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

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

ကုတ်နပံါတ် ၀၀၀၀၆ ISIN code MM0000600005 

စတငတ်ညထ် ောငသ်ညေ့ထ်န ေ့ ၂၀၁၄ ဧပပီလ ၂၀ ရက် စီမံ္အုပ်ခ ျုပ်သူ ဦးထက ော်လွငဦ်း 

ဥကက ဋ္ဌ 

စောရငး်ဝငဖ်ြစ်သညေ့ထ်န ေ့  ပ်မံ္ထ ကညောပါမ္ည် ဘဏ္ဍောထရးနစ်ှ ထအောက်တ ုဘောလ ၁ရက်ထန ေ့မ္ ှ

စက်တငဘ်ောလ ၃ဝရက် 

အမ္ ေားဖပညသ်ူသ ု ေ့ 

 တု်ထရောငး် ေားသညေ့် 

ရှယ်ယော 

၁၉,၉၇၇,၂၂၃ ရှယ်ယော 

(၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီ ၃၁ ထန ေ့ရှ ) 

 ညေ့ဝ်ငပ်ပီး 

မ္တညရ်ငး်နှးီထင ွ

က ပ် ၁၃,၆၃၈,၅၉၉,၀၀၀ 

(၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီ ၃၁ ထန ေ့ရှ ) 

ြုနး်နပံါတ် ၀၁-၂၀၃၇၁၅ Email လ ပ်စော info@efrgroupmm.com 

လ ပ်စော အမ္တှ် ၆၂၊ အခနး်အမ္တှ် ၁၁၀၄၊ ၁၁လ ော၊ မ္ဟော ဗနဓျုလ အ မ်္ယော (ခ) ၊ ပဇွုနထ်တောင ်ပမ္ ျုြို့နယ်၊ 

ရနက်ုန၊် ဖမ္နမ်္ော။ 

လုပ်ငနး် EFRသည ် အဖပညေ့အ်ဝ ထပါငး်စပ် ြွ ြို့စညး် ေားသညေ့် Total Logistics Service Provider 

ဖြစ်ပါသည။် ဖမ္နမ်္ောန ငုင်၏ံ စီးပေွားထရးအေား အထ ောက်အကူ ဖပျုရန ် အလ ု ေ့ငေှာ၊ ထခတ်သစ် 

အခါသမ္ယတွင ် ဖမ္နမ်္ော၏ စီးပွေားထရး တစ်ဟန ် းု တ ုးတက်မ္ှု နငှေ့အ်တူ National Logistics 

Infrastructure အေား ြွံြို့ ပြ ျုး တ ုးတက်ထစရန ် အတွက် ရငး်နှးီဖမ္ ျုပ်နှသံွေားရန ် ရညရွ်ယ်သည။် 

EFR အေား လက်ထအောက်ခံ လုပ်ငနး် (၇)ရပ်၊ တွ ြက် လုပ်ငနး် တစ်ရပ်၊ စီမံ္ခ က် ကုမ္ပဏ ီနစ်ှရပ် 

တ ု ေ့ဖြငေ့ ် ြွ ြို့စညး် ေား၍ EFR Group of Companies Public Co., Ltd. ၏စီမံ္ 

ခန ေ့ခ်ွ မ္ှုထအောက်တွင ် ကွ ဖပေားဖခေားနေားသညေ့် စီးပွေားထရး လုပ်ငနး်မ္ ေားအေား ဝန ်မ်္း အငအ်ေား 

၆၀၀ထက ော်ရှ  ဌောနကကီး ငါးရပ်အထနဖြငေ့ ်ဖြငေ့ ်ထအောငဖ်မ္ငစ်ေွာ လုပ်က ုငလ်ျှက် ရှ ပါသည။်  

EFR သည် က ုယ်ပ ငု ် ရငး်နှးီဖမ္ ျုပ်နှမံ္ှုဖြငေ့ ် သးီဖခေားရပ်တည်ထနသညေ့် company ဖြစ်၍ 

ကွ ဖပေားဖခေားနေားသညေ့် စီးပွေားထရး လုပ်ငနး်မ္ ေားတွင ် ပါဝငလ်ုပ်က ုင ် ထန ကသညေ့ ် မ္ မ္ ၏ 

လုပ်ငနး်ခွ တ ု ေ့၏ ရှယ်ယောမ္ ေားက ု လညး်ပ ုငဆ် ုငသ်ည။် ယငး်၏ အဓ က စီးပွေားထရး မ္ေှာ logistics 

industry ပငဖ်ြစ်ပါသည။် EFRသည ် logistics infrastructure development တွငပ်ါဝင ်

လုပ်က ုငထ်န ကသညေ့် companyမ္ ေားတွငလ်ညး် ရငး်နှးီဖမ္ ျုပ်နှမံ္ှုမ္ ေား ဖပျုလုပ် ေားသည။် EFR၏ 

လက်ထအောက်ခံ လုပ်ငနး်တ ု ေ့အေား ယငး်တ ု ေ့၏ management teamမ္ ှ စီမံ္ခန ေ့ခ်ွ ၍  CEO နငှေ့ ်

board of director တ ု ေ့မ္ှ ကကီး ကပ်သည။် 

ဒါရ ုက်တောအြွ ြို့ဝငမ်္ ေား ဦးထက ော်လွငဦ်း (ဥကက ဋ္ဌ) 

ဦးထမ္ောငထ်မ္ောငဦ်း (ဒ ုဥကက ဋ္ဌ) 

ဦးထအောငမ်္ငး်ဟန ်(Chief Executive Officer−CEO) 

ထဒေါ်ခငဆ်ံု (Chief Financial Officer−CFO) 

ထဒေါ်ဇငပ်င မ်္းထ းွ (Executive Director) 



ထဒေါ်နငှး်ရီမ္နွ ်(Executive Director) 

ထဒေါ်လ ေ့လ ေ့မ္ူ (Executive Director) 

ဦးမ္ငး်စ န ်(Executive Director) 

ပါထမ္ောကခ ထဒေါ်လှဖမ္ငေ့ ်(Independent Director) 

ထဒါက်တော ထဒေါ်လှသ ငီ်္ဂ (Independent Director) 

Website လ ပ်စော www.efrgroupmyanmar.com 

အဓ ကထငထွခ းသက်ထသခံ 

လက်မ္တှ်ကုမ္ပဏ ီ
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

စောရငး်စစ် Win Thin & Associates 

ကုမ္ပဏ၏ီ ထနောက်ခံသမ္ ငုး် ၁၉၉၈ – ဦးထက ော်လွငဦ်းမ္ှ Myanmar Container Linesတွင ်လုပ်က ုငထ်နသညေ့် ကောလအတွငး် 

logisticsနငှေ့ ် ပတ်သက်၍ ရရှ ခ ေ့သညေ့ ် အသ ပညောမ္ ေား အထပေါ်တွင ် အထဖခခံ၍  EFR 

အေား customs clearance agent တစ်ရပ် အထနဖြငေ့ ်စတင ်တညထ် ောငခ် ေ့ပါသည။် 

၁၉၉၈ − Ever Flow River Trading Co., Ltd. သည ် Group တွင ် ပ မ္ဦးဆံုး တရေားဝင ်

ထပါငး်စပ်ခ ေ့သညေ့ ်companyဖြစ်၍ ကုနသ်ွယ်မ္ှု လုပ်ငနး်တွင ်ပါဝင ်ထဆောငရွ်က် လျှက် 

ရှ ထနသည။် Ever Flow River Trading Co., Ltd.သည ် exporters မ္ ေားနငှေ့ ်

importersမ္ ေားသ ု ေ့ လ ုအပ်သညေ့် ထ ောက်ပံေ့မ္ှုမ္ ေား ထပးလျှက်ရှ ပါသည။် 

၁၉၉၉ − န ငုင်တံကော မ္ တ်ြက် ကွနယ်က်မ္ ေားမ္ှ တဆငေ့ ်total logistics solutionsမ္ ေားပံေ့ပ းု ထပး 

န ငုရ်န ်အတွက် EFR Glink Express Services Ltd. အေား Groupတွင ် ပ မ္ဦးဆံုး 

freight forwarder company အဖြစ်တရေားဝင ်ထပါငး်စပ်ခ ေ့သည။် 

၂၀၀၀ – Gold Shipping Agency Services Ltd. အေား က ုရီးယေား န ငုင်မံ္ှ န ငုင်တံကောသ  

Hyundai Merchant Marine အတွက် agent company အထနဖြငေ့ ် တညထ် ောင ်

ခ ေ့သည။် လက်ရှ တွင ်ပငလ်ယ် ထရထ ကောငး် ကုနပ် ု ေ့ထဆောငထ်ရး ဆ ုငရ်ောဝနထ်ဆောငမ်္ှုမ္ ေား 

ပံေ့ပ းုလျှက် ရှ ထနသည။် 

၂၀၀၅ – ကုနပ် ု ေ့ထဆောငထ်ရး အေားလုပ်ထဆောငထ်နသညေ့် Myanmar Round the World Logistics 

Ltd. မ္ေှာ Group နငှေ့ ်တရေားဝင ်ထပါငး်စပ်ခ ေ့သညေ့် ဒတု ယထဖမ္ောက် Freight Forwarding 

company ဖြစ်သည။် ယငး်သညေ့ ်အ ငက်ရ ထလထ ကောငး်လ ုငး် အထတော်မ္ ေားမ္ ေား၏ 

cargo sales agent/ general sales agentဖြစ်၍ ထလထ ကောငး် ကုနပ် ု ေ့ထဆောငထ်ရး 

ဆ ုငရ်ောဝနထ်ဆောငမ်္ှုမ္ ေား ပံေ့ပ းုလျှက် ရှ ထနသည။် 

၂၀၁၁ – Multipack Engineering Services Ltd. အေား logistics engineering company 

အဖြစ်တညထ် ောင ် ခ ေ့၍ ယငး်သည ် Groupအတွငး်ရှ  လက်ထအောက်ခံ လုပ်ငနး်မ္ ေား 

အတွက် GOH constructions က ေ့သ ု ေ့ထသော engineering services မ္ ေားက ု ပံေ့ပ းုလျှက် 

ရှ ထနသည။် 

၂၀၁၁ – Garment industry မ္ေှာ အရှ န ်အဟုနဖ်ြငေ့ ်တ ုးတက်ထနရော customers မ္ ေား အထနဖြငေ့ ်

garment မ္ ေားအတွက် quality control services မ္ ေားလ ုအပ်လျှက် ရှ ထနသည။် 

http://www.efrgroupmyanmar.com/


သ ု ေ့ဖြစ်ရော MRTW Manufacturing & Inspection Company Ltd. အေား garment 

inspection company အဖြစ် တရေားဝင ် ထပါငး်စပ်ခ ေ့သည။် အ းူသဖြငေ့ ် Japan 

Garment Customers မ္ ေားအတွက် inspections business မ္ ေား ပံေ့ပ းုလျှက် 

ရှ ထနသည။် 

၂၀၁၂ – Unison Choice Services Ltd. မ္ေှာ Group မ္တှည်   ထ ောငခ် ေ့သညေ့် တတ ယထဖမ္ောက် 

Freight Forwarding company ဖြစ်သည။်  နောမ္ညက်ကီး Clothing Brands 

မ္ ေားအတွက် garment logistics business မ္ ေား က ု အောရုံ ေားလုပ်ထဆောငရ်န ်ြွ ြို့စညး် 

ခ ေ့ဖခငး် ဖြစ်သည။်  

၂၀၁၄ – EFR Group Public Company Ltd. အေား ပ မ္ဦးဆံုးထသော ပငု်္ဂဂလ က လုပ်ငနး်အဖြစ် 

၂၀၁၂တွင ် တရေားဝင ် ထပါငး်စပ်ခ ေ့သည။် ၂၀၁၄တွင ် ယငး်အေား အမ္ ေားပ ုင ် company 

အဖြစ် ဖပနလ်ည် ြွ ြို့စညး်ခ ေ့သည။် ယငး်လက်ထအောက်ရှ  လုပ်ငနး်ဌောန 

အေားလံုးအေားလညး် အမ္ ေားပ ုင ်companyနငှေ့ ်အညီ ဖပနလ်ည် ြွ ြို့စညး်ခ ေ့သည။် 

၂၀၁၄ – Kamigumi – EFR Logistics Myanmar Co., Ltd. အေား Kamigumi Japan နငှေ့ ်EFR 

တ ု ေ့အ ကေား joint venture အဖြစ် တရေားဝင ် ထပါငး်စပ်ခ ေ့သည။် ယငး်သည ်

ဖပညတ်ွငး်ထ းကွက်အတွက် ပ ု ေ့ထဆောငထ်ရး ဆ ုငရ်ော ဝနထ်ဆောငမ်္ှုမ္ ေား ထပးရန ်ဖြစ်သည။် 

၂၀၁၆ – EFR Logistics & Distribution Centre (Mandalay) Co., Ltd အေား Future Trading 

Co., Ltd. နငှေ့ ်Southern Island Co., Ltd. နငှေ့ ်EFR တ ု ေ့အ ကေား joint venture အဖြစ် 

တရေားဝင ်ထပါငး်စပ်ခ ေ့သည။် Mandalayပမ္ ျုြို့အေား  Myanmar၏ logistics hubအဖြစ် 

တညထ် ောငရ်နန်ငှေ့ ်Mandalay နငှေ့ ်Yangon ကုနသ်ွယ်မ္ှု တ ု ေ့အတွက် ဖြစ်သည။် 

၂၀၁၇ – ရနက်ုနရ်ှ  river terminal project အေား တ ုးတက်ထစရန ်Hlaing Inland Terminal & 

Logistics Centre Co., Ltd. အေား Lan Pyi Marine နငှေ့ ် EFR တ ု ေ့အ ကေား joint 

venture အဖြစ် တရေားဝင ်ထပါငး်စပ်ခ ေ့သည။်  

၂၀၁၈ – ဦးထဆောင ် logistics service provider တစ်ရပ် အထနဖြငေ့ ် logistics and supply 

change industry တစ်ရပ်လံုးအေား national strategic plan အဖြစ် အ းူဖပျုရန ်

အတွက် EFRသည ်ဖပနလ်ည် ြွ ြို့စညး်သညေ့် လုပ်ငနး်စဉ်အေား အပပီးသတ်န ငုခ် ေ့သည။်   

၂၀၂၀ – ၂၀၂၀ ဖပညေ့န်စ်ှတွင ် EFR သည် Yangon Stock Exchange ၏ ဆဋ္ဌမ္ထဖမ္ောက် Listed 

Company ဖြစ်လောခ ေ့သည။် 

 


