ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္
၏
(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီး
သုိ႔တင္ျပသည့္
ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
မာတိကာ

အမွတ္စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

-

ဥကၠဌ၏အစီရင္ခံစာ

-

၁

နိဒါန္း

၁

၂

ကုမၸဏီတည္ေထာင္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္

၁

၃

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္သူ ဒါရိုက္တာမ်ား

၁

၄

ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း

၂

၅

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား

၂

ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း
၆

ကုမၸဏီ၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား

၃

၇

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

၄

၈

ေရရွည္အက်ိဳးတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား

၄

၉

ကာလတို အက်ိဳးတူ ကုန္သြယ္မႈ

၇

၁၀

၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈအေျခအေန

၈

၁၁

ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

၈

၁၂

ျပင္ပစာရင္းစစ္ခန္႔ထားျခင္း

၈

၁၃

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

၈

၁၄

အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀ေပးျခင္း

၈

၁၅

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

၉

၁၆

နိဂံုး

၉

-

ေနာက္ဆက္တြဲ - ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္
၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ား

-

ဥကၠဌ၏ အစီရင္ခံစာ
“ေလးစားအပ္ပါေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား”
မိမိတို႔ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (GLAD)
သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စတင္၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး၊ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ၁၀ႏွစ္ သက္တမ္း
ေက်ာ္ကာလသို႔

ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊ ဒီကုမၸဏီၾကီး စတင္တည္ေထာင္္

စဥ္က ကနဦးကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္(၇)ဦးနဲ႔ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ ၾကရာမွ
အစုရွယ္ယာမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ရွယ္ယာရွင္မ်ားစုဖြဲ႕ျပီးေနာက္အမ်ားျပည္သူသို႔
ရွယ္ယာမ်ား

ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး

အစုရွင္အမ်ား၏

လိုလားခ်က္ျဖစ္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔
အခါမွာေတာ့တည္ျငိမ္ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္
ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ထည့္၀င္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈ
ဲ ာ
မ်ားကို တိုးပြား လာေစရန္ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိျပီး ေဆာင္ရြက္ခ့ရ
ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ေရာက္ရွိေနျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေရး
အတြက္ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါတယ္။
မိမိတို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈ ႏွင့္ ေရတို ၀င္ေငြရရွိႏုိင္မႈတို႔ကို ႏွစ္ပိုင္းမွ်တစြာ ခြဲျခားျပီး
အာရုံစိုက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို စျပီးလုပ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ (၆)ႏွစ္
ေလာက္အရွိန္ယူခ့ရ
ဲ ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး(၆)ႏွစ္ ေလာက္အထိကိုေတာ့ ကုန္သြယ္ မႈေတြန႔ပ
ဲ ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက႑ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရန္စီစဥ္ခဲ့ရာ ပထမဆုံးမိမိတို႔ရဲ႕
ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအျဖစ္
Holdings

Public

Limited

အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္
ျမဳပ္နွံခဲ့ပါတယ္။

မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ

(MTSH)

ေငြက်ပ္သိန္း

တြင္

ကနဦး

၁၉၅၀၀

ပါ၀င္သည့္

အားထည့္၀င္ကာ

Myanmar Thilawa SEZ

အဖြဲ႔၀င္

ကုမၸဏီ(၈)ခုႏွင့္အတူ

၂၀၁၄ခုနွစ္မွစတင္၍

ရင္းႏွီး

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ားသိရွိ ျပီးျဖစ္သည့္ MTSH သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၀)ရက္ေန႔မွစ၍

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း(YSX)တြင္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ျပီးစေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ MTSH ရွယ္ယာ
မ်ားသည္ ေရာင္းခ်ရ အလြယ္ကူဆံုး ရွယ္ယာ အျဖစ္ခိုင္မာစြာတည္ရွိေနျပီး တန္ဖိုး (Value) အမ်ားဆံုး
ေရာင္း၀ယ္မႈျဖစ္ေသာ

အစုရွယ္ယာ

ျဖစ္တယ္ဆိုတာ

ကိုလည္းေနစဥ္

စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ

ျမင္ေတြ႔

ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇံု ဇုံ-ေအၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး၊ ဇံု-ဘီ၏ ၇၀၀ ဟက္တာ
အနက္မွ ပထမအဆင့္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္းအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကိုအသိေပး
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ဒုတိယ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္
ေတာင္သူမ်ား၊

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ား၊

ကုမၸဏီအတြက္လည္း
ေဖာက္ကားမႈ၏

အက်ိဳးရွိေစမည့္

ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာမည့္

စားသံုးသူျပည္သူအမ်ား
သစ္သီး၀လံ၊

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ စိုက္ပ်ိဳးသူ
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ပန္းမာန္

၊အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ

လက္ကားေစ်းႀကီးကို တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာ

အျပင္

ေရာင္း၀ယ္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ
“Myanmar Agro

Exchange Public Limited (MAEX)” တြင္ ကနဦး ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည္႔ ကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ က်ပ္သိန္း
၂၀၀၀၀

ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါတယ္။

မ်ားမၾကာမီ

ဒီဇင္ဘာလကုန္အတြင္း

မွာပင္

ဒညင္းကုန္း

သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ႏွင္႔ ပန္းမာန္လက္ကား ေစ်းသစ္ၾကီးမွာလည္း ပထမအဆင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္း

ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ရရွိခံစားရေတာ့မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ထည့္၀င္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ယခုအခါ MAEX ရွယ္ယာ ေစ်းႏွံဳးမွာလည္း ၂၅ %
ခန္႔ျမင့္ တက္ေနၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္ အလက္

တတိယ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္

နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိသည့္ Telecom
International Myanmar Co Ltd သည္ Myanmar National Telecom Holding Public Ltd (MNTH) ,
Star High Public Co ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ Viettel Group တို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး၊မိမိတို႔
GLAD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ MNTH တြင္ အျခား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (၁၀)ခု ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံေငြ US$
100,000 ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၉၃၇၄.၇၈၄၉၁ သိန္း ထည့္၀င္ထားပါေၾကာင္း ႏွင့္ မၾကာမီပင္
ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
မိမိတို႔အေနျဖင့္လြန္ခဲ့တဲ့

သုံးႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ကတည္းက

ကတိျပဳခဲ့တဲ့

အႏွစ္သာရရွိသည့္

ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့တ့သ
ဲ ည့္အတိုင္း ယခုဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေန
အထားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္

MNTH

ကုမၸဏီ၏

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါ၀င္ေသာ

ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း

တယ္လီဖုန္း မိုက္ခရိုေ၀့(ဖ္) တာ၀ါတိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကန္တရိုက္ ရယူ၍ မိမိတို႔
ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္၍ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
လွ်က္ရွိပါသည္။
မိမိတို႕ကုမၸဏီ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္တြင္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ အစုရွယ္ယာ
ရွင္မ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိတယ္ဆိုတာကို သတိျပဳမိ
ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတို႔

ကုမၸဏီသည္

လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္

ႏွစ္စဥ္

ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို
အျမတ္ေ၀စု

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ခဲ့သလို

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏

ေရရည္အက်ိဳးရွိေစမည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ

လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို
လည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အျမတ္
ေ၀စုမ်ားခြဲေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ေရတိုကုန္သြယ္မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မိမိႏွင့္အတူညွိႏိွဳင္းပူးေပါင္း လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း

အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အစြမ္းကုန္

ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ တစ္ခု
ျဖစ္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။

၀င္းေအာင္
ဥကၠဌ

-၁ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္
၏
(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀း
သို႔တင္ျပသည့္
ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
၁။

နိဒါန္း
ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏

(၁၁)

အႀကိမ္

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြ

အစည္းအေ၀း အား (၃၀ .၁၂. ၂၀၁၇)ရက္၊ စေနေန႔၊ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ အမွတ္ (၄၅၉)၊ ျပည္လမ္း၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Novotel Yangon Max Hotel - ၄ လႊာ၊ ျပည္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္တင္ျပသည့္

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း ျဖစ္ပါသည္။
၂။

ကုမၸဏီတည္ေထာင္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူ

ျပည္သူအမ်ား အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ႏိုင္ေရး၊ အျမတ္ခြဲေ၀ခံစားခြင့္ရရွိေရးကို အေလးထားလ်က္ အစီအမံ
မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိပါသည္။
မူလစတင္တည္ေထာင္စဥ္က

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္

အာဆီယံေဒသတြင္း

အဖြဲ႕၀င္

ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြမ္းရွီးျပည္နယ္၊
နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊

အေဆာက္အဦးမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမကြက္မ်ား
ေပးအပ္ခဲ႔ရာ အဆိုပါေပးအပ္သည့္ ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္
ရန္အတြက္

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု

လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္

စီးပြားေရးႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္ကို ကနဦး ဦးေဆာင္
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သူ (၇) ဦးျဖင့္
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ားပိုင္

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကနဦးစတင္
ကုမၸဏီတစ္ခု

တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီးေနာက္

အမ်ားပိုင္

ကုမၸဏီမ်ား

အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားထားၾကသူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
ရွယ္ယာအစုမ်ားထည့္၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာၾကျခင္းေၾကာင့္ ထိုအရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကပါသည္။
၃။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္သူ ဒါရိုက္တာမ်ား
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္အား မူလစတင္တည္ေထာင္သူ (Founder)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

အစဥ္အလာေကာင္းမြန္၍

ဂုဏ္သတင္းရွိသူ

ျမန္မာႏိုင္ငံသား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မူလကနဦး ဒါရိုက္တာမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၀၆ -၂၀၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈

-၂ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
အမည္

ရာထူး

(၁)

ဦး၀င္းျမင့္

ဥကၠ႒

(၂)

ဦး၀င္းေအာင္

ဒုတိယဥကၠ႒

(၃)

ဦးေဇာ္မင္း၀င္း

ဒါရိုက္တာ

(၄)

ဦးေအာင္လြင္

ဒါရိုက္တာ

(၅)

ဦးစိန္၀င္းလႈိင္

ဒါရိုက္တာ

(၆)

ဦးထြန္းေအာင္

ဒါရိုက္တာ

(ျမန္မာညြန္႕)
(၇)

ဦးၿငိမ္းေအာင္

၄။

ကုမၸဏီမွေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း
ကုမၸဏီသည္

လုပ္ငန္းမ်ား

မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ

သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမွတ္တမ္းႏွင့္

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ

ကုမၸဏီမတ
ွ ္ပံုတင္တြင္ပါရွိေသာ

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ

ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ

ခြင့္ျပဳေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ၊

ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အစုရွယ္ယာထည့္၀င္
ႏိုင္ၿပီး ထိုက္သင့္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ခံစားခြင့္ရရွိရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားစီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊

ျပည္ပႏိုင္ငံ၌ျဖစ္ေစ၊

စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာရယူ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ျခင္း ဖက္စပ္(JV) လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၅။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း
၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဘ႑ာႏွစ္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္

(၁၂)ဦး

အနက္မွဒါရိုက္တာ

(၄)ဦးျဖစ္ေသာ

ဒါရိုက္တာ ဦးခ်စ္ေဆြ၊ ဦးေအးလြင္၊ ဦးေက်ာ္ေဒ၀ ႏွင့္ ေဒၚရန္လင္း တို႔ ႏႈတ္ထြက္ၾကၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ားစာရင္းအား
(၃၁.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္

ျပဳလုပ္သည့္

ဒႆမအႀကိမ္ေျမာက္

အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီးတြင္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း (၇/၂၀၁၆) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပန္လည္
ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဒါရုိက္တာ(၁၂)ဦးကို တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအေ၀း
ႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။

-၃ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ (၁)

အမည္

အလုပ္အကိုင္/တာ၀န္

ရာထူး

ဦး၀င္းေအာင္

ဥကၠ႒

ဥကၠ႒

ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
(၂)

ဦးေဇာ္မင္း၀င္း

ဥကၠ႒၊ UMFCCI ႏွင့္

ဒုတိယဥကၠ႒

ဥကၠ႒၊ Myanmar Industries Allliances Public Ltd.
(၃)

ဦးစိန္၀င္းလႈိင္

ဥကၠ႒၊ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳး

ဒါရိုက္တာ

ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း
ဥကၠ႒၊ျမန္မာထြတ္ေခါင္ကုမၸဏီလီမိတက္
(၄)

ဦးခ်စ္ေဆြ

ကုန္သည္

ဒါရိုက္တာ

(၅)

ဦးခိုင္ေ႒း

ကုန္သည္

ဒါရိုက္တာ

(၆)

ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး

MD, ေအာင္ႏိုင္သစၥာကုမၸဏီလီမိတက္

ဒါရိုက္တာ

(၇)

ဦးတင္ျမင့္(ေခၚ)

MD, Hope Flower Trading

ဒါရိုက္တာ

ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ ေမလင္းဖက္ရွင္ႏွင့္

ဒါရိုက္တာ

ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္
(၈)

ေဒၚရန္လင္း

ဆန္းသစ္လြင္အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
(၉)

ဦးမင္းစိန္

ကုန္သည္

ဒါရိုက္တာ

(၁၀)

ဦးေက်ာ္ေဒ၀

MD, UKD World Class International

ဒါရိုက္တာ

Co.,Ltd.
(၁၁)

ဦးေအး၀င္း

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊
UMFCCI

UMFCCI
အစုရွယ္ယာကိုယ္စားျပဳ
ဒါရိုက္တာ

(၁၂)

ဦးထြန္းေအာင္

MD, Myanmar Nyunt Co.,Ltd.

မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာမ်ားအလွည့္က်ထြက္ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည့္ အေလွ်ာက္
ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္ ၁၂ ဦးအနက္မွ ဒါရိုက္တာ ၄ ဦးျဖစ္ေသာ ဒါရိုက္တာ ဦး၀င္းေအာင္၊ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း၊
ဦးထြန္းေအာင္၊ ဦးစိန္၀င္းလႈိင္တို႔မွ ႏႈတ္ထြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဒါရိုက္တာအျဖစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုပါက
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ၂၂.၁၂.၂၀၁၇ ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြ႔အ
ဲ စည္းအေ၀း (၉/၂၀၁၇) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္း ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ျပင္ပစာရင္းစစ္အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းကို (၂၈.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္ေသာ
အဖြဲ႕အား

ဒါရိုက္တာအဖြ႔အ
ဲ စည္းအေ၀း
ျပင္ပစာရင္းစစ္

(၇/၂၀၁၆)

အျဖစ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း

သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

(၃၁.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဦး၀င္းသင္ႏွင့္

က်င္းပျပဳလုပ္သည့္

-၄၆။

ကုမၸဏီမတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား
ကုမၸဏီ၏ သတ္မွတ္မတည္ေငြရင္း (Authorized Capital) သည္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/ (က်ပ္သန္း

တစ္ေသာင္းတိတိ) ျဖစ္၍ အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ိ/- (က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ) သတ္မွတ္ၿပီး
အစုရွယ္ယာေပါင္း

(၁,၀၀၀,၀၀၀)

ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအစုရွယ္ယာရွငမ
္ ်ားအနက္

(က)အစုရွယ္ယာ

(၅၀၀,၀၀၀) စုႏွင့္ (ခ)အစုရွယ္ယာ (၅၀၀,၀၀၀) စု ခြဲျခားထားရွိပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ (က)အစုရွယ္ယာႏွင့္ (ခ)အစုရွယ္ယာ ခြဲျခားထားရျခင္းမွာ ေငြေၾကးအင္အားၾကီးမား
သူမ်ားမွ ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္၀င္လာၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္လာျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (က)အစု
ရွယ္ယာမ်ားကို

တစ္စုလွ်င္

၀ယ္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး

(၂)မဲ

ေပးႏိုင္ခြင့္ျဖင့္

(ခ)အစုရွယ္ယာကို

တည္ေထာင္သူ

တစ္စုလွ်င္(၁)မဲ

မူလ

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွသာ

ေပးႏိုင္ခြင့္ျဖင့္

အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔

ခြဲေ၀ေရာင္းခ် ေပးခဲ႔ပါသည္။
၇။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ယခုအခါ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ ၆၅၂ ဦးရွိၿပီး (က)

အစုရွယ္ယာ(၁၂)ဦး အစု(၆၅၇၅၀)ႏွင့္ (ခ)အစုရွယ္ယာရွင္(၆၄၀)ဦး၏ အစု(၃၃၄၀၈၈) အစု အေရအတြက္
စုစုေပါင္း (၃၉၉၈၃၈) တန္ဘိုးအားျဖင့္ ၃,၉၉၈,၃၈၀,၀၀၀ိ/- ကို မတည္ရင္းႏွီးထားပါသည္။
၈။

ေရရွည္အက်ိဳးတူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား

၈-၁။

ျမန္မာသီလ၀ါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုး(လ္)ဒင္း(စ္) ပတ္ဘလစ္လီမိတက္ (Myanmar

Thilawa

SEZ

Holdings Public Limited - MTSH) တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Myanmar Thilawa SEZ Holdings
Public Limited (MTSH) တြင္ စတင္တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အဖြ႔၀
ဲ င္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ
ခဲ႔ပါသည္။
MTSH ကုမၸဏီ သို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေငြ က်ပ္သိန္း ၁၉၅၀၀ အားထည့္၀င္ခ႔ရ
ဲ ာအစုရွယ္ယာပါ၀င္မႈ ၅%
ျဖစ္ၿပီး အျခားကုမၸဏီ(၈)ခုအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ အနာဂါတ္
တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စီးပြားေရးတိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေစမည့္

အလားအလာမ်ားစြာရွိေနၿပီး၊

ႏိုင္ငံတကာမွ

စီးပြားေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကိုလြန္စြာရရွိေနေသာ
စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited (MTSH) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔
ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄) ျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ကုမဏ
ၸ ီအျဖစ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။
၎အျပင္ GLAD အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ထားသည့္ MTSH သည္ အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္
ျဖစ္ေသာ

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ

တည္ေထာင္ထားသည့္

သီလ၀ါအထူး

စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီ (TSMC) မွ ၂၀% ၊ MTSH အေနျဖင့္ ၈၀% ထည့္၀င္ပူးေပါင္းကာ Thilawa
Property Development Limited (TPD) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခ႔ပ
ဲ ါသည္။
အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ပထမအဆင့္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္

-၅ရွိေသာ ဇုန္ “ေအ” ရွိ လူေန အိမ္ယာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မႈ
(Residential & Commercial) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
၎လူေနအိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Residential & Commercial
Development) တစ္ခုလံုးတြင္ ေျမယာျပဳျပင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ (လမ္းႏွင့္ ေျမသားျပဳျပင္
ေရး) လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းစနစ္၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ စြန္႔ထုတ္ပစ္သည့္ လုပ္ငန္း
အပါအ၀င္ ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလုပ္ငန္း ၿပီးစီးေနၿပီး ဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ဓါတ္ဆီဆိုင္
မ်ားႏွစ္ရွည္

ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္

ေျမငွါးခ်လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

ဟိုတယ္အေဆာက္အဦး

ေဆာက္လုပ္ရန္ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္ခန္းမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ရံုး ႏွင့္ ဟိုတယ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦး
မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားလည္း

ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ

စီမံကိန္းအတြင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုျဖစ္ေသာ Super Hotel တည္ေဆာက္ရန္ ေျမငွါးရမ္းေပးထားၿပီး
ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ (၄)ထပ္ Shop House
ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆင့္ျမင့္ လူေနအေဆာက္
အဦး Lake View Condo တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း စီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
ကုမၸဏီ၏

ဥကၠ႒

ဦး၀င္းေအာင္သည္

သီလ၀ါအထူး

စီးပြားေရးဇုံႀကီး

ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ MTSH
ဒါရိုက္တာ အဖြ႔၏
ဲ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီ စတင္တည္ေထာင္ စဥ္ကပင္ စတင္ဦးေဆာင္ခ႔ၿဲ ပီး
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ MTSH ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစုံညီ
အစည္းအေ၀း (AGM) တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္က်င္းပခဲ႔သည့္ MTSH ၏
တတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀း (AGM) တြင္လည္းေကာင္း ဦး၀င္းေအာင္အား
ျပန္လည္မဲေပးေရြးခ်ယ္ခ႔ၾဲ ကၿပီး၊

ဆက္လက္၍

BOD

ဥကၠ႒အျဖစ္

ဦးေဆာင္ရန္

BOD

အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားက

တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ႔ပါသည္။ GLAD မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းသည္
အဆိုပါ MTSH တြင္ Alternative Director အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ (GLAD) မွ MTSH တြင္ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သိန္း
၁၉၅၀၀ အတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေပးအပ္ေသာ အျမတ္ (Dividend) ၂၀% အတြက္
အျမတ္ေ၀စု က်ပ္သိန္း ၃၉၀၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္(စ္)ခ်ိန္း (YSX) ၀င္ၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစုအေရအတြက္ ၁၉၈၄၀၆၀ အေပၚတြင္ ေပးေသာအျမတ္ ၂၅%
ျဖစ္ေသာ

အျမတ္ေ၀စု

ေငြက်ပ္သိန္း

၄၉၆၀.၁၅

ကိုလည္းေကာင္း၊

၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာႏွစ္အတြက္

အစုအေရအတြက္ ၁၉၀၈၅၂၅ အေပၚ တြင္ ေပးေသာအျမတ္ေ၀စု ၂၆% ျဖစ္ေသာ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၉၆၂.၁၆
အားလည္းေကာင္း အက်ိဳးအျမတ္ လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၃၁.၃.၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ YSX စေတာ့
ေစ်းကြက္တြင္ MTSH ရွယ္ယာတစ္စု (၁၀၀၀ က်ပ္) ၏တန္ဖိုးသည္ က်ပ္ ၄၁၀၀ ခန္႔ ရွိျပီး၊ ယခု အစီရင္
ခံစာေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဘိုးမွာ က်ပ္ ၃၁၀၀ ျဖစ္ပါသည္။
၈-၂။

ျမန္မာအက္ဂရိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္ (Myanmar Agro Exchange Public Limited MAEX) တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
Myanmar Agro Exchange Public Limited (MAEX) ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ

-၆ဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ အမွတ္- ၁၇၈၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ (ရက) (၁၄-၉-၂၀၁၅) ျဖင့္
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
Myanmar

Agro

ေတာင္သူလယ္သမား၊

Exchange

Public

Limited

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴထုတ္လုပ္သူမ်ား၊

(MAEX)

သည္

၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ား၊

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ
လက္လီလက္ကား

ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျပည္ပတင္ပို႔သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေပါင္းကူးေပးေသာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာမည့္
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ေစ်းႀကီးအျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ Agro Commodity Exchange Center
တစ္ခုေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္

ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒညင္းကုန္းေစ်းအနီး ေျမဧက ၈၃ ဧက ေပၚတြင္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္
သစ္သီး၀လံ လက္ကားေစ်းႀကီးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ Myanmar Agro
Exchange Public Limited (MAEX) တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ေရႊႏိုင္ငံ
အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ ထည့္၀င္ထားရွိပါသည္။
ဲ စည္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ က်ပ္သိန္း ၇၅၀၀ အား ၈.၆.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြ႔အ
အေ၀း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၅) မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၄.၁၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္
ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၅) ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၇၅၀၀ အားလည္းေကာင္း၊ Right
Share အေနျဖင့္ ၁၈.၁၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အားလည္းေကာင္း ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း
၂၀၀၀၀ ထပ္မံ ရင္းႏွီးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ GLAD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ MAEX ကုမၸဏီ၏ ၉.၂% ရွယ္ယာကို
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရွိပါသည္။
Myanmar Agro Exchange Public Limited (MAEX) မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္
လ်က္ရွိေသာ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္
အႀကီးစားပြဲရံု/ ရံုးခန္း/လူေန အေဆာက္အဦးမ်ား (Shop House)၊ သစ္သီးမ်ိဳးစံုေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ခန္းမ်ား
ေစ်းရံု၊ ပန္းမန္ေရာင္း၀ယ္ ေရးရံုႏွင့္ အသားငါး၊ ပင္လယ္စာ ကုန္ေျခာက္ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး သီးႏွံပစၥည္း
ေရာင္း၀ယ္ေရးရံု၊

စိုက္ပ်ိဳးသူ/

ေတာင္သူမ်ား

တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈေစ်းရံု၊

ရာသီထြက္ကုန္သီးႏွံေစ်းရံု၊

အသင့္ျပဳျပင္ထုတ္ပိုးၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံမ်ား ေရာင္း/၀ယ္ေရးရံု၊ ေတာင္သူလက္လီ
ေရာင္းခ်ရန္ စသည့္ေစ်းရံုႀကီးမ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ တင္ေဆာင္လာေသာ သီးႏွံမ်ား အျခားကုန္တင္
ယာဥ္မ်ားသို႔ တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ေနရာ၊ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး
၀လံ တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္/ အေအးခန္းစက္ရံု၊ အေအးခန္းမ်ား (Food & Vegetable Cold Storage)၊
အဆင့္ျမင့္ေစ်းရံု (Hyper Market)၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (Food Court)၊ ၈ ထပ္ ဟိုတယ္၊ စက္သံုးဆီ
အေရာင္းဆိုင္ စသည္မ်ားကို အဆင့္အလုိက္ (Phase by Phase) တည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်ငွါးရမ္း
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ခန္႔မွန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ (၁၁၈.၉၉) ဘီလီယံ
ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။
စီမံကိန္းပထမအဆင့္တြင္ ၃ ထပ္/ ၄ ထပ္ Shop House အေဆာက္အဦး (၃၂)လံုး၊ သစ္သီး၀လံ
မ်ိဳးစံု ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ခန္းမ်ား ေစ်းရံုႀကီး (၁) ရံု၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္းမာန္ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ အသားငါး၊
ပင္လယ္စာ ကုန္ေျခာက္ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုးသီးႏွံ ပစၥည္းယာယီေရာင္း၀ယ္ေရးရံုႀကီး (၁)ရံု၊ ေတာင္သူ/
လက္လီေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ေစ်းရံုႀကီး (၁)ရံု၊ အ၀င္အထြက္ (၄) လမ္းသြား လမ္းမႀကီး၊ ယာဥ္မ်ားမွ
တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ရ
ဲ ာ
ေစ်းရုံႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ ၉၇ % ၿပီးစီးေနၿပီး၊ ၃ ထပ္၊

-၇၄ထပ္ Shop House တည္ေဆာက္မႈမွာ ၇၀% ခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယခုဒီဇင္ဘာလမကုန္ခင္
ပထမအဆင့္အား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
၈-၃။

ျမန္မာေနရွင္နယ္တယ္လီကြန္း ဟိုးလ္ဒင္းစ္ ပတ္ဘလစ္လီမိတက္ (Myanmar National Telecom
Holdings Public Ltd - MNTH) တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ စတုတၳေျမာက္

ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိသည့္ Telecom International Myanmar Co Ltd
တြင္ Myanmar National Telecom Holdings Public Ltd (MNTH) အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၃% Star
High Public Co မွ ၂၈% ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ Viettel Group မွ ၄၉% ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီခ႔ၾဲ ကၿပီး GLAD
အေနျဖင့္ အျခားျမန္မာ ပုဂၢလိက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၁၀ ခုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ရန္
ဆုံးျဖတ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။
ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ US$ 100,000 အား (ပထမအႀကိမ္) အျဖစ္ ၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက္
ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၅)မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊
ကနဦးသုံးစြဲမည့္ ရံပုံေငြက်ပ္သိန္း (၁၀၀)အား ၂၃.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာ
အဖြ႔ဲ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရံပုံေငြက်ပ္ သိန္း (၁၀၀)အား ၂၇.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ထပ္မံထည့္၀င္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
ပထမႏွစ္ထည့္၀င္ရမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ Equity USD 1 Million ၏ ပထမအရစ္ USD 0.43
Million အား တစ္္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၄၀ က်ပ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ က်ပ္သိန္း ၅၇၆၂ အား
၂၈.၁၂.၂၀၁၆

ရက္တြင္

က်င္းပသည့္

ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲ

အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္

(၇/၂၀၁၆)

၏

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၃.၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ့ပ
ဲ ါသည္။
ဒုတိယအရစ္ထည့္၀င္ရမည့္ Equity အခ်ိဳး USD 250571.58 အား တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၁၃၆၂ က်ပ္ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ က်ပ္သိန္း ၃၄၁၂.၇၈၄၉၁ သိန္း အား ၂၈.၁၂.၂၀၁၆ ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္
ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၆)၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ (၁၈.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္
ထပ္မံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
၉။

ကာလတို အက်ိဳးတူ ကုန္သြယ္မႈ
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကာလတို

အက်ိဳးတူ

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ

ျပည္တြင္းျပည္ပ

ဆန္တင္ပို႔ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊

သၾကားတင္သြင္းတင္ပို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးတူ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
-

ေရႊနဂါးမင္း ကုမၸဏီလီမိတက္

-

ေအာင္ႏိုင္သစၥာ ကုမၸဏီလီမိတက္

-

Myanmar ACME Co.,Ltd.

-

ေမလင္းဖက္ရွင္ ႏွင့္ ဆန္းသစ္လြင္အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

-

ဦးခ်စ္ေဆြ

-၈၁၀။

၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈအေျခအေန
GLAD ၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သဘာ၀အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည့္

အားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္
ကုမၸဏီ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ(၁)ဦး ႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ (၁)ဦးတို႔မွ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္
လွ်က္ရွိၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ စီမံေရးရာဌာန ၀န္ထမ္း(၂) ဦး၊ ေငြစာရင္းဌာန ၀န္ထမ္း(၁) ဦး၊ စာရင္းစစ္
၀န္ထမ္း (၁) ဦး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာန ၀န္ထမ္း(၁) ဦးထားရွိပါသည္။
၁၁။

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း
ကုမၸဏီစတင္

တည္ေထာင္သည့္

၂၀၀၆-၂၀၀၇

ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြ

အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ႔ရာ ယခုႏွစ္တြင္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ထိ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ႔ၿပီး
အျမတ္ေ၀စုမ်ားလည္း ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။
၁၂။

ျပင္ပစာရင္းစစ္ခန္႔ထားျခင္း
ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္အျဖစ္ Win Thin & Associates ကိုလည္း ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္စဥ္

မွစ၍ အစုရွင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ခန္႔ထားခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္
လည္း ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီးမွ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူခ႔သ
ဲ ျဖင့္ ဆက္လက္
ခန္႔ထားခဲ႔ပါသည္။
၁၃။

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးေငြမွာ “က” အစုရွယ္ယာ (၆၅၇၅၀) စု၊ “ခ” အစုရွယ္ယာ (၃၃၄၀၈၈) စု ျဖစ္၍

ရင္းႏွီးေငြ တန္ဖိုးမွာက်ပ္ ၃,၉၉၈,၃၈၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ႏွစ္အျမတ္လက္က်န္ က်ပ္ ၈၉၈,၁၂၉,၀၂၄.၁၃
ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၉၃၈,၄၂၁,၀၁၀.၁၇ ျဖစ္ရာ ၃၁.၃.၂၀၁၇ ေန႔ရွိ စုေဆာင္းၿပီး
အျမတ္ လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ၉၅၆,၉၀၆,၄၃၄.၃၀ ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပရွင္းတမ္းကို
စာရင္းစစ္အဖြ႔၏
ဲ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္း အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္တင္ျပထားပါသည္။
၁၄။

အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀ေပးျခင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ( ၁၅ )ရက္ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြ႔အ
ဲ စည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၈ /၂၀၁၇)၏

ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေ၀စုအား မူရင္းအစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္
က်ပ္ ၁၄၀၀ ( အစု ရွယ္ယာ မူရင္းတန္ဖိုး၏ ၁၄ % ) ျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ႔ၿဲ ပီး ယေန႔
၃၀.၁၂.၂၀၁၇

ရက္ေန႔

က်င္းပမည့္

(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီးမွ

အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစု တစ္စုလွ်င္ ၁၄၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အျမတ္
(Dividend) ကို ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ေ၀စုမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္အလိုက္ အျမတ္ခြဲေ၀
ေပးမႈအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ ပါသည္။
ဘ႑ာႏွစ္

အျမတ္ခြဲေ၀မႈရာခိုင္ႏႈန္း

ခြဲေ၀သည့္အျမတ္ေငြက်ပ္သိန္း

(က)

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္

၂၅%

၂၃၂၅.၀၀

(ခ)

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္

၂၅%

၁၉၂၇.၂၇

(ဂ)

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္

၂၅%

၂၀၅၇.၃၉

-၉(ဃ)

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္

၂၅%

၂၄၈၀.၈၃

(င)

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္

၁၄%

၁၇၉၆.၀၀

(စ)

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္

၂၅%

၆၂၅၀.၀၀

(ဆ)

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၃၀% (၂၀%+ Bonus Share ၁၀%)

၉၉၉၇.၇၈ (၇၄၉၇.၇၈+၂၅၀၀.၀၀)

(ဇ)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္

၁၅%

၅၉၉၇.၅၇

(စ်)

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၂%

၈၇၉၆.၄၃

(ည)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္

၁၄%

၅၅၉၇.၇၃၂

၁၅။

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
လက္ရွိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

အရွိန္အဟုန္မပ်က္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္

ေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စက္မႈ/အိမ္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ ေရတိုအက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္မည့္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကုမၸဏီ၏ ပံုမွန္၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးပမ္း လ်က္ရွိပါသည္။
ကုမၸဏီသည္
ဆန္ဆန္၊

ရရွိထားၿပီးေသာ

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို

အက်ိဳးရွိရွိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

တိတိက်က်၊

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

ျမန္ျမန္
ကုမၸဏီ၏

ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားအား စီမံကိန္း၊ စီမံေရးရာ တာ၀န္စသည္တို႔ကို သီးျခားသတ္မွတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ၿပီး
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံမွ အခါအားေလ်ာ္စြာရရွိသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထား၍ ကုမၸဏီ
အတြက္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္သြားရန္၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရံုသာမက အစုရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ ထိုက္သင့္
စြာရရွိၿပီး၊ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားလည္း တိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ မျဖစ္မေနလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္
Corporate Governance က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ကၽြမ္းက်င္သူ အဆင့္ျမင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား (Professional
Executive) မ်ားခန္႔ထား၍ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၆။

နိဂံုး
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ဒါရိုက္တာအဖြ႔မ
ဲ ွ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားခ်မွတ္ ညွိႏႈိင္း

ေပါင္းစပ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ကာ အစုရွင္မ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ လက္ရွိ
အစုရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ား ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေစႏိုင္သည့္
အျပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တည္ေထာင္ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

တန္ဘိုးအရွိဆံုးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္း (YSX) တြင္ ေစာႏိုင္သမွ် ေစာလ်င္စြာ စာရင္း၀င္ခြင့္
(Listed) ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲ
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္

ရက္စြဲ ။

။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ( ၃၀ )ရက္။

ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္
၏
ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
ဦး၀င္းေအာင္သည္ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏ဥကၠဌ ျဖစ္ပါ
သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္
ေသာ

အေထြေထြကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္

ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဲ ည့္ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ
လီမိတက္၏ မူလဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခ့သ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိကုမၸဏီ၏ ဒုတိယဥကၠဌတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ မွ ယေန႔တိုင္ ကုမၸဏီ၏ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဦးဝင္းေအာင္သည္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (MTSH) ၏
ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္ေပၚအေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဦးေဆာင္အားစိုက္ၾကိဳးပမ္းညွိႏွိဳင္း၍ ၾကိဳးစား
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရရွိရန္ႏွင့္
အမ်ားျပည္သူ မ်ားမွ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑မွ ဦးေဆာင္ညွိႏိႈ္င္းခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ဦး၀င္းေအာင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးရွိ စိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူမ်ား၊
တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ၀ယ္ယူစားသုံးသူမ်ား၊ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သူ မ်ား၊ ျပည္ပတင္ပို႔သူမ်ားအား
တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေပါင္းကူးေပးမည့္ ဒညင္းကုန္း ေခတ္မီ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီး

ဟင္းရြက္ ႏွင့္ ပန္းမာန္

လက္ကား ေစ်းသစ္ႀကီး တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Myanmar Agro
Exchange Public Limited (MAEX) ဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္
ရွိသူျဖစ္ပါသည္။
စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ Myanmar National
Telecom Holdings Public Limited (MNTH) ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဦး၀င္းေအာင္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ဖ႔ံၿြ ဖိဳးေရး အမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးကို ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ Yangon
Metropolitan Development Public Company Limited (YMD) ၏ ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္ တစ္ဦးလည္း
ျဖစ္ပါသည္။
ထိုျပင္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္ - (United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific , UN- ESCAP) ၏ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦး
အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဦး၀င္းေအာင္သည္ Dagon Group of Companies ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး
ယင္းကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌျဖစ္ပါသည္။ Dagon Group of Companies သည္ အိမ္ျခံေျမဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊
ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ ဘက္စုံလယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

တန္ဖိုးျမွင့္စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ကုန္စည္

ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္သုံးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑အပါအ၀င္
လုပ္ငန္းက႑မ်ိဳးစုံတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဦးေဇာ္မင္း၀င္းသည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္
ရွိေသာ

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လီမိတက္ (Golden Land East Asia Development Limited) ကို
ကမကထျပဳ

တည္ေထာင္

ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္

ခဲ့သူမ်ားအနက္

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္

အဖြဲ႕၀င္

တစ္ဦးျဖစ္ျပီး

လွ်က္ရွိပါသည္။

Myanmar

Industries Alliances Public Limited တြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Myanmar Thilawa SEZ Holding
Public Ltd ၏ Alternate Director အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ United Diamond Motor Company Limited ၏
ဒါရိုက္တာအျဖစ္ လည္းေကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Aeon Co.,Ltd ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စက္မႈႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
ဦးေဇာ္မင္း၀င္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ
လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
ႏိုင္ငံေတာ္အမ်ိဳးသားအဆင့္

စီးပြားေရးႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

ေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း

အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္

လည္းေကာင္းပါ၀င္၍ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ဦးေဆာင္အသင္းျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၆၊ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လွ်က္
ရွိပါသည္။ ျပည္ပစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ASEAN Business Advisory Council, East
Asia

Business

Council,

Greater-Mekong

Sub-region

အဖြဲ႕မ်ားတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စီးပြားေရး

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ မဟာသိပၸံဘြဲ႕
ရရွိျပီးသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ဦးစိန္၀င္းလႈိင္သည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လီမိတက္

၏

ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
စက္မႈလက္မႈ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္

အလုပ္အမႈေဆာင္

အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္

လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းတြင္ ဥကၠ႒၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

ဘန္ေကာက္

ၿမိဳ႕တြင္

ရံုးစိုက္သည့္

Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific
(AFMA) ၏ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ Myanmar Acme Co., Ltd. ၏
ျဖစ္ပါသည္။

ဥကၠ႒ လည္း

ဦးထြန္းေအာင္သည္

ေရႊႏိုင္ငံ

မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ

အေရွ႕အာရွ

ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဦးထြန္းေအာင္သည္

လီမိတက္

ျမန္မာညြန္႔

၏

ကုမၸဏီ

လီမိတက္ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခဲ႔သူမ်ားအနက္ တစ္ဦး
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္

ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီ၏

ရွိပါသည္။ ျမန္မာညြန္႔ကုမၸလီမိတက္သည္ ပဲမ်ိဳးစံု တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ တင္ပို႔ျခင္း
လုပ္ငန္းႏွင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဦးထြန္းေအာင္သည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္

စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အျဖစ္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ
ယေန႔တိုင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဦးခ်စ္ေဆြသည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လီမိတက္တြင္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ျဖင့္ တပ္ရင္းမွဴး
တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနတြင္

ဒုဦးေဆာင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ သည္။ ေမၿမိဳ႕ စစ္တကၠသိုလ္မွ
B.Sc., D.S.A ဘြဲ႕ ရရိွခဲ့ပါသည္။

ဦးခိုင္ေ႒းသည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွ

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

Trade

Garden

လီမိတက္တြင္

Company

Limited.

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္
စားအုန္းဆီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိပါသည္။ ဦးခိုင္ေ႒းသည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ M.B.A ဘြဲ႕ရရွိခဲ႔ပါသည္။

ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးသည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွအာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လီမိတက္၏

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ (MRF)တြင္
တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ယေန႕ထက္ထိတိုင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
လ်က္ရိပ
ွ ါသည္။ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးသည္ Aung Naing Thitsar Co.,Ltd ကို ၂၀၀၀
ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ယေန႔ Aung
Naing

Thitsar

Group

of

Companies

တြင္က်ယ္စြာလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ႀကီး၏

ဥကၠ႒အျဖစ္

လုပ္ငန္းကို

Aung Naing Thitsar Group of Companies သည္ ဆန္စပါးအထူးျပဳလုပ္ငန္းကို The Whole
Supply Chain လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဆန္စပါး
စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ Micro
Financing

ပံ႔ပိုးေပးျခင္း၊

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး

စက္ယႏၱရားမ်ား၊

ထြန္စက္၊

ရိတ္သိမ္းေျခြလွည့္စက္

တင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အငွားလိုက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စေသာအမ်ိဳးမ်ိဳး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္
လ်က္ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာဘက္စံုေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း Multimodal Transport Logistics & Shipping
သည္ Ro Ro Service, Container Service၊ Freight Forwarding ႏွင့္ Ro Ro ကားသေဘာၤမ်ားတြင္ ကား
တင္/ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ Stevedoring Team မ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္
အျပင္ Local Inland Transportation လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို Port to Door, Door to Door Service
မ်ားပါ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း/ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အိမ္စီးကားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မ်ား အားလံုးကို ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ Used Cars ႏွင့္ Brand New Cars မ်ားကို တင္သြင္း/
ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရိတ္သိမ္းေခၽြေလွ႔စက္ႏွင့္ ထြန္စက္ကိုလည္း Japan
ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ေမာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလည္း
ႏိုင္ငံတကာမွ

တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္ေသာ

Technician

မ်ားျဖင့္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္

ထိန္းသိမ္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္သည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

လီမိတက္၏

ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ Kaung Pyae San Co.,Ltd တြင္ ဥကၠ႒
Hope Flower Trading ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုကတ
္ ာ တစ္ဦးလည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Automobile Development Public Co.Ltd (MADP) ႏွင့္
Myanmar

Agribusiness

Public

Corporation

Limited

(MAPCO)

တြင္

Executive Director တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒
အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္အသင္းတြင္လည္း အလုပ္အမႈေဆာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ႏွမ္း

ကုန္သည္မ်ားအသင္းတြင္

အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္

လည္းေကာင္း

တာ၀န္

ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕၊ မဟာသုေတသနဘြဲ႕
ႏွင့္ M.A, M.Res, B.Sc, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.D.S, D.L.I.S, D.A.P, H.G.P ဘြဲ႕တို႔ကိုရရွိခဲ႔ပါသည္။

ဦးမင္းစိန္သည္

ေရႊႏိုင္ငံ

ဒါရိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္
လီမိတက္တြင္

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

ဒါရိုက္တာအျဖစ္(၃)ႏွစ္ခန္႔

လီမိတက္တြင္

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဦးမင္းစိန္သည္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ မီနီမားကက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ရာသီထြက္သီးႏွံမ်ား
ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕တြင္ အေဖ်ာ္ယမကာစက္ရံု၊ ေခ်ာင္းသာ
တြင္ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္၊

တည္းခိုခန္း လုပ္ငန္းႏွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္

လ်က္ရိွပါသည္။ ဦးမင္းစိန္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လုပ္သားမ်ားေကာလိပ္မွ B.A ( Philosophy ) ဘြဲ႕ကို
၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေဒၚရန္လင္းသည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လီမိတက္၏

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚရန္လင္းသည္ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းü
ဆန္းသစ္လြင္ဖက္ရွင္ႏွင့္အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
ကိုရီးယား ဆြဲသားစမ်ားကို စတင္တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရင္း အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
မ်ားကို တြဲလ်က္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကမာရြတ္ ဆင္မလိုက္ေစ်းအနီးတြင္ ဆန္းသစ္
ဖက္ရွင္ႏွင့္ အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေမလမွ စတင္၍
ယုဇနပလာဇာတြင္ ေမလင္းဖက္ရွင္ဆိုင္ကို ဖြင့္လွစ္

ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေမလင္းဖက္ရွင္ဆိုင္ကို ရန္ကုန္ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး၊ ဘူတာရံု မွတ္တိုင္အနီးတြင္ ထပ္တိုး
ဖြင့္လွစ္ထား ပါသည္။

ဦးေက်ာ္ေဒ၀သည္

ေရႊႏိုင္ငံ

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္

တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ခုႏွစ္တြင္

အေျခခံပညာ

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၁၉၇၈ခုႏွစ္တြင္

လီမိတက္

ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး

အထက္တန္းေက်ာင္းကို

၏

၁၉၉၅

ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးျဖင့္

ဲ ်ားမွာ MA (Southeast Asia and the Pacific
ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ရရွိေသာ ဘြ႔မ
Studies), Postgraduate Diploma in Economics Studies, Diploma in
English, Bachelor of Business Administration တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ UKD WorldClass Int'l Co.,Ltd. ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Trading လုပ္ငန္းျဖင့္ စတင္
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ Construction လုပ္ငန္းကိုပါ ဆက္လက္
တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီတြင္ Managing Director ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္
ရိွပါသည္။ Myanmar Renowned Investment Co., Ltd. ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ UMFCCI တြင္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကို လည္းေကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တာ၀န္ကိုလည္းေကာင္း
ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ လူမွဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေနျဖင့္ မိသားစု၏
ေငြပေဒသာပင္

စိုက္ထူျခင္း၊

အဆင့္ျမင့္

ပညာႏွင့္

အေျခခံပညာ

မျမတ္ေလး ပညာေရး

ေက်ာင္းသား၊

ေက်ာင္းသူမ်ားအား

ဆုမ်ားေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ IATSS Fourm (Young Leadership
Training

Program)

၂လ

Scholarshipကို

၂၀၁၀

ခုႏွစ္တြင္

ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသျဖင့္

တက္ေရာက္ခြင့္

ရရိွခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသု႔ိ ျပန္လည္ေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ Alumni Association of IATSS Forum Myanmar
၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဦးေအး၀င္းသည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လီမိတက္တြင္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္

(UMFCCI)

ကိုယ္စားျပဳ

ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕၀င္

တစ္ဦး

ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေအး၀င္းသည္ MICEO တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာအျဖစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

MICEO

သည္

စားသံုးဆီႏွင့္

ဆီထြက္ပစၥည္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ တင္ပုိ႔ျခင္းတို႔အား
ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Thuriya Win Co., Ltd. ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာလည္း
ျဖစ္ပါသည္။ Thuriya Win Co., Ltd. သည္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္း၊
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑၊ သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ နယ္ပယ္တို႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကုိင္မည့္ Myanmar Industries Alliances Public Limited အား တည္ေထာင္သူမ်ားအနက္မွ
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

၊

ယင္းကုမၸဏီ၏

ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္

တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္လည္း တဲြဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
အျဖစ္ တက္ၾကြစြာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔
ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း၏ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေအး၀င္းသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ Bachelor of
Commerce ဘြ႔ျဲ ဖင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
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10,000
" "
" "
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7

2016

2,555,755.00
10,713,433,700.00
10,715,989,455.00

5,502,906.00
2,700,000,000.00
2,705,502,906.00

262,391,323.00
419,941,415.35
54,869,017.90
737,201,756.25
11,453,191,211.25

1,387,541,323.00
1,090,824,313.09
420,188,677.94
2,898,554,314.03
5,604,057,220.03

1,000,000
500,000 pk
500,000 pk

5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
3,998,380,000.00 3,998,380,000.00
38,665,000.00
38,665,000.00
5,727,672,177.00
956,906,434.30
898,129,024.13
10,721,623,611.30 4,935,174,024.13

Fair value reserve

92,187,336.60
639,380,263.35
731,567,599.95
11,453,191,211.25

4

89,110,519.60
579,772,676.30
668,883,195.90
5,604,057,220.03

7

/

2017

2016

128,400,000.00
30,617,003.22
159,017,003.22

294,325,000.00
94,984,243.77
389,309,243.77

(118,978,759.00)
(118,978,759.00)
40,038,244.22
(10,009,561.05)
30,028,683.17
496,015,000.00

(70,141,757.50)
(70,141,757.50)
319,167,486.27
(79,791,871.57)
239,375,614.70
390,000,000.00

412,377,327.00

-

938,421,010.17

629,375,614.70

938,421,010.17

629,375,614.70

5,627,672,177.00

-

100,000,000.00

-

5,727,672,177.00
6,666,093,187.17

629,375,614.70

Fair value reserve

1,924,057
200,000

@

@ 2,924.89

500

5

7

2017

" "
" "

65,750 pk
334,088

2016

657,500,000.00
657,500,000.00
3,340,880,000.00 3,340,880,000.00
3,998,380,000.00 3,998,380,000.00
38,665,000.00
38,665,000.00

38,665,000.00
38,665,000.00

898,129,024.13
868,510,409.43
938,421,010.17
629,375,614.70
(879,643,600.00) (599,757,000.00)
5,727,672,177.00
6,684,578,611.30
898,129,024.13
10,721,623,611.30 4,935,174,024.13

Fair value reserve

6

7

/

2017

2016

40,038,244.22

319,167,486.27

2,947,151.00

4,645,319.50

1,125,150,000.00
670,882,897.74

(958,823,000.00)
82,958,373.84

3,076,817.00
49,598,026.00
1,891,693,135.96

19,751,786.00
(532,300,034.39)

496,015,000.00
412,377,327.00
(2,285,761,523.00)
(1,377,369,196.00)

(536,760.00)
390,000,000.00
(750,000,000.00)
(360,536,760.00)

/

/

/

/

/
/

7

(879,643,600.00)
(599,757,000.00)
(879,643,600.00)
(599,757,000.00)
(365,319,660.04) (1,492,593,794.39)
420,188,677.94
1,912,782,472.33
54,869,017.90
420,188,677.94

h

h

7

(Myanmar Financial
Reporting Standards)
(Historical Cost Convention)

Functional and presentation currency)
(Functional currency)
(presentation currency)

;

%
%
%
%

.

SUZUKI (R-)

9

%

(Investment)
Equity

10

Financial Risk Management
Financial risk
Financial Risk Policy
risk

Foreign exchange risk
risk

Interest rate risk

Credit risk
Credit risk

Market risk
Market risk
Liquidity and cash flow risk

risk
Audit Committee)
Committee

Remuneration Committee

Nomination Committee

11

Governance

SUZUKI
(R-)

31-3-2015

7,168,850.00
7,168,850.00
7,168,850.00

5,287,200.00
5,287,200.00
5,287,200.00

2,533,250.00
2,533,250.00
2,533,250.00

11,215,000.00
536,760.00
11,751,760.00
11,751,760.00

16,450,000.00
16,450,000.00
16,450,000.00

42,654,300.00
536,760.00
43,191,060.00
43,191,060.00

31-3-2017

3,906,171.83
716,885.00
4,623,056.83
716,885.00
5,339,941.83

4,009,874.00
559,886.00
4,569,760.00
424,753.00
4,994,513.00

2,354,498.00
178,751.00
2,533,249.00
2,533,249.00

10,114,999.00
1,133,547.50
11,248,546.50
80,514.00
11,329,060.50

12,657,291.67
2,056,250.00
14,713,541.67
1,724,999.00
16,438,540.67

33,042,834.50
4,645,319.50
37,688,154.00
2,947,151.00
40,635,305.00

31-3-2017
31-3-2016

1,828,908.17
2,545,793.17

292,687.00
717,440.00

1.00
1.00

422,699.50
503,213.50

11,459.33
1,736,458.33

2,555,755.00
5,502,906.00

31-3-2016
31-3-2017
31-3-2015
31-3-2016

1,924,507
200,000

@

(72,480

@ 4,100

10,500
@

2017

2016

7,888,633,700.00

1,950,000,000.00

2,100,000,000.00

750,000,000.00

724,800,000.00

-

10,713,433,700.00

2,700,000,000.00

10,000

(as cost less impairment)

2017
2016
300,000.00
138,900,000.00
750,000,000.00
200,000,000.00
400,000,000.00
42,091,323.00
28,591,323.00
50,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
50,000.00
262,391,323.00 1,387,541,323.00

*

*
2,000

GLAD

7
2017
*
Dynamic Engineering and General Trading Co., Ltd.

**MYANMAR ACME Co., Ltd

7

*
**MYANMAR

2016

20,000,000.00
445,000,000.00
105,125,000.00
398,475,000.00
379,625,000.00
113,500,000.00
32,700,000.00
1,466,415.35
14,874,313.09
419,941,415.35 1,090,824,313.09

7

ACME Co., Ltd

7

. 7
,

7

7 ae

2017
4,897,015.00
49,972,002.90
54,869,017.90

14

2016
20,225,459.00
399,963,218.94
420,188,677.94

WFP

tender

7

10,264.75@

1,216

7

2017
52,026,558.00
479,175.60

2016
70,582,258.00
479,175.60

5,676,700.00
34,004,903.00
92,187,336.60

4,367,150.00
12,481,936.00
1,200,000.00
89,110,519.60

2017

2016

54,068,287.00
2,8,887,230.00

54,068,287.00
28,887,230.00

12,480,091.28
78,509,341.12
123,422,252.30
79,791,871.57
10,009,561.05
202,613,603.03
49,598,026.00
639,380,263.35

12,480,091.28
78,509,341.12
123,422,252.30
79,791,871.57
202,613,603.03
579,772,676.30

2017
3,881,503.36
26,735,499.86
30,617,003.22

2016
5,167,423.24
89,816,820.53
94,984,243.77

1

15

2017
13,075,000.00
18,400.00
19,500,000.00
1,436,140.00
50,000,000.00
6,000.00
342,808.00
915,500.00
204,450.00
65,000.00
117,360.00
1,793,000.00
5,250,000.00
308,050.00
324,000.00
3,949,500.00
200,000.00
9,461,700.00
2,947,151.00
8,726,000.00
230,700.00
108,000.00
118,978,759.00

16

2016
8,464,518.00
16,000.00
390,580.00
14,400,000.00
55,000.00
2,101,815.00
10,000,000.00
9,000.00
434,067.00
207,000.00
494,437.00
65,100.00
247,750.00
1,999,200.00
4,200,000.00
1,193,171.00
500,000.00
367,100.00
1,945,200.00
8,338,450.00
4,645,319.50
8,956,000.00
972,050.00
36,000.00
104,000.00
70,141,757.50

Related Party transactions

2017

2016

270,000,000
128,475,000

320,000,000
61,875,000

1,924,057,000

1,950,000,000

2,000,000,000

750,000,000

Myanmar ACME Co., Ltd

3

2015-2016
2016 -2017
15-12-2017

19,500,000
8/2017)

BOD

2017
2016-2017

%
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7

7
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