ကုမဏီစီမံအုပ်ချပ်မအဖွဲ ၏ ေဆွးေွးမများ ှင့် ဆန်းစစ်ေလ့လာမ
က်ုပ်တို၏ Ever Flow River Group Public Company Limited သည် တစ်ှစ်တာကာလအတွက် စီမံခန်ခွဲမဆင
ို ်ရာ
ေဆွးေွးမများ

ှင့်

ဆန်းစစ်ေလ့လာမများ

အားထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။

(MD&A)

ကို

အြခားေငွေကးအေနှင့်

ဘာှစ်

၂၀၂၂

မတ်လ

ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှပ
ိ ါလင်

၃၁

ရက်

ေငွပမာဏ

၏

ဘာစာရင်းများ

ေဖာ်ြပချက်

အားလံုးမှာ

ြမန်မာကျပ်ေငွြဖစ်ပါသည်။
ဤေဆွးေွးဆန်းစစ်မ အစီရင်ခံစာတွင် ဘာှစ် ၂၀၂၂ မတ်လ ၃၁ ရက်၏ အစီရင်ခစ
ံ ာှင့် ယခင်ဘာှစ် ၂၀၂၁ မတ်လ
၃၁ ၏ ှစ်တစ်ဝက်စာ (အချိန်ကာလတူ) ဘာေရး ရှငး် တမ်း ၂ခု ၏ လုပ်ငန်းခွဲများအားလံုးမှ အေသးစိတ် ေဆာင်ရက် ရရှိခဲ့မမ
 ျားအား
ိင်းယှတ
် င်ြပထားပါသည်။

DESCRIPTION
Revenue

HY March 2021

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

(Oct2021-Mar2022)

(Audited)

(Audited)

% Changes

11,358,228,282

33,920,647,043

199%

Other Income

3,931,466

98,370,920

2402%

Total Income

11,362,159,748

34,019,017,963

199%

(10,129,519,788)

(30,836,785,847)

204%

1,232,639,959

3,182,232,116

158%

10.85%

9.35%

-14%

(1,182,575,830)

(1,859,674,764)

57%

50,064,129

1,322,557,353

2542%

Share of associates profit / (loss)

(217,717,774)

(130,340,498)

-40%

Profit / (Loss) before tax

(167,653,646)

1,192,216,855

811%

(64,703,393)

(348,081,873)

438%

Profit after tax

(232,357,039)

844,134,982

463%

Profit for the year

(232,357,039)

844,134,982

463%

Other comprehensive income for the year

89,166,500

(124,672,618)

-240%

Total comprehensive income for the year

(143,190,539)

719,462,364

602%

(232,521,516)

839,848,655

461%

164,478

4,286,327

2506%

(232,357,039)

844,134,982

463%

(143,355,016)

715,176,038

599%

164,478

4,286,327

2506%

(143,190,539)

719,462,364

602%

19,977,223

19,977,223

(11.6)

42.04

Cost of goods sold
Gross profit

Gross profit Margin
Administration expenses
Profit before interest and tax

Income tax expenses

Profit attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total profit of the year
Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total Comprehensive income for the year
Weighted no. of ordinary shares
Earning Per Share

462%

က်ုပတ
် ို၏ စုစုေပါင်း အကမ်းအြမတ် ေြပာင်းလဲမ
 န်းသည် ယခင် ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ တွင် ၁၀.၈၅% ရှိခဲ့ရာ
မှ ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် ၉.၃၅% ခန် ကျဆင်းခဲ့ေသာ်လည်း အကမ်းအြမတ် ရရှိမပ
 မာဏမှာ ယခင်ှစထ
် က်
ယခုှစ်တင
ွ ် ၁၅၈ % တိးု တက်ခဲ့ပါသည်။

1

၎င်းပမာဏများမှာ ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၁,၂၃၂,၆၃၉,၉၅၉ ှင့် ယခုဘာှစ်
ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၃,၁၈၂,၂၃၂,၁၁၆ တို ြဖစ်ပါသည်။ အသားတင်အြမတ်တွင် (တွဲဖက်ကုမဏီများ၏
အံးအြမတ်) ကို ထည့်သွင်းစ်းစားြခင်းမြပပါက

ယခု ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် ၄၆၃% (၄၆.၃ ဆ) အထိ

ယခင်ှစထ
် က် တိုး၍ရရှိခဲ့ပါသည်။ ပမာဏအားြဖင့်ကည့်ပါက ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် အြမတ် ြမန်မာေငွကျပ်
၅၀,၀၆၄,၁၂၉ ြဖစ်ခဲ့ ပီး ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် အြမတ် ြမန်မာေငွကျပ် ၁,၃၂၂,၅၅၇,၃၅၃ ထိရရှိခဲ့ပါသည်။
တွဲဖက်ကုမဏီများ၏ ယခင်ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အံး စုစုေပါင်း ြမန်မာေငွကျပ် (၂၁၇,၇၁၇,၇၇၄) အား
ထည့်သွင်းစ်းစားပါက ယခင်ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် အသားတင်ဝင်ေငွမှာ အံး ြမန်မာေငွကျပ် (၂၃၂,၃၅၇,၀၃၉)
ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် တွဲဖက်ကုမဏ
 ီများ၏ အံး စုစုေပါင်း ြမန်မာေငွကျပ် (၁၃၀,၃၄၀,၄၉၈)
အား ထည့်သွင်းစ်းစားပါက ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် အသားတင်ဝင်ေငွမှာ အြမတ် ြမန်မာေငွကျပ်
၈၄၄,၁၃၄,၉၈၃ ြဖစ်ပါသည်။
က်ုပတ
် ို၏ လုပ်ငန်းစုများတွင် ိုင်ငြံ ခားေငွစာရင်းများလည်း ပါဝင်ေသာေကာင့် ိုငင
် ံြခားေငွလဲလှယ်နး် အံး အြမတ်အား
ထည့်သွင်းစ်းစားပါက က်ုပ်တို၏ စုစုေပါင်းစာရင်းချပ်တွင် ယခင်ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၌ အံး ြမန်မာေငွကျပ်
(၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉) ြဖစ်ပီး ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၌ အြမတ် ြမန်မာေငွကျပ် ၇၁၉,၄၆၂,၃၆၄ ြဖစ်ပါသည်။
အထက်ပါေဆွးေွးချက်များအား အေြခြပ၍ က်ုပတ
် ၏
ို
အစုရှယယ
် ာတစ်စု၏ အြမတ်ဝင်ေငွမှာ ၆၀၂% တိုးတက်
လာေသာေကာင့် ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် အံး ြမန်မာေငွကျပ် (၁၁.၆) ြဖစ်ရာမှ ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် အြမတ် ြမန်မာေငွကျပ် ၄၂.၀၄ ရရှိ ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းရရှိဝင်ေငွ (Revenue Only) လုပ်ငန်းခွဲ အလိုကတ
် င်ြပမ
HY March 2021
DESCRIPTION

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

Of Total

(Audited)
EFR (Stand Alone)

(Oct2021-Mar2022)

Of Total

% Changes

(Audited)

99,000,000

1%

145,800,000

0%

47%

1,150,218,319

10%

3,583,636,400

10%

212%

0%

14,899,640

0%

236,469,429

2%

3,594,117,741

10%

1420%

2,834,370,123

24%

7,368,038,764

21%

160%

MRTW Manufacturing

431,268,240

4%

443,331,238

1%

3%

Gold Shipping

502,930,773

4%

1,702,510,409

5%

239%

6,052,327,619

50%

14,084,592,256

40%

133%

LDC Mandalay

269,526,634

2%

4,030,521,562

11%

1395%

A Logistics

434,657,333

4%

123,349,280

0%

-72%

100%

192%

MRTW Logistics
MULTIPACK
UCS
EFR GLE

EFR Trading

Total Revenue
Intercompany transaction
Total Revenue

-

12,010,768,470

100%

(652,540,188)

35,090,797,290
(1,170,150,246)

11,358,228,282

33,920,647,043

199%

လုပ်ငန်းရရှိဝင်ေငွများမှာ က်ုပတ
် ၏
ို လုပ်ငန်းခွဲများအားလံုးတွင် သိသာစွာ တိးု တက်လာခဲ့ြခင်းေကာင့် ယခင် ဘာှစ်
ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၁၁,၃၅၈,၂၂၈,၂၈၂ သာရရှိခဲ့ေသာ်လည်း ယခုဘာှစ်
ြမန်မာေငွကျပ် ၃၃,၉၂၀,၆၄၇,၀၄၃ အထိ ၁၉၉% ( ၃ ဆခန်) တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။

2

ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင်

အြခားလုပ်ငန်းများမှရရှိဝင်ေငွ (Other Income only) လုပ်ငန်းခွဲအလိက
ု ်တင်ြပမ

HY March 2021
DESCRIPTION

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

Of Total

(Audited)
EFR (Stand Alone)
MRTW Logistics
MULTIPACK

40%

695,622

1%

-55%

1,158

0%

9,410

0%

713%

262,524

7%

460,477

0%

75%

0%

25,045

0%

4%

1,258,514

1%

0%

4,653,078

5%

39%

154,002

0%

0%

89,854,256

91%

10%

993,516

1%

0%

267,000

0%

173,272

MRTW Manufacturing

1,539,700

EFR Trading

-

LDC Mandalay

401,519

A Logistics
Total Revenue

% Changes

(Audited)

-

Gold Shipping

Of Total

1,553,294

UCS
EFR GLE

(Oct2021-Mar2022)

3,931,466

98,370,920

626%
-90%
147%
2402%

က်ုပ်တို လုပင
် န်းရရှိဝင်ေငွများတွင် အဓိကလုပင
် န်းမဟုတ်ေသာ အြခားဝင်ေငွများအား တင်ြပရမည်ဆလ
ို င် ယခုဘာှစ်
ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင် ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ ထက် ( ၂၄၀၂%) ပိုမုရ
ိ ရှိခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအေနြဖင့် EFR
Trading

တွင်

ကုနပ
် စည်းတင်သွင်းေရာင်းချမ

ှင့်

ပတ်သက်၍

ေထာက်ပံ့သယ်ယူပုေ
ိ ဆာင်ေရးလုပင
် န်းဆိင
ု ်ရာ

ဝင်ေငွ

ရရှိခဲ့ေသာေကာင့် ၎င်း လုပ်ငန်းေခါင်းစ်အေနြဖင့် အြခား ရရှိဝင်ေငွြဖင့် တင်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းများမှရရှိဝင်ေငွစုစုေပါင်း (Revenue with other income) လုပင
် န်းခွဲအလိုက်တင်ြပမ

HY March 2021
DESCRIPTION

(Oct2020-Mar2021)

HY March 2022
Of Total

(Audited)
EFR (Stand Alone)

(Oct2021-Mar2022)

Of Total

% Changes

(Audited)

100,553,294

1%

146,495,622

0%

46%

1,150,219,477

10%

3,583,645,809

10%

212%

262,524

0%

15,360,117

0%

5751%

236,469,429

2%

3,594,142,786

10%

1420%

2,834,543,395

24%

7,369,297,278

21%

160%

MRTW Manufacturing

431,268,240

4%

447,984,316

1%

4%

Gold Shipping

504,470,473

4%

1,702,664,411

5%

238%

6,052,327,619

50%

14,174,446,513

40%

134%

LDC Mandalay

269,928,153

2%

4,031,515,078

11%

1394%

A Logistics

434,657,333

4%

123,616,280

0%

-72%

MRTW Logistics
MULTIPACK
UCS
EFR GLE

EFR Trading

Total Revenue
Intercompany transaction
Total Revenue

12,014,699,936

35,189,168,210

(652,540,188)

193%

(1,170,150,246)

11,362,159,749

34,019,017,963

199%

က်ုပ်တို၏ အဓိကလုပင
် န်းြဖစ်သည့် ေထာက်ပံ့သယ်ယူပေ
ုိ ဆာင်ေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကင
ို ်ေသာ လုပ်ငန်းခွမ
ဲ ျား အားလံးု ၏
စွမ်းေဆာင်ရည်သည် ယခုစ
ှ ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင် စုစုေပါင်းရရှိဝင်ေငွ၏ ၆၀% ပါဝင်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ ြခင်းှငအ
့် တူ EFR Trading

3

၏

စွမ်းေဆာင်မသည်လည်း

၄၀%

ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများအားလံးု အနက်

အထူးြခားဆံုးေြပာင်းလဲတိုးတက်လာေသာ

လုပ်ငန်းခွဲသည် UCS ြဖစ်ပီး ထိုသေ
ို ြပာင်းလဲြခင်းမှာ Covid ကာလ အတွင်း အထူးကုန်စည်များကို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း လုပ်ေဆာင်
ိုင်ခဲ့ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ထိြု ပင် LDC (MDY) လုပ်ငန်းခွဲသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှ ရရှေ
ိ ငွအြပင် ဆက်စပ်ပတ်သက်ေနေသာ
သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို၏ ပိုငဆ
် ိုင်မယာ်များြဖင့် တိုးချဲေဆာင်ရက်ခဲ့ေသာေကာင့် စုစုေပါင်းဝင်ေငွ၏ ၁၁%
ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ၄င်းမှာ ယခင်ှစ် လုပ်ငန်းရရှိဝင်ေငွ၏ ၁၃.၉၄ ဆ ေကျာ်အထိ ေအာင်ြမင်င
ို ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုစ
ှ ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁၂၂ တွင် ေထာက်ပ့သ
ံ ယ်ယူ ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ၏ လုပင
် န်းလုပေ
် ဆာင်ရရှဝ
ိ င်ေငွ တိုးတက်လာသည်မက EFR Trading ၏
ကုန်သွယ်မ ထုတ်ကုန်ပမာဏ (ရာဘာေရာင်းချြခင်း) အား တိးု ြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းေကာင့် ကုန်သွယ်မမ
 ှ ရရှိဝင်ေငွသည် ယခင်ှစ်
ထက် ၁၃၄% ပိုမိုရရှိခဲ့ပါသည်။
အကမ်းအြမတ် လုပ်ငန်းခွဲအလိုက် တင်ြပမ
HY March 2021
DESCRIPTION

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

Of Total

(Audited)
EFR (Stand Alone)

(Oct2021-Mar2022)

Of Total

Changes

(Audited)

100,553,294

8%

146,495,622

4%

46%

95,164,409

7%

252,988,161

8%

166%

262,524

0%

3,984,617

0%

1418%

58,208,894

5%

241,843,068

7%

315%

EFR GLE

320,349,735

25%

529,840,875

16%

65%

MRTW Manufacturing

103,380,139

8%

176,848,258

5%

71%

Gold Shipping

307,106,816

24%

823,863,650

25%

168%

EFR Trading

148,673,447

12%

732,749,231

22%

393%

LDC Mandalay

107,465,923

8%

376,995,648

11%

251%

47,760,055

4%

42,422,986

1%

-11%

100%

158%

MRTW Logistics
MULTIPACK
UCS

A Logistics
Total Gross Profit
Intercompany transaction
Total Gross Profit

1,288,925,235

100%

3,328,032,116

(56,285,276)

(145,800,000)

1,232,639,959

3,182,232,116

158%

က်ုပ်တို၏ လုပင
် န်းခွအ
ဲ ားလံုး စုစေ
ု ပါင်း အကမ်းအြမတ်သည် ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် ြမန်မာေငွကျပ်
၃,၁၈၂,၂၃၂,၁၁၆ ြဖစ်ပီး ၎င်းသည် ယခင်ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၁,၂၃၂,၆၃၉,၉၅၉ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို
တိုးတက်လာြခင်းတွင် Gold Shipping, EFR Trading, EFR GLE တို၏ အဓိကစွမ်းေဆာင်မများအြဖစ် ၂၅ % , ၂၂% , ၁၆% တို အသီးသီး
စုစုေပါင်းအကမ်း အြမတ်ေပတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို ပါဝင်ပတ်သက် စွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့ြခင်းမှာ ေထာက်ပ့သ
ံ ယ်ယူပုေ
ိ ဆာင်ေရး
လုပ်ငန်းများတွင် အထူး ဝန်ေဆာင်မများကို အချိန်ှငတ
့် ေြပးညီ မိမတ
ိ ို ေဖာက်သည်များအား စီစ်ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခြဲ့ ခင်းေကာင့်
လုပ်ငန်းဝင်ေငွများ တိးု ပွားလာပီး အကမ်းအြမတ်များလည်း အချိးကျရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ေြပာင်းလဲတိုးတက်မ
 န်းြဖင့်

တင်ြပရလင်

အထူးြခားဆံးု အေနြဖင့်

EFR

Trading

လုပင
် န်းခွသ
ဲ ည်

၃၉၃%

တိုးတက်လုပ်ေဆာင် ိုင်ခဲ့ြခင်းမှာ ယခုှစတ
် ွင် လုပင
် န်းလုပ်ေဆာင်ေသာ ထုတ်ကုန်ပစည်း အေရအတွက် (ရာဘာေရာင်းချြခင်း)
တစ်ှစ်ပတ်လးံု တိုးြမင့်ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် UCS လုပင
် န်းခွဲ၏ ေြပာင်းလဲမ
 န်းမှာလည်း ၃၁၅% ထိ
ယခင်ှစတ
် စ်ဝက်င
ှ ့်ယှ်လင် ထူးြခားစွာ တိုးတက်လာြခင်းမှာ Covid အလွန် ကာလတွင် အထူးကုနစ
် ည်များအား ဝန်ေဆာင်မ
ေပးခဲ့င
ို ်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
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အကမ်းအြမတ်ေြပာင်းလဲချက် လုပင
် န်းခွဲအလိုက်တင်ြပမ

DESCRIPTION
Gross Profits
EFR (Stand Alone)

HY March 2021

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

(Oct2021-Mar2022)

(Audited)

(Audited)

Revenue

100,553,294

100,553,294

95,164,409

1,150,219,477

262,524

262,524

58,208,894

236,469,429

EFR GLE

320,349,735

MRTW Manufacturing

GP Margin

Gross Profits

Revenue

100%

146,495,622

146,495,622

8%

252,988,161

3,583,645,809

3,984,617

15,360,117

25%

241,843,068

2,834,543,395

11%

103,380,139

431,268,240

Gold Shipping

307,106,816

EFR Trading
LDC Mandalay

MRTW Logistics
MULTIPACK
UCS

A Logistics
Total Gross Profit
Intercompany transaction
Total Gross Profit

% Changes
GP Margin
100%

0%

7%

-15%

3,594,142,786

7%

-73%

529,840,875

7,369,297,278

7%

-36%

24%

176,848,258

447,984,316

39%

65%

504,470,473

61%

823,863,650

1,702,664,411

48%

-21%

148,673,447

6,052,327,619

2%

732,749,231

14,174,446,513

5%

110%

107,465,923

269,928,153

40%

376,995,648

4,031,515,078

9%

-77%

47,760,055

434,657,333

11%

42,422,986

123,616,280

34%

212%

1,288,925,235

12,014,699,936

11%

3,328,032,116

35,189,168,210

9%

-12%

(1,170,150,246)

12%

34,019,017,963

9%

(56,285,276)
1,232,639,959

(652,540,189)
11,362,159,748

9%
11%

(145,800,000)
3,182,232,116

-14%

ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ တွင် ရရှိဝင်ေငွ ြမန်မာေငွကျပ် ၁၁,၃၆၂,၁၅၉,၇၄၈ ြဖစ်ခဲ့ရာတွင် အကမ်းအြမတ်
ရာခိုင်နး် သည် ၁၁% ရရှိခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင် ရရှဝ
ိ င်ေငွမှ အကမ်းအြမတ်သည် ၁၅၈%
တိုးတက်လာေသာ်လည်း အကမ်းြမတ်ရာခိုင
် န်းသည် ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက်

၂၀၂၁-၂၂ တွင် ၉% သာ ရှိပါသည်။ ဘာှစ်

(၂)ှစ် ိငး် ယှ်လင် အကမ်းအြမတ်ရာခိုင
် န်းေြပာင်းလဲမသည် ၁၄% သို ေလာ့ကျခဲ့ပါသည်။
ထိုသို ေြပာင်းလဲခြဲ့ ခင်းသည် လုပင
် န်းပမာဏ တိးု တက်လာေသာ်လည်း တိုက်ိုက်ကုန်ကျေသာ ကုနက
် ျစရိတ်များှင့်
ပိုမိုကုန်ကျလာပါသြဖင့် ယခုကဲ့သို ေြပာင်းလဲမ
 န
 ်း ေလျာ့ကျသွားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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အသံုးစရိတ်များ လုပင
် န်းခွဲ အလိုကတ
် င်ြပမ
HY March 2021
DESCRIPTION

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

Total

(Audited)
EFR (Stand Alone)

Of

(Oct2021-Mar2022)
(Audited)

Of
Total

% Changes

272,561,835

22%

291,171,466

15%

7%

69,578,419

6%

185,612,071

9%

167%

58,515

0%

4,957,362

0%

8372%

43,665,526

4%

117,011,973

6%

168%

EFR GLE

208,399,040

17%

345,140,529

17%

66%

MRTW Manufacturing

178,300,835

14%

175,653,223

9%

-1%

Gold Shipping

132,610,816

11%

316,797,737

16%

139%

EFR Trading

174,959,745

14%

338,470,200

17%

93%

LDC Mandalay

112,852,163

9%

176,911,540

9%

57%

45,874,213

4%

53,748,663

3%

17%

100%

62%

MRTW Logistics
Multipack
UCS

A Logistics
Total administration expenses
Intercompany transaction
Total administration expenses

1,238,861,106

100%

(56,285,276)
1,182,575,830

2,005,474,764
(145,800,000)
1,859,674,764

မိခင်ကုမဏီအပါအဝင်၊ လက်ေအာက်ခံ ကုမဏီများအားလံုး၏ အသံုးစရိတ်သည်

57%

စုစုေပါင်းအားြဖင့် ယခင် ဘာှစ်

ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၁,၁၈၂,၅၇၅,၈၃၀ ှင့် ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင် ြမန်မာေငွကျပ်
၁,၈၅၉,၆၇၄,၇၆၄ သို ၅၇% တိုးြမင့် သံုးစွဲခဲ့ရပါသည်။
လုပ်ငန်းခွဲများအနက် MRTW Manufacturing လုပ်ငန်း အသံုးစရိတမ
် ှ လွဲ၍ ကျန်လုပင
် န်းခွဲများအားလံုး အသံုးစရိတ်
တိုးြမင့်ခဲ့ရြခင်းမှာ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာလုပ်ငန်းပမာဏ များြပားလာြခင်းှင့်အတူ အချိးကျ တိုး၍ သံုးစွဲခ့ရ
ဲ ြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို
သံုးစွဲရာတွင် ဝန်ထမ်းသစ်များ ထပ်မံခန်ထားရြခင်းအြပင် ံုးတွင်းအသံုးစရိတ်များတွင် (ဥပမာ) စက်သံုးဆီစရိတြ် မင့တ
် က်လာြခင်း၊
ံုးတွင်းအေသးသံုးပစည်းများ ပိုမိုသးံု စွဲရြခင်း စသည်တိုေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
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အသားတင်အြမတ်ဝင်ေငွများ လုပ်ငန်းခွဲအလိုက်တင်ြပမ
DESCRIPTION

HY March 2021

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

(Oct2021-Mar2022)

(Audited)

(Audited)

EFR (Stand Alone)

% Changes

(172,008,541)

(144,675,845)

-15.9%

19,189,492

32,230,055

68.0%

MRTW Logistics
Multipack

204,009

(972,745)

-576.8%

UCS

10,907,526

97,483,653

793.7%

EFR GLE

83,963,021

133,543,792

59.1%

MRTW Manufacturing

(74,920,695)

Gold Shipping

130,871,993

932,127

-101.2%

399,271,108

205.1%

EFR Trading

(8,874,210)

309,091,987

3383.0%

LDC Mandalay

(5,386,240)

156,065,604

2797.5%

A Logistics

(8,494,258)

-700.6%

(217,717,774)

(130,340,498)

-40.1%

(232,357,039)

844,134,982

263.3%

1,414,382

Share of Profit / ( Loss ) from Associates
Total net income for the year
Intercompany transaction

-

Total net income for the year

(232,357,039)

844,134,982

263.3%

89,166,500

(124,672,618)

-239.8%

719,462,364

402.5%

Foreign Currency Translation
Total comprehensive income for the year

-

(143,190,539)

က်ုပ်တို ကုမဏီ၏ စုစေ
ု ပါင်း အသားတင်အြမတ်ဝင်ေငွသည် ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ အံး ြမန်မာေငွကျပ်
(၂၃၂,၃၅၇,၀၃၉)

ြဖစ်ခဲ့ရာမှ

ယခုဘာှစ်

ှစတ
် စ်ဝက်

၂၀၂၁-၂၂

တွင်

ြမန်မာေငွကျပ်

၈၄၄,၁၃၄,၉၈၂

သို

၂၆၃%

အထိတိုးြမငရ
့် ရှိခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွဲများအနက်မှ LDC (Mandalay) ှင့် EFR Trading သည် ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင်
အသားတင်အြမတ်ေငွရရှမ
ိ 
ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်းသည်
လုပ်ကိုင်ိုငခ
် ွင့်

သည်

၃၃.၈၃

ဆ

ှင့်

၂၇.၉၇

ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ

အခွင့်အေရး

ရရှိသေလာက်

ဆ

အထိ

အသီးသီး

ရရှိေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။

လုပင
် န်းှငဆ
့် က်စပ်ပတ်သက်ေနေသာ

ေဈးကွကလ
် ိုအပ်ချက်အရ

ထိုကဲ့သို

ဝန်ေဆာင်မလ
 ုပင
် န်းများ

အချိန်င
ှ ့်တေြပးညီ

အား

စွဲယူလုပေ
် ဆာင်ိုငခ
် ဲ့

ေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ ှင့် ယှလ
် င် ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင်
Gold Shipping လုပ်ငန်းခွဲသည် ၂၀၅% ပိမ
ု ို၍ အသားတင်အြမတ်ေငွ ရရှိေအာင်ေဆာင်ရက်ိုငခ
် ဲ့ြခင်းသည် မိမတ
ိ ိုလုပေ
် ဆာင်ေနေသာ
သေဘာ်လိုငး် ၏ အားသားချက်ကို အေြခခံပီး ေဈးကွက်လအ
ို ပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင် ေသာေကာင့ြ် ဖစ်ပါသည်။ ထိုအတူ UCS,
MTRW

Logistics,

EFR

GLE

တိုသည်လည်း

သိသာထင်ရာှ းစွာ

ေထာက်ပံ့ပုေ
ိ ဆာင်ေရး

ဝန်ေဆာင်မလပ
ု ်ငန်းများကို

ေဖာက်သည်များလိုအပ်ချက်အတိုင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ခြဲ့ ခင်းေကာင့် အသားတင်အြမတ်ေငွသည် ၇.၉၄ ဆ, ၀.၆၈ ဆ, ၀.၅၉ ဆ အသီးသီး
ပိုမို၍ ယခင်ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ ထက် ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ တွင် ေဆာင်ရက်ိုင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
က်ုပ်တို၏

ိင
ု ်ငံြခားေငွေကးေြပာင်းလဲမ

ကိန်းဂဏန်း

အြမတ်အြဖစ်

ြမန်မာကျပ်

၈၉,၁၆၆,၅၀၀

အား

ထည့်သွင်းစ်းစားပါက ယခင်ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၀-၂၁ တွင် အံး ြမန်မာေငွကျပ် (၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉) ှင့် ယခုဘာှစ်
ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၂ ၏ ိုင်ငံြခားေငွေကးေြပာင်းလဲမ ကိန်းဂဏန်း အြမတ်အြဖစ် ြမန်မာေငွကျပ် (၁၂၄,၆၇၂,၆၁၈) အား
ထည့်သွင်းစ်းစားပါက က်ုပတ
် ို၏ စုစုေပါင်း အသားတင် အြမတ်ဝင်ေငွမှာ ြမန်မာေငွကျပ် ၇၁၉,၄၆၂,၃၆၄ ြဖစ်ပါသည်။
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တွဲဖက်ဖက်စပ်ကုမဏီများ၏ပါဝင်မ

Shares of Profit / ( Loss ) from Associates

HY March 2021

HY March 2022

(Oct2020-Mar2021)

(Oct2021-Mar2022)

(Audited)

(Audited)

% Changes

KEFR (30%)

(129,496,531)

(117,992,791)

-9%

HITLC (49%)

(23,345,216)

(12,347,707)

-47%

UTOC Multipack (40%)

(64,876,027)

Shares of Profit / ( Loss ) from Associates

က်ုပ်တ၏
ို

တွဲဖက်ဖက်စပ်ကုမဏ
 ီများ

(217,717,774)

(Associate

Companies)

-100%
(130,340,498)

စုစုေပါင်းအေနြဖင့်

-40%

ဘာေရးရှငး် တမ်းတွင်

ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ှစ်တင
ွ ် ြမန်မာေငွကျပ် (၁၃၀,၃၄၀,၄၉၈)၊ ယခင်ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

တွင် ြမန်မာေငွကျပ် (၂၁၇,၇၁၇,၇၇၄) အံးြဖင့် ပါဝင်ခဲ့ပါေသာေကာင့် အံးရာခိုင်န
 ်း ၄၀% အထိ ေလာ့ချိင
ု ်ခဲ့ ပါသည်။
ထိုသိုေလာ့ချိုင်ခဲ့ြခင်း၏ အဓိကအချက်မှာ ဖက်စပ်ကုမဏီသည် မိခင်ကုမဏီ၏ လက်ေအာက်ခံ ကုမဏတ
ီ စ်ခုြဖစ်ေသာ Multipack
Engineering Services Limited မှ UTOC Multipack ဖက်စပ် လုပ်ငန်းခွဲ၏ Asia UTOC ပိုင်ဆိုင်ေသာ ဖက်စပ်ကုမဏီရှိ ၆၀%
ရှယ်ယာအား ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁ တွင် ြပန်လည်ဝယ်ယူ၍ စီစ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင် ၎င်း
ဖက်စပ် လုပ်ငန်းခွဲအား ပိတ်သိမ်းပီး Multipack Engineering Services Limited မှ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုငမ
် ြ ဖင့ေ
် ြပာင်းလဲ၍ လုပ်ငန်းများအား
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း ဖက်စပ်ကုမဏီကို ဖျက်သမ
ိ ်းြခင်းအား ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။
K-EFR ဖက်စပ်ကုမဏတ
ီ ွင် က်ုပ်တ၏
ို မိခင် ကုမဏ
 ီသည် ၃၀% ပိင
ု ်ဆိုင်သည့် အေလာက် ၎င်းဖက်စပ် ကုမဏီသည်
လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်င
ို ်ပီး

အကမ်းအြမတ်ှင့်

အခွန်မေဆာင်မှီ

အြမတ်ရရှေ
ိ သာ်လည်း

ပံုေသပိုင်ပစည်း

(ကားများ)၏

တန်ဘိုးေလျာ့အား ှစတ
် ိုြဖင့် တွက်ချက်ခဲ့ပါသြဖင့် ယခင်ဘာှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှစ၍ ယခုဘာှစ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အထိ
အြမတ်စာရင်းမရှိပဲ အံးစာရင်းသာ ဆက်လက်ြဖစ်ေပခဲပ
့ ါသည်။
HITLC (Hlaing) စီမံကိန်းကုမဏ
 ီသည် တည်ေဆာက်ဆဲ ကုမဏီြဖစ်ပီး မိမိတို မိခင်ကုမဏ
 ီမှ ၄၉% ပိုင်ဆိုင်ပါ သည်။
ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ထိ စီမံအုပ်ချပ်မ အသံုးစရိတဘ
် ာေရးရှင်းတမ်းများသာ တင်ြပိုင်ပါေသးသည်။
ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အထိ တည်ေဆာက်ြပြပင်ေရးလုပ်ငန်းများအား အနည်းငယ်သာ ေဆာင်ရက်ိုင်ပီး
ဆက်လက်ေဆာင်ရက်မ များအား တင်ြပအစီရင်ခံမည် ြဖစ်ပါသည်။
ဘာေရးရှင်းတမ်းအ စ်ချ ပ်
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လက်ငင်းမဟုတ် ေသာရပိုင်ခင
ွ ့်များ (Non-current Assets)
က်ုပ်တို၏

လက်ငင်းမဟုတ်ေသာရပိုင်ခွင့်များတွင်

ပံုေသပိင
ု ်ပစည်း

(Property,

Plant

&

Equipment)၊

မထိေတွိုငေ
် သာရပိုင်ခင
ွ ့်များ (Intangible Assets)၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ (Investment) ှင့် လုပ်ေဆာင်ဆဲစမ
ီ ံကိန်း (Project Under
Development) တိုပါဝင်ပါသည်။ စုစုေပါင်း လက်ငင်းမဟုတ်ေသာရပိုငခ
် ွင့်များ သည် ယခင် ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁
ရက်တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၅,၄၂၅,၃၅၁,၇၃၂ ယခုဘာှစ် ၂၀၂၂ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၅,၄၆၉,၀၁၀,၅၂၃ သို ၁% ခန်
စီမံကိန်းတွင် လက်ရှိလုပေ
် ဆာင်မ စရိတ်များေကာင့် တိုးခဲပ
့ ါသည်။
လက်ငင်းရပိုင်ခင
ွ ့်များ (Current Assets)
က်ုပ်တို၏ လက်ငင်းရပိုင်ခင
ွ ့်တင
ွ ် ပစည်းစာရင်း (Inventory)၊ ေငွသားှင့်ေငွသားြဖစ်လယ
ွ ်ေသာပစညး် (cash and cash
equivalent)၊ ကုန်သွယ်မှင့်အြခားရရှိရန်ရှိသည်များ (Trade and other receivables)၊ ကိေပးထားေသာ အခွန်ှင့် အပ်ေငွ
(Prepaids, Advance Tax and Deposits) အစရှိသည်တိုပါဝင်ပါသည်။ ကန်ေတာ်တို၏ လက်ငင်းရပိင
ု ်ခွငမ
့် ျားသည် ပစည်းစာရင်းှင့်
ကုန်သွယ်မှင့်အြခားရရန်ရှိသည့်အရာများ

ေကာင့်

ယခင်ဘာှစ်

ှစ်တစ်ဝက်

၂၀၂၁

မတ်လတွင်

ြမန်မာေငွကျပ်

၁၃,၆၅၀,၈၇၇,၁၄၅ မှ ယခုဘာှစ် ၂၀၂၂ မတ်လတွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၂၁,၇၄၆,၃၀၂,၈၆၄ သို ၅၉% တက်လာခဲ့ပါသည်။ အဓိက
ထိုသိုတက်လာရြခင်းမှာ ရရန်ရှိစာရင်းများသည် လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်င
ို ်မ ပမာဏ တိးု လာြခင်းေကာင့် ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက်
၂၀၂၂ မတ်လတွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၁၈,၉၃၈,၂၆၆,၉၈၅ သို တက်လာခဲ့ပါသည်။ က်ုပ်တိုသည် ရရန်ရှိသည့် စာရင်းများအား
အချိန်မှီေကာက်ယူမ ရရှိေအာင် ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ှစ် အတွင်းကိးစား ေဆာင်ရက်င
ို ်ခပ
ဲ့ ါသည်။
လက်ငင်းေပးရန်တာဝန်များ (Current Liabilities)
က်ုပ်တို၏ လက်ငင်းေပးရန် တာဝန်များတွင် ကုန်သွယ်မင
ှ ့် အြခားေပးရန်ရှိသည့်အရာများ (Trade and other payables)
၊ အခွန်လျာထားမ(Tax provisions)၊ လက်ခံရရှိေသာ ကိတင်ရေငွများ(Advanced received) ှင့် ေပးရန်ကျန်ေငွ (Accruals) တို
ပါဝင်ပါသည်။ ယခင်ဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၁ မတ်လတွင် လက်ငင်းေပးရန် တာဝန်များ သည် ြမန်မာေငွကျပ် ၃,၈၇၇,၁၉၄,၁၂၈
မှ ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၂ မတ်လတွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၁၀,၂၃၉,၆၅၀,၉၉၄ သို ၁၆၄% ခန် တက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို
လက်ငင်းေပးရန်တာ၀န်များ တက်လာရေသာ အဓိကအေကာင်းအရင်းမှာ ယခင်ဘာှစ်

များ၏ အခွန်ေပးရန်များ (Tax)

ရှင်းလင်းိင
ု ်ြခင်း မရှေ
ိ သးပါေသာေကာင့် လည်းေကာင်း၊ လုပင
် န်း လုပ်ေဆာင်ိုင်မ ပမာဏ တိးု လာြခင်းေကာင့် လည်းေကာင်း
ေပးရန်များ တက်လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
မတည်ေငွရင်းပိုင်ဆင
ို ်သူများ (Equity Holder) ှင့် သက်ဆင
ို ်ေသာမတည်ေငွရင်း
က်ုပ်တိုကုမဏ
 ီ၏ စုစုေပါင်း အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ပိုင်ဆင
ို ်မ (Total Equity) သည် ယခင် ဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၁ မတ်လ
၃၁ရက် တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၁၉,၀၇၆,၂၂၈,၈၇၇ မှ ယခုဘာှစ် ှစတ
် စ်ဝက် ၂၀၂၂ မတ်လ ၃၁ရက် တွင် ြမန်မာေငွကျပ်
၂၇,၂၁၅,၃၁၃,၃၈၇ သို တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို ၄၃% ခန်တိုးတက်ေြပာင်းလဲလာြခင်းသည် က်ုပ်တို၏ စုေဆာင်းထားေသာဝင်ေငွ
(Retained Earnings) မှာ ယခုဘာှစ် ှစ်တစ်ဝက် ၂၀၂၂ မတ်လ ၃၁ရက် တွင် ြမန်မာေငွကျပ် ၂,၅၄၆,၈၀၉,၄၀၁ သို
တိုးတက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
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ြပန်လည်သံုးသပ်ချက်ှင့် အန ဂတ်ေမာ်မှန်းချက်
၁။

က်ုပတ
် ို၏ မိခင်ကုမဏီြဖစ်သည့် EFR Group (Public) Company Limited ှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပင
် န်းခွဲ

ကုမဏီများအားလံးု တို၏ လုပေ
် ဆာင်ခဲ့ြခင်းများအား ြပန်လည်သံုးသပ်ကည့်မည်ဆိုပါက ဘာှစ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) ၏ ရလာဒ်သည်
ယခင် ဘာှစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ထက် ိင်းစာလင် အြမတ်ရာခိုင
် န်း ၆၀၂ % ထိတိုးတက် လာသည်ကို ေတွြမင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ထိုကဲ့သို တိးု တက်လာခဲ့ရြခင်းသည် ယခင်တင်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ ကမာတစ်ဝှမ်း ြဖစ်ပွားလျက်ရှိေနသည့် Covid-19 ကမာ့ကပ်

ေရာဂါ စိနေ
် ခမများှင့် ကမာ့တစ်ဝမ
ှ ်း ိင
ု ်ငံေရး မေရရာ မေသချာမများစွာ ရှေ
ိ နသည့် ကာလအတွငး်
o

က်ုပ်တိုအား တိုက
် ိုက် (သိုမဟုတ်) သွယ်ဝိုက် ထိခိုက်လာိုငဖ
် ွယ်ရှိေသာ ကုန်သွယ်မှင့် ေထာက်ပ့ပ
ံ ိုေဆာင်ေရး
ဝန်ေဆာင်မ က စိန်ေခမများအား ေကျာ်လာ းိုင်ရန်

o

အေြခအေန၊ အချိန်အခါှင့် လိုကေ
် လျာညီေထွြဖစ်မည့် မဟာဗျဟာ၊ နည်းဗျဟာများ စနစ်တကျ ေရးဆွဲချမှတ်ကာ
ယင်းတိအ
ု ား အေလးထားစနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ် လုပ်ကိုငေ
် ဆာင်ရက် ိုင်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ယခုလို ယခင်ကထက်
မေလျာ့ ပိမ
ု ိုသည့်ေအာင်ြမင်မများကို ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု သံုးသပ်တင်ြပလို ပါသည်။

o

ထိုသိုေသာ ေအာင်ြမင်မမ
 ျားကို က်ုပ်တို အေနြဖင့် ဆက်လက် ထိနး် သိမ်းထားပီး ေန င်အန ဂတ် အတွက် အကျိးစီးပွား
ပိုမိုြဖစ်ထန
ွ ်းေစရန်

ရည်မှန်းကာ

ြဖစ်ေပေနသည့်

အေြခအေနအချိန်အခါှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွ

ြဖစ်ေစမည့်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အေြခခံ အေဆာက်အအံု စီမံကိနး် များအား မိမတ
ိ ိုကုမဏီ ရှိ
ဆံုးံး ိုငေ
် ချ ခန်မန
ှ း် သံုးသပ်ြခင်း အုပ်ချပ်မေကာ်မတီ (Risk Management Committee)
ေအာက်တင
ွ ် စနစ်တကျ ဆက်လက်

၏ ဦးေဆာင် လမ်းန်မ

တိးု ချဲ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆက်လက်

ေဆာင်ရက်သွားမည့် အေြခခံ အေဆာက်အအံု စီမံကိနး် များမှာ
(က)

ရန်ကုန်

( ခ)

မူဆယ်

( ဂ)

ေကျာက်ြဖ

(ဃ)

ြမဝတီ တိုြဖစ်ပါသည်၊၊

ယခုလိုအခက်အခဲများစွာ ရှေ
ိ နသည့်ကာလအတွင်း ဆံးု ံး ိုငေ
် ချ (Risk) အနည်းဆံုးှင့် မိမိတို၏ အစုရှယ်ယာ များအလိုက်
က်ုပ်တို၏ကိးစားအားထုတ်မေကာင့် ြဖစ်ေပလာမည့် အကျိးအြမတ်များကို လာမည့်ှစ် ဘာှစ် အတွက် အြမတ်ေဝစုများ
ခွဲေဝေပးိုင်ရန် ရည်ရယ်၍ တိးု ချဲေဆာင်ရက်ေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ က်ပ
ု ်တိုအေနြဖင့် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ေအာင်ြမင်ေစရန်ှင့်
အကျိးြမတ်များ ပိုမိုရရှိရန် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ကုမဏအ
ီ ေနြဖင့် ေရှအလားအလာေကာင်းများ အထူးရှိေနပါေကာင်း
က်ုပ်တိုကုမဏ
 ီ၏ လက်ရှိ အစုရယ
ှ ်ယာရှင်များ ှင့် ေန င်ြဖစ်ေပလာမည့် အစုရှယယ
် ာရှငအ
် သစ် များအားအထူးသတင်းေကာင်း
ေပးပိုတင်ြပအပ်ပါသည်။

ဒါိုက်တာအဖွဲ၏အမိန်အရ

ေဒခင်ဆံု
အမေဆာင် ဒါိုက်တာ
၂၀၂၂ ဇွန်လ ၃၀ ရက်

Ever Flow River Group Public Company Limited YSX
Code 00006
Level 11, No. 62, Room 1104,
Mahabandoola Complex B, Tarwatainthar Street,
Pazundaung Township, Yangon,
Republic of the Union of Myanmar
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ABBREVIATIONS
EFR

Ever Flow River Group Public Company Limited.

EFR GLE

EFR G-Link Express Services Co., Ltd.

EFR Trading

Ever Flow River Trading Co., Ltd.

Gold Shipping

Gold Shipping Agency Services Co., Ltd.

HITLC

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd.

KEFR

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

LDC Mandalay

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

MRTW Logistics

Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd.

MRTW Manufacturing

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd.

Multipack

Multipack Engineering Services Co., Ltd.

UCS

Unison Choice Services Co., Ltd.

UTOC Multipack

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd.

AL

A Logistics Co., Ltd.
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