စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင်း် ဖြင််းဆင
ို ်ရာြွင်ဟက ြေညာစာတမ််း

EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC COMPANY
LIMITED

ဤစာတမ််းတွင်ဖ ာ်ပြထာ်းဖ
နုင်

ည်၊ ဖရာင််းခ နုင်

ာအစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ပမန်မာနုင်ငံ

ာ်းမ ာ်းနှင် ပမန်မာကုမပဏီမ ာ်းက

ည်။

ရက်စွဲ။ွ

။ [၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဖ ဖ ာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်]

ာ ဝယ်ယူ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊ ဖေဖေ ့်ဝါရီလ ၂၈ ရြေ်စွွဲပါ စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖြင််းဆိုင်ရာြွင်ဟက ြေညာစာတမ််း
(၂၀၂၀ ဖပည်နှစ၊် ကြကြေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရြေ်တွင် ရန်ြေိုန်စကတာအတ်ြ န််း၌ မှတ်ပိုတင်ထာ်းပပီ်း ဖြစ်ပါသည်။)
ဤစာတမ််းသည်

အရရ်းက

်းသည်စာတမ််းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုတစ်ရာနှင်စပ်လျဉ််း၍
အခွန်

သသယတစ်စုတစ်ရာရှပ
ှိ ါ

ှိုင်ရာ သှိုို့မဟုတ် အဖခာ်း

ှိစစရပ်မျာ်း

ှိုင်ရာအက

၊

လူက

လူက

်းမင််းရ

်းမင််း၏ဥပရေ

ရပ်းပုဂ္ှိိုလ်နှင် ရ

Ever Flow River Group Public Company Limited
(“ဒါရိုြေ်တာမ ာ်း”) က ကုမပဏီ၏ထုတ်ဖဝထာ်းပြီ်းပ စ်

ရ
် မည်လုပ်ရ

ှိုင်ရာ၊

ဘဏ္ဍာရရ်း

စာတမ််းအရ မည်

ည်အစုရှယ်ယာကုမျှထည်ဝင်ရန်

ဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ာ

အခ က်အလက်မ ာ်း

တာဝန်ယူြါ

ည်။

င်ဖလ ာ်ဖ

ွင််းရန် (“စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််း

အလက်မ ာ်းအရ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
အမ ာ်းပြည်
ဖအာင်

ည်။ စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာ

ဒါရုက်တာတစ်ဦ်းခ င််းစီက

တင််းရယူမှုမ ာ်းပြြုလုြ်ပြီ်း

၄င််းတုို့

ရှ

ည်

ူအထင်အပမင် လွွဲမှာ်းဖအာင် ခ န်လှြ်ထာ်း

မ ာ်း မရှဖ ကာင််း ဒါရုက်တာတစ်ဦ်းခ င််းစီက အာမခံြါ

အပြည်အဝ
တင််းအခ က်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွငဟ
် ဖ ကညာစာတမ််းတွင် မှာ်းယွင််း

ူ အထင်အပမင်လွွဲမှာ်းဖစမည်ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်း မြါရှဖ ကာင််း၊
ုို့မဟုတ် အမ ာ်းပြည်

ာ ဤ ွင်ဟ

ုို့မဟုတ် ဖရာင််းခ ရန်မကမ််းလှမ််းြါ။ ဤစာတမ််းတွင်

ပြည်စမ
ံု ှန်ကန်ဖ ကာင််း

ာစံုစမ််း

ှိုင်ရာ၊

ာမန်အစုရှယ်ယာမ ာ်းအာ်းလံု်း (“အစိုရှယ်ယာ

ဖြင််း”) အတွက် “စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖြင််းဆိုင်ရာြွင်ဟက ြေညာစာတမ််း” ဟုဖခေါ်တွင်ဖ
အတည်ပြြုထာ်းပြီ်း ပ စ်ြါ

်

ွ်းရနွ်းသင်ပါသည်။

မ ာ်း”) ကု ရန်ကုန်စဖတာအတ်ခ န််း (“YSX”) တွင် စာရင််းဝင်အပ စ်တင်
ဖ ကညာစာတမ််းကု

ာင်ချ

ုို့မဟုတ် “ြေိုမပဏ”ီ ) ၏ ဒါရုကတ
် ာမ ာ်း

(“EFR”
ည်

ာင်ရွ

ည်

ုို့မဟုတ်

ုို့မဟုတ် ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်း မှာ်းယွင််း
ည် အပခာ်း

တင််းအခ က်အလက်

ည်။

စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းမပြြုမီ ကျွန်ုြ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ပမန်မာနုင်ငံရှ

ုို့မဟုတ် အပခာ်းဖနရာ

တစ်ရြ်ရြ်ရှ

ည်စဖတာအတ်ခ န််းတွင်မျှ

ဖစ ်းနှုန််း

မပြြုလုြ်ထာ်းြါ။

မည်

ကုမပဏီ၏အစုရှယ်ယာအာ်းလံု်းကု

စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််း၊

တ်မှတ်ပခင််း

အစုရှယ်ယာအတန််းအစာ်းခွွဲပခာ်းထာ်းပခင််းမရှဘွဲ

အစု

ရှယ်ယာအာ်းလံု်းအတွက် တူညီဖ ာရြုင်ခွင်၊ အက ြု်းခံစာ်းခွင်မ ာ်းကု ရရှြါမည်။
ဖမန်မာနိုင်ငသာ်းမ ာ်းနှင်ဖမန်မာြေိုမပဏီမ ာ်းထသိုို့

ြေျွန်ပ
ို ်တို့ို၏အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေို

ကနောင်တွင်ထိုတ်ကဝကရာင််းြ

ဖြင််း၊ လွဲကဖပာင််းကပ်းအပ်ဖြင််း သိုို့မဟိုတ် အဖြာ်းနည််းကရာင််းြ ဖြင််းတိုို့ြေို ဖပြုလိုပ်နိုင်ပါသည်။

ဖမန်မာနိုင်င၏

အစို်းရအာဏာပိုင်အြွွဲွဲ့အစည််းတစ်ရပ်ရပ်ြေထိုတ်ဖပန်ကသာ သြေ်ဆိုင်ရာဥပကဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊

ညန် ြော်း

ြ ြေ်မ ာ်း၊ အမနို့်က ြော်ဖငာစာမ ာ်း၊ အမနို့်မ ာ်း သိုို့မဟိုတ် မူဝါဒမ ာ်းအရ ြွင်ဖပြုကသာအြါ အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေို
နိုင်ငဖြာ်းသာ်း သိုို့မဟိုတ် နိုင်ငဖြာ်းြေိုမဏ
ပ ီမ ာ်းထသိုို့ လွဲကဖပာင််းကပ်းအပ်နိုင်ပါသည် သိုို့မဟိုတ် အဖြာ်းနည််း
စီမကရာင််းြ နိုင်ပါသည်။
အစုရှယ်ယာမ ာ်းဝယ်ယလ
ူ ု
ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန

ူ

ည်

အစရှ

၄င််း၏ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုရည်ရွယ်ခ က်၊
ည်ကစစရြ်မ ာ်းကုထည်

စြ်လ ဉ််း၍ ၄င််းတုို့ကုယ်တုင်တန် ု်း
ံ

ယတစ်စုတ
ံ စ်ရာရှြါက

အစုရှယ်ယာမ ာ်းဝယ်ယူပခင််းနှင်

တ်မှတ်ပခင််း နှင် ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်းကု ဆန််းစစ်ဖလလာပခင််းတုို့ကု ဖဆာင်

ရွက်ရြါမည်။ လူကကီ်းမင််းအဖနပ င် ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
၍

ွင််းစဉ််းစာ်းလ က်

ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခအခ က်အလက်မ ာ်းနှင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းနှင်စြ်လ ဉ််း

ုို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာမ ာ်းဝယ်ယူရန်စဉ််းစာ်းရာတွင်

ံ

ယတစ်စုံတစ်ရာရှ

ြါက ဖငွဖခ ်း

က်ဖ

ခံလက်မှတ်ဆုင်ရာကုမပဏီမ ာ်း၊ ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုဆုင်ရာကုမပဏီမ ာ်း

ြညာရြ်ဆုင်ရာအကကံဖြ်းြုဂ္ြုလ်မ ာ်းနှင် ဖဆွ်းဖနွ်းတုင်ြင်
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံပခင််း
ဆုင်ထာ်းပခင််းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဆံု်းရံှု်းနုင်
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
တွင်လည််း ထည်
ပခင််း

င်ြါ

ုို့မဟုတ်

ည်။

ုို့မဟုတ် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု အပခာ်းနည််းြုင်

ည်အဖပခအဖနမ ာ်း ရှြါ

ည်။ အဆုြါဆံု်းရံှု်းနုင်

ည်အဖပခအဖနမ ာ်းကု

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏ အခန််း ၆ ြါ “ဆို်းရ်းနိုင်သည်အြ ြေ်မ ာ်း”

ွင််းဖ ာ်ပြထာ်းြါ

ည်။ အဆုြါအခန််း ၆ ၌ ကျွန်ုြ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ုို့မဟုတ် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းကုဆက်လက်ြုင်ဆုင်ထာ်းပခင််းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ ထည်

ရမည်အခ က်မ ာ်းကု ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်းြါ
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

အပခာ်း

ည်။

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းအရ

ုို့မဟုတ် ဖရာင််းခ ရန် ကမ််းလှမ််းပခင််းမပြြုြါ။

ွင််းစဉ််းစာ်း

မည်

ည်အစုရှယ်ယာကုမျှထည်ဝင်ရန်

ုို့
ရန်ကုန်စဖတာအတ်ခ န််း
ပြည်ဖထာင်စု

မမတပမန်မာနုင်ငံဖတာ်

ကုမပဏီ၏အမည်

-

Ever Flow River Group Public Company
Limited

ကုယ်စာ်းလှယ်

-

အမည်နှင် ရာထူ်း
ဖလျှာက်ထာ်း
မှတ်ြုတ
ံ င်ထာ်း

ဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်း
ဥကကဋ္ဌ

ည်ရက်စွဲွ
ည်ရံု်းလြ်စာ

-

[၂၀၂၀ ပြည့်နှစ၊့် ဖေဖေ ဝ
့် ါရီလ ၂၈ ရက့်]

-

အမှတ် ၆၂၊ အခန််း ၁၁၀၄၊ Mahabadoola
Complex (B)၊ ၁၁ လာ၊ တာဝတိံ

ာလမ််း၊ ြုစွန်

ဖတာင်ပမြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမြုြို့၊ ပြည့်ဖ

င့်စသ
ု မ္မတ

ပမန်မာနုင်ငံဖတာ်၊ ၁၁၁၇၁
ဆြေ်သွယ်ရန်လပ်စာနှင် ြိုန််းနပါတ်
လြ်စာ

-

Ever Flow River Group Public Company
Limited
အမှတ် ၆၂၊ အခန််း ၁၁၀၄၊ Mahabadoola
Complex (B)၊ ၁၁ လာ၊ တာဝတိံ

ာလမ််း၊ ြုစွန်

ဖတာင်ပမြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမြုြို့၊ ပြည့်ဖ

င့်စသ
ု မ္မတ

ပမန်မာနုင်ငံဖတာ်၊ ၁၁၁၇၁
ုန််းနံြါတ်၊ က်စ်၊ အီ်းဖမ်းလ်

-

ကုမပဏီ၏ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာအကကံဖြ်းမ ာ်း -

yeemonoo@efrgroupmm.com
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
အခန််း ၀၆-၂၇၊ Strand Square၊ ၆ လာ၊
အမှတ် ၅၃၊ ကမ််းန ်းလမ််း၊ ြန််းြွဲတန််းပမြုြို့နယ်
ရန်ကုန်ပမြုြို့၊ ပြည့်ဖ

ကုမပဏီ၏
ဥြဖဒအကကံဖြ်းအမည်

-

င့်စသ
ု မ္မတပမန်မာနုင်ငံဖတာ်

VDB Loi Co., Ltd.
အခန််း ၀၁ - ၀၅၊ Juction City Office Tower ၊
၁၀ လာ၊ ဗုလ်ခ ြုြ်ဖအာင်ဆန််းလမ််း နှင် ၂၇ လမ််း
ဖထာင်၊

ြန််းြွဲတန််းပမြုြို့နယ်၊

ပြည့်ဖ

င့်စုသမ္မတပမန်မာနုင်ငံဖတာ်

ရန်ကုန်ပမြုြို့၊

ကုမပဏီ၏စာရင််းစစ်အမည်

-

Win Thin & Associates
အခန််းအမှတ် (E၊ F နှင် G)၊ ၇ လာ၊ Naing Group
Office

Tower

II၊

ဆူ်းဖလဘုရာ်းလမ််းဖထာင်၊
ပမြုြို့နယ်၊

ရန်ကုန်ပမြုြို့၊

အဖန ်ရထာလမ််းနှင်
ဖက ာက်တတ
ံ ာ်း
ပြည့်ဖ

င့်စသ
ု မ္မတ

ပမန်မာနုင်ငံဖတာ်
အစုရှယ်ယာထုတ်ဖဝ
အ

ည်ကုမပဏီအပမွဲ

-

ံု်းပြြုမည်ဘဏ်အမည်

KBZ ဘဏ်
အမှတ် (၆၅၁/၁)၊ ပြည်လမ််း၊ ကမာရွတ်ပမြုြို့နယ်၊
ရန်ကုန်ပမြုြို့၊ ပြည့်ဖ

စာရင််းဝင်အပ စ်တင်
အဆုြါရံု်းအမည်နှင်
လြ်စာ

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းကု အမ ာ်းပြည်
-

င့်စသ
ု မ္မတပမ္န့်မ္ နုင့်ငံဖတ ့်

ူ ကည်ရှုနုင်မညဖ
် နရာ

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
အမှတ် ၅၃၊ Strand Square၊ ဖပမညီထြ်၊
ကမ််းန ်းလမ််း၊
ပြည့်ဖ

ြန််းြွဲတန််းပမြုြို့နယ်၊

င့်စုသမ္မတပမန်မာနုင်ငံဖတာ်

ရန်ကုန်ပမြုြို့၊

မာတိကာ
အပိင
ို း္

- အဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ု
ိို ခက္မခား ...................................................................................................... ၂

အပိင
ို း္

- စာရင္း င္အအဖစ္တင္္ြငး္ အုင္းဆိင
ို ရ
္ ာအကခာ္းုခဥပ္တင္အပုခက္ .................................................... ၇

အပိင
ို း္

- ႀကိဥတင္ေမခာ္မမ္း

အပိင
ို း္

- ေ ြးုခယ္

ား္ာ့္အေ္ကာင္းအရာမခား ...................................................................... ၉

ားေ္ာသာာေရးဆိင
ို ရ
္ ာအုခက္အကက္မခား ....................................................... ၁၁

အပိင
ို း္ ၅ - စာရင္း င္အအဖစ္တင္္ြငး္ အုင္းဆိင
ို ရ
္ ာအုခက္အကက္မခား ....................................................... ၁၆
။ စာရင္း င္အအဖစ္တင္္ြင္းအုင္းဆိိုင္ရာစိုစိုေပုင္းကိုမ္ကခစရိတ္မခား ........................................................၁၆
။ မတာ္ေငြရင္း

ာ့္ င္အုင္း...............................................................................................................၁၆

အပိင
ို း္ ၆ - ဆံိုး းံ ိုိင္
္ ာ့္အုခက္မခား ................................................................................................. ၁၈
။ ကၽြ ို္ပ္တိိုုစ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္း င့္ ကိုပ္ငမ္းကာ္ပတ္ေဆာင္ ြက္မမခားဆိိုင္ရာဆံိုး ံး ိုိင္ေအုမခား ...........၁၈
။ အမမ္မာ ိိုင္ငံ င့္ဆက္ ယ္ေ္ာဆံိုး ံး ိုိင္ေအုမခား ................................................................................. ၂၅
။ အစို ယ္ယာမခား င့္စပ္ကခာ္း

ဆံိုး းံ ိုိငေ
္ အုမခား .................................................................................. ၂၈

အပိင
ို း္ ၇ - ကိုမၸဏု
၏ အုခက္အကက္မခား ............................................................................................. ၃၂
။ ကိုမၸဏ၏ဆိုိင္ရာအုခက္အကက္မခား ..................................................................................................... ၃၂
။ မိုင္ကိုမၸဏ၏၊ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခားမင့္တြဖက္ကိုမၸဏ၏မခားဆိိုင္ရာအုခက္အကက္မခား ................. ၃၃
။ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခားမင့္ တြဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုကိုပ္ငမ္းမခား ....................................................... ၃၄
။ ကိုပ္ငမ္းုအား္ာုခက္မခား/အ္ံိုးအပဥ္ာ့္မညာ့ခဟညာမခား ............................................................... ၄၃
၅။ မညာ့ခဟညာစ၏မံကိမ္းမခား .................................................................................................................... ၄၅
၆။ အဓိကအား္ာုခက္မခားအကခာ္းုခဥပ္ ..................................................................................................၄၇
၇။

ကိုမၸဏ၏ င့္ Group ု ဖြ႕စာ္းပိုံ .....................................................................................................၄၈

၈။

ုမ္ိအပ္

၉။

ကိုမၸဏ၏ုစ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းအေ္ကာင္းအေ္းစိတ္ေဖာ္အပုခက္ ...................................................... ၅၀

ား္ာ့္ မ္

မ္းမခားုအေ္ကာင္းအရာေဖာ္အပုခက္ ...........................................................၄၉

။ ကိုမၸဏစ
၏ မ
၏ အ
ံ ပ
ို ု
္ ခဥပ္မအဖြ႕ုေဆြးေ ြးမမခား င့္ ဆမ္းစစ္ေက့ကာမ .................................................... ၅၉
။ Liquidity င့္ မတာ္ေငြရင္းအရင္းအအမစ္မခား ..................................................................................၇၃
အပိင
ို း္ ၈ - ကိုမၸဏု
၏ စ၏မု
ံ မ္ိုြမ၊ အစို ယ္ယာ င္မခား င့္ အစို ယ္ယာမခားဆိင
ို ရ
္ ာ ္တင္းအုခက္ အကက္ .... ၇၄
။ ဒု က
ိို တ
္ ာအဖြ႕ (BOD).......................................................................................................................၇၄
။ အေရးႀက၏းေ္ာ ေမာက္ုံ္တင္းအုခက္အကက္မခား ....................................................................... ၇၅
။ ကစာ င့္ ေငြေ္ကးမညိုတ္္ာ့္ အကခဥိးုံစားုြင္ိမခား ......................................................................... ၉၀

။ စ၏မံုမ္ိုြမ အစ၏ရင္ုံမ ဇယား ............................................................................................................. ၉၀
၅။ ေကာ္ပိိုရိတ္စ၏မံအိုပ္ုခဥပ္မစမစ္ (Corporate Governance) .................................................................၉၁
၆။ အစို ယ္ယာ င္မခား ...........................................................................................................................၉၃
၇။ အစို ယ္ယာမတာ္ေငြရင္းဖြ႕စာ္းပံို ................................................................................................. ၉၅
၈။ အအမတ္ုြေ မ၊ အအမတ္ုြေ မမႈ ုဒ..................................................................................................... ၉၆
၉။ ကိုမၸဏ၏ုအစို ယ္ယာေဖာ္အပုခက္ .................................................................................................... ၉၇
အပိင
ို း္ ၉ - ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂဥိ က္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္ ကိုပင
္ မ္း ေဆာင္ ြကမ
္ မခား .............. ၁၀၁
အပိင
ို း္

- အမမ္မာ ိိုငင
္ ု
ံ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ေစခးကြကအ
္ ေအုအေမ ........................................၁၁၅

အပိင
ို း္

- ေ ာက္ပပ
ံ့ ိေ
ို ဆာင္ေရးကိုပင
္ မ္း (Logistics) ဆိုိငရ
္ ာာုံဥငံို္ိုးံ ္ပ္ုခက္ ................................. ၁၂၀

အပိင
ို း္

- အမမ္မာ ိိုငင
္ ု
ံ ာပေဒ င့္စာ္းမခာ္းစာ္းကမ္းမခားဆိင
ို ရ
္ ာအကခာ္းုခဥပ္ ေဖာ္အပုခက္ ...................... ၁၃၂

အပိင
ို း္

- အုြမေ
္ ကာက္ုအံ ုင္း .....................................................................................................၁၃၆

အပိင
ို း္

- သာာေရးဆိင
ို ရ
္ ာအုခက္အကက္မခား .............................................................................၁၃၉

အပိင
ို း္ ၅ - ေမာက္ပင
ိို း္ အဖစ္ေပစ္ာ့္ကစ
ိ ္ရပ္မခား ................................................................................ ၂၄၄
အပိင
ို း္ ၆ - ကက္မတ္ ................................................................................................................... ၂၄၅

အပိုင််း ၁ - အဓပပာယ်ြွင်ဆိုြ ြေ်မ ာ်း
္က္ဆိင
ို ရ
္ ာာပေဒမခား

-

အပာ္ေ

စာရင္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတ၏

-

ကၽြ ို္ပ္တိုိကိုမၸဏ၏ုစာရင္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတ၏

ဒု က
ိို တ
္ ာသိုတအ
္ ဖြ႕

-

ကၽြ ို္ပ္တိိုကိုမၸဏ၏ုဒု ိိုက္တာအဖြ႕

BOT

-

တာ္ေဆာက္၊ ကိုပ္ကိိုင္၊ ကေအပာင္းအုင္းစမစ္

CGT

-

အေအုပစ္ာ္းမအမတ္စြမ္းေငြအေပစစာ္း္ကပ္္ာ့္အုြမ္

CIT

-

ကိုပ္ငမ္းု င္ေငြအေပစစာ္း္ကပ္္ာ့္အုြမ္

ကိုမၸဏ္
၏ ိမ
ို ညိုတE
္ FR

-

္ိိမ
ို ညိုတ္ ကၽြ ို္ပတ
္ ိို

ာင္စို္မသတအမမ္မာ ိုိင္ငံေတာ္ုာပေဒမခား

ာ ရမဒ၏ကိုမၸဏ၏မခားအိုပ္စို (အမခားပိိုင္) က၏မိတက္ (Ever Flow River
Group of Companies Public Limited)၊ “ကၽြ ို္ပ္တိိုု”၊ “ကၽြ ို္ပ္တိုိ
ကိုမၸဏ”၏

င့္ “ကၽြ ို္ပ္တိိုကိို” ညႈေ္ာစကားရပ္မခားမာကာ္း အကားတႈ

အဓိပၸာယ္္က္ေရာက္ပု္ာ္။ ကၽြ ို္ပ္တိုိုစ၏မံုမ္ိုြမအဖြ႕ င့္ ဒု ိိုက္တာ
မခားညိုရာ္ာမ္းေဖာ္အပုခက္မခား္ာ္

ကြခမ္ိုပ္တိိုကိုမၸဏ၏ုစ၏မံုမ္ိုြမအဖြ႕

င့္ ဒု ိိုက္တာမခားကိို အ္၏း္၏းရာ္ာမ္းအုင္းအဖစ္ပု္ာ္။
CSC

-

အမမ္မာ ိုိင္ငံ္ားမခား္ိုိ

ိုတ္ေပးေ္ာ ိုိင္ငံ္ားစိစစ္ေရးကတ္အပား

DICA

-

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ င့္ ကိုမၸဏ၏မခားာမ္္ကားမာ၏းစ၏း္ာမ

ဒု က
ိို တ
္ ာမခား

-

ဤစာရင္း င္အအဖစ္တင္္ြင္းအုင္းဆိိုင္ရာဖြင့္ညေ္ကာာစာတမ္းကိို
အပမ္္ာ့္ရက္စြတြင္တာ မ္

မ္းေဆာင္ေမ္ကေ္ာ

ိုတ္

ကၽြ ို္ပ္တိိုဒု ိိုက္တာ

အဖြ႕ုအဖြ႕ င္တစ္ာ၏းုခင္းစ၏
EFR Trading

-

Ever Flow River Trading Co., Ltd.

အမေဆာင္အရာ မခား
ိ

-

ဤစာရင္း င္အအဖစ္တင္္ြင္းအုင္းဆိိုင္ရာဖြင့္ညေ္ကာာစာတမ္းကိို
အပမ္္ာ့္ရက္စြြဲ၌

ကၽြ ို္ပ္တိိုကိုမၸဏ၏တြင္တာ မ္

ိုတ္

မ္းေဆာင္ေမ္ကေ္ာ

အမေဆာင္အရာ ိမခား
သာာ စ္

-

မတ္က

ရက္ သို႔မဟိုတ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ တြင္ကိုမ္ဆံိုး္ာ့္

သာာ စ္ (အေအုအေမတစ္ရပ္ုခင္းစ၏ အေပစမႈတာ္ )
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EFR GLE

-

EFR G-Link Express Services Ltd.

Gold Shipping

-

Gold Shipping Agency Services Ltd.

အစိုိးရအာဏာပိင
ို အ
္ ဖြ႕အစာ္း

-

နုင်ငံပခာ်း၊ ပြည်တွင််း၊
ဖဒ

ယ်ဒရယ်အဆင်၊ နုင်ငံဖတာ်အဆင်၊ ခရုင်အဆင်၊

အဆင်၊ ပြည်နယ်အဆင်

ုို့မဟုတ် ဖဒ

နတရအဆင်အစု်းရအာဏာ

ြုင်၊ Quasi-Governmental Authority၊ တရာ်းရံု်း၊ အစု်းရ
ကုယ်တုင်ကကီ်း ကြ်ကွြ်ကွဲ

ည်အ ွွဲြို့အစည််း၊ ဖကာ်မရှင်၊ ခံုရံု်း၊ အ ွွဲြို့ အစည််း

ုို့မဟုတ် ကကီ်း ကြ်ကွြက
် ွဲဖရ်း၊ စီမံဖဆာင်ရွက်ဖရ်း
အ ွွဲြို့အစည််း၊

ုို့မဟုတ်

နုင်ငံဖရ်းဆုင်ရာဌာနခွွဲ
တစ်ရြ်ရြ်၊

ုို့မဟုတ်

ဖရှြို့တွင်ဖ ာ်ပြထာ်း

ုို့မဟုတ် အပခာ်းဌာန
ည်ဌာန

ုို့မဟုတ် အပခာ်းဌာနခွွဲ၊ ဌာန

(ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

အ

ီ်း

ီ်း၏

ုို့မဟုတ် ဌာနစတ်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ

ွင်ဟဖ ကညာ

စာတမ််းြါစကာ်းရြ်မ ာ်း၏စကာ်းအဆက်အစြ်အရ)
Group

-

ကုမပဏီက ၂၀ %
ထာ်း

ည်

ုို့မဟုတ် ထုထက်ြုဖ

ာအစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ြုင်ဆုင်

ကုမပဏီ၏လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းနှင်/

အ ွွဲြို့အစည််းတစ်ရြ်ရြ်ကု ဆုလုြါ

ုို့မဟုတ်

ည်။

HITLC

-

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd.

ICD

-

Inland Container Depot

JVA

-

KEFR

-

Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

ကခပ္ ္ိိမ
ို ညိုတ္ အမမ္မာကခပ္

-

ပြည်ဖထာင်စု

Latest Practicable Date

-

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းကု

တွင်

ည်ဖနို့ရက်မတုင်မီ

က်စြ်လုြ်ငန််းဆုင်ရာ

ဖဘာတူစာခ ြုြ်

မမတပမန်မာနုင်ငံဖတာ်အတွင််း တရာ်းဝင်

တရာ်းဝင်တင်ပြ

အပခာ်း

ံု်းစွွဲ

ည်ဖငွဖ က်း
YSX

လက်ရှအဖပခအဖနနှင်ကုက်

ညီမှုရဖစရန်
ှ
ဖန က်ဆံု်းပြင်ဆင်ဖဆာင်ရွက်နုငဖ
်

ာဖနို့ရက်

[၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်]
LDC Mandalay

-

Ever Flow River Logistics & Distribution Center (Mandalay) Co.,
Ltd.

စာရင္း င္အအဖစ္တင္္ြငး္ အုင္း

-

ကုမပဏီနှငက
် ုမပဏီ၏ထုတ်ဖဝထာ်းပြီ်းက န်ရှဖန
ကုကုယ်စာ်းပြြုဖ

၁၀၀%

ာ ၄င််း၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ရန်ကုန်စဖတာအတ်ခ န််း

(YSX) တွင် စာရင််းဝင်အပ စ်တင်
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MCA

-

ပမန်မာနုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းအက်ဥြဖဒ (၁၉၁၄)

MCL

-

ပမန်မာနုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ (၂၀၁၇)

MIC

-

ပမန်မာနုင်ငံရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုဖကာ်မရှင်

MOA င့္ AOA

-

ကုမပဏီ၏

MOU

-

န ်းလည်မှုစ ချွှန့်လ

MRTW Logistics

-

Myanmar Round the World Logistics Ltd.

MRTW Manufacturing

-

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd.

Multipack

-

Multipack Engineering Services Ltd.

မႈကအစို ယ္ယာ င္မခား

-

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
အြုဒ်

င််း ြို့ွွဲ မှတ်တမ််းနှင်

-

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

-

ြတ်

္ာ့္ပဂ
ို ဥိ က္/အဖြ႕အစာ္း
ပတ္္က္ဆက္ ယ္္ာ့္

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏အြုင််း ၈၊

၆ တွင် မူလအစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအပ စ် ဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ယာရှင်မ ာ်းကု ဆုလုြါ
ပတ္္က္ဆက္ ယ္

င််း ွွဲြို့စည််းမ ဉ််း

ည်။
ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏

၄ တွင်အဓြပာယ် ွင်ဆုထာ်း
က်ဆက်နယ်ဖန

ာ အစုရှယ်

ည်အတုင််း အဓြပာယ်

အြုင််း

က်ဖရာက်ဖစရမည်။

ည်ြုဂြု္ လ်/အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းနှင်လုြ်ငန််းဖဆာင်

ရွက်မှု (RPT)

ပိုဂဥိ က္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္
ကိုပင
္ မ္းေဆာင္ ြကမ
္
SECM

-

ပမန်မာနုင်ငံဖငွဖခ ်း

SEL

-

ဖငွဖခ ်း

SER

-

ဖငွဖခ ်း

အစို ယ္ယာမခား

-

ကုမပဏီရှ

အစို ယ္ယာ င္မခား

-

ကုမပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းဆုင်ရာမှတ်ြံုတင်စာရင််းတွင်စာရင််း

က်ဖ

က်ဖ

ခံလက်မှတ်လုြ်ငန််းကကီ်း ကြ်ဖရ်းဖကာ်မရှင်

ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းြဖဒ (၂၀၁၃) နှင်

အဆုြါဥြဖဒ၏ အခါအာ်းဖလ ာ်စွာ ပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်း
က်ဖ

ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းနည််းဥြဖဒနှင်

အဆုြါနည််းဥြဖဒ၏အခါအာ်းဖလ ာ်စာွ ပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်း
ာမန်အစုရှယ်ယာမ ာ်း

မှတ်ြုတ
ံ င်ထာ်း
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SSA

-

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၂၁ ရက်စွဲြ
ွ ါ Chang Yang Development Company
Limited နှင် EFR တုို့ခ ြုြ်ဆုထာ်း

ည် အစုရှယ်ယာထည်ဝင်ပခင််းဆုင်ရာ

ဖဘာတူစာခ ြုြ်
UCS

-

Unison Choice Services Co., Ltd.

အေမရိကမ္ေဒစကာ

-

အဖမရကန်ပြည်ဖထာင်စတ
ု ွင် တရာ်းဝင်

UTOC Multipack

-

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd.

ရမ္ကမ
ို ဆ
္ ပ
ိ က
္ မ္း

-

ကမ််းန ်းလမ််းတစ်ဖလျှာက်တွင်တည်ရှ

YSX

-

ရန်ကုန်စဖတာအတ်ခ န််း

ကုယ်စာ်းပြြု
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ဧကဝုစ်ကန််း (အနည််းကန််း) ပ င်ဖ ာ်ပြဖ
စကာ်းရြ်မ ာ်းလည််း
တွင် အမ ြု်း
ရည်ညန််းဖ

က်ဆုင်

ာစကာ်းရြ်မ ာ်းတွင် ဗဟုဝုစက
် န််း (အမ ာ်းကန််း) ပ င် ဖ ာ်ပြဖ

လု ြါဝင်ပြီ်း အမ ြု်း

မီ်း၊ မန််းမ၊ ဣတထလင် နှင် နြုလလင်
ာစကာ်းရြ်မ ာ်းတွင် ြုလလင်

ာ

ာ်း၊ ဖယာက ်ာ်း၊ ြုလလင်ကု ရည်ညန််းဖ ာစကာ်းရြ်မ ာ်း

ည်လည််း ြါဝင်ရမည်ပ စ်ကာ ဣတထလင် နှင် နြုလလင်ကု

ည်လည််း ြါဝင်ရမည်။ ြုဂြု္ လ်မ ာ်းဟု ရည်ညန််းဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းတွင်

ဖကာ်ြုဖရ်းရှင််းအ ြို့ွွဲ အစည််းမ ာ်းလည််း ြါဝင်ရမည်။
ပြဋ္ဌာန််းဥြဖဒတစ်ရြ်နှင်ြတ်
ရည်ညန််းခ က်တစ်ရြ်ရြ်

က်၍

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ည် အဆုြါပြဋ္ဌာန််းဥြဖဒ၏လက်ရှတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခ က်

ပြဋ္ဌာန််းခ က်ကုလည််းရည်ညန််းြါ ည်။

ဖငွဖခ ်း

(“SEL”)၊ ပမန်မာနု််င်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ (“MCL”)
ခ က်မ ာ်းနှင်

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ည်စကာ်းရြ်တစ်ခု

ည်

ရည်ညန််းဖ ာ်ပြခ က်

ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းဥြဖဒ

ုို့မဟုတ် အဆုြါဥြဖဒမ ာ်း၏ပြန်လည်ပ ည်စွက်ပြင်ဆင်

ဖငွဖခ ်း

တ်မှတ်ထာ်း

က်ဖ ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းဥြဖဒ၊

ုို့မဟုတ် အဆုြါဥြဖဒမ ာ်း၏ပြန်လည်ပ ည်စွက်ပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်းတွင် အဓြပာယ်

ည်အတုင််း အဓြပာယ်

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

က်ဖ

ုို့မဟုတ် ပြန်လည်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင် အဓြပာယ်

က်ဆုင်ြါက

ပမန်မာနုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ
တ်မှတထ
် ာ်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းြါ

က်ဖရာက်ဖစရမည်။

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်

ည်အပခာ်းနည််းဖ ာ်ပြထာ်းပခင််းမရှြါက၊

ဖနို့ရက်တစ်ရက်၏အခ န်ကာလကု

ပမန်မာနုင်ငံစဖ
ံ တာ်ခ န်ကရ
ု ည်ညန််းပခင််းပ စ်ဖစ

ရမည်။
ပမန်မာစကာ်းလံု်းမ ာ်းပ င်ဖရ်း

ာ်းထာ်း

ထာ်းြါ

ာပြန်ဆုခ က်မ ာ်းမှာ

ည်။

ပ စ်ပြီ်း

အဆုြါဘာ

ည်အမည်န မမ ာ်းကု

အဂဂလြ်အမည်န မမ ာ်းအပ စ်

ည်အဂဂလြ်အမည်န မမ ာ်းမှာ

ာပြန်ဆု

လူကကီ်းမင််းတုို့ တ်ရှုရအဆင်ဖပြလွယ်ကူဖစရန်အတွက်

က်ဆုင်ရာပမန်မာနုင်ငံအစု်းရအာဏာြုင်မ ာ်းထံ မှတ်ြံုတင်ရန်မလုအြ်

ပြန်ဆုထာ်း

ဘာ

ပမန်မာအမည်ဆုလုရင််းကု

ည်အပြင် အဆုြါဘာ

ာ
ာ

အမှန်တကယ်ကုယ်စာ်းပြြုဖ ကာင််း

မမှတ်ယူရ။
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်ြါဝင်ဖ ာ

Chart မ ာ်းနှင် အမှန်တကယ်စာရင််းတင်

ွင််းထာ်း

အ ကာ်းကွာဟခ က်တစ်ရြ်ရြ်

မကန််းမ ာ်းကု

ပခင််းဖ ကာင်

ပ စ်ြါ

ည်။

ည်

ဒ

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ဂရြ် ်ြမ
ံု ာ်းနှင်

ည်ြမာဏမ ာ်း နှင် ၄င််းတုို့၏စုစုဖြါင််းအဖရအတွက်မ ာ်း
အနီ်းစြ်ဆံု်းကန််းပြည်အပ စ်ယူ၍တွကခ
် က်ထာ်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်

မ ာ်းကု အနီ်းစြ်ဆံု်းကန််းပြည်အပ စ်ယူ၍တွကခ
် က်ပခင််းဆုင်ရာ

တ်မှတ်ခ က်မ ာ်းကု

အခ ြုြို့ဇယာ်းမ ာ်း၊ ဂရြ် ်ြမ
ံု ာ်းနှင် Chart မ ာ်းတွင် ဖ ာ်ပြထာ်း
ပြည်အပ စ်ယူ၍ဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ဇယာ်းမ ာ်း၊

အ

ဒ

မကန််း

ံု်းပြြုထာ်းြါ

ည်။

ည်ကန််းဂဏန််းမ ာ်းမှာမူ အနီ်းစြ်ဆံု်းကန််း

ာဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းမပ စ်နုင်ြါ။

PART I. ABBREVIATIONS AND DEFINITIONSA

6

အပှိုင််း ၂ - စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖခင််း

င
ှို ်ရာအ

ျဉ််းချိုပ်တင်ဖပချ

်

တပြြုရမည်အခ က်မ ာ်း
မည်

ည်ြုဂြုလ်
္ ကုမျှ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

အခ က်အလက်တစ်ရြ်ရြ်ကု
ခွင်မပြြုထာ်းြါ။ ထု
ုို့မဟုတ်

ုို့ဖ

ုို့မဟုတ်

ယံု ကည်မှတ်ယူပခင််းမပြြုရ။
ည်

ည်

တင််း

ဖဆာင်ရွက်ရန်ပ စ်ဖစ

ကုယ်စာ်းပြြုမှုတစ်ရြ်ရြ်ကု

ုို့မဟုတ် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုကုယ်စာ်းပြြုရန် ခွင်ပြြုထာ်း

ည်

တင််းအခ က်အလက်

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟ

ဤစာတမ််း၏ရက်စွွဲဖန က်ြုင််း

မည်

ည်ဖနို့ရက်တွင်

ုို့မဟုတ် ဤစာတမ််း၏ရက်စွဲွမှစတင်၍ ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏လုြ်ငန််းဆုင်ရာကစစရြ်မ ာ်း၊ အဖပခ

အန ဂတ်ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်း
က်ဖရာက်ဖစနုင်

လွဲမှုတစ်ရြ်ရြ်
ထု

ည်

ကုယ်စာ်းပြြုမှုတစ်ရြ်ရြ်ကု

တင််းအခ က်အလက်တစ်ရြ်ရြ်

တင််းအခ က်အလက်မ ာ်း

မဆုမှန်ကန်ဖ ကာင််း၊
ဆု်းက ြု်း

ည်

ကုယ်စာ်းပြြုမှုအပ စ်

ကညာစာတမ််းြါ
အဖနနှင်

ထုတ်ပြန်ရန်ပ စ်ဖစ၊

ုို့မြါဝင်

ကျွန်ုြ်တုို့ထုတ်ပြန်ထာ်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်မြါဝင်

ုို့မဟုတ်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းနှင်ြတ်

ည်ပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းကု က ြု်းဖ ကာင််းဆီဖလ ာ်စွာထည်

ုို့မဟုတ် ဖရ်းဆွွဲမှုတစ်ရြ်ရြ်မရှဟု

မည်

က်၍

ကကီ်းမာ်းစွာ

ွင််းနုင်ဖ

ာ ဖပြာင််း

ည်အဖပခအဖနတွင်မဆု ရည်ညန််းပခင််းမရှဖစရ။

ာဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်ပြီ်း အဆုြါဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းမှာ အဖရ်းကကီ်းကာ ၄င််းတုို့ကုအစု်းရ အာဏာြုင်

အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းကထုတပ် ြန်ဖ

ာ

က်ဆုင်ရာဥြဖဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊ အမနို့်ဖ ကာ်ပငာစာမ ာ်း၊ ညန် ကာ်း

ခ က်မ ာ်း၊ အမနို့်မ ာ်းနှင် မူဝါဒမ ာ်းအရ ထုတ်ဖ ာ်ဖပြာ ကာ်းရန်လုအြ်ြါက၊ ကျွန်ုြ်တို့ုအဖနပ င်

အဆုြါ

ဖပြာင််းလွဲမမ
ှု ာ်းကု

ွင််းပခင််း

တရာ်းဝင်ထုတ်ပြန်ဖ ကညာြါမည်။

ဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းအဖြေါ်ပြင်ဆင်ခ က်
အစာ်းထု်းထုတ်ပြန်

လုအြ်ြါက

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ုို့မဟုတ် ဖန က်ဆက်တွဲွ ွငဟ
် ဖ ကညာစာတမ််း၊

ည် ွငဟ
် ဖ ကညာစာတမ််းကုထုတ်ပြန်ကာ တင်ပြြါမည်။

ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

အဆုြါထုတပ် ြန်ဖ ကညာခ က်မ ာ်းနှင်စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းကု အဖလ်းထာ်းဖစာင် ကည်
ဖ ကညာခ က်မ ာ်း

ုို့မဟုတ်

အဆုြါဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းနှင်ြတ်

စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းကု
က်၍

ရှပြီ်းပ စ်

ထုတ်ပြန်ဖ

ာအခါ

ည်ဟု မှတ်ယူမည်။

ုို့မဟုတ်

ူမ ာ်းအဖနပ င်

င်ပြီ်း အဆုြါထုတပ် ြန်

ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ူမ ာ်းအဖနပ င်

က်ဆုင်ရာ ဥြဖဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊

အမနို့်ဖ ကာ်ပငာစာမ ာ်း၊ ညန် ကာ်းခ က်မ ာ်း၊ အမနို့်မ ာ်းနှင် မူဝါဒမ ာ်းအရ အပခာ်းနည််း ပြဋ္ဌာန််းထာ်းပခင််းမရှြါက၊
ကျွနု််ြ်တုို့အဖနပ င်ပ စ်ဖစ၊
ဝန်ထမ််းမ ာ်း၊

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏တွွဲ က်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ကုယ်စာ်းပြြုဖဆာင်ရွက်

အဖနပ င်ပ စ်ဖစ ဤစာတမ််းတွင်ြါဝင်ဖ
ကုယ်စာ်းပြြုမှု၊ အာမခံမှု
လည််းဖကာင််း

ကုယ်စာ်းလှယမ
် ာ်း

ဒါရုကတ
် ာမ ာ်း၊
ုို့မဟုတ်

ာ အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း၏မှန်ကန်မှု

တွွဲ က်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ဤစာတမ််းတွင်ြါဝင်

ည်

မည်

ည်

အရာရှမ ာ်း၊

အကကံဖြ်းြုဂ္ြုလ်မ ာ်း

ုို့မဟုတ် ပြည်စုမ
ံ ှုနှင်ြတ်

ုို့မဟုတ် ကတပြြုမှုတစ်ရြ်ရြ်ကု အတအလင််းဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊

မပြြုလုြ်ြါ။

ကုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်း

ူမ ာ်း၊

ူမ ာ်း၊

အခ က်အလက်ကုမျှ

ွယ်ဝုက်၍ဖ

ာ်

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏

ူမ ာ်း၊ ဒါရုက်တာမ ာ်း၊ အရာရှမ ာ်း၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်း၊ ကုယ်စာ်းပြြုဖဆာင်ရွက်

ုို့မဟုတ် အကကံဖြ်းြုဂ္ြုလ်မ ာ်း၏ ကတ၊ ကုယ်စာ်းပြြုမှု

က်၍

ူမ ာ်း၊

ုို့မဟုတ် ကတကဝတ်ပြြုမှုအပ စ်

ယံု ကည်မှတ်ယူပခင််းမပြြုရ။
ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကဖ

ာ်လည််းဖကာင််း၊ ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏တွွဲ က်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ကုယ်စာ်းပြြုဖဆာင်ရွက်

ူ၊ ကုယ်စာ်းလှယ်

ူ၊ ဒါရုက်တာ၊ အရာရှ၊ ဝန်ထမ််း၊

ုို့မဟုတ် အကကံဖြ်းြုဂြု္ လ်မ ာ်းကဖ

ာ်လည််းဖကာင််း ကျွန်ုြ်တုို့

အစုရှယ်ယာမ ာ်း၏အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦ်းဦ်း

ုို့မဟုတ်

တစ်ဦ်းဦ်းအဖြေါ် အဆုြါရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ည် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှု၏တရာ်းဥြဖဒနှင်ညီညွတ်မန
ှု ှင်ြတ်

ပ စ်ဖစ၊
တင်

င်ဖလ ာ်ဖ

ွင််းပခင််းနှင်ြတ်

ူပြြုလုြ်

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းတွင်

ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ူ

က်၍

ာဥြဖဒမ ာ်း၊ ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုဥြဖဒနှင် အလာ်းတူဥြဖဒမ ာ်းနှင်အညီ စာရင််းဝင်အပ စ်
က်၍ပ စ်ဖစ ကုယ်စာ်းပြြုပခင််း
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ထုို့ပြင် ကျွန်ုြ်တို့ုအစုရှယ်ယာမ ာ်း၏အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအစုရှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ
အဖနပ င် ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
ဆက်တွွဲမ ာ်းတွင်ြါဝင်
ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာ၊
ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ည်အဖ ကာင််းအရာအခ က်အလက်မ ာ်းကု

အခွန်ဆုင်ရာနှင်

ူမ ာ်းအဖနပ င်

ုို့မဟုတ်

ဥြဖဒဆုင်ရာ၊

အပခာ်းအကကံပြြုခ က်မ ာ်းအပ စ်

မမှတ်ယူရ။

ဤစာတမ််း၏ဖန က်

စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းဆုင်ရာ၊
အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ်ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုအတွက်

ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်းကု အကနို့်အ
င်ြါ

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််း

တ်မရှဖ

ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာ

ာအခ န်ကာလတစ်ခု ကာ တာဝန်ယူရန် လုအြ်နုင်ဖ ကာင််း

ည်။ အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ူမ ာ်း

ူမ ာ်း

တပြြု

ည် ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏ အစုရှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံရန်

ုို့မဟုတ် ကျွန်ုြ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ဆက်လက်ြုင်ဆုင်ထာ်းရန် ကစစရြ်မ ာ်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဥြဖဒဆုင်ရာ၊
စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းဆုင်ရာ၊
၄င််းတုို့၏ကျွမ််းက င်
ဤစာတမ််း
ခ က်

ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာ၊

အခွန်ဆုင်ရာနှင်

ူအကကံဖြ်းြုဂ္ြုလ်မ ာ်းနှင် တုငြ
် င်ဖဆွ်းဖနွ်း

အပခာ်း

င်ြါ

က်ဆုင်ရာကဏ္ဍအ

ီ်း

ီ်းအတွက်

ည်။

ည် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာတစ်ရြ်ရြ်ကု ထည်ဝင် ကရန်

ုို့မဟုတ် ဝယ်ယူ ကရန် ကမ််းလှမ််း

ုို့မဟုတ် တ်ဖခေါ်ခ က်တစ်ရြ်မဟုတ်ြါ။
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အပိုင််း ၃ - ကြေြုတင်ကမ ာ်မှန််းထာ်းသည်အက ြောင််းအရာမ ာ်း
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်ြါဝင်

ည်ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအာ်းလံု်း၊ မီဒီယာ

ဖ ကာ်ပငာမ ာ်း၊ ထုတ်ပြန်ခ က်မ ာ်းနှင် ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ

ုို့မဟုတ် ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ၏ကုယ်စာ်း

ဒါရုကတ
် ာမ ာ်း၊

ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏

ြါဝင်ဖ

စီမံအုြ်ခ ြုြ်ဖရ်းအရာရှမ ာ်း၊

ာ ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအာ်းလံု်း

ုို့မဟုတ်

ည် ပ စ်ြ က်ခွဲပြီ်း

ည်

နှုတ်ပ င်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏

ဖပြာ ကာ်းခ က်မ ာ်းတွင်

မုင််းဆုင်ရာအခ က်အလက် ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်း

မဟုတ်ြါက “ကြေြုတင်ကမ ာ်မှန််းထာ်းသည် အက ြောင််းအရာမ ာ်း” ဟု မှတ်ယူရမည်။ ဤဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအနက်
အခ ြုြို့ကု

“ဖမျှာ်လင်

“ဖမျှာ်မှန််း

ည်”၊ “ပ စ်နုင်

ရည်ညန််းဖ
ုို့ရာတွင်

ည်”၊

“ယံု ကည်

ည်”၊

“စီစဉ်ထာ်း

ည်”၊

“ရည်ရွယ်

ည်”၊ “ပ စ်လမ်မည်”၊ “ပ စ်လာမည်”၊ နှင် “ပ စ်နုင်မည်” စ

ာစကာ်းရြ်မ ာ်းအရ

ကကြုတင်ဖမျှာ်မှန်ထာ်း

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းအပ စ်

တပြြုရန်မှာ - အထက်တွင်ဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာစကာ်းရြ်မ ာ်း

အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းကု
ဖမျှာ်မှန််းထာ်းဖ

တ်မှတ်နုင်

ည်စကာ်းရြ်မ ာ်း

ာဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာ

အလာအလာမ ာ်းနှင်ြတ်

ည်”၊

က်

အရာမ ာ်းအပ စ် မှတ်ယန
ူ ုင်

ည်

ည်အန ဂတ်ကု
တ်မှတ်နုင်

်းြါ။

ည်။
ည်

ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ၏

လုြ်ငန််းဆုင်ရာမဟာဗ ျူဟာ၊

ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအာ်းလံု်းကု

ည်”၊

ည် ကကြုတင် ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

အကုန်အစင်မဟုတ်ဖ

အဖပခအဖန၊

“ခနို့်မှန််း

ကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

စီမံခ က်မ ာ်းနှင်
ည်အဖ ကာင််း

ည်။



ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ၏ဝင်ဖငွနှင် အပမတ်ဖငွရရှနုင်မှု၊



ရန်ကုန်နှင် မနတဖလ်းတို့ုတွင် Hlaing Inland River Terminal Project

နှင် Inland Intermodal

Logistics Project မ ာ်းတည်ဖထာင်မှုအစီအစဉ်၊


ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ၏အပမတ်ဖဝစုခွွဲဖဝမှုဆုင်ရာမူဝါဒ၊



ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ၏ဖမျှာ်မှန််းထာ်း



ဖမျှာ်မှန််းထာ်း



ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ၏အလာ်းအလာနှင်



ယခင်ပ စ်ြ က်ခွဲ

ည် လုြ်ငန််းကဏ္ဍဦ်းတည်ရာလမ််းဖ ကာင််းမ ာ်း၊
ည်

မုင််းဖ ကာင််းဆုင်ရာအခ က်အလက်မဟုတ်ဖ

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
ကစစရြ်မ ာ်းနှင်ြတ်
အရာမ ာ်း

ရလဒ်မ ာ်း၊

ာ ပ စ်ြါ

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း

ည်

ုို့မဟုတ်
နုင်ဖ

က်ဆက်နယ်ဖနြါ

ဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းြါ
ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်းြါ

ည်။

က်၍

ည်

ာ၊ မ

ာ

ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်မ ာ်း၊
ုို့မဟုတ်

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း၌

ွယ်ဝုက်၍ယူဆနုင်ဖ ာ ဖန င်တွင်ရရှ မည်

ဖအာင်ပမင်မှုတုို့အ ကာ်း
နုင်ဖ

ည် အဖ ကာင််း

ည်။

ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်းနှင် အဆုြါကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း

အဆုြါဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ

မဟုတ်ဘွဲ

ည်ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအြါအဝင် အဆုြါကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ာ၊ တတက က ဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ကွာပခာ်းမှုကု ပ စ်ဖစနုင်
မ ာ်းနှင် ြတ်

က်

ုို့မဟုတ်

ခနို့်မှန််းဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ာကစစရြ်မ ာ်းနှင်ြတ်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင် ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်းဖ ာ အပခာ်း

ည် ကကြုတင်ခနို့်မှန််းခ က်မ ာ်း

ဤကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း
စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း

ည် ွံြို့ပ ြု်းတ်းု တက်မှု၊

အဖရ်းကကီ်းဖ

ာဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ

ာအတုင််းအတာအာ်းပ င်

ခ ာမှုမ ာ်း၊ အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််း

ည်။

ခ ာမှုမ ာ်းနှင် အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းကု
“ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်း”

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ဖခါင််းစဉ်ဖအာက်တင
ွ ်

ွင််းပခင််း

ြုမုအဖ

ုို့ရာတွင် ၄င််းတွင် ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းအာ်းလံု်းကု ဖ ာ်ပြထာ်း

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
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်းစတ်
ည်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏အပခာ်းဖခါင််းစဉ်မ ာ်းတွင်
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ကျွန်ုြ်တို့ု၏လုြ်ဖဆာင်မှုရလဒ်မ ာ်း၊

စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း

ဆု်းရွာ်းစွာအက ြု်း

က်ဖရာက်နုင်ဖ

ဖ ာ်ပြထာ်းနုင်ြါ

ည်။ ကျွန်ြ
ု ်တို့ုမ

ုို့မဟုတ်

ာ အပခာ်းဆံု်းရံ်းှု နုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ
ရှဖနဖ

အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းလည််း ရှဖနနုင်ြါ

ည်

်းဖ

ည်အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းလည််းရှနုင်ြါ
ပြြုစုဖ

ည်

ာကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း

ညာစာတမ််း၏ရက်စွဲအ
ွ ရ

ာ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ၏အမှန်တကယ်ရရှလာ
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
ုို့မဟုတ်

ုို့မဟုတ်

ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်း

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ည်အန ဂတ်ရလဒ်မ ာ်း၊ စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း

ုို့မဟုတ်

ကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ဖ ာ်ပြဖမျှာ်မှန််းထာ်းဖ

ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်း

ဖအာင်ပမင်မှု

ည်

အဖ ကာင််း

ာရလဒ်မ ာ်း၊ စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း

ည် ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်းနှင်

ည်အတုင်း်

ည် ဤကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ပ စ်လာလမ်မည်ဟု

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီက

မဖ

ခ ာမှု

ည်အန ဂတ်ရလဒ်မ ာ်း၊

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းတွင်
ဖ

ာ်လည််းဖကာင််း၊

ြုဂ္ြုလ်

ာ်လည််းဖကာင််း လူကကီ်းမင််းတုို့အဖြေါ် ကုယ်စာ်းပြြုပခင််း၊ အာမခံပခင််းမရှြါ။

ဤကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ည် အန ဂတ်ရလဒ်မ ာ်း၊ စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းတွင်

ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းနှင် ကကီ်းမာ်းစွာ ကွာပခာ်းနုင်ြါ ည်။ ထုို့ပြင်
စ်မ ာ်း

ုို့မဟုတ်

ခနို့်မှန််းဖ ာ်ပြထာ်းဖ
ည်အခ န်တွငြ
် င်လ င်

ဖန င်တွင်ပြြုစဖ
ု ဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊

ဖြေါ်ဖြါက်လာ

ုို့မဟုတ် အဖပခအဖနမ ာ်းနှင်ကက
ု ်ညီဖစရန်အတွက် အဆုြါကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်
ူထံ

ုို့မဟုတ်

ကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ုို့တရာ်းဝင်ထုတ်ပြန်ရန်မည်
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ုို့မဟုတ် ဖအာင်ပမင်မှု

ဖန င်အန ဂတ်ကာလတွင်

အပခာ်းပ စ်ရြ်မ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်လာ

အဖနပ င် အဖ ကာင််းရင််းတစ်ခုခုဖ ကာင်

အမ ာ်းပြည်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ က

ည်။ ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ၏အမှန်တကယ်ရရှလာ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ၏ အမှန်တကယ်ရရှလာ

အလက်အ

ခ ာမှုမ ာ်း၊

ွင််းစဉ််းစာ်းလ က် လူကကီ်းမင််းတုို့အဖနပ င် အဆုြါဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအဖြေါ် အလွန်အမင််းယံု ကည်

စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း

ည်

ည် ြုဂြု္ လ်မ ာ်းက

ည်။

ွယ်ဝုက်၍ပ စ်ဖစ

အာ်းထာ်း၍မရဖ ကာင််း အကကံပြြုလုြါ

တစ်ဦ်းဦ်းကဖ

ရှလာနုင်

အဆုြါဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ

ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်းအ ကာ်း ကကီ်းမာ်းဖ ာကွာပခာ်းမှုပ စ်ဖစနုင်

မ ာ်းကု ထည်

မ ာ်း

ည်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းြါ

အရာမ ာ်းတွင် တုက်ရက
ု ်ပ စ်ဖစ၊

ည်

ည်။

ဤကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

က်ဆုင်ြါ

အဖရ်းမကကီ်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််း

ုို့မဟုတ် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ၏ကုယ်စာ်းဖဆာင်ရွက်

တ်မှတ်ြါ

အပခာ်း

ည်အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းပ စ်ဖ ကာင််း

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းအာ်းလံု်းကု

အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းအပ စ်

ခ ာမှုမ ာ်းနှင်

ုို့မဟုတ် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င် ယခုလက်ရှတွင်

ည်။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ

ာထင်ရှာ်းစွာ၊

ခ ာမှုမ ာ်းနှင် အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းကု

ာ အပခာ်းဆံု်းရံ်းှု နုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ

အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းဟု လက်ခံထာ်းပြီ်း ဖန င်တွင်အဖရ်းကကီ်း
တွင်ြါဝင်

ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်းအဖြေါ်

ည်

ာ

ရလဒ်မ ာ်း၊
တင််းအခ က်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ
ည် ပ စ်ရြ်မ ာ်း

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းကု

အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း၏ပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်းကု

ည်တာဝန်တစ်ရြ်မျှမရှဖစရ။
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အပိုင််း ၄ - ကရ်းြ ယ်ထာ်းကသာဘဏ္ဍာကရ်းဆိုင်ရာအြ ြေ်အလြေ်မ ာ်း
ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်ကု ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
ရက်တွင် အဆံု်း

တ်ဖ

ဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင်မှ ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲပ စ်ရာ မတ်လ ၃၁

ာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်မ ာ်းအတွက် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနမ ာ်းနှင်

လုြ်ဖဆာင်မှုရလဒ်မ ာ်းကု တုက်ရုက်နှုင််းယှဉ်၍ မရနုင်ြါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်အထကာလဆုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန
ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြပြီ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဆုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန
ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြြါ
၁ ရက်တွင်

ည်။ ြုမုအဓြပာယ်ရှဖ

ဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ ၂၀၁၈

ည် ၇ လခွွဲ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်ကု
ည် ၁၂ လ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်ကု

ာနှုင််းယှဉ်မှုကုပြြုလုြ်ရန်အတွက် ကျွန်ုြ်တို့ု

ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းပြီ်းဖပမာက်

ွာ်း

ည်ဆုြါက

ပမင်ဖတွြို့နုင်မည် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင်

လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းကုဖ ာ်ပြမည်စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှဖ ာ
ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းကု ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
ြါ

ည်။

ဘဏ္ဍာနှစ်

၂၀၁၇-၁၈

အတွက်

ည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ

ခနို့်မှန််းတွကခ
် က်ထာ်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွငဟ
် ဖ ကညာစာတမ််းတွင် ထည်

စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှဖ ာ

ည်

ွင််းထာ်း

ခနို့်မှန််းတွကခ
် က်ထာ်း

ည်

နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းနှင် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းဖ ာ နှစခ
် ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်း
ရှင််းတမ််းမ ာ်းကု ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ အတွက်ခနို့်မှန််း ကုက်ညတွက်ခ က်မှုမ ာ်းနှင်တကွ
လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်း၊
အဖပခခံ၍

ပြြုစုထာ်းြါ

ာဓကအပ စ်
ဖကာင််း၊

တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်း

ည်။

စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှဖ ာ

ာတင်ပြထာ်းပခင််းပ စ်ပြီ်း

၄င််းတုို့

ည်

ည်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းအဖြေါ်

ခနို့်မှန််းဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းကု

နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းကုဖ ာ်လည််း

ဖန င်အန ဂတ်တွင် ဖဆာင်ရွက်မည် လုြ်ငန််းဆုင်ရာရလဒ်မ ာ်းကုဖ

ကာလမ ာ်းအတွင််း

အမှန်တကယ်

ကျွန်ုြ်တုို့၏

ာ်လည််းဖကာင််း၊

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်နုင်မည်ရလဒ်မ ာ်းကုဖ

တ်မှတ်

ာ်လည််းဖကာင််း

ရည်ညန််းဖ ာ်ပြပခင််း မဟုတ်ြါ။
စာရင််းစစ်ကဆ်းထာ်းဖြင််းမရှကသာ

စိုကပါင််းလြေ်ြေ န်ရှင််းတမ််း

(ခနို့်မှန််းတွကခ
် က်ထာ်း

ည်အခ က်အလက်

မ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍ (Pro Forma Basis))

စာရင္းစစ္ေဆး

ားအုင္းမ ္ာ္
ိ
့စိုေပုင္းကက္ကခမ္ င္းတမ္း

၈ ုို စ္၊ မတ္က

၉ ုို စ္၊ မတ္က

ရက္ ိ

ရက္ ိ

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

ရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား
ကက္ငင္းမညိုတေ
္ ္ာရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား
ပိုံေ္ပိင
ို ္ပစ္ာ္း (Property, Plant & Equipment – PPE)
မ

ေ
ိ တြ႕ ိိုင္ေ္ာ ရပိိုငု
္ ြင့မ
္ ခား (Intangible Assets)

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ
မာမာ္ေကာင္းဂိုဏ္ (Goodwill)

၇၇,၉၈ ,၆၉၇
၅,၈

,၇၉၈

,၅၆၇,၉၇ , ၈

, ၈၈, ၆
, ၈၆,၇ ၉, ၅၈

၅, ၉ ,၆၈၉

ကိုပေ
္ ဆာင္ဆ စ၏မက
ံ ိမ္း
ကက္ငင္းမညိုတေ
္ ္ာရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခားစိုစေ
ို ပုင္း

၇၇,၅၈၆, ၅

,၆၅ ,၆

, ၇၆,၉၉ , ၆၆

,

,၅ ၉, ၆ ,၉ ၇

ကက္ငင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား
ကိုပေ
္ ဆာင္ဆ စ၏မက
ံ ိမ္း

၉ , ၈ ,၅၈

ပစ္ာ္းစာရင္း

၇၈,၅ ၈,၉၉၉

ကိုမ္
္ ြယမ
္
င့္ အအုားရရမ္ ္ာ္
ိ
့အရာမခား
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စာရင္းစစ္ေဆး

၈ ုို စ္၊ မတ္က

၉ ုို စ္၊ မတ္က

ရက္ ိ

ရက္ ိ

ားအုင္းမ ္ာ္
ိ
့စိုေပုင္းကက္ကခမ္ င္းတမ္း

(အမမ္မာကခပ္)
ေငြ္ား(္ိို႕မညိုတ္) ေငြအဖစ္ကြယေ
္ ္ာစာ က
ြ ္စာတမ္းမခား
စိုစေ
ို ပုင္းကက္ငင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား

,၆

, ၉၅, ၇

၆,

စိုစေ
ို ပုင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား

(အမမ္မာကခပ္)
,

,၈၇ ,၇၅၇

, ၅၈, ၅

၇,၇

၈,၅ ၈,၈၆၅,

,

, ၉

, ၇၉, ၈၈, ၉၇

အစိုရယ္ယာတမ္ဖးိို င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား
အစိုရယ္ယာတမ္ဖးိို
ိုတေ
္

ား္ာ့္

အစိုရယ္ယာမတာ္ေငြရင္း င့္

ာ့္ င္ာပ၏းအစိုရယ္ယာမတာ္ေငြရင္း

၅, ၅၅, ၅ ,

ရင္း ၏းမတာ္ေငြ (Advance Capital)
ိိုငင
္ ံအုားကကယ္ေငြမ ရ္ာ့္ အအမတ္/(အ ံး) ရမ္ပိုေ
ံ ငြ
အအမတ္မုြေ ္ာ့္ရမ္ပိုေ
ံ ငြ (Retained Earnings)

၅, ၈ ,
(၅ ,
၆

ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)
စိုစေ
ို ပုင္းအစို ယ္ယာတမ္ဖးိို

၅, ၅၅, ၅ ,

၆,

-

, ၇ )
,၅

,

,

,၇၇၉

,

,

၈၆, ၆ ,၇၇

၉

,

၈, ၉၈,
,

၇

၅

၉,

၈, ၉ , ၅ ,

၇

ကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား
ကိုမ္
္ ြယမ
္
င့္ အအုားေပးရမ္တာ မ္မခား

, ၆၆,၆

,၉၉၆

, ၈၆,

၇,၇၇

စိုစေ
ို ပုင္းကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား

, ၆၆,၆

,၉၉၆

, ၈၆,

၇,၇၇

စိုစေ
ို ပုင္းအစိုရယ္ယာတမ္ဖးိို င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား

စာရင််းစစ်ကဆ်းထာ်းကသာစိုကပါင််းလြေ်ြေ န်ရှင််းတမ််း

၈,၅ ၈,၈၆၅,

, ၇၉, ၈၈, ၉၇

(အမှန်တကယ်အခ က်အလက်မ ာ်းအဖြေါ်

အဖပခခံ၍ (Actual Basis))

စာရင္းစစ္ေဆး

ားေ္ာစိုေပုင္းကက္ကခမ္ င္းတမ္း

၈ုို စ္၊ မတ္က

ရ

ရက္ ိ (အမမ္မာကခပ္)

၉ ုို စ္၊ မတ္က
ရက္ ိ
(အမမ္မာကခပ္)

ရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား (Assets)
ကက္ငင္းမညိုတေ
္ ္ာရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား
ပိုံေ္ပိင
ို ္ပစ္ာ္း (Property, Plant & Equipment – PPE)
မ

ေ
ိ တြ႕ ိိုင္ေ္ာ ရပိိုငု
္ ြင့မ
္ ခား (Intangible Assets)

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ

၆၇,
,

,
၇, ၈၆

,၆၈ ,၆၆ ,

ကိုပေ
္ ဆာင္ဆ စ၏မက
ံ ိမ္း
ကက္ငင္းမညိုတေ
္ ္ာရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခားစိုစေ
ို ပုင္း

, ၈ ,

၇၇,၅၈၆, ၅
, ၈၈, ၆

၅

, ၈၆,၇ ၉, ၅၈

-

,၆၅ ,၆

,၉

,

,၅ ၉, ၆ ,၉ ၇

ကက္ငင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား
ကိုပေ
္ ဆာင္ဆ စ၏မက
ံ ိမ္း
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ပစ္ာ္းစာရင္း

၇၈,၅ ၈,၉၉၉

ကိုမ္
္ ြယမ
္
င့္ အအုားရရမ္ ္ာ္
ိ
့အရာမခား

,

,

,၅ ၈

ေငြ္ား(္ိို႕မညိုတ္) ေငြအဖစ္ကြယေ
္ ္ာစာ က
ြ ္စာတမ္းမခား

, ၆၆,၉၈၈,၅ ၆

စိုစေ
ို ပုင္းကက္ငင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား

၅,၈၇၉,၉

,

စိုစေ
ို ပုင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား

၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆

၅၇, ၇ , ၅
၆, ၇ ,၅၉ , ၈၇
,

, ၅၈, ၅

၇,၇

,

, ၉

, ၇၉, ၈၈, ၉၇

အစိုရယ္ယာတမ္ဖးိို င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား
အစိုရယ္ယာ
ိုတေ
္

ား္ာ့္

အစိုရယ္ယာမတာ္ေငြရင္း င့္

ာ့္ င္ာပ၏းအစိုရယ္ယာမတာ္ေငြရင္း

၅, ၅၅, ၅ ,

၅, ၅၅, ၅ ,

ရင္း ၏းမတာ္ေငြ (Advance Capital)

-

ိိုငင
္ ံအုားကကယ္ေငြမရ္ာ့္ အအမတ္/(အ ံး) ရမ္ပိုေ
ံ ငြ

(၅ ,

ုြေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္ (Retained Earnings)

၆၆ , ၆ , ၈

, ၇ )

ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)
စိုစေ
ို ပုင္းအစို ယ္ယာတမ္ဖးိို (Total Equity)

၈၆, ၆ ,၇၇
,

၆, ၆၈,၅၈ ,

၈, ၉၈,
,

၅

၉,

၈, ၉ , ၅ ,

၇

ကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား
ကိုမ္
္ ြယမ
္
င့္ အအုားေပးရမ္တာ မ္မခား

,၉၉ , ၇ ,၈၅

, ၈၆,

၇,၇၇

စိုစေ
ို ပုင္းကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား

,၉၉ , ၇ ,၈၅

, ၈၆,

၇,၇၇

စိုစေ
ို ပုင္းအစို ယ္တမ္ဖးိို င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား

စာရင််းစစ်ကဆ်းထာ်းဖြင််းမရှကသာစိုကပါင််းအရ်းအဖမတ်ရှင်း် တမ််း

၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆

, ၇၉, ၈၈, ၉၇

(ခနို့်မန
ှ ််းတွက်ခ က်ထာ်း

ည်အခ က်

အလက်မ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍ (Pro Forma Basis))
Ever Flow River Group Public Company Limited

ုမ္ိမမ္းတြကု
္ ခက္

ားေ္ာ စိုေပုင္းအ ံးအအမတ္ေဖာ္အပုခက္

င္ေငြ
ေရာင္းုခ္ာ့္ကမ
ို ပ
္ စ္ား္ ဆိုိငရ
္ ာကိုမက
္ ခစရိတ္

သာာ စ္ ၇- ၈

သာာ စ္ ၈- ၉

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

၈,
(၅,

အ္ကမ္းအအမတ္
စ၏မု
ံ မ္ိုမ
ြ ကိုမက
္ ခစရိတ္

၈,၉၉ , ၈၈
, ၇၆,

,

,၆

၇)

၆ ,၉၉ ,

,၉၈ ,၇၅၈)
၇,၆

,

၇)
-

၉,
၈

,၇၈ ,

-

အုြမမ
္ ိုတမ
္ ၏ အအမတ္

( ၇ ,၉၆၉,
(

၅,၅
၇,

၅

(၈ ,၉ ၇)

၉၈,၆ ၉, ၈

အုြမ္ တ
ို ာ္ ပ၏းအအမတ္
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( ,

၅,၆ ၅,

သာာေရးကိုမက
္ ခစရိတမ
္ ခား (Finance Cost)

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္ အအုား င္ေငြအကံိုးစံို (Other Comprehensive

, ၈၈

-

အအုား င္ေငြ

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္ အအမတ္

၇,၆

,၆ ၆,၆ ၅,၇

( ,၇၆၈,၉၉၈,၇ ၇)

အတိးို င့္ အုြမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ္

တြဖက္ကမ
ို ၸဏမ
၏ ခားုအအမတ္မခားမရ ္ာ္
ိ
့ေ စို

(၇,၅

,၉၈

ေရာင္းုခေရး င့္ အဖမ္ိအဖဟးေရးဆိင
ို ္ရာကိုမက
္ ခစရိတ္မခား

င္ေငြုမ
ြ က
္ မ
ို က
္ ခစရိတမ
္ ခား

,

,၉၉ , ၆ ,၇၉
)

( ၈ , ၈၉,၈၆ )

,၆ ၉,၈၆၈

,၈ ၈,၉၇ ,၉ ၇

၈,၆ ၉, ၇၆)
,၉၈၉,၆ ၈
-

(

၇, ၆၇,
,၅၇ ,၇

၈)
,၅ ၉

၆,၇၉ ,၉
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Income)
တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္

စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total

Comprehesive

( ,၉၈၉,၆ ၈)

Income)
ေအာက္ပုတိုိ

,

၈, ၉၈, ၅

္
ံ ိို ုြေ ေပး ိုိင္
္ ာ့္အအမတ္

မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ
္ ိင
ို ္္ႈမခား

, ၅ ,၇ ၈

ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)

(၅,

, ၅၆)

တစ္ စ္ကိုံးအတြက္ စိုစေ
ို ပုင္းအအမတ္

( ,၉၈၉,၆ ၈)

,၅၈ ,၆
(

, ၅

,၉

,၅

,၅၇ ,၇

)

,၅ ၉

ေအာက္ပုတိို
ို စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive Income)
မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ
္ ိင
ို ္္ႈမခား
ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)
တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္

, ၅ ,၇ ၈

,

,

, ၅၆)

(

,၉

( ,၉၈၉,၆ ၈)

,

၈, ၉၈, ၅

(၅,

စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total

Comprehesive

Income)

စာရင််းစစ်ကဆ်းထာ်းကသာစိုကပါင််းအရ်းအဖမတ်ရှင််းတမ််း

၈,၉၉
,၅

)

(အမှန်တကယ်အခ က်အလက်မ ာ်းအဖြေါ်

အဖပခခံ၍ (Actual Basis))
Ever Flow River Group Public Company Limited
စိုေပုင္းအ ံးအအမတ္ေဖာ္အပုခက္

သာာ စ္ ၇- ၈

သာာ စ္ ၈- ၉

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

င္ေငြ

,၈၇ ,

ေရာင္းုခ္ာ့္ကမ
ို ပ
္ စ္ား္ ဆိုိငရ
္ ာကိုမက
္ ခစရိတ္

( ,

အ္ကမ္းအအမတ္

, ၇၆

,

၇,၅၅ ,၇၈၈)

(၇,၅

,၇၅ ,၆၉ , ၈၈

စ၏မု
ံ မ္ိုမ
ြ ကိုမက
္ ခစရိတ္

(၈

,၉

,

၆)

ေရာင္းုခေရး င့္ အဖမ္ိအဖဟးေရးဆိိုငရ
္ ာကိုမက
္ ခစရိတ္မခား
အအုား င္ေငြ
သာာေရးကိုမက
္ ခစရိတမ
္ ခား (Finance Cost)

၇,၆

,

၇)
-

၉,
,၇၈ ,
-

အုြမမ
္ ိုတမ
္ ၏ အအမတ္

၉၅၇,၆

င္ေငြုမ
ြ က
္ မ
ို က
္ ခစရိတမ
္ ခား

(

အုြမ္ တ
ို ာ္ ပ၏း အအမတ္

,

,၆၇၅
,၆

)

(

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္ အအမတ္
တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္ အအုား င္ေငြအကံိုးစံို (Other Comprehensive
Income)
Comprehesive

၇, ၇ ,၇ ၉)
၇ ၉,

, ၅

(၅ ,

, ၇ )

၅,၅
၇,

၅

(၈ ,၉ ၇)
,၉၉ , ၆ ,၇၉
( ၈ , ၈၉,၈၆ )

၈၅၆, ၈ , ၆

တြဖက္ကမ
ို ၸဏမ
၏ ခားုအအမတ္မခားမရ ္ာ္
ိ
့ေ စို

ေအာက္ပုတိုိ

( ,

၈,၈ ၇,

Income)

,၉၈ ,၇၅၈)

,၆ ၆,၆ ၅,၇

၉ ၈,၇၆၇, ၅

(Total

, ၈၈

-

အတိးို င့္ အုြမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ္

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္ စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို

၇,၆

,၈ ၈,၉၇ ,၉ ၇
(

၇, ၆၇,
,၅၇ ,၇

၈)
,၅ ၉

၆,၇၉ ,၉

၆၆၈,၇၈ , ၈

,

၈, ၉၈, ၅

၇ ၉,

,၅၈ ,၆

္
ံ ို
ို ေ
ြ ေပး ိုိင္
္ ာ့္အအမတ္

မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ
္ ိင
ို ္္ႈမခား
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စိုေပုင္းအ ံးအအမတ္ေဖာ္အပုခက္

သာာ စ္ ၇- ၈

သာာ စ္ ၈- ၉

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)

-

တစ္ စ္ကိုံးအတြက္ စိုစေ
ို ပုင္းအအမတ္

၇ ၉,

, ၅

(

,၉

,၅၇ ,၇

,၅

)

,၅ ၉

ေအာက္ပုတိို
ို စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive Income)
မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ
္ ိင
ို ္္ႈမခား

၆၆၈,၇၈ , ၈

ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)
တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္ စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total

Comprehesive

Income)

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာအဖ

၆၆၈,၇၈ , ၈

,

,

၈,၉၉

(

,၉

,

၈, ၉၈, ၅

,၅

်းစတ်အခ က်အလက်မ ာ်းကု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

မတ်လ ၃၁ ရက်အထ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပြီ်းပ စ်

ည်နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းနှင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်း
ထာ်းပြီ်းပ စ်

ည်နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းကု အြုင််း ၁၄ - ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာအခ က်အလက်မ ာ်းတွင်

ထုတ်ဖ ာ်တင်ပြထာ်းြါ

ည်။
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)

အပိုင််း ၅ - စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖြင််းဆင
ို ်ရာအြ ြေ်အလြေ်မ ာ်း
၁။ စာရင််းဝင်အပ စ်တင်
စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆင
ု ်ရာစုစုဖြါင််းကုန်က စရတ်မ ာ်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာခနို့်မန
ှ ််းကုန်က စရတ်မ ာ်းကု

အစာ်းမ ာ်းအလုက်

(မှတ်ြံုတင်ဖ က်းမ ာ်း၊

ြံန
ု ှြ်ထုတ်ဖဝပခင််းနှင်

စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ဖြ်း

ွင််းရမည်အခဖ က်းဖငွအမ ြု်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာအခဖ က်းဖငွမ ာ်း၊

ဖ ကာ်ပငာပခင််းဆင
ု ်ရာအခဖ က်းဖငွမ ာ်း၊ ြညာရှင်မ ာ်းထံမှအကကံဉာဏ်ဖတာင််းခံ

ပခင််းဆုင်ရာအခဖ က်းဖငွမ ာ်း) ကု ထုတ်ဖ ာ်ဖပြာ ကာ်းရမည်။
စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာခနို့်မှန််းကုန်က စရတ်မ ာ်းမှာ ပမန်မာက ြ်ဖငွ ၃၄၀,၀၀၀,၀၀၀ ခနို့်ပ စ်ြါ

ည် အေ္ကာင္းအရာ

ုမ္႕မမ္းကိုမက
္ ခစရိတ္ (ကခပ္)

ပာာရင္အုေ္ကးေငြမခား

,

,

- သာာေရးအ္ကံေပး င့္စ၏မံုမ္႕ုြေရးဆိင
ို ္ရာအုေ္ကးေငြ
- ာပေဒအ္ကံေပးကိို ေပးအပ္္ာ့္အုေ္ကးေငြ
- စာရင္းစစ္ကိို ေပးအပ္္ာ့္အုေ္ကးေငြ
စာရင္း င္္ြင္းအုင္း င့္ မတ္ပိုတ
ံ င္အုင္းဆိင
ို ္ရာ အ္ိုံးစရိတမ
္ ခား

,

,

အေ

,

,

ေ
ြ

အ
ြ ္ိုံးစရိတမ
္ ခား

စိုစေ
ို ပုင္းုမ္ိမမ္းကိုမက
္ ခစရိတ္

,

,

၂။ မတည်ဖငွရင််းထညဝ
် င်ပခင််း
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်မှစတင်၍ ကာလရှည်နှင် ကာလတုဖ ကွ်းပမီတင်ရှမှု၊ အစုရှယယ
် ာ
မတည်ဖငွရင််းနှင်
ဖ ာ်ပြထာ်း
ဖ ာ်ပြထာ်းြါ

ခွွဲဖဝမဖြ်းဖ

်းဖ

ာအပမတ်

(Retained

Earnings)

မ ာ်းအြါအဝင်

စုဖြါင််း

ည် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနဖ ာ်ပြခ က်ကု ဖအာက်ြါမတည်ဖငွရင််းထညဝ
် င်မှုဇယာ်းပ င်
ည် အေ္ကာင္းအရာ

၉ ုို စ္၊ မတ္က

ရက္အရ

(အမမ္မာကခပ္)
ကက္ငင္းေ ကြးာမ၏တာ မ္ ကိုမ္
္ ြယမ
္
င့္ အအုားေပးရမ္တာ မ္မခား
ကက္ငင္းေ ကြးာမ၏တာ မ္စိုစေ
ို ပုင္း

, ၈၆,

၇,၇၇

, ၈၆,

၇,၇၇

ကက္ငင္းမညိုတေ
္ ္ာေ ကြးာမ၏တာ မ္ ေုခးေငြရယႈအုင္း

မ ိ

ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာေ ကြးာမ၏တာ မ္စစ
ို ိုေပုင္း

မ ိ

ေ ကြးာမ၏တာ မ္စိုစေ
ို ပုင္း ( )

, ၈၆,

၇,၇၇

အစို ယ္ယာ င္မခားပိင
ို ဆ
္ ိင
ို ္
္ ာ့္အစို ယ္ယာတမ္ဖးိို -

PART V. INFORMATION ON THE LISTING

16

အေ္ကာင္းအရာ

၉ ုို စ္၊ မတ္က

ရက္အရ

(အမမ္မာကခပ္)
အစို ယ္ယာမတာ္ေငြရင္း

၅, ၅၅, ၅ ,

ိိုငင
္ ံအုားေငြကကယ္မဆိင
ို ္ရာ္၏း္မ္ိရမ္ပိုေ
ံ ငြ
ုြေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္ (Retained Earnings)
အစို ယ္ယာ င္မခားပိ္င
ို ဆ
္ င
ိို ္
္ ာ့္စစ
ို ေ
ို ပုင္းအစို ယ္ယာတမ္ဖးိို ( )
မတာ္ေငြရင္း ( ) + ( )

မှတ်ြ ြေ် - Group
%

ုို့ တု်းပမင်ခွဲြါ

၈၆, ၆ ,၇၇
,

၈, ၉၈,

၈, ၉ ,
, ၇၆,

,

၅
၅

၈,၈၇၅

ည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလုင်လတွင် LDC Mandalay ၏အစုရှယ်ယာတန် ု်းကု ၄၀ % မှ

၉၂.၆

ည်။
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အပိုင််း ၆ - ဆ်းို ရ်းနိုင်သညအ
် ြ ြေ်မ ာ်း
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှု
ဖ

ာ

ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်းြါဝင်ဖနနုင်ပြီ်း

အဖရ်းကကီ်းတင်ပြထာ်းဖ

ာဆံု်းရံှု်းနုင်

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ုို့ ဟုတ်
မ

ာထင်ရှာ်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်

ည်အခ က်မ ာ်းကု န ်းလည်

ရှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ်ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံရန်
ြါ

ုို့မဟုတ် ဆက်လက်ြင
ု ်ဆုင်ထာ်းမှုတင
ွ ်
ည်ြုဂြု္ လ်မ ာ်း

အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု

ည်

ာ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ အစု

ဆက်လက်ြင
ု ်ဆုင်ထာ်းရန်

ည်။ လူကကီ်းမင််းအဖနပ င် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံရန် မဆံု်းပ တ်မီ၊

ဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ာ ဖအာက်ြါဆံု်းရံှု်းနုင်

ံု်း

ြ်

င်ြါ

ည်။

ည်အပခာ်း

အဆုြါဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်း

အခ ြုြို့ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်းကု

ယခုအခ န်တွင်

အဖရ်းကကီ်း

ည်ဟု မယူဆဖ

ရှလာနုင်ြါ

ည်။

်းဖ

တင််းအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်းလံု်းကု

ည်

ာ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ

ဖ

ခ ာပြန်လည်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုရင်ဆုင်ရမည်အဖပခအဖနမ ာ်း
မ

ရှဖ

်းြါ။

ယခုအခ န်တွင်

မဟုတ်ြါ။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်

ာ်လည််း ဖန င်တွင် အဖရ်းကကီ်းလာနုင်ဖ ာ အပခာ်းအဖပခအဖန မ ာ်းလည််း

အဆုြါဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခအခ က်မ ာ်းအနက်တစ်ရြ်ရြ်မှာ

ပ စ်ရြ်မ ာ်းပ စ်လာဖ

ဤအြုင််းတွင်

ည်အခ က်မ ာ်းတစ်ခုခ င််းစီနှင် ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်ဖ ာ်ပြထာ်း

င်ဖလ ာ်

အမှန်တကယ်

ာအခါ၊ ကျွနု််ြ်တုို့၏ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန၊ ရလဒ်မ ာ်း၊

ဖငွ

ဖြေါ်ဖြါက်

ည်

ာ်းစီ်းဆင််းမှု၊ လုြ်ငန််း

လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊ ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်းနှင် ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုမ ာ်း အဖြေါ်
တုက်ရုက်ပ စ်ဖစ၊
က်ဖရာက်နုင်ြါ

ွယ်ဝုက်၍ပ စ်ဖစ၊ အဖရ်းကကီ်း
ည်။

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်
မဖရရာ

ည်အတင
ု ််းအတာပ င်ပ စ်ဖစ၊ ဆု်းရွာ်းစွာပ စ်ဖစ အက ြု်း

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်

ည်အခ က်အလက်မ ာ်းြါဝင်ဖ

ာ

ကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ည်။ ကျွနု််ြ်တုို့၏အမှန်တကယ်ရလဒ်မ ာ်း

ည် ဤအခန််းတွင်ဖ

ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်း

ုို့မဟုတ်

မဖ

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းလည််း

ခာ

ြါဝင်ြါ

ာ်လည််းဖကာင််း၊ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွင်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏အပခာ်းဖနရာမ ာ်းဖ ာ်ပြထာ်း

ည် ကျွန်ုြ်တုို့ရင်ဆုင်ရနုင်ဖ ာ ဆံု်းရံှု်း

နုင်ဖပခမ ာ်းအြါအဝင် အခ ြုြို့ကစစရြ်မ ာ်းဖ ကာင် ဤကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းြါ စာရွက်

စာတမ််းမ ာ်းတွင်

ာအဖနအထာ်းအာ်းပ င်

နုင်ြါ
ထာ်းဖ

ည်။

ဖမျှာ်မှန််းထာ်းဖ ာအဖ ကာင််းအရာမ ာ်းနှင် အဖရ်းကကီ်းဖ
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ာကကြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

လူကကီ်းမင််းတုို့အဖနပ င်

ွင််းပခင််းဆုင်ရာ ွငဟ
် ဖ ကညာစာတမ််း၏

ည်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းနှင်

တပြြုထည်

ွင််းစဉ််းစာ်း

င်ြါ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ်ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံရန်
လက်ဝယ်ြုင်ဆုင်ထာ်းရန်

ဆံု်းပ တ်ခ က်မခ မီ၊

ြတ်

က်

အြုင််း

ည်ကကြုတင်

(၃)

ကွာပခာ်း
တွင်ဖ ာ်ပြ

တဖြ်းခ က်ကုလည််း

ည်။

ုို့မဟုတ်

ကျွန်ုြ်တို့ု၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု

လူကကီ်းမင််းတုို့အဖနပ င်

လူကကီ်းမင််းတုို့၏အကကံဖြ်းြုဂ္ြုလ်မ ာ်းထံမှအကကံဉာဏ်ဖတာင််းခံရယူနုင်ြါ

ဆက်လက်

အဖ ကာင််းအရာတစ်ခုခ င််းစီအလုက်
ည်။

၁။ ကျွနြ
်ု ်တုို့၏စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းနှင် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွကမ
် ှုမ ာ်းဆင
ု ်ရာဆံု်းရံှု်းနင
ု ်ဖပခမ ာ်း
၁.၁

ြေျွန်ိုပ်တိုို့အကနဖြင်

ြေျွန်ပ
ို ်တိုို့၏ထပ်တန််း

Customer

မ ာ်းြေို

ဆ်းို ရ်းရပါြေ၊

ြေျွနပ
်ို ်တိုို့၏

ဘဏ္ဍာကရ်းဆင
ို ်ရာလိုပ်ကဆာင်ြ ြေ်မ ာ်းအကပေါ် ဆို်းရာ်းစွာထြြေ
ို ်နိုငပ
် ါသည်။
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ကျွန်ြ
ု ်တို့ု် Group ၏အဓကဝင်ဖငွမာှ ထြ်တန််း Customer ကကီ်းမ ာ်းအဖြေါ် မှီတည်ဖနရြါ

ည်။ ကျွန်ြ
ု ်တုို့

အဖနပ င် အခ န်အာ်းပ င်၊ စရတ်စကအာ်းပ င် နှင် လုြ်ကုင်ဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််းအာ်းပ င် Customer မ ာ်းလအ
ု ြ်
ည်ြံုစံအတုင််းပြင်ဆင်ထာ်း

ည်ဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း (Logistics Services) ကု

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ Customer မ ာ်းအတွက် နှစ်ဖြါင််းမ ာ်းစွာ ကာဖကာင််းမွန်စွာဖဆာင်ရွက်ဖြ်းခွဲပြီ်း

ကျွန်ြ
ု ်တုို့တွင်

၄င််းတုို့နှင်ကာလရှည်စာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်းခ ြုြ်ဆုထာ်းပခင််း၊ ၄င််းတုို့က ကတကဝတ်မ ာ်းနှင် အာမခံခ က်မ ာ်းဖြ်း
ထာ်းပခင််းမရှဖ

ာဖ ကာင် Customer မ ာ်းအဖနပ င်

ဆက်လုြ်၊ မလုြ်ဟူ

ဖန င်အန ဂတ်တွင် ကျွနု််ြ်တုို့နှင်လက်တွွဲ၍

ည် အခ က်ကု အာမမခံနုင်ြါ။ ထုို့ပြင် ကျွနြ
်ု ်တို့ု

အလုြ်

ည် လက်ရှ Customer မ ာ်းနှင်

ဖကာင််းမွန်စွာလက်တွွဲ၍ နှစဖ
် ြါင််းမ ာ်းစွာ ကာ အလုြ်လုြ်ကင
ု ်ခွဲပြီ်း ပ စ်ဖ ာ်လည််း၊ အဆုြါ Customer မ ာ်း
အဖနပ င် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း (Logistics Services) နှင်စြ်လ ဉ််း၍ ကျွနု််ြ်တုို့၏
လုြ်ငန််းပြြုင် က်မ ာ်းနှင်လည််းလက်တွွဲကာ လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်နုင်ြါ
Customer

မ ာ်းကု

ဆက်လက်ထန််း

မ််းထာ်းနုင်ရန်နှင်

ပ င်လည််းဖကာင််း၊ Customer မ ာ်း၏လုအြ်ခ က်အလုက်

ည်။ ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င် ကျွနု််ြ်တုို့၏

Competitive

စနစ်ကုက င်

Pricing

ံု်းပခင််း

ဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းအာ်းပ င်လည််းဖကာင််း Customer မ ာ်းနှင်ကာလရှည်ဆက်ဆံဖရ်းတစ်ရြ်ကု ထန််း
ထာ်းနုင်ရန်
ရွက်ဖ

အစဉ်အပမွဲကကြု်းြမ််းလ က်ရှြါ

ာ်လည််း

ပြြုင်ဆုင်မှုပြင််းထန်ဖ

Customer မ ာ်းကု မထန််း

ည်။

ာ

ကျွန်ုြ်တို့ုအဖနပ င်

ြတ်ဝန််းက င်တင
ွ ်

မ််းထာ်းနုင်ဖတာဖ

ဝင်ဖငွြမာဏဖပမာက်ပမာ်းစွာကု

ုို့ရာတွင်

ဆံု်းရံှု်းနုင်ြါ

ပ စ်ဖလပ စ်ထရှ

ာအခါ၊ ကျွန်ြ
ု ်တို့ု
ည်။

ထု

ုို့ဖ

ထု

မ််း

ုို့ကကြု်းြမ််းဖဆာင်

ည်အတင
ု ််း

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏

ည် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု Customer မ ာ်းထံမှ ရရှမည်

ာအဖပခအဖနတွင်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု

ည်

အဖကာင်

အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ် ခ မှတ်ထာ်း

ည်ကျွန်ုြ်တို့ု၏လုြ်ငန််း အစီအစဉ်မ ာ်းကု ဖအာင်ပမင်ဖအာင်

ဖဆာင်ရွက်ရန်မပ စ်နုင်

ည်။

ည်အလာ်းအလာရှနုင်ြါ

အဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာ အက ြု်း

က်ဖရာက်ဖကာင််း

၄င််း

ည် လုြ်ငန််းလည်ြတ် ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်း

က်ဖရာက်နုင်ြါ

ည်။

၁.၂ ြေျွန်ိုပတ
် ို့ိုသည် တတယပိုဂ္ြုလ်အြွွဲွဲ့အစည််း၏ကရက ြောင််းပိုို့ကဆာင်ကရ်းလိုင််းမ ာ်းနှင် ကလက ြောင််း
လိုင််းမ ာ်း အကပေါ် မှတ
ီ ည်ကနရပါသည်။
ဘက်စဖ
ံု ထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်
ဖရဖ ကာင််းနှင် ဖလဖ ကာင််းကုန်

ူပ စ်

ည်အဖလ ာက်

ည်။ ဖရဖ ကာင််း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနှင် ကုန်စည်

တင်ြို့ုဖြ်းပခင််းလုြ်ငန််းမ ာ်းြုမုဖအာင်ပမင်စွာဖဆာင်ရွက်နုင်ရန်ရည်ရွယ်၍
ဖရရှည်တည်တခ
ံ ုင်မာဖ

ဖြါင််းဖပမာက်ပမာ်းစွာ ရင််းနှီ်းခွဲရြါ
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ
ဖ

ည်

အဓက

ာဆက်ဆံဖရ်းတစ်ရြ်ထူဖထာင်နုင်ဖရ်းအတွက်

ည်။ ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင်ြတ်

ည်အဓက

ကျွန်ြ
ု ်တုို့

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုင််းမ ာ်းနှင်

က်၍ ကျွန်ြ
ု ်တို့ု

ဖဘာတူစာခ ြုြ်အခ ြုြို့မှာ

ဖဘာတူညီမှုပ င်

နှစ်စဉ်ပြန်လည်

ကျွနု််ြ်တုို့အဖနပ င်
ဖန င်အန ဂတ်တင
ွ ်
ကုန်စည်

တစ်နှစ်

ာ

က်တမ််းရှ

က်တမ််းတု်းဖဆာင်ရွက်ရ

အဆုြါအဓက

ည်

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင်ြတ်

အလာ်းတူကာလတုစာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်းကု
ဖရ်းလုင််းမ ာ်းနှင် ဖလဖ ကာင််း
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ာ ခ ြုြ်ဆုထာ်းြါ

က်၍

ဘာဝ

နှစ်ဦ်းနှစ် က်

ည်။

ခ ြုြ်ဆုထာ်း

အာမခံခ က်တစ်ရြ်မရှြါ။

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုင််းမ ာ်းအဖနပ င်

ဖဘာ

ည်စာခ ြုြ်မ ာ်းပ စ် ကပြီ်း

ည်စာခ ြုြ်မ ာ်းပ စ် ကြါ

ည်။

အခ န်

ဖဘာတူစာခ ြုြ်မ ာ်းခ ြုြ်ဆုထာ်းရှ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုင််းမ ာ်းနှင်

က်တမ််းတု်းဖဆာင်ရွက်နုင်မည်ဟူ

ယ်ယူ

ည် ကျွန်ြ
ု ်တုို့နှင်

ာ်လည််း၊ အဆုြါစာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်းမှာ ကာလရှည်အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရမည်

မဟုတ်ြါ။

ည်

ွယ်မမ
ှု ာ်းအတွက် အဓကဖရဖ ကာင််းြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုင််းမ ာ်းနှင်ဖလဖ ကာင််း

ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုင််းမ ာ်းအဖြေါ်မ ာ်းစွာမှီတည်ဖနြါ
ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်းနှင်

ကျွန်ြ
ု ်တုို့

ုို့ရာတွင်

ည်စာခ ြုြ်မ ာ်းကု
ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်

ဖလဖ ကာင််းလုင််းမ ာ်းနှင်လည််း
ုို့ပ စ်ြါ၍

ဖရဖ ကာင််း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုနှင်ခ ြုြ်ဆုထာ်း

ည်စာခ ြုြ်
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မ ာ်းကု ဆက်လက်

က်တမ််းမတု်းဖတာဖ

ာအဖပခအဖနတွင်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုင််းမ ာ်း၊ ဖလဖ ကာင််း
နုင်ဖပခမ ာ်းကု ဖလျှာခ ဖ

မတူညီ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုင််းမ ာ်းနှင်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င် ဆံု်းရံှု်း

ည်။

ဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍ

ည် အန ဂတ်တင
ွ ် ခုင်မာဖကာင််းမွန်စွာ

ည်အလာ်းအလာရှလာနုင်ဖ ာ်လည််း၊ ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ Customer

ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းရန်
ဝင်ဖငွမ ာ်းမှာ

ာ

ည်ဖရဖ ကာင််း

ာ်လည််း၊ ကျွန်ုြ်တုို့၏ Customer မ ာ်းအတွက် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း

ဖဆာင်ရွက်နုင်စမ
ွ ််းဆံု်းရံှု်းနုင်ြါ
ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်နုင်

ကျွန်ုြ်တို့ုအဖနပ င်

ာဖလ ာက

ွာ်းနုင်

လံုဖလာက်ဖ

ာစွမ််းဖဆာင်ရည်မရှြါက၊

ည်အလာ်းအလာရှနုင်ြါ

ဖဆာင်ရွက်မှုဆုင်ရာရလဒ်မ ာ်းအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာအက ြု်း

မ ာ်းအာ်း ဖထာက်ြံြုို့

ည်။ ၄င််း

က်ဖရာက်ဖကာင််း

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏

ည် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််း

က်ဖရာက်နုင်ြါ

ည်။

၁.၃ ြေျွန်ပ
ို ်တို့ိုသည် စီမြနို့်ြွွဲမဆိုငရ
် ာအရာရှမ ာ်းအကပေါ် မ ာ်းစွာမှီတည်ကနရပါသည်။
စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့တွင်ြါဝင်

ည်အ ွွဲြို့ဝင်တုင််း

ည် ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနယ်ြယ် (Logistics Industry)

တွင် နှစ်ဖြါင််း ၁၂ နှစ်ဖက ာ်လုြ်ငန််းအဖတွြို့အကကံြုရှပြီ်း အ ွွဲြို့ဝင်အမ ာ်းစု
၂၀ ဖက ာ်ရှကာ EFR တွင် တာဝန်ထမ််းဖဆာင်
Customer မ ာ်း နှင် ဆက်ဆံဖရ်းထန််း

ည်လုြ်

ည်

Group

ရှ

က် ၁၀ နှစ်ဖက ာ် ရှ ကြါ

မ််းထာ်းရန်၊ Customer အ

ဖန င်အန ဂတ်တင
ွ ် ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်မှုအတွက် စီမံကန််းအ
စီမံခနို့်ခွွဲမှုဆုင်ရာအရာရှမ ာ်းအဖြေါ်

ည် လုြ်ငန််းအဖတွြို့ အကကံြုနှစ်ဖြါင််း
စ်မ ာ်းရရှဖအာင်

အတွက်

စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏အဆက်အ

မ ာ်းအဖြေါ် မှီတည်ဖနရြါ

ဖဆာင်ရွက်ရန်နှင်

စ်မ ာ်းရရှဖအာင် ဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
မ ာ်းစွာမှီတည်ဖနရြါ

ည်။

ယှဉ်ပြြုင်နုင်စွမ််းပမင်မာ်းရန်အတွက် ဆက်ဆံဖရ်း ည် အဓကအခ က်တစ်ရြ်ပ စ်ဖ
ဖကာင််းမွန်စွာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်နုင်ရန်နင
ှ ်

ည်။ ယခုလက်ရှ

အဓကစီမံကန််းမ ာ်းကု

ကျွန်ုြ်တုို့

လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင်

ာဖ ကာင် ကျွန်ြ
ု ်တုို့

ည်

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်နုင်ရန်

ွယ်ကွန်ရက်၊ Customer မ ာ်းနှင် ဆက်ဆံဖရ်းလုြ်ငန််းအဖတွြို့အကကံြု

ည်။ စီမံခနို့်ခွွဲဖရ်းအ ွွဲြို့မှအရာရှ အာ်းလံု်း

ည် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ကုမပဏီတွင် နှစ်ဖြါင််း ၁၀

နှစ်ဖက ာ် ကာ တာဝန်ထမ််းဖဆာင်လ က်ရှပြီ်း ၄င််းတုို့ ကုယ်တုင်ြင်လ င် အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင် ဒါရုကတ
် ာမ ာ်း
ပ စ် ကြါ

ည်။

ုို့ရာတွင် စီမံခနို့်ခွွဲဖရ်းအ ွွဲြို့၏အ ွွဲြို့ဝင်မ ာ်းအာ်းလံု်း

ထမ််းဖဆာင်ပခင််းရှ၊

မရှဟူ၍

အာမခံခ က်တစ်စုတ
ံ စ်ရာမရှြါ။

ြုဂြု္ လ်ဖရ်းဆုင်ရာကစစရြ်ဖ ကာင်ဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊
နှင် အပခာ်းကတကဝတ်မ ာ်းဖ ကာင်ဖ
ဖကာင််းမွန်ဖ
အဆက်အ

ပြင််းထန်စွာ

ကကြုတင်ခ မှတ်ထာ်း

ဆက်ခံမည်ြုဂ္ြုလ်မ ာ်း

ာ်လည််းဖကာင််း၊

ာ်လည််းဖကာင််း တာဝန်ထမ််းဖဆာင်မှုကုရြ်စန
ွဲ ုင်ြါ ည်။ ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏

ွယ်ကန
ွ ်ရက်မ ာ်းအဖြေါ်မှီတည်ဖနရဖ

ဖမျှာ်မှန််းလ က်

စီမံခနို့်ခွွဲဖရ်းအ ွွဲြို့၏အ ွွဲြို့ဝင်မ ာ်းအဖနပ င်

က န််းမာဖရ်းဆုင်ရာပြဿန ဖ ကာင်ဖ

ာလုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်ကု

လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအဖြေါ်

ည် Group အတွက် ဆက်လက်တာဝန်

ရရှရန်အတွက်

ာဖ ကာင်
အက ြု်း

ထု

ုို့ဖ

၄င််းတုို့၏ြုဂ္လကဆက်ဆံဖရ်းနှင်

ာအဖပခအဖနမ ြု်းတွင်

က်ဖရာက်နုင်ြါ ည်။

ထု

ည်ရာထူ်းဆက်ခံပခင််းအစီအစဉ်ရှဖ ာ်လည််း၊

ည် လုြ်ငန််းအဖတွြို့အကကံြု၊ အဆက်အ

အဆုြါရာထူ်းနှင်အပြည်အဝကွက်တကုက်ညီမည်ဟု
အဖတွြို့အကကံြုရင်က က်ပြီ်း စွမ််းဖဆာင်ရည်ပမင်မာ်းဖ

ာပ စ်ရြ်အတွက်

အဆုြါရာထူ်းမ ာ်းကု

ွယ်ကွန်ရက်နှင် ြုဂ္လကဆက်ဆံဖရ်းအာ်းပ င်

အာမမခံနုင်ြါ။
ာဆက်ခံ

ုို့ဖ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏

အဖရ်းကကီ်း

ည်ရာထူ်းမ ာ်းကု

ူမ ာ်းနှင် အစာ်းထု်းခနို့်အြ်ရန်ြ က်ကွက်မှု

လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာအက ြု်း

က်ဖရာက်နုင်ဖ

လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာထခုက်

ည် အလာ်းအလာရှြါ

ည်

ာဖ ကာင် Group ၏ လုြ်ငန််း
ည်။

၁.၄ ြေျွန်ိုပ်တိုို့သည်အရည်အကသွ်းဖမင်မာ်းကြောင််းမွန်ကသာဝန်ကဆာင်မမ ာ်းကပ်းနိုင်ရန်အတွြေ် စွမ််းရည်
ဖပည်ဝသည် ဝန်ထမ််းမ ာ်းအကပေါ် မှတ
ီ ည်ကနရပါသည်။
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ကျွန်ြ
ု ်တို့ု

ည် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ Customer မ ာ်းအာ်း ယံု ကည်အာ်းထာ်းရ ွယဖ
် ကာင််းပြီ်း ဖစ ်းနှုန််း

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဖြ်းရန်အတွက် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းအဖြေါ် မှီတည်ဖနရြါ
လုြ်ငန််းလုအြ်ခ က်မ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍ Customer
ဖြ်းဖ

ာ ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု လုအြ် ကဖ

ည်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဖြ်းနုင်ရန်အလုို့ငှာ

ဖလာက်ငမှုမရှဘွဲနည််းြါ်းြါ

ထဖရာက်ပြီ်းလက်ဖတွြို့

ည်။ အရည်အခ င််းပမင်မာ်း
အပခာ်းကုမပဏီမ ာ်းနှင်

အက ြု်းခံစာ်းခွင်မ ာ်းဖြ်းအြ်ပခင််းတုို့ကု
မ််းရန်ဟူ

နုင်ငံပခာ်း

ည်။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏စန်ဖခေါ်မှုတစ်ရြ်
အဖတွြို့အကကံြုရင်က က်ဖ
အလာ်းတူအရည်အဖ

ဖပ ရှင််း

ည်။

ထမ််းဖဆာင် ကရန်

င် ကာ်း

ည် လုြ်

ာ်း

အက ြု်းခံစာ်းခွင်

ြုမဖ
ု ကာင််းမွန်ဖ

ာ

ည်ဝန်ထမ််းမ ာ်းကု

ပမန်မာနုင်ငံ၏ဖစ ်းကွက်တွင်
၄င််းတုို့အဖနပ င်

၄င််းတုို့၏

တ်မှတ်ခ က်ထက်ပမင်မာ်းနုင်ဖ
ကမ််းလှမ််း ကြါ

ာဝန်ထမ််းမ ာ်းကု ြုမဖ
ု ကာင််းမွန်

ည်။

ာ

ထုို့ပြင်

ည်ရာထူ်း၊ လုြ်ခ

ဖစ ်းကွက်အတွင််း ကျွန်ုြ်တို့ု၏ယှဉ်ပြြုင်နုင်စွမ််းကု အာ်းနည််း

ုို့ပ စ်ြါ၍ အရည်အခ င််းပမင်မာ်းဖ
ပ စ်လာနုင်ြါ ည်။

ွာ်း

ာလူူ့စွမ်း် အာ်းအရင််းအပမစ်ကု စီမံခနို့်ခွွဲရန်မှာ
မ ာ်းကု

Customer

ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းဖန

ည်

ာဝန်ထမ််းမ ာ်းမရှဘွဲ ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င် ကျွန်ုြ်တို့ု၏ Customer မ ာ်းအာ်းလံု်းအာ်း

ွ်းပမင်မာ်း ဖကာင််းမွန်ဖ

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်မည်ဟု အာမမခံနုင်ြါ။

ာအဖပခအဖနမ ြု်းတွင် ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာအဖပခအဖနနှင် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုဆုင်ရာရလဒ်

မ ာ်းအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာ ထခုက်ဖကာင််းထခုက်နုင်ြါ

၁.၅

်း

ဖစ ်းကွက်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ အဖတွြို့အကကံြုရင်က က်ဖ

ဖစရန် ဖဆာင်ရွက်နုင်ြါ

မ််းပခင််း၊

အရည်အခ င််းပမင်မာ်း

လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှရာ

လာဖရာက်တာဝန်

လစာနှင် အက ြု်းခံစာ်းခွငမ
် ာ်းဖြ်းအြ်ကာ

ည်

ာ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအဖြေါ် မ ာ်းစွာ

ည်ဝန်ထမ််းမ ာ်းကု ထန််း

ခ မှတ်စီစဉ်ထာ်းပြီ်း

လုြ်ငန််းပြြုင် က်မ ာ်းဝင်ဖရာက်ကာ

၄င််းတုို့အဖနပ င်

ာ

ည် အရည်အခ င််းမ ာ်းရရှဖအာင် ဖလက င်

ည်အခ က်မှာ စန်ဖခေါ်မှုတစ်ရြ်အပ စ် က န်ရှဖနြါဖ

အက ြု်းခံစာ်းခွင်ဖြ်းအြ်လ က်

ုို့ဖ

င် ကာ်းဖြ်းထာ်းဖ

တန််းတူ/အပခာ်းကုမဏ
ပ ီမ ာ်းထက်

ဖငွဖရ်းဖ က်းဖရ်းအင်အာ်းဖတာင်တင််းမှုအဖြေါ်မှီတည်၍

ထု

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်နုင်ဖ

ည်ကစစပ စ်ဖြရာ လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် အရည်အခ င််းပြည်မီ

မ ာ်းဖြ်းအြ်မည်စနစ်မ ာ်းနှင်
ထန််း

ည်။ Customer အမ ာ်းစု

ာဖ ကာင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ Customer မ ာ်းအာ်း ၄င််းတုို့နှင် ကုက်ညီ

ည်။ ရာထူ်းဖနရာတစ်ခုအတွက် လုအြ်

ရန်မှာ အခ န်ယူဖဆာင်ရွက်ရ

ာ

တစ်ဦ်းခ င််းစီ၏ လုအြ်ခ က်နှင် ကုက်ညီဖဆာင်ရွက်

ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းကစ
ု ဉ််းစာ်းတင်ပြနုင်ရန်အတွက် ဖလက င်
မှီတည်ဖနရြါ

င်ဖလ ာ်ဖ

လြေ်ရှလိုပင
် န််းပပြုင်ြြေ်မ ာ်းနှင်

ည်။

လိုပ်ငန််းပပြုင်ြြေ်အသစ်မ ာ်း၏ဖပင််းထန်ကသာယှဉ်ပပြုင်မမ ာ်းြေို

ြေျွန်ိုပ်တိုို့ ရင်ဆိုငရ
် ပါသည်။
ြုို့ဖဆာင်ဆက်

ွယ်ဖရ်းဖအဂ င်စ၊ီ

ကုန်စည်တင်ြုို့ဖြ်းပခင််းလုြ်ငန််းနှင်

စစ်ဖဆ်းပခင််းတုို့တင
ွ ်အဓကအဖရ်းကကီ်းဖ

ာလုြ်ငန််းမ ာ်းကု

အလာ်းတူဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖန က
ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းကု

အဝတ်အထည်မ ာ်း၏အရည်အဖ

ဖဆာင်ရွက်

ည်အဖလ ာက်

ည်လုြ်ငန််းပြြုင် က်မ ာ်း၏

ကျွန်ြ
ု ်တုို့

ည်

ပြင််းထန်ဖ ာယှဉ်ပြြုင်

ာမက၊ ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍ (Logistics Industry) တွင် ဝင်ဖရာက်ရင််းနှီ်း

ပမြုြ်နှံပခင််းပ င် Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကု အရှန်အဟုန်ဖလျှာခ နုင်ဖ ာ အဓကြုို့ဖဆာင်ဆက်
ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်း
ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်
အရည်အဖ

ွ်း

ုို့မဟုတ် ကုန်

ည်ကကီ်းမ ာ်း၏ပြင််းထန်ဖ ာယှဉ်ပြြုင်မှုမ ာ်းကုလည််း ရင်ဆုင်ရနုင်ြါ

ကာလရှည်ဆက်ဆံဖရ်းတစ်ရြ် န်တီ်းရန်အတွက်

ကျွန်ုြ်တို့ု၏

Customer

ွယ်
ည်။

မ ာ်းအာ်း

ွ်းအပမင်မာ်းဆံု်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖြ်းလ က်ရှပြီ်း လုြ်ငန််းပြြုင် က်မ ာ်းက ထုထက် အရည်အဖ

ြုမဖ
ု ကာင််းမွန်ပြီ်း တန််းတူဝန်ဖဆာင်ခဖကာက်ခံဖ

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းပ င် ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း ဖဆာင်ရွက်လာ

ကမည်မဟုတ်ဟု အာမမခံနုင်ြါ။ ထုို့ပြင် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း (Logistics Business)

ည် အရင််း

အနှီ်းအဖြေါ်အပမတ်ပြန်ဖြေါ်နှုန််း (Margin with the Return on Investment) မှာလည််း ဖကာင််းမွန်ဖ
ဖ ကာင် ဖစ ်းနှုန််းနှင် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအာ်းပ င် ပြင််းထန်စွာယှဉ်ပြြုင်နုင်
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ွ်း

ည်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ူအ

ာ

စ်မ ာ်း
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ဖစ ်းကွက်ထွဲ

ုို့ ဝင်ဖရာက်လာနုင်ြါ

ည်။ အဆုြါယှဉ်ပြြုင်မှုပြင််းထန်

ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာ အက ြု်း

ည် ြတ်ဝန််းက င်

က်ဖရာက်ဖကာင််း

ည် ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏

က်ဖရာက်နုင်ြါ

ည်။

၁.၆ ြေျွန်ိုပ်တိုို့၏ Brand သည် ြေိုမပဏီ၏လိုပင
် န််းကဆာင်ရြေ်ရာတွင် အဓြေအြန််းြေဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါ
သည်။ Brand အကပေါ်အစွန််းအထင််းဖြစ်ကစသည်ဖြစ်ရပ်တစ်ြိုြိုကပေါ်ကပါြေ်ပါြေ ြေျွနပ
်ို ်တိုို့၏ လိုပ်ငန််း
ကဆာင်ရြေ်မအကပေါ် ဖပင််းထန်စွာ အြေ ြု်းသြေ်ကရာြေ်နင
ို ်ပါသည်။
ည် ယံု ကည်မှု၊ အရည်အဖ

Group

ွ်းနှင် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအာ်းပ င် ဖကာင််းမွန်ဖ ာအဖပခအဖနတစ်ရြ်ကု

နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ဖက ာ် ကာ တည်ဖဆာက်ခွဲရပြီ်း လက်ရှ Customer မ ာ်း စတ်ဖက နြ်မှုရရှဖအာင် ဖဆာင်ရွက်နုင်
ရန် စီမံခနို့်ခွွဲခွဲရ

ည်

ာမက၊ လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် ြုမုဖကာင််းမွန်

အတွက် Word-of-mouth စနစ်ပ င်ဖ
ဖကာင််း၊ Customer အ
က်
ဖြ်းဖ

ာမှုတုို့ကု ထည်
ာ

ာ်လည််းဖကာင််း၊

စ်မ ာ်းရရှဖအာင် စီမံခနို့်ခွွဲခွဲရြါ

ရရှထာ်း

ည် အခ က်အလက်မ ာ်းအရဖ

ာ်လည််း

ည်။ ကျွန်ုြ်တို့ုအဖနပ င် အခ န်နှင် ကုန်က စရတ်

ွင််းစဉ််းစာ်းလ က် Customer မ ာ်းအာ်း တစ်ဦ်းခ င််းစီနှင် ကုကည
် ီဖအာင်ဖဆာင်ရွက်

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ထန််းခ ြုြ်နုင်စွမ််းထက်ဖက ာ်လွန်
ဖြေါ်ဖြါက်

ည် န မည်ဖကာင််းတစ်ရြ်ကု ြုင်ဆုင်ရန်

ည်အဖပခအဖနမ ာ်းရှနုင်ြါ

ည် တတယြုဂ္ြုလ်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏ ဖနှ င်ဖနှ်း ကနို့် ကာမှုမ ာ်း

ည်။ ထု

ုို့ဖ

Customer မ ာ်း၏လုြ်ငန််းအဖြေါ် ကကီ်းမာ်းစွာ အက ြု်း
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနှင်ြတ်

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှပြီ်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်

ာ အဖပခအဖနမ ြု်းတွင် အဆုြါဖနှ င်ဖနှ်း ကနို့် ကာမှု
က်ဖရာက်နုင်ဖ

က်ပြီ်း စတ်ဖက နြ်မှုမရရှ

ည်

ာဖ ကာင် Customer မ ာ်းအဖနပ င်

ည် အဖပခအဖနပ စ်ဖကာင််းပ စ်နုင်ြါ ည်။

၁.၇ စီမြေန််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းြေို အြ န်မအ
ီ ကြောင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ရြေ်ဖြင််းသည်

ကနောင်အနောဂတ်

လိုပ်ငန််းကဆာင်ရြေ်နိုင်စမ
ွ ််းအတွြေ် အလွန်အကရ်းကြေီ်းပါသည်။
စီမံကန််းမ ာ်းကု အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ပခင််း

ည် လက်ရှဖဆာင်ရွက်ဖန

Terminal Handling ဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််းဆုင်ရာကနို့်
မဟုတ်ြါ။

ထု

တ်ခ က်မ ာ်းကု

ုို့အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င်

Group

ည် ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်း အတွက်
ဖပ ရှင််းရန်အတွက်
၏

ာ ရည်ရွယ်

ည်

မဟာဗ ျူဟာခ မှတ်ထာ်း

ည်

လမ််းဖ ကာင််းနှင်အညီ Group ၏ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းကခ
ု ွဲြို့ထွင်ဖဆာင်ရွက်နုင်အတွက် Group ၏ဝင်ဖငွ
ြုမရ
ု ရှဖစြါ

ည်။ အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအာ်း အပမတ်ဖငွဖြ်းအြ်နုင်ရန်အတွက် စီမံကန််းမ ာ်းကု

ည်အခ န်ကာလအတွင််းပြီ်းစီ်းဖအာင်
ထု

ုို့ပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င် စီမံကန််းမ ာ်းက အပမတ်ဖငွခွွဲဖဝဖြ်းရန်

အလမ််း
ဖ

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်နုင်ရန်

ာဖငွ

တ်မှတထ
် ာ်း

အလွန်အဖရ်းကကီ်းြါ

ုို့မဟုတ် ဖကာင််းမွန်ဖ

ည်။

ာအခွင်

စ်မ ာ်းအတွက် ဖန င်အန ဂတ် ြို့ွံ ပ ြု်းတု်းတက်မှုဆုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််း ဖထာက်ြရန်
ံ
လံုဖလာက်
ာ်းစီ်းဆင််းမှုကု ပ စ်ဖစြါ

ည်။ စီမံကန််းမ ာ်းကု အခ န်မီပြီ်းစီ်းဖအာင် ဖဆာင်ရွက်ရန်ြ က်ကွက်မှု

Group ၏ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာဖဆာင်ရွက်နုင်စမ
ွ ််းအဖြေါ် ဘက်ဖြါင််းစံမ
ု ှ ထခုက်ဖကာင််းထခုက်နုင်ြါ

၁.၈ ြေျွန်ိုပ်တိုို့အကနဖြင် လြေ်ရှစီမြေန််းမ ာ်း သိုို့မဟိုတ် အြွင်အလမ််းအသစ်မ ာ်းအတွြေ်

ည်

ည်။

ကငွက ြေ်း

ထပ်မ ဖြည်ဆည််းရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
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စီမံကန််းမ ာ်းကု အဆင် (Phase) မ ာ်းအလုက် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက် ကပ စ်ရာ စီမံကန််း၏ ဒုတယ
အဆင်အတွက် ဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ရန် ဖငွဖ က်းထြ်မံလုအြ်နုင်ြါ
တစ်ခုလံု်း၏ဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််းအတွက်

Group

ဖတွြို့ကကံြုရနုင်ြါ

ည်။ ထု

ုို့ဖ

ဖကာင််းမွန်ဖ ာ

ည်။ ထုို့ပြင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်

လုြ်ငန််းဆုင်ရာအခွင်အလမ််း

ာအဖပခအဖနမ ာ်းတွင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င် အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ထုတ်ဖရာင််းပခင််း

ပ င် ဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းပခင််း (Equity Financing) နည််းလမ််းပ င်ပ စ်ဖစ၊

ဖခ ်းဖငွရယူပခင််းပ င် ဖငွဖ က်းပ ည်

ဆည််းပခင််း (Debt Financing) နည််းလမ််းပ င်ပ စ်ဖစ မတည်ဖငွရင််းရရှဖအာင်ဖဆာင်ရွက်ရန်
ြါ

ည်။ ြထမနည််းလမ််း

စ်မ ာ်းကု

ည် အစုရှယ်ယာအ

လုအြ်နုင်

စ်မ ာ်းကုထုတ်ဖဝပခင််းပ င် Group ရှ အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်း၏

အစုရှယ်ယာြုင်ဆုင်မှုရာခုင်နှုန််းကု ဖလ ာက (Dilution of Shareholders’ ownership) ဖစနုင်ြါ
ဒုတယနည််းလမ််း

ည်

ဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းပခင််းဆုင်ရာ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်း (Financing Terms) တွင်

တ်မှတထ
် ာ်းြါက အပမတ်ဖဝစုမ ာ်းကု လွတ်လြ်စွာ ခွွဲဖဝဖြ်းပခင််းအဖြေါ် အက ြု်း
ထုို့ပြင် ကျွန်ုြ်တို့ုအဖနပ င် စီမံကန််းမ ာ်းအတွက်
နုင် ယ
ွ ်ပ စ်ဖ

ည်။

က်ဖရာက်နုင်ြါ

ည်။

ပ ည်ဆည််းရန် ဖငွဖ က်းလုအြ်ဖ ာအခါ၊ ကျွန်ြ
ု ်တို့ုလက်ခံ

ာ ဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းပခင််းဆုင်ရာ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်း (Financing Terms) ခ မှတ်ဖြ်းလမ်

မည်ဟု အာမမခံနုင်ြါ။ လက်ရှတည်ရှဖနဖ

ာ စီမံကန််းမ ာ်း

ုို့မဟုတ် အမ ာ်းစတ်ဝင်စာ်းနုင်ဖ

ာ အခွင်

အလမ််းမ ာ်းကု ဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းမှုမရှြါက၊ ကျွန်ြ
ု ်တုို့အဖနပ င် လုြ်ငန််း ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်ဖအာင် ဆက်လက်
ဖဆာင်ရွက်နုင်မည် မဟုတ်ြါ။ ထု

ုို့ဖ

ဆု်းရွာ်းစွာ ထခုက်ဖကာင််းထခုက်နုင်ြါ

၁.၉

ာအဖပခအဖနတွင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာအဖပခအဖနမ ာ်းအဖြေါ်
ည်။

ပတ်သြေ်ဆြေ်နယ်ကနသည်ပိုဂ္ြုလ်/အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းနှင်လိုပ်ငန််းကဆာင်ရြေ်မမ ာ်းက ြောင်

ကပေါ်

ကပါြေ်လာနိုင်ကသာ အြေ ြု်းစီ်းပွာ်းဝကရာဓမ ာ်းြေို ြေျွန်ိုပ်တိုို့အကနဖြင် ရင်ဆိုငရ
် နိုင်ပါသည်။
က်ဆုင်ရာနယ်ြယ်ကဏ္ဍတွင်ဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ

ည်လုြ်ငန််း

ဖဘာ

ဘာဝဖ ကာင် Group ၏ ဖထာက်ြံ

ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း (Logistics Business) ကု ြံြု်းဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ EFR ၏ မူလအစုရှယ်ယာရှင်
(Principal Shareholder) မ ာ်းနှင်

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်းအ ကာ်း

က်စြ်လုြ်ငန််း (JV) မ ာ်း တည်ဖထာင်ထာ်းြါ
လုြ်ငန််း

ဖဘာတူစာခ ြုြ်မ ာ်းတွင်

ြူ်းဖြါင််းဖဆာင်ရွက်

ည်။

တ်မှတထ
် ာ်း

ုို့ရာတွင် အဆုြါ က်စြ်လုြ်ငန််း (JV) မ ာ်းကု
ည်စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းနှင်အညီ

ည် Group ၏ လုြ်ကင
ု ်ဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််းကု

တစ်ပခာ်းတစ် က်တင
ွ ် ကုမပဏီတွင််း ကြ်မတ်ထန််းခ ြုြ်
ာ်လည််း

ာ)။

Group

အဖနပ င်

အဆုြါြတ်

ခွင်ပြြုခ က်ဖြ်းပခင််းဆုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအတုင််း
အပခာ်းတစ် က်တင
ွ ် Group နှင်
ဖ

ာ အခ ြုြို့ြတ်

ည် (“အြုင််း ၉”

က်စြ်လုြ်ငန််း
ည်။

က်စြ်

ပမင်တင်ဖြ်းနုင်ပြီ်း၊

ဖဝမတမ််း

ြတ်

က်ဆက်နယ်ဖန

တွင် ြုမု အဖ

က်ဆက်နယ်မှုမ ာ်းနှင်ြတ်
တစ်

က်စြ်

ည်လမ််းညန်ခ က်မ ာ်း၊ လုြ်ထံု်းလုြန
် ည််းမ ာ်းနှင်အညီ

အက ြု်းစီ်းြွာ်းဆုင်ရာဝဖရာဓမ ာ်းပ စ်ဖစနုင်ဖ ာ

ြုဂြု္ လ်/အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းနှင်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းရှြါ
ဖ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်း

ူ (JV Partner) မ ာ်းက ထန််းခ ြုြ်ကွြ်ကွဲကာ လုြ်ကင
ု ်ဖဆာင်ရွက်ြါ

ကုမပဏီမ ာ်း၏စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်း
အတည်ပြြုပြီ်းပ စ်ဖ

ီ်းပခာ်း

က်

လုက်န ရန်

ည်

ည်

်းစတ်ဖ ာ်ပြထာ်း

လမ််းညန်ခ က်မ ာ်းနှင်
ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ပြီ်း

က်စြ်လုြ်ငန််းကုမပဏီမ ာ်းအ ကာ်း အက ြု်းစီ်းြွာ်းဆုင်ရာဝဖရာဓ ပ စ်ဖစနုင်

က်ဆက်နယ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းလည််းရှနုင်ြါ

၏လုြ််ကုင်ဖဆာင်ရွက်မှုအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာအက ြု်း

ည်။ ထု

က်ဖရာက်ဖကာင််း

ုို့ဖ

ာ အဖပခအဖနမ ြု်းတွင် ကျွန်ြ
ု ်တုို့

က်ဖရာက်နုင်ြါ ည်။

၁.၁၀ ြေျွန်ိုပ်တို့ိုသည် နိုင်ငဖြာ်းကငွလွဲလှယ်နန််းဆိုင်ရာဆို်းရ်းနိုင်ကဖြြေို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါသည်။
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က်ဆုင်ရာနယ်ြယ်ကဏ္ဍတွင် က င်
ပြည်တွင််း

ံု်းဖဆာင်ရွက်ဖနက လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအရ၊ ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဝင်ဖငွအမ ာ်းစုကု

ံု်းဖငွဖ က်း “ပမန်မာက ြ်ဖငွ” အစာ်း “အဖမရကန်ဖဒေါ်လာ” ပ င်ရရှြါ

ည်။

ပြည်တွင််းအမ ာ်းြုင်

ကုမပဏီတစ်ခုအဖနပ င် ကျွန်ုြ်တို့ု

ည် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းမှုဆုငရ
် ာကုန်က စရတ်မ ာ်း (Cost of

Funding) ကု ပမန်မာက ြ်ဖငွပ င်

ာ က ခံဖလရှရာ လုြ်ငန််းနှင်ြတ်

ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခကု

ပ စ်ဖြေါ်ဖစြါ

ည်။

ထုို့ပြင်

အနည််းဆံု်းဖလျှာခ ရန်အတွက် ဖစ ်းကွက်တွင်

က်၍ နုင်ငံပခာ်းဖငွလွဲလှယ်နှုန််းဆုင်ရာ

လုြ်ငန််း၏နုင်ငံပခာ်းဖငွလွဲလှယ်နှုန််းဆုင်ရာဆံု်းရံ်းှု နုင်ဖပခကု

ဖဆာင်ရွက်ဖနက ဖငွဖရ်းဖ က်းဖရ်းဆုင်ရာစာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်း

မရှြါ။ ကျွန်ုြ်တို့ု၏ဘဏ္ဍာဖရ်းအ ွွဲြို့ (Finance Team)

ည် စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏လမ််းညန်ခ က်မ ာ်းနှင်အညီ

ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခဖလျှာခ ပခင််း (Hedging) လုြ်ငန််းစဉ်ကု တက် ကွစွာစီမံဖဆာင်ရွက်လ က်ရှပြီ်း အပခာ်းတစ် က်
တွင်လည််း ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခဖလျှာခ ပခင််း (Hedging) လုြ်ငန််းစဉ်ဆုင်ရာရလဒ်မ ာ်း
ဖကာင််းမွန်
ဖဘာ

ည် ကုမပဏီအတွက် အပမွဲတဖစ

ည်ရလဒ်မ ာ်းပ စ်မည်ဟု အာမမခံနုင်ြါ။ ဖစ ်းကွက်တင
ွ ် နှုန််းထာ်းအတက်အက

ဘာဝရှဖ

ပမင်မာ်း

ည်

ာ အဖမရကန်ဖဒေါ်လာ/ပမန်မာက ြ်ဖငွလွဲလှယ်နှုန််းက ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်နုင်

စွမ််းအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာ လမ််းမု်းလာြါက၊ ကျွန်ုြ်တုို့၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််းကု ဆု်းရွာ်းစွာ ထခုက်ဖကာင််း
ထခုက်နုင်ြါ

ည်။

၁.၁၁ ြေျွန်ိုပတ
် ို့ိုအကနဖြင် စနစ်အသစ်မ ာ်း၏နည််းပညာ သိုို့မဟိုတ် အကြောင်အထည်ကြာ် ကဆာင်ရြေ်
မဆိုင်ရာ အကဖပာင််းအလွဲမ ာ်းြေို ြစာ်းရနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ

ည်

က်ဆုင်ရာအာဏာြုင်မ ာ်း

နည််းြညာဆုင်ရာအဖပြာင််းအလွဲမ ာ်း
ရနုင်ြါ

ုို့မဟုတ်

က်ဆုင်

ူမ ာ်းက ပြြုလုြ်ဖဆာင်ရွက်

ုို့မဟုတ် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်

ည်စနစ်

ည်

စ်မ ာ်းကု ရင်ဆုင်

ည်။ ဥြမာအာ်းပ င် အဖကာက်ခွန်ဦ်းစီ်းဌာနတွင် ပမန်မာကုန်ြစစည််းအလုအဖလ ာက်ရှင််းလင််းဖရ်းစနစ်

(Myanmar

Automated

Cargo

Clearance

System

–

MACCS)

ကု

ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင်

အစု်းရအရာရှမ ာ်းနှင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဝန်ထမ််းမ ာ်း

ည် စနစ်

မ ာ်းကု

ရှန ်းလည်ဖအာင်

ည်။

ဖကာင််းမွန်စွာ

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်က င်
င်တန််းြုို့ခ ဖြ်းပြီ်း

ံု်းလ က်ရှ

ဖဆာင်ရွက် ကရန်လုအြ်ြါ

ည်စနစ်

တစ် က်တင
ွ ်လည််း
ည်။ ထု

ုို့ဖ

ရှန ်းလည်ဖအာင်

အကူ်းအဖပြာင််းကာလတွင်

အဖကာင််းဆံု်းအဖနအထာ်းတွင်ရန
ှ ုင်မည်မဟုတ်
အဖြေါ် ထခုက်နုင်ြါ

စ်ကု
ပ င်

အဖကာင်အထည်

စ်၏လုြ်ထံု်းလုြ်နည််း

အဖကာက်ခွန်ဦ်းစီ်းဌာနက
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းကု

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏လုြ်ဖဆာင်နုင်စွမ််း

ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်း၏

ာအဖပခအဖနတွင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််း ည်

ည်

အရည်အဖ

ွ်း

အဖကာင််းဆံု်း

အဖနအထာ်းတွင်ရမည်
ှ
မဟုတ်ဖ ာဖ ကာင် ဖန က်ြုင််းတွင် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှု ဆုင်ရာရလဒ်မ ာ်း
အဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာထခုက်ဖကာင််းထခုကန
် ုင်ြါ

၂။ ပမန်မာနုငင
် ံနှငဆ
် က်နယ်ဖ

ည်။

ာဆံု်းရံှု်းနုငဖ
် ပခမ ာ်း

၂.၁ ဖမန်မာနိုင်ငရှ နိုင်ငကရ်း၊ လိုခြြုကရ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်း နှင် လူမကရ်းဆိုင်ရာအကဖြအကနမ ာ်းြေ ြေျွနပ
်ို ်တိုို့
အကပေါ် အြေ ြု်းသြေ်ကရာြေ်နင
ို ်ပါသည်။
ပမန်မာနုင်ငံ၏စီ်းြွာ်းဖရ်း (နုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာဖရ်းကဏ္ဍနှင် စာရင််းကင
ု ်စနစ်)
EFR နှင် အပခာ်းကုမဏ
ပ ီမ ာ်း
က်

ွံြို့ပ ြု်းဆွဲအဖပခအဖန ပ စ်ြါ

ည် ပမန်မာနုင်ငံတွင် စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းကု အခက်အခွဲမရှဘွဲ

ာစွာပ င်လုြ်ကုင်နုင်မှုအဖြေါ်အက ြု်း
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ည်

က်ဖရာက်နုင်

ည်အခ က်မ ာ်းပ စ် ကဖ

ာ

ည်။

ကုန်က စရတ်
လံုဖလာက်
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ဖကာင််းမွန်မှုမရှ
အမ ာ်းပြည်
ြါ

ည်

ဆက်

ွယ်ဖရ်း၊

ြုို့ဖဆာင်ဆက်

ွယ်ဖရ်းနှင်

ူဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနှင် အပခာ်းအဖရ်းကကီ်း

ည်။

ပမန်မာနုင်ငံ

ည်

ာထင်ရှာ်းစွာ

စီ်းြွာ်းဖရ်း၊

ည်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနည််းြါ်းမှုတုို့နှင် ရင်ဆုင်ရနုင်

ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်လာခွဲပြီပ စ်ဖ

အဖနပ င်

နုင်ငံဖရ်း၊

ဖ ကာင််း၊

အဆုြါပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖအာင်ပမင်မည်ပ စ်ဖ ကာင််းဖ

ကု်းကွယ်

ည်ဘာ

ာမတူညီ

ုို့မဟုတ်

အဖနမ ာ်းတည်ရှမှု

တင််းမာမှုမ ာ်း

ခ ာမ

ရှနုင်ြါ။

ည်လည််း

ည် ကျွနု််ြ်တုို့စတင်စီစဉ်ဖန

ာ်းမ ာ်းနှင်

ူမ ာ်း၏ယံု ကည်မှု၊

အဟနို့်အတာ်းပ စ်ဖစြါ
က်

လံုခခံြုဖရ်းအဖြေါ်

ည်စမ
ီ ံကန််းအ

တုင်း် ရင််း

ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ုို့မဟုတ် လူမှုဖရ်းအဖပခအဖနမ ာ်းနှင်ြတ်

ဖဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းဖရ်းနှင်

ပမန်မာနုင်ငံအစု်းရ

ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်

စီ်းြွာ်းဖရ်းအဖပခအဖနတည်ပငမ်မှုတို့ုအတွက်

ပမန်မာနုင်ငံ၏နုင်ငံဖရ်း၊ စီ်းြွာ်းဖရ်း
အလွဲမ ာ်း၊

ာ်လည််း

လူမှုဖရ်းဆုင်ရာပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းကု

ူမ ာ်းအ ကာ်း

စီ်းြွာ်းဖရ်း ြို့ွံ ပ ြု်းတု်းတက်မှုနှင်

အပခာ်းအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်း၊

ည် ဆု်းရွာ်းဖ

ည်။

ာ အဖပြာင််း

ထခုက်ဖစနုင်ဖ

ာ

အဖပခ

စ်မ ာ်းအတွက် စီစဉ်ဖဆာင်ရွက်မှု၊ လုြ်ငန််း

လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုတုို့အြါအဝင်၊ ကျွန်ုြ်တို့ု၏လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာ အက ြု်း
က်ဖရာက်နုင်ြါ

ည်။

ထု

ုို့ဖ

ာအဖပခအဖနမ ြု်းတွင်

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််း၊

လုြ်ငန််းလည်ြတ်

ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာဖဆာင်ရွက်မှု၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင် စီ်းြွာ်းဖရ်းဖမျှာ်မှန််းခ က်တုို့ အဖြေါ်
အဖရ်းကကီ်းဖ

ာအတုင််းအတာအာ်းပ င် ဆု်းရွာ်းစွာအက ြု်း

က်ဖရာက်ဖကာင််း

က်ဖရာက်နုင်ြါ

ည်။

၂.၂ လြေ်ကတွွဲ့ြေ င်သို်းသည်နည််းလမ််းမ ာ်းနှင် ဖပဋ္ဌာန််းဥပကဒ၊ ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းနိုင်သည်စည််းမ ဉ််းတိုို့အ ြော်း
ြေွာဟြ ြေ်မ ာ်းရှကနကသ်းကသာ်လည််း

ဖမန်မာနိုင်င၏ဥပကဒစနစ်သည်

ကြတ်ြောလနှင်ကလ ာ်ညီစွာ

အလ င်အဖမန်ြွွဲ့ပြြု်းတ်းို တြေ်လ ြေ်ရှပါသည်။
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် ကျွန့်ုြ့်တုို့၏လုြ့်ငန့််းမ္ ်းကု ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ဥြဖေပြြုအေွွဲ့က တရ ်းဝင့်ပြဋ္ဌ န့််း
မ္ ်းနှင့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းမ္ ်း၊ အစု်းရအ ဏ ြုင့်မ္ ်း၊ အေွွဲ့အစည့််းမ္ ်းအသီ်းသီ်းက
အမ္နို့့်ဖ က ့်ပင စ မ္ ်း၊ ညန့် က ်းခ က့်မ္ ်းနှင့်အညီ ဖ

်းသည့် ဥြဖေ
ုတ့်ပြန့်

်းဖသ

င့်ရွက့်ြါမ္ည့်။

ပမန်မာနုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဖခတ်ကာလနှင်အညီ ပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲရန်လုအြ်
ာထင်ရှာ်းဖ

ာဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းကု

ဆက်လက်ပ စ်ဖြေါ်နုင်

မ ကာဖ

်းမီက

လုြ်ဖဆာင်ခွဲ ကြါ

ည်ဟု ကျွန်ြ
ု ်တို့ုဒါရုကတ
် ာမ ာ်းက ယံု ကည်ထာ်း ကြါ

အစု်းရအဖနပ င် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ည်။

ထု

ည်။

ုို့

ည်

ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်း

ုို့ရာတွင် ပမန်မာနုင်ငံ

ူမ ာ်း၏လုအြ်ခ က်မ ာ်းကု ပ ည်ဆည််းဖြ်းနုင်ရန်၊ နုင်ငံပခာ်းရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှု ြုမု

အာ်းဖကာင််းလာဖစရန်အတွက် ဥြဖဒမ ာ်းကုပြဋ္ဌာန််းလ က်ရှြါ

ည်။

ပမန်မာနုင်ငံ၏ စီ်းြွာ်းဖရ်း

ည် နုင်ငံ၏

ဥြဖဒစနစ်ထက် ြုမလ
ု င်ပမန်စွာ ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်လ က်ရှရာ အခ ြုြို့ကစစရြ်မ ာ်း၊ အဖပခအဖနမ ာ်းတွင် တည်ဆွဲ
ဥြဖဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းကုက င်
မဖ

ခ ာမဖရရာမှုမ ာ်း ရှဖနနုင်ြါ

ပမန်မာနုင်ငံ

ည် Common Law

ံု်းရန်

င်၊ မ

နှင် ဓဖလထံု်းတမ််းဥြဖဒကု ဖြါင််းစြ်က င်

ာ၊ တရာ်းဝင်ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှဖ

တမ််းပ င်ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှဖ

ည်။ တရာ်းဝင်

ည်

တ်မှတ်

ာ ရံု်းတွင််းညန် ကာ်းခ က်မ ာ်းနှင် တရာ်းဝင် စာရွက်စာ
ညန််းဆုက င်

ပမန်မာနုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်း

ုို့မဟုတ်

ံု်းဖ

ာ

အစု်းရ

စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကု

ံု်းမှုနှင် စီမံဖဆာင်ရွက်မှုဆုင်ရာဖပြာင််းလွဲမှုဖ ကာင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခွဲမ ာ်း

နှင်အမ ာ်းဆံု်းရင်ဆုင်ရဖ ကာင််းအမ ာ်းအာ်းပ င်ဖတွြို့ရှရြါ
မ ာ်းနှင်

ံု်းပြီ်း အစု်းရ၏မူဝါဒမ ာ်း

ာအခန််းကဏ္ဍမှ ြါဝင်ြါ

ာလက်ဖတွြို့က င်ထံု်းနည််းလမ််းမ ာ်းကု

အာဏာြုင်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏ဆံု်းပ တ်ြုင်ခွင်အရ
က င်

ံု်းမည်နည််းလမ််းတုို့နှင် စြ်လ ဉ််း၍

ည်။

ဥြဖဒမ ာ်းကု အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ရာတွင် ြုမုအဖရ်းြါဖ
ထာ်းပခင််းမရှဖ

င်နှင် က င်

အစု်းရအာဏာြုင်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းအ
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ီ်း

ည်။

၎င််း

ီ်းတုို့အ ကာ်း

ည်

ဖဒ

နတရအဆင်အစု်းရအ ွွဲြို့အစည််း

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင်
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ကွာဟခ က်မ ာ်းကု

ပ စ်ဖြေါ်ဖစဖလရှြါ

ည်။

မ ကာဖ

ဖကာင််း၊ ယခင်ဥြဖဒမ ာ်းအတွက် ယဖနို့ဖခတ်ကူ်း
ဖကာင််း

ံု်းဖဆာင်ရွက်ပခင််းနှင်

ပမန်မာနုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင်

ရံု်းတွင််း/ဌာနတွင််းထုတ်ပြန်ထာ်း
ည်

ပြဋ္ဌာန််းထာ်းဖ

ာဥြဖဒမ ာ်းအတွက်လည််း

န််းဖရာင််းဝယ်ဖရ်းဆုင်ရာအဖပခအဖနမ ာ်းအာ်းပ င် လည််း

ပမန်မာနုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင်စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကုအဓြပာယ် င
ွ ်ဆုပခင််း၊ အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်

ပခင််းနှင် အတည်ပြြုက င်
ထုို့ပြင်

်းမီက

ုို့မဟုတ်

က်ဆုင်ဖ

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းကု
ည်။

ံု်းမှုမ ာ်းပ င်

အဆုြါညန် ကာ်းခ က်မ ာ်းနှင်

ဖ

ံု်းမှုမ ာ်း ပ စ်နုင်ြါ

ည်။ အဖ ကာင််း ကာ်းထုတပ် ြန်မှုမရှဘွဲ

ည်

ံု်းဘွဲ

ံု်းမှုမ ာ်းမှာ

ုို့မဟုတ် အမ ာ်းပြည်
ံု်းမှုမ ာ်း

ည်

ူ

ဥြဖဒ

ည် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း

ုို့မဟုတ် လံုဖလာက်ဖကာင််းမွန်

ာအဖ ကာင််း ကာ်းထုတ်ပြန်မှုမရှဘွဲ အဆုြါညန် ကာ်းခ က်မ ာ်းကု ပြင်ဆင်ဖပြာင််းလွဲနုင်ြါ

ညန် ကာ်းခ က်မ ာ်းကု အာ်းလံု်းက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည််းမက င်

ုို့မဟုတ်

လုက်န က င်

ာ်လည််း ၄င််းတုို့ကု စာရွက်စာတမ််းပ င် ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှြါ

ပြြုဖရ်းအ ွွဲြို့ကပ စ်ဖစ၊ တရာ်းရံု်းကပ စ်ဖစ တရာ်းဝင်ပြဋ္ဌာန််းထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမဟုတ်

ည်။

ပ ည်စွက်ပြင်ဆင်နုင်ြါ

ရှဖအာင် ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှြါ။ အဆုြါစည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းနှင်လက
ု ်န က င်
နှင်လက
ု ်န က င်

ာရှြါ

တရာ်းဝင်မထုတ်ပြန်ထာ်း

ည် ညန် ကာ်းခ က်မ ာ်း၊ လုက်န က င်

အပခာ်းနည််းပြင်ဆင်နုင်ြါ

အမှန်တကယ်ရှဖ

ာစီရင်ထံု်းမှာလည််း အနည််းငယ်

ဖန

ည်။ အဆုြါ

ည်အဖပခအဖနလည််း

ရှနုင်ြါ

ည်။ ပမန်မာနုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းကု အဓြပာယ်ဖကာက်ယူမှု၊ အဖကာင်အထည်ဖ ာ်
ဖဆာင်ရွက်မှု၊ က င်
ထုအခ က်က

ံု်းဖဆာင်ရွက်မှုတုို့နှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဖရှြို့တွင်ဖ ာ်ပြခွဲ

ပမန်မာနုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင်

ဖဆာင်ရွက်မှုတုို့အဖြေါ် မဖ

ည်အဖပခအဖနမ ာ်း ဖြေါ်ဖြါက်ခွဲြါ

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းကု

ခ ာမဖရရာမှုမ ာ်းကု ထြ်မံ န်တီ်းနုင်ြါ

အဖပခအဖနတစ်ရြ်ရြ်တွင် တရာ်းရံု်းမ ာ်း၏စီရင်ဖပ ရှင််းရ

အဓြပာယ်ဖကာက်ယူမှုနှင်

ည်။

က င်

ံု်း

ည်။

ည်အမှုအဖရအတွက်ဖ ကာင်လည််းဖကာင််း၊ တရာ်း

ူကကီ်းဦ်းဖရမလံုဖလာက်မှုဖ ကာင်လည််းဖကာင််း တရာ်းရံု်းပ င်ပ စ်ဖစ၊ အနုညာတစီရင်ဆံု်းပ တ်မှုပ င် ပ စ်ဖစ
ပြည်တွင််းခံုရံု်းမ ာ်းက စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းနှင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုဆုငရ
် ာအပငင််းြွာ်းမှုမ ာ်းကု
မှုမှာ

လက်ရှတွင်အနည််းငယ်မျှ

ာရှြါ

ည်။

ပမန်မာနုင်ငံရတရာ်းရံ
ှ
ု်းမ ာ်း

အပငင််းြွာ်းမှုမ ာ်းကု ကုင်တွယ်ဖဆာင်ရွက်မှုနှင်ြတ်
နည််းြါ်းြါ

ည်။

လုအြ်

ုို့ရာတွင်

ည်နည််းလမ််းမ ာ်းကု

ပမန်မာနုင်ငံ

ည်

စီရင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းအက်ဥြဖဒ (Arbitration Act (1944)) ကု ြယ် က်ဖ
စီရင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းဥြဖဒကုပြဋ္ဌာန််း၍
နုင်ရန်ဖဆာင်ရွက်လ က်ရှြါ

ဥြဖဒအ

ည်။ ပမန်မာနုင်ငံ

စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းဆုင်ရာ

က်၍ လွန်စွာအဖတွြို့အကကံြုနည််းြါ်းြါ

လုြ်ငန််းဆုင်ရာအပငင််းြွာ်းမှုမ ာ်းကုကုင်တွယ်ဖပ ရှင််းရန်
ဖဆာင်ရွက်နုင်စမ
ွ ််းမှာလည််း

ည်

ဖပ ရှင််းဖဆာင်ရွက်ဖြ်း

စ်မ ာ်းပ င်

၁၉၄၄

ည်။ စီ်းြွာ်းဖရ်း

ကျွမ််းက င်ြုင်နုင်စွာ
ခုနှစ်၊

အနုညာတ

ာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အနုညာတ

အဆုြါလုအြ်ခ က်မ ာ်းကု

ပ ည်ဆည််း

ည် New York Convention on the Recognition and

Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 ကု တရာ်းဝင်လက်မှတ်ဖရ်းထု်းထာ်း

ည်အ ွွဲြို့ဝင်

နုင်ငံပ စ်ပြီ်း Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
(“Convention”) ကု တရာ်းဝင်လုကန
် ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ဖ ကာင််း အတည်ပြြုစာတမ််းကု ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ
၁၆ ရက်တွင် ကုလ

မဂ္

ပမန်မာနုင်ငံ၌ စတင်အက ြု်း

ုို့ တင်

ွင််းခွဲြါ

ည်။ Convention

က်ဖရာက်မည်ပ စ်ြါ ည်။

အနုညာတဆံု်းပ တ်ခ က်မ ာ်းကု အ

ည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလင
ု ်လ ၁၅ ရက်တွင်

ုို့ရာတွင် ပမန်မာနုင်ငံ၏တရာ်းရံု်းမ ာ်း

ည် နုင်ငံပခာ်း

အမှတ်ပြြုပခင််းနှင် အတည်ပြြုဖဆာင်ရွက်ပခင််းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ အနုညာတ

စီရင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းဥြဖဒကု ၂၀၁၆ ခုနှစ် အနုညာတစီရင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းဥြဖဒ၊ တရာ်းမက င်ထံု်းဥြဖဒတုို့နှင်အညီ
အဓြပာယ်ဖကာက်ယူကာ က င်
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ပမန်မာနုင်ငံ

ည် ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009) နှင် ဘရူနုင််း၊ အင်ဒုနီ်းရှာ်း၊

လာအု၊၊ မဖလ်းရှာ်း၊

လစ်ြုင်၊ စင်ကာြူ၊ ထုင််း နှင် ဗီယက်နမ်တို့ုနှင် ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုဆုင်ရာ နှစ်နုင်ငံ

စာခ ြုြ်မ ာ်းကုခ ြုြ်ဆုထာ်း
တူစာခ ြုြ်မ ာ်းနှင်

ည်စာခ ြုြ်ဝင်ပ စ်ြါ

က်ဆုင်ဖ

၂.၃

ုို့ရာတွင် ပမန်မာနုင်ငံတရာ်းရံု်းမ ာ်းက

ာအပငင််းြွာ်းမှုမ ာ်းဖပ ရှင််း

တူစာခ ြုြ်မ ာ်းအရ အကာအကွယ်ဖြ်း
ယဖနို့အထ မဖတွြို့ရှရဖ

ည်။

ည်နည််းလမ််းမ ာ်းကုလည််းဖကာင််း၊

ည်နည််းလမ််းမ ာ်းကုလည််းဖကာင််း

ဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ဖဘာတူ

အဆုြါ

ဖဘာ

အဆုြါ

ဖဘာ

ာစီရင်ထံု်းမ ာ်းကု

်းြါ။

ဖမန်မာနိုင်ငအကပေါ်ြ မှတ်သည်စီ်းပွာ်းကရ်းပတ်ဆို့ိုမမ ာ်းသည်

ြေျွနပ
်ို ်တိုို့အကပေါ်

အြေ ြု်းသြေ်

ကရာြေ်နိုင်ပါသည်။
ပမန်မာနုင်ငံအဖြေါ်ခ မှတ်

ည်စီ်းြွာ်းဖရ်းြတ်ဆုို့မှုမ ာ်း

ပမန်မာနုင်ငံအဖြေါ်ခ မှတ်ထာ်း
ဖလျှာဖြ်းခွဲပြီ်းပ စ်ြါ

ည်

မ ာ်းကု

ရှင််းရှင််းလင််းလင််းမ

ရှရဖ

ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်မှုကဖ
ု နှ င်ဖနှ်းဖစ
ည်စမ
ီ ံကန််းအ
ည်။

ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊
အဖရ်းကကီ်းဖ

အက ြု်း

ုို့ရာတွင်

က်ဖရာက်နုင်ြါ

အာ်းလံု်းမဟုတ်ဘွဲ)ကု

ုို့ရာတွင် ဆုင််းငံထာ်းဖ ာ

ရှနုင်ြါ။

လက်ရှခ မှတ်ထာ်းဖ

ည်အလာ်းအလာရှဖ

ဤဆက်လက်ရှ

ာ်လည််း

ည်ြတ်ဆုို့မှုမ ာ်း၊

ည်အပြင်၊

ဖပ

က်ဆုင်ရာ

အဆုြါြတ်ဆုို့မှု
ည် အဖပခအဖန

ဆုင််းငံထာ်း

ုို့မဟုတ် ြတ်ဆုို့မှုမ ာ်း ထြ်မံခ မှတ်မှုတုို့

ည်။

ာ ြတ်ဆုို့မှုမ ာ်းနှင်

ုို့မဟုတ် ြတ်ဆုို့မှုမ ာ်း ထြ်မံခ မှတ်၊ မခ မှတ်ဆု

်းြါ။

ြတ်ဆုို့မှုမ ာ်းကု ပြန်လည်မခ မှတ်မှု

ဆု်းရွာ်းစွာထခုက်နုင်ြါ

ခ ာမ

ာအန ဂတ်တွင် ဖပ ဖလျှာနုင်

တ်ဖပ ဖလျှာဖြ်း၊ မဖြ်း၊

စတင်စစ
ီ ဉ်ဖန

(

ုို့မဟုတ် ယာယီဆုင််းငံထာ်းြါ ည်။

က်၍ မဖဝ်းဖတာဖ

မ ာ်းကု အပြီ်း

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖြေါ်

ည်အဆုြါစီ်းြွာ်းဖရ်းြတ်ဆုို့မှုအခ ြုြို့

ြတ်ဆုို့မှုမ ာ်း ပြန်လည်ခ မှတ်မှု ရှ၊ မရှ ဖ
ြတ်

ည်

ည်

အဆုြါ

ည် ပမန်မာနုင်ငံ၏ စီ်းြွာ်းဖရ်း

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းနှင်

ကျွန်ုြ်တုို့

စ်မ ာ်းအတွက် စီစဉ်ဖဆာင်ရွက်မှု၊ လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအဖြေါ်
ထု

ုို့ဖ

ာအဖပခအဖနမ ာ်းတွင်

ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာဖဆာင်ရွက်မှု၊

ကျွန်ုြ်တို့ု၏စီ်းြွာ်းဖရ်း၊

လုြ်ငန််းလည်ြတ်

ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင်ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်းအဖြေါ်

ာအတုင််းအတာအာ်းပ င် ဆု်းရွာ်းစွာ ထခုက်ဖကာင််းထခုက်နုင်ြါ

ည်။

၂.၄ ဖမန်မာနိုင်ငရှစီမြေန််းမ ာ်းအတွြေ် အစို်းရနှင် ပိုဂ္လြေြေဏ္ဍမှကငွက ြေ်းအရင််းအနှီ်းရယူနိုင်မည်
အရင််းအဖမစ်မ ာ်း ဆြေ်လြေ်နည််းပါ်းလ ြေ်ရှပါသည်။
စီမံကန််းဆုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းပခင််းနှင်
အတွင််း အနည််းငယ်
ပ စ်နုင်ြါ

အပခာ်းဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းပခင််းဆုင်ရာစီစဉ်မမ
ှု ာ်းကု

ာဖဆာင်ရွက်နုင်ပြီ်း ဖန င်တွင်လည််း ထု

ုို့အနည််း

ာ ဖဆာင်ရွက်နုင်

ပမန်မာနုင်ငံ

ည် အဖပခအဖန

ည်။ ဥြဖဒခ မှတ်ကာ လုင်စင်ရပြည်တွင်း် ဘဏ်မ ာ်းကု နုင်ငံပခာ်းဖငွဖ က်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ရန်နှင်

ပမန်မာကုမပဏီမ ာ်း

ို့ု နုင်ငံပခာ်းဖငွဖ က်းပ င် ဖခ ်းဖငွထုတ်ဖခ ်းရန် ခွင်ပြြုခွဲပြီ်းပ စ်ဖ

ာ်လည််း၊

ပြည်တွင််းဘဏ်

မ ာ်းအဖနပ င်

ရင််းနှီ်းမတည်ဖငွဖပမာက်ပမာ်းစွာရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံဖ ာနုင်ငံပခာ်းလုြ်ငန််းအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း

ထုတ်ဖခ ်းနုင်

ည်အထ

ဖငွဖ က်းအင်အာ်းဖတာင်တင််းမှု ရှ၊ မရှ

ခ ာမ

ဖခ ်းဖငွ

ရှနုင်ြါ။ ပမန်မာအာဏာြုင်

အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း

ည်

အမ ာ်းအာ်းပ င်

ခွင်ပြခ က်အမ ာ်းစုကု ကစစရြ်တစ်ခုခ င််းစီအလုက်ဖြ်းအြ်ပခင််းဖ ကာင် ဤစည််းမ ဉ််းမ ာ်းကု

တစ်ဖပြ်းညီက င်

ံု်းမှုကု မဖတွြို့ရှရဖ

ရနုင်

နုင်ငံပခာ်းဖခ ်းဖငွမ ာ်းဆုင်ရာစည််းမ ဉ််းမ ာ်းကု

ဖ

ုို့

ခ မှတ်ထုတ်ပြန်ခွဲြါ

်းြါ။ စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကု တစ်ဖပြ်းညီက င်

ည်ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခမ ာ်းကုအပြည်အဝမ

ရှနုင်ဖ

ာဖ ကာင်

ဤ

ည်။

ုို့ရာတွင်

ံု်း မဖဆာင်ရွက်ြါက ဖတွြို့ကကံြု

ုို့ဖဆာင်ရွက်မှုအဖြေါ်မ ာ်းစွာ

ယံု ကည်မှု

မရှ ကြါ။
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၃။ အစုရှယယ
် ာမ ာ်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဆံ်းု ရံှု်းနုငဖ
် ပခမ ာ်း
၃.၁ ကနောင်အနောဂတ်တွင်အစိုရှယယ
် ာအကဖမာြေ်အဖမာ်းြေိုကရာင််းြ ဖြင််းသည် ြေျွနပ
်ို ်တိုို့ အစိုရှယ်ယာ
မ ာ်း၏ ြောလကပါြေ်ကစ ်းအကပေါ် ကြောင််းြေ ်းကသာ်လည််းကြောင််း၊ ဆ်းို ြေ ြု်းကသာ်လည််းကြောင််း သြေ်
ကရာြေ်နိုင်ပါသည်။
ဖန င်အန ဂတ်တင
ွ ်အစုရှယ်ယာအဖပမာက်အပမာ်းကု ရန်ကုန်စဖတာအတ်ခ န််း (“YSX”) တွင်ဖရာင််းခ ပခင််း
ကုမပဏီ၏လုြ်ငန််းအဖပခအဖနအရ
လည််းဖကာင််း၊ ဆု်းက ြု်းဖ
တွင်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအစုရှယ်ယာမ ာ်း၏ကာလဖြါက်ဖစ ်းအဖြေါ်

ာ်လည််းဖကာင််း

အစုရှယ်ယာအဖပမာက်အပမာ်းကု

ဖရာင််းခ ပခင််း

ုို့မဟုတ်

ထု

ုို့

ာ်

ွင််းပြီ်းဖန က် YSX

ဖရာင််းခ ွယ်ရှြါက၊

ထု

ုို့

ည် အဖပခအဖနအရြ်ရြ်အဖြေါ်မူတည်၍ ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအစုရှယ်ယာမ ာ်း၏ကာလဖြါက်ဖစ ်းအဖြေါ်

ဖကာင််းက ြု်းဖ

၃.၂

ဖကာင််းက ြု်းဖ

က်ဖရာက်နုင်ြါ ည်။ စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ဖရာင််းခ ြါက၊

ည်

ာ်လည််းဖကာင််း၊ ဆု်းက ြု်းဖ

ာ်လည််းဖကာင််း

က်ဖရာက်နုင်ြါ

ဖမန်မာနိုင်ငကငွကြ ်းသြေ်ကသြလြေ်မတ
ှ ်ကစ ်းြေွြေ်မှာ

မရှကသ်းသည်

အကဖြအကနဖြစ်သည်အဖပင်

ည်။

စတင်ဖြစ်ထွန််းဆွဲဖြစ်ပပီ်း

ကြတ်မမီသည်အကဖြအကနဖြစ်ရာ

တည်ပငမ်မ

အစိုရှယ်ယာမ ာ်း၏

ကငွဖြစ်လွယမ
် နှင်စပ်လ ဉ််း၍ အြေနို့်အသတ်မ ာ်းစွာရှပါသည်။
ပမန်မာနုင်ငံ၏ဖငွဖခ ်း
မရှဖ

်းဘွဲ ဖခတ်မမီဖ

ာရှြါ

ည်။

က်ဖ
်း

ခံလက်မှတ်ဖစ ်းကွက်မာှ ယခုမှစတင်
ည်အဖပခအဖနပ စ်ကာ ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

နုင်ငံပခာ်းရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ

ူမ ာ်းအဖနပ င်

ည်ဖစ ်းကွက်အ

စ်ပ စ်ပြီ်း တည်ပငမ်မှု

ည်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းမှာလည််း အနည််းငယ်မျှ

ပမန်မာနုင်ငံဖငွဖခ ်း

က်ဖ

ခံလက်မှတ်ဖစ ်းကွက်တွင်

လာဖရာက်ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ ကရန်အတွက် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းခ မှတ်ကာ ဖဆာင်ရွက်ထာ်းပြီ်းပ စ်ဖ ာ်လည််း
အခ င််းပြည်မီဖ ာ ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ
ဖငွဖခ ်း

က်ဖ

ူမ ာ်းနှင် ဖခတ်မရ
ီ င််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းအဖနပ င်

ပမန်မာနုင်ငံ၏

ခံလက်မှတ်ဖစ ်းကွက်တွင် မ ကာမီလာဖရာက်ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ ကမည်ဟု ခနို့်မှန််း၍မရြါ။

အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု YSX တွင် စာရင််းဝင်အပ စ်တင်
ွက်လက်

ွင််းပြီ်းဖန က်ြင
ု ််းတွင်ြင်လ င် အစုရှယ်ယာမ ာ်းအတွက်

ည်အဖရာင််းအဝယ်ဖစ ်းကွက် (Active Trading Market) တစ်ရြ် ဖြေါ်ဖြါက်လာမည်

ဆက်လက်ရှဖနမည်ဟု အာမမခံနုင်ြါ။ အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအဖနပ င် အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ၄င််းတုို့
ည်ဟု ယူဆ

၃.၃

အရည်

ည်ဖစ ်းနှုန််းပ င်

ုို့မဟုတ်
င်ဖလ ာ်

ုို့မဟုတ် အခ န်တွင် ဖရာင််းခ နုင်မည်ဟုလည််း အာမမခံနုင်ြါ။

ြေျွန်ိုပ်တိုို့၏အစိုရှယ်ယာကစ ်းနန််းသည် အကဖပာင််းအလွဲဖမန်နင
ို ်ပပီ်း ထိုသိုို့အကဖပာင််းအလွဲဖမန်ပါြေ၊

အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေို စာရင််းတင်သွင်း် ပပီ်းကနောြေ် ဝယ်ယူသည် အစိုရှယ်ယာရှင်မ ာ်း သိုို့မဟိုတ် ရင််းနှ်းီ
ဖမြုပ်နှသူမ ာ်းအတွြေ် ကြေီ်းမာ်းကသာအြေ ြု်းအဖမတ်နှင် ဆ်းို ရ်းနစ်နောမမ ာ်းြေို ဖြစ်ကစနိုင်ပါသည်။
ဖအာက်ဖ ာ်ပြြါအဖပခအဖနမ ာ်းတွင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအစုရှယ်ယာမ ာ်း၏ဖစ ်းနှုန််း
အတက်အက ပ စ်နုင်ြါ


ာထင်ရှာ်းစွာ၊ လ င်ပမန်စွာ

ည် -

ကျွန်ုြ်တို့ု၏အမှန်တကယ်ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာနှင် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုဆုင်ရာရလဒ်မ ာ်း
ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံ



ည်

ူမ ာ်း နှင် ဆန််းစစ်ဖလလာ

ကျွန်ုြ်တို့ု၏စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းနှင်

ည်

ူမ ာ်း၏ခနို့်မှန််းရလဒ်မ ာ်းနှင် ကွာပခာ်းြါက၊

လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းနှင်ြတ်

က်၍

အတက်အက

ပ စ်နုင် ွယအ
် လာ်းအလာရှြါက၊
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စဖတာဖစ ်းကွက်၏ဖြါက်ဖစ ်းနှင် ဖစ ်းကွက်ရှ စဖတာြမာဏ အတက်အက ပ စ်ြါက၊



ကျွန်ုြ်တို့ု၏လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းတွင် ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖြစေပုက္ပုက၊



ဖငွဖခ ်း

က်ဖ

ခံလက်မှတ်ဆန််းစစ်ဖလလာ

ူမ ာ်းက

ခနို့်မှန််းထာ်း

ည်

ကျွန်ုြ်တို့ု၏ဘဏ္ဍာဖရ်း

လုြ်ဖဆာင်ခ က်နှင် အကကံပြြုခ က်မ ာ်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်ြါက၊


ကျွန်ုြ်တို့ုကုမပဏီအဖနပ င် တရာ်းရင်ဆုင်ရြါက၊



အဓကအဖရ်းြါ



အဖထွဖထွစီ်းြွာ်းဖရ်းနှင် စဖတာဖစ ်းကွက်အဖပခအဖနတွင် အဖပြာင််းအလွဲမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်ြါက၊



အစုရှယ်ယာအ

ည်ဝန်ထမ််းမ ာ်း ထြ်မံခနို့်အြ်ြါက
စ်မ ာ်းကု ထုတ်ဖဝပခင််း

ုို့မဟုတ် နုတ်ထွက်ြါက၊ နှင်

ုို့မဟုတ် ဖ ကွ်းပမီပ င်ဖငွဖ က်းထြ်မံပ ည်ဆည််းပခင််းကွဲ

ုို့

မတည်ဖငွရင််း ွွဲြို့စည််းြံဆ
ု ုင်ရာအဖပြာင််းအလွဲမ ာ်း

၃.၄

ြေျွန်ိုပ်တို့ို၏လိုပ်ငန််းတို်းြ ွဲွဲ့ကဆာင်ရြေ်ကရ်းအစီအစဉ်မ ာ်းအတွြေ်

ထပ်မဖြည်ဆည််းရမည်ကငွက ြေ်းမ ာ်းြေို

လိုအပ်နိုင်ပပီ်း အဆိုပါဖြည်ဆည််းမည်ကငွက ြေ်း သိုို့မဟိုတ် ကနောင်တွင်အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေမ််းလှမ််းကရာင််းြ ဖြင််း
သည် လူကြေီ်းမင််း၏အစိုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မရာြိုင်နန််းြေို ကလ ာြေ ကစနိုင်ပါသည် (အစိုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအကနဖြင်
၄င််းတိုို့၏ြေနဦ်းဝယ်ယူြွင်ြေို မြေ င်သို်းပါြေ) ။
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း

ြုမုတု်းတက်လာဖစရန်နှင်

လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှု

မ ာ်းကုတု်းခ ွဲြို့ရန်အတွက် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င် ဖန င်တွင်ထြ်မံပ ည်ဆည််းရမည်ဖငွဖ က်းမ ာ်းကု လုအြ်နုင်ြါ
ည်။

ထု

ုို့ဖ

ာအဖပခအဖနတွင်

အဆုြါလုြ်ငန််းတု်းခ ွဲြို့မှုကစစရြ်မ ာ်းလုအြ်

အတွက် ဖန င်အန ဂတ်၌ အစုရှယ်ယာမ ာ်းကမ််းလှမ််းဖရာင််းခ ရန် လုအြ်နုင်ြါ
ကုထုတ်ဖဝဖရာင််းခ ကာ အစုရှယ်ယာရှင်အ

စ်မ ာ်းနှင်/

ည်မတည်ရင််းနှီ်းဖငွရရှရန်
ည်။ အစုရှယ်ယာအ

ုို့မဟုတ် လက်ရှအစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအာ်း ဖြ်းအြ်ြါ

က၊ အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု ကျွန်ုြ်တို့ုအစုရှယ်ယာမ ာ်းဖစ ်းကွက်ဖြါက်ဖစ ်းဖအာက်ဖလ ာ
တ်မှတန
် ုင်ြါ
ဖလ ာက

ည်။ ထု

ွာ်းမည်ပ စ်ြါ

ထြ်မံကမ််းလှမ််းဖရာင််းခ

၃.၅

ုို့ဖ
ည်

စ်မ ာ်း

ည်နှုန််းထာ်းပ င် ဖစ ်းနှုန််း

ာအဖပခအဖနတွင် အစုရှယ်ယာရှင်၏လက်ရှအစုရှယ်ယာြုင်ဆုင်မှုရာခုင်နှုန််းမှာ
(အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအဖနပ င်

ည်အစုရှယ်အ

၄င််းတုို့၏ကနဦ်းဝယ်ယူခွင်ကု

မက င်

ံု်းြါက၊

စ်မ ာ်းကု အခ ြု်းက စနစ်ပ င် ထြ်မံဝယ်ယူထည်ဝင်ပခင််းမရှြါက)။

ြေျွန်ိုပ်တိုို့ြေိုမပဏီ သိုို့မဟိုတ် ြေျွနပ
်ို ်တိုို့၏မူလအစိုရှင်ယာရှင်မ ာ်း၊ ဒါရိုြေတ
် ာမ ာ်း သိုို့မဟိုတ်

အမကဆာင်

အရာရှမ ာ်းနှင်ဆြေ်နယ်ကနကသာမကြောင််းသည်ဂိုဏ်သတင််းသည်

ြေျွန်ိုပ်တိုို့၏အစို

ရှယ်ယာကစ ်းနန််းအကပေါ် ဆ်းို ရာ်းစွာအြေ ြု်းသြေ်ကရာြေ်နိုငပ
် ါသည်။
ကျွန်ုြ်တုို့ကုမပဏီ

ုို့မဟုတ် ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏မူလအစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်း၊ ဒါရုက်တာမ ာ်း

အရာရှမ ာ်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍မဖကာင််း
မရှင််းလင််းနုင်

ည်ဂုဏ်

တင််း

ည်

ပြန်လည်ရှင််းလင််းနုင်

ည်

ုို့မဟုတ် အမှုဖဆာင်
ပ စ်ဖစ၊

ပြန်လည်

ည်ပ စ်ဖစ ဖစ ်းကွက်ရှ ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအစုရှယ်ယာမ ာ်း၏ဖဆာင်ရွက်ခ က်အဖြေါ် ဆု်းရွာ်းစွာ အက ြု်း

က်ဖရာက်နုင်ြါ

ည်။ အဆုြါဆု်းရွာ်းဖ

ာဂုဏ်

တင််းတွင် လူမွွဲစာရင််းခံပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်တွင်ြါဝင်မှု၊ တရာ်း

ရင်ဆုင်ရမှု၊ အပခာ်းကုမဏ
ပ ီတစ်ခုကု ဝယ်ယူရန်ကကြု်းြမ််းရာတွင်
ကကြု်းြမ််းရာတွင် မဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်း ြါဝင်နုင်ြါ
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၃.၆

ြေျွန်ိုပ်တို့ို၏အစိုရယ
ှ ်ယာရှင်မ ာ်းြေို

ြေျွန်ိုပ်တိုို့အကနဖြင်

ြွွဲကဝကပ်းမည်အဖမတ်ကဝစိုပမာဏမ ာ်းမှာ

ြေျွန်ိုပ်တိုို့၏အစိုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအာ်း

ကဖပာင််းလွဲနိုင်ပပီ်း

အဖမတ်ကဝစိုမြွွဲကဝနိုငသ
် ည်

အကဖြအကန

ဖြစ်နိုငပ
် ါသည်။
၂၀၁၇

ခုနှစ၊်

ခွွဲဖဝဖြ်းရန်

ပမန်မာနုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ

ြါ

ကနို့်

တ်ခ က်မ ာ်းနှင်အညီ

ုို့မဟုတ် အပခာ်းခွွဲဖဝဖြ်းအြ်မမ
ှု ာ်းပြြုလုြ်ရန်ဆံု်းပ တ်ခ က်

အဖြေါ် မူတည်ြါ


(“MCL”)

ည်

အပမတ်ဖဝစုမ ာ်း

ဖအာက်ြါအဖပခအဖနမ ာ်း

ည် -

အစုရှယ်ယာတန် ု်းမ ာ်းကု ပမင်တက်ဖစနုင်

ည်ဟုယူဆ၍ အက ြု်းအပမတ်မ ာ်းကု မခွွဲဖဝဘွဲထန််း

မ််း

ထာ်းလုြါက၊


ပြန်လည်ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံနုင်မညအ
် ခွင်အဖရ်းမ ာ်းရှြါက၊

င်ဖလ ာ်ဖ

ာ

အက ြု်းအပမတ်မ ာ်းပြန်လည်ရ

နုင်ဖပခရှြါက၊


Group အဖနပ င် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အက ြု်းအပမတ်မ ာ်းရရှြါက၊



Group



အဖနပ င်

လုြ်ငန််းလည်ြတ်မတည်ဖငွရင််း

တ်မှတ်ြမာဏ

Requirements) ကု ထည်ဝင်ပြီ်းဖန က် လံုဖလာက်ဖ

ာဖငွ

Group ကု ဖခ ်းဖငွကတကဝတ်မ ာ်း (ရှြါက) ပ င် ကနို့်

တ်ထာ်းပခင််းမရှြါက၊

အထက်ဖ ာ်ပြြါအဖပခအဖနမ ာ်းမှာ ထု
အပမတ်ဖဝစုထုတ်မဖြ်းရန်
အ ွွဲြို့အဖနပ င်

ုို့မူတည်

ဆံု်းပ တ်နုင်

(Working

Capital

ာ်းစီ်းဆင််းမှုရှြါက၊

ည်အဖပခအဖနအာ်းလံု်းမဟုတ်ြါ။ ဒါရုက်တာအ ွွဲြို့အဖနပ င်

ည်အပခာ်းအဖပခအဖနမ ာ်းလည််းရှဖနနုင်ြါ ည်။

အပမတ်ဖဝစုထုတ်ဖြ်းမည်အခ န်ကု

၄င််း၏ဆံု်းပ တ်ြင
ု ်ခွင်အဖလ ာက်

ုို့ပ စ်ြါ၍ Group အဖနပ င် ဖန င်တွင် အပမတ်ဖဝစုမ ာ်းကု တူညီဖ

ဒါရုက်တာ

အကကံပြြုနုင်ြါ

ည်။

ာအခ န်၊ တူညီဖ ာြမာဏအတုင််း

ထုတ်ဖြ်းနုင်မည်ပ စ်ဖ ကာင််း အာမမခံနုင်ြါ။
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အပိုင််း ၇ - ြေိုမပဏီ၏အြ ြေ်အလြေ်မ ာ်း
၁။ ကုမပဏီဆင
ု ်ရာအခ က်အလက်မ ာ်း
ြေိုမပဏီ၏ကနောြေ်ြနှင် သမင
ို ််းက ြောင််း
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဥကကဋ္ဌဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်း
စတင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲြါ

ည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းကုယ်စာ်းလှယ်လုြ်ငန််းကု

ည်။ ဥကကဋ္ဌအဖနပ င် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်း၊ ပြည်တွင််း ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင်

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍမ ာ်းနှင်ြတ်

က်၍

ကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းရှင်မ ာ်း၊
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်
ယဖနို့လုြ်ကုင်ဖန
မ ာ်းကု

ဥကကဋ္ဌ

ည်ဆက်

ည် ကုမပဏီမ ာ်းအုြ်စပု စ်
ပမန်ဆန်ဖကာင််းမွန်

ာဖ ကာင်

နုင်ငံတကာ

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းတွွဲ က်

ွယ်မှုစနစ်တစ်ရြ်ထူဖထာင်နုင်ခွဲပြီ်း လုြ်ငန််းကု ကျွန်ြ
ု ်တုို့

ည်အထ ခ ွဲြို့ထွင်နုင်ခွဲြါ

ာမက နုင်ငံတကာ Customer မ ာ်းကုြါ

ြုင်ဆုင်ထာ်းြါ

န ်းလည်တတ်ကျွမ််းဖ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင်

ူမ ာ်းနှင် က ယ်ပြနို့်

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ဖ ာ

EFR

နှံို့စြ်စွာ

ဖကာင််းမွန်

ည်။ EFR

ည် ပြည်တွင််း Customer

ည်ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ည်ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ်

န မည်ဖကာင််းတစ်ရြ်ကု

ည်။

၏အဓကလုြ်ငန််းအပ စ်

ဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းကု

ဖဆာင်ရွက်ဖန

ည် ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုအာ်းလံု်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖ

ည်အပြင်၊

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏

ာလုြ်ငန််း၊ အဖရာင််းအဝယ်

လုြ်ငန််းနှင် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းတည်ဖထာင်ပခင််းဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းတွင်
လည််း ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံခွဲြါ
ပမန်မာနုင်ငံရှ

ည်။ ပမန်မာနုင်ငံ၏ စီ်းြွာ်းဖရ်းပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုနှင်အတူ ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ ဥကကဋ္ဌ

ည်

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းဆက်လက် ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်ဖရ်းဆုင်ရာ

နုင်ငံဖတာ်အဆင်လုြ်ငန််းစဉ်ကု ဖဆာင်ရွက်လု

ည်အပြင် ြုို့ဖဆာင်ဆက်

ကဏ္ဍမ ာ်း အမ်နီ်းခ င််းနုင်ငံမ ာ်း၏ ြုို့ဖဆာင်ဆက်

ွယ်ဖရ်းကဏ္ဍမ ာ်းနှင်အပြြုင် ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်လာဖအာင် ဖဆာင်

ရွက်လုြါ

ွယ်ဖရ်းနှင် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်း

ည်။

EFR ကု ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်တွင် ပမန်မာနုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းအက်ဥြဖဒ (“MCA”) နှင်အညီ
အစုရှယ်ယာမ ာ်းပ င် ဖြ်းရန်တာဝန်ကနို့်
ခွဲြါ

ည်။ EFR

တ်ထာ်းဖ

ာအမ ာ်းြုင်ကမ
ု ပဏီလီမတက်အပ စ်

ွွဲြို့စည််းတည်ဖထာင်

ည် MCL နှင်အညီ မှတ်ြုတ
ံ င်ထာ်းပြီ်းပ စ်ကာ ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှုနှင်ကုမပဏီမ ာ်းညန် ကာ်းမှု

ဦ်းစီ်းဌာန (DICA) ကထုတ်ဖြ်းဖ

ာ ကုမပဏီ ွွဲြို့စည််းတည်ဖထာင်ပခင််း မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ကု ရရှထာ်းြါ

ည်။

ဖပန်လည်ြွွဲွဲ့စည််းဖြင််း
Group ၏လုြ်ငန််းမ ာ်းကု မတူညီဖ

ာလက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းက နှစ်ဖြါင််းမ ာ်းစွာ ကာ ဖဆာင်ရွက်ခွဲပြီ်း

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် EFR ကု အမ ာ်းြုင်ကုမပဏီအပ စ် တည်ဖထာင်ခွဲြါ

ည်။ EFR အမည်ပ င်

အဆုြါလုြ်ငန််း

မ ာ်းကု တစ်စုတစ်စည််းတည််းဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လက်ဖအာက်ခံကုမဏ
ပ ီမ ာ်း ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းကု ၂၀၁၇
ခုနှစ်၊

ဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲြါ ည်။
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EFR တွင် ဖအာက်ြါအတုင်း် လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီ (၈) ခု နှင် တွွဲ က်ကုမပဏီ (၃) ခု ရှြါ
ကက္ေအာက္ုက
ံ မ
ို ၸဏု
၏ အမာ္မခား

ည် -

EFR ရယ္ယာပိင
ို ဆ
္ င
ိို မ
္ *

Myanmar Round the World Logistics Ltd (“MRTW Logistics”)

%

Multipack Engineering Services Ltd (“Multipack”)

%

Unison Choice Services Ltd (“UCS”)

%

EFR G-Link Express Services Ltd (“EFR GLE”)

%

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd (“MRTW Manufacturing”)

%

Gold Shipping Agency Services Ltd (“Gold Shipping”)

%

Ever Flow River Trading Co., Ltd (“EFR Trading”)

%

Ever Flow River Logistics & Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd (“LDC

၉ .၆%

Mandalay”)
အအုားတြဖက္ကမ
ို ၸဏမ
၏ ခားုအမာ္မခား

EFR ရယ္ယာပိင
ို ဆ
္ င
ိို မ
္

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd (“HITLC”)

၉%

၄၀%

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. (“UTOC MES”)
Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar) Co., Ltd (“KEFR”)

%

၂။ မခင်ကမ
ု ပဏီ၊ လက်ဖအာက်ခံကမ
ု ပဏီမ ာ်းနှငတ
် ွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်းဆုငရ
် ာအခ က်အလက်မ ာ်း
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဖမျှာ်မှန််းခ က်
ကျွန်ုြ်တုို့၏ဖမျှာ်မှန််းခ က်မှာ
ပ စ်ဖစ၊

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှဖ

တစ်ကမဘာလံု်းအဆင်ပ စ်ဖစ

ဦ်းဖဆာင်ဖန

ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်မှုအတွက် ြံြ်းု ကူညီဖြ်းနုင်ဖ

ာ နုင်ငံ

ာလုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင်

နုင်ငံဖတာ်အဆင်

ည်ထြ်တန််းကုမပဏီပ စ်လာဖစရန်နှင်

ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏နုင်ငံ

ာ်းဖကာင််းမ ာ်းပ စ်ဖစရန် ပ စ်ြါ

ည်။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ခံယူခ က်
ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်

ငယ်ရွယ်တက် ကွကာ

ဖခတ်မန
ီ ည််းြညာမ ာ်းကုအ
ကျွန်ြ
ု ်တို့ုတန် ု်းထာ်းရဖ
ကျွန်ြ
ု ်တို့ုနှင်ြတ်

ံု်းပြြုကာ

အရည်အခ င််းရှဖ

အရည်အဖ

ွ်းပမင်မာ်းဖ

ာ Customer မ ာ်းအတွက်ဖြ်းအြ်

က်နယ်ဖန

ူအာ်းလံု်းအတွက်

မာ

ာကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏ဖဆာင်ရွက်မှုပ င်
ာကုန်ြစစည််းမ ာ်းနှင်
ွာ်းရန် ခံယူထာ်းြါ

ည်။ ကျွန်ုြ်တို့ုအဖနပ င်

မတ်က မှု၊ တရာ်းမျှတမှုနှင်တကွ

စတ်ဖက နြ်မှုရရဖစဖရ်းကုဖရှ်းရှု၍ လုြ်ငန််းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်မည်ဟု ယံု ကည်ထာ်းြါ
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ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု
င်ဖလ ာ်ဖ

ာ

ည်။
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၃။ လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းနှင် တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏လုြင
် န််းမ ာ်း
Myanmar Round the World Logistics Ltd. -

%
ည် EFR က ရာနှုန််းပြည်ြင
ု ်ဆုင်

Myanmar Round the World Logistics Ltd (“MRTW Logistics”)
ထာ်း

ည်လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခုပ စ်ြါ

ကုန်စည်မ ာ်းကု ပြည်တွင််းတွင်

ည်။

ဘက်စုံ

ံု်းကွန်တန်န မ ာ်းကု

ုို့မဟုတ်

အဖထွဖထွ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ပခင််း၊ နုင်ငံတကာကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်ပခင််းနှင် ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ ဖဆာင်

ဖရ်းဆုင်ရာအလံု်းစံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကုဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င်

ည် ဖလဖ ကာင််းကုန်

MRTW Logistics

စည်ဖစ ်းကွက်တွင် လုြ်ငန််းမ ာ်းကုအဓကဖဆာင်ရွက်ပြီ်း Korea Air ၊ Nippon Air နှင် Eithad Air တုို့ကွဲ
နုင်ငံတကာဖလဖ ကာင််းလုင််းမ ာ်းနှင်လက်တွဲက
ွ ာ

၄င််းတုို့ခနို့်အြ်ထာ်း

ည်

အဖထွဖထွအဖရာင််းကုယ်စာ်း

လှယ/် ကုန်စည်အဖရာင််းကုယ်စာ်းလှယမ
် ာ်းအပ စ် လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှြါ
Customer မ ာ်းမှာ ဂ ြန်နုင်ငံမှ အထည်ခ ြုြ်ကုန်
Multipack Engineering Services Ltd. -

ည်မ ာ်းပ စ် ကြါ

ည်။

ကုမပဏီ၏ အဓက

ည်။

%

Multipack Engineering Services Ltd (“Multipack”) ကုမပဏီ
လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ပြီ်း

ုို့

ည် EFR က ရာနှုန််းပြည်ြုင်ဆုင်

ည်

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအင်ဂ င်နီယာလုြ်ငန််း၊ အဖပခခံ အဖဆာက်အအံု၊

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင် တြ်ဆင်ဖရ်း၊ GOH (Garment-on-hanger) တည်ဖဆာက်ဖရ်း၊

ဆက်

ွယ်ဖရ်း

စီမံကန််း၊ အဖထွဖထွအင်ဂ င်နီယာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊ ပမြုြို့ပြအင်ဂ င်နီယာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊ ယနတရာ်းနှင် လျှြ်စစ်ြုင််း
ဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊
ဖလလာမှုနှင်

ဖပမ

ာ်းဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင်လမ််းဖ ာက်ပခင််း၊ စီမံကန််းပ စ်ဖပမာက်နုင်စမ
ွ ််းဆုင်ရာ

ဒီဇင
ု ််းဖရ်းဆွွဲပခင််း၊

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှြါ

ည်။

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းမည် ပ စ်ြါ

စီမံကန််းစီမံခနို့်ခွွဲမှုနှင်
Multipack

အဖနပ င်

အတုင်ြင်ခံလုြ်ငန််းကွဲ
Turn-key

ို့ုဖ

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

Project

ည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်တွင် Multipack ကုမပဏီ

ည် အက ြု်းခံစာ်းခွင် ၄၀ % ြါဝင်

ည် က်စြ်လုြ်ငန််း

ဖဘာတူစာခ ြုြ် (JVA) ကု UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. နှင် ခ ြုြ်ဆုခွဲြါ ည် (“UTOC
Multipack”)။ UTOC Multipack
ထာ်းဖ

ာကုမပဏီပ စ်ြါ

ည် Multipack နှင် Asia UTOC Pte., Ltd. တုို့

က်စြ်တည်ဖထာင်

ည်။ UTOC Multipack ၏ အဓကလုြ်ငန််းမ ာ်းမှာ ကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု

(Freight Forwarding Services)၊

ုဖလှာင်ရံုလုြင
် န််း၊

စက်ြစစည််းတြ်ဆင်ပခင််းနှင် စက်ြစစည််းကရယာ

ဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင် ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းတုို့ ပ စ် ကြါ

ည်။ Multipack ၏ ရြုင်ခွင်

မ ာ်း (Assets) ကု JVA ၏တစ်စတ်တစ်ြုင််းအပ စ် ရြုင်ခွင်မ ာ်းလွဲဖပြာင််းဖြ်းအြ်ပခင််း
Transfer Agreement) နှင်တကွ UTOC Multipack ထံ
Unison Choice Services Ltd. -

ဖဘာတူစာခ ြုြ် (Asset

ုို့ လွဲဖပြာင််းဖြ်းအြ်ထာ်းပြီ်းပ စ်ြါ

ည်။

%

Unison Choice Services Ltd. (“UCS”) ကု ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တရာ်းဝင် ြို့ွွဲ စည််းတည်ဖထာင်ခွဲပြီ်း UCS
EFR ကုမပဏီက ရာနှုန််းပြည်ြုင်ဆုင်ဖ

ာ လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ြါ

Freight Forwarding ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းဖ
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ည်။ ထုကုမပဏီ

ည်

ည် အဓကအာ်းပ င်

ာလုြ်ငန််းပ င် ဖဆာင်ရွက်လုြ်ကုင်လ က်ရှြါ ည်။

နုင်ငံတကာ

33

အထည်ခ ြုြ်နှင် အထည်အလြ်လုြ်ငန််းရှင်ဖ ာက်
အထည်ခ ြုြ်လုြ်ငန််းမ ာ်း၏ကုန်ြစစည််းမ ာ်းကု
လုြ်ကင
ု ်ဖြ်းလ က်ရှဖ
ရှ

ဖထာက်ြံ

ာ ကုမပဏီတစ်ခုပ စ်ြါ

ည်ဖနရာမ ာ်းအ ကာ်းကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်

ည်မ ာ်း၏ဖတာင််းဆုမှုမ ာ်းအရ ကုမပဏီ

ည် နုင်ငံတကာ

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းကု

ည်။ ကုမပဏီ

ဖဆာင်ရွက်

ည် အာရှတွင် တုဖတာင််းဖ

ာအကွာအဖဝ်း

ည်ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း (Short-haul Shipping) ကု အဓက

ထာ်းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှပြီ်း ဝန်ဖဆာင်မှုဝင်ဖငွမ ာ်းရရှလ က်ရှြါ

ည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အဖစာြုင််းတွင် Sinokor

(Korean Shipping Line) ၏တရာ်းဝင်ကုယ်စာ်းလှယ်ပ စ်လာခွဲပြီ်း လက်ရှတွငလ
် ည််း ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်
လုြ်ကင
ု ်လ က်ရှြါ
ရှဖ

ာ်လည််း

ဖဆာင်ရွက်ြါ

ည်။

ည်

USC

အလံု်းစံုဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကုဖဆာင်ရွက်လ က်

အထည်မ ာ်းပြည်ြတင်ြုို့မှုနှင်

က်ဆုင်ဖ

ာဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းကု

ည်။

EFR G-Link Express Services Ltd. -

%

EFR G-Link Express Services Ltd. (“EFR GLE”)
လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခု ပ စ်ြါ
နုင်ငံတကာကွန်ရက်ကအ
ု

ံု်းပြြု၍

ည်။ EFR GLE

ည် EFR ကုမပဏီက ရာနှုန််းပြည်ြုင်ဆုင်

ည်။ EFR က ြထမဦ်းဆံု်းတည်ဖထာင်ခွဲဖ

Group အတွက် မဟာဗ ျူဟာအရ အဖရ်းြါဖ
တစ်ခုပ စ်ြါ

ည် EFR ၏ ြထမဦ်းဆံု်းလက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်
ြုင်ဆုင်ထာ်း

လုြ်ငန််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်း

ည်။ ထုို့ပြင် EFR GLE

ည်ကုမပဏီဟူဖ

ည်။ EFR GLE

ည်အဖလ ာက် အပမွဲတမ််း

ွင််းကုန်ဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ည် အလံု်းစံုဖထာက််ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု
မ ာ်းအာ်း ဝန်ဖဆာင်မှု

ည်။
%

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. (“MRTW Manufacturing”)
ရာနှုန််းပြည်ြုင်ဆုင်

ည်လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ြါ

ာ အဝတ်အထည်မ ာ်း၏အရည်အဖ

အထည်မ ာ်း၏အရည်အဖ
ခ ြုြ်ရု်းခ ြုြ်

ွ်းစစ်ဖဆ်းဖ

ည်။

အြ်က ြု်းအြ်ြွဲမ ာ်းြါဝင်ပခင််း
ပြင်ြကုမပဏီမ ာ်း

ရှ၊

ွ်းပြည်မီမှုရှ၊ မရှကု စစ်ဖဆ်းဖြ်းဖ
ာလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းပ စ် က

မရှ

ည် EFR က

ထုကုမပဏီ၏အဓကလုြ်ငန််းမ ာ်းမှာ

စစစ်ရှာဖ ွပခင််းဝန်ဖဆာင်မှု

ခ ြုြ်လုြ်ပြီ်း

ာဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းပ စ်ြါ

ည်ခ ြုြ်လုြ်ထာ်းဖ

ာ်း၊ အတုင်း် အထွာမ ာ်း၊ ြါဝင်ရမည်အဆင်တန်ဆာမ ာ်း စ

ာ

ည်။

အထည်မ ာ်း၏

ည်တုို့ကု စစ်ဖဆ်းဖြ်းပခင််း၊ အြ်နှင်
(Needle

Detection

Service)၊

ုို့ အထည်စစ်ဖဆ်းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု၊ ထုြ်ြု်းပခင််း၊ တံဆြ်ကြ်ပခင််း၊ အမ ြု်းအစာ်းခွွဲပခာ်းပခင််း၊

ဘာ်းကုတ် (Bar code) Scanning

တ်ပခင််းနှင်

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှဖ ာ လုြ်ငန််းပ စ်ြါ
နုင်ငံတွင်အဓကက င်
ပမင်မာ်းလာြါ

ည် ကုမပဏီ

ည် ကုမပဏီပ စ်ြါ ည်။ ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း

ာအမည်ဖကာင််းဂုဏ်ပ င် Customer

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. -

ဖ

ည်

မ််းထာ်းပြီ်း ၄င််း၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ည် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနှင်

ြုမဖ
ု ကာင််းမွန်စာွ ဖဆာင်ရွက်နုင်ြါ

ည််

ည်အပြင် EFR

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖန

3 PL/4 PL

ည် လုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင် န မည်ဖကာင််းတစ်ရြ်ကု
အနက် EFR GLE

ာကုမပဏီ ပ စ်

ာ လုြ်ငန််းအ ွွဲြို့အစည််းတစ်ရြ်ပ စ်ြါ

Customer မ ာ်းနှင် Customer အဖဟာင််းမ ာ်းကု ဆက်လက်ထန််း

ဖြ်းလ က်ရှြါ

အဓကထာ်း

ည်။

ည်။

ုဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကွဲ

ုို့ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု အဓက

လခစာ်းစနစ် (Cut-Make-Pack/CMP စနစ်) ကု ပမန်မာ

ံု်းလာခွဲ ကရာ အထည်စစစ်ပခင််းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဆုင်ရာဝယ်လုအာ်းမှာ
အထည်ခ ြုြ်လုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင်
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ထု

လွန်စွာ

ုို့အထည်စစစ်ပခင််းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဆုင်ရာ
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ဝယ်လုအာ်းပမင်မာ်းလာမှုကုပ ည်ဆည််းဖြ်းနုင်ရန်အလုို့ငှာ MRTW Manufacturing & Inspection အထည်
အရည်အဖ

ွ်းစစ်ဖဆ်းဖ

ာကုမပဏီကု တည်ဖထာင်ခွဲပခင််းပ စ်ြါ

Gold Shipping Agency Services Ltd. -

ည်။

%

Gold Shipping Agency Services Ltd. (“Gold Shipping”) ကု ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်တည်ဖထာင်ခွဲပြီ်း
ကုမပဏီ

ည် EFR က ရာနှုန််းပြည်ြုင်ဆုင်

လုြ်ငန််းမှာ

နုင်ငံတကာအ

အမှတ်ပြြု

ည် လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ြါ ည်။ ကုမပဏီ၏အဓကစီ်းြွာ်းဖရ်း
ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင်လက်တွွဲကာ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုယ်စာ်းလှယလ
် ုြ်ငန််းပ စ်ြါ
၏

ည်။ ကုမပဏီ

ဖဆာင်ရွက်

ည်

ည် Hyundai Merchant Marine (HMM)

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာတစ်ဦ်းတည််းကုယ်စာ်းလှယ်အပ စ် နှစဖ
် ြါင််း ၂၀ ခနို့် ကာ ဖဆာင်ရွက်လုြ်ကုင်

လ က်ရှြါ

ည်။

ကုမပဏီ

ည်

HMM အတွက်

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖ

ာ

ကုန်တင်ကုန်ခ ဝန်ဖဆာင်မှုဆုင်ရာ

အခဖ က်းဖငွမ ာ်းမှ ဖကာ်မရှင်ဖ က်း (Commission) အာ်းပ င် အဓကဝင်ဖငွရရှလ က် လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ဖန
ဖ

ာ

ဖဘဂာလုင််းဖအ်းဂ င်လုြ်ငန််းပ စ်ြါ

ည်။

Ever Flow River Trading Co., Ltd. -

%
ည် EFR က ရာနှုန််းပြည်ြုင်ဆုင်

Ever Flow River Trading Co., Ltd. (“EFR Trading”)
လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ပြီ်း

ကုန်

ွယ်ဖရ်းဆုင်ရာလုြ်ငန််းကု

အဓကထာ်းကာ

ဆုင်ရာ ဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းဖြ်း ူမ ာ်းနှင်ဘဏ်မ ာ်း၏အကူအညီကုရယူလ က် ြုို့ကုန်
ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊ ကုန်

နုင်ငံတကာကုန်

ွယ်ဖရ်း

ွင််းကုန်ဆုင်ရာကုန်

ွယ်ဖရ်းဆုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းပခင််း (Trade Financing)နှင်

ကုန်

ည်
ွယ်

ွယ်ဖရ်း

ဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအတွက် ဖငွဖ က်းအဖထာက်အြံ (Trade House Facilities) ထုတ်ဖြ်းပခင််းတုို့ကု
အဓကထာ်းဖဆာင်ရွက်ြါ
မ ာ်း

ာမက ကုန်

မ ာ်းအတုင််း
ကုန်

ည်။ Customer မ ာ်းဘက်က

ွယ်ဖရ်းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကုလည််းလုအြ်လာြါ

Trade

House

ွယ်မှုလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကု

ခ က်မ ာ်းအရ
ဖဆာင်ရွက်
ပမင်ဖနဖ

ာမက

ာ ကုန်

ပမန်မာနုင်ငံ

အဖနပ င်လည််းဖကာင််း

ုို့ င်
တ

Buying

စီစဉ်ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှြါ ည်။

လျှြ်စစ်ြစစည််းမ ာ်းတင်
ည်

End-to-End

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု
ပ င် Customer မ ာ်း၏ လုအြ်ခ က်
Agent

ထုို့ပြင်

အဖနပ င်လည််းဖကာင််း
မ ာ်း၏ဖတာင််းဆု

Customer

ွင််းပ နို့်ပ ျူ်းပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအတွက် Trade House အဖနပ င်

ရာဘာကုန် ကမ််းမ ာ်းပြည်ြ

ွယ်ဖရ်းလုြ်ငန််းတစ်ခုပ စ်

ုို့တင်ြုို့ပခင််းလုြင
် န််းမ ာ်းကု

စီစဉ်ဖဆာင်ရွက်ဖအာင်

ည်အပြင် ဗီယက်နမ်နုင်ငံမှ ဆန်စက်

ွင််းကာ ပမန်မာနုင်ငံဖစ ်းကွက်တွင် ပ နို့်ပ ျူ်းဖရာင််းခ ဖြ်းလ က်ရှြါ

ံု်းရာဘာရုလာမ ာ်းကု

ည်။

Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd. - ၉ .၆ %
Inland Intermodal Terminal
ဆက်

ွယ်ဖရ်းနည််းလမ််းဖပြာင််းလွဲရာ

ည်ပ င်) ဗဟုဌာနအပ စ်

တည်ရှ

ုို့မဟုတ် ရထာ်းလမ််းမှ ြင်လယ်ဆြ်ကမ််း

ွယ်မည်ပ စ်ပြီ်း ြင်လယ်ဖရဖ ကာင််းကုန်စည်မ ာ်းကု ကုန််းတွင််း

ြုို့ဖဆာင်ဆက်
စ

ည် ကာ်းလမ််း

ဖဆာင်ရွက်ြါ

(ဖရဖ ကာင််းြုို့ဖဆာင်ဖရ်းမှ
ည်။

ည်၄င််း၏တည်ဖနရာကုဖကာင််းမွန်စွာအ

ပမန်မာနုင်ငံ

ုို့ ြုို့ဖဆာင်ရာတွင်

ကုန််းလမ််းြုို့ဖဆာင်ဖရ်း

ုို့

ည် တရုတ်၊ အနဒယနုင်ငံမ ာ်းနှင် ဆက်စြ်

ံု်းခ ရန်နှင် အဖရှြို့ဖတာင်အာရှနုင်ငံမ ာ်းနှင် ဆက်

အတွက် Inland Intermodal Terminal မ ာ်းကု လုအြ်ြါ
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တ်မှတ်ဖနရာမ ာ်း

ုို့ တုက်ရုက်

ွယ်ရန်

ည်။

35

ပမန်မာနုင်ငံအစု်းရအဖနပ င် နုင်ငံတကာကုန်
နှင် ပြည်တွင််းြုို့ဖဆာင်ဆက်

ွယ်မပှု မင်တက်ပခင််းမှတစ်ဆင် နုင်ငံဖတာ် ြို့ွံ ပ ြု်းတု်းတက်လာဖစရန်

ွယ်ဖရ်းနှင် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း ြုမမ
ု ာ်းပြာ်းလာဖစရန် ဦ်း

တည်၍ Inland Intermodal Terminal တည်ဖဆာက်ထာ်းရှမည် ပမြုြို့ကကီ်း ၈ ပမြုြို့ကု
ပြီ်းပ စ်ြါ

ည်။

ဖန က်ဆံု်းအဖနပ င်

ပမန်မာနုင်ငံအစု်းရ

ည်

Inland

Intermodal

Terminal

တည်ဖဆာက်၊ လုြ်ကင
ု ်၊ လွဲဖပြာင််း (BOT) စနစ်ပ င် တည်ဖထာင်ရန်အတွက် ဖရွ်းခ ယ်ထာ်း
နှင် ဆက်

ွယ်ဖဆာင်ရွက်ခွဲပြီ်းပ စ်ြါ

မနတဖလ်းတုင််းဖဒ

မ ာ်းကု

ည်ကုမဏ
ပ ီမ ာ်း

ည်။

ကကီ်းတွင် Inland Intermodal Terminal စီမံကန််းကု BOT စနစ်ပ င် တည်ဖဆာက်ရန်

အတွက် စီ်းြွာ်းပ စ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်
က်တမ််းရှ ထြ်မံ

ည်ဖနို့ရက်မှ (ကနဦ်းကာလ နှစ် ၅၀ + တစ်ကကမ်လျှင် ၁၀ နှစ်စီ

က်တမ််းတု်းမှု နှစ်ကကမ်) နှစ်ဖြါင််း ၇၀

က လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခွင်ရရှ

ူအပ စ်နှင် မနတဖလ်းတုင််းဖဒ

မှတ်တမ််း (MOU) ကု လက်မှတ်ဖရ်းထု်းခ ြုြ်ဆုခွဲ ကြါ

က်တမ််းရှ

ဖပမအ

ံု်းပြြုခွင်နှင်စြ်လ ဉ််း၍ EFR

ကကီ်းအစု်းရက ဖပမြုင်ဆုင်

ူအပ စ် န ်းလည်မှု

ည်။ Inland Intermodal Terminal စီမံကန််းတွင်

ရန်ကုန်နှင် မနတဖလ်းအ ကာ်းကုန်စည်မ ာ်းနှင် ကုန်ြစစည််းမ ာ်းကု ရထာ်းလမ််းပ င်
ြါ

တ်မှတထ
် ာ်း

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ဖရ်းြါဝင်

ည်။

BOT စာခ ြုြ်ကု

ဖဘာတူခ ြုြ်ဆုထာ်းပြီ်း ပ စ်ြါ

ကုန်စည် နှင် ကုန်ြစစည််းမ ာ်း
ြါဝင်ြါ

ည်။ အဆုြါစာခ ြုြ်တွင် ရန်ကုန်-မနတဖလ်းရထာ်းလမ််းပ င်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ရန်အတွက် လုအြ်

ည် ဆြ်ကမ််းတည်ဖဆာက်ပခင််းလုြ်ငန််း

ည်။ Inland Intermodal Terminal စီမံကန််းဖပမကွက၏
် စုစုဖြါင််းအက ယ်အဝန််း

ပ စ်ပြီ်း အဆုြါဖပမကွကက
် ု မနတဖလ်းတင
ု ််းဖဒ

ကကီ်းအစု်းရထံမှ ငှာ်းရမ််းထာ်းပခင််း ပ စ်ြါ

စီမံကန််းအရဖဆာင်ရွက်မည်လုြ်ငန််းမှာ - ကုန်တင်ယာဉ်ပ င်
ြုို့ဖဆာင်ပခင််းပ င် ကုန်က စရတ်

က်

မနတဖလ်းပမြုြို့တွင် တည်ဖထာင်ရန်ပ စ်ြါ

ည် ၁၄.၀၅ ဧက

ည်။

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ပခင််းအစာ်း ရထာ်းလမ််းမှ

ယ်ယူ

ာဖစ ည်ဝန်ဖဆာင်မှုကဖ
ု ြ်းအြ်မည် One-stop Inland Terminal ကု
ည်။

ပံို - ၁ - ရမ္ကမ
ို ာ္ မိဥ႕ င့္ မ ၲေေကးာမိဥ႕တိိအ
ို ္ကား ကက္ ေ
ိ
ာက္ပပ
ံ့ ိေ
ို ဆာင္ေရးကိုပင
္ မ္းစာ္

ြံု ၁
ဖ ာ်ပြ
တင်

ည် ရန်ကုန်ပမြုြို့နှင် မနတဖလ်းပမြုြို့တုို့အ ကာ်း လက်ရှဖဆာင်ရွက်

ည်ဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်ကု

ည်။ ရန်ကုန်ဆြ်ကမ််းမ ာ်းတွင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်ကု
ွင််းလာဖ

ာကွန်တန်န မ ာ်းကု မနတဖလ်းပမြုြို့
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ပ င်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖ

ာဖ ကာင်

ရန်ကုန်-မနတဖလ်းအပမန်လမ််းတစ်ဖလျှာက်တွင်

ရံ န်ရံခါယာဉ်ဖ ကာြတ်ဆုို့မှုမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်တတ်ြါ
ပမန်မာနုင်ငံအလယ်ြုင််းနှင်
အမ်နီ်းခ င််းနုင်ငံမ ာ်း

ုို့ဖ

Terminal မ ာ်းကု အ

ပမန်မာနုင်ငံအထက်ြုင််း

ုို့ဖ

ံု်းပြြုြါ

မ ာ်းပ င် ြုို့ဖဆာင်ဖစမည် ပ စ်ြါ

ည်ကန
ု ်က စရတ်

ရှင််းဖြ်းနုင်မည်ပ စ်

ုို့

ုို့ ကုန်တင်ယာဉ်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ပခင််းအစာ်း ရထာ်းလမ််းပ င်

ယ်ယူြုို့

ည်။ ရထာ်းလမ််းကု စီမံကန််းဖနရာနှင်တုကရ
် ုက်ခ တ်ဆက်
ည်။ ထုို့ပြင် ရထာ်းပ င်

ည် မနတဖလ်းရှအပခာ်း
ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ပခင််းပ င်

ကုန်တင်ယာဉ်ပ င်

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ပခင််းပ င်ကန
ု ်က

က်

ည်။ ြုမုအဖရ်းကကီ်း

ာမည်ပ စ်ြါ

ည်ကုန်က စရတ်၏

ည်အခ က်မှာ ထု

ုို့

ယ်ယူြုို့

ည် ရန်ကုန် - မနတဖလ်းအပမန်လမ််းမကကီ်းတွင် ယာဉ်ဖ ကာြတ်ဆုို့မှုပြဿန ကု ဖပ

ည်။ ရထာ်းလမ််းပ င်

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ရာတွင် ကာပမင်နုင်မည်အခ န်ကု ြုမမ
ု ှန်ကန်စွာ ခနို့်

ည်ပ စ်ရာ Customer မ ာ်းအတွက် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်ကုစမ
ီ ံရာတွင် ြုမုဖကာင််းမွန်ြါ

ည်။ စီမံကန််း
ြါ

ည်

ာရှရာ ကုန်က စရတ်

ည်လုြ်ငန််းစဉ်

အနဒယတုို့ကွဲ

ာက္ပပ
ံ့ ိေ
ို ဆာင္ေရးကိုပင
္ မ္းစာ္

ဖနရာမ ာ်းအတွကြ
် ါ အက ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းစွာပ စ်ထွန််းဖစြါ

မှန််းနုင်

တရုတ်နှင်

ာဖ ကာင် ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင် ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်းစင်တာကု တည်ဖထာင်ပခင််း

ထက်ဝက်ခနို့်

ကွန်တန်န မ ာ်းကု

ည်။

ဖဆာင်ပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်ကု ဖ ာ်ပြထာ်းပခင််းပ စ်ြါ

ဖဆာင်

ာ်လည််းဖကာင််း၊

အဖနပ င်

ုို့ြုို့ဖဆာင်ဖရာင််းခ ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပမြုြို့ရှဆြ်ကမ််းမ ာ်း

ည် ကွန်တန်န မ ာ်းကု ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င်

ကုန်က

EFR

ည်။ အလာ်းတူြင် ြုို့ကုန်ကွန်တန်န မ ာ်းကုလည််း မနတဖလ်းတွင် ဖရှ်းဦ်းစွာ

ပံို ၂ - EFR LDC င့္ေဆာင္ ြကမ
္ ာ့္ ေ

ထာ်းဖ

လက်ရှ

ာ်လည််းဖကာင််း ဆက်လက်၍မြုို့ဖဆာင်မီ မနတဖလ်းရှ တတယြုဂ္ြုလ်အ ွွဲြို့အစည််း၏

ဖခတတရြ်န ်းဖစပြီ်း နုင်ငံရြ်ပခာ်း

ြံု ၂

ည်။

ယာဉ်ဖ ကာထူထြ်ပြီ်း

ည် Container Depot နှင် ကုန်ဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကလ
ု ည််း ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းမည်ပ စ်

ည်။
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EFR LDC (Mandalay) စ၏မက
ံ မ
ိ း္ င့္စပ္ကခာ္း ကိုပင
္ မ္းေဆာင္ ြကရ
္ မ္ ုမ္ိမမ္းအုခိမဇ
္ ယား
2017

2018

2019

2020

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

Sr. Des cri pti on
1 La nd Rel a ted Documenta ti on
2

Contra ct Dra ft a nd Si gni ng wi th
ma nda l a y s ta te government

3

La nd s urvey (Topogra phy, Bench
Ma rk, Soi l Tes t)

4

Propos a l Des i gn for MIC, MCDC
a ppl i ca ti on a nd a pprova l

5

Deta i l Worki ng Des i gn for
Contra ctor

6 Sel ecti on of Contra ctors
7 Cons tructi on Peri od of Pha s e I
8 Soft Openi ng of Pha s e I
9 Aqui red Li cence a nd Permi t
10 Gra nd Openi ng of Pha s e I
6 months (a fter one yea r openi ng of Pha s e I )

11 Pha s e II Cons tructi on

After Pha s e II cons tructi on

12 Pha s e II Opera ti on

Process Period
Target Complete Period
Complete Status

အဆင်(၁) ကု ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းပြီ်းပ စ်ြါ
လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်နုင်ပြီ

ပ စ်ြါ

ည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကုန်ဆံု်းခ န်တွင် စီမံကန််းကု စတင်၍ အပြည်အဝ

ည်။

အဆင်

(၁)

တွင်

ကုန်

ုဖလှာင်ရံု

(အမှတ-်

၁)၊

ကွန်တန်န မ ာ်းထာ်းရှရာဖနရာ (Container Yard) (အမှတ-် ၁) နှင် ၁၀၀၀ စတုရန််းမီတာက ယ်ဝန််း
Outdoor

ဖ
ု လှာင်ရာဖနရာ(အမှတ-် ၁ ) ြါဝင်ြါ

ည်။

ွင်ြွဲအ
ွ ခမ််းအန ်းက င််းြပြီ်းဖန က်

ကု်းလအတွင််း အဆင် ၂ ကု စတင်ဖဆာင်ရွက်ရန် ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ
(အမှတ် -၂ နှင် အမှတ် - ၃) နှင် Outdoor

ည်

ဖပခာက်လမှ

ည်။ အဆုြါအဆင် (၂) တွင် ကုန်ဖလှာင်ရံု

ုဖလှာင်ရာဖနရာ (အမှတ် - ၂ နှင် အမှတ် - ၃) တုို့ြါဝင်ြါ

ည်။

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. - ၉ %
Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. (“HITLC”)
Ltd. တုို့၏

က်စြ်ကုမပဏီပ စ်ပြီ်း EFR က

ည် EFR နှင် Lann Pyi Marine Co.,

ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမှု၏ ၄၉ % ကု ြုင်ဆုင်ထာ်းြါ

စီမံကန််းတွင် အဖန က်ဖပမာက်စက်မှုဇုန်မ ာ်းအနီ်း ရန်ကုန်ပမြုြို့ရှ ဧက ၄၀ က ယ်ဝန််းဖ
ဆြ်ကမ််းတည်ဖဆာက်ပခင််း၊

ကွန်တန်န

ုဖလှာင်ရာဖနရာတည်ဖဆာက်ပခင််းနှင်

ည်။ အဆုြါ

ာဖပမကွက်ဖြေါ်တွင်

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်း

ဝန်ဖဆာင်မှု (Logistics Services) မ ာ်း Bonded Warehouse လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ပခင််းတုို့ ြါဝင်ြါ

ည်။

Lann Pyi Marine ကုမပဏီက စီမံကန််းဖဆာင်ရွက်မည်ဖပမကွက် (“စီမံကန််းဖပမကွက”် ) နှင်ြတ်

က်၍

အကနို့်အ

တ်မရှဖ

ာအ

ံု်းခ ြုင်ခွင်ကု ရရှထာ်းြါ

နှစ် ၇၀ ( နှစ် ( ၅၀ ) + ၁၀ + ၁၀) ပ စ်ြါ
EFR

ည် ပမစ်တင
ွ ််းဆြ်ကမ််း၊ ကွန်တန်န

ည်။

က်စြ်လုြ်ငန််း

ဖဘာတူစာခ ြုြ်၏

ည်။
ုဖလှာင်ရာဖနရာ၊ အဖကာက်ခွန် ကုန်ဖလှာင်ရံု (Custom Bonded

Warehouses) တည်ဖဆာက်ပခင််းနှင် ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုအ
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Inland River Terminal Project ၏အဓကလုြ်ငန််းမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူထာ်းြါ
စီမံကန််းနှင်

ီလဝါဆြ်ကမ််းတုို့ကု စနစ်တက ဆက်

Project တွင် ကုန်တွွဲဖရယာဉ် (Barges) မ ာ်းကုအ
စီမံကန််း၏အဓကရည်ရွယ်ခ က်မှာ လှုင်

ံု်းပြြု

ည်။ ထုို့အပြင်

ွယ်နုင်ရန်အတွက် Hlaing Inland River Terminal
ွာ်းမည်ပ စ်ြါ

ည်။

ာယာ၊ ဖရွှေလင်ဗန််း၊ ဖငွြင်လယ် ၊ ဖရွှေပြည်

ာနှင် ထန််းတြင်တုို့ကွဲ

ရန်ကုန်အဖန က်ြုင်း် ရှ အဓကစက်မှုဇုန်မ ာ်းတွင် ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်းနှင် စက်ရံုမ ာ်းြုင်ဆုင် က

ုို့

ည် Customer

မ ာ်းအာ်း ဖယဘုယ အာ်းပ င် ဖစ ်းနှုန််းမှန်ကန်ပြီ်း တဖနရာထွဲတွင် အဆင်ဖပြဖစမည် One-stop ဖထာက်ြံ
ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းရန်ပ စ်ြါ

ည်။ စီမံကန််းပြီ်းစီ်းြါက Customer မ ာ်း

၏ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်း (Logistics Supply Chain) ပ င် ကုန်စည်တင်
ကုန်စည်တင်ြုို့ပခင််းနှစ်ရြ်စလံု်းဖဆာင်ရွက်ရာတွင်
ခံစာ်းရရှနုင်မည်ပ စ်ြါ

ပံို

ကုန်က စရတ်ြမာဏ

က်

ာ

ည်

ည် EFR
ွင််းပခင််းနှင်

အက ြု်းဖက ်းဇူ်းကု

ည်။

- ရမ္ကမ
ို ာ္ မိဥ႕တြင္ ကက္ ေဆာင္
ိ
ြက္
္ ာ့္ေ

ာက္ပပ
ံ့ ိေ
ို ဆာင္ေရးကိုပင
္ မ္းစာ္

Import

Warehouse

Shipping
Port/Terminal

Yangon Port/Terminal
Factory

Export

Shipping
Port/Termin
Yangon Port/Terminal
al
ြံု ၁
ည် ရန်ကုန်ပမြုြို့တွင် ကုန်စည်တင် ွင််းပခင််းနှင် တင်ြို့ုပခင််းတုို့အတွက် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလမ််း
ကာင််းကု ရှင််းလင််းစွာဖ ာ်ပြထာ်း
ရန်ကုန်ပမြုြို့ရဆ
ှ ြ်ကမ််းမ ာ်း

ည်နမူန ြံုစံပ စ်ြါ

ုို့ဆုကက
် ြ်ပြီ်း

ဖရှ်းဦ်းစွာအဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းနုင်ရန်အတွက်

န မ ာ်းကု ကုန်ခ ပခင််းဖဆာင်ရွက်ပြီ်း အဆုြါ
အမ ာ်းဆံု်းနည််းလမ််းပ စ်ဖ
ဆုင်ရာကုန်ဖလှာင်ရံု
ဖ

ုို့မဟုတ် စက်ရံုမ ာ်း

ဖဘဂာမ ာ်း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်

ုို့ ြုို့ဖဆာင်ြါ

ည်နည််းလမ််းပ င်

ည်

ွင််းကုန်ကွန်တန်

ွင််းကုန်မ ာ်းကု လက်ရှဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍတွင် အ

ာကုန်တင်ယာဉ်ပ င်

ာ်လည််း ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စ်းီ

ည်။ ဥြမာ - အပြည်ပြည်ဆုင်ရာ

ဆြ်ကမ််းမ ာ်းမှ

ံု်း
က်

ည်။ ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်း၏အပမန်နှုန််းမှာ ပမင်မာ်း
ာ

ယ်ယူနုင်ြါ

ည်။ ထုို့ပြင်

ဖနို့ဘက်တင
ွ ် ယာဉ်ဖ ကာထူထြ်မှုဖ ကာင် ကွန်တန်တင်ယာဉ်မ ာ်းကု ညဘက်

တ်မှတထ
် ာ်း

ည် အခ န်

အြုင််းအပခာ်းတွင်

ာ

အက ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းရှဖ

ည် တစ်ကကမ်လျှင် ကွန်တန်န တစ်လံု်းကု

ွာ်းလာခွင်ပြြုြါ
ာ်လည််း

ထု

ည်။
ုို့

ုို့ပ စ်ြါ၍

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ပခင််း

ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င်
ည်

ကုန်က စရတ်အ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ြါက
က်

ာဆံု်းနည််းလမ််း

တစ်ရြ်မဟုတ်ြါ။
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အလာ်းတူြင် Customer အဖနပ င် ကုန်စည်မ ာ်းကု နုင်ငံပခာ်း
ကုန်တင်ယာဉ်ပ င်
ကွန်တန်န မ ာ်း

ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်း
ုို့

ုို့မဟုတ်

ယာဉ်တစ်စီ်း
ညအခ န်မှ

ပံို

ည်
ာ

တစ်ကကမ်လျှင်
ွာ်းလာ

ဖရှ်းဦ်းစွာ
ုို့

ာ

ရန်ကုန်ပမြုြို့ရှဆြ်ကမ််းမ ာ်း

ကုန်တင်ယာဉ်ပ င်

ယ်ယူပခင််းအစာ်း

ို့ု

ယ်ယူနုင်မည်ပ စ်ပြီ်း

တွင်

အက ယ်အဝန််းမှာ

၄၀

အထက်ြါအတုင််း

ာက္ပပ
ံ့ ိေ
ို ဆာင္ေရးကိုပင
္ မ္းစာ္

ဆုက်ကြ်

ည်။ အပြည်ပြည်ဆုင်ရာ

ည်နှင်တစ်ပြြုင်နက်

ကွန်တန်န တွွဲဖရယာဉ်မ ာ်း

ုို့

က ယ်ဝန််းဖ ာဖ ကာင်

စီမံကန််း

ဖဘဂာမ ာ်း

ွင််းကုန်ကွန်တန်န မ ာ်းကု

လွဲဖပြာင််းတင်ဖဆာင်ပြီ်း

ပမစ်ဖ ကာင််း

ုို့တက
ု ်ရုက်ြို့ုဖဆာင်ြါမည်။ စီမံကန််း

အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းလုြ်ငန််းကုပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်နုင်ြါ
ဧက

ုို့ြုို့ဖဆာင်

ည်။

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းပ င် ကွန်တန်န အလံု်းဖြါင််းမ ာ်းစွာကု HITLC
Terminal

နုင်ငံပခာ်း

ည်။

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ရာတွင်လည််း ကုန်တင်

ည် HITLC စီမံကန််းအရဖဆာင်ရွက်မည်လုြင
် န််းကု ဖ ာ်ပြြါ

ည်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ရြါ

အဆုြါကွန်တန်န မ ာ်းကု

ကွန်တန်န တစ်လံု်းကု

ယ်ဖဆာင် ကြါ

ုို့

ုို့ ြုို့ဖဆာင်ရမည်။ ထု

- HITLC စ၏မက
ံ မ
ိ း္ အရ ေဆာင္ ြကမ
္ ာ့္ေ

ြံု ၂

စက်ရံုမ ာ်း

ကုန်စည်တင်ဖဆာင်ပြီ်းဖန က်

နုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပမြုြို့ရဆ
ှ ြ်ကမ််းမ ာ်း

ုို့တင်ြုို့မည်ဆုြါက ကွန်တန်န အလွတ်မ ာ်းကု

ည်

ည်။

ဖပမကွက်

ကုန်ဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကုြါ

ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ပြီ်း အဓက Customer မ ာ်းတစ်ဦ်းခ င််းစီအလုက် ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်း

ီ်း

နို့်တည်ဖဆာက်ဖြ်း

ည်လုြ်ငန််းကုြါ ဖဆာင်ရွက်ြါမည်။ စီမံကန််းပြီ်းစီ်းခ န်တွင် Customer မ ာ်းအဖနပ င် ကုန်က စရတ်မ ာ်းစွာ
က်

ာမည်ပ စ်ြါ

ည်။ Terminal အတွင််း အဓကလုြ်ငန််းမ ာ်းကု ပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်ပြီ်း

ဖ ကာင် Customer မ ာ်းအတွက် အခ န်
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ာမက ကုန်က စရတ်ြါ

က်

ာမည်ပ စ်ြါ

ပ စ်ဖ

ာ

ည်။

40

HITLC စ၏မက
ံ မ
ိ း္ င့္စပ္ကခာ္း ကိုပင
္ မ္းေဆာင္ ြကရ
္ မ္ ုမ္ိမမ္းအုခိမဇ
္ ယား
Description

2019
Q2 Q3

Q1

Q4

Q1

2020
Q2 Q3

Q4

Q1

2021
Q2 Q3

Q4

Q1

2022
Q2 Q3

Q4

Phase 2

Phase 1

Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec

Master Plan
Sand Filling Process
Compaction Process
Jetty & Warehouse Construction
Container Yard (Bounded)
Deployment of Equipment
Soft Launch
Grand Opening
Structure Design
Sand Filling Process
Jetty & Warehouse Construction 2
Operation

completed

completed

start of operation

Phase 2 operation at the end of 2025

အဆင် (၁) တည်ဖဆာက်ဖရ်း၊ ြင်မစီမံကန််း နှင် ဖပမ
ပ စ်ြါ

ည်။

ာ်း ုို့ပခင််းလုြ်ငန််းမ ာ်းကု ပြီ်းစီ်းဖအာင် ဖဆာင်ရွက်ခွဲပြီ်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်ဖန က်ဆံု်းထာ်း၍ ကုန်ဖလှာင်ရံုနှင် ဆြ်ခံတံတာ်း (Jetty) ကု စတင်တည်ဖဆာက်

မည်ဟု ဖမျှာ်မှန််းထာ်းပြီ်း အဆင် (၁) ကု ၂၀၂၁ ခုနှစ၊် နှစ်လယ်ြုင််းတွင် ပြီ်းစီ်းဖအာင် ဖဆာင်ရွက်နုင်မည်ဟု
ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ

ည်။ အဆင် (၁) ကု ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းဖန က် ဖပခာက်လမှ ကု်းလအတွင််း အဆင် (၂) ကု စတင်

ဖဆာင်ရွက်မည်ဟု ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ
(Container
ြါဝင်ြါ
ြါ

ည်။ အဆင် (၂) တွင် ကုန်ဖလှာင်ရံု (အမှတ-် ၂)၊ ကွန်တန်န ထာ်းရာဖနရာ

စီမံခနို့်ခွွဲရန်ဖနရာ၊

Yard)၊

၈

ထြ်ရံု်းအဖဆာက်အအံုနှင်

ကုန်တင်ယာဉ်ထာ်းရှရာဖနရာတုို့

ည်။ အဆင် (၂) ကု ၂၀၂၅ ခုနှစ်ကုန်ဆံု်းခ န်တွင် ပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်နုင်မည်ဟု ဖမျှာ်မှန််းထာ်း

ည်။

၄။ လုြ်ငန််း၏အာ်း

ာခ က်မ ာ်း/အ

ံု်းပြြု

ည်မဟာဗ ျူဟာမ ာ်း

လိုပ်ငန််းြေဏ္ဍတွင် ရယူနိုင်ြသည
ွဲ
်ကအာင်ဖမင်မမ ာ်း
ကုမပဏီကု

၁၉၉၈

ခုနှစ်ကတည််းက

စတင်တည်ဖထာင်ခွဲပြီ်း

လုြ်ငန််းအာ်းလံု်းကု

ြန်လည် ွွဲြို့စည််းကာ ဖဆာင်ရွက်နုင်ရန်အတွက် ဦ်းြုင်ကုမပဏီပ စ်ဖ
တည်ဖထာင်ခွဲြါ

ည်။

ကုမပဏီ

ည်

Customer

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှဖ ာကုမပဏီအပ စ်
ကာလရှည် ကာြုင်ဆုင်ထာ်းြါ
Group

မ ာ်းကု

ာ EFR

တစ်စုတစ်စည််းတည််း

ကုမပဏီကု မ ကာဖ

အရည်အဖ

ွ်းပမင်မာ်း

က်ဆုင်ရာလုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင်

်းမီက

ည်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း

န မည်ဖကာင််းတစ်ရြ်ကု

ည်။

ည် မူလအစတွင် ကုန်

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဖအဂ င်စန
ီ ှင် ကုန်စည်

မ ာ်းကုစတင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲပြီ်း အပခာ်းဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ် ကဖ
အထည်စစ်ဖဆ်းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု၊

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း

ာ ကုန်တင်ယာဉ်ဝန်ဖဆာင်မှု၊

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍနှင်စြ်လ ဉ််း၍

ကုန်

ွယ်မှုလုြ်ငန််း၊

အဝတ်
အင်ဂ င်

နီယာလုြ်ငန််း၊ ဒီဇင
ု ််းဖရ်းဆွွဲပခင််းနှင် ဖဆာက်လုြ်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းကု လ င်ပမန်စွာ တု်းခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်ခွဲြါ
Customer ကု ဗဟုပြြု

ည်စနစ်ကုက င်
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ံု်းလ က် Group

ည်။

ည် အဆုြါဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းကု ဖအာင်ပမင်မှု
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ရရှဖအာင်စီမံဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲပြီ်း

ယခုအခါ

စုစုဖြါင််းဝင်ဖငွ၏ထက်ဝက်ဖက ာ်ကုရရှဖ

ာဖ ကာင်

ဖစ ်းကွက်ြုင်ဆုင်မှုအဖပခအဖနကု ြုမခ
ု ုင်မာဖစြါ
လုြ်ငန််းမ ာ်း
အာ်းလံု်းက

ထြ်တန််းတွင်

အဖနပ င်

Group

အဆုြါလုြ်ငန််းမ ာ်း
ည်။ ထုို့ပြင်

ရြ်တည်နုင်ရန်လည််း

၄င််းက

ကုမပဏီလ င်ပမန်စွာ ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်ဖစရန်၊
မ ာ်းကု

Customer

အရည်အဖ

အဖထာက်အကူပြြုခွဲြါ

ွ်းပမင်မာ်း

အဆုြါဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းမှ
ည်

Group

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဘဏ္ဍာဖရ်းနှင်

က်ဆုင်ရာလုြ်ငန််းနယ်ြယ်၌
အဖထာက်အကူပြြုြါ

ည်။

အဆုြါ

အဆုြါလုြ်ငန််း

ြုမုဖကာင််းမွန်စွာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်နုင်ဖစရန်နှင်

ည်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဖြ်းလ က်

ဂုဏ်

တင််းပမင်တင်နုင်ဖစရန်

ည်။

အကတွွဲ့အကြေြုရင်ြေ ြေ်ကသာစီမြနို့်ြမ
ွွဲ အြွွဲ့ွဲ နှင်အရည်အြ င််းဖပည်မီကသာနည််းပညာြေျွမ််းြေ င်

ပညာ

ရှင်မ ာ်း
EFR ရှ စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏ လုြ်ငန််းဆုင်ရာအဖတွြို့အကကံြုအာ်းလံု်းကု စုဖြါင််းလုက်ြါက နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ခနို့်ရှပြီ်း
အ ွွဲြို့ဝင်တစ်ဦ်းခ င််းစီ
၏ဥကကဋ္ဌပ စ်

Group
ဖ

ည် နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ခနို့်အဖတွြို့အကကံြုရှ ကြါ

်းငယ်

ူ

ဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်း

ည်

နှစဖ
် ြါင််း

၂၄

ည်။ Group ကု တည်ဖထာင်
နှစဖ
် က ာ်အဖတွြို့အကကံြုရှပြီ်း

ည်ကုမပဏီမှ ပမန်မာနုင်ငံတွင် ဖစ ်းကွက်ဖဝစုအမ ာ်းအပြာ်းရယူထာ်းနုင်ဖ

ဆုင်ရာအလံု်းစံုဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းနုင်

ည်ကုမပဏီပ စ်ဖအာင်

ဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲြါ

ပမန်မာနုင်ငံ၏ ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် ထြ်တန််း

ူပ စ်ပြီ်း

Group

ကု

ာ ဖထာက်ြံြို့ုဖဆာင်ဖရ်း

ည်။ ဥကကဋ္ဌ

ည် Group ကု

ို့ုဖရာက်ရှဖအာင် မဟာဗ ျူဟာခ မှတ်

ဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲပြီ်း အင်ဂ င်နီယာလုြ်ငန််း၊ ဒီဇင
ု ််းဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင် စြ်လ ဉ််း၍ အဖတွြို့အကကံြုမ ာ်းစွာရှဖ

ာ

စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏အပခာ်းအ ွွဲြို့ဝင်မ ာ်းထံမှ အကူအညီကုရယူလ က် အဆုြါမဟာဗ ျူဟာမ ာ်းကု အဖကာင်အထည်
ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲြါ

ည်။

အဓကဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ဖ
အတွက် အ ု်းတန်ဖ

ပြြုင်ဆင
ု ်မှုပြင််းထန်ဖ

ာြတ်ဝန််းက င်တွင် လ င်ပမင်စာွ ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်လာဖစရန်

ာစီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏အဖတွြို့အကကံြုနှင်

ာအရာမ ာ်းပ စ် ကြါ

အဆက်အ

ည်။ Customer မ ာ်းအာ်း အရည်အဖ

မှုမ ာ်းကု စဉ်ဆက်မပြတ်ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ရန်အတွက် စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့
အ ွွဲြို့နှင်

ဖအာက်ဖပခဝန်ထမ််းမ ာ်းအဖြေါ်တွင်လည််း

၄င််းတုို့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းကု

ဖကာင််းစွာဖလက င်

စံနှုန််းမ ာ်းထက်ဖကာင််းမွန်ဖ
အဖတွြို့အကကံြုရှဖ
နုင်ခွဲြါ

ည်။

ထာ်း

အရည်အဖ

ွ်းပမင်

ည်

ာ ဝန်ဖဆာင်

ည် အလယ်အလတ်တန််းစီမံခနို့်ခွွဲမှု

မ ာ်းစွာမှီတည် ကရြါ

င် ကာ်းဖြ်း

ွ်းပမင်မာ်းဖ

ကုမပဏီ

ာမက

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ည်။

စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့အဖနပ င်

ပမန်မာနုင်ငံတွင်

တ်မှတ်စံခ န်

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ရန်အတွက်

ာကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်းကုလည််း ကုမပဏီတင
ွ ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ််းဖဆာင်ရန် ထန််း

စဉ်ဆက်မပြတ်

ဖြ်းပခင််းပ င် Group
ရှဖအာင်၊

ာ

ွယ်ကန
ွ ်ရက်မ ာ်းမှာ

င်တန််းမ ာ်းဖြ်းပခင််းနှင်

ုို့ဖရာက်ရှဖအာင် ပမင်တင်ဖြ်းနုင်ခွဲြါ

ည်အက ြု်းခံစာ်းခွင်စနစ်မ ာ်းနှင်

လည်ြတ်လ က် ရှဖ

န်တီ်းကာ

ပမင်တင်

ည် အလယ်အလတ်အဆင်မန်ဖနဂ ာမ ာ်းကု အကကီ်းတန််းစီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့

ဒါရက
ု ်တာအပ စ်

လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တင
ွ ်

အလုြ်အခွင်အလမ််းမ ာ်း
ည်။

ရာထူ်းဆုင်ရာတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းပ င်

အဖတာ်ဆံု်းကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်းက

ုို့ ဖရာက်

ဖကာင််းမွန်စွာ ဖရ်းဆွွဲခ မှတ်
Group

ဖထာက်ြံဖဆာင်ရွက်ဖြ်း

ာစီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့တစ် ြို့ွွဲ ကု တည်ဖထာင် နုင်ခွဲြါ

မ််း

ည်
ည်

က်ဆုင်ရာ
ဖကာင််းစွာ

ည်။

အပမွဲတမ််းကြာြေ်သည်မ ာ်း (Loyal Customer Base)
ပြည်တွင််းဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုနယ်ြယ်တွင် ထြ်တန််းဖနရာကုထန််း
၏အာ်း

ာခ က်တစ်ရြ်မှာ လွန်ခွဲဖ
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စုဖဆာင််းနုင်ခွဲ

ည်အပမွဲတမ််းဖ ာက်

ည်မ ာ်းစွာ၏ြံြု်းမှုနှင် အပမွဲတမ််း

်းံု စွွဲမှု ပ စ်ြါ

ည်။ Group အဖနပ င်

လုြ်ငန််းပြြုင် က်မ ာ်းအ ကာ်း ယှဉပ် ြြုင်နုင်ရန်အတွကအ
် ဖရ်းကကီ်းဆံု်းအခ က်ပ စ်ဖ ာ အရည်အဖ
စတ်ခ ရဖ

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်မှုပ င် Customer မ ာ်း၏ ယံု ကည်မှုနှင် အပမွဲတမ််း ံု်းစွွဲမှုကု

ရရှဖအာင် ဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲ
ြါ

ည်။

ဗဟုပြြု
ြါ

Customer

ည်အပြင် Customer မ ာ်းနှင်ကာလရှည်ဆက်ဆံဖရ်းကု ထန််း

မ ာ်း၏ြံြ်းု မှုနှင်

ည်စနစ်ကုက င်

ဖထာက်ခံအာ်းဖြ်းမှုမ ာ်းပ င်

ံု်းလ က်ြင် အပခာ်းဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းကု

ည်။ ထုို့ပြင် ထုအခ က်

ည်။

ည် Group ကု လုြ်ငန််းအ

မ ာ်းအတွက်

အဖနပ င်

Group

ဖြ်းနုင်မညအ
် ဖပခအဖနပ စ်ဖစရန်
Customer

မ််းထာ်းနုင်ခွဲ

Customer

ကု

ဖအာင်ပမင်စာွ ခ ွဲြို့ထွင်ဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲ

ည် Group အာ်း Customer မ ာ်းအတွက် ြုမဖ
ု ကာင််းမွန်ဖ ာ ဝန်ဖဆာင်မှု မ ာ်းကု

ာ Customer မ ာ်းရှပခင််း

အဖထာက်အကူပြြုခွဲြါ

ည်

Group

စီစဉ်လ က် ဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်နုင်ရန် တွန််းအာ်းဖြ်းခွဲြါ
ံု်းစွွဲဖ

ွ်းပမင်မာ်းပြီ်း

အရည်အဖ

ြုမဖ
ု ကာင််းမွန်ဖ

ည်။ စတ်ဖက နြ်ပြီ်း အပမွဲတမ််းရယူ

စ်မ ာ်းကု ဖအာင်ပမင်စာွ ဖဆာင်ရွက်နုင်ဖစရန်

အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်း၏တန် ု်းကု

ကာလရှည် ကာပမင်တင်

အပမင်ဆံု်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င်

ွ်း

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ဖအာင်ပမင်စွာရြ်တည်နုင်လမ်မည်ဟု ယံု ကည်ထာ်းြါ

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ကာ

ကာလရှည် ကာ

ည်။

အလို်းစဝ
ို န်ကဆာင်မမ ာ်းကဆာင်ရြေ်ကပ်းဖြင််း
Group အဖနပ င် နုင်ငံတကာအဆင်ထယှဉ်ပြြုင်နုင်ဖ ာ ထြ်တန််းအလံု်းစံုဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု
လုြ်ငန််းအပ စ်

ုို့

ဖရာက်ရှဖစရန်အတွက်

ဆုင်ရာြူ်းဖြါင််းဖဆာင်ရွက်ရန် လုအြ်
စီမံခနို့်ခွွဲရန်လည််း

အဖရ်းကကီ်းြါ

ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င် Group

ည်

ည်။
ည်

နုင်ငံပခာ်းလုြ်ငန််းတွွဲ က်ဖဆာင်ရွက်
ာမက

ူမ ာ်းနှင်

ာ

နည််းြညာ

Logistics Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်းကု

ဆြ်ကမ််းဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ်ဖ

ာ

Upstream

လုြ်ငန််းကု

၄င််း၏ Customer မ ာ်းအာ်း ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု စဉ်ဆက်မပြတ်

ဖကာင််းစွာဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်မည်ပ စ်ြါ

ည်။ ဥကကဋ္ဌ

ည် Hlaing Inland River Terminal နှင် Ever Flow

River Logistics and Distribution Center (Mandalay) စီမံကန််းမ ာ်းအြါအဝင် ပမန်မာနုင်ငံ တစ်ဝန််းလံ်းု တွင်
အဓကက ဖ

ာစီမံကန််းမ ာ်းကု

ဖန င်

၅

နှစ်

အတွင််း

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရန်

ဖရရှည်မဟာဗ ျူဟာတစ်ရြ်ကု စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့နှင်ဖဆွ်းဖနွ်းကာ ဆံု်းပ တ်ခ က်ခ မှတ်ခွဲြါ
Group

ည် အဓကစီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ် ကဖ

ာ

ကုန်

ည်။

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ဖရ်းဖအဂ င်စန
ီ ှင် ကုန်စည်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်း လ င်ပမန်စွာ ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်ဖအာင် ဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲဖ ာ်လည််း
အ ွွဲြို့အစည််းပ စ်ဖ

ာ ဆြ်ကမ််းဆုင်ရာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

နုင်စွမ််းတွင် ကနို့်

တ်ခ က်မ ာ်းရှဖန

က်ဖရာက်မှုရှြါ
ရည်ရွယ်ခ က်ပ င်

ည်။

Customer
ည်

Group

ည်ပ စ်ရာ ၎င််းတုို့
မ ာ်းအတွက်
Inland

တတယ

ူမ ာ်း၏ Termianl Handling ဆင
ု ်ရာ ဖဆာင်ရွက်
ည် Group ၏ အလံု်းစံု ြို့ွံ ပ ြု်းတု်းတက်မှု အဖြေါ်
ြုမုဖကာင််းမွန်ဖ

Terminal

နှင်

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

Logistics

Center

ဖြ်းနုင်ရန်

စီမံကန််းမ ာ်းကု

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င် Upstream Supply Chain လုြ်ငန််းကု အဖပခခ လုြ်ကုင်ခွဲြါ
ထု

ုို့လုြ်ကင
ု ်ပခင််းပ င်

Logistics Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်းကု Group က ကကီ်း ကြ်ထန််းခ ြုြ်

ဖဆာင်ရွက်နုင်မည်ပ စ်ကာ

ထု

ုို့ကကီ်း ကြ်ထန််းခ ြုြ်ဖဆာင်ရွက်နုင်မှု

ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအလံု်းစံုဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းရာတွင်
အဖရ်းြါြါ

ည်

Customer

မ ာ်းကု

ဖြ်းနုင်မည်ပ စ်ြါ

ဖထာက်ြံ

အဆင်ဖပြဖခ ာဖမွြို့စာွ ဖဆာင်ရွက်နုင်ဖရ်းအတွက်

ည်။ အဆုြါစီမံကန််းမ ာ်းကု ဖအာင်ပမင်စာွ အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်နုင်မှု

ပမန်မာနုင်ငံတွင်

ည်။

ထြ်တန််းအလံု်းစံုဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းအပ စ်

အလွန်

ည် Group ကု

ရြ်တည်နုင်ဖအာင်ြံြု်း

ည်။

PART VII. COMPANY INFORMATION

43

၅။ မဟာဗ ျူဟာစီမက
ံ န််းမ ာ်း
Hlaing Inland River Terminal Project
Group ၏ထြ်တန််း Client မ ာ်း

ည် လှုင်

တည်ရှရာရန်ကုန်ပမြုြို့အဖန က်ြင
ု ််းတွင်
မ ာ်းကု

ထန််း

မ််းထာ်းရှ ကဖ

ာယာ၊ ဖရွှေလင်ဗန််းနှင်ထန််းတြင်စ

ုဖလှာင်ရံုမ ာ်းနှင် ကုန်ြစစည််းထုတ်လုြ်ဖရ်းဆုင်ရာ အဖဆာက်အအံု

ာ်လည််း၊

ကွန်တန်န မ ာ်းကု

စစ်ဖဆ်းကာ အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပြီ်းဖန က် စက်မှုဇုန်မ ာ်း
ထု

ုို့ ြုို့ဖဆာင်ရာတွင်

ည်ပ င် အဓကစက်မှုဇုန်မ ာ်း

ရန်ကုန်ပမြုြို့တွင် မဖမျှာ်မှန််းနုင်

ြံုမှန်အာ်းပ င်

ရန်ကုန်ဆြ်ကမ််းမ ာ်းတွင်

ုို့ ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င် ြုို့ဖဆာင် ကြါ

ည် ယာဉ်ဖ ကာြတ်ဆုို့မှုမ ာ်းဖ ကာင် ကုန်က စရတ်

မ ာ်းပြာ်းစွာ ကုန်က ဖစခွဲြါ

ည်။

Terminal Project”)

ည် စက်မှုဇုန်မ ာ်းနှင်နီ်းကြ်စာွ တည်ရှပြီ်း ကုန်က စရတ်

အပြင် အခ န်ကုန်

က်

ာ

ည်။

Hlaing Inland River Terminal Project (“Hlaing Inland River

ည် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖြ်းနုင်မည် ပ စ်ြါ

က်

ာဖစမည်ပ စ်

ည်

ည်။

ြထမဦ်းစွာ Hlaing Inland River Terminal Project ကု ဧက ၄၀ က ယ်ဝန််း

ည် ဖပမကွက်ဖြေါ်တွင် တည်

ဖဆာက်ထာ်းပြီ်း တစ်နှစလ
် ျှင် အမ ာ်းဆံု်း ကွန်တန်န ၃၅,၀၀၀ - ၇၀,၀၀၀ ခနို့်အထ လက်ခံဖဆာင်ရွက် နုင်မည်
ပ စ်ြါ

ည်။

အဓက

ကု

Terminal

ံု်းစွွဲမည်

ာမက

တစ်နည််းအာ်းပ င်

အတွင််းရှ

Group

အပခာ်းကုမပဏီအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏လုအြ်ခ က်အတွက်

အပခာ်းပြင်ြ Client မ ာ်းအာ်း ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းရန်အတွက်လည််း

ံု်းစွွဲြါမည်။

လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းကု Arm’s-length စနစ် (လွတ်လြ်မျှတစွာဖဆာင်ရွက်ဖ

စနစ်) ပ င်ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းမည်ပ စ်ဖ

ာ

ာ်လည််း Group အတွင််းရှ အပခာ်းကုမပဏီအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏ လုအြ်

ခ က်အတွက် ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င် ဆြ်ကမ််းဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းအတွက် ဝင်ဖငွအခ ြုြို့ကု ရရှရန်နုင်မည်
ပ စ်ြါ

ည်။ ဒုတယအဖနပ င် စီမံကန််းအရ Terminal တွင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဆုင်ရာအဖဆာက်

အအံုမ ာ်း၊ Inland Container Depot (ICD) နှင် အဖကာက်ခွန်ကုန်ဖလှာင်ရံု (Custom Bonded Facilities)
မ ာ်းနှင် ကုန်ဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းြါဝင်မည်ပ စ်ရာ တစ်ဖနရာတည််းတွင်
ကု ဖဆာင်ရွက်နုင်

ည်အတွက် အခ န်ကုန်

ဖနရာမ ာ်းကုငှာ်းရမ််းနုင်
နုင်

က်

ည်။ Client မ ာ်း အဖနပ င်

ုဖလှာင်ရာ

ည်အပြင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်ကု ထုဖနရာတွင်ြင်

ဖဆာင်ရွက်

ည်ပ စ်ရာ ကုန်ြစစည််းမ ာ်းကု ပြင်ြ

အခ န်ကုန်

က်

ဖစမည်ပ စ်ြါ

ာ

ည်အပြင်

ုဖလှာင်ရံုမ ာ်းမှ

ကုန်တင်ယာဉ်ပ င်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်စရာ မလုအြ်ဖတာဖ

ယ်ယူဖရွှေြို့ဖပြာင််းပခင််းစရတ်စကမ ာ်း

စီမံကန််းလုြ်ဖဆာင်ရပခင််း၏ အထင်ရှာ်းဆံု်းဖ

ကုန်က စရတ်အလံု်းစံုကု ဖလျှာခ နုင်မည် ပ စ်
မ ာ်းတွင် ဆုက်ကြ်လာဖ

က်

ာ

ုို့ရာတွင်

ာအက ြု်းရလဒ်အပ စ် Client မ ာ်း

ည်။ ြံုမှန်အာ်းပ င် ကွန်တန်န

ဖဘဂာမ ာ်း ရန်ကုန်ဆြ်ကမ််း

ုို့ပ စ်ဖစ၊ စက်မှုဇုန်မ ာ်းရှ စက်ရံုမ ာ်း

ကွန်တန်န မ ာ်းကု

တစ်ခုခ င််းစီ

အကကမ်ကကမ်

ုို့ပ စ်ဖစ

ဖစ ်းကွက်မ ာ်းမှ ကွန်တန်န မ ာ်းကု ဖရယာဉ်ဖြေါ်
အဆုြါကွန်တန်န မ ာ်းကု

ြုို့ဖဆာင်နုင်မည်ပ စ်ြါ
ယ်ဖဆာင်နုင်ဖ

ည်။ ကုန်တွွဲဖရယာဉ်

ာဖ ကာင်

စရတ်စကနှင်နှုင််းယှဉ်ြါက၊
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က်

ည်။

အပခာ်း

ံု်းပြြုြါက၊ နုင်ငံတကာ

ုို့ တုက်ရုက်ဖရွှေြို့ဖပြာင််းတင်ဖဆာင်ပြီ်း ရန်ကုန်ဆြ်ကမ််းကု

စီမံကန််းဖနရာတွင်

အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဖဆာင်ရွက်ရန်

ည် တစ်ကကမ်လျှင် အနည််းဆံု်း ကွန်တန်န အလံု်း ၅ အထ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းစရတ်
ထက်ဝက်

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ရြါ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင် ကရြါ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းနည််းလမ််းတစ်ခုအပ စ် ကုန်တွွဲဖရယာဉ် (Barge) မ ာ်းကု အ
န််းဘွဲ

ည်

ာအခါ အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဖဆာင်ရွက်ပြီ်းဖန က် အဆုြါကွန်တန်န မ ာ်းကု

ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င် ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်း

မပ တ်

ကုန်က မှု

ာဖ ကာင်

ည်။

ဖန က်ဆံု်းအဖနပ င်

ည်။

ာဖစမည် ပ စ်ြါ

က်ဆုင်ရာလုြ်ဖဆာင်ခ က်မ ာ်း

ာ

ည်ပ စ်ရာ

ည် ြံုမှန်ကုန်တင်ယာဉ်ပ င်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်း

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာစုစုဖြါင််းကုန်က

44

စရတ်ကုမ ာ်းစွာ

က်

ာဖစမည်ပ စ်ြါ

အတာ်းကု ယ်ရှာ်းမှု၊ အခ န်ကုန်
ဖြ်းနုင်မည်ပ စ်ြါ

က်

ည်။ ခခံြုငံုတင်ပြရဖ
ာမှု၊ ကုန်က စရတ်

ာ် စီမံကန််းက လက်ခံဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််းအဟနို့်
က်

ာမှု ဟူ

ည်အခ က် ၃ ခ က်ကု ဖဆာင် ကဉ််း

ည်။

Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay)
နုင်ငံတကာဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာစံခ န်စံညန််းမ ာ်းအရ

ကုန်က စရတ်

က်

ဖချွတာရန်အတွက် ကုန်စည်မ ာ်းကု မုင်၂၀၀ ဖအာက်ဖဝ်းကွာဖ

ာ ဖနရာဖဒ

မ ာ်း

မ ာ်းပ င်

ာ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖလရှြါ

ည်။ ရန်ကုန်နှင် မနတဖလ်း

ကွန်တန်န အမ ာ်းစုကု

အပမန်လမ််းမကကီ်းမှတစ်ဆင်

Prime

ဖန က်တွွဲယာဉ်မ ာ်းပ င်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖလရှ ကြါ

ည်။ ထု

မ ာ်းပြာ်း

ုို့ Prime Mover ယာဉ်

ယာဉ်မ ာ်း၊

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ပခင််း

ည်အပြင် နုင်ငံအတွင််းကုန်စည်စီ်းဆင််းမှုကု ဟနို့်တာ်းနုင်

ကု ပ စ်ဖြေါ်ဖစနုင်ြါ

စွမ််းအင်

ည် မုင်ဖြါင််း ၃၅၀ ဖက ာ်ကွာဖဝ်းပြီ်း

Mover
ုို့

ာဖစရန်နှင်

Chasis
ည်

Trailer

ကုန်က စရတ်

ည်အပမန်လမ််းမကကီ်းယာဉ်ဖ ကာြတ်ဆုို့မှု

ည်။

Inland Intermodal Logistics Project (“Inland Intermodal Logistics Project”) က ရန်ကုန်နှင်
မနတဖလ်းအ ကာ်းရှ ရထာ်းလမ််းအဖပခအခံအဖဆာက်အအံုကုအ

ံု်းပြြု၍ ကုန်ြစစည်မ ာ်းကု အဆင်ဖပြဖခ ာဖမွြို့စွာ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်နုင်ရန် ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ြါ ည်။ Terminal
တွင်တည်ရှဖ

ည် မနတဖလ်းတုင််းဖဒ

ကကီ်း၊

ာ ရထာ်းလမ််းဖဘ်းတွင် တည်ရှဖ ာဖ ကာင် အဆုြါြရဝုဏ်အတွင််း ရထာ်းဂတ်၊ ကွန်တန်န

အခွံမ ာ်းထာ်းရှရာဖနရာ၊ အဖကာက်ခွန်ကုန်ဖလှာင်ရံု (Custom bonded Facilities) မ ာ်းစ
ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင် ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်းစင်တာဆုင်ရာ One-stop Service
မ ာ်းတည်ဖထာင်ရန်အ

င်ဖလ ာ်ဆံု်းပ စ်ြါ

အဖပခခံအဖဆာက်အအံုအရဖ

ည်။

မနတဖလ်းပမြုြို့

ည် EFR အတွက် အဖရ်းြါလှြါ

Logistics Project

ည်

ာ်လည််းဖကာင််း အခ က်အခ ာက ဖ

စီ်းဆင််းမှုအဆင်ဖပြဖခ ာဖမွြို့ဖစဖရ်းအတွက် အဓကအဖရ်းြါဖ

တည်ဖနရာအရဖ

ို့ု တင်

ွင််း ကြါ

ာ ပမြုြို့တစ်ပမြုြို့ပ စ်ဖြရာ ဤ Inland Intermodal

၆။ အဓကအာ်း

ုို့၊ တမူ်းကုန်
ုို့ ကုန်

ည် မနတဖလ်းပမြုြို့မှ တစ်ဆင်

ွယ်ဖရ်းဇုန် (အဖန က်ဘက်ရှ
ွယ်စီ်းဆင််းလ က်ရှ ြါ

ုို့တင်ြုို့ပြီ်း အဆုြါဖနရာတွင်

ည်။

ကုန်စည် မ ာ်းကု

ည်။ မနတဖလ်းတွင် Inland Intermodal Logistics Project ကု အဖကာင်

အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င်
ာမက ဝင်ဖငွြုမုရရှနုင်

ာ်လည််းဖကာင််း၊

ာဖနရာတွင်တည်ရှဖ ာဖ ကာင် ကုန်စည်

ုို့၊ ပမန်မာနုင်ငံဖတာင်ြုင််းရှ ရန်ကုန်ဆြ်ကမ််းမ ာ်း

အဆုြါဖနရာမှ ကုန်စည်မ ာ်းကု နုင်ငံတကာဖစ ်းကွက်မ ာ်း
နုင်ငံ

ာ

ည်။

ွယ်ဖရ်းဇုန် (အဖရှြို့ဘက်ရှတရုတ်နုင်ငံနယ်စြ်)

အနဒယနုင်ငံနယ်စြ်)

ည်တုို့ြါဝင်ဖ

ဖဆာင်ရွက်ရာအဖဆာက်အအံု

ဥြမာအာ်းပ င် ပမန်မာနုင်ငံအလယ်ြုင််းနှင် အထက်ြုင််းမှ ထွက်ဖ ာကုန်ြစစည််းမ ာ်း
မူဆယ်ကုန်

ြလြ်ပမြုြို့

ကုမပဏီ၏မဟာဗ ျူဟာဖမျှာ်မှန််းခ က်ကု

ပ ည်ဆည််းဖဆာင်ရွက်နုင်မည်

ည်ပ စ်ရာ အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအတွက် ဖရရှည်အက ြု်း အပမတ်ပ စ်ထွန််း နုင်ြါ

ည်။

ာခ က်မ ာ်းအက ဉ််းခ ြုြ်

ကျွန်ုြ်တုို့ကုမပဏီ၏အဓကအာ်း
ကွန်ရက်၊ ရှင််းလင််းတက
စီစဉ်ဖရ်းဆွွဲတတ်ပြီ်း

ာခ က်မ ာ်းမှာ

ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏အဖတွြို့အကကံြု၊

ည်ဖမျှာ်မှန််းခ က်နှင် အခွင်အလမ််းမ ာ်းကု ရှာဖ ဖ
ွ ာ်ထုတ်တတ်ဖ

အခွင်အလမ််းမ ာ်းကု
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အဆက်အ

ွယ်

ာ၊ စနစ်တက

လုြ်ငန််းနယ်ြယ်အဖြေါ်
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အက ြု်းပြြုနုင်ရန်အတွက်

အဆုြါအစီအစဉ်မ ာ်းကု

ကျွမ််းက င်မှုနှင် အရည်အခ င််းမ ာ်း ပ စ် ကြါ

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်တတ်ဖ

ာ

စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏

ည်။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုယခင်ကဖအာင်ပမင်ခွဲမှုမ ာ်း၏အပခာ်းအဓကအဖ ကာင််းရင််းမှာ

Customer

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့နှင်

အပမွဲတမ််းပမင်မာ်းဖန

ဝန်ထမ််းမ ာ်းက

န ်းဖထာင်တတ်မှု၊

မ ာ်း၏လုအြ်ခ က်မ ာ်းကု
ည်

Customer

မ ာ်း၏လုအြ်ခ က်မ ာ်းကု ပ ည်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ရန်အတွက် အရင််းအပမစ်အလံုအဖလာက်ရှမှုတုို့ပ စ် က
ြါ

ည်။

၇။ ကုမပဏီ နှင် Group ၏ ြို့ွွဲ စည််းြံု
EFR တြင္ ေအာက္ေဖာ္အပပုဇယားအတိိုင္း ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏ (၈) ုို၊

င့္ တြဖက္ကိုမၸဏ၏ (၃) ုိုတိို

ိ္ာ္။
EFR

MRTW

Multipack

UCS

EFR GLE

Logistics

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

MRTW
Manufacturing

၁၀၀%

၁၀၀%

UTOC
Multipack
၄၀%

LDC

HITLC

KEFR

Mandalay

၄၉%

၃၀%

Gold

EFR

Shipping

Trading

၁၀၀%

၁၀၀%

၉၂.၆%
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၈။

ခနို့်အြ်ထာ်း

ည်ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏အဖ ကာင််းအရာဖ ာ်ပြခ က်

Latest Practicable Date တွင် အလုြ်အမှုဖဆာင်အရာရှခ ြုြ်၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းအရာရှခ ြုြ် နှင် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖရ်းဆုင်ရာဒါရုကတ
် ာမ ာ်းမှအြ၊ ကုမပဏီတွင်
စုစုဖြါင််းဝန်ထမ််း ၆၃၂ ဦ်းရှပြီ်း ၂၃ ဦ်းမှာ ကုမပဏီတင
ွ ် တာဝန်ထမ််းဖဆာင်
ဝန်ထမ််းမ ာ်းမှာ ၆၀၉ ဦ်းရှြါ

ူမ ာ်းပ စ် ကပြီ်ီ်း ကျွန်ြ
ု ်တို့ုလက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းနှင်

က်စြ်ကုမပဏီမ ာ်း၏

ည်။ ဖအာက်ြါဇယာ်းတွင် ကည်ရှုြါ -

အလုြ်အမှုဖဆာင်အရာရှခ ြုြ်၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းအရာရှခ ြုြ်နှင် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖရ်းဆုင်ရာဒါရုက်တာမ ာ်းမှအြ၊ ကုမပဏီတင
ွ ် ကုမပဏီ၏အဓက နှင/်
နည််းဗ ျူဟာက ဖ

ာစီမံကန််းဖရ်းဆွွဲမှုနှင်

ဆံု်းပ တ်ခ က်ခ မှတ်ရာတွင်
EFR ုမ္ိ

စ၏မု
ံ မ္ိုမ
ြ အဖြ႕
SBU

င့္ ကၽြမး္ ကခင္ ပ
ပာာ င္မခား

EFR

အေရာင္း င့္ ေစခး
ေစခးကြက္

အဓက

ား္ာ့္ မ္

အပခာ်းဝန်ထမ််းမရှြါ။

မ္

မ္းမ ိပု။

မ္းာ၏းေရစိုစေ
ို ပုင္း
ကိုပင
္ မ္းကာ္ပတ္မ၊

စ၏မ၊ံ ကႈ႕စြမး္ အား
အရင္းအအမစ္၊ အိင
ို တ
္ ၏

အမင့္တင္အုင္း

ဇာလမ််းမု်းနုင်ဖ ာ

ုို့မဟုတ်

သာာေရး

စ၏မက
ံ မ
ိ း္ င့္ စ၏းပြားေရး

စိုစေ
ို ပုင္း

ဖြ႕ံ အဖိဥးတိးို တက္မ

၆

MRTW Logistics

၆

Multipack

၉

UCS

၅

EFR GLE
MRTW

၆

၈

၈

၆

၅၉

၆

၆

Manufacturing
Gold Shipping

၇

၈

EFR Trading

၈

LDC Mandalay

၈

HITLC

၅

KEFR

၉

စိုစေ
ို ပုင္း

၉
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၈
၆

၉။

ကုမပဏီ၏စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းအဖ ကာင််းအဖ

၉.၁

လိုပ်ငန််းသကဘာသဘာဝကြာ်ဖပြ ြေ်
၆1 ုို စ္တြင္ ပမန်မာနုင်ငံ၏အ

ဘီလီယံအထ ရှခွဲြါ
နှုန််းထာ်း

်းစတ်ဖ ာ်ပြခ က်

ာ်းတင်ကုန်ထုတ်လုြ်မှုတန် ု်း (“GDP”)

ည်။ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထ တစ်နှစ်လျှင် ၇ % အထ ပမင်တက်နုင်ဖ ကာင််း ခနို့်မှန််းထာ်းပြီ်း အဆုြါ

ည် အ််မ်နီ်းခ င််းနုင်ငံမ ာ်းနှင်နှုင််းယှဉ်ြါက အဖတာ်ပမင်မာ်းြါ ည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စီ်းြွာ်းဖရ်းဆုင်ရာ

ဖပ ဖလျှာမှုမ ာ်းဖ ကာင် ကုန်
ခနို့်မှန််းထာ်း ကြါ

ည်။

ွယ်မှုြမာဏမ ာ်းစွာ ပမင်တက်လာခွဲပြီ်း ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထ ဆက်လက်ပမင်တက်မည်ဟု
ုို့ရာတွင် ပြည်တွင််းနှင် နုင်ငံတကာကုန်စည်စီ်းဆင််းမှုအဆင်ဖပြဖခ ာဖမွြို့ဖစရန်အတွက်

အဖပခခံအဖဆာက်အအံုနှင် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍတွင် ကကီ်းမာ်းဖ
ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင် ဆက်

ာလုအြ်ခ က်မ ာ်း ရှဖနြါ

အမ ြု်း

ာ်းြို့ုဖဆာင်ဖရ်းြင်မစီမံကန််းကု

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းြင်မစီမံကန််းကု ဖရ်းဆွွဲလ က်ရှြါ

အဖထာက်အကူပြြုရန်အတွက်

ည်။ အဆုြါစီမံကန််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်မှာ

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ဖရ်းစနစ်ကု အဖထာက်အြံပြြုရန်အတွက် စနစ်က ပြီ်းဖကာင််းမွန်ဖ

ဖရ်းစနစ်တစ်ရြ်ကု ဖရ်းဆွွဲခ မှတ်ရန်ပ စ်ြါ

ည်။ အမ ြု်း

ကုန်စည်ဝင်ဖရာက်မှုနှင် တင်ြုို့မှုစုစုဖြါင််း

ည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် တန်ခ န်ဖြါင််း ၁၆၉

တန်ခ န်ဖြါင််း
အဓကဆက်

၃၁၂

န််းအထ

အခ ာက

ည်

ာ်းြုို့ဖဆာင်ဆက်

ာ်း

ပမန်မာနုင်ငံ၏

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်

ည်။

ုို့ဆက်

န််း ရှပြီ်း ၂၀၃၀ ခုနှစ် တွင်

ကုန်စည်

ွယ်ထာ်း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်မှုဆုင်ရာ

ည်လမ််းဖ ကာင််းမ ာ်းပ စ် ကပြီ်း
ွယ်ရာတွင်

အခ က်

ည်။

ာ အဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းမရှပခင််းဖ ကာင် ဗီယက်နမ်နုင်ငံ၊ ထုင််းနုင်ငံတို့ုနှင် နှုင််းယှဉ်

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာစရတ်စကမ ာ်းမှာ

လွန်စွာပမင်မာ်းြါ

ြမာဏမ ာ်းကု ဆြ်ကမ််းမ ာ်းတွင် လက်ခံဖဆာင်ရွက်နုင်စွမ််းနည််းြါ်းဖ

ည်။

င်ဖလ ာ်ဖကာင််းမွန်မှုမရှ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကု

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ဖရ်းနည််းလမ််းအပ စ် အ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင်ရထာ်းလမ််း

ံု်းပြြု ကြါ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင် ရထာ်း

က်

ာမည်ပ စ်ြါ

ည်။

ယ်ယူြုို့

ယ်ယူြုို့ဖဆာင် မှုအတွက်

ပြည်တွင််းကုန်စည်မ ာ်းအတွက်

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအဖဆာက်အအံုမ ာ်းကု

နုင်ြါက၊ ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာစရတ်စက ကုန်က မှုမ ာ်းစွာ

ကုန်စည်

ပ င် ရန်ကုန်ဆြ်ကမ််းတွင်

ပြည်တွင််းကုန်စည်

ည်။

ာ

မ ကာခဏကကံြုဖတွြို့ရဖလရှြါ

ည် အဖဆာက်အအံုမ ာ်းဖ ကာင် ဖရဖ ကာင််း

ဖဆာင်ဖရ်းတုို့နှင်နှုင််းယှဉ်ြါက၊ ကုန််းလမ််း

ပမင်တက်လာဖ

ာဖ ကာင် အထူ်း

ကုန်စည်လက်ခံဖဆာင်ရွက်ပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်၌ဖနှ င်ဖနှ်း ကနို့် ကာမှုမ ာ်းကု

အဓက

အမ ြု်း

ွယ်ဖရ်းြင်မစီမံကန််းအရ ပမန်မာနုင်ငံ ၏

ခနို့်မှန််းထာ်းြါ

ဖပမာက်မှဖတာင်

ာ

ည် တရုတ်နုင်ငံ၊ အနဒယနုင်ငံ၊ က န်နုင်ငံတကာဖစ ်းကွက်တုို့နှင်ဆက်

ည် ပမြုြို့နှစ်ပမြုြို့ပ စ် ကြါ

င်ဖလ ာ်ဖကာင််းမွန်ဖ
ြါက

ပမင်တက်လာမည်ဟု

ွယ်ဖရ်းလမ််းဖ ကာင််း

ရန်ကုန်နှင်မနတဖလ်းတုို့

ည်။

ွယ်ဖရ်းဝန်ကကီ်းဌာနက Japan International Cooperation Agency (“JICA”) ၏

အကူအညီကုရယူလ က်
ဘက်စံု

ည် အဖမရကန်ဖဒေါ်လာ ၆၇.၄

ဖရဖ ကာင််း

အဆင်ပမင်တင်ဖဆာင်ရွက်
ည်။

ရန်ကုန်တွင် Hlaing Inland River Terminal Project နှင် မနတဖလ်းတွင် Ever Flow River Logistics and
Distribution Center တုို့ကု အမ ြု်း
နှင်အညီ

ဖဆာင်ရွက်ပခင််း

ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်မှုကု
ကကီ်းမာ်းဖ
ထြ်တန််း
1

ာ

ာ်းဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းြင်မစီမံကန််း (National Logistics Master Plan)

ည် ပမန်မာနုင်ငံတွင် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍ ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်မှုနှင် ဖခတ်နှင်အညီ

ရည်ရွယ်

ည်မဟုတ်ဘွဲ

ာ အက ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းကု ပ စ်ထွန််းဖစြါ

ကုန်က စရတ်
ည်။ EFR

က်

ာဖစပခင််းပ င်

Customer

မ ာ်းအတွက်

ည် နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ဖက ာ် ကာ အဖတွြို့အကကံြုရှ

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ူပ စ်ဖ

ာဖ ကာင်

စီမံကန််းနှစ်ခု

https://tradingeconomics.com/myanmar/gdp
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ည်
ည်

လက်ရှစီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းအတွက်လည််း
အဖကာင်အထည်

ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််း

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု
ပ စ်လာဖစရန် ဟူ

အက ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းစွာ

လုြ်ဖဆာင်နုင်

ည် ပမန်မာနုင်ငံတွင်

ပ စ်ထွန််းဖစြါ

ည်။

ာမက အာဆီယံဖဒ

အဆုြါစီမံကန််းမ ာ်းကု
အတွင််း ပြီ်းပြည်စံုဖ

ာ

ည်ထြ်တန််းဘက်စဖ
ံု ထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ည် စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏ဖမျှာ်မှန််းခ က်နှင် ကုကည
် ီြါ

ူ

ည်။

၉.၂ လုြ်ငန််းကဏ္ဍတစ်ခုခ င််းစီအလုက် ဖဆာင်ရွကခ
် က်မ ာ်း
ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း
Supply

လုြ်ငန််းစဉ်ဆုင်ရာစီမံခနို့်ခွွဲမှုလုြ်ငန််းမ ာ်း၏တစ်စတ်တစ်ြုင််းအပ စ်

Chain

ခနို့်ခွွဲမှုတွင် ကုန်ြစစည််းမ ာ်းကု ဖနရာ (A) မှ ဖနရာ (B)
စီမံခနို့်ခွွဲပခင််းနှင်

ုို့

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းတို့ု

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်ကု စီစဉ်ဖရ်းဆွွဲပခင််း၊
ြါဝင်ြါ

ည်။

ည်အခ က်မ ာ်းမှာ

စရတ်စက၊

လုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်းကု

စီစဉ်ဖရ်းဆွွဲရန်နှင်

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရန်

စီမံဖရ်းဆွွဲထာ်းပခင််းမရှဖ

တ်မှတ်နုင်ြါ

က်

ာလုြ်ငန််းစဉ်ကစ
ု မ
ီ ံဖရ်းဆွွဲပခင််း

ရန်အတွက်

မရှမပ စ်အဖရ်းြါ

ာလုြ်ဖဆာင်ခ က်အာ်းလံု်းကု

အဖကာင််းဆံု်းနည််းလမ််းပ င်
ပ စ်ြါ

ည်။

လုြ်ငန််းစဉ်ကု

ည် အဓကအဖရ်းြါဖ ာကဏ္ဍပ စ်ဖ

ာဖ ကာင်

တ်မှတ်နုင်ဘွဲ ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံခနို့်ခွွဲ

ည် ကုန်စည်ြို့ုဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ် စတင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲဖ
ည်ဟု

ာဆံု်းနှင်

ည်။

ဖကာင််းမွန်ဖ
ြါဝင်ဖ

ွယ်ဖရ်း

ာ ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ်မ

မှု၏ကဏ္ဍခွွဲတစ်ရြ်အပ စ်
EFR

အခ န်အ

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံခနို့်ခွွဲမှုတွင်

အဓကတာဝန်ဖဆာင်ရွက်

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် ြုို့ဖဆာင်ဆက်

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံ

ာ်လည််း၊ စရတ်စက၊ အခ န်

က်

ာပြီ်း

ည် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင် ဖအာင်ပမင်
ကျွန်ြ
ု ်တုို့ခံယူထာ်းြါ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုစီမံခနို့်ခွွဲနုင်မှ

ာ

ည်။

Supply

Chain

လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင်

လုြ်ငန််းစဉ်တွင်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဖကာင််းမွန်

ဖ

ာစွမ််းဖဆာင်နုင်ရည်ကု မှတ်ဖက ာက်တင်နုင်မည်အပြင် ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏ Customer မ ာ်းအတွက် ြုမဖ
ု ကာင််းမွန်

ဖ

ာ

EFR

အက ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းကု ယူဖဆာင်ဖြ်းနုင်မည်ပ စ်ြါ

ည် တစ်နှစ်အတွင််း ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းကု Vertical Expansion နည််းအရ ခ ွဲြို့ထွင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲြါ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏

မ ာ်းအာ်း

Customer

မ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င် EFR
ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းနုင်ပြီပ စ်ြါ


ဖဘဂာပ င်

အရည်အဖ

ွ်းပမင်မာ်းဖ

ည်။

ာဘက်စုဖ
ံ ထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု

ည် ယခုအခါ Logistics Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်းအတွက်

ည်။ ကျွန်ုြ်တုို့၏အဓကဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းမှာ ဖအာက်ြါအတုင််းပ စ်ြါ

ည် -

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ပခင််းး



ဖလဖ ကာင််းကုန်စည်ြို့ုဖဆာင်ပခင််း



နုင်ငံတကာကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်ပခင််း



အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပခင််း



ပြည်တွင််း



ည်။ ထုအခ က်ကု လက်ဖတွြို့အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ရန်

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ပခင််း

ုဖလှာင်ရံုဆုင်ရာလုြ်ငန််း



ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်းလုြ်ငန််း



စစ်ဖဆ်းပခင််းဝန်ဖဆာင်မှု



ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအင်ဂ င်နီယာလုြ်ငန််း



ကုန်

ွယ်ဖရ်းဆုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည်ဆည််းပခင််း
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အအုား မ္ေဆာင္မမခားမာ ေအာက္ပုအတိုိင္း အဖစ္္ကပု္ာ္ 

ကုန်ြစစည််းထုြ်ြု်းပခင််း



ကွန်တန်န ပ င်



စာရွက်စာတမ််းဆုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ်



အာမခံထာ်းရှပခင််း



ယ်ယူပခင််း

ုဖလှာင်ထာ်းရှပခင််း



တင်

ွင််းပခင််းနှင် တင်ြို့ုပခင််းဆုင်ရာစည််းမ ဉ််းမ ာ်း



ကုန်စည်ြ က်စ်းီ ဆံု်းရံှု်းမှုအတွက် နစ်န ဖ က်းဖတာင််းခံပခင််း



ဖရာင််းခ



ဆံု်းရံှု်းနုင်ဖပခစီမံခနို့်ခွွဲမှု

ူမ ာ်းဆုင်ရာစီမံခနို့်ခွွဲမှု

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းကု တည်ဖထာင်မှု
ဘက်စဖ
ံု ထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်း
work စနစ်ပ င်

ူပ စ်

ည်အဖလ ာက်၊ EFR

ည် Ex-

ယ်ယြ
ူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာစီစဉ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊ အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပခင််း၊ အာမခံထာ်းရှပခင််း၊

ဖရဖ ကာင််း/ ဖလဖ ကာင််း၊ ကုန်တင်ကုန်ခ အလုြ်
ဖရဖ ကာင််းလမ််းမှတစ်ဆင်
လုြ်ငန််းတုို့အြါအဝင် စက်ရံုမှ
ရွက်ဖြ်းလ က်ရှြါ

ပြည်တွင််း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊

ံု်းစွွဲ

ုို့ဖြ်းြို့ုနုင်

ူမ ာ်းထံ

ည်။ EFR အဖနပ င်

အပ စ်ရြ်တည်နုင်ရန် ရည်ရွယ်ထာ်း
လုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ် ကဖ

မာ်းမ ာ်း စီစဉ်ဖြ်းပခင််း၊ ကုန်တင်ယာဉ်/ ရထာ်းလမ််း/ ပြည်တွင််း
ကုန်ြစစည််း

ည်

ပြီ်းပြည်စုံဖ

ုဖလှာင်ရံုလုြင
် န််းနှင်

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု EFR က ဖဆာင်

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကဏ္ဍတွင်

ည်မဟုတ်ဘွဲ

ပ နို့်ပ ျူ်းပခင််း

ာ ထြ်တန််းကုမပဏီ

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်း ဆုင်ရာ

ာ Terminal ဆုငရ
် ာ လုြ်ငန််းစဉ်၊

ကုန််းတွင််းဆြ်

(Dry Port)၊ ပြည်တွင််း ကွန်တန်န

ုဖလှာင်ရာဖနရာ (ICD) နှင် အဖကာက်ခွန် ကုန်ဖလှာင်ရံုဆုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍လည််း ထြ်တန််းကုမပဏီ
အပ စ် ရြ်တည်နုင်ရန် ကကြု်းြမ််းမည်ဟု ရည်ရွယ်ထာ်းြါ
ပမန်မာနုင်ငံ၏ဖစ ်းကွက်

ို့ုဝင်ဖရာက်ခွင်ပြြုလုက်

ည်။

ည်နှင်အတူ

ကုန်

ွယ်မှုြမာဏမှာလည််း

ပမင်တက်လာခွဲ

ည်

ပ စ်ရာ ကျွန်ုြ်တို့ုအဖနပ င် ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းစီမံကန််းမ ာ်းကု တည်ဖထာင်
ဖဆာင်ရွက်လုြါ

ည်။

လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ပမန်မာနုင်ငံတွင်

အလံု်းစံုဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာ

ူပ စ်လာဖစရန်အတွက်

ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံကန််း (National

ကျွန်ုြ်တို့ု

Infrastructue

စီမံကန််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ရန် ဖရွ်းခ ယ်ခံခွဲရြါ

and

ည်

အမ ြု်း

Logisctics

Supply

Chain

ဝန်ဖဆာင်မှု

ာ်းအဖပခခံအဖဆာက်အအံုနှင်ဖထာက်ြံ

Plan)

နှင်အညီ အဓကပမြုြို့ကကီ်းမ ာ်းတွင်

ည်။ ဦ်းစာ်းဖြ်းအစီအစဉ်အရ ကျွန်ြ
ု ်တုို့

ည် Hlaing Inland River

Terminal Project (Yangon) နှင် Inland Intermodal Logistics Project (Mandalay) တုို့ကု ြထမဦ်းစွာ
အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ြါမည်။

၉.၃

အဖရာင််းနှင်ဖစ ်းကွက်ရာှ ဖ ွနုငမ
် ှုအဖပခအဖန

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုအမ ာ်းစုမှာ ကျွန်ြ
ု ်တုို့နှင်ဖရရှည်လက်တွွဲလာခွဲဖ ာ ြံုမှန် Customer
ဖဆာင်ရွက်

ည်

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း

လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်း ပ စ် ကြါ

ည်။ ကျွန်ုြ်တို့ု

ုို့မဟုတ် One-stop-shop ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကုရယူလု ကဖ

မ ာ်းနှင်

ည် ဘက်စဖ
ံု ထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်း
ာ Customer ပ စ်လာနုင်ဖပခရှ
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ူမ ာ်းကု အဓကရည်ရွယ်လ က် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖစ ်းကွက်တင်
မ ာ်းစွာရရှဖအာင် ဖဆာင်ရွက်ဖြ်း
ထာ်းပြီ်းပ စ်ြါ
လွန်ခွဲဖ

ည်

ဖဘဂာလုင််းမ ာ်းနှင် ခုင်မာ

ည်ဆက်ဆံဖရ်းတစ်ရြ်ကု ကျွန်ြ
ု ်တို့ုထူဖထာင်

ည်။

ာနှစ်ဖြါင််း၂၀ အတွင််း ကျွနု််ြ်တို့ုအဖနပ င်

ရွက်မှုတစ်ရြ်ကု

အဆုြါ

နုင်ပြီ ပ စ်ြါ

ည်။

ည် ြူ်းဖြါင််းဖဆာင်

ကျွန်ုြ်တုို့၏ဖနို့စဉ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်

ဖဘဂာလုင််းမ ာ်း၏ဖနို့စဉ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းနှင် အပြန်အလှန်ခ တ်ဆက်လုြ်ဖဆာင်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််းဆုင်ရာဖခါင််းဖဆာင်မ ာ်း
ွယ်မှုအ

ဖဘဂာလုင််းမ ာ်းနှင် မဟာဗ ျူဟာက

တပ ည််းပ ည််းအဖကာင်အထည်ဖ ာ်ခွဲပြီ်းဖန က်ြုင််းတွင်

ခ က်မ ာ်းကု

ကုန်

ွင််းြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တို့ုအာ်း လုြ်ငန််း

င််းအစည််းအဖဝ်းမ ာ်း

ည်

လုြ်ငန််းကဏ္ဍတစ်ရြ်လံု်းဆုင်ရာထြ်

ုို့ တက်ဖရာက်ပြီ်း Customer

အ

ီ်းအစည််းအဖဝ်းမ ာ်း၊

စ်မ ာ်း၏ယံု ကည်မှုကု ရယူနုင်ရန်နှင်

လက်ရှ Customer မ ာ်းက ြံုမှန် Customer မ ာ်း ပ စ်လာဖစရန်အတွက် အဆုြါအစည််းအဖဝ်းမ ာ်းမှတစ်ဆင်
ကျွနု််ြ်တုို့ခ မှတ်ထာ်း

ည်စံခ န်စံနှုန််းမ ာ်း၊ Customer မ ာ်း၏ လုအြ်ခ က်မ ာ်းနှင် စတ်အဖနှ င်အယှက်ပ စ်မှုတုို့ကု

ဖကာင််းမွန်စွာန ်းလည်
ဖက ာ်လာ်းမှု ဟူ

ည်အပြင်

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာအဆင်မဖပြမှု၊

အဟနို့်အတာ်းမ ာ်းကု

ည် Customer ဗဟုပြြုဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းကုလည််း ရှင််းလင််းတင်ပြလ က်ရှြါ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်

လုြ်ငန််းနယ်ြယ်ဆုင်ရာစံခ န်စံညန််းမ ာ်းကု

ခ မှတ်နုင်ဖ ာ

ဖပ ရှင််း

ည်။

အဖကာင််းဆံု်းဘက်စံုဖထာက်ြံ

ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ရန်ကကြု်းြမ််းပခင််းပ င် ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဆုင်ရာန မည်ဖကာင််း
ဂုဏ်

တင််းကုရယူနုင်ဖအာင် လုြ်ဖဆာင်လ က်ရှြါ

ရယူနုင်ခွဲပြီပ စ်ြါ
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု

ည်

မ ာ်း၏လုအြ်ခ က်မ ာ်းကု

ည်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

တင််းကု

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု

ည် ဖငွဖတာင််းခံပခင််း၊ ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနှင်ြတ်

ဖြ်းနုင်မည် ပ စ်ြါ

ကုန်ခ ပခင််းအထ

Customer

မ ာ်း၏

လုအြ်ခ က်မ ာ်းကု

ဖကာင််းစွာ

အမှန်တကယ်န ်းလည်ပခင််းပ င်

က်၍ စီစဉ်ပခင််း၊ စီမံခနို့်ခွွဲပခင််းမှ အဖကာက်ခွန်

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်းအတွက်

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း

ည်။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု Customer မ ာ်း၏ လုအြ်ခ က်မ ာ်းကု ကျွန်ြ
ု ်တုို့ဦ်းစာ်းဖြ်းရမည်ဟူဖ
ဝန်ထမ််းမ ာ်း လက်ခံက င်

ံု်းရမည်ပ စ်ဖ ကာင််း ညန် ကာ်းထာ်းြါ

ကု ပ ည်ဆည််းဖဆာင်ရွက်နုင်ဖ
ကကြု်းြမ််းလ က်ရှြါ

အဆုြါလုအြ်ခ က်မ ာ်းကု

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ရန်အတွကက
် ျွန်ုြ်တုို့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းကု

င် ကာ်းဖြ်းထာ်းြါ

ရှင််းလင််းပခင််းနှင်

ည်။

အမှန်တကယ်န ်းလည်ရန်နှင်

ဖလက င်

၉.၄

ာ ဂုဏ်

ည်။
Customer

ပ ည်ဆည််းနုင်

ည်။ နှစ်ဖြါင််း ၂၀ အတွင််း ဖကာင််းမွန်ဖ

ာ ၀ါဒတစ်ရြ်ကုလည််း ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏

ည်။ ကျွန်ုြ်တုို့ Customer မ ာ်း၏ လုအြ်ခ က်မ ာ်း

ာ ဘက်စဖ
ံု ထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ကျွန်ုြ်တို့ု ဖဆာင်ရွက်နုင်ရန်

ည်။

ဖစ ်းကွက်ပြြုင်ဆုင်မှုအဖပခအဖနဖ ာ်ပြခ က်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု

ည် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းနှင် အလာ်းတူဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှဖ

ကုမပဏီမ ာ်းနှင် ပြည်တွင််းဖစ ်းကွက်တင
ွ ် အဓကယှဉ်ပြြုင် ကရြါ
ြုို့ဆာင်ဖရ်း၊

ဖရဖ ကာင််း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊

ဖလဖ ကာင််း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊

လုြ်ငန််းနှင်

ဆြ်ကမ််းမ ာ်းကွဲ

ရထာ်း

ို့ုဖ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််းပြြုင် က်မ ာ်းက

ာ

ည်။ ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍတွင် ကုန်စည်

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊

အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပခင််း၊

ကုန််းလမ််း

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊

ုဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း၊

အဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းအြါအဝင်

အလာ်းတူဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ာ

ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်း

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းစွာြါဝင်ြါ

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှပြီ်း
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ပြြုင် က်အမ ာ်းစုမှာ အဆုြါဝန်ဖဆာင်မှုတစ်ခုတည််းကု
ဖဆာင်ရွက် ကကာ
ကု

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းတွင်ြါဝင်ဖ

ာဖဆာင်ရွက်နုင် ကြါ

အစမှအဆံု်းအထ၊

ာပ စ်ဖစ၊ အဆုြါဝန်ဖဆာင်မှုအနည််းငယ်ကု

ည်။

Upsteram

ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအနက်

ဝန်ဖဆာင်မှုအနည််းငယ်

ည်အဓကအာ်း

မှ

အလံု်းစံုဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

Downstream

နည််းြညာဆုင်ရာြညာရှင်မ ာ်းက အဆုြါအာ်း
ြါ

အထ

ာခ က်မှာ

ကျွနု််ြ်တုို့အဖနပ င်

ာ စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့နှင် ကျွမ််းက င်ဖ

ာ

ာခ က်ကု ထြ်ဖလာင််းအင်အာ်းပ ည်တင််းလ က် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ ြံုမှန်

မ ာ်းနှင်ကာလရှည် ကာလက်တွွဲဖဆာင်ရွက်နုင်ခွဲပြီ်း

ထင်ရှာ်းဖ

ာမှတ်တုင်တစ်ရြ်ကု

စုက်ထူနုင်ခွဲ

ည်။

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာ

အဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းတွင်

ထြ်မံပ ည်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်လ က်ရှ
ပမြုြ်နှံမှုမ ာ်းပြြုလုြ်ကာ
ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််းကု

ည်နှင်အညီ ကျွန်ုြ်တို့ု၏လုြ်ငန််းပြြုင် က်မ ာ်းကလည််း ထြ်မံရင််းနှီ်း

၄င််းတုို့၏လုြ်ငန််းမ ာ်းနှင်

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖ

ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံပခင််းပ င်

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု

တု်းခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်နုင်ြါ

ည်။

အလာ်းတူ

ာနုင်ငံတကာဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်းဝင်ဖရာက်လာမှု၊

ုို့မဟုတ်

Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်ကု ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ် ဖဆာင်ရွက်လာနုင်ဖ
ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီကကီ်းမ ာ်း

ုို့မဟုတ်

ပြြုင် က်မ ာ်းနှင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ုယှဉ်ပြြုင်ရနုင်ြါ

၉.၅

ပ စ်ဖစ

ကျွန်ုြ်တို့ုဘက်ကယှဉ်ပြြုင်နုင်

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ပခင််းြင်ပ စ်ြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တို့ု၏အဖတွြို့အကကံြုရင်က က်ဖ
Customer

ာ

အဖရ်းကကီ်းဖ

ကုန်

ွယ်ဖရ်းဖဆာင်ရွက်

ူမ ာ်းမှ

ာ အဓက

ဖြေါ်ဖြါက်လာနုင်ဖ

ယ်ယူ

ာလုြ်ငန််း

ည်။

ာ စာခ ြုြစ
် ာတမ််းမ ာ်း

Multipack
Multipack နှင် Asia UTOC Pte. Ltd. တိုို့ြ ြုပ်ဆိုကသာ ြြေ်စပ်လိုပ်ငန််းသကဘာတူစာြ ြုပ်
Multipack နှင် Asia UTOC Pte. Ltd တုို့ ြူ်းဖြါင််းဖဆာင်ရွက်

ည် JV ကုမဏ
ပ ီပ စ်ဖ ာ UTOC Multipack ကု

တည်ဖထာင်ကာ အဆုြါ က်စြ်ကုမပဏီတွင် ၄၀ % ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံရန်အတွက် EFR
Multipack

မှတစ်ဆင်

က်စြ်လုြ်ငန််း

ဖဘာတူစာခ ြုြ်ကု

ည် ၄င််း၏လက်ဖအာက်ခံ ကုမပဏီ

ခ ြုြ်ဆုခွဲြါ ည်။

UTOC

Multipack

၏အဓကစီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းမှာ ကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း၊ ကုန်ဖလှာင်ရံုလုြ်ငန််း၊ စက်ြစစည််း
တြ်ဆင်ပခင််း ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းနှင် စက်ြစစည််းကရယာမ ာ်းဆုင်ရာလုြ်ငန််း နှင် ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာ
ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းတုို့ ပ စ် ကြါ

ည်။

က်စြ်လုြ်ငန််း

ဖဘာတူစာခ ြုြ် (JVA) ကု Multipack ၏ဒါရုက်တာ

ဦ်းဖအာင်မင််းဟန်က Multipack ဘက်က ကုယ်စာ်းပြြုပြီ်း Asia UTOC ၏မန်ဖနဂ င််းဒါရုက်တာ Mr. Jun Okuno က
Asia UTOC ဘက်က ကုယ်စာ်းပြြုကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ဖရ်းထု်းခ ြုြ်ဆုခွဲ ကြါ

ည်။

Gold Shipping
ပင္ရင္းကိုမၸဏ၏ င့္ုခဥပ္ဆေ
ိို ္ာ ကိယ
ို စ
္ ားကယ္ကပ
ို င
္ မ္း္ေသာတႈစာုခဥပ္
Gold Shipping ကု ပမန်မာနုင်ငံတွင် Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. (“HMM”) ၏ စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််း မ ာ်း
ဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကုယ်စာ်းလှယ်အပ စ် ခနို့်အြ်ခွဲြါ

ည်။

ဖဘာတူစာခ ြုြ်ကု ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဖ ဖ ာ်ဝါရီ လ ၁

ရက်ဖနို့တွင် ခ ြုြ်ဆုခွဲပြီ်း စာခ ြုြ်၏

က်တမ််းမှာ ၁ နှစ်ပ စ်ြါ

ဖလ ာ်ဖ က်းဖငွအြါအဝင် အမ ြု်းမ ြု်းဖ

ာ ကစစရြ်မ ာ်းဆုင်ရာ ဖန က်ဆက်တွွဲတစ်ခု ြါဝင်ြါ

စာခ ြုြ်အရ Gold Shipping

ည်။

ည် ပမန်မာနု််င်ငံနှင် ကမဘာအနှံို့အပြာ်း

ဖဘာတူစာခ ြုြ်တွင် ကုယ်စာ်းလှယ်၏
ုို့

ည်။

ဖဘာတူ

ဖဘဂာပ င်ကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်ပခင််းလုြ်ငန််း
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ဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ
မှုမ ာ်းဖြ်းရန်ပ စ်

ည် HMM

ုို့ ကွန်တန်န တင်ဖရဖ ကာင််းလုင်း် ကုယ်စာ်းလှယအ
် ဖနပ င်

က်ဆုင်ရာ ဝန်ဖဆာင်

ည်။

Gold Shipping ကု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ဖနို့ရက်စြ
ွွဲ ါ ကုယ်စာ်းလှယ်စာခ ြုြ်အရ ပမန်မာနုင်ငံတွင် Hyundai
Merchant Marine Co., Ltd. (“HMM”) ၏ တစ်ဦ်းတည််းကုယ်စာ်းလှယ်အပ စ် ဆက်လက်ခနို့်အြ်ခွဲြါ
ည် ပမန်မာနု််င်ငံနှင် ကမဘာတစ်ဝှမ််းရှဆြ်ကမ််းမ ာ်းအ ကာ်း (၎င််းတုို့ ြုင်ဆုင်ဖ
လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်ဖ ာ၊

နှင/်

ုို့မဟုတ်

စီမံခနို့်ခွွဲဖ

ာ)

ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ဖနို့မှစတင်၍ တစ်နှစ်ပ စ်ပြီ်း
ည်၊

ုို့ရာတွင်

ဖဘာတူစာခ ြုြ်

ာ၊

အဖထွဖထွ

က်တမ််း ည် ၂၀၁၈
ဖဘာတူစာခ ြုြ်

ည် ဆက်လက်အက ြု်း

က်ဖရာက်

ဖဘာတူစာခ ြုြ် ရြ်စွဲပခင််းမတုင်မီ ရက်ဖြါင််း ၆၀ (ဖပခာက်ဆယ်) ကကြုတင်၍

ရြ်စဖ
ွဲ ကာင််းစာကု တစ် က်စာခ ြုြ်ဝင်ထံ
ြါရှြါ

ည်။ ကုယ်စာ်းလှယ်

ဖဘာတူစာခ ြုြ်၏ အြုဒ် ၉ အရ “

က်တမ််းတစ်နှစ် ကုန်ဆံု်းပြီ်းဖန က်တွင်လည််း အဆုြါ
ဖနမည်ပ စ်

ာ၊ စင််းလံု်းငှာ်းရမ််းထာ်းဖ

ကွန်တန်န တင်ဖရယာဉ်မ ာ်းအတွက်

ဖဘဂာပ င် ကုန်စည်ြို့ုဖဆာင်ပခင််းလုြ်ငန််းတွင် ြါဝင်ဖဆာင်ရွက်ြါ

ည်။ HMM

ုို့ ဖြ်းြုို့လ က် စာခ ြုြ်ဝင်တစ်ဦ်းစီက ရြ်စမ
ွဲ ှုပြြုလုြ်ရမည်”

ဟုဖ ာ်ပြ

ည်။

Gold Shipping က ဖဆာင်ရွက်ရမည်လုြ်ငန််းတာဝန်မ ာ်းမှာ- ဖရာင််းခ ပခင််း နှင် ဖစ ်းကွက်ရှာဖ ွပခင််း၊
ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းပခင််းနှင် ကုန်စည်
ဆက်စြ်ကရယာမ ာ်း၊

နှင်

ယ်ယူြို့ုဖဆာင်ပခင််း၊ ဖရယာဉ်လုြ်ငန််းနှင် ပြြုပြင်ထန််း

ကုန်စည်ြ က်စီ်းဆံု်းရံှု်းမှုမ ာ်းအတွက်

စံုစမ််းစစ်ဖဆ်းပခင််း တုို့ပ စ် ကြါ

ံု်းစွွဲ

ူထံ

မ််းပခင််း၊ ကွန်တန်န

စစ်တမ််းဖကာက်ယပူ ခင််းနှင်

ဖတာင််းဆုမှုမ ာ်းကု

ည်။

LDC Mandalay
မ ၲေေကးတိင
ို း္ ေဒ္ႀက၏းအစိးို ရ င့္ LDC Mandalay တိိို ုခဥပ္ဆိို
မနတဖလ်းတုင််းဖဒ
၂၅ ရက်တွင် BOT

ကကီ်းအစု်းရအ ွွဲြို့က ဖပမြုင်ဆုင်

ားေ္ာ BOT ္ေသာတႈစာုခဥပ္

ူအပ စ် နှင် LDC Mandalay တုို့

ဖဘာတူစာခ ြုြ်ကု ခ ြုြ်ဆုခွဲ ကြါ

ည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖ ဖ ာ်ဝါရီလ

ည်။ စီမံကန််းဖပမဖနရာဖြေါ်တွင် Inland Terminal ကု BOT

စနစ်ပ င် တည်ဖဆာက်ရန်နှင် ရန်ကုန်-မနတဖလ်းရထာ်းလမ််းမှတစ်ဆင် ကုန်စည်မ ာ်းကု
၍ BOT စာခ ြုြ်ကု ခ ြုြဆ
် ုခွဲ ကြါ
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခွင်ရရှ
က်တမ််းတု်းမှု) ပ စ်ြါ

ယ်ယူြုို့ဖဆာင်ရန် ရည်ရွယ်

ည်။ စီမံကန််းဖပမ၏စုစုဖြါင််းအက ယ်အဝန််းမှာ ၁၄.၀၅ ဧက ပ စ်ြါ

ည်။

ည်ကာလမှာ နှစ် ၇၀ (ကနဦ်းနှစ် ၅၀ နှင် တစ်ကကမ်လျှင် ၁၀ နှစ်စီ ၂ ကကမ်

ည်။

HITLC
Lann Pyi င့္ EFR တိိို ုခဥပ္ဆ္
ိို ာ့္မားကာ္မမတ္တမ္း (MOU)
ကွန်တန်န ဆြ်ကမ််းနှင် ဘက်စံုဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းစင်တာကု တည်ဖထာင်ကာ ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆုင်ရာ၊
ပြည်တွင််းဆြ်ကမ််းဆုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ Lann Pyi Marine Co., Ltd.
(“Lann Pyi”) နှင် EFR တုို့
ရည်ရွယ်ထာ်း

ည် န ်းလည်မှုစာချွန်လာတစ်ရြ်ကု လက်မှတ်ဖရ်းထု်းခွဲ ကြါ

ည် စုစုဖြါင််းြမာဏမှာ အဖမရကန်ဖဒေါ်လာ ၄၇

ထည်ဝင်မည်ပ စ်ကာ Lann Pyi က အ
ထည်ဝင်မည်ပ စ်ြါ

ည်။ EFR

န ်းလည်မှုမှတ်တမ််း (MOU)
ကာအထ

က်တမ််းရှြါ

န််းပ စ်ပြီ်း EFR

ည်။ ရင််းနှီ်းပမြုုြ်နှံရန်

က ဖငွ

ာ်းပ င် ၄၉%

ံု်းပြြုမည်ဖပမကွက်ကု နှစ်၅၀ ငှာ်းရမ််းမှုပ င် ြစစည််းအာ်းပ င် ၅၁%

ည် လုြ်ငန််းအတွက် စက်ြစစည််းကရယာမ ာ်းကု

ဝယ်ယူရန် လုအြ်ြါ

ည်။

ည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလင
ု ်လ ၈ ရက်ဖနို့တွင် လက်မတ
ှ ်ဖရ်းထု်းခ န်မှစတင်၍ ၁၂ လ

ည်။
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Lann Pyi င့္ EFR တိိို ုခဥပ္ဆေ
ိို ္ာ ဖက္စပ္ကပ
ို င
္ မ္း္ေသာတႈစာုခဥပ္ (JVA)
ဖပမကွကအ
် မှတ် ၁၊ ဖပမတုင််းအမှတ် ၁၅၊ ဖယာအတွင််းဝန်ဦ်း ု်းလှုင်လမ််း၊ ဖရွှေလင်ဗန််းစက်မှုဇုန်၊ လှုင်
ရန်ကုန်ပမြုြို့တွင်တည်ရှဖ ာ ၁၅၀ ဧက က ယ်ဝန််း

ည်ဖပမကွက်၏တစ်စတ်တစ်ဖဒ

နှင် ဖရွှေပြည်

ာတံတာ်းအ ကာ်းတွင် တည်ရှဖ

ာ ၄၀ ဧကက ယ်ဝန််း

ဖဆာက်ပခင််း၊

ကွန်တန်န ထာ်းရှရန်ဖနရာတည်ဖဆာက်ပခင််းနှင်

ပ စ်

ာယာပမြုြို့နယ်၊

ည် ဖအာင်ဖဇယ တံတာ်း

ည်ဖပမကွက်တွင်

ဆြ်ကမ််းတစ်ခုတည်

ဖထာက်ြံြုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းကု

ဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ EFR ၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်းက EFR ဘက်က ကုယ်စာ်းပြြုပြီ်း Lann Pyi ၏ ဥကကဋ္ဌ
ဗုလ်ခ ြုြ်ခင်ဖမာင်
၁၉ ရက်တွင်
(JVA) ၏
ဖ

န််းက Lann Pyi Marine Co., Ltd (Lann Pyi) က်က ကုယ်စာ်းပြြုကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

က်စြ်လုြ်ငန််း

ဖဘာတူစာခ ြုြ်တစ်ရြ်ကု ခ ြုြ်ဆုခွဲ ကြါ

က်တမ််းမှာ နှစ် ၅၀ ပ စ်ပြီ်း JVA

ာလုင်စင်မ ာ်းနှင် ခွင်ပြြုမနို့်မ ာ်းအာ်းလံ်းု ကု ရရှ

ည်

ည်။

က်စြ်လုြ်ငန််း

က်ဆုင်ရာ အစု်းရဌာန၊ အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းထံမှ လုအြ်

ည်ဖနို့ရက်မှစ၍ စတင်အက ြု်း

Chang Yang Development Company Limited

ဖဘာတူစာခ ြုြ်

က်ဖရာက်ြါမည်။

င့္ EFR တိုိုခဥပ္ဆ္ိို က္ာ့္အစို ယ္ယာ

ာ့္ င္အုင္းဆိင
ို ရ
္ ာ

္ေသာတႈစာုခဥပ္
အစုရှယ်ယာထည်ဝင်ပခင််းဆုင်ရာ

ဖဘာတူစာခ ြုြ် (Share Subcription Agreement – “SSA”) ကု Chang Yang

Development Company Limited (“Chang Yang”) နှင် EFR တုို့က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်တွင်
လက်မှတ်ဖရ်းထု်း ခ ြုြ်ဆုခွဲ ကြါ

ည်။ SSA တွင် Chang Yang က EFR ၏

၁,၇၂၀,၀၀၀ အတွက် တန် ု်းဖငွ ပမန်မာက ြ် ၄,၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ (ထည်ဝင်

ာမန်အစုရှယ်ယာစုစုဖြါင််း

ည်အစုရှယ်ယာတစ်စလ
ု ျှင် ပမန်မာက ြ်

၂,၅၀၀ နှုန််းထာ်းပ င်) ကု ထည်ဝင်မည်ပ စ်ဖ ကာင််း

က်ဆုင်ရာနှစ် က်စာခ ြုြ်ဝင်မ ာ်းအ ကာ်းပြြုလုြ်

တူညီခ က်တစ်ရြ်ြါဝင်ြါ

၏စုစုဖြါင််းအစုရှယ်ယာမတည်ဖငွရင််းကု

၏ဖက နြ်လက်ခံနုင်

ည်။

EFR

ည်အတုင််းအတာအထထည်ဝင်ထာ်းပြီ်းပ စ်ဖ ကာင််း

အြါအဝင် SSA တွင်

တ်မှတ်ထာ်း

ပ ည်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ပြီ်းဖန က်
ဖဆာင်ရွက်

က

EFR

ည်ဖနို့ရက်

နှစ်အ ကာတွင်က ဖရာက်

ဖဆာင်ရွက်ရမည်ပ စ်ြါ
(Closing

ည်

၁၀

Date)

ရက်အ ကာတွင်က ဖရာက်

တွင်

Long-Stop

Chang

Date

Yang

ွင််းပြီ်းဖန က် EFR

ည် SSA

ုို့မဟုတ် YSX က

ကာလ (Lock-up Period) အတွင််း Chang Yang
အဆုြါအစုရှယ်ယာမ ာ်းနှင်
ဖြ်းအြ်ပခင််းမပြြုရဟူဖ

မတုင်မီ

ည်။ SSA တွင် အဓြပာယ် ွင်ဆုထာ်း

ပြြုလုြ်ခ န်) တွင် နှစ် က်စာခ ြုြ်ဝင်မ ာ်း

စာရင််းဝင်အပ စ်တင်

က်ဆုင်

ာ ကနို့်

Chang

Yang

အဖထာက်အထာ်းကု တင်ပြပခင််း

က

ည်

အပြီ်း

တ်

ည်ဖနို့ရက်မှ တစ်

ကကြုတင်စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းကု

ည်အတုင််း အပြီ်း
ကု

က်

အတည်ပြြု

ထည်ဝင်မည်အစုရှယ်ယာမ ာ်းကု

ထည်ဝင်မည်ပ စ်ကာ ထည်ဝင်မည်ဖငွဖ က်းြမာဏကု ဖြ်း ွင််းမည်ပ စ်ြါ ည်။ SSA ကုခ ြုြ်ဆု
(၁)

ဖဘာ

ည်ကကြုတင်စည််းကမ််းခ က်မ ာ်း (“ကကြုတင်စည််းကမ််းခ က်မ ာ်း”) ကု EFR က

ရက်ဖြါင််း

(Closing

က်ဖ

ည်

ပ ည်ဆည််း

တ်အတည်ပြြုဖဆာင်ရွက်ခ န်

မ််းနုင်မည်မဟုတ်ြါ။ YSX

တ်မှတ်မည်ဖရာင််းဝယ်ခွင် ကနို့်

ည် ၄င််း၏ ထည်ဝင်ထာ်း

တ်ခ က်ကု Chang Yang က လုက်န ရမည် ပ စ်ြါ

တ်ထာ်း

ည် အစုရှယ်ယာမ ာ်း

ည်အပခာ်းအခွင်အဖရ်းမ ာ်းကုဖရာင််းခ ပခင််းမပြြုရ

ုို့မဟုတ်

တွင်
ည်

ုို့မဟုတ်

လွဲဖပြာင််း

ည်။

Lann Pyi င့္ HITLC တိိို ုခဥပ္ဆေ
ိို ္ာ ဆိပက
္ မ္းစ၏မု
ံ မ္ိုြမ္ေသာတႈစာုခဥပ္
Lann Pyi နှင် HITLC တုို့
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊

ည် န ်းလည်မှုစာချွှန်လာ (MOA) ကု လက်မှတ်ဖရ်းထု်းခွဲပြီ်း ပ စ်ြါ

ဂုတလ
် မှစတင်၍ နှစ် ၅၀ အတွက် HITLC ကုမပဏီတစ်ခုတည််းကု

ဖစ ်းကွက်ရှာဖ ွနုင်မမ
ှု န်ဖနဂ ာအပ စ် ခနို့်အြ်ထာ်းြါ

ည်။ Lann Pyi က

ာ ၄င််း၏ အဖရာင််းနှင်

ည်။
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KEFR
EFR င့္ Kamigumi Co., Ltd. တိိို ုခဥပ္ဆ္
ိို ာ့္ဖက္စပ္ကပ
ို င
္ မ္း္ေသာတႈစာုခဥပ္
EFR နှင် Kamigumi Co., Ltd. အ ကာ်း ခ ြုြ်ဆုဖ

ာ (KEFR ဟုရည်ညန််းဖခေါ်ဆုမည်)

က်စြ်လုြ်ငန််း

စာခ ြုြ် (JVA) တွင် EFR က စာခ ြုြ်ဝင်အပ စ် ြါဝင်လက်မှတ်ဖရ်းထု်းြါ ည်။ အဆုြါ
ခုနှစ်၊ နုဝင်ဘာလ ၁ ရက်တွင် ခ ြုြ်ဆုခွဲြါ

ည်။ စာခ ြုြ်၏

က်တမ််း

ည်

ဖဘာတူစာခ ြုြ်ကု ၂၀၁၄

ပြကခဒန်နှစ် ၅ နှစ်

က်တမ််းရှပြီ်း

စာခ ြုြ်ဝင်တစ် က် က်က စာခ ြုြ်ကု ရြ်စလ
ွဲ ုဖ ကာင််း ၆ လကကြုတင်၍ အဖ ကာင််း ကာ်းမှုတစ်ရြ်မပြြုလုြ်
စာခ ြုြ်ကု နှစ်စဉ်
ဖငွ

က်တမ််းတု်းမည် ပ စ်ြါ

ဖဘာတူ

ည်အထ

ည်။ KEFR ကု အဖမရကန်ဖဒေါ်လာ ၁,၅၄၈,၉၂၇.၅၁ ရှ Assets နှင်

ာ်းမတည်ဖငွရင််း အဖမရကန်ဖဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ပ င်

ွွဲြို့စည််းတည်ဖထာင်ထာ်းြါ

ည်။ KEFR ၏ လုြ်ငန််းမ ာ်း

မှာ နုင်ငံတကာကုန်စည်ြုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအြါအဝင်
ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကု ပမန်မာနုင်ငံတွင် ဖဆာင်ရွက်ရန်ပ စ်ြါ

ဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်

ည်။

၉.၆ ကိုမၸဏု
၏ ပိင
ို ဆ
္ ိင
ို မ
္ ၊ စက္ ိုအ
ံ ကိုပ္ ိုံ င့္ ကိုပင
္ မ္း္ံိုးပစ္ား္ ကိရယ
ိ ာမခား
Latest Practicable Date တြင္ ကၽြ ို္ပ္တိိုုကိုမၸဏ၏္ာ္ ေအာက္ပုပစ္ာ္းမခားကိို ငားရမ္း
ကိုမၸဏအ
၏ မာ္မခား
(အငားုခ

ကိပစ
္ ာ

ားအုင္း

ားပု္ာ္ -

ငားရမ္းကာက

အကခယ္အ မ္း

ုံရ္ႈ)
MRTW Logistics

အမှတ်

(၁၁၀၁)၊

Maharbandoola

Complex

မဟာဗနဓြုလလမ််းနှင်
လမ််းဖထာင်၊

(၁၁)လာ၊
(B)၊

တာဝတိံ

ြုဇွန်ဖတာင်ပမြုြို့နယ်၊

၈၀၃၊

၈လာ

AMPS

B၊ လမ််း ၅၀ ကွနဒ
် ုမီနီယ၊ံ

ဗလ
ု ်တစ်ဖထာင် ပမြုြို့နယ်၊ ရန်ကန
ု ်
G Link

အမတ္ ၆ ၊ အုမ္း

မင့္

အခန််းနံြါတ် ၇၀၇၊ ၇ လာ၊ AMPS

စတိုရမ္းေပ

၅

စတိုရမ္းေပ

(MPAထံမှ
ည်။)

၂၀၁၆ ခုနှစ၊် နဝ
ု င်ဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၇
ခုနှစ်၊ ဖအာက်တဘ
ု ာလ ၃၁ ရက် အထ
၁

၊

(B) ၊ ပိုဇမ
ြ ္ေတာင္ာမိဥ႕မယ္၊ ရမ္ကိုမ္

၆

ည်စနစ်ပ င)်

နှစ်

(နှစစ
် ဉ်

Maharbandoola Complex ၊ အိမ္ရာ

Gold Shipping

က်တမ််းတု်း

ငှာ်းရမ််းထာ်းပခင််းပ စ်ြါ

အခန််းနံြါတ်
တာဝါ

စတင်၍ ၁ နှစ် (နှစစ
် ဉ်

ာ

ရန်ကုန်
UCS

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်မှ

က်တမ််းတု်း

ညစ
် နစ်ပ င်)

၇ ုို စ္၊ ဇြမ္က
ုို စ္၊ ေမက

ရ က္မ

ရက္အ

ိ

၈

စတိုရမ္းေပ

စ္

( စ္စာ္္က္တမ္းတိိုး္ာ့္စမစ္အဖင့္)
၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၈

တာဝါ (B)၊ လမ််း ၅၀ ကွန်ဒုမန
ီ ီယံ၊

ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်အထ ၁ နှစ်

ဗလ
ု ်တစ်ဖထာင်ပမြုြို့နယ်၊ ရန်ကန
ု ်

(နှစစ
် ဉ်

က်တမ််းတု်း

၈

စတိုရမ္းေပ

ညစ
် နစ်ပ င)်

ကၽြ ို္ပ္တိိုုကိုမၸဏ၏တြင္ အအုားအေရးပုေ္ာအေအုပစ္ာ္းမခားမ ိပု။
၉.၇ ္ိုေတ္မ င့္ ဖြ႕ံ ာဖိဥးတိးို တက္မဆိုိငရ
္ ာေဆာင္ ြကမ
္ မခား
ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််း

ဖဘာ

ဘာဝအရ ကျွနု််ြ်တုို့၏ကုမပဏီက ရင််းနှီ်းပမြုြ်နှံမည်

ုို့မဟုတ် အဖကာင်အထည်

ဖ ာ်မည်စမ
ီ ံကန််းမ ာ်း ဒီဇုင််းဖရ်းဆွွဲပခင််း၊ တည်ဖဆာက်ပခင််းနှင် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ပခင််းအတွက် ပ စ်ဖပမာက်နုင်စွမ််း
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ဖလလာပခင််းမှအြ အပခာ်း
Practicable

Date

အရ

ခ က်မ ာ်းကု စတင်ပြီ်းပ စ်ြါ
စာ္

ုဖတ

နနှင်

ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်မှုဖဆာင်ရွက်မ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ရန် မလုအြ်ြါ။ Latest

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုကုမပဏီ

ည်

ဖအာက်ဖ ာ်ပြြါ

ုဖတ

နနှင်

ွံြို့ပ ြု်းတု်းတက်မှုဖဆာင်ရွက်

ည် -

အမာ္

ရက္စြ

ရာ္ရယ
ြ ု
္ ခက္
ဖစ ်းကွကအ
် ရွယအ
် စာ်း၊ ဖစ ်းကွက်အလာ်းအလာနှင် အပခာ်းအရာမ ာ်း

၅-

LDC Mandalay

နှင် ယှဉပ် ြြုင်မမ
ှု ာ်းကု ခနို့်မန
ှ ််းပခင််းနှင်

၇

ံု်း ြ်ပခင််းမ ာ်းြါဝင်

ည်

ဖစ ်းကွက်ပ စ်ဖပမာက်နုင်စွမ််းဖလလာမှု
နည််းြညာြုင််းနှင်လုြ်ငန််းလည်ြတ်မှုဆုင်ရာပ စ်ဖပမာက်နုငစ
် ွမ်း် ကု
-

LDC Mandalay

ဖလလာ ်းံု

၇

ြါဝင်

ြ်ပခင််းနှင် စီမံကန််းြင်မအစီအစဉ်ကု ဖရ်းဆွပွဲ ခင််းမ ာ်း

ည် နည််းြညာဆုင်ရာ ပ စ်ဖပမာက်နုငစ
် မ
ွ ််းဖလလာမှု

အပမတ်အစွန််းရနုငစ
် ွမ််းနှငဘ
် ဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာြံစ
ု မ
ံ ာ်း
LDC Mandalay

-

၆

Model)

ဖရ်းဆွွဲပခင််းတုို့

ြါဝင်ြါ

ည်

(Financial

ဘဏ္ဍာဖရ်းနှငစ
် ်းီ ြွာ်းဖရ်း

ပ စ်ဖပမာက်နုင်စမ
ွ ််းဖလလာမှု
ဖစ ်းကွကအ
် ရွယအ
် စာ်း၊ ဖစ ်းကွက်အလာ်းအလာနှင် အပခာ်းအရာမ ာ်း
HITLC

၅-

နှင် ယှဉပ် ြြုင်မမ
ှု ာ်းကု ခနို့်မန
ှ ််းပခင််းနှင်

၇

ံု်း ြ်ပခင််းမ ာ်းြါဝင်

ည်

ဖစ ်းကွက်ပ စ်ဖပမာက်နုင်စွမ််းဖလလာမှု
နည််းြညာြုင််းနှင်လုြ်ငန််းလည်ြတ်မှုဆုင်ရာပ စ်ဖပမာက်နုငစ
် ွမ်း် ကု
၅

HITLC

-

ဖလလာ ်းံု

၈

ြါဝင်

ြ်ပခင််းနှင် စီမံကန််းြင်မအစီအစဉ်ကု ဖရ်းဆွပွဲ ခင််းမ ာ်း

ည် နည််းြညာဆုင်ရာ ပ စ်ဖပမာက်နုငစ
် မ
ွ ််းဖလလာမှု

အပမတ်အစွန််းရနုငစ
် ွမ််းနှငဘ
် ဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာြံစ
ု မ
ံ ာ်း
၆

HITLC

-

၆

Model)

ဖရ်းဆွွဲပခင််းတုို့

ြါဝင်ြါ

ည်

(Financial

ဘဏ္ဍာဖရ်းနှငစ
် ်းီ ြွာ်းဖရ်း

ပ စ်ဖပမာက်နုင်စမ
ွ ််းဖလလာမှု

။ ကိုမၸဏစ
၏ မ
၏ အ
ံ ပ
ို ု
္ ခဥပ္မအဖြ႕ုေဆြးေ ြးမမခား င့္ ဆမ္းစစ္ေက့ကာမ
ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်ကု ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
မတ်လ ၃၁ ရက်နှင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အဆံု်း

ဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင်မှ ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲပ စ်ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

တ်ဖ

ာနှစ်မ ာ်းအတွက် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနမ ာ်းနှင် လုြ်ဖဆာင်မှု

ရလဒ်မ ာ်းကု တုက်ရုက်နှုင််းယှဉ်၍ မရနုင်ြါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
ရက်အထကာလဆုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန
ခုနှစ်ဆုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန
ြုမထ
ု ဖရာက်ဖကာင််းမွန်ဖ

ည်

ာနှုင််းယှဉ်

ည် ၇ လခွွဲ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်ကု ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြပြီ်း ၂၀၁၉

၁၂
ံု်း

ဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁

လ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်ကု

ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြြါ

ည်။

ြ်မှုပ စ်ဖစရန်အတွက် ပြန်လည် ွွဲြို့စည််း တည်ဖထာင်မှုလုြ်ငန််းစဉ်

ည်

၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ဧပြီလ ၁ ရက်၌ ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲြါက၊

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တင
ွ ် ကုန်ဆံု်းဖ ာနှစ် အတွက်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းကု
ခနို့်မှန််းတွကခ
် က်ထာ်းဖ

ဖ ာ်ပြဖ

ာစာရင််းမစစ်ဖဆ်းရဖ

်း

ည်

ာ နှစ်ခ ြုြ်ဖငွစာရင််းရှင််းတမ််း (Unaudited Pro Forma Consolidated Financial

Statement) မ ာ်းကု ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင်

ွင််းပခင််း ဆုင်ရာ ထုတ်ဖ ာ်ဖ ကညာစာတမ််းတွင် ဖ ာ်ပြထာ်းြါ

ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှဖ ာ ခနို့်မှန််းတွကခ
် က်ထာ်း

ည်။

ည် စုဖြါင််းဘဏ္ဍာဖရ်း

ရှင််းတမ််း (Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Statement) မ ာ်း နှင် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ အတွက်
စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းဖ

ာ

တွကခ
် က်မှုမ ာ်းနှင်တကွ

နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းကု

ဘဏ္ဍာနှစ်

၂၀၁၇-၁၈

အတွက်

ခနို့်မှန််းကုက်ည

ကျွန်ုြ်တုို့၏လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်း၊ တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏စာရင််း စစ်ဖဆ်းထာ်း
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ည်

ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍

ပြြုစုထာ်းြါ

ဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက်

Pro

ာဓကအပ စ်

(Unaudited

ည်။

Forma

ာ တင်ပြထာ်းပခင််းပ စ်ပြီ်း ၄င််းတုို့

စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှဖ
Consolidated

ာ်လည််းဖကာင််း၊

ခနို့်မှန််းစုဖြါင််း

Information)

ည် စုဖြါင််းဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းကုဖ

ဖန င်အန ဂတ်တင
ွ ် ဖဆာင်ရွက်မည်လုြ်ငန််းဆုင်ရလဒ်မ ာ်းကုဖ
အမှန်တကယ်

Financial

ာ

မ ာ်းကု

ာ်လည််းဖကာင််း၊

တ်မှတ်ကာလမ ာ်း အတွင််း

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်နုင်မည်ရလဒ်မ ာ်းကုဖ ာ်လည််းဖကာင််း

ရည်ညန််းဖ ာ်ပြပခင််း

မဟုတ်ြါ။
ဖအာက်ဖ ာ်ပြြါစီမံအုြ်ခ ြုြ်မှုအ ြို့ွွဲ ၏ဖဆွ်းဖနွ်းမှုမ ာ်း
အဖနမ ာ်းကု ဆန််းစစ်ဖလလာပခင််း
တွကခ
် က်ထာ်း

နှင်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မန
ှု ှင်

ည် ဘဏ္ဍာနှစ်၂၀၁၇-၁၈ အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှဖ ာ ခနို့်မှန််း

ည် နှစခ
် ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််း (Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Statement)

မ ာ်းနှင် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းဖ
ြါ

ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခ

ာနှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းအဖြေါ် အဖပခခံထာ်း

ည်။
.

သာာ စ္

စာရင္းစစ္ေဆး

၇- ၈ င့္ သာာ စ္

၈- ၉ ကိို င္
ိ းယာ္တင္အပေ္ာကိုပင
္ မ္းေဆာင္ ြကမ
္ ရကဒ္မခား

ားအုင္းမ ေ္ာစို
ိ
ေပ င္္းအ းအအမတ္
ံ
င္းတမ္း

(ုမ္ိမမ္းတြကု
္ ခက္

ား္ာ့္ အုခက္အကက္မခား

အေပစအေအုုံ )

Ever Flow River Group Public Company Limited
ုမ္ိမမ္းတြကု
္ ခက္

ားေ္ာ စိုေပုင္းအ ံးအအမတ္ေဖာ္အပုခက္

င္ေငြ

သာာ စ္ ၇- ၈

သာာ စ္ ၈- ၉

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

၈,

ေရာင္းုခ္ာ့္ကမ
ို ပ
္ စ္ား္ ဆိုိငရ
္ ာကိုမက
္ ခစရိတ္

(၅,

အ္ကမ္းအအမတ္

၈,၉၉ , ၈၈
, ၇၆,

,

စ၏မု
ံ မ္ိုမ
ြ ကိုမက
္ ခစရိတ္

,၆

၇)

,၉၈ ,၇၅၈)
၇,၆

,

၇)
-

၉,
၈

သာာေရးကိုမက
္ ခစရိတမ
္ ခား (Finance Cost)

,၇၈ ,

-

အုြမမ
္ ိုတမ
္ ၏ အအမတ္

( ၇ ,၉၆၉,

အုြမ္ တ
ို ာ္ ပ၏းအအမတ္
တြဖက္ကမ
ို ၸဏမ
၏ ခားုအအမတ္မခားမရ ္ာ္
ိ
့ေ စို

(
Comprehensive

စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total

Comprehesive

၅

)

( ၈ , ၈၉,၈၆ )

,၆ ၉,၈၆၈

,၈ ၈,၉၇ ,၉ ၇

,၉၈၉,၆ ၈
(Other

၇,

,၉၉ , ၆ ,၇၉

၈,၆ ၉, ၇၆)

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္ အအမတ္

၅,၅

(၈ ,၉ ၇)

၉၈,၆ ၉, ၈

င္ေငြုမ
ြ ္ကမ
ို က
္ ခစရိတ္မခား

(

၇, ၆၇,
,၅၇ ,၇

-

Income)

ေအာက္ပုတိုိ

( ,

၅,၆ ၅,
၆ ,၉၉ ,

Income)

, ၈၈

-

အအုား င္ေငြ

အအုား င္ေငြအကံိုးစံို

၇,၆

,၆ ၆,၆ ၅,၇

( ,၇၆၈,၉၉၈,၇ ၇)

အတိးို င့္ အုြမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ္

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္

(၇,၅

,၉၈

ေရာင္းုခေရး င့္ အဖမ္ိအဖဟးေရးဆိိုငရ
္ ာကိုမက
္ ခစရိတ္မခား

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္

,

( ,၉၈၉,၆ ၈)

၈)
,၅ ၉

၆,၇၉ ,၉
,

၈, ၉၈, ၅

္
ံ ိို ုြေ ေပး ိုိင္
္ ာ့္အအမတ္

မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ
္ ိင
ို ္္ႈမခား

, ၅ ,၇ ၈

ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)

(၅,

တစ္ စ္ကိုံးအတြက္ စိုစေ
ို ပုင္းအအမတ္

( ,၉၈၉,၆ ၈)
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,၅၈ ,၆
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, ၅
,၅

)

,၅ ၉

ေအာက္ပုတိို
ို စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive Income)
မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ
္ ိင
ို ္္ႈမခား
ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)
တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္

, ၅ ,၇ ၈

,

,

, ၅၆)

(

,၉

( ,၉၈၉,၆ ၈)

,

၈, ၉၈, ၅

(၅,

စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total

Comprehesive

Income)

၈,၉၉
,၅

)

င္ေငြဆင
ိို ရ
္ ာဆမ္းစစ္ေက့ကာမ
ကက္ေအာက္ုက
ံ မ
ို ၸဏမ
၏ ခား

၇- ၈ သာာ စ္

စိုစေ
ို ပုင္း

၈- ၉ သာာ စ္

စိုစေ
ို ပုင္း

(အမမ္မာကခပ္)

%

(အမမ္မာကခပ္)

%

မရိ

. %

၉၆, ၆၅,

.၈%

မ္က္ဆင
ိို ္

.၆%

၆၉,

.၅%

- ၉.၈%

. %

-၆၇. %

EFR (Stand-alone)
MRTW Logistics
Multipack

၈ ,၉၉ ,

၅

, ၅ ,၆ ၉, ၈

UCS

,၉

,

၅

EFR GLE

၉ ၇,၇

MRTW Manufacturing

,၅၆ ,၉၇၇,၉၈၈

Gold Shipping

၈ ၈,၉၇ ,၈ ၈

EFR Trading

, ၆ ,၆ ၆,

LDC Mandalay

မ ိ

စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြ

မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏

၈,

င့္ ကက္ေအာက္ုက
ံ မ
ို ၸဏမ
၏ ခား

အ္ကား ကိုပင
္ မ္းေဆာင္ က
ြ မ
္
စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြ

,၆၇

,၈၅ ,၈၆

(၅ ,၈၆ ,၆၇၆)
၈,

၈,၉၉ , ၈၈

.၆%

၈

၈, ၉ ,၆

. %

, ၈ ,၈၉၈

.၉%

,၆၈ ,၉၆ ,၈

၈.၆%

,

,၇

.၉%
၆. %

.၈%
၈ .၆%

,၅ ၈

.၆%

၇,၈ ၆

. %

.၆%

၅, ၅ ,၅၈ , ၇၆

၈.၈%

၈.၇%

မ ိ

. %

၉.၇%
. %

၈,

တိးို တက္မ

, ၇၆,

. %
. %

,၅၆ , ၇၆, ၆

(

-

. %

.၉%

၅.၇%

,၇၅၅,၇၇ )
,

၇,၆
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ကျွန်ုြ်တုို့၏ စုစုဖြါင််းဝင်ဖငွ

ည် ယခင် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၈,၄၀၂,၈၅၀,၈၆၄ က ြ်ရရှခွဲရာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉

ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၁၀,၅၆၁,၃၇၆,၂၆၁ က ြ် ရရှခွဲပြီ်း ၂၅.၇% တု်းြွာ်းလာခွဲ

ည်။

ဝင်ဖငွ

Trading ၊ EFR GLE နှင် Gold Shipping တုို့၏ ၇၈.၂%၊ ၃၅.၅% နှင် ၁၆.၆% အ
တု်းြွာ်းလာပခင််းပ စ်

ည်။

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်

ရာဘာတင်ြုို့ဖရာင််းခ မှုမှ

အီလက်ထဖရာနစ်ြစစည််းမ ာ်းဆုင်ရာဖရာင််းခ မှုြမာဏမ ာ်းလည််း

ည် အဓကအာ်းပ င် EFR
ီ်း

ီ်းထည်ဝင်မှု တုို့ဖ ကာင်

ကကြုတင်ဝင်ဖငွမ ာ်းကုရရှခွဲ

ပမင်တက်ခွဲရာ

ကုန်

ည်အပြင်

ွယ်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းကု

အရှန်အဟုန်ပမင်တင်ဖဆာင်ရွက်မှုနှင် လုြ်ငန််းမ ာ်းကု တု်းခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်မှုဖ ကာင် EFR Trading ၏ဝင်ဖငွ

ည် ယခင်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၃,၄၆၃,၆၃၆,၄၂၃ က ြ်ရရှခွဲရာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ၅,၁၅၁,၅၈၀,၂၇၆
က ြ်အထ

ရရှခွဲပြီ်း

၄၈.၇%

တု်းြွာ်းလာခွဲ

Customer

မ ာ်းအာ်း

အလံု်းစံုဖထာက်ြြ
ံ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းနုင်ခွဲပခင််းဖ ကာင် EFR GLE ၏ဝင်ဖငွ

ည် ယခင်

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်

တု်းြွာ်းလာခွဲ

ည်။ ကျွန်ုြ်တုို့၏ြင်မ

အ

၉၁၇,၇၀၃,၆၇၄

ည်။
က ြ်

ကျွန်ြ
ု ်တို့ုအဖနပ င်
ရရှခွဲရာမှ

ဖဘဂာလုင််းကုမပဏီက အာရှကုန်

စ်မ ာ်းကု ထြ်မံတ်းု ခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်ခွဲရာ Gold Shipping ၏ဝင်ဖငွ

အဖရ်းကကီ်း

၁,၆၈၄,၉၆၁,၈၃၄

က ြ်ရရှခွဲပြီ်း

၈၃.၆%

ွယ်ဖရ်းအတွက်ဖကာင််းမွန်ဖ ာ ဝန်ဖဆာင်မှု
ည်လည််း ယခင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်

၈၁၈,၉၇၁,၈၄၈ က ြ် ရရှခွဲရာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ၁,၁၇၆,၂၁၇,၈၂၆ က ြ်ရရှခွဲပြီ်း ၄၃.၆%
တု်းြွာ်းလာခွဲြါ

ည်။
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ကက္ေအာက္ုက
ံ မ
ို ၸဏမ
၏ ခား

၇- ၈ သာာ စ္

စိုစေ
ို ပုင္း

၈- ၉ သာာ စ္

(အမမ္မာကခပ္)

%

(အမမ္မာကခပ္)

EFR (Stand-alone)

-

MRTW Logistics

,၇ ၅,၇၇၇

Multipack

၆ ,၇၅ , ၆

UCS

၉၆,

၉၆, ၆၅,
၈. %

၉၆,၆ ၉,၅

.၉%

,

၇၆,

၆.၅%

,၅

,၇

၇၅ , ၇ ,၉၉၇

.၈%

၈၇ , ၉၅,၆၆

MRTW Manufacturing

၆ ၈,၇၆၅,၇ ၆

.၈%

၉,၉၈ ,

Gold Shipping

၅ ၅,၅၆ ,၅၅၆

၇. %

၅,

, ၅

LDC Mandalay

-

စိုစေ
ို ပုင္းအ္ကမ္းအအမတ္
မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏

င့္ ကက္ေအာက္ုက
ံ မ
ို ၸဏမ
၏ ခား

အ္ကား ကိုပင
္ မ္းေဆာင္ က
ြ မ
္
စိုစေ
ို ပုင္းအ္ကမ္းအအမတ္

,

၉,၅

(

,၉

,

,၆

,

မ္က္ဆင
ိို ္

၆.၇%

- ၉. %

.၆%

-၇၈.၈%

၆.၉%

. %

၉.၇%

၆. %

.၉%

-

. %

, ၉ , ၇၅

၇.၇%

.၉%

.၈%

,၆၆ ,၈ ၇

. %

- . %

. %

-

. %

,၉၈

၅

တိးို တက္မ

.၅%

,၇၅၉

EFR GLE

EFR Trading

စိုစေ
ို ပုင္း %

%

)

,၉

(

,၉၈

,၇ ၇,၈၆

၇, ၉ ,

%

- .၈%

)

,၆ ၆,၆ ၅,၇

-

.၆%

အ္ကမ္းအအမတ္ဆင
ိို ရ
္ ာဆမ္းစစ္ေက့ကာမ

အ္ကမ္းအအမတ္မာဂခင္

၇- ၈ သာာ စ္

MRTW Logistics

၈- ၉ သာာ စ္

တိးို တက္မ

၆ . %

၇ . %

၅. %

. %

.၉%

- ၅.၉%

UCS

၉၇.၇%

၉၉. %

. %

EFR GLE

၈ .၈%

၅ .၇%

- ၆.၈%

.၇%

၆. %

၆ . %

. %

၉. %

၆. %

-

.၅%

၅.၉%

၇.၈%

-

.၇%

Multipack

MRTW Manufacturing
Gold Shipping
EFR Trading

-

.၆%

- ၉.၇%

LDC Mandalay
စိုစေ
ို ပုင္းအ္ကမ္းအအမတ္

မခင်ကုမပဏီနှင်လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းအ ကာ်းလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းကုြါ
ကျွန်ုြ်တုို့၏ စုစုဖြါင််းအ ကမ််းအပမတ် (Gross Profit)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်
ကျွနု််ြ်တုို့၏

ဝင်ဖငွ

ထည်

ွင််းတွက်ခ က်ထာ်းဖ

ာ

ည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပမန်မာက ြ်ဖငွ ၂,၉၃၃,၇၂၇,၈၆၄ ရှခွဲရာမှ

ပမန်မာက ြ်ဖငွ ၃,၀၁၉,၅၄၄,၉၈၁ အထ ရရှခွဲရာ ၂.၈% ပမင်တက်လာခွဲ

ည် ၂၅.၇% အထပမင်တက်လာခွဲဖ

ည်။

ာ်လည််း EFR GLE ၊ MRTW Manufacturing၊ Gold

Shipping နှင် EFR Trading တုို့၏အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င် ဖလ ာက ခွဲဖ ာဖ ကာင် ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏အ ကမ််းအပမတ်
ြမာဏဖလ ာက ခွဲြါ

ည်။ EFR GLE ၏အ ကမ််းအပမတ်

ယှဉ်ပြြုင်ဖဆာင်ရွက်မှုပြင််းထန်ဖ
အဓကအာ်းပ င်

အလုြ်

Manufacturing

၏

ည် ၁၆.၀% ပမင်တက်လာခွဲပြီ်း ဖစ ်းကွက်အတွင််း

ာဖ ကာင် အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်

မာ်းစရတ်စကမ ာ်းနှင်
အ ကမ််းအပမတ်နှင်

ည် ၈၁.၈% မှ ၅၁.၇% အထက ဆင််းခွဲြါ

အခ န်ြုလုြအ
် ာ်းခမ ာ်းကုန်က မှုပမင်မာ်းပခင််းဖ ကာင်

အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်နှစ်ရြ်စလံု်း ည်
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နှင်

ည်။

MRTW
၃၄.၆%
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အ

ီ်း

ီ်းစီက ဆင််းခွဲ

အတည်ပြြု

ည်။ Gold Shipping ၏ဝင်ဖငွ

ည်နည််းလမ််းဖပြာင််းလွဲမှုဖ ကာင်

ည် ၄၃.၆% ပမင်တက်လာခွဲဖ ာ်လည််း ဝင်ဖငွြမာဏ

အ ကမ််းအပမတ်ဖငွြမာဏမှာ

အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်မှာမူ ၆၃% မှ ၄၄.၂% အထဖလ ာက ခွဲြါ
ဆုင်ရာအခ က်အလက်မ ာ်းအြုဒ်တွင်

တ်ရှုနုင်ြါ ည်။

လာခွဲဖ ာ်လည််း အ ကမ််းအပမတ်ြမာဏမှာ ထူ်းပခာ်း
၆.၂%

ုို့ က ဆင််းခွဲြါ

EFR

ည်။ ထြ်မံအဖ
Trading

၏

ည်အဖပြာင််းအလွဲမရှဘွဲ

်းစတ်

ဝင်ဖငွ

ည်။ ဝယ်ယူမှုကုန်က စရတ်မ ာ်းဖ ကာင် ထု

ည်

ုို့က ဆင််းခွဲရပခင််းပ စ်ြါ

ပမင်တက်

ည်။

၈- ၉ သာာ စ္

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

MRTW Logistics

၇)

( ,

,၈၇ ,၉
၈,၅ ၇, ၉

UCS

၇,၆

EFR GLE

,၆၅၈

(၉ ,

Gold Shipping

၈,

,၆ ၇)

(၇ ,၈ ၉,
(

စိုစေ
ို ပုင္းအ္ားတင္

င္ေငြ

,

-

၅

. %
-၇ . %
. %

( ၇ ,၆၅၇,

)

၉၅. %

၇ ,၅၆၇,၆ ၈

၅ .၉%

၅၉, ၆ ,

LDC Mandalay

၉. %

,၈၆ ,၉၆

,၉၅ , ၅၅

EFR Trading

-၉၈.၇%

,၅

(၅,၉ ၅,၈၇၆)

, ၈ ,၈

MRTW Manufacturing

တိးို တက္မ

,၉၆ )

၆,

Multipack

တစ္ စ္ကိုးံ အတြက္

၄၈.၇%

၇- ၈ သာာ စ္
(၇၆,၉ ၇,

တြဖက္ကမ
ို ၸဏ၏မခားုအအမတ္မရ ္ာ္
ိ
့ေ စို

ရှလုြါက ဘဏ္ဍာဖရ်း

ည်အဖပြာင််းအလွဲမရှဘွဲ အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်မှာမူ ၉.၄% မှ

EFR (Stand Alone)

မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏

ထူ်းပခာ်း

,၅ ၅,
၆)

၆

၇ . %

)

၅. %

၉)

၈ .၅%

)

၆၆.၈%

(၉ , ၇ , ၆ )

၇.၉%

( ၇ ,၅၆ ,

၈,၆ ၉, ၇၆)

(

၇, ၆၇,

( ,၉၈၉,၆ ၈)

(

၇,

၇,၉

င့္ ကက္ေအာက္ုံကမ
ို ၸဏ၏မခား

အ္ကားကိုပ္ငမ္းေဆာင္ က
ြ မ
္ (Intercompany

-

၇၇,၇၅ ,၇၆

Transaction)
တစ္ စ္ကိုးံ အတြကစ
္ စ
ို ေ
ို ပုင္းအ္ားတင္ င္ေငြ

( ,၉၈၉,၆ ၈)

အအုားစိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြ

-

ကက္ေအာက္ုက
ံ မ
ို ၸဏမ
၏ ခားုအအမတ္ (အ း)
ံ

-

တစ္ စ္ကိုးံ အတြကစ
္ စ
ို ေ
ို ပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို
အ္ားတင္အအမတ္မာဂခင္

၆,၇၉ ,၉
,၆၆ , ၇၇,၆၇

( ,၉၈၉,၆ ၈)
၇- ၈ သာာ စ္

,

၈- ၉ သာာ စ္

၈, ၉၈, ၅
တိးို တက္မ

MRTW Logistics

.၇%

. %

Multipack

.၆%

- .၇%

UCS

.၇%

. %

-၇ .၇%

EFR GLE

. %

.၇%

. %

. %

၇. %

MRTW Manufacturing

-၅.၉%

-

၉၈. %
-

၇. %

Gold Shipping

.၈%

.၆%

၅.၈%

EFR TRading

.၇%

. %

၆. %
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၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အရံှု်း ပမန်မာက ြ် ၃,၉၈၉,၆၀၈ ရရှခွဲရာမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပမတ်ဖငွ ပမန်မာက ြ်
၂,၀၀၈,၄၉၈,၄၅၀

ရရှခွဲဖ

ထု

ည် အဓကအာ်းပ င် ကျွန်ုြ်တုို့လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခုကု ဖရာင််းခ ရာမှ အပမတ်ဖငွနှင်

ုို့တု်းတက်လာမှု

မတူညီဖ
ဖ

ာဖ ကာင်

ာဖငွဖ က်းအမ ြု်းအစာ်းမ ာ်းကု

ာအပမတ်ဖငွမ ာ်းဖ ကာင်ပ စ်ြါ
မှတစ်ဆင်

Multipack

က်စြ်ကုမပဏီပ စ်ဖ

ဖငွဖ က်းအမ ြု်းအစာ်းတစ်ခုပ င်
နှင်

Multipack

Asia

UTOC

ည်။

က်စြ်လုြ်ငန််း

ည်

တု်းတက်လာခွဲ

ဖပြာင််းလွဲဖ ာ်ပြပခင််းမှ

ည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်တွင် EFR
Pte.

ဖငွ

ည်။

ာ်းမဟုတ်

ည် ၄င််း၏လက်ဖအာက်ခံ ကုမပဏီ
တုို့ က်စြ်တည်ဖထာင်ထာ်း

Ltd.

ည်

က်စြ်လုြ်ငန််း

ည်

ဖဘာတူ

ဖဘာတူစာခ ြုြ် (JVA) နှင် Asset Transfer Agreement တုို့အဖြေါ်

ည် Multipack ၏ရရန်ြုငခ
် ွင်မ ာ်း (Assets) ကု UTOC Multipack

အပမတ်ဖငွ ပမန်မာက ြ် ၁,၆၆၄,၁၇၇,၆၇၂ ရရှခွဲြါ
ံု်းစွွဲ

ာ်းတင်ဝင်ဖငွ

ာ UTOC Multipack တွင် အက ြု်းအပမတ် ၄၀% ြါဝင်

စာခ ြုြ်ကု ခ ြုြ်ဆုခွဲြါ
အဖပခခံ၍ EFR

ကျွန်ုြ်တုို့၏စုစုဖြါင််းအ

ုို့လွဲဖပြာင််းဖြ်းပခင််းပ င်

ည်။ လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် အမ ာ်းအာ်းပ င်

ည်ဖငွဖ က်းမှာ အဖမရကန်ဖဒေါ်လာပ စ်ရာ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆုင်ရာရရြုင်ခွင်မ ာ်း (Financial Assets) နှင်စြ်လ ဉ််း၍

လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင်
ဖပြာင််းလွဲရာတွင်

ဖငွ

ံု်းစွွဲ

ည်ဖငွဖ က်းမှ

ာ်းပ င်မဟုတ်ဘွဲ

ယခုရှင််းလင််းတင်ပြရာတွင်

ံု်းစွွဲ

ဖငွဖ က်းဖပြာင််းလွဲဖ ာ်ပြပခင််းဆုင်ရာအပမတ်ဖငွကု

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းဆုင်ရာမှတ်ခ က်မ ာ်းတွင်ဖ ာ်ပြထာ်း

ည်

ည်ဖငွဖ က်း
ရရှခွဲြါ

ကျွန်ြ
ု ်တို့ု၏စာရင််းကင
ု ်

ုို့

ည်။

မူဝါဒကု

တ်ရှုြါ။ ဝင်ဖငွနှင် အ ကမ််းအပမတ်မ ာ်းတု်းတက်လာခွဲပြီ်း စီမံခနို့်ခွွဲမှုကုန်က စရတ်ြမာဏမှာမူ ဖပြာင််းလွဲမှု မရှပခင််း
ဖ ကာင်

EFR GLE၊ Gold Shipping နှင် EFR Trading တုို့အတွက် ဖြ်း ွင််းရ

နုတ်ြယ်ပြီ်းဖန က် ကျွန်ြ
ု ်တုို့၏အ
ခွဲြါ

ာ်းတင်အပမတ်

ည်အခွန်အခမ ာ်းကု

ည် ၁၀၄%၊ ၅၁.၉% နှင် ၇၃% အထ အ

ီ်း

ီ်းပမင်တက်လာ

ည်။ MRTW Manufacturing နှင်စြ်လ ဉ််း၍ ဝင်ဖငွနှင် အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်နှစ်ခုစလံု်း၏ြမာဏဖလ ာက

ခွဲပခင််းဖ ကာင် MRTW ၏အရံှု်း
ပမင်တက်လာခွဲြါ
လ က်ရှြါ

ည် ပမန်မာက ြ် ၉၂,၀၁၃,၆၂၇ မှ ပမန်မာက ြ် ၂၇၁,၆၅၇,၃၁၀ အထ ၁၉၅%

ည်။ ကျွန်ုြ်တို့ု၏လက်ရှြံုမန
ှ ် Customer အခ ြုြို့နှင် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းကု ပြန်လည်ဖဆွ်းဖနွ်း

ည်။ စီမံကန််းအတွက် စီမံခနို့်ခွွဲမှုဆုင်ရာစရတ်စကမ ာ်းကု စီမံကန််းတည်ဖဆာက်မှုဆုင်ရာစရတ်စကမ ာ်း

အပ စ် မတည်ဖငွရင််းတွင်ထည်ဝင်ပခင််းအစာ်း အ

ံု်းစရတ်အပ စ်

ာ ဖ ာ်ပြခွဲပခင််းဖ ကာင် LCD Mandalay ၏အရံှု်း

ည် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ တွင် ပမန်မာက ြ် ၇၀,၈၂၉,၁၃၆ ရှခွဲရာမှ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ တွင် ပမန်မာက ြ်
၁၇၃,၅၆၄,၃၃၀

အထ

ပမင်တက်လာခွဲြါ

ည်။

၏စီမံကန််းဆုင်ရာကနဦ်းကုန်က စရတ်မ ာ်းနှင်

HITLC

၏တန် ု်းဖလ ာဖငွြမာဏပမင်မာ်းမှုတုို့ဖ ကာင် တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏အရံှု်းြမာဏမ ာ်းမှာ ပမင်တက်ခွဲြါ
တြဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအကခဥိးအအမတ္မခားမုြေ ရ ိ

သာာ စ္ ၇- ၈

သာာ စ္ ၈- ၉

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

ေ္ာပမာဏ
KEFR

(၈၉,၆၇ ,၇၅ )

HITLC

( ၈,၉၅၇,၇

Multipack
တြဖက္ကမ
ို ၸဏ၏မခားုအကခဥိးအအမတ္မခားမုြေ ရ ိ
ေ္ာပမာဏ

(

)

(၆၉,၇၇၈,

-

(၅၉,

၈,၆ ၉, ၇၆)

KEFR နှင်စြ်လ ဉ််း၍ ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စ်းီ ၏ြံုမှန်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်နုင်
ဆုင်ရာတန် ု်းဖလ ာက မှု

က်တမ််းထက်ြုမတ
ု ုဖတာင််းဖ

နှင်

အရစ်က ဖြ်းဆြ်ဖငွ

ြုမု

င်ဖလ ာ်မည်ပ စ်ြါ

(Amortization)

ည်

)

.၇%

၇၉. %

,၅ ၉)

၇, ၆၇,

(

ည်။

တိးို တက္မ

၈, ၅ ,၅၈၉)

(

KEFR

က်တမ််းထက်

၈)

၈ .၅%

၄င််း၏စာရင််းကုင်

ာဖ ကာင် ဝင်ဖငွမှ အတု်းဖငွ၊ အခွန်အခ၊ တန် ု်းဖလ ာဖငွ

(EBITDA)

မ ာ်းကုမနုတ်ြယ်ထာ်း

ည်။ KEFR ၏ EBITDA မှာ အဖြါင််းကန််းပ စ်ဖနပြီ်း

ည်ြမာဏကု

ကည်ရှုြါက

အဓကအာ်းပ င် တန် ု်းဖလ ာက မှု
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ဆုင်ရာ

က်တမ််းကကီ်းမာ်းမှုဖ ကာင် အထက်တင
ွ ်ဖ ာ်ပြထာ်းဖ

ာအပမတ်ဖငွြမာဏမှာ အနုတ်ကန််းပ စ်ဖနြါ

ည်။

HITLC

ကု ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒုတယနှစ်ဝက်ြုင််းတွင် တရာ်းဝင်လုြ်ငန််းစတင်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းမပြြုမီအခ န်အထ HITLC

၏အရံှု်း

ည်ဆက်လက်၍ရှဖနမည်ဟု

က်စြ်လုြ်ငန််းအ

စ်ပ စ်ဖ

ာ

စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့က

UTOC

ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ

ည်။

တစ်ပခာ်းတစ် က်တင
ွ ်လည််း

၏ဦ်းဖဆာင်မှုဖအာက်တင
ွ ်

Multipack

တည်ပငမ်လာပြီ်းဖန က် Multipack မှအက ြု်းအပမတ်မ ာ်းရရှလာနုင်

လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှု

ည်ဟု စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့က ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ

ည်။

ကိုမက
္ ခစရိတ္ င့္အ္ံိုးစရိတဆ
္ င
ိို ရ
္ ာဆမ္းစစ္ေက့ကာုခက္
ကျွန့်ုြ့်တုို့၏စီမ္ံခနို့့်ခွမ္ှုစစ
ု ဖ
ု ြါင့််းအသံု်းစရတ့်သည့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၇-၁၈ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၂,၇၈၃,၉၂၉,၇၃၇ ရှခရ မ္ှ
ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈-၁၉ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၂,၈၀၂,၄၅၆,၁၂၁ အ
သည့်။

လုြ့်ငန့််းစတင့်မ္ဖ

င့်ရွက့်မ္ီ

ပမ္င့်တက့်လ ခရ ၀.၇% အ

ကုန့်က စရတ့်မ္ ်းြမ္
ု ုကန
ု ့်က ခသည့်

LDC

ပြင့်
အ

င့်ပခင့််းအတွက့်

အတုငြ
့် င့်ခံမ္ ်းကု

မ္ှအြ

Mandalay

လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီအမ္ ်းစုတွင့် ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ကုန့်က စရတ့်မ္ ်းကု တည့်ငငမ့္်ဖအ င့်
ကုမ္ပဏီ EFR သည့် အမ္ှန့်တကယ့်လုြ့်ငန့််းဖ

ပမ္င့်တက့်လ ခြါ

င့်ရွက့်မ္ှုမ္ရှသည့် ဦ်းြုင့်ကမ္
ု ပဏီပေစ့်ရ

အခဖ က်းဖငွမ္ ်းဖြ်းဖခ ရဖသ ဖ က င့်

အပခ ်း

န့််းသမ့္််းနုင့်ခြါသည့်။ မ္ခင့်
စ ရင့််းဝင့်အပေစ့်တင့်သွင့််းရန့်

ကုန့်က စရတ့်သည့်

၃၇၆.၇%

ပမ္င့်တက့်လ ခြါသည့်။
၇- ၈ သာာေရး စ္
(အမမ္မာကခပ္ေငြ)

တိးို တက္မ

(အမမ္မာကခပ္ေငြ)

(၈၅, ၈၇, ၆ )

EFR (Standalone)

၈- ၉ သာာေရး စ္
(

၇, ၇ ,၉ ၇)

(

,၈၇ ,၅ ၆)

၇၆.၇%

MRTW Logistics

(

၉,၆

, ၆၆)

Multipack

(

၆,

,

UCS

( ၈ ,၉၉၉,၈

EFR GLE

(၆ ၅,၆ ၉,၇ ၈)

(၅၆ ,

MRTW Manufacturing

(၇ ၅,၉၅ , ၇ )

(၆

Gold Shipping

( ၆၇, ၅ ,၈၉၈)

( ၉ ,၈

EFR Trading

( ၉၇,

,၈ ၇)

(

၅,၉ ၆,

၈)

.၅%

၅)

(

၉, ၅၉,၆၅ )

၈၇.၅%

LDC Mandalay
စ၏မု
ံ မ္ိုမ
ြ အ္ံိုးစရိတစ
္ စ
ို ေ
ို ပုင္း
မိုင္ကမ
ို ၸဏ၏ င့္ ကက္ေအာက္ုက
ံ မ
ို ၸဏမ
၏ ခား

အ္ကားကိုပင
္ မ္းေဆာင္ရြကမ
္
Equity Interest ေအပာင္းကမအေပစအအမတ္
စ၏မု
ံ မ္ိုမ
ြ အ္ံိုးစရိတစ
္ စ
ို ေ
ို ပုင္း

(၇ , ၈

)

,

)

( ,၇၈ ,၉ ၉,၇ ၈)

,၉

(၈ , ၉
(

( ,၈

,၆၈ )

,၅၅ ,၆
,၉

. %

-၇ .၆%

)

၉.၅%

)

-၇. %

,၅၅၅, ၈၇)
, ၇၉)

, ၅၆,

-

-

. %

- ၉.၇%

.၇%

)

၇ , ၉ ,

,

,၇၅ ,၇၆

( ,၇၆၈,၉၉၈,၇ ၈)

( ,

၇,၆

,

၇)

-

.၇%

. ။ သာာေရးအေအုအေမ
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စာရင္းစစ္ေဆး

ားေ္ာ စိုေပုင္းကက္ကခမ္ င္းတမ္း (အမမ္တကယ္အုခက္အကက္မခားအေပစ အေအုုံ

(Actual Basis))
စာရင္းစစ္ေဆး

ားေ္ာစိုေပုင္းကက္ကခမ္ င္းတမ္း

၈ ုို စ္၊ မတ္က

ရ

ရက္ ိ (အမမ္မာကခပ္)

၉ ုို စ္၊ မတ္က
ရက္ ိ
(အမမ္မာကခပ္)

ရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား (Assets)
ကက္ငင္းမညိုတေ
္ ္ာရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား
ပိုံေ္ပိင
ို ္ပစ္ာ္း (Property, Plant & Equipment – PPE)
မ

၆၇,

ေ
ိ တြ႕ ိိုင္ေ္ာ ရပိိုငု
္ ြင့မ
္ ခား (Intangible Assets)

,

,

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ

၇၇,၅၈၆, ၅

၇, ၈၆

,၆၈ ,၆၆ ,

၅

, ၈၆,၇ ၉, ၅၈

-

,၆၅ ,၆

ကိုပေ
္ ဆာင္ဆ စ၏မက
ံ ိမ္း
ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာရပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ခားစိုစေ
ို ပုင္း

, ၈ ,

, ၈၈, ၆

,၉

,

,၅ ၉, ၆ ,၉ ၇

ကက္ငင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား
ကိုပေ
္ ဆာင္ဆ စ၏မက
ံ ိမ္း

-

ပစ္ာ္းစာရင္း

-

၇၈,၅ ၈,၉၉၉

ကိုမ္
္ ြယမ
္
င့္ အအုားရရမ္ ္ာ္
ိ
့အရာမခား

,

,

,၅ ၈

ေငြ္ား(္ိို႕မညိုတ္) ေငြအဖစ္ကြယေ
္ ္ာစာ က
ြ ္စာတမ္းမခား

, ၆၆,၉၈၈,၅ ၆

စိုစေ
ို ပုင္းကက္ငင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား

၅,၈၇၉,၉

,

စိုစေ
ို ပုင္းရပိင
ို ု
္ င
ြ ့မ
္ ခား

၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆

၅၇, ၇ , ၅
၆, ၇ ,၅၉ , ၈၇
,

, ၅၈, ၅

၇,၇

,

, ၉

, ၇၉, ၈၈, ၉၇

အစိုရယ္ယာတမ္ဖးိို င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား
အစိုရယ္ယာ
ိုတေ
္

ား္ာ့္

အစိုရယ္ယာမတာ္ေငြရင္း င့္

ာ့္ င္ာပ၏းအစိုရယ္ယာမတာ္ေငြရင္း

၅, ၅၅, ၅ ,

ရင္း ၏းမတာ္ေငြ (Advance Capital)

၅, ၅၅, ၅ ,
-

ိိုငင
္ ံအုားကကယ္ေငြမရ္ာ့္ အအမတ္/(အ ံး) ရမ္ပိုေ
ံ ငြ

(၅ ,

ုြေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္ (Retained Earnings)

-

, ၇ )

၆၆ , ၆ , ၈

ကမ္းမိိုးပိင
ို ္ုင
ြ ့မ
္ ္ာ္
ိ
့အကခဥိးုံစားုြင့္ (NCI)

၈၆, ၆ ,၇၇
,

၈, ၉၈,

-

စိုစေ
ို ပုင္းအစို ယ္ယာတမ္ဖးိို (Total Equity)

၆, ၆၈,၅၈ ,

,

၅

၉,

၈, ၉ , ၅ ,

၇

ကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား
ကိုမ္
္ ြယမ
္
င့္ အအုားေပးရမ္တာ မ္မခား

,၉၉ , ၇ ,၈၅

, ၈၆,

၇,၇၇

စိုစေ
ို ပုင္းကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား

,၉၉ , ၇ ,၈၅

, ၈၆,

၇,၇၇

စိုစေ
ို ပုင္းအစို ယ္တမ္ဖးိို င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား

၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆

, ၇၉, ၈၈, ၉၇

ကက္ငင္းမညိုတေ
္ ္ာရပိင
ို ု
္ ြင့္မခား
ကျွန့်ုြ့်တုို့၏လက့်ငင့််းမ္ဟုတ့်ဖသ ရြုင့်ခွင့်မ္ ်းတွင့် အဓကအ ်းပေင့် တည့်ဖ
စက့်ြစစည့််းကရယ မ္ ်းနှင့်

တွေက့်ကုမ္ပဏီမ္ ်းတွင့်

Mandalay စီမ္ံကန့််းအတွက့် တည့်ဖ
ကုန့်က စရတ့်တွင့်

က့်

ည့်သွင့််းမ္ှတ့်တမ့္််းတင့်

စီမ္ံကန့််း

က့်ဖန

စီမ္ံကန့််း၊ ြုင့်

ုင့်မ္ှုြစစည့််း မ္ ်း၊

်းရှသည့်ကျွန့်ုြ့်တို့ု၏ရင့််းနှီ်းပမ္ြုုြ့်နှံမ္ှုမ္ ်းြါဝင့်ြါသည့်။

LDC

ုင့်ရ စ ရင့််းအခ က့်အလက့်အလက့်မ္ ်းကု တည့်ဖ

က့်မ္ှု

်းြါသည့်။ ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈-၁၉ တွင့် LDC
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သုို့

ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏မ္တည့်ဖငွရင့််း

ည့်ဝင့်မ္ှုကု တု်းပမ္င့်ခငြီ်း စီမ္ံကန့််းတွင့် ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ြုင့်

ပမ္င့်တက့်လ ခြါသည့်။

ုသုို့ပမ္င့်တက့်ခဖသ ဖ က င့်

စ ရင့််းမ္ှြယ့်ေ က့်က

၎င့််း၏တည့်ဖ

က့်

ုင့်မ္သ
ှု ည့် ၄၀% မ္ှ ၉၂.၆% အ

LDC Mandalay ကု တွေက့်ကုမ္ပဏီတွင့် ရင့််းနှီ်းပမ္ြုုြ့်နှံမ္ှု

စီမ္ံကန့််း

ုင့်ရ ကုန့်က စရတ့်အြါအဝင့်စ ရင့််းအ ်းလံု်းကု

လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီအပေစ့် ဖြါင့််းစည့််းဖေ ပ့် ြြါသည့်။

တွေက့်ကုမ္ပဏီမ္ ်းတွင့် ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ ရင့််းနှီ်းပမ္ြုုြ့်နှံမ္ှုသည့်

HITLC၊ KEFR နှင့် UTOC Multipack တွင့် ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုမ္ ်းပေစ့် ကငြီ်း ၄င့််းတွင့် HITLC ၏
ငြီ်းပေစ့်သည့်၊
ပေစ့်သည့်၊
၏

ည့်ဝင့်
ည့်ဝင့်

်းငြီ်းပေစ့်သည့်အစုရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း၏ ၄၉.၀%၊ KEFR

၏

ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ

်းငြီ်းပေစ့်သည့်၊

ည့်ဝင့်

်း

ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ

်းငြီ်းပေစ့်သည့်အစုရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း၏ ၃၀.၀%၊ Multipack မ္ှတစ့်

ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ

စုဖြါင့််း၍

်းငြီ်း

င့် UTOC Multipack

်းငြီ်းပေစ့်သည့် အစုရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း၏ ၄၀.၀% နှင့် အ

ုြါ

တွေက့်ကုမ္ပဏီမ္ ်း၏အသ ်းတင့်အရံှု်းတွင့် ကုမ္ပဏီ၏အခ ြု်းက က ခံမ္ှုတုို့ြါဝင့်ြါသည့်။
တွေက့်ကုမ္ပဏီမ္ ်းတွင့်
လည့်ကုက့်ည

ည့်ဝင့်

်းဖသ ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုမ္ ်း၌ (

်းသည့်) တွေက့်ကုမ္ပဏီမ္ ်းသုို့ ကျွန့်ုြ့်တို့ုကုမ္ပဏီ၏

တွေက့်ကုမ္ပဏီမ္ ်း၏အသ ်းတင့်

၇ရင္းမ၏းအမဥပ္မံ

EFRLDC

စိုစေ
ို ပုင္း

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

၈ ,

%

,၇၅၅

,

၅,၅၉၈

, ၆ , ၈၉, ၈၆

၈ ,၉၅၈,၉၈၅

၈ ,၉၅၈,၉၈၅

၇ , ၈၆,၆၆

၇ , ၈၆,၆၆

တ
ို ္ယမ
ႈ

ိိုငင
္ ံအုား္ိုံးေငြေ္ကးကကယ္မ
ကြာအုားုခက္
တစ္မစ္အတြက္ အုခိဥးကခအအမတ္/အရံး

( ၈,၉၅၇,၇

တြဖက္ကမ
ို ၸဏမ
၏ ခားတြငစ
္ ာရင္းပိတ္

,

ရင္း း၏ အမဥပ္ မ
ံ

၉ သာာေရး စ္

(၆၉,၉၈ ,

၆,

,

၅,၈

)

( ၈,

, ၅

EFRLDC

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)

၉%

တြဖက္ကမ
ို ၸဏ၏မခားတြင္
စာရင္းဖြင့ရ
္ င္း း၏ အမဥပ္ ံမ

%

,

၆,

,

,

၆

,

၅,၈

,၆၅ )

UTOC

(အမမ္မာကခပ္)

(အမမ္မာကခပ္)
%

၅၅,၆၉ ,၉

(

ကေအပာင္းမ

၅,၆၉ ,၉

၆

စိုစေ
ို ပုင္း

Multipack

,၆၈ ,၆၆ ,
,၆

ကက္ေအာက္ုက
ံ ိုမၸဏ၏္ိို EFRLDC ု

၇, ၇ ,၇ ၉)
,၆၈ ,၆၆ ,

%
, ၅

(

၅,၆၉ ,၉

KEFR

ား္ာ့္ရယ္ယာ

ပ္တိိုးရင္း း၏ အမဥပ္ မ
ံ

)

HITLC

ရာုိင
ို ္ မ္း

,

)

၉
(

,၉

၆

,

၅,၆၉ ,၉

)

တ
ို ္ယမ
ႈ

ိိုငင
္ ံအုား္ိုံးေငြေ္ကးကကယ္မ

၈ ,

ကြာအုားုခက္
တစ္မစ္အတြကအ
္ ုခိဥးကခအအမတ္/အရံး

(၇ ,

တွြ
ွဲ

၉၈ ,

်

%

၅ ၇, ၅၉,၇

ပ္တိိုးရင္း း၏ အမဥပ္ မ
ံ

အအမတ္ေ စို/ေငြ

ုြါ

KEFR
၉%

အမဥပ္ ံမ

ရင္းမ၏းအမဥပ္မံ

်းဖသ အစုရှယ့်ယ မ္ ်းနှင့် အ

HITLC

ား္ာ့္ရယ္ယာရာုိင
ို ္ မ္း

တြဖက္ကမ
ို ၸဏ၏မခားတြင္ စာရင္းဖြင့ရ
္ င္း ၏း

၈-

ည့်ဝင့်

ပြန့်

ံု်းရံှု်းမ္ှုတွင့် ကုမ္ပဏီ၏အခ ြု်းက က ခံမ္ှုတုို့ြါဝင့်သည့်။

၈ သာာေရး စ္

အအမတ္ေ စို/ေငြ

ြ့်မ္ံရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုမ္ ်းအရ ဖနောက့်ြုင်း့် တွင့်

မ
ု ဏ
ပ မျာ်းတွငစ
် ာရင််းပှိတရ
် င််း

၅, ၆ )
,၉၆၉

(

၆,၅၅

၇,၉၈၇,၈ ၆)
,

, ၈ ,၇၆၆
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,၇၉၉,၉
(၅၉,

,၅ ၉)

, ၆၅,

,
(

၆, ၉

၇, ၆၇,

၈)

, ၈၆,၇ ၉, ၅၉
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နှ်းဖမိုပ်နှမှု

ြုင့်

ုင့်မ္န
ှု ှင့်ြစစည့််းမ္ ်းတွင့် ရံု်းသံု်းြစစည့််းမ္ ်း၊ ြရဖဘ ဂမ္ ်း၊ စက့်ြစစည့််းမ္ ်း၊ ဖမ္ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်မ္ ်း အဓကြါဝင့် သည့်။

ြုင့်

ုင့်မ္န
ှု ှင့်ြစစည့််းမ္ ်းကု ၄င့််းတုို့၏စုဖြါင့််းတန့်ေု်းဖလ က မ္ှုကု နုတ့်ြယ့်

တန့်ေု်းဖလ က မ္ှုကု ြုင့်

ုင့်မ္ှုြစစည့််း (Assets)

်းသည့်ြမ္ ဏပေင့် ဖေ ပ့် ြြါ သည့်။

မ္ ်း၏ ခနို့့်မ္ှန့််းသံု်းစွနုင့်သည့်သက့်တမ့္််းအဖြေါ် Straight-line

Method ပေင့် တွကခ
့် က့်ြါသည့်။
ကက္ငင္းရပိင
ို ု
္ ြင့္ (Current Assets)
ကျွန့်ုြ့်တုို့၏လက့်ငင့််းရြုင့်ခွင့်တွင့် ဖငွသ ်းနှင့် ဖငွသ ်းပေစ့်လွယ့်ဖသ ြစစည့််း (Cash and Cash Equivalent) အပြင့်
ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင့်

အပခ ်းရရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်းြါဝင့်သည့်။

ဖငွသ ်းနှင့်

ဖငွသ ်းပေစ့်လွယ့်ဖသ ြစစည့််းတုို့တွင့်

လက့်ဝယ့်ရှဖငွနှင့် ပြည့်တွင့််းဘဏ့်အသီ်းသီ်းရှ အြ့်ဖငွတုို့ ြါဝင့်သည့်။ ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင့် အပခ ်းရရန့်ရှသည့်အရ
မ္ ်းတွင့် ကကြု

ုတ့်ဖငွနှင့် ကကြုဖြ်းဖငွမ္ ်း၊ ကကြုတင့်အခွန့်၊ စရန့်ဖငွမ္ ်းနှင့် အပခ ်းကုန့်သွယ့်မ္ှု

ုင့်ရ ရရန့်ရှသည့်

အရ မ္ ်းြါဝင့်ြါသည့်။
ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင့် အပခ ်းရရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်းတွင့် Shipping Lines မ္ ်းမ္ှ ဖက ့်မ္ရှင့်ဖ က်းမ္ ်း နှင့် ဖ

င့်ရွက့်ဖြ်းခ

သည့်ဝန့်ဖ

ံမ္ှ ရရှမ္ည့်

င့်မ္ှုမ္ ်းအတွက့် စင့်က ြူနု ုင့်ငံမ္ှ ဖငွလဖြ်းြို့ုမ္ှုမ္ ်းကသုို့ ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ Customer မ္ ်း

ကုန့်သွယ့်မ္ှု နှင့် အပခ ်းရရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်း အဓကြါဝင့်ြါသည့်။ ကကြုတင့်ဖြ်းဖငွစ ရင့််းတွင့် ကုန့်သွယ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း
မ္ ်းအတွက့် (အ

ူ်းသပေင့် ရ ဘ ဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းလုြ့်ဖ

မ္ ်းကု ဖြ်းအြ့်သည့်ကကြုတင့်

င့်ရ တွင့်) ကုန့်သွယ့်ဖရ်း

ုင့်ရ

တွေက့်ဖ

င့်ရွက့်သူ

ုတ့်ဖြ်းဖငွမ္ ်း အဓကအ ်းပေင့် ြါဝင့်ြါသည့်။

ကျွန့်ုြ့်တို့ု၏ရရန့်ရှသည့်ဖငွစ ရင့််းသည့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၇-၁၈ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၃,၂၃၄,၄၂၃,၅၀၈ ရှခရ မ္ှ
ရ ဘ ဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းအတွက့် ကကြုတင့်
၂၀၁၈-၁၉

ုတ့်ဖြ်းဖငွမ္ ်း နှင့် စင့်က ြူနုင့်ငံမ္ှ ဖငွလဖြ်းြုို့မ္ှုမ္ ်းဖ က င့် ဘဏ္ဍ နှစ့်

တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၆,၂၇၂,၅၉၁,၃၈၇ သုို့ပမ္င့်တက့်လ ခြါသည့်။

ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏စီမ္ံခနို့့်ခွမ္ှုအေွွဲ့သည့်

က လအလုက့်ရရန့်ရှသည့်ဖငွမ္ ်း (Aging of Receivables)

ုင့်ရ အဖပခအဖနမ္ ်းကု ြံုမ္ှန့်ဖလလ

အပြင့်

လက့်ခံနုင့်ေယ
ွ ့်ရှသည့်

ရရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်း

(Receivables)

မ္ ်းသည့်

သတ့်မ္ှတခ
့် က့်မ္ ်းနှင့်ကုက့်ညီမ္ှုရှ၊ မ္ရှကုလည့််း ြံုမ္ှန့်ဖလလ
ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ကုန့်သွယ့်မ္န
ှု ှင့်

်း

ုင့်ရ စည့််းကမ့္််း

န့််းစစ့်ြါသည့်။

အပခ ်းလက့်ခံရရှမ္ညအ
့် ရ မ္ ်းနှင့်သက့်

ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ့်အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ

ဖ ကွ်းငမ္ီ

န့််းစစ့်သည့်

ုင့်သည့်အဖသ်းစတ့်အခ က့်အလက့်မ္ ်းကု

်းဖသ နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််း မှတ်ချ

် ၁၁ တွင့်

ကည့်ြါ။
ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈ - ၁၉ အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ

်း

်းငြီ်းပေစ့်သည့် နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းတွင့်

ကုန့်သွယ့်မ္ှု နှင့် အပခ ်းရရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်းဖခါင့််းစဉ့်ဖအ က့်၌ ဖအ က့်ြါအခ က့်အလက့်မ္ ်းြါဝင့်ြါသည့် စဥ္
၁။

ကိုမ္္ယ
ြ ္မ င့္ အအုားရရမ္ရိ္ာ့္အရာမခား
ကိုမ္သယ
ြ ္မႈဆိုင္ရာရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း -

ပမာဏ (ျမမ္မာကကပ္)
၁,၀၂၇,၈၃၃,၉၅၄

အေသ္းစတ္ေဖာ္ျပ္ကက္
ဤပမာဏသည္ ေထာက္ပပ့ပို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မႈ

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕

လိုပ္ငမ္္းေဆာင္ရြက္သ္မကာ္းား၏ ပိုပမရမ္ရရမ္ရရေငြမကာ္းျဖစ္

အစည္္းမကာ္း

ၾကေသာ

ေထာက္ပ့ပပို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မႈမကာ္းဳလ္၊

Oversea Freight Forwarder မကာ္းႏႊရင့္

ျပဂလိုပ္

ထာ္းသည့္ အျမတ္္ေ
ြြဲ ရ္ပစာ္းျ္င္္းဆိုင္ရာ သေဘာတ္
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ညီ္ကက္မကာ္းမရ ရင္ေငြမကာ္း ႏႊရင့္ Shipping Line Agent
ဆိုင္ရာေကာ္မရရင္ေၾက္းမကာ္းႏႊရင့္
ပိုပမရမ္အာ္းျဖင့္

သက္ဆိုင္ပ သည္။

၄င္္းသည္

Back-to-Back

Arrangement ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုမ္သယ
ြ ္မႈဆိုင္ရာ
ေပ္းရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း

-

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈ

မရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္
တြင္လည္္း

၄င္္းႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍

ထည့္သင
ြ ္္းေဖာ္ျပ

လက္ရရအစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းထပသို႔

ထိုတ္ေရေရာင္္း္က

ထာ္းပ သည္။
၂။

ထည့္ရင္မႈဆိုင္ရာရရမ္ရရသည့္ပမာဏမကာ္း

၂၁၆,၁၈၀,၀၀၀

ထာ္းသည့္ Right Share မကာ္းဳလ္၊ သ႔ရ
ို ာတြင္ ဘ႑ာႏာႏႊရစ္
၂၀၁၈-၁၉ အတြင္္း အဆိုပ အစိုရရယ္ယာမကာ္းအတြက္
အျပည့္အရထည့္ရင္ျ္င္္းမရရေသ္းပ ။

ေငြထည့္ရင္မႈ

ဆိုင္ရာကစၥရပ္မကာ္းကို အပိုင္္း ၁၅ - ေမာက္ပိုင္္းျဖစ္
ေပပသည့္ကစၥရပ္မကာ္း

ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္

ၾကည့္ ႈပ ။
၃။

အျ္ာ္းရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း - တြြဲဖက္

၈၉၉,၉၉၅,၄၇၀

ကိုမၸဏီမကာ္း

EFR

ႏႊရင့္

၄င္္းား၏တြြဲဖက္ကိုမၸဏီမကာ္းျဖစ္ၾကေသာ

HITLC ဳလ္၊ KEFR ႏႊရင့္ UTOC Multipack တို႔ အ္ကင္္း
္ကင္္းအၾကာ္း

ေဆာင္ရက
ြ ္ေပ္းသည့္

လိုပ္ငမ္္းမကာ္းရရ္ပ သည္။
သည္

ရမ္ေဆာင္မႈ

ဤရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း

တြြဲဖက္ကိုမၸဏီမကာ္းႏႊရင့္

လိုပ္ငမ္္းေဆာင္ရြက္

္ကက္မကာ္းမရ ရရရသည့္ပမာဏျဖစ္ပ သည္။
၄။

အျ္ာ္းရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း - ဒ ရိုက္တာမကာ္း

၂၁၀,၅၅၈,၅၁၀

မရရရရမည့္ေငြမကာ္း

ဤပမာဏကို
အတြက္

လက္ရရအစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းအာ္းလိုပ္း

သက္ဆိုင္ရာအစိုရရယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအ္ကဂ္း

အစာ္းအလိုက္ Temporary Drawdown အျဖစ္
သေဘာတ္သတ္မရတ့္္ပ
ြဲ သည္။

သို႔ရာတြင္

ဤပမာဏကို ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ ဇမ္မရ ရီလတြင္ အျပည့္
အရေပ္းေ္ကထာ္းးပီ္းျဖစ္ပ သည္။ ေငြထည့္ရင္မႈဆိုင္ရာ
ကစၥရပ္မကာ္းကို အပိုင္္း ၁၅ - ေမာက္ပိုင္္း

ျဖစ္ေပပ

သည့္ကစၥရပ္မကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၾကည့္ ႈပ ။
၅။

အျ္ာ္းရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း

-

ပတ္သက္

၆၁၁,၆၁၂,၄၆၅

ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း

သက္ဆိုင္ရာလက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီမကာ္းတြင္ ၄င္္းား၏
ပင္မရင္ေငြအျပင္

အျ္ာ္းထပ္မပေဆာင္ရြက္သည့္

ရမ္ေဆာင္မႈမကာ္းမရ ရင္ေငြရရရပ က အဆိုပ ရင္ေငြသည္
အျ္ာ္းရင္ေငြအမကဂ္းအစာ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

၄င္္းကို

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရသည့္ ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္း
မကာ္းအတြက္ အျ္ာ္းရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္းအျဖစ္ ေဖာ္
ပထာ္းပ သည္။
၆။

စရမ္ေငြမကာ္း

၃၅၃,၃၈၇,၄၀၁

Airline Cargo ႏႊရင့္ အဓက Shipping Line
မကာ္းား၏အ္ြင့္ရကိုယ္စာ္းလရယ္ (Authorized Agent)
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏႊိုင္ရမ္အတြက္ Agent မကာ္းက
စရမ္ေငြမကာ္းေပ္းသြင္္းရမ္ လအ
ို ပ္ပ သည္။

၇။

ႀကဂတင္ေပ္းေ္ကေငြမကာ္း (Prepayment)

၂၁၁,၈၉၃,၇၈၄

ဤပမာဏသည္အဓကအာ္းျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မကာ္း
ႏႊရင့္ရိုပ္း္မ္္းေမရာထိုင္္င္္းမကာ္းငရာ္းရမ္္းျ္င္္းအတြက္
ႀကဂတင္ေပ္းေ္ကေငြမကာ္း ျဖစ္ၾကပ သည္။

၈။

ႀကဂတင္အ္ြမ္

၄၈၀,၂၅၈,၀၈၄

ႀကဂတင္အ္ြမ္မကာ္းကို

သက္ဆိုင္ရာအ္ြမ္ ိုပ္းမကာ္းက

ညယမ္ၾကာ္းထာ္းသည့္အတိုင္္း ေပ္းသြင္္းထာ္းပ သည္။
၉။

ႀကဂတင္ေငြ (Advance)

၂,၀၃၇,၂၅၉,၈၃၁

ႀကဂတင္ေငြမကာ္းမရာ အဓကအာ္းျဖင့္ EFR Trading
လက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီတင
ြ ္
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Sheets (RSS) မကာ္းား၏ Export Order မကာ္း ႏႊရင့္
အျ္ာ္းလက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီမကာ္းတြင္

Customer

မကာ္းႏႊရင့္ေျဖရရင္္းေဆာင္ရက
ြ ္ျ္င္္းမျပဂမီ ႀကဂတင္ေဆာင္
ရြက္ေပ္းသည့္ ေထာက္ပပ့ပို႔ေဆာင္ေရ္းဆိုင္ရာရမ္
ေဆာင္မႈမကာ္းအတြက္

ျဖစ္ပ သည္။

ပိုပမရမ္အာ္းျဖင့္

၄င္္းသည္ Back-to-Back Arrangement ျဖစ္ေသာ
ၾကာင့္ ကိုမ္သယ
ြ ္မႈႏႊရင့္အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရသည့္အရာ မကာ္း
-

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊

အစည္္းမကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္လည္္း

အဖြြဲ႕
၄င္္းႏႊရင့္

စပ္လကဥ္္း၍ ထည့္သင
ြ ္္းေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။
၁၀။

အျ္ာ္း

၂၂၃,၆၁၁,၈၈၈

ေထာက္ပပ့ပို႔ေဆာင္ေရ္းဆိုင္ရာပိုပမရမ္ရင္ေငြမကာ္းအျဖစ္
သတ္မရတ္ထာ္းေသာရင္ေငြမကာ္းမဟိုတ္သည့္

အျ္ာ္း

ရင္ေငြမကာ္း

ကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား (Current Liabilities)
ကျွန့်ုြ့်တုို့၏လက့်ငင့််းဖြ်းရန့်တ ဝန့်မ္ ်းတွင့် အခွန့်လ

်းမ္ှု၊ လက့်ခံရရှဖသ ကကြုတင့်ဖြ်းဖငွမ္ ်းနှင့်

ဖြ်းရန့်

က န့်ဖငွ (Accruals) မ္ ်းြါဝင့်ဖသ ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင့် အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်း ြါဝင့်ြါသည့်။
ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ကုန့်သွယ့်ဖရ်း

ုင့်ရ ဖြ်းရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်းတွင့်

မ္ ်း၊ Tracking Service မ္ ်းကု အပခ ်းဝန့်ဖ

အဓကအ ်းပေင့်

င့်မ္ှုဖြ်းသူမ္ ်း

သုဖလှ င့်

သလု က လတုကကြုတင့်
ရရှသည့်ဖငွမ္ ်းမ္ှ

ုင့်ရ စရတ့်စက

ံမ္ှရယူပခင့််းနှင့် Shipping Vendor မ္ ်းအတွက့်

ဖက က့်ခံသည့်ဖငွရင့််း (Principal) မ္ ်းကသုို့ ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ Supplier မ္ ်းနှင့် Vendor မ္ ်း
ြမ္ ဏတုို့ြါဝင့်ြါသည့်။ အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှသည့်ဖငွမ္ ်းတွင့်

်းရှမ္ှု

ံသုို့ ဖြ်းရန့်ရှသည့်ဖငွ

ကျွန့်ြ
ု ့်တုို့၏ေါရုက့်တ မ္ ်းက အခါအ ်းဖလ ့်စွ

လုအြ့်

ုတ့်ဖြ်းဖငွမ္ ်းအပေစ့် လုြ့်ငန့််းသို့ုဖြ်းအြ့်သည့်ဖငွသ ်းြမ္ ဏတုို့ ြါဝင့်ြါသည့်။ ကကြုတင့်

ရ ဘ ဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းအတွက့်

ကျွန့်ုြ့်တို့ုနှင့်ကန
ု ့်သွယ့်ဖရ်း

ုင့်ရ တွေက့်ဖ

င့်ရွက့်သူမ္ ်း

ံမ္ှ

ရရှသည့်ဖငွမ္ ်းပေစ့် ကြါသည့်။
ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ဖြ်းရန့်ရှသည့်ဖငွစ ရင့််းသည့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၇-၁၈ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၁,၉၉၃,၃၇၃,၈၅၂ ရှခရ မ္ှ
အဓကအ ်းပေင့် အခွန့်လ

်းခ က့်မ္ ်းနှင့် လက့်ခံရရှသည့်ကကြုတင့်ဖငွမ္ ်းဖ က င့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈-၁၉ တွင့်

ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၄,၀၈၆,၁၃၇,၇၇၀ သုို့ပမ္င့်တက့်လ ခြါသည့်။
ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ ကုန့်သွယ့်မ္ှု နှင့် အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်းနှင့်သက့်
ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ့်အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ

်း

ုင့်သည့် အဖသ်းစတ့်အခ က့်အလက့်မ္ ်းကု

်းဖသ နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းမ္ှတ့်ခ က့် ၁၃ တွင့်

ကည့်ြါ။
ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏ ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈ - ၁၉ အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ

်း

်းငြီ်းပေစ့်သည့် နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းတွင့်

ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင့် အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှသည့်အရ မ္ ်းဖခါင့််းစဉ့်ဖအ က့်၌ ဖအ က့်ြါအခ က့်အလက့်မ္ ်းြါဝင့်ြါသည့် စဥ္

ကိုမ္္ယ
ြ ္မ င့္ အအုားေပ္းရမ္ရိ္ာ့္

ပမာဏ (ျမမ္မာကကပ္)

အေသ္းစတ္ေဖာ္ျပ္ကက္

အရာမကာ္း
၁။

ကိုမ္သယ
ြ ္မႈဆိုင္ရာေပ္းရမ္ရရသည့္
အရာမကာ္း

-

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈ

၉၆၀,၅၈၇,၅၈၇

ဤပမာဏသည္

ေထာက္ပပ့ပို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မႈ

လိုပ္ငမ္္းေဆာင္ရြက္သ္မကာ္းား၏
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မရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း

ေသာ ေထာက္ပပ့ပို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မရႈလိုပ္ငမ္္းမကာ္း ႏႊရင့္
Oversea Freight Forwarder မကာ္းႏႊရင့္

ျပဂလိုပ္ထာ္း

သည့္အျမတ္္ြဲြေရ္ပစာ္းျ္င္္းဆိုင္ရာသေဘာတ္ညီ္ကက္
မကာ္းႏႊရင့္သက္ဆိုင္ေသာအသိုပ္းစရတ္မကာ္း
ကိုယ္စာ္းျပဂေဆာင္ရြက္သည့္

ႏႊရင့္

Shipping

ကိုယ္စာ္းလယအ
ြဲ ပ္ထာ္းသ္မကာ္းား၏ကိုယ္စာ္း

EFR
Line

က
မကာ္း/

Customer

မကာ္း

ထပမရေကာက္္ပထာ္းသည့္ Ocean Freight Charge မကာ္းဳလ္၊
Depot Storage Charge မကာ္း ႏႊရင့္ Port Terminal Charge
မကာ္းႏႊရင့္ သက္ဆိုင္ပ သည္။ ပိုပမရမ္အာ္းျဖင့္ ၄င္္းသည္ Backto-Back Arrangement ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုမ္သြယ္မႈ
ဆိုင္ရာရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း

-

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈ

မရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း

ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္

လည္္း ၄င္္းႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍ ထည့္သြင္္းေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။
၂။

အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း

-

၂၃၆,၆၆၂,၃၆၀

ဒ ိုက္တာမကာ္းကိုေပ္းေ္ကရမည့္ပမာဏ

ဤပမာဏကို

လက္ရရအစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းအာ္းလိုပ္းအတြက္

သက္ဆိုင္ရာအစိုရရယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအ္ကဂ္းအစာ္းအလိုက္
Temporary Investment အျဖစ္ သေဘာတ္သတ္မရတ့္္ြဲ
ပ သည္။

သို႔ရာတြင္

ဇမ္မရ ရီလတြင္

ဤပမာဏကို

၂၀၂၀

္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊

အျပည့္အရေပ္းသြင္္းထာ္းးပီ္းျဖစ္ပ သည္။

သည္။ ေငြထည့္ရင္မႈဆိုင္ရာကစၥရပ္မကာ္းကို အပိုင္္း ၁၅ ေမာက္ပိုင္္း
ျဖစ္ေပပသည့္ကစၥရပ္မကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္ ၾကည့္ ႈပ ။
၃။

အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း

-

၂၆၂,၇၀၅,၂၄၈

သက္ဆိုင္ရာလက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီမကာ္းတြင္

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊

ရင္ေငြအျပင္

အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း

မကာ္းအတြက္

၄င္္းား၏ပင္မ

အျ္ာ္းထပ္မပေဆာင္ရက
ြ ္သည့္
ကိုမ္ကကစရတ္ရရပ က

ရမ္ေဆာင္မႈ

အဆိုပ ကိုမ္ကက

စရတ္သည္ အျ္ာ္းကိုမ္ကကစရတ္အမကဂ္းအစာ္းျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ၄င္္းကို ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရသည့္ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕
အစည္္းမကာ္းအတြက္

အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရသည့္အရာမကာ္းအျဖစ္

ေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။
၄။

အ္ြမ္လကာထာ္း္ကက္

၈၅၂,၉၉၇,၀၃၅

အ္ြမ္ကကသင့္ႏႊိုင္သည့္ပမာဏအေပပအေျ္္ပ၍ လကာထာ္း
ပ သည္။

၅။

လက္္ပရရရသည့္ႀကဂတင္ေငြ

၁,၅၈၇,၁၇၂,၄၁၄

လက္္ပရရရသည့္ႀကဂတင္ေငြမကာ္းမရာ

အဓကအာ္းျဖင့္

EFR

Trading လက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီတင
ြ ္ Ribbed Smoked
Sheets (RSS) မကာ္းား၏ Export Order မကာ္း ႏႊရင့္ အျ္ာ္း
လက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီမကာ္းတြင္ Customer မကာ္းႏႊရင့္ ေျဖရရင္္း
ေဆာင္ရြက္ျ္င္္းမျပဂမီ

ႀကဂတင္ေဆာင္ရြက္ေပ္းသည့္

ေထာက္ပပ့ပို႔ေဆာင္ေရ္းဆိုင္ရာရမ္ေဆာင္မႈမကာ္းအတြက္ ျဖစ္
ပ သည္။

ပိုပမရမ္အာ္းျဖင့္

၄င္္းသည္

Back-to-Back

Arrangement ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုမ္သယ
ြ ္မႈ ႏႊရင့္ အျ္ာ္း
ရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း

-

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရသည့္

ပို့ပဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္လည္္း ၄င္္း
ႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍ ထည့္သြင္္းေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။
၆။

ေပ္းရမ္ကကမ္ေငြ (Accruals)

၁၈၆,၀၁၃,၁၂၆

ေထာက္ပပ့ပို႔ေဆာင္ေရ္းဆိုင္ရာပိုပမရမ္ကိုမ္ကကစရတ္မကာ္းအျဖစ္
သတ္မရတ္ထာ္းေသာကိုမ္ကကစရတ္မကာ္းမဟိုတ္သည့္ အျ္ာ္း
ကိုမ္ကကစရတ္မကာ္း

မတာ္ေငြရင္းပိင
ို ဆ
္ င
ိို ္
္ မ
ႈ ခား (Equity Holder) င့္္က္ဆင
ိို ေ
္ ္ာ မတာ္ေငြရင္း
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ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ မ္တည့်ဖငွရင့််းတွင့်

ည့်ဝင့်ငြီ်းအစုရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််းနှင့် ခွဖဝမ္ဖြ်းဖသ်းဖသ အပမ္တ့်/ စုစုဖြါင့််း

အရံှု်း တုို့ ြါဝင့်သည့်။

၇-

၈ သာာ စ္

၂၀၁၈ ခုနှစ့်၊ မ္တ့်လ ၃၁ ရက့်ဖနို့တွင့် ကျွန့်ုြ့်တုို့၏မ္တည့်ဖငွရင့််းသည့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၆,၀၆၈,၅၈၂,၁၁၂ ပေစ့်လ ခသည့်။
၎င့််းတွင့်

ုတ့်ဖဝငြီ်း၊

ည့်ဝင့်ငြီ်း ရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၅,၄၅၅,၄၅၀,၀၀၀၊ စုဖ

င့််းရရှ လ သည့်

အပမ္တ့် (Accumulated Profit) ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၆၆၃,၄၆၄,၂၈၃ နှင့် နုင့်ငံပခ ်းဖငွအပမ္တ့်/(အရံှု်း) အရန့်ဖငွ ပမ္န့်မ္ က ြ့်
၅၀,၃၃၂,၁၇၁ တုို့ြါဝင့်ြါသည့်။

၈-

၉ သာာ စ္

၂၀၁၉ ခုနှစ့်၊ မ္တ့်လ ၃၁ ရက့်တင
ွ ့် ကျွန့်ြ
ု ့်တုို့၏မ္တည့်ဖငွရင့််းသည့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၈,၁၉၃,၃၅၀,၄၂၇ ပေစ့်လ ခြါသည့်။
၄င့််းတွင့်

ုတ့်ဖဝငြီ်း၊

ည့်ဝင့်ငြီ်း ရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၅,၄၅၅,၄၅၀,၀၀၀၊

စုဖ

င့််းရရှလ သည့်

အပမ္တ့် (Accumulated Profit) ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၂,၂၄၈,၀၉၈,၃၃၅၊ နုင့်ငံပခ ်းဖငွအပမ္တ့်/(အရံှု်း) အရန့်ဖငွ ပမ္န့်မ္ က ြ့်
၃၈၆,၄၆၂,၇၇၀ နှင့် LDC Mandalay တွင့် လမ့္််းမ္ု်းြုငခ
့် ွင့်မ္ရှဖသ အက ြု်းခံစ ်းခွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၁၀၃,၃၃၉,၃၂၂
တုို့ြါဝင့်ြါသည့်။

။ Liquidity င့္ မတာ္ေငြရင္းအရင္းအအမစ္မခား
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍ နှစ့်တွင့် ဖငွပေစ့်လွယ့်မ္ှု (Liquidity) နှင့် လုြ့်ငန့််းမ္တည့်ဖငွရင့််းလုအြ့်ခ က့်မ္ ်းကု ပြင့်ြအရင့််း
အပမ္စ့်မ္ ်းပေစ့်ဖသ

ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှု

ုင့်ရ ဖ

င့်ရွက့်ခ က့်မ္ ်းမ္ှရရှသည့်ဖငွသ ်း

(ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၏အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု

ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ လ က့် လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီမ္ ်းကု ဝယ့်ယူပခင့််းပေင့်ရရှသည့် အသ ်းတင့်ဖငွသ ်း)
ေည့်

ည့််းမ္ှု

ုင့်ရ ဖ

င့်ရွက့်ခ က့်မ္ ်းမ္ှရရှသည့်ဖငွသ ်းတုို့ပေင့် ပေည့်

နှင့် ဖငွဖ က်း

ည့််းနုင့်ခသည့်။ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ့်

တွင့် ယခင့်ဘဏ္ဍ နှစ့်မ္ှ ြုလ ံရရှသည့်ဖငွသ ်းကု ရင့််းနှီ်းပမ္ြုုြ့်နှံပခင့််းပေင့် ကျွန့်ုြ့်တို့ု၏ဖငွပေစ့်လွယ့်မ္ှုနှင့် မ္တည့်ဖငွရင့််း
ုင့်ရ လုအြ့်ခ က့်မ္ ်းကု ပေည့်
်းဖသ ့်လည့််း မ္

ည့််းနုင့်ခြါသည့်။ Latest Practicable Date တွင့် ကျွန့်ြ
ု ့်တို့ု၌ ရယူရန့်ရည့်ရွယ့်

ုတ့်ယူရဖသ်းသည့်ဖခ ်းဖငွအဖ

က့်အြံမ္ ်းမ္ရှခြါ။
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အပှိုင််း ၈ အချ

်အလ

ုမပဏ၏စမခနို့်ခွွဲမှု၊ အစုရှယ်ယာရှင်မျာ်းနှင် အစုရှယ်ယာမျာ်း

ှိုင်ရာ သတင််း

်

။ ဒု က
ိို တ
္ ာအဖြ႕ (BOD)
BOD င့္ ေကာ္မတ၏ဖြ႕စာ္းပံို
အ ၲေရာယ္စမ
၏ ံ
ဒု က
ိို တ
္ ာသိုတအ
္ ဖြ႕ င္

စာရင္းစစ္ င့္

ုမ္ိုေရး
ြ
င့္

ေရြးုခယ္ေရး င့္

မခားု

ာပေဒေရးရာ

ကိက
ို မ
္ ာမ

ကိုပု
္ မခားေရးရာ

ေကာ္မတ၏

္က၏း္ကပ္ေရးရာ

ေကာ္မတ၏

ဒု က
ိို တ
္ ာအမာ္

ရာ

းႈ မခား

ေကာ္မတ၏
ဥကကဋ္ဌ

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း
ာ၏းေမာင္ေမာင္ား၏

အဖြ႕ င္

ဒိုတယ
ိ ာကၠ႒

အဖြ႕ င္

ာ၏းမင္းစိမ္

ကြတက
္ ပ္ေ္ာဒု ိိုကတ
္ ာ

ေဒုက္တာက္ိဂဂႌ

ကြတက
္ ပ္ေ္ာဒု ိိုကတ
္ ာ

ပုေမာကကၡ ေဒစကအမင့္

ကြတက
္ ပ္ေ္ာဒု ိိုကတ
္ ာ

ာ၏းေအာင္မင္းညမ္

ာကၠ႒

အဖြ႕ င္
ာကၠ႒

အဖြ႕ င္

အဖြ႕ င္
ာကၠ႒

အမေဆာင္အရာရိုခဥပ္,
အကိုပအ
္ မေဆာင္ ဒု က
ိို တ
္ ာ
သဏၰာေရးဆိိုငရ
္ ာအရာရု
ိ ခဥပ္

ေဒစုင္ဆိုံ
ေဒစဇင္အငိမး္ ေ

အဖြ႕ င္

အကိုပအ
္ မေဆာင္ ဒု က
ိို တ
္ ာ
းြ (ု)

အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒု ိိုကတ
္ ာ

ဂခဟးဂခဟး
ေဒစကိကိမႈ

အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒု ိိုကတ
္ ာ

ေဒစ င္းရာ္မမ
ြ ္

အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒု ိိုကတ
္ ာ

။ အေရးႀက၏းေ္ာ ေမာက္ုံ္တင္းအုခက္အကက္မခား
ဒု က
ိို တ
္ ာအဖြ႕
ေမြးရက္
အမာ္

ိိုငင
္ ံ္ား

ရာ

ႈး

္က္တမ္း

ကခား၊ မ
ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း

၉၆၆ ုို စ္၊ အပ၏က
(ကခား)

ရက္

ာကၠ႒

ုို စ္၊ အပ၏က

ရယ္ယာပိင
ို ္
ဆိင
ို မ
္
၅,၈၈၉,၈၈

ရက္မစ
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ေမြးရက္
အမာ္

ိိုငင
္ ံ္ား

ရာ

ႈး

ရယ္ယာပိင
ို ္

္က္တမ္း

ဆိင
ို မ
္

ကခား၊ မ
အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ာ၏းေမာင္ေမာင္ား၏

၉၆ ုို စ္၊

ယုိုအုခိမ္အ

ိို င္သာက ၆ ရ

ဒိုတယ
ိ ာကၠ႒

ုို စ္၊

၆ ရက္ (ကခား)

ယုိုအုခိမ္အ

၉ ၆ ုို စ္၊ ေမက

ရက္

ကြတက
္ ပ္ေ္ာ

(ကခား)

ဒုရိိုကတ
္ ာ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ေဒုက္တာက္ိဂဂႌ

၉၇

ုို စ္၊ ဒ၏ဇင္သာက

၆ရ

ရက္ (မ)

ကြတက
္ ပ္ေ္ာ

, ၈ ,၅ ၆

၉ ၈ ုို စ္၊ ိို င္သာက ၈ ရ
၈ ရက္

ိ

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ ၁
ရက့်မ္ှစ၍
ယခုအခ န့်အ
၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့်၊ ဇွနလ
့် ၂၀

ဒုရိိုကတ
္ ာ

ရက့်စ၍ ယခု အခ န့်

ကြတက
္ ပ္ေ္ာ

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ ၁

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ပုေမာကကၡ ေဒစကအမင့္

ာပ၏က

ရက္မစ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ာ၏းမင္းစိမ္

ိ

အ

ဒုရိိုကတ
္ ာ

ရက့်မ္ှစ၍

ဒုရိိုကတ
္ ာ

၂၀၁၄ ခုနှစ၊့် ဧငြီလ

(မ)

ယခုအခ န့်အ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ာ၏းေအာင္မင္းညမ္

၉၇၆

ုို စ္၊ ေမက ၆

၆ရက္ (ကခား)
၉၇

ုို စ္၊ ဇြမ္က

ရက္

ဒုရိိုကတ
္ ာ

(မ)
းြ

၉၈

ုို စ္၊

ဇႈကိိုငက
္

အကိုပအ
္ မေဆာင္

ရက္ (မ)

ဒုရိ္က
ို ္တာ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ေဒစကက
့ ့မႈ

၉၇၇ ုို စ္၊ ဒ၏ဇင္သာက

၈

ရက္ (မ)

အကိုပအ
္ မေဆာင္
ဒု ိိုကတ
္ ာ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ေဒစ င္းရာ္မမ
ြ ္

၉၈

၅

၂၀၁၄ ခုနှစ၊့် ဧငြီလ

, ၉၅,

၅

၁ဝရက့်မ္စ
ှ ၍
ယခုအခ န့်အ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ေဒစဇင္အငိမး္ ေ

, ၉၅,

ယခုအခ န့်အ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
ေဒစုင္ဆိုံ

၁ဝရက့်မ္စ
ှ ၍

ုို စ္၊ စ က္တင္သာက

ရက္ (မ)

အကိုပအ
္ မေဆာင္
ဒု ိိုကတ
္ ာ

အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား

၂၀၁၄ ခုနှစ၊့် ဧငြီလ
၁ဝရက့်မ္စ
ှ ၍

,၅

ယခုအခ န့်အ
၂၀၁၄ ခုနှစ၊့် ဧငြီလ
၁ဝရက့်မ္စ
ှ ၍

ယခု

၆, ၉၈

အခ န့်အ
၂၀၁၄ ခုနှစ၊့် ဧငြီလ
၁ဝရက့်မ္စ
ှ ၍

ယခု

၈,၉၈

အခ န့်အ

မမ္ေမးဂခင္းဒု က
ိို တ
္ ာမခား၊ မမ္ေမဂခာမခား င့္ မမ္ေမးဂခင္းေအးဂခင့္မခား
ေမြးရက္
အမာ္

ိိုငင
္ ံ္ား

ရာ

ႈး

္က္တမ္း

ကခား၊ မ
ာ၏းေအာင္မင္းညမ္

၉၇၆
ေမက
(ကခား)

ုို စ္၊ ေမအကိုပအ
္ မေဆာင္အရာရု
ိ ခဥပ္
၆ရက္ (

၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ
၁ဝရက့်မ္ှ

ရယ္ယာပိင
ို ္
ဆိင
ို မ
္
, ၉၅,

စ၍ယခုအခ န့်
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၅

ေမြးရက္
အမာ္

ိိုငင
္ ံ္ား

ရာ

ႈး

ရယ္ယာပိင
ို ္

္က္တမ္း

ဆိင
ို မ
္

ကခား၊ မ
အမမ္မာ ိိုင္င္
ံ ား
၁၉၇၂ ခုနှစ၊့် ဇွန့်လ

ေဒစုင္ဆိုံ

၁၂ ရက့် (မ္)

၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ

သာာေရးဆိိုငရ
္ ာအရာရု
ိ ခဥပ္

၁ဝရက့်မ္ှ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငသ
ံ ်း
ေဒစဇင္အငိမး္ ေ

းြ

၁၉၈၄

ခုနှစ့်၊

ဇူလုင့်လ ၂၄ ရက့်
(မ္)
ပမ္န့်မ္ နုငင
့် သ
ံ ်း

, ၉၅,

၅

စ၍ယခုအခ န့်အ
၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ

အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ
Myanmar

Round

the

World

Logistics Co., Ltd.

၁ဝရက့်မ္စ
ှ ၍

,၅

ယခုအခ န့်အ

EFR Trading Co., Ltd.
Hlaing

Inland

Terminal

and

Logistics Co., Ltd.
ေဒစကက
့ ့မႈ

၁၉၇၇

ခုနှစ့်၊

ေီဇင့်ဘ လ ၂၈ ရက့်
(မ္)
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငသ
ံ ်း

ေဒစ င္းရာ္မမ
ြ ္

၁၉၈၄

ခုနှစ့်၊

စက့်တင့်ဘ လ ၁၀
ရက့် (မ္)
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငသ
ံ ်း

ာ၏း္မ္းေအာင္

၁၉၇၄ ခုနှစ၊့် ဇွန့်လ
၇ ရက့် (က ်း)
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငသ
ံ ်း

၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ

အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ
Ever Flow River Logistics and
Distribution Center (Mandalay)

၁ဝရက့်မ္ှစ၍

ယခု

၆, ၉၈

အခ န့်အ

Co., Ltd.
၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ

အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ
Gold Shipping Agency Services
Ltd.

၁ဝရက့်မ္ှ

စ၍

၈,၉၈

ယခုအခ န့်အ

Unison Choice Service Ltd.
ှ ့်၊ ဧငြီလ
ကိုပင
္ မ္းကာ္ပတ္မဆိိုငရ
္ ာဒုရိက
ို ္တာ ၂၀၁၄ ခုနစ
စ၍
EFR G Link Express Services Ltd ၁ဝရက့်မ္ှ
MRTW

Manufacturing

and

၆, ၉၈

ယခုအခ န့်အ

Inspection Co., Ltd.
ာ၏းေကခာ္ေကခာ္္ိမ္း

၁၉၆၆

ခုနှစ့်၊

စက့်တင့်ဘ လ
၂၆ရက့် (က ်း)
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငသ
ံ ်း

ကိုပင
္ မ္းကာ္ပတ္မဆိိုငရ
္ ာ
ဒုရိိုကတ
္ ာ
Kamigumi-EFR

၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ့်၊ ဧငြီလ
၁ဝရက့်မ္ှ

စ၍

၆, ၉၈

ယခုအခ န့်အ

Logistics Myanmar Co., Ltd.

PART VIII.INFORMATION ON THE COMPANY’S MANAGEMENT, SHAREHOLDERS, AND SHARES

73

ဒု က
ိို တ
္ ာအဖြ႕က ပိင
ို ဆ
္ င
ိို ္
္ ာ့္ EFR အအပင္ အအုားကိုမၸဏမ
၏ ခား
အမာ္

ကိုမၸဏ၏
2

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း

K

Efficient

ရာ
Logistics

ႈး

ကိုပင
္ မ္းအမခဥိးအစား

ဒု က
ိို တ
္ ာ

Consortium Co., Ltd.
Ever

Flow

River

ရယ္ယာပိင
ို ္
ဆိိုငမ
္

Investment

၅ %

Holding Company
Agro

ဒု က
ိို တ
္ ာ

စိိုကပ
္ ခဥိးေရးကိုပင
္ မ္း

၉၉%

E.F.R. Hotel Group Co.,

ဒု က
ိို တ
္ ာ

ညိိုတယ္ကပ
ို ္ငမ္း

၈.၅%

ဒု က
ိို တ
္ ာ

ြရဖဘ ဂြစစည်း့် မ္ ်း

၅ %

Venture Co., Ltd.
Ltd.
ာ၏းေအာင္မင္းညမ္

3

A&H

Development

Co.,

Ltd.

နှင့်

ဖရသနို့စ
့် က့်မ္ ်း

ပေနို့ပ့် ေ ်းဖရ င့််းခ ပခင့််း
လုြင
့် န့််း

SIM Co., Ltd.

ဒု က
ိို တ
္ ာ

ကမ့္််းလွန့်ဖရနံနင
ှ ့်

%

သဘ ဝဓ တ့်ဖငွွဲ့ဖြ်း
ဖဝမ္ှုလုြင
့် န့််း

4

ေဒစုင္ဆိုံ

Open Sesame Co., Ltd.

ဒု က
ိို တ
္ ာ

Online Shopping

၅%

Golden Host Travels &

ဒု က
ိို တ
္ ာ

ုရ၏း္ြားကိုပင
္ မ္း

၅ %

ဒု က
ိို တ
္ ာ

ဖ

၅ %

Tours Co., Ltd.
Win Wealth Trading Co.,
Ltd.
5

ေဒစ င္းရာ္မမ
ြ ္

A&H

က့်လြ
ု ့်ဖရ်း

ြစစည်း့် မ္ ်းဖရ င့််း
ဝယ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း

Development

Co.,

ဒု က
ိို တ
္ ာ

Ltd.

ြရဖဘ ဂြစစည်း့် မ္ ်း
နှင့်

၅ %

ဖရသနို့စ
့် က့်မ္ ်း

ပေနို့ပ့် ေ ်းဖရ င့််းခ ပခင့််း
လုြင
့် န့််း

2

EFR ု တာ္ေ

ာင္္ႈ င့္ ာကၠ႒တစ္ာ၏း အဖစ္္ာ့္ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ K Efficient Logistics Consortium Co., Ltd ု ၅ ရာုိိုင္ မ္း ကိို ပိိုင္ဆိိုင္္ာ္။

၎္ာ္ EFR ုကိုပ္ငမ္းမခား င့္ တိိုက္ရိိုက္ ဆက္ ြယ္မ မရိ္ာ့္ Logistic ကာတြင္ ရင္း ၏အမဥပ္ ံရမ္ရာ္ရြယ္္ာ့္ ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ ကိုမၸဏ၏တစ္ုိုအဖစ္္ာ္။ K
Efficient Logistics Consortium Co., Ltd ္ာ္ ္၏က ုဆိပ္ကမ္းတြင္ ကြမ္တိမ္မာ Terminal အ္စ္တစ္ုိုအဖစ္္ာ့္ Thilawa Multipurpose
International Terminal Co.,Ltd. တြင္ အစိုရယ္ယာ

ာ့္ င္

ား္ာ္။

ပ္မ္
ံ ရ
ိ ိကပ
ိုိ ုက အပိိုင္း (၉) - အကခိဥးစ၏းပြား ိေရာဓိ ကိို ္ကာ့္ရမ္။

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ ္ရက္ပင္စိုိက္ပခိဥးေရးကိုပင
္ မ္းတစ္ုအို ဖစ္္ာ့္ Ever Flow River Agro Venture Co., Ltd. တြင္ ရယ္ယာ ၉၉ ရာုိိုင္ မ္း ကိိုကာ္း
ပိိုင္ဆိိုင္

ား္ာ္။

ိိုအအပင္

္ႈ္ာ္

ေငြေဆာင္ကမ္းေအုတြင္

္ကယ္ စ္ပြင့္

အဆင့္ရိ္ာ့္

EFR

Seconda

Casa

Beach

Resort

ကိို

ကာ္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေမ္ာ့္ EFR Hotel Group Co.,Ltd. ု ၈.၅ ရာုိိုင္ မ္း ကိို ပိိုင္ဆိိုင္္ာ္။
3

EFR

အ
4

ု

က္တြင္ ေဖာ္အပ

အကိုပ္အမေဆာင္အရာရိုခဥပ္အဖစ္္ာ့္

ာ၏းေအာင္မင္းညမ္္ာ္

logistics

မယ္ပယ္အပင္ပတြင္ရိေ္ာ

စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို

ား္ာ့္အတိိုင္း ပိို္င္ဆိိုင္ပု္ာ္။

EFR ု သာေရးဆိိုင္ရာအရာရိုခဥပ္အဖစ္္ာ့္ ေဒစုင္ဆံို ္ာ္ logistics မယ္ပယ္အပင္ပတြင္ရိေ္ာ စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို အ

က္တြင္ ေဖာ္အပ

ား္ာ့္

အတိိုင္းပိို္င္ဆိို္င္ပု္ာ္။
5

EFR

အ

က္တြင္ ေဖာ္အပ

ု

အကိုပ္အမေဆာင္ဒုရိိုက္တာအဖစ္္ာ့္

ေဒစ င္းရာ္မြမ္္ာ္

logistics

မယ္ပယ္အပင္ပတြင္ရိေ္ာ

စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို

ား္ာ့္အတိိုင္း ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။
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ကိယ
ို ေ
္ ရးရာဇ င္မခား

ဦ်းဖက ့်လွင့်ဦ်းသည့် EFR ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ု၏ ဥကကဋ္ဌတစ့်ဦ်းပေစ့်သည့်။ ၎င့််းသည့် ပမ္န့်မ္ နှင့် စင့်က
ြူနုင့်ငံအ က ်းဖပြ်း

ွဖသ

ြ

မ္

်းံု ကွန့်တန့်နောြုို့ဖ

င့်ဖရ်းကုမ္ပဏီပေစ့်ဖသ

Myanmar

Container Line တွင့် Operation Manager အပေစ့် ၁၉၉၀ မ္ှ ၁၉၉၅ ခုနစ
ှ အ
့်
တ ဝန့်ယူလြ
ု က
့် င
ု ခ
့် ြါသည့်။
ဦ်းဖက ့်လွင့်ဦ်းသည့် Myanmar Container Line မ္ှ ရရှခဖသ အဖတွွဲ့အကကံြုမ္ ်းကု အဖပခ
ပြြုငြီ်း ၁၉၉၈ ခုနှစ့်တွင့် Ever Flow River Forwarding & General Services ကုမ္ဏ
ပ ီ
ာ၏းေကခာ္ကင
ြ ာ
္ း၏
ာကၠ႒

လီမ္တက့်ကု စတင့်

ူဖ

င့်ခသည့်။

၎င့််း၏စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းရှင့်ပေစ့်လုစတ့်နှင့် ဦ်းဖ

င့်မ္ှု

စွမ့္််းရည့်တုို့ဖ က င့် EFR အဖနပေင့် ကကီ်းမ္ ်းက ယ့်ပြနို့့်ဖသ ကွန့်ရက့်တစ့်ခက
ု ု စတင့်ေန့်တီ်း
နုငခ
့် ငြီ်း

က
ု ွန့်ရက့်တင
ွ ့် အမ္ ြု်းမ္ ြု်းဖသ

ဖအ်းဂ င့်မ္ ်း၊ အပခ ်းဖသ

မ္တ့်ေက့်အေွွဲ့အစည့််းမ္ ်း/ကယ
ု စ
့် ်းလှယမ္
့် ်းနှင့်လက့်တလု
ွ ြဖ
့်
တွင့်ြါဝင့်ဖသ

ဖလဖ က င့််းလုင့််းမ္ ်း၊ အပြည့်ပြည့်

မ္ ်းနှင့်

ြူ်းဖြါင့််းက

လုြဖ
့်

င့်လ နုငခ
့် သည့်။

အြုင့််းတွင့်လည့််း

ပြည့်တွင့််းပြည့်ြရှ
ုို့အပြင့်

နင
ု င
့် တ
ံ က အ

င့်လ နုငခ
့် ငြီ်း

ုင့်ရ ကုန့်ြစစည်း့် ြို့ဖ
ု

င့်ဖရ်း (IFFs)

နုငင
့် တ
ံ က ဖေ က့်သည့်မ္ ်းသို့ု

ဦ်းဖက ့်လွင့်ဦ်းသည့်

သယ့်ယဖ
ူ

မ္တူညက
ီ ပြ
ွ ်းပခ ်းနော်းဖသ နည့််းလမ့္််းမ္ ်းပေင့်

င့်မ္ီ

အ
ု ေွွဲ့မ္ ်း
ဖရ က့်မ္ရ
ှု ရှ
ှ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

င့်ဖရ်း

လုြင
့် န့််းတု်းခ ွဲ့လြ
ု ့်ဖ

င့်

နုငခ
့် ြါသည့်။
ဦ်းဖက ့်လွင့်ဦ်းသည့်
မ့္််းဖ

ပမ္န့်မ္ နုငင
့် ဟ
ံ ုတယ့်လုြင
့် န့််းရှငမ္
့် ်းအသင့််းတွင့်

င့်လ က့်ရှသည့်သ မ္က ဖငွဖ

ေွွဲ့ံ ငေြု်းတု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငအ
ံ ပြည့်ပြည့်

ဥကကဋ္ဌရ

င့်ဟုတယ့်ဇန
ု ့်၊ ပမ္န့်မ္ ကုနသ
့် ွယဖ
့် ရဖ က င့််း

(MMMDA)
ုင့်ရ ကုန့်စည့်ြို့ဖ
ု

တွင့်

င့်သူမ္ ်းအသင့််း

တ ဝန့်ယူဖ
စတ့်

(MCBA)

၏

င့်ရွက့်လ က့်ရှြါသည့်။

င့်ဖရ်းဝန့်ဖ

င့်မ္ှုလြ
ု ့်ငန့််းရှင့်မ္ ်းအသင့််း

တည့်ဖ

င့်သအ
ူ ေွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း

၎င့််းသည့်

၎င့််း၏စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းရှင့်ပေစ့်လုသည့်

ုင့်ရ အခွငအ
့် ဖရ်းမ္ ်းကု

ဖက င့််းစွ အသံု်းခ ၍

က့်အစ်းု ရအေွွဲ့အစည့််းမ္ ်း၏ခွင့်ပြြုခ က့်မ္ ်းကုရယူငြီ်း ပမ္န့်မ္ နုငင
့် ၏
ံ
သယ့်ယူဖ

ြို့ုဖ
ဖ

ုင့်ရ

နဒဖ က င့်သ လ င့် ယခုလက့်ရှဖနရ သုို့ ဖရ က့်ရလ
ှ
နင
ု ပ့် ခင့််း ပေစ့်ြါသည့်။

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏စီ်းြွ ်းဖရ်းအဖပြ င့််းအလ
အ

ုင့်ရ

အကကံဖြ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊

(MIFFA) တွင့် ေါရက
ု ့်တ ဘုတ့်အေွွဲ့ဝင့်အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ ပမ္န့်မ္ နုငင
့် အ
ံ ဖက က့်ခန
ွ ့်
ဝန့်ဖ

ူ်းကု

င့်ဖရ်း

င
ု ရ
့်

င့်ရွက့်နုငရ
့် န့်

လည့််း

အဖပခခံအဖ
စီစဉ့်

က့်အအံုမ္ ်းကု

်းငြီ်းပေစ့်ြါသည့်။

အမ့္်နီ်းခ င့််းနုငင
့် မ္
ံ ်းကသုို့

နင
ု င
့် ဖ
ံ တ ့်အ

သ
ု ုို့လုြဖ
့်

ကုနစ
့် ည့်သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်

င့်နုင့်ခြါက
င့်ဖရ်းအြင
ု ်း့် တွင့်

အ

က့်ြံ

င့်ပမ္င့်တင့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံသည့်
အမ္ ်းနည့််းတူ

ရင့်ဖြါင့်တန့််းလ နုင့်မ္ည့် ပေစ့်ြါသည့်။
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ဦ်းဖမ္ င့်ဖမ္ င့်ဦ်းသည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏ ေုတယဥကကဋ္ဌပေစ့်ြါသည့်။ သူသည့် ရန့်ကုန့်
တကကသုလ့်မ္ှ

သြပံဘွွဲ့သ မ္က ၂၀၀၂ ခုနစ
ှ တ
့် ွင့် နုငင
့် တ
ံ က စီ်းြွ ်းဖရ်းနှင့် ဘဏ္ဍ ဖရ်း

စီမ္ံခနို့ခ
့် ွမ္ှုသင့်တန့််းကလ
ု ည့််း

တက့်ဖရ က့်ခငြီ်း

သင့်တန့််း

င့််းလက့်မ္ှတ့်ရရှ

ုို့အပြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ့်တွင့် ရန့်ကုန့်တကကသုလမ္
့် ှ ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််းဥြဖေ
MIFFA & AFFA က ခ ်းီ ပမ္ငဖ
့် သ
ြည ရြ့်
ာ၏းေမာင္ေမာင္ား၏
ဒိုတယ
ိ ာကၠ႒

ုင့်ရ သင့်တန့််း

ဘက့်စသ
ံု ယ့်ယူြုို့ဖ

င့််းလက့်မ္တ
ှ က
့် လ
ု ည့််း

င
ု ရ
့်

်းြါသည့်။

င
ု ရ
့် ေီြလုမ္ နှင့်

င့်ဖရ်း (Multimodal Transport)

ရရှခြါသည့်။

ဦ်းဖမ္ င့်ဖမ္ င့်ဦ်းသည့်

၁၉၉၆ခုနစ
ှ ့်တွင့် EFR Freight Forwarding & General Services Co., Ltd. (အခွန့်ဖရ်းရ
ရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်ဖရ်း၊ အပခ ်းသယ့်ယူြုို့ဖ

င့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််းမ္ ်းကုမ္ပဏ)ီ တွင့်

အဖရ င့််းပမ္င့်တင့်ဖရ်းမ္န့်ဖနဂ အပေစ့် စတင့်ဝင့်ဖရ က့်လုြ့်ကင
ု ခ
့် ြါသည့်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ၊့် ဧငြီလမ္ှ
စတင့်၍ World Class Container Carrier and Shipping Agency (ကွန့်တန့်နော
ဝန့်ဖ

င့်မ္လ
ှု ြ
ု ့်ငန့််းနှင့်

အဖ
အ

ွဖ

ွမ္န့်ဖနဂ ရ

ဖရဖ က င့််းသယ့်ယူြုို့ဖ
ူ်းပေင့် တ ဝန့်

မ့္််းဖ

င့်ဖရ်းကုမ္ဏ
ပ ီလီမ္တက့်)

င့်ခသည့်မ္ှ ၂၀၀၇ ခုနှစ့်

တွင့်

ဖအ က့်တဘ
ု လ

ပေစ့်သည့်။ မ္တူညဖ
ီ သ လုြင
့် န့််းခွင့်မ္ ်းမ္ှရရှခဖသ သူ၏အဖတွွဲ့အကကံြု၊ ြည ရြ့်မ္ ်းပေင့်

သူသည့် ယခုအခ န့်တွင့် EFR ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏ ေုတယဥကကဋ္ဌအပေစ့် တ ဝန့်
ရှငြီ်း MIFFA တွင့်လည့််း ေါရက
ု ့်တ ဘုတ့်အေွွဲ့ဝင့်အပေစ့်လည့််း တ ဝန့်

မ့္််းဖ

မ့္််းဖ

င့်လ က့်
င့်လ က့်ရြါ
ှ

သည့်။
EFR ကုမ္ဏ
ပ အ
ီ ုြ့်စု၏ လွတလ
့် ြ့်ဖသ ေါရက
ု တ
့်
တစ့်ဦ်းပေစ့်ဖသ
ြည ရြ့်

ဦ်းမ္င့််းစန့်သည့်

သြပံ ြံ

ုငရ
့် ဘွွဲ့ကု ၁၉၆၆ ခုနှစ့်တွင့် ရရှခငြီ်း ၁၉၇၁ ခုနစ
ှ တ
့် ွင့် Registered Accountant

တစ့်ဖယ က့် ပေစ့်လ ခြါသည့်။

အ
ုို့ ပြင့် ၁၉၆၉ခုနှစ့်တွင့် က င့််းြခဖသ အ

က့်တန့််းဖရှွဲ့ဖန

စ ဖမ္်းြွ နှင့် ၁၉၇၅ တွင့်က င့််းြခဖသ မ္ှတ့်ြတ
ုံ င့်ဖရှွဲ့ဖနစ ဖမ္်းြွမ္ ်းကုလည့််း ဖအ င့်ပမ္င့်ခ
ြါသည့်။

ဦ်းမ္င့််းစန့်သည့်

စတင့်လြ
ု ့်ဖ

သူ၏ဥြဖေြည ရြ့်

ုင့်ရ လုြင
့် န့််းမ္ ်းကု

င့်ခပခင့််းပေစ့်ငြီ်း ၁၉၈၈ ခုနှစ့်တင
ွ ့် ဖအ င့်ပမ္င့်စွ ပြည့်ဖ

ခ ြုြ့်ဖရှွဲ့ဖနတစ့်ဦ်းပေစ့်လ ခြါသည့်။ သူသည့် စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြင
့် န့််း

ကြတက
္ ပ္ေ္ာဒု ိိုကတ
္ ာ

ခုနစ
ှ ့်တင
ွ ့်

င့်စု တရ ်းလတ့်ဖတ ့်

င
ု ရ
့် ဥြဖေ၊ တရ ်းမ္ဥြဖေ၊

ကုန့်သွယဖ
့် ရ်းနှင့်က်းူ သန့််းဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းဥြဖေ၊ နုငင
့် တ
ံ က စ ခ ြုြ့်စ တမ့္််းမ္ ်း၊

အသဉ ဏ့်

ြစစည်း့်

ုင့်ရ ဥြဖေ

ုင့်ရ မ္ူြင
ု ခ
့် ွင့်ဥြဖေ၊

ြည ရြ့်မ္ ်းကု အ
ာ၏းမင္းစိမ္

၁၉၇၂

အဖမ္ွ

က့်ခမ္
ံ ှု

ုင့်ရ ဥြဖေ၊ Personal Law

်းူ ပြြုဖလလ ခြါသည့်။ ဦ်းမ္င့််းစန့်သည့် ဧရ ဝတီဘဏ့်၏ လွတလ
့် ြ့်ဖသ

ေါရက
ု တ
့်
တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ရသ
ံု မ္က Myanmar M1 Investment Company Limited ၏
ေါရက
ု တ
့်
တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။
Commerce

၏

ုို့ပြင့် သူသည့် Australia-Myanmar Chamber of

အသင့််းဝင့်တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ငြီ်း

ဦ်းလှ

ွန့််းဖမ္တတ ရြ့်မ္န
ွ ့်

(ကင့်

)

ဖေ င့်ဖေ်းရှင်း့် ၏ စီမ္ံခနို့့်ခွမ္ှုဖက မ္
့် တီဝင့်တစ့်ဦ်းလည့််း ပေစ့်ြါသည့်။
္ႈ္ာ္
အပာ္ေ

္င္္ကားေရးပိိုင္းတြငက
္ ာ္း
ာင္စိုစာရင္းစစ္ရိုးံ ုခဥပ္္ာမမင့္

(Commercial Law) ကိို

၉၈၆ ုို စ္မ

အေတြ႕အႀကံဥ ာပ၏
ိ း

အစိိုးရအရာရမ
ိ ခားကိ္
ို ာမက

္င္္ကားေရး္ာမမခားတြင္ စ၏းပြားေရးာပေဒ
၆ ုို စ္အ

ိ ္င္္ကားု့အပ၏း CPA 24th Batch

တြငက
္ ာ္း တာ မ္ယႈ္င္္ကားု့ပု္ာ္။
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ဖေါက့်တ လှသဂီသည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏လွတလ
့် ြ့်ဖသ ေါရက
ု တ
့်
ပေစ့်ြါသည့်။ သူသည့်
Bachelor of Business Administration နှင့် MBA ဘွွဲ့တို့ုကု Assumption Univeristy
Thailand မ္ှရရှခငြီ်း PhD ဘွွဲ့ကု Asian Institute Techonology Thailand မ္ှ ရရှခြါသည့်။
သူသည့် CFA Level 1 ကလ
ု ည့််း ဖအ င့်ပမ္င့်ခငြီ်းပေစ့်ြါသည့်။
ြါဖမ္ ကခတစ့်ဦ်းပေစ့်သည့်အ ်းဖလ ့်စွ
ေဒုက္တာ က္ိဂဂႌ
ကြတက
္ ပ္ေ္ာဒုရိိုကတ
္ ာ

ဖေါက့်တ လှသဂီသည့် ဘွွဲ့လွန့်ဖက င့််းသ ်း၊ ဘွွဲ့ရ

ဖက င့််းသ ်းမ္ ်းနှင့်ဘွဲ့ွ ကကြုဖက င့််းသ ်းအ ်း စီ်းြွ ်းဖရ်း၊ ဘဏ္ဍ ဖရ်း နှင့် စ ရင့််းကင
ု ့် ြည ရြ့်၊
နုငင
့် တ
ံ က စီ်းြွ ်းဖရ်း၊

ဖ

သုဖတသနလုြင
့် န့််းဟူသည့်

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

င့်ဖရ်း

ဘ သ ရြ့်ဖြါင့််းစံုကု

(Logistics)၊

နှင့်

Marketing

သင့် က ်းဖြ်းလ က့်ရြါသည့်
ှ
။

သူသည့်

၂၀၁၃ ခုနှစ့်တင
ွ ့် “Export Import Practices: ASEAN Focus” ဟူသည့်စ အုြ့်ကလ
ု ည့််း
ုတဖ
့် ဝခြါသည့်။ သူသည့် အေွွဲ့အစည့််းအမ္ ြု်းမ္ ြု်း၊ ကွန့်ေရင့်မ္ ်းနှင့် ဂ နယ့်အမ္ ြု်းမ္ ြု်းတတ
ုို့ ွင့်
Mentor ၊ Guest Speaker ၊ Reviewer နှင့် အယ့်ေတ
ီ
အပေစ့် လုြ့်ကုင့်လ က့်ရှြါသည့်။
သူ၏မ္ က မ္ီ က လကဖ

င့်ရွက့်ခသည့် သုဖတသန၊ ဂ နယ့်နှင့် စ အုြ့်ြုန
ံ ှြ့်

မ္ ်းသည့် SME မ္ ်း၊ ကုနသ
့် ယ
ွ မ္
့် ှု
တ်းု တက့်မ္ှု၊

နင
ု င
့် တ
ံ က စီ်းြွ ်းဖရ်း၊

င
ု ရ
့် ဖငွဖ က်းပေည့်
Ethical

Technology Acceptance တို့န
ု ှငသ
့် က့်

ုတဖ
့် ဝမ္ှု

ည့််းမ္ှု၊ Remittance ၊ ဖရရှညေ
့် ွဲ့ံွ ငေြု်း

Business၊

Technology

Transfer

နှင့်

ုင့်ြါသည့်။

Practitioner တစ့်ဦ်းအပေစ့် သူသည့် ယခုလက့်ရှတွင့် MADP Distrubuting Co., Ltd. ၏
အလုြအ
့် မ္ှုဖ
ရှ

င့်အရ ရှခ ြုြအ
့် ပေစ့် တ ဝန့်

မ့္််းဖ

င့်လ က့်ရှငြီ်း ပမ္န့်မ္ နုငင
့် ံ နှင့်

ုင့််းနုင့်ငံ

က့်သွယဖ
့် ရ်း၊ ကုန့်သယ
ွ ဖ
့် ရ်း၊ စုက့်ြ ြု်းဖရ်း၊ တရစဆ န့်အစ နှင့် ြည ဖရ်းကုမ္ပဏီမ္ ်း၏

ဘဏ္ဍ ဖရ်း

င
ု ရ
့် အကကံဖြ်းြုဂြု္ လ့်နှင့် Executive Coach အပေစ့် ဖ

င့်ရွက့်ဖြ်းလ က့်ရြါ
ှ

သည့်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ့် နှင့် ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ့်တွင့် သူသည့် Myanmar Automobile Development
Public Co., Ltd. တွင့် အတင
ု ြ
့် င့်ခံြုဂြု္ လအ
့် ပေစ့် ဖ
တွင့် သူ၏ကယ
ု ြ
့် င
ု က
့် ွန့်တန့်နောသယ့်ယူြုို့ဖ
ဦ်းစီ်းဖ

င့်ရက
ွ ခ
့် ြါသည့်။ သူသည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ

င့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််းကု နှစ့်ဖြါင့််း ၂၀ ဖက ့် က

င့်ရက
ွ လ
့် က့်ရှြါသည့်။ သူသည့် ၁၉၉၆ ခုနှစမ္
့် ှ ၁၉၉၈ ခုနစ
ှ ့်အ

Department of

International Business Management, Martin de Tour School of Management,
Assumption University, Thailand တွင့် ေုတယဥကကဋ္ဌအပေစ့်
သူသည့် ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ့် မ္ှ ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ အ
့်

ဖ

င့်ရက
ွ ့်ခြါသည့်။

Research Support Committee, Assumption

University, Thailand ၏ အေွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ခြါသည့်။
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ြါဖမ္ ကခဖေေါ်လပှ မ္ငသ
့် ည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ၏
ု လွတ့်လြ့်ဖသ ေါရုက့်တ တစ့်ဦ်း ပေစ့်ြါသည့်။
သူသည့် စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသလ
ု မ္
့် ှ ၀ါဏ္ဍဇဖေေြည မ္ဟ ဘွွဲ့ (M.Com.) ဘွွဲ့ကု ရရှ
(၁)

ဝန့်ကကီ်းဌ နမ္ှ

အလုြ့်ရုဖ
ံ

ကြတက
္ ပ္ေ္ာဒုရိ္က
ို ္တာ

စီမ္ံကန့််းစီမ္ံခနို့ခ
့် ွမ္ှုနှငအ
့် ြ
ု ့်ခ ြုြ့်မ္ှု

င
ု ရ
့်

ွ်းဖနွ်းြွ၊ Samsung မ္ှက င့််းြဖသ ပမ္န့်မ္ -ကရ
ု ီ်းယ ်း အမ္ှုဖ

ဟုတယ့်နှင့်
ပုေမာကကၡ ေဒစကအမင့္

က င့််းြဖသ

ခရီ်းသွ ်းလ ဖရ်းညန့် က ်းမ္ှုဦ်းစီ်းဌ နနှင့်

Advill

်းငြီ်း စက့်မ္ှု

UNDP/UNIDO
င့်စမ္
ီ ံခနို့့်ခွမ္ှုြရုဂရမ့္်၊

Consultancy

တို့ုြူ်းတွ

က င့််းြသည့် ခရီ်းသွ ်းလ ဖရ်းလုြင
့် န့််းပမ္င့်တင့်သင့်တန့််း စသည့်တုို့အ ်း တက့်ဖရ က့်ခြါသည့်။
ုို့အပြင့်သသ
ူ ည့် ၁၉၆၁ မ္ှ ၁၉၆၂ ခုနှစ့် တွင့် University of Kansa City, Missouri, USA
တွင့် M.Econ (Development Economies) ဘွွဲ့ကလ
ု ည့််းဖက င့််း ၊ University of
California, Los Angeles မ္ှ MBA (Management Information System) ဘွွဲ့ ကု
လည့််းဖက င့််း ရရှခငြီ်း
ေစ့်ြါသည့်။

UNESCO Fellowship Programme ကလ
ု ည့််းတက့်ဖရ က့်ခသည့်

ို့အ
ု ပြင့် သူသည့် Kasetsart University, Bangkok, Thailand သုို့ Business

Administration ဘ သ ရြ့်ပေင့် Study Tour သွ ်းဖရ က့်ခြါသည့်။
ြါဖမ္ ကခဖေေါ်လပှ မ္ငသ
့် ည့် လက့်ရှအခ န့်တွင့် ရန့်ကုနစ
့် ီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသလ
ု ရ
့် ှ စီမ္ံခနို့့်ခမ္ှု
ွ ြည
ဌ န၏ ဂုဏ့်
Human

်းူ ဖ

င့်ြါဖမ္ ကခအပေစ့် တ ဝန့်

Resources

Co.,

Ltd.

အကကံဖြ်းတစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ငြီ်း
အကကံဖြ်းြုဂ္ြုလတ
့် စ့်ဦ်း

၏

မ့္််းဖ

Faculty

င့်ဖနြါသည့်။ သူမ္သည့် Myanmar
member

ပမ္န့်မ္ အမ္ ြု်းသမ္ီ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းစွမ့္််းဖ

အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊

STI

Education

အကကီ်းတန့််းသင့် က ်းြုို့ခ သူတစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း တ ဝန့်ယဖ
ူ
သူသည့် သင့် က ်းဖရ်း

နှင့်

ရ မ္၊ က

၏

ြည ရြ့်ြင
ု ်း့်

ုင့်ရ

င့်ရှင့်မ္ ်းအသင့််း၏
အကကံဖြ်းြုဂ္ြုလန
့် ှင့်

င့်ရွက့်လ က့်ရှြါသည့်။

က၊ တွေက့်ြါဖမ္ ကခ၊ ြါဖမ္ ကခ အစရှသည့်ရ

်းူ မ္ ်းပေင့်

ဖအ က့်ြါြည ဖရ်းအေွွဲ့အစည့််းမ္ ်းတွင့် တကကသုလ့်မ္ဟ ဌ နအေွွဲ့ဝင့် (Faculty member)
တစ့်ဦ်းအဖနပေင့် ၃၇ နှစ့် က တ ဝန့်
၁။

စီမ္ခ
ံ နို့ခ
့် ွမ္ှုြည ဌ န၊

မ့္််းဖ

င့်ခြါသည့်။

ရန့်ကန
ု ့်စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသုလ့်

။

စ၏းပြားေရးမင့္ စ၏

စ၏မု
ံ မ္ိုြမပာာရပ္္ာမ၊ ရမ္ကမ
ို ္တကၠ္က
ိို ္
။ စ၏းပြားေရး္ာမ၊ စစ္ပာာေကိကခင့္္င္္ကားေရးေကခာင္း၊ အပင္ာ၏းကြင္
။ စ၏းပြားေရး္ာမ၊ စ၏းပြားေရး္ိပၸံ၊ ရမ္ကမ
ို ္တကၠ္က
ိို ္
။ စ၏းပြားေရး္ာမ၊ ပာာေရး္ိပၸံ၊ ရမ္ကမ
ို ္တကၠ္က
ိို ္
၅။ စ၏မု
ံ မ္ိုြမပာာရပ္ဆိိုငရ
္ ာ္ာမ၊ စ၏းပြားေရး္ိပၸံ၊ ရမ္ကိုမတ
္ ကၠ္ိိုက္

PART VIII.INFORMATION ON THE COMPANY’S MANAGEMENT, SHAREHOLDERS, AND SHARES

78

ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င့်အရ ရှခ ြုြတ
့် စ့်ဦ်းပေစ့်ြါ သည့်။

သူသည့် ငမ္ြုွဲ့ပြအင့်ဂ င့်နီယ ဘွွဲ့ကု၂၀၀၁ ခုနစ
ှ တ
့် ွင့်ရရှခငြီ်း၂၀၀၃ ခုနစ
ှ ့်တွင့် Certificate of
Internal Auditor Training Course ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊ Certificate of International
Freight Management in Multimodal Transport နှင့် Certificate in Multimodal
Transport တို့က
ု ု ၂၀၀၄ ခုနစ
ှ တ
့် ွင့် လည့််းဖက င့််း ရယူခငြီ်း ၂၀၀၈ ခုနစ
ှ ့်တွင့် စီ်းြွ ်းဖရ်း
ာ၏းေအာင္မင္းညမ္
အကိုပအ
္ မေဆာင္အရာရု
ိ ခဥပ္

ုင့်ရ

စီမ္ံခနို့ခ
့် ွမ္ှုမ္ဟ ဘွွဲ့ MBA ကရ
ု ရှခြါသည့်။
ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့်

ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ုနှင့်၁၉၉၇

EFR

ဇွန့်လတွင့်

လက့်တွခငြီ်း

စတင့်

ဝင့်ဖရ က့်စဉ့်က Ever Flow River Forwarding & General Services Co., Ltd. ၏
ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်းအမ္ှုဖ

င့်အပေစ့်

မ္န့်ဖနဂ အပေစ့်သုို့လည့််းဖက င့််း၊
အဖ

ွဖ

လုြဖ
့်

င့်ခငြီ်း

မ္
ု ှတ

ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏

EFR

ွမ္န့်ဖနဂ အပေစ့်သို့လ
ု ည့််းဖက င့််း

တ

င့်ခ င့််း

င့်

ဖစ ်းကွကရ
့် ှ ဖေွဖရ်း

စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းခွတစ့်ခု၏

ီ

ရ

ူ်းတ်းု ပမ္င့်ခံခရြါသည့်။

၎င့််း၏လူမ္ှုဖရ်းရ ကျွမ္်း့် က င့်မ္၊ှု ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်းနှင့် အုြ့်ခ ြုြ့်ဖရ်းနယ့်ြယ့်တွင့်
အကကံြု ရင့်က က့်မ္ှုမ္ ်းဖ က င့်
တ ဝန့်

မ့္််းဖ

နုငမ္
့် ှုတုို့ပေင့်

ြ့်ြင
ု ်း့် စီမ္ံခနို့့်ခမ္ှု
ွ

ုင့်ရ ရ

အဖတွွဲ့

ူ်းမ္ ်းပေင့် ကျွမ့္််းက င့်ြင
ု န
့် ုငစ
့် ွ

င့်နုင့်ခြါသည့်။ ကျွမ့္််းက င့်မ္ှု၊ ြါရမ္ီရှမ္ှု၊ ရည့်မ္န
ှ ့််းခ က့်ဖြေါ်တွင့်နှစပ့် မ္ြုြ့်
တက့် ကွစွ ဖ

င့်ရက
ွ ့်တတ့်ဖသ

၂၀၁၂ခုနစ
ှ ့်မ္ှစ၍ အလုြအ
့် မ္ှုဖ

လူငယ့်ြါရမ္ီရှင့်

င့်အရ ရှခ ြုြ့်အပေစ့်နှင့်

်း

ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့်

EFR ကုမ္ပဏအ
ီ ြ
ု ့်စု၏ဘုတ့်အေွွဲ့ဝင့်

ေါရက
ု တ
့်
တစ့်ဦ်းအပေစ့် ခနို့အ
့် ြ့်ခခ
ံ ရြါသည့်။
ုို့အပြင့် ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် အပြည့်ပြည့်
အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င
ု ရ
့် ကုနြ
့် စစည်း့် ြုို့ဖ

င့် ေါရက
ု ့်တ အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊

ပမ္န့်မ္ ကုနသ
့် ွယဖ
့် ရဖ က င့််း

ေွွဲ့ံ ငေြု်းတု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း (MMMDA) ၏ အလုြအ
့် မ္ှုဖ
တ ဝန့်

မ့္််းဖ

EFR

ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ု၏

ဖေေါ်ခင့်

သ
ံု ည့် ရန့်ကုန့်တကကသုလ့်မ္ှ သခ ဘဘ သ ရြ့်အ

ခြါသည့်။

သူသည့်

ဘဏ္ဍ ဖရ်း

င့်ဖနဖသ

တရုတဘ
့် သ ရြ့်ေြ
ီ လမ္
ု ရရှခငြီ်း

ုင့်ရ ေီြလုမ္ ကလ
ု ည့််းရရှ

်းသူပေစ့်ြါသည့်။

သံတမ္န့်ဖရ်းရ သင့်တန့််း

င့််း

်းငြီ်း LCCI (level I, II and III) ကလ
ု ည့််း ၂၀၀၃ တွင့်

ံု်းခြါသည့်။ သူသည့် ရန့်ကန
ု ့်စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသုလမ္
့် ှ

ဘဏ္ဍ ဖရ်းြည ရြ့်
ဖေေါ်ခင့်

မ့္််းဖ

ူ်းပြြုဘွွဲ့ကု ၁၉၉၅ ခုနှစတ
့် င
ွ ရ
့် ရှ

သ
ုံ ည့်နုငင
့် ပံ ခ ်းဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နမ္ှဖြ်းအြ့်ဖသ

ဖအ င့်ပမ္င့်စွ ငြီ်း
သာာေရးဆိိုငရ
္ ာအရာရု
ိ ခဥပ္

င့်ဖက ့်မ္တီအပေစ့်လည့််းဖက င့််း

ုင့်ရ အရ ရှခ ြုြ့်အပေစ့်တ ဝန့်

နုငင
့် ပံ ခ ်းဘ သ တကကသုလ့်မ္ှ

လက့်မ္ှတက
့် လ
ု ည့််း ရရှ
ေဒစုင္ဆိုံ

ုငရ
့်

င့်လ က့်ရှြါသည့်။

ရန့်ကုန့်တကကသလ
ု ့်မ္ှ စီ်းြွ ်းဖရ်းဥြဖေြည ရြ့်
ဖေေါ်ခင့်

င့်ဖရ်း (ပမ္န့်မ္ ) ၏

ုင့်ရ မ္ဟ ဘွွဲ့ကုလည့််း ရရှ

်းြါသည့်။

သ
ံု ည့် ဘွွဲ့ရငြီ်းဖနောက့် ၁၉၉၇ ခုနှစ့်မ္ှ ၂၀၀၀ ခုနှစ့်

စ ရင့််းကင
ု ခ
့် ြုြအ
့် ကူအပေစ့်

ဘဏ့်လြ
ု င
့် န့််းနှင့်

စတင့်လြ
ု ့်ကုငခ
့် ငြီ်း

Eagle ကုမ္ပဏအ
ီ ုြ့်စတ
ု ွင့်

ဖနောက့်ြင
ု ်း့် တွင့်

EFR

ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏

Shipping Line တစ့်ခုပေစ့်ဖသ Gold Shipping Agency Services ကုမ္ပဏတ
ီ ွင့် ၂ဝဝဝခုနှစမ္
့် ှ
၂၀၁၁ ခုနှစအ
့်
အဖြေါ်

်းရှဖသ

ဖစ ်းကွကအ
့် မ္ှုဖ

ူ်းပေင့် တ ဝန့်

ကတကဝတ့် နှင့် နှစ့်ဖြါင့််းမ္ ်းစွ

အုြ့်ခ ြုြ့်မ္ေ
ှု ါရက
ု ့်တ အ
စတင့်က

င့်ရ

အ

ယခုအခ န့်

င့်

င့်ရ

သူမ္သည့်

ဝန့်ဖ

မ့္််းဖ

င့်ခရ မ္ှ သူ၏အလုြ့်

င့်မ္ဖ
ှု ြ်းခပခင့််းဖ က င့် ေုတယ

်းူ တ်းု ပမ္င့်ပခင့််းခံခရြါသည့်။
ဘဏ္ဍ ဖရ်းအရ ရှခ ြုြအ
့် ပေစ့်

ို့ဖ
ု နောက့် ၂၀၁၂ ခုနှစ့်မ္ှ
တ ဝန့်

မ့္််းဖ

င့်

နြါသည့်။
ုို့ပြင့် သူသည့်

ပမ္န့်မ္ ကုန့်သွယဖ
့် ရဖ က င့််း

တစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊
တ ဝန့်

မ့္််းဖ

MIFFA

ုင့်ရ ေွွဲ့ံ ငေြု်းတု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း၏အေွွဲ့ဝင့်

၏ေါရက
ု ့်တ ဘုတ့်အေွွဲ့ဝင့်ပေစ့်လည့််းဖက င့််း

င့်လ က့်ရှြါသည့်။ာ္။
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ဖေေါ်ဇင့်ငငမ့္််းဖ

်းွ သည့် EFR ကုမ္ပဏအ
ီ ုြစ
့် ု၏ အမ္ှုဖ

င့်ေါရက
ု ့်တ မ္ ်း

မ္ှ တစ့်ဦ်းအြါအဝင့်

ပေစ့်ငြီ်း Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd. နှင့် EFR Trading Co., Ltd. ၏
အဓကတ ဝန့်ရသူ
ှ တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။ သူသည့် ၂၀၀၁ ခုနှစ့်တွင့် EFR ကုမ္ပဏီသို့ု စတင့်
ဝင့်ဖရ က့်ခငြီ်း တစ့်ခ န့်တည့််းမ္ှ ြင့် ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ
အဖဝ်းသင့်တကကသုလ့်တင
ွ ့်

သင့်ယခ
ူ ြါသည့်။

ူ်းပြြုဘွွဲ့ကကြုသင့်တန့််းကု ရန့်ကုန့်
သူသည့်

အေွ အစည့််းတွင့်

ဧညက့် ကြုအပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ အဖရ င့််းပမ္ငတ
့် င့်ဖရ်းဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်းည ှ နှုင့််းဖရ်းမ္ှ ်းအပေစ့်
လည့််းဖက င့််း၊ ဝယ့်ယသ
ူ ူမ္ ်းကု ဝန့်ဖ
O.S.K
ေဒစဇင္ာငိမး္ ေ

းြ

အကိုပအ
္ မေဆာင္ ဒု က
ိို တ
္ ာ

၏တ ဝန့်ခအ
ံ ပေစ့်လည့််းဖက င့််း

Lines

ဖရဖ က င့််းသယ့်ယူ ြို့ုဖ
၂၀၀၇

ခုနစ
ှ တ
့် ွင့်

သူမ္၏ရ

ြူ်းဖြါင့််း ြါဝင့်ဖ

ရ

ူ်းအသစ့်ပေင့်
ဝီရယစက
ု ့်

င့်အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ Mitsui
်းူ အမ္ ြု်းမ္ ြု်းပေင့်

င့်ဖရ်းအဖတွွဲ့အကကံြုမ္ ်းစွ ရရှ

ကုန့်သွယဖ
့် ရ်းလုြင
့် န့််းတွင့်
သည့်။

င့်မ္ဖ
ှု ြ်းဖသ အမ္ှုဖ

်းသူပေစ့်ြါသည့်။

ဖပြ င့််းလတ ဝန့်မ္

ုတဖ
့်

တ ဝန့်မ္ ြု်းစံယ
ု ၍
ူ

င့်ရက
ွ ့်ဖြ်းခမ္ှု၊

မ့္််းဖ

င့်မ္ီ

နုငင
့် တ
ံ က

အသင့််းအေွွဲ့စတ့်ဓ တ့်ပေင့်

င့်ရွက့်ဖြ်းခမ္ှုမ္ ်းအတွက့် EFR ကုမ္ဏ
ပ အ
ီ ုြ့်စုက ဖက ်းဇူ်းအ

ို့ပု ြင့် ဖေေါ်ဇင့်ငငမ့္််းဖ

ူ်းတင့်ရှြါ

်းွ သည့် Commerical Trading ကဏ္ဍကု ကျွမ့္််းက င့်နော်းလည့်သူ

ပေစ့်ြါသည့်။
သူမ္သည့်

University

of

the

Thailand

Chamber

of

မ္ှ

Commerce

MBA

ဘွွဲ့ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊ ရန့်ကုနတ
့် ကကသုလ့်မ္ှ Bsc. (Physics) ဘွွဲ့ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊ Singapore
Logistics Association မ္ှ Supply Chain Management
လည့််းဖက င့််း ရရှ

Gold Shipping Agency Services Ltd နှင့်

ကုမ္ဏ
ပ တ
ီ ို့ု၏

ငပ့် မ္င့်ေီြလမ္
ု ဘွွဲ့ကု

်းြါသည့်။

ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္န
ွ သ
့် ည့် EFR ကုမ္ပဏအ
ီ ုြစ
့် ု၏ အလုြအ
့် မ္ှုဖ
ငြီ်း

ုင့်ရ အ

င့် ေါရက
ု ့်တ မ္ ်း

Unison Choice Services Ltd.

အဓကတ ဝန့်ရသူ
ှ တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။

စီ်းြွ ်းဖရ်းြည အ

ူ်းပြြုဘ သ ရြ့်ပေင့်

B.A

မ္ှ တစ့်ဦ်းပေစ့်

သူမ္သည့်

၂၀၁၄

ခုနစ
ှ ့်တွင့်

ဘွွဲ့ကု ြုသမ့္်တကကသလ
ု ့်မ္ှ

(Economics)

ရရှခြါသည့်။ ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္န
ွ သ
့် ည့် EFR ကုမ္ပဏီ သုို့ ၂၀၀၄ ခုနစ
ှ ့် ဇူလုင့်လတွင့် ဧညက့် ကြုနှင့်
ေဒစ င္းရာ္မမ
ြ ္
အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ

ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ုဥကကဋ္ဌ၏

EFR
အ

ုြါရ

ူ်းပေင့် ၂၀၀၅ ခုနှစအ
့်

ကယ
ု ဖ
့် ရ်းအရ ရှအဖနပေင့်
တ ဝန့်

သူသည့် အမ္ ြု်းမ္ ြု်းဖသ လုြ့်ငန့််းဖ
တတ့်မ္၊ှု

ဉ ဏ့်

မ့္််းဖ

စတင့်ဝင့်ဖရ က့်လုြက
့် င
ု ခ
့် ငြီ်း

င့်ခြါသည့်။

င့်တ မ္ ်းကု လုြက
့် င
ု ခ
့် ငြီ်း သူ၏တက့် ကွစွ လုြဖ
့်

က့်ပမ္က့်မ္တ
ှု ို့ုဖ က င့်

EFR

ကုမ္ဏ
ပ အ
ီ ုြ့်စု၏

တ ဝန့်နှင့်ဝတတရ ်းမ္ ်းကု

လစ့်ဟ မ္ှုမ္ရှဖစဘ စတ့်ဖက နြ့်မ္ှုရှေွယ့်အဖနအ

်းအ

ကမ္ဘ ဖြေါ်တင
ွ ့်

င့်ဖရ်းလင
ု ်း့် ကုမ္ဏ
ပ ီ (၁၀) ခုတင
ွ ့် တစ့်ခု

ြ့်တန့််းကွနတ
့် န့်နောသယ့်ယြ
ူ ို့ုဖ

အြါအဝင့်ပေစ့်ဖသ
CMA-CGM

Mitsui O.S.K Lines တွင့်ဖ

Lines

ခံခရြါသည့်။

၏

မ္န့်ဖနဂ

ုကုမ္ဏ
ပ ီမ္ှ လည့််း

(သွင်း့် ကုန့်ြင
ု ့်

Services

င့်နုငခ
့် ြါသည့်။ သူသည့်

က့်ြသူ
ံ အပေစ့်လုြက
့် င
ု ခ
့် ငြီ်း
ုင့်ရ တ ဝန့်ခ)ံ

အပေစ့်

ုမ္ှတ

င့်

ခနို့အ
့် ြ့်ပခင့််း

ြ့်တန့််း (၁၀) ခုစ ရင့််းဝင့်ပေစ့်သည့်။

သူမ္သည့်၂၀၀၈ ခုနှစ့် မ္ှ ၂၀၁ဝ ခုနှစအ
့်
General

လုြဖ
့်

င့်

ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ု၏

EFR ဌ နတွင့်လုြ့်ကုင့်ဖနရ မ္ှ EFR Forwarding &
အဖ

ွဖ

ွမ္န့်ဖနဂ အပေစ့်သို့ု

အ

င့်

င့်ရ

တ်းု ပမ္င့်ခံရက ဖရ က့်ရလ
ှ
ခြါသည့်။
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်းူ

ဖေေါ်လလမ္ူသည့် EFR ကုမ္ဏ
ပ ီ အုြ့်စု၏ အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င့်ေါရက
ု ့်တ မ္ ်း

တွင့် တစ့်ဦ်းအြါ

အဝင့်ပေစ့်ငြီ်း EFR Logistics and Distribution Center (Mandalay)Co., Ltd. ၏
တ ဝန့်ရှသူတစ့်ဦ်းလည့််း ပေစ့်ြါသည့်။
သူသည့်
ေဒစက့ကမ
့ ႈ
အကိုပ္အမေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ

၂၀၀၁

ခုနှစ့်

မ္ှ

အဖရ င့််းပမ္င့်တင့်ဖရ်းနှင့်
သည့်။

၂၀၀၇

ခုနစ
ှ ့်အ

China

ဖစ ်းကွကရ
့် ှ ဖေွဖရ်း

ုင့်ရ အမ္ှုဖ

တွင့်

Shipping
င့်အဖနပေင့်

အကကီ်းတန့််း

လုြဖ
့်

င့်ခြါ

ုို့ဖနောက့် ဖေေါ်လလမ္ူသည့် Myanmar Indo Orient Co., Ltd. (ဤကုမ္ဏ
ပ သ
ီ ည့်

CMA/CGM ကုမ္ဏ
ပ ၏
ီ
ပမ္န့်မ္ ဖအ်းဂ င့်အဖနပေင့် ေွင့်လစ
ှ ့်
မ္န့်ဖနဂ အပေစ့်လုြ့်ဖ

င့်ခြါသည့်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ့်တွင့် သူသည့် MIO ၏ အဖ

ပေစ့်လ ခငြီ်း CMA/CGM ၏ အဖ
ဖေေါ်လလမ္ူသည့်

်းငြီ်း) တွင့် ေုတယအဖ

ွဖ

ွမ္န့်ဖနဂ ရ

ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ

ွဖ

ဖ
ွ

ွ

ွမ္န့်ဖနဂ

ူ်းကု ၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့် ရရှခြါသည့်။

ူ်းပြြုပေင့်ဘွွဲ့ရရှခြါသည့်။

ုို့ပြင့်

Myanmar

International Freight Forwarder’s Association နှင့် Singapore Air Cargo Agents
Association တို့ု ြူ်းဖြါင့််းေွငလ
့် ှစသ
့် ည့် Air Freight Forwarder Basic Course သင့်တန့််း
ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊

ဂ ြန့်ဖ

က့်ြဖရ်းနှ
ံ
င့်

လည့််းဖက င့််း၊ MIFFA နှင့် သယ့်ယူြုို့ဖ

ပေနို့့်ပေ ်းဖရ်း

င
ု ရ
့် ြရုဂရမ့္်သင့်တန့််းကု

င့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နတုို့ ြူ်းဖြါင့််းက င့််းြသည့် The

East-West Economic Corridor and Southern Economic Corridor သင့်တန့််းကု
လည့််းဖက င့််းတက့်ဖရ က့်ခြါသည့်။
အဓိကစ၏မု
ံ မ္ို္ႈ
ြ ပဂ
ို ဥိ က္မခား (အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိက
ို တ
္ ာမခား)
ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ၏
ု အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င့်အရ ရှခ ြုြ့်တစ့်ဦ်းပေစ့်ြါသည့်။

သူသည့် ငမ္ြုွဲ့ပြအင့်ဂ င့်နီယ ဘွွဲ့ကု၂၀၀၁ ခုနစ
ှ ့်တွင့်ရရှခငြီ်း၂၀၀၃ ခုနစ
ှ ့်တွင့် Certificate of
Internal Auditor Training Course ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊ Certificate of International
Freight Management in Multimodal Transport နှင့် Certificate in Multimodal
တို့ုကု

Transport
ာ၏းေအာင္မင္းညမ္
အမေဆာင္အရာရိုခဥပ္

စီ်းြွ ်းဖရ်း

၂၀၀၄

ခုနှစ့်တွင့်

လည့််းဖက င့််းရယူခငြီ်း

၂၀၀၈

ခုနစ
ှ တ
့် ွင့်

င
ု ရ
့် စီမ္ခ
ံ နို့့်ခမ္ှု
ွ မ္ဟ ဘွွဲ့ MBA ကရ
ု ရှခြါသည့်။

ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့်

ကုမ္ပဏီအုြစ
့် န
ု ှင့်

EFR

၁၉၉၇

ဇွန့်လတွင့်

လက့်တွခငြီ်း

စတင့်

ဝင့်ဖရ က့်စဉ့်က Ever Flow River Forwarding & General Services Co., Ltd. ၏
ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်းအမ္ှုဖ

င့်အပေစ့်

ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်းမ္န့်ဖနဂ

လုြဖ
့်

အပေစ့်သုို့လည့််းဖက င့််း၊

စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းခွတစ့်ခု၏
တ

င့်ခ င့််း

ီရ

အဖ

င
ု ရ
့် ရ

ကျွမ့္််းက င့်မ္ှု၊

ွဖ

ုမ္ှတ

ကုမ္ပဏီအြ
ု ့်စု၏

EFR

မ္
ွ န့်ဖနဂ

င့်

အပေစ့်သုို့လည့််းဖက င့််း

်းူ တု်းပမ္င့်ခခ
ံ ရြါသည့်။ ၎င့််း၏ လူမ္ဖ
ှု ရ်းရ ကျွမ့္််းက င့်မ္ှု၊ ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်းနှင့်

အုြ့်ခ ြုြ့်ဖရ်းနယ့်ြယ့်တင
ွ ့်
စီမ္ံခနို့ခ
့် ွမ္ှု

င့်ခငြီ်း

အဖတွွဲ့အကကံြုရင့်က က့်မ္ှုမ္ ်းဖ က င့်

်းူ မ္ ်းပေင့်

ကျွမ့္််းက င့်ြင
ု န
့် ုငစ
့် ွ

ြါရမ္ီရှမ္ှု၊

တ ဝန့်

မ့္််းဖ

ရည့်မ္န
ှ ့််းခ က့်ဖြေါ်တွင့်နှစ့်ပမ္ြုြ့်

တက့် ကွစွ ဖ

င့်ရက
ွ ့်တတ့်ဖသ

အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င့်အရ ရှခ ြုြအ
့် ပေစ့်နှင့်

ြ့်ြင
ု ့််း
င့်နုငခ
့် ြါသည့်။
်းနုင့်မ္တ
ှု ို့ုပေင့်

လူငယ့်ြါရမ္ီရှင့် ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် ၂၀၁၂ခုနစ
ှ မ္
့် ှစ၍
EFR

ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏

ဘုတ့်အေွွဲ့ဝင့်ေါရက
ု ့်တ တစ့်ဦ်းအပေစ့် ခနို့့်အြ့်ခခ
ံ ရြါသည့်။
ုို့အပြင့် ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် အပြည့်ပြည့်

င
ု ရ
့် ကုနြ
့် စစည်း့် ြုို့ဖ

အလုြ့်
ပမ္န့်မ္ ကုနသ
့် ယ
ွ ဖ
့် ရဖ က င့််း

အမ္ှုဖ
ုင့်ရ ေွွဲ့ံ ငေြု်းတု်းတက့်ဖရ်း

င့်ဖရ်း (ပမ္န့်မ္ ) ၏

င့်ေါရက
ု ့်တ အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊
အသင့််း
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အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င့်ဖက ့်မ္တီအပေစ့်လည့််းဖက င့််း တ ဝန့်

ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ု၏

EFR
ဖေေါ်ခင့်

သူသည့်

ဖေေါ်ခင့်

ရရှ

်းငြီ်း

ဖအ င့်ပမ္င့်စွ ငြီ်း

(level

I,

II

်းသူပေစ့်ြါသည့်။

သံတမ္န့်ဖရ်းရ သင့်တန့််း
and

III)

ကလ
ု ည့််း

ံု်းခြါသည့်။ သူသည့် ရန့်ကုန့်စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသုလ့်မ္ှ

ဘဏ္ဍ ဖရ်းြည ရြ့်
ဖေေါ်ခင့်

LCCI

ုင့်ရ မ္ဟ ဘွွဲ့ကုလည့််း ရရှ

င့်ဖနဖသ

တရုတဘ
့် သ ရြ့်ေြ
ီ လမ္
ု ရရှခငြီ်း

ုင့်ရ ေီြလမ္
ု ကလ
ု ည့််းရရှ

သ
ုံ ည့်နုငင
့် ပံ ခ ်းဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နမ္ှဖြ်းအြ့်ဖသ

ကုလည့််း

သာာေရးဆိိုငရ
္ ာ အရာရု
ိ ခဥပ္

စီ်းြွ ်းဖရ်းဥြဖေြည ရြ့်

မ့္််းဖ

ူ်းပြြုဘွွဲ့ကု ၁၉၉၅ ခုနှစ့်တင
ွ ရ
့် ရှ

နုငင
့် ပံ ခ ်းဘ သ တကကသုလ့်မ္ှ

ရန့်ကုန့်တကကသလ
ု ့်မ္ှ

င့် လ က့်ရြါသည့်
ှ
။

င
ု ရ
့် အရ ရှခ ြုြ့်အပေစ့်တ ဝန့်

သ
ုံ ည့် ရန့်ကုန့်တကကသုလ့်မ္ှ သခ ဘဘ သ ရြ့်အ

ခြါသည့်။

ေဒစုင္ဆိုံ

ဘဏ္ဍ ဖရ်း

မ့္််းဖ

င့််းလက့်မ္ှတ့်
၂၀၀၃

တွင့်

ဘဏ့်လုြ့်ငန့််းနှင့်

်းြါသည့်။

သ
ုံ ည့် ဘွွဲ့ရငြီ်းဖနောက့် ၁၉၉၇ ခုနှစ့်မ္ှ ၂၀၀၀ ခုနှစ့်

Eagle ကုမ္ပဏအ
ီ ုြ့်စတ
ု ွင့်

စ ရင့််းကင
ု ခ
့် ြုြအ
့် ကူအပေစ့် စတင့်လုြ့်ကုင့်ခငြီ်း ဖနောက့်ြင
ု ်း့် တွင့် EFR ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ု၏ Shipping
Line တစ့်ခုပေစ့်ဖသ
ခုနှစအ
့်

Gold Shipping Agency Services ကုမ္ဏ
ပ တ
ီ င
ွ ့် ၂ဝဝဝခုနစ
ှ ့်မ္ှ ၂၀၁၁

ဖစ ်းကွကအ
့် မ္ှုဖ

အဖြေါ်

်းရှဖသ

စတင့်က ယခုအခ န့်

တ ဝန့်

အ

င့်

င့်ရ

မ့္််းဖ

ဝန့်ဖ

င့်ခရ မ္ှ

်းူ တ်းု ပမ္င့်ပခင့််းခံခရြါသည့်။

ပမ္န့်မ္ ကုန့်သွယ့်ဖရဖ က င့််း

အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊

MIFFA

သူ၏အလုြ့်

င့်မ္ှုဖြ်းခပခင့််းဖ က င့် ေုတယ
ို့ဖ
ု နောက့် ၂၀၁၂ ခုနှစ့်မ္ှ

သူမ္သည့် ဘဏ္ဍ ဖရ်းအရ ရှခ ြုြအ
့် ပေစ့် တ ဝန့်

ုို့ပြင့် သူသည့်
မ့္််းဖ

ူ်းပေင့်

ကတကဝတ့် နှင့် နှစ့်ဖြါင့််းမ္ ်းစွ

အုြ့်ခ ြုြ့်မ္ေ
ှု ါရက
ု ့်တ အ

တစ့်ဦ်း

င့်ရ

မ့္််းဖ

င့် နြါသည့်။

ုင့်ရ ေွွဲ့ံ ငေြု်းတု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း၏အေွွဲ့ဝင့်

၏ေါရုက့်တ ဘုတ့်အေွွဲ့ဝင့်ပေစ့်လည့််းဖက င့််းတ ဝန့်

င့် လ က့်ရှြါသည့်။

ဖေေါ်ဇင့်ငငမ့္််းဖ

်းွ သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြစ
့် ု၏ အမ္ှုဖ

င့်ေါရက
ု ့်တ မ္ ်း

မ္ှ တစ့်ဦ်းအြါအဝင့်

ပေစ့်ငြီ်း Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd. နှင့် EFR Trading Co., Ltd. ၏
အဓကတ ဝန့်ရသူ
ှ တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။ သူသည့် ၂၀၀၁ ခုနှစ့်တွင့် EFR ကုမ္ပဏီသို့ု စတင့်
ဝင့်ဖရ က့်ခငြီ်း တစ့်ခ န့်တည့််းမ္ှ ြင့် ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ
အဖဝ်းသင့်တကကသုလ့်တင
ွ ့်
ေဒစဇင္အငိမး္ ေ

းြ

အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ

လည့််းဖက င့််း၊

အေွွဲ့အစည့််းတွင့်

ဧညက့် ကြုအပေစ့်

အဖရ င့််းပမ္င့်တင့်ဖရ်းဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်းညနှုင်း့် ဖရ်းမ္ှ ်းအပေစ့်

လည့််းဖက င့််း၊

ဝယ့်ယသ
ူ ူမ္ ်းကု ဝန့်ဖ

သင့်ယခ
ူ ြါသည့်။
င့်မ္ှုဖြ်းဖသ အမ္ှုဖ

၏တ ဝန့်ခံအပေစ့်လည့််းဖက င့််း ရ
ြို့ုဖ

င့်ဖရ်းအဖတွွဲ့အကကံြုမ္ ်းစွ ရရှ

၂၀၀၇

ခုနစ
ှ တ
့် ွင့်

သူမ္၏ရ

ကုန့်သွယဖ
့် ရ်းလုြင
့် န့််းတွင့်
ြူ်းဖြါင့််း ြါဝင့်ဖ
ုို့ပြင့်

သူသည့်

ူ်းပြြုဘွွဲ့ကကြုသင့်တန့််းကု ရန့်ကုန့်

င့်အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ Mitsui O.S.K Lines

ူ်းအမ္ ြု်းမ္ ြု်းပေင့် တ ဝန့်မ္ ြု်းစံုယ၍
ူ

ဖရဖ က င့််းသယ့်ယူ

်းသူပေစ့်ြါသည့်။

်းူ အသစ့်ပေင့်
ဝီရယစုက့်

ဖပြ င့််းလတ ဝန့်မ္

ုတဖ
့်

င့်ရက
ွ ့်ဖြ်းခမ္ှု၊

မ့္််းဖ

င့်မ္ီ

အသင့််းအေွွဲ့စတ့်ဓ တ့်ပေင့်

င့်ရက
ွ ့်ဖြ်းခမ္ှုမ္ ်းအတွက့် EFR ကုမ္ပဏအ
ီ ုြစ
့် ုက ဖက ်းဇူ်းအ

ဖေေါ်ဇင့်ငငမ့္််းဖ

ွ်းသည့်

Commerical

Trading

နုငင
့် တ
ံ က

ကဏ္ဍကု

ူ်းတင့်ရြါသည့်
ှ
။

ကျွမ့္််းက င့်နော်းလည့်သူ

ပေစ့်ြါသည့်။
သူမ္သည့်

University

of

the

Thailand

Chamber

of

Commerce

မ္ှ

MBA

ဘွွဲ့ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊ ရန့်ကုနတ
့် ကကသုလ့်မ္ှ Bsc. (Physics) ဘွွဲ့ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊ Singapore
Logistics
အ

Association

မ္ှ

င့်ပမ္ငေ
့် ီြလုမ္ ဘွွဲ့ကလ
ု ည့််းဖက င့််း ရရှ

Supply

ုငရ
့်

Management

်းြါသည့်။

ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္န
ွ သ
့် ည့် EFR ကုမ္ပဏအ
ီ ုြစ
့် ု၏ အလုြအ
့် မ္ှုဖ
ငြီ်း

Chain

Gold Shipping Agency Services Ltd နှင့်

င့် ေါရက
ု ့်တ မ္ ်း

မ္ှ တစ့်ဦ်းပေစ့်

Unison Choice Services Ltd.
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ကုမ္ဏ
ပ တ
ီ ို့ု၏

အဓကတ ဝန့်ရှသူတစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။

စီ်းြွ ်းဖရ်းြည အ

ူ်းပြြုဘ သ ရြ့်ပေင့်

B.A

သူမ္သည့်

၂၀၁၄

ဘွွဲ့ကု

(Economics)

ခုနှစ့်တွင့်

ြုသမ့္်တကကသလ
ု ့်မ္ှ

ရရှခြါသည့်။ ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္န
ွ သ
့် ည့် EFR ကုမ္ဏ
ပ ီ သုို့ ၂၀၀၄ ခုနှစ့် ဇူလင
ု လ
့် တွင့် ဧညက့် ကြုနှင့်
ေဒစမင္းရာ္မမ
ြ ္
အကိုပအ
္ မေဆာင္ ဒုရိက
ို တ
္ ာ

ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ုဥကကဋ္ဌ၏

EFR
အ

ုြါရ

ကယ
ု ဖ
့် ရ်းအရ ရှအဖနပေင့်

ူ်းပေင့် ၂၀၀၅ ခုနှစအ
့်

တ ဝန့်

သူသည့် အမ္ ြု်းမ္ ြု်းဖသ လုြ့်ငန့််းဖ
တတ့်မ္၊ှု

ဉ ဏ့်

မ့္််းဖ

စတင့်ဝင့်ဖရ က့်လုြက
့် င
ု ခ
့် ငြီ်း

င့်ခြါသည့်။

င့်တ မ္ ်းကု လုြက
့် င
ု ခ
့် ငြီ်း သူ၏တက့် ကွစွ

က့်ပမ္က့်မ္တ
ှု ို့ုဖ က င့်

EFR

ကုမ္ဏ
ပ အ
ီ ုြ့်စု၏

င့်

တ ဝန့်နှင့်ဝတတရ ်းမ္ ်းကု

လစ့်ဟ မ္ှုမ္ရှဖစဘ စတ့်ဖက နြ့်မ္ှုရှေွယ့်အဖနအ

်းအ

ကမ္ဘ ဖြေါ်တင
ွ ့်

င့်ဖရ်းလုင့််းကုမ္ပဏီ (၁၀) ခုတင
ွ ့် တစ့်ခု

ြ့်တန့််းကွန့်တန့်နောသယ့်ယြ
ူ ို့ုဖ

အြါအဝင့်ပေစ့်ဖသ
CMA-CGM

Mitsui O.S.K Lines တွင့်ဖ
၏

Lines

ခံခရြါသည့်။

မ္န့်ဖနဂ

ုကုမ္ဏ
ပ ီမ္ှ လည့််း

Services

င့်နုငခ
့် ြါသည့်။

သူသည့်

က့်ြသူ
ံ အပေစ့်လုြက
့် င
ု ခ
့် ငြီ်း

(သွင်း့် ကုန့်ြင
ု ့်

ုင့်ရ တ ဝန့်ခ)ံ

ုမ္တ
ှ

အပေစ့်

င့်

ခနို့့်အြ့်ပခင့််း

ြ့်တန့််း (၁၀) ခုစ ရင့််းဝင့်ပေစ့်သည့်။

သူမ္သည့်၂၀၀၈ ခုနစ
ှ ့် မ္ှ ၂၀၁ဝ ခုနှစအ
့်
General

လုြဖ
့်

လုြဖ
့်

EFR ဌ နတွင့်လုြက
့် င
ု ဖ
့် နရ မ္ှ EFR Forwarding &

ကုမ္ဏ
ပ ီအုြစ
့် ု၏

အဖ

ွဖ

ွမ္န့်ဖနဂ အပေစ့်သို့ု

အ

င့်

ငရ
့်

ူ်း

တ်းု ပမ္င့်ခံရက ဖရ က့်ရလ
ှ
ခြါသည့်။

ဖေေါ်လလမ္ူသည့် EFR ကုမ္ဏ
ပ ီ အုြ့်စု၏ အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င့်ေါရက
ု ့်တ မ္ ်း

တွင့် တစ့်ဦ်းအြါ

အဝင့်ပေစ့်ငြီ်း EFR Logistics and Distribution Center (Mandalay)Co., Ltd. ၏
တ ဝန့်ရှသူတစ့်ဦ်းလည့််း ပေစ့်ြါသည့်။
သူသည့်
ေဒစကက
့ ့မႈ
အကိုပအ
္ မေဆာင္ ဒုရိက
ို တ
္ ာ

၂၀၀၁

ခုနစ
ှ ့်

မ္ှ

၂၀၀၇

ခုနစ
ှ ့်အ

အဖရ င့််းပမ္င့်တင့်ဖရ်းနှင့် ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေွဖရ်း

China

ုင့်ရ အမ္ှုဖ

တွင့်

Shipping

င့်အဖနပေင့် လုြ့်ဖ

အကကီ်းတန့််း
င့်ခြါ သည့်။

ုို့ဖနောက့် ဖေေါ်လလမ္ူသည့် Myanmar Indo Orient Co., Ltd. (ဤကုမ္ဏ
ပ ီသည့် CMA/CGM
ကုမ္ဏ
ပ ၏
ီ
ပမ္န့်မ္ ဖအ်းဂ ငအ
့် ဖနပေင့် ေွင့်လစ
ှ ့်

်းငြီ်း)

အပေစ့်လုြ့်ဖ

သူသည့်

င့်ခြါသည့်။

၂၀၁၁

ပေစ့်လ ခငြီ်း CMA/CGM ၏ အဖ
ဖေေါ်လလမ္ူသည့်

ွဖ

ခုနှစ့်တင
ွ ့်
ွမ္န့်ဖနဂ ရ

ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ

တွင့်

ေုတယအဖ

MIO

၏

ွဖ

အဖ

ွ မ္န့်ဖနဂ
ွဖ

ွမ္န့်ဖနဂ

ူ်းကု ၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့် ရရှခြါသည့်။

ူ်းပြြုပေင့်ဘွွဲ့ရရှခြါသည့်။

ုို့ပြင့်

Myanmar

International Freight Forwarder’s Association နှင့် Singapore Air Cargo Agents
Association တို့ု ြူ်းဖြါင့််းေွငလ
့် ှစသ
့် ည့် Air Freight Forwarder Basic Course သင့်တန့််း
ကလ
ု ည့််းဖက င့််း၊ ဂ ြန့်ဖ
MIFFA

နှင့် သယ့်ယြ
ူ ို့ုဖ

Economic

Corridor

က့်ြဖရ်းနှ
ံ
င့် ပေနို့့်ပေ ်းဖရ်း

ုင့်ရ ြရဂ
ု ရမ့္်သင့်တန့််းကု လည့််းဖက င့််း၊

င့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နတုို့ ြူ်းဖြါင့််းက င့််းြသည့် The
and

Southern

Economic

Corridor

East-West
သင့်တန့််းကု

လည့််းဖက င့််းတက့်ဖရ က့်ခြါသည့်။
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ဦ်းသန့််းဖအ င့်သည့် EFR ကုမ္ပဏအ
ီ ုြစ
့် ု၏ အလုြအ
့် မ္ှုဖ

င့် ေါရက
ု ့်တ မ္ ်း

မ္ှ တစ့်ဦ်းပေစ့်ငြီ်း

EFR G-Link Express Services Ltd နှင့် MRTW Inspection and Logistics Co., Ltd. တို့ု၏
အဓက တ ဝန့်ရသူ
ှ တစ့်ဦ်းလည်း ့်ပေစ့်ြါသည့်။
သူသည့် ၁၉၉၇ ခုနစ
ှ ့်တွင့် ရန့်ကုန့်တကကသုလမ္
့် ှ B.Sc (Botany) ဘွွဲ့ကရ
ု ရှခငြီ်း University of
Thai Chamber and Commerce (UTCC) မ္ှ
ဘွွဲ့ကလ
ု ည့််း ရရှ
ာ၏း္မ္းေအာင္
အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ

Master’ in Business Management

်းသူ ပေစ့်ြါသည့်။

ဦ်းသန့််းဖအ င့်သည့် စ ရွကစ
့် တမ့္််းစီမ္ခ
ံ နို့့်ခွမ္ှု လက့်ဖ
EFR ကုမ္ပဏအ
ီ ုြ့်စန
ု ှင့် စတင့်လက့်တွခက
သူသည့်

logistics

and

တက့်ဖရ က့်ဖလလ ခငြီ်း
ဖ

Supply

တစ့်

က့်မ္န့်ဖနဂ

ငခ
့် င့််းရ

Chain

အပေစ့် ၁၉၉၈ ခုနစ
ှ ့်တွင့်

ူ်းတ်းု ပမ္ငလ
့်
ခသည့်ပေစ့်ြါသည့်။
ုင့်ရ သင့်တန့််းမ္ ်းအ ်း

Management

၄င့််း၏အဖတွွဲ့အကကံြုမ္ ်းကု MIFFA နှငလ
့် က့်တ၍
ွ
Trainer အပေစ့်

င့်ရွက့်က ပြန့်လည့်မ္ ဖဝခသည့်ပေစ့်ြါသည့်။

ဦ်းသန့််းဖအ င့်သည့်

အဖက က့်ခန
ွ ့်လုြ့်ငန့််းမ္ ်း

ုင့်ရ ဝန့်ဖ

Customs Broker Association) တွင့် အလုြအ
့် မ္ှုဖ
တ ဝန့်

မ့္််းဖ

င့်သူမ္ ်းအသင့််း (Myanmar

င့်ဖက ့်မ္တီဝင့်အပေစ့် ၁၀ နှစ့် က

င့်ခ၍ International Federation of Customs Broker Association ၏

အေွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််း တ ဝန့်
ဦ်းဖက ့်ဖက ့်သန့််းသည့်
Kamigumi-EFR

EFR

Logistics

မ့္််းဖ

င့်ခြါသည့်။

ကုမ္ပဏအ
ီ ုြ့်စု၏
(Myanmar)

အလုြအ
့် မ္ှုဖ
Co.,

Ltd.

င့်ေါရက
ု တ
့်
တစ့်ဦ်းပေစ့်၍
၏

အဓကတ ဝန့်ရသူ
ှ

တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။
ဦ်းဖက ့်ဖက ့်သန့််း

သည့်

ဘွွဲ့ကရ
ု ရှခြါသည့်။

အ
ုို့ ပြင့် သူသည့် Singapore Bore Piling Construction Company

တစ့်ခုပေစ့်သည့်

၁၉၉၄

Ryobi-Kiso

အလုြ့်ကကီ်း ကြ့်ဖရ်းဖခါင့််းဖ

(s)

ခုနှစ့်တွင့်
PTE

င့်အပေစ့် တ ဝန့်

ရန့်ကုန့်တကကသုလမ္
့် ှ

Ltd.
မ့္််းဖ

တွင့်

၁၉၉၄

B.A
မ္ှ

(History)

၂၀၀၀

အ

င့်ခြါသည့်။ ဦ်းဖက ့်ဖက ့်သန့််းသည့်

စင့်က ြူနုင့်ငတ
ံ ွင့် Building Construction Safety Supervisors Course ၊ Lifting
ာ၏းေကခာ္ေကခာ္္ိမ္း
အကိုပအ
္ မေဆာင္ဒုရိိုကတ
္ ာ

Supervisor Safety Course နှင့် Heavy Machinery Crawler Crane Installation Course
သင့်တန့််းမ္ ်းကလ
ု ည့််း တက့်ဖရ က့်ခသည့် ပေစ့်ြါသည့်။
ဦ်းဖက ့်ဖက ့်သန့််းသည့် HR ဌ န ၏ အမ္ှုဖ
အုြ့်စန
ု ှငစ
့် တင့်လက့်တွက

တ ဝန့်

မ့္််းဖ

င့်အရ ရှအပေစ့် ၂၀၀၁ ခုနှစ့် တွင့် EFR ကုမ္ပဏီ
င့်ခြါသည့်။

တ ဝန့်

မ့္််းဖ

င့်ဖနစဉ့်က လ

တစ့်ဖလ က့် သူ၏အလုြက့် ကြု်းစ ်းမ္ှုဖ က င့် Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar ) Co.,
Ltd. ၏ ေါရက
ု တ
့်
အေွွဲ့အပေစ့် ခနို့အ
့် ြ့်ခံခရြါသည့်။
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။ ကစာ င့္ ေငြေ္ကးမညိုတ္
္ ာ့္ အကခဥိးုံစားုြငိမ
္ ခား
ဒု က
ိို တ
္ ာ င့္ အမေဆာင္အရာရတ
ိ ိရ
ို ရ္
ိ ာ့္ကစာ င့္အကခိဥးုံစားုြင့မ
္ ခားစိုစေ
ို ပုင္း
၇-

၈ သာာ စ္ (အမမ္)

၈-

(အမမ္မာကခပ္)
ဒု ိိုကတ
္ ာ

၈ ,၆ ၉,

စိုစေ
ို ပုင္း

၅ ၉,

၇ -

၈ ( ာပ၏က - မတ္က) အတြက္ အ

အရာ ိမခားအားကံိုးအား
သာာ စ္

(အမမ္မာကခပ္)
၆,၆၈ ,

အမေဆာင္အရာရိ

သာာ စ္

၉ သာာ စ္ (အမမ္)

၈ -

,

၉ , ၅ ,
၅

၅ ,၅၉၇,၈

၅

၈,၆ ၉,၈

က္ေဖာ္အပပုပမာဏကိို ဒု ိိုက္တာမခား

င့္ အမေဆာင္

ိုတ္ေပးု့ပု္ာ္။

၉ ( ာပ၏က - မတ္က) အတြက္ အ

က္ေဖာ္အပပုပမာဏကိို ဒု ိိုက္တာမခား င့္ အမေဆာင္

အရာ ိမခားအားကံိုးအား စြမ္းေဆာင္မအကိိုက္ ကစာအေပစအေအုုံ

ိုတ္ေပးု့ပု္ာ္။

။ စ၏မံုမ္ိုြမ အစ၏ရင္ုံမ ဇယား
Latest Practicable Date အရ ဒု ိိုက္တာမခား င့္ အမေဆာင္အရာ ိမခားုအစ၏ရင္ုံမ င္ိ တာ မ္ တၱရားမခားကိို
အပ္္ာ့္ဇယားကိို ေအာက္တြင္ေဖာ္အပ

ားပု္ာ္။
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၅။

ေကာ္ပိိုရိတ္စမ
၏ ံအိုပ္ုခဥပ္မစမစ္ (Corporate Governance)

ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ Corporate Governance ု အေရးပုပံို၊ အစို ယ္ယာ င္မခားအေပစ စံ မ္းအမင့္မားေ္ာ
တာ မ္ယႈမတာ မ္္ိမကိို

ိမ္း္ိမ္းအုင္းတိိုိအအပင္ အမမ္မာ ိိုင္ငံတြင္းအေအုအေမမခားကိိုစာ္းစား္ံိုး္ပ္

ိိုင္ငံတကာ

အဆင့္အတမ္းမခား င့္ကိိုက္ာ္
၏ ာ့္ Corporate Governance ကိို ကက္ေတြိကခင့္္ံိုး ိိုင္မတိိိုုအေရးပုမကိို ္ိ ိ
မားကာ္္ကပု္ာ္။
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ေကာ္မတ၏မခား


စာရင္းစစ္ င့္ာပေဒေရးရာေကာ္မတ၏


ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍ ဖရ်းနှင့်
ပခင့််း၊ လုြ့်ဖ



ဖနောက့်

ရံု်းတွင့််းစည့််းကမ့္််း

င့်မ္ှုစည့််းကမ့္််း

က့်တလု
ွ ြ့်ဖ

န့််းသမ့္််းဖရ်းအေွွဲ့၏

န့််းသမ့္််းပခင့််းကုလည့််း

ဖရ က့်မ္ှုမ္ ်းကု

ကကီ်း ကြ့်စီမ္ံ

ည့်သွင့််းသင့်ြါသည့်။

င့်ပခင့််းအြါအဝင့် ရံု်းတွင့််းစ ရင့််းစစ့်၏အစီအစဉ့်နှင့် ရလေ့်မ္ ်းကု ကကီ်း ကြ့်

စီမ္ံပခင့််း




ဥြဖေနှင့်အခွန့်

ဆံိုး ံး င
ိို မ
္


ုင့်ရ ကစစရြ့်မ္ ်းနှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ အကကံဉ ဏ့်မ္ ်းဖြ်းပခင့််း

မ
ိ း္ ုခဥပ္အုင္း င့္ကက
ိို မ
္ ာေဆာင္ ြကမ
္ ဆိင
ို ရ
္ ာေကာ္မတ၏
အမ္ှုဖ

င့်အေွွဲ့မ္အ
ှ ေွွဲ့အစည့််းအတွက့်

ကုဖေ ့်

ုတ့်၍

ံု်းရံှု်းမ္ှုမ္ ်းပေစ့်လ နုင့်ဖစမ္ည့်အဖပခအဖနမ္ ်း အ ်းလံု်း

ုအဖပခအဖနမ္ ်းကုဖပေရှင့််းနုင့်မ္ည့် အဖပခခံအဖ

က့်အအံုမ္ ်း တည့်ဖ

င့်

ပခင့််းကု ကကီ်း ကြ့်စီမ္ံပခင့််း


Corporate Governance မ္ူဝါေမ္ ်းကု ဖရ်း



Corporate Governance စည့််းမ္ ဉ့််းမ္ ်းကု အနည့််း
လုအြ့်သည့်ပြင့်



ွ၍ လုက့်နောမ္ှုရှဖစရန့် ဖ

င့်ရွက့်ပခင့််း

ံု်း တစ့်နှစ့်တစ့်ကကမ့္် ပြန့်လည့်သံု်းသြ့်၍

င့်မ္ှုမ္ ်းကု ဘုတ့်အေွွဲ့သို့ုတင့်ပြပခင့််း

ေရြးုခယ္ေရး င့္ ကိုပု
္ မခားေရးရာေကာ္မတ၏


ဖရွ်းခ ယ့်ပခင့််း နှင့်လစ ဖြ်းဖရ်း
ပခင့််းနှင့်

ြတ့်သက့်၍

ုင့်ရ မ္ူဝါေ နှင့် က င့်သံု်းမ္ှုမ္ ်းကု ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း နှင့် သတ့်မ္ှတ့်

ဘုတ့်အေွွဲ့ကုလမ့္််းညန့်ခ က့်ဖြ်းပခင့််းနှင့်

အသဖြ်းပခင့််း - ေါရုကတ
့်
မ္ ်း၊ စီမ္ံခနို့့်ခွမ္ှု

အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်းအ ်း

ုင့်ရ အဓကြုဂ္ြုလ့်မ္ ်းနှင့် အ

မ္ ်းကု ခနို့့်အြ့်ပခင့််း၊ ပေြုတ့်ခ ပခင့််းနှင့် အငငမ့္််းစ ်းယူပခင့််း

က့်တန့််းအရ ရှ

ုင့်ရ ကစစရြ့်မ္ ်း၊ ၎င့််းတုို့၏လုြ့်ဖ

မ္ှုမ္ ်းကအ
ု ကပေတ့်ပခင့််း၊ ၄င့််းတုို့ကု လစ ဖြ်းဖရ်းကစစနှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ အဖက င့််း

င့်

ံု်းအကကံဉ ဏ့်

မ္ ်းဖြ်းပခင့််း


Compliance Officer င့္ ၎ုအဖြ႕


စ ရင့််းစစ့်နှင့်ဥြဖေဖရ်းရ ဖက ့်မ္တီ၊

ံု်းရံှု်းနုင့်မ္ှု

န့််းခ ြုြ့်ပခင့််းနှင့်

လုက့်နောဖ

င့်ရွက့်မ္ှု

ုင့်ရ

ဖက ့်မ္တီနှင့် ဘုတ့်အေွွဲ့သို့ု တုက့်ရုက့်အစီရင့်ခံရမ္ည့်။


ဖက ့်မ္တီ၏ကကီ်း ကြ့်စမ္
ီ ံမ္ှုဖအ က့်တွင့်
လုအြ့်ခ က့်နှင့်

က င့်သံု်းမ္ှုအရ

ပြဋ္ဌ န့််း

လုြ့်ဖ

်းသည့်ဥြဖေအရ

Corporate

င့်ရမ္ည့်တ ဝန့်ဝတတရ ်းမ္ ်းကု

Governance

စီမ္ံခနို့့်ခွပခင့််း

ုင့်ရ

အကကံဉ ဏ့်မ္ ်းဖြ်းပခင့််း။


ြတ့်သက့်

က့်နယ့်ဖနသည့်ြုဂြု္ လ့်/ အေွွဲ့အစည့််းမ္ ်းနှင့်လုြင
့် န့််းဖ

Insider Trading Prevention policy
ကကီ်း ကြ့်ရန့်

ဦ်း

ံု်းတ ဝန့်ရှသူပေစ့်ငြီ်း

င့်ရွက့်မ္ှု (RPT)

ုင့်ရ မ္ူဝါေ၊

စသည့် ရံု်းတွင့််းစည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းနှင့် မ္ူဝါေမ္ ်းကု
အခ န့်မ္ီသတင့််းအခ က့်အလက့်မ္ ်း

ုတ့်ပြန့်ပခင့််းအတွက့်

လည့််း တ ဝန့်ရှသူပေစ့်သည့်။


Corporate Secretary ု တာ မ္ တၱရားမခားကိို ႀက၏း္ကပ္အုင္း၊
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၆။ အစို ယ္ယာ င္မခား
Latest Practicable Date တွင့် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ့်ယ အမ္ ်း
(“မ္ူလအစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်း”) နှင့်သက့်
အစုရှယ့်ယ အမ္ ်း

ံု်းြင
ု ့်

ံု်း ြုင့်

ုင့်သည့် အစုရှယ့်ယ ရှင့် (၁၂) ဦ်း

ုင့်သည့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ္ ်းမ္ှ ဖအ က့်ြါအတုင်း့် ပေစ့်ြါသည့်။

ုင့်သည့် အစုရှယ့်ယ ရှင့် (၁၂) ဦ်း၏အမ္ည့်၊ မ္ှတ့်ြံုတင့်နံြါတ့် သုို့မ္ဟုတ့် နုင့်ငံကူ်း

လက့်မ္ှတအ
့် မ္ှတ့်၊ နုင့်ငံသ ်း၊ ဖနရြ့်လြ့်စ ၊ ၎င့််းတုို့ ြုင့်

ုင့်သည့် အစုရှယ့်ယ အဖရအတွက့်နှင့် Latest Practicable

Date တွင/့် နှင့် စ ရင့််းဝင့်အပေစ့်တင့်သွင့််းငြီ်းဖနောက့် ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါဇယ ်းတွင့်
ရှယ့်ယ အမ္ ြု်းအစ ်းအလုက့် တစ့်ဦ်းခ င့််းြုင့်
အ

ဖေ ပ့် ြ

ုင့်သည့် အစုရှယ့်ယ ရ ခုင့်နှုန့််း၊ ကုမ္ပဏီကသရှသည့် အတုင့််းအတ

အစုရှယ့်ယ ရှင့်အမ္ ြု်းအစ ်းအလုက့် ဖေ ပ့် ြ

်းြါသည့်။ (ဥြမ္

- ဖငွဖရ်းဖ က်းဖရ်းအေွွဲ့အစည့််း၊ အပခ ်း

ပြည့်တွင့််းဖက ့်ြုဖရ်းရှင့််းမ္ ်း၊ တစ့်ဦ်းခ င့််းြုဂ္ြုလ့်မ္ ်း၊ အပခ ်းသူမ္ ်း၊ ေဟုအစု်းရနှင့်
ကုမ္ပဏီကလက့်ရှ

်းသည့်အတုင့််း အစု

ဖေသတွင့််းအစု်းရ စသည့်ပေင့်)

ုတ့်ဖဝသည့်အစုရှယ့်ယ မ္ ်းအ ်းလံု်းသည့် သ မ္န့်အစုရှယ့်ယ မ္ ်းပေစ့် ကြါသည့်။

Latest Practicable Date တြင္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုုမႈကအစို ယ္ယာ င္မခားမာ ေအာက္ပုအတိိုင္းအဖစ္္ကပု္ာ္ ိိုင္ငံ္ားမတ္ပိုံတင္
(္ိို႕မညိုတ္)

အမာ္

ေမရပ္ကိပ္စာ

ပတ္စ္ပိို႕မံပတ္

ရယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ

ရယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ

အေရအတြက္

ရာုိိုင္ ိုမ္း

င့္ ိိုင္ငံ္ား
အဖ

/ကမရ( ိိုင္)
6

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း

၉

က့်အအံု ၂၁၊ အခန့််း

အမ္ှတ့် ၂၀၁၊ ယုဇနလမ့္််း၊ ၅

၊ အမမ္မာ

ရြ့်ကွက့်၊

လှုင့်ငမ္ြုွဲ့နယ့်၊

၅,၈၈၉,၈၈

၉. ၈%

၅,၅

၇.၇ %

ရန့်ကုန့်
အဖ
ေဒစေစာစ ႏာ7

Chang

Yang

Development
Company Limited

ာ၏းေအာင္မင္းညမ္

6

7

က့်အအံု ၂၁၊ အခန့််း

/ကမရ( ိိုင္)

အမ္ှတ့် ၂၀၁၊ ယုဇနလမ့္််း၊ ၅

၆၈ ၉၊ အမမ္မာ

ရြ့်ကွက့်၊

မတ္ပံိုတင္အမတ္
၇၈

8

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ EFR ကိိုတာ္ေ

-

၈

၉၊ အမမ္မာ

ဖရွှေအန
ု ့််းြင့်အမ့္်ရ

(၂)၊

တုက့် (၃၄)၊ အခန့််း (၂၁)၊
ရန့်ကင့််းငမ္ြုွဲ့နယ့်၊ ရန့်ကုန့်

,၇

,

၈.၆ %

အမ္ှတ့် (၅)၊ ပမ္မ္ လ လမ့္််း၊
၃ရြ့်ကွက့်၊

ကမ္ ရွတ့်

ငမ္ြုွဲ့နယ့်၊ ရန့်ကုန့်

, ၉၅,

၅

၆. ၈%

ာင္္ႈအဖစ္ကာ ာကၠ႒အဖစ္ာပ၏း EFR ု အစို ယ္ယာ ၉. ၈ % ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။

ေဒစေစာစ ႏာ္ာ္ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏းု ဇမ၏းအဖစ္ာပ၏း EFR ု အစိုရယ္ယာ

တာ မ္ယႈေဆာင္ ြက္အုင္းမ ိပု။ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း င့္ ေဒစေစာစ ႏာတိိုိ စ္ာ၏းေပုင္း
8

,၆၆

ရန့်ကုန့်

/မဂတ( ိိုင္)
၇

လှုင့်ငမ္ြုွဲ့နယ့်၊

၇.၇

% ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ကာ EFR တြင္ Executive ရာ

ႈးတစ္ရပ္ကိို

EFR ုအစို ယ္ယာ ၅၇. ၈% ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။

Chang Yang Development Company Limited ္ာ္ မ္ကာေ္းမ၏က Private Placement (ပိုဂကိကရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ) မာ္းကမ္းအားအဖင့္ EFR ု

အစို ယ္ယာ ၈.၆ % ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။ အစို ယ္ယာအ္စ္

ာ့္ င္အုင္း္ေသာတႈစာုခဥပ္ကိို

အပိိုင္း ၉ - စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းဆိိုင္ရာ အုခက္အကက္မခား - အေရးႀက၏းေ္ာ စာုခဥပ္စာတမ္းမခားတြင္

၉ ုို စ္၊ ဇြမ္က

တြင္ ကက္မတ္ေရး

ိိုး ု့္ကပု္ာ္။

ပ္မံ္ကာ့္ရပု။
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ိိုင္ငံ္ားမတ္ပိုံတင္
(္ိို႕မညိုတ္)

အမာ္

ေမရပ္ကိပ္စာ

ပတ္စ္ပိို႕မံပတ္

ရယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ

ရယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ

အေရအတြက္

ရာုိိုင္ ိုမ္း

င့္ ိိုင္ငံ္ား
အမ္ှတ့် ၂၅ (ခ)၊

ကမမ( ိိုင္) လမ့္််း (အဖနောက့်)၊ ၃ ရြ့်

/

ေဒစုင္ဆိုံ

ကွက့်၊

၇၊ အမမ္မာ

/ကမရ
၆

( ိိုင္)၊

၊ အမမ္မာ

ကမ္ ရွတ့်ငမ္ြုွဲ့နယ့်၊

, ၉၅,

၅

၆. ၈%

ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့
အမ္ှတ့်

ာ၏းေမာင္ေမာင္ာ၏း

န့််းတြင့်

၂၃၊

န့််းတြင့်

၆ လမ့္််း (အဖနောက့်)၊ ၃ ရြ့်
ကွက့်၊

ကမ္ ရွတ့်ငမ္ြုွဲ့နယ့်၊

, ၈ ,၅ ၆

၆.

%

, ၈ ,၅ ၆

၆.

%

ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့
အမ္ှတ့် ၂၃၀၊ ကန့်ဖတ ့်ငမ္ြုင့်

/

ေဒစ တ္မံ

့တ
၅

၊ အမမ္မာ

( ိိုင္) (၃) လမ့္််း၊ ၂၃ ရြ့်ကွက့်၊
သုဝဏဏ၊

သင်္ဘန့််းကျွန့််း

ငမ္ြုွဲ့နယ််၊ ရန့်ကုန့်
အမ္ှတ့် ၅ (ဂ)၊ Cherry

ေဒစဇင္အငိမ္းေ

ြး

/ဒဂမ
၆၅ ၊ အမမ္မာ

( ိိုင္) Garden

Condo(၂)၊

ဖတ င့်ဥကကလ ငမ္ြုွဲ့နယ့်၊

,၅

.၆၅%

၈,၉၈

.၆၅%

၆, ၉၈

.၆ %

၆, ၉၈

.၆ %

၆, ၉၈

.၆ %

ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့
အမ္ှတ့်၂၈၊ ၇ လ ၊ ဓမ္မေါန
ေဒစ င္းရာ္မြမ္

/မမမ
၅၇၉ ၇၊ အမမ္မာ

( ိိုင္) လမ့္််း၊ မ္လကုန့််း၊ ဖဌ်း ကွယ့်
ရြ့်ကွက့်၊တ ဖမ္ွငမ္ြုွဲ့နယ့်၊
ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့
အမ္ှတ့်

ေဒစက့က့မႈ

/မဂတ
၇

၇၇၊ အမမ္မာ

၁၃

၊

၆

လ ၊

( ိိုင္) ြုသမ့္်ညွနို့့်ရြ့်ကွက၊့်
မ္ဂဘလ ဖတ င့်ညွနို့့်ငမ္ြုွဲ့နယ့်၊
ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့
အမ္ှတ့် ၁၆၄ ၊ ဥဇဇနော ၆

ာ၏း္မ္းေအာင္

/ာကမ
၈၊ အမမ္မာ

( ိိုင္) လမ့္််း၊ (ဇ) ရြ့်ကွက့်၊
ဖပမ္ က့်ဥကကလ ြငမ္ြုွဲ့နယ့်၊
ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့
အမ္ှတ့်

ာ၏းေကခာ္ေကခာ္္ိမ္း

/ကမရ
၈၇၉၊ အမမ္မာ

( ိိုင္) လမ့္််း၊

၆၀၂၊

သဇင့်ငမ္ြုင့်

၄၉

ရြ့်ကွက့်၊

ဖပမ္ က့်ေဂံငု မ္ြုွဲ့နယ့်၊
ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့
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၇။ အစို ယ္ယာမတာ္ေငြရင္းဖြ႕စာ္းပံို
ကိုပ္ငမ္းစတင္ေဆာင္ ြက္ုခိမ္မစတင္
ေဖာ္အပ

အစို ယ္ယာမတာ္ေငြရင္းဖြ႕စာ္းပံိုအေအုအေမကိို

ေအာက္ပုဇယားအဖင့္

ားပု္ာ္ အစုရယ
ှ ယ
့်
စုစု
ုတဖ
့် ဝသည့်၊ ခွဖဝခ

အစုရယ
ှ ယ
့်
တစ့်စုလ င့်

်းသညအ
့် စု

ရက္စြ

(

ဖငွသ ်းအ ်းပေင့် ြမ္ ဏ

ရှယယ
့်
အဖရအတွက့်

ဖြါင့််းအဖရ

ဖငွရင့််းစုစုဖြါင့််း

အတွက့်

ြမ္ ဏ

ုတဖ
့် ဝသည့်၊
ခွဖဝခ

(ပမ္န့်မ္ က ြ့်)

ည့်ဝင့်ငြီ်းမ္တည့်

(

်း

ုတဖ
့် ဝသည့် ၊
ခွဖဝခ

သည့်ဖနို့ရက့်တင
ွ ့်

သည့်ဖနို့ရက့်တင
ွ ့်

ည့်ဝင့်ငြီ်း

ည့်ဝင့်

ြမ္ ဏ)
၇/

/

,

၅/၆/
၅/၆/

,

/ ၈/

၇

/

/

၈

၈/

/

၉

/ ၆/

၉

/ ၇/

၉

၈ ,၅ ၅
၅,
၆,

,၇

,



ပေစ့်သည့်ြမ္ ဏ)

,

,

,

,

,

,

,

,

၅ ,

,

,

၅

,

,၅ ၅

,

၅ ၅,၅ ၅
,၉

,

၈, ၅၇,

,၅

၉,၉၇၇,

၅, ၅ ,

၅, ၅၅, ၅ ,

,၉

၅ ၉

စိုစေ
ို ပုင္း

၅, ၅၅, ၅ ,
၉,

၈,၅၉၉,

,၆ ၈,၅၉၉,

၉,၉၇၇,

မတ္ုခက္။

်းငြီ်း

,

၅
၇,

်း

,၆ ၈,၅၉၉,

။
၇/

/

-

EFR

ကိုမၸဏ၏မခား

အိုပ္စိုအား

အမာဂတ္တြင္

ရာ္ရြယ္ုခက္အဖင့္ ပိုဂကိက ကိုမၸဏ၏ အအဖစ္ ဖြ႕စာ္းု့္ာ္။

အမခားပိိုင္ကိုမၸဏ၏

ုို စ္ ာ ပ၏က

စာရင္း္ြငး္ ရမ္

ရက္တြင္ EFR အား

အမခားပိိုင္ကိုမၸဏ၏အအဖစ္ ေအပာင္းကဖြ႕စာ္းု့္ာ္။


၅/၆/

- EFR ္ာ္ ရယ္ယာကိို

မခား္ိိုိ


၇

-

EFR

္ာ္

အစိုရယ္ယာေပုင္း ၈ ,၅ ၅ ကိို
/ /
ကိို


၈
/

ကိို အစိုရယ္ယာရင္

-

EFR ္ာ္

ကိုပ္ငမ္းမခားကိို အပမ္ကာ္ဖြ႕စာ္းတာ္ေဆာက္ု့္ာ့္အတြက္ေ္ကာင့္
ိုတ္ေရာင္းု့္ာ္။
စ၏မံကိမ္းမခားတြင္

ရင္း ၏းအမပ္ ံရမ္အတြက္ အစိုရယ္ယာေပုင္း

၉ - EFR ္ာ္ စာရင္း္ြင္းရမ္ အပင္ဆင္မအအဖစ္ ရယ္ယာကိို

/၆/
ကိို



,

/၇/

၉

-

EFR

္ာ္

း

အအဖစ္ ုြစိတ္ ု့္ာ္။

စ၏မံကိမ္းမခားတြင္ရင္း ၏းအမပ္ ံရမ္အတြက္ အစိုရယ္ယာေပုင္း ၇,

၆,

ိုတ္ေရာင္းု့္ာ္။
၉

-

EFR

္ာ္

အစိုရယ္ယာအ္စ္ေပုင္း ,၇

,

ကိို

Private

(ပိုဂကိကရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ) အအဖစ္ Chang Yang Development Company Limited ္ိိုိ


၅,

တ
ို ္ေရာင္းု့္ာ္။

၈/



ုြစိတ္ု့ာပ၏း အစိုရယ္ယာ

ိုတ္ေရာင္းု့္ာ္။

/၈/



း

Placement

ိုတ္ေရာင္းု့္ာ္။

၂၁/၀၁/၂၀၂၀ - ေပ္းရမ္ကကမ္ရရသည့္အစိုရရယ္ယာမကာ္းအာ္းလိုပို္းကို အျပည့္အရထည့္ရင္းပီ္းျဖစ္ပ သည္။

၈။ အအမတ္ုြေ မ၊ အအမတ္ုြေ မမႈ ုဒ
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ကုမ္ပဏမ္
ီ ်းဥြဖေအရ
အဖ

ွဖ

ကျွန့်ုြ့်တုို့ကုမ္ပဏီသည့်

အခါအ ်းဖလ ့်စွ

အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်း၏သဖဘ တူညီခ က့်ပေင့်

ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်း၏ အပမ္တ့်ခွဖဝမ္ှုကု ဖ ကည မ္ည့်ပေစ့်ဖသ ့်လည့််း ဘုတ့်အေွွဲ့က

အကကံပြြု

်းသည့် ြမ္ ဏ

အပမ္တ့်အစွန့််းမ္ ်းမ္ှ

က့်ြုသည့် အပမ္တ့်ခွဖဝမ္ှုကု ဖ ကည မ္ည့်မ္ဟုတ့်ြါ။ အပမ္တ့်ခွဖဝမ္ှုမ္ ်းကု ကုမ္ပဏီ၏

ခွဖဝဖြ်းရမ္ည့်။

ေါရုက့်တ မ္ ်းသည့်

အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်း၏သဖဘ တူညီခ က့်မ္ရယူဘ

က ်းပေတ့်အပမ္တ့်ခွဖဝမ္ှုကု ဖ ကည နုင့်သည့်။
ဘုတ့်အေွွဲ့သည့် အပမ္တ့်ခွဖဝရန့်အကကံပြြုမ္ှုနှင့် စြ့်လ ဉ့််း၍ ကုယ့်ြင
ု ့်

ံု်းပေတ့်နုင့်သာ္။

ုို့အပြင့် အခ န့်၊ နည့််းလမ့္််းနှင့် အပမ္တ့်ခွဖဝမ္ှုတုို့နှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ဖအ က့်ြါအခ က့်မ္ ်းအြါအဝင့် အခ က့်အလက့်
မ္ ်းစွ တုို့ကု


ည့်သွင့််းစဉ့််းစ ်းြါသည့်။

ေငြ္ားပိိုင္ဆိုိင္မအေအုအေမ (Level of Cash)၊ ေ ကြးာမ၏ င့္ အစို ယ္ယာမတာ္ေငြရင္းဆိိုင္ရာ ိင္းယာ္
မအေအုအေမ (Gearing)၊ Return on Equity င့္ ုြေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္ (Retianed Earnings)



ကိုမၸဏ၏က ေမခာ္မမ္း

ား္ာ့္ ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မ



ေဖာ္ေဆာင္ေမ္ာ့္ စ၏မံကိမ္းအ္စ္မခားအပုအ င္ ကိုမၸဏ၏ုေမခာ္မမ္း



ေငြေ္ကးစ၏မံုခက္အရ ကိုမၸဏ၏အား အပ႒ာမ္း

ား္ာ့္ ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမအစ၏အမံ

ား္ာ့္ အအမတ္ုြေ မအား ကမ္ိ္တ္မ

အအမတ္ုြေ ေပးရမ္ ိပုက အမမ္မာကခပ္ေငြအဖင့္ ေပးပုမာ္။
အအမတ္ုြေ မဆိိုင္ရာ ေပးရမာ့္ အုြမ္ င့္စပ္ကခစ္း

“အပိိုင္း

- အုြမ္ေကာက္ုံမ” ကာကိို ္ကာ့္ပု။

၉။ ကိုမၸဏ၏ုအစို ယ္ယာေဖာ္အပုခက္
ဖအ က့်ြါဖေ ့်ပြခ က့်မ္ ်းသည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏တည့်
(AOA)

အရ

အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်းက

ရရှြုင့်

အက ဉ့််းခ ြုြ့်အခ က့်အလက့်မ္ ်းပေစ့် ကြါသည့်။

ဥြဖေမ္ ်း နှင့် သင့််းေွွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််း (MOA) နှင့် သင့််းေွွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း
ုင့်

်းသည့်အခွင့်အဖရ်းမ္ ်း

ဤဖေ ့်ပြခ က့်မ္ ်းသည့်

နှင့်

အခွင့်

ူ်းခံစ ်းခွင့်မ္ ်း

သင့််းေွွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််း

သင့််းေွွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း (AOA) ၏ အဖရ်းကကီ်းဖသ ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္ ်းကု အက ဉ့််းခ ြုြ့်၍ ဖေ ပ့် ြ

ုင့်ရ

(MOA)

နှင့်

်းပခင့််းပေစ့်ဖသ ့်လည့််း

အလွန့်ပြည့်စုံဖသ ရည့်ညန့််းခ က့်အပေစ့် သင့််းေွွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််း (MOA) နှင့် သင့််းေွွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း (AOA) ကု ရည့်ညန့််း
နုင့်ြါသည့်။
္ာမမ္အစို ယ္ယာ
ကၽြ ္ိုပ္တိိုကိုမၸဏ၏တြင္ တစ္စို င့္ တစ္စိုတမ္းတႈအဆင့္အတမ္း ိာပ၏း အသက္သက္မေမ

တမ္းတႈအုြင့္အေရးရ ိေစ

္ာ့္ ္ာမမ္အစို ယ္ယာမခား ညႈ္ာ့္အမခဥိးအစားတစ္မခဥိးတာ္း္ာ ိပု္ာ္။
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အစို ယ္ယာအ္စ္မခား
ကုမ္ပဏီ၏ မ္တည့်ဖငွရင့််းအတွက့် အစုရှယ့်ယ အသစ့်မ္ ်းကု အဖ
ကကြုတင့်ခွင့်ပြြုခ က့်ပေင့်သ

ုတ့်ဖြ်းြါမ္ည့်။ အ

ုြါ

ွဖ

ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်း၏

ံု်းပေတ့်ခ က့်အတွက့် အပခ ်းနည့််းပေင့် ကနို့့်ကွကပ့် ခင့််း မ္ရှြါက

ဤသို့ုဖသ

အစုရှယ့်ယ အသစ့်မ္ ်းကု ကုမ္ပဏီ၏လက့်ရှအစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်းအ ်း ကုမ္ပဏီတွင့် ၎င့််းတုို့ အစုရှယ့်ယ

ည့်ဝင့်

်းသည့်ြမ္ ဏအလုက့် ဦ်းစ ်းဖြ်းကမ့္််းလှမ့္််းရမ္ည့်။ အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု ခွဖဝငြီ်းသည့်အခါ ၎င့််းတုို့အတွက့်

အပြည့်အဝဖြ်းဖခ ရမ္ည့်။
အစို ယ္ယာ င္မခား

ကျွန့်ုြ့်တုို့၏အစုရှယယ
့်
ရှင့်မ္ှတ့်တမ့္််းတွင့်အေွွဲ့ဝင့်အပေစ့်စ ရင့််းသွင့််း
အသအမ္ှတ့်ပြြုြါမ္ည့်။
သတ့်မ္ှတ့်

ကုမ္ပဏီမ္ှ

်းသူမ္ ်းကသ
ု

စဖတ ရှယ့်ယ အဖရ င့််းအဝယ့်ပြြုလုြ့်သည့်

အစုရှယ့်ယ ဝင့်မ္ ်းအပေစ့်
သက့်

်းသည့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းမ္ ်းအရ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု ရယူြင
ု ့်

စ ရင့််းဝင့်အစုရှယ့်ယ ရှင့်အပေစ့်

ုင့်ရ စဖတ အတ့်ခ န့််းမ္ှ
ုင့်

်းသူမ္ည့်သူကု မ္

ု

ည့်သွင့််းရမ္ည့်။

အစို ယ္ယာ ကေအပာင္းအုင္း
ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု ေါရုက့်တ မ္ ်း သဖဘ တူညီသည့်အတုင်း့် သမ္ ်းရု်းက လဖပြ င့််းနုင့်သည့်။ (YSX
ကသုို့ဖသ ) စနစ့်တက ေွွဲ့စည့််း

်းသည့် စဖတ အတ့်ခ န့််းတွင့် စ ရင့််းသွင့််းအဖရ င့််းအဝယ့်ပြြုသည့် အစုရှယ့်ယ

မ္ ်းနှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ့်ယ မ္ ်းလဖပြ င့််းရ တွင့် သက့်
အတ့်ခ န့််းက ခနို့့်အြ့်

ုင့်ရ

စဖတ အတ့်ခ န့််း သုို့မ္ဟုတ့် စဖတ

်းသည့် အြ့်ဖငွလက့်ခံသည့် အေွွဲ့အစည့််း သုို့မ္ဟုတ့် clearing အေွွဲ့အစည့််းက သဖဘ တူ

ညီသည့်တုင်း့် သမ္ ်းရု်းက လဖပြ င့််းရမ္ည့်။

(YSX ကသုို့ဖသ ) စနစ့်တက ေွွဲ့စည့််း

်းသည့် စဖတ အတ့်ခ န့််းတွင့်

စ ရင့််းသွင့််းအဖရ င့််းအဝယ့်ပြြုသည့် အစုရှယ့်ယ မ္ ်းမ္ှ လွ၍ ေါရုက့်တ မ္ ်းသည့် သ မ္န့်နှစ့်ြတ့်လည့်အဖ
အစည့််းအဖဝ်းမ္တုင့်မ္ီ ၁၄ ရက့်အတွင့််း လဖပြ င့််းပခင့််းအ ်း စ ရင့််းသွင့််းမ္ှုကု
အစို ယ္ယာ င္မခားု အေ
အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်း၏

ြေ

သ မ္န့်အဖ

အခ န့်တွင့် က င့််းြရမ္ည့်။

ုသုို့အဖ

ဒု ိိုက္တာအဖြ႕္ာ္ အ

ႈးအေ

ိုိင္္ာ္ ။

ွဖ

ွအစည့််းအဖဝ်းကု

ွဖ
ြေ

9

င့်သည

ဖနို့မ္ှ

ွအစည့််းအဖဝ်းကု မ္ည့်သည့်အစုရှယ့်ယ ဝင့် ၂ ဦ်း ကမ္

၁၈

လအတွင့််း

်းသည့် ဖနို့ရက့်နှင့်
ု ဖခေါ်

ုနုင့်သည့်။

ြအစာ္းအေ းကိို ၎္င္ိေကခာ္္ာ္ညို ယႈဆ္ာ့္အုခိမ္တြင္ ကခင္းပ
. %

က္မမာ္း္ာ့္ အစို ယ္ယာ င္မခား

ိို္ိိုအစာ္းအေ းကခင္းပရမ္ စာအဖင္ိ ေရး္ားေတာင္းဆိိုပုကကာ္း ကခင္းပ ိိုင္္ာ္။
်းပခင့််း မ္ရှြါက အဖ

ွအဖ

ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် မ္ဖြ်းပခင့််းကု

ံု်းပေတ့်ခ က့်ပေင့် ပြြုလုြ့်နုင့်ငြီ်း အစည့််းအဖဝ်းတွင့် မ္ဖြ်းသူမ္ ်းအနက့် မ္အမ္ ်းစုရရှရန့်

္င္းဖြ႕မတ္တမ္း (MOA)

္ာ့္အုခိမ္ြဲ၌မဆိုိ အ

ႈးအေ

င့္ ္င္းဖြ႕စာ္းမခာ္း (AOA) ု အပိို္ဒ္ ( ၆) တြင္ ေဖာ္အပ
ြေ

ပခက္ကြက္ပုကကာ္းေကာင္း အ
အ

်းနုင့်သည့်။

ံု်းတစ့်နှစလ
့် င့် တစ့်ကကမ့္် ကုမ္ပဏီမ္ှ သတ့်မ္ှတ့်

ဥြဖေအရ သုို့မ္ဟုတ့် သင့််းေွွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််းအရ ပြဋ္ဌ န့််း
သ မ္န့်

ကုမ္ပဏီတည့်ဖ

ိိုအအပင္ အစို ယ္ယာရင္မခားအမက္ မေပးပိိုင္ုြင္ိ ိ္ႈ

က ကိိုယ္စားအပဥ

ွ

ြအစာ္းအေ း

က င့််းြရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း ဖနောင့်တွင့် အနည့််း

9

ုင့််းငံ

ွဖ

ြအစာ္းအေ းမခားကိို ေုစယႈ ိုိင္္ာ္။
ႈးအေ

ြေ

ား္ာ္မာ “ဒု ိိုက္တာမခားက ္င့္ေကခာ္္ာ္ညို ယႈဆ္ာ့္မာ္

ိိုအပင္ ေတာင္းဆိိုအုင္းအပဥကာ ကာ္းေကာင္း ္ိိုိမညိုတ္ အစာ္းအေ းကခင္းပရမ္

ြအစာ္းအေ းမခားကိို ေုစေစ ိုိင္္ာ္။ အကယ္

မာ္္ာ့္အုခိမ္တြင္မဆိို အမမ္မာ ိို္င္ငံအတြင္း အစာ္းအေ း

ေအမာက္ ိိုင္ေကာက္ေ္ာဒု ိိုက္တာအေရအတြက္မ ိပုက မာ္္ာ့္ဒု ိိုက္တာမဆိိုကာ္းေကာင္း၊ ကိုမၸဏ၏ုမာ္္ာ့္အစို င္ စ္ာ၏းမဆိိုကေ္ာ္ကာ္း

ေကာင္း၊ ဒု ိိုက္တာမခားက အစာ္းအေ းကိိုေုစယႈေစ္ာ့္မာ္းကမ္းမခားအတိိုင္း အမ၏းစပ္ဆိုံးအဖစ္ေစကခက္ အ

ႈးအေ

ြေ

ြအစာ္းအေ းကိို ေုစယႈ ိုိင္

္ာ္။
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ကိိုအပ္ပု္ာ္10။ ဥြမ္
အစည့််းအဖဝ်းတွင့်

- ေါရုကတ
့်
ဖရွ်းခ ယ့်ခနို့့်အြ့်မ္ှုအတွက့် သ မ္န့်

မ္ဖြ်းသူမ္ ်း အနက့် ၇၅.၀% မ္အမ္ ်း

ံု်းပေတ့်ခ က့်နှင့်ြင့် လံုဖလ က့်သည့်။

ံု်း ရရှရန့် လုအြ့်သည့် အ

နဒအဖလ က့် ကုမ္ပဏီေ က့်သမ့္််းပခင့််း၊ သင့််းေွွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််းနှင့်သင့််းေွွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း ဖပြ င့််းလပြင့်
အမ္ည့်

ဖပြ င့််းလပခင့််းနှင့်အစု

ရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း

ဖလ ခ ပခင့််းတုို့

အြါအဝင့်

ူ်း

ံု်းပေတ့်ခ က့်သည့်

င့်ပခင့််း၊ ဖက ့်ြုရတ့်
ကုမ္ပဏီမ္ ်းဥြဖေအရ

အခ ြုွဲ့ကစစရြ့်မ္ ်းအတွက့် လုအြ့်ြါသည့်။
သ မ္န့်

ံု်းပေတ့်ခ က့်အတွက့် အဖ

ွဖ

စ ဖရ်းသ ်းအဖ က င့််း က ်းရမ္ည့်။

ွအစည့််းအဖဝ်းက င့််းြပခင့််းပေစ့်ြါက က င့််းြသည့်အခါတုင့််း ၁၄ ရက့် ကကြုတင့်၍
အ

ူ်း

ံု်းပေတ့်ခ က့်အတွက့် အစည့််းအဖဝ်းက င့််းြပခင့််း ပေစ့်ြါက ၂၁ ရက့်

စာအဖင့္ေရး္ားအေ္ကာင္း္ကားရမာ္အဖစ္ာပ၏း11

ကကြုတင့်၍
အုခိမ္ င့္ အ

ႈးကိုပ္ငမ္းအတြက္အဖစ္ပုက

အေ္ကာင္း္ကားစာတြင္

က င့််းြမ္ည့်ဖနရ ၊

ိိုကိုပ္ငမ္းု ္ေသာ္သာ တိိုိကိို ေဖာ္အပရမာ္။

ဖနို့ရက့်၊

12

မေပးပိင
ို ု
္ ြင့္
ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်းသည့် မ္ည့်သည့်အဖ
မ္ဖြ်းခွင့်တုို့

ရှ ကြါသည့်။

ွဖ

ွအစည့််းအဖဝ်းကုမ္

အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်းသည့်

ု တက့်ဖရ က့်ခွင့် ၊ ဖပြ

ကုယ့်တုင့်တက့်ဖရ က့်၍

မ္ဖြ်းနုင့်သည့်

ုခွင့် ၊

သုို့မ္ဟုတ့်

ကုယ့်စ ်းလှယ့်ပေင့် မ္ဖြ်းနုင့်ငြီ်း ကုယ့်စ ်းလှယ့်သည့် အစုရှယ့်ယ ရှင့်ပေစ့်ရန့် မ္လုအြ့်ြါ။ ကုယ့်စ ်းလှယခ
့် နို့့်အြ့်သည့်
စ ခ ြုြ့် ၊ ကုယ့်စ ်းလှယလ
့် စ (Power-of-Attorney)
စ ကု

ကုယ့်စ ်းလှယ့်အပေစ့်

စ ရင့််းသွင့််း

မ္ဖြ်းမ္ည့်

သုို့မ္ဟုတ့် အပခ ်းနည့််းပေင့် ကုယ့်စ ်းလှယ့်လအြ့်

အစည့််းအဖဝ်းမ္က င့််းြမ္ီ

်းသည့် လြ့်စ တွင့် ကာေရာက္အပ္ ံရမာ္။

၇၂

နောရီ

က့်

ဖနောက့်မ္က ြ

်းသည့်
ကုမ္ပဏီ၏

13

အအမတ္ေ စို
10

္င္းဖြ႕မတ္တမ္း (MOA)

င့္ ္င္းဖြ႕စာ္းမခာ္း (AOA) ု အပိို္ဒ္ (

) တြင္ ေဖာ္အပ

ား္ာ္မာ “မာ္္ာ့္အေ

ြေ

ြအစာ္းအေ းတြင္မဆိိုဆိုံးအဖတ္

ုခက္တစ္ရပ္အတြက္ မေပးအုင္းကိို ကက္မခားအပအုင္းအဖင့္ ဆိုံးအဖတ္ ိုိင္္ာ္။ (ကက္မခားအပ ရ ိေ္ာအေအဖကိို ေ္ကာာေမစာ္အဖစ္ေစ၊ ေ္ကာာအုင္းမအပဥမ၏တြင္ အဖစ္
ေစ) ္သာပတိကအဖစ္ေစ၊ အမာ္းဆိုံးအဖြ႕ င္ စ္ာ၏းက အဖစ္ေစ၊ မေပး္ႈစာရင္းကိို ေတာင္းဆိိုအုင္းမအပဥကခင္

ိိုအပင္ မေပး္ႈစာရင္းကိို ေတာင္းဆိိုု့ာပ၏း မညိုတ္

ကခင္ ကက္မခားအပ မေပးအုင္းအဖင့္ဆံးို အဖတ္ေ္ာ ဆံိုးအဖတ္ုခက္တစ္ရပ္တြင္ အတာ္အပဥေ္ကာင္း ္ိုမ
ိ ညိုတ္ အမခား္ေသာတႈအတာ္အပဥေ္ကာင္း ္ိုိမညိုတ္
အမခားစိုု္ေသာဆ ႏအရ အတာ္အဖစ္ေ္ကာင္း ဆိုံးအဖတ္ုခက္တစ္ရပ္အပဥကိုပ္အုင္း္ာ္ ေ
ေကာင္း အုခဥိးအဆကိိုေ္ာ္ကာ္းေကာင္း၊ ္က္ေ္

ာက္ုံမ ္ိုိမညိုတ္ ကမ္ိကက
ြ ္မအေရအတြက္ကိိုေ္ာ္ကာ္း

င္ ားအပရမ္မကိိုသ ယင္းဆိုးံ အဖတ္ုခက္အတြက္ ကိုံေကာက္္ာ့္အာပ၏း္တ္္က္ေ္ုံုခက္အဖစ္ေစ

ရမာ္။”
အပိိုဒ္

၆

င့္

၈ တြင္

ပ္မေ
ံ ဖာ္အပ

ား္ာ္မာ “အပိိုဒ္

၆ - ကက္မခားအပအုင္းအဖင့္အဖစ္ေစ။ မဆ ႏစာရင္းေကာက္ယႈအုင္းအဖင့္အဖစ္ေစ ေဆာင္ ြက္ရာတြင္ ဆ ႏမ

မခားတႈာ၏ေမ္ာ့္ကိစ္ရပ္တြင္ ္သာပတိ္ာ္ အစာ္းအေ းတြင္ ကက္အပအုင္းအဖင့္အဖစ္ေစ၊ မဆ ႏေပး္ႈစာရင္းတြင္ ပု င္ အဖစ္ေစ ဒိုတိယ ္ိုိမညိုတ္
ဆိုံးအဖတ္မတစ္မေပးပိိုင္ုြင့္ ိေစရမာ္။” “အပိိုဒ္ ( ၈) - ကက္မခားအပ မေပးအုင္းတြင္ ကိိုယ္တိိုင္ ္ိုမ
ိ ညိုတ္ ကိိုယ္စားုမ္ိ
္ာ္

မတစ္မေပးုြင့္ ိ္ာ္။

မေပး္ႈစာရင္းေကာက္ယႈအုင္းတြင္

အစို င္တိိုင္း္ာ္

တက္ေရာက္ေမေ္ာ အစို င္တိုိင္း

မိမိပိိုင္ဆိိုင္ေ္ာအစို ယ္ယာတစ္စိုစ၏အတြက္

မတစ္မစ၏ေပးပိိုင္ုြင့္ ိ္ာ္။”
11

၎ကိို ၉

ုို စ္ ကိုမၸဏ၏မခား အက္ာပေဒု အပိိုဒ္ (၈ ) အရကိိုအပ္ု့္ာ္။ အေ္ကာင္း္ကားစာ အတြက္ ေယသိုယခ အုခိမ္ကာက င့္ စပ္ကခာ္း

ကိုမၸဏ၏မခား ာပေဒ တြင္ ေဖာ္အပ
12
13

အမမ္မာ

ားအုင္း မရိေပ။

မတ္ုခက္ (၇) ကိို ္ကာ့္ရမ္။
္င္းဖြ႕မတ္တမ္း (MOA) င့္ ္င္းဖြ႕စာ္းမခာ္း (AOA) ု အပိို္ဒ္ (၅ ) တြင္ ေဖာ္အပ

ား္ာ္မာ “ကိိုယ္စားကေအပာင္းုံရ္ႈ င့္ အုြင့္အာဏာေပးအပ္အုင္း

ုံရ္ႈ ္ိမ
ိို ညိုတ္ အအုားကိုပ္ပိိုင္ုြင့္ေပးအပ္အုင္းုံရ္ႈ ( ိကခင္) တစ္ား၏ ကို
ို မ္အ
ိ ပ္္ာ္စ
့ ာုခဥပ္စာတမ္းေအာက္တြင္ ုမ္ိ
ေ္ာ္ကာ္းေကာင္း၊ အဆိိုပုအာဏ ္ိုမ
ိ ညိုတ္ ကိုပ္ပိိုင္ုြင့္ေပးအပ္

ားအုင္းအတြက္

ား္ႈက ကက္မတ္ေရး

ိိုႀတ၏အဖင့္ မမ္ကမ္ေ္ကာင္း္က္ေ္ုံကက္မတ္ေရး

စာတမ္းမိတၱဟတစ္ေစာင္အဖင့္ေ္ာ္ကာ္းေကာင္းအပဥကိုပ္ကခက္ အဆိိုပုစာုခဥပ္စာတမ္းတြင္ အမာ္ေဖာ္အပ

ိိုး

ားအုင္းအဖင့္

ား္ာ့္ စာုခဥပ္

ား္ႈက မေပးရမ္ႀကံ ြယ္ေ္ာ္ အစာ္းအေ းကခင္းပ

မာ့္အုခိမ္မတိိုင္မ၏ ုိုမစ္ဆယ့္ စ္မာရ၏ေအာက္မမာ္းေစသ ကိုမၸဏ၏ုမတ္ပိုံတင္ ိုံးတြင္ တင္္င
ြ ္းရမာ္။
္ာ့္စာုခဥပ္စာတမ္းအပဥကိုပ္တင္္င
ြ ္းရမ္ပခက္ကြက္ကခင္ ယင္းကိတ
ို ရား င္္ာ္ညို ္တ္မတ္အုင္းမုံ

ိိုး

ိုိအပင္ ကိုိယ္စားကယ္ကအပ္အုင္းုံရ္ႈအား ုမ္ိ

ိိုက္ေစရ။”
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ား

အစို ယ္ယာ င္မခားု္ာမမ္ဆံိုးအဖတ္ုခက္အဖင့္ အေ
ကာ္း ဒု ိိုက္တာမခားက အႀကံအပဥ

ြေ

ား္ာ့္ ပမာဏ

ကိုမၸဏ၏မ ရ ိ္ာ့္ အအမတ္ေပစ မႈတာ္

ြအစာ္းအေ းတြင္ အအမတ္ုြေ မကိို

က္ ေကခာ္ကြမ္

အအမတ္ုြေ မ မအပဥရပု။ ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္

အစို ယ္ယာ င္မခားအား ္င္ိေကခာ္္ာ့္ ္ကားအဖတ္ အအမတ္ုြေ မကိို

အုုအားေကခာ္စြာ အပဥကိုပ္ ိိုင္္ာ္။ မာ္္ာ့္အေအုအေမတြင္မဆိို
ေပးရမာ္။ ေ္ကာာ

ေ္ကာာ ိိုင္ေ္ာ္

အအမတ္ုြေ မအားကံိုးကိို

ား္ာ့္ ္ိိုိမညိုတ္ ုြေ ရမာ့္ အအမတ္ေ စိုအတြက္ ကိုမၸဏ၏

အအမတ္ေငြ

မ

ံမ အတိိုးေငြေတာင္းုြင့္မ ပ
ိ ု။

ဆိုေ္ကး င့္ အုြင့အ
္ ေရး
ဒု ိိုက္တာအဖြ႕္ာ္ အေ

ြေ

ြအစာ္းအေ းတြင္ အစို ယ္ယာ င္မခားု ုြင့္အပဥုခက္အဖင့္ မာ္္ာ့္ ္၏း္မ္ိ

ရမ္ပံိုေငြကိိုမဆိို ဆိုေ္ကးေငြအစို ယ္ယာအအဖစ္ ေပးေ
၎တိိုို အစို ယ္ယာမခား္ိိုိ

အစို ယ္ယာ င္မခား ပိိုင္ဆိိုင္္ာ့္ အ စို ယ္ယာ အုခဥိးကခ

ာ့္ င္ာပ၏းမတာ္ေငြရင္းအအဖစ္

ာ့္ေပး ိိုင္္ာ္။

ကေအပာင္းရယႈအုင္း
အနောဂတ့်တင
ွ ့်

ကျွန့်ုြ့်တုို့၏

ကုမ္ပဏီအ ်း

အမ္ ်းပြည့်သူနှင့်

သက့်

ုင့်သည့်ကုမ္ပဏီအပေစ့်

န့််းခ ြုြ့်ပခင့််းတွင့်

အဖပြ င့််းအလ သုို့မ္ဟုတ့် လဖပြ င့််းရယူပခင့််းကု ဟနို့့်တ ်းက ကွယ့်သည့် ဥြဖေနှင့် စည့််းမ္ ဉ့််းမ္ ်း ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့်
မ္ရှဖသ်းြါ။
ကိုမၸဏစ
၏ ာရင္း င္းကင္းဖခက္္မ
ိ း္ အုင္း င့္ မတာ္ေငြရင္း အပမ္ကာ္ေပးအပ္အုင္း
ကုမ္ပဏီကု ေ က့်သမ့္််းသည့်အခါ သုို့မ္ဟုတ့် မ္တည့်ဖငွရင့််း ပြန့်လည့်ဖြ်းအြ့်သည့်အခါ အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်းသည့်
အစုရှယ့်ယ အမ္ ြု်းအစ ်းအလုက့်ရရှသည့် အခွင့်အဖရ်းမ္ ်းဖြေါ် မ္ူတည့်၍ ၎င့််းတုို့ြုင့်

ုင့်သည့် အစုရှယ့်ယ အခ ြု်းက

အြုရြုင့်ခွငမ္
့် ်းတွင့် ြါဝင့်ခွင့်ရှသည့်။
အစို ယ္ယာ ပိင
ို ဆ
္ င
ိို ု
္ ြင့္ ္ိိမ
ို ညိုတ္ မေပးုြင့က
္ ိို ကမ္ိ္တ္အုင္း
SECM ္ာ္ YSX ု စာရင္း င္ကိုမၸဏ၏မခားုအစိုရယ္ယာမခားကိို ေရာင္း ယ္မအပဥကိုပ္ရာြဲ၌
ပု င္ေဆာင္ရြက္ုြင့္အပဥအုင္းမင့္ စပ္ကခာ္း
တြင္

အမိမ္ိေ္ကာ္အငာစာ အမတ္

ိုတ္အပမ္ု့္ာ္။ အမိမ္ိေ္ကာ္အငာစာအရ YSX ္ာ္

/

၉ ကိို

၉ ုို စ္၊ ဇႈကိိုင္က

ကိုမၸဏ၏မခား္ာ္ မိမိတိိုကိုမၸဏ၏တြင္ မိုိင္ငံအုားပိိုင္ဆိိုင္မကိို မာ္္ာ့္ရာုိိုင္ မ္းအ
ိုိ္ိုိတင္အပရာတြင္ တာ္ဆာပေဒမခား င့္အာ၏

အဖြ႕အစာ္းုုြင့္အပဥုခက္ရရိာပ၏းအဖစ္ရမာ္။ ္ိိုိရာတြင္
စတင္ကိုပ္ေဆာင္မိုိင္္ာ့္ေမိရက္အား YSX မ

ပ္မံ

ရက္

ိိုင္ငံအုား္ားမခား ပု င္ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ အပဥကိုပ္မိိုင္ရမ္

အတြက္ ကိိုအပ္ေ္ာကိုပ္ငမ္းစာ္းမခာ္းမခားကိို SECM ု ုြင့္အပဥုခက္ ႀကိဥတင္ရယႈ
ႀကိဥတင္တင္အပရမာ္အဖစ္ာပ၏း

ိိုင္ငံအုား္ားမခားအား

ိုတ္အပမ္ရမာ္။

စာရင္း င္

ိ ပု င္ုြင့္အပဥမာ္ကိို YSX ္ိိုိ

္က္ဆိို္င္ရာကိုပ္ငမ္းႀက၏း္ကပ္္ာ့္

ိိုင္ငံအုား္ားမခားအေမအဖင့္

အစိုရယ္ယာေရာင္း ယ္မကိို

ိုတ္အပမ္ေ္ကာာမာ္ အဖစ္ပု္ာ္။
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အပှိုင််း ၉ - ပတ်သ
ရွ

်

်နွှယ်ရနသည် ပုဂ္ှိိုလ်/အြွွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင် လုပ်ငန််းရ

ာင်

်မှုမျာ်း

။

ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပဂ
ို ဥိက/္ အဖြ႕အစာ္းမခား င့္အပဥကိုပ္

ားေ္ာ

အေရးႀက၏းေ္ာေငြေရးေ္ကးေရး

ကိစ္ရပ္မခား
အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခားာပေဒတြင္
အစာ္းမခားအ္ကား

ကိုပ္ငမ္းကိုပ္ကိိုင္ေဆာင္ ြက္အုင္းကိို

ကာကြယ္မမခားအအပင္
မခား ္တ္မတ္

။

အမမ္မာအမခားပိိုင္ကိုမၸဏ၏ င့္ ၎ င့္ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂိဥက္/ အဖြ႕
ိမ္းုခဥပ္္ာ့္မႈေသာင္ပု င္ပု္ာ္။ ဤတားဆ၏း

ကၽြ ္ိုပ္တိိုုကိုမၸဏ၏္ာ္ အဆိိုပုကိုပ္ငမ္းကိုပ္ကိိုင္ေဆာင္ရြက္မမခားကိို

စ၏မံုမ္ိုြ္ာ့္မႈ ုဒ

ားရိပု္ာ္။

ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္

ပိုဂဥိ က္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္

ကိုပေ
္ ဆာင္ု္
့ ာ့္၊

ကိုပေ
္ ဆာင္ေမ္ာ့္ ၊

ကိုပေ
္ ဆာင္မာ့္ ကိုပင
္ မ္းေဆာင္ ြကမ
္ မခား
ကၽြ ္ိုပ္တိိုကိုမၸဏ၏ု

ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား င့္

ေပုင္းစာ္းအုင္းအားအဖင့္

ာပ၏းအပာ့္စံိုေ္ာေ

တြဖက္ကိုမၸဏ၏အ္၏း္၏းု

ာက္ပံိပိိုေဆာင္ေရး မ္ေဆာင္မကိို

အတြင္းတြင္ က က္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား င့္တြဖက္ကိုမၸဏ၏မခားအ္ကား

္ႈမတႈ္ာ့္ မ္ေဆာင္မမခားကိို
ေပးကခက္ရိရာ

ကၽြ ္ိုပ္တိို Group

ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ

(Group

တြင္း

ကိုမၸဏမ
၏ ခားအုခင္းုခင္းအ္ကား ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ) ္ာ္ ယုင္က ို့္ကိို ကက္ ိတြင္ကာ္းေဆာင္ရြက္မ ိာပ၏း
ေမာင္တြင္ကာ္း ေဆာင္ရြက္မ ိမာ္အဖစ္ပု္ာ္။
ိိုအပင္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုု မ္ေဆာင္မကိုပ္ငမ္း္ေသာ္သာ ေ္ကာင့္ ကၽြ ္ိုပ္တိို Group အတြင္းမ EFR GLE ၊ MRTW
Logistics၊ UCS

င္ိ KEFR က့္ိိုေ္ာ ကိုမၸဏ၏မခား င့္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုုမႈကအစို ယ္ယာ င္မခားအေမအဖင့္ အကခဥိး

ုံစားုြင့္ရိေ္ာ ္ေသၤာပိိုိေဆာင္ေရးေအဂခင္စ၏မခားအ္ကား ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ (ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္
ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ) ္ာ္ ယုင္က

ို့္ကိို ကက္ ိတြင္ကာ္းေဆာင္ရြက္မ ာိ ပ၏း

ေမာင္တြင္ကာ္း ေဆာင္ရြက္မ ိမာ္အဖစ္ပု္ာ္။ အေ္းစိတ္ကိို ဤအပိိုင္း ၉၊ အပိိုဒ္ ၆ တြင္ ္ကာ့္ပု။
ုကသုို့ Group တွင့််း ကုမ္ပဏီမ္ ်းအခ င့််းခ င့််းအ က ်းလုြ့်ငန့််းဖ
အေွွဲ့အစည့််းမ္ ်းနှင့်လုြ့်ငန့််းဖ
၅%
လုြ့်ငန့််းဖ

က့်

မ္ဖက ့်လွန့်ြါ။
င့်ရွက့်မ္ှုနှင့်

င့်ရွက့်မ္ှုနှင့် ြတ့်သက့်

င့်ရွက့်မ္ှုမ္ှရရှသည့် စုစုဖြါင့််းဝင့်ဖငွသည့် ကျွန့်ုြ့်တုို့ Group ၏ စုစုဖြါင့််း ဝင့်ဖငွ၏
ကျွန့်ုတုို့၏အပမ္င့်အရ

ြတ့်သက့်

ဤသို့ု

Group

၏လုြ့်ငန့််းမ္ ်းကု အဖ

အတွင့််းကုမ္ပဏီမ္ ်းအခ င့််းခ င့််းအ က ်း

က့်နယ့်ဖနသည့်ြုဂြု္ လ့်/အေွွဲ့အစည့််းမ္ ်းနှင့်လုြ့်ငန့််းဖ

ပေင့် ကျွနု ့်ြ့်တုို့၏ Customer မ္ ်းအ ်း ြုမ္ုဖက င့််းမ္ွန့်သည့်ဝန့်ဖ
သဖဘ သဘ ဝအရ စုဖြါင့််းဖ

က့်နယ့်ဖနသည့် ြုဂ္ြုလ့်/

င့်မ္ှုကု ဖြ်းနုင့်က

င့်ရွက့်ပခင့််းပေစ့်ငြီ်း ကျွန့်ုြ့်တုို့ကုမ္ပဏီကမ္
ု

င့်ရွက့်မ္ှုပြြုလုြ့်ပခင့််း
ုသုို့ဖ

င့်ရွက့်မ္ှုသည့်

ခုက့်ဖစသည့်အပြင့် ကုမ္ပဏီအခ င့််းခ င့််း

က့်အကူပေစ့်ဖစြါသည့်။

EFR ု ရယ္ယာအမခားဆံိုးပိိုင္ဆိိုင္္ႈအဖစ္ေ္ာ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ ေအာက္ပုအတိိုင္း ပိိုင္ဆိိုင္မမခားရပ
ိ ု္ာ္ -

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း

EFR

K Efficient Logistics

Ever Flow River Agro

E.F.R. Hotel Group

Consortium Co., Ltd.

Venture Co., Ltd.

Co., Ltd.
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ဒု ိိုက္တာမခားမ ္၏းအုားပိိုင္ဆိိုင္မဆိိုင္ရာ အုခက္အကက္မခားကိို အပိုိင္း ၈ - အေရးႀက၏းေ္ာ ေမာက္ုံ္တင္း
အုခက္အကက္မခားတြင္ အအပာ့္အစံို
Consortium

Co.,

Ltd.

အစိုရယ္ယာ

၅ %

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံ

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံ မမခားအ္ကား

င့္ ေ

ိုတ္ေဖာ္ေအပာ္ကား

ားပု္ာ္။ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ K Efficient Logistics

ာက္ပံ့ေရးဆိိုင္ရာကိုမၸဏ၏မခားမညိုတ္္ာ့္ အအုားေ္ာ
ားေ္ာ္ကာ္း

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏းမ ပိုိင္ဆိိုင္ေ္ာ

EFR

ကိုမၸဏ၏မခားတြင္
င့္ အအုားေ္ာ

ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မမခား

မရို့ပု။
EFR ႏႊရင့္ ဒ ိုက္တာမကာ္းအၾကာ္း ေပ္းရမ္ရရသည့္ပမာဏမကာ္းႏႊရင့္ ရရမ္ရရသည့္ပမာဏမကာ္း ရရပ သည္ ကၽြႏႊို္ပ္တို႔ား၏ ဘ႑ာႏာႏႊရစ္ ၂၀၁၈ - ၁၉ အတြက္ စာရင္္းစစ္ေဆ္းထာ္းးပီ္းျဖစ္သည့္ ႏႊရစ္္ကဂပ္ဘ႑ာႏာေရ္းရရင္္းတမ္္းတြင္
ဒ ိုက္တာမကာ္းထပမရ အျ္ာ္းရရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း ျမမ္မာကကပ္ ၂၁၀,၅၅၈,၅၁၀ ကိုထည့္သြင္္းစာရင္္းျပဂစိုထာ္းပ သည္။
အဆိုပ အ္ကက္ႏႊရင့္စပ္လကဥ္္းသည့္အေသ္းစတ္အ္ကက္အလက္မကာ္းမရာ ေအာက္ပ အတိုင္္းျဖစ္ပ သည္ စဥ္

အမည္

ရာထ္္း

၁။

ဦ္းေကကာ္လင
ြ ္ဦ္း

ဒ ိုက္တာ

၂။

ေဒပေစာစႏႊႏာ

၃။

ဦ္းေမာင္ေမာင္ဦ္း

၄။

ဦ္းေအာင္မင္္းဟမ္

၅။

ေဒပရတ္မႈပ

၆။

ေဒပ္င္ဆိုပ

၇။

ဦ္းသမ္္းေအာင္

၈။

ဦ္းေကကာ္ေကကာ္သမ္္း

၉။

ေဒပလြဲ့လ့မ
ြဲ ္

၁၀။

ေဒပႏႊရင္္းရည္မမ
ြ ္

၁၁။

ေဒပဇင္းငမ္္းေထြ္း

ရရမ္ရသည္
ရ
့ပမာဏ ဒ က
ို တ
္ ာမကာ္းထပမရ

အေသ္းစတ္ေဖာ္ျပ္ကက္

(ျမမ္မာကကပ္)

စိုစေ
ို ပ င္္း

ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ

၆၈,၅၈၅,၄၆၆

Temporary Drawdown

၆၃,၇၃၈,၁၉၅

Temporary Drawdown

၁၄,၇၆၉,၉၁၅

Temporary Drawdown

၁၄,၉၁၆,၉၆၅

Temporary Drawdown

၁၄,၇၆၉,၉၁၅

Temporary Drawdown

၁၄,၉၁၆,၉၆၅

Temporary Drawdown

၃,၇၅၅,၃၉၀

Temporary Drawdown

၃,၇၅၅,၃၉၀

Temporary Drawdown

၃,၇၅၅,၃၉၀

Temporary Drawdown

၃,၇၈၈,၅၈၃

Temporary Drawdown

၃,၈၀၆,၃၃၇

Temporary Drawdown

၂၁၀,၅၅၈,၅၁၀

ကၽြႏႊို္ပ္တို႔ား၏ ဘ႑ာႏာႏႊရစ္ ၂၀၁၈ - ၁၉ အတြက္ စာရင္္းစစ္ေဆ္းထာ္းးပီ္းျဖစ္သည့္ ႏႊရစ္္ကဂပ္ဘ႑ာႏာေရ္းရရင္္းတမ္္းတြင္
ဒ ိုက္တာမကာ္းထပသို႔ အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရသည့္အရာမကာ္း ျမမ္မာကကပ္ ၂၃၆,၆၆၂,၃၆၀ ကိုထည့္သြင္္းစာရင္္းျပဂစိုထာ္း
ပ သည္။ အဆိုပ အ္ကက္ႏႊရင့္စပ္လကဥ္္းသည့္အေသ္းစတ္အ္ကက္အလက္မကာ္းမရာ ေအာက္ပ အတိုင္္းျဖစ္ပ သည္ -
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စဥ္

အမည္

ရာထ္္း

၁။

ဦ္းေကကာ္လင
ြ ္ဦ္း

ဒ ိုက္တာ

၂။

ေဒပေစာစႏႊႏာ

၃။

ဦ္းေမာင္ေမာင္ဦ္း

၄။

ဦ္းေအာင္မင္္းဟမ္

၅။

ေဒပရတ္မႈပ

၆။

ေဒပ္င္ဆိုပ

၇။

ဦ္းသမ္္းေအာင္

၈။

ဦ္းေကကာ္ေကကာ္သမ္္း

၉။

ေဒပလြဲ့လ့မ
ြဲ ္

၁၀။

ေဒပႏႊရင္္းရည္မမ
ြ ္

၁၁။

ေဒပဇင္းငမ္္းေထြ္း

ေပ္းရမ္ရသည္
ရ
့ပမာဏ ဒ က
ို တ
္ ာမကာ္းထပသ႔ို

အေသ္းစတ္ေဖာ္ျပ္ကက္

(ျမမ္မာကကပ္)

ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ

Temporary Investment

၇၁,၆၄၀,၀၉၅

Temporary Investment

၁၆,၆၀၁,၀၀၅

Temporary Investment

၁၆,၇၆၆,၂၈၆

Temporary Investment

၁၆,၆၀၁,၀၀၅

Temporary Investment

၁၆,၇၆၆,၂၈၆

Temporary Investment

၄,၂၂၀,၉၆၂

Temporary Investment

၄,၂၂၀,၉၆၂

Temporary Investment

၄,၂၂၀,၉၆၂

Temporary Investment

၄,၂၅၈,၂၇၀

Temporary Investment

၄,၂၇၈,၂၂၅

Temporary Investment

ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ
ဒ ိုက္တာ

၂၃၆,၆၆၂,၃၆၀

စိုစေ
ို ပ င္္း

ကက္ ိတြင္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုု ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ အ
င့္ ၆ တိိုိတြင္ ေဖာ္အပ

၇၇,၀၈၈,၃၀၃

က္တြင္ ေဖာ္အပ

ား္ာ့္အတိိုင္း င့္ ဤအပိိုင္း ၉၊ အပိိုဒ္

ား္ာ့္ အုခက္အကက္မခားမအပ ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္

အအုားကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ ိကိမ့္မာ္မညိုတ္ညို ုမ္ိမမ္း

ားပု္ာ္။

ကၽြ ္ိုပ္တိိုုဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ အစို ယ္ယာ င္အမာ္းစိုုအကခဥိးစ၏းပြားကိို

ကာကြယ္ေစာင့္ေ ာက္ရမ္ ကိိုအပ္

ေ္ကာင္းကိို ္ိ ိမားကာ္ပု္ာ္။ ဤ္ိိုိကာကြယ္ေစာင့္ ာက္ရမ္ရာ္ ြယ္ုခက္အဖင့္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုု ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္
(ေအာက္တြင္ ေဖာ္အပ
ေဆာင္ ြက္မဆိုိင္ရာ

ား္ာ့္အတိိုင္း)
မႈ ုဒ င့္ကိုပ္

ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္

ံိုးကိုပ္မာ္းမခား

(RPT

Policy

&

Procedure)

ကိို

ကိုပ္ငမ္း

ကိိုယ္တိုိင္ုခမတ္

ေဆာင္ ြက္ပု္ာ္။
။

ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မဆိိုင္ရာ မႈ ုဒ င့္ ကိုပ္

ံိုး

ကိုပ္မာ္းမခား
(RELATED PARTY TRANSACTION POLICY AND PROCEDURES)
ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မေ္ကာင့္ အဖစ္ ိိုင္ေအု င့္ အမမ္တကယ္
အကခဥိးစ၏းပြား ိေရာဓိမခားကိို
ိုိိုက္ကာ ိုိင္ပု္ာ္။

အဖစ္ေပစကာေစ ိိုင္ာပ၏း ၎ေ္ကာင့္ ကိုမၸဏ၏ င့္ အစို ယ္ယာ င္မခားုအကခဥိးစ၏းပြားကိို
၎ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မမခား္ာ္ ကိုမၸဏ၏ င့္ အစို ယ္ယာ င္မခားု အကခဥိးစ၏းပြားကိို

တိိုးပြားေစမ္ာ ္င္တင့္ကခာက္ပတ္္ာ္ညို ယႈဆ ိိုင္ပု္ာ္။
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အႀကံအပဥမအရ ဒု ိိုက္တာအဖြ႕ င္မခား္ာ္ ပ
ေဆာင္ ြက္မဆိိုင္ရာ

တ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္

ေအာက္ေဖာ္အပပု မႈ ုဒ

င့္ ကိုပ္

ကိုပ္ငမ္း

ံိုးကိုပ္မာ္းမခားကိို ေရးဆြု့ပု္ာ္။ ဤ မႈ ုဒ္ာ္

ကိုမၸဏ၏ု Code of Coduct ပု အကခဥိးစ၏းပြား ိေရာဓိ င့္ ္က္ဆိိုင္္ာ့္ အပ႒ာမ္းုခက္မခားအအပင္ ္၏း္မ္ိမႈ ုဒ
အဖစ္္ာ္။ ဤ

မႈ ုဒပု

အပ႒ာမ္းုခက္မခား င့္ ာပေဒပုအပ႒ာမ္းုခက္မခားအ္ကား

ိေရာဓိအဖစ္ပုက

အပ႒ာမ္းုခက္မခား က ကမ္းမိိုးေစရမာ္။ ေကာ္မတ၏္ာ္ ဤမႈ ုဒကိို အုုအားေကခာ္စြာ စိစစ္

ာပေဒပု

အပင္ဆင္ရမာ္။

ရာ္ ြယု
္ ခက္
ဤမႈ ုဒကိို
•

ြတ့်သက့်

က့်နယ့်ဖနသည့် ြုဂြု္ လ့်/အေွွဲ့အစည့််းမ္ ်းနှင့် လုြ့်ငန့််းဖ

ြတ့်သက့်

က့်နယ့်ဖနသည့်

ြုဂြု္ လ့်/အေွွဲ့အစည့််းမ္ ်းအ က ်း

ဖြေါ်ဖြါက့်လ နုင့်သည့်

စီ်းြွ ်းဝဖရ ဓမ္ှ ကုမ္ပဏီအ ်း အက အကွယ့်ဖြ်းမ္ည့်နည့််းလမ့္််းပေင့် ဖ
ကုမ္ပဏီနှင့် ြတ့်သက့်

•

င့်ရွက့်မ္ှုတုင့််းကု ကုမ္ပဏီနှင့်
င့်ရွက့်မ္ှု ရှမ္ရှ စစစ့်ရန့်နှင့်

က့်နယ့်ဖနသည့်ြုဂ္ြုလ့်/အေွွဲ့အစည့််း(မ္ ်း) အ က ်း တည့်

လုအြ့်သည့်အတုင့််း စစစ့်၊ အတည့်ပြြု၊ ပြင့်

င့်၊ ဖေ ့်

အက ြု်း

ဥဖြေမ္ ်း အရ

ုတ့်ပခင့််း ရှမ္ရှ ဖသခ ဖစရန့် ရည့်ရွယ့်သည့်။

အဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ု
ိို ခက္မခား
ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂဥိ က္/အဖြ႕အစာ္း ဆိ္
ို ာ္မာ ေအာက္ပုအုခက္မခား င့္ အပာ့္စံို္ာ့္ အဖြ႕အစ ာ္း
ကိို ဆိို္ာ္ (က)

တစ္ဖြ႕ ္ိိုိမညိုတ္ တစ္ဖြ႕
။

က္ပိို္ာ့္ ္ကားုံအဖြ႕အဖင့္ တိိုက္ ိိုက္ ္ိိုိမညိုတ္ ္ြယ္ ိိုက္ ဆက္ ယ္မ ိအုင္း

(မိုင္ကိုမၸဏ၏၊ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏ င့္ တြဖက္ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏ အပုအ င္) ဤအဖြ႕
အစာ္းကိို

ကမ္းမိိုး

ိမ္းုခဥပ္္ာ့္၊ ဤအဖြ႕အစာ္းု

္ိိုိမညိုတ္ ဤအဖြ႕အစာ္း င့္ တႈာ၏္ာ့္ ကမ္းမိိုး

(ု)

ကမ္းမိုိး

ိမ္းုခဥပ္အုင္းကိိုုံရ္ာ့္ ္ိိုိမညို

ိမ္းုခဥပ္မေအာက္တြင္ ိ္ာ့္ အဖြ႕အစာ္း၊

။

ဤအဖြ႕အစာ္းအေပစ ကမ္းမိိုး ိိုင္စြမ္း ိေကာက္္ာ့္ အကခဥိးစ၏းပြားကိိုပိိုင္ဆိုိင္္ာ့္အဖြ႕အစာ္း၊

။

ဤအဖြ႕အစာ္း င့္ ပႈးတြကမ္းမိိုး

ိမ္းုခဥပ္ုြင့္ ိ္ာ့္ အဖြ႕အစာ္း၊

ဤအဖြ႕အစာ္းု (MAS 28 တြဖက္ကိုမၸဏ၏တြင္ ရင္း ၏းအမဥပ္ ံအုင္းတြင္ အဓိပၸုယ္ဖြင္ိဆိို

ား္ာ့္အတိိုင္း)

တြဖက္ကိုမၸဏ၏အဖစ္အုင္း၊
(ဂ)

ဤအဖြ႕အစာ္းက Venturer အအဖစ္ ေဆာင္ ြက္္ာ့္ JV ေဆာင္ ြက္မအဖစ္အုင္း (MAS 31 Joint
Ventures အကခဥိးစ၏းပြားကိို ္ကာ့္ပု။)၊

(ဃ)

ဤအဖြ႕အစာ္း ္ိိုိမညိုတ္ ၎ု မိုင္ကိုမၸဏ၏တြင္ အဓိကစ၏မံုမ္ိုြ္ႈအအဖစ္ ပု င္အုင္း၊

(င)

(က) င္ိ (ဃ) တြင္ ေဖာ္အပ

(စ)

အဖြ႕အစာ္း္ာ္ ( ဃ) င္ိ (င) တြင္ ေဖာ္အပ
္ိိုိမညိုတ္ ၎က

ား္ာ့္ ပိုဂိဥက္ု မိ္ားစို င္အဖစ္အုင္း၊
ား္ာ့္ ပိုဂိဥက္က ပႈးေပုင္း

ိမ္းုခဥပ္္ာ့္ Entity အဖစ္အုင္း

ႈးကစြာ ကမ္းမိိုးမ ိ္ာ့္ Entity အဖစ္အုင္း ္ိိုိမညိုတ္ တိိုက္ ိိုက္အဖစ္ေစ၊ ္ြယ္ ိိုက္

အဖစ္ေစ မေပးုြင့္အမခားဆံိုး ိ္ာ့္ Entity အဖစ္အုင္း၊ ္ိိုိမညိုတ္
(ဆ)

ဤအဖြ႕အစာ္း ္ိိုိမညိုတ္ ဤ Entity
အအဖစ္မ တ္

ြက္ာပ၏းေမာက္ရ ိမာ့္ မ္

င္ိ ပတ္္က္္ာ့္ အအုားမာ္္ာ့္အဖြ႕အစာ္းမဆိိုု မ္
မ္းမခားု အကခဥိးအတြက္ ေရးဆြ

ား္ာ့္ မ္

မ္းအကခဥိး

ုံစားမ အစ၏အစာ္အဖစ္အုင္း၊
ပံို ၅ - ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္း
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မ္း

RPT

ဆိို္ာ္မာ

မ္ေဆာင္ုရယႈ အဖစ္ေစ၊

ရယႈအုင္းမရိ္ာ္အဖစ္ေစ

အရင္းအအမစ္မခား၊

မ္ေဆာင္မမခား

ကေအပာင္းအုင္း ၊ ္ိိုိမညိုတ္ ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂိဥက္/အဖြ႕အစာ္းအ္ကား တာ မ္မခားကေအပာင္းအုင္းကိို
ဆိိုကိို္ာ္။
ပိုဂဥိ က္တစ္ား၏ ု

တိက
ို ္ က
ိို မ
္ ္
ိ ားစို င္

ဆိို္ာ္မာ

Entity

င့္

ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္ရာတြင္

၎ပိုဂိဥက္ကိို

ကမ္းမိိုးမ ိ္ႈ ္ိိုိမညိုတ္ ၎ပိုဂိဥက္ု ကမ္းမိိုးအုင္းုံရ္ာ့္ မိ္ားစို င္မခားကိို ဆိိုကိို္ာ္။ ၎တိိုိတြင္ (က)

ိိုပိုဂိဥက္ု ဇမ၏း/ုင္ပြမ္း င္ိ ္ား္မ၏း

(ု)

ိိုပိုဂိဥက္ု ဇမ၏း/ုင္ပြမ္းု ္ား္မ၏း

(ဂ)

ိိုပိုဂိဥက္ကိို မ၏ုိို္ႈမခား င္ိ

ိိုပိုဂိဥက္ု ဇမ၏း/ုင္ပြမ္းကိို မ၏ုိို္ႈမခား

ပု င္ပု္ာ္။
ေကခာ္ေ္ကး တြင္ MFRS 2 အစို ယ္ယာအေအုအပဥ ေငြေပးေုခမ အကခံဥး င္္ာ့္ မ္
အပုအ င္
ပု င္္ာ္။

(MAS
မ္

19

မ္

မ္းအကခဥိးုံစားုြင့္ တြင္ ေဖာ္အပ

မ္းအကခဥိးုံစားုြင့္မခားမာ

မ ေပး္ာ့္ ္ိိုိမညိုတ္ ေပးရမာ့္ ္ိိုိ မညိုတ္ ေ
င္ိ ပတ္္က္
(က)

Entity

ား္ာ့္) မ္

အတြက္

မ္းအကခဥိးုံစားုြင္ိမခားအားကံိုး

မ္ေဆာင္မေပး္ာ့္အတြက္ Entity

ာက္ပံ့္ာ့္ မာ္္ာ့္အဖိိုးစားမားမဆိို အဖစ္္ာ္။ ၎တြင္ Entity

Entity ု မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိိုယ္စားေပး္ာ့္ အဖိိုးစားမားကာ္း ပု င္္ာ္။ ေကခာ္ေ္ကးတြင္ လုြ့်ခ၊ လစ ၊ လူမ္ှုေူလံုဖရ်း
မ္ကုန့်
(ဖ

ည့်ဝင့်ဖငွ၊ လစ ပေင့် ခွင့်နှင့် လစ ပေင့် က န့််းမ္ ဖရ်းခွင့်၊ (က လ

ံု်းမ္ီ ၁၂ လအတွင့််း ဖြ်းရမ္ည့်) အပမ္တ့်ခွဖဝမ္ှုနှင့်

ုဖငွနှင့် လက့်ရှဝန့်

မ့္််း မ္ ်းကု ဖြ်းသည့်

်းကုသစရတ့်၊ ဖနအမ့္်၊ က ်းနှင့် အခမ္ သုို့မ္ဟုတ့် အခပေင့် ဖြ်းသည့် ကုန့်စည့်နှင့် ဝန့်ဖ

ကသုို့ဖသ ) ဖငွဖ က်းမ္ဟုတ့်သည့် အက ြု်းခံစ ်းခွင့် စသည့် က လတု ဝန့်
(ု)

မ္းအကခဥိးုံစားုြင့္ အပုအ

ြင့်စင့်ကသုို့ဖသ
ယူငြီ်းဖနောက့်

ဝန့်

မ့္််းအပေစ့်မ္ှနှုတ့်
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မ့္််းအက ြု်းခံစ ်းခွင့်

ွက့်ငြီ်းဖနောက့် ရရှမ္ည့်အက ြု်းခံစ ်းခွင့်၊ အပခ ်းအငငမ့္််းစ ်း

ရရှသည့်အက ြု်းခံစ ်းခွငမ္
့် ်းနှင့်

အသက့်အ မ္ခံနှင့် ဖ

င့်မ္ှု

ဝန့်

မ့္််းအပေစ့်မ္ှ

နှုတ့်

ွက့်ငြီ်းဖနောက့်

ရရှမ္ည့်

်းကုသစရတ့်
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က လရှည့်ခွင့် သုို့မ္ဟုတ့် ဥြုသ့်လခွင့်အြါအဝင့် က လရှည့်ဝန့်

(ဂ)

မ့္််းအက ြု်းခံစ ်းခွင့်၊ နှစ့်ြတ့်လည့်

သုို့မ္ဟုတ့် က လရှည့်အက ြု်းခံစ ်းခွင့်၊ က လရှည့်ကုယ့်ခနဓောမ္သန့်စွမ့္််းမ္ှုအက ြု်းခံစ ်းခွင့်နှင့် (က လ
မ္ကုန့်

ံု်းမ္ီ ၁၂လအတွင့််း အပြည့်အဝဖြ်းရန့်မ္လုသည့်) အပမ္တ့်ခွဖဝမ္ှု၊

ုဖငွနှင့် ဖရွှေ

ုင့််း

်းသည့်

ဖလ ့်ဖ က်း
(ဃ)

အကိုပ္မ ရပ္စုံရအုင္းအတြက္ အကခဥိးေကခးဇႈးမခား

(င)

အစို ယ္ယာအေအုအပဥ ေပးေုခေငြ

တိိုိ ပု င္္ာ္။
မ
ိ း္ ုခဥပ္မ

ဆိို္ာ္မာ

အဖြ႕အစာ္းတစ္ုိုမ အကခဥိးအအမတ္မခားရ ိရမ္

ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ င့္

ကိုပ္ငမ္းကာ္ပတ္

ေဆာင္ရြက္မဆိုိင္ရာ မႈ ုဒမခားကိို ကမ္းမိိုး္ာ့္ အုြင့္အာဏာကိို ဆိိုကိို္ာ္။
တြဖက္
ာ၏

မ
ိ း္ ုခဥပ္မ ဆိို္ာ္မာ စ၏းပြားေရးကိုပ္ေဆာင္မတစ္ုိုတြင္ ပ ိာာစ္စာုခဥပ္အရ ုြေ

ိမ္းုခဥပ္ရမ္ ္ေသာတႈ

ား္ာ့္ အုြင့္အာဏာကိို ဆိိုကိို္ာ္။

အဓိကစ၏မု
ံ မ္ိုြ္ႈပဂ
ို ဥိ က္ ဒု ိိုက္တာ ၊ (အမေဆာင္အဖစ္ေစ ၊ အအုားမာ္း င္ိ အဖစ္ေစ) အရမ္ဒု ိိုက္တာ ၊ အဖြ႕အစာ္း
ု စ၏မံုမ္ိုြမအဖြ႕ င္မခား အပုအ င္ အဖြ႕အစာ္းတစ္ုိုု ကိုပ္ေဆာင္မမခားကိို တိိုက္ ိိုက္အဖစ္ေစ ၊ ္ြယ္ ိိုက္
အဖစ္ေစ စ၏မံအုင္း၊ ာမ္္ကားအုင္း င့္
အဓိကဩဇာကမ္းမိးို ိိုငမ
္

ိ္မ္းုခဥပ္အုင္း အပဥကိုပ္ရမ္ တာ မ္ င့္ အုြင့္အာဏာ ိ္ႈ ပိုဂိဥက္မခားကိို ဆိိုကိို္ာ္။

ဆိို္ာ္မာ

အဖြ႕အစာ္းတစ္ုိုု ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ င့္ ကိုပ္ငမ္းကာ္ပတ္ေဆာင္ရြက္

မဆိိုင္ရာမႈ ုဒကိို ဆံိုးအဖတ္ရာတြင္ ပု င္ုြင့္ ိေ္ာ္ကာ္း အဆိိုပုမႈ ုဒမခားကိို ကမ္းမိိုး ိိုင္အုင္းမ ိ္ာ့္ အုြင့္အာဏာ
ကိို ဆိိုကိို္ာ္။ အဓိကဩဇာကမ္းမိိုး ိိုင္မကိို အစို ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ၊ ာပေဒ င့္ ္ေသာတႈစာုခဥပ္အရ ရယႈပိိုင္ဆိိုင္
ိိုင္္ာ္။
Material

Threshold

ဆိ္
ို ာ္မာ

ကိုမၸဏု
၏ ေမာက္ဆိုးံ စာရင္းစစ္

စိုစေ
ို ပုင္း င္ေငြ (Annual Consolidated Turnover) ု ၅%

ား္ာ့္သာာေရးရင္းတမ္းအရ

င့္ အေမရိကမ္ေဒစကာ

,

စ္စာ္
တိိအ
ို မက္

ပိမ
ို ာ္း္ာ့္ပမာဏကိို ဆိက
ို ပ
ိို ု္ာ္။
Material RPT
ဖြစ်ရစရ

ာင်ရွ

ှိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင််း သ်းဖခာ်းဖြစ်ရစ၊ ယခင်လုပ်ငန််းရ
မ
် ည် Material Threshold ထ

်ရ

ျာ်လွန်ရသာ RPT

ှို

ာင်ရွ

်မှုမျာ်းနှင်ပူ်းတွွဲ၍

ှိုလှိုသည်။

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ အအုားတာ မ္မခားအအပင္ ဤမႈ ုဒကိို ကိိုက္မာမ ိမ ိ စိစစ္ရမ္ င္ိ ေကာ္မတ၏္ိို တိိုက္ ိိုက္
တင္အပရမ္ Compliance officer ္ိိမ
ို ညိုတ္ Corporate Secretary ကိို ုမ္ိအပ္ရမာ္။
အုြငး္ ုခက္
္ာမမ္ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္ရာတြင္ ေပစေပုက္္ာ့္ ကိုပ္ငမ္းအ္ံိုးစရိတ္ င့္ ုရ၏းစရိတ္မခား အပမ္ကာ္

ိုတ္ေပးအုင္း

အပုအ င္ ဒု ိိုက္တာမခား ္ိိုိမညိုတ္ အရမ္ဒု ိိုက္တာမခား ္ိိုိမညိုတ္ စ၏မံုမ္ိုြ္ႈအဖြ႕ င္မခားအား ကိုမၸဏ၏အတြက္
္ိိုိမညိုတ္

ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏

္ိိုိမညိုတ္

တြဖက္ကိုမၸဏ၏မခားအတြက္

ေဆာင္ ြက္ရာတြင္ ေပစေပုက္္ာ့္ ကိုမ္ကခစရိတ္မခားကိို အပမ္

၎တိိုို

တာ မ္ တၱရားမခားကိို

ိုတ္ေပးအုင္းပု င္္ာ့္ မာ္္ာ့္ကိုပ္ေဆာင္မကိို

မဆိို RPT ညို မမတ္ယႈရပု။
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မႈ ုဒ
မာ္္ာ့္ RPT ကိိုမဆိို Compliance officer ္ိိမ
ို ညိုတ္ Corporate Secretary ကိို တင္အပရမာ္အဖစ္ာပ၏း
ဤမႈ ုဒ င့္ အာ၏ ေကာ္မတ၏ု ုြင့္အပဥုခက္ ္ိိုိမညိုတ္ အတာ္အပဥုခက္ ရယႈရမာ္။
ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္
ကိုပင
္ မ္းေဆာင္ ြကမ
္ ကိို ေဖာ္
ဒု ိိုက္တာ၊

ပိုဂဥိ က္/အဖြ႕အစာ္း င့္

တ
ို အ္ ုင္း

အရမ္ဒု ိိုက္တာ

အေ္ကာင္း
။

ပိုဂဥိ က္/အဖြ႕အစာ္း င့္ ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္

င့္ စ၏မံုမ္ိုြ္ႈအဖြ႕ င္ အ္၏း္၏းတိိုိ္ာ္

၎တိိုိုတိိုက္ ိိုက္မိ္ားစို င္မခား

င့္ ယုင္၊ ယုို င့္ အဆိိုအပဥ RPT င့္ စပ္ကခစ္း္ာ့္ ေမးုြမ္းမခားကိို ေအဖ္ကားရမ္ ကိိုအပ္ပု္ာ္။

Compliance officer ္ိိမ
ို ညိုတ္ Corporate Secretary
ိိုအအပင္ ဒု ိိုက္တာ၊ အရမ္ဒု ိိုက္တာ မင့္ စ၏မံုမ္ိုြ္ႈအဖြ႕ င္ အ ္၏း္၏းတိိုိ္ာ္ Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္

Corporate Secretary က ေတာင္းဆိို္ာ့္ ကိုပ္ေဆာင္မတစ္ရပ္ င့္ စပ္ကခစ္း္ာ့္

ပ္ေဆာင္း္တင္းအုခက္

အကက္အပုအ င္ ၎ကိိုယ္တိိုင္ ္ိိုိမညိုတ္ ၎ု တိိုက္ ိိုက္မိ္ားစို င္ ပု င္ေ္ာ ေမာင္တြင္ အပဥကိုပ္မာ့္ ကို
ကိုပ္ေဆာင္မ င့္ စပ္ကခစ္း္ာ္မခားကိို စာအဖင့္ေရး္ား

Compliance officer ္ိိမ
ို ညိုတ္ Corporate Secretary

ံ

တင္အပရမ္ တာ မ္ ိ္ာ္။ Compliance officer ္ိိမ
ို ညိုတ္ Corporate Secretary ္ာ္ ္င္ိေကခာ္္ကိို အပင္ပ
အတိိုင္ပင္ုံ င့္ ာိ ိိုင္းေဆြးေ ြး
ကိုမၸဏ၏္ာ္

RPT အေမအဖင့္ ဤမႈ ုဒကိို ကိိုက္မာရမ္ ကိိုအပ္မ ိမ ိကိို ဆံိုးအဖတ္ရမာ္။

ေဆာင္ရြက္ရမ္ အ ကားအကာရိ္ာ့္ RPT

င့္ စပ္ကခစ္း္ာ့္ အေ္ကာင္း္ကားစာကိို ႀကိဥတင္

ကက္ုံ ရ ိရမ္ ပိိုမိိုကိိုကားပု္ာ္။ ္ိိုိမ္ာ Compliance officer ္ိိမ
ို ညိုတ္ Corporate Secretary ္ာ္ အဆိိုအပဥ
ကိုပ္ေဆာင္ုခက္ င္ိ ္က္ဆိိုင္္ာ့္ ္တင္းအုခက္အကက္ကိို

ရယႈစစ္ေဆး ္က္ဆိိုင္ရာုြင့္အပဥုခက္အား

ရယႈေဆာင္ ြက္ရမ္ အုခိမ္ကံိုေကာက္စြာ ရ ိမာ္အဖစ္္ာ္။
၅။
အေ

ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပဂ
ို ဥိ က္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္ကပ
ို င
္ မ္းေဆာင္ ြကမ
္ ကိို စိစစ္အုင္း င့္ ုြင့အ္ ပဥအုင္း
ြေ

ြေကာင္စ၏ ္ိိမ
ို ညိုတ္ Corporate Secretary ု ုြင့အ္ ပဥုခက္

မာ္္ာ့္ RPT ကိိုမဆိို Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary
officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ္ာ္ RPT အဖစ္/မအဖစ္္တ္မတ္ရမ္
ကိို ္ံိုး္ပ္

ံ တင္အပရမာ္။ Compliance
ာ့္္ြင္းစာ္းစားရမာ့္အုခက္မခား

non-material RPT ကိို ုြင့္အပဥအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ အငင္းပယ္အုင္း အပဥကိုပ္ ိိုင္္ာ္။

ေကာ္မတ၏ု ုြငိအ္ ပဥုခက္
Compliance

officer

္ိိမ
ို ညိုတ္

Corporate

Secretary

္ာ္

မာ္္ာ့္

material

RPT

ကိုိမဆိို

စိစစ္ုြင့အ္ ပဥေပးရမ္ ္ိို
္ိိုိမညိုတ္

အတာ္အပဥေပးရမ္ ေကာ္မတ၏

ံတင္အပရမာ္။ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ရြက္မတြင္ အကခိဥးစ၏းပြားပုရိမာ့္အကား

အကာရိေ္ာ မာ္္ာ့္ေကာ္မတ၏အဖြ႕ င္မဆိို္ာ္ အဆိိုပုစိစစ္ုြင့္အပဥအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ အတာ္အပဥေပးအုင္း ကိစ္ရပ္
အေပစ မေပးုြင့္မရိပု။
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ဖက ့်မ္တီသည့် RPT ပေစ့်/မ္ပေစ့်သတ့်မ္ှတ့်ရန့်

ည့်သွင့််းစဉ့််းစ ်းရမ္ည့်အခ က့်မ္ ်းကသ
ု ံု်းသြ့်၍ လုြ့်ငန့််းဖ

င့်ရွက့်မ္ှု

(Transaction) တစ့်ရြ့်ကု အတည့်ပြြုပခင့််း သုို့မ္ဟုတ့် ပငင့််းြယ့်ပခင့််း ပြြုလုြ့်နုင့်သည့်။ RPT ကု စစစ့်ရန့် ဖက ့်မ္တီ
သည့်

လုြ့်ငန့််းဖ

င့်ရွက့်မ္ှု

(Transaction)

လုြ့်ငန့််းရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္ ်း၊

ကုမ္ပဏီနှင့်ြတ့်သက့်

ခံစ ်းခွင့်မ္ ်းနှင့် အပခ ်းသက့်

ုင့်ရ

တစ့်ရြ့်နှင့်
က့်နယ့်ဖနသည့်

သက့်

ုင့်သည့်

စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္ ်း၊

ြုဂ္ြုလ့်/အေွွဲ့အစည့််းအတွက့်

သတင့််းအခ က့်အလက့်မ္ ်းအြါအဝင့် RPT နှင့် သက့်

အက ြု်း

ုင့်သည့် သတင့််း

အခ က့်အလက့်မ္ ်းကု ြံြ်းု ဖြ်းမ္ည့်။
RPT အဖစ္/မအဖစ္ ္တ္မတ္ရမ္

ာ့္္ြငး္ စာ္းစားရမာ့္ အုခက္မခား

RPT ကိို ုြင္ိအပဥရမ္ င္ိ အတာ္အပဥရမ္ ေအာက္ပုအုခက္မခားကိို


RPT နှင့် သက့်

ာ့္္ြင္းစစ္းစားရမာ္ -

ုင့်သည့် စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္ ်းသည့် ကုမ္ပဏီအတွက့် မ္ တမ္ှု ရှမ္ရှနှင့် ြတ့်သက့်

က့်နယ့်ဖန

သည့် ြုဂြု္ လ့်/အေွွဲ့အစည့််းမ္ြါဝင့်ြါက အလ ်းတူအက ြု်းသက့်ဖရ က့်မ္ှုရှမ္ရှ၊


ကိုမၸဏ၏မ

RPT

တြင္

ပု င္ရမ္

မအဖစ္မေမအေ္ကာင္းရင္း

္ိိုိမညိုတ္

အအုား

Transaction

ု

္ေသာ္သာ ၊


RPT ေ္ကာင့္ အအုားကြတ္ကပ္ေ္ာဒု ိိုက္တာမခားု ကြပ္ကပ္ုြင့္အား



RPT မစတင္မ၏ ကိုမၸဏ၏အား ႀကိဥတင္အေ္ကာင္း္ကားအုင္း ိမ ိ။ အကယ္
ႀကိဥတင္ုြင့္အပဥုခက္ မရယႈအုင္း င္ိ ုြင့္အပဥကိိုက္ပုက ကိုမၸဏ၏အတြက္



လုြ့်ဖ
သက့်

ိုိိုက္ေစ ိိုင္မ ိမ ၊ိ
မ ိပုက မာ္္ာ့္အတြက္

ိုိိုက္မစ္မာအုင္း ိ ိိုင္ မ ိ ိိုင္၊

င့်မ္ည့် Transaction ၏ အရွယ့်အစ ်း၊ ေါရုက့်တ ၊ အရန့်ေါရုက့်တ ၊ စီမ္ံခနို့့်ခွမ္ှုအေွွဲ့ဝင့် သုို့မ္ဟုတ့်
ုင့်ရ အေွွဲ့တို့ု၏အလံု်းစံုဘဏ္ဍ ဖရ်းအဖပခအဖန၊ လုြ့်ငန့််းဖ

င့်ရွက့်မ္ှု (Transaction) လုြ့်ဖ

င့်

ရ တွင့် တုက့်ရုက့် သုို့မ္ဟုတ့် တုက့်ရုက့်မ္ဟုတသ
့် ည့် ၎င့််းတုို့၏ အက ြု်းစီ်းြွ ်းသဖဘ သဘ ဝ၊ အပခ ်း
အ

ုပြြု

က့်နွယ့်မ္၏
ှု
သဖဘ သဘ ဝနှင့် ဖက ့်မ္တီက သက့်

ုင့်သည့်ဟု မ္ှတ့်ယူသည့် ကဏ္ဍမ္ ်းကု

ည့်သွင့််းစဉ့််းစ ်း၍ RPT သည့် မ္ည့်သည့်ေါရုကတ
့်
၊ အရန့်ေါရုက့်တ ၊ စီမ္ံခနို့့်ခွမ္ှုအေွွဲ့ဝင့် သုို့မ္ဟုတ့်
ကုမ္ပဏီအတွက့် အက ြု်းစီ်းြွ ်းဝဖရ ဓ ပေစ့်ဖစနုင့်ပခင့််း ရှမ္ရှ၊
Omnibus approval
ေအာက္ပုအုခက္မခား င့္ အပာ့္စံိုပုက Omnibus approval ကိို စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏
(က)

ံမ ရယႈ ိိုင္္ာ္ -

BOD ု အတာ္အပဥုခက္ ရယႈာပ၏းေမာက္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ Omnibus approval

င့္ ေအာက္ပုတိိုိ

အတြက္ ုြင့္အပဥုခက္မခားကိို မႈ ုဒ င့္အာ၏ ုြင့အ္ ပဥ ိိုင္ရမ္ စာ္းကမ္းုခက္မခား ္တ္မတ္ေပးရမာ္ ။

တစ္ စ္အတြက္ omnibus route တြင္ အမခားဆံိုးုြင့္အပဥ ိိုင္္ာ့္ Transactionု အအမင့္ဆိုံးတမ္ဖိိုး၊

။

ုြင့အ္ ပဥ ိိုင္္ာ့္ Transaction တစ္ုိုအတြက္ အအမင့္ဆံိုးတမ္ဖိိုး၊

။

Omnibus approval ရယူရ တွင့် စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီသုို့ အသဖြ်းတင့်ပြရမ္ည့် အတုင့််းအတ နှင့်
အသဖြ်းတင့်ပြရမ္ည့် ြံုစံ၊

။

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏မ ္င္ိေကခာ္္ာ္ညို ယႈဆ္ာ့္ ကာကအကိိုက္ ရ ယႈ

ား္ာ့္ Omnibus

approval င့္ အာ၏ ကိုမၸဏ၏မ ပု င္ေဆာင္ ြက္္ာ့္ RPT ကိို စိစစ္အုင္း၊
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၅။

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏

ံမ Omnibus

approval

ရယႈေဆာင္ ြက္ရမ္မကိိုအပ္္ာ့္ Transaction

မခား၊
(ု)

Omnibus

approval

ုြင့အ္ ပဥေပး ိိုင္ရမ္ စာ္းကမ္းုခက္မခား

္ာ္ ေအာက္ပုတိိုိကိို

(ဂ)

္တ္မတ္ေပးရာတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏

ာ့္္ြင္းစာ္းစားရမာ္ -

။

(ယုင္ ္ိိုိမညိုတ္ ေမာင္တြင္) အႀကိမ္ႀကိမ္အပဥကိုပ္မာ့္ Transaction မခား၊

။

Omnibus approval ရယႈရမ္ ုိိုင္ကံို္ာ့္ အေ္ကာင္းအပုခက္၊

အကကမ့္်ကကမ့္်ပြြုလုြ့်မ္ည့်

Transaction

စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီသည့်

မ္ ်းအတွက့်

Omnibus

ဖက နြ့်ဖလ က့်ဖအ င့်

စစ့်ဖ

်းငြီ်း

ရယူပခင့််းနှင့်

စြ့်လ ဉ့််း၍

ုြါခွင့်ပြြုခ က့်သည့်

ကုမ္ပဏီ၏

approval
အ

အက ြု်းအတွက့် ပေစ့်ဖစရြါမ္ည့်၊
(ဃ)

Omnibus approval တြင္ ( ) ္က္ဆိိုင္ရာအဖြ႕ု အမာ္ (မခား) ၊ Transaction ု ္ေသာ္သာ
င့္ ္က္တမ္း၊ ပု င္ကိုပ္ေဆာင္ ိိုင္မာ့္ Transaction
အေအုုံေစခး မ္း/

ကက္ ိ္ေသာတႈစာုခဥပ္အဖင့္

ပံိုေ္မာ္းရိပုက

တစ္ုိုု

ုခဥပ္ဆိို

အဆိိုပုပိုံေ္မာ္းမင့္

အမခားဆံိုးစိုေပုင္းတမ္ဖိိုး

ား္ာ့္တမ္ဖိိုး င့္

( )

( )

ေစခး မ္းကြအပားအုင္းဆိုိင္ရာ

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏မ ္င္ိေကခာ္္ာ္ညို

ယႈဆ္ာ့္ အအုားအေအုအေမမခားကိို Omnibus approval တြင္ အေ္းစိတ္ေဖာ္အပရမာ္၊
(င)

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ ုြင့္အပဥ္ာ့္
ကိုမၸဏ၏က ေဆာင္ ြက္္ာ့္ RPT

Omnibus

approval

င့္

အာ၏

စိုစိုေပုင္းတမ္ဖိိုး င္ိ ကိုမ

င့္ စပ္ကခာ္း္ာ့္ အအုားအုခက္အကက္မခားကိို အမာ္းဆံိုး ( ) က

တစ္ႀကိမ္ စိစစ္ရမာ္၊
(စ)

အဆိိုပု Omnibus approval ု ္က္တမ္းမာ တစ္ စ္

က္ မပိို္ာ့္ သာာ စ္

စ္အဖစ္ာပ၏း အဆိိုပု

သာာ စ္ ကိုမ္ဆံိုး္ာ့္အုု ုြင့္အပဥုခက္အပမ္ကာ္ရယႈရမာ္၊
(ဆ)

Omnibus approval ကိို ကိုမၸဏ၏ု ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ ေရာင္းုခရမ္ ္ိိုိ မညိုတ္ စ၏မံေဆာင္ရြက္ရမ္ ကိစ္ရ
ကိစ္ရပ္ င္ိ စပ္ကခာ္း

(ဇ)

အ္ံိုးမအပဥရပု၊

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏မ ္င္ိေကခာ္္ာ္ညို ယႈဆ္ာ့္ အအုားအေအုအေမမခား၊

Omnibus approval ုြင့အ္ ပဥေပး ိိုငရ
္ မ္ ကိအ
ို ပ္္ာ့္ အုခက္အကက္မခား
BOD

ု

ုြင့အ္ ပဥုခက္ င့္အာ၏

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ Omnibus

approval

ကိို

ုြင့အ္ ပဥ ိိုင္ရမ္ ေအာက္ပု

အေအုအေမမခား င့္အာ၏ ုြင့အ္ ပဥ ိိုင္္ာ္ (က)

၁ နှစ့်အတွင့််း Ominibus route အရ ခွင့်ပြြုနုင့်သည့် Transaction မ္ ်း၏ အပမ္င့်
ဖနောက့်

ံု်းစ ရင့််းစစ့်ဖ

်း

်းသည့် ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းမ္ ်းအရ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ့်စဉ့်စုစုဖြါင့််းဝင့်ဖငွ၏ ၁၀%

သုို့မ္ဟုတ့် အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ ၅၀၀,၀၀၀ အနက့် အနည့််း
(ု)

Ominibus

route

အရ

ံု်း တန့်ေု်းအဖနပေင့်

ုြင့အ္ ပဥ ိိုင္္ာ့္ Transaction

ံု်းကု ဖရွ်းခ ယ့်ရမ္ည့်၊
တစ္ုိုု

အအမင့္ဆံိုးတမ္ဖိိုး္ာ္ Materiality

threshold အတိိုင္း အဖစ္္ာ္၊
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(ဂ)

စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီ/ဘုတ့်အေွွဲ့က

အတည့်ပြြုဖြ်းနုင့်ရန့်

Transaction သည့် လက့်တစ့်ကမ့္််းသ မ္န့်လုြ့်ငန့််းဖ

တင့်ပြသည့်

အ

ုပြြုခ က့်ကု

င့်ရွက့်မ္ှု ဟုတ့်မ္ဟုတ့် စစ့်ဖ

စစစ့်သည့်အခါ
်း

ံု်းပေတ့်နုင့်ရန့်

စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီ/ဘုတ့်အေွွဲ့သည့် ဖအ က့်ြါစ ရွက့်စ တမ့္််းမ္ ်းကု စစစ့်ရမ္ည့် သုို့မ္ဟုတ့် စီမ္ံခနို့့်ခွမ္ှု
အေွွဲ့
။

ံမ္ှ ဖအ က့်ြါအခ က့်အလက့်မ္ ်းကု ဖတ င့််းခံရမ္ည့်၊
Transaction ၏ သဖဘ သဘ ဝ။ ဥြမ္
ဖေ ပ့် ြခ က့်၊

တ ဝန့်ယူဖပေရှင့််းရမ္ည့်

ုင့်သည့်ြစစည့််း

ဖြ်းပခင့််း
။

သုို့မ္ဟုတ့်

င့်မ္ည့် လုြ့်ဖ

ံု်းရံှု်းမ္ှုအနတရ ယ့်နှင့်

အသံု်းပြြုရမ္ည့် ရြုင့်ခွင့်အြါအဝင့် ရယူ
ြုင့်

- လုြ့်ဖ

်းသည့်/ဖရွှေွဲ့ဖပြ င့််း

(အရင့််းအပမ္စ့်မ္ ်း

အ

ုပြြု

င့်ခ က့်နှင့် ြတ့်သက့်၍
Transaction

အတွက့်

်းသည့် ကုန့်ြစစည့််း သုို့မ္ဟုတ့်

လဖပြ င့််းပခင့််းအြါအဝင့်)

ဝန့်ဖ

င့်မ္ှု

ုင့်ရ အဖသ်းစတ့်အခ က့်အလက့်မ္ ်း၊

တမ္ဖိိုး (Value) င္ိ ပမာဏအပုအ င္ (္ေသာတႈစ၏စာ္မအရ တမ္ဖိိုး င့္ စ၏းပြားေရး ကိုပ္ေဆာင္မ
ကာက က့္ိိုေ္ာ) အဆိိုအပဥ Transaction ု အဓိကကခ္ာ့္ ္က္တမ္းကာက၊

။

အဆိိုပု Transaction အတြက္ ုခဥပ္ဆိိုမာ့္ အ ဆိိုအပဥ္ေသာတႈစာုခဥပ္/ ပ ိာာာ္စာုခဥပ္မႈ္ကမ္းပု
(စ၏းပြားေရး င္ိ မ္က္ဆိိုင္္ာ့္) အဓိကပ ိာာာ္စာုခဥပ္၊

။

Composite

Transaction

ု

ကိုပ္ေဆာင္မ ္ိိုိမညိုတ္ အအုားအ
အ
၅။

ႈး

တစ္စိတ္တစ္ေဒ္အအဖစ္ ္၏း္မ္ိစာမခား
္ိိုိမညိုတ္

ပ္ဆင့္္ေသာတႈာ၏မတြင္

္ိိုိမညိုတ္
ပု င္္ာ့္

ႈးစာ္းကမ္းုခက္မခား၊

ကြတ္ကပ္မခတေ္ာစမစ္အေပစအေအုုံေ္ာဆမ္းစစ္ေက့ကာုခက္အရ

ိင္းယာ္္ိုံး္ပ္ ရရိကာ

္ာ့္ ္တင္းအုခက္အကက္မခား
( )

ဖစ ်းကွက့်သံု်းသြ့်ခ က့် သုဖတသနအစီရင့်ခံစ ၊ ဖစ ်းကွက့်ဖလလ ပခင့််း၊ လုြ့်ငန့််းေ ဟ ၊
ဘဏ္ဍ ဖရ်း

( )

ုင့်ရ ခနို့့်မ္ှန့််းခ က့်မ္ ်း စသည့်၊

စဖတ အတ့်ခ န့််းနှင့် ကုန့်ြစစည့််းဖစ ်းကွက့်ခနို့့်မ္ှန့််းမ္ှု အြါအဝင့် တတယအုြ့်စု နှုင့််းယှဉ့်ပခင့််း၊
တန့်ေု်းပေတ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစ ၊ တန့်ေု်းဖ ကည ပခင့််း၊

( )

အဆိိုအပဥ Transaction

အတြက္

တမ္ဖိိုး္တ္မတ္အုင္းစာ္းကမ္းုခက္မခား

စိစစ္အုင္း င့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင ြက္မ ုခိမ္ာိအုင္း၊
( )
(ဃ)

ကိုမၸဏ၏က ပု င္ကိုပ္ေဆာင္

ား္ာ့္ Transaction ိပုက ိင္းယာ္္ံိုး္ပ္မ၊

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ ုြင္ိအပဥ္ာ့္ Omnibus approval

င့္အာ၏ ကိုမဏ၏က ပု င္ေဆာင္ ြက္္ာ့္

RPT င့္ စပ္ကခာ္း္ာ့္ အေ္းစိတ္အုခက္အကက္မခားကိို အမာ္းဆံိုး ( ) က တစ္ႀကိမ္ စိစစ္ရမာ္။
(င)

ေအာက္ပု္ေသာ္သာ

ိ္ာ့္ Transaction မခားအတြက္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ု omnibus approval

မကိိုအပ္ပု။
။

ကက္တစ္ကမ္း Transaction မညိုတ္အုင္း ၊ ္ာမမ္ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ မညိုတ္အုင္း၊
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။

အႀကိမ္ႀကိမ္

ပ္မံကိုပ္ေဆာင္ရမ္ ္ေသာ္သာ မ ိ္ာ့္ Transaction မခား၊

။

Materiality Threshold

။

ကိုမၸဏ၏ုကိုပ္ငမ္း (undertaking) မခားကိို ေရာင္းုခအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ စ၏မံေဆာင္ရြက္အုင္းဆိိုင္ရာ

က္ ေကခာ္ကြမ္္ာ့္ Transaction ၊

Transaction မခား၊
၅။

ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ Transaction မခား။ ာပမာ - ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂိဥက္/ အဖြ႕အစာ္း
္ိိုိ

ေငြေုခးအုင္း၊

အဖြ႕အစာ္းက

ကိုမၸဏ၏အုခင္းုခင္း

၆။

ပိုဂိဥက္/

ိုတ္ေ ္ာ့္ စာုခဥပ္၊ ဒ၏သင္ုခာ ္ိိုိမညိုတ္ ာ၏းစားေပးအစိုရယ္ယာမခားအတြက္

ာ့္ င္ေ္ကးမခားကိို
၎တိိုိ

ေငြအပ္ ံအုင္း၊ ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္

ာ့္ င္အုင္း၊ ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂိဥက္/ အဖြ႕အစာ္းမ ္ိိုိမညိုတ္

ံမ ကက္ုံရ ိ္ာ့္ ေကာ္ပိိုရိတ္အာမုံ၊

Omnibus

Approval

ုြင့အ္ ပဥရမ္မ္င့္ညို

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏က

ဆံိုးအဖတ္္ာ့္ အအုား

Transaction မခား၊
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ုြင့အ္ ပဥုခက္မရ သ
ိ
စတင္ေဆာင္ ြက္

ားေ္ာ ပတ္္က္ဆက္ ယ္ေမ္ာ့္ပဂ
ို ဥိ က္/အဖြ႕အစာ္းမခား င့္ ကိုပင
္ မ္း

ေဆာင္ ြကမ
္
အကယ့်၍ ဖက ့်မ္တီသည့် ခွင့်ပြြုခ က့်မ္ရှဘ စတင့်
Transaction ကု ခ က့်ခ င့််း ရြ့်

်းသည့် RPT အ ်း ခွင့်မ္ပြြုရန့်

ံု်းပေတ့်ြါက ဖက ့်မ္တီသည့်

ုင့််းရန့် သုို့မ္ဟုတ့် ရုတ့်သမ့္််းရန့် သုို့မ္ဟုတ့် ခွင့်ပြြုနုင့်ဖလ က့်သည့် အဖပခအဖနရှ

ဖစရန့် ပြန့်လည့်ပြြုပြင့်ပခင့််းကသုို့ဖသ

လုြ့်ဖ

င့်မ္ှုမ္ ်း ပြြုလုြ့်ရန့် ညန့် က ်းရမ္ည့်။ RPT အ ်း စစစ့်ပခင့််းနှင့်

စြ့်လ ဉ့််း၍ ဖက ့်မ္တီသည့် ဤမ္ူဝါေအရ လုက့်နောရမ္ည့် လုြ့်

ံု်းလုြ့်နည့််း

ုင့်ရ

စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္ ်းကု

ပြင့်

င့်

နုင့်ခွင့် သုို့မ္ဟုတ့် စွနို့့်လတ့်နုင့်ခွင့်ရှသည့်။
BOD ု ုြငိအ္ ပဥုခက္
ေကာ္မတ၏

္ိိုိမညိုတ္

ေကာ္မတ၏ာကၠ႒က RPT

စစ္ေဆးရမ္ ဆံိုးအဖတ္ကခင္ အ

က္တြင္ ေဖာ္အပ

အား

ား္ာ့္

BOD

ံ

တင္အပရမ္ ဆံိုးအဖတ္ကခင္

ာ့္္ြင္းစာ္းစားရမာ့္အုခက္မခားကိို

္ိိုိမညိုတ္

အေအုအေမ င့္

အာ၏ ကိိုအပ္္ာ့္အတိိုင္း BOD က စိစစ္အတာ္အပဥရာတြင္ကာ္း ကိိုက္မာရမာ္။
မႈ ုဒမခားကိို အပင္ဆင္အုင္း
ဤမႈ ုဒမခားကိို ကိုမၸဏ၏ု BOD က ေရးဆြာပ၏း ဤမႈ ုဒပု စာ္းကမ္းုခက္မခားကိို အပင္ဆင္ရာတြင္ BOD ု
စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ု ုြင့္အပဥုခက္အဖင့္ အပင္ဆင္ရမာ္။ General Counsel
ဤမႈ ုဒအား

င္ိ Corporate Secretary တိိုိ္ာ္

္င္ိေကခာ္္ကိို အပင္ဆင္ရမ္ ္ိိုိမညိုတ္ ပိိုမိိုေကာင္းမြမ္ေစရမ္

အပဥကိုပ္အုင္း င္ိ ပတ္္က္

အႀကံအပဥရမ္ တာ မ္ ိပု္ာ္။

၆။

အကခဥိးစ၏းပြား ေ
ိ ရာဓိ

ကုမ္ပဏီမ္ ်းဥြဖေအရ ဖေ ပ့် ြ
ပြဿနောကု

်းသည့် အခ ြုွဲ့ဖသ အဖပခအဖနမ္ ်းမ္ှလွ၍

ဖပေရှင့််းရန့် သုို့မ္ဟုတ့် ဖေ ့်

ပေစ့်လ နုင့်သည့် အက ြု်းစီ်းြွ ်း ဝဖရ ဓ

ုတ့်ရန့် လုအြ့်ခ က့်မ္ ်းကု ပြဋ္ဌ န့််းသည့် ဥြဖေ မ္ူဖဘ င့် သုို့မ္ဟုတ့်

စည့််းကမ့္််းမ္ူဖဘ င့်သည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် မ္ရှဖသ်းြါ။ ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါ ပေစ့်လ နုင့်သည့် အက ြု်းစီ်းြွ ်းဝဖရ ဓ
ပြဿနောမ္ ်း ဖေ ့်

ုတ့်ပခင့််းကု အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်းမ္ှ ကုယ့်တုင့်
ကျွန့်ုြ့်တုို့

ေါရုကတ
့်
အေွွဲ့သည့်

နဒအဖလ က့်သ

ပြည့်စမ္
ံု ှု

ရှခ င့်မ္ှရှြါမ္ည့်။

မ္ဖေ ပ့် ြ

်းသည့် အက ြု်းစီ်းြွ ်း ဝဖရ ဓမ္ ်းအတွက့် တ ဝန့်ယူမ္ည့် မ္ဟုတ့်ြါ။
အကခိဥး္က္ဆိိုင္္ာ့္

အဖြ႕အစာ္းအမာ္

ဒုရိိုက္တာ ္ိိုိမညိုတ္

အေမအ

မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား

%

ား

ဆိိုင္မ

Ltd.

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ
မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား

General Services Co.,
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%
ဆိိုင္မ

ကိုပ္ငမ္း္ေသာ္သာ

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Shipping Line

Shipping Agency Co.,

EFR Forwarding and

်းပခင့််းပေစ့်သပေင့်

မ္ပြည့်စသ
ံု ည့်ဖေ ပ့် ြမ္ှုနှင့်/သုို့မ္ဟုတ့်

အကခဥိး္က္ဆိိုင္မ

ပိုဂိဥက္ုအမာ္
Container Service and

မ္ည့်သည့်

ဖေ ့်ပြ

င့္

ဒုရိိုက္တာ

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Shipping Line
င့္

ဒုရိိုက္တာ
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Ltd.

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ

Myanmar Indo Orient

မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား

Co., Ltd.

%
ဆိိုင္မ

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Shipping Line
င့္

ဒုရိိုက္တာ

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ
Myanmar Greenways

မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား

%

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Shipping Line

Shipping Agency Co.,

ဆိိုင္မ

Ltd.

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ

Tri Speed Logistics

မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား

Services Ltd.

၅%
ဆိိုင္မ

င့္

ဒုရိိုက္တာ

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Forwarding Business
င့္

ဒုရိိုက္တာ

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ
Fly Biz Logistics

မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား

Services Ltd.

%
ဆိိုင္မ

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Airline
င့္

ဒုရိိုက္တာ

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ
Ever King Logistics

မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား

Services Ltd.

%
ဆိိုင္မ

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Forwarding Business
င့္

ဒုရိိုက္တာ

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ
Carewell
Logistcis

Preminium မႈကအစိုရယ္ယာရင္မခား
Services

%
ဆိိုင္မ

Limited

အစိုရယ္ယာပိိုင္ Forwarding Business
င့္

ဒုရိိုက္တာ

အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ

အဖစ္ကာ ိိုင္
္ ာ့္ အကခဥိးစ၏းပြား ေ
ိ ရာဓိ
ေအာက္ပုအဖစ္ကာ ိိုင္္ာ့္ အကခဥိးစ၏းပြား ိေရာဓိမခားကိို ္က္ဆိိုင္ရာအစို ယ္ယာ င္မခား င့္ BOD တြင္ုမ္ိအပ္
္ာ့္ ဒု ိိုက္တာမခားက
။

ိုတ္ေဖာ္ဖြင့္ည

ား

ားအုင္းအဖစ္ပု္ာ္။

ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းဖက ့်လွင့်ဦ်းက ၎င့််းသည့် Thilawa Multipurpose International Terminal Co.,
Ltd တွင့် ေါရုကတ
့်
တစ့်ဦ်းပေစ့်ငြီ်း effective equity interest ၁၄% ြုင့်

ုင့်ဖ က င့််း ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ BOD အ ်း

အဖ က င့််း က ်းခြါသည့်။ Thilawa Multipurpose International Terminal Co., Ltd. သည့် သီလဝါ
ြ့်ကမ့္််းတွင့် ဖရယ ဉ့်အကကီ်းစ ်းမ္ ်းအတွကဝ
့် န့်ဖ
လုအြ့်ခ က့်မ္ ်းကပု ေည့်
Container

ည့််းနုင့်မ္ည့်

Termainal
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Container

အသစ့်ကုတည့်ဖ

င့်မ္ှုဖြ်းနုင့်ငြီ်း ပမ္င့်တက့်လ ဖသ
Terminal

အသစ့်ကုတည့်ဖ

က့်ငြီ်းစီ်းသည့်အခါ

ကွန့်တန့်နော
က့်လ က့်ရှြါသည့်။

ကျွန့်ုြ့်တို့ု၏အပခ ်းလုြ့်ငန့််းမ္ ်းနှင့်
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တုက့်ရုက့်ယှဉ့်ငြြုင့်မ္ှုရှမ္ည့်မ္ဟုတ့်ဖသ ့်လည့််း ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င့််းအ က ်း Customer - Supplier
က့်

ံဖရ်းဖ က င့် ဖနောင့်တွင့် အက ြု်းစီ်းြွ ်းဝဖရ ဓပေစ့်လ နုင့်ြါသည့်။

ကျွန့်ုြ့်တုို့၏အမ္ှုဖ

။

င့်အရ ရှခ ြုြ့်ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းက ၎င့််းသည့် SIM Co., Ltd တွင့် ေါရုကတ
့်
တစ့်ဦ်းပေစ့်ငြီ်း

equity interest ၂၀% ြုင့်

ုင့်၍ ဩဇ သက့်ဖရ က့်မ္ှုရှဖ က င့််း ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ BOD အ ်း အဖ က င့််း

က ်းခသည့်။ SIM Co., Ltd. သည့် ဧရ ဝတီတုင့််းဖေသကကီ်း ငရုတ့်ဖက င့််းြင့်လယ့်ဖအ ့်ဧရယ တွင့်
ကမ့္််းလွန့်ဖ
ဖ

က့်ြံဖရ်းအဖပခစုကစ
့် ခန့််းကု

တည့်ဖ

က့်ြံဖရ်း အဖပခစုက့်စခန့််းကု တည့်ဖ

င့်ရန့်

MIC

ခွင့်ပြြုမ္နို့့်

ရရှခသည့်။

ကမ့္််းလွန့်

က့်ငြီ်းစီ်းသည့်အခါ ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ မ္ည့်သည့်လုြ့်ငန့််းမ္ ်းနှင့်မ္

တုက့်ရုက့်ယှဉ့်ငြြုင့်မ္ှု ရှမ္ည့်မ္ဟုတ့်ဖသ ့်လည့််း ကျွန့်ုြ့်တုို့၏ ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င့််းအ က ်း Customer -Supplier
က့်

ံဖရ်းဖ က င့် ဖနောင့်တွင့် အက ြု်းစီ်းြွ ်းဝဖရ ဓ ပေစ့်လ နုင့်ြါသည့်။

RPT မ္ ်းသ မ္က လက့်ရှပေစ့်ဖြေါ်ဖနဖသ အက ြု်းစီ်းြွ ်းဝဖရ ဓ၊ ပေစ့်လ နုင့်သည့်အက ြု်းစီ်းြွ ်းဝဖရ ဓ နှင့် ြတ့်သက့်
သည့်

ံု်းရံှု်းနုင့်ဖပခကုဖလ ခ ရန့်အတွက့် ကျွန့်ုြ့်တုို့ကုမ္ပဏီသည့် ကုမ္ပဏီမ္ ်းဥြဖေ၊ အခန့််း ၁၈ ြါ ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္ ်း

ကုလက
ု ့်နောသပေင့်
ဝယ့်ဖ
ဖ

ကုမ္ပဏီမ္ှ

င့်ရွက့်မ္ှုတွင့်မ္

လုြ့်ဖ

သုို့မ္ဟုတ့်

ကုမ္ပဏီကုယ့်စ ်းလုြ့်ဖ

သုို့မ္ဟုတ့်

အက ြု်းဝဖရ ဓဖြေါ်ဖြါက့်ငြီ်းဖနောက့် ြ

သက့်

မ္ည့်သည့်ဖရ င့််း

ုင့်ရ အက ြု်းစီ်းြွ ်းဝဖရ ဓဖြေါ်ဖြါက့်သည့်အခါ

ဖေ ပ့် ြရန့်လုအြ့်ြါသည့်။
ုသုို့မ္ဖြ်းရ တွင့်
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အ

ုြါ

မ္အကကမ့္်ပြြုလုြ့်သည့် ေါရုက့်တ အစည့််းအဖဝ်းတွင့် မ္မ္တုို့၏အက ြု်းစီ်းြွ ်း
သုို့ပေစ့်ြါ၍

အက ြု်းစီ်းြွ ်းရရှမ္ည့်

အက ြု်းစီ်းြွ ်းြါရှမ္ည့် ြဋည ဉ့် သုို့မ္ဟုတ့် သဖဘ တူစ ခ ြုြ့်နှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ မ္ဖြ်း
မ္ရှသည့်အပြင့်

င့်သည့်

ု တုက့်ရုက့် သုို့မ္ဟုတ့် သွယ့်ဝုက့်၍ အက ြု်းစီ်းြွ ်းြါရှမ္ည့်ေါရုကတ
့်
မ္ ်းသည့် ဖရ င့််းဝယ့်

င့်ရွက့်မ္ှုဖြေါ်ဖြါက့်သည့်အခါ

သဖဘ သဘ ဝကု

င့်သည့်

အနည့််း

ံု်းရှရမ္ည့်အေွွဲ့ဝင့်ဦ်းဖရ၌

ေါရုက့်တ မ္ ်းကု

၎င့််းတုို့

ံု်းပေတ့်ရ တွင့် ြါဝင့်မ္ဖြ်းခွင့်

၎င့််းအ ်း

ည့်သွင့််းပခင့််းမ္ပြြုြါ။
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အပိင
ို း္

- အမမ္မာ ိိုင္ငု
ံ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ေစခးကြကအ
္ ေအုအေမ

အမမ္မာ့ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္မခားအေပစကမ္းမိိုးမရိ္ာ့္ာပေဒမာ
ု့္ာ့္ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္မခားကကယ္ေရာင္း ယ္ေရးာပေဒ
အဖစ္္ာ္။

ုို စ္ ဇႈကိိုင္က
(ေမာင္တြင္

ရက္တြင္ အပ႒ာမ္း

“SEL”

ညို

ေုစဆိိုမာ္)

အဆိိုပုာပေဒကိိုအပ႒ာမ္းု့ာပ၏းေမာက္ ဆင့္ပြားာပေဒအဖစ္္ာ့္ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္မခားကကယ္

ေရာင္း ယ္ေရးမာ္းာပေဒ (ေမာင္တြင္ “SER” ညို ေုစဆိိုမာ္) ကိို

၅ ုို စ္၊ ဇႈကိိုင္က ၇ ရက္တြင္

ိုတ္အပမ္ု့

ပု္ာ္။
။

စာ္းကမ္း

၂၀၁၃

ခုနှစ့်

မ
ိ း္ ္ိမး္ ႀက၏း္ကပ္္မ
ႈ ခား င့္ ာပေဒစာ္းေ ာင္မရေ
ိ စအုင္း

SEL

ကု

အတည့်ပြြုပြဋ္ဌ န့််းခငြီ်းဖနောက့်

ကကီ်း ကြ့်ဖရ်းဖက ့်မ္ရှင့် (ဖနောင့်တွင့် “SECM” ဟု ဖခေါ်

ပမ္န့်မ္ နု ့်င့်ငံဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််း

ုမ္ည့်) ကု ၂၀၁၄ ခုနှစ့်၊ သဂုတလ
့် တွင့် ေွွဲ့စည့််းခြါသည့်။

SECM သည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံအရင့််းအနှီ်းဖစ ်းကွက့်မ္ ်း၏ အဓကစည့််းကမ့္််း
ပေင့်

(၁)

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုင့်ရန့်အတွက့်

သုို့မ္ဟုတ့် ဖက င့်တ ဖစ ်းကွက့် တည့်ဖ

င့်ရန့်အတွက့် ခွင့်ပြြုမ္နို့့်

န့််းသမ့္််းဖရ်းအေွွဲ့အစည့််းပေစ့်ငြီ်း

လုင့်စင့်

ုတ့်ဖြ်းရန့်၊

(၂)

၎င့််းအဖန

စဖတ အြ့်ခ န့််း

ုတ့်ဖြ်းရန့်၊ (၃) ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်

လုြ့်ငန့််းကုကကီ်း ကြ့်ကွြက
့် ရန့်၊ နှင့် (၄) အမ္ ်းပြည့်သူသုို့ကမ့္််းလှမ့္််းဖရ င့််းခ ပခင့််းကုအတည့်ပြြုဖြ်းရန့်အခွင့်အ ဏ
ကသုို့ဖသ

စီမ္ံခနို့့်ခွဖရ်း

ုင့်ရ လုြ့်ြုင့်ခွင့်မ္ ်း ရရှ

်းြါသည့်။ SEL ကု အဖက င့်အ

ည့်ဖေ ဖ
့်

င့်ရွက့်ရန့်

အတွက့် ဘဏ္ဍ ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ န (ယခု စီမ္ံကန့််း၊ ဘဏ္ဍ ဖရ်းနှင့် စက့်မ္ှုဝန့်ကကီ်းဌ န (“MOPFI”)) သည့် SECM နှင့်
ြူ်းတွ၍ နည့််းဥြဖေပြဋ္ဌ န့််းဖရ်း

ုင့်ရ လုြ့်ငန့််းမ္ ်းကု လုြ့်ဖ

င့်ြါ သည့်။

ဥြဖေအက ြု်းသက့်ဖရ က့်မ္ှုရှဖနသည့်နှင့်အမ္ SECM သည့် က ်းလွန့်သူ၏ လုင့်စင့်ရုြ့်သမ့္််းပခင့််းနှင့် ပြစ့်ေဏ့်ခ မ္ှတ့်
ပခင့််းကသုို့ဖသ

စီမ္ံခနို့့်ခွဖရ်း

ုင့်ရ လုြ့်ဖ

င့်ခ က့်မ္ ်းကု ဖ

င့်ရွက့်ခွင့်အ ဏ ရှသည့်။

ုို့ပြင့် လူြုဂြု္ လ့်တစ့်ဦ်း

သည့် ပြစ့်မ္ှုတစ့်ခုခုကု က ်းလွန့်ဖ က င့််း ယံု ကည့်ရန့်အဖ က င့််းရှလ င့် SECM အဖနပေင့် အ
ခွင့်၊ စစ့်ဖ
သုို့ပေစ့်ြါ၍
အ

ုသုို့ဖသ ဖ

ူ်းစံုစမ့္််းစစ့်ဖ

။
SEL

်းဖမ္်းပမ္န့််းခွငန
့် ှင့် သက့်ဖသခံခ က့်မ္ ်းရယူခွင့်တုို့ရှသည့်။ သုို့ရ တွင့် ေမ့္််း
င့်ရွက့်ခ က့်မ္ ်း လုြ့်ဖ

်းဖရ်းဦ်းစီ်းဌ န (BSI)

င့်မ္ည့်

ုြါြုဂ္ြုလ့်ကု ဖခေါ်ယူ

ီ်းခွင့်နှင့် သမ့္််းယူခွင့်မ္ရှြါ၊

ုြါက ရတြ့်ေွဲ့ွ သုို့မ္ဟုတ့် ပြည့်

ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ န၏

ံမ္ှ ြံြ်းု ကူညီမ္ှု ရယူရန့်လုအြ့်သည့်။

ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ကပ
ို င
္ မ္း
အရ

သတ့်မ္ှတ့်ဖေ ့်ပြ

်းသည့်

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းမ္ ်းမ္ှ

(၁)

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံ

လက့်မ္ှတမ္
့် ်း ကုယ့်ြင
ု ့်ဖရ င့််းဝယ့်ပခင့််း၊ (၂) ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းတွင့် အက ြု်းဖ

င့် သုို့မ္ဟုတ့်

ကုယ့်စ ်းလှယ့်အပေစ့်ဖ

င့်ပေနို့့်ခ ဖရ င့််း

င့်ရွက့်ပခင့််း၊ (၃) ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်းကု တ ဝန့်ခံ၍ တစ့်

ခ ပခင့််း၊ (၄) ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့် ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုအတွက့် အကကံဉ ဏ့်ဖြ်းပခင့််း၊ နှင့် (၅) ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံ
လက့်မ္ှတမ္
့် ်းအြ့်နှံမ္ှုလက့်ခံပခင့််းနှင့်
အမ္နို့့်ဖ က ့်ပင စ

ုတပ့် ြန့်၍

စ ရင့််းရှင့််းလင့််းပခင့််းတို့ုပေစ့်သည့်။

ုို့အပြင့်

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြင
့် န့််းအမ္ ြု်းအစ ်းသစ့်တစ့်ရြ့်ကု

SECM
ြ့်ဖြါင့််း

သည့်
ည့်နုင့်

ြါသည့်။
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ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််း
သီ်းပခ ်းလုင့်စင့်တစ့်ခုစီ

အမ္ ြု်းအစ ်းတစ့်ခုစီကု

လုအြ့်ြါသည့်။

လုြ့်ကုင့်ဖ

မ္ည့်သည့်အေွွဲ့အစည့််းမ္

သက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်ကု ဖ

ု

င့်ရွက့်ရန့်အတွက့်
ုသုို့ဖသ

ဖယဘုယ အ ်းပေင့်

သီ်းပခ ်းလုင့်စင့်မ္ရှဘ

င့်ရွက့်ပခင့််းမ္ပြြု ကရန့် တ ်းပမ္စ့်

ဖငွဖခ ်း

်းြါသည့်။ ယင့််းတ ်းပမ္စ့်ခ က့်ကု

ဖေ က့်ေ က့်က ်းလွန့်ြါက ပြစ့်မ္ှုဖ က င့််းအရ ပြစ့်ေဏ့်ဖြ်းပခင့််းခံရမ္ည့် ပေစ့်သည့်။
ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်းကုယ့်ြုင့်ဖရ င့််းဝယ့်ပခင့််း၊ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြင
့် န့််းတွင့် အက ြု်းဖ

င့်

သုို့မ္ဟုတ့် ကုယ့်စ ်းလှယ့်အပေစ့်ဖ

င့်

ေနို့့်ခ ဖရ င့််းခ ပခင့််းတုို့ကု
ရွက့်နုင့်သည့်။

အ

င့်ရွက့်ပခင့််း၊ နှင့် ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်းကု တ ဝန့်ခံ၍ တစ့်

လုင့်စင့်ရရှ

်းသည့်ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီတစ့်ခုကသ

ုြါဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီသည့်

ခွင့်ပြြုမ္တည့်ဖငွရင့််းနှင့်အနမ့္်

ပေစ့်ဖသ မ္တည့်ဖငွရင့််းရှဖသ အစုရှယ့်ယ အ ်းပေင့် ဖြ်းရန့်တ ဝန့်ကနို့့်သတ့်
ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီသည့်

၎င့််း၏

င့်

ံု်းဖြ်းဖခ ငြီ်း

်းသည့်ကုမ္ပဏီတစ့်ခု ပေစ့်ရြါ မ္ည့်။

လုင့်စင့်ရကုယ့်စ ်းလှယ့်မ္ ်းမ္ှတစ့်ြါ်း

၎င့််း၏အမ္ည့်ပေင့် ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းဖ

လုြ့်ကင
ု ့်ဖ

အပခ ်းသူတစ့်ဦ်းဦ်းကု

င့်ရွက့်လုြ့်ကင
ု ့်ခွင့်မ္ပြြုနုင့်ြါ။ ခ ြု်းဖေ က့်ြါက

ပြစ့်မ္ှု

က င့််းအရ ပြစ့်ေဏ့်ဖြ်းပခင့််းခံရမ္ည့် ပေစ့်ြါသည့်။
ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ကိုမၸဏ၏ုတာ မ္ရိပိုဂိဥက္ ္ိိုိမညိုတ္ မ္

မ္းတစ္ာ၏းာ၏းအေမအဖင့္ SECM ု ုြင့္အပဥုခက္

မရရိသ အအုားေ္ာေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ကိုမၸဏ၏ ္ိိုိမညိုတ္ အအုားေ္ာကိုမၸဏ၏ ္ိိုိမညိုတ္ အအုားေ္ာ
စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းတစ္ုိုုိုတြင္ ပု င္ေဆာင္ရြက္ုြင့္မရိပု။
လုင့်စင့်ရရှ

်းဖသ

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတက
့် ုမ္ပဏီသည့်

သက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုအတွက့်
လုင့်စင့်ရရှ

အ

အကကံဖြ်းပခင့််းလုြ့်ငန့််းကု

က့်ြါဖ

င့်ရွက့်ခ က့်မ္ ်းအပြင့်

သီ်းပခ ်းလုင့်စင့်မ္ရှဘ

်းဖသ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီမ္ဟုတ့်သည့်မ္ည့်သည့်လူြုဂြုလ့်
္ မ္

ဖငွဖခ ်း

လုြ့်ကင
ု ့်နုင့်သည့်။

ု ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုအတွက့်

အကကံဖြ်းပခင့််းလုြ့်ငန့််းလုြ့်ကုင့်လြ
ု ါက လုင့်စင့်ရယူရန့် လုအြ့်သည့်။
လုင့်စင့်ကုင့်ဖ

င့်

်းသူတစ့်ဦ်းသည့်

သည့်အခါ၊ (၂) ၎င့််းတ ဝန့်ယူဖ

(၁)

လုငစ
့် င့်နှင့်စြ့်လ ဉ့််းသည့်စည့််းကမ့္််းခ က့်တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု

င့်ရွက့်ရမ္ည့်လုြ့်ငန့််းတ ဝန့်တစ့်ခု ုခုကု ဖ

သုို့မ္ဟုတ့် (၃) SEL သုို့မ္ဟုတ့် SER တွင့် ဖေ ့်ပြ
အဖနပေင့်

အ

ဖေ က့်ေ က့်

င့်ရွက့်ရန့် ြ က့်ကွက့်သည့်အခါ၊

်းသည့်တ ်းပမ္စ့်ခ က့်တစ့်ရြ့်ရြ့်ကက
ု
်းလွန့်သည့်အခါ SECM

ုြါြုဂ္ြုလ့်၏လုင့်စင့်ကုသတ့်မ္ှတ့်က လတစ့်ခုအ

ရြ့်

ုင့််းပခင့််း

သုို့မ္ဟုတ့်

ရုြ့်သမ့္််းပခင့််း

ပြြုလုြ့်ခွင့်ရှသည့်။
။

တ
ို ေ
္ ဖာ္ေအပာ္ကားအုင္း

ကုမ္ပဏီတစ့်ခုသည့်

၎င့််း၏အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု

မ္ည့်ကသို့ုကမ့္််းလှမ့္််းမ္ည့်ပေစ့်ဖ က င့််း
ပြြုစု

ဖက ့်မ္ရှင့်သုို့

SECM က

ကမ့္််းလှမ့္််းဖရ င့််းခ ပခင့််းပြြုလုြ့်လုသည့်အခါ

ဦ်းစွ တင့်ပြရမ္ည့်။

်းသည့်အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််းတစ့်ဖစ င့်ြါြါရှရမ္ည့်။

ကမ့္််းလှမ့္််း ဖရ င့််းခ ပခင့််းမ္ပြြုမ္ီ SECM

ဖေ ပ့် ြ

အမ္ ်းပြည့်သူသုို့

အ

ုြါတင့်ပြခ က့်တွင့်

မ္ည့်သည့်အစုရှယ့်ယ ကုမ္

ု

မ္ူ ကမ့္််း

အမ္ ်းပြည့်သူသုို့

ံမ္ှ သဖဘ တူခွငပ့် ြြုခ က့် ဖတ င့််းခံရမ္ည့်။

ုတ့်ပြန့်ခသည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ့်၊ ဧငြီလ ၇ ရက့်ဖနို့ ရက့်စြါ
ွ
ညန့် က ်းခ က့်အမ္ှတ့် ၅/၂၀၁၆ တွင့်

်းသည့်မ္ှ

ကုမ္ပဏီမ္ ်းအက့်ဥြဖေအရ သတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္ ်းကု သလ က့်နှင့် မ္လုက့်နောပခင့််း သုို့မ္ဟုတ့်
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နို့့်က င့်ဖေ က့်ေ က့်ပခင့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့်
တ ဝန့်ရှသူသည့် ဖငွေဏ့်ဖြ်းဖ
မ္ည့်သူူ့ကုမ္
ဖေ ပ့် ြ

ု

ဖ

စြ့်လ ဉ့််း၍

သက့်

ုင့်ရ အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််း

ုတ့်ပြန့်မ္ှုတွင့်

င့်ရမ္ည့် ပေစ့်ြါသည့်။ SER ြါ တ ်းပမ္စ့်ခ က့်တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု ခ ြု်းဖေ က့်သည့်

င့်ေဏ့်ပေစ့်ဖစ၊ဖငွေဏ့်ပေစ့်ဖစ၊

ေဏ့်နှစ့်ရြ့်လံု်း

်းဖသ အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််းြါသတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္ ်းကု

နို့့်က င့်ဖေ က့်ေ က့်ပခင့််းအတွက့် အ

ပေစ့်ဖစ

ခ မ္ှတ့်နုင့်သည့်အပြင့်

လုက့်နောဖ

တွင့်

SER

င့်ရွက့်မ္ှုမ္ရှပခင့််း၊

သုို့မ္ဟုတ့်

က့်ဖေ ့်ပြြါ ပြစ့်မ္ှုဖ က င့််းအရ ပြစ့်ေဏ့်ခ မ္ှတ့်ပခင့််းခံရမ္ည့်။

ုို့ပြင့် လူြုဂ္ြုလ့်

တစ့်ဦ်းဦ်းသည့် အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််းတွင့် MCL အရ သတ့်မ္ှတသ
့် ည့် သီ်းပခ ်းအခ က့်အလက့်တစ့်ခုခုနှင့် စြ့်လ ဉ့််း၍
တမ္င့်ရည့်ရွယ့်က
ဖ

မ္ှ ်းယွင့််းဖသ

ဖရ်းသ ်းတင့်ပြခ က့်တစ့်စုံတစ့်ရ

ပြြုလုြ့်ပခင့််းအတွက့် MCL နှင့် SEL အရ

င့်ေဏ့်ပေစ့်ဖစ၊ ဖငွေဏ့်ပေစ့်ဖစ ခ မ္ှတ့်ခံရမ္ည့်ပေစ့်သည့်။

အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််းတစ့်ခုတွင့် လွမ္ှ ်းစွ ဖေ ့်ပြပခင့််း သုို့မ္ဟုတ့် မ္ှ ်းယွင့််းဖေ ပ့် ြပခင့််းအတွက့် ပြစ့်ေဏ့် ခ မ္ှတ့်ရန့်
တရ ်းမ္ဖ က င့််းအရ တ ဝန့်ရှမ္ှုမ္ ်းနှင့် စြ့်လ ဉ့််း၍ SEL တွင့် ပြဋ္ဌ န့််း
MCL နှင့် သက့်
အစုရှယ့်ယ
သက့်

ုင့်ြါသည့်။ MCL နှင့်ဖေ ့်ပြ

ည့်ဝင့် ကသူမ္ ်းအဖြေါ်

ုင့်သည့်ေါရုက့်တ မ္ ်းနှင့်

်းသည့်မ္ှ

ံု်းရံှု်းနစ့်နောမ္ှုမ္ ်း

်းပခင့််း မ္ရှဖသ ့်လည့််း အ

ုြါကစစရြ့်သည့်

- အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််းတွင့် ဖေ ့်ပြ

ပေစ့်ဖြေါ်လ ခလ င့်

အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််း

အလ ်းအလ ညန့််းတမ့္််း

်းသည့်

ုတ့်ဖဝမ္ှုနှင့်

ုတ့်ဖဝရန့်ခွင့်ပြြုခသည့်အပခ ်းဖသ ြုဂြု္ လ့်မ္ ်းတွင့်

တ ဝန့်ရှဖစရမ္ည့်ဟူ၍ ပေစ့်သည့်။
အမ္ ်းနှင့်သက့်
ဖရ င့််းခ ပခင့််း

ုင့်ဖသ
သုို့မ္ဟုတ့်

ကုမ္ပဏီတစ့်ခုသည့်
ဝယ့်ယူပခင့််း

တ

င့်ပြန့်လည့်ဖရ င့််းခ သည့်ဖစ ်းကွက့်တွင့်

ပြြုလုြ့်ဖန ကဖသ

အစီရင့်ခံစ ၊ ၆ လြါတ့် အစီရင့်ခံစ နှင့် အ

။

ုြါကစစရြ့်မ္ ်းကု SER တွင့် ဖေ ပ့် ြ

တားအမစ္

ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံသူမ္ ်း၏အက ြု်းအတွက့်

နှစ့်ြတ့်လည့်

ူ်းအစီရင့်ခံစ တို့ုကု SECM သုို့ တင့်ပြရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း ယင့််းစ ရွက့်စ တမ့္််း

မ္ ်းကု မ္တတ ပြြုလုြ့်၍ ကုမ္ပဏီ၏တရ ်းဝင့်မ္ှတြ
့် ံုတင့်
ရမ္ည့်။ အ

အစုရှယ့်ယ မ္ ်း

်းဖသ ရံု်းတွင့် ပေစ့်ဖစ၊ ဝက့်ဘ့်

ုေ့်တွင့် ပေစ့်ဖစ

်းရှဖစ

်းြါသည့်။

ား္ာ့္ မမမ္မကမ္ ကိမက
္ ာ္အပဥကိုပမ
္

တားအမစ္္ာ့္အပဥကိုပ္မမခားကိို SEL ု အပိိုင္း - ၉ တြင္ ေဖာ္အပ

ား္ာ္။ တားအမစ္္ာ့္ အပဥကိုပ္မမခား ဆိို္ာ္မာ

အမခားအပာ္္ႈအကခိဥး င့္ ရင္း ၏းအမဥပ္ ံ္ႈမခားအား အကာအကြယ္ေပးမကိို
ေအာက္ေဖာ္အပပု တားအမစ္္ာ့္အပဥကိုပ္မမခားကိို ကိုပ္ေဆာင္္ာ့္ မာ္္ႈမဆိို

ိုိိုက္ေစေ္ာအပဥကိုပ္မမခား အဖစ္္ာ္။
စ္

က္ မပိိုေ္ာ ေ

ာင္ဒဏ္

င့္ ေငြဒဏ္ စ္ရပ္ကံိုး ုခမတ္ုံရမာ္။
တားအမစ္


ား္ာ့္ အပဥကိုပ္မမခားမာ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ င့္ဆက္ ယ္္ာ့္ ေဆာင္ရြက္ုခက္မခား င့္ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ ေစခး
ံကက္မတ္ ေစခးကြက္တိိုအေပစ ႀက၏းေကးေ္ာကိမ္ကာ္ကာ့္အဖားမ ္ိိို မညိုတ္ ္က္ေရာက္မရိေစ္ာ့္
ကိမ္ကာ္မ၊

ကာ့္အဖားမ၊ မားယြင္းစြာေဖာ္အပမ ္ိိုိမညိုတ္ အေရးႀက၏း္တင္းအုခက္အကက္မခားကိို

ိမ္ုခမ္မ စ္ာ္တိိုက့္ိိုေ္ာ ကိုပ္ေဆာင္မတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပတ္္က္ဆက္ ယ္အုင္း၊


ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္မခားကိို ေရာင္းရမ္ ္ိိုိမညိုတ္ ယ္ရမ္အတြက္ အအုား္ႈမခားကိို ကံ႕ေဆာ္အုင္း
္ိိုိမညိုတ္

ေ္ြးေဆာင္အဖားေယာင္းအုင္းအပဥရမ္အကိိုိငာ

မမမ္ကမ္ေ္ာ္တင္းအုခက္အကက္မခားကိို

ိုတ္ေဖာ္အ္ိေပးအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ ေစခးကြက္အတြင္း ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္ေစခး မ္းကိို ႀက၏းေကးစြာ
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္က္ေရာက္ေစ္ာ့္မအပာ့္စံိုေ္ာ

္ိိုိမညိုတ္

အုခိမ္အုုမ္င့္ေ္ာ

္တင္းအုခက္အကက္မခားကိို

ိုတ္ေဖာ္အ္ိေပးအုင္း၊


မ္မ္အတွက့်ပေစ့်ဖစ၊ အပခ ်းသူမ္ ်းအတွက့် ပေစ့်ဖစ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်းကု ဖရ င့််းရန့် သုို့မ္ဟုတ့်
ဝယ့်ရန့် အလုို့ငှ

အတွင့််းသတင့််းအခ က့်အလက့်မ္ ်းကု အသံု်းပြြုပခင့််း၊ သုို့မ္ဟုတ့် အတွင့််းသတင့််းအခ က့်

အလက့်မ္ ်းကု

ုတ့်ဖေ ့်အသဖြ်းပခင့််း သုို့မ္ဟုတ့် ြံြု်းဖြ်းပခင့််း၊ သုို့မ္ဟုတ့်

မ္ရှဖသ

်းပခင့််း

အတွင့််းသတင့််းအခ က့်အလက့်မ္ ်းကု အဖပခခံ၍ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတမ္
့် ်း ဖရ င့််းခ ပခင့််း

သုို့မ္ဟုတ့် ဝယ့်ယပူ ခင့််း



ုတ့်ဖေ ့်အသဖြ်း

မ္မ္ှန့်ကန့်ဖသ

ုင့်ရ အကကံဉ ဏ့်မ္ ်းကု အပခ ်းသူမ္ ်း

ံ ဖြ်းပခင့််း၊

ဖရ င့််းလုအ ်းနှင့် ဝယ့်လုအ ်းကု ေန့်တီ်း၍ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်း ဝယ့်ယပူ ခင့််း

သုို့မ္ဟုတ့် ဖရ င့််းခ ပခင့််းတုို့တင
ွ ့် ြူ်းဖြါင့််းကကံစည့်ပခင့််း၊ သုို့မ္ဟုတ့် ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံ လက့်မ္ှတမ္
့် ်း ၏
ဖစ ်းနှုန့််းကု ကကြု်းကုင့်ခ ယ့်လှယ့်ရန့်အလုို့ငှ

အပခ ်းသူမ္ ်းနှင့် ြူ်းဖြါင့််းကကံစည့်၍ ပေစ့်ဖစ အပခ ်းသူမ္ ်း ကု

ဖသွ်းဖ

က့်မ္ပြတ့် ဝယ့်ယူပခင့််း သုို့မ္ဟုတ့် ဖရ င့််းခ ပခင့််း၊ သုို့မ္ဟုတ့်

င့်ပေ ်းဖယ င့််း၍ ပေစ့်ဖစ စဉ့်

အဖရ င့််းအဝယ့်နည့််းလမ့္််းမ္ ်းကု အသံု်းပြြုပခင့််း။
၅။

အမမ္မာ ိိုငင
္ ု
ံ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္မခားေစခးကြက္

ရမ္ကိုမ္စေတာ့အိပ္ုခိမ္း

(ေမာင္တြင္ “YSX”

ကိုမၸဏ၏ စ္ုိုုအစိုရယ္ယာမခားကိို
အမမ္မာ ိုိင္ငံ္ာ္ ၉၉

ညို

၉၉ ုို စ္

ေုစဆိိုမာ္)မတာ္ေ

ာင္မ၏

အမခား င့္္က္ဆိိုင္ေ္ာ

ေ ာင္းပိိုင္းကာကကတာ္းကစတင္

၆ ုို စ္ အေစာပိိုင္းကတာ္းက

ေရာင္း ယ္ု့္က္ာ္။

အရင္းအ ၏းေစခးကြက္မခား

ဖြံိာဖိဥးတိိုးတက္ေစရမ္

ႀကိဥးပမ္းေဆာင္ရြက္ု့ပု္ာ္။ အမမ္မာ့စ၏းပြားေရးသဏ္ င့္ Daiwa Securities Group Inc တိိုိ အ္ကား ဖြ႕စာ္း
တာ္ေ

ာင္

ား္ာ့္ ဖက္စပ္ကိုမၸဏ၏တစ္ုိုအဖစ္ေ္ာ အမမ္မာေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မတ္မခား ကကယ္ေရာင္း ယ္

ေရး ကိုမၸဏ၏က၏မိတက္ (ေမာင္တြင္ “MSEC” ညို ေုစဆိိုမာ္) ကိို သာာေရး မ္ႀက၏း္ာမု ကမ္းာမ္ုခက္ င့္အာ၏
တာ္ေ

ာင္ု့အုင္း္ာ္ ႀကိဥးပမ္းေဆာင္ရြက္ု့မမခား

YSX ကိို

မ တစ္ုိုအဖစ္္ာ္။

ိုိင္ငံပိိုင္သဏ္တစ္ုိုအဖစ္္ာ့္ အမမ္မာ့စ၏းပြားေရးသဏ္၊ Daiwa Institute of Research

င့္ Japan

Exchange Group တိိုိက ဖက္စပ္ပိိုင္ဆိို္င္ေ္ာ Yangon Stock Exchange Joint Venture Company Limited
က ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။ YSX တြင္ အစိုရယ္ယာမခား ေရာင္း ယ္ေဖာက္ကားအုင္းကိို

၆ ုို စ္၊ မတ္က

၅ ရက္

၅ ရက္ေမိတြင္ စတင္ု့ပု္ာ္။
ဤ DDL တင္္ြင္း္ာ့္ေမိရက္ြဲ၌ YSX တြင္ First Myanmar Investment Co., Ltd. ၊ Myanmar Thilawa SEZ
Holdings Public Ltd. ၊ Myanmar Citizens Bank Limited ၊ First Private Bank Limited
Public Co., Ltd. ညႈ

င့္ TMH Telecom

စာရင္း င္ကိုမၸဏ၏ ငုးုိုရိပု္ာ္။

SEL တွင့် စဖတ အြ့်ခ န့််းအပြင့် ဖက င့်တ ဖစ ်းကွက့် (ဖနောင့်တွင့် “OTC Market” ဟု ဖခေါ်
စ ရင့််းမ္ဝင့်ဖသ

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်းကု

စြ့်လ ဉ့််းဖသ

ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္ ်းကလ
ု ည့််း

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီ

သံု်းခု
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ဖရ င့််းဝယ့်ပခင့််းအတွက့်

သတ့်မ္ှတ့်ပြဋ္ဌ န့််း
က့်မ္နည့််းဖစရဘ

်းြါသည့်။

ုမ္ည့်)

ေွွဲ့စည့််း

်းသည့်

SECM

၏

ယင့််းဖစ ်းကွက့်ကု

သုို့မ္ဟုတ့်

ဖစ ်းကွက့်နှင့်
ခွင့်ပြြုခ က့်ပေင့်

ေွွဲ့စည့််းနုင့်ြါသည့်။
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ခွင့်ပြြုခ က့်ရရှရန့်အတွက့် သတ့်မ္ှတခ
့် က့်မ္ ်းနှင့် လုြ့်
လုြ့်ငန့််းဖ

ံု်းလုြ့်နည့််းမ္ ်းအပြင့် ေွွဲ့စည့််းမ္ှု

ကစစရြ့်မ္ ်း၊ ၎င့််း၏

င့်တ မ္ ်းနှင့် တ ဝန့်ဝတတရ ်းမ္ ်းကု ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတမ္
့် ်း SER တွင့် ပြဋ္ဌ န့််း

စဖတ အြ့်ခ န့််းကု

ဖြ်းရန့်တ ဝန့်ကနို့့်သတ့်

်းဖသ

ကုမ္ပဏီ

သုို့မ္ဟုတ့်

်းသည့်မ္ှ

စဖတ အြ့်ခ န့််းဖစ ်းကွက့်တွင့် ဖရ င့််းဝယ့်နုင့်ဖသ

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီမ္ ်းပေစ့်ငြီ်း

စဖတ အြ့်ခ န့််းတွင့်

မ္လုအြ့်ြါဟူ၍ ပေစ့်ြါသည့်။ စဖတ အြ့်ခ န့််းအတွက့် SECM
ကု ပေစ့်ဖစ စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းစည့််းမ္ ဉ့််းမ္ ်းကု ပေစ့်ဖစ ပြင့်
၎င့််း၏ ကကီ်း ကြ့်ဖရ်းနှင့် စည့််းကမ့္််း
အတွက့် သတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္ ်းနှင့် လုြ့်

လုြ့်ငန့််းအပေစ့်

ူ်းသပေင့် YSX နှင့် စြ့်လ ဉ့််း၍

ဖရ င့််းဝယ့်မ္ှုတွင့် ြါဝင့်သူမ္ ်း သည့်
အစုရှယ့်ယ ြုင့်

ုင့်သူ

မ္ ်းပေစ့်ရန့်

ံမ္ှ ခွင့်ပြြုမ္နို့့်ရယူရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း ၎င့််း၏ ြဋဉ ဉ့်စ တမ့္််း
င့်ပေည့်စွက့်မ္ှု တစ့်ရြ့်ရြ့်အတွက့် ခွင့်ပြြုခ က့်အြါအဝင့်

န့််းသမ့္််းဖရ်းအ ဏ ကု လုက့်နောဖ

င့်ရွက့် ကရမ္ည့် ပေစ့်သည့်။ ခွင့်ပြြုမ္နို့့်

ံု်းလုြ့်နည့််း အဖသ်းစတ့်တုို့ကု SER တွင့် ပြဋ္ဌ န့််းဖေ ့်ပြ

စဖတ အြ့်ခ န့််းသည့် ဖရ င့််းဝယ့်မ္ှုတွင့် ြါဝင့်သူမ္ ်းနှင့် စြ့်လ ဉ့််း၍ စ ရင့််းတင့်သွင့််းမ္ှု
ကစစရြ့်မ္ ်းကု

်းြါသည့်။

အက ြု်းတူေက့်စြ့်

ေွွဲ့စည့််းနုင့်ြါသည့်။ SEL ြါ ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္ ်းအရ ရှင့််းလင့််းမ္ှုမ္ရှဖသ ့်လည့််း အ
ပြဋ္ဌ န့််း

ုင့်ရ

ံု်းပေတ့်သတ့်မ္ှတ့်ရန့်အြါအဝင့် ၎င့််းကုယ့်တုင့် စည့််းကမ့္််း

ု ့်င့်ရ

်းငြီ်းပေစ့်သည့်။

စံခ န့်စံညန့််းမ္ ်းနှင့်

န့််းသမ့္််းခွင့် ရှြါသည့်။

YSX ကသုို့ဖသ စဖတ အြ့်ခ န့််းတစ့်ခုသည့် SECM ၏ ခွင့်ပြြုခ က့်မ္ြါဘ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်း အြ့်နှံမ္ှု
လက့်ခံပခင့််းနှင့် စ ရင့််းရှင့််းလင့််းပခင့််းလုြ့်ငန့််းကု ဖ

င့်ရွက့်ခွင့်ရှဖသ ့်လည့််း SECM သုို့ အဖ က င့််း က ်းစ

ရမ္ည့်။ စ ရင့််းဝင့်ဖသ အစုရှယ့်ယ မ္ ်းနှင့် စြ့်လ ဉ့််း၍ အီလက့်

ဖြ်းြုို့

ဖရ နစ့်နည့််းပေင့် မ္ှတ့်တမ့္််းတင့် စ ရင့််းဖရ်းသွင့််း

လဖပြ င့််းပခင့််းစနစ့် (book-entry transfer system) ကု ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် စတင့်အသံု်းပြြုဖနငြီပေစ့်ငြီ်း YSX သည့်
ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်း အြ့်နှံမ္ှု လက့်ခံပခင့််း

ုင့်ရ

ေဟုဌ န ပေစ့်လ ဖစရန့် ဖမ္ ့်မ္ှန့််း

တွင့် စ ရင့််းတင့်သွင့််း

်းဖသ

ယင့််းနှင့်သက့်

လုြ့်ြုငခ
့် ွင့်မ္ ်းကု DICA တွင့် မ္ှတ့်ြုံတင့်ရန့် ၂၀၁၆ ခုနှစ့်၊ မ္တ့်လ ၂၈ ရက့်စွြါ

ုင့်ဖသ

ကုမ္ပဏီမ္ ်းအဖနပေင့် အီလက့်

်းြါသည့်။ YSX

အမ္နို့့်ဖ က ့်ပင စ အမ္ှတ့် ၈၆/၂၀၁၆ အရ ခွင့်ပြြု
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ဖရ နစ့် ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္ ်း နှင့်

်းြါသည့်။
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အပိင
ို း္

-ေ

ာက္ပံ့ပိေ
ို ဆာင္ေရးကိုပင
္ မ္း (Logistics) ဆိုိင္ရာာုံဥငံို္ိုးံ ္ပ္ုခက္

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံသည့် အဖရှွဲ့ဖတ င့်အ ရှကျွန့််း

ွယ့်ဖေသတွင့် အကကီ်းမ္ ်း

ံု်းနုင့်ငံပေစ့်ငြီ်း နုင့်ငံ ၅ နုင့်ငံနှင့် နယ့်နမ္တ့်ခ င့််း

စြ့်လ က့်ရှြါသည့်။ ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ အဖနောက့်အရြ့်တွင့် ဘဂဘလ ်းဖေရှ့်နှင့် အနဒယ၊ အဖရှွဲ့အရြ့်တွင့် လ အုနှင့်
ု ့်င့််း၊ အဖရှွဲ့ဖပမ္ က့်အရြ့်တွင့် တရုတ့်နုင့်ငံတို့ု တည့်ရှြါသည့်။ ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ တည့်ဖနရ ြ
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံသည့်

ဖေသတွင့််းြုို့ဖ

င့်

နုင့်ေယ
ွ ့်အလ ်းအလ မ္ ်းစွ ရှြါသည့်။
သည့်အသံု်းစရတ့်မ္ှ

ဖ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

င့်ရွက့်ငြီ်းစီ်းခငြီ

အ

င့်ပမ္င့်တင့်ရန့်

ပေစ့်ဖသ ့်လည့််း
လုအြ့်လ က့်ရှငြီ်း

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏လမ့္််းြန့််း
အ

်းလမ့္််းကွန့်ရက့်သည့်လည့််း

ီယံဖေသအတွင့််း

က့်သွယ့်ဖရ်း

ပြြုပြင့်

က့်သွယ့်ဖရ်းကွန့်ရက့်ကု

န့််းသမ့္််းမ္ှုအ ်းနည့််းပခင့််း

ုင့်ရ စီမ္ံကန့််းအသစ့်မ္ ်းကု

ုတ့်ဖြ်းသူမ္ ်း နှင့် နှစဦ
့် ်းသဖဘ တူြူ်းဖြါင့််းဖ
က့်သွယ့် ဖ

က့်အအံုမ္ ်းအတွက့်

ကီလုမ္တ
ီ
အရှည့်အ ်းပေင့်

နုင့်ရန့်အတွက့် ြမ္ ဏမ္ ်းပြ ်းဖသ ဖငွဖ က်းမ္ ်းစွ ကု ရင့််းနှီ်းစုက့်
င့်

င့်ဖရ်းကဏ္ဍ၏အဓကေဟုခ က့်ပေစ့်လ

သုို့ရ တွင့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၌ အဖပခခံအဖ

တုို့ဖ က င့် ြ က့်စီ်းယုယွင့််းလ က့်ရှြါသည့်။ နုင့်ငံ၏ အဖပခခံအဖ
ြုို့ဖ

်းအရ

က ခံသံု်းစွ

သသသ သ နည့််းြါ်းခြါသည့်။ အဓကအဖဝ်းဖပြ်းလမ့္််းမ္ကကီ်းမ္ ်းအြါအဝင့်စမ္
ီ ံကန့််းမ္ ်း စွ ကု

ဖ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ရ

က့်သွယ့်ဖရ်းနှင့်

ဝီအဖနအ

က့်အအံု

က့်မ္ပြတ့်

အကကီ်း

ံု်းပေစ့်ဖသ

ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုအ ်းနည့််းပခင့််း

ုင့်ရ လုအြ့်ခ က့်မ္ ်းကု ပေည့်

ည့််း

ုတ့်ရန့်လုအြ့်ရ အစု်းရအ ဏ ြုင့်မ္ ်း အဖနပေင့်

ဖငွဖ က်းပေည့်
င့်ရွက့်သူမ္ ်း နှင့်

င့်ရွက့်ရ တွင့် အစု်းရ - ြုဂ္လကြူ်းဖြါင့််းဖ

နှင့်

စဉ့်

ည့််းရန့်အတွက့်
က့်သွယ့်ဖ

နုင့်ငံတက ဖခ ်းဖငွ

င့်ရွက့်လ က့်ရှြါသည့်။

င့်ရွက့်မ္ှု (PPP) စနစ့်ကု အဓက

ုသုို့

်းက င့်သံု်းလ ခရ

နုင့်ငံပခ ်း ြုဂ္လကရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံသူမ္ ်းအတွက့် ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံရန့်အခွငအ
့် လမ့္််းမ္ ်းြုမ္ုရရှဖစနုင့်ြါသည့်။
ကုန့်စည့်စီ်း

င့််းမ္ှုြမ္ ဏပမ္င့်တက့်လ ပခင့််း၊

ြ့်တန့််းလုြ့်ငန့််းဖ

လမ့္််းြန့််း

က့်သွယ့်ဖရ်း

င့်ရွက့်သူမ္ ်းစွ ဝင့်ဖရ က့်လ ပခင့််းဖ က င့်

ြုမ္ုဖက င့််းမ္ွန့်လ ပခင့််းနှင့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် ဖ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

နုင့်ငံတက
င့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း

(Logistics) ကဏ္ဍသည့် ယခင့်နှစ့်အနည့််းငယ့်အတွင့််း သသသ သ ေွံွဲ့ငေြု်းတု်းတက့်လ ခသည့်။ ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််း
ကုန့်သွယ့်မ္ှုသည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ဖ

က့်ြံြုို့ဖ

င့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း (Logistics) ကဏ္ဍကု ေွံွဲ့ငေြု်းတု်းတက့်ဖစရန့် အဓက

တွန့််းအ ်းဖြ်းသည့်အခန့််းကဏ္ဍမ္ှြါဝင့်ခငြီ်း ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််းကုန့်သွယ့်မ္ှုသည့် စုစုဖြါင့််းကုန့်သွယ့်မ္ှု၏
အ

ရှခြါသည့်။

ကုန့်သွယ့်မ္ှု၏အပခ ်း

ဖလဖ က င့််းကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင့် ရ

။

ေ

ခနို့့်သည့်

နယ့်စြ့်ကုန့်သွယ့်မ္ှုပေစ့်ငြီ်း

က န့်ကုန့်သွယ့်မ္ှုမ္ ်းမ္ှ

င့်ကုန့်သွယ့်မ္ှုတုို့ပေစ့် ကသည့်။

ာက္ပံ့ပိေ
ို ဆာင္ေရးကာ (Logistics Industry) င့္အဓိက္က္ဆိိုင္
္ ာ့္ကိုပ္ငမ္းမခား

မ္ က ဖသ်းမ္ီနှစမ္
့် ်းအတွင့််း
အ

်းလမ့္််းမ္ှတစ့်

၂၀%

၇၀% ခနို့့်

ဖ

က့်လုြ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း၊

ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းမ္ ်းသည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် ဖ

ဖမ္ ဖ
့် တ ့်ယ ဉ့်လုြ့်ငန့််း၊

က့်ြံြုို့ဖ

စက့်ရံုအလုြ့်ရံုလုြ့်ငန့််း

နှင့်

င့်ဖရ်းကု အဓကအသံု်းပြြုသည့် လုြ့်ငန့််းမ္ ်းပေစ့် က

ြါသည့်။
ေဆာက္ကပ
ို ေ
္ ရးကိုပင
္ မ္း
ဖနောင့်လ မ္ည့် ၁ဝနှစ့်အတွင့််း ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့၏လူဦ်းဖရသည့်
ဖ

င့်မ္ှု

ြ့်မ္ံတု်းြွ ်းလ နုင့်မ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း

်းရ

အမ့္်ရ တည့်

ုင့်ရ ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုမ္ ်းစွ ကု လုအြ့်လ နုင့်ြါသည့်။ WORLD TOP EXPORTS အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ့်တွင့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံသုို့ ဘလြ့်ဖပမ္စုစုဖြါင့််းတင့်ြုို့မ္ှုြမ္ ဏသည့် အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ
သံမ္ဏနှင့် အပခ ်းြစစည့််းမ္ ်းပေစ့် ကသည့် ဖ
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၈၁.၇ သန့််းရှြါသည့်။ ဘလြ့်ဖပမ္၊

က့်လုြ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််းသံု်းြစစည့််းအမ္ ်းစုကု အပခ ်းနုင့်ငံမ္ ်းမ္ှ
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တင့်သွင့််း ကြါသည့်။အ

ုြါြစစည့််းမ္ ်း၏ ဝယ့်လုအ ်းပမ္င့်တက့်မ္ှုသည့် ဖ

က့်ြံြုို့ဖ

င့်ဖရ်းကဏ္ဍ ေွံွဲ့ငေြု်းတု်းတက့်

ဖစသည့် အဖ က င့််းရင့််းတစ့်ရြ့် ပေစ့်လ နုင့်ြါသည့်။
ေမာ္ေတာ္ယာာ္ကပ
ို င
္ မ္းကာ
ုို စ္တြင္ အစိိုးရက

တစ္ာ၏းုခင္းကႈပိုဂိဥက္မခားအေပစ

ေမာက္ဆံိုးေမာ္ဒယ္ကားမခားတင္္ြငး္ မဆိုိင္ရာ

ကမ္ိ္တ္ုခက္ကိိုေအဖေကခာ့ကိိုက္ရာ ကားအ္စ္မခားတင္္ြင္းမ မ္း ကြမ္စြာအမင့္တက္ကာု့္ာ္။
ေမာ္ေတာ္ယာာ္ေရာင္းုခမပမာဏ င့္ ိင္းယာ္ပုက
အ

၈ ုို စ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာာ္ေရာင္းုခမ မ္း္ာ္

ိ ိုတ္အုာ္းအမင့္တက္ု့္ာ္ (ေရာင္းုခု့ရ္ာ့္ကားအ္စ္အစ၏းေရေပုင္း

ကတာ္းက Suzuki ၊ Nissan

င့္ Toyota စ္ာ့္

ေမာ္ေတာ္ယာာ္ကိုပ္ငမ္းကာ္ိိုိ

ပ္မံ င္ေရာက္ကာု့ာပ၏း

္ကကာ
အ

၇ ုို စ္ု

၇,၅

)။

မ္ကာေ္းမ၏ကာက

ိို္င္ငံတကာေမာ္ေတာ္ကားကိုမၸဏ၏မခားက
အဖမ္ိအဖဟးေရာင္းုခေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို

ိုတ္ကိုပ္မကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မာ့္ အေဆာက္အအံိုမခားကိို တာ္ေ

%

အမမ္မာ ိုိင္ငံ
ေဆာင္ ြက္ု့

ာင္ု့္ကပု္ာ္။

ာ္ုခဥပ္ကပ
ို င
္ မ္းကာ

ကမ္ဘ ကုန့်သွယ့်ဖရ်းအေွွဲ့ (WTO)

၏အခ က့်အလက့်မ္ ်းအရ ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏အ

၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့် အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ

၉၈၆ သန့််းအ

ပမ္င့်တက့်ခငြီ်း အ

ြမ္ ဏပေစ့်ဖသ အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ ၃၃၇ သန့််း၏သံု်း

ခနို့့်အ

ုြါြမ္ ဏသည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ့်၏တင့်ြုို့မ္ှု

ရှြါသည့်။ စီ်းြွ ်းဖရ်း နှင့် ကူ်းသန့််းဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်း

ဝန့်ကကီ်းဌ န၏အခ က့်အလက့်မ္ ်းအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ့်၊ ဧငြီလမ္ှ စက့်တင့်ဘ လအ
(Cut-Make-Pack

–

အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ

၂.၂ ဘီလီယံရရှခရ

CMP)

ေင့်

ဖ

င့်ရွက့်သည့်
ဖနောက့်

အ

ည့်တင့်ြုို့မ္ှုစုစုဖြါင့််းြမ္ ဏသည့်

အခ န့်က လအတွင့််း လခစ ်းစနစ့်

ည့်ခ ြုြ့်စက့်ရံုမ္ ်း၏

ပြည့်ြသုို့တင့်ြုို့ဖရ င့််းခ မ္ှုမ္ှ

ံု်းဘဏ္ဍ နှစ့်၏အလ ်းတူအခ န့်က လအတွင့််း တင့်ြို့ုဖရ င့််းခ မ္ှု

နှုန့််းနှင့်နှုင့််းယှဉ့်ြါက အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ ၁ ဘီလီယံ ပမ္င့်တက့်လ ခြါသည့်။
အ

ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းကဏ္ဍသည့်

ပေစ့်သည့်။ CMP
ကုန့်သွယ့်မ္ှု
အ

စနစ့်ပေင့်ဖ

(Preferential

ပြည့်ြသုို့တင့်ြုို့ဖရ င့််းခ မ္ှုနှုန့််းကပု မ္င့်တက့်ဖစသည့်
င့်ရွက့်သည့်အ
Trade)

မ္ူအရ

ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းကဏ္ဍသည့် အဖနောက့်ြုင်း့် နုင့်ငံမ္ ်း၏ ဦ်းစ ်းဖြ်း
အဖရ်းြါဖသ ကဏ္ဍတစ့်ရြ့်ပေစ့်လ ခြါသည့်။

ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းမ္ှ ပြည့်ြ သုို့တင့်ြုို့ဖရ င့််းခ သည့်နုင့်ငံမ္ ်းမ္ှ
ုို့ပြင့် အ

အဓကဦ်းစ ်းဖြ်းကဏ္ဍတစ့်ရြ့်
အဓကအ ်းပေင့်

ဂ ြန့်နှင့် ဥဖရ ြဖစ ်းကွက့်မ္ ်း ပေစ့် ကြါသည့်။

ည့်မ္ ်းကု ဖတ င့်ကုရီ်းယ ်း၊ တရုတ့်နှင့် အဖမ္ရကန့်နုင့်ငံမ္ ်းရှဖစ ်းကွက့်မ္ ်းသုို့လည့််း တင့်ြို့ုဖရ င့််းခ ြါ

သည့်။
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။

အမမ္မာ ိိုင္ငံုေ

ပံို ၆ -

ာက္ပံ့ပိိုေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္းဆိိုင္ရာစြမ္းေဆာင္မ

၈ ုို စ္၊ Logistics Performance Index (အေ ႕ေတာင္အာ )

Source: https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/MMR/2018/R/SAS/2018

ပံို ၇

-

၈

ုို စ္အတြက္

ေဆာင္ ြက္မဆိိုင္ရာ

အမမ္မာ ိုိင္ငံ င့္ အေ ႕ေတာင္အာ

ိိုင္ငံမခားု

ေ

ာက္ပံ့ပိိုေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္း

ိင္းယာ္ေက့ကာုခက္
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အေ ႕ေတာင္အာ

ိုိင္ငံမခားအမက္ အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ာ္

အဆင့္ြဲ၌ တ ာ္ ိာပ၏း တစ္ကမၻာကံိုးတြင္ အဆ င့္

၈ ုို စ္ Logistics Performance Index တြင္ အမိမ့္ဆံိုး

၇ တြင္ (အ

က္ပုပံို

င့္

တြင္္ကာ့္ ပု) တာ္ ိပု္ာ္။

Index ္ာ္ အဓိကအုခက္ ၆ ုခက္အဖစ္ေ္ာ အေကာက္ုြမ္၊ အေအုုံအေဆာက္အအံို၊
ပိိုိေဆာင္ေရး၊ ေ
အတြင္း

ိိုင္ငံတကာ္ယ္ယႈ

ာက္ပံ့ပိိုေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္းကာုေဆာင္ ြက္ ိုိင္စြမ္း၊ Supply Chain ကိုပ္ငမ္းစာ္အဆင့္ဆင့္

္ယ္ယႈပိိုေဆာင္္ာ့္ပစ္ာ္းမခားုတာ္ေမရာကိို

င့္ အုခိမ္မ၏ကိုပ္ငမ္း ေဆာင္ ြက္ ိုိင္မတိိုိအေပစ အေအုုံ
အမမ္မာ ိိုင္ငံုေ

စိစစ္ေစာင့္္ကာ့္မ (Tracking

&

Tracing)

ားပု္ာ္။

ာက္ပံ့ပိိုေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္းကာတြင္ အဓိကရင္ဆိိုင္ေမရ္ာ့္စိမ္ေုစမမခားမာ ေအာက္ပုအတိုင္္း

အဖစ္ပု္ာ္ အေအုုံအေဆာက္အအံိုဆင
ိို ရ
္ ာအုက္အု
သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်ဖရ်း

ြည့်တွင့််းနှင့်

ကုန့်သွယ့်ဖရ်း

ြစစည့််းမ္ ်းကု

အြ က့်အစီ်းတစ့်စုံတစ့်ရ မ္ရှဘ

ပေည့်

ုင့်ရ အဖပခခံအဖ

က့်အအံုမ္ ်း၏လက့်ရှအဖပခအဖနသည့်

ုင့်ရ ကုန့်စည့်ြမ္ ဏမ္ ်းအတွက့်
သယ့်ယူြို့ုဖ

မ္လံုဖလ က့်ြါ။
င့်နုင့်ဖရ်းအတွက့်

ည့််းနုင့်ရန့်အတွက့် လက့်ရှစံခ န့်စံညန့််းသတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္ ်းကု အ

မ္ ်း၊ ပမ္စ့်

ြ့်မ္ ်း၊ ပြည့်တွင့််း

တန့်ခ န့် ၁၅ တန့် (အမ္ ်း

လ င့်ပမ္န့်စွ ပမ္င့်တက့်လ သည့်
တန့်ေု်းပမ္င့်မ္ ်းသည့်

လုအြ့်သည့်လုအြ့်ခ က့်မ္ ်းကု

င့်ပမ္င့်တင့်ပြင့်

င့်ရန့် လုအြ့်ြါသည့်။ လမ့္််း

ြ့်ကမ့္််းမ္ ်း၏လက့်ရှအဖပခအဖနအရ ကုန့်စည့်အပြည့်တင့်ဖ

ံု်းတန့်ခ န့် ၃၀ အ

ုတ့်ကုန့်

င့်

်းငြီ်း ြ မ့္််းမ္

) ဖလ်းသည့် ဖြ ၄၀ ကွန့်တန့်နောမ္ ်းကု ကုန့်တင့်ကုန့်ခ ပြြုလုြ့်နုင့်

ပခင့််းမ္ရှြါ။
္ယ္ယပ
ႈ ိေ
ို ဆာင္ေရး င့္ အကိုပ္
္ မားစရိတစ
္ ကမခားအမင့္မားမ
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် ကုန့်စည့်သယ့်ယြ
ူ ုို့ဖ
နှုင့််းယှဉ့်ြါက အ

ုင့််းနုင့်ငံ သုို့မ္ဟုတ့် ေီယက့်နမ့္်နုင့်ငံတုို့ကသို့ု နုင့်ငံမ္ ်းနှင့်

ုြါနုင့်ငံမ္ ်းတွင့် ကုန့်က သည့်ကုန့်က စရတ့်၏ ၂

မ္နတဖလ်းသုို့သယ့်ယြ
ူ ုို့ဖ
အပခ ်းနုင့်ငံမ္ ်းတွင့်

င့်မ္ှုစရတ့်သည့်

င့်ဖရ်း
အ

ုင့်ရ ကုန့်က စရတ့်သည့် တစ့်ကီလုမ္ီတ လ င့် အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ

ုြါအကွ အဖဝ်းအတွက့်

တ လ င့် အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ

ပမ္င့်မ္ ်းြါသည့်။ ဥြမ္ အ ်းပေင့် ရန့်ကုန့်မ္ှ

သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်ဖရ်း

ုင့်ရ ကုန့်က စရတ့်သည့်

၂ ဖေေါ်လ ရှငြီ်း
တစ့်ကီလုမ္ီ

၀.၉ ဖေေါ်လ သ ရှြါသည့်။ ကုန့်တင့်ယ ဉ့်နှင့် ဖရယ ဉ့်နှစ့်မ္ ြု်းစလံ်းု အတွက့် ခရီ်း

တစ့်ဖ

က့်ရြ့်နော်းသည့်ြ မ့္််းမ္ က ခ န့်သည့်လည့််း ခရီ်းစဉ့်တစ့်ခုလ င့် ၃၆ နောရီ နှင့် ဖရဖ က င့််းခရီ်းစဉ့်တစ့်ခုလ င့် ၇

ရက့်အ

အသီ်းသီ်း က ပမ္င့်ရ

ဖ

အဖတ ့်ရှည့် က သည့် က ခ န့်ပေစ့်ြါသည့်။

င့်ရွက့်သည့်အခ န့်က လြုမ္ရ
ု ှည့် က ပခင့််းဖ က င့် စုစုဖြါင့််းသယ့်ယြ
ူ ုို့ဖ

သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်မ္ှုလုြ့်ငန့််းစဉ့်

င့်ဖရ်းစရတ့်စကမ္ ်းအပြင့်

ပမ္င့်မ္ ်း

သည့် အလုြ့်သမ္ ်းစရတ့်စကမ္ ်းကုြါ ဖြ်းဖခ ကရြါသည့်။
ကိုမစ
္ ာ္္ယ္ယပ
ႈ ိေ
ို ဆာင္မဆိုိငရ
္ ာ ေဆာင္ ြက္ င
ိုိ စ
္ ြမး္ မာ္းပုးမ
ကုန့်စည့်သယ့်ယူြို့ုဖ

င့်မ္ှု

ုင့်ရ ဖ

သည့်အဖပခအဖနတွင့်ရှငြီ်း အ
သွယ့်

င့်ရွက့်နုင့်စွမ့္််းသည့် (ြ မ့္််းမ္ အ ်းပေင့် ၀.၅ ရ ခုင့်နှုန့််း) ပေင့် အလွန့်နည့််းြါ်း

ူ်းသပေင့် ဖက ်းလက့်ဖေသမ္ ်း သုို့မ္ဟုတ့် ငမ္ြုွဲ့ပြ နှင့် ဖက ်းလက့်ဖေသတုို့ကု

်းသည့်လမ့္််းဖ က င့််းတစ့်ဖလ က့်တင
ွ ့် ကုန့်စည့်သယ့်ယူြုို့ဖ

နည့််းြါသည့်။

ုသုို့ကုန့်စည့်သယ့်ယူြို့ုဖ
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င့်မ္ှု

ုင့်ရ ဖ

င့်မ္ှု

ုင့်ရ ဖ

က့်

င့်ရွက့်နုင့်စမ္
ွ ့််းသည့် အလွန့်

င့်ရွက့်နုင့်စမ္
ွ ့််းနည့််းြါ်းမ္ှုသည့်

သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်ဖရ်း
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စရတ့်စကပမ္င့်မ္ ်းရသည့်အဓကအဖ က င့််းရင့််းတစ့်ရြ့်ပေစ့်သည့်။ ငမ္ြုွဲ့ကကီ်းမ္ ်းတွင့် ကုန့်တင့်ယ ဉ့် Terminal မ္ ်း၏
ဖ

င့်ရွက့်နုင့်စမ္
ွ ့််းမ္ှ

ပြည့်က ြ့်လုနီ်းြါ်းအဖပခအဖနရှငြီ်း Terminal မ္ ်းတွင့် ယ ဉ့်ဖ က ြတ့်

ပခင့််းဖ က င့် ကုန့်စည့်သယ့်ယူြို့ုဖ
ကိုမစ
္ ာ္မခား င့္စပ္ကခာ္း

င့်မ္ှု

ုင့်ရ ဖ

ုို့မ္ှုမ္ ်း ြေါ်ဖြါက့်

င့်ရွက့်နုင့်စွမ့္််းဖလ က ခြါသည့်။

ဂိတမ
္ ခားု ေဆာင္ ြက္ င
ိုိ စ
္ ြမး္ မာ္းပုးမ

အအပာ္အပာ္ဆိိုင္ရာဆိပ္ကမ္းမခား င့္ မယ္စပ္ကိုမ္္ြယ္မဆိုိင္ရာအေဆာက္အအံိုမခားတြင္ ကိုမ္စာ္မခားကိို
ေဆာင္ ြက္ ိုိင္စြမ္းမာ

ကံိုေကာက္မမ ိပု။ ္ိုိအဖစ္ပု

ကက္ုံ

အဆိိုပုဂိတ္မခားတြင္ ကိုမ္စာ္မခားအုခိမ္္ကာအမင့္စြာ ိေမရာ

ိို္ိုိအုခိမ္္ကမ္ိ္ကာမ္ာ္ ္ယ္ယႈပိိုေဆာင္မဆိုိင္ရာစရိတ္စကအမင့္မားမကိို အဖစ္ေစ္ာ္။
အေကာက္ုြမ္
မ္ က မ္ီနှစ့်မ္ ်းအတွင့််း

ြုို့ကုန့်တင့်ြုို့မ္ှုနှုန့််းဖလ က ပခင့််းဖ က င့်

အဖက က့်ခွန့်ကုယ့်စ ်းလှယ့်လုြ့်ငန့််းကုဖ

ရွကသ
့် ူမ္ ်းအဖနပေင့် ြုို့ကုန့်မ္ ်းအတွက့် အဖက က့်ခွန့်ရှင့််းလင့််းဖရ်းလုြ့်ငန့််းစဉ့်မ္ ်းဖ
ံု်းရံှု်းခရြါသည့်။
မ္ ်းအ က ်း

နုင့်ငံပခ ်းဖငွဖ က်းလလှယ့်နှုန့််းအတက့်အက သည့်

ငန့််းဖ

င့်ရွက့်ဖြ်းသည့်ဖစ ်းကွက့် ကု

အဖက က့်ခွန့်ရှင့််းလင့််းမ္ှု

ကွ ဟခ က့်မ္ ်းကုပေစ့်ဖြေါ်ဖစသည့်အဓကအဖ က င့််းရင့််းတစ့်ရြ့်ပေစ့်လ ခသည့်။

က့်တွင့် လ ဘ့်ဖြ်းလ ဘ့်ယူမ္ှုကစစရြ့်မ္ ်းကလ
ု ည့််း အဖလ်း
င့်ရွက့်သူမ္ ်းသည့်

မ္ က ဖသ်းမ္ီနှစ့်မ္ ်းက

Clearance System (MACCS) ၏နည့််းြည

်းစစစ့်လ ခြါသည့်။

စတင့်က င့်သံု်းခသည့်

င့်

ုင့်ရ နှုန့််း

်း

အစု်းရအသစ့်လက့်

ုို့ပြင့် ကုယ့်စ ်းလှယ့်လုြ့်

Myanmar

Automated

ုင့်ရ အခက့်အခမ္ ်းဖ က င့် အခက့်အခမ္ ်းနှင့် ရင့်

Cargo

ုင့်ခ ကရြါ

သည့်။

။

မ္ကာေ္းမ၏ကာကကေဆာင္ ြက္ု့္ာ့္ အေအုုံအေဆာက္အအံို တာ္ေဆာက္မမခား

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏တည့်ဖနရ သည့် အနဒယနုင့်ငံ နှင့် တရုတ့်နုင့်ငံတို့ု
ကျွန့််း
ြုင့်

ွယသ
့် ုို့ဝင့်ဖရ က့်ရ ဖနရ တွင့် တည့်ရှရ နုင့်ငံတက ကုန့်သွယ့်မ္ှုမ္ ်းအတွက့် အခွင့်အလမ့္််းဖက င့််းမ္ ်းစွ ကု
ုင့်

်းြါသည့်။

ဖအ င့်ဖ

သုို့ရ တွင့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံအဖနပေင့်

င့်ရွက့်နုင့်ရန့်အတွက့် အဖပခခံအဖ

င့်ရှ ်းဖသ
ဖ

ံုရ ၊ အဖနောက့်နုင့်ငံမ္ ်းမ္ှ အဖရှွဲ့ဖတ င့်အ ရှ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

အ

င့်ပမ္င့်တင့်ဖ

င့်ဖရ်း

ဤကဏ္ဍတွင့်

င့်ရွက့်မ္ှုမ္ ်းကု
ည့််းဖ

ပြည့်မ္ီ

က့်အအံုမ္ ်း နှင့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းမ္ူဖဘ င့်မ္ ်းတွင့် သသ
ပြြုလုြ့်ရန့်လုအြ့်ြါသည့်။

ုင့်ရ ေဟုခ က့်ပေစ့်လ ဖစဖရ်းအတွက့်

ုင့်ရ လုအြ့်ခ က့်မ္ ်းကု ပေည့်

ပေစ့်နုင့်ဖပခအလ ်းအလ မ္ ်းကု

မ္ဖ

င့်ရွက့်မ္ီ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံအဖနပေင့်
ဖရှ်းဦ်းစွ

ဖေသတွင့််း

အဖပခခံအဖ

င့်ရွက့်ရန့်လုအြ့်ြါသည့်။ ၄င့််းကု စီ်းြွ ်းဖရ်း

က့်အအံု

ုင့်ရ အခွင့်အလမ့္််းအပေစ့်

မ္ှတ့်ယူလ က့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏အမ့္်နီ်းခ င့််းနုင့်ငံမ္ ်းသည့် ြုို့ဖ

င့်

၍ အကကီ်းစ ်း အဖပခခံအဖ

င့်ရွက့်နုင့်ရန့်ကကြု်းြမ့္််းလ က့်ရှြါသည့်။ ရခုင့်ပြည့်နယ့်၊

ဖက က့်ပေ တွင့်ရှဖသ

က့်အအံုစီမ္ံကန့််းမ္ ်းကု ဖ

ဖရနက့်

၄င့််း၏ရည့်ရွယ့်ခ က့်ပမ္င့်မ္ ်းဖသ
လက့်ရှဖ

ြ့်ကမ့္််း နှင့် အ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်နှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ တရုတ့်နုင့်ငံသည့်

မ္န့်မ္ နုင့်ငံကု

Belt & Road Initiative အတွက့် အဓကလုအြ့်ခ က့်အပေစ့်

င့်ပမ္င့်ြါသည့်။

ွ်းဖနွ်းလ က့်ရှသည့်အကကီ်းမ္ ်း

အ က ်း အဖပခခံအဖ

က့်အအံု

ုင့်ရ

ံု်းစီမ္ံကန့််းမ္ှ

ကမ္ဘ ကုန့်သွယ့်ဖရ်းြုမ္ုဖက င့််းမ္ွန့်ဖစရန့်နှင့် နုင့်ငံအခ င့််းခ င့််း

က့်သွယ့်ဖရ်းကု ြုမ္ုဖက င့််းမ္ွန့်ဖစရန့်ဖ

ဖေေါ်လ ဘီလီယံဖြါင့််းမ္ ်းစွ တန့်ေု်းရှဖသ စီမ္ံကန့််းပေစ့်ဖသ
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က့်သွယ့်ဖရ်းဖက င့််းမ္ွန့်ဖရ်းကုပမ္င့်တင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်

ရန့်ကုန့်နှင့်

င့်ရွက့်နုင့်မ္ည့် အဖမ္ရကန့်
တရုတ့်နုင့်ငံဖတ င့်ြုင့််းအ က ်း
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က့်သွယ့်ဖြ်းမ္ည့်

ဖတ င့်-ဖပမ္ က့်ဖ

က့်ြံြုို့ဖ

င့်ဖရ်းစကကြံ (တရုတ့်-ပမ္န့်မ္ စီ်းြွ ်းဖရ်းစကကြံ) စီမ္ံကန့််းပေစ့်ြါ

သည့်။ တရုတ့်-ပမ္န့်မ္ စီ်းြွ ်းဖရ်းစကကြံတွင့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငမ္
ံ ှအဓကငမ္ြုွဲ့ကကီ်းဖလ်းငမ္ြုွဲ့ပေစ့်ဖသ
ပေ နှင့် မ္ူ

ယ့်တို့ုြါဝင့်ြါသည့်။ ဤစီမ္ံကန့််းသည့် ဤငမ္ြုွဲ့ကကီ်းမ္ ်းအ က ်း

ပေစ့်ငြီ်း ဖေသတွင့််းကုန့်သွယ့်ဖရ်းကုပမ္င့်တင့်ဖြ်းနုင့်မ္ည့်ပေစ့်က
တည့်ဖ

င့်မ္ှုစမ္
ီ ံကန့််းမ္ ်းစွ ကု အဖ

က့်သွယ့်ဖရ်းကု ြုမ္ဖ
ု က င့််းမ္ွန့်ဖစမ္ည့်

စကကြံတစ့်ဖလ က့် အဖပခခံအဖ

က့်အအံု

ုင့်ရ

က့်အကူပြြုမ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ တရုတ့်-ပမ္န့်မ္ စီ်းြွ ်းဖရ်းစကကြံ၏အစတ့်အြုင့််း

အပေစ့် ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့သစ့်စမ္
ီ ံကန့််း၊ ငမ္ြုွဲ့သ စက့်မ္ှုဥယ ဉ့် နှင့် မ္ူ
မ္ ်းကုလည့််း ဖ

ရန့်ကုန့်၊ မ္နတဖလ်း၊ ဖက က့်

ယ့်ေဟုစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်စီမ္ံကန့််းမ္ ်းကသုို့ စီမ္ံကန့််းအသစ့်

င့်ရွက့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။

ကိုမး္ ကမ္း
စီ်းြွ ်းဖရ်းေွွဲ့ံ ငေြု်းတု်းတက့်လ မ္ှုဖ က င့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္ ်းကု သံု်းစွမ္ှုနှုန့််းပမ္င့်မ္ ်းလ ခငြီ်း လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္ ်း
၏ ၄၀% ကုသ လမ့္််းခင့််း

်းငြီ်းပေစ့်က လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္ ်း၏အနည့််း

ရန့်လုအြ့်လ က့်ရှြါသည့်။ ကုန့်သွယ့်မ္ှု၏ ၂၀% ကုသ
သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်ဖရ်းသည့်

အ

က့်သွယ့်ဖရ်းကွန့်ရက့်အပေစ့်

ူ်းသပေင့်

ဖရ်း

ုင့်ရ

က့်အအံု

တည့်ရှဖန

ပေစ့်ြါသည့်။

င့်ရွက့်ပခင့််းပေင့်

င့်ရွက့်သူအပေစ့် လုြ့်ဖ

န့််းသမ့္််းမ္ှုမ္ ်းဖ

င့်ရွက့်

င့်ဖသ ့်လည့််း ကုန့််းလမ့္််း
အဓကအဖရ်းြါဖသ ြုို့ဖ

င့်

အမ့္်နီ်းခ င့််းနုင့်ငံမ္ ်း၏နယ့်စြ့်ကုန့်သွယ့်ဖရ်းဇုန့်မ္ ်းနှင့်

လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္ ်းကွန့်ရက့်ကု

ုင့်ရ စီမ္ံကန့််းမ္ ်းကုြုမ္ုဖ

ြ့်တန့််းြါဝင့်ဖ

ကုန့််းလမ့္််းပေင့်သယ့်ယူြို့ုဖ

တရုတ-့် ပမ္န့်မ္ စီ်းြွ ်းဖရ်းစကကြံအတွက့်

က့်သွယ့်သည့်အဖရ်းြါဖသ ဖနရ မ္ ်းတွင့်
အဖပခခံအဖ

ံု်း ၆၀% ကု ပြြုပြင့်

ြုမ္ုအ

င့်ပမ္င့်တင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်သည့်

နယ့်စြ့်ဖေသမ္ ်းတွင့်

ဖ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

င့်

င့်နုင့်မ္ညအ
့် ခွင့်အလမ့္််းမ္ ်း ြုမ္ရ
ု ရှလ မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။

ေကေ္ကာင္း
အစု်းရအေွွဲ့သည့်

နုင့်ငံနှင့်ဖေသအ က ်း

ဖလဖ က င့််းသွ ်းလ ဖရ်းကုအ

င့်ပမ္င့်တင့်နုင့်ရန့်

အ ်း

ုတ့်ဖ

င့်ရွက့်

လ က့်ရှြါသည့်။ ဂ ြန့်နုင့်ငံအဖပခစုက့် JGC Corporation၊ စင့်က ြူနုင့်ငံ၏ Yongnam Holdings Limited နှင့်
Changi International Airport တုို့နှင့်ြူ်းဖြါင့််းလ က့် ဟံသ ဝတီအပြည့်ပြည့်
မ္ှုကု ၂၀၂၂ ခုနှစ့်တွင့် ဖ

င့်ရွက့်ငြီ်းစီ်းမ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း

ြ့်သည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငတ
ံ ွင့် အကကီ်း

ဖြါင့််း ၁၂ သန့််းအတွက့် ဝန့်ဖ
နုင့်ငံတက လမ့္််းြန့််း

ံု်းဖလ

ြ့်အသစ့်တည့်ဖ

ြ့်ကု တည့်ဖ

ြ့်ပေစ့်လ နုင့်မ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း

က့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ အ

င့်မ္ှုဖြ်းနုင့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။

က့်သွယ့်ဖရ်း

ြုမ္ုလွယက
့် ူဖခ ဖမ္ွွဲ့ဖစဖရ်းအတွက့်

ရန့်ကုန့်အပြည့်ပြည့်
င့်မ္ှုဖြ်းနုင့်သည့်အဖနအ

ပမ္င့်မ္ ်းဖသ နှုန့််းပေစ့်သည့်

ဝန့်ဖ

တစ့်နှစ့်လ င့်

င့်ပမ္င့်တင့်ဖ

စုစုဖြါင့််းခရီ်းသည့်

င့်ရွက့်ခြါသည့်။ ြုို့ဖ

၆

င့်ဖရ်း နှင့်

သန့််းကု

ုင့်ရ ဖလ

င့်ရွက့်လ က့်ရှငြီ်း

စီမ္ံကန့််းဖ

င့်ရွက့်ငြီ်းစီ်းြါက

်း

က့်သွယ့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နသည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ့် တွင့်

ဖစ ်းကွက့်အသစ့်မ္ ်း

ဖြေါ်ဖြါက့်လ ဖစရန့်

င့် ၂

င့်ပေင့်
ဖမ္ ့်မ္ှန့််း

်းြါသည့်။
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ြ့်

်းမ္ှ နှစ့်

င့်မ္ှုဖြ်းနုင့်သည့်အဖနအ

ဖလဖ က င့််းပေင့် ခရီ်းသွ ်းလ သူဦ်းဖရ ြု ့်မ္ုပမ္င့်တက့်လ လမ့္်မ္ည့်ဟု ယံု ကည့်ြါသည့်။ စီမ္ံကန့််းကု အ
ဖ

ုြါ

ကနဦ်းအဖနပေင့် တစ့်နှစ့်လ င့် ခရီ်းသည့်

ကုလည့််း ယခင့်က တစ့်နှစ့်လ င့် စုစဖ
ု ြါင့််းခရီ်းသည့် ၂.၇ သန့််းအတွက့် ဝန့်ဖ
ပေစ့်ဖအ င့် အ

က့်

်းြါသည့်။ ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့၏အဖရှွဲ့ဖပမ္ က့်ဘက့် ၈၀ ကီလုမ္ီ

တ အကွ တွင့် တည့်ရှဖသ ြခူ်းငမ္ြုွဲ့တွင့် ၉၀၀၀ ဟက့်တ ဖလ
ဖလ

ုင့်ရ ဖလ
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ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ဖလဖ က င့််းညန့် က ်းမ္ှုဦ်းစီ်းဌ နသည့်
အတွက့် ပြည့်တွင့််းပြည့်ြမ္ှရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံသူမ္ ်း
စုစုဖြါင့််းခရီ်းသည့် ၃ သန့််းကု ဝန့်ဖ
ရ
ရ

်းသယ့်ယူြုို့ဖ

င့်မ္ှုဖြ်းနုင့်မ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း

င့်ဖရ်းသည့် ကုန့်စည့်မ္ ်းကု သယ့်ယြ
ူ ုို့ဖ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ရ

်းလမ့္််းပေင့်သယ့်ယူြို့ုဖ

ဖက င့််းမ္ွန့်ဖအ င့်ဖ
အ

ံမ္ှ တင့်ေါဖခေါ်

ုင့်ရ ဖလ

်းငြီ်းပေစ့်ြါသည့်။ အ

ုြါဖလ

တည့်ဖ

က့်ရန့်

ြ့်သည့် တစ့်နှစ့်လ င့်

်းြါသည့်။

င့်ပမ္င့်တင့်ဖ

်းလမ့္််း

င့်ဖရ်းအတွက့်

ုငရ
့် အဖပခခံအဖ

င့်ရ တွင့် အ

င့်အဖပြ

ည့််းလ က့် ဖ

ံု်းနည့််းလမ့္််းပေစ့်ြါသည့်။

က့်အအံုမ္ ်း၏ခုင့်ခံဖက င့််းမ္ွန့်မ္ှုအ ်းနည့််းပခင့််းသည့်

အဓကအဟနို့့်အတ ်းပေစ့်ြါသည့်။

င့်ရွက့်ရန့်အတွက့် အစု်းရအဖနပေင့် ရန့်ကုန့်-မ္နတဖလ်းရ
င့်ရွက့်လ က့်ရှြါသည့်။ ၆၂၀ ကီလုမ္တ
ီ
ရှည့်လ ်းသည့်ရ

လက့်ရှရ

်းလမ့္််းအဖပခအဖနကု

်းလမ့္််းကု JICA ၏အကူအညီပေင့်
်းလမ့္််းအ

ဂ ြန့်နုင့်ငံ၏တရ ်းဝင့်ေွံွဲ့ငေြု်းမ္ှုအကူအညီဖခ ်းဖငွ (ODA Loan) အဖမ္ရကန့်ဖေေါ်လ

ပ

ြ့်ကု

ားကမ္း

သုို့ရ တွင့်
ရ

မ္နတဖလ်းအပြည့်ပြည့်

င့်ပမ္င့်တင့်မ္ှုလုြ့်ငန့််းကု

၂ ဘီလီယံပေင့် ဖငွဖ က်းပေည့်

င့်ရွက့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။

မအဆင့္တြင္ ရမ္ကိုမ္-ေတာင္ငႈကမ္းပိိုင္းကိို ေဆာင္ ြက္မာ္အဖစ္ာပ၏း ဒိုတိယအဆင့္တြင္ ေတာင္ငႈ- မ ၲေေကးကမ္း

ပိိုင္းကိို ေဆာင္ ြက္မာ္အဖစ္ပု္ာ္။ ေဆာင္ ြက္ာပ၏းစ၏းပုက ရမ္ကိုမ္
ကက္ ိတြင္

င့္ မ ၲေေကး္ိိုိ္ြားကာရမ္္ကာုခိမ္္ာ္ ယုို

မာရ၏္ကာအမင့္ရာမ ၈ မာရ၏္ာ္ကာအမင့္ေတာ့မာ္အဖစ္ပု္ာ္။
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ပံို ၈ - ရမ္ကမ
ို ဆ
္ ပ
ိ က
္ မ္းတြင္ ကြမတ
္ မ
ိ မ
္ ာကက္ုေ
ံ ဆာင္ က
ြ ္ င
ိုိ စ
္ မ
ြ း္

Source: PWC: Myanmar Business Guide

ပံို ၉ -

ုို စ္အတြက္ ကိုမစ
္ ာ္ ယ္ကအ
ိို ားဆိင
ို ရ
္ ာႀကိဥတင္ုမ္ိမမ္းုခက္

Source: https://www.unescap.org/sites/default/files/Myanmar_CBStrengthening%20Transport_March.pdf

ေရေ္ကာင္း
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့် ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််း နှင့် ကမ့္််းရု်းတန့််းကုန့်သွယ့်မ္ှုမ္ ်းအတွက့် အပြည့်ပြည့်
၉ ခုရှြါသည့်။ ရန့်ကုန့်
လက့်ခံဖ

ြ့်ကမ့္််းသည့် ပမ္စ့်

င့်ရွက့်ဖြ်းလ က့်ရှြါသည့်။

ဖနရ မ္ ်းစီစဉ့်လ က့်ရှငြီ်း

အပခ ်း

ြ့်ကမ့္််းအမ္ ်းစုအတွကမ္
့် ူ
အဖပခခံအဖ

င့်ရွက့်နုင့်ြါသည့်။ ရန့်ကုန့်

အ

င့်ပမ္င့်တင့်ဖ

အဖ

ဖရနံ

ကွန့်တင့်နောပေင့်သယ့်ဖ
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ြ့်ကမ့္််း

ြ့်ကမ့္််းသည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံမ္ှ ြုို့ကုန့်တင့်ြုို့မ္ှု နှင့်
ြ့်ကမ့္််းရှ

ွကုန့်စည့်မ္ ်း၊

င့်ရွက့်ရန့်အတွက့်

က့်အအံုအနည့််းငယ့်မ္ သ ရှသ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံသုို့ သွင့််းကုန့်တင့်သွင့််းမ္ှုတုို့ကု ပြြုလုြ့်ရန့်ဖနရ ပေစ့်ြါသည့်။ ရန့်ကုန့်
ွဖ

ြ့်ကမ့္််း စုစုဖြါင့််း

ြ့်တစ့်ခုသ ပေစ့်ဖသ ့်လည့််း ြုို့ကုန့်၊ သွင့််းကုန့်မ္ ်း၏ ၉၀% ကု

ြ့်ကမ့္််းအခ ြုွဲ့တွင့်မ္ူ

လုြ့်ငန့််းစဉ့်မ္ ်း အနည့််းငယ့်ကုသ ဖ

ုင့်ရ

င့်လ ဖသ ကုန့်စည့်မ္ ်း၊

ြ့်ကမ့္််းတံတ ်း မ္ ်းတွင့်
နှင့်

Bitumen

မ္ ်းကု
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လက့်ရှတွငလ
့် က့်ခံက

ဝန့်ဖ

င့်မ္ှုဖြ်းလ က့်ရှြါသည့်။ ရန့်ကုန့်

Inner Harbor Area – YIHA) နှင့် သီလဝါ
၍ နှစ့်ြုင်း့် ခွပခ ်း

ြ့်ကမ့္််းကု ရန့်ကုန့်ကုန့််းတွင့််း

ြ့်ကမ့္််း (ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံအပြည့်ပြည့်

ုင့်ရ သီလဝါ

်းသည့်အတင
ု ့််း MITT က လက့်ခံဝန့်ဖ

အတွက့်သည့် YIHA က လက့်ခံဝန့်ဖ
ြါသည့်။ ြံု - ၉ တွင့်ဖေ ့်ပြ

င့်မ္ှုဖြ်းသည့်ကွန့်တန့်နောအဖရအတွက့်ကု ဖက ့်လွန့်မ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း

ရန့်ကုန့်

ဖနှောင့်ဖနှ်း ကနို့့် က မ္ှုမ္ ်းမ္ က ခဏဖြေါ်ဖြါက့်ဖလရှြါသည့်။
သုို့ပေစ့်ြါ၍

ြ့်ကမ့္််းတွင့်

္၏က ုအ

ုို့ပြင့်

ြ့်ကမ့္််းတွင့်

မ္ဦ်း

ုင့်ရ အ ်းနည့််းမ္ှု နှင့်

ကုန့်စည့်စ်းီ

(Draft)

နုင့်ငံပခ ်းရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံမ္ှုမ္ ်းပြ ်းစွ ဝင့်ဖရ က့်လ ဖစရန့်ရည့်ရွယ့်၍

အဓကအခ က့်အခ က

ြ့်ကမ့္််းအသစ့်မ္ ်း

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်) တုို့ကု တည့်ဖ

(သီလဝါအ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်၊

်းဝယ့်အ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်နှင့်

င့်လ က့်ရှြါသည့်။

းႈ စ၏းပြားေရးဇိုမ္

ံု်းတည့်ဖ

တက စက့်မ္ှုဇုန့်

င့်သည့်အ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်ပေစ့်ြါသည့်။

သီလဝါအ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်ကု

စတင့်၍အပြည့်အဝလုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ဖ

၅၀၀

-

စတင့်တည့်ဖ

က့်ခငြီ်း အ

ေကခာက္အဖဟအ

းႈ စ၏းပြားေရးဇိုမ္

ဖက က့်ပေ အ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်သည့်

၇၀၀

ုြါတည့်ဖ

ဟက့်တ ခနို့့်ရှသည့်

ရခုင့်ပြည့်နယ့်၊

ဇုန့်

ဖက က့်ပေ ငမ္ြုွဲ့၊

-

ခ

ကု

ခုနှစ့်ကုန့်

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်တွင့် ဖရနက့်

ုြါဖရနက့်

ြ့်ကမ့္််းသည့်

ဟက့်တ တွင့်

တည့်ဖ

က့်

င့် ၁ သည့် ဟက့်တ ၁၀၀၀ ခနို့့်က ယ့်ဝန့််းသည့် စက့်မ္ှုဥယ ဉ့်ကု တည့်ဖ

အစု်းရအဖနပေင့် စွမ့္််းအင့်၊
အဖပခခံအဖ

၁၇၀၀

က့်သွယ့်ဖရ်း၊ ဖရ နှင့် လမ့္််း

ုင့်ရ အ

က့်အအံုတွင့် ရင့််းနှီ်းပမ္ြုြ့်နှံရန့် ကတကဝတ့်ပြြု

တရုတ့်၊

စြ့်ဖနသည့်အခ က့်အခ က ဖသ ဖနရ တွင့် တည့်ရှြါ

င့်ရန့် လုြ့်ကင
ု ့်ခွင့်ရရှခြါသည့်။ အ

ြ့်ကမ့္််းကုဖပမ္အက ယ့်အဝန့််း

ံု်းခ န့်တွင့်

်းြါသည့်။

ကုန့်စည့်တန့်ခ န့် ဖြါင့််း ၇.၈ သန့််း နှင့် TEU Container ဖြါင့််း ၄.၉ သန့််းကု လက့်ခံက ဝန့်ဖ
ုြါဖရနက့်

င့်ခြါသည့်။

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏အဖနောက့်အလယ့်ြုင့််းကမ့္််းရု်း

သည့်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ့်၊ ေီဇင့်ဘ လတွင့် CITIC Consortium သည့် ဖက က့်ပေ အ
ကမ့္််း နှင့် စက့်မ္ှုဥယ ဉ့်တည့်ဖ

၂၀၁၆

ခုနှစ့်၊
နုင့်ငံ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်သည့် စီ်းြွ ်းဖရ်းနုင့်ငံမ္ ်းပေစ့် ကဖသ

ီယံနုင့်ငံမ္ ်းနှင့် ကုန့်သွယ့်ဖရ်းလမ့္််းဖ က င့််း

ဤစီမ္ံကန့််း၏အ

၂၀၁၅

င့်ရွက့်ခြါသည့်။

က့်မ္ှုသည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ့်တွင့် ငြီ်းစီ်းမ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း

တန့််းတစ့်ဖလ က့်တွင့် တည့်ရှသည့်။ ဖက က့်ပေ အ
အနဒယ၊ အ

ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်သည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့်

ုင့်ရ စံခ န့် စံညန့််းမ္ ်းနှင့်အညီ ၄၀၀ ဟက့်တ က ယ့်ဝန့််းသည့်ဇုန့် - က ကု တည့်ဖ

အက ယ့်အဝန့််းအ ်းပေင့်

အ

ုင့်ရ

င့်မ္ှုဖြ်းနုင့်စမ္
ွ ့််းနည့််းြါ်း

စက့်တင့်ဘ လကတည့််းက

ငြီ်း

င့််းမ္ှု

ကကီ်းမ္ ်းဖသ သဖဘဘ မ္ ်း၏ဖရစူ်း

ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့၏အဖရှွဲ့ဖတ င့်ဘက့် ကီလုမ္ီတ ၂၀ တွင့်တည့်ရှဖသ သီလဝါအ
ြ

က့်အအံု

ုင့်ရ

ုသုို့ကကီ်းမ္ ်းသည့်သဖဘဘ မ္ ်းကု လက့်ခံက ဝန့်ဖ

ဖသ ဖနရ မ္ ်းတွင့်
ဖက က့်ပေ အ

်း

်းသည့်အခ က့်အလက့်မ္ ်းသည့် ဖနောင့် ၁၀ နှစ့်အတွင့််း ကုန့်စည့်ဝယ့်လုအ ်း

င့်မ္ှုဖြ်းသည့်လုြ့်ငန့််းစဉ့်မ္ ်း၏အ ်းနည့််းမ္ှုမ္ ်းဖ က င့်

ြမ္ ဏဖ က င့် ရန့်ကုန့်

င့်မ္ှုဖြ်းခငြီ်း

င့်မ္ှုဖြ်းသည့်ကွန့်တန့်နောအဖရ

ကကြုတင့်ခနို့့်မ္ှန့််းခ က့်မ္ ်းပေစ့်ြါသည့်။ ကုန့်စည့်ြမ္ ဏပမ္င့်မ္ ်းပခင့််း၊ အဖပခခံအဖ

ြါသည့်။

ြ့်ကမ့္််း - MITT) ဟူ

်းြါသည့်။ YIHA တွင့် ဖရှ်းယခင့်ကတည့််းက ကွန့်တန့်နောမ္ ်းကု လက့်ခံက ဝန့်ဖ

၂၀၁၈ ခုနှစ့်တွင့် ြံု - ၈ ၌ဖေ ့်ပြ

ဝန့်ဖ

ြ့်ကမ့္််း (Yangon

တစ့်နှစ့်လ င့်

င့်မ္ှုဖြ်းနုင့်မ္ည့် ပေစ့်
်းပခင့််းပေစ့်ြါသည့်။
င့်ပခင့််းပေစ့်ြါသည့်။

င့်ပမ္င့်တင့်မ္ှုလုြ့်ငန့််းမ္ ်းအြါအဝင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ

်းြါသည့်။

ြ့်ကမ့္််းအဖ

က့် အအံုကု နှစဖ
့် ြါင့််း ၂၀

က က လ အတွင့််း ပြန့်လည့်ပြြုပြင့်မ္ွမ့္််းမ္ံမ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။
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ကိုမး္ တြငး္ ဆိပက
္ မ္းမခား
ဖ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

ကုန့််းတွင့််း
ြုို့ဖ

င့်ဖရ်းကွန့်ရက့်မ္ ်း ြုမ္ုဖက င့််းမ္ွန့်ဖစရန့်အတွက့် အစု်းရသည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏အဓကငမ္ြုွဲ့ကကီ်းမ္ ်းတွင့်

ြ့်ကမ့္််းမ္ ်းကု တည့်ဖ

င့်ဖရ်း နှင့်

င့်မ္ည့်စီမ္ံခ က့်မ္ ်းကု စတင့်ဖ

က့်သွယ့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နသည့် ကုန့််းတွင့််း

(ရန့်ကုန့်) နှင့် ပမ္စ့်ငယ့်ကန
ု ့်တွင့််း

င့်ရွက့်ခြါသည့်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ့်၊ သဂုတ့်တွင့်

ြ့်ကမ့္််းနှစခ
့် ုပေစ့်ဖသ

ရွ သ ကကီ်းကုန့််းတွင့််း

ြ့် (မ္နတဖလ်း) တုို့အတွက့် တင့်ေါမ္ ်းဖခေါ်ယူခြါသည့်။ ဖဟ င့်ဖက င့်အဖပခစုက့်

Kerry Resources Tranport နှင့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံအဖပခစုက့် Resources Group Logistics တုို့သည့် အ
နှစ့်ခုစလံ်းု တွင့် လုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ဖ
တစ့်ကကမ့္်လ င့် ၁၀ နှစ့်စီ နှစ့်ကကမ့္်

ြ့်

ုြါ

ြ့်ကမ့္််း

င့်ရွက့်ခွင့်ရရှခြါသည့်။ လုြ့်ငန့််းလုြ့်ကင
ု ့်ခွင့်ရရှသည့်က လမ္ှ နှစ့် ၅၀ ပေစ့် ငြီ်း
က့်တုက့်သက့်တမ့္််းတု်းခွင့်ရရှမ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။

၂၀၁၈ ခုနှစ့်တွင့် ရန့်ကုန့်တင
ု ့််းဖေသကကီ်းအစု်းရအေွွဲ့သည့် ယ ဉ့်ဖ က ြတ့်

ုို့မ္ှုမ္ ်းကု ဖလ ခ ရန့် နှင့်

နှင့် ရန့်ကုနတ
့် ုင်း့် ဖေသကကီ်း၏အဖနောက့်ဘက့်ြုင့််းအ က ်း ဖ

င့်ဖရ်း

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

ြ့်ကမ့္််းမ္ ်း

ုင့်ရ စရတ့်စက မ္ ်းကု ဖလ ခ

နုင့်ရန့်ရည့်ရယ
ွ ့်၍ Ngwe Pin Le Integrated Logistics Park နှင့် Inland Water Transport Jetty Link Port
စီမ္ံကန့််းကု စတင့်ဖ
ကီလုမ္တ
ီ

င့်ရွက့်ခြါသည့်။ အ

ုြါစီမ္ံကန့််းသည့် ရန့်ကုန့်တင
ု ့််းဖေသကကီ်း၏ငမ္ြုွဲ့တွင့််းမ္ှ ဖပမ္ က့်ဘက့်

၂၀ အကွ ခနို့့်တွင့်တည့်ရငြီ
ှ ်း စုစုဖြါင့််း ၂၂၄ ဧကက ယ့်ဝန့််းက

ပမ္စ့်ကမ့္််းနှင့် ဖြ ၁၀၀၀ တုက့်ရုက့်

စြ့်လ က့်ရှြါသည့်။ စီမ္ံကန့််းသည့် လှုင့်သ ယ ၊ ဖရွှေလင့်ေန့််း နှင့် ဖရွှေပြည့်သ

အြါအဝင့် ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့ရှ အဓက

စက့်မ္ှုဇုန့်မ္ ်းအနီ်းတွင့် တည့်ရှြါသည့်။

။

အအုားအုြင့္အကမ္းမခား

ြုို့ဖ

င့်ဖရ်းနှင့်
ကု

Plan)
ခ မ္ှတ့်ဖ
ဖနောက့်

က့်သွယ့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နသည့် အမ္ ြု်းသ ်းြို့ုဖ
က့်လက့်အဖက င့်အ

င့်ဖရ်းြင့်မ္စီမ္ံကန့််း (National Transport Master

ည့်ဖေ ့်နုင့်ဖရ်းအတွက့်

အမ္ ြု်းသ ်းဖ

က့်ြံြုို့ဖ

င့်ဖရ်းြင့်မ္စီမ္ံကန့််းကု

င့်ရွက့်နုင့်ရန့် JICA နှင့် လက့်တလု
ွ ြ့်ကုင့်လ က့်ရှြါသည့်။ စီမ္ံကန့််း၏ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္ှ
ံု်း

်း၍ ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံမ္ှလည့််းဖက င့််း၊ ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံသုို့လည့််းဖက င့််း ကုန့်စည့်ဝင့်

ွက့်စီ်း

၂၀၃၀ ခုနှစ့်
င့််းမ္ှုသည့် ၈၅%

(တန့်ခ န့်ဖြါင့််း ၃၁၂ သန့််း) ပမ္င့်တက့်လ ဖစရန့်ပေစ့်ြါသည့်။ စီမ္ံကန့််းမ္ ်းကု နုင့်ငံတက စံခ န့်စံညန့််းမ္ ်း နှင့်အညီ
အဖက င့်အ

ည့်ဖေ ့်ဖ

င့်ရွက့်မ္ည့်ပေစ့်ရ

အစု်းရ၏အမ္ ြု်းသ ်းဖ

က့်ြံြုို့ဖ

င့်ဖရ်းြင့်မ္စီမ္ံကန့််းသည့် ြုဂ္လက

ကုမ္ပဏီမ္ ်း နှင့် နုင့်ငံပခ ်းကုမ္ပဏီမ္ ်းအတွက့် အခွင့်အလမ့္််းဖက င့််းမ္ ်းစွ ကု ေန့်တီ်းဖြ်းနုင့်မ္ည့်ပေစ့် ြါသည့်။
နုင့်ငံ၏

ုတ့်ကန
ု ့်

ု ့်င့်ရ မ္ဟ ေ ဟ တွင့် ဖေသတွင့််းကုန့်သွယ့်မ္ှု (intra-regional trade) ကု ပမ္င့်တင့်ရ ဖရ က့်

ဖစမ္ည့် စုက့်ြ ြု်းဖရ်း
ဖေ ပ့် ြ
ကကမ့္်
အ

ုင့်ရ

ွက့်ကုန့်မ္ ်းနှင့်

ုန့်လုြ့်ဖရ င့််းခ သည့် ကုန့်ြစစည့််းမ္ ်းအ ်း တင့်ြို့ုပခင့််းကု အဖလ်း

်းြါသည့်။ ဖရဖ က င့််းနှင့် နယ့်စြ့်မ္ှတစ့်
က့်ြု၍

ပမ္င့်တက့်လ မ္ည့်ပေစ့်ဖ က င့််း

င့် ကုန့်သွယ့်မ္ှုတန့်ေု်းကု ၂၀၁၅ ခုနှစ့်နှင့် ၂၀၃၀ ခုနှစ့် အ က ်း ၇
ခနို့့်မ္ှန့််း

်းရှြါသည့်။

ုို့အပြင့်

အ

ူ်းသပေင့်

ီယံနုင့်ငံမ္ ်းပေစ့် ကသည့် ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံနှင့် တရုတ့်နုင့်ငံတုို့အ က ်း ကုန့်သွယ့်မ္ှုြမ္ ဏသည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ့်မ္ှ စတင့်၍

ပမ္င့်တက့်လ ခြါသည့်။ ပမ္န့်မ္ နု ့်င့်ငံနှင့် နယ့်နမ္တ့်ခ င့််း
ုင့််းနုင့်ငံတုို့သည့် ကုန့်စည့်သယ့်ယူြုို့ဖ

င့်မ္ှု

စြ့်ဖနသည့် နု ့်င့်ငံမ္ ်းပေစ့် ကဖသ တရုတ့်၊ အနဒယ နှင့်

ုင့်ရ အဓက

က့်သွယ့်ဖရ်း လမ့္််းဖ က င့််းမ္ ်း ပေစ့်လ မ္ည့် အပြင့်

အဓက ကုန့်သွယ့်ဖရ်းြါတနောမ္ ်းလည့််း ပေစ့်လ ြါမ္ည့်။ ြံု ၈ သည့် အမ့္်နီ်းခ င့််းနု ့်င့်ငံမ္ ်းသုို့ ကုန့်စည့်ဝင့်
စီ်း

်း

င့််းမ္ှုအတွက့် အဓကက သည့်ငမ္ြုွဲ့မ္ ်းပေစ့် ကသည့် တရုတ့်နုင့်ငံအတွက့် မ္ူ
ုင့််းနုင့်ငံ အတွက့်

ွက့်

ယ့်၊ အနဒယနုင့်ငံအတွက့် တမ္ူ်း၊

ပမ္ဝတီနှင့် ကမ္ဘ ဖစ ်းကွက့်အတွက့် ြုသမ့္်နှင့်ရန့်ကုန့်တုို့ကု ဖေ ပ့် ြြါသည့်။ မ္နတဖလ်းငမ္ြုွဲ့သည့်
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နယ့်နမ္တ့်ခ င့််း

စြ့်ဖနသည့်ငမ္ြုွဲ့မ္ ်းကု မ္တူညီသည့် ဖစ ်းကွက့်မ္ ်းသုို့

က့်သွယ့်ဝင့်ဖရ က့်ရန့်အတွက့် အဓက

က သည့်ငမ္ြုွဲ့ပေစ့်သည့်။
ပံို ၈ - EFR အမာဂတ္ ေ

အမ္ ြု်းသ ်းြုို့ဖ

ာက္ပေ
ံ့ ရးဆိင
ို ရ
္ ာ ဖြ႕ံ ာဖိဥးတိးို တက္မအစ၏အစာ္အတြက္ အုခက္အုခာကခေ္ာေမရာမခား

င့်ဖရ်းြင့်မ္စီမ္ံကန့််းနှင့်အညီ EFR သည့် သံု်းစွသူမ္ ်းကု ဖ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

င့်ဖရ်း

ုင့်ရ

အဖတွွဲ့

အကကံြုမ္ ်းရရှဖစဖသ အဖ က င့််းရင့််းပေစ့်လ မ္ည့် ရန့်ကုန့်ငမ္ြုွဲ့နှင့် မ္နတဖလ်းငမ္ြုွဲ့တုို့တွင့် အဓက စီမ္ံကန့််းနှစခ
့် ု အဖက င့်
အ

ည့်ဖေ ့်ရန့်

ဘက့်စဖ
ံု

ဦ်းစ ်းဖြ်းဖ

က့်ြြ
ံ ုို့ဖ

င့်ရွက့်လ က့်ရှြါသည့်။

င့်ဖရ်းဝန့်ဖ

င့်မ္ှုဖြ်းသည့်

အက ြု်း

က့်အ ်းပေင့်

ြ့်တန့််းကုမ္ပဏီတစ့်ခု

ငမ္ြုွဲ့ကကီ်းမ္ ်းတွင့် မ္တူညီသည့်စီမ္ံကန့််းမ္ ်း အဖက င့်အ

ည့်ဖေ ့်ဖ

EFR

အဖနပေင့်

ပေစ့်လ ဖစသည့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့်
က န့်ရှဖနဖသ

င့်ရွက့်မ္ှုကု အသဖြ်းဖ ကည ရန့် အစီအစဉ့်

မ္ ်းရှြါသည့်။
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အပိင
ို း္

- အမမ္မာ ိိုငင
္ ု
ံ ာပေဒ င့္စာ္းမခာ္းစာ္းကမ္းမခားဆိင
ို ရ
္ ာအကခာ္းုခဥပ္ ေဖာ္အပုခက္

ဖအ က့်ြါအက ဉ့််းခ ြုြ့်ဖေ ့်ပြခ က့်သည့်
သက့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့်

ုင့်ရ ဥြဖေနှင့်စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််း

ုင့်ရ

ကျွန့်ုြ့်တို့ုလုြ့်ငန့််းလုြ့်ဖ

ုင့်ရ တို့ုနှင့်ြတ့်သက့်၍

လုက့်နောရမ္ည့်

အက ဉ့််းခ ြုြ့်ဖေ ့်ပြပခင့််းမ္ သ ပေစ့်ငြီ်း

ဥြဖေ

အကကံဉ ဏ့်ဖြ်းပခင့််းဟု မ္မ္ှတ့်ယူရြါ။ ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါအခ က့်မ္ ်းတွင့် စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္ ်း၊ သတ့်မ္ှတ့်

အရည့်အခ င့််းမ္ ်း၊

ခခွင့််းခ က့်မ္ ်းအ ်းလံု်းြါဝင့်သည့်ဟုမ္

ုလုသည့်အပြင့်

ဖေ ့်ပြြါကစစရြ့်မ္ ်းနှင့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ဥြဖေနှင့်စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းတုို့နှင့်ြတ့်သက့်၍ပြည့်စံုသည့်ဟုလည့််း
ဖေ ပ့် ြခ က့်ကု Latest Practicable Date အ
အဓြပါယ့်ဖေ ပ့် ြခ က့်မ္ ်းအဖြေါ် အဖပခခံ
အခ န့်မ္ဖရွ်းဖပြ င့််းလနုင့်ငြီ်း
တည့်

င့်ရ တွင့်

ဥြဖေမ္ ်း၊

အဓြပ ယ့်ေင
ွ ့်
ဤအဓြပါယ့်ေွင့်

ုမ္ှုဟု

ုလုြါ။

ဤအက ဉ့််းခ ြုြ့်

အက ြု်းသက့်ဖရ က့်လ က့်ရှဖသ ဥြဖေမ္ ်း၊ စည့််းမ္ ဉ့််း စည့််းကမ့္််းနှင့်

်းသည့်။ ဥြဖေမ္ ်း၊ စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းနှင့် အဓြပါယ့်ဖေ ့်ပြခ က့်မ္ ်းသည့်

၎င့််းဖပြ င့််းလမ္ှုမ္ ်းသည့်

စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းနှင့်
ယူ

မ္

စြ့်လ ဉ့််း၍

နုင့်ဖသ ့်လည့််း

အက ြု်းသက့်ဖရ က့်မ္ှုရှသည့်။

ဤဖ

အဓြပါယ့်ဖေ ့်ပြခ က့်မ္ ်းနှင့်စြ့်လ ဉ့််းသည့်

၎င့််းတုို့အ ်း

စီမ္ံအုြ့်ခ ြုြ့်သည့်

တရ ်းရံု်းနှင့်

ုမ္ှုမ္ ်းနှင့် ြတ့်သက့်၍ သဖဘ တူညီလမ့္်မ္ည့်သုို့မ္ဟုတ့် အ

ွ်းဖနွ်းမ္ှုကု

မ္ှန့်ကန့်သည့်

အစု်းရဌ နမ္ ်းသည့်

ုြါဥြဖေနှင့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််း

မ္ ်းသည့် အဖပြ င့််းအလရှလမ့္်မ္ည့်မ္ဟုတ့်ဟု အ မ္မ္ခံနုင့်ြါ။
အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခား ာပေဒ
မိဒုမ္း
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္ ်းဥြဖေကု ၂၀၁၇ ခုနှစ့်၊ နုဝင့်ဘ လ၊ ၂၃ ရက့်ဖနို့တွင့် ပြည့်ဖ
၁၉၁၄ ငေတသ ဖခတ့်ကုမ္ပဏီမ္ ်းအက့်ဥြဖေကု အစ ်း

ု်းပြင့်

ကုမ္ပဏီမ္ ်းဥြဖေသည့်

လက့်ရှက င့်သံု်းဖ

ဖက ့်ြုရတ့်စည့််းမ္ ဉ့််းမ္ ်းကု

င့်စလ
ု တ့်ဖတ ့်က အတည့်ပြြု၍

င့်ခသည့်။ ဖယဘုယ အ ်းပေင့်
င့်ရွက့်ြမ္
ံု ်းနှင့်

ုဖသ ့်

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ

အံဝင့်ခွင့်က ပေစ့်ဖစ

ခ န့်ညဖြ်း၍ စင့်က ြူကသုို့ဖသ အပခ ်းနုင့်ငံမ္ ်းမ္ှ ဥြဖေစည့််းမ္ ဉ့််းမ္ ်းနှင့် ခ န့်ညဖြ်းသည့်။
အေ

ြေ

ြ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္ ်းအက့်ဥြဖေဖဟ င့််း (MCA) တွင့် ဖေ ပ့် ြ

်းသည့်အတုင့််း ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္ ်း ဥြဖေတွင့်

ပမ္န့်မ္ နု ့်င့်ငံရှ ကုမ္ပဏီမ္ ်း ေွွဲ့စည့််းပခင့််း၊ မ္ှတ့်ြုတ
ံ င့်ပခင့််း၊ အစုရှယ့်ယ

မ္တည့်ဖငွရင့််း

အုြ့်ခ ြုြ့်ပခင့််း၊ ေ က့်သမ့္််းပခင့််းနှင့် စ ရင့််းရှင့််းလင့််းပခင့််းတုို့နှင့် စြ့်လ ဉ့််း၍ ဖေ ပ့် ြ

ည့်ဝင့်ပခင့််း၊ စီမ္ံခနို့့်ခွပခင့််း၊

်းသည့်။

အမခား င့္္က္ဆိုိင္ေ္ာကိုမၸဏ၏မခား
အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခားာပေဒအရဖြ႕စာ္း

ားေ္ာ

အမခား င့္္က္ဆိိုင္ေ္ာကိုမၸဏ၏မခား္ာ္ အုခဥိ႕ေ္ာ

္တ္မတ္ုခက္မခား င့္ ကိိုက္ာ၏မရိရမာ္အဖစ္ာပ၏း အဆိိုပု္တ္မတ္ုခက္မခားတြင္ ေအာက္ပုတိိုိပု င္ပု္ာ္ 

အမာ္းဆံိုး ဒု ိိုက္တာ

ာ၏းရိရမာ္အဖစ္ာပ၏း

င္းတိိုိအမက္ တစ္ာ၏း္ာ္ အမမ္မာ ိိုင္ငံတြင္ ပိုံမမ္ေမ

ိိုင္္ာ့္

အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ားအဖစ္ရမာ္။
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ြုဂ္ြုလ့်တစ့်စုံတစ့်ဦ်းက
အမ္ ်းနှင့်သက့်

ုင့်သည့်ကုမ္ပဏီသည့် (MCL အရ ခွင့်ပြြု

ပေဖစ့် ဖခ ်းဖငွ

ုတ့်ဖြ်းပခင့််း၊ အ မ္ခံဖြ်းပခင့််း၊ အ မ္ခံြစစည့််းဖြ်းပခင့််း သုို့မ္ဟုတ့် အပခ ်းနည့််းလမ့္််း ပေင့်

ဖငွဖရ်းဖ က်းဖရ်း


ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ့်ယ တစ့်ရြ့်ရြ့်ကု ဝယ့်ယူမ္ည့် သုို့မ္ဟုတ့် ဝယ့်ယူသည့်ကစစတွင့်

အဖ

ွဖ

်းသည့်မ္ှလွ၍) တုက့်ရုက့်ပေစ့်ဖစ၊ သွယ့်ဝုက့်၍

ုင့်ရ အကူအညီဖြ်းပခင့််း မ္ပြြုရ။

ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် ကုမ္ပဏီမ္ှ ခွင့်ပြြုသည့်မ္ှ လွ၍ အမ္ ်းနှင့် သက့်

ုင့်သည့် ကုမ္ပဏီ သုို့မ္ဟုတ့်

၎င့််း၏ လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီ၏ ေါရုက့်တ မ္ ်းသည့် (က) ကုမ္ပဏီ၏ လုြ့်ဖ
သုို့မ္ဟုတ့်

စီမ္ံဖ

င့်ရွက့်ပခင့််း

(ခ)

ေါရုကတ
့်
တစ့်ဦ်းမ္ှ

ဖြ်းရန့်ရှသည့်

င့်မ္ှုမ္ ်းကု ဖရ င့််းခ ပခင့််း
ဖ ကွ်းငမ္ီမ္ ်းကက
ု င့််းလွတ့်ခွင့်

ဖြ်းပခင့််းတုို့ကု ပြြုလုြ့်ခွင့်မ္ရှြါ၊


အခ ြုွဲ့သတ့်မ္ှတ့်

်းသည့်အခ က့်မ္ ်းသည့်

က ်းသည့်က လနှင့်

မ္

နဒ

အစည့််းအဖဝ်းက င့််းြရန့်

ည့်ဝင့်ရန့်

ေတ့်ဖခေါ်ပခင့််းအြါအဝင့်

အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ ်း၏အစည့််းအဖဝ်းမ္ ်းနှင့် သက့်


အမခား င့္္က္ဆိိုင္္ာ့္ကိုမၸဏ၏မခား္ာ္

အဖ က င့််း က ်းပခင့််း၊
အမ္ ်းနှင့်သက့်

အဖ က င့််း

ုင့်သည့်ကုမ္ပဏီ၏

ုင့်ြါသည့်။

ကိုမၸဏ၏ုဒု ိိုက္တာ ္ိိုိမညိုတ္ ၎ဒု ိိုက္တာမ Partner

အအဖစ္ပု င္္ာ့္အဖြ႕အစာ္း ္ိိုိမညိုတ္ ပိုဂကိကကိုမၸဏ၏္ိိုေုခးေငြ

ိုတ္ေုခးအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ ေုခးေငြ

ရ ိရမ္ အာမုံေပးအုင္းမအပဥရ။


ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္ ်းဥြဖေအရ ခွင့်ပြြု
သည့်

မ္မ္နှင့် တုက့်ရုက့်ပေစ့်ဖစ၊ သွယ့်ဝုက့်၍ပေစ့်ဖစ

သဖဘ တူစ ခ ြုြ့်နှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍
အနည့််း

်းသည့်မ္ှလွ၍ အမ္ ်းနှင့်သက့်

မ္ဖြ်း

သက့်

ုင့်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ ေါရုက့်တ

ုင့်မ္ှုရှသည့် ြဋည ဉ့်စ ခ ြုြ့်

ံု်းပေတ့်ရ တွင့် ြါဝင့်မ္ဖြ်းခွင့်မ္ရှသည့်အပြင့်

ံု်းရှရမ္ည့်အေွွဲ့ဝင့်ဦ်းဖရ၌ ၎င့််းအ ်း

သုို့မ္ဟုတ့်

ုသုို့မ္ဖြ်းရ တွင့်

ည့်သွင့််းပခင့််း မ္ပြြုရြါ။ ၎င့််းက မ္ဖြ်းြါက ၎င့််း၏ မ္အ ်း

ည့်သွင့််းစဉ့််းစ ်းပခင့််း မ္ပြြုရြါ။
ဖြ႕စာ္းပံိုအေအုုံစာ္းမခစ္း
အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒေညာင္း
ကိုမၸဏ၏အမခားစို္ာ္ ကက္ ိတြင္ MOA
အေပစအေအုုံ

MOA

(MCA)

အရ

ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္ကခက္ ိ္က္ာ့္ ကိုမ

င့္ AOA ကိို တရား င္္တ္မတ္အပ႒ာမ္း္ာ့္အအပင္ Table A

င့္ AOA ပု္တ္မတ္

ား္ာ့္ Template အဖစ္ေ္ာ “Form of Permit” ကိို

င္းတိိုိုကိုပ္ငမ္းဆိိုင္ရာအေအုုံ တရား င္စာရြက္စာတမ္းအအဖစ္ ရယႈကာ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ရြက္ကခက္ရိ္ကပု္ာ္။
MCL အရ ကိုမၸဏ၏ဖြ႕စာ္းတာ္ေ

ာင္ရမ္အတြက္ ကိုမၸဏ၏မခားအေမအဖင့္ ဖြ႕စာ္းပံိုအေအုုံစာ္းမခာ္းပံိုစံစာ ြက္

စာတမ္းတစ္ုို္ာကိိုအပ္ပု္ာ္။ ရ င္း ၏းအမဥပ္ ံမ င့္ကိုမၸဏ၏မခားာမ္္ကားမာ၏းစ၏း္ာမ (DICA) က ဖြ႕စာ္းပံိုအေအုုံ
စာ္းမခစ္းမမႈမာပံိုစံကိို

ိုတ္အပမ္

ားေ္ာ္ကာ္း ၎မမႈမာပံိုစံ္ာ္ မအဖစ္မေမအ္ံိုးအပဥရမာ့္ပံိုစံမညိုတ္ပ

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံ္ႈမခား္ာ္ ကိုမၸဏ၏စ၏မံုမ္ိုြအိုပ္ုခဥပ္ရာတြင္ ပိိုမိိုကြတ္ကပ္ုြင့္ ိမာ္အဖစ္္ာ္။
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။
ေ

ေ

ာက္ပံိပိိုေဆာင္ေရး မ္ေဆာင္မဆိိုင္ရာ ာပေဒမခား င့္ စာ္းမခစ္းမခား

ာက္ပံိပိိုေဆာင္ေရး မ္ေဆာင္မမခားတြင္

ေရေ္ကာင္းကိုမ္စာ္၊ ္ိိုေကာင္

င့္ အပာ္တြင္းကိုမ္းကမ္းေရကမ္းပိိုိေဆာင္မမခား ပု င္္ာ္။ ၎တိိုိ င္ိစပ္ကခစ္း

ိမ္း္ိမ္းအုင္း၊

ိိုင္ငံတကာ

တာ္ဆာပေဒမခားမာ ေအာက္ပု

အတိိုင္းအဖစ္ပု္ာ္ 

The Yangon Ports Act (1905),



The Ports Act (1908),



The Outports Act (1914),



The Bill of Lading Act (1856),



The Carriers Act (1865),



The Carriage of Goods by sea Act (1925),



The Myanmar Carriage of Goods by Sea Act (1925),



ကိုမ္းကမ္းပိိုိေဆာင္ေရး င္ိ အပာ္တြင္းေရေ္ကာင္းပိိုိေဆာင္ေရးာပေဒ ( ၉၆ ),



ကိုမ္းကမ္းပိိုိေဆာင္ေရး င္ိ အပာ္တြင္းေရေ္ကာင္းပိိုိေဆာင္ေရးမာ္းာပေဒ ( ၉၆ ),



ကိုမ္းကမ္းပိိုိေဆာင္ေရး င္ိ အပာ္တြင္းေရေ္ကာင္းပိိုိေဆာင္ေရးစာ္းမခစ္းာပေဒ ( ၉၆၅),



မ၏းရ



ေမာ္ေတာ္ယာစ္ာပေဒ ( ၉၆ )



ေမာ္ေတာ္ယာစ္မာ္းာပေဒ ( ၉၈၉)

။

ားအက္ာပေဒ ( ၈၉ ),

ေရကံို္ေသၤာကခင္းဆိိုင္ရာ ာပေဒမခား

အမမ္မာ ိိုင္ငံတြင္

ေရကံို္ေသၤာကခင္းဖြံ႕ာဖိဥးတိိုးတက္ေရး င့္ကိုပ္ငမ္းကိုပ္ကိိုင္အုင္း င့္္က္ဆိိုင္္ာ့္ စာ္းကမ္း

မႈေသာင္မ ိေ္ာ္ကာ္း တာ္ဆစာ္းမခစ္းမခား င့္္က္ဆိိုင္ကာ ိိုင္္ာ့္ ကိုပ္ငမ္းမခားကာ္း ိကာ ိိုင္ပု္ာ္။
မ ၲေေကးတြင္ တာ္ေဆာက္ကခက္ ိေ္ာ

ေရကံို္ေသၤာကခင္းတြင္ ေအာက္ပု မ္ႀက၏း္ာမမခား င့္အစိိုးရ္ာမမခား

ပု င္ကာဖြယ္ ိပု္ာ္။


ပိိေ
ို ဆာင္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ
o

အမမ္မာိဆိပ္ကမ္းအာဏာပိိုင္



ေဆာက္ကိုပ္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ



ရ



စ၏းပြားေရး င့္ကႈး္မ္းေရာင္း ယ္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ



ားပိိုိေဆာင္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ

o

ကိုမ္္ြယ္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ

o

မယ္စပ္ကိုမ္္ြယ္ေရး္ာမ

သာာေရး င့္အုြမ္ မ္ႀက၏း္ာမ
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o

အေကာက္ုြမ္ာ၏းစ၏း္ာမ



အပာ္



အမခဥိး္ားစ၏မံကိမ္း င့္ စ၏းပြားေရးဖြံ႕ာဖိဥးတိိုးတက္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ



o

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမ င့္ကိုမၸဏ၏မခားာမ္္ကားမာ၏းစ၏း္ာမ

o

အမမ္မာ ိိုင္ငံရင္း ၏းအမဥပ္ ံမေကာ္မ င္

အကိုပ္္မား ၊ ကႈ င္မႀက၏း္ကပ္ေရး င္ိ အပာ္္ႈိအင္အား မ္ႀက၏း္ာမ
o



ေရး မ္ႀက၏း္ာမ

ကႈ င္မႀက၏း္ကပ္ေရး္ာမ

ကခမ္းမာေရး မ္ႀက၏း္ာမ
o

ကႈးစက္ေရာဂုကာကြယ္ေရး္ာမ



မ ၲေေကးတိိုင္းေဒ္ႀက၏းအစိိုးရအဖြ႕



မ ၲေေကးာမိဥ႕ေတာ္စာ္ပင္္ာယာေရးေကာ္မတ၏

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမကိိုင္စင္အအပင္ ကိုမ္္ြယ္ေရး၊ ္ယ္ယႈပိိုေဆာင္ေရး င့္ အေကာက္ုြမ္ာပေဒ

မခား္ာ္ ပိုဂကိက

ကာမခားအတြက္ အကခဥံး င္ပု္ာ္။
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အပိင
ို း္

- အုြမေ
္ ကာက္ုအံ ုင္း

ေအာက္ပုေဆြးေ ြးတင္အပမမခားမာ
အစို ယ္ယာမခားကိိုပိိုင္ဆိိုင္အုင္း င့္စပ္ကခာ္း

အုြမ္ဆိိုင္ရာအကခဥိး္က္ေရာက္မ

မခားအားကံိုးအေပစ အကံိုးစံိုဆမ္းစစ္ေက့ကာုခက္ မညိုတ္ပု။ ဤေဆြးေ ြးတင္အပမမာ
ကက္ ိအုြမ္

ာပေဒမခားအရ

ေပစေပုက္ကာေ္ာ

ေဆြးေ ြးတင္အပအုင္း္ာအဖစ္ာပ၏း

အမမ္မာ ိိုင္ငံု

အုြမ္ဆိိုင္ရာကိစ္ရပ္မခားကိို

ဤတင္အပုခက္ကိို

ာပေဒေရးရာ

္ိိုိမညိုတ္

အုြမ္ဆိိုင္ရာအႀကံအပဥုခက္မခားအအဖစ္ မမတ္ယႈ္င့္ပု။ ဤေဆြးေ ြးတင္အပမ္ာ္ Latest Practicable Date
တြင္

တာ္ဆာပေဒမခားကိို

မမ္ကမ္စြာ

အဖစ္ေ္ာ္ကာ္း

အဓိပၸာယ္

ေကာက္ယႈအုင္း အဖစ္္ာ္ညို

အဆိိုပုာပေဒမခားကိို

စ၏မံေဆာင္ ြက္ရမ္တာ မ္ ိေ္ာ

တရား ံိုးမခားက အဖစ္ေစ၊ သာာေရးဆိိုင္ရာ

အာဏာပိိုင္အဖြ႕အစာ္းမခားကအဖစ္ေစ

အဆိိုပုအဓိပၸာယ္ေကာက္ယႈမကိို
အဆိိုပုာပေဒမခားကိို
ုခမတ္

္ေသာတႈကက္ုံမာ္အဖစ္ေ္ကာင္း

ေအပာင္းကအပင္ဆင္မတစ္စံိုတစ္ရာ ိမာ္မညိုတ္ေ္ကာင္း

ားေ္ာ္ကာ္း အမခားအပာ္္ႈ္ိို

္ိိုိမညိုတ္

္ိိုိမညိုတ္

အာမမုံ ိိုင္ပု။

အပ႒ာမ္း

ိုတ္အပမ္အုင္းမ ိေ္ာ ာပေဒမခား၊ အအုားစာ္းမခာ္းစာ္းကမ္းမခား

တရား င္အမိမ္ိေ္ကာ္အငာစာမခား၊ ္ိိုိမညိုတ္ အကြတ္္ေသာ

္ာ့္ာမ္္ကားုခက္မခား

မတ္ယႈရမာ္

္ာ္ကာ္း

ဤတြင္ေဖာ္အပ

္ိိုိမညိုတ္

္ာမတြင္း

ိုတ္အပမ္

ား္ာ့္ေဆြးေ ြးမအေပစ အကခဥိး္က္

အကခဥိး္က္ေရာက္မ ိပု္ာ္။
ေဆြးေ ြးတင္အပရာတြင္အမမ္မာရင္း ၏းအမဥပ္ ံ္ႈမခားအေမအဖင့္ အစို ယ္ယာမခားပိိုင္ဆိုိင္အုင္း င့္စပ္ကခာ္း
အမမ္မာ ိုိင္ငံ

တြင္

ေပစေပုက္ကာ ိိုင္ေ္ာအုြမ္ဆိိုင္ရာအကခဥိး္က္ေရာက္မမခားကိို

ေဆြးေ ြးပုမာ္။ ္ိိုိအဖစ္ပု
ယ္ယႈရမ္၊

ကက္ ယ္

ေယသိုယခအားအဖင့္

ေဆြးေ ြးတင္အပုခက္္ာ္ အစို ယ္ယာမခားကိို ယ္ယႈရ
ားရမ္

္ိိုိမညိုတ္

ေရာင္းုခရမ္

ဆံိုးအဖတ္ုခက္မခား င့္ ဆက္ ယ္ ိိုင္ေ္ာ

အုြမ္ဆိိုင္ရာအုခက္အကက္မခားအားကံိုးကိို ေဖာ္အပအုင္းမညိုတ္ပု။
။

အုြမ္္က္ေရာက္မမယ္ပယ္

ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါဖ

ွ်းဖနွ်းတင့်ပြခ က့်တွင့်

အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု

ဖရ င့််းခ ပခင့််းအတွက့် ၂၀၁၇ ခုနှစ့်၊ ပြည့်ဖ
အပမ္တ့်ဖဝစုအဖြေါ်ဖက က့်ခံ
တံ
။

ြ့်ဖခါင့််းခွန့်မ္ ်း

သည့်

ည့်ဝင့်ပခင့််း၊

ြင
ု ့်

ုင့်ပခင့််း

င့်စုအခွန့်အဖက က့်ဥြဖေနှင့်အညီ အဖရ်းြါဖသ

အခွန့်၊

နှင့်

ဝင့်ဖငွခွန့်၊

အဖပခြစစည့််းမ္ှပမ္တ့်စွန့််းဖငွအဖြေါ်ဖက က့်ခံသည့်အခွန့်နှင့်

ုင့်ရ အခ က့်အလက့် မ္ ်းကု ဖေ ့်ပြ

်းြါသည့်။

တစ္ာ၏းုခင္း င္ေငြုြမ္

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့်ဖန

ုင့်ဖသ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံသ ်းအ ်းလံု်းနှင့်

ရက့်ဖြါင့််း ၁၈၃ ရက့် သုို့မ္ဟုတ့်
ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏
ပြည့်တွင့််းဖန

ု

က့်မ္ ်းပြ ်းဖသ ရက့်မ္ ်းအ က ဖန

ဝင့်ဖငွခွန့်ဖက က့်ခံမ္ှု
ုင့်သူမ္ ်း

ဟု

ရက့်ဖအ က့်ဖလ ၍
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ဝင့်ဖငွနှစ့်တစ့်နှစအ
့် တွင့််း

ုင့်ရ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္ ်းအတွက့်

သတ့်မ္ှတ့်ြါသည့်။
ဖန

ုင့်ြါက၊

ုင့်ဖသ နုင့်ငံပခ ်းသ ်းတစ့်ဦ်းကု
အခွန့်စည့််း ကြ့်ဖက က့်ခံရမ္ည့်

နုင့်ငံပခ ်းသ ်းတစ့်ဦ်းသည့်
အ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံတွင့်

ုြါ

ရက့်ဖြါင့််း

၁၈၃

နုင့်ငံပခ ်းသ ်းကု
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ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံ၏ဝင့်ဖငွခွန့်ဖက က့်ခံမ္ှု

ုင့်ရ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္ ်းအတွက့်

သတ့်မ္ှတြ
့် ါသည့်။ ပြည့်တွင့််းဖနအခွန့်
ခွင့်ပြြုဖငွမ္ ်းနုတ့်ြယ့်ငြီ်းဖနောက့်
ပြည့်ြဖနအခွန့်

ပြည့်ြဖနြုဂ္ြုလ့်အပေစ့်

မ့္််းမ္ ်းအတွက့် ဝင့်ဖငွခွန့်ကု သတ့်မ္ှတ့်အခွန့်သက့်သ ခွင့်မ္ ်းနှင့်
ကမ္ဘ တစ့်ဝန့််းမ္ှရရှသည့်ဝင့်ဖငွအဖြေါ်

မ့္််း

မ္ ်းအတွက့်ဝင့်ဖငွခွန့်ကု

သက့်သ ခွင့်တစ့်ရြ့်ရြ့်မ္နုတ့်ြယ့်မ္ီ

ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံအတွင့််းမ္ှရရှဖသ ဝင့်ဖငွမ္ ်းအဖြေါ်
အခွန့်စည့််း ကြ့်နုင့်ဖသ ဝင့်ဖငွတွင့်

စည့််း ကြ့်ဖက က့်ခံငြီ်း
စည့််း ကြ့်ဖက က့်ခံြါသည့်။

လုြ့်ခလစ မ္ ်း၊

အသက့်ဖမ္ွ်းဝမ့္််းဖက င့််း

လုြ့်ငန့််းမ္ှရရှသည့်ဝင့်ဖငွ၊

စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းမ္ှရရှသည့်ဝင့်ဖငွနှင့် အပခ ်းဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ ်းမ္ှရရှသည့်ဝင့်ဖငွတို့ု ြါဝင့်ြါသည့်။
င္ေငြုြမ္ မ္း

ားမခားမာ ေအာက္ပုအတိုိင္းအဖစ္္ကပု္ာ္ -

အမမ္မာေငြကခပ္မ

အမမ္မာေငြကခပ္ ္ိို႕
,

,

ရာုိိုငမ
္ မ္း
၅ ရာုိိုငမ
္ မ္း

,

,

၅,

,

၅,

,

,

,

ရာုိင
ို ္မမ္း

,

,

,

,

၅ ရာုိင
ို ္မမ္း

,

,

,

,

ရာုိင
ို ္မမ္း

,

ဖပမ္ယ ၊ အဖ
သတ့်မ္ှတ့်

ကခ္င့္မာ့္ င္ေငြုြမ္

,

မင့္အ

က္

၅ ရာုိင
ို ္မမ္း

က့်အအံု နှင့် တုက့်ခန့််းမ္ ်းကု ငှ ်းရမ့္််းပခင့််းမ္ှရရှသည့်ဝင့်ဖငွမ္ ်းနှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ဝင့်ဖငွခွန့်ကု
်းသည့်အခွန့်သက့်သ ခွင့်မ္ ်း နှင့် ခွင့်ပြြုဖငွမ္ ်းကု နုတ့်ြယ့်ငြီ်းဖနောက့် ငှ ်းရမ့္််းပခင့််းမ္ှရရှသည့်

စုစုဖြါင့််း ဝင့်ဖငွ၏ ၁၀ % နှုန့််း

်းပေင့် စည့််း ကြ့်ရြါမ္ည့်။

နုင့်ငံသ ်းနှင့် နုင့်ငံပခ ်းသ ်းမ္ ်း၏ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ဖေ ့်ပြနုင့်ဖသ ဝင့်ဖငွမ္ ်းအဖြေါ် သတ့်မ္ှတ့်
သက့်သ ခွင့်မ္ ်း နှင့် ခွင့်ပြြုဖငွမ္ ်းကု မ္နုတ့်ြယ့်မ္ီ ၃၀ % နှုန့််း
နုင့်ငံသ ်းတစ့်ဦ်းက

မ္တည့်

ဝယ့်ယူပခင့််းအတွက့်

ည့်ဝင့်သည့်

သံု်းစွသည့်ဝင့်ဖငွ

လက့်ရှလုြ့်ငန့််းကု

သုို့မ္ဟုတ့်

တု်းခ ွဲ့ပခင့််းအတွက့်

ဖေ ပ့် ြနုင့်ဖသ ဝင့်ဖငွကု
င့်

တည့်ဖ

လုြ့်ငန့််းအသစ့်တည့်ဖ

က့်ပခင့််း

သုို့မ္ဟုတ့်

င့်ပခင့််း

သုို့မ္ဟုတ့်

ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ ်းဖေ ့်ပြနုင့်ြါက၊

ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ဖေ ့်ပြနုင့်သည့်

ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ဖေ ့်ပြနုင့်ဖသ ဝင့်ဖငွအဖြေါ်
အ

်းပေင့် ဝင့်ဖငွခွန့်ဖက က့်ခံြါမ္ည့်။ သုို့ရ တွင့်

မ္ ်းဝယ့်ယူပခင့််း၊

Asset

စုစုဖြါင့််း

ဝင့်ဖငွမ္ှ

ဖအ က့်ြါဇယ ်းတွင့်ဖေ ့်ပြ

ဝင့်ဖငွရလမ့္််း
နုတ့်ြယ့်ရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း

်းသည့်

နှုန့််း

်းမ္ ်း

င့်အတင
ု ့််း အခွန့်စည့််း ကြ့်ြါမ္ည့် -

စာ္

င္ေငြ (အမမ္မာကခပ္)

(က)

-

,

,

၅%

-

,

,

%

(ု)

်းသည့် အခွန့်

,

,

(ဂ)

PART XIV. FINANCIAL INFORMATION

,

,

ကခ္င့္မာ့္ င္ေငြုြမ္

မင့္အ

က္

%
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။

ကိုပ္ငမ္းအဖြ႕အစာ္းဆိိုင္ရာ င္ေငြုြမ္

ကက္ ိကိုပ္ငမ္းအဖြ႕အစာ္းဆိိုင္ရာ င္ေငြုြမ္

(CIT)

မမ္မာ ိုိင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒ အရ မတ္ပံိုတင္

ားေ္ာ အမမ္မာကိုမၸဏ၏မခား၊

ုြင့္အပဥမိမ္ိအဖင့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္္ာ့္
အမမ္မာ ိုိင္ငံရင္း ၏းအမဥပ္ ံမာပေဒအရ

ကိုမၸဏ၏မခား
MIC

က

ိိုင္ငံအုား္ားပိိုင္အပာ္တြင္းကိုမၸဏ၏မခား

မ္း

ားမာ ၉

ုို စ္

ံိုးုြမခား င့္ MIC ု

( ိိုင္ငံအုားရင္း ၏းအမဥပ္ ံမာပေဒ င့္
ိုတ္ေပးေ္ာ

၆ ုို စ္

ရင္း ၏းအမဥပ္ ံမကိိုင္စင္မခားအဖင့္

အတြက္)

၅

%

အဖစ္ပု္ာ္။ အမမ္မာ ိုိင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒအရ
တာ္ေ

ာင္

ားေ္ာကိုမၸဏ၏မခားအအဖစ္ ္တ္မတ္

ား္ာ့္

အပာ္တြင္းကိုမၸဏ၏မခား္ာ္ င္းတိိုိကမၻာတစ္ မ္းကံိုးမရ ိ္ာ့္
ေပးေဆာင္ရမ္ တာ မ္ ိပု္ာ္။
အပုအ င္

င္ေငြအေပစ CIT

င္ေငြုြမ္ေ္ကာာကာ

အမမ္မာ ိုိင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒအရ မတ္ပံိုတင္

အပာ္တြင္း ိကိုမၸဏ၏မခားမအပ

ားေ္ာ ံိုးုြမခား

အပာ္ပ ိကိုမၸဏ၏မခား္ာ္

အမမ္မာ ိုိင္ငံအတြင္းမရ ိေ္ာ င္ေငြအေပစတြင္္ာ CIT င္ေငြုြမ္ကိို ေပးေဆာင္ရမ္ တာ မ္ ိပု္ာ္။
။

အအမတ္ေ စိုုြေ အုင္းမခား

ကိုမၸဏ၏မ ရ ိေ္ာအအမတ္ေ စိုမခားအေပစ င္ေငြုြမ္ကင္းကြတ္ုြင့္ ရ ိပု္ာ္။
၅။

အစို ယ္ယာမခားကိို ေရာင္းုခအုင္းအေပစ အမတ္စြမ္းေငြမခား

မ္တည့်အဖပခြစစည့််းမ္ ်းတွင့် ဖပမ္ယ ၊ အဖ
ုင့်ရ

မ္တည့်အဖပခြစစည့််းမ္ ်း

က့်အအံုမ္ ်းနှင့် ၄င့််း၏အခန့််းမ္ ်း၊ ယ ဉ့်မ္ ်းနှင့် လုြ့်ငန့််း

ြါဝင့်ြါသည့်။

ဤစက ်းရြ့်တွင့်

အစုရှယ့်ယ မ္ ်း၊

ခံဝန့်ခ ြုြ့်မ္ ်း၊

ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံ လက့်မ္ှတ့်မ္ ်းနှင့် အလ ်းတူစ ခ ြုြ့်စ တမ့္််းမ္ ်းလည့််း ြါဝင့်ြါသည့်။ ပြည့်တွင့််းဖန နှင့်
ပြည့်ြဖနအခွန့်

မ့္််းမ္ ်းက ပမ္န့်မ္ နုင့်ငံရှ မ္တည့်အဖပခြစစည့််းမ္ ်းကု ဖရ င့််းခ ပခင့််း၊ လလှယ့်ပခင့််း သုို့မ္ဟုတ့်

လဖပြ င့််းပခင့််းမ္ှရရှသည့် အပမ္တ့်ဖငွအဖြေါ် အဖပခြစစည့််းမ္ှ ပမ္တ့်စန
ွ ့််းဖငွအဖြေါ် ဖက က့်ခံသည့် အခွန့် (CGT)
ကု ဖက က့်ခံြါမ္ည့်။ အပမ္တ့်ဖငွရရှသည့် ြုဂြု္ လ့်တစ့်ဦ်းသည့် CGT ကု ဖြ်းဖ

င့်ရန့် တ ဝန့်ရှဖစရမ္ည့်။

အရံှု်းရှဖစက မ္ူ မ္တည့်အဖပခြစစည့််း မ္ ်းကု ဖရ င့််းခ သည့်၊ လလှယ့်သည့် သုို့မ္ဟုတ့် လဖပြ င့််းသည့်
ြုဂြု္ လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းသည့် CGT ဖ ကည လ ကု တင့်သွင့််းရမ္ည့်။
ဖရနံနှင့်သဘ ဝဓ တ့်ဖငွွဲ့လုြ့်ငန့််းကု လုြ့်ကုင့်သည့်ကမ္
ု ပဏီမ္ ်းမ္ှအြ အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု
ရရှသည့် အပမ္တ့်ဖငွအဖြေါ် ၁၀ % နှုန့််းပေင့် တွကခ
့် က့်

်းသည့် CGT အခွန့်ကု

အစုရှယ့်ယ မ္ ်းကု ဖရ င့််းခ ရ တွင့် က ခံရဖသ အသံု်းစရတ့်မ္ ်းနှင့် အစုရှယ့်ယ

ဖရ င့််းခ ပခင့််းမ္ှ

ဖက က့်ခံြါသည့်။
ုင့်ရ စရတ့်စကမ္ ်းကု

နုတ့်ြယ့်ငြီ်း ဖရ င့််းရဖငွကု အခွန့်စည့််း ကြ့်နုင့်ဖသ အဖပခြစစည့််းမ္ှ ပမ္တ့်စွန့််းဖငွအပေစ့် သတ့်မ္ှတ့်ြါသည့်။
ဖရ င့််းခ သည့် စုစုဖြါင့််းအစုရှယ့်ယ တန့်ေု်းသည့်
အဖပခြစစည့််းမ္ှ

ပမ္တ့်စွန့််းဖငွအဖြေါ်

အစုရှယ့်ယ တန့်ေု်းအဖြေါ် ၀.၁ % နှုန့််း
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ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀

အခွန့်အခမ္စည့််း ကြ့်ြါ။
်းပေင့် ဖြ်းဖ

တံ

က့် မ္ဖက ့်ြါက၊

ြ့်ဖခါင့််းခွန့်ကု

ဖရ င့််းခ သည့်

င့်ရမ္ည့်။
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အပိင
ို း္

- သာာေရးဆိင
ို ရ
္ ာအုခက္အကက္မခား
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အပိင
ို း္ ၅ - ေမာက္ပင
ို ္း္ ျဖစ္ေပပသည့္ကစၥရပ္မကာ္း
၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေမာက္ပိုင္္းတြင္ ေပပေပ က္သည့္ျဖစ္ရပ္မကာ္း မရင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္
လိုပ္ေဆာင္္ကက္မကာ္းမရာ ေအာက္ပ အတိုင္္းျဖစ္ပ သည္ 

ကိုမၸဏီသည္

မ္လအစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္း

ႏႊရင့္

အျ္ာ္းအစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းထပမရ

ျမမ္မာကကပ္

၂,၀၆၀,၂၇၂,၁၆၆ ကကပ္ ႏႊရင့္ Chang Yang Development Co., Ltd. ထပမရ ျမမ္မာကကပ္
၄,၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ကကပ္ျဖင့္

စိုစိုေပ င္္းရရမ္ရရသည့္ထည့္ရင္ေငြပမာဏအာ္းလိုပ္း

ျမမ္မာကကပ္

၆,၃၆၀,၂၇၂,၁၆၆ ကကပ္ (၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ မရစတင္၍) ကို ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊
ဇမ္မရ ရီလ ၂၁ ရက္တြင္ လက္္ရ
ပ ရရ္ြဲ့ပ သည္။


ဒ ိုက္တာမကာ္းထပမရ အျ္ာ္းရရမ္ရရသည့္ပမာဏမရာ ၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ ရက္စြြဲတြင္
ျမမ္မာကကပ္ ၂၁၀,၅၅၈,၅၁၀ ျဖစ္းပီ္း ၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ရက္စြြဲတြင္ ျမမ္မာကကပ္
၂၁၁,၈၂၃,၀၃၆ ျဖစ္ပ သည္။ ကိုမၸဏီသည္ ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ ဇမ္မရ ရီလ ၂၄ ရက္တြင္ ဒ ိုက္တာမကာ္း
ထပမရရရမ္ရရသည့္ ျမမ္မာကကပ္ ၂၁၁,၈၂၃,၀၃၆ ကို လက္္ပရရရ္ြဲ့ပ သည္။



ဒ ိုက္တာမကာ္းထပသို႔ အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရသည့္ပမာဏမရာ ၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ ရက္စြြဲတြင္
ျမမ္မာကကပ္ ၂၃၆,၆၆၂,၃၆၀ ျဖစ္းပီ္း ၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ရက္စြြဲတြင္ ျမမ္မာကကပ္
၃၁,၆၈၁,၂၉၄ ျဖစ္ပ သည္။ ကကမ္ေငြ ျမမ္မာကကပ္ ၃၁,၆၈၁,၂၉၄ သည္ EFR က အ္ြင့္ရကိုယ္စာ္း
လရယ္အျဖစ္ ကိုယ္စာ္းျပဂေဆာင္ရြက္လကက္ရရသည့္ Airline မကာ္းအမက္ Airline တစ္္ိုႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍
ဘဏ္အာမ္ပ (Bank Guarantee Deposit) အျဖစ္ ဆက္လက္၍ကကမ္ရရေမပ သည္။ ဤပမာဏကို
ဘ႑ာႏာႏႊရစ္ ၂၀၁၉-၂၀ (၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ ေအာက္တိုဘာလ မရ ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလအထ) တြင္
ေျဖရရင္္းေဆာင္ရြက္ပ မည္။
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DISCLOSURE DOCUMENT FOR LISTING DATED [28th February, 2020]
(FILED WITH THE YANGON STOCK EXCHANGE ON 28th February 2020)
THIS DOCUMENT IS IMPORTANT. IF YOU ARE IN ANY DOUBT AS TO THE ACTION YOU
SHOULD TAKE, YOU SHOULD CONSULT YOUR LEGAL, FINANCIAL, TAX OR OTHER
PROFESSIONAL ADVISER.
The Directors (the “Directors”) of Ever Flow River Group Public Company Limited (“EFR” or the
“Company”) have approved this disclosure document, which is called the “Disclosure
Document for Listing,” for all outstanding ordinary shares of the company (“Shares”) to be
listed on the Yangon Stock Exchange (“YSX”) (the “Listing”). No Shares are being offered for
subscription or sale pursuant to this Disclosure Document for Listing. Each of the Directors takes
full responsibility for the accuracy and completeness of the information contained herein. Having
made all reasonable enquiries and to the best of his/her knowledge and belief, each of the
Directors assures that there is no false or misleading statement in this Disclosure Document for
Listing or other facts which if omitted would make any statement false or misleading.
Prior to the Listing, our Shares were not listed or quoted on any stock or securities exchange,
whether in Myanmar or elsewhere. All of the Shares of the Company are unclassified and have
identical rights and privileges.
Any subsequent issue or transfer or other disposal of our Shares may be made to Myanmar
citizens and Myanmar companies. As and when permitted by Applicable Laws, regulations,
directives, notifications, order, or policies issued by any Governmental Authority in
Myanmar, the Shares may be transferred, or otherwise disposed of, to foreign citizens or
foreign companies.
A prospective purchaser of Shares should rely on his/her own valuations and assess the risks
related to purchasing Shares by considering his/her objective of the investment, risk profile,
financial position, etc. If you have any doubt about this Disclosure Document for Listing or in
considering the purchase of Shares, you should consult with securities firms, investment advisers,
or other professional advisers.
Investing in or otherwise holding our Shares involves risks, including those in Section
PART VI. RISK FACTORS of this Disclosure Document for Listing, which contains a
discussion of certain factors to be considered in connection with an investment in or
continued holding of our Shares.
No Shares are being offered for subscription or sale pursuant to this Disclosure Document
for Listing.
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PART I. ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS
Applicable Laws

The laws of the Republic of the Union of Myanmar

Audit Committee

The audit Committee of our Company

Board or BoD

The Company’s Board of Directors

BOT

Build-Operate-Transfer

CGT

Capital Gains Tax

CIT

Corporate Income Tax

Company or EFR or We

Ever Flow River Group Public Company Limited. The terms
“our”, “our Company”, and “us” have correlative meanings.
References to our management and Directors are to the
management and directors of our Company respectively

CSC

Citizenship Scrutiny Card issued to Myanmar citizens

DICA

Directorate of Investment and Company Administration

Directors

Our individual members of the Board of Directors as at the date
of this Disclosure Document for Listing

EFR GLE

EFR G-Link Express Services Ltd.

EFR Trading

Ever Flow River Trading Co., Ltd.

Executive Officers

The executive officers of our Company as at the date of this
Disclosure Document for Listing

FY

Financial year ended or ending 31 March, or 30 September, as
the case may be

Gold Shipping

Gold Shipping Agency Services Co., Ltd.

Governmental Authority

Any domestic, national, territorial, state, or local governmental
authority, governmental or self-regulatory organization,
commission, tribunal, organization, or any regulatory,
administrative or other agency, department or branch of any of
the foregoing, as the context or the terms of this Disclosure
Document for Listing may require

Group

Means subsidiaries of the company and/or any other entity in
which the Company owns 20% or more of the shares

HITLC

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd.

ICD

Inland Container Depot

JVA

Joint Venture Agreement

KEFR

Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

Ks or Kyats or MMK

The lawful currency of the Republic of the Union of Myanmar
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Latest Practicable Date

[30th September 2019], being the latest practicable date prior to
the filing of this Disclosure Document for Listing with the YSX

LDC Mandalay

Ever Flow River Logistics & Distribution Center (Mandalay) Co.,
Ltd.

Listing

The listing of the Company and its Shares with the YSX,
representing 100% of the issued and outstanding Shares of the
Company

MCA

Myanmar Companies Act 1914

MCL

Myanmar Companies Law 2017

MIC

Myanmar Investment Commission

MOA and AOA

Memorandum of Association and Articles of Association of the
Company

MOU

Memorandum of Understanding

MRTW Logistics

Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd.

MRTW Manufacturing

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd.

Multipack

Multipack Engineering Services Co., Ltd.

Principal Shareholders

Means the shareholders listed as Principal Shareholders in
Section 6 of PART VIII of this Disclosure Document for Listing

Related Party

Has the meaning ascribed to it in Part IV of this Disclosure
Document for Listing

RPT

Related-Party Transaction

SECM

Securities and Exchange Commission of Myanmar

SEL

Securities Exchange Law 2013, as amended from time to time

SER

Securities Exchange Rules, as amended from time to time

Shares

Ordinary shares in the Company

Shareholders

Means the shareholders of the Company who are listed as such
in Company’s register of members

SSA

Means the Share Subscription Agreement between Chang Yang
Development Company Limited and EFR dated 21 June 2019

UCS

Unison Choice Services Co., Ltd.

USD or US$

The lawful currency of the United States of America

UTOC Multipack

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd.

Yangon Port

Means the Port of Yangon particularly described as the ports
situated along the Strand Road

YSX

Yangon Stock Exchange
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Words importing the singular shall, where applicable, include the plural and vice versa and words
importing the masculine gender shall, where applicable, include the feminine and neuter genders
and vice versa. References to persons shall include corporations.
Any reference in this Disclosure Document for Listing to any statute or enactment is a reference
to that statute or enactment for the time being amended or re-enacted. Any word defined in the
Securities Exchange Law (“SEL”), the Myanmar Companies Law (“MCL”), or any statutory
modification thereof and used in this Disclosure Document for Listing shall, where applicable,
have the meaning ascribed to it under the SEL, the MCL, or any statutory modification thereof, as
the case may be.
Any reference to a time of day in this Disclosure Document for Listing shall be a reference to
Myanmar time unless otherwise stated.
Certain names with Myanmar characters have been translated into English names. Such
translations are provided solely for your convenience, may not have been registered with the
relevant Myanmar authorities, and should not be construed as representations that the English
names actually represent the Myanmar characters.
Any discrepancies in the tables, graphs, and charts included in this Disclosure Document for
Listing between the listed amounts and the totals thereof are due to rounding. A number of
rounding conventions have been used in this Disclosure Document for Listing. Accordingly,
figures shown in totals in certain tables, graphs, or charts may not be an arithmetic aggregation
of the figures that precede them.
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PART II. LISTING SUMMARY
Important notes
No person is authorized to give any information or to make any representation not contained in
this Disclosure Document for Listing and any information or representation not so contained
must not be relied upon as having been authorized by or on behalf of us. This Disclosure
Document for Listing shall not under any circumstances imply that the information herein is
correct as of any date subsequent to the date hereof or constitute a representation that there has
been no change or development reasonably likely to involve a material adverse change in our
affairs, condition, and prospects or our Shares since the date hereof. Where such changes occur
and are material and required to be disclosed by Applicable Laws, regulations, notifications,
directives, orders, and/or policies issued by Governmental Authorities, we will make an
announcement of the same and, if required, issue and file an amendment to this Disclosure
Document for Listing or a supplementary Disclosure Document for Listing or replacement
Disclosure Document for Listing. Investors should take notice of such announcements and
documents and, upon release of such announcements or documents, shall be deemed to have
notice of such changes. Unless otherwise required by Applicable Laws, regulations, notifications,
directives, orders, and policies, no representation, warranty, or covenant, express or implied, is
made by us or any of our affiliates, directors, officers, employees, agents, representatives, or
advisers as to the accuracy or completeness of the information contained herein, and nothing
contained in this document is, or shall be relied upon as, a promise, representation or covenant
by us or our affiliates, directors, officers, employees, agents, representatives, or advisers.
None of us or any of our affiliates, directors, officers, employees, agents, representatives, or
advisers is making any representation or undertaking to any Shareholder of or investor in our
Shares regarding the legality of an investment by such investor or the Listing herein contemplated
under appropriate legal, investment, or similar laws. In addition, Shareholders of and investors
in our Shares should not construe the contents of this Disclosure Document for Listing or its
appendices as legal, business, financial, tax or other advice. Shareholders and investors should be
aware that they may be required to bear the financial risks of an investment in our Shares for an
indefinite period of time. Shareholders and investors should consult their own professional
advisers as to the legal, business, financial, tax, and related aspects of an investment in or
continued holding of our Shares.
This document does not constitute an offer of, or an invitation to subscribe for or purchase any of
our Shares.
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PART III. FORWARD-LOOKING STATEMENT
All statements contained in this Disclosure Document for Listing, statements made in media
advertisements, and releases and oral statements that may be made by our Company or our
Directors, Executive Officers, or employees acting on our behalf, that are not statements of
historical fact, constitute “forward-looking statements.” Statements that may be identified as
forward-looking terms include, among others, “expect,” “believe,” “plan,” “intend,” “estimate,”
“anticipate,” “may,” “will,” “would,” and “could,” or other similar words. It should, however, be
noted that the above-mentioned words listed are not exhaustive with regard to the identification
of forward-looking statements. All statements regarding our Company’s expected financial
position, business strategy, plans, and prospects are considered forward-looking statements.
These forward-looking statements, including statements regarding:


our Company’s revenue and profitability;



the development plan of the Hlaing Inland River Terminal Project and Inland Intermodal
Logistics projects in Yangon and Mandalay, respectively;



our Company’s dividend policy;



our Company’s expected growth;



expected industry trends;



our Company’s prospects; and



other matters discussed in this Disclosure Document for Listing regarding matters that
are not historical facts,

are only predictions. These forward-looking statements involve known and unknown risks,
uncertainties, and other factors that may cause our Company’s actual results, performance, or
achievements to be materially different from any future results, performance, or achievements
expected, expressed, or implied by such forward-looking statements. Some of these risks,
uncertainties, and other factors are discussed in more detail in this Disclosure Document for
Listing, in particular, under the section “Risk Factors.” However, they are not exhaustive and other
sections of this Disclosure Document for Listing may describe additional risks, uncertainties, and
other factors that could materially and adversely affect our results, performance, or
achievements. There may also be other risks, uncertainties, and other factors that are not yet
known to us, or that we currently believe are not material but may subsequently turn out to be.
All forward-looking statements by or attributable to our Company, or persons acting on our
Company’s behalf, contained in this Disclosure Document for Listing are expressly qualified in
their entirety by all such risks, uncertainties, and other factors.
These forward-looking statements are applicable only as of the date of this Disclosure Document
for Listing.
Given the risks and uncertainties that may cause our Company’s actual future results,
performance, or achievements to be materially different than expected, expressed, or implied by
the forward-looking statements in this Disclosure Document for Listing, we advise you not to
place undue reliance on those statements. Neither our Company nor any other person represents
or warrants to you that our Company’s actual future results, performance, or achievements will
be as discussed in those statements. Our Company’s actual future results, performance, or
achievements may differ materially from those anticipated in these forward-looking statements.
Furthermore, our Company disclaims any responsibility to update any of those forward-looking
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statements or publicly announce any revisions to those forward-looking statements to reflect
future developments, events, or circumstances for any reason, even if new information becomes
available or other events occur in the future.
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PART IV. SELECTED FINANCIAL DATA
Due to the Restructuring completed effectively only on 15 August 2017, our financial condition
and results of operations as at and for the years ended 31 March 2018 and 2019 are not directly
comparable because the former will reflect only seven and half months of operation starting from
15 August 2017 while the latter will reflect twelve months of operation. In order to provide a
more meaningful comparison, we have included in this Disclosure Document for Listing
unaudited pro-forma consolidated financial statements for the year ended 31 March 2018
showing how our financial condition and results of operations would have looked if the
Restructuring had been completed as of 1 April 2017. Unaudited pro-forma consolidated financial
statements for FY 2017-18 and audited consolidated financial statements for FY 2018-19 are
prepared based on the audited financial statements of our subsidiaries and associates with
certain pro-forma adjustments for FY 2017-18. The unaudited pro-forma consolidated financial
information has been prepared for illustrative purposes only and is not necessarily indicative of
the consolidated financial position or the results of operations in future periods or the results that
would actually have been realized during the specified periods.
UNAUDITED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (PRO FORMA BASIC)
UNAUDITED PRO-FORMA CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

AS OF 31 MARCH 2018
(MMK)

AS OF 31 MARCH 2019
(MMK)

477,983,697

477,586,454

5,844,798

30,388,064

1,567,970,082

2,386,749,158

25,192,689

-

Assets
Non-Current Assets
PPE
Intangible assets
Investments
Goodwill
Project under development
Total Non-Current Assets

1,654,640,231
2,076,991,266

4,549,363,907

Project under development

194,184,582

-

Inventories

178,528,999

157,374,451

Trade and other receivables

3,455,765,103

6,272,591,387

Cash and cash equivalent

2,603,395,073

1,300,158,452

Total Current Assets

6,431,873,757

7,730,124,290

Total Assets

8,508,865,023

12,279,488,1967

5,455,450,000

5,455,450,000

Advance capital

205,180,000

-

Foreign exchange gain / (loss) reserve

(50,332,171)

386,462,770

Retained earnings

610,514,419

2,248,098,335

21,410,779

103,339,322

6,242,223,027

8,193,350,427

Current Assets

Equity and Liabilities
Equity
Issued and paid-up share capital

Non-Controlling Interest (NCI)
Total Equity
Current Liabilities
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Trade and other payables

2,266,641,996

4,086,137,770

Total Current Liabilities

2,266,641,996

4,086,137,770

Total Equity and Liabilities

8,508,865,023

12,279,488,197

AUDITED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (ACTUAL BASIC)
AUDITED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

AS OF 31 MARCH 2018
(MMK)

AS OF 31 MARCH 2019
(MMK)

Assets
Non-Current Assets
PPE
Intangible assets
Investments

467,313,410

477,586,454

31,037,486

30,388,064

1,683,664,025

2,386,749,158

Project under development

-

1,654,640,231

Total Non-Current Assets

2,182,014,921

4,549,363,907

-

-

178,528,999

157,374,451

3,234,423,508

6,272,591,387

Current Assets
Project under development
Inventories
Trade and other receivables
Cash and cash equivalent

2,466,988,536

1,300,158,452

Total Current Assets

5,879,941,043

7,730,124,290

Total Assets

8,061,955,964

12,279,488,197

5,455,450,000

5,455,450,000

-

-

Equity and Liabilities
Equity
Issued and paid-up share capital
Advance capital
Foreign exchange gain / (loss) reserve

(50,332,171)

386,462,770

Retained earnings

663,464,283

2,248,098,335

-

103,339,322

6,068,582,112

8,193,350,427

Trade and other payables

1,993,373,852

4,086,137,770

Total Current Liabilities

1,993,373,852

4,086,137,770

Total Equity and Liabilities

8,061,955,964

12,279,488,197

Non-Controlling Interest (NCI)
Total Equity
Current Liabilities
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UNAUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (PRO FORMA BASIC)
Ever Flow River Group Public Company Limited
PRO-FORMA CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS
Revenue

FY 17-18 (MMK)

FY 18-19 (MMK)

8,348,990,188

10,147,620,488

(5,344,376,207)

(7,520,984,758)

3,004,613,981

2,626,635,730

(2,768,998,737)

(2,417,610,227)

-

-

235,615,244

209,025,503

62,994,038

1,781,117,215

-

(81,927)

298,609,282

1,990,060,791

(173,969,414)

(181,089,864)

124,639,868

1,808,970,927

(128,629,476)

(237,267,418)

(3,989,608)

1,571,703,509

-

436,794,941

(3,989,608)

2,008,498,450

1,251,748

1,584,634,053

Non-Controlling Interest (NCI)

(5,241,356)

(12,930,544)

Total profit for the year

(3,989,608)

1,571,703,509

1,251,748

2,021,428,994

(5,241,356)

(12,930,544)

(3,989,608)

2,008,498,450

Cost of goods sold
Gross profit
Administration expenses
Selling and distribution expenses
Profit before interest and tax
Other income
Finance cost
Profit before tax
Income tax expenses
Profit after tax
Share of associates profit
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Profit attributable to:
Owners of the Parent

Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total comprehensive income for the year

AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (ACTUAL BASIC)
Ever Flow River Group Public Company Limited

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS
Revenue

FY 17-18 (MMK)

FY 18-19 (MMK)

4,870,244,276

10,147,620,488

(3,117,552,788)

(7,520,984,758)

Gross profit

1,752,691,488

2,626,635,730

Administration expenses

(833,924,036)

(2,417,610,227)

-

-

918,767,452

209,025,503

38,847,223

1,781,117,215

-

(81,927)

957,614,675

1,990,060,791

Cost of goods sold

Selling and distribution expenses
Profit before interest and tax
Other income
Finance cost
Profit before tax
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Income tax expenses

(101,230,613)

(181,089,864)

856,384,062

1,808,970,927

(137,270,709)

(237,267,418)

Profit for the year

719,113,353

1,571,703,509

Other comprehensive income for the year

(50,332,171)

436,794,941

Total comprehensive income for the year

668,781,183

2,008,498,450

719,113,353

1,584,634,053

-

(12,930,544)

719,113,353

1,571,703,509

668,781,183

2,021,428,994

-

(12,930,544)

668,781,183

2,008,498,450

Profit after tax
Share of associates profit

Profit attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total profit for the year
Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total comprehensive income for the year

For details on our financial information, our audited consolidated financial statements for
financial years from 1 April 2018 to 31 March 2019 and from 1 April 2019 to 30 September 2019
have been disclosed under Part XIV. Financial Information.
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PART V. INFORMATION ON THE LISTING
1.

Estimated expenses of the Listing

Disclose the estimated expenses of the Listing by each category of fee (i.e., registration fees, listing
fees, printing, and advertising fees, professional advisory fees, etc.)
Estimated costs of the Listing are approximately MMK 340,000,000 as stated below:
ITEMS

2.

ESTIMATED EXPENSES (MMK)

Professional Fees
- Financial Advisory and Management Fee
- Legal Advisory Fee
- Auditor Fee

300,000,000

Listing & Registration Expenses

20,000,000

Miscellaneous Expenses

20,000,000

Total Estimated Costs

340,000,000

Capitalization

The following capitalization table sets forth on a consolidated statement of financial position,
including both long- and short-term indebtedness, share capital, and retained earnings as of 31
March 2019
ITEMS

AS OF 31ST MARCH 2019
(MMK)

Current Indebtedness:
Trade and other payables

4,086,137,770

Total Current Indebtedness

4,086,137,770

Non-current Indebtedness:
Borrowings

Nil

Total Non-current Indebtedness

Nil

Total Indebtedness

(1)

4,086,137,770

Shareholders’ Equity:
Shares Capital

5,455,450,000

Foreign Currency Translation Reserve

386,462,770

Retained Earnings
Total Shareholders’ Equity
Capitalization

2,248,098,335
(2)

8,090,011,105

(1) + (2)

12,176,148,875

Note: The group increased the equity stake of LDC Mandalay from 40% to 92.6% in July 2018.
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PART VI. RISK FACTORS
An investment in or continued holding of our Shares involves significant risks and is suitable only for
those persons who understand the risks highlighted in this Disclosure Document for Listing. You
should consider carefully each of the following risks described in this section and all of the other
information set out in this Disclosure Document for Listing before deciding to invest in our Shares.
These are not the only risks we face. Some risks are not yet known to us and there may be others
which we currently believe are not material but may subsequently turn out to be so. If any of these
risks develop into actual events, our financial position, results, cash flow, business operations and
prospects, and any investment in our Shares could be, directly or indirectly, materially and adversely
affected.
This Disclosure Document for Listing also contains forward-looking statements that involve risks
and uncertainties. Our actual results could differ materially from those anticipated in these forwardlooking statements as a result of certain factors, including the risks faced by us described in this
section and elsewhere in this Disclosure Document for Listing. You should also consider the warning
regarding forward-looking statements in PART III of this Disclosure Document for Listing.
Before deciding to invest in or continue holding our Shares, you should seek professional advice from
your advisers about your particular circumstances.
1.

Risks related to our business and operations

1.1.

Our financial performance may be severely affected if we lose our top customers

We are reliant on top customers in generating substantial revenue for the group. While we have
served our customers well over the years by offering tailored logistics services in terms of time,
cost, and efficiency, there can be no guarantee that the customers will continue working with us
in the future, as we do not have any long-term contracts, commitments, and guarantees from them.
In addition, even though we have had many years of successful business relationships with
existing customers, they may work with our competitors for the logistics services. We
continuously strive to retain our customers and build long-term customer relationship through
our competitive pricing and tailored logistics solutions. However, in the event that we could not
retain our customers despite our efforts, which is common in such competitive environment, we
may lose out major revenue streams from the customers. In such event, we may not achieve our
business plans that we set out to implement and it may have adverse effect on the operation
results.
1.2.

We are dependent on third-party shipping lines and airlines

As a total logistics service provider, we rely heavily on major shipping lines and airlines for both
sea and air trade. We spend substantial amount of time building strong and lasting relationship
with major shipping lines to drive shipping agency and freight forwarding businesses. While we
have contractual agreement with major shipping lines that we work closely with for the services,
the contracts are by no means long term in nature. Some of the agreements are merely one-year
contracts renewable upon mutual consensus which we had renewed every year. However, there
is no guarantee that we could renew the contracts with major shipping lines in the future. It is the
same arrangement with airlines for cargo services that the contracts are on short-term basis. In
the event that shipping lines or airlines discontinue the contracts with us, we may lose the
capacity to serve our customers despite our diversification of the risks by working with different
shipping lines and airlines. Although the logistics industry would likely show strong growth in
the future, without sufficient capacity to provide logistics solutions to our clients, we may
encounter a substantial drop in our revenue. Subsequently, it may have adverse effects on our
operation results.
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1.3.

We are highly dependent on the management personnel

Every member in the management team has more than 12years’ experience in the logistics
industry, with the majority having more than 20years’ experience in addition to being with EFR
for over 10 years. We rely heavily on the management personnel in the group to maintain
relationships with existing customers, to acquire new customers, and to secure new projects for
future growth. As these relationships are one of the key elements to stay competitive in the
industry, we rely on the network, customer relationship, and experience of the management team
to drive performance and to implement key projects. All the key management personnel have
been working with us for over 10 years, and they themselves are shareholders and directors.
However, there can be no guarantee that all the members in the management will continue
working for the group, be it for personal reason, health issue, or other commitments. In such times,
our performance may be severely affected, as we are dependent on their personal relationships
and networks for driving our operational results. Although we have a succession plan in place in
anticipation of such event, there can be no assurance that the successors would be an ideal match
in terms of experience, network, and personal relationship. Failure to replace important positions
with experienced and capable successors may unfavorably affect the operations; thus, it may have
an adverse impact on the operation results of the group.
1.4.

We are dependent on skilled employees to provide quality services

We rely on our employees to offer reliable and cost-effective services to our customers. As most
customers require tailored solutions depending on the requirements of the business, we are
highly dependent on trained employees to come up with efficient and practicable solutions in
order to provide seamless service to our clients. Since the skill sets required for the job take time
to train, there is a shortage of skilled labor in the industry. While we devise multiple programs
for talent retention, incentive structures, and competitive packages, talent retention may still be
a challenge. With more foreign competitors establishing the presence in Myanmar market, they
leverage on their financial strength to offer signing on packages that may be way above the
market standard. Furthermore, they may even weaken our competitive position in the market by
headhunting our experienced employees. Therefore, talent management may be of challenge to
us. Without experienced employees serving clients, there can be no guarantee that we could
consistently provide similar quality service to all our clients. In such conditions, both the financial
condition and operation results may be adversely affected.
1.5.

We face intense competition from existing and new competitors

As the core business involves shipping agency, freight forwarding, and garment inspection, we
may face intense competition not only from competitors offering similar services but also from
major shipping lines or merchandisers who may possibly move down the supply chain by
venturing into the logistics industry. While we offer the best quality service possible to our
customers for long-term relationships, there is no assurance that the competitors may not come
up with better quality and more competitive prices. In addition, as logistics business offers a
decent margin with reasonable return-on-investment, it attracts new players into the market
competing aggressively in terms of price and service. Such competitive environment may have a
negative impact on our financial performance.
1.6.

Our brand plays a crucial role in the performance of the company. When tarnished,
our performance could be severely affected

Over the past 20 years, the group has established strong track records in terms of trust, quality,
and service and has managed not only to keep the existing customers highly satisfied but also to
acquire new customers through word-of-mouth and references; thus, creating a tremendous
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goodwill in the industry. While we offer customized logistics solutions to customers in
consideration of time and cost efficiency, there may be times when delays arise due to third
parties that are not within our control. In such an event, clients may not be satisfied with our
service, as it could affect their business materially.
1.7.

Timely execution of projects is critical to future performance

The purpose of implementing the projects is not to merely solve the constraints of terminal
handling capacity for the existing services; it is also to create additional revenue streams for the
group in order to expand its services which are aligned with the group’s strategic direction. In
order to provide return to the shareholders, it is extremely important that the projects are
completed within the stipulated timeline in order to start generating enough cash flow for either
dividend distribution or funding future growth for attractive new opportunities. Failing to
complete the projects in time may hurt the overall financial performance of the group.
1.8.

We may require further financing for the existing projects or new opportunities

As the projects are implemented in phases, we may require further financing to fund the second
phase of the projects. Furthermore, we may encounter new business opportunities that are
favorable to the overall performance of the group. In such times, we may need to raise the capital
via equity or debt financing. The former may dilute shareholders’ ownership in the group from
the issuance of new Shares while the latter may affect the group from distributing dividends
freely if stipulated in the financing terms. In addition, there is no assurance that we may obtain
the financing terms that are acceptable to us when we require the funding for the projects.
Without favorable financing to fund either existing projects or potential attractive opportunities,
our progress for growth may stall and our financial conditions may be unfavorably impacted.
1.9.

We may face potential conflicts of interest on transactions with related parties

Due to the nature of business in the industry, there are separate shipping agency Joint Ventures
(“JVs”) set up between EFR’s Principal Shareholders and shipping lines, in order to support
logistics business of the group; however, those JV entities are controlled and operated by the JV
partners according to existing terms in Joint Venture Agreements (“JVAs”). While the business
from the JVs may enhance the performance of the group, the transactions with related parties
may cause potential conflicts of interest although the transactions would be approved with strict
internal control guidelines and procedures (more details are provided in PART IX). While the
group would enforce a stringent adherence of the guidelines and approval processes in such
transactions, there may be some transactions that could potentially lead to conflicts of interest
between the group and JV entities. In such events, our performance may be adversely affected.
1.10.

We are exposed to foreign exchange rate risk

Due to the practices in the industry, most of our revenues are received in ‘US$’ instead of local
Myanmar currency ‘MMK’. As a local public company, our costs of funding normally are in MMK
terms; therefore, creating a currency exposure for the business. Furthermore, there are no
financial instruments readily available in the market to hedge the currency exposure of the
business. While our finance team is actively managing the hedging with the guidelines from the
management, there is no guarantee that the hedging outcomes may be favorable to the company
all the time. In the event that the US$/MMK exchange rate prevailed unfavorable to the
performance of the company, which is highly likely given the nature of volatility in the market,
our overall performance may be adversely affected.
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1.11.

We may be affected by changes in technology or implementation of new systems

Our company may be affected by changes in technology or implementation of new systems by
relevant authorities or parties. We may need to upgrade our existing computer system or even
purchase new systems. For instance, implementation of the Myanmar Automated Cargo
Clearance System (“MACCS”) in the customs department requires both government officers and
our employees to adapt and familiarize with the procedures of the new system. While we spend
time to train our employees for the new system implemented by the customs department, our
overall efficiency may not be optimized during the transition period, affecting the overall service
quality. In such times, our performance may not be at the optimal level, and subsequently it may
affect the operation results unfavorably.
2.

Risks relating to Myanmar

2.1.

We may be affected by political, security, economic, and social situations in
Myanmar

The economy of Myanmar (including its financial sector and its accounting system) is still
developing. EFR – as well as other companies – may have to deal with inadequate
telecommunications, transportation, and other infrastructure as well as a shortage of utilities and
other essential services, which will affect the ease and cost of doing business in Myanmar. While
there has been significant progress in Myanmar, there is no certainty that the political, economic,
and social reforms of the Myanmar Government will continue or be successful, and there is no
certainty that the business and investment environment in Myanmar will continue to improve or
be sustainable. Ethnic and sectarian tensions may possibly hamper investor confidence, and the
growth and stability of the economy. Any unfavorable changes in the political, economic, or social
conditions of Myanmar, or the existence of conditions impacting safety and security may
adversely affect our operations including the development and operation of the new projects we
are developing. In such circumstances, our business, operations, financial performance, financial
condition, and economic prospects may be materially and adversely affected.
2.2.

The Myanmar legal system is rapidly evolving to keep up with the changing of the
times, yet gaps between practice and legislation and regulation might exist

Our operations in Myanmar will be subject to the laws and regulations promulgated by the
Myanmar legislature, and notifications and guidelines from various government authorities and
bodies.
There recently have been significant changes to Myanmar laws and regulations which needs to
keep up with the changing of time, and our Directors believe such changes are likely to continue.
However, the Myanmar Government is still in the process of promulgating laws to meet the needs
of investors and to encourage foreign investment. As the Myanmar economy is undergoing
development at a faster pace than its legal system, some degree of uncertainty may exist in
connection with whether and how existing laws and regulations will apply to certain events or
circumstances.
While Myanmar adopts a mixed legal system of common law, and customary law, governmental
policies play an overriding role in the implementation of the laws. It has been a common
observation that most difficulties experienced by investments have to do with the unstable
application and administration of Myanmar laws and regulations which are often subject to the
discretion of authorities who refer to unofficial and unpublished internal guidelines and
undocumented practices. This has often resulted in unsubstantiated differences in
implementation across various regional governments and government authorities and bodies.
There are also limited precedents on the interpretation, implementation, and enforcement of
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Myanmar laws and regulations, seen in terms of the recently enacted ones and, for old laws -- in
terms of the modern commercial context.
Further, the laws and regulations of Myanmar may be supplemented or otherwise modified by
unofficial or internal guidelines and practices which exist but are either not documented or are
not generally available to the public. Such guidelines and practices may not have been enacted by
legislative bodies or ruled upon by the courts. Such guidelines may be subject to change without
any notice or without adequate notice. Such guidelines may not be uniformly applied. There are
also limited precedents on the interpretation, implementation, and enforcement of Myanmar
laws and regulations. This may create further uncertainty over the interpretation and application
of Myanmar laws and regulations.
In any event, the resolution of commercial and investment disputes by domestic tribunals, either
through the courts or arbitration proceedings, is limited at present due to the workload of the
Courts and insufficient judges. The experience of the Myanmar courts with respect to commercial
disputes is also significantly limited. There is limited expertise on presiding commercial disputes.
However, Myanmar has responded to the need to come up with modern laws by recently enacting
the new Arbitration Law 2016 replacing the 1944 Arbitration Act, and Myanmar has acceded to
the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958
and deposited an instrument of accession with the United Nations on 16 April 2013, consenting
to be bound by the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
(the ”Convention”). The Convention will come into force in Myanmar on 15 July 2013 . However,
Myanmar Courts will interpret and apply the Arbitration Law according to the 2016 Arbitration
Law and the provisions of the Code of Civil procedure in relation to the recognition and
enforcement of foreign arbitral awards.
Myanmar is also a party to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009) and
bilateral investment treaties with Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore,
Thailand, and Vietnam. There are, however, no known and published precedents yet as to how
disputes covered by and the protections afforded under such agreements will be treated and
resolved by the Myanmar courts.
2.3.

We may be affected by sanctions imposed on Myanmar

Sanctions may come into play in Myanmar. Some (but not all) of the sanctions previously imposed
on Myanmar have been either lifted or temporarily suspended. It is uncertain, however, whether
these suspensions of the relevant sanctions will persist. With regard to sanctions currently in
place, there have been encouraging signs that these sanctions could be lifted in the near future;
however, this remains uncertain at present, and it cannot be discounted that further sanctions
may be implemented. These continuing sanctions, the non-renewal of any suspension of these
sanctions or the imposition of additional sanctions may hamper the economic growth of Myanmar,
and may adversely affect our operations and the development and operations of the new projects
we are developing. In the circumstances, our business, operations, financial performance,
financial condition, and prospects may in turn be materially and adversely affected.
2.4.

Sources of public and private financing for Myanmar projects continue to be weak

The existence of project financing and other financing arrangements within Myanmar is limited
and may continue to be so limited. While legislation has allowed licensed domestic banks to deal
with foreign currency and to extend foreign currency loans to Myanmar companies, it is uncertain
whether local banks have the financial capability to lend to capital-intensive, foreign-invested
entities. Myanmar authorities have issued regulations on foreign loans. However, a uniform
application of these regulations is yet to be seen as most approvals have largely been on a case-
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by-case basis. Such approach does not result in much confidence in the system as the risks cannot
be fully evaluated if regulations are not squarely implemented.
3

Risks relating to the Shares

3.1.

Substantial future sale of Shares could favorably or adversely affect the market
price of our Shares

Any future sale or availability of our Shares on the Yangon Stock Exchange (“YSX”) can have an
upward rise or a downward pressure on our Share price, according to the economic situation and
the business of the company. The sale of a significant number of Shares on the YSX after the Listing,
or the perception that such a sale may occur, could materially and favorably or adversely affect
the market price of our Shares depending on many circumstances.
3.2.

The Myanmar securities market is relatively new, volatility and unsophisticated
and may substantially limit the liquidity of Shares.

The Myanmar securities market is relatively new, volatile and unsophisticated without much
institutional investors. Although the regulations have been paved way for foreign investors to
invest in the Myanmar securities market, we cannot expect qualified investors and sophisticated
institutional investors will enter the Myanmar securities market very soon. There can be no
assurance that our Shares will be actively traded on the YSX, even after the Shares have been
Listed on the YSX and the holders of the Shares can sell the Shares at prices or at times that they
deem appropriate.
3.3.

Our Share price may be volatile, which could result in substantial profits or losses
for Shareholders or investors purchasing our Shares after they are Listed

The market price of our Shares may fluctuate significantly and rapidly as a result of, among other
things, the factors mentioned below:










3.4.

differences between our actual financial and operating results against those expected by
investors and analysts
perceived prospects for our business and operations
fluctuations in stock market prices and volume
changes in our operating results
changes in securities analysts’ estimates of our financial performance and
recommendations
changes in market valuation of similar companies
our involvement in litigation
additions or departures of key personnel
changes in general economic and stock market conditions
changes in capital structure such as issuance of new shares or addition of debt financing
We may require additional funding for our growth plans, and such funding or future
equity offerings may result in a dilution of your ownership percentage unless the
shareholders exercise their pre-emptive rights.

We may require further funding in the future in order to grow and expand our operations. Under
such circumstances, future equity offerings may be necessary to raise the required capital to
develop these growth opportunities. If new Shares are issued, offered, and placed with new
and/or existing Shareholders, the Shares may be priced at a discount to the then prevailing
market price of our Shares, in which case the Shareholders’ existing equity interest will be diluted
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unless they exercise their pre-emptive rights and subscribe to the newly offered shares in prorata basic.
3.5.

Our Company or any of our Principal Shareholders, Directors, or Executive Officers
may face negative publicity, which may adversely affect our Share price

Any unfavourable news relating to our company or any of our Principal Shareholders, Directors,
or Executive Officers may adversely affect the performance of our Shares in the market, whether
or not this is justifiable. Such negative publicity or announcement may include involvement in
insolvency proceedings, legal disputes, and failed attempts in takeovers and JVs.
3.6.

Our dividends to our Shareholders may vary and we may not be able to pay
dividends to our Shareholders

Subject to the restrictions in the MCL, the decision to pay out dividends or other distributions will
depend on the group’s:






belief that profits can be retained which could increase the share price.
reinvestment opportunities and their reasonable return
profitability for the financial year
cash flow after provisioning for the working capital requirements
loan covenants restrictions (if any)

The aforementioned conditions are not exhaustive, and there could be other conditions arising
for the board to consider withholding the dividend payments. The board has the full discretion to
recommend if/when to pay out and the amounts of dividends. As such, there is no assurance that
the group would be able to pay out the dividends consistently in the future.
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PART VII. COMPANY INFORMATION
1.

Outline of the Company

History and Background of the Company
Our Chairman U Kyaw Lwin Oo started the business as a Customs Clearance Agent in 1998. Due
to his extensive knowledge of the customs clearance, shipping, domestic transportation, and
logistics sectors, he has managed to build up a vast network of international freight forwarders,
shipping agents, and logistics partners, developed the business into the group of companies that
we are now known as. EFR has built the reputation as an effective and efficient international
freight forwarder that provides total logistics solutions to not only domestic customers but also
international customers.
Keeping in mind that the core business of EFR is in the logistics sector, our Chairman has
diversified the business into total logistics, trading, and logistics infrastructure development.
With the economic reform that is taking place in Myanmar, our Chairman aims to take the
opportunity to further develop the logistics infrastructure of Myanmar on a national level and
improve the transportation and logistics sectors to be on par with neighboring countries.
EFR was incorporated as a public company limited by shares on 10 April 2014 in accordance with
the Myanmar Companies Act 1914 (“MCA”). EFR has completed re-registration under the MCL
and obtained a certificate of incorporation issued by the Directorate of Investment and Company
Administration (“DICA”).
Restructuring
EFR was set up as public company in 2014, and the group businesses were operated under
different subsidiaries for several years. The restructuring of the subsidiaries – the business
operations –to consolidate these businesses under EFR was completed effectively only on 15
August 2017.
EFR owns eight subsidiaries and three associate companies as per the table below:
NAME OF SUBSIDIARY

EFR SHAREHOLDING

Myanmar Round the World Logistics, Ltd. (“MRTW Logistics”)

100%

Multipack Engineering Services, Ltd. (“Multipack”)

100%

Unison Choice Services, Ltd. (“UCS”)

100%

EFR G-Link Express Services, Ltd. (“EFR GLEEFR GLE”)

100%

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. (“MRTW Manufacturing”)

100%

Gold Shipping Agency Services, Ltd. (“Gold Shipping”)

100%

Ever Flow River Trading Co., Ltd. (“EFR Trading”)

100%

Ever Flow River Logistics & Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd. (“LDC
Mandalay”)
NAME OF ASSOCIATE COMPANIES

92.6%
EFR SHAREHOLDING

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. (“HITLC”)

49%

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. (“UTOC MES”)

40%

Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar) Co., Ltd. (“KEFR”)

30%
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2.

Outline of Parent, Subsidiaries, and Associated Companies

Our vision
Our vision is to be the industry leader, whether locally or globally, and to be true citizens
contributing to the development of our nation.
Our mission
We aim to offer superior products and services to our valued customers by deploying state-ofthe-art technology with young, energetic, and qualified professionals. We believe in fairness,
justice, and reasonable satisfaction of all our stakeholders.
3.

Company’s subsidiary and affiliate activity:

Myanmar Round the World Logistics., Ltd. 100%
Myanmar Round the World Logistics., Ltd. (“MRTW Logistics”) is a wholly owned subsidiary of
EFR, providing domestic transportation by both containerization as well as general cargo,
international freight forwarding, and total logistics services. MRTW Logistics mainly focuses on
the air freight market and is working with international airlines, such as Nippon Air and Etihad
Air, as their appointed general sales agent/cargo sales agents. Its major customers are garment
merchandizers from Japan.
Multipack Engineering Services., Ltd. 100%
Multipack Engineering Services., Ltd. (“Multipack”), a wholly owned subsidiary of EFR, is
providing services such as logistics engineering, infrastructure, transport and installation,
garment-on-hanger construction, telecom projects, general engineering services, civil
engineering services, mechanical and electrical services, earthwork and road construction,
project feasibility study and design development, project management and consultancy.
Multipack aims to be able to provide turn-key project services.
Multipack has made a JVA with (UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd.) with 40% interest on 05
April 2019 (“UTOC Multipack”); it’s a JV company between Multipack and Asia UTOC Pte., Ltd.
The main business activities of UTOC Multipack will be providing freight forwarding services,
warehousing, machine installation and equipment work, and logistics services. Multipack’s assets
have been transferred to UTOC Multipack as part of the JVA and accompanying asset transfer
agreement.
Unison Choice Services., Ltd. 100%
Unison Choice Services., Ltd. (“UCS”) was incorporated in 2012 and is a wholly owned subsidiary
of EFR, especially providing freight forwarding services as well as total logistics solutions for
international garment and textile products according to the demand for international garment
and textile customers. The company earns its income by focusing on short-haul shipping in Asia.
Moreover, the company became the authorized agent of Sinokor (Korean Shipping Line) since
early 2016 and continues as the authorized agent of Sinokor. Although UCS provides total logistics
solutions, its strength lies in logistics services related to garment exportation.
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EFR G-Link Express Services., Ltd. 100%
EFR G-Link Express Services., Ltd. (“EFR GLE”) is a wholly owned subsidiary of EFR, which was
the first-ever established company of EFR and is a strategically important entity of EFR Group.
EFR GLE provides 3PL/4PL services using international networks. Since it is the first subsidiary
of EFR, EFR GLE retains many old and loyal customers and is highly reputable in the
industry. Among the services provided, EFR GLE is strong in customs clearance and importrelated services. In addition, EFR GLE is a highly reputable provider of total logistics solutions to
customers.
MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. 100%
MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. (“MRTW Manufacturing”) is a wholly owned
subsidiary of EFR, specializing in garment inspection services, including inspection of sewing
stitches, measurements, and accessories, and other services, such as needle detection services,
outdoor inspection services, packaging, tagging and assortment services, barcode scanning
services, and warehousing services, among others. As Cut-Make-Pack (“CMP”) activities gain
momentum in Myanmar, there has been a huge demand for garment inspection services. The
company was set up to opportunistically meet the growing demand in the garment industry.
Gold Shipping Agency Services., Ltd. 100%
Gold Shipping Agency Services., Ltd. (“Gold Shipping”) was established in 2000 and is a wholly
owned subsidiary of EFR. Its main business involves shipping agency services by working with
internationally recognized carriers. The company has been an exclusive shipping agent of
Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. (“HMM”) for about 20 years. The majority of the company’s
revenue comes from handling fees for HMM as commission.
Ever Flow River Trading Co., Ltd. 100%
Ever Flow River Trading Co., Ltd. (“EFR Trading”) is EFR’s wholly owned trading subsidiary,
focusing on trading services for import/export, trade financing and trade house facilities with
support from international trade financers and bankers. As customers require not only end-toend logistics services but also trading services, EFR Trading is conducting trading as trade house
and as buying agent according to the demand of the customers. In addition, EFR Trading is a
highly reputable trading company not only by acting as a trade house for importation and
distribution of electrical equipment and devices but also by carrying out exportation of raw
rubber materials. Moreover, EFR Trading is importing rubber rollers for rice mills from Vietnam
into Myanmar and distributing those rubber rollers in the Myanmar market.
Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd. 92.6%
An inland intermodal terminal is directly connected by road or rail to a seaport and operating as
a center for the transshipment of sea cargo to inland destinations. In Myanmar, inland intermodal
terminals are necessary to take full advantage of its strategic location linking China and India, as
well as connecting the Southeast Asian region.
The Government of Myanmar has designated eight cities to host an inland intermodal terminal
with the focus on contribution to national development through an increase in international trade
as well as domestic transportation and logistics services. To this end, the government has engaged
selected companies to develop inland intermodal terminals on a Build-Operate-Transfer (“BOT”)
basis.
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A Memorandum of Understanding (“MOU”) was entered into between EFR, as the concessionaire,
and the Mandalay Regional Government, as the land owner, concerning a land concession for an
inland intermodal logistics project in Mandalay Region on a BOT basis with a term of 70 years
(i.e., an initial 50 years plus two renewable periods of 10 years each) starting from the commercial
operation date. The inland intermodal logistics project involves the railway transportation of
merchandise and goods between Yangon and Mandalay.
The BOT contract has been agreed and signed. The contract provides for the construction of the
intermodal terminal to allow the transportation of merchandise and goods via the YangonMandalay railway. The total area of the inland intermodal logistics Project Land is 14.05 acres,
which is rented from the Mandalay Government.
The value proposition of the project is to set up a one-stop intermodal inland terminal in
Mandalay, providing cost savings through railway routes instead of trucking.
Figure 1: Current Logistics Flow between Yangon and Mandalay

Figure 1 shows the current logistics flow between Yangon and Mandalay. After customs clearance
is completed at the Yangon ports, imported containers are shipped to Mandalay. As most
containers are transported via trucking, there is heavy traffic along the Yangon-Mandalay
highway, often creating congestion on the road. Currently, EFR uses third-party terminals in
Mandalay before further shipping to either middle and upper Myanmar or neighboring countries,
such as China and India. Similarly, export containers are first transited at Mandalay and
transported by way of trucks to Yangon ports for international trade.
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Figure 2: Logistics Flow with EFR LDC (Mandalay)

Figure 2 shows the movement of containers via railway freight instead of trucking. As the railway
track is linked directly to the project site, building a logistics and distribution center has
numerous advantages over other locations in Mandalay. Moreover, it is expected that the
advantage of using railway freight could possibly be saving half the amount of costs for trucking.
Most importantly, it solves the issue of traffic congestion on the Yangon-Mandalay highway. With
more accuracy in estimating the transporting time on the railway route, it is more effective in
terms of logistics planning for customers. The project will also provide container depot and
warehouse services.
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Estimated Development Schedule of EFR LDC (Mandalay):
2017
Sr. Des cri pti on

2018

2019

2020

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

1 La nd Rel a ted Documenta ti on
2

Contra ct Dra ft a nd Si gni ng wi th
ma nda l a y s ta te government

3

La nd s urvey (Topogra phy, Bench
Ma rk, Soi l Tes t)

4

Propos a l Des i gn for MIC, MCDC
a ppl i ca ti on a nd a pprova l

5

Deta i l Worki ng Des i gn for
Contra ctor

6 Sel ecti on of Contra ctors
7 Cons tructi on Peri od of Pha s e I
8 Soft Openi ng of Pha s e I
9 Aqui red Li cence a nd Permi t
10 Gra nd Openi ng of Pha s e I
11 Pha s e II Cons tructi on
12 Pha s e II Opera ti on

6 months (a fter one yea r openi ng of Pha s e I )
After Pha s e II cons tructi on

Process Period
Target Complete Period
Complete Status

Phase 1 is completed and it is already operated in the end of 2019. Phase 1 includes warehouse1,
container yard as well as 1,000 square meter outdoor storage 1. Phase 2 is expected to start six
to nine months after the grand opening. It includes warehouse 2 & 3 and outdoor storage 2 & 3.
Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. 49%
Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. (“HITLC”) is a JV company between EFR and Lann
Pyi Marine Co., Ltd. (“Lann Pyi”), of which EFR holds a 49% interest. The project involves the
construction of a port, container-storage yard, operation of logistics services and bonded
warehouse services on a 40-acre area of land in Yangon near the North-west Industrial Zone. Lann
Pyi holds an unlimited concession right over (the “Project Land”). The JVA is for a period of
70years (50 years + 10 years + 10 years).
EFR is responsible for operation of the main activities of the HITLC terminal project, which
include providing an Inner River Port, Container Depot, Customs-bonded Warehouse, and Total
Logistics Solutions. HITLC terminal project uses Barges for linking the projects with the Thilawa
Ports strategically.
The value proposition of the project is to provide a one-stop logistics service with an overall
competitive cost and convenience to customers whose warehouses and factories are located in
the western part of Yangon major industrial zones such as Hlaing Thayar, Shwe Lin Pan, and
Htantapin. Upon completion, customers could benefit from substantial cost savings in both
import and export with the logistics supply chains under EFR. The following demonstrates how
the project adds value:
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Figure 1: Current Logistics Flow in Yangon

Import

Warehouse
Shipping
Port/Termin

Yangon Port/Terminal
Factory

Export

Shipping
Port/Termi

Yangon Port/Terminal

Figure 1 provides a simple demonstration on the logistics routes for both import and export in
Yangon. For instance, when international ships are berthed at Yangon ports, import containers
are initially unloaded for customs clearance and transported from the ports to the respective
warehouse or factory via trucking, which is the most widely used mode of transport in current
logistics operations. Despite its advantage in speed, trucking can only transport one container at
a time. In addition to that, container trucks are regulated to only operate limited hours at night
due to the heavy daytime traffic. As such, trucking is not the most cost-effective way despite
providing certain advantages.
Similarly, when a customer plans for exporting goods oversea, empty containers are first
transported to the warehouse or factory via trucking. After containers are packed, they are
transported to Yangon ports for international shipment. It is also transported one container per
truck each time and only at night
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Figure 2: Logistics Flow with HITLC

Figure 2 demonstrates the value proposition of the HITLC terminal project. When international
ships are berthed at Yangon ports, import containers are immediately transferred to barges,
transporting multiple containers directly to HITLC terminal via river route instead of trucking.
Customs clearance can also be completed at the project terminal. With a 40-acre area of land, the
project will provide warehouse services and even custom-built warehouses for major customers.
Upon completion, customers will enjoy substantial cost savings. As major activities are completed
within the terminal, customers will further benefit from the aspect of time and efficiency.
Estimated Development Schedule of Hlaing Inland:
2019
2020
Description
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Q4

Q1

2021
Q2 Q3

Q4

Q1

2022
Q2 Q3

Q4

Phase 2

Phase 1

Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sep Oct - Dec

Master Plan
Sand Filling Process
Compaction Process
Jetty & Warehouse Construction
Container Yard (Bounded)
Deployment of Equipment
Soft Launch
Grand Opening
Structure Design
Sand Filling Process
Jetty & Warehouse Construction 2
Operation

completed

completed

PART VII. COMPANY INFORMATION

start of operation

Phase 2 operation at the end of 2025

26

For the Phase 1 development, master planning and sand filling process has been completed. It is
expected to start the warehouse and jetty construction by the end of 2020 and complete the Phase
1 in the middle of 2021. Phase 2 is expected to start six to nine months after the operation of
Phase 1, which includes warehouse 2, container yard, administrative area, 8-storey main office
and truck terminal. It is planning to complete Phase 2 at the end of 2025.
4.

Strengths/Strategies

Established track record in the sector
The company was founded in 1998, while the holding company, EFR, was newly set up to
restructure all the businesses under one umbrella. Over the years, the company has garnered
substantial goodwill in the industry for offering quality services to customers.
Although the group originally started with shipping agency and freight forwarding businesses, it
has quickly expanded into complementary and adjacent businesses, such as trucking, garment
inspection, trading and engineering, as well as design and construction for the logistics sector.
Employing a customer-focused philosophy, the group managed to drive the complementary
businesses into a great success, and they now contribute more than half of the group revenue,
strengthening our financial and market position substantially and cementing its leading position.
All this has led to rapid growth, better performance track records, and a strong reputation in
providing quality services to customers.
Experienced management and competent technical professionals
The combined industrial experience of the management team of EFR is close to 20 years – each
member in the management team has an average experience of approximately 20 years. U Kyaw
Lwin Oo, founder and chairman of the group, has more than 24 years of experience steering the
group from a small company into a top total logistics service provider with substantial market
share in Myanmar. The chairman has been instrumental in devising strategies to bring the group
to a leading role in Myanmar logistics sector. He was able to execute the strategies successfully
with support and advice from other members in the management team who have specialized
knowledge and experience in related engineering and design businesses. One of the valuable
assets of the group is the experience and networks of the management team which is the engine
for accelerated growth in a rather competitive environment. In order to provide seamless
services to the customers, the management team in turn has to rely heavily on middle
management and ground staff. Not only has the management trained its employees well but also
managed to retain experienced and competent staff to provide quality services that are above the
industry standards in Myanmar. With constant training and empowerment via increased job
responsibilities, the group has managed to groom some of the middle managers to hold senior
management positions and even directorships. Through cleverly designed and aligned incentive
structures and job responsibilities, the group has formed a well-functioning management team
supported by competent professionals who are some of the best among their peers in the
industry.
Loyal customer base
One of the reasons of the group sustain the top spot in a domestic logistics service industry is the
support and loyalty of a large customer base that the group has consistently built up through a
customer-focused philosophy over the past 20 years. Steadily, the group has managed to gain the
trust and loyalty of customers through offering quality and reliable services which are of the
utmost importance for staying competitive among peers and maintaining a long-term
relationship with customers. With the support and encouragement of customers, the group has
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successfully expanded into other complementary businesses by applying the same customerfocused philosophy. Furthermore, the group has grown in confidence and has ventured into
related businesses, creating better values to customers. Having a large pool of satisfied and loyal
customers allows the group to grow exponentially paired with the success of entering into new
businesses. It is believed that the group will continue to enjoy long-term success by creating
better value for customers by striving to achieve the best quality services for them, which will
also maximize shareholders’ value in the long run.
Full-service provider
For the group to become the de facto leading total logistics service provider competing at the
international level, it is vital not only to seek technical collaboration with foreign partners but
also manage the entire spectrum of the logistics supply chain. As such, venturing into the
upstream business – port terminal operations – will place the group in a strategic position,
making it possible to offer a seamless service to its customers. The chairman, together with the
core management team, has made a long-term strategic decision by implementing key projects
throughout Myanmar – including HITLC terminal and Ever Flow River Logistics and Distribution
Center (Mandalay) projects – in the next five years.
Although the group has grown rapidly in the core businesses as shipping agents and freight
forwarders– there are constraints in terms of terminal handling capacities which are handled by
third-party port operators impacting on the overall growth of the group. With ambition to provide
a better value proposition for the customers, the group has stepped into the upstream of supply
chain by implementing inland terminal and logistics center projects so that the entire logistics
supply chain is within the control of the group, which is essential for providing a smooth total
logistics service experience for customers. Successful implementation of the projects will allow
the group to become the leading total logistics service provider in Myanmar.
5.

Strategic projects

Hlaing Inland Terminal Project
Although top clients of the group maintain their warehouses and manufacturing facilities in the
western part of Yangon where major industrial zones, such as Hlaing Thayar, Shwe Lin Pan, and
Htantapin, are located, the containers are usually inspected, cleared, and then transported from
Yangon ports to the industrial zones through trucking, which are costly and highly inefficient at
the moment due to unpredictable traffic in Yangon. Thus, the HITLC river terminal project
(“HITLC Terminal Project”), located in close proximity to the industrial zones, and provides a
better value proposition in terms of cost and time efficiency.
The HITLC Terminal Project, built on a 40-acre piece of land, will provide the handling capacity
of approximately 35,000 to 70,000 containers per year. The terminal will not only accommodate
most of the internal demand but also be able to render services to external clients. In a way, parts
of the revenue for the port operations are secured with internal clients though the transactions
will be on an arm’s-length basis. Secondly, this project will bring about improved time efficiency,
as the terminal will be designed to include facilities such as customs clearance, functionality of an
ICD and customs-bonded facilities, as well as warehouse services within the same compound. As
the clients are able to rent warehouse space and concurrently go through customs clearance in
the same area without having to transport goods from external warehouses, there is a great deal
of savings in terms of time and additional trucking costs.
Finally, the most significant value proposition of the project is the overall cost saving for clients.
Normally, the containers are cleared at the terminals of Yangon Port after the container ships are
berthed and transported via trucking to the warehouses or factories in industrial zones, but the
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containers are transported one at a time. By using a barge as an alternative mode of transport,
the containers from international markets could be shifted directly onto a barge and transported
to complete the customs clearance at the project site instead of passing through Yangon Port. As
a barge can carry at least 50 containers per trip, the transportation charge is reduced to half
compared to that of to the conventional trucking shipment, providing a substantial saving on total
transportation costs. Overall, the project brings a tremendous value in three areas: capacity
constraints, time efficiency, and cost saving.
Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay)
As per international logistics standards, goods are transported by only prime movers into regions
less than 200 miles away for the obvious reasons of cost and energy efficiency. While the distance
between Yangon and Mandalay is more than 350 miles, the majority of the containers are
transported with prime movers and chassis trailers via highways. Not only is it not cost effective
but also it creates highway traffic, which impedes trade within the country.
The Inland Intermodal Logistics Project facilitates the transportation of container goods by using
railway network infrastructure between Yangon and Mandalay (“Inland Intermodal Logistics
Project”). As the terminal is strategically located along the railway track at Paleik in Mandalay, it
is ideal to develop one-stop service facilities for a logistics and distribution center, including rail
terminal, empty depot, and customs-bonded facility, among others, within the compound. The
Inland Intermodal Logistics Project is crucial for EFR, as Mandalay city is becoming an important
logistics hub in facilitating trade flow due to its strategic location and infrastructure.
For instance, local products from middle and upper Myanmar flow through Mandalay to the Muse
trade zone (on the border to China in the east) Tamu trade zone (on the border to India in the
west), and Yangon Port in the south of Myanmar. From there, the goods are exported to
international markets, and vice versa for the goods that are imported into the country.
Implementing the Inland Intermodal Logistics Project in Mandalay will not only fulfill EFR’s
strategic vision but also bring in an additional source of income, creating long-term value for the
shareholders.
6.

Summary of key strengths

The key strength of our Company lies in the experience and network of professionals, a clear
vision, and skills and expertise of management who can identify opportunities and strategically
plan and execute those plans to turn opportunities into reality and positively impact the industry.
Another key factor contributing to our past success is the willingness of management and our
employees to listen to our customers’ needs, including their resourcefulness to create solutions
to satisfy the ever-increasing needs of our customers.
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7.

Organizational structure of the Company and its Group

EFR owns eight subsidiaries and three associate companies as per the table below:

EFR

MRTW
Logistics
100%

Multipack
100%

UTOC
Multipack
40%

EFR GLE
100%

UCS 100%

LDC
Mandalay
92.6%
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HITLC
49%

MRTW
Manufacturing
100%

EFR
Trading
100%

Gold Shopping
100%

KEFR
30%
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8.

Employees

As at the Latest Practicable Date, apart from the CEO, CFO, and Operation Directors, our Company has a total of 632 employees, 23 of which are
dedicated to the Company and 609 of which are employees of our subsidiaries and JV companies as detailed below.
EFR ALL STAFF LISTS SUMMARY

SBU

MANAGEMENT AND
PROFESSIONALS

SALES & MARKETING

ADMIN, HR & IT

OPERATION, PROJECT
& BUSINESS

FINANCE

TOTAL

DEVELOPMENT

EFR

6

0

2

3

12

23

MRTW Logistics

3

6

1

2

11

23

Multipack

1

2

2

2

12

19

UCS

0

5

3

2

8

18

EFR GLE

2

3

4

4

46

59

MRTW
Manufacturing

6

1

3

4

346

360

Gold Shipping

3

7

3

2

8

23

EFR Trading

1

2

0

2

3

8

LDC Mandalay

1

3

2

1

1

8

HITLC

1

1

5

2

1

10

KEFR

0

9

1

4

67

81

Total

24

39

26

28

515

632

Other than the Directors, CEO, CFO, and Operation Directors, there are no other employees of the Company who may have significant influence in the
Company’s major and/or strategic planning and decision-making.
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9.

Description of business

9.1.

Business overview

Myanmar’s Gross Domestic Product (“GDP”) was US$ 67.4 billion in 2016.1 It is estimated to grow
7% per annum to 2030, which is relatively high compared to neighboring countries. Since the
economic liberalization in 2011, the trade volume has increased substantially and is expected to
continue in an upward trend until 2030. However, there are significant needs in the infrastructure
and logistics sectors to facilitate the efficient flow of domestic and international trade cargo.
The Ministry of Transport and Communication, with the assistance of the Japan International
Cooperation Agency (“JICA”), is drawing up a National Logistics Master Plan to supplement a
National Transport Master Plan. The purpose of creating such plans is to create an efficient and
competitive logistics system that supports a multimodal transportation system in Myanmar.
According to the National Transport Master Plan, cargo movement to and from Myanmar is
estimated to increase to 312 million tonnages by 2030 compared to 169 million tonnages in
2015. 2 The major transport link of the cargo movement will be the north-south axis, where
Yangon and Mandalay are the two strategic cities for China, India, and the rest of the international
market.
Due to the lack of proper infrastructure and facilities, logistics costs are substantially high
compared to Vietnam and Thailand. One of the shortcomings is the low capacity of port facilities
that cater for increasing trade volumes, especially Yangon Port which often encounters
congestion in trade handling. For domestic cargo movement, the road is used as the main
transportation mode compared to river and railway, which are fairly underutilized due to poor
facilities. The logistics costs could be significantly improved if river and railway facilities could be
upgraded for domestic cargoes.
Developing the HITLC terminal project in Yangon and Ever Flow River Logistics and Distribution
Center in Mandalay in line with the National Logistics Master Plan will not only facilitate the
development and modernization of logistics sector in Myanmar but also create substantial value
via cost savings to the customers. Since EFR is the leading logistics service provider with over
20years of experience, the two projects will provide extensive synergies with existing businesses.
Ultimately the implementation of the projects is aligned with the management vision of becoming
the leading total logistics service provider with end-to-end solutions in Myanmar as well as
ASEAN.
9.2.

Outline of each business segment

Logistics
As part of the supply chain management functions, logistics management deals with planning,
managing, and executing the process of moving goods from point A to point B. The key aspects of
the logistics management are the planning and implementation of the entire process in the most
effective and efficient way possible. While the transportation is a crucial function in implementing
the process, it cannot be defined as logistics without planning but simply a subset of logistics
management.

https://tradingeconomics.com/myanmar/gdp
by Mr. Masayuki Karasawa on the National Logistics Master Plan at the Myanmar Infrastructure Summit
2018
1

2Presentation
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Though EFR started as a freight forwarder, we understand that planning an effective and efficient
process is essential to be successful in the logistics service industry. Only if we manage all the
functions in the supply chain, would we achieve the quality that we benchmark ourselves in the
industry and bring more value for our customers. Keeping that in mind, EFR has expanded the
services vertically over the year. With the collective efforts to provide quality total logistics
solutions to our customers, EFR is now able to provide services in the entire logistics supply chain.
Our main services are as follows:











Shipping
Air freight
International freight forwarding
Customs clearance
Domestics transportation
Warehousing
Distribution
Survey and inspection
Logistics engineering
Trade financing

Other services are as follows:










Packaging
Containerization
Documentation
Insurance
Storage
Importing and exporting regulations
Freight damage claims
Vendor management
Risk management

Logistics infrastructure development
As a total logistics service provider, EFR strives to provide end-to-end services to customers –
from the factory to the doorstep of end users – including ex-work transportation arrangements,
customs clearance, insurance, sea/ air, stevedoring arrangement, local transportation via truck/
rail/ inland water, warehousing, and distribution. EFR is envisioned to be the leading player not
only in logistics service solutions but also in logistics infrastructures, such as terminal handling,
dry port, ICD, and bonded warehouses.
As the trades are growing along with the opening up of the Myanmar market, we see the
opportunity in developing and operating logistics infrastructure projects. To become a de facto
total supply chain logistics service provider in Myanmar, we have opted to develop projects in
key cities in line with the National Infrastructure and Logistics Plan. In terms of priority, we will
first implement HITLC Terminal Project (Yangon) and Inland Intermodal Logistics Project
(Mandalay).
9.3.

Sales and marketing

Most of our transactions are through repeated customers with whom we have built long-term
relationships. We market our services by targeting potential customers who are likely to seek
total logistics solutions or one-stop-shop solutions. We have also built strong relationship with
ship liners from whom we receive an enormous amount of business. Over the last 20 years, we
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have steadily built a strategic alliance with ship liners; subsequently, our day-to-day business is
intricately linked to their business as well.
Our corporate leaders constantly participate in industry-wide summits and trade association
meetings; through these avenues, we communicate our core values, a clear understanding of
customers’ needs and frustrations as well as a customer-centric approaches aimed at solving
logistics inefficiency and overcoming barriers to win new customers’ trust and existing
customers’ loyalty.
We let our service speaks for itself by striving to provide the best total logistics solutions that set
the industry standard. Over the past 20 years, we retain good reputation.
We train our employees to listen and truly understand our customers’ needs and then cater the
services to satisfy those specific needs. By truly understanding customers’ needs, we can then
come up with solutions to the entire logistics chain, from invoicing, arranging and managing
shippers, to customs clearance and unloading goods, and taking care of end-to-end logistics.
We have instilled the core value in each of our employees that our customers’ needs are our main
priority. We thrive and excel in providing complete logistics solutions that would satisfy our
customers’ needs.
9.4.

Competition

Our competition primarily lies in the domestic market from companies offering services similar
to ours. In the logistics sector, there are a broad spectrum of services including freight forwarding,
sea transportation, rail transportation, road transportation, air transportation, customs
clearance, warehousing, as well as distribution and infrastructure such as ports. While our
competitors offer similar services, most of them are specialized in only one or a few kinds of
services and are capable of offering only a narrower spectrum of services. Our competitive
advantage lies in our ability to offer total logistics services from start to end as well as upstream
to downstream. Reinforcing this strength with our experienced management and competent
technical professionals, we have built long-term relationships with our loyal customers and
established a remarkable track record.
As we are planning to further expand our business through investment in logistics infrastructure,
our competitors may also make additional investment and broaden their businesses and services.
Our potential competitors may also arise from the entry of international logistics companies that
offer similar services or also from major shipping lines or merchandizers who may possibly move
down the supply chain by venturing into the logistics business.
9.5.

Material contracts

Multipack
JVA between Multipack and Asia UTOC Pte., Ltd.
EFR, through its subsidiary Multipack, has entered into a JVA to establish and hold a 40% interest
in UTOC Multipack, which is a JV company between Multipack and Asia UTOC Pte., Ltd. The main
business activities of UTOC Multipack will be providing freight forwarding services, warehousing,
machine installation and equipment work, and logistics services. The JVA was executed between
Multipack, represented by U Aung Min Han, Director of Multipack, and Asia UTOC, represented
by Mr. Jun Okuno, Managing Director of Asia UTOC, on 5 April 2018.
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Gold Shipping
Agency agreement with principal
Gold Shipping was appointed as agent for the business in Myanmar of the principal, Hyundai
Merchant Marine Co. Ltd. (“HMM”), The agreement was executed on 01 February 2000 for a term
of one-year subject to automatic extension of the term of the agreement. The agreement included
an addendum on various matters including the agent’s compensation. The contract required Gold
Shipping to provide all customary services of a container motor vessel liner agent to HMM,
servicing inbound and outbound shipping to and from Myanmar and various parts of the world.
The latest re-appointment of Gold Shipping as the sole agent in Myanmar of Hyundai Merchant
Marine Co., Ltd. (“HMM”) through an agency agreement dated 1 January 2018. HMM is engaged
in the business of providing general shipping service for full container vessels (owned, chartered,
operated, and/or managed by HMM) between Myanmar and global ports. The agency has a term
of one year from 1 January 2018 and, according to Article 9 of the agreement, “after the conclusion
of the said period of one year, the Agreement shall continue to be in force but shall be terminated
by each parties (sic) upon delivery to the other party at the principal office of written termination
not less than 60 (sixty) days before date of termination.”
Gold Shipping’s obligations include the performance of functions in the following: sales and
marketing, customer service and cargo transportation, vessel operation and husbanding,
container equipment, and surveys and claims investigation for damage to cargo.
LDC Mandalay
BOT agreement between Mandalay Regional Government and LDC Mandalay
The BOT contract was executed on 25 February 2016 between the Mandalay Regional
Government, as the owner, and LDC Mandalay. The BOT contract is in relation to the construction
of an inland terminal project on the project land on a BOT basis and operation of the
transportation of merchandise and goods via the Yangon-Mandalay railway. The total area of the
project land is 14.05 acres. The concession period is up to 70 years (i.e., an initial 50 years plus
two possible extension periods of 10 years each).
HITLC
MOU between Lann Pyi and EFR
Lann Pyi and EFR have signed an MOU for the building of a container port and total logistics
center, and to carry out related logistics and inland port services. The total intended investment
is US$47 million, which EFR will contribute 49% in cash and Lann Pyi will contribute 51% in kind
by way of the 50-year lease of the land to be used. EFR is required to procure machinery and
equipment required for the business. The MOU is valid for 12 months from signing on 8 July 2016.
JVA between Lann Pyi and EFR
A JVA was executed between EFR, represented by U Kyaw Lwin Oo, Chairman of EFR, and Lann
Pyi, represented by General Khin Maung Than, Chairman of Lann Pyi, on 19 January 2017 in
relation to co-operation in the construction of a port, construction of a container-storage yard,
and operation of logistics services on 40 acres of land located between Aung Zaya Bridge and
Shwe Pyi Thar Bridge, which is part of 150 acres of land addressed at Plot No. 1, Survey No. 15,
Yaw Ah Twin Wun U Phoe Hlaing Road, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township,
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Yangon Region. The term of the JVA is 50 years and it shall be effective from the date of obtaining
all required licenses and permits from the relevant government authorities.
Share Subscription Agreement between Chang Yang Development Company Limited and
EFR
A share subscription agreement (“SSA”) was executed between Chang Yang Development
Company Limited (“Chang Yang”) and EFR dated 21 June 2019. The SSA contains the agreement
between the parties for Chang Yang to subscribe to 1,720,000 ordinary shares of EFR for a
subscription price of MMK4,300,000,000 (MMK2,500 per subscribed share). Chang Yang will
subscribe the subscription shares and pay the subscription price on the Closing Date, which is 10
days after the satisfaction by EFR of the conditions precedent (“CPs”) set out in the SSA, including
provision of evidence that EFR’s total share capital is paid up to the satisfaction of Chang Yang.
The CPs must be fulfilled before the Long-Stop Date which is one year from the date of the SSA.
Upon closing, as defined in the SSA, the parties will not be able to rescind the SSA. Chang Yang is
subject to a Lock-Up Period, which is a period post-listing in the YSX during which Chang Yang is
restricted from selling or transferring its subscription shares or any other rights thereto for a
certain duration to be defined by EFR or the YSX.
Port management agreement between Lann Pyi and HITLC
A MOA has been signed between Lann Pyi and HITLC. Lann Pyi appointed HITLC exclusively for
50 years from August 2017 as its sales and marketing manager.
KEFR
JVA between EFR and Kamigumi Co., Ltd.
EFR is party to a JVA between EFR and Kamigumi Co., Ltd., (referred to as “KEFR”). The agreement
was executed on 1 November 2014, and is for a term of five calendar years, renewable annually
until either party gives six months’ notice of its intent to terminate. KEFR was formed with
US$1,548,927.51 of assets and cash capital of US$200,000. The business of KEFR is limited to
providing in Myanmar any kind of logistics services, including international freight forwarding
and customs clearance services.
9.6.

Property, plant, and equipment

As at the Latest Practicable Date, our Company leases the following property:
NAME OF COMPANY
(LESSEE)

ADDRESS

LEASE PERIOD

SIZE

MRTW Logistics

No.1101, 11th Floor,
Maharbandoola
Complex B, Corner of
Maharbandoola Road
and Tarwatainthar
Street, Pazundaung
Township, Yangon

1 year, from 1 Sep
2014, extendable on a
yearly basis (lease
from MPA)

1,600 sq. ft

UCS

803, 8th floor, AMPS Tower B, 50th St
Condominium,
Bodataung Township,
Yangon

1 year, from 1 Nov
2016 to 31 Oct 2017,
extendable on a yearly
basis

1,500 sq. ft
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NAME OF COMPANY
(LESSEE)

ADDRESS

LEASE PERIOD

SIZE

EFR GLE

62, Rm 1001 and Rm
1002, Mahabandoola
Complex, Housing (B),
Pazundaung Township,
Yangon

1 year, from 1 Jun 2017
to 31 May 2018,
extendable on a yearly
basis

3,200 sq. ft

Gold Shipping

707, 7th floor, AMPS Tower B, 50th St
Condominium,
Bodataung Township,
Yangon

1 year, from 1 Apr
2017 to 31 Mar 2018,
extendable on a yearly
basis

1,800 sq. ft

Our Company does not hold any other material, tangible fixed assets.
9.7.

Research and development

The nature of our business does not require us to undertake any intensive research and
development activity other than feasibility studies on design, construction, and development of
the projects our Company is going to invest or develop. As at the Latest Practicable Date, our
Company has initiated the following feasibility studies:
NO

10.

NAME

DATE

1

LDC Mandalay

2015-2017

2

LDC Mandalay

2014 - 2017

3

LDC Mandalay

2014-2016

4

HITLC

2015-2017

5

HITLC

2014 - 2018

6

HITLC

2014-2016

PURPOSE
Market feasibility study to analyze and forecast market size,
market potential, and competition among other things.
Technical feasibility study to analyze technical and operational
feasibility and develop conceptual and master plan.
Financial and economic feasibility study to analyze the
profitability and develop financial model among other things.
Market feasibility study to analyze and forecast market size,
market potential, and competition among other things.
Technical feasibility study to analyze technical and operational
feasibility and develop conceptual and master plan.
Financial and economic feasibility study to analyze the
profitability and develop financial model among other things.

Management’s discussion and analysis

Due to the Restructuring completed effectively only on 15 August 2017, our financial condition
and results of operations for the years ended 31 March 2018 and 2019 are not directly
comparable because the former will reflect only seven and half months of operation starting from
15 August 2017 while the latter will reflect the full twelve months of operation. In order to
provide a meaningful comparison, we have included in this Disclosure Document for Listing
unaudited pro-forma consolidated financial statements for the year ended 31 March 2018
showing how our financial condition and results of operations would have looked if the
Restructuring had been completed as of 01 April 2017. Unaudited pro-forma consolidated
financial statements for FY 2017-18 and audited consolidated financial statements for FY 201819 are prepared based on the audited financial statements of our subsidiaries and associates with
certain pro-forma adjustments for FY 2017-18. The unaudited pro-forma consolidated financial
information has been prepared for illustrative purposes only and is not necessarily indicative of
the consolidated financial position or the results of operations in future periods or the results that
would actually have been realized during the specified periods.
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The following management’s discussion and analysis of our operation and financial performance
are based on unaudited pro-forma consolidated financial statements for FY 2017-18 and audited
consolidated financial statements for FY 2018-19.
10.1

Operating results for FY 2017-18 compared with FY 2018-19

UNAUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (PRO FORMA BASIC)
Ever Flow River Group Public Company Limited
PRO-FORMA CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS

FY 17-18 (MMK)

Revenue
Cost of goods sold
Gross profit
Administration expenses
Selling and distribution expenses

FY 18-19 (MMK)

8,348,990,188

10,147,620,488

(5,344,376,207)

(7,520,984,758)

3,004,613,981

2,626,635,730

(2,768,998,737)

(2,417,610,227)

Nil

Nil

235,615,244

209,025,503

62,994,038

1,781,117,215

Nil

(81,927)

298,609,282

1,990,060,791

(173,969,414)

(181,089,864)

124,639,868

1,808,970,927

(128,629,476)

(237,267,418)

(3,989,608)

1,571,703,509

-

436,794,941

(3,989,608)

2,008,498,450

1,251,748

1,584,634,053

Non-Controlling Interest (NCI)

(5,241,356)

(12,930,544)

Total profit for the year

(3,989,608)

1,571,703,509

1,251,748

2,021,428,994

(5,241,356)

(12,930,541)

(3,989,608)

2,008,498,450

Profit before interest and tax
Other income
Finance cost
Profit before tax
Income tax expenses
Profit after tax
Share of associates profit
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Profit attributable to:
Owners of the Parent

Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total comprehensive income for the year

ANALYSIS OF REVENUE
SUBSIDIARY

FY 17-18
(MMK)

EFR (stand-alone)

% OF
TOTAL

FY18-19
(MMK)

% OF
TOTAL

GROWT
H

Nil

0.0%

396,065,000

3.8%

382,990,235

4.6%

269,028,238

2.5%

1,054,639,281

12.6%

348,294,641

3.3%

UCS

200,931,415

2.4%

204,484,898

1.9%

N/A
29.8%
67.0%
1.8%

EFR GLE

917,703,674

10.9%

1,684,961,834

16.0%

83.6%

MRTW Logistics
Multipack
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MRTW
Manufacturing
Gold Shipping

1,563,977,988

18.6%

1,330,743,548

12.6%

818,971,848

9.7%

1,176,217,826

11.1%

14.9%
43.6%

3,463,636,423

41.2%

5,151,580,276

48.8%

48.7%

LDC Mandalay

Nil

0.0%

Nil

0.0%

Total revenue

8,402,850,864

100.0%

10,561,376,261

100.0%

EFR Trading

Intercompany
transaction
Total revenue

(53,860,676)

(413,755,773)

8,348,990,188

10,147,620,488

25.7
%

21.5
%

Revenue by entity (in Millions Kyats)
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
FY 17-18

FY 18-19

EFR (Stand Alone)

MRTW Logistics

Multipack

UCS

G-Link

MRTW Manufacturing

Gold Shipping

EFR Trading

LDC Mandalay

Our consolidated revenue increased by 25.7% to MMK10,561,376,261 for FY 2018-2019 from
MMK8,402,850,864 for FY 2017-2018. The growth in revenue is primarily driven by EFR Trading,
EFR GLE and Gold Shipping which contributed 78.2%, 35.5% and 16.6% respectively. The
revenue of EFR Trading grew 48.7% from MMK3,463,636,423 in FY 2017-18 to MMK
5,151,580,276 in FY 2018-19 due to increased trading volume and activity since we received not
only advance income from Rubber exports but also achieved higher sale volume for facilitating
electronic goods. Revenue of EFR GLE grew 83.6% from MMK917,703,674 FY 2017-18 to
MMK1,684,961,834, as we managed to provide comprehensive total logistics services to big
customers. The revenue of Gold Shipping also increased 43.6% from MMK818,971,848 in FY
2017-18 to MMK1,176,217,826 in FY 2018-19 due to the fact that our principal shipping company
promoted additional services that are favorable for Asian trade.
ANALYSIS OF GROSS PROFIT
FY 18-19
(MMK)
396,065,000

% OF
TOTAL
13.5%

GROWT

Nil

% OF
TOTAL
Nil

MRTW Logistics

242,705,777

8.0%

196,609,524

6.7%

-19.0%

Multipack

360,750,162

11.9%

76,403,759

2.6%

-78.8%

UCS

196,244,400

6.5%

202,520,704

6.9%

3.2%

EFR GLE

750,270,997

24.8%

870,295,662

29.7%

16.0%

SUBSIDIARY

FY 17-18
(MMK)

EFR (stand-alone)
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MRTW
Manufacturing
Gold Shipping

628,765,736

20.8%

349,980,003

11.9%

-44.3%

515,564,556

17.1%

520,192,375

17.7%

0.9%

325,243,354

10.8%

321,660,837

11.0%

-1.1%

Nil

0.0%

Nil

0.0%

Total Gross Profit
Intercompany
transaction

3,019,544,982

100.0%

2,933,727,864

100.0%

(14,931,000)

(307,092,133)

Total Gross Profit

3,004,613,982

2,626,635,731

EFR Trading
LDC Mandalay

GROSS PROFIT MARGIN

-2.8%

12.6%

FY 17-18

FY 18-19

GROWTH

MRTW Logistics

63.4%

73.1%

15.3%

Multipack

34.2%

21.9%

-35.9%

UCS

97.7%

99.0%

1.4%

EFR GLE

81.8%

51.7%

-36.8%

MRTW Manufacturing

40.2%

26.3%

-34.6%

Gold Shipping

63.0%

44.2%

-29.7%

9.4%

6.2%

-33.5%

35.9%

27.8%

-22.7%

EFR Trading
LDC Mandalay
Total Gross Profit

Our consolidated gross profit (“GP”) before offsetting intercompany transaction decreased by
2.8% to MMK2,933,727,864 for FY 2018-2019 from MMK3,019,544,981 for FY 2017-2018.
Although our revenue increased by 25.7%, our gross profit decreased by 2.8% due to the decrease
in gross profit margin of EFR GLE, MRTW Manufacturing, Gold Shipping and EFR Trading. The GP
of EFR GLE increased by 16.0% while the GP margin decreased from 81.8% to 51.7% due to
intense competition in the market. Both the GP and GP margin of MRTW manufacturing dropped
44.3% and 34.6% respectively mainly due to the increased labor charges and overtime payments.
Although the revenue of Gold Shipping increased 43.6%, there was no significant change in the
GP with the drop in GP margin from 63% to 44.2% as there was a change of revenue recognition
method. Please refer to the notes of the financial statements for further information. Although
revenue of EFR Trading increased 48.7%, there was no significant change in the GP because of
the drop in GP margin from 9.4% to 6.2%. It was due to the increase of purchasing cost.
ANALYSIS OF COMPREHENSIVE INCOME
FY 17-18
(MMK)
(76,937,237)

FY 18-19
(MMK)
(1,003,963)

2,870,922

6,010,514

109.4%

Multipack

48,537,290

(5,925,876)

-112.2%

UCS

27,614,658

8,242,425

-70.2%

EFR GLE

113,184,810

230,864,961

104.0%

MRTW Manufacturing

(92,013,627)

(271,657,310)

195.2%

Gold Shipping

112,952,155

171,567,648

51.9%

59,260,034

102,505,426

73.0%

(70,829,136)

(173,564,330)

145.0%

EFR (Standalone)
MRTW Logistics

EFR Trading
LDC Mandalay
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Share of Profit from Associates

FY 17-18
(MMK)
(128,629,476)

FY 18-19
(MMK)
(237,267,418)

Total net income for the year

(3,989,608)

(170,227,923)

Nil

77,753,761

(3,989,608)

(92,474,163)

Nil

436,794,941

Intercompany transaction
Total net income for the year
Other comprehensive income
Gain (Loss) on disposal of subsidiary
Total comprehensive income for the year
NET PROFIT MARGIN

Nil

1,664,177,672

(3,989,608)

2,008,498,450

FY 17-18

FY 18-19

GROWTH
84.5%
4166.8%

2217.9%

GROWTH

MRTW Logistics

0.7%

2.2%

198.0%

Multipack

4.6%

-1.7%

-137.0%

UCS

13.7%

4.0%

-70.7%

EFR GLE

12.3%

13.7%

11.1%

MRTW Manufacturing

-5.9%

-20.4%

247.0%

Gold Shipping

13.8%

14.6%

5.8%

1.7%

2.0%

16.3%

EFR Trading

Our consolidated comprehensive income increased to profit of MMK2,008,498,450 for FY 201819 from a loss of MMK3,989,608 for FY 2017-2018. It was mainly due to gain on disposal of our
subsidiary and non-cash currency translation gain. On 5 April 2018, EFR, through its subsidiary
Multipack, entered into a JVA by holding a 40% interest in UTOC Multipack, which is a JV company
between Multipack and Asia UTOC Pte., Ltd. Based on the JVA and Asset Transfer Agreement, EFR
transferred Multipack’s assets to UTOC Multipack, resulting a gain of MMK1,664,177,672. The
non-cash currency translation gain came from the difference in the translation of financial assets
from the functional currency to the presentation currency as the functional currency is
predominately in US$. Please refer to our accounting policies disclosed in the Notes to our
financial statements. Our net profit after tax for EFR GLE, Gold Shipping and EFR trading
increased 104%, 51.9% and 73%, respectively as revenue and gross profits increased while
administration expenses remained constant. Loss of MRTW Manufacturing increased 195% from
MMK92,013,627 to MMK 271,657,310 due to a decrease in both revenue and gross profit margin;
there was a renegotiation on the terms and conditions with a few of the existing regular
customers. Our loss from LDC Mandalay increased 145% from 70,829,136 in FY 2017-18 to
173,564,330 in FY 2018-19 as the administrative costs for the projects were recognized as
expense items instead of capitalizing as project development cost. Losses from associate
companies increased due to initial project costs from HITLC and high depreciation costs from
KEFR.
SHARE OF PROFIT FROM ASSOCIATES
KEFR

HITLC
Multipack
Share of Profit from Associates

FY 17-18
(MMK)
(89,671,753)

FY 18-19
(MMK)
(108,254,589)

(38,957,723)

(69,778,310)

Nil

(59,234,519)

(128,629,476)

(237,267,418)

GROWTH
20.7%
79.1%
84.5%

For KEFR, it is more meaningful to look at earnings before interest, tax, depreciation and
amortization (EBITDA) as the accounting depreciation life of a truck is shorter than the expected
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condition of the truck. While KEFR’s EBITDA is positive, the profit shown above is negative mainly
due to the aggressive depreciation life. Management expects that the loss of HITLC will persist
until it is officially launched for business in the second half of 2021. On the other hand,
management believes that Multipack will turn positive after the operation is stable under the
leadership of the new JV – UTOC Multipack.
ANALYSIS OF COST AND EXPENSES
Our consolidated administration expenses increased by 0.7% from MMK 2,783,929,737 in FY
2017-18 to MMK 2,802,456,121 in FY 2018-19. We have controlled our cost and expenses in most
of the subsidiaries except LDC Mandalay, where additional expenses were incurred before the
operation starts. As EFR is a holding entity without the actual operation, the expenses increased
376.7% due to the fees payable to consultants for the listing preparation.
FY 17-18
(MMK)
(85,387,260)

FY 18-19
(MMK)
(407,074,907)

MRTW Logistics

(239,631,366)

(214,871,526)

-10.3%

Multipack

(306,213,042)

(83,911,684)

-72.6%

UCS

(183,999,832)

(201,552,631)

9.5%

EFR GLE

(605,619,708)

(563,343,911)

-7.0%

MRTW Manufacturing

(725,950,370)

(621,555,387)

-14.4%

Gold Shipping

(367,153,898)

(294,840,379)

-19.7%

EFR Trading

(197,141,817)

(205,946,048)

4.5%

EFR (Standalone)

LDC Mandalay
Total Administration expenses
Intercompany transaction
Gain on changes in equity interest
Total Administration expenses

10.2

GROWTH
376.7%

(72,832,445)

(209,359,650)

187.5%

(2,783,929,738)

(2,802,456,121)

0.7%

14,931,000

271,092,133

Nil

113,753,761

(2,768,998,738)

(2,417,610,227)

-12.7%

Financial condition

AUDITED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (ACTUAL BASIC)
AUDITED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

AS OF 31 MARCH 2018
(MMK)

AS OF 31 MARCH 2019
(MMK)

Assets
Non-Current Assets
PPE

467,313,410

477,586,454

31,037,486

30,388,064

1,683,664,025

2,386,749,158

Project under development

Nil

1,654,640,231

Total Non-Current Assets

2,182,014,921

4,549,363,907

Nil

Nil

178,528,999

157,374,451

Intangible assets
Investments

Current Assets
Project under development
Inventories
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Trade and other receivables

3,234,423,508

6,272,591,387

Cash and cash equivalent

2,466,988,536

1,300,158,452

Total Current Assets

5,879,941,043

7,730,124,290

Total Assets

8,061,955,964

12,279,488,197

5,455,450,000

5,455,450,000

Nil

Nil

Foreign exchange gain / (loss) reserve

(50,332,171)

386,462,770

Retained earnings

663,464,283

2,248,098,335

Nil

103,339,322

6,068,582,112

8,193,350,427

Equity and Liabilities
Equity
Issued and paid-up share capital
Advance capital

Non-Controlling Interest (NCI)
Total Equity
Current Liabilities
Trade and other payables

1,993,373,852

4,086,137,770

Total Current Liabilities

1,993,373,852

4,086,137,770

Total Equity and Liabilities

8,061,955,964

12,279,488,197

NON-CURRENT ASSETS
Our non-current assets comprise mainly project under development, property and equipment
and our investment in associates. Project under development accounted for LDC Mandalay
project under development cost. In FY 2018-19, we increased our capital contribution to LDC
Mandalay and our ownership in the project increased from 40% to 92.6%. As a result, project
under development cost of LDC Mandalay is fully consolidated as a subsidiary and removed from
investment in associates account. Our investment in associates are investments in HITLC, KEFR
and UTOC Multipack. It consists of our Company’s subscription to 49.0% of the issued and paidup capital of HITLC, 30.0% of the issued and paid-up capital of KEFR, indirectly through Multipack
to 40.0% of the issued and paid-up capital of UTOC Multipack and our Company’s proportionate
share in the net loss of those associates.
The investment in associates consists of our Company’s subscriptions for Shares in associates
which were subsequently adjusted to take into account the additional investments, our
Company’s proportionate share in the net loss of those associates.
FY 2017-18
Effective % interest held
Opening Investment in associates

HITLC
(MMK)

KEFR
(MMK)

EFRLDC
(MMK)

49%

30%

40%

481,103,755

537,359,733

144,025,598

Additional investment

483,958,985

TOTAL
(MMK)
1,162,489,086
483,958,985

Dividend / withdrawal

0

Foreign currency translation differences

174,486,664

174,486,664

Proportionate Profit / (Loss) for the Year

(38,957,723)

(69,981,331)

(28,331,654)

(137,270,709)

Ending investment in associates

442,146,031

1,125,824,051

115,693,943

1,683,664,026
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FY 2018-19
Effective % interest held
Opening Investment in
associates
Additional investment
EFRLDC transfer to
subsidiary
Dividend / withdrawal
Foreign currency
translation differences
Proportionate Profit /
(Loss) for the Year
Ending investment in
associates

49%

30%

40%

UTOC
MULTIPACK
(MMK)
40%

442,146,031

1,125,824,051

115,693,943

0

1,683,664,026

321,600,000

931,900,000

HLAING INLAND
(MMK)

KEFR
(MMK)

EFRLDC
(MMK)

610,300,000
(115,693,943)

TOTAL
(MMK)

(115,693,943)
0

83,346,551

40,799,943

124,146,494

(70,045,063)

(107,987,836)

(59,234,519)

(237,267,418)

982,400,969

1,101,182,766

303,165,424

2,386,749,159

0

Property and equipment mainly consist of office equipment, furniture, machinery, and motor
vehicles. Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation
is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets.
CURRENT ASSETS
Our current assets are composed of cash and cash equivalents as well as trade and other
receivables. Cash and cash equivalents consist of cash-in-hand and deposits with various local
banks. Trade and other receivables consist of advance and prepaids, advance tax, deposits, and
other trade receivables.
Our trade and receivables comprise mainly of trade and other receivables from our customers,
such as commissions from the shipping lines and remittances to be received from Singapore for
services delivered. Advance account is mainly due to advances made to trade partners for the
trading business, particularly in rubber trading.
Our account receivables increased to MMK 6,272,591,387 in FY2018-19 from MMK
3,234,423,508 in FY2017-18 due to the advances paid for rubber trading and the remittances to
be received from Singapore. Our management regularly analyzes the aging of receivables and the
receivables are within the acceptable credit terms.
Please refer to Note 11 for our audited consolidated financial statements for FY 2018-19 for
details about our trade and receivables.
The following items are included in trade and other receivables in our audited consolidated
financial statement for FY 2018-19:

ITEM TRADE AND OTHER RECEIVABLES
1
Trade receivables – non related
parties

PART VII. COMPANY INFORMATION

AMOUNT (MMK)
DESCRIPTION
1,027,833,954 It is related to the incomes of
logistics service fees, profitsharing arrangement with the
oversea freight forwarders and
shipping line agent commission,
which are typical receivables for
logistic service providers.
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ITEM

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

2

Subscription receivables

216,180,000

3

Other receivables – associated
companies

899,995,470

4

Other receivables – due from
directors

210,558,510

5

Other receivables – non related
parties

611,612,465

6

Deposit

353,387,401

7

Prepayment

211,893,784

8

Advanced tax

480,258,084

9

Advance

PART VII. COMPANY INFORMATION

AMOUNT (MMK)

2,037,259,831

DESCRIPTION
Typically, it was a back-to-back
arrangement; as such, there was a
related entry in trade payable –
non related parties.
Right share issued to existing
shareholders; yet, it was not fully
paid during FY2018-19. Please
refer to the payment transaction
in PART XV: Subsequent Events.
There are services provided
internally between EFR and its
associated companies: HITLC,
KEFR and UTOC Multipack. These
receivables derived from the
transactions with the associated
companies.
The amount was agreed as
temporary drawdown for all the
existing shareholders in
proportionate to the shareholding
ratio. However, the amount was
fully paid in January 2020. Please
refer to the payment transaction
in PART XV: Subsequent Events.
If the revenue stream comes from
additional services other than its
core revenue in the respective
subsidiaries, it falls into other
incomes; therefore, it showed as
other receivables for non related
parties.
To become authorized agents for
airline cargo and major shipping
lines, agents are required to
provide deposits.
It was mainly prepaid for the rent
of motor vehicles and office
premises
Advanced tax was paid as
instructed from relevant tax
office
Advance was mainly for the
export orders of Ribbed Smoked
Sheets (RSS) under EFR trading
subsidiary and for the logistics
related services provided in
advance before settling with
customers in other subsidiaries.
Typically, it was a back-to-back
arrangement; as such, there was a
related entry in advance received
under trade and other payables
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ITEM TRADE AND OTHER RECEIVABLES
10
Other

AMOUNT (MMK)
DESCRIPTION
223,611,888 Other incomes that were not
recognized as mainstream
logistics related incomes

CURRENT LIABILITIES
Our current liabilities consist mainly of trade and other payables which comprise tax provisions,
advance received, and accruals.
Our trade payables comprise mainly of the amounts payable to our suppliers and vendors such
as storage charges, outsourcing tracking services, and the principal money collected for the
shipping vendors. Other payables include an amount due to our Directors for the cash they have
provided to the business as short-term advances from time-to-time as needed. Advances received
is accounted for the amount received from our trading partner for rubber trading.
Our account payable increased to MMK 4,086,137,770 in FY2018-19 from MMK 1,993,373,852 in
FY2017-18 mainly due to the tax provision and the advance received.
Please refer to Note 13 of our audited consolidated financial statements for FY 2018-19 for details
of our trade and other payables.
The following items are included in trade and other payables in our audited consolidated financial
statement for FY2018-19:
ITEM
1

TRADE AND OTHER RECEIVABLES
Trade payables to – non related
parties

2

Other payables
directors

3

Other payables – non related
parties

–
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due

to

AMOUNT (MMK)
DESCRIPTION
960,587,587 It is related to the expenses of
logistics service, profit-sharing
arrangement with the oversea
freight forwarders and ocean
freight charges collected from
customers on behalf of the
shipping line/principle EFR
represents, depot storage charges
and port terminal charges, which
are typical payables for logistic
service providers. Typically, it
was a back-to-back arrangement;
as such, there was a related entry
in trade receivables – non related
parties.
236,662,360 The amount was agreed as
temporary investment from all
the existing shareholders in
proportionate to the
shareholding ratio. However, the
amount was fully paid in January
2020. Please refer to the payment
transaction in PART XV:
Subsequent Events.
262,705,248 If the expenses come from
additional services other than its
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ITEM

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

4

Tax provision

5

Advanced received

6

Accruals

AMOUNT (MMK)

DESCRIPTION
core revenue in the respective
subsidiaries, it falls into other
expenses; therefore, it showed as
other payables for non-related
parties.
852,997,035 It was provisioned based on the
taxable amount
1,587,172,414 Advance received was mainly
from the export orders of Ribbed
Smoked Sheets (RSS) under EFR
trading subsidiary and from the
logistics related services
provided in advance before
settling with customers in other
subsidiaries. Typically, it was a
back-to-back arrangement; as
such, there was a related entry in
advance under trade and other
receivables
186,013,126 Other expenses that were not
recognized as mainstream
logistics related expenses

EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS
Our equity consists of issued and paid-up share capital and retained profits/accumulated losses.
FY 2017-18
As at 31 March2018 our equity amounted to MMK 6,068,582,112. It consisted of issued and paidup share capital of MMK 5,455,450,000, accumulated profit of MMK 663,464,283, foreign
exchange loss reserve of MMK 50,332,171.
FY 2018-19
As at 31 March2019 our equity amounted to MMK 8,193,350,427. It consisted of issued and paidup share capital of MMK5,455,450,000, accumulated profit of MMK2,248,098,335, foreign
exchange loss reserve of MMK386,462,770 and non-controlling interest in LDC Mandalay of MMK
103,339,322.
11.

Liquidity and capital resources

For FY 2017-18, we met our liquidity and working capital needs for operation through cash
provided by investing activities (net cash acquired by acquisition of subsidiaries in exchange for
issuance of our Shares) and cash provided by financing activities (which are both external
sources). For FY 2018-19, we met our liquidity and capital needs for investments with cash
surplus from previous fiscal year. As of the Latest Practicable Date, we did not have any
committed but undrawn borrowing facilities.
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PART VIII. INFORMATION ON THE COMPANY’S MANAGEMENT, SHAREHOLDERS, AND
SHARES
1.

Board of Directors
Board of Directors and Committee Composition

DIRECTOR NAME

BOD POSITION

U Kyaw Lwin Oo

Chairman

U Mg Mg Oo

Vice-Chairman

U Min Sein

Independent Director

Dr. Daw Hla
Theingi

Independent Director

Prof. Daw Hla
Myint

Independent Director

U Aung Min Han

CEO, Executive Director

Daw Khin Sone

CFO, Executive Director

Daw Zin Nyein
Htwe @ Ju Ju

Executive Director

Daw Lae Lae Mu

Executive Director

Daw Hnin Yee Mon

Executive Director

2.

AUDIT &
LEGAL

COMMITTEE

RISK
MANAGEMENT &
COMPLIANCE
COMMITTEE

NOMINATION &
REMUNERATION
COMMITTEE

Member

Member
Member

Chairman

Member
Chairman

Member

Member
Chairman

Material background information
Board of Directors
NAME
U Kyaw Lwin Oo
U Maung Maung
Oo
U Min Sein
Dr. Hla Theingi
Prof. Daw Hla
Myint
U Aung Min Han
Daw Khin Sone
Daw Zin Nyein
Htwe
Daw Lae Lae Mu

DATE OF BIRTH, GENDER,
NATIONALITY
24/04/1966, Male,
Myanmar
26/11/1964, Male,
Myanmar
01/05/1946, Male,
Myanmar
16/12/1970, Female,
Myanmar
18/11/1938, Female,
Myanmar
16/05/1976, Male,
Myanmar
12/06/1972, Female,
Myanmar
24/07/1984, Female,
Myanmar
28/12/1977, Female,
Myanmar

POSITION
Chairman
Vice-Chairman
Independent
Director
Independent
Director
Independent
Director
CEO, Executive
Director
CFO, Executive
Director
Executive Director
Executive Director

TERM OF OFFICE
Since
10/04/2014
Since
10/04/2014
Since
01/04/2019
Since
20/06/2019
Since
01/04/2019
Since
10/04/2014
Since
10/04/2014
Since
10/04/2014
Since
10/04/2014
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SHARE
OWNERSHIP
5,889,883
1,282,536
0
0
0
1,295,305
1,295,305
330,522
326,098
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NAME
Daw Hnin Yee
Mon

DATE OF BIRTH, GENDER,
NATIONALITY
10/09/1984, Female,
Myanmar

POSITION

TERM OF OFFICE

Executive Director

Since
10/04/2014

SHARE
OWNERSHIP
328,980

Managing Directors, Managers, and Managing Agents
Name
U Aung Min Han
Daw Khin Sone

Date of Birth,
Gender, Nationality
16/05/1976, Male,
Myanmar
12/06/1972, Female,
Myanmar

Daw Zin Nyein
Htwe

24/07/1984, Female,
Myanmar

Daw Lae Lae Mu

28/12/1977, Female,
Myanmar

Daw Hnin Yee
Mon

10/09/1984, Female,
Myanmar

U Than Aung

07/06/1974, Male,
Myanmar

U Kyaw Kyaw
Thein

26/09/1966, Male,
Myanmar

Position
Chief Executive
Officer (CEO)
Chief Financial
Officer (CFO)
Executive Director
Myanmar Round the
World Logistics Co.,
Ltd.
EFR Trading Co., Ltd.
Hlaing Inland
Terminal and Logistics
Co., Ltd.
Executive Director
Ever Flow River
Logistics and
Distribution Center
(Mandalay) Co., Ltd.
Executive Director
Gold Shipping Agency
Services., Ltd.
Unison Choice
Services., Ltd.
Operation Director
EFR G Link Express
Services., Ltd.
MRTW Manufacturing
& Inspection Co., Ltd.
Operation Director
Kamigumi-EFR
Logistics Myanmar
Co., Ltd.

Term of office

Share
ownership

Since
10/04/2014
Since
10/04/2014

1,295,305
1,295,305

Since
10/04/2014

330,522

Since
10/04/2014

326,098

Since
10/04/2014

328,980

Since
10/04/2014

326,098

Since
10/04/2014

326,098
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Companies Owned by Board of Directors Outside of EFR
Board of Director

U Kyaw Lwin Oo3

U Aung Min Han4

Company
K Efficient Logistics
Consortium Co., Ltd.
Ever Flow River Agro
Venture Co., Ltd.
E.F.R. Hotel Group
Co., Ltd.

Daw Hnin Yee
Mon6

Business Nature

Director

Investment
holding company

50%

Director

Plantation

99%

Director

Hotel operation

A&H Development
Co., Ltd.

Director

SIM Co., Ltd.

Director

Open Sesame Co.,
Ltd.
Golden Host Travels
& Tours Co., Ltd.
Daw Khin Sone5

Position

Shareholding

Distribution of
furniture and
water purifier
Oil & gas offshore
supply

48.5%
50%
20%

Director

Online shopping

25%

Director

Travels & Tours

50%

Win Wealth Trading
Co., Ltd.

Director

A&H Development
Co., Ltd.

Director

Trading of
construction
materials
Distribution of
furniture and
water purifier

50%

50%

3U

Kyaw Lwin Oo, founder and chairman of EFR, owns 50% of K Efficient Logistics Consortium Co., Ltd, which is an
investment holding company intending to invest logistics portfolio that is not competing directly with the businesses
of EFR. K Efficient Logistics Consortium Co., Ltd has an equity interest in Thilawa Multipurpose International Terminal
Co., Ltd., which is a new container terminal at the Port of Thilawa. Please refer to PART IX: Conflict of Interest session
for more information. U Kyaw Lwin Oo also owns 99% of Ever Flow River Agro Venture Co., Ltd, which is a mango
plantation business. Furthermore, he owns 48.5% of E.F.R Hotel Group Co., Ltd which operates 2-star EFR Seconda
Casa Beach Resort in Ngwe Saung Beach.
4U Aung Min Han, CEO of EFR, owns businesses outside of logistics industry as listed above.
5Daw Khin Sone, CFO of EFR, owns businesses outside of logistics industry as listed above.
6Daw Hnin Yee Mon, Executive Director of EFR, owns businesses outside of logistics industry as listed above.
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Biographies

U Kyaw Lwin
Oo
Chairman

U Kyaw Lwin Oo is the Chairman of EFR Group of Companies. U Kyaw Lwin Oo started his
career as Operations Manager for Myanmar Container Line, the first containerized feeder
carrier in Myanmar plying the Myanmar Singapore route, from 1990 to 1995. Based upon
this extensive shipping knowledge gained from Myanmar Container Line (“MCL”). U Kyaw
Lwin Oo registered Ever Flow River Forwarding & General Services Co., Ltd. in 1998.
With his spirit of entrepreneurship and leadership, EFR has built up a vast network of
shipping agencies representing world-class container carriers and international freight
forwarders. U Kyaw Lwin Oo, with his strong belief in development of business through
diversification, managed to diversify into other lines of businesses across the supplychain logistics.
U Kyaw Lwin Oo is also the chairman of Myanmar Hoteliers Association (“MHA”), Ngwe
Saung Hotel Zone, Adviser at Myanmar Mercantile Maritime Development Association
(“MMMDA”), Vice-Chairman of the Board of Directors at Myanmar International Freight
Forwarders Association (“MIFFA”), and Founder Member of Myanmar Customs Broker
Association (“MCBA”).
His spirit of entrepreneurship has made him what he is today. Taking the opportunity
upon economic reforms in Myanmar, he has planned to develop the logistics
infrastructure of Myanmar on a national level after obtaining approval from the high
authorities. This is a very promising arrangement, as it would place Myanmar on the same
level as some neighboring countries with regard to the transportation and logistics
sectors.
U Maung Maung Oo, is the Vice Chairman of EFR Group of Companies. He holds a Bachelor
of Science from University of Yangon, International Business Finance and Financial
Management Course Certificate (2002), Diploma in Maritime Law from University of
Yangon (2003), and a Certificate in Multimodal Transport from MIFFA and AFFA.

U Maung
Maung Oo
Vice Chairman

U Min Sein
Independent
Director

In 1996, U Maung Maung Oo joined EFR Freight Forwarding & General Services Co., Ltd.
as a marketing manager. In 2001 April, U Maung Maung Oo was assigned to work with
World Class Container Carrier and Shipping agency as General Manager up to October
2007. With his advanced knowledge and diversified management skills gained throughout
his career, U Maung Maung Oo is currently a member of the board of directors and the
Vice Chairman of EFR Group of Companies and also a member of the board of directors of
the MIFFA.
U Min Sein is an independent director of EFR Group of Companies. He graduated with a
Bachelor of Science in 1966 and became a registered accountant (R.A.) in 1971. He
successfully passed the Higher-Grade Pleader (Law) Examination in 1969 and the
Registered Lawyer’s Examination in 1975. He started his practice in Law since 1972 and
successfully became an advocate of the Supreme Court in 1978. He specializes in Business
and Corporate Law, Civil Law, Trade/Commercial Law, International Contracts,
Trademark, and Intellectual property, Personal Law (Succession Law).
U Min Sein is also an Independent Director of AYA Bank and Director of Myanmar M1
Investment Company Limited. He is also a Member of Australia Myanmar Chamber of
Commerce and Management Committee Member of U Hla Tun Hospice.
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He also has teaching experience, including teaching Commercial Law to Government
Officers, Auditor General’s Department and Training Department from 1986 to 2006 as
well as to the CPA 24th batch.
Dr. Hla Theingi is the independent director of EFR Group of Companies. She graduated
with a Bachelor of Business Administration and MBA from Assumption University
Thailand and received her PhD from Asian Institute of Technology Thailand. She has also
passed CFA Level 1.
Dr. Hla
Theingi
Independent
Director

As an academic professor, Dr. Hla Theingi has taught many subjects in the areas of
economics, finance and accounting, international business, logistics, marketing and
research for postgraduate, graduate and undergraduate students. She also published a
book “Export Import Practices: ASEAN Focus” in 2013. She works as a mentor, guest
speaker, reviewer, and editor for various institutions, conferences and journals. Her
recent research, journal and book publications are in the area of SMEs, trade financing,
remittance, sustainability, international business, ethical business, technology transfer
and technology acceptance.
As a practitioner, she is currently a Chief Executive Officer of MADP Distributing Co., Ltd.
and a financial advisor and executive coach for telecom, trading, agriculture, animal feed,
and education companies in Myanmar and Thailand. She worked as a consultant for
Myanmar Automobile Development Public Co., Ltd. in 2015 and 2016. She has more than
20 years’ experience of running her own container transportation business in Myanmar.
She worked as a deputy chairperson of the Department of International Business
Management, Martin de Tour School of Management, Assumption University, Thailand
from 1996 to 1998. She was also a member of the Research Support Committee,
Assumption University, Thailand for 2012 to 2016.

Prof. Daw Hla
Myint
Independent
Director

Prof. Daw Hla Myint is an independent director of EFR Group of Companies. She graduated
with a Bachelor of Commerce with Honors Degree and received a Master of Commerce.
She has attended a UNDP/UNIDO workshop on Project Planning and Control from the
Ministry of Industry (1), Myanmar-Korea Executive Management Program of Samsung,
Tourism Marketing Course from the Directorate of Hotel & Tourism and Advill
Consultancy. She has also attended Master of Arts Courses in Economics specializing in
Development Economies (1961-62) from the University of Kansas City, Missouri, USA,
MBA courses specializing in Management Information System, University of California,
Los Angeles, and UNESCO Fellowship. She has attended a study tour focusing on Business
Administration at the Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Prof. Daw Hla Myint is currently an Emeritus Professor of the Department of Management
Studies, Yangon University of Economics, Yangon. She is also a faculty member and the
principal Academic Advisor of the Myanmar Human Resources Co., Ltd. She is the adviser
of the Myanmar Women Entrepreneurs Association, an NGO, and a consultant cum senior
trainer of STI Education.
She served as a faculty member for 37 years as a tutor, lecturer, associate professor and
professor in the following educational institutions.
1.
2.
3.
4.
5.

Department of Commerce & Administrative Studies, University of Yangon
Department of Economics, Defense Services Academy, Pyin Oo Lwin
Department of Commerce, Institute of Economics, University of Yangon
Department of Economics, Institute of Education, University of Yangon
Department of Management Studies, Institute of Economics, University of Yangon
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U Aung Min Han is the Chief Executive Officer of EFR Group of Companies. He holds a
Bachelor of Engineering (Civil) (2001), Certificate of Internal Auditor Training Course
(2003), Diploma in International Freight Management Certificate in Multimodal
Transport (2004), Certificate in Multimodal Transport (2004), and Master of Business
Administration (2008).
U Aung Min
Han
CEO

In June 1997, U Aung Min Han joined EFR, first as a marketing executive at Ever Flow River
Forwarding & General Services Co., Ltd. and then was promoted to marketing manager
and gradually up to the post of General Manager in sub-business units of EFR Group of
Companies. His excellent interpersonal skills, wide knowledge and in-depth experience in
marketing as well as administration and interest in the work concerned have contributed
to his high level of performance in top-level management positions. As a brilliant, talented,
dedicated and energetic young professional, U Aung Min Han was selected the Chief
Executive Officer of EFR Group in 2012 as well as one of the board directors of EFR Group
of Companies.
He is also a member of MIFFA and of MMMDA.

Daw Khin
Sone
CFO

Daw Zin Nyein
Htwe
Executive
Director

Daw Khin Sone is the CFO of EFR. She received her B.Sc. (Mathematics) degree from the
University of Yangon in 1995. She holds a diploma in Chinese from the University of
Foreign Language and a diploma in Business Law from University of Yangon. Daw Khin
Sone has also received a certificate from the Ministry of Foreign Affairs for a Basic
Diplomatic Course and has also finished her LCCI (level I, II and III) in 2003. She has a
master’s degree at the University of Economics in Banking and Finance.
Daw Khin Sone started her career after her graduation as executive to chief accountant in
Eagle Group of Companies (1997 to 2000) and then joined EFR Group of Companies as
marketing executive in one of the shipping lines. From 2000-2011, she was assigned at
Gold Shipping Agency Services Ltd., starting from executive post to being gradually
promoted to deputy managing director after several years of her services with full
commitment. From 2012 till to date, she has been assigned as group Chief Finance Officer.
She is a member of Myanmar Mercantile Maritime Development Association (MMMDA)
and member of the Board of Directors of MIFFA.
Daw Zin Nyein Htwe is one of the executive directors of EFR Group of companies who is
in charge of Myanmar Round the World Logistic Co., Ltd. and EFR Trading Co., Ltd. She
started her career with EFR in 2001 while she was in pursuit of her B.Sc. (Physics) Degree
in University of Distance Education. She took on different responsibilities, has played
different roles successfully within the organization from Receptionist, Sales & Marketing
Coordinator, to Customer Service Executive as well as being in charge of Mitsui O.S.K Lines
and obtaining experience in shipping and forwarding fields.
EFR has been grateful to have her support and teamwork in reference to International
Trading business before she moved on to her new role in 2007. She has extensive
knowledge in the commercial trading field.
She holds an MBA from the University of the Thailand Chamber of Commerce, a Bachelor
of Science (Physics) from Yangon University, and Advanced Diploma in Supply Chain
Management, Singapore Logistics Association.
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Daw Hnin Yee
Mon
Executive
Director

Daw Hnin Yee Mon is one of the Executive Directors of EFR Group of Companies who is in
charge of Gold Shipping Agency Services., Ltd. and Unison Choice Services, Ltd. She
received her BA (Economic) degree in 2004 from Pathein University. In July 2004, Daw
Hnin Yee Mon joined EFR, first as receptionist and personal assistant of the Chairman of
EFR Group of Companies from 2004 to 2005.
As a brilliant and energetic talent, she has taken on many different assignments from EFR
Group and has executed her duties and responsibilities in a reliable and satisfactory level.
She took roles as Assistant of Mitsui O.S.K Lines which is one of the top-10 container
carriers in the world and was promoted to Manager (Import Marketing)in charge of CMACGM Lines which is also one of the top10 carriers in the world and was in charge of EFR‘s
Conventional Department from 2008 to 2010 and gradually up from basic level to General
Manager in EFR Forwarding & General Services Co., Ltd.
Daw Lae Lae Mu is one of the Executive Directors and is in charge of Ever Flow River
Logistics and Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd.

Daw Lae Lae
Mu
Executive
Director

In 2001, she joined China Shipping Container Line as Senior Sales & Marketing Executive
and served in this position until 2007. Daw Lae Lae Mu joined Myanmar Indo Orient Co.,
Ltd. (MIO was established to act as agent for CMACGM in Myanmar) with the position of
Deputy General Manager. ln 2011, she became a General Manager of MIO and of CMA CGM
in 2014.
Daw Lae Lae Mu holds a Bachelor of Science (Physics) (Hon), Certificate of Attendance –
Air Freight Forwarder’s Basic Course conducted by Myanmar International Freight
Forwarder’s Association (MIFFA) and Singapore Air Cargo Agents Association (SAAA),
Certificate of Attendance -Japan’s Program for improving Efficiency of ”Logistics and
Distribution”, of The East-West Economic Corridor” and “Southern Economic Corridor”
conducted by MIFFA and Ministry of Transport.
Key Management Personnel (Executive Directors)
U Aung Min Han is the Chief Executive Officer of EFR Group of Companies. U Aung Min
Han holds a Bachelor of Engineering (Civil) (2001), Certificate of Internal Auditor
Training Course (2003), Diploma in International Freight Management Certificate in
Multimodal Transport (2004), Certificate in Multimodal Transport (2004) and Master
of Business Administration (2008).

U Aung Min Han
CEO

In June 1997, U Aung Min Han joined EFR, first as a marketing executive at Ever Flow
River Forwarding & General Services Co., Ltd. and then was promoted to marketing
manager and gradually up to the post of General Manager in sub-business units of EFR
Group of Companies. His excellent interpersonal skills, wide knowledge and in-depth
experience in marketing and administration and interest in the work concerned leads
him to excel in the top-level management position. As a brilliant, talented, dedicated and
energetic young professional, U Aung Min Han became the Chief Executive Officer of EFR
Group in 2012 as well as a member of the board directors of EFR Group of Companies.
He is also a member of MIFFA and of MMMDA.
Daw Khin Sone is the CFO of EFR Group of Companies. She received her B.Sc.
(Mathematics) degree from the University of Yangon in 1995. She holds Dip in Chinese
from University of Foreign Language and Dip in Business Law from University of
Yangon. Daw Khin Sone has also received a certificate from Ministry of Foreign Affair

PART VIII. INFORMATION ON THE COMPANY’S MANAGEMENT, SHAREHOLDERS, AND SHARES

54

for Basic Diplomatic Course and has also finished her LCCI (level I, II and III) in 2003.
She also has a master’s degree at University of Economics in Banking and Finance.

Daw Khin Sone
CFO

Daw Khin Sone started her career after her graduation as executive to chief accountant
in Eagle Group of Companies (1997 to 2000) and then joined EFR group of Companies
as marketing executive in one of the shipping lines. From 2000-2011, she was assigned
at Gold Shipping Agency Services, Ltd., starting from executive post to gradually
promoted to deputy managing director after several years of her services with full
commitment. From 2012 till to date, she has been assigned as group chief finance officer.
She is a member of MMMDA and member of the Board of Directors of MIFFA.

Daw Zin Nyein
Htwe
Executive
Director

Daw Zin Nyein Htwe is one of the executive directors of EFR Group of companies who is
in charge of Myanmar Round the World Logistic Co., Ltd. and EFR Trading Co., Ltd. She
started her career with us in 2001 while she was in pursuit of her B.Sc. (Physics) Degree
in University of Distance Education. She took different responsibilities, has played
different roles successfully within the organization from Receptionist, Sales &
Marketing Coordinator, to Customer Service Executive as well as in charge of Mitsui
O.S.K Lines and obtained experience in shipping and forwarding fields.
EFR has been grateful to have her support and teamwork in reference to International
Trading business before she moved on to her new role in 2007. She has extended
knowledge in commercial trading field.
She holds M.B.A from University of the Thailand Chamber of Commerce and Bachelor of
Science. (Physics) from Yangon University and Advanced Diploma in Supply Chain
Management, Singapore Logistics Association.

Daw Hnin Yee
Mon
Executive
Director

Daw Hnin Yee Mon is one of the Executive Directors of EFR Group of Companies who is
in charge of Gold Shipping Agency Services, Ltd. and Unison Choice Services, Ltd. She
received her B.A (Economic) degree in 2004 from Pathein University. In July 2004, Daw
Hnin Yee Mon joined E.F.R, first as receptionist & personal assistant of Chairman of EFR
Group of Companies from 2004 to 2005.
As a brilliant and energetic talent, she has taken over many different assignments from
EFR Group and has executed her duties and responsibilities in a reliable and satisfactory
level. She took roles as Assistant of Mitsui O.S.K Lines which is one of the top 10
container carriers in the world and was promoted to Manager (Import Marketing ) in
charge of CMA-CGM Lines which is also one of the top 10 carriers in the world and was
in charge of EFR‘s Conventional Department from 2008 to 2010 and gradually up from
basic level to General Manager in E.F.R Forwarding & General Services Co., Ltd.
Daw Lae Lae Mu is one of the Executive Directors and is in-charge of Ever Flow River
Logistics and Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd.

Daw Lae Lae Mu
Executive
Director

In 2001, she joined China Shipping Container Line as Sr. Sales & Marketing Executive
and served in this position till 2007. Daw Lae Lae Mu joined Myanmar lndo Orient Co.,
Ltd. (MIO was established to act as agent for CMACGM in Myanmar) with the position of
Deputy General Manager. ln 2011 she became a General Manager of MIO and of CMA
CGM in 2014.
Daw Lae Lae Mu holds Bachelor of Science (Physics) (Hon), Certificate of Attendance –
Air Freight Forwarder’s Basic Course conducted by Myanmar International Freight
Forwarder’s Association (MIFFA) and Singapore Air Cargo Agents Association (SAAA),
Certificate of Attendance -Japan’s Program for improving Efficiency of ”Logistics and
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Distribution”, of The East-West Economic Corridor” and “Southern Economic Corridor”
conducted by MIFFA and Ministry of Transport.
U Than Aung is one of the Executive Directors in charge of EFR EFR GLE Express
Services., Ltd. and MRTW Inspection and Logistics Co., Ltd.
He obtained a Bachelor of Science degree from Yangon University in 1997, specializing
in Botany. He also received a master’s degree in Business Management from the
University of the Thai Chamber and Commerce.
U Than Aung
Executive
Director

He joined EFR in 1998 as an Assistant Manager for documentation and was promoted
along his career. He has attended courses and trainings for logistics and supply chain
management and had shared his experience to this industry as a Trainer with MIFFA.
He has contributed to Myanmar Customs Broker Association as an Executive Committee
Member for 10 years and was also a member of International Federation of Customs
Broker Association.
U Kyaw Kyaw Thein is one of the Executive Directors in charge of Kamigumi-EFR
Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

U Kyaw Kyaw
Thein
Executive
Director

3.

He received his BA (History) degree from the University of Yangon in 1994. U Kyaw
Kyaw Thein worked as Site Foreman for Ryobi-Kiso (S) Pte., Ltd., a Singapore Bored
Piling Construction Company from 1994 to 2000. In Singapore U Kyaw Kyaw Thein also
attended and completed course for Building Construction Safety Supervisors Course,
Lifting Supervisor Safety Course and Heavy Machinery Crawler Crane Installation
Course.
He joined EFR in 2001, as an HR Department Executive Officer and worked hard
throughout his career and was assigned as a Member of the board of directors of
Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

Remuneration and benefits in kind
TOTAL OF REMUNERATION AND ALLOWANCES RECEIVED BY
DIRECTORS AND EXECUTIVE OFFICERS
FY 2017-18 (ACTUAL)
(MMK)

FY 2018-19 (ACTUAL)
(MMK)

Directors

346,684,020

194,052,000

Executive officers

182,619,415

154,597,811

Total

529,303,435

348,649,811

For FY 2017-18 (from April to Mar), the above-mentioned amount was paid to all directors and
executive officers.
For FY 2018-19 (from April to Mar), the above-mentioned amount was paid to all directors and
executive as salary basic according to the performance.
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4.

Management reporting structure

The management structure chart showing the reporting lines and the functional responsibilities
of our Directors and Executive Officers as at the Latest Practicable Date is set out below:
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5.

Corporate governance

Our Directors recognize the importance of corporate governance and the maintenance of high
standards of accountability to our Shareholders, as well as adopting corporate governance
practices which are to the extent reasonably practicable consistent with prevailing international
principles, taking into account local conditions in Myanmar.

Committees


Audit & Legal Committee
- Overseeing financials and internal control effectiveness in the company. Operational
control effectiveness should also be included.
- Overseeing Internal Auditor’s plan and results, including follow-up action.
- Advice on legal and tax matters.



Risk Management & Compliance Committee
- Overseeing that the executive team has identified and assessed all the potential risks
in the organization and has established a risk management infrastructure capable of
addressing those risks.
- Developing corporate governance policies and overseeing adherence to the policies.
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-

Reviewing, at least annually, the corporate governance principles and recommending
any updates as needed to the board.



Nomination & Remuneration Committee
- Providing guidance to the board in overseeing and determining executive nomination
and remuneration policies and practices and disclose to shareholders – appointment,
removal, and retirement of Directors, key managerial personnel and senior
management; evaluation of their performance; and advising best practice for their
remuneration.



Compliance Officer & Team
- Reporting directly to Audit & Legal Committee, Risk Management & Compliance
Committee, and BOD.
- Under the supervision of the Committees, advising management statutory duties
under the law, corporate governance requirements and practices, and facilitating
governance activities.
- First line authorized person to oversee all the internal regulations and policies, such
as Related-Party Transactions policy, Insider Trading Prevention policy, and
responsible person for timely disclosure of information.
- Supervision of Corporate Secretary’s duties and responsibilities.

6.

Shareholders

The following information regarding the Company's 12 largest shareholders (“Principal
Shareholders”) is provided as of the Latest Practicable Date: the names, the national registration
card numbers or passport numbers, the nationalities, and the addresses of the 12 largest
shareholders, as well as the number of shares and the percentage of outstanding shares of each
class owned by each of them as of the Latest Practicable Date and immediately after the Listing in
the following table;
Below is a breakdown of shares by shareholder type so far as the Company is aware (for example
financial institutions, other domestic corporations, individuals, and others, and central and local
governments). All shares currently issued by the Company are ordinary shares.
Our Principal Shareholders as of Latest Practicable Date are as follows:

NAME

U Kyaw Lwin Oo1
Daw Saw
Sandar2
Chang Yang
Development

CSC OR PASSPORT NO.
&
NATIONALITY
12 / Ka Ma Ya
(Naing) 009222;
Myanmar
12 / Ka Ma Ya
(Naing) 036809;
Myanmar
Registration No.
120783084

ADDRESS
Building 21, Room 201,
Yuzana Street, 5 Ward,
Hlaing Township, Yangon.
Building 21, Room 201,
Yuzana Street, 5 Ward,
Hlaing Township, Yangon.
Shwe Own Ping Housing
(2), Building (34), Room
(21), Yankin Township,
Yangon

NUMBER OF
SHARES

PERCENTAGE OF
OUTSTANDING
SHARES

5,889,883

29.48%

5,534,662

27.70%

1,720,000

8.61%

1U

Kyaw Lwin Oo, founder and chairman of EFR, owns 29.48% of EFR.
Saw Sandar, spouse of U Kyaw Lwin Oo, owns 27.70% of EFR and does not hold any executive role in EFR.
Effectively, U Kyaw Lwin Oo and Daw Saw Sandar together owns 57.18% of EFR.
2 Daw
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CSC OR PASSPORT NO.
&
NATIONALITY

NAME

NUMBER OF
SHARES

ADDRESS

PERCENTAGE OF
OUTSTANDING
SHARES

Company
Limited3
U Aung Min Han

12 / Ma Ga Ta
(Naing) 074429;
Myanmar

Daw Khin Sone

12 / La Ma Na
(Naing) 002027;
Myanmar

U Maung Maung
Oo

12 / Ka Ma Ya
(Naing) 026201;
Myanmar

Daw Wut Hmone

12 / Ba Ta Hta
(Naing) 001541;
Myanmar

Daw Zin Nyein
Htwe

12 / Da Ga Ma
(Naing) 014654;
Myanmar

Daw Hnin Yee
Mon

14 / Ma Ma Na
(Naing) 157907;
Myanmar

Daw Lae Lae Mu

12 / Ma Ga Ta
(Naing) 070277;
Myanmar

U Than Aung

12 / Ou Ka Ma
(Naing) 000208;
Myanmar

U Kyaw Kyaw
Thein

12 / Ka Ma Ya
(Naing) 034879;
Myanmar

7.

No. 5, Mya Marlar Street,
3 Ward, Kamayut
Township, Yangon.
No. 25 (B), West
Htantapin Street, 3 Ward,
Kamayut Township,
Yangon.
No. 23, West Htantapin
Street, 3 Ward, Kamayut
Township, Yangon.
No. 230, Kantaw Myaing
3rd Street, 23 Ward,
Thuwunna, Thingangyun
Township, Yangon.
No. 5C, Cherry Garden
Condo 2, South Okkalar
Township, Yangon.
No. 28, 7th Floor, Dhama
Darna Street, Mahlwagone
Htay Kywe (Ka) Ward,
Tamwe Township,
Yangon.
No. 13, 6th Street, Pathein
Nyunt Ward, Mingalar
Taung Nyunt Township,
Yangon.
No. 164, Ouzanar 6th
Street, Zakwe Ward,
North Okkalapa
Township, Yangon.
No. 602, Thazin Myaing
Street, 49 Ward, Dagon
(North) Township,
Yangon.

1,295,305

6.48%

1,295,305

6.48%

1,282,536

6.42%

1,282,536

6.42%

330,522

1.65%

328,980

1.65%

326,098

1.63%

326,098

1.63%

326,098

1.63%

Equity structure

The following table shows the history of equity structure since the inception:
DATE

NUMBER OF
SHARES ISSUED
AND ALLOTTED

CONSIDERATION
PER SHARE IN CASH
(MMK)

AGGREGATE NUMBER
OF SHARES (PAID UP AS
OF THE DATE OF ISSUE
AND ALLOTMENT)

AGGREGATE AMOUNT OF PAID UP
CAPITAL CONTRIBUTED AS OF
THE DATE OF ISSUE AND
ALLOTMENT (MMK)

27/12/2012

1,000

100,000

1,000

100,000,000

25/06/2014

Nil

10,000

10,000

100,000,000

25/06/2014

40,000

10,000

50,000

500,000,000

01/08/2017

280,545

10,000

330,545

3,305,450,000

3 Chang

Yang Development Company Limited owns 8.61% of EFR via a recent private placement. The new share
subscription agreement was signed on 21 June 2019. Please refer to PART VII: Description of Business – Material
Contracts for more information.
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DATE

NUMBER OF
SHARES ISSUED
AND ALLOTTED

CONSIDERATION
PER SHARE IN CASH
(MMK)

AGGREGATE NUMBER
OF SHARES (PAID UP AS
OF THE DATE OF ISSUE
AND ALLOTMENT)

AGGREGATE AMOUNT OF PAID UP
CAPITAL CONTRIBUTED AS OF
THE DATE OF ISSUE AND
ALLOTMENT (MMK)

30/03/2018

215,000

10,000

545,545

5,455,450,000

28/03/2019

Nil

500

10,910,900

5,455,450,000

21/06/2019

7,346,323

529

18,257,223

9,338,599,000

04/07/2019

1,720,000

2,500

19,977,223

13,638,599,000

19,977,223

13,638,599,000

Total
Notes:









8.

27/12/2012: EFR group of companies was set up as private company with the intention of going public listing
in the future. EFR was incorporated as public company status on 10 April 2014
25/06/2014: EFR first split the share 1:10 and had a right issue of 40,000 shares to existing shareholders
01/08/2017: EFR issued 280,545 shares due to restructuring of the businesses
30/03/2018: EFR had right issue of 215,000 shares for investment in projects
28/03/2019: EFR split the share 1:20 for listing preparation
21/06/2019: EFR had right issue of 7,346,323 shares for investment in projects
04/07/2019: EFR issued 1,720,000 new shares via a private placement to Chang Yang Development Company
Limited
21/01/2020: All the outstanding shares are fully paid up

Dividends and dividend policy

Subject to the MCL, our Company may, from time to time with the approval of Shareholders in a
general meeting, declare dividends to be paid to the Shareholders; however, no dividend shall be
declared in excess of the amount recommended by our Board. We must declare and pay all
dividends out of profits of our Company. Our Directors may declare an interim dividend without
seeking Shareholders’ approval.
Our Board has the discretion to recommend payment of dividends.
Further, in considering the timing, manner, and amounts of dividends, if any, our Board intends
to take into account various factors, including:





the level of cash, gearing, return on equity, and retained earnings
our Company’s expected financial performance
our Company’s projected investment plans, including the new projects we are
developing
restrictions on payment of dividend that may be imposed on our Company under our
financing arrangements

We will pay cash dividends, if any, in MMK.
Please see the PART XIII.TAXATION for information relating to taxes payable on dividends.
9.

Description of the Company’s Shares

The following statements are brief summaries of the rights and privileges of our Shareholders
conferred by the laws of Myanmar and the MOA and AOA. These statements summarize the
material provisions of the MOA and AOA but are qualified in entirety by reference to the MOA and
AOA.
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Ordinary Shares
Our Company has one class of Shares; namely, ordinary Shares, which have identical rights in all
respects and rank equally with one another.
New Shares
New Shares in the capital of our Company may only be issued with the prior approval of our
Shareholders in a general meeting. Unless a contrary instruction is provided in such resolution
approving the issue, all such new Shares shall first be offered to our existing Shareholders in
proportion to their respective interests in our Company. All Shares shall be paid up in full upon
allotment.
Shareholders
Only persons who are registered in our register of members are recognized as our Shareholders.
A registered shareholder shall include any person who has acquired Shares in the Company in
accordance with the rules and regulations prescribed by a corresponding stock exchange in which
Shares of the Company are traded.
Transfer of Shares
Shares in our Company may be transferred in any usual or common form which our Directors
approve, and for Shares traded on listed and traded in a duly constituted stock exchange (such as
the YSX), the transfer of any share in the Company shall be in the usual or common form
prescribed by the corresponding stock exchange or by any depository or clearing organization
designated by the stock exchange. Except with respect to Shares listed and traded in a duly
constituted stock exchange (such as the YSX), our Directors may suspend registration of transfers
during the 14 days immediately preceding any ordinary annual general meeting.
General Meeting of Shareholders
The ordinary general meeting of our Shareholders shall be held within 18 months from the date
of our Company’s incorporation, and thereafter, at least once in every year, at such time and place
as may be determined by our Company. Such general meeting may also be called by any two
Shareholders.4
The Board of Directors (“BoD”) may convene an extraordinary general meeting whenever it
thinks fit5 and must do so if Shareholders representing not less than 10% of the total voting rights
of all Shareholders request in writing that such a meeting be held.

Article 34 of the MOA and AOA states: “The General Meeting shall be held within 18 months from the establishment
of the company in accordance with the Companies Act. After holding the General Meeting, at most once a year of the
calendar year (at no more than 5 months after the holding of the last General Meeting), the General Meeting shall be
convened at agreed date, time and place in accordance with the company General Meeting notice (or) If the convening
of the meeting is cancelled, any two shareholders may convene the meeting in the way of the meeting convening by
board of directors, in the coming month.
5 Article 36 of the MOA and AOA states: “The Directors may convene an extraordinary General Meeting whenever they
think fit. Also, by request (or) failure to convene the meeting, Directors may convene the meeting. If at any time, there
is no enough number of the directors in Myanmar to meet the meeting quorum, any of the directors (or) any two
shareholders may convene the extraordinary General Meeting in the closest ways of the convening of the meeting by
the Directors.
4
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Unless otherwise required by law or by the MOA and AOA, voting at general meetings is by
ordinary resolution, requiring an affirmative vote of a simple majority of the votes cast at the
meeting.6 An ordinary resolution suffices, for example, for the appointment of directors. A special
resolution, requiring the affirmative vote of at least 75% of the votes cast at the meeting, is
necessary for certain matters under the Companies Law, including voluntary winding up,
amendments to the MOA and AOA, a change of the corporate name, and a reduction in the share
capital.7
Our Company must give at least 14 days’ notice in writing for every general meeting convened for
the purpose of passing an ordinary resolution.8 Special resolutions generally require at least 21
days’ notice in writing.9 The notice must set forth the place, the day, and the hour of the meeting
and, in the case of special business, the general nature of that business.10
Voting rights
Our Shareholders are entitled to attend, speak, and vote at any general meeting. Our Shareholders
may exercise their voting rights in person or by proxy, and proxies need not be a Shareholder.
The instrument appointing a proxy, and the power-of-attorney or other authority (if any) under
which it is signed, must be deposited at our Company’s registered office no less than 72 hours
before the time for holding the meeting at which the proxy shall vote.11
Dividend
We may, by ordinary resolution of our Shareholders, declare dividends at a general meeting, but
we may not pay dividends in excess of the amount recommended by our Directors. Our Directors
Article 44 of the MOA and AOA states: “At any general meeting, a resolution to put the vote of the meeting by at least
(2) members must be decided on a show of hands, before or on the declaration of the result of the show of hands, unless
a poll is demanded by the chairman. Unless a poll is demanded, a declaration by the chairman that a resolution has on
a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost, and an entry to that effect in
the book containing the minutes of the proceedings of the Company is conclusive evidence of the fact without proof of
the number of proportion of the votes recorded in favor of or against the resolution.”
6

Articles 46 and 48 further state:
Article 46: “In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman of the meeting at
which the show of hands takes place or at which the poll is demanded is entitled to a second or casting vote.”
Article 48: “On a show of hands, every member or representative of a member who is present in person has one vote.
On a poll, every shareholder member has one vote for each share the member holds.”
7 This was required under Section 81 of then Companies Act 1914 and replaced by Section 1 (c) (xl) of MCL which
states: “special resolution” means a resolution which has been passed by a majority of not less than three-fourths of the
votes of members entitled to vote as a representative in person or by proxy (where allowed)at a general meeting of
which notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given;”
8 Article 37 of the MOA and AOA states: “Following the special resolutions mentioned under section 81, sub section 2
and related provisions under the Companies Act, the notice shall be sent at least 14 days before, (the date of the notice
sent (or) excluding the date seemed as the date in which the notice has already been sent, however the date of the
notice sent shall be counted) together with the meeting time, hour, date and place to the shareholders. For extra
ordinary work, the notice shall be sent in accordance with the following instructions for that work condition (or) if
there is any other way, the company General Meeting may decide. While sending notice, the notice shall be sent in
accordance with the Companies Act or the rules and regulations of the Company to the allowed shareholders to receive
the notice. If failure to send notice (or) any of the shareholders not receiving the notice shall not cause to failure of the
performances in any of the General Meeting.”
9 This was required under Section 81 of then Companies Act 1914. The MCL is silent as to the general period for notice.
10 See Note 7.
11 Article 53 of the MOA and AOA states: “Under the contract of the appointed proxy or the person who has been given
authority (if it exists), the appointer, by signing (or) by making a copy of the contract which has been signed and
affirmed by a notary for such authority (or) power the person whose name has been described under such contract,
may register at the Company’s Registered Office no less than 72 hours before the time holding the meeting at which
the proxy shall vote.”
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may also, from time to time, pay to our Shareholders such interim dividends as appear to them to
be justified by the profits of our Company. In any event, we must pay all dividends out of our
profits, and no dividend declared and payable shall bear interest against our Company.
Bonus and rights issues
The BOD may, with approval of our Shareholders at a general meeting, capitalize any reserves
and distribute the same as bonus Shares credited as paid up to our Shareholders in proportion to
their shareholdings.
Takeovers
Myanmar does not have any laws or regulations that may delay, deter, or prevent a future
takeover or change in control of our Company as a public company.
Liquidation or other return of capital
If our Company liquidates or in the event of any other return of capital, holders of Shares will be
entitled to participate in any surplus assets in proportion to their Shareholdings, subject to any
special rights attaching to any other class of Shares.
Limitations on rights to hold or vote on Shares
On 12 July 2019, the SECM issued Notification 1/2019 allowing foreigners to trade shares of listed
companies in the YSX. This notification further requires prior SECM approval and conditions for
foreign participation as well as which shares will be covered. Listed companies are likewise
required to notify the YSX about the percentage of foreign ownership allowed in such company
and that the permission of the relevant organization has been obtained prior to notifying the YSX.
Note, however, that this is subject to YSX’s further announcement of the date on which foreigners
may start such trade.
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PART IX. RELATED-PARTY TRANSACTIONS
1.

Material transactions with Related Parties

The MCL contains the framework governing transactions between a Myanmar public company
and related parties. In addition to these safeguards, our Company has enacted a policy to manage
such transactions.
2.

Past, present, and ongoing RPTs

Since our Company offers total logistics services by integrating unique services of each subsidiary
and associate under our Group, there were past transactions and will be present and ongoing
transactions between subsidiaries and associates within our Group (“Intercompany
Transactions”).
Moreover, due to the nature of our business, there were past transactions and will be present and
ongoing transactions between freight forwarding and tracking companies in our Group,
specifically EFR GLE, MRTW Logistics, UCS, KEFR, and shipping agencies that our Principal
Shareholders have interest in RPTs. For details, see Section 6 of this PART IX.
The total amount of such Intercompany Transactions and RPTs is not more than 5% of our
Group’s consolidated revenue. In our opinion, such intercompany transactions and RPTs allow us
to provide our customers with a better value proposition and are synergistic in nature,
supporting business of others rather than being disadvantageous to our Company.
U Kyaw Lwin Oo, major shareholder of EFR, has the following holdings:

The details of the specific holdings by Directors are fully disclosed under PART VIII, Material
Background Information. Although U Kyaw Lwin Oo invested 50% in K Efficient Logistics
Consortium Co., Ltd and other non-logistics companies, there was no RPTs between EFR and
other investments owned by U Kyaw Lwin Oo.
There are receivables and payables between EFR and the directors:
In our audited consolidated financial statements for FY2018-19, MMK210,558,510 of other
receivables – due from directors have been recorded, and details are as shown in the following:
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NO.

NAME

POSITION

RECEIVABLE – DUE
FROM DIRECTOR
(MMK)

DESCRIPTION

1

U Kyaw Lwin Oo

Director

68,585,466

Temporary drawdown

2

Daw Saw Sandar

Director

63,738,195

Temporary drawdown

3

U Maung Maung Oo

Director

14,769,915

Temporary drawdown

4

U Aung Min Han

Director

14,916,965

Temporary drawdown

5

Daw Wut Hmone

Director

14,769,915

Temporary drawdown

6

Daw Khin Sone

Director

14,916,965

Temporary drawdown

7

U Than Aung

Director

3,755,390

Temporary drawdown

8

U Kyaw Kyaw Thein

Director

3,755,390

Temporary drawdown

9

Daw Lae Lae Mu

Director

3,755,390

Temporary drawdown

10

Daw Hnin Yee Mon

Director

3,788,583

Temporary drawdown

11

Daw Zin Nyein Htwe

Director

3,806,337

Temporary drawdown

Total

210,558,510

In our audited consolidated financial statements for FY2018-19, MMK 236,662,360 of other
payables – due to directors have been recorded, and details are as shown in the following.
NO

NAME

POSITION

PAYABLE – DUE TO
DIRECTOR (MMK)

DESCRIPTION

1

U Kyaw Lwin Oo

Director

77,088,303

Temporary investment

2

Daw Saw Sandar

Director

71,640,095

Temporary investment

3

U Maung Maung Oo

Director

16,601,005

Temporary investment

4

U Aung Min Han

Director

16,766,286

Temporary investment

5

Daw Wut Hmone

Director

16,601,005

Temporary investment

6

Daw Khin Sone

Director

16,766,286

Temporary investment

7

U Than Aung

Director

4,220,962

Temporary investment

8

U Kyaw Kyaw Thein

Director

4,220,962

Temporary investment

9

Daw Lae Lae Mu

Director

4,220,962

Temporary investment

10

Daw Hnin Yee Mon

Director

4,258,270

Temporary investment
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NO

NAME

11

Daw Zin Nyein Htwe

POSITION
Director

Total

PAYABLE – DUE TO
DIRECTOR (MMK)
4,278,225

DESCRIPTION
Temporary investment

236,662,360

Except for those disclosed above and those disclosed under Sections 1 and 6 of this PART IX, our
Directors do not currently expect that there will be other ongoing recurring RPTs.
Our Directors acknowledge the need for the interests of minority Shareholders to be safeguarded.
In view of the foregoing, our Directors have voluntarily adopted the RPT Procedures (as set out
below).
3.

RPT Policy and Procedures

RPTs can present a potential or actual conflict of interest which may be against the best interest
of a company and its stakeholders. Such transactions are appropriate only if they are in the best
interest of the Company and our Shareholders. Thus, the BOD, acting upon the recommendation
of its Audit Committee (the “Committee”), has adopted the following policy and procedures
regarding RPTs, as defined below. This policy (the “RPT Policy”) is in addition to the provisions
dealing with conflicts of interest in the Company’s code of conduct. In case of a conflict between
the provisions of the RPT Policy and applicable law, the provisions of the applicable law shall
prevail. The Committee will review and may amend the RPT Policy from time to time.
Purpose
The RPT Policy is intended to:



ensure that every RPT is conducted in a manner that will protect the Company from
conflict of interest which may arise between the Company and its Related Parties; and
ensure proper review, approval, ratification, and disclosure of transactions between the
Company and any of its Related Parties as required in compliance with legal and
regulatory requirements.

Definitions
Related Party -A party is related to an entity if:
(a) directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
(i) controls, is controlled by, or is under common control with, the entity (this includes
parents, subsidiaries and fellow subsidiaries);
(ii) has an interest in the entity that gives it significant influence over the entity; or
(iii) has joint control over the entity;
(b) the party is an associate (as defined in MAS 28 Investments in Associates) of the entity;
(c) the party is a JV in which the entity is a venturer (see MAS 31 Interests in Joint Ventures);
(d) the party is a member of the key management personnel of the entity or its parent;
(e) the party is a close member of the family of any individual referred to in (a) or (d);
(f) the party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by, or
for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any
individual referred to in (d) or (e); or
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(g) the party is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the entity, or of
any entity that is a related party of the entity.
Figure 5: Related Parties

An RPT is a transfer of resources, services, or obligations between related parties, regardless of
whether a price is charged.
Close members of the family of an individual are those family members who may be expected to
influence, or be influenced by, that individual in their dealings with the entity. They may include:
(a) the individual’s domestic partner and children
(b) children of the individual’s domestic partner
(c) dependents of the individual or the individual’s domestic partner
Compensation includes all employee benefits (as defined in MAS 19 Employee Benefits) including
employee benefits to which MFRS 2 Share-based Payment applies. Employee benefits are all forms
of consideration paid, payable, or provided by the entity, or on behalf of the entity, in exchange
for services rendered to the entity. It also includes such consideration paid on behalf of a parent
of the entity in respect of the entity. Compensation includes:
(a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid
annual leave and paid sick leave, profit-sharing and bonuses (if payable within 12 months of
the end of the period), and non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars, and
free or subsidized goods or services) for current employees
(b) post-employment benefits, such as pensions, other retirement benefits, post-employment
life insurance, and post-employment medical care
(c) other long-term employee benefits, including long-service leave or sabbatical leave, jubilee
or other long-service benefits, long-term disability benefits and, if they are not payable
wholly within 12 months after the end of the period, profit-sharing, bonuses, and deferred
compensation
(d) termination benefits
(e) share-based payment
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Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain
benefits from its activities.
Joint control is the contractually agreed sharing of control over an economic activity.
Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning,
directing, and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director,
alternate director (whether executive or otherwise), member of management board of that entity.
Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of
an entity but is not control over those policies. Significant influence may be gained by share
ownership, statute, or agreement.
Material Threshold is set at 5% of the annual consolidated turnover of the Company as per the
last audited financial statements of the Company or US$100,000; whichever is lower.
Material RPT means a transaction with a Related Party if the transaction/transactions to be
entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year,
exceeds Material threshold.
The Audit Committee shall appoint a Compliance officer or Corporate Secretary who will, among
other duties, oversee compliance to this policy and directly report to the Committee.
Exception
Any transaction that involves the providing of compensation to a director or alternate director or
Member of management board in connection with his or her duties to the Company or any of its
subsidiaries or affiliates, including the reimbursement of reasonable business and travel
expenses incurred in the ordinary course of business, is not deemed to be an RPT.
Policy
All RPTs must be reported to the Compliance Officer or Corporate Secretary and referred for
approval or ratification by the Committee in accordance with this policy.
Identification of Related Party and RPTs
Each director, alternate director, and member of management board is required to complete a
questionnaire that asks about their close family members and any current, past and proposed
RPTs.
4.

Compliance Officer or Corporate Secretary

In addition, each director, alternate director and member of management board is responsible
for providing written notice to the Compliance Officer or Corporate Secretary of any potential
RPT involving him or her or his or her close family member, including any additional information
about the transaction that the Compliance Officer or Corporate Secretary may reasonably request.
The Compliance Officer or Corporate Secretary, in consultation with an outside counsel, as
appropriate will determine whether the transaction does, in fact, constitute an RPT requiring
compliance with this policy.
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The Company strongly prefers to receive such notice of any potential RPT well in advance so that
the Compliance Officer or Corporate Secretary has adequate time to obtain and review
information about the proposed transaction and to refer it to the appropriate approval authority.
5.

Review and Approval of RPTs

Approval by General Council or Corporate Secretary
All RPTs must be reported to the Compliance officer or Corporate Secretary, which may approve
or disapprove the non-material RPTs in consideration of the “RPT consideration criteria.”
Approval by Committee
All material RPTs will be referred by the Compliance Officer or Corporate Secretary to the
Committee for review and approval or ratification. Any member of the Committee who has a
potential interest in the transaction will excuse himself or herself and abstain from voting on the
approval or ratification.
The Committee may approve or disapprove the transaction in consideration of the “RPT
consideration criteria.” To review an RPT, the Committee will be provided with all relevant
material information of the RPT, including the terms of the transaction, the business purpose of
the transaction, the benefits to the Company and to the Related Party, and any other relevant
matters.
RPT consideration criteria
In determining whether to approve or ratify an RPT, the following factors will be considered,
among others, to the extent relevant to the RPT:


Whether the terms of the RPT are fair to the Company and would apply on the same basis if
the transaction did not involve a Related Party



Whether there are any compelling business reasons for the Company to enter into the RPT
and the nature of alternative transactions, if any



Whether the RPT would impair the independence of an otherwise independent director



Whether the Company was notified about the RPT before its commencement and if not, why
pre-approval was not sought, and whether subsequent ratification would be detrimental to
the Company



Whether the RPT would present an improper conflict of interest for any director, alternate
director, or member of management board of the Company, taking into account the size of the
transaction, the overall financial position of the director, alternate director, member of
management board or other Related Party, the direct or indirect nature of the director’s,
alternate director’s, member of management board’s or other Related Party’s interest in the
transaction and the ongoing nature of any proposed relationship and any other factors the
Committee deems relevant
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Omnibus approval
Omnibus approval for transactions may be obtained from the Audit Committee subject to
compliance with the following conditions:
a. The Audit Committee shall, after obtaining approval of the BOD, specify the criteria for
granting the omnibus approval in line with the Policy, and such approval shall include the
following:
i.
Maximum value of the transaction, in aggregate, which can be allowed under the
omnibus route in a year
ii. The maximum value per transaction which can be allowed
iii. The extent and manner of disclosures to be made to the audit committee at the
time of seeking omnibus approval
iv. A review of RPT entered into by the company pursuant to each omnibus
approval made, at such intervals as the Audit Committee may deem fit
v. Transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the Audit
Committee
b. The Audit Committee shall consider the following factors while specifying the criteria
for making omnibus approval, namely:
i.
repetitiveness of the transactions (in past or in future)
ii. justification for the need of omnibus approval
c. The Audit Committee shall satisfy itself regarding the need for such omnibus approval
for transactions of repetitive nature and that such approval is in the interest of the
company.
d. The omnibus approval shall provide details of (i) the name/s of the Related Party,
nature of transaction, period of transaction, maximum aggregated value of the
particular type of transaction that can be entered into, (ii) basis of arriving at the
indicative base price/current contracted price and the formula for variation in the price
if any and (iii) such other conditions as the Audit Committee may deem fit.
e. The Audit Committee shall review, at least on a quarterly basis, the aggregated value
and other details of RPTs transacted into by the company pursuant to the omnibus
approval given.
f.

Such omnibus approval shall be valid for a period not exceeding one financial year and
shall require fresh approval after expiry of such financial year.

g. Omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing
of the undertaking of the company.
h. Any other conditions as the Audit Committee may deem fit.
Criteria for granting omnibus approval
In compliance with the approval of the BOD, the Audit Committee of the Company has specified
the following criteria for granting omnibus approval:
a. The maximum value of the transactions, in aggregate, which can be allowed under
omnibus route in a year will be 10% of the annual consolidated turnover of the company
as per last its audited financial statements or US$500,000; whichever is lower.
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b. The maximum value per transaction which can be approved under omnibus route will be
the same as per the materiality threshold.
c. While assessing a proposal put up before the Audit Committee/Board for approval, the
Audit Committee/Board may review the following documents/seek the following
information from the management in order to determine if the transaction is in the
ordinary course of business and at arm’s length or not:
i. Nature of the transaction, i.e., details of goods or property to be acquired/transferred
or services to be rendered/availed (including transfer of resources) – including
description of functions to be performed, risks to be assumed, and assets to be
employed under the proposed transaction
ii. Key terms (such as price and other commercial terms contemplated under the
arrangement) of the proposed transaction, including value and quantum
iii. Key covenants (non-commercial) as per the draft of the proposed agreement/contract
to be entered into for such transaction
iv. Special terms covered to be covered in separate letters or undertakings or any other
special or sub-arrangement forming part of a composite transaction
v. Benchmarking information that may have a bearing on the arm’s-length-basis
analysis, such as:
1. Market analysis, research report, industry trends, business strategies, financial
forecasts, etc.
2. Third-party comparable, valuation reports, price publications including stock
exchange and commodity market quotations
3. Management assessment of pricing terms and business justification for the
proposed transaction
4. Comparative analysis, if any, of other such transaction entered into by the
company
d. The Audit Committee shall review, at least on a quarterly basis, the details of RPTs entered
by the company pursuant to each omnibus approval given
e. Transactions of following nature will not be subject to the omnibus approval of the Audit
Committee:
1. Transactions which are not at arm’s length or not in the ordinary course of business
2. Transactions which are not repetitive in nature
3. Each Transaction exceeding materiality thresholds
4. Transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of the company
5. Financial Transactions, e.g., loans to related parties, Inter Corporate Deposits,
subscriptions to bonds, debenture or preference shares issued by the related parties,
and corporate guarantees given/received from related parties
6. Any other transaction the Audit Committee may deem not fit for omnibus approval
RPTs commenced without approval
In any case where the Committee determines not to ratify an RPT that has been commenced
without approval, the Committee may direct additional actions including, but not limited to,
immediate discontinuation or rescission of the transaction, or modification of the transaction to
make it acceptable for ratification. In connection with any review of an RPT, the Committee has
authority to modify or waive any procedural requirements of this Policy.
Approval by BOD
If the Committee or its Chair determines that an RPT should be brought before the BOD, or if the
BOD in any case elects to review any such matter, then the considerations set forth above shall
apply to the BOD’s review and approval of the matter, with such modification as may be necessary
or appropriate under the circumstances.
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Policy amendments
This policy has been adopted by the BOD of the Company. Any amendment to the terms of this
policy must be approved by the Audit Committee of the BOD. The General Counsel and Corporate
Secretary are responsible to suggest and report to the Audit Committee any appropriate
amendments or modifications to this policy.
6.

Conflicts of interest

Except in very limited circumstances specified under the MCL, there is no legal or regulatory
framework in Myanmar dealing with potential conflict of interests or requiring disclosure of
potential conflict of interests in the context of the Listing. The disclosure of potential conflicts of
interest below is made by the Shareholders on a strictly voluntary basis and may, therefore, not
be complete. Our Board does not assume any responsibility for any incomplete disclosure and/or
any conflicts of interests not so disclosed.

NAME OF ENTITY
Container Service and
Shipping Agency Co.,
Ltd.
EFR Forwarding and
General Services Co.,
Ltd
Myanmar Indo Orient
Co., Ltd.
Myanmar Greenways
Shipping Agency Co.,
Ltd.
Tri Speed Logistics
Services Ltd
Fly Biz Logistics
Services Ltd
Ever King Logistics
Services Ltd.
Carewell Premium
Logistics Services
Limited

NAME OF DIRECTOR
OR PERSON
INVOLVED
Principal
Shareholders

100% shareholding and Shipping Line
directorship

Principal
Shareholders

100% shareholding and Shipping Line
directorship

Principal
Shareholders
Principal
Shareholders

100% shareholding and
directorship
100% shareholding and
directorship

Principal
Shareholders
Principal
Shareholders
Principal
Shareholders
Principal
Shareholders

35% shareholding
directorship
40% shareholding
directorship
100% shareholding
directorship
100% shareholding
directorship

NATURE AND EXTENT OF
INVOLVEMENT

NATURE OF BUSINESS

Shipping Line
Shipping Line

and Forwarding business
and Airline
and Forwarding Business
and Forwarding Business

Potential conflicts of interest
The following potential conflicts of interest have been disclosed by the relevant Shareholders and
Directors appointed to the BOD:
1. Our Chairman, U Kyaw Lwin Oo, has informed our BOD that he is a director of and has 14%
effective equity interest in Thilawa Multipurpose International Terminal Co., Ltd., which is
developing a new container terminal at the Port of Thilawa that will be able to handle larger
ships and growing demands of containers. The new terminal, once completed, may not be in
direct competition with any of our business but may create potential conflict of interest due
to its customer supplier relationship with our Company.
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2. Our CEO, U Aung Min Han, has informed our BOD that he is a director of and has significant
influence over SIM Co., Ltd. through his 20% equity interest. SIM Co., Ltd. has been awarded
an MIC Permit to develop an offshore supply base in Nga Yoke Kaung Bay area, Ayarwaddy
Region. The offshore supply base, once completed, may not be in direct competition with any
of our business but may create potential conflict of interest due to its customer-supplier
relationship with our Company.
To mitigate risks from RPTs as well as current and potential conflicts of interest, our Company
relies on the safeguards provided under the MCL, specifically Division 18, which requires every
director who has an express or implied interest in any transaction entered into by or on behalf of
the company, to disclose the nature of their interests at the meeting of the directors when the
transaction arises or at the first meeting of the directors after the relevant conflict of interest
arises; this will prohibit interested directors from voting on any contract or arrangement they are
interested in and the presence of such interested directors will not be counted for purposes of
quorum at the time of the vote.
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PART X. THE MYANMAR SECURITIES MARKET
The primary law governing securities in Myanmar is the Securities Exchange Law (“SEL”) which
was immediately took effect after it was issued on 31 July 2013. Subordinate legislation was
passed, the most notable of which is the Securities Exchange Rules 27 July 2015 (“SE Rules”).
1.

Regulators and enforcement

The passage of the SEL in 2013 resulted in the creation of the Myanmar Securities Exchange
Market (“SECM”) in August 2014. The SECM is the principal regulator of capital markets in the
country and has broad administrative powers such as the authority to (i) grant a license for the
conduct of any securities business, (ii) grant a license for the conduct of any securities business,
(ii) issue permits to a stock exchange or an over-the-counter market, (iii) supervise the securities
business, and (iv) approve a public offering, among others. Under the SEL, the Ministry of Finance
(now Ministry of Planning, Finance and Industry (“MOPFI”)) shares rule making functions with
the SECM to implement the SEL.
As far as enforcement goes, SECM has the power to take administrative actions such as license
revocation and imposition of penalties against offenders. SECM also has the right to summon,
obtain, and examine evidence from any person if there is reason to believe an offense has been
committed. However, the SECM does not have the powers of arrest and seizure, thus, requiring
the assistance for these purposes of the police force or of the Bureau of Special Investigation of
the Ministry of Home Affairs.
2.

Securities business

The SEL regulates the following activities considered as securities businesses: (i) securities
dealing, (ii) securities brokerage, (iii) securities underwriting, (iv) securities investment
advisory, and (v) securities depository and clearing. The SECM can add a category of securities
business through a notification.
Each type of securities business will be covered by a separate license, without which, any entity
is prohibited from carrying out any securities business. Such violation will expose the violator to
a criminal penalty.
Securities dealing, securities brokerage, and securities underwriting can exclusively be carried
out by a licensed securities company which must have been incorporated as a company limited
by shares, with an authorized capital and a minimum paid-up capital. A licensed securities
company cannot allow any person other than its licensed representative to operate the securities
business in its name. Failure to comply with this can result in the imposition of a criminal penalty.
Any responsible person or staff of a securities company is prohibited from participating in any
other securities company, or any other company or other economic enterprise, without the
permission of the SECM.
In addition to the conduct of any of the above-mentioned activities, a licensed securities company
may conduct the securities investment advisory business without a separate license. Any other
person which is a not a licensed securities company which desires to carry out a securities
investment advisory business needs to obtain a license.
The SECM also has the power to suspend a license for a certain period of time or to revoke a
license in the following circumstances: (i) upon a violation of any of the terms and conditions of
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a license, (ii) failure to perform any of the functions and duties a license holder is required to
undertake, or (iii) the commission of any of the prohibited acts stipulated in the SEL or SE Rules.
3.

Disclosure

In case a company desires to make a public offering of its shares, it must first submit to the SECM
the procedure of the proposed public offering. Such submission will include the drafting of a
prospectus. The approval of the SECM for the public offering must be given before any the shares
are finally offered to the public.
The SECM issued Directive No.5/2016 dated 7 April 2016, which provides that non-compliance
with, or contravention of, the requirements under the Companies Act subjects a person knowingly
responsible for the issue of the relevant prospectus to a fine. Any person who violates any
prohibition contained in the SE Rules could also be punished with imprisonment, a fine, or both
non-compliance with, or contravention of, the prospectus requirements provided in the SE Rules
would be subject to the above-mentioned criminal penalty. In addition, making any false
statement in a prospectus made willfully by a person in respect of any material detail required by
the MCL is punishable by imprisonment and a fine under the MCL and under the SEL.
The SEL is silent about civil liabilities in case of the commission of the offenses of making
misleading or untrue statement in a prospectus. However, this is dealt with under the MCL which
provides that directors at the time of issue of the prospectus and other persons who have
authorized the issue of the prospectus will, subject to certain defenses, be liable for all losses or
damage incurred by subscribers for shares on the faith of the prospectus.
Other disclosure requirements include the requirement for a public company to file with the
SECM an annual report, a semi-annual report, and extraordinary reports for the benefit of
investors buying or selling shares in the secondary market, and to also make copies of those
documents available at the registered office of the company or on its website. This is found in the
SE Rules.
4.

Prohibited fraudulent conduct

Part IX of the SEL enumerates the prohibited acts. These are acts generally deemed detrimental
to the interests of the general public and to the protection of investors. The commission by any
person of any the prohibited acts will subject such person to imprisonment for a term not
exceeding 10 years and a fine.
The prohibited acts are:
 involvement in any act, such as cheating, deceiving, making false statements, or
concealing important information, which seriously causes deception or influence on
certain securities-related activities and securities market;
 disclosing incorrect information in order to incite or entice other persons to buy or sell
securities, or disclosing insufficient or untimely information that seriously affects the
price of the securities in the market;
 using internal information to buy or sell securities for its own account or for other
persons, or disclosing or providing internal information or giving advice to other persons
to buy or sell securities based on undisclosed internal information; and
 conspiracy in buying or selling securities by creating false demand and supply, or buying
or selling continuously or using trading methods by conspiring with others or by enticing
others in order to manipulate the price of securities.
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5.

The Myanmar securities market

Before the establishment of the YSX, shares of two public companies have been traded since late
1990.As early as 1996, Myanmar has seen efforts aimed at developing capital markets. One of
such efforts is the creation of the Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. (“MSEC”), a JV
company between Myanma Economic Bank and Daiwa Securities Group Inc. The operations of
MSEC were under the guidance of the then-Ministry of Finance.
The YSX is owned by Yangon Stock Exchange Joint-Venture Company Limited, a JV company
owned by state-owned Myanma Economic Bank, Daiwa Institute of Research, and Japan Exchange
Group. The trading of shares on the YSX started on 25 March 2016.
There are currently five companies listed on the YSX as of the date of this Disclosure Document
for Listing. These include First Myanmar Investment Co. Ltd., Myanmar Thilawa SEZ Holdings
Public Ltd, Myanmar Citizens Bank Limited, First Private Bank Limited, and TMH Telecom Public
Co. Ltd.
The SEL provides for the creation of stock exchanges, as well as an over-the-counter market
(“OTC Market”) or an organized market for trading of unlisted securities. An OTC Market, on the
one hand, can be formed by not less than three securities companies with the permission of the
SECM. The requirements and procedures for the permission, as well as organizational matters
and its functions and duties, are provided in the SE Rules.
A stock exchange, on the other hand, can be formed as a limited liability company or a JV. Although
it is not clear from the provisions of the SEL, it is envisaged (particularly in relation to the YSX),
that trading participants who can trade on a stock exchange market are securities companies and
that they are not necessarily shareholders of a stock exchange. A stock exchange must obtain a
permit from the SECM and is subject to its supervisory and regulatory authority, including
permission for any amendment of its charter or business rules. The details of the requirements
and procedures for the permit are as prescribed in the SE Rules. A stock exchange has selfregulatory power, among other things, to determine listing criteria and matters relating to
trading participants.
A stock exchange is allowed to carry out the securities depository and clearing business without
a permit from, but by giving notice to, the SECM. The book-entry transfer system has been
introduced in Myanmar in respect of listed shares, and the YSX is envisioned to become the
central securities depository. Companies listed in the YSX are allowed, under Notification
No.86/2016 dated 28 March 2016, to register electronic securities certificates and the rights
thereto with DICA.
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PART XI. LOGISTICS OVERVIEW
Myanmar is the largest country in mainland Southeast Asia, and shares borders with five
countries. The western side of the country is bordered by Bangladesh and India and on the
eastern side by Laos and Thailand. China forms a border with the northeast of Myanmar. Due to
its geographical advantage, Myanmar has enormous potential to become a key regional transport
and logistics hub. However, the country suffers from a notable lack of spending on infrastructure.
Despite the completion of several major highway projects, Myanmar’s road network continuously
requires upgrades, while the national rail network – the largest in ASEAN by kilometers of track
–continues to suffer from poor maintenance and underinvestment. A sizeable amount of funding
is needed to close its infrastructure gap, and officials are working with international lenders and
bilateral partners to finance new transport projects. As a result, there is an increased emphasis
on public-private partnerships, which offers attractive opportunities for foreign private
investors.
The logistics industry in Myanmar has undergone significant development in the past few years,
spurred on by increased trade flow, better connectivity, and an influx of big international players.
Sea trade has played a vital role in driving Myanmar’s logistics sector, accounting for
approximately 70% of total trade. Another approximately 20% of trade is handled via border
trade, with the remainder handled via air freight and railroad trade.
1.

Drivers of the Logistics Industry

The construction, automobile, industrial, and garment sectors account for the majority of the
logistics spending in Myanmar in recent years.
Construction sector
Yangon’s population is estimated to grow within the next 10 years requiring massive housing
investments. According to World Top Exports, the imported value of cement in Myanmar is
US$81.7 million in 2018. Most of the construction materials which are cement, steel and other
materials are imported from other countries. The need of these materials can drive the growth of
the logistics sector.
Automobile sector
After the government lifted restrictions for individuals to import the latest model cars in 2012,
new car imports have surged. There was a 120% jump in motor vehicle sales in 2018 (17,524
new cars sold) compared to that of 2017. Recently, more international motor companies – Suzuki,
Nissan, and Toyota – have entered the Myanmar automotive industry, establishing distribution
channels and manufacturing facilities.
Garment sector
According to World Trade Organization (“WTO”) data, the total value of Myanmar’s garment
exports reached US$986 million in 2014, nearly triple that of the 2010 level of US$337 million.
Exports from garment factories that operate under the CMP system earned US$2.2 billion from
April to September 2018, which is an increase of US$1 billion compared to the period of the
previous financial year, according to the Ministry of Commerce.
The garment sector is one of the prioritized sectors that drives increasing exports. In addition,
the CMP garment industry is considered significantly promising, with preferential trade from
western countries.
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Garment exports are primarily targeted to Japanese and European markets. Additionally,
garments are exported to markets in South Korea, China, and the United States.
2.

Myanmar Logistics Performance
Figure 6: 2018 Logistics Performance Index, Southeast Asia

Source: https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/MMR/2018/R/SAS/2018
Figure 7: Comparison of Logistics Performance, Myanmar vs Southeast Asia 2018
data

Among Southeast Asian countries, Myanmar scored the lowest in the 2018 Logistics Performance
Index, and is ranked 137 in the world (see Figures 1 and 2 above). The index is based on six
components: customs, infrastructure, international shipments, logistics competence, tracking
and tracing, and timeliness.
The major challenges encountered in the Myanmar logistics sector are as follows:
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Poor infrastructure
Current transport infrastructure capacity will not be able to meet the rapidly increasing domestic
and trade cargo volumes, and the existing standards need to be upgraded to meet the
requirements for the transport of valuable manufactured goods without damage. The current
conditions of roads and domestic ports are deemed unsuitable for handling fully loaded 40-ft
containers with an average weight of 15 tons, and up to a maximum of 30 tons.
High transportation and labor costs
The freight transportation cost in Myanmar is twice as high as that of comparable countries, such
as Thailand or Vietnam. For instance, the cost for transport between Yangon to Mandalay
amounts to US$2 per kilometer, while transport for the same distance is only US$0.9 per
kilometer in counterpart countries. There is also a rather lengthy average terminal dwell time for
both trucks and vessels – 36 hours per trip and seven days voyage time, respectively. Because of
the prolonged working hours, labor costs are higher, adding to the overall transportation cost.
Low cargo transport efficiency
The cargo load factor is quite low (on average 0.5), especially in rural areas or along links
connecting urban and rural areas. This low cargo transport efficiency is a major cause of high
transport costs. The capacity of truck terminals at major cities is almost saturated and cargo
transport efficiency has been declining due to traffic congestion in the terminals.
Limited gateway capacity
The capacity of gateways for trade cargoes is insufficient at international ports and cross-border
facilities, thereby extending the cargo dwell time, which escalates the transportation costs.
Customs
In recent years, customs agents lost the market for clearance procedures of export items due to
the decline in exports. Fluctuation in exchange rates was highlighted as the main reason for the
differences in customs clearance rates. Bribery issues were also heavily scrutinized under the
new government. In addition, agents faced difficulties due to the technology failure of MACCS,
which was introduced a few years back.
3.

Recent Infrastructure Developments

It is no secret that Myanmar’s location – at the crossroads of India and China, as well as the entry
point to mainland Southeast Asia from the West– presents sizeable opportunities for
international trade. However, significant improvements are needed in hard infrastructure and
the regulatory framework if the country is to fulfill its potential in this area. Before Myanmar
aspires to become a regional logistics hub, the country needs to first address its infrastructure
gaps. Seeing this as an economic opportunity, Myanmar’s neighboring countries are pursuing
large-scale infrastructure projects aimed at boosting connectivity. China sees Myanmar as a key
component of its ambitious Belt and Road Initiative, particularly in regard to its planned deepwater port and SEZ in Kyaukphyu in Rakhine State. The largest initiative in the pipeline is the
China-Myanmar Economic Corridor(“CMEC”), which is a north-south logistics corridor between
Yangon and southern China: a multi-billion-dollar project that has the potential to shake up global
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trade and improve transnational infrastructure links. The CMEC will include four key cities in
Myanmar; namely, Yangon, Mandalay, Kyaukphyu, and Muse. It will drive deeper integration and
connectivity among these cities, boost trade within the region, and support several infrastructure
developments along the corridors. Some of the new projects have positioned themselves as part
of the CMEC, such as the New Yangon City, Myotha Industrial Park, and Muse Central Business
District projects.
Land
The growing economy has placed a high demand on roads in a country where only 40% are paved,
and at least 60% of the highways require maintenance. Although only 20% of trade is transported
via roads, it is still a crucial transport network, especially in the CMEC. With more infrastructure
projects aimed at improving the road network in critical areas linked to border trade zones in
neighboring countries, there is a significant opportunity for logistics players in the border areas.
Air
The government has put tremendous effort into improving the country’s air connectivity with the
region. In collaboration with a consortium now led by Japan-based JGC Corporation, Singapore’s
Yongnam Holdings Limited, and Changi International Airport, the construction of the new
Hantharwaddy International Airport is expected to be completed in 2022. Located in Bago, just
80 km northeast of Yangon, the 9,000-acre airport will cater to an initial capacity of 12 million
passengers per annum, which will make it the biggest airport in Myanmar.
In the meantime, to accommodate more international traffic, Yangon International Airport was
upgraded to handle a total of six million passengers per annum, doubling the previous capacity of
2.7 million passengers per annum. The Ministry of Transport and Communication is confident
that there will be more air passenger traffic in 2019, thus, increasing
The project is being done in two phases and is expected to be completed by its efforts to open up
new markets.
Myanmar’s Department of Civil Aviation has invited local and foreign firms to bid for the
development of the Mandalay International Airport, which is expected to handle 3 million
passengers per annum.
Rail
Railroad transportation is the most convenient mode for moving commodities; however,
Myanmar’s poor rail infrastructure has been a major hindrance. To improve current rail
conditions, the government is upgrading the Yangon-Mandalay railroad with help from the JICA.
The 620 km railway upgrade will be funded through a US$2 billion Official Development
Assistance loan from Japan.
2023. The first phase covers the Yangon-Taungoo route, and the second phase covers the
Taungoo-Mandalay route. Upon completion, travel time between Yangon and Mandalay will
decrease to eight hours from the current 14 hours.
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Figure 8: Yangon Port Container Throughput

Source: PWC: Myanmar Business Guide

Figure 9: Cargo Demand Forecast for 2030

Source: https://www.unescap.org/sites/default/files/Myanmar_CBStrengthening%20Transport_March.pdf

Sea
Myanmar has a total of nine international ports to cater for seaborne and coastal trade. Despite
being the only river port, Yangon Port handles 90% of import and export cargo. Most of the other
ports are proposed locations for development – some of these have small structures with minimal
operations. Yangon Port is the gateway for import and export in Myanmar. The wharves/berths
at Yangon Port can currently handle general cargo, containerized cargo, oil and bitumen. Yangon
Port is divided into two areas- the Yangon Inner Harbor Area (“YIHA”) and Thilawa Port Area
(also known as the Myanmar International Thilawa Terminal, or “MITT”). YIHA historically
handled the majority of the container throughput, while MITT is expected to surpass YIHA in
terms of container throughput in Figure 3 in 2018. The data shown in Figure4 is forecasted for
cargo demand volume in the next 10 years. Yangon Port experienced frequent traffic congestion
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due to trade volume growth, poor infrastructure, and inefficient handling processes. Moreover,
Yangon Port has limited capacity to handle large vessels due to their draft level. Therefore, new
ports in strategic locations, such as the Thilawa SEZ, the Dawei SEZ, and the Kyaukphyu SEZ are
under development to attract large-scale foreign investments.
Thilawa SEZ
Thilawa SEZ, located 20 km southeast of Yangon, is the first SEZ to be built in Myanmar. It has
been fully operational since September 2015. The 400-hectare Zone A was constructed according
to international industrial zone standards. The construction of Zone B, comprising approximately
500 to 700 hectares, began at the end of 2016 and is due to be completed in 2022.
Dawei SEZ
Dawei SEZ is located in Dawei township, Tanintharyi division and is situated about 614.3 km
south of Yangon. Dawei SEZ is a seven-year development project by Thailand and Myanmar with
the aim of developing local businesses, providing local employment opportunities, and
stimulating the construction of infrastructure in the Tanintharyi region. The project is aimed for
labor intensive industries such as garment manufacturing, food processing and heavy chemical
industries. Dawei SEZ is touted as having the potential to become Southeast Asia’s largest
industrial and trade zone.
Kyaukphyu SEZ
Kyaukphyu SEZ is located in Kyaukphyu, Rakhine State, along the central western coast of
Myanmar. Kyaukphyu SEZ is uniquely positioned to serve as a trade corridor connecting three
economies – China, India, and the ASEAN. In December 2015, CITIC Consortium was awarded the
concessions to develop a deep sea port and an industrial park in Kyaukphyu SEZ. This deep sea
port, with the designed capacity of 7.8 million tonnes of bulk cargo and 4.9 million TEU containers
p.a., occupies 1,700 hectares of land. Phase 1 of this project will be around 1,000 hectares of
industrial park. The government is committed to invest in the surrounding infrastructure
including energy, telecommunication, water, and road upgrades. The port facility will be
developed over a period of 20 years.
Dry Ports
To further improve logistics networks, the government has initiated plans to develop dry ports
across major cities in Myanmar. In August 2014, the MOTC announced tenders for two inland dry
ports – Ywar Thargyi dry port (Yangon) and Myit Nge dry port (Mandalay). A Hong Kong-based
company, Kerry Resources Transport,) and Myanmar-based Resources Group Logistics won the
concession to operate both ports. The concession period is 50 years with an option to renew for
two conservative 10-year periods.
In 2018, Yangon Region Government launched the Ngwe Pin Le Integrated Logistics Park and
Inland Water Transport Jetty Linked Port project with the aim of reducing road congestion and
lowering logistics transportation costs between ports and the western side of Yangon. The project
is located approximately 20 km north of Yangon’s central business district and has a total site
area of 224 acres with direct access to 1,000 feet of river front. The project is close to major
industrial zones in Yangon, including Hlaing Thayar, Ngwe Pin Le, Shwe Lin Ban, and Shwe Pyi
Thar.
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4.

Further Opportunities

The Ministry of Transport and Communications has collaborated with JICA to establish a National
Logistics Master Plan for further implementation of the National Transport Master Plan. The aim
of the plan is to create the capacity to handle an increase of 85% (312 million tonnes) in cargo
movement to and from Myanmar by 2030. The sheer scope of the government’s National Logistics
Master Plan creates huge potential opportunities for private companies and foreign firms to
ensure that the projects are structured and implemented in line with international standards.
The national export strategy emphasizes the export of agricultural produces and manufactured
goods which will eventually enhance the intra-regional trade. It is projected that the trade value
via sea and border will be increased more than 7 times between 2015 and 2030.18 Moreover, the
trading volume between Myanmar and China as well ASEAN increased substantially since 2011.
Countries bordering Myanmar, such as China, India and Thailand, will be the key trading partners
for which the major transport links will be formed. Figure 8 demonstrated the key cities crucial
for cargo movement to neighboring countries: Muse for China, Ta Mu for India, Myawaddy for
Thailand, and Pathein and Yangon for the world market. Mandalay will be the key city in linking
the strategic bordering cities to different markets.
Figure 8: Strategic Locations for EFR Future Logistics Development Plan

In line with the National Logistics Master Plan, EFR is prioritizing to implement two key projects
in Yangon and Mandalay, which will be the foundation towards providing seamless logistics
experience to its customers. Subsequently, EFR has plans to announce the implementation of
different projects in the remaining key cities that allows EFR to become the leading total logistics
service provider in Myanmar.

18The

National Logistics Master Plan: Presentation of Outline of Final Report, 14February 2018.
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PART XII. SUMMARY OF MATERIAL MYANMAR LAWS AND REGULATIONS
The following sets out a summary of relevant aspects of applicable laws and regulations, which our
business and operations are subject to in Myanmar, and is not intended to be and does not constitute
legal advice. The following does not purport to contain all conditions, qualifications, and exceptions nor
is the following a complete and exhaustive review of all laws and regulations of Myanmar with respect to
the stated matters. The summary is based on laws, regulations, and interpretations in effect and available
as at the Latest Practicable Date. The laws, regulations, and interpretations, however, may change at any
time, and any change could be retroactive. While this discussion is considered to be a correct
interpretation of existing laws and regulations in force, no assurance can be given that the courts or
government authorities responsible for the enforcement and administration of such laws or regulations
will agree with this interpretation or that changes in such laws or regulations will not occur.
1.

Myanmar Companies Law

Introduction
The MCL was approved by the Pyidaungsu Hluttaw on 23 November 2017 has repealed and replaced the
British-era MCA. Generally speaking, the MCL adjusts corporate rules to current practices and aligns it
with corporate rules from other regional common law jurisdictions, such as Singapore.
General
The MCL, as was done in the MCA, regulates the formation and registration, share capital, management
and administration, and winding-up and dissolution of companies in Myanmar.
Public companies
Public companies under the MCL are subject to some specific requirements, including:


A requirement to have at least three directors, at least one of whom must be a Myanmar citizen
who is ordinarily resident in the Union.



A public company is prohibited (save as specifically permitted in the MCL) from giving, whether
directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or
otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase made or
to be made by any person of any shares in the company.



The directors of a public company or of a subsidiary company of a public company are not
permitted, except with the consent of the company concerned in general meeting: (a) sell or
dispose of the undertaking of the company; or (b) remit any debt due by a director.



Certain requirements are applicable to meetings of shareholders of public companies, including
in relation to notice of meeting, notice period and demand for a poll.



A public company is prohibited from making any loan or guaranteeing any loan made to a director
of the company or to a firm of which such director is a partner or to a private company of which
such director is a director.



Except as may be expressly permitted by the MCL, a director of a public company shall not vote
as a director on any contract or arrangement in which he is either directly or indirectly concerned
or interested, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any
such vote; and if he does so vote, his vote shall not be counted.
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Constitution
Most companies operating under the old MCA are currently using an MOA and AOA as well as a ‘form of
permit’ as their fundamental corporate documents, based on Table A, a statutory template for the MOA
and AOA.
Under the MCL, companies will require a single document – a constitution – for their incorporation. Even
though DICA will issue a model constitution, this model will not be mandatory and investors will have
more flexibility in the management and administration of their company.
2.

Laws and Regulations concerning logistics services

Logistics services encompass maritime cargo, storage and warehousing, as well as domestic and
international road and rail transport. A non-exhaustive list of applicable laws to these services appears
below:
 The Yangon Ports Act (1905)
 The Ports Act (1908)
 The Outports Act (1914)
 The Bill of Landing Act (1856)
 The Carriers Act (1865)
 The Carriage of Goods by sea Act (1925)
 The Myanmar Carriage of Goods by Sea Act (1925)
 The Road Transport and Inland Water Transport law (1963)
 The Road Transport and Inland Water Transport Functional Rules (1964)
 The Road Transport and Inland Water Transport Functional Regulations (1965)
 The Railways Act (1890)
 Motor Vehicle Law (1964)
 Motor Vehicle Rules (1989)
3.

Laws concerning dry docks

While Myanmar does not currently have any regulatory framework relating specifically to the
development and operation of dry docks, there are many overlapping areas of existing regulation that
are likely to apply.
A dry dock development in Mandalay is likely to involve the following government ministries and
departments:










Ministry of Transport
o Myanma Port Authority
Ministry of Construction
Ministry of Rail Transportation
Ministry of Trade and Commerce
o Directorate of Trade
o Department of Border Trade
Ministry of Finance and Revenue
o Department of Customs
Ministry of Home Affairs
Ministry of National Planning and Economic Development
o DICA
o MIC
Ministry of Labor, Immigration, and Population
o Department of Immigration
Ministry of Health
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o Department of Quarantine
Regional Government of Mandalay
Mandalay City Development Committee

Trade, transport, and customs laws will all be applicable, in addition to investment licensing, and various
agreements within the private sector.
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PART XIII. TAXATION
The discussion below is not intended to constitute a complete analysis of all tax consequences
relating to ownership of the Shares. It is a discussion of certain tax matters arising under the
current tax laws in Myanmar and is not intended to be and does not constitute legal or tax advice.
While this discussion is considered to be a correct interpretation of existing laws in force as at the
Latest Practicable Date, no assurance can be given that courts or fiscal authorities responsible for
the administration of such laws will agree with this interpretation or that changes in such laws
will not occur. There may be laws and other rules, regulations, or official notifications, or
unofficial or internal guidelines, which exist but which are not published or which are not
generally available to the public, and the existence of the same may affect the discussion herein.
The discussion is limited to a general description of certain tax consequences in Myanmar with
respect to ownership of the Shares by Myanmar investors, and does not purport to be a
comprehensive nor exhaustive description of all of the tax considerations that may be relevant to
a decision to purchase, hold or dispose of the Shares.
1.

Scope of tax

The following discussion describes the material Myanmar income tax, tax on dividends, capital
gains tax in accordance with Union Tax Law 2017, and stamp duty consequences of the
subscription for, ownership, and disposal of the Shares.
2.

Individual income tax

All Myanmar citizens residing in Myanmar and foreigners residing in Myanmar for 183 days or
more during an income year are treated as tax residents for purposes of Myanmar income
taxation. If a foreigner is residing less than 183 days, such foreign individual will be considered
as a non-resident for income tax purpose in Myanmar. For resident taxpayers, income tax is
imposed on the worldwide income after a deduction of prescribed tax reliefs and allowances,
whereas for non-residents income tax is imposed only on Myanmar-sourced income before
deduction of any reliefs. Taxable income includes salaries and wages, income from the practice of
a profession, income from business, and income derived from other sources.
The income tax rates are as follows:
FROM MMK

TO MMK

INCOME TAX RATE

1

2,000,000

0%

2,000,001

5,000,000

5%

5,000,001

10,000,000

10 %

10,000,001

20,000,000

15 %

20,000,001

30,000,000

20 %

30,000,001 and above

25 %

For rental income received from renting out land, buildings, and apartments, income tax shall be
assessed at a rate of 10% on the total rental income after deduction of prescribed tax reliefs and
allowances.
Undisclosed sources of income will be subject to income tax at 30% for both citizens and
foreigners before deduction of prescribed tax reliefs and allowances. However, if the citizen can

PART XIII. TAXATION

88

disclose the source of income used for buying, constructing, or acquiring any capital assets or
establishing a new business or expanding an existing business, the portion of income that source
can be proved shall be deducted from the total undisclosed income and the balance of the
undisclosed income will be taxed at the progressive rates mentioned in the table below.
INCOME (MMK)

3.

INCOME TAX RATE

1 - 30,000,000

15%

30,000,001 - 100,000,000

20%

100,000,001 and above

30%

Corporate income tax

The current corporate income tax (“CIT”) rate is 25% for Myanmar companies, branches
registered under the MCA, and companies operating under permission from the MIC (i.e., foreignowned resident companies with an investment license from the MIC granted under the Foreign
Investment Law and Myanmar Investment Law 2016). Resident entities, which are defined as
companies established under the MCA, are obliged to declare and pay CIT on their worldwide
income. Non-residents, which are defined as entities other than residents, including branches
registered under the MCA, are only obliged to pay CIT on their Myanmar-sourced income.
4.

Dividend distributions

Dividends received from a company are exempt from income tax.
5.

Gains on disposal of shares

Capital assets include land, buildings and their rooms, vehicles, and work-related capital assets.
The expression also includes shares, bonds, securities and similar instruments. Capital gains tax
(“CGT”) is applicable to both resident and non-resident taxpayers deriving a profit from the sale,
exchange, or transfer of capital assets in Myanmar. CGT is payable by the person deriving the
profit. A CGT return must be lodged by any person who sells, exchanges, or transfers capital
assets, even if there is a loss.
Gains received on the disposal of shares, except for companies engaging in oil and gas sector, are
subject to CGT computed at the rate of 10%. The taxable capital gain is calculated as sale proceeds
less cost of shares and expenditures incurred in the sale of shares. No tax shall be assessed on the
capital gain if the total value of shares sold does not exceed MMK10,000,000. Stamp duty must be
paid at the rate of 0.1% of the value of shares sold.
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PART XV. SUBSEQUENT EVENTS
The events and transactions listed below occurred subsequent to 31 September 2019.


The company received all of the subscription receivables amounting to MMK6,360,272,166
(as of 31 September 2019) on 21 January 2020, of which MMK2,060,272,166 came from the
Principal Shareholders and other shareholders and MMK4,300,000,000 came from Chang
Yang Development Co., Ltd.



Other receivables due from director were MMK210,558,510 as of 31 March 2019 and
MMK211,823,036 as of 31 September 2019. The company received the amount due from
director – MMK211,823,036 on 24 January 2020



Other payables due to director were MMK236,662,360 as of 31 March 2019 and MMK31,681,294
as of 31 September 2019. The balance of MMK31,681,294 remains as the bank guarantee deposit
with one of the airlines EFR represents as the authorized agent. This amount will be settled in
FY2019-20 (October 2019 to September 2020)
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