tel: (65) 9476 2581 Email: sylviamckaige@yoma.com.mm  
Ms Thiri Yee Mon, Tel: (95) 9 777 211 888 Email: thiri@yoma.com.mm   
Mr Joshua Hughes, Tel: (95) 976 492 6896 Email: joshuaphughes@yoma.com.mm    
အ္နားေမး္မျ္းလ  သူမ္ားအတြခ်က္ Cogent Communications ခ်က  ဆခ်က္သြယ္ရျ္ 
Mr Gerald Woon, Tel: (65) 6704-9268, Mob: (65) 9694-8364 Email: woon@cogentcomms.com     
Ms Candy Soh, Tel: (65) 6704-9284, Mob: (65) 9816 8391 Email: candysoh@cogentcomms.com   
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