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ရနက်နုစ်တ  ော့အပ်ိခ ိန််း (YSX)  ငွ် ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဧပပြီလ မှ ဇွန်

လ အထိ အစရုယှယ် တရ င််း၀ယ် မှုပမ ဏ စစုတုပေါင််းမှ 

မမနမ် က ပ်တငွ ၇၉၀.၈ သန််းခန ော့မ်ြစပ်ပြီ်း၊ အစရုယှယ် 

အတရအ ကွ် ၁.၄၈ သနိ််းတက  ် အတရ င််းအ၀ယ် မြစခ် ော့ပေါ

သည။် လနွခ် ော့တသ ၃ လ က လအ ငွ််း Block Trading

(ရယှယ် အတရအ ကွအ်တမမ ကအ်မ  ်းတရ င််း၀ယမ်ခင််း)

မပြုလပ်ုခ ော့မခင််း မရှိပေါ။

From April to June 2022, the total number of

shares traded on the Yangon Stock Exchange

(YSX) was more than 148,000 shares with total

trading value of about MMK 790.8 million. No

block trading was done during the 3-month

period.
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FMI 8,000 7,400 428 193.5 mil

MTSH 2,700 2,550 1,495 233.7 mil

MCB 8,500 6,800 34 15.0 mil

FPB 19,500 17,000 282 295.6 mil

TMH 2,700 2,500 80 12.0 mil

EFR 2,700 2,150 106 16.0 mil

AMATA 5,000 4,800 86 24.7 mil
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Listed Companies’ News Update

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီသ င််း

FMI – Resignation & Appointment of Head of

Finance

FMI’s board of directors announced the

resignation of Daw Thiri Kalyar, Head of Finance

of FMI, effective on June 30, 2022.

The board of directors also announced the

appointment of Daw Khin Yemon Win to take

the Head of Finance position, effective on July

1, 2022 after having assessed relevant

experience, qualifications and suitability. She

joined Yoma Group as Finance Manager in

2012 and has over 20 years of experience in the

finance and accounting field. She holds a

Bachelor of Finance and Accounting in the

University of London and is a Certified Public

Accountant.

FMI ၏ Head of Finance   ဝန်မှ္ နှု ထ်ကွခ်ခင််းန ော့

  ဝန်ခန ော့်အပ်ခခင််း

FMI ကမုပဏြီနငှ်ော့ ၄င််း၏လကတ်အ ကခ်ံ ကမုပဏြီမ  ်းကို Head

of Finance အမြစ်  ၀နယ်ထူ ်းသညော့် တ ေါ်သြီရိကလ  ကို

ကမုပဏြီ ေါရိုက ် အြွ ွဲ့ မှ ၂၀၂၂ခုနစှ၊် ဇွနလ် ၃၀ရကတ်န ော့မှစ၍

အလပ်ု  ၀နမ်ှ နှု ထ်ကွခ်ွငော့မ်ပြုခ ော့ပေါသည။်

ကမုပဏြီ၏ လစ်လပ်တနတသ Head of Finance တနရ  ငွ်

  ၀နထ်မ််းတ  ငရ်န်  ေါရိုက ် အြွ ွဲ့သည် အတ ွွဲ့အကကြံု၊

အရညအ်ခ င််းနငှော့် သငော့တ်လ  ်မှု ို ော့ကို စစိစခ် ော့ပပြီ်းတန က်

တ ေါ်ခငရ်ြီမွန၀်င််းအ ်း ကမုပဏြီ၏ Head of Finance တနရ  ငွ်

၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဇူလိငုလ် ၁ရကတ်န ော့မစှ င၍် ခန ော့အ်ပ်တကက င််း

အသတိပ်းတကကမင ထ ်းပေါသည။် သမူသည် ၂၀၁၂ ခုနစှ ်ငွ်

Yoma Group  ငွ် Finance Manager အမြစစ် င်

လပ်ုကိငုခ် ော့သမူြစပ်ပြီ်း စ ရင််းကိငုန်ငှော့် ဘဏ္ဍ တရ်းကဏ္ဍ ငွ် (၂၀)

နစှ်ကက အတ ွွဲ့အကကြံုရှိသမူြစပ်ပြီ်း University of London မှ

စ ရင််းကိငုဘ်ွ ွဲ့ရရှိထ ်းပပြီ်း Certified Public Account (CPA)

အြွ ွဲ့၀င ်စ်ဥြီ်းလည််း မြစ်ပေါသည။်

Listed Companies’ Management Analyses and Discussions

စ ရင််းဝငက်မု္ပဏီမ္ျ ်း၏ စမံီ္ခန ော့်ခွ တရ်းအဖွ ွဲ့ တ ်ွးတန်ွးတလော့လ သံ်ုးသပ်ချကမ်္ျ ်း

FMI – FY March 2022 Audited Financial

Statements & Management Reports

In FY March 2022 6-month financial year, FMI

Group recorded MMK 178.7 billion in revenue

which was a 15.5% decrease from the previous

6-month financial year. This decrease in Group

revenue was mainly due to a decline in revenue

from its financial arm although the healthcare

business realized a significant increased in

revenue during the financial year.

FMI ၏ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် စ ရင််းစစတ် ်းပပီ်း ဘဏ္ဍ တရ်း

ရှင််း မ်္်းမ္ျ ်းနငှော့် တ ်ွးတန်ွးတလော့လ သံ်ုးသပ်ချကမ်္ျ ်း

FMI ကမုပဏြီအပ်ုစသုည် ၂၀၂၂ ခုနစှ် မ လ်ကနု် ၆-လ

  ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် အ ကွ် စစုတုပေါင််းဝငတ်ငမွှ က ပ် ၁၃၈.၇

ဘြီလြီယခံန ော့် ရရှခိ ော့ပပြီ်း ၂၀၂၁ ခုနစှ် မ လ်ကနု် ၆-လ

  ဘဏ္ဍ တရ်းနစှဝ်ငတ်ငထွက် ၁၅.၅% က  င််းခ ော့ပေါသည။်

ထိသုို ော့လပ်ုငန််းစ၏ု ၀ငတ်ငကွ  င််းရသညော့် အဓိကအတကက င််း

အရင််းမှ ဘဏ္ဍ တရ်း၀နတ်  ငမ်ှုကဏ္ဍမှ ၀ငတ်ငကွ  င််းရမခင််း

တကက ငော့မ်ြစတ်သ ်လည််း က န််းမ တရ်းတစ ငော့တ်ရ ှကမ်ှုကဏ္ဍမှ

၀ငတ်ငရွရှမိှုမှ သသိသိ သ  ိ်ုး ကလ် မခင််းတကက ငော့် စစုု

တပေါင််း၀ငတ်ငကွ  င််းမှုမှ  စစ်ိ  ်ပိုင််းသကသ် တစခ ော့ပေါ

သည။်
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အသ ်း ငအ်မမ ်အခ ိြု်း

Net Profit Margin

3.45%

ရှယ်ယ  စ်စုဝငတ်ငွ

Earnings per share

MMK 44

အကကမ််းအမမ ်အခ ိြု်း

Gross Profit Margin

39.69%

Although the revenue from Yoma Bank recorded

a 25% decrease compared to the previous

financial year, Pun Hlaing Hospital’s revenue

increased significantly by 72.8% from its

healthcare and Covid-19 related services.

Although the Group’s gross profit decreased to

MMK 55.1 billion, the Group was able to control

its administrative and finance expenses, with the

net profit recorded at MMK 5.3 billion for the

latest financial year.

ရို်းမဘဏလ်ပ်ုငန််းမှရရှသိညော့် ဝငတ်ငသွည် ပပြီ်းခ ော့သညော့်

ဘဏ္ဍ တရ်းနစှထ်က် ၂၅.၈% က  င််းခ ော့တသ ်လည််း ပန််းလှုငိ်

တ ်းရံုမှ က န််းမ တရ်းတစ ငော့တ်ရ ှကမ်ှုနငှော့် Covid-19 တရ ဂေါနငှော့်

သက ်ိငုတ်သ က န််းမ တရ်းဝနတ်  ငမ်ှုမ  ်းမှ ဝငတ်ငပိွမုိရုရှခိ ော့

ပပြီ်း ပပြီ်းခ ော့သညော့် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှထ်က် ၇၂.၈% သသိသိ သ  ိ်ုး

 ကလ် ခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။် ကမုပဏြီအပ်ုစ၏ု

အကကမ််းအမမ သ်ည် က ပ် ၅၅.၁ ဘြီလြီယခံန ော့သ်ို ော့ က  င််းခ ော့

တသ ်လည််း ကမုပဏြီသည် စြီမခံန ော့ခ်ွ မှု ိငုရ် အသံ်ုးစရိ မ်  ်းနငှော့်

ဘဏ္ဍ တရ်း  ိငုရ် အသံ်ုးစရ ိမ်  ်း ထနိ််းခ ြုပ်နိငုခ် ော့ပေါသည။်

ကမုပဏြီအုပ်စ၏ု အသ ်း ငအ်မမ ဝ်ငတ်ငမွှ က ပ် ၅.၃

ဘြီလြီယခံန ော့ရ်ှိခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။်
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MTSH – FY 2022 Management Discussion &

Analysis

In the FY March 2022 financial year, MTSH

recorded MMK 3.37 billion in revenue which was

a 14% increase compared to the previous

financial year. However, due to an increase in

trading costs, the Company’s gross profit

declined to MMK 556 million. With Covid-19 and

other uncertainties, the Group realized the net

profit of only MMK 1.08 billion due to a decline in

profits from its associates.

MTSH ၏ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ် စမံီ္အပ်ုချျုပ်သမမ္ျ ်းမှ္

တလော့လ ချကန်ငှော့် တ ်ွးတန်ွးသံ်ုးသပ်ချက်

MTSH သည် ၂၀၂၂ ခုနစှ် မ လ် ငွ် ကနု ်ံ်ုးသညော့်

ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ် ဝငတ်ငမွှ က ပ် ၃.၃၇ ဘြီလြီယံ ရရှခိ ော့ပပြီ်း

ပပြီ်းခ ော့သညော့် ဘဏ္ဍတရ်းနစှ်နငှော့် နှုငိ််းယဥပ်ေါက ၁၄%  ိ်ုး ကလ် 

ခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။် သို ော့တသ ် ကနုသ်ယွမ်ှုလပ်ုငန််းမှ

ကနုက် တငမွ  ်းပေါဝငခ် ော့တသ တကက ငော့် ကမုပဏြီ၏ အကကမ််းအမမ ်

မှ က ပ် ၅၅၆ သန််းသို ော့ က  င််းခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။်

ကိဗုစတ်ရ ဂေါမြစပ်ွ ်းမှုနငှော့် အမခ ်းမ ညပ်ငမိတ်သ အတမခအတန

မ  ်းတကက ငော့်  ွ ြကလ်ပ်ုငန််းမ  ်းမှ ရရှတိသ အမမ ဝ်ငတ်ငမွ  ်း

က  င််းခ ော့က ကမုပဏြီ၏ အသ ်း ငအ်မမ ဝ်ငတ်ငမွ  ်းမှ 

က ပ် ၁.၀၈ ဘြီလြီယခံန ော့သ် ရရှိခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။်

ရှယ်ယ  စ်စုဝငတ်ငွ

Earnings per share

MMK 30

အကကမ််းအမမ ်အခ ိြု်း

Gross Profit Margin

16.51%

အန ဂ အ်လ ်းအလ အတနမြငော့် MTSH သည် တမမင ှ်း

ရမ််းမခင််းမှ ရရှိနိငုမ်ညော့ဝ်ငတ်ငမွ ှ မပည ်ငွ််းနငှော့် မပညပ်နိငုင်မံ  ်းမှ

အတမခအတနအရပ်ရပ်တကက ငော့် က လ ို အ ငွ််းသသိ သညော့်

 ိ်ုး ကမ်ှုကို တမ  ်လငော့မ်နိငုတ်သ်းတသ လ်ည််း က လရညှ ်ငွ်

ကမဘ လံ်ုး ိငုရ် စြီ်းပွ ်းတရ်းမပနလ်ည် တက င််းမွနလ် သညော့်

က လ စခ်ုအထိ တစ ငော့ ်ိငု််းရန် လိအုပ်ပေါသည။် မမနမ် နိငုင်ံ

 ငွ် သြီလဝေါအထ်ူးစြီ်းပွ ်းတရ်းဇုနက် ော့သို ော့ တ  ငရွ်ကတ်ပ်းနိငု်

သညော့် အထ်ူးစြီ်းပွ ်းတရ်းဇုနမ်  ်း မ ညရ်ှတိသ်းတသ တကက ငော့်

မပည ်ငွ််းမပညပ် စြီ်းပွ ်းတရ်းအတမခအတန အရပ်ရပ် ို ော့ ိ်ုး က်

တက င််းမွနလ် ပေါက ရင််းနှြီ်းမမ ြုပ်နှသံမူ  ်းအ ကွ် အရည်

အတသ်ွးမပညော့မ်ြီသညော့် အထ်ူးစြီ်းပွ ်းတရ်းဇုနအ်မြစ် ရပ် ညသ် ွ်း

နိငုမ်ည် မြစပ်ေါသည။် လကရ်ှအိခ ိန ်ငွ် MTSH သည်

စြီမခံန ော့ခ်ွ မှုမရှရှိသညော့ဝ်ငတ်င၊ွ တရနငှော့် လ ပ်စစဓ် အ် ်း

ဝနတ်  ငမ်ှုလပ်ုငန််းမ  ်းမှရရှသိညော့် အမမ တ်င ွို ော့မြငော့် ရပ် ည်

လ ကရ်ှိပေါသည။်

Looking at the future outlook, although MTSH

may not expect a significant growth in land

rental income due to uncertainties in both local

and international economic environment and will

have to look long-term and monitor the recovery

of global economy. Since Thilawa SEZ currently

has little or no competition in Myanmar in terms

of having a quality infrastructure, it will still be

the top choice of investment destination for

investors once there is economic recovery.

MTSH currently maintains itself from

maintenance and management fees and profit

from utilities business.



5

MCB – FY 2022 Management Discussion &

Analysis

In FY March 2022 financial year, MCB recorded

a slight increase in interest income compared to

the previous financial year and a significant

decrease in interest expenses which resulted in

a substantial increase in net interest income for

the Company. The bank’s operating expenses

increased from the bank’s expansion in its

operations and the profit before income tax was

recorded at MMK 6.34 billion.

MCB ၏ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ် စမံီ္အပ်ုချျုပ်သမမ္ျ ်းမှ္

တလော့လ ချကန်ငှော့် တ ်ွးတန်ွးသံ်ုးသပ်ချက်

၂၀၂၂ မ လ်ကနု် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် MCB ၏ အ ိ်ုးရဝငတ်ငွ

သည် ပပြီ်းခ ော့သညော့် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်နငှော့် နှုငိ််းယဥှပ်ေါက အနည််းငယ်

 ိ်ုး ကခ် ော့ပပြီ်း အ ိ်ုးတပ်းရတငမွ  ်း တလ  ော့ခ နိငုခ် ော့မခင််းတကက ငော့်

အသ ်း ငအ် ိ်ုးရဝငတ်ငမွ  ်း သသိသိ သ  ိ်ုး ကလ် ခ ော့

သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။် ဘဏ၏် ဝနတ်  ငမ်ှုလပ်ုငန််းမ  ်း

 ိ်ုးခ  ွဲ့ ခ ော့သညော့အ် ကွ် လပ်ုငန််းလညပ် မ်ှုမရှရှိသညော့် ဝငတ်ငွ

မ  ်းမှ လည််း ၅၉%  ိ်ုး ကလ် ခ ော့ပပြီ်း အခွနမ်တ  ငမ်ြီ

အမမ ဝ်ငတ်ငမွှ က ပ် ၆.၃၄ ဘြီလြီယခံန ော့ရ်ရှခိ ော့သညက်ို

တ ွွဲ့ရပေါသည။်

၂၀၂၂ ခုနစှ် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် ဘဏ၏် အပ်တငပွမ ဏသည်

ပပြီ်းခ ော့သညော့် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ်နငှော့် နှုငိ််းယဥပ်ေါက ၈% က  င််းခ ော့ပပြီ်း

တခ ်းတငပွမ ဏမှ လည််း ၃၃% က  င််းခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါ

သည။် ထို ော့တကက င်ော့ဘဏ၏် အရွယအ်စ ်းမှ လည််း ဘဏ္ဍ တရ်း

ရငှ််း မ််းမ  ်းအရအနည််းငယ် က  င််းခ ော့ပေါသည။်

MCB သည် မမနမ် နိငုင်တံ  ်ဗဟိဘုဏမ်ှ သ မ်ှ ထ် ်းသညော့်

အရတံငလွိအုပ်ခ ကအ်ခ ိြု်း၊ တငသွ ်းမြစ်လယွတ်သ အခ ိြု်းနငှော့်

မ ညရ်င််းနှြီ်းတငခွိုငမ် မှုလိအုပ်ခ ကစ်ဥ််းမ ဥ််းမ  ်း အစရှသိညော့်

သ မ် ှစ်နံှုန််းမ  ်းကို မပညော့မ်ြီတအ င် တအ ကတ်ြ ်မပပေါအ ိငု််း

တ  ငရွ်ကန်ိငုထ် ်းသည် ကို တ ွွဲ့ရပေါသည။်

In the FY March 2022 financial year, the bank’s

deposit amount declined by 8% compared to the

previous financial year while its loan amount

decreased by 33%, resulting in a slight decrease

in the bank’s balance sheet.

MCB was alsoable to maintain required reserve

ratio, liquidity ratio and several capital adequacy

requirements set by the Central Bank of

Myanmar as below-
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TMH – FY 2022 Management Discussion &

Analysis

In FY March 2022 financial year, TMH recorded

a significant increase in revenue at MMK 2.6

billion which was a 72% increase from the

previous financial year. This resulted in a 41%

increase in the Company’s gross profits. In

addition, the Company also gained revenue

from its Mobile Project, resulting in 145%

increase in other income. However, the

company realized an increase in administration

expenses and effects of foreign exchange rate

volatility which impacted the Company’s net loss

of MMK 100 million.

TMH ၏ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ် စမံီ္အပ်ုချျုပ်သမမ္ျ ်းမှ္

တလော့လ ချကန်ငှော့် တ ်ွးတန်ွးသံ်ုးသပ်ချက်

TMH ကမုပဏြီ၏ ဝငတ်ငသွည် ၂၀၂၂ ခုနစှ် မ လ် ၃၁ ရကတ်န ော့

 ငွ် ကနု ်ံ်ုးတသ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် က ပ် ၂.၆ ဘြီလြီယံ ရရှိ

ခ ပပြီ်း ပပြီ်းခ ော့သညော့် နစှဝ်ကဘ်ဏ္ဍ တရ်းနစှ်ထက် ၇၂%

သသိသိ သ  ိ်ုး ကလ် ခ ော့တသ တကက ငော့် ကမုပဏြီ၏ အကကမ််း

အမမ ဝ်ငတ်ငမွှ ၄၁%  ိ်ုး ကလ် ခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။်

ထို ော့အမပင် ကမုပဏြီ၏ မိုဘိငု််းစြီမံကနိ််းလပ်ုငန််းမ  ်းမှ ရရှိသညော့်

ဝငတ်ငမွ  ်း ိ်ုးပွ ်းလ ခ ော့သညော့အ် ကွ် အမခ ်းဝငတ်ငမွ  ်းမှ 

လည််း ၁၄၅% ခန ော့် မမငော့ ်ကလ် ခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။်

သို ော့တသ ် ကမုပဏြီ၏ လပ်ုငန််းလညပ် မ်ှု ိငုရ် အသံ်ုးစရ ိ်

မ  ်းနငှော့် တငတွကက်းအ ကအ်က ၏ သကတ်ရ ကမ်ှုမ  ်းတကက ငော့်

၂၀၂၂ ခုနစှ် ဘဏ္ဍ တရ်းနစှ် ငွ် က ပ် ၁၀၀ သန််းတက  ် အရှု ံ်း

တပေါ် ခ ော့သညက်ို တ ွွဲ့ရပေါသည။်

အသ ်း ငအ်မမ ်အခ ိြု်း

Net Profit Margin

-4.11%

အကကမ််းအမမ ်အခ ိြု်း

Gross Profit Margin

34.93%

TMH ကမုပဏြီ၏ ဝငတ်ငရွရှခိ ော့သညော့် ခွ  မ််းကို တအ ကပ်ေါ

အ ိငု််းတြ ်မပ လိကုပ်ေါသည။်

Below is the breakdown of TMH’s revenue -
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EFR – FY 2022 Management Discussion &

Analysis

In FY March 2022 financial year, EFR’s group

revenue was recorded at MMK 33.92 billion

which was a 200% increase from the previous

financial year. This has resulted in the increase

in gross profits of MMK 34.02 billion.

After recording the performances of EFR and its

subsidiaries, the Group’s net profit realized a

602% increase to MMK 719 million compared to

the previous financial year. This was mainly due

to foreign exchange rate changes and improved

performance from its subsidiaries such as EFR

Trading.

EFR ၏ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှအ် ကွ် စမံီ္အပ်ုချျုပ်သမမ္ျ ်းမှ္

တလော့လ ချကန်ငှော့် တ ်ွးတန်ွးသံ်ုးသပ်ချက်

EFR ကမုပဏြီသည် ၂၀၂၂ ခုနစှ် နစှ်ဝကဘ်ဏ္ဍ တရ်းနစှ ်ငွ်

စစုတုပေါင််းဝငတ်ငွ က ပ် ၃၃.၉၂ ဘြီလြီယခံန ော့် ရှခိ ော့ပပြီ်း ယခင် နစှ်ဝက်

ဘဏ္ဍ တရ်းနစှထ်က် ၂၀၀% နြီ်းပေါ်း ိ်ုး ကမ်ှုရှခိ ော့သညက်ို

တ ွွဲ့ရပေါသည။် ဝငတ်ငမွ  ်း ိ်ုး ကခ် ော့တသ တကက ငော့် ကမုပဏြီ၏

အကကမ််းအမမ တ်ငမွ  လည််း က ပ် ၃၄.၀၂ ဘြီလြီယအံထိ

မမငော့ ်ကခ် ော့ပေါသည။်

EFR နငှော့် သက ်ိငုသ်ညော့် လပ်ုငန််းခွ ကမုပဏြီအ ်းလံ်ုး ို ော့၏

လပ်ုတ  ငခ် ကမ်  ်းကို ထညော့သ်ငွ််း ကွခ် ကပ်ပြီ်းပေါက ကမုပဏြီ

၏ အသ ်း ငအ်မမ ဝ်ငတ်ငမွှ ပပြီ်းခ ော့သညော့် နစှဝ်ကထ်က်

၆၀၂% အထ ိိ်ုး ကခ် ော့ပပြီ်း က ပ် ၇၁၉ သန််းခန ော့ရ်ှိသညက်ို

တ ွွဲ့ရပေါသည။် ထိသုို ော့ ိ်ုး က် လ ရမခင််းမှ တငလွ လယှန်ှုန််း

အ ကအ်က ၊  ွ ြကလ်ပ်ုငန််း မ  ်းမြစ်သညော့် EFR Trading

နငှော့်  ွ ြကလ်ပ်ုငန််းမ  ်း၏ တက င််းမွနတ်သ စမွ််းတ  ငမ်ှုမ  ်း

တကက ငော့် မြစ်ပေါသည။်

Source - YSX


