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၂၀ ၂၀-၂၁ န ှစ ်တစ ်ဝက ် - က ုမ္ပဏီစ ီမ္ံအုပ်ခ  ျုပ်မ္ ှုအဖ  ွဲ့၏ ဆ  ွေး ဆန  ွေးမ္ ှုမ္  ွေး န ှင ်  န ်ွေးစ စ ်ဆလ လ မ္ှု 

 

Ever Flow River Group Public Company Limited ၏ ဘ ု တ ် အ ဖ ွဲ သ ည် တစ ်န ှစ ်တစ ်ဝက ်က ာလ အတ က် 

စ ီမံခ န  ်ခ ွဲမှုဆ ုင်ရာ ဆဆ ွေး ဆန  ွေးမ ှုမ ာွေး န ှင ် ဆန ်ွေးစ စ ်ဆလ လာမှုမ  ာွေး အ  ား  က ြေ ည  အပ်ပ ါ သည ်။ အခ  ားက ငွေ က ြေ ားအ ကေ န ှင့်် 

က  ခ်ပ ထ ားခ င်ား  မရ ှှိပါ လျှင် ကငွေ ပမ  ဏက  ်ခပ ျ ြေ ် အ  ားလ  ားမ ှ   ခ မေ ်မ ြေ ျ ပ်ကငွေခ စ ်ပါ သည ် ။  

ဤဆဆ ွေး ဆန  ွေးဆန ်ွေးစ စ ်မှု အစ ီရင်ခံ စ ာတ င် န ှစ ်တစ ်ဝက ် ၂၀၂၀ ( ၁ ရက ်၊ ဆအ ာက ်တ ု ဘာ ၂၀၁၉ မ ှ၃၁ ရက၊် မတ်လ ၂၀၂၀ ) ၏ 

အစ ီရင်ခံစ ာန ှ င ် န ှစ ်တစ ်ဝက ် ၂၀၂၁ ( ၁ ရက ်၊ ဆအာက ် တ ုဘ ာ ၂၀၂၀ မ ှ ၃၁ ရက ်၊ မတ်လ ၂၀၂၁ )၏ အစ ီရင်ခံစ ာ ဖဖ င ် 

န  ှုင်ွေးယှဉ်၍ သုံွေး သပ်တ င်ဖပထ ာွေးပ ါ သည ်။ စ ီမံခ န  ်ခ ွဲမှုဆ ုင်ရာ ဆဆ ွေးဆ န  ွေးမ ှုမ ာွေးန ှင ် ဆန ်ွေးစ စ ်ဆလ လာမှုမ  ာွေး   ၏ အကသားစ ှိတ် အ  ား  

ကအ  ြေ ်ပါ  အတှိ င်ား ကလ့် လ သှိရှှိ န ှိ င်ပါ သည ်၊၊ 

 

 
ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ စ  စ  ကပါ င်ား၀ငက် ငွေ သ ည ်ယ င် န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ  င် အ ရ ံှု ွေး က  ပ် ၄၄,၈၃၂,၀၅၂ ရရ ှ ရာမှ ၂၁၉% ဆလ ာ က   ခွဲ ပပီွေး   ယခုန ှစ ် 

ဝက ်၂၀၂၁ တ င် အ ရ ံှု ွေး က  ပ် ၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉ သာ ရရ ှ ဆဆာ င်ရွ က ် န  ုင်ခွဲ ပါ သည ်။ ယခုက ွဲ သ ု  အ ရ ံှုွေး ပ ုခ ွဲ ရ ဖခင်ွေးမ ှာ Covid-19 

ြေ ပ်ကရ ဂါ အ ြေ ပ် အတည ်ား န ှင့်် အခက ်ခွဲမ  ာွေးကက ာွေး ကက   ွေး စ ာွေးခ ွဲ ရဆ သာ ဆကက ာင ် ဖဖစ ်ပါ သည ်၊၊ 

SUMMARY OF GROUP STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

 HY 2020  HY 2021 

 (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

 Revenue  8,529,407,952          11,358,228,281        33%

 Cost of goods sold (6,950,254,607)         (10,129,519,788)       46%

 Gross profit           1,579,153,345            1,228,708,492 -22%

 Gross profit Margin 19% 11% -42%

 Administration expenses (1,466,835,390)         (1,182,575,830)         -19%

 Profit before interest and tax              112,317,955                46,132,662 -59%

 Other income                21,061,827                  3,931,466 -81%

 Finance cost 

 Profit before tax              133,379,782                50,064,129 -62%

 Income tax expenses (52,441,043)             (64,703,393)              23%

 Profit after tax                80,938,739               (14,639,264) -118%

 Share of associates profit (61,217,875)             (217,717,774)            256%

 Profit for the year                19,720,864             (232,357,039) -1278%

 Other comprehensive income for the year              (64,552,916)                89,166,500 -238%

 Total comprehensive income for the year              (44,832,052)             (143,190,539) 219%

 Profit attributable to: 

 Owners of the Parent                17,619,571             (232,521,516) -1420%

 Non-Controlling Interest (NCI) 2,101,293                164,478                   -92%

 Total profit of the year                19,720,864             (232,357,039) -1278%

Total comprehensive income attributable to:

 Owners of the Parent              (46,933,345)             (143,355,016) 205%

 Non-Controlling Interest (NCI)                  2,101,293                     164,478 -92%

 Total Comprehensive income for the year              (44,832,052)             (143,190,539) 219%

 Weighted no. of ordinary shares 19,977,223              19,977,223               0%

 Earnings Per Share (2)                            (7)                            219%

 DESCRIPTION % CHANGE
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ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ စ  စ  ကပါ င်ား၀ငက်ငွေ သ ည ်  ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် ၈,၅၂၉,၄၀၇,၉၅၂ က  ပ ် ရရ ှ ရာမှ ၃၃% ခန  ် တ ုွေးလ ာပပီွေး ယခုန ှ စ ် 

ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၁၁,၃၅၈,၂၂၈,၂၈၁ က  ပ ် ဆဆ ာင်ရွက ်န  ုင်ခွဲ ပါ သ ည ်။ ထ ုသ ု  တ ုွေးလာရ ဖခင်ွေး သည  ် လက ်ဆအ ာက ်ခံ က ုမပဏီခ  ွဲမ ာွေး 

အန က ်မှ အဓ က ဆထာက ်ပံ  ပ ု ဆ ဆာ င်ဆရွေး လုပ်ငန ်ွေးခ  ွဲမ ာွေး ဖဖစ ်ဆ သာ  MRTW Logistics, EFR GLE and Gold Shipping 

တ  ု ၏ စ မ် ွေး ဆ ဆ ာ င် မှု မ  ာ ွေး မှ ာ ယခုန ှစ ် ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၈၂%, ၁၁၉% န ှင ် ၉% အသီွေးသွီေး ပ ုမ ု ဆဆာ င်ရွက ်န  ုင်ခွဲ ကကပ ါ သည ် ၊၊ 

ထ အုဖပ င် EFR Trading Company Limited ၏ ဝင်ဆ င မှာ စ ုစ ုဆပါ င်ွေးဝ င်ဆ င ၏ ၅၀% ဖဖစ ်ပ ပီွေး ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် 

ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ ဖဖင်   ယှဉ်လ  င်လည်ွေး ၄၉% ပ ုမ ုတ ုွေးတက ်လ ာ ခွဲ ပါ သည ်။ 

  

 

BREAKDOWN OF GROUP REVENUE

HY 2020 HY 2021

DESCRIPTION (Oct2019-Mar2020) (Oct2020-Mar2021)

(Unaudited ) (Unaudited )

EFR (Stand Alone) 189,000,000               2% 99,000,000              1% -48%

MRTW Logistics 632,080,283               7% 1,150,218,319         10% 82%

MULTIPACK -                            0% -                         0%

UCS 658,754,473               7% 236,469,429            2% -64%

EFR GLE 1,294,973,939            15% 2,834,370,123         24% 119%

MRTW Manufacturing 779,086,993               9% 431,268,240            4% -45%

Gold Shipping 460,215,865               5% 502,930,773            4% 9%

EFR Trading 4,069,807,233            46% 6,052,327,618         50% 49%

LDC Mandalay 733,116,900               8% 269,526,634            2% -63%

A Logistics -                            0% 434,657,333            4%

 Total Revenue 8,817,035,687            100% 12,010,768,469       100% 36%

Intercompany transaction (287,627,735)              (652,540,189)           

 Total Revenue 8,529,407,952            11,358,228,281       33%

% CHANGE% OF TOTAL% OF TOTAL

BREAKDOWN OF GROSS PROFIT

 HY 2020  HY 2021 

 (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

EFR (Stand Alone) 189,000,000            6% 99,000,000                     8% -48%

MRTW Logistics 114,250,534            6% 95,163,251                     7% -17%

MULTIPACK -                          0% -                                 0%

UCS 103,758,950            4% 58,208,894                     5% -44%

EFR GLE 346,235,039            20% 320,176,463                   25% -8%

MRTW Manufacturing 263,437,223            7% 103,380,139                   8% -61%

Gold Shipping 223,164,948            19% 305,567,116                   24% 37%

EFR Trading 174,404,360            9% 148,673,447                   12% -15%

LDC Mandalay 164,902,290            7% 107,064,404                   8% -35%

A Logistics -                          3% 47,760,055                     4%

Total Gross Profit 1,579,153,345         81% 1,284,993,768                 100% -19%

Intercompany transaction -                          (56,285,276)                    

Total Gross Profit 1,579,153,345         1,228,708,492                 -22%

 DESCRIPTION % OF TOTAL % CHANGE% OF TOTAL
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ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ စ  စ  ကပါ င်ားအ ြေ မ်ား အ ခမတ် သည ် ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် ၁,၅၇၉,၁၅၃,၃၄၅ က  ပ ်ရရ ှ ခွဲ ရာမှ ယခုန ှစ ် ဝက ်၂၀၂၁ တ င် 

၁,၂၈၄,၉၉၃,၇၆၈ က  ပ် သ ု  ၁၉% ပ ု၍ ဆလ ာ က  ခွဲ ပါ သည ်။ ဆ ရာင်ွေးက ုန ်၏ က ုန ်က  စ ရ တ ် သ ည ် ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် 

၆,၉၅၀,၂၅၄,၆၀၇ က  ပ ် မ ှ ယခု န ှစ ် ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၁၀,၁၂၉,၅၁၉,၇၈၈ က  ပ်ထ တက ် လာပါ ဆ သာ ဆကက ာ င ် ၄၆% ထ တ ွုေး၍ 

ဆဖပာ င်ွေးလွဲ ခွဲ ဖခင်ွေးဖဖစ ်ပါ သည ်၊၊ ဆရာင်ွေးက ုန ်၏ က ုန ်က  စ ရ တ် တ ုွေး လာရဖခ င်ွေးမ ှာ EFR Trading တ င် လုပ်ငန ်ွေး တ ုွေးခ ွဲျဲ့ ဆဆ ာင်ရွက ် 

ခွဲ ဖခင်ွေး ဆကက ာင ် လည ်ွေးဆက ာင်ွေး၊ Gold Shipping မှလ ွဲ၍ ဆထ ာက ်ပံ ပ ု ဆဆာ င်ဆရွေး လုပ်ငန ်ွေးခ  ွဲမ ာွေး အာွေး လံုွေး တ င် လုပ်ငန ်ွေးသံုွေး ဆင မ ာွေး ပ ု မ ု 

က  သင ်ခွဲ ဆ သာ ဆကက ာင ် ဖဖစ ်ပါ သ ည ်၊၊ စ  စ  ကပါ င်ားအ  ြေ မ်ား အခမ တ် သည ် ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် ၁၉% ရရ ှ  ခွဲ ဆသ ာ်လည်ွေး  ယခုန ှ စ ် 

ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၁၁% သာ စ  မ်ွေးဆဆာ င်န  ုင်ခွဲ သ ဖဖင ် ဆဖပာ င်ွေးလွဲမှုန ံှုွေး ၄၂% ထ ရှ ခွဲ ပါ သည ်၊၊ 

 

 
 

မ ခ င်က ုမပဏီန ှင ် လက ်ဆအ ာက ် ခံ က ုမပဏီမ ာွေးအကက ာွေး လုပ်င န ်ွေးဆဆာ င်ရွက ်မှုမ ာွေးက  ုပါ ထည  ်သ င်ွေး တ က်ခ က ်ထာွေးဆ သ ာ 

စ ီမံခ န  ်ခ ွဲမှု အသုံွေးစ ရ တ်စ ုစ ုဆပါ င်ွေးသည် ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် ၁,၄၆၆,၈၃၅,၃၉၀ က  ပ်မ ှ ၁၆% ခန ် ထ ဆလ ာ ခ န  ိူင်ခွဲ ပ ပီ ွေး 

ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၁,၂၃၈,၈၆၁,၁၀၆ က  ပ် သုံွေးစ  ွဲခွဲ ပါ သည ် ။ EFR Trading လုပ်ငန ်ွေးခ  ွဲမ ှ လ ွဲ၍ က  န ်လက ်ဆအာက ် ခံ 

က ုမပဏီမ ာွေး အ ာွေးလံုွေးသည် ခက ်ခွဲက ာလ မ ာွေးပ င် ဖဖစ ်လင ်ကစ ာွေး အသုံွေးစ ရ တ်စ ရ တ်မ ာွေး အ ာွေး ဆလ  ာ ခ သုံွေးစ  ွဲ န  ုင်ခွဲ ပါ သည ်။ EFR 

Trading လုပ်ငန ်ွေးခ  ွဲ  ၏ လုပ်ငန ်ွေးစ ီမံခ န  ်ခ ွဲမှု က ုန ်က  စရ တ်သ ည ် ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ ထက ် ၃၂% ခန  ် အ သုံွေးစ ရ တ်မ ာ ွေး 

တက ်လာခွဲ ဖခ င်ွေး သည ် က ုန ်သ ယ် မှု ပမ ာဏ ဖမြှင ်တင်ခွဲ ဖခင်ွေး ဆကက ာ င ် ဝန ်ထမ်ွေး စ ရ တ် ပ ုမ ုသုံွေးစ  ွဲခွဲ ရဖခငွ်ေး ဖဖစ ်ပါ သည ်၊၊ 

 

 

 

 

BREAKDOWN OF ADMINISTRATIVE EXPENSES

 HY 2020  HY  2021 

 (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

EFR (Stand Alone) (261,430,410)           (272,561,835)          4%

MRTW Logistics (138,256,557)           (69,578,419)            -50%

Multipack (1,004,663)              (58,515)                   -94%

UCS (105,928,881)           (43,665,526)            -59%

EFR GLE (304,959,887)           (208,399,040)          -32%

MRTW Manufacturing (242,915,442)           (178,300,835)          -27%

Gold Shipping (141,557,332)           (132,610,816)          -6%

EFR Trading (132,684,726)           (174,959,745)          32%

LDC Mandalay (138,097,491)           (112,852,163)          -18%

A Logistics -                         (45,874,213)            

Total administration expenses (1,466,835,390)        (1,238,861,106)        -16%

Intercompany transaction 56,285,276             

Total administration expenses (1,466,835,390)        (1,182,575,830)        -19%

 DESCRIPTION % CHANGE
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မ  ခင်က ုမပဏီန ှင ် လက ်ဆအ ာက ် ခံ က ုမပဏီမ ာွေး အကက ာွေး လုပ်င န ်ွေး ဆဆာ င်ရွက ်မှုမ ာွေးက  ု ထည  ် သ င်ွေး တ က်ခ က ်ပပီွေး ဆန ောက ် 

ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် အရံှုွေး ၄၄,၈၃၂,၀၅၂ က  ပ်ဖဖစ ်ခွဲ ဆသာ်လ ည ်ွေး ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉ က  ပ်ထ   

BREAKDOWN OF NET PROFIT AND COMPREHENSIVE INCOME

 HY  2020  HY  2021 

 DESCRIPTION  (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

EFR (Stand Alone) 110,187,823             (172,008,541)            -256%

MRTW Logistics (6,587,534)                19,189,492               -391%

Multipack (838,513)                   204,009                    -124%

UCS (3,592,990)                10,907,526               -404%

EFR GLE 25,433,508               83,963,021               230%

MRTW Manufacturing 18,373,343               (74,920,695)              -508%

Gold Shipping 61,210,219               130,871,993             114%

EFR Trading 31,289,726               (8,874,210)                -128%

LDC Mandalay 28,017,237               (5,386,240)                -119%

A Logistics -                           1,414,382                 

Share of Profit from Associates (61,217,875)              (217,717,774)            256%

Total net income for the year 202,274,944             (232,357,039)            -215%

Intercompany transaction (182,554,080)            -                           

Total net income for the year 19,720,864               (232,357,039)            -1278%

Foreign Currency Translation (64,552,916)              89,166,500               

Total comprehensive income for the year (44,832,052)              (143,190,539)            219%

% 

CHANGE

 SECTOR WISE NET INCOME   HY  2020  HY  2021 

 DESCRIPTION  (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

Logistics Sector 104,480,441             240,960,173             131%

Trading Sector 31,289,726               (8,874,210)                -128%

Other Sector 17,534,830               (74,716,686)              -526%

Total net income for the year 153,304,996             157,369,276             3%

% 

CHANGE
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အရံှုွေး ဆပေါ်ခ ွဲ သဖဖ င ် ၂၁၉% ခန  ် ထ က  ဆင်ွေး ခွဲ ပါ သည ်။ ဆထာက ်ပံ ပ ု ဆဆာ င်ဆရွေး  လုပ်ငန ်ွေးခ  ွဲ မ ာွေးအာွေး လံုွေးသည ် အသ ာွေးတ င်အ ဖ မ တ် 

ရရ ှ ဆအ ာင် ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ကက   ွေးပ မ်ွေး ဆဆာ င်ရွက ်န  ုင်ခွဲ  ပါ သည ်၊၊ MRTW Logistics, UCS, EFRGLE, န ှင ် Gold 

Shipping တ ု ၏ အသ ာွေးတ င်အ ဖ မတ် ရရ ှ  တ ုွေးတက ်မှု သည ် ယ  င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ ဖဖင ် ယှဉ်လ င် ၃၉၁%, ၄၀၄%, ၂၃၀% န ှင ် 

၁၁၄% တ ု  အ သီွေးသွီေး ဖဖစ ်ကက ပါ သည ်။ သ ုဆ သ ာ် LDC Mandalay သ ည် ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၅,၃၈၆,၂၄၀ က  ပ် 

အရံှုွေး ဆပေါ်ခ ွဲ ဆ သာ် လည ်ွေး ၊ ၄ငွ်ေး ဆထာက ်ပံ ပ ု ဆ ဆာ င်ဆရွေး လုပ်ငန ်ွေးခ  ွဲ မ ာွေး အ ာွေးလံုွေး၏ အသ ာွေးတ င် အဖ မတ် ရရ ှ ဆင  စ ုစ ုဆပါ င်ွေး သ ည ် 

ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၂၄ ၀,၉၆၀,၁၇၃ က  ပ် ဆကက ာင ် ဖဖစ ်ပါ ဆသ ာဆကက ာင ် ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ ၏ ၁၀၄,၄၈၀,၄၄၁ က  ပ် ဖဖင ် 

န  ုင်ွေးယှဉ်ပါ က ၁၃၁% တ ုွေးတက ်လာပါ သည ် ၊၊ 

လက ်ဆအ ာက ်ခံက ုမပဏီတစ ်ခုဖဖစ ် ဆသ ာ MRTW Manufacturing အ ဆ န ဖ ဖ င ် Covid 19 ဆ က က ာ င ် ဖ ဖ စ် ဆ ပ ေါ် ဆ သ ာ 

စီွေး ပ ာ ွေး ဆ ရ ွေး ထ  ခ ု က် မှု ၏ အက    ွေး ဆက ် သ က် ဆ ရ ာ က် မှု ရှ ခွဲ ပ ါ ၍  ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၇၄,၉၂၀,၆၉၅ က  ပ ်အရံှုွေးဆပေါ်ခ ွဲ ပါ သည ် ။ 

ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ ဖဖင ်ယဉှ် လ င် ၅၀၈% ပ ုမ ု ထ ခ ုက ်ခွဲ ပါ သည ်၊၊ ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် အ ရံှုွေးဆ ပေါ်ခ ွဲ ရဖခင်ွေးမ ှာ ဝန ်ထမ်ွေးစ ရ တ် 

ပ ုမ ု သုံွေးစ  ွဲခွဲ ရဖခငွ်ေး ၊ ဝန ်ဆဆာင်မှု ဆပွေး ရန ် အလုပ် လုပ်က  ုင်န  ု င်ခ  န ်န ည ်ွေးခ ွဲ ရဖခင်ွေး န ှင ် အဓ က ဆဖာက် သည ်မ ာွေး သ ည ် 

လုပ်ငန ်ွေးရ ပ် ဆ ုင်ွေးခ ွဲ ဖခင်ွေးမ  ာွေးရ ှ ခွဲ ပါ ၍ က ုန ်အမှာစ ာမ ာွေးန ည ်ွေးခ ွဲ ဖခင်ွေး ဆ ကက ာင ် ဖဖစ ်ပါ သည ်၊၊ 

လက ်ဆအ ာက ်ခံက ုမပဏီတစ ်ခုဖဖစ ် ဆသ ာ EFR Trading သည ် ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၈,၈၇၄,၂၁၀ က  ပ် 

အရံှုွေး ဆပေါ်ခ ွဲ ပါ သည ်။  ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ ဖဖင ် ယှဉ်လ င် ၁၂၈% ပ ုမ ု ထ ခ ုက ်ခွဲ ပါ သည ်၊၊ ယ င် န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် အဖမ တ် 

၃၁,၂၈၉,၇၂၆ က  ပ်ဖဖစ ်ခွဲ ဆသာ် လ ည ်ွေး၊ ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် အရံှု ွေးဆပေါ်ရ ဖခင်ွေးမ ှ ာ န  ုင်ငံဖခ ာွေးဆ င ဆကက ွေး လွဲလှယ်မှု အဆ ဖပာ င်ွေးလွဲန ံှုွေး 

ကက ီွေးမ ာွေးမ ှုဆကက ာင ် ဖဖစ ်ပါ သည ်၊၊ 

ဆင သာွေးမ ဟုတ်ပွဲ ဆင ဆ ကက ွေးဆဖပ ာ င်ွေးလွဲ ဆဖာ် ဖပဖခငွ်ေး ဆ ုင်ရ ာအ ရံှုွေးအ ဖ မတ် (Non-Cash Currency Translation Loss) 

အာွေး ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် အဖမတ် ဆင အဖဖစ ် ၈၉,၁၆၆,၅၀၀ က  ပ်အာွေး ထည  ်သ င်ွေး တ က်ခ က ်တင်ဖပရ လ င် စ ုစ ုဆပါ င်ွေး 

အရံှုွေး ဆင မှ ာ  ၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉ က  ပ် အဖဖစ ် ဆလ ာ က  ခွဲ ပါ သည ်။ ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် အရံှုွေးဆ င အ ဖဖစ ် ၆၄,၅၅၂,၉၁၆ က  ပ် 

အာွေး ထည  ်သ င်ွေးတ က ်ခ က ်တင် ဖ ပရ လ င် စ ုစ ုဆပါ င်ွေးအရံှုွေးဆ င မှ ာ  ၄၄,၈၃၂,၀၅၂ က  ပ်ဖဖစ ်ခွဲ ပါ သည ်။ 

 

 
 

Associate က ုမပဏီမ ာွေး အ ဆန ဖဖ င ် K-EFR  ဖက ်စ ပ်က ုမပဏီတ င် က ျွ န ်ုပ်တ  ုမ ခ င်က ုမပဏီသည ် ၃၀% ပ ုင်ဆ ု င်သည  ် အဆလ ာက ် 

၎င်ွေးတ ု  က ျွ န ်ုပ်တ  ုစ ုစ ုဆပါ င်ွေး ဘဏဏ ာဆရွေး ရှင်ွေးတမ်ွေး တ င် ယ င်န ှစ ်ဝ က ်၂၀၂၀ တ င် ၃၈,၈၄၃,၀၁၄ က  ပ် အဖမ တ်ရရှ ခွဲ ဆ သာ် လည ်ွေး ၊ 

ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၁၂၉,၄၉၆,၅၃၁ က  ပ် အရံှုွေးဖဖင ်ပါ ဝ င်ခွဲ ပါ သည ်။ အ ရံှုွေး ၄၃၃% တ ုွေးလာခွဲ ပါ သည ်။ ၎င်ွေးဖ က ်စ ပ်က ုမပ ဏီ 

သည ် လုပ်ငန ်ွေးစ  မ်ွေးဆဆ ာင်န  ု င်ပပီွေး အကက မ်ွေး အဖမတ်န ှ င ် အခ န ်မဆ ဆာ င်မှီ စ ာရငွ်ေး တ င် အဖမတ်ရရှ ဆ သာ် လည ်ွေး ပံုဆသပ ုင်ပစ စည် ွေး 

(က ာွေးမ  ာွေး)၏ တန ်ဘ ွုေး ဆလ ာ အ ာွေး န ှစ ်တ ဖုဖင ် တ က်ခ က ်ခွဲ ဖခင်ွေးအာွေး ဖပန ်လည်ဖပင် ဆင်ရန ် ဆဆာ င်ရွ က ်ခွဲ န  ုင်ဖခင်ွေးမ ရှ ခ ွဲ ပါ ၊၊ K-EFR  

ဖက ်စ ပ်က ုမပဏီသည ် ယခုဖဖစ ်ဆပေါ်ဆန ဆ သ ာအခက ်ခွဲမ  ာွေး ဆကက ာ င ် န  ုင်ငံဆ တာ် အခ န ်ရုံွေး သ ု  တ င်ဖပ ဖပ င်ဆ င်ရန ် ကက န  ်ကက ာ မှု 

မ ာွေးရ ှ ဆန ခွဲ ပါ ဆသ ာဆ ကက ာ င ်  ယခု န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် အဖမတ်စ ာရ င်ွေးမ ရှ ပွဲ အရံှုွေးစ ာရငွ်ေး သာ ဖဖစ ်ခွဲ ပါ သည ်။ 
 

UTOC Multipack ဖက ်စ ပ်က ုမပဏီသည ် မ ခ င်က ုမပဏီ၏ လက ်ဆအ ာက ်ခံ က ုမပဏီတစ ်ခုဖဖစ ်ဆ သ ာ Multipack Engineering 

Services Limited မ ှ၄၀% ပ ုင် ဆ ုင်ပါ သည ်။ ၎င်ွေးဖ က ်စ ပ်က ုမပဏီ ၏ အရံှုွေး သည ် ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ၆၄,၈၇၆,၀၂၇ က  ပ်   

KEFR (30%) 38,843,014           (129,496,531)            -433%

HITLC (49%) (39,088,100)          (23,345,216)              -40%

UTOC Multipack (40%) (60,972,789)          (64,876,027)              6%

Share of Profit from Associates (61,217,875)          (217,717,774)            256%

Share of Profit from Associates
 HY  2021

Unaudited 
% CHANGE

 HY 2020

Unaudited 
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ဖဖစ ်ပပီွေး ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ တ င် ၆၀,၉၇၂,၇၈၉ က  ပ ် ဖဖစ ်ခွဲ ပါ သည ်။ ယ င်န ှစ ်ဝက ်၂၀၂၀ မှစ ၍ ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ ထ  

လုပ်ငန ်ွေး မ ာွေးအ ာွေး တ ုွေးတက ်မှု ရှ ဆအ ာင် ဆဆာ င်ရွက ်န  ုင်မှု မရ ှ  ဆ သာ ဆကက ာင ် ၄ငွ်ေး တ ု ၏ အသုံွေးစ ရ တ် မ ာွေးက  ု ဆလ ာ ခ  သုံွေးစ  ွဲ 

ခွဲ ဆကက ာ င်ွေးဆ တ ျဲ့ရှ ရပါ သည ်၊၊ ဖက ်စ ပ်လုပ်ငန ်ွေးစ တင်ခ  န ်မှ ယခုန ှစ ်အထ  ဆက ်တ ကု ်အရံှုွေးန ှ င ် ရငဆ် ုင် ဆန ရပ ါ သဖဖ င ် မ မ  တ  ု 

မ ခ င်က ုမပဏီမှ လ ုအပ်သည်မ ာွေး ဆက ်လက ်လုပ်ဆ ဆာ င်ရန ်က  ု ဆ ဆ ွေးဆန ွေးည ြှ န ှုင်ွေး ဖပင် ဆင် ဆန မ ှု မ ာွေးအာွေး ဆဆ ာင်ရွက ်ဆန ပါ သည ်။ 

 

HITLC (Hlaing) စ ီမံက  န ်ွေးက ုမပဏီသည ် တည်ဆဆာက ် ဆွဲ က ုမပဏီဖဖစ ်ပပီွေး မ မ  တ  ု မ ခ င်က ုမပဏီမှ ၄၉% ပ ုင်ဆ ုင် ထာွေးပ ါ သည ် ။ 

ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂၁ တ င် ထ  စ ီမအုံပ်ခ   ပ်မှု အ သုံွေးစ ရ တ်ဘဏဏ ာ ဆ ရွေး ရှင်ွေးတမ်ွေး မ ာွေးသ ာ တင်ဖပန  ု င်ပါ ဆသွေး သည ်။  

 

 
 

လြေ ်ငင်ားမ ဟ တ် က သ ရပ ှိ င် ွေင့််မျ  ား (Non-current Assets) 

ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ လြေ ်ငင်ားမ ဟ တ် ကသ   ရပ ှိ င် ွေ င့််မျ  ား တွေင် ပ  က သပှိ င်ပစ စည ်ား (Property, Plant & Equipment)၊  

မထှိကတွေွေ့န ှိ င်က သ ရပ ှိ င် ွေင့််မျ  ား (Intangible Assets)၊ ရငာ်းန ှ ားခမ ြှုပ်န ှ မှု (Investment) န ှင့်် လ ပ်ကဆ  င် ဆဲစ  မ ြေ ှိေ ်ား (Project Under 

Development) တှိ ို့ပါ ဝ င်ပါ သည ် ။ စ  စ  ကပါ င်ား လြေ ်ငင်ားမ ဟ တ်က သ ရပ ှိ င် ွေင့််မျ  ား သည ် ယ င် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက ် တွေ င်  

၉, ၈၁၁, ၆ ၀၇, ၀၄ ၅ က  ပ်  ရှှိရ မှ ယခုန ှစ ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက ် တ င် ၅,၄၂၅,၃၅၁,၇၃၂ က  ပ် သှိ ို့ ၄ ၅% ဆလ ာ က   ဲ့် ပါသည ် ။  

စ ီမံက  န ်ွေးတ င် လက ်ရှ လုပ်ဆဆ ာ င် မှု စ ရ တ်မ ာွေးဆကက ာ င ် ဆလ ာ က  ခွဲ ဖ ခင်ွေးဖဖစ ်ပါ သည ်။ 

 

လြေ ်ငင်ားရ ပှိ င် ွေင့််မျ  ား (Current Assets) 

ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ လြေ ်ငင်ားရ ပှိ င် ွေ င့်် တွေင် ပစ စည ်ားစ  ရငာ်း (Inventory) ၊  ကငွေ သ ားန ှင့်် ကငွေ သ  ားခ စ ်လွေ ယ်က သ ပစ စည ်ား (cash and cash 

equivalent)၊ ြေ  ေ ်သွေ ယ်မှုန ှင့်် အခ   ားရ ရှှိရေ ်ရှှိသည ်မျ  ား (Trade and other receivables) ၊ ကြေ ှိြှုကပား ထ ားက သ  အ ွေေ ်န ှင့်် အပ်က ငွေ  

(Prepaids, Advance Tax and Deposits) အစ ရှှိ သည ်တှိ ို့ပါ ဝ င်ပါ သည ်။ ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏  လြေ ်င င်ားရ ပှိ င် ွေင့််မျ  ား သည ်  

ပစ စည ်ားစ  ရငာ်းန ှင့်် ြေ  ေ ်သွေ ယ် မှုန ှင့်် အခ  ားရ ရေ ်ရှှိသည ့််အရ  မျ  ား က ြေ  င့်် ယ င် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက ်  တွေင် ၉, ၆ ၈၉, ၈၀၉ , ၃ ၀ ၉ 

က  ပ်  ရှှိရ မှ ယခုန ှစ ် ၂၀၂၁ မတ် လ ၃၁ ရက ် တ င် ၁၃,၆၅၀,၁၇၇,၁၄၅ က  ပ် သှိ ို့တြေ ်လ ပါ သည ်။  

FINANCIAL CONDITION

SUMMARY GROUP BALANCE SHEET

 As of 31st  As of 31st 

March, 2020 March, 2021

Unaudited Unaudited

Total Non-Current Assets 9,811,607,045           5,425,351,732            -45%

Total Current Assets 9,689,809,309           13,650,877,145          41%

Total Assets 19,501,416,354         19,076,228,877          -2%

Total Non-Current Liabilities  Nil  Nil 

Total Current Liabilities 3,511,067,581           3,877,194,128            10%

Total Liabilities 3,511,067,581           3,877,194,128            10%

Total Equity 15,990,348,774         15,199,034,749          -5%

Total Equity and Liabilities 19,501,416,354         19,076,228,877          -2%

% CHANGE

ASSETS

LIABILITIES

EQUITY

MMK
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လြေ ်ငင်ား ကပား ရေ ်တ ဝ ေ ်မျ  ား (Current Liabilities) 

ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ လြေ ်ငင်ားကပားရ ေ ် တ ဝ ေ ်မျ  ားတွေ င် ြေ  ေ ်သွေ ယ်မှုန ှင့်် အခ  ားကပားရ ေ ်ရှှိသည ့်် အရ မျ  ား (Trade and other payables)၊ 

အ ွေေ ်လျ  ထ  ားမ ှု  (Tax provisions)၊ လြေ ်  ရ ရှှိ ကသ   ကြေ ှိြှု တင် ကပ ားကငွေမျ  ား  (Advanced received) န ှင့်် ကပားရ ေ ်ြေ ျ ေ ်ကငွေ  

(Accurals)တှိ ို့ ပါ ဝ င်ပါ သည ်။ ယ  င် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက ် တွေင်  လြေ ်ငင်ား ကပား ရေ ် တ  ဝ ေ ်မျ  ား သ ည ် ၃ , ၅ ၁၁, ၀၆ ၇, ၅ ၈၁ ြေ ျ ပ်  

ြေ ျ ပ် မှ ယခုန ှစ ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက ် တ င် ၃,၈၇၇,၁၉၄,၁၂၈ က  ပ် သှိ ို့ ၁၀%  တြေ ်လ  ဲ့်ပါ သည ် ။ ထှိ သှိ ို့  

လြေ ်ငင်ား ကပား ရေ ်တ ၀ေ ်မျ  ား တ ြေ ်လ က သ   အဓ ှိြေ အ က ြေ  င်ား အရငာ်းမ ှ   က  န ်ခွဲ ဆသာ ဘဏဏ ာန ှစ ် ၂ န ှစ ် ၏ အခ န ်ဆပွေး ရန ်မ ာွေး 

ရှင်ွေးလင်ွေးန  ု င်ဖခင်ွေး မရ ှ ဆသွေးပ ါ ဆ သ ာဆကက ာင ် ဆပွေး ရန ်တာဝန ် မ ာွေး တှိ ား လ ရ ဖခ င်ွေး ဖဖစ ်ပါ သည ်။ 

 

မတည ် ကငွေရ င်ားပ ှိ င် ဆှိ င် သူမျ  ား (Equity Holder) န ှင့်် သြေ ် ဆှိ င် က သ မ တည ်က ငွေရင်ား 

ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့ြေ  မပဏ ၏ စ  စ  ကပါ င်ား အစ  ရှယ်ယ  ရှ င်မျ  ား၏ ပှိ င် ဆှိ င်မှု (Total Equity) သည ် ယ င် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက ် တွေ င်  

၁၅ , ၉၉ ၀, ၃ ၄၈, ၇၇၄  ြေ ျ ပ် မှ ယခုန ှစ ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက ် တ င် ၁၅,၁၉၉,၀၃၄,၇၄၉ က  ပ် သှိ ို့ ၅ %  ေ ိ်ု့ အေ ည ်ား င ယ်  

ကလျ  ့်ြေ ျ သွေ  ားပ ါ သည ်။ ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏   အခမတ်လြေ ်ြေ ျ ေ ် (Retained Earning) မျ  ားထဲမ ှ ယ င်န ှစ ် ၏ အရံှုွေးမ ာ ွေး 

က  ခံခွဲ ရဆသာ ဆကက ာ င ်  အစ  ရှယ်ယ  ရှင်မျ  ား၏  ပှိ င်ဆှိ င်မှု (Total Equity) သည ် ယခုန ှစ ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက ် တ င် 

အေ ည ်ားငယ် ကလျ  ့်ြေ ျ သွေ ား ခ င်ား ဖ ဖစ ်ပါ သည ်၊၊ 

 

ပြနလ်ည်သ  ုံးသြခ်ျကန်ငှ  ်အနာဂတမ်မ ာမ်နှ်ုံးချက်  

က ျွ န ်ုပ်တ  ုမ ခ င်က ုမပဏီ Ever Flow River Group Public Company Limited သည ် ရန ်က ုန ် စ ဆတာ  အ ပ်ခ   န ်ွေး တ င် 

အမ ာွေးပ  ုင်က ုမပ ဏီ အဖဖစ ် ၂၀၂၀ခ ုန ှစ ်ဆမလ၂၈ရ က ်မှစ ၍ စ က တ ့်ရှယ် ယ   က ား ြေ ွေြေ ်  တွေင်ပါ ဝ င်  န ှိ င် ဲ့်ပါ သည ်။ အမျ  ား ပှိ င်  

ြေ  မပဏ အကေ ခ င့်် တစ ်န ှစ ်တ  သြေ ်တမ်ား အတွေ င်ား  ြေ ်  ဲမှုမျ  ားစ ွေ  ကြေ  ြှုကတွေွေ့ ကြေ ျ  ်ခ တ်  ဲ့်ရပါ သ ည ်။ ဤအ ျ ှိေ ်ြေ  လ အတွေ င် ား  

ခပည ်တွေင်ားခပည ်ပြေ  ေ ်စ ည ်စ  ားဆင် ားမ ှုမှ  Covid-19 က ြေ  င့်် လ ည ်ားကြေ င်ား ၊ န ှိ င်င ကရား အ ကခပ င် ားအလဲက  ြေ  င့််လည်ား ကြေ  င် ား  

ြေ ျ ဆင်ား ဲ့်က ြေ  င်ား ကတွေွေ့ရှှိရပ ါ သ ည ်။ 

ယ  လြေ ်ရှှိြေ မဘ တစ ်ဝှမ ်ားခ စ ်ကပ ေါ်ကေ ကသ   ြေ ူားစ ြေ ်ကရ  ဂါ က  ြေ  င့်် ဆြေ ်စ ပ်လျှြေ ်ရှှိက သ   စ  ားပ ွေ ားကရား လ ပ် ငေ ် ား  

မျ  ားမ ှ  မက သ ျ  မှု၊  ေ ိ်ု့မှေ ်ားရ  ြေ ် ဲမ ှုမျ  ားသည်လည ်ား လ ပ်ငေ ်ားတှိ င်ား တွေင် ကတွေွေ့ကြေ  ြှုကေ ရသ ည ်မှ  တစ ်န ှစ ်ကြေ ျ  ် ဲ့်ပ ပ ား  

ယကေ ို့ထှိတှိ င် သြေ ်ကရ  ြေ ်လျ ြေ ်ရှှိပါ သည ်။ ၎ င်ား သြေ ်ကရ  ြေ ်မှုမျ  ားသည် တှိ ြေ် ရှိ ြေ ်  က သ ် လည ်ားကြေ င်ား၊ သွေယဝ် ှိ ြေ ် ၍  

ကသ  ်လည ်ားကြေ  င်ား ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့ ၏ ကထ ြေ ်ပ ့် သယ် ယူ  ပှိ ို့ကဆ  င်ကရား  လ ပ်ငေ ်ားမ ျ  ား အ ား ထှိ ှိ ြေ ်ကစ  ဲ့်ပါ သည ်။ EFR ြေ ှိ  

စ  မ အ ပ် ျ ြှုပ်သူမျ  ား အကေ ခ င့်် အ က ခပ င်ား အလဲမျ  ားန ှင့်် အ ၀ င် ွေင်ြေ ျ  ခ  စ ်ရေ ် အခပင် အ ွေင့်် အလမ်ား သစ ် မျ  ား ြေ ှိ ရှ က ွေခ င်ား အ  ားခ င့်် 

အကခ အ ကေ ြေ ှိ  ကခပကလျ  ့် ကစ ရ ေ ် န ှင့်် ကလျ  ့်ပါ ားကစ ရေ ်  အထိူွေး ကြေ ှိြှုားပ မ်ား  ကဆ  င်ရွြေ ် လျ ြေ ်ရှှိပါ သည ်။ ထှိ ြေ ဲ့် သှိ ို့  

အြေ ေ ိ်ု့အ သတ် ြေ ် ဲမ ှုမျ  ား ြေ  ား မှပ င် ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့သည ် အသ  ားစ ရှိ တ်မျ  ားအ  ား  ကလျ  ့် ျ န ှိ င် ကအ  င် စ  မ  ဲ့်ပပ ား ၊ ဝ င်ကငွေ မျ  ား  ပှိ မှိ ရရ ှှိရ ေ ်  

အ ားစ ှိ ြေ ်ကြေ ှိြှုားစ  ား  ဲ့် ြေ ရပ ါ သည ်။   

ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့ြေ  မပဏ ၏  ျ မှတ်ထ ား ကသ   ကရရ ှည ်မူဝ ါ ဒ အတှိ င်ား ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ ဆဖာက် သယ်မျ  ား၏  အြေ ျ ှိြှုားစ  ားပ ွေ ား န ှ င့််  

ခမေ ်မ စ  ားပ ွေ ားကရားလ  ပ် ငေ ်ားမ ျ  ားြေ ှိ  န ှိ င်င တြေ  က ား ြေ ွေြေ ် သှိ ို့ ခမ င့်် တင်ရေ ် ဦား တည ်၍ ၀ေ ် ကဆ  င် မှုမ ျ  ားြေ ှိ  ပ  က  ်  ကြေ ှိ ြှုားပမ ် ား  

ကဆ င်ရွြေ ်လျ ြေ ်ရှှိပါ သည ်။ ထှိ သှိ ို့ကဆ  င်ရွြေ ်ရ တွေင်  ကထ  ြေ ်ပ ့်ပှိ ို့ကဆ င်ကရား ၊  က ငွေ က ြေ ားန ှ င့််  ဘဏ္ဍကရား  ဆှိ င်ရ   ၊ IT န ှ င့််                      

e-commerce အခပ င် commercial intelligence မျ  ားြေ ှိ တွေဲစ ပ်  လ ပ်ကဆ  င် သွေ  ားမ ည ် ခ စ ်ပါ သည ်။ EFR မှ၀ေ ်ထမ် ား  

တစ ်ဦား ျ င်ားစ  သည ် ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့ြေ  မပဏ  ြေ ှိ  ကဒ သတွေ င်ား သ မြေ ြေ မဘ လ  ားဆှိ င်ရ တွေင် ဦားကဆ  င် န ှိ င်သည ့်် အ ွေဲွေ့အစ ည ်ား ခ စ ်ရေ ်  

အစ ဉ် အပမဲ ကြေ ှိြှုားပ မ်ား လျ ြေ ်ရှှိပါ သ ည ်။  
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EFR အ ကေ ခ င့်် ပ   မှေ ်သယ် ယူပှိ ို့က ဆ င်ကရား  ဝ ေ ်ကဆ  င်မှု မျ  ား  အ ခပ င် ေ ည ်ားဗ ျ ျူဟ  ြေ ျ ြေ ျ  ကရလမ ်ား၊ ြေ  ေ ်ားလမ ်ားမ ျ  ားအ  ား  

ပူား ကပါ င်ား ၍ ခပည ်တွေင်ားမ ှ ခ ပည ်ပသှိ ို့ စ  စ ဉ်ကဆ င်ရွြေ ်  ဝ ေ ်ကဆ င်မှုမျ  ား ကပား လျ ြေ ်ရှှိပါ သည ်။  ကထ  ြေ ်ပ ့်ပှိ ို့ကဆ  င်  

ဆြေ ်သွေယ် ကရား လ ပ် ငေ ်ား  ပှိ င်ားအ က ေ ခ င့််  အထူား တင်ခပရ မည ် ဆှိ လျှ င်  MRTW Logistics ၊ Unison Choice ၊ EFR G-Link န ှ င့််  

Gold Shipping တှိ ို့သည ်    အ ထူားကြေ ှိြှုားစ  ား က ဆ င်ရွြေ ် န ှိ င် ဲ့်  ြေ ပါ ကသ က ြေ  င့်် Covid-19 ခ စ ်ကပေါ်ကေ က သ   ြေ ် ဲြေ  လ  

အတွေ င်ား၌ ပင ် မန ှ စ ်ြေ ထြေ ် ဝ င်က ငွေမျ  ား ေ ်တ ား  ကြေ ှိြှုားစ  ား န ှိ င် ဲ့်က  ြေ  င်ား ယခုန ှစ ်ဝက ်၂၀၂ ၁ တွေင်  ကတွေွေ့ရှှိရမ ည ်ခ စ ်ပါ သည ် ။  

EFRLDC (Mandalay) လ ပ်ငေ ် ား ွေဲသည ်လည ်ား ြေ  ေ ်ားတွေင်ား ဆှိပ်ြေ မ်ား  အလ ပ်မ ျ  ား အ ား အခပည ့်် အဝ  မကဆ င်ရွြေ ်န ှိ င် ကသားပ ါ ၍  

သယ် ယူပှိ ို့ကဆ  င်ကရား  လ ပ်ငေ ်ား မျ  ားအ ား ြေ  ား လမ်ား ခ င့််  တ ြေ ်တလမ်ားမ ှ ဝ င်က ငွေရရ ှှိကစ ရေ ်  ယ  န ှစ ်တွေင် ပှိ မှိ ကဆ  င်ရွ ြေ ်  

န ှိ င် ဲ့်ပါ သည ်။ ထှိ ြေ ဲ့်သှိ ို့ ကဆ  င်ရွ ြေ ်ရ တွေင် ခပည ် တွေင်ား သ မြေ  ခ ပည ်ပသှိ ို့  တှိ င် ကအ  င်အ လ  ားစ   ဝေ ်ကဆ င်မှု (Package Service) 

မျ  ားအ ား ြေ  ေ ်ားလမ ်ား မှ တစ ်ဆ င့်် ေ ယ်စပ ်ြေ  ေ ်ပှိ ို့ကဆ င်ပပ ား  ယှိ ား ဒယ  ား  မှတစ ်ဆင့်် ြေ မဘ  န ှိ င် င အ သ ား သ ား သှိ ို့ ဝ ေ ်ကဆ  င်မှုမ ျ  ား  

ကပား န ှိ င် ဲ့် ပါ သည ်။ ယ  ြေ ဲ့် သှိ ို့  ြေ ် ဲြေ  လမျ  ားအ တွေင်ား  ထှိ ြေ ဲ့် သှိ ို့ ဝ ေ ်ကဆ င်မှုမျ  ား  ကပား ခ င်ားခ င့်် မှိ မှိတှိ ို့သ  မြေ  က  ြေ် သ ည ်  

(Customer) မျ  ားအ တွေြေ ်ပါ  အြေ ျ ှိြှုားကြေ ျ ားဇာူးမ ျ  ား  ရရ ှှိကစ ပါ သ ည ်။ ထှိ ို့အ ခပင ် EFR Trading အ ကေ ခ င့်် ယ  န ှစ ်တွေ င်  

ကရ ဘ်  ပှိ ို့ြေ  ေ ်ပမ  ဏ အ ားပ ှိ မှိ ၍ တှိ ား ျ ဲွေ့လ ပ်ြေ ှိ င် ဲ့်ပပ ား မှိမ ှိ တှိ ို့ြေ ှိ ယ်ပှိ င်  ြေ  ေ ်ပစ စည ်ားမ ျ  ားအ  ား က ထ ြေ ်ပ ့်ပှိ ို့ ကဆ  င် က ရ ား  

လ ပ်ြေ ှိ င်ခ င်ားခ င့်် လည ်ား ဝ ေ ်က ဆ  င်မှုမျ  ား အ  ား တှိ ား ျ ဲွေ့  ကစ န ှိ င် ဲ့်ပါ သည ်။   

ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့ြေ  မပဏ ၏ အဓ က စ ီမံက  န ်ွေးမ  ာွေး အ ာွေး လည ်ွေး အဖမန ်ဆံုွေး ပပီွေး စ ီွေးဆအာ င်ဆက ်လက ် ကြေ ှိြှုားစ  ား ကဆ င်ရွြေ ်  လျှြေ ် ရှှိ  

ပါ သည ်။ ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့သည ် ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏ဝ ေ ်ထမ်ားမ ျ  ားသ မြေ  ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့၏စ  ားပ ွေ ား ြေ ်မျ  ား၊ က  ြေ်သည်  မျ  ား အ  ား  

ဝ ေ ်ကဆ င်မှုကပား ရ  ၌  အခမတ်ဝ င်က ငွေရရ ေ ်  တစ ်  တည ်ားအ  ား ကရှား ရှုခ င်ား  မဟ တ် ဘဲ ြေ ျ ေ ်ားမ  ကရား  ကစ  င့််ကရှ  ြေ ်မှုြေ ှိ ပ ါ  

အထူားဂ ရ ခပြှု  ကဆ  င်ရွြေ ် လျှြေ ် ရှှိ ပါသ ည ။် ထှိ ို့ခပ င် ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့ြေ  မပဏ မှ ရငာ်းန ှ ားခမ ြှုပ် န ှ ထ  ားသူ မျ  ားသှိ ို့ အခမ တ်ကဝ စ   မျ  ား အ  ား  

မ ြေ  က သ  န ှစ ်မျ  ားတွေင်  ွေဲကဝ က ပား န ှိ င်ရေ ် အထူားကြေ ှိြှုားစ  ား  က ဆ င်ရွြေ ် လျှြေ ်ရှှိပါ သည ် ။ က ထ ြေ ် ပ ့်  ပှိ ို့ကဆ င်ကရား ဝ ေ ်ကဆ  င် မှု  

လ ပ်ငေ ်ားသည် အခ  ားလ ပ ်ငေ ်ားမ ျ  ား ၏ကရှွေ့ကခပား  ခ စ ် သည ့််အ ခပင်  စ  ားပ ွေ ားကရား  ြေ  ေ ်စ ည ်စ  ားဆင်ားမ ှုတွေင် မရ ှှိမခ စ ်လှိ အပ်က သ   

လ ပ်ငေ ်ားခ စ ်သည ့််  အ ား ကလျ  ်စ ွေ   ြေ ျွ န ် ပ်တှိ ို့သည ်လည ်ား ြေ ျွ န ် ပတ်ှိ ို့၏  ကြေ ှိြှုားစ  ားမ ှုခ င့်် ကရ ရှည ်က အ င်ခမ င်ကစ န ှိ င် ကသ   အ လ  ား  

အလ  ကြေ  င်ားမ ျ  ားရ ှှိ သည ့်် လ ပ် င ေ ်ားအခ စ ် ယ   ြေ ည ်ပါ သည ်။ 

ဒ ါရ ု က် တ ာ အ ဖ ွဲ ျဲ့ ၏ အ မ န ် အရ  

  

ဆဒေါ်ခ င်ဆံု 

     

အမှုကဆ  င် ဒါ ရ  ု က် တ ာ   

၁၅.၀၇.၂၀၂၁ 

Ever Flow River Group Public Company Limited 

                                                YSX Code 00006 

Level 11, No. 62, Room 1104,  

                          Mahabandoola Complex B,  

Tarwatainthar Street, Pazundaung Township, 

Yangon, Republic of the Union of Myanmar  

www.efrgroupmyanmar.com 
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    ABBREVIATIONS 

 

EFR Ever Flow River Group Public Company Limited. 

 

EFR GLE EFR G-Link Express Services Co., Ltd. 

 

EFR Trading Ever Flow River Trading Co., Ltd. 

 

Gold Shipping Gold Shipping Agency Services Co., Ltd. 

 

HITLC Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. 

 

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

 

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

 

MRTW Logistics Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd. 

 

MRTW Manufacturing MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd.  

 

Multipack Multipack Engineering Services Co., Ltd. 

 

UCS Unison Choice Services Co., Ltd. 

 

UTOC Multipack UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. 

 

A L A Logistics Co., Ltd. 
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2020-21 INTERIM RESULT - MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

 

The Board of Directors of Ever Flow River Group Public Company Limited and with its subsidiaries 

(The Group) would like to release Company’s unaudited interim financial statements for the six months 

ended 31st March 2021 (HY2021). All currency amounts are expressed in Myanmar Kyats unless otherwise 

specified. 

  In this discussion, the comparison of financial information of the subsidiaries of the Group reflected in the 

consolidated financial statements of Half Financial Year 2020 (unaudited from 1st October 2019 to 31st March of 

2020) and the consolidated financial statements Half Financial Year 2021 (unaudited from 1st October 2020 to 31st 

March of 2021). The Management Discussion and Analysis (“MD&A”) are provided as follows: 

 

 
 

Final consolidated total comprehensive income for the year HY2021 was minus MMK 143,190,539 and 

for HY2020 was minus MMK 44,832,052, which changes was 219% because of pandemic COVID 19 effects and 

political changes in this period. 

 

 

 

SUMMARY OF GROUP STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

 HY 2020  HY 2021 

 (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

 Revenue  8,529,407,952          11,358,228,281        33%

 Cost of goods sold (6,950,254,607)         (10,129,519,788)       46%

 Gross profit           1,579,153,345            1,228,708,492 -22%

 Gross profit Margin 19% 11% -42%

 Administration expenses (1,466,835,390)         (1,182,575,830)         -19%

 Profit before interest and tax              112,317,955                46,132,662 -59%

 Other income                21,061,827                  3,931,466 -81%

 Finance cost 

 Profit before tax              133,379,782                50,064,129 -62%

 Income tax expenses (52,441,043)             (64,703,393)              23%

 Profit after tax                80,938,739               (14,639,264) -118%

 Share of associates profit (61,217,875)             (217,717,774)            256%

 Profit for the year                19,720,864             (232,357,039) -1278%

 Other comprehensive income for the year              (64,552,916)                89,166,500 -238%

 Total comprehensive income for the year              (44,832,052)             (143,190,539) 219%

 Profit attributable to: 

 Owners of the Parent                17,619,571             (232,521,516) -1420%

 Non-Controlling Interest (NCI) 2,101,293                164,478                   -92%

 Total profit of the year                19,720,864             (232,357,039) -1278%

Total comprehensive income attributable to:

 Owners of the Parent              (46,933,345)             (143,355,016) 205%

 Non-Controlling Interest (NCI)                  2,101,293                     164,478 -92%

 Total Comprehensive income for the year              (44,832,052)             (143,190,539) 219%

 Weighted no. of ordinary shares 19,977,223              19,977,223               0%

 Earnings Per Share (2)                            (7)                            219%

 DESCRIPTION % CHANGE
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Even in COVID-19 critical time, our consolidated revenue for HY2021 was MMK 11,358,228,281, 

which was increased 33% from MMK 8,529,407,952 in HY2020. In which logistics sectors were performed by 

MRTW Logistics, EFR GLE and Gold Shipping with the changes, increment in HY2021 than last year, 82%, 

119% and 9% respectively.  Trading sector had contributed about 50% of revenue in total and the increment in 

HY2021 is 49% more than last HY2020. 

 

 
 

Our consolidated gross profit (“GP”) growth is decreased by 19% from MMK 1,579,153,345 in HY2020 

to MMK 1,284,993,768 in HY2021.  

 

BREAKDOWN OF GROUP REVENUE

HY 2020 HY 2021

DESCRIPTION (Oct2019-Mar2020) (Oct2020-Mar2021)

(Unaudited ) (Unaudited )

EFR (Stand Alone) 189,000,000               2% 99,000,000              1% -48%

MRTW Logistics 632,080,283               7% 1,150,218,319         10% 82%

MULTIPACK -                            0% -                         0%

UCS 658,754,473               7% 236,469,429            2% -64%

EFR GLE 1,294,973,939            15% 2,834,370,123         24% 119%

MRTW Manufacturing 779,086,993               9% 431,268,240            4% -45%

Gold Shipping 460,215,865               5% 502,930,773            4% 9%

EFR Trading 4,069,807,233            46% 6,052,327,618         50% 49%

LDC Mandalay 733,116,900               8% 269,526,634            2% -63%

A Logistics -                            0% 434,657,333            4%

 Total Revenue 8,817,035,687            100% 12,010,768,469       100% 36%

Intercompany transaction (287,627,735)              (652,540,189)           

 Total Revenue 8,529,407,952            11,358,228,281       33%

% CHANGE% OF TOTAL% OF TOTAL

BREAKDOWN OF GROSS PROFIT

 HY 2020  HY 2021 

 (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

EFR (Stand Alone) 189,000,000            6% 99,000,000                     8% -48%

MRTW Logistics 114,250,534            6% 95,163,251                     7% -17%

MULTIPACK -                          0% -                                 0%

UCS 103,758,950            4% 58,208,894                     5% -44%

EFR GLE 346,235,039            20% 320,176,463                   25% -8%

MRTW Manufacturing 263,437,223            7% 103,380,139                   8% -61%

Gold Shipping 223,164,948            19% 305,567,116                   24% 37%

EFR Trading 174,404,360            9% 148,673,447                   12% -15%

LDC Mandalay 164,902,290            7% 107,064,404                   8% -35%

A Logistics -                          3% 47,760,055                     4%

Total Gross Profit 1,579,153,345         81% 1,284,993,768                 100% -19%

Intercompany transaction -                          (56,285,276)                    

Total Gross Profit 1,579,153,345         1,228,708,492                 -22%

 DESCRIPTION % OF TOTAL % CHANGE% OF TOTAL
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Cost of goods sold was also increased from MMK 6,950,254,607 in HY2020 to MMK 10,129,519,788 in HY2021 

which changes was 46% more than last year, because trading purchase amount is significantly increased and 

operating cost for logistics are higher than last year in this cost of revenue. Except Gold Shipping, all units 

operation cost are increased. Based on higher COGS even can effort more revenue, gross profits margin was 

decreased from 19 % to 11 % which was changes less about 42% in HY2021.  

 

 

 
 

Our consolidated expenses before offsetting intercompany transaction has decreased by 16%, from MMK 

1,466,835,390 in HY2020 to MMK 1,238,861,106 in HY2021.  Except EFR Trading, the rest all logistics and other 

sectors can reduce administration expenses in this difficult time. The administration cost of EFR Trading was 

increased by 32% in HY2021 because of operation volume was higher than last year and higher administration cost 

especially for staff related expenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREAKDOWN OF ADMINISTRATIVE EXPENSES

 HY 2020  HY  2021 

 (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

EFR (Stand Alone) (261,430,410)           (272,561,835)          4%

MRTW Logistics (138,256,557)           (69,578,419)            -50%

Multipack (1,004,663)              (58,515)                   -94%

UCS (105,928,881)           (43,665,526)            -59%

EFR GLE (304,959,887)           (208,399,040)          -32%

MRTW Manufacturing (242,915,442)           (178,300,835)          -27%

Gold Shipping (141,557,332)           (132,610,816)          -6%

EFR Trading (132,684,726)           (174,959,745)          32%

LDC Mandalay (138,097,491)           (112,852,163)          -18%

A Logistics -                         (45,874,213)            

Total administration expenses (1,466,835,390)        (1,238,861,106)        -16%

Intercompany transaction 56,285,276             

Total administration expenses (1,466,835,390)        (1,182,575,830)        -19%

 DESCRIPTION % CHANGE
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BREAKDOWN OF NET PROFIT AND COMPREHENSIVE INCOME

 HY  2020  HY  2021 

 DESCRIPTION  (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

EFR (Stand Alone) 110,187,823             (172,008,541)            -256%

MRTW Logistics (6,587,534)                19,189,492               -391%

Multipack (838,513)                   204,009                    -124%

UCS (3,592,990)                10,907,526               -404%

EFR GLE 25,433,508               83,963,021               230%

MRTW Manufacturing 18,373,343               (74,920,695)              -508%

Gold Shipping 61,210,219               130,871,993             114%

EFR Trading 31,289,726               (8,874,210)                -128%

LDC Mandalay 28,017,237               (5,386,240)                -119%

A Logistics -                           1,414,382                 

Share of Profit from Associates (61,217,875)              (217,717,774)            256%

Total net income for the year 202,274,944             (232,357,039)            -215%

Intercompany transaction (182,554,080)            -                           

Total net income for the year 19,720,864               (232,357,039)            -1278%

Foreign Currency Translation (64,552,916)              89,166,500               

Total comprehensive income for the year (44,832,052)              (143,190,539)            219%

% 

CHANGE

 SECTOR WISE NET INCOME   HY  2020  HY  2021 

 DESCRIPTION  (Oct2019-Mar2020)  (Oct2020-Mar2021) 

 (Unaudited )  (Unaudited ) 

Logistics Sector 104,480,441             240,960,173             131%

Trading Sector 31,289,726               (8,874,210)                -128%

Other Sector 17,534,830               (74,716,686)              -526%

Total net income for the year 153,304,996             157,369,276             3%

% 

CHANGE
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Our group net income after offsetting intercompany transaction declined from the loss of MMK 

44,832,052 in HY2020 to loss of 143,190,539 in HY2021 which is 219% more than last year. 

The profit after tax of Logistics sectors were increased and could perform positive profits in HY2021. In 

which MRTW Logistics, UCS, EFRGLE, and Gold Shipping net profits were increased 391%, 404%, 230% and 

114% respectively.  However, LDC Mandalay’s loss of MMK 5,386,240 in HY2021 comparing with last 

year HY2020, the changes was 119% more loss. Considered in Logistics sectors (EFRGLE, Gold Shipping, 

UCS, MRTW Logistics, LDC Mandalay) total income for HY2021 was MMK 240,960,173 which was 

increased 131% more than last year HY2020 amount in MMK 104,480,441. 

The profit after tax of MRTW Manufacturing was seriously infected the loss in HY2021, minus 

MMK74,920,695 which was because of COVID 19 pandemic. Comparing with last year HY2020, which 

was 508% decreased. It was more administrative expenses during COVID 19 time and also the job are very 

limited in these period (factory was closed during serious time of COVID 19 and also effected by political 

changes).  

The profit after tax of Trading sector, EFR Trading was declined minus 128% than last year. For 

HY2020 could effort MMK 31,289,726 but in HY2021 was only minus MMK 8,874,210 which was because 

of mainly effect currency fluctuation in trading business. 

Taking into account of the unrealized currency translation gain MMK 89,166,500 in HY 2021 and 

which was effected to less loss on our group’s total comprehensive income minus MMK 143,190,539 in HY 

2021. As for the last year HY2020, the unrealized currency translation is lost about MMK 64,552,916 which 

could make more loss to our group’s total comprehensive income to be minus MMK 44,832,052 for HY 

2020. 

 

 

 

KEFR JV’s which is 30% owned by EFRGOCP, profit after tax contribution to our consolidated 

report for HY2021 was minus MMK 129,496,531. The amount was increased by 433% from MMK 

38,843,014 in FY 2020. The main reason of loss from KEFRJV is that all assets of KEFRJV were set for 

shorter life time for the depreciation. KEFR JV try to correct for the pattern of depreciation, but in this year 

HY2021, there have difficult to manage for those changes not only Japan side ( KEFR JV’s partner) but 

also difficult to submit to IRD Myanmar Tax office. Even though KEFR JV can perform profits before tax 

as profits, their financial report will be as stated as minus in our associated units.    

40% of UTOC Multipack JV is owned by EFRGOCP, and the profit after tax of UTOC JV contribute 

to our consolidated report for FY2021 was minus MMK 64,876,027.   The loss was 6% more in HY 2021. 

In HY 2020 and HY 2021, for a year UTOC JV was not able to operate profitably and the JV expense can 

reduce because of no significant work can perform. Being lack of management throughout all JV operating 

years, EFRGOCP will take necessary action in this year FY 2021.     

HITLC (Hlaing) projects was still in under construction, thus it cannot contribute earnings to 

EFRGOCP until completion of at least phase one of the project. 

 

 

 

KEFR (30%) 38,843,014           (129,496,531)            -433%

HITLC (49%) (39,088,100)          (23,345,216)              -40%

UTOC Multipack (40%) (60,972,789)          (64,876,027)              6%

Share of Profit from Associates (61,217,875)          (217,717,774)            256%

Share of Profit from Associates
 HY  2021

Unaudited 
% CHANGE

 HY 2020

Unaudited 
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Non-Current Assets 

Our non-current assets consist of Properties, Plant and Equipment, Intangible Assets, Investments and 

Project Under development. Total non-current assets as of 31st March 2021 decreased by 45% from MMK 

9,811,607,045 to MMK 5,425,351,732 to that was mainly from changes in project under development.  

 In project units financial statement, it is shown as payable to mother unit and not capitalized in this 

period so that those amount are shown in our consolidated statement as project under development as 

receivable.  

  

Current Assets 

Our current assets are composed of cash and cash equivalents, trade and other receivables, prepaid, 

advance tax and deposits. Our current assets increased 41% from MMK 9,689,809,309 as of 31st March 

2020 to MMK 13,650,177,145 as of 31st March 2021. The main reason was the increment in trade 

receivables which all are subsequent events transitions.  

 

Current Liabilities 

Our current liabilities consist mainly of trade and other payables, tax provisions, advanced received 

and accruals. There was a rise in total current liabilities by 10% from MMK 3,511,067,581 as of 31st March 

2020 to MMK 3,877,194,128 as of 31st March 2021. The main reason for this increase is due to increase in 

the provision for Tax payable from 2year (2019 and 2020). Most of units Tax assessment is under the 

arrangement of IRD that make in group consolidated payable high. 

 

Equity Attributable to Equity Holders 

Our group equity has slightly declined by 5% from MMK 15,990,348,774 as of 31st March 2020 to 

MMK 15,199,034,749 as of 31st March 2021. The main reason of our group equity changes is our retained 

earnings have reclined because of annual lost in year 2019-20. 

 

FINANCIAL CONDITION

SUMMARY GROUP BALANCE SHEET

 As of 31st  As of 31st 

March, 2020 March, 2021

Unaudited Unaudited

Total Non-Current Assets 9,811,607,045           5,425,351,732            -45%

Total Current Assets 9,689,809,309           13,650,877,145          41%

Total Assets 19,501,416,354         19,076,228,877          -2%

Total Non-Current Liabilities  Nil  Nil 

Total Current Liabilities 3,511,067,581           3,877,194,128            10%

Total Liabilities 3,511,067,581           3,877,194,128            10%

Total Equity 15,990,348,774         15,199,034,749          -5%

Total Equity and Liabilities 19,501,416,354         19,076,228,877          -2%

% CHANGE

ASSETS

LIABILITIES

EQUITY

MMK
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REVIEW AND FUTURE PROSPECT OF EFR 

 

Ever Flow River Group Public Company Limited (“EFRGOCP”) was listed at Yangon Stock 

Exchange on 28th May, 2020.  During one year old of Public listed company, we faced many difficulties 

and challenges in the last year. In this period, domestic and international activities were reduced by 

COVID-19 and also political events. Current global pandemic crisis and uncertainty have been 

significantly impacted many industries over the year till to date, logistics industry are also impacted 

directly and indirectly. 

In this situation, EFR can be strategically expanded our businesses and service lines into a wide 

range business from domestic to international freight forwarding services by Land Sea Air instead of 

normal routine providing total logistics solutions to our clients. Not only maximize effort but also cost 

reduce system were implements in our group. Every member of EFR allocates ourselves for the 

organization to become one of the leading total logistics service providers locally and globally. 

Based on our long-term group vision, we will apply and diversify synergistic combination and 

formation of total logistics solution services and carefully design our services in consideration of the 

welfare of our client and promoting Myanmar businesses to the international market. EFR management is 

tackling to mediate and mitigate this rapidly changing situation by simultaneously adapting current 

business model as well seeking for new opportunities, like IT and e-commerce, Commercial intelligence 

related with our logistics industry. 

To be highlighted that Logistics sectors (units are MRTW Logistics, UCS, EFRGLE and Gold 

Shipping) could performed normal routine as well as value added services for logistics through during the 

Covid-19 difficult time which contributed good earning in HY2021. As a one-stop logistic company, 

EFRLDC ( Ever Flow River Logistics and Distribution (Mandalay) Co., Ltd. ) could effort for not only 

dry port  business in middle of Myanmar but also for total logistics package shipment handling via Land 

Sea trade, from Yangon to Mandalay and Myawaddy by land and then by sea from Thailand port. In this 

routine (as a new strategy) arrangement was getting benefits for both side (customer as well as our service 

providers). 

Beside EFR will extend more contribution for Trading business since that can be own cargo 

management in total logistics which can be advantages for logistics sectors for a long term. Not only 

current ongoing business are to generate profit, but also all developing projects under EFR are taken care 

closely to be finished on time. We are taking care of our staffs, our clients and all of our partners and 

stakeholders in these critical time for not only getting business but also for all of health safety. 

Being essential role for all business sectors, logistics business will be in making headway of all other    

industries, we believe that there is a good potential of our logistic businesses for long term and also we 

can distribute dividend to all shareholders in near future.  

By Order of the Board 

 

 

Daw Khin Sone  

Executive Director 

15th July 2021 

Ever Flow River Group Public Company Limited 

                                                YSX Code 00006 

Level 11, No. 62, Room 1104,  

                          Mahabandoola Complex B,  

Tarwatainthar Street, Pazundaung Township, 

Yangon, Republic of the Union of Myanmar  

www.efrgroupmyanmar.com 
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    ABBREVIATIONS 

 

EFR Ever Flow River Group Public Company Limited. 

 

EFR GLE EFR G-Link Express Services Co., Ltd. 

 

EFR Trading Ever Flow River Trading Co., Ltd. 

 

Gold Shipping Gold Shipping Agency Services Co., Ltd. 

 

HITLC Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd. 

 

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

 

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

 

MRTW Logistics Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd. 

 

MRTW Manufacturing MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd.  

 

Multipack Multipack Engineering Services Co., Ltd. 

 

UCS Unison Choice Services Co., Ltd. 

 

UTOC Multipack UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd. 

 

A L A Logistics Co., Ltd. 

 

 


