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လပ်စော

အမ္ှတ် ၆၂၊ အခန်းအမ္ှတ် ၁၁၀၄၊ ၁၁လော၊ မ္ဟော ဗနဓျုလ အမ္်ယော (ခ) ၊ ပုဇွနထ
် တောင် ပမ္ျုြို့နယ်၊

ရှယ်ယော

ရန်ကုန၊် ဖမ္န်မ္ော။
လုပ်ငန်း

EFRသည် အဖပညေ့အ
် ဝ ထပါင်းစပ် ြွြို့စည်း

ေားသညေ့် Total Logistics Service Provider

ဖြစ်ပါသည်။ ဖမ္န်မ္ောနင
ု င
် ၏
ံ
စီးပွေားထရးအေား အထ
အခါသမ္ယတွင် ဖမ္န်မ္ော၏ စီးပွေားထရး တစ်ဟန်

ောက်အကူ ဖပျုရန် အလငှ
ု ေ့ ော၊ ထခတ်သစ်

းု တုးတက်မ္ှု နှငအ
်ေ့ တူ National Logistics

Infrastructure အေား ြွံြို့ ပြျုး တုးတက်ထစရန် အတွက် ရင်းနှးီ ဖမ္ျုပ်နသ
ံှ ွေားရန် ရည်ရွယ်သည်။
EFR အေား လက်ထအောက်ခံ လုပ်ငန်း (၇)ရပ်၊ တွြက် လုပ်ငန်း တစ်ရပ်၊ စီမ္ံခ က် ကုမ္ပဏီ နှစ်ရပ်
တဖြင
ု ေ့ ်ေ့

ြွြို့စည်း

ေား၍

EFR

Group

of

Companies

Public

Co.,

ခနခ
် ေ့ ွမ္ှုထအောက်တွင ် ကွဖပေားဖခေားနေားသညေ့် စီးပွေားထရး လုပ်ငန်းမ္ ေားအေား ဝန်

Ltd.

၏စီမ္ံ

မ္်း အင်အေား

၆၀၀ထက ော်ရှ ဌောနကကီး ငါးရပ်အထနဖြင ်ေ့ ဖြင ်ေ့ ထအောင်ဖမ္င်စောွ လုပ်ကုငလ
် ျှက် ရှပါသည်။
EFR

သည်

ကုယ်ပင
ု ် ရင်းနှးီ ဖမ္ျုပ်နမ္
ံှ ဖှု ြင ်ေ့ သီးဖခေားရပ်တည်ထနသညေ့်

ကွဖပေားဖခေားနေားသညေ့်

စီးပွေားထရး

လုပ်ငန်းမ္ ေားတွင ်

ပါဝင်လုပ်ကုင ်

company

ဖြစ်၍

ထန ကသညေ့်

မ္မ္၏

လုပ်ငန်းခွတ၏
ု ေ့ ရှယ်ယောမ္ ေားကု လည်းပုငဆ
် ုငသ
် ည်။ ယင်း၏ အဓက စီးပွေားထရး မ္ှော logistics
industry ပင်ဖြစ်ပါသည်။ EFRသည် logistics infrastructure development တွငပ
် ါဝင်
လုပ်ကုငထ
် န ကသညေ့် companyမ္ ေားတွငလ
် ည်း ရင်းနှးီ ဖမ္ျုပ်နမ္
ံှ ှုမ္ ေား ဖပျုလုပ်

ေားသည်။ EFR၏

လက်ထအောက်ခံ လုပ်ငန်းတအေား
ု ေ့
ယင်းတ၏
ု ေ့ management teamမ္ှ စီမ္ံခနခ
် ေ့ ွ၍
board of director တမ္ှ
ု ေ့ ကကီး ကပ်သည်။
ဒါရု က်တောအြွြို့ဝင်မ္ ေား

ဦးထက ော်လွငဦ
် း (ဥကကဋ္ဌ)
ဦးထမ္ောင်ထမ္ောင်ဦး (ဒု ဥကကဋ္ဌ)
ဦးထအောင်မ္င်းဟန် (Chief Executive Officer−CEO)
ထဒေါ်ခင်ဆုံ (Chief Financial Officer−CFO)
ထဒေါ်ဇင်ပငမ္်းထ

းွ (Executive Director)

CEO နှင ်ေ့

ထဒေါ်နင
ှ း် ရီမ္န
ွ ် (Executive Director)
ထဒေါ်လလ
ေ့ မ္
ေ့ ူ (Executive Director)
ဦးမ္င်းစန် (Executive Director)
ပါထမ္ောကခ ထဒေါ်လှဖမ္င ်ေ့ (Independent Director)
ထဒါက်တော ထဒေါ်လှသင်္ဂီ (Independent Director)
Website လပ်စော
အဓကထငွထခ းသက်ထသခံ
လက်မ္တ
ှ ်ကုမ္ပဏီ
စောရင်းစစ်
ကုမ္ဏ
ပ ၏
ီ ထနောက်ခံသမ္င
ု း်

www.efrgroupmyanmar.com
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Win Thin & Associates
၁၉၉၈ – ဦးထက ော်လွငဦ
် းမ္ှ Myanmar Container Linesတွင ် လုပ်ကုငထ
် နသညေ့် ကောလအတွငး်
logisticsနှင ်ေ့ ပတ်သက်၍ ရရှခေ့သညေ့် အသပညောမ္ ေား အထပေါ်တွင ် အထဖခခံ၍
အေား customs clearance agent တစ်ရပ် အထနဖြင ်ေ့ စတင် တည်ထ
၁၉၉၈ − Ever Flow River Trading Co., Ltd. သည် Group တွင ် ပ

EFR

ောင်ခပ
ေ့ ါသည်။
မ္ဦးဆံုး တရေားဝင်

ထပါင်းစပ်ခေ့သညေ့် companyဖြစ်၍ ကုနသ
် ွယ်မ္ှု လုပ်ငန်းတွင ် ပါဝင် ထဆောင်ရွက် လျှက်
ရှထနသည်။ Ever Flow River Trading Co., Ltd.သည် exporters မ္ ေားနှင ်ေ့
importersမ္ ေားသု လ
ေ့ ုအပ်သညေ့် ထ

ောက်ပံမ္
ှု ေား ထပးလျှက်ရှပါသည်။
ေ့ မ္

၁၉၉၉ − နင
ု င
် တ
ံ ကော မ္တ်ြက် ကွနယ
် က်မ္ ေားမ္ှ တဆင ်ေ့ total logistics solutionsမ္ ေားပံပ
ေ့ းု ထပး
နင
ု ရ
် န် အတွက် EFR Glink Express Services Ltd. အေား Groupတွင ် ပ

မ္ဦးဆံုး

freight forwarder company အဖြစ်တရေားဝင် ထပါင်းစပ်ခေ့သည်။
၂၀၀၀ – Gold Shipping Agency Services Ltd. အေား ကုရီးယေား နင
ု င
် မ္
ံ ှ နင
ု င
် တ
ံ ကောသ
Hyundai Merchant Marine အတွက် agent company အထနဖြင ်ေ့ တည်ထ

ောင်

ခသ
် ထဆောင်
ု ေ့
ထရး ဆုငရ
် ောဝန်ထဆောင်မ္ှုမ္ ေား
ေ့ ည်။ လက်ရှတွင ် ပင်လယ် ထရထ ကောင်း ကုနပ
ပံပ
ေ့ းု လျှက် ရှထနသည်။
၂၀၀၅ – ကုနပ
် ထဆောင်
ု ေ့
ထရး အေားလုပ်ထဆောင်ထနသညေ့် Myanmar Round the World Logistics
Ltd. မ္ှော Group နှင ်ေ့ တရေားဝင် ထပါင်းစပ်ခေ့သညေ့် ဒုတယထဖမ္ောက် Freight Forwarding
company ဖြစ်သည်။ ယင်းသညေ့် အ

င်ကရ ထလထ ကောင်းလုငး် အထတော်မ္ ေားမ္ ေား၏

cargo sales agent/ general sales agentဖြစ်၍ ထလထ ကောင်း ကုနပ
် ထဆောင်
ု ေ့
ထရး
ဆုငရ
် ောဝန်ထဆောင်မ္ှုမ္ ေား ပံပ
ေ့ းု လျှက် ရှထနသည်။
၂၀၁၁ – Multipack Engineering Services Ltd. အေား logistics engineering company
အဖြစ်တည်ထ

ောင် ခေ့၍ ယင်းသည် Groupအတွငး် ရှ လက်ထအောက်ခံ လုပ်ငန်းမ္ ေား

အတွက် GOH constructions ကသ
ေ့ ထသော
ု ေ့
engineering services မ္ ေားကု ပံပ
ေ့ းု လျှက်
ရှထနသည်။
၂၀၁၁ – Garment industry မ္ှော အရှန် အဟုနဖ် ြင ်ေ့ တုးတက်ထနရော customers မ္ ေား အထနဖြင ်ေ့
garment မ္ ေားအတွက် quality control services မ္ ေားလုအပ်လျှက် ရှထနသည်။

သဖြစ်
ု ေ့ ရော MRTW Manufacturing & Inspection Company Ltd. အေား garment
inspection company အဖြစ် တရေားဝင် ထပါင်းစပ်ခေ့သည်။ အ

းူ သဖြင ်ေ့ Japan

Garment Customers မ္ ေားအတွက် inspections business မ္ ေား ပံပ
ေ့ းု လျှက်
ရှထနသည်။
၂၀၁၂ – Unison Choice Services Ltd. မ္ှော Group မ္ှတည် ထ
Freight Forwarding company ဖြစ်သည်။

ောင်ခေ့သညေ့် တတယထဖမ္ောက်

နောမ္ည်ကကီး Clothing Brands

မ္ ေားအတွက် garment logistics business မ္ ေား ကု အောရံု

ေားလုပ်ထဆောင်ရန် ြွြို့စည်း

ခေ့ဖခင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ – EFR Group Public Company Ltd. အေား ပ

မ္ဦးဆံုးထသော ပုင်္ဂလ
ဂ က လုပ်ငန်းအဖြစ်

၂၀၁၂တွင် တရေားဝင် ထပါင်းစပ်ခေ့သည်။ ၂၀၁၄တွင ် ယင်းအေား အမ္ ေားပုင ် company
အဖြစ်

ဖပန်လည်

ြွြို့စည်းခသ
ေ့ ည်။

ယင်းလက်ထအောက်ရှ

လုပ်ငန်းဌောန

အေားလံုးအေားလည်း အမ္ ေားပုင ် companyနှင ်ေ့ အညီ ဖပန်လည် ြွြို့စည်းခေ့သည်။
၂၀၁၄ – Kamigumi – EFR Logistics Myanmar Co., Ltd. အေား Kamigumi Japan နှင ်ေ့ EFR
တအ
ု ေ့ ကေား

joint

venture

အဖြစ်

တရေားဝင်

ထပါင်းစပ်ခေ့သည်။

ယင်းသည်

ဖပည်တွငး် ထ းကွက်အတွက် ပထဆောင်
ု ေ့
ထရး ဆုငရ
် ော ဝန်ထဆောင်မ္ှုမ္ ေား ထပးရန် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ – EFR Logistics & Distribution Centre (Mandalay) Co., Ltd အေား Future Trading
Co., Ltd. နှင ်ေ့ Southern Island Co., Ltd. နှင ်ေ့ EFR တအ
ု ေ့ ကေား joint venture အဖြစ်
တရေားဝင် ထပါင်းစပ်ခေ့သည်။ Mandalayပမ္ျုြို့အေား
တည်ထ

Myanmar၏ logistics hubအဖြစ်

ောင်ရန်နင
ှ ်ေ့ Mandalay နှင ်ေ့ Yangon ကုနသ
် ွယ်မ္ှု တအတွ
ု ေ့
က် ဖြစ်သည်။

၂၀၁၇ – ရန်ကုနရ
် ှ river terminal project အေား တုးတက်ထစရန် Hlaing Inland Terminal &
Logistics Centre Co., Ltd. အေား Lan Pyi Marine နှင ်ေ့ EFR တအ
ု ေ့ ကေား joint
venture အဖြစ် တရေားဝင် ထပါင်းစပ်ခေ့သည်။
၂၀၁၈ – ဦးထဆောင် logistics service provider တစ်ရပ် အထနဖြင ်ေ့ logistics and supply
change industry တစ်ရပ်လံုးအေား national strategic plan အဖြစ် အ

းူ ဖပျုရန်

အတွက် EFRသည် ဖပန်လည် ြွြို့စည်းသညေ့် လုပ်ငန်းစဉ်အေား အပပီးသတ်နင
ု ခ
် ေ့သည်။
၂၀၂၀ – ၂၀၂၀ ဖပညေ့န
် စ
ှ ်တွင ် EFR သည် Yangon Stock Exchange ၏ ဆဋ္ဌမ္ထဖမ္ောက် Listed
Company ဖြစ်လောခေ့သည်။

Company Profile (Ever Flow River Group Public Co., Ltd.)
Company Name

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. (EFR)

Code

00006

ISIN code

MM0000600005

Date Formed

10th April 2014

Management

U Kyaw Lwin Oo
(Chairman)

Date Listed

To be announced

Fiscal year

1st Oct to 30th Sept

Outstanding Shares

19,977,223 shares
(as at 31st Jan 2020)

Paid-up Capital

MMK 13,638,599,000
(as at 31st Jan 2020)

Phone

01-203715

Email

info@efrgroupmm.com

Address

No.62, Room 1104, 11th Floor, Mahabandoola Housing Complex B, Tarwatainthar
Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.

Business

EFR is a fully integrated Total Logistics Service Provider. In order to be a
contributor to the Myanmar Economy, EFR intends to invest and develop the
National Logistics Infrastructure in the new era thus keeping in line with the
Economic Boom that Myanmar is experiencing. EFR comprises of 7 Subsidiaries, 1
Affiliates and 2 Project Companies operating successfully under the management
of EFR Group of Companies Public Co., Ltd. as five divisions in diverse industries
employing over 600 employees.
EFR is an investment holding company that own shares in its own business units
and companies that are engaged in a number of diverse businesses. Its core
businesses are in the logistics industry. EFR has also invested in companies that
are engaged in the logistics infrastructure development. EFR’s subsidiaries are
also managed under their own management team, oversees by the CEO and the
board of director.

Board of Directors

U Kyaw Lwin Oo, Chairman
U Mg Mg Oo, Vice Chairman
U Aung Min Han, Chief Executive Officer (CEO)
Daw Khin Sone, Chief Financial Officer (CFO)
Daw Zin Nyein Htwe, Executive Director
Daw Hnin Yee Mon, Executive Director
Daw Lae Lae Mu, Executive Director
U Min Sein, Independent Director
Prof. Daw Hla Myint, Independent Director
Dr. Daw Hla Theingi, Independent Director

Website

www.efrgroupmyanmar.com

Lead Securities Company

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

Auditor

Win Thin & Associates

Company History

1998 – EFR was founded by U Kyaw Lwin Oo as a customs clearance agent after
gaining knowledges of logistics from his career of working under the
Myanmar Container Lines.
1998 – Ever Flow River Trading Co., Ltd. was the first company incorporated under
the Group and has been involved in the Trading Businesses. Ever Flow

River Trading Co., Ltd. offering trade facilities to both exporters and
importers.
1999 – EFR Glink Express Services Ltd. was incorporated as a first ever freight
forwarder company under the Group in order to offer total logistics
solutions via the international network partners.
2000 – Gold Shipping Agency Services Ltd. was set up as an agent company for
the Hyundai Merchant Marine, an international well-known shipping line
from Korea, offering sea freight services to customers.
2005 – Myanmar Round the World Logistics Ltd. was the 2nd Freight Forwarding
company that was incorporated, specializing in the air freight forwarding
business. It has been a cargo sales agent/ general sales agent for several
well-known airlines, offering air freight services to customers.
2011 – Multipack Engineering Services Ltd. was set up as a logistics engineering
company offering engineering services for in-house subsidiaries in
services such as GOH constructions.
2011 – As the garment industry is booming and more customers required quality
control services of the garments, MRTW Manufacturing & Inspection
Company Ltd. was incorporated as a garment inspection company,
offering inspections business especially to Japan Garment Customers.
2012 – Unison Choice Services Ltd. was the 3rd Freight Forwarding company
founded by the Group and was set up to focus on the garment logistics
business for well-known Clothing Brands.
2014 – EFR Group Public Company Ltd. was first incorporated as a private
company in 2012. The restructuring into a public company was done in
2014 and all units has been restructured under the public company.
2014 – Kamigumi – EFR Logistics Myanmar Co., Ltd. was incorporated as a joint
venture between Kamigumi Japan and EFR. This unit was set up to offer
transport services to the local market.
2016 – EFR Logistics & Distribution Centre (Mandalay) Co., Ltd. was incorporated
as a joint venture company between Future Trading Co., Ltd. and Southern
Island Co., Ltd. and EFR. It was incorporated in order to develop a logistics
hub in Mandalay, Myanmar, connecting Mandalay and Yangon Trade
flows.
2017 – Hlaing Inland Terminal & Logistics Centre Co., Ltd. was incorporated as a
joint-venture between Lan Pyi Marine and EFR in developing a river
terminal project in Yangon, Myanmar.
2018 – EFR completed a restructuring process to emphasize the whole logistics
and supply change industry as a national strategic plan to be a lead
logistics service provider.
2020 – EFR listed on Yangon Stock Exchange in 2020.

