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ကုမ္ပဏအီမ္ည် ထာဝရီနဒ ီအမ္ ာျားနငှ သ်က်ဆ ုငသ်သာ ကုမ္ပဏလီီမ္ တက် 

ကုတ်နပံါတ် ၀၀၀၀၆ ISIN code MM0000600005 

စတငတ်ည်သထာငသ်ည ်သန   ၂၀၁၄ ဧပပီလ ၁၀ ရက် စီမံ္အုပ်ခ ျုပ်သူ ဦျားသက ာ်လွငဦ်ျား 

ဥကက ဋ္ဌ 

စာရငျ်ားဝငဖ်ြစ်သည ်သန   ၂၀၂၀ သမ္လ ၂၈ ရက် ဘဏ္ဍာသရျားနစ်ှ ဧပပီလ ၁ရက်သန  မှ္ မ္တ်လ ၃၁ရက် 

အမ္ ာျားဖပည်သူသ ု   

ထတု်သရာငျ်ားထာျားသည ် 

ရှယ်ယာ 

၁၉,၉၇၇,၂၂၃ ရှယ်ယာ 

(၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီ ၃၁ သန  ရှ ) 

ထည ်ဝငပ်ပီျား 

မ္တညရ်ငျ်ားနှျီားသင ွ

က ပ် ၁၃,၆၃၈,၅၉၉,၀၀၀ 

(၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီ ၃၁ သန  ရှ ) 

ြုနျ်ားနပံါတ် 

၀၉-၈၈၉၉၄၈၈၉၀ 

၀၁-၉၅၄၄၀၇၆ 

၀၁-၉၅၄၄၀၇၇ 

Email လ ပ်စာ info@efrgroupmm.com 

လ ပ်စာ အမှ္တ် ၉၄၁၊ ရှုခငျ်ားသာပမ္ ျုြို့ပတ်လမ်္ျားနငှ  ်ပမ္ ျုြို့မ္ (၁၁)လမ်္ျားသထာင ၊် ၄/သဖမ္ာက်ရပ်ကွက်၊ 

သာသကတပမ္ ျုြို့နယ်၊ ရနက်ုနတ် ုငျ်ားသဒသကကီျား၊ ဖမ္နမ်္ာ 

လုပ်ငနျ်ား EFRသည် အဖပည ်အဝ သပါငျ်ားစပ် ြွ ြို့စည်ျားထာျားသည ် Total Logistics Service Provider 

ဖြစ်ပါသည်။ ဖမ္နမ်္ာန ငုင်၏ံ စီျားပွာျားသရျားအာျား အသထာက်အကူ ဖပျုရန ် အလ ု  ငာှ၊ သခတ်သစ် 

အခါသမ္ယတွင ် ဖမ္နမ်္ာ၏ စီျားပွာျားသရျား တစ်ဟနထ် ျုား တ ုျားတက်မ္ှု နငှ အ်တူ National Logistics 

Infrastructure အာျား ြွံြို့ ပြ ျုျား တ ုျားတက်သစရန ် အတွက် ရငျ်ားနှျီားဖမ္ ျုပ်နှသံွာျားရန ် ရည်ရွယ်သည်။ 

EFR အာျား လက်သအာက်ခံ လုပ်ငနျ်ား (၇)ရပ်၊ တွ ြက် လုပ်ငနျ်ား တစ်ရပ်၊ စီမံ္ခ က ်ကုမ္ပဏ ီနစ်ှရပ် 

တ ု  ဖြင  ် ြွ ြို့စည်ျားထာျား၍ EFR Group of Companies Public Co., Ltd. ၏စီမံ္ 

ခန  ခ်ွ မ္ှုသအာက်တွင ် ကွ ဖပာျားဖခာျားနာျားသည ် စီျားပွာျားသရျား လုပ်ငနျ်ားမ္ ာျားအာျား ဝနထ်မ်္ျား အငအ်ာျား 

၆၀၀သက ာ်ရှ  ဌာနကကီျား ငါျားရပ်အသနဖြင  ်ဖြင  ်သအာငဖ်မ္ငစွ်ာ လုပ်က ုငလ်ျှက် ရှ ပါသည်။  

EFR သည် က ုယ်ပ ုင ် ရငျ်ားနှျီားဖမ္ ျုပ်နှမံ္ှုဖြင  ် သျီားဖခာျားရပ်တည်သနသည ် company ဖြစ်၍ 

ကွ ဖပာျားဖခာျားနာျားသည ် စီျားပွာျားသရျား လုပ်ငနျ်ားမ္ ာျားတွင ် ပါဝငလ်ုပ်က ုင ် သနကကသည ် မ္ မ္ ၏ 

လုပ်ငနျ်ားခွ တ ု  ၏ ရှယ်ယာမ္ ာျားက ု လည်ျားပ ုငဆ် ုငသ်ည်။ ယငျ်ား၏ အဓ က စီျားပွာျားသရျား မှ္ာ logistics 

industry ပငဖ်ြစ်ပါသည်။ EFRသည် logistics infrastructure development တွငပ်ါဝင ်

လုပ်က ုငသ်နကကသည ် companyမ္ ာျားတွငလ်ည်ျား ရငျ်ားနှျီားဖမ္ ျုပ်နှမံ္ှုမ္ ာျား ဖပျုလုပ်ထာျားသည်။ EFR၏ 

လက်သအာက်ခံ လုပ်ငနျ်ားတ ု  အာျား ယငျ်ားတ ု  ၏ management teamမှ္ စီမံ္ခန  ခ်ွ ၍  CEO နငှ  ်

board of directors တ ု  မှ္ ကကီျားကကပ်သည်။ 

ဒါရ ုက်တာအြွ ြို့ဝငမ်္ ာျား ဦျားသက ာ်လွငဦ်ျား (ဥကက ဋ္ဌ) 

ဦျားသမ္ာငသ်မ္ာငဦ်ျား (ဒဥုကက ဋ္ဌ) 

ဦျားသအာငမ်္ငျ်ားဟန ်(အမ္ှုသဆာငဒ်ါရ ုက်တာ) 

သဒေါ်ခငဆ်ံု (အမ္ှုသဆာငဒ်ါရ ုက်တာ) 



သဒေါ်လ  လ  မူ္ (အမ္ှုသဆာငဒ်ါရ ုက်တာ) 

သဒေါ်နငှျ်ားရညမွ်္န ်(အမ္ှုသဆာငဒ်ါရ ုက်တာ) 

သဒေါ်ဇငပ်င မ်္ျားသထျွား (အမ္ှုသဆာငဒ်ါရ ုက်တာ) 

ဦျားမ္ငျ်ားစ န ်(လွတ်လပ်သသာဒါရ ုက်တာ) 

ပါသမ္ာကခ သဒေါ်လှဖမ္င  ်(လွတ်လပ်သသာဒါရ ုက်တာ) 

သဒါက်တာ သဒေါ်လှသ ငီ်္ဂ (လွတ်လပ်သသာဒါရ ုက်တာ) 

Website လ ပ်စာ www.efrgroupmyanmar.com 

အဓ ကသငသွခ ျားသက်သသခံ 

လက်မှ္တ်ကုမ္ပဏီ 
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

စာရငျ်ားစစ် FAMAT Group 

ကုမ္ပဏ၏ီ သနာက်ခံသမ္ ုငျ်ား ၁၉၉၈ – ဦျားသက ာ်လွငဦ်ျားမှ္ Myanmar Container Linesတွင ်လုပ်က ုငသ်နသည ် ကာလအတွငျ်ား 

logisticsနငှ  ် ပတ်သက်၍ ရရှ ခ  သည ် အသ ပညာမ္ ာျား အသပေါ်တွင ် အသဖခခံ၍  EFR 

အာျား customs clearance agent တစ်ရပ် အသနဖြင  ်စတင ်တည်သထာငခ်  ပါသည်။ 

၁၉၉၈ − Ever Flow River Trading Co., Ltd. သည် Group တွင ်ပထမ္ဦျားဆံုျား တရာျားဝင ်

သပါငျ်ားစပ်ခ  သည ် companyဖြစ်၍ ကုနသ်ွယ်မ္ှု လုပ်ငနျ်ားတွင ်ပါဝင ်သဆာငရွ်က် လျှက် 

ရှ သနသည်။ Ever Flow River Trading Co., Ltd.သည် exporters မ္ ာျားနငှ  ်

importersမ္ ာျားသ ု   လ ုအပ်သည ် သထာက်ပံ မ္ှုမ္ ာျား သပျားလျှက်ရှ ပါသည်။ 

၁၉၉၉ − န ငုင်တံကာ မ္ တ်ြက် ကွနယ်က်မ္ ာျားမှ္ တဆင  ်total logistics solutionsမ္ ာျားပံ ပ ုျား သပျား 

န ငုရ်န ်အတွက် EFR Glink Express Services Ltd. အာျား Groupတွင ် ပထမ္ဦျားဆံုျား 

freight forwarder company အဖြစ်တရာျားဝင ်သပါငျ်ားစပ်ခ  သည်။ 

၂၀၀၀ – Gold Shipping Agency Services Ltd. အာျား က ုရီျားယာျား န ငုင်မှံ္ န ငုင်တံကာသ  

Hyundai Merchant Marine အတွက် agent company အသနဖြင  ် တည်သထာင ်

ခ  သည်။ လက်ရှ တွင ်ပငလ်ယ် သရသကကာငျ်ား ကုနပ် ု  သဆာငသ်ရျား ဆ ုငရ်ာဝနသ်ဆာငမ်္ှုမ္ ာျား 

ပံ ပ ုျားလျှက် ရှ သနသည်။ 

၂၀၀၅ – ကုနပ် ု  သဆာငသ်ရျား အာျားလုပ်သဆာငသ်နသည ် Myanmar Round the World Logistics 

Ltd. မှ္ာ Group နငှ  ်တရာျားဝင ်သပါငျ်ားစပ်ခ  သည ် ဒတု ယသဖမ္ာက် Freight Forwarding 

company ဖြစ်သည်။ ယငျ်ားသည ် အထငက်ရ သလသကကာငျ်ားလ ုငျ်ား အသတာ်မ္ ာျားမ္ ာျား၏ 

cargo sales agent/ general sales agentဖြစ်၍ သလသကကာငျ်ား ကုနပ် ု  သဆာငသ်ရျား 

ဆ ုငရ်ာဝနသ်ဆာငမ်္ှုမ္ ာျား ပံ ပ ုျားလျှက် ရှ သနသည်။ 

၂၀၁၁ – Multipack Engineering Services Ltd. အာျား logistics engineering company 

အဖြစ်တည်သထာင ် ခ  ၍ ယငျ်ားသည် Groupအတွငျ်ားရှ  လက်သအာက်ခံ လုပ်ငနျ်ားမ္ ာျား 

အတွက် GOH constructions က  သ ု  သသာ engineering services မ္ ာျားက ု ပံ ပ ုျားလျှက် 

ရှ သနသည်။ 

၂၀၁၁ – Garment industry မှ္ာ အရှ န ်အဟုနဖ်ြင  ်တ ုျားတက်သနရာ customers မ္ ာျား အသနဖြင  ်

http://www.efrgroupmyanmar.com/


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

သ ု  ဖြစ်ရာ MRTW Manufacturing & Inspection Company Ltd. အာျား garment 

inspection company အဖြစ် တရာျားဝင ် သပါငျ်ားစပ်ခ  သည်။ အထျူားသဖြင  ် Japan 

Garment Customers မ္ ာျားအတွက် inspections business မ္ ာျား ပံ ပ ုျားလျှက် 

ရှ သနသည်။ 

၂၀၁၂ – Unison Choice Services Ltd. မှ္ာ Group မှ္တည ်   သထာငခ်  သည ် တတ ယသဖမ္ာက် 

Freight Forwarding company ဖြစ်သည်။  နာမ္ည်ကကီျား Clothing Brands 

မ္ ာျားအတွက် garment logistics business မ္ ာျား က ု အာရံုထာျားလုပ်သဆာငရ်န် ြွ ြို့စည်ျား 

ခ  ဖခငျ်ား ဖြစ်သည်။  

၂၀၁၄ – EFR Group Public Company Ltd. အာျား ပထမ္ဦျားဆံုျားသသာ ပုင်္ဂဂလ က လုပ်ငနျ်ားအဖြစ် 

၂၀၁၂တွင ် တရာျားဝင ် သပါငျ်ားစပ်ခ  သည်။ ၂၀၁၄တွင ် ယငျ်ားအာျား အမ္ ာျားပ ုင ် company 

အဖြစ် ဖပနလ်ည် ြွ ြို့စည်ျားခ  သည်။ ယငျ်ားလက်သအာက်ရှ  လုပ်ငနျ်ားဌာန 

အာျားလံုျားအာျားလည်ျား အမ္ ာျားပ ုင ်companyနငှ  ်အညီ ဖပနလ်ည် ြွ ြို့စည်ျားခ  သည်။ 

၂၀၁၄ – Kamigumi – EFR Logistics Myanmar Co., Ltd. အာျား Kamigumi Japan နငှ  ်EFR 

တ ု  အကကာျား joint venture အဖြစ် တရာျားဝင ် သပါငျ်ားစပ်ခ  သည်။ ယငျ်ားသည် 

ဖပည်တွငျ်ားသ ျားကွက်အတွက် ပ ု  သဆာငသ်ရျား ဆ ုငရ်ာ ဝနသ်ဆာငမ်္ှုမ္ ာျား သပျားရန ်ဖြစ်သည်။ 

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

Co., Ltd. နငှ  ်Southern Island Co., Ltd. နငှ  ်EFR တ ု  အကကာျား joint venture အဖြစ် 

တရာျားဝင ်သပါငျ်ားစပ်ခ  သည်။ Mandalay ပမ္ ျုြို့အာျား Myanmar၏ logistics hubအဖြစ် 

တည်သထာငရ်နန်ငှ  ်Mandalay နငှ  ်Yangon ကုနသ်ွယ်မ္ှု တ ု  အတွက် ဖြစ်သည်။ 

၂၀၁၇ – ရနက်ုနရ်ှ  river terminal project အာျား တ ုျားတက်သစရန ်Hlaing Inland Terminal & 

Logistics Centre Co., Ltd. အာျား Lan Pyi Marine နငှ  ် EFR တ ု  အကကာျား joint 

venture အဖြစ် တရာျားဝင ်သပါငျ်ားစပ်ခ  သည်။  

၂၀၁၈ – ဦျားသဆာင ် logistics service provider တစ်ရပ် အသနဖြင  ် logistics and supply 

change industry တစ်ရပ်လံုျားအာျား national strategic plan အဖြစ် အထျူားဖပျုရန ်

အတွက် EFRသည် ဖပနလ်ည် ြွ ြို့စည်ျားသည ် လုပ်ငနျ်ားစဉ်အာျား အပပီျားသတ်န ငုခ်  သည်။   

၂၀၂၀ – ၂၀၂၀ ဖပည ်နစ်ှတွင ် EFR သည် Yangon Stock Exchange ၏ ဆဋ္ဌမ္သဖမ္ာက် Listed 

Company ဖြစ်လာခ  သည်။ 

 



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

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

Code 00006 ISIN code MM0000600005 

Date Formed 10th April 2014 Management U Kyaw Lwin Oo 

(Chairman) 

Date Listed 28th May 2020 Financial year 1st April to 31st March 

Outstanding Shares 19,977,223 shares 

(as at 31st Jan 2020) 

Paid-up Capital MMK 13,638,599,000 

(as at 31st Jan 2020) 

Phone 

09-889948890 

01-9544076 

01-9544077 

Email info@efrgroupmm.com 

Address No.941, Corner of Shukhintha Mayopat Road and Myoma 11th Street, North 4th 

Ward, Thakayta Township, Yangon Region, Myanmar 

Business EFR is a fully integrated Total Logistics Service Provider. In order to be a 

contributor to the Myanmar Economy, EFR intends to invest and develop the 

National Logistics Infrastructure in the new era thus keeping in line with the 

Economic Boom that Myanmar is experiencing. EFR comprises of 7 Subsidiaries, 1 

Affiliate and 2 Project Companies operating successfully under the management 

of EFR Group of Companies Public Co., Ltd. as five divisions in diverse industries 

employing over 600 employees. 

 

EFR is an investment holding company that own shares in its own business units 

and companies that are engaged in a number of diverse businesses. Its core 

businesses are in the logistics industry. EFR has also invested in companies that 

are engaged in the logistics infrastructure development. EFR’s subsidiaries are 

also managed under their own management team, overseen by the CEO and the 

board of directors. 

Board of Directors U Kyaw Lwin Oo, Chairman 

U Mg Mg Oo, Vice Chairman 

U Aung Min Han, Executive Director 

Daw Khin Sone, Executive Director 

Daw Lae Lae Mu, Executive Director 

Daw Hnin Yee Mon, Executive Director 

Daw Zin Nyein Htwe, Executive Director 

U Min Sein, Independent Director 

Prof. Daw Hla Myint, Independent Director 

Dr. Daw Hla Theingi, Independent Director 

Website www.efrgroupmyanmar.com 

Lead Securities Company KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd. 

http://www.efrgroupmyanmar.com/


Auditor FAMAT Group 

Company History  1998 – EFR was founded by U Kyaw Lwin Oo as a customs clearance agent after        

gaining knowledges of logistics from his career of working under the 

Myanmar Container Lines. 

 

 1998 – Ever Flow River Trading Co., Ltd. was the first company incorporated under 

the Group and has been involved in the Trading Businesses. Ever Flow 

River Trading Co., Ltd. offering trade facilities to both exporters and 

importers. 

 

 1999 – EFR Glink Express Services Ltd. was incorporated as a first ever freight 

forwarder company under the Group in order to offer total logistics 

solutions via the international network partners. 

 

 2000 – Gold Shipping Agency Services Ltd. was set up as an agent company for 

the Hyundai Merchant Marine, an international well-known shipping line 

from Korea, offering sea freight services to customers. 

 

 2005 – Myanmar Round the World Logistics Ltd. was the 2nd Freight Forwarding 

company that was incorporated, specializing in the air freight forwarding 

business. It has been a cargo sales agent/ general sales agent for several 

well-known airlines, offering air freight services to customers. 

 

 2011 – Multipack Engineering Services Ltd. was set up as a logistics engineering 

company offering engineering services for in-house subsidiaries in 

services such as GOH constructions. 

 

 2011 – As the garment industry is booming and more customers required quality 

control services of the garments, MRTW Manufacturing & Inspection 

Company Ltd. was incorporated as a garment inspection company, 

offering inspections business especially to Japan Garment Customers. 

 

 2012 – Unison Choice Services Ltd. was the 3rd Freight Forwarding company 

founded by the Group and was set up to focus on the garment logistics 

business for well-known Clothing Brands. 

 

 2014 – EFR Group Public Company Ltd. was first incorporated as a private 

company in 2012. The restructuring into a public company was done in 

2014 and all units has been restructured under the public company. 

 

 2014 – Kamigumi – EFR Logistics Myanmar Co., Ltd. was incorporated as a joint 

venture between Kamigumi Japan and EFR. This unit was set up to offer 

transport services to the local market. 

 

 2016 – EFR Logistics & Distribution Centre (Mandalay) Co., Ltd. was incorporated 

as a joint venture company between Future Trading Co., Ltd. and Southern 



Island Co., Ltd. and EFR. It was incorporated in order to develop a logistics 

hub in Mandalay, Myanmar, connecting Mandalay and Yangon Trade 

flows. 

 

 2017 – Hlaing Inland Terminal & Logistics Centre Co., Ltd. was incorporated as a 

joint-venture between Lan Pyi Marine and EFR in developing a river 

terminal project in Yangon, Myanmar. 

 

 2018 – EFR completed a restructuring process to emphasize the whole logistics 

and supply change industry as a national strategic plan to be a lead 

logistics service provider. 

 

 2020 – EFR listed on Yangon Stock Exchange on 28th May, 2020. 

 


