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CORPORATE PROFILE

 EFR is a fully integrated Total Logistics Solution Service Provider. Under the management of the 
company, there are 7 business units, 5 project units and 2 associate units, employing over 400 employees, 
that are talented, experienced professionals. EFR core business is the logistics sector and has also diversified 
successfully into other industries such as Trading. EFR latest venture is logistics infrastructure development 
on a national level.

 EFR was founded in 1998 by Our Chairman, U Kyaw Lwin Oo as a customs clearance agent. Due to 
his extensive knowledge in the logistics industry, he has managed to build up a vast network of international 
freight forwarders, shipping agents, and logistics partners, diversifying the business into the group of com-
panies that we are today. EFR has built a reputation as an effective and efficient international freight forwarder 
that provides total logistics solutions to not only domestic customers but also international customers.
 Keeping in mind that the core business of EFR is in the logistics sector, our Chairman has diversified 
the business into total logistics, trading, and logistics infrastructure development. With the economic reform 
that is taking place in Myanmar, our Chairman aims to take the opportunity to further develop the logistics 
infrastructure of Myanmar on a national level and improve the transportation and logistics sectors to be on 
par with neighboring countries.

EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC CO., LTD.

STANDARD
BUSINESS UNIT PROJECT JOINT VENTURE

E.F.R - G Link Express
Services Ltd. (EFRGLE)

E.F.R Logistics & Distribution Centre
(Mandalay) Co.,Ltd. (EFRLDCMDY)

KAMIGUMI-E.F.R Logistics
(Myanmar) Co., Ltd.

Myanmar Round The World
Logistics Limited. (MRTW Logisitcs)

A Logistics Co., Ltd.
(A Log) UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd.

MULTIPACK Engineering
Service Limited. (Multipack)

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

E.F.R Logistics & Distribution Centre 
(Muse)

Gold Shipping Agency
Services Limited. (GSASL)

E.F.R Logistics & Distribution Centre 
(Myawaddy)

Unison Choice Services
Limited. (UCSL)

E.F.R Logistics & Distribution Centre 
(Tamu)

MRTW Manufacturing &
Inspection Co., Ltd. (MRTW Inspection)
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 EFR was incorporated as a public company limited by shares on 10 April 2014 in accordance with the 
Myanmar Companies Act 1914 (“MCA”). EFR has completed re-registration under the MCL and obtained a 
certificate of incorporation issued by the Directorate of Investment and Company Administration (“DICA”).

   EFR G-Link Express Services, Ltd. (EFRGLE)

 EFR G-Link Express Services, Ltd. is a wholly owned subsidiary of EFR, which was the first-ever estab-
lished company of EFR and is a strategically important entity of EFR Group. EFRGLE provides 3PL/4PL using 
international networks and value-added software solutions. Since it is the first subsidiary of EFR, EFRGLE 
retains many old and loyal customers and is highly reputable in the industry. Among the services provided, 
EFRGLE is strong in customs clearance and import-related services.

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

 Myanmar Round the World Logistics, Ltd, is a wholly owned subsidiary of EFR, providing domestic 
transportation by both containerization as well as general cargo, international freight forwarding, and total 
logistics services. MRTW Logistics mainly focuses on the air freight market and is working with international 
airlines, such as Nippon Air and Etihad Air, as their appointed general sales agent/cargo sales agents. Its ma-
jor customers are garment merchandizers from Japan.

  Unison Choice Services, Ltd. (UCSL)

 Unison Choice Services, Ltd. was incorporated in 2012 and is a wholly owned subsidiary of EFR, pro-
viding total logistics solutions to international garment and textile customers with container storage facilities 
at Ahlone International Port Terminal and Myanmar Industrial Port. UCSL became the authorized agent of 
Sinokor (Korean Shipping Line) since early 2016, focusing on short-haul shipping in Asia. Although UCSL pro-
vides total ogistics solutions, its strength lies in logistics services related to garment exportation. 
 
  Gold Shipping Agency Services, Ltd.  (GSASL)

 Gold Shipping Agency Services, Ltd. was established in 2000 and is a wholly owned subsidiary of 
EFR. Its main business involves shipping agency services by working with internationally recognized carriers. 
GSASL has been an exclusive shipping agent of Hyundai Merchant Marine (“HMM”) for about 20 years. The 
majority of the GSASL’s revenue comes from handling fees for HMM. In general, the GSASL has two types 
of customers: freight forwarders and direct customers. GSASL also provides services to external customers 
such as Direct customers with big volume of cargoes with in-house freight forwarding teams. They deal 
directly with the company as well as going through freight forwarders. The management maximizes the rev-
enue by optimizing container spaces in the shipping line and by establishing long-term relationship with its 
customers to fill up the spaces.

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

 Ever Flow River Trading Co., Ltd. is EFR’s wholly owned trading subsidiary, focusing on trading ser-
vices for import/export, trade financing and trade house facilities with support from international trade fi-
nancers and bankers. Occasionally, customers require not only end-to-end logistics services but also trading 
services. Depending on the credibility of customers, the management provides trade facilities via this vehicle.
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  MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd.  (MRTW Inspection)

 MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd. is a wholly owned subsidiary of EFR, specializing in gar-
ment inspection services and other services, such as needle detection services, outdoor inspection services, 
packaging, tagging and assortment services, barcode scanning services, and warehousing services, among 
others. Since Cut-Make-Pack (“CMP”) gaining traction in Myanmar, there has been a huge demand for gar-
ment inspection services. MRTW Inspection was set up to opportunistically fill the gap in the garment indus-
try.
 
  Multipack Engineering Services, Ltd.  ( Multipack )

 Multipack Engineering Services, Ltd. a wholly owned subsidiary of EFR, is providing services such 
as logistics engineering, infrastructure, transport and installation, garment-on-hanger construction, telecom 
projects, general engineering services, civil engineering services, mechanical and electrical services, earth-
work and road construction, project feasibility study and design development, project management and 
consultancy. Multipack aims to be able to provide turn-key project services. Multipack provides services to 
companies, including China’s Huawei Technologies Co., Ltd., across Myanmar.
 
  A  Logistics Co., Ltd. (A Log)

 A Logistics Co., Ltd was established as a joint venture company between Ayeyar Hinthar Holdings 
Co., Ltd and Unison Choice Services Ltd (subsidiary of EFR Group Public Co., Ltd) to operate not only for Total 
Logistics Solution but also for Ayeyarwady International Industrial Port (AIIP) operation in 2020, July 13 with 
experience community. The project, located on over 6,700 acres of land in Pathein Industrial Park on Pathein 
– Ngaputaw Road, will include infrastructures such as international port, warehouses, container field and 
bonded warehouses. 
 
  Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd. (EFRLDCMDY)

 An inland intermodal terminal is directly connected by road or rail to a seaport and operating as a 
center for the transshipment of sea cargo to inland destinations. In Myanmar, inland intermodal terminals 
are necessary for Myanmar to take full advantage of its strategic location linking China and India, as well as 
connecting the Southeast Asian region. The Government of Myanmar has designated eight cities to host an 
inland intermodal terminal with the focus on contribution to national development through an increase in 
international trade as well as domestic transportation and logistics services. To this end, the government has 
engaged selected companies to develop inland intermodal terminals on a Build-Operate-Transfer (“BOT”) 
basis. A Memorandum of Understanding (“MOU”) was entered into between EFR, as the concessionaire, and 
the Mandalay Regional Government, as the landowner, concerning a land concession for an inland intermod-
al terminal project in Mandalay Region on a BOT basis with a term of 70 years (i.e., an initial 50 years plus two 
renewable periods of 10 years each) from the commercial operation date. The inland intermodal terminal 
project involves the railway transportation of merchandise and goods between Yangon and Mandalay. The 
BOT contract has been agreed and signed. The contract provides for the construction of the intermodal ter-
minal to allow the transportation of merchandise and goods via the Yangon-Mandalay railway. The total area 
of the inland intermodal terminal Project Land is 14.05 acres, which is rented from the Mandalay Government. 
The value proposition of the project is to set up a one-stop intermodal inland terminal in Mandalay, providing 
cost savings through railway routes instead of trucking.
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CORPORATE PROFILE

	 EFR	 သည်	 ဟန်ချက်ညီညီဖြင့်	 အဖြည့်အဝ	 ပြါင်းစည်းလုြ်ကိုင်သည့်	 Total	 Logistics	 Solution	 Service	 Provider	
တစ်ရြ်ဖြစ်ြါသည်။	ကုမ္ပဏီ၏	စီမံခန့်ခွဲမှုပအာက်တွင်	 business	units	 (၇)ခု၊	 project	units	 (၅)ခု	နှင့်	 associate	unit	 (၂)ခုရှိပြီး	
ကျွမ်းကျင်ဆင့်ရှိ	 သဘာရင့်ဝန်ထမ်း	 ၄၀၀	 ပကျာ်ဖြင့်	 လုြ်ငန်းများကို	 ပဆာင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။	 EFR၏	 ြင်မလုြ်ငန်းမှာ	 logis-
tics	 sector	 ဖြစ်ပသာ်လည်း	 ကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့ပသာ	 အဖခားလုြ်ငန်းများအတွင်းသို့လည်း	 ယှက်ဖြာဝင်ပရာက်နိုင်ခဲ့သည်။	 လက်ရှိ	
အချနိ်တွင်	EFR	၏	ြန်းတိုင်သစ်မှာ	logistics	infrastructure	ကို	နိုင်ငံပတာ်အဆင့်ထိ	ဖမှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။

EFR	 ကို	 မိမိတို့၏	 ဥက္ကဌဖြစ်သူ	 ဦးပကျာ်လွင်ဦးမှ	 customs	 clearance	 agent	
လုြ်ငန်းတစ်ရြ်အပနဖြင့်	 ၁၉၉၈	 တွင်	 တည်ပထာင်ခဲ့ြါသည်။	 ကကယ်ဝလှသည်	
logistics	 လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ	 အသိြညာရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ရာ	 ဦးပကျာ်လွင်ဦးသည်	
ကျယ်ပဖြာလှသည့်	 နိုင်ငံတကာ	 freight	 forwarders	 များ၊	 shipping	 agents	 များ	
နှင့်	 logistics	 partners	 များြါဝင်ပသာ	 ကွန်ရက်ကို	 တည်ပထာင်နိုင်ခဲ့သည့်အဖြင်	

လက်ရှိ	 group	 of	 companies	 ကကီးဖြစ်လာသည်အထိ	 လုြ်ငန်းအသစ်များအတွင်းသို့	 ဝင်ပရာက်ယှက်ဖြာပြါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည်။	
ဖြည်တွင်း	customers	များအတွက်သာမက	နိုင်ငံတကာ	customers	များအတွက်ြါ	total	logistics	solutions	များ	ြံ့ြိုးပြးပနပသာ	
ကျွမ်းကျင်ထက်ဖမက်သည့်		international	freight	forwarder	အဖြစ်	ဂုဏ်သတင်း	ပမှေးလျှက်ရှိပနြါသည်။
	 EFR	 ၏ြင်မလုြ်ငန်းသည်	 logistics	 sector	 တွင်သာရှိပနသည့်အချက်ကို	 ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍	 မိမိတို့ဥက္ကဌသည်	
စီးြွားပရးကို	total	logistics	၊	trading	နှင့်	logistics	infrastructure	development	တို့တွင်ြါ	ဖြာဆင်းပစခဲ့သည်။	ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်	
လုြ်ပဆာင်ပနသည့်	 စီးြွားပရးဖြုဖြင်ပဖြာင်းလဲမှုနှင့်အတူ	 ဥက္ကဌသည်	 logistics	 infrastructure	 ကို	 နိုင်ငံပတာ်အဆင့်	
တိုးတက်သွားပစရန်နှင့်	 transportation	 နှင့်	 logistics	 ကဏ္ဍများကိုလည်း	 အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်	 ရင်ပဘာင်တန်းနိုင်ပစရန်	
ရည်ရွယ်လုြ်ပဆာင်ခဲ့သည်။
	 ၂၀၁၄	ဧပြီ	၁၀	ရက်ပန့တွင်	EFR	ကို	public	company	limited	တစ်ခုအဖြစ်	တရားဝင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည်။	EFR	သည်	MCLတွင်	
ဖြန်လည်မှတ်ြုံတင်ပြီးပနာက်	Directorate	of	Investment	and	Company	Administration	(“DICA”)	မှထုတ်ဖြန်သည့်	certificate	
of	incorporation	ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။	
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EFR G-Link Express Services, Ltd. (EFRGLE)

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

Unison Choice Services, Ltd. (UCSL)

Gold Shipping Agency Services, Ltd.  (GSASL)

	 EFR	 G-Link	 Express	 Services,	 Ltd.	 သည်	 EFR	 မှ	 အဖြည့်အဝြိုင်ဆိုင်သည့်	 လုြ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။	 ယင်းသည်	

EFR	 ၏	 ြထမဦးဆုံးတည်ပထာင်သည့်	 company	 	 ဖြစ်သကဲ့သို့	 EFR	 Group	 ၏	 မဟာဗျူဟာ	 ပဖမာက်အပရးြါသည့်	

အြွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်သည်။	EFRGLE	သည်	3PL/4PL	အသုံးဖြုသည့်	နိုင်ငံတကာကွန်ရက်များနှင့်	တန်ြိုးဖမှင့်	software	solutions	

များကိုြံ့ြိုးသည်။	EFR	၏	ြထမဦးဆုံးပသာ	လုြ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်နှင့်အညီ	EFRGLE	သည်	ပြါက်သည်ပဟာင်းများနှင့်	အမာခံပြါက်သည်	

အများအဖြားကို	 ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ပြီး	 ဂုဏ်သတင်းအထူးပကျာ်ပစာသည့်	 လုြ်ငန်းတစ်ရြ်လည်းဖြစ်သည်။	 EFRGLE	 သည်	

ယင်း၏ဝန်ပဆာင်မှုများအနက်	customs	clearance	နှင့်	သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ	ဝန်ပဆာင်မှုလုြ်ငန်းများတွင်	အားပကာင်းသည်။

	 Myanmar	 Round	 the	 World	 Logistics,	 Ltd.	 သည်	 EFR	 မှ	 အဖြည့်အဝြိုင်ဆိုင်သည့်	 လုြ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်၍	

ဖြည်တွင်းြို့ပဆာင်မှုအတွက်	containerization	နှင့်	general	cargo	ဝန်ပဆာင်မှု	နှစ်ရြ်လုံးကို	ြံ့ြိုးသည်။	ထို့ဖြင်	နိုင်ငံတကာ	freight	

forwarding	နှင့်	total	logistics	services	တို့ကိုလည်း	ပဆာင်ရွက်သည်။	MRTW	Logistics	သည်	ပလပြကာင်းကုန်ြို့ပဆာင်မှုပေး	

ကွက်	(air	freight	market	အပြါ်တွင်	အဓိကအာရုံစိုက်၍	Nippon	Air	နှင့်	Etihad	Air	တို့ကဲ့သို့ပသာ	နိုင်ငံတကာပလပြကာင်းများ၏	

တရားဝင်ခန့်အြ်ထားသည့်	 general	 sales	 agent/cargo	 sales	 agents	အဖြစ်	ယင်းတို့နှင့်အတူ	လုြ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။	ယင်း၏	

အဓိက	ပြါက်သည်များမှာ	ဂျြန်နိုင်ငံမှ	အထည်ချုြ်လုြ်ငန်းရှင်များဖြစ်သည်။

	 Unison	 Choice	 Services,	 Ltd.	 သည်	 EFR	 မှ	 အဖြည့်အဝြိုင်ဆိုင်သည့်	 လုြ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်၍	 ယင်းအား	 ၂၀၁၂တွင်

တည်ပထာင်သည်။	ယင်းသည်	 Ahlone	 International	 Port	 Terminal	 နှင့်	 Myanmar	 Industrial	 Port	တို့ရှိ	 container	 stor-

age	 facilities	 များဖြင့်	 နိုင်ငံတကာ	အထည်ချုြ်နှင့်	အထည်အလိြ်	 customers	 များအတွက်	 total	 logistics	 solutions	 များကို	

ပြးပဆာင်လျှက်ရှိသည်။	 Sinokor	 (Korean	 Shipping	 Line)	 ၏	 တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်	 ၂၀၁၆	 ပစာပစာြိုင်းတွင်	

ခန့်အြ်ခံရပြီးပနာက်	အာရှပရပြကာင်းခရီးတို	ြို့ပဆာင်မှုကို	အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။	UCSL	သည်	total	 logistics	solutions	များကို	

ြံ့ြိုးပနပသာ်လည်း	ယင်း၏ခွန်အားသည်	logistics	ဝန်ပဆာင်မှုနှင့်	ဆက်နွယ်သည့်အထည်ချုြ်	တင်ြို့မှုပြါ်တွင်သာ	တည်မှီသည်။

	 Gold	 Shipping	 Agency	 Services,	 Ltd.	 အား	 EFRမှ	 အဖြည့်အဝြိုင်ဆိုင်သည့်	 လုြ်ငန်းခွဲအဖြစ်	 ၂၀၀၀	 ဖြည့်နှစ်တွင်	

တည်ပထာင်သည်။	 နိုင်ငံတကာ	 အသိအမှတ်ဖြု	 carriers	 များနှင့်	 အလုြ်လုြ်လျှက်ပြီး	 ယင်း၏	 အဓိကလုြ်ငန်းသည်	 shipping	

agency	 services	 များနှင့်	 ြတ်သက်သည်။	ယင်းလုြ်ငန်းခွဲသည်	 Hyundai	 Merchant	 Marine	 (“HMM”)	၏	သီးသန့် 	 shipping	

agent	အဖြစ်	လုြ်ကိုင်ပနသည်မှာ	 နှစ်	 (၂၀)	 ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။	သို့ဖြစ်ရာ	HMM	သည်	ယင်း၏	အဓိကဝင်ပငွရ	လမ်းြင်ဖြစ်သည်။	

သာမန်အားဖြင့်	 company	တွင်	 customer	နှစ်မျ ိုးရှိ၍	 freight	 forwarders	များနှင့်	 direct	customers	တို့ဖြစ်ြကသည်။	Freight	

forwarders	များတွင်	Unison	Choice	Services	၊	EFR	G-Link	Express	Services	နှင့်	Myanmar	Round	the	World	Logistics	တို့လို	

လုြ်ငန်းမျ ိုးများ	ြါဝင်သည်။	သို့ရာတွင်	company	သည်	 ဖြင်ြ	customers	များကိုလည်း	ဝန်ပဆာင်မှုများပြးသည်။	Direct	cus-

tomer	ဆိုသည်မှာ	ရုံးတွင်း	in-house	freight	forwarding	teams	များရှိြကသည့်	importers	အကကီးစားများကို	ရည်ညှေန်းသည်။	Di-

rect		customer	များသည်	company	freight	forwarders	များမှ	တဆင့်	မဟုတ်ဘဲ	company	နှင့်	တိုက်ရိုက်ထိပတွ့ဆက်ဆံသည်။	

စီမံခန်ခွဲမှုအြိုင်းမှ	shipping	line	တို့အတွက်	container	space	များကို	ြိုမို	ပကာင်းမွန်ပအာင်ဖြုလုြ်ဖခင်းဖြင့်လည်းပကာင်း၊	ယင်း	

spacesများ	 ကို	 အဖြည့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်	 customers	 တို့နှင့်	 ပရရှည်	 ဆက်ဆံမှုများ	 တည်ပထာင်၍ပသာ်လည်းပကာင်း	

ဝင်ပငွကို	အတတ်နိုင်ဆုံး	ဖမှင့်တင်ခဲ့သည်။	
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Ever Flow River Trading Co., Ltd. (EFR Trading)

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

Multipack Engineering Services, Ltd.  ( Multipack )

A  Logistics Co., Ltd. (A Log)

	 Ever	Flow	River	Trading	Co.,	Ltd.	သည်	EFR	မှ	အဖြည့်အဝြိုင်ဆိုင်သည့်	လုြ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်၍	import/export	၊	trade	

financing	နှင့်	trade	house	facilities	တို့အတွက်	trading	services	များကို	နိုင်ငံတကာ	international	trade	financers	များနှင့်	

bankers	 တို့၏	 ြံ့ြိုးမှုဖြင့်	 ဦးစားပြးလုြ်ပဆာင်သည်။	 ရံြန်ရံခါဆိုသလို	 customers	 တို့သည်	 end-to-end	 logistics	 services	

သာမက	trading	 services	များကိုလည်း	လိုအြ်ပလ့ရှိသည်။	 customers	တို့၏	ယုံြကည်ကိုးစားနိုင်မှုအပြါ်	မူတည်၍	manage-

ment	သည်	trade	facilities	များကို	အဆိုြါ	နည်းလမ်းမှတဆင့်	ြံ့ြိုးသည်။

	 MRTW	 Manufacturing	 &	 Inspection	 Co.,	 Ltd.	 သည်	 EFR	 မှ	 အဖြည့်အဝြိုင်ဆိုင်သည့်	 လုြ်ငန်းခွဲ	 တစ်ခုဖြစ်၍	

အထည်ချုြ်စစ်ပဆးပရးနှင့်	ချုြ်အြ်စစ်ပဆးပရ:	(needle	detection)၊	ဖြင်ြစစ်ပဆးပရး	(outdoor	inspection)၊	ထုတ်ြိုးဖခင်း	(pack-

aging)၊	တံဆိြ်ခတ်ဖခင်း	(tagging)	နှင့်	အမျ ိုးအမည်အလိုက်	ခွဲဖခားဖခင်း	(assortment)၊	barcode	scanning	နှင့်	သိုပလှာင်ပြးဖခင်း	

(warehousing)	ဝန်ပဆာင်မှုများ	အြါအဝင်တို့ကို	အထူးဖြုလုြ်ပဆာင်သည်။	ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်	Cut-Make-Pack	(“CMP”)	လုြ်ငန်း	

ထွန်းကားလာချနိ်မှစ၍	 အထည်ချုြ်စစ်ပဆးပရးလုြ်ငန်း	 လိုအြ်ချက်မှာလည်း	 ကကီးထွားလာခဲ့သည်။	 အထည်ချုြ်လုြ်ငန်း၏	

ကွက်လြ်ကို	ဖြည့်ဆည်းပြးရန်	အခွင့်အခါပကာင်းနှင့်အညီ	company	ကို	တည်ပထာင်ခဲ့ဖခင်းဖြစ်သည်။

	 Multipack	 Engineering	 Services,	 Ltd.	သည်	 EFR	 မှ	အဖြည့်အဝြိုင်ဆိုင်သည့်	လုြ်ငန်းခွဲ	တစ်ခုဖြစ်၍	 logistics	 en-

gineering	 ၊	အပဖခခံအပဆာက်အဦ၊	ြို့ပဆာင်ပရးနှင့်	တြ်ဆင်ဖခင်း၊	garment-on-hanger	construction	 ၊	 telecom	စီမံချက်များ၊	

အပထွပထွ	 engineering	 ဝန်ပဆာင်မှုများ၊	 civil	 engineering	 ဝန်ပဆာင်မှုများ၊	 mechanical	 နှင့်	 electrical	 ဝန်ပဆာင်မှုများ၊	

ပဖမညှိဖခင်းနှင့်	 လမ်းပြါက်ဖခင်း၊	 စီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပဖခ	 ပလ့လာပရး	 (project	 feasibility	 study)	 နှင့်	 ြုံစံထုတ်ဖခင်း၊	 စီမံကိန်း	

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်	 အတိုင်ြင်ခံကဲ့သို့ပသာ	 ဝန်ပဆာင်မှုများကို	 ြံ့ြိုးသည်။	 Multipack	 သည်	 အသင့်သုံး	 စီမံချက်ဆိုင်ရာ	 (turn-key										

project)	ဝန်ပဆာင်မှုများပြးနိုင်ရန်	ရည်ရွယ်သည်။	Multipack	သည်	တရုတ်နိုင်ငံ၏	Huawei	Technologies	Co.,	Ltd.,	အြါအဝင်	

ဖမန်မာနိုင်ငံတစ်လှေားရှိ	companies	များသို့	ဝန်ပဆာင်မှုပြးသည်။

	 A		Logistics	Co.,	Ltd	ကို	Ayeyar	Hinthar	Holdings	Co.,	Ltd	နှင့်	Unison	Choice	Services	Ltd	(EFR	Group	Public	Co.,	

Ltd	၏	လုြ်ငန်းခွဲ)	တို့၏	joint	venture	company	အဖြစ်	Total	Logistics	Solution	အဖြင်	အလုြ်အပတွ့အကကုံရှိ	အသိုင်းအဝိုင်း	

နှင့်အတူ	Ayeyarwady	International	Industrial	Port	(AIIP)	လုြ်ငန်းများ	လည်ြတ်ရန်	၂၀၂၀	ဇူလိုင်	၁၃	တွင်	တည်ပထာင်ခဲ့ဖခင်း	

ဖြစ်သည်။	ြုသိမ်−ငြုပတာလမ်းပြါ်ရှိ	Pathein	Industrial	Park	ရှိ	ဧက	၆၇၀၀	ပဖမကွက်ပြါ်တွင်တည်ရှိသည့်	အဆိုြါ	စီမံကိန်းတွင်	

နိုင်ငံတကာ	 ဆိြ်ကမ်း၊	 ကုန်ပလှာင်ရုံများ၊	 ကွန်တိန်နာကွင်းနှင့်	 customs	 မှ	 ထိန်းချုြ်သည့်	 bonded	 warehouses	 စသည့်																						

infrastructures	များ	ြါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
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Ever Flow River Logistics and Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd. (EFRLDC MDY)

	 EFRLDC	 MDY	 သည်	 ြင်လယ်ဆိြ်ကမ်းနှင့်ကားလမ်း	 (သို့)	 ရထားလမ်းတို့ဖြင့်	 တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသည့်	

ကုန်းတွင်း	 intermodal	 terminal	 တစ်ခုဖြစ်ပြီး	 ြင်လယ်မှလာသည့်	 ကုန်စည်များကို	 ကုန်းတွင်းပေသများသို့	 ြို့ပဆာင်ပြးသည့်	

ဗဟိုဌာနအဖြစ်ပဆာင်ရွက်သည်။	တရုတ်၊	အိန္ဒိယတို့နှင့်	ထိစြ်ပနသည့်	မဟာဗျူဟာပဖမာက်	အပနအထားအဖြင်	အပရှ့ပတာင်အာရှ	

ပေသနှင့်	ဆက်သွယ်ရန်အတွက်	ဖမန်မာအပနဖြင့်	ကုန်းတွင်း	intermodal	terminal	များကို	အဖြည့်အဝ	အသုံးချနိုင်ရန်လိုအြ်သည်။	

ဖမန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည်	 နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ပရး၊	 ဖြည်တွင်းြို့ပဆာင်ပရးနှင့်	 logistics	 ဝန်ပဆာင်မှုလုြ်ငန်းတို့	 တိုးဖမှင့်လာပရးမှ	

တဆင့်	 နိုင်ငံြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုကို	 အပထာက်အကူဖြုပစရန်	 ဦးတည်၍	ကုန်းတွင်း	 intermodal	 terminal	 ကို	 ပမို့ကကီး(၈)	 ပမို့တွင်	

တည်ပထာင်ရန်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။	 အဆိုြါ	 ဦးတည်ချက်ကို	 အပကာင်အထည်ပြါ်ရန်	 အစိုးရသည်	 မိမိသတ်မှတ်ထားသည့်	

ကုမ္ပဏီများအား	ကုန်းတွင်း	 intermodal	 terminal	တို့ကို	 Build-Operate-Transfer	 (“BOT”)	စနစ်ဖြင့်	တည်ပဆာက်ပစခဲ့သည်။	

မန္တပလးပေသကကီးအတွင်း	ကုန်းတွင်း	intermodal	terminal	စီမံကိန်း	အတွက်ပဖမအသုံးချခွင့်ဖြုရန်	EFR	သည်	လုြ်ကိုင်ခွင့်ရသူ	(con-

cessionaire)	အဖြစ်	နှင့်	မန္တပလးပေသကကီးအစိုးရသည်	ပဖမ	ြိုင်ဆိုင်သူ	အဖြစ်	နားလည်မှု	စာချွန်လှော	(MOU)	ကိုပရးထိုးခဲ့ြကသည်။	

ယင်း	MOUအရ	EFR	သည်	 BOT	စနစ်ကို	အပဖခခံ၍	အဆိုြါပဖမကို	 နှစ်	 ၇၀	 (ကနဦး	 နှစ်	 ၅၀	နှင့်	သက်တမ်းတို	 ၁၀နှစ်	 နှစ်ကကိမ်)	

commercial	operation	date	မျဏတင်၍	အသုံးဖြုခွင့်ရရှိမည်။ကုန်းတွင်း	intermodal	terminal	စီမံကိန်းအရ	ရန်ကုန်နှင့်	မန္တပလး	

အြကား	 ပရာင်းကုန်ြစ္စည်းများနှင့်	 ကုန်စည်များကို	 ရထားဖြင့်	 ြို့ပဆာင်ပြးမည်။	 BOT	 ကိုသပဘာတူ	 လက်မှတ်ထိုးပြီးဖြစ်သည်။	

ယင်း	BOT	သည်	ရန်ကုန်၊	မန္တပလး	ရထားလမ်းမှပန၍	ပရာင်းကုန်ြစ္စည်းများနှင့်	ကုန်စည်များကို	ြို့ပဆာင်ရန်အတွက်	ကုန်းတွင်း	

intermodal	terminal	ကို	တည်ပဆာက်ခွင့်ဖြုသည်။	မန္တပလးတိုင်းပေသကကီး	အစိုးရထံမှငှားရမ်းသည့်	ကုန်းတွင်း	intermodal	ter-

minal	စီမံကိန်းပဖမသည်	၁၄.၀၅	ဧကကျယ်သည်။	စီမံကိန်းတန်ြိုးအဆိုဖြုချက်	(value	proposition)	မှာ	one-stop	ကုန်းတွင်း	in-

termodal	terminal	ကိုတည်ပထာင်၍	ကုန်တင်ယာဉ်များအစား	စရိတ်ြိုမို	သက်သာပစသည့်	ရထားအသုံးဖြုရန်ဖြစ်သည်။
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OUR VISION
 Our vision is to be the leader in any industry that we are 
involved in whether locally or globally and to be true citizens 
contributing to the development of our nation.

OUR MISSION
 We are an innovative organization and continuously 
improve our process, products and resources. We are commit-
ted to meet our customers’ needs including reliability, quality, 
service and efficiency in a manner that anticipates and exceeds 
their expectations. We endeavor to provide challenging career 
development to our employees through training, employee 
involvement and human resource planning. We believe in the 
spirit of co-operation and coordination and intend to earn the 
confidence and respect of our member companies by provid-
ing support, guidance, and share of information and thereby 
survive and prosper together.

We strive to be effective by developing performance measures, 
regularly evaluating our performance, clearly communicating out-
comes & results and implementing changes needed.

E

F

R

We believe in fairness, justice and reasonable satisfaction to all our 
stakeholders.

We aims to be a reliable partner for our customers and employees. 
Transparency and open communication are necessary to build last-
ing relationships.

OUR CORE VALUE

EFFECTIVE

FAIRNESS

REALIABILITY

VISION, MISSION & CORE VALUES
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ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် တန်ဖိုးများ

ရည်မှန်းချက်

 ကျွန်ုြ်တို့၏	 ရည်မှန်းချက်မှာ	 ဖြည်တွင်းဖြစ်ပစ၊	ကမ္ဘာတွင်	 ဖြစ်ပစ	

မိမိတို့ြါဝင်လုြ်ကိုင်ပသာ	မည်သည့်လုြ်ငန်းတွင်မဆို	ပခါင်းပဆာင်	 ဖြစ်ပရး	

နှင့်	မိမိတို့နိုင်ငံတိုးတက်ပရးကို	အကျ ိုးပဆာင်နိုင်ပသာ	စစ်မှန်သည့်နိုင်ငံသား

တပယာက်ဖြစ်ပရးတို့ဖြစ်သည်။

လုြ်ငန်းတာဝန်

 ကျွန်ုြ်တို့သည်	 ပခတ်မီနည်းြညာများဖြင့်	 ငယ်ရွယ်စွမ်းအား	

ဖြည့်ဝ	 အရည်အချင်းဖြည့်မီပသာ	 စီမံအုြ်ချုြ်သူများနှင့်	 ဝန်ထမ်းများမှ	

အဆင့်ဖမင့်မားသည့်	 ထုတ်ကုန်များနှင့်	 ဝန်ပဆာင်မှုများပြးရန်ဖြစ်ြါသည်။	

ကျွန်ပတာ်တို့သည်	 မျှတမှုနှင့်	တရားမျှတမှုကို	ယုံြကည်ပြီး	ကျွန်ပတာ်တို့၏	

Stakeholder	 များအားလုံး	 ကျ ိုးပြကာင်းဆီပလျှာ်ပကျနြ်မှုကို	 ရရှိပစရန်	

ဖြစ်ြါသည်။

EFFECTIVE	-	ထိပရာက်မှုရှိပစဖခင်း

	 ကျွန်ုြ်တို့သည်	စွမ်းပဆာင်ရည်	အစီအမံများ	ပရးဆွဲဖခင်း၊	 	စွမ်းပဆာင်ရည်ကို	
ြုံမှန်	အကဲဖြတ်ဖခင်း၊	ရလေ်များနှင့်	ရလေ်များကို	ရှင်းလင်းစွာ	တင်ဖြဖခင်းနှင့်	လိုအြ်ပသာ	
ပဖြာင်းလဲမှုများကို	 အပကာင်အထည်ပြာ်ဖခင်းဖြင့်	 လုြ်ငန်းများထိပရာက်မှုရှိရန်	
ကျွန်ုြ်တို့	ကကိုးြမ်းြါသည်။

RELIABILITY	-	ယုံြကည်စိတ်ချရမှု

	 ကျွန်ုြ်တို့သည်	 ကျွန်ုြ်တို့၏ပြာက်သည်များနှင့်	 ဝန်ထမ်းများအတွက်	
ယုံြကည်စိတ်ချရပသာ	 လုြ်ပြာ်ကိုင်ြက်တစ်ဦးဖြစ်ရန်	 ရည်ရွယ်ြါသည်။	 ပရရှည်	
တည်တံ့ပသာ	ဆက်ဆံပရးကို	တည်ပဆာက်ရန်အတွက်	ြွင့်လင်းဖမင်သာမှုနှင့်	ြွင့်လင်း	
ဖမင်သာမှုတို့သည်	လိုအြ်ြါသည်။

FAIRNESS	-	တရားမျှတမှုရှိပစဖခင်း

	 ကျွန်ုြ်တို့သည်	ကျွန်ုြ်တို့၏	 	 Stakeholders	 အားလုံးအတွက်	တရားမျှတမှု၊	

တရားမျှတမှုနှင့်	ကျ ိုးပြကာင်းဆီပလျာ်စွာ	ပကျနြ်မှုရှိပစဖခင်းကို	ယုံြကည်ြါသည်။

E

F

R

ကျွန်ုြ်တို့၏	တန်ြိုး
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Dear shareholders,
 Firstly, I would like to thank you all for 
your investment in our company. I am delighted 
to present our 2020 annual report which cover the 
reports of our business, initiatives and results for 
year 2020-2021.

 As you all have well-aware that this year 
has been an eventfulyear for all of us. This is the 
second year since efrgoc was listed in Yangon 
Stock Exchange in may 2020. It is my pleasure to 
present our shareholders with the review of our 
businesses. We are proud of being a successful, 
growing business. We believe in the importance of 
growing and sustaining a businessto be financially 
strong and to be a responsible business overthe 
long-term, guided by a clear purpose. We hope 
to make apositive and significant impact, not just 
for our clients, to our shareholders and our people. 
In the ever-changing environment, we are always 
working hard to be able to adapt to the new chal-
lenges that come to us.

 We are proud to let our shareholders know 
that efrgoc’s financial reports has shown a 46% rise 
in the revenue duringthe financial year 2020-2021, 
compared to the financial year 2019-2020. These 
achievements are the result of the timely imple-
mentation of the management and the employees 
of efrgoc with the proper guidance of each corpo-
rate operation officers under the guidance of the 
board of the directors with the proper adoption of 
appropriate strategies during the time of many un-

certainties and crisis like the covid-19 global pan-
demic to further explain more, we believe that our 
success is due to the following points.

A.  The provision of the superior value-add-
ed services forclients after reducing unneces-
sary expenditures of thecompany with proper 
undergoing restricting.
B.  The extension of logistics markets 
through better services inthe time of covid-19 
pandemic.
C.  The production of better-than-expected 
results through the ongoing process of introduc-
ing new and effective management programs, 
couples with the harmonious individual efforts 
of all the employees including the executives.

 We will work harder in the future to main-
tain the company’s better-than-expected results 
with new goals for future prosperity. With our de-
termination to extend our business and to grab 
new opportunities in the logistics infrastructure 
project, we have designated October 2020, Vo-
vember 2020, and December 2020 as our transi-
tion period and made following preparations for 
the future.

1. To conduct internal training programs for the 
capacity building for our employees, with the aim 
of growing our company into the leading logistics 
service provider, not onlyin myanmar, but also in-
ternationally, through the efforts of our executives 
and employees.

CHAIRMAN’S
STATEMENT
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2. To be able to reach the goal of providing our customers with the total logistics service solutions, after ful-
filling any necessary requirements internally in our systems.

3. To assess other financial matters.

4. To review, adjust and implement all of our logistics infrastructure projects, more effectively and accurately.

5. To make systematic preparations for opening a new logisticsand distribution center in mawlamyine, mon 
state, myanmar.
At the start of 2022, we plan to switch our strategy fromdefense mode to attack strategy by setting following 
goals for year 2021-2022.
(a) EFR must be the leading company in myanmar’s logistics industry.
(b) EFR must be able to fulfil our clients’ requirements andneeds with utmost efforts.
(c) EFR is to establish a partnership in the form of strategic alliances, in order to promote myanmar’s business 
internationally, that ensures long-term mutual interest withour partners, rather than risk-sharing due to the 
uncertainties triggered by the pandemic.
We, at efrgoc, are working our best for the improvement of our services and to increase the profit for our 
stakeholdersand would like to inform our current shareholders andpotential shareholders that we see a 
brighter prospects on the horizon for us in the future.

Kyaw Lwin Oo
Chairman, Non-Executive Director
Ever Flow River Group Public Co., ltd.



2020 - 2021 Annual Report

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. Page 15

	 ဦးစွာ	 ြထမအပနနဲ့	 ကျွန်ပတာ်ပဖြာလိုတာက	

ကျွန်ပတာ်တို့ကုမ္ပဏီမှာ	 ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံထားသူ	 အားလုံးကို	

ပကျးဇူးတင်တဲ့	 အပြကာင်းြါ။	 ကျွန်ပတာ့်အပနနဲ့	 ၂၀၂၀−

၂၀၂၁	 အတွက်	 မိမိတို့ရဲ့စီးြွားပရး	 အစီရင်ခံစာပတွ၊	 Initia-

tives	 ပတွနဲ့	 ရလေ်ပတွအားလုံးြါဝင်တဲ့	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်ဆိုင်ရာ	

နှစ်ြတ်လည်	 အစီရင်ခံစာကို	 ခုလိုတင်ဖြရတာကိုလည်း	

အထူးဝမ်းပဖမာက်မိြါတယ်။

	 ေီနှစ်ဟာ	 အပတာ်ပလးကို	 ထူးဖခားြါတယ	်

ဆိုတာကိုပတာ့	 အားလုံးသိြကမှာြါ။	 EFRGOC	 ဟာ	 Yan-

gon	 Stock	 Exchange	 မှာ	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်	 ပမလမှာ	 စတင်	

ဝင်ပရာက်ခဲ့ချနိ်ကစလို့	 ေီနှစ်ဟာ	 ေုတိယနှစ်ဖြစ်ြါတယ်။	

အခုလိုအချနိ်မှာ	 shareholders	 များအတွက်	 မိမိတို့ရဲ့	

စီးြွားပရးသုံးသြ်ချက်ကို	 ဝမ်းပဖမာက်ဝမ်းသာ	 တင်ဖြ	

လိုြါတယ်။	 ပအာင်ပအာင်ဖမင်ဖမင်နဲ့	 ကကီးထွားပနတဲ့	

စီးြွားပရးလုြ်ငန်းပတွဟာ	 မိမိတို့အတွက်	 ဂုဏ်ယူစရာြါ။	

ရှင်းလင်းဖြတ်သားတဲ့	 ရည်ရွယ်ချက်ပအာက်မှာ	 ပငွပြကး	

အရ	 ပတာင့်တင်းပြီး	 ပရရှည်မှာ	 တာဝန်ယူနိုင်တဲ့	

စီးြွားပရးလုြ်ငန်းတစ်ရြ်	 ကကီးထွားတည်တံ့ြို့ဟာ	 အလွန်	

အပရးကကီးြါတယ်။	 ပြါက်သည်ပတွအတွက်သာမက၊	

Shareholders	 ပတွနဲ့	 ဖြည်သူ၊	 ဖြည်သားပတွအတွက်ြါ	

ပကာင်းမွန်ထူးဖခားတဲ့	သက်ပရာက်မှုပတွ	ပဆာင်ြကဉ်းပြးနိုင်	

မယ်လို့လည်း	 ပမျှာ်လင့်ြါတယ်။	 ထာဝစဉ်ပဖြာင်းလဲပနတဲ့	

အပဖခအပနပတွနဲ့အတူ	 ဆိုက်ပရာက်လာမယ့်	 စိန်ပခါ်မှုပတွ	

နဲ့	 လိုက်ပလျာညီပထွဖြစ်ပနြို့အတွက်ကိုလည်း	 အစဉ်အပမဲ	

ကကိုးစားပနြါတယ်။

	 ရှယ်ယာရှင်များအားလုံးသို့	 ဂုဏ်ယူစွာနဲ့အသိပြး	

လိုတာကပတာ့	 ပငွးပြကးဆိုင်ရာ	 အစီရင်ခံစာများအရ										

EFRGOC	 အပနနဲ့	 ပြီးခဲ့တဲ့	 ၂၀၂၀−၂၀၂၁	 ဘဏ္ဍာပရးနှစ်	

၂၀၁၉−၂၀၂၀	 နဲ့	 ယှဉ်မယ်ဆိုရင်	 ၂၀၂၀−၂၀၂၁	ဘဏ္ဍာပရးနှစ်	

အတွင်း	 ဝင်ပငွ	 ၄၆%	 ဖမင့်ခဲ့တဲ့အချက်ြါ။	 ေါဟာ	 Board	

of	 the	 Directors	 ပတွရဲ့	 လမ်းညှေန်မှုပအာက်မှာ	 Corpo-

rate	 operation	တစ်ခုစီအလိုက်	 ဦးပဆာင်သူ	အရာရှိများရဲ့	

ြဲ့ကိုင်မှုနဲ့အတူ	 EFRGOC	 ရဲ့	 စီမံပရးရာအြွဲ့နှင့်	 ဝန်ထမ်းတို့	

အချနိ်နဲ့အပဖြးတည်း	 လုြ်ပဆာင်ချက်များရဲ့	 ရလေ်ပတွြါ။	

ေီလိုပဆာင်ရွက်ြကရာမှာလည်း	 ကိုဗစ်	 ၁၉	ကမ္ဘာ့ကြ်ပရာဂါ	

အြါအဝင်	 မပသချာ	 မပရရာမှု	 များစွာတို့	 အြကားမှာြဲ	

သင့်ပလျာ်တဲ့မဟာဗျူဟာပတွကို	 မှန်မှန်ကန်ကန်	 ချမှတ်	

အပကာင်အထည်ပြါ်နိုင်ခဲ့ြကြါတယ်။	ပအာက်ြါအချက်ပတွ	

ဟာ	 ပအာင်ဖမင်မှုကို	 သယ်ပဆာင်ပြးခဲ့တယ်လို့လည်း	

ယုံြကည်ြါတယ်	-

(က)	 မလိုအြ်တဲ့	 အသုံးစရိတ်များကို	 ထိပရာက်တဲ့	

ကန့်သတ်မှုများနှင့်	 ဖြတ်ပတာက်ပြီး	 ပြါက်သည်တို့အတွက်	

သာလွန်ပကာင်းမွန်တဲ့	တန်ြိုးဖမှင့်ဝန်ပဆာင်မှုများ	ပြးပဆာင်	

နိုင်ခဲ့ဖခင်း။

(ခ	)	 ကိုဗစ်-၁၉	 ကြ်ပရာဂါ	 ဖြစ်ြွားပနစဉ်အတွင်း											

ြိုမိပုကာင်းမွန်သည့်	 ဝန်ပဆာင်မှုများနှင့်အတူ	 Logistics	

ပစျးကွက်များကို	တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ဖခင်း။

(ဂ	)	 အမှုပဆာင်များအြါအဝင်	 အားလုံးပသာဝန်ထမ်း 	

တို့၏	လက်တွဲညီပသာ	တစ်ဦးချင်း	 စွမ်းပဆာင်မှုတို့နှင့်အတူ	

စဉ်ဆက်မဖြတ်	 ချမှတ်ပဆာင်ရွက်ပနသည့်	 ထိမိ	

ဆန်းသစ်သည့်	စီမံခန့်ခွဲပရး	အစီအစဉ်များဖြင့်	ပမျှာ်မှန်းသည်	

ထက်	ပကာင်းမွန်ပသာ	ဝန်ပဆာင်မှုများ	ပြးနိုင်ဖခင်း။

	 အနာဂတ	်ကကယဝ်ချမ်းသာပရးအတကွ	်ရညမ်နှ်းချက	်

အသစ်များနှင့်အတူ	 မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏	 ပမျှာ်မှန်းသည်ထက်	

ပကာင်းမွန်ပသာ	ရလေ်များကို	ဆက်လက်ထိန်သိမ်းရန်	အလို့	

ငှာ	 ပနာင်မှာလည်း	 အလုြ်ကိုကကိုးစား	 လုြ်ကိုင်သွားြါမယ်။	

ြို့ပဆာင်ဆက်သွယ်ပရး	 အပဖခခံအပဆာက်အအုံဆိုင်ရာ	

စီမံချက်နှင့်	 သက်ဆိုင်သည့်	 အခွင့်အလမ်းသစ်များကို	

ဥက္ကဌ၏
အမှာစကား
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ြမ်းယူဆုြ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့်	လုြ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်	မိမိတို့	စိတ်ြိုင်း	ဖြတ်ထားပြီး	ဖြစ်သည်နှင့်အညီ	၂၀၂၀	ခုနှစ်	ပအာက်တိုဘာ၊	နိုဝင်ဘာနှင့်	

ေီဇင်ဘာလတို့အား	အသွင်ကူးပဖြာင်းပရးကာလအဖြစ်	သတ်မှတ်၍	အနာဂတ်အတွက်	ပအာက်ြါအတိုင်း	ဖြင်ဆင်ထားြါတယ်။	

၁။	 မိမိတို့၏အမှုပဆာင်များနှင့်	 ဝန်ထမ်းများ၏	 စွမ်းပဆာင်ချက်များဖြင့်	 မိမိတို့၏ကုမ္ပဏီအား	 ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက	

နိုင်ငံတကာမှာြင်	 ဦးပဆာင်	 leading	 logistics	 service	 provider	 အဖြစ်	 ကကီးထွားလာပစရန်ဆိုသည့်	 ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်	

ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်	တည်ပဆာက်ပရးအတွက်	ရုံးတွင်း	သင်တန်းများ	ပဆာင်ရွက်သွားရန်။

၂။	 မိမိတို့စနစ်၏လိုအြ်ချက်မှန်သမျှကိုဖြည်စီး၍	ပြာက်သည်များအား	logistics	service	solutions	အဖြည့်အဝပြးနိုင်ရန်။

၃။	 မိမိတို့၏	အဖခားပသာ	ပငွပြကးဆိုင်ရာကိစ္စများအား	အကဲဖြတ်ရန်။

၄။	 အလုံးစုံပသာ	မိမိတို့၏	ြို့ပဆာင်ဆက်သွယ်ပရး	အပဖခခံအပဆာက်အဦ	စီမံချက်များအား	ြိုမိုထိပရာက်	တိကျစွာ	သုံးသြ်၊	

ထိန်းညှိ၍	အပကာင်အထည်ပြါ်ရန်။

၅။	 ဖမန်မာနိုင်ငံ၊	 မွန်ဖြည်နယ်၊	 ပမာင်လပမိုင်ပမို့တွင်	 logistics	 and	 distribution	 center	 အသစ်	 တည်ပထာင်	

ြွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်	 စနစ်တကျဖြင်ဆင်ရန်	 မိမိတို့၏	 strategy	 ကိုလည်း	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်	 အဦးြိုင်းတွင်	 defense	 mode	 မှပန၍	

ပြိုင်ဆိုင်မှုအား	 ြိုပကာင်းသည့်	 attack	 strategy	သို့	 ပဖြာင်းလဲနိုင်ရန်	 ၂၀၂၁−၂၀၂၂	အတွင်း	 ပအာက်ြါရည်မှန်းချက်	 ြန်းတိုင်များ	

ချမှတ်ပဆာင်ရွက်သွားြါမည်	-

(က)	 EFR	သည်	ဖမန်မာနိုင်ငံ၏	ဦးပဆာင်	logistics	လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ဖြစ်လာပစရန်။

(ခ	)	 EFR	သည်	clients	တို့၏	လိုအြ်ချက်မှန်သမျှကို	အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းပြးနိုင်ရန်။

(ဂ	)	 ဖမန်မာနိုင်ငံ၏	 ဖြည်တွင်းစီးြွားပရးကို	 ဖမှင့်တင်ရန်အလို့ငှာ	 EFR	 သည်	 ကြ်ပရာဂါပြကာင့်	 ဖြစ်ပြါ်ပနသည့်	

မပရရာမှုများပြကာင့်	 အန္တရာယ်ခွဲပဝမှု	 (risk-sharing)	အစား	 ပရရှည်	ဘုံ	 အကျ ိုးကိုသယ်ြိုးမည့်	 မဟာဗျူဟာမိတ်ြက်များအဖြစ်	

ြူးပြါင်း	လုြ်ပဆာင်သွားမည်။

	 မိမိတို့၏ဝန်ပဆာင်မှုများ	 ြိုမိုပကာင်းမွန်ပစရန်နှင့်	 သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်	 အဖမတ်အစွန်းများ	 တိုးြွားလာပစရန်	

EFRGOC	အပနဖြင့်	အပကာင်းဆုံးလုြ်ပဆာင်ပနြါသည်။	လက်ရှိ	ရှယ်ယာရှင်များနှင့်	အလားအလာရှိပသာ	ရှယ်ယာရှင်များအတွက်	

မိမိတို့	ြါးလိုတဲ့	သတင်းပကာင်းကပတာ့	အနာဂတ်ဟာ	ပတာက်ြတဲ့	အလားအလာများနှင့်အတူ	မိမိတို့ကိုပစာင့်ကကိုပနြါတယ်။

ပကျာ်လွင်ဦး

Chairman,	Non-Executive	Director

Ever	Flow	River	Group	Public	Co.,	Ltd.
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HIGHLIGHTS OF THE YEAR

23,457,058,458 MMK

“

3,000 CUSTOMERS

We are proud to inform our stakeholders 
that our employees are fully vaccinated for 
covid-19 and our employees safety program 
during covid-19 was effectively implemented 
for the sake of our employees.

Total revenue earned in 2020 - 2021
 46% Increase in revenue in 2020 - 2021

Total number of customer served in 2020-2021
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တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း

ပပါ်လွင်ထင်ရှားသည့် လုပ်ပောင်ချက်

23,457,058,458 MMK

“

3,000 CUSTOMERS

မိမိတို့ဝန်ထမ်းများသည်	 covid-19	 ကာကွယ်ပဆး	
အဖြည့်အဝ	 ထိုးထားပြီးဖြစ်ပြကာင်းနှင့်	 covid-19	
ကာကွယ်ပရး	 အစီအစဉ်များကိုလည်း	 စနစ်တကျ	
လုြ်ပဆာင်လျှက်ရှိပြကာင်းကို	 မိမိတို့၏	 stakeholders	
တို့အား	ဝမ်းပဖမာက်ဝမ်းသာစွာ	အပြကာင်းြကားြါသည်။

၂၀၂၀−၂၀၂၁	အတွက်	စုစုပြါင်းဝင်ပငွဖြစ်၍
၄၆%	အတက်ဖြြါသည်။

၂၀၂၀−၂၀၂၁	အတွင်း	ဝန်ပဆာင်မှုပြးခဲ့ပသာ
Cusotmer	အပရအတွက်
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BOARD OF DIRECTORS

U Maung Maung Oo, is the Vice Chairman of EFR 
Group of Companies. U Maung Maung Oo holds 
Bachelor of Science from University of Yangon, 
International Business Finance and Financial Man-
agement Course Certificate (2002), Diploma in Mar-
itime Law from University of Yangon (2003) and Cer-
tificate in Multimodal Transport from MIFFA & AFFA. 
In 1996, U Maung Maung Oo joined EFR Freight 
Forwarding & General Services Co., Ltd as a mar-
keting manager. In 2001 April, U Maung Maung 
Oo was assigned to work together World Class 
Container Carrier and Shipping agency as General 
Manager up to 2007 Oct. 
With his gained knowledge and different man-
agement skill gained throughout his life, U Maung 
Maung Oo is currently a member of the board of 
directors and the Vice-Chairman of EFR Group of 
Companies and also a member of the board of di-
rectors of Myanmar International Freight Forward-
ers Association (MIFFA).

Maung Maung Oo
Vice-Chairman

U Kyaw Lwin Oo started his career as Operations 
Manager for Myanmar Container Line, the first 
containerized feeder carrier in Myanmar plying 
the Myanmar Singapore route, from 1990 to 1995. 
Based upon this extensive shipping knowledge 
gained from Myanmar Container Line (MCL). U 
Kyaw Lwin Oo registered Ever Flow River For-
warding & General Services Co., Ltd. in 1998. 
With his spirit of entrepreneurship and leadership, 
EFR has build up a vast network of Shipping agen-
cies representing world class container carriers 
and International Freight Forwarders. U Kyaw Lwin 
Oo with his strong belief in development of busi-
ness through diversification managed to diversi-
fy into other lines of businesses across the sup-
ply-chain logistics.
U Kyaw Lwin Oo is also the chairman of Myan-
mar Hoteliers Association (MHA), Ngwe Saung 
Hotel Zone, Advisor at Myanmar Mercantile 
Maritime Development Association (MMMDA) 
and Vice-Chairman of the Board of Directors 
at Myanmar International Freight Forwarders 
Association (MIFFA) and Founder Member of 
Myanmar Customs Broker Association (MCBA). 
His spirit of entrepreneurship has made him what 
he is today and taking the opportunity upon eco-
nomic reforms in Myanmar at this very moment 
has planned to develop the logistics infrastruc-
ture of Myanmar on a national level after obtaining 
approval from the high authorities. This is a very 
promising arrangement as it would make Myan-
mar on the same level with some neighboring 
countries regarding transportation and logistics 
sectors.

Kyaw Lwin Oo
Chairman
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BOARD OF DIRECTORS

U Min Sein is an independent director of EFR 
Group of Companies. He graduated with a Bach-
elor of Science in 1966 and become a registered 
accountant (R.A.) in 1971. He successfully passed 
Higher Grade Pleader (Law) Examination in 1969 
and Registered Lawyer’s Examination in 1975. U 
Min Sein has started his practice in Law since 1972. 
He successfully become an advocate of the Su-
preme Court in 1998. He specializes in Business 
and Corporate Law, Civil Law, Trade/Commercial 
Law, International Contracts, Trademark, Intellec-
tual property, Personal Law (Succession Law). U 
Min Sein is also an Independent Director of AYA 
Bank and Director of Myanmar M1 Investment 
Company Limited. 
He is also a Member of Australia Myanmar Cham-
ber of Commerce and Management Committee 
Member of U Hla Tun Hospice. He has also teach-
ing experience. He has taught Commercial Law to 
Government Officers, Auditors General’s Depart-
ment and Training Department from 1986 to 2006 
and to CPA 24th batch as well.

Min Sein
Independent Director

Prof. Daw Hla Myint is the independent director of 
EFR Group of Companies. She graduated with a 
Bachelor of Commerce with Honours Degree and 
received Master of Commerce. She has attended 
the UNDP/UNIDO workshop on Project Planning 
and Control from the Ministry of Industry 1, Myan-
mar-Korea Executive Management Programme 
of Samsung, Tourism Marketing Course from the 
Directorate of Hotel & Tourism and Advill Consul-
tancy. She has also attended Master of Arts Cours-
es in Economics specializing in the Development 
Economies (1961-62) from the University of Kansa 
City, Missouri, USA, MBA courses specializing in 
the Management Information System, University 
of California, Los Angeles, and UNESCO Fellow-
ship. 
She has went on the study tour on Business Ad-
ministration at the Kasetsart Univeristy, Bang-
kok, Thailand. Prof. Daw Hla Myint is currently the 
Emeritus Professor of the Department of Manage-
ment Studies, Institute of Economics, Yangon. She 
is also the faculty member and the principal Aca-
demic Advisor of the Myanmar Human Resources 
Co.,Ltd. She is the advisor of the Myanmar Women 
Entrepreneurs Association(NGO) and the consul-
tant cum senor trainer of STI Eduction. She was 
the faculty member for 37 years as tutor, lecturer, 
associate professor and professor in the following 
educational institution.

Prof. Hla Myint
Independent Director
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Dr. Hla Theingi is the independent director of EFR 
Group of Companies. She graduated with a Bach-
elor of Business Administration and MBA from 
Assumption University Thailand and received her 
PhD from Asian Institute of Technology Thailand. 
She has also passed CFA Level 1. As an academic 
professor, Dr. Hla Theingi has taught many subjects 
in the areas of economics, finance and account-
ing, international business, logistics, marketing 
and research for postgraduate, graduate and un-
dergraduate students. She also published a book 
“Export Import Practices: ASEAN Focus” in 2013. 
She works as a mentor, guest speaker, reviewer, 
and editor for various institutions, conferences 
and journals. Her recent research, journal and 
book publications are in the area of SMEs, trade 
financing, sustainability, international business,  
ethical business technology transfer and technol-
ogy acceptance.
As a practitioner, she is currently a Chief Executive 
Officer of MADP Distributing Co., Ltd. and a finan-
cial advisor and executive coach for telecom, trad-
ing, agriculture, animal feed, and education com-
panies in Myanmar and Thailand. She worked as a 
consultant for Myanmar Automobile Development 
Public Co., Ltd in 2015 and 2016. She has more than 
20 years’ experience of running her own container 
transportation business in Myanmar. She worked 
as a deputy chairperson of the Department of In-
ternational Business Management, Martin de Tour 
School of Management, Assumption University, 
Thailand from 1996 to 1998. She was also a mem-
ber of the Research Support Committee, Assump-
tion University, Thailand for 2012 to 2016.

Dr. Hla Theingi
Independent Director

Daw Khin Sone is the Finance Director of EFR 
Group of Companies. She received her B.Sc. (Math-
ematics) degree from the University of Yangon in 
1995. She holds Dip in Chinese from University of 
Foreign Language and Dip in Business Law from 
University of Yangon. Daw Khin Sone has also re-
ceived a certificate from Ministry of Foreign Affair 
for Basic Diplomatic Course and has also finished 
her LCCI (level I, II and III) in 2003. She has now re-
ceived a master’s degree at University of Econom-
ics in Banking and Finance. Daw Khin Sone start-
ed her career after her graduation as executive 
to chief accountant in Eagle Group of Companies 
(1997 to 2000).
She joined EFR group of Companies as marketing 
executive in one of the shipping lines. From 2000-
2011, she was assigned at Gold Shipping Agency 
Services Ltd, starting from executive post to grad-
ually promoted to deputy managing director after 
several years of her services with full commitment. 
From 2012 till to date, she has been assigned as 
group chief finance officer. She is a member of 
Myanmar Mercantile Maritime Development As-
sociation (MMMDA) and member of the Board of 
Directors at Myanmar International Freight For-
warders Association, (MIFFA).

Khin Sone
Executive Director

BOARD OF DIRECTORS
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Daw Hnin Yee Mon is one of the Executive Director 
of EFR Group of Companies who is in charge of 
EFR Glink Express Service Ltd., Myanmar Round 
The World Logistics Limited., Gold Shipping Agen-
cy Services Ltd and Unison Choice Services Ltd. 
She received her B.A (Economic) degree in 2004 
from Pathein University. In July 2004, Daw Hnin 
Yee Mon joined E.F.R, first as receptionist & per-
sonal assistant of Chairman of EFR Group of Com-
panies from 2004 to 2005. As a brilliant and en-
ergetic talent, she has taken over many different 
assignments from E.F.R Group and has executed 
her duties and responsibilities in a reliable and sat-
isfactory level. 
She took roles as Assistant of Mitsui O.S.K Lines 
which is one of the top 10 container carriers in the 
world and was promoted to Manager (Import Mar-
keting In-charge) of CMA-CGM Lines which is also 
one of the top 10 carriers in the world and was In 
charge of EFR ‘s Conventional Department from 
2008 to 2010 and gradually up from basic level to 
General Manager in E.F.R Forwarding & General 
Services Co., Ltd.

Hnin Yee Mon
Executive Director

Daw Lae Lae Mu is one of the Executive Directors 
and is in-charge of EFR Logistics and Distribution 
Center (Mandalay) Co., Ltd. In 2001, she joined Chi-
na Shipping Container Line as Sr. Sales & Marketing 
Executive and served in this position till 2007. Daw 
Lae Lae Mu joined Myanmar lndo Orient Co., Ltd 
(MlO was established to act as agent for CMACGM 
in Myanmar) with the position of Deputy General 
Manager. ln 2011 she became a General Manager 
of MIO and of CMA CGM in 2014. 
Daw Lae Lae Mu holds Bachelor of Science (Phys-
ics)(Hon), Certificate of Attendance – Air Freight 
Forwarder’s Basic Course conducted by Myan-
mar International Freight Forwarder’s Association 
(MIFFA) and Singapore Air Cargo Agents Associ-
ation (SAAA), Certificate of Attendance -Japan’s 
Program for improving Efficiency of ”Logistics and 
Distribution”, of The East-West Economic Corridor” 
and “Southern Economic Corridor” conducted by 
MIFFA and Ministry of Transport.

Lae Lae Mu
Executive Director

BOARD OF DIRECTORS
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	 ဦးပမာင်ပမာင်ဦး	 သည်	 EFR	 Group	 of	 Com-
panies	 ၏	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ	 ဖြစ်ြါသည်။	 ဦးပမာင်ပမာင်ဦး	
သည်	 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ	 Bachelor	 of	 Science	
ဘွဲ့ရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး	 International	 Business	 Fi-
nance	 and	 Financial	 Management	 Course	 Certificate	
(2002)	၊	Diploma	in	Maritime	Law	from	University	of	Yan-
gon	(2003)	နှင့်	Certificate	in	Multimodal	Transport	from	
MIFFA	&	AFFA	တို့ကိုလည်း	ြိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သည်။	၁၉၉၆	
ခုနှစ်တွင်	EFR	Freight	Forwarding	&	General	Services	Co.,	
Ltd	သို့	marketing	manager	အဖြစ်	ဝင်ပရာက်လာခဲ့သည်။	
၂၀၀၁	ခုနှစ်	ဧပြီလမှ	၂၀၀၇	ခုနှစ်အထိ	World	Class	Contain-
er	Carrier	နှင့်	Shipping	agency	တို့၏	General	Manager	
အဖြစ်	 တာဝန်ယူခဲ့သည်။	 သူ့ဘဝတစ်ပလျှာက်	 ရရှိခဲ့သည်	
လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ	အသိြညာနှင့်	အဆင့်ဆင့်ပသာ	စီမံခန့်ခွဲပရး	
အတတ်ြညာတို့ဖြင့်	 လက်ရှိအချနိ်တွင်	 ဦးပမာင်ပမာင်ဦး	
သည်	 EFR	 Group	 of	 Companies	 ၏ေါရိုက်တာအြွဲ့ဝင်
အဖြစ်လည်းပကာင်း၊	 ေုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းပကာင်း	
တာဝန်ထမ်းပဆာင်လျှက်ရှိသည်။	ထို့ဖြင်	သူသည်	Myanmar	
International	 Freight	 Forwarders	 Association	 (MIFFA)	
၏	ေါရိုက်တာ	အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ြါသည်။

ဦးပမာင်ပမာင်ဦး
ေုတိယဥက္ကဌ

	 ဦးပကျာ်လွင်ဦးသည်	 မိမိ၏	 logistics	 လုြ်ငန်းဘဝကို	
Myanmar	Container	Line	(MCL)	၏	Operations	Manager	အဖြစ်	
စတင်ခဲ့ြါသည်။	Myanmar	Container	Line	သည်	ဖမန်မာနိုင်ငံ၏	
ြထမဦးဆုံးပသာ	 containerized	 feeder	 carrier	 တစ်ခုဖြစ်ပြီး	
၁၉၉၀	 မှ	 ၁၉၉၅	 အထိ	 ဖမန်မာနိုင်ငံနှင့်	 စင်ကာြူနိုင်ငံတို့အြကား	
ြုံမှန်ကုန်စည်ြို့ပဆာင်ခဲ့ြါသည်။	 (MCL)	 မှ	 ရရှိခဲ့ပသာ	
ကျယ်ဖြန့်လှသည့်	 သပဘောဖြင့်	 ကုန်ြစ္စည်းြို့ဖခင်းဆိုင်ရာ	
အသိအဖမင်ကိုအပဖခခံ၍	 ဦးပကျာ်လွင်ဦးသည်	 Ever	 Flow	 River	
Forwarding	&	General	Services	Co.,	Ltd.	ကို	၁၉၉၈	ခုနှစ်တွင်	
မှတ်ြုံတင်ခဲ့သည်။
	 ဦးပကျာ်လွင်ဦးသည်	 မိမိ၏	 စွန့်ဦးတီထွင်လိုစိတ်နှင့်	
ပခါင်းပဆာင်နိုင်မှုတို့ဖြင့်	 ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ	 container	 carri-
ers	 များနှင့်	 International	 Freight	 Forwarders	 များကို	
ကိုယ်စားဖြုသည့်	ကကီးမား	ကျယ်ဖြန့်လှသည့်	Shipping	agencies	
ကွန်ရက်ကိုတည်ပထာင်ခဲ့သည်။	 ဦးပကျာ်လွင်ဦး၏	 ခိုင်မာပသာ	
ယုံြကည်ချက်မှာ	 လက်ရှိအပနအထားထက်	 ပကျာ်လွန်၍	
ပစျးကွက်နှင့်	 ထုတ်ကုန်သစ်များဖြင့်	 စီးြွားပရးလုြ်ငန်းကို												
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ပစနိုင်သည်ဆိုသည့်	 အချက်ြင်ဖြစ်သည်။	 ယင်း	
ယုံြကည်မှုဖြင့်ြင်		supply-chain	logistics	လုြ်ငန်းရှိ	အဖခားပသာ	
ဝန်ပဆာင်မှုလုြ်ငန်းများသို့	ဝင်ပရာက်နိုင်ခဲ့သည်။
	 ဦးပကျာ်လွင်ဦးသည်	 ပငွပဆာင်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ	
ဟိုတယ်လုြ်ငန်းရှင်များအသင်း၏	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဖြစ်သကဲ့သို့	 Myan-
mar	 Mercantile	 Maritime	 Development	 Association	
(MMMDA)၏	 အကကံပြး	 အဖြစ်ပသာ်လည်းပကာင်း၊	 Myanmar	
International	 Freight	 Forwarders	 Association	 (MIFFA)	
ေုဥက္ကဌ	 အဖြစ်ပသာ်လည်းပကာင်း	 ပဆာင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။	
ထို့ဖြင်သူသည်	Myanmar	Customs	Broker	Association	(MCBA)	
ကို	 တည်ပထာင်သူတစ်ဦးလည်း	 ဖြစ်ြါသည်။	 သူ၏စွန့်ဦးတီထွင်	
လိုစိတ်	ပြကာင့်လည်း	သူယခုကဲ့သို့	ပအာင်ဖမင်လာဖခင်းဖြစ်သည်။	
ဖမန်မာနိုင်ငံ၏စီးြွားပရးဖြုဖြင်ပဖြာင်းလဲမှုများ၏	 အခွင့်အလမ်း	
များကိုအရယူ၍	 ဖမန်မာ၏	 logistics	 infrastructure	 ကို	
နိုင်ငံပတာ်အဆင့်	 တိုးတက်ပစရန်	 စီမံချက်ချခဲ့သည်။	 ယင်း	
စီမံချက်အတွက်	 နိုင်ငံပတာ်	 ထိြ်ြိုင်းပခါင်းပဆာင်များထံမှ	
အတည်ဖြုချက်ကိုရယူခဲ့သည်။	 ယင်းသည်	 အလားအလာ	
အလွန်ပကာင်းသည့်	 အစီအစဉ်ြင်ဖြစ်သည်။	 အဘယ်ပြကာင့်	
ဆိုပသာ်	 ဖမန်မာအပနဖြင့်	 transportation	 နှင့်	 logistics	
ကဏ္ဍများတွင်	 တချ ို့ပသာ	 အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့ကို	 ရင်ပဘာင်		
တန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်သည်။

ပကျာ်လွင်ဦး	-	ဥက္ကဌ

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့
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	 ဦးမင်းစိန်သည်	 EFR	 Group	 of	 Companies	 ၏
လွတ်လြ်ပသာ	 ေါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သည်။	သူသည်	 ၁၉၆၆
	ခုနှစ်တွင်	Bachelor	of	Science	ဘွဲ့ရပြီးပနာက်	၁၉၇၁	တွင်	
registered	accountant	(R.A.)	တစ်ဦးလည်း	ဖြစ်လာခဲ့သည်။	
၁၉၆၉	တွင်	Higher	Grade	Pleader	(Law)	Examination	ကို	
ပအာင်ဖမင်၍	၁၉၇၅	တွင်	Registered	Lawyer’s	Examina-
tion	ကို	ပအာင်ဖမင်ခဲ့သည်။	ဦးမင်းစိန်သည်	ပရှပနပလာကသို့	
၁၉၇၂	 ကြင်	 ဝင်ပရာက်ခဲ့၍	 ၁၉၉၈	 တွင်	 ဖြည်ပထာင်စု	
တရားလှေတ်ပတာ်ချုြ်ပရှ့ပန	တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။	သူသည်	
Business	and	Corporate	Law	၊	Civil	Law	၊	Trade/Com-
mercial	 Law	 ၊	 International	 Contracts	 ၊	 Trademark	 ၊
	Intellectual	property	၊	Personal	Law	(Succession	Law)	
တို့ကို	ကျွမ်းကျင်ြိုင်နိုင်သည်။	သူသည်	 AYA	 Bank၏	 Inde-
pendent	Director	နှင့်	Myanmar	M1	Investment	Compa-
ny	Limited	၏	ေါရိုက်တာလည်းဖြစ်ြါသည်။
	 ဦးမင်းစိန်သည်	 Australia	 Myanmar	 Chamber	
of	 Commerce	အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်၍	 U	 Hla	 Tun	 Hospice	
တွင်လည်း	စီမံခန့်ခွဲပရးပကာ်မတီ	အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ြါသည်။	
သူတွင်	 သင်ြကားပရးဆိုင်ရာ	 အပတွ့အကကုံလည်းရှိြါသည်။	
သူသည်	 အစိုးရအရာရှိများ၊	 ပရှပနချုြ်ရုံးနှင့်	 Training	 De-
partment	တို့တွင်	 Commercial	 Law	ကို	 ၁၉၈၆	 မှ	 ၂၀၀၆
	အထိ	သင်ြကားပြးခဲ့သည်။	 CPA	 24th	 batch	တွင်လည်း	
အလားတူ	ြို့ချခဲ့ြါသည်။

ဦးမင်းစိန်
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့

	 ြါပမာက္ခ	 ပေါ်လှဖမင့်သည်	 EFR	 Group	 of	 Com-
panies	 ၏	 လွတ်လြ်ပသာ	 ေါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သည်။	
Bachelor	 of	 Commerce	 ဘွဲ့ကို	 Honours	 Degree	 ဖြင့်	
ပအာင်ဖမင်ခဲ့၍	 Master	 of	 Commerce	 အတိ	 ရရှိခဲ့သည်။	
သူသည်	 UNDP/UNIDO	 workshop	 on	 Project	 Planning	
and	Control	ကို	စက်မှု	(၁)	ဝန်ကကီးဌာနမှပန၍လည်းပကာင်း၊	
Myanmar-Korea	 Executive	 Management	 Programme	
of	 Samsung	 ၊	 Tourism	 Marketing	 Course	 တို့ကို	
ဟိုတယ်နှင့်	 ခရီးသွားဌာနနှင့်	 Advill	 Consultancy	 တို့မှ	
ပန၍လည်းပကာင်း	တက်ပရာက်ခဲ့ြါသည်။	အပမရိကန်နိုင်ငံ	
University	of	Kansa	City	တွင်	Development	Economies	
ကို	အထူးဖြုသည့်	Master	of	Arts	Courses	 in	Economics						
(၁၉၆၁−၁၉၆၂)	ကို	လည်းပကာင်း၊	Los	Angeles	ရှိ	Universi-
ty	of	California	တွင်	Management	Information	System	
အထူးဖြု	 MBA	 courses	ကို	လည်းပကာင်း၊	 UNESCO	 Fel-
lowship	ကို	လည်းပကာင်း	တက်ပရာက်ခဲ့သည်။
	 ထိုင်းနိုင်ငံ၊	 ဘန်ပကာက်ရှိ	 Kasetsart	 Univ-
eristy	တွင်	Business	Administration	ကို	ပလ့လာခဲ့သည်။	
လက်ရှိတွင်	 ြါပမာက္ခ	 ပေါ်လှဖမင့်သည်	 ရန်ကုန်စီးြွားပရး	
တက္ကသိုလ်ရှိ	 Department	 of	 Management	 Studies၏	
Emeritus	 Professor	 ဖြစ်ြါသည်။	 သူသည်	 Myanmar	
Human	 Resources	 Co.,	 Ltd.၏	 faculty	 member	 နှင့်	
Principal	 Academic	 Advisor	 လည်းဖြစ်သည်။	 သူသည်	
Myanmar	 Women	 Entrepreneurs	 Association	 (NGO)	
၏	 အကကံပြးအဖြစ်လည်းပကာင်း၊	 STI	 Education	 ၏
consultant	 cum	 senor	 trainer	 အဖြစ်လည်းပကာင်း	
တာဝန်ယူလျှက်ရှိြါသည်။	သူသည်	faculty	member	အဖြစ်	
tutor	 ၊	 lecturer	 ၊	 associate	 professor	 နှင့်	 professor	
အဆင့်တို့တွင်	၃၇	နှစ်တာ	တာဝန်ထမ်းပဆာင်ခဲ့ြါသည်။

ြါပမာက္ခ	ပေါ်လှဖမင့်
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ
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	 Dr.	 Hla	 Theingi	သည်	 EFR	 Group	 of	 Compa-
nies	၏	လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သည်။	သူသည်	
Bachelor	 of	 Business	 Administration	 and	 MBA	တို့ကို	
ထိုင်းနိုင်ငံ	 Assumption	 University	 မှ	 ရရှိခဲ့၍	 PhD	 ကို	
ထိုင်းနိုင်ငံ	Asian	Institute	of	Technology	တွင်	ရရှိခဲ့ြါသည်။	
CFA	 Level	 1	 ကိုလည်း	 သူပအာင်ဖမင်ခဲ့ြါပသးသည်။	
ြညာပရးဆိုင်ရာ	 ြါပမာက္ခတစ်ဦးဖြစ်သူ	 Dr.	 Hla	 Thein-
gi	သည်	 economics	 ၊	 finance	 and	 accounting	 ၊	 inter-
national	 business	 ၊	 logistics	 ၊	marketing	နှင့်	 research	
for	 postgraduate,	 graduate	 and	 undergraduate	 stu-
dents	 ကဏ္ဍများတွင်	 ဘာသာရြ်	 အပတာ်များများကို	
ြို့ချခဲ့ြါသည်။	 သူသည်	 “Export	 Import	 Practices:	 ASE-
AN	Focus”	စာအုြ်ကို	၂၀၁၃	တွင်	ပရးသားထုတ်ပဝခဲ့သည်။	
သူသည်	အြွဲ့အစည်း	အမျ ိုးမျ ိုး၊	ညီလာခံများနှင့်	ဂျာနယ်များ	
အတွက်	mentor	 ၊	 guest	 speaker	 ၊	 reviewer	 နှင့်	 editor	
အဖြစ်လုြ်ကိုင်ြါသည်။	 လတ်တပလာ	 သူရဲ့	 သုပတသန၊	
ဂျာနယ်နှင့်	 ထုတ်ပဝသည့်	 စာအုြ်များသည်	 SMEs	 ၊	 trade	
financing	၊	sustainability	၊	international	business	၊	eth-
ical	business	၊	technology	transfer	နှင့်	technology	ac-
ceptance	ဘာသာရြ်နယ်ပဖမများမှ	ဖြစ်သည်။
	 ြညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပသာ	 Dr.	 Hla	 Theingi	 သည်	
လက်ရှိတွင်	MADP	Distributing	Co.,	Ltd.	၏	Chief	Exec-
utive	Officer	တစ်ဦး	ဖြစ်ပြီး၊	ဖမန်မာနှင့်	ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရှိ	tele-
com	၊	trading	၊	agriculture	၊	animal	feed	နှင့်	education	
companies	 တို့၏	 advisor	 နှင့်	 executive	 coach	 အဖြစ်	
ပဆာင်ရွက်	 လျှက်ရှိသည်။	 ၂၀၁၅	 နှင့်	 ၂၀၁၆	 တွင်	 သူသည်	
Myanmar	 Automobile	 Development	 Public	 Co.,	 Ltd	
၏	 consultant	 တစ်ပယာက်ဖြစ်ခဲ့သည်။	 ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်	
ကိုယ်ြိုင်	 container	 transportation	 business	ကို	 နှစ်	 ၂၀
	 ပကျာ်	 လုြ်ကိုင်ခဲ့သည့်	 အပတွ့အကကုံရှိသည်။	 သူသည်	
ထိုင်းနိုင်ငံ	 Assumption	 University	 ရှိ	 Martin	 de	 Tour	
School	of	Management	၏	Department	of	Internation-
al	Business	Management	တွင်	ေုတိယ	ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်	၁၉၉၆
	 မှ	 ၁၉၉၈	အထိပဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။	ထို့ဖြင်	 ၂၀၁၂	 မှ	 ၂၀၁၆
	အတွင်း	ထိုင်းနိုင်ငံ	 Assumption	 University	 ရှိ	 Research	
Support	Committee	အြွဲ့ဝင်တစ်ဦး	ဖြစ်ခဲ့သည်။

	Dr.	Hla	Theingi
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့

	 ပေါ်ခင်ဆုံသည်	 EFR	 Group	 of	 Companies	 ၏	
ဘဏ္ဍာပရး	 ေါရိုက်တာဖြစ်ြါသည်။	သူသည်	 B.Sc.	 (Mathe-
matics)ဘွဲ့	ကို	 ၁၉၉၅	တွင်	 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှရရှိခဲ့သည်။	
သူသည်	 Dip	 in	 Chinese	 ကို	 University	 of	 Foreign	
Languages	 မှလည်းပကာင်း၊	 Dip	 in	 Business	 Law	 ကို	
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှလည်းပကာင်း	 ရရှိထားသူဖြစ်သည်။	
ပေါ်ခင်ဆုံသည်	 နိုင်ငံဖခားပရးဝန်ကကီးဌာမှ	 ဖြုလုြ်သည့်	 Ba-
sic	Diplomatic	Course	ကိုပအာင်ဖမင်ခဲ့ပြီး၊	LCCI	(level	I,	II	
and	 III)	ကိုလည်း	 ၂၀၀၃	တွင်	 ပြီးပဖမာက်ပအာင်ဖမင်ခဲ့သည်။	
သူသည်	 ယခုအခါတွင်	 Banking	 and	 Finance	 ဆိုင်ရာ	
master’s	 degree	 ကို	 University	 of	 Economics	 မှ	
ရရှိထားြါသည်။	ဘွဲ့ရပြီးပနာက်	သူသည်	 Eagle	 Group	 of	
Companies	တွင်	 executive	 မှ	 chief	 accountant	အဖြစ်	
၁၉၉၇	မှ	၂၀၀၀	အထိ	လုြ်ကိုင်ခဲ့သည်။	EFR	group	of	Com-
panies	သို့	shipping	lines	တစ်ခု၏	marketing	executive	
အဖြစ်	စတင်ဝင်ပရာက်ခဲ့သည်။	၂၀၀၀	မှ	၂၀၁၁	အတွင်း	Gold	
Shipping	Agency	Services	Ltd	တွင်	တာဝန်ပြးခံခဲ့ရသည်။	
လုြ်ငန်းအတွင်း	 အဖြည့်အဝ	 နှစ်ဖမှုြ်လုြ်ပဆာင်ခဲ့ရာ	 (၇)
နှစ်တာကာလအတွင်း	executive	ရာထူးမှ	deputy	manag-
ing	director	အထိ	ရာထူးတိုးဖမှင့်ပြးဖခင်း	ခံခဲ့ရသည်။	၂၀၁၂	
မှ	လက်ရှိအချနိ်အထိ	EFR	Group	of	Companies	တွင်	chief	
finance	 officer	 အဖြစ်	 တာဝန်ယူလျှက်ရှိသည်။	 သူသည်	
Myanmar	International	Freight	Forwarders	Association	
(MIFFA)	၏	Board	 of	 Directors	 နှင့်	 Myanmar	Mercan-
tile	Maritime	Development	Association	(MMMDA)	တို့၏	
အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။

ပေါ်ခင်ဆုံ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
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	 ပေါ်နှင်းရည်မွန်သည်	 EFR	 Group	 of	 Companies	
၏	အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး	EFR	Glink	Express	
Service	 Ltd.,	 Myanmar	 Round	 The	 World	 Logistics	
Limited.,	Gold	Shipping	Agency	Services	Ltd	နှင့်	Uni-
son	Choice	Services	Ltd	တို့၏	ဦးစီးတာဝန်ခံဖြစ်သည်။	B.A	
(Economic)	degree	ကို	၂၀၀၄	တွင်	Pathein	University	မှ	
ရရှိသည်။	သူသည်	၂၀၀၄	ခုနှစ်	ဇွန်လိုင်တွင်	receptionist	နှင့်	
EFR	 Group	 of	 Companies	 ဥက္ကဋ္ဌ၏	 personal	 assistant	
အဖြစ်	စတင်တာဝန်	ထမ်းပဆာင်ခဲ့ရာ	၂၀၀၅	အထိ	ဖြစ်သည်။	
သူ၏ထူးချွန်တက်ကကမှုနှင့်အတူ	 ပေါ်နှင်းရည်မွန်သည်	
E.F.R	 Group	 ၏	 အဖခားပသာ	 တာဝန်များကိုလည်း	
ထမ်းပဆာင်ခဲ့သည်။	 သူ၏လုြ်ပဆာင်ချက်များမှာ	 ပကျနြ်	
အားရစရာ	ပကာင်းခဲ့ြါသည်။	သူသည်	ကမ္ဘာ့ထိြ်တန်း	con-
tainer	carriers	စာရင်းတွင်	ြါဝင်ပသာ	Mitsui	O.S.K	Lines	
၏	 Assistant	 အဖြစ်	 တာဝန်ယူစဉ်	 အဖခားကမ္ဘာ့ထိြ်တန်း	
container	carriers	ဖြစ်ပသာ	CMA-CGM	Lines	၏	Manag-
er	(Import	Marketing	In-charge)	အဖြစ်	ရာထူးတိုးခဲ့သည်။	
အလားတူြင်	 EFR	 Conventional	 Department	 ၏
	ဦးစီးတာဝန်ခံအဖြစ်	၂၀၀၈	မှ	၂၀၁၀	အထိ	တာဝန်ယူခဲ့သည်။	
သူသည်	အပဖခခံဝန်ထမ်းအဆင့်မှပန၍	E.F.R	Forwarding	&	
General	Services	Co.,	 Ltd.	၏	General	Manager	အဖြစ်	
အဆင့်ဆင့်	ရာထူးတိုးတက်ခဲ့သည်။

ပေါ်နှင်းရည်မွန်
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့

	 ပေါ်လဲ့လဲ့မူသည်	 အမှုပဆာင်	 ေါရိုက်တာတစ်ဦး	
ဖြစ်ပြီး	EFR	Logistics	and	Distribution	Center	(Manda-
lay)	Co.,	Ltd	၏	ဦးစီးတာဝန်ခံလည်းဖြစ်သည်။	China	Ship-
ping	Container	Line	သို့	 	Sr.	Sales	&	Marketing	Execu-
tive	အဖြစ်	၂၀၀၁	တွင်	ပရာက်ခဲ့ပြီး	၂၀၀၇	အထိ	ဆက်လက်	
လုြ်ကိုင်ခဲ့သည်။	သူသည်	Myanmar	lndo	Orient	Co.,	Ltd	
(MlO	သည်	ဖမန်မာနိုင်ငံရှိ	CMACGM	၏	agent	ဖြစ်သည်)	သို့	
Deputy	 General	 Manager	 ရာထူးဖြင့်	 ဝင်ပရာက်ခဲ့သည်။	
၂၀၁၁	တွင်	MIO	နှင့်	၂၀၁၄	တွင်	CMA	CGM		၏	General	Man-
ager	 ဖြစ်လာသည်။	ပေါ်လဲ့လဲ့မူသည်	Bachelor	of	Science	
(Physics)(Hon)၊	 Myanmar	 International	 Freight	 For-
warder’s	Association	(MIFFA)	နှင့်	Singapore	Air	Cargo	
Agents	Association	(SAAA)	တို့မှ	အြ်နှင်းသည့်	Certificate	
of	Attendance	–	Air	Freight	Forwarder’s	Basic	Course	
နှင့်	MIFFA	and	Ministry	of	Transport	တို့မှ	အြ်နှင်းသည့်	
Certificate	 of	 Attendance	 -Japan’s	 Program	 for	 im-
proving	 Efficiency	 of	 “Logistics	 and	 Distribution”,	 of	
The	 East-West	 Economic	 Corridor”	 and	 “Southern	
Economic	Corridor”	တို့ကို	ကိုင်ပဆာင်ထားသူဖြစ်သည်။

ပေါ်လဲ့လဲ့မူ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
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Kyaw Lwin Oo
Chairman

Maung Maung Oo
Executive Vice-Chairman

Kyaw Kyaw Thein
Operations Officer

Lae Lae Mu
Operations Officer

Aung Min Han
Chief Executive Officer

Khin Sone
Chief Financial Officer

Zin Nyein Htwe
Operations Officer

Than Aung
Operations Officer

Hnin Yee Mon
Operations Officer

Yee Mon Oo
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ပကျာ်လွင်ဦး
ဥက္ကဌ

ပမာင်ပမာင်ဦး
ေုတိယ	ဥက္ကဌ

	ပကျာ်ပကျာ်သိန်း
အမှုပဆာင်	အရာရှိ

လဲ့လဲ့မူ
အမှုပဆာင်	အရာရှိ

ပအာင်မင်းဟန်
အမှုပဆာင်	အရာရှိချုြ်

ခင်ဆုံ
ဘဏ္ဍာပရး	အရာရှိချုြ်

ဇင်ပငိမ်းပထွး
အမှုပဆာင်	အရာရှိ

သန်းပအာင်
အမှုပဆာင်	အရာရှိ

နှင်းရည်မွန်
အမှုပဆာင်	အရာရှိ

ရည်မွန်ဦး
လိုက်နာပဆာင်ရွက်ပရးဆိုင်ရာ	အရာရှိ

စီမံခန့်ခွဲမှု အရာရှိများ
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GROUP PERFORMANCE REVIEW

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ever Flow River Group Public Company Limited would like to release the Management Discussion 
and Analysis (“MD&A”) for the year period ended 30th September, 2021 (“FY September 2021”) in 
comparison with last year ended 30th September, 2020 . 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 for 30 September 2020 (covered twelve months ended 30 
September 2020) and the financial information the consolidated financial statements for 30 September 
2021 (covered twelve months ended 30 September 2021). 

 
SUMMARY OF GROUP STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

DESCRIPTION 

FY September 2020 
FY September 

2021 
% 

CHANGE 
  

(Oct2019-Sep2020) 
(Oct2020-
Sep2021)   

  

(Audited) (Audited)     

Revenue  12,832,503,596 23,457,058,458 83%   

Cost of goods sold (10,692,069,949) (20,334,783,240) 90%   

Gross profit 2,140,433,647 3,122,275,218 46%   

Gross profit Margin 16.7% 13.3% -20%   

Administration expenses (2,707,995,313) (2,014,454,594) -26%   

Profit before interest and tax (567,561,666) 1,107,820,624  305%   

Other income 351,479,430 131,727,144 -63%   

Finance cost (15,900,000) - 100%   

Profit before tax (231,982,236) 1,239,547,768 634%   

Income tax expenses (60,101,870) (345,071,186) 474%   

Profit after tax (292,084,106) 894,476,582 406%   

Share of associates profit (326,392,080) (442,270,234) 36%   

Profit for the year (618,476,186) 452,206,348 173%   
Other comprehensive income for the 
year (114,479,353) 461,768,393 503%   

Total comprehensive income for the 
year (732,955,539) 913,974,741 225%   

Profit attributable to:      

Owners of the Parent (616,529,303) 425,989,243 169%   

Non-Controlling Interest (NCI) (1,946,883) 26,217,105 1447%   

Total profit of the year (618,476,186) 452,206,348 173%   
Total comprehensive income 
attributable to: 

     

Owners of the Parent (731,008,656) 887,757,636 221%   

Non-Controlling Interest (NCI) (1,946,883) 26,217,105 1447%   
Total Comprehensive income for the 
year (732,955,539) 913,974,741 225%   

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

Earnings Per Share (30.86) 21.32 169%   
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Although the Gross Profit Margin has decreased from 16.7% in FY 2019-20 to 13.3% in FY 2020-

21, the total gross profits increased by 46% from MMK 2,140,433,647 to MMK 3,122,275,218 respectively.  
Profit After Tax (before taking consideration of profit and loss of associated companies) increased by 406% 
(which is over four times) in this FY 2020-21.   

Profit after tax (excluding associated companies’ profit and loss) for FY 2020-21 was a gain of MMK 
894,476,582, compared to a loss of MMK (292,084,106) in FY 2019-20. After consideration associated units 
loss MMK (326,392,080) in FY 2019-20 and MMK 442,270,234 in FY 2020-21, total loss for FY 2019-20 was 
MMK (618,476,186) and total gain for FY 2020-21 was MMK 452,206,348. 

 
 
After considering unrealized currency translation gain and loss, the consolidated total comprehensive 

income for the year 2019-20 was loss of MMK (732,955,539), however for FY 2020-21 was a gain of                       
MMK 913,974,741.  
 We would like to highlight that with all above situation, our group earning per share has increased by 
169%, which was from minus of MMK (30.86) per share in FY 2019-20 to MMK 21.32 per share in this FY 2020-
21.  
 
 
BREAKDOWN OF GROUP REVENUE ONLY  

  
DESCRIPTION 

FY September 
2020 

% OF 
TOTAL 

FY September 
2021 

% OF 
TOTAL 

% 
CHANGE 

(Oct2019-
Sep2020) 

(Oct2020-
Sep2021) 

  (Audited) (Audited) 
EFR (Stand 
Alone) 252,000,000 2% 198,000,000 1% -21% 

MRTW Logistics 1,027,630,914 8% 3,453,330,933 14% 236% 

MULTIPACK - 0% - 0% 
 

UCS 950,258,027 7% 1,982,492,176 8% 109% 

EFR GLE 2,361,465,754 18% 7,021,585,835 28% 197% 
MRTW 
Manufacturing 1,130,913,016 9% 876,096,876 4% -23% 

Gold Shipping 813,343,499 6% 1,315,550,999 5% 62% 

EFR Trading 6,358,618,834 49% 8,199,281,858 33% 29% 

LDC Mandalay - 0% 536,451,578 2% 
 

A Logistics 130,273,550 1% 1,440,909,784 6% 1006% 

Total Revenue 13,024,503,596 100% 25,023,700,040 100% 92% 
Intercompany 
transaction (192,000,000) 1% (1,566,641,582) 6% 325% 

Total Revenue 12,832,503,596  23,457,058,458  83% 
 

Revenue of almost all businesses of EFR has significantly increased in FY 2020-21 with the 
growth of 92%, from MMK 13,024,503,596 in FY 2019-20 to MMK 25,023,700,040 in FY 2020-21.  The 
most significant revenue increase was found in A Logistic. 
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BREAKDOWN OF GROUP OTHER INCOME    

 FY September 
2020 

FY September 
2021 % OF 

TOTAL 
% 

CHANGE DESCRIPTION (Oct2019-
Sep2020) 

(Oct2020-
Sep2021) 

 (Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone) 376,671,859 3,170,296 52% -99% 
MRTW Logistics 11,568,170 11,196 2% -100% 
MULTIPACK 945,477 1,264,883 0% 34% 
UCS - 173,971 0% 0% 
EFR GLE 938,674 1,273,335 0% 36% 
MRTW Manufacturing - - 0% 0% 
Gold Shipping 553,718 2,331,839 0% 321% 
EFR Trading 20,305,058 122,827,983 3% 505% 
LDC Mandalay 313,867,441 673,641 43% -100% 
A Logistics 300,312 - 0% -100% 
Total Other Income 
(As Revenue) 725,150,710 131,727,144 100% -82% 
Intercompany transaction (373,671,280) -  -100% 
Total Other Income 
(As Revenue) 351,479,430 131,727,144 100% -63% 

 
 

We would like to disclose for the other income as revenue in FY 2020-21 which was decreased 82% 
than FY 2019-20. FY 2019-20 was not a commercial year for LDC Mandalay unit, thus the income received 
from LDC Mandalay unit in FY 2019-20 was recorded as other income.  However, in FY 2020-21, the income of 
LDC Mandalay unit was recognized as revenue.  
Regarding EFR Trading other income such as service income generated from logistics supported services while 
doing trading, increased 5 time or 505 % in FY 2020-21. For the other income of Gold Shipping also increased 
321% in FY2020-21 because of local other service charges can generate more in higher volume handling. 
 

BREAKDOWN OF TOTAL REVENUE (Revenue + Other Income)   

  FY September 2020 
% OF 

TOTAL 

FY September 2021 
% OF 

TOTAL 
% 

CHANGE DESCRIPTION (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 
  (Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone)                628,671,859  5%                201,170,296  1% -83% 
MRTW Logistics             1,039,199,084  8%             3,453,342,129  14% 82% 
MULTIPACK                      945,477  0%                   1,264,883  0% -27% 
UCS                950,258,027  7%             1,982,666,147  8% 14% 
EFR GLE             2,362,404,428  17%             7,022,859,170  28% 62% 
MRTW 
Manufacturing             1,130,913,016  8%                876,096,876  3% -58% 

Gold Shipping                813,897,218  6%             1,317,882,838  5% -11% 
EFR Trading             6,378,923,893  46%             8,322,109,841  33% -29% 
LDC Mandalay                313,867,441  2%                537,125,219  2% -6% 
A Logistics                130,573,863  1%             1,440,909,784  6% 503% 
 Total Revenue         13,749,654,305  100%        25,155,427,183  100% 83% 
Intercompany 
transaction              (565,671,280) -4%            

(1,566,641,582) -6% 51% 

 Total Revenue        13,183,983,025           23,588,785,601    79% 
 
 Our consolidated revenue for FY 2020-21 was MMK 23,588,785,601 which was an increase of 
79%, from MMK 13,183,983,025 in FY 2019-20, mainly contributed by EFR Trading: 33% and Forwarding 
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Business followed by EFR GLE : 28%, MRTW Logistics : 14%, Gold Shipping : 5% and one of subsidiaries 
JV units A Logistics : 6% in FY 2020-21. 
 
 
BREAKDOWN OF GROSS PROFIT     

DESCRIPTION 

FY September 
2020 % OF 

TOTAL 

FY September 
2021 % OF 

TOTAL 
% 

CHANGE (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 
(Audited) (Audited) 

EFR (Stand Alone) 252,000,000 11% 198,000,000 6% -21% 
MRTW Logistics 134,424,945 6% 292,964,855 9% 118% 
MULTIPACK 0 0% 0 0% 0% 
UCS 165,721,049 7% 347,558,981 11% 110% 
EFR GLE 589,969,595 25% 856,452,551 26% 45% 
MRTW 
Manufacturing 440,866,713 19% 219,092,133 7% -50% 

Gold Shipping 449,149,157 19% 810,122,698 25% 80% 
EFR Trading 294,337,998 13% 100,948,634 3% -66% 
LDC Mandalay 0 0% 289,875,755 9% 0% 
A Logistics 7,860,057 0% 119,363,974 4% 1419% 
Total Gross Profit 2,334,329,513 100% 3,234,379,579 100% 39% 
Intercompany 
transaction 

             
(193,895,867) 

              
(112,104,361) 

  

Total Gross Profit 2,140,433,646   3,122,275,218    46% 
 

 
 
Our group gross profit for FY 2020-21 was MMK 3,234,379,579 which was an increase of 39%, 

from MMK 2,334,329,513 in FY 2019-20, mainly contributed by MRTW Logistics, UCS, EFRGLE and Gold 
Shipping of 118%,110%, 45% and 80% respectively. In FY 2020-21, most of the logistics service units 
could perform additional value-added services and could able to catch up opportunity even in the very 
critical time of COVID pandemic.  

It is highlighted that A Logistics unit’s FY 2020-21 gross profit was 1419% increase from last 
financial year 2019-20.  It is noted that A logistic performance in FY 2019-20 was only two months 
performance since the inception of JV in August 2019. 

Our consolidated gross profit (“GP”) growth was 46% from MMK 2,140,433,646 in FY 2019-20 to 
MMK 3,122,275,218 in FY 2020-21, mainly contributed by EFRGLE, Gold Shipping and UCS of 26%, 
25% and 11% respectively.  
 
 
BREAKDOWN OF GROSS PROFIT MARGIN CHANGES 

GP MARGIN 
CHANGES 

FY September 2020 FY September 2021 

% 
CHANGE 

(Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 

DESCRIPTION 
Gross Profits 

Total 
Revenue 

(Only)Total 
GP 

Margin 
Gross Profits 

Total 
Revenue 

(Only)Total 
GP 

Margin 
(Audited) (Audited)  (Audited) (Audited)  

EFR (Stand Alone) 252,000,000 252,000,000 100% 198,000,000 198,000,000 100% 0% 

MRTW Logistics 134,424,945 1,027,630,914 13% 292,964,855 3,453,330,933 8% -5% 

MULTIPACK 0 0 0% 0 0 0% 0% 

UCS 165,721,049 950,258,027 17% 347,558,981 1,982,492,176 18% 0% 

EFR GLE 589,969,595 2,361,465,754 25% 856,452,551 7,021,585,835 12% -13% 
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MRTW 
Manufacturing 440,866,713 1,130,913,016 39% 219,092,133 876,096,876 25% -14% 

Gold Shipping 449,149,157 813,343,499 55% 810,122,698 1,315,550,999 62% 6% 

EFR Trading 294,337,998 6,358,618,834 5% 100,948,634 8,199,281,858 1% -3% 

LDC Mandalay 0 0 0% 289,875,755 536,451,578 54% 54% 

A Logistics 7,860,057 130,273,550 6% 119,363,974 1,440,909,784 8% 2% 

Total Gross Profit 2,334,329,513 13,024,503,595 18%   3,234,379,579 25,023,700,040     13% -5% 
Intercompany 
transaction 

       
(193,895,867)  

       
(192,000,000)  

101% (112,104,361) (1,566,641,582) 7% -94% 

Total Gross Profit 2,140,433,646 12,832,503,595 17% 3,122,275,218 23,457,058,458 13% -4% 
 
  

In FY 2020-21, even though revenue has increased by 83% to MMK 23,457,058,458, gross profit 
margin has decreased by 4% from 17% in FY 2019-20 to 13% in FY 2020-2 mainly due to increase in 
logistic service operating costs. 
 
 
 
BREAKDOWN OF ADMINISTRATIVE EXPENSES   

DESCRIPTION 
FY September 2020 FY September 2021 

%  
CHANGE (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 

(Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone)              (534,608,748)              (440,229,030) -18% 
MRTW Logistics              (271,177,506)                  (4,480,422) -98% 
Multipack                (37,117,260)                     (801,094) -98% 
UCS              (183,143,705)              (110,169,176) -40% 
EFR GLE              (565,927,391)              (299,633,403) -47% 
MRTW Manufacturing              (493,527,188)              (310,356,355) -37% 
Gold Shipping              (295,046,195)              (391,312,426) 33% 
EFR Trading              (207,414,469)              (296,013,713) 43% 
LDC Mandalay              (288,579,152)              (222,798,045) -23% 
A Logistics                (17,249,566)                (50,765,291) 194% 
Total administration expenses            (2,893,791,180)            (2,126,588,955) -27% 
Intercompany transaction                169,895,867                 112,104,361  -34% 
             (2,723,895,313)            (2,014,454,594) -26% 

 
 Our consolidated expenses have decreased by 26%, from MMK (2,723,895,313) in FY 2019-20 to 
MMK (2,014,454,594) in FY 2020-21. According to IFRS/MFRS, the unrealized currency exchanges gain and 
loss included in consolidated expenses. Except EFR Trading, Gold Shipping and A Logistics, all other business 
units could reduce administration expenses. The administration cost of A Logistics was increased by 194% in 
FY 2020-21 due to the whole year administration expenses compare with only two months administrative 
expenses in FY 2019-20. The administration cost of EFR trading and Gold Shipping was increased due to 
increase in staff related cost in volume handling and realized and unrealized exchange loss in FY 2020-21.    
 
BREAKDOWN OF NET PROFIT AND COMPREHENSIVE INCOME  

DESCRIPTION 

FY September 
2020 FY September 2021 

% 
CHANGE (Oct2019-

Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 

(Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone) 93,563,111 (239,058,734) -356% 
MRTW Logistics (125,184,391) 254,788,388 304% 
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Multipack (36,171,783) 463,789 101% 
UCS (18,023,886) 176,907,237 1082% 
EFR GLE 5,764,830 453,260,023 7763% 
MRTW Manufacturing (52,660,475) (91,264,222) 73% 
Gold Shipping 118,947,667 292,967,921 146% 
EFR Trading 105,772,899 (61,396,584) -158% 
LDC Mandalay 22,668,397 48,198,778 113% 
A Logistics (9,089,196) 59,609,986 756% 
Share of Profit from Associates (326,392,080) (442,270,234) -36% 
Total net income for the year (220,804,907) 452,206,348 305% 
Intercompany transaction (397,671,297) -  

Total net income for the year (618,476,186) 452,206,348 173% 
Foreign Currency Translation  (114,479,353) 461,768,393  
Total comprehensive income for the 
year 

(732,955,539) 913,974,741 225% 
 
 Our group net income after offsetting intercompany transaction has increased significantly from 
the loss of MMK 618,476,186 in FY 2019-20 to MMK 452,206,348 in FY 2020-21, which is 173% times 
increased even in this difficult time. EFR GLE has achieved over 77 times (7,763%) in making profits 
which is because of its ability to catch the opportunity of logistics structure changes in 2nd quarter of FY 
2020-21. Similarly, UCS has attained net income of MMK 176,907,237 in FY 2020-21 which is over 10 
times (1,082%) more than net income in FY 2019-20.     

 
However, the net income of EFR Trading has dropped significantly from profits of MMK 105,772,899 

in FY 2019-20 to a loss of MMK 61,396,584 in FY 2020-21. The loss was because of currency fluctuation effect 
in Rubber Trading. the net income of MRTW Manufacturing was still in loss situation The loss amount was 
MMK 52,660,475 in FY 2019-20 and MMK 91,264,222 in FY 2020-21. This unit loss was because of higher 
operating fixed cost and impact of COVID in this year. The factory was operating under government rules 
and regulation during the difficult time maintaining employees. 

Taking into account of the unrealized currency translation loss MMK (114,479,353) for FY 2019-
20 and gain MMK 461,768,393 for FY 2020-21, our group’s total comprehensive income is at a loss of 
MMK 732,955,539 in FY 2019-20 but a gain of MMK 913,974,741 in FY2020-21.  
 

SHARE OF PROFITS FROM ASSOCIATES 

SHARE OF PROFIT FROM ASSOCIATES FY September 
2020 

FY September 
2021 

% 
CHANGE 

KEFR (30%) (129,370,949) (293,899,487) 127% 

UTOC Multipack (40%) (126,381,368) (110,380,748) -13% 

HITLC (49%) (70,639,763) (37,989,999) -46.% 

Share of Profit from Associates (326,392,080) (442,270,234) 35.50% 
 
 KEFR JV’s which is 30% owned by EFRGOCP, profit after tax contribution to our consolidated 
report for FY 2020-21 was minus MMK (293,899,487). The amount was increased by 127% from minus 
MMK (129,370,949) in FY 2019-20. The main reason of loss from KEFRJV is that all assets of KEFRJV  
were set for shorter life time for the depreciation, which was not able to amend in IRD since last year due 
to difficult time in these two years.  

40% of UTOC Multipack JV is owned by EFRGOCP, and the profit after tax of UTOC JV contribute 
to our consolidated report for FY 2020-21 was minus MMK 110,380,748 The loss was less 13% than in 
FY 2020-21. In FY 2019-20, it was a minus of MMK (126,381,368). Since UTOC JV was not able to 
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operate profitably throughout all JV operating years, as a JV partner, EFR Group Public Company was 
taken necessary action in the end of this FY 2020-21. It will announce in coming financial report. 

49% of HITLC JV (Hlaing project) is owned by EFRGOCP, and is still in under construction. 
However its earnings cannot contribute yet to EFRGOCP until completion of the project phase 1. 
However, in FY 2020-21, the project’s operation cost has reduced and the loss is 46% less than last year. 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAL CONDITION SUMMARY GROUP BALANCE SHEET 

DESCRIPTION 
As of 30th As of 30th 

% 
CHANGE September, 2020 September, 2021 

(Audited) (Audited) 
ASSETS    

Total Non-Current Assets 5,464,943,694 5,257,273,394 -4% 
Total Current Assets 12,862,913,705 17,158,803,745 33% 
Total Assets 18,327,857,399 22,416,077,140 22% 
LIABILITIES    

Total Non-Current Liabilities Nil 0  

Total Current Liabilities 2,985,632,112 6,159,877,111 106% 
Total Liabilities 2,985,632,112 6,159,877,111 106% 
EQUITY    

Total Equity 15,342,225,287 16,256,200,028 6% 
Total Equity and Liabilities 18,327,857,399 22,416,077,140 22% 

 
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 30th September 2021 
slightly decreased by 4% from MMK 5,464,943,694. to MMK 5,257,273,394 that was mainly from 
changes in project under development.   

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

prepaid, advance tax and deposits. Our current assets raised by 33% from MMK 12,862,913,705 to 
MMK 17,158,803,745. To be highlight that current receivable in FY September 2020 was MMK 
9,734,288,603 and in FY September 2021 was MMK 13,945,402,073. The main reason was the 
increase in trade receivables which was in line with greater volume handling in all business.  

Our current liabilities consist mainly of trade and other payables, tax provisions, advanced 
received and accruals. There was double increased in total current liabilities by 106% from MMK 
2,985,632,112 to MMK 6,159,877,111. The main reason for this increase is due to increase in the 
provision for Tax payable of last years and accordingly to higher volume handling in this                                   
FY 2020-21.  
 
Equity Attributable to Equity Holders  

Our group equity has increased by 6% in FY September 2020 from MMK 15,342,225,287 to in FY 
September 2021 MMK 16,256,200,028 as our retained earnings have increased from                              
MMK 1,280,971,502 in FY September 2020 to MMK 1,706,960,745 in FY September 2021. 
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REVIEW AND FUTURE PROSPECT OF EFR 
 

1. A review of the Actual Performance of our Company, Ever Flow River Group Public Company Limited, 
shows 173% rise in the profits during the financial year 2020-2021 when compared with that of the 
financial year 2019-2020.  
 

2. In our view, the achievements that are not less than the previous ones are the result of the timely 
implementation of the following priority tasks after the adoption of an appropriate strategy during the time 
ruled by many uncertainties and crises Covid-19 global pandemic and health restrictions have generated. 

o The provision of superior value-added services for clients after reducing unnecessary 
expenditures of the Company and undergoing restructuring. 
 

o The extension of logistics markets through better services in the time of Covid-19 crisis.  

o The production of better-than-expected results through the ongoing process of introducing new 
and effective management programs coupled with the harmonious individual efforts of all staff 
members including the executives. 
 

3. The Company in implementing the above mentioned strategy with greater efforts during the Covid-19 
crisis will maintain its better-than-expected results under its new goal for future prosperity. 
 

4. With the determination to extend and grab newly explored opportunities of the Logistics Infrastructure 
Project more than the set goal, the company designated October, November, December of 2021 as a 
Transition Period and made preparations for the following programs: 

 
o To conduct multiplier courses for staff capacity building with the aim of turning the Company 

into the leading logistics service provider not only in Myanmar, but also in the region through 
the individual ability of all EFR staff.  

o To reach the “Total Logistics Service Provider and Solution Level” after fulfilling the gaps in the 
system that occurred during the previous month 

 
 
 

o To assess other financial matters 
o To review and adjust the unfinished logistics projects and to adopt programs with greater 

accuracy 
o To make systematic preparations for opening a new Logistics and Distribution Center in 

MawLaMyine 
 

5. The Company will adopt the Defense to Attack Strategy at the start of 2022 in accordance with its 
policy: 

 
o EFR must be the leading company of Myanmar’s Logistics Sector. 
o To service the interest of the clients of EFR with utmost efforts. 
o To establish a partnership in the form of Strategic Alliance that ensures long-term mutual 

interest rather than risk sharing because of the uncertainties triggered by the pandemic in 
promoting the Myanmar’s businesses internationally. 

 
6. All the staff including executives of the Company are doing their best for the improvement of services and 

to increase profits. So, we would like to inform our current shareholders and would-be shareholders that 
brighter prospects are on the horizon. 
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က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့၏ Ever Flow River Group Public Company Limited သည် တစ်နှစ်တာကာလအတွက် စီမခံန ်ခွွဲမှုဆ ိုင်ရာ 
ဆဆွွေးဆနွွေးမှုမ ာွေး နှင  ်ဆန်ွေးစစ်ဆလ လာမှုမ ာွေး (MD&A) က ို ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂ ၀ ခိုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်ဆန တွင် ကိုန်ဆံိုွေးဆသာ ယခင် ၁၂ 
လတာ ကာလ နှင ် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ဆန တွင ် ကိုန်ဆံိုွေးခွဲ ဆသာ စာရငွ်ေး၏ ယခိုနှစ် ၁၂ လတာကာလ 
တ ို အာွေးန ှုင်ွေးယှဉ်ထိုတပ်ြန် ဆ ကညာအြ်ြါသည်။ အပခာွေးဆငွဆ ကွေးအဆနနှင်   ဆ ာ်ပြထာွေးပခင်ွေး  မရှ ြါလျှင ် ဆငွြမာဏဆ ာ်ပြခ က် 
အာွေးလံိုွေးမှာ ပမန်မာက ြ်ဆငွပ စ်ြါသည်။ ဤဆဆွွေးဆနွွေးဆန်ွေးစစ်မှု အစီရင်ခံစာတွင် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရက်၏ 
အစီရင်ခံစာနှင ် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ၃၀  ၏ နှစ်တစ်နှစ်စာ ဘဏ္ဍာဆရွေး ရှင်ွေးတမ်ွေး ၂ခို ၏ လိုြ်ငန်ွေးခွွဲမ ာွေးအာွေးလံိုွေးမ ှ
အဆသွေးစ တ ်ဆဆာင်ရွက်ရရှ ခွဲ မှုမ ာွေးအာွေး  န ှုင်ွေးယှဉ်တင်ပြထာွေးြါသည်။ 

 
SUMMARY OF GROUP STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

DESCRIPTION 

FY September 2020 FY September 2021 
% 

CHANGE 

  

(Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021)   

(Audited) (Audited)   

Revenue  12,832,503,596 23,457,058,458 83%   

Cost of goods sold (10,692,069,949) (20,334,783,240) 90%   

Gross profit 2,140,433,647 3,122,275,218 46%   

Gross profit Margin 16.7% 13.3% -20%   

Administration expenses (2,707,995,313) (2,014,454,594) -26%   

Profit before interest and tax (567,561,666) 1,107,820,624 305%   

Other income 351,479,430 131,727,144 -63%   

Finance cost (15,900,000) - 100%   

Profit before tax (231,982,236) 1,239,547,768 634%   

Income tax expenses (60,101,870) (345,071,186) 474%   

Profit after tax (292,084,106) 894,476,582 406%   

Share of associates profit (326,392,080) (442,270,234) 36%   

Profit for the year (618,476,186) 452,206,348 173%   

Other comprehensive income for the year (114,479,353) 461,768,393 503%   

Total comprehensive income for the year (732,955,539) 913,974,741 225%   

Profit attributable to:      

Owners of the Parent (616,529,303) 425,989,243 169%   

Non-Controlling Interest (NCI) (1,946,883) 26,217,105 1447%   

Total profit of the year (618,476,186) 452,206,348 173%   
Total comprehensive income attributable 
to: 

     

Owners of the Parent (731,008,656) 887,757,636 221%   

Non-Controlling Interest (NCI) (1,946,883) 26,217,105 1447%   

Total Comprehensive income for the year (732,955,539) 913,974,741 225%   

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

Earnings Per Share (30.86) 21.32 169%   

 
 က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့၏ စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း အ ကက မ််း အ မမ တ ် ပမပ ြော င််း လဲမ ှု နှုန််း သည ် ယခင ် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ် ၁၆.၇ % ရှ ခဲဲ့ရြော မ ှ ယခ်ု 
ယခိုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ်၁၃.၃% ခနိ်ု့ က ျဆ င ််း ခဲဲ့ပသြော ်လည ််း အ ကကမ ််း အ မမ တ်ရရှ မ ှု ပမ ြော ဏမ ှြော ယခင ်နှစ်ထက ် ယခ်ုနှစ်တငွ ် ၄ ၆% 
တ ်ု်း တက ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။  
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၎ င ််း ပမ ြော ဏမ ျြော ်း မ ှြော ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ်မမန်မ ြော က ျ ပ ်၂,၁၄ ၀,၄ ၃၃,၆ ၄ ၇ က ျ ပ ်နှင ဲ့ ်ယခိုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂၀-၂ ၁ တွင ်

မမ န်မ ြော က ျ ပ ်၃,၁၂ ၂,၂ ၇၅,၂ ၁၈ က ျ ပ ်တ ်ုို့ မြ စ်ပ ေါ သည ်။ 
 အ သြော ်း တင ်အ မမ တ်တွင ်(တွြဲ က ်က ်ုမ ပဏီမ ျ ြော်း ၏ အ ရ  ှု်းအ မမ တ်) က  ်ုထည ဲ့်သွင ််း စဉ််း စြော ်း မခင ််း မ မပြု ပ ေါက  ယခ်ု ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ 
တွင ် ၄၀ ၆% အ ထ  တ ်ု်း၍ ရရှ ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ ပမ ြော ဏအ ြော ်း မြ င ဲ့်ကက ည ဲ့်ပ ေါ က ယခ ငဘ်ဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ်အ ရ  ှု်း မမ န်မြော က ျ ပ ်(၂၉ ၂,၀ ၈၄,၁၀ ၆) 
မြ စ်ခဲဲ့ပပ ီ်း ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် အ မမ တ်ဝင ်ပငွ မမ န်မ ြောက ျပ ် ၈ ၉ ၄,၄ ၇၆,၅ ၈ ၂ ထ ရရှ ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ တွြဲ ကက် ်ုမ ပဏီမ ျြော ်း ၏ 

ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ အရ  ှု်း စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း မမ န်မ ြော က ျပ ် (၃ ၂ ၆,၃ ၉ ၂,၀၈ ၀) အြော ်း ထည ဲ့်သွင ််း စဉ််း စြော ်း ပ ေါက ယခငဘ်ဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တငွ ် 
အ သြော ်း တင ်ဝ င ်ပင ွ မ ှြော အရ  ှု်း မမ န်မ ြော ကျ ပ ် (၆ ၁၈,၄ ၇ ၆,၁၈ ၆) မြ စ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် တွြဲ က ်က ်ုမ ပဏီမျ ြော ်း ၏ အ ရ  ှု်း 
စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း မမ န်မ ြော က ျပ ် (၄ ၄၂,၂ ၇ ၀,၂ ၃၄) အ ြော ်း ထည ဲ့်သွင ််း စဉ််း စြော ်း ပ ေါ က ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် အ သြော်း တင ် ဝ င ်ပငမွ ှြော အ မမ တ် 
မမ န်မ ြော က ျ ပ ်၄ ၅၂,၂ ၀၆,၃ ၄ ၈ မြ စ်ပ ေါ သည ်။ 
 က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့၏ လ်ုပ ်င န််း စ်ုမ ျြော ်း တွင ် န ်ုင ်င  မခြော ်း ပင ွစြော ရင််း မ ျ ြော်း လည ််း ပ ေါဝ င ်ပသြော ပကက ြော င ဲ့ ် န ်ုင ်င  မခြော ်း ပင ွလဲလှယ်နှုန််း အ ရ  ှု်း 

အ မမ တ်အြော ်း ထည ဲ့်သွင ််း စဉ််း စြော ်း ပ ေါ က က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့၏ စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း စြော ရင ််း ချ ြုပ ်တငွ ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂၀ ၌ အရ  ှု်း မမ န်မ ြော က ျပ ် 
(၇ ၃ ၂,၉ ၅ ၅,၅၃ ၉) မြ စ်ပပ်ီး ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ ၌ အ မမ တ် မမ န်မ ြော ကျ ပ ် ၉ ၁၃,၉ ၇၄,၇ ၄ ၁ မြ စ်ပ ေါ သည ်။  
 အ ထက ်ပ ေါ ပဆွ်း ပနွ်း ချ ကမ် ျ ြော်း အ ြော ်း အ ပမခမပ ြု၍ ကျွ န််ုပ ်၏ အ စ်ုရှယ်ယြော တစ်စ်ု ၏ အ မမ တ်ဝ င ်ပငွမြှော ၁၆၉% တ ်ု်း တက ်
လြော ပသြော ပကက ြော င ဲ့် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂၀ တွင ်အရ  ှု်း မမ န်မ ြော ကျ ပ ် (၃၀.၈ ၆) က ျ ပ ်မြ စ်ရြော မ ှ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ်အ မမ တ် 
မမ န်မ ြော က ျ ပ ်၂ ၁.၃ ၂ ရရှ  ပအြောင ်မမ င ်ခဲဲ့ပေါ သည ် ။ 
 

BREAKDOWN OF GROUP REVENUE ONLY  

  
DESCRIPTION 

FY September 2020 
% OF 

TOTAL 

FY September 2021 
% OF 

TOTAL 
% 

CHANGE (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 
  (Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone) 252,000,000 2% 198,000,000 1% -21% 
MRTW Logistics 1,027,630,914 8% 3,453,330,933 14% 236% 
MULTIPACK - 0% - 0% 

 

UCS 950,258,027 7% 1,982,492,176 8% 109% 
EFR GLE 2,361,465,754 18% 7,021,585,835 28% 197% 
MRTW Manufacturing 1,130,913,016 9% 876,096,876 4% -23% 
Gold Shipping 813,343,499 6% 1,315,550,999 5% 62% 
EFR Trading 6,358,618,834 49% 8,199,281,858 33% 29% 
LDC Mandalay - 0% 536,451,578 2% 

 

A Logistics 130,273,550 1% 1,440,909,784 6% 1006% 
Total Revenue 13,024,503,596 100% 25,023,700,040 100% 92% 
Intercompany 
transaction (192,000,000) 1% (1,566,641,582) 6% 325% 

Total Revenue 12,832,503,596  23,457,058,458  83% 
 
 လ်ုပ ်င န််း ရရှ ဝ င ်ပငွမျ ြော ်းမ ှြော က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့ ၏ လ်ုပင် န််း ခွဲမ ျြော ်းအ ြော ်း လ ်ု်း တွင ် သ သြော စွြော တ ်ု်း တက ်လြော ခဲဲ့ မခင ််း ပကကြော င ဲ့ ် ယခင ် ဘဏ္ဍာနှစ် 
၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တငွ ် မမ န်မ ြော ကျ ပ ် ၁၃,၀၂ ၄,၅ ၀၃,၅ ၉၆ သြောရရှ ခဲဲ့ပသြော ်လည ််း ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ်               မမ န်မ ြော က ျ ပ ် 
၂ ၅,၀ ၂ ၃,၇၀ ၀,၀ ၄၀ ထ  ၉ ၂%  တ ်ု်း တက ်ခဲဲ့ပေါ သည ်။ အ ထ ်း အ ြော ်း မြ င ဲ့ ် တွြဲ က ်က ်ုမ ပဏီ မြ စ်ပသြော     A Logistics အ ပ ေါ အ ဝ င ် 
လ်ုပ ်င န််း ခွဲမ ျ ြော ်းအ ြော ်း လ ်ု်း ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တငွလ််ုပ ်င န််း ဝ င ်ပငွတ ်ု်း တက ်ပအ ြော င ် ရှြော ပြ ွန ်ုင ်ခဲဲ့ ပ ေါ သည ်။ 
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BREAKDOWN OF GROUP OTHER INCOME    

 FY September 
2020 

FY September 
2021 % OF 

TOTAL 
% 

CHANGE DESCRIPTION (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 
 (Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone) 376,671,859 3,170,296 52% -99% 
MRTW Logistics 11,568,170 11,196 2% -100% 
MULTIPACK 945,477 1,264,883 0% 34% 
UCS - 173,971 0% 0% 
EFR GLE 938,674 1,273,335 0% 36% 
MRTW Manufacturing - - 0% 0% 
Gold Shipping 553,718 2,331,839 0% 321% 
EFR Trading 20,305,058 122,827,983 3% 505% 
LDC Mandalay 313,867,441 673,641 43% -100% 
A Logistics 300,312 - 0% -100% 
Total Other Income 
( As Revenue) 725,150,710 131,727,144 100% -82% 

Intercompany transaction (373,671,280) -  -100% 
Total Other Income 
( As Revenue) 351,479,430 131,727,144 100% -63% 

 
ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ ၏ ပထြော ကပ်  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြော င ်ပရ်းတွင ် ဆ က ်စပ ် လ်ုပ ်င န််းမ ျ ြော ်းမ ှ ရရှ ဝ င ်ပင ွ (Other Income) သည ် 

ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂၀ မြင ဲ့ ်န ှုင ််း ယှဉ်ပ ေါ က ၈ ၂% က ျ ဆ င ််း ခဲဲ့ ပကကြော င ််း တင ်မပ အပ ်ပ ေါ သည ်။ ၎ င််း မြ စ်စဉ်မ ှြော ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ်   ၂ ၀ ၁၉-
၂ ၀ တွင ် LDC Mandalay သည ် MIC Permit အ ရစီ်းပ ွြော ်း မြ စ် စတင ်လ်ုပ ်က  ်ုင ်ခွင ဲ့ ် မ ရပသ်း ပသြော ပကက ြော င ဲ့ ် ရရှ ခဲဲ့ပသြော ဝ င ်ပင ွမ ျြော ်း အ ြော်း 

လ်ုပ ်င န််း မ ျ ြော ်း ၏ ဆ က ်စပ ် လ်ုပ ်င န််းမ ျ ြော်း မ ှ ရရှ ဝ င ်ပင ွ အ မြစ် တင ်မပ ခဲဲ့ရပ ေါ ပသြော ပကကြော င ဲ့ ် မြ စ်ပ ေါ သည ်။ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် LDC 
Mandalay ၏ ပဆြောင ်ရွက ်ရရှ ဝင ်ပငွမျ ြော ်း အြော ်း စီမ  က  န််း လ်ုပ ်င န််း မ ျ ြော ်းမ ှ ရရှ ဝင ်ပင ွစြော ရင ််း တွင ် စတင ်ထ်ုတပ်ြ ြော ်မပ န ်ုင ်ခဲဲ့ပ ေါ ပသြော ပကက ြောင ဲ့် 
က ျ ဆ င ််း ပမပ ြော င ််း လဲမ ှု မြ စ်ပပ ေါ်ပနမခင ််း မြ စ်ပ ေါ သည ်။ 

ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂၀-၂ ၁ တွင ် EFR Trading အ ပနမြ င ဲ့် ပ  ်ုို့က ်ုန်မျ ြော ်းအ ြော ်း တ ်ု်း ချ ဲျဲ့ပ  ်ုို့ပဆြော င ်န ်ုင ်ခဲဲ့ပပ ီ်း က ်ုန်သွယ်မ ှု လ်ုပ ် င န််း 
၏ဆ က ်စပ ် လ်ုပ ်င န််း မ ျ ြော ်းမ ှ အ ပ  ်ုဝ င ်ပငမွ ျ ြော်း ရရှ ပအ ြော င ် လ်ုပ ်ပဆြော င ်န ်ုင ် ခဲဲ့ပ ေါ ပသြော ပကက ြောင ဲ့် ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တငွ ် ၅၀ ၅% အ ထ  
တ ်ု်း မမ ြှင ဲ့်ရရှ ခဲဲ့ ပ ေါ သည ်။ Gold Shipping အ ပနမြ င ဲ့်လည ််း ပင ်မ ရ  ်ု်း ချ ြုပ ် မ ှ ရရှ ပသြော ဝ င ်ပငမွ ျ ြော်း အ မပ င ် မပ ည ်တငွ ််း ဝ န်ပဆြော င ်မ ှု 
မ ျ ြော ်း တငွ ်လည ််း ပ  ်ုမ  ်ု ပဆြော င ရ်ွက ်န ်ုင ်ခဲဲ့၍  ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂၀ ထက ် ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် အပ  ်ုဝ င ်ပငွမျ ြော ်း ၃ ၂ ၁% အ ထ  
တ ်ု်း ၍ ရရှ န ်ုင ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ် ။ 
 
 
 
 

BREAKDOWN OF TOTAL REVENUE (Revenue + Other Income)   

  FY September 2020 
% OF 

TOTAL 

FY September 2021 
% OF 

TOTAL 
% 

CHANGE DESCRIPTION (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 
  (Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone)                628,671,859  5%                201,170,296  1% -83% 
MRTW Logistics             1,039,199,084  8%             3,453,342,129  14% 82% 
MULTIPACK                      945,477  0%                   1,264,883  0% -27% 
UCS                950,258,027  7%             1,982,666,147  8% 14% 
EFR GLE             2,362,404,428  17%             7,022,859,170  28% 62% 
MRTW Manufacturing             1,130,913,016  8%                876,096,876  3% -58% 
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Gold Shipping                813,897,218  6%             1,317,882,838  5% -11% 
EFR Trading             6,378,923,893  46%             8,322,109,841  33% -29% 
LDC Mandalay                313,867,441  2%                537,125,219  2% -6% 
A Logistics                130,573,863  1%             1,440,909,784  6% 503% 
 Total Revenue         13,749,654,305  100%        25,155,427,183  100% 83% 
Intercompany 
transaction              (565,671,280) -4%            (1,566,641,582) -6% 51% 

 Total Revenue        13,183,983,025           23,588,785,601    79% 
 

က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့အ ်ုပ ်စ်ု၏ စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း ရရှ ဝ င ်ပငွသည ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ ရရှ ဝင ်ပငွ မမ န်မ ြော ကျ ပ ် ၁၃,၁၈ ၃,၉ ၈ ၃,၀ ၂ ၅ မ ှ 
ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် မမ န်မ ြော ကျ ပ ် ၂ ၃,၅ ၈၈,၇ ၈၅,၆ ၀ ၁ သ ်ုို့ ၇ ၉% တ ်ု်း တက ် ပဆြော င ်ရွက ်န ်ုင ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ ထ ်ုသ ်ုို့ တ ်ု်း တက ်မ ှုတငွ ်EFR 
Trading သည ် ၃ ၃% ၊ လ်ုပ ်င န််း ခွဲမ ျြော ်း မြ စ်ပသြော အ ဓ  က လ်ုပ ်ပဆြောင ်ပသြော ပထြော က ်ပ  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြော င ်ပရ်း လ်ုပ ်င န််း မ ျြော ်း (Forwarding) 
မ ျ ြော ်းအ ပနမြ င ဲ့် EFR GLE သည ် ၂ ၈% ၊ MRTW Logistics သည ် ၁၄% ၊ Gold Shipping သည ်   ၅% နှင ဲ့ ်တွြဲ ကြ် က ် စပ ်က ်ုမ ပဏီမြ စ်သည ်ဲ့ 
A Logistics သည ် ၆% အ သီ်း သီ်း ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂၀-၂ ၁ တွင ်ပ ေါဝ င ်ပဆြောင ်ရွက ် န ်ုင ်ခဲဲ့ကက မခင ််း မြ စ်ပ ေါ သည ်။ 
 

BREAKDOWN OF GROSS PROFIT     

DESCRIPTION 
FY September 2020 

% OF 
TOTAL 

FY September 2021 
% OF 

TOTAL 
% 

CHANGE (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 
(Audited) (Audited) 

EFR (Stand Alone) 252,000,000 11% 198,000,000 6% -21% 
MRTW Logistics 134,424,945 6% 292,964,855 9% 118% 
MULTIPACK 0 0% 0 0% 0% 
UCS 165,721,049 7% 347,558,981 11% 110% 
EFR GLE 589,969,595 25% 856,452,551 26% 45% 
MRTW Manufacturing 440,866,713 19% 219,092,133 7% -50% 
Gold Shipping 449,149,157 19% 810,122,698 25% 80% 
EFR Trading 294,337,998 13% 100,948,634 3% -66% 
LDC Mandalay 0 0% 289,875,755 9% 0% 
A Logistics 7,860,057 0% 119,363,974 4% 1419% 
Total Gross Profit 2,334,329,513 100% 3,234,379,579 100% 39% 
Intercompany 
transaction              (193,895,867)               (112,104,361)   

Total Gross Profit 2,140,433,646   3,122,275,218    46% 
 
 က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့၏ လ်ုပ ်င န််း ခွဲအ ြော ်း လ ်ု်း စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း အ ကကမ ််း အ မမ တ်သည ် ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၀၂ ၁ တငွ ် မမ န်မ ြော က ျပ ် 
၃,၂ ၃ ၄,၃ ၇ ၉,၅ ၇၉ မြ စ်ပပ ီ်း ၎င ််း သည ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀၂ ၀ တွင ် မမ န်မ ြော ကျ ပ ် ၂,၃ ၃ ၄,၃ ၂၉,၅ ၁၃ မ ှ  ၃၉% တ ်ု်း တက ် လြော မခင ််း 
မြ စ်သည ်။ ထ ်ုသ ်ုို့ တ ်ု်း တက ်လြော မခင ််း သည ် MRTW Logistics, UCS, EFR GLE နှင ဲ့ ်Gold Shipping တ ်ုို့၏         ပမပ ြော င ််း လဲ တ ်ု်း တကမ် ှုနှုန််း 
၁၁၈% , ၁၁၀% , ၄၅% နှင ဲ့်   ၈ ၀% အ သီ်း သီ်း တ ်ုို့ပကကြော င ဲ့်မြ စ်သည ်။ 
 ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂၀ ၂ ၁ တငွ ် ပထြော က ်ပ  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြော င ်ပရ်း လ်ုပ ်င န််း မျ ြော ်း အြော ်း လ ်ု်း စွမ ််း ပဆြော င ်န ်ုင ်ခဲဲ့မခင ််း သည ် တန်ြ  ်ု်း မမ ြှင ဲ့် 
ဝ န်ပဆြော င ်မ ှုမျ ြော ်း ပဆြော င ်ရကွ ်န ်ုင ်ခဲဲ့မခင ််း Covid က ြော လအ တွင ််း ခကခ်ဲသည ဲ့်အခ ျ  န်က ြော လမျ ြော ်း ကကြော ်းတွင ် လ်ုပ ်င န််း မ ျြော ်း အ ြော်း 
အ စွမ ််း က ်ုန်ကက  ြု ်း စြော ်း ၍ လ်ုပ ်က  ်ုင ် ရရှ န ်ုင ်သည ဲ့် အ ခွင ဲ့အ် ပရ်း မ ှန်သမ ျှအ ြော ်း အ မ  အ ရ ရယ ၍ ပ  ်ုမ  ်ုတ ်ု်း တက ် ပအ ြော င ် လ်ုပ ်က  ်ုင ် ပဆြော င ်ရကွ ် 
န ်ုင ်ခဲဲ့မခင ််း ပကက ြော င ဲ့် မြ စ်ပ ေါ သည ်။  

အ ထ ်း ပြ ြော ်မပ ရန်ရှ သညမ် ှြော A Logistics လ်ုပ ်င န််းခွဲ၏ အ ကက မ ််း အ မမ တ်ရြော ခ ်ုင ်နှုန််း သည ် ၁၄ ဆ ပကျ ြောခ်နိ်ု့ (၁,၄ ၁၉%) 
ပမပ ြော င ််း လဲခဲဲ့မခင ််း မြှော ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂၀-၂ ၀ ၂ ၁ တွင ်တစ်နှစ် လ ်ု်း လ်ုပ ်ပဆြော င ်မ ှုမြ စ်ပပ ီ်း ယခငဘ်ဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀၂ ၀ တွင ်
ြ က ်စပ ်လ်ုပ ်က  ်ုငမ် ှု လ်ုပ ်င န််း စတင ် သည ဲ့ ် ၂ ၀ ၁၉ ခ ်ုနှစ် သဂ ်ုတလ်မ ှ စတင ်ပရတကွ ်သမြ င ဲ့် (၂)လ၏ လ်ုပ ် ပဆြော င ်မ ှုအ ြော်း န ှုင ််း ယှ ဉ် 

မခင ််း ပကက ြော င ဲ့် ပမပ ြောင ််း လဲမ ှု နှုန််း မမ င ဲ့်မြော ်း ပနမခင ််း မြ စ်ပ ေါ သည ်။ 
 က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့၏ စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း အ ကက မ ််းအ မမ တ်သည ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂၀ ၂ ၀ တွင ် မမ န်မ ြောက ျပ ် ၂,၁၄ ၀,၄၃ ၃,၆ ၄ ၆ ရရှ ခဲဲ့ရြော မ ှ 
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ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂၀ ၂ ၁ တွင ် မမ န်မ ြော က ျပ ် ၃,၁၂ ၂,၂၇ ၅,၂ ၁၈ အ ထ  ၄၆% တ ်ု်း တက ်ရရှ ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ အ ဓ  ကအ ြော ်း မြ င ဲ့ ်EFR GLE, Gold 
Shipping, UCS တ ်ုို့မ ှ ၂၆% ၊ ၂ ၅% ၊ ၁၁%  အ သီ်း သီ်း ပ ေါဝ င ် ပဆြောင ်ရွက ်န ်ုင ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။  
 
BREAKDOWN OF GROSS PROFIT MARGIN CHANGES 

GP MARGIN 
CHANGES 

FY September 2020 FY September 2021 

% 
CHANGE 

(Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 

DESCRIPTION 
Gross Profits 

Total 
Revenue 

(Only)Total 
GP 

Margin 
Gross Profits 

Total 
Revenue 

(Only)Total 
GP 

Margin 
(Audited ) (Audited )  (Audited ) (Audited )  

EFR (Stand Alone) 252,000,000 252,000,000 100% 198,000,000 198,000,000 100% 0% 

MRTW Logistics 134,424,945 1,027,630,914 13% 292,964,855 3,453,330,933 8% -5% 

MULTIPACK 0 0 0% 0 0 0% 0% 

UCS 165,721,049 950,258,027 17% 347,558,981 1,982,492,176 18% 0% 

EFR GLE 589,969,595 2,361,465,754 25% 856,452,551 7,021,585,835 12% -13% 
MRTW 
Manufacturing 440,866,713 1,130,913,016 39% 219,092,133 876,096,876 25% -14% 

Gold Shipping 449,149,157 813,343,499 55% 810,122,698 1,315,550,999 62% 6% 

EFR Trading 294,337,998 6,358,618,834 5% 100,948,634 8,199,281,858 1% -3% 

LDC Mandalay 0 0 0% 289,875,755 536,451,578 54% 54% 

A Logistics 7,860,057 130,273,550 6% 119,363,974 1,440,909,784 8% 2% 

Total Gross Profit 2,334,329,513 13,024,503,595 18%   3,234,379,579 25,023,700,040 13% -5% 
Intercompany 
transaction 

       
(193,895,867)  

       (192,000,000)  101% (112,104,361) (1,566,641,582) 7% -94% 

Total Gross Profit 2,140,433,646 12,832,503,595 17% 3,122,275,218 23,457,058,458 13% -4% 

 
ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂၀-၂ ၁ ၏ လ်ုပ ်င န််း ရရှ ဝ င ်ပင ွ မမ န်မ ြော က ျ ပ ် ၂၃,၄ ၅ ၇,၀၅ ၈,၄ ၅၈ သည ် ၈ ၃% သ ်ုို့ တ ်ု်း တကလ်ြော ပသြော ်လည ််း 

အ ကက မ ််း အ မမ တ်် ပမပ ြောင ််း လဲမ ှုနှုန််း အ ြော ်း မြ င ဲ့ ်ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ ၂၀ တွင ် ၁၇% မ ှယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂၀ ၂ ၁ တငွ ် ၁၃%  သ ်ုို့ ၄%  
ပလျ ြော ဲ့က ျ သွြော ်း မခင််း သည ်  အဓ  က မြ စ်ပသြော ပထြော က ်ပ  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြောင ်ပရ်း လ်ုပ ်င န််း မျ ြော ်း အြော ်း လ ်ု်း ၏ တ ်ုက ်ရ  ်ုက ် က ်ုန်က ျ စရ တ် 
မ ျ ြော ်း ပကကြော င ဲ့်မြ စ်ပ ေါ သည၊် ၊ 

 
 
 

BREAKDOWN OF ADMINISTRATIVE EXPENSES   

DESCRIPTION 
FY September 2020 FY September 2021 

%  
CHANGE (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 

(Audited ) (Audited ) 
EFR (Stand Alone)              (534,608,748)              (440,229,030) -18% 
MRTW Logistics              (271,177,506)                  (4,480,422) -98% 
Multipack                (37,117,260)                     (801,094) -98% 
UCS              (183,143,705)              (110,169,176) -40% 
EFR GLE              (565,927,391)              (299,633,403) -47% 
MRTW Manufacturing              (493,527,188)              (310,356,355) -37% 
Gold Shipping              (295,046,195)              (391,312,426) 33% 
EFR Trading              (207,414,469)              (296,013,713) 43% 
LDC Mandalay              (288,579,152)              (222,798,045) -23% 
A Logistics                (17,249,566)                (50,765,291) 194% 
Total administration expenses            (2,893,791,180)            (2,126,558,955) -27% 
Intercompany transaction                169,895,867                 112,104,361  -34% 
             (2,723,895,313)            (2,014,454,594) -26% 
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မ ခင်ကိုမပဏီအြါအဝင်၊ လက်ဆအာက်ခံ ကိုမပဏီမ ာွေးအာွေးလံိုွေး၏ အသံိုွေးစရ တ်သည်  စိုစိုဆြါင်ွေးအာွေးပ င ် ယခင် 
ဘဏ္ဍာနှစ်၂၀၁၉-၂၀ တွင် က ြ ်(၂,၇၂၃,၈၉၅,၃၁၃) နှင ် ယခိုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀-၂၁ တငွ် (၂,၀၁၄,၄၅၄,၅၉၄) သ ို  ၂၆%  ပလျှြော ဲ့ချ ထ န််း သ မ ််း 
သ ်ု်း စဲွန ်ုင ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ ကိုမပဏီမ ာွေးအာွေးလံိုွေး၏ အသံိုွေးစရ တ်မ ျ ြော ်း အြော ်း တင ်မပ ရြော တငွ ် MFRS (မမ န်မ ြော မပ ည ်ဆ  ်ုင ် ရြော စြော ရင ််း အင ််း အ စီရင ်ခ စြော 

စနစ်) အ ရ  န ်ုင ်င  မခြော ်း ပင ွပကက ်း ပမပ ြော င ််း လဲမ ှု အ ရ  ှု်း အ မမ တသ်က ်ပရြော က ်မ ှုမျ ြော ်းပ ေါ ထည ဲ့်သွင ််း တကွ ်ချ က ်ထြော ်း ပ ေါ သည ် ၊ ၊ 
လ်ုပ ်င န််း ခွဲမ ျ ြော ်းအ နက ် EFR Trading, Gold Shipping နှင ဲ့ ် A Logistics မ ှ လဲွ၍ က ျ န်လ်ုပ ်င န််း ခွဲမ ျ ြော်း အြော ်း လ ်ု်း ပလျ ြော ဲ့ချ 

သ ်ု်း စဲွန ်ုင ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ A Logistics ြ က ်စပ ်တွြဲ က ်လ်ုပ ်င န််း သည ် အ သ ်ု်း စရ တ် တ ်ု်း လြော ရ မခင််း မ ှြော ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် တစ်နှစ်လ ်ု ်း 
လ်ုပ ်ပဆြော င ်မ ှုမြ စ်ပပ ီ်း ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တငွ ်ြ က ်စပ ်တွဲြက ်ခဲဲ့သည ဲ့် (၂)လ၏ အ သ ်ု်း စရ တ ် မြ စ်ပေါ ပသြော ပကက ြော င ဲ့ ် ၁၉ ၄%  

တ ်ု်း မမ င ဲ့်ပနမခင ််း မြ စ်ပ ေါ သည ်။ Gold Shipping နှင ဲ့် EFR Trading အ ပနမြ င ဲ့် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂၀ နှင ဲ့ ်န ှုင ််းယှဉ်လျှင ် ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် 
၂ ၀ ၂၀-၂ ၁ တငွ ် ဝ န်ပဆြော ငမ် ှုပပ ်း ခဲဲ့ပသြော က ်ုန်ပသတတြော ပမ ြော ဏတ ်ု်း မမ င ဲ့်လြော ပသြော ပကက ြော င ဲ့် လည ်ပက ြော င ််း၊ က ်ုန်သွယ်မ ှုတငွ ် ပ  ်ုို့က ်ုန်ပ မြော ဏ 
တ ်ု်း မမ င ဲ့်လြော ပသြော ပကက ြော င ဲ့် လည ်ပကြောင ််း ရ  ်ု်း သ ်ု်း စရ တ်မ ျ ြော်း ၊ ဝ န်ထမ ််း လစြော မ ျ ြော်း တ ်ု်း မမ င ဲ့်ခဲဲ့မခင််း မြ စ်ပ ေါ သည ်။ ထ ်ုို့မပ င ် ၄ င ််း လ်ုပ ်င န််း ခွဲ ၂ ခ ်ု တွင ်
န ်ုင ်င  မခြော ်း ပင ွပကက ်း ပမပြော င ််း လဲမ ှု အ ရ  ှု်း အ မမ တ်မ ျြော ်း သကပ်ရြော က ်မ ှု မ ျ ြော ်း မပ ြော ်း ခဲဲ့ ပသြော ပကက ြောင ဲ့် က ်ုန်ကျ စရ တ်မ ျ ြော ်း ခဲဲ့ ရမခင ််း မြ စ်ပ ေါ သည ် ၊၊  

 
 
 
 

BREAKDOWN OF NET PROFIT AND COMPREHENSIVE INCOME  

DESCRIPTION 
FY September 2020 FY September 2021 

% 
CHANGE (Oct2019-Sep2020) (Oct2020-Sep2021) 

(Audited) (Audited) 
EFR (Stand Alone) 93,563,111 (239,058,734) -356% 
MRTW Logistics (125,184,391) 254,788,388 304% 
Multipack (36,171,783) 463,789 101% 
UCS (18,023,886) 176,907,237 1082% 
EFR GLE 5,764,830 453,260,023 7763% 
MRTW Manufacturing (52,660,475) (91,264,222) 73% 
Gold Shipping 118,947,667 292,967,921 146% 
EFR Trading 105,772,899 (61,396,584) -158% 
LDC Mandalay 22,668,397 48,198,778 113% 
A Logistics (9,089,196) 59,609,986 756% 
Share of Profit from Associates (326,392,080) (442,270,234) -36% 
Total net income for the year (220,804,907) 452,206,348 305% 
Intercompany transaction (397,671,279) -  

Total net income for the year (618,476,186) 452,206,348 173% 
Foreign Currency Translation  (114,479,353) 461,768,393  

Total comprehensive income for the year (732,955,539) 913,974,741 225% 
 
 ကျွန်ိုြ်တ ို  ကိုမပဏီ၏ စိုစိုဆြါင်ွေး အသာွေးတင်အပမတ်ဝင်ဆငွသည် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၉-၂၀ အရ  ှု်း မမ န်မ ြော က ျပ ် 
(၆ ၁၈,၄ ၇ ၆,၁၈၆) မ ှ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂၀-၂ ၁ တွင ် မမန်မ ြော က ျ ပ ်၄ ၅၂,၂ ၀ ၆,၃ ၄၈ သ ်ုို့ ၁၇၃%  တ ်ု်း မမ ြှင ဲ့်ရရှ ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ 
လ်ုပ ်င န််း ခွဲမ ျ ြော ်းအ နက ်မ ှEFR GLE သည ်ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂၀-၂ ၁ တွင ်အ သြော်း တင ်အ မမ တ်ပင ွရရှ မ ှု သည ် ၇၇ ဆ ပကျ ြော ်(၇,၇ ၆ ၃ %)ထ  
ရရှ ပဆ ြော င ်ရွက ် န ်ုင ်ခဲဲ့ပေါ သည ်။ ထ ်ုက ဲဲ့သ ်ုို့ ပဆြော င ်ရွက ်န ်ုင ်မခင ််း သည ် ပထြော က ်ပ  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြောင ်ပရ်း ဆ  ်ုင ်ရြော 

လ်ုပ ်င န််း နှင ဲ့်ဆက ်စပ ်ပ တ်သက ်ပနပသြော ဝ န်ပဆြောင ်မ ှုလ်ုပ ်င န််း မျ ြော ်း အ ြော်း လ်ုပ ်က  ်ုင ်န ်ုင ်ခွင ဲ့် အ ခငွ ဲ့အ် ပရ်း ရရှ သပလြော က ် 
စဲွယ လ်ုပ ်ပဆြော င ်န ်ုင ်ခဲဲ့ပသြော ပကက ြော င ဲ့် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ် အ မမ တ်ပင ွ မမ န်မ ြော ကျ ပ ် ၅,၇ ၆ ၄,၈ ၃၀ သြော ရရှ ခဲဲ့ပသြော ်လည ််း 
ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် မမ န်မြော က ျပ ် ၄၅ ၃,၂ ၆၀,၀ ၂ ၃ က ျပ ် အ ထ  တ ်ု်း တက ် ပအြော င ်မမ င ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ ထ ်ုို့မပ င ်ပထြော က ်ပ  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြော င ်ပရ်း 

လ်ုပ ်င န််း ခွဲတစ်ခ်ုမြ စ်ပသြော UCS သည ်လည ််း ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ်၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ် အရ  ှု်း မမ န်မ ြောက ျ ပ ် (၁၈,၀၂ ၃,၈ ၈၆) 
မြ င ဲ့်ရင ်ဆ  ်ုင ်ခဲဲ့ရပသြော ်လည််း ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တွင ် မမ န်မ ြော ကျ ပ ်၁၇ ၆,၉၀ ၇,၂ ၃ ၇ အ မမ တ်ပင ွ အ မြ စ် ယခင ်နှစ်ထက ် ၁၀ ဆ ပက ျြော ် 
(၁,၀ ၈ ၂%) အ ထ  ရရှ ပဆ ြော င ်ရကွ ် န ်ုင ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။  
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က ျွ န််ုပ ်တ ်ုို့ လ်ုပ ်င န််း မျ ြော ်း ထဲမ ှ EFR Trading က ်ုမ ပဏီသည ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ် အ မမ တ်ပင ွ မမ န်မ ြော က ျပ ် 
၁၀ ၅,၇ ၇ ၂,၈၉ ၉ ရရှ ခဲဲ့ပသြော ်လည ််း ယခ်ုနှစ် အ သြော ်း တင ်အ မမ တ်ပင ွမ ှြော က ျ ဆ င််း ခဲဲ့ပပ ီ်း အရ  ှု်း အ မြ စ် မမ န်မြော က ျ ပ ် (၆ ၁,၃၉ ၆,၅၈ ၄) 

မြ စ်ပပ ေါ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ ထ ်ုသ ်ုို့ မြ စ်ရမခင ််း မ ှြော ပင ွပကက ်း ပမပြောင ််း လဲမ ှုသည ် ပ  ်ုို့က ်ုန်လ်ုပ ်င န််း ပပ ေါ်တငွ ် သက ်ပရြော က ်ခဲဲ့မခင ််း ပကက ြော င ဲ့် မြ စ် ပ ေါ သည ် ။ 
ထ ်ုို့မပ င ် MRTW Manufacturing သည ် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ်အ ရ  ှု်း ပင ွမမ န်မ ြောက ျ ပ ်(၅ ၂,၆၆ ၀,၄ ၇၅) နှင ဲ့ ်ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-
၂ ၁ တွင ် အ ရ  ှု်း ပင ွ မမ န်မြော က ျပ ် (၉ ၁,၂ ၆ ၄,၂၂ ၂) အ မြ စ် ဆက ်လက ် အ ရ  ှု်း မြ စ်ပပ ေါ်ခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ ထ ်ုလ်ုပ ်င န််း ခွဲအ ပနမြ င ဲ့်လည ််း မ ဟ ြောဗ ျ ျူဟ ြောမ ျ ြော ်း 
မပ ြု မပ င ်ပမပ ြောင ််း လဲ၍ စီစဉ်ခဲဲ့ပသြော ်လည ််း Covid အ ပမခအ ပနမ ျ ြော ်း ဆ က ်လက ်မြ စ်ပပ ေါ်ပနမခင ််း ပကက ြောင ဲ့ ် လ်ုပ ်င န််း လည ်ပ တ်ရ န် 
က ်ုန်က ျ ပင ွမ ျြော ်း ၊ ဝ န်ထမ ််းမ ျ ြော်း အ ြော ်း ပစြော င ဲ့်ပရှြော က ်စရ တ်မ ျ ြော ်း၊ က ျ န််း မ ြော ပရ်း စရ တ်မ ျ ြော ်း သ ်ု်း စဲွခဲဲ့ရပ ေါ ပသြော ပကက ြော င ဲ့် စရ တ်မျ ြော ်း သည ် 

ရရှ ဝ င ်ပငွထက ် မျ ြော ်း ခဲဲ့ပ ေါ ပသြော ပကက ြော င ဲ့် အ ရ  ှု်း ရငဆ်  ်ုင ်ရမခင ််း မြ စ်ပ ေါ သည ်။ ကျွ န််ုပ ်တ ်ုို့၏ န ်ုင ်င  မခြော ်း ပင ွပကက ်း ပမပ ြောင ််း လဲမ ှု က  န််း ဂ ဏန််း မ ျ ြော ်း 
ပကက ြော င ဲ့် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂ ၀ တွင ် အရ  ှု်း မမ န်မ ြောက ျ ပ ် (၁၁၄,၄ ၇ ၉,၃၅ ၃) နှင ဲ့ ် ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ ၏ အ မမ တ် မမ န်မ ြော က ျ ပ ် 
၄ ၆ ၁,၇ ၆ ၈,၃၉ ၃ အြော ်း ထည ဲ့်သွင််း စဉ််း စြော ်း ပ ေါ က က ျွ န််ုပတ် ်ုို့၏ စ်ုစ်ုပပ ေါ င ််း အ သြော ်း တင ်အ မမ တ်ဝင ်ပငွမ ှြော ယခငဘ်ဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၁၉-၂၀ တွင ်
အ ရ  ှု်း အ မြ စ် မမ န်မြော က ျပ ် (၇ ၃၂,၉ ၅ ၅,၅၃ ၉) မြ စ်ခဲဲ့ပပ ီ်း ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂ ၀ ၂ ၀-၂ ၁ တငွ ် အ မမ တ ် အ မြ စ် မမ န်မ ြော က ျပ ် ၉ ၁၃,၉ ၇ ၄,၇ ၄ ၁ 

မြ စ်ပ ေါ သည ်။  
 
 
 
 

SHARE OF PR OFITS FROM ASSOCIATES 

SHARE OF PROFIT FROM ASSOCIATES FY September 
2020 

FY September 
2021 

% 
CHANGE 

KEFR (30%) (129,370,949) (293,899,487) 127% 

UTOC Multipack (40%) (126,381,368) (110,380,748) -13% 

HITLC (49%) (70,639,763) (37,989,999) -46.% 

Share of Profit from Associates (326,392,080) (442,270,234) 35.50% 
 

တွြဲ က ်ြ က ်စပက်ိုမပဏီမ ာွေး (Associate Company) အဆနပ င ် K-EFR  က်စြ်ကိုမပဏီတငွ ် ကျွန်ိုြ်တ ို ၏မ ခင် ကိုမပဏီသည် 
၃၀% ြ ိုင်ဆ ိုင်သည ် အဆလျှာက် ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ စိုစိုဆြါင်ွေး ဘဏ္ဍာဆရွေးရှငွ်ေးတမ်ွေးတွင ် ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ နှစ်တွင် ပမန်မာက ြ် 
(၂၉၃,၈၉၉,၄၈၇)၊ ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင ်ပမန်မာက ြ် (၁၂၉,၃၇၀,၉၄၉) အရံှုွေးပ င  ်ြါဝင်ခွဲ ြါသည်။ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀-
၂၀၂၁ တငွ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ထက ် အရံှုွေး ၁၂၇% တ ိုွေးလာခွဲ ြါသည်။ ၎င်ွေး က်စြ် ကိုမပဏီသည် လိုြ်ငန်ွေးစွမ်ွေးဆဆာင်န ိုင်ပြီွေး 
အ ကမ်ွေးအပမတ်နှင  ် အခွန်မဆဆာငမ်ှီ အပမတ်ရရှ  ဆသာ်လည်ွေး ြံိုဆသြ ိုင်ြစစည်ွေး (ကာွေးမ ာွေး)၏ တန်ဘ ိုွေးဆလ ာ အာွေး နှစ်တ ိုပ င ် 
တွက်ခ က်ခွဲ ြါသပ င ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှစ၍ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထ  အပမတ်စာရင်ွေးမရှ ြွဲ အရံှုွေးစာရင်ွေးသာ 
ပ စ်ခွဲ ရြါသည်။ ြံိုဆသြ ိုင်ြစစညွ်ေး (ကာွေးမ ာွေး)၏ တန်ဘ ိုွေးဆလ ာ အာွေး တွက်ခ က်ပခင်ွေးအာွေး ပြငဆ်င်ရန် ကက  ွေးစာွေးခွဲ ဆသာ်လည်ွေး 
အခက်ခွဲမ ာွေးပ င ် ရငဆ် ိုင်ဆနရြါ၍ ယခ်ုထ  ပြင်ဆငပ်ခင်ွေး မပြ န ိုင်ခွဲ ြါ။UTOC Multipack  က်စြ်ကိုမပဏီသည် မ ခင်ကိုမပဏီ၏ 
လက်ဆအာက်ခံ ကိုမပဏီတစ်ခိုပ စ်ဆသာ Multipack Engineering Services Limited မ ှ၄၀% ြ ိုင်ဆ ိုငြ်ါသည။် ၎င်ွေး က်စြ်ကိုမပဏီ၏ 
အရံှုွေးသည် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှစ်တငွ် ပမန်မာ က ြ် (၁၂၆,၃၈၁,၃၆၈) ပ စ်ပြီွေး ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် ပမန်မာ က ြ် 
(၁၁၀,၃၈၀,၇၄၈) ပ စ်ခွဲ ြါသည်။  က်စြ်ကိုမပဏီသည ် လိုြ်ငန်ွေးစတင်ခ  န်မှ ယခိုနှစ်အထ  ဆက်တ ိုက်အရံှုွေးနှင ် ရင်ဆ ိုင်ဆနရြါသပ င ် 
မ မ တ ို  မ ခငက်ိုမပဏီမ ှ လ ိုအြ်သညမ် ာွေး ဆက်လက်လိုြ်ဆဆာင်ရန်ဆဆွွေးဆနွွေးည  န ှုင်ွေးပြီွေးပ စ်ြါသည်။ ဆဆာင်ရွက်ထာွေးမှုမ ာွေးအာွေး 
ဆက်လက်၍ ထိုတဆ် ေါ်ဆ ကညာဆြွေးမည်ပ စ်ြါသည်။ HITLC (Hlaing) စီမံက န်ွေးကိုမပဏီသည် တည်ဆဆာကဆ်ွဲ ကိုမပဏီပ စ်ပြီွေး မ မ တ ို  
မ ခင်ကိုမပဏီမ ှ ၄၉% ြ ိုင်ဆ ိုင်ြါ သည်။  ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ထ  စီမံအိုြ်ခ  ြ်မှု အသံိုွေးစရ တ်ဘဏ္ဍာဆရွေးရှင်ွေးတမ်ွေးမ ာွေးသာ 
တင်ပြန ိုင်ြါဆသွေးသည်။ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် စီမ  အ ်ုပ ်ချ ြု ပမ် ှု အ သ ်ု်း စရ တ်မျ ြော ်း အ ြော်း ၄၆% ပလျှြော ဲ့ ချသ ်ု်း စဲွခဲဲ့ပ ေါ သည ်။ 
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FINANCIAL CONDITION SUMMARY GROUP BALANCE SHEET 

DESCRIPTION 
As of 30th As of 30th 

% 
CHANGE September, 2020 September, 2021 

(Audited) (Audited) 
ASSETS    

Total Non-Current Assets 5,464,943,694 5,257,273,394 -4% 
Total Current Assets 12,862,913,705 17,158,803,745 33% 
Total Assets 18,327,857,399 22,416,077,140 22% 
LIABILITIES    

Total Non-Current Liabilities Nil 0  

Total Current Liabilities 2,985,632,112 6,159,877,111 106% 
Total Liabilities 2,985,632,112 6,159,877,111 106% 
EQUITY    

Total Equity 15,342,225,287 16,256,200,028 6% 
Total Equity and Liabilities 18,327,857,399 22,416,077,140 22% 

 
လက်ငင်ွေးမဟိုတ ်ဆသာရြ ိုင်ခငွ ်မ ာွေး (Non-current Assets) 

ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ လက်ငင်ွေးမဟိုတ ်ဆသာရ ြ ိုင်ခွင ်မ ာွေးတငွ် ြံိုဆသြ ိုင်ြစစည်ွေး (Property, Plant & Equipment)၊  
မထ ဆတွွေ့န ိုင်ဆသာရြ ိုင်ခွင ်မ ာွေး (Intangible Assets)၊ ရင်ွေးနီှွေးပမ  ြ်နံှမှု (Investment) နှင  ် လိုြ်ဆဆာင်ဆွဲစီမကံ န်ွေး (Project Under 
Development) တ ို ြါဝင်ြါသည်။ စိုစိုဆြါင်ွေး လက်ငငွ်ေးမဟိုတဆ်သာရြ ိုင်ခွင ်မ ာွေး သည် ယခငဘ်ဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလတွင် 
ပမန်မာဆငွက ြ် ၅,၄၆၄,၉၄၃,၆၉၄ ရှ ရာမှ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလတွင် ပမန်မာဆငွက ြ် ၅,၂၅၇,၂၇၃,၃၉၄ သ ို  ၄% ခန ် 
စီမံက န်ွေးတွင် လက်ရှ လိုြ်ဆဆာင်မှု စရ တ်မ ာွေးဆ ကာင ် ဆလ ာ က ခွဲ ြါသည်။  
 
လက်ငင်ွေးရြ ိုင်ခငွ ်မ ာွေး (Current Assets) 

ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ လက်ငင်ွေးရြ ိုငခ်ွင ်တငွ် ြစစညွ်ေးစာရင်ွေး (Inventory)၊  ဆငွသာွေးနှင ်ဆငွသာွေးပ စ်လွယ်ဆသာြစစည်ွေး (cash and cash 
equivalent)၊ ကိုန်သွယ်မှုနှင ်အပခာွေးရရှ ရန်ရှ သည်မ ာွေး (Trade and other receivables)၊ ကက  ဆြွေးထာွေးဆသာ အခွန်နှင်  အြ်ဆငွ 
(Prepaids, Advance Tax and Deposits) အစရှ သည်တ ို ြါဝငြ်ါသည်။ ကျွန်ဆတာ်တ ို ၏ လက်ငင်ွေးရြ ိုင်ခငွ ်မ ာွေးသည် ြစစည်ွေးစာရငွ်ေးနှင ် 
ကိုန်သွယ်မှုနှင ်အပခာွေးရရန်ရှ သည ်အရာမ ာွေး ဆ ကာင ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလတွင ် ပမန်မာဆငွက ြ ်၁၂,၈၆၂,၉၁၃,၇၀၅ 
မ ှ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလတွင်  ပမန်မာဆငွက ြ ် ၁၇,၁၅၈,၈၀၃,၇၄၅ သ ို  ၃၃% တကလ်ာခွဲ ြါသည်။ အဓ က 
ထ ်ုသ ်ုို့တက်လာရပခင်ွေးမှာ ရရန်ရှ စာရင်ွေးမ ာွေးသည် လိုြင်န်ွေး လိုြ်ဆဆာင်န ိုင်မှုွေ့ ြမာဏ တ ိုွေးလာပခင်ွေးဆ ကာင ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ 
စက်တင်ဘာလတွင် ပမန်မာဆငွက ြ် ၉,၇၃၄,၂၈၈,၆၀၃ မ ှ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလတွင ် တွင် ပမန်မာဆငွက ြ် 
၁၃,၉၄၅,၄၀၂,၀၇၃ သ ို  တက်လာခွဲ ြါသည်။ ကျွန်ိုြ်တ ို သည် ရရန် ရှ သည  ်စာရင်ွေးမ ာွေးအာွေး အခ  န်မှီဆကာကယူ်မှု ရရှ ဆအာင် ဘဏ္ဍာနှစ် 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ နှစ် အတွင်ွေးကက  ွေးစာွေး ဆဆာင်ရွက ်န ိုင်ခွဲ ြါသည်။ 

 
လက်ငင်ွေးဆြွေးရန်တာဝန်မ ာွေး (Current Liabilities) 

ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ လက်ငင်ွေးဆြွေးရန် တာဝန်မ ာွေးတွင် ကိုန်သွယ်မှုနှင ် အပခာွေးဆြွေးရန်ရှ သည ်အရာမ ာွေး (Trade and other 
payables) ၊ အခွန်လ ာထာွေးမှု(Tax provisions)၊ လက်ခံရရှ ဆသာ ကက  တင်ရဆငမွ ာွေး(Advanced received) နှင  ် ဆြွေးရန်က န်ဆငွ 
(Accruals) တ ို  ြါဝင်ြါသည်။ ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလတွင် လက်ငင်ွေး ဆြွေးရန် တာဝန်မ ာွေး သည် ပမန်မာဆငွက ြ် 
၂,၉၈၅,၆၃၂,၁၁၂ မှ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလတွင် ပမန်မာဆငွက ြ် ၆,၁၅၉,၈၇၇,၁၁၁ သ ို  ၁၀၆% ခန ် တက်လာခွဲ ြါသည်။ 
ထ ိုသ ို  လက်ငင်ွေးဆြွေးရန်တာ၀န်မ ာွေး တက်လာရဆသာ အဓ ကအဆ ကာင်ွေးအရငွ်ေးမှာ ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် မ ာွေး၏ အခွန်ဆြွေးရန်မ ာွေး (Tax) 
ရှင်ွေးလင်ွေးန ိုင်ပခင်ွေး မရှ ဆသွေးြါဆသာဆ ကာင ်လည်ွေးဆကာင်ွေး၊ လိုြ်ငန်ွေး လိုြ်ဆဆာင်န ိုင်မှုွေ့ ြမာဏတ ိုွေးလာပခငွ်ေးဆ ကာင ်လည်ွေးဆကာင်ွေး 
ဆြွေးရန်မ ာွေး တက်လာပခင်ွေး ပ စ်ြါသည်။ 
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မတည် ဆငွရင်ွေးြ ိုင်ဆ ိုင်သူမ ာွေး (Equity Holder) နှင ် သက်ဆ ိုင်ဆသာမတည်ဆငွရင်ွေး 
ကျွန်ိုြ်တ ို ကိုမပဏီ၏ စိုစိုဆြါင်ွေး အစိုရှယ်ယာရှင်မ ာွေး၏ြ ိုင်ဆ ိုငမ်ှု (Total Equity) သည ် ယခင ်ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလတွင် 
ပမန်မာဆငွက ြ် ၁၅,၃၄၂,၂၂၅,၂၈၇ မ ှယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ တွင ်ပမန်မာဆငွက ြ ်၁၆,၂၅၆,၂၀၀,၀၂၈ သ ို  အနည်ွေးငယ် တ ိုွေးတက်ခွဲ ြါသည်။ 
ထ ိုသ ို  ၆% ခန ်တ ိုွေးတက်ဆပြာင်ွေးလွဲလာပခင်ွေးသည ် ကျွန်ိုြ်တ ို ၏   Retained Earning မှာ ယခငဘ်ဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလတွင် 
ပမန်မာဆငွက ြ် ၁,၂၈၀,၉၇၁,၅၀၂  ရှ ခွဲ ရာမ ှ ယခ်ုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလတွင ် ပမန်မာဆဆငွက ပ ် ၁,၇၀၆,၉၆၀,၇၄၅ သ ို  
တ ိုွေးတက်ခွဲ  ပခင်ွေးဆ ကာင ်ပ စ်ြါသည်။ 
 
ပြ န်လည ်သ  ုံးသြ ်ချ က ်နှင  ် အ နာ ဂတ်မ မ   မ် ှန်ုံးချ က ်  
 
၁။ ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ မ ခငက်ိုမပဏီပ စ်သည ် Ever Flow River Group Public Company Limited ၏ လ်ုပ ်င န််း ခွဲမျြော ်း အာွေးလံိုွေး၏ 
လိုြ်ဆဆာင်ခွဲ ပခင်ွေးမ ာွေးအာွေး ပြန်လည်သံိုွေးသြ်ြါက ယခိုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ သည် ယခငဘ်ဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပ င  ်န ှုင်ွေးယှဉ်ြါက 
အပမတ်ဆငွ ၁၇၃ %  တ ိုွေးတက်လာသည်က ို ဆတွွေ့ရှ ရမည် ပ စ်ြါသည်။  
 
၂။ ထ ိုကွဲ သ ို  တ ိုွေးတက်လာပခင်ွေးသည် ကမဘာတစ်ဝှမွ်ေးပ စ်ြွာွေးလျှက်ရှ သည ် Covid-19 ကြ်ဆရာဂါ အ ကြ်အတည်ွေးနှင ် 
က န်ွေးမာဆရွေးဆ ိုင်ရာ ကန ်သတ်ခ က်မ ာွေးဆ ကာင  ် မဆသခ ာ၊ မဆရရာမှုမ ာွေးစွာရှ ဆနသည ် ကာလ အဆတာအတွင်ွေး အဆပခအဆန၊ 
အခ  န်အခါနှင ် လ ိုက်ဆလ ာညီဆထွရှ သည ် မဟာဗ ျူဟာဆရွေးဆွွဲပြီွေး ဆအာက်ြါတ ို က ို အထူွေးအဆလွေးထာွေး၍ အခ  န်မီ 
ဆဆာင်ရွက်န ိုင်ခွဲ ပခင်ွေးဆ ကာင ် ယခင်ထက် မဆလ ာ သည ် ဆအာင်ပမင်မှုက ို ရရှ ခွဲ ပခင်ွေး ပ စ်သည်ဟို သံိုွေးသြမ် ြါသည် - 
 (က) ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ မ ခင်ကိုမပဏီနှင ်အတူ လ်ုပ ်င န််း ခွဲမျ ြော ်း အာွေးလံိုွေးတွင် မလ ိုလာွေးအြ်ဆသာ စရ တ်မ ာွေး ဆလျှာ ခ ပြီွေး 

က စ်လစ်စွာ ပြန်လည်  ွွဲွေ့စည်ွေး၍ ကျွန်ိုြ်တ ို ကိုမပဏီ၏ ဝန်ဆဆာင်မှုက ို အသံိုွေးပြ သူမ ာွေး၊ ဆ ာက်သညမ် ာွေး (Clients) 
အတွက် ယခင်က ထက် ြ ိုမ ိုသာလွန်ဆကာင်ွေးမွန်ဆသာ ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာွေး (Value-added Services) ဆြွေးန ိုင်ခွဲ ပခင်ွေး။ 

 (ခ ) Covid-19 ကြ်ဆရာဂါ အ ကြ်အတည်ွေးကာလအတွင်ွေး ပထြော ကပ်  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြော င ်ပရ်း ဆ  ်ုင ်ရြော (Logistics) 
ဆ ွေးကွက်အသစ်မ ာွေး ြ ိုမ ိုတ ိုွေးတက ်လိုြ်က ိုင်ရှာဆ ွ ဝန်ဆဆာင်မှုဆြွေးန ိုင်ခွဲ ပခင်ွေး။ 

 (ဂ ) ြ ိုမ ိုဆကာင်ွေးမွန်ဆသာ စီမံခန ်ခွွဲမှုအသစ်မ ာွေး န်တွီေး၍ စီမံအိုြ်ခ  ြ်သူမ ာွေးအြါအဝင် ဝန်ထမ်ွေး တစ်ဦွေးခ င်ွေးစီ 
တ ိုင်ွေးကအထူွေးကက  ွေးစာွေး၍ ညီညွတ်စွာဆဆာင်ရွက်ခွဲ ပခင်ွေးဆ ကာင  ် ဆမျှာမ်ှန်ွေးထာွေး သည်ထက ် အက   ွေး အပမတ် 
ြ ိုမ ိုရရှ ပခင်ွေး။ 

 
၃။ ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ကိုမပဏီအဆနပ င ် အထက်တငွ် တင်ပြခွဲ သလ ို ကြ်ဆရာဂါ အ ကြ်အတညွ်ေးကာလတွင် အခ  န်အခါနှင ် 
လ ိုက်ဆလ ာညီဆထွွေးသည ် မဟာဗ ျူဟာခ မှတ၍် ကက  ွေးြမွ်ေးဆဆာင်ရွကရ်ာမှာ လက်ခံန ိုင်မှု၊ ဆမျှာမ်ှန်ွေးထာွေးမှုထက် သာလွန်ဆသာ 
ဆအာင်ပမငမ်ှုရရှ ခွဲ ပခင်ွေးက ို ထ န်ွေးသ မ်ွေးပြီွေး အနာဂတ်တွင် အက   ွေးစီွေးြွာွေး ြ ိုမ ို ပ စ်ထွန်ွေးဆစဆရွေး ရည်မှန်ွေးထာွေးပြွီေး 
ဆက်လက်ဆဆာင်ရွက်သွာွေးမည်ပ စ်ြါသည်။ 
 
၄။ ထြ်မံရှာဆ ွဆတွွေ့ရှ ထာွေးဆသာ ပထြော ကပ်  ဲ့ပ  ်ုို့ပဆြောင ်ပရ်း ဆ  ်ုင ်ရြော အ ပမခခ အ ပဆြော က ်အဦွေးစီမ  က  န််း လ်ုပ ်င န််း (Logistics 
Infrastructure Project) အခွင ်အလမ်ွေးသစ်မ ာွေးအာွေး “မူလရည်ရွယ် ဆမျှာ်မှန်ွေးထာွေးသည်ထက် ြ ိုမ ိုတ ိုွေးခ ွဲွေ့၍ အမ အရဆိုြ်က ိုင် 
လိုြ်ဆဆာင်န ိုင်ရမည် ” ဟူဆသာ အခ ကအ်ာွေးစွွဲက ိုင်၍ ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ကိုမပဏီအာွေး အကူွေးအဆပြာင်ွေးကာလ     (Transition Period) တစ်ခို 
အဆနပ င ် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဆအာက်တ ိုဘာ၊ န ိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇငဘ်ာလမ ာွေးတွင် ဆအာက်ြါတ ို အာွေး စနစ်တက ပြင်ဆငခ်ွဲ ြါသည် - 

o ဆထာက်ြံ ြ ို ဆဆာင်ဆရွေးဆ ိုင်ရာ ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာွေး (Logistics) နှင ် စြ်လ ဉ်ွေး၍ EFR ဝန်ထမ်ွေးတစ်ဦွေးခ င်ွေးစီ သည် 
ပမန်မာန ိုင်ငံ အတွင်ွေးမာှသာမက ဆဒသတွင်ွေး န ိုင်ငမံ ာွေးမှာလည်ွေး ဦွေးဆဆာင်န ိုင်သည ်သူမ ာွေးပ စ်ရမညဟ်ို ရည်ရယ်ွ၍ 
ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး၏ အရည်အဆသွွေး ြ ိုမ ိုပမင ်မာွေးဆစရန် မွမ်ွေးမသံင်တန်ွေးမ ာွေးဆြွေးပခင်ွေး။ 

o လိုြ်ငန်ွေးဆဆာင်ရွက်မှု စနစ်ြ ိုင်ွေး (System) နှင ်စြ်လ ဉ်ွေး၍ ယခင်လစ်ဟာမှုရှ ခွဲ သည်မ ာွေးအာွေး သံိုွေးသြ် ပြငဆ်င်၍  
“ပြီွေးပြည ်စံိုသည ် အလံိုွေးစံိုဆထာက်ြံ ြ ို ဆဆာင်ဆရွေးဆ ိုင်ရာ ၀န်ဆဆာင်မှုဆြွေးပခင်ွေးအဆင ်” ( Total Logistics Service 
Provider and Solution Level ) ပ စ်ဆစဆရွေး ဆဆာင်ရကွ်ပခင်ွေး။ 

o အပခာွေးဆသာ ဘဏ္ဍာဆရွေးဆ ိုင်ရာ က စစရြ်မ ာွေးအာွေးသံိုွေးသြ်ပခင်ွေး။ 
o ဆက်လက် အဆကာင်အထည်ဆ ာ်ရမည်  ပြီွေးပြတမ်ှုမရှ ဆသွေးဆသာ ဆထာကြ်ံ ြ ို ဆဆာင်ဆရွေးဆ ိုင်ရာ အဆပခခံ 
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အဆဆာက်အဦွေးစီမံက န်ွေးလိုြ်ငန်ွေးမ ာွေးအာွေး သံိုွေးသြ်ပခင်ွေး၊ ပြင်ဆင်ပခငွ်ေး၊ တ က ဆသာလိုြ်ငန်ွေး အစီအစဉ် ဆရွေးဆွွဲပခင်ွေး။  
o ဆမာ်လပမ  င်ပမ  ွေ့တငွ်ဆထာက်ြံ ြ ို ဆဆာင်ဆရွေး နှင  ် ပ န ်ပ ျူွေးဆရွေးစင်တာ (Logistics and Distribution Center ) 

အသစ်တစ်ခို တ ိုွေးခ ွဲွေ့ ွင ်လှစ်န ိုင်ဆရွေး အတွက် စနစ်တက  ကက  တင်ပြင်ဆင်ပခငွ်ေး။ 
 

၅။ သ ို ပ စ်ရာ ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ကိုမပဏီအဆနပ င ် ခ မှတထ်ာွေးသည ် မူဝါဒအတ ိုငွ်ေး ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ နှစ်ဆန်ွေးြ ိုင်ွေးမှ စတင်၍ (Defense to 
Attack Strategy) သ ို  ဆပြာငွ်ေးလွဲက င ်သံိုွေး၍ -  

o EFR သည် ပမန်မာန ိုင်ငံ၏ ဆထာကြ်ံ ြ ို ဆဆာင်ဆရွေးကဏ္ဍတွင် ဦွေးဆဆာငက်ိုမပဏီပ စ်ရမည်။ 
o EFR ကိုမပဏီ၏ ဝန်ဆဆာင်မှုပ င ် အသံိုွေးပြ သူမ ာွေး၊ ဆ ာက်သညမ် ာွေး (Clients) ၏ အက   ွေးစီွေးြွာွေး ပ စ်ဆစရန် 

အစွမ်ွေးကိုန် ဆ ာ်ဆဆာင်မည်။ 
o ပမန်မာ စီွေးြွာွေးဆရွေးလိုြင်န်ွေးမ ာွေးက ို န ိုင်ငံတကာသ ို  ပမ င ်တင်ရန် ဦွေးတည်ဆဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကြ်ဆရာဂါဆ ကာင ် 

ပ စ်ြွာွေးဆြေါ်ဆြါက်ရသည ် မဆသခ ာ၊ မဆရရာမှုမ ာွေးဆ ကာင ် စွန ်စာွေးမှု မျှဆဝပခင်ွေး (Risk Sharing) အစာွေး နှစ်ဦွေးနှစ် က် 
ဆရရညှ်အက   ွေးပ စ်ထွန်ွေးဆစမည ် “မဟာဗ ျူဟာမဟာမ တ”် (Strategy Alliance) ြံိုစံပ င ် 
ြူွေးဆြါငွ်ေးဆဆာင်ရကွ်သွာွေးမည်။ 
 
 

၆။ ကျွန်ိုြ်တ ို ၏ ကိုမပဏီက စီမံအိုြ်ခ  ြ်သူမ ာွေး  အြါအဝင် ဝန်ထမ်ွေး တစ်ဦွေးခ င်ွေးစီက လိုြ်ငန်ွေးမ ာွေး ဆအာင်ပမင်ဆစရန်  
နှင အ်က   ွေးအပမတ်မ ာွေး  ြ ိုမ ို  ရရှ ဆစရန် အထူွေးကက  ွေးြမ်ွေး ဆဆာင်ရွက်ခွဲ ြါဆ ကာင်ွေး နှင ် ဆရွှေ့အလာွေးအလာဆကာင်ွေး မ ာွေး  အာွေး ရရှ  
ဆစရန်ဆက်လက်ကက  ွေးစာွေး ဆဆာင်ရွက် သွာွေးမည်ပ စ်ဆ ကာင်ွေး ကျွန်ိုြ်တ ို ကိုမပဏီ၏ ရှယ်ယြောရှင် အသစ်မ ာွေး၊ အဆဟာင်ွေးမ ာွေး 
အာွေး အထူွေးသတင်ွေးဆကာင်ွေး ဆြွေးြ ို တင်ပြ အြ်ြါသည်။ 
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GROUP FINANCIAL  PERFORMANCE

23,457,058,4581 MMK

1,107,820,624 MMK

3,122,275,218 MMK

452,206,348 MMK

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING ON
30 SEPTEMBER 2021

RECORDED REVENUE

EBITA

GROSS PROFIT MARGIN

PROFIT FOR THE YEAR

For the Financial Year  30-Sep-20  30-Sep-21  % Change 

Revenue  MMK 12,832,503,596  MMK 23,457,058,458  83% 
Gross Profit  MMK 2,140,433,647  MMK 3,122,275,218  46% 
EBITA  MMK (567,561,666)  MMK 1,107,820,624  305% 
Profit for the year  MMK (618,476,186)  MMK 452,206,348  173% 

Profit Attributable To 

Owner of the Parent  MMK (616,529,303)  MMK 425,989,243  169% 
Non-Controlling Interest  MMK (1,946,883)  MMK 26,217,105  1447% 
Cash and Cash Equivalents  MMK 2,680,670,938  MMK 3,138,584,472  17.08% 
Earnings Per Share
(MMK per Share)  MMK (30.86)  MMK 21.32 
Total Capital  MMK 13,638,599,000  MMK 13,638,599,000
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23,457,058,4581 MMK

1,107,820,624 MMK

3,122,275,218 MMK

452,206,348 MMK

2021	ခုနှစ်	စက်တင်ဘာလ	30	ရက်ပန့တွင်
ကုန်ဆုံးသည့်	ဘဏ္ဍာပရးနှစ်အတွက််

မှတ်တမ်းတင်ဝင်ပငွ

အြကမ်းအဖမတ်

အတိုး	၊	အခွန်	တန်ြိုးပလျှာ့	မတိုင်ခင်	အဖမတ်ပငွ

ယခုနှစ်	၏	အသားတင်	အဖမတ်

ဘဏ္ဍာပရးနှစ်		 30-Sep-20		 30-Sep-21		 %	Change	

ဝင်ပငွ		 MMK	12,832,503,596		 MMK	23,457,058,458		 83%	

အြကမ်းအဖမတ်	 MMK	2,140,433,647		 MMK	3,122,275,218		 46%	

အတိုး	၊	အခွန်	တန်ြိုးပလျှာ့	မတိုင်ခင်	အဖမတ်ပငွ		 MMK	(567,561,666)		 MMK	1,107,820,624		 305%	

ယခုနှစ်	၏	အသားတင်	အဖမတ်	 MMK	(618,476,186)		 MMK	452,206,348		 173%	

အဖမတ်ဝင်ပငွ	ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု	

မိခင်ကုမ္ပဏီ၏	ြိုင်ဆိုင်မှု	 MMK	(616,529,303)		 MMK	425,989,243		 169%	

မိခင်	ကုမ္ပဏီမှ	ထိန်းချုြ်ခွင့်	မရှိပသာ	အချ ိုး	 MMK	(1,946,883)		 MMK	26,217,105		 1447%	

ပငွ	နှင့်	ပငွသားနှင့်ညီမျှပသာ	 MMK	2,680,670,938		 MMK	3,138,584,472		 17.08%	

အစုရှယ်ယာ	တစ်ပစာင်၏	အဖမတ်	 MMK	(30.86)		 MMK	21.32	

စုစုပြါင်းမတည်ရင်းနှီးပငွ	 MMK	13,638,599,000		 MMK	13,638,599,000

ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာပရးေိုင်ရာ စွမ်းပောင်ချက်
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CORPORATE GOVERNANCE

 EFR recognize the importance of corporate governance and the maintenance of high standards of 
accountability to our Shareholders, as well as adopting corporate governance practices which are to the 
extent reasonably practicable consistent with prevailing international principles, taking into account local 
conditions in Myanmar.
 EFR is committed to a transparent management structure governed by the solid principles. Our gov-
ernance structure supports close coordination between Board of Directors (“BOD”) and the Board Commit-
tees throughout the organization.

The structure promotes the objectives of;

 > Early identification of opportunities and challenges
 > Efficient process for informed decision-making
 > Agile planning and fast execution
 > Sounds controls, checks and balances and compliance
 > Clear allocation of authorities and responsibilities
 > Safe operations

CHIEF LEVEL
MANAGEMENT

CORPORATE
TEAM

BUSINESS
UNITS

> NOMINATION &
   REMUNERATION COMMITTEE
> AUDIT & RISK COMMITTEE
> LEGAL COMMITTEE
> INVESTMENT & PORTFOLIO
   MANAGEMENT COMMITTEE

BOARD
COMMITTEES

BOARD OF
DIRECTORS

SHARE
HOLDERS
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 ပကာ်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်ပရး

	 EFR	 သည်	 	ပကာ်ြိုရိတ်အုြ်ချုြ်ပရး၏	 အပရးြါမှုနှင့်	 ရှယ်ယာရှင်များအား	 တာဝန်ခံနိုင်မှု	 အရည်အပသွး	 ထိန်းသိမ်းမှုကို	

အသိအမှတ်ဖြုြါသည်။	 ဖြည်တွင်းအပနအထားကို	 ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍	 လက်ရှိနိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်	 ပကာ်

ြိုရိတ်အုြ်ချုြ်ပရးအပလ့အကျင့်များကို	 ဖြစ်နိုင်သမျှ	 လိုက်နာကျင့်သုံးြါသည်။	 EFR	 သည်	 တိကျခိုင်မာသည့်	 စည်းမျဉ်းများဖြင့်	

ထိန်းကွြ်ပသာ	 ြွင့်လင်းဖမင်သာသည့်	 ြွဲ့စည်းအုြ်ချုြ်ပရးကို	 တိတိကျကျလိုက်နာြါသည်။	 မိမိတို့၏	 အုြ်ချုြ်ပရးဆိုင်ရာ	

ြွဲ့စည်းမှုသည်	ေါရိုက်တာဘုတ်အြွဲ့နှင့်	ဘုတ်ပကာ်မတီများတို့	လုြ်ငန်းတစ်ပလျှာက်လုံး	နီးနီးကြ်ကြ်	ဆက်ဆံနိုင်ရန်	ြံ့ြိုးြါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပအာက်ပါ ဦးတည်ချက်များကို အားပပးပမှင့်တင်သည် -

	 >			အခွင့်အပရးများနှင့်	စိန်ပခါ်မှုများကို	ပစာစီးစွာ	ထုတ်ပြါ်နိုင်ဖခင်း

	 >			ထိပရာက်သည့်	သတင်းအချက်အလက်	အပဖခခံသည့်	ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖခင်း

	 					(informed	decision-making)

	 >			သွက်လက်စွာ	စီမံကိန်းချ၍	ဖမန်ဆန်စွာ	အပကာင်အထည်ပြါ်ဖခင်း

	 >			ခိုင်မာ၍ပြကာင်းကျ ိုးခိုင်လုံသည့်	ထိန်းချုြ်မှုများ၊	အဖြန်အလှန်ထိန်းပြကာင်းမှုများနှင့်	စည်းမျဉ်းများ

	 >			ရှင်းလင်းဖမင်သာသည့်	တာဝန်နှင့်	လုြ်ြိုင်ခွင့်ခွဲပဝမှု

	 >			လုံခခုံစိတ်ချရသည့်	လုြ်ငန်းခွင်
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The duties and responsibilities of the Board of 
Directors are as follows;
Ensuring that the directors’ guideline is in com-
pliance with the Myanmar Companies Law 2017, 
issued by the Directorate of Investment and Com-
pany Administration (DICA) of Ministry of Invest-
ment and Foreign Economic Relations (MIFER) of 
the Republic of the Union of Myanmar.

Supervising and guiding the tasks of realizing
the missions stipulated in the Company Constitu-
tion.

Adopting the general work guideline policy in con-
formity with the following points in carrying out 
the functions of the company.

The realization of the defines missions Meeting 
the shareholder’s objectives Guiding and super-
vising efficiently in conducting the affairs and func-
tions of the organization in continuously rewarding 
shareholders with fair dividends.

Deciding the volume of trade and services in
preparing to realize the missions.

Adopting a wide array of directives to enable
the key branches of the company to carry out their 
management functions within the framework of 
general policy.

Ensuring that the executives and officers of the 
company are maintaining the reputation that they 
have achieved in doing fair trade or providing ser-
vices in accordance with the set
standard and integrity.

Persuading the Chief Executive Officer and man-
agement team to continuously supervise
and control the affairs and functions of the Com-
pany taking into account the reports send to the 
Board of directors, Financial Statements and KPIs; 
and making a comparison between the situation 
expected under the approved trade volume and 
policy and the current situations.

Ensuring sufficiency of the funds for capital ex-
pense and current expense for the approved trade 
volume and future extended operations. 

Ensuring that the legal duties of the organization 
have already have been appropriately shouldered 

BOARD DUTIES AND PERFORMANCES
and that all the functions are in accordance with 
the company constitution, the purpose of the de-
cisions made by the shareholders at the annu-
al general meeting and the emergency general 
meeting.

Continuously supervising the following
 > Continuous supply of resources
 > The assets of the shareholders
 > The capital and capital assets

Continuous supervision of the financial situation 
for making profits.

Keeping the property of the company safe and 
arranging sufficient substitution for the expired or 
outdated property of the company.

Approving the capital expense, calculating the an-
nual profit and loss of the company, approving the 
purchase and sales of land, buildings and other 
key materials which involve the issue of copyrights 
and money raising.

Assigning the Chief Executive Officer to modify the 
policy into a clear work guideline and board of di-
rectors must check the functions under the modi-
fied work guidelines are in line with the policy and 
the aims of the BOD.
Ensuring that the Chief Executive Officer has gen-
erated and is controlling a firm management pro-
cedure and that they share the responsibilities 
with the Chief Operating Officers or the manage-
ment systematically and properly.

Approving the appointment of senior officials and 
setting their salaries and service rules. Ensuring 
continuous access to economic information that 
may have impact on the operations of the Compa-
ny at present and in the future.

Ensuring the adequacy of appropriations for the 
technical development, volume of trade, financial 
situation, management competence and compre-
hensive management chain.

Ensuring sufficient efforts for the technical devel-
opment and policy changes amidst the progress 
in new technologies.
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ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများမှာ ပအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်-
	 ေါရိုက်တာတို့၏	 လမ်းညှေန်ချက်များသည်	 ဖြည်ပတာင်စုဖမန်မာနိုင်ငံပတာ်၊	 ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှုနှင့်	 နိုင်ငံဖခား	
စီးြွားဆက်သွယ်ပရးဝန်ကကီးဌာန	(MIFER)	၊	ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှုနှင့်	ကုမ္ပဏီများညှေန်ြကားမှု	ဦးစီးဌာန	(DICA)	မှထုတ်ဖြန်သည့်	Myanmar	
Companies	Law	2017	နှင့်ညီညွတ်ပစရန်။

Company	Constitution	တွင်	ပြါ်ဖြထားသည့်	missions	များကို	အပကာင်အထည်ပြါ်ရာတွင်	ကကီးြကြ်ရန်နှင့်	လမ်းညှေန်ချက်ပြးရန်။

ကုမ္ပဏီ၏လုြ်ငန်းများကို	ပဆာက်ရွက်ရာတွင်	ပအာက်ပြါ်ဖြြါ	အချက်များနှင့်အညီ	အပထွပထွလုြ်ငန်း	လမ်းညှေန်မှု	မူဝါေကို	ချမှတ်	
အပကာင်အထည်ပြါ်ရန်။	သတ်မှတ်ထားသည့်	missions	များကို	ပကာင်အထည်ပြါ်ရန်။
ရှယ်ယာရှင်များ၏	ရည်မှန်းချက်များကို	ဖြည့်ဆည်းရန်။
ရှယ်ယာရှင်များအား	 အဖမတ်ပဝစုများ	 အဆက်မဖြတ်ပြးပဝရာတွင်	 မိမိတို့အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်လုံး၏	 အပရးများနှင့်	 လုြ်ငန်းများ	
ထိမိမှုရှိပစရန်	လမ်းညှေန်ကကီးြကြ်ဖခင်း။

Missions	များကို	အပကာင်အထည်ပြါ်ရန်	ဖြင်ဆင်ရာတွင်	ကုန်သွယ်မှုနှင့်	ဝန်ပဆာင်မှုတို့၏	ြမာဏကို	ဆုံးဖြတ်ရန်။

အဓိကဌာနခွဲများအပနဖြင့်	အပထွပထွမူဝါေပဘာင်အတွင်း	မိမိတို့၏စီမံပရးရာလုြ်ငန်းများကို	သယ်ြိုးနိုင်ပစရန်	ညှေန်ြကားချက်များကို	
ကျယ်ကျယ်ဖြန့် ဖြန့် 	ချမှတ်သွားရန်။

ကုမ္ပဏီ၏အမှုပဆာင်များနှင့်	 အရာရှိများသည်	 သတ်မှတ်ထားသည့်အဆင့်၊	 ဂုဏ်သိက္ခာတို့နှင့်အညီ	 မျှမျှတတ	 ကုန်သွယ်ရာတွင်	
လည်းပကာင်း၊	ဝန်ပဆာင်မှုများပြးရာတွင်လည်းပကာင်း	မိမိတို့ရရှိထားသည့်	ဂုဏ်သတင်း	ထိန်းသိမ်းပစဖခင်း။

အမှုပဆာင်အရာရှိချုြ်နှင့်	 စီမံခန့်ခွဲအရာရှိတို့အား	ေါရိုက်တာအြွဲ့၊	ဘဏ္ဍာပရးရှင်းတမ်းများနှင့်	 KPIs	တို့အား	ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး	
ကုမ္ပဏီပရးရာများနှင့်	လုြ်ငန်းများအား	စဉ်ဆက်မဖြတ်	ကကီးြကြ်ထိန်းပြကာင်းပစရန်။	အတည်ဖြုထားသည့်	ကုန်သွယ်မှုြမာဏနှင့်	
မူဝါေ၊	လက်ရှိအပနအထားတို့ကို	နှိုင်းယှဉ်ပစရန်။

အတည်ဖြုပြီး	 ကုန်သွယ်မှုြမာဏနှင့်	 ပနာင်တိုးချဲ့မည့်လုြ်ငန်းများအတွက်	 အရင်းအနှီး	 ကုန်ကျစရိတ်နှင့်	 လက်ရှိအသုံးစရိတ်များ	
လုံလုံပလာက်ပလာက်ရှိပနပစရန်။

ဥြပေအရပသာ်လည်းပကာင်း၊	 စာချုြ်စာတမ်းများအရပသာ်လည်းပကာင်း	 လုြ်ပဆာင်ရန်ရှိပနသည့်	 တာဝန်များကို	 သင့်ပလျာ်စွာ	
ပဆာင်ရွက်ပနပစရန်နှင့်	 ယင်းသို့လုြ်ပဆာင်ရာတွင်လည်း	 ကုမ္ပဏီ၏	 ြွဲ့စည်းြုံအပဖခခံစည်းမျဥ်း၊	 နှစ်ြတ်လည်အပထွပထွ	
အစည်းအပဝးများနှင့်	အပရးပြါ်အစည်းအပဝးတို့တွင်	အစုရှယ်ယာရှင်များဆုံးဖြတ်သည့်	ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်ပစရန်။

ပအာက်ြါတို့အား	စဉ်ဆက်မဖြတ်	ကကီးြကြ်ရန်	-
	 >	အရင်းအဖမစ်	ြံ့ြိုးမှုများ	အဆက်မဖြတ်ပစရန်။
	 >	အစုရှယ်ယာရှင်များ၏	ြိုင်ဆိုင်မှုများ
	 >	အရင်းအနှီးနှင့်	အရင်းအနှီး	ြိုင်ဆိုင်မှုများ

အဖမတ်အစွန်းရရှိပစရန်	ဘဏ္ဍာပရး	အပဖခအပနအား	အစဉ်မဖြတ်ကကီးြကြ်ရန်။

ကုမ္ပဏီြိုင်ြစ္စည်းများကို	လုံခခုံစွာထားရှိပစရန်နှင့်	သက်တမ်းကုန်	(သို့)	ပခတ်ကုန်ြစ္စည်းများအား	အဆင်သင့်	အစားထိုးနိုင်ပစရန်။

အရင်းအနှီး	 ကုန်ကျစရိတ်ကို	 အတည်ဖြုရန်၊	 ကုမ္ပဏီ၏	 နှစ်စဉ်အရှုံးအဖမတ်ကိုတွက်ရန်၊	 မူြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်	 ရန်ြုံပငွ	
ရှာဖခင်းတို့ြါဝင်သည့်	အိမ်ခခံပဖမနှင့်	အဖခားပသာ	အပထာက်အကူဖြုြစ္စည်းများ	ဝယ်ယူဖခင်းတို့အား	အတည်ဖြုရန်။

ဘုတ်၏တာဝန်များနှင့် စွမ်းပောင်ချက်များ
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အမှုပဆာင်အရာရှိချုြ်အား	 မူဝါေကို	 ရှင်းလင်းသည့်လုြ်ငန်း	 လမ်းညှေန်ချက်အဖြစ်	 မွမ်းမံပြးပစရန်နှင့်	 အဆိုြါ	 မွမ်းမံထားသည့်	
လုြ်ငန်းလမ်းညှေန်ချက်များသည်	 ေါရိုက်တာ	 ဘုတ်အြွဲ့မှချမှတ်သည့်	 မူဝါေများ၊	 ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်	 ညီမညီ	 ေါရိုက်တာအြွဲ့မှ	
စစ်ပဆးပစရန်။

အမှုပဆာင်အရာရှိချုြ်သည်	 ခိုင်မာပသာ	 စီမံခန့်ခွဲမှုလုြ်ငန်းစဉ်ကို	 ြန်တီးထိန်းပြကာင်းလျှက်ရှိပနပစရန်နှင့်	 တာဝန်ဝတ္တရားများ	
ကိုလည်း	အမှုပဆာင်အရာရှိများ	(သို့)	စီမံခန့်ခွဲအရာရှိများနှင့်	မှန်မှန်	ကန်ကန်နှင့်	စနစ်တကျ	ခွဲပဝသုံးစွဲပစရန်။

အကကီးတန်းအရာရှိများ	ခန့်ထားဖခင်းနှင့်	ယင်းတို့အတွက်	လစာများနှင့်	စည်းမျဉ်းများ	သတ်မှတ်ဖခင်းတို့ကို	အတည်ဖြုရန်။

စီးြွားပရးဆိုင်ရာ	သတင်းအချက်အလက်တို့သည်	ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းများအပြါ်	လက်ရှိအချနိ်တွင်ပသာ်လည်းပကာင်း၊	အနာဂတ်တွင်	
ပသာ်လည်းပကာင်း	သက်ပရာက်မှုများရှိနိုင်သည်ဖြစ်ရာ	ယင်းတို့	စဉ်ဆက်မဖြတ်	စီးဆင်းပနပစရန်နှင့်	လက်ခံရရှိပနပစရန်။

နည်းြညာြွံ့ပြိုးမှု၊	ကုန်သွယ်မှုြမာဏ၊	ဘဏ္ဍာပရးအပဖခအပန၊	စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အချင်းနှင့်	ကျယ်ဖြန့်သည့်	စီမံခန့်ခွဲမှု	ကွင်းဆက်တို့	
အတွက်	လုံလုံပလာက်ပလာက်	လျာထား ရန်။

နည်းြညာအသစ်များပြါ်ထွက်ပနသည်နှင့်အညီ	 နည်းြညာြွံ့ပြိုးမှုနှင့်	 မူဝါေပဖြာင်းလဲမှုတို့အတွက်	 လုံပလာက်သည့်	 ကကိုးစား	
အားထုတ်မှုများရှိပစရန်။
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 The board is formed with ten directors in which seven of them are executive directors along with 
three independent directors. All of the directors of the board have strong background in the entrepreneur-
ship and finance as well as vast knowledge in the relative industry, which provides them with the necessary 
experience for effective decision making.
 The process for the selection, appointment and re-appointment of new Directors is handled 
by the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee. This committee assists the 
Board by establishing an overview of the competencies required and represented on the Board, and re-
views the structure, size, composition, succession planning and diversity of the Board of Directors. 
 The Committee also reviews the application of the independence criteria, initiates recruitment and 
evaluates candidates for election to the Board of Directors. The tasks of the Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee are described in the rules of procedure approved by the Board of Direc-
tors.
The composition of the board as of 30 september 2021 is as per below.

 Name Position Last Election Date Board

 U Kyaw Lwin Oo Executive Director  03/07/2021 Chairman

 U Maung Maung Oo Executive Director  24/01/2019 Member

 Daw Hla Myint Independent Director 07/04/2020 Member

 U Min Sein Independent Director 07/04/2020 Member

 Daw Hla Theingi Independent Director 07/04/2020 Member

 Daw Khin Sone Executive Director  03/07/2021 Member

 Daw Lae Lae Mu Executive Director  24/01/2019 Member

 Daw Hnin Yee Mon Executive Director  24/01/2019 Member

BOARD COMPOSITION

A record of the Board Meetings and the Directors’ attendance as of 30 September 2021 is as per following 
table.

 BOD Meeting 30 December 5 February 11 June 24 September
 Date 2020 2020 2021 2021

 U Kyaw Lwin Oo R	 R	 R R

 U Maung Maung Oo R	 R	 R R

 Daw Hla Myint R	 R	 R R 

 U Min Sein R	 R	 R R 

 Da Hla Theingi R	 R	 R R 

 Daw Khin Sone R	 R	 R R 

 Daw Hnin Yee Mon R	 R	 R R 

 Daw Lae Lae Mu R	 R	 R R
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ဘုတ် ဖွဲ့စည်းမှု

	 အမည်	 ရာထူး	 ဖြန်လည်ခန့်အြ်သည့်ပန့	 ဘုတ်

 ဦးပကျာ်လွင်ဦး	 အမှုပဆာင်ေါရိုက်တာ	 ၀၃/၀၇/၂၀၂၁	 ဥက္ကဋ္ဌ	

	 ဦးပမာင်ပမာင်ဦး	 အမှုပဆာင်ေါရိုက်တာ	 ၂၄/၀၁/၂၀၁၉	 အြွဲ့ဝင်	 	

	 ပေါ်လှဖမင့်	 လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ	 ၀၇/၀၄/၂၀၂၀	 အြွဲ့ဝင်	

	 ဦးမင်းစိန်	 လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ	 ၀၇/၀၄/၂၀၂၀	 အြွဲ့ဝင်	

	 	ပေါ်လှသိဂဂီ	 လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ	 ၀၇/၀၄/၂၀၂၀	 အြွဲ့ဝင်	

	 	ပေါ်ခင်ဆုံ	 အမှုပဆာင်ေါရိုက်တာ	 ၀၃/၀၇/၂၀၂၁	 အြွဲ့ဝင်	

	 	ပေါ်လဲ့လဲ့မူ	 အမှုပဆာင်ေါရိုက်တာ	 ၂၄/၀၁/၂၀၁၉	 အြွဲ့ဝင်	

	 	ပေါ်နှင်းရည်မွန်	 အမှုပဆာင်ေါရိုက်တာ	 ၂၄/၀၁/၂၀၁၉	 အြွဲ့ဝင်

 ဘုတ်အစည်းအပဝး ၃၀	ေီဇင်ဘာ ၅	ပြပြာ်ဝါရီ ၁၁	ဇွန် ၂၄	စက်တင်ဘာ

 ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ၂၀၂၁

 ဦးပကျာ်လွင်ဦး R	 R	 R R

 ဦးပမာင်ပမာင်ဦး R	 R	 R R

 ပေါ်လှဖမင့ ် R	 R	 R R 

 ဦးမင်းစိန် R	 R	 R R 

 ပေါ်လှသိဂဂီ R	 R	 R R 

 ပေါ်ခင်ဆုံ R	 R	 R R 

 ပေါ်နှင်းရည်မွန ် R	 R	 R R 

 	ပေါ်လဲ့လဲ့မူ R	 R	 R R

	 Board	ကို	အုြ်ချုြ်မှုေါရိုက်တာ	(executive	director)	(၇)ဦး	ဖြင်ြ	(independent)	director	(၃)ဦး	စုစုပြါင်း	(၁၀)ဦးဖြင့်	

ြွဲ့စည်းထားြါသည်။	Board	၏	ေါရိုက်တာအားလုံးသည်	စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့်	ဘဏ္ဍာပရးရာများတွင်	ပတာင့်တင်းသည့်	ပနာက်ခံရှိြက၍	

သက်ဆိုင်ရာစီးြွားပရးလုြ်ငန်းတွင်လည်း	ကျယ်ဖြန့်သည့်	အသိြညာများရှိပနြကရာ၊	ထိပရာက်သည့်	ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်	

များစွာအပထာက်အကူ	ဖြစ်ပစသည်။

၂၀၂၁	စက်တင်ဘာ	၃၀	ပန့	မှစ၍	board	၏	ြွဲ့စည်းမှုမှာ	ပအာက်ြါအတိုင်းဖြစ်သည်	-

	 ၂၀၂၁	 စက်တင်ဘာ	 ၃၀	 မှစ၍	 Board	 Meetings	 များနှင့်	 တက်ပရာက်သည့်	 Directors	 များဆိုင်ရာ	 မှတ်တမ်းကို	

ပအာက်ြါဇယားဖြင့်	ပြါ်ဖြသည်	-
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 Remuneration at EFR is intended to drive a ‘pay for performance’ culture, by aligning reward to the 
company performances and value creation for shareholders. The remuneration policy for the Board of Direc-
tors and the Management Team is aligned with the objectives and philosophy set out in the below table.

REMUNERATION AT EFR

 Objectives Philosophy

The remuneration policy and practices are 
designed to support

Delivering strong business and financial re-
sults to grow shareholder value, and

The attraction, retention and motivation of a 
highly effective executive team

The remuneration philosophy is built on the 
following principles

Aligns the interest of executives with those 
of shareholders

Pays for the performance and the compa-
ny’s achievement of financial and strategic 
objectives

Rewards behaviors that drive company 
growth through collaboration, agility, cus-
tomer and people orientation

SHOWN In Annual Report 

RREMUNERATION PACKAGE ( EFR GOC-P )
FOR DIRECTORS

For 12 Months Period (01.10.2020-30.09.2021)
As Balance Sheet stated ( 30.9.2021)

Directors ( package ) 

Executive Officers 

Total  

MMK 211,792,500.00

MMK 124,143,833.00

MMK 335,936,333.00

MMK 215,296,000.00

MMK 141,160,000.00

MMK 356,456,000.00

2020-2021 2019-2020



2020 - 2021 Annual Report

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. Page 59

 Objectives Philosophy

remuneration	 policy	 and	 practices	 များသည်	

ပအာက်ြါတို့ကိုြံ့ြိုးရန်ဖြစ်သည်

အားပကာင်းသည့်	 business	 and	 financial	 results	

များရရှိပစဖခင်းဖြင့်	 Shareholder	 value	 ကကီးထွား	

ပစရန်နှင့်

စွမ်းပဆာင်မှုအား	 ဖမင့်မားသည့်	 executive	 team	

အတွက်	ဆွဲပဆာင်မှု	ထိန်းသိမ်းမှု	လှုံ့ပဆာ်မှုတို့ပြးရန်

remuneration	philosophy	ကို	ပအာက်ြါ	စည်းမျဉ်း	

များပြါ်တွင်တည်ပဆာက်သည်

executivesများနှင့်	 shareholdersတို့၏	အကျ ိုးစီးြွား	

တို့ကို	ချနိ်ညှိပြးရန်

စွမ်းပဆာင်မှုနှင့်	 company	 ၏	 ပငွးပြကးနှင့်	 မဟာ	

ဗျူဟာဆိုင်ရာ	ဦးတည်ချက်များအပြါ်	ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှု	

တို့အတွက်	ပငွပြကး	ချးီဖမှင့်မှုများ

ြူးပြါင်းပဆာင်ရွက်မှု၊	 သွက်လက်မှု၊	 ဖြည်သူနှင့်	

ပြါက်သည်တို့အပြါ်အပလးထားမှု	တို့မှတဆင့်	com-

pany	 ကကီးထွားမှုကို	 အားပြးသည့်	 ဆုပငွပြးသည့်	

အပလ့အထ	ရှင်သန်ပစရန်

SHOWN In Annual Report 

 ဒါရိုက်တာများနှင့် အရာရှိများ၏ လစာနှင့်အကျ ိုးခံစားခွင့်များ

၁၂လစာအတွက် ( ၀၁/၁၀/၂၀၂၀ - ၃၀/၀၉/၂၀၂၁ )
၃၀/၀၉/၂၀၂၁ ၏ Balance Sheet အရ

Directors ( package ) 

Executive Officers 

Total  

MMK 211,792,500.00

MMK 124,143,833.00

MMK 335,936,333.00

MMK 215,296,000.00

MMK 141,160,000.00

MMK 356,456,000.00

2020-2021 2019-2020

လစာနှင့်အကျ ိုးခံစားခွင့်

	 စွမ်းပဆာင်မှုအတွက်	 ချးီဖမှင့်သည့်	 ယဉ်ပကျးမှုတစ်ရြ်ထွန်းကားပစရန်	 ရည်ရွယ်၍	 company	 performances	 အတွက်	

ဂုဏ်ဖြုပငွနှင့်	shareholders	များအတွက်	value	creation	တို့ကို	ချနိ်ညှိပြးရန်ဖြစ်သည်။	Board	of	Directors	နှင့်	Management	

Team	တို့အတွက်	remuneration	policy	ကို	ပအာက်ပြါ်ဖြြါအတိုင်း	objectivesမှား၊	philosophy	တို့နှင့်	ချနိ်ညှိြါသည်	-
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COMMITTEES’ RESPONSIBILITIES

NOMINATION, REMU-
NERATION & CORPO-
RATE GOVERNANCE

AUDIT & RISK
MANAGEMENT

INVESTMENT & 
PORTFOLIO MAN-
AGEMENT

LEGAL

COMMITTEE
CHAIR

PERSON
MEMBER POSITIONS

EXECUTIVE DIRECTOR
INDEPENDENT DIRECTOR 
EXECUTIVE DIRECTOR
COMPLAINCE OFFICER 
CORPORATE SECRETARY

INDEPENDENT DIRECTOR 
INDEPENDENT DIRECTOR 
COMPLAINCE OFFICER
CORPORATE SECRETARY

EXECUTIVE DIRECTOR 
INDEPENDENT DIRECTOR 
INDEPENDENT DIRECTOR 
INDEPENDENT DIRECTOR 
EXECUTIVE DIRECTOR 
EXECUTIVE DIRECTOR 
EXECUTIVE DIRECTOR 
EXECUTIVE DIRECTOR 
EXECUTIVE DIRECTOR 
CHIEF OPERATION OFFICER
CORPORATE SECRETARY

EXECUTIVE DIRECTOR
LEGAL ADVISOR
COMPLIANCE OFFICER
CORPORATESECRETARY

U MAUNG MAUNG OO 
U MIN SEIN 
DAW KHIN SONE 
DAW YEE MON OO 
DAW NAING NAING OO

U MIN SEIN
DAW HLA MYHINT
DAW YEE MON OO 
DAW NAING NAING OO

U MAUNG MAUNG OO 
DAW HLA MYINT 
U MIN SEIN 
DAW HLA THEINGI 
U AUNG MIN HAN 
DAW KHIN SONE  
DAW LAE LAE MU 
DAW HNIN YEE MON 
DAW ZIN NYEIN HTWE 
U THAN AUNG
DAW NAING NAING OO

U MAUNG MAUNG OO
MR.EDWARD TAN
DAW YEE MON OO
DAW NAING NAING OO

DAW HLA 
MYINT
(INDEPEN-
DENT DIREC-
TOR) 

DAW HLA 
THEINGI
(INDEPEN-
DENT DIREC-
TOR)

U KYAW LWIN 
OO
(EXECUTIVE 
CHAIRMAN)

U MIN SEIN
(INDEPEN-
DENT DIREC-
TOR)

 Committees are formed in order to assist the Board in implementing its responsibilities and to improve 
the company’s Corporate Governance Framework. we have organized 4 Committees, namely Nomination, 
Remuneration and Corporate Governance Committee, Audit and Risk Management Committee, Investment 
and Portfolio Management Committee, and Legal Committee to ensure that all of our business operations 
are conducted effectively and transparently and in compliance with all the applicable laws and regulations. In 
addition, we have a Compliance & Corporate Secretary Team dedicated to deliver the Company’s information 
to all stakeholders in a timely manner.
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COMMITTEES’ RESPONSIBILITIES

ပကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ခန့်အြ်ဖခင်း၊
လစာနှင့်အကျ ိုးခံစားခွင့်၊
ပကာ်ြိုရိတ်	အုြ်ချုြ်ပရး

ပကာ်မတီ

စာရင်းစစ်နှင့်
အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲပရး	

ပကာ်မတီ

ရင်းနှီးဖမှြ်နှံမှုနှင့်
	ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှုအစုစု
စီမံခန့်ခွဲ	ပရးပကာ်မတီ

ဥြပေပရးရာ
ပကာ်မတီ

ပကာ်မတီ ဥက္ကဌ အြွဲ့ဝင် ရာထူး

အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ

လိုက်နာပဆာင်ရွက်ပရးဆိုင်ရာအရာရှိ
ပကာ်ြိုရိတ်အတွင်းပရးမှူး

လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ

လိုက်နာပဆာင်ရွက်ပရးဆိုင်ရာအရာရှိ
ပကာ်ြိုရိတ်အတွင်းပရးမှူး

အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ
လွတ်လြ်ပသာ	ေါရိုက်တာ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
အမှုပဆာင်	အရာရှိ

ပကာ်ြိုရိတ်အတွင်းပရးမှူး

အမှုပဆာင်	ေါရိုက်တာ
ဥြပေ	အကကံပြး

လိုက်နာပဆာင်ရွက်ပရးဆိုင်ရာအရာရှိ
ပကာ်ြိုရိတ်အတွင်းပရးမှူး

ဦးပမာင်ပမာင်ဦး
ဦးမင်းစိန်
ပေါ်ခင်ဆုံ

ပေါ်ရည်မွန်ဦး
ပေါ်နိုင်နိုင်ဦး

ဦးမင်းစိန်
ပေါ်လှဖမင့်

ပေါ်ရည်မွန်ဦး
ပေါ်နိုင်နိုင်ဦး

ဦးပမာင်ပမာင်ဦး
ပေါ်လှဖမင့်
ဦးမင်းစိန်
ပေါ်လှသိဂဂီ

ဦးပအာင်မင်းဟန်
ပေါ်ခင်ဆုံ
ပေါ်လဲ့လဲ့မူ

ပေါ်နှင်းရည်မွန်
ပေါ်ဇင်ပငိမ်းပထွး
ဦးသန်းပအာင်
ပေါ်နိုင်နိုင်ဦး

ဦးပမာင်ပမာင်ဦး
MR.EDWARD		TAN

ပေါ်ရည်မွန်ဦး
ပေါ်နိုင်နိုင်ဦး

ပေါ်လှဖမင့်
(လွတ်လြ်ပသာ	
ေါရိုက်တာ)

ပေါ်လှသိဂဂီ
(လွတ်လြ်ပသာ	
ေါရိုက်တာ)

ဦးပကျာ်လွင်ဦး
(ဥက္ကဌ)

ဦးမင်းစိန်
(လွတ်လြ်ပသာ	
ေါရိုက်တာ)

	 Board	 မှ	 ၎င်း၏တာဝန်များကို	 အပကာင်အထည်ပြါ်ရာတွင်	 အကူအညီပြးရန်နှင့်	 ကုမ္ပဏီ၏	 Corporate	 Gover-

nance	 Framework	 တိုးတက်ပကာင်းမွန်လာပစရန်	 ပကာ်မတီများကိြွဲ့စည်းြါသည်။	 မိမိတို့၏	 လုြ်ငန်းအားလုံး	 သွက်လက်	

ြွင့်လင်းဖမင်သာပြီး	သက်ဆိုင်သည့်	ဥြပေများ၊	စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖြစ်ပစရန်	ခန့်အြ်ဖခင်း၊	လစာနှင့်အကျ ိုးခံစားခွင့်၊	ပကာ်ြိုရိတ်	

အုြ်ချုြ်ပရးပကာ်မတီ၊	စာရင်းစစ်နှင့်	အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲပရးပကာ်မတီ၊	ရင်းနှီးဖမှြ်နှံမှုနှင့်		ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှုအစုစု	စီမံခန့်ခွဲ	ပရးပကာ်မတီ၊	

ဥြပေပရးရာပကာ်မတီဟူပသာ	ပကာ်မတီ	(၄)ရြ်ကို	မိမိတို့ြွဲ့စည်းထားြါသည်။	ထို့ဖြင်	အားလုံးပသာ	ရှယ်ယာရှင်များထံ	ကုမ္ပဏီ၏	

သတင်းအချက်အလက်များကို	အချနိ်မီပြးြို့နိုင်ရန်အတွက်	သီးသန့်အပနဖြင့်	Compliance	&	Corporate	Secretary	Team	လည်း	

ထားရှိသည်။



2020 - 2021 Annual Report

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. Page 62

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 
 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee consisting of 7 members and 
the 1 Independent Director chaired the Committee. The members are elected by and among the Board 
members, and the Board appoints the Chairman of the Committee. The Nomination Remuneration and 
Corporate Governance Committee assists the Board by establishing an overview of the competencies re-
quired and represented on the Board, and reviews the structure, size, composition, succession planning 
and diversity of the Board of Directors. The Committee also reviews the application of the independence 
criteria, initiates recruitment and evaluates candidates for election to the Board of Directors. The tasks of 
the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee are described in the rules of pro-
cedure approved by the Board of Directors. Beside the Committee makes proposals to the Board of Direc-
tors for the remuneration of the members of the Management Team. The Committee also proposes the 
Board e.g. with regard to incentive schemes, reporting and disclosure of remuneration, remuneration policies 
and incentive guidelines. The Committee ensures that the remuneration policy and practices as well as in-
centive programs support the strategy of EFR Group Public Co., Ltd and create value for the shareholders.  
 
Audit and Risk Management Committee 
 The Audit and Risk Management Committee consists of 7 members and 1 Independent Director acts 
as the Committee Chairperson. The members are elected by and among the Board members, and the Board 
appoints the Chairman of the Committee. The Committee reports to the Board of Directors and the tasks of 
the Committee include the review of accounting, auditing, risk and control matters, which are dealt with at 
meetings with external auditors, group finance director and heads of accounting and internal audit functions. 
Furthermore, the Committee is tasked with reviewing material on related parties’ transactions, reviewing the 
risk profile of the 56 organization to ensure that company is taking appropriate measures to achieve prudent 
balance between risk and reward in both ongoing and new business activities. The Committee also assists 
the Board in setting risk strategies, policies, frameworks, models and procedures in liaison with the Manage-
ment Team and in the discharge of its duties relating to corporate accountability and associated risk in terms 
of management assurance and reporting. 

 
Investment and Portfolio Management Committee 
 The Investment and Portfolio Management Committee comprises with 10 members and the Com-
mittee is steered by the Group Chairman, U Kyaw Lwin Oo along with the Group Chief Executive Officer, U 
Aung Min Han. The Committee is mainly responsible for reviewing of a portfolio’s purpose, objective and a 
clear definition of success in determining whether the portfolio fulfils that purpose and meets the Group 
objectives, setting a clear investment strategy that includes a reasonable set of assumptions about the or-
ganization’s risk tolerance and expected returns and the basis for establishing annual withdrawals as well 
as clarifying the key portfolio parameters and constraints including, but not limited to, liquidity constraints; 
currency strategy and geographic diversification. 

  
Legal Committee 
 The Legal Committee consisting of 5 members including 1 independent legal advisor and the Com-
mittee is chaired by the Independent Director. The members are elected by and among the Board members, 
and the Board appoints the Chairman of the Committee. The Committee’s responsibility is to assist the vari-
ous business units of the company to understand and comply with relevant local and international laws and 
regulations with the Company’s policies. Besides, the Committee supports legal advice regarding all aspects 
of the company’s business and corporate needs by working closely with all control areas, in particular tax, 
compliance, controlling and credit, to ensure that achievement of the company’s economic objectives reflect 
not legal and regulatory requirements, but also compliance with the company’s own risk management and 
business practice policies and values as well..

DUTIES OF THE COMMITTEES
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ပကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

	 Nomination,	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	တွင်	အြွဲ့ဝင်	(၇)ဦးရှိ၍	Independent	Director	

တစ်ဦးမှ	ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပဆာင်ရွက်သည်။	အြွဲ့ဝင်များကို	Board	members	များက	မိမိတို့အထဲမှြင်	ဖြန်လည်ပရွးချယ်သည်။	Nom-

ination	Remuneration	and	Corporate	Governance	Committee	သည်	Board	အတွက်	လိုအြ်၍	ကိုယ်စားဖြုနိုင်သည့်စွမ်းရည်	

ခခုံငုံသုံးသြ်ချက်ကို	တင်ဖြဖခင်းဖြင့်	 Boardကို	အပထာက်အြံ့ပြးသည်။	ထိုဖြင်	 Board	 of	 Directors	၏	ြွဲ့စည်းြုံ၊	အရွယ်အစား၊	

ြွဲ့စည်းမှု၊	 ခန့်ထားမှုနှင့်	 ြါဝင်မှုအတိုင်းအတာတို့ကို	 သုံးသြ်သည်။	 အလားတူြင်	 Committee	 သည်	 Board	 of	 Directors	

ပရွးချယ်ရာတွင်	လွတ်လြ်စွာ	သတ်မှတ်နိုင်မှုကိုသုံးသြ်၍	စုပဆာင်းမှုကို	စတင်ပြီး	ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများကို	အကဲဖြတ်သည်။	

Nomination,	 Remuneration	 and	 Corporate	 Governance	 Committee၏	 တာဝန်များကို	 Board	 of	 Directorsမှ	

အတည်ဖြုထားသည့်	rules	of	procedure	တွင်	ပြါ်ဖြထားသည်။	ထို့ဖြင်	Committee	သည်	Management	Team	အြွဲ့ဝင်များအား	

ချးီဖမှင့်ပငွပြးရန်	 Board	 of	 Directorsအား	 အဆိုဖြုတင်ဖြသည်။	 မက်လုံးပြးအစီအစဉ်များ၊	 remuneration	 နှင့်ြတ်သက်သည့်	

အစီရင်ခံစာများနှင့်	ပြါ်ဖြချက်များ၊	remuneration	မူဝါေများနှင့်	 incentive	guidelines	များအား	Board	သို့	အဆိုဖြုတင်ဖြသည်။	

Committee	၏	remuneration	policy	and	practices	များနှင့်တကွ	မက်လုံးပြး	အစီအစဉ်များသည်	EFR	Group	Public	Co.,	Ltd	

၏	strategyနှင့်	shareholders	များအတွက်	အကျ ိုးအဖမတ်ြိုမိုပစသည့်	အစီအစဉ်တို့ကို	အပသအချာ	အပထာက်အကူဖြုပစသည်။

Audit and Risk Management Committee 

	 Audit	and	Risk	Management	Committee	တွင်	အြွဲ့ဝင်	(၇)ဦးရှိ၍	ဖြင်ြေါရိုက်တာ	(Independent	Director)	တစ်ဦးမှ	

ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပဆာင်ရွက်သည်။	အြွဲ့ဝင်များကို	Board	members	များက	မိမိတို့အထဲမှြင်	ဖြန်လည်ပရွးချယ်၍	Board	မှြင်	Commit-

tee၏	ဥက္ကဋ္ဌကိုခန့်အြ်သည်။	Committee	သည်အစီးပဝးများတွင်	ဖြင်ြစာရင်းစစ်များ၊	group၏	finance	director	နှင့်	accounting	

နှင့်	ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်တို့၏	ဦးစီးများနှင့်အတူ	ကိုင်တွယ်ပဖြရှင်းသည့်	accounting	၊	auditing	၊	risk	နှင့်	control	matters	တို့အား	

သုံးသြ်ဖခင်းအြါအဝင်	မိမိ၏လုြ်ငန်းတာဝန်များကို	Board	of	Directors	သို့	တင်ဖြသည်။	ပဆာင်ရွက်ဆဲနှင့်	လုြ်ငန်းသစ်များတွင်	

companyအား	 သင့်ပတာ်သည့်	 balance	 ရရှိပစရန်	 လိုအြ်သည့်နည်းလမ်းများကို	 ကိုင်တွယ်နိုင်ပစရန်	 Committee	 သည်	

ြတ်သက်သည့်	အြွဲ့အစည်းများ၏	transactions	များ၊	(၅၆)ခုပသာ	organization	များ၏	အန္တရာယ်အမျ ိုးအစားများ	(risk	profile)	

တို့ကို	 ဖြန်လည်သုံးသြ်သည်။	Committee	သည်	Board	အား	risk	strategies	များ၊	မူဝါေများ၊	မူပဘာင်များ၊	ြုံစံများနှင့်	လုြ်ထုံး	

လုြ်နည်းများကို	Management	Team	ဖြင့်	ဆက်သွယ်၍	ချမှတ်ရာတွင်	ြံ့ြိုး၍	စီမံခန့်ခွဲမှု	ပချာပမွ့ပစပရးနှင့်	အစီရင်ခံဖခင်းတို့အရ	

ပကာ်ြိုရိတ်တာဝန်ခံမှုနှင့်	ဆက်စက်သည့်	အန္တရာယ်များနှင့်	ဆက်နွယ်သည့်	မိမိ၏တာဝန်များကိုလည်း	ထမ်းပဆာင်သည်။

Investment and Portfolio Management Committee

	 Investment	and	Portfolio	Management	Committee	တွင်	အြွဲ့ဝင်	(၁၀)ဦးရှိ၍	Group	Chairman	ဖြစ်သူ	ဦးပကျာ်လွင်ဦးမှ	

Group	 Chief	 Executive	 Officer	 ဖြစ်သူ	 ဦးပအာင်မင်းဟန်နှင့်အတူ	 ယင်းကို	 ြဲ့ကိုင်သည်။	 Committee	 ၏	 အဓိကတာဝန်မှာ	

အစုလိုက်	 စာရင်းပြါင်းချုြ်	 (portfolio)	 ၏	 ရည်ရွယ်ချက်၊	 ဦးတည်ချက်နှင့်	 ယင်း	 portfolio	 သည်	 အဆိုြါရည်ရွယ်ချက်တို့အား	

ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖခင်း	 ရှိမရှိနှင့်	 Group	 objectives	 နှင့်	 ညီညွတ်ဖခင်း	 ရှိမရှိ	 ဆုံးဖြတ်ရာတွင်	 ဖြတ်သားရှင်းလင်းသည့်	 ပအာင်ဖမင်မှု	

တို့အား	 ဖြန်လည်သုံးသြ်ရန်ဖြစ်သည်။	 တစ်ချနိ်တည်းမှာြင်	 organization၏	 အန္တရာယ်အပြါ်	 ခံနိုင်ရည်နှင့်	 အဖမတ်/အရှုံးနှင့်	

နှစ်စဉ်အဖမတ်ပြးပဝနိုင်မှု	 သတ်မှတ်ရန်	 အပဖခခံတို့အပြါ်	 ဖြစ်နိုင်ဘွယ်ရှိသည့်	 ယူဆချက်များ၊	 ထို့အဖြင်	 ပချးငှားနိုင်မှု	 ကန့်သတ်	

ချက်၊	 ပငွပြကးဆိုင်ရာဗျူဟာနှင့်	 ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှု	 ဖြန့် ြကက်ဖခင်းတို့အဖြင်	 ဖခားပသာကိစ္စရြ်များြါဝင်ပသာ	 key	 portfolio	 ၏

ပဘာင်များ၊	 ကန့်သတ်ချက်များအား	 ရှင်းလင်းတင်ဖြဖခင်းတို့ြါဝင်ပသာ	 ရှင်းလင်းသည့်	 ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှုမဟာဗျူဟာကို	 ချမှတ်ဖခင်း	

တို့လည်း	ြါဝင်သည်။
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Legal Committee

	 Legal	 Committee	 တွင်	 ဖြင်ြဥြပေအကကံပြး	 အြါအဝင်	 အြွဲ့ဝင်	 (၅)ဦးရှိ၍	 ဖြင်ြေါရိုက်တာတစ်ဦးမှ	 ဥက္ကဋ္ဌ	 အဖြစ်	

ပဆာင်ရွက်သည်။	အြွဲ့ဝင်များကို	Board	members	များက	မိမိတို့အထဲမှြင်	ဖြန်လည်ပရွးချယ်၍	ပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌကို	Board	မှြင်	

ပရွးချယ်သည်။	Committee	၏တာဝန်မှာ	business	units	တို့အား	သက်ဆိုင်ရာ	ဖြည်တွင်းဖြည်ြဥြပေများ၊	စည်းမျဉ်းများနှင့်	Com-

pany	မူဝါေများကို	နားလည်လိုက်နာပစရန်ဖြစ်သည်။	ထို့ဖြင်	company	၏	စီးြွားပရး	ဦးတည်ချက်များသည်	ဥြပေနှင့်စည်းမျဉ်းတို့ကို	

ထင်ဟြ်ရုံသာမက၊	 ယင်း၏	 အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်	 လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ	 အသုံးချမူဝါေများနှင့်	 တန်ြိုးများနှင့်ြါ	 ကိုက်ညီပစရန်	

ထိန်းချုြ်ထားသည့်ပနရာအားလုံး၊	 အထူးသဖြင့်	 အခွန်၊	 စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းပရး၊	 controlling	 and	 credit	 တို့နှင့်	 နီးကြ်စွာ	

အလုြ်လုြ်လျှက်ရှိပြီး	 ရှုပထာင့်အရြ်ရြ်မှပန၍	 company	 ၏	 လုြ်ငန်းနှင့်	 ပကာ်ြိုရိတ်လိုအြ်ချက်များအတွက်	 ဥြပေဆိုင်ရာ	

အကကံပြးသည်။
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 The Board of Directors lays down the general business and management principles, and en-
sures the proper organization and governance of the company. Besides, the Board of Directors decides 
the strategy and the risk policies, and supervises the performance of the company and its management. 
The Board of Directors works with the Management Team to ensure long-term succession planning for the 
Management Team. The Management Team and the Board of Directors regularly discuss the Group’s strat-
egy, the subsidiaries’ objectives and strategies, the financial position and performance of the company and 
the Group, key business transactions, the progress of JVs and potential investments, compliance and com-
pliance management, risk exposure and risk management, and all material business planning and relates 
implementation issues. The Management Team informs the Board of Directors promptly and in full about all 
issues of significance.

MANAGEMENT STRCUTURE

Management Structure for Business Units

> NOMINATION &
   REMUNERATION COMMITTEE
> AUDIT & RISK COMMITTEE
> LEGAL COMMITTEE
> INVESTMENT & PORTFOLIO
   MANAGEMENT COMMITTEE

> CORPORATE
   OFFICE

> EFR Glink
   (marketing) 
> MRTW
   (Marketing 
> UCSL
   (Marketing) 
> GSASL 
> ALOG 
> MULTIPACK

> EFR Glink
   (Operations) 
> MRTW
   (Operations) 
> UCSL
   (Operations)

> EFR
   TRADING 
> MRTW 
   Manufact-
   uring

> EFRLDC 
   MDY 
> HITLC

> KAMIGUMI
   -EFR

> PROJECT 
   DEVELOP-
   MENTS

EXECUTIVE
CHAIRMAN

CEO

COOCOO COOCOO COOCOO COO

CFO

BOARD
COMMITTEES

BOARD OF
DIRECTORS

SHARE
HOLDERS
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စီမံခန့်ခွဲမှု ဖွဲ့စည်းပုံ

လုပ်ငန်းယူနစ်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ဖွဲ့စည်းပုံ

	 Company	 ြွဲ့စည်းမှုနှင့်	 အုြ်ချုြ်မှုတို့	 ြုံမှန်ဖြစ်ပစရန်	 Board	 of	 Directors	 သည်	 လုြ်ငန်းနှင့်	 စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ	

အပထွပထွစည်းမျဉ်းများ	 ချမှတ်သည်။	 ထို့ဖြင်	 Board	 of	 Directors	 သည်	 မဟာဗျူဟာများနှင့်	 အန္တရာယ်ဆိုင်ရာမူဝါေများကို	

အဆုံးအဖြတ်ပြးပြီး	company	နှင့်	ယင်း၏	management	တို့၏	လုြ်ပဆာင်ချက်တို့ကို	ကကီးြကြ်သည်။	Board	of	Directors	သည်	

Management	Team	နှင့်	အတူလုြ်ကိုင်၍	Management	Team	အတွက်	ပရရှည်	ဆက်ခံမှု	အစီအစဉ်ပရးဆွဲပစသည်။

	 Management	 Team	 နှင့်	 Board	 of	 Directors	 တို့သည်	 Group	 ၏	 strategy	 ၊	 လုြ်ငန်းခွဲတို့၏	 ဦးတည်ချက်များနှင့်	

ဗျူဟာများ၊	 ဘဏ္ဍာပရးအပဖခအပနနှင့်	 company	 နှင့်	 Group	 တို့၏စွမ်းပဆာင်မှု၊	 အဓိကစီးြွားပရးလုြ်ငန်းများ၊	 JV	 တို့၏	

တိုးတက်မှုနှင့်	ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံမှု	အလားအလာများ၊	စည်းကမ်းနှင့်	စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု၊	အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပဖခနှင့်	အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊	

လုြ်ငန်းစီမံချက်များနှင့်	 အပကာင်အထည်ပြါ်နိုင်မှုတို့နှင့်ြတ်သက်၍	 မြကာခဏ	 ပဆွးပနွးသည်။	 Management	 Team	 သည်	

အပရးြါသည့်	ကိစ္စရြ်မှန်သမျှ၏	အပသးစိတ်အား	Board	of	Directors	သို့	ချက်ချင်း	အပြကာင်းြကားသည်။
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CORPORATE SECRETARY TEAM

 Corporate Office, also known as the Corporate Secretary Team is a dedicated internal team, managed 
by the Compliance officer is responsible for the corporate secretarial matters  and facilitate the Board with 
the corporate matters such as Corporate Administration & Human Resource Management, Management 
Information System, Research & Development, Risk Management, Legal Matters and Financial Matters.
 Corporate secretary of the company is also responsible for advising the Board to disclose the timely 
disclosures  of material information, maintaining and updating of all statutory registers, filings and keeping 
corporate records as per the Myanmar Companies Law and the Directorate of Investment and Company Ad-
ministration (DICA), to ensure the company is in compliance with the rules and regulations of the SECM and 
Yangon Stock Exchange(YSX).

Corporate Office 
No.62, Room 1104, 11 Floor, Mahabandola Complex (B), 
Tarwataintar Street , Puzundaung Township, Yangon.
Phone: +95 (9) 889948890 +95(1) 8203715
+95(1) 8201001

CHIEF LEVEL
MANAGEMENT

CORPORATE
TEAM

BUSINESS
UNITS

> NOMINATION &
   REMUNERATION COMMITTEE
> AUDIT & RISK COMMITTEE
> LEGAL COMMITTEE
> INVESTMENT & PORTFOLIO
   MANAGEMENT COMMITTEE

BOARD
COMMITTEES

BOARD OF
DIRECTORS

EXECUTIVE
CHAIRMAN

EXECUTIVE
OFFICER

RESEARCH &
DEVELOPMENT

CORPORATE
ADMINISTRATION &

HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT

LEGAL & RISK
MANAGEMENT

CORPORATE
SECRETARY

MANAGEMENT
INFORMATIO

SYSTEMS
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Info@efrgroupmm.com 
https://efrgroupmyanmar.com/ 
https://www.facebook.com/efrgroup 
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 ပကာ်ပိုရိတ် အတွင်းပရးမှူးအဖွဲ့

	 ပကာ်ြိုရိတ်ရုံး	 (သို့)	 ပကာ်ြိုရိတ်အတွင်းပရးမှူးအြွဲ့သည်	 အမာခံ	 ရုံးတွင်းအြွဲ့အစည်းဖြစ်၍	 Compliance	 offi-

cer	 မှ	 စီမံခန့်ခွဲသည်။	 Compliance	 officer	 သည်	 ပကာ်ြိုရိတ်အတွင်းပရးမှူးဆိုင်ရာ	 ကိစ္စရြ်များအပြါ်တာဝန်ရှိသည်။	 သူသည်	

ပကာ်ြိုရိတ်အုြ်ချုြ်ပရးနှင့်	 လူသားအရင်းအဖမစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊	 သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊	 Research	 &	 Development	 ၊

	အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊	 ဥြပေဆိုင်ရာနှင့်	ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာကိစ္စများမှတဆင့်	 Board	၏	လုြ်ငန်းများကို	 ပချာပမွ့ပစသည်။	Corpo-

rate	secretary	သည်	Board	အား	အပရးကကီးသတင်းများ	အချနိ်နှင့်တစ်ပဖြးညီ	ထုတ်ပဝရန်၊	ဖြဌာန်းဥြပေဆိုင်ရာ	မှတ်ြုံတင်များကို	

အသစ်လဲ	ထိန်းသိမ်းရန်၊	ပကာ်ြိုရိတ်မှတ်တမ်းများကို	 	Myanmar	Companies	Law	and	 the	Directorate	of	 Investment	and	

Company	Administration	(DICA)	တို့၏	ဖြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ	ဖြည့်စွက်သိမ်းဆည်းရန်	တာဝန်ရှိသည်။

ပကာ်ပိုရိတ်ရုံးချုပ်
အမှတ်	(၆၂)၊	မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်	တာဝတိံသာလမ်းပထာင့်၊	မဟာဗန္ဓုလကွန်ေို	(ဘီ)၊	(၁၁)လွာ၊	အခန်း	(၁၁၀၄)၊	

ြုဇွန်ပတာင်ပမို့နယ်၊	ရန်ကုန်ပမို့၊	ဖမန်မာနိုင်ငံ။

ြုန်း	-	၀၉	၈၈၉၉	၄၈၈	၉၀၊	၀၁	၈၂၀၃	၇၁၅၊	၀၁	၈၂၀၁	၀၀၁၊	ြက်(စ်)	-	၀၁	၈၂၀၃	၇၁၅

Email	:	Info@efrgroupmm.com,	Web:	www.efrgroupmyanmar.com,	Facebook:	www.facebook.com/efrgroup
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Internal Audit
 EFR has a risk-management department where a risk-based audit is done to help the business units 
to to assess its potential risks and to mitigate the risk as necessary. in order to accomplish its objectives by 
establishing a systematic approach.
 
Independent Auditor
 EFR has engaged with FAMAT Group as its independent auditor to audit the accounts of the Com-
pany and its business units. The Report of the Independent Auditor is set out in the Independent Auditor’s 
Report section of FY2021 Annual Report.
 
Annual General Meetings
 The Annual General Meeting is one of a company’s primary corporate governance vehicles. During 
the Meeting, the company’s owners (the shareholders) ratify decisions on topics determined by law and by 
the corporate bylaws, and exercise their rights at the Annual General Meeting e.g. in relation to electing the 
Board Members, deciding on the Company’s constitution and proposals submitted by the shareholders of 
the Board. The Company has issued only one type of shares and all the shareholders carry the equal  voting 
and economic rights, and these shares are traded publicly at Yangon Stock Exchange (YSX). 
 
Related Party Transaction Policy
 EFR’s RPT Policy is intended to ensure that every Related-Party Transaction (RPT) is conducted in a 
manner that will protect the Company from conflict of interest which may arise between the Company and its 
Related Parties; and ensure proper review, approval, ratification, and disclosure of transactions between the 
Company and any of its Related Parties as required in compliance with legal and regulatory requirements.

 All RPTs must be reported to the Compliance Officer or Corporate Secretary, which may ap-
prove or disapprove the non-material RPTs in consideration of the “RPT consideration criteria”. 
All material RPTs will be referred by the Compliance Officer or Corporate Secretary to the Committee for 
review and approval or ratification. Any member of the Committee who has a potential interest in transaction 
will excuse himself or herself and abstain from voting on the approval or ratification.

 The Committee may approve or disapprove the transaction in consideration of “RPY consideration 
criteria”. To review an RPT, the Committee will be provided with all relevant information of the RPT, including 
the terms of the transaction, the business purpose of the transaction, the benefits to the Company and to the 
Related Party, and any other relevant matters.

 Material Threshold is set at 5% of the annual consolidated turnover of the Company as per latest 
audited financial statements of the Company or US$ 100,000; whichever is lower. But according to the RPT 
instruction issued by SECM, we will duly amend the Material Threshold limit as needed. 

 We have Corporate Secretary Team who will manage the activities which are needed to communi-
cate not only to regulatory bodies but also to the public. For disclosing the RPTs, SECM has already issued 
the RPT instruction which is already included the format to submit the RPT transactions to SECM within 5 
business days. Also, we’ll update our RPT transactions in this CG Report from YSX in a timely fashion.

INFORMATION FOR SHAREHOLDERS 
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Company Policies
 The Company has issued a code of conduct for the company and its business units and applies to 
each and every personal involved in the Company which includes, members of the board, management 
team and the employees. The Code of Conduct consists of the minimum set of standards that all of EFR are 
to comply when carrying out their duties and responsibilities. The company has also adopted following poli-
cies ;
 > Human Resource Policy
 > Conflict of Interest Policy
 > Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy
 > Related Party Transactions Policy

Internal Control System
 The Company has set a basic policy for the business management of the units and has clarified the 
scope and terms of business management of the company. Different policies and set of reporting systems 
are established which requires the units to submit applications for approval and to report on important mat-
ters that can have impact on the group management strategy and business plan.

 Directors and employees of EFR are practicing the Group Code of Conduct that was 
written to establish the business ethics and standards to ensure the compliance by direc-
tors, corporate officers and employees of the Group in accordance with the laws and regulations.  
Compliance Officer has also been assigned to prompt the understanding and the implementation of the 
Group Code of Conduct throughout the Group. 

 Monthly Steering Meetings are done with the top managements of each business unit to ensure that 
the units are performing in accordance with the proposed plans and proper guidance and strategies are giv-
en timely. Weekly Meetings at each unit with the assigned directors and the departmental heads ensure that 
the company is performing its best and given guidance to ensure the management of risk timely.

 The Group’s controller and accounting organization at both central and division levels plays a sig-
nificant role in ensuring reliable financial information and it is responsible for complete, accurate and timely 
financial reporting.
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အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်

ရုံးတွင်း စာရင်းစစ်
	 EFR	၏	အန္တရာယ်	စီမံပရးရာဌာနသည်	business	units	အပနဖြင့်	အလားအလာရှိသည့်	အန္တရာယ်ကို	အကဲဖြတ်ပစနိုင်ရန်	

နှင့်	အန္တရာယ်ကိုပလျှာ့နည်းပစရန်	အန္တရာယ်အပဖခဖြုသည့်	စစ်ပဆးပရးကို	ပဆာင်ရွက်သည်။	ထိုသို့	လုြ်ပဆာင်ဖခင်းသည်	စနစ်တကျ	

ချဉ်းကြ်မှုြုံစံကို	ြန်တီး၍	ဦးတည်ချက်များကို	အပကာင်အထည်ပြါ်ရန်ဖြစ်သည်။

ပပင်ပစာရင်းစစ်
	 EFR	သည်	Company	နှင့်	business	units	များ၏	ပငွစာရင်းများကို	စာရင်းစစ်ရန်	ဖြင်ြစာရင်းစစ်ဖြစ်သည့်	FAMAT	Group	

ဖြင့်	လုြ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။	ဖြင်ြစာရင်းစစ်၏အစီရင်ခံစာကို	FY2021	၏	နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင်	ဖြင်ြစာရင်းစစ်၏အစီရင်ခံစာ	

ကဏ္ဍ၌	ပြါ်ဖြသည်။

နှစ်ပတ်လည် အပထွပထွညီလာခံများ
	 နှစ်ြတ်လည်အပထွပထွညီလာခံသည်	 company	 ၏	 အပဖခခံကျပသာ	 ပကာ်ြိုရိတ်အုြ်ချုြ်ပရးဆိုင်ရာ	 ယန္တရား	

တစ်ခုြင်ဖြစ်သည်။	 နှစ်ြတ်လည်အပထွပထွညီလာခံတွင်	 company	ကို	 ြိုင်ဆိုင်သူများ	 (ရှယ်ရာရှင်များ)က	ဥြပေနှင့်	 corporate	

နည်းဥြပေတို့အရ	 သတ်မှတ်ဖြဌာန်းထားသည့်	 အပြကာင်းအရာများအား	 အတည်ဖြုြကသည်။	 ဥြမာအားဖြင့်	 Board	 Members	

များအား	ပရွးချယ်ဖခင်း၊	Company	၏	ထုံးနည်း	ဥြပေနှင့်	Board	၏	shareholders	များက	တင်ဖြထားသည့်		အဆိုဖြုချက်များအား	

အဆုံးအဖြတ်ပြးဖခင်းတို့နှင့်	သက်ဆိုင်သည့်	လုြ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည်။	Companyသည်	ရှယ်ယာအမျ ိုးအစား	တစ်မျ ိုးတည်းကိုသာ	

ထုတ်ပဝ၍	အားလုံးပသာ	shareholders	တို့သည်	တန်းတူညီမျှမဲပြးနိုင်၍	အခွင့်အပရးများလည်းတန်းတူရရှိသည်။	ရှယ်ယာများကို	

လည်း	Yangon	Stock	Exchange	(YSX)	တွင်	လူသိရှင်ြကား	ပရာင်းဝယ်သည်။

Related Party Transaction Policy
	 EFR	၏	RPT	Policy	ဆိုင်ရာ	ရည်ရွယ်ချက်မှာ	Related-Party	Transaction	(RPT)တို့သည်	Company	နှင့်ယင်း၏	Relat-

ed	Parties	တို့အြကား	 ဖြစ်ပြါ်လာနိုင်သည့်	အကျ ိုးစီးြွားြဋိြက္ခမှ	ကာကွယ်ပြးနိုင်သည့်	အပနအထားမျ ိုးဖြင့်	ပဆာင်ရွက်ပစရန်	

ဖြစ်သည်။	ထို့ဖြင်	legal	and	regulatory	requirements	တို့၏	သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ	Company	နှင့်	ယင်း၏	Related	Par-

ties	တစ်ရြ်ရြ်တို့အြကား	အပရာင်းအဝယ်လုြ်ငန်းများကို	သင့်ပတာ်စွာသုံးသြ်ပစရန်၊	သပဘာတူညီမှုပြးပစရန်၊	အတည်ဖြုချက်	

ပြးပစရန်နှင့်	ထုတ်ပြါ်ပဖြာဆိုပစရန်တို့အတွက်လည်းဖြစ်သည်။

	 အားလုံးပသာ	ြစ္စည်းမဟုတ်သည့်	RPTs	များကို	“RPT	consideration	criteria”	အရ	အတည်ဖြုနိုင်	(သို့)	ဖငင်းြယ်နိုင်သည့်	

Compliance	 Officer	 (သို့)	 Corporate	 Secretary	 ထံသို့	 တင်ဖြရမည်။	 အားလုံးပသာ	 ဖေြ်ရှိ	 RPTs	 ကို	 ဖြန်လည်သုံးသြ်ရန်နှင့်	

သပဘာတူရန်	(သို့)	အတည်ဖြုရန်	Compliance	Officer	(သို့)	Corporate	Secretaryမှ	Committee		သို့ပြးြို့သည်။	ပရာင်းဝယ်ပရးတွင်	

မိမိအကျ ိုးစီးြွား	ြါပနနိုင်ပသာ	မည်သည့်	Committee	အြွဲ့ဝင်မဆို	သပဘာတူရန်	(သို့)	အတည်ဖြုရန်	မဲပြးဖခင်းမှ	ြျက်ကွက်	(သို့)	

ပရှာင်ပနရမည်။

	 Committee	သည်	transaction	အား	“RPT	consideration	criteria”	အရ	သပဘာတူနိုင်သည်	(သို့)	ဖငင်းြယ်နိုင်သည်။	RPT	

တစ်ရြ်ကို	သုံးသြ်ရန်	Committee	အား	transaction	ဆိုင်ရာ	စည်းမျဉ်များ	အြါအဝင်	သက်ဆိုင်သည့်	RPT	သတင်းအချက်အလက်၊	

transaction	၏	လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ	ရည်ရွယ်ချက်၊	Company	နှင့်	Related	Party	တို့အတွက်	အကျ ိုးအဖမတ်နှင့်	အဖခားသက်ဆိုင်သည့်	

ကိစ္စရြ်များဖြင့်	ြံ့ြိုးရမည်။

	 စာရင်းစစ်ပထာက်ကွက်လွတ်စံနှုန်း	 (Material	 Threshold)ကို	 ပနာက်ဆုံး	 စာရင်းစစ်ထားသည့်	 financial	 state-

ments	များအရ	Company	နှစ်ြတ်လည်	စုစုပြါင်းဝင်ပငွ၏	၅%	(သို့)	US$	100,000	 (ယင်းတို့အနက်မှ	နည်းရာကိုယူရန်)	အဖြစ်	

သတ်မှတ်သည်။	သို့ရာတွင်	SECM	မှ	ထုတ်ဖြန်သည့်	RPT	ညှေန်ြကားချက်အရ	မိမိတို့သည်	Material	Threshold	limit	ကို	လိုအြ်သလို	

ဖြင်ဆင်နိုင်ြါသည်။



2020 - 2021 Annual Report

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. Page 72

	 မိမိတို့၏	 Corporate	 Secretary	 Team	 သည်	 စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းပရးအြွဲ့များသာမက	 ဖြည်သူကိုြါ	 ဆက်သွယ်ရန်	

လိုအြ်သည့်	လုြ်ငန်းများကို	စီမံခန့်ခွဲသည်။	RPT	များကို	ပြါ်ဖြရာတွင်	SECM	သည်	ရုံးြွင့်ရက်	(၅)ရက်အတွင်း	RPT	transactions	

များကို	SECM	သို့	တင်ဖြရမည့်	ြုံစံြါဝင်ပြီးဖြစ်သည့်	RPT	ညှေန်ြကားချက်များကို	ထုတ်ဖြန်ပြီးဖြစ်သည်။	YSX	မှရရှိသည့်	CG	Report	

ြါ	RPT	transactions	များကိုလည်း	မိမိတို့သည်	အချနိ်နှင့်	တစ်ပဖြးတည်း	update	လုြ်သွားြါမည်။

ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများ
	 ေါရိုက်တာအြွဲ့ဝင်များ၊	 management	 team	 နှင့်	 ဝန်ထမ်းများအြါအဝင်	 တစ်ဦးချင်းနှင့်	 သက်ဆိုင်သည့်	 ကျင့်ဝတ်	

စည်းမျဉ်းများကို	 Company	သည်	 မိမိနှင့်မိမိ၏	 business	 units	 များအတွက်	ထုတ်ဖြန်ခဲ့သည်။	ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများတွင်	 EFR	

အြွဲ့ဝင်အားလုံး	 မိမိတို့၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို	သယ်ပဆာင်ရာတွင်	လိုက်နာရမည့်	အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ထားပသာ	စံနှုန်းများ	

ြါဝင်သည်။	Company	သည်	ပအာက်ပြါ်ဖြြါ	မူဝါေများကိုလည်း	ချမှတ်အကာင်အထည်ပြါ်ြါသည်။

	 >	လူသားအရင်းအဖမစ်	မူဝါေ

	 >	အကျ ိုးစီးြွားြဋိြက္ခ	ဆိုင်ရာ	မူဝါေ

	 >	အကျင့်ြျက်ချစားမှုတိုက်ြျက်ပရး	မူဝါေ

	 >	Related	Party	Transactions	မူဝါေ

ရုံးတွင်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
	 Company	သည်	 မိမိ၏	 units	 များအတွက်	 business	management	ဆိုင်ရာ	အပဖခခံမူဝါေကိုချမှတ်ခဲ့၍	 company	၏	

business	management	၏	အတိုင်းအတာနှင့်	အသုံးအနှုံးများကိုရှင်းလင်းတင်ဖြခဲ့သည်။	မူဝါေ	အမျ ိုးမျ ိုးနှင့်	အစီရင်ခံမှု	စနစ်များကို	

လည်းပရးဆွဲခဲ့သည်။	အဆိုြါ	မူဝါေများနှင့်	စနစ်များအရ	units	များသည်	အတည်ဖြုချက်ရရန်	ပလျှာက်လှောများကိုတင်ဖြရမည်ဖြစ်ပြီး	

group	၏	စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာနှင့်	လုြ်ငန်းစီမံချက်တို့အပြါ်	သက်ပရာက်နိုင်သည့်	အပရးကကီးကိစ္စများကိုလည်း	အဖမန်တင်ဖြြကရမည်။

	 ဥြပေ	စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ	Group	၏	directors,	corporate	officers	and	employees	များမှ	လိုက်နာပစရန်အတွက်	

လုြ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များနှင့်	စံနှုန်းများကိုသတ်မှတ်နိုင်ပစရန်အလို့ငှာ	ပရးဆွဲထားသည့်	Group	၏	ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း	(Code	of	

Conduct)	ကို	EFR	၏	ေါရိုက်တာများနှင့်	ဝန်ထမ်းများက	ကျင့်သုံးလျှက်ရှိပနြကသည်။	Group	၏	ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကို	ြိုမိုဖမန်ဆန်စွာ	

နားလည်	အပကာင်အထည်ပြာ်နိုင်ရန်	Compliance	Officer	ကို	ခန့်အြ်ထားရှိြါသည်။

	 Units	တို့သည်	အဆိုဖြု	အစီအစဉ်များနှင့်အညီ	လုြ်ပဆာင်ပစရန်နှင့်	မှန်ကန်သည့်	လမ်းညှေန်မှုနှင့်	ဗျူဟာများကို	အချနိ်မီ	

ချမှတ်ပြးပနပစရန်	လစဉ်	 Steering	Meetings	 များကို	 business	 unit	တစ်ခုချင်း၏	ထိြ်တန်း	 စီမံခန့်ခွဲသူတို့ဖြင့်	ကျင်းြသည်။	

တာဝန်ကျ	 ေါရိုက်တာများနှင့်	 ဌာနဦးစီးများဖြင့်ကျင်းြသည့်	 အြတ်စဉ်အစည်းအပဝးများသည်	 company	 အား	 အပကာင်းဆုံး	

လုြ်ပဆာင်ပစ၍	အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်	လမ်းညှေန်ချက်များကို	အချနိ်မီပြးပစသည်။

	 ဗဟိုအဆင့်နှင့်	 ဌာနခွဲအဆင့်နှစ်ရြ်လုံးတွင်	 Group၏	 controller	 and	 accounting	 organization	 တို့သည်	 ယုံြကည်	

စိတ်ချရသည့်ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	 သတင်းအချက်အလက်အတွက်	 အပရးြါပသာအခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိသည်။	 ယင်းတို့သည်	 ဖြည့်စုံ	

တိကျပြီး	အချနိ်မှန်သည့်	ဘဏ္ဍာပရးဆိုင်ရာ	အစီရင်ခံဖခင်းအပြါ်	တာဝန်ရှိသည်။
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Risk Management
 Effective Risk Management is essential to all the business success. Our risk management’s targets are 
aligned group’s overall strategy and future business plan to ensure associate convergence by all Strategic 
Business Units (SBUs) and Joint Ventures (JVs) to its ultimate objectives.

 As with all major undertakings within an organization, it is essential to gain the backing and spon-
sorship of executive management. By far the best way to achieve this, rather than through highlighting the 
negative aspects of not having risk management, is to illustrate the positive gains of having an effective risk 
management framework in place. 

 Risk Management Unit (RMU) is a business function set up to manage the risk management process 
on day-to-day basis. RMU is incorporated into the three line of defense model to be effective in risk manage-
ment process.

 Risk Management Committee is mainly responsible to establish an effective risk management plat-
form in the logistic infrastructure. All the risks are managed within the risk appetite and risk tolerance level to 
set risk management framework. To achieve that kind of risk management procedures, EFR builds the strong 
corporate governance structure for Risk Committee. 

         Corporate Level Risk

> Strategic Risk
> Legal & Compliance Risk
> Governement Policy 
   Changes Risk
> Environment Risk
> Financial Risk
> Investor Relationship Risk
> Management Control Risk
> Economic Unstable Risk
> Share Capital Risk 

           Business Level Risk

> Supply Chain
   Management Risk
> Competitors Risk
> CRM Risk
> Budget Control Risk
> Supplier Relationship Risk
> Brand Bulding Risk
> Interest Rate Risk
> Foreign Exchange Risk
> Performance Accessment 
   Risk

         Operational Level Risk

> Organizational Risk
> Employee Turnover Risk
> IT Risk
> Inadequate Resources 
   Risk
> Accidents Risk
> Cashflow Management 
   Risk
> Disaster Risk
> Weather Condition Risk

RISK MANAGEMENT &
INTERNAL CONTROLS
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အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲပရးနှင့် လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း ထိန်းချုပ်မှုများ

အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
	 အားလုံးပသာလုြ်ငန်းများ	ပအာင်ဖမင်ရန်	ထိပရာက်သည့်	အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်	အခရာကျသည်။	မဟာဗျူဟာပဖမာက်	
လုြ်ငန်းခွဲများ	 (SBUs)	 ြက်စြ်လုြ်ငန်းများ	 (JVs)	 အားလုံးတို့အြကား	 အဆုံးစွန်ပသာ	 ဦးတည်ချက်များနှင့်အညီ	 ပြါင်းစည်း	
တွဲြက်လုြ်ကိုင်ပစနိုင်ရန်	အတွက်	မိမိတို့အန္တရာယ်	စီမံခန့်ခွဲမှု	၏	ရည်မှန်ချက်များကို	group၏	ဗျူဟာ	နှင့်	အနာဂတ်	လုြ်ငန်းစီမံချက်	
တို့နှင့်	ထိန်းညှိထားသည်။
	 အြွဲ့အစည်းအတွင်း	 အဓိကလုြ်ငန်းများရှိပနရာ	 executive	 management၏	 ပကျာပထာက်	 ပနာက်ခံဖြုမှုနှင့်	
ြံ့ြိုးမှုကိုရရှိရန်မှာ	 မရှိမဖြစ်အပရးြါသည်။	 ယင်းသို့ဖြစ်လာပစရန်	 အပကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ	 အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု	 မရှိဖခင်း၏	
အဆိုးဖမင်ရှုပထာင့်များကို	 မီးပမာင်းထိုးဖြပနမည့်အစား	 ထိပရာက်သည့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု	 မူပဘာင်ရှိပနဖခင်းပြကာင့်	 ရရှိသည့်	
အဖြုသပဘာပဆာင်သည့်	အဖမတ်များကိုသာ	အထူးဖြုပြါ်ဖြပနရန်ဖြစ်သည်။
	 အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်	 (RMU)	သည်	ပန့စဉ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု	လုြ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံရန်	တည်ပထာင်သည့်	လုြ်ငန်းဖြစ်	
သည်။	 အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုြ်ငန်းစဉ်	 ြိုမိုထိပရာက်ပစရန်အတွက်	 RMU	အား	 ခုခံကာကွယ်ပရး	 ြုံစံ	 (၃)	 ပြကာင်းဖြင့်	 ပြါင်းစြ်	
ြွဲ့စည်းသည်။
	 အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုပကာ်မတီသည်	 အဓိကအားဖြင့်	 logistic	 အပဖခခံအပဆာက်အဦတွင်	 ထိပရာက်သည့်	 အန္တရာယ်	
စီမံခန့်ခွဲမှု	 platform	 ကို	 တည်ပထာင်ရန်	 တာဝန်ရှိသည်။	 အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု	 မူပဘာင်ကို	 သတ်မှတ်ရန်အလို့ငှာ	 အလုံးစုံပသာ	
အန္တရာယ်တို့ကို	ကုမ္ပဏီ၏အန္တရာယ်ခံနိုင်ရည်	 (risk	 appetite)	 နှင့်	 ရှယ်ရာရှင်တို့၏	အန္တရာယ်ခံနိုင်ရည်	 (risk	 tolerance)	အဆင့်	
အတွင်းမှာ	စီမံခန့်ခွဲသည်။	ပြါ်ဖြြါ	အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု	လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ	ရရှိနိုင်ပစရန်	EFR	သည်	Risk	Committee	အတွက်	
ခိုင်မာပတာင့်တင်းသည့်	ပကာ်ြိုရိတ်အုြ်ချုြ်မှု	ြွဲ့စည်းြုံကို	တည်ပထာင်သည်။

ပကာ်ပိုရိတ်အေင့်အန္တရာယ်

> ဗျူဟာပဖမာက်အန္တရာယ်
> ဥြပေနှင့်	စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> အုြ်ချုြ်ပရး	မူဝါေ	အပဖြာင်းအလဲဆိုင်ရာအန္တရာယ်
> သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ပငွပြကးဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ရင်းနှီးဖမှုြ်နှံသူ	ဆက်ဆံပရးနှင့်	ြတ်သက်သည့်	အန္တရာယ်
> စီမံထိန်းပြကာင်းမှုဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> စီးြွားပရး	မတည်ပငိမ်မှုဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ရှယ်ရာ	အရင်းအနှီးဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်

ကုမ္ပဏီအေင့် အန္တရာယ်

> ပထာက်ြံ့ပရးကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ပြိုင်ြက်များဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> CRM	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ဘတ်ဂျက်	ထိန်းသမ်းပရးဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ပြးသွင်းသူနှင့်	ဆက်ဆံပရးဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> အမှတ်တံဆိြ်	တည်ပထာင်ဖခင်းဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> နိုင်ငံဖခားပငွ	လဲလှယ်ပရးဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> စွမ်းပဆာင်ရည်	အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်

လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု အေင့် အန္တရာယ်

> လုြ်ငန်းလည်ြတ်မှု	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ဝန်ထမ်း	ပြးပငွ	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> IT	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> အရင်းအဖမစ်	ချ ို့တဲ့မှု	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> မပတာ်တဆ	ဖြစ်မှု	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ပငွပြကး	လည်ြတ်မှု	စီမံခန့်ခွဲ	ပရး	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
> ပဘးကျပရာက်မှု	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
ရာသီဥတု	အပဖခအပန	ဆိုင်ရာ	အန္တရာယ်
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