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သ  ို့  

ရှယ်ယာရှငမ် ာျား 

 

လွနခ် ို့တ ို့ ၆ လတ နျ်ားက ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ နစ်ှပတ်လည် အစည်ျားအတ ျားက   လ ပ်ခ ို့တယ်။ ဒါတပမ ို့ ဘဏ္ဍာတရျားနစ်ှ 

သတ်မှတ်ခ က်က   တအာက်တ  ဘာမှ စက်တငဘ်ာကတန ဧပပြီမှ မတ်အထ  တ ပာငျ်ားလ  က်တာတ ကာငို့ ် ဒြီတန ို့မှာ 

နစ်ှပတ်လည်အစည်ျားအတ ျားက   ထပ် ပြုလ ပ်ရတာ  ြစ်ပါတယ်။ ဒြီတန ို့အစည်ျားအတ ျားမှာ ၂၀၂၁ တအာက်တ  ဘာကတန 

၂၀၂၂ မတ်လအထ  ၆ လစာရ ို့ ဘဏ္ဍာတရျားရလဒတ်တွက   တင ်ပသွာျားမှာ ြစ်ပါတယ်။  

 

ကျွနတ်တာ်တ  ို့ က မပဏြီက   စတည်တထာငတ် ို့အခ  နက်စပပြီျားတတာို့ နစ်ှပတ်လည်အစည်ျားအတ ျားက   လူက  ယ်တ  င ်

တတွွေ့ဆ  ပပြီျား လ ပ်ခ ို့တာပါ။ ရယ်ှယာရှငအ်မ ာျားစ လည်ျား တက်တရာက်ခ ို့ ကပါတယ်။ ဒါတပမ ို့ COVID-19 ကူျားစက်တရာဂါ 

စတ ို့အခ  နက်စပပြီျားတတာို့ အစည်ျားအတ ျားက   အွနလ်  ငျ်ားကတန လ ပ်ခ ို့ရပါတယ်။ တနာက်နစ်ှမှာဆ  ရငတ်တာို့ 

နစ်ှပတ်လည်အစည်ျားအတ ျားက   လူက  ယ်တ  ငတ်တွွေ့ဆ  န  ငမ်ယ်လ  ို့ တမ ာ်လငို့ပ်ါတယ်။  

 

တယဘ ယ အာျား ြငို့တ်တာို့ ပပြီျားခ ို့တ ို့ ၆ လအတွငျ်ားမှာ က မပဏြီရ ို့ စွမ်ျားတဆာငခ် က်တတွက တက နပ်စရာ 

တကာငျ်ားတနခ ို့ပါတယ်။ အထျူားသ ြငို့ ် ကျွနတ်တာ်တ  ို့ ရငဆ်  ငတ်နရတ ို့ စ နတ်ခေါ်မှုတတွ ကာျားမှာ 

ဒြီလ  စွမ်ျားတဆာငန်  ငခ် ို့တာဟာ ဂ ဏယူ်စရာပါ။ က မပဏြီအ ပ်စ ရ ို့ စ စ တပါငျ်ား ငတ်ငမှွာ က ပ် ၁၃၈.၇ ဘြီလြီယ  

ရရှ ခ ို့တာတ ကာငို့ ် ပပြီျားခ ို့တ ို့နစ်ှန ို့ယှဉ်ရင ် ၁၅.၅% က ဆငျ်ားခ ို့ပါတယ်။ က မပဏြီအ ပ်စ ရ ို့ စ စ တပါငျ်ား အသာျားတင ်

အ မတ်တငမှွာ အရငန်စ်ှက က ပ် ၁၅.၆ ဘြီလြီယ  ရရှ ခ ို့ရာမှ ၂၀၂၂ မတ်လ ဘဏ္ဍာ နစ်ှမှာ က ပ် ၄.၈ ဘြီလြီယ အထ  

က ဆငျ်ား ခ ို့ပါတယ်။ ထ  သ  ို့ က ဆငျ်ားခ ို့ရ ခငျ်ားမှာ ရ  ျားမဘဏရ် ို့  ငတ်ငကွ ဆငျ်ား ခငျ်ားနငှို့ ် သ  ျားစွ သူမ ာျားရ ို့ အပ်နှ တင ွ

ပ  မ ာျားလာတာတ ကာငို့ ်ဒြီအပ်တငအွတွက် တပျားရတသာ အတ  ျားက နက် စရ တ်  မငို့တ်က်လာတာတ ကာငို့ ် ြစ်ပါတယ်။   

က မပဏြီရ ို့ စွမ်ျားတဆာငခ် က် အတသျားစ တ်န ို့ ပတ်သက်ပပြီျား ရှငျ်ား ပြ  ို့အတွက် ကျွနတ်တာ်တ  ို့ အဓ က 

လ ပ်ငနျ်ားတစ်ခ ခ ငျ်ားစြီရ ို့ ရလဒတ်တွက   အာျားလ  ျားန ို့ မ တ ခ ငပ်ါတယ်။ ရ  ျားမဘဏ၊် ပနျ်ားလှု ငတ်ဆျားရ   န ို့ Thanlyin Estate 

Development Limited တ  ို့ဘ   ြစ်ပါတယ်။  

 

First Myanmar Investment Public Co., Ltd ၏ ၃၁ ကကြိမ်မ မြောက ်နစ်ှပတလ်ည် အမ ွေမ ွေ အစည််းအမ ်း 

 ဥကက ဠ၏ အစီရငခ်ံစြော 
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ပထမဆ  ျားအတနန ို့ ရ  ျားမဘဏအ်တ ကာငျ်ား စတ ပာပါမယ်။  

 

၂၀၂၁ တအာက်တ  ဘာကတန ၂၀၂၂ မတ်လအထ  ကာလတတွက ဘဏလ် ပ်ငနျ်ားကဏ္ဍတတွအတွက ်

အရမ်ျားခက်ခ ခ ို့ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ဧပပြီကတနစပပြီျား တငသွာျားရာှျားပါတ ို့  ပဿနာတတွ ရှ လာတယ်။ ဘဏတ်တွကတန 

တငသွာျားအလွနအ်ကျွ  ထ တတ်ာတတွ မ ြစ်တအာင ်ဗဟ  ဘဏက်တန တငသွာျားထ တ်ယူတ ို့အတပေါ် ကန ို့သ်တ်ခ က်တတွ 

ခ လ  က်တယ်။ ဒါတပမ ို့ အ ို့လ   ကန ို့သ်တ်ခ က်တတွတ ကာငို့ ် ကာစတနမ်ာတတွအတနန ို့ သတူ  ို့ ပ  က်ဆ တတွ ထ တ်လ  ို့ 

မရတတာို့ဘျူားဆ  တ ို့ စ  ျားရ မ်မှုတတွက    ြစ်လာတစပါတယ်။  

 

၂၀၂၁ တမ လဆနျ်ားမှာ ဗဟ  ဘဏရ် ို့ လမ်ျားညွှနခ် က်အရ ဘဏတ်တွအတနန ို့ အတကာငို့အ်သစ်တတွလ ပ်တပျားပပြီျား 

အ ို့အတကာငအ်သစ်တတွမှာ တငသွာျားလာသွငျ်ားတ ို့ သူတတွအတနန ို့ အကန ို့အ်သတ်မရှ  တငသွာျား ပနထ် တ်ယူလ  ို့ 

ရပါတယ်။ 

 

၂၀၂၁ တမလ ၇ ရက်တန ို့မှာ ရ  ျားမဘဏက်တနပပြီျားတတာို့ အထျူားအြွ ွေ့တစ်ခ က   ြွ ွေ့စည်ျားပပြီျားတတာို့ Flexi Account တတွန ို့ 

စတငမ် တ်ဆက်တပျားခ ို့ပါတယ်။ တ ခာျားဘဏတ်တွလည်ျား ထ  နည်ျားတူ လ ပ်တဆာငခ် ို့ ကပါတယ်။ Flexi Account 

ဆ  တာ တငလွာသွငျ်ားပပြီျားတနာက်မှာ အခ  နမ်တရွျား တငပွမာဏ အကန ို့အ်သတ်မရှ  ထ တ်လ  ို့ရတ ို့ အတကာငို့ ်ြစ်တယ်။ 

အ ို့လ   Flexi Account တတွစပပြီျား တနာက်လပ  ငျ်ားတတွမှာတတာို့ ကာစတနမ်ာတတွ ဘဏမှ်ာတင ွပနလ်ာအပ်တအာင ်

သူတ  ို့ရ ို့ ယ   ကည်မှုတတွ  ပနရ်န  ငြ်  ို့က  ဘ  ကက ြုျားစာျားခ ို့ရပါတယ်။ ရ  ျားမဘဏအ်တနန ို့ တကယ် တကာငျ်ားမွနစွ်ာ 

စွမ်ျားတဆာငန်  ငခ် ို့ပါတယ်။ ၂၀၂၁ တမလ ၇ ရက်တန ို့မှာ တငသွာျားအပ်နှ မှု လ  ျား မရှ ခ ို့တာကတန  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘဏ္ဍာနစ်ှ ြစ်တ ို့ ၂၀၂၂ မတ်လက နတ်ရာက်တ ို့အခ  နမှ်ာဆ  ရငတ်တာို့ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ Flexi Account တတွမှာ 

လာအပ်တ ို့ တငပွမာဏက  မနမ်ာက ပ် ၁,၀၀၄ ဘြီလြီယ အထ  ရှ လာခ ို့ပါတယ်။ ဒါက   ကညို့်ပပြီျား 

ကျွနတ်တာ်တ  ို့အတပေါ်ထာျားတ ို့ ကာစတနမ်ာတတွရ ို့ ယ   ကည်မှုက   သ န  ငပ်ါတယ်။ ၂၀၂၂ ဇွနလ်  ငလ်က နမှ်ာဆ  ရငတ်တာို့ 

Flexi Account မှာ တငအွပ်နှ မှု ပမာဏက ၁,၇၇၇ ဘြီလြီယ  အထ ရှ လာတ ို့အတကွ် ဘဏလ် ပ်ငနျ်ားကဏ္ဍမှာ 

ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ တငသွာျားရှ တနမှု အတနအထာျား ပ  တကာငျ်ားလာပါတယ်။  

 

တစ်ခ  နတ်ည်ျားမှာဘ  န  ငင် အတွငျ်ား စြီျားပွာျားတရျားအတ ခအတနတတွ ခက်ခ တနတာတ ကာငို့ ်တခ ျားတငထွ တ်တပျားတ ို့အပ  ငျ်ားမှာ 

ပ  သတ ထာျားလ ပ်တဆာငခ် ို့ပါတယ်။ အ ို့ဒါတ ကာငို့ ်ဘဏရ် ို့အ မတ် ငတ်ငအွတပေါ် သက်တရာက်မှုတတွ ရှ ခ ို့ပါတယ်။  
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ဒါတပမ ို့ ဘဏရ် ို့ စြီမ ခန ို့ခွ် မှုအြွ ွေ့အတနန ို့ အခ လ  အခ  နမ်  ြုျားမှာ ပ  အတရျားကကြီျားတ ို့ က စစရပ်တတွ ြစ်တ ို့ ကာစတနမ်ာတတွ 

တငထွ တ်ရလွယ်တအာင ် န ို့ သူတ  ို့တတွရ ို့ ယ   ကည်မှုက    ပနရ်ြ  ို့ လ ပ်တဆာငန်  ငခ် ို့ပါတယ်။ ဒြီလ   

လ ပ်တဆာငန်  ငခ် ို့တာဟာ အခ  နက်ာလတစ်ခ အတွက် အ မတ် ငတ်င ွ ပ  ရရှ တာတက် ကျွနတ်တာ်တ  ို့တတွ 

ဆက်လက်ရပ်တည်န  ငပ်ပြီျား စ နတ်ခေါ်မှုမှနသ်မ က   တ ြရှငျ်ားန  ငြ်  ို့အတွက် ပ  ပပြီျား အက  ြုျား ြစ်တစပါတယ်။ 

 

အရငဘ်ဏ္ဍာနစ်ှ ၆ လအတွက် အသာျားတငအ် မတ် ၁၉.၄ ဘြီလြီယ  ရှ ခ ို့တာကတန ၂၀၂၁ တအာက်တ  ဘာကတန ၂၀၂၂ 

မတ်လအထ အတွက် ရ  ျားမဘဏ ် ရ ို့ အသာျားတငအ် မတ်က ၅ ဘြီလြီယ  ရှ ခ ို့ပါတယ်။  ငတ်ငရွရှ မှု 

က ဆငျ်ားခ ို့တပမ ို့လည်ျား အ မတ် ငတ်င ွဆက်လက် ရှ တနဆ  ြစ်ပါတယ်။  

 

ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ တငသွာျားခက်ခ မှုက စစရပ်တတွ တ ပလည်လာတာတ ကာငို့ ်၂၀၂၁ ဒြီဇငဘ်ာလကတည်ျားက ရ  ျားမဘဏရ် ို့ 

ATM စက်တတွ အက နလ်  ျား  ပနလ်ည်ပတ်န  ငခ် ို့ပါတယ်။ SME လ ပ်ငနျ်ားတတွ  ပနလ်ည်လည်ပတ်န  ငတ်အာင ်

ကူညြီတထာက်ပ ို့လ  တာတ ကာငို့ ် တခ ျားတင ွ မှနမှ်န ်ပနဆ်ပ်န  ငတ် ို့ ကာစတနမ်ာတတအွတကွ်က  လည်ျား တခ ျားတငတွတွ 

 ပနထ် တ်တခ ျားတပျားန  ငခ် ို့ပါတယ်။ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ Flexi Account မှာ တငလွာအပ်နှ မှုတတွကလည်ျား ဆက်လက ်

တ  ျားတက်တနဆ  ြစ်ပါတယ်။ ကျွနတ်တာ်တ  ို့အတန ြငို့ ် တခ ျားတငဆွ  ငရ်ာ မူ ါဒတတွ တ  ျားတက်တရျား န ို့ 

တငလွက်က နရ်ငှျ်ားတမ်ျားတတွ  ပ  တကာငျ်ားလာတအာင ်ဆကလ်က်လ ပ်တဆာငသ်ွာျားမှာ ြစပ်ါတယ်။  

 

ရ  ျားမဘဏအ်တနန ို့ တနာက်ပ  ငျ်ားမှာ ရှယ်ယာရှငတ်တွန ို့ ပါ ငပ်တ်သက်သူတတွအာျားလ  ျားအတွက် တကာငျ်ားမွနတ် ို့ 

ရလဒတ်တွက   တပျားစွမ်ျားန  ငမ်ယ်လ  ို့ ယ   ကည်ပါတယ်။  

 

ဒ တ ယအတနန ို့ တင ်ပခ ငတ်ာကတတာို့ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ ပနျ်ားလှု ငတ်ဆျားရ  ဘ  ြစ်ပါတယ်။  

 

COVID ကူျားစက်တရာဂါ စတငခ်  နက်တနစပပြီျားတတာို့ ပနျ်ားလှု ငတ်ဆျားရ  အတနန ို့ တရာဂါကူျားစက်ခ ရသူတတွအတွက် 

လ  အပ်တ ို့ က နျ်ားမာတရျားတစာငို့တ်ရှာက်မှု  နတ်ဆာငမ်ှုတတွ တပျားခ ို့ပပြီျား စ နတ်ခေါ်မှုတတွက   တရှ ွေ့တနျ်ားကတနပပြီျားတတာို့ 

ရငဆ်  ငခ် ို့တာ ြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်တဆျား အလ  ျားတပါငျ်ား ၂ သ နျ်ားက   တငသ်ွငျ်ားခ ို့တယ်။ ရနက် န၊် မနတတလျားနငှို့ ်

တတာငက်ကြီျားတ  ို့မှာ ကာကွယ်တဆျားစငတ်ာ ၄ ခ က   ြွငို့လှ်စ်ပပြီျားတတာို့ ကာကွယ်တဆျားတပါငျ်ား ၁၁၂,၀၀၀ က   

တ ျားနှုနျ်ားသက်သာစွာ ဒါမှမမဟ တ် အခမ ို့ တဆျားထ  ျားတပျား ခငျ်ားတ  ို့က   လ ပ်တဆာငတ်ပျားခ ို့ပါတယ်။  
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တနာက်ပပြီျား ပနျ်ားလှု ငတ်ဆျားရ  က   တခတ်မြီက နျ်ားမာတရျားတစာငို့တ်ရှာက်မှု စ နှုနျ်ားနငှို့ ် က  က်ညြီလာတအာင ်

နဂ  တဆျားရ  အတဆာက်အအ  က   အကကြီျားစာျား ပြု ပငမွ်မ်ျားမ  ခငျ်ားမ ာျား  ပြုလ ပ်ခ ို့ပါတယ်။  ဒြီ ပြု ပငမွ်မ်ျားမ မှုမ ာျားက  လည်ျား 

တဆျားရ  ရ ို့ တန ို့စဉ်လ ပ်ငနျ်ားလည်ပတ်မှုတတွက   ထ ခ  က်မှု မရှ တစဘ  လ ပ်တဆာငန်  ငခ် ို့ပါတယ်။ ဒါ ို့အ ပင ်

စမ်ျားတခ ာငျ်ားပမ ြုွေ့နယ်န ို့ StarCity မှာ "heal By Pun Hlaing” အမှတ်တ ဆ ပ် ြငို့ ်အတထတွထတွရာဂါက  တဆျားခနျ်ားက   

ြွငို့လှ်စ်ခ ို့ပါတယ်။ အ ို့လ   အလာျားတူတဆျားခနျ်ားမ ာျားက   တ ခာျားတနရာတွမှာ ဆက်ြွငို့သ်ွာျားြ  ို့လည်ျား 

အစြီအစဉ်ရှ ပါတယ်။  

 

ပနျ်ားလှု ငတ်ဆျားရ  ရ ို့ အတွငျ်ားလူနာန ို့ အ ပငလူ်နာ အတရအတွက်မှာလည်ျား ယခငဘ်ဏ္ဍာနစ်ှ ၆လတာ ကာလန ို့ 

နှု ငျ်ားယှဉ်ပါက ၁၅% တက ာ် တ  ျားလာခ ို့ပါတယ်။ ပနျ်ားလှု ငတ်ဆျားရ  အတနန ို့ အသာျားတငအ် မတ်တင ွက ပ် ၃.၂ ဘြီလြီယ  

ရရှ ခ ို့ပါတယ်။  ငတ်ငဆွက်လက်တ  ျားတက်ြ  ို့အတွက်လည်ျား အလာျားအလာတကာငျ်ားတတွ ရှ တနပါတယ်။  

 

အ မ် ခ တ မလ ပ်ငနျ်ားကဏ္ဍအတ ကာငျ်ားက   ဆက်လက်တင ်ပသွာျားမှာ  ြစ်ပါတယ်။  

 

က မပဏြီအတနန ို့ အ မ် ခ တ မလ ပ်ငနျ်ားကဏ္ဍ ြစ်တ ို့ Thanlyin Estate Development Limited ရ ို့ ၃၀% က   

ပ  ငဆ်  ငပ်ါတယ်။ ဒြီကာလအတွငျ်ား StarCity ရ ို့ တရာငျ်ားအာျားမှာ တကာငျ်ားတနခ ို့ပါတယ်။ City Loft န ို့ Star Villas 

နစ်ှခ စလ  ျားရ ို့ တရာငျ်ားအာျားက တက နပ်စရာ တကာငျ်ားပါတယ်။ Star Villas အတပေါ် စ တ် ငစ်ာျားမှုတတ ွ

 မငို့တ်က်လာတာတ ကာငို့ ် လ  ျားခ ငျ်ားအ မ်တပါငျ်ား ၁၁ လ  ျား ပါ ငတ် ို့ စြီမ က နျ်ားရ ို့ ဒ တ ယအပ  ငျ်ားက   စတငခ် ို့ပါတယ်။ 

ဒြီတန ို့မှာဆ  ရငတ်တာို့ ဒြီအ မ် ၁၁ လ  ျားမှာ ၂ လ  ျားဘ  တရာငျ်ားြ  ို့ က နပ်ါတယ်။  

 

၂၀၂၂ တြတြာ် ါရြီလမှာဆ  ရင ်အရငန်စ်ှတတွမှာ ငာှျားရမ်ျားြ  ို့အတွက် ထာျားရှ ထာျားတ ို့ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ StarCity မှာရှ တ ို့ 

Serviced Apartment က   The Aurora Apartments လ  ို့ အမည်တ ပာငျ်ားပပြီျား အခနျ်ားတရာငျ်ား ခငျ်ားက   စတငခ် ို့ပါတယ်။ 

The Aurora ရ ို့ တရာငျ်ားအာျားမှာလည်ျား တကာငျ်ားတနပါတယ်။  

 

ဒြီအခ  နအ်တငွျ်ား City Loft Tower 7 န ို့ Star Villas ပထမပ  ငျ်ားက တဆာက်လ ပ်ပပြီျားစြီျားခ ို့တ ို့ အခနျ်ားတတွက   

အ မ်ယူသူတတွထ  အပ်နှ န  ငခ် ို့တာတ ကာငို့ ် StarCity မှာ တနထ  ငသ်ူဦျားတရ  မငို့တ်က်လာခ ို့ပါတယ်။ ဒြီတန ို့မှာဆ  ရင ်

StarCity မှာ တနထ  ငသ်ူတပါငျ်ား ၅,၀၀၀ တက ာ်ရှ တနပပြီ ြစပ်ါတယ်။ အရင ် Dulwich တက ာငျ်ားအတဆာက်အအ  က   

ရ  ျားမဘဏရ်  ျားခ ြုပ်မှ ဒြီဇငဘ်ာလမှစ တ ပာငျ်ားလာပပြီျားတ ို့တနာက်မှာ StarCity ဟာဆ  ရင ် စြီျားပွာျားတရျားအရတရာ 
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တနထ  ငသ်ူတတွအတွက်ပါ အဆငပ်  တ ပတစခ ို့ပါတယ်။ တန ို့ဘက်တတွမှာဆ  ရင ် ရ  ျားမဘဏရ် ို့  နထ်မ်ျားတပါငျ်ား ၁,၂၀၀ 

တလာက်က StarCity ရ ို့ ရ  ျားမဘဏရ်  ျားခ ြုပ်မှာ အလ ပ်ဆငျ်ား ကပါတယ်။  

 

ဒြီလ  တကာငျ်ားမွနတ် ို့ တ  ျားတက်တ ပာငျ်ားလ မှုတတွ ရှ လာတပမ ို့လည်ျား အရငဘ်ဏ္ဍာနစ်ှရ ို့ ၆ လတာ ကာလန ို့ နှု ငျ်ားယှဉ်ပါက 

အရှု  ျားတင ွက ပ် ၁.၆၇ ဘြီလြီယ အထ  တ  ျား မငို့လ်ာခ ို့ပါတယ်။ ဒါကလ  ရငျ်ားနှြီျား မ ြုပ်နှ ထာျားတ ို့ အ မ်ရာစြီမ က နျ်ားတတွက   

တ ျားကွက်တနြ်  ျား ပနလ်ည်သတ်မှတ်တာကတန  ြစ်တပေါ်လာတ ို့ အရှု  ျားန ို့ န  ငင်  ခာျားတင ွ လ လှယ်နှုနျ်ားတ ပာငျ်ားလ မှု 

တ ကာငို့ ် ြစ်တပေါ်လာတ ို့ အရှု  ျားတ  ို့တ ကာငို့ ်ြစ်ပါတယ်။  

 

ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ အစြီရငခ် မှုကာလပပြီျားဆ  ျားပပြီျားတနာက် ၂၀၂၂ ဧပပြီလမှာဆ  ရင ် Padauk Garden လ  ို့ အမည်ရတ ို့ 

စြီမ က နျ်ားက   စတငခ် ို့ပါတယ်။ တနရာအာျား ြငို့ ် လှု ငသ်ာယာပမ ြုွေ့နယ် နငှို့ ် FMI City ၏ တ မာက်ဘက် ခမျ်ားတွင ်

တည်ရှ ပါတယ်။ ၂၀၂၃ မတ်လတွင ်တဆာက်လ ပ်ပပြီျားစြီျားမ ို့ စြီမ က နျ်ားတွင ်ပ တတာက်လ  ျားခ ငျ်ားအ မ်တပါငျ်ား ၁၅၇ လ  ျားနငှို့ ်

ဆ  ငခ်နျ်ားတွ လ က်ပါ အ မ်တပါငျ်ား ၉၄ လ  ျား ပါရှ မှာ  ြစ်ပါတယ်။ တရာငျ်ားအာျား တကာငျ်ားမယ်လ  ို့ မှနျ်ားထာျားတ ို့အတွက် 

တနာက်လာမ ို့ ဘဏ္ဍာနစ်ှအတွက် အတထာက်အကူ ြစ်တစမှာ  ြစ်ပါတယ်။ အခ ခ  န ် အထ က   

ပ တတာက်လ  ျားခ ငျ်ားအ မ်တပါငျ်ား ၁၂၁ လ  ျားနငှို့ ်ဆ  ငခ်နျ်ားတွ လ က်ပါအ မ် ၃၉ လ  ျားတ  ို့က   တရာငျ်ားခ ထာျားပပြီျား  ြစ်ပါတယ်။  

 

ကျွနတ်တာ်တ  ို့ အ မ် ခ တ မကဏ္ဍရ ို့ စွမ်ျားတဆာငရ်ည်က    ပန ်ကညို့မ်ယ်ဆ  ရင ် တငို့သ်ငို့တ် ို့တ ျားနှုနျ်ားန ို့ 

အရည်အတသွျားတကာငျ်ားမွနတ် ို့ အ မ်ရာမ ာျားတပျားအပ်န  ငြ်  ို့ဆ  တ ို့ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ ရည်မှနျ်ားခ က်န ို့အညြီ 

လ ပ်တဆာငန်  ငခ် ို့တယ်လ   ကျွနတ်တာ်ထငပ်ါတယ်။ ကျွနတ်တာ်တ  ို့အတနန ို့ လူ ို့အြွ ွေ့အစည်ျားမှ လူငယ်မ ာျားအတွက် 

အ မ် ယ်န  ငတ်စြ  ို့ အခွငို့အ်လမ်ျားမ ာျားက   ဆက်လက် ြနတ်ြီျားတပျားသွာျားမှာ ြစ်ပါတယ်။  

 

တနာက်ဆ  ျားအတနန ို့ ခရြီျားသွာျားလ ပ်ငနျ်ား ြစ်တ ို့ Memories Group န ို့ ပတ်သက်ပပြီျား ရှငျ်ားလငျ်ားတင ်ပခ ငပ်ါတယ်။ 

 

ကူျားစက်တရာဂါတ ကာငို့ ်  ြစ်တပေါ် ခ ို့တ ို့  ထ ခ  က်မှုတတွအနက် ခရြီျားသွာျားလာတရျား နတ်ဆာငမ်ှုကဏ္ဍ အတပေါ်  

ထ ခ  က်မှုမှာ အဆ  ျားဆ  ျားဘ   ြစပ်ါတယ်။ Memories Group မှာ ဟ  တယ် ၅ ခ ရှ တ ို့အနက် ၄ ခ က   ပ တ်ထာျားရပါတယ်။ 

 ငတ်ငအွမ ာျားကကြီျား ရှာတပျားန  ငတ် ို့ Balloons Over Bagan က   လ ပ်ငနျ်ားရပ်ဆ  ငျ်ားထာျားရတာဆ  ရင ် ၂ နစှ်ရှ ပါပပြီ။ 

ပမ တ်ကျွနျ်ားစ မှာဆ  လည်ျား အပနျ်ားတ ြ လှုပ်ရှာျားမှုတတွက လ  ျား  ရပ်ဆ  ငျ်ားခ ို့တယ်။ Burma Boating ဆ  လည်ျား 

လ ပ်ငနျ်ားရပ်ဆ  ငျ်ားထာျားတာ ၂ နစှ်တက ာ်တနပပြီ  ြစ်ပါတယ်။  



 6 

တနာက်နစ်ှတတွမှာဆ  လည်ျား  မနမ်ာန  ငင် က   လာတရာက်လည်ပတ်မ ို့ န  ငင်  ခာျား ခရြီျားသွာျားဧညို့သ်ည်တတွရ ို့ 

အလာျားအလာကလည်ျား မတသခ ာ ြစ်တနတာတ ကာငို့ ်  ပည်တွငျ်ားခရြီျားသွာျားလ ပ်ငနျ်ားအတပေါ်မှာဘ  

အာျားက  ျားရမှာ ြစ်ပါတယ်။ အ ို့တတာို့ လ ပ်ငနျ်ားပ  ငဆ်  ငမ်ှုတတွရ ို့ တနြ်  ျားက က ဆငျ်ားလာတယ်။ Singapore Stock 

Exchange Catalist Board မှာ ရှ တ ို့ Memories Group ရ ို့ ရှယ်ယာတ ျားကလ  က လာတာ ြစ်ပါတယ်။  

 

န ဂ  ျားခ ြုပ်အတန ြငို့ ် အခက်အခ မ ာျားက   ရငဆ်  ငတ်က ာ်လွှာျားန  ငတ်အာင ် အတ မာ်အ မငရ်ှ စွာ ဦျားတဆာငလ်မ်ျားညွှန ်

 ပသတပျားခ ို့ ကတ ို့ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ ဘ တ်အြွ ွေ့ ငမ် ာျား၊ စဉ်ဆက်မ ပတ် ကူညြီပ ို့ပ  ျားတပျား ကတ ို့ မ တ်ြက်မ ာျား၊ 

အစ ရှယ်ယာရငှမ် ာျားနငှို့ ်ပါ ငပ်တ်သက်သအူာျားလ  ျားက   တက ျားဇူျားတငတ် ကာငျ်ား တ ပာ ကာျားလ  ပါတယ်။  

 

ဒါ ို့အ ပင ် ကျွနတ်တာ်တ  ို့  နထ်မ်ျားမ ာျားရ ို့ လ ပ်တဆာငခ် က်မ ာျားနငှို့ ် ကတ က တ်အတွက်လည်ျား လှု က်လှု က်လှ လှ  

တက ျားဇူျားတငရ်ှ ပါတယ်။ ပူျားတပါငျ်ားတဆာငရွ်က်မှု၊ သမာဓ ရှ မှု၊ တြီထငွ ်က ဆမှုနငှို့ ် ရ  တသတလျားစာျားမှုဆ  တ ို့ 

ကျွနတ်တာ်တ  ို့ အ မြုတတတနြ်  ျားတတွက   က ငို့သ်  ျားတနတ ို့ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့  နထ်မ်ျားတတွတ ကာငို့ ် အခက်အခ တတွက   

တက ာ်လွှာျားန  ငတ်ာ ြစ်ပါတယ်။ အ မြုတတတနြ်  ျားတတွက   လက်ခ က ငို့သ်  ျားတနတ ို့  နထ်မ်ျားတတွတ ကာငို့ ်ခ န  ငရ်ည်စွမ်ျား 

ပ  ရှ လာမယ်လ  ို့လည်ျား ယ   ကည်ပါတယ်။   

 

ပပြီျားခ ို့တ ို့ ၂ နစ်ှအတွငျ်ား အခက်အခ တတွက   တအာင ်မငစွ်ာ တက ာ်လွှာျားန  ငခ် ို့တပမ ို့လည်ျား ကျွနတ်တာ်တ  ို့တရှ ွေ့ဆက် 

ရငဆ်  ငရ်မ ို့ စ နတ်ခေါ်မှုတတွအတွက်  ပငဆ်ငြ်  ို့ လ  ပါတယ်။ ကျွနတ်တာ်တ  ို့တတွ ပ  ကက ြုျားစာျားြ  ို့၊ ပ  ပပြီျား 

တြီထငွ ်က ဆန  ငြ်  ို့လ  ပါတယ်။ တနာက်အတရျားကကြီျားဆ  ျားကတတာို့ ကျွနတ်တာ်တ  ို့ရ ို့ အ မြုတတတနြ်  ျားတတွက   

က ငို့သ်  ျားရမှာ ြစ်ပါတယ်။ ရယ်ှယာရှငတ်တွရ ို့ ကူညြီအာျားတပျားမှုတတွန ို့ တရှ ွေ့ဆက်သွာျားမှာ ြစ်ပါတယ်။ 

 

ဒြီတန ို့ နစ်ှပတ်လည် အစည်ျားအတ ျားက   တက်တရာက် ကတ ို့အတွက် တက ျားဇူျားတငရ်ှ ပါတယ်။ လာမ ို့ လတတွ၊ 

နစ်ှတတွမှာ အတကာငျ်ားဆ  ျားတသာ အရာတတွန ို့  က ြုတတွွေ့ရပါတစလ  ို့ ကျွနတ်တာ်ဆ မွနတ်ကာငျ်ား 

တတာငျ်ားတပျားလ  က်ပါတယ်၊ 
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Dear Shareholders, 
 
Six months ago, we held our Annual General Meeting but due to the statutory change to the 
financial year definition from October to September back to April to March, we are convening 
another Annual General Meeting to report on your Company’s financial results for the six months 
period covering October 2021 to March 2022. 
 
Since our inception, we have held Annual General Meetings in person, which were always very 
well attended. Unfortunately, the Covid-19 pandemic has forced us to virtual meetings, but I 
hope we will be able to meet in person by next year. 
 
Overall, I am pleased to report that your Company’s performance during the last six months has 
been satisfactory, despite the many challenges we face. The Group’s revenue reached MMK 
138.7 billion which is 15.5% less than the same period last year. Net profit for the period was 
MMK 4.8 billion, a significant drop from the same period last year MMK15.6 billion. The decline 
is primarily due to a decrease in revenue and prudent financial discipline at Yoma Bank 
concerning provisions and reserves.  
 
To provide a more comprehensive overview, I would like to share the performance of your 
Company’s three core businesses: Yoma Bank, Pun Hlaing Hospitals and Thanlyin Estate 
Development Limited. 
 
Firstly, Yoma Bank. 
 
October 2021 to March 2022 was definitely a very challenging period for the entire banking 
sector precipitated by a cash liquidity crisis starting in April of 2021. The Central Bank instigated 
withdrawal limitations to protect banks from a bank run. However, this caused customers’ abrupt 
loss of confidence, fearing they would be unable to withdraw their funds.  
 
At the beginning of May 2021, on the instructions of the Central Bank, all banks were encouraged 
to introduce new accounts with no limitations on withdrawals, provided these accounts have 
cash deposits.  
 
On 7th of May 2021, Yoma Bank established a special Command Centre and introduced Flexi 
Accounts, as did most other banks. The Flexi Accounts allowed deposits and withdrawals at any 
time without limitations or restrictions. For the next few months, banks were solely engaged in 
the efforts to restore customers trust and confidence to encourage a return of deposits. Yoma 
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Bank did exceptionally well on this front, starting at a zero balance on 7 May 2021, by the end of 
March 2022 (end of FY 2021-2022), our Flexi Accounts balance stood at MMK 1,004 billion. It was 
a strong vote of confidence by our customers. At the end of July 2022, our Flexi Accounts balance 
stood at MMK 1,777 billion further strengthening our liquidity position in the banking sector.  
 
At the same time, the bank has taken a more prudent approach towards disbursing loans given 
the challenging economic climate in the country. Consequently, this impacted the bank’s net 
profits.  
 
The management of Yoma Bank however maintains that it is much more critical at this time to 
retain a high level of liquidity to satisfy any withdrawal demands of customers and to build their 
trust in the bank. This factor weighs far higher than a periodical profitability to create a more 
sustainable business and overcome future challenges.  
 
Yoma Bank reported a net profit for October 2021 to March 2022 of MMK 5 billion as compared 
to MMK 19.4 billion for the same period the previous year. While it is a sharp decline, Yoma Bank 
remains profitable. 
 
Our strong liquidity has enabled us to operate all our ATMs since December 2022. We 
recommenced loan disbursement to customers with a good track record of repayment and 
supported many SMEs that required financing to continue with their operations. Our Flexi 
Accounts balance continues to grow at a very healthy rate and we will persist in adhering to a 
sound growth policy of our loan book and strengthening of our balance sheet.  
 
Looking ahead, Yoma Bank is confident in delivering good performance for our shareholders and 
stakeholders. 
 
Secondly, our Pun Hlaing Hospitals. 
 
Since the start of the pandemic, Pun Hlaing Hospitals have been battling at the forefront of this 
unprecedented crisis and working tirelessly to provide much-needed international quality 
healthcare services to many patients affected by the virus. We imported 200,000 doses of 
vaccines and established four vaccination centers in Yangon, Mandalay and Taunggyi to 
administer 112,000 of vaccination at an affordable rate or no costs.  
 
Furthermore, since November 2021, the hospital has undertaken a refurbishment program to 
upgrade its infrastructure to meet modern healthcare standards. We achieved all these without 
disrupting day-to-day operations. More recently, pun Hlaing Hospitals launched General 
Practitioner Clinics in Sanchaung Township and Star City under the brand of Pun Hlaing Family 
Clinics brand. We plan to expand this service to more city locations.  
 
I am pleased to report that overall Outpatient and Inpatient volume grew over 15% compared to 
the same period last year. Pun Hlaing Hospitals reported a net profit for the period of MMK 3.2 
billion and the outlook for continued growth and profitability is most promising. 
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Thirdly, Yoma Land - our Real Estate business. 
 
The Company owns 30% of Thanlyin Estate Development Limited, our real estate development 
company. During the six-month period, home sales at Star City have done well. Both City Loft and 
Star Villas generated very satisfactory sales. In response to the high demand for Star Villas, we 
launched Phase II which consists of 11 homes. As of today, only 2 homes remain available.  
 
In February 2022, we converted Building A-5 at Star City, formerly serviced apartments, and 
offered them for sale on a unit-by-unit basis. Rebranded as The Aurora, sales have been very 
satisfactory. 
 
During the period, the completed units at Tower 7 of City Loft as well as Star Villas Phase I were 
gradually handed over to the owners, boosting the overall population of Star City to more than 
5,000 permanent residents. Star City is now a vibrant community of both commercial and 
residential community, with Yoma Bank moving its headquarters to the former Dulwich College 
premises in December, bringing in a further 1,200 staff each day. 
 
Although with these positive developments, share of loses of MMK 1.67 billion contributed for 
the period due to the higher losses arise as a result of impairment loss of its investment 
properties and loss of foreign currency translation. 
 
After the end of our reporting period in April of 2022, we launched a new project named Padauk 
Gardens situated on the north side of FMI CITY in Hlaing Tharyar Township. Due for completion 
by March 2023, this project consists of 157 bungalows and 94 shophouses, with healthy sales 
expected to contribute very positively to our financial performance for the coming financial year. 
As of today, 121 units of bungalows and 39 units of Shophouses have been sold. 
 
Looking back at our performance in the real estate business, we believe that our mission of 
providing quality housing at affordable prices has delivered outstanding results. We look forward 
to continuing to create more opportunities for young first-time home buyers.  
 
 
Memories Group 
 
Finally, I would like to briefly touch on Memories Group, our investment in the tourism sector. 
Tourism is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic. Four out of five hotels the 
Group owns and operates remain closed. Balloons Over Bagan, which generated significant 
income for the Group has been suspended for two seasons. Recreational activities in the Mergui 
Archipelago have totally ceased and Burma Boating have been dormant for over two years.  
 
The outlook for the return of international travelers to visit Myanmar remains uncertain, leaving 
us mainly dependent on domestic tourism. The value of our assets has declined, as has the share 
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price of Memories Group, currently listed on the Singapore Stock Exchange Catalist Board. We 
are actively trying to mitigate this situation and hope to show a turnaround in results in the next 
two to three years.  
 
In closing, I would like to thank the Board for their leadership and direction, and our partners, 
stakeholders, and shareholders for their continuous support despite the many challenges.  
 
I would like to extend our deepest gratitude to all our employees for their contributions and 
commitment. I firmly believe that our success in adversity is rooted in our core values - 
Teamwork, Integrity, Innovation and Respect - and a collective sense of ownership.  
 
These core values have made us strong, capable, and resilient. But whilst we acknowledge the 
success of weathering difficult times over the past two years, we must be prepared for further 
challenges. It will require us to be more diligent and innovative while never letting go of our core 
values. 
 
We look forward to receiving your continued support and encouragement. 
 
Thank you for attending this Annual General Meeting and I wish you the best in the coming 
months and years. 

 
 


