ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္
၏
(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းသုိ႔
တင္ျပသည့္
ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
မာတိကာ
အမွတ္စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁

နိဒါန္း

၁

၂

ကုမၸဏီတည္ေထာင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

၁

၃

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္သူ ဒါရိုက္တာမ်ား

၁

၄

ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း

၂

၅

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ား

၂

ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း
၆

ကုမၸဏီ၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ား

၄

၇

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

၄

၈

ေရရွည္အက်ိဳးတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား

၄

၉

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခအေန

၈

၁၀

ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

၉

၁၁

ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ခန္႔ထားျခင္း

၉

၁၂

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

၉

၁၃

အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀ေပးျခင္း

၉

၁၄

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

၁၀

၁၅

နိဂံုး

၁၁

- ေနာက္ဆက္တြဲ - ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ား

-1ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္
၏
(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းသို႔
တင္ျပသည့္
ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
၁။

နိဒါန္း
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္၏ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြ

အစည္းအေ၀းအား (၁၆.၁၂.၂၀၁၈)ရက္၊ စေနေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ခ်ဳပ္၊ မဂၤလာခန္းမတြင္က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ျဖစ္ပါသည္။
၂။

ကုမၸဏီတည္ေထာင္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ စိတ္ပါ၀င္စား ျပည္သူအမ်ား

အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ႏိုင္ေရး၊

အျမတ္ခြဲေ၀ခံစားခြင့္ရရွိေရးကို

အေလးထားလ်က္

အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ၿပီး

လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါသည္။
မူလစတင္တည္ေထာင္စဥ္က တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား
အၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြမ္းရွီးျပည္နယ္၊ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမကြက္မ်ားေပးအပ္ခဲ႔ရာ အဆိုပါေပးအပ္သည့္
ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု လိုအပ္
လာျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္ကို ကနဦး ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သူ (၇) ဦးျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
(၁၂)ရက္ေန႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကနဦး စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး
ေနာက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားထားၾက
သူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရွယ္ယာအစုမ်ား ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာၾကျခင္းေၾကာင့္ ထိုအရင္းအႏွီးမ်ားျဖင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ယခုအခါ (၁၂)ႏွစ္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။
၃။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္သူ ဒါရိုက္တာမ်ား
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္အား မူလစတင္တည္ေထာင္သူ (Founder) ေအာက္

ေဖာ္ျပပါ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ အစဥ္အလာေကာင္းမြန္၍ ဂုဏ္သတင္းရွိသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ား၊ မူလကနဦး ဒါရိုက္တာမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ၂၀၀၇- ၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္

-2၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါ
အတိုင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
အမည္

ရာထူး

(၁)

ဦး၀င္းျမင့္

ဥကၠ႒

(၂)

ဦး၀င္းေအာင္

ဒုတိယဥကၠ႒

(၃)

ဦးေဇာ္မင္း၀င္း

ဒါရိုက္တာ

(၄)

ဦးေအာင္လြင္

ဒါရိုက္တာ

(၅)

ဦးစိန္၀င္းလႈိင္

ဒါရိုက္တာ

(၆)

ဦးထြန္းေအာင္

ဒါရိုက္တာ

(ျမန္မာညြန္႔)
(၇)
၄။

ဦးၿငိမ္းေအာင္

မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ

ကုမၸဏီ၏ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း
ကုမၸဏီသည္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္တြင္ ပါရွိေသာ ရည္ရြယခ
္ ်က္ပါ လုပ္ငန္း

မ်ား တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ

ခြင့္ျပဳေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ၊

ထုတ္လုပ္မႈ၊

ကုန္သြယ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ႏိုင္ၿပီး
ထိုက္သင့္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ခံစားခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားစီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံ၌ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ
တကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာရယူ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဖက္စပ္(JV) လုပ္ငန္း
မ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၅။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ (၁၂)ဦးအနက္မွ ဒါရိုက္တာ (၄)ဦးျဖစ္ေသာ ဒါရိုက္တာ

ဦး၀င္းေအာင္၊ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း၊ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးစိန္၀င္းလႈိင္တို႔ ႏႈတ္ထြက္ၾကၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
အတြက္ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏ ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားစာရင္းအား (၃၀.၁၂.၂၀၁၇)
ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ “၁၁” ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီးႏွင့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း
(၉/၂၀၁၇) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ေအာက္ေဖာ္
ျပပါ ဒါရုိက္တာ (၁၁)ဦးကို တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအေ၀းႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။
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(၁)

အမည္

အလုပ္အကိုင္/တာ၀န္

ရာထူး

ဦး၀င္းေအာင္

ဥကၠ႒

ဥကၠ႒

ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
(၂)

ဦးခ်စ္ေဆြ

ကုန္သည္

ဒုတိယဥကၠ႒

(၃)

ဦးေဇာ္မင္း၀င္း

ဥကၠ႒၊ UMFCCI ႏွင့္

ဒါရိုက္တာ

MD, Myanmar Industries Holding Ltd.
(၄)

ဦးခိုင္ေ႒း

ကုန္သည္

ဒါရိုက္တာ

(၅)

ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး

MD, ေအာင္ႏိုင္သစၥာကုမၸဏီလီမိတက္

ဒါရိုက္တာ

(၆)

ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္

ဥကၠ႒၊ ျမတ္ခ်မ္းသာကုမၸဏီလီမိတက္

ဒါရိုက္တာ

(၇)

ေဒၚရန္လင္း

ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ ေမလင္းဖက္ရွင္ႏွင့္

ဒါရိုက္တာ

ဆန္းသစ္လြင္အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
(၈)

ဦးမင္းစိန္

ကုန္သည္

ဒါရိုက္တာ

(၉)

ဦးေက်ာ္ေဒ၀

MD, UKD World Class International

ဒါရိုက္တာ

Co.,Ltd.
(၁၀) ဦးေအး၀င္း

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ဒါ႐ုိက္တာ

UMFCCI

(UMFCCI အစုရွယ္ယာ
ကိုယ္စားျပဳ)

(၁၁) ဦးထြန္းေအာင္

MD, Myanmar Nyunt Co.,Ltd.

မန္ေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ

ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခ်စ္ေဆြ (ဒုတိယဥကၠ႒)သည္ (၁၁.၈.၂၀၁၈)ရက္ေန႔
တြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသျဖင့္ (၂.၁၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ (၇/၂၀၁၈) အစည္းအေ၀း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာ (၁၀)ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ၾဲ က
ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၂၀၁၇ ၊ ဒါရိုက္တာမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း ပုဒ္မ ၁၇၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)တြင္ အမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတစ္ရပ္စီ၌ ဒါ႐ုိက္တာဦးေရ စုစုေပါင္း
၏ သုံးပုံတစ္ပုံ (သုိ႔မဟုတ္) သုံးပုံတစ္ပုံႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ အေရအတြက္သည္ ရာထူးမွ အၿငိမ္းစားယူရ
မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းႏွင့္အညီ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဒါရိုက္တာမ်ား အလွည့္က် ထြက္ေပးရန္ ျဖစ္
သည့္အေလ်ာက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ (၁၀)ဦးအနက္မွ ဒါရိုက္တာ(၃)ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္၊

-4ဦးခိုင္ေဌးတို႔မွ ႏႈတ္ထြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ခံလိုပါက ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ရွိပါ
သည္။
၆။

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

တစ္ေသာင္းတိတိ)ျဖစ္၍ အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ိ/- (က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ) သတ္မွတ္ၿပီး အစု
ရွယ္ယာေပါင္း (၁,၀၀၀,၀၀၀)ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအနက္ (က)အစုရွယ္ယာ (၅၀၀,၀၀၀)စုႏွင့္
(ခ)အစုရွယ္ယာ (၅၀၀,၀၀၀)စု ခြဲျခားထားရွိပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ (က)အစုရွယ္ယာႏွင့္ (ခ)အစုရွယ္ယာခြဲျခားထားရျခင္းမွာ ေငြေၾကးအင္အားႀကီးမားသူမ်ားမွ
ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္၀င္လာၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္လာျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (က)အစုရွယ္ယာမ်ားကို
တစ္စုလွ်င္ (၂)မဲ ေပးႏိုင္ခြင့္ျဖင့္ တည္ေထာင္သူ မူလအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွသာ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး (ခ)
အစုရွယ္ယာကို တစ္စုလွ်င္ (၁)မဲေပးႏိုင္ခြင့္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေရာင္းခ်ေပးခဲ႔ပါသည္။
၇။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ယခုအခါ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ (၆၅၂) ဦးရွိၿပီး

(၂၈.၂.၂၀၁၈)မွ (၃.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ Right Issue Share ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ရွယ္ယာ
ရွင္ (၂၁၆)ဦးမွ အစုရွယ္ယာ (၁၅၃၅၈၅)စု ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ႔သျဖင့္ (က) အစုရွယ္ယာ (၁၂)ဦး အစု(၇၉၉၂၅)ႏွင့္
(ခ) အစုရွယ္ယာရွင္ (၆၄၀)ဦး၏ အစု (၄၇၃၄၉၈) အစုအေရအတြက္စုစုေပါင္း (၅၅၃၄၂၃) တန္ဘိုးအားျဖင့္
၅,၅၃၄,၂၃၀,၀၀၀ိ/- ကို မတည္ရင္းႏွီးထားပါသည္။
၈။

ေရရွည္အက်ိဳးတူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား
၈-၁။

ျမန္မာသီလ၀ါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုး(လ္)ဒင္း(စ္) ပတ္ဘလစ္လီမိတက္ (Myanmar Thilawa
SEZ Holding Public Limited - MTSH) တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သီလ၀ါအထူး
စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Myanmar
Thilawa SEZ Holding Public Limited (MTSH)တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ထည့္ဝင္သည့္
ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။
MTSH ကုမၸဏီသို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေငြ က်ပ္သိန္း (၁၉၅၀၀)အား ထည့္၀င္ခဲ႔ရာ အစု
ရွယ္ယာပါ၀င္မႈ (၅%) ျဖစ္ၿပီး အျခားကုမၸဏီ (၈)ခု အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမည့္ လုပ္ငန္းရွင္
မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကိုလြန္စြာရရွိေနေသာ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
Myanmar Thilawa SEZ Holding Public Limited (MTSH) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ
(၃) ရက္ေန႔ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၄၈၄/၂၀၁၃-၂၀၁၄) ျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္
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အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ကုမၸဏီအျဖစ္

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ

ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇံုတြင္ ဘက္စံုေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဗဟိုခ်က္ စီမံကိန္း
(Multi Modal Logistic Hub) တစ္ခုျဖစ္လာေစမည့္္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္
ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အၾကိဳ ေလ့လာမႈ (Feasibility Study) မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ထို႔
အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ CITIC Consortium

ႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ျဖစ္ေသာ

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အက်ိဳး
ရွိမႈျဖစ္ႏိုင္ေခ် (Feasibility Study)မ်ားေဆြးေႏြးေလ့လာညွိႏႈိင္း ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္
လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ အလားတူပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုံ စီမံကိန္း
တြင္လည္း ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အက်ဳိးရွိမႈျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား၊ ေဆြးေႏြးေလ့လာ ၫႇိႏႈိင္းဆန္းစစ္မႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အသိေပးအပ္ပါတယ္။
၎အျပင္ GLAD အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ထားသည့္ MTSH သည္ အစိုးရ၏
ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ တည္ေထာင္
ထားသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီ (TSMC) မွ (၂၀%)၊ MTSH
အေနျဖင့္ (၈၀%) ထည့္၀င္ ပူးေပါင္းကာ Thilawa Property Development Limited (TPD)
ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ပထမအဆင့္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ဇုန္
“ေအ” ရွိ လူေနအိမ္ယာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မႈ
(Residential & Commercial) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
Thilawa SEZ Residential and Commercial Zone အတြင္း ဂ်ပန္ဟိုတယ္လုပ္ငန္း
ဆက္ (Japan Hotel Chain) တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ Super Hotel လာေရာက္ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္
ႏိုင္ရန္ေအာင္ျမင္စြာ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္သားအေဆာင္မ်ား (Workers
Dormitories)ကိုလည္း စတင္ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး၊ TPD အတြက္ ပံုမွန္ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚ
ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္သည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇံုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေရး
အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ MTSH ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီ
စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ စတင္ဦးေဆာင္ခဲ႔ၿပီး၊ ယေန႔တုိင္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္
ဆက္လက္တာဝန္ယူ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

GLAD

ကုမၸဏီ

မွ

ဒါရိုက္တာ

ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္ (ခ) ဦးတင္ျမင့္သည္ အဆိုပါ MTSH တြင္ Alternative Director အျဖစ္
တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္ (GLAD)
သည္ MTSH တြင္ ရင္းႏွီး ေငြက်ပ္သိန္း (၁၉၅၀၀) အတြက္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္

-6(၂၀%) အျမတ္ေ၀စု က်ပ္ (၃၉၀၀)သိန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္း
(YSX) ၀င္ၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္- အစုအေရအတြက္ (၁၉၈၄၀၆၀ အေပၚတြင္
(၂၅%) အျမတ္ေ၀စုေငြ က်ပ္ ၄၉၆၀.၁၅ သိန္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ အစုအေရအတြက္
(၁၉၀၈၅၂၅) အေပၚတြင္ (၂၆%) အျမတ္ေ၀စု ေငြက်ပ္ (၄၉၆၂.၁၆) သိန္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္
အစုအေရအတြက္

(၁၇၇၁၅၄၆)

(၄၀၇၄.၅၅၅၈)သိန္း

အသီးသီး

အေပၚတြင္

အက်ိဳးအျမတ္

(၂၃%)

အျမတ္ေ၀စု

လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေငြက်ပ္

၃၁.၃.၂၀၁၈

ဘ႑ာႏွစ္တြင္ YSX စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ MTSH ရွယ္ယာတစ္စု (၁၀၀၀ က်ပ္)၏
တန္ဖိုးသည္ က်ပ္ (၂၈၅၀)ခန္႔ရွိၿပီး၊ ယခုအစီရင္ ခံစာျပဳစုခ်ိန္ တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဘိုးမွာ
က်ပ္ (၂၉၅၀) ျဖစ္ပါသည္။
၈-၂။

ျမန္မာအက္ဂရိုအိတ္(စ္)ခ်ိန္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္ (Myanmar Agro Exchange Public
Limited - MAEX) တြင္ရန္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
Myanmar Agro Exchange Public Limited (MAEX)ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ အမွတ္- ၁၇၈၉/၂၀၁၅၂၀၁၆ (ရက) (၁၄-၉-၂၀၁၅)ျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္
ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲပ
႔ ါသည္။
Myanmar Agro Exchange Public Limited (MAEX) သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ
စုိက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူမ်ား၊ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ား၊ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျပည္ပ
တင္ပို႔သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေပါင္းကူးေပးေသာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာမည့္ ႏိုင္ငံ
တကာ အဆင့္မီေစ်းႀကီးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ Agro Commodity Exchange
Center တစ္ခု ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒညင္းကုန္းေစ်းအနီး ေျမဧက (၈၃) ဧကေပၚတြင္ သစ္သီး၀လံ၊
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမန္ လက္ကားေစ်းႀကီးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ Myanmar Agro Exchange Public Limited (MAEX)တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္မွ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံေငြ ထည့္၀င္ထားရွိပါသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ က်ပ္သိန္း (၇၅၀၀)အား (၈.၆.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ႔အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၅)မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၁၄.၁၂.၂၀၁၅)
ရက္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၅)ျဖင့္ က်ပ္သိန္း
(၇၅၀၀) အားလည္းေကာင္း၊ Right Share အေနျဖင့္ (၁၈.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္သိန္း
(၅၀၀၀) အားလည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀၀) ထပ္မံရင္းႏွီးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
GLAD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ MAEX ကုမၸဏီ၏ (၉.၂%) ရွယ္ယာကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါသည္။

-7Myanmar Agro Exchange Public Limited (MAEX)မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္
တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေသာ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးတည္
ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ အႀကီးစား ပြဲရံု/ ရံုးခန္း/လူေန အေဆာက္အဦးမ်ား (Shop House)၊
သစ္သီးမ်ိဳးစံုေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ခန္းမ်ား

ေစ်းရံု၊

ပန္းမန္ေရာင္း၀ယ္ေရးရံုႏွင့္

အသားငါး၊

ပင္လယ္စာ ကုန္ေျခာက္ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး သီးႏွံပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးရံု၊ စိုက္ပ်ိဳးသူ/
ေတာင္သူမ်ား တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈေစ်းရံု၊ ရာသီထြက္ကုန္သီးႏွံေစ်းရံု၊ အသင့္ျပဳျပင္ထုတ္
ပိုးၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံမ်ား ေရာင္း/၀ယ္ေရးရံု၊ ေတာင္သူ လက္လီေရာင္းခ်
ရန္ စသည့္ေစ်းရံုႀကီးမ်ား၊ ကုနတ
္ င္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ တင္ေဆာင္လာေသာ သီးႏွံမ်ား အျခား
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသို႔ တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ေနရာ၊ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ဟင္းသီး
ဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္/ အေအးခန္းစက္ရံု၊ အေအးခန္းမ်ား (Food
& Vegetable Cold Storage)၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်းရံု (Hyper Market)၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
(Food Court)၊ (၈) ထပ္ ဟိုတယ္၊ စက္သံုး ဆီအေရာင္းဆိုင္ စသည္မ်ားကို အဆင့္အလုိက္
(Phase by Phase) တည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်ငွါးရမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး
၏ ခန္႔မွန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ (၁၁၈.၉၉) ဘီလီယံခန္႔ျဖစ္ပါသည္။
စီမံကန
ိ ္းပထမအဆင့္တြင္ ၃ ထပ္/ ၄ ထပ္ Shop House အေဆာက္အဦး (၃၂) လံုး၊
သစ္သီး၀လံမ်ိဳးစံု ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ခန္းမ်ား ေစ်းရံုႀကီး (၁) ရံု၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္းမာန္
ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ အသားငါး၊ ပင္လယ္စာ ကုန္ေျခာက္ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုးသီးႏွံ ပစၥည္း
ယာယီေရာင္း၀ယ္ေရးရံုႀကီး (၁) ရံု၊ ေတာင္သူ/ လက္လီေရာင္းခ် ေစ်းရံုႀကီး (၁)ရံု၊ အ၀င္
အထြက္ (၄) လမ္းသြား လမ္းမႀကီး၊ ယာဥ္မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ယာဥ္ရပ္
နားကြင္းမ်ား

တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ

ေစ်းသစ္ၾကီးအား

(၃၀.၁၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၈-၃။

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

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္

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
Vietel Group မွ (၄၉%) ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး GLAD အေနျဖင့္ အျခားျမန္မာ
ပုဂၢလိကအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (၁၀) ခုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါ
သည္။
ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္

USD

100,000

အား

(ပထမအႀကိမ္)

အျဖစ္

(၁၂.၁၀.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၅)မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

-8အရလည္းေကာင္း၊ ကနဦးသံုးစြဲမည့္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း (၁၀၀) အား (၂၃.၁၀.၂၀၁၅) ရက္
ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရံပံုေငြ က်ပ္သိန္း (၁၀၀)
အား (၂၇.၉.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထပ္မံထည့္၀င္
ခဲ႔ပါသည္။
ပထမႏွစ္ထည့္၀င္ရမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ Equity USD 1 Million ၏ ပထမ
အရစ္ USD 0.43 Million အား တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃၄၀ က်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ
က်ပ္သိန္း (၅၇၆၂) အား (၂၈.၁၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္
(၇/၂၀၁၆)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ (၃.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊
ဒုတိယအရစ္ထည့္၀င္ရမည့္ Equity အခ်ိဳး (USD 250571.58) အား တစ္ေဒၚလာ
လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁၃၆၂) က်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္သိန္း (၃၄၁၂.၇၈၄၉၁) သိန္းအား
(၂၈.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၆)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ျဖင့္ (၁၈.၉.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊
တတိယအရစ္ထည့္၀င္ရမည့္ Equity အခ်ိဳး (USD 250571.58) အား တစ္ေဒၚလာ
လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁၃၆၀) က်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္သိန္း (၃၄၀၇.၇၇၃၄၉) သိန္းအား
(၁၄.၈.၂၀၁၇)

ရက္ေန႔တြင္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕

အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္

(၂/၂၀၁၇)ျဖင့္

(၂၂.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊
စတုတၳအရစ္ထည့္၀င္ရမည့္ Equity အခ်ိဳး (USD 90206) အား တစ္ေဒၚလာလွ်င္
ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁၄၂၄) က်ပ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္သိန္း (၁၂၈၄.၅၃၃၄၄) သိန္းအား
(၂၄.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၆/၂၀၁၈) ျဖင့္

(၂.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ႔ပါသည္။
လက္ရွိ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ၁၅၃၅,၃၀၉,၃၄၄ ျဖစ္ပါသည္။
၉။

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စီိမံခန္႔ခြဲမႈအေျခအေန
GLAD ၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သဘာ၀အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အား

ေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို က်စ္လစ္စြာဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး၊ ယေန႔အထိ လစာအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား
ရယူျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ(၁)ဦးအျဖစ္ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ တာဝန္
မ်ားကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းစိန္၊ ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္တို႔မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ
သည္။ က်န္ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွလည္း လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ ဝုိင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စီမံေရးရာဌာန ၀န္ထမ္း (၂) ဦး၊ စာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္(၁)ဦး၊ ေငြစာရင္းဌာန ၀န္ထမ္း (၁) ဦး၊
စာရင္းစစ္ ၀န္ထမ္း (၁) ဦး၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာန ၀န္ထမ္း (၁)ဦး ထားရွိပါသည္။
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ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း
ကုမၸဏီစတင္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀း

ကို က်င္းပခဲ႔ရာ ယခုႏွစ္တြင္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ထိႏွစ္စဥ္မျပတ္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီး အျမတ္ေ၀စုမ်ား
လည္း ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။
၁၁။

ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္ခန္႔ထားျခင္း
ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပစာရင္းစစ္အျဖစ္ Win Thin & Associates ကိုလည္း ကုမၸဏီစတင္ တည္ေထာင္စဥ္မွ

စ၍ အစုရွင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ႏွစ္စဥ္ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ျပင္ပစာရင္းစစ္အျဖစ္ ဦး၀င္းသင္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ခန္႔အပ္ေၾကာင္း (၂၂.၁၂.၂၀၁၇)
ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ေသာ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း (၉/၂၀၁၇)မွ ဆံုးျဖတ္ခ႔ၿဲ ပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ခန္႔ထားရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသျဖင့္
ဆက္လက္ခန္႔ထားခဲ့ပါသည္။
၁၂။

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

တန္ဖုိးမွာက်ပ္ ၃,၉၉၈,၃၈၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၈.၂.၂၀၁၈) ေန႔မွစ၍ Right Share မ်ား ထပ္မံ ေရာင္းခ်ခဲ့
ရာ (၃၁.၃.၂၀၁၈) ေန႔အထိ ႀကိဳတင္ရင္းႏွီးေငြမွာ က်ပ္ ၅၇၇,၁၀၀,၀၀၀ ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီး ေငြ
မွာက်ပ္ ၄,၅၇၅,၄၈၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္ အျမတ္လက္က်န္ က်ပ္ ၉၅၆,၉၀၆,၄၃၄.၃၀ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္
အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၇၈၇,၉၃၄,၄၀၉.၇၀ ျဖစ္ရာ (၃၁.၃.၂၀၁၈) ေန႔ရွိ္ စုေဆာင္းၿပီး အျမတ္ လက္က်န္
ေငြမွာ ၁,၁၈၅,၀၆၇,၆၄၄ ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနျပရွင္းတမ္းကုိ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕၏ဘ႑ာေရး ရွင္း
တမ္း အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္တင္ျပထားပါသည္။
၁၃။

အျမတ္ေ၀စုခြဲေ၀ေပးျခင္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈)၏ ဆံုးျဖတ္

ခ်က္အရ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘ႑ာႏွစ္အတြက္

အျမတ္ေ၀စုအား

မူရင္းအစုရွယ္ယာ

တစ္စုလွ်င္

က်ပ္

(အစုရွယ္ယာ မူရင္းတန္ဖိုး၏ ၁၂%) ျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ (၁၅.၁၂.၂၀၁၈) ရက္
ေန႔က်င္းပမည့္

(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီးမွ

အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစုတစ္စုလွ်င္ (၁၂၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အျမတ္ေ၀စု (Dividend)ကို အစု
ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္အလိုက္ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးမႈ အေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
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အျမတ္ခြဲေ၀မႈရာခိုင္ႏႈန္း

ခြဲေ၀သည့္အျမတ္ေငြက်ပ္သိန္း

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္

၂၅%

၂၃၂၅.၀၀

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္

၂၅%

၁၉၂၇.၂၇

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္

၂၅%

၂၀၅၇.၃၉

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္

၂၅%

၂၄၈၀.၈၃

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္

၁၄%

၁၇၉၆.၀၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္

၂၅%

၆၂၅၀.၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၃၀% (၂၀%+ Bonus Share ၁၀%)

၉၉၉၇.၇၈
(၇၄၉၇.၇၈+၂၅၀၀.၀၀)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္

၁၅%

၅၉၉၇.၅၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၂၂%

၈၇၉၆.၄၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္

၁၄%

၅၅၉၇.၇၃၂

၁၄။

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
၁၄-၁။

တာ၀ါတိုင္တည္ေဆာက္ျခင္း
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တာ၀ါတိုင္ (၂၅)တိုင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ပါသည္။ တာ၀ါတိုင္
တည္ ေဆာက္ ျခင္းလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ (၃၂၄၅)
သိန္းခန္႔ ကုန္က်ခဲ႔ပါသည္။ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ရရွိေငြမွာ (၁၃၅၀) သိန္းခန္႔ ျဖစ္ျပီး၊ ရရန္
ေငြ စုစုေပါင္းမွာ (၄၆၈၅) သိန္းခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တတိယတိုင္
(၇)တိုင္ကို ထပ္မံလုပ္ကိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းတြင္ အသံုးစရိတ္
(၃၀၇၅) သိနး္ ခန္႔ ထပ္မံကုန္က်ခဲ႔ ပါသည္။ ထပ္မံရရွိေငြမွာ(၉၂၈) သိန္းခန္႔ျဖစ္ျပီး၊ ရရန္ရွိေငြ
စုစုေပါင္းမွာ (၉၅၀၄) သိန္းခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးစရိတ္ေငြ စုစု ေပါင္းမွာ (၆၃၂၀)သိန္း၊ ၅%
Tax မွာ (၃၉၈)သိန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ခန္႔မွန္းအျမတ္ ေငြမွာ (၂၇၈၆) သိန္းခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္၍ အသံုးစရိတ္ထပ္မံကုန္က်မည့္ေငြမ်ားရွိ ႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား
မည့္အျပင္ ေရရွည္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စက္မႈ/အိမ္ရာ အေျခခံ
အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ ေရတိုအက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္မည့္
သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကုမၸဏီ၏ ပံုမွန္၀င္ေငြရရွိေရး
အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳး ပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ ရရွိထားၿပီးေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို တိတိက်က်၊
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္၊

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

အက်ိဳးရွိရွိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္

-11အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား စီမံကိန္း၊ စီမံေရးရာ တာ၀န္စသည္တို႔ကို
သီးျခားသတ္မွတ္ တာ၀န္ေပးအပ္ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံမွ အခါအားေလ်ာ္စြာရရွိသည့္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထား၍ ကုမၸဏီအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည့္ အစီအမံ
မ်ား

ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္သြားရန္၊

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳ ေစရံုသာမက အစုရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ ထိုက္သင့္စြာ
ရရွိၿပီး၊ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားလည္းတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ မျဖစ္မေန လိုက္နာေဆာင္
ရြက္ရမည့္ Corporate Governance က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍
Professional Executive မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၅။

နိဂံုး
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔မွ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားခ်မွတ္ ညွိႏႈိင္း

ေပါင္းစပ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ကာ အစုရွင္မ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ လက္ရွိအစု
ရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ား ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေစႏိုင္သည့္အျပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္ဘိုး အရွိဆံုး
ျဖစ္ေသာ ရန္ကုနစ
္ ေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္း (YSX)တြင္ စာရင္း၀င္ခြင့္ (Listed) ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲ
ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္
ရက္စြဲ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ( ၁၆ )ရက္။
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၏
ဒါရိုက္တာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
ဦး၀င္းေအာင္သည္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏

ဥကၠဌ

ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္
ရွိေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး
လီမိတက္၏ မူလဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ည့္ အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယဥကၠဌ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယေန႔တိုင္ ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဦးဝင္းေအာင္သည္ ျမန္မာသီလ၀ါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုးဒင္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္( Myanmar Thilawa
SEZ Holdings Public Ltd) ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ ျဖစ္ေပၚအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား ဦးေဆာင္ အားစိုက္
ၾကိဳးပမ္းညွိႏွိဳင္း၍ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရရွိရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑မွ ဦးေဆာင္ညွိႏိႈ္င္းခဲ့
သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ဦး၀င္းေအာင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးရွိ စိုက္ပ်ိဳးသူ ေတာင္သူမ်ား၊
တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ၀ယ္ယူစားသုံးသူမ်ား၊ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျပည္ပတင္ပို႔သူမ်ားအား
တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေပါင္းကူးေပးမည့္ တညင္းကုန္း ေခတ္မီ သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမာန္
လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီး

တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္

ျမန္မာ

အက္ဂရို

အိတ္(စ္)ခ်ိန္း ပတ္ဘလစ္လီမိတက္ “Myanmar Agro Exchange Public Limited (MAEX)” ဥကၠဌအျဖစ္
ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသူျဖစ္ပါသည္။
စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ Myanmar National
Telecom Holdings Public Limited (MNTH) ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဦးဝင္းေအာင္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ား
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္တိ႔ု ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တင္ေရးကုိ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ Yangon
Metropolitan Development Public Company Limited (YMD)၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း
ျဖစ္ပါသည္။
ဦးဝင္းေအာင္သည္ Dagon Group of Companies အား ၁၉၉၀ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္
ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Dagon Group of Companies သည္ အိမ္ျခံ
ေျမ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ
သည္။ Dagon Group of Companies သည္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္း၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊
ဘက္စံု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ တန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား
မႈလုပ္ငန္း၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း
လုပ္ငန္းနွင့္ အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑မ်ဳိးစုံ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

-13ဦးေဇာ္မင္း၀င္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္
လ်က္ရွိေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးလီမိတက္ (Golden Land East Asia Development Limited) ကို
ကမကထျပဳ တည္ေထာင္ခ႔သ
ဲ ူမ်ားအနက္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Industries Alliances Public Limited
တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ United Motor Company Limited
၏ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Aeon Co.,Ltd ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊
စက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဦးေဇာ္မင္း၀င္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
စီးပြားေရးဆိုင္ရာဦးေဆာင္အသင္းျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ပစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ဦးထြန္းေအာင္သည္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏ မန္ေနးဂ်င္း
ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးထြန္းေအာင္သည္ ျမန္မာညြန္႔ ကုမၸဏီလီမိတက္
ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခ႔သ
ဲ ူမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး
ယင္းကုမၸဏီ၏

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာညြန္႔ကုမၸလီမိတက္သည္ ပဲမ်ိဳးစံု တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ တင္ပို႔ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္
ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဦးထြန္းေအာင္
သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္
မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၏ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ယေန႔တိုင္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဦးခိုင္ေ႒းသည္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္တြင္ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ Trade Garden ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ စားအုန္း
ဆီလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိပ
ွ ါသည္။
ဦးခိုင္ေ႒းသည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ M.B.A ဘြဲ႕ရရွိခဲ႔ပါသည္။

-14ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးသည္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွအာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) တြင္ တြဲဖက္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ယေန႕ထက္ထိတိုင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါ
သည္။ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးသည္ Aung Naing Thitsar Co.,Ltd ကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္
စတင္တည္ေထာင္၍လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ယေန႔ Aung Naing
Thitsar Group of Companies ႀကီး၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ လုပ္ငန္းကို တြင္က်ယ္စြာ
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
Aung Naing Thitsar Group of Companies သည္ ဆန္စပါးအထူးျပဳလုပ္ငန္းကို The Whole
Supplu Chain လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဆန္စပါး
စိုကပ
္ ်ိဳး 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
မ်ားပါ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း/ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အိမ္စီးကားႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မ်ား အားလံုးကို ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ Used Cars ႏွင့္ Brand New Cars မ်ားကို တင္သြင္း/
ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရိတ္သိမ္းေခၽြေလွ႔စက္ႏွင့္ ထြန္စက္ကိုလည္း Japan
ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ေမာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလည္း
ႏိုင္ငံ

တကာမွာတင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္ေသာ

Technician

မ်ားျဖင့္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္

ထိန္းသိမ္း ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဦး ေက်ာ္ တင္ ျမင့္ သ ည္

ေရႊႏို င္ ငံ

အေရွ ႕ အာရွဖြ ံ႕ၿဖိ ဳးတုိးတက္ ေရးလီ မိ တ က္၏

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ Kaung Pyae San Co.,Ltd တြင္ ဥကၠ႒
ျဖစ္ပါသည္။ Hope Flower Trading ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါ
သည္။ Myanmar Automobile Development Public Co.Ltd (MADP)တြင္
Executive Director တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္သည္ Myanmar
Thilawa SEZ Holdings Public Limited ၏ Alternate Director အျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမၾသဇာ၊
ဥကၠ႒အျဖစ္

လည္းေကာင္း၊

မ်ိဳးေစ့ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္ ဒုတိယ

စက္မႈကုန္ထုတ္အသင္းတြင္လည္း

အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္

-15လည္းေကာင္း၊ ျမန္ မာႏိ ုင္ ငံ ပဲမ်ိဳးစံု ႏွ င့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းတြင္ အလုပ္ အမႈ ေဆာင္အျဖစ္ လည္း
ေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ဦးေက်ာ္တင္ျမင့္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕၊
မဟာသုေတသနဘြဲ႕ႏွင့္ M.A, M.Res, LL.B, B.Sc, D.B.L, D.M.L, D.I.L, D.D.S, D.L.I.S, D.A.Psy, H.G.P
ဘြဲ႕တို႔ကိုရရွိခဲပ
႔ ါသည္။

ဦးမင္းစိန္သည္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္တြင္ ဒါရိုက္တာ
တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္လီမိတက္တြင္
ဒါရိုက္တာအျဖစ္(၃)ႏွစ္ခန္႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ဦးမင္းစိန္သည္ တညင္းကုန္း
ေစ်းသစ္ႀကီး၏

ျမန္မာအက္ဂ႐ုိအိ တ္ခ်ိန္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္

(MAEX)တြင္

ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဦးမင္းစိန္သည္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္
မီနီမားကက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ရာသီထြက္သီးႏွံမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းကုန္း
ၿမိဳ႕တြင္ အေဖ်ာ္ယမကာစက္ရံု၊ ေခ်ာင္းသာတြင္ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္၊
တည္းခိုခန္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ City View Services Co. အေနျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား
အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္၊ ဦးမင္းစိန္သည္ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္(ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)
မွ B.A (Philosophy) ဘြဲ႕ကို ၁၉၇၇ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။
ေဒၚရန္ လ င္ း သည္

ေရႊ ႏ ိ ု င ္ င ံ

အေရွ ႕ အာရွ ဖ ြ ံ ႕ ၿဖိ ဳ းတိ ု း တက္ ေ ရးလီ မ ိ တ က္ ၏

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚရန္လင္းသည္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၌
ဆန္းသစ္လြင္ ဖက္ရွင္ႏွင့္ အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ကုိးရီးယား
ဆြဲသားစမ်ားကုိ စတင္တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရင္း အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား တြဲလ်က္
လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။

ကမာရြက္

ဆင္မလုိက္ေစ်းအနီးတြင္

ဆန္းသစ္ဖက္ရွင္ႏွင့္

အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး ဘူတာ႐ုံမွတ္တုိင္အနီးတြင္ ေမလင္း
ခ်ည္ထည္၊ ပုိးထည္ဆုိင္ႏွင့္ အပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေဒၚရန္လင္းသည္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္
မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ (B.A History) ဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဦးေက်ာ္ေဒ၀သည္ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလီမိတက္၏ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံ
ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ရရွိ
ေသာ ဘြ႔ဲမ်ားမွာ MA (Southeast Asia and the Pacific Studies), Postgraduate
Diploma in Economics Studies, Diploma in English, Bachelor of Business
Administration တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ UKD World-Class Int'l Co.,Ltd. ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

-16တြင္ Trading လုပ္ငန္းျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ Construction လုပ္ငန္းကိုပါ
ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီတြင္ Managing Director ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တြင္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴး
အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္
လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ အေျခခံလူသားအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီဝင္
တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္လည္း အသင္းဝင္
တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ မိသားစု၏

မျမတ္ေလး ပညာေရး ေငြပေဒသာပင္

စိုကထ
္ ူျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဆုမ်ားေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းတို႔
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ IATSS Forum (Young Leadership Training Program) ၂လ
Scholarshipကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရိွၿပီးေနာက္ Alumni Association of IATSS Forum Myanmar ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဦးေအး၀င္းသည္

ေရႊႏိုင္ငံ

အေရွ႕အာရွ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လီမိတက္တြင္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ကိုယ္စားျပဳ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ဦးေအး၀င္းသည္ MEICO တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာအျဖစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ MEICO 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၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑၊ သတင္းအခ်က္
အလက္ႏွင့္ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ နယ္ပယ္တို႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္
ကုိင္မည့္ Myanmar Industries Alliances Public Limited အား တည္ေထာင္သူမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊
ယင္းကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ
လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္လည္း တဲြဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တက္ၾကြစြာ တာ၀န္
ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း၏ ဥကၠဌ
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေအး၀င္းသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ Bachelor of Commerce ဘြ႔ဲျဖင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး
တကၠသိုလ္မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
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(Myanmar Financial
Reporting Standards)
(Historical Cost Convention)
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(Functional currency)
(presentation currency)
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(Investment)
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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-)

31-3-2016

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

11,751,760.00
11,751,760.00
11,751,760.00

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

43,191,060.00
43,191,060.00
43,191,060.00

31-3-2018

4,623,056.83
716,885.00
5,339,941.83
707,006.00
6,046,947.83

4,569,760.00
424,753.00
4,994,513.00
186,879.00
5,181,392.00

2,533,249.00
2,533,249.00
2,533,249.00

11,248,546.50
80,514.00
11,329,060.50
80,514.00
11,409,574.50

14,713,541.67
1,724,999.00
16,438,540.67
11,457.33
16,449,998.00

37,688,154.00
2,947,151.00
40,635,305.00
985,856.33
41,621,161.33

31-3-2018
31-3-2017

1,121,902.17
1,828,908.17

105,808.00
292,687.00

1.00
1.00

342,185.50
422,699.50

2.00
11,459.33

1,569,898.67
2,555,755.00

31-3-2017
31-3-2018
31-3-2016
31-3-2017

5? 7if;ESD;-rSKyfESHrSK
7if;ESD;-rSKyfESHrSKpm7if;tao;pdwfrSmatmufygtwdkif;-zpfygonf?
pm7if;zGifhvufusef
-refrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[dk;(vf)'if;ywfbvpfvDrdwuf
(1,771,996 pk @ 2,850 usyf)
-refrmtuf*&dktdwf(pf)csdef;ywfbvpfvDrdwuf
(200,000 pk @ 1,250 usyf)
-refrmae7Sife,fw,fvDuGef;[dk;(vf)'if;pfywfbvpf
vDrdwuf (72,480 pk@ 10,000 usyf)
pm7if;ydwfvufusef

2018

2017

5,050,188,600.00

7,888,633,700.00

2,500,000,000.00

2,100,000,000.00

724,800,000.00

724,800,000.00

8,274,988,600.00

10,713,433,700.00

-refrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[dk;(vf)'if;ywfbvpfvDrdwufwGif 7if;eSD;-rKyfeSHxm;aom tpk7S,f,mrsm;udk
7efukefpawmhtdwfcsdef;wGif31=3=2018aehwGifta7mif;t0,f-zpfaom aps;eSKef;-zifh wefbdk;oifhxm;ygonf?
-refrmtuf*&dktdwf(pf)csdef;ywfbvpfvDrdwufwGif 7if;eSD;-rKyfeSHxm;aom tpk7S,f,mrsm;udk 31=3=2018
aehwGif a7mif;0,fI7aom aps;eSKef;-zifh wefbdk;oifhxm;ygonf?
-refrmae7Sife,fw,fvDuGef;[dk;(vf)'if;pfywfbvpfvDrdwufwGif 7if;eSD;-rKyfeSHxm;aom tpk7S,f,mrsm;udk
wefbdk;7if;rSqHk;7SHK;rSKeSKwf,l-cif;pepf (as cost less impairment) -zifhpm7if;wifxm;ygonf?
6? judKwifay;
judKwifay;pm7if;tao;pdwfrSmatmufygtwdkif;-zpfygonf?
2018
-refrmae7Sife,fw,fvDuGef;[dk;(vf)'if;pfywfbvpfvDrdwuf
wGif7if;;eSD;-rKyfeSH7efjudKwifay;aiG
*qefpyg;vkyfief;twGufjudKwifxkwfaiG
judKwifay;0ifaiGcGef
judKwifay;wm0gwdkiftoHk;p7dwf
** ojum;wifoGif;7efjudKwifaiGay;-cif;

682,056,000.00

2017
300,000.00

194,000,000.00
44,741,574.09
59,000,000.00
20,000,000.00
999,797,574.09

200,000,000.00
42,091,323.00
20,000,000.00
262,391,323.00

*qefpyg;twGuf umvvwdv
k yk if ef;aqmif&u
G 7f ef OD;pde0f if;vdKS ifrS wm0efcHxw
k ,
f al qmif&u
G v
f su&f adS om
vkyfief;vkyfudkifaiGusyfodef; (2,000) teufrS 30=3=2018 aehwiG f usyf odef;(60) eSifh 18=7=2018
aehwGif usyf (42)odef; -yefvnfay;oGif;cJhygonf? usefaiGrsm;twGufvnf; GLAD ukr`%D . 'g7dkufwm
rsm;taeeSifh qHk;&Hk;rSKr&Sdap7ef vdktyfonfhta7;,laqmif&GufrSKrsm;qufvuf aqmif&GufoGm;rnf-zpfygonf?
**ojum;wifoiG f;7ef judKwifxw
k ,
f al iG usyfodef; (200)tm; _yefvnf&&Sad &;twGuf vdktyfonfhta7;,l
aqmif&GufrSKrsm; qufvuf aqmif&GufoGm;rnf-zpfygonf?
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7
2018

- 20,000,000.00
398,475,000.00 398,475,000.00
(57,000,000.00)
282,291,393.50
-

*MYANMAR ACME Co., Ltd

1,262,729.29
625,029,122.79
*MYANMAR

2017

GLAD

ACME Co., Ltd

1,466,415.35
419,941,415.35

MD

7

. 7
,

7
7 ae

2018
11,067,218.00
243,991,871.57
255,059,089.57
14

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

Fair value reserve
Fair value reserve

1,924,057
152,511 @
1,771,996
2,000,000

2,924.89
2,924.89

2017

5,627,672,177.00
(446,077,899.00)
(2,213,150,000.00)
2,968,444,278.00

5,627,672,177.00
5,627,672,177.00

100,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
3,468,444,278.00

100,000,000.00
100,000,000.00
5,727,672,177.00

@

f2,675

50
2,000,000 @
2,000,000
250

WFP

2018

@

200

tender

7
*
*

15

2018
94,539,258.00
479,175.60

2017
52,026,558.00
479,175.60

28,078,359.04
70,000,000.00
193,096,792.64

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

7

7
7-2018

2018

2017

54,068,287.00
28,887,230.00
17,313,300.90

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
9,875,857.73
202,613,603.03
78,719,174.50
695,690,570.48

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

2018
5,017,950.15
4,962,896.75
9,980,846.90

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

2

16

2018
20,600,000.00
72,150.00
11,300,000.00
4,427,771.00
1,336,215.00
12,000.00
256,300.00
214,000.00
135,150.00
60,000.00
27,550.00
1,310,800.00
6,300,000.00
289,550.00
2,052,000.00
444,200.00
3,778,535.00
300,000.00
16,816,407.00
985,856.33
8,706,000.00
50,000.00
130,000.00
742,264.32
80,346,748.65

17

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

