
စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖြင််းဆ ိုင်ရာြွင ်ဟက ြေညာစာတမ််း 

EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

ဤစာတမ််းတွင်ဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာအစုရှယ်ယာမ ာ်းက ု ပမန်မာန ုင်ငံ ာ်းမ ာ်းနှင ် ပမန်မာကုမပဏီမ ာ်းက ာ ဝယ်ယူ  
န ုင် ည်၊ ဖရာင််းခ န ုင် ည်။   

 

 

ရက်စွွဲ။  ။ [၂၀၂၀ ပြည ်နှစ်၊ ဖ ဖ ာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်] 



၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ ဖေဖေ ့်ဝါရီလ ၂၈ ရြေ်စွွဲပါ စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖြင််းဆ ိုင်ရာြွင ်ဟက ြေညာစာတမ််း 
(၂၀၂၀ ဖပည ်နှစ၊် ကြကြေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရြေ်တွင် ရန်ြေိုန်စကတာ အ တ်ြ  န််း၌ မှတ်ပ ိုတင်ထာ်းပပီ်း ဖြစပ်ါသည်။) 

 
ဤစာတမ် ်းသ ည်  အရရ်းက   ်းသည ် စာတမ််းတ စရ်ပ်ဖြ စ်ပါသည ်။  လူ က  ်းမင််းရ ာ င်ရွ ရ်မည ် လုပ်ရ ာင ်ခ ျ  ်  

တစ် စ ုတ စရ်ာ န ှင ်စပ်လျဉ််း၍  သ သယတ စစ် ု တစ် ရာရှှိပါ  ၊  လူက  ်း မင််း၏ဥ ပရေ  ှိုင်ရာ၊  ဘဏ္ဍ ာရရ်း ှိုင် ရ ာ ၊   

အခွန ် ှိုင်ရာ  သှိုို့မဟု တ ်အဖ ခာ်း ှိစစ ရပ်မျာ ်း ှိုင်ရာအက  ရပ်းပု ဂ္ှိိုလ်နှင ်  ရ ွ်းရနွ်းသင ်ပ ါသည်။ 

 

Ever Flow River Group Public Company Limited  (“EFR”   ုို့မဟုတ ် “ြေိုမပဏ”ီ) ၏ ဒါရ ုကတ်ာမ ာ်း 

(“ဒါရ ိုြေ်တာမ ာ်း”) က ကုမပဏီ၏ထုတ်ဖဝထာ်းပြီ်းပ စ် ည ်  ာမန်အစရုှယ်ယာမ ာ်းအာ်းလံု်း (“အစိုရှယ်ယာ 

မ ာ်း”) က ု ရန်ကုန်စဖတာ အ တ်ခ  န််း (“YSX”) တွင ် စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းရန် (“စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််း 
ဖြင််း”) အတွက် “စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖြင််းဆ ိုင်ရာြွင ်ဟက ြေညာစာတမ််း” ဟုဖခေါ်တွင်ဖ ာ ဤ ွင ်ဟ 
ဖ ကညာစာတမ််းက ု  အတည်ပြြုထာ်းပြီ်း ပ စ်ြါ ည်။ စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာ 
စာတမ််းအရ မည် ည ်အစုရှယ်ယာက ုမျှထည ်ဝင်ရန်   ုို့မဟုတ ် ဖရာင််းခ ရန်မကမ််းလှမ််းြါ။ ဤစာတမ််းတွင် 
ဖ ာပ်ြထာ်းဖ ာ အခ က်အလက်မ ာ်း ပြည ်စံမုှန်ကန်ဖ ကာင််း ဒါရ ုက်တာတစ်ဦ်းခ င််းစီက အပြည ်အဝ 
တာဝန်ယူြါ ည်။  င ်ဖလ ာ်ဖ ာစံုစမ််း တင််းရယူမှုမ ာ်းပြြုလုြ်ပြီ်း ၄င််းတ ုို့  ရှ  ည ်  တင််းအခ က် 
အလက်မ ာ်းအရ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ဟ်ဖ ကညာစာတမ််းတွင် မှာ်းယွင််း ည ်   ုို့မဟုတ် 
အမ ာ်းပြည် ူ အထင်အပမင်လွွဲမှာ်းဖစမည ်ဖ ာပ်ြခ က်မ ာ်း မြါရှ ဖ ကာင််း၊    ုို့မဟုတ်  ဖ ာပ်ြခ က်မ ာ်း မှာ်းယွင််း 
ဖအာင ်    ုို့မဟုတ် အမ ာ်းပြည် ူအထင်အပမင် လွွဲမှာ်းဖအာင် ခ န်လှြ်ထာ်း ည ် အပခာ်း တင််းအခ က်အလက် 
မ ာ်း မရှ ဖ ကာင််း ဒါရ ုက်တာတစ်ဦ်းခ င််းစီက အာမခံြါ ည်။  
 
စာရင််းဝင်အပ စတ်င် ွင််းပခင််းမပြြုမီ ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု ပမန်မာန ုင်ငံရှ    ုို့မဟုတ် အပခာ်းဖနရာ 
တစ်ရြ်ရြ်ရှ  မည် ည ်စဖတာ အ တ်ခ  န််းတွင်မျှ စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််း၊ ဖစ ်းနှုန််း တ်မှတ်ပခင််း 
မပြြုလုြ်ထာ်းြါ။ ကုမပဏီ၏အစုရှယ်ယာအာ်းလံု်းက ု အစရုှယ်ယာအတန််းအစာ်းခွွဲပခာ်းထာ်းပခင််းမရှ ဘွဲ အစု 
ရှယ်ယာအာ်းလံု်းအတွက် တူညီဖ ာရြ ုင်ခွင ်၊ အက  ြု်းခံစာ်းခွင ်မ ာ်းက ု ရရှ ြါမည်။ 
 
ဖမန်မာန ိုင်င သာ်းမ ာ်းနှင ်ဖမန်မာြေိုမပဏီမ ာ်းထ သ ိုို့ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေ ို ကနောင်တွင်ထိုတ်ကဝကရာင််းြ   

ဖြင််း၊ လ ွဲကဖပာင််းကပ်းအပဖ်ြင််း သ ိုို့မဟိုတ် အဖြာ်းနည််းကရာင််းြ ဖြင််းတ ိုို့ြေ ို ဖပြုလိုပ်န ိုင်ပါသည်။  ဖမန်မာန ိုင်င ၏ 

အစ ို်းရအာဏာပ ိုင်အြွွဲွဲ့အစည််းတစရ်ပ်ရပ်ြေထိုတ်ဖပန်ကသာ သြေ်ဆ ိုင်ရာဥပကဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊  ည န် ြော်း 

ြ ြေ်မ ာ်း၊ အမ နို့်က ြော်ဖငာစာမ ာ်း၊ အမ နို့်မ ာ်း သ ိုို့မဟိုတ ် မူဝါဒမ ာ်းအရ ြွင ်ဖပြုကသာအြါ အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေ ို 

န ိုင်င ဖြာ်းသာ်း သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်င ဖြာ်းြေိုမပဏီမ ာ်းထ သ ိုို့ လ ွဲကဖပာင််းကပ်းအပ်န ိုင်ပါသည် သ ိုို့မဟိုတ ် အဖြာ်းနည််း 

စမီ ကရာင််းြ န ိုင်ပါသည်။ 
 
အစရုှယ်ယာမ ာ်းဝယ်ယလူ ု ူ ည် ၄င််း၏ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုရည်ရွယ်ခ က်၊ ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခအခ က်အလက်မ ာ်းနှင ် 
ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန အစရှ  ည ်က စစရြ်မ ာ်းက ုထည ် ွင််းစဉ််းစာ်းလ က် အစရုှယ်ယာမ ာ်းဝယ်ယူပခင််းနှင ် 
စြလ် ဉ််း၍ ၄င််းတ ုို့က ုယ်တ ုင်တန်  ု်း တ်မှတ်ပခင််း နှင  ်ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်းက ု ဆန််းစစ်ဖလ လာပခင််းတ ုို့က ု  ဖဆာင် 
ရွက်ရြါမည်။ လူကကီ်းမင််းအဖနပ င ် ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းနှင ်စြ်လ ဉ််း 
၍   ံ ယတစ်စံုတစရ်ာရှ ြါက   ုို့မဟုတ် အစရုှယ်ယာမ ာ်းဝယ်ယူရန်စဉ််းစာ်းရာတွင်  ံ ယတစစ်ံုတစ်ရာရှ  



 

ြါက ဖငွဖခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်ဆ ုင်ရာကုမပဏီမ ာ်း၊ ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုဆ ုင်ရာကုမပဏီမ ာ်း   ုို့မဟုတ်  အပခာ်း 
ြညာရြ်ဆ ုင်ရာအကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ်မ ာ်းနှင ် ဖဆွ်းဖနွ်းတ ုင်ြင် င ်ြါ ည်။  
 

ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံပခင််း   ုို့မဟုတ ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု အပခာ်းနည််းြ ုင်  
ဆ ုင်ထာ်းပခင််းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ဆံု်းရံှု်းန ုင် ည ်အဖပခအဖနမ ာ်း ရှ ြါ ည်။ အဆ ုြါဆံု်းရံှု်းန ုင် ည ်အဖပခအဖနမ ာ်းက ု 

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏ အခန််း ၆ ြါ “ဆ ို်းရ  ်းန ိုင်သည ်အြ ြေ်မ ာ်း” 

တွင်လည််း ထည ် ွင််းဖ ာ်ပြထာ်းြါ ည်။ အဆ ုြါအခန််း ၆ ၌ ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ 
ပခင််း   ုို့မဟုတ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းက ုဆက်လက်ြ ုင်ဆ ုင်ထာ်းပခင််းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ထည ် ွင််းစဉ််းစာ်း 
ရမည ်အခ က်မ ာ်းက ု ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်းြါ ည်။  
 
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းအရ မည် ည ်အစရုှယ်ယာက ုမျှထည ်ဝင်ရန်  
  ုို့မဟုတ ်ဖရာင််းခ ရန် ကမ််းလှမ််းပခင််းမပြြုြါ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ုို့ 
 ရန်ကုန်စဖတာ အ တခ်  န််း 
 ပြည်ဖထာင်စု မမတပမန်မာန ုင်ငံဖတာ် 
 

ကုမပဏီ၏အမည်   -     Ever Flow River Group Public Company 
Limited  

  
 က ုယ်စာ်းလှယ်       -  ဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်း  
 အမည်နှင ် ရာထူ်း     ဥကကဋ္ဌ  
  

 ဖလျှာက်ထာ်း ည ်ရက်စွွဲ    -  [၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ ဖေဖေ ့်ဝါရီလ ၂၈ ရက့်] 
  
 မှတ်ြံုတင်ထာ်း ည ်ရံု်းလ ြ်စာ  -  အမှတ ်၆၂၊ အခန််း ၁၁၀၄၊ Mahabadoola  
   Complex (B)၊ ၁၁ လ ာ၊ တာဝတိံ ာလမ််း၊ ြုစွန် 

  ဖတာင်ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊ ပြည့်ဖ  င့်စသုမ္မတ 
ပမန်မာန ုင်ငံဖတာ်၊ ၁၁၁၇၁ 

 ဆြေ်သွယ်ရန်လ ပ်စာနှင ် ြိုန််းန ပါတ ် 
 

 လ ြ်စာ  - Ever Flow River Group Public Company 
Limited 

   အမှတ ်၆၂၊ အခန််း ၁၁၀၄၊ Mahabadoola  
   Complex (B)၊ ၁၁ လ ာ၊ တာဝတိံ ာလမ််း၊ ြုစွန် 

  ဖတာင်ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊ ပြည့်ဖ  င့်စသုမ္မတ 
ပမန်မာန ုင်ငံဖတာ်၊ ၁၁၁၇၁ 

 
 ုန််းနံြါတ်၊  က်စ်၊ အီ်းဖမ်းလ်  - yeemonoo@efrgroupmm.com 
 

 ကုမပဏီ၏ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာအကကံဖြ်းမ ာ်း   -    KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

                                    အခန််း ၀၆-၂၇၊ Strand Square၊ ၆ လ ာ၊  
        အမှတ ်၅၃၊ ကမ််းန ်းလမ််း၊ ြန််းြွဲတန််းပမ ြုြို့နယ် 
       ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊ ပြည့်ဖ  င့်စသုမ္မတပမန်မာန ုင်ငံဖတာ် 
 
 ကုမပဏီ၏      -  VDB Loi Co., Ltd. 
 ဥြဖဒအကကံဖြ်းအမည်     အခန််း ၀၁ - ၀၅၊ Juction City Office Tower ၊  

၁၀ လ ာ၊ ဗ ုလ်ခ ြုြ်ဖအာင်ဆန််းလမ််း နှင  ်၂၇ လမ််း  
ဖထာင ်၊ ြန််းြွဲတန််းပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊ 
ပြည့်ဖ  င့်စုသမ္မတပမန်မာန ုင်ငံဖတာ် 

        

mailto:yeemonoo@efrgroupmm.com


 

 
ကုမပဏီ၏စာရင််းစစ်အမည်  -    Win Thin & Associates 

အခန််းအမတှ် (E၊ F နှင  ်G)၊ ၇ လ ာ၊ Naing Group 
Office Tower II၊ အဖန ်ရထာလမ််းနှင ် 
ဆူ်းဖလဘုရာ်းလမ််းဖထာင ်၊ ဖက ာက်တတံာ်း 
ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊ ပြည့်ဖ  င့်စသုမ္မတ 
ပမန်မာန ုင်ငံဖတာ် 

အစရုှယ်ယာထုတ်ဖဝ ည ်ကုမပဏီအပမွဲ   -   KBZ ဘဏ်  
အ ံု်းပြြုမည ်ဘဏ်အမည်         အမှတ ် (၆၅၁/၁)၊ ပြည်လမ််း၊ ကမာရွတ်ပမ ြုြို့နယ်၊

      ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊ ပြည့်ဖ  င့်စသုမ္မတပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံဖတ ့် 
 
စာရင််းဝင်အပ စတ်င် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းက ု အမ ာ်းပြည် ူ ကည ်ရှုန ုင်မည ဖ်နရာ 
 
အဆ ုြါရံု်းအမည်နှင ်     -  KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 
လ ြ်စာ          အမှတ ်၅၃၊ Strand Square၊ ဖပမညီထြ်၊ 

ကမ််းန ်းလမ််း၊ ြန််းြွဲတန််းပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမ ြုြို့၊ 
ပြည့်ဖ  င့်စုသမ္မတပမန်မာန ုင်ငံဖတာ် 

 



 

 

မာတိကာ 

အပိိုငး္   - အဓပိၸာယ္ဖြင့္ဆိိုု ခက္မခား ...................................................................................................... ၂ 

အပိိုငး္   - စာရငး္ ငအ္အဖစတ္င္္ ြင္းအုငး္ဆိိုငရ္ာအကခား္ုခဥပတ္ငအ္ပုခက္ .................................................... ၇ 

အပိိုငး္   - ႀကိဥတငေ္မ ခာ္မ မး္ ား္ာ့္အေ္ကာငး္အရာမခား ...................................................................... ၉ 

အပိိုငး္   - ေ ြးုခယ္ ားေ္ာသာာေရးဆိိုငရ္ာအုခက္အကက္မခား ....................................................... ၁၁ 
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 ။  မတာ္ေငြရင္း ာ့္ င္အုင္း ............................................................................................................... ၁၆ 

အပိိုငး္ ၆ - ဆံိုး ံ း ိုိင္္ ာ့္အုခက္မခား ................................................................................................. ၁၈ 

 ။ ကၽြ ို္ပ္တိိုိုစ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္း   င့္ ကိုပ္ငမ္းကာ္ပတ္ေဆာင္ ြက္မ မခားဆိိုင္ရာဆံိုး ံ း ိုိင္ေအုမခား ........... ၁၈ 

 ။  အမမ္မာ ိိုင္ငံ  င့္ဆက္  ယ္ေ္ာဆံိုး ံ း ိုိင္ေအုမခား ................................................................................. ၂၅ 

 ။ အစို  ယ္ယာမခား  င့္စပက္ခား္  ဆံိုး ံ း ိုိငေ္အုမခား .................................................................................. ၂၈ 

အပိိုငး္ ၇ - ကိုမၸဏ၏ု အုခက္အကက္မခား ............................................................................................. ၃၂ 
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 ။ မိုင္ကိုမၸဏ၏၊ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခားမ င့္တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားဆိိုင္ရာအုခက္အကက္မခား ................. ၃၃ 
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အပ ိုင််း ၁ - အဓ ပပာယ်ြွင ်ဆ ိုြ ြေ်မ ာ်း 
 
္က္ဆိုိငရ္ာာပေဒမခား -  

 
အပာ္ေ ာင္စို္မသတအမမ္မာ ိုိင္ငံေတာ္ုာပေဒမခား 

စာရငး္စစေ္ဆးေရးေကာ္မတ၏ -  
 

ကၽြ ို္ပ္တိုိိကိုမၸဏ၏ုစာရင္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတ၏ 
 

ဒု ိိုက္တာသိုတ္အဖြ ႕ -  
 

ကၽြ ို္ပ္တိိုိကိုမၸဏ၏ုဒု ိိုက္တာအဖြ ႕ 
 

BOT -  
 

တာ္ေဆာက္၊ ကိုပ္ကိိုင္၊ က  ေအပာင္းအုင္းစမစ္ 
 

CGT -  
 

အေအုပစ္ာ္းမ အမတ္စြမ္းေငြအေပစစာ္း္ကပ္္ာ့္အုြမ္ 
 

CIT -  
 

ကိုပ္ငမ္းု င္ေငြအေပစစာ္း္ကပ္္ာ့္အုြမ္ 

ကိုမၸဏ၏္ ိိုိမညိုတ္EFR 
္ိိုိမညိုတ္ ကၽြ ို္ပတ္ိုိ ိ

-  
 

 ာ ရမဒ၏ကိုမၸဏ၏မခားအိုပ္စို (အမခားပိိုင္) က၏မိတက္ (Ever Flow River 
Group of Companies Public Limited)၊ “ကၽြ ို္ပ္တိိုို”၊ “ကၽြ ို္ပ္တိုိိ 
ကိုမၸဏ၏”   င့္ “ကၽြ ို္ပ္တိိုိကိို” ညႈေ္ာစကားရပ္မခားမ ာကာ္း အကားတႈ 
အဓိပၸာယ္္က္ေရာက္ပု္ာ္။ ကၽြ ို္ပ္တိုိိုစ၏မံုမ္ိုြ မ အဖြ ႕  င့္ ဒု ိိုက္တာ 
မခားညိုရာ္ာ မ္းေဖာ္အပုခက္မခား္ာ္ ကြခမ္ိုပ္တိိုိကိုမၸဏ၏ုစ၏မံုမ္ိ ြု မ အဖြ ႕ 
  င့္ ဒု ိိုက္တာမခားကိို အ ၏္း္၏းရာ္ာ မ္းအုင္းအဖစ္ပု္ာ္။ 
 

CSC -  
 

အမမ္မာ ိုိင္ငံ္ားမခား္ိုိိ ိုတ္ေပးေ္ာ  ိုိင္ငံ္ားစိစစ္ေရးကတ္အပား 
 

DICA -  
 

ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ    င့္ ကိုမၸဏ၏မခားာ မ္္ကားမ ာ၏းစ၏း္ာမ 
 

ဒု ိိုက္တာမခား -  
 

ဤစာရင္း င္အအဖစ္တင္ ြ္င္းအုင္းဆိိုင္ရာဖြင့္ညေ္ကာာစာတမ္းကိို  ိုတ္ 
အပမ္္ာ့္ရက္စြ တြင္တာ မ္ မ္းေဆာင္ေမ္ကေ္ာ ကၽြ ို္ပ္တိိုိဒု ိိုက္တာ 
အဖြ ႕ုအဖြ ႕ င္တစ္ာ၏းုခင္းစ၏ 
 

EFR Trading -  
 

Ever Flow River Trading Co., Ltd. 
 

အမ ေဆာငအ္ရာ ိ မခား -  
 

ဤစာရင္း င္အအဖစ္တင္ ြ္င္းအုင္းဆိိုင္ရာဖြင့္ညေ္ကာာစာတမ္းကိို  ိုတ္ 
အပမ္္ာ့္ရက္စြ ြဲ၌ ကၽြ ို္ပ္တိိုိကိုမၸဏ၏တြင္တာ မ္ မ္းေဆာင္ေမ္ကေ္ာ 
အမ ေဆာင္အရာ ိ မခား 
 

သာာ  စ ္ -  
 

မတ္က    ရက ္သ ို႔မဟိုတ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက ္တြင္ကိုမ္ဆံိုး္ာ့္ 
သာာ  စ္ (အေအုအေမတစ္ရပ္ုခင္းစ၏ အေပစမႈတာ္ ) 
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EFR GLE -  
 

EFR G-Link Express Services Ltd. 

Gold Shipping -  
 

Gold Shipping Agency Services Ltd. 
 

အစိုိးရအာဏာပိိုငအ္ဖြ ႕အစာ္း -  
 

န ုင်ငံပခာ်း၊ ပြည်တွင််း၊  ယ်ဒရယ်အဆင ်၊ န ုင်ငံဖတာ်အဆင ်၊ ခရ ုင်အဆင ်၊  
ဖဒ အဆင ်၊ ပြည်နယ်အဆင ်   ုို့မဟုတ် ဖဒ နတရအဆင ်အစ ု်းရအာဏာ 

ြ ုင်၊ Quasi-Governmental Authority၊ တရာ်းရံု်း၊ အစ ု်းရ   ုို့မဟုတ် 
က ုယ်တ ုင်ကကီ်း ကြ်ကွြ်ကွဲ ည ်အ ွွဲြို့အစည််း၊ ဖကာ်မရှင်၊ ခံုရံု်း၊ အ ွွဲြို့ အစည််း 
  ုို့မဟုတ ် ကကီ်း ကြ်ကွြက်ွဲဖရ်း၊ စမီံဖဆာင်ရွက်ဖရ်း   ုို့မဟုတ် အပခာ်းဌာန 
အ ွွဲြို့အစည််း၊   ုို့မဟုတ ် ဖရှြို့တွင်ဖ ာ်ပြထာ်း ည ်ဌာန အ ီ်း ီ်း၏ 
န ုင်ငံဖရ်းဆ ုင်ရာဌာနခွွဲ   ုို့မဟုတ် အပခာ်းဌာနခွွဲ၊ ဌာန   ုို့မဟုတ ် ဌာနစ တ် 
တစ်ရြ်ရြ်၊ (ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ  ွင ်ဟဖ ကညာ 
စာတမ််းြါစကာ်းရြ်မ ာ်း၏စကာ်းအဆက်အစြအ်ရ) 
 

Group -  
 

ကုမပဏီက ၂၀ %   ုို့မဟုတ် ထ ုထက်ြ ုဖ ာအစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု ြ ုင်ဆ ုင် 
ထာ်း ည ် ကုမပဏီ၏လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းနှင ်/  ုို့မဟုတ ် အပခာ်း 
အ ွွဲြို့အစည််းတစရ်ြ်ရြ်က ု ဆ ုလ ုြါ ည်။ 
 

HITLC 
 

-  
 

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. 
 

ICD -  
 

Inland Container Depot 
 

JVA -  
 

 က်စြ်လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာ ဖဘာတူစာခ ြုြ် 

KEFR -  
 

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

ကခပ ္္ိိုိမညိုတ္ အမမမ္ာကခပ ္ -  
 

ပြည်ဖထာင်စု မမတပမန်မာန ုင်ငံဖတာ်အတွင််း တရာ်းဝင် ံု်းစွွဲ ည ်ဖငွဖ က်း 

Latest Practicable Date -  
 

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းက ု  YSX 
တွင ် တရာ်းဝင်တင်ပြ ည ်ဖနို့ရက်မတ ုင်မီ လက်ရှ အဖပခအဖနနှင ်က ုက် 
ညီမှုရှ ဖစရန် ဖန က်ဆံု်းပြင်ဆင်ဖဆာင်ရွက်န ုငဖ် ာဖနို့ရက်  
[၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်] 
 

LDC Mandalay -  
 

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

စာရငး္ ငအ္အဖစတ္င္္ ြငး္အုငး္ -  
 

ကုမပဏီနှင က်ုမပဏီ၏ထုတ်ဖဝထာ်းပြီ်းက န်ရှ ဖန ည ်အစုရှယ်ယာ  ၁၀၀% 
က ုက ုယ်စာ်းပြြုဖ ာ ၄င််း၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု ရန်ကုန်စဖတာ အ တ်ခ  န််း 

(YSX) တွင ်စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််း  
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MCA -  

 
ပမန်မာန ုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းအက်ဥြဖဒ (၁၉၁၄) 

MCL -  
 

ပမန်မာန ုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ (၂၀၁၇)  

MIC -  
 

ပမန်မာန ုင်ငံရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုဖကာ်မရှင် 

MOA   င္ ့AOA - ကုမပဏီ၏ င််း ွွဲြို့မှတ်တမ််းနှင ်  င််း ွွဲြို့စည််းမ ဉ််း 
 

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  ငမ္ခား -  
 

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏အြ ုင််း ၈၊ 
အြ ုဒ ်  ၆ တွင် မူလအစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအပ စ် ဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာ အစုရှယ် 
ယာရှင်မ ာ်းက ု ဆ ုလ ုြါ ည်။ 
 

ပတ္္က္ဆက္  ယ္ 
္ာ့္ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္း 

-  
 

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏  အြ ုင််း 
၄ တွင်အဓ ြပာယ် ွင ်ဆ ုထာ်း ည ်အတ ုင််း အဓ ြပာယ် က်ဖရာက်ဖစရမည်။ 
 

ပတ္္က္ဆက္  ယ္္ာ့္ 
ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ 
ကိုပင္မး္ေဆာင ္ြက္မ  

-  
 

ြတ် က်ဆက်န ယ်ဖန ည ်ြုဂ္ ြုလ်/အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းနှင ်လုြ်ငန််းဖဆာင် 

ရွက်မှု (RPT)  
 
 

SECM -  
 

ပမန်မာန ုင်ငံဖငွဖခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်လုြ်ငန််းကကီ်း ကြ်ဖရ်းဖကာ်မရှင် 

SEL -  
 

ဖငဖွခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းြဖဒ (၂၀၁၃) နှင ် 
အဆ ုြါဥြဖဒ၏ အခါအာ်းဖလ ာ်စွာ ပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်း 
 

SER -  
 

ဖငဖွခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းနည််းဥြဖဒနှင ် 
အဆ ုြါနည််းဥြဖဒ၏အခါအာ်းဖလ ာ်စာွပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်း 

အစို  ယ္ယာမခား -  
 

ကုမပဏီရှ  ာမန်အစုရှယ်ယာမ ာ်း 

အစို  ယ္ယာ  ငမ္ခား -  
 

ကုမပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းဆ ုင်ရာမှတ်ြံုတင်စာရင််းတွင်စာရင််း ွင််း 
မှတ်ြံုတင်ထာ်း ည ်ကုမပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်း 
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SSA -  

 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၂၁ ရက်စွွဲြါ Chang Yang Development Company 
Limited နှင ် EFR တ ုို့ခ ြုြ်ဆ ုထာ်း ည ် အစရုှယ်ယာထည ်ဝင်ပခင််းဆ ုင်ရာ 
 ဖဘာတူစာခ ြုြ် 
 

UCS -  
 

Unison Choice Services Co., Ltd. 
 

အေမရကိမေ္ဒစကာ -  
 

အဖမရ ကန်ပြည်ဖထာင်စတုွင် တရာ်းဝင် ံု်းစွွဲ ည ်ဖငဖွ က်း 

UTOC  Multipack -  
 

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. 

ရမက္ိုမဆိ္ပက္မး္ -  
 

ကမ််းန ်းလမ််းတစ်ဖလျှာက်တွင်တည်ရှ  ည ်ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်းက ု 
က ုယ်စာ်းပြြု တ်မှတ်ထာ်းဖ ာ ရန်ကုန်ဆ ြ်ကမ််း  
 

YSX -  
 

ရန်ကုန်စဖတာ အ တခ်  န််း 
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ဧကဝုစ်က န််း (အနည််းက န််း) ပ င ်ဖ ာ်ပြဖ ာစကာ်းရြ်မ ာ်းတွင် ဗဟုဝုစက် န််း (အမ ာ်းက န််း) ပ င ် ဖ ာပ်ြဖ ာ 
စကာ်းရြ်မ ာ်းလည််း  က်ဆ ုင် လ ု ြါဝင်ပြီ်း အမ  ြု်း ာ်း၊ ဖယာက ်ာ်း၊ ြုလလ င်က  ု ရည်ည န််းဖ ာစကာ်းရြ်မ ာ်း 
တွင ် အမ  ြု်း မီ်း၊ မ န််းမ၊ ဣတထ လ င် နှင  ် နြုလလ င် ည်လည််း ြါဝင်ရမည်ပ စ်ကာ ဣတထ လ င် နှင  ် နြုလလ င်က ု 
ရည်ည န််းဖ ာစကာ်းရြ်မ ာ်းတငွ် ြုလလ င် ည်လည််း ြါဝင်ရမည်။ ြုဂ္ ြုလ်မ ာ်းဟု ရည်ည န််းဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းတွင်   
ဖကာ်ြ ုဖရ်းရှင််းအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းလည််း ြါဝင်ရမည်။ 

ပြဋ္ဌာန််းဥြဖဒတစ်ရြ်နှင ်ြတ် က်၍ ဤစာရင််းဝင်အပ စတ်င် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းြါ 
ရည်ည န််းခ က်တစ်ရြ်ရြ် ည် အဆ ုြါပြဋ္ဌာန််းဥြဖဒ၏လက်ရှ တွင ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခ က်   ုို့မဟုတ် ပြန်လည်  
ပြဋ္ဌာန််းခ က်က ုလည််းရည်ည န််းြါ ည်။  ဖငဖွခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းဥြဖဒ 

(“SEL”)၊ ပမန်မာန ု််င်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ (“MCL”)   ုို့မဟုတ ် အဆ ုြါဥြဖဒမ ာ်း၏ပြန်လည်ပ ည ်စွက်ပြင်ဆင် 
ခ က်မ ာ်းနှင ်  ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင် အဓ ြပာယ် တ်မှတ်ထာ်း 
 ည ်စကာ်းရြ်တစ်ခု ည် က်ဆ ုင်ြါက ဖငဖွခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်မ ာ်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ဖရ်းဥြဖဒ၊  
ပမန်မာန ုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ   ုို့မဟုတ ်အဆ ုြါဥြဖဒမ ာ်း၏ပြန်လည်ပ ည ်စွက်ပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်းတွင် အဓ ြပာယ် 
 တ်မှတထ်ာ်း ည ်အတ ုင််း အဓ ြပာယ် က်ဖရာက်ဖစရမည်။  
 
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင် ဖနို့ရက်တစ်ရက်၏အခ  န်ကာလက ု   
ရည်ည န််းဖ ာ်ပြခ က် ည်အပခာ်းနည််းဖ ာ်ပြထာ်းပခင််းမရှ ြါက၊ ပမန်မာန ုင်ငံစဖံတာ်ခ  န်က ရုည်ည န််းပခင််းပ စ်ဖစ 
ရမည်။ 
ပမန်မာစကာ်းလံု်းမ ာ်းပ င ်ဖရ်း ာ်းထာ်း ည ်အမည်န မမ ာ်းက ု အဂဂလ ြ်အမည်န မမ ာ်းအပ စ် ဘာ ာပြန်ဆ ု 
ထာ်းြါ ည်။ အဆ ုြါဘာ ာပြန်ဆ ုခ က်မ ာ်းမှာ လူကကီ်းမင််းတ ုို့ တ်ရှုရအဆင်ဖပြလွယ်ကူဖစရန်အတွက် ာ   
ပ စ်ပြီ်း  က်ဆ ုင်ရာပမန်မာန ုင်ငံအစ ု်းရအာဏာြ ုင်မ ာ်းထံ မှတ်ြံုတင်ရန်မလ ုအြ် ည ်အပြင် အဆ ုြါဘာ ာ 
ပြန်ဆ ုထာ်း ည ်အဂဂလ ြ်အမည်န မမ ာ်းမှာ ပမန်မာအမည်ဆ ုလ ုရင််းက ု အမှန်တကယ်က ုယ်စာ်းပြြုဖ ကာင််း 
မမှတ်ယူရ။  

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်ြါဝင်ဖ ာ ဇယာ်းမ ာ်း၊ ဂရြ် ်ြံမု ာ်းနှင ် 

Chart မ ာ်းနှင ် အမှန်တကယ်စာရင််းတင် ွင််းထာ်း ည ်ြမာဏမ ာ်း နှင  ် ၄င််းတ ုို့၏စုစုဖြါင််းအဖရအတွက်မ ာ်း 
အ ကာ်းကွာဟခ က်တစ်ရြ်ရြ် ည် ဒ မက န််းမ ာ်းက ု အနီ်းစြ်ဆံု်းက န််းပြည ်အပ စ်ယူ၍တွကခ် က်ထာ်း  
ပခင််းဖ ကာင ် ပ စ်ြါ ည်။ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင် ဒ မက န််း 
မ ာ်းက  ု အနီ်းစြ်ဆံု်းက န််းပြည ်အပ စ်ယူ၍တွကခ် က်ပခင််းဆ ုင်ရာ တ်မှတ်ခ က်မ ာ်းက ု  အ ံု်းပြြုထာ်းြါ ည်။  

အခ  ြုြို့ဇယာ်းမ ာ်း၊ ဂရြ် ်ြံမု ာ်းနှင ် Chart မ ာ်းတွင် ဖ ာ်ပြထာ်း ည ်က န််းဂဏန််းမ ာ်းမာှမူ အနီ်းစြ်ဆံု်းက န််း 
ပြည ်အပ စ်ယူ၍ဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းမပ စန် ုင်ြါ။
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အပှိုင််း  ၂  - စာရင််းဝင်အဖြ စ်တင်သွင််းဖခင ််း ှိငု်ရာအ  ျဉ််းချ ိုပ်တင်ဖပချ  ် 
 
 တ ပြြုရမည ်အခ က်မ ာ်း 
 
မည် ည ်ြုဂ္ ြုလ်က ုမျှ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတငွ်မြါဝင် ည ်  တင််း 
အခ က်အလက်တစ်ရြ်ရြ်က ု ထုတ်ပြန်ရန်ပ စ်ဖစ၊ က ုယ်စာ်းပြြုမှုတစရ်ြ်ရြ်က ု ဖဆာင်ရွက်ရန်ပ စဖ်စ 
ခွင ်မပြြုထာ်းြါ။ ထ ု  ုို့မြါဝင် ည ် တင််းအခ က်အလက်တစ်ရြ်ရြ်   ုို့မဟုတ ်  က ုယ်စာ်းပြြုမှုတစ်ရြ်ရြ်က ု  
ကျွန်ုြ်တ ုို့ထုတ်ပြန်ထာ်း ည ်   ုို့မဟုတ ် ကျွန်ြု်တ ိုု့က ုက ုယ်စာ်းပြြုရန် ခွင ်ပြြုထာ်း ည ် တင််းအခ က်အလက်  
  ုို့မဟုတ ် က ုယ်စာ်းပြြုမှုအပ စ် ယံု ကည်မှတ်ယူပခင််းမပြြုရ။ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟ  
 ကညာစာတမ််းြါ တင််းအခ က်အလက်မ ာ်း ည် ဤစာတမ််း၏ရက်စွွဲဖန က်ြ ုင််း မည် ည ်ဖနို့ရက်တွင် 
မဆ ုမှန်ကန်ဖ ကာင််း၊   ုို့မဟုတ် ဤစာတမ််း၏ရက်စွွဲမှစတင်၍ ကျွန်ြု်တ ုို့၏လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာက စစရြ်မ ာ်း၊  အဖပခ 
အဖနနှင  ် အန ဂတ်ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်း   ုို့မဟုတ ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းနှင ်ြတ် က်၍ ကကီ်းမာ်းစွာ 
ဆ ု်းက  ြု်း က်ဖရာက်ဖစန ုင် ည ်ပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းက ု က  ြု်းဖ ကာင််းဆီဖလ ာ်စွာထည ် ွင််းန ုင်ဖ ာ ဖပြာင််း 
လွဲမှုတစ်ရြ်ရြ်   ုို့မဟုတ် ဖရ်းဆွွဲမှုတစ်ရြ်ရြ်မရှ ဟု  မည် ည ်အဖပခအဖနတွင်မဆ ု ရည်ည န််းပခင််းမရှ ဖစရ။ 
ထ ု  ုို့ဖ ာဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်ပြီ်း အဆ ုြါဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းမှာ အဖရ်းကကီ်းကာ ၄င််းတ ုို့က ုအစ ု်းရ အာဏာြ ုင် 
အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းကထုတပ်ြန်ဖ ာ  က်ဆ ုင်ရာဥြဖဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊ အမ နို့်ဖ ကာ်ပငာစာမ ာ်း၊ ည န် ကာ်း 
ခ က်မ ာ်း၊ အမ နို့်မ ာ်းနှင ် မူဝါဒမ ာ်းအရ ထုတ်ဖ ာ်ဖပြာ ကာ်းရန်လ ုအြ်ြါက၊ ကျွန်ုြ်တ ိုု့အဖနပ င ်  အဆ ုြါ 
ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းက ု တရာ်းဝင်ထုတ်ပြန်ဖ ကညာြါမည်။ လ ုအြ်ြါက ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််း 
ဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းအဖြေါ်ပြင်ဆင်ခ က်   ုို့မဟုတ ် ဖန က်ဆက်တွွဲ ွင ဟ်ဖ ကညာစာတမ််း၊    ုို့မဟုတ် 
အစာ်းထ ု်းထုတ်ပြန် ည ် ွင ဟ်ဖ ကညာစာတမ််းက ုထုတ်ပြန်ကာ တင်ပြြါမည်။  ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်းအဖနပ င ် 
အဆ ုြါထုတပ်ြန်ဖ ကညာခ က်မ ာ်းနှင ်စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းက ု အဖလ်းထာ်းဖစာင ် ကည ် င ်ပြီ်း အဆ ုြါထုတပ်ြန် 
ဖ ကညာခ က်မ ာ်း   ုို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းက ု ထုတ်ပြန်ဖ ာအခါ  ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်းအဖနပ င ် 
အဆ ုြါဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းနှင ်ြတ် က်၍   ရှ ပြီ်းပ စ ်ည်ဟု မှတ်ယူမည်။  က်ဆ ုင်ရာ ဥြဖဒမ ာ်း၊  စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊ 
အမ နို့်ဖ ကာ်ပငာစာမ ာ်း၊ ည န် ကာ်းခ က်မ ာ်း၊ အမ နို့်မ ာ်းနှင ် မူဝါဒမ ာ်းအရ အပခာ်းနည််း ပြဋ္ဌာန််းထာ်းပခင််းမရှ ြါက၊ 
ကျွနု််ြ်တ ုို့အဖနပ င ်ပ စ်ဖစ၊ ကျွန်ြု်တ ိုု့၏တွွဲ က်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်း၊ ဒါရ ုကတ်ာမ ာ်း၊ အရာရှ မ ာ်း၊ 
ဝန်ထမ််းမ ာ်း၊ က ုယ်စာ်းပြြုဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်း၊ က ုယ်စာ်းလှယမ် ာ်း   ုို့မဟုတ် အကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ်မ ာ်း 
အဖနပ င ်ပ စ်ဖစ ဤစာတမ််းတွင်ြါဝင်ဖ ာ အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း၏မှန်ကန်မှု   ုို့မဟုတ် ပြည ်စံုမှုနှင ်ြတ် က်၍ 
က ုယ်စာ်းပြြုမှု၊ အာမခံမှု   ုို့မဟုတ ်ကတ ပြြုမှုတစရ်ြ်ရြ်က ု အတ အလင််းဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊  ွယ်ဝ ုက်၍ဖ ာ် 
လည််းဖကာင််း မပြြုလုြ်ြါ။ ဤစာတမ််းတွင်ြါဝင် ည ် မည် ည ် အခ က်အလက်က ုမျှ ကျွန်ြု်တ ုို့၏ 
တွွဲ က်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်း၊ ဒါရ ုက်တာမ ာ်း၊ အရာရှ မ ာ်း၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်း၊ က ုယ်စာ်းပြြုဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်း၊ 
က ုယ်စာ်းလှယ်မ ာ်း   ုို့မဟုတ် အကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ်မ ာ်း၏ ကတ ၊ က ုယ်စာ်းပြြုမှု   ုို့မဟုတ် ကတ ကဝတ်ပြြုမှုအပ စ် 
ယံု ကည်မှတ်ယူပခင််းမပြြုရ။ 
 

ကျွန်ြု်တ ိုု့ကဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊ ကျွန်ြု်တ ိုု့၏တွွဲ က်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူ၊ ဒါရ ုက်တာ၊ အရာရှ ၊ ဝန်ထမ််း၊ 
က ုယ်စာ်းပြြုဖဆာင်ရွက် ူ၊ က ုယ်စာ်းလှယ်   ုို့မဟုတ် အကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ်မ ာ်းကဖ ာ်လည််းဖကာင််း ကျွန်ုြ်တ ုို့ 
အစရုှယ်ယာမ ာ်း၏အစုရှယ်ယာရှင်တစဦ််းဦ်း   ုို့မဟုတ် ကျွန်ြု်တ ုို့၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူ 
တစ်ဦ်းဦ်းအဖြေါ် အဆ ုြါရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူပြြုလုြ် ည ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှု၏တရာ်းဥြဖဒနှင ်ညီညွတ်မှုနှင ်ြတ် က်၍ 
ပ စ်ဖစ၊  င ်ဖလ ာ်ဖ ာဥြဖဒမ ာ်း၊ ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုဥြဖဒနှင ် အလာ်းတူဥြဖဒမ ာ်းနှင ်အညီ စာရင််းဝင်အပ စ် 
တင် ွင််းပခင််းနှင ်ြတ် က်၍ပ စ်ဖစ က ုယ်စာ်းပြြုပခင််း   ုို့မဟုတ ်ကတ ကဝတပ်ြြုပခင််းတစ်ရြ် မပြြုလုြ်ြါ။  
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ထ ုို့ပြင် ကျွန်ုြ်တ ိုု့အစုရှယ်ယာမ ာ်း၏အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင ် ကျွန်ြု်တ ိုု့အစုရှယ်ယာမ ာ်းတငွ်  ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်း 
အဖနပ င ် ဤစာရင််းဝင်အပ စတ်င် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််း   ုို့မဟုတ်  ဤစာတမ််း၏ဖန က် 
ဆက်တွွဲမ ာ်းတွင်ြါဝင် ည ်အဖ ကာင််းအရာအခ က်အလက်မ ာ်းက ု ဥြဖဒဆ ုင်ရာ၊ စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းဆ ုင်ရာ၊ 
ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာ၊ အခွန်ဆ ုင်ရာနှင ် အပခာ်းအကကံပြြုခ က်မ ာ်းအပ စ် မမှတ်ယူရ။ အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင ် 
ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်းအဖနပ င ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ်ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုအတွက် ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာ 
ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်းက ု အကနို့်အ တ်မရှ ဖ ာအခ  န်ကာလတစ်ခု ကာ တာဝန်ယူရန် လ ုအြ်န ုင်ဖ ကာင််း  တ ပြြု 
 င ်ြါ ည်။ အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်း ည် ကျွန်ြု်တ ုို့၏ အစရုှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံရန် 
  ုို့မဟုတ ်ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု ဆက်လက်ြ ုင်ဆ ုင်ထာ်းရန် က စစရြ်မ ာ်းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ဥြဖဒဆ ုင်ရာ၊ 
စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းဆ ုင်ရာ၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာ၊ အခွန်ဆ ုင်ရာနှင ် အပခာ်း က်ဆ ုင်ရာကဏ္ဍအ ီ်း ီ်းအတွက် 
၄င််းတ ုို့၏ကျွမ််းက င် ူအကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ်မ ာ်းနှင ် တ ုငြ်င်ဖဆွ်းဖနွ်း င ်ြါ ည်။  
 

ဤစာတမ််း ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာတစရ်ြ်ရြ်က ု ထည ်ဝင် ကရန်   ုို့မဟုတ ် ဝယ်ယူ ကရန် ကမ််းလှမ််း 
ခ က်  ုို့မဟုတ်  တ်ဖခေါ်ခ က်တစ်ရြ်မဟုတ်ြါ။ 
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အပ ိုင််း ၃ - ကြေ ြုတင်ကမ ာ်မှန််းထာ်းသည ်အက ြောင််းအရာမ ာ်း 
 
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်ြါဝင် ည ်ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအာ်းလံု်း၊ မီဒီယာ  
ဖ ကာ်ပငာမ ာ်း၊ ထုတ်ပြန်ခ က်မ ာ်းနှင ် ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ   ုို့မဟုတ ် ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ၏က ုယ်စာ်း  ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ 
ဒါရ ုကတ်ာမ ာ်း၊ စမီံအုြ်ခ ြုြ်ဖရ်းအရာရှ မ ာ်း၊   ုို့မဟုတ် ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏ နှုတ်ပ င  ် ဖပြာ ကာ်းခ က်မ ာ်းတွင် 
ြါဝင်ဖ ာ ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအာ်းလံု်း ည် ပ စ်ြ က်ခွဲ ပြီ်း ည ်  မ ုင််းဆ ုင်ရာအခ က်အလက် ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်း 

မဟုတ်ြါက “ကြေ ြုတင်ကမ ာ်မှန််းထာ်းသည ် အက ြောင််းအရာမ ာ်း” ဟု မှတ်ယူရမည်။ ဤဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအနက် 

အခ  ြုြို့က ု “ဖမျှာ်လင ် ည်”၊ “ယံု ကည် ည်”၊ “စစီဉ်ထာ်း ည်”၊ “ရည်ရွယ် ည်”၊ “ခနို့်မှန််း ည်”၊ 
“ဖမျှာ်မှန််း ည်”၊ “ပ စန် ုင် ည်”၊ “ပ စ်လ မ ်မည်”၊ “ပ စ်လာမည်”၊ နှင  ် “ပ စ်န ုင်မည်” စ ည ်အန ဂတ်က ု 
ရည်ည န််းဖ ာစကာ်းရြ်မ ာ်းအရ ကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန်ထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းအပ စ်  တ်မှတ်န ုင် ည်။ 
  ုို့ရာတွင်  တ ပြြုရန်မှာ - အထက်တွင်ဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာစကာ်းရြ်မ ာ်း ည် ကက ြုတင် ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ် 
အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းက ု တ်မှတ်န ုင် ည ်စကာ်းရြ်မ ာ်း အကုန်အစင်မဟုတ်ဖ ်းြါ။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ၏ 
ဖမျှာ်မှန််းထာ်းဖ ာဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာ အဖပခအဖန၊ လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာမဟာဗ ျူဟာ၊ စမီံခ က်မ ာ်းနှင ် 
အလာအလာမ ာ်းနှင ်ြတ် က် ည ်  ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအာ်းလံု်းက ု  ကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း  ည ်အဖ ကာင််း 
အရာမ ာ်းအပ စ် မှတ်ယနူ ုင် ည်။   
 

 ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ၏ဝင်ဖငွနှင ် အပမတ်ဖငွရရှ န ုင်မှု၊ 
 ရန်ကုန်နှင ် မနတဖလ်းတ ိုု့တွင် Hlaing Inland River Terminal Project  နှင  ် Inland Intermodal 

Logistics Project မ ာ်းတည်ဖထာင်မှုအစီအစဉ်၊ 
 ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ၏အပမတ်ဖဝစုခွွဲဖဝမှုဆ ုင်ရာမူဝါဒ၊ 
 ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ၏ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်  ွံြို့ပ  ြု်းတ ်ုးတက်မှု၊ 
 ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ် လုြ်ငန််းကဏ္ဍဦ်းတည်ရာလမ််းဖ ကာင််းမ ာ်း၊ 
 ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ၏အလာ်းအလာနှင ် 
 ယခင်ပ စ်ြ က်ခွဲ  ည ် မ ုင််းဖ ကာင််းဆ ုင်ရာအခ က်အလက်မဟုတ်ဖ ာက စစရြ်မ ာ်းနှင ်ြတ် က်၍ 

ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်  ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်းဖ ာ အပခာ်း 
က စစရြ်မ ာ်းနှင ်ြတ် က် ည ်ဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအြါအဝင် အဆ ုြါကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ် အဖ ကာင််း 
အရာမ ာ်း ည်  ကက ြုတင်ခနို့်မှန််းခ က်မ ာ်း ာ ပ စ်ြါ ည်။ 

 
ဤကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း ည် ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီ၏အမှန်တကယ်ရလဒ်မ ာ်း၊ 
စမွ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း   ုို့မဟုတ်  ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်းနှင ် အဆ ုြါကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း၌ 
ခနို့်မှန််းဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာ၊ တ တ က က ဖ ာပ်ြထာ်းဖ ာ   ုို့မဟုတ ် ွယ်ဝ ုက်၍ယူဆန ုင်ဖ ာ  ဖန င်တွင်ရရှ  မည ် 
ရလဒ်မ ာ်း၊ စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း   ုို့မဟုတ်  ဖအာင်ပမင်မှုတ ုို့အ ကာ်း အဖရ်းကကီ်းဖ ာအတ ုင််းအတာအာ်းပ င ် 
ကွာပခာ်းမှုက ု ပ စ်ဖစန ုင် ည ်   န ုင်ဖ ာ၊ မ  န ုင်ဖ ာဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ ခ ာမှုမ ာ်း၊ အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််း 
မ ာ်းနှင ် ြတ် က်ဆက်န ယ်ဖနြါ ည်။  
 
အဆ ုြါဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ ခ ာမှုမ ာ်းနှင ် အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းက ု  ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််း 
ဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းြါ “ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်း” ဖခါင််းစဉ်ဖအာက်တငွ် ြ ုမ ုအဖ ်းစ တ် 
ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်းြါ ည်။   ုို့ရာတွင် ၄င််းတွင် ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းအာ်းလံု်းက ု  ဖ ာ်ပြထာ်း ည် 
မဟုတ်ဘွဲ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏အပခာ်းဖခါင််းစဉ်မ ာ်းတွင် 
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ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏လုြ်ဖဆာင်မှုရလဒ်မ ာ်း၊  စမွ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း   ုို့မဟုတ ်  ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်းအဖြေါ်    ာထင်ရှာ်းစွာ၊  
ဆ ု်းရွာ်းစွာအက  ြု်း က်ဖရာက်န ုင်ဖ ာ အပခာ်းဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ ခ ာမှုမ ာ်းနှင ် အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းက ု 
ဖ ာပ်ြထာ်းန ုင်ြါ ည်။ ကျွန်ြု်တ ိုု့မ  ရှ ဖနဖ ်းဖ ာ အပခာ်းဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ ခ ာမှုမ ာ်းနှင ်  အပခာ်း 
အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းလည််း ရှ ဖနန ုင်ြါ ည်   ုို့မဟုတ ် ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် ယခုလက်ရှ တွင ်  အဖရ်းမကကီ်း ည ် 
အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းဟု လက်ခံထာ်းပြီ်း ဖန င်တွင်အဖရ်းကကီ်း ည ်အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းပ စ်ဖ ကာင််း   ရှ လာန ုင် 
 ည ်အဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းလည််းရှ န ုင်ြါ ည်။  ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််း 
တွင်ြါဝင် ည ်  ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ   ုို့မဟုတ ် ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ၏က ုယ်စာ်းဖဆာင်ရွက် ည ် ြုဂ္ ြုလ်မ ာ်းက 
ပြြုစဖု ာကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းအာ်းလံု်းက ု  အဆ ုြါဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်း၊ မဖ ခ ာမှုမ ာ်း၊ 
အပခာ်းအဖ ကာင််းရင််းမ ာ်းအပ စ်  တ်မှတ်ြါ ည်။ 
 
ဤကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း ည် ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ က 
ညာစာတမ််း၏ရက်စွွဲအရ ာ  က်ဆ ုင်ြါ ည်။ 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ၏အမှန်တကယ်ရရှ လာ ည ်အန ဂတ်ရလဒ်မ ာ်း၊ စမွ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း   ုို့မဟုတ်  ဖအာင်ပမင်မှု 
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းြါ  ကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ် အဖ ကာင််း 
အရာမ ာ်းတငွ် တ ုက်ရ ကု်ပ စဖ်စ၊  ွယ်ဝ ုက်၍ပ စ်ဖစ  ဖ ာပ်ြဖမျှာ်မှန််းထာ်းဖ ာရလဒ်မ ာ်း၊ စွမ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း 
  ုို့မဟုတ ်  ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်းအ ကာ်း ကကီ်းမာ်းဖ ာကွာပခာ်းမှုပ စ်ဖစန ုင် ည ် ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်းနှင ်  မဖ ခ ာမှု 
မ ာ်းက  ု ထည ် ွင််းစဉ််းစာ်းလ က် လူကကီ်းမင််းတ ုို့အဖနပ င ်  အဆ ုြါဖ ာ်ပြခ က်မ ာ်းအဖြေါ် အလွန်အမင််းယံု ကည် 
အာ်းထာ်း၍မရဖ ကာင််း အကကံပြြုလ ုြါ ည်။ ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ၏အမှန်တကယ်ရရှ လာ ည ်အန ဂတ်ရလဒ်မ ာ်း၊ 
စမွ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း   ုို့မဟုတ်  ဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်း ည် ဤကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းတွင် 
ဖဆွ်းဖနွ်းတင်ပြထာ်း ည ်အတ ုင််း  ပ စ်လာလ မ ်မည်ဟု  ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီက  ဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊  ြုဂ္ ြုလ် 
တစ်ဦ်းဦ်းကဖ ာ်လည််းဖကာင််း လူကကီ်းမင််းတ ုို့အဖြေါ် က ုယ်စာ်းပြြုပခင််း၊ အာမခံပခင််းမရှ ြါ။  
 

ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ၏ အမှန်တကယ်ရရှ လာ ည ် အန ဂတ်ရလဒ်မ ာ်း၊ စမွ််းဖဆာင်မှုမ ာ်း   ုို့မဟုတ ်  ဖအာင်ပမင်မှု 
မ ာ်း ည် ဤကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းတငွ်  ခနို့်မှန််းဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာ ရလဒ်မ ာ်း၊ 
ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းနှင ် ကကီ်းမာ်းစွာ ကွာပခာ်းန ုင်ြါ ည်။ ထ ုို့ပြင်  ဖန င်အန ဂတ်ကာလတွင်  တင််းအခ က် 
အလက်အ စမ် ာ်း   ုို့မဟုတ ် အပခာ်းပ စ်ရြ်မ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်လာ ည ်အခ  န်တွငြ်င်လ င် ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ 
အဖနပ င ် အဖ ကာင််းရင််းတစ်ခုခုဖ ကာင ်  ဖန င်တွင်ပြြုစဖုဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊  ဖြေါ်ဖြါက်လာ ည ် ပ စ်ရြ်မ ာ်း 
  ုို့မဟုတ ်အဖပခအဖနမ ာ်းနှင ်က ကု်ညီဖစရန်အတွက် အဆ ုြါကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း  ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းက ု 
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်   ုို့မဟုတ ်  ကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ် အဖ ကာင််းအရာမ ာ်း၏ပြင်ဆင်ခ က်မ ာ်းက ု 
အမ ာ်းပြည် ူထံ  ုို့တရာ်းဝင်ထုတ်ပြန်ရန်မည် ည ်တာဝန်တစ်ရြ်မျှမရှ ဖစရ။
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အပ ိုင််း ၄ - ကရ ်းြ ယ်ထာ်းကသာဘဏ္ဍာကရ်းဆ ိုင်ရာအြ ြေ်အလြေ်မ ာ်း  
 
ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်က ု ၂၀၁၇ ခနုှစ်၊   ဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင်မှ ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲ ပ စရ်ာ မတ်လ ၃၁ 
ရက်တွင ်အဆံု်း တ်ဖ ာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်မ ာ်းအတွက်  ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနမ ာ်းနှင ်  
လုြ်ဖဆာင်မှုရလဒ်မ ာ်းက ု တ ုက်ရ ုက်န ှုင််းယှဉ်၍ မရန ုင်ြါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊   ဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ ၂၀၁၈ 
ခနုှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်အထ ကာလဆ ုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန ည် ၇ လခွွဲ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်က ု 
ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြပြီ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဆ ုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန ည် ၁၂ လ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်က ု 
ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြြါ ည်။ ြ ုမ ုအဓ ြပာယ်ရှ ဖ ာန ှုင််းယှဉ်မှုက ုပြြုလုြ်ရန်အတွက် ကျွန်ုြ်တ ိုု့ ည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 
၁ ရက်တွင်  ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းပြီ်းဖပမာက် ွာ်း ည်ဆ ုြါက  ပမင်ဖတွြို့န ုင်မည ် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင ် 
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းက ုဖ ာ်ပြမည ်စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ ခနို့်မှန််းတွကခ် က်ထာ်း ည ် 
ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းက ု ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ဟ်ဖ ကညာစာတမ််းတွင် ထည ် ွင််းထာ်း 
ြါ ည်။ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ အတွက ် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ ခနို့်မှန််းတွကခ် က်ထာ်း ည ် 
နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းနှင ် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းဖ ာ နှစခ် ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်း 
ရှင််းတမ််းမ ာ်းက ု ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ အတွက်ခနို့်မှန််း က ုက်ည  တွက်ခ က်မှုမ ာ်းနှင ်တကွ  ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ 
လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်း၊ တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်း ည ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းအဖြေါ် 
အဖပခခံ၍ ပြြုစထုာ်းြါ ည်။  စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ ခနို့်မှန််းဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းက ု 
 ာဓကအပ စ် ာတင်ပြထာ်းပခင််းပ စ်ပြီ်း ၄င််းတ ုို့ ည် နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းက ုဖ ာ်လည််း 
ဖကာင််း၊  ဖန င်အန ဂတ်တွင် ဖဆာင်ရွက်မည  ် လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာရလဒ်မ ာ်းက ုဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊  တ်မှတ် 
ကာလမ ာ်းအတွင််း အမှန်တကယ ် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်န ုင်မည ်ရလဒ်မ ာ်းက ုဖ ာ်လည််းဖကာင််း 
ရည်ည န််းဖ ာ်ပြပခင််း မဟုတ်ြါ။ 
 
စာရင််းစစက်ဆ်းထာ်းဖြင််းမရှ ကသာ စိုကပါင််းလြေြ်ေ န်ရှင််းတမ််း (ခနို့်မှန််းတွကခ် က်ထာ်း ည ်အခ က်အလက် 

မ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍ (Pro Forma Basis))  
 

စာရင္းစစ္ေဆး ားအုင္းမ ိ ္ာ့္စိုေပုင္းကကက္ခမ္  င္းတမ္း 
   ၈ ုို  စ္၊ မတ္က  

   ရက ္ိ  
(အမမ္မာကခပ္) 

   ၉ ုို  စ္၊ မတ္က  
   ရက ္ိ  
(အမမ္မာကခပ္) 

ရပိိုင္ ြုင့္မခား 
ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာရပိိုင္ ြုင့္မခား   
ပိုံေ္ပိိုင္ပစ္ာ္း (Property, Plant & Equipment – PPE)  ၇၇,၉၈ ,၆၉၇  ၇၇,၅၈၆, ၅  
မ ေိတြ႕ ိိုင္ေ္ာ ရပိိုင္ု ြင့္မခား (Intangible Assets) ၅,၈  ,၇၉၈   , ၈၈, ၆  
ရင္း  ၏းအမ ဥပ ္ ံမ   ,၅၆၇,၉၇ , ၈   , ၈၆,၇ ၉, ၅၈ 
မာမာေ္ကာင္းဂိုဏ္ (Goodwill)   ၅, ၉ ,၆၈၉ - 
ကိုပေ္ဆာငဆ္  စ၏မကံိမ္း   ,၆၅ ,၆  ,    
ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာရပိိုင္ ြုင့္မခားစိုစိုေပုင္း  , ၇၆,၉၉ , ၆၆  ,၅ ၉, ၆ ,၉ ၇ 
   
ကက္ငင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား   
ကိုပေ္ဆာငဆ္  စ၏မကံိမ္း  ၉ , ၈ ,၅၈    
ပစ္ာ္းစာရင္း  ၇၈,၅ ၈,၉၉၉   ၅၇, ၇ , ၅  
ကိုမ္္ ြယမ္    င္ ့အအုားရရမ ္ိ ္ာ့္အရာမခား  , ၅၅,၇၆၅,     ၆, ၇ ,၅၉ , ၈၇ 
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စာရင္းစစ္ေဆး ားအုင္းမ ိ ္ာ့္စိုေပုင္းကကက္ခမ္  င္းတမ္း 
   ၈ ုို  စ္၊ မတ္က  

   ရက ္ိ  
(အမမ္မာကခပ္) 

   ၉ ုို  စ္၊ မတ္က  
   ရက ္ိ  
(အမမ္မာကခပ္) 

ေငြ္ ား(္ိို႕မညိုတ္) ေငြအဖစက္ြယေ္္ာစာ ြက္စာတမး္မခား  ,၆  , ၉၅, ၇    ,   , ၅၈, ၅  
စိုစိုေပုင္းကက္ငင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား 

၆,   ,၈၇ ,၇၅၇  ၇,၇  ,   , ၉  

စိုစိုေပုင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား ၈,၅ ၈,၈၆၅,       , ၇၉, ၈၈, ၉၇ 
   
အစိုရ ယ္ယာတမ္ဖိိုး  င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား   
အစိုရ ယ္ယာတမ္ဖိိုး   
 ိုတေ္  ား္ာ့္ 
အစိုရ ယ္ယာမတာ္ေငြရင္း  င့္  ာ့္ င္ာပ၏းအစိုရ ယ္ယာမတာ္ေငြရင္း 

၅, ၅၅, ၅ ,     ၅, ၅၅, ၅ ,    

ရင္း  ၏းမတာ္ေငြ (Advance Capital)   ၅, ၈ ,     - 
 ိိုငင္ံအုားက က ယ္ေငြမ  ရ္ာ့္ အအမတ္/(အ  ံး) ရမပ္ံိုေငြ (၅ ,   , ၇ )  ၈၆, ၆ ,၇၇  
အအမတ္မ ု ြ ေ ္ာ့္ရမ္ပံိုေငြ (Retained Earnings) ၆  ,၅  ,  ၉   ,  ၈, ၉၈,  ၅ 
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI)   ,   ,၇၇၉     ,  ၉,    
စိုစိုေပုင္းအစို  ယ္ယာတမ္ဖိိုး ၆,   ,   ,  ၇  ၈, ၉ , ၅ ,  ၇ 
   
ကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား    
ကိုမ္္ ြယမ္    င္ ့အအုားေပးရမတ္ာ မ္မခား  , ၆၆,၆  ,၉၉၆   , ၈၆,  ၇,၇၇  
စိုစိုေပုင္းကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား  , ၆၆,၆  ,၉၉၆   , ၈၆,  ၇,၇၇  
   
စိုစိုေပုင္းအစိုရ ယ္ယာတမ္ဖိိုး   င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား ၈,၅ ၈,၈၆၅,       , ၇၉, ၈၈, ၉၇ 
 
 

စာရင််းစစ်ကဆ်းထာ်းကသာစိုကပါင််းလြေ်ြေ န်ရှင််းတမ််း (အမနှ်တကယ်အခ က်အလက်မ ာ်းအဖြေါ် 

အဖပခခံ၍ (Actual Basis)) 
 

စာရင္းစစ္ေဆး ားေ္ာစိုေပုင္းကက္ကခမ္  ငး္တမ္း 
   ၈ုို  စ္၊ မတ္က    ရ
ရက ္ိ  (အမမ္မာကခပ္) 

   ၉ ုို  စ္၊ မတ္က  
   ရက ္ ိ 
(အမမ္မာကခပ္) 

ရပိိုင္ ြုင့္မခား (Assets)  
ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာရပိိုင္ ြုင့္မခား   
ပိုံေ္ပိိုင္ပစ္ာ္း (Property, Plant & Equipment – PPE)  ၆၇,   ,     ၇၇,၅၈၆, ၅  
မ ေိတြ႕ ိိုင္ေ္ာ ရပိိုင္ု ြင့္မခား (Intangible Assets)    ,  ၇, ၈၆    , ၈၈, ၆  
ရင္း  ၏းအမ ဥပ ္ ံမ   ,၆၈ ,၆၆ ,  ၅  , ၈၆,၇ ၉, ၅၈ 
ကိုပေ္ဆာငဆ္  စ၏မကံိမ္း -  ,၆၅ ,၆  ,    
ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာရပိိုင္ ြုင့္မခားစိုစိုေပုင္း  , ၈ ,   ,၉    ,၅ ၉, ၆ ,၉ ၇ 
 
ကက္ငင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား   
ကိုပေ္ဆာငဆ္  စ၏မကံိမ္း - - 
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ပစ္ာ္းစာရင္း  ၇၈,၅ ၈,၉၉၉    ၅၇, ၇ , ၅  
ကိုမ္္ ြယမ္    င္ ့အအုားရရမ ္ိ ္ာ့္အရာမခား  ,   ,   ,၅ ၈  ၆, ၇ ,၅၉ , ၈၇ 
ေငြ္ ား(္ိို႕မညိုတ္) ေငြအဖစက္ြယေ္္ာစာ ြက္စာတမး္မခား  , ၆၆,၉၈၈,၅ ၆   ,   , ၅၈, ၅  
စိုစိုေပုင္းကက္ငင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား ၅,၈၇၉,၉  ,     ၇,၇  ,   , ၉  
စိုစိုေပုင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား ၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆    , ၇၉, ၈၈, ၉၇ 
အစိုရ ယ္ယာတမ္ဖိိုး  င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား   
အစိုရ ယ္ယာ   
 ိုတေ္  ား္ာ့္ အစိုရ ယ္ယာမတာ္ေငြရင္း  င့္ 
 ာ့္ င္ာပ၏းအစိုရ ယယ္ာမတာေ္ငြရင္း 

၅, ၅၅, ၅ ,    ၅, ၅၅, ၅ ,    

ရင္း  ၏းမတာ္ေငြ (Advance Capital) - - 
 ိိုငင္ံအုားက က ယ္ေငြမ ရ္ာ့္ အအမတ္/(အ  ံး) ရမ္ပံိုေငြ (၅ ,   , ၇ )  ၈၆, ၆ ,၇၇  
 ုြ ေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္ (Retained Earnings) ၆၆ , ၆ , ၈    ,  ၈, ၉၈,  ၅ 
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) -    ,  ၉,    
စိုစိုေပုင္းအစို  ယ္ယာတမ္ဖိိုး (Total Equity) ၆, ၆၈,၅၈ ,     ၈, ၉ , ၅ ,  ၇ 
ကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား   
ကိုမ္္ ြယမ္    င္ ့အအုားေပးရမတ္ာ မ္မခား  ,၉၉ , ၇ ,၈၅    , ၈၆,  ၇,၇၇  
စိုစိုေပုင္းကကင္င္းေပးရမတ္ာ မမ္ခား  ,၉၉ , ၇ ,၈၅    , ၈၆,  ၇,၇၇  
စိုစိုေပုင္းအစို  ယ္တမ္ဖိိုး   င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား ၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆     , ၇၉, ၈၈, ၉၇ 

 
စာရင််းစစ်ကဆ်းထာ်းဖြင််းမရှ ကသာစိုကပါင််းအရ  ်းအဖမတ်ရှင််းတမ််း (ခနို့်မနှ််းတွက်ခ က်ထာ်း ည ်အခ က် 

အလက်မ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍ (Pro Forma Basis)) 
 

Ever Flow River Group Public Company Limited 
 

ုမ္ိမ မ္းတြက္ု ခက္ ားေ္ာ စိုေပုင္းအ ံ းအအမတ္ေဖာ္အပုခက ္
သာာ  စ္  ၇- ၈ 
(အမမ္မာကခပ္) 

သာာ  စ္  ၈- ၉ 
(အမမ္မာကခပ္) 

 င္ေငြ ၈,  ၈,၉၉ , ၈၈    ,  ၇,၆  , ၈၈ 
ေရာင္းုခ္ာ့္ကိုမ္ပစ္ာ္းဆိုိင္ရာကိုမ္ကခစရိတ္ (၅,   , ၇၆,  ၇)  (၇,၅  ,၉၈ ,၇၅၈) 
အ္ကမ္းအအမတ္  ,   ,၆  ,၉၈    ,၆ ၆,၆ ၅,၇   
စ၏မံုမိ္ ြု မ ကိုမ္ကခစရိတ္  ( ,၇၆၈,၉၉၈,၇ ၇)  ( ,  ၇,၆  ,  ၇) 
ေရာင္းုခေရး   င့္ အဖမ္ိအဖဟးေရးဆိိုင္ရာကိုမက္ခစရတိ္မခား - - 
အတိိုး   င့္ အုြမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ ္   ၅,၆ ၅,      ၉,  ၅,၅   
အအုား င္ေငြ ၆ ,၉၉ ,  ၈   ,၇၈ ,  ၇,  ၅ 
သာာေရးကိုမ္ကခစရိတ္မခား (Finance Cost)  - (၈ ,၉ ၇) 
အ ြုမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ္  ၉၈,၆ ၉, ၈   ,၉၉ , ၆ ,၇၉  
 င္ေငြု ြမ္ကိုမ္ကခစရိတ္မခား ( ၇ ,၉၆၉,   )  ( ၈ , ၈၉,၈၆ ) 
အ ြုမ္ ိုတ္ာပ၏းအအမတ္    ,၆ ၉,၈၆၈   ,၈ ၈,၉၇ ,၉ ၇ 
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအအမတ္မခားမ ရ ိ ္ာ့္ေ စို (  ၈,၆ ၉, ၇၆)  (  ၇, ၆၇,  ၈) 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ အအမတ္  ,၉၈၉,၆ ၈  ,၅၇ ,၇  ,၅ ၉ 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ အအုား င္ေငြအကံိုးစံို (Other Comprehensive -   ၆,၇၉ ,၉   
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Income) 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive 
Income) 

( ,၉၈၉,၆ ၈)  ,  ၈, ၉၈, ၅  

ေအာက္ပုတိုိိ ံ ိ္ုိိ ြု ေ ေပး ိုိင္္ာ့္အအမတ္ 
မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ္ိုိင္္ႈမခား  , ၅ ,၇ ၈  ,၅၈ ,၆  , ၅  
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) (၅,   , ၅၆)  (  ,၉  ,၅  ) 
တစ ္ စက္ိုံးအတြက္ စိုစိုေပုငး္အအမတ ္ ( ,၉၈၉,၆ ၈)  ,၅၇ ,၇  ,၅ ၉ 

 
ေအာက္ပုတိိုိုစိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive Income) 
မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ္ိုိင္္ႈမခား  , ၅ ,၇ ၈  ,   ,  ၈,၉၉  
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) (၅,   , ၅၆)  (  ,၉  ,၅  ) 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive 
Income) 

( ,၉၈၉,၆ ၈)  ,  ၈, ၉၈, ၅  

 
စာရင််းစစ်ကဆ်းထာ်းကသာစိုကပါင််းအရ  ်းအဖမတ်ရှင််းတမ််း (အမနှ်တကယ်အခ ကအ်လက်မ ာ်းအဖြေါ် 

အဖပခခံ၍ (Actual Basis))  
 

Ever Flow River Group Public Company Limited 
 

စိုေပုင္းအ ံ းအအမတေ္ဖာ္အပုခက ္
သာာ  စ္  ၇- ၈ 
(အမမ္မာကခပ္) 

သာာ  စ္  ၈- ၉ 
(အမမ္မာကခပ္) 

 င္ေငြ  ,၈၇ ,   , ၇၆    ,  ၇,၆  , ၈၈ 
ေရာင္းုခ္ာ့္ကိုမ္ပစ္ာ္းဆိုိင္ရာကိုမ္ကခစရိတ္ ( ,  ၇,၅၅ ,၇၈၈) (၇,၅  ,၉၈ ,၇၅၈) 
အ္ကမ္းအအမတ္  ,၇၅ ,၆၉ , ၈၈   ,၆ ၆,၆ ၅,၇   
စ၏မံုမိ္ ြု မ ကိုမ္ကခစရိတ္  (၈  ,၉  ,  ၆) ( ,  ၇,၆  ,  ၇) 
ေရာင္းုခေရး   င္ ့အဖမ္ိအဖဟးေရးဆိိုငရ္ာကိုမက္ခစရတိ္မခား - -  
အတိိုး   င့္ အုြမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ ္ ၉ ၈,၇၆၇, ၅    ၉,  ၅,၅   
အအုား င္ေငြ  ၈,၈ ၇,      ,၇၈ ,  ၇,  ၅ 
သာာေရးကိုမ္ကခစရိတ္မခား (Finance Cost)  - (၈ ,၉ ၇) 
အ ြုမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ ္ ၉၅၇,၆  ,၆၇၅  ,၉၉ , ၆ ,၇၉  
 င္ေငြု ြမ္ကိုမ္ကခစရိတ္မခား (   ,   ,၆  ) ( ၈ , ၈၉,၈၆ ) 
အ ြုမ္ ိုတ္ာပ၏း အအမတ ္ ၈၅၆, ၈ , ၆   ,၈ ၈,၉၇ ,၉ ၇ 
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအအမတ္မခားမ ရ ိ ္ာ့္ေ စို (  ၇, ၇ ,၇ ၉)  (  ၇, ၆၇,  ၈) 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ အအမတ ္ ၇ ၉,   , ၅   ,၅၇ ,၇  ,၅ ၉ 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ အအုား င္ေငြအကံိုးစံို (Other Comprehensive 
Income) 

(၅ ,   , ၇ )   ၆,၇၉ ,၉   

တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive 
Income) 

၆၆၈,၇၈ ,  ၈   ,  ၈, ၉၈, ၅  

ေအာက္ပုတိုိိ ံ္ိိုိ ြု ေ ေပး ိုိင္္ာ့္အအမတ္ 
မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ္ိုိင္္ႈမခား ၇ ၉,   , ၅   ,၅၈ ,၆  , ၅  
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စိုေပုင္းအ ံ းအအမတေ္ဖာ္အပုခက ္
သာာ  စ္  ၇- ၈ 
(အမမ္မာကခပ္) 

သာာ  စ္  ၈- ၉ 
(အမမ္မာကခပ္) 

က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) -  (  ,၉  ,၅  ) 
တစ ္ စက္ိုံးအတြက္ စိုစိုေပုငး္အအမတ ္ ၇ ၉,   , ၅   ,၅၇ ,၇  ,၅ ၉ 

 
ေအာက္ပုတိိုိုစိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive Income) 
မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ္ိုိင္္ႈမခား ၆၆၈,၇၈ , ၈   ,   ,  ၈,၉၉  
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) -  (  ,၉  ,၅  ) 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive 
Income) 

၆၆၈,၇၈ , ၈    ,  ၈, ၉၈, ၅  

 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာအဖ ်းစ တ်အခ က်အလက်မ ာ်းက ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 
မတ်လ ၃၁ ရက်အထ  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပြီ်းပ စ ်ည ်နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းနှင ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထ  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်း 
ထာ်းပြီ်းပ စ် ည ်နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းက ု အြ ုင််း ၁၄ - ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာအခ က်အလက်မ ာ်းတွင်  
ထုတ်ဖ ာ်တင်ပြထာ်းြါ ည်။  
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အပ ိုင််း ၅ - စာရင််းဝင်အဖြစ်တင်သွင််းဖြင််းဆ ိုင်ရာအြ ြေ်အလြေ်မ ာ်း  
၁။ စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ငု်ရာစုစုဖြါင််းကုန်က စရ တမ် ာ်း 
 

စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာခနို့်မနှ််းကုန်က စရ တ်မ ာ်းက ု ဖြ်း ွင််းရမည ်အခဖ က်းဖငအွမ  ြု်း 
အစာ်းမ ာ်းအလ ုက် (မတှ်ြုံတင်ဖ က်းမ ာ်း၊ စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာအခဖ က်းဖငမွ ာ်း၊ 
ြံနုှ ြ်ထုတ်ဖဝပခင််းနှင ်  ဖ ကာ်ပငာပခင််းဆ ငု်ရာအခဖ က်းဖငွမ ာ်း၊ ြညာရှင်မ ာ်းထံမှအကကံဉာဏ်ဖတာင််းခံ 
ပခင််းဆ ုင်ရာအခဖ က်းဖငမွ ာ်း) က  ုထတု်ဖ ာဖ်ပြာ ကာ်းရမည်။ 
 
စာရင််းဝင်အပ စတ်င် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာခနို့်မှန််းကုန်က စရ တ်မ ာ်းမှာ ပမန်မာက ြ်ဖငွ ၃၄၀,၀၀၀,၀၀၀ ခနို့်ပ စ်ြါ 
 ည ်-   
  

အေ္ကာင္းအရာ  ုမ္႕မ မ္းကိုမ္ကခစရိတ္ (ကခပ္) 
ပာာရ င္အုေ္ကးေငြမခား 
- သာာေရးအ္ကံေပး  င့္စ၏မံုမ္႕ုြ ေရးဆိိုင္ရာအုေ္ကးေငြ 
- ာပေဒအ္ကံေပးကိို ေပးအပ္္ ာ့္အုေ္ကးေငြ 
- စာရင္းစစက္ိို ေပးအပ္္ာ့္အုေ္ကးေငြ 

   ,   ,    

စာရင္း င္္ ြင္းအုင္း   င့္ မ တပ္ံိုတင္အုင္းဆိိုင္ရာ အ္ိုံးစရိတမ္ခား   ,   ,    
အေ ြေ ြအ္ိုံးစရိတမ္ခား    ,   ,    
စိုစိုေပုင္းုမိ္မ မ္းကိုမ္ကခစရိတ္      ,   ,    
 

၂။  မတညဖ်ငရွင််းထည ဝ်င်ပခင််း  
 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်မှစတင်၍ ကာလရှည်နှင  ် ကာလတ ုဖ ကွ်းပမီတငရ်ှ မှု၊ အစုရှယယ်ာ 
မတညဖ်ငရွင််းနှင ် ခွွဲဖဝမဖြ်းဖ ်းဖ ာအပမတ် (Retained Earnings) မ ာ်းအြါအဝင် စုဖြါင််း 
ဖ ာ်ပြထာ်း ည  ် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနဖ ာ်ပြခ က်က ု ဖအာက်ြါမတညဖ်ငရွင််းထည ဝ်င်မှုဇယာ်းပ င ် 
ဖ ာ်ပြထာ်းြါ ည် - 
 

အေ္ကာင္းအရာ    ၉ ိုု  စ္၊ မတ္က    ရက္အရ 
 (အမမ္မာကခပ္) 

ကက္ငင္းေ ကြးာမ၏တာ မ္ -  
 ကိုမ္္ ြယမ္    င့္ အအုားေပးရမ္တာ မမ္ခား   , ၈၆,  ၇,၇၇  
ကကင္င္းေ ကြးာမ၏တာ မစ္ိုစိုေပုင္း  , ၈၆,  ၇,၇၇  
  
ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာေ ကြးာမ၏တာ မ္ -   
ေုခးေငြရယႈအုငး္ မ ိ  
ကကင္င္းမညိုတ္ေ္ာေ ကြးာမ၏တာ မ္စိုစိုေပုငး္ မ ိ  
  
ေ ကြးာမ၏တာ မစ္ိုစိုေပုင္း ( )  , ၈၆,  ၇,၇၇  
  
အစို  ယ္ယာ  င္မခားပိိုင္ဆိုိင္္ာ့္အစို  ယ္ယာတမ္ဖိိုး -   
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အေ္ကာင္းအရာ    ၉ ိုု  စ္၊ မတ္က    ရက္အရ 
 (အမမ္မာကခပ္) 

အစို  ယ္ယာမတာ္ေငြရင္း ၅, ၅၅, ၅ ,    
 ိိုငင္ံအုားေငြက က ယမ္ ဆိိုင္ရာ္၏း္မ္ိရမ္ပံိုေငြ  ၈၆, ၆ ,၇၇   
ြု ေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္ (Retained Earnings)  ,  ၈, ၉၈,  ၅ 
အစို  ယ္ယာ  င္မခားပိို္င္ဆိိုင္္ာ့္စိုစိုေပုင္းအစို  ယ္ယာတမ္ဖိိုး ( ) ၈, ၉ ,   ,  ၅ 
  
မတာ္ေငြရင္း   ( ) + ( )    , ၇၆,  ၈,၈၇၅ 
 

မှတ်ြ ြေ် - Group  ည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလ ုင်လတွင် LDC Mandalay ၏အစုရှယ်ယာတန်  ု်းက ု ၄၀ % မ ှ   ၉၂.၆ 

%    ုို့ တ ု်းပမ င ်ခွဲ ြါ ည်။  
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အပ ိုင််း ၆ - ဆ ို်းရ  ်းန ိုင်သည အ်ြ ြေ်မ ာ်း 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှု   ုို့မဟုတ ် ဆက်လက်ြ ငု်ဆ ုင်ထာ်းမှုတငွ်    ာထင်ရှာ်း  
ဖ ာ ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်းြါဝင်ဖနန ုင်ပြီ်း ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင် 
အဖရ်းကကီ်းတင်ပြထာ်းဖ ာဆံု်းရံှု်းန ုင် ည ်အခ က်မ ာ်းက ု န ်းလည် ည ်ြုဂ္ ြုလ်မ ာ်း ည် ာ  ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ အစု 
ရှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ်ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံရန်   ုို့မဟုတ ် အစုရှယ်ယာမ ာ်းက ု ဆက်လက်ြ ငု်ဆ ုင်ထာ်းရန်  င ်ဖလ ာ် 
ြါ ည်။ လူကကီ်းမင််းအဖနပ င ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းတွင် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံရန် မဆံု်းပ တ်မီ၊  ဤအြ ုင််းတွင်  
ဖ ာပ်ြထာ်းဖ ာ ဖအာက်ြါဆံု်းရံှု်းန ုင် ည ်အခ က်မ ာ်းတစ်ခုခ င််းစနီှင ် ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ 
 ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင်ဖ ာပ်ြထာ်း ည ်အပခာ်း တင််းအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်းလံု်းက ု ဖ ခ ာပြန်လည် 
 ံု်း ြ် င ်ြါ ည်။ အဆ ုြါဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်း ည် ာ ကျွန်ြု်တ ိုု့ရင်ဆ ုင်ရမည ်အဖပခအဖနမ ာ်း မဟုတ်ြါ။ 
အခ  ြုြို့ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်းက ု ယခုအခ  န်တွင ် ကျွန်ြု်တ ိုု့ မ  ရှ ဖ ်းြါ။ ယခုအခ  န်တွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် 
အဖရ်းကကီ်း ည်ဟု မယူဆဖ ်းဖ ာ်လည််း ဖန င်တွင် အဖရ်းကကီ်းလာန ုင်ဖ ာ အပခာ်းအဖပခအဖန မ ာ်းလည််း 
ရှ လာန ုင်ြါ ည်။ အဆ ုြါဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခအခ က်မ ာ်းအနက်တစ်ရြ်ရြ်မှာ အမှန်တကယ ် ဖြေါ်ဖြါက် ည ် 
ပ စ်ရြ်မ ာ်းပ စ်လာဖ ာအခါ၊ ကျွနု််ြ်တ ုို့၏ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန၊ ရလဒ်မ ာ်း၊  ဖင ွာ်းစ်ီးဆင််းမှု၊ လုြ်ငန််း  
လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊ ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်းနှင ် ကျွန်ြု်တ ုို့၏အစုရှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုမ ာ်း အဖြေါ် 
တ ုက်ရ ုက်ပ စ်ဖစ၊  ွယ်ဝ ုက်၍ပ စ်ဖစ၊ အဖရ်းကကီ်း ည ်အတ ငု််းအတာပ င ်ပ စ်ဖစ၊ ဆ ု်းရွာ်းစွာပ စဖ်စ အက  ြု်း 
 က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။  
 
ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််းတွင် ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်း   ုို့မဟုတ် မဖ ခ ာ 
မဖရရာ ည ်အခ က်အလက်မ ာ်းြါဝင်ဖ ာ ကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းလည််း ြါဝင်ြါ 
 ည်။ ကျွနု််ြ်တ ုို့၏အမှန်တကယရ်လဒ်မ ာ်း ည် ဤအခန််းတွင်ဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊ ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် 
 ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ်ဟဖ ကညာစာတမ််း၏အပခာ်းဖနရာမ ာ်းဖ ာ်ပြထာ်း ည ် ကျွန်ုြ်တ ုို့ရင်ဆ ုင်ရန ုင်ဖ ာ ဆံု်းရံှု်း 
န ုင်ဖပခမ ာ်းအြါအဝင် အခ  ြုြို့က စစရြ်မ ာ်းဖ ကာင ် ဤကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းြါ စာရွက် 
စာတမ််းမ ာ်းတွင်  ဖမျှာ်မှန််းထာ်းဖ ာအဖ ကာင််းအရာမ ာ်းနှင ် အဖရ်းကကီ်းဖ ာအဖနအထာ်းအာ်းပ င ်  ကွာပခာ်း 
န ုင်ြါ ည်။  ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််းဆ ုင်ရာ ွင ဟ်ဖ ကညာစာတမ််း၏ အြ ုင််း (၃) တွင်ဖ ာ်ပြ 
ထာ်းဖ ာကက ြုတင်ဖမျှာ်မှန််းထာ်း ည ်အဖ ကာင််းအရာမ ာ်းနှင ် ြတ် က် ည ်ကက ြုတင် တ ဖြ်းခ က်က ုလည််း 
လူကကီ်းမင််းတ ုို့အဖနပ င ်  တ ပြြုထည ် ွင််းစဉ််းစာ်း င ်ြါ ည်။ 

ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းအဖြေါ်ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံရန်   ုို့မဟုတ ် ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု ဆက်လက် 
လက်ဝယ်ြ ုင်ဆ ုင်ထာ်းရန် ဆံု်းပ တ်ခ က်မခ မီ၊ လူကကီ်းမင််းတ ုို့အဖနပ င ် အဖ ကာင််းအရာတစခ်ုခ င််းစီအလ ုက် 
လူကကီ်းမင််းတ ုို့၏အကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ်မ ာ်းထံမှအကကံဉာဏ်ဖတာင််းခံရယူန ုင်ြါ ည်။ 

၁။ ကျွန်ြု်တ ုို့၏စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းနှင  ်လုြ်ငန််းလညြ်တ်ဖဆာင်ရွကမ်ှုမ ာ်းဆ ငု်ရာဆံု်းရံှု်းန ငု်ဖပခမ ာ်း  
 
၁.၁ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့အကနဖြင  ် ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ထ ပတ်န််း Customer မ ာ်းြေ ို ဆ ို်းရ  ်းရပါြေ၊ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ 

ဘဏ္ဍာကရ်းဆ ိုင်ရာလိုပ်ကဆာင်ြ ြေ်မ ာ်းအကပေါ် ဆ ို်းရ ာ်းစွာထ ြ ိုြေ်န ိုငပ်ါသည်။ 
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ကျွန်ြု်တ ိုု့် Group ၏အဓ ကဝင်ဖငွမာှ ထ ြ်တန််း Customer ကကီ်းမ ာ်းအဖြေါ် မှီတည်ဖနရြါ ည်။ ကျွန်ြု်တ ုို့ 

အဖနပ င ် အခ  န်အာ်းပ င ်၊ စရ တ်စကအာ်းပ င ် နှင  ် လုြ်က ုင်ဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််းအာ်းပ င ် Customer မ ာ်းလ အုြ် 

 ည ်ြံုစံအတ ုင််းပြင်ဆင်ထာ်း ည ်ဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း (Logistics Services) က ု 

ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ Customer မ ာ်းအတွက် နှစ်ဖြါင််းမ ာ်းစွာ ကာဖကာင််းမွန်စွာဖဆာင်ရွက်ဖြ်းခွဲ ပြီ်း  ကျွန်ြု်တ ုို့တွင် 
၄င််းတ ုို့နှင ်ကာလရှည်စာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်းခ ြုြ်ဆ ုထာ်းပခင််း၊ ၄င််းတ ုို့က ကတ ကဝတ်မ ာ်းနှင ် အာမခံခ က်မ ာ်းဖြ်း 

ထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာဖ ကာင ် Customer မ ာ်းအဖနပ င ်  ဖန င်အန ဂတ်တွင် ကျွနု််ြ်တ ုို့နှင ်လက်တွွဲ၍  အလုြ် 

ဆက်လုြ်၊ မလုြ်ဟူ ည ် အခ က်က  ု အာမမခံန ုင်ြါ။ ထ ုို့ပြင် ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည် လက်ရှ  Customer မ ာ်းနှင ်  

ဖကာင််းမွန်စွာလက်တွွဲ၍ နှစဖ်ြါင််းမ ာ်းစွာ ကာ အလုြ်လုြ်က ငု်ခွဲ ပြီ်း ပ စ်ဖ ာ်လည််း၊ အဆ ုြါ Customer မ ာ်း 
အဖနပ င ်  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း (Logistics Services) နှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ကျွနု််ြ်တ ုို့၏ 
လုြ်ငန််းပြ ြုင် က်မ ာ်းနှင ်လည််းလက်တွွဲကာ လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်န ုင်ြါ ည်။ ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် ကျွနု််ြ်တ ုို့၏ 

Customer မ ာ်းက  ု ဆက်လက်ထ န််း  မ််းထာ်းန ုင်ရန်နှင ် Competitive Pricing စနစ်က ုက င ် ံု်းပခင််း 

ပ င ်လည််းဖကာင််း၊ Customer မ ာ်း၏လ ုအြ်ခ က်အလ ုက်  ဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းအာ်းပ င ်လည််းဖကာင််း Customer မ ာ်းနှင ်ကာလရှည်ဆက်ဆံဖရ်းတစရ်ြ်က ု ထ န််း  မ််း 
ထာ်းန ုင်ရန် အစဉ်အပမွဲကက ြု်းြမ််းလ က်ရှ ြါ ည်။   ုို့ရာတွင် ကျွန်ုြ်တ ိုု့အဖနပ င ် ထ ု  ုို့ကက ြု်းြမ််းဖဆာင် 
ရွက်ဖ ာ်လည််း ပြ ြုင်ဆ ုင်မှုပြင််းထန်ဖ ာ ြတ်ဝန််းက င်တငွ် ပ စ်ဖလ ပ စထ်ရှ  ည ်အတ ငု််း ကျွန်ြု်တ ုို့၏ 

Customer မ ာ်းက  ုမထ န််း  မ််းထာ်းန ုင်ဖတာ ဖ ာအခါ၊ ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့ Customer မ ာ်းထံမ ှရရှ မည ် 
ဝင်ဖငွြမာဏဖပမာက်ပမာ်းစာွက ု ဆံု်းရံှု်းန ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနတွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည် အဖကာင် 
အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ် ခ မှတ်ထာ်း ည ်ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏လုြ်ငန််း အစအီစဉ်မ ာ်းက ု ဖအာင်ပမင်ဖအာင်  
ဖဆာင်ရွက်ရန်မပ စ်န ုင် ည ်အလာ်းအလာရှ န ုင်ြါ ည်။   ၄င််း ည် လုြ်ငန််းလည်ြတ် ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်း 
အဖြေါ်  ဆ ု်းရွာ်းစွာ အက  ြု်း က်ဖရာက်ဖကာင််း က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၁.၂ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့သည် တတ ယပိုဂ္ ြုလ်အြွွဲွဲ့အစည််း၏ကရက ြောင််းပ ိုို့ကဆာင်ကရ်းလ ိုင််းမ ာ်းနှင ် ကလက ြောင််း 

လ ိုင််းမ ာ်း အကပေါ် မှတီည်ကနရပါသည်။ 
 
ဘက်စံဖုထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူပ စ် ည ်အဖလ ာက် ကျွန်ြု်တ ုို့ ည်  
ဖရဖ ကာင််းနှင ် ဖလဖ ကာင််းကနု် ွယ်မှုမ ာ်းအတွက် အဓ ကဖရဖ ကာင််းြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်းနှင ်ဖလဖ ကာင််း  
ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်းအဖြေါ်မ ာ်းစာွမှီတည်ဖနြါ ည်။ ဖရဖ ကာင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနှင ် ကုန်စည် 
တင်ြ ိုု့ဖြ်းပခင််းလုြ်ငန််းမ ာ်းြ ုမ ုဖအာင်ပမင်စွာဖဆာင်ရွက်န ုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ကျွန်ြု်တ ုို့ ည် အဓ က ယ်ယူ 
ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်းနှင ် ဖရရှည်တည်တံ ခ ုင်မာဖ ာဆက်ဆံဖရ်းတစရ်ြ်ထူဖထာင်န ုင်ဖရ်းအတွက် အခ  န် 
ဖြါင််းဖပမာက်ပမာ်းစွာ ရင််းနှီ်းခွဲ ရြါ ည်။ ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ်ြတ် က်၍  ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည်  ကျွန်ြု်တ ုို့နှင ် 
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ  ည ်အဓ က ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်းနှင ်  ဖဘာတူစာခ ြုြ်မ ာ်းခ ြုြ်ဆ ုထာ်းရှ   
ဖ ာ်လည််း၊ အဆ ုြါစာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်းမှာ ကာလရှည်အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရမည ် ဖဘာ   ဘာဝ 
မဟုတ်ြါ။  ဖဘာတူစာခ ြုြ်အခ  ြုြို့မှာ တစ်နှစ ်ာ က်တမ််းရှ  ည ်စာခ ြုြ်မ ာ်းပ စ် ကပြီ်း နှစ်ဦ်းနှစ် က် 
 ဖဘာတူညီမှုပ င ် နှစ်စဉ်ပြန်လည် က်တမ််းတ ု်းဖဆာင်ရွက်ရ ည ်စာခ ြုြ်မ ာ်းပ စ် ကြါ ည်။    ုို့ရာတွင် 
ကျွနု််ြ်တ ုို့အဖနပ င ် အဆ ုြါအဓ က ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်းနှင ် ခ ြုြ်ဆ ုထာ်း ည ်စာခ ြုြ်မ ာ်းက ု  
ဖန င်အန ဂတ်တငွ် က်တမ််းတ ု်းဖဆာင်ရွက်န ုင်မည်ဟူ ည ် အာမခံခ က်တစ်ရြ်မရှ ြါ။ ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် 
ကုန်စည် ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ်ြတ ်က်၍ ဖလဖ ကာင််းလ ုင််းမ ာ်းနှင ်လည််း 
အလာ်းတူကာလတ ုစာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်းက ု ာ ခ ြုြ်ဆ ုထာ်းြါ ည်။   ုို့ပ စ်ြါ၍  ဖရဖ ကာင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်  
ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်းနှင ် ဖလဖ ကာင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်းအဖနပ င ်  ကျွန်ြု်တ ိုု့နှင ်ခ ြုြ်ဆ ုထာ်း ည ်စာခ ြုြ် 
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မ ာ်းက  ု ဆက်လက် က်တမ််းမတ ု်းဖတာ ဖ ာအဖပခအဖနတွင် ကျွန်ုြ်တ ိုု့အဖနပ င ် မတူညီ ည ်ဖရဖ ကာင််း 
 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်း၊ ဖလဖ ကာင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလ ုင််းမ ာ်းနှင ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င ် ဆံု်းရံှု်း 

န ုင်ဖပခမ ာ်းက ု ဖလျှာ ခ ဖ ာ်လည််း၊ ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ Customer မ ာ်းအတွက် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း 
ဖဆာင်ရွက်န ုင်စမွ််းဆံု်းရံှု်းန ုင်ြါ ည်။  ဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍ ည် အန ဂတ်တငွ် ခ ုင်မာဖကာင််းမွန်စွာ 

 ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်န ုင် ည ်အလာ်းအလာရှ လာန ုင်ဖ ာ်လည််း၊ ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ Customer မ ာ်းအာ်း ဖထာက်ြံ ြ ုို့ 
ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းရန် လံုဖလာက်ဖ ာစမွ််းဖဆာင်ရည်မရှ ြါက၊ ကျွန်ြု်တ ုို့၏ 
ဝင်ဖငွမ ာ်းမာှ        ာ ာဖလ ာ က  ွာ်းန ုင် ည ်အလာ်းအလာရှ န ုင်ြါ ည်။  ၄င််း ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််း 
ဖဆာင်ရွက်မှုဆ ုင်ရာရလဒ်မ ာ်းအဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာအက  ြု်း က်ဖရာက်ဖကာင််း  က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။  
 
၁.၃ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့သည် စမီ ြနို့်ြွွဲမ ဆ ိုငရ်ာအရာရှ မ ာ်းအကပေါ် မ ာ်းစွာမှီတည်ကနရပါသည်။ 
 
စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့တွင်ြါဝင် ည ်အ ွွဲြို့ဝင်တ ုင််း ည် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနယ်ြယ် (Logistics Industry) 
တွင ် နှစ်ဖြါင််း ၁၂ နှစ်ဖက ာ်လုြ်ငန််းအဖတွြို့အကကံြုရှ ပြီ်း အ ွွဲြို့ဝင်အမ ာ်းစု ည် လုြ်ငန််းအဖတွြို့ အကကံြုနှစ်ဖြါင််း 

၂၀ ဖက ာ်ရှ ကာ EFR တွင ် တာဝန်ထမ််းဖဆာင် ည ်လုြ် က် ၁၀ နှစ်ဖက ာ် ရှ  ကြါ ည်။ ယခုလက်ရှ  

Customer မ ာ်း နှင  ် ဆက်ဆံဖရ်းထ န််း  မ််းထာ်းရန်၊ Customer အ စ်မ ာ်းရရှ ဖအာင်  ဖဆာင်ရွက်ရန်နှင ် 
ဖန င်အန ဂတ်တငွ် ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုအတွက် စမီံက န််းအ စ်မ ာ်းရရှ ဖအာင် ဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက်  ကျွန်ုြ်တ ုို့ 

 ည ် Group ရှ  စမီံခနို့်ခွွဲမှုဆ ုင်ရာအရာရှ မ ာ်းအဖြေါ် မ ာ်းစာွမှီတည်ဖနရြါ ည်။ လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် 
ယှဉ်ပြ ြုင်န ုင်စွမ််းပမင ်မာ်းရန်အတွက် ဆက်ဆံဖရ်း ည် အဓ ကအခ က်တစ်ရြ်ပ စ်ဖ ာဖ ကာင ် ကျွန်ြု်တ ုို့ ည် 
ဖကာင််းမွန်စွာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်န ုင်ရန်နငှ ် အဓ ကစမီံက န််းမ ာ်းက ု အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်န ုင်ရန် 

အတွက ်  စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏အဆက်အ ွယ်ကွန်ရက်၊ Customer မ ာ်းနှင ် ဆက်ဆံဖရ်းလုြ်ငန််းအဖတွြို့အကကံြု 
မ ာ်းအဖြေါ် မှီတည်ဖနရြါ ည်။ စမီံခနို့်ခွွဲဖရ်းအ ွွဲြို့မှအရာရှ  အာ်းလံု်း ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ကုမပဏီတွင် နှစ်ဖြါင််း ၁၀ 
နှစ်ဖက ာ် ကာ တာဝန်ထမ််းဖဆာင်လ က်ရှ ပြီ်း ၄င််းတ ုို့ က ုယ်တ ုင်ြင်လ င် အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်းနှင ် ဒါရ ုကတ်ာမ ာ်း 

ပ စ် ကြါ ည်။   ုို့ရာတွင် စမီံခနို့်ခွွဲဖရ်းအ ွွဲြို့၏အ ွွဲြို့ဝင်မ ာ်းအာ်းလံု်း ည် Group အတွက ် ဆက်လက်တာဝန် 
ထမ််းဖဆာင်ပခင််းရှ ၊ မရှ ဟူ၍ အာမခံခ က်တစ်စံုတစရ်ာမရှ ြါ။ စမီံခနို့်ခွွဲဖရ်းအ ွွဲြို့၏အ ွွဲြို့ဝင်မ ာ်းအဖနပ င ် 
ြုဂ္ ြုလ်ဖရ်းဆ ုင်ရာက စစရြ်ဖ ကာင ်ဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊  က န််းမာဖရ်းဆ ုင်ရာပြဿန ဖ ကာင ်ဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊ 
နှင  ် အပခာ်းကတ ကဝတ်မ ာ်းဖ ကာင ်ဖ ာ်လည််းဖကာင််း တာဝန်ထမ််းဖဆာင်မှုက ုရြ်စွဲန ုင်ြါ ည်။ ကျွန်ြု်တ ုို့၏ 
ဖကာင််းမွန်ဖ ာလုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်က ု ရရှ ရန်အတွက် ၄င််းတ ုို့၏ြုဂ္လ ကဆက်ဆံဖရ်းနှင ် 
အဆက်အ ွယ်ကနွ်ရက်မ ာ်းအဖြေါ်မှီတည်ဖနရဖ ာဖ ကာင ် ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနမ  ြု်းတွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ 
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအဖြေါ် ပြင််းထန်စွာ အက  ြု်း က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာပ စ်ရြ်အတွက် 
ဖမျှာ်မှန််းလ က် ကက ြုတင်ခ မှတ်ထာ်း ည ်ရာထူ်းဆက်ခံပခင််းအစီအစဉ်ရှ ဖ ာ်လည််း၊ အဆ ုြါရာထူ်းမ ာ်းက ု 
ဆက်ခံမည ်ြုဂ္ ြုလ်မ ာ်း ည် လုြ်ငန််းအဖတွြို့အကကံြု၊ အဆက်အ ွယ်ကွန်ရက်နှင ် ြုဂ္လ ကဆက်ဆံဖရ်းအာ်းပ င ် 
အဆ ုြါရာထူ်းနှင ်အပြည ်အဝကွက်တ က ုက်ညီမည်ဟု အာမမခံန ုင်ြါ။ အဖရ်းကကီ်း ည ်ရာထူ်းမ ာ်းက ု 
အဖတွြို့အကကံြုရင ်က က်ပြီ်း စမွ််းဖဆာင်ရည်ပမင ်မာ်းဖ ာဆက်ခံ ူမ ာ်းနှင ် အစာ်းထ ု်းခနို့်အြ်ရန်ြ က်ကွက်မှု ည် 

လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုအဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာအက  ြု်း က်ဖရာက်န ုင်ဖ ာဖ ကာင ် Group ၏ လုြ်ငန််း 
လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းအဖြေါ်  ဆ ု်းရွာ်းစွာထ ခ ုက် ည ် အလာ်းအလာရှ ြါ ည်။ 
 
၁.၄ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့သည်အရည်အကသွ်းဖမင ်မာ်းကြောင််းမွန်ကသာဝန်ကဆာင်မ မ ာ်းကပ်းန ိုင်ရန်အတြွေ် စွမ််းရည် 

ဖပည ်ဝသည ် ဝန်ထမ််းမ ာ်းအကပေါ် မှတီညက်နရပါသည။် 
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ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ Customer မ ာ်းအာ်း ယံု ကည်အာ်းထာ်းရ ွယဖ်ကာင််းပြီ်း  ဖစ ်းနှုန််း င ်ဖလ ာ်ဖ ာ   

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဖြ်းရန်အတွက် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းအဖြေါ် မှီတည်ဖနရြါ ည်။ Customer အမ ာ်းစ ုည် 

လုြ်ငန််းလ ုအြ်ခ က်မ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍ Customer တစ်ဦ်းခ င််းစီ၏ လ ုအြ်ခ က်နှင  ် က ုက်ညီဖဆာင်ရွက် 

ဖြ်းဖ ာ ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု လ ုအြ် ကဖ ာဖ ကာင ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ Customer မ ာ်းအာ်း ၄င််းတ ုို့နှင ် က ုက်ညီ 
 ည ်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဖြ်းန ုင်ရန်အလ ုို့ငှာ ထ ဖရာက်ပြီ်းလက်ဖတွြို့ အဖကာင်အထည်ဖ ာ်န ုင်ဖ ာ ဖပ ရှင််း 
ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းက စုဉ််းစာ်းတင်ပြန ုင်ရန်အတွက်  ဖလ က င ် င် ကာ်းဖြ်းထာ်းဖ ာ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအဖြေါ် မ ာ်းစွာ 
မှီတညဖ်နရြါ ည်။ ရာထူ်းဖနရာတစ်ခုအတွက် လ ုအြ် ည ် အရည်အခ င််းမ ာ်းရရှ ဖအာင်  ဖလ က င ် င် ကာ်း  
ရန်မှာ အခ  န်ယူဖဆာင်ရွက်ရ ည ်က စစပ စဖ်ြရာ လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် အရည်အခ င််းပြည ်မီ ည ် လုြ် ာ်း 
ဖလာက်ငမှုမရှ ဘွဲနည််းြါ်းြါ ည်။ အရည်အခ င််းပမင ်မာ်း ည ်ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ု ထ န််း  မ််းပခင််း၊  အက  ြု်းခံစာ်းခွင ် 
မ ာ်းဖြ်းအြ်မည ်စနစမ် ာ်းနှင ် အပခာ်းကုမပဏီမ ာ်းနှင ် တန််းတ/ူအပခာ်းကုမပဏီမ ာ်းထက် ြ ုမ ဖုကာင််းမနွ်ဖ ာ 
အက  ြု်းခံစာ်းခွင ်မ ာ်းဖြ်းအြ်ပခင််းတ ုို့က ု ခ မှတ်စီစဉ်ထာ်းပြီ်း အရည်အခ င််းပမင ်မာ်း ည ်ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ု 
ထ န််း  မ််းရန်ဟူ ည ်အခ က်မှာ စ န်ဖခေါ်မှုတစ်ရြ်အပ စ် က န်ရှ ဖနြါဖ ်း ည်။  ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဖစ ်းကွက်တွင် 
န ုင်ငံပခာ်း လုြ်ငန််းပြ ြုင် က်မ ာ်းဝင်ဖရာက်ကာ လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ ရာ ၄င််းတ ုို့အဖနပ င ် ၄င််းတ ုို့၏ 
ဖငဖွရ်းဖ က်းဖရ်းအင်အာ်းဖတာင ်တင််းမှုအဖြေါ်မှီတည်၍  ဖစ ်းကွက် တ်မှတ်ခ က်ထက်ပမင ်မာ်းန ုင်ဖ ာ 
အက  ြု်းခံစာ်းခွင ်ဖြ်းအြ်လ က် လာဖရာက်တာဝန် ထမ််းဖဆာင် ကရန် ကမ််းလှမ််း ကြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် 
၄င််းတ ုို့အဖနပ င ်  ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ အဖတွြို့အကကံြုရင ်က က်ဖ ာဝန်ထမ််းမ ာ်းက ု ြ ုမ ဖုကာင််းမွန် ည ်ရာထူ်း၊ လုြ်ခ 
လစာနှင ် အက  ြု်းခံစာ်းခွင မ် ာ်းဖြ်းအြ်ကာ  ဖစ ်းကွက်အတွင််း ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏ယှဉ်ပြ ြုင်န ုင်စွမ််းက ု အာ်းနည််း ွာ်း 
ဖစရန် ဖဆာင်ရွက်န ုင်ြါ ည်။    ုို့ပ စြ်ါ၍ အရည်အခ င််းပမင ်မာ်းဖ ာလူူ့စွမ််းအာ်းအရင််းအပမစ်က ု စမီံခနို့်ခွွဲရန်မှာ 

ကျွန်ြု်တ ိုု့၏စ န်ဖခေါ်မှုတစ်ရြ် ပ စ်လာန ုင်ြါ ည်။ Customer မ ာ်းက ု ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းဖန ည ် 

အဖတွြို့အကကံြုရင ်က က်ဖ ာဝန်ထမ််းမ ာ်းမရှ ဘွဲ ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏ Customer မ ာ်းအာ်းလံု်းအာ်း 
အလာ်းတူအရည်အဖ ွ်းပမင ်မာ်း  ဖကာင််းမွန်ဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်မည်ဟ ုအာမမခံန ုင်ြါ။ 
ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနမ  ြု်းတွင်  ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာအဖပခအဖနနှင ် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုဆ ုင်ရာရလဒ် 
မ ာ်းအဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာ ထ ခ ုက်ဖကာင််းထ ခ ုက်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၁.၅ လြေရ်ှ လိုပင်န််းပပ ြုင်ြြေ်မ ာ်းနှင ် လိုပ်ငန််းပပ ြုင်ြြ်ေအသစ်မ ာ်း၏ဖပင််းထန်ကသာယဉှ်ပပ ြုင်မ မ ာ်းြေ ို   

ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့ ရင်ဆ ိုငရ်ပါသည်။  
 
ြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်းဖအဂ င်စ၊ီ ကုန်စည်တင်ြ ုို့ဖြ်းပခင််းလုြ်ငန််းနှင ် အဝတ်အထည်မ ာ်း၏အရည်အဖ ွ်း 
စစ်ဖဆ်းပခင််းတ ုို့တငွ်အဓ ကအဖရ်းကကီ်းဖ ာလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက် ည ်အဖလ ာက် ကျွန်ြု်တ ုို့ ည် 
အလာ်းတူဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖန က ည ်လုြ်ငန််းပြ ြုင် က်မ ာ်း၏ ပြင််းထန်ဖ ာယှဉ်ပြ ြုင်  

ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းက  ုာမက၊ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍ (Logistics Industry) တွင ် ဝင်ဖရာက်ရင််းနှီ်း 

ပမ ြုြ်နှံပခင််းပ င  ် Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းက ု အရှ န်အဟုန်ဖလျှာ ခ န ုင်ဖ ာ အဓ ကြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ် 
ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်း   ုို့မဟုတ် ကုန် ည်ကကီ်းမ ာ်း၏ပြင််းထန်ဖ ာယှဉ်ပြ ြုင်မှုမ ာ်းက ုလည််း ရင်ဆ ုင်ရန ုင်ြါ ည်။ 

ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် ကာလရှည်ဆက်ဆံဖရ်းတစရ်ြ် န်တီ်းရန်အတွက် ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏ Customer မ ာ်းအာ်း 
အရည်အဖ ွ်းအပမင ်မာ်းဆံု်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖြ်းလ က်ရှ ပြီ်း လုြ်ငန််းပြ ြုင် က်မ ာ်းက ထ ုထက် အရည်အဖ ွ်း 
ြ ုမ ဖုကာင််းမွန်ပြီ်း တန််းတူဝန်ဖဆာင်ခဖကာက်ခံဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းပ င ် ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း  ဖဆာင်ရွက်လာ 

 ကမည်မဟုတ်ဟု အာမမခံန ုင်ြါ။ ထ ုို့ပြင်  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း (Logistics Business)  ည ်အရင််း 

အနှီ်းအဖြေါ်အပမတ်ပြန်ဖြေါ်နှုန််း (Margin with the Return on Investment) မှာလည််း ဖကာင််းမွန်ဖ ာ 
ဖ ကာင  ် ဖစ ်းနှုန််းနှင ် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအာ်းပ င ် ပြင််းထန်စွာယှဉ်ပြ ြုင်န ုင် ည ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူအ စ်မ ာ်း 
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ဖစ ်းကွက်ထွဲ  ုို့ ဝင်ဖရာက်လာန ုင်ြါ ည်။ အဆ ုြါယှဉ်ပြ ြုင်မှုပြင််းထန် ည ် ြတ်ဝန််းက င် ည် ကျွန်ြု်တ ုို့၏ 
ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းအဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစာွ အက  ြု်း က်ဖရာက်ဖကာင််း  က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၁.၆ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ Brand သည ် ြေိုမပဏီ၏လိုပင်န််းကဆာင်ရ ြေ်ရာတငွ် အဓ ြေအြန််းြေဏ္ဍမ ှ ပါဝင်ပါ 

သည်။ Brand အကပေါ်အစွန််းအထင််းဖြစ်ကစသည ်ဖြစ်ရပ်တစ်ြိုြိုကပေါ်ကပါြေ်ပါြေ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ လိုပ်ငန််း 

ကဆာငရ် ြေ်မ အကပေါ်  ဖပင််းထန်စွာ အြေ  ြု်းသြေ်ကရာြေ်န ိုင်ပါသည်။ 
 
Group  ည် ယံု ကည်မှု၊ အရည်အဖ ွ်းနှင ် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအာ်းပ င ်  ဖကာင််းမွန်ဖ ာအဖပခအဖနတစရ်ြ်က ု 

နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ဖက ာ် ကာ တည်ဖဆာက်ခွဲ ရပြီ်း လက်ရှ  Customer မ ာ်း စ တ်ဖက နြ်မှုရရှ ဖအာင်  ဖဆာင်ရွက်န ုင် 
ရန် စမီံခနို့်ခွွဲခွဲ ရ ည် ာမက၊ လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် ြ ုမ ုဖကာင််းမွန် ည ် န မည်ဖကာင််းတစရ်ြ်က ု ြ ုင်ဆ ုင်ရန် 

အတွက ် Word-of-mouth စနစ်ပ င ်ဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊  ရရှ ထာ်း ည ် အခ က်အလက်မ ာ်းအရဖ ာ်လည််း 

ဖကာင််း၊ Customer အ စမ် ာ်းရရှ ဖအာင် စမီံခနို့်ခွွဲခွဲ ရြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့အဖနပ င ် အခ  န်နှင ် ကုန်က စရ တ် 

 က် ာမှုတ ုို့က ု ထည ် ွင််းစဉ််းစာ်းလ က် Customer မ ာ်းအာ်း တစ်ဦ်းခ င််းစီနှင ် က ုကည်ီဖအာင်ဖဆာင်ရွက် 
ဖြ်းဖ ာ  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ပြီ်း၊ တစ်ခါတစရ်ံတွင် 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ထ န််းခ ြုြ်န ုင်စွမ််းထက်ဖက ာ်လွန် ည ် တတ ယြုဂ္ ြုလ်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏ ဖနှ င ်ဖနှ်း ကနို့် ကာမှုမ ာ်း 
ဖြေါ်ဖြါက် ည ်အဖပခအဖနမ ာ်းရှ န ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာ အဖပခအဖနမ  ြု်းတွင် အဆ ုြါဖနှ င ်ဖနှ်း ကနို့် ကာမှု ည် 

Customer မ ာ်း၏လုြ်ငန််းအဖြေါ် ကကီ်းမာ်းစွာ အက  ြု်း က်ဖရာက်န ုင်ဖ ာဖ ကာင ် Customer မ ာ်းအဖနပ င ် 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနှင ်ြတ် က်ပြီ်း စ တ်ဖက နြ်မှုမရရှ  ည ် အဖပခအဖနပ စဖ်ကာင််းပ စ်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၁.၇ စီမ ြေ န််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းြေ ို အြ  န်မအီကြောင်အထည်ကြာ်ကဆာင်ရ ြေ်ဖြင််းသည်  ကနောင်အနောဂတ် 
လိုပ်ငန််းကဆာငရ် ြေ်န ိုင်စမွ််းအတြွေ် အလွန်အကရ်းကြေီ်းပါသည။် 
 
စမီံက န််းမ ာ်းက ု အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ပခင််း ည် လက်ရှ ဖဆာင်ရွက်ဖန ည ် ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်း အတွက် 

Terminal Handling ဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််းဆ ုင်ရာကနို့် တ်ခ က်မ ာ်းက ု  ဖပ ရှင််းရန်အတွက် ာ ရည်ရွယ် ည် 

မဟုတ်ြါ။ ထ ု  ုို့အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င ် Group ၏ မဟာဗ ျူဟာခ မှတ်ထာ်း ည ် 
လမ််းဖ ကာင််းနှင ်အညီ Group ၏ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းက ခု ွဲြို့ထွင်ဖဆာင်ရွက်န ုင်အတွက် Group ၏ဝင်ဖငွ 
ြ ုမ ရုရှ ဖစြါ ည်။ အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်းအာ်း အပမတ်ဖငွဖြ်းအြ်န ုင်ရန်အတွက် စီမံက န််းမ ာ်းက ု  တ်မှတထ်ာ်း 
 ည ်အခ  န်ကာလအတွင််းပြီ်းစ်ီးဖအာင် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်န ုင်ရန် အလွန်အဖရ်းကကီ်းြါ ည်။ 
ထ ု  ုို့ပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င ် စမီံက န််းမ ာ်းက အပမတ်ဖငွခွွဲဖဝဖြ်းရန်   ုို့မဟုတ်  ဖကာင််းမွန်ဖ ာအခွင ် 
အလမ််း စမ် ာ်းအတွက ် ဖန င်အန ဂတ် ွြံို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုဆ ုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််း ဖထာက်ြံ ရန် လံုဖလာက် 
ဖ ာဖငွ ာ်းစ်ီးဆင််းမှုက ု ပ စဖ်စြါ ည်။ စမီံက န််းမ ာ်းက  ုအခ  န်မီပြီ်းစီ်းဖအာင်  ဖဆာင်ရွက်ရန်ြ က်ကွက်မှု ည် 

Group ၏ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာဖဆာင်ရွက်န ုင်စမွ််းအဖြေါ် ဘက်ဖြါင််းစံမုှ ထ ခ ုက်ဖကာင််းထ ခ ုက်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၁.၈ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့အကနဖြင  ် လြေ်ရှ စီမ ြေ န််းမ ာ်း သ ိုို့မဟိုတ် အြွင ်အလမ််းအသစ်မ ာ်းအတွြေ ်  ကငွက ြေ်း 

ထပ်မ   ဖြည ်ဆည််းရန်လ ိုအပ်န ိုင်ပါသည။် 
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စမီံက န််းမ ာ်းက ု အဆင ် (Phase) မ ာ်းအလ ုက် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက် ကပ စ်ရာ စီမံက န််း၏ ဒုတ ယ 
အဆင ်အတွက် ဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ရန် ဖငဖွ က်းထြ်မံလ ုအြ်န ုင်ြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် 

Group တစ်ခုလံု်း၏ဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််းအတွက် ဖကာင််းမနွ်ဖ ာ လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာအခွင ်အလမ််း စမ် ာ်းက ု  
ဖတွြို့ကကံြုရန ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနမ ာ်းတွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု ထုတ်ဖရာင််းပခင််း 

ပ င ် ဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းပခင််း (Equity Financing) နည််းလမ််းပ င ်ပ စ်ဖစ၊   ဖခ ်းဖငွရယူပခင််းပ င ်  ဖငဖွ က်းပ ည ် 

ဆည််းပခင််း (Debt Financing) နည််းလမ််းပ င ်ပ စ်ဖစ မတည်ဖငွရင််းရရှ ဖအာင်ဖဆာင်ရွက်ရန်  လ ုအြ်န ုင် 

ြါ ည်။ ြထမနည််းလမ််း ည် အစရုှယ်ယာအ စ်မ ာ်းက ုထုတ်ဖဝပခင််းပ င ် Group ရှ  အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်း၏ 

အစရုှယ်ယာြ ုင်ဆ ုင်မှုရာခ ုင်နှုန််းက ု ဖလ ာ က  (Dilution of Shareholders’ ownership) ဖစန ုင်ြါ ည်။ 

ဒုတ ယနည််းလမ််း ည်  ဖငဖွ က်းပ ည ်ဆည််းပခင််းဆ ုင်ရာ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်း (Financing Terms) တွင် 
 တ်မှတထ်ာ်းြါက အပမတ်ဖဝစုမ ာ်းက ု လွတ်လြ်စွာ ခွွဲဖဝဖြ်းပခင််းအဖြေါ် အက  ြု်း က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ 
ထ ုို့ပြင် ကျွန်ုြ်တ ိုု့အဖနပ င ် စမီံက န််းမ ာ်းအတွက ်  ပ ည ်ဆည််းရန် ဖငဖွ က်းလ ုအြ်ဖ ာအခါ၊ ကျွန်ြု်တ ိုု့လက်ခံ 

န ုင် ယွ်ပ စဖ် ာ ဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းပခင််းဆ ုင်ရာ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်း (Financing Terms) ခ မှတ်ဖြ်းလ မ ် 
မည်ဟု အာမမခံန ုင်ြါ။ လက်ရှ တည်ရှ ဖနဖ ာ စမီံက န််းမ ာ်း   ုို့မဟုတ် အမ ာ်းစ တ်ဝင်စာ်းန ုင်ဖ ာ အခွင ် 
အလမ််းမ ာ်းက ု ဖငဖွ က်းပ ည ်ဆည််းမှုမရှ ြါက၊ ကျွန်ြု်တ ုို့အဖနပ င ် လုြ်ငန််း ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်ဖအာင် ဆက်လက် 
ဖဆာင်ရွက်န ုင်မည် မဟုတ်ြါ။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနတွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာအဖပခအဖနမ ာ်းအဖြေါ် 
ဆ ု်းရွာ်းစွာ ထ ခ ုက်ဖကာင််းထ ခ ုက်န ုင်ြါ ည်။  
 
၁.၉ ပတ်သြေ်ဆြေ်န ယက်နသည ်ပိုဂ္ ြုလ်/အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းနှင ်လိုပ်ငန််းကဆာငရ် ြေ်မ မ ာ်းက ြောင ် ကပေါ် 

ကပါြေ်လာန ိုင်ကသာ အြေ  ြု်းစီ်းပွာ်းဝ ကရာဓ မ ာ်းြေ ို ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့အကနဖြင ် ရင်ဆ ိုငရ်န ိုင်ပါသည။် 
 
 က်ဆ ုင်ရာနယ်ြယက်ဏ္ဍတွင်ဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ  ည ်လုြ်ငန််း ဖဘာ ဘာဝဖ ကာင ် Group ၏  ဖထာက်ြံ  

ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း (Logistics Business) က ု ြံ ြ ု်းဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ EFR ၏ မူလအစုရှယ်ယာရှင် 

(Principal Shareholder) မ ာ်းနှင ်  ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်းအ ကာ်း  ီ်းပခာ်း  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း 

 က်စြ်လုြ်ငန််း (JV) မ ာ်း တည်ဖထာင်ထာ်းြါ ည်။   ုို့ရာတွင် အဆ ုြါ က်စြ်လုြ်ငန််း (JV) မ ာ်းက  ု  က်စြ် 
လုြ်ငန််း ဖဘာတူစာခ ြုြ်မ ာ်းတွင်  တ်မှတထ်ာ်း ည ်စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းနှင ်အညီ  က်စြ်လုြ်ငန််း 

ြူ်းဖြါင််းဖဆာင်ရွက် ူ (JV Partner) မ ာ်းက ထ န််းခ ြုြ်ကွြ်ကွဲကာ လုြ်က ငု်ဖဆာင်ရွက်ြါ ည်။  က်စြ် 

ကုမပဏီမ ာ်း၏စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်း ည် Group ၏ လုြ်က ငု်ဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််းက ု  ပမ င ်တင်ဖြ်းန ုင်ပြီ်း၊ 
တစ်ပခာ်းတစ် က်တငွ် ကုမပဏီတွင််း ကြ်မတ်ထ န််းခ ြုြ် ည ်လမ််းည န်ခ က်မ ာ်း၊ လုြ်ထံု်းလုြန်ည််းမ ာ်းနှင ်အညီ 
အတည်ပြြုပြီ်းပ စ်ဖ ာ်လည််း အက  ြု်းစ်ီးြွာ်းဆ ုင်ရာဝ ဖရာဓ မ ာ်းပ စ်ဖစန ုင်ဖ ာ ြတ် က်ဆက်န ယ်ဖန ည ် 
ြုဂ္ ြုလ်/အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းနှင ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းရှ ြါ ည် (“အြ ုင််း ၉”  တွင် ြ ုမ  ု အဖ ်းစ တ်ဖ ာ်ပြထာ်း 

ဖ ာ)။ Group အဖနပ င ် အဆ ုြါြတ် က်ဆက်န ယ်မှုမ ာ်းနှင ်ြတ ်က် ည ် လမ််းည န်ခ က်မ ာ်းနှင ် 
ခွင ်ပြြုခ က်ဖြ်းပခင််းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအတ ုင််း တစ ်ဖဝမတ မ််း လ ုက်န ရန်  ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ပြီ်း 

အပခာ်းတစ် က်တငွ် Group နှင  ်  က်စြ်လုြ်ငန််းကုမပဏီမ ာ်းအ ကာ်း အက  ြု်းစ်ီးြွာ်းဆ ုင်ရာဝ ဖရာဓ  ပ စ်ဖစန ုင် 
ဖ ာ အခ  ြုြို့ြတ် က်ဆက်န ယ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းလည််းရှ န ုင်ြါ ည်။  ထ ု  ုို့ဖ ာ အဖပခအဖနမ  ြု်းတငွ် ကျွန်ြု်တ ုို့ 
၏လုြ််က ုင်ဖဆာင်ရွက်မှုအဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာအက  ြု်း က်ဖရာက်ဖကာင််း   က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၁.၁၀ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့သည် န ိုင်င ဖြာ်းကငွလွဲလှယ်န န််းဆ ိုင်ရာဆ ို်းရ  ်းန ိုင်ကဖြြေ ို ရင်ဆ ိုင်ရန ိုင်ပါသည်။ 
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 က်ဆ ုင်ရာနယ်ြယက်ဏ္ဍတွင် က င ် ံု်းဖဆာင်ရွက်ဖနက လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအရ၊ ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဝင်ဖငွအမ ာ်းစုက ု  
ပြည်တွင််း ံု်းဖငဖွ က်း “ပမန်မာက ြ်ဖငွ” အစာ်း “အဖမရ ကန်ဖဒေါ်လာ” ပ င ်ရရှ ြါ ည်။  ပြည်တွင််းအမ ာ်းြ ုင် 

ကုမပဏီတစ်ခုအဖနပ င ် ကျွန်ုြ်တ ိုု့ ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းမှုဆ ုငရ်ာကုန်က စရ တ်မ ာ်း (Cost of 
Funding) က ု ပမန်မာက ြ်ဖငွပ င ် ာ က ခံဖလ ရှ ရာ လုြ်ငန််းနှင ်ြတ် က်၍ န ုင်ငံပခာ်းဖငွလွဲလှယ်နှုန််းဆ ုင်ရာ 
ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခက ု ပ စဖ်ြေါ်ဖစြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် လုြ်ငန််း၏န ုင်ငံပခာ်းဖငလွွဲလှယ်နှုန််းဆ ုင်ရာဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခက ု 
အနည််းဆံု်းဖလျှာ ခ ရန်အတွက် ဖစ ်းကွက်တွင်  ဖဆာင်ရွက်ဖနက  ဖငွဖရ်းဖ က်းဖရ်းဆ ုင်ရာစာခ ြုြ်စာတမ််းမ ာ်း 

မရှ ြါ။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏ဘဏ္ဍာဖရ်းအ ွွဲြို့ (Finance Team)  ည ် စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏လမ််းည န်ခ က်မ ာ်းနှင ်အညီ 

ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခဖလျှာ ခ ပခင််း (Hedging) လုြ်ငန််းစဉ်က ု တက် ကွစွာစမီံဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ ပြီ်း အပခာ်းတစ် က် 

တွင်လည််း ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခဖလျှာ ခ ပခင််း (Hedging) လုြ်ငန််းစဉ်ဆ ုင်ရာရလဒ်မ ာ်း ည် ကုမပဏီအတွက် အပမွဲတဖစ 
ဖကာင််းမွန် ည ်ရလဒ်မ ာ်းပ စမ်ည်ဟု အာမမခံန ုင်ြါ။ ဖစ ်းကွက်တငွ် နှုန််းထာ်းအတက်အက   ပမင ်မာ်း ည ် 
 ဖဘာ ဘာဝရှ ဖ ာ အဖမရ ကန်ဖဒေါ်လာ/ပမန်မာက ြ်ဖငွလွဲလှယ်နှုန််းက ကျွန်ြု်တ ုို့၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်န ုင် 
စမွ််းအဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာ လ မ််းမ ု်းလာြါက၊ ကျွန်ုြ်တ ုို့၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််းက ု ဆ ု်းရွာ်းစွာ ထ ခ ုက်ဖကာင််း 
ထ ခ ုက်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၁.၁၁ ြေျွန်ိုပတ် ိုို့အကနဖြင  ် စနစ်အသစ်မ ာ်း၏နည််းပညာ သ ိုို့မဟိုတ် အကြောင်အထညက်ြာ် ကဆာငရ် ြေ် 

မ ဆ ိုင်ရာ အကဖပာင််းအလွဲမ ာ်းြေ ို ြ စာ်းရန ိုင်ပါသည။် 
 

ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ ည်  က်ဆ ုင်ရာအာဏာြ ုင်မ ာ်း   ုို့မဟုတ ်  က်ဆ ုင် ူမ ာ်းက ပြြုလုြ်ဖဆာင်ရွက် ည ် 
နည််းြညာဆ ုင်ရာအဖပြာင််းအလွဲမ ာ်း   ုို့မဟုတ် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက် ည ်စနစ ်စမ် ာ်းက ု ရင်ဆ ုင် 
ရန ုင်ြါ ည်။ ဥြမာအာ်းပ င ် အဖကာက်ခွန်ဦ်းစ်ီးဌာနတွင် ပမန်မာ ကုန်ြစစည််းအလ ုအဖလ ာက်ရှင််းလင််းဖရ်းစနစ် 

(Myanmar Automated Cargo Clearance System – MACCS) က ု အဖကာင်အထည် 
ဖ ာဖ်ဆာင်ရွက်ရာတွင်  အစ ု်းရအရာရှ မ ာ်းနှင ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်း ည် စနစ ်စ်၏လုြ်ထံု်းလုြ်နည််း 
မ ာ်းက  ု ဖကာင််းမနွ်စွာ  ရှ န ်းလည်ဖအာင် ဖဆာင်ရွက် ကရန်လ ုအြ်ြါ ည်။ အဖကာက်ခွန်ဦ်းစီ်းဌာနက 
အဖကာင်အထည်ဖ ာ်က င ် ံု်းလ က်ရှ  ည ်စနစ ်စက် ု   ရှ န ်းလည်ဖအာင် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ု 
 င်တန််းြ ုို့ခ ဖြ်းပြီ်း တစ် က်တငွ်လည််း အကူ်းအဖပြာင််းကာလတွင် ကျွန်ြု်တ ုို့၏လုြ်ဖဆာင်န ုင်စွမ််း ည် 
အဖကာင််းဆံု်းအဖနအထာ်းတွင်ရှ န ုင်မည်မဟုတ် ပ င ် ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်း၏ အရည်အဖ ွ်း 
အဖြေါ် ထ ခ ုက်န ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနတွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််း ည်  အဖကာင််းဆံု်း 
အဖနအထာ်းတွင်ရှ မည်မဟုတ်ဖ ာဖ ကာင ် ဖန က်ြ ုင််းတွင ်လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှု  ဆ ုင်ရာရလဒ်မ ာ်း 
အဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာထ ခ ုက်ဖကာင််းထ ခ ုကန် ုင်ြါ ည်။ 

၂။  ပမန်မာန ုငင်ံနှင ဆ်က်န ယဖ် ာဆံု်းရံှု်းန ုငဖ်ပခမ ာ်း 
 
၂.၁ ဖမန်မာန ိုင်င ရှ  န ိုင်င ကရ်း၊ လ ိုခြ ြုကရ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်း နှင  ် လူမ ကရ်းဆ ိုင်ရာအကဖြအကနမ ာ်းြေ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့ 

အကပေါ်  အြေ  ြု်းသြေ်ကရာြေ်န ိုင်ပါသည်။ 

 
ပမန်မာန ုင်ငံ၏စ်ီးြွာ်းဖရ်း (န ုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာဖရ်းကဏ္ဍနှင ် စာရင််းက ငု်စနစ်) ည ် ွံြို့ပ  ြု်းဆွဲအဖပခအဖန  ပ စ်ြါ ည်။ 

EFR နှင  ် အပခာ်းကုမပဏီမ ာ်း ည် ပမန်မာန ုင်ငံတွင ် စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းက ု အခက်အခွဲမရှ ဘွဲ  ကုန်က  စရ တ် 
 က် ာစွာပ င ်လုြ်က ုင်န ုင်မှုအဖြေါ်အက  ြု်း က်ဖရာက်န ုင် ည ်အခ က်မ ာ်းပ စ် ကဖ ာ လံုဖလာက်  
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ဖကာင််းမွန်မှုမရှ  ည ် ဆက် ွယ်ဖရ်း၊ ြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်းနှင ် အပခာ်းအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်း၊  
အမ ာ်းပြည် ူဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနှင ် အပခာ်းအဖရ်းကကီ်း ည ်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနည််းြါ်းမှုတ ုို့နှင ် ရင်ဆ ုင်ရန ုင် 
ြါ ည်။  ပမန်မာန ုင်ငံ ည်    ာထင်ရှာ်းစွာ  ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်လာခွဲ ပြီပ စ်ဖ ာ်လည််း  ပမန်မာန ုင်ငံအစ ု်းရ 
အဖနပ င ် န ုင်ငံဖရ်း၊ စ်ီးြွာ်းဖရ်း၊ လူမှုဖရ်းဆ ုင်ရာပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းက ု ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်   
ဖ ကာင််း၊ အဆ ုြါပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖအာင်ပမင်မည်ပ စ်ဖ ကာင််းဖ ခ ာမ  ရှ န ုင်ြါ။ တ ုင််းရင််း ာ်းမ ာ်းနှင ် 
က ု်းကွယ် ည ်ဘာ ာမတူညီ ူမ ာ်းအ ကာ်း တင််းမာမှုမ ာ်း ည်လည််း ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်း၏ယံု ကည်မှု၊ 
စ်ီးြွာ်းဖရ်း ွြံို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုနှင ် စ်ီးြွာ်းဖရ်းအဖပခအဖနတည်ပင မ်မှုတ ိုု့အတွက် အဟနို့်အတာ်းပ စဖ်စြါ ည်။  
ပမန်မာန ုင်ငံ၏န ုင်ငံဖရ်း၊ စ်ီးြွာ်းဖရ်း   ုို့မဟုတ် လူမှုဖရ်းအဖပခအဖနမ ာ်းနှင ်ြတ် က် ည ် ဆ ု်းရွာ်းဖ ာ အဖပြာင််း 
အလွဲမ ာ်း၊    ုို့မဟုတ် ဖဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းဖရ်းနှင ် လံုခခံြုဖရ်းအဖြေါ် ထ ခ ုက်ဖစန ုင်ဖ ာ အဖပခ 
အဖနမ ာ်းတည်ရှ မှု ည် ကျွနု််ြ်တ ုို့စတင်စီစဉ်ဖန ည ်စမီံက န််းအ စ်မ ာ်းအတွက် စီစဉ်ဖဆာင်ရွက်မှု၊ လုြ်ငန််း 
လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုတ ုို့အြါအဝင်၊ ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာ အက  ြု်း 
 က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနမ  ြု်းတွင် ကျွန်ြု်တ ုို့၏စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််း၊ လုြ်ငန််းလည်ြတ်  
ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာဖဆာင်ရွက်မှု၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင ် စ်ီးြွာ်းဖရ်းဖမျှာ်မှန််းခ က်တ ုို့ အဖြေါ် 
အဖရ်းကကီ်းဖ ာအတ ုင််းအတာအာ်းပ င ် ဆ ု်းရွာ်းစွာအက  ြု်း က်ဖရာက်ဖကာင််း က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။  
 
၂.၂ လြေ်ကတွွဲ့ြေ င ်သ ို်းသည ်နည််းလမ််းမ ာ်းနှင  ် ဖပဋ္ဌာန််းဥပကဒ၊ ဖပဋ္ဌာန််းထာ်းန ိုင်သည ်စည််းမ ဉ််းတ ိုို့အ ြော်း 

ြေွာဟြ ြေ်မ ာ်းရှ ကနကသ်းကသာ်လည််း ဖမန်မာန ိုင်င ၏ဥပကဒစနစ်သည် ကြတ်ြောလနငှ ်ကလ ာ်ညီစွာ  

အလ င်အဖမန်ြွ ွဲ့ပြ ြု်းတ ို်းတြေ်လ ြေ်ရှ ပါသည။် 
 
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏လုြ့်ငန့််းမ္  ်းက ု ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ဥြဖေပြြုအေွ ွဲ့က တရ ်းဝင့်ပြဋ္ဌ န့််း  ်းသည ့် ဥြဖေ 
မ္  ်းနှင ့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းမ္  ်း၊ အစ ု်းရအ ဏ ြ ုင့်မ္  ်း၊ အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်းအသီ်းသီ်းက  ုတ့်ပြန့်  ်းဖသ  
အမ္ နို့့်ဖ က ့်ပင စ မ္  ်း၊ ည န့် က ်းခ က့်မ္  ်းနှင ့်အညီ ဖ  င့်ရွက့်ြါမ္ည့်။  

 
ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင ် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ဖခတ်ကာလနှင ်အညီ ပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲရန်လ ုအြ် ည ် 
   ာထင်ရှာ်းဖ ာဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းက ု မ ကာဖ ်းမီက လုြ်ဖဆာင်ခွဲ  ကြါ ည်။ ထ ု  ုို့ ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်း 
ဆက်လက်ပ စဖ်ြေါ်န ုင် ည်ဟု ကျွန်ြု်တ ိုု့ဒါရ ုကတ်ာမ ာ်းက ယံု ကည်ထာ်း ကြါ ည်။   ုို့ရာတွင် ပမန်မာန ုင်ငံ 
အစ ု်းရအဖနပ င ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်း၏လ ုအြ်ခ က်မ ာ်းက ု ပ ည ်ဆည််းဖြ်းန ုင်ရန်၊ န ုင်ငံပခာ်းရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှု ြ ုမ ု 
အာ်းဖကာင််းလာဖစရန်အတွက် ဥြဖဒမ ာ်းက ုပြဋ္ဌာန််းလ က်ရှ ြါ ည်။  ပမန်မာန ုင်ငံ၏ စ်ီးြွာ်းဖရ်း ည် န ုင်ငံ၏ 
ဥြဖဒစနစ်ထက် ြ ုမ လု င်ပမန်စွာ ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်လ က်ရှ ရာ အခ  ြုြို့က စစရြ်မ ာ်း၊ အဖပခအဖနမ ာ်းတွင် တည်ဆွဲ 
ဥြဖဒမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းက ုက င ် ံု်းရန် င ်၊ မ င ်နှင  ် က င ် ံု်းမည ်နည််းလမ််းတ ုို့နှင ် စြလ် ဉ််း၍  
မဖ ခ ာမဖရရာမှုမ ာ်း ရှ ဖနန ုင်ြါ ည်။  
ပမန်မာန ုင်ငံ ည် Common Law  နှင  ် ဓဖလ ထံု်းတမ််းဥြဖဒက ု ဖြါင််းစြ်က င ် ံု်းပြီ်း အစ ု်းရ၏မူဝါဒမ ာ်း ည် 
ဥြဖဒမ ာ်းက ု အဖကာင်အထည်ဖ ာရ်ာတွင် ြ ုမ ုအဖရ်းြါဖ ာအခန််းကဏ္ဍမှ ြါဝင်ြါ ည်။ တရာ်းဝင် တ်မှတ် 
ထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ၊ တရာ်းဝင်ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ ရံု်းတွင််းည န် ကာ်းခ က်မ ာ်းနှင ် တရာ်းဝင် စာရွက်စာ 
တမ််းပ င ်ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာလက်ဖတွြို့က င ်ထံု်းနည််းလမ််းမ ာ်းက ု ည န််းဆ ုက င  ်ံု်းဖ ာ အစ ု်းရ 
အာဏာြ ုင်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏ဆံု်းပ တ်ြ ုင်ခွင ်အရ ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်း   ုို့မဟုတ ် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းက ု  
က င ် ံု်းမှုနှင ် စမီံဖဆာင်ရွက်မှုဆ ုင်ရာဖပြာင််းလွဲမှုဖ ကာင ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ရာတွင်  အခက်အခွဲမ ာ်း 
နှင ်အမ ာ်းဆံု်းရင်ဆ ုင်ရဖ ကာင််းအမ ာ်းအာ်းပ င ်ဖတွြို့ရှ ရြါ ည်။ ၎င််း ည် ဖဒ နတရအဆင ်အစ ု်းရအ ွွဲြို့အစည််း 
မ ာ်းနှင ် အစ ု်းရအာဏာြ ုင်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းအ ီ်း ီ်းတ ုို့အ ကာ်း အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် 
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ကွာဟခ က်မ ာ်းက ု ပ စ်ဖြေါ်ဖစဖလ ရှ ြါ ည်။ မ ကာဖ ်းမီက ပြဋ္ဌာန််းထာ်းဖ ာဥြဖဒမ ာ်းအတွက်လည််း 
ဖကာင််း၊ ယခင်ဥြဖဒမ ာ်းအတွက် ယဖနို့ဖခတ်ကူ်း န််းဖရာင််းဝယ်ဖရ်းဆ ုင်ရာအဖပခအဖနမ ာ်းအာ်းပ င ် လည််း 
ဖကာင််း  ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင ်စည််းမ ဉ််းမ ာ်းက ုအဓ ြပာယ် ငွ ်ဆ ုပခင််း၊ အဖကာင်အထည်ဖ ာဖ်ဆာင်ရွက် 
ပခင််းနှင ် အတည်ပြြုက င ် ံု်းဖဆာင်ရွက်ပခင််းနှင ် က်ဆ ုင်ဖ ာစီရင်ထံု်းမှာလည််း အနည််းငယ ်ာရှ ြါ ည်။  
 
ထ ုို့ပြင် ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင ် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းက ု တရာ်းဝင်မထုတ်ပြန်ထာ်း ည ်   ုို့မဟုတ် 
ရံု်းတွင််း/ဌာနတွင််းထုတ်ပြန်ထာ်း ည ် ည န် ကာ်းခ က်မ ာ်း၊ လ ုက်န က င ် ံု်းမှုမ ာ်းပ င ်  ပ ည ်စွက်ပြင်ဆင်န ုင်ြါ 
 ည ်   ုို့မဟုတ် အပခာ်းနည််းပြင်ဆင်န ုင်ြါ ည်။ အဆ ုြါည န် ကာ်းခ က်မ ာ်းနှင ် လ ုက်န က င ် ံု်းမှုမ ာ်းမှာ 
အမှန်တကယ်ရှ ဖ ာ်လည််း ၄င််းတ ုို့က ု စာရွက်စာတမ််းပ င ် ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှ ြါ   ုို့မဟုတ် အမ ာ်းပြည် ူ 
  ရှ ဖအာင် ထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမရှ ြါ။ အဆ ုြါစည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းနှင ်လ ကု်န က င ် ံု်းမှုမ ာ်း ည်  ဥြဖဒ 
ပြြုဖရ်းအ ွွဲြို့ကပ စဖ်စ၊ တရာ်းရံု်းကပ စ်ဖစ တရာ်းဝင်ပြဋ္ဌာန််းထုတ်ပြန်ထာ်းပခင််းမဟတု် ည ်  စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း 
နှင ်လ ကု်န က င ် ံု်းမှုမ ာ်း ပ စ်န ုင်ြါ ည်။ အဖ ကာင််း ကာ်းထုတပ်ြန်မှုမရှ ဘွဲ   ုို့မဟုတ် လံုဖလာက်ဖကာင််းမွန် 
ဖ ာအဖ ကာင််း ကာ်းထုတ်ပြန်မှုမရှ ဘွဲ အဆ ုြါည န် ကာ်းခ က်မ ာ်းက ု ပြင်ဆင်ဖပြာင််းလွဲန ုင်ြါ ည်။ အဆ ုြါ 
ည န် ကာ်းခ က်မ ာ်းက ု အာ်းလံု်းက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည််းမက င ် ံု်းဘွဲ  ဖန ည ်အဖပခအဖနလည််း  ရှ န ုင်ြါ 
 ည်။ ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင ် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းက ု အဓ ြပာယ်ဖကာက်ယူမှု၊  အဖကာင်အထည်ဖ ာ် 
ဖဆာင်ရွက်မှု၊ က င ် ံု်းဖဆာင်ရွက်မှုတ ုို့နှင ်စြလ် ဉ််း၍ ဖရှြို့တွင်ဖ ာ်ပြခွဲ  ည ်အဖပခအဖနမ ာ်း ဖြေါ်ဖြါက်ခွဲ ြါ ည်။ 
ထ ုအခ က်က ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဥြဖဒမ ာ်းနှင ် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းက ု အဓ ြပာယ်ဖကာက်ယူမှုနှင ် က င ် ံု်း 
ဖဆာင်ရွက်မှုတ ုို့အဖြေါ် မဖ ခ ာမဖရရာမှုမ ာ်းက ု ထြ်မံ န်တီ်းန ုင်ြါ ည်။ 
 
အဖပခအဖနတစရ်ြ်ရြ်တွင် တရာ်းရံု်းမ ာ်း၏စီရင်ဖပ ရှင််းရ ည ်အမှုအဖရအတွက်ဖ ကာင ်လည််းဖကာင််း၊ တရာ်း 
 ူကကီ်းဦ်းဖရမလံုဖလာက်မှုဖ ကာင ်လည််းဖကာင််း တရာ်းရံု်းပ င ်ပ စ်ဖစ၊ အနုညာတစရီင်ဆံု်းပ တ်မှုပ င ် ပ စ်ဖစ  
ပြည်တွင််းခံုရံု်းမ ာ်းက စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းနှင ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုဆ ုငရ်ာအပငင််းြွာ်းမှုမ ာ်းက ု  ဖပ ရှင််းဖဆာင်ရွက်ဖြ်း 
မှုမှာ လက်ရှ တွင်အနည််းငယ်မျှ ာရှ ြါ ည်။ ပမန်မာန ုင်ငံရှ တရာ်းရံု်းမ ာ်း ည်  စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းဆ ုင်ရာ 
အပငင််းြာွ်းမှုမ ာ်းက ု က ုင်တွယ်ဖဆာင်ရွက်မှုနှင ်ြတ် က်၍ လွန်စွာအဖတွြို့အကကံြုနည််းြါ်းြါ ည်။ စီ်းြွာ်းဖရ်း 
လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာအပငင််းြွာ်းမှုမ ာ်းက ုက ုင်တွယ်ဖပ ရှင််းရန် လ ုအြ် ည ်နည််းလမ််းမ ာ်းက ု ကျွမ််းက င်ြ ုင်န ုင်စွာ  
ဖဆာင်ရွက်န ုင်စမွ််းမာှလည််း နည််းြါ်းြါ ည်။   ုို့ရာတွင် ပမန်မာန ုင်ငံ ည် ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ အနုညာတ 

စရီင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းအက်ဥြဖဒ (Arbitration Act (1944)) က ု ြယ်  က်ဖ ာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အနုညာတ 
စရီင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းဥြဖဒက ုပြဋ္ဌာန််း၍ ဥြဖဒအ စ်မ ာ်းပ င ် အဆ ုြါလ ုအြ်ခ က်မ ာ်းက ု ပ ည ်ဆည််း 

န ုင်ရန်ဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ ြါ ည်။ ပမန်မာန ုင်ငံ ည် New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 က ု တရာ်းဝင်လက်မှတ်ဖရ်းထ ု်းထာ်း ည ်အ ွွဲြို့ဝင် 

န ုင်ငံပ စ်ပြီ်း Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 
(“Convention”) က ု တရာ်းဝင်လ ုကန် ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ဖ ကာင််း အတည်ပြြုစာတမ််းက ု ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 

၁၆ ရက်တွင် ကုလ မဂ္  ုို့ တင် ွင််းခွဲ ြါ ည်။ Convention  ည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလ ငု်လ ၁၅ ရက်တွင် 
ပမန်မာန ုင်ငံ၌ စတင်အက  ြု်း က်ဖရာက်မည်ပ စ်ြါ ည်။   ုို့ရာတွင် ပမန်မာန ုင်ငံ၏တရာ်းရံု်းမ ာ်း ည် န ုင်ငံပခာ်း 
အနုညာတဆံု်းပ တ်ခ က်မ ာ်းက ု အ  အမှတ်ပြြုပခင််းနှင ် အတည်ပြြုဖဆာင်ရွက်ပခင််းနှင ်စြလ် ဉ််း၍ အနုညာတ 
စရီင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းဥြဖဒက ု ၂၀၁၆ ခုနှစ် အနုညာတစီရင်ဆံု်းပ တ်ပခင််းဥြဖဒ၊ တရာ်းမက င ်ထံု်းဥြဖဒတ ုို့နှင ်အညီ 
အဓ ြပာယ်ဖကာက်ယူကာ က င ် ံု်းြါမည်။ 
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ပမန်မာန ုင်ငံ ည် ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009) နှင  ် ဘရူန ုင််း၊ အင်ဒ ုနီ်းရှာ်း၊ 
လာအ ု၊၊ မဖလ်းရှာ်း၊   လစြ် ုင်၊ စင်ကာြူ၊ ထ ုင််း နှင  ် ဗီယက်နမ်တ ိုု့နှင ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုဆ ုင်ရာ နှစ်န ုင်ငံ ဖဘာတူ 
စာခ ြုြ်မ ာ်းက ုခ ြုြ်ဆ ုထာ်း ည ်စာခ ြုြ်ဝင်ပ စြ်ါ ည်။  ုို့ရာတွင် ပမန်မာန ုင်ငံတရာ်းရံု်းမ ာ်းက   အဆ ုြါ ဖဘာ 
တူစာခ ြုြ်မ ာ်းနှင ် က်ဆ ုင်ဖ ာအပငင််းြွာ်းမှုမ ာ်းဖပ ရှင််း ည ်နည််းလမ််းမ ာ်းက ုလည််းဖကာင််း၊  အဆ ုြါ ဖဘာ 
တူစာခ ြုြ်မ ာ်းအရ အကာအကွယ်ဖြ်း ည ်နည််းလမ််းမ ာ်းက ုလည််းဖကာင််း   ဖ ာ်ပြထာ်းဖ ာစရီင်ထံု်းမ ာ်းက ု 
ယဖနို့အထ  မဖတွြို့ရှ ရဖ ်းြါ။ 
 
၂.၃ ဖမန်မာန ိုင်င အကပေါ်ြ မှတ်သည ်စီ်းပွာ်းကရ်းပ တဆ် ိုို့မ မ ာ်းသည် ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့အကပေါ် အြေ  ြု်းသြေ် 

ကရာြေ်န ိုင်ပါသည။် 
 
ပမန်မာန ုင်ငံအဖြေါ်ခ မှတ် ည ်စီ်းြာွ်းဖရ်းြ တ်ဆ ုို့မှုမ ာ်း ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖြေါ် အက  ြု်း က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။  
ပမန်မာန ုင်ငံအဖြေါ်ခ မှတ်ထာ်း ည ်အဆ ုြါစီ်းြာွ်းဖရ်းြ တ်ဆ ုို့မှုအခ  ြုြို့ (  ုို့ရာတွင် အာ်းလံု်းမဟုတ်ဘွဲ)က ု ဖပ    
ဖလျှာ ဖြ်းခွဲ ပြီ်းပ စ်ြါ ည်   ုို့မဟုတ ် ယာယီဆ ုင််းငံ ထာ်းြါ ည်။   ုို့ရာတွင် ဆ ုင််းငံ ထာ်းဖ ာ  က်ဆ ုင်ရာ 
ြ တ်ဆ ုို့မှုမ ာ်း ပြန်လည်ခ မှတ်မှု ရှ ၊ မရှ  ဖ ခ ာမ  ရှ န ုင်ြါ။  လက်ရှ ခ မှတ်ထာ်းဖ ာ ြ တ်ဆ ုို့မှုမ ာ်းနှင ် 
ြတ် က်၍ မဖဝ်းဖတာ ဖ ာအန ဂတ်တွင် ဖပ ဖလျှာ န ုင် ည ်အလာ်းအလာရှ ဖ ာ်လည််း  အဆ ုြါြ တ်ဆ ုို့မှု 
မ ာ်းက  ု အပြီ်း တ်ဖပ ဖလျှာ ဖြ်း၊ မဖြ်း၊   ုို့မဟုတ ် ြ တ်ဆ ုို့မှုမ ာ်း ထြ်မံခ မှတ်၊ မခ မှတ်ဆ ု ည ် အဖပခအဖန 
မ ာ်းက  ု ရှင််းရှင််းလင််းလင််းမ  ရှ ရဖ ်းြါ။ ဤဆက်လက်ရှ  ည ်ြ တ်ဆ ုို့မှုမ ာ်း၊ ဆ ုင််းငံ ထာ်း ည ် အဆ ုြါ 
ြ တ်ဆ ုို့မှုမ ာ်းက ု ပြန်လည်မခ မှတ်မှု   ုို့မဟုတ် ြ တ်ဆ ုို့မှုမ ာ်း ထြ်မံခ မှတ်မှုတ ုို့ ည် ပမန်မာန ုင်ငံ၏ စ်ီးြွာ်းဖရ်း 
 ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုက ဖုနှ င ်ဖနှ်းဖစ ည ်အပြင်၊ ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းလည်ြတဖ်ဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းနှင ် ကျွန်ုြ်တ ုို့ 
စတင်စစီဉ်ဖန ည ်စမီံက န််းအ စ်မ ာ်းအတွက် စစီဉ်ဖဆာင်ရွက်မှု၊ လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအဖြေါ် 
ဆ ု်းရွာ်းစွာထ ခ ုက်န ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနမ ာ်းတငွ် ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏စ်ီးြွာ်းဖရ်း၊ လုြ်ငန််းလည်ြတ်  
ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာဖဆာင်ရွက်မှု၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင ်ဖမျှာ်မှန််းခ က်မ ာ်းအဖြေါ် 
အဖရ်းကကီ်းဖ ာအတ ုင််းအတာအာ်းပ င ် ဆ ု်းရွာ်းစွာ ထ ခ ုက်ဖကာင််းထ ခ ုက်န ုင်ြါ ည်။  
 
၂.၄ ဖမန်မာန ိုင်င ရှ စီမ ြေ န််းမ ာ်းအတွြေ် အစ ို်းရနှင  ် ပိုဂ္လ ြေြေဏ္ဍမှကငွက ြေ်းအရင််းအနှီ်းရယူန ိုင်မည ် 

အရင််းအဖမစ်မ ာ်း ဆြေ်လြေ်နည််းပါ်းလ ြေ်ရှ ပါသည။် 
 
စမီံက န််းဆ ုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းပခင််းနှင ် အပခာ်းဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းပခင််းဆ ုင်ရာစီစဉ်မှုမ ာ်းက ု ပမန်မာန ုင်ငံ 
အတွင််း အနည််းငယ ်ာဖဆာင်ရွက်န ုင်ပြီ်း ဖန င်တွင်လည််း ထ ု  ုို့အနည််း ာ ဖဆာင်ရွက်န ုင် ည ် အဖပခအဖန 
ပ စန် ုင်ြါ ည်။ ဥြဖဒခ မှတ်ကာ လ ုင်စင်ရပြည်တွင််းဘဏ်မ ာ်းက ု န ုင်ငံပခာ်းဖငဖွ က်းလွဲလှယ်ဖရာင််းဝယ်ရန်နှင ်  
ပမန်မာကုမပဏီမ ာ်း  ိုု့ န ုင်ငံပခာ်းဖငွဖ က်းပ င ် ဖခ ်းဖငွထုတ်ဖခ ်းရန် ခွင ်ပြြုခွဲ ပြီ်းပ စ်ဖ ာ်လည််း၊  ပြည်တွင််းဘဏ် 
မ ာ်းအဖနပ င ် ရင််းနှီ်းမတည်ဖငွဖပမာက်ပမာ်းစွာရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံဖ ာန ုင်ငံပခာ်းလုြ်ငန််းအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း  ုို့ ဖခ ်းဖငွ 
ထုတ်ဖခ ်းန ုင် ည်အထ   ဖငဖွ က်းအင်အာ်းဖတာင ်တင််းမှု ရှ ၊ မရှ   ဖ ခ ာမ  ရှ န ုင်ြါ။ ပမန်မာအာဏာြ ုင် 
အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း ည ် န ုင်ငံပခာ်းဖခ ်းဖငွမ ာ်းဆ ုင်ရာစည််းမ ဉ််းမ ာ်းက ု ခ မှတ်ထုတ်ပြန်ခွဲ ြါ ည်။   ုို့ရာတွင် 
အမ ာ်းအာ်းပ င ်  ခွင ်ပြခ က်အမ ာ်းစုက ု က စစရြ်တစ်ခုခ င််းစီအလ ုက်ဖြ်းအြ်ပခင််းဖ ကာင ် ဤစည််းမ ဉ််းမ ာ်းက ု 
တစ်ဖပြ်းညီက င ် ံု်းမှုက ု မဖတွြို့ရှ ရဖ ်းြါ။ စည််းမ ဉ််းမ ာ်းက ု တစ်ဖပြ်းညီက င ် ံု်း မဖဆာင်ရွက်ြါက ဖတွြို့ကကံြု 
ရန ုင် ည ်ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခမ ာ်းက ုအပြည ်အဝမ  ရှ န ုင်ဖ ာဖ ကာင  ် ဤ  ုို့ဖဆာင်ရွက်မှုအဖြေါ်မ ာ်းစွာ ယံု ကည်မှု 
မရှ  ကြါ။ 
 



PART VI. RISK FACTORS  28 

၃။ အစုရှယယ်ာမ ာ်းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ဆံ်ုးရံှု်းန ုငဖ်ပခမ ာ်း 
 
၃.၁ ကနောငအ်နောဂတ်တွင်အစိုရှယယ်ာအကဖမာြေ်အဖမာ်းြေ ိုကရာင််းြ ဖြင််းသည် ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့ အစိုရှယ်ယာ 

မ ာ်း၏  ြောလကပါြေ်ကစ ်းအကပေါ်  ကြောင််းြေ   ်းကသာ်လည််းကြောင််း၊ ဆ ို်းြေ  ြု်းကသာ်လည််းကြောင််း သြေ် 

ကရာြေ်န ိုင်ပါသည။်  

 
ဖန င်အန ဂတ်တငွ်အစရုှယ်ယာအဖပမာက်အပမာ်းက ု ရန်ကုန်စဖတာ အ တခ်  န််း (“YSX”) တွင်ဖရာင််းခ ပခင််း ည် 
ကုမပဏီ၏လုြ်ငန််းအဖပခအဖနအရ ကျွန်ြု်တ ိုု့အစုရှယ်ယာမ ာ်း၏ကာလဖြါက်ဖစ ်းအဖြေါ် ဖကာင််းက  ြု်းဖ ာ် 

လည််းဖကာင််း၊ ဆ ု်းက  ြု်းဖ ာ်လည််းဖကာင််း  က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပြီ်းဖန က် YSX 
တွင ် အစရုှယ်ယာအဖပမာက်အပမာ်းက ု ဖရာင််းခ ြါက၊   ုို့မဟုတ် ထ ု  ုို့ ဖရာင််းခ  ွယ်ရှ ြါက၊  ထ ု  ုို့ 
ဖရာင််းခ ပခင််း ည် အဖပခအဖနအရြ်ရြ်အဖြေါ်မူတည်၍ ကျွန်ြု်တ ိုု့အစရုှယ်ယာမ ာ်း၏ကာလဖြါက်ဖစ ်းအဖြေါ် 
ဖကာင််းက  ြု်းဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊ ဆ ု်းက  ြု်းဖ ာ်လည််းဖကာင််း  က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ 
 
၃.၂  ဖမန်မာန ိုင်င ကငွကြ ်းသြေ်ကသြ လြေ်မှတ်ကစ ်းြေွြေ်မှာ စတင်ဖြစ်ထွန််းဆွဲဖြစ်ပပီ်း တည်ပင မ်မ  

မရှ ကသ်းသည ် အကဖြအကနဖြစ်သည ်အဖပင် ကြတ်မမီသည ်အကဖြအကနဖြစ်ရာ အစိုရှယ်ယာမ ာ်း၏ 

ကငွဖြစ်လွယမ် နငှ ်စပ်လ ဉ််း၍ အြေနို့်အသတ်မ ာ်းစွာရှ ပါသည။် 
 
ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဖငဖွခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်ဖစ ်းကွက်မာှ ယခုမှစတင် ည ်ဖစ ်းကွက်အ စ်ပ စပ်ြီ်း တည်ပင မ်မှု 
မရှ ဖ ်းဘွဲ ဖခတ်မမီဖ ်း ည ်အဖပခအဖနပ စ်ကာ ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ည ်အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းမှာလည််း အနည််းငယ်မျှ 
 ာရှ ြါ ည်။ န ုင်ငံပခာ်းရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်းအဖနပ င ် ပမန်မာန ုင်ငံဖငွဖခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်ဖစ ်းကွက်တွင် 
လာဖရာက်ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ကရန်အတွက် စည််းမ ဉ််းမ ာ်းခ မှတ်ကာ ဖဆာင်ရွက်ထာ်းပြီ်းပ စ်ဖ ာ်လည််း  အရည် 
အခ င််းပြည ်မီဖ ာ ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်းနှင ် ဖခတ်မရီင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းအဖနပ င ်  ပမန်မာန ုင်ငံ၏ 
ဖငဖွခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်ဖစ ်းကွက်တွင် မ ကာမီလာဖရာက်ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ကမည်ဟု  ခနို့်မှန််း၍မရြါ။   
အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု YSX တွင ် စာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပြီ်းဖန က်ြ ငု််းတွင်ြင်လ င် အစရုှယ်ယာမ ာ်းအတွက် 

 ွက်လက် ည ်အဖရာင််းအဝယ်ဖစ ်းကွက် (Active Trading Market) တစ်ရြ ် ဖြေါ်ဖြါက်လာမည ်  ုို့မဟုတ်  
ဆက်လက်ရှ ဖနမည်ဟု အာမမခံန ုင်ြါ။ အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်းအဖနပ င ် အစရုှယ်ယာမ ာ်းက  ု ၄င််းတ ုို့  င ်ဖလ ာ် 
 ည်ဟု ယူဆ ည ်ဖစ ်းနှုန််းပ င ်   ုို့မဟုတ ်အခ  န်တွင်  ဖရာင််းခ န ုင်မည်ဟုလည််း အာမမခံန ုင်ြါ။ 
 
၃.၃ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏အစိုရှယ်ယာကစ ်းန န််းသည် အကဖပာင််းအလွဲဖမန်န ိုင်ပပီ်း ထ ိုသ ိုို့အကဖပာင််းအလွဲဖမန်ပါြေ၊ 

အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေ ို စာရင််းတင်သွင််းပပ်ီးကနောြေ ် ဝယ်ယူသည ် အစိုရှယ်ယာရှင်မ ာ်း သ ိုို့မဟိုတ် ရင််းနှ်ီး 

ဖမ ြုပ်နှ သူမ ာ်းအတြွေ် ကြေီ်းမာ်းကသာအြေ  ြု်းအဖမတန်ှင ် ဆ ို်းရ  ်းနစ်နောမ မ ာ်းြေ ို ဖြစ်ကစန ိုင်ပါသည။် 
 

ဖအာက်ဖ ာ်ပြြါအဖပခအဖနမ ာ်းတွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့အစုရှယ်ယာမ ာ်း၏ဖစ ်းနှုန််း ည်    ာထင်ရှာ်းစွာ၊ လ င်ပမန်စွာ 
အတက်အက ပ စ်န ုင်ြါ ည် - 

 ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏အမှန်တကယ်ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာနှင ် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုဆ ုင်ရာရလဒ်မ ာ်း ည် 
ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံ ူမ ာ်း နှင  ်ဆန််းစစ်ဖလ လာ ူမ ာ်း၏ခနို့်မှန််းရလဒ်မ ာ်းနှင ် ကွာပခာ်းြါက၊ 

 ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းနှင  ် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းနှင ်ြတ် က်၍ အတက်အက  
ပ စ်န ုင် ွယအ်လာ်းအလာရှ ြါက၊ 
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 စဖတာ ဖစ ်းကွက်၏ဖြါက်ဖစ ်းနှင ် ဖစ ်းကွက်ရှ  စဖတာ ြမာဏ အတက်အက ပ စ်ြါက၊ 
 ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းတွင် ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖြစေပုက္ပုက၊ 
 ဖငဖွခ ်း က်ဖ ခံလက်မှတ်ဆန််းစစ်ဖလ လာ ူမ ာ်းက ခနို့်မှန််းထာ်း ည ် ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏ဘဏ္ဍာဖရ်း 

လုြ်ဖဆာင်ခ က်နှင ် အကကံပြြုခ က်မ ာ်းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ဖပြာင််းလွဲမှုမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်ြါက၊ 
 ကျွန်ုြ်တ ိုု့ကုမပဏီအဖနပ င ် တရာ်းရင်ဆ ုင်ရြါက၊ 
 အဓ ကအဖရ်းြါ ည ်ဝန်ထမ််းမ ာ်း ထြ်မံခနို့်အြ်ြါက   ုို့မဟုတ် နုတ်ထွက်ြါက၊ နှင ် 
 အဖထွဖထွစီ်းြွာ်းဖရ်းနှင ် စဖတာ ဖစ ်းကွက်အဖပခအဖနတွင် အဖပြာင််းအလွဲမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်ြါက၊ 
 အစရုှယ်ယာအ စ်မ ာ်းက ု ထုတ်ဖဝပခင််း   ုို့မဟုတ် ဖ ကွ်းပမီပ င ်ဖငွဖ က်းထြ်မံပ ည ်ဆည််းပခင််းကွဲ   ုို့ 

မတည်ဖငရွင််း ွွဲြို့စည််းြံဆု ုင်ရာအဖပြာင််းအလွဲမ ာ်း 
 
 

၃.၄ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏လိုပ်ငန််းတ ို်းြ ွဲွဲ့ကဆာင်ရ ြေက်ရ်းအစီအစဉ်မ ာ်းအတွြေ် ထပ်မ ဖြည ်ဆည််းရမည ်ကငွက ြေ်းမ ာ်းြေ ို  

လ ိုအပ်န ိုင်ပပီ်း အဆ ိုပါဖြည ်ဆည််းမည ်ကငွက ြေ်း သ ိုို့မဟိုတ် ကနောင်တွင်အစိုရှယ်ယာမ ာ်းြေမ််းလှမ််းကရာင််းြ ဖြင််း 

သည ် လူကြေီ်းမင််း၏အစိုရှယ်ယာပ ိုင်ဆ ိုင်မ ရာြ ိုင်န န််းြေ ို ကလ ာ ြေ ကစန ိုင်ပါသည် (အစိုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအကနဖြင ် 

၄င််းတ ိုို့၏ြေနဦ်းဝယ်ယူြွင ်ြေ ို မြေ င ်သ ို်းပါြေ) ။ 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း ြ ုမ ုတ ု်းတက်လာဖစရန်နှင ် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်မှု 
မ ာ်းက ုတ ု်းခ ွဲြို့ရန်အတွက် ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် ဖန င်တွင်ထြ်မံပ ည ်ဆည််းရမည ်ဖငွဖ က်းမ ာ်းက ု လ ုအြ်န ုင်ြါ 
 ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနတွင် အဆ ုြါလုြ်ငန််းတ ု်းခ ွဲြို့မှုက စစရြ်မ ာ်းလ ုအြ် ည ်မတည်ရင််းနှီ်းဖငွရရှ ရန် 
အတွက်  ဖန င်အန ဂတ်၌ အစရုှယ်ယာမ ာ်းကမ််းလှမ််းဖရာင််းခ ရန် လ ုအြ်န ုင်ြါ ည်။ အစရုှယ်ယာအ စ်မ ာ်း 
က ုထုတ်ဖဝဖရာင််းခ ကာ အစရုှယ်ယာရှင်အ စ်မ ာ်းနှင ်/  ုို့မဟုတ ် လက်ရှ အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအာ်း ဖြ်းအြ်ြါ 
က၊ အစရုှယ်ယာမ ာ်းက ု ကျွန်ုြ်တ ိုု့အစုရှယ်ယာမ ာ်းဖစ ်းကကွ်ဖြါက်ဖစ ်းဖအာက်ဖလ ာ  ည ်နှုန််းထာ်းပ င ် ဖစ ်းနှုန််း 
 တ်မှတန် ုင်ြါ ည်။ ထ ု  ုို့ဖ ာအဖပခအဖနတွင် အစုရှယ်ယာရှင်၏လက်ရှ အစုရှယ်ယာြ ုင်ဆ ုင်မှုရာခ ုင်နှုန််းမှာ 
ဖလ ာ က  ွာ်းမည်ပ စ်ြါ ည် (အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်းအဖနပ င ် ၄င််းတ ုို့၏ကနဦ်းဝယ်ယူခွင ်က ု မက င ် ံု်းြါက၊ 
ထြ်မံကမ််းလှမ််းဖရာင််းခ  ည ်အစုရှယ်အ စ်မ ာ်းက ု အခ  ြု်းက စနစ်ပ င ် ထြ်မံဝယ်ယူထည ်ဝင်ပခင််းမရှ ြါက)။  
 
၃.၅ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့ြေိုမပဏီ သ ိုို့မဟိုတ ် ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏မလူအစိုရှင်ယာရငှ်မ ာ်း၊ ဒါရ ိုြေတ်ာမ ာ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

အမ ကဆာင် အရာရှ မ ာ်းနှင ်ဆြေ်န ယ်ကနကသာမကြောင််းသည ်ဂိုဏ်သတင််းသည် ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏အစို 

ရှယ်ယာကစ ်းန န််းအကပေါ် ဆ ို်းရ ာ်းစွာအြေ  ြု်းသြေ်ကရာြေ်န ိုငပ်ါသည်။ 
 
ကျွန်ုြ်တ ုို့ကုမပဏီ    ုို့မဟုတ် ကျွန်ြု်တ ုို့၏မူလအစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်း၊ ဒါရ ုက်တာမ ာ်း   ုို့မဟုတ် အမှုဖဆာင် 
အရာရှ မ ာ်းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍မဖကာင််း ည ်ဂုဏ် တင််း ည် ပြန်လည်ရှင််းလင််းန ုင် ည် ပ စ်ဖစ၊  ပြန်လည် 
မရှင််းလင််းန ုင် ည်ပ စဖ်စ ဖစ ်းကွက်ရှ  ကျွန်ြု်တ ိုု့အစုရှယ်ယာမ ာ်း၏ဖဆာင်ရွက်ခ က်အဖြေါ် ဆ ု်းရွာ်းစွာ အက  ြု်း 
 က်ဖရာက်န ုင်ြါ ည်။ အဆ ုြါဆ ု်းရွာ်းဖ ာဂုဏ် တင််းတွင် လူမွွဲစာရင််းခံပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်တွင်ြါဝင်မှု၊ တရာ်း     

ရင်ဆ ုင်ရမှု၊ အပခာ်းကုမပဏီတစ်ခုက ု ဝယ်ယူရန်ကက ြု်းြမ််းရာတွင်  က်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်း (JV မ ာ်း) ဖဆာင်ရွက်ရန် 
ကက ြု်းြမ််းရာတွင် မဖအာင်ပမင်မှုမ ာ်း ြါဝင်န ုင်ြါ ည်။ 
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၃.၆ ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏အစိုရယှ်ယာရှင်မ ာ်းြေ ို ြွွဲကဝကပ်းမည ်အဖမတ်ကဝစိုပမာဏမ ာ်းမှာ ကဖပာင််းလွဲန ိုင်ပပီ်း 

ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့အကနဖြင ် ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့၏အစိုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအာ်း အဖမတ်ကဝစိုမြွွဲကဝန ိုငသ်ည ် အကဖြအကန 

ဖြစ်န ိုငပ်ါသည်။ 
၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ပမန်မာန ုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းဥြဖဒ (“MCL”) ြါ ကနို့် တ်ခ က်မ ာ်းနှင ်အညီ အပမတ်ဖဝစမု ာ်း 
ခွွဲဖဝဖြ်းရန်   ုို့မဟုတ ် အပခာ်းခွွဲဖဝဖြ်းအြ်မှုမ ာ်းပြြုလုြ်ရန်ဆံု်းပ တ်ခ က် ည်  ဖအာကြ်ါအဖပခအဖနမ ာ်း 
အဖြေါ်   မူတည်ြါ ည် - 

 အစရုှယ်ယာတန်  ု်းမ ာ်းက ု ပမင ်တက်ဖစန ုင် ည်ဟုယူဆ၍ အက  ြု်းအပမတ်မ ာ်းက ု မခွွဲဖဝဘွဲထ န််း  မ််း 
ထာ်းလ ုြါက၊ 

 ပြန်လည်ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံန ုင်မည အ်ခွင ်အဖရ်းမ ာ်းရှ ြါက၊  င ်ဖလ ာ်ဖ ာ အက  ြု်းအပမတ်မ ာ်းပြန်လည်ရ 
န ုင်ဖပခရှ ြါက၊ 

 Group အဖနပ င ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အက  ြု်းအပမတ်မ ာ်းရရှ ြါက၊ 
 Group အဖနပ င ် လုြ်ငန််းလည်ြတ်မတည်ဖငွရင််း တ်မှတ်ြမာဏ (Working Capital 

Requirements) က ု ထည ်ဝင်ပြီ်းဖန က် လံုဖလာက်ဖ ာဖငွ ာ်းစီ်းဆင််းမှုရှ ြါက၊ 
 Group က ု ဖခ ်းဖငွကတ ကဝတ်မ ာ်း (ရှ ြါက) ပ င ် ကနို့် တ်ထာ်းပခင််းမရှ ြါက၊ 

 
အထက်ဖ ာ်ပြြါအဖပခအဖနမ ာ်းမှာ ထ ု  ုို့မူတည် ည ်အဖပခအဖနအာ်းလံု်းမဟုတ်ြါ။  ဒါရ ုက်တာအ ွွဲြို့အဖနပ င ် 
အပမတ်ဖဝစုထုတ်မဖြ်းရန် ဆံု်းပ တ်န ုင် ည ်အပခာ်းအဖပခအဖနမ ာ်းလည််းရှ ဖနန ုင်ြါ ည်။  ဒါရ ုက်တာ 
အ ွွဲြို့အဖနပ င ် အပမတ်ဖဝစထုုတ်ဖြ်းမည ်အခ  န်က ု ၄င််း၏ဆံု်းပ တ်ြ ငု်ခွင ်အဖလ ာက် အကကံပြြုန ုင်ြါ ည်။  

  ုို့ပ စ်ြါ၍ Group အဖနပ င ် ဖန င်တွင် အပမတ်ဖဝစမု ာ်းက  ု တူညီဖ ာအခ  န်၊ တူညီဖ ာြမာဏအတ ုင််း 
ထုတ်ဖြ်းန ုင်မည်ပ စ်ဖ ကာင််း အာမမခံန ုင်ြါ။ 
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အပ ိုင််း ၇ - ြေိုမပဏီ၏အြ ြေ်အလြေ်မ ာ်း 
 
၁။ ကုမပဏီဆ ငု်ရာအခ က်အလက်မ ာ်း 
 
ြေိုမပဏီ၏ကနောြေ်ြ နှင ် သမ ိုင််းက ြောင််း 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဥကကဋ္ဌဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်း ည ် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းက ုယ်စာ်းလှယ်လုြ်ငန််းက ု 
စတင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ြါ ည်။ ဥကကဋ္ဌအဖနပ င ် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်း၊ ပြည်တွင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင ် 
ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍမ ာ်းနှင ်ြတ် က်၍ နှံို့စြ်စွာ န ်းလည်တတ်ကျွမ််းဖ ာဖ ကာင ် န ုင်ငံတကာ 
ကုန်စညြ် ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းရှင်မ ာ်း၊  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းတွွဲ က် 
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်းနှင ် က ယ်ပြနို့် ည ်ဆက် ွယ်မှုစနစတ်စ်ရြ်ထူဖထာင်န ုင်ခွဲ ပြီ်း  လုြ်ငန််းက ု ကျွန်ြု်တ ုို့ 

ယဖနို့လုြ်က ုင်ဖန ည ် ကုမပဏီမ ာ်းအုြ်စပု စ် ည်အထ  ခ ွဲြို့ထွင်န ုင်ခွဲ ြါ ည်။ EFR  ည ်ပြည်တွင််း Customer 
မ ာ်းက ု ာမက န ုင်ငံတကာ Customer မ ာ်းက ုြါ  ဖကာင််းမနွ် ည ်ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု 
ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ဖ ာ ပမန်ဆန်ဖကာင််းမွန် ည ်ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ်  န မည်ဖကာင််းတစ်ရြ်က ု 
ြ ုင်ဆ ုင်ထာ်းြါ ည်။  
 
EFR ၏အဓ ကလုြ်ငန််းအပ စ် ဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖန ည ်အပြင်၊ ကျွန်ြု်တ ုို့၏ 
ဥကကဋ္ဌ ည် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုအာ်းလံု်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖ ာလုြ်ငန််း၊ အဖရာင််းအဝယ် 
လုြ်ငန််းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းတည်ဖထာင်ပခင််းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းတွင် 
လည််း ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံခွဲ ြါ ည်။ ပမန်မာန ုင်ငံ၏ စ်ီးြွာ်းဖရ်းပြြုပြင်ဖပြာင််းလွဲမှုနှင ်အတူ ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ ဥကကဋ္ဌ ည် 
ပမန်မာန ုင်ငံရှ   ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းဆက်လက် ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်ဖရ်းဆ ုင်ရာ 
န ုင်ငံဖတာ်အဆင ်လုြ်ငန််းစဉ်က ု ဖဆာင်ရွက်လ ု ည ်အပြင် ြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း 
ကဏ္ဍမ ာ်း အ မ်နီ်းခ င််းန ုင်ငံမ ာ်း၏ ြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်းကဏ္ဍမ ာ်းနှင ်အပြ ြုင်  ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်လာဖအာင် ဖဆာင် 
ရွက်လ ုြါ ည်။  
 
EFR က ု ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်တွင် ပမန်မာန ုင်ငံကုမပဏီမ ာ်းအက်ဥြဖဒ (“MCA”) နှင ်အညီ 
အစရုှယ်ယာမ ာ်းပ င ် ဖြ်းရန်တာဝန်ကနို့် တ်ထာ်းဖ ာအမ ာ်းြ ုင်ကမုပဏီလီမ တက်အပ စ်  ွွဲြို့စည််းတည်ဖထာင် 

ခွဲ ြါ ည်။ EFR  ည ် MCL နှင ်အည ီ မှတ်ြံုတင်ထာ်းပြီ်းပ စ်ကာ ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှုနှင ်ကုမပဏီမ ာ်းည န် ကာ်းမှု 

ဦ်းစီ်းဌာန (DICA) ကထုတ်ဖြ်းဖ ာ ကုမပဏီ ွွဲြို့စည််းတည်ဖထာင်ပခင််း မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်က ု ရရှ ထာ်းြါ ည်။ 
 
ဖပန်လည်ြွွဲွဲ့စည််းဖြင််း 
 
Group ၏လုြ်ငန််းမ ာ်းက ု မတူညီဖ ာလက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းက နှစ်ဖြါင််းမ ာ်းစွာ ကာ ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ပြီ်း 

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် EFR က ု အမ ာ်းြ ုင်ကုမပဏီအပ စ ် တည်ဖထာင်ခွဲ ြါ ည်။ EFR အမည်ပ င ်  အဆ ုြါလုြ်ငန််း 
မ ာ်းက ု တစစ်ုတစ်စည််းတည််းဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်း ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းက ု  ၂၀၁၇ 
ခုနှစ်၊   ဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲ ြါ ည်။ 
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EFR တွင ်ဖအာက်ြါအတ ုင််း လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီ (၈) ခ ုနှင  ်တွွဲ က်ကုမပဏီ (၃) ခ ုရှ ြါ ည် - 

ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏ု အမာ္မခား EFR ရ ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ *  

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 
Mandalay”)  

၉ .၆% 

အအုားတြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအမာ္မခား EFR ရ ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ  

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

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. (“UTOC MES”) ၄၀% 

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

 
၂။ မ ခင်ကမုပဏီ၊ လက်ဖအာက်ခံကမုပဏီမ ာ်းနှင တ်ွွဲ ကက်ုမပဏီမ ာ်းဆ ုငရ်ာအခ က်အလက်မ ာ်း 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဖမျှာ်မှန််းခ က် 
 
ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ဖမျှာ်မှန််းခ က်မှာ ကျွန်ြု်တ ိုု့လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ ဖ ာလုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင် န ုင်ငံဖတာ်အဆင ် 
ပ စ်ဖစ၊ တစ်ကမဘာလံု်းအဆင ်ပ စဖ်စ ဦ်းဖဆာင်ဖန ည ်ထ ြ်တန််းကုမပဏီပ စ်လာဖစရန်နှင ် ကျွန်ြု်တ ုို့၏န ုင်ငံ 
 ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုအတွက် ြံ ြ ်ုးကူညီဖြ်းန ုင်ဖ ာ န ုင်ငံ ာ်းဖကာင််းမ ာ်းပ စဖ်စရန် ပ စ်ြါ ည်။ 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ခံယူခ က် 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် ငယ်ရွယ်တက ်ကွကာ အရည်အခ င််းရှ ဖ ာကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏ဖဆာင်ရွက်မှုပ င ်  
ဖခတ်မနီည််းြညာမ ာ်းက ုအ ံု်းပြြုကာ အရည်အဖ ွ်းပမင ်မာ်းဖ ာကုန်ြစစည််းမ ာ်းနှင ် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  

ကျွန်ြု်တ ိုု့တန်  ု်းထာ်းရဖ ာ Customer မ ာ်းအတွက်ဖြ်းအြ် ွာ်းရန် ခံယူထာ်းြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့အဖနပ င ် 
ကျွန်ြု်တ ိုု့နှင ်ြတ် က်န ယ်ဖန ူအာ်းလံု်းအတွက်  မာ မတ်က မှု၊ တရာ်းမျှတမှုနှင ်တကွ  င ်ဖလ ာ်ဖ ာ 
စ တ်ဖက နြ်မှုရရ ဖစဖရ်းက ုဖရှ်းရှု၍  လုြ်ငန််းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်မည်ဟု ယံု ကည်ထာ်းြါ ည်။ 
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၃။ လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းနှင ် တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏လုြင်န််းမ ာ်း 
 
Myanmar Round the World Logistics Ltd. -    % 
 
Myanmar Round the World Logistics Ltd (“MRTW Logistics”)  ည ် EFR က ရာနှုန််းပြည ်ြ ငု်ဆ ုင် 
ထာ်း ည ်လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခုပ စ်ြါ ည်။ ဘက်စံု ံု်းကွန်တ န်န မ ာ်းက ု   ုို့မဟုတ် အဖထွဖထွ 
ကုန်စည်မ ာ်းက ု ပြည်တွင််းတွင် ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ပခင််း၊ န ုင်ငံတကာကုန်စည်ြ ုို့ဖဆာင်ပခင််းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ ဖဆာင် 

ဖရ်းဆ ုင်ရာအလံု်းစုံဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ုဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င ်    MRTW Logistics  ည ်  ဖလဖ ကာင််းကုန် 

စည်ဖစ ်းကွက်တွင် လုြ်ငန််းမ ာ်းက ုအဓ ကဖဆာင်ရွက်ပြီ်း Korea Air ၊ Nippon Air နှင  ် Eithad Air တ ုို့ကွဲ   ုို့ 
န ုင်ငံတကာဖလဖ ကာင််းလ ုင််းမ ာ်းနှင ်လက်တွွဲကာ ၄င််းတ ုို့ခနို့်အြ်ထာ်း ည ်  အဖထွဖထွအဖရာင််းက ုယ်စာ်း 
လှယ/် ကုန်စည်အဖရာင််းက ုယ်စာ်းလှယမ် ာ်းအပ စ ် လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ ြါ ည်။  ကုမပဏီ၏ အဓ က 

Customer မ ာ်းမှာ ဂ ြန်န ုင်ငံမှ အထည်ခ ြုြ်ကုန် ည်မ ာ်းပ စ ်ကြါ ည်။ 
 
Multipack Engineering Services Ltd. -    %  
 
Multipack Engineering Services Ltd (“Multipack”) ကုမပဏီ ည် EFR က ရာနှုန််းပြည ်ြ ုင်ဆ ုင် ည ် 
လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ပြီ်း  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအင်ဂ င်နီယာလုြ်ငန််း၊ အဖပခခံ အဖဆာက်အအံု၊ 

 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင ် တြ်ဆင်ဖရ်း၊ GOH (Garment-on-hanger) တည်ဖဆာက်ဖရ်း၊  ဆက် ွယ်ဖရ်း 
စမီံက န််း၊ အဖထွဖထွအင်ဂ င်နီယာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊ ပမ ြုြို့ပြအင်ဂ င်နီယာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊  ယနတရာ်းနှင ် လျှြ်စစ်ြ ုင််း 
ဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊  ဖပမ ာ်းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ်လမ််းဖ ာက်ပခင််း၊ စမီံက န််းပ စဖ်ပမာက်န ုင်စမွ််းဆ ုင်ရာ 
ဖလ လာမှုနှင ် ဒီဇ ငု််းဖရ်းဆွွဲပခင််း၊ စမီံက န််းစီမံခနို့်ခွွဲမှုနှင ် အတ ုင်ြင်ခံလုြ်ငန််းကွဲ   ိုု့ဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ြါ ည်။ Multipack အဖနပ င ် Turn-key Project ဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  
ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းမည် ပ စ်ြါ ည်။  
 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်တွင ်Multipack ကုမပဏီ ည် အက  ြု်းခံစာ်းခွင ်  ၄၀ %  ြါဝင် ည ်  က်စြ်လုြ်ငန််း 

 ဖဘာတူစာခ ြုြ် (JVA) က ု UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. နှင ် ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ ြါ ည် (“UTOC 
Multipack”)။  UTOC Multipack  ည်  Multipack နှင  ်Asia UTOC Pte., Ltd. တ ုို့  က်စြ်တည်ဖထာင် 

ထာ်းဖ ာကုမပဏီပ စ်ြါ ည်။ UTOC Multipack ၏ အဓ ကလုြ်ငန််းမ ာ်းမှာ ကုန်စည်ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု 

(Freight Forwarding Services)၊   ုဖလှာင်ရံုလုြင်န််း၊  စကြ်စစည််းတြ်ဆင်ပခင််းနှင ် စက်ြစစည််းက ရ ယာ 

ဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းတ ုို့ ပ စ ်ကြါ ည်။ Multipack ၏ ရြ ုင်ခွင ် 

မ ာ်း (Assets) က ု JVA ၏တစ်စ တ်တစ်ြ ုင််းအပ စ် ရြ ုင်ခွင ်မ ာ်းလ ွဲဖပြာင််းဖြ်းအြ်ပခင််း ဖဘာတူစာခ ြုြ် (Asset 
Transfer Agreement) နှင ်တကွ UTOC Multipack ထံ  ုို့ လ ွဲဖပြာင််းဖြ်းအြ်ထာ်းပြီ်းပ စ်ြါ ည်။  
 

Unison Choice Services Ltd. -    %  
 
Unison Choice Services Ltd. (“UCS”) က ု ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင ်တရာ်းဝင် ွွဲြို့စည််းတည်ဖထာင်ခွဲ ပြီ်း UCS  ည်  

EFR ကုမပဏီက ရာနှုန််းပြည ်ြ ုင်ဆ ုင်ဖ ာ လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စြ်ါ ည်။ ထ ုကုမပဏီ ည် အဓ ကအာ်းပ င ် 

Freight Forwarding ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းဖ ာလုြ်ငန််းပ င ် ဖဆာင်ရွက်လုြ်က ုင်လ က်ရှ ြါ ည်။  န ုင်ငံတကာ 
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အထည်ခ ြုြ်နှင ် အထည်အလ ြ်လုြ်ငန််းရှင်ဖ ာက် ည်မ ာ်း၏ဖတာင််းဆ ုမှုမ ာ်းအရ ကုမပဏီ ည် န ုင်ငံတကာ 
အထည်ခ ြုြ်လုြ်ငန််းမ ာ်း၏ကုန်ြစစည််းမ ာ်းက ု  ဖထာက်ြံ  ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု   ဖဆာင်ရွက် 
လုြ်က ငု်ဖြ်းလ က်ရှ ဖ ာ ကုမပဏီတစ်ခုပ စ်ြါ ည်။ ကုမပဏီ ည် အာရှတွင် တ ုဖတာင််းဖ ာအကွာအဖဝ်း 

ရှ  ည ်ဖနရာမ ာ်းအ ကာ်းကုန်စည်ြ ုို့ဖဆာင် ည ်ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း (Short-haul Shipping) က ု အဓ က 

ထာ်းဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ ပြီ်း ဝန်ဖဆာင်မှုဝင်ဖငွမ ာ်းရရှ လ က်ရှ ြါ ည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အဖစာြ ုင််းတွင် Sinokor 
(Korean Shipping Line) ၏တရာ်းဝင်က ုယ်စာ်းလှယ်ပ စ်လာခွဲ ပြီ်း  လက်ရှ တွငလ်ည််း  ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက် 

လုြ်က ငု်လ က်ရှ ြါ ည်။ USC  ည် အလံု်းစံုဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ုဖဆာင်ရွက်လ က် 
ရှ ဖ ာ်လည််း အထည်မ ာ်းပြည်ြတင်ြ ုို့မှုနှင ် က်ဆ ုင်ဖ ာဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းက ု အဓ ကထာ်း  
ဖဆာင်ရွက်ြါ ည်။  
 
EFR G-Link Express Services Ltd. -    %  
 
EFR G-Link Express Services Ltd. (“EFR GLE”)  ည် EFR ကုမပဏီက ရာနှုန််းပြည ်ြ ုင်ဆ ုင် ည် ် 

လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခု ပ စ်ြါ ည်။ EFR က ြထမဦ်းဆံု်းတည်ဖထာင်ခွဲ ဖ ာကုမပဏီ ပ စ် ည ်အပြင် EFR 
Group အတွက် မဟာဗ ျူဟာအရ အဖရ်းြါဖ ာ လုြ်ငန််းအ ွွဲြို့အစည််းတစ်ရြ်ပ စြ်ါ ည်။ EFR GLE  ည် 

န ုင်ငံတကာကွန်ရက်က အု ံု်းပြြု၍  3 PL/4 PL ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖန ည ် ကုမပဏီ 

တစ်ခုပ စ်ြါ ည်။  EFR GLE  ည ်EFR ၏ ြထမဦ်းဆံု်းလက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ် ည ်အဖလ ာက် အပမွဲတမ််း 

Customer မ ာ်းနှင ် Customer အဖဟာင််းမ ာ်းက ု ဆက်လက်ထ န််း  မ််းထာ်းပြီ်း ၄င််း၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် 
 ည ် လုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင် န မည်ဖကာင််းတစ်ရြ်က ု  ြ ုင်ဆ ုင်ထာ်း ည ် ကုမပဏီပ စ်ြါ ည်။ ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း 

အနက် EFR GLE  ည် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းနှင ် ွင််းကုန်ဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  

ြ ုမ ဖုကာင််းမွန်စာွ ဖဆာင်ရွက်န ုင်ြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် EFR GLE  ည ်အလံု်းစုံဖထာက််ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု 

လုြ်ငန််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်း ည ်ကုမပဏီဟူဖ ာအမည်ဖကာင််းဂုဏ်ပ င ် Customer မ ာ်းအာ်း ဝန်ဖဆာင်မှု   
ဖြ်းလ က်ရှ ြါ ည်။  
 
MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. -    % 
 
MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. (“MRTW Manufacturing”)  ည် EFR က 
ရာနှုန််းပြည ်ြ ုင်ဆ ုင် ည ်လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စြ်ါ ည်။ ထ ုကုမပဏီ၏အဓ ကလုြ်ငန််းမ ာ်းမှာ ခ ြုြ်လုြ်ပြီ်း 
ဖ ာ အဝတ်အထည်မ ာ်း၏အရည်အဖ ွ်းပြည ်မီမှုရှ ၊ မရှ က  ု စစ်ဖဆ်းဖြ်းဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းပ စ်ြါ ည်။ 
အထည်မ ာ်း၏အရည်အဖ ွ်းစစ်ဖဆ်းဖ ာလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းပ စ ်က ည ်ခ ြုြ်လုြ်ထာ်းဖ ာ အထည်မ ာ်း၏ 
ခ ြုြ်ရ ု်းခ ြုြ် ာ်း၊ အတ ုင််းအထွာမ ာ်း၊ ြါဝင်ရမည ်အဆင်တန်ဆာမ ာ်း စ ည်တ ုို့က  ု စစ်ဖဆ်းဖြ်းပခင််း၊ အြ်နှင ် 

အြ်က  ြု်းအြ်ြွဲ မ ာ်းြါဝင်ပခင််း ရှ ၊ မရှ  စ စစရ်ှာဖ ွပခင််းဝန်ဖဆာင်မှု (Needle Detection Service)၊ 
ပြင်ြကုမပဏီမ ာ်း  ုို့ အထည်စစ်ဖဆ်းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု၊ ထုြ်ြ ု်းပခင််း၊ တံဆ ြ်ကြ်ပခင််း၊ အမ  ြု်းအစာ်းခွွဲပခာ်းပခင််း၊  

ဘာ်းကုတ် (Bar code) Scanning  တ်ပခင််းနှင ်   ုဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကွဲ   ုို့ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  အဓ က 

ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ဖ ာ လုြ်ငန််းပ စ်ြါ ည်။   လခစာ်းစနစ် (Cut-Make-Pack/CMP စနစ)်  က ု ပမန်မာ 
န ုင်ငံတွင်အဓ ကက င ် ံု်းလာခွဲ  ကရာ အထည်စ စစ်ပခင််းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဆ ုင်ရာဝယ်လ ုအာ်းမှာ  လွန်စွာ 
ပမင ်မာ်းလာြါ ည်။  အထည်ခ ြုြ်လုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင် ထ ု  ုို့အထည်စ စစပ်ခင််းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဆ ုင်ရာ  
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ဝယ်လ ုအာ်းပမင ်မာ်းလာမှုက ုပ ည ်ဆည််းဖြ်းန ုင်ရန်အလ ုို့ငှာ MRTW Manufacturing & Inspection အထည် 
အရည်အဖ ွ်းစစ်ဖဆ်းဖ ာကုမပဏီက ု တည်ဖထာင်ခွဲ ပခင််းပ စ်ြါ ည်။  
 
Gold Shipping Agency Services Ltd. -    % 
 
Gold Shipping Agency Services Ltd. (“Gold Shipping”) က ု ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်တည်ဖထာင်ခွဲ ပြီ်း 

ကုမပဏီ ည် EFR က ရာနှုန််းပြည ်ြ ုင်ဆ ုင် ည  ်လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ြါ ည်။ ကုမပဏီ၏အဓ ကစ်ီးြွာ်းဖရ်း 
လုြ်ငန််းမှာ န ုင်ငံတကာအ  အမှတ်ပြြု ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ်လက်တွွဲကာ ဖဆာင်ရွက် ည ် 

 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းက ုယ်စာ်းလှယလ်ုြ်ငန််းပ စ်ြါ ည်။ ကုမပဏီ ည် Hyundai Merchant Marine (HMM) 
၏  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာတစဦ််းတည််းက ုယ်စာ်းလှယ်အပ စ် နှစဖ်ြါင််း ၂၀ ခနို့် ကာ  ဖဆာင်ရွက်လုြ်က ုင် 

လ က်ရှ ြါ ည်။  ကုမပဏီ ည်  HMM အတွက်  ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖ ာ  ကုန်တင်ကုန်ခ ဝန်ဖဆာင်မှုဆ ုင်ရာ 

အခဖ က်းဖငမွ ာ်းမှ ဖကာ်မရှင်ဖ က်း  (Commission) အာ်းပ င ် အဓ ကဝင်ဖငွရရှ လ က် လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ဖန 
ဖ ာ   ဖဘဂာလ ုင််းဖအ်းဂ င ်လုြ်ငန််းပ စ်ြါ ည်။  
 
Ever Flow River Trading Co., Ltd. -    % 
 
Ever Flow River Trading Co., Ltd. (“EFR Trading”)  ည် EFR က ရာနှုန််းပြည ်ြ ုင်ဆ ုင် ည ်  
လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီပ စ်ပြီ်း ကုန် ွယ်ဖရ်းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းက  ု အဓ ကထာ်းကာ န ုင်ငံတကာကုန် ွယ်ဖရ်း 
ဆ ုင်ရာ ဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းဖြ်း ူမ ာ်းနှင ်ဘဏ်မ ာ်း၏အကူအညီက ုရယူလ က် ြ ုို့ကုန် ွင််းကုန်ဆ ုင်ရာကုန် ွယ် 

ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း၊ ကုန် ွယ်ဖရ်းဆ ုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းပခင််း (Trade Financing)နှင ်  ကုန် ွယ်ဖရ်း 

ဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအတွက် ဖငွဖ က်းအဖထာက်အြံ  (Trade House Facilities) ထုတ်ဖြ်းပခင််းတ ုို့က ု 

အဓ ကထာ်းဖဆာင်ရွက်ြါ ည်။ Customer မ ာ်းဘက်က  End-to-End  ဖထာက်ြ ံြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု 

မ ာ်း ာမက ကုန် ွယ်ဖရ်းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ုလည််းလ ုအြလ်ာြါ ပ င ် Customer မ ာ်း၏ လ ုအြ်ခ က် 

မ ာ်းအတ ုင််း Trade House အဖနပ င ်လည််းဖကာင််း Buying Agent အဖနပ င ်လည််းဖကာင််း 

ကုန် ွယ်မှုလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းက ု စစီဉ်ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် Customer မ ာ်း၏ဖတာင််းဆ ု 

ခ က်မ ာ်းအရ  လျှြ်စစ်ြစစည််းမ ာ်းတင် ွင််းပ နို့်ပ ျူ်းပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအတွက် Trade House အဖနပ င ်  
ဖဆာင်ရွက် ည် ာမက ရာဘာကုန် ကမ််းမ ာ်းပြည်ြ  ုို့တင်ြ ုို့ပခင််းလုြင်န််းမ ာ်းက ု စီစဉ်ဖဆာင်ရွက်ဖအာင်   
ပမင်ဖနဖ ာ ကုန် ွယ်ဖရ်းလုြ်ငန််းတစ်ခုပ စ် ည ်အပြင် ဗီယက်နမ်န ုင်ငံမှ ဆန်စက် ံု်းရာဘာရ ုလာမ ာ်းက ု 
ပမန်မာန ုင်ငံ  ုို့တင် ွင််းကာ ပမန်မာန ုင်ငံဖစ ်းကကွ်တွင် ပ နို့်ပ ျူ်းဖရာင််းခ ဖြ်းလ က်ရှ ြါ ည်။  
 
Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd. - ၉ .၆ % 
 
Inland Intermodal Terminal  ည ် ကာ်းလမ််း   ုို့မဟုတ ် ရထာ်းလမ််းမှ ြင်လယ်ဆ ြ်ကမ််း  ုို့ တ ုက်ရ ုက် 
ဆက် ွယ်မည်ပ စ်ပြီ်း  ြင်လယ်ဖရဖ ကာင််းကုန်စည်မ ာ်းက ု ကုန််းတွင််း တ်မှတ်ဖနရာမ ာ်း  ုို့ ြ ုို့ဖဆာင်ရာတွင် 
ြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်းနည််းလမ််းဖပြာင််းလွဲရာ (ဖရဖ ကာင််းြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းမှ ကုန််းလမ််းြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း  ုို့ 
စ ည်ပ င ်) ဗဟ ုဌာနအပ စ်  ဖဆာင်ရွက်ြါ ည်။   ပမန်မာန ုင်ငံ ည် တရုတ်၊ အ နဒ ယန ုင်ငံမ ာ်းနှင ် ဆက်စြ် 
တည်ရှ  ည ်၄င််း၏တည်ဖနရာက ုဖကာင််းမွန်စွာအ ံု်းခ ရန်နှင ် အဖရှြို့ဖတာင်အာရှန ုင်ငံမ ာ်းနှင ် ဆက် ွယ်ရန် 

အတွက ် Inland Intermodal Terminal မ ာ်းက  ုလ ုအြ်ြါ ည်။  
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ပမန်မာန ုင်ငံအစ ု်းရအဖနပ င ် န ုင်ငံတကာကုန် ွယ်မှုပမင ်တက်ပခင််းမှတစဆ်င ် န ုင်ငံဖတာ် ွြံို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်လာဖစရန် 
နှင  ် ပြည်တွင််းြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း ြ ုမ မု ာ်းပြာ်းလာဖစရန် ဦ်း 

တည်၍ Inland Intermodal Terminal တည်ဖဆာက်ထာ်းရှ မည ် ပမ ြုြို့ကကီ်း ၈ ပမ ြုြို့က ု  တ်မှတထ်ာ်း 

ပြီ်းပ စ်ြါ ည်။ ဖန က်ဆံု်းအဖနပ င ် ပမန်မာန ုင်ငံအစ ု်းရ ည် Inland Intermodal Terminal မ ာ်းက ု  

တည်ဖဆာက်၊ လုြ်က ငု်၊ လ ွဲဖပြာင််း (BOT) စနစ်ပ င ် တည်ဖထာင်ရန်အတွက်  ဖရွ်းခ ယ်ထာ်း ည ်ကုမပဏီမ ာ်း 
နှင  ်ဆက် ွယ်ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ပြီ်းပ စ်ြါ ည်။  
 
မနတဖလ်းတ ုင််းဖဒ ကကီ်းတွင် Inland Intermodal Terminal စီမံက န််းက  ု BOT စနစ်ပ င ် တည်ဖဆာက်ရန် 
အတွက ် စ်ီးြွာ်းပ စလ်ုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ည ်ဖနို့ရက်မှ (ကနဦ်းကာလ နှစ် ၅၀ + တစ်ကက မ်လျှင် ၁၀ နှစ်စီ 

 က်တမ််းရှ   ထြ်မံ က်တမ််းတ ု်းမှု နှစ်ကက မ်)  နှစ်ဖြါင််း ၇၀  က်တမ််းရှ    ဖပမအ ံု်းပြြုခွင ်နှင ်စြ်လ ဉ််း၍ EFR 
က လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခွင ်ရရှ  ူအပ စ်နှင ် မနတဖလ်းတ ုင််းဖဒ ကကီ်းအစ ု်းရက ဖပမြ ုင်ဆ ုင် ူအပ စ် န ်းလည်မှု 

မှတ်တမ််း (MOU) က ု လက်မှတ်ဖရ်းထ ု်းခ ြုြ်ဆ ုခွဲ  ကြါ ည်။ Inland Intermodal Terminal စီမံက န််းတွင် 
ရန်ကုန်နှင ် မနတဖလ်းအ ကာ်းကုန်စည်မ ာ်းနှင ် ကုန်ြစစည််းမ ာ်းက ု ရထာ်းလမ််းပ င ်  ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းြါဝင် 
ြါ ည်။ 
 
BOT စာခ ြုြ်က ု  ဖဘာတူခ ြုြ်ဆ ုထာ်းပြီ်း ပ စ်ြါ ည်။ အဆ ုြါစာခ ြုြ်တွင် ရန်ကုန်-မနတဖလ်းရထာ်းလမ််းပ င ် 
ကုန်စည ် နှင ် ကုန်ြစစည််းမ ာ်း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ရန်အတွက် လ ုအြ် ည ် ဆ ြ်ကမ််းတည်ဖဆာက်ပခင််းလုြ်ငန််း 

ြါဝင်ြါ ည်။ Inland Intermodal Terminal စမီံက န််းဖပမကွက၏် စုစုဖြါင််းအက ယ်အဝန််း ည် ၁၄.၀၅ ဧက 
ပ စ်ပြီ်း အဆ ုြါဖပမကွကက် ု မနတဖလ်းတ ငု််းဖဒ ကကီ်းအစ ု်းရထံမှ ငှာ်းရမ််းထာ်းပခင််း ပ စ်ြါ ည်။ 
 
စမီံက န််းအရဖဆာင်ရွက်မည ်လုြ်ငန််းမှာ - ကုန်တင်ယာဉ်ပ င ် ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ပခင််းအစာ်း ရထာ်းလမ််းမ ှ ယ်ယူ 

ြ ုို့ဖဆာင်ပခင််းပ င ် ကုန်က စရ တ် က် ာဖစ ည ်ဝန်ဖဆာင်မှုက ဖုြ်းအြ်မည ် One-stop Inland Terminal က ု 
မနတဖလ်းပမ ြုြို့တွင် တည်ဖထာင်ရန်ပ စ်ြါ ည်။ 
 
ပံို - ၁ - ရမက္ိုမာ္မဥိ႕  င့္ မ ၲေေကးာမဥိ႕တိိုိအ္ကား ကက္ ိ ေ ာက္ပံပ့ိိုိေဆာငေ္ရးကိုပင္မး္စာ ္

 
ြံ ု ၁  ည် ရန်ကုန်ပမ ြုြို့နှင ် မနတဖလ်းပမ ြုြို့တ ုို့အ ကာ်း လက်ရှ ဖဆာင်ရွက် ည ်ဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်က ု 
ဖ ာပ်ြ ည်။ ရန်ကုန်ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်းတွင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်က ု  ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းပြီ်းဖန က် 
တင် ွင််းလာဖ ာကွန်တ န်န မ ာ်းက ု မနတဖလ်းပမ ြုြို့  ုို့ြ ုို့ဖဆာင်မည်။ ကွန်တ န်န အမ ာ်းစကု ု ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်း 
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ပ င ်  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖ ာဖ ကာင ် ရန်ကုန်-မနတဖလ်းအပမန်လမ််းတစဖ်လျှာက်တွင် ယာဉ်ဖ ကာထူထြ်ပြီ်း 

ရံ န်ရံခါယာဉ်ဖ ကာြ တဆ် ုို့မှုမ ာ်းဖြေါ်ဖြါက်တတ်ြါ ည်။ လက်ရှ  EFR အဖနပ င ် ကွန်တ န်န မ ာ်းက ု 
ပမန်မာန ုင်ငံအလယ်ြ ုင််းနှင ် ပမန်မာန ုင်ငံအထက်ြ ုင််း  ုို့ဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊ တရုတ်နှင ် အ နဒ ယတ ုို့ကွဲ   ုို့ 
အ မ်နီ်းခ င််းန ုင်ငံမ ာ်း  ုို့ဖ ာ်လည််းဖကာင််း ဆက်လက်၍မြ ုို့ဖဆာင်မီ မနတဖလ်းရှ  တတ ယြုဂ္ ြုလ်အ ွွဲြို့အစည််း၏ 

Terminal မ ာ်းက  ု အ ံု်းပြြုြါ ည်။ အလာ်းတူြင ် ြ ုို့ကုန်ကွန်တ န်န မ ာ်းက ုလည််း မနတဖလ်းတွင် ဖရှ်းဦ်းစွာ 
ဖခတတရြ်န ်းဖစပြီ်း န ုင်ငံရြ်ပခာ်း  ုို့ြ ုို့ဖဆာင်ဖရာင််းခ ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပမ ြုြို့ရှ ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်း  ုို့ ကုန်တင်ယာဉ် 
မ ာ်းပ င ် ြ ုို့ဖဆာင်ဖစမည် ပ စ်ြါ ည်။  
 
ပံို ၂ - EFR LDC   င့္ေဆာင ္ြက္မာ့္ ေ ာက္ပံပ့ိိုိေဆာငေ္ရးကိုပင္မး္စာ ္

 
 
ြံ ု ၂  ည် ကွန်တ န်န မ ာ်းက  ု ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င ်  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ပခင််းအစာ်း ရထာ်းလမ််းပ င ်  ယ်ယူြ ုို့  
ဖဆာင်ပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်က ု ဖ ာပ်ြထာ်းပခင််းပ စြ်ါ ည်။ ရထာ်းလမ််းက ု စမီံက န််းဖနရာနှင ်တ ုကရ် ုက်ခ  တ်ဆက် 
ထာ်းဖ ာဖ ကာင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင ် ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်းစင်တာက ု တည်ဖထာင်ပခင််း ည် မနတဖလ်းရှ အပခာ်း  
ဖနရာမ ာ်းအတွကြ်ါ အက  ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းစွာပ စထ်ွန််းဖစြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် ရထာ်းပ င ် ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ပခင််းပ င ်  
ကုန်က  ည ်ကနု်က စရ တ် ည် ကုန်တင်ယာဉ်ပ င ် ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ပခင််းပ င ်ကနု်က  ည ်ကုန်က စရ တ်၏ 
ထက်ဝက်ခနို့် ာရှ ရာ ကုန်က စရ တ ်က် ာမည်ပ စြ်ါ ည်။ ြ ုမ ုအဖရ်းကကီ်း ည ်အခ က်မှာ ထ ု  ုို့ ယ်ယူြ ုို့  
ဖဆာင် ည ်လုြ်ငန််းစဉ် ည် ရန်ကုန် - မနတဖလ်းအပမန်လမ််းမကကီ်းတွင် ယာဉ်ဖ ကာြ တ်ဆ ုို့မှုပြဿန က ု ဖပ  
ရှင််းဖြ်းန ုင်မည်ပ စ် ည်။ ရထာ်းလမ််းပ င ် ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ရာတွင်  ကာပမင ်န ုင်မည ်အခ  န်က  ု ြ ုမ မုှန်ကန်စွာ ခနို့် 

မှန််းန ုင် ည်ပ စ်ရာ Customer မ ာ်းအတွက် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်က ုစမီံရာတွင် ြ ုမ ုဖကာင််းမွန်ြါ 

 ည်။ စမီံက န််း ည် Container Depot နှင  ် ကုန်ဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက လုည််း ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းမည်ပ စ် 
ြါ ည်။ 
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EFR LDC (Mandalay) စ၏မကိံမး္  င့္စပက္ခား္  ကိုပင္မး္ေဆာင ္ြက္ရမ ္ုမ္ိမ မး္အုခမိဇ္ယား 

Sr. Description 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

11 Phase II  Construction

12 Phase II  Operation

          Process Period

          Target Complete Period

          Complete Status

2020

After Phase II  construction

6 months  (after one year opening of Phase I  )

8 Soft Opening of Phase I

9 Aquired Licence and Permit

10 Grand Opening of Phase I

5
Detai l  Working Des ign for 

Contractor

6 Selection of Contractors

7 Construction Period of Phase I

2
Contract Draft and Signing with 

mandalay s tate government

3
Land survey (Topography, Bench 

Mark, Soi l  Test)

4
Proposal  Des ign for MIC, MCDC 

appl ication and approval

2017 2018 2019

1 Land Related Documentation

 
 
အဆင ်(၁) က ု ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းပြီ်းပ စြ်ါ ည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကုန်ဆံု်းခ  န်တွင် စမီံက န််းက ု စတင်၍ အပြည ်အဝ 
လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်န ုင်ပြီ ပ စ်ြါ ည်။ အဆင ် (၁) တွင ် ကုန်  ုဖလှာင်ရံု  (အမှတ-် ၁)၊  

ကွန်တ န်န မ ာ်းထာ်းရှ ရာဖနရာ (Container Yard) (အမှတ-်၁) နှင ် ၁၀၀၀ စတုရန််းမီတာက ယ်ဝန််း ည ် 

Outdoor   ဖုလှာင်ရာဖနရာ(အမှတ-် ၁ ) ြါဝင်ြါ ည်။  ွင ်ြွွဲအခမ််းအန ်းက င််းြပြီ်းဖန က်   ဖပခာက်လမှ  
က ု်းလအတွင််း  အဆင ် ၂ က ု စတင်ဖဆာင်ရွက်ရန် ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ ည်။ အဆ ုြါအဆင ် (၂) တွင ်ကုန်ဖလှာင်ရံု  

(အမှတ ်-၂ နှင  ်အမှတ ်- ၃)  နှင  ်Outdoor   ုဖလှာင်ရာဖနရာ (အမှတ် - ၂ နှင  ်အမှတ ်- ၃) တ ုို့ြါဝင်ြါ ည်။ 
 
Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. -  ၉ % 
 
Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd.  (“HITLC”)  ည ်EFR နှင  ်Lann Pyi Marine Co., 
Ltd. တ ုို့၏  က်စြ်ကုမပဏီပ စ်ပြီ်း EFR က  ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမှု၏ ၄၉ % က ု ြ ုင်ဆ ုင်ထာ်းြါ ည်။ အဆ ုြါ 
စမီံက န််းတွင် အဖန က်ဖပမာက်စက်မှုဇုန်မ ာ်းအနီ်း ရန်ကုန်ပမ ြုြို့ရှ  ဧက ၄၀ က ယ်ဝန််းဖ ာဖပမကွက်ဖြေါ်တွင် 
ဆ ြ်ကမ််းတည်ဖဆာက်ပခင််း၊ ကွန်တ န်န   ုဖလှာင်ရာဖနရာတည်ဖဆာက်ပခင််းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း 

ဝန်ဖဆာင်မှု (Logistics Services) မ ာ်း Bonded Warehouse လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ပခင််းတ ုို့ ြါဝင်ြါ ည်။ 

Lann Pyi Marine ကုမပဏီက စမီံက န််းဖဆာင်ရွက်မည ်ဖပမကွက် (“စမီံက န််းဖပမကွက”်) နှင ်ြတ် က်၍ 
အကနို့်အ တ်မရှ ဖ ာအ ံု်းခ ြ ုင်ခွင ်က ု ရရှ ထာ်းြါ ည်။  က်စြ်လုြ်ငန််း ဖဘာတူစာခ ြုြ်၏ က်တမ််းမှာ 
နှစ် ၇၀ ( နှစ် ( ၅၀ ) + ၁၀ + ၁၀) ပ စ်ြါ ည်။  
 
EFR  ည် ပမစ်တငွ််းဆ ြ်ကမ််း၊ ကွန်တ န်န   ုဖလှာင်ရာဖနရာ၊ အဖကာက်ခွန် ကုန်ဖလှာင်ရံ ု(Custom Bonded 
Warehouses) တည်ဖဆာက်ပခင််းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုအ ီ်း ီ်းြါဝင်ဖ ာ Hlaing 
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Inland River Terminal Project ၏အဓ ကလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူထာ်းြါ ည်။ ထ ုို့အပြင် 

စမီံက န််းနှင ်  ီလဝါဆ ြ်ကမ််းတ ုို့က ု စနစ်တက  ဆက် ွယ်န ုင်ရန်အတွက် Hlaing Inland River Terminal 
Project တွင် ကုန်တွွဲဖရယာဉ် (Barges) မ ာ်းက ုအ ံု်းပြြု ွာ်းမည်ပ စ်ြါ ည်။  
စမီံက န််း၏အဓ ကရည်ရွယ်ခ က်မှာ လ ှုင် ာယာ၊ ဖရွှေလင်ဗန််း၊ ဖငြွင်လယ် ၊ ဖရွှေပြည် ာနှင ် ထန််းတြင်တ ုို့ကွဲ   ုို့ 

ရန်ကုန်အဖန က်ြ ုင််းရှ  အဓ ကစက်မှုဇုန်မ ာ်းတငွ် ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်းနှင ် စကရ်ံုမ ာ်းြ ုင်ဆ ုင် က ည ် Customer 
မ ာ်းအာ်း ဖယဘုယ အာ်းပ င ် ဖစ ်းနှုန််းမနှ်ကန်ပြီ်း တဖနရာထွဲတွင် အဆင်ဖပြဖစမည ် One-stop ဖထာက်ြံ  
ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းရန်ပ စ်ြါ ည်။ စမီံက န််းပြီ်းစီ်းြါက Customer မ ာ်း ည် EFR 
၏ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်း (Logistics Supply Chain) ပ င  ် ကုန်စည်တင် ွင််းပခင််းနှင ် 
ကုန်စည်တင်ြ ုို့ပခင််းနှစ်ရြ်စလံု်းဖဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်က စရ တ်ြမာဏ က် ာ ည ် အက  ြု်းဖက ်းဇူ်းက ု 
ခံစာ်းရရှ န ုင်မည်ပ စ်ြါ ည်။  
 
ပံို   - ရမက္ိုမာ္မဥိ႕တြင ္ကက္ ိ ေဆာင ္ြက္္ာ့္ေ ာက္ပံပ့ိိုိေဆာငေ္ရးကိုပင္မး္စာ ္

 
ြံ ု ၁  ည် ရန်ကုန်ပမ ြုြို့တွင ် ကုန်စည်တင် ွင််းပခင််းနှင ် တင်ြ ိုု့ပခင််းတ ုို့အတွက် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလမ််း  
 ကာင််းက  ု ရှင််းလင််းစွာဖ ာ်ပြထာ်း ည ်နမူန ြံုစံပ စ်ြါ ည်။ ဥြမာ - အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ ဖဘဂာမ ာ်း ည် 
ရန်ကုန်ပမ ြုြို့ရှ ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်း  ုို့ဆ ုကက်ြ်ပြီ်း ဖရှ်းဦ်းစွာအဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းန ုင်ရန်အတွက်  ွင််းကနု်ကွန်တ န် 
န မ ာ်းက  ု ကုန်ခ ပခင််းဖဆာင်ရွက်ပြီ်း အဆ ုြါ ွင််းကုန်မ ာ်းက ု လက်ရှ ဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍတွင် အ ံု်း 
အမ ာ်းဆံု်းနည််းလမ််းပ စ်ဖ ာကုန်တင်ယာဉ်ပ င ် ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင် ည ်နည််းလမ််းပ င ် ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်းမှ  က် 
ဆ ုင်ရာကုန်ဖလှာင်ရံု   ုို့မဟုတ ် စကရ်ံုမ ာ်း  ုို့ ြ ုို့ဖဆာင်ြါ ည်။ ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်း၏အပမန်နှုန််းမာှ ပမင ်မာ်း   
ဖ ာ်လည််း ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စ်ီး ည် တစ်ကက မ်လျှင် ကွန်တ န်န တစ်လံု်းက ု ာ  ယ်ယူန ုင်ြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် 
ဖနို့ဘက်တငွ် ယာဉ်ဖ ကာထူထြ်မှုဖ ကာင ် ကွန်တ န်တင်ယာဉ်မ ာ်းက ု ညဘက် တ်မှတထ်ာ်း ည ် အခ  န် 
အြ ုင််းအပခာ်းတွင် ာ  ွာ်းလာခွင ်ပြြုြါ ည်။   ုို့ပ စ်ြါ၍ ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င ်  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ြါက 
အက  ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းရှ ဖ ာ်လည််း ထ ု  ုို့ ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ပခင််း ည် ကုန်က စရ တ်အ က် ာဆံု်းနည််းလမ််း 
တစ်ရြ်မဟုတ်ြါ။  

Import 

Yangon Port/Terminal Shipping 

Port/Terminal 

Shipping 

Port/Termin

al 
Yangon Port/Terminal 

Warehouse 

Factory 

Export 
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အလာ်းတူြင် Customer အဖနပ င ် ကုန်စည်မ ာ်းက  ု န ုင်ငံပခာ်း  ုို့တင်ြ ုို့မည်ဆ ုြါက ကွန်တ န်န အလွတ်မ ာ်းက ု 
ကုန်တင်ယာဉ်ပ င ် ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်း   ုို့မဟုတ ် စကရ်ံုမ ာ်း  ုို့ ဖရှ်းဦ်းစာွ  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ရြါ ည်။ 
ကွန်တ န်န မ ာ်း  ုို့ ကုန်စည်တင်ဖဆာင်ပြီ်းဖန က် အဆ ုြါကွန်တ န်န မ ာ်းက ု န ုင်ငံပခာ်း  ုို့ြ ုို့ဖဆာင် 
န ုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပမ ြုြို့ရှ ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်း  ုို့ ြ ုို့ဖဆာင်ရမည်။ ထ ု  ုို့ ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ရာတွင်လည််း ကုန်တင် 
ယာဉ်တစစ်ီ်း ည် တစ်ကက မ်လျှင် ကွန်တ န်န တစလ်ံု်းက ု ာ  ယ်ယူန ုင်မည်ပ စပ်ြီ်း အထက်ြါအတ ုင််း 
ညအခ  န်မှ ာ  ွာ်းလာ ယ်ဖဆာင် ကြါ ည်။ 
 
ပံို   - HITLC စ၏မကိံမး္အရ ေဆာင ္ြက္မာ့္ေ ာက္ပံပ့ိိုိေဆာငေ္ရးကိုပင္မး္စာ ္
  

 
 
ြံ ု ၂  ည် HITLC စီမံက န််းအရဖဆာင်ရွက်မည ်လုြင်န််းက ု ဖ ာ်ပြြါ ည်။ အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရာ  ဖဘဂာမ ာ်း 
 ည ် ရန်ကုန်ပမ ြုြို့ရှ ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်း  ိုု့ ဆ ုက်ကြ် ည်နှင ်တစ်ပြ ြုင်နက်  ွင််းကနု်ကွန်တ န်န မ ာ်းက ု 
ကုန်တင်ယာဉ်ပ င ် ယ်ယူပခင််းအစာ်း ကွန်တ န်န တွွဲဖရယာဉ်မ ာ်း  ုို့ လ ွဲဖပြာင််းတင်ဖဆာင်ပြီ်း ပမစ်ဖ ကာင််း 

 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းပ င ် ကွန်တ န်န အလံု်းဖြါင််းမ ာ်းစာွက ု HITLC   ုို့တ ကု်ရ ုက်ြ ိုု့ဖဆာင်ြါမည်။ စီမံက န််း 

Terminal တွင ် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းလုြ်ငန််းက ုပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်န ုင်ြါ ည်။ ဖပမကွက် 
အက ယ်အဝန််းမှာ ဧက ၄၀ က ယ်ဝန််းဖ ာဖ ကာင ် စမီံက န််း ည် ကုန်ဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ုြါ  

ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ပြီ်း အဓ က Customer မ ာ်းတစဦ််းခ င််းစီအလ ုက် ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်း  ီ်း နို့်တည်ဖဆာက်ဖြ်း 

 ည ်လုြ်ငန််းက ုြါ ဖဆာင်ရွက်ြါမည်။ စမီံက န််းပြီ်းစီ်းခ  န်တွင် Customer မ ာ်းအဖနပ င ် ကုန်က စရ တမ် ာ်းစွာ 

 က် ာမည်ပ စြ်ါ ည်။ Terminal အတွင််း အဓ ကလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု ပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်ပြီ်း  ပ စ်ဖ ာ 

ဖ ကာင  ် Customer မ ာ်းအတွက ်အခ  န် ာမက ကုန်က စရ တြ်ါ က် ာမည်ပ စ်ြါ ည်။ 
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HITLC စ၏မကိံမး္  င့္စပက္ခား္  ကိုပင္မး္ေဆာင ္ြက္ရမ ္ုမ္ိမ မး္အုခမိဇ္ယား 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

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

2022
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e
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2019 2020 2021
Description

Phase 2 operation at the end of 2025

P
h

a
s

e
 2

completed

completed

start of operation

 
 

အဆင ် (၁) တည်ဖဆာက်ဖရ်း၊ ြင်မစမီံက န််း နှင  ် ဖပမ ာ်း  ုို့ပခင််းလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု  ပြီ်းစီ်းဖအာင်  ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ပြီ်း 

ပ စ်ြါ ည်။  ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဖန က်ဆံု်းထာ်း၍ ကုန်ဖလှာင်ရံုနှင ် ဆ ြ်ခံတံတာ်း (Jetty) က ု စတင်တည်ဖဆာက် 
မည်ဟု ဖမျှာ်မှန််းထာ်းပြီ်း အဆင ် (၁) က ု ၂၀၂၁ ခုနှစ၊် နှစ်လယ်ြ ုင််းတွင် ပြီ်းစီ်းဖအာင် ဖဆာင်ရွက်န ုင်မည်ဟု  
ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ ည်။ အဆင ် (၁) က ု ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းဖန က် ဖပခာက်လမှ က ု်းလအတွင််း အဆင ် (၂) က ု  စတင် 
ဖဆာင်ရွက်မည်ဟု ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ ည်။ အဆင ် (၂) တွင ်ကုန်ဖလှာင်ရံု (အမှတ-်၂)၊ ကွန်တ န်န ထာ်းရာဖနရာ 

(Container Yard)၊ စီမံခနို့်ခွွဲရန်ဖနရာ၊ ၈ ထြ်ရံု်းအဖဆာက်အအံုနှင ် ကုန်တင်ယာဉ်ထာ်းရှ ရာဖနရာတ ုို့ 
ြါဝင်ြါ ည်။ အဆင ် (၂) က ု  ၂၀၂၅ ခုနှစ်ကုန်ဆံု်းခ  န်တွင်  ပြီ်းစီ်းဖအာင်ဖဆာင်ရွက်န ုင်မည်ဟု  ဖမျှာ်မှန််းထာ်း 
ြါ ည်။ 

 

၄။ လုြ်ငန််း၏အာ်း ာခ က်မ ာ်း/အ ံု်းပြြု ည ်မဟာဗ ျူဟာမ ာ်း 
 
လိုပ်ငန််းြေဏ္ဍတွင် ရယနူ ိုင်ြွဲ သည ်ကအာင်ဖမငမ် မ ာ်း 

 
ကုမပဏီက  ု ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည််းက စတင်တည်ဖထာင်ခွဲ ပြီ်း လုြ်ငန််းအာ်းလံု်းက ု တစ်စုတစစ်ည််းတည််း  

ြန်လည် ွွဲြို့စည််းကာ ဖဆာင်ရွက်န ုင်ရန်အတွက ် ဦ်းြ ုင်ကုမပဏီပ စ်ဖ ာ EFR ကုမပဏီက  ု မ ကာဖ ်းမီက 

တညဖ်ထာင်ခွဲ ြါ ည်။ ကုမပဏီ ည် Customer မ ာ်းက ု အရည်အဖ ွ်းပမင ်မာ်း ည ်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း  
ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ဖ ာကုမပဏီအပ စ်  က်ဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် န မည်ဖကာင််းတစ်ရြ်က ု 
ကာလရှည် ကာြ ုင်ဆ ုင်ထာ်းြါ ည်။  
Group  ည် မူလအစတွင် ကုန် ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဖအဂ င်စနီှင ် ကုန်စည် ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း 
မ ာ်းက ုစတင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ပြီ်း အပခာ်းဆက်စြလ်ုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ် ကဖ ာ ကုန်တင်ယာဉ်ဝန်ဖဆာင်မှု၊  အဝတ် 
အထည်စစဖ်ဆ်းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု၊ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍနှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ကုန် ွယ်မှုလုြ်ငန််း၊ အင်ဂ င် 
နီယာလုြ်ငန််း၊ ဒီဇ ငု််းဖရ်းဆွွဲပခင််းနှင ် ဖဆာက်လုြ်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းက  ု လ င်ပမန်စွာ တ ု်းခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ြါ ည်။ 

Customer က ု ဗဟ ုပြြု ည ်စနစက် ုက င ် ံု်းလ က် Group  ည ်အဆ ုြါဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းက ု  ဖအာင်ပမင်မှု 
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ရရှ ဖအာင်စီမံဖဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ ပြီ်း ယခုအခါ Group အဖနပ င ် အဆ ုြါဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းမှ Group 
စစုုဖြါင််းဝင်ဖငွ၏ထက်ဝက်ဖက ာ်က ုရရှ ဖ ာဖ ကာင ် အဆ ုြါလုြ်ငန််းမ ာ်း ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဘဏ္ဍာဖရ်းနှင ်   
ဖစ ်းကွက်ြ ုင်ဆ ုင်မှုအဖပခအဖနက ု ြ ုမ ခု ုင်မာဖစြါ ည်။ ထ ုို့ပြင်  က်ဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းနယ်ြယ၌်  အဆ ုြါ 
လုြ်ငန််းမ ာ်း ထ ြ်တန််းတွင ် ရြ်တည်န ုင်ရန်လည််း ၄င််းက အဖထာက်အကူပြြုြါ ည်။ အဆ ုြါလုြ်ငန််း 
အာ်းလံု်းက ကုမပဏီလ င်ပမန်စွာ ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်ဖစရန်၊ ြ ုမ ုဖကာင််းမွန်စွာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်န ုင်ဖစရန်နှင ် 

Customer မ ာ်းက  ု အရည်အဖ ွ်းပမင ်မာ်း ည ်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းဖြ်းလ က် ဂုဏ် တင််းပမ င ်တင်န ုင်ဖစရန်  
အဖထာက်အကူပြြုခွဲ ြါ ည်။ 
 
အကတွွဲ့အကြေ ြုရင ်ြေ ြေ်ကသာစီမ ြနို့်ြွွဲမ အြွွဲွဲ့နှင ်အရည်အြ င််းဖပည ်မီကသာနည််းပညာြေျွမ််းြေ င် ပညာ 

ရှင်မ ာ်း 
 
EFR ရှ  စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏ လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာအဖတွြို့အကကံြုအာ်းလံု်းက ု စုဖြါင််းလ ုက်ြါက နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ခနို့်ရှ ပြီ်း 

အ ွွဲြို့ဝင်တစ်ဦ်းခ င််းစီ ည် နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ခနို့်အဖတြွို့အကကံြုရှ  ကြါ ည်။ Group က ု တည်ဖထာင် ူပ စ်ပြီ်း 

Group ၏ဥကကဋ္ဌပ စ ်ူ ဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်း ည် နှစဖ်ြါင််း ၂၄ နှစဖ်က ာ်အဖတွြို့အကကံြုရှ ပြီ်း Group က ု  
ဖ ်းငယ် ည ်ကုမပဏီမှ ပမန်မာန ုင်ငံတွင ် ဖစ ်းကွက်ဖဝစုအမ ာ်းအပြာ်းရယူထာ်းန ုင်ဖ ာ  ဖထာက်ြံ ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်း 

ဆ ုင်ရာအလံု်းစံုဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းန ုင် ည ်ကုမပဏီပ စ်ဖအာင်  ဖဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ ြါ ည်။ ဥကကဋ္ဌ ည် Group က ု 
ပမန်မာန ုင်ငံ၏ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် ထ ြ်တန််း  ိုု့ဖရာက်ရှ ဖအာင် မဟာဗ ျူဟာခ မှတ် 
ဖဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ ပြီ်း အင်ဂ င်နီယာလုြ်ငန််း၊ ဒီဇ ငု််းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ် စြလ် ဉ််း၍ အဖတွြို့အကကံြုမ ာ်းစာွရှ ဖ ာ 
စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏အပခာ်းအ ွွဲြို့ဝင်မ ာ်းထံမှ အကူအညီက ုရယူလ က် အဆ ုြါမဟာဗ ျူဟာမ ာ်းက ု အဖကာင်အထည် 
ဖ ာဖ်ဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ ြါ ည်။  ပြ ြုင်ဆ ငု်မှုပြင််းထန်ဖ ာြတ်ဝန််းက င်တွင် လ င်ပမင်စာွ ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်လာဖစရန် 
အဓ ကဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ဖ ာစမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏အဖတွြို့အကကံြုနှင ် အဆက်အ ွယ်ကနွ်ရက်မ ာ်းမှာ ကုမပဏီ 

အတွက ် အ  ု်းတန်ဖ ာအရာမ ာ်းပ စ် ကြါ ည်။ Customer မ ာ်းအာ်း အရည်အဖ ွ်းပမင ်မာ်းဖ ာ ဝန်ဖဆာင် 
မှုမ ာ်းက  ု စဉ်ဆက်မပြတ်ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ရန်အတွက် စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့ ည် အလယ်အလတ်တန််းစီမံခနို့်ခွွဲမှု 
အ ွွဲြို့နှင  ် ဖအာက်ဖပခဝန်ထမ််းမ ာ်းအဖြေါ်တွင်လည််း မ ာ်းစာွမှီတည် ကရြါ ည်။ စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့အဖနပ င ် 
၄င််းတ ုို့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ု ဖကာင််းစွာဖလ က င  ်င် ကာ်းဖြ်း ည် ာမက ပမန်မာန ုင်ငံတွင်  တ်မှတ်စံခ  န် 
စနံှုန််းမ ာ်းထက်ဖကာင််းမွန်ဖ ာ အရည်အဖ ွ်းပမင ် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ရန်အတွက် 
အဖတွြို့အကကံြုရှ ဖ ာကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ုလည််း ကုမပဏီတငွ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ််းဖဆာင်ရန် ထ န််း  မ််း 
န ုင်ခွဲ ြါ ည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် င်တန််းမ ာ်းဖြ်းပခင််းနှင ် အလုြ်အခွင ်အလမ််းမ ာ်း  န်တီ်းကာ  ပမ င ်တင် 

ဖြ်းပခင််းပ င ် Group  ည် အလယ်အလတ်အဆင ်မန်ဖနဂ ာမ ာ်းက ု အကကီ်းတန််းစီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့  ုို့ ဖရာက် 
ရှ ဖအာင်၊  ဒါရ ကု်တာအပ စ်  ုို့ဖရာက်ရှ ဖအာင် ပမ င ်တင်ဖြ်းန ုင်ခွဲ ြါ ည်။  ဖကာင််းမနွ်စွာ ဖရ်းဆွွဲခ မှတ် 

ထာ်း ည ်အက  ြု်းခံစာ်းခွင ်စနစမ် ာ်းနှင ် ရာထူ်းဆ ုင်ရာတာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းပ င ် Group  ည်  က်ဆ ုင်ရာ 
လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တငွ် အဖတာ်ဆံု်းကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်းက  ဖထာက်ြံ ဖဆာင်ရွက်ဖြ်း ည ် ဖကာင််းစွာ 
လည်ြတ်လ က် ရှ ဖ ာစမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့တစ် ွွဲြို့က ု တည်ဖထာင် န ုင်ခွဲ ြါ ည်။ 
 
အပမွဲတမ််းကြာြေ်သညမ် ာ်း (Loyal Customer Base) 
 
ပြည်တွင််းဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုနယ်ြယ်တွင် ထ ြ်တန််းဖနရာက ုထ န််း  မ််းထာ်းန ုင် ည ် Group 
၏အာ်း ာခ က်တစ်ရြ်မှာ လွန်ခွဲ ဖ ာနှစ်ဖြါင််း ၂၀ အတွင််း Customer က ု ဗဟ ုပြြု ည ်စနစမ်ှတစ်ဆင ်  
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စဖုဆာင််းန ုင်ခွဲ  ည ်အပမွဲတမ််းဖ ာက် ည်မ ာ်းစာွ၏ြံ ြ ု်းမှုနှင ် အပမွဲတမ််း ံ်ုးစွွဲမှု ပ စ်ြါ ည်။ Group အဖနပ င ်  
လုြ်ငန််းပြ ြုင် က်မ ာ်းအ ကာ်း ယှဉပ်ြ ြုင်န ုင်ရန်အတွကအ်ဖရ်းကကီ်းဆံု်းအခ က်ပ စ်ဖ ာ အရည်အဖ ွ်းပမင ်မာ်းပြီ်း 

စ တ်ခ ရဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်မှုပ င ် Customer မ ာ်း၏ ယံု ကည်မှုနှင ် အပမွဲတမ််း ံု်းစွွဲမှုက ု 

ရရှ ဖအာင ် ဖဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ  ည ်အပြင် Customer မ ာ်းနှင ်ကာလရှည်ဆက်ဆံဖရ်းက ု ထ န််း  မ််းထာ်းန ုင်ခွဲ  

ြါ ည်။ Customer မ ာ်း၏ြံ ြ ်ုးမှုနှင ် ဖထာက်ခံအာ်းဖြ်းမှုမ ာ်းပ င ် Group  ည ် Customer က ု 
ဗဟ ုပြြု ည ်စနစက် ုက င  ်ံု်းလ က်ြင် အပခာ်းဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းက ု  ဖအာင်ပမင်စာွ ခ ွဲြို့ထွင်ဖဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ  

ြါ ည်။ ထ ုို့ပြင် ထ ုအခ က် ည် Group အာ်း Customer မ ာ်းအတွက် ြ ုမ ဖုကာင််းမွန်ဖ ာ ဝန်ဖဆာင်မှု မ ာ်းက ု 
စစီဉ်လ က် ဆက်စြ်လုြ်ငန််းမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်န ုင်ရန် တွန််းအာ်းဖြ်းခွဲ ြါ ည်။ စ တ်ဖက နြ်ပြီ်း အပမွဲတမ််းရယူ 

 ံု်းစွွဲဖ ာ Customer မ ာ်းရှ ပခင််း ည် Group က ု လုြ်ငန််းအ စ်မ ာ်းက ု ဖအာင်ပမင်စာွ  ဖဆာင်ရွက်န ုင်ဖစရန်  

အဖထာက်အကူပြြုခွဲ ြါ ည်။ Group အဖနပ င ် အစရုှယ်ယာရှင်မ ာ်း၏တန်  ု်းက ု ကာလရှည် ကာပမ င ်တင်  
ဖြ်းန ုင်မည အ်ဖပခအဖနပ စ်ဖစရန် အရည်အဖ ွ်း အပမင ်ဆံု်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င ် 

Customer မ ာ်းအတွက် ြ ုမ ဖုကာင််းမွန်ဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ကာ ကာလရှည် ကာ  
ဖအာင်ပမင်စွာရြ်တည်န ုင်လ မ ်မည်ဟု ယံု ကည်ထာ်းြါ ည်။ 
 
အလ ို်းစ ိုဝန်ကဆာင်မ မ ာ်းကဆာင်ရ ြေ်ကပ်းဖြင််း 
 
Group အဖနပ င ် န ုင်ငံတကာအဆင ်ထ ယှဉ်ပြ ြုင်န ုင်ဖ ာ ထ ြ်တန််းအလံု်းစံုဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု 
လုြ်ငန််းအပ စ်  ုို့ ဖရာက်ရှ ဖစရန်အတွက် န ုင်ငံပခာ်းလုြ်ငန််းတွွဲ က်ဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်းနှင ် ာ နည််းြညာ 

ဆ ုင်ရာြူ်းဖြါင််းဖဆာင်ရွက်ရန် လ ုအြ် ည် ာမက  Logistics Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်တစရ်ြ်လံု်းက ု 

စမီံခနို့်ခွွဲရန်လည််း အဖရ်းကကီ်းြါ ည်။ ဆ ြ်ကမ််းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ်ဖ ာ Upstream လုြ်ငန််းက ု 

ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င ် Group  ည ်  ၄င််း၏ Customer မ ာ်းအာ်း ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက  ု စဉ်ဆက်မပြတ် 

ဖကာင််းစာွဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်မည်ပ စ်ြါ ည်။  ဥကကဋ္ဌ ည် Hlaing Inland River Terminal နှင  ်Ever Flow 
River Logistics and Distribution Center (Mandalay) စမီံက န််းမ ာ်းအြါအဝင် ပမန်မာန ုင်ငံ   တစ်ဝန််းလံ်ုးတွင် 
အဓ ကက ဖ ာစမီံက န််းမ ာ်းက ု  ဖန င် ၅ နစှ ် အတွင််း အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရန် 
ဖရရှည်မဟာဗ ျူဟာတစ်ရြ်က ု စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့နှင ်ဖဆွ်းဖနွ်းကာ ဆံု်းပ တ်ခ က်ခ မှတ်ခွဲ ြါ ည်။ 
Group  ည ် အဓ ကစီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ် ကဖ ာ  ကုန် ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းဖအဂ င်စနီှင ် ကုန်စည် 
 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်း လ င်ပမန်စွာ ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်ဖအာင် ဖဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ ဖ ာ်လည််း  တတ ယ 

အ ွွဲြို့အစည််းပ စဖ် ာ ဆ ြ်ကမ််းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်း၏ Termianl Handling ဆ ငု်ရာ  ဖဆာင်ရွက် 

န ုင်စွမ််းတွင် ကနို့် တ်ခ က်မ ာ်းရှ ဖန ည်ပ စရ်ာ ၎င််းတ ုို့ ည် Group ၏ အလံု်းစုံ ွြံို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှု အဖြေါ် 

 က်ဖရာက်မှုရှ ြါ ည်။ Customer မ ာ်းအတွက် ြ ုမ ုဖကာင််းမွန်ဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖြ်းန ုင်ရန် 

ရည်ရွယ်ခ က်ပ င ် Group  ည ် Inland Terminal နှင  ် Logistics Center စမီံက န််းမ ာ်းက ု 

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င ် Upstream Supply Chain လုြ်ငန််းက  ု အဖပခခ လုြ်က ုင်ခွဲ ြါ ည်။  

ထ ု  ုို့လုြ်က ငု်ပခင််းပ င ်   Logistics Supply Chain  လြု်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်းက ု Group က ကကီ်း ကြ်ထ န််းခ ြုြ်  

ဖဆာင်ရွက်န ုင်မည်ပ စ်ကာ ထ ု  ုို့ကကီ်း ကြ်ထ န််းခ ြုြ်ဖဆာင်ရွက်န ုင်မှု ည် Customer မ ာ်းက  ု ဖထာက်ြံ  
ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအလံု်းစံုဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းရာတွင် အဆင်ဖပြဖခ ာဖမြွို့စာွဖဆာင်ရွက်န ုင်ဖရ်းအတွက် အလွန် 

အဖရ်းြါြါ ည်။ အဆ ုြါစီမံက န််းမ ာ်းက ု  ဖအာင်ပမင်စာွအဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်န ုင်မှု ည်  Group က ု 
ပမန်မာန ုင်ငံတွင် ထ ြ်တန််းအလံု်းစုံဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းအပ စ် ရြ်တည်န ုင်ဖအာင်ြံ ြ ု်း 
ဖြ်းန ုင်မည်ပ စြ်ါ ည်။ 



PART VII. COMPANY INFORMATION  44 

၅။ မဟာဗ ျူဟာစီမကံ န််းမ ာ်း 
Hlaing Inland River Terminal Project  
 
Group ၏ထ ြ်တန််း Client မ ာ်း ည် လ ှုင် ာယာ၊ ဖရွှေလင်ဗန််းနှင ်ထန််းတြင်စ ည်ပ င ် အဓ ကစကမ်ှုဇုန်မ ာ်း 
တည်ရှ ရာရန်ကုန်ပမ ြုြို့အဖန က်ြ ငု််းတွင်   ုဖလှာင်ရံုမ ာ်းနှင ် ကုန်ြစစည််းထုတ်လုြ်ဖရ်းဆ ုင်ရာ အဖဆာက်အအံု 
မ ာ်းက  ု ထ န််း  မ််းထာ်းရှ  ကဖ ာ်လည််း၊ ကွန်တ န်န မ ာ်းက ု ြံုမှန်အာ်းပ င ် ရန်ကုန်ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်းတွင်  
စစ်ဖဆ်းကာ အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပြီ်းဖန က် စကမ်ှုဇုန်မ ာ်း  ုို့ ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င ် ြ ုို့ဖဆာင် ကြါ ည်။ 
ထ ု  ုို့  ြ ုို့ဖဆာင်ရာတွင်    ရန်ကုန်ပမ ြုြို့တွင် မဖမျှာ်မှန််းန ုင် ည ် ယာဉ်ဖ ကာြ တဆ် ုို့မှုမ ာ်းဖ ကာင ် ကုန်က စရ တ် 

မ ာ်းပြာ်းစွာ ကုန်က ဖစခွဲ ြါ ည်။   Hlaing Inland River Terminal Project (“Hlaing Inland River 
Terminal Project”)   ည် စကမ်ှုဇုန်မ ာ်းနှင ်နီ်းကြ်စာွတည်ရှ ပြီ်း ကုန်က စရ တ် က် ာဖစမည်ပ စ် ည ် 
အပြင် အခ  န်ကုန် က် ာ ည ် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက  ု ဖြ်းန ုင်မည ်ပ စ်ြါ ည်။  
 
ြထမဦ်းစွာ  Hlaing Inland River Terminal Project က ု ဧက ၄၀ က ယ်ဝန််း ည ် ဖပမကွက်ဖြေါ်တွင ်တည်  

ဖဆာက်ထာ်းပြီ်း  တစ်နှစလ်ျှင် အမ ာ်းဆံု်း ကွန်တ န်န  ၃၅,၀၀၀ - ၇၀,၀၀၀ ခနို့်အထ  လက်ခံဖဆာင်ရွက် န ုင်မည်  

ပ စ်ြါ ည်။ Terminal က ု Group အတွင််းရှ  အပခာ်းကုမပဏီအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏လ ုအြ်ခ က်အတွက်  

အဓ က ံု်းစွွဲမည် ာမက   အပခာ်းပြင်ြ Client မ ာ်းအာ်း ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းရန်အတွက်လည််း  ံု်းစွွဲြါမည်။    

တစ်နည််းအာ်းပ င ်  လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းက ု Arm’s-length စနစ ် (လွတ်လြ်မျှတစွာဖဆာင်ရွက်ဖ ာ 

စနစ)် ပ င ်ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းမည်ပ စ်ဖ ာ်လည််း Group အတွင််းရှ  အပခာ်းကုမပဏီအ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်း၏ လ ုအြ် 
ခ က်အတွက် ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င ် ဆ ြ်ကမ််းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းအတွက် ဝင်ဖငွအခ  ြုြို့က ု ရရှ ရန်န ုင်မည် 

ပ စ်ြါ ည်။ ဒုတ ယအဖနပ င ် စမီံက န််းအရ Terminal တွင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဆ ုင်ရာအဖဆာက် 

အအံုမ ာ်း၊  Inland Container Depot (ICD) နှင  ်အဖကာက်ခွန်ကုန်ဖလှာင်ရံု (Custom Bonded Facilities) 
မ ာ်းနှင ် ကုန်ဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းြါဝင်မည်ပ စ်ရာ တစဖ်နရာတည််းတွင်  က်ဆ ုင်ရာလုြ်ဖဆာင်ခ က်မ ာ်း 

က ု ဖဆာင်ရွက်န ုင် ည ်အတွက် အခ  န်ကုန် က် ာဖစမည် ပ စ်ြါ ည်။ Client မ ာ်း အဖနပ င ်    ုဖလှာင်ရာ 
ဖနရာမ ာ်းက ုငှာ်းရမ််းန ုင် ည ်အပြင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်က ု ထ ုဖနရာတွင်ြင်  ဖဆာင်ရွက် 
န ုင် ည်ပ စ်ရာ ကုန်ြစစည််းမ ာ်းက  ု ပြင်ြ  ုဖလှာင်ရံုမ ာ်းမ ှ  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်စရာ မလ ုအြ်ဖတာ ဖ ာဖ ကာင ် 
အခ  န်ကုန် က် ာ ည ်အပြင် ကုန်တင်ယာဉ်ပ င ် ယ်ယူဖရွှေြို့ဖပြာင််းပခင််းစရ တ်စကမ ာ်း ကုန်က မှု က် ာ 
ဖစမည်ပ စ်ြါ ည်။  
 
ဖန က်ဆံု်းအဖနပ င ်  စမီံက န််းလုြ်ဖဆာင်ရပခင််း၏ အထင်ရှာ်းဆံု်းဖ ာအက  ြု်းရလဒ်အပ စ် Client မ ာ်း ည် 
ကုန်က စရ တ်အလံု်းစံုက ု ဖလျှာ ခ န ုင်မည် ပ စ် ည်။ ြံုမှန်အာ်းပ င  ် ကွန်တ န်န  ဖဘဂာမ ာ်း ရန်ကုန်ဆ ြ်ကမ််း 
မ ာ်းတွင ် ဆ ုက်ကြ်လာဖ ာအခါ အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဖဆာင်ရွက်ပြီ်းဖန က် အဆ ုြါကွန်တ န်န မ ာ်းက ု 
ကုန်တင်ယာဉ်မ ာ်းပ င ် ကုန်ဖလှာင်ရံုမ ာ်း  ုို့ပ စ်ဖစ၊ စက်မှုဇုန်မ ာ်းရှ  စကရ်ံုမ ာ်း  ုို့ပ စ်ဖစ  ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ရြါ 
 ည်။   ုို့ရာတွင် ကွန်တ န်န မ ာ်းက ု တစခ်ုခ င််းစီ အကက မ်ကက မ် ယယ်ူြ ုို့ဖဆာင် ကရြါ ည်။ အပခာ်း 

 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနည််းလမ််းတစ်ခုအပ စ် ကုန်တွွဲဖရယာဉ် (Barge) မ ာ်းက ု အ ံု်းပြြုြါက၊ န ုင်ငံတကာ  
ဖစ ်းကွက်မ ာ်းမှ ကွန်တ န်န မ ာ်းက  ု ဖရယာဉ်ဖြေါ်  ုို့ တ ုက်ရ ုက်ဖရွှေြို့ဖပြာင််းတင်ဖဆာင်ပြီ်း ရန်ကုန်ဆ ြ်ကမ််းက ု 
မပ တ် န််းဘွဲ အဆ ုြါကွန်တ န်န မ ာ်းက ု စမီံက န််းဖနရာတွင် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဖဆာင်ရွက်ရန် 
ြ ုို့ဖဆာင်န ုင်မည်ပ စ်ြါ ည်။ ကုန်တွွဲဖရယာဉ် ည် တစ်ကက မ်လျှင် အနည််းဆံု်း ကွန်တ န်န အလံု်း ၅ အထ  
 ယ်ဖဆာင်န ုင်ဖ ာဖ ကာင ်   ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းစရ တ် ည် ြံုမှန်ကုန်တင်ယာဉ်ပ င ်  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း 
စရ တ်စကနှင ်န ှုင််းယှဉ်ြါက၊ ထက်ဝက် က် ာ ည်ပ စ်ရာ   ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာစစုုဖြါင််းကုန်က  
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စရ တ်က ုမ ာ်းစွာ က် ာဖစမည်ပ စ်ြါ ည်။ ခခံြုငံုတင်ပြရဖ ာ် စမီံက န််းက လက်ခံဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််းအဟနို့် 
အတာ်းက ု  ယ်ရှာ်းမှု၊ အခ  န်ကုန် က် ာမှု၊ ကုန်က စရ တ် က် ာမှု ဟူ ည ်အခ က် ၃ ခ က်က ု  ဖဆာင် ကဉ််း 
ဖြ်းန ုင်မည်ပ စြ်ါ ည်။  
 
Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay) 
 
န ုင်ငံတကာဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာစခံ  န်စံည န််းမ ာ်းအရ ကုန်က စရ တ် က် ာဖစရန်နှင ် စမွ််းအင်             

ဖချွတာရန်အတွက် ကုန်စည်မ ာ်းက ု မ ုင်၂၀၀ ဖအာက်ဖဝ်းကွာဖ ာ ဖနရာဖဒ မ ာ်း  ုို့ Prime Mover ယာဉ် 
မ ာ်းပ င ် ာ  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖလ ရှ ြါ ည်။ ရန်ကုန်နှင ် မနတဖလ်း ည် မ ုင်ဖြါင််း ၃၅၀ ဖက ာ်ကွာဖဝ်းပြီ်း  

ကွန်တ န်န အမ ာ်းစကု ု အပမန်လမ််းမကကီ်းမှတစဆ်င ် Prime Mover ယာဉ်မ ာ်း၊ Chasis Trailer  
ဖန က်တွွဲယာဉ်မ ာ်းပ င ်  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖလ ရှ  ကြါ ည်။ ထ ု  ုို့ ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ပခင််း ည်  ကုန်က စရ တ် 
မ ာ်းပြာ်း ည ်အပြင် န ုင်ငံအတွင််းကုန်စည်စီ်းဆင််းမှုက ု ဟနို့်တာ်းန ုင် ည ်အပမန်လမ််းမကကီ်းယာဉ်ဖ ကာြ တဆ် ုို့မှု 
က ု  ပ စ်ဖြေါ်ဖစန ုင်ြါ ည်။  
 
Inland Intermodal Logistics Project (“Inland Intermodal Logistics Project”) က ရန်ကုန်နှင ် 
မနတဖလ်းအ ကာ်းရှ  ရထာ်းလမ််းအဖပခအခံအဖဆာက်အအံုက ုအ ံု်းပြြု၍ ကုန်ြစစည်မ ာ်းက ု အဆင်ဖပြဖခ ာဖမွြို့စွာ 

 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်န ုင်ရန် ဖဆာင်ရွက်မည်ပ စ်ြါ ည်။ Terminal  ည် မနတဖလ်းတ ုင််းဖဒ ကကီ်း၊  ြလ ြ်ပမ ြုြို့ 
တွင်တည်ရှ ဖ ာ ရထာ်းလမ််းဖဘ်းတွင် တည်ရှ ဖ ာဖ ကာင ် အဆ ုြါြရဝုဏ်အတွင််း  ရထာ်းဂ တ်၊ ကွန်တ န်န  

အခွံမ ာ်းထာ်းရှ ရာဖနရာ၊ အဖကာက်ခွန်ကုန်ဖလှာင်ရံု (Custom bonded Facilities) မ ာ်းစ ည်တ ုို့ြါဝင်ဖ ာ  

ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင ် ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်းစင်တာဆ ုင်ရာ One-stop Service  ဖဆာင်ရွက်ရာအဖဆာက်အအံု 
မ ာ်းတည်ဖထာင်ရန်အ င ်ဖလ ာ်ဆံု်းပ စ်ြါ ည်။ မနတဖလ်းပမ ြုြို့ ည် တည်ဖနရာအရဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊ 
အဖပခခံအဖဆာက်အအံုအရဖ ာ်လည််းဖကာင််း အခ က်အခ ာက ဖ ာဖနရာတွင်တည်ရှ ဖ ာဖ ကာင ် ကုန်စည် 

စ်ီးဆင််းမှုအဆင်ဖပြဖခ ာဖမွြို့ဖစဖရ်းအတွက် အဓ ကအဖရ်းြါဖ ာ ပမ ြုြို့တစ်ပမ ြုြို့ပ စ်ဖြရာ ဤ Inland Intermodal 
Logistics Project  ည် EFR အတွက ်အဖရ်းြါလှြါ ည်။  

ဥြမာအာ်းပ င ် ပမန်မာန ုင်ငံအလယ်ြ ုင််းနှင ် အထက်ြ ုင််းမှ ထွက်ဖ ာကုန်ြစစည််းမ ာ်း ည် မနတဖလ်းပမ ြုြို့မှ တစ်ဆင ် 
မူဆယ်ကုန် ွယ်ဖရ်းဇုန် (အဖရှြို့ဘက်ရှ တရုတ်န ုင်ငံနယ်စြ်)   ုို့၊ တမူ်းကနု် ွယ်ဖရ်းဇုန် (အဖန က်ဘက်ရှ  
အ နဒ ယန ုင်ငံနယ်စြ်)   ုို့၊ ပမန်မာန ုင်ငံဖတာင်ြ ုင််းရှ  ရန်ကုန်ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်း  ုို့ ကုန် ွယ်စီ်းဆင််းလ က်ရှ  ြါ ည်။ 
အဆ ုြါဖနရာမှ ကုန်စည်မ ာ်းက  ု န ုင်ငံတကာဖစ ်းကွက်မ ာ်း  ုို့တင်ြ ုို့ပြီ်း အဆ ုြါဖနရာတွင်  ကုန်စည် မ ာ်းက ု 

န ုင်ငံ  ိုု့ တင် ွင််း ကြါ ည်။ မနတဖလ်းတွင် Inland Intermodal Logistics Project က ု အဖကာင် 
အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းပ င ် ကုမပဏီ၏မဟာဗ ျူဟာဖမျှာ်မှန််းခ က်က ု ပ ည ်ဆည််းဖဆာင်ရွက်န ုင်မည် 
 ာမက ဝင်ဖငွြ ုမ ုရရှ န ုင် ည်ပ စ်ရာ အစုရှယ်ယာရှင်မ ာ်းအတွက် ဖရရှည်အက  ြု်း အပမတ်ပ စ်ထွန််း န ုင်ြါ ည်။  

 
၆။ အဓ ကအာ်း ာခ က်မ ာ်းအက ဉ််းခ ြုြ ်
 
ကျွန်ုြ်တ ုို့ကုမပဏီ၏အဓ ကအာ်း ာခ က်မ ာ်းမှာ ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏အဖတွြို့အကကံြု၊ အဆက်အ ွယ် 
ကွန်ရက်၊ ရှင််းလင််းတ က  ည ်ဖမျှာ်မှန််းခ က်နှင ် အခွင ်အလမ််းမ ာ်းက ု ရှာဖ ဖွ ာ်ထုတ်တတ်ဖ ာ၊ စနစတ်က  
စစီဉ်ဖရ်းဆွွဲတတ်ပြီ်း အခွင ်အလမ််းမ ာ်းက ု အဖကာင်အထည်ဖ ာ်န ုင်ရန်အတွက်၊ လုြ်ငန််းနယ်ြယအ်ဖြေါ် 
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အက  ြု်းပြြုန ုင်ရန်အတွက် အဆ ုြါအစအီစဉ်မ ာ်းက ု အဖကာင်အထည်ဖ ာ်တတ်ဖ ာ စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏ 
ကျွမ််းက င်မှုနှင ် အရည်အခ င််းမ ာ်း ပ စ ်ကြါ ည်။ 

ကျွန်ြု်တ ိုု့ယခင်ကဖအာင်ပမင်ခွဲ မှုမ ာ်း၏အပခာ်းအဓ ကအဖ ကာင််းရင််းမှာ Customer မ ာ်း၏လ ုအြ်ခ က်မ ာ်းက ု 

ကျွန်ြု်တ ိုု့၏စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့နှင ် ဝန်ထမ််းမ ာ်းက န ်းဖထာင်တတ်မှု၊ အပမွဲတမ််းပမင ်မာ်းဖန ည ် Customer 
မ ာ်း၏လ ုအြ်ခ က်မ ာ်းက ု ပ ည ်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ရန်အတွက် အရင််းအပမစ်အလံုအဖလာက်ရှ မှုတ ုို့ပ စ် က 
ြါ ည်။ 

 

၇။ ကုမပဏီ နငှ  ်Group ၏  ွွဲြို့စည််းြံ ု 
 
EFR တြင္ ေအာက္ေဖာ္အပပုဇယားအတိိုင္း ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏ (၈) ုို၊   င့္ တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏ (၃) ိုုတိိုိ 
 ိ ္ာ္။  

 
 
 

EFR 

MRTW 
Logistics 
၁၀၀% 

Multipack 
၁၀၀% 

 
 

UCS 
၁၀၀% 

 
 

MRTW 
Manufacturing 

၁၀၀% 
 

Gold 
Shipping 
၁၀၀% 

 

EFR 
Trading 
၁၀၀% 

 

EFR GLE 
၁၀၀% 

 

LDC 
Mandalay 
၉၂.၆% 

HITLC 
၄၉% 

KEFR 
၃၀% 

UTOC  
Multipack 
၄၀% 
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၈။  ခနို့်အြ်ထာ်း ည ်ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏အဖ ကာင််းအရာဖ ာပ်ြခ က် 
Latest Practicable Date တွင ်အလုြ်အမှုဖဆာင်အရာရှ ခ ြုြ်၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းအရာရှ ခ ြုြ် နှင  ် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖရ်းဆ ုင်ရာဒါရ ုကတ်ာမ ာ်းမှအြ၊ ကုမပဏီတွင် 
စစုုဖြါင််းဝန်ထမ််း ၆၃၂ ဦ်းရှ ပြီ်း ၂၃ ဦ်းမှာ ကုမပဏီတငွ် တာဝန်ထမ််းဖဆာင် ူမ ာ်းပ စ် ကပြီ်ီ်း ကျွန်ြု်တ ိုု့လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းနှင ်  က်စြ်ကုမပဏီမ ာ်း၏ 
ဝန်ထမ််းမ ာ်းမှာ ၆၀၉ ဦ်းရှ ြါ ည်။ ဖအာက်ြါဇယာ်းတွင်  ကည ်ရှုြါ - 
အလုြ်အမှုဖဆာင်အရာရှ ခ ြုြ်၊ ဘဏ္ဍာဖရ်းအရာရှ ခ ြုြ်နှင  ် လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖရ်းဆ ုင်ရာဒါရ ုက်တာမ ာ်းမှအြ၊ ကုမပဏီတငွ် ကုမပဏီ၏အဓ က နှင /်  ုို့မဟုတ်  

နည််းဗ ျူဟာက ဖ ာစမီံက န််းဖရ်းဆွွဲမှုနှင ် ဆံု်းပ တ်ခ က်ခ မှတ်ရာတွင် အဓ က  ဇာလ မ််းမ ု်းန ုင်ဖ ာ အပခာ်းဝန်ထမ််းမရှ ြါ။  မ္ မ္းမ ိ ပု။ 

EFR  ုမိ္ ား္ာ့္  မ္ မ္းာ၏းေရစိုစိုေပုင္း 

SBU 
စ၏မံုမိ္ ြု မ အဖြ ႕ 
  င့္ ကၽြမ္းကခင္ ပ
ပာာ  င္မခား 

အေရာင္း   င့္ ေစခး
 ေစခးကြက္ 
 အမ င့္တင္အုင္း 

စ၏မံ၊ ကႈ႕စြမ္းအား 
အရင္းအအမစ္၊ အိိုင္တ၏ 

သာာေရး 
ကိုပ္ငမ္းကာ္ပတ္မ ၊ 
စ၏မံကိမ္း   င့္ စ၏းပြားေရး 

ဖြ႕ံအဖိဥးတိိုးတက္မ  
စိုစိုေပုင္း 

EFR ၆             
MRTW Logistics   ၆           
Multipack             ၉ 
UCS   ၅     ၈  ၈ 
EFR GLE          ၆ ၅၉ 
MRTW 
Manufacturing 

၆         ၆  ၆  

Gold Shipping   ၇     ၈    
EFR Trading           ၈ 
LDC Mandalay           ၈ 
HITLC     ၅        
KEFR   ၉     ၆၇ ၈  
စိုစိုေပုင္း     ၉  ၆  ၈ ၅ ၅ ၆   
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၉။ ကုမပဏီ၏စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းအဖ ကာင််းအဖ ်းစ တ်ဖ ာ်ပြခ က် 
 
၉.၁ လိုပ်ငန််းသကဘာသဘာဝကြာဖ်ပြ ြေ် 

   ၆1 ုို  စ္တြင္ ပမန်မာန ုင်ငံ၏အ ာ်းတင်ကုန်ထုတ်လုြ်မှုတန်  ု်း (“GDP”)  ည ် အဖမရ ကန်ဖဒေါ်လာ ၆၇.၄ 
ဘီလီယံအထ  ရှ ခွဲ ြါ ည်။ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထ  တစန်ှစ်လျှင် ၇ % အထ  ပမင ်တက်န ုင်ဖ ကာင််း ခနို့်မှန််းထာ်းပြီ်း အဆ ုြါ 
နှုန််းထာ်း ည် အ ််မ်နီ်းခ င််းန ုင်ငံမ ာ်းနှင ်န ှုင််းယှဉ်ြါက အဖတာ်ပမင ်မာ်းြါ ည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင ် စ်ီးြွာ်းဖရ်းဆ ုင်ရာ  
ဖပ ဖလျှာ မှုမ ာ်းဖ ကာင ် ကုန် ွယ်မှုြမာဏမ ာ်းစာွ ပမင ်တက်လာခွဲ ပြီ်း ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထ  ဆက်လက်ပမင ်တက်မည်ဟု 
ခနို့်မှန််းထာ်း ကြါ ည်။   ုို့ရာတွင် ပြည်တွင််းနှင  ် န ုင်ငံတကာကုန်စည်စီ်းဆင််းမှုအဆင်ဖပြဖခ ာဖမွြို့ဖစရန်အတွက်  
အဖပခခံအဖဆာက်အအံုနှင  ်ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍတွင် ကကီ်းမာ်းဖ ာလ ုအြ်ခ က်မ ာ်း ရှ ဖနြါ ည်။ 

ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင ် ဆက် ွယ်ဖရ်းဝန်ကကီ်းဌာနက Japan International Cooperation Agency (“JICA”) ၏ 
အကူအညီက ုရယူလ က် အမ  ြု်း ာ်းြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းြင်မစမီံက န််းက ု အဖထာက်အကူပြြုရန်အတွက် အမ  ြု်း ာ်း  
ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းြင်မစမီံက န််းက ု ဖရ်းဆွွဲလ က်ရှ ြါ ည်။ အဆ ုြါစီမံက န််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်မှာ  ပမန်မာန ုင်ငံ၏ 
ဘက်စံ ုယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းစနစ်က ု အဖထာက်အြံ ပြြုရန်အတွက် စနစက် ပြီ်းဖကာင််းမွန်ဖ ာ  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်  
ဖရ်းစနစတ်စရ်ြ်က ု ဖရ်းဆွွဲခ မှတ်ရန်ပ စ်ြါ ည်။ အမ  ြု်း ာ်းြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်းြင်မစီမံက န််းအရ  ပမန်မာန ုင်ငံ  ၏ 
ကုန်စည်ဝင်ဖရာက်မှုနှင ် တင်ြ ုို့မှုစုစုဖြါင််း ည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် တန်ခ  န်ဖြါင််း ၁၆၉  န််း ရှ ပြီ်း ၂၀၃၀ ခုနှစ် တွင် 
တန်ခ  န်ဖြါင််း ၃၁၂  န််းအထ  ပမင ်တက်လာမည်ဟု ခနို့်မှန််းထာ်းြါ ည်။ ကုန်စည် ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်မှုဆ ုင်ရာ 
အဓ ကဆက် ွယ်ဖရ်းလမ််းဖ ကာင််း ည် ဖပမာက်မှဖတာင်  ုို့ဆက် ွယ်ထာ်း ည ်လမ််းဖ ကာင််းမ ာ်းပ စ ်ကပြီ်း  
ရန်ကုန်နှင ်မနတဖလ်းတ ုို့ ည် တရုတ်န ုင်ငံ၊ အ နဒ ယန ုင်ငံ၊ က န်န ုင်ငံတကာဖစ ်းကွက်တ ုို့နှင ်ဆက် ွယ်ရာတွင်  အခ က် 
အခ ာက  ည  ်ပမ ြုြို့နှစ်ပမ ြုြို့ပ စ် ကြါ ည်။ 
 
 င ်ဖလ ာ်ဖကာင််းမွန်ဖ ာ အဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းမရှ ပခင််းဖ ကာင ် ဗီယကန်မ်န ုင်ငံ၊ ထ ုင််းန ုင်ငံတ ိုု့နှင ် န ှုင််းယှဉ် 
ြါက ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာစရ တ်စကမ ာ်းမှာ လွန်စွာပမင ်မာ်းြါ ည်။  ပမင ်တက်လာဖ ာ ကုန်စည် 
ြမာဏမ ာ်းက ု ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်းတွင် လက်ခံဖဆာင်ရွက်န ုင်စွမ််းနည််းြါ်းဖ ာဖ ကာင ် အထူ်း ပ င ် ရန်ကုန်ဆ ြ်ကမ််းတွင် 
ကုန်စည်လက်ခံဖဆာင်ရွက်ပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်၌ဖနှ င ်ဖနှ်း ကနို့် ကာမှုမ ာ်းက ု မ ကာခဏကကံြုဖတွြို့ရဖလ ရှ ြါ ည်။ 
 င ်ဖလ ာ်ဖကာင််းမွန်မှုမရှ  ည ် အဖဆာက်အအံုမ ာ်းဖ ကာင ် ဖရဖ ကာင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင ် ရထာ်း ယ်ယူြ ုို့ 
ဖဆာင်ဖရ်းတ ုို့နှင ်န ှုင််းယှဉ်ြါက၊ ကုန််းလမ််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းက ု  ပြည်တွင််းကုန်စည် ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင် မှုအတွက် 
အဓ က ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းနည််းလမ််းအပ စ် အ ံု်းပြြု ကြါ ည်။ ပြည်တွင််းကနု်စည်မ ာ်းအတွက်  ဖရဖ ကာင််း 
 ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင ်ရထာ်းလမ််း ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအဖဆာက်အအံုမ ာ်းက ု အဆင ်ပမ င ်တင်ဖဆာင်ရွက် 
န ုင်ြါက၊ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာစရ တ်စက ကုန်က မှုမ ာ်းစွာ  က် ာမည်ပ စြ်ါ ည်။ 

ရန်ကုန်တွင ် Hlaing Inland River Terminal Project နှင  ် မနတဖလ်းတွင် Ever Flow River Logistics and 
Distribution Center တ ုို့က  ု အမ  ြု်း ာ်းဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းြင်မစမီံက န််း (National Logistics Master Plan) 
နှင ်အည ီ  ဖဆာင်ရွက်ပခင််း ည် ပမန်မာန ုင်ငံတွင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍ ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုနှင ် ဖခတ်နှင ်အညီ 

 ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုက  ုာ ရည်ရွယ် ည်မဟုတ်ဘွဲ ကုန်က စရ တ် က် ာဖစပခင််းပ င ် Customer မ ာ်းအတွက် 

ကကီ်းမာ်းဖ ာ အက  ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းက ု ပ စ်ထွန််းဖစြါ ည်။ EFR  ည ်နှစ်ဖြါင််း ၂၀ ဖက ာ် ကာ အဖတွြို့အကကံြုရှ  ည ် 
ထ ြ်တန််း ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူပ စ်ဖ ာဖ ကာင ် စမီံက န််းနှစ်ခု ည် 

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

https://tradingeconomics.com/myanmar/gdp
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လက်ရှ စီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းအတွက်လည််း အက  ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းစွာ ပ စ်ထွန််းဖစြါ ည်။ အဆ ုြါစီမံက န််းမ ာ်းက ု 
အဖကာင်အထည်  ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််း ည် ပမန်မာန ုင်ငံတွင် ာမက အာဆီယံဖဒ အတွင််း ပြီ်းပြည ်စုံဖ ာ 
ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု လုြ်ဖဆာင်န ုင် ည ်ထ ြ်တန််းဘက်စံဖုထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူ 
ပ စ်လာဖစရန် ဟူ ည ် စီမံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့၏ဖမျှာ်မှန််းခ က်နှင ် က ုကည်ီြါ ည်။ 
 
၉.၂ လုြ်ငန််းကဏ္ဍတစ်ခုခ င််းစီအလ ုက ်ဖဆာင်ရွကခ် က်မ ာ်း 

ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််း 

Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်ဆ ုင်ရာစီမံခနို့်ခွွဲမှုလုြ်ငန််းမ ာ်း၏တစ်စ တ်တစ်ြ ုင််းအပ စ်  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံ 

ခနို့်ခွွဲမှုတွင ် ကုန်ြစစည််းမ ာ်းက ု ဖနရာ (A) မ ှ ဖနရာ (B)   ုို့  ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းစဉ်က ု စီစဉ်ဖရ်းဆွွဲပခင််း၊  
စမီံခနို့်ခွွဲပခင််းနှင ် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းတ ိုု့ ြါဝင်ြါ ည်။ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံခနို့်ခွွဲမှုတွင် 
အဓ ကတာဝန်ဖဆာင်ရွက် ည ်အခ က်မ ာ်းမှာ စရ တ်စက၊ အခ  န်အ က် ာဆံု်းနှင ် အဖကာင််းဆံု်းနည််းလမ််းပ င ်  
လုြ်ငန််းစဉ်တစရ်ြ်လံု်းက ု စစီဉ်ဖရ်းဆွွဲရန်နှင ် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရန် ပ စ်ြါ ည်။ လုြ်ငန််းစဉ်က ု 
အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် ြ ုို့ဖဆာင်ဆက် ွယ်ဖရ်း ည် အဓ ကအဖရ်းြါဖ ာကဏ္ဍပ စဖ် ာဖ ကာင ် 
စမီံဖရ်းဆွွဲထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ်မ တ်မှတ်န ုင်ဘွဲ  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံခနို့်ခွွဲ 
မှု၏ကဏ္ဍခွွဲတစ်ရြ်အပ စ်  တ်မှတ်န ုင်ြါ ည်။ 

EFR  ည ် ကုန်စည်ြ ိုု့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ် စတင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ဖ ာ်လည််း၊ စရ တ်စက၊ အခ  န် က် ာပြီ်း  
ဖကာင််းမွန်ဖ ာလုြ်ငန််းစဉ်က စုမီံဖရ်းဆွွဲပခင််း ည် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင်   ဖအာင်ပမင် 

ရန်အတွက် မရှ မပ စ်အဖရ်းြါ ည်ဟု ကျွန်ြု်တ ုို့ခံယူထာ်းြါ ည်။ Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်တွင် 
ြါဝင်ဖ ာလုြ်ဖဆာင်ခ က်အာ်းလံု်းက ု ကျွန်ြု်တ ိုု့စီမံခနို့်ခွွဲန ုင်မ ှာ လုြ်ငန််းနယ်ြယ်တွင် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဖကာင််းမွန်  

ဖ ာစွမ််းဖဆာင်န ုင်ရည်က  ု မှတ်ဖက ာက်တင်န ုင်မည ်အပြင် ကျွန်ြု်တ ုို့၏ Customer မ ာ်းအတွက် ြ ုမ ဖုကာင််းမွန်   
ဖ ာ  အက  ြု်းဖက ်းဇူ်းမ ာ်းက ု ယူဖဆာင်ဖြ်းန ုင်မည်ပ စြ်ါ ည်။ ထ ုအခ က်က ု လက်ဖတွြို့အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ရန် 

EFR  ည ်တစ်နှစ်အတွင််း ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု Vertical Expansion နည််းအရ ခ ွဲြို့ထွင်ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ြါ ည်။ 

ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ Customer မ ာ်းအာ်း အရည်အဖ ွ်းပမင ်မာ်းဖ ာဘက်စံုဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှု 

မ ာ်းဖဆာင်ရွက်ဖြ်းပခင််းပ င ် EFR  ည ် ယခုအခါ Logistics Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်တစရ်ြ်လံု်းအတွက် 
ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းန ုင်ပြီပ စ်ြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ုို့၏အဓ ကဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းမှာ  ဖအာက်ြါအတ ုင််းပ စြ်ါ ည် - 

  ဖဘဂာပ င  ်ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ပခင််းး 
 ဖလဖ ကာင််းကုန်စည်ြ ိုု့ဖဆာင်ပခင််း 
 န ုင်ငံတကာကုန်စည်ြ ုို့ဖဆာင်ပခင််း 
 အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပခင််း 
 ပြည်တွင််း ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ပခင််း 
   ုဖလှာင်ရံုဆ ုင်ရာလုြ်ငန််း 
 ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်းလုြ်ငန််း 
 စစ်ဖဆ်းပခင််းဝန်ဖဆာင်မှု 
 ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအင်ဂ င်နီယာလုြ်ငန််း 
 ကုန် ွယ်ဖရ်းဆ ုင်ရာဖငွဖ က်းပ ည ်ဆည််းပခင််း 
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အအုား မ္ေဆာင္မ မခားမ ာ ေအာက္ပုအတိုိင္း အဖစ္္ကပု္ာ္ - 

 ကုန်ြစစည််းထုြ်ြ ု်းပခင််း 
 ကွန်တ န်န ပ င ်  ယ်ယူပခင််း 
 စာရွက်စာတမ််းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ် 
 အာမခံထာ်းရှ ပခင််း 
   ုဖလှာင်ထာ်းရှ ပခင််း 
 တင် ွင််းပခင််းနှင ် တင်ြ ိုု့ပခင််းဆ ုင်ရာစည််းမ ဉ််းမ ာ်း 
 ကုန်စည်ြ က်စ်ီးဆံု်းရံှု်းမှုအတွက ်နစန် ဖ က်းဖတာင််းခံပခင််း 
 ဖရာင််းခ  ူမ ာ်းဆ ုင်ရာစမီံခနို့်ခွွဲမှု 
 ဆံု်းရံှု်းန ုင်ဖပခစီမံခနို့်ခွွဲမှု 

ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းက  ုတညဖ်ထာင်မှု 

ဘက်စံဖုထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်း ူပ စ် ည ်အဖလ ာက်၊ EFR  ည် Ex-
work စနစ်ပ င ် ယ်ယြူ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာစီစဉ်ဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်း၊ အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပခင််း၊ အာမခံထာ်းရှ ပခင််း၊  
ဖရဖ ကာင််း/ ဖလဖ ကာင််း၊ ကုန်တင်ကုန်ခ အလုြ် မာ်းမ ာ်း စစီဉ်ဖြ်းပခင််း၊ ကုန်တင်ယာဉ်/ ရထာ်းလမ််း/ ပြည်တွင််း 
ဖရဖ ကာင််းလမ််းမတှစဆ်င ် ပြည်တွင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊  ကုန်ြစစည််း  ုဖလှာင်ရံုလုြင်န််းနှင ် ပ နို့်ပ ျူ်းပခင််း 

လုြ်ငန််းတ ုို့အြါအဝင် စက်ရံုမှ  ံု်းစွွဲ ူမ ာ်းထံ  ုို့ဖြ်းြ ိုု့န ုင် ည ်   ပြီ်းပြည ်စံုဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု EFR က ဖဆာင် 

ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ြါ ည်။ EFR အဖနပ င ်   ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းကဏ္ဍတွင် ာ ထ ြ်တန််းကုမပဏီ 
အပ စ်ရြ်တည်န ုင်ရန် ရည်ရွယ်ထာ်း ည်မဟုတ်ဘွဲ  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်း ဆ ုင်ရာ 

လုြ်ငန််းမ ာ်းပ စ ်ကဖ ာ Terminal ဆ ုငရ်ာ လုြ်ငန််းစဉ်၊  ကုန််းတွင််းဆ ြ်  (Dry Port)၊ ပြည်တွင််း ကွန်တ န်န  

  ုဖလှာင်ရာဖနရာ (ICD) နငှ ် အဖကာက်ခွန် ကုန်ဖလှာင်ရံုဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ်စြ်လ ဉ််း၍လည််း ထ ြ်တန််းကုမပဏီ 
အပ စ ်ရြ်တည်န ုင်ရန်  ကက ြု်းြမ််းမည်ဟု ရည်ရွယ်ထာ်းြါ ည်။ 

ပမန်မာန ုင်ငံ၏ဖစ ်းကွက်  ိုု့ဝင်ဖရာက်ခွင ်ပြြုလ ုက် ည်နှင ်အတ ူ ကုန် ွယ်မှုြမာဏမှာလည််း ပမင ်တကလ်ာခွဲ  ည် 
ပ စ်ရာ ကျွန်ုြ်တ ိုု့အဖနပ င ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းစမီံက န််းမ ာ်းက ု တည်ဖထာင် 

ဖဆာင်ရွက်လ ုြါ ည်။ ပမန်မာန ုင်ငံတွင် အလံု်းစုံဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာ Supply Chain ဝန်ဖဆာင်မှု  
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် ူပ စ်လာဖစရန်အတွက် ကျွန်ုြ်တ ိုု့ ည် အမ  ြု်း ာ်းအဖပခခံအဖဆာက်အအံုနှင ်ဖထာက်ြံ  

ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းစီမံက န််း (National Infrastructue and Logisctics Plan) နှင ်အည ီ အဓ ကပမ ြုြို့ကကီ်းမ ာ်းတွင် 

စမီံက န််းမ ာ်းဖဆာင်ရွက်ရန် ဖရွ်းခ ယ်ခံခွဲ ရြါ ည်။ ဦ်းစာ်းဖြ်းအစအီစဉ်အရ ကျွန်ြု်တ ုို့ ည် Hlaing Inland River 
Terminal Project (Yangon) နှင  ် Inland Intermodal Logistics Project (Mandalay) တ ုို့က ု ြထမဦ်းစွာ 
အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်ြါမည်။   

၉.၃ အဖရာင််းနှင ်ဖစ ်းကွက်ရာှဖ ွန ုငမ်ှုအဖပခအဖန 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုအမ ာ်းစမုှာ ကျွန်ြုတ် ုို့နှင ်ဖရရှည်လက်တွွဲလာခွဲ ဖ ာ ြံုမှန် Customer မ ာ်းနှင ်   
ဖဆာင်ရွက် ည ်  လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်း ပ စ် ကြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့ ည် ဘက်စံဖုထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း 

ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း   ုို့မဟုတ် One-stop-shop ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ုရယူလ ု ကဖ ာ Customer ပ စလ်ာန ုင်ဖပခရှ  
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 ူမ ာ်းက ု အဓ ကရည်ရွယ်လ က် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖစ ်းကကွ်တင် ွင််းြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့အာ်း လုြ်ငန််း 
မ ာ်းစာွရရှ ဖအာင် ဖဆာင်ရွက်ဖြ်း ည ် ဖဘဂာလ ုင််းမ ာ်းနှင ် ခ ုင်မာ ည ်ဆက်ဆံဖရ်းတစ်ရြ်က ု ကျွန်ြု်တ ိုု့ထူဖထာင် 
ထာ်းပြီ်းပ စ်ြါ ည်။ 
လွန်ခွဲ ဖ ာနှစ်ဖြါင််း၂၀ အတွင််း ကျွနု််ြ်တ ိုု့အဖနပ င ်  ဖဘဂာလ ုင််းမ ာ်းနှင ် မဟာဗ ျူဟာက  ည ် ြူ်းဖြါင််းဖဆာင် 
ရွက်မှုတစ်ရြ်က ု တပ ည််းပ ည််းအဖကာင်အထည်ဖ ာ်ခွဲ ပြီ်းဖန က်ြ ုင််းတွင် ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ဖနို့စဉ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက် 
ခ က်မ ာ်းက ု  အဆ ုြါ ဖဘဂာလ ုင််းမ ာ်း၏ဖနို့စဉ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းနှင ် အပြန်အလှန်ခ  တ်ဆက်လုြ်ဖဆာင်  
န ုင်ပြီ ပ စ်ြါ ည်။  
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းဆ ုင်ရာဖခါင််းဖဆာင်မ ာ်း ည် လုြ်ငန််းကဏ္ဍတစ်ရြ်လံု်းဆ ုင်ရာထ ြ် ီ်းအစည််းအဖဝ်းမ ာ်း၊  

ကုန် ွယ်မှုအ င််းအစည််းအဖဝ်းမ ာ်း  ုို့ တက်ဖရာက်ပြီ်း Customer အ စ်မ ာ်း၏ယံု ကည်မှုက ု ရယူန ုင်ရန်နှင ် 

လက်ရှ  Customer မ ာ်းက ြံုမှန် Customer မ ာ်း ပ စ်လာဖစရန်အတွက် အဆ ုြါအစည််းအဖဝ်းမ ာ်းမှတစ်ဆင ် 

ကျွနု််ြ်တ ုို့ခ မှတ်ထာ်း ည ်စံခ  န်စံနှုန််းမ ာ်း၊ Customer မ ာ်း၏ လ ုအြ်ခ က်မ ာ်းနှင ် စ တ်အဖနှ င ်အယကှ်ပ စ်မှုတ ုို့က ု  
ဖကာင််းမွန်စွာန ်းလည် ည ်အပြင် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာအဆင်မဖပြမှု၊ အဟနို့်အတာ်းမ ာ်းက ု ဖပ ရှင််း       

ဖက ာ်လ ာ်းမှု ဟူ ည ်  Customer ဗဟ ုပြြုဖဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းက ုလည််း ရှင််းလင််းတင်ပြလ က်ရှ ြါ ည်။   
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် လုြ်ငန််းနယ်ြယဆ် ုင်ရာစံခ  န်စံည န််းမ ာ်းက ု ခ မှတ်န ုင်ဖ ာ အဖကာင််းဆံု်းဘက်စုံဖထာက်ြံ  
ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ရန်ကက ြု်းြမ််းပခင််းပ င ် ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းဆ ုင်ရာန မည်ဖကာင််း 
ဂုဏ် တင််းက ုရယူန ုင်ဖအာင် လုြ်ဖဆာင်လ က်ရှ ြါ ည်။ နှစ်ဖြါင််း ၂၀ အတွင််း ဖကာင််းမွန်ဖ ာ ဂုဏ် တင််းက ု  
ရယူန ုင်ခွဲ ပြီပ စ်ြါ ည်။ 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည် Customer မ ာ်း၏လ ုအြ်ခ က်မ ာ်းက ု အမှန်တကယ်န ်းလည်ရန်နှင ် အဆ ုြါလ ုအြခ် က်မ ာ်းက ု 
ပ ည ်ဆည််းန ုင် ည ်ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ရန်အတွကက်ျွန်ုြ်တ ုို့၏ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ု ဖကာင််းစွာ  

ဖလ က င  ်င် ကာ်းဖြ်းထာ်းြါ ည်။  Customer မ ာ်း၏ လ ုအြ်ခ က်မ ာ်းက ု အမှန်တကယ်န ်းလည်ပခင််းပ င ် 
ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည် ဖငွဖတာင််းခံပခင််း၊ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းနှင ်ြတ် က်၍ စစီဉ်ပခင််း၊ စမီံခနို့်ခွွဲပခင််းမှ အဖကာက်ခွန် 
ရှင််းလင််းပခင််းနှင ် ကုန်ခ ပခင််းအထ  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ်တစ်ရြ်လံု်းအတွက် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်း 
ဖြ်းန ုင်မည ်ပ စြ်ါ ည်။  
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့ Customer မ ာ်း၏ လ ုအြ်ခ က်မ ာ်းက  ုကျွန်ြု်တ ုို့ဦ်းစာ်းဖြ်းရမည်ဟူဖ ာ ၀ါဒတစရ်ြ်က ုလည််း ကျွန်ြု်တ ုို့၏ 

ဝန်ထမ််းမ ာ်း လက်ခံက င ် ံု်းရမည်ပ စ်ဖ ကာင််း ည န် ကာ်းထာ်းြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ုို့ Customer မ ာ်း၏ လ ုအြ်ခ က်မ ာ်း 
က ု ပ ည ်ဆည််းဖဆာင်ရွက်န ုင်ဖ ာ ဘက်စံဖုထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ကျွန်ုြ်တ ိုု့ ဖဆာင်ရွက်န ုင်ရန် 
ကက ြု်းြမ််းလ က်ရှ ြါ ည်။ 
 
၉.၄ ဖစ ်းကကွ်ပြ ြုင်ဆ ုင်မှုအဖပခအဖနဖ ာပ်ြခ က် 
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့ ည် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းနှင  ် အလာ်းတူဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ဖ ာ 
ကုမပဏီမ ာ်းနှင ် ပြည်တွင််းဖစ ်းကွက်တငွ် အဓ ကယှဉ်ပြ ြုင် ကရြါ ည်။ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကဏ္ဍတွင် ကုန်စည် 
ြ ုို့ဆာင်ဖရ်း၊ ဖရဖ ကာင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊ ရထာ်း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊ ကုန််းလမ််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊  
ဖလဖ ကာင််း ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်း၊ အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းပခင််း၊   ုဖလှာင်ရံုဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း၊ ပ နို့်ပ ျူ်းဖရ်း 
လုြ်ငန််းနှင  ် ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်းကွဲ   ိုု့ဖ ာ အဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းအြါအဝင် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းစွာြါဝင်ြါ ည်။ 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းပြ ြုင် က်မ ာ်းက အလာ်းတူဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းလ က်ရှ ပြီ်း  အဆ ုြါလုြ်ငန််း 
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ပြ ြုင် က်အမ ာ်းစုမှာ အဆ ုြါဝန်ဖဆာင်မှုတစ်ခုတည််းက ု ာပ စဖ်စ၊ အဆ ုြါဝန်ဖဆာင်မှုအနည််းငယ်က ု ာ  ပ စ်ဖစ  
ဖဆာင်ရွက် ကကာ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းတွင်ြါဝင်ဖ ာဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအနက် ဝန်ဖဆာင်မှုအနည််းငယ် 
က ု ာဖဆာင်ရွက်န ုင် ကြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့ဘက်ကယှဉ်ပြ ြုင်န ုင် ည ်အဓ ကအာ်း ာခ က်မှာ ကျွနု််ြ်တ ုို့အဖနပ င ် 

အစမအှဆံု်းအထ ၊ Upsteram မ ှ Downstream အထ  အလံု်းစုံဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု  
ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ပခင််းြင်ပ စ်ြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏အဖတွြို့အကကံြုရင ်က က်ဖ ာ စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့နှင  ် ကျွမ််းက င်ဖ ာ 
နည််းြညာဆ ုင်ရာြညာရှင်မ ာ်းက အဆ ုြါအာ်း ာခ က်က  ု ထြ်ဖလာင််းအင်အာ်းပ ည ်တင််းလ က် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ ြံုမှန် 

Customer မ ာ်းနှင ်ကာလရှည် ကာလက်တွွဲဖဆာင်ရွက်န ုင်ခွဲ ပြီ်း ထင်ရှာ်းဖ ာမှတ်တ ုင်တစ်ရြ်က ု စ ုက်ထူန ုင်ခွဲ  
ြါ ည်။ 
ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာ အဖပခခံအဖဆာက်အအံုမ ာ်းတငွ် ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံပခင််းပ င ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းက ု 
ထြ်မံပ ည ်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်လ က်ရှ  ည်နှင ်အညီ ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းပြ ြုင် က်မ ာ်းကလည််း ထြ်မံရင််းနှီ်း  
ပမ ြုြ်နှံမှုမ ာ်းပြြုလုြ်ကာ ၄င််းတ ုို့၏လုြ်ငန််းမ ာ်းနှင ် ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု တ ု်းခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်န ုင်ြါ ည်။ အလာ်းတူ 
ဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းဖ ာန ုင်ငံတကာဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီမ ာ်းဝင်ဖရာက်လာမှု၊   ုို့မဟုတ် 

Supply Chain လုြ်ငန််းစဉ်က  ု ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းလုြ်ငန််းအပ စ် ဖဆာင်ရွက်လာန ုင်ဖ ာ အဓ က ယ်ယူ 
ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းကုမပဏီကကီ်းမ ာ်း   ုို့မဟုတ် ကုန် ွယ်ဖရ်းဖဆာင်ရွက် ူမ ာ်းမှ ဖြေါ်ဖြါက်လာန ုင်ဖ ာလုြ်ငန််း 
ပြ ြုင် က်မ ာ်းနှင ် ကျွန်ြု်တ ိုု့ယှဉ်ပြ ြုင်ရန ုင်ြါ ည်။ 
 
၉.၅ အဖရ်းကကီ်းဖ ာ စာခ ြုြစ်ာတမ််းမ ာ်း 
 
Multipack 
Multipack နငှ ် Asia UTOC Pte. Ltd. တ ိုို့ြ ြုပ်ဆ ိုကသာ ြြေ်စပ်လိုပ်ငန််းသကဘာတူစာြ ြုပ် 
Multipack နငှ ် Asia UTOC Pte. Ltd တ ုို့ ြူ်းဖြါင််းဖဆာင်ရွက် ည ် JV ကုမပဏီပ စ်ဖ ာ UTOC Multipack က ု 

တည်ဖထာင်ကာ အဆ ုြါ က်စြ်ကုမပဏီတွင် ၄၀ % ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံရန်အတွက် EFR  ည ်၄င််း၏လက်ဖအာက်ခံ ကုမပဏီ 

Multipack မှတစ်ဆင ်  က်စြ်လုြ်ငန််း ဖဘာတူစာခ ြုြ်က ု ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ ြါ ည်။ UTOC Multipack 
၏အဓ ကစီ်းြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းမှာ ကုန်စည်ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််း၊ ကုန်ဖလှာင်ရံုလုြ်ငန််း၊ စကြ်စစည််း 
တြ်ဆင်ပခင််း ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းနှင ် စကြ်စစည််းက ရ ယာမ ာ်းဆ ုင်ရာလုြ်ငန််း နှင  ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာ 

ဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းတ ုို့ ပ စ် ကြါ ည်။  က်စြ်လုြ်ငန််း ဖဘာတူစာခ ြုြ် (JVA) က ု Multipack ၏ဒါရ ုက်တာ 

ဦ်းဖအာင်မင််းဟန်က Multipack ဘက်က က ုယ်စာ်းပြြုပြီ်း Asia UTOC ၏မန်ဖနဂ င််းဒါရ ုက်တာ Mr. Jun Okuno က 

Asia UTOC ဘက်က က ုယ်စာ်းပြြုကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ဖရ်းထ ု်းခ ြုြ်ဆ ုခွဲ  ကြါ ည်။ 
 
 
Gold Shipping 

ပငရ္ငး္ကိုမၸဏ၏  င့္ုခဥပဆိ္ိုေ္ာ ကိိုယ္စားက ယ္ကိုပင္မး္္ေသာတႈစာုခဥပ ္
Gold Shipping က ု ပမန်မာန ုင်ငံတွင် Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. (“HMM”) ၏ စ်ီးြွာ်းဖရ်းလုြ်ငန််း မ ာ်း 
ဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက် က ုယ်စာ်းလှယ်အပ စ် ခနို့်အြ်ခွဲ ြါ ည်။  ဖဘာတူစာခ ြုြ်က ု ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဖ ဖ ာ်ဝါရီ လ ၁ 
ရက်ဖနို့တွင် ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ ပြီ်း စာခ ြုြ်၏ က်တမ််းမှာ ၁ နှစ်ပ စ်ြါ ည်။  ဖဘာတူစာခ ြုြ်တွင် က ုယ်စာ်းလှယ်၏  
ဖလ ာ်ဖ က်းဖငွအြါအဝင် အမ  ြု်းမ  ြု်းဖ ာ က စစရြ်မ ာ်းဆ ုင်ရာ ဖန က်ဆက်တွွဲတစခ်ု ြါဝင်ြါ ည်။  ဖဘာတူ 

စာခ ြုြ်အရ Gold Shipping  ည် ပမန်မာန ု််င်ငံနှင ် ကမဘာ အနှံို့အပြာ်း  ုို့  ဖဘဂာပ င ်ကုန်စည်ြ ုို့ဖဆာင်ပခင််းလုြ်ငန််း  
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ဖဆာင်ရွက်လ က်ရှ  ည ် HMM   ုို့ ကွန်တ န်န တင်ဖရဖ ကာင််းလ ုင််းက ုယ်စာ်းလှယအ်ဖနပ င ် က်ဆ ုင်ရာ ဝန်ဖဆာင် 
မှုမ ာ်းဖြ်းရန်ပ စ ်ည်။ 
Gold Shipping က ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ဖနို့ရက်စွွဲြါ က ုယ်စာ်းလှယ်စာခ ြုြ်အရ ပမန်မာန ုင်ငံတွင ်Hyundai 
Merchant Marine Co., Ltd. (“HMM”) ၏ တစ်ဦ်းတည််းက ုယ်စာ်းလှယ်အပ စ်   ဆက်လက်ခနို့်အြ်ခွဲ ြါ ည်။ HMM 
 ည ် ပမန်မာန ု််င်ငံနှင ် ကမဘာတစဝ်ှမ််းရှ ဆ ြ်ကမ််းမ ာ်းအ ကာ်း (၎င််းတ ုို့ ြ ုင်ဆ ုင်ဖ ာ၊ စင််းလံု်းငှာ်းရမ််းထာ်းဖ ာ၊   
လည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်ဖ ာ၊ နှင /်  ုို့မဟုတ် စမီံခနို့်ခွွဲဖ ာ) ကွန်တ န်န တင်ဖရယာဉ်မ ာ်းအတွက် အဖထွဖထွ 
 ဖဘဂာပ င ် ကုန်စည်ြ ိုု့ဖဆာင်ပခင််းလုြ်ငန််းတငွ် ြါဝင်ဖဆာင်ရွက်ြါ ည်။ က ုယ်စာ်းလှယ် က်တမ််း ည် ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ဖနို့မှစတင်၍ တစ်နှစ်ပ စပ်ြီ်း  ဖဘာတူစာခ ြုြ်၏ အြ ုဒ် ၉ အရ “ ဖဘာတူစာခ ြုြ် 
 က်တမ််းတစန်ှစ် ကုန်ဆံု်းပြီ်းဖန က်တွင်လည််း အဆ ုြါ  ဖဘာတူစာခ ြုြ် ည် ဆက်လက်အက  ြု်း က်ဖရာက် 
ဖနမည်ပ စ် ည်၊   ုို့ရာတွင်  ဖဘာတူစာခ ြုြ် ရြ်စွဲပခင််းမတ ုင်မီ ရက်ဖြါင််း ၆၀ (ဖပခာက်ဆယ်) ကက ြုတင်၍ 
ရြ်စွဲဖ ကာင််းစာက ု တစ ်က်စာခ ြုြ်ဝင်ထံ  ုို့ ဖြ်းြ ုို့လ က် စာခ ြုြ်ဝင်တစ်ဦ်းစီက ရြ်စွဲမှုပြြုလုြ်ရမည်”  ဟုဖ ာ်ပြ 
ြါရှ ြါ ည်။ 
 
Gold Shipping က ဖဆာင်ရွက်ရမည ်လုြ်ငန််းတာဝန်မ ာ်းမှာ- ဖရာင််းခ ပခင််း နှင  ် ဖစ ်းကွက်ရှာဖ ွပခင််း၊  ံု်းစွွဲ ူထံ 
ဝန်ဖဆာင်မှုဖြ်းပခင််းနှင ် ကုန်စည် ယ်ယူြ ိုု့ဖဆာင်ပခင််း၊ ဖရယာဉ်လုြ်ငန််းနှင ် ပြြုပြင်ထ န််း  မ််းပခင််း၊ ကွန်တ န်န  
ဆက်စြက် ရ ယာမ ာ်း၊ နှင  ် ကုန်စည်ြ က်စီ်းဆံု်းရံှု်းမှုမ ာ်းအတွက် စစတ်မ််းဖကာက်ယပူခင််းနှင ် ဖတာင််းဆ ုမှုမ ာ်းက ု 
စံုစမ််းစစ်ဖဆ်းပခင််း တ ုို့ပ စ ်ကြါ ည်။  
 
LDC Mandalay 

မ ၲေေကးတိိုငး္ေဒ္ႀက၏းအစိိုးရ   င့္ LDC Mandalay တိို ိုခဥပဆိ္ို ားေ္ာ BOT ္ေသာတႈစာုခဥပ ္ 

မနတဖလ်းတ ုင််းဖဒ ကကီ်းအစ ု်းရအ ွွဲြို့က ဖပမြ ုင်ဆ ုင် ူအပ စ ်နှင ် LDC Mandalay တ ုို့ ည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖ ဖ ာ်ဝါရီလ 

၂၅ ရက်တွင ်BOT  ဖဘာတူစာခ ြုြ်က ု ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ  ကြါ ည်။ စီမံက န််းဖပမဖနရာဖြေါ်တွင် Inland Terminal က ု BOT 
စနစ်ပ င ် တည်ဖဆာက်ရန်နှင ် ရန်ကုန်-မနတဖလ်းရထာ်းလမ််းမှတစ်ဆင ် ကုန်စည်မ ာ်းက ု  ယ်ယူြ ုို့ဖဆာင်ရန် ရည်ရွယ် 

၍ BOT စာခ ြုြ်က ု ခ ြုြဆ် ုခွဲ  ကြါ ည်။ စမီံက န််းဖပမ၏စုစုဖြါင််းအက ယ်အဝန််းမာှ ၁၄.၀၅ ဧက ပ စ်ြါ ည်။ 
လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခွင ်ရရှ  ည ်ကာလမှာ နှစ် ၇၀ (ကနဦ်းနှစ ် ၅၀ နှင ် တစ်ကက မ်လျှင် ၁၀ နှစ်စီ ၂ ကက မ် 
 က်တမ််းတ ု်းမှု) ပ စ်ြါ ည်။ 
 
HITLC 
Lann Pyi   င္ ့EFR တိိုိ ုခဥပ္ဆိိ္ု ာ့္မားကာ္မ မ တ္တမး္ (MOU) 
ကွန်တ န်န ဆ ြ်ကမ််းနှင ် ဘက်စုံဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းစင်တာက ု တည်ဖထာင်ကာ ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဆ ုင်ရာ၊ 

ပြည်တွင််းဆ ြ်ကမ််းဆ ုင်ရာဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းက  ု ဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ Lann Pyi Marine Co., Ltd. 
(“Lann Pyi”) နှင  ် EFR တ ုို့ ည် န ်းလည်မှုစာချွန်လ ာတစ်ရြ်က ု လက်မှတ်ဖရ်းထ ု်းခွဲ  ကြါ ည်။ ရင််းနှီ်းပမ ြုုြ်နှံရန် 

ရည်ရွယ်ထာ်း ည ် စုစုဖြါင််းြမာဏမှာ အဖမရ ကန်ဖဒေါ်လာ ၄၇  န််းပ စ်ပြီ်း EFR က ဖင ွာ်းပ င ် ၄၉% 

ထည ်ဝင်မည်ပ စ်ကာ Lann Pyi က အ ံု်းပြြုမည ်ဖပမကွက်က ု နှစ်၅၀ ငှာ်းရမ််းမှုပ င ် ြစစည််းအာ်းပ င ် ၅၁% 

ထည ်ဝင်မည်ပ စ်ြါ ည်။ EFR  ည ် လုြ်ငန််းအတွက် စက်ြစစည််းက ရ ယာမ ာ်းက ု  ဝယ်ယူရန် လ ုအြ်ြါ ည်။ 

န ်းလည်မှုမှတ်တမ််း (MOU)  ည ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလ ငု်လ ၈ ရက်ဖနို့တွင် လက်မတှ်ဖရ်းထ ု်းခ  န်မှစတင်၍ ၁၂ လ 
 ကာအထ   က်တမ််းရှ ြါ ည်။ 
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Lann Pyi   င့္ EFR တိိုိ ုခဥပဆိ္ိုေ္ာ ဖက္စပက္ိုပင္မး္္ေသာတႈစာုခဥပ ္(JVA) 
ဖပမကွကအ်မှတ် ၁၊ ဖပမတ ုင််းအမှတ် ၁၅၊ ဖယာအတွင််းဝန်ဦ်း  ု်းလ ှုင်လမ််း၊ ဖရွှေလင်ဗန််းစက်မှုဇုန်၊ လ ှုင် ာယာပမ ြုြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်ပမ ြုြို့တွင်တည်ရှ ဖ ာ ၁၅၀ ဧက က ယ်ဝန််း ည ်ဖပမကွက်၏တစ်စ တ်တစ်ဖဒ ပ စ် ည ်  ဖအာင်ဖဇယ တံတာ်း 
နှင  ် ဖရွှေပြည် ာတံတာ်းအ ကာ်းတငွ် တည်ရှ ဖ ာ ၄၀ ဧကက ယ်ဝန််း ည ်ဖပမကွက်တွင်  ဆ ြ်ကမ််းတစ်ခုတည် 
ဖဆာက်ပခင််း၊ ကွန်တ န်န ထာ်းရှ ရန်ဖနရာတည်ဖဆာက်ပခင််းနှင ် ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု 

ဖဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ EFR ၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းဖက ာ်လွင်ဦ်းက EFR ဘက်က က ုယ်စာ်းပြြုပြီ်း Lann Pyi ၏ ဥကကဋ္ဌ 

ဗ ုလ်ခ ြုြ်ခင်ဖမာင် န််းက Lann Pyi Marine Co., Ltd (Lann Pyi)  က်က က ုယ်စာ်းပြြုကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 
၁၉ ရက်တွင ်  က်စြ်လုြ်ငန််း ဖဘာတူစာခ ြုြ်တစ်ရြ်က ု ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ  ကြါ ည်။  က်စြ်လုြ်ငန််း  ဖဘာတူစာခ ြုြ် 

(JVA) ၏ က်တမ််းမှာ နှစ် ၅၀ ပ စ်ပြီ်း JVA  ည်  က်ဆ ုင်ရာ အစ ု်းရဌာန၊ အ ွွဲြို့အစည််းမ ာ်းထံမှ လ ုအြ် 
ဖ ာလ ုင်စင်မ ာ်းနှင ် ခွင ်ပြြုမ နို့်မ ာ်းအာ်းလံ်ုးက ု ရရှ  ည ်ဖနို့ရက်မှစ၍ စတင်အက  ြု်း က်ဖရာက်ြါမည်။ 
 
Chang Yang Development Company Limited   င့္ EFR တိုိိုခဥပဆိ္ိ္ုက္ာ့္အစို  ယ္ယာ ာ့္ ငအ္ုငး္ဆိိုငရ္ာ 
္ေသာတႈစာုခဥပ ္
အစရုှယ်ယာထည ်ဝင်ပခင််းဆ ုင်ရာ ဖဘာတူစာခ ြုြ် (Share Subcription Agreement – “SSA”) က ု Chang Yang 
Development Company Limited (“Chang Yang”) နှင  ် EFR တ ုို့က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်တွင် 

လက်မှတ်ဖရ်းထ ု်း ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ  ကြါ ည်။ SSA တွင် Chang Yang က EFR ၏ ာမန်အစရုှယ်ယာစုစုဖြါင််း  

၁,၇၂၀,၀၀၀ အတွက ်တန်  ု်းဖင ွ ပမန်မာက ြ် ၄,၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ (ထည ်ဝင် ည ်အစုရှယ်ယာတစ်စလုျှင် ပမန်မာက ြ် 

၂,၅၀၀ နှုန််းထာ်းပ င ်) က ု ထည ်ဝင်မည်ပ စ်ဖ ကာင််း  က်ဆ ုင်ရာနှစ် က်စာခ ြုြ်ဝင်မ ာ်းအ ကာ်းပြြုလုြ် ည ်  ဖဘာ 

တူညီခ က်တစ်ရြ်ြါဝင်ြါ ည်။ EFR က EFR ၏စုစုဖြါင််းအစရုှယ်ယာမတည်ဖငရွင််းက ု Chang Yang 
၏ဖက နြ်လက်ခံန ုင် ည ်အတ ုင််းအတာအထ ထည ်ဝင်ထာ်းပြီ်းပ စ်ဖ ကာင််း  က်ဖ အဖထာက်အထာ်းက ု တင်ပြပခင််း 

အြါအဝင် SSA တွင ်  တ်မှတ်ထာ်း ည ်ကက ြုတင်စည််းကမ််းခ က်မ ာ်း (“ကက ြုတင်စည််းကမ််းခ က်မ ာ်း”) က ု EFR က  
ပ ည ်ဆည််းဖဆာင်ရွက်ပြီ်းဖန က် ရက်ဖြါင််း ၁၀ ရက်အ ကာတွင်က ဖရာက် ည ် အပြီ်း တ် အတည်ပြြု  

ဖဆာင်ရွက် ည ်ဖနို့ရက် (Closing Date) တွင် Chang Yang က ထည ်ဝင်မည ်အစုရှယ်ယာမ ာ်းက ု 

ထည ်ဝင်မည်ပ စ်ကာ ထည ်ဝင်မည ်ဖငွဖ က်းြမာဏက ု ဖြ်း ွင််းမည်ပ စ်ြါ ည်။ SSA က ုခ ြုြ်ဆ ု ည ်ဖနို့ရက်မှ တစ် 

(၁) နှစ်အ ကာတွင်က ဖရာက် ည ် Long-Stop Date မတ ုင်မီ ကက ြုတင်စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းက ု ပ ည ်ဆည််း  

ဖဆာင်ရွက်ရမည်ပ စ်ြါ ည်။ SSA တွင ် အဓ ြပာယ် ွင ်ဆ ုထာ်း ည ်အတ ုင််း အပြီ်း တ်အတည်ပြြုဖဆာင်ရွက်ခ  န် 

(Closing ပြြုလုြ်ခ  န်) တွင ် နှစ် က်စာခ ြုြ်ဝင်မ ာ်း ည် SSA က ု   က်  မ််းန ုင်မည်မဟုတ်ြါ။ YSX တွင် 

စာရင််းဝင်အပ စတ်င် ွင််းပြီ်းဖန က် EFR   ုို့မဟုတ် YSX က  တ်မှတ်မည ်ဖရာင််းဝယ်ခွင ် ကနို့် တ်ထာ်း ည ် 

ကာလ (Lock-up Period) အတွင််း Chang Yang  ည ် ၄င််း၏ ထည ်ဝင်ထာ်း ည ် အစရုှယ်ယာမ ာ်း  ုို့မဟုတ် 
အဆ ုြါအစရုှယ်ယာမ ာ်းနှင ် က်ဆ ုင် ည ်အပခာ်းအခွင ်အဖရ်းမ ာ်းက ုဖရာင််းခ ပခင််းမပြြုရ   ုို့မဟုတ ်  လ ွဲဖပြာင််း  

ဖြ်းအြ်ပခင််းမပြြုရဟူဖ ာ ကနို့် တ်ခ က်က ု Chang Yang က လ ုက်န ရမည် ပ စ်ြါ ည်။  
 
Lann Pyi   င္ ့HITLC တိိုိ ုခဥပဆိ္ိုေ္ာ ဆိပက္မး္စ၏မံု မ္ိ ြု မ ္ ေသာတႈစာုခဥပ ္
Lann Pyi နှင ် HITLC တ ုို့ ည် န ်းလည်မှုစာချွှန်လ ာ (MOA) က ု လက်မှတ်ဖရ်းထ ု်းခွဲ ပြီ်း ပ စ်ြါ ည်။ Lann Pyi က 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊   ဂုတလ်မှစတင်၍ နှစ် ၅၀ အတွက် HITLC ကုမပဏီတစခ်ုတည််းက ု ာ ၄င််း၏ အဖရာင််းနှင ် 
ဖစ ်းကွက်ရှာဖ ွန ုင်မှုမန်ဖနဂ ာအပ စ် ခနို့်အြ်ထာ်းြါ ည်။ 
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KEFR 
EFR   င့္ Kamigumi Co., Ltd. တိိုိ ုခဥပဆိ္ိ္ု ာ့္ဖက္စပက္ိုပင္မး္္ေသာတႈစာုခဥပ ္
EFR နှင  ်Kamigumi Co., Ltd. အ ကာ်း ခ ြုြ်ဆ ုဖ ာ (KEFR ဟုရည်ည န််းဖခေါ်ဆ ုမည်)  က်စြ်လုြ်ငန််း ဖဘာတူ 

စာခ ြုြ် (JVA) တွင်  EFR က စာခ ြုြ်ဝင်အပ စ် ြါဝင်လက်မှတ်ဖရ်းထ ု်းြါ ည်။ အဆ ုြါ ဖဘာတူစာခ ြုြ်က ု ၂၀၁၄ 
ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘာလ ၁ ရက်တွင ် ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ ြါ ည်။ စာခ ြုြ်၏ က်တမ််း ည်  ပြကခဒ န်နှစ် ၅ နှစ် က်တမ််းရှ ပြီ်း 
စာခ ြုြ်ဝင်တစ် က် က်က စာခ ြုြ်က ု ရြ်စွဲလ ုဖ ကာင််း ၆ လကက ြုတင်၍ အဖ ကာင််း ကာ်းမှုတစ်ရြ်မပြြုလုြ် ည်အထ  

စာခ ြုြ်က ု နှစ်စဉ် က်တမ််းတ ု်းမည် ပ စြ်ါ ည်။ KEFR က ု အဖမရ ကန်ဖဒေါ်လာ ၁,၅၄၈,၉၂၇.၅၁ ရှ  Assets နှင ်  
ဖင ွာ်းမတည်ဖငရွင််း အဖမရ ကန်ဖဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ပ င ်  ွွဲြို့စည််းတည်ဖထာင်ထာ်းြါ ည်။ KEFR ၏ လုြ်ငန််းမ ာ်း 
မှာ န ုင်ငံတကာကုန်စည်ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းနှင  ် အဖကာက်ခွန်ရှင််းလင််းဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းအြါအဝင်  ဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်  
ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုတစ်ရြ်ရြ်က ု  ပမန်မာန ုင်ငံတွင ် ဖဆာင်ရွက်ရန်ပ စြ်ါ ည်။  
 
၉.၆ ကိုမၸဏ၏ု ပိိုငဆ္ိုိငမ္ ၊ စက္ ံိုအကိုပ ္ံို   င့္ ကိုပင္မး္္ံိုးပစ္ာ္းကိရယိာမခား 
 
Latest Practicable Date တြင္ ကၽြ ို္ပ္တိိုိုကိုမၸဏ၏္ာ္ ေအာက္ပုပစ္ာ္းမခားကိို င ားရမ္း ားပု္ာ္ - 
ကိုမၸဏ၏အမာ္မခား 
(အင ားုခ ားအုင္း 
ုံရ ႈ္) 

ကိပ္စာ င ားရမ္းကာက အကခယ္အ မ္း 

MRTW Logistics  အမှတ ် (၁၁၀၁)၊ (၁၁)လ ာ၊ 

Maharbandoola Complex (B)၊ 
မဟာဗနဓြုလလမ််းနှင  ် တာဝတိံ ာ        
လမ််းဖထာင ်၊  ြုဇွန်ဖတာငပ်မ ြုြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန ်

၂၀၁၄ ခနုှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၁ ရက်မှ 
စတင်၍ ၁ နှစ ် (နှစစ်ဉ ်  ကတ်မ််းတ ု်း 
 ည ်စနစပ် င )် 

(MPAထံမ ှ
ငာှ်းရမ််းထာ်းပခင််းပ စ်ြါ ည။်)  

 ၆   စတိုရမ္းေပ 

 

UCS အခန််းနံြါတ် ၈၀၃၊ ၈လ ာ AMPS 
တာဝါ B၊ လမ််း ၅၀ ကနွဒ် ုမီနီယ၊ံ 
ဗ လု်တစ်ဖထာင် ပမ ြုြို့နယ်၊ ရန်ကနု် 

၂၀၁၆ ခနုှစ၊် န ဝုငဘ်ာ ၁ ရကမ် ှ ၂၀၁၇ 
ခုနှစ်၊ ဖအာကတ် ဘုာလ ၃၁ ရက ်အထ  
၁ နှစ ်
(နှစစ်ဉ် ကတ်မ််းတ ု်း ည စ်နစပ် င ်) 

 ၅   စတိုရမ္းေပ 

G Link  အမ တ္ ၆ ၊ အုမ္း     မ င့္    ၊ 
Maharbandoola Complex ၊ အိမ္ရာ 
(B) ၊ ပိုဇြမ္ေတာင္ာမိဥ႕မယ္၊ ရမက္ိုမ ္

   ၇ ုို  စ္၊ ဇြမ္က   ရ ကမ္     ၈ 
ုို  စ္၊ ေမက    ရက္အ ိ     စ္  

(  စစ္ာ္္ ကတ္မ္းတိိုး္ာ့္စမစ္အဖင့္)  

     စတိုရမ္းေပ 

Gold Shipping  အခန််းနံြါတ် ၇၀၇၊ ၇ လ ာ၊ AMPS 
တာဝါ (B)၊ လမ််း ၅၀ ကနွ်ဒ ုမီနီယံ၊ 
ဗ လု်တစ်ဖထာင်ပမ ြုြို့နယ၊် ရနက်နု် 

၂၀၁၇ ခုနစှ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရကအ်ထ  ၁ နှစ်  

(နှစစ်ဉ ်ကတ်မ််းတ ု်း ည စ်နစပ် င )် 

 ၈   စတိုရမ္းေပ 

ကၽြ ို္ပ္တိိုိုကိုမၸဏ၏တြင္ အအုားအေရးပုေ္ာအေအုပစ္ာ္းမခားမ ိ ပု။ 
 
၉.၇ ိ္ုေတ္မ   င့္ ဖြ႕ံာဖဥိးတိိုးတက္မ ဆိုိငရ္ာေဆာင ္ြက္မ မခား  
 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််း ဖဘာ ဘာဝအရ ကျွနု််ြ်တ ုို့၏ကုမပဏီက ရင််းနှီ်းပမ ြုြ်နှံမည ်   ုို့မဟုတ် အဖကာင်အထည်   
ဖ ာမ်ည ်စမီံက န််းမ ာ်း ဒီဇ ုင််းဖရ်းဆွွဲပခင််း၊ တည်ဖဆာက်ပခင််းနှင ် အဖကာင်အထည်ဖ ာပ်ခင််းအတွက် ပ စဖ်ပမာက်န ုင်စွမ််း 
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ဖလ လာပခင််းမှအြ အပခာ်း ုဖတ နနှင ်  ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုဖဆာင်ရွက်မ ာ်းက ု ဖဆာင်ရွက်ရန် မလ ုအြ်ြါ။ Latest 
Practicable Date အရ ကျွန်ြု်တ ိုု့ကုမပဏီ ည် ဖအာက်ဖ ာ်ပြြါ ုဖတ နနှင ်  ွံြို့ပ  ြု်းတ ု်းတက်မှုဖဆာင်ရွက် 
ခ က်မ ာ်းက ု စတင်ပြီ်းပ စြ်ါ ည် - 
စာ္ အမာ္ ရက္စြ  ရာ္ရြယ္ုခက္ 

  
 

LDC Mandalay 
 

   ၅-   ၇  
ဖစ ်းကကွအ်ရယွအ်စာ်း၊ ဖစ ်းကွက်အလာ်းအလာနှင  ်အပခာ်းအရာမ ာ်း 

နှင  ် ယဉှပ်ြ ြုင်မှုမ ာ်းက ု ခနို့်မနှ််းပခင််းနှင  ်  ံု်း ြ်ပခင််းမ ာ်းြါဝင ်ည ် 

ဖစ ်းကကွ်ပ စ်ဖပမာက်န ုင်စွမ််းဖလ လာမှု 

  
 

LDC Mandalay 
 

    -   ၇  
နည််းြညာြ ုင််းနငှ ်လုြ်ငန််းလညြ်တမ်ှုဆ ုင်ရာပ စ်ဖပမာက်န ုငစ်ွမ််းက  ု

ဖလ လာ ံ်ုး ြပ်ခင််းနှင ် စီမံက န််းြငမ်အစီအစဉက်  ု ဖရ်းဆွွဲပခင််းမ ာ်း 

ြါဝင် ည  ်နည််းြညာဆ ုင်ရာ ပ စ်ဖပမာကန် ုငစ်မွ််းဖလ လာမှု 

  
 

LDC Mandalay 
 

    -    ၆  
အပမတအ်စနွ််းရန ုငစ်ွမ််းနှင ဘ်ဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာြံစုမံ ာ်း (Financial 
Model) ဖရ်းဆွွဲပခင််းတ ုို့ ြါဝငြ်ါ ည  ် ဘဏ္ဍာဖရ်းနှင စ််ီးြွာ်းဖရ်း 

ပ စ်ဖပမာက်န ုင်စမွ််းဖလ လာမှု 

  HITLC    ၅-   ၇ 
ဖစ ်းကကွအ်ရယွအ်စာ်း၊ ဖစ ်းကွက်အလာ်းအလာနှင  ်အပခာ်းအရာမ ာ်း 

နှင  ် ယဉှပ်ြ ြုင်မှုမ ာ်းက ု ခနို့်မနှ််းပခင််းနှင ်  ံု်း ြ်ပခင််းမ ာ်းြါဝင ်ည ် 

ဖစ ်းကကွ်ပ စ်ဖပမာက်န ုင်စွမ််းဖလ လာမှု 

၅ HITLC     -   ၈ 
နည််းြညာြ ုင််းနငှ ်လုြ်ငန််းလညြ်တမ်ှုဆ ုင်ရာပ စ်ဖပမာက်န ုငစ်ွမ််းက  ု

ဖလ လာ ံ်ုး ြပ်ခင််းနှင ် စီမံက န််းြငမ်အစီအစဉက်  ု ဖရ်းဆွွဲပခင််းမ ာ်း 

ြါဝင် ည  ်နည််းြညာဆ ုင်ရာ  ပ စ်ဖပမာကန် ုငစ်မွ််းဖလ လာမှု 

၆ HITLC     -   ၆ 
အပမတအ်စနွ််းရန ုငစ်ွမ််းနှင ဘ်ဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာြံစုမံ ာ်း (Financial 
Model) ဖရ်းဆွွဲပခင််းတ ုို့ ြါဝငြ်ါ ည  ် ဘဏ္ဍာဖရ်းနှင စ််ီးြွာ်းဖရ်း 

ပ စ်ဖပမာက်န ုင်စမွ််းဖလ လာမှု 

  ။ ကိုမၸဏ၏စ၏မံအိုပ္ုခဥပ္မ အဖြ ႕ုေဆြးေ ြးမ မခား   င့္ ဆမ္းစစ္ေက့ကာမ  
 

ပြန်လည် ွွဲြို့စည််းပခင််းလုြ်ငန််းစဉ်က ု ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊   ဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင်မ ှ ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲ ပ စရ်ာ ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊  
မတ်လ ၃၁ ရက်နှင ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင ် အဆံု်း တ်ဖ ာနှစ်မ ာ်းအတွက် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနမ ာ်းနှင ် လုြ်ဖဆာင်မှု 
ရလဒ်မ ာ်းက  ုတ ုက်ရ ုက်န ှုင််းယှဉ်၍ မရန ုင်ြါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊   ဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊  မတ်လ ၃၁ 
ရက်အထ ကာလဆ ုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန ည် ၇ လခွွဲ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်က ု ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြပြီ်း ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်ဆ ုင်ရာဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖန ည် ၁၂ လ ကာလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်ခ က်က ု ထင်ဟြ်ဖ ာ်ပြြါ ည်။ 
ြ ုမ ထု ဖရာက်ဖကာင််းမနွ်ဖ ာန ှုင််းယှဉ် ံု်း ြ်မှုပ စ်ဖစရန်အတွက်  ပြန်လည် ွွဲြို့စည််း တည်ဖထာင်မှုလုြ်ငန််းစဉ်  ည် 
၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ဧပြီလ ၁ ရက်၌ ဖဆာင်ရွက်ပြီ်းစီ်းခွဲ ြါက၊   ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တငွ်  ကုန်ဆံု်းဖ ာနှစ် အတွက်   
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခအဖနနှင ်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုရလဒ်မ ာ်းက ု ဖ ာပ်ြဖ ာစာရင််းမစစ်ဖဆ်းရဖ ်း ည ် 

ခနို့်မှန််းတွကခ် က်ထာ်းဖ ာ နှစ်ခ ြုြ်ဖငွစာရင််းရှင််းတမ််း (Unaudited Pro Forma Consolidated Financial 
Statement) မ ာ်းက ု ဤစာရင််းဝင်အပ စ်တင် ွင််းပခင််း ဆ ုင်ရာ ထုတ်ဖ ာ်ဖ ကညာစာတမ််းတွင်  ဖ ာပ်ြထာ်းြါ ည်။ 
ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ အတွက ် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ ခနို့်မှန််းတွကခ် က်ထာ်း ည ် စဖုြါင််းဘဏ္ဍာဖရ်း 

ရှင််းတမ််း (Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Statement) မ ာ်း နှင  ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ အတွက် 
စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းဖ ာ နှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းက ု ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ အတွက် ခနို့်မှန််းက ုက်ည   
တွကခ် က်မှုမ ာ်းနှင ်တကွ  ကျွန်ုြ်တ ုို့၏လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်း၊ တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏စာရင််း စစဖ်ဆ်းထာ်း ည ် 
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ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းအဖြေါ်အဖပခခံ၍ ပြြုစထုာ်းြါ ည်။ စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ ခနို့်မှန််းစုဖြါင််း 

ဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက် (Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information) မ ာ်းက ု 
 ာဓကအပ စ် ာ တင်ပြထာ်းပခင််းပ စ်ပြီ်း ၄င််းတ ုို့ ည် စဖုြါင််းဘဏ္ဍာဖရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းက ုဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊ 
ဖန င်အန ဂတ်တငွ် ဖဆာင်ရွက်မည ်လုြ်ငန််းဆ ုင်ရလဒ်မ ာ်းက ုဖ ာ်လည််းဖကာင််း၊  တ်မှတ်ကာလမ ာ်း အတွင််း 
အမှန်တကယ် အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ဖဆာင်ရွက်န ုင်မည ်ရလဒ်မ ာ်းက ုဖ ာ်လည််းဖကာင််း ရည်ည န််းဖ ာ်ပြပခင််း 
မဟုတ်ြါ။  
 
ဖအာက်ဖ ာ်ပြြါစီမံအုြ်ခ ြုြ်မှုအ ွွဲြို့၏ဖဆွ်းဖနွ်းမှုမ ာ်း နှင ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုနှင ် ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖပခ 
အဖနမ ာ်းက ု ဆန််းစစ်ဖလ လာပခင််း ည် ဘဏ္ဍာနှစ်၂၀၁၇-၁၈ အတွက ် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းပခင််းမရှ ဖ ာ ခနို့်မှန််း 

တွကခ် က်ထာ်း ည ် နှစခ် ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််း (Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Statement) 
မ ာ်းနှင ် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ အတွက် စာရင််းစစ်ဖဆ်းထာ်းဖ ာနှစ်ခ ြုြ်ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းအဖြေါ်  အဖပခခံထာ်း 
ြါ ည်။ 
 
  .   သာာ  စ ္   ၇- ၈   င့္ သာာ  စ ္   ၈- ၉ ကိို  ိ ငး္ယ ာတ္ငအ္ပေ္ာကိုပင္မး္ေဆာင ္ြက္မ ရကဒ္မခား 
စာရငး္စစေ္ဆး ားအုငး္မ ိ ေ္ာစိုေပ င္္းအ ံ းအအမတ္  ငး္တမး္ (ုမ္ိမ မး္တြက္ုခက္ ား္ာ့္ အုခက္အကက္မခား 
အေပစအေအုု ံ) 

Ever Flow River Group Public Company Limited 
ုမ္ိမ မ္းတြက္ု ခက္ ားေ္ာ စိုေပုင္းအ ံ းအအမတ္ေဖာ္အပုခက ္ သာာ  စ္  ၇- ၈ 

(အမမ္မာကခပ္) 
သာာ  စ္  ၈- ၉ 
(အမမ္မာကခပ္) 

 င္ေငြ ၈,  ၈,၉၉ , ၈၈    ,  ၇,၆  , ၈၈ 
ေရာင္းုခ္ာ့္ကိုမ္ပစ္ာ္းဆိုိင္ရာကိုမ္ကခစရိတ္ (၅,   , ၇၆,  ၇)  (၇,၅  ,၉၈ ,၇၅၈) 
အ္ကမ္းအအမတ္  ,   ,၆  ,၉၈    ,၆ ၆,၆ ၅,၇   
စ၏မံုမိ္ ြု မ ကိုမ္ကခစရိတ္  ( ,၇၆၈,၉၉၈,၇ ၇)  ( ,  ၇,၆  ,  ၇) 
ေရာင္းုခေရး   င့္ အဖမ္ိအဖဟးေရးဆိိုငရ္ာကိုမက္ခစရတိ္မခား - - 
အတိိုး   င့္ အုြမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ ္   ၅,၆ ၅,      ၉,  ၅,၅   
အအုား င္ေငြ ၆ ,၉၉ ,  ၈   ,၇၈ ,  ၇,  ၅ 
သာာေရးကိုမ္ကခစရိတ္မခား (Finance Cost)  - (၈ ,၉ ၇) 
အ ြုမ္မ ိုတ္မ၏ အအမတ ္  ၉၈,၆ ၉, ၈   ,၉၉ , ၆ ,၇၉  
 င္ေငြုြမ္ကိုမက္ခစရတိ္မခား ( ၇ ,၉၆၉,   )  ( ၈ , ၈၉,၈၆ ) 
အ ြုမ္ ိုတ္ာပ၏းအအမတ္    ,၆ ၉,၈၆၈   ,၈ ၈,၉၇ ,၉ ၇ 
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအအမတ္မခားမ ရ ိ ္ာ့္ေ စို (  ၈,၆ ၉, ၇၆)  (  ၇, ၆၇,  ၈) 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ အအမတ ္  ,၉၈၉,၆ ၈  ,၅၇ ,၇  ,၅ ၉ 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ အအုား ငေ္ငြအကံိုးစံို (Other Comprehensive 
Income) 

-   ၆,၇၉ ,၉   

တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive 
Income) 

( ,၉၈၉,၆ ၈)  ,  ၈, ၉၈, ၅  

ေအာက္ပုတိုိိ ံ ိ္ုိိ ုြ ေ ေပး ိုိင္္ ာ့္အအမတ ္
မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ္ိုိင္္ႈမခား  , ၅ ,၇ ၈  ,၅၈ ,၆  , ၅  
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) (၅,   , ၅၆)  (  ,၉  ,၅  ) 
တစ ္ စက္ိုံးအတြက္ စိုစိုေပုငး္အအမတ ္ ( ,၉၈၉,၆ ၈)  ,၅၇ ,၇  ,၅ ၉ 
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ေအာက္ပုတိိုိုစိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive Income) 
မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိို ပိိုငဆ္ိုိင္္ႈမခား  , ၅ ,၇ ၈  ,   ,  ၈,၉၉  
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) (၅,   , ၅၆)  (  ,၉  ,၅  ) 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္ စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို (Total Comprehesive 
Income) 

( ,၉၈၉,၆ ၈)  ,  ၈, ၉၈, ၅  

 
 ငေ္ငြဆိိုငရ္ာဆမး္စစေ္က့ကာမ  

ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား 
 ၇- ၈ သာာ  စ္ 
(အမမ္မာကခပ္) 

စိုစိုေပုင္း 
% 

 ၈- ၉ သာာ  စ္ 
(အမမ္မာကခပ္) 

စိုစိုေပုင္း 
% 

တိိုးတက္မ  

EFR (Stand-alone) မရ  ိ  . %  ၉၆, ၆၅,     .၈% မ္က္ဆိိုင ္

MRTW Logistics  ၈ ,၉၉ ,  ၅  .၆%  ၆၉,  ၈,  ၈  .၅% - ၉.၈% 

Multipack  , ၅ ,၆ ၉, ၈    .၆%   ၈, ၉ ,၆    . % -၆၇. % 

UCS    ,၉  ,  ၅  . %    , ၈ ,၈၉၈  .၉%  .၈% 

EFR GLE ၉ ၇,၇  ,၆၇    .၉%  ,၆၈ ,၉၆ ,၈    ၆. % ၈ .၆% 

MRTW Manufacturing   ,၅၆ ,၉၇၇,၉၈၈  ၈.၆%  ,   ,၇  ,၅ ၈   .၆% -  .၉% 

Gold Shipping ၈ ၈,၉၇ ,၈ ၈ ၉.၇%  , ၇၆,  ၇,၈ ၆   . %   .၆% 

EFR Trading  , ၆ ,၆ ၆,      . % ၅, ၅ ,၅၈ , ၇၆  ၈.၈%  ၈.၇% 

LDC Mandalay မ ိ   . % မ   ိ  . %  

စိုစိုေပုင္း င္ေငြ ၈,   ,၈၅ ,၈၆     . %   ,၅၆ , ၇၆, ၆     . %  ၅.၇% 

 

မိုင္ကိုမၸဏ၏   င့္ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား 
အ္ကား ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ  

(၅ ,၈၆ ,၆၇၆)  (   ,၇၅၅,၇၇ )   

စိုစိုေပုင္း င္ေငြ ၈,  ၈,၉၉ , ၈၈    ,  ၇,၆  , ၈၈    .၅% 
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ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ စုစုဖြါင််းဝင်ဖငွ ည် ယခင် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၈,၄၀၂,၈၅၀,၈၆၄ က ြ်ရရှ ခွဲ ရာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၁၀,၅၆၁,၃၇၆,၂၆၁ က ြ် ရရှ ခွဲ ပြီ်း ၂၅.၇% တ ု်းြွာ်းလာခွဲ  ည်။  ဝင်ဖငွ ည ် အဓ ကအာ်းပ င ် EFR 
Trading ၊ EFR GLE နှင ် Gold Shipping တ ုို့၏ ၇၈.၂%၊ ၃၅.၅% နှင ် ၁၆.၆% အ ီ်း ီ်းထည ်ဝင်မှု တ ုို့ဖ ကာင ် 
တ ု်းြွာ်းလာပခင််းပ စ ်ည်။ ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် ရာဘာတင်ြ ုို့ဖရာင််းခ မှုမ ှ ကက ြုတင်ဝင်ဖငွမ ာ်းက ုရရှ ခွဲ  ည ်အပြင်   
အီလက်ထဖရာနစြ်စစည််းမ ာ်းဆ ုင်ရာဖရာင််းခ မှုြမာဏမ ာ်းလည််း ပမင ်တက်ခွဲ ရာ ကုန် ွယ်ဖရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းက ု 

အရှ န်အဟုန်ပမ င ်တင်ဖဆာင်ရွက်မှုနှင  ်လုြ်ငန််းမ ာ်းက  ုတ ု်းခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်မှုဖ ကာင ် EFR Trading ၏ဝင်ဖငွ ည် ယခင် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၃,၄၆၃,၆၃၆,၄၂၃ က ြ်ရရှ ခွဲ ရာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်  ၅,၁၅၁,၅၈၀,၂၇၆ 
က ြ်အထ  ရရှ ခွဲ ပြီ်း ၄၈.၇% တ ု်းြွာ်းလာခွဲ  ည်။ ကျွန်ြု်တ ိုု့အဖနပ င ် အဖရ်းကကီ်း Customer မ ာ်းအာ်း 

အလံု်းစုံဖထာက်ြံ ြ ုို့ဖဆာင်ဖရ်းဝန်ဖဆာင်မှုမ ာ်းက  ု ဖဆာင်ရွက်ဖြ်းန ုင်ခွဲ ပခင််းဖ ကာင  ် EFR GLE ၏ဝင်ဖငွ ည် ယခင် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၉၁၇,၇၀၃,၆၇၄ က ြ် ရရှ ခွဲ ရာမှ ၁,၆၈၄,၉၆၁,၈၃၄ က ြ်ရရှ ခွဲ ပြီ်း ၈၃.၆%  
တ ု်းြွာ်းလာခွဲ  ည်။ ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ြင်မ ဖဘဂာလ ုင််းကုမပဏီက အာရှကုန် ွယ်ဖရ်းအတွက်ဖကာင််းမနွ်ဖ ာ ဝန်ဖဆာင်မှု 

အ စ်မ ာ်းက ု ထြ်မံတ ်ုးခ ွဲြို့ဖဆာင်ရွက်ခွဲ ရာ Gold Shipping ၏ဝင်ဖငွ ည်လည််း ယခင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် 

၈၁၈,၉၇၁,၈၄၈ က ြ် ရရှ ခွဲ ရာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ၁,၁၇၆,၂၁၇,၈၂၆ က ြ်ရရှ ခွဲ ပြီ်း ၄၃.၆% 
တ ု်းြွာ်းလာခွဲ ြါ ည်။ 
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အ္ကမး္အအမတ္ဆိိုငရ္ာဆမး္စစေ္က့ကာမ  

 

 
မ ခင်ကုမပဏီနှင ်လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီမ ာ်းအ ကာ်းလုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းက ုြါ ထည ် ွင််းတွက်ခ က်ထာ်းဖ ာ 

ကျွန်ုြ်တ ုို့၏ စုစုဖြါင််းအ ကမ််းအပမတ် (Gross Profit)  ည ်၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပမန်မာက ြ်ဖငွ ၂,၉၃၃,၇၂၇,၈၆၄ ရှ ခွဲ ရာမှ   
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်  ပမန်မာက ြ်ဖငွ ၃,၀၁၉,၅၄၄,၉၈၁ အထ  ရရှ ခွဲ ရာ ၂.၈% ပမင ်တက်လာခွဲ  ည်။ 

ကျွနု််ြ်တ ုို့၏  ဝင်ဖငွ ည် ၂၅.၇% အထ ပမင ်တကလ်ာခွဲ ဖ ာ်လည််း EFR GLE ၊ MRTW Manufacturing၊ Gold 
Shipping နငှ ် EFR Trading တ ုို့၏အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င် ဖလ ာ က ခွဲ ဖ ာဖ ကာင ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏အ ကမ််းအပမတ် 

ြမာဏဖလ ာ က ခွဲ ြါ ည်။ EFR GLE ၏အ ကမ််းအပမတ် ည် ၁၆.၀% ပမင ်တကလ်ာခွဲ ပြီ်း ဖစ ်းကွက်အတွင််း 
ယှဉ်ပြ ြုင်ဖဆာင်ရွက်မှုပြင််းထန်ဖ ာဖ ကာင ် အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င် ည် ၈၁.၈% မ ှ ၅၁.၇% အထ က ဆင််းခွဲ ြါ ည်။ 

အဓ ကအာ်းပ င ် အလုြ် မာ်းစရ တ်စကမ ာ်းနှင ် အခ  န်ြ ုလုြအ်ာ်းခမ ာ်းကုန်က မှုပမင ်မာ်းပခင််းဖ ကာင ် MRTW 
Manufacturing ၏ အ ကမ််းအပမတ်နှင ် အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်နှစ်ရြ်စလံု်း ည် ၄၄.၃% နှင  ် ၃၄.၆% 

ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား 
 ၇- ၈ သာာ  စ္ 
(အမမ္မာကခပ္) 

စိုစိုေပုင္း 
% 

 ၈- ၉ သာာ  စ္ 
(အမမ္မာကခပ္) 

စိုစိုေပုင္း % တိိုးတက္မ  

EFR (Stand-alone) -   ၉၆, ၆၅,      .၅% မ္က္ဆိိုင ္
MRTW Logistics    ,၇ ၅,၇၇၇ ၈. %  ၉၆,၆ ၉,၅   ၆.၇%  - ၉. % 
Multipack  ၆ ,၇၅ , ၆    .၉% ၇၆,   ,၇၅၉  .၆% -၇၈.၈% 
UCS  ၉၆,   ,    ၆.၅%    ,၅  ,၇   ၆.၉%  . % 
EFR GLE ၇၅ , ၇ ,၉၉၇   .၈% ၈၇ , ၉၅,၆၆   ၉.၇%  ၆. % 
MRTW Manufacturing  ၆ ၈,၇၆၅,၇ ၆   .၈%   ၉,၉၈ ,      .၉% -  . % 
Gold Shipping ၅ ၅,၅၆ ,၅၅၆  ၇. % ၅  , ၉ , ၇၅  ၇.၇%  .၉% 
EFR Trading   ၅,   , ၅    .၈%    ,၆၆ ,၈ ၇   . % - . % 
LDC Mandalay -  . % -  . %  
စိုစိုေပုင္းအ္ကမ္းအအမတ္     ,  ၉,၅  ,၉၈     %   ,၉  ,၇ ၇,၈၆     %  - .၈% 
      
မိုင္ကိုမၸဏ၏   င့္ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား 
အ္ကား ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ  

(  ,၉  ,   )  (  ၇, ၉ ,   )   

စိုစိုေပုင္းအ္ကမ္းအအမတ္  ,   ,၆  ,၉၈    ,၆ ၆,၆ ၅,၇    -  .၆% 

အ္ကမ္းအအမတ္မာဂခင္  ၇- ၈ သာာ  စ္  ၈- ၉ သာာ  စ္ တိိုးတက္မ  

MRTW Logistics  ၆ . % ၇ . %  ၅. % 
Multipack   . %   .၉% - ၅.၉% 
UCS ၉၇.၇% ၉၉. %  . % 
EFR GLE ၈ .၈% ၅ .၇% - ၆.၈% 
MRTW Manufacturing   .၇%  ၆. % -  .၆% 
Gold Shipping ၆ . %   . % - ၉.၇% 
EFR Trading  ၉. % ၆. % -  .၅% 
LDC Mandalay    
စိုစိုေပုင္းအ္ကမ္းအအမတ္   ၅.၉%  ၇.၈% -  .၇% 
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အ ီ်း ီ်းစကီ ဆင််းခွဲ  ည်။ Gold Shipping ၏ဝင်ဖငွ ည် ၄၃.၆% ပမင ်တက်လာခွဲ ဖ ာ်လည််း ဝင်ဖငွြမာဏ 
အတည်ပြြု ည ်နည််းလမ််းဖပြာင််းလွဲမှုဖ ကာင ် အ ကမ််းအပမတ်ဖငွြမာဏမှာ ထူ်းပခာ်း ည ်အဖပြာင််းအလွဲမရှ ဘွဲ 
အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်မှာမူ ၆၃% မ ှ ၄၄.၂% အထ ဖလ ာ က ခွဲ ြါ ည်။ ထြ်မံအဖ ်းစ တ်  ရှ လ ုြါက ဘဏ္ဍာဖရ်း 

ဆ ုင်ရာအခ က်အလက်မ ာ်းအြ ုဒ်တွင်  တ်ရှုန ုင်ြါ ည်။ EFR Trading ၏ ဝင်ဖငွ ည် ၄၈.၇% ပမင ်တက် 
လာခွဲ ဖ ာ်လည််း အ ကမ််းအပမတ်ြမာဏမှာ ထူ်းပခာ်း ည ်အဖပြာင််းအလွဲမရှ ဘွဲ အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်မှာမူ ၉.၄% မှ 
၆.၂%   ုို့ က ဆင််းခွဲ ြါ ည်။ ဝယ်ယူမှုကုန်က စရ တ်မ ာ်းဖ ကာင ် ထ ု  ုို့က ဆင််းခွဲ ရပခင််းပ စ်ြါ ည်။ 
 

 
အ္ားတင္အအမတ္မာဂခင္    ၇- ၈ သာာ  စ္    ၈- ၉ သာာ  စ္ တိိုးတက္မ  
MRTW Logistics  .၇%  . %  ၉၈. % 
Multipack  .၆% - .၇% -  ၇. % 
UCS   .၇%  . % -၇ .၇% 
EFR GLE   . %   .၇%   . % 
MRTW Manufacturing -၅.၉% -  . %   ၇. % 
Gold Shipping   .၈%   .၆% ၅.၈% 
EFR TRading  .၇%  . %  ၆. % 

 

 
 ၇- ၈ သာာ  စ္ 
(အမမ္မာကခပ္) 

 ၈- ၉ သာာ  စ္ 
(အမမ္မာကခပ္) 

တိိုးတက္မ  

EFR (Stand Alone) (၇၆,၉ ၇,  ၇) ( ,   ,၉၆ ) -၉၈.၇% 
MRTW Logistics   ,၈၇ ,၉   ၆,   ,၅     ၉. % 
Multipack  ၈,၅ ၇, ၉   (၅,၉ ၅,၈၇၆)  -   . % 
UCS  ၇,၆  ,၆၅၈ ၈,   ,  ၅ -၇ . % 
EFR GLE    , ၈ ,၈      ,၈၆ ,၉၆     . % 
MRTW Manufacturing (၉ ,   ,၆ ၇) ( ၇ ,၆၅၇,   )  ၉၅. % 
Gold Shipping    ,၉၅ , ၅၅  ၇ ,၅၆၇,၆ ၈ ၅ .၉% 

EFR Trading  ၅၉, ၆ ,       ,၅ ၅,  ၆ ၇ . % 

LDC Mandalay (၇ ,၈ ၉,  ၆) ( ၇ ,၅၆ ,   )   ၅. % 
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအအမတ္မ ရ ိ ္ာ့္ေ စို (  ၈,၆ ၉, ၇၆) (  ၇, ၆၇,  ၉) ၈ .၅% 
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္  စိုစိုေပုင္းအ္ားတင္ 
 င္ေငြ  

( ,၉၈၉,၆ ၈)  (  ၇,  ၇,၉  )   ၆၆.၈% 

မိုင္ကိုမၸဏ၏   င့္ ကကေ္အာက္ု ံကိုမၸဏ၏မခား 
အ္ကားကိုပ္ငမး္ေဆာင္ ြကမ္  (Intercompany 
Transaction) 

- ၇၇,၇၅ ,၇၆   

တစ္  စ္ကံိုးအတြက္စိုစိုေပုင္းအ္ားတင္ င္ေငြ  ( ,၉၈၉,၆ ၈)  (၉ , ၇ , ၆ )    ၇.၉% 
    
အအုားစိုစိုေပုင္း င္ေငြ -   ၆,၇၉ ,၉    
ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခားုအအမတ္ (အ ံ း) -  ,၆၆ , ၇၇,၆၇   
တစ္  စ္ကံိုးအတြက္စိုစိုေပုင္း င္ေငြအကံိုးစံို ( ,၉၈၉,၆ ၈)  ,  ၈, ၉၈, ၅   
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၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အရံှု်း ပမန်မာက ြ် ၃,၉၈၉,၆၀၈ ရရှ ခွဲ ရာမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပမတ်ဖင ွ ပမန်မာက ြ် 

၂,၀၀၈,၄၉၈,၄၅၀ ရရှ ခွဲ ဖ ာဖ ကာင ် ကျွန်ုြ်တ ုို့၏စုစုဖြါင််းအ ာ်းတင်ဝင်ဖငွ ည် တ ု်းတက်လာခွဲ  ည်။  
ထ ု  ုို့တ ု်းတက်လာမှု ည် အဓ ကအာ်းပ င ် ကျွန်ုြ်တ ုို့လက်ဖအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခုက  ု ဖရာင််းခ ရာမှ အပမတ်ဖငွနှင ် 
မတူညီဖ ာဖငွဖ က်းအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက ု  ဖငဖွ က်းအမ  ြု်းအစာ်းတစ်ခုပ င ်  ဖပြာင််းလွဲဖ ာ်ပြပခင််းမှ  ဖင ွာ်းမဟုတ် 

ဖ ာအပမတ်ဖငွမ ာ်းဖ ကာင ်ပ စြ်ါ ည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်တွင ်EFR  ည် ၄င််း၏လက်ဖအာက်ခံ ကုမပဏီ 

Multipack မှတစ်ဆင ် Multipack နှင  ် Asia UTOC Pte. Ltd. တ ုို့ က်စြ်တည်ဖထာင်ထာ်း ည ်  

 က်စြ်ကုမပဏီပ စ်ဖ ာ UTOC Multipack တွင ် အက  ြု်းအပမတ် ၄၀% ြါဝင် ည ်  က်စြ်လုြ်ငန််း ဖဘာတူ 

စာခ ြုြ်က ု ခ ြုြ်ဆ ုခွဲ ြါ ည်။  က်စြလ်ုြ်ငန််း ဖဘာတူစာခ ြုြ် (JVA) နှင ် Asset Transfer Agreement တ ုို့အဖြေါ် 

အဖပခခံ၍ EFR  ည ် Multipack ၏ရရန်ြ ုငခ်ွင ်မ ာ်း (Assets) က ု UTOC Multipack   ုို့လ ွဲဖပြာင််းဖြ်းပခင််းပ င ်  

အပမတ်ဖငွ ပမန်မာက ြ် ၁,၆၆၄,၁၇၇,၆၇၂ ရရှ ခွဲ ြါ ည်။ လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် အမ ာ်းအာ်းပ င ် 

 ံု်းစွွဲ ည ်ဖငွဖ က်းမှာ အဖမရ ကန်ဖဒေါ်လာပ စ်ရာ ဘဏ္ဍာဖရ်းဆ ုင်ရာရရြ ုင်ခွင ်မ ာ်း (Financial Assets) နှင ်စြ်လ ဉ််း၍ 
လုြ်ငန််းလည်ြတ်ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် ံု်းစွွဲ ည ်ဖငွဖ က်းမှ ယခုရှင််းလင််းတင်ပြရာတွင်  ံု်းစွွဲ ည ်ဖငွဖ က်း  ုို့ 
ဖပြာင််းလွဲရာတွင် ဖငွ ာ်းပ င ်မဟုတ်ဘွဲ ဖငွဖ က်းဖပြာင််းလွဲဖ ာ်ပြပခင််းဆ ုင်ရာအပမတ်ဖငကွ ု ရရှ ခွဲ ြါ ည်။ 
ကျွန်ြု်တ ိုု့၏ဘဏ္ဍာဖရ်းရှင််းတမ််းမ ာ်းဆ ုင်ရာမှတ်ခ က်မ ာ်းတငွ်ဖ ာပ်ြထာ်း ည ် ကျွန်ြု်တ ိုု့၏စာရင််းက ငု် မူဝါဒက ု 
 တ်ရှုြါ။ ဝင်ဖငွနှင ် အ ကမ််းအပမတ်မ ာ်းတ ု်းတက်လာခွဲ ပြီ်း စမီံခနို့်ခွွဲမှုကုန်က စရ တြ်မာဏမှာမူ  ဖပြာင််းလွဲမှု  မရှ ပခင််း 

ဖ ကာင  ်  EFR GLE၊ Gold Shipping နှင  ် EFR Trading တ ုို့အတကွ် ဖြ်း ွင််းရ ည ်အခွန်အခမ ာ်းက ု 
နုတ်ြယ်ပြီ်းဖန က် ကျွန်ြု်တ ုို့၏အ ာ်းတင်အပမတ် ည် ၁၀၄%၊ ၅၁.၉% နှင  ် ၇၃% အထ  အ ီ်း ီ်းပမင ်တက်လာ 

ခွဲ ြါ ည်။ MRTW Manufacturing နှင ်စြလ် ဉ််း၍ ဝင်ဖငွနှင ် အ ကမ််းအပမတ်မာဂ င်နှစ်ခုစလံု်း၏ြမာဏဖလ ာ က  

ခွဲ ပခင််းဖ ကာင ် MRTW ၏အရံှု်း ည် ပမန်မာက ြ် ၉၂,၀၁၃,၆၂၇ မှ ပမန်မာက ြ် ၂၇၁,၆၅၇,၃၁၀ အထ  ၁၉၅% 

ပမင ်တက်လာခွဲ ြါ ည်။ ကျွန်ုြ်တ ိုု့၏လက်ရှ ြံုမနှ် Customer အခ  ြုြို့နှင ် စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းက ု  ပြန်လည်ဖဆွ်းဖနွ်း 
လ က်ရှ ြါ ည်။ စမီံက န််းအတွက် စမီံခနို့်ခွွဲမှုဆ ုင်ရာစရ တစ်ကမ ာ်းက ု စီမံက န််းတည်ဖဆာက်မှုဆ ုင်ရာစရ တ်စကမ ာ်း 

အပ စ ် မတည်ဖငရွင််းတွင်ထည ်ဝင်ပခင််းအစာ်း အ ံု်းစရ တ်အပ စ ်ာ ဖ ာပ်ြခွဲ ပခင််းဖ ကာင ် LCD Mandalay ၏အရံှု်း 

 ည ် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ တွင ် ပမန်မာက ြ် ၇၀,၈၂၉,၁၃၆ ရှ ခွဲ ရာမှ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၁၉ တွင ် ပမန်မာက ြ် 

၁၇၃,၅၆၄,၃၃၀ အထ  ပမင ်တက်လာခွဲ ြါ ည်။ HITLC ၏စီမံက န််းဆ ုင်ရာကနဦ်းကနု်က စရ တ်မ ာ်းနှင ် KEFR 
၏တန်  ု်းဖလ ာ ဖငွြမာဏပမင ်မာ်းမှုတ ုို့ဖ ကာင ် တွွဲ က်ကုမပဏီမ ာ်း၏အရံှု်းြမာဏမ ာ်းမှာ ပမင ်တက်ခွဲ ြါ ည်။ 
 
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအကခဥိးအအမတ္မခားမ ြု ေ ရ ိ   
ေ္ာပမာဏ 

သာာ  စ ္၇- ၈ 
(အမမမ္ာကခပ)္ 

သာာ  စ ္၈- ၉ 
(အမမမ္ာကခပ)္ 

တိိုးတက္မ  

KEFR (၈၉,၆၇ ,၇၅ ) (  ၈, ၅ ,၅၈၉)   .၇% 
HITLC ( ၈,၉၅၇,၇  ) (၆၉,၇၇၈,   ) ၇၉. % 
Multipack - (၅၉,   ,၅ ၉)  
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားုအကခဥိးအအမတ္မခားမ ုြ ေ ရ ိ   
ေ္ာပမာဏ 

 (  ၈,၆ ၉, ၇၆)  (  ၇, ၆၇,  ၈) ၈ .၅% 

 
KEFR နှင ်စြ်လ ဉ််း၍ ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စ်ီး၏ြံုမှန်လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်န ုင် ည ် က်တမ််းထက်  ၄င််း၏စာရင််းက ုင်  
ဆ ုင်ရာတန်  ု်းဖလ ာ က မှု က်တမ််းထက်ြ ုမ တု ုဖတာင််းဖ ာဖ ကာင ် ဝင်ဖငွမ ှ အတ ု်းဖငွ၊ အခွန်အခ၊ တန်  ု်းဖလ ာ ဖငွ 

နှင  ် အရစ်က ဖြ်းဆြ်ဖငွ (Amortization) (EBITDA) မ ာ်းက ုမနုတ်ြယ်ထာ်း ည ်ြမာဏက ု  ကည ်ရှုြါက 

ြ ုမ  ုင ်ဖလ ာ်မည်ပ စ်ြါ ည်။ KEFR ၏ EBITDA မှာ အဖြါင််းက န််းပ စ်ဖနပြီ်း  အဓ ကအာ်းပ င ် တန်  ု်းဖလ ာ က မှု 
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ဆ ုင်ရာ  က်တမ််းကကီ်းမာ်းမှုဖ ကာင ် အထက်တငွ်ဖ ာပ်ြထာ်းဖ ာအပမတ်ဖငွြမာဏမှာ အနုတ်က န််းပ စ်ဖနြါ ည်။ 

HITLC  က ု ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒုတ ယနှစ်ဝက်ြ ုင််းတွင် တရာ်းဝင်လုြ်ငန််းစတင်ဖဆာင်ရွက်ပခင််းမပြြုမီအခ  န်အထ  HITLC  
၏အရံှု်း ည်ဆက်လက်၍ရှ ဖနမည်ဟု စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့က ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ ည်။ တစပ်ခာ်းတစ် က်တငွ်လည််း 

 က်စြ်လုြ်ငန််းအ စ်ပ စ်ဖ ာ UTOC Multipack ၏ဦ်းဖဆာင်မှုဖအာက်တငွ် လုြ်ငန််းဖဆာင်ရွက်မှု 

တည်ပင မ်လာပြီ်းဖန က် Multipack မှအက  ြု်းအပမတ်မ ာ်းရရှ လာန ုင် ည်ဟု စမီံခနို့်ခွွဲမှုအ ွွဲြို့က ဖမျှာ်မှန််းထာ်းြါ ည်။  
 
ကိုမက္ခစရတ္ိ  င့္အ္ံိုးစရတ္ိဆိိုငရ္ာဆမး္စစေ္က့ကာုခက္ 
 
ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏စီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုစစုဖုြါင့််းအသံု်းစရ တ့်သည့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၇-၁၈ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၂,၇၈၃,၉၂၉,၇၃၇ ရှ ခ  ရ မ္ှ 

ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈-၁၉ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၂,၈၀၂,၄၅၆,၁၂၁ အ  ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ရ  ၀.၇% အ    ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ြါ  

သည့်။ လုြ့်ငန့််းစတင့်မ္ဖ  င့်ရွက့်မ္ီ ကုန့်က စရ တ့်မ္  ်းြ မု္ ုကနု့်က ခ  သည ့် LDC Mandalay မ္ှအြ အပခ ်း 
လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီအမ္  ်းစုတွင့် ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ကုန့်က စရ တ့်မ္  ်းက ု တည့်ငင မ့္်ဖအ င့်  န့််းသ မ့္််းန ုင့်ခ  ြါသည့်။ မ္ ခင့် 

ကုမ္ပဏ ီ EFR သည့် အမ္ှန့်တကယ့်လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှုမ္ရှ သည ့် ဦ်းြ ုင့်ကမု္ပဏီပေစ့်ရ  စ ရင့််းဝင့်အပေစ့်တင့်သွင့််းရန့် 
ပြင့် င့်ပခင့််းအတကွ့် အတ ုင့်ြင့်ခံမ္  ်းက  ု အခဖ က်းဖငွမ္  ်းဖြ်းဖခ ရဖသ ဖ က င ့် ကုန့်က စရ တ့်သည့် ၃၇၆.၇%  
အ  ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ြါသည့်။ 
 

  
   ၇- ၈ သာာေရး  စ္ 

(အမမမ္ာကခပေ္ငြ) 
   ၈- ၉ သာာေရး  စ္  

(အမမ္မာကခပ္ေငြ) 
တိိုးတက္မ  

EFR (Standalone)         (၈၅, ၈၇, ၆ )         (  ၇, ၇ ,၉ ၇)  ၇၆.၇% 

MRTW Logistics  (  ၉,၆  , ၆၆)  (   ,၈၇ ,၅ ၆) -  . % 
Multipack  (  ၆,   ,   )  (၈ ,၉  ,၆၈ ) -၇ .၆% 

UCS  ( ၈ ,၉၉၉,၈  )  (   ,၅၅ ,၆  ) ၉.၅% 

EFR GLE  (၆ ၅,၆ ၉,၇ ၈)  (၅၆ ,   ,၉  ) -၇. % 

MRTW Manufacturing   (၇ ၅,၉၅ , ၇ )  (၆  ,၅၅၅, ၈၇) -  . % 

Gold Shipping  ( ၆၇, ၅ ,၈၉၈)  ( ၉ ,၈  , ၇၉) - ၉.၇% 
EFR Trading  ( ၉၇,   ,၈ ၇)  (  ၅,၉ ၆,  ၈)  .၅% 

LDC Mandalay  (၇ ,၈  ,  ၅)  (  ၉, ၅၉,၆၅ )  ၈၇.၅% 
စ၏မံုမိ္ ြု မ အ္ံိုးစရိတ္စိုစိုေပုင္း    ( ,၇၈ ,၉ ၉,၇ ၈)    ( ,၈  , ၅၆,   )  .၇% 

 
မိုင္ကိုမၸဏ၏   င့္ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား 
အ္ကားကိုပင္မး္ေဆာငရ္ြက္မ  

  ,၉  ,     ၇ , ၉ ,     

Equity Interest ေအပာင္းက မ အေပစအအမတ္ -    ,၇၅ ,၇၆   

စ၏မံုမိ္ ြု မ အ္ံိုးစရိတ္စိုစိုေပုင္း ( ,၇၆၈,၉၉၈,၇ ၈) ( ,  ၇,၆  ,  ၇) -  .၇% 

 
  . ။ သာာေရးအေအုအေမ  
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စာရင္းစစ္ေဆး ားေ္ာ စိုေပုင္းကက္ကခမ္  င္းတမ္း (အမ မ္တကယ္အုခက္အကကမ္ခားအေပစ အေအုုံ  
  (Actual Basis)) 
စာရင္းစစ္ေဆး ားေ္ာစိုေပုင္းကက္ကခမ္  ငး္တမ္း 

   ၈ ုို  စ္၊ မတ္က    ရ
ရက ္ ိ (အမမ္မာကခပ္) 

   ၉ ုို  စ္၊ မတ္က  
   ရက ္ ိ 
(အမမ္မာကခပ္) 

ရပိိုင္ ြုင့္မခား (Assets)  
ကက္ငင္းမညိုတ္ေ္ာရပိိုင္ ြုင့္မခား   
ပိုံေ္ပိိုင္ပစ္ာ္း (Property, Plant & Equipment – PPE)  ၆၇,   ,     ၇၇,၅၈၆, ၅  
မ ေိတြ႕ ိိုင္ေ္ာ ရပိိုင္ု ြင့္မခား (Intangible Assets)    ,  ၇, ၈၆    , ၈၈, ၆  
ရင္း  ၏းအမ ဥပ ္ ံမ   ,၆၈ ,၆၆ ,  ၅  , ၈၆,၇ ၉, ၅၈ 
ကိုပေ္ဆာငဆ္  စ၏မကံိမ္း -  ,၆၅ ,၆  ,    
ကကင္င္းမညိုတ္ေ္ာရပိိုင္ုြင့္မခားစိုစိုေပုငး္  , ၈ ,   ,၉    ,၅ ၉, ၆ ,၉ ၇ 
 
ကက္ငင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား   
ကိုပေ္ဆာငဆ္  စ၏မကံိမ္း - - 
ပစ္ာ္းစာရင္း  ၇၈,၅ ၈,၉၉၉    ၅၇, ၇ , ၅  
ကိုမ္္ ြယမ္    င့္ အအုားရရမ ္ိ ္ာ့္အရာမခား  ,   ,   ,၅ ၈  ၆, ၇ ,၅၉ , ၈၇ 
ေငြ္ ား(္ိို႕မညိုတ္) ေငြအဖစက္ြယေ္္ာစာ ြက္စာတမး္မခား  , ၆၆,၉၈၈,၅ ၆   ,   , ၅၈, ၅  
စိုစိုေပုင္းကက္ငင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား ၅,၈၇၉,၉  ,     ၇,၇  ,   , ၉  
စိုစိုေပုင္းရပိိုင္ ြုင့္မခား ၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆    , ၇၉, ၈၈, ၉၇ 
အစိုရ ယ္ယာတမ္ဖိိုး  င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား   
အစိုရ ယ္ယာ   
 ိုတေ္  ား္ာ့္ 
အစိုရ ယ္ယာမတာ္ေငြရင္း  င့္  ာ့္ င္ာပ၏းအစိုရ ယ္ယာမတာ္ေငြရင္း 

၅, ၅၅, ၅ ,    ၅, ၅၅, ၅ ,    

ရင္း  ၏းမတာ္ေငြ (Advance Capital) - - 
 ိိုငင္ံအုားက က ယ္ေငြမ ရ္ာ့္ အအမတ္/(အ  ံး) ရမ္ပံိုေငြ (၅ ,   , ၇ )  ၈၆, ၆ ,၇၇  
ုြ ေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္ (Retained Earnings) ၆၆ , ၆ , ၈    ,  ၈, ၉၈,  ၅ 
က မ္းမိိုးပိိုင္ုြင့္မ ိ ္ာ့္အကခဥိးုစံားုြင့္ (NCI) -    ,  ၉,    
စိုစိုေပုင္းအစို  ယ္ယာတမ္ဖိိုး (Total Equity) ၆, ၆၈,၅၈ ,     ၈, ၉ , ၅ ,  ၇ 
   
ကက္ငင္းေပးရမ္တာ မ္မခား   
ကိုမ္္ ြယမ္    င့္ အအုားေပးရမတ္ာ မ္မခား  ,၉၉ , ၇ ,၈၅    , ၈၆,  ၇,၇၇  
စိုစိုေပုင္းကကင္င္းေပးရမတ္ာ မမ္ခား  ,၉၉ , ၇ ,၈၅    , ၈၆,  ၇,၇၇  
စိုစိုေပုင္းအစို  ယ္တမ္ဖိိုး   င့္ ေပးရမ္တာ မ္မခား ၈, ၆ ,၉၅၅,၉၆     , ၇၉, ၈၈, ၉၇ 
 
ကက္ငငး္မညိုတ္ေ္ာရပိိုင္ု ြင့္္မခား 
ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏လက့်ငင့််းမ္ဟုတ့်ဖသ ရြ ုင့်ခွင ့်မ္  ်းတွင့် အဓ ကအ ်းပေင ့် တည့်ဖ  က့်ဖန  စီမ္ံက န့််း၊ ြ ုင့်  ုင့်မ္ှုြစစည့််း မ္  ်း၊ 

စက့်ြစစည့််းက ရ ယ မ္  ်းနှင ့် တွ ေက့်ကုမ္ပဏီမ္  ်းတွင့်  ်းရှ သည ့်ကျွန့်ုြ့်တ ိုု့၏ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုုြ့်နှံမ္ှုမ္  ်းြါဝင့်ြါသည့်။ LDC 
Mandalay စီမ္ံက န့််းအတွက့် တည့်ဖ  က့်  စမီ္ံက န့််း  ုင့်ရ စ ရင့််းအခ က့်အလက့်အလက့်မ္  ်းက ု တည့်ဖ  က့်မ္ှု 

ကုန့်က စရ တ့်တွင့်  ည ့်သွင့််းမ္ှတ့်တမ့္််းတင့်  ်းြါသည့်။ ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈-၁၉ တွင့် LDC Mandalay သ ုို့  
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ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏မ္တည့်ဖငွရင့််း ည ့်ဝင့်မ္ှုက ု တ ု်းပမ္ င ့်ခ  ငြီ်း စီမ္ံက န့််းတွင့် ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ြ ုင့်  ုင့်မ္ှုသည့် ၄၀% မ္ ှ ၉၂.၆% အ   

ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ြါသည့်။   ုသ ုို့ပမ္င ့်တက့်ခ  ဖသ ဖ က င ့်  LDC Mandalay က ု တွ ေက့်ကုမ္ပဏီတွင့် ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုုြ့်နှံမ္ှု 
စ ရင့််းမ္ှြယ့်ေ က့်က  ၎င့််း၏တည့်ဖ  က့်  စမီ္ံက န့််း  ုင့်ရ ကုန့်က စရ တ့်အြါအဝင့်စ ရင့််းအ ်းလံု်းက ု စဖုြါင့််း၍ 
လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီအပေစ့် ဖြါင့််းစည့််းဖေ ့်ပြြါသည့်။   တ ွေက့်ကုမ္ပဏီမ္  ်းတွင့် ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုုြ့်နှံမ္ှုသည့် 

HITLC၊ KEFR နှင ့် UTOC Multipack တွင့် ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုမ္  ်းပေစ့် ကငြီ်း ၄င့််းတွင့် HITLC ၏  ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ   ်း 

ငြီ်းပေစ့်သည ့်၊  ည ့်ဝင့်  ်းငြီ်းပေစ့်သည ့်အစရုှယ့်ယ မ္တည့်ဖငရွင့််း၏ ၄၉.၀%၊ KEFR  ၏  ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ   ်းငြီ်း 

ပေစ့်သည ့်၊  ည ့်ဝင့်  ်းငြီ်းပေစ့်သည ့်အစရုှယ့်ယ မ္တည့်ဖငရွင့််း၏ ၃၀.၀%၊ Multipack မ္ှတစ့် င ့် UTOC Multipack 
၏  ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ   ်းငြီ်းပေစ့်သည ့်၊  ည ့်ဝင့်  ်းငြီ်းပေစ့်သည ့် အစုရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငရွင့််း၏ ၄၀.၀% နှင ့် အ  ုြါ 
တွ ေက့်ကုမ္ပဏီမ္  ်း၏အသ ်းတင့်အရံှု်းတွင့် ကုမ္ပဏီ၏အခ  ြု်းက  က ခံမ္ှုတ ုို့ြါဝင့်ြါသည့်။  
တွ ေက့်ကုမ္ပဏီမ္  ်းတွင့် ည ့်ဝင့်  ်းဖသ ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုမ္  ်း၌ ( ြ့်မ္ံရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုမ္  ်းအရ ဖနောက့်ြ ုင့််းတငွ့် ပြန့် 
လည့်က ုက့်ည    ်းသည ့်) တွ ေက့်ကုမ္ပဏီမ္  ်းသ ုို့ ကျွန့်ုြ့်တ ိုု့ကုမ္ပဏီ၏ ည ့်ဝင့်  ်းဖသ အစရုှယ့်ယ မ္  ်းနှင ့် အ  ုြါ 
တွ ေက့်ကုမ္ပဏီမ္  ်း၏အသ ်းတင့် ံု်းရံှု်းမ္ှုတွင့် ကုမ္ပဏီ၏အခ  ြု်းက က ခံမ္ှုတ ုို့ြါဝင့်သည့်။  
 

   ၇-   ၈ သာာေရး  စ္ 
HITLC 

(အမမ္မာကခပ္) 
KEFR 

(အမမ္မာကခပ္) 
EFRLDC 

(အမမ္မာကခပ္) 
စိုစိုေပုင္း 

(အမမ္မာကခပ္) 
ရင္းမ ၏းအမ ဥပမ္ ံ ား္ာ့္ရ ယ္ယာရာုိိုင္  မ္း  ၉%      %   %  
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားတြင္ စာရငး္ဖြင့္ရင္း  ၏း  
အမ ဥပ္  ံမ  

 ၈ ,   ,၇၅၅ ၅ ၇, ၅၉,၇      ,  ၅,၅၉၈  , ၆ , ၈၉, ၈၆ 

 ပတ္ိိုးရင္း  ၏းအမ ဥပ္  မံ    ၈ ,၉၅၈,၉၈၅   ၈ ,၉၅၈,၉၈၅ 
အအမတ္ေ စို/ေငြ ိုတ္ယႈမ       
 ိိုငင္ံအုား္ိုံးေငြေ္ကးက က ယ္မ  
ကြာအုားုခက ္

  ၇ , ၈၆,၆၆  
 

 ၇ , ၈၆,၆၆  

တစမ္ စ္အတြက ္အုခိဥးကခအအမတ္/အရ ံး ( ၈,၉၅၇,၇  ) (၆၉,၉၈ ,   ) ( ၈,   ,၆၅ ) (  ၇, ၇ ,၇ ၉) 
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားတြင္စာရင္းပိတ္ 
ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  မံ  

   ,  ၆,     ,  ၅,၈  , ၅     ၅,၆၉ ,၉    ,၆၈ ,၆၆ ,  ၆ 
 

   ၈-   ၉ သာာေရး  စ္ 
HITLC 

(အမမ္မာကခပ္) 
KEFR 

(အမမ္မာကခပ္) 
EFRLDC 

(အမမ္မာကခပ္) 

UTOC 
Multipack 
(အမမ္မာကခပ္) 

စိုစိုေပုင္း 
(အမမ္မာကခပ္) 

ရင္းမ ၏းအမ ဥပမ္ ံ ား္ာ့္ရ ယ္ယာ 
ရာုိိုင္  မ္း 

 ၉%   %   %   %  

တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားတြင္ 
စာရင္းဖြင့္ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ  

   ,  ၆,     ,  ၅,၈  , ၅   ၅၅,၆၉ ,၉     ,၆၈ ,၆၆ ,  ၆ 

 ပတ္ိိုးရင္း  ၏းအမ ဥပ္  မံ  ၆  ,   ,         ,၆  ,    ၉  ,၉  ,    
ကကေ္အာက္ုကံိုမၸဏ၏္ိုိိ EFRLDC ု  
က  ေအပာငး္မ  

  (  ၅,၆၉ ,၉  )  (  ၅,၆၉ ,၉  ) 

အအမတ္ေ စို/ေငြ ိုတ္ယႈမ        
 ိိုငင္ံအုား္ိုံးေငြေ္ကးက က ယ္မ  
ကြာအုားုခက ္

 ၈ ,  ၆,၅၅  
 

  ,၇၉၉,၉      ,  ၆, ၉  

တစမ္ စ္အတြကအ္ုခိဥးကခအအမတ္/အရ ံး (၇ ,  ၅, ၆ ) (  ၇,၉၈၇,၈ ၆)  (၅၉,   ,၅ ၉) (  ၇, ၆၇,  ၈) 
တွွဲြ ် ုမပဏ မျာ်း တွင်စာရင််းပှိတ်ရင််း ၉၈ ,   ,၉၆၉  ,   , ၈ ,၇၆၆       , ၆၅,     , ၈၆,၇ ၉, ၅၉ 
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နှ ်းဖမ ိုပ်နှ မှု 

 
ြ ုင့်  ုင့်မ္ှုနှင ့်ြစစည့််းမ္  ်းတငွ့် ရံု်းသံု်းြစစည့််းမ္  ်း၊ ြရ ဖဘ ဂမ္  ်း၊ စက့်ြစစည့််းမ္  ်း၊ ဖမ္ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်မ္  ်း အဓ ကြါဝင့် သည့်။ 
ြ ုင့်  ုင့်မ္ှုနှင ့်ြစစည့််းမ္  ်းက ု ၄င့််းတ ုို့၏စဖုြါင့််းတန့်ေ ု်းဖလ   က မ္ှုက ု နုတ့်ြယ့်  ်းသည ့်ြမ္ ဏပေင ့် ဖေ ့်ပြြါ သည့်။ 

တန့်ေ ု်းဖလ   က မ္ှုက ု ြ ုင့်  ုင့်မ္ှုြစစည့််း (Assets) မ္  ်း၏ ခနို့့်မ္ှန့််းသံု်းစွ န ုင့်သည ့်သက့်တမ့္််းအဖြေါ် Straight-line 
Method ပေင ့် တွက့်ခ က့်ြါသည့်။ 
 
ကက္ငငး္ရပိိုင္ု ြင့္ (Current Assets) 
ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏လက့်ငင့််းရြ ုင့်ခွင ့်တွင့် ဖငွသ ်းနှင ့် ဖငသွ ်းပေစ့်လွယ့်ဖသ ြစစည့််း (Cash and Cash Equivalent) အပြင့် 
ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင ့် အပခ ်းရရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်းြါဝင့်သည့်။ ဖငသွ ်းနှင ့် ဖငွသ ်းပေစ့်လွယ့်ဖသ ြစစည့််းတ ုို့တွင့်  
လက့်ဝယ့်ရှ ဖငွနှင ့် ပြည့်တွင့််းဘဏ့်အသီ်းသီ်းရှ  အြ့်ဖငွတ ုို့ ြါဝင့်သည့်။ ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင ့် အပခ ်းရရန့်ရှ သည ့်အရ  
မ္  ်းတွင့် ကက ြု ုတ့်ဖငွနှင ့် ကက ြုဖြ်းဖငွမ္  ်း၊ ကက ြုတင့်အခွန့်၊ စရန့်ဖငွမ္  ်းနှင ့် အပခ ်းကုန့်သွယ့်မ္ှု  ုင့်ရ ရရန့်ရှ သည ့် 
အရ မ္  ်းြါဝင့်ြါသည့်။  
 
ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင ့် အပခ ်းရရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်းတွင့်  Shipping Lines မ္  ်းမ္ ှဖက ့်မ္ရှင့်ဖ က်းမ္  ်း နှင ့် ဖ  င့်ရွက့်ဖြ်းခ   

သည ့်ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုမ္  ်းအတွက့် စင့်က ြူန ု ုင့်ငံမ္ ှ ဖငွလ  ဖြ်းြ ိုု့မ္ှုမ္  ်းက  သ ုို့ ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ Customer မ္  ်း ံမ္ှ ရရှ မ္ည ့် 
ကုန့်သွယ့်မ္ှု နှင ့် အပခ ်းရရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်း အဓ ကြါဝင့်ြါသည့်။ ကက ြုတင့်ဖြ်းဖငွစ ရင့််းတွင့် ကုန့်သွယ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း 
မ္  ်းအတွက့် (အ ူ်းသပေင ့် ရ ဘ ဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းလုြ့်ဖ  င့်ရ တွင့်) ကုန့်သွယ့်ဖရ်း  ုင့်ရ  တွ ေက့်ဖ  င့်ရွက့်သူ 
မ္  ်းက  ုဖြ်းအြ့်သည ့်ကက ြုတင့် ုတ့်ဖြ်းဖငွမ္  ်း အဓ ကအ ်းပေင ့် ြါဝင့်ြါသည့်။  
 
ကျွန့်ုြ့်တ ိုု့၏ရရန့်ရှ သည ့်ဖငွစ ရင့််းသည့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၇-၁၈ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၃,၂၃၄,၄၂၃,၅၀၈ ရှ ခ  ရ မ္ှ 
ရ ဘ ဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းအတွက့် ကက ြုတင့် ုတ့်ဖြ်းဖငွမ္  ်း နှင ့် စင့်က ြူန ုင့်ငံမ္ ှ ဖငလွ  ဖြ်းြ ုို့မ္ှုမ္  ်းဖ က င ့် ဘဏ္ဍ နှစ့် 

၂၀၁၈-၁၉ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၆,၂၇၂,၅၉၁,၃၈၇ သ ုို့ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ြါသည့်။ ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏စမီ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုအေွ ွဲ့သည့် 

က လအလ ုက့်ရရန့်ရှ သည ့်ဖငွမ္  ်း (Aging of Receivables)   ုင့်ရ အဖပခအဖနမ္  ်းက ု ြံုမ္ှန့်ဖလ လ  န့််းစစ့်သည ့် 

အပြင့် ရရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်း (Receivables) မ္  ်းသည့် လက့်ခံန ုင့်ေယွ့်ရှ သည ့် ဖ ကွ်းငမ္ီ  ုင့်ရ စည့််းကမ့္််း 
သတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္  ်းနှင ့်က ုက့်ညီမ္ှုရှ ၊ မ္ရှ က ုလည့််း ြံုမ္ှန့်ဖလ လ  န့််းစစ့်ြါသည့်။  
 
ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင ့် အပခ ်းလက့်ခံရရှ မ္ည ့်အရ မ္  ်းနှင ့်သက့်  ုင့်သည ့်အဖသ်းစ တ့်အခ က့်အလက့်မ္  ်းက ု 

ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ့်အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ ်း  ်းဖသ  နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််း  မှတ်ချ  ် ၁ ၁ တွင့် 

 ကည ့်ြါ။ 
 
ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈ - ၁၉ အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ ်း  ်းငြီ်းပေစ့်သည ့် နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းတွင့် 
ကုန့်သွယ့်မ္ှု နှင ့် အပခ ်းရရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်းဖခါင့််းစဉ့်ဖအ က့်၌ ဖအ က့်ြါအခ က့်အလက့်မ္  ်းြါဝင့်ြါသည့် - 
 

စဥ္ ကိုမ္္ြယ္မ    င့္ အအုားရရမ္ရ ိ္ာ့္အရာမခား ပမာဏ (ျမမ္မာကကပ)္ အေသ္းစ တ္ေဖာ္ျပ္ကက္ 
၁။ ကိုမ္သြယ္မႈဆ ိုင္ရာရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - 

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရ သည့္ပို့ပ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕ 
အစည္္းမကာ္း 

၁,၀၂၇,၈၃၃,၉၅၄ ဤပမာဏသည္ ေထာက္ပပ့ပ ို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မႈ 
လိုပ္ငမ္္းေဆာင္ရြက္သ္မကာ္းား၏ ပိုပမရမ္ရရမ္ရရ ေငြမကာ္းျဖစ္ 
ၾကေသာ ေထာက္ပ့ပပ ို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မႈမကာ္းဳလ္၊ 
Oversea Freight Forwarder မကာ္းႏႊရင့္  ျပဂလိုပ္ 
ထာ္းသည့္ အျမတ္ ြ္ြဲေရ္ပစာ္းျ္င္္းဆ ိုင္ရာ သေဘာတ္ 
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ညီ္ကက္မကာ္းမရ ရင္ေငြမကာ္း ႏႊရင့္ Shipping Line Agent 
ဆ ိုင္ရာေကာ္မရရင္ေၾက္းမကာ္းႏႊရင့္ သက္ဆ ိုင္ပ သည္။ 
ပိုပမရမ္အာ္းျဖင့္ ၄င္္းသည္ Back-to-Back 
Arrangement ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုမ္သြယ္မႈဆ ိုင္ရာ 
 ေပ္းရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈ 
မရရ သည့္ပို ပ့ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း  ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္ 
တြင္လည္္း ၄င္္းႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍ ထည့္သြင္္းေဖာ္ျပ 
ထာ္းပ သည္။  

၂။ ထည့္ရင္မႈဆ ိုင္ရာရရမ္ရရ သည့္ပမာဏမကာ္း ၂၁၆,၁၈၀,၀၀၀ လက္ရရ အစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းထပသ ို႔ ထိုတ္ေရေရာင္္း္က 
ထာ္းသည့္ Right Share မကာ္းဳလ္၊ သ ို႔ရာတြင္ ဘ႑ာႏာႏႊရစ္ 
၂၀၁၈-၁၉ အတြင္္း အဆ ိုပ အစိုရရယ္ယာမကာ္းအတြက္ 
အျပည့္အရထည့္ရင္ျ္င္္းမရရ ေသ္းပ ။  ေငြထည့္ရင္မႈ 
ဆ ိုင္ရာက စၥရပ္မကာ္းက ို အပ ိုင္္း ၁၅ - ေမာက္ပ ိုင္္းျဖစ္ 
 ေပပသည့္က စၥရပ္မကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
ၾကည့္ ႈပ ။  

၃။ အျ္ာ္းရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - တြြဲဖက္ 
ကိုမၸဏီမကာ္း 

၈၉၉,၉၉၅,၄၇၀ EFR ႏႊရင့္ ၄င္္းား၏တြြဲဖက္ကိုမၸဏီမကာ္းျဖစ္ၾကေသာ 
HITLC ဳလ္၊ KEFR  ႏႊရင့္ UTOC Multipack  တ ို႔ အ္ကင္္း 
္ကင္္းအၾကာ္း ေဆာင္ရြက္ေပ္းသည့္ ရမ္ေဆာင္မႈ 
လိုပ္ငမ္္းမကာ္းရရ ္ပ သည္။ ဤရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း 
သည္ တြြဲဖက္ကိုမၸဏီမကာ္းႏႊရင္ ့ လိုပ္ငမ္္းေဆာင္ရြက္ 
္ကက္မကာ္းမရ ရရရ သည့္ပမာဏျဖစ္ပ သည္။  

၄။ အျ္ာ္းရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - ဒ ရ ိုက္တာမကာ္း 
မရရရရ မည့္ေငြမကာ္း  

၂၁၀,၅၅၈,၅၁၀ ဤပမာဏက ို လက္ရရ အစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းအာ္းလိုပ္း 
အတြက ္ သက္ဆ ိုင္ရာအစိုရရယ္ယာပ ိုင္ဆ ိုင္မႈအ္ကဂ ္း 
အစာ္းအလ ိုက္ Temporary Drawdown အျဖစ္ 
သေဘာတ္သတ္မရတ္္ြဲ့ပ သည္။ သ ို႔ရာတြင္ 
ဤပမာဏက ို ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ ဇမ္မရ ရီလတြင္ အျပည့္ 
အရေပ္းေ္ကထာ္းးပီ္းျဖစ္ပ သည္။ ေငြထည့္ရင္မႈဆ ိုင္ရာ 
က စၥရပ္မကာ္းက ို အပ ိုင္္း ၁၅ - ေမာက္ပ ိုင္္း  ျဖစ္ေပပ 
သည့္က စၥရပ္မကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၾကည့္ ႈပ ။ 

၅။ အျ္ာ္းရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - ပတ္သက္ 
ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရ သည့္ပို့ပ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း 

၆၁၁,၆၁၂,၄၆၅ သက္ဆ ိုင္ရာလက္ေအာက္ ပ္ကိုမၸဏီမကာ္းတြင္ ၄င္္းား၏ 
ပင္မရင္ေငြအျပင္ အျ္ာ္းထပ္မပေဆာင္ရြက္သည့္ 
ရမ္ေဆာင္မႈမကာ္းမရ ရင္ေငြရရရ ပ က အဆ ိုပ ရင္ေငြသည္ 
အျ္ာ္းရင္ေငြအမကဂ ္းအစာ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္္းက ို 
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရ သည့္ ပို ပ့ ဂလဳ္လ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္း 
မကာ္းအတြက ္အျ္ာ္းရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္းအျဖစ္ ေဖာ္  
ပထာ္းပ သည္။  

၆။ စရမ္ေငြမကာ္း ၃၅၃,၃၈၇,၄၀၁ Airline Cargo ႏႊရင္ ့အဓ က Shipping Line 
မကာ္းား၏အ္ြင့္ရက ိုယ္စာ္းလရယ ္(Authorized Agent) 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏႊ ိုင္ရမ္အတြက္ Agent မကာ္းက 
စရမ္ေငြမကာ္းေပ္းသြင္္းရမ္ လ ိုအပ္ပ သည္။  

၇။ ႀက ဂတင္ေပ္းေ္ကေငြမကာ္း (Prepayment) ၂၁၁,၈၉၃,၇၈၄ ဤပမာဏသည္အဓ ကအာ္းျဖင္ ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မကာ္း 
ႏႊရင့္ရိုပ္း္မ္္းေမရာထ ိုင္္င္္းမကာ္းငရာ္းရမ္္းျ္င္္းအတြက္ 
ႀက ဂတင္ေပ္းေ္ကေငြမကာ္း  ျဖစ္ၾကပ သည္။  

၈။ ႀက ဂတင္အ္ြမ္  ၄၈၀,၂၅၈,၀၈၄ ႀက ဂတင္အ္ြမ္မကာ္းက ို သက္ဆ ိုင္ရာအ္ြမ္ ိုပ္းမကာ္းက 
ညယမ္ၾကာ္းထာ္းသည့္အတ ိုင္္း ေပ္းသြင္္းထာ္းပ သည္။  

၉။ ႀက ဂတင္ေငြ (Advance) ၂,၀၃၇,၂၅၉,၈၃၁ ႀက ဂတင္ေငြမကာ္းမရာ အဓ ကအာ္းျဖင္ ့ EFR Trading 
လက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီတြင္ Ribbed Smoked 
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Sheets (RSS) မကာ္းား၏ Export Order မကာ္း ႏႊရင့္ 
အျ္ာ္းလက္ေအာက္ ပ္ကိုမၸဏီမကာ္းတြင ္ Customer 
မကာ္းႏႊရင့္ေျဖရရင္္းေဆာင္ရြက္ျ္င္္းမျပဂမီ  ႀက ဂတင္ေဆာင္ 
ရြက္ေပ္းသည့္ ေထာက္ပပ့ပ ို႔ေဆာင္ေရ္းဆ ိုင္ရာရမ္ 
ေဆာင္မႈမကာ္းအတြက္ ျဖစ္ပ သည္။ ပိုပမရမ္အာ္းျဖင့္ 
၄င္္းသည ္ Back-to-Back Arrangement ျဖစ္ေသာ  
ၾကာင္ ့ကိုမ္သြယ္မႈႏႊရင့္အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရ သည့္အရာ မကာ္း 
- ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရ သည့္ပို့ပ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕ 
အစည္္းမကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္လည္္း ၄င္္းႏႊရင့္ 
စပ္လကဥ္္း၍ ထည့္သြင္္းေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။ 

၁၀။ အျ္ာ္း ၂၂၃,၆၁၁,၈၈၈ ေထာက္ပပ့ပ ို႔ေဆာင္ေရ္းဆ ိုင္ရာပိုပမရမ္ရင္ေငြမကာ္းအျဖစ္ 
သတ္မရတ္ထာ္းေသာရင္ေငြမကာ္းမဟိုတ္သည့္ အျ္ာ္း 
ရင္ေငြမကာ္း 

 
 
ကက္ငငး္ေပးရမတ္ာ မမ္ခား (Current Liabilities) 
ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏လက့်ငင့််းဖြ်းရန့်တ ဝန့်မ္  ်းတွင့် အခွန့်လ    ်းမ္ှု၊ လက့်ခံရရှ ဖသ ကက ြုတင့်ဖြ်းဖငွမ္  ်းနှင ့်   ဖြ်းရန့် 

က န့်ဖငွ (Accruals) မ္  ်းြါဝင့်ဖသ  ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင ့် အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်း ြါဝင့်ြါသည့်။  
 
ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ကုန့်သွယ့်ဖရ်း  ုင့်ရ ဖြ်းရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်းတွင့် အဓ ကအ ်းပေင ့် သ ုဖလှ င့်  ်းရှ မ္ှု  ုင့်ရ စရ တ့်စက 

မ္  ်း၊ Tracking Service မ္  ်းက  ု အပခ ်းဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းသူမ္  ်း ံမ္ှရယူပခင့််းနှင ့် Shipping Vendor မ္  ်းအတွက့်  

ဖက က့်ခံသည ့်ဖငရွင့််း (Principal) မ္  ်းက  သ ုို့ ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ Supplier မ္  ်းနှင ့် Vendor မ္  ်း ံသ ုို့ ဖြ်းရန့်ရှ သည ့်ဖငွ 
ြမ္ ဏတ ုို့ြါဝင့်ြါသည့်။ အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှ သည ့်ဖငွမ္  ်းတွင့်  ကျွန့်ြု့်တ ုို့၏ေါရ ုက့်တ မ္  ်းက အခါအ ်းဖလ  ့်စ ွ လ ုအြ့် 
သလ ု က လတ ုကက ြုတင့် ုတ့်ဖြ်းဖငွမ္  ်းအပေစ့် လုြ့်ငန့််းသ ိုု့ဖြ်းအြ့်သည ့်ဖငွသ ်းြမ္ ဏတ ုို့ ြါဝင့်ြါသည့်။ ကက ြုတင့် 
ရရှ သည ့်ဖငွမ္  ်းမ္ှ  ရ ဘ ဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းအတွက့် ကျွန့်ုြ့်တ ိုု့နှင ့်ကနု့်သွယ့်ဖရ်း  ုင့်ရ တွ ေက့်ဖ  င့်ရွက့်သူမ္  ်း ံမ္ှ 
ရရှ သည ့်ဖငွမ္  ်းပေစ့် ကြါသည့်။  
 
ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ဖြ်းရန့်ရှ သည ့်ဖငွစ ရင့််းသည့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၇-၁၈ တွင့် ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၁,၉၉၃,၃၇၃,၈၅၂ ရှ ခ  ရ မ္ှ 
အဓ ကအ ်းပေင ့် အခွန့်လ    ်းခ က့်မ္  ်းနှင ့် လက့်ခံရရှ သည ့်ကက ြုတင့်ဖငွမ္  ်းဖ က င ့် ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈-၁၉ တွင့် 

ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၄,၀၈၆,၁၃၇,၇၇၀ သ ုို့ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ြါသည့်။  
 
ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ ကုန့်သွယ့်မ္ှု နှင ့် အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်းနှင ့်သက့်  ုင့်သည ့် အဖသ်းစ တ့်အခ က့်အလက့်မ္  ်းက ု 
ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ့်အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ ်း  ်းဖသ  နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းမ္ှတ့်ခ က့် ၁၃ တွင့် 
 ကည ့်ြါ။ 
 
ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏ ဘဏ္ဍ နှစ့် ၂၀၁၈ - ၁၉ အတွက့် စ ရင့််းစစ့်ဖ ်း  ်းငြီ်းပေစ့်သည ့် နှစ့်ခ ြုြ့်ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းတွင့် 
ကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင ့် အပခ ်းဖြ်းရန့်ရှ သည ့်အရ မ္  ်းဖခါင့််းစဉ့်ဖအ က့်၌ ဖအ က့်ြါအခ က့်အလက့်မ္  ်းြါဝင့်ြါသည့် - 
 
စဥ္ ကိုမ္္ြယ္မ    င့္ အအုားေပ္းရမ္ရ ိ္ာ့္ 

အရာမကာ္း 
ပမာဏ (ျမမ္မာကကပ)္ အေသ္းစ တ္ေဖာ္ျပ္ကက္ 

၁။ ကိုမ္သြယ္မႈဆ ိုင္ရာေပ္းရမ္ရရ သည့္ 
အရာမကာ္း - ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈ 

၉၆၀,၅၈၇,၅၈၇ ဤပမာဏသည္ ေထာက္ပပ့ပ ို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မႈ 
လိုပ္ငမ္္းေဆာင္ရြက္သ္မကာ္းား၏ ပိုပမရမ္ေပ္းရမ္ရရ ေငြမကာ္းျဖစ္ၾက 
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မရရ သည့္ပို ပ့ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း  ေသာ ေထာက္ပပ့ပ ို႔ေဆာင္ေရ္းရမ္ေဆာင္မရႈလိုပ္ငမ္္းမကာ္း ႏႊရင့္ 
Oversea Freight Forwarder မကာ္းႏႊရင့္  ျပဂလိုပ္ထာ္း 
သည့္အျမတ္္ြြဲေရ ပ္စာ္းျ္င္္းဆ ိုင္ရာသေဘာတ္ညီ္ကက္ 
မကာ္းႏႊရင့္သက္ဆ ိုင္ေသာအသိုပ္းစရ တ္မကာ္း ႏႊရင့္ EFR က 
က ိုယ္စာ္းျပဂေဆာင္ရြက္သည့္ Shipping Line မကာ္း/ 
က ိုယ္စာ္းလယြဲအပ္ထာ္းသ္မကာ္းား၏က ိုယ္စာ္း Customer မကာ္း 
ထပမရေကာက္ ပ္ထာ္းသည့္ Ocean Freight Charge မကာ္းဳလ္၊ 
Depot Storage Charge မကာ္း ႏႊရင့္ Port Terminal Charge 
မကာ္းႏႊရင္ ့သက္ဆ ိုင္ပ သည္။ ပိုပမရမ္အာ္းျဖင္ ့ ၄င္္းသည္ Back-
to-Back Arrangement ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုမ္သြယ္မႈ 
ဆ ိုင္ရာရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈ 
မရရ သည့္ပို ပ့ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း  ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
လည္္း ၄င္္းႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍ ထည့္သြင္္းေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။  

၂။ အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - 
ဒ   ိုက္တာမကာ္းက ိုေပ္းေ္ကရမည့္ပမာဏ 

၂၃၆,၆၆၂,၃၆၀ ဤပမာဏက ို လက္ရရ အစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းအာ္းလိုပ္းအတြက္ 
သက္ဆ ိုင္ရာအစိုရရယ္ယာပ ိုင္ဆ ိုင္မႈအ္ကဂ ္းအစာ္းအလ ိုက္ 
Temporary Investment အျဖစ္ သေဘာတ္သတ္မရတ္္ြဲ့ 
ပ သည္။ သ ို႔ရာတြင ္ ဤပမာဏက ို ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ 
ဇမ္မရ ရီလတြင္ အျပည့္အရေပ္းသြင္္းထာ္းးပီ္းျဖစ္ပ သည္။  
သည္။ ေငြထည့္ရင္မႈဆ ိုင္ရာက စၥရပ္မကာ္းက ို အပ ိုင္္း ၁၅ -
 ေမာက္ပ ိုင္္း 
ျဖစ္ေပပသည့္က စၥရပ္မကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၾကည့္ ႈပ ။ 

၃။ အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - 
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရ သည့္ပို့ပ ဂလ္ဳလ္၊ 
အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း 
 

၂၆၂,၇၀၅,၂၄၈ သက္ဆ ိုင္ရာလက္ေအာက္ ပ္ကိုမၸဏီမကာ္းတြင္ ၄င္္းား၏ပင္မ 
ရင္ေငြအျပင္ အျ္ာ္းထပ္မပေဆာင္ရြက္သည္ ့ ရမ္ေဆာင္မႈ 
မကာ္းအတြက္ ကိုမ္ကကစရ တ္ရရ ပ က အဆ ိုပ ကိုမ္ကက 
စရ တ္သည္ အျ္ာ္းကိုမ္ကကစရ တ္အမကဂ ္းအစာ္းျဖစ္ေသာ  
ေၾကာင့္ ၄င္္းက ို ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရ သည့္ပို့ပ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕ 
အစည္္းမကာ္းအတြက္ အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္းအျဖစ္ 
 ေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။ 

၄။ အ္ြမ္လကာထာ္း္ကက ္ ၈၅၂,၉၉၇,၀၃၅ အ္ြမ္ကကသင့္ႏႊ ိုင္သည့္ပမာဏအေပပအေျ္ ပ္၍ လကာထာ္း 
ပ သည္။ 

၅။ လက္္ပရရရ သည့္ႀက ဂတင္ေငြ ၁,၅၈၇,၁၇၂,၄၁၄ လက္္ပရရရ သည့္ႀက ဂတင္ေငြမကာ္းမရာ အဓ ကအာ္းျဖင္ ့ EFR 
Trading လက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီတြင ္ Ribbed Smoked 
Sheets (RSS) မကာ္းား၏ Export Order မကာ္း ႏႊရင့္ အျ္ာ္း 
လက္ေအာက္္ပကိုမၸဏီမကာ္းတြင္ Customer မကာ္းႏႊရင္ ့ေျဖရရင္္း 
 ေဆာင္ရြက္ျ္င္္းမျပဂမီ  ႀက ဂတင္ေဆာင္ရြက္ေပ္းသည့္ 
 ေထာက္ပပ့ပ ို႔ေဆာင္ေရ္းဆ ိုင္ရာရမ္ေဆာင္မႈမကာ္းအတြက္ ျဖစ္ 
ပ သည္။ ပိုပမရမ္အာ္းျဖင့္ ၄င္္းသည္ Back-to-Back 
Arrangement ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုမ္သြယ္မႈ ႏႊရင္ ့ အျ္ာ္း 
ရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း - ပတ္သက္ဆက္ႏႊယယ္မႈမရရ သည့္ 
ပို ပ့ ဂလ္ဳလ္၊ အဖြြဲ႕အစည္္းမကာ္း ေ္ င္္းစဥ္ေအာက္တြင္လည္္း ၄င္္း 
ႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍ ထည့္သြင္္းေဖာ္ျပထာ္းပ သည္။ 

၆။ ေပ္းရမ္ကကမ္ေငြ (Accruals) ၁၈၆,၀၁၃,၁၂၆ ေထာက္ပပ့ပ ို႔ေဆာင္ေရ္းဆ ိုင္ရာပိုပမရမ္ကိုမ္ကကစရ တ္မကာ္းအျဖစ္ 
သတ္မရတ္ထာ္းေသာကိုမ္ကကစရ တ္မကာ္းမဟိုတ္သည့္ အျ္ာ္း 
ကိုမ္ကကစရ တ္မကာ္း 

 
မတာ္ေငြရငး္ပိိုငဆိ္ိုင္္ ႈမခား (Equity Holder)   င့္္က္ဆိိုငေ္္ာ မတာ္ေငြရငး္ 
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ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ မ္တည့်ဖငွရင့််းတွင့်  ည ့်ဝင့်ငြီ်းအစရုှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််းနှင ့် ခွ ဖဝမ္ဖြ်းဖသ်းဖသ အပမ္တ့်/ စုစုဖြါင့််း 
အရံှု်း တ ုို့ ြါဝင့်သည့်။ 
 
   ၇-   ၈ သာာ  စ္ 
၂၀၁၈ ခုနှစ့်၊ မ္တ့်လ ၃၁ ရက့်ဖနို့တွင့် ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏မ္တည့်ဖငရွင့််းသည့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၆,၀၆၈,၅၈၂,၁၁၂ ပေစ့်လ  ခ  သည့်။ 

၎င့််းတွင့်  ုတ့်ဖဝငြီ်း၊  ည ့်ဝင့်ငြီ်း ရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၅,၄၅၅,၄၅၀,၀၀၀၊ စုဖ  င့််းရရှ  လ သည ့် 

အပမ္တ့် (Accumulated Profit) ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၆၆၃,၄၆၄,၂၈၃ နှင ့် န ုင့်ငံပခ ်းဖငွအပမ္တ့်/(အရံှု်း) အရန့်ဖငွ ပမ္န့်မ္ က ြ့် 

၅၀,၃၃၂,၁၇၁ တ ုို့ြါဝင့်ြါသည့်။  
 
   ၈-   ၉ သာာ  စ္ 
 
၂၀၁၉ ခုနှစ့်၊ မ္တ့်လ ၃၁ ရက့်တငွ့် ကျွန့်ြု့်တ ုို့၏မ္တည့်ဖငွရင့််းသည့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၈,၁၉၃,၃၅၀,၄၂၇ ပေစ့်လ ခ  ြါသည့်။ 

၄င့််းတွင့်  ုတ့်ဖဝငြီ်း၊  ည ့်ဝင့်ငြီ်း ရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၅,၄၅၅,၄၅၀,၀၀၀၊  စဖု  င့််းရရှ လ သည ့် 

အပမ္တ့် (Accumulated Profit) ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၂,၂၄၈,၀၉၈,၃၃၅၊ န ုင့်ငံပခ ်းဖငအွပမ္တ့်/(အရံှု်း) အရန့်ဖငွ ပမ္န့်မ္ က ြ့် 

၃၈၆,၄၆၂,၇၇၀ နှင ့် LDC Mandalay တွင့် လ မ့္််းမ္ ု်းြ ုင့်ခွင ့်မ္ရှ ဖသ အက  ြု်းခံစ ်းခွင ့် ပမ္န့်မ္ က ြ့် ၁၀၃,၃၃၉,၃၂၂ 
တ ုို့ြါဝင့်ြါသည့်။  

  ။ Liquidity   င့့္ မတာ္ေငြရင္းအရင္းအအမစ္မခား 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍ နှစ့်တွင့် ဖငပွေစ့်လွယ့်မ္ှု (Liquidity) နှင ့် လုြ့်ငန့််းမ္တည့်ဖငွရင့််းလ ုအြ့်ခ က့်မ္  ်းက ု ပြင့်ြအရင့််း 
အပမ္စ့်မ္  ်းပေစ့်ဖသ  ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှု  ုင့်ရ ဖ  င့်ရွက့်ခ က့်မ္  ်းမ္ှရရှ သည ့်ဖငွသ ်း (ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၏အစရုှယ့်ယ မ္  ်းက ု 
 ုတ့်ဖဝဖရ င့််းခ လ က့် လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီမ္  ်းက ု ဝယ့်ယူပခင့််းပေင ့်ရရှ သည ့် အသ ်းတင့်ဖငွသ ်း)  နှင ့် ဖငွဖ က်း  
ေည ့် ည့််းမ္ှု  ုင့်ရ ဖ  င့်ရွက့်ခ က့်မ္  ်းမ္ှရရှ သည ့်ဖငွသ ်းတ ုို့ပေင ့် ပေည ့် ည့််းန ုင့်ခ  သည့်။  ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ့် 
တွင့် ယခင့်ဘဏ္ဍ နှစ့်မ္ှ  ြ ုလ ံရရှ သည ့်ဖငသွ ်းက  ု ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုုြ့်နှံပခင့််းပေင ့် ကျွန့်ုြ့်တ ိုု့၏ဖငပွေစ့်လွယ့်မ္ှုနှင ့် မ္တည့်ဖငွရင့််း 

  ုင့်ရ လ ုအြ့်ခ က့်မ္  ်းက ု ပေည ့် ည့််းန ုင့်ခ  ြါသည့်။ Latest Practicable Date တွင့် ကျွန့်ြု့်တ ိုု့၌  ရယူရန့်ရည့်ရွယ့် 
  ်းဖသ ့်လည့််း မ္ ုတ့်ယူရဖသ်းသည ့်ဖခ ်းဖငွအဖ  က့်အြံ မ္  ်းမ္ရှ ခ  ြါ။ 
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အပှိုင််း  ၈ -  ုမပဏ ၏စ မ ခနို့်ခွွဲမှု၊  အစုရှယ်ယာရှင်မျာ်း နှင ် အစုရှယ်ယာမျ ာ်း ှိုင်ရာ သ တ င် ်း  

အချ  ်အလ ် 

 
 ။ ဒု ိိုက္တာအဖြ ႕ (BOD) 

BOD   င့္ ေကာ္မတ၏ဖြ ႕စာ္းပံို 

ဒု ိိုက္တာအမာ္ 
ဒု ိိုက္တာသိုတ္အဖြ ႕ င္ 

မခားု 
ရာ ႈးမခား 

စာရင္းစစ္  င့္ 
ာပေဒေရးရာ 
ေကာ္မတ၏ 

အ ၲေရာယ္စ၏မံ  
ုမိ္ ြု ေရး  င့္  
ကိိုက္မာမ  

္က၏း္ကပ္ေရးရာ 
ေကာ္မတ၏ 

ေရြးုခယ္ေရး  င့္  
ကိုပ္ုမခားေရးရာ 

ေကာ္မတ၏ 

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း  ဥကကဋ္ဌ အဖြ ႕ င ္  အဖြ ႕ င ္

ာ၏းေမာငေ္မာငာ္၏း ဒိုတယိာကၠ႒  အဖြ ႕ င ္  

ာ၏းမင္းစမိ ္ ကြတက္ပေ္္ာဒု ိိုကတ္ာ ာက႒ၠ အဖြ ႕ င ္  

ေဒုကတ္ာက ္ ိဂဂႌ ကြတက္ပေ္္ာဒု ိိုကတ္ာ  ာက႒ၠ အဖြ ႕ င ္

ပုေမာကကၡ ေဒစက အမင့္ ကြတက္ပေ္္ာဒု ိိုကတ္ာ အဖြ ႕ င ္  ာက႒ၠ 

ာ၏းေအာငမ္င္းညမ္ 
အမ ေဆာင္အရာရ ိုခဥပ,္ 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ ဒု ိိုကတ္ာ 
   

ေဒစုင္ဆို ံ
သဏၰာေရးဆိိုငရ္ာအရာရ ို ခဥပ ္
အကိုပအ္မ ေဆာင္ ဒု ိိုကတ္ာ 

   

ေဒစဇင္အငိမး္ေ ြး (ု) 
ဂခဟးဂခဟး 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒု ိိုကတ္ာ    

ေဒစက ိက ိမႈ အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒု ိိုကတ္ာ    

ေဒစ  င္းရာမ္ြမ ္ အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒု ိိုကတ္ာ    

 
 
 
 ။ အေရးႀက၏းေ္ာ ေမာက္ုံ္တင္းအုခက္အကက္မခား 
ဒု ိိုက္တာအဖြ ႕ 

အမာ ္
ေမြးရက ္
 ိိုငင္ံ္ား 
ကခား၊ မ 

ရာ ႈး ္ကတ္မ္း 
ရ ယယ္ာပိိုင ္
ဆိိုငမ္  

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း  ၉၆၆ ုို  စ္၊  အပ၏က    ရက ္
(ကခား) 

ာက႒ၠ      ုို  စ္၊  အပ၏က 
  ရကမ္ စ  

၅,၈၈၉,၈၈  
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အမာ ္
ေမြးရက ္
 ိိုငင္ံ္ား 
ကခား၊ မ 

ရာ ႈး ္ကတ္မ္း 
ရ ယယ္ာပိိုင ္
ဆိိုငမ္  

အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား ယုိုအုခိမ္အ  ိ
ာ၏းေမာငေ္မာငာ္၏း  ၉၆  ုို  စ္၊   ိို ငသ္ာက  ၆ ရ

 ၆ ရက္ (ကခား) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

ဒိုတယိာကၠ႒      ုို  စ္၊  ာပ၏က 
  ရကမ္ စ  
ယုိုအုခိမ္အ  ိ

 , ၈ ,၅ ၆ 

ာ၏းမင္းစမိ ္  ၉ ၆ ုို  စ္၊  ေမက   ရက ္
(ကခား) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

ကြတက္ပေ္္ာ 
ဒုရိိုကတ္ာ 

၂၀၁၉ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ ၁ 
ရက့်မ္ှစ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

  

ေဒုကတ္ာက ္ ိဂဂႌ  ၉၇  ုို  စ္၊ ဒ၏ဇငသ္ာက  ၆ ရ
ရက ္(မ) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

ကြတက္ပေ္္ာ 
ဒုရိိုကတ္ာ 

၂၀၁၉ ခုနစှ့်၊ ဇနွ့်လ ၂၀ 
ရက့်စ၍ ယခ ု အခ  န့် 
အ   

  

ပုေမာကကၡ ေဒစက အမင့္  ၉ ၈ ုို  စ္၊  ိို ငသ္ာက  ၈ ရ
 ၈ ရက္  
(မ) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

ကြတက္ပေ္္ာ 
ဒုရိိုကတ္ာ 

၂၀၁၉ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ ၁ 
ရက့်မ္ှစ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

  

ာ၏းေအာငမ္င္းညမ္  ၉၇၆ ုို  စ္၊ ေမက  ၆
 ၆ရက္ (ကခား) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

ဒုရိိုကတ္ာ ၂၀၁၄ ခနုှစ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္စ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

 , ၉၅,  ၅ 

ေဒစုင္ဆံို  ၉၇  ုို  စ္၊ ဇြမ္က    ရက္ 
(မ) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

ဒုရိိုကတ္ာ ၂၀၁၄ ခနုှစ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္စ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

 , ၉၅,  ၅ 

ေဒစဇင္အငိမး္ေ ြး  ၉၈  ုို  စ္၊  ဇႈကိိုငက္    
ရက ္(မ) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

အကိုပအ္မ ေဆာင္   
ဒုရိို္က္တာ 

၂၀၁၄ ခနုှစ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္စ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

   ,၅   

ေဒစက က့ ့မႈ  ၉၇၇  ုို  စ္၊ ဒ၏ဇင္သာက  ၈ 
ရက ္(မ) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

အကိုပအ္မ ေဆာင ္
 ဒု ိိုကတ္ာ 

၂၀၁၄ ခနုှစ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္စ၍ ယခ ု
အခ  န့်အ   

  ၆, ၉၈ 

ေဒစ  င္းရာမ္ြမ ္  ၉၈  ုို  စ္၊  စက္တင္သာက 
   ရက္ (မ) 
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 

အကိုပအ္မ ေဆာင ္
ဒု ိိုကတ္ာ 

၂၀၁၄ ခနုှစ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္စ၍ ယခ ု
အခ  န့်အ   

  ၈,၉၈  

 
 

မမေ္မးဂခငး္ဒု ိိုက္တာမခား၊ မမေ္မဂခာမခား  င့္ မမေ္မးဂခငး္ေအးဂခင့္မခား 

အမာ ္
ေမြးရက ္
 ိိုငင္ံ္ား 
ကခား၊ မ 

ရာ ႈး ္ကတ္မ္း 
ရ ယယ္ာပိိုင ္
ဆိိုငမ္  

ာ၏းေအာငမ္င္းညမ္  ၉၇၆ ုို  စ္၊ ေမ
ေမက  ၆ရက္ (
(ကခား) 

အကိုပအ္မ ေဆာင္အရာရ ို ခဥပ ္ ၂၀၁၄ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္ 
စ၍ယခအုခ  န့်   

 , ၉၅,  ၅ 
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အမာ ္
ေမြးရက ္
 ိိုငင္ံ္ား 
ကခား၊ မ 

ရာ ႈး ္ကတ္မ္း 
ရ ယယ္ာပိိုင ္
ဆိိုငမ္  

အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ ား 
ေဒစုင္ဆို ံ ၁၉၇၂ ခနုှစ့်၊ ဇနွ့်လ 

၁၂ ရက့် (မ္) 
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ်း 

သာာေရးဆိိုငရ္ာအရာရ ို ခဥပ ္ ၂၀၁၄ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္ 
စ၍ယခအုခ  န့်အ   

 , ၉၅,  ၅ 

ေဒစဇင္အငိမး္ေ ြး  ၁၉၈၄ ခုနှစ့်၊  
ဇလူ ုင့်လ ၂၄ ရက့် 
(မ္) 
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငသံ ်း 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 
Myanmar Round the World 
Logistics Co., Ltd. 
EFR Trading Co., Ltd. 
Hlaing Inland Terminal and 
Logistics Co., Ltd. 

၂၀၁၄ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္စ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

   ,၅   

ေဒစက က့ ့မႈ ၁၉၇၇  ခုနှစ့်၊ 
ေီဇင့်ဘ လ ၂၈ ရက့် 
(မ္) 
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ်း 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 
Ever Flow River Logistics and 
Distribution Center (Mandalay) 
Co., Ltd. 

၂၀၁၄ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မ္ှစ၍ ယခ ု
အခ  န့်အ   

  ၆, ၉၈ 

ေဒစ  င္းရာမ္ြမ ္ ၁၉၈၄ ခုနှစ့်၊  
စက့်တင့်ဘ လ ၁၀ 
ရက့် (မ္) 
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ်း 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 
Gold Shipping Agency Services 
Ltd. 
Unison Choice Service Ltd. 

၂၀၁၄ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္ စ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

  ၈,၉၈  

ာ၏း္မ္းေအာင ္ ၁၉၇၄ ခုနှစ့်၊ ဇနွ့်လ  
၇ ရက့် (က  ်း) 
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ်း 

ကိုပင္မ္းကာ္ပတ္မ ဆိိုငရ္ာဒုရိိုက္တာ 
EFR G Link Express Services Ltd 
MRTW Manufacturing and 
Inspection Co., Ltd. 

၂၀၁၄ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္ စ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

  ၆, ၉၈ 

ာ၏းေကခာ္ေကခာ္္ိမ္း  ၁၉၆၆  ခုနှစ့်၊ 
စက့်တင့်ဘ လ 
၂၆ရက့် (က  ်း) 
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ်း 

ကိုပင္မ္းကာ္ပတ္မ ဆိိုငရ္ာ 
ဒုရိိုကတ္ာ 
Kamigumi-EFR 
Logistics Myanmar Co., Ltd. 

၂၀၁၄ ခုနစှ့်၊ ဧငြီလ 
၁ဝရက့်မှ္ စ၍ 
ယခအုခ  န့်အ   

  ၆, ၉၈ 
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ဒု ိိုက္တာအဖြ ႕က ပိိုငဆိ္ိုင္္ ာ့္ EFR အအပင ္အအုားကိုမၸဏ၏မခား 

အမာ ္ ကိုမၸဏ၏ ရာ ႈး ကိုပင္မ္းအမခဥိးအစား 
ရ ယယ္ာပိိုင္ 
ဆိိုငမ္  

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း2 
 
 

K Efficient Logistics 
Consortium Co., Ltd. 

ဒု ိိုက္တာ Investment 
Holding Company 

၅ % 

Ever Flow River Agro 
Venture Co., Ltd. 

ဒု ိိုက္တာ စိိုကပ္ခဥိးေရးကိုပင္မ္း ၉၉% 
 

E.F.R. Hotel Group Co., 
Ltd. 

ဒု ိိုက္တာ ညိိုတယ္ကိုပ္ငမ္း  ၈.၅% 

ာ၏းေအာငမ္င္းညမ္3 A&H Development Co., 
Ltd. 

ဒု ိိုက္တာ ြရ ဖဘ ဂြစစည့််းမ္  ်း  
နှင ့် ဖရသနို့့်စက့်မ္  ်း   
ပေနို့့်ပေ ်းဖရ င့််းခ ပခင့််း 
လုြ့်ငန့််း 

၅ % 

SIM Co., Ltd. ဒု ိိုက္တာ ကမ့္််းလွန့်ဖရနံနငှ ့် 
သဘ ဝဓ တ့်ဖငွွဲ့ဖြ်း
ဖဝမ္ှုလုြ့်ငန့််း 

  % 

Open Sesame Co., Ltd. ဒု ိိုက္တာ Online Shopping  ၅% 
ေဒစုင္ဆံို4 Golden Host Travels & 

Tours Co., Ltd. 
ဒု ိိုက္တာ ုရ၏း္ြားကိုပင္မ္း ၅ % 

Win Wealth Trading Co., 
Ltd. 

ဒု ိိုက္တာ ဖ  က့်လြု့်ဖရ်း 
ြစစည့််းမ္  ်းဖရ င့််း 
ဝယ့်ဖရ်းလြု့်ငန့််း 

၅ % 

ေဒစ  င္းရာမ္ြမ5္ A&H Development Co., 
Ltd. 

ဒု ိိုက္တာ ြရ ဖဘ ဂြစစည့််းမ္  ်း  
နှင ့် ဖရသနို့့်စက့်မ္  ်း   
ပေနို့့်ပေ ်းဖရ င့််းခ ပခင့််း 
လုြ့်ငန့််း 

၅ % 

 

 
 

                                                            
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  မရ ိ္ာ္ ့Logistic ကာတြင ္ရင္း  ၏အမ ဥပ္  ံရမ္ရာ္ရြယ္္ာ့္ ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ  ကိုမၸဏ၏တစ္ုိုအဖစ္္ာ္။ K 
Efficient Logistics Consortium Co., Ltd ္ာ္ ္၏က ုဆိပ္ကမ္းတြင္ ကြမ္တိမ္မာ Terminal အ္စ္တစ္ုိုအဖစ္္ာ့္ Thilawa Multipurpose 
International Terminal Co.,Ltd. တြင ္ အစိုရ ယ္ယာ  ာ့္ င္ ား္ာ္။  ပ္မံ္ိရ ိကိိုပုက အပိိုင္း (၉) - အကခိဥးစ၏းပြား ိေရာဓိ ကိို ္ကာ့္ရမ္။ 
ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ ္ရက္ပင္စိိုက္ပခဥိးေရးကိုပင္မ္းတစ္ ိုုအဖစ္္ာ့္ Ever Flow River Agro Venture Co., Ltd. တြင ္ ရ ယ္ယာ ၉၉ ရာုိိုင္  မ္း ကိိုကာ္း 
ပိိုင္ဆိိုင္ ား္ာ္။  ိိုိအအပင္ ္ႈ္ာ္ ေငြေဆာင္ကမ္းေအုတြင ္ ္ကယ္  စ္ပြင့္ အဆင့္ရ ိ္ာ့္ EFR Seconda Casa Beach Resort ကိို 
ကာ္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေမ္ာ့္ EFR Hotel Group Co.,Ltd. ု  ၈.၅ ရာုိိုင္  မ္း ကိို ပိိုင္ဆိိုင္္ာ္။ 
3 EFR ု အကိုပ္အမ ေဆာင္အရာရ ိုခဥပ္အဖစ္္ာ့္ ာ၏းေအာင္မင္းညမ္္ာ္ logistics မယ္ပယ္အပင္ပတြင္ရ ိေ္ာ စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို 
အ က္တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္အတိိုင္း ပိို္င္ဆိိုင္ပု္ာ္။  
4 EFR ု သာေရးဆိိုင္ရာအရာရ ိုခဥပ္အဖစ္္ာ့္ ေဒစုင္ဆံို ္ာ္ logistics မယ္ပယ္အပင္ပတြင္ရ ိေ္ာ စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို အ က္တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္ 
အတိိုင္းပိို္င္ဆိို္င္ပု္ာ္။  
5 EFR ု အကိုပ္အမ ေဆာင္ဒုရိိုက္တာအဖစ္္ာ္ ့ ေဒစ  င္းရာ္မြမ္္ာ ္ logistics မယ္ပယ္အပင္ပတြင္ရ ိေ္ာ စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို 
အ က္တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္အတိိုင္း ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။  
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ကိိုယ္ေရးရာဇ ငမ္ခား 

 

 
ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း 

ာကၠ႒ 
 

ဦ်းဖက  ့်လွင့်ဦ်းသည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ ဥကကဋ္ဌတစ့်ဦ်းပေစ့်သည့်။ ၎င့််းသည့် ပမ္န့်မ္ နှင ့်  စင့်က  

ြူန ုင့်ငံအ က ်းဖပြ်း ွ ဖသ  ြ မ္ ံ်ုးကနွ့်တ န့်နောြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းကုမ္ပဏီပေစ့်ဖသ  Myanmar 
Container Line တွင့် Operation Manager အပေစ့် ၁၉၉၀ မှ္ ၁၉၉၅ ခုနစှ့်အ   
တ ဝန့်ယူလြု့်က ငု့်ခ  ြါသည့်။  

ဦ်းဖက  ့်လွင့်ဦ်းသည့် Myanmar Container Line မှ္ ရရှ ခ  ဖသ  အဖတွွဲ့အကကြံုမ္  ်းက  ု အဖပခ 

ပြြုငြ်ီး ၁၉၉၈ ခုနှစ့်တွင့် Ever Flow River Forwarding & General Services ကုမ္ပဏီ 
လီမ္ တက့်က  ု စတင့် ူဖ  င့်ခ  သည့်။   ၎င့််း၏စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းရှင့်ပေစ့်လ ုစ တ့်နှင ့် ဦ်းဖ  င့်မ္ှု 

စွမ့္််းရည့်တ ုို့ဖ က င ့် EFR အဖနပေင ့် ကက်ီးမ္ ်းက ယ့်ပြနို့့်ဖသ ကွန့်ရက့်တစ့်ခကု  ု စတင့်ေန့်တီ်း 
န ုင့်ခ  ငြီ်း     ကုွန့်ရက့်တငွ့် အမ္  ြု်းမ္  ြု်းဖသ  ဖအ်းဂ င ့်မ္  ်း၊ အပခ ်းဖသ  န ငု့်ငတံက အ င ့်မ္ီ 
မ္ တ့်ေက့်အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်း/က ယု့်စ ်းလှယ့်မ္  ်းနငှ ့်လက့်တွ လုြ့်ဖ  င့်လ န ုင့်ခ    ငြီ်း   အုေွ ွဲ့မ္  ်း 

တွင့်ြါဝင့်ဖသ  ဖလဖ က င့််းလ ုင့််းမ္  ်း၊ အပြည့်ပြည့်  ုင့်ရ ကုန့်ြစစည့််းြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း (IFFs) 
မ္  ်းနှင ့် ြူ်းဖြါင့််းက  ပြည့်တွင့််းပြည့်ြရှ  န ုင့်ငတံက ဖေ က့်သည့်မ္  ်းသ ုို့   ဖရ က့်မ္ှုရှ ရှ  
လုြ့်ဖ  င့်လ န ုင့်ခ  သည့်။   ုို့အပြင့် ဦ်းဖက  ့်လွင့်ဦ်းသည့် သယ့်ယူဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း 
အြ ုင့််းတွင့်လည့််း မ္တညူကီွ ပြ ်းပခ ်းနော်းဖသ နည့််းလမ့္််းမ္  ်းပေင ့် လုြ့်ငန့််းတ ု်းခ  ွဲ့လြု့်ဖ  င့် 
န ုင့်ခ  ြါသည့်။   

ဦ်းဖက  ့်လွင့်ဦ်းသည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငဟံ ုတယ့်လုြ့်ငန့််းရငှ့်မ္  ်းအသင့််းတွင့် ဥကကဋ္ဌရ  ူ်းက ု 
 မ့္််းဖ  င့်လ က့်ရှ သည့်သ မ္က ဖငွဖ  င့်ဟ ုတယ့်ဇနု့်၊  ပမ္န့်မ္  ကနု့်သွယ့်ဖရဖ က င့််း  ုင့်ရ  
ေွွံဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း (MMMDA) တွင့် အကကဖံြ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊   
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံအပြည့်ပြည့်  ုင့်ရ ကုန့်စည့်ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းဝန့်ဖ  င့်မ္ှုလြု့်ငန့််းရှင့်မ္  ်းအသင့််း 
(MIFFA) တွင့် ေါရ ကု့်တ ဘတု့်အေွ ွဲ့ဝင့်အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငအံဖက က့်ခနွ့်  ုင့်ရ  
ဝန့်ဖ  င့်သူမ္  ်းအသင့််း (MCBA) ၏ တည့်ဖ  င့်သအူေွ ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း 
တ ဝန့်ယူဖ  င့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ၎င့််းသည့် ၎င့််း၏စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းရှင့်ပေစ့်လ ုသည ့် 
စ တ့် နဒဖ က င ့်သ လ င့် ယခလုက့်ရှ ဖနရ သ ုို့ ဖရ က့်ရှ လ န ငု့်ပခင့််း ပေစ့်ြါသည့်။   

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏စ်ီးြွ ်းဖရ်းအဖပြ င့််းအလ   ုင့်ရ အခွင ့်အဖရ်းမ္  ်းက ု ဖက င့််းစွ အသံု်းခ ၍ 
အ က့်အစ ်ုးရအေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်း၏ခွင ့်ပြြုခ က့်မ္  ်းက ုရယူငြီ်း ပမ္န့်မ္ န ုင့်င၏ံ သယ့်ယူဖ  က့်ြံ  
ြ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်း  ငု့်ရ  အဖပခခံအဖ  က့်အအံုမ္  ်းက ု န ငု့်ငဖံတ ့်အ င ့် အ င ့်ပမ္ င ့်တင့် 
ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်ရန့် စီစဉ့်  ်းငြီ်းပေစ့်ြါသည့်။   သု ုို့လုြ့်ဖ  င့်န ုင့်ခ  ြါက ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသည့် 
လည့််း အ မ့္်နီ်းခ င့််းန ုင့်ငမံ္  ်းက  သ ုို့ ကုန့်စည့်သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းအြ ငု့််းတငွ့် အမ္  ်းနည့််းတူ 
ရင့်ဖြါင့်တန့််းလ န ုင့်မ္ည့် ပေစ့်ြါသည့်။ 
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ာ၏းေမာင္ေမာင္ာ၏း 
ဒိုတိယာကၠ႒ 

 

ဦ်းဖမ္ င့်ဖမ္ င့်ဦ်းသည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ ေုတ ယဥကကဋ္ဌပေစ့်ြါသည့်။ သူသည့် ရန့်ကုန့် 
တကကသ ုလ့်မ္ ှ  သ ြပံဘွ ွဲ့သ မ္က ၂၀၀၂ ခုနစှ့်တွင့် န ုင့်ငတံက စီ်းြွ ်းဖရ်းနှင ့် ဘဏ္ဍ ဖရ်း  ငု့်ရ  
စီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုသင့်တန့််းက လုည့််း တက့်ဖရ က့်ခ  ငြီ်း သင့်တန့််း င့််းလက့်မ္ှတ့်ရရှ   ်းြါသည့်။ 
  ုို့အပြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ့်တွင့် ရန့်ကုန့်တကကသ ုလ့်မ္ှ ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််းဥြဖေ  ငု့်ရ ေီြလ ုမ္ နှင ့် 

MIFFA & AFFA က ခ ်ီးပမ္ င ့်ဖသ  ဘက့်စံသုယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း (Multimodal Transport) 
ြည ရြ့်  ုင့်ရ သင့်တန့််း င့််းလက့်မှ္တ့်က ုလည့််း ရရှ ခ  ြါသည့်။ ဦ်းဖမ္ င့်ဖမ္ င့်ဦ်းသည့် 

၁၉၉၆ခုနစှ့်တွင့် EFR Freight Forwarding & General Services Co., Ltd. (အခွန့်ဖရ်းရ  
ရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း၊ အပခ ်းသယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းလြု့်ငန့််းမ္  ်းကမု္ပဏ)ီ တွင့် 
အဖရ င့််းပမ္ င ့်တင့်ဖရ်းမ္န့်ဖနဂ  အပေစ့် စတင့်ဝင့်ဖရ က့်လုြ့်က ငု့်ခ  ြါသည့်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ့်၊ ဧငြီလမ္ှ 

စတင့်၍ World Class Container Carrier and Shipping Agency (ကွန့်တ န့်နော 
ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုလြု့်ငန့််းနှင ့် ဖရဖ က င့််းသယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းကုမ္ပဏီလီမ္ တက့်) တွင့်  
အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ  ရ  ူ်းပေင ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  သည့်မ္ ှ၂၀၀၇ ခုနှစ့်  ဖအ က့်တ ဘု လ 
အ  ပေစ့်သည့်။ မ္တညူဖီသ လုြ့်ငန့််းခွင့်မ္  ်းမ္ှရရှ ခ  ဖသ သ၏ူအဖတွွဲ့အကကံြု၊ ြည ရြ့်မ္  ်းပေင ့်   

သူသည့် ယခုအခ  န့်တွင့် EFR  ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ ေုတ ယဥကကဋ္ဌအပေစ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်လ က့် 

ရှ ငြီ်း MIFFA တွင့်လည့််း ေါရ ကု့်တ ဘတု့်အေွ ွဲ့ဝင့်အပေစ့်လည့််း တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်လ က့်ရှ ြါ 
သည့်။  
 

 
 
 
 
 

 
 

ာ၏းမင္းစမိ္  
ကြတက္ပေ္္ာဒု ိိုကတ္ာ 

 

EFR ကုမ္ပဏအီုြ့်စု၏ လွတ့်လြ့်ဖသ ေါရ ကု့်တ တစ့်ဦ်းပေစ့်ဖသ  ဦ်းမ္င့််းစ န့်သည့်   သ ြပ ံ ြံ 

ြည ရြ့်  ုင့်ရ ဘွ ွဲ့က ု ၁၉၆၆ ခုနှစ့်တွင့် ရရှ ခ  ငြီ်း ၁၉၇၁ ခုနစှ့်တွင့် Registered Accountant 
တစ့်ဖယ က့် ပေစ့်လ ခ  ြါသည့်။   ုို့အပြင့် ၁၉၆၉ခုနှစ့်တွင့် က င့််းြခ  ဖသ  အ က့်တန့််းဖရှွဲ့ဖန 
စ ဖမ္်းြွ  နှင ့် ၁၉၇၅ တွင့်က င့််းြခ  ဖသ  မ္ှတ့်ြံတုင့်ဖရှွဲ့ဖနစ ဖမ္်းြွ မ္  ်းက ုလည့််း  ဖအ င့်ပမ္င့်ခ   
ြါသည့်။ ဦ်းမ္င့််းစ န့်သည့် သူ၏ဥြဖေြည ရြ့်  ုင့်ရ လုြ့်ငန့််းမ္  ်းက ု ၁၉၇၂ ခုနစှ့်တငွ့် 
စတင့်လြု့်ဖ  င့်ခ  ပခင့််းပေစ့်ငြီ်း ၁၉၈၈ ခနုှစ့်တငွ့် ဖအ င့်ပမ္င့်စွ  ပြည့်ဖ  င့်စ ုတရ ်းလ တ့်ဖတ ့် 
ခ ြုြ့်ဖရှွဲ့ဖနတစ့်ဦ်းပေစ့်လ ခ  ြါသည့်။ သူသည့် စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််း  ငု့်ရ ဥြဖေ၊ တရ ်းမ္ဥြဖေ၊ 
ကုန့်သွယ့်ဖရ်းနငှ ့်က်ူးသန့််းဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်းဥြဖေ၊ န ုင့်ငတံက စ ခ ြုြ့်စ တမ့္််းမ္  ်း၊  အသ ဉ ဏ့် 

ြစစည့််း  ုင့်ရ မ္ြူ ငု့်ခွင ့်ဥြဖေ၊  အဖမ္ ွက့်ခမံ္ှု  ုင့်ရ ဥြဖေ၊ Personal Law   ုင့်ရ ဥြဖေ 
ြည ရြ့်မ္  ်းက ု အ ်ူးပြြုဖလ လ ခ  ြါသည့်။ ဦ်းမ္င့််းစ န့်သည့်  ဧရ ဝတီဘဏ့်၏  လွတ့်လြ့်ဖသ  

ေါရ ကု့်တ တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ရံသု မ္က Myanmar M1 Investment Company Limited ၏ 

ေါရ ကု့်တ တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။   ုို့ပြင့် သူသည့် Australia-Myanmar Chamber of 
Commerce ၏ အသင့််းဝင့်တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ငြီ်း ဦ်းလှ ွန့််းဖမ္တတ ရ ြ့်မ္နွ့် (ကင့်  ) 
ဖေ င့်ဖေ်းရှင့််း၏ စီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုဖက ့်မ္တဝီင့်တစ့်ဦ်းလည့််း ပေစ့်ြါသည့်။  
္ႈ္ာ္ ္င္္ကားေရးပိိုင္းတြငက္ာ္း အေတြ႕အႀကံဥ ိ ာပ၏း အစိိုးရအရာရ မိခားကိိ္ု ာမက 
အပာ္ေ ာငစ္ိုစာရင္းစစရ္ံိုးုခဥပ္္ ာမမ င္ ့ ္င္္ကားေရး္ာမမခားတြင္ စ၏းပြားေရးာပေဒ 
(Commercial Law) ကိို  ၉၈၆ ုို  စ္မ     ၆ ုို  စ္အ ိ ္င္္ကားု ့အပ၏း CPA 24th Batch 
တြငက္ား္ တာ မယ္ႈ္င္္ကားု ့ပု္ာ္။ 
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ေဒုကတ္ာ က ္ ိဂဂႌ 
ကြတက္ပေ္္ာဒုရိိုကတ္ာ 

ဖေါက့်တ လှသ ဂီသည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏လွတ့်လြ့်ဖသ ေါရ ကု့်တ ပေစ့်ြါသည့်။ သသူည့် 

Bachelor of Business Administration နှင ့် MBA ဘွ ွဲ့တ ုို့က ု Assumption Univeristy 
Thailand မ္ှရရှ ခ  ငြီ်း PhD ဘွ ွဲ့က  ုAsian Institute Techonology Thailand မှ္ ရရှ ခ  ြါသည့်။ 

သူသည့် CFA Level 1 က လုည့််း ဖအ င့်ပမ္င့်ခ  ငြ်ီးပေစ့်ြါသည့်။ 
 
ြါဖမ္ ကခတစ့်ဦ်းပေစ့်သည ့်အ ်းဖလ  ့်စွ  ဖေါက့်တ လှသ ဂသီည့် ဘွ ွဲ့လွန့်ဖက  င့််းသ ်း၊ ဘွ ွဲ့ရ  
ဖက  င့််းသ ်းမ္  ်းနှင ့်ဘွ ွဲ့ကက ြုဖက  င့််းသ ်းအ ်း စီ်းြွ ်းဖရ်း၊ ဘဏ္ဍ ဖရ်း နှင ့် စ ရင့််းက ငု့်  ြည ရြ့်၊ 

န ုင့်ငတံက စီ်းြ ွ်းဖရ်း၊ ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း (Logistics)၊ Marketing နှင ့် 
သုဖတသနလုြ့်ငန့််းဟသူည ့် ဘ သ ရြ့်ဖြါင့််းစံုက  ု သင့် က ်းဖြ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ သသူည့် 

၂၀၁၃ ခနုှစ့်တငွ့် “Export Import Practices: ASEAN Focus” ဟသူည ့်စ အုြ့်က လုည့််း 
 ုတ့်ဖဝခ  ြါသည့်။ သူသည့် အေွ ွဲ့အစည့််းအမ္  ြု်းမ္  ြု်း၊ ကွန့်ေရင ့်မ္  ်းနှင ့် ဂ  နယ့်အမ္  ြု်းမ္  ြု်းတ ုို့တွင့် 

Mentor ၊ Guest Speaker ၊ Reviewer နှင ့် အယ့်ေတီ အပေစ့် လြု့်က ုင့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ 
သူ၏မ္ က မ္ ီ က လကဖ  င့်ရွက့်ခ  သည ့် သုဖတသန၊ ဂ  နယ့်နှင ့် စ အုြ့်ြံုနှ ြ့် ုတ့်ဖဝမ္ှု 

မ္  ်းသည့် SME မ္  ်း၊ ကုန့်သယွ့်မ္ှု  ငု့်ရ ဖငွဖ က်းပေည ့် ည့််းမ္ှု၊ Remittance ၊ ဖရရှည့်ေံွွဲ့ငေ ြု်း 

တ ်ုးတက့်မ္ှု၊ န ငု့်ငတံက စီ်းြွ ်းဖရ်း၊ Ethical Business၊ Technology Transfer နှင ့် 

Technology Acceptance တ ိုု့နှင ့်သက့်  ုင့်ြါသည့်။  
 
Practitioner တစ့်ဦ်းအပေစ့် သူသည့် ယခလုက့်ရှ တွင့် MADP Distrubuting Co., Ltd. ၏ 
အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်အရ ရှ ခ ြုြ့်အပေစ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်လ က့်ရှ ငြီ်း ပမ္န့်မ္ န ုင့်င ံ နှင ့်   ုင့််းန ုင့်ငံ  
ရှ   က့်သွယ့်ဖရ်း၊ ကနု့်သယွ့်ဖရ်း၊ စ ုက့်ြ  ြု်းဖရ်း၊ တ ရစဆ န့်အစ နှင ့် ြည ဖရ်းကုမ္ပဏီမ္  ်း၏  

ဘဏ္ဍ ဖရ်း  ငု့်ရ အကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ့်နှင ့် Executive Coach အပေစ့် ဖ  င့်ရွက့်ဖြ်းလ က့်ရှ ြါ 

သည့်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ့် နှင ့် ၂၀၁၆ ခုနစှ့်တွင့် သသူည့် Myanmar Automobile Development 
Public Co., Ltd. တွင့် အတ ငု့်ြင့်ခံြုဂ္ ြုလ့်အပေစ့် ဖ  င့်ရကွ့်ခ  ြါသည့်။ သသူည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ 
တွင့် သူ၏က ယု့်ြ ငု့်ကွန့်တ န့်နောသယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််းက  ု နှစ့်ဖြါင့််း ၂၀ ဖက  ့် က  

ဦ်းစီ်းဖ  င့်ရကွ့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ သူသည့် ၁၉၉၆ ခုနှစ့်မ္ ှ ၁၉၉၈ ခုနစှ့်အ   Department of 
International Business Management, Martin de Tour School of Management, 
Assumption University, Thailand တွင့် ေုတ ယဥကကဋ္ဌအပေစ့်  ဖ  င့်ရကွ့်ခ  ြါသည့်။  

သူသည့် ၂၀၁၂ ခုနစှ့် မှ္ ၂၀၁၆ ခုနစှ့်အ   Research Support Committee, Assumption 
University, Thailand ၏ အေွ ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ခ  ြါသည့်။ 
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ပုေမာကကၡ ေဒစက အမင့္ 

ကြတက္ပေ္္ာဒုရိို္က္တာ 
 
 
 

ြါဖမ္ ကခဖေေါ်လပှမ္င ့်သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စ၏ုလတွ့်လြ့်ဖသ ေါရ ုက့်တ တစ့်ဦ်း ပေစ့်ြါသည့်။  

သူသည့် စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသ လု့်မ္ ှ၀ါဏ္ဍ ဇဖေေြည မ္ဟ ဘွ ွဲ့ (M.Com.) ဘွ ွဲ့က  ုရရှ   ်းငြီ်း စက့်မ္ှု 

(၁) ဝန့်ကကီ်းဌ နမ္ ှ က င့််းြဖသ  စီမ္ံက န့််းစီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုနှင ့်အြု့်ခ ြုြ့်မ္ှု  ငု့်ရ  UNDP/UNIDO 
အလုြ့်ရံုဖ ွ်းဖနွ်းြွ ၊ Samsung မ္ှက င့််းြဖသ  ပမ္န့်မ္ -က ရုီ်းယ ်း အမ္ှုဖ  င့်စမီ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုြရ ုဂရမ့္်၊ 

ဟ ုတယ့်နှင ့် ခရီ်းသွ ်းလ ဖရ်းည န့် က ်းမ္ှုဦ်းစ်ီးဌ နနှင ့် Advill Consultancy တ ိုု့ြူ်းတွ  
က င့််းြသည ့် ခရီ်းသွ ်းလ ဖရ်းလုြ့်ငန့််းပမ္ င ့်တင့်သင့်တန့််း စသည့်တ ုို့အ ်း တက့်ဖရ က့်ခ  ြါသည့်။ 

  ုို့အပြင့်သသူည့် ၁၉၆၁ မှ္ ၁၉၆၂ ခနုှစ့် တွင့် University of Kansa City, Missouri, USA 
တွင့် M.Econ (Development Economies) ဘွ ွဲ့က ုလည့််းဖက င့််း ၊ University of 
California, Los Angeles မှ္ MBA (Management Information System) ဘွ ွဲ့ က ု 

လည့််းဖက င့််း ရရှ ခ  ငြီ်း  UNESCO Fellowship Programme က လုည့််းတက့်ဖရ က့်ခ  သည့်  

ေစ့်ြါသည့်။   ုို့အပြင့် သသူည့် Kasetsart University, Bangkok, Thailand သ ုို့ Business 
Administration ဘ သ ရြ့်ပေင ့် Study Tour သွ ်းဖရ က့်ခ  ြါသည့်။  

ြါဖမ္ ကခဖေေါ်လပှမ္င ့်သည့် လက့်ရှ အခ  န့်တွင့် ရန့်ကုန့်စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသ လု့်ရှ  စီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုြည  

ဌ န၏ ဂုဏ့် ်ူးဖ  င့်ြါဖမ္ ကခအပေစ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ဖနြါသည့်။ သူမ္သည့် Myanmar 
Human Resources Co., Ltd. ၏ Faculty member နှင ့် ြည ရြ့်ြ ုင့််း  ုင့်ရ  
အကကံဖြ်းတစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ငြီ်း ပမ္န့်မ္ အမ္  ြု်းသမ္်ီးစ်ီးြ ွ်းဖရ်းစွမ့္််းဖ  င့်ရှင့်မ္  ်းအသင့််း၏ 

အကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ့်တစ့်ဦ်း အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ STI Education ၏ အကကံဖြ်းြုဂ္ ြုလ့်နှင ့် 
အကကီ်းတန့််းသင့် က ်းြ ုို့ခ သတူစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း တ ဝန့်ယဖူ  င့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ 

သူသည့် သင့် က ်းဖရ်း ရ မ္၊ က  က၊ တွ ေက့်ြါဖမ္ ကခ၊ ြါဖမ္ ကခ အစရှ သည ့်ရ  ်ူးမ္  ်းပေင ့် 

ဖအ က့်ြါြည ဖရ်းအေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်းတငွ့် တကကသ ုလ့်မ္ဟ ဌ နအေွ ွဲ့ဝင့် (Faculty member) 
တစ့်ဦ်းအဖနပေင ့် ၃၇ နစှ့်  က  တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ြါသည့်။  
     ၁။ စီမ္ခံနို့့်ခွ မ္ှုြည ဌ န၊ ရန့်ကနု့်စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသ ုလ့်      ။ စ၏းပြားေရးမ င့္ စ၏
စ၏မံု မ္ိုြ မ ပာာရပ္္ ာမ၊ ရမက္ိုမ္တကၠ္ိိုက ္

 ။ စ၏းပြားေရး္ာမ၊ စစ္ပာာေကိကခင့္္င္္ကားေရးေကခာင္း၊ အပငာ္၏းကြင ္
 ။ စ၏းပြားေရး္ာမ၊ စ၏းပြားေရး္ပိၸံ၊ ရမ္ကိုမ္တကၠ္ိိုက ္
 ။ စ၏းပြားေရး္ာမ၊ ပာာေရး္ပိၸံ၊ ရမ္ကိုမ္တကၠ္ိိုက ္
၅။ စ၏မံု မ္ိုြ မ ပာာရပဆ္ိိုငရ္ာ္ာမ၊ စ၏းပြားေရး္ိပၸံ၊ ရမက္ိုမတ္ကၠ္ ိိုက ္
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ာ၏းေအာင္မင္းညမ္ 

အကိုပ္အမ ေဆာင္အရာရ ိို ခဥပ္ 

ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်အရ ရှ ခ ြုြ့်တစ့်ဦ်းပေစ့်ြါ သည့်။  

သူသည့် ငမ္ ြုွဲ့ပြအင့်ဂ င့်နီယ ဘွ ွဲ့က ု၂၀၀၁ ခုနစှ့်တွင့်ရရှ ခ  ငြီ်း၂၀၀၃ ခုနစှ့်တွင့် Certificate of 
Internal Auditor Training Course က လုည့််းဖက င့််း၊ Certificate of International 
Freight Management in Multimodal Transport နှင ့် Certificate in Multimodal 
Transport တ ုို့က  ု၂၀၀၄ ခုနစှ့်တွင့် လည့််းဖက င့််း ရယူခ  ငြီ်း ၂၀၀၈ ခုနစှ့်တွင့် စီ်းြွ ်းဖရ်း  ုင့်ရ  

စီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုမ္ဟ ဘွ ွဲ့ MBA က ရုရှ ခ  ြါသည့်။  

ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စုနှင ့်၁၉၉၇ ဇနွ့်လတွင့် လက့်တွ ခ  ငြီ်း စတင့် 

ဝင့်ဖရ က့်စဉ့်က Ever Flow River Forwarding & General Services Co., Ltd. ၏ 
ဖစ ်းကကွ့်ရှ ဖေဖွရ်းအမ္ှုဖ  င့်အပေစ့် လုြ့်ဖ  င့်ခ  ငြီ်း   မု္ှတ င ့် ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေဖွရ်း 

မ္န့်ဖနဂ  အပေစ့်သ ုို့လည့််းဖက င့််း၊  EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ စီ်းြွ ်းဖရ်းလြု့်ငန့််းခွ တစ့်ခု၏ 
အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ  အပေစ့်သ ုို့လည့််းဖက င့််း တ င ့်ခ င့််း  ီ ရ  ူ်းတ ်ုးပမ္ င ့်ခံခ  ရြါသည့်။ 
၎င့််း၏လမူ္ှုဖရ်းရ ကျွမ့္််းက င့်မ္ှု၊ ဖစ ်းကကွ့်ရှ ဖေဖွရ်းနှင ့် အုြ့်ခ ြုြ့်ဖရ်းနယ့်ြယ့်တွင့်  အဖတွွဲ့ 
အကကြံု ရင ့်က က့်မ္ှုမ္  ်းဖ က င ့်   ြ့်ြ ငု့််းစမီ္ံခနို့့်ခွ မ္ှု  ုင့်ရ ရ  ူ်းမ္  ်းပေင ့် ကျွမ့္််းက င့်ြ ငု့်န ုင့်စွ  
တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်န ုင့်ခ  ြါသည့်။ ကျွမ့္််းက င့်မ္ှု၊ ြါရမ္ီရှ မ္ှု၊ ရည့်မ္နှ့််းခ က့်ဖြေါ်တွင့်နှစ့်ပမ္ ြုြ့်  ်း  
န ုင့်မ္ှုတ ုို့ပေင ့် တက့် ကွစွ ဖ  င့်ရကွ့်တတ့်ဖသ  လူငယ့်ြါရမ္ီရှင့် ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် 

၂၀၁၂ခုနစှ့်မ္ှစ၍ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်အရ ရှ ခ ြုြ့်အပေစ့်နှင ့်  EFR ကုမ္ပဏအီြု့်စု၏ဘုတ့်အေွ ွဲ့ဝင့် 
ေါရ ကု့်တ တစ့်ဦ်းအပေစ့် ခနို့့်အြ့်ခခံ  ရြါသည့်။ 

  ုို့အပြင့် ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် အပြည့်ပြည့်  ငု့်ရ ကုန့်ြစစည့််းြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း (ပမ္န့်မ္ ) ၏ 
အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့် ေါရ ကု့်တ အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊   ပမ္န့်မ္  ကုန့်သွယ့်ဖရဖ က င့််း  ုင့်ရ  

ေွွံဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း (MMMDA) ၏ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်ဖက ့်မ္တီအပေစ့်လည့််းဖက င့််း 
တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ 
 

 

 
ေဒစုင္ဆံို 

သာာေရးဆိိုငရ္ာအရာရ ို ခဥပ ္

EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ ဘဏ္ဍ ဖရ်း  ုင့်ရ အရ ရှ ခ ြုြ့်အပေစ့်တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ဖနဖသ   
ဖေေါ်ခင့် ံသုည့် ရန့်ကုန့်တကကသ ုလ့်မ္ ှ သခ  ဘဘ သ ရြ့်အ ူ်းပြြုဘွ ွဲ့က ု ၁၉၉၅ ခုနှစ့်တငွ့်ရရှ  
ခ  ြါသည့်။ သူသည့် န ုင့်ငပံခ ်းဘ သ တကကသ ုလ့်မ္ ှ တရုတ့်ဘ သ ရြ့်ေြီလ ုမ္ ရရှ ခ  ငြီ်း 
ရန့်ကုန့်တကကသ လု့်မ္ ှ စီ်းြွ ်းဖရ်းဥြဖေြည ရြ့်  ုင့်ရ ေီြလ ုမ္ က လုည့််းရရှ   ်းသူပေစ့်ြါသည့်။ 
ဖေေါ်ခင့် ံသုည့်န ုင့်ငပံခ ်းဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နမ္ှဖြ်းအြ့်ဖသ  သံတမ္န့်ဖရ်းရ သင့်တန့််း င့််း 

လက့်မှ္တ့်က လုည့််း ရရှ   ်းငြ်ီး LCCI (level I, II and III) က လုည့််း ၂၀၀၃ တွင့် 
ဖအ င့်ပမ္င့်စွ ငြ်ီး ံု်းခ  ြါသည့်။ သူသည့် ရန့်ကနု့်စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသ ုလ့်မ္ ှ   ဘဏ့်လုြ့်ငန့််းနငှ ့် 
ဘဏ္ဍ ဖရ်းြည ရြ့်  ုင့်ရ မ္ဟ ဘွ ွဲ့က ုလည့််း ရရှ   ်းြါသည့်။  

ဖေေါ်ခင့် ံသုည့် ဘွ ွဲ့ရငြ်ီးဖနောက့် ၁၉၉၇ ခနုှစ့်မ္ ှ ၂၀၀၀ ခုနှစ့်   Eagle ကုမ္ပဏအီုြ့်စတုွင့် 

စ ရင့််းက ငု့်ခ ြုြ့်အကအူပေစ့် စတင့်လြု့်က ုင့်ခ  ငြီ်း ဖနောက့်ြ ငု့််းတွင့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ 

Shipping Line တစ့်ခုပေစ့်ဖသ  Gold Shipping Agency Services ကုမ္ပဏတီွင့် ၂ဝဝဝခုနှစ့်မ္ ှ
၂၀၁၁ ခနုှစ့်အ   ဖစ ်းကွက့်အမ္ှုဖ  င့်ရ  ူ်းပေင ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ရ မ္ ှ သူ၏အလုြ့် 
အဖြေါ်  ်းရှ ဖသ  ကတ ကဝတ့် နှင ့် နစှ့်ဖြါင့််းမ္  ်းစွ  ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းခ  ပခင့််းဖ က င ့် ေုတ ယ 
အုြ့်ခ ြုြ့်မ္ှုေါရ ကု့်တ အ   အ င ့် င ့်ရ  ်ူးတ ်ုးပမ္ င ့်ပခင့််းခခံ  ရြါသည့်။   ုို့ဖနောက့် ၂၀၁၂ ခနုှစ့်မ္ှ 
စတင့်က  ယခအုခ  န့်   သူမ္သည့် ဘဏ္ဍ ဖရ်းအရ ရှ ခ ြုြ့်အပေစ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်  
နြါသည့်။ 

  ုို့ပြင့် သသူည့်   ပမ္န့်မ္  ကုန့်သွယ့်ဖရဖ က င့််း  ုင့်ရ ေွွံဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း၏အေွ ွဲ့ဝင့် 

တစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ MIFFA ၏ေါရ ကု့်တ ဘတု့်အေွ ွဲ့ဝင့်ပေစ့်လည့််းဖက င့််း 

တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ာ္။  
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ေဒစဇင္ာငိမး္ေ ြး 
အကိုပအ္မ ေဆာင ္ဒု ိိုကတ္ာ 

ဖေေါ်ဇင့်ငင မ့္််းဖ ်ွးသည့် EFR ကမု္ပဏအီုြ့်စု၏ အမ္ှုဖ  င့်ေါရ ကု့်တ မ္  ်း  မ္ ှ တစ့်ဦ်းအြါအဝင့် 

ပေစ့်ငြ်ီး   Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd. နှင ့် EFR Trading Co., Ltd. ၏ 

အဓ ကတ ဝန့်ရှ သူတစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။ သသူည့် ၂၀၀၁ ခနုှစ့်တွင့်  EFR ကုမ္ပဏီသ ုို့ စတင့် 
ဝင့်ဖရ က့်ခ  ငြီ်း တစ့်ခ  န့်တည့််းမ္ ှြင့်  ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ ူ်းပြြုဘွ ွဲ့ကက ြုသင့်တန့််းက ု  ရန့်ကုန့် 
အဖဝ်းသင့်တကကသ ုလ့်တငွ့် သင့်ယူခ  ြါသည့်။ သသူည့် အေွ    အစည့််းတွင့် 
ဧည ့်ကက ြုအပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ အဖရ င့််းပမ္ င ့်တင့်ဖရ်းဖစ ်းကကွ့်ရှ ဖေွဖရ်းည  ှ  န ှုင့််းဖရ်းမှ္ ်းအပေစ့် 

လည့််းဖက င့််း၊ ဝယ့်ယသူူမ္  ်းက  ု ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းဖသ အမ္ှုဖ  င့်အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ Mitsui 
O.S.K Lines ၏တ ဝန့်ခအံပေစ့်လည့််းဖက င့််း ရ  ်ူးအမ္  ြု်းမ္  ြု်းပေင ့် တ ဝန့်မ္  ြု်းစံယု၍ူ  
ဖရဖ က င့််းသယ့်ယ ူြ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်းအဖတွွဲ့အကကံြုမ္  ်းစွ ရရှ   ်းသူပေစ့်ြါသည့်။  

၂၀၀၇ ခုနစှ့်တွင့် သူမ္၏ရ  ူ်းအသစ့်ပေင ့် ဖပြ င့််းလ တ ဝန့်မ္ မ့္််းဖ  င့်မ္ ီ န ုင့်ငတံက  
ကုန့်သွယ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််းတငွ့် ဝီရ ယစ ကု့် ုတ့်ဖ  င့်ရကွ့်ဖြ်းခ  မ္ှု၊ အသင့််းအေွ ွဲ့စ တ့်ဓ တ့်ပေင ့် 

ြူ်းဖြါင့််း ြါဝင့်ဖ  င့်ရွက့်ဖြ်းခ  မ္ှုမ္  ်းအတွက့် EFR ကုမ္ပဏအီုြ့်စုက ဖက ်းဇ်ူးအ ူ်းတင့်ရှ ြါ  

သည့်။   ုို့ပြင့် ဖေေါ်ဇင့်ငင မ့္််းဖ ်ွးသည့် Commerical Trading ကဏ္ဍက ု ကျွမ့္််းက င့်နော်းလည့်သူ 
ပေစ့်ြါသည့်။ 

သူမ္သည့် University of the Thailand Chamber of Commerce မှ္ MBA 
ဘွ ွဲ့က ုလည့််းဖက င့််း၊ ရန့်ကုန့်တကကသ ုလ့်မ္ ှ Bsc. (Physics) ဘွ ွဲ့က ုလည့််းဖက င့််း၊ Singapore 
Logistics Association မှ္   Supply Chain Management   ုင့်ရ  အ င ့်ပမ္င ့်ေီြလ မု္ ဘွ ွဲ့က ု 
လည့််းဖက င့််း ရရှ   ်းြါသည့်။ 
 

 
 

 
ေဒစ  င္းရာမ္ြမ ္

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 
 

ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္နွ့်သည့် EFR ကမု္ပဏအီုြ့်စု၏ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့် ေါရ ကု့်တ မ္  ်း  မ္ ှ  တစ့်ဦ်းပေစ့်  

ငြီ်း  Gold Shipping Agency Services Ltd နှင ့်  Unison Choice Services Ltd.  
ကုမ္ပဏီတ ုို့၏ အဓ ကတ ဝန့်ရှ သူတစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။ သူမ္သည့် ၂၀၁၄ ခုနစှ့်တွင့်  

စီ်းြွ ်းဖရ်းြည အ ူ်းပြြုဘ သ ရြ့်ပေင ့်  B.A (Economics) ဘွ ွဲ့က ု ြုသ မ့္်တကကသ လု့်မ္ှ 

ရရှ ခ  ြါသည့်။ ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္နွ့်သည့်  EFR ကမု္ပဏ ီသ ုို့ ၂၀၀၄ ခုနစှ့် ဇလူ ုင့်လတွင့်  ဧည ့်ကက ြုနှင ့်  

EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စုဥကကဋ္ဌ၏ က ုယ့်ဖရ်းအရ ရှ အဖနပေင ့် စတင့်ဝင့်ဖရ က့်လုြ့်က ငု့်ခ  ငြီ်း 
အ  ုြါရ  ူ်းပေင ့် ၂၀၀၅ ခနုှစ့်အ   တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ြါသည့်။  

သူသည့် အမ္  ြု်းမ္  ြု်းဖသ လုြ့်ငန့််းဖ  င့်တ မ္  ်းက ု လုြ့်က ငု့်ခ  ငြီ်း သူ၏တက့် ကွစွ  လုြ့်ဖ  င့် 

တတ့်မ္ှု၊ ဉ ဏ့် က့်ပမ္က့်မ္ှုတ ိုု့ဖ က င ့် EFR ကုမ္ပဏအီုြ့်စု၏ တ ဝန့်နှင ့်ဝတတရ ်းမ္  ်းက ု  
လစ့်ဟ မ္ှုမ္ရှ ဖစဘ  စ တ့်ဖက နြ့်မ္ှုရှ ေွယ့်အဖနအ  ်းအ   လုြ့်ဖ  င့်န ုင့်ခ  ြါသည့်။  သသူည့် 
ကမ္ဘ ဖြေါ်တွင့်   ြ့်တန့််းကနွ့်တ န့်နောသယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်းလ ငု့််းကုမ္ပဏ ီ (၁၀) ခုတငွ့် တစ့်ခု 

အြါအဝင့်ပေစ့်ဖသ  Mitsui O.S.K Lines တွင့်ဖ  က့်ြံ သူအပေစ့်လုြ့်က ငု့်ခ  ငြီ်း   ုမှ္တ င ့် 

CMA-CGM Lines ၏ မ္န့်ဖနဂ   (သွင့််းကုန့်ြ ငု့်  ုင့်ရ တ ဝန့်ခ)ံ အပေစ့် ခနို့့်အြ့်ပခင့််း 
ခံခ  ရြါသည့်။   ုကုမ္ပဏီမ္ ှလည့််း   ြ့်တန့််း (၁၀) ခုစ ရင့််းဝင့်ပေစ့်သည့်။ 

သူမ္သည့်၂၀၀၈ ခုနှစ့် မှ္ ၂၀၁ဝ ခုနှစ့်အ   EFR ဌ နတွင့်လုြ့်က ုင့်ဖနရ မ္ ှEFR Forwarding & 
General Services ကမု္ပဏီအုြ့်စု၏ အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ  အပေစ့်သ ုို့ အ င ့် င ့်ရ  ်ူး 
တ ်ုးပမ္ င ့်ခံရက  ဖရ က့်ရှ လ ခ  ြါသည့်။ 
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အဓိကစ၏မံုမိ္ ြု ္ ႈပိုဂ ဥိက္မခား (အကိုပ္အမ ေဆာင္ဒုရိိုက္တာမခား) 
 

 

 

ာ၏းေအာငမ္င္းညမ္ 

အမ ေဆာင္အရာရ ိုခဥပ ္

ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စ၏ုအလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်အရ ရှ ခ ြုြ့်တစ့်ဦ်းပေစ့်ြါသည့်။  

သူသည့် ငမ္ ြုွဲ့ပြအင့်ဂ င့်နီယ ဘွ ွဲ့က ု၂၀၀၁ ခနုစှ့်တွင့်ရရှ ခ  ငြီ်း၂၀၀၃ ခုနစှ့်တွင့် Certificate of 
Internal Auditor Training Course က လုည့််းဖက င့််း၊ Certificate of International 
Freight Management in Multimodal Transport နှင ့် Certificate in Multimodal 
Transport တ ိုု့က  ု ၂၀၀၄ ခုနှစ့်တွင့် လည့််းဖက င့််းရယခူ  ငြီ်း ၂၀၀၈ ခုနစှ့်တွင့် 

စီ်းြွ ်းဖရ်း  ငု့်ရ စီမ္ခံနို့့်ခွ မ္ှုမ္ဟ ဘွ ွဲ့ MBA က ရုရှ ခ  ြါသည့်။ 

ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စနုှင ့် ၁၉၉၇ ဇနွ့်လတွင့် လက့်တွ ခ  ငြီ်း စတင့် 

ဝင့်ဖရ က့်စဉ့်က Ever Flow River Forwarding & General Services Co., Ltd. ၏ 
ဖစ ်းကကွ့်ရှ ဖေဖွရ်းအမ္ှုဖ  င့်အပေစ့် လုြ့်ဖ  င့်ခ  ငြီ်း   ုမှ္တ င ့် 

ဖစ ်းကကွ့်ရှ ဖေဖွရ်းမ္န့်ဖနဂ   အပေစ့်သ ုို့လည့််းဖက င့််း၊  EFR ကုမ္ပဏီအြု့်စု၏ 
စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းခွ တစ့်ခု၏ အဖ ွဖ မွ္န့်ဖနဂ   အပေစ့်သ ုို့လည့််းဖက င့််း 
တ င ့်ခ င့််း ီရ  ်ူးတ ု်းပမ္ င ့်ခခံ  ရြါသည့်။ ၎င့််း၏ လူမ္ှုဖရ်းရ ကျွမ့္််းက င့်မ္ှု၊ ဖစ ်းကွက့်ရ ှဖေွဖရ်းနှင ့် 
အုြ့်ခ ြုြ့်ဖရ်းနယ့်ြယ့်တငွ့်  အဖတွွဲ့အကကြံုရင ့်က က့်မ္ှုမ္  ်းဖ က င ့်   ြ့်ြ ငု့််း 
စီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှု  ငု့်ရ ရ  ်ူးမ္  ်းပေင ့် ကျွမ့္််းက င့်ြ ငု့်န ုင့်စွ  တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်န ုင့်ခ  ြါသည့်။ 
ကျွမ့္််းက င့်မ္ှု၊ ြါရမ္ီရှ မ္ှု၊ ရည့်မ္နှ့််းခ က့်ဖြေါ်တွင့်နှစ့်ပမ္ ြုြ့်  ်းန ုင့်မ္ှုတ ိုု့ပေင ့် 
တက့် ကွစွ ဖ  င့်ရကွ့်တတ့်ဖသ  လူငယ့်ြါရမ္ရီှင့် ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် ၂၀၁၂ခုနစှ့်မ္ှစ၍ 

အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်အရ ရှ ခ ြုြ့်အပေစ့်နှင ့်  EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ 
ဘုတ့်အေွ ွဲ့ဝင့်ေါရ ကု့်တ တစ့်ဦ်းအပေစ့် ခနို့့်အြ့်ခခံ  ရြါသည့်။ 

  ုို့အပြင့် ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းဟန့်သည့် အပြည့်ပြည့်  ငု့်ရ ကုန့်ြစစည့််းြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း (ပမ္န့်မ္ ) ၏ 
အလုြ့် အမ္ှုဖ  င့်ေါရ ကု့်တ အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊   

ပမ္န့်မ္  ကုန့်သယွ့်ဖရဖ က င့််း  ုင့်ရ ေွွံဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်ဖရ်း အသင့််း (MMMDA) ၏ 

 

 
 

              ေဒစက ့က မ့ႈ 
    အကိုပ္အမ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 

ဖေေါ်လ  လ  မူ္သည့် EFR ကုမ္ပဏ ီ အုြ့်စု၏ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်ေါရ ကု့်တ မ္  ်း  တွင့် တစ့်ဦ်းအြါ 

အဝင့်ပေစ့်ငြီ်း EFR Logistics and Distribution Center (Mandalay)Co., Ltd. ၏ 
တ ဝန့်ရှ သတူစ့်ဦ်းလည့််း ပေစ့်ြါသည့်။ 

သူသည့် ၂၀၀၁ ခုနှစ့် မှ္ ၂၀၀၇ ခုနစှ့်အ   China Shipping တွင့် အကက်ီးတန့််း 
အဖရ င့််းပမ္ င ့်တင့်ဖရ်းနှင ့် ဖစ ်းကွက့်ရှ ဖေဖွရ်း  ုင့်ရ အမ္ှုဖ  င့်အဖနပေင ့် လုြ့်ဖ  င့်ခ  ြါ 

သည့်။   ုို့ဖနောက့် ဖေေါ်လ  လ  မ္သူည့် Myanmar Indo Orient Co., Ltd. (ဤကုမ္ပဏသီည့် 

CMA/CGM ကုမ္ပဏီ၏ ပမ္န့်မ္ ဖအ်းဂ င ့်အဖနပေင ့် ေွင ့်လစှ့်  ်းငြီ်း) တွင့် ေုတ ယအဖ ဖွ ွ 

မ္န့်ဖနဂ   အပေစ့်လုြ့်ဖ  င့်ခ  ြါသည့်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ့်တွင့် သူသည့် MIO ၏ အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ   

ပေစ့်လ ခ  ငြီ်း CMA/CGM ၏ အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ  ရ  ူ်းက  ု၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့် ရရှ ခ  ြါသည့်။  

ဖေေါ်လ  လ  မူ္သည့် ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ ူ်းပြြုပေင ့်ဘွ ွဲ့ရရှ ခ  ြါသည့်။   ုို့ပြင့် Myanmar 
International Freight Forwarder’s Association နှင ့် Singapore Air Cargo Agents 
Association တ ုို့ ြူ်းဖြါင့််းေွင ့်လှစ့်သည ့် Air Freight Forwarder Basic Course သင့်တန့််း 
က လုည့််းဖက င့််း၊ ဂ ြန့်ဖ  က့်ြံ ဖရ်းနှင ့် ပေနို့့်ပေ ်းဖရ်း  ငု့်ရ ြရ ုဂရမ့္်သင့်တန့််းက ု 

လည့််းဖက င့််း၊ MIFFA နှင ့် သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းဝန့်ကက်ီးဌ နတ ုို့ ြူ်းဖြါင့််းက င့််းြသည ့် The 
East-West Economic Corridor and Southern Economic Corridor သင့်တန့််းက  ု
လည့််းဖက င့််းတက့်ဖရ က့်ခ  ြါသည့်။ 
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အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်ဖက ့်မ္တီအပေစ့်လည့််းဖက င့််း တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့် လ က့်ရှ ြါသည့်။ 

 

 
ေဒစုင္ဆံို 

သာာေရးဆိိုငရ္ာ အရာရ ို ခဥပ ္
 

EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ ဘဏ္ဍ ဖရ်း  ငု့်ရ အရ ရှ ခ ြုြ့်အပေစ့်တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ဖနဖသ   
ဖေေါ်ခင့် ံသုည့် ရန့်ကုန့်တကကသ ုလ့်မ္ ှ သခ  ဘဘ သ ရြ့်အ ူ်းပြြုဘွ ွဲ့က ု ၁၉၉၅ ခုနှစ့်တငွ့်ရရှ  
ခ  ြါသည့်။ သူသည့် န ုင့်ငပံခ ်းဘ သ တကကသ ုလ့်မ္ ှ တရုတ့်ဘ သ ရြ့်ေြီလ ုမ္ ရရှ ခ  ငြီ်း 
ရန့်ကုန့်တကကသ လု့်မ္ ှ စီ်းြွ ်းဖရ်းဥြဖေြည ရြ့်  ုင့်ရ ေီြလ မု္ က လုည့််းရရှ   ်းသူပေစ့်ြါသည့်။ 
ဖေေါ်ခင့် ံသုည့်န ုင့်ငပံခ ်းဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နမ္ှဖြ်းအြ့်ဖသ  သတံမ္န့်ဖရ်းရ သင့်တန့််း င့််းလက့်မှ္တ့် 

က ုလည့််း ရရှ   ်းငြီ်း LCCI (level I, II and III) က လုည့််း ၂၀၀၃ တွင့် 
ဖအ င့်ပမ္င့်စွ ငြ်ီး ံု်းခ  ြါသည့်။ သသူည့် ရန့်ကုန့်စီ်းြွ ်းဖရ်းတကကသ ုလ့်မ္ ှ   ဘဏ့်လုြ့်ငန့််းနှင ့် 
ဘဏ္ဍ ဖရ်းြည ရြ့်  ုင့်ရ မ္ဟ ဘွ ွဲ့က ုလည့််း ရရှ   ်းြါသည့်။  

ဖေေါ်ခင့် ံသုည့် ဘွ ွဲ့ရငြ်ီးဖနောက့် ၁၉၉၇ ခနုှစ့်မ္ ှ ၂၀၀၀ ခုနှစ့်   Eagle ကုမ္ပဏအီုြ့်စတုွင့် 

စ ရင့််းက ငု့်ခ ြုြ့်အကအူပေစ့် စတင့်လုြ့်က ုင့်ခ  ငြီ်း ဖနောက့်ြ ငု့််းတွင့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ Shipping 
Line တစ့်ခုပေစ့်ဖသ  Gold Shipping Agency Services ကုမ္ပဏီတွင့် ၂ဝဝဝခုနစှ့်မ္ ှ ၂၀၁၁ 
ခနုှစ့်အ   ဖစ ်းကကွ့်အမ္ှုဖ  င့်ရ  ူ်းပေင ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ရ မ္ ှ သူ၏အလြု့် 
အဖြေါ်  ်းရှ ဖသ  ကတ ကဝတ့် နှင ့် နှစ့်ဖြါင့််းမ္  ်းစွ  ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းခ  ပခင့််းဖ က င ့် ေတု ယ 
အုြ့်ခ ြုြ့်မ္ှုေါရ ကု့်တ အ   အ င ့် င ့်ရ  ်ူးတ ်ုးပမ္ င ့်ပခင့််းခခံ  ရြါသည့်။   ုို့ဖနောက့် ၂၀၁၂ ခနုှစ့်မ္ှ 
စတင့်က  ယခအုခ  န့်   သူမ္သည့် ဘဏ္ဍ ဖရ်းအရ ရှ ခ ြုြ့်အပေစ့် တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်  နြါသည့်။ 

  ုို့ပြင့် သသူည့်   ပမ္န့်မ္  ကုန့်သွယ့်ဖရဖ က င့််း  ုင့်ရ ေွွံဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်ဖရ်းအသင့််း၏အေွ ွဲ့ဝင့် 

တစ့်ဦ်း အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ MIFFA ၏ေါရ ုက့်တ ဘတု့်အေွ ွဲ့ဝင့်ပေစ့်လည့််းဖက င့််းတ ဝန့် 
 မ့္််းဖ  င့် လ က့်ရှ ြါသည့်။ 

 

 
ေဒစဇင္အငိမး္ေ ြး 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 
 

ဖေေါ်ဇင့်ငင မ့္််းဖ ်ွးသည့် EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ အမ္ှုဖ  င့်ေါရ ကု့်တ မ္  ်း  မ္ ှ တစ့်ဦ်းအြါအဝင့် 

ပေစ့်ငြ်ီး   Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd. နှင ့် EFR Trading Co., Ltd. ၏ 

အဓ ကတ ဝန့်ရှ သူတစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။ သသူည့် ၂၀၀၁ ခနုှစ့်တွင့်  EFR ကုမ္ပဏီသ ုို့ စတင့် 
ဝင့်ဖရ က့်ခ  ငြီ်း တစ့်ခ  န့်တည့််းမ္ ှြင့်  ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ ူ်းပြြုဘွ ွဲ့ကက ြုသင့်တန့််းက ု  ရန့်ကုန့် 
အဖဝ်းသင့်တကကသ ုလ့်တငွ့် သင့်ယခူ  ြါသည့်။ သသူည့် အေွ ွဲ့အစည့််းတငွ့် ဧည ့်ကက ြုအပေစ့် 
လည့််းဖက င့််း၊ အဖရ င့််းပမ္ င ့်တင့်ဖရ်းဖစ ်းကကွ့်ရှ ဖေွဖရ်းည  န ှုင့််းဖရ်းမ္ ှ်းအပေစ့် လည့််းဖက င့််း၊ 

ဝယ့်ယသူူမ္  ်းက  ု ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းဖသ အမ္ှုဖ  င့်အပေစ့်လည့််းဖက င့််း၊ Mitsui O.S.K Lines 
၏တ ဝန့်ခံအပေစ့်လည့််းဖက င့််း ရ  ူ်းအမ္  ြု်းမ္  ြု်းပေင ့် တ ဝန့်မ္  ြု်းစံုယ၍ူ  ဖရဖ က င့််းသယ့်ယူ 
ြ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်းအဖတွွဲ့အကကြံုမ္  ်းစွ ရရှ   ်းသူပေစ့်ြါသည့်။  

၂၀၀၇ ခုနစှ့်တွင့် သူမ္၏ရ  ်ူးအသစ့်ပေင ့် ဖပြ င့််းလ တ ဝန့်မ္ မ့္််းဖ  င့်မ္ ီ န ုင့်ငတံက  
ကုန့်သွယ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််းတငွ့် ဝီရ ယစ ုက့် ုတ့်ဖ  င့်ရကွ့်ဖြ်းခ  မ္ှု၊ အသင့််းအေွ ွဲ့စ တ့်ဓ တ့်ပေင ့် 

ြူ်းဖြါင့််း ြါဝင့်ဖ  င့်ရကွ့်ဖြ်းခ  မ္ှုမ္  ်းအတွက့် EFR ကုမ္ပဏအီုြ့်စုက ဖက ်းဇူ်းအ ူ်းတင့်ရှ ြါသည့်။ 

  ုို့ပြင့် ဖေေါ်ဇင့်ငင မ့္််းဖ ွ်းသည့် Commerical Trading ကဏ္ဍက ု ကျွမ့္််းက င့်နော်းလည့်သ ူ
ပေစ့်ြါသည့်။ 

သူမ္သည့် University of the Thailand Chamber of Commerce မှ္ MBA 
ဘွ ွဲ့က ုလည့််းဖက င့််း၊ ရန့်ကုန့်တကကသ ုလ့်မ္ ှ Bsc. (Physics) ဘွ ွဲ့က ုလည့််းဖက င့််း၊ Singapore 
Logistics Association မှ္   Supply Chain Management   ုင့်ရ  
အ င ့်ပမ္င ့်ေီြလ ုမ္ ဘွ ွဲ့က လုည့််းဖက င့််း ရရှ   ်းြါသည့်။ 
 

 
 

ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္နွ့်သည့် EFR ကမု္ပဏအီုြ့်စု၏ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့် ေါရ ကု့်တ မ္  ်း  မ္ ှ  တစ့်ဦ်းပေစ့်  

ငြီ်း  Gold Shipping Agency Services Ltd နှင ့်  Unison Choice Services Ltd.  
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ေဒစမ င္းရာမ္ြမ ္ 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ ဒုရိိုကတ္ာ 

ကုမ္ပဏီတ ုို့၏ အဓ ကတ ဝန့်ရှ သတူစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။ သူမ္သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့်  

စီ်းြွ ်းဖရ်းြည အ ူ်းပြြုဘ သ ရြ့်ပေင ့်  B.A (Economics) ဘွ ွဲ့က ု ြုသ မ့္်တကကသ လု့်မ္ ှ

ရရှ ခ  ြါသည့်။ ဖေေါ်နှင့််းရည့်မ္နွ့်သည့်  EFR ကုမ္ပဏီ သ ုို့ ၂၀၀၄ ခုနှစ့် ဇလူ ငု့်လတွင့်  ဧည ့်ကက ြုနှင ့်  

EFR ကုမ္ပဏီအုြ့်စုဥကကဋ္ဌ၏ က ုယ့်ဖရ်းအရ ရှ အဖနပေင ့် စတင့်ဝင့်ဖရ က့်လုြ့်က ငု့်ခ  ငြီ်း 
အ  ုြါရ  ူ်းပေင ့် ၂၀၀၅ ခနုှစ့်အ   တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ြါသည့်။  

သူသည့် အမ္  ြု်းမ္  ြု်းဖသ လုြ့်ငန့််းဖ  င့်တ မ္  ်းက ု လုြ့်က ငု့်ခ  ငြီ်း သူ၏တက့် ကွစွ  လုြ့်ဖ  င့် 

တတ့်မ္ှု၊ ဉ ဏ့် က့်ပမ္က့်မ္ှုတ ိုု့ဖ က င ့် EFR ကုမ္ပဏအီုြ့်စု၏ တ ဝန့်နှင ့်ဝတတရ ်းမ္  ်းက ု  
လစ့်ဟ မ္ှုမ္ရှ ဖစဘ  စ တ့်ဖက နြ့်မ္ှုရှ ေွယ့်အဖနအ  ်းအ   လုြ့်ဖ  င့်န ုင့်ခ  ြါသည့်။  သသူည့် 
ကမ္ဘ ဖြေါ်တွင့်   ြ့်တန့််းကနွ့်တ န့်နောသယ့်ယြူ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်းလ ုင့််းကုမ္ပဏ ီ (၁၀) ခုတငွ့် တစ့်ခု 

အြါအဝင့်ပေစ့်ဖသ  Mitsui O.S.K Lines တွင့်ဖ  က့်ြံ သူအပေစ့်လုြ့်က ငု့်ခ  ငြီ်း   ုမှ္တ င ့် 

CMA-CGM Lines ၏ မ္န့်ဖနဂ   (သွင့််းကုန့်ြ ငု့်  ုင့်ရ တ ဝန့်ခ)ံ အပေစ့် ခနို့့်အြ့်ပခင့််း 
ခံခ  ရြါသည့်။   ုကုမ္ပဏီမ္ ှလည့််း   ြ့်တန့််း (၁၀) ခုစ ရင့််းဝင့်ပေစ့်သည့်။ 

သူမ္သည့်၂၀၀၈ ခုနစှ့် မှ္ ၂၀၁ဝ ခုနှစ့်အ   EFR ဌ နတွင့်လုြ့်က ငု့်ဖနရ မှ္ EFR Forwarding & 
General Services ကုမ္ပဏီအုြ့်စု၏ အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ  အပေစ့်သ ုို့ အ င ့် င ့်ရ  ူ်း 
တ ်ုးပမ္ င ့်ခံရက  ဖရ က့်ရှ လ ခ  ြါသည့်။ 
 

 

 

ေဒစက က့ ့မႈ 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ ဒုရိိုကတ္ာ 

ဖေေါ်လ  လ  မူ္သည့် EFR ကမု္ပဏ ီ အုြ့်စု၏ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်ေါရ ကု့်တ မ္  ်း  တွင့် တစ့်ဦ်းအြါ 

အဝင့်ပေစ့်ငြီ်း EFR Logistics and Distribution Center (Mandalay)Co., Ltd. ၏ 
တ ဝန့်ရှ သတူစ့်ဦ်းလည့််း ပေစ့်ြါသည့်။ 

သူသည့် ၂၀၀၁ ခုနစှ့် မှ္ ၂၀၀၇ ခနုစှ့်အ   China Shipping တွင့် အကက်ီးတန့််း 
အဖရ င့််းပမ္ င ့်တင့်ဖရ်းနှင ့် ဖစ ်းကွက့်ရ ှဖေွဖရ်း  ုင့်ရ အမ္ှုဖ  င့်အဖနပေင ့် လြု့်ဖ  င့်ခ  ြါ သည့်။ 

  ုို့ဖနောက့် ဖေေါ်လ  လ  မ္သူည့် Myanmar Indo Orient Co., Ltd. (ဤကုမ္ပဏီသည့် CMA/CGM 
ကုမ္ပဏီ၏ ပမ္န့်မ္ ဖအ်းဂ င ့်အဖနပေင ့် ေွင ့်လစှ့်  ်းငြ်ီး) တငွ့် ေတု ယအဖ ွဖ  ွ မ္န့်ဖနဂ   

အပေစ့်လုြ့်ဖ  င့်ခ  ြါသည့်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ့်တငွ့် သသူည့် MIO ၏ အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ   

ပေစ့်လ ခ  ငြီ်း CMA/CGM ၏ အဖ ွဖ ွမ္န့်ဖနဂ  ရ  ူ်းက  ု၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့် ရရှ ခ  ြါသည့်။  

ဖေေါ်လ  လ  မူ္သည့် ရူြဖေေဘ သ ရြ့်အ ူ်းပြြုပေင ့်ဘွ ွဲ့ရရှ ခ  ြါသည့်။   ုို့ပြင့် Myanmar 
International Freight Forwarder’s Association နှင ့် Singapore Air Cargo Agents 
Association တ ုို့ ြူ်းဖြါင့််းေွင ့်လှစ့်သည ့် Air Freight Forwarder Basic Course သင့်တန့််း 
က လုည့််းဖက င့််း၊ ဂ ြန့်ဖ  က့်ြံ ဖရ်းနှင ့် ပေနို့့်ပေ ်းဖရ်း  ုင့်ရ ြရ ဂုရမ့္်သင့်တန့််းက  ုလည့််းဖက င့််း၊ 

MIFFA နှင ့် သယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်းဝန့်ကက်ီးဌ နတ ုို့ ြ်ူးဖြါင့််းက င့််းြသည ့် The East-West 
Economic Corridor and Southern Economic Corridor သင့်တန့််းက  ု
လည့််းဖက င့််းတက့်ဖရ က့်ခ  ြါသည့်။ 
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ာ၏း္မ္းေအာင ္

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 

 

ဦ်းသန့််းဖအ င့်သည့် EFR ကမု္ပဏအီုြ့်စု၏ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့် ေါရ ကု့်တ မ္  ်း  မ္ ှ တစ့်ဦ်းပေစ့်ငြီ်း 

EFR G-Link Express Services Ltd နှင ့် MRTW Inspection and Logistics Co., Ltd. တ ိုု့၏ 
အဓ က တ ဝန့်ရှ သူတစ့်ဦ်းလည်း ့်ပေစ့်ြါသည့်။    

သူသည့် ၁၉၉၇ ခုနစှ့်တွင့် ရန့်ကုန့်တကကသ ုလ့်မ္ ှ B.Sc (Botany) ဘွ ွဲ့က ုရရှ ခ  ငြီ်း University of 
Thai Chamber and Commerce (UTCC) မှ္  Master’ in Business Management  
ဘွ ွဲ့က ုလည့််း ရရှ   ်းသူ ပေစ့်ြါသည့်။  

ဦ်းသန့််းဖအ င့်သည့် စ ရွက့်စ တမ့္််းစီမ္ခံနို့့်ခွ မ္ှု လက့်ဖ  က့်မ္န့်ဖနဂ   အပေစ့် ၁၉၉၈ ခုနစှ့်တွင့် 

EFR ကုမ္ပဏအီုြ့်စနုှင ့် စတင့်လက့်တွ ခ  က  တစ့် င ့်ခ င့််းရ  ူ်းတ ်ုးပမ္ င ့်လ ခ  သည့်ပေစ့်ြါသည့်။ 

သူသည့် logistics and Supply Chain Management   ုင့်ရ သင့်တန့််းမ္  ်းအ ်း 

တက့်ဖရ က့်ဖလ လ ခ  ငြီ်း   ၄င့််း၏အဖတွွဲ့အကကံြုမ္  ်းက ု MIFFA နှင ့်လက့်တွ ၍  Trainer အပေစ့် 
ဖ  င့်ရွက့်က  ပြန့်လည့်မ္ ဖဝခ  သည့်ပေစ့်ြါသည့်။  

ဦ်းသန့််းဖအ င့်သည့်   အဖက က့်ခနွ့်လုြ့်ငန့််းမ္  ်း  ုင့်ရ ဝန့်ဖ  င့်သူမ္  ်းအသင့််း (Myanmar 
Customs Broker Association) တွင့် အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်ဖက ့်မ္တီဝင့်အပေစ့် ၁၀ နစှ့် က  

တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ၍ International Federation of Customs Broker Association ၏ 
အေွ ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းအပေစ့်လည့််း တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ြါသည့်။ 

 

 

 

 

ာ၏းေကခာ္ေကခာ္္ိမ္း 

အကိုပအ္မ ေဆာင္ဒုရိိုကတ္ာ 

ဦ်းဖက  ့်ဖက  ့်သ န့််းသည့် EFR ကုမ္ပဏအီုြ့်စု၏ အလုြ့်အမ္ှုဖ  င့်ေါရ ကု့်တ တစ့်ဦ်းပေစ့်၍ 

Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar) Co., Ltd. ၏ အဓ ကတ ဝန့်ရှ သ ူ
တစ့်ဦ်းလည့််းပေစ့်ြါသည့်။ 

ဦ်းဖက  ့်ဖက  ့်သ န့််း သည့် ၁၉၉၄ ခနုှစ့်တွင့် ရန့်ကုန့်တကကသ ုလ့်မ္ ှ B.A (History) 
ဘွ ွဲ့က ုရရှ ခ  ြါသည့်။   ုို့အပြင့် သူသည့် Singapore Bore Piling Construction Company 
တစ့်ခုပေစ့်သည ့် Ryobi-Kiso (s) PTE Ltd. တငွ့် ၁၉၉၄ မှ္ ၂၀၀၀ အ   
အလုြ့်ကကီ်း ကြ့်ဖရ်းဖခါင့််းဖ  င့်အပေစ့် တ ဝန့်  မ့္််းဖ  င့်ခ  ြါသည့်။ ဦ်းဖက  ့်ဖက  ့်သ န့််းသည့် 

စင့်က ြူန ုင့်ငံတွင့် Building Construction Safety Supervisors Course ၊ Lifting 
Supervisor Safety Course နှင ့် Heavy Machinery Crawler Crane Installation Course 
သင့်တန့််းမ္  ်းက လုည့််း တက့်ဖရ က့်ခ  သည့် ပေစ့်ြါသည့်။  

ဦ်းဖက  ့်ဖက  ့်သ န့််းသည့်   HR ဌ န ၏ အမ္ှုဖ  င့်အရ ရှ အပေစ့် ၂၀၀၁ ခနုှစ့် တွင့် EFR ကုမ္ပဏီ 
အုြ့်စနုှင ့်စတင့်လက့်တွ က  တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ခ  ြါသည့်။ တ ဝန့် မ့္််းဖ  င့်ဖနစဉ့်က လ 

တစ့်ဖလ  က့် သူ၏အလုြ့်ကက ြု်းစ ်းမ္ှုဖ က င ့်  Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar ) Co., 
Ltd.  ၏ ေါရ ကု့်တ အေွ ွဲ့အပေစ့် ခနို့့်အြ့်ခံခ  ရြါသည့်။ 
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 ။ ကစာ   င္ ့ေငြေ္ကးမညိုတ္္ ာ့္ အကခဥိးုံစားုြင္ိမခား 
 

ဒု ိိုက္တာ  င့္ အမ ေဆာင္အရာရ တိိိုိရရ ိ္ ာ့္ကစာ  င့္အကခဥိးုံစား ြုင့္မခားစိုစိုေပုင္း 

 
   ၇-    ၈ သာာ  စ္ (အမ မ္) 

(အမမ္မာကခပ္) 
   ၈-    ၉ သာာ  စ္ (အမ မ္) 

(အမမ္မာကခပ္) 

ဒု ိိုကတ္ာ   ၆,၆၈ ,        ၉ , ၅ ,      

အမ ေဆာင္အရာရ  ိ  ၈ ,၆ ၉,  ၅      ၅ ,၅၉၇,၈   

စိုစိုေပုင္း ၅ ၉,   ,  ၅   ၈,၆ ၉,၈   

                                                                                                          
သာာ  စ္    ၇ -  ၈ ( ာပ၏က - မတ္က) အတြက္ အ က္ေဖာ္အပပုပမာဏကိို ဒု ိိုက္တာမခား   င့္ အမ ေဆာင္  
အရာ ိ မခားအားကံိုးအား  ိုတ္ေပးု ့ပု္ာ္။ 
သာာ  စ္    ၈ -  ၉ ( ာပ၏က - မတ္က) အတြက္ အ က္ေဖာ္အပပုပမာဏကိို ဒု ိိုက္တာမခား   င့္ အမ ေဆာင္  
အရာ ိ မခားအားကံိုးအား စြမ္းေဆာင္မ အကိိုက္ ကစာအေပစအေအုုံ   ိုတ္ေပးု ့ပု္ာ္။ 
 
 ။ စ၏မံုမ္ိုြ မ  အစ၏ရင္ု ံမ  ဇယား 
 
Latest Practicable Date အရ ဒု ိိုက္တာမခား  င္ ့အမ ေဆာင္အရာ  ိမခားုအစ၏ရင္ုံမ    င္ိ တာ မ္ တၱရားမခားကိို 
အပ္္ာ့္ဇယားကိို ေအာက္တြင္ေဖာ္အပ ားပု္ာ္။  
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၅။ ေကာ္ပိိုရိတ္စ၏မံအိုပ္ုခဥပမ္ စမစ္ (Corporate Governance) 
 
ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ Corporate Governance ု အေရးပုပံို၊ အစို  ယ္ယာ  င္မခားအေပစ စံ  မ္းအမင့္မားေ္ာ 
တာ မ္ယႈမ တာ မ္္ိမ ကိို ိမ္း္ိမ္းအုင္းတိိုိအအပင္ အမမ္မာ ိိုင္ငံတြင္းအေအုအေမမခားကိိုစာ္းစား္ံိုး္ပ္   ိိုင္ငံတကာ 
အဆင့္အတမ္းမခား  င့္ကိိုက္ာ၏္ ာ့္ Corporate Governance ကိို ကက္ေတြိကခင့္္ံိုး ိိုင္မ တိိုိုအေရးပုမ ကိို ္ိ  ိ 
မားကာ္္ကပု္ာ္။ 
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ေကာ္မတ၏မခား 

 စာရငး္စစ ္ င့္ာပေဒေရးရာေကာ္မတ၏ 

 ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍ ဖရ်းနှင ့် ရံု်းတွင့််းစည့််းကမ့္််း  န့််းသ မ့္််းဖရ်းအေွ ွဲ့၏  ဖရ က့်မ္ှုမ္  ်းက ု ကကီ်း ကြ့်စီမ္ံ 
ပခင့််း၊ လုြ့်ဖ  င့်မ္ှုစည့််းကမ့္််း  န့််းသ မ့္််းပခင့််းက ုလည့််း  ည ့်သွင့််းသင ့်ြါသည့်။ 

 ဖနောက့် က့်တွ လုြ့်ဖ  င့်ပခင့််းအြါအဝင့် ရံု်းတွင့််းစ ရင့််းစစ့်၏အစီအစဉ့်နှင ့် ရလေ့်မ္  ်းက  ု ကကီ်း ကြ့် 
စမီ္ံပခင့််း 

 ဥြဖေနှင ့်အခွန့်  ုင့်ရ က စစရြ့်မ္  ်းနှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ အကကံဉ ဏ့်မ္  ်းဖြ်းပခင့််း 

 
 ဆံိုး  ံး ိိုငမ္  ိမး္ုခဥပအ္ုငး္  င့္ကိိုက္မာေဆာင ္ြက္မ ဆိိုငရ္ာေကာ္မတ၏ 

 အမ္ှုဖ  င့်အေွ ွဲ့မ္အှေွ ွဲ့အစည့််းအတွက့်  ံု်းရံှု်းမ္ှုမ္  ်းပေစ့်လ န ုင့်ဖစမ္ည ့်အဖပခအဖနမ္  ်း အ ်းလံု်း 
က ုဖေ ့် ုတ့်၍   ုအဖပခအဖနမ္  ်းက ုဖပေရှင့််းန ုင့်မ္ည ့် အဖပခခံအဖ  က့်အအံုမ္  ်း တည့်ဖ  င့် 
ပခင့််းက ု ကကီ်း ကြ့်စီမ္ံပခင့််း 

 Corporate Governance မ္ူဝါေမ္  ်းက ု ဖရ်း ွ ၍ လ ုက့်နောမ္ှုရှ ဖစရန့် ဖ  င့်ရွက့်ပခင့််း 
 Corporate Governance စည့််းမ္ ဉ့််းမ္  ်းက ု အနည့််း ံု်း တစ့်နှစ့်တစ့်ကက မ့္် ပြန့်လည့်သံု်းသြ့်၍ 

လ ုအြ့်သည ့်ပြင့် င့်မ္ှုမ္  ်းက ု ဘုတ့်အေွ ွဲ့သ ိုု့တင့်ပြပခင့််း 
 

 ေရြးုခယ္ေရး  င့္ ကိုပ္ု မခားေရးရာေကာ္မတ၏ 

 ဖရွ်းခ ယ့်ပခင့််း နှင ့်လစ ဖြ်းဖရ်း  ုင့်ရ မ္ူဝါေ နှင ့် က င ့်သံု်းမ္ှုမ္  ်းက ု ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း နှင ့် သတ့်မ္ှတ့် 
ပခင့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ဘုတ့်အေွ ွဲ့က ုလမ့္််းည န့်ခ က့်ဖြ်းပခင့််းနှင ့် အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်းအ ်း 
အသ ဖြ်းပခင့််း - ေါရ ုက့်တ မ္  ်း၊ စမီ္ံခနို့့်ခွ မ္ှု  ုင့်ရ အဓ ကြုဂ္ ြုလ့်မ္  ်းနှင ့် အ က့်တန့််းအရ ရှ  
မ္  ်းက  ုခနို့့်အြ့်ပခင့််း၊ ပေြုတ့်ခ ပခင့််းနှင ့် အငင မ့္််းစ ်းယပူခင့််း  ုင့်ရ က စစရြ့်မ္  ်း၊ ၎င့််းတ ုို့၏လုြ့်ဖ  င့် 
မ္ှုမ္  ်းက အုက ပေတ့်ပခင့််း၊ ၄င့််းတ ုို့က ု လစ ဖြ်းဖရ်းက စစနှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ အဖက င့််း ံု်းအကကံဉ ဏ့် 
မ္  ်းဖြ်းပခင့််း 

 
 Compliance Officer   င္ ့၎ုအဖြ ႕ 

 စ ရင့််းစစ့်နှင ့်ဥြဖေဖရ်းရ ဖက ့်မ္တီ၊  ံု်းရံှု်းန ုင့်မ္ှု  န့််းခ ြုြ့်ပခင့််းနှင ့် လ ုက့်နောဖ  င့်ရွက့်မ္ှု  ုင့်ရ  
ဖက ့်မ္တီနှင ့် ဘုတ့်အေွ ွဲ့သ ိုု့ တ ုက့်ရ ုက့်အစီရင့်ခံရမ္ည့်။ 

 ဖက ့်မ္တီ၏ကကီ်း ကြ့်စမီ္ံမ္ှုဖအ က့်တွင့် ပြဋ္ဌ န့််း  ်းသည ့်ဥြဖေအရ Corporate Governance 
လ ုအြ့်ခ က့်နှင ့် က င ့်သံု်းမ္ှုအရ လုြ့်ဖ  င့်ရမ္ည ့်တ ဝန့်ဝတတရ ်းမ္  ်းက ု စမီ္ံခနို့့်ခွ ပခင့််း  ုင့်ရ  
အကကံဉ ဏ့်မ္  ်းဖြ်းပခင့််း။ 

 ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖနသည ့်ြုဂ္ ြုလ့်/ အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်းနှင ့်လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှု  (RPT)   ုင့်ရ  မ္ူဝါေ၊ 

Insider Trading Prevention policy  စသည ့် ရံု်းတွင့််းစည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းနှင ့် မ္ူဝါေမ္  ်းက ု 
ကကီ်း ကြ့်ရန့် ဦ်း ံု်းတ ဝန့်ရှ သူပေစ့်ငြီ်း အခ  န့်မ္ီသတင့််းအခ က့်အလက့်မ္  ်း ုတ့်ပြန့်ပခင့််းအတွက့် 
လည့််း တ ဝန့်ရှ သူပေစ့်သည့်။ 

 Corporate Secretary ု တာ မ္ တၱရားမခားကိို ႀက၏း္ကပ္အုင္း၊ 
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၆။ အစို  ယ္ယာ  င္မခား 
 
Latest Practicable Date တွင့် ကုမ္ပဏီ၏ အစရုှယ့်ယ အမ္  ်း ံု်း ြ ုင့်  ုင့်သည ့် အစရုှယ့်ယ ရှင့် (၁၂) ဦ်း 
(“မ္ူလအစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်း”) နှင ့်သက့်  ုင့်သည ့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ္  ်းမ္ှ ဖအ က့်ြါအတ ုင့််းပေစ့်ြါသည့်။   
အစရုှယ့်ယ အမ္  ်း ံု်းြ ငု့်  ုင့်သည ့် အစရုှယ့်ယ ရှင့် (၁၂) ဦ်း၏အမ္ည့်၊ မ္ှတ့်ြံုတင့်နံြါတ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် န ုင့်ငံကူ်း 

လက့်မ္ှတ့်အမ္ှတ့်၊ န ုင့်ငံသ ်း၊ ဖနရြ့်လ ြ့်စ ၊ ၎င့််းတ ုို့ ြ ုင့်  ုင့်သည ့် အစရုှယ့်ယ အဖရအတွက့်နှင ့် Latest Practicable 
Date တွင့်/နှင ့် စ ရင့််းဝင့်အပေစ့်တင့်သွင့််းငြီ်းဖနောက့် ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါဇယ ်းတွင့်  ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့်အတ ုင့််း အစု 
ရှယ့်ယ အမ္  ြု်းအစ ်းအလ ုက့် တစ့်ဦ်းခ င့််းြ ုင့်  ုင့်သည ့် အစရုှယ့်ယ ရ ခ ုင့်နှုန့််း၊ ကုမ္ပဏီကသ ရှ သည ့် အတ ုင့််းအတ  
အ   အစရုှယ့်ယ ရှင့်အမ္  ြု်းအစ ်းအလ ုက့် ဖေ ့်ပြ  ်းြါသည့်။ (ဥြမ္  - ဖငွဖရ်းဖ က်းဖရ်းအေွ ွဲ့အစည့််း၊ အပခ ်း 
ပြည့်တွင့််းဖက ့်ြ ုဖရ်းရှင့််းမ္  ်း၊ တစ့်ဦ်းခ င့််းြုဂ္ ြုလ့်မ္  ်း၊ အပခ ်းသူမ္  ်း၊ ေဟ ုအစ ု်းရနှင ့်  ဖေသတွင့််းအစ ု်းရ စသည့်ပေင ့်) 
ကုမ္ပဏီကလက့်ရှ  ုတ့်ဖဝသည ့်အစရုှယ့်ယ မ္  ်းအ ်းလံု်းသည့်  သ မ္န့်အစုရှယ့်ယ မ္  ်းပေစ့် ကြါသည့်။  
 
Latest Practicable Date တြင ္ကၽြ ္ိုပ္တိိုိုမႈကအစို  ယ္ယာ  င္မခားမ ာ ေအာက္ပုအတိိုင္းအဖစ္္ကပု္ာ္ - 

အမာ္ 

 ိိုင္ငံ္ားမ တ္ပိုံတင္ 
(္ိို႕မညိုတ္) 
ပတ္စ္ပိို႕မံပတ္ 
  င့္ ိိုင္ငံ္ား 

ေမရပ္ကိပ္စာ 
ရ ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ 
အေရအတြက္ 

ရ ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ 
ရာုိိုင္  ိုမ္း 

 
ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း6 

  /ကမရ( ိိုင္) 
  ၉   ၊ အမမ္မာ 

အဖ  က့်အအံု ၂၁၊ အခန့််း 
အမ္ှတ့် ၂၀၁၊ ယုဇနလမ့္််း၊ ၅ 
ရြ့်ကွက့်၊ လ ှုင့်ငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
ရန့်ကုန့် 

၅,၈၈၉,၈၈   ၉. ၈% 

   ေဒစေစာစ ႏာ7 
  /ကမရ( ိိုင္) 
  ၆၈ ၉၊ အမမ္မာ 

အဖ  က့်အအံု ၂၁၊ အခန့််း 
အမ္ှတ့် ၂၀၁၊ ယုဇနလမ့္််း၊ ၅ 
ရြ့်ကွက့်၊ လ ှုင့်ငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
ရန့်ကုန့် 

၅,၅  ,၆၆   ၇.၇ % 

Chang Yang 
Development 
Company Limited8 

မ တ္ပံိုတင္အမ တ္ - 
   ၇၈  ၈  

ဖရွှေအနု့််းြင့်အ မ့္်ရ  (၂)၊ 
တ ုက့် (၃၄)၊ အခန့််း (၂၁)၊ 
ရန့်ကင့််းငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ ရန့်ကုန့် 

 ,၇  ,    ၈.၆ % 

ာ၏းေအာင္မင္းညမ္ 
  /မဂတ( ိိုင္) 
 ၇   ၉၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် (၅)၊ ပမ္မ္ လ လမ့္််း၊ 
၃ရြ့်ကွက့်၊ ကမ္ ရွတ့် 
ငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ ရန့်ကုန့် 

 , ၉၅,  ၅ ၆. ၈% 

                                                            
6 ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ EFR ကိိုတာ္ေ ာင္္ႈအဖစ္ကာ ာကၠ႒အဖစ္ာပ၏း EFR ု  အစို  ယ္ယာ ၉. ၈ % ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။ 
 
7 ေဒစေစာစ ႏာ္ာ္ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏းု ဇမ၏းအဖစ္ာပ၏း EFR ု အစိုရ ယ္ယာ  ၇.၇  % ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ကာ EFR တြင္ Executive ရာ ႈးတစ္ရပ္ကိို 
တာ မ္ယႈေဆာင္ ြက္အုင္းမ  ိပု။ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း   င့္ ေဒစေစာစ ႏာတိိုိ  စ္ာ၏းေပုင္း  EFR ုအစို   ယ္ယာ ၅၇. ၈% ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။ 

 
8 Chang Yang Development Company Limited ္ာ္ မ္ကာေ္းမ၏က Private Placement (ပိုဂ ကိကရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ ) မာ္းကမ္းအားအဖင့္ EFR ု 
အစို  ယ္ယာ ၈.၆  % ကိို ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။ အစို  ယ္ယာအ္စ္ ာ့္ င္အုင္း္ေသာတႈစာုခဥပ္ကိို    ၉ ုို  စ္၊ ဇြမ္က   တြင္ ကက္မ တ္ေရး ိိုး ု ့္ကပု္ာ္။ 
အပိိုင္း ၉ - စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းဆိိုင္ရာ အုခက္အကက္မခား - အေရးႀက၏းေ္ာ စာုခဥပ္စာတမ္းမခားတြင္  ပ္မံ္ကာ့္ရ ပု။ 
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အမာ္ 

 ိိုင္ငံ္ားမ တ္ပိုံတင္ 
(္ိို႕မညိုတ္) 
ပတ္စ္ပိို႕မံပတ္ 
  င့္ ိိုင္ငံ္ား 

ေမရပ္ကိပ္စာ 
ရ ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ 
အေရအတြက္ 

ရ ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ 
ရာုိိုင္  ိုမ္း 

ေဒစုင္ဆိုံ 
  / ကမမ( ိိုင္) 
     ၇၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် ၂၅ (ခ)၊  န့််းတြင့် 
လမ့္််း (အဖနောက့်)၊ ၃ ရြ့် 
ကွက့်၊ ကမ္ ရွတ့်ငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ 

 , ၉၅,  ၅ ၆. ၈% 

ာ၏းေမာင္ေမာင္ာ၏း 
  /ကမရ ( ိိုင္)၊   ၆
  ၆   ၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် ၂၃၊  န့််းတြင့် 
လမ့္််း (အဖနောက့်)၊ ၃ ရြ့် 
ကွက့်၊ ကမ္ ရွတ့်ငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ 

 , ၈ ,၅ ၆ ၆.  % 

ေဒစ တ္မ ံ 
  / ့တ  ( ိိုင္) 
   ၅  ၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် ၂၃၀၊ ကန့်ဖတ ့်ငမ္ ြုင့် 
(၃) လမ့္််း၊ ၂၃ ရြ့်ကွက့်၊ 
သုဝဏဏ၊ သင်္ဘန့််းကျွန့််း 
ငမ္ ြုွဲ့နယ််၊ ရန့်ကုန့် 

 , ၈ ,၅ ၆ ၆.  % 

ေဒစဇင္အငိမ္းေ ြး 
  /ဒဂမ ( ိိုင္) 
   ၆၅ ၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် ၅ (ဂ)၊ Cherry 
Garden Condo(၂)၊ 
ဖတ င့်ဥကကလ ငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ 

   ,၅    .၆၅% 

ေဒစ  င္းရာ္မြမ္ 
  /မမမ ( ိိုင္) 
 ၅၇၉ ၇၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့်၂၈၊ ၇ လ  ၊ ဓမ္မေါန 
လမ့္််း၊ မ္လ ကုန့််း၊  ဖဌ်း ကွယ့် 
ရြ့်ကွက့်၊တ ဖမ္ငွမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ 

  ၈,၉၈   .၆၅% 

ေဒစက ့က ့မႈ 
  /မဂတ ( ိိုင္) 
 ၇  ၇၇၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် ၁၃ ၊ ၆ လ  ၊ 
ြုသ မ့္်ညွနို့့်ရြ့်ကွက့်၊ 
မ္ဂဘလ ဖတ င့်ညွနို့့်ငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ 

  ၆, ၉၈  .၆ % 

ာ၏း္မ္းေအာင္ 
  /ာကမ ( ိိုင္) 
     ၈၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် ၁၆၄ ၊ ဥဇဇနော ၆ 
လမ့္််း၊  (ဇ) ရြ့်ကွက့်၊ 
ဖပမ္ က့်ဥကကလ ြငမ္ ြုွဲ့နယ့်၊  
ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ 

  ၆, ၉၈  .၆ % 

ာ၏းေကခာ္ေကခာ္္ိမ္း 
  /ကမရ ( ိိုင္) 
   ၈၇၉၊ အမမ္မာ 

အမ္ှတ့် ၆၀၂၊ သဇင့်ငမ္ ြုင့် 
လမ့္််း၊ ၄၉ ရြ့်ကွက့်၊  
ဖပမ္ က့်ေဂံငုမ္ ြုွဲ့နယ့်၊ 
 ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ 

  ၆, ၉၈  .၆ % 
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၇။ အစို  ယ္ယာမတာ္ေငြရင္းဖြ ႕စာ္းပံို 
 
ကိုပ္ငမ္းစတင္ေဆာင္ ြက္ုခိမ္မ စတင္  အစို  ယ္ယာမတာ္ေငြရင္းဖြ ႕စာ္းပံိုအေအုအေမကိို ေအာက္ပုဇယားအဖင့္  
 ေဖာ္အပ ားပု္ာ္ - 

ရကစ္ြ  
 ုတ့်ဖဝသည ့်၊ ခ ွဖဝခ  

  ်းသည ့်အစ ု
ရှယ့်ယ အဖရအတွက့် 

အစုရယှ့်ယ တစ့်စုလ င့် 
ဖငွသ ်းအ ်းပေင ့် ြမ္ ဏ  

(ပမ္န့်မ္ က ြ့်) 

အစုရယှ့်ယ စုစ ု
ဖြါင့််းအဖရ 
အတွက့် 

( ုတ့်ဖဝသည ့်၊  
ခွ ဖဝခ   ်း 

သည ့်ဖနို့ရက့်တငွ့်  
 ည ့်ဝင့်ငြီ်း 
ြမ္ ဏ) 

 ည ့်ဝင့်ငြီ်းမ္တည့် 
ဖငွရင့််းစုစုဖြါင့််း 

ြမ္ ဏ 
( ုတ့်ဖဝသည ့် ၊ 

ခွ ဖဝခ   ်း 
သည ့်ဖနို့ရက့်တငွ့်  
 ည ့်ဝင့်  ်းငြ်ီး 
ပေစ့်သည ့်ြမ္ ဏ) 

 ၇/  /       ,       ,      ,        ,   ,    
 ၅/၆/        ,      ,       ,   ,    
 ၅/၆/       ,      ,    ၅ ,    ၅  ,   ,    
  / ၈/   ၇  ၈ ,၅ ၅   ,        ,၅ ၅  ,  ၅, ၅ ,    
  /  /   ၈   ၅,      ,    ၅ ၅,၅ ၅ ၅, ၅၅, ၅ ,    
 ၈/  /   ၉  ၅     ,၉  ,၉   ၅, ၅၅, ၅ ,    
  / ၆/   ၉ ၇,  ၆,    ၅ ၉  ၈, ၅၇,    ၉,  ၈,၅၉၉,    
  / ၇/   ၉  ,၇  ,     ,၅    ၉,၉၇၇,      ,၆ ၈,၅၉၉,    
စိုစိုေပုင္း    ၉,၉၇၇,      ,၆ ၈,၅၉၉,   
 
 
မ တ္ုခက။္ ။ 

  ၇/  /     - EFR ကိုမၸဏ၏မခား အိုပ္စိုအား အမာဂတ္တြင္ အမခားပိိုင္ကိုမၸဏ၏ စာရင္း ြ္ငး္ရမ ္ 
ရာ္ရြယ္ုခက္အဖင့္ ပိုဂ ကိက ကိုမၸဏ၏ အအဖစ္ ဖြ ႕စာ္း  ု့္ာ္။     ုို  စ္  ာ ပ၏က    ရက္တြင္ EFR အား 
အမခားပိိုင္ကိုမၸဏ၏အအဖစ္ ေအပာင္းက ဖြ ႕စာ္းု ့္ာ္။ 

  ၅/၆/     - EFR ္ာ္ ရ ယ္ယာကိို   း    ုြ စိတ္  ု့ာပ၏း အစိုရ ယ္ယာ   ,    ကိို အစိုရ ယ္ယာရ င္ 
မခား္ိိုိ  ိုတ္ေရာင္းု ့္ာ္။ 

  /၈/   ၇ - EFR ္ာ္ ကိုပ္ငမ္းမခားကိို အပမ္ကာ္ဖြ ႕စာ္းတာ္ေဆာက္ု ့္ာ့္အတြက္ေ္ကာင့္  
အစိုရ ယ္ယာေပုင္း  ၈ ,၅ ၅ ကိို  ိုတ္ေရာင္းု ့္ာ္။ 

   / /   ၈ - EFR ္ာ္ စ၏မံကိမ္းမခားတြင္ ရင္း  ၏းအမ ပ္  ံရမ္အတြက္ အစိုရ ယ္ယာေပုင္း   ၅,    
ကိို ိုတ္ေရာင္း  ု့္ာ္။ 

  ၈/  /   ၉ - EFR ္ာ္ စာရင္း္ြင္းရမ ္အပင္ဆင္မ အအဖစ္ ရ ယ္ယာကိို   း    အအဖစ္ ုြ စိတ္  ု့္ာ္။ 
   /၆/   ၉ - EFR ္ာ္ စ၏မံကိမ္းမခားတြင္ရင္း  ၏းအမ ပ္  ံရမ္အတြက္ အစိုရ ယ္ယာေပုင္း ၇,  ၆,    

ကိို ိုတ္ေရာင္း  ု့္ာ္။ 
  /၇/   ၉ - EFR ္ာ္ အစိုရ ယ္ယာအ္စ္ေပုင္း  ,၇  ,   ကိို Private Placement 

(ပိုဂ ကိကရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ ) အအဖစ္ Chang Yang Development Company Limited ္ိိုိ  ိုတ္ေရာင္းု ့္ာ္။ 
 ၂၁/၀၁/၂၀၂၀ - ေပ္းရမ္ကကမ္ရရ သည့္အစိုရရယ္ယာမကာ္းအာ္းလိုပို္းက ို အျပည့္အရထည့္ရင္းပီ္းျဖစ္ပ သည္။ 

၈။ အအမတ္ု ြ ေ မ ၊ အအမတ္ုြ ေ မ မႈ ုဒ  
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ကုမ္ပဏမီ္  ်းဥြဖေအရ ကျွန့်ုြ့်တ ုို့ကုမ္ပဏီသည့် အခါအ ်းဖလ  ့်စ ွ အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်း၏သဖဘ တူညီခ က့်ပေင ့် 
အဖ ွဖ ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်း၏ အပမ္တ့်ခွ ဖဝမ္ှုက  ု ဖ ကည မ္ည့်ပေစ့်ဖသ ့်လည့််း ဘုတ့်အေွ ွဲ့က 
အကကံပြြု  ်းသည ့် ြမ္ ဏ က့်ြ ုသည ့် အပမ္တ့်ခွ ဖဝမ္ှုက  ု ဖ ကည မ္ည့်မ္ဟုတ့်ြါ။ အပမ္တ့်ခွ ဖဝမ္ှုမ္  ်းက ု ကုမ္ပဏီ၏ 
အပမ္တ့်အစွန့််းမ္  ်းမ္ှ ခွ ဖဝဖြ်းရမ္ည့်။ ေါရ ုက့်တ မ္  ်းသည့် အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်း၏သဖဘ တူညီခ က့်မ္ရယူဘ  
 က ်းပေတ့်အပမ္တ့်ခွ ဖဝမ္ှုက ု ဖ ကည န ုင့်သည့်။ 

ဘုတ့်အေွ ွဲ့သည့် အပမ္တ့်ခွ ဖဝရန့်အကကံပြြုမ္ှုနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ က ုယ့်ြ ုင့် ံု်းပေတ့်န ုင့်သာ္။    

  ုို့အပြင့် အခ  န့်၊ နည့််းလမ့္််းနှင ့် အပမ္တ့်ခွ ဖဝမ္ှုတ ုို့နှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ဖအ က့်ြါအခ က့်မ္  ်းအြါအဝင့် အခ က့်အလက့် 
မ္  ်းစ ွတ ုို့က  ု ည ့်သွင့််းစဉ့််းစ ်းြါသည့်။  
 

 ေငြ္ားပိိုင္ဆိုိင္မ အေအုအေမ (Level of Cash)၊ ေ ကြးာမ၏   င့္ အစို  ယ္ယာမတာ္ေငြရင္းဆိိုင္ရာ ိ င္းယ ာ္  
မ အေအုအေမ (Gearing)၊ Return on Equity   င့္ ြု ေ မေပးေ္းေ္ာအအမတ္  (Retianed Earnings)  

 
 ကိုမၸဏ၏က ေမ ခာ္မ မ္း ား္ာ့္ ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မ   

 
 ေဖာ္ေဆာင္ေမ္ာ့္ စ၏မံကိမ္းအ္စ္မခားအပုအ င္ ကိုမၸဏ၏ုေမ ခာ္မ မ္း ား္ာ့္ ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ အစ၏အမံ  

 
 ေငြေ္ကးစ၏မံုခက္အရ ကိုမၸဏ၏အား အပ႒ာမ္း ား္ာ့္ အအမတ္ုြ ေ မ အား ကမိ္္တ္မ   

 
အအမတ္ုြ ေ ေပးရမ္  ိပုက အမမ္မာကခပ္ေငြအဖင့္ ေပးပုမာ္။    
 
အအမတ္ုြ ေ မ ဆိိုင္ရာ ေပးရမာ့္ အုြမ္  င့္စပ္ကခစ္း  “အပိိုင္း    - အ ြုမ္ေကာက္ုံမ ” ကာကိို ္ကာ့္ပု။  

၉။  ကိုမၸဏ၏ုအစို  ယယ္ာေဖာ္အပုခက ္ 

 

ဖအ က့်ြါဖေ ့်ပြခ က့်မ္  ်းသည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏တည့်  ဥြဖေမ္  ်း နှင ့် သင့််းေွ ွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််း (MOA) နှင ့် သင့််းေွ ွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း 

(AOA) အရ အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်းက ရရှ ြ ုင့်  ုင့်  ်းသည ့်အခွင ့်အဖရ်းမ္  ်း နှင ့် အခွင ့် ူ်းခံစ ်းခွင ့်မ္  ်း  ုင့်ရ  

အက ဉ့််းခ ြုြ့်အခ က့်အလက့်မ္  ်းပေစ့် ကြါသည့်။ ဤဖေ ့်ပြခ က့်မ္  ်းသည့် သင့််းေွ ွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််း (MOA) နှင ့် 

သင့််းေွ ွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း (AOA) ၏ အဖရ်းကကီ်းဖသ ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္  ်းက ု အက ဉ့််းခ ြုြ့်၍ ဖေ ့်ပြ  ်းပခင့််းပေစ့်ဖသ ့်လည့််း 

အလွန့်ပြည ့်စံုဖသ ရည့်ည န့််းခ က့်အပေစ့် သင့််းေွ ွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််း (MOA) နှင ့် သင့််းေွ ွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း (AOA) က ု ရည့်ည န့််း 

န ုင့်ြါသည့်။ 

္ာမမအ္စို  ယ္ယာ  

ကၽြ ္ိုပ္တိိုိကိုမၸဏ၏တြင္ တစ္စို   င့္ တစ္စိုတမ္းတႈအဆင့္အတမ္း ိ ာပ၏း အသက္သက္မ ေမ  တမ္းတႈအုြင့္အေရးရ ိ ေစ 

္ာ့္ ္ာမမ္အစို  ယ္ယာမခား ညႈ္ာ့္အမခဥိးအစားတစ္မခဥိးတာ္း္ာ  ိ ပု္ာ္။ 
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အစို  ယ္ယာအ္စမ္ခား  
ကုမ္ပဏီ၏ မ္တည့်ဖငွရင့််းအတွက့် အစုရှယ့်ယ အသစ့်မ္  ်းက ု အဖ ွဖ ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်း၏ 
ကက ြုတင့်ခွင ့်ပြြုခ က့်ပေင ့်သ   ုတ့်ဖြ်းြါမ္ည့်။ အ  ုြါ ံု်းပေတ့်ခ က့်အတွက့် အပခ ်းနည့််းပေင ့် ကနို့့်ကွက့်ပခင့််း မ္ရှ ြါက 
ဤသ ိုု့ဖသ  အစရုှယ့်ယ အသစ့်မ္  ်းက ု ကုမ္ပဏီ၏လက့်ရှ အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်းအ ်း ကုမ္ပဏီတွင့် ၎င့််းတ ုို့ အစရုှယ့်ယ  
 ည ့်ဝင့်  ်းသည ့်ြမ္ ဏအလ ုက့် ဦ်းစ ်းဖြ်းကမ့္််းလှမ့္််းရမ္ည့်။ အစရုှယ့်ယ မ္  ်းက ု ခွ ဖဝငြီ်းသည ့်အခါ ၎င့််းတ ုို့အတွက့် 
အပြည ့်အဝဖြ်းဖခ ရမ္ည့်။   
 
အစို  ယ္ယာ  ငမ္ခား  
ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္ှတ့်တမ့္််းတငွ့်အေွ ွဲ့ဝင့်အပေစ့်စ ရင့််းသွင့််း  ်းသူမ္  ်းက သု  အစရုှယ့်ယ ဝင့်မ္  ်းအပေစ့် 
အသ အမ္ှတ့်ပြြုြါမ္ည့်။ ကုမ္ပဏီမ္ှ စဖတ  ရှယ့်ယ အဖရ င့််းအဝယ့်ပြြုလုြ့်သည ့် သက့်  ုင့်ရ စဖတ  အ တ့်ခ  န့််းမ္ှ 
သတ့်မ္ှတ့်  ်းသည ့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းမ္  ်းအရ ကုမ္ပဏီ၏ အစရုှယ့်ယ မ္  ်းက ု ရယူြ ငု့်  ုင့်  ်းသူမ္ည့်သူက ု မ္  ု  
စ ရင့််းဝင့်အစုရှယ့်ယ ရှင့်အပေစ့်  ည ့်သွင့််းရမ္ည့်။  
 
အစို  ယ္ယာ က  ေအပာငး္အုငး္  
ကုမ္ပဏီ၏ အစရုှယ့်ယ မ္  ်းက ု ေါရ ုက့်တ မ္  ်း သဖဘ တူညီသည ့်အတ ုင့််း သမ္ ်းရ ု်းက  လ  ဖပြ င့််းန ုင့်သည့်။ (YSX 
က  သ ုို့ဖသ ) စနစ့်တက  ေွ ွဲ့စည့််း  ်းသည ့် စဖတ  အ တ့်ခ  န့််းတွင့် စ ရင့််းသွင့််းအဖရ င့််းအဝယ့်ပြြုသည ့် အစရုှယ့်ယ  
မ္  ်းနှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ့်ယ မ္  ်းလ  ဖပြ င့််းရ တွင့် သက့်  ုင့်ရ  စဖတ  အ တ့်ခ  န့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် စဖတ   

အ တ့်ခ  န့််းက  ခနို့့်အြ့်  ်းသည ့်  အြ့်ဖငွလက့်ခံသည ့် အေွ ွဲ့အစည့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် clearing အေွ ွဲ့အစည့််းက သဖဘ တူ 

ညီသည ့်တ ုင့််း သမ္ ်းရ ု်းက လ  ဖပြ င့််းရမ္ည့်။  (YSX က  သ ုို့ဖသ ) စနစ့်တက ေွ ွဲ့စည့််း  ်းသည ့် စဖတ  အ တ့်ခ  န့််းတွင့်  
စ ရင့််းသွင့််းအဖရ င့််းအဝယ့်ပြြုသည ့် အစုရှယ့်ယ မ္  ်းမ္ှ လွ ၍ ေါရ ုက့်တ မ္  ်းသည့် သ မ္န့်နှစ့်ြတ့်လည့်အဖ ွဖ ွ 
အစည့််းအဖဝ်းမ္တ ုင့်မ္ ီ၁၄ ရက့်အတွင့််း လ  ဖပြ င့််းပခင့််းအ ်း စ ရင့််းသွင့််းမ္ှုက ု   ုင့််းငံ   ်းန ုင့်သည့်။  
 
အစို  ယ္ယာ  ငမ္ခားု အေ ြေ ြအစာ္းအေ း  
အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်း၏ သ မ္န့်အဖ ွဖ ွအစည့််းအဖဝ်းက ု ကုမ္ပဏီတည့်ဖ  င့်သည  ဖနို့မ္ှ ၁၈ လအတွင့််း 
က င့််းြရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း ဖနောင့်တွင့် အနည့််း ံု်းတစ့်နှစ့်လ င့် တစ့်ကက မ့္် ကုမ္ပဏီမ္ ှ သတ့်မ္ှတ့်  ်းသည ့် ဖနို့ရက့်နှင ့် 
အခ  န့်တွင့် က င့််းြရမ္ည့်။   ုသ ုို့အဖ ွဖ ွအစည့််းအဖဝ်းက ု မ္ည့်သည ့်အစရုှယ့်ယ ဝင့် ၂ ဦ်း ကမ္  ု ဖခေါ်  ုန ုင့်သည့်။  

ဒု ိိုက္တာအဖြ ႕္ာ္ အ ႈးအေ ြေ ြအစာ္းအေ းကိို ၎္ငိ္ေကခာ္္ာ္ညို ယႈဆ္ာ့္အုခိမ္တြင္ ကခင္းပ  
 ိုိင္္ာ္9 ။  ိိုိအအပင္ အစို  ယ္ယာရ င္မခားအမက္ မ ေပးပိိုင္ုြင္ိ  ိ ႈ္   . %  က္မမာ္း္ာ့္ အစို  ယ္ယာ  င္မခား 
က ကိိုယ္စားအပဥ   ိို္ိိုိအစာ္းအေ းကခင္းပရမ္ စာအဖင္ိ ေရး္ားေတာင္းဆိိုပုကကာ္း ကခင္းပ ိိုင္္ာ္။  

ဥြဖေအရ သ ုို့မ္ဟုတ့် သင့််းေွ ွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််းအရ ပြဋ္ဌ န့််း  ်းပခင့််း မ္ရှ ြါက အဖ ွအဖ ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် မ္ ဖြ်းပခင့််းက ု 
သ မ္န့် ံု်းပေတ့်ခ က့်ပေင ့် ပြြုလုြ့်န ုင့်ငြီ်း အစည့််းအဖဝ်းတွင့် မ္ ဖြ်းသူမ္  ်းအနက့် မ္ အမ္  ်းစုရရှ ရန့် 

                                                            
9 ္င္းဖြ ႕မ တ္တမ္း (MOA)   င္ ့္င္းဖြ ႕စာ္းမခာ္း (AOA) ု အပိို္ဒ္ ( ၆) တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ္မ ာ “ဒု ိိုက္တာမခားက ္င့္ေကခာ္္ာ္ညို ယႈဆ္ာ့္မာ္ 
္ာ့္အုခိမ္ြဲ၌မဆိုိ အ ႈးအေ ြေ ြအစာ္းအေ းမခားကိို ေုစယႈ ိုိင္္ာ္။  ိိုိအပင္ ေတာင္းဆိိုအုင္းအပဥကာ ကာ္းေကာင္း ္ိိုိမညိုတ္ အစာ္းအေ းကခင္းပရမ္ 
ပခက္ကြက္ပုကကာ္းေကာင္း အ ႈးအေ ြေ ြအစာ္းအေ းမခားကိို ေုစေစ ိုိင္္ာ္။ အကယ္  မာ္္ာ့္အုခိမ္တြင္မဆိို အမမ္မာ ိို္င္ငံအတြင္း အစာ္းအေ း 
အ ေ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  - ေါရ ုက့်တ ဖရွ်းခ ယ့်ခနို့့်အြ့်မ္ှုအတွက့် သ မ္န့် ံု်းပေတ့်ခ က့်နှင ့်ြင့် လံုဖလ က့်သည့်။  
အစည့််းအဖဝ်းတွင့်  မ္ ဖြ်းသူမ္  ်း အနက့် ၇၅.၀% မ္ အမ္  ်း ံု်း ရရှ ရန့် လ ုအြ့်သည ့် အ ူ်း ံု်းပေတ့်ခ က့်သည့် 
 နဒအဖလ  က့် ကုမ္ပဏီေ က့်သ မ့္််းပခင့််း၊ သင့််းေွ ွဲ့မ္ှတ့်တမ့္််းနှင ့်သင့််းေွ ွဲ့စည့််းမ္ ဉ့််း ဖပြ င့််းလ ပြင့် င့်ပခင့််း၊ ဖက ့်ြ ုရ တ့် 
အမ္ည့် ဖပြ င့််းလ ပခင့််းနှင ့်အစု ရှယ့်ယ မ္တည့်ဖငွရင့််း ဖလ   ခ ပခင့််းတ ုို့ အြါအဝင့် ကုမ္ပဏီမ္  ်းဥြဖေအရ 
အခ  ြုွဲ့က စစရြ့်မ္  ်းအတွက့် လ ုအြ့်ြါသည့်။  
 
သ မ္န့် ံု်းပေတ့်ခ က့်အတွက့် အဖ ွဖ ွအစည့််းအဖဝ်းက င့််းြပခင့််းပေစ့်ြါက က င့််းြသည ့်အခါတ ုင့််း ၁၄ ရက့် ကက ြုတင့်၍ 
စ ဖရ်းသ ်းအဖ က င့််း က ်းရမ္ည့်။   အ ူ်း ံု်းပေတ့်ခ က့်အတွက့် အစည့််းအဖဝ်းက င့််းြပခင့််း ပေစ့်ြါက ၂၁ ရက့် 

ကက ြုတင့်၍ စာအဖင့္ေရး္ားအေ္ကာင္း္ကားရမာ္အဖစ္ာပ၏း11 အေ္ကာင္း္ကားစာတြင္ က င့််းြမ္ည ့်ဖနရ ၊ ဖနို့ရက့်၊ 
အုခိမ္  င္ ့အ ႈးကိုပ္ငမ္းအတြက္အဖစ္ပုက  ိိုကိုပ္ငမ္းု ္ေသာ္သာ တိိုိကိို ေဖာ္အပရမာ္။ 12 
 

မ ေပးပိိုင္ု ြင့္္ 
ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်းသည့် မ္ည့်သည ့်အဖ ွဖ ွအစည့််းအဖဝ်းက ုမ္  ု တက့်ဖရ က့်ခွင ့် ၊ ဖပြ   ုခွင ့် ၊ 
မ္ ဖြ်းခွင ့်တ ုို့ ရှ  ကြါသည့်။  အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်းသည့် က ုယ့်တ ုင့်တက့်ဖရ က့်၍ မ္ ဖြ်းန ုင့်သည့် သ ုို့မ္ဟုတ့် 
က ုယ့်စ ်းလှယ့်ပေင ့် မ္ ဖြ်းန ုင့်ငြီ်း က ုယ့်စ ်းလှယ့်သည့် အစရုှယ့်ယ ရှင့်ပေစ့်ရန့် မ္လ ုအြ့်ြါ။ က ုယ့်စ ်းလှယ့်ခနို့့်အြ့်သည ့် 

စ ခ ြုြ့် ၊ က ုယ့်စ ်းလှယ့်လ  စ  (Power-of-Attorney)  သ ုို့မ္ဟုတ့် အပခ ်းနည့််းပေင ့် က ုယ့်စ ်းလှယ့်လ  အြ့်  ်းသည ့် 
စ က  ု က ုယ့်စ ်းလှယ့်အပေစ့် မ္ ဖြ်းမ္ည ့် အစည့််းအဖဝ်းမ္က င့််းြမ္ီ ၇၂ နောရီ က့် ဖနောက့်မ္က ြ  ကုမ္ပဏီ၏ 

စ ရင့််းသွင့််း  ်းသည ့် လ ြ့်စ တွင့် ကာေရာက္အပ္  ံရမာ္။ 13 
 
အအမတ္ေ စို 

                                                            
10 ္င္းဖြ ႕မ တ္တမ္း (MOA)   င္ ့္င္းဖြ ႕စာ္းမခာ္း (AOA) ု အပိို္ဒ္ (  ) တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ္မ ာ “မာ္္ာ့္အေ ြေ ြအစာ္းအေ းတြင္မဆိိုဆိုံးအဖတ္ 

ုခက္တစ္ရပ္အတြက္ မ ေပးအုင္းကိို ကက္မခားအပအုင္းအဖင့္ ဆိုံးအဖတ္ ိုိင္္ာ္။ (ကက္မခားအပ ရ ိ ေ္ာအေအဖကိို ေ္ကာာေမစာ္အဖစ္ေစ၊ ေ္ကာာအုင္းမအပဥမ၏တြင္ အဖစ္  

 ေစ) ္သာပတိကအဖစ္ေစ၊ အမာ္းဆိုံးအဖြ  ႕ င္  စ္ာ၏းက အဖစ္ေစ၊ မ ေပး္ႈစာရင္းကိို ေတာင္းဆိိုအုင္းမအပဥက ခင္  ိိုအပင္ မ ေပး္ႈစာရင္းကိို ေတာင္းဆိိုု ့ာပ၏း မညိုတ္ 

က ခင္ ကက္မခားအပ မ ေပးအုင္းအဖင့္ဆိုံးအဖတ္ေ္ာ ဆံိုးအဖတ္ုခက္တစ္ရပ္တြင္ အတာ္အပဥေ္ကာင္း ိ္ုိမိညိုတ္ အမခား္ေသာတႈအတာ္အပဥေ္ကာင္း ္ိုိိမညိုတ္ 

အမခားစိုု္ေသာဆ ႏအရ အတာ္အဖစ္ေ္ကာင္း ဆိုံးအဖတ္ုခက္တစ္ရပ္အပဥကိုပ္အုင္း္ာ္ ေ ာက္ုံမ  ္ိုိိမညိုတ္ ကမ္ိကြက္မ အေရအတြက္ကိိုေ္ာ္ကာ္း 

 ေကာင္း အုခဥိးအဆကိိုေ္ာ္ကာ္းေကာင္း၊ ္က္ေ္ င္  ားအပရမ္မကိိုသ  ယင္းဆိုးံအဖတ္ုခက္အတြက္ ကိုံေကာက္္ာ့္အာပ၏း္တ္္က္ေ္ုံုခက္အဖစ္ေစ 

ရမာ္။” 

အပိိုဒ္  ၆   င္ ့ ၈ တြင္  ပ္မံေဖာအ္ပ ား္ာ္မ ာ “အပိိုဒ္  ၆ - ကက္မခားအပအုင္းအဖင့္အဖစ္ေစ။ မ ဆ ႏစာရင္းေကာက္ယႈအုင္းအဖင့္အဖစ္ေစ ေဆာင္ ြက္ရာတြင ္ဆ ႏမ  

မခားတႈာ၏ေမ္ာ့္ကိစ္ရပ္တြင္ ္သာပတိ္ာ္ အစာ္းအေ းတြင္ ကက္အပအုင္းအဖင့္အဖစ္ေစ၊ မ ဆ ႏေပး္ႈစာရင္းတြင္ ပု င္ အဖစ္ေစ ဒိုတိယ ္ိုိိမညိုတ္ 

ဆိုံးအဖတ္မ တစ္မ ေပးပိိုင္ုြင့္ ိ ေစရမာ္။” “အပိိုဒ္ ( ၈) - ကက္မခားအပ မ ေပးအုင္းတြင ္ကိိုယ္တိိုင္  ိ္ုိမိညိုတ္ ကိိုယ္စားုမ္ိ  တက္ေရာက္ေမေ္ာ အစို င္တိုိင္း 

္ာ္ မ တစ္မ ေပးုြင့္ ိ ္ာ္။ မ ေပး္ႈစာရင္းေကာက္ယႈအုင္းတြင္ အစို  င္တိိုင္း္ာ္ မိမိပိိုင္ဆိိုင္ေ္ာအစို  ယ္ယာတစ္စိုစ၏အတြက္ 

မ တစ္မ စ၏ေပးပိိုင္ုြင့္ ိ ္ာ္။” 
11 ၎ကိို  ၉  ုို  စ္ ကိုမၸဏ၏မခား အက္ာပေဒု အပိိုဒ္ (၈ ) အရကိိုအပ္ု ့္ာ္။ အေ္ကာင္း္ကားစာ အတြက ္ေယသိုယခ အုခိမ္ကာက  င့္ စပ္ကခာ္း  အမမ္မာ 
ကိုမၸဏ၏မခား ာပေဒ တြင္ ေဖာ္အပ ားအုင္း မရ ိေပ။ 
12မ တ္ုခက္ (၇) ကိို ္ကာ့္ရမ္။ 
13 ္င္းဖြ ႕မ တ္တမ္း (MOA)   င္ ့္င္းဖြ ႕စာ္းမခာ္း (AOA) ု အပိို္ဒ္ (၅ ) တြင ္ေဖာ္အပ ား္ာ္မ ာ “ကိိုယ္စားက  ေအပာင္းုံရ္ႈ   င္ ့အုြင့္အာဏာေပးအပ္အုင္း 
ုံရ္ႈ ္ိိုမိညိုတ္ အအုားကိုပ္ပိိုင္ုြင့္ေပးအပ္အုင္းုံရ္ႈ ( ိ က ခင္) တစ္ာ၏းကိိုု မိ္အပ္္ာ့္စာုခဥပ္စာတမ္းေအာက္တြင္ ုမ္ိ ား္ႈက ကက္မ တ္ေရး ိိုး ားအုင္းအဖင့္ 
 ေ္ာ္ကာ္းေကာင္း၊ အဆိိုပုအာဏ ိ္ုိမိညိုတ္ ကိုပ္ပိိုင္ုြင့္ေပးအပ္ ားအုင္းအတြက္  ိိုႀတ၏အဖင့္ မ မ္ကမ္ေ္ကာင္း္က္ေ္ုံကက္မ တ္ေရး ိိုး ား္ာ့္ စာုခဥပ္ 
စာတမ္းမိတၱဟတစ္ေစာင္အဖင့္ေ္ာ္ကာ္းေကာင္းအပဥကိုပ္ကခက္ အဆိိုပုစာုခဥပ္စာတမ္းတြင္ အမာ္ေဖာ္အပ ား္ႈက မ ေပးရမ္ႀကံ ြယ္ေ္ာ္ အစာ္းအေ းကခင္းပ 
မာ့္အုခိမ္မတိိုင္မ၏ ုိုမစ္ဆယ့္  စ္မာရ၏ေအာက္မမာ္းေစသ  ကိုမၸဏ၏ုမ တ္ပိုံတင္ ိုံးတြင ္တင္္ြင္းရမာ္။  ိုိိအပင္ ကိုိယ္စားက ယ္က  အပ္အုင္းုံရ္ႈအား ုမ္ိ ား 
္ာ့္စာုခဥပ္စာတမ္းအပဥကိုပ္တင္္ြင္းရမ္ပခက္ကြက္က ခင္ ယင္းကိိုတရား င္္ာ္ညို ္တ္မ တ္အုင္းမုံ ိိုက္ေစရ။”  
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အစို  ယ္ယာ  င္မခားု္ာမမ္ဆံိုးအဖတ္ုခက္အဖင့္ အေ ြေ ြအစာ္းအေ းတြင္ အအမတ္ ြု ေ မ ကိို ေ္ကာာ ိိုင္ေ္ာ္ 
ကာ္း ဒု ိိုက္တာမခားက အႀကံအပဥ ား္ာ့္ ပမာဏ က္ ေကခာ္ကြမ္  အအမတ္ုြ ေ မ  မအပဥရပု။ ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ 
ကိုမၸဏ၏မ  ရ  ိ္ာ့္ အအမတ္ေပစ မႈတာ္  အစို  ယ္ယာ  င္မခားအား ္ငိ္ေကခာ္္ာ့္ ္ကားအဖတ္ အအမတ္ုြ ေ မ ကိို 
အုုအားေကခာ္စြာ အပဥကိုပ္ ိိုင္္ာ္။ မာ္္ာ့္အေအုအေမတြင္မဆိို အအမတ္ုြ ေ မ အားကံိုးကိို အအမတ္ေငြ  မ  
 ေပးရမာ္။ ေ္ကာာ ား္ာ့္ ္ိိုိမညိုတ္ ုြ ေ ရမာ့္ အအမတ္ေ စိုအတြက္ ကိုမၸဏ၏ ံမ  အတိိုးေငြေတာင္းုြင့္မ  ပို။ 
 
ဆိုေ္ကး   င့္ အ ြုင့္အေရး 

ဒု ိိုက္တာအဖြ ႕္ာ္ အေ ြေ ြအစာ္းအေ းတြင္ အစို  ယ္ယာ  င္မခားု ုြင့္အပဥုခက္အဖင့္ မာ္္ာ့္ ္၏း္မ္ ိ
ရမ္ပံိုေငြကိိုမဆိို ဆိုေ္ကးေငြအစို  ယ္ယာအအဖစ္ ေပးေ   အစို  ယ္ယာ  င္မခား ပိိုင္ဆိိုင္္ာ့္ အစို  ယ္ယာ အုခဥိးကခ 
၎တိိုို အစို  ယ္ယာမခား္ိိုိ  ာ့္ င္ာပ၏းမတာ္ေငြရင္းအအဖစ္  ာ့္ေပး ိိုင္္ာ္။   

 

 

က  ေအပာငး္ရယႈအုငး္  
အနောဂတ့်တငွ့် ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ ကုမ္ပဏီအ ်း အမ္  ်းပြည့်သူနှင ့် သက့်  ုင့်သည ့်ကုမ္ပဏီအပေစ့်   န့််းခ ြုြ့်ပခင့််းတွင့် 
အဖပြ င့််းအလ  သ ုို့မ္ဟုတ့် လ  ဖပြ င့််းရယူပခင့််းက ု ဟနို့့်တ ်းက ကွယ့်သည ့် ဥြဖေနှင ့် စည့််းမ္ ဉ့််းမ္  ်း ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် 
မ္ရှ ဖသ်းြါ။  
 
ကိုမၸဏ၏စာရငး္  ငး္ကငး္ဖခက္္ိမး္အုငး္  င့္ မတာ္ေငြရင္း အပမက္ာ္ေပးအပအ္ုငး္  
ကုမ္ပဏီက  ု ေ က့်သ မ့္််းသည ့်အခါ သ ုို့မ္ဟုတ့် မ္တည့်ဖငွရင့််း ပြန့်လည့်ဖြ်းအြ့်သည ့်အခါ အစုရှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်းသည့် 
အစရုှယ့်ယ အမ္  ြု်းအစ ်းအလ ုက့်ရရှ သည ့် အခွင ့်အဖရ်းမ္  ်းဖြေါ် မ္ူတည့်၍ ၎င့််းတ ုို့ြ ုင့်  ုင့်သည ့် အစရုှယ့်ယ  အခ  ြု်းက  
အြ ုရြ ုင့်ခွင ့်မ္  ်းတွင့် ြါဝင့်ခွင ့်ရှ သည့်။ 
 
အစို  ယ္ယာ ပိိုငဆိ္ိုင္ု ြင့္ ္ိိုိမညိုတ္ မ ေပး ြုင့္ကိို ကမ္ိ္တ္အုငး္  
SECM ္ာ္ YSX ု စာရင္း င္ကိုမၸဏ၏မခားုအစိုရ ယ္ယာမခားကိို ေရာင္း ယ္မ အပဥကိုပ္ရာြဲ၌   ိိုင္ငံအုား္ားမခားအား 
ပု င္ေဆာင္ရြက္ ြုင့္အပဥအုင္းမ င့္ စပ္ကခာ္း   အမိမိ္ေ္ကာ္အငာစာ အမ တ္  /   ၉ ကိို    ၉ ုို  စ္၊ ဇႈကိိုင္က    ရက္ 
တြင္  ိုတ္အပမ္  ု့္ာ္။ အမိမ္ိေ္ကာ္အငာစာအရ YSX ္ာ္  ိိုင္ငံအုား္ားမခား ပု င္ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ  အပဥကိုပ္မိိုင္ရမ္ 
အတြက္ ကိိုအပ္ေ္ာကိုပ္ငမ္းစာ္းမခာ္းမခားကိို SECM ု ြုင့္အပဥုခက္ ႀကိဥတင္ရယႈ    ိုတ္အပမ္ရမာ္။   စာရင္း င္ 
ကိုမၸဏ၏မခား္ာ္ မိမိတိိုိကိုမၸဏ၏တြင္ မိုိင္ငံအုားပိိုင္ဆိိုင္မ ကိို မာ္္ာ့္ရာုိိုင္  မ္းအ ိ ပု င္ုြင့္အပဥမာ္ကိို YSX ္ိိုိ 
ႀကိဥတင္တင္အပရမာ္အဖစ္ာပ၏း  ိုိ္ိုိိတင္အပရာတြင္ တာ္ဆ ာပေဒမခား  င့္အာ၏ ္က္ဆိို္င္ရာကိုပ္ငမ္းႀက၏း္ကပ္္ာ့္ 
အဖြ ႕အစာ္းုုြင့္အပဥုခက္ရရ ိာပ၏းအဖစ္ရမာ္။ ္ိိုိရာတြင္  ိိုင္ငံအုား္ားမခားအေမအဖင့္  အစိုရ ယ္ယာေရာင္း ယ္မ ကိို 
စတင္ကိုပ္ေဆာင္မိုိင္္ာ့္ေမိရက္အား YSX မ   ပ္မံ ိုတ္အပမ္ေ္ကာာမာ္ အဖစ္ပု္ာ္။ 
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အပှိုင််း  ၉ - ပတ် သ ်  ်နွှယ ်ရနသ ည ် ပုဂ္ှိိုလ်/အြွွဲွဲ့အ စည််းမျာ်းနှင  ်  လုပ်ငန််း ရ  ာ င်  

ရွ ်မှုမျာ်း 

 ။ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ဥက္ိ/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္အပဥကိုပ ္ားေ္ာ အေရးႀက၏းေ္ာေငြေရးေ္ကးေရး 
ကိစ္ရပမ္ခား 
အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခားာပေဒတြင္ အမမ္မာအမခားပိိုင္ကိုမၸဏ၏  င့္ ၎  င့္ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ိဥက္/ အဖြ ႕ 
အစာ္းမခားအ္ကား ကိုပ္ငမ္းကိုပ္ကိိုင္ေဆာင္ ြက္အုင္းကိို ိမ္းုခဥပ္္ာ့္မႈေသာင္ပု င္ပု္ာ္။ ဤတားဆ၏း 
ကာကြယ္မ မခားအအပင္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုိုကိုမၸဏ၏္ာ္ အဆိိုပုကိုပ္ငမ္းကိုပ္ကိိုင္ေဆာင္ရြက္မ မခားကိို စ၏မံုမိ္ုြ ္ာ့္မႈ ုဒ 
မခား ္တ္မ တ္ ားရ ိပု္ာ္။  

 ။ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ ကိုပေ္ဆာင္ု  ့္ ာ့္၊ ကိုပေ္ဆာငေ္မ္ာ့္ ၊  
ကိုပေ္ဆာငမ္ာ့္ ကိုပင္မး္ေဆာင ္ြက္မ မခား 

ကၽြ ္ိုပ္တိိုိကိုမၸဏ၏ု ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား  င့္ တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏အ္၏း္၏းု ္ႈမတႈ္ာ့္ မ္ေဆာင္မ မခားကိို 
 ေပုငး္စား္အုင္းအားအဖင္ ့ ာပ၏းအပာ့္စံိုေ္ာေ ာက္ပံိပိိုိေဆာင္ေရး မ္ေဆာင္မ ကိို ေပးကခက္ရ ိရာ ကၽြ ္ိုပ္တိိုိ Group 
အတြင္းတြင္ က က္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏မခား  င့္တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားအ္ကား ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ  (Group တြင္း 
ကိုမၸဏ၏မခားအုခင္းုခင္းအ္ကား ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ ) ္ာ္ ယုင္က  ို ့္ကိို ကက္  ိတြင္ကာ္းေဆာင္ရြက္မ   ိာပ၏း 
 ေမာင္တြင္ကာ္း ေဆာင္ရြက္မ   ိမာ္အဖစ္ပု္ာ္။ 
 ိိုိအပင္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုို မ္ေဆာင္မ ကိုပ္ငမ္း္ေသာ္သာ ေ္ကာင့္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုိ Group အတြင္းမ  EFR GLE ၊ MRTW 
Logistics၊ UCS   င္ိ KEFR က ့္ိိုိေ္ာ ကိုမၸဏ၏မခား  င့္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုိုမႈကအစို  ယ္ယာ  င္မခားအေမအဖင့္ အကခဥိး 
ုံစားုြင့္ရ ိေ္ာ ္ေသၤာပိိုိေဆာင္ေရးေအဂခင္စ၏မခားအ္ကား ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ  (ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ 
ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ ) ္ာ္ ယုင္က   ို ့္ကိို ကက္  ိတြင္ကာ္းေဆာင္ရြက္မ   ာိပ၏း 
 ေမာင္တြင္ကာ္း ေဆာင္ရြက္မ   ိမာ္အဖစ္ပု္ာ္။ အေ္းစိတ္ကိို ဤအပိိုင္း ၉၊ အပိိုဒ္ ၆ တြင္ ္ကာ့္ပု။  
  ုက  သ ုို့ Group တွင့််း ကုမ္ပဏီမ္  ်းအခ င့််းခ င့််းအ က ်းလုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှုနှင ့် ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖနသည ့် ြုဂ္ ြုလ့်/ 

အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်းနှင ့်လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှုမ္ှရရှ သည ့် စုစုဖြါင့််းဝင့်ဖငသွည့် ကျွန့်ုြ့်တ ုို့ Group ၏ စစုုဖြါင့််း ဝင့်ဖငွ၏ 

၅%  က့် မ္ဖက  ့်လွန့်ြါ။ ကျွန့်ုတ ုို့၏အပမ္င့်အရ ဤသ ိုု့ Group အတွင့််းကုမ္ပဏီမ္  ်းအခ င့််းခ င့််းအ က ်း 

လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှုနှင ့် ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖနသည ့်ြုဂ္ ြုလ့်/အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်းနှင ့်လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှုပြြုလုြ့်ပခင့််း   

ပေင ့် ကျွနု ့်ြ့်တ ုို့၏ Customer မ္  ်းအ ်း ြ ုမ္ ုဖက င့််းမ္ွန့်သည ့်ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုက ု ဖြ်းန ုင့်က    ုသ ုို့ဖ  င့်ရွက့်မ္ှုသည့် 

သဖဘ သဘ ဝအရ စုဖြါင့််းဖ  င့်ရွက့်ပခင့််းပေစ့်ငြီ်း ကျွန့်ုြ့်တ ုို့ကုမ္ပဏီက မု္  ခ ုက့်ဖစသည ့်အပြင့် ကုမ္ပဏီအခ င့််းခ င့််း 

၏လုြ့်ငန့််းမ္  ်းက ု အဖ  က့်အကူပေစ့်ဖစြါသည့်။ 

EFR ု ရ ယ္ယာအမခားဆံိုးပိိုင္ဆိိုင္္ႈအဖစ္ေ္ာ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ ေအာက္ပုအတိိုင္း ပိိုင္ဆိိုင္မ မခားရ ပို္ာ္ -  

 

 

 

 

 
K Efficient Logistics 
Consortium Co., Ltd. 

၅ % 

EFR 
 

 ၉. ၈% 
 

Ever Flow River Agro 
Venture Co., Ltd. 

၉၉% 

E.F.R. Hotel Group 
Co., Ltd. 
 ၈.၅% 

ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း 
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ဒု ိိုက္တာမခားမ  ္၏းအုားပိိုင္ဆိိုင္မ ဆိိုင္ရာ အုခက္အကက္မခားကိို အပိုိင္း ၈ - အေရးႀက၏းေ္ာ ေမာက္ုံ္တင္း 
အုခက္အကက္မခားတြင္ အအပာ့္အစံို  ိုတ္ေဖာ္ေအပာ္ကား ားပု္ာ္။ ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏း္ာ္ K Efficient Logistics 
Consortium Co., Ltd.   င့္ ေ ာက္ပံ့ေရးဆိိုင္ရာကိုမၸဏ၏မခားမညိုတ္္ာ့္ အအုားေ္ာ ကိုမၸဏ၏မခားတြင္ 
အစိုရ ယ္ယာ ၅ % ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံ ားေ္ာ္ကာ္း ာ၏းေကခာ္ကြင္ာ၏းမ  ပိုိင္ဆိိုင္ေ္ာ EFR   င့္ အအုားေ္ာ 
ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံ မ မခားအ္ကား ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ မခား 
မရ ို ့ပု။ 

EFR ႏႊရင္ ့ဒ   ိုက္တာမကာ္းအၾကာ္း ေပ္းရမ္ရရ သည့္ပမာဏမကာ္းႏႊရင့္ ရရမ္ရရ သည့္ပမာဏမကာ္း ရရ ပ သည္ - 

ကၽြႏႊို္ပ္တ ို႔ား၏ ဘ႑ာႏာႏႊရစ္ ၂၀၁၈ - ၁၉ အတြက္ စာရင္္းစစ္ေဆ္းထာ္းးပီ္းျဖစ္သည့္ ႏႊရစ္္ကဂပ္ဘ႑ာႏာေရ္းရရင္္းတမ္္းတြင္ 
ဒ   ိုက္တာမကာ္းထပမရ အျ္ာ္းရရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း ျမမ္မာကကပ္ ၂၁၀,၅၅၈,၅၁၀ က ိုထည့္သြင္္းစာရင္္းျပဂစိုထာ္းပ သည္။ 
အဆ ိုပ အ္ကက္ႏႊရင့္စပ္လကဥ္္းသည့္အေသ္းစ တ္အ္ကက္အလက္မကာ္းမရာ ေအာက္ပ အတ ိုင္္းျဖစ္ပ သည္ - 

စဥ ္ အမည္ ရာထ္္း 
ရရမရ္ရ သည့္ပမာဏ - 
ဒ   ိုက္တာမကာ္းထပမရ 
(ျမမမ္ာကကပ)္ 

အေသ္းစ တ္ေဖာ္ျပ္ကက္ 

၁။ ဦ္းေကကာ္လြင္ဦ္း ဒ   ိုက္တာ ၆၈,၅၈၅,၄၆၆ Temporary Drawdown 

၂။ ေဒပေစာစႏႊႏာ ဒ   ိုက္တာ ၆၃,၇၃၈,၁၉၅ Temporary Drawdown 

၃။ ဦ္းေမာင္ေမာင္ဦ္း ဒ   ိုက္တာ ၁၄,၇၆၉,၉၁၅ Temporary Drawdown 

၄။ ဦ္းေအာင္မင္္းဟမ္ ဒ   ိုက္တာ ၁၄,၉၁၆,၉၆၅ Temporary Drawdown 

၅။ ေဒပရတ္မႈပ ဒ   ိုက္တာ ၁၄,၇၆၉,၉၁၅ Temporary Drawdown 

၆။ ေဒပ္င္ဆိုပ ဒ   ိုက္တာ ၁၄,၉၁၆,၉၆၅ Temporary Drawdown 

၇။ ဦ္းသမ္္းေအာင္ ဒ   ိုက္တာ ၃,၇၅၅,၃၉၀ Temporary Drawdown 

၈။ ဦ္းေကကာ္ေကကာ္သ မ္္း ဒ   ိုက္တာ ၃,၇၅၅,၃၉၀ Temporary Drawdown 

၉။ ေဒပလြဲ့လြဲ့မ္ ဒ   ိုက္တာ ၃,၇၅၅,၃၉၀ Temporary Drawdown 

၁၀။ ေဒပႏႊရင္္းရည္မြမ္ ဒ   ိုက္တာ ၃,၇၈၈,၅၈၃ Temporary Drawdown 

၁၁။ ေဒပဇင္းင မ္္းေထြ္း ဒ   ိုက္တာ ၃,၈၀၆,၃၃၇ Temporary Drawdown 

စိုစိုေပ င္္း ၂၁၀,၅၅၈,၅၁၀  

 

ကၽြႏႊို္ပ္တ ို႔ား၏ ဘ႑ာႏာႏႊရစ္ ၂၀၁၈ - ၁၉ အတြက္ စာရင္္းစစ္ေဆ္းထာ္းးပီ္းျဖစ္သည့္ ႏႊရစ္္ကဂပ္ဘ႑ာႏာေရ္းရရင္္းတမ္္းတြင္ 
ဒ   ိုက္တာမကာ္းထပသ ို႔ အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရ သည့္အရာမကာ္း ျမမ္မာကကပ ္ ၂၃၆,၆၆၂,၃၆၀ က ိုထည့္သြင္္းစာရင္္းျပဂစိုထာ္း 
ပ သည္။ အဆ ိုပ အ္ကက္ႏႊရင့္စပ္လကဥ္္းသည့္အေသ္းစ တ္အ္ကက္အလက္မကာ္းမရာ ေအာက္ပ အတ ိုင္္းျဖစ္ပ သည္ - 
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စဥ ္ အမည္ ရာထ္္း 
ေပ္းရမရ္ရ သည့္ပမာဏ - 
ဒ   ိုက္တာမကာ္းထပသ ို႔ 

(ျမမမ္ာကကပ)္ 

အေသ္းစ တ္ေဖာ္ျပ္ကက္ 

၁။ ဦ္းေကကာ္လြင္ဦ္း ဒ   ိုက္တာ ၇၇,၀၈၈,၃၀၃ Temporary Investment 

၂။ ေဒပေစာစႏႊႏာ ဒ   ိုက္တာ ၇၁,၆၄၀,၀၉၅ Temporary Investment 

၃။ ဦ္းေမာင္ေမာင္ဦ္း ဒ   ိုက္တာ ၁၆,၆၀၁,၀၀၅ Temporary Investment 

၄။ ဦ္းေအာင္မင္္းဟမ္ ဒ   ိုက္တာ ၁၆,၇၆၆,၂၈၆ Temporary Investment 

၅။ ေဒပရတ္မႈပ ဒ   ိုက္တာ ၁၆,၆၀၁,၀၀၅ Temporary Investment 

၆။ ေဒပ္င္ဆိုပ ဒ   ိုက္တာ ၁၆,၇၆၆,၂၈၆ Temporary Investment 

၇။ ဦ္းသမ္္းေအာင္ ဒ   ိုက္တာ ၄,၂၂၀,၉၆၂ Temporary Investment 

၈။ ဦ္းေကကာ္ေကကာ္သ မ္္း ဒ   ိုက္တာ ၄,၂၂၀,၉၆၂ Temporary Investment 

၉။ ေဒပလြဲ့လြဲ့မ္ ဒ   ိုက္တာ ၄,၂၂၀,၉၆၂ Temporary Investment 

၁၀။ ေဒပႏႊရင္္းရည္မြမ္ ဒ   ိုက္တာ ၄,၂၅၈,၂၇၀ Temporary Investment 

၁၁။ ေဒပဇင္းင မ္္းေထြ္း ဒ   ိုက္တာ ၄,၂၇၈,၂၂၅ Temporary Investment 

စိုစိုေပ င္္း ၂၃၆,၆၆၂,၃၆၀  

 

ကက္  ိတြင္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုို ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ အ က္တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္အတိိုင္း  င့္ ဤအပိိုင္း ၉၊ အပိိုဒ္   
  င့္ ၆ တိိုိတြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္ အုခက္အကက္မခားမ အပ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ 
အအုားကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ   ိ ကိမ့္မာ္မညိုတ္ညို ုမ္ိမ မ္း ားပု္ာ္။  

ကၽြ ္ိုပ္တိိုိုဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ အစို  ယ္ယာ  င္အမာ္းစိုုအကခဥိးစ၏းပြားကိို ကာကြယ္ေစာင့္ေ  ာက္ရမ္ ကိိုအပ္ 
ေ္ကာင္းကိို ္ိ  ိမားကာ္ပု္ာ္။ ဤ္ိိုိကာကြယ္ေစာင့္  ာက္ရမ္ရာ္ ြယ္ုခက္အဖင့္ ကၽြ ္ိုပ္တိိုို ဒု ိိုက္တာမခား္ာ္ 
(ေအာက္တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္အတိိုင္း) ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ ကိုပ္ငမ္း 
 ေဆာင္ ြက္မ ဆိုိင္ရာ မႈ ုဒ  င့္ကိုပ္ ံိုးကိုပ္မာ္းမခား (RPT Policy & Procedure) ကိို ကိိုယ္တိုိင္ုခမ တ္ 
 ေဆာင္ ြက္ပု္ာ္။ 

 ။ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င္ ့ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ ဆိိုင္ရာ မႈ ုဒ  င့္ ကိုပ္ ံိုး 
ကိုပ္မာ္းမခား 
(RELATED PARTY TRANSACTION POLICY AND PROCEDURES) 

ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ ေ္ကာင့္ အဖစ္ ိိုင္ေအု  င့္ အမ မ္တကယ္ 
အကခဥိးစ၏းပြား ိေရာဓိမခားကိို အဖစ္ေပစကာေစ ိိုင္ာပ၏း ၎ေ္ကာင့္ ကိုမၸဏ၏  င့္ အစို  ယ္ယာ  င္မခားုအကခဥိးစ၏းပြားကိို 
 ိုိိုက္ကာ ိုိင္ပု္ာ္။ ၎ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မ မခား္ာ္ ကိုမၸဏ၏  င့္ အစို  ယ္ယာ  င္မခားု အကခဥိးစ၏းပြားကိို 
တိိုးပြားေစမ ္ာ ္င္တင့္ကခာက္ပတ္္ာ္ညို ယႈဆ ိိုင္ပု္ာ္။  ိိုိေ္ကာင့္ စာရ င္းစစ္ေကာ္မတ၏ (ေကာ္မတ၏) ု 
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အႀကံအပဥမ အရ ဒု ိိုက္တာအဖြ ႕ င္မခား္ာ္ ပ တ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ ကိုပ္ငမ္း 
 ေဆာင္ ြက္မ ဆိိုင္ရာ  ေအာက္ေဖာ္အပပု မႈ ုဒ   င့္ ကိုပ္ ံိုးကိုပ္မာ္းမခားကိို ေရးဆြ ု ့ပု္ာ္။ ဤ မႈ ုဒ္ာ္  
ကိုမၸဏ၏ု Code of Coduct ပု အကခဥိးစ၏းပြား ိေရာဓိ  င့္ ္က္ဆိိုင္္ာ့္ အပ႒ာမ္းုခက္မခားအအပင္ ္၏း္မိ္မႈ ုဒ 
အဖစ္္ာ္။ ဤ မႈ ုဒပု အပ႒ာမ္းုခက္မခား   င့္ ာပေဒပုအပ႒ာမ္းုခက္မခားအ္ကား  ိေရာဓိအဖစ္ပုက ာပေဒပု 
အပ႒ာမ္းုခက္မခား က က မ္းမိိုးေစရမာ္။ ေကာ္မတ၏္ာ္ ဤမႈ ုဒကိို အုုအားေကခာ္စြာ စိစစ္  အပင္ဆင္ရမာ္။  

ရာ္ ြယ္ုခက္  

ဤမႈ ုဒကိို 

• ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖနသည ့် ြုဂ္ ြုလ့်/အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်းနှင ့် လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှုတ ုင့််းက ု ကမု္ပဏီနှင ့် 
ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖနသည ့် ြုဂ္ ြုလ့်/အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ်းအ က ်း ဖြေါ်ဖြါက့်လ န ုင့်သည ့် အက  ြု်း 
စ်ီးြွ ်းဝ ဖရ ဓ မ္ှ ကုမ္ပဏီအ ်း အက အကွယ့်ဖြ်းမ္ည ့်နည့််းလမ့္််းပေင ့် ဖ  င့်ရွက့်မ္ှု ရှ မ္ရှ  စ စစ့်ရန့်နှင ့် 

• ကုမ္ပဏီနှင ့် ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖနသည ့်ြုဂ္ ြုလ့်/အေွ ွဲ့အစည့််း(မ္  ်း) အ က ်း တည့်  ဥဖြေမ္  ်း အရ 
လ ုအြ့်သည ့်အတ ုင့််း စ စစ့်၊ အတည့်ပြြု၊ ပြင့် င့်၊ ဖေ ့် ုတ့်ပခင့််း ရှ မ္ရှ  ဖသခ  ဖစရန့် ရည့်ရွယ့်သည့်။ 

  
အဓပိၸာယ္ဖြင့္ဆိိုု ခက္မခား  

ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္း ဆိိ္ု ာ္မ ာ ေအာက္ပုအုခက္မခား  င့္ အပာ့္စံို္ာ့္ အဖြ ႕အစ ာ္း 
ကိို ဆိို္ာ္ - 

(က) တစ္ဖြ ႕ ္ိိုိမညိုတ္ တစ္ဖြ ႕ က္ပိို္ာ့္ ္ကားုံအဖြ ႕အဖင့္ တိိုက္ ိိုက္ ္ိိုိမညိုတ္ ္ြယ္ ိိုက္ ဆက္  ယ္မ  ိ အုင္း 
 ။ (မိုင္ကိုမၸဏ၏၊ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏  င့္ တြ ဖက္ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏ အပုအ င္) ဤအဖြ ႕ 

အစာ္းကိို က မ္းမိိုး ိမ္းုခဥပ္္ာ့္၊ ဤအဖြ ႕အစာ္းု က မ္းမိုိး ိမ္းုခဥပ္အုင္းကိိုုံရ္ာ့္ ္ိိုိမညို
္ိိုိမညိုတ္ ဤအဖြ ႕အစာ္း  င့္ တႈာ၏္ာ့္ က မ္းမိိုး ိမ္းုခဥပ္မ ေအာက္တြင္ ိ ္ာ့္ အဖြ ႕အစာ္း၊  

 ။  ဤအဖြ ႕အစာ္းအေပစ က မ္းမိိုး ိိုင္စြမ္း  ိေကာက္္ာ့္ အကခဥိးစ၏းပြားကိိုပိိုင္ဆိုိင္္ာ့္အဖြ ႕အစာ္း၊  
 ။ ဤအဖြ ႕အစာ္း  င့္ ပႈးတြ က မ္းမိိုး ိမ္းုခဥပ္ုြင့္ ိ ္ာ့္ အဖြ ႕အစာ္း၊    

(ု)  ဤအဖြ ႕အစာ္းု (MAS 28 တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏တြင္ ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံအုင္းတြင္ အဓိပၸုယ္ဖြင္ိဆိို ား္ာ့္အတိိုင္း) 
တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏အဖစ္အုင္း၊   

(ဂ)  ဤအဖြ ႕အစာ္းက Venturer အအဖစ္ ေဆာင္ ြက္္ာ့္ JV ေဆာင္ ြက္မ အဖစ္အုင္း (MAS 31 Joint 
Ventures အကခဥိးစ၏းပြားကိို ္ကာ့္ပု။)၊   

(ဃ)  ဤအဖြ ႕အစာ္း ္ိိုိမညိုတ္ ၎ု မိုင္ကိုမၸဏ၏တြင္ အဓိကစ၏မံုမိ္ုြ ္ႈအအဖစ္ ပု င္အုင္း၊   
(င)  (က)   င္ိ (ဃ) တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္ ပိုဂ ိဥက္ု မိ္ားစို င္အဖစ္အုင္း၊   
(စ)  အဖြ ႕အစာ္း္ာ္ (ဃ)   င္ိ (င)  တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္ ပိုဂ ိဥက္က ပႈးေပုင္း ိမ္းုခဥပ္္ာ့္ Entity အဖစ္အုင္း 

္ိိုိမညိုတ္ ၎က  ႈးက စြာ က မ္းမိိုးမ   ိ္ာ့္ Entity အဖစ္အုင္း ္ိိုိမညိုတ္ တိိုက္ ိိုက္အဖစ္ေစ၊ ္ြယ္ ိိုက္  
အဖစ္ေစ မ ေပးုြင့္အမခားဆံိုး  ိ္ာ့္ Entity အဖစ္အုင္း၊ ္ိိုိမညိုတ္ 

(ဆ)  ဤအဖြ ႕အစာ္း ္ိိုိမညိုတ္ ဤ Entity   ငိ္ ပတ္္က္္ာ့္ အအုားမာ္္ာ့္အဖြ ႕အစာ္းမဆိိုု  မ္ မ္း 
အအဖစ္မ   တ္ ြက္ာပ၏းေမာက္ရ  ိမာ့္  မ္ မ္းမခားု အကခဥိးအတြက္ ေရးဆြ  ား္ာ့္  မ္ မ္းအကခဥိး 
ုံစားမ  အစ၏အစာ္အဖစ္အုင္း၊ 

ပံို ၅  - ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္း 



PART IX. RELATED-PARTY TRANSACTIONS  99 

 
RPT ဆိို္ာ္မ ာ  မ္ေဆာင္ုရယႈ အဖစ္ေစ၊ ရယႈအုင္းမရ ိ္ာ္အဖစ္ေစ အရင္းအအမစ္မခား၊  မ္ေဆာင္မ မခား 
က  ေအပာင္းအုင္း ၊ ္ိိုိမညိုတ္ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ိဥက္/အဖြ ႕အစာ္းအ္ကား တာ မ္မခားက  ေအပာင္းအုင္းကိို 
ဆိိုကိို္ာ္။ 
 
ပိုဂ ဥိက္တစာ္၏းု တိိုက္ ိိုက္မိ္ ားစို င ္ ဆိို္ာ္မ ာ Entity   င့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္ရာတြင္ ၎ပိုဂ ိဥက္ကိို 
က မ္းမိိုးမ   ိ ႈ္ ္ိိုိမညိုတ္ ၎ပိုဂ ိဥက္ု က မ္းမိိုးအုင္းုံရ္ာ့္ မိ္ားစို င္မခားကိို ဆိိုကိို္ာ္။ ၎တိိုိတြင္ - 
(က)   ိိုပိုဂ ိဥက္ု ဇမ၏း/ုင္ပြမ္း  င္ိ ္ား္မ၏း   
(ု)   ိိုပိုဂ ိဥက္ု ဇမ၏း/ုင္ပြမ္းု ္ား္မ၏း  
(ဂ)   ိိုပိုဂ ိဥက္ကိို မ ၏ုိို ႈ္မခား  င္ိ  ိိုပိုဂ ိဥက္ု ဇမ၏း/ုင္ပြမ္းကိို မ ၏ုိို္ႈမခား   
ပု င္ပု္ာ္။ 
 
ေကခာ္ေ္ကး တြင္ MFRS 2 အစို  ယ္ယာအေအုအပဥ ေငြေပးေုခမ  အကခံဥး င္္ာ့္  မ္ မ္းအကခဥိးုံစားုြင့္ အပုအ 
အပုအ င္ (MAS 19  မ္ မ္းအကခဥိးုံစားုြင့္ တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္)  မ္ မ္းအကခဥိးုံစား ြုင္ိမခားအားကံိုး 
ပု င္္ာ္။  မ္ မ္းအကခဥိးုံစားုြင့္မခားမ ာ Entity အတြက္  မ္ေဆာင္မ ေပး္ာ့္အတြက္ Entity 
မ  ေပး္ာ့္ ္ိိုိမညိုတ္ ေပးရမာ့္ ္ိိုိမညိုတ္ ေ ာက္ပ့ံ္ာ့္ မာ္္ာ့္အဖိိုးစားမားမဆိို အဖစ္္ာ္။ ၎တြင္ Entity 
  ငိ္ ပတ္္က္  Entity ု မိုင္ကိုမၸဏ၏ကိိုယ္စားေပး္ာ့္ အဖိိုးစားမားကာ္း ပု င္္ာ္။ ေကခာ္ေ္ကးတြင္ -  

(က)  လုြ့်ခ၊ လစ ၊ လူမ္ှုေူလံုဖရ်း ည ့်ဝင့်ဖငွ၊ လစ ပေင ့် ခွင ့်နှင ့် လစ ပေင ့် က န့််းမ္ ဖရ်းခွင ့်၊ (က လ 
မ္ကုန့် ံု်းမ္ ီ၁၂ လအတွင့််း ဖြ်းရမ္ည ့်) အပမ္တ့်ခွ ဖဝမ္ှုနှင ့်  ုဖငွနှင ့် လက့်ရှ ဝန့် မ့္််း မ္  ်းက  ုဖြ်းသည ့် 
(ဖ ်းကသုစရ တ့်၊ ဖနအ မ့္်၊ က ်းနှင ့် အခမ္   သ ုို့မ္ဟုတ့် အခပေင ့် ဖြ်းသည ့် ကုန့်စည့်နှင ့် ဝန့်ဖ  င့်မ္ှု 
က  သ ုို့ဖသ ) ဖငွဖ က်းမ္ဟုတ့်သည ့် အက  ြု်းခံစ ်းခွင ့် စသည ့် က လတ  ုဝန့် မ့္််းအက  ြု်းခံစ ်းခွင ့်  

(ု)  ြင့်စင့်က  သ ုို့ဖသ  ဝန့် မ့္််းအပေစ့်မ္ှနှုတ့် ွက့်ငြီ်းဖနောက့် ရရှ မ္ည ့်အက  ြု်းခံစ ်းခွင ့်၊ အပခ ်းအငင မ့္််းစ ်း 
ယူငြီ်းဖနောက့် ရရှ သည ့်အက  ြု်းခံစ ်းခွင ့်မ္  ်းနှင ့် ဝန့် မ့္််းအပေစ့်မ္ှ နှုတ့် ွက့်ငြီ်းဖနောက့် ရရှ မ္ည ့် 
အသက့်အ မ္ခံနှင ့် ဖ ်းကုသစရ တ့်  
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(ဂ)  က လရှည့်ခွင ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် ဥြုသ့်လခွင ့်အြါအဝင့် က လရှည့်ဝန့် မ့္််းအက  ြု်းခံစ ်းခွင ့်၊ နှစ့်ြတ့်လည့် 
သ ုို့မ္ဟုတ့် က လရှည့်အက  ြု်းခံစ ်းခွင ့်၊ က လရှည့်က ုယ့်ခနဓောမ္သန့်စွမ့္််းမ္ှုအက  ြု်းခံစ ်းခွင ့်နှင ့် (က လ 
မ္ကုန့် ံု်းမ္ ီ၁၂လအတွင့််း အပြည ့်အဝဖြ်းရန့်မ္လ ုသည ့်) အပမ္တ့်ခွ ဖဝမ္ှု၊  ုဖငွနှင ့် ဖရွှေ  ုင့််း  ်းသည ့် 
ဖလ  ့်ဖ က်း  

(ဃ)  အကိုပ္မ  ရပ္စ ုံရအုင္းအတြက္ အကခဥိးေကခးဇႈးမခား 
(င)  အစို  ယ္ယာအေအုအပဥ ေပးေုခေငြ 

တိိုိ ပု င္္ာ္။ 
 
 ိမး္ုခဥပမ္  ဆိို္ာ္မ ာ အဖြ ႕အစာ္းတစ္ုိုမ  အကခဥးိအအမတ္မခားရ  ိရမ္ ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ  င့္ ကိုပ္ငမ္းကာ္ပတ္ 
 ေဆာင္ရြက္မ ဆိုိင္ရာ မႈ ုဒမခားကိို က မ္းမိိုး္ာ့္ အ ြုင့္အာဏာကိို ဆိိုကိို္ာ္။  

တြ ဖက္ ိမး္ုခဥပမ္  ဆိို္ာ္မ ာ စ၏းပြားေရးကိုပ္ေဆာင္မ တစ္ုိုတြင္ ပ ိာာစ္စာုခဥပ္အရ ုြ ေ  ိမ္းုခဥပ္ရမ္ ္ေသာတႈ 
ာ၏ ား္ာ့္ အ ြုင့္အာဏာကိို ဆိိုကိို္ာ္။  

အဓကိစ၏မံု မ္ိ ြု ႈ္ပိုဂ ဥိက္ ဒု ိိုက္တာ ၊ (အမ ေဆာင္အဖစ္ေစ ၊ အအုားမာ္း  င္ိ အဖစ္ေစ) အရမ္ဒု ိိုက္တာ ၊ အဖြ ႕အစာ္း 
ု စ၏မံုမိ္ုြ မ အဖြ ႕ င္မခား အပုအ င္ အဖြ ႕အစာ္းတစ္ုိုု ကိုပ္ေဆာင္မ မခားကိို တိိုက္ ိိုက္အဖစ္ေစ ၊ ္ြယ္ ိိုက္  
အဖစ္ေစ စ၏မံအုင္း၊ ာ မ္္ကားအုင္း  င့္  ိ္မ္းုခဥပ္အုင္း အပဥကိုပ္ရမ္ တာ မ္  င့္ အ ြုင့္အာဏာ  ိ ႈ္ ပိုဂ ိဥက္မခားကိို ဆိိုကိို္ာ။္  

အဓကိဩဇာက မး္မိိုး ိိုငမ္  ဆိို္ာ္မ ာ အဖြ ႕အစာ္းတစ္ုိုု ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ  င့္ ကိုပ္ငမ္းကာ္ပတ္ေဆာင္ရြက္ 
မ ဆိိုင္ရာမႈ ုဒကိို ဆံိုးအဖတ္ရာတြင္ ပု င္ုြင့္  ိေ္ာ္ကာ္း အဆိိုပုမႈ ုဒမခားကိို က မ္းမိိုး ိိုင္အုင္းမ  ိ္ာ့္ အ ြုင့္အာဏာ 
ကိို ဆိိုကိို္ာ္။ အဓိကဩဇာက မ္းမိိုး ိိုင္မ ကိို အစို  ယ္ယာပိိုင္ဆိိုင္မ ၊ ာပေဒ  င့္ ္ေသာတႈစာုခဥပ္အရ ရယႈပိိုင္ဆိိုင္ 
 ိိုင္္ာ္။   

Material Threshold ဆိိ္ု ာ္မ ာ ကိုမၸဏ၏ု ေမာက္ဆံိုးစာရငး္စစ ္ား္ာ့္သာာေရးရ ငး္တမး္အရ   စစ္ာ ္
စိုစိုေပုငး္ ငေ္ငြ (Annual Consolidated Turnover) ု ၅%   င့္ အေမရကိမေ္ဒစကာ    ,    တိိုိအမက္ 
ပိိုမာ္း္ာ့္ပမာဏကိို ဆိိုကိိုပု္ာ္။ 

Material RPT  ှိုသည်မှာ  ဘဏ္ဍ ာန ှစ် တစ်နှစ် အတွင် ်း သ ်းဖခာ်းဖြစ်ရစ ၊ ယခင်လု ပ်ငန််းရ ာင ်ရွ ်မှုမျာ ်းနှင ် ပူ ်း တွွဲ၍  

ဖြစ်ရစရ ာင ် ရွ မ်ည ်  Material Threshold ထ  ် ရ  ျာ်လွန်ရသာ  RPT  ှိ  ှို လှိုသည်။ 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ အအုားတာ မ္မခားအအပင္ ဤမႈ ုဒကိို ကိိုက္မာမ   ိမ  ိ စိစစ္ရမ္  င္ိ ေကာ္မတ၏္ိိုိ  တိိုက္ ိိုက္ 
တင္အပရမ္ Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ကိို ုမိ္အပ္ရမာ္။  

အ ြုငး္ုခက္  

္ာမမ္ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္ရာတြင္ ေပစေပုက္္ာ့္ ကိုပ္ငမ္းအ္ံိုးစရိတ္  င့္ ုရ၏းစရိတ္မခား အပမ္ကာ္ ိုတ္ေပးအုင္း 
အပုအ င ္ဒု ိိုက္တာမခား ္ိိုိမညိုတ္ အရမ္ဒု ိိုက္တာမခား ္ိိုိမညိုတ္ စ၏မံုမိ္ုြ ္ႈအဖြ ႕ င္မခားအား ကိုမၸဏ၏အတြက္ 
္ိိုိမညိုတ္ ကက္ေအာက္ုံကိုမၸဏ၏ ္ိိုိမညိုတ္ တြ ဖက္ကိုမၸဏ၏မခားအတြက္ ၎တိိုို တာ မ္ တၱရားမခားကိို 
 ေဆာင္ ြက္ရာတြင္ ေပစေပုက္္ာ္ ့ ကိုမ္ကခစရိတ္မခားကိို အပမ္ ိုတ္ေပးအုင္းပု င္္ာ့္ မာ္္ာ့္ကိုပ္ေဆာင္မ ကိို 
မဆိို   RPT ညို မမ တ္ယႈရပု။ 
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မႈ ုဒ 

မာ္္ာ့္ RPT ကိိုမဆိို Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ကိို တင္အပရမာ္အဖစ္ာပ၏း 

ဤမႈ ုဒ  င့္ အာ၏ ေကာ္မတ၏ု ုြင့္အပဥုခက္ ္ိိုိမညိုတ္ အတာ္အပဥုခက္ ရယႈရမာ္။  

ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္း  င့္ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္း  င္ ့

ကိုပင္မး္ေဆာင ္ြက္မ ကိို ေဖာ္ ိုတ္အုငး္  

ဒု ိိုက္တာ၊ အရမ္ဒု ိိုက္တာ   င့္ စ၏မံုမ္ိ ြု ္ႈအဖြ ႕ င္ အ္၏း္၏းတိိုိ္ာ္ ၎တိိုိုတိိုက္ ိိုက္မိ္ားစို င္မခား 

အေ္ကာင္း    င့္ ယုင္၊ ယ ိုု  င့္ အဆိိုအပဥ RPT   င့္ စပ္ကခစ္း္ာ့္ ေမး ြုမ္းမခားကိို ေအဖ္ကားရမ္ ကိိုအပ္ပု္ာ္။ 

 ။ Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary 

 ိိုိအအပင္ ဒု ိိုက္တာ၊ အရမ္ဒု ိိုက္တာ မ င့္ စ၏မံုမိ္ုြ ္ႈအဖြ ႕ င္ အ္၏း္၏းတိိုိ္ာ္ Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ 
Corporate Secretary က ေတာင္းဆိို္ာ့္ ကိုပ္ေဆာင္မ တစ္ရပ္  င့္ စပ္ကခစ္း္ာ့္  ပ္ေဆာင္း္တင္းအုခက္ 
အကက္အပုအ င္ ၎ကိိုယ္တိိုင္ ္ိိုိမညိုတ္ ၎ု တိိုက္ ိိုက္မိ္ားစို င္ ပု င္ေ္ာ ေမာင္တြင္ အပဥကိုပ္မာ့္ ကို
ကိုပ္ေဆာင္မ   င့္ စပ္ကခစ္း္ာ္မခားကိို စာအဖင့္ေရး္ား  Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary  ံ 
တင္အပရမ္ တာ မ္  ိ္ာ္။ Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ္ာ္ ္င္ိေကခာ္္ကိို အပင္ပ 
အတိိုင္ပင္ုံ  င့္ ာ ိ  ိိုင္းေဆြးေ ြး  RPT အေမအဖင့္ ဤမႈ ုဒကိို ကိိုက္မာရမ္ ကိိုအပ္မ   ိမ  ိကိို ဆံိုးအဖတ္ရမာ္။  

ကိုမၸဏ၏္ာ္   ေဆာင္ရြက္ရမ္ အ ကားအကာရ ိ္ာ့္ RPT   င့္ စပ္ကခစ္း္ာ့္ အေ္ကာင္း္ကားစာကိို ႀကိဥတင္ 
ကက္ု ံရ  ိရမ္ ပိိုမိိုကိိုကားပု္ာ္။ ္ိိုိမ ္ာ Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ္ာ္ အဆိိုအပဥ 
ကိုပ္ေဆာင္ုခက္  င္ိ ္က္ဆိိုင္္ာ့္ ္တင္းအုခက္အကက္ကိို ရယႈစစ္ေဆး ္က္ဆိိုင္ရာုြင့္အပဥုခက္အား 
ရယႈေဆာင္ ြက္ရမ္ အုခိမ္ကံိုေကာက္စြာ ရ  ိမာ္အဖစ္္ာ္။ 

၅။ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င့္ကိုပင္မး္ေဆာင ္ြက္မ ကိို စစိစအ္ုငး္  င့္ ြုင့္အပဥအုငး္  

အေ ြေ ြေကာငစ္၏ ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ု ြုင့္အပဥုခက္   

မာ္္ာ့္ RPT ကိိုမဆိို Compliance officer ္ိိုိမညိုတ ္ Corporate Secretary  ံ တင္အပရမာ္။ Compliance 
officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ္ာ္ RPT အဖစ္/မအဖစ္္တ္မ တ္ရမ္  ာ့္ ြ္င္းစာ္းစားရမာ့္အုခက္မခား 
ကိို ္ံိုး္ပ္  non-material RPT ကိို ြုင့္အပဥအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ အငင္းပယ္အုင္း အပဥကိုပ္ ိိုင္္ာ္။  

ေကာ္မတ၏ု  ြုငိ္အပဥုခက္   

Compliance officer ္ိိုိမညိုတ္ Corporate Secretary ္ာ္ မာ္္ာ့္ material RPT ကိုိမဆိို 
စိစစ္ ြုင့္အပဥေပးရမ္ ္ိို
္ိိုိမညိုတ္ အတာ္အပဥေပးရမ္ ေကာ္မတ၏ ံတင္အပရမာ္။ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ရြက္မ တြင္ အကခိဥးစ၏းပြားပုရ ိမာ့္အကား 
အကာရ ိေ္ာ မာ္္ာ့္ေကာ္မတ၏အဖြ ႕ င္မဆိို္ာ္ အဆိိုပုစိစစ္ုြင့္အပဥအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ အတာ္အပဥေပးအုင္း ကိစ္ရပ္ 
အေပစ မ ေပးုြင့္မရ ိပု။ 
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ဖက ့်မ္တီသည့် RPT ပေစ့်/မ္ပေစ့်သတ့်မ္ှတ့်ရန့်  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစ ်းရမ္ည ့်အခ က့်မ္  ်းက သုံု်းသြ့်၍ လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှု 

(Transaction) တစ့်ရြ့်က ု အတည့်ပြြုပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် ပငင့််းြယ့်ပခင့််း ပြြုလုြ့်န ုင့်သည့်။ RPT က ု စ စစ့်ရန့် ဖက ့်မ္တီ 

သည့် လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှု (Transaction) တစ့်ရြ့်နှင ့် သက့်  ုင့်သည ့် စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္  ်း၊ 

လုြ့်ငန့််းရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္  ်း၊ ကုမ္ပဏီနှင ့်ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖနသည ့် ြုဂ္ ြုလ့်/အေွ ွဲ့အစည့််းအတွက့် အက  ြု်း 

ခံစ ်းခွင ့်မ္  ်းနှင ့် အပခ ်းသက့်  ုင့်ရ  သတင့််းအခ က့်အလက့်မ္  ်းအြါအဝင့် RPT နှင ့် သက့်  ုင့်သည ့် သတင့််း 

အခ က့်အလက့်မ္  ်းက ု ြံ ြ ်ုးဖြ်းမ္ည့်။ 

RPT အဖစ/္မအဖစ ္္တ္မ တ္ရမ ္ ာ့္ ြ္င္းစား္စားရမာ့္ အုခက္မခား   

RPT ကိို ုြင္ိအပဥရမ္  ငိ္ အတာ္အပဥရမ္ ေအာက္ပုအုခက္မခားကိို  ာ့္္ြင္းစစ္းစားရမာ္ - 

 RPT နှင ့် သက့်  ုင့်သည ့် စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္  ်းသည့် ကမု္ပဏီအတွက့် မ္ တမ္ှု ရှ မ္ရှ နှင ့် ြတ့်သက့် က့်န ယ့်ဖန 
သည ့် ြုဂ္ ြုလ့်/အေွ ွဲ့အစည့််းမ္ြါဝင့်ြါက အလ ်းတူအက  ြု်းသက့်ဖရ က့်မ္ှုရှ မ္ရှ ၊ 

 ကိုမၸဏ၏မ  RPT တြင္ ပု င္ရမ္ မအဖစ္မေမအေ္ကာင္းရင္း ္ိိုိမညိုတ္ အအုား Transaction ု 
္ေသာ္သာ ၊  

 RPT ေ္ကာင့္ အအုားကြတ္ကပ္ေ္ာဒု ိိုက္တာမခားု ကြပ္ကပ္ ြုင့္အား  ိုိိုက္ေစ ိိုင္မ    ိမ  ၊ိ 

 RPT မစတင္မ၏ ကိုမၸဏ၏အား ႀကိဥတင္အေ္ကာင္း္ကားအုင္း   ိမ  ိ။ အကယ္  မ  ိပုက မာ္္ာ့္အတြက္ 
ႀကိဥတင္ုြင့္အပဥုခက္ မရယႈအုင္း  ငိ္ ြုင့္အပဥကိိုက္ပုက ကိုမၸဏ၏အတြက္  ိုိိုက္မစ္မာအုင္း   ိ ိိုင္ မ  ိ ိိုင္၊ 

 လုြ့်ဖ  င့်မ္ည ့် Transaction ၏ အရွယ့်အစ ်း၊ ေါရ ုက့်တ ၊ အရန့်ေါရ ုက့်တ ၊ စမီ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုအေွ ွဲ့ဝင့် သ ုို့မ္ဟုတ့် 

သက့်  ုင့်ရ အေွ ွဲ့တ ိုု့၏အလံု်းစုံဘဏ္ဍ ဖရ်းအဖပခအဖန၊ လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှု (Transaction) လုြ့်ဖ  င့် 
ရ တွင့် တ ုက့်ရ ုက့် သ ုို့မ္ဟုတ့် တ ုက့်ရ ုက့်မ္ဟုတ့်သည ့် ၎င့််းတ ုို့၏ အက  ြု်းစီ်းြွ ်းသဖဘ သဘ ဝ၊ အပခ ်း 
အ  ုပြြု က့်နွယ့်မ္ှု၏ သဖဘ သဘ ဝနှင ့် ဖက ့်မ္တီက သက့်  ုင့်သည့်ဟု မ္ှတ့်ယူသည ့် ကဏ္ဍမ္  ်းက ု 

 ည ့်သွင့််းစဉ့််းစ ်း၍ RPT သည့် မ္ည့်သည ့်ေါရ ုက့်တ ၊ အရန့်ေါရ ုက့်တ ၊ စီမ္ံခနို့့်ခွ မ္ှုအေွ ွဲ့ဝင့် သ ုို့မ္ဟုတ့် 
ကုမ္ပဏီအတွက့် အက  ြု်းစ်ီးြွ ်းဝ ဖရ ဓ  ပေစ့်ဖစန ုင့်ပခင့််း ရှ မ္ရှ ၊ 

Omnibus approval  
ေအာက္ပုအုခက္မခား  င့္ အပာ့္စံိုပုက Omnibus approval ကိို စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ ံမ  ရယႈ ိိုင္္ာ္ - 

(က) BOD ု အတာ္အပဥုခက္ ရယႈာပ၏းေမာက္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ Omnibus approval   င့္ ေအာက္ပုတိိုိ 
အတြက္ ုြင့္အပဥုခက္မခားကိို မႈ ုဒ  င့္အာ၏ ုြင့္အပဥ ိိုင္ရမ္ စာ္းကမ္းုခက္မခား ္တ္မ တ္ေပးရမာ္ - 

 ။ တစ္  စ္အတြက္ omnibus route တြင္ အမခားဆံိုးုြင့္အပဥ ိိုင္္ာ့္ Transactionု အအမင့္ဆံိုးတမ္ဖိိုး၊ 
 ။ ုြင့္အပဥ ိိုင္္ာ့္ Transaction တစ္ုိုအတြက္ အအမင့္ဆံိုးတမ္ဖိိုး၊ 
 ။ Omnibus approval ရယူရ တွင့် စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီသ ုို့ အသ ဖြ်းတင့်ပြရမ္ည ့် အတ ုင့််းအတ နှင ့် 

အသ ဖြ်းတင့်ပြရမ္ည ့် ြံု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 ုြင့္အပဥေပး ိိုင္ရမ္ စာ္းကမ္းုခက္မခား ္တ္မ တ္ေပးရာတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ 
္ာ္ ေအာက္ပုတိိုိကိို  ာ့္ ြ္င္းစာ္းစားရမာ္ - 

 ။ (ယုင္ ္ိိုိမညိုတ္ ေမာင္တြင္) အႀကိမ္ႀကိမ္အပဥကိုပ္မာ့္ Transaction မခား၊ 

 ။ Omnibus approval ရယႈရမ္ ုိိုင္ကံို္ာ့္ အေ္ကာင္းအပုခက္၊ 

(ဂ) အကက မ့္်ကက မ့္်ပြြုလုြ့်မ္ည ့် Transaction မ္  ်းအတွက့် Omnibus approval ရယူပခင့််းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 
စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီသည့် ဖက နြ့်ဖလ က့်ဖအ င့် စစ့်ဖ ်းငြီ်း အ  ုြါခွင ့်ပြြုခ က့်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ 

အက  ြု်းအတွက့်   ပေစ့်ဖစရြါမ္ည့်၊ 

(ဃ) Omnibus approval တြင္ ( ) ္က္ဆိိုင္ရာအဖြ ႕ု အမာ္ (မခား) ၊ Transaction ု ္ေသာ္သာ  
  င့္ ္က္တမ္း၊ ပု င္ကိုပ္ေဆာင္ ိိုင္မာ့္ Transaction တစ္ုိုု အမခားဆံိုးစိုေပုင္းတမ္ဖိိုး ( ) 
အေအုုံေစခး  မ္း/ ကက္  ိ္ေသာတႈစာုခဥပ္အဖင့္ ုခဥပ္ဆိို ား္ာ့္တမ္ဖိိုး  င့္ ေစခး  မ္းကြ အပားအုင္းဆိုိင္ရာ 
ပံိုေ္မာ္းရ ိပုက အဆိိုပုပိုံေ္မာ္းမ င္ ့ ( ) စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏မ  ္ငိ္ေကခာ္္ာ္ညို 
ယႈဆ္ာ့္ အအုားအေအုအေမမခားကိို Omnibus approval တြင္ အေ္းစိတ္ေဖာ္အပရမာ္၊ 

(င) စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ ုြင့္အပဥ္ာ့္ Omnibus approval   င့္ အာ၏ စိုစိုေပုင္းတမ္ဖိိုး  င္ိ ကိုမ
ကိုမၸဏ၏က ေဆာင္ ြက္္ာ့္ RPT   င္ ့ စပ္ကခာ္း္ာ့္ အအုားအုခက္အကက္မခားကိို အမာ္းဆံိုး ( ) က 
တစ္ႀကိမ္ စိစစ္ရမာ္၊ 

(စ) အဆိိုပု Omnibus approval ု ္က္တမ္းမ ာ 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  အ္ံိုးမအပဥရပု၊ 

(ဇ) စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏မ  ္င္ိေကခာ္္ာ္ညို ယႈဆ္ာ့္ အအုားအေအုအေမမခား၊ 

Omnibus approval ြုင့္အပဥေပး ိိုငရ္မ ္ကိိုအပ္္ ာ့္ အုခက္အကက္မခား  

BOD ု ုြင့္အပဥုခက္  င့္အာ၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏္ာ္ Omnibus approval ကိို ုြင့္အပဥ ိိုင္ရမ္ ေအာက္ပု 
အေအုအေမမခား  င့္အာ၏ ုြင့္အပဥ ိိုင္္ာ္ - 

(က) ၁ နှစ့်အတွင့််း Ominibus route အရ ခွင ့်ပြြုန ုင့်သည ့် Transaction မ္  ်း၏ အပမ္င ့် ံု်း တန့်ေ ု်းအဖနပေင ့် 
ဖနောက့် ံု်းစ ရင့််းစစ့်ဖ ်း  ်းသည ့် ဘဏ္ဍ ဖရ်းရှင့််းတမ့္််းမ္  ်းအရ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ့်စဉ့်စုစုဖြါင့််းဝင့်ဖငွ၏  ၁၀% 

သ ုို့မ္ဟုတ့် အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ ၅၀၀,၀၀၀ အနက့် အနည့််း ံု်းက ု ဖရွ်းခ ယ့်ရမ္ည့်၊  

(ု) Ominibus route အရ ုြင့္အပဥ ိိုင္္ာ့္ Transaction တစ္ုိုု အအမင့္ဆံိုးတမ္ဖိိုး္ာ္ Materiality 
threshold အတိိုင္း အဖစ္္ာ္၊ 
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(ဂ) စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီ/ဘုတ့်အေွ ွဲ့က အတည့်ပြြုဖြ်းန ုင့်ရန့် တင့်ပြသည ့် အ  ုပြြုခ က့်က  ု စ စစ့်သည ့်အခါ 

Transaction သည့် လက့်တစ့်ကမ့္််းသ မ္န့်လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှု ဟုတ့်မ္ဟုတ့် စစ့်ဖ ်း ံု်းပေတ့်န ုင့်ရန့် 
စ ရင့််းစစ့်ဖက ့်မ္တီ/ဘတု့်အေွ ွဲ့သည့် ဖအ က့်ြါစ ရွက့်စ တမ့္််းမ္  ်းက ု စ စစ့်ရမ္ည့် သ ုို့မ္ဟုတ့် စမီ္ံခနို့့်ခွ မ္ှု 
အေွ ွဲ့ ံမ္ ှဖအ က့်ြါအခ က့်အလက့်မ္  ်းက ု ဖတ င့််းခံရမ္ည့်၊ 

 ။  Transaction ၏ သဖဘ သဘ ဝ။ ဥြမ္  - လုြ့်ဖ  င့်မ္ည ့် လုြ့်ဖ  င့်ခ က့်နှင ့် ြတ့်သက့်၍ 

ဖေ ့်ပြခ က့်၊ တ ဝန့်ယူဖပေရှင့််းရမ္ည ့်  ံု်းရံှု်းမ္ှုအနတရ ယ့်နှင ့် အ  ုပြြု Transaction အတွက့် 
အသံု်းပြြုရမ္ည ့် ရြ ုင့်ခွင ့်အြါအဝင့် ရယူ  ်းသည ့်/ဖရွှေွဲ့ဖပြ င့််း  ်းသည ့် ကုန့်ြစစည့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် 
ြ ုင့်  ုင့်သည ့်ြစစည့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် (အရင့််းအပမ္စ့်မ္  ်း လ  ဖပြ င့််းပခင့််းအြါအဝင့်) ဝန့်ဖ  င့်မ္ှု 
ဖြ်းပခင့််း  ုင့်ရ  အဖသ်းစ တ့်အခ က့်အလက့်မ္  ်း၊ 

 ။ တမ္ဖိိုး (Value)   င္ိ ပမာဏအပုအ င္ (္ေသာတႈစ၏စာ္မ အရ တမ္ဖိိုး  င့္ စ၏းပြားေရး ကိုပ္ေဆာင္မ  
ကာက က ့္ိိုိေ္ာ) အဆိိုအပဥ Transaction ု အဓိကကခ္ာ့္ ္က္တမ္းကာက၊ 

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

 ။ Composite Transaction ု တစ္စိတ္တစ္ေဒ္အအဖစ္ ္၏း္မ္ိစာမခား ္ိိုိမညိုတ္ 
ကိုပ္ေဆာင္မ  ္ိိုိမညိုတ္ အအုားအ ႈး ္ိိုိမညိုတ္  ပ္ဆင့္္ေသာတႈာ၏မ တြင ္ ပု င္္ာ့္ 
အ ႈးစာ္းကမ္းုခက္မခား၊  

၅။ ကြတ္ကပ္မခ တေ္ာစမစ္အေပစအေအုုံေ္ာဆမ္းစစ္ေက့ကာုခက္အရ   ိ င္းယ ာ္္ိုံး္ပ္ ရရ ိကာ 
္ာ့္ ္တင္းအုခက္အကက္မခား 

( ) ဖစ ်းကွက့်သံု်းသြ့်ခ က့် သုဖတသနအစရီင့်ခံစ ၊ ဖစ ်းကွက့်ဖလ လ ပခင့််း၊ လုြ့်ငန့််းေ  ဟ ၊ 
ဘဏ္ဍ ဖရ်း  ုင့်ရ ခနို့့်မ္ှန့််းခ က့်မ္  ်း စသည့်၊ 

( ) စဖတ  အ တ့်ခ  န့််းနှင ့် ကုန့်ြစစည့််းဖစ ်းကွက့်ခနို့့်မ္ှန့််းမ္ှု အြါအဝင့် တတ ယအုြ့်စု န ှုင့််းယှဉ့်ပခင့််း၊ 
တန့်ေ ု်းပေတ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစ  ၊ တန့်ေ ု်းဖ ကည ပခင့််း၊ 

( ) အဆိိုအပဥ Transaction အတြက္ တမ္ဖိိုး္တ္မ တ္အုင္းစာ္းကမ္းုခက္မခား 
စိစစ္အုင္း  င့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင ြက္မ  ုခိမ္ာ ိအုင္း၊ 

( ) ကိုမၸဏ၏က ပု င္ကိုပ္ေဆာင္ ား္ာ့္ Transaction   ိပုက   ိင္းယ ာ္္ံိုး္ပ္မ ၊ 

(ဃ) 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  က္ ေကခာ္ကြမ္္ာ့္ Transaction ၊ 

 ။  ကိုမၸဏ၏ုကိုပ္ငမ္း (undertaking) မခားကိို ေရာင္းုခအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ စ၏မံေဆာင္ရြက္အုင္းဆိိုင္ရာ 
Transaction မခား၊ 

၅။ ေငြေ္ကးဆိိုင္ရာ Transaction မခား။ ာပမာ - ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ိဥက္/ အဖြ ႕အစာ္း 
္ိိုိ ေငြေုခးအုင္း၊ ကိုမၸဏ၏အုခင္းုခင္း ေငြအပ္  ံအုင္း၊ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ ပိုဂ ိဥက္/ 
အဖြ ႕အစာ္းက  ိုတ္ေ ္ာ့္ စာုခဥပ္၊ ဒ၏သင္ုခာ ္ိိုိမညိုတ္ ာ၏းစားေပးအစိုရ ယ္ယာမခားအတြက္  
 ာ့္ င္ေ္ကးမခားကိို  ာ့္ င္အုင္း၊ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ိဥက္/ အဖြ ႕အစာ္းမ  ္ိိုိမညိုတ္ 
၎တိိုိ ံမ  ကက္ုံရ  ိ္ာ့္ ေကာ္ပိိုရိတ္အာမုံ၊ 

၆။ Omnibus Approval ုြင့္အပဥရမ္မ္င့္ညို စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏က ဆံိုးအဖတ္္ာ့္ အအုား 
Transaction မခား၊ 
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ြုင့္အပဥုခက္မရ  သိ  စတငေ္ဆာင ္ြက္ ားေ္ာ ပတ္္က္ဆက္  ယ္ေမ္ာ့္ပိုဂ ဥိက္/အဖြ ႕အစာ္းမခား  င္ ့ ကိုပင္မး္ 

 ေဆာင ္ြက္မ    

အကယ့်၍ ဖက ့်မ္တီသည့် ခွင ့်ပြြုခ က့်မ္ရှ ဘ  စတင့်  ်းသည ့် RPT အ ်း ခွင ့်မ္ပြြုရန့်  ံု်းပေတ့်ြါက ဖက ့်မ္တီသည့် 

Transaction က ု ခ က့်ခ င့််း ရြ့်  ုင့််းရန့် သ ုို့မ္ဟုတ့် ရုတ့်သ မ့္််းရန့် သ ုို့မ္ဟုတ့် ခွင ့်ပြြုန ုင့်ဖလ က့်သည ့် အဖပခအဖနရှ  

ဖစရန့် ပြန့်လည့်ပြြုပြင့်ပခင့််းက  သ ုို့ဖသ  လုြ့်ဖ  င့်မ္ှုမ္  ်း ပြြုလုြ့်ရန့် ည န့် က ်းရမ္ည့်။ RPT အ ်း စ စစ့်ပခင့််းနှင ့် 

စြ့်လ ဉ့််း၍ ဖက ့်မ္တီသည့် ဤမ္ဝူါေအရ လ ုက့်နောရမ္ည ့် လုြ့် ံု်းလုြ့်နည့််း  ုင့်ရ  စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္  ်းက ု  ပြင့် င့် 

န ုင့်ခွင ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် စနွို့့်လ တ့်န ုင့်ခွင ့်ရှ သည့်။  

BOD ု ြုငိ္အပဥုခက္   

ေကာ္မတ၏ ္ိိုိမညိုတ္ ေကာ္မတ၏ာကၠ႒က RPT အား BOD  ံ တင္အပရမ္ ဆံိုးအဖတ္က ခင္ ္ိိုိမညိုတ္  
စစ္ေဆးရမ္ ဆံိုးအဖတ္က ခင္ အ က္တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ့္  ာ့္္ြင္းစာ္းစားရမာ့္အုခက္မခားကိို အေအုအေမ  င့္ 
အာ၏ ကိိုအပ္္ာ့္အတိိုင္း BOD က စိစစ္အတာ္အပဥရာတြင္ကာ္း ကိိုက္မာရမာ္။  

မႈ ုဒမခားကိို အပငဆ္ငအ္ုငး္  

ဤမႈ ုဒမခားကိို ကိုမၸဏ၏ု BOD က ေရးဆြ ာပ၏း ဤမႈ ုဒပု စာ္းကမ္းုခက္မခားကိို အပင္ဆင္ရာတြင္ BOD ု 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတ၏ု ြုင့္အပဥုခကအ္ဖင့္ အပင္ဆင္ရမာ္။ General Counsel   င္ိ Corporate Secretary တိိုိ္ာ္ 
ဤမႈ ုဒအား ္ငိ္ေကခာ္္ကိို အပင္ဆင္ရမ္ ္ိိုိမညိုတ္ ပိိုမိိုေကာင္းမြမ္ေစရမ္ အပဥကိုပ္အုင္း  င္ိ ပတ္္က္   
အႀကံအပဥရမ္ တာ မ္  ိပု္ာ္။   

၆။ အကခဥးိစ၏းပြား ိေရာဓိ  
ကုမ္ပဏီမ္  ်းဥြဖေအရ ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့် အခ  ြုွဲ့ဖသ အဖပခအဖနမ္  ်းမ္ှလွ ၍  ပေစ့်လ န ုင့်သည ့် အက  ြု်းစီ်းြွ ်း ဝ ဖရ ဓ  
ပြဿနောက ု  ဖပေရှင့််းရန့် သ ုို့မ္ဟုတ့် ဖေ ့် ုတ့်ရန့် လ ုအြ့်ခ က့်မ္  ်းက  ု ပြဋ္ဌ န့််းသည ့် ဥြဖေ မ္ူဖဘ င့် သ ုို့မ္ဟုတ့် 
စည့််းကမ့္််းမ္ူဖဘ င့်သည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် မ္ရှ ဖသ်းြါ။ ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါ ပေစ့်လ န ုင့်သည ့် အက  ြု်းစီ်းြွ ်းဝ ဖရ ဓ   
ပြဿနောမ္  ်း ဖေ ့် ုတ့်ပခင့််းက  ု အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်းမ္ှ က ုယ့်တ ုင့် နဒအဖလ  က့်သ   ဖေ ့်ပြ  ်းပခင့််းပေစ့်သပေင ့်  
ပြည ့်စံမု္ှု ရှ ခ င့်မ္ှရှ ြါမ္ည့်။ ကျွန့်ုြ့်တ ုို့ ေါရ ုက့်တ အေွ ွဲ့သည့် မ္ည့်သည ့် မ္ပြည ့်စံသုည ့်ဖေ ့်ပြမ္ှုနှင ့်/သ ုို့မ္ဟုတ့် 
မ္ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့် အက  ြု်းစီ်းြွ ်း ဝ ဖရ ဓ မ္  ်းအတွက့် တ ဝန့်ယူမ္ည့် မ္ဟုတ့်ြါ။   

အဖြ ႕အစာ္းအမာ္ 
အကခိဥး္က္ဆိိုင္္ာ့္ 
ဒုရိိုက္တာ ္ိိုိမညိုတ္ 
ပိုဂ ိဥက္ုအမာ္ 

အကခဥိး္က္ဆိိုင္မ  
အေမအ ား 

ကိုပ္ငမ္း္ေသာ္သာ  

Container Service and 
Shipping Agency Co., 
Ltd. 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား    % အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 
အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Shipping Line 

EFR Forwarding and 
General Services Co., 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား    % အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 

Shipping Line 
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Ltd. အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Myanmar Indo Orient 
Co., Ltd. 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား    % အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 
အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Shipping Line 

Myanmar Greenways 
Shipping Agency Co., 
Ltd. 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား    % အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 
အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Shipping Line 

Tri Speed Logistics 
Services Ltd. 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား  ၅% အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 
အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Forwarding Business  

Fly Biz Logistics 
Services Ltd. 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား   % အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 
အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Airline 

Ever King Logistics 
Services Ltd. 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား    % အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 
အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Forwarding Business 

Carewell Preminium 
Logistcis Services 
Limited 

မႈကအစိုရ ယ္ယာရ င္မခား    % အစိုရ ယ္ယာပိိုင္ 
ဆိိုင္မ    င့္ ဒုရိိုက္တာ 
အအဖစ္ပု င္ေဆာင္ရြက္မ  

Forwarding Business 

 

 
အဖစက္ာ ိိုင္္ ာ့္ အကခဥးိစ၏းပြား ိေရာဓ ိ

ေအာက္ပုအဖစ္ကာ ိိုင္္ာ့္ အကခဥိးစ၏းပြား ိေရာဓိမခားကိို ္က္ဆိိုင္ရာအစို  ယ္ယာ  င္မခား   င့္ BOD တြင္ုမ္ိအပ္ ား 
္ာ့္ ဒု ိိုက္တာမခားက  ိုတ္ေဖာ္ဖြင့္ည ားအုင္းအဖစ္ပု္ာ္။  

 ။  ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းဖက  ့်လွင့်ဦ်းက ၎င့််းသည့် Thilawa Multipurpose International Terminal Co., 
Ltd တွင့် ေါရ ုက့်တ တစ့်ဦ်းပေစ့်ငြီ်း effective equity interest ၁၄% ြ ုင့်  ုင့်ဖ က င့််း ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ BOD အ ်း 

အဖ က င့််း က ်းခ  ြါသည့်။ Thilawa Multipurpose International Terminal Co., Ltd. သည့် သီလဝါ 
  ြ့်ကမ့္််းတွင့် ဖရယ ဉ့်အကကီ်းစ ်းမ္  ်းအတွက့်ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းန ုင့်ငြီ်း ပမ္င ့်တက့်လ ဖသ       ကွန့်တ န့်နော 

လ ုအြ့်ခ က့်မ္  ်းက ပုေည ့် ည့််းန ုင့်မ္ည ့် Container Terminal အသစ့်က ုတည့်ဖ  က့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ 

Container Termainal အသစ့်က ုတည့်ဖ  က့်ငြီ်းစီ်းသည ့်အခါ ကျွန့်ုြ့်တ ိုု့၏အပခ ်းလုြ့်ငန့််းမ္  ်းနှင ့် 
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တ ုက့်ရ ုက့်ယှဉ့်ငြ ြုင့်မ္ှုရှ မ္ည့်မ္ဟုတ့်ဖသ ့်လည့််း ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ကုမ္ပဏီနှင ့် ၎င့််းအ က ်း Customer - Supplier 
 က့် ံဖရ်းဖ က င ့် ဖနောင့်တွင့် အက  ြု်းစ်ီးြွ ်းဝ ဖရ ဓ ပေစ့်လ န ုင့်ြါသည့်။ 

 ။ ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏အမ္ှုဖ  င့်အရ ရှ ခ ြုြ့်ဦ်းဖအ င့်မ္င့််းက ၎င့််းသည့် SIM Co., Ltd တွင့် ေါရ ုက့်တ တစ့်ဦ်းပေစ့်ငြီ်း 

equity interest ၂၀% ြ ုင့်  ုင့်၍ ဩဇ သက့်ဖရ က့်မ္ှုရှ ဖ က င့််း ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ BOD အ ်း အဖ က င့််း 

 က ်းခ  သည့်။ SIM Co., Ltd. သည့် ဧရ ဝတီတ ုင့််းဖေသကကီ်း ငရုတ့်ဖက င့််းြင့်လယ့်ဖအ ့်ဧရ ယ တွင့် 

ကမ့္််းလွန့်ဖ  က့်ြံ ဖရ်းအဖပခစ ုက့်စခန့််းက ု တည့်ဖ  င့်ရန့် MIC ခွင ့်ပြြုမ္ နို့့် ရရှ ခ  သည့်။ ကမ့္််းလွန့်  
ဖ  က့်ြံ ဖရ်း အဖပခစ ုက့်စခန့််းက ု တည့်ဖ  က့်ငြီ်းစ်ီးသည ့်အခါ ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ မ္ည ့်သည ့်လုြ့်ငန့််းမ္  ်းနှင ့်မ္  

တ ုက့်ရ ုက့်ယှဉ့်ငြ ြုင့်မ္ှု ရှ မ္ည့်မ္ဟုတ့်ဖသ ့်လည့််း ကျွန့်ုြ့်တ ုို့၏ ကုမ္ပဏီနှင ့် ၎င့််းအ က ်း Customer -Supplier 
 က့် ံဖရ်းဖ က င ့်  ဖနောင့်တွင့် အက  ြု်းစ်ီးြွ ်းဝ ဖရ ဓ  ပေစ့်လ န ုင့်ြါသည့်။  

RPT မ္  ်းသ မ္က လက့်ရှ ပေစ့်ဖြေါ်ဖနဖသ  အက  ြု်းစ်ီးြွ ်းဝ ဖရ ဓ ၊ ပေစ့်လ န ုင့်သည ့်အက  ြု်းစီ်းြွ ်းဝ ဖရ ဓ  နှင ့် ြတ့်သက့် 
သည ့် ံု်းရံှု်းန ုင့်ဖပခက ုဖလ   ခ ရန့်အတွက့် ကျွန့်ုြ့်တ ုို့ကုမ္ပဏီသည့် ကုမ္ပဏီမ္  ်းဥြဖေ၊ အခန့််း ၁၈ ြါ ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္  ်း 
က ုလ ကု့်နောသပေင ့် ကုမ္ပဏီမ္ှ လုြ့်ဖ  င့်သည ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် ကုမ္ပဏီက ုယ့်စ ်းလုြ့်ဖ  င့်သည ့် မ္ည့်သည ့်ဖရ င့််း 
ဝယ့်ဖ  င့်ရွက့်မ္ှုတွင့်မ္  ု တ ုက့်ရ ုက့် သ ုို့မ္ဟုတ့် သွယ့်ဝ ုက့်၍ အက  ြု်းစ်ီးြွ ်းြါရှ မ္ည ့်ေါရ ုက့်တ မ္  ်းသည့်  ဖရ င့််းဝယ့်  
ဖ  င့်ရွက့်မ္ှုဖြေါ်ဖြါက့်သည ့်အခါ သ ုို့မ္ဟုတ့် သက့်  ုင့်ရ အက  ြု်းစ်ီးြွ ်းဝ ဖရ ဓ ဖြေါ်ဖြါက့်သည ့်အခါ  အ  ုြါ 
အက  ြု်းဝ ဖရ ဓ ဖြေါ်ဖြါက့်ငြီ်းဖနောက့် ြ မ္အကက မ့္်ပြြုလုြ့်သည ့် ေါရ ုက့်တ အစည့််းအဖဝ်းတွင့် မ္ မ္ တ ုို့၏အက  ြု်းစီ်းြွ ်း 
သဖဘ သဘ ဝက ု ဖေ ့်ပြရန့်လ ုအြ့်ြါသည့်။ သ ုို့ပေစ့်ြါ၍ အက  ြု်းစ်ီးြွ ်းရရှ မ္ည ့် ေါရ ုက့်တ မ္  ်းက ု ၎င့််းတ ုို့ 
အက  ြု်းစီ်းြွ ်းြါရှ မ္ည ့် ြဋ ည ဉ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် သဖဘ တူစ ခ ြုြ့်နှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ မ္ ဖြ်း ံု်းပေတ့်ရ တွင့် ြါဝင့်မ္ ဖြ်းခွင ့် 
မ္ရှ သည ့်အပြင့်   ုသ ုို့မ္ ဖြ်းရ တွင့် အနည့််း ံု်းရှ ရမ္ည ့်အေွ ွဲ့ဝင့်ဦ်းဖရ၌ ၎င့််းအ ်း  ည ့်သွင့််းပခင့််းမ္ပြြုြါ။
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အပိိုင္း    - အမမ္မာ ိိုင္ငံုေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္ေစခးကြက္အေအုအေမ  
 
အမမ္မာ့ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္မခားအေပစက မ္းမိိုးမ ရ ိ္ာ့္ာပေဒမ ာ      ုို  စ္ ဇႈကိိုင္က    ရက္တြင္ အပ႒ာမ္း 
ု ့္ာ့္ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္မခားက က ယ္ေရာင္း ယ္ေရးာပေဒ (ေမာင္တြင ္ “SEL” ညို ေုစဆိိုမာ္) 
အဖစ္္ာ္။ အဆိိုပုာပေဒကိိုအပ႒ာမ္းု ့ာပ၏းေမာက္ ဆင့္ပြားာပေဒအဖစ္္ာ့္ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္မခားက က ယ္ 
 ေရာင္း ယ္ေရးမာ္းာပေဒ (ေမာင္တြင ္“SER” ညို ေုစဆိိုမာ္) ကိို    ၅ ုို  စ္၊ ဇႈကိိုင္က  ၇ ရက္တြင္  ိုတ္အပမ္ု ့ 
ပု္ာ္။   
 
 ။ စာ္းကမး္ ိမး္္ိမး္ႀက၏း္ကပ္္ ႈမခား  င့္ ာပေဒစာ္းေ  ာငမ္ ရ ေိစအုငး္ 

၂၀၁၃ ခုနှစ့် SEL က ု အတည့်ပြြုပြဋ္ဌ န့််းခ  ငြီ်းဖနောက့် ပမ္န့်မ္ န ု ့်င့်ငံဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််း  

ကကီ်း ကြ့်ဖရ်းဖက ့်မ္ရှင့် (ဖနောင့်တွင့် “SECM” ဟ ု ဖခေါ်  ုမ္ည့်) က ု ၂၀၁၄ ခုနှစ့်၊  သဂုတ့်လတွင့် ေွ ွဲ့စည့််းခ  ြါသည့်။ 

SECM သည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံအရင့််းအနှီ်းဖစ ်းကွက့်မ္  ်း၏ အဓ ကစည့််းကမ့္််း  န့််းသ မ့္််းဖရ်းအေွ ွဲ့အစည့််းပေစ့်ငြီ်း  ၎င့််းအဖန 
ပေင ့် (၁) ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းလုြ့်က ုင့်ရန့်အတွက့် လ ုင့်စင့် ုတ့်ဖြ်းရန့်၊ (၂) စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််း 
သ ုို့မ္ဟုတ့် ဖက င့်တ ဖစ ်းကွက့် တည့်ဖ  င့်ရန့်အတွက့် ခွင ့်ပြြုမ္ နို့့်  ုတ့်ဖြ်းရန့်၊ (၃) ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့် 
လုြ့်ငန့််းက ုကကီ်း ကြ့်ကွြ့်က ရန့်၊ နှင ့် (၄) အမ္  ်းပြည့်သူသ ုို့ကမ့္််းလှမ့္််းဖရ င့််းခ ပခင့််းက ုအတည့်ပြြုဖြ်းရန့်အခွင ့်အ ဏ  

က  သ ုို့ဖသ  စမီ္ံခနို့့်ခွ ဖရ်း  ုင့်ရ လုြ့်ြ ုင့်ခွင ့်မ္  ်း ရရှ   ်းြါသည့်။ SEL က ု အဖက င့်အ ည့်ဖေ ့်ဖ  င့်ရွက့်ရန့် 

အတွက့် ဘဏ္ဍ ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ န (ယခု  စမီ္ံက န့််း၊ ဘဏ္ဍ ဖရ်းနှင ့် စက့်မ္ှုဝန့်ကကီ်းဌ န (“MOPFI”)) သည့် SECM နှင ့် 
ြူ်းတွ ၍ နည့််းဥြဖေပြဋ္ဌ န့််းဖရ်း  ုင့်ရ လုြ့်ငန့််းမ္  ်းက ု လုြ့်ဖ  င့်ြါ သည့်။ 
 
ဥြဖေအက  ြု်းသက့်ဖရ က့်မ္ှုရှ ဖနသည့်နှင ့်အမ္  SECM သည့် က  ်းလွန့်သူ၏ လ ုင့်စင့်ရုြ့်သ မ့္််းပခင့််းနှင ့် ပြစ့်ေဏ့်ခ မ္ှတ့်  

ပခင့််းက  သ ုို့ဖသ  စမီ္ံခနို့့်ခွ ဖရ်း  ုင့်ရ လုြ့်ဖ  င့်ခ က့်မ္  ်းက ု ဖ  င့်ရွက့်ခွင ့်အ ဏ ရှ သည့်။   ုို့ပြင့် လူြုဂ္ ြုလ့်တစ့်ဦ်း 

သည့် ပြစ့်မ္ှုတစ့်ခုခုက ု က  ်းလွန့်ဖ က င့််း ယံု ကည့်ရန့်အဖ က င့််းရှ လ င့် SECM အဖနပေင ့်  အ  ုြါြဂု္ ြုလ့်က ု ဖခေါ်ယူ 

ခွင ့်၊ စစ့်ဖ ်းဖမ္်းပမ္န့််းခွင ့်နှင ့် သက့်ဖသခံခ က့်မ္  ်းရယူခွင ့်တ ုို့ရှ သည့်။ သ ုို့ရ တွင့် ေမ့္််း ီ်းခွင ့်နှင ့် သ မ့္််းယူခွင ့်မ္ရှ ြါ၊ 

သ ုို့ပေစ့်ြါ၍   ုသ ုို့ဖသ ဖ  င့်ရွက့်ခ က့်မ္  ်း လုြ့်ဖ  င့်မ္ည့်  ုြါက ရ တြ့်ေွ ွဲ့ သ ုို့မ္ဟုတ့် ပြည့်  ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ န၏ 

အ ူ်းစုံစမ့္််းစစ့်ဖ ်းဖရ်းဦ်းစီ်းဌ န (BSI)  ံမ္ှ ြံ ြ ်ုးကူညီမ္ှု ရယူရန့်လ ုအြ့်သည့်။  

 

 ။ ေငြေုခး္က္ေ္ုကံက္မ တ္ကိုပင္မး္ 

SEL အရ သတ့်မ္ှတ့်ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့် ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းမ္  ်းမ္ှ  (၁) ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံ 
လက့်မ္ှတ့်မ္  ်း က ုယ့်ြ ုင့်ဖရ င့််းဝယ့်ပခင့််း၊ (၂) ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းတွင့် အက  ြု်းဖ  င့် သ ုို့မ္ဟုတ့် 
က ုယ့်စ ်းလှယ့်အပေစ့်ဖ  င့်ရွက့်ပခင့််း၊ (၃) ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်းက ု တ ဝန့်ခံ၍ တစ့် င ့်ပေနို့့်ခ  ဖရ င့််း 
ခ ပခင့််း၊ (၄) ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့် ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုအတွက့် အကကံဉ ဏ့်ဖြ်းပခင့််း၊ နှင ့် (၅) ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံ 

လက့်မ္ှတ့်မ္  ်းအြ့်နှံမ္ှုလက့်ခံပခင့််းနှင ့် စ ရင့််းရှင့််းလင့််းပခင့််းတ ိုု့ပေစ့်သည့်။   ုို့အပြင့် SECM သည့် 
အမ္ နို့့်ဖ က ့်ပင စ  ုတ့်ပြန့်၍ ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းအမ္  ြု်းအစ ်းသစ့်တစ့်ရြ့်က ု  ြ့်ဖြါင့််း ည ့်န ုင့် 
ြါသည့်။ 
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ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််း အမ္  ြု်းအစ ်းတစ့်ခုစီက ု လုြ့်က ုင့်ဖ  င့်ရွက့်ရန့်အတွက့် ဖယဘုယ အ ်းပေင ့် 
သီ်းပခ ်းလ ုင့်စင့်တစ့်ခုစီ လ ုအြ့်ြါသည့်။ မ္ည့်သည ့်အေွ ွဲ့အစည့််းမ္  ု   ုသ ုို့ဖသ  သီ်းပခ ်းလ ုင့်စင့်မ္ရှ ဘ  ဖငွဖခ ်း 
သက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်က ု ဖ  င့်ရွက့်ပခင့််းမ္ပြြု ကရန့် တ ်းပမ္စ့်  ်းြါသည့်။ ယင့််းတ ်းပမ္စ့်ခ က့်က ု  
ဖေ က့်ေ က့်က  ်းလွန့်ြါက ပြစ့်မ္ှုဖ က င့််းအရ ပြစ့်ေဏ့်ဖြ်းပခင့််းခံရမ္ည့် ပေစ့်သည့်။ 
 
ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်းက ုယ့်ြ ုင့်ဖရ င့််းဝယ့်ပခင့််း၊ ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းတွင့် အက  ြု်းဖ  င့် 

သ ုို့မ္ဟုတ့် က ုယ့်စ ်းလှယ့်အပေစ့်ဖ  င့်ရွက့်ပခင့််း၊ နှင ့် ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်းက ု တ ဝန့်ခံ၍ တစ့် င ့်  

ေနို့့်ခ  ဖရ င့််းခ ပခင့််းတ ုို့က ု လ ုင့်စင့်ရရှ   ်းသည ့်ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီတစ့်ခုကသ  လုြ့်က ငု့်ဖ  င့် 

ရွက့်န ုင့်သည့်။ အ  ုြါဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီသည့် ခွင ့်ပြြုမ္တည့်ဖငွရင့််းနှင ့်အန မ္ ့် ံု်းဖြ်းဖခ ငြီ်း  

ပေစ့်ဖသ  မ္တည့်ဖငရွင့််းရှ ဖသ  အစရုှယ့်ယ အ ်းပေင ့် ဖြ်းရန့်တ ဝန့်ကနို့့်သတ့်  ်းသည ့်ကုမ္ပဏီတစ့်ခု ပေစ့်ရြါ မ္ည့်။ 

ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီသည့် ၎င့််း၏ လ ုင့်စင့်ရက ုယ့်စ ်းလှယ့်မ္  ်းမ္ှတစ့်ြါ်း အပခ ်းသူတစ့်ဦ်းဦ်းက ု 

၎င့််း၏အမ္ည့်ပေင ့် ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်လုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်လုြ့်က ငု့်ခွင ့်မ္ပြြုန ုင့်ြါ။ ခ  ြု်းဖေ က့်ြါက  ပြစ့်မ္ှု  

 က င့််းအရ ပြစ့်ေဏ့်ဖြ်းပခင့််းခံရမ္ည့် ပေစ့်ြါသည့်။ 

 

ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္ကိုမၸဏ၏ုတာ မ္ရ ိပိုဂ ိဥက္ ္ိိုိမညိုတ္  မ္ မ္းတစ္ာ၏းာ၏းအေမအဖင့္ SECM ု ုြင့္အပဥုခက္ 
မရရ ိသ  အအုားေ္ာေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္ကိုမၸဏ၏ ္ိိုိမညိုတ္ အအုားေ္ာကိုမၸဏ၏ ္ိိုိမညိုတ္ အအုားေ္ာ 
စ၏းပြားေရးကိုပ္ငမ္းတစ္ုိုုိုတြင္ ပု င္ေဆာင္ရြက္ုြင့္မရ ိပု။ 
 
လ ုင့်စင့်ရရှ   ်းဖသ  ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီသည့် အ က့်ြါဖ  င့်ရွက့်ခ က့်မ္  ်းအပြင့် ဖငွဖခ ်း 
သက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုအတွက့် အကကံဖြ်းပခင့််းလုြ့်ငန့််းက ု သီ်းပခ ်းလ ုင့်စင့်မ္ရှ ဘ  လုြ့်က ငု့်န ုင့်သည့်။ 
လ ုင့်စင့်ရရှ   ်းဖသ ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီမ္ဟုတ့်သည ့်မ္ည့်သည ့်လူြုဂ္ ြုလ့်မ္  ု ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုအတွက့် 
အကကံဖြ်းပခင့််းလုြ့်ငန့််းလုြ့်က ုင့်လ ြုါက လ ုင့်စင့်ရယူရန့် လ ုအြ့်သည့်။   
 
လ ုင့်စင့်က ုင့်ဖ  င့်  ်းသူတစ့်ဦ်းသည့် (၁) လ ုင့်စင့်နှင ့်စြ့်လ ဉ့််းသည ့်စည့််းကမ့္််းခ က့်တစ့်ရြ့်ရြ့်က ု ဖေ က့်ေ က့် 

သည ့်အခါ၊ (၂) ၎င့််းတ ဝန့်ယူဖ  င့်ရွက့်ရမ္ည ့်လုြ့်ငန့််းတ ဝန့်တစ့်ခု ုခုက ု ဖ  င့်ရွက့်ရန့် ြ က့်ကွက့်သည ့်အခါ၊ 

သ ုို့မ္ဟုတ့် (၃) SEL သ ုို့မ္ဟုတ့် SER တွင့် ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့်တ ်းပမ္စ့်ခ က့်တစ့်ရြ့်ရြ့်က ကု  ်းလွန့်သည ့်အခါ SECM 
အဖနပေင ့် အ  ုြါြုဂ္ ြုလ့်၏လ ုင့်စင့်က ုသတ့်မ္ှတ့်က လတစ့်ခုအ   ရြ့်  ုင့််းပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် ရုြ့်သ မ့္််းပခင့််း  

ပြြုလုြ့်ခွင ့်ရှ သည့်။ 

 

 ။  ိုတ္ေဖာ္ေအပာ္ကားအုငး္ 

ကုမ္ပဏီတစ့်ခုသည့် ၎င့််း၏အစရုှယ့်ယ မ္  ်းက ု အမ္  ်းပြည့်သူသ ုို့ ကမ့္််းလှမ့္််းဖရ င့််းခ ပခင့််းပြြုလုြ့်လ ုသည ့်အခါ 
မ္ည့်က  သ ိုု့ကမ့္််းလှမ့္််းမ္ည့်ပေစ့်ဖ က င့််း ဖက ့်မ္ရှင့်သ ုို့ ဦ်းစွ တင့်ပြရမ္ည့်။  အ  ုြါတင့်ပြခ က့်တွင့် မ္ူ ကမ့္််း 
ပြြုစ ု ်းသည ့်အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််းတစ့်ဖစ င့်ြါြါရှ ရမ္ည့်။ မ္ည့်သည ့်အစရုှယ့်ယ က ုမ္  ု အမ္  ်းပြည့်သူသ ုို့ 

ကမ့္််းလှမ့္််း  ဖရ င့််းခ ပခင့််းမ္ပြြုမ္ီ  SECM  ံမ္ှ သဖဘ တူခွင ့်ပြြုခ က့် ဖတ င့််းခံရမ္ည့်။  

SECM က  ုတ့်ပြန့်ခ  သည ့် ၂၀၁၆ ခုနှစ့်၊ ဧငြီလ ၇ ရက့်ဖနို့ ရက့်စွ ြါ ည န့် က ်းခ က့်အမ္ှတ့် ၅/၂၀၁၆ တွင့် 
ဖေ ့်ပြ  ်းသည့်မ္ှ  ကုမ္ပဏီမ္  ်းအက့်ဥြဖေအရ သတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္  ်းက  ု သ လ က့်နှင ့် မ္လ ုက့်နောပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် 
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 နို့့်က င့်ဖေ က့်ေ က့်ပခင့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ သက့်  ုင့်ရ အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််း ုတ့်ပြန့်မ္ှုတွင့် 

တ ဝန့်ရှ သူသည့် ဖငေွဏ့်ဖြ်းဖ  င့်ရမ္ည့် ပေစ့်ြါသည့်။ SER ြါ တ ်းပမ္စ့်ခ က့်တစ့်ရြ့်ရြ့်က ု ခ  ြု်းဖေ က့်သည ့် 

မ္ည့်သူူ့က ုမ္  ု ဖ  င့်ေဏ့်ပေစ့်ဖစ၊ဖငွေဏ့်ပေစ့်ဖစ၊ ေဏ့်နှစ့်ရြ့်လံု်း ပေစ့်ဖစ ခ မ္ှတ့်န ုင့်သည ့်အပြင့် SER တွင့်  
ဖေ ့်ပြ  ်းဖသ အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််းြါသတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္  ်းက ု လ ုက့်နောဖ  င့်ရွက့်မ္ှုမ္ရှ ပခင့််း၊ သ ုို့မ္ဟုတ့် 
 နို့့်က င့်ဖေ က့်ေ က့်ပခင့််းအတွက့် အ က့်ဖေ ့်ပြြါ ပြစ့်မ္ှုဖ က င့််းအရ ပြစ့်ေဏ့်ခ မ္ှတ့်ပခင့််းခံရမ္ည့်။   ုို့ပြင့် လူြုဂ္ ြုလ့် 

တစ့်ဦ်းဦ်းသည့် အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််းတွင့် MCL အရ သတ့်မ္ှတ့်သည ့် သီ်းပခ ်းအခ က့်အလက့်တစ့်ခုခုနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 

တမ္င့်ရည့်ရွယ့်က  မ္ှ ်းယွင့််းဖသ  ဖရ်းသ ်းတင့်ပြခ က့်တစ့်စံုတစ့်ရ  ပြြုလုြ့်ပခင့််းအတွက့် MCL နှင ့် SEL အရ 
ဖ  င့်ေဏ့်ပေစ့်ဖစ၊ ဖငေွဏ့်ပေစ့်ဖစ ခ မ္ှတ့်ခံရမ္ည့်ပေစ့်သည့်။ 

အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််းတစ့်ခုတွင့် လွ မ္ှ ်းစွ ဖေ ့်ပြပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် မ္ှ ်းယငွ့််းဖေ ့်ပြပခင့််းအတွက့် ပြစ့်ေဏ့် ခ မ္ှတ့်ရန့်  

တရ ်းမ္ဖ က င့််းအရ တ ဝန့်ရှ မ္ှုမ္  ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ SEL တွင့် ပြဋ္ဌ န့််း  ်းပခင့််း မ္ရှ ဖသ ့်လည့််း အ  ုြါက စစရြ့်သည့် 

MCL နှင ့် သက့်  ုင့်ြါသည့်။ MCL နှင ့်ဖေ ့်ပြ  ်းသည့်မ္ှ  - အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််းတွင့် ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့် 
အစရုှယ့်ယ  ည ့်ဝင့် ကသူမ္  ်းအဖြေါ် ံု်းရံှု်းနစ့်နောမ္ှုမ္  ်း ပေစ့်ဖြေါ်လ ခ  လ င့် အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််း ုတ့်ဖဝမ္ှုနှင ့် 
သက့်  ုင့်သည ့်ေါရ ုက့်တ မ္  ်းနှင ့် အလ ်းအလ ည န့််းတမ့္််း ုတ့်ဖဝရန့်ခွင ့်ပြြုခ  သည ့်အပခ ်းဖသ ြုဂ္ ြုလ့်မ္  ်းတွင့် 
တ ဝန့်ရှ ဖစရမ္ည့်ဟူ၍ ပေစ့်သည့်။ 

အမ္  ်းနှင ့်သက့်  ုင့်ဖသ  ကုမ္ပဏီတစ့်ခုသည့် တ င ့်ပြန့်လည့်ဖရ င့််းခ သည ့်ဖစ ်းကကွ့်တွင့် အစရုှယ့်ယ မ္  ်း  

ဖရ င့််းခ ပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် ဝယ့်ယူပခင့််း ပြြုလုြ့်ဖန ကဖသ  ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံသူမ္  ်း၏အက  ြု်းအတွက့် နှစ့်ြတ့်လည့် 

အစရီင့်ခံစ ၊ ၆ လြါတ့် အစရီင့်ခံစ  နှင ့် အ ူ်းအစရီင့်ခံစ တ ိုု့က ု SECM သ ုို့ တင့်ပြရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း ယင့််းစ ရွက့်စ တမ့္််း 

မ္  ်းက  ု မ္ တတ ပြြုလုြ့်၍ ကုမ္ပဏီ၏တရ ်းဝင့်မ္ှတ့်ြံုတင့်  ်းဖသ ရံု်းတွင့် ပေစ့်ဖစ၊ ဝက့်ဘ့်  ုေ့်တွင့် ပေစ့်ဖစ   ်းရှ ဖစ 

ရမ္ည့်။ အ  ုြါက စစရြ့်မ္  ်းက ု SER တွင့် ဖေ ့်ပြ  ်းြါသည့်။ 

 ။ တားအမစ ္ား္ာ့္ မမ မမ္ကမ ္ကိမက္ာ္အပဥကိုပမ္  

တားအမစ္္ာ့္အပဥကိုပ္မ မခားကိို SEL ု အပိိုင္း - ၉ တြင္ ေဖာ္အပ ား္ာ္။ တားအမစ္္ာ့္ အပဥကိုပ္မ မခား ဆိို္ာ္မ ာ 
အမခားအပာ္္ႈအကခိဥး  င့္ ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံ္ႈမခားအား အကာအကြယ္ေပးမ ကိို  ိုိိုက္ေစေ္ာအပဥကိုပ္မ မခား အဖစ္္ာ္။ 
 ေအာက္ေဖာ္အပပု တားအမစ္္ာ့္အပဥကိုပ္မ မခားကိို ကိုပ္ေဆာင္္ာ့္ မာ္ ႈ္မဆိို      စ္  က္ မပိိုေ္ာ ေ ာင္ဒဏ္ 
  င့္ ေငြဒဏ္  စ္ရပ္ကံိုး ုခမ တ္ုံရမာ္။  

တားအမစ္ ား္ာ့္ အပဥကိုပ္မ မခားမ ာ - 

 ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္  င့္ဆက္  ယ္္ာ့္ ေဆာင္ရြက္ုခက္မခား  င့္ ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္  ေစခး
ံကက္မ တ္  ေစခးကြက္တိိုိအေပစ ႀက၏းေကးေ္ာကိမ္ကာ္က ာ့္အဖားမ  ္ိိုိ မညိုတ္ ္က္ေရာက္မ ရ ိေစ္ာ့္  
ကိမ္ကာ္မ ၊ က ာ့္အဖားမ ၊ မ ားယြင္းစြာေဖာ္အပမ  ္ိိုိမညိုတ္ အေရးႀက၏း္တင္းအုခက္အကက္မခားကိို 
 ိမ္ုခမ္မ  စ္ာ္တိိုိက ့္ိိုိေ္ာ ကိုပ္ေဆာင္မ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပတ္္က္ဆက္  ယ္အုင္း၊ 
 

 ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္မခားကိို ေရာင္းရမ္ ္ိိုိမညိုတ္  ယ္ရမ္အတြက္ အအုား္ႈမခားကိို ကံ ႕ေဆာ္အုင္း 
္ိိုိမညိုတ္ ေ ြ္းေဆာင္အဖားေယာင္းအုင္းအပဥရမ္အကိိုိင ာ မမ မ္ကမ္ေ္ာ္တင္းအုခက္အကက္မခားကိို 
 ိုတ္ေဖာ္အ္ိေပးအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ ေစခးကြက္အတြင္း ေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္ေစခး  မ္းကိို ႀက၏းေကးစြာ 
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္က္ေရာက္ေစ္ာ့္မအပာ့္စံိုေ္ာ ္ိိုိမညိုတ္ အုခိမ္အုုမ္င့္ေ္ာ ္တင္းအုခက္အကက္မခားကိို 
 ိုတ္ေဖာ္အ္ိေပးအုင္း၊ 
 

 မ္ မ္ အတကွ့်ပေစ့်ဖစ၊ အပခ ်းသူမ္  ်းအတွက့် ပေစ့်ဖစ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်းက ု ဖရ င့််းရန့် သ ုို့မ္ဟုတ့် 
ဝယ့်ရန့် အလ ုို့ငှ  အတွင့််းသတင့််းအခ က့်အလက့်မ္  ်းက ု အသံု်းပြြုပခင့််း၊ သ ုို့မ္ဟုတ့် အတွင့််းသတင့််းအခ က့် 
အလက့်မ္  ်းက ု  ုတ့်ဖေ ့်အသ ဖြ်းပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် ြံ ြ ု်းဖြ်းပခင့််း၊ သ ုို့မ္ဟုတ့်  ုတ့်ဖေ ့်အသ ဖြ်း  ်းပခင့််း 
မ္ရှ ဖသ  အတွင့််းသတင့််းအခ က့်အလက့်မ္  ်းက ု အဖပခခံ၍ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်း ဖရ င့််းခ ပခင့််း 
သ ုို့မ္ဟုတ့် ဝယ့်ယပူခင့််း  ုင့်ရ  အကကံဉ ဏ့်မ္  ်းက  ုအပခ ်းသူမ္  ်း ံ ဖြ်းပခင့််း၊ 
 

 မ္မ္ှန့်ကန့်ဖသ  ဖရ င့််းလ ုအ ်းနှင ့် ဝယ့်လ ုအ ်းက  ု ေန့်တီ်း၍ ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်း ဝယ့်ယပူခင့််း 

သ ုို့မ္ဟုတ့် ဖရ င့််းခ ပခင့််းတ ုို့တငွ့် ြူ်းဖြါင့််းကကံစည့်ပခင့််း၊ သ ုို့မ္ဟုတ့် ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံ လက့်မ္ှတ့်မ္  ်း ၏ 

ဖစ ်းနှုန့််းက ု ကက ြု်းက ုင့်ခ ယ့်လှယ့်ရန့်အလ ုို့ငှ  အပခ ်းသူမ္  ်းနှင ့် ြူ်းဖြါင့််းကကံစည့်၍ ပေစ့်ဖစ အပခ ်းသူမ္  ်း က ု 

ဖသွ်းဖ  င့်ပေ ်းဖယ င့််း၍ ပေစ့်ဖစ စဉ့် က့်မ္ပြတ့် ဝယ့်ယူပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် ဖရ င့််းခ ပခင့််း၊ သ ုို့မ္ဟုတ့် 

အဖရ င့််းအဝယ့်နည့််းလမ့္််းမ္  ်းက ု အသံု်းပြြုပခင့််း။ 

၅။ အမမမ္ာ ိိုငင္ံု  ေငြေုခး္က္ေ္ုကံက္မ တ္မခားေစခးကြက္ 

ရမ္ကိုမ္စေတာ့အိပ္ုခိမ္း (ေမာင္တြင္ “YSX” ညို ေုစဆိိုမာ္)မတာ္ေ ာင္မ၏ အမခား  င့္္က္ဆိိုင္ေ္ာ 
ကိုမၸဏ၏  စ္ုိုုအစိုရ ယ္ယာမခားကိို  ၉၉  ုို  စ္ ေ  ာင္းပိိုင္းကာကကတာ္းကစတင္  ေရာင္း ယ္ု ့္က္ာ္။ 
အမမ္မာ ိုိင္ငံ္ာ္  ၉၉ ၆ ုို  စ္ အေစာပိိုင္းကတာ္းက အရင္းအ  ၏းေစခးကြက္မခား ဖြံိာဖိဥးတိိုးတက္ေစရမ္ 
ႀကိဥးပမ္းေဆာင္ရြက္ု ့ပု္ာ္။ အမမ္မာ့စ၏းပြားေရးသဏ္  င့္ Daiwa Securities Group Inc တိိုိ အ္ကား ဖြ ႕စာ္း 
တာ္ေ ာင္ ား္ာ့္ ဖက္စပ္ကိုမၸဏ၏တစ္ုိုအဖစ္ေ္ာ အမမ္မာေငြေုခး္က္ေ္ုံကက္မ တ္မခား က က ယ္ေရာင္း ယ္ 
 ေရး ကိုမၸဏ၏က၏မိတက္ (ေမာင္တြင္ “MSEC” ညို ေုစဆိိုမာ္) ကိို သာာေရး မ္ႀက၏း္ာမု ကမ္းာ မ္ုခက္  င့္အာ၏ 
တာ္ေ ာင္  ု့အုင္း္ာ္ ႀကိဥးပမ္းေဆာင္ရြက္  ု့မ မခား  မ  တစ္ုိုအဖစ္္ာ္။ 
 
YSX ကိို  ိုိင္ငံပိိုင္သဏ္တစ္ုိုအဖစ္္ာ့္ အမမ္မာ့စ၏းပြားေရးသဏ္၊ Daiwa Institute of Research   င့္ Japan 
Exchange Group တိိုိက ဖက္စပ္ပိိုင္ဆိို္င္ေ္ာ Yangon Stock Exchange Joint Venture Company Limited 
က ပိိုင္ဆိိုင္ပု္ာ္။ YSX တြင္ အစိုရ ယ္ယာမခား ေရာင္း ယ္ေဖာက္ကားအုင္းကိို    ၆ ုို  စ္၊ မတ္က  ၅ ရက္
 ၅ ရက္ေမိတြင္ စတင္  ု့ပု္ာ္။  

ဤ DDL တင္္ြင္း္ာ့္ေမိရက္ြဲ၌ YSX တြင္ First Myanmar Investment Co., Ltd. ၊ Myanmar Thilawa SEZ 
Holdings Public Ltd. ၊ Myanmar Citizens Bank Limited ၊ First Private Bank Limited   င့္ TMH Telecom 
Public Co., Ltd. ညႈ       စာရင္း င္ကိုမၸဏ၏ ငုး ိုုရ ိပု္ာ္။ 

SEL တွင့် စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််းအပြင့် ဖက င့်တ ဖစ ်းကွက့် (ဖနောင့်တွင့် “OTC Market” ဟု ဖခေါ်  ုမ္ည့်)  သ ုို့မ္ဟုတ့် 
စ ရင့််းမ္ဝင့်ဖသ  ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်းက ု ဖရ င့််းဝယ့်ပခင့််းအတကွ့် ေွ ွဲ့စည့််း  ်းသည ့် ဖစ ်းကွက့်နှင ့် 

စြ့်လ ဉ့််းဖသ  ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္  ်းက လုည့််း သတ့်မ္ှတ့်ပြဋ္ဌ န့််း  ်းြါသည့်။ SECM ၏ ခွင ့်ပြြုခ က့်ပေင ့်  
ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီ သံု်းခု က့်မ္နည့််းဖစရဘ  ယင့််းဖစ ်းကွက့်က ု ေွ ွဲ့စည့််းန ုင့်ြါသည့်။ 
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ခွင ့်ပြြုခ က့်ရရှ ရန့်အတွက့် သတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္  ်းနှင ့် လုြ့် ံု်းလုြ့်နည့််းမ္  ်းအပြင့် ေွ ွဲ့စည့််းမ္ှု  ုင့်ရ  က စစရြ့်မ္  ်း၊ ၎င့််း၏ 

လုြ့်ငန့််းဖ  င့်တ မ္  ်းနှင ့် တ ဝန့်ဝတတရ ်းမ္  ်းက ု ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်း SER တွင့် ပြဋ္ဌ န့််း  ်းြါသည့်။ 

စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််းက ု ဖြ်းရန့်တ ဝန့်ကနို့့်သတ့်  ်းဖသ  ကုမ္ပဏီ သ ုို့မ္ဟုတ့် အက  ြု်းတူေက့်စြ့် လုြ့်ငန့််းအပေစ့် 

ေွ ွဲ့စည့််းန ုင့်ြါသည့်။ SEL ြါ ပြဋ္ဌ န့််းခ က့်မ္  ်းအရ ရှင့််းလင့််းမ္ှုမ္ရှ ဖသ ့်လည့််း အ ူ်းသပေင ့် YSX နှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 
ပြဋ္ဌ န့််း  ်းသည့်မ္ှ  စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််းဖစ ်းကွက့်တွင့် ဖရ င့််းဝယ့်န ုင့်ဖသ  ဖရ င့််းဝယ့်မ္ှုတွင့် ြါဝင့်သူမ္  ်း သည့် 
ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်ကုမ္ပဏီမ္  ်းပေစ့်ငြီ်း စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််းတွင့်  အစရုှယ့်ယ ြ ုင့်  ုင့်သူ မ္  ်းပေစ့်ရန့် 

မ္လ ုအြ့်ြါဟူ၍ ပေစ့်ြါသည့်။ စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််းအတွက့် SECM  ံမ္ှ ခွင ့်ပြြုမ္ နို့့်ရယူရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း ၎င့််း၏ ြဋ ဉ ဉ့်စ တမ့္််း 
က ု ပေစ့်ဖစ စီ်းြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းစည့််းမ္ ဉ့််းမ္  ်းက ု ပေစ့်ဖစ ပြင့် င့်ပေည ့်စွက့်မ္ှု တစ့်ရြ့်ရြ့်အတွက့် ခွင ့်ပြြုခ က့်အြါအဝင့် 
၎င့််း၏ ကကီ်း ကြ့်ဖရ်းနှင ့် စည့််းကမ့္််း  န့််းသ မ့္််းဖရ်းအ ဏ က ု လ ုက့်နောဖ  င့်ရွက့် ကရမ္ည့် ပေစ့်သည့်။ ခွင ့်ပြြုမ္ နို့့် 

အတွက့် သတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္  ်းနှင ့် လုြ့် ံု်းလုြ့်နည့််း အဖသ်းစ တ့်တ ုို့က  ု SER တွင့် ပြဋ္ဌ န့််းဖေ ့်ပြ  ်းငြီ်းပေစ့်သည့်။ 
စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််းသည့် ဖရ င့််းဝယ့်မ္ှုတွင့် ြါဝင့်သူမ္  ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ စ ရင့််းတင့်သွင့််းမ္ှု  ု ့်င့်ရ  စခံ  န့်စံည န့််းမ္  ်းနှင ့် 
က စစရြ့်မ္  ်းက ု  ံု်းပေတ့်သတ့်မ္ှတ့်ရန့်အြါအဝင့် ၎င့််းက ုယ့်တ ုင့် စည့််းကမ့္််း  န့််းသ မ့္််းခွင ့် ရှ ြါသည့်။ 

YSX က  သ ုို့ဖသ  စဖတ  အ ြ့်ခ  န့််းတစ့်ခုသည့် SECM ၏ ခွင ့်ပြြုခ က့်မ္ြါဘ  ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်း အြ့်နှံမ္ှု 

လက့်ခံပခင့််းနှင ့် စ ရင့််းရှင့််းလင့််းပခင့််းလုြ့်ငန့််းက  ု ဖ  င့်ရွက့်ခွင ့်ရှ ဖသ ့်လည့််း SECM သ ုို့ အဖ က င့််း က ်းစ   ဖြ်းြ ုို့ 
ရမ္ည့်။ စ ရင့််းဝင့်ဖသ  အစရုှယ့်ယ မ္  ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ အီလက့် ဖရ နစ့်နည့််းပေင ့် မ္ှတ့်တမ့္််းတင့် စ ရင့််းဖရ်းသွင့််း 

လ  ဖပြ င့််းပခင့််းစနစ့် (book-entry transfer system) က ု ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် စတင့်အသံု်းပြြုဖနငြီပေစ့်ငြီ်း YSX သည့် 

ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်း အြ့်နှံမ္ှု လက့်ခံပခင့််း  ုင့်ရ  ေဟ ုဌ န ပေစ့်လ ဖစရန့် ဖမ္  ့်မ္ှန့််း  ်းြါသည့်။ YSX 
တွင့် စ ရင့််းတင့်သွင့််း  ်းဖသ  ကုမ္ပဏီမ္  ်းအဖနပေင ့် အီလက့် ဖရ နစ့် ဖငွဖခ ်းသက့်ဖသခံလက့်မ္ှတ့်မ္  ်း နှင ့် 

ယင့််းနှင ့်သက့်  ုင့်ဖသ  လုြ့်ြ ုင့်ခွင ့်မ္  ်းက  ု DICA တွင့် မ္ှတ့်ြံုတင့်ရန့် ၂၀၁၆ ခုနှစ့်၊ မ္တ့်လ ၂၈ ရက့်စွ ြါ 
အမ္ နို့့်ဖ က ့်ပင စ  အမ္ှတ့် ၈၆/၂၀၁၆ အရ ခွင ့်ပြြု  ်းြါသည့်။ 
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အပိိုင္း    - ေ ာက္ပ့ံပိိုိေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္း (Logistics) ဆိုိင္ရာာုံဥငံို္ံိုး္ပ္ုခက္ 
 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသည့် အဖရှွဲ့ဖတ င့်အ ရှကျွန့််း ွယ့်ဖေသတွင့် အကကီ်းမ္ ်း ံု်းန ုင့်ငံပေစ့်ငြီ်း န ုင့်င ံ ၅ န ုင့်ငံနှင ့် နယ့်န မ္ တ့်ခ င့််း 
  စြ့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ အဖနောက့်အရြ့်တွင့် ဘဂဘလ ်းဖေ ရှ့်နှင ့် အ နဒ ယ၊ အဖရှွဲ့အရြ့်တွင့် လ အ ုနှင ့် 
  ု ့်င့််း၊ အဖရှွဲ့ဖပမ္ က့်အရြ့်တွင့် တရုတ့်န ုင့်ငံတ ိုု့ တည့်ရှ ြါသည့်။ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ တည့်ဖနရ ြ ဝီအဖနအ  ်းအရ  
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသည့် ဖေသတွင့််းြ ုို့ဖ  င့် က့်သွယ့်ဖရ်းနှင ့် ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းကဏ္ဍ၏အဓ ကေဟ ုခ က့်ပေစ့်လ  
န ုင့်ေယွ့်အလ ်းအလ မ္  ်းစ ွရှ ြါသည့်။ သ ုို့ရ တွင့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၌ အဖပခခံအဖ  က့်အအံုမ္  ်းအတွက့် က ခံသံု်းစွ  
သည ့်အသံု်းစရ တ့်မ္ှ  သ သ သ သ နည့််းြါ်းခ  ြါသည့်။ အဓ ကအဖဝ်းဖပြ်းလမ့္််းမ္ကကီ်းမ္  ်းအြါအဝင့်စမီ္ံက န့််းမ္  ်း စွ က ု 
ဖ  င့်ရွက့်ငြီ်းစီ်းခ  ငြီ ပေစ့်ဖသ ့်လည့််း ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏လမ့္််းြန့််း က့်သွယ့်ဖရ်းကနွ့်ရက့်က ု စဉ့် က့်မ္ပြတ့် 
အ င ့်ပမ္ င ့်တင့်ရန့် လ ုအြ့်လ က့်ရှ ငြီ်း အ  ီယံဖေသအတွင့််း ကီလ ုမ္တီ အရှည့်အ ်းပေင ့် အကကီ်း ံု်းပေစ့်ဖသ   
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ရ  ်းလမ့္််းကွန့်ရက့်သည့်လည့််း ပြြုပြင့်  န့််းသ မ့္််းမ္ှုအ ်းနည့််းပခင့််း နှင ့် ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုအ ်းနည့််းပခင့််း 
တ ုို့ဖ က င ့် ြ က့်စီ်းယ ုယွင့််းလ က့်ရှ ြါသည့်။ န ုင့်ငံ၏ အဖပခခံအဖ  က့်အအံု  ုင့်ရ လ ုအြ့်ခ က့်မ္  ်းက ု ပေည ့် ည့််း 
န ုင့်ရန့်အတွက့် ြမ္ ဏမ္  ်းပြ ်းဖသ ဖငဖွ က်းမ္  ်းစွ က ု ရင့််းနှီ်းစ ုက့် ုတ့်ရန့်လ ုအြ့်ရ  အစ ု်းရအ ဏ ြ ုင့်မ္  ်း အဖနပေင ့် 
ြ ုို့ဖ  င့် က့်သွယ့်ဖရ်း  ုင့်ရ စီမ္ံက န့််းအသစ့်မ္  ်းက ု ဖငဖွ က်းပေည ့် ည့််းရန့်အတွက့် န ုင့်ငံတက ဖခ ်းဖငွ 
 ုတ့်ဖြ်းသူမ္  ်း နှင ့် နှစ့်ဦ်းသဖဘ တူြူ်းဖြါင့််းဖ  င့်ရွက့်သူမ္  ်း နှင ့်  က့်သွယ့်ဖ  င့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။   ုသ ုို့ 

 က့်သွယ့်  ဖ  င့်ရွက့်ရ တွင့် အစ ု်းရ - ြုဂ္လ ကြ်ူးဖြါင့််းဖ  င့်ရွက့်မ္ှု (PPP) စနစ့်က  ုအဓ က  ်းက င ့်သံု်းလ ခ  ရ  
န ုင့်ငံပခ ်း ြုဂ္လ ကရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံသူမ္  ်းအတွက့် ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံရန့်အခွင ့်အလမ့္််းမ္  ်းြ ုမ္ ုရရှ ဖစန ုင့်ြါသည့်။ 

ကုန့်စည့်စီ်း င့််းမ္ှုြမ္ ဏပမ္င ့်တက့်လ ပခင့််း၊ လမ့္််းြန့််း က့်သွယ့်ဖရ်း ြ ုမ္ ုဖက င့််းမ္ွန့်လ ပခင့််းနှင ့် န ုင့်ငံတက  

  ြ့်တန့််းလုြ့်ငန့််းဖ  င့်ရွက့်သူမ္  ်းစ ွ ဝင့်ဖရ က့်လ ပခင့််းဖ က င ့်  ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း 

(Logistics) ကဏ္ဍသည့် ယခင့်နှစ့်အနည့််းငယ့်အတွင့််း သ သ သ သ ေွံွဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်လ ခ  သည့်။ ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််း 

ကုန့်သွယ့်မ္ှုသည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း (Logistics) ကဏ္ဍက ု ေွံွဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်ဖစရန့် အဓ က 

တွန့််းအ ်းဖြ်းသည ့်အခန့််းကဏ္ဍမ္ှြါဝင့်ခ  ငြီ်း ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််းကနု့်သွယ့်မ္ှုသည့် စုစုဖြါင့််းကနု့်သွယ့်မ္ှု၏    ၇၀% ခနို့့် 

အ   ရှ ခ  ြါသည့်။ ကုန့်သွယ့်မ္ှု၏အပခ ်း ၂၀% ခနို့့်သည့် နယ့်စြ့်ကုန့်သွယ့်မ္ှုပေစ့်ငြီ်း က န့်ကုန့်သွယ့်မ္ှုမ္  ်းမ္ှ   

ဖလဖ က င့််းကုန့်သွယ့်မ္ှုနှင ့် ရ  ်းလမ့္််းမ္ှတစ့် င ့်ကုန့်သွယ့်မ္ှုတ ုို့ပေစ့် ကသည့်။ 

 ။ ေ ာက္ပံ့ပိိုိေဆာင္ေရးကာ (Logistics Industry)   င့္အဓိက္က္ဆိိုင္္ ာ့္ကိုပ္ငမ္းမခား 

မ္ က ဖသ်းမ္နီှစ့်မ္  ်းအတွင့််း ဖ  က့်လုြ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််း၊ ဖမ္ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်လုြ့်ငန့််း၊ စက့်ရံုအလုြ့်ရံုလုြ့်ငန့််း နှင ့် 

အ ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းမ္  ်းသည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းက ု အဓ ကအသံု်းပြြုသည ့် လုြ့်ငန့််းမ္  ်းပေစ့် က 

ြါသည့်။ 

ေဆာက္ကိုပေ္ရးကိုပင္မး္ 

ဖနောင့်လ မ္ည ့် ၁ဝနှစ့်အတွင့််း ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့၏လူဦ်းဖရသည့်  ြ့်မ္ံတ ု်းြွ ်းလ န ုင့်မ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း  ်းရ  အ မ့္်ရ တည့်  

ဖ  င့်မ္ှု  ုင့်ရ  ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုမ္  ်းစ ွက  ု လ ုအြ့်လ န ုင့်ြါသည့်။ WORLD TOP EXPORTS အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ့်တွင့်  

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ုို့ ဘ လြ့်ဖပမ္စုစုဖြါင့််းတင့်ြ ုို့မ္ှုြမ္ ဏသည့် အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၈၁.၇ သန့််းရှ ြါသည့်။ ဘ လြ့်ဖပမ္၊             

သံမ္ဏ နှင ့်  အပခ ်းြစစည့််းမ္  ်းပေစ့် ကသည ့် ဖ  က့်လုြ့်ဖရ်းလုြ့်ငန့််းသံု်းြစစည့််းအမ္  ်းစုက ု  အပခ ်းန ုင့်ငံမ္  ်းမ္ှ    
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တင့်သွင့််း ကြါသည့်။အ  ုြါြစစည့််းမ္  ်း၏ ဝယ့်လ ုအ ်းပမ္င ့်တက့်မ္ှုသည့် ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းကဏ္ဍ ေွံွဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်  

ဖစသည ့် အဖ က င့််းရင့််းတစ့်ရြ့် ပေစ့်လ န ုင့်ြါသည့်။ 

ေမာ္ေတာ္ယာာက္ိုပင္မး္ကာ 

     ုို  စ္တြင္ အစိိုးရက  တစ္ာ၏းုခင္းကႈပိုဂ ိဥက္မခားအေပစ  ေမာက္ဆံိုးေမာ္ဒယ္ကားမခားတင္္ြင္းမ ဆိုိင္ရာ 
ကမိ္္တ္ုခက္ကိိုေအဖေက ခာ့ကိိုက္ရာ ကားအ္စ္မခားတင္္ြင္းမ   မ္း ကြမ္စြာအမင့္တက္ကာု ့္ာ္။        ၇ ိုု  စ္ု 
 ေမာ္ေတာ္ယာာ္ေရာင္းုခမ ပမာဏ  င့္ ိ င္းယ ာ္ပုက     ၈ ုို  စ္တြင္  ေမာ္ေတာ္ယာာ္ေရာင္းုခမ   မ္း္ာ္     % 
အ ိ ိုတ္အုာ္းအမင့္တက္ု ့္ာ္ (ေရာင္းုခု ့ရ္ာ့္ကားအ္စ္အစ၏းေရေပုင္း   ၇,၅  )။  မ္ကာေ္းမ၏ကာက 
ကတာ္းက Suzuki ၊ Nissan   င့္ Toyota စ္ာ့္  ိို္င္ငံတကာေမာ္ေတာ္ကားကိုမၸဏ၏မခားက  အမမ္မာ ိုိင္ငံ 
 ေမာ္ေတာ္ယာာ္ကိုပ္ငမ္းကာ္ိိုိ ပ္မံ င္ေရာက္ကာု ့ာပ၏း  အဖမ္ိအဖဟးေရာင္းုခေရးကိုပ္ငမ္းမခားကိို ေဆာင္ ြက္ု ့ 
္ကကာ   ိုတ္ကိုပ္မ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္မာ့္ အေဆာက္အအံိုမခားကိို တာ္ေ ာင္  ု့္ကပု္ာ္။ 

အ ာ္ုခဥပက္ိုပင္မး္ကာ 

ကမ္ဘ  ကုန့်သွယ့်ဖရ်းအေ ွွဲ့ (WTO) ၏အခ က့်အလက့်မ္  ်းအရ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏အ ည့်တင့်ြ ုို့မ္ှုစုစုဖြါင့််းြမ္ ဏသည့် 
၂၀၁၄ ခုနှစ့်တွင့် အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၉၈၆ သန့််းအ  ပမ္င ့်တက့်ခ  ငြီ်း အ  ုြါြမ္ ဏသည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ့်၏တင့်ြ ုို့မ္ှု 
ြမ္ ဏပေစ့်ဖသ  အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၃၃၇ သန့််း၏သံု်း ခနို့့်အ   ရှ ြါသည့်။  စီ်းြွ ်းဖရ်း နှင ့် ကူ်းသန့််းဖရ င့််းဝယ့်ဖရ်း 
ဝန့်ကကီ်းဌ န၏အခ က့်အလက့်မ္  ်းအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ့်၊ ဧငြီလမ္ှ စက့်တင့်ဘ လအ   အခ  န့်က လအတွင့််း လခစ ်းစနစ့် 

(Cut-Make-Pack – CMP) ေင ့် ဖ  င့်ရွက့်သည ့် အ ည့်ခ ြုြ့်စက့်ရံုမ္  ်း၏  ပြည့်ြသ ုို့တင့်ြ ုို့ဖရ င့််းခ မ္ှုမ္ှ 
အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၂.၂ ဘီလီယံရရှ ခ  ရ  ဖနောက့် ံု်းဘဏ္ဍ နှစ့်၏အလ ်းတူအခ  န့်က လအတွင့််း တင့်ြ ိုု့ဖရ င့််းခ မ္ှု 
နှုန့််းနှင ့်န ှုင့််းယဉှ့်ြါက   အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၁ ဘီလီယံ ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ြါသည့်။  
 
အ ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းကဏ္ဍသည့် ပြည့်ြသ ုို့တင့်ြ ုို့ဖရ င့််းခ မ္ှုနှုန့််းက ပုမ္င ့်တက့်ဖစသည ့် အဓ ကဦ်းစ ်းဖြ်းကဏ္ဍတစ့်ရြ့်  

ပေစ့်သည့်။ CMP စနစ့်ပေင ့်ဖ  င့်ရွက့်သည ့်အ ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းကဏ္ဍသည့် အဖနောက့်ြ ုင့််းန ုင့်ငံမ္  ်း၏ ဦ်းစ ်းဖြ်း 

ကုန့်သွယ့်မ္ှု (Preferential Trade) မ္ူအရ အဖရ်းြါဖသ ကဏ္ဍတစ့်ရြ့်ပေစ့်လ ခ  ြါသည့်။ အဓ ကအ ်းပေင ့် 
အ ည့်ခ ြုြ့်လုြ့်ငန့််းမ္ှ ပြည့်ြ သ ုို့တင့်ြ ုို့ဖရ င့််းခ သည ့်န ုင့်ငံမ္  ်းမ္ှ  ဂ ြန့်နှင ့် ဥဖရ ြဖစ ်းကွက့်မ္  ်း ပေစ့် ကြါသည့်။ 
  ုို့ပြင့် အ ည့်မ္  ်းက ု  ဖတ င့်က ုရီ်းယ ်း၊ တရုတ့်နှင ့် အဖမ္ရ ကန့်န ုင့်ငံမ္  ်းရှ ဖစ ်းကွက့်မ္  ်းသ ုို့လည့််း တင့်ြ ိုု့ဖရ င့််းခ ြါ 
သည့်။  
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 ။ အမမ္မာ ိိုင္ငံုေ ာက္ပံ့ပိိုိေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္းဆိိုင္ရာစြမ္းေဆာင္မ  

ပံို ၆ -    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 အမမ္မာ ိုိင္ငံ  င့္ အေ  ႕ေတာင္အာ   ိိုင္ငံမခားု ေ ာက္ပံ့ပိိုိေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္း 
 ေဆာင္ ြက္မ ဆိိုင္ရာ   ိ င္းယ ာ္ေက့ကာုခက္ 
 

 

 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/MMR/2018/R/SAS/2018
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အေ  ႕ေတာင္အာ   ိုိင္ငံမခားအမက္ အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ာ္    ၈ ုို  စ္ Logistics Performance Index တြင္ အမိမ့္ဆံိုး 
အဆင့္ြဲ၌ တာ္ ိ ာပ၏း တစ္ကမၻာကံိုးတြင္ အဆင့္   ၇  တြင္ (အ က္ပုပံို     င့္   တြင္္ကာ့္  ပု) တာ္ ိ ပု္ာ္။ 
Index ္ာ္ အဓိကအုခက္ ၆ ုခက္အဖစ္ေ္ာ အေကာက္ုြမ္၊ အေအုုံအေဆာက္အအံို၊  ိိုင္ငံတကာ္ယ္ယႈ 
ပိိုိေဆာင္ေရး၊ ေ ာက္ပံ့ပိိုိေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္းကာုေဆာင္ ြက္ ိုိင္စြမ္း၊ Supply Chain ကိုပ္ငမ္းစာ္အဆင့္ဆင့္ 
အတြင္း ္ယ္ယႈပိိုိေဆာင္္ာ့္ပစ္ာ္းမခားုတာ္ေမရာကိို စိစစ္ေစာင့္္ကာ့္မ  (Tracking & Tracing) 
  င့္ အုခိမ္မ၏ကိုပ္ငမ္း  ေဆာင္ ြက္ ိုိင္မ တိိုိအေပစ အေအုုံ ားပု္ာ္။  
 
အမမ္မာ ိိုင္ငံုေ ာက္ပံ့ပိိုိေဆာင္ေရးကိုပ္ငမ္းကာတြင္ အဓိကရင္ဆိိုင္ေမရ္ာ့္စိမ္ေုစမ မခားမ ာ ေအာက္ပုအတ ိုင္္း  
အဖစ္ပု္ာ္ - 
 
အေအုုအံေဆာက္အအံိုဆိိုငရ္ာအုက္အ  ု 

သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း  ုင့်ရ အဖပခခံအဖ  က့်အအံုမ္  ်း၏လက့်ရှ အဖပခအဖနသည့် လ င့်ပမ္န့်စွ ပမ္င ့်တက့်လ သည ့်  

ြည့်တွင့််းနှင ့် ကုန့်သွယ့်ဖရ်း  ုင့်ရ ကုန့်စည့်ြမ္ ဏမ္  ်းအတွက့် မ္လံုဖလ က့်ြါ။ တန့်ေ ု်းပမ္င ့်မ္ ်းသည ့် ုတ့်ကုန့် 

ြစစည့််းမ္  ်းက ု အြ က့်အစီ်းတစ့်စံုတစ့်ရ မ္ရှ ဘ  သယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်န ုင့်ဖရ်းအတွက့် လ ုအြ့်သည ့်လ ုအြ့်ခ က့်မ္  ်းက ု  

ပေည ့် ည့််းန ုင့်ရန့်အတွက့် လက့်ရှ စံခ  န့်စံည န့််းသတ့်မ္ှတ့်ခ က့်မ္  ်းက ု အ င ့်ပမ္ င ့်တင့်ပြင့် င့်ရန့် လ ုအြ့်ြါသည့်။ လမ့္််း 

မ္  ်း၊ ပမ္စ့်  ြ့်မ္  ်း၊ ပြည့်တွင့််း  ြ့်ကမ့္််းမ္  ်း၏လက့်ရှ အဖပခအဖနအရ ကုန့်စည့်အပြည ့်တင့်ဖ  င့်  ်းငြီ်း ြ မ့္််းမ္  

တန့်ခ  န့် ၁၅ တန့် (အမ္  ်း ံု်းတန့်ခ  န့် ၃၀ အ  ) ဖလ်းသည ့် ဖြ ၄၀ ကွန့်တ န့်နောမ္  ်းက ု ကုန့်တင့်ကုန့်ခ ပြြုလုြ့်န ုင့်  

ပခင့််းမ္ရှ ြါ။  

္ယ္ယႈပိိုိေဆာငေ္ရး   င့္ အကိုပ္္ မားစရတ္ိစကမခားအမင့္မားမ  

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် ကုန့်စည့်သယ့်ယြူ ုို့ဖ  င့်မ္ှုစရ တ့်သည့်   ုင့််းန ုင့်င ံ သ ုို့မ္ဟုတ့် ေီယက့်နမ့္်န ုင့်ငံတ ုို့က  သ ိုု့ န ုင့်ငံမ္  ်းနှင ့် 

န ှုင့််းယှဉ့်ြါက အ  ုြါန ုင့်ငံမ္  ်းတွင့် ကုန့်က သည ့်ကုန့်က စရ တ့်၏ ၂  ပမ္င ့်မ္ ်းြါသည့်။ ဥြမ္ အ ်းပေင ့် ရန့်ကုန့်မ္ှ 

မ္နတဖလ်းသ ုို့သယ့်ယြူ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း  ုင့်ရ ကုန့်က စရ တ့်သည့် တစ့်ကီလ ုမ္ီတ လ င့် အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၂ ဖေေါ်လ ရှ ငြီ်း 

အပခ ်းန ုင့်ငံမ္  ်းတငွ့် အ  ုြါအက ွအဖဝ်းအတွက့် သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း  ုင့်ရ ကုန့်က စရ တ့်သည့် တစ့်ကီလ ုမ္ီ 

တ လ င့် အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၀.၉ ဖေေါ်လ သ ရှ ြါသည့်။ ကုန့်တင့်ယ ဉ့်နှင ့် ဖရယ ဉ့်နှစ့်မ္  ြု်းစလံ်ုးအတွက့် ခရီ်း 

တစ့်ဖ  က့်ရြ့်နော်းသည ့်ြ မ့္််းမ္  က ခ  န့်သည့်လည့််း ခရီ်းစဉ့်တစ့်ခုလ င့် ၃၆ နောရီ နှင ့် ဖရဖ က င့််းခရီ်းစဉ့်တစ့်ခုလ င့် ၇ 

ရက့်အ  အသီ်းသီ်း က ပမ္င ့်ရ  အဖတ ့်ရှည့် က သည ့် က ခ  န့်ပေစ့်ြါသည့်။  သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်မ္ှုလုြ့်ငန့််းစဉ့်  

ဖ  င့်ရွက့်သည ့်အခ  န့်က လြ ုမ္ ရုှည့် က ပခင့််းဖ က င ့် စစုုဖြါင့််းသယ့်ယြူ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းစရ တ့်စကမ္  ်းအပြင့်  ပမ္င ့်မ္ ်း 

သည ့် အလုြ့်သမ္ ်းစရ တ့်စကမ္  ်းက ုြါ ဖြ်းဖခ  ကရြါသည့်။ 

ကိုမစ္ာ္္ယ္ယႈပိိုိေဆာငမ္ ဆိုိငရ္ာ ေဆာင ္ြက္ ိုငိစ္ြမ္းမာ္းပုးမ  

ကုန့်စည့်သယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်မ္ှု  ုင့်ရ ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်စွမ့္််းသည့် (ြ မ့္််းမ္ အ ်းပေင ့် ၀.၅ ရ ခ ုင့်နှုန့််း) ပေင ့် အလွန့်နည့််းြါ်း 

သည ့်အဖပခအဖနတွင့်ရှ ငြီ်း အ ူ်းသပေင ့် ဖက ်းလက့်ဖေသမ္  ်း သ ုို့မ္ဟုတ့် ငမ္ ြုွဲ့ပြ နှင ့် ဖက ်းလက့်ဖေသတ ုို့က ု  က့်  

သွယ့်  ်းသည ့်လမ့္််းဖ က င့််းတစ့်ဖလ  က့်တငွ့် ကုန့်စည့်သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်မ္ှု  ုင့်ရ ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်စမွ့္််းသည့် အလွန့် 

နည့််းြါသည့်။   ုသ ုို့ကုန့်စည့်သယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်မ္ှု  ုင့်ရ ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်စမွ့္််းနည့််းြါ်းမ္ှုသည့် သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း 
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စရ တ့်စကပမ္င ့်မ္ ်းရသည ့်အဓ ကအဖ က င့််းရင့််းတစ့်ရြ့်ပေစ့်သည့်။ ငမ္ ြုွဲ့ကကီ်းမ္  ်းတွင့် ကုန့်တင့်ယ ဉ့် Terminal မ္  ်း၏  

ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်စမွ့္််းမ္ ှ      ပြည ့်က ြ့်လုနီ်းြါ်းအဖပခအဖနရှ ငြီ်း  Terminal မ္  ်းတွင့် ယ ဉ့်ဖ က ြ တ့်  ုို့မ္ှုမ္  ်း  ြေါ်ဖြါက့် 

ပခင့််းဖ က င ့် ကုန့်စည့်သယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်မ္ှု  ုင့်ရ ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်စွမ့္််းဖလ   က ခ  ြါသည့်။ 

ကိုမစ္ာ္မခား  င့္စပက္ခား္  ဂတ္ိမခားု ေဆာင ္ြက္ ိုငိစ္ြမ္းမာ္းပုးမ  

အအပာ္အပာ္ဆိိုင္ရာဆိပ္ကမ္းမခား  င့္ မယ္စပ္ကိုမ္ ြ္ယ္မ ဆိုိင္ရာအေဆာက္အအံိုမခားတြင္ ကိုမ္စာ္မခားကိို ကက္ုံ  

 ေဆာင္ ြက္ ိုိင္စြမ္းမ ာ ကံိုေကာက္မ မ ိ ပု။ ္ိုိိအဖစ္ပု  အဆိိုပုဂိတ္မခားတြင္ ကိုမ္စာ္မခားအုခိမ္္ကာအမင့္စြာ ိ ေမရာ  

 ိို္ိုိိအုခိမ္္ကမိ္္ကာမ ္ာ္ ္ယ္ယႈပိိုိေဆာင္မ ဆိုိင္ရာစရိတ္စကအမင့္မားမ ကိို အဖစ္ေစ္ာ္။ 

အေကာက္ ြုမ ္

မ္ က မ္ီနှစ့်မ္  ်းအတငွ့််း ြ ုို့ကုန့်တင့်ြ ုို့မ္ှုနှုန့််းဖလ   က ပခင့််းဖ က င ့် အဖက က့်ခွန့်က ုယ့်စ ်းလှယ့်လုြ့်ငန့််းက ုဖ  င့် 

ရွက့်သူမ္  ်းအဖနပေင ့် ြ ုို့ကုန့်မ္  ်းအတွက့် အဖက က့်ခွန့်ရှင့််းလင့််းဖရ်းလုြ့်ငန့််းစဉ့်မ္  ်းဖ  င့်ရွက့်ဖြ်းသည ့်ဖစ ်းကွက့် က ု 

 ံု်းရံှု်းခ  ရြါသည့်။ န ုင့်ငံပခ ်းဖငွဖ က်းလ လှယ့်နှုန့််းအတက့်အက သည့် အဖက က့်ခွန့်ရှင့််းလင့််းမ္ှု  ုင့်ရ နှုန့််း  ်း 

မ္  ်းအ က ်း ကွ ဟခ က့်မ္  ်းက ုပေစ့်ဖြေါ်ဖစသည ့်အဓ ကအဖ က င့််းရင့််းတစ့်ရြ့်ပေစ့်လ ခ  သည့်။ အစ ု်းရအသစ့်လက့် 

 က့်တွင့် လ ဘ့်ဖြ်းလ ဘ့်ယူမ္ှုက စစရြ့်မ္  ်းက လုည့််း အဖလ်း  ်းစ စစ့်လ ခ  ြါသည့်။   ုို့ပြင့် က ုယ့်စ ်းလှယ့်လုြ့် 

ငန့််းဖ  င့်ရွက့်သူမ္  ်းသည့် မ္ က ဖသ်းမ္ီနှစ့်မ္  ်းက စတင့်က င ့်သံု်းခ  သည ့် Myanmar Automated Cargo 

Clearance System (MACCS) ၏နည့််းြည   ုင့်ရ အခက့်အခ မ္  ်းဖ က င ့် အခက့်အခ မ္  ်းနှင ့် ရင့်  ုင့်ခ   ကရြါ 

သည့်။ 

 ။ မ္ကာေ္းမ၏ကာကကေဆာင္ ြက္  ု့္ာ့္ အေအုုံအေဆာကအ္အံို တာ္ေဆာက္မ မခား 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏တည့်ဖနရ သည့် အ နဒ ယန ုင့်ငံ နှင ့် တရုတ့်န ုင့်ငံတ ိုု့ ံုရ ၊ အဖနောက့်န ုင့်ငံမ္  ်းမ္ှ အဖရှွဲ့ဖတ င့်အ ရှ 

ကျွန့််း ွယ့်သ ုို့ဝင့်ဖရ က့်ရ ဖနရ တွင့် တည့်ရှ ရ  န ုင့်ငံတက ကုန့်သွယ့်မ္ှုမ္  ်းအတွက့် အခွင ့်အလမ့္််းဖက င့််းမ္  ်းစွ  က ု 

ြ ုင့်  ုင့်  ်းြါသည့်။ သ ုို့ရ တွင့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံအဖနပေင ့် ဤကဏ္ဍတွင့် ပေစ့်န ုင့်ဖပခအလ ်းအလ မ္  ်းက ု ပြည ့်မ္ီ  

ဖအ င့်ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်ရန့်အတွက့် အဖပခခံအဖ  က့်အအံုမ္  ်း နှင ့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းမ္ူဖဘ င့်မ္  ်းတငွ့် သ သ  

 င့်ရှ ်းဖသ  အ င ့်ပမ္ င ့်တင့်ဖ  င့်ရွက့်မ္ှုမ္  ်းက ု ပြြုလုြ့်ရန့်လ ုအြ့်ြါသည့်။ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံအဖနပေင ့် ဖေသတွင့််း  

ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း  ုင့်ရ ေဟ ုခ က့်ပေစ့်လ ဖစဖရ်းအတွက့် မ္ဖ  င့်ရွက့်မ္ီ ဖရှ်းဦ်းစ ွ အဖပခခံအဖ  က့်အအံု 

  ုင့်ရ လ ုအြ့်ခ က့်မ္  ်းက ု ပေည ့် ည့််းဖ  င့်ရွက့်ရန့်လ ုအြ့်ြါသည့်။ ၄င့််းက ု စ်ီးြွ ်းဖရ်း  ုင့်ရ အခွင ့်အလမ့္််းအပေစ့် 

မ္ှတ့်ယူလ က့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏အ မ့္်နီ်းခ င့််းန ုင့်ငံမ္  ်းသည့် ြ ုို့ဖ  င့် က့်သွယ့်ဖရ်းဖက င့််းမ္ွန့်ဖရ်းက ုပမ္ င ့်တင့်ရန့်ရည့်ရွယ့် 

၍ အကကီ်းစ ်း အဖပခခံအဖ  က့်အအံုစီမ္ံက န့််းမ္  ်းက ု ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်ရန့်ကက ြု်းြမ့္််းလ က့်ရှ ြါသည့်။ ရခ ုင့်ပြည့်နယ့်၊   

ဖက  က့်ပေ တွင့်ရှ ဖသ  ဖရနက့်  ြ့်ကမ့္််း နှင ့် အ ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်နှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ တရုတ့်န ုင့်ငံသည့်   မ္န့်မ္ န ုင့်ငံက ု 

၄င့််း၏ရည့်ရွယ့်ခ က့်ပမ္င ့်မ္ ်းဖသ   Belt & Road Initiative အတွက့် အဓ ကလ ုအြ့်ခ က့်အပေစ့်  င့်ပမ္င့်ြါသည့်။ 

လက့်ရှ ဖ ွ်းဖနွ်းလ က့်ရှ သည ့်အကကီ်းမ္ ်း ံု်းစီမ္ံက န့််းမ္ှ  ကမ္ဘ  ကုန့်သွယ့်ဖရ်းြ ုမ္ ုဖက င့််းမ္ွန့်ဖစရန့်နှင ့် န ုင့်ငံအခ င့််းခ င့််း 

အ က ်း အဖပခခံအဖ  က့်အအံု  ုင့်ရ   က့်သွယ့်ဖရ်းက ု ြ ုမ္ ုဖက င့််းမ္နွ့်ဖစရန့်ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်မ္ည ့် အဖမ္ရ ကန့် 

ဖေေါ်လ ဘီလီယံဖြါင့််းမ္  ်းစွ တန့်ေ ု်းရှ ဖသ စမီ္ံက န့််းပေစ့်ဖသ  ရန့်ကုန့်နှင ့် တရုတ့်န ုင့်ငံဖတ င့်ြ ုင့််းအ က ်း  



PART XI. LOGISTICS OVERVIEW  119 

 က့်သွယ့်ဖြ်းမ္ည ့်  ဖတ င့်-ဖပမ္ က့်ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းစကကြံ (တရုတ့်-ပမ္န့်မ္ စီ်းြ ွ်းဖရ်းစကကြံ) စမီ္ံက န့််းပေစ့်ြါ 

သည့်။ တရုတ့်-ပမ္န့်မ္ စီ်းြွ ်းဖရ်းစကကြံတွင့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငမံ္ှအဓ ကငမ္ ြုွဲ့ကကီ်းဖလ်းငမ္ ြုွဲ့ပေစ့်ဖသ  ရန့်ကုန့်၊ မ္နတဖလ်း၊ ဖက  က့်   

ပေ  နှင ့် မ္ူ ယ့်တ ိုု့ြါဝင့်ြါသည့်။ ဤစီမ္ံက န့််းသည့် ဤငမ္ ြုွဲ့ကကီ်းမ္  ်းအ က ်း  က့်သွယ့်ဖရ်းက ု ြ ုမ္ ဖုက င့််းမ္ွန့်ဖစမ္ည့်  

ပေစ့်ငြီ်း ဖေသတွင့််းကုန့်သွယ့်ဖရ်းက ုပမ္ င ့်တင့်ဖြ်းန ုင့်မ္ည့်ပေစ့်က  စကကြံတစ့်ဖလ  က့် အဖပခခံအဖ  က့်အအံု  ုင့်ရ  

တည့်ဖ  င့်မ္ှုစမီ္ံက န့််းမ္  ်းစွ က ု အဖ  က့်အကူပြြုမ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ တရုတ့်-ပမ္န့်မ္ စီ်းြ ွ်းဖရ်းစကကြံ၏အစ တ့်အြ ုင့််း 

အပေစ့် ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့သစ့်စမီ္ံက န့််း၊ ငမ္ ြုွဲ့သ စက့်မ္ှုဥယ  ဉ့် နှင ့် မ္ူ ယ့်ေဟ ုစီ်းြ ွ်းဖရ်းဇုန့်စီမ္ံက န့််းမ္  ်းက  သ ုို့ စမီ္ံက န့််းအသစ့် 

မ္  ်းက ုလည့််း ဖ  င့်ရွက့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။  

ကိုမး္ကမး္ 

စ်ီးြွ ်းဖရ်းေွွံဲ့ငေ ြု်းတ ု်းတက့်လ မ္ှုဖ က င ့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္  ်းက ု သံု်းစွ မ္ှုနှုန့််းပမ္င ့်မ္ ်းလ ခ  ငြီ်း လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္  ်း 

၏ ၄၀% က ုသ  လမ့္််းခင့််း  ်းငြီ်းပေစ့်က  လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္  ်း၏အနည့််း ံု်း ၆၀% က ု ပြြုပြင့်  န့််းသ မ့္််းမ္ှုမ္  ်းဖ  င့်ရွက့် 

ရန့်လ ုအြ့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ကုန့်သွယ့်မ္ှု၏ ၂၀% က ုသ  ကုန့််းလမ့္််းပေင ့်သယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်ဖသ ့်လည့််း ကုန့််းလမ့္််း 

သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းသည့် အ ူ်းသပေင ့် တရုတ့်-ပမ္န့်မ္ စီ်းြ ွ်းဖရ်းစကကြံအတွက့် အဓ ကအဖရ်းြါဖသ ြ ုို့ဖ  င့် 

 က့်သွယ့်ဖရ်းကနွ့်ရက့်အပေစ့် တည့်ရှ ဖန  ပေစ့်ြါသည့်။ အ မ့္်နီ်းခ င့််းန ုင့်ငံမ္  ်း၏နယ့်စြ့်ကုန့်သွယ့်ဖရ်းဇုန့်မ္  ်းနှင ့် 

 က့်သွယ့်သည ့်အဖရ်းြါဖသ ဖနရ မ္  ်းတွင့် လမ့္််းမ္ကကီ်းမ္  ်းကနွ့်ရက့်က ု ြ ုမ္ ုအ င ့်ပမ္ င ့်တင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်သည ့် 

အဖပခခံအဖ  က့်အအံု  ုင့်ရ စမီ္ံက န့််းမ္  ်းက ုြ ုမ္ ုဖ  င့်ရွက့်ပခင့််းပေင ့် နယ့်စြ့်ဖေသမ္  ်းတွင့်  ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့် 

ဖရ်း  ုင့်ရ   ြ့်တန့််းြါဝင့်ဖ  င့်ရွက့်သူအပေစ့် လုြ့်ဖ  င့်န ုင့်မ္ည ့်အခွင ့်အလမ့္််းမ္  ်း ြ ုမ္ ရုရှ လ မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ 

ေကေ္ကာငး္ 

အစ ု်းရအေွ ွဲ့သည့် န ုင့်ငံနှင ့်ဖေသအ က ်း ဖလဖ က င့််းသွ ်းလ ဖရ်းက ုအ င ့်ပမ္ င ့်တင့်န ုင့်ရန့် အ ်း ုတ့်ဖ  င့်ရွက့် 

လ က့်ရှ ြါသည့်။ ဂ ြန့်န ုင့်ငံအဖပခစ ုက့် JGC Corporation၊ စင့်က ြူန ုင့်ငံ၏ Yongnam Holdings Limited နှင ့် 

Changi International Airport တ ုို့နှင ့်ြူ်းဖြါင့််းလ က့် ဟံသ ဝတီအပြည့်ပြည့်  ုင့်ရ ဖလ  ြ့်အသစ့်တည့်ဖ  က့် 
မ္ှုက  ု ၂၀၂၂ ခုနှစ့်တွင့် ဖ  င့်ရွက့်ငြီ်းစီ်းမ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း  ်းြါသည့်။ ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့၏အဖရှွဲ့ဖပမ္ က့်ဘက့် ၈၀ ကီလ ုမ္ီ 
တ အကွ တွင့် တည့်ရှ ဖသ ြ ခူ်းငမ္ ြုွဲ့တွင့် ၉၀၀၀ ဟက့်တ ဖလ  ြ့်က ု တည့်ဖ  က့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ အ  ုြါ 
ဖလ  ြ့်သည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငတံွင့် အကကီ်း ံု်းဖလ  ြ့်ပေစ့်လ န ုင့်မ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း  ကနဦ်းအဖနပေင ့် တစ့်နှစ့်လ င့် ခရီ်းသည့်  
ဖြါင့််း ၁၂ သန့််းအတွက့် ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းန ုင့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ 

န ုင့်ငံတက လမ့္််းြန့််း က့်သွယ့်ဖရ်း ြ ုမ္ ုလွယ့်ကူဖခ  ဖမ္ွွဲ့ဖစဖရ်းအတွက့် ရန့်ကုန့်အပြည့်ပြည့်  ုင့်ရ ဖလ  ြ့် 
က ုလည့််း ယခင့်က တစ့်နှစ့်လ င့် စစုဖုြါင့််းခရီ်းသည့် ၂.၇ သန့််းအတွက့် ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းန ုင့်သည ့်အဖနအ  ်းမ္ှ နှစ့်  
ပမ္င ့်မ္ ်းဖသ နှုန့််းပေစ့်သည ့် တစ့်နှစ့်လ င့် စစုုဖြါင့််းခရီ်းသည့် ၆ သန့််းက ု ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းန ုင့်သည ့်အဖနအ  ်း  
ပေစ့်ဖအ င့် အ င ့်ပမ္ င ့်တင့်ဖ  င့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း နှင ့်  က့်သွယ့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နသည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ့် တွင့် 
ဖလဖ က င့််းပေင ့် ခရီ်းသွ ်းလ သူဦ်းဖရ ြ ု ့်မ္ ုပမ္င ့်တက့်လ လ မ္ ့်မ္ည့်ဟု ယံု ကည့်ြါသည့်။ စမီ္ံက န့််းက ု အ င ့် ၂  င ့်ပေင ့် 
ဖ  င့်ရွက့်လ က့်ရှ ငြီ်း စမီ္ံက န့််းဖ  င့်ရွက့်ငြီ်းစီ်းြါက ဖစ ်းကွက့်အသစ့်မ္  ်း ဖြေါ်ဖြါက့်လ ဖစရန့် ဖမ္  ့်မ္ှန့််း 
  ်းြါသည့်။ 
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ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ဖလဖ က င့််းည န့် က ်းမ္ှုဦ်းစီ်းဌ နသည့် မ္နတဖလ်းအပြည့်ပြည့်  ုင့်ရ ဖလ  ြ့်က ု တည့်ဖ  က့်ရန့် 
အတွက့် ပြည့်တွင့််းပြည့်ြမ္ှရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံသူမ္  ်း ံမ္ှ တင့်ေါဖခေါ်  ်းငြီ်းပေစ့်ြါသည့်။ အ  ုြါဖလ  ြ့်သည့် တစ့်နှစ့်လ င့် 
စစုုဖြါင့််းခရီ်းသည့် ၃ သန့််းက ု ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းန ုင့်မ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း  ်းြါသည့်။ 

ရ ားကမး္ 

ရ  ်းသယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းသည့် ကုန့်စည့်မ္  ်းက  ု သယ့်ယြူ ုို့ဖ  င့်ရ တွင့် အ င့်အဖပြ ံု်းနည့််းလမ့္််းပေစ့်ြါသည့်။ 
သ ုို့ရ တွင့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ရ  ်းလမ့္််း  ုင့်ရ အဖပခခံအဖ  က့်အအံုမ္  ်း၏ခ ုင့်ခံ ဖက င့််းမ္ွန့်မ္ှုအ ်းနည့််းပခင့််းသည့် 
ရ  ်းလမ့္််းပေင ့်သယ့်ယူြ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်းအတွက့် အဓ ကအဟနို့့်အတ ်းပေစ့်ြါသည့်။ လက့်ရှ ရ  ်းလမ့္််းအဖပခအဖနက ု  

ဖက င့််းမ္ွန့်ဖအ င့်ဖ  င့်ရွက့်ရန့်အတွက့် အစ ု်းရအဖနပေင ့် ရန့်ကုန့်-မ္နတဖလ်းရ  ်းလမ့္််းက ု JICA ၏အကူအညီပေင ့် 
အ င ့်ပမ္ င ့်တင့်ဖ  င့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ၆၂၀ ကီလ ုမ္တီ ရှည့်လ  ်းသည ့်ရ  ်းလမ့္််းအ င ့်ပမ္ င ့်တင့်မ္ှုလုြ့်ငန့််းက ု 

ဂ ြန့်န ုင့်ငံ၏တရ ်းဝင့်ေွံွဲ့ငေ ြု်းမ္ှုအကအူညီဖခ ်းဖငွ (ODA Loan) အဖမ္ရ ကန့်ဖေေါ်လ  ၂ ဘီလီယံပေင ့် ဖငဖွ က်းပေည ့် 
 ည့််းလ က့် ဖ  င့်ရွက့်မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ 
 
ပ မအဆင့္တြင္ ရမ္ကိုမ္-ေတာင္ငႈကမ္းပိိုင္းကိို ေဆာင္ ြက္မာ္အဖစ္ာပ၏း ဒိုတိယအဆင့္တြင္ ေတာင္ငႈ- မ ၲေေကးကမ္း 
ပိိုင္းကိို ေဆာင္ ြက္မာ္အဖစ္ပု္ာ္။ ေဆာင္ ြက္ာပ၏းစ၏းပုက ရမ္ကိုမ္   င့္ မ ၲေေကး္ိိုိ္ြားကာရမ္္ကာုခိမ္္ာ္ ယုို 
ကက္ ိ တြင္    မာရ၏္ကာအမင့္ရာမ  ၈ မာရ၏္ာ္ကာအမင့္ေတာ့မာ္အဖစ္ပု္ာ္။ 
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ေရေ္ကာငး္ 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် ြင့်လယ့်ဖရဖ က င့််း နှင ့် ကမ့္််းရ ု်းတန့််းကုန့်သွယ့်မ္ှုမ္  ်းအတွက့် အပြည့်ပြည့်  ုင့်ရ   ြ့်ကမ့္််း စုစုဖြါင့််း 

၉ ခုရှ ြါသည့်။ ရန့်ကုန့်  ြ့်ကမ့္််းသည့် ပမ္စ့်  ြ့်တစ့်ခုသ ပေစ့်ဖသ ့်လည့််း ြ ုို့ကုန့်၊ သွင့််းကုန့်မ္  ်း၏ ၉၀% က ု 

လက့်ခံဖ  င့်ရွက့်ဖြ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ အပခ ်း  ြ့်ကမ့္််းအမ္  ်းစုအတွက့်မ္ူ အ င ့်ပမ္ င ့်တင့်ဖ  င့်ရွက့်ရန့်အတွက့်  

ဖနရ မ္  ်းစီစဉ့်လ က့်ရှ ငြီ်း   ြ့်ကမ့္််းအခ  ြုွဲ့တွင့်မ္ူ  အဖပခခံအဖ  က့်အအံုအနည့််းငယ့်မ္ သ ရှ သ    ြ့်ကမ့္််း 

လုြ့်ငန့််းစဉ့်မ္  ်း အနည့််းငယ့်က ုသ  ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်ြါသည့်။ ရန့်ကုန့်  ြ့်ကမ့္််းသည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံမ္ှ ြ ုို့ကုန့်တင့်ြ ုို့မ္ှု နှင ့် 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ုို့ သွင့််းကနု့်တင့်သွင့််းမ္ှုတ ုို့က ု ပြြုလုြ့်ရန့်ဖနရ ပေစ့်ြါသည့်။ ရန့်ကုန့်  ြ့်ကမ့္််းရှ    ြ့်ကမ့္််းတံတ ်း မ္  ်းတွင့် 

အဖ ွဖ ွကုန့်စည့်မ္  ်း၊ ကွန့်တင့်နောပေင ့်သယ့်ဖ  င့်လ ဖသ ကုန့်စည့်မ္  ်း၊ ဖရနံ နှင ့် Bitumen မ္  ်းက ု 

ပံို ၈ - ရမ္ကိုမ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကြမ္တိမ္မာကက္ုံေဆာင္ ြက္ ိုင္ိစြမ္း 
 

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

Source: PWC: Myanmar Business Guide 
 
ပံို ၉ -      ိုု  စ္အတြက္ ကိုမ္စာ္ ယ္ကိိုအားဆိိုင္ရာႀကိဥတင္ုမိ္မ မ္းုခက္ 
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လက့်ရှ တွင့်လက့်ခံက  ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ ရန့်ကုန့်  ြ့်ကမ့္််းက ု ရန့်ကုန့်ကုန့််းတငွ့််း  ြ့်ကမ့္််း (Yangon 

Inner Harbor Area – YIHA) နှင ့် သီလဝါ  ြ့်ကမ့္််း (ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံအပြည့်ပြည့်  ုင့်ရ သီလဝါ  ြ့်ကမ့္််း - MITT) ဟူ 

၍ နှစ့်ြ ုင့််းခွ ပခ ်း  ်းြါသည့်။ YIHA တွင့် ဖရှ်းယခင့်ကတည့််းက ကွန့်တ န့်နောမ္  ်းက ု လက့်ခံက  ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းခ  ငြီ်း 

၂၀၁၈ ခုနှစ့်တွင့် ြံ ု - ၈ ၌ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့်အတ ငု့််း MITT က လက့်ခံဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းသည ့်ကွန့်တ န့်နောအဖရ 

အတွက့်သည့် YIHA က လက့်ခံဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းသည ့်ကွန့်တ န့်နောအဖရအတွက့်က ု ဖက  ့်လွန့်မ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း  ်း 

ြါသည့်။ ြံ ု - ၉ တွင့်ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့်အခ က့်အလက့်မ္  ်းသည့် ဖနောင့် ၁၀ နှစ့်အတွင့််း ကုန့်စည့်ဝယ့်လ ုအ ်း  ုင့်ရ  

ကက ြုတင့်ခနို့့်မ္ှန့််းခ က့်မ္  ်းပေစ့်ြါသည့်။ ကုန့်စည့်ြမ္ ဏပမ္င ့်မ္ ်းပခင့််း၊ အဖပခခံအဖ  က့်အအံု  ုင့်ရ အ ်းနည့််းမ္ှု နှင ့် 

ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းသည ့်လုြ့်ငန့််းစဉ့်မ္  ်း၏အ ်းနည့််းမ္ှုမ္  ်းဖ က င ့် ရန့်ကုန့်  ြ့်ကမ့္််းတွင့် ကုန့်စည့်စ်ီး င့််းမ္ှု   ုင့်ရ   

ဖနှောင ့်ဖနှ်း ကနို့့် က မ္ှုမ္  ်းမ္ က ခဏဖြေါ်ဖြါက့်ဖလ ရှ ြါသည့်။   ုို့ပြင့် ကကီ်းမ္ ်းဖသ သဖဘဘ မ္  ်း၏ဖရစ်ူး (Draft) 
ြမ္ ဏဖ က င ့် ရန့်ကုန့်  ြ့်ကမ့္််းတွင့်   ုသ ုို့ကကီ်းမ္ ်းသည ့်သဖဘဘ မ္  ်းက ု လက့်ခံက ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းန ုင့်စမွ့္််းနည့််းြါ်း 

ြါသည့်။ သ ုို့ပေစ့်ြါ၍ န ုင့်ငံပခ ်းရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံမ္ှုမ္  ်းပြ ်းစွ ဝင့်ဖရ က့်လ ဖစရန့်ရည့်ရွယ့်၍ အဓ ကအခ က့်အခ  က   

ဖသ ဖနရ မ္  ်းတငွ့်   ြ့်ကမ့္််းအသစ့်မ္  ်း (သီလဝါအ ူ်းစ်ီးြွ ်းဖရ်းဇုန့်၊   ်းဝယ့်အ ူ်းစ်ီးြွ ်းဖရ်းဇုန့်နှင ့်  

ဖက  က့်ပေ အ ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်) တ ုို့က  ုတည့်ဖ  င့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ 

၏္က ုအ ႈးစ၏းပြားေရးဇိုမ ္

ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့၏အဖရှွဲ့ဖတ င့်ဘက့် ကီလ ုမ္ီတ  ၂၀ တွင့်တည့်ရှ ဖသ  သီလဝါအ ူ်းစ်ီးြွ ်းဖရ်းဇုန့်သည့်  ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် 
ြ မ္ဦ်း ံု်းတည့်ဖ  င့်သည ့်အ ူ်းစီ်းြ ွ်းဖရ်းဇုန့်ပေစ့်ြါသည့်။ သီလဝါအ ူ်းစ်ီးြွ ်းဖရ်းဇုန့်က ု ၂၀၁၅ ခုနှစ့်၊ 
စက့်တင့်ဘ လကတည့််းက စတင့်၍အပြည ့်အဝလုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ဖ  င့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ န ုင့်ငံ 
တက စက့်မ္ှုဇုန့်  ုင့်ရ စခံ  န့် စညံ န့််းမ္  ်းနှင ့်အညီ ၄၀၀ ဟက့်တ က ယ့်ဝန့််းသည ့်ဇုန့် - က က ု တည့်ဖ  င့်ခ  ြါသည့်။ 
အက ယ့်အဝန့််းအ ်းပေင ့် ၅၀၀ - ၇၀၀ ဟက့်တ ခနို့့်ရှ သည ့် ဇုန့် - ခ က ု ၂၀၁၆ ခုနှစ့်ကုန့် ံု်းခ  န့်တွင့် 
စတင့်တည့်ဖ  က့်ခ  ငြီ်း အ  ုြါတည့်ဖ  က့်မ္ှုသည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ့်တွင့် ငြီ်းစီ်းမ္ည့်ဟု ခနို့့်မ္ှန့််း  ်းြါသည့်။ 
 
ေကခာက္အဖဟအ ႈးစ၏းပြားေရးဇိုမ ္

ဖက  က့်ပေ အ ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်သည့် ရခ ုင့်ပြည့်နယ့်၊ ဖက  က့်ပေ ငမ္ ြုွဲ့၊ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏အဖနောက့်အလယ့်ြ ုင့််းကမ့္််းရ ု်း 
တန့််းတစ့်ဖလ  က့်တွင့် တည့်ရှ သည့်။ ဖက  က့်ပေ အ ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်သည့် စီ်းြွ ်းဖရ်းန ုင့်ငံမ္  ်းပေစ့် ကဖသ  တရုတ့်၊ 
အ နဒ ယ၊ အ  ီယံန ုင့်ငံမ္  ်းနှင ့်  ကနု့်သွယ့်ဖရ်းလမ့္််းဖ က င့််း  စြ့်ဖနသည ့်အခ က့်အခ  က ဖသ ဖနရ တွင့် တည့်ရှ ြါ 

သည့်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ့်၊ ေီဇင့်ဘ လတွင့် CITIC Consortium သည့် ဖက  က့်ပေ အ ူ်းစီ်းြွ ်းဖရ်းဇုန့်တွင့် ဖရနက့်  ြ့် 
ကမ့္််း နှင ့် စက့်မ္ှုဥယ  ဉ့်တည့်ဖ  င့်ရန့် လုြ့်က ငု့်ခွင ့်ရရှ ခ  ြါသည့်။ အ  ုြါဖရနက့်  ြ့်ကမ့္််းသည့်  တစ့်နှစ့်လ င့် 

ကုန့်စည့်တန့်ခ  န့်  ဖြါင့််း ၇.၈ သန့််း နှင ့် TEU Container ဖြါင့််း ၄.၉ သန့််းက ု လက့်ခံက  ဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းန ုင့်မ္ည့် ပေစ့် 
ငြီ်း အ  ုြါဖရနက့်  ြ့်ကမ့္််းက ုဖပမ္အက ယ့်အဝန့််း ၁၇၀၀ ဟက့်တ တွင့် တည့်ဖ  က့်  ်းပခင့််းပေစ့်ြါသည့်။ 
ဤစီမ္ံက န့််း၏အ င ့် ၁ သည့် ဟက့်တ  ၁၀၀၀ ခနို့့်က ယ့်ဝန့််းသည ့် စက့်မ္ှုဥယ  ဉ့်က ု တည့်ဖ  င့်ပခင့််းပေစ့်ြါသည့်။ 
အစ ု်းရအဖနပေင ့် စမွ့္််းအင့်၊  က့်သွယ့်ဖရ်း၊ ဖရ နှင ့် လမ့္််း  ုင့်ရ  အ င ့်ပမ္ င ့်တင့်မ္ှုလုြ့်ငန့််းမ္  ်းအြါအဝင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  
အဖပခခံအဖ  က့်အအံုတွင့် ရင့််းနှီ်းပမ္ ြုြ့်နှံရန့် ကတ ကဝတ့်ပြြု  ်းြါသည့်။   ြ့်ကမ့္််းအဖ  က့် အအံုက  ုနှစ့်ဖြါင့််း ၂၀ 
 က  က လ အတွင့််း  ပြန့်လည့်ပြြုပြင့်မ္ွမ့္််းမ္မံ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ 
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ကိုမး္တြငး္ဆိပက္မး္မခား 

ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းကွန့်ရက့်မ္  ်း ြ ုမ္ ုဖက င့််းမ္ွန့်ဖစရန့်အတွက့် အစ ု်းရသည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏အဓ ကငမ္ ြုွဲ့ကကီ်းမ္  ်းတွင့် 
ကုန့််းတငွ့််း  ြ့်ကမ့္််းမ္  ်းက ု တည့်ဖ  င့်မ္ည ့်စီမ္ံခ က့်မ္  ်းက ု စတင့်ဖ  င့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ့်၊  သဂုတ့်တွင့် 
ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း နှင ့်  က့်သွယ့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နသည့် ကုန့််းတွင့််း  ြ့်ကမ့္််းနှစ့်ခုပေစ့်ဖသ  ရွ သ ကကီ်းကုန့််းတွင့််း  ြ့် 
(ရန့်ကုန့်) နှင ့် ပမ္စ့်ငယ့်ကနု့်တွင့််း  ြ့် (မ္နတဖလ်း) တ ုို့အတွက့် တင့်ေါမ္  ်းဖခေါ်ယူခ  ြါသည့်။ ဖဟ င့်ဖက င့်အဖပခစ ုက့် 

Kerry Resources Tranport နှင ့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံအဖပခစ ုက့် Resources Group Logistics တ ုို့သည့် အ  ုြါ  ြ့်ကမ့္််း 
နှစ့်ခုစလံ်ုးတွင့် လုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ဖ  င့်ရွက့်ခွင ့်ရရှ ခ  ြါသည့်။ လုြ့်ငန့််းလုြ့်က ငု့်ခွင ့်ရရှ သည ့်က လမ္ှ  နှစ့် ၅၀ ပေစ့် ငြီ်း 
တစ့်ကက မ့္်လ င့် ၁၀ နှစ့်စ ီနှစ့်ကက မ့္် က့်တ ုက့်သက့်တမ့္််းတ ု်းခွင ့်ရရှ မ္ည့်ပေစ့်ြါသည့်။ 
 
၂၀၁၈ ခုနှစ့်တွင့် ရန့်ကုန့်တ ငု့််းဖေသကကီ်းအစ ု်းရအေွ ွဲ့သည့် ယ ဉ့်ဖ က ြ တ့်  ုို့မ္ှုမ္  ်းက ု ဖလ   ခ ရန့် နှင ့်   ြ့်ကမ့္််းမ္  ်း 
နှင ့် ရန့်ကုန့်တ ုင့််းဖေသကကီ်း၏အဖနောက့်ဘက့်ြ ုင့််းအ က ်း ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း  ုင့်ရ စရ တ့်စက မ္  ်းက ု ဖလ   ခ  

န ုင့်ရန့်ရည့်ရယွ့်၍ Ngwe Pin Le Integrated Logistics Park နှင ့် Inland Water Transport Jetty Link Port 
စမီ္ံက န့််းက  ု စတင့်ဖ  င့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ အ  ုြါစမီ္ံက န့််းသည့် ရန့်ကုန့်တ ငု့််းဖေသကကီ်း၏ငမ္ ြုွဲ့တွင့််းမ္ှ ဖပမ္ က့်ဘက့် 
ကီလ ုမ္တီ  ၂၀ အကွ ခနို့့်တွင့်တည့်ရှ ငြီ်း စုစုဖြါင့််း ၂၂၄ ဧကက ယ့်ဝန့််းက  ပမ္စ့်ကမ့္််းနှင ့် ဖြ ၁၀၀၀ တ ုက့်ရ ုက့် 
  စြ့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ စမီ္ံက န့််းသည့် လ ှုင့်သ ယ ၊ ဖရွှေလင့်ေန့််း နှင ့် ဖရွှေပြည့်သ  အြါအဝင့် ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့ရှ  အဓ က 
စက့်မ္ှုဇုန့်မ္  ်းအနီ်းတွင့် တည့်ရှ ြါသည့်။ 
 

 ။ အအုားအုြင့္အကမ္းမခား 

ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းနှင ့် က့်သွယ့်ဖရ်းဝန့်ကကီ်းဌ နသည့် အမ္  ြု်းသ ်းြ ိုု့ဖ  င့်ဖရ်းြင့်မ္စီမ္ံက န့််း (National Transport Master 
Plan) က ု  က့်လက့်အဖက င့်အ ည့်ဖေ ့်န ုင့်ဖရ်းအတွက့် အမ္  ြု်းသ ်းဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းြင့်မ္စမီ္ံက န့််းက ု 

ခ မ္ှတ့်ဖ  င့်ရွက့်န ုင့်ရန့် JICA နှင ့် လက့်တွ လုြ့်က ုင့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ စမီ္ံက န့််း၏ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္ှ  ၂၀၃၀ ခုနှစ့် 
ဖနောက့် ံု်း  ်း၍ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံမ္ှလည့််းဖက င့််း၊ ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ုို့လည့််းဖက င့််း ကုန့်စည့်ဝင့် ွက့်စီ်း င့််းမ္ှုသည့် ၈၅% 
(တန့်ခ  န့်ဖြါင့််း ၃၁၂ သန့််း) ပမ္င ့်တက့်လ ဖစရန့်ပေစ့်ြါသည့်။ စမီ္ံက န့််းမ္  ်းက ု န ုင့်ငံတက စခံ  န့်စံည န့််းမ္  ်း နှင ့်အညီ 
အဖက င့်အ ည့်ဖေ ့်ဖ  င့်ရွက့်မ္ည့်ပေစ့်ရ  အစ ု်းရ၏အမ္  ြု်းသ ်းဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းြင့်မ္စမီ္ံက န့််းသည့် ြုဂ္လ က 
ကုမ္ပဏီမ္  ်း နှင ့် န ုင့်ငံပခ ်းကုမ္ပဏီမ္  ်းအတွက့် အခွင ့်အလမ့္််းဖက င့််းမ္  ်းစ ွက ု ေန့်တီ်းဖြ်းန ုင့်မ္ည့်ပေစ့် ြါသည့်။  
 
န ုင့်ငံ၏ ုတ့်ကနု့်  ု ့်င့်ရ မ္ဟ ေ  ဟ တွင့် ဖေသတွင့််းကနု့်သွယ့်မ္ှု (intra-regional trade) က ု ပမ္ င ့်တင့်ရ ဖရ က့်  
ဖစမ္ည ့် စ ုက့်ြ  ြု်းဖရ်း  ုင့်ရ  ွက့်ကုန့်မ္  ်းနှင ့်  ုန့်လုြ့်ဖရ င့််းခ သည ့် ကုန့်ြစစည့််းမ္  ်းအ ်း တင့်ြ ိုု့ပခင့််းက  ုအဖလ်း   ်း 
ဖေ ့်ပြ  ်းြါသည့်။ ဖရဖ က င့််းနှင ့် နယ့်စြ့်မ္ှတစ့် င ့် ကုန့်သွယ့်မ္ှုတန့်ေ ု်းက ု ၂၀၁၅ ခုနှစ့်နှင ့် ၂၀၃၀ ခုနှစ့် အ က ်း ၇ 
ကက မ့္် က့်ြ ု၍ ပမ္င ့်တက့်လ မ္ည့်ပေစ့်ဖ က င့််း ခနို့့်မ္ှန့််း  ်းရှ ြါသည့်။    ုို့အပြင့် အ ူ်းသပေင ့်  
အ  ီယံန ုင့်ငံမ္  ်းပေစ့် ကသည ့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံနှင ့် တရုတ့်န ုင့်ငံတ ုို့အ က ်း ကုန့်သွယ့်မ္ှုြမ္ ဏသည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ့်မ္ ှစတင့်၍ 
ပမ္င ့်တက့်လ ခ  ြါသည့်။ ပမ္န့်မ္ န ု ့်င့်ငံနှင ့် နယ့်န မ္ တ့်ခ င့််း   စြ့်ဖနသည ့် န ု ့်င့်ငံမ္  ်းပေစ့် ကဖသ  တရုတ့်၊ အ နဒ ယ နှင ့် 
  ုင့််းန ုင့်ငံတ ုို့သည့် ကုန့်စည့်သယ့်ယူြ ုို့ဖ  င့်မ္ှု  ုင့်ရ  အဓ က  က့်သွယ့်ဖရ်း လမ့္််းဖ က င့််းမ္  ်း  ပေစ့်လ မ္ည ့် အပြင့် 
အဓ က ကုန့်သွယ့်ဖရ်းြါတနောမ္  ်းလည့််း ပေစ့်လ ြါမ္ည့်။ ြံ ု ၈ သည့် အ မ့္်နီ်းခ င့််းန ု ့်င့်ငံမ္  ်းသ ုို့ ကုန့်စည့်ဝင့် ွက့် 
စ်ီး င့််းမ္ှုအတွက့် အဓ ကက သည ့်ငမ္ ြုွဲ့မ္  ်းပေစ့် ကသည ့် တရုတ့်န ုင့်ငံအတွက့် မ္ူ ယ့်၊ အ နဒ ယန ုင့်ငံအတွက့် တမ္ူ်း၊ 
  ုင့််းန ုင့်င ံ အတွက့်  ပမ္ဝတီနှင ့် ကမ္ဘ  ဖစ ်းကွက့်အတွက့် ြုသ မ့္်နှင ့်ရန့်ကုန့်တ ုို့က ု ဖေ ့်ပြြါသည့်။ မ္နတဖလ်းငမ္ ြုွဲ့သည့် 
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နယ့်န မ္ တ့်ခ င့််း   စြ့်ဖနသည ့်ငမ္ ြုွဲ့မ္  ်းက  ု မ္တူညီသည ့် ဖစ ်းကွက့်မ္  ်းသ ုို့  က့်သွယ့်ဝင့်ဖရ က့်ရန့်အတွက့် အဓ က 
က သည ့်ငမ္ ြုွဲ့ပေစ့်သည့်။ 
 
ပံို ၈ - EFR အမာဂတ္ ေ ာက္ပံေ့ရးဆိိုငရ္ာ ဖြ႕ံာဖဥိးတိိုးတက္မ အစ၏အစာအ္တြက္ အုခက္အုခာကခေ္ာေမရာမခား 

 

အမ္  ြု်းသ ်းြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းြင့်မ္စမီ္ံက န့််းနှင ့်အညီ EFR သည့် သံု်းစွ သူမ္  ်းက ု ဖ  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်း  ုင့်ရ  အဖတွွဲ့ 
အကကံြုမ္  ်းရရှ ဖစဖသ  အဖ က င့််းရင့််းပေစ့်လ မ္ည ့် ရန့်ကုန့်ငမ္ ြုွဲ့နှင ့် မ္နတဖလ်းငမ္ ြုွဲ့တ ုို့တွင့် အဓ က စမီ္ံက န့််းနှစ့်ခု အဖက င့် 

အ ည့်ဖေ ့်ရန့် ဦ်းစ ်းဖြ်းဖ  င့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ အက  ြု်း က့်အ ်းပေင ့် EFR အဖနပေင ့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် 
ဘက့်စံဖု  က့်ြံ ြ ုို့ဖ  င့်ဖရ်းဝန့်ဖ  င့်မ္ှုဖြ်းသည ့်  ြ့်တန့််းကုမ္ပဏီတစ့်ခု  ပေစ့်လ ဖစသည ့် က န့်ရှ ဖနဖသ  
ငမ္ ြုွဲ့ကကီ်းမ္  ်းတွင့် မ္တူညီသည ့်စီမ္ံက န့််းမ္  ်း အဖက င့်အ ည့်ဖေ ့်ဖ  င့်ရွက့်မ္ှုက ု အသ ဖြ်းဖ ကည ရန့် အစအီစဉ့် 
မ္  ်းရှ ြါသည့်။ 
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အပိိုင္း    - အမမ္မာ ိိုင္ငံုာပေဒ  င့္စာ္းမခာ္းစာ္းကမ္းမခားဆိိုင္ရာအကခာ္းုခဥပ္   ေဖာ္အပုခက္ 
 
ဖအ က့်ြါအက ဉ့််းခ ြုြ့်ဖေ ့်ပြခ က့်သည့် ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် ကျွန့်ုြ့်တ ိုု့လုြ့်ငန့််းလုြ့်ဖ  င့်ရ တွင့် လ ုက့်နောရမ္ည ့် 
သက့်  ုင့်ရ ဥြဖေနှင ့်စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််း  ုင့်ရ တ ိုု့နှင ့်ြတ့်သက့်၍ အက ဉ့််းခ ြုြ့်ဖေ ့်ပြပခင့််းမ္ သ ပေစ့်ငြီ်း ဥြဖေ 
  ုင့်ရ  အကကံဉ ဏ့်ဖြ်းပခင့််းဟု မ္မ္ှတ့်ယူရြါ။ ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါအခ က့်မ္  ်းတွင့် စည့််းကမ့္််းခ က့်မ္  ်း၊ သတ့်မ္ှတ့် 
အရည့်အခ င့််းမ္  ်း၊ ခခွင့််းခ က့်မ္  ်းအ ်းလံု်းြါဝင့်သည့်ဟုမ္  ုလ ုသည ့်အပြင့်  ဖေ ့်ပြြါက စစရြ့်မ္  ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍  
ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ဥြဖေနှင ့်စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းတ ုို့နှင ့်ြတ့်သက့်၍ပြည ့်စုံသည့်ဟုလည့််း မ္  ုလ ုြါ။ ဤအက ဉ့််းခ ြုြ့်  

ဖေ ့်ပြခ က့်က ု Latest Practicable Date အ   အက  ြု်းသက့်ဖရ က့်လ က့်ရှ ဖသ  ဥြဖေမ္  ်း၊ စည့််းမ္ ဉ့််း စည့််းကမ့္််းနှင ့် 
အဓ ြပါယ့်ဖေ ့်ပြခ က့်မ္  ်းအဖြေါ် အဖပခခံ  ်းသည့်။ ဥြဖေမ္  ်း၊ စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းနှင ့် အဓ ြပါယ့်ဖေ ့်ပြခ က့်မ္  ်းသည့် 
အခ  န့်မ္ဖရွ်းဖပြ င့််းလ န ုင့်ငြီ်း ၎င့််းဖပြ င့််းလ မ္ှုမ္  ်းသည့် အက  ြု်းသက့်ဖရ က့်မ္ှုရှ သည့်။ ဤဖ ွ်းဖနွ်းမ္ှုက ု 
တည့်  ဥြဖေမ္  ်း၊ စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််းနှင ့် အဓ ြပါယ့်ဖေ ့်ပြခ က့်မ္  ်းနှင ့်စြ့်လ ဉ့််းသည ့် မ္ှန့်ကန့်သည ့် 
အဓ ြပ ယ့်ေငွ ့်  ုမ္ှုဟု ယူ န ုင့်ဖသ ့်လည့််း ၎င့််းတ ုို့အ ်း စမီ္ံအုြ့်ခ ြုြ့်သည ့် တရ ်းရံု်းနှင ့် အစ ု်းရဌ နမ္  ်းသည့် 
ဤအဓ ြပါယ့်ေွင ့်  ုမ္ှုမ္  ်းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ သဖဘ တူညီလ မ္ ့်မ္ည့်သ ုို့မ္ဟုတ့် အ  ုြါဥြဖေနှင ့် စည့််းမ္ ဉ့််းစည့််းကမ့္််း 
မ္  ်းသည့် အဖပြ င့််းအလ ရှ လ မ္ ့်မ္ည့်မ္ဟုတ့်ဟု အ မ္မ္ခံန ုင့်ြါ။  
 
အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခား ာပေဒ  

မိဒုမ္း 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္  ်းဥြဖေက ု ၂၀၁၇ ခုနှစ့်၊ န ုဝင့်ဘ လ၊ ၂၃ ရက့်ဖနို့တွင့် ပြည့်ဖ  င့်စလု တ့်ဖတ ့်က အတည့်ပြြု၍ 
၁၉၁၄ ငေ တ သ ဖခတ့်ကုမ္ပဏီမ္  ်းအက့်ဥြဖေက ု အစ ်း  ု်းပြင့် င့်ခ  သည့်။ ဖယဘုယ အ ်းပေင ့်  ုဖသ ့်  ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ 
ကုမ္ပဏီမ္  ်းဥြဖေသည့် ဖက ့်ြ ုရ တ့်စည့််းမ္ ဉ့််းမ္  ်းက ု လက့်ရှ က င ့်သံု်းဖ  င့်ရွက့်ြံမု္  ်းနှင ့် အံဝင့်ခွင့်က ပေစ့်ဖစ 
ခ  န့်ည  ဖြ်း၍ စင့်က ြူက  သ ုို့ဖသ  အပခ ်းန ုင့်ငံမ္  ်းမ္ ှဥြဖေစည့််းမ္ ဉ့််းမ္  ်းနှင ့် ခ  န့်ည  ဖြ်းသည့်။ 
 
အေ ြေ ြ 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္  ်းအက့်ဥြဖေဖဟ င့််း (MCA) တွင့် ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့်အတ ုင့််း ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္  ်း ဥြဖေတွင့် 
ပမ္န့်မ္ န ု ့်င့်ငံရှ  ကုမ္ပဏီမ္  ်း ေွ ွဲ့စည့််းပခင့််း၊ မ္ှတ့်ြံုတင့်ပခင့််း၊ အစရုှယ့်ယ  မ္တည့်ဖငွရင့််း  ည ့်ဝင့်ပခင့််း၊ စီမ္ံခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ 
အုြ့်ခ ြုြ့်ပခင့််း၊ ေ က့်သ မ့္််းပခင့််းနှင ့် စ ရင့််းရှင့််းလင့််းပခင့််းတ ုို့နှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ ဖေ ့်ပြ  ်းသည့်။  
 
အမခား  င့္္က္ဆိုိင္ေ္ာကိုမၸဏ၏မခား 

အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခားာပေဒအရဖြ ႕စာ္း ားေ္ာ အမခား  င့္္က္ဆိိုင္ေ္ာကိုမၸဏ၏မခား္ာ္ အုခဥိ႕ေ္ာ 

္တ္မ တ္ုခက္မခား  င့္ ကိိုက္ာ၏မ ရ ိရမာ္အဖစ္ာပ၏း အဆိိုပု္တ္မ တ္ုခက္မခားတြင္ ေအာက္ပုတိိုိပု င္ပု္ာ ္-  

 အမာ္းဆံိုး ဒု ိိုက္တာ   ာ၏းရ ိရမာ္အဖစ္ာပ၏း   င္းတိိုိအမက္ တစ္ာ၏း္ာ္ အမမ္မာ ိိုင္ငံတြင္ ပိုံမ မ္ေမ ိိုင္္ာ့္  
အမမ္မာ ိိုင္ငံ္ားအဖစ္ရမာ္။ 
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 ြဂု္ ြုလ့်တစ့်စံုတစ့်ဦ်းက  ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ့်ယ တစ့်ရြ့်ရြ့်က ု ဝယ့်ယူမ္ည ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် ဝယ့်ယူသည ့်က စစတွင့်  

အမ္  ်းနှင ့်သက့်  ုင့်သည ့်ကုမ္ပဏီသည့် (MCL အရ ခွင ့်ပြြု  ်းသည့်မ္ှလွ ၍)  တ ုက့်ရ ုက့်ပေစ့်ဖစ၊ သွယ့်ဝ ုက့်၍ 
ပေဖစ့် ဖခ ်းဖငွ ုတ့်ဖြ်းပခင့််း၊ အ မ္ခံဖြ်းပခင့််း၊ အ မ္ခံြစစည့််းဖြ်းပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် အပခ ်းနည့််းလမ့္််း ပေင ့် 
ဖငဖွရ်းဖ က်းဖရ်း  ုင့်ရ  အကူအညီဖြ်းပခင့််း မ္ပြြုရ။  

 အဖ ွဖ ွအစည့််းအဖဝ်းတွင့် ကုမ္ပဏီမ္ ှ ခွင ့်ပြြုသည့်မ္ှ လွ ၍ အမ္  ်းနှင ့် သက့်  ုင့်သည ့် ကုမ္ပဏီ သ ုို့မ္ဟုတ့် 
၎င့််း၏ လက့်ဖအ က့်ခံကုမ္ပဏီ၏ ေါရ ုက့်တ မ္  ်းသည့် (က) ကုမ္ပဏီ၏ လုြ့်ဖ  င့်မ္ှုမ္  ်းက ု ဖရ င့််းခ ပခင့််း 
သ ုို့မ္ဟုတ့် စီမ္ံဖ  င့်ရွက့်ပခင့််း (ခ) ေါရ ုက့်တ တစ့်ဦ်းမ္ှ ဖြ်းရန့်ရှ သည ့် ဖ ကွ်းငမ္ီမ္  ်းက ကုင့််းလွတ့်ခွင ့်  
ဖြ်းပခင့််းတ ုို့က ု ပြြုလုြ့်ခွင ့်မ္ရှ ြါ၊ 

 အခ  ြုွဲ့သတ့်မ္ှတ့်  ်းသည ့်အခ က့်မ္  ်းသည့် အစည့််းအဖဝ်းက င့််းြရန့် အဖ က င့််း က ်းပခင့််း၊ အဖ က င့််း 
 က ်းသည ့်က လနှင ့် မ္  နဒ ည ့်ဝင့်ရန့် ေ တ့်ဖခေါ်ပခင့််းအြါအဝင့် အမ္  ်းနှင ့်သက့်  ုင့်သည ့်ကုမ္ပဏီ၏ 
အစရုှယ့်ယ ရှင့်မ္  ်း၏အစည့််းအဖဝ်းမ္  ်းနှင ့် သက့်  ုင့်ြါသည့်။ 

 အမခား  င့္္က္ဆိိုင္္ာ့္ကိုမၸဏ၏မခား္ာ္  ကိုမၸဏ၏ုဒု ိိုက္တာ ္ိိုိမညိုတ္ ၎ဒု ိိုက္တာမ  Partner  
အအဖစ္ပု င္္ာ့္အဖြ ႕အစာ္း ္ိိုိမညိုတ္ ပိုဂ ကိကကိုမၸဏ၏္ိိုိေုခးေငြ ိုတ္ေုခးအုင္း ္ိိုိမညိုတ္ ေုခးေငြ 
ရ  ိရမ္ အာမုံေပးအုင္းမအပဥရ။  

 ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံကုမ္ပဏီမ္  ်းဥြဖေအရ ခွင ့်ပြြု  ်းသည့်မ္ှလွ ၍ အမ္  ်းနှင ့်သက့်  ုင့်သည ့်ကုမ္ပဏီ၏ ေါရ ုက့်တ  

သည့် မ္ မ္ နှင ့် တ ုက့်ရ ုက့်ပေစ့်ဖစ၊ သွယ့်ဝ ုက့်၍ပေစ့်ဖစ သက့်  ုင့်မ္ှုရှ သည ့် ြဋ ည ဉ့်စ ခ ြုြ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် 

သဖဘ တူစ ခ ြုြ့်နှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ မ္ ဖြ်း ံု်းပေတ့်ရ တွင့် ြါဝင့်မ္ ဖြ်းခွင ့်မ္ရှ သည ့်အပြင့်   ုသ ုို့မ္ ဖြ်းရ တွင့် 

အနည့််း ံု်းရှ ရမ္ည ့်အေွ ွဲ့ဝင့်ဦ်းဖရ၌ ၎င့််းအ ်း  ည ့်သွင့််းပခင့််း မ္ပြြုရြါ။ ၎င့််းက မ္ ဖြ်းြါက ၎င့််း၏ မ္ အ ်း 

 ည ့်သွင့််းစဉ့််းစ ်းပခင့််း မ္ပြြုရြါ။ 

ဖြ ႕စာ္းပံိုအေအုုံစာ္းမခစ္း 

အမမ္မာ ိိုင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒေညာင္း (MCA) အရ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္ကခက္  ိ္က္ာ့္ ကိုမ
ကိုမၸဏ၏အမခားစို္ာ္ ကက္  ိတြင ္ MOA   င္ ့ AOA ကိို တရား င္္တ္မ တ္အပ႒ာမ္း္ာ့္အအပင္ Table A 
အေပစအေအုုံ  MOA   င့္ AOA ပု္တ္မ တ္ ား္ာ့္ Template အဖစ္ေ္ာ “Form of Permit” ကိို 
 င္းတိိုိုကိုပ္ငမ္းဆိိုင္ရာအေအုုံ တရား င္စာရြက္စာတမ္းအအဖစ္ ရယႈကာ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ရြက္ကခက္ရ ိ္ကပု္ာ္။  

MCL အရ ကိုမၸဏ၏ဖြ ႕စာ္းတာ္ေ ာင္ရမ္အတြက္ ကိုမၸဏ၏မခားအေမအဖင့္ ဖြ ႕စာ္းပံိုအေအုုံစာ္းမခာ္းပံိုစံစာ ြက္ 
စာတမ္းတစ္ုို္ာကိိုအပ္ပု္ာ္။ ရ င္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ   င့္ကိုမၸဏ၏မခားာ မ္္ကားမ ာ၏းစ၏း္ာမ (DICA) က ဖြ ႕စာ္းပံိုအေအုုံ 
စာ္းမခစ္းမမႈမာပံိုစံကိို  ိုတ္အပမ္ ားေ္ာ္ကာ္း ၎မမႈမာပံိုစံ္ာ္ မအဖစ္မေမအ္ံိုးအပဥရမာ့္ပံိုစံမညိုတ္ပ  
ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံ ႈ္မခား္ာ္ ကိုမၸဏ၏စ၏မံုမ္ိုြ အိုပ္ုခဥပ္ရာတြင္ ပိိုမိိုကြတ္ကပ္ ြုင့္   ိမာ္အဖစ္္ာ္။  
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 ။ ေ ာက္ပံိပိိုိေဆာင္ေရး မ္ေဆာင္မ ဆိိုင္ရာ ာပေဒမခား  င့္ စာ္းမခစ္းမခား  

ေ ာက္ပံိပိိုိေဆာင္ေရး မ္ေဆာင္မ မခားတြင္  ေရေ္ကာင္းကိုမ္စာ္၊ ္ိိုေက ာင္ ိမ္း္ိမ္းအုင္း၊  ိိုင္ငံတကာ 
  င့္  အပာ္တြင္းကိုမ္းကမ္းေရကမ္းပိိုိေဆာင္မ မခား ပု င္္ာ္။ ၎တိိုိ  င္ိစပ္ကခစ္း  တာ္ဆ ာပေဒမခားမ ာ  ေ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 ားအက္ာပေဒ ( ၈၉ ), 

 ေမာ္ေတာ္ယာစ္ာပေဒ ( ၉၆ ) 

 ေမာ္ေတာ္ယာစ္မာ္းာပေဒ ( ၉၈၉) 

 ။ ေရကံို္ေသၤာကခင္းဆိိုင္ရာ ာပေဒမခား 

အမမ္မာ ိိုင္ငံတြင္ ေရကံို္ေသၤာကခင္းဖြံ႕ာဖိဥးတိိုးတက္ေရး  င့္ကိုပ္ငမ္းကိုပ္ကိိုင္အုင္း  င့္္က္ဆိိုင္္ာ့္ စာ္းကမ္း 

မႈေသာင္မ  ိေ္ာ္ကာ္း တာ္ဆ စာ္းမခစ္းမခား  င့္္က္ဆိိုင္ကာ ိိုင္္ာ့္ ကိုပ္ငမ္းမခားကာ္း   ိကာ ိိုင္ပု္ာ္။  

 

မ ၲေေကးတြင္ တာ္ေဆာက္ကခက္  ိေ္ာ ေရကံို္ေသၤာကခင္းတြင္ ေအာက္ပု မ္ႀက၏း္ာမမခား  င့္အစိိုးရ္ာမမခား 

ပု င္ကာဖြယ္  ိပု္ာ္။  

 ပိိုိေဆာင္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ 

o အမမ္မာိဆိပ္ကမ္းအာဏာပိိုင္ 

 ေဆာက္ကိုပ္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ  

 ရ ားပိိုိေဆာင္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ  

 စ၏းပြားေရး  င့္ကႈး္မ္းေရာင္း ယ္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ  

o ကိုမ္္ြယ္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ  

o မယ္စပ္ကိုမ္္ြယ္ေရး္ာမ 

 သာာေရး  င့္အ ြုမ္ မ္ႀက၏း္ာမ  
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o အေကာက္ုြမ္ာ၏းစ၏း္ာမ  

 အပာ္  ေရး မ္ႀက၏း္ာမ  

 အမခဥိး္ားစ၏မံကိမ္း  င့္ စ၏းပြားေရးဖြံ႕ာဖိဥးတိိုးတက္ေရး မ္ႀက၏း္ာမ  

o ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ   င့္ကိုမၸဏ၏မခားာ မ္္ကားမ ာ၏းစ၏း္ာမ  

o အမမ္မာ ိိုင္ငံရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ ေကာ္မ  င္ 

 အကိုပ္္မား ၊ ကႈ င္မ ႀက၏း္ကပ္ေရး  င္ိ အပာ္ ႈ္ိအင္အား မ္ႀက၏း္ာမ   

o ကႈ င္မ ႀက၏း္ကပ္ေရး္ာမ  

 ကခမ္းမာေရး မ္ႀက၏း္ာမ 

o ကႈးစက္ေရာဂုကာကြယ္ေရး္ာမ  

 မ ၲေေကးတိိုင္းေဒ္ႀက၏းအစိိုးရအဖြ ႕ 

 မ ၲေေကးာမိဥ႕ေတာ္စာ္ပင္္ာယာေရးေကာ္မတ၏  

ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ ကိိုင္စင္အအပင္ ကိုမ္္ြယ္ေရး၊ ္ယ္ယႈပိိုိေဆာင္ေရး  င့္ အေကာက္ုြမ္ာပေဒ မခား္ာ္ ပိုဂ ကိက 

ကာမခားအတြက္ အကခဥံး င္ပု္ာ္။  
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အပိိုင္း    - အ ြုမ္ေကာက္ုံအုင္း 
 

ေအာက္ပုေဆြးေ ြးတင္အပမ မခားမ ာ 
အစို  ယ္ယာမခားကိိုပိိုင္ဆိိုင္အုင္း  င့္စပ္ကခာ္း  အ ြုမ္ဆိိုင္ရာအကခဥိး္က္ေရာက္မ  
မခားအားကံိုးအေပစ အကံိုးစံိုဆမ္းစစ္ေက့ကာုခက္ မညိုတ္ပု။ ဤေဆြးေ ြးတင္အပမ မ ာ  အမမ္မာ ိိုင္ငံု 
ကက္ ိ အုြမ္ ာပေဒမခားအရ ေပစေပုက္ကာေ္ာ အုြမ္ဆိိုင္ရာကိစ္ရပ္မခားကိို 
 ေဆြးေ ြးတင္အပအုင္း္ာအဖစ္ာပ၏း ဤတင္အပုခက္ကိို ာပေဒေရးရာ ္ိိုိမညိုတ္ 
အ ြုမ္ဆိိုင္ရာအႀကံအပဥုခက္မခားအအဖစ္ မမ တ္ယႈ္င့္ပု။ ဤေဆြးေ ြးတင္အပမ ္ာ္ Latest Practicable Date 
တြင္ တာ္ဆ ာပေဒမခားကိို မ မ္ကမ္စြာ အဓိပၸာယ ္ ေကာက္ယႈအုင္း အဖစ္္ာ္ညို မ တ္ယႈရမာ္ 
အဖစ္ေ္ာ္ကာ္း အဆိိုပုာပေဒမခားကိို စ၏မံေဆာင္ ြက္ရမ္တာ မ္ ိ ေ္ာ 
တရား ံိုးမခားက အဖစ္ေစ၊ သာာေရးဆိိုင္ရာ အာဏာပိိုင္အဖြ ႕အစာ္းမခားကအဖစ္ေစ 
အဆိိုပုအဓိပၸာယ္ေကာက္ယႈမ ကိို ္ေသာတႈကက္ုံမာ္အဖစ္ေ္ကာင္း ္ိိုိမညိုတ္ 
အဆိိုပုာပေဒမခားကိို ေအပာင္းက အပင္ဆင္မ တစ္စံိုတစ္ရာ ိ မာ္မညိုတ္ေ္ကာင္း အာမမုံ ိိုင္ပု။  အပ႒ာမ္း 
ုခမ တ္ ားေ္ာ္ကာ္း အမခားအပာ္္ႈ္ိိုိ ိုတ္အပမ္အုင္းမ ိ ေ္ာ ာပေဒမခား၊ အအုားစာ္းမခာ္းစာ္းကမ္းမခား 
္ိိုိမညိုတ္ တရား င္အမိမ္ိေ္ကာ္အငာစာမခား၊ ္ိိုိမညိုတ္ အကြတ္္ေသာ ္ိိုိမညိုတ္ ္ာမတြင္း ိုတ္အပမ္ 
္ာ့္ာ မ္္ကားုခက္မခား ္ာ္ကာ္း ဤတြင္ေဖာ္အပ ား္ာ့္ေဆြးေ ြးမ အေပစ အကခဥိး္က္
အကခဥိး္က္ေရာက္မ  ိ ပု္ာ္။ 

 

ေဆြးေ ြးတင္အပရာတြင္အမမ္မာရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံ္ႈမခားအေမအဖင့္ အစို  ယ္ယာမခားပိိုင္ဆိုိင္အုင္း  င့္စပ္ကခာ္း   
အမမ္မာ ိုိင္ငံ တြင္ ေပစေပုက္ကာ ိိုင္ေ္ာအုြမ္ဆိိုင္ရာအကခဥိး္က္ေရာက္မ မခားကိို ေယသိုယခအားအဖင့္ 
 ေဆြးေ ြးပုမာ္။ ္ိိုိအဖစ္ပု   ေဆြးေ ြးတင္အပုခက္္ာ္ အစို  ယ္ယာမခားကိို  ယ္ယႈရ
 ယ္ယႈရမ္၊ ကက္ ယ္ ားရမ္ ္ိိုိမညိုတ္ ေရာင္းုခရမ္ ဆံိုးအဖတ္ုခက္မခား  င့္ ဆက္  ယ္ ိိုင္ေ္ာ 
အ ြုမ္ဆိိုင္ရာအုခက္အကက္မခားအားကံိုးကိို ေဖာ္အပအုင္းမညိုတ္ပု။ 
 
 ။ အ ြုမ္္က္ေရာက္မ မယ္ပယ္ 

ဖအ က့်ဖေ ့်ပြြါဖ ွ်းဖနွ်းတင့်ပြခ က့်တွင့် အစရုှယ့်ယ မ္  ်းက ု  ည ့်ဝင့်ပခင့််း၊ ြ ငု့်  ုင့်ပခင့််း နှင ့်  

ဖရ င့််းခ ပခင့််းအတွက့် ၂၀၁၇ ခုနှစ့်၊ ပြည့်ဖ  င့်စုအခွန့်အဖက က့်ဥြဖေနှင ့်အညီ အဖရ်းြါဖသ  ဝင့်ဖငွခွန့်၊ 

အပမ္တ့်ဖဝစအုဖြေါ်ဖက က့်ခံ သည ့် အခွန့်၊ အဖပခြစစည့််းမ္ှပမ္တ့်စွန့််းဖငအွဖြေါ်ဖက က့်ခံသည ့်အခွန့်နှင ့် 

တံ  ြ့်ဖခါင့််းခွန့်မ္  ်း  ုင့်ရ အခ က့်အလက့် မ္  ်းက ု ဖေ ့်ပြ  ်းြါသည့်။ 

 ။ တစ္ာ၏းုခင္း င္ေငြုြမ္ 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့်ဖန  ုင့်ဖသ  ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံသ ်းအ ်းလံု်းနှင ့် ဝင့်ဖငွနှစ့်တစ့်နှစ့်အတွင့််း ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံတွင့် 

ရက့်ဖြါင့််း ၁၈၃ ရက့် သ ုို့မ္ဟုတ့်   ု က့်မ္  ်းပြ ်းဖသ ရက့်မ္  ်းအ က  ဖန  ုင့်ဖသ  န ုင့်ငံပခ ်းသ ်းတစ့်ဦ်းက ု  

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ ဝင့်ဖငွခွန့်ဖက က့်ခံမ္ှု  ုင့်ရ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္  ်းအတွက့် အခွန့်စည့််း ကြ့်ဖက က့်ခံရမ္ည ့် 

ပြည့်တွင့််းဖန  ုင့်သူမ္  ်း ဟု သတ့်မ္ှတ့်ြါသည့်။ န ုင့်ငံပခ ်းသ ်းတစ့်ဦ်းသည့် ရက့်ဖြါင့််း ၁၈၃ 

ရက့်ဖအ က့်ဖလ   ၍ ဖန  ုင့်ြါက၊ အ  ုြါ န ုင့်ငံပခ ်းသ ်းက ု 
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ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံ၏ဝင့်ဖငွခွန့်ဖက က့်ခံမ္ှု  ုင့်ရ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ္  ်းအတွက့်  ပြည့်ြဖနြုဂ္ ြုလ့်အပေစ့် 

သတ့်မ္ှတ့်ြါသည့်။ ပြည့်တွင့််းဖနအခွန့် မ့္််းမ္  ်းအတွက့် ဝင့်ဖငွခွန့်က ု သတ့်မ္ှတ့်အခွန့်သက့်သ ခွင ့်မ္  ်းနှင ့် 

ခွင ့်ပြြုဖငမွ္  ်းနုတ့်ြယ့်ငြီ်းဖနောက့် ကမ္ဘ တစ့်ဝန့််းမ္ှရရှ သည ့်ဝင့်ဖငွအဖြေါ် စည့််း ကြ့်ဖက က့်ခံငြီ်း  

ပြည့်ြဖနအခွန့် မ့္််း မ္  ်းအတွက့်ဝင့်ဖငွခွန့်က ု သက့်သ ခွင ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်မ္နုတ့်ြယ့်မ္ီ 

ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံအတွင့််းမ္ှရရှ ဖသ ဝင့်ဖငွမ္  ်းအဖြေါ် စည့််း ကြ့်ဖက က့်ခံြါသည့်။ 

အခွန့်စည့််း ကြ့်န ုင့်ဖသ ဝင့်ဖငတွွင့် လုြ့်ခလစ မ္  ်း၊ အသက့်ဖမ္ွ်းဝမ့္််းဖက  င့််း လုြ့်ငန့််းမ္ှရရှ သည ့်ဝင့်ဖငွ၊ 

စ်ီးြွ ်းဖရ်းလုြ့်ငန့််းမ္ရှရှ သည ့်ဝင့်ဖငွနှင ့် အပခ ်းဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္  ်းမ္ှရရှ သည ့်ဝင့်ဖငွတ ိုု့ ြါဝင့်ြါသည့်။ 

 င္ေငြုြမ္  မ္း ားမခားမ ာ ေအာက္ပုအတိုိင္းအဖစ္္ကပု္ာ္ - 

အမမ္မာေငြကခပမ္  အမမ္မာေငြကခပ္ ္ိို႕ ကခ္င့္မာ့္ ငေ္ငြု ြမ ္

   ,   ,      ရာုိိုငမ္ မ္း 

 ,   ,    ၅,   ,    ၅ ရာုိိုငမ္ မ္း 

၅,   ,      ,   ,       ရာုိိုင္မ မ္း 

  ,   ,      ,   ,     ၅ ရာုိိုင္မ မ္း 

  ,   ,      ,   ,       ရာုိိုင္မ မ္း 

  ,   ,    မ င့္အ က ္  ၅ ရာုိိုင္မ မ္း 

 

ဖပမ္ယ ၊ အဖ  က့်အအံု နှင ့် တ ုက့်ခန့််းမ္  ်းက  ု ငှ ်းရမ့္််းပခင့််းမ္ှရရှ သည ့်ဝင့်ဖငမွ္  ်းနှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ဝင့်ဖငွခွန့်က ု 
သတ့်မ္ှတ့်  ်းသည ့်အခွန့်သက့်သ ခွင ့်မ္  ်း နှင ့် ခွင ့်ပြြုဖငမွ္  ်းက ု နုတ့်ြယ့်ငြီ်းဖနောက့် ငှ ်းရမ့္််းပခင့််းမ္ှရရှ သည ့် 
စစုုဖြါင့််း ဝင့်ဖငွ၏ ၁၀ % နှုန့််း  ်းပေင ့် စည့််း ကြ့်ရြါမ္ည့်။ 
 
န ုင့်ငံသ ်းနှင ့် န ုင့်ငံပခ ်းသ ်းမ္  ်း၏ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ဖေ ့်ပြန ုင့်ဖသ ဝင့်ဖငွမ္  ်းအဖြေါ် သတ့်မ္ှတ့်  ်းသည ့် အခွန့် 
သက့်သ ခွင ့်မ္  ်း နှင ့် ခွင ့်ပြြုဖငမွ္  ်းက  ုမ္နုတ့်ြယ့်မ္ီ ၃၀ % နှုန့််း  ်းပေင ့် ဝင့်ဖငွခွန့်ဖက က့်ခံြါမ္ည့်။ သ ုို့ရ တွင့် 

န ုင့်ငံသ ်းတစ့်ဦ်းက မ္တည့် ည ့်ဝင့်သည ့် Asset မ္  ်းဝယ့်ယူပခင့််း၊ တည့်ဖ  က့်ပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် 
ဝယ့်ယူပခင့််းအတွက့် သံု်းစွ သည ့်ဝင့်ဖငွ သ ုို့မ္ဟုတ့် လုြ့်ငန့််းအသစ့်တည့်ဖ  င့်ပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် 
လက့်ရှ လုြ့်ငန့််းက  ု တ ု်းခ  ွဲ့ပခင့််းအတွက့် ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္  ်းဖေ ့်ပြန ုင့်ြါက၊ ဝင့်ဖငွရလမ့္််း 
ဖေ ့်ပြန ုင့်ဖသ ဝင့်ဖငွက ု ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ဖေ ့်ပြန ုင့်သည ့် စုစုဖြါင့််း ဝင့်ဖငမွ္ှ နုတ့်ြယ့်ရမ္ည့်ပေစ့်ငြီ်း 
ဝင့်ဖငွရလမ့္််းမ္ဖေ ့်ပြန ုင့်ဖသ ဝင့်ဖငွအဖြေါ်  ဖအ က့်ြါဇယ ်းတွင့်ဖေ ့်ပြ  ်းသည ့် နှုန့််း  ်းမ္  ်း 
အ င ့် င ့်အတ ငု့််း အခွန့်စည့််း ကြ့်ြါမ္ည့် - 
 

စာ္  ငေ္ငြ (အမမ္မာကခပ္) ကခ္င့္မာ့္ ငေ္ငြု ြမ ္

(က)      -                ,   ,     ၅% 

(ု)   ,   ,       -               ,   ,      % 

(ဂ)    ,   ,    မ င့္အ က္    % 
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 ။ ကိုပ္ငမ္းအဖြ ႕အစာ္းဆိိုင္ရာ င္ေငြုြမ္ 

ကက္ ိ ကိုပ္ငမ္းအဖြ ႕အစာ္းဆိိုင္ရာ င္ေငြုြမ္ (CIT)   မ္း ားမ ာ  ၉   ုို  စ္  
မမ္မာ ိုိင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒ အရ မ တ္ပံိုတင္ ားေ္ာ အမမ္မာကိုမၸဏ၏မခား၊  ံိုးုြ မခား   င့္ MIC ု 
ုြင့္အပဥမိမ္ိအဖင့္ ကိုပ္ငမ္းေဆာင္ ြက္္ာ့္ ကိုမၸဏ၏မခား ( ိိုင္ငံအုားရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ ာပေဒ  င့္    ၆ ုို  စ္ 
အမမ္မာ ိုိင္ငံရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ ာပေဒအရ MIC က  ိုတ္ေပးေ္ာ ရင္း  ၏းအမ ဥပ္  ံမ ကိိုင္စင္မခားအဖင့္ 
 ိိုင္ငံအုား္ားပိိုင္အပာ္တြင္းကိုမၸဏ၏မခား အတြက္)  ၅ % 
အဖစ္ပု္ာ္။ အမမ္မာ ိုိင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒအရ 
တာ္ေ ာင္ ားေ္ာကိုမၸဏ၏မခားအအဖစ္ ္တ္မ တ္ ား္ာ့္  
အပာ္တြင္းကိုမၸဏ၏မခား္ာ္  င္းတိိုိကမၻာတစ္ မ္းကံိုးမ ရ ိ ္ာ့္  င္ေငြအေပစ CIT  င္ေငြုြမ္ေ္ကာာကာ 
 ေပးေဆာင္ရမ္ တာ မ္ ိ ပု္ာ္။  အမမ္မာ ိုိင္ငံကိုမၸဏ၏မခားအက္ာပေဒအရ မ တ္ပံိုတင္ ားေ္ာ  ံိုးုြ မခား 
အပုအ င္ အပာ္တြင္း ိ ကိုမၸဏ၏မခားမ အပ  အပာ္ပ ိ ကိုမၸဏ၏မခား္ာ္  
အမမ္မာ ိုိင္ငံအတြင္းမ ရ ိ ေ္ာ င္ေငြအေပစတြင္္ာ CIT  င္ေငြုြမ္ကိို  ေပးေဆာင္ရမ္ တာ မ္ ိ ပု္ာ္။ 

 ။ အအမတ္ေ စိုုြ ေ အုင္းမခား 

ကိုမၸဏ၏မ  ရ ိ ေ္ာအအမတ္ေ စိုမခားအေပစ  င္ေငြုြမ္ကင္းကြတ္ုြင့္ ရ ိ ပု္ာ္။ 

၅။ အစို  ယ္ယာမခားကိို ေရာင္းုခအုင္းအေပစ အမတ္စြမ္းေငြမခား 

မ္တည့်အဖပခြစစည့််းမ္  ်းတွင့် ဖပမ္ယ ၊ အဖ  က့်အအံုမ္  ်းနှင ့် ၄င့််း၏အခန့််းမ္  ်း၊ ယ ဉ့်မ္  ်းနှင ့် လုြ့်ငန့််း 
  ုင့်ရ  မ္တည့်အဖပခြစစည့််းမ္  ်း ြါဝင့်ြါသည့်။ ဤစက ်းရြ့်တွင့် အစုရှယ့်ယ မ္  ်း၊ ခံဝန့်ခ ြုြ့်မ္  ်း၊  
ဖငဖွခ ်းသက့်ဖသခံ လက့်မ္ှတ့်မ္  ်းနှင ့် အလ ်းတူစ ခ ြုြ့်စ တမ့္််းမ္  ်းလည့််း ြါဝင့်ြါသည့်။ ပြည့်တွင့််းဖန နှင ့် 
ပြည့်ြဖနအခွန့် မ့္််းမ္  ်းက  ပမ္န့်မ္ န ုင့်ငံရှ  မ္တည့်အဖပခြစစည့််းမ္  ်းက ု ဖရ င့််းခ ပခင့််း၊ လ လှယ့်ပခင့််း သ ုို့မ္ဟုတ့် 

လ  ဖပြ င့််းပခင့််းမ္ှရရှ သည ့် အပမ္တ့်ဖငွအဖြေါ် အဖပခြစစည့််းမ္ှ ပမ္တ့်စနွ့််းဖငွအဖြေါ်  ဖက က့်ခံသည ့် အခွန့် (CGT) 
က ု ဖက က့်ခံြါမ္ည့်။ အပမ္တ့်ဖငွရရှ သည ့် ြုဂ္ ြုလ့်တစ့်ဦ်းသည့် CGT က ု ဖြ်းဖ  င့်ရန့် တ ဝန့်ရှ ဖစရမ္ည့်။ 
အရံှု်းရှ ဖစက မ္ူ မ္တည့်အဖပခြစစည့််း မ္  ်းက  ု ဖရ င့််းခ သည ့်၊ လ လှယ့်သည ့် သ ုို့မ္ဟုတ့် လ  ဖပြ င့််းသည ့် 

ြုဂ္ ြုလ့်တစ့်ဦ်းဦ်းသည့် CGT ဖ ကည လ  က ု တင့်သွင့််းရမ္ည့်။ 

ဖရနံနှင ့်သဘ ဝဓ တ့်ဖငွွဲ့လုြ့်ငန့််းက ု လုြ့်က ုင့်သည ့်ကမု္ပဏီမ္  ်းမ္ှအြ အစရုှယ့်ယ မ္  ်းက  ု  ဖရ င့််းခ ပခင့််းမ္ှ 

ရရှ သည ့် အပမ္တ့်ဖငွအဖြေါ် ၁၀ % နှုန့််းပေင ့် တွက့်ခ က့်  ်းသည ့် CGT အခွန့်က  ု  ဖက က့်ခံြါသည့်။ 

အစရုှယ့်ယ  မ္  ်းက  ု ဖရ င့််းခ ရ တွင့် က ခံရဖသ  အသံု်းစရ တ့်မ္  ်းနှင ့် အစရုှယ့်ယ   ုင့်ရ စရ တ့်စကမ္  ်းက ု 

နုတ့်ြယ့်ငြီ်း  ဖရ င့််းရဖငကွ ု အခွန့်စည့််း ကြ့်န ုင့်ဖသ  အဖပခြစစည့််းမ္ှ  ပမ္တ့်စွန့််းဖငွအပေစ့် သတ့်မ္ှတ့်ြါသည့်။  

ဖရ င့််းခ သည ့် စုစုဖြါင့််းအစရုှယ့်ယ တန့်ေ ု်းသည့်  ပမ္န့်မ္ က ြ့်ဖငွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀  က့် မ္ဖက  ့်ြါက၊ 

အဖပခြစစည့််းမ္ှ  ပမ္တ့်စွန့််းဖငွအဖြေါ် အခွန့်အခမ္စည့််း ကြ့်ြါ။ တံ  ြ့်ဖခါင့််းခွန့်က ု ဖရ င့််းခ သည ့် 

အစရုှယ့်ယ တန့်ေ ု်းအဖြေါ် ၀.၁ % နှုန့််း  ်းပေင ့် ဖြ်းဖ  င့်ရမ္ည့်။  
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အပိိုင္း    - သာာေရးဆိိုင္ရာအုခက္အကက္မခား 
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အပိိုင္း  ၅ - ေမာက္ပ ိုင္္းျဖစ္ေပပသည့္က စၥရပ္မကာ္း 
 
၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေမာက္ပ ိုင္္းတြင္ ေပပေပ က္သည့္ျဖစ္ရပ္မကာ္း မရင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
လိုပ္ေဆာင္္ကက္မကာ္းမရာ ေအာက္ပ အတ ိုင္္းျဖစ္ပ သည္ - 
 
 ကိုမၸဏီသည္ မ္လအစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္း ႏႊရင့္ အျ္ာ္းအစိုရရယ္ယာရရင္မကာ္းထပမရ ျမမ္မာကကပ္ 

၂,၀၆၀,၂၇၂,၁၆၆ ကကပ ္ ႏႊရင့္ Chang Yang Development Co., Ltd. ထပမရ ျမမ္မာကကပ္ 
၄,၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကကပ္ျဖင္ ့ စိုစိုေပ င္္းရရမ္ရရ သည့္ထည့္ရင္ေငြပမာဏအာ္းလိုပ္း  ျမမ္မာကကပ္ 
၆,၃၆၀,၂၇၂,၁၆၆ ကကပ္ (၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ မရစတင္၍) က ို ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ 
ဇမ္မရ ရီလ ၂၁ ရက္တြင ္လက္္ပရရရ ြ္ဲ့ပ သည္။  

 
 ဒ   ိုက္တာမကာ္းထပမရ အျ္ာ္းရရမ္ရရ သည့္ပမာဏမရာ 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 
ထပမရရရမ္ရရ သည့္ ျမမ္မာကကပ္ ၂၁၁,၈၂၃,၀၃၆ က ို လက္ ပ္ရရရ ္ြဲ့ပ သည္။ 
 

 ဒ   ိုက္တာမကာ္းထပသ ို႔ အျ္ာ္းေပ္းရမ္ရရ သည့္ပမာဏမရာ 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 သည ္ EFR က အ ြ္င့္ရက ိုယ္စာ္း 
လရယ္အျဖစ္ က ိုယ္စာ္းျပဂေဆာင္ရြက္လကက္ရရ သည့္ Airline မကာ္းအမက္ Airline တစ္္ိုႏႊရင့္စပ္လကဥ္္း၍ 
ဘဏ္အာမ္ပ (Bank Guarantee Deposit) အျဖစ ္ဆက္လက္၍ကကမ္ရရ ေမပ သည္။ ဤပမာဏက ို 
ဘ႑ာႏာႏႊရစ္ ၂၀၁၉-၂၀ (၂၀၁၉ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ ေအာက္တ ိုဘာလ မရ ၂၀၂၀ ္ိုႏႊရစ္ဳလ္၊ စက္တင္ဘာလအထ ) တြင္ 
ေျဖရရင္္းေဆာင္ရြက္ပ မည္။  
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