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စာရငး်စစေ်ဆး*ပီး   ဘ.ာေရး/0ငး်တမ်းများ၊  စမံီခန ့်ခဲွေရးအဖဲွ=၏   ေဆးွေ?းွချကမ်ျား ?0င့ ်ေလ့လာသံCးသပ်ချက ်

အား ထCတြ်ပန်ေFကညာြခငး် 

 

ဖတ်(စ)်ြမနမ်ာအငဗ်က်(စ)်မ့ဲ(န)် အများ45င့သ်က်ဆိ9ငသ်ည့က်9မ;ဏ ီ (“က9မ;ဏ”ီ) 45င့ ်၎ငး်၏ လက်ေအာက်ခံ က9မ;ဏခဲွီများ 

စ9ေပါငး်၍ (“က9မ;ဏအီ9ပ်စ9”) ၏ ဒါKိ9က်တာအဖဲွLသည ်၂၀၂၀ ြပည့4်5စ၊် စက်တငဘ်ာလ၊ (၃၀) ရက်ေနတွ့င ်က9နဆ်ံ9းေသာ 

ဘSာေရး45စ ် (“၂၀၂၀ ဘSာေရး45စ”်) အတွက် က9မ;ဏ၏ီ စာရငး်စစေ်ဆးTပီး ဘSာေရးU5ငး်တမ်း များအား ပVးတဲွ 

ထ9တ်ြပန ်ေXကညာအပ်ပါသည။် 

 

4Zငိး်ယ5\ေလလ့ာမZ  ြပ]လ9ပ်4ိ9ငရ်နအ်တွက်  က9မ;ဏ၏ီ စမံီခန ့ခဲွ်ေရးအဖဲွL သည ်၂၀၁၈ခ945စ ် ေအာက်တိ9ဘာလ ၁ ရက်ေန ့ မ5 

၂၀၁၉ခ945စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေန ့ အထ ိ (“၂၀၁၉ ဘSာေရး45စ”်) ကာလကိ9 ေဖာ်ြပထားေသာ ဘSာေရး 

အစရီငခံ်စာ 45င့ ် 4Zငိး်ယ5\သံ9းသပ် တငြ်ပထားပါသည။်  ေဆွးေ4းွချက် 45င့ ်  ေလလ့ာသံ9းသပ်ချက်များ မ5ာ ေအာက်ပါ 

အတိ9ငး်ြဖစပ်ါသည။်   

 

 KEY HIGHLIGHTS 

 Summary of Group Statement of Comprehensive Income 

 

(MMK'000)  FY 2020 FY 2019 % Change 
 (Oct’19-Sep’20) (Oct’18-Sep’19)  

   
 

Revenues  339,952,008 317,634,004  7.0% 
Cost of revenues (193,916,891)    (188,866,674)       (2.7%) 
Gross profit  146,035,117 128,767,330  13.4% 
Gross margin 43.0%  40.5%   

Administrative expenses 
 

(123,837,967) 
 

(106,017,916) 
 

(16.8%) 
Finance expenses (7,272,908) (9,189,064) 20.9% 
Other gains or (losses) 7,044,203 (1,319,327)  633.9% 
Share in (losses) profits of associates and joint 
ventures, net of tax (3,910,267) 8,019,602  (148.8%) 

Profit before income tax  18,058,178 20,260,625  (10.9%) 
Income tax expense (6,358,651) (8,530,389) 25.5% 
Profit for the year 11,699,527 11,730,236         (0.3%) 
Fair value gain/(loss) of available-for-sale investments 5,737,520 (1,184,958)                      584.2% 
Share of other comprehensive income (losses) of 
associates 5,375,946 (2,315,056)                      332.2% 

Other comprehensive income (loss) for the year, net 
of tax 11,113,466 (3,500,014) 417.5% 

Total comprehensive income for the year 22,812,993 8,230,222  177.2% 
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Profit / (Losses) attributable to:1    
   Owners of the Company        (2,414,577) 2,710,711  
   Non-controlling interests  14,114,104 9,019,525  
 11,699,527 11,730,236  

(Loss)/Earnings per share     
 Basic (MMK)                      (89) 100 (189.1%) 
 Diluted (MMK)                      (89) 100 (189.1%) 
 

COVID-19 ကပ်ေရာဂါေဘးKိ9က်ခက်မZေXကာင် ့ အ4Zတ်လကjဏာေဆာငသ်ည် ့ သက်ေရာက်မZများ U5ိခဲေ့သာ်လညး်  

၂၀၂၀ြပည်4့5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနက့9နဆ်ံ9းေသာ (“၂၀၂၀ ဘSာေရး45စ”်) အတွက် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ စ9စ9ေပါငး် 

ဝငေ်ငမွ5ာ ကျပ် ၃၄၀.၀ ဘလီီယံ ရU5ိခဲသ့ြဖင် ့ ၂၀၁၉ ခ945စ၊် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေန ့ က9နဆ်ံ9းေသာ (“၂၀၁၉ 

ဘSာေရး45စ”်) တွင ် ရU5ိခဲေ့သာ စ9စ9ေပါငး်ဝငေ်င ွ ကျပ် ၃၁၇.၆ ဘလီီယံ 45င့4် Zငိး်ယ5ဥ်လqင ် စ9စ9ေပါငး် ဝငေ်င ွ ၇.၀% 

တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။်  

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏  ဝငေ်ငမွျားကိ9  ေအာက်ပါအတိ9ငး် လ9ပ်ငနး်ကSအလိ9က် ခဲွြခမ်း စတ်ိြဖာ4ိ9ငပ်ါသည ်-  

 

(MMK'000) FY 2020 
(Oct’19-Sep’20) 

FY 2019 
(Oct’18-Sep’19) 

        % Change 

    
 Financial services       307,413,898                 285,178,475  7.8% 
 Healthcare services         32,348,630                   32,233,874  0.4% 
 Dividend income                 135,480                           167,655  (19.2%) 
 Rental income                   54,000                             54,000  0% 
Total     339,952,008                317,634,004  7.0% 
 

ဤအစရီငခံ်ကာလအတွငး် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဝငေ်ငတိွ9းတက်မZမ5ာ အဓိကအားြဖင့ ်ဘSာေရးဝနေ်ဆာငမ်Z ကSမ5 ြဖစT်ပီး 

COVID-19 ၏ အကျိ]းသက်ေရာက်မZသည ် ၎ငး်ကSကိ9 ထခိိ9က်မZများစွာ U5ိခဲေ့သာ်လညး် ၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ်

ဝငေ်င ွကျပ် ၂၈၅.၂ ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၀  ဘSာေရး45စတွ်င ်   ကျပ် ၃၀၇.၄   ဘလီီယံ  ရU5ိခဲသ့ြဖင့ ်ဝငေ်င ွ၇.၈% 

တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ ဝငေ်ငတိွ9းတက်လာြခငး်မ5ာ အဓိကအားြဖင် ့ေချးေငမွျား၊ စာရငး်ပိ9ထ9တ်ေချးေငမွျား၊ အရစက်ျ 

ဝယ်ယVြခငး်၊ အမ်ိရာေချးေင၊ွ ဒဂီျစတ်ယ်ေချးေင၊ွ ဘဏအ်ချငး်ချငး် ေချးေငမွျား 45င် ့အစိ9းရေငတိွ9က်စာချ]ပ် 45င် ့ေငတိွ9က် 

လက်မ5တ်များတွင ်ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZများထမံ5 ရU5ိေသာ ဝငေ်ငမွျား တိ9းလာြခငး် တိ9ေ့Xကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။် 

 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်U5ာက်မZကS မ5 ဝငေ်ငသွညလ်ညး် မေမqာ်လင်ထ့ားေသာ COVID-19 ၏ အကျိ]း သက်ေရာက်မZ 

များစွာ U5ိခဲေ့သာ်လညး် ၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ် ကျပ် ၃၂.၂ ဘလီီယံ ရU5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ် ကျပ် ၃၂.၃ 

ဘလီီယံ ရU5ိခဲသ့ြဖင် ့ ဝငေ်င ွ ၀.၄ % ခန် ့ အနညး်ငယ်မq တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။် ထိ9ကဲသ့ိ9 ့ ဝငေ်ငတိွ9းလာရသည့ ် အဓိက 

အေXကာငး် အရငး်မ5ာ ေဆးKံ9ဝနေ်ဆာငမ်Z လ9ပ်ငနး်များြဖစေ်သာ ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးမZများ၊ အေထေွထ ွ ခဲွစတ်ိက9သမZ 

များ၊ အKိ9းအေXကာဆိ9ငရ်ာအထVးက9သြခငး်၊ 45လံ9းေရာဂါဆိ9ငရ်ာ အထVးက9သြခငး်၊ ေဆးဝါးေရာငး်ချြခငး်၊ ဓါတ်မ5န4်5င် ့

ဓါတ်ခဲွခနး်ဆိ9ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Zများ Kိ9က်ြခငး်၊ ဓါတ်ခဲွခနး်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ၊ သVနာြပ] ဝနေ်ဆာငမ်Zများ၊ အငတ်ာနက် 

နညး်ပညာ ြဖင် ့အေဝးမ5 ေဆးဝါးက9သမZေပးြခငး် (Telemedicine)  45င့ ်အြခားေသာ ကျနး်မာေရး ဆိ9ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Z 

 
1 Net (loss)/profit attributable to equity holders of the Company used for the computation of basic EPS has been adjusted for the 
distribution to the holders of perpetual securities.   
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များေXကာင် ့ ြဖစပ်ါသည။် COVID-19 ကာလတွင ်ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့U5ာက် မZပံ9စမံ5ာ ေြပာငး်လဲလာခဲT့ပီး ၂၀၂၀ြပည်4့5စ ်

မတ်လ ေ45ာငး်ပိ9ငး်မ5 စတင၍် ဒဂီျစတ်ယ်နညး်ပညာကိ9 အသံ9းြပ]Tပီး  ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့U5ာက်မZ ေပးြခငး်မ5ာ 

သသိသိာသာ ြမင်တ့က်လာပါသည။်  

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ၂၀၂၀ ဘSာေရး45စ ်အXကမ်းအြမတ်သည ်ကျပ် ၁၄၆.၀ ဘလီီယံ U5ိရာ  ၂၀၁၉  ဘSာေရး 45စတွ်င ် 

ရU5ိခဲေ့သာ အXကမ်းအြမတ် ကျပ် ၁၂၈.၈ ဘလီီယံ 45င့ ် 4Zငိး်ယ5\လqင ် ၁၃.၄% တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။် ဤကဲသ့ိ9 ့ 

အXကမ်းအြမတ် တိ9းတက်လာရြခငး်၏ အဓိကအေXကာငး်အရငး်မ5ာ ဘSာေရးဝနေ်ဆာငမ်ZကSြဖစေ်သာ Kိ9းမဘဏ ်

လီမိတက်၏ အXကမ်းအြမတ် တိ9းလာြခငး်ေXကာင့သ်ာ ြဖစပ်ါ သည။် 

 

ထိ9အ့ြပင ်က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏  စမံီခန ့ခဲွ်မZဆိ9ငရ်ာ အသံ9းစရိတ်သည ်၂၀၁၉  ဘSာေရး45စတွ်င ်ကျပ် ၁၀၆.၀ ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာ 

မ5 ၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ် ကျပ် ၁၂၃.၈ ဘလီီယံသိ9 ့ တိ9းြမင့ခဲ်ပ့ါသည။် ဤသိ9 ့ စမံီခန်ခဲွ့မZဆိ9ငရ်ာ အသံ9းစရိတ်များ 

တိ9းြမင့လ်ာြခငး်၏ အဓိကအေXကာငး်အရငး်များမ5ာ Kိ9းမဘဏမ်5 ထ9တ်ေချးေငမွျား အေပ�တွင ် ဆံ9းKZ ံး4ိ9ငေ်ြခအား 

�ကိ]တငလ်ျာထားြခငး်၊ အနာဂတ်တွင ် ြဖစေ်ပ�လာ4ိ9ငသ်ည် ့  ဆံ9းKZ ံးမZ ပမဏများကိ9 အထVးထည့သ်ငွး်စ\းစားြခငး်45င့ ်

ဘဏခဲွ်Kံ9းများ ြပနလ်ညြ်ပ]ြပငြ်ခငး်ဆိ9ငရ်ာ စရိတ်များ အတွက် က9နက်ျြခငး် တိ9ေ့Xကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။် ဤအစရီငခံ် 

ကာလအတွငး်  က�မ်းကျင ်ပညာU5ငမ်ျားအသံ9းြပ]မZအတွက် ေပးရေသာ အခေXကးေငမွျား အပါအ၀င ်ဝနထ်မ်းများ၏ 

လစာေင ွေလqာခ့ျြခငး် 45င့ ်ခရီးသာွးလာစရိတ်များ ေလျာခ့ျြခငး် အစU5ိေသာ COVID-19 ကာလအတွငး် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ 

က9နက်ျစရိတ် ထနိး်ချ]ပ်ေရး အစအီမံ များေXကာင် ့  အြခားေသာစမံီခန ့ခဲွ်မZ အသံ9းစရိတ်များသညလ်ညး် ကျဆငး်ခဲT့ပီး 

က9နက်ျစရိတ်တစခ်9လံ9း45င် ့4Zငိး်ယ5ဥ်လqင ်တစစ်တ်ိတစပိ်9ငး်အားြဖင် ့သက်သာခဲပ့ါသည။်   

ဘSာေရးဆိ9ငရ်ာအသံ9းစရိတ်များသည ်၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ်ကျပ် ၉.၂ ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၀ ဘSာေရး 45စတွ်င ်

ကျပ် ၇.၃ ဘလီီယံU5ိသြဖင့ ် ၂၀.၉% ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။် က9မ;ဏ၏ီ အချိ]Lေသာ ေချးေငမွျားကိ9 ြပနလ်ည ်

ေပးဆပ်ခဲေ့သာေXကာင် ့ ေချးေငမွျားအေပ� ေပးေချရသည် ့ အတိ9းေပးရေင4ွ5င်ဆ့ိ9ငသ်ည် ့  က9နက်ျစရိတ်များ 

ကျဆငး်သာွးြခငး်၊ အေမရိကနေ်ဒ�လာြဖင် ့ ေချးယVထားေသာ ေ�ကးTမီများအေပ�တွင ် 4ိ9ငင်ြံခားေင ွ ဖလ5ယ်ြခငး်ေXကာင် ့

အြမတ်ရU5ိခဲြ့ခငး်၊ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ကျပ်ေငြွဖင် ့ ရယVထားေသာ ေချးေငမွျားအေပ�တွငလ်ညး် ဘဏအ်တိ9း4Zနး်များ 

ေလျာက့ျြခငး်တိ9ေ့Xကာင် ့ဘSာေရးဆိ9ငရ်ာအသံ9းစရိတ်များ ကျဆငး်သာွးခဲရ့ြခငး် ြဖစပ်ါသည။် စ9စ9ေပါငး် ေချးေငရွယVမZ 

သည ် ၂၀၂၀ြပည်4့5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၂၇.၉ ဘလီီယံသာ U5ိသည့အ်တွက် ၂၀၁၉ ခ945စ ်

စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်U5ိေသာ ကျပ် ၇၀.၃ ဘလီီယံ 45င့ ်4Zငိး်ယ5\လqင ် စ9စ9ေပါငး် ေချးေငရွယVမZမ5ာ ကျပ် ၄၂.၄ 

ဘလီီယံ ကျဆငး်သာွးခဲပ့ါသည။်  

အြခားေသာ ဆံ9းKZ ံးမZများ 45င့ ် အကျိ]းအြမတ်များ ရU5ိမZကိ9 တငြ်ပရလqင ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် ၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ်

ကျပ် ၇.၀ ဘလီီယံ အြမတ်ရU5ိခဲသ့ြဖင် ့ ၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ် ြဖစေ်ပ� ခဲေ့သာ ကျပ် ၁.၃ ဘလီီယံ အKZ ံး 

45င့4် Zငိး်ယ5\လqင ်တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။် အေသးစပ်ိအချက်အလက်များမ5ာ ေအာက်ပါအတိ9ငး်  ြဖစပ်ါသည။် 
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(MMK’000) 
FY 2020 

(Oct’19-Sep’20) 
         FY 2019 

(Oct’18-Sep’19) 
    

 Gain/ (Loss) on disposal of available-for-sale investments   5,855,162  (4,152) 
 Gain on disposal of property, plant, and equipment  29,360  54,820 
 Gain on foreign currency exchange, net  2,909,633  2,596,887 
 Write-off of unclaimed dividend 3,164  - 
 Write-off of other non-current assets and prepayments    (101,730)  (1,986,068) 
 Write-off of investment in associates  (187,363)  - 
 Write-off of available-for-sale investments  -  (258,941) 
 Capital gains tax  (239,231)  (433,515) 
 Fair value loss on initial recognition of investment property   (872,173) 
 Loss on revaluation of investment property  
 Gain on disposal of ownership interest by a subsidiary 
 Write-off of property and equipment and intangible assets  

(1,014,556) 
- 

(210,236) 

 - 
150,000 

(566,185)  
 Total Other Gains  7,044,203  (1,319,327) 
  

၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ်က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်Available-for-sale (AFS) ရငး်45းီြမvပ်45မံZြဖစသ်ည် ့FMI မ5 ပိ9ငဆ်ိ9ငေ်သာ 

Wave Money က9မ;ဏ၏ီ အစ9U5ယ်ယာ ၁၀% ကိ9 ေရာငး်ချခဲြ့ခငး်ေXကာင် ့အြမတ်ေင ွကျပ် ၅.၉ ဘလီီယံ ရU5ိခဲပ့ါသည။်  

၂၀၂၀ ဘSာေရး45စ၏် 4ိ9ငင်ြံခားေငလဲွလ5ယ်4Zနး်ေXကာင့ ်ေပ�ေပါက်ေသာ အြမတ်ေငမွ5ာ ကျပ် ၂.၉ ဘလီီယံြဖစT်ပီး  အဓိက 

အားြဖင့ ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ရပိ9ငခွ်င်မ့ျား 45င် ့ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားအေပ�တွင ်  4ိ9ငင်ြံခားေငဖွလ5ယ်ြခငး်ေXကာင့ ်  ရU5ိေသာ 

4ိ9ငင်ြံခားေငစွာရငး်အား ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင့ ်  ေြပာငး်လဲစာရငး်သင့ရ်ာတွင ် အသားတငရ်U5ိသည်အ့ြမတ်  ြဖစပ်ါသည။် 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9မ5 တဲွဖက်က9မ;ဏမီျားတွင ်ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZစာရငး်အား ပယ်ဖျက်ြခငး်ေXကာင့ ်ြဖစေ်ပ�လာေသာ ဆံ9းKZ ံးမZ ကျပ် 

၁၈၇.၄ သနး်မ5ာ Star City 45င်သ့က်ဆိ9ငသ်ည် ့ အစပျိ]း တညေ်ထာငေ်ရးစရိတ်များအား စာရငး်ပယ်ဖျက်ြခငး်ေXကာင့ ်

ြဖစပ်ါသည။် ရငး်45းီြမvပ်45မံZတနဖိ်9းများကိ9 ေစျးကွက်တနဖိ်9း45င်အ့ည ီ တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်င်ရ့ာတွင ် ကျပ် ၁.၀ ဘလီီယံ 

အKZ ံးေပ�ရြခငး်မ5ာ ပနး်လZငိေ်ဆးKံ9အ9ပ်စ9U5ိ ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZတနဖိ်9းများ ကျဆငး်သာွးြခငး်ေXကာင် ့အKZ ံး ကျပ် ၁.၂ ဘလီီယံ 

ေပ�ေပါက်ခဲT့ပီး အဆိ9ပါ ဆံ9းKZ ံးမZသည ် က9မ;ဏ၏ီ ြပည၊် ပ9ဂံ45င် ့ ရနက်9နT်မိ]Lတိ9တွ့ငU်5ိေသာ ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZများအား 

တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်တ်မ5တ်ရာမ5 ရU5ိေသာ အြမတ်ေင ွ ၀.၂ ဘလီီယံေXကာင် ့ အနညး်ငယ် သက်သာခဲပ့ါသည။် Kိ9းမဘဏ ်

လီမိတက်မ5 ပံ9ေသ ပိ9ငပ်စ�ညး်များ (PP&E) အား စာရငး်ပယ်ဖျက်ြခငး်ေXကာင် ့ ကျပ် ၂၁၀.၂ သနး် ဆံ9းKZ ံးြခငး် ခဲရ့ြခငး် 

ြဖစပ်ါသည။်  

 

၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ် တဲွဖက်က9မ;ဏမီျား45င့ ် ဖက်စပ်က9မ;ဏမီျား၏ ရU5ိခဲေ့သာ အြမတ် 45င် ့ 4Zငိး်ယ5ဥ်လqင ်

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ်အKZ ံးေပ� ခဲT့ပီး အေသးစတ်ိကိ9 ေအာက်ပါ အတိ9ငး် ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာ၍ တငြ်ပ 

ထားပါသည။် 
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Investments in Associates and Joint Ventures 
  

Group Share of (Loss)/Profit 

(MMK'000) Stake FY 2020 
(Oct’19-Sep’20) 

                 FY 2019         
(Oct’18-Sep’19)  

Thanlyin Estate Development Limited 30.00% (2,893,806) 8,194,865  

Chindwin Holdings Pte Limited 30.00% (445,667) 29,490 

FMIDecaux Company Limited 40.00% 181,547 (69,826) 
Pun Hlaing Links Services Company 
Limited 30.00% 1,271 71,094 

LSC-FMI Company Limited 50.00% (512) (1,188) 

Meeyahta International Hotel Limited 20.00% (464,948) (67,168) 

FMI Garden Development Limited 47.50% (288,152) (137,665) 
Total Share of (Loss)/ Profit   (3,910,267) 8,019,602 

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ တဲွဖက်က9မ;ဏမီျား 45င့ ် ဖက်စပ်က9မ;ဏမီျား၏ အKZ ံးအြမတ်အား အချိ]းကျခဲွေဝကျခံရာတွင ် ၂၀၁၉ 

ဘSာေရး 45စတွ်င ် အြမတ်ေင ွ ကျပ် ၈.၀ ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာ မ5 ၂၀၂၀  ဘSာေရး45စတွ်င ် အKZ ံးေင ွ ကျပ် ၃.၉ ဘလီီယံ 

U5ိခဲသ့ည် ့အတွက် ၁၄၈.၈% ကျဆငး်သာွးပါသည။်  ထိ9သိ9 ့ ကျဆငး်ရသည့ ်အဓိကအေXကာငး်ရငး်မ5ာ အမ်ိရာေဖာ်ထ9တ် 

တညေ်ဆာက်ေရးကSအေနြဖင် ့ COVID-19 ကာလအတွငး် လ9ပ်ငနး်မ5 ဝငေ်ငတိွ9းတက်မZများ U5ိခဲေ့သာ်လညး် 

Thanlyin Estate Development Co., Ltd လက်ေအာက်U5ိ Star City 45င် ့ City Loft တိ9တွ့င ်ရငး်45းီြမv]ပ်45ထံားေသာ 

အမ်ိရာစမံီကိနး်များအား ေစျးကွက်တနဖိ်9းြပနလ်ည ်သတ်မ5တ်ရာမ5 ြဖစေ်ပ�လာေသာ ဆံ9းKZ ံးမZေXကာင်သ့ာ ြဖစပ်ါသည၊်၊ 

ထိ9ေ့Xကာင် ့ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် ၎ငး်၏ တဲွဖက် က9မ;ဏြီဖစေ်သာ Thanlyin Estate Development Ltd. မ5 ၂၀၁၉ 

ဘSာေရး 45စတွ်င ် အြမတ်ေင ွ ကျပ် ၈.၂ ဘလီီယံ ရU5ိခဲေ့သာ်လညး် ၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ် ကျပ် ၂.၉ ဘလီီယံထ ိ

အKZ ံးပမာဏ ြမင်တ့က်ခဲပ့ါသည။်  Chindwin Holdings Pte Ltd တွင ်အKZ ံးေဝစ9 ကျပ် ၄၄၅.၇ သနး် ကျခံရြခငး် မ5ာ 

4ိ9ငင်ြံခား ေငလဲွလ5ယ်4Zနး်ေXကာင့ ်ြဖစေ်ပ�လာသည် ့ဆံ9းKZ ံးမZကိ9 စာရငး်သင်က့ျခံရြခငး် ေXကာင်ြ့ဖစပ်ါသည။် Meeyahta 

International Hotel Ltd ၏ အKZ ံးေဝစ9 ကျပ် ၄၆၄.၉ သနး် သညလ်ညး် ၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ်ေပ�ေပါက်ခဲေ့သာ 

အြခားအKZ ံးများ45င် ့4ိ9ငင်ြံခားေငလဲွလ5ယ်4Zနး်ေXကာင် ့ြဖစေ်ပ�လာသည် ့ဆံ9းKZ ံးမZများကိ9 စာရငး်သင် ့ကျခံြခငး်ေXကာင် ့သာ 

ြဖစပ်ါသည။်  FMIDecaux ထမံ5 ၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ် အKZ ံးေင ွ ကျပ် ၆၉.၈ သနး် ရU5ိခဲေ့သာ်လညး် ၂၀၂၀ 

ဘSာေရး45စတွ်င ်ေကာငး်မွနေ်သာ ရလဒမ်ျား ရU5ိခဲသ့ည်အ့တွက် အြမတ်ေင ွကျပ် ၁၈၁.၅ သနး်ကိ9 ရU5ိခဲပ့ါသည။်  

ဝငေ်ငခွွနမ်ေဆာငမီ် အြမတ်ေငသွည ်၂၀၁၉ ဘSာေရး45စအ်တွက် ကျပ် ၂၀.၃ ဘလီီယံ ရU5ိရာမ5 ၂၀၂၀ ဘSာေရး 45စ ်

တွင ်ကျပ် ၁၈.၁ ဘလီီယံ ရU5ိခဲသ့ည့အ်တွက် ၁၀.၉% ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ ကျဆငး်ရသည် ့အေXကာငး်ရငး်များမ5ာ 

အမ်ိရာေဖာ်ထ9တ်တညေ်ဆာက်ေရးကSမ5 ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZများကိ9 ေစျးကွက်တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်တ်မ5တ်ရာမ5 

ြဖစေ်ပ�လာေသာ အKZ ံးများ45င့ ် အထVးသြဖင် ့ Kိ9 းမဘဏမ်5 ထ9တ်ေချးေငမွျားအေပ� ဆံ9းKZ ံး4ိ9ငေ်ြခများကိ9 

�ကိ]တငလ်ျာထားြခငး်ေXကာင် ့ စမံီခန်ခဲွ့မZဆိ9ငရ်ာ အသံ9းစရိတ်များ ြမင်တ့က်လာရြခငး်ြဖစပ်ါသည။် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ 

စ9စ9ေပါငး် အသားတငအ်ြမတ်ေင ွ မ5ာ ၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ် ၀.၃% အထ ိ အနညး်ငယ်ကျဆငး်ခဲT့ပီး ကျပ် ၁၁.၇ 

ဘလီီယံ ရU5ိခဲပ့ါသည။် ထိ9ကဲသ့ိ9 ့ အသားတငအ်ြမတ်ေင ွ ကျဆငး်ရသည် ့ အေXကာငး်ရငး်မ5ာ ယခ945စတွ်င ်

တဲွဖက်က9မ;ဏမီျား 45င့ ် ဖက်စပ် က9မ;ဏမီျားထမံ5 အချိ]းကျရU5ိမည် ့ အြမတ်ေငမွျား သသိသိာသာ 

ကျဆငး်သာွးေသာေXကာင် ့ြဖစပ်ါသည။်  
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က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် ၎ငး်၏ Availabel-for-sale investment (ကာလတိ9 ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZ) များအား တနဖိ်9းများ 

ြပနလ်ညသ်င် ့ရာတွင ်၂၀၂၀ ဘSာေရး 45စအ်တွငး် ကျပ် ၅.၇ ဘလီီယံ အြမတ်ရU5ိခဲT့ပီး ၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ်ကျပ် 

၁.၂ ဘလီီယံ ဆံ9းKZ ံးခဲပ့ါသည။် က9မ;ဏ ီ အ9ပ်စ9၏ အဆိ9ပါရငး်45းီြမvပ်45မံZများအား တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်တ်မ5တ်မZ 

အေသးစပ်ိအား  ေအာက်ပါ အတိ9ငး် တငြ်ပထား ပါသည။်  

 

Investments 
(MMK'000) 

Carrying Value 
Before 

Adjustment 

Fair Value 
Adjustment 

Carrying Value 
after 

Adjustment 
MTSH 2,638,362 (257,401) 2,380,961 
Memories Group 3,056,458 (1,453,898) 1,602,560 
5% shareholding in Wave Money by Yoma 
Bank Limited 

2,364,931 7,448,819 9,813,750 

Total 8,059,751 5,737,520 13,797,271 
 

အထက်ေဖာ်ြပပါ တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်င်ြ့ခငး်ေXကာင် ့ ြဖစေ်ပ�လာသည် ့ အKZ ံးများမ5ာ YSX 45င် ့ SGX တိ9တွ့င ် စာရငး်ဝင ်

ထားသည် ့ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited (“MTSH”) 45င့ ်  Memories Group 

Limited (“Memories Group”)  တိ9တွ့င ် ရငး်45းီြမv]ပ်45ထံားေသာ အစ9U5ယ်ယာတနဖိ်9းများ ကျဆငး်ြခငး်ေXကာင် ့

ြဖစပ်ါသည။် အြမတ်ေင ွကျပ် ၇.၄ ဘလီီယံ မ5ာ Kိ9 းမဘဏမ်5ပိ9ငဆ်ိ9ငသ်ည် ့Digital Money Myanmar Ltd  (“Wave 

Money”) ၏ အစ9U5ယ်ယာ ၅% အား ေစျးကွက်ေပါက်ေစျးြဖင် ့ြပနလ်ည၍် တနဖိ်9းသင်ြ့ခငး်ေXကာင် ့ရU5ိလာသည်အ့ြမတ် 

ြဖစပ်ါသည။်  

 

၂၀၂၀ ဘSာေရး45စတွ်င ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် တဲွဖက်က9မ;ဏမီျားထမံ5 အချိ]းကျရU5ိသည် ့ လ9ပ်ငနး်လညပ်တ်မZမ5 

မဟ9တ်ေသာ အြခားဝငေ်ငမွ5ာ ကျပ် ၅.၄ ဘလီီယံ ရU5ိခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ ရU5ိခဲေ့သာ အြခားဝငေ်ငမွျားမ5ာ အဓိကအားြဖင် ့

Thanlyin Estate Development Ltd ၊ Chindwin Holdings Pte Ltd 45င် ့Meeyahta International Hotel Ltd.တိ9၏့ 

4ိ9ငင်ြံခားေငစွာရငး်အား ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင့ ် ေြပာငး်လဲစာရငး်သင့ရ်ာမ5 အသားတင ် ရU5ိသည် ့ ဝငေ်င ွ  ြဖစပ်ါသည။် 

ရလဒအ်ေနြဖင် ့က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ စ9စ9ေပါငး် အြခားဝငေ်ငမွ5ာ ယခငက်ာလတွင ်(၂၀၁၉ ဘSာေရး45စအ်တွငး်) ရU5ိခဲေ့သာ 

ကျပ် ၈.၂ ဘလီီယံ45င့ ်4Zငိး်ယ5ဥ်လqင ်ကျပ် ၂၂.၈ ဘလီီယံ ရU5ိခဲသ့ည်အ့တွက် ၁၇၇.၂% တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။် 

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် ၂၀၂၀ ဘSာ45စအ်တွငး် ေကာငး်မွနေ်သာ ရလဒမ်ျား ရU5ိခဲေ့သာ်လညး်  အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား 

45င်သ့က်ဆိ9ငသ်ည် ့ အသားတင ် အKZ ံးေင ွ သည ် ကျပ် ၂.၄ ဘလီီယံ ရU5ိခဲသ့ည်အ့တွက်  ၂၀၁၉ ဘSာေရး45စတွ်င ်

ရU5ိခဲေ့သာ အသားတငအ်ြမတ်ေင ွ ကျပ် ၂.၇ ဘလီီယံ45င် ့ 4Zငိး်ယ5ဥ်လqင ် ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။် က9မ;ဏ၏ီ 

အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား45င် ့မသက်ဆိ9ငသ်ည် ့အြမတ်ေင ွ(Non-controlling Interest) သည ်ကျပ် ၁၄.၁ ဘလီီယံ ရU5ိခဲT့ပီး 

ယခင4်5စတွ်င ်ရU5ိခဲေ့သာ ကျပ် ၉.၀ ဘလီီယံ45င် ့ 4Zငိး်ယ5ဥ်လqင ် ြမင်တ့က်ခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ြဖစရ်သည်အ့ေXကာငး်ရငး်မ5ာ 

ဘSာေရးကSက ရU5ိခဲေ့သာ အြမတ်ေငမွျားထက် COVID-19 ၏ အကျိ]းသက်ေရာက်မZများေXကာင် ့ က9မ;ဏ၏ီ 

အြခားစးီပွားေရးကSများြဖစေ်သာ အမ်ိရာေဖာ်ထ9တ်တညေ်ဆာက်ေရး45င် ့ကျနး်မာေရး ကSတိ9တွ့င ်ြဖစေ်ပ� ခဲေ့သာ 

အKZ ံးများက ပိ9၍များေသာေXကာင် ့ြဖစပ်ါသည။်  

 

က9မ;ဏ၏ီ အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား45င်သ့က်ဆိ9ငသ်ည် ့ တစစ်9အေပ�ရU5ိသည်အ့ေြခခံဝငေ်င ွ (Basic EPS) မ5ာ ၂၀၂၀ 

ဘSာေရး45စတွ်င ်အKZ ံးအြဖစအ်4Zတ် (၈၉) ကျပ် ရU5ိသည်အ့တွက် ၁၈၉.၁% ထ ိကျဆငး်ခဲT့ပီး၊ U5ယ်ယာတစစ်9အတွက် 

ေလျာက့ျရU5ိမည့ ်ဝငေ်င ွ(Diluted EPS) မ5ာလညး် အ4Zတ် (၈၉) ကျပ်ပင ်ြဖစပ်ါသည။်  
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၂၀၂၀ ြပည့4်5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် က9မ;ဏအီေနြဖင် ့ ဘSာေရးဝနေ်ဆာငမ်ZကSတွင ် အစ9U5ယ်ယာ 

ထပ်တိ9းဝယ်ယVြခငး်45င် ့ အစ9U5ယ်ယာလ¥ေဲြပာငး်ရယVမZ ကိစ�များ Tပီးေြမာက်ေအာငြ်မငခဲ်သ့ည်အ့တွက် ဤ ဘSာေရး 

အစရီငခံ်စာများ ြပငဆ်ငတ်ငြ်ပသည်အ့ချိနတွ်င ် ကျင်သ့ံ9းခဲေ့သာ စာရငး်စ4ံZနး်များအရ အဆိ9ပါကာလအတွငး် 

ရယVလိ9က်ေသာ အစ9U5ယ်ယာများအတွက် ထိ9က်သင်ေ့သာ အြမတ်ေငကိွ9 က9မ;ဏ၏ီ အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား45င် ့

သက်ဆိ9ငသ်ည် ့အြမတ်ေငထွတွဲင ်ထည်သ့ငွး်တွက်ချက်ထားြခငး်မU5ိပါ။ သိ9ေ့သာ်လညး် ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည် ့

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ လက်ကျနေ်ငစွာရငး်U5ငး်တမ်းထတွဲင ် အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား45င် ့ သက်ဆိ9ငသ်ည် ့ ပိ9ငဆ်ိ9ငမ်Zတွင ် အဆိ9ပါ 

တိ9းတက်လာသည် ့အြမတ်များကိ9 ထည်သ့ငွး်ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဘSာေရးအေြခအေန အ45စခ်ျ]ပ်စာရငး်U5ငး်တမ်း ကိ9 ၂၀၁၉ ခ945စ၊် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်

က9နဆ်ံ9းသည် ့ယခငဘ်Sာေရး45စ ်အေြခအေန 45င့ ်ေအာက်ပါအတိ9ငး် ပVးတဲွေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် 

 

Summary of Group Balance Sheet 

  As at 30-Sep-2020 As at 30-Sep-2019 % Change 
(MMK’000) 

 
  

ASSETS       
Total current assets 3,059,673,392 2,533,185,465 20.8% 
Total non-current assets 552,711,392 571,970,575 (3.4%) 
Total assets 3,612,384,784 3,105,156,040 16.3% 

 
LIABILITIES 

      

Total current liabilities 3,101,233,435 2,720,380,252 (14.0%) 
Total non-current liabilities 5,168,789 61,087,662 91.5%  
Total liabilities 3,106,402,224 2,781,467,914 (11.7%) 
    
NET ASSETS 505,982,560 323,688,126 56.3% 

    
EQUITY 
Equity attributable to the equity 
owners of the Company 

 
 

403,109,321 

 
 

214,716,140 

 

Non-controlling interest 102,873,239 108,971,986  
Total equity 505,982,560 323,688,126 56.3% 

 

စ9စ9ေပါငး် လက်ငငး်ရပိ9ငခွ်င့မ်ျားသည ် ၂၀၁၉ခ945စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၂,၅၃၃.၂ ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာမ5 

၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၃,၀၅၉.၇ ဘလီီယံအထ ိ တိ9းတက်လာခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ 

တိ9းတက်လာရသည့ ်အဓိကအေXကာငး်ရငး် မ5ာ Kိ9းမဘဏ၏် ေချးေငအွမျိ]းမျိ]း၊ Kိ9 းမဘဏလီ်မိတက်မ5 ေငတိွ9က်စာချ]ပ် 

(Treasury bonds) 45င် ့ ေငတိွ9က်လက်မ5တ် (Treasury bills) များကိ9 ဝယ်ယVရငး်45းီြမv]ပ်45ြံခငး်၊  ဘSာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်ZကS45င် ့က9မ;ဏတိီ9၏့ ေငသွားလက်ကျနမ်ျား၊ ရရနU်5ိများ (Trade & other receivables)  တိ9းလာြခငး်တိ9 ့ 

ေXကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။် ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနအ့ထ ိ ဘဏ၏် ေချးေငပွမာဏသည ် ကျပ် ၁,၉၈၀.၅ 

ဘလီီယံ U5ိTပီး ၂၀၁၉ခ945စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်U5ိခဲေ့သာ ပမာဏ ကျပ် ၁,၈၄၅.၃ ဘလီီယံ 45င် ့4Zငိး်ယ5ဥ်လqင ်

ြမင်တ့က်လာခဲပ့ါသည။် က9မ;ဏသီည ်Available-for sales investment အြဖစ ်ရငး်45းီြမv]ပ်45ထံားေသာ Wave Money 
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၏ လက်ကျန ်အစ9U5ယ်ယာ ၁၀% ကိ9 ေရာငး်ချလိ9က်ြခငး်ေXကာင် ့စ9စ9ေပါငး် လက်ငငး်ရပိ9ငခွ်င့မ်ျား တိ9းြမင့လ်ာြခငး်ကိ9  

အနညး်ငယ် ေလျာက့ျေစပါသည။်  

 

စ9စ9ေပါငး် လက်ငငး်မဟ9တ်ေသာ ရပိ9ငခွ်င့မ်ျားသည ်၂၀၁၉ခ945စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၅၇၁.၉ ဘလီီယံ 

U5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်ကျပ် ၅၅၂.၇  ဘလီီယံ သိ9 ့ အနညး်ငယ် ေလျာက့ျသာွးခဲပ့ါသည။်  

 

စ9စ9ေပါငး်  လက်ငငး်ေပးရနတ်ာဝနမ်5ာ ၂၀၁၉ ခ945စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့ငU်5ိေသာ ကျပ် ၂,၇၂၀.၄ ဘလီီယံ 45င် ့

4Zငိး်ယ5ဥ်လqင ် ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၃,၁၀၁.၂ ဘလီီယံ သိ9 ့ တိ9းလာပါသည။် ထိ9သိ9 ့ 

တိ9းလာရသည့ ်အဓိကအေXကာငး်ရငး်မ5ာ Kိ9းမဘဏလီ်မိတက်၏ အပ်45ေံငမွျား တိ9းများလာြခငး်ေXကာင် ့ြဖစပ်ါ သည။်  

 

စ9စ9ေပါငး် လက်ငငး်မဟ9တ်ေသာ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားမ5ာ ၂၀၁၉ခ945စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်တွင ်ကျပ် ၆၁.၁ ဘလီီယံ 

U5ိရာမ5 ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်တွင ် ကျပ် ၅.၂ ဘလီီယံသိ9 ့ ကျဆငး်သာွးပါသည။် ထိ9သိ9 ့ 

ကျဆငး်သာွးရသည့ ် အေXကာငး်ရငး်မ5ာ က9မ;ဏသီည ် ဘဏေ်ချးေငအွချိ]Lကိ9 ြပနလ်ည ် ေပးဆပ်ခဲေ့သာေXကာင့ ်

ြဖစပ်ါသည။်  

 

အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား၏ အသားတငပိ်9ငဆ်ိ9ငမ်Zသည ်  ၂၀၁၉ခ945စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်တွင ် ကျပ် ၃၂၃.၇ ဘလီီယံ 

ြဖစခဲ်T့ပီး ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်တွင ်ကျပ် ၅၀၆.၀ ဘလီီယံ သိ9 ့ တိ9းတက်လာခဲပ့ါသည။် 

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏  ရငး်45းီေငမွ5ာ ၅၆.၃% တိ9းတက်ခဲT့ပီး၊ ထိ9သိ9 ့ တိ9းတက်ခဲရ့သည့ ်အေXကာငး်ရငး်မ5ာ Ayala Corporation 

ထမံ5 �ကိ]တငရ်ငး်45းီြမv]ပ်45ေံင ွအေမရိကနေ်ဒ�လာ ၈၂.၅ သနး် ရU5ိခဲြ့ခငး်၊ Yangon Land Co., Ltd ထမံ5 Kိ9 းမဘဏ၏် 

အစ9U5ယ်ယာများကိ9 ဝယ်ယVရနအ်တွက် Yangon Land Co., Ltd 45င် ့ က9မ;ဏတိီ9 ့Xကား အစ9U5ယ်ယာ အလဲအထပ် 

ြပ]လ9ပ်ရာတွင ်Yangon Land Co., Ltd သိ9 ့ က9မ;ဏ၏ီအစ9U5ယ်ယာ ၅,၉၉၆,၉၄၇စ9 ကိ9 ထ9တ်ေဝြခငး် တိ9မ့5 အရငး်အ45းီေင ွ

ကျပ် ၈၈.၈ ဘလီီယံ ရU5ိခဲေ့သာေXကာင့ြ်ဖစသ်ည။် အဆိ9ပါ ေဆာငရွ်က်ချက် 45စခ်9စလံ9း အား ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ်

စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် က9မ;ဏ၏ီ �ကိ]တငရ်ငး်45းီြမv]ပ်45ေံင ွ (Advance Capital) အြဖစ ် စာရငး်သငွး်ထား 

ပါသည။် ဘSာ45စက်9နဆ်ံ9းTပီးကာစ ၂၀၂၀ ြပည့4်5စ ်4ိ9ဝငဘ်ာလ ၄ ရက်ေနတွ့င ်က9မ;ဏသီည ်Yangon Land Co., Ltd 

ထသံိ9 ့ အထက်ေဖာ်ြပပါ အစ9U5ယ်ယာများကိ9 ထ9တ်ေဝေပးခဲT့ပီး ြဖစပ်ါသည။် သက်ဆိ9ငရ်ာခွင်ြ့ပ]ချက်များ 

ရU5ိချိနတွ်ငလ်ညး် အဆိ9ပါ �ကိ]တငရ်ငး်45းီြမv]ပ်45ေံင ွအား အစ9U5ယ်ယာ အြဖစ ်အသငွ ်ေြပာငး်လဲTပီး Ayala Corporation 

ထသံိ9 ့ က9မ;ဏ ီ စ9စ9ေပါငး်U5ယ်ယာ၏ ၂၀% 45င် ့ ညမီqေသာ သာမန ် အစ9U5ယ်ယာများကိ9 အချိ]းကျ ထ9တ်ေဝသာွးမည ်

ြဖစပ်ါသည။် 

 

၂၀၂၀ြပည့4်5စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ အထ ိက9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ေငသွား45င် ့ဘဏလ်က်ကျနမ်5ာ အXကမ်းအားြဖင် ့ကျပ် ၄၄၉.၅ 

ဘလီီယံ U5ိပါသည။် က9မ;ဏ၏ီ ေငစွာရငး်U5ငး်တမ်း အ45စခ်ျ]ပ်ကိ9 ေအာက်ပါအတိ9ငး် တငြ်ပအပ်ပါသည ်-  
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Summary of Group Cash Flow Statement 

(MMK'000) FY 2020 FY 2019 % change 

 (Oct’19-Sep’20) (Oct’18-Sep’19)  

Net cash provided by operating activities  264,129,986 194,892,304 35.5%  

Net cash (used in) provided by investing activities (307,760,421) (53,288,808) (477.5%) 

Net cash provided by financing activities 108,962,316 20,396,314 434.2% 

Net increase in cash and cash equivalents 65,331,881  161,999,810  (59.7%) 

Cash and cash equivalents at beginning of the 
period 384,154,922  222,155,112  72.9% 

Cash and cash equivalents at the end of the 
period 449,486,803  384,154,922  17.0% 

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ေငသွားလက်ကျနမ်5ာ ၂၀၁၉ခ945စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၃၈၄.၂  ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာမ5 

၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၄၄၉.၅ ဘလီီယံအထ ိ U5ိခဲသ့ည်အ့တွက် ၁၇.၀% တိ9းတက် 

ခဲပ့ါသည။်  က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ေငစွာရငး်U5ငး်တမ်းတွင ် ေဖာ်ြပထားေသာ ေငသွားလက်ကျနအ်များစ9မ5ာ က9မ;ဏ ီ 45င့ ်

Kိ9 းမဘဏမ်5 ေငလွက်ကျနမ်ျား ြဖစပ်ါသည။် ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနအ့ထ ိ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်

လ9ပ်ငနး်လညပ်တ်မZဆိ9ငရ်ာ လ9ပ်ရပ်များအတွက် ကျပ် ၂၆၄.၁ ဘလီီယံ ကိ9 သံ9းစွခဲဲT့ပီး အဓိကအားြဖင့ ်  Kိ9 းမဘဏ၏်  

သံ9းစွသဲVများအား ေချးေငမွျား 45င့ ် �ကိ]တငေ်ငမွျား တိ9းြမvင့ေ်ပးခဲြ့ခငး်၊ Non-Performing Loans အြဖစ ်

ေချးေငမွျားအေပ� ဆံ9းKZ ံး4ိ9ငေ်ြခကိ9 �ကိ]တငလ်ျာထားချက်များ တိ9းြမင်လ့ာြခငး်ေXကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။် 

ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZဆိ9ငရ်ာ လ9ပ်ရပ်များမ5 ရU5ိခဲေ့သာ ကျပ် ၃၀၇.၈ ဘလီီယံမ5ာ အဓိကအားြဖင့ ် Kိ9 းမဘဏ၏် 

အစိ9းရေငတိွ9က်စာချ]ပ်များ 45င့ ်အြခားေသာ ေငေွချးသက်ေသခံလက်မ5တ်များကိ9 ေရာငး်ချခဲ ့ ြခငး်ေXကာင့ ် ြဖစပ်ါသည။်  

ဘSာေရးဆိ9ငရ်ာလ9ပ်ရပ်များမ5ရU5ိခဲေ့သာ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အသားတငေ်ငသွားမ5ာ ကျပ် ၁၀၉.၀ ဘလီီယံU5ိTပီး 

အဓိကအားြဖင် ့က9မ;ဏ၏ီ �ကိ]တင ်ရငး်45းီြမv]ပ်45မံZအြဖစ ်ထည်ဝ့ငေ်ငေွXကာင် ့ြဖစပ်ါသည။် 

 

အနာဂတေ်မgာ်မ0န်းချကမ်ျား 

ကCမhဏီ အCပ်စCဆိCငရ်ာ 

 

ြမနမ်ာ4ိ9ငင်တွံင ် စက်တငဘ်ာလမ5 စ၍ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ၏ ဒ9တိယလZငိး်ကိ9 ေတွL Xကံ]ခဲရ့Tပီး ရနက်9နT်မိ]Lေန 

ြပညသ်VများအXကား ေရာဂါြဖစပွ်ားသV အေရအတွက်မ5ာ တစစ်တစစ် များြပားလာသညကိ်9 ြမငေ်တွL ခဲရ့ပါသည။် 

ထိ9အေြခအေနကိ9 တ9န ့ြ်ပနသ်ည်အ့ေနြဖင့ ်  4ိ9ငင်ေံတာ်အစိ9းရသည ်ေရာဂါပျံL ပွားမZကိ9 ထနိး်ချ]ပ်ရနအ်တွက်  Tမိ]Lနယ်များ 

အXကား သာွးလာမZများကိ9 ကန ့သ်တ်ြခငး်၊ အမ်ိတွငး် ေနထိ9ငရ်န ် အမိန ့ေ်Xကြငာစာများထ9တ်ြပနြ်ခငး် 45င့ ်

စားေသာက်ဆိ9ငမ်ျား အတွငး် ထိ9င၍် စားေသာက်ြခငး် များကိ9 တားြမစြ်ခငး်များ အပါအ၀င ်ပိ9မိ9တငး်ကျပ်ေသာ COVID-

19 တ9န ့ြ်ပနမ်Z အစအီမံများ ကိ9 အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခဲပ့ါသည။် ယခ9အခါ 4ိ9ငင်ေံတာ်အစိ9းရအာဏာပိ9ငမ်ျားသည ်

အချိ]Lေသာ တားြမစခ်ျက်ဆိ9ငရ်ာ အစအီမံအချိ]Lကိ9 အထိ9က်အေလျာက် ေြဖေလqာေ့ပးလျက်U5ိTပီး စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်များ 

သညလ်ညး် တစြ်ဖညး်ြဖညး် ြပနလ်ညဖွ်င်လ့5စ ်လာခဲပ့ါသည။်  
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ထိ9အ့ြပင ် က�နေ်တာ်တိ94့ိ9ငင်သံည ် ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် 4ိ9ဝငဘ်ာလ ၈ ရက်ေနတွ့င ် ဒမိီ9ကေရစလီမ်းစဥ်အတိ9ငး် အေထေွထ ွ

ေရွးေကာက်ပဲွ ကိ9 ဒ9တိယအ�ကိမ် ကျငး်ပ4ိ9ငခဲ်ပ့ါသည။် ထိ9ေရွးေကာက်ပဲွ ရလဒမ်ျားအရ အမျိ]းသား ဒမိီ9ကေရစအီဖဲွLချ]ပ် 

(NLD) ပါတီသည ် လ¥တ်ေတာ်ေနရာအများစ9ကိ9 အ4ိ9ငရ်U5ိခဲT့ပီး ၂၀၁၅ ေရွးေကာက်ပဲွတွင ် အ4ိ9ငရ်U5ိခဲသ့ည် ့

ေနရာအေရအတွက်ကိ9ပင ် ေကျာ်လွနခဲ်သ့ြဖင့ ် အစိ9းရအသစကိ်9 ဖဲွLစညး်4ိ9ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။်  ထိ9ရလဒမ်ျားအရ 

ေဒ�ေအာငဆ်နး်စ9Xကညသ်ည ် 4ိ9ငင်အံတွငး် လVထ9ေထာက်ခံမZများ ကျယ်ြပန်စွ့ာ ဆက်လက်ရU5ိ ေနTပီး လက်U5ိ 

အာဏာရပါတီ အေနြဖင်လ့ညး် ၎ငး်၏ စးီပွားေရး 45င် ့ အေြခခံဥပေဒြပငဆ်ငေ်ရး လ9ပ်ငနး်များကိ9 ဆက်လက် 

လ9ပ်ကိ9င4်ိ9ငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။်  

 

COVID-19 ကာကွယ်ေရးအတွက် တားြမစခ်ျက်အစအီမံများ ေြဖေလqာေ့ပးြခငး် 45င့ ်ေရွးေကာက်ပဲွအား ေအာငြ်မငစွ်ာ 

ကျငး်ပ4ိ9ငခဲ်ြ့ခငး်တိ9ေ့Xကာင် ့ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9အေနြဖင့လ်ညး် ြမနမ်ာစ့းီပွားေရးအလားအလာသည ် အေကာငး်ဘက်သိ9 ့ 

ဦးတညေ်နမညဟ်9 ေမqာ်မ5နး်ထားပါသည။် 4ိ9ငင်ေံတာ်အစိ9းရ အေနြဖင့လ်ညး် ေနာငလ်ာမည့ ် ငါး45စတ်ာကာလ အတွငး် 

အမျိ]းမျိ]းေသာ 4ိ9ငင်ဖံွံL Tဖိ]းတိ9းတက်မZဆိ9ငရ်ာ ဦးတညခ်ျက်များ 45င့ ်4ိ9ငင်ြံခားရငး်45းီြမv]ပ်45မံZများ ကိ9 ဖိတ်ေခ�ရန ်အတွက် 

အေလးထားအာKံ9စိ9က် လ9ပ်ေဆာင4်ိ9ငမ်ညဟ်9 ေမqာ်လင်ရ့ပါသည။် ထိ9အ့ြပင ် COVID-19 အစအီမံများ၏ အကျိ]း 

သက်ေရာက်မZများသည ် စးီပွားေရး ြပ]ြပငေ်ြပာငး်လဲမZများကိ9 ပိ9မိ9ြမနဆ်နေ်သာအU5ိနအ်ဟ9နအ်ြဖစ ် ြဖစေ်ပ�ေစ4ိ9ငမ်ည ်

ဟ9 ေမqာ်လင့ရ်Tပီး က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး် အများစ9သညလ်ညး် ပိ9မိ9အားေကာငး်ေသာ စးီပွားေရး 

ြပနလ်ညဦ်းေမာမ့Zကိ9 ရU5ိေစ4ိ9ငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။် 

 

ေယဘ9ယျအားြဖင့ ်COVID-19 ၏ အကျိ]းသက်ေရာက်မZများသညလ်ညး်  ဆက်လက်ြဖစေ်ပ�လျက် U5ိပါသည။် မညသ်ိ9 ့ 

ပငဆ်ိ9 ေစကာမV၊ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် ေြပာငး်လဲြဖစပွ်ားေနေသာ ကVးစက်ေရာဂါ အေြခအေန45င်အ့ည ီ အရံေငသွား 

ထားU5ိြခငး်၊ စမံီခန်ခဲွ့မZဆိ9ငရ်ာ အသံ9းစရိတ်များကိ9 ထနိး်ချ]ပ်ြခငး် 45င့ ် ယာယီေK¥Lဆိ9ငး်4ိ9ငေ်သာ အေသးသံ9း45င် ့  ေငလံွ9း 

ေငရွငး် အသံ9းစရိတ်များကိ9 ေခတ§  ေK¥Lဆိ9ငး်ြခငး် အပါအ၀င ် သင့ေ်လျာ်ေသာ အစအီမံများြဖင့ ် ဟနခ်ျက်ညညီ ီ

တ9န ့ြ်ပနမ်Zများကိ9 ဆက်လက်ြပ]လ9ပ်ရမညြ်ဖစပ်ါသည။် ဒါKိ9က်တာ အဖဲွL 45င့ ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အ�ကီးတနး် 

စမံီခန ့ခဲွ်မZအဖဲွLတိ9 ့ သညလ်ညး် ၎ငး်တိ9၏့ ဆ4အ̈ေလျာက် ဒါKိ9က်တာများအား ေပးအပ်ရေသာ အခေXကးေင4ွ5င့ ်

လစာတိ9ကိ့9 ၂၅% ေလqာယ့Vြခငး်အား ေနာက်ထပ်ေြခာက်လအထ ိ ဆက်လက်ြပ]လ9ပ်သာွးမည ် ြဖစပ်ါသည။် ထိ9အ့ြပင ်

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်၄ငး်၏ ေငြွဖစလွ်ယ်မZ အေနအထားကိ9 ြမvင့တ်ငရ်န4်5င် ့ထနိး်သမ်ိးထား4ိ9ငရ်နအ်တွက် ယာယီ ရနပံ်9ေင ွ

အစအီစ\များကိ9လညး် ချမ5တ်ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။် 

 

ဘ.ာေရးဝန်ေဆာငမ်lက.ဆိCငရ်ာ 

ဤ ကSတွင ်က9မ;ဏ၏ီ အဓိက ရငး်45းီြမv]ပ်45ထံားေသာလ9ပ်ငနး်မ5ာ Kိ9းမဘဏလီ်မိတက် ြဖစပ်ါသည။်  

မေမqာ်လင်ထ့ားေသာ COVID-19 ၏ အကျိ]းသက်ေရာက်မZများေXကာင် ့ Kိ9 းမဘဏသ်ည ် ြမနမ်ာ4ိ9ငင်၏ံ ဘSာေရး 

လ9ပ်ငနး်ကSတွင ် ေငသွားစက© ªကိ9ငေ်ဆာငသ်ံ9းစွမဲZ မလိ9အပ်ေသာစးီပွားေရး (Cashless Economy)  တစခ်9အြဖစ ်

ေြပာငး်လဲေစလိ9သည် ့Kိ9 းမဘဏ၏် ေမqာ်မ5နး်ချက်ကိ9 အU5ိနြ်မvင်တ့င4်ိ9ငခဲ်ပ့ါသည။် ယခ9လတ်တေလာတွင ်Kိ9းမဘဏ ်45င့ ်

Wave Money တိ9သ့ည ်ြမနမ်ာ4ိ9ငင်တံစဝ်5မ်းU5ိ ဘဏခဲွ်ေပါငး် ၈၀ ေကျာ် 45င့ ်ကိ9ယ်စားလ5ယ်ေနရာ ၆၀,၀၀၀ ေကျာ်အထ ိ

သံ9းစွသဲVအများြပညသ်Vများအား ဝနေ်ဆာငမ်Zေပးလျက်U5ိပါသည။် ၂၀၂၁ခ945စတွ်ငလ်ညး် Kိ9းမဘဏ4်5င့ ် Wave Money 

တိ9၏့ ပVးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မZများြဖင့ ်သံ9းစွသဲVအများြပညသ်Vများကိ9 ၎ငး်တိ9၏့ ေငေွXကးများ စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်အတွက် လံ9ြခံ]မZ၊ 



 
 

11 
 

အဆငေ်ြပမZ 45င့ ် ေစျး4Zနး်ချိ]သာမZများ U5ိေစ4ိ9ငရ်နအ်တွက် ဒဂီျစတ်ယ်ဝနေ်ဆာငမ်Zများစွာ ကိ9 ဆက်လက်တီထငွ ်

လ9ပ်ေဆာငသ်ာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် ဇွနလ်တွင ် Kိ9းမဘဏသ်ည ် ြမနမ်ာ4ိ9ငင်Uံ5ိ သံ9းစွသဲVအများြပညသ်Vများ 45င် ့ စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်များ ကိ9 

ကမ¬ာဒ့ဂီျစတ်ယ်စးီပွားေရးကွနရ်က် 45င့ ် ချိတ်ဆက်4ိ9ငရ်န ် ရညရွ်ယ်၍ Mastercard 45င့ပ်Vးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည၊်၊ 

ထိ9ပVးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မZေXကာင့ ် Yoma Bank ၏ ဒစဂ်ျစတ်ယ်ကမ်းလ5မ်းချက်များကိ9 ချဲLထငွရ်န ် 45င့ ် ြမနမ်ာ4ိ9ငင်၏ံ 

ဒစဂ်ျစတ်ယ် စးီပွားေရး တိ9းတက်မZကိ9 အU5ိနအ်ဟ9နြ်မvင့4်ိ9ငရ်န ်အေထာက်အကVြပ]ပါသည၊်၊ လက်U5ိအချိနတွ်င ်အဆိ9ပါ 

မိတ်ဖက်ဖဲွLစညး်မZမ5တဆင် ့ ေထာက်ပ့ံေပးမည် ့ ထ9တ်က9နမ်ျား45င်ဝ့နေ်ဆာငမ်Zများသည ် သက်ဆိ9ငရ်ာ အာဏာပိ9င ် အဖဲွL 

အစညး်ထမံ5 ခွင်ြ့ပ]ချက် ရယVရန ်ေစာင်ဆ့ိ9ငး်ေနဆအဲဆင်တွ့င ်U5ိေနဆ ဲြဖစပ်ါသည။် 

 

ထိ9အ့ြပင ် Kိ9းမဘဏသ်ည ် သံ9းစွသဲVအများြပညသ်Vများကိ9 အေလးအနက်ထားသည် ့ ဘဏတ်စခ်9ြဖစလ်ာ4ိ9ငရ်န ်

စွမ်းေဆာငမ်Zတစခ်9 အေနြဖင် ့ သံ9းစွသဲVများ ဆက်ဆေံရးစမံီခန်ခဲွ့မZ (Customer Relationship Management) 

ေဆာဖ့်ဝဲလ်များကိ9 ပ့ံပိ9းေပးေနသာ က9မ;ဏတီစခ်9ြဖစသ်ည် ့ Salesforce 45င် ့ ပVးေပါငး်၍ သံ9းစွသဲVများအတွက် 

အေကာငး်ဆံ9း အေတွLအXကံ]များ ြဖစေ်ပ�လာ4ိ9ငေ်စရန ်မဟာဗျªဟာကျေသာ ပလက်ေဖာငး်တစခ်9ကိ9 ချမ5တ်ခဲပ့ါသည။် 

ထိ9ေ့နာက် Kိ9းမဘဏသ်ည ် Prudential Myanmar 45င် ့ မိတ်ဖက်ဖဲွLစညး်၍ PRUGroup Life 45င့ ် Health Insurance 

စသည် ့product များကိ9 တညေ်ထာင4်ိ9ငခဲ်ပ့ါသည။်  

 

၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် စက်တငဘ်ာလတွင ် Kိ9းမဘဏ ် 45င် ့ LIFT တိ9သ့ည ် ေကျးလက်ေဒသတွင ် ေနထိ9ငသ်Vများ အတွက် 

သးီသန်ဖံွ့L Tဖိ]းေရး အစအီစဥ်များ (Individual Developmnt Accounts) ကိ9 ေအာငြ်မငစွ်ာ လ9ပ်ေဆာင4်ိ9ငခဲ်ပ့ါသည။် 

အဆိ9ပါ အားေကာငး်ေသာ မိတ်ဖက် ဖဲွLစညး်မZ အစအီစဥ်တွင ် ဘSာေရးဆိ9ငရ်ာ အသပိညာတိ9းတက်လာြခငး်၊ 

ေငစွ9ေဆာငး်မZ အေလအ့ထများ တိ9းတက်လာြခငး် 45င် ့ ဘSာေရးဝနေ်ဆာငမ်Zများ အသံ9းြပ]မZ သသိာစွာ 

တိ9းတက်လာြခငး်တိ9 ့ြဖင့ ်ေကာငး်မွနေ်သာ အကျိ]းသက်ေရာက်မZများစွာ ကိ9 ရU5ိခဲပ့ါသည။် 

 

အေသးစား ေငေွချးလ9ပ်ငနး်များ (MFI) 45င် ့မဟာဗျªဟာေြမာက်ေသာ မိတ်ဖက်ဖဲွLစညး်ြခငး်များ မ5တဆင် ့Kိ9 းမဘဏသ်ည ်

ကျပ် ၄၀ ဘလီီယံခန် ့ ကိ9 မတVညေီသာ လVတနး်စားအလ¥ာအသးီသးီU5ိ အေသးစား ေချးေငယွVသVများ အား ေထာက်ပ့ံေပး 

4ိ9ငခဲ်ပ့ါသည။် Kိ9းမဘဏသ်ည ် ြမနမ်ာ4ိ9ငင်Uံ5ိ အေသးစား 45င့ ် အလတ်စား ေငေွချးလ9ပ်ငနး်များအား ပိ9မိ9ဝနေ်ဆာငမ်Z 

ေပး4ိ9ငရ်နအ်တွက် ဘSာေရးဆိ9ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်Zများ 45င့ပ်တ်သက်သည့ ်  တီထငွဖ်နတီ်းမZU5ိTပီး ယ5ဥ်Tပိ]ငမ်Zအား 

ေကာငး်ေသာ အခွင်အ့ေရးများကိ9 ဆက်လက်U5ာေဖွ လျက်U5ိပါသည။် 

 

Kိ9းမဘဏအ်ေနြဖင် ့ ေစျးကွက်စးီပွားေရးအရ ေြပာငး်လဲမZ ြဖစေ်ပ�လာေသာ အလတ်စား၊ အေသးစား စးီပွားေရး 

လ9ပ်ငနး်များ (Macroeconomic) ၏  အေြခအေနများေပ� အေြခခံ၍ ေအာက်ပါအချက်များကိ9 ဦးစားေပး 

လ9ပ်ငနး်စဥ်များအြဖစ ်ဆက်လက်လ9ပ်ကိ9င ်သာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

 

၁။  COVID-19 ကာလအတွငး် မိမိတိ9၏့ သံ9းစွသဲVြပညသ်Vများအား အေကာငး်ဆံ9း ေထာက်ပ့ံမZများ 

ေပးြခငး်၊ 

၂။  ဘဏကိ်9 ကာကွယ်ရန ်45င် ့ဆံ9းKZ ံး4ိ9ငေ်ြခ အ4§ရာယ်များကိ9 စနစတ်ကျ စမံီထနိး်ချ]ပ်ြခငး်၊ 

၃။  စးီပွားေရး ြပနလ်ည ် ဦးေမာလ့ာသည် ့ အချိနတွ်င ် အသင်ြ့ဖစရ်နအ်တွက် ဘဏ၏် မဟာဗျªဟာ 

အေြခခံ အ9တ်ြမစမ်ျားကိ9 ေသချာချမ5တ်ြခငး်၊ 
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၄။  ဘဏ၏် ဝငေ်င ွ45င် ့ေရတိ9အြမတ် တိ9းတက်မZကိ9 ရU5ိ4ိ9ငရ်န ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 

 

4ိ9ငင်၏ံ ေရU5ညစ်းီပွားေရးတိ9းတက်မZ အစအီစဥ်ကိ9 ေမqာ်ေတွးသည် ့အေနြဖင့ ်က9မ;ဏသီည ်Kိ9းမဘဏ၏် အစ9U5ယ်ယာ 

၆၁.၉၉% အထ ိ U5ယ်ယာပိ9ငဆ်ိ9ငမ်Zကိ9 တိ9းြမvင့ခဲ်T့ပီး  Kိ9 းမဘဏ၏် အဓိက အစ9U5ယ်ယာU5င ် အြဖစ ် ရပ်တည ်

လျက်U5ိပါသည။် Kိ9းမဘဏသ်ည ် 45လံ9းသားအရငး်ခံ၍ ြမနမ်ာ4ိ9ငင်၏ံ တာဝနခံ်ေသာဘဏ ် (Responsible Bank) 

တစခ်9အြဖစ ် ဆက်လက် အသအိမ5တ်ြပ]ခံရမည ် ြဖစT်ပီး Kိ9 းမဘဏ၏် အနာဂတ်အေပ� တွငလ်ညး် က9မ;ဏသီည ်

ယံ9Xကညစ်တ်ိချမZ အြပည်အ့ဝ U5ိပါသည။်  

 

ကျန်းမာေရး ေစာင်ေ့/0ာကမ်l 

 

ဤ ကSတွင ်က9မ;ဏ၏ီ အဓိက ရငး်45းီြမv]ပ်45ထံားေသာလ9ပ်ငနး်မ5ာ  ပနး်လZငိစ်လံီ9ေဆးKံ9 ြဖစပ်ါသည။်  

၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် ေအာက်တိ9ဘာလတွင ် Yoma-OUE Healthcare (“YOH”) ၏ စမံီခန ့ခဲွ်မZ အမ5တ်တံဆပ်ိေအာက်တွင ် 

ပနး်လZငိစ်လံီ9 ေဆးKံ9များကိ9 ပနး်လZငိေ်ဆးKံ9များ (PHH) အမ5တ်တံဆပ်ိ အြဖစေ်ြပာငး်လဲခဲပ့ါသည။် PHH ကိ9 FMI 45င့ ်

OUE Lippo Healthcare (“OUELH”) စငက်ာပVတိ9 ့Xကား အကျိ]းတVပVးေပါငး် ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖစT်ပီး  FMI မ5 အစ9U5ယ်ယာ 

၆၀% ပိ9ငဆ်ိ9င၍် OUELH မ5 အစ9U5ယ်ယာ ၄၀% ပိ9ငဆ်ိ9ငမ်Z U5ိပါသည။် PHH သည ် လက်U5ိအချိနတွ်င ် ြမနမ်ာ4ိ9ငင် ံ

တစဝ်5မ်းတွင ် ေဆးKံ9 ၃ Kံ9  45င့ ် ေဆးခနး် ၄ ခ9 တိ9 ့ြဖင့ ် လ9ပ်ငနး်များကိ9 လညပ်တ်လျက်U5ိပါသည။် YOMA Group ၏ 

“ြပညသ်V လVထ9အတွက် ပိ9မိ9ေကာငး်မွနေ်သာ ြမနမ်ာ4ိ9ငင်ကိံ9တညေ်ဆာက်ြခငး်”ဟVသည့ ် ပိ9မိ9ကျယ်ြပန ့ ် ေသာ ရညမ်5နး် 

ချက် 45င့အ်ည ီPHH သည ်ြမနမ်ာ4ိ9ငင်၏ံ လVမZစးီပွားေရး အလ¥ာအသးီသးီU5ိ အများြပညသ်Vများအား 4ိ9ငင်တံကာ အဆင်မ့5ီ 

အရညအ်ေသးွ၊ အတိ9ငး်အတာ၊ ေမတ§ ာေစတနာ များ45င့အ်တV ေစျး4Zနး်ချိ]သာစွာြဖင့ ် လVတိ9ငး် လက်လ5မ်းမီ4ိ9ငေ်သာ 

ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့U5ာက် မZများကိ9 ဝနေ်ဆာငမ်Z ေပးအပ်4ိ9ငရ်န ်ရညရွ်ယ်ပါသည။်  

 

စနစြ်ပmြပငေ်ြပာငး်လြဲခငး် 

 

၂၀၁၉ခ945စမ်5စ၍ PHH သည ် ေဆးက9သမZ လ9ပ်ငနး်များကိ9 အလျငအ်ြမန ် တိ9းတက်လာ4ိ9ငေ်စရန ် ရညရွ်ယ်လျက် 

အထVးက9 ဆရာဝနမ်ျား အချိနြ်ပည့ထ်ားU5ိသည့ ်စနစမ်5 အချိနပိ်9ငး်အလ5ည်က့ျ ဆရာဝနမ်ျား45င့ ် ေပါငး်စပ်အသံ9းြပ]သည့ ်

စနစသ်ိ9 ့ တစြ်ဖညး်ြဖညး် ေြပာငး်လဲ လာခဲပ့ါသည။်  ထိ9ကဲသ့ိ9 ့ ဆရာဝနမ်ျား၏ ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ9 အချိနြ်ပည့ ်45င့ ်အချိနပိ်9ငး် 

အချိ]းညစွီာ ေပါငး်စညး်ထားသည့ ် (Hybrid Model) စနစြ်ဖင့ ် PHH ေဆးKံ9 45င့ ် ေဆးခနး်ကွနယ်က်အေနြဖင် ့  ဝငေ်င ွ

တိ9းပွားေစသည့ ်အြပင ်စွမ်းေဆာငရ်ညလ်ညး် ြမင့တ်က်လာမညြ်ဖစT်ပီး PHH အေနြဖင့လ်ညး် စးီပွားေရး အကျိ]းအြမတ် 

များစွာကိ9 ြဖစထ်နွး် ေပ�ေပါက်ေစ4ိ9ငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။်  

 

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့/0ာကမ်l ပံCစအံသစသ်ိC ့ ေြပာငး်လြဲခငး် 

 

ြမနမ်ာ4ိ9ငင်Uံ5ိ ြပညသ်VလVထ9များအတွက် အေကာငး်ဆံ9း 4ိ9ငင်တံကာအရညအ်ေသးွU5ိေသာ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်U5ာက် 

မZများကိ9 ဝနေ်ဆာငမ်Zေပး4ိ9ငရ်န ် PHH သည ် မဟာဗျªဟာေြပာငး်လဲေနမZ ၏ တစစ်တ်ိတစပိ်9ငး်အေနြဖင့ ် ကျနး်မာေရး 

ေစာင်ေ့U5ာက်မZ ပံ9စအံသစြ်ဖစေ်သာ (EH) စနစ ် ကိ9 ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် ေမလတွင ် တညေ်ထာငခဲ်ပ့ါသည။် ယငး်စနစမ်5ာ 

အစဥ်အလာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်U5ာက်မZ ေပးသည့ ် ပံ9စကိံ9 အေထာက်အကVြပ]ရန ် 45င့ ် Smart Digitized Solution 

များြဖင့ ်PHH ၏ ၀နေ်ဆာငမ်Z ေပး4ိ9ငေ်သာ အတိ9ငး်အတာကိ9 တိ9းချဲLရန၊် အရငး်အြမစပ်စ�ညး်များ ေလqာခ့ျသံ9းစွ ဲ4ိ9ငမ်ည့ ်
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နညး်လမ်းကိ9 ေြပာငး်လဲ4ိ9ငရ်န ် ရညရွ်ယ်၍  တညေ်ထာငခဲ်ြ့ခငး် ြဖစပ်ါသည။် EH ၏ ကျနး်မာေရးထ9တ်က9န ် 45င် ့

ဝနေ်ဆာငမ်Z အသစတ်စခ်9ြဖစေ်သာ wellness model ကိ9 အေြခခံကာ နညး်ပညာကိ9 အသံ9းချ၍ ြမနမ်ာ4ိ9ငင်၏ံ 

လVတနး်စား အလ¥ာအသးီသးီကိ9 Tပီးြပည့စ်ံ9ေသာ ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့U5ာက်မZများ ေပး4ိ9ငရ်နအ်တွက်  Online မ5တဆင် ့

ေနအမ်ိ 45င် ့ေဆးKံ9ကိ9 ချိတ်ဆက်ေပး4ိ9ငသ်ည် ့ဝနေ်ဆာငမ်Z တစခ်9ကိ9 တညေ်ဆာက်ရန ်ရညရွ်ယ်လျက် U5ိပါသည။် EH ၏ 

မဟာဗျ]ဟာ ရညမ်5နး်ချက်သည ်ြမနမ်ာတစြ်ပညလံ်9းU5ိ လVဦးေရ ၅၅ သနး် အားလံ9း ကိ9 ဝနေ်ဆာငမ်Zေပး4ိ9ငရ်န ်အတွက် 

စ9ေဆာငး်ထားေသာ အချက်အလက်အများအြပားကိ9 အသံ9းြပ]လျက် ေလလ့ာသံ9းသပ် ေရး 45င့ ်ေရာဂါU5ာေဖွေရးဆိ9ငရ်ာ 

လVနာဗဟိ9ြပ]ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့U5ာက်မZ (Patient Centric care) ေပး4ိ9ငမ်ည့ ်က�မ်းကျငသ်Vများ အဖဲွLတစဖဲွ်L ြဖစေ်သာ 

(Team of Champions) ကိ9 ထVေထာငသ်ာွးရန ်ြဖစပ်ါသည၊်၊  

 

က�4်9ပ်တိ9၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်U5ာက်မZ လ9ပ်ငနး်များအား ဆက်လက်၍ တီထငွဖ်နတီ်းမZများ ြပ]လ9ပ်ေနေသာ်လညး် 

အြခားတစဖ်က်တွင ် PHH ၏ စမံီခန ့ခဲွ်မZအဖဲွLသည ် လ9ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မZရလဒမ်ျားကိ9 မျက်ြခညမ်ြပတ် ေစာင့X်ကည့ ်

လျက်U5ိပါသည။် COVID-19၏ အကျိ]းသက်ေရာက်မZများေXကာင် ့  စနိေ်ခ�မZများXကားတွင ် PHH သည ်

ဆက်လက်U5ငသ်နရ်န၊် အချငး်ချငး် ေစာင့ေ်U5ာက်ကာကွယ်ရန ် (အလ9ပ်များ၊ ၀နထ်မ်း များ 45င့လ်Vနာများအား) 45င့ ်

အတVတကွ ပVးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန ် (ရညရွ်ယ်ချက်ကိ9 ေဖာ်ေဆာငရ်န ် 45င် ့  COVID-19 ကပ်ေရာဂါအား အတVတကွ 

တွနး်လ5နရ်န)် ဆံ9းြဖတ်ထားပါသည။် PHH သည ် ေရတိ9ေရU5ညက်ာလတွင ် ဆက်လက်U5ငသ်နရ်န4်5င် ့ ေငေွXကး 

လညပ်တ်မZ ပိ9မိ9အားေကာငး်ေစရနအ်တွက် အေြခခံအေဆာက်အဦ45င် ့ လVစွ့မ်းအားအရငး်အြမစတိ်9ကိ့9 ြပနလ်ည၍် 

မွမ်းမံတညေ်ဆာက်ရာတွင ်  အချိနြ်ပည့ ် 45င့ ် အချိနပိ်9ငး် အထVးက9ဆရာဝနမ်ျား၏ စွမ်းအားများကိ9 အချိ]းညစွီာ ြဖင် ့

ေပါငး်စညး်ထားေသာ  Hybrid Model စနစကိ်9 ကျင်သ့ံ9းခဲပ့ါသည။် ထိ9အ့ြပင ် PHH သည ် ၎ငး်ေချးယVထားေသာ 

ေ�ကးTမီ45င် ့ လ9ပ်ငနး်တွငး် ထည်ဝ့ငရ်မည် ့ အလံ9းအရငး် အသံ9းစရိတ်များ (Capex)45င်ဆ့ိ9ငေ်သာ စမံီချက် တိ9ကိ့9 

ေကာငး်မွနစွ်ာ ချမ5တ်ခဲT့ပီး ေငသွားလညပ်တ်မZေချာေမွLေစရနအ်တွက် စနစတ်ကျ စမံီခန ့ခဲွ် ေဆာငရွ်က်ခဲပ့ါသည။် PHH 

သည ်၂၀၂၁ မဟာဗျªဟာစမံီကိနး်တွင ်ေအာက်ပါအချက်များကိ9 ဦးစား ေပး ေဆာငရွ်က် သာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 

၁။  ဝနထ်မ်းများ 45င် ့လVနာများ၏ ေဘးကငး်လံ9ြခံ]ေရး၊ 

၂။  COVID-19 ေဝဒနာ ခံစားရေသာ လVနာဦးေရတိ9းပွားလာမZကိ9 တ9န် ့ြပနရ်ာတွင ်မိမိတိ9၏့ တာဝနမ်ျားကိ9 

ခဲွေဝယVရန၊် အစိ9းရ 45င် ့ပ9ဂ±လိက ပVးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မZ နညး်လမ်းကိ9 ကျင်သ့ံ9းရန၊် 

၃။  အလ9ပ်အကိ9ငအ်ခွင်အ့လမ်းများ45င် ့က9မ;ဏကိီ9 ကာကွယ်ရန၊် 

၄။  ဝငေ်ငရွလမ်းအသစမ်ျား 45င် ့တီထငွX်ကံဆမZအသစမ်ျားကိ9 လ9ပ်ေဆာငရ်န၊် 

 

အ45စခ်ျ]ပ်အားြဖင်ဆ့ိ9ေသာ်  PHH သည ် ပိ9မိ9ေကာငး်မွနေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်Zများ ေပး4ိ9ငရ်နအ်တွက် ကျနး်မာေရး 

ေစာင်ေ့U5ာက်မZလ9ပ်ငနး်ကိ9 ချဲLထငွခဲ်T့ပီး YOMA-OUE Healthcare အမ5တ်တံဆပ်ိအသစေ်အာက်တွင ် လက်U5ိ 

ဝနေ်ဆာငမ်Zေပးေနေသာ ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့U5ာက်မZ လ9ပ်ငနး်များအြပင ်ပံ9စအံသစြ်ဖင် ့ဖနတီ်းထားေသာ  ကျနး်မာေရး 

ေစာင်ေ့U5ာက်မZများကိ9 ေပါငး်စပ်လ9ပ်ေဆာငသ်ာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။် YOMA-OUE Healthcare သည ် ေစျး4Zနး် 

သင်တ့င်မ့qတTပီး လVအများ လက်လ5မ်းမီ4ိ9ငေ်သာ ဒဂီျစတ်ယ်အေြခြပ] ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့U5ာက်မZကိ9 လVတနး်စား လ¥ာ 

အသးီသးီ အတွက် ရညရွ်ယ်၍ ေဆးKံ9 ၊ေဆးခနး်များအားလံ9းXကားတွင ်တစေ်ြပးည ီဝနေ်ဆာငမ်Zများ ေပးအပ် 4ိ9ငမ်ညဟ်9 

က9မ;ဏမီ5 ယံ9Xကညပ်ါသည။်  
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အမ်ိရာေဖာ်ထCတတ်ညေ်ဆာကေ်ရး က. 

 

ဤကSတွင ် က9မ;ဏ၏ီ အဓိကရငး်45းီြမv]ပ်45မံZမ5ာ Star City စမံီကိနး် 45င့ ် Yoma Central စမံီကိနး်တိ9 ့ ြဖစX်ကTပီး 

ထိ9စမံီကိနး် 45စခ်9စလံ9းမ5ာ Yoma Land အမ5တ်တံဆပ်ိေအာက်တွင ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ေနေသာ 

အထငက်ရ စမံီကိနး်�ကီးများ ြဖစX်ကပါသည။် Yoma Land က9မ;ဏ ီသည ်ရနက်9နT်မိ]L၏ Tမိ]ြပအသငွအ်ြပငကိ်9 အ�ကီးစား  

အမ်ိရာစမံီကိနး် (၃) ခ9 ြဖစေ်သာ Star City လVေနအမ်ိရာ ၊  Yoma Central 45င် ့ The Peninsula Yangon 

ဘက်စံ9အသံ9းြပ]4ိ9ငေ်သာ အမ်ိရာစမံီကိနး် တိ9 ့ြဖင် ့ြပ]ြပငေ်ြပာငး်လဲမZများ ြပ]လ9ပ်လျက် U5ိပါသည။်  

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အမ်ိရာေဖာ်ထ9တ်တညေ်ဆာက်ေရး လ9ပ်ငနး်သည ် ဆက်လက်၍ အU5ိနအ်ဟ9နြ်ဖင့ ် တိ9းတက်လျက် 

U5ိပါသည။် StarCity အမ်ိရာ၏ လက်U5ိေနာက်ဆံ9းတညေ်ဆာက်လျက်U5ိေသာ စမံီကိနး် City Loft Project သည ်

စ9စ9ေပါငး် အေဆာက်အဦး (၁၁)လံ9း ေဆာက်လ9ပ်ခဲရ့ာမ5 ပထမဆံ9း အေဆာက်အဦး (၃) လံ9းကိ9 ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ်

စက်တငဘ်ာလတွင ် အခနး်ဝယ်ယVသVများထသံိ9 ့ လ¥ေဲြပာငး်ေပးအပ် 4ိ9ငခဲ်ပ့ါသည၊်၊ ထိ9အ့ြပင ် Yoma Land သည ်

ပထမဆံ9းအ�ကိမ်အြဖစ ်StarCity အမ်ိရာဝငး်အတွငး် ေြမယာပိ9ငဆ်ိ9ငမ်Zပါဝငသ်ည့ ်လံ9းချငး်အမ်ိရာများ ြဖစေ်သာ Star 

Villas ဟ9ေခ�သည့ ်အမ်ိရာစမံီကိနး် ကိ9လညး် ၂၀၂၀ြပည့4်5စ ် Xသဂ9တ်လတွင ်စတင ် မိတ်ဆက် ေရာငး်ချ4ိ9ငခဲ်ပ့ါသည၊်၊ 

Star Villas အမ်ိရာ အဆင့ ် (၁) ကိ9 ေအာငြ်မငစွ်ာ ေရာငး်ချ4ိ9ငခဲ်T့ပီးေနာက် Star Villas အမ်ိရာ အဆင့ ် (၂) ကိ9လညး် 

လာမည့လ် အနညး်ငယ်အတွငး် စတငမိ်တ်ဆက် ေရာငး်ချသာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် StarCity အမ်ိရာအား စးီပွားေရး 45င့ ် လVမZေရး အချက်အချာ ေနရာတစခ်9အြဖစ ် ေြပာငး်လဲ4ိ9ငရ်န ်

အမ်ိရာေဖာ်ထ9တ် တညေ်ဆာက်ေရး အစအီစ\ကိ9 တိ9းချဲL 4ိ9ငမ်ည့ ် အခွင့အ်လမ်းများ U5ာေဖွလျက် U5ိပါသည။် Tမိ]Lလယ် 

ေခါင4်5င်ေ့ဝးကွာေသာ ဆတ်ိTငမ်ိမZပိ9မိ9U5ိေသာ ေနရာတွင ် တညေ်ဆာက်မည် ့ ပထမဆံ9း အဆင်ြ့မင် ့ Kံ9 းအေဆာက်အဦး 

စမံီကိနး် ြဖစေ်သာ StarHub စမံီကိနး်ကိ9 လာမည်လ့အနညး်ငယ်အတွငး် စတငတ်ညေ်ဆာက်သာွးမည ် ြဖစပ်ါသည။်  

StarHub တွင ်အများြပညသ်Vများ အလ9ပ်45င် ့ေနအမ်ိနးီကပ်စွာ ေနထိ9ငလ်9ပ်ကိ9င4်ိ9ငရ်န ်အတွက် စးီပွားေရးအရ ေစျး4Zနး် 

သင်တ့င်ေ့သာ လVေနမZအသိ9က်အဝနး် အေြခြပ] Kံ9းခနး်အေဆာက်အဦများ ပါဝငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် ေစျးကွက်တွင ်နာမည ်

ေကျာ်Xကားေသာ  ဘSာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Zလ9ပ်ငနး်များ 45င့ ်နညး်ပညာက9မ;ဏမီျားသည ်Star Hub ၏ Kံ9းခနး်ေနရာများကိ9 

ေရU5ညင်5ားရမ်းရန ် ကတိကဝတ်ြပ]ထားTပီး စမံီခန ့ခဲွ်ေရးအဖဲွLသညလ်ညး် ၂၀၂၁ 45စက်9နတွ်င ် ထိ9Kံ9 းခနး်ေနရာများကိ9 

၎ငး်တိ9အ့ား  ေပးအပ်4ိ9ငမ်ညဟ်9 ယံ9Xကညေ်မqာ်လင့ပ်ါသည၊်၊  

 

ဆက်လက်၍ City Loft အမ်ိရာ၏ ေအာငြ်မငမ်Z45င် ့ ေစျးကွက်တွင ် ဝယ်လိ9ဆက်လက်အားေကာငး်ေနမွနေ်နမZေXကာင် ့

ရနက်9နT်မိ]L U5ိ အြခားေသာ ေနရာများတွငလ်ညး် City Loft အမ်ိရာစမံီကိနး်များကိ9 ပိ9မိ9၍ ဆက်လက် အေကာငအ်ထည ်

ေဖာ်တညေ်ဆာက်သာွးရန ် အစအီစ\ U5ိပါသည။် က9မ;ဏ၏ီ ေနာက်ထပ် �ကီးမားေသာ အမ်ိရာ ေဖာ်ထ9တ် 

တညေ်ဆာက်ေရး စမံီကိနး် ြဖစသ်ည် ့ရနက်9နT်မိ]Lလယ်U5ိ Yoma Central စမံီကိနး်သညလ်ညး် အခနး်များ င5ားရမ်းြခငး်ကိ9 

စတငခဲ်T့ပီး Kံ9 းခနး်ေနရာများ 45င့ ် လက်လီ ေရာငး်ဝယ်ေရး ေနရာများအား င5ားရမ်းရနအ်တွက် အTမဲတမ်း အခနး် 

င5ားရမ်းသVများ 45င့ ်�ကိ]တငည်v4ိ Zငိး်မZများ ြပ]လ9ပ်ခဲT့ပီး ြဖစပ်ါသည။် 

 

 Yoma Land သည ်ရနက်9နT်မိ]L အနးီတဝိ9က်U5ိ  ေြမလွတ်၊ေြမKိ9ငး်များကိ9 အသငွေ်ြပာငး်၍ ေခတ်မီြပည်စ့ံ9ေသာ လVေနမZ 

အသိ9ငး်အဝိ9ငး်ပံ9စ ံအသစအ်ြဖစ ်အဆင်ြ့မင် ့လVေနအမ်ိရာများ တညေ်ဆာက်4ိ9ငရ်နအ်တွက် စမံီချက် ချမ5တ် ေဆာငရွ်က် 

ေနပါသည။် Yoma Land အေနြဖင် ့၎ငး်၏ အဆငြ်မင် ့အမ်ိရာများ ေဖာ်ထ9တ်တညေ်ဆာက်မZ45င် ့အဆင်မီ့ အေဆာက် 

အဦ စခံျိနစ်³ံ¥နး်များအေပ� အေလးထား  �ကိ]းစားေဆာငရွ်က်ြခငး်အားြဖင် ့ ြမနမ်ာ ့ လVေနအမ်ိရာ ေဈးကွက် တွင ်
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နာမညေ်ကာငး်တစခ်9ကိ9 ေကာငး်မွနစွ်ာ တညေ်ဆာက်4ိ9ငခဲ်T့ပီး ဆက်လက်၍ က�နေ်တာ်တိ9၏့ သံ9းစွသဲV ြပညသ်Vများ၊ 

၀နထ်မ်းများ 45င့ ်အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား အတွက် ပိ9မိ9အကျိ]းU5ိေစမည် ့လVေနမZ အဆင်အ့တနး်တစခ်9ကိ9 ေပးအပ်4ိ9ငမ်ညဟ်9 

က9မ;ဏမီ5 ယံ9Xကညစ်တ်ိချပါသည။် 

 

ခရီးသာွးက. 

ဤ ကSတွင ်က9မ;ဏ၏ီ အဓိက ရငး်45းီြမv]ပ်45ထံားေသာလ9ပ်ငနး်မ5ာ  Memories Group Limited ြဖစပ်ါသည။်  

ြမနမ်ာ4ိ9ငင်၏ံ ခရီးသာွးလ9ပ်ငနး်ကSမ5ာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါေဘး Kိ9က်ခတ်မZေXကာင့ ်အြခားကSများ45င် ့ယ5ဥ်လqင ်

ထခိိ9က်မZ ြပငး်ထနခဲ်T့ပီး လာမည့လ် အနညး်ငယ်အထ ိ   စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်များအေပ� သက်ေရာက်မZများစွာ U5ိ4ိ9ငပ်ါ 

သည။်   ခရီးသာွးြပညသ်Vများ၏ သံ9းစွမဲZပံ9စ ံ ေြပာငး်လဲလာမZ 45င့ ်  ေဈးကွက် လိ9အပ်ချက်အေြပာငး်အလဲများ 

ြဖစေ်ပ�လာ4ိ9ငေ်သာေXကာင့ ် ခရီးသာွးကS တစခ်9လံ9းအေနြဖင့ ် စးီပွားေရး နညး်ဗျªဟာများကိ9လညး် ေဈးကွက် 

လိ9အပ်ချက်45င့အ်ည ီ ေြပာငး်လဲလ9ပ်ေဆာင4်ိ9ငရ်န ် လိ9အပ်ပါသည။် Memories Group သည ် ယခ9 ြဖစေ်ပ�လာေသာ 

ေစျးကွက်ေြပာငး်လဲမZ45င် ့ လ9ပ်ငနး်အေြခအေန ကျဆငး်မZကိ9 အေတွLအXကံ]ယV၍ အေြခခံ၍ မဟာဗျªဟာကျစွာ 

ြပနလ်ညသ်ံ9းသပ်ြခငး်၊ လိ9အပ်ေသာ  ြပ]ြပငေ်ြပာငး်လဲမZများ ြပ]လ9ပ်ြခငး်၊ ခရီးသာွးလ9ပ်ငနး် ထ9တ်က9နအ်သစမ်ျား 45င့ ်

ခရီးသာွးအေတွLအXကံ]အသစမ်ျားကိ9 ြပနလ်ညဆ်နး်သစြ်ခငး်တိ9ကိ့9  ဆက်လက် လ9ပ်ေဆာင ်သာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

Memories Group အေနြဖင် ့ ြမနမ်ာခ့ရီးသာွးလ9ပ်ငနး်ကSကိ9 ပိ9မိ9ချဲLထငွ4်ိ9ငရ်နအ်တွက် မဟာဗျªဟာကျေသာ 

ချ\းကပ်မZလမ်းေXကာငး်မ5နေ်ပ�သိ9 ့ ေရာက်ေနသညဟ်9 က9မ;ဏမီ5ယံ9XကညT်ပီး၊ ဤစးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်သညလ်ညး် 

ေရU5ညတွ်င ် ပိ9မိ9ေကာငး်မွနေ်သာ ရလဒမ်ျားရU5ိရန ် ေမqာ်မ5နး်ထားပါသည။် က9မ;ဏသီည ် ဤရငး်45းီြမv]ပ်45မံZ 

45င်ပ့တ်သက်၍ မဟာဗျªဟာကျေသာ ဖံွL Tဖိ]းတိ9းတက်မZဆိ9ငရ်ာ လ9ပ်ငနး်စဥ်များကိ9 ဆက်လက်ေထာက်ပ့ံသာွးမည ်

ြဖစပ်ါသည၊်၊ 

ဒါpိCကတ်ာအဖဲွ=၏ အမိန ့်အရ 

 

ထနွး်ထနွး် 

အမZေဆာငဒ်ါKိ9က်တာ 

၂၀၂၀ ြပည်4့5စ၊် ဒဇီငဘ်ာလ၊ (၃၀) ရက်     
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