
 

 
 

ကမုၸဏီ ၏ လကေ္အ ကခ္ ံကမုၸဏီခ ြဲမ  ်ားက SEIN ေဆ်ားးံုု  ု  ္အစုးုယွယ္  ဝယယ္ျူခု်္ား 
 

ဖ (္စ)္ျမမ္မ အု္္က(္စ္)မြဲဲ့ (မ)္ကုမၸဏီလီမိ က္ (“ကုမၸဏီ” ႏွွု္ ဲ့ ၏ လက္ေအ က္ခံကုမၸဏီခ ြဲ မ  ်ား စေုပ ု္်ား၍ “ကုမၸဏီအုပ္စ”ု) 
ဒ ႐ိုိုက္  အဖ ြဲ႕သည္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေအ က္ခံ ကုမၸဏီခ ြဲမ  ်ားျဖစေ္သ  Pun Hlaing International Hospital Limited (“PHIH”) 
ႏွွု္ဲ့ Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited (“YSHPH”)  ို႔က ေ  ု္္ကီ်ားးမိိ႕းွိ SEIN ေဆ်ားးံု၏ အစုးွယ္ယ  ၇၀% ကိ ု 
အေမးိကမ္ ေဒဒလ  (၄,၉၀၀,၀၀၀) ျဖု္ဲ့ ၀ယ္ယူးမ္ ေဒ က္   ထ မ္ေအ်ား အပ အဝု္ အျခ ်ားလူပုုဂ ိိလ္မ  ်ားမွု္ဲ့  မူေဘ ု ္ 
သေဘ  ူစ ခ ိပ္ခ ိပ္ဆိုခြဲဲ့ေ က ု္်ား အသိေပ်ားေ ကည အပ္ပ  သည္။ 
 

SEIN ေဆ်ားးံုသည္  ေျမအက ယ္အဝမ္်ား (၀.၄၆) ဧက ေပဒ  ု ္ ည္ေဆ က္ထ ်ားေသ  ကု ု္ (၁၀၀) ဆံဲ့ ေဆ်ားးံု ျဖစ္ပ သည္။ SEIN 
ေဆ်ားးံုသည္ ခ ြဲစိ ္ကုသမႈ၊ ဓ  ္ခ ြဲခမ္်ား ဝမ္ေဆ ုမ္ႈ၊ ဓ  ္မွမ္းိုက္ ဝမ္ေဆ ု္မႈမ  ်ား၊ အေထ ေထ  ေး ဂ ကုသျခု္်ားမွု္ဲ့  
ေး ဂ းွ ေဖ ဆုံ်ားျဖ ္ေပ်ားသည္ဲ့ ဝမ္ေဆ ု္မႈမ  ်ား အပ အဝု္ အေျခခမံွု္ဲ့ အဆု္ဲ့ျမု္ဲ့ က မ္်ားမ ေး်ား ဝမ္ေဆ ု္မႈမ  ်ားကုိ  
ေဆ ု္း က္လ က္ းွိပ သည္။ 
 

မူေဘ ု္သေဘ  ူစ ခ ိပ္အး SEIN ေဆ်ားးံုုအ ်ား ဝယ္ယူမႈသည္ ၂၀၁၈ ခုုႏွွစ္ စက္ ု္ဘ လ ၂၈ းက္ေမ႔  ု ္  
ျပီ်ားေျမ က္သ  ်ားျပျီဖစေ္ က ု္်ား ဒ းိုက္  အဖ ြဲ႕အေမႏွွု္ဲ့ းွယ္ယ းွု္မ  ်ားအ ်ား အသိေပ်ားအေ က ု္်ား က ်ားလိုုပ သည္။ SEIN ေဆ်ားးံုုအ ်ား 
စီမံအုုပ္ခ ိပ္မိုုု္းမ္အ  က ္ အစုုစပ ္ ကုမၸဏီ အသစ္ (JVCo)  စခ္ုုကိုုလည္်ား ဖ ြဲ႕စည္်ား ည္ေထ ုသ္  ်ားမည္ ျဖစ္းပီ်ား ထိုုကုမၸဏီ 
အသစ္  ု ္ YSHPH က ၇၀% ပိုုု္၍ ေဒ က္  ထ မ္်ားေအ်ားက ၃၀% ပိုုု ္ဆိုုု္မည္ ျဖစပ္ သည္။ 
 

အမ ဂ ္  ု္ SEIN ေဆ်ားးံုအ ်ား JVCo က ျပိျပု္ေျပ ု္်ားလြဲမႈမ  ်ား ေဆ ု္း က္သ  ်ားမည္ ျဖစ္းပီ်ား ေဆ်ားးံုးွ ိကု ု္အေးအ  က္ မွု္ဲ့  
ေဆ်ားပစစည္်ား ကိးိယ မ  ်ားကုိ  ို်ားခ ြဲ႕သ  ်ားမည္ဲ့ အျပု္ Pun Hlaing Siloam Hospital ေဆ်ားးံုအျဖစ္ အမည္ေျပ ု္်ားလြဲသ  ်ားမည္ 
ျဖစ္သည္။ JVCo သည္ ထိပ္ မ္်ား အထူ်ားကု ဆး ဝမ္္ ကီ်ားမ  ်ား၊ ေဆ်ားဘက္ဆုို္း  ပည းွုမ္  ်ားအ ်ား ခမ္႔အပ္ျခု္်ားမွု ္ဲ့  
ေမ က္ဆုံ်ားေပဒအဆု္ဲ့ျမု္ဲ့ေဆ်ားပစစည္်ား ကိးိယ မ  ်ား  ပ္ဆု္ျခု္်ား ို႔ျဖု္ဲ့ ေဆ်ားးံုက ေပ်ားမို္ု္ေသ  ဝမ္ေဆ ု္မႈ အ ိုု္်ားအ  အ ်ား 
 ို်ားခ ြဲ႕ ျဖည္ဲ့ဆည်္ားသ  ်ားမည္  ျဖစ္သည္။ 
 
ဘ႑ ေး်ားဆိုု း္ အက ိိ ်ားသကေ္း ကမ္ႈ 
 

ဤအစု႐ိုွယ္ယ  ဝယ္ယူမႈကိ ုYSHPH ကုမၸဏီ ၏ းွယ္ယ းွု္မ  ်ား၏ ထည္ဲ့ဝု္မႈမွု ္ဲ့ ေခ ်ားေု မ  ်ားကုိ  အသံု်ားျပိးပီ်ား ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ 
ဝယ္ယူမႈသည္ ဤေ ကည ခ က္ထု ္ျပမ္သည္ဲ့းက္က္၌ ကုမၸဏီအုပ္စု၏  စ္စ ု  စ္ေပ ု္်ား ည္်ားေသ  အသ ်ား ု္ပိုု္ဆိုု္မႈမ  ်ား၏ 
၃.၅၇% ခမ္႔ ႐ိုိွပ သည္။ ဤ ဝယ္ယူမႈေ က ု္ဲ့ ၂၀၁၉  ခုႏွွစ္၊ မ ္လ (၃၁)းက္ေမ႔ ကုမ္ဆံု်ားေသ  လက္႐ိုိွဘ႑ ေး်ားႏွွစ္အ  က္ 
ကုမၸဏီအုပ္စု၏  စ္စု စ္ေပ ု္်ား ည္်ားေသ  ႐ိုွယ္ယ  စ္ခုုစီ၏ အျမ ္ေု အေပဒမ  ်ားစ   အက ိိ်ားသက္ေး က္မႈ မ႐ိုိွမိုုု္ေ က ု္်ား 
အသိေပ်ား အပ္ပ သည္။ 
 
ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕  ၏  ဖမုနတ႔ဖရိ 
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