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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 
ငွ ရး ကး ရးတည် ငိမ်မအ ြခအ နအစီရင်ခစာ  

မာတိကာ 
စဉ ်     အ ကာင်းအရာ    စာမျက်နာှ 
၁။ အခန်း(၁) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက ် ငွ ရး ကး ရး  ၂ 
    တည်ငိမ်မအ ြခအ န အစီရင်ခစာ (အကျဉ်းချုပ်) 
၂။ အခန်း(၂) ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ကီး ကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ၃ 

ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းဆိင်ရာ အခန်းက နှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ 
- ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏အခန်းက    ၃ 
- ငွ ရး ကး ရးက ၏လက်ရိှဖဲွစ့ည်းတည် ဆာက်မ  ၄ 

၃။ အခန်း(၃) ငွ ရး ကး ရးစနစ် တည်ငိမ်မအ ြခအ န သးသပ်  ၅ 
တင်ြပချက်များ 
- ဘဏ်လပ်ငန်းက တစ်ခလး၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် ၅ 

အတွက် အ ရးပါ သာဘ ာ ရးဆိင်ရာကိန်းဂဏန်းများ 
အ ပ အ ြခခ၍ စိစစ်ချက်များ 

- ဘဏ်လပ်ငန်းက တစ်ခလး၏အ ရးပါ သာဘ ာ ရး ၁၁ 
ဆိင်ရာ ငွ ရး ကး ရးအချိုးများအ ပ အ ြခခ၍  
စိစစ်ချက်များ 

- ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများအားကးီကပစ်စ် ဆးြခင်း  ၁၈  
 ၄။ နာက်ဆကတ်ွဲဇယားများ  
 ဇယား (၁) (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏   ၂၀ 
   ဘဏ်ခွဲစာရင်း 
 ဇယား(၂) (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကဘဏ်          ၂၁ 
   များမှဖွင့်လှစ်ထား သာဘဏ်ခဲွစာရင်း  
 ဇယား(၃) ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထ့ိ   ၂၂ 
  လိင်စင်ထတ် ပးခ့ဲသည့်နိင်ငြခားဘဏ်ခွဲများစာရင်း 
 ဇယား(၄) ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထ့ိ  ၂၃ 
  လိင်စင်ထတ် ပးခ့ဲသည့်ြပည်တွင်း ငွ ရး ကး ရး 
  ကမ္ပဏီများစာရင်း 
 ဇယား(၅) ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထ့ိ  ၂၄ 

လိင်စင်ထတ် ပးခ့ဲသည့်ဘဏ်မဟတ် သာနိင်ငြခား  
  ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီကိယ်စားလှယ်ရးခွဲများစာရင်း 
 ဇယား(၆) (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထ့ိ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်နိင်ငြခားဘဏ်  ၂၅ 

ကိယ်စားလှယ်ရးခွဲစာရင်း     
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အခနး်(၁) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် 

ငွ ရး ကး ရးတည် ငိမ်မအ ြခအ နအစီရင်ခစာ(အကျဉ်းချုပ်) 
 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ငွ ရး ကး ရးတည်ငိမ်မအ ြခအ န အစီရင်ခစာသည် 

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၊ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၊ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများနှင့် ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများ၏ 

လက်ကျန်ရှင်းတမ်း (Balance Sheet) ပါ  ဘ ာ ရးအ ြခအ နများကိ အ ြခခ၍ ဘ ာနှစ် 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ နှင့် ယခင်ဘ ာနှစ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ရိှ အ ရးပါ သာ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ 

ငွ ရး ကး ရးအချိုးများ၊ ရရန်ပိင်ခွင့်များ(Assets)၊ ချး ငွများ (Loans)၊ အပ် ငွများ(Deposits)၊ 

မတည်ရင်းနီှး ငွ(Capital)၊ ငွြဖစ်လွယ် သာရရန်ပိင်ခွင့်များ (Liquid Assets)၊ အသားတင်ဝင် ငွ 

(Net Income) တိ၏့ အ ြခအ နကိ  စိစစ်တင်ြပထားပါသည်။ 

 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်၌ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ရရန်ပင်ိခွင့်များ၊ ပးရန်တာဝန်များ၊ 

မတညရ်င်းနီှး ငနှွင့် အြမတ်ရရှိမမှာ တိးတက်မရှိခဲ့ပါသည်။ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ရင်းနီှးြမုပ်နှမများအ ပ ြပန်ရချက် (Return on Equity) မှာ ပျမ်းမအားြဖင့် (၁၇.၅၀%) 

နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်အ ပ ြပန်ရချက် (Return on Assets) မှာ ပျမ်းမအားြဖင့် (၁.၁၅%) ရှိ ပီး၊ 

ဘဏ်များ၏ ပျမ်းမတိးတက်မနန်းမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် လျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။  

 ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ အပ် ငွအ နြဖင် ့ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက အပ် ငွတိးတက်မနန်း 

တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရ ပီး ယင်းသိအ့ပ် ငွတိးတက်မရှိလာြခင်းမှာ ြပည်သူများအ နြဖင့် 

ဘဏ်လပ်ငန်းအ ပ  အားထား ဆာင်ရွက်လာ ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ ချး ငွနှင့် 

အပ် ငွအချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်ဆး သာ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် န၌့ (၅၄.၇၇%) 

ရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ၎င်းအြပင် ဘဏ်များသည် ငွသားကိင် ဆာင်မနှင့် စစ ပါင်း ရရန်ပိင်ခွင့် 

အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်ဆး သာ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် န၌့ (၃၈.၆၆%) ရိှ ကာင်း တွရိှ့ရ၍ 

ဘဏ်များတွင ်စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်များအနက် ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိငခွ်င့်မှာ သတ်မှတ် အချို း 

(၂၀%) နှင့်အထက်ရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွ 

များအား ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုခ့ဲြခင်း ကာင့် ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ရင်းနီှး ငွ (Capital) ပမာဏမှာ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်နှင့်် နင်းယှဉ်ပါက ၂.၆ ဆခန် ့တိးလာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
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အခန်း(၂) 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းနှင့် ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းဆိင်ရာ 

အခန်းက နှင့် ဆာင်ရွက်ချက်များ  

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ အခန်းက  

 ငွ ရး ကး ရးစနစ်တည်ငိမ် ရးသည ် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ အဓိက ရည်မှန်းချက် 

တစ်ခြဖစ် ပီး၊ ထိသိ ့ ငွ ရး ကး ရးစနစ်တည်ငိမ် စရန်အတွက် ဗဟိဘဏ်သည် ငွ ရး ကး ရး 

အဖွဲအ့စည်းများအား စည်းမျဉ်းများချမှတ်၍ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်းကိ 

ဆာင်ရွက်ပါသည်။  

 ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 - ဘဏ်လပ်ငန်း တာင့်တင်းခိင်မာ စရန်၊ 

- ဘဏ်လပ်ငန်းစနစ်အတွင်း ဘဏ်များ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများနှင့် ၎င်းတိ၏့ ငွ ရး 

ကး ရးအ ြခအ နကိကီးကပ်ရန်၊ 

- မှန်ကန် သာအ ရးယူ ဆာင်ရွက်မကိ အချိန်မီြပုလပ်နိင်ရန်အတွက် ဆးရးနိင် ြခ 

များကိ ဖာ်ထတ်သတ်မှတ်ရန်၊ 

 - ဆးရးနိင် ြခများကိ အနည်းဆးြဖစ် စရန။် 

 ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ အ့စည်းများကိ ကီးကပ်စစ် ဆးရာတွင ် စာင့်ကည့် ကီးကပ်စစ် ဆး 

ြခင်းနှင့် ကွင်းဆင်း ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း နညး်လမ်း(၂) သွယ် ြဖင့် စစ် ဆးပါသည်။  

စာင့်ကည့်ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း(Off-site Monitoring) 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် ဥပ ဒပဒ်မ-၇၀ပါ  ြပဌာန်းချက်အရ ဘဏ်များက ြမန်မာနိင်င တာ် 

ဗဟိဘဏ်၊ ဘဏ်လပ်ငန်း ကီးကပ်စစ် ဆး ရးဌာနသိ ့ ပးပိသ့ည့် နစ့ဉ်ဘ ာ ရးအစီရင်ခစာများ၊ 

အပါတ်စဉ် ဘ ာ ရးအစီရင်ခစာများ၊ လစဉ်ဘ ာ ရး အစီရင်ခစာများ၊ (၃) လတစ်ကိမ် 

ဘ ာ ရးအစီရင်ခစာများ၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာများအား ဗဟိဘဏ်က ကီးကပ်စစ် ဆးပါသည်။ 

ကွင်းဆင်းကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း (On-site Examination) 

 ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ ဘဏ်လပ်ငန်း ကီးကပ်စစ် ဆး ရးဌာနသည် ဘဏ်များအား 

ကွင်းဆင်း ကီးကပ်စစ် ဆးရာတွင် ဘဏ်များ၏ရရန်ပိင်ခွင့်များ(Assets)နှင့် ပးရန်တာဝန်များ 

(Liabilities) စာရင်း ခါင်းစဉ်ရိှ စာရင်းများအား စစ် ဆးပါသည်။ ထိြ့ပင ်နိင်ငြခားသး ငွလပ်ငန်း 

များ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခဲွ့မ ဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ညန်ကားချက် 
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များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မရိှ/မရိှ၊ နစ့ဉ်ထိန်းသိမ်းထားရိှရမည့် နိင်ငြခားသး ငွလက်ကျန ်

အ ြခအ နသည ်သတ်မှတ်ထား သာရာခိင်နန်းအတွင်းရိှ/မရိှ၊ ငွလဲများနှင့်ရင်းနီှးြမုပ်နှမများအား 

ြပည်တွင်းြပည်ပသိ ့ လဲွ ြပာင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမစည်းမျဉ်းများနှင့်အည ီ

လကိန်ာ ဆာင်ရွက်မရိှ/မရိှနှင် ့ဘဏ်များ၏ ဘဏ်လပ်ငန်းဝန် ဆာင်မနှင့်ပတ်သက်၍ AML/CFT  

စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မရိှ/မရိှ  ကီးကပ်စစ် ဆးပါသည်။ 

ငွ ရး ကး ရးက ၏ လက်ရှိဖွဲ စ့ညး်တည် ဆာက်မ 
 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ ရးနှစ်ကန်တွင် ြမန်မာနိင်င ငွ ရး ကး ရးက ၏ ဖွဲ စ့ည်း  

တည် ဆာက်မမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် - 

စဉ် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်းများ အ ရအတွက် ဇယား 

၁ နိင်ငပိင်ဘဏ်  ၄ (ဇယား-၁) 

၂ ပဂ္ဂလိကဘဏ်  ၂၄ (ဇယား-၂) 

၃ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွ ၉ (ဇယား-၃) 

၄ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီ  ၁၃ (ဇယား-၄) 
၅ နိင်ငြခား ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီ 

ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွ 
၁ (ဇယား-၅) 

၆ နိင်ငြခားဘဏ်ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွ ၄၃ (ဇယား-၆) 
၇ Money Changer လပ်ငန်း ၃၁၇ - 

၈ အာမခကမ္ပဏီ  ၁၂ - 

၉ အ သးစား ငွ ရး ကး ရးလပ်ငန်း ၁၆၇ - 
   

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း အာက်တွင် 

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၊ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၊ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများ၊ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၊ 

နိင်ငြခားဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီကိယ်စားလှယ်ရးခဲွများနှင့် နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်သည့် 

လပ်ငန်းများ (Money Changer) တိပ့ါဝင်ပါသည်။ အာမခကမ္ပဏီနှင့် အ သးစား ငွ ရး ကး ရး 

လပ်ငန်းများမှာ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန ငွ ရး ကး ရးကပ်မတ် ကွပ်ကဲမဌာန၏ 

ကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်းနှင့် ကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း အာက်တွင်ရိှပါသည်။ 
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အခန်း(၃) 

ငွ ရး ကး ရးစနစ်တည် ငိမ်မ အ ြခအ နသးသပ်တင်ြပချက်များ  

 ဘဏ်လပ်ငန်းက သည ် လျငြ်မနစွ်ာတိးတက် ပီး ခတ်မီလာသည့်အတွက ် ကီးကပ် 

ကွပ်ကဲသည့်စည်းမျဉ်းများကိ နိင်ငတကာစနန်းများသိ ့ ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲမစွမ်းရည် 

တည် ဆာက်ြခင်းတိ ့ ြပုလပ်လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း ပဂ္ဂလိက 

ဘဏ်များနှင့် ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ တည် ငိမ်မရှိ ကာင်း 

သးသပ်ရပါသည်။  ဘဏ်များ၏ အြမတ်ရရှိမသည ်နစှ်စဉ်တိးတက် န ကာင်းနှင့် ြပည်တွင်းဘဏ် 

လပ်ငန်းစီမခန်ခ့ွဲမသည ်ခိင်မာမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

ဘဏ်လပ်ငန်းက တစ်ခလး၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်အတွက်အ ရးပါ သာ ဘ ာ ရးဆိင်ရာ 

ကိန်းဂဏန်းများအ ပ  အ ြခခ၍ စိစစ်ချက်များ 

စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့် (Asset) 

  ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့် အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 

ကျပ် ၃၈,၇၀၈,၃၅၉.၆၂  သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၃၂,၄၃၄,၀၁၅.၄၂  သန်း 

ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၆,၂၇၄,၃၄၄.၂၀ သန်း၊ 

၁၉.၃၄% တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ ယင်းသိတိ့းတက်ြခင်းမှာ အဓိကအားြဖင့် ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ 

စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့် တိးတက်ြခင်း ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။   

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခင့်ွ အ ြခအ နမှာ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 

ကျပ် ၂၀,၁၅၀,၄၈၉.၆၀ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၁၅,၄၇၈,၁၈၄.၄၄ သန်း 

ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၄,၆၇၂,၃၀၅.၁၆ သန်း၊ 

၃၀.၁၈% တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 

ကျပ် ၁၆,၆၁၇,၄၂၆.၆၂  သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၁၆,၉၅၅,၈၃၀.၉၈  သန်း 

ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ( ၃၃၈,၄၀၄.၃၆ ) သန်း၊ 

၁.၉၉%  ကျဆင်းသွားပါသည်။  
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နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် 

ကန်တွင် ကျပ် ၁,၉၄၀,၄၄၃.၄၀ သန်းရိှပီး၊ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများအ နြဖင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ဘ ာ ရးနှစ်တွင် ဘဏ်လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင်ြခင်းမရိှသြဖင့်  နင်းယှဉ်တင်ြပနိင်ြခင်းမရှိပါ။ 

ချး င ွ(Loan)  

ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ချး ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၁၅,၁၅၂,၁၆၁.၂၃ သန်းရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၁၁,၃၃၅,၅၇၈.၆၈ သန်း ရိှခ့ဲသြဖင့် 

ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၃,၈၁၆,၅၈၂.၅၅ သန်း၊ ၃၃.၆၆% 

တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကတိးတက်ြခင်းမှာ  ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ချး ငွပိမိ တိးတက်ထတ် ချး 

ြခင်း ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။   

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ချး ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၁၂,၃၈၂,၇၆၀.၄၆ သန်း ရိှ ပီး၊  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၉,၀၃၇,၃၃၁.၁၀ သန်း 

ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၃,၃၄၅,၄၂၉.၃၆ သန်း၊ 

၃၇.၀၁% တိးတက်ခဲ့ပါသည်။  

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ချး ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၂,၆၉၁,၁၈၂.၉၆ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၂,၂၉၈,၂၄၇.၅၈ သန်း ရိှခ့ဲသြဖင့် 

ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၃၉၂,၉၃၅.၃၈ သန်း၊ ၁၇.၀၉% 

တိးတက်ခ့ဲပါသည်။   

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ချး ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၇၈,၂၁၇.၈၁ သန်း ချး ငွထတ် ချးထား ပီး၊ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများအ နြဖင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ဘ ာ ရးနှစ်တွင် ဘဏ်လပ်ငန်းစတငလ်ပ်ကိင်ြခင်း  မရှိသြဖင့်နင်းယှဉ်တင်ြပနိင်ြခင်းမရိှပါ။ 

အပ် ငွ (Deposit) 

 ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ အပ် ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၂၇,၂၃၄,၁၀၁.၃၃ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၂၀,၆၁၆,၄၂၇.၁၆ သန်း ရိှခ့ဲသြဖင့် 

ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၆,၆၁၇,၆၇၄.၁၇ သန်း၊ ၃၂.၀၉% 

တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ အဓိကတိးတက်ြခင်းမှာ ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၌ အပ် ငွအပ်နှမ ပိမိတိးတက်လာ 

ြခင်း ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။   
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ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ အပ် ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၁၇,၂၁၉,၃၀၈.၃၄ သန်း ရိှ ပီး၊  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၁၃,၁၃၁,၇၅၂.၄၂ သန်း 

ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၄,၀၈၇,၅၅၅.၉၂ သန်း၊ 

၃၁.၁၂% တိးတက်ခ့ဲပါသည်။   

 နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ အပ် ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၉,၅၀၂,၅၁၃.၆၂ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၇,၄၈၄,၆၇၄.၇၄ သန်း ရိှခ့ဲသြဖင့် 

ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၂,၀၁၇,၈၃၈.၈၈ သန်း၊ ၂၆.၉၆% 

တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏အပ် ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၅၁၂,၂၇၉.၃၇ သန်းအပ် ငွရရိှ ပီး၊ နိငင်ြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများအ နြဖင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ဘ ာ ရးနှစ်တွင် ဘဏ်လပ်ငန်းစတငလ်ပ်ကိင်ြခင်း  မရှိသြဖင့်နင်းယှဉ်တင်ြပနိင်ြခင်းမရိှပါ။  

မတည်ရင်းနှီး ငွ (Capital) 

 ြမနမ်ာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်အ နြဖင့် ငွ ရး ကး ရးတည် ငိမ်မရိှ စရန်နှင့် ဘဏ်များ 

ခိင်မာမရိှ စရန်တိအ့တွက် (၃၀.၁၂.၂၀၁၄) ရက် နတွ့င် ညန်ကားချက်အမှတ်(၉/၂၀၁၄) ြဖင့်ြပည်တွင်း၌ 

ဘဏ်လပ်ငန်းများလပ်ကိင်ရန ် ခွင့်ြပုထားသည့်ဘဏ်များ၏ အနည်းဆးထည့်ဝင်ရမည့် မတည် 

ရင်းနီှး ငွ (Paid up Capital) အား ကျပ် (၂၀) ဘီလီယ ထားရှိရန ်တိးြမင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

သိြ့ဖစ်၍ ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ထည့်ဝင် ပီး မတည်ရင်းနီှး င ွ အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၂,၀၇၀,၅၀၅.၇၀ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၇၉၆,၄၃၉.၇၄ သန်း ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် 

၁,၂၇၄,၀၆၅.၉၆ သန်း၊ (၂.၆ ဆ) ခန် ့ တိးတက်ခ့ဲပါသည်။   

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ မတည်ရင်းနီှး ငအွ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၉၅၂,၇၄၈.၆၅ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၇၃၃,၉၃၉.၇၄ သန်း ရိှခ့ဲသြဖင့် 

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၂၁၈,၈၀၈.၉၁ သန်း၊ ၂၉.၈၁ %   

တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ 

 



ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 
 

ငွ ရး ကး ရးတည် ငိမ်မအ ြခအ နအစီရငခ်စာ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)  8  

 

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ မတည်ရင်းနှီး ငွ အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၆၉,၅၀၀ သန်းရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၆၂,၅၀၀ သန်း ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ် 

အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ်သန်း ၇,၀၀၀ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၁၁.၂၀% 

တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ မတည်ရင်းနီှး ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် 

ကန်တွင်  ကျပ် ၁,၀၄၈,၂၅၇.၀၅ သန်း ရိှပါသည်။ 

ငွြဖစ်လွယ် သာရရန်ပိင်ခွင့်များ (Liquid Assets) 

 ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၁၅,၀၁၆,၄၈၃.၀၀ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၁၁,၃၈၃,၁၅၅.၂၁ သန်းရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် 

၃,၆၃၃,၃၂၇.၇၉ သန်း၊  ၃၁.၉၂ %  တက်လာခ့ဲပါသည်။   

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ငွြဖစ်လွယ် သာရရန်ပိင်ခွင့်များအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ 

နှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၄,၀၄၀,၄၁၂.၀၁ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ကျပ ်

၃,၄၇၂,၉၁၉.၅၇ သန်းရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် 

၅၆၇,၄၉၂.၄၄ သန်း၊ ၁၆.၃၄% တက်သွား ကာင်း တွရ့ပါသည။်  ငွြဖစ်လွယ် သာ 

ရရန်ပိင်ခွင့်များ တိးလာြခင်းသည် ဘဏ်များတွင် အ ရး ပ ငွ လိအပ်ချက်များအတွက် အ ထာက် 

အကူြပုပီး ငွြဖစ်လွယ် သာရရန်ပိင်ခွင့်များတွင ် ဘဏ်၏ ငွသားလက်ကျန်၊ ဗဟိဘဏ်တွင် 

အပ်နှထားသည့် ငွသားလက်ကျန်နှင့် နိင်ငြခားအဆက်အသွယ်ဘဏ်များတွင် ထားရိှ သာ 

ငွသားလက်ကျန်များ အဓိကတိးလာြခင်း ကာင့် ြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိင်ခွင့်များ အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင်ကျပ ် ၉,၂၈၆,၇၀၁.၁၁ သန်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ကျပ ်

၇,၉၁၀,၂၃၅.၆၄ သန်း ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉလ် င် ပမာဏအားြဖင့်   ကျပ် 

၁,၃၇၆,၄၆၅.၄၇ သန်း၊ ၁၇.၄၀%  တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိင်ခွင့်များ အ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင်ကျပ် ၁,၆၈၉,၃၆၉.၈၈ သန်းရိှပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ အ ရးပါ သာ ဘ ာ ရးကိန်းဂဏန်းများ၏ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ ် နင်းယဉ်ှ၍ ဘ ာ ရးကိန်းဂဏန်းများ 

၏ရာခိင်နန်းတိးတက်မနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ၏ ပမာဏတိးတက်မအ ြခအ နအား ပ(၁) ၊ 
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 ပ(၂)၊ ပ(၃) နှင့် ပ(၄) တိြ့ဖင့် ဖာ်ြပထားပါသည။်နငိင်ြခားဘဏ်ခဲွများ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ ာနှစ် 

အ ရးပါ သာ ဘ ာ ရးကိန်းဂဏန်းများပမာဏကိ ပ (၅) ြဖင့်တင်ြပထားပါသည်။  

   
      ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ်   ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

 

 

    ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်      ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ် 

ပ (၁) 

ပ (၃) 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ဘ ာေရးနှစ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ ာေရးနှစ်

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ ာေရးနှစ ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏အေရးပါေသာ 

ဘ ာေရးကိန်းဂဏန်းများ၏ ရာခုိင်နှုန်းအားဖြ င့်တိုးတက်မှု

ရရန်ပိုင်ခွင့်

 ေချးေငွ

အပ်ေငွ

မတည်ရင်းနှီးေငွ

 ေငွဖြ စ်လွယ်ေသာ 
ရရန်ပိုင်ခွင့်

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ဘ ာေရးနှစ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ ာေရးနှစ်

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် 
နုိင်ငံပုိင်ဘဏ် များ၏အေရးပါေသာ 

ဘ ာေရးကိန်းဂဏန်းများ၏ ရာခုိင်နှုန်းအားဖြ င့်တုိးတက်မှု

ရရန်ပိုင်ခွင့်

 ေချးေငွ

အပ်ေငွ

မတည်ရင်းနှီးေငွ

 ေငွဖြ စ်လွယ်ေသာ 
ရရန်ပိုင်ခွင့်

ပ (၂)

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

3,000,000.00 

3,500,000.00 

4,000,000.00 

4,500,000.00 

5,000,000.00 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ဘ ာေရးနှစ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ ာေရးနှစ်

ကျပ်သန်းေပါင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနစ်ှ 
ပုဂ္ဂလိကဘဏ် များ၏အေရးပါေသာ 

ဘ ာေရးကိန်းဂဏန်းများ၏ ပမာဏတုိးတက်မှု

ရရန်ပိုငခွ်င့်

 ေချးေငွ

အပ်ေငွ

မတည်ရင်းနှီးေငွ

ေငွဖြ စ်လွယ်ေသာ 
ရရန်ပိုငခွ်င့်

(2,000,000.00)

(1,500,000.00)

(1,000,000.00)

(500,000.00)

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ဘ ာေရးနှစ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ ာေရးနှစ်

ကျပသ်န်းေပါင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် 
နုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များ၏အေရးပါေသာ ဘ ာေရးကိနး်ဂဏန်းများ၏ 

ပမာဏတုိးတက်မှု

ရရန်ပိင်ုခွင့်

ေချးေငွ

အပ်ေငွ

မတညရ်င်းနီှး
ေငွ

ေငွဖြ စ်လယွ်
ေသာ 
ရရန်ပိင်ုခွင့်

ပ (၄)
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ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

အသားတင်ဝင် ငွ (Net Income) 

 ဘဏ်လပ်ငန်းက တစ်ခလး၏ အသားတင်ဝင် ငွအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် 

ကန်တွင် ကျပ် ၂၃၀,၈၇၁.၁၄ သန်း ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၂၈၅,၄၄၇.၁၉ သန်း 

ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ်  ၅၄,၅၇၆.၀၅ သန်း 

၁၉.၁၁%  လျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။  ဘဏ်များ၏ ဝင် ငွရရှိမသည်ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက 

ပဂ္ဂလိကပိင်ဘဏ်များသည ် ဝင် ငွတိးတက်လာ သာ်လည်း နင်ိငပိင်ဘဏ်များသည ် အြမတ်ရရှိမ 

လျာ့နည်းသွားြခင်း ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများသည ် အ ဆာက်အဦ 

ငှားရမ်းခစရိတ်များ၊ ဝန်ထမ်းလစာနှင့် Software စရိတ်များ ကာင့် လပ်ငန်းစတင်သည့် ပထမနှစ်၌ 

အရးြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ သိပ့ါ၍ အသားတင်ဝင် ငွသည ် ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်သည့်အခါတွင် 

လျာ့နည်းသွားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ အသားတင်ဝင် ငွမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် 

၂၃၁,၅၉၂.၁၁ သန်းရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ကျပ် ၂၂၅,၂၉၉.၅၉ သန်းရှိခဲ့သြဖင့်၊ 

ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင ်  ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၆,၂၉၂.၅၂သန်း၊ ၂.၇၉%  

တိးတက်ခဲ့ပါသည်။   

 နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ အသားတင်ဝင် ငွမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင်  ကျပ် 

၃၀,၈၂၄.၃၂ သန်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင်  ကျပ် ၆၀,၁၄၇.၆၀  သန်း ရှိခဲ့သြဖင့်  

ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၂၉,၃၂၃.၂၈ သန်း၊         

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနစှ်

ကျပ်သန်းေပါင်း
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် နုိင်ငံခြ ားဘဏ်ခဲွများ၏အေရးပါေသာ 

ဘ ာေရးကိန်းဂဏနး်များအေခြ အေန

ရရန်ပိုင်ခွင့်

 ေချးေငွ

အပေ်ငွ

မတညရ်ငး်နှီးေငွ

ေငွဖြ စလ်ယွေ်သာ 
ရရန်ပိုင်ခွင့်

ပ (၅)
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၄၈.၇၅% လျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ ထိသိ ့ လျာ့နည်းရသည့် အဓိကအ ကာင်းရင်းမှာ   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမမှ အတိးရ ငွနှင့် ထတ် ချး ငွမှအတိးရ ငွ တိးလာ သာ်လညး် တစ်ဖက်တငွ် 

အပ်နှ ငွများ အ ပ အတိး ပး င ွနှင့် စီမခန်ခ့ွဲမကန်ကျစရိတ်များလာြခင်း ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ကျပ် ၃၁,၅၄၅.၂၉ သန်း အရး 

ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ ယင်းမှာလပ်ငန်းစတငလ်ည်ပတ်ချိန်ြဖစ်၍ ဘဏ်ခဲွ အ ဆာက်အဦငှားရမ်းခ 

စရိတ်များ၊ ဝန်ထမ်းလစာနှင့် Software စရိတ်များ စသည့် အသးစရိတ်များမှာ ဝင် ငွရရိှမ 

ထက်များြပား၍ အရးြဖစ် ပ ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘဏ်လပ်ငန်းက တစ်ခလး၏   အ ရးပါ သာ  ဘ ာ ရးဆိင်ရာ   ငွ ရး ကး ရးအချိုးများ 

အ ပ  အ ြခခ၍ စိစစ်ချက်များ 

ပ သရရန်ပိင်ခွင့်နှင့်စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချိုး (Fixed Assets to Total Assets) 

 ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ပ သရရန်ပိင်ခွင့်နှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိငခွ်င့် အချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ၂.၁၀% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၁.၇၁% ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ် 

အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၀.၃၉% တိးတက်ခ့ဲပါသည။်   

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ပ သရရန်ပိင်ခွင့်နှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့် အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ၃.၈၅% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၃.၄၈% ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ် 

အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၀.၃၇% တိးလာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။   

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ပ သရရန်ပိင်ခွင့်နှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့် အချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ၀.၁၁%  ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၀.၁၀% ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ် 

အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင်  ၀.၀၁% တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ ပ သရရန်ပိင်ခွင့်နှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့် အချိုးမှာ ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၀.၉၁% ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

ပ သရရန်ပိင်ခွင့်နှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို း ၀.၃၉% တိးလာြခင်းမှာ ဘဏ်ခွဲများ 

ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ၌ ပ သပိင်ပစ္စည်းများြဖစ် သာ ြမနဲအ့ ဆာက်အဦ၊ ရးသးစက်ပစ္စည်း၊ 

ကွန်ပျူတာနဲအ့ြခားလပ်စစ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရြခင်း ကာင့် ပ သရရန်ပိင်ခွင့်နဲ  ့ စစ ပါင်းရရန် 

ပိင်ခွင့်အချိုးတိးလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။  
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ငွ ကးလွယ်ကူမအချို း (Liquidity Ratio) 

ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ငွ ကးလွယ်ကူမအချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကနတွ်င် 

၅၉.၆၀% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၅၃.၀၆% ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူ 

ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၆.၅၄%   တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ငွ ကးလွယ်ကူမအချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကနတ်ငွ ်

၂၀.၄၂% ရှိ ပီး၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ၂၇.၇၇%  ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလ 

နှင့်နင်းယှဉ်လင ် ၇.၃၅% လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ သိရ့ာတွင ်သတ်မှတ်ထား သာ 

အနည်းဆး ငွ ကးလွယ်ကူမအချိုး ၂၀% ကျာ်လွန် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

 နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ငွ ကးလွယ်ကူမအချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကနတွ်င် 
၇၅.၇၈%၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင ် ၉၀.၇၃%  ရှိသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်လင် ၁၄.၉၅%  လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ 
 နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ငွ ကးလွယ်ကူမအချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 
၂၂၆.၈၅% ရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများအ နြဖင့် လပ်ငန်းစတင ်
လည်ပတ်သည့် နှစ်၌ ငွြဖစ်လွယ် သာရရန်ပိင်ခွင့်များြဖစ် သာ ငွသားလက်ကျန်၊ ဗဟိဘဏ်ရှိ 
အပ်နှ ငွစာရင်း လက်ကျန်များသည ် လက်ငင်း ပးရန်တာဝန်များြဖစ်သည့် အပ် ငွလက်ခ 
ရရိှမထက်များြပား န၍ ယင်းတိ၏့ ငွ ကးလွယ်ကူမအချို းမှာ များြပား နြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 ဘဏ်လပ်ငန်းက ၌ ငွ ကးလွယ်ကူမအချို း ၆.၅၄% တက်ရသည့်အ ကာင်းအရငး်မာှ 
ဘဏ်များအ နနှင့် ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိင်ခွင့်များတိးတက်လာသည့် ပမာဏမှာ လက်ငင်း ပးရန် 
တာဝန်များြဖစ်သည့် စာရင်းရှင်အပ် ငွများ၊ ငွစဘဏ်အပ် ငွများ တိးလာသည့် ပမာဏထက ်
ပိများ၍ ြဖစ်ပါသည်။  
အစိးရ ငွတိက်စာချုပ်မပါဝင် သာ ငွ ကးလွယ်ကူမအချိုး (Liquidity Ratio Excluding 
Government Bonds) 

အစိးရ ငွတိက်စာချုပ်များသည ် ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိင်ခွင့်များ ြဖစ်ပါသည်။ သိရ့ာတွင ်
အစိးရ ငွတိက်စာချုပ် ပိင်ဆိင်မမပါအြခားလက်ငင်းရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့် လက်ငင်း ပးရန်တာဝန ်
များ၏ အချိုးမှာ ဘဏ်လပ်ငနး်က တွင ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကနတွ်င် ၅၆.၉၁% ရှိ ပီး၊ 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၃၆.၆၈% ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် 
၂၀.၂၃% တိးတက်ခ့ဲပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ အစိးရ ငွတိက်စာချု ပ်ပိင်ဆိင်မမပါ သာ အြခားလက်ငင်းရရန်ပိင်ခွင့် 
များနှင့် လက်ငင်း ပးရန်တာဝန်များ၏ အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၁၃.၅၄% ရှိ ပီး၊ 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ၁၁.၈၁% ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူ ကာလနှင့် နင်းယှဉလ် င် ၁.၇၃%  
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တိးလာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ သိရ့ာတွင်ပဂ္ဂလိကဘဏ်များသည ် အစိးရ ငွတိက်စာချုပ်များ 
ဝယ်ယူထားမကိ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါမှ အနည်းဆးထားရိှရမည့် ငွ ကးလွယ်ကူမအချိုး ၂၀% 
ြပည့်မီမရှိ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ အစိးရ ငွတိက်စာချု ပ် ပိင်ဆိင်မမပါ သာ အြခားလက်ငင်း ရရန်ပိင်ခွင့် 
များနှင့် လက်ငင်း ပးရန်တာဝန်များ၏ အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ၇၅.၇၈%၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 
ဘ ာနှစ်တွင် ၇၃.၇၁% ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၂.၀၇%  တိးတက်ခ့ဲ 
ပါသည်။ 

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ အစိးရ ငွတိက်စာချု ပ် ပိင်ဆိင်မမပါ သာ အြခားလက်ငင်း 
ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့် လက်ငင်း ပးရန်တာဝန်များ၏ အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 
၂၂၆.၈၅%  ရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ငွြဖစ်လွယ် သာ ရရန်ပိင်ခွင့်များ အ ြခအ နအား 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာ ရးနှစ်နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ ရးနှစ်များအားနင်းယှဉ်၍ ပ (၆)နှင့် ပ(၇) 
ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာ ရးနှစ် ငွြဖစ်လွယ် သာ 
ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ြခအ နအားပ(၈)ြဖင့်လည်း ကာင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

  

 

ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ် 

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနစှ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနစှ်

ကျပ်သန်းေပါင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ 
ေငွဖြ စ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များ

လက်ဝယရ်ှိေငွ

လက်ဝယရ်ှိနိုင်ငံခြ ားေငွ

ဗဟိုဘဏ်ရှိအပ်နှံေငွ

 ပြ ည်တွင်းဘဏ်များရိှအပ်နှံေငွ

 ပြ ညပ်ဘဏမ်ျားရှိအပ်နံှေငွ

အစိုးရေငွတိုက်စာချုပ်များ

 ဘလီဝ်ယယ်ထူားမှုများ

ပ (၆)
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-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနစှ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနစှ်

ကျပ်သန်းေပါင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ် နှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် နုိင်ငံပုိငဘ်ဏ်များ၏ 
ေငွဖြ စ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များ

လကဝ်ယရ်ှိေငွ

လကဝ်ယရ်ှိနိုင်ငံခြ ားေငွ

ဗဟိုဘဏ်ရှိအပ်နှံေငွ

 ပြ ည်တွင်းဘဏ်များရှအိပ်နှေံငွ

 ပြ ည်ပဘဏ်များရှိအပ်နှံေငွ

အစိုးရေငတွိုက်စာချုပ်များ

 ဘလီ်ဝယ်ယူထားမှုများ

ပ (၇)

 

ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ် 

 

 

ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ် 

 

ချး ငွနှင့်အပ် ငွအချို း (Loan to Deposit Ratio) 

 ဘဏ်များသည ် ဗဟိဘဏ်မ ှ သတ်မှတ်ထား သာ သီးသန် ့ ငွအချိုး (၅%) နှင့် ငွ ကး 

လွယ်ကူမအချို း (၂၀%)ကိ ချန်လှပ၍် လက်ခထား သာ အပ် ငွ၏ (၇၅%)အား ချး ငွ ထတ် ချး 

နိင်ပါသည်။  ချး ငွများထတ် ချးြခင်းြဖင့် ဘဏ်တွင်ဝင် ငွရရိှ စနိင် သာ်လည်း တစ်ဖက်တွင်မ ူ 

စမီ သာ ချး ငွများသည်သာ တိင်းြပည်၏ ထတ်လပ်မက တိးတက်ရန် အ ထာက်အကူ ပးနိင် ပီး 

ဘဏ်တွင် ချး ငွဆိင်ရာဆးရးနိင် ြခ လျာ့နည်း စမည်ြဖစ်၍ ဘဏ်များအ နြဖင့်  စမီ သာ ချး င ွ

များကိ ပိမိထတ် ချးရန်လိပါသည။် 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ် နုိင်ငံခြ ားဘဏ်ခဲွများ၏ ေငွဖြ စ်လွယ်ေသာရရန်ပုိင်ခွင့်များ

လက်ဝယ်ရှိေငွ

လက်ဝယ်ရှိနိုင်ငံခြ ားေငွ

ဗဟိုဘဏ်ရှိအပ်နှံေငွ

ပြ ည်တွင်းဘဏ်များရှိအပ်နှံေငွ

 ပြ ည်ပဘဏ်များရှိအပန်ှံေငွ

အစိုးရေငတွိုက်စာချုပ်များ

 ဘီလ်ဝယ်ယူထားမှုများ

ပ (၈)
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ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ချး ငွနှင့်အပ် ငွအချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကနတ်ငွ ်

၅၄.၇၇% ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၅၄.၄၁% ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူ ကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်လင် ၀.၃၆% တိးတက်ခ့ဲပါသည်။  

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ချး ငွနှင့်အပ် ငွအချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 

၇၀.၇၂% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၆၇.၇၀% ရိှခ့ဲသြဖင့်  ယခင်နှစ် အလားတူ 

ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင ်၃.၀၂% တိးလာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ချး ငွနှင့်အပ် ငွအချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၂၈.၃၂% 

ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၃၀.၇၁% ရိှခ့ဲသြဖင့်  ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်လင် ၂.၃၉% လျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။  

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ချး ငွနှင့်အပ် ငွအချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကနတ်ငွ ်

၁၂% ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

ငွသားကိင် ဆာင်ထားမနှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့် (Cash to Total Assets) 

ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ငွသားကိင် ဆာင်ထားမနှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို းမှာ ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ၃၈.၆၆% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၃၄.၉၂% ရိှခ့ဲသြဖင့်  

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၃.၇၄% တိးလာခ့ဲပါသည်။  

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ငွသားကိင် ဆာင်ထားမနှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို းမှာ ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၁၉.၇၉% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ ာနှစ်တွင် ၂၂.၀၆%  ရိှသြဖင့် 

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါ က ၂.၂၇% လျာ့နည်းလာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  

 နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ငွသားကိင် ဆာင်ထားမနင့်ှ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို းမှာ  ၂၀၁၅-
၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တင်ွ ၅၅.၈၉% ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ဘ ာနှစ်တွင ် ၄၆.၆၅%  ရှိသြဖင့် 
ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင ်၉.၂၄%   တိးသွားပါသည်။ 

 နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများ၏ ငွသားကိင် ဆာင်ထားမနှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို းမှာ  
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တင်ွ ၈၇.၀၆% ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
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ချး ငွနှင့်စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချိုး (Loan to Total Assets)  

ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ချး ငွနှင့်စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် 

ကန်တွင ်၃၉.၁၄%ရိှ ပးီ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၃၄.၉၅% ရိှခ့ဲသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူ 

ကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၄.၁၉% တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ချး ငွနှင့်စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခင့်ွအချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် 

ကန်တွင ် ၆၁.၄၅% ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၅၈.၃၉% ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် 

အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင် ၃.၀၆% တိးလာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ချး ငွထတ် ချး 

ထားမမှာ စစ ပါင်း ရရန်ပိင်ခွင့်၏ ၅၀% နှင့်အထက်ရိှ၍ ချး ငွများကိ ယခထက်ပိ၍ ထတ် ချး 

နိင် ကာင်း တွရ့ ပီး ပဂ္ဂလိကဘဏ်များအ နြဖင် ့၎င်းတိ၏့ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်များအ ပ  ၅၀% 

ထတ် ချးထားပါသည်။  

နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ချး ငွနှင့်စစ ပါင်း ရရန်ပိင်ခွင့်အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 

၁၆.၁၉%၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၁၃.၅၅% ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလ 

နှင့်နင်းယှဉ်လင် ၂.၆၄% တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ ချး ငွနှင့်စစ ပါင်း ရရန်ပိင်ခွင့်အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၄.၀၃% ရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

ချး ငွနှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို း ၄.၁၉% တိးလာြခင်းမှာ အဓိကအားြဖင့် 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲများ တိးချဲ ဖွ့င့်လှစ်နိင်သြဖင့် လပ်ငန်းကွန်ယက်သိသာစွာ တိးတက ်

လာပးီ၊ ချး ငွတိးတက်မနန်းမှာ ၃၇ % ကျာ် တိးတက်ခ့ဲြခင်း ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ထိအ့ြပင် 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တင်ွ နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများသည်လည်း ချး ငွများ စတင်ထတ် ချး 

လာြခင်း ကာင့်  ချး ငွနှင့် စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်အချို း တိးလာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအ ပ ြပန်ရချက် (Return to Equity-ROE)  

ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအ ပ  ြပန်ရချက် (ROE) မှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင ် ၉.၅၀% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၂၆.၅၅% ရိှခ့ဲသြဖင့်  

ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ရင်းနီှးြမုပ်နှမအ ပ  ြပန်ရချက် ၁၇.၀၅% လျာ့နည်း  

သွားပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ ရငး်နီှးြမုပ်နှမများအ ပ ြပန်ရချက(်ROE) မှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်ကန်တွင ်၁၇.၅၀% ရှိ ပီး၊  ၂၀၁၄-၂၀၁၅    ဘ ာနှစ်တွင်   ၂၂.၆၂%   ရိှသြဖင့်      ယခင်နှစ်  
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အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၅.၁၂% လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရ့သြဖင့် ပဂ္ဂလိက 

ဘဏ်များ၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအ ပ  ြပန်ရချက်ဝင် င ွ ြမင့်မား အာင် ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ပါသည်။ 

သိမှ့သာ ဘဏ်၏ အစရှယ်ယာရှင်များ၏ ယကည်မ ပိမိြမင့်မားလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ရင်းနီှးြမုပ်နှမအ ပ  ြပန်ရချက် (ROE) အချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် 

၃၄.၆၀%၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ၇၆.၃၃% ရိှသြဖင့် ယမန်နှစ် အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် 

၄၁.၇၃% လျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ 

 နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ ရင်းနီှးြမုပ်နှမအ ပ ြပန်ရချက် (ROE) အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘ ာနှစ်တွင်  - ၃.၁၀% ရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ပ ြပန်ရချက ်(Return on Assets) 

ဘဏ်လပ်ငန်းက ၏ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ပ ြပန်ရချက်မှာ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် 

၀.၆၀% ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ၀.၈၈% ရိှခ့ဲသြဖင့်  ယခင်နှစ်အလားတူ ကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ပ ြပန်ရချက ်၀.၂၈% လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ပ ြပန်ရချက်မှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနစ်ှကန်တွင် 

၁.၁၅% ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ၁.၄၆% ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်လင် ၀.၃၁% လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ဘဏ်များ၏ စစ ပါင်းရရန်ပိင်ခွင့်တွင် 

ချး ငွများမှာ အများဆးပါဝင်၍ အရည်အ သွးမီ ချး ငွများကသာ ဆးရးမနည်းပါး စ ပီး ဘဏ်၏ 

ဝင် ငွရရှိနိင်မည်ြဖစ်၍ အြမတ်ြပန်ရချက ် ကာင်းမွန်ရန် အရည်အ သွးရှိ သာ ဝင် ငွရနိင် သာ 

ရရန်ပိင်ခွင့်များကိသာ  ဘဏ်များမှရင်းနှီးြမုပ်နှသင့်ပါသည်။ 

 နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ပ  ြပန်ရချက် (ROA) အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ ာနှစ်တွင် ၀.၁၉% ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ၀.၃၅% ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူ 
ကာလနှင့် နင်းယှဉ်လင် ၀.၁၆% လျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ 

 နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ ရရန်ပိင်ခွင့်များအ ပ  ြပန်ရချက် (ROA) အချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ ာ နှစ်တွင်  - ၁.၆၃% ရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 
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မတည် ငွရင်းလ လာက်မအချို း (Capital Adequancy Ratio) 

 ြမနမ်ာနိင်ငတွင် ြမနှင့်အ ဆာက်အဦအာမခြဖင့် ချး ငွထတ် ချးမရာခိင်နန်းမှာ များြပား 

နသည့်အတွက် ြမနှင့်အ ဆာက်အဦ ဈးနန်းများ ရတ်တရက်ကျဆင်းသွားပါက ငွြဖစ်လွယ်မ 

အချိုးကျဆင်းသွား ပီး ငွ ရး ကး ရးအကျပ်အတညး် ြဖစ် ပ မဆီသိ ့ ဦးတည်သွားနိင်ပါသည်။ 

ယင်းအတွက် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် ရရန်ပိင်ခွင့်များ ပ တွင ် ဆးရးနိင် ြခ (Risk 

Weighted Assets) အ လး ပးကိန်း အသးြပု၍တွက်ချက်သည့် မတည်ရင်းနီှး ငလွ လာက်မ 

အချိုး ညန်ကားချက် အသစ်အားထတ်ြပန်ရန ်ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ 

ပဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ မတည် ငွရင်းလ လာက်မအချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်ကန်တွင ်

၁၉.၀၈% ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ၂၁.၃၉% ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်လင် ၂.၃၁% လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ သိရ့ာတွင်ဗဟိဘဏ်မှ သတ်မှတ် 

ထားသည့် အနည်းဆးမတညရ်င်းနှီး ငွလ လာက်မအချို း ၁၀% ကိ ြပည့်မီ ကာင်း တွရိှ့ရ 

ပါသည်။ ဘဏ်များအ နြဖင့်ဆးရးနိင် ြခကိ ခနိင်ရည်ရိှရန် မတည်ရင်းနီှး ငွကိ ထပ်မတိးြမင့်ရန်နှင့် 

တစ်ဖက်တွင်လည်း ဘဏ်၏ Assets များသည ် အရည်အ သွးရှိသည့် ဆးရးနိင် ြခနည်းသည့် 

ရရန်ပိင်ခွင့်များြဖစရ်န ်လိအပ်ပါသည်။  

 နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ မတည် ငွရင်းလ လာက်မအချိုးမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင်  
၈.၁၈% ရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ၁၇.၁၆%  ရိှသြဖင့် ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်လင် ၈.၉၈%  လျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ 
 နိင်ငြခားဘဏ် ဘဏ်ခဲွများ၏ မတည် ငွရင်းလ လာက်မအချို းမှာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင်  
၁၂၅.၁၇ %  ရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 
ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများအားကီးကပ်စစ် ဆးြခင်း 

 ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများသည် အများြပည်သူထမှ အပ်နှ ငွများမဟတ် သာ အြခား 

နည်းြဖင့်စစည်းရရှိသည့် ရန်ပ ငွများြဖင့် ကန်ပစ္စည်းဝယယူ်နင်ိရန်လည်း ကာင်း၊ ဝန် ဆာင်မ 

များအတွက ်သးစွဲနိငရ်န်လည်း ကာင်း၊ ချး ငွများထတ် ပးြခင်းကိ အဓိကထား၍ ဆာင်ရွက်က 

ပါသည်။ ၎င်းအြပင် အငှားဝယ်စနစ် (Hire Purchase) ြဖင့်လည်း ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများမှ 

ဝန် ဆာင်မ ပးရာ ပမှန်ဝင် ငွရှိ သာ်လည်း တန်ဖိးကီး သာ လူသးကန်ပစ္စည်းများ တစ်လးတစ်ခဲ 

တည်း မ ပး ချနိင်သူများအတွက် အရစ်ကျြပန်လည် ပးဆပ်နိငရ်န် ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီ 

တစ်ခချင်းအလိက် စည်းကမ်းချက်များ၊ လူပဂ္ဂိုလ်အာမခချက်များြဖင့် ဆာင်ရွက်ပါသည်။  
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ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများသည် လစဉ် ယင်းတိ၏့ စစ ပါင်းဝင် ငွ၊ သး ငွ၊ ချး ငွရှင်းတမ်းအား 
ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သိ ့ တင်ြပရ ပီး၊ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ Off-site Monitoring 
ြပုလပ်၍ စိစစ်သးသပ်ပါသည်။ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများသည် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်အတွင်း 
စစ ပါင်း ချး ငွ မှာကျပ် ၂၇,၃၄၆.၈၄ သန်းရိှ ပီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်ကန်တွင် ကျပ် ၁၆,၅၄၁.၃၈ 
သန်းရိှ၍ ပမာဏအားြဖင့် ကျပ် ၁၀,၈၀၅.၄၆ သန်း ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ၆၅.၃၂% တိးလာပါသည်။  
ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများ၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ ာနှစ်နှင့်  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနစ်ှ နင်းယှဉ်၍ 
ချး ငွ အ ြခအ နအား ပ (၉)၊ ရရန်ပိင်ခွင့်အ ြခအ နအား ပ(၁၀) နှင့် ဝင် ငွ၊ သး ငွ အ ြခအ နအား 
ပ(၁၁)ြဖင့် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
 

           

ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ်    ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

 

                                               ဇစ်ြမစ်။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 
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ဇယား(၁)   (၃၁-၃-၂၀၁၆) ရက် နထိ့ နိင်ငပိင်ဘဏ်များ၏ဘဏ်ခွဲစာရင်း 

 

စဉ ် ဘဏ်အမည် ရးချုပ်ဘဏ်ခွဲ
ရှိရာ မို  ့

စတင်တည် ထာင် 
သည့် န ့

(၃၁-၃-၂၀၁၆) 
ရက် နထိ့ 

ရးချု ပ်ဘဏ်ခဲွ ပါင်း
၁ ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် နြပည် တာ် ၂.၄.၁၉၇၆ ၃၀၆ 
၂ ြမန်မာ့နိင်ငြခားကန်သွယ်မဘဏ် ရန်ကန ် ၁.၄.၁၉၇၆ ၁ 
၃ ြမန်မာ့ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့်ကူးသန်း ရာင်း

ဝယ် ရးဘဏ် 
ရန်ကန ် ၁.၉.၁၉၉၀ ၂ 

၄ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွ ဖ့ိုး ရးဘဏ် ရန်ကန ် ၁.၆.၁၉၅၃ ၂၀၆ 
စစ ပါင်း ၅၁၅ 
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ဇယား(၂) (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ ြပည်တွင်းပဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ ဖွင့်လှစ်ထား သာဘဏ်ခဲွစာရင်း  

စဉ ် ဘဏ်အမည် 
ရးချုပ်ဘဏ်ခွဲ

ရှိရာ မို  ့

လပ်ငန်း ဆာင ်
ရွက်ရန်ခွင့်ြပုထား
သည့် နရ့က် 

(၃၁.၃.၂၀၁၆) 
ရက် နထိ့ 

ရးချု ပ်ဘဏ်ခဲွ ပါင်း
၁ ြမနမ်ာနိင်ငသားများဘဏ်လီမိတက ် နြပည် တာ် ၂၅.၅.၁၉၉၂ ၁၉ 

၂ ပထမပဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက ် နြပည် တာ် ၅.၃.၁၉၉၂ ၃၁ 
၃ သမဝါယမဘဏ်လီမိတက် ရန်ကန ် ၃.၈.၁၉၉၂ ၁၆၇ 

၄ ရတနာပဘဏ်လီမိတက ် မန္တ လး ၂၇.၈.၁၉၉၂ ၃ 
၅ ြမဝတီဘဏ်လီမိတက ် နြပည် တာ် ၁.၁.၁၉၉၃ ၄၇ 
၆ ရန်ကန် မို ့ တာ်ဘဏ်လီမိတက ် ရန်ကန ် ၁၉.၃.၁၉၉၃ ၄ 
၇ ရိးမဘဏ်လီမိတက ် ရန်ကန ် ၂၆.၇.၁၉၉၃ ၆၂ 
၈ ြမနမ်ာအ ရှတ့ိင်းဘဏ်လီမိတက ် ရန်ကန ် ၂၆.၇.၁၉၉၃ ၃၇ 
၉ အာရှရန်ကန်ဘဏ်လီမိတက် ရန်ကန ် ၁၇.၃.၁၉၉၄ ၁၃ 
၁၀ ထွန်း ကာ်မာရှယ်ဘဏ်လီမိတက ် နြပည် တာ် ၈.၆.၁၉၉၄ ၂၃ 
၁၁ က မ္ဘာဇဘဏ်လီမိတက် နြပည် တာ် ၈.၆.၁၉၉၄ ၃၁၄ 
၁၂ အ သးစားနှင့်အလတ်စားစက်မ 

လပ်ငန်းဖွ ဖ့ိုး ရးဘဏ်လီမိတက် 
နြပည် တာ် ၁၃.၉.၂၀၁၂ ၁၆ 

၁၃ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက ် နြပည် တာ် ၁၂.၁၁.၂၀၁၃ ၁၁၈ 
၁၄ ကျးလက်ဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်လီမိတက် နြပည် တာ် ၁၃.၉.၂၀၁၂ ၂ 

၁၅ အင်းဝဘဏ်လမိီတက် ရန်ကန ် ၁၅.၅.၁၉၉၇ ၃၉ 
၁၆ အာရှစိမ်းလန်းမဖွ ဖိ့ းု ရးဘဏ်လီမိတက် နြပည် တာ် ၂.၇.၂၀၁၀ ၅၃ 
၁၇ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် နြပည် တာ် ၂.၇.၂၀၁၀ ၁၅၁ 
၁၈ ယူနိက်တက်အမရဘဏ်လီမိတက် နြပည် တာ် ၂.၇.၂၀၁၀ ၄၈ 
၁၉ ြမနမ်ာ့ ရှ ့ ဆာင်ဘဏ်လီမိတက ် နြပည် တာ် ၂.၇.၂၀၁၀ ၇၅ 
၂၀ နြပည် တာ်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက ် နြပည် တာ် ၂၈.၂.၂၀၁၃ ၄ 
၂၁ ြမန်မာအ သးစား ငွ ရး ကး ရးဘဏ်

လီမိတက ်
ရန်ကန ် ၂.၇. ၂၀၁၃ ၉ 

၂၂ ဆာက်လပ် ရးနှင့်အိမ်ရာဖွဖိ့ းု ရးဘဏ် 
လီမိတက ်

ရန်ကန ် ၁၂.၇.၂၀၁၃ ၇ 

၂၃ ရ( ကျးလက်နှင့် မို ့ြပ)ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် 
ရးဘဏ်လီမိတက ်

ရန်ကန ် ၂၈.၇.၂၀၁၄ ၁ 

၂၄ ဧရာဝတီ တာင်သူလယ်သမားများ 
ဖွ ဖိ့ုး ရးဘဏ်လီမိတက ်

ပသိမ ် ၁၇.၁၁.၂၀၁၅ ၁ 

စစ ပါင်း   ၁၂၄၄ 
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ဇယား (၃)    ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ လိင်စင်ထတ် ပးခ့ဲသည့်     

နိင်ငြခားဘဏ်ခဲွများစာရင်း 

စဉ ် နိင်ငြခားဘဏ်ခဲွများအမည်     လိင်စင်ထတ် ပး  
      သည့် န ့

၁ The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd  (BTMU) ၂.၄.၂၀၁၅ 
၂ Sumitomo Mitsui Banking Corporation  Ltd  

(SMBC) 
၂.၄.၂၀၁၅ 

၃ Oversea  Chinese Banking Cooperation( OCBC) ၂.၄.၂၀၁၅ 
၄ United Overseas Bank  Ltd (UOB) ၃၀.၄.၂၀၁၅ 
၅ Bangkok Bank Public Coppany  Ltd ၂၆.၅.၂၀၁၅ 
၆ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ၂၆.၅.၂၀၁၅ 
၇ Malayan  Banking Berhad (May Bank) ၂၇.၇.၂၀၁၅ 
၈ Mizuho Bank  Ltd ၂၇.၇.၂၀၁၅ 
၉ Australia and New Zealand Banking Group Ltd 

(ANZ) 
၂၉.၉.၂၀၁၅ 
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ဇယား (၄)    ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ လိင်စင်ထတ် ပးခ့ဲသည့်     

ြပည်တွင်း ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီများ စာရင်း 

စဉ ် ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီအမည ်     လိင်စင်ထတ် ပး  
      သည့် န ့

၁ အိရီရင်တယ်လ်လီစင်ကမ္ပဏီလီမတိက် ၈-၁-၁၉၉၆ 
၂ ြမတ်နန်းယ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီလီမိတက် ၂၅-၁-၂၀၁၃ 
၃ ရူဂျီ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီလီမိတက် ၂၈-၅-၂၀၁၃ 
၄ မဟာ ဘာဂ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီလီမိတက ်  ၂၃-၄-၂၀၁၄ 
၅ ရတနာ ရာင်စဉ်ကမ္ပဏီလီမိတက် ၈-၅-၂၀၁၄ 
၆ ရာစနှစ် ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီလီမိတက ် ၅-၆-၂၀၁၄ 
၇ Win Progress Services Company Limited ၁၁-၆-၂၀၁၄ 
၈ ဇီ ကာ်ပိ ရးရှင်းကမ္ပဏီလီမိတက ် ၂၅-၆-၂၀၁၄ 
၉ ကမ္ဘာ့ဆန်းသစ်တီထွင် ငွ ရး ကး ရး 

ကမ္ပဏလီီမတိက် 
၄-၈-၂၀၁၄ 

၁၀ နိင်ငသားဘ ာ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီလီမိတက် ၁၁.၆.၂၀၁၅ 
၁၁ Mother Finance Company Limited ၁၈.၁.၂၀၁၆ 
၁၂ မာ်ဂနိက်ကမ္ပဏီလီမိတက ် ၁၈.၃.၂၀၁၆ 
၁၃ Best Merchant Finance Company Limited ၁၈.၃.၂၀၁၆ 
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ဇယား(၅)     ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်မှ (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ လိင်စင်ထတ် ပးခ့ဲသည့်   

ဘဏ်မဟတ် သာနိင်ငြခား ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီကိယ်စားလှယ်ရးခဲွများစာရင်း 

စဉ ် ြပည်ပ ငွ ရး ကး ရးကမ္ပဏီအမည် 
လိင်စင်ထတ် 
ပးသည့် န ့

လိင်စင်သစ်ထတ် 
ပးသည့် န ့

 
၁ AEON Credit Service Company ၂၀.၇.၂၀၁၂ ၁၆.၈.၂၀၁၆ 
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ဇယား(၆)  (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်နိင်ငြခားဘဏ်ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွစာရင်း  
 

စဉ ် ဘဏ်အမည ်
လိင်စင်ထတ ်
ပးသည့် န ့

လိင်စင်သစ်ထတ်
ပးသည့် န ့

 
၁ DBS Bank Ltd. ၁၂.၉.၂၀၀၃ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၂ National Bank Ltd. ၆.၇.၁၉၉၅ ၁၆.၈.၂၀၁၆ 
၃ First Overseas Bank Limited ၃၀.၄.၁၉၉၆ ---- 
၄ CIMB Bank Berhad ၁၉.၂.၂၀၀၈ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၅ Arab Bangladesh(AB)Bank Limited  ၁၀.၁၂.၂၀၁၀ ၈.၈.၂၀၁၆ 
၆ Siam Commercial Bank Public Company 

Ltd 
၂၃.၄.၂၀၁၂ ၈.၈.၂၀၁၆ 

၇ Krung Thai Bank Public Company Ltd ၁၄.၆.၂၀၁၂ ၃၀.၈.၂၀၁၆ 
၈ United Bank of India ၁၉.၆.၂၀၁၂ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၉ Kasikorn  Bank Public Company Ltd ၁၈.၇.၂၀၁၂ ၁၆.၈.၂၀၁၆ 
၁၀ Woori Bank ၂၅.၁၀.၂၀၁၂ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၁၁ Vietin Bank ၁၂.၁၂.၂၀၁၂ ၅.၈.၂၀၁၆ 
၁၂ Korea Development Bank ၂၇.၁၂.၂၀၁၂ ၁၁.၈.၂၀၁၆ 
၁၃ Standard Chartered Bank ၂၇.၁၂.၂၀၁၂ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၁၄ Industrial Bank of Korea ၁၄.၃.၂၀၁၃ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၁၅ First Commercial Bank  ၁၈.၃.၂၀၁၃ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 

၁၆ Bank of India(BOI) ၇.၅.၂၀၁၃ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၁၇ Kookmin Bank ၄.၆.၂၀၁၃ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၁၈ Export-Import Bank of India ၁၄.၆.၂၀၁၃ ၈.၈.၂၀၁၆ 
၁၉ The Export- Import Bank of Korea ၁၆.၁၂.၂၀၁၃ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၂၀ Eastern Bank Limited ၂၆.၅.၂၀၁၄ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၂၁ Bank of Ayudhya Public Company Ltd ၂၆.၅.၂၀၁၄ ၈.၈.၂၀၁၆ 
၂၂ RHB Bank Berhad ၂၆.၃.၂၀၁၄ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၂၃ Commercial Bank of Ceylone PLC ၁၂.၁၁.၂၀၁၄ ၈.၈.၂၀၁၆ 
၂၄ Cathay United Bank ၁၁.၄.၂၀၁၄ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၂၅ State Bank of Mauritius ၁၁.၄.၂၀၁၄ ၁၆.၈.၂၀၁၆ 
၂၆ BRED Banque Populaire ၁၁.၆.၂၀၁၄ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
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ဇယား(၆) အဆက် (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက် နထိ့ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်နိင်ငြခားဘဏ်ကိယ်စားလှယ်ရးခဲွစာရင်း  
 

စဉ ် ဘဏ်အမည ်
လိင်စင်ထတ ်
ပးသည့် န ့

လိင်စင်သစ်ထက်
ပးသည့် န ့

 
၂၇ Busan Bank Co.,Ltd ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၂၈ PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၂၉ Bank of Taiwan ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၃၀ Taishin International Bank Co.,Ltd ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၃၁ Taiwan Shin Kong Commercial Bank 

Co.,Ltd 
၂၃.၆.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 

၃၂ CTBC Bank Co.,Ltd ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၃၃ Yuanta Commercial Bank Co.,Ltd ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၁၂.၈.၂၀၁၆ 
၃၄ Taiwan Cooperative Bank Ltd ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၃၅ Taiwan Business Bank Ltd ၂၃.၆.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၃၆ Mega International Commercial Bank 

Co.,Ltd 
၂၃.၆.၂၀၁၅ ၅.၈.၂၀၁၆ 

၃၇ Ho Chiminh City Development Joint Stock 
Commercial Bank  

၂၃.၆.၂၀၁၅ ၁၆.၈.၂၀၁၆ 

၃၈ Qatar National Bank ၂၆.၇.၂၀၁၅ ၃၁.၈.၂၀၁၆ 
၃၉ Sampath Bank PLC ၂၆.၇.၂၀၁၅ ၅.၈.၂၀၁၆ 
၄၀ Bank of China ၁၂.၈.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၄၁ KEB Hana Bank ၁၈.၁၂.၂၀၁၅ ၂၉.၇.၂၀၁၆ 
၄၂ ACLEDA Bank Plc. ----- ၇.၄.၂၀၁၆ 
၄၃ SATHAPANA Bank PLC.(Maruhan Japan 

PLC.)  
၇.၅.၂၀၁၂ ၁၁.၈.၂၀၁၆ 

      
                    

  



Private State Owned Total Private State Owned Foreign Bank Total
 Liquid Assets exclude bonds      3,472,919.57      7,910,235.64     11,383,155.21        4,040,412.01            9,286,701.11            1,689,369.88       15,016,483.00 

 Liquid ASSETS        5,524,070.99      9,382,066.83        14,906,137.82           5,998,948.10            9,286,706.71            1,689,369.88       16,975,024.69 
 1. Cash 3,414,766.49        7,910,235.64      11,325,002.13        3,987,190.44            9,286,701.11             1,689,369.88                   14,963,261.43 
  ( 1 ) Cash in hand 1,484,648.94 119,307.64 1,603,956.58           1,415,246.22 178,947.75         1,594,193.97 
  ( 2 ) Foreign Currency (FC) 53,476.14 1,391,329.29 1,444,805.43           236,329.12 322,601.87 11,928.13            570,859.12 
  ( 3 ) Balance with CBM 392,278.09 945,612.12 1,337,890.21           487,087.67 1,298,500.41 0.00         1,785,588.08 
  ( 4 ) Balance with CBM (FC) 29,061.43 29,061.43                 98,973.99 454,838.60            553,812.59 
  ( 5 ) Bal: with banks (Doms) 464,209.77 1,058,318.47 1,522,528.24           620,662.00 1,624,678.61 0.00         2,245,340.61 
  ( 6 ) Bal: with banks (FC) 431,352.83 2,749,491.48 3,180,844.31           501,680.81 753,844.86 1,222,603.15         2,478,128.82 
  ( 7 ) Bal: with foreign banks (FC) 15,000.00 15,000.00                 627,210.63            627,210.63 
  ( 8 ) Bal: with foreign corrensponding banks (FC) 544,739.29 1,646,176.64      2,190,915.93           0.00 5,108,127.61                     5,108,127.61 
 2. Equity investement (Domestic) 2,619.60 16,330.10            18,949.70                 27,296.77 1,375,530.62             147,213.43                        1,550,040.82 
 3. Loans and advances 9,037,331.10 2,298,247.58      11,335,578.68         12,382,760.46 2,691,182.96             78,217.81                         15,152,161.23 
 4. Government Securities 2,051,151.42 1,471,818.63      3,522,970.05           1,958,536.09 ‐                                       1,958,536.09 
 5. T bill Auction Account 60,397.37             60,397.37 
 6. Other Public securities 2,881.76 2,881.76                   7,361.81               7,361.81 
 7. Bills purchased 58,153.08 12.56                    58,165.64                 53,221.57 5.60                                         53,227.17 
 8. Fixed assets 537,994.99 17,169.89            555,164.88              775,086.34 18,447.79                   17,718.16                              811,252.29 
 9. Other assets 373,286.00 5,242,016.58      5,615,302.58           898,638.75 3,244,730.93             7,924.12                             4,151,293.80 
 10. Acceptances, Endorsements and Guarantee 180,001.13 997,188.59          1,177,189.72           244,585.61                736,446.06                           981,031.67 
 11. Non Banking Assets 808.63                                         808.63 
12.Other Account 0.00 ‐                             18.98                                              18.98 

Total Assets 15,658,185.57 17,953,019.57    33,611,205.14        20,395,075.21 17,353,872.68           1,940,443.40                   39,689,391.29 
Equity 996,176.61 78,794.69            1,074,971.30           1,323,107.12 89,075.20 1,016,856.92         2,429,039.24 

Total Deposit 13,349,106.30 7,484,674.74 20,833,781.04 17,508,950.35 9,502,513.62 651,592.59       27,663,056.56 
Total Capital 733,939.74 62,500.00            796,439.74              952,748.65 69,500.00 1,048,257.05         2,070,505.70 

 1. Paid up Capital(Ks) 692,125.24 62,500.00            754,625.24              910,934.15 69,500.00                              980,434.15 
     Paid up Capital (FE) 41,814.50 41,814.50                 41,814.50 ‐                               1,048,257.05                     1,090,071.55 
 2. Reserves 213,645.22 16,139.00            229,784.22              307,281.09 19,393.25                   976.95                                   327,651.29 
  ( 1 ) Other Reserves 102,878.09 55,207.74            158,085.83              102,093.09 70,230.08                   10,575.00                              182,898.17 
  (2)  Revaluation  Reserves 963,514.73          963,514.73              216,348.78                           216,348.78 
 3. Balance  of Profit and Loss A/C 23,832.81 155.69                  23,988.50                 13,141.79 181.95                        (32,377.08)                            (19,053.34)
4.Share premium 24,758.84 24,758.84                 49,935.59 ‐                                           49,935.59 
 5. Deposit of Customers other than Banks 13,131,752.42 7,484,674.74      20,616,427.16        17,219,308.34 9,502,513.62 512,279.37       27,234,101.33 
   ( 1 ) Demand Deposits  2,496,992.00 4,497,914.42      6,994,906.42           2,135,230.55 8,941,121.39             409,417.79                      11,485,769.73 
   ( 2 ) Time Deposits 10,634,760.42 2,954,536.23      13,589,296.65         15,084,077.79 74,572.54                   102,861.58                      15,261,511.91 
   ( 3 ) Other Deposit 32,224.09            32,224.09                 486,819.69                           486,819.69 
 6. MPU Settlement 0.00 13,736.06            13,736.06                 11,334.14                               11,334.14 
7. Due to Domestic Banks 217,353.88 217,353.88              289,642.01 ‐                               139,313.22                           428,955.23 
 8a. Borrowing from MEB 92,500.00 552,394.46          644,894.46              97,500.00 ‐                                           97,500.00 
 8b. Borrowing from CBM 233,490.00 233,490.00              136,060.00 ‐                                          136,060.00 
 8c. Borrowing from MBL 0.00 ‐                             ‐                                                       -   
 8d. Borrowing from IFC 4,855.00 4,855.00                   ‐                                                       -   
 8e. Borrowing from Cathay 82,000.00 82,000.00                 ‐                                                       -   
 8f. Borrowing from Yoma 2,500.00 2,500.00                   103,823.01            103,823.01 
 8g. Borrowing from other bank 250,270.00 232,314.53          482,584.53              251,768.72 855,768.43                        1,107,537.15 
 8h. Borrowing from foreign institutions 178,626.27                           178,626.27 
 9. Visa Prepaid Card Payable  2,292.17 2,292.17                   3,054.42               3,054.42 
 10. Bills payable (Domestic) 60,417.63 1,152,577.73      1,212,995.36           45,865.98 996,023.40                6.32                                     1,041,895.70 
 11. Other Liabilities 278,700.05 6,301,686.31      6,580,386.36           578,266.92 4,787,990.08             50,939.86                           5,417,196.86 
 12. Acceptances,Endorsements and    202,999.72 997,188.59          1,200,188.31           244,585.60 736,446.07                           981,031.67 
13.State/ Regional Government Fund Account 114,685.50          114,685.50              88,142.88                               88,142.88 
14.Other Account 6,244.49              6,244.49                   31,846.44                               31,846.44 

 Total Liabilities 15,658,185.57 17,953,019.57    33,611,205.14        20,395,075.21 17,353,872.68           1,940,443.40                   39,689,391.29 
Total Assets ‐ AEG 15,478,184.44 16,955,830.98    32,434,015.42        20,150,489.60 16,617,426.62 1,940,443.40       38,708,359.62 

Income 1,333,820.26        373,241.71         1,707,061.97         1,733,404.01          185,989.62              7,216.93                    1,926,610.56           
Expenditure 1,108,520.67        313,094.11         1,421,614.78         1,501,811.90          155,165.30              37,553.44                  1,694,530.64           
FX Revaluation Gain (1,179.87)                   (1,179.87)                  
Tax (28.91)                        (28.91)                      
Net Income 225,299.59           60,147.60           285,447.19            231,592.11             30,824.32                 (31,545.29)                230,871.14              
Loan to Deposit Ratio  67.70% 30.71% 54.41% 70.72% 28.32% 12.00% 54.77%

Cash to Total Assets 22.06% 46.65% 34.92% 19.79% 55.89% 87.06% 38.66%

Deposit to Total Assets 86.24% 44.14% 64.23% 86.89% 57.18% 33.58% 71.47%

Fixed Assets to Total Assets 3.48% 0.10% 1.71% 3.85% 0.11% 0.91% 2.10%

Loan to Total Assets 58.39% 13.55% 34.95% 61.45% 16.19% 4.03% 39.14%

ROE 22.62% 76.33% 26.55% 17.50% 34.60% ‐3.10% 9.50%
ROA 1.46% 0.35% 0.88% 1.15% 0.19% ‐1.63% 0.60%
CAR 21.39% 17.16% 19.05% 19.08% 8.18% 125.17% 21.77%

Liquidity 27.77% 90.73% 53.06% 20.42% 75.78% 226.85% 59.60%
Liquidity(Exclude Gov Bond) 11.81% 73.71% 36.68% 13.54% 75.78% 226.85% 56.91%

27.2516038 101.1497772 55.35415689 23.81522979 101.4280574 259.2653017 56.08771473
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