
ျမန္မာ
MYANMAR

MC会社案内2015 M.indd   41 15/10/27   11:40

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္
မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ CSR ႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  အစရိွသည္ 
တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ၀က္ဘ္ ဆိုက

www.mitsubishicorp.com/global 
ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ  ဗီဒီယုိဖုိင္၊ ကုမၸဏီရာဇ၀င္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ေၾကျငာ နမူနာမ်ား အစရိွသည္ တုိ႕ ကုိ 
ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

MC စာၾကည့္တုိက္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ  ထိခုိက္မူ မရွိေသာ FSCTM
လက္မွတ္ရ စကၠဴကုိ အသုံးျပဳလ်က္  ပုံႏွိပ္ထားပါသည္။
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မာတိကာ
မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ၂၀၁၅

မိတ္ဆက္
ကုမၸဏီ၏ အေတြးအျမင္ / ကုမၸဏီ သမိုင္း 

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္္္

တစ္ ကမာၻ လုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား မိတ္ဆက ္

CSR ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၊ ကုမၸဏီတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္မူ

စီမံခန္႔ခြမဲႈ

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ  အခ်က္အလက္မ်ား

အဓိက လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ ကုမၸဏီမ်ား

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရး အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

သံသတၱဳအ ဖြဲ႕

စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕

လူမႈ႕ဘ၀လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည္႔တင္းေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕
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ကုမၸဏီ၏ အေတြးအျမင္ _ ကုမၸဏီ၏အေျခခံမူ သုံးရပ္

မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း (MC) သည္ ကမာၻတစ္လႊားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ စြမ္းအင္၊ သတၲဳ၊ စက္ယႏၲရား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာမ်ားႏွင့္ 
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား  ကုိ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔  လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္္ လ်က္ရိွေသာ  အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္သည္။   
MC ၏ လက္ရိွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ ယခင္ သမရိုးက် ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထက္ပိုမိုက်ယ္ ၿပန္႕ကာ သဘာ၀ အရင္းအၿမစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား မွစ၍ လက္လီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ အေၿခခံ အေဆာက္အအံု၊ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း သုံး ကုန္ပစၥည္း မ်ား တြင္ 
ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ မ်ား အထိ ၎၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ လ်က္ရိွပါသည္။

ကမၻာတစ္လႊားရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ နီးပါးတြင္ ကုမၸဏီ ရုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ထို႔အၿပင္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ  MC တြင္္ 
ႏိုင္ငံေပါင္းစုံရိွ ၀န္ထမ္းေပါင္း  ၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လ်က္ ရိွပါသည္။ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ယူမႈ ရိွၿခင္း “Shoki Hoko”
မီဆူဘီရိွ သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိိုင္ရာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္အတူ 
ျပန္လည္အစားထိုး ၍ မရေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ လ်က္ရိွပါသည္။

ရိုးသားမႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရိွၿခင္း  “Shoji Komei”

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိတရား မွ်တစြာၿဖင့္ ရိုးရိုးသားသား 
လုပ္ေဆာင္ရံုသာမက  ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရိွၿခင္း စသည့္  အေျခခံမူမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္း ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သိျမင္နားလည္မႈ 
ရွိၿခင္း “Ritsugyo Boeki”
တစ္ကမာၻလုံး ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္သည့္ ရႉေထာင့္မ်ား အေပၚ 
အေျခခံလ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရိွပါသည္။

မီဆူဘီရွိ စတုတၴ ဥကၠဌ Koyata Iwasaki ၏ 
သင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ မီဆူဘီရိွ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(Mitsubishi Shoji Kaisha) ၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ မႈ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ မ်ား အၿဖစ္  ကုမၸဏီ၏ အေျခခံမူ သံုးရပ္ကို ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္  
ခ်မွတ္ ခဲ့ပါသည္။

မီဆူဘီရွိ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မွစ၍ 
ပိတ္သိမ္း ခဲ့  ေသာ္လည္း ၎ အေျခခံမူ၃ခ်က္ကုိ MC ၏ 
ကုမၸဏီ အေတြးအျမင္အျဖစ္ ဆက္လက္  က်င့္သုံးခဲ့ကာ 
ထုိအေတြးအၿမင္ မ်ား သည္  ယေန႔  စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ ထင္ဟပ္ လ်က္ရိွပါသည္။  ဤ ကုမၸဏီ 
အေျခခံမူ သုံး ရပ္သည္ မီဆူဘီရွိ ကုမၸဏီ အုပ္စုမ်ား စီမံခန္႔ခဲြ ေရး 
အတြက္   အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္း ၿဖစ္သည္။  အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ ၿခင္း ႏွင့္ တူညီေသာ သမိုင္း၊ 
အေတြးအၿမင္ တို႔ေၾကာင့္ မီဆူဘီရိွကုမၸဏီ မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း 
ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းၿဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ကာ တိုးတက္ ေအာင္ၿမင္ 
လ်က္ရိွပါသည္။

(၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ မီဆူဘီရွိ အုပ္စု အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မီဆူဘီရွိ Kinyokai 
အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည့္  ကုမၸဏီ အေျခခံမူ သုံးရပ္အား ယေန႔ေခတ္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူခ်က္)

မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း
မိတ္ဆက္

MC会社案内2015 M.indd   4 15/10/27   11:37

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


5

တည္ေထာင္ျခင္း ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ မီဆူဘီရိွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ကို အသစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး 
ထုိႏွစ္တြင္ပင္ တုိက်ိဳႏွင့္ အုိဆာကာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုစလုံး 
တြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ပါသည္။  ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆုံး စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
အစီအစဥ္ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ဘ႐ူႏိုင္းတြင္ 
LNG (အရည္ျပဳလုပ္ထားေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕) ကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ 
စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ဤစီမံကိန္းမွာ ၎၏ ပထမဆုံး ေသာ  ရင္းႏွီ ၿမဳပ္ ႏွံမႈ အၾကီးစား ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ တို႔တြင္ သံသတၲဳ ႏွင့္ 
သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ၊ ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္း မ်ား ၊  မကၠဆီကုိ ႏွိင္ငံ 
တြင္ ဆားကြင္း လုပ္ငန္း မ်ား ကုိ ကိုယ္စားလွယ္ အေန ၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ၿပီး  ကုန္သြယ္မႈ  လုပ္ငန္းမ်ား သာမက  ၎၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္  
ရင္းႏွီးၿမဳပ္   ႏွံမႈကုိ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိတစ္  ကမၻာလံုး 
အတုိင္းအတာျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ 
တရား၀င္ အဂၤလိပ္အမည္ကုိ “Mitsubishi Corporation” ဟု ေခၚဆုိခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ MC သည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မူ၀ါဒသစ္ တစ္ရပ္ကို ေၾကၿငာခဲ့ၿပီး 
“ေတာင့္တင္း ခိုင္မာ ေသာ  တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း” 
တစ္ခုအျဖစ္ ကုမၸဏီကုိ ၿပန္လည္ ဆန္းသစ္ခဲ့သည္။  MC သည္ ၎၏  
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကို ပိုမို ေတာင့္တင္းခိုင္မာ လာေစရန္ ႏွင့္  
ကုမၸဏီ၏   ပုိင္ဆုိင္မႈတန္ဖုိးမ်ား ၿမင့္တက္လာေစရန္ ယခင္ကထက္ 
ပိုမို အားစိုက္ လာခဲ့သည္။ ထို႔အၿပင္  ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားႏွင့္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကမၻာ႔အဆင္႔ မီ  ျဖစ္ရန္ 
ပုိ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ “Select & Focus” စေသာ စီးပြားေရး 
မူ၀ါဒ၊  ပိုမိုေသခ်ာခိုင္မာ ေသာ  မဟာဗ်ဴဟာ၊ Customer ဦးစားေပး 
မူ၀ါဒမ်ား ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ “MC2000” မူ၀ါဒ ကုိ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ 
မီဆူဘီရွိကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ ခဲ့ ပါသည္။ ဤ မႈ၀ါဒ အသစ္ သည္  ကုမၸဏီ၏ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ ကုိၿပန္ လည္ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ႏွင့္   ႀကီးပြားခ်မ္းသာေသာ 
အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးရာ တြင္ အေရးပါေသာ အရာ တစ္ခု ၿဖစ္သည္။

ေထာင္စုႏွစ္သစ္သုိ႔
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ တြင္ MCသည္ ကုမၸဏီ ၏ တန္ဖိုးၿမင့္တင္ ေရး လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ၿခင္း ႏွင့္ အၿမတ္အစြန္း ရႏုိင္မႈကို ပိုမို ေသခ်ာေစ ရန္ လုပ္ငန္း 
သစ္ မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ေရး ဗ်ဳဟာ မ်ားပါ၀င္ ေသာ “MC 2003” ကို မိတ္ဆက္ 
ခဲ့သည္။  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ က႑သစ္  တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ႏွင့္တကြ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး  တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးရန္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္၊ MC ကို “လုပ္ငန္းဆန္းသစ္ တီထြင္ သူ” အၿဖစ္ 
ေပၚလြင္ေစမည့္  “တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ၂၀၀၇” ကုိ  ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။  
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ လုပ္ငန္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးအဖြဲ႕  ႏွင့္ စက္မႈ 
လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္  ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အဖြဲ႕သစ္မ်ား ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ MC 
သည္ ၎၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္သစ္ “တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ၂၀၀၉” ကုိ ေၾက 
ညာ ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ လုပ္ငန္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
အဖြဲ႕ ကုိ စနစ္တက် ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  ၎၏ ကုမၸဏီ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရး  ဌာနခဲြကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ထိုဌာန 
ခြဲကို ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္လႊား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ 
အဖြဲ႕  ကို အသစ္ တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  အမ်ိဳးမ်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အေၿခခံသည့္   ပုိမုိခုိင္မာ ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ  အစီအစဥ္သစ္ “ ႏွစ္လည္စီမံကိန္း  မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၂” ကုိ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ေၾက  ညာ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ တြင္  
“မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ - ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈ 
လမ္းေၾကာင္း ဆီသို႕” ဟုေခၚသည့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႕ ၏ ကုမၸဏီ မဟာဗ်ဳဟာ သစ္ 
ကို  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေစရန္ MC သည္ စနစ္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 
လုိအပ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား  ပိုမို အၿမတ္ ရေစ
ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ားအား တိုးၿမွင့္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။  ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ကုမၸဏီသည္ မူ၀ါဒသစ္တစ္ရပ္ကုိ ခုိင္မာစြာ အေျခခ်တည္ေထာင္ခဲ့ ၿပီး၊ 
လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အၿမတ္ရေစႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကို အဓိက ထားလုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ပင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္သစ္ 
တစ္ရပ္ကုိ ေရးဆဲြခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ MC ကုိ လန္ဒန္ အစု ရွယ္ယာ 
ေစ်းကြက္တြင္ ထည့္ သြင္းခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ၏ ရာဇ၀င္
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“ကုမၸဏီ ရင္း ႏွီးၿမဳပ္ႏွံေငြအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ ဟူ၍ ခြဲၿခား စီမံေစကာ အစုရွယ္ယာ တန္ဖိုး 
အနိမ့္အက် တြင္ ေကာင္းစြာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿခင္း ႏွင့္ ကုမၸဏီ၀င္ေငြ ပံုမွန္ ရရိွႏိုင္ၿခင္း” စသည္ တို႕သည္ နည္းဗ်ဴဟာ သစ္ လမ္းေၾကာင္း တြင္ MC ၏ တန္ဖိုး 
ဟူ၍ ထပ္မံ အတည္ ၿပဳခဲ့သည္။ ကၽြႏုပ္ တို႕၏ တိုးတက္ ၾကီးပြားေရး  ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ တန္ဖိုးကို ၿမင့္တင္ေစရန္ ထို ရင္းႏွီး ၿမဳပ္ႏွံေငြကို ၿပန္လည္ 
စိစစ္ၿခင္းၿဖင့္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ၿဖစ္သည္။

၂၀၂၀ တြင္  ရည္ မွန္းေသာ  တုိးတက္မႈ

“မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ - ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ တိုးတက္ မႈ လမ္းေၾကာင္း ဆီသို႕ ” အမည္ရွိ မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ လက္ရွိ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စ ၍က်င့္သုံးခဲ့သည္။  အက်ိဳးအၿမတ္ ရရိွေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္ ယခင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး ဗ်ဳဟာ မ်ားအေပၚ အေၿခခံ ၍ 
နည္းဗ်ဳဟာ ရည္ညႊန္းခ်က္ အသစ္မ်ား ၿပန္လည္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ ၎ လမ္းစဥ္ သည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႕၏ ေအာင္ၿမင္မႈ ပန္းတိုင္ ၿဖစ္ေသာ  “သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀”  ဟုေခၚေသာ ေရရွည္ 
စီမံကိန္း ကို ေပၚလြင္ ေစ သည္။ ႀကီးထြား တုိးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေစရန္ ၎ကုိ စီမံေရးဆဲြထား ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္
ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းဆီ သို႕

○ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္
ကုမၸဏီ ၏ ရွယ္ယာ တန္ဖိုး ထုတ္လုပ္မႈ ၂ ဆ

○ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ 
မဟုတ္ ေသာ
၀င္ေငြႏွစ္ဆ

LNG: 7Mt
သတၲဳ ေက်ာက္မီးေသြး၊ 20Mt
ေၾကးနီ၊ 250Kt ၁၈၀ ဘီလီယံ ယန္း

○ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အစုစုအား 
ၿပန္လည္စိစစ္မႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းၿဖင့္ “ေအာင္ျမင္ ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား” ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္္္္

○ထို  ေအာင္ျမင္ ေန သာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္မာ  
မႈရိွေစရန္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း

○ ၅၀း၅၀ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္း  
အခ်ိဳး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  
အစိတ္အပုိင္းအခြဲမ်ား 
အေရအတြက္

အသားတင္ ၀င္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံ 
ယန္း ထုတ္လုပ္ေပးေသာ BSS 
အေရအတြက္ 

အသားတင္ ၀င္ေငြ ၁၀ -၂၀ 
ဘီလီယံ ယန္း ထုတ္လုပ္ေပးေသာ 
BSS အေရအတြက္

FYE 
၃/၂၀၁၃

သကၠရာဇ္ 
၂၀၂၀

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အစုစု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္ဆ

အေကာင္းဆုံး  
ကဲြျပားျခားနား မႈ ရိွေစၿခင္း 
ႏွင့္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ေအာင္ၿမင္ေစၿခင္း

FYE ၃/၂၀၁၃ FYE ၃/၂၀၁၃သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အရြယ္အစား ႏွစ္ဆတိုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိျခင္း
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေစ်းကြက္  မဟာဗ်ဴဟာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာ ေစ်းကြက္တင္ပုိ႔မႈ မဟာဗ်ဴဟာ
ရင္းႏွီးေငြမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ထားသည့္ အာရွေစ်းကြက္

အာရွေစ်းကြက္ ကို အဓိက ထား၍ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေသခ်ာစိစစ္ တိုးၿမွင့္ ၿမဳပ္ႏွံၿခင္း ။ကုမၸဏီီ ၏ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ား (Corporate Research and Development) 
ေအာက္တြင္ “နယ္ပယ္သစ္ ေစ်းကြက္မ်ား” ကုိရယူရန္ (သုံးႏွစ္ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း) ၁၀၀ ဘီလီယံ ယန္းကုိ ျမွဳပ္ႏွံျခင္း

○ အသစ္ ၿပန္လည္ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံၿခင္း ႏွင့္ 
ပိုမိုတိုးပြားေစၿခင္း၊ လက္ရိွ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ 
စီမံကိန္း မ်ားအား အၿမတ္ေငြ ပိုမို္မ်ားၿပား ေအာင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ ေသာ အဆင့္သို႕ ေၿပာင္းေရႊ႕ၿခင္း

○ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၏ ၿဖစ္စဥ္မ်ား 
ကို  ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္၊ ရင္းႏွီးေငြ  
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈ ၏  
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပၚတြင္  
အဓိက ထား၍ ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ 

○ အစားအစာမ်ား: အေမရိကေဒသ တစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ 
သီးႏွံ ရင္းျမစ္  ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ 
ေစသည္။

○ တြင္းထြက္ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ 
မ်ား: အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ား၊ အေမရိကတိုက္ 
ရိွ ေဒသမ်ား၊ ႐ုရွားႏွင့္ အေနာက္ အာဖရိက တိုက္ရိွ 
ေဒသမ်ား တြင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး၊ 
ထိုေဒသ မ်ား မွ ေပးပို႕ မည့္ အာရွ အေျခစုိက္ 
ကမၻာတစ္လႊား ေစ်းကြက္တင္ပုိ႔မႈ ဗဟုိဌာနကုိ 
တည္ေဆာက္ သည္။

○ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား: အာရွတစ္လႊားရိွ ေစ်းကြက္မ်ားကို 
ပစ္မွတ္ထား၍  ဓာတ္ေၿမၾသဇာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား 
ကို ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။

○ “ေအာင္ၿမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား” 
အေရအတြက္ကို ၂ ဆ ဖန္တီးရန္ ၿဖစ္ေသာ ကၽႊႏ္ုုပ္ 
တို႕၏ ေရရည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးေငြ ကို 
ၿပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ား 
အတြက္ အခြင့္အေရး ေပးေစသည္။

○ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ငန္း/က႑တြင္ အလားအလာ 
အေကာင္းဆုံး အခြင့္အလမ္း မ်ား ၌ မတည္ 
ရင္းႏွီးေငြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ် ေစသည္။ 

○ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အစားအစာ၊ လက္လီ၊ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၊ သက္ရိွလူေနမႈ 
က႑၊ ကုန္ေခ်ာ အဆင့္ shale gas ႏွင့္ 
အဖုိးတန္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြသည္။

○ လက္လီ: ေအာင္ၿမင္ေသာ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ လက္လီ 
ဆိုင္ခြဲမ်ား ဖန္တီးၿခင္းၿဖင့္ အာရွေစ်းကြက္ တြင္ 
လူမႈဘ၀လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၿဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕ ၏ 
တန္ဖိုး ကို တည္ေဆာက္ေစသည္။

○ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ : ထုိင္းႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားရွိ လုပ္ငန္း  
လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္မာ 
ေစၿပီး အိမ္နီးခ်င္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပုံစံမ်ားကုိ ပြား မ်ားေစသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ရာ

အရင္းအျမစ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုန္ၾကမ္းအတြက္ 

မ်ားျပားလာေသာ 
၀ယ္လုိအားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းျခင္း

○ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ မ်ားမွ တဆင့္  ခုိင္မာေသာ ကုမၸဏီတန္ဖိုးကို ဖန္တီးသည္။ ခုိင္မာၿပီး တစ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ  
လုပ္ေဆာင္မႈမွ တစ္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ တန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။  

○ ကမာၻတလႊား ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေစရန္အလို႕ငွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ရင္းႏွီးေငြအား ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
“ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား”ကို ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။

အေျခခံမူမ်ား

○ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အေျခခံဝင္ေငြကို ျမွင့္တင္ရန္ ေနာက္ဆံုး သံုးႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏႈန္း ( ၂.၀-၂.၅ ထရီလီယံ ယန္း)ကို 
ေျပာင္းလဲမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းသည္။

○ ေရြးခ်ယ္ျပီးေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ထုတ္ေရာင္း၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားတြင္ ျမဳပ္ႏွံသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒ

○ အေျခခံႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ေ၀စုမ်ားျဖင့္ အဆင့္နစ္ဆင့္ ပါေသာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကုိ မိတ္ဆက္ကာ တူညီေသာ အျမတ္ေငြကို 
ခြဲေ၀ေစခဲ့သည္။

○ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေျခခံ ၀င္ေငြအဆင့္ ၃၅၀ ဘီလီယံ ယန္းအရ အေျခခံ  အျမတ္ေငြခြဲတမ္းကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
အျမတ္ေငြ ခြဲတမ္း မူ၀ါဒ

အရင္းအျမစ္ 
မဟုတ္ေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အာရွေစ်းကြက္မ်ား ရိွ 
ေနရာေဒသ မ်ိဳးစုံတြင္ 
ေစ်းကြက္ ၿမွင့္တင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ သည္။ 

○ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႕မွန္းအေျခခံ ၀င္ေငြ၃၅၀ ဘီလီယံ ယန္းအေပၚအေျခခံ၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ေငြလည္ပတ္မႈအတြင္း 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္း ကို အေလးေပးေစသည္။

○ ကုမၸဏီ၏ အလယ္အလတ္မွ ေရရွည္ အျမတ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၂ - ၁၅% ကုိ မွ်မွ်တတ ေပးအပ္သည္။
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္း

သီးသန္႕ခြဲၿခားၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရင္းႏွီးေငြၿဖင့္ ကုမၸဏီ တန္ဖိုးကုိ ခိုင္မာေအာင္ တိုးၿမွင့္ေစၿခင္း
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(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ရက္ေန႔အေျခအေန)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႐ုံးမ်ားအပါအ၀င္ MC တြင္ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ၂၀၀ 
ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ကမၻာလုံးရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ခန္႔မွ ကုမၸဏီအုပ္စု ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။

တစ္ ကမၻာ လုံး ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ား

ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက
အေရွ႕အာရွ

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ 
ဗဟို အာရွ

ဂ်ပန္

* ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကုိ 
အမွတ္အသားျပဳထားသည္။ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ စီမံကိန္း ႐ုံးမ်ားႏွင့္ 
တဲြဖက္ ႐ုံးမ်ား မပါ၀င္ပါ။)

● ႐ုံးခ်ဳပ္၊ တုိက်ိဳ

● ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႐ုံးအေရအတြက္၊ ၂၉ (တဲြဖက္႐ုံး ၁၈ ႐ံုး အပါအ၀င္)

● ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ ႐ုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ အေရအတြက္၊ ၁၉၂ 
(စီမံကိန္း႐ုံး ၃၄ ႐ံုး အပါအ၀င္)

MC ၏ ေဒသဆိုင္ရာ CEO မ်ား

【ဂ်ပန】္
ဆပ္ပုိ႐ုိ
ဆန္းဒုိင္း
နာဂုိယာ
နီးအိဂါတာ
တုိယာမ
ရွိဇုအုိကုု
အုိဆာကာ
တာကာမဆု
ဟီ႐ုိရွီးမား
ဖုကုအုိကာ
နာဟာ

【ေျမာက္အေမရိက】
နယူးေယာက္
ဆန္ဖရန္စၥကုိ
ဆီတဲလ္
ဆီလီကြန္ ဗယ္လီ
ေလာ့စ္အိန္ ဂ်လီစ္
ေဟာ့စ္တန္
၀ါရွန္တန္ ဒီစီ
ဒလက္စ္
ပိစဘက္
ေဘာ့စ္တန္
တက္က္ဆန္
ဗန္ကူးပါး
တုိရန္တုိ
ဗစ္တိုးရီးယား
မကၠဆီကုိစီတီ
က်ဴရဲတာ႐ုိ

【လက္တင္ အေမရိက】
ဂြာတီမာလာ စီးတီး
ပနားမား စီတီ
ကြီတုိ

လီမာ
လာပါးဇ္
ဘုိဂိုတာ
စန္တီ ေရဂုိ
ကာရာကက္စ္
ပူအာတုိ ေအာ္ဒါးစ္
အက္ဆန္းစီယန္
ဗ်ဴႏုိေအးရစ္
စာေပါလုိ
ရီယို ဒီ ဂ် နဲ ႐ုိး
ဘယ္လုိ ေဟာ္ရစ္ဇင္တီ
ဆန္တုိးစ္

【ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက】
လန္ဒန္
မက္ဒရစ္
ပဲရစ္
ဘရူဆဲလ္
အမ္စတာဒန္
ဒူးဆဲလ္ေဒါ့ဖ္
ဖရန္ဖတ္
ဘာလင္

မီလန္
ေအာ္စလုိ
ပရပ္
စေတာ့ဟုန္း
၀ါ ဆာ
ဘူခ်ာရတ္
ဘဲလ္ဂရိတ္
ေအသင္
ဆုိဖီယာ
ေမာ္စကုိ
ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့
ယူဇႏုိ ဆာခါလင့္စ္ခ္
ကိယက္
ဂ်ဳိဟန္ေနစ္ဘတ္
ဒါကား
ကာဆာဘလန္ကာ
အာဘိဂ်န္
အယ္လဂ်ီးယားစ္
လာဂုိစ္
တူနစ္
မာပူတုိ
ႏုိင္႐ုိဘီ

အဒစ္အဘာဘာ
ဒါအက္စ္ ဆလန္း

【အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ဗဟို 
အာရ】ွ
အစၥတန္ဘူ
အန္ကာရာ
ဘာကု
အပ္ရွ္ဂါဘတ္
တာ့ရွ္ကင့္
အက္စ္တာနာ
ေအာလ္မာတီ
ဒူဘုိင္း
ကုိင္႐ုိ
တဲလ္အဗစ္
ရာမာလာ
အမန္း
ရိယာဒ္
ဂ်တ္ဒတ္
အယ္လ္ခုိဘာ
ဘာစရာ
ဒုိဟာ

အဘူဒါဘီ
မက္စ္ကက္
ကူ၀ိတ္
တဟီရန္

【အေရွ႕အာရ】ွ
အူလန္ဘာတာ
ေပက်င္း
ခ်န္ဒူး
ေဂါင္ဇူး
ရွန္ဇန္း
၀ူယန္
တီယန္ဂ်င္း
ရွီယာမန္
နန္က်င္း
ကြင္ဒါအုိ
ရွန္ဟုိင္း
ဒါလန္း
ရွန္ယန္း
ေဟာင္ေကာင္
တုိင္ေပ

MC ကုမၸဏီမ်ား  တည္ရွိရာ ေနရာ
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႐ုံးခ်ဳပ္

ေျမာက္အေမရိက

လက္တင္ အေမရိက

【အာရွႏွင့္  ပစိဖိတ္ 
ေဒသမ်ား】
ကရာခ်ိ
အစၥလန္မာဘတ္
လာဟုိ
နယူးေဒလီ
မြန္ဘုိင္း
ကုိလ္ကာတာ
ခ်န္ႏိုင္း
ကုိလန္ဘုိ
ဒါကား
ရန္ကုန္
ေနျပည္ေတာ္
ဘန္ေကာက္
ဟားဒုိင္ယာအိ
ကြာလာလမ္ပူ
ဘင္တူလူ
စကၤာပူ
ဖႏြန္းပင္
ဗီယင္က်င္း
ဟႏြိဳင္း
ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕

ဂ်ာကာတာ
ဆူရဘယ
ဘန္ဒါ ဆရီ ဘီဂ၀န္
မနီလာ
ေနာ္မူအာ
မဲလ္ဘုန္း
ဆစ္ဒနီ
ပက္သ္
ဘရစ္စ္ဘိန္း
ေမာင့္၀ယ္ဗာလီ
ေအာ့ကလန္း
ဆုိးလ္
ခြန္ယန္း
ဖုိဟန္

ကမၻာတစ္လႊား စီးပြာေရးအေျခအေန မျငိမ္သက္မႈ ကာလအတြင္းတြင္ ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အတိက်ဆုံး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ သာမကလိုအပ္လွ်င္ ေငြေၾကးစြန္႔စားမႈကို စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ   မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည္။ဤ သို႔ ဦးစြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ ခိုင္မာေသာ  အေျခခံအခ်က္မွာ ႐ုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္၊ တစ္ကမာၻလုံး  
ရိွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၀ ခန္႔မွ ကုမၸဏီအုပ္စု ၆၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမၻာတစ္လႊားခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 
ကြန္ရက္ပင္ျဖစ္သည္။

MC ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဥကၠဌႏွင့္ CEO တုိ႔က 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားရွိ MC အုပ္စုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑မွာ 
ေရွ႕တန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ MC အုပ္စု၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပုိးကူညီရန္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကမၻာတစ္လႊား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံတြင္  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အဓိက ပင္လယ္ရပ္ျခား 
ေဒသအပိုင္း ေျခာက္ခုျဖစ္ ေသာ ေျမာက္အေမရိက၊ လက္တင္ အေမရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက၊ 
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ဗဟို အာရွ၊ အေရွ႕အာရွ၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသတို႔ျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္ခုစီတြင္  
ေဒသဆုိင္ရာ CEO တစ္ဦးစီ တာ၀န္ အပ္ႏွင္း ထား ၍  ၎တုိ႔က ေဒသ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
တဲြဖက္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္သည္။ ထ႔ုိအၿပင္ ထိုေဒသတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ားကို 
တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
အေျခခံအခ်က္မ်ားၿဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။

ထို႕မွ်သာမက ၎တုိ႔၏ ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ 
ခဲြေ၀သတ္မွတ္မႈျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ CEO မ်ားသည္ MC ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား ၊ 
အုပ္စုကုမၸဏီမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာ့ တလႊားတြင္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္လ်က္ရိွၾကသည္။ “ကုမၸဏီတန္ဖုိးကုိ ေရရွည္တည္တ့ံံေစၿခင္း” ကို ဖန္တီးရန္အတြက္ 
၎တုိ႔သည္ အတူတကြပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
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ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာန

နည္းွဗ်ဴဟာႏွင့္ 
အစီအစဥ္ပူးေပါင္းမႈ ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစာရင္း
စစ္မ်ားရံုး

အုပ္ခ်ဴပ္မႈႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆပ္ 
ေကာ္မတီ

ဥကၠဌႏွင့္ CEO 
အရာရွိမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
စာရင္းစစ္မ်ား

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေထြေထြ 
အစည္းအေဝး

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစာရင္းစစ္မ်ား
ဘုတ္အဖြဲ႔

ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔
ႏိုင္ငံတကာ အၾကံေပး 

ေကာ္မတီ

(၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔အခ်ိန္အရတြင္)

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ

တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအုံ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕

သံသတၱဳအဖြဲ႕

စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕

လူမႈ႔ဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ
အဖြဲ႕ CEO ရံုး

 နည္း ပညာ 
ဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရး ဌာနခြဲ

 နည္း ပညာ စီစဥ္ ေရး ဌာနႀကီး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ ေရး ဌာန

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ  
ေျဖရွင္းေရး ဌာန

ဥပေဒ ဌာန

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လ႔ူအရင္းအျမစ္ 
ဌာန

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စီးပြားေရးတုိးတက္ ေရး  ဌာန

ကမာၻတလႊား ဆက္ဆံ ေရးဌာန

ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးရာ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဌာန

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  စီမံခန္႔ခြဲ ေရး  
ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာစာရင္းထိန္းသိမ္းေ
ရး ဌာန

Risk Management ဌာန

ဘ႑ာေရးဌာန

စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ M&A အၾကံေပးဌာန

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားဆက္ဆံေရးရာဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္း 

စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာေကာ္မတီ

ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာေကာ္မတီ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ  ေၿဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး 
ေကာ္မတီ

ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရိွအႀကီးအကဲ

SEVP၊ CSR ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ  
ကိစၥမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ေဆာင္ရြက္
သူအရာရိွအႀကီးအကဲ

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
CEOရံုး

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲ ေရး  ဌာန

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး ဌာနခြဲ

စြမ္းအင္ႏွင့္ စြမ္းအားသစ္ထုတ္လုပ္ ေရး  ဌာနခြဲ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အဖြဲ႕ 
CEOရံုး

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနႀကီး

Asset Management Business ဌာနခြဲ

စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးဌာနခြဲ

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး  ႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနခြဲ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  ဌာနခြဲြဲ

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ CEOရံုး

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

E&P စီးပြားေရးဌာနခြဲ

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ေရနံ စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ကာဗြန္ႏွင့္ LPG စီးပြားေရးဌာနခြဲ

သံသတၱဳအဖြဲ႕ CEOရံုး

သံသတၱဳအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ ေရး  ဌာန

သံ ထည္  စီးပြားေရးဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ ေရး  ဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ

စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕ CEOရံုး

စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

စက္မႈဆိုင္ရာ စက္ယႏၱရား စီးပြားေရးဌာနခြဲ

သေဘၤာ၊ေလယာဥ္ႏွင့္အာကာသယာဥ္ 
တည္ေဆာက္မႈနည္းပညာဌာနခြဲ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးပြားေရးဌာနခြဲ

အီစုဇု စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕ CEOရံုး

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

ဖီးနစ္ဌာန

ေဆာ္ဒီေရနံဓာတုပစၥည္း စီမံကိန္းဌာန

လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ A

လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ B

လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ

ဇီ၀သိပၸံဌာနခြဲ

လူမႈ႔ဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕CEOရံုး

လူမႈ႔ဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရး  ဌာန

တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သံုးစြဲသူ စီးပြားေရး ဌာနခြဲ

လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲ

လူမႈ႔ဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး ထုတ္ကုန္မ်ား 
ဌာနခြဲ

လူမႈ႔ဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး အရင္း အၿမစ္ 
ဌာနခြဲ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

* ရံုးခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ
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စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈအဖဲြ႕သည္ MC အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္း ပါတနာ မ်ား 
၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တြင္ လိုအပ္ေသာ IT ပစၥည္းမ်ား အား ပံ့ပိုးေပးၿခင္း ႏွင့္၊ 
ထို႕အတြက္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံၿခင္း တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရိွပါသည္။  ကမာၻ႕အေျခခံ 
IT အတြက္ လုိအပ္ေသာတုိးတက္မႈမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ခဲ့ေသာ IT သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

မ်ား ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အား ပိုမိုလိုလားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ပံုစံမ်ိဳးစံု 
ေၿပာင္းလဲလာေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္၊ IT သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အားလံုးတြင္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာ ၿဖစ္လာ ၿပီး၊ တစ္ကမာၻလုံး 
အတိုင္းအတာ ၿဖင့္ IT လိုအပ္ခ်က္ မ်ား က တိုးပြားလ်က္ ရိွပါသည္။ 

Clients  ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို တိုးတက္ရန္၊ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ရန္အလို႔ငွာ IT စီးပြားေရး ဌာန ခြဲ  သည္ နည္း စနစ္တိုးတက္မႈမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အတိုင္ပင္ခံ၊အၾကံေပးျခင္းအထိ၊ စုေပါင္းထားေသာ IT ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တာတာအတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈဂ်ပန္ ကုမၸဏီလီမိတက္ “ တာတာ အတိုင္ပင္ခံ  
ဝန္ေဆာင္  မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ MCအစုစပ္လုပ္ငန္း ”ႏွင့္ SIGMAXYZ ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွဆင့္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အဆိုပါနည္းပညာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း၊  အဆင့္ျမင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာမ်ား
ကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္း အား ျဖင့္ IT ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းအသစ္ကို 
အားေကာင္းေစရန္နွင့္ တိုးခ်ဲ႕ မႈတို႕ကို  ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါသည္။

◦SI လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပင္ပ IT အရင္းအျမစ္စီပြားေရးလုပ္ငန္းျမွင့္တင္မႈႈ
◦အၾကံေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ BPO စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျမွင့္တင္မႈ
◦အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတို႔မွတဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုပံ့ပိုးျခင္း
◦အာရွေဈးကြက္ႏွင့္လက္လီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အား  ေထာက္ပံံ႔ ေပးၿခင္း ။
◦Tata အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္(TCS)ႏွင့္ အစုစပ္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း

IT စီမံမႈဌာန
IT စီမံမႈဌာနသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ အသံုးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအဝင္ MC ကုမၸဏီတစ္ခုလုံး၏ IT နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ MC 
အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႕ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ်  IT နည္းပညာမ်ားသည္လည္း  အစဥ္တိုးတက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ အစဥ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္႔လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြစြာ IT စီမံမႈဌာနသည္ MC ၏ IT စုေပါင္းအေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်ျခင္းသာမက၊ IT ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈမ်ားအတြက္လည္း 
အာရုံစိုက္ကာ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ လုပ္ငန္း

IT ဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ

တာတာအတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈဂ်ပန္ 
ကုမၸဏီလီမိတက္

အိႏၵိယ၏ တာတာ 
အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(TCS) 
၏ နိုင္ငံတကာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္  MC 
၏သံုးစြဲသူမ်ားၿဖင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ဆက္ဆံႏုိင္ 
မႈ တို႕ၿဖင့္  ပူးေပါင္းကာ ျပည့္စံုေသာ IT 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအား လုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရိွပါသည္။ ထို႕အၿပင္  သုံးစဲြသူ ကုမၸဏီမ်ား အား  
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္္တီထြင္မႈ 
ၿဖစ္ေသာ  ခိုင္မာေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သည္။

မိတခေဒတာအႏုပညာစင္တာ နယ္ေၿမ

ၿမိဳ႕ျပနယ္ေၿမ ဧရိယာတြင္ ပထမဦးဆံုး ၿပီးျပည့္စံု သည့္ 
ျပင္ပေလေအးေပးစက္စနစ္ပါဝင္၍ ေနာက္ဆံုးေပၚင
လ်င္ဒဏ္ခံေသာအေျခခံသီးသန္႔ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ထားေသာ မိတခေဒတာစင္တာသည္ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမိတခၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အရည္အေသြး 
ျမင့္ ေဒတာစင္တာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အေျခခံကာ  MCမွ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မႈ ၊ 
ခိုင္မာေသာလံုျခံဳေရးစသည္တို႔အား အေလးထားေသာ  
တန္ဖိုးရွိသည့္ ITအပ္ႏွံေသာဝန္ေဆာင္မႈအား 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ Cloud 
Computing ဝန္ေဆာင္မႈကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။

MC သည္ ကုမၸဏီအသစ္ျဖစ္သည့္ MC ေဒတာပလက္စ္ 
ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ကာ၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းခြဲ၏ 
ေဆာက္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ၎၏ cloud 
အေျခခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးပရိုဂရမ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား 
လႊဲေၿပာင္း ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအသစ္သည္ ၎၏ cloud 
အေျခခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးပရိုဂရမ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား 
ခိုင္မာလာေစ၍ တိုးခ်ဲ႕ကာ၊ ႀကီးမားေသာေဒတာ လုပ္ငန္းသံုး
ပရိုဂရမ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို  လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ၾကီးမားေသာ ေဒတာ မ်ား ေလွ်ာက္ ထား 
ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

MC ေဒတာပလက္စ္

အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ: ၁ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာနႀကီး (၂ ဌာန) /၁ ဌာန
စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ CEO အဖြဲ႕ရံုး

■ IT ဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရး ဌာနခြဲ
IT ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စီမံမႈဌာန၊ IT ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာန

IT စီမံမႈဌာနႀကီး
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MC ဥကၠဌ၏လက္ေအာက္တြင္တိုက္ရိုက္တည္ရွိေသာ တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအ
ဖြဲ႕သည္ ဌာနႀကီး၃ခု ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး 
ဌာနႀကီး၊ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္မႈ ဌာနႀကီး၊ အေျခခံစီးပြားေရး 
ဌာနႀကီး တို႔ိကုိဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါ ၄င္းဌာနၾကီး ၃ခုကို စုေပါင္း၍ 
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ၁ရက္ေန႔တြင္ စီးပြား ေရးအဖြဲ႕ အျဖစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕ 
စည္းခဲ႔သည္႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ဤအဖြဲ႕ သည္ ကုန္သြယ္ျခင္း ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ ေရ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကဲ႔သို႔ေသာ 
ေန႔စဥ္လူမႈဘဝ တြင္တုိက္ရုိက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္႕ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ 
လုပ္ငန္းမ်ား အသစ္ၿပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း ႏွင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ား 
ေတြ႕ၾကဳံရမည့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကိုကာကြယ္ ၿခင္း ၊ ေရရွည္တည္တ့ံ  
ခိုင္ၿမဲ၍ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့ၿခင္း အစရိွသည္ တို႕တြင္ 
လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 

လီသီယမ္အိုင္းယြန္ဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယေန႔ ေခတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာယာဥ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သိုေလွာင္မႈမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား  ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစဥ္တုိးတက္ ၿပီး ေရရွည္ ၀င္ေငြ ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈ ႏွင့္အတူ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ၍ ေရရွည္ တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေသာ 
လူမူပတ္၀န္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
ေရရွည္  ေဆာင္ရြက္ ေသာ နည္းျဖစ္၍နည္းပညာႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ၿပီး၊  စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္း မ်ား တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရိွပါသည္။  တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲစီးပြားေရးလုပ္ငန္း  မ်ား၊  သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္  ျမင့္မားလာ ၿပီး 
ထိုသို႕ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာ ေသာေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ သဘာ၀ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ား  ေပၚတြင္ မီွခိုအားထား စရာမလုိ ဘဲ  အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ 
မည္ၿဖစ္သည္။

တစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အ အုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ား

MC မွ အစုရွယ္ယာ ၄၅.၅%ပိုင္ဆိုင္ေသာ MC-JALUX 
ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္ သည္  ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလမွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ 
တြင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ၾကာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ကိုရရွိထားပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ ၿပီး key component ၿဖစ္ သည့္  
လီသီယံသံရိုင္းဘက္ထရီမ်ား ထုတ္ေဖာ္ၿခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း တို႕ကို 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။

◦လီသီယံအို္င္ယြန္ ဘက္ထရီမ်ား

◦သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအသစ္

◦ဂ်ပန္ႏွင့္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္  လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား  ထုတ္လုပ္ျခင္း

◦Onsite လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္ၿခင္း 

◦ ျပည္ပလွ်ပ္စစ္  သြယ္ပို႔ျခင္း

◦လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ၿခင္း ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ကူးေၿပာင္း 
ပစၥည္းမ်ား အား တင္ပို႕တင္သြင္းၿခင္း

◦ေရလုပ္ငန္း

◦မီးရထားသံလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

◦ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံဓာတုဆုိင္ရာစက္ရုံ တပ္ဆင္္ပစၥည္းမ်ား၊ 
FPSO  ေၾကၿငာစာတမ္း

◦သံမဏိ၊ သံဓာတ္မပါေသာ သတၱဳမ်ားႏွင့္ 
ဘိလပ္ေျမစက္ရံုပစၥည္းကိရိယာမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္
ရာစီးပြားေရး ဌာနခြဲ

အေၿခခံ အေဆာက္အအံု 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ေရး ဌာနခြဲ

MC သည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ရွိေသာ ကမာၻ႕ အၾကီးဆံုး Wayang 
Windu  အပူစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရုံ အား ပိုင္ဆိုင္သည့္   Star 
Energy Geothermal Pte Ltd တြင္ အစုရွယ္ယာ ၂၀% ရင္းႏွိီးျမွဳပ္ႏွံ 
လ်က္ရိွပါသည္။
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အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ: ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာနခြဲ ၃ ခု (၁၂ဌာန)
တစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုအေျခခံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ CEOရုံး၊ တစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ အေျခခံအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနႀကီး

■ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး ဌာနခြဲြဲ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစြမ္းအင္ စီးပြားေရး ဌာန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး၊ သုေတသန ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး    ဌာန

■ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး ဌာနခြဲ
EMEA လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား  ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဌာန၊ အေမရိ ကတိုက္ ရိွ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဌာန၊ 
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ အတြင္း ရိွ လွ်ပ္စစ္  စြမ္းအားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားစနစ္ဌာန (A)၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား စနစ္ဌာနB၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားစနစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာန၊

■ အေျခခံေဆာက္အအံုစီးပြားေရး ဌာနခြဲ
ေရလုပ္ငန္းဌာန၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံေဆာက္အအံုစီးပြားေရး ဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဌာန၊ စက္ရံုစီမံကိန္းဌာန

MCမွ ကုန္ပစၥည္း အတင္အခ် Terminal အား 
ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံထားသည့္ ဗလင္စီယာ ဆိပ္ကမ္း 
သည္ ေၿမထဲပင္လယ္ ထဲတြင္ အၾကီးမားဆုံး 
ကြန္တိန္နာ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ၿဖစ္သည့္အၿပင္၊ 
ကမာၻ႕အေရးၾကီးဆံုး ေသာ ကုန္ပစၥည္း 
လႊဲေၿပာင္းသည့္ အခ်က္အခ်ာ က် ေနရာ ၁ခု 
လည္း ၿဖစ္ပါသည္။
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MC သည္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ ငွားရမ္းေသာ 
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ကိုယ္ပိုင္ 
ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အား 
လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရိွပါသည္။

စက္မႈဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး  အဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားကို လႊမ္းမိုး ႏိုင္သည့္ ကမာၻတစ္လႊား  ေပါင္းစည္းထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အစည္းလုပ္ငန္း တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။   ၎၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲစက္မႈလုပ္ငန္း 
ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေန ပါသည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စီမံကိ္န္း မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း ကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အား လုပ္ေဆာင္ ၿခင္းၿဖင့္ ၊ ဤအဖြဲ႕သည္ စက္မႈလုပ္ငန္း  
အရင္းအႏွီး  ေထာက္ပံ့ၿခင္း  ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ ၿခင္း တို႕ကို 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ဤ အဖြဲ႕သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကမ္းလွမ္းေသာ ခိုင္မာေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

ထိုအရာမ်ားထဲတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ေငြေၾကး  လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ရွယ္ယာ  ႏွင့္ ေခ်း ေငြ မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕သည္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အဦး ေဖာ္ေဆာင္ ေရး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားေပၚတြင္ အဓိက အေလးထားေသာ အိမ္ျခံေျမတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္  ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္  ပံ့ပိုးေနပါသည္။
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အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ : ဌာနခြဲ ၄ခု (၁၂ဌာန)
စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး  အဖြဲ႕ CEOရံုး   စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈ၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနႀကီး

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး  အဖြဲ႕လုပ္ငန္း

စက္မႈ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးဌာနခြဲ

◦အေၿခခံ အေဆာက္အအံု ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ား

◦စက္ပစၥည္းမ်ား အငွားခ်ျခင္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ 
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိအေထြေထြအငွားခ်ျခင္းလုပ္ငန္း

◦ေလယာဥ္အငွားခ်ျခင္းႏွင့္ 
ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ငွားျခင္းအပါအဝင္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဌာနခြဲ

◦ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔မီ ပို႔ေဆာင္ေရး

◦ ၾကီးမားေသာ ကုန္ပစၥည္းတင္ေရယာဥ္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ

◦သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈက႑အတြက္ 
ေျဖရွင္းေပးေသာလုပ္ငန္း

◦သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးလုပ္ငန္း

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနခြဲ

◦ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈႈ

◦အႀကီးစားၿမိဳ႕ျပ အိမ္ျခံေျမတိုးတက္ေရး

◦ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ပိုင္ဆိုင္မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဌာနခြဲ

◦အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြ 
ႏွင့္ ပတ္သတ္ ဆက္ႏြယ္ ေသာ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား အား စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း 

◦ကိုယ္ပိုင္ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈစီမံခန္႔ခြဲ ေရး လုပ္ငန္း

◦အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ယိုကိုဟာမရွိ မိဆုဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္း၏ Keihin 
စီမံခ်က္ဌာန

အေမရိကားရွိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ား ၏ အိမ္ရာသည္ 
Diamond Realty Investments, Inc. မွ တာဝန္ယူ 
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MC ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားဖက္မ်ားသည္  ေလယာဥ္အ 
ငွားခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို ပိုမို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္  ေနၿပီး 
ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္၊ တိုက်ိဳႏွင့္ ဒပ္ဗလင္ၿမိဳ႕ (CG ပံု) တုိ႔တြင္ 
ရုံးမ်ားဖြင္႔လွစ္ထားရွိပါသည္။

ဂ်ပန္လက္လီေရာင္းခ်မႈရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း
မွ ပိုင္ဆိုင္ျပီး MC လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
အဆင့္ျမင့္လက္လီေရာင္းခ်သည္႔ GYRE 

■ ပိုင္ဆိုင္မႈ  စီမံခန္႔ခြဲ ေရး  ဌာနခြဲ
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈ
တိုးတက္ေရးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္ဌာန

■ စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးဌာနခြဲ
အေျခခံဘ႑ာေရးဌာန၊ အငွားခ်ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန၊ 
ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဌာန။

■ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန ခြဲ
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈဌာန၊ တရုတ္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရး
ဌာန၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈဌာန၊

■ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး   ဌာနခြဲြဲ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈ လုပ္ငန္းဌာန၊ ၾကီးမားေသာကုန္္ပစၥည္းမ်ားသယ္
ယူေရးလုပ္ငန္းဌာန ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈလုပ္ငန္းတိိုးတက္မႈဌာန။
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ဆာခလင္း ၂ LNG

ဂါဘြန္း
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း/
ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း  / ထုတ္လုပ္ျခင္း (ေရနံစိမ္း) ဘရူႏိုင္း LNG

တန္းဂတ္ LNG

ဒုန္ဂိ ဆဲနိုရို LNG
မေလးရွား LNG

MEDCO တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

ကန္ဂ်ီရန္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္/ ထုတ္လုပ္ျခင္း

(ေရနံစိမ္း /သဘာဝဓာတ္ေငြ႕)

Papua New Guinea
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း/ တိုးတက္မႈ

(သဘာဝဓာတ္ေငြ႕)

Côte d'Ivoire 
ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း

(ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕)

အဂၤလန္ေျမာက္ပိုင္းပင္လယ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း / ထုတ္လုပ္ျခင္း

(ေရနံစိမ္း)

အိုမန္ LNG

အီရတ္ SGU Qalhat LNG

အီရတ္
ထုတ္လုပ္ျခင္း

(ေရနံစိမ္း)

ကေနဒါ 
ႏုန္းေက်ာက္ဓာတ္ေငြ႕

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး  စီမံကိန္း

LNG ကေနဒါ

ကင္မရြန္ LNG

မက္ဆီကို၏
အေမရိကန္ပင္လယ္ေကြ႕
ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း  /
ထုတ္လုပ္ျခင္း (ေရနံစိမ္း)

အန္ဂိုလာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿခင္း  / ထုတ္လုပ္ျခင္း

(ေရနံစိမ္း)

ဘေရာင့္LNG

ဝစ္စတံုး LNG

အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္း LNG

ကင္ဘာလီ
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း

(ေရနံစိမ္း /သဘာဝဓာတ္ေငြ႕)

ဗင္နီဇြဲလား
အိုရီႏိုကို ၏ အေလးခ်ိန္စီးေသာဆီ

အရည္အေသြး တိုးတက္မႈ
(ေရနံစိမ္း)

ျမန္မာ
ထုတ္လုပ္ျခင္း
(ေရနံစိမ္း /သဘာဝဓာတ္ေငြ႕)
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LNG  VALUE CHAIN

ဘရူႏိႈင္း
မေလးရွား

ၾသစေတးလ်
ရွရွား

အင္ဒိုနီးရွား
အိုမန္ စသည္…

စြမ္းအင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အဓိကျပည္ပစီမံကိန္းမ်ား

အိမ္ရွင္ႏို္င္ငံ
ကုန္ၾကမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင္႔ 

ထုတ္ယူျခင္းအဆင့္
အရည္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း 

စက္ရံု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေစ်းကြက္တင္သြင္းျခင္း

စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ 
ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း ႏွင္႔ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း

LNG ထုတ္လုပ္ျခင္း LNG ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ 
ပို႔ေဆာင္ျခင္း

ဂ်ပန္ႏွင့္ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေစ်းကြက္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖုခုရွိမရွိ အိုနာဟာမ ေရနံကုမၸဏီတြင္ေရနံႏွင့္ 
ဆီထုတ္ကုန္မ်ားသိုေလွာင္မႈ။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ Jiangsu ခရိုင္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ 
အစုစပ္စက္ရံုသည္ MC Zhenjiangဓာတ္ဖိုတိုင္ေျဖရွင္းျခင္းကုမၸဏီလီမိ
တက္ အတြင္း တြင္ တည္ရွိပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဂ်ာဗားကမ္းလြန္တြင္ တည္ရွိေသာ ကန္ဂ်ီရန္ 
သတၱဳရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈေနရာ။

စြမ္းအင္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္း ၿမင့္မားေစရန္ အေထာက္အကူ ၿပဳ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
အရည္၊အေငြ႕၊ အခဲအေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို အပူ၊အလင္းႏွင္႔ 
စြမ္းအား အသြင္ေျပာင္းေပးျခင္းျဖင္႔ သံုးစြဲသူမ်ား ပိုမို အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တိုးခ်ဲ႕ ၿပီး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံထား ေသာ စြမ္းအင္ 
အစုစုတြင္  အရည္ပုံစံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕(LNG)၊ ဆီရုိင္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ား၊ အရည္ပုံစံ 
ေရနံဓာတ္ေငြ႕(LPG)၊ ေရနံတံုး ၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံသည္ ကုန္ၾကမ္းထုတ္ယူျခင္းအဆင့္မွ 

ကုန္ေခ်ာထြက္သည္႔တိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္အဆင့္ အားလံုးကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ 
ရိွပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဆီႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရွာေဖြတူးေဖာ္ ၿခင္းႏွင့္ 
LNG စီမံကိန္း မ်ား တြင္လည္း ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ လ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
တင္ပို႕ျခင္းႏွင္႔ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ကိုင္ၿပီး လက္လီျဖန္႕ ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ျပည္တြင္းကုန္သြယ္ေရးတို႔တြင္လည္း ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ လ်က္ရိွပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႕သည္ စြမ္းအင္မ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳ ၍ တစ္ခ်ိ္န္ တည္းမွာပင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ျခင္းကိုလဲ အေလးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕သည္ 
ေလ၊ဓာတ္ေငြ႕မွ အရည္အျဖစ္သုိ႕ကူးေျပာင္းျခင္း(GTL) ႏွင္႔ ဇီဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ား 
အစရွိသည္႔ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကို လည္း ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
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ကင္မရြန္ LNG  စီမံကိန္း (သာဓကျပျခင္း)
MCသည္ ေျမာက္အေမရိက၏ 
ႏံုးေက်ာက္ဓာတ္ေငြ႕လည္ပတ္မႈ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္ႏွင့္ 
ယွဥ္ကာ ၊ အေမရိကန္မွ လက္ေတြ႕ LNG 
ပို႔ကုန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသ၏ၾကြယ္ဝေသာ 
သီးသန္႔အရာမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳရန္ 
ရွာေဖြေနပါသည္။ ကင္မရြန္ LNG အရည္စက္ရံု 
(တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၄သန္း)ထုတ္လုပ္ လ်က္ရိွ 
ေသာ MC ၏ အစုရွယ္ယာ  LNGသည္ 
အေမရိကန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဂ်ပန္တြင္ ရိွေသာ အဓိက 
သံုးစြဲသူမ်ားအား ေရာင္း ခ်ပါမည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းအား 
၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ ထုတ္လုပ္္ 
ႏိုင္ ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထား ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ : ဌာနခြဲ ၄ခု (၂၂ဌာန)
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ CEOရံုး ၊  စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

■ E&P စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ
အာရွ E&P စီးပြားေရးဌာန၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက E&P စီးပြားေရးဌာန၊ အေမရိကားႏွင့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ကၽႊန္းစုရိွ ႏိုင္ငံမ်ား E&P စီးပြားေရးဌာန။

■ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီးပြားေရးဌာနခြဲ၊ ဘရူႏိုင္း သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဌာန
မေလးရွားသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန၊ ၾသစေတးလ်သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန၊ အင္ဒိုနီးရွားသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီးပြား  ေရး  လုပ္ငန္းဌာန၊အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသဘာ
ဝဓာတ္ေငြ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန၊ ရုရွားသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန၊ အေမရိကားသဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန၊ ၊ ႏုန္းေက်ာက္ဓာတ္ေငြ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန၊ LNG 
စီမံကိန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဌာန

■ ေရနံ စီးပြားေရးဌာနခြဲ
ေရနံစိမ္းထုတ္ကုန္ဌာန၊ ေရနံထုတ္ကုန္ဌာန၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ေရနံေစ်းကြက္ဌာန၊ ဘက္စံုသံုးပစၥည္း ေထာက္ပ့ံေရး  ဌာန၊ ေရနံပစၥည္းဌာန

■ ကာဗြန္ႏွင့္ LPG စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဌာနခြဲြဲ
ကာဗြန္ပစၥည္းဌာန၊ ေရနံမီးေသြးဌာန၊ အလူမီနီယံႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကာဗြန္ပစၥည္းဌာန၊ အထူးကာဗြန္ႏွင့္ ခဲနက္လုပ္ငန္းဌာန၊ LPG စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာန
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သံသတၱဳအဖြဲ႕
သံသတၱဳအုပ္စုတြင္ ကၽြႏု္ပ္္တို႕သည္ အမ်ိုးမိ်ဳးေသာ သံမဏိထုတ္ကုန္ မ်ားအၿပင္  သံဓာတ္ပါဝင္ 
ေသာ  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း မ်ား၊ သံဓာတ္မပါေသာသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
ကမာၻ႔ေဈးကြက္တြင္ ၾကာရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း၊  အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ၿခင္းၿဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္  အဆင့္အတန္း ပိုမိုၿမင့္မား ေသာ  လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဖန္တီးႏုိင္ရန္ 
ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑ ၌  ကုတ္ေက်ာက္မီးေသြး၊ အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး၊ 
သံရိုင္း၊ ေၾကးနီ၊ နီကယ္ႏွင့္ ခရိုမီယမ္ပါဝင္ေသာ သတၱဳကုန္ၾကမ္းရယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လည္း 
တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဆက္လက္တိုးတက္လာသည္ႏွင္႔ အမွ်  
အနာဂတ္တြင္ ကုတ္ေက်ာက္မီးေသြးအတြက္ ပိုမိုေစ်းကြက္ရလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထား  ပါသည္။ 

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ၾကားေနအဆင္႔ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးရာက႑တြင္ 
အရည္  အေသြး  ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင္႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
လက္ေအာက္ခံ Metal One ကုမၸဏီသည္ သံမဏိထုတ္ကုန ္ပစၥည္းကုန္သြယ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ 
ျပီး မီဆုဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း RtM ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း RtM ဂ်ပန္တို႔မွ 
သံသတၳဳကုန္ၾကမ္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သံဓာတ္မပါေသာသတၱဳကုန္သြယ္မႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ RtM 
ကုမၸဏီ၂ခုစလံုးကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ နယ္ပယ္အသီးသီး ရိွ သံုးစြဲသူမ်ား၏ 
လုိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာေလ႔လာျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ေစကာ 
ကမၻာ႕အဆင့္ေဈးကြက္တြင္ ပိုမိုေနရာရ ရိွ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္္ ၿခင္းၿဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏တန္ဖိုးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား တိုးပြားလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုတ္မီးေသြး 
တန္ခ်ိန္ေပါင္းသန္း ၆၀ 
ထုတ္လုပ္ေနသည့္ BMA (ၾသစေၾတးလ်) 
သည္ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ကုတ္မီးေသြး 
ထုတ္လုပ္သူ ၿဖစ္ပါသည္။ BMA 
(ၾသစေၾတးလ်) သည္ တစ္ကမာၻလံုး 
အတိုင္းအတာ ၏ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ 
ပမာဏ ၂၅% ကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံု:  ဌာနႀကီး ၃ခု(၇ဌာန၊ရံုး၃ရံုး)
သံသတၱဳအဖြဲ႕ CEOရံုး၊  သံ သတၱဳအဖြဲ႕ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန

■ သံမဏိလုပ္ငန္းဌာနခြဲြဲ
Metal One ဌာန ၊ ေအာ္တိုအစိတ္အပိုင္းဌာန

■ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈဌာနခြဲြဲ
အာတီအမ္ (RtM) ရံုး ၊ Triland  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရံုး

■ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ
သံသတၱဳရိုင္းဌာန၊ MDP ဌာန၊ အေျခခံသတၱဳလုပ္ငန္းဌာန၊ အလူမီနီယံဌာန၊ ဟာနစ္(Hernic) ဌာန၊ ရွားပါးသတၱဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုး။
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■ ေက်ာက္မီးေသြး
■ သံသတၳဳရိုင္း
■ နီကယ္၊ ခရိုမီယမ္သတၱဳ

■ ေၾကးနီ
■အလူမီနီယမ္
■ ယူေရနီယမ္

■ PGM (ေရႊျဖဴအဖြဲ႕သတၱဳမ်ား)
○လက္ရွိ လုပ္ငန္း
☆ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းစီမံကိန္း /  ရွာေဖြတူးေဖာ္ဆဲ ဲ

Boyne
(ၾသစေတးလ်)

Ulan
(ၾသစေတးလ်)

Clermont
 (ၾသစေတးလ်)

AREVA အရင္းအျမစ္ ၾသစေတးလ်
(ၾသစေတးလ်)

Crosslands အရင္းအျမစ္မ်ား
(ၾသစေတးလ်)

Oakajee ဆိပ္ကမ္းႏွင့္
သံလမ္း

(ၾသစေတးလ်)
Hernic ဖယ္ရိုခရိုမီယမ္သတၱဳ

(ေတာင္အာဖရိက)

Kintyre
(ၾသစေတးလ်)

Gresik
 (အင္ဒိုနီးရွား)

Warkworth/ Coal & Allied
(ၾသစေတးလ်)

BMA
(ၾသစေတးလ်)

Weda ပင္လယ္ေအာ္
(အင္ဒိုနီးရွား)

Antamina
 (ပီရူး)

IOC
(ကေနဒါ)

McArthur
အေနာက္ဘက္ (ကေနဒါ)

မာရသြန္
(ကေနဒါ)

JCU
(ဂ်ပန္ ကေနဒါ ယူေရနီယမ္)

(ကေနဒါ)AREVA မြန္ဂို
(မြန္ဂိုလီးယား)

Pacific Metals ပစိဖိတ္ 
သတၱဳ ကုမၸဏီလီမိတက္
(ဂ်ပန္)

Escondida
 (ခ်ီလီ)

CAP (ခ်ီလီ)

Los Pelambres
 (ခ်ီလီ)

Anglo American Sur S.A
(ေလာ့စ္ ဘရြန္းစ္ စသည္)

(ခ်ီလီ)

Quellaveco
(ပီရူး)

Albras (ဘရာဇီး)

Mozal
(မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ)

Furuya Metal
(ဂ်ပန္)

CMP (ခ်ီလီ)

ကုတ္မီးေသြး
အပူဓာတ္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြး
သံသတၳဳရိုင္း

ေၾကးနီ
အလူမီနီယမ္
PGM 
နီကယ္၊ ခရိုမီယမ္သတၱဳ စသည္…

သံမဏိအစအန

သံမဏိအခ်ပ္ႏွင့္အျပားမ်ား
  ထူးျခားေသာသံမဏိႏွင့္
  ဝိုင္ယာ စသည္…

ေရႊေငြ အတံုးအခဲသံဓာတ္မပါေသာ 
  ထုတ္ကုန္မ်ား
အေရာင္တင္ျခင္းမရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ား 
  စသည္

��������� ������ ���� ������ �������� �� ����
���	����
����
���	����	����������� 	����	���	���������

����������������	����
� ����������

သံမဏိစက္ရံု
EAF ���� �

ေၾကးနီ ၊ ေၾကးနီစပ္ထားေသာဝိုင္ယာ
ႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ား 
သတၱဳပံုေလာင္းစက္ရံု
အဖိုးတန္သတၱဳလုပ္ငန္းထုတ္လုပ္စက္
သံရည္က်ိဳဖို စသည္…

သေဘၤာတည္ေဆာက္သူမ်ား

ဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕

စြမ္းအား

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

စက္ယႏၱရား

အိမ္သံုးပစၥည္း

စည္သြပ္ဘူး

ေၾကးနန္းႀကိဳး

အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား

ရတနာမ်ား

���� ������	������� ���� 

��������	������ 	����
��������	���� (
�����������

	����	���	��������� ������� �����������  ����)

BMA (�����������)
IOC (� ������)  CMP (� ������)
Warkworth (������������� �������������)
Clermont (������������� �������������)
����…

��������� ���������� ����� 
  RtM ������ ���
��������� ���������� ����� 
  RtM �����

Metal One ������������� ������	�������� 
� ��� ������������������������  �����
���������������

��������� ���������� ����� 
  RtM ������ ���
��������� ���������� ����� 
  RtM �����
������������� ��������

Metal One  ��

����������������������������
���	����

��������� ��������������
  RtM ������ ���
��������� ��������������
  RtM �����

Anglo American Sur (������)
Escondida (������)
Los Pelambres (������)
Antamina (������)
Mozal (�
��������)
Boyne (�
��������)
������� (PGM)
Hernic (�������������)

အိစုဇု ေကာ္ပိုေရးရွင္း တမဆုခုရိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
CANTAK MC TUBULAR ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား
စုေပါင္း - နည္းပညာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
Coilplus　 MSAT　 ISTW　IWWI　စသည္

DMET ၊ Hirotec ၾသစေတးလ်

TATA TOYO RADIATOR
T.RAD Czech s.r.o
Qingdao တုိယို အပူကူးေျပာင္းကိရိယာ
တိုယုိ ေရာင္ျခည္လြတ္ကိရိယာ
  Zhongshan စသည္…

သ
ံဓာတ

္ပါေသ
ာ က

ုန္ၾက
မ္း ပစၥည

္းမ်ား ႏွင့္ 
သ

ံမဏ
ိထ

ုတ
္က

ုန္မ်ား
သ

ံဓာတ
္မပါေသ

ာ က
ုန္ၾက

မ္း ပစၥည
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သတၱဳလုပ္ငန္း ၏ VALUE CHAIN 

သံ သတၱဳထြက္ရာေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

Metal One  ေကာ္ပိုေရး ရွင္း သည္ တစ္ကမာၻလံုးရိွ  
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခြဲေပါင္း ၁၄၀ေက်ာ္ရွိ 
ကာ သံသတၱဳမ်ား ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊ ထုပ္ပိုးၿခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္း ပို႕ေဆာင္ၿခင္း အစရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပါင္း ေၿမာက္ၿမား စြာ ကို လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရိွပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၌ စင္ကာပူတြင္ 
မီဆုဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း  RtM ႏိုင္ငံတကာ 
ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳ အရင္းအၿမစ္ 
ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ 
(Mitsubishi Corporation RtM International Pte. 
Ltd. ) ကို စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္  
ခဲ့ပါသည္။

Mitsubishi Development Pty Ltd ႏွင့္ ၾသစၾတီးလ် 
ႏို္င္ငံရိွ BHP (BHP Billiton Ltd ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေက်က္မီးေသြး ထုတ္လုပ္ၿခင္း လုပ္ငန္း) ၏ ကုမၸဏီ 
၂ခု ပူးေပါင္းၿခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးရိွရိွ ထုတ္လုပ္ 
ႏိုင္ၿခင္းအၿပင္ ထုတ္လုုပ္မႈစြမ္းအား မ်ား ပိုမို 
ၿမင့္တက္လာ ပါသည္။

ခ်ီလီႏုိင္ငံရွိ အက္စကြန္ဒီဒါသတၱဳတြင္းသည္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေၾကးနီတန္ခ်ိန္ ၁သန္းေက်ာ္ 
ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ 
 ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း၅၀ ေက်ာ္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ 
တူးေဖာ္ႏိုင္ေသာ ေၾကးနီ အမ်ားအၿပား 
တည္ရိွေနသည့္ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ေၾကးနီေတာင္ 
ၾကီးၿဖစ္ပါသည္။

သံသတၱဳအဖြဲ႕
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စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕လုပ္ငန္း

သေဘၤာႏွင့္ 
အာကာသယာဥ္ဌာနခြဲ

◦ကုန္တင္သေဘၤာ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားၿခင္း၊ ကမ္းလြန္ဆီႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ အထူးသေဘၤာမ်ား၊ 
FPSOs/FSOs ေရယာဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားစသည္ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ေသာ သေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား

◦ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ  စက္ကိရိယာတပ္ဆင္ေရာင္းခ်ျခင္း

◦အခ်က္အလက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္  ၿဂိဳလ္တုရုပ္ပံုဖမ္း
ယူေရာင္းခ်ျခင္း

ေမာ္တာယာဥ္ 
လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

◦ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း

◦ ၿပည္ပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး၊ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္  လုပ္ငန္းမ်ား

◦ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈ ( တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား၊ 
တပ္ဆင္ ရန္  အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ အပိုအစိတ္အပိုင္းမ်ား)

စက္မႈဆိုင္ရာ စက္ယႏၱရား 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

◦ဓာတ္ေလွ ကားႏွင့္စက္  ေလွ ကားမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ၿပဳၿပင္ 
ထိန္းသိမ္းၿခင္း လုပ္ငန္း။

◦စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေသာစက္ယႏၱရား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး တပ္ဆင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ 
စက္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း

◦စက္ယႏၱရားမ်ားငွားရမ္းျခင္း

အီစုဇု စီးပြားေရးဌာနခြဲ

◦ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း

◦ ျပည္ပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘ႑ာေရး   လုပ္ငန္း၊ 
ေရာင္းျပီးယာဥ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွင္႔ 
အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

◦ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈ ( တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္  ယာဥ္မ်ား၊ တပ္ဆင္ 
ရန္သံုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ အပိုအစိတ္အပိုင္းမ်ား)

MC သည္ နိကန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွတဆင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းသံုးဆိုင္ရာ စက္ယႏၱရားမ်ား ငွားရမ္းျခင္း ႏွင္႔ ေရာင္းခ်ျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

Outlander PHEVကဲ့သုိ႕ေသာ  ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ 
လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရ 
ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ထြန္းေရးအား ပံ့ပိုး ကူညီ ျခင္း

အိစုဇု D-MAX ႀကိဳပို႔ကားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း၏ အဓိက ထုတ္ကုန္ မ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

MC၏ ရွယ္ယာ ထည့္၀င္မႈႏွင့္တကြ  
“ Sayaendo” ပံုစံ LNG 
သယ္ေဆာင္ကိရိယာကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ 
MC ၏သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ 
အသုံးျပဳႏိုင္ ခဲ့  ပါသည္။ (မီဆုဘီရိွ Heavy 
Industries မွ ဓာတ္ပံု) (အထက္ပါ)

ရုပ္ပံု ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈ  
ျမင့္မားေသာSatellite, GeoEye-1  
( ညာဘက္)

စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕
စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕သည္ စက္ယႏၱရားနယ္ပယ္ၾကီး ၄ခု ျဖစ္ေသာ 
စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၱရားက႑၊ သေဘၤာက႑၊ ကာကြယ္ေရး 
ေလယာဥ္၊အာကာသယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းပညာက႑ႏွင့္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑တို႔တြင္ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စက္္္ကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သံုး စက္ယႏၱရားမ်ား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေလွ ကား ႏွင့္ စက္ေလွ ကား 
မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္ ႏွင့္ အာကာသယာဥ္သံုး ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္္္ေနပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စီးပြားဖက္မ်ားအပါအဝင္ ထုတ္လုပ္သူ၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ကာ 

ကၽြႏု္ပ္ တို႕သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ က်ယ္ၿပန္႔ေသာ တစ္ ကမာၻ လုံးရိွ ကြန္ရက္ မ်ားကို 
အသုံးၿပဳလ်က္  ကမာၻတစ္ဝွမ္း လုံး ရွိစီးပြားေရး အေၿခအေန ေၿပာင္းလဲမူမ်ားအား 
တုံ႕ၿပန္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႕ ၏ လက္ရိွ  လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေရရွည္ value chains အား ေပါင္းကူးၿခင္းၿဖင့္ 
ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ မွစ၍ ဘ႑ာေရး၊ ၿဖန္႕ခ်ီေရး ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႕ေသာ 
စီးပြားေရး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္  အနာဂတ္၌ 
ခိုင္မာေသာဝင္ေငြရရွိႏုိင္မည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ 
အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
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စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕
သေဘၤာလုပ္ငန္း
စက္ယႏၱရားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ 
သေဘၤာလုပ္ငန္းအတြက္ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္း၊ 
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ 
ကမ္းလြန္ဆီႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေ
ဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အထူးသ 
ေဘၤာမ်ားႏွင့္သေဘၤာလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္
မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ က်ယ္ၿပန္႕ေသာ 
စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ မႈအေနၿဖင့္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သေဘၤာ ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္  မႈမ်ားကို ကမာၻအဆင့္မီေစရန္ 
အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေန ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံု:  ဌာနခြဲ ၄ခု (၁၃ဌာန ၊ ၁ရံုး)
စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕ CEOရံုး၊   စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန၊ စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး  ရံုး

■ စက္မႈဆိုင္ရာ စက္ယႏၱရား စီးပြားေရးဌာနခြဲ
ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကား လုပ္ငန္းႏွင့္ အေရာင္းျမွင္႔တင္ေရးဌာန၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိရိယာတန္ဆာပလာလုပ္ငန္းဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး စက္ကိရိယာတန္ဆာပလာႏွင့္ 
အငွား၀န္ေဆာင္ မႈ  ဌာန

■ သေဘၤာ၊  ေလယာဥ္ႏွင့္အာကာသယာဥ္ တည္ေဆာက္ မႈ နည္းပညာ ဌာနခြဲ
ကုန္သြယ္သေဘၤာဌာန၊ ကမ္းလြန္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သယ္ေဆာင္ေသာဌာန၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အာကာသယာဥ္မ်ားဌာန

■ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းဌာနခြဲြဲ
အာဆီယံႏွင့္ အေနာက္ေတာင္အာရွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန၊ ေျမာက္ဘက္အာရွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန၊ ဥေရာပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကဌာန၊ အေမရိကန္ႏွင့္ 
ၾသစေတးလ်ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန

■ အီစုဇု စီးပြားေရးဌာနခြဲ
အီစုုဇုအာဆီယံဌာန၊ အီဆုဇုဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အေမရိကားႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာဌာန၊ အီဆုဇုအာရွဌာန
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ဓာတုေဗဒပစၥည္း မ်ား  အဖြဲ႕
ဓာတုေဗဒပစၥည္း မ်ား  အဖြဲ႕သည္ က႑ ၃ပိုင္းခြဲျခား၍ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  ၎တို႔မွာ 
ေရနံဓာတုုပစၥည္းမ်ား စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆားမ်ား ႏွင့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား အပါအ၀င္  
လူသံုးကုန္ပစၥည္းက႑၊ ယူရီသိန္း၊ ျဒပ္ေပါင္း  ရာဘာ ၊ ေက်ာက္မီးေသြးကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္းမ်ားကဲသို႔ေသာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားပါဝင္ေသာ 
လက္ေတြ႕အသံုးခ်ဓာတုထုတ္္ကုန္က႑၊ ေဆဝါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးဓာတု  ေဆး၀ါး ပစၥည္း  မ်ား 
Food Science ႏွင့္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သက္ရိွေနထိုင္ မႈ က႑မ်ား  တို႔ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္၊ 
ေဆးဝါး ႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဇီဝဓာတုထုတ္ကုန္က႑ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ေစ်းကြက္အေနျဖင္႔ 
ေရနံဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
နံရံသုတ္ေဆး  ႏွင့္ ေကာ္၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား၊ 
ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ ခ်ည္ထည္မ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးဝါးလုပ္ 
ငန္း သံုးပစၥည္းမ်ားျဖန္႕ျဖဴးျခင္းေရာင္းခ်ျခင္း စသည္ၿဖင့္ ေၿမာက္ၿမားစြာေသာ လုပ္ငႏွ္းနယ္ပယ္အသီးသီး 
တြင္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ က႑အသီးသီးတြင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအားျဖင္႔ လူေနမႈအဆင္႔အတန္းပိုမိုျမင္႔
မားေစေရးအတြက္ ကူညီေပးလ်က္  ရွိပါသည္။

အဝတ္အထည္မ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား စသည္႔ မ်ားစြာေသာ 
လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ဤက႑ အသီးသီးမွ ထူးၿခားေသာ အရည္အေသြး မ်ားကို အသုံးၿပဳ၍ ေခတ္ႏွင္႔အညီ ဆီေလ်ာ္သည္႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  MCႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သုံးစြဲသူမ်ားအား  ၿဖည့္ဆည္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ထို
ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္  ကမာၻအႏွ႔ံရွိကြန္ယက္မ်ားကို အသစ္ အသစ္ေသာ ၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အားျဖည္႔ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Metanol de Oriente, METOR, S.A. 
(METOR)
Metanol de Oriente, METOR, S.A. 
(METOR) အား ၁၉၉၂ခုႏွစ္ မတ္တြင္ 
Petroquimica De Venezuela 
S.A.(PEQUIVEN) ကုမၸဏီႏွင့္ မီဆုဘီရွီ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ မီဆုဘီရွီ ဓာတ္ေငြ႕ 
ဓာတုလုပ္ငန္းကုမၸဏီႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းတို႔၏ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမွ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 
METOR သည္ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပနွင့္ 
အေမရိကားသို႔ ေရာင္းခ်ေသာ 
ေစ်းသက္သာသည့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ 
မီသေနာကို ထုတ္လုပ္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ: ဌာနခြဲ ၄ခု (၁၆ဌာန)
ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕ CEOရံုး ၊  ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန ၊   ဖီးနစ္ ဌာန   ေဆာ္ဒီေရနံဓာတုပစၥည္း စီမံကိန္းဌာန

■ လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ A
Olefins ႏွင့္ Aromatics ဌာန၊ ေရနံဓာတုပစၥည္းအလယ္အလတ္ဌာန၊ Polyester ဌာန၊ Chlor-Alkali ဌာန

■ လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ B
မီသေနာဌာန၊ အမိုးနီးယားဌာန၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာဌာန၊ ဇီဝမဲ႔ ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာန

■ လက္ေတြ႔အသံုးခ် ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ
ပလတ္စတစ္ဌာန၊ PVC ဌာန၊ လက္ေတြ႔အသံုးခ် ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းဌာန  ၊ အထူးဓာတုပစၥည္းဌာန

■ ဇီဝ သိပၸံနည္းပညာဌာနခြဲ
အႏု ဇီဝ ဓာတုပစၥည္းဌာန၊ ဇီဝသိပၸံထုတ္ကုန္ပစၥည္း ဌာနႀကီး
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အမုိးနီးယား

PVC ကုန္ၾကမ္းမ်ား

ပိုတက္ဆီယမ္ကလိုရိုက္

အီသေနာ

အေရာင္းကုမၸဏီ

ဓာတုပစၥည္းႏွင ျဒပ္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာ
မီဆုဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈ ၊ 

MC Ferticom

ေပၚလီအက္စတာ ဖုိင္ဘာ
PET ထင္းရွဳးေစး

ေပၚလီအီသလင္း ထင္းရွဳးေစး

ဘက္ထရီသံုး လွ်ပ္ကူးဓာတုပစၥည္းကုန္ၾကမ္းမ်ား
အေရာင္တင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓားေသြးေက်ာက္မ်ား 

ျဒပ္ေပါင္း ေရာ္ဘာ၊ လက္ေတြ႕အသုံးခ် ေကာ္ေစး

ေပါင္းစည္းထားေသာ ထင္းရွဳးေစး ထုတ္ကုန္မ်ား

ၾကားခံအဆင္႔စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး ဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင္႔
အက်ိဳးျပဳ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

ဇီဝေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား

တားထရစ္အက္ဆစ္္

Maltitol, sorbitol

(အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္သံုး
ပစၥည္းမ်ား)

စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး ထင္းရွဳးေစး

ေပၚလီဗီႏိုင္း ကလုိရိုုက္ (PVC)
ပင္လယ္ထြက္

အရင္းအျမစ္မ်ား

ေရနံစိမ္း

သတၱဳအရင္းအျမစ္မ်ား

အရင္းအျမစ္
စက္ရုံမ်ား

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕

နာဖာသာ အီသလင္း
ဗင္ဇိုင္းဓာတ္ေဆးရည္

ဇီလင္း

ထုတ္ကုန္ေဈးကြက္

ကုန္ထုတ္လုုပ္မႈ ကုမၸဏီ

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ A လက္ေတြ႔အသုံးခ် ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ

လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ B

ဇီဝသိပၸံ ဌာနခြဲ

အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္သုံးပစၥည္းမ်ား ၊ ေဆးဖက္ဝင္အစားအစာမ်ား၊
တေစးထုတ္ကုန္၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊

စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးဆားလုပ္ငန္း  ESSA

ပါရာဇီလင္း  PC AROMATICS

အီသလင္း ဂလိုင္ကိုး  SHARQ

မီသေနာ  METOR

ေဖာ့စဖိတ္သတၱဳရိုင္း  FOSFATOS

CASTELLO

MTIS・STBC

SHARQ

RIMTEC TRI PACK Chuo Kagaku DM Color
မီဆူဘီရိွ ေရွာဂ်ိ ပလက္စတစ္ KIBIKASEI

မီဆူဘီရိွ ေရွာဂ်ိ  ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း ( ထုိင္း ဓာတုေဗဒ)
အေရာင္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေကာ္မ်ား

TOSOH HELLAS

Mitsubishi Shoji Foodtech
MC Food Specialties  KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

Liling Fine Chemicals DECCAN

ဖူဂ်ီဖလင္ ဒုိင္အိုစင့္ ဇီဝနည္းပညာမ်ား

ထုတ္ပိုးမႈ ပစၥည္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးသုံး 
အတြင္းပုိင္းအျပင္အဆင္ 
ပစၥည္းမ်ား

အေရာင္တင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ 
ေကာ္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
အိမ္သုံး လွ်စ္စစ္ပစၥည္းမ်ား
IT・ဆက္သြယ္ေရး

အလွကုန္ႏွင့္ ဆပ္ျပာမႈန္႔မ်ား

ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား

ခ်ည္ထည္မ်ား

ေဆးဝါးေဖာ္စပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အစားအေသာက္ထုတ္ကုန္မ်ား

●
●

အေရွ႕ဘက္ေရနံဓာတုပစၥည္းကုမၸဏီ
(SHARQၿမိဳ႕)

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်
ေရနံဓာတုပစၥည္းမ်ား

TOSOH HELLAS

(ဂရိ)
ဘက္ထရီ အရင္းအျမစ္မ်ား

CASTELLO

(စပိန္)
တာထရစ္ဆားထုတ္လုပ္ျခင္း

Tri-Pack ရုပ္ရွင္ကုမၸဏီ
(ပါကစၥတန္)

ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး DECCAN

(အိႏၵိယ)
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ

 ၾကားခံအဆင္႔စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး
ဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင္႔ အက်ိဳးျပဳ 
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ

ေရနံ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည္႔
ေအရုိမက္တစ္ Sdn. Bhd.

(PC ေအရုိမက္တစ္)
(မေလးရွား)

အေျခခံ ေရနံဓာတုေဗဒ လုပ္ငန္း

MC-Towa International Sweeteners Co., Ltd. 
(ထုိင္း)
သၾကားအရက္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း

ထိုင္း ဓာတုပစၥည္းမ်ား
(ထုိင္း)

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းပလက္စတစ္ႏွင့္ ေကာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း

Liling Fine ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကုမၸဏီ
(တရုတ္)

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ၾကားခံအဆင္႔စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး
ဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင္႔ အက်ိဳးျပဳ
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ 

PT. Sorini Towa Berlian Corporindo
(အင္ဒိုနီးရွား)

ေစာဘီေတာ (သၾကားအရက္)ထုတ္လုပ္မႈ

Fermentech အင္ဒိုနီးရွား
(အင္ဒိုနီးရွား)
ႏ်ဴးကလစ္အက္ဆစ္ႏွင့္ ကာဒ္လန္ထုတ္လုပ္ျခင္း

Exportadora de
Sal, S.A. de C.V.

(မက္ဆီကုိၿမိဳ႕)
ဆားထုတ္လုပ္ျခင္း

Metanol de Oriente, METOR, S.A.
(ဗင္နီဇြဲလား)

မီသေနာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း

FOSFATOS DEL PACIFICO
(ပီရူး)

ေဖာ့စေဖာရစ္သတၱဳရုိင္း ထုတ္ယူျခင္း /
ျဒပ္ ၂ မ်ိဳးပါ ေျမဆီလြာႏွင္႔ အုတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

Rimtec Corporation
(အေမရိကန္)
PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား
ထုတ္လုပ္ျခင္း

ဖူဂ်ီဖလင္ ဒိုင္အိုစင့္ ဇီဝနည္းပညာ
အေမရိကန္ ပူးေပါင္းကုမၸဏီ (အေမရိကန္) 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ဇီဝေဆးဝါးမ်ားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ဖူဂ်ီဖလင္ ဒိုင္အိုစင့္ ဇီဝနည္းပညာ
ၿဗိတိသွ် လီမိတက္(UK)
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ

ဇီဝေဆးပညာဆုိင္ရာထုတ္လုပ္မႈမ်ား

လူသုံးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ A/B
လက္ေတြ႔ သုံး  ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ/ဇီဝသိပၸံ ထုတ္ကုန္ဌာန ခြဲ

DM Color
(မက္ဆီကုိၿမိဳ႕)

ပလက္စတစ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ားကုိ
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင္႔ ေရာင္းခ်ျခင္း

23

ဓာတုေဗဒပစၥည္း မ်ား  အဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အဓိက လက္ေအာက္ခံ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား (ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း)

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. 
သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္မေလးရွား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီျဖစ္၍၊ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဗင္ဇိုင္းတန္ခ်ိန္ ၂၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ 
ပါရာဇီလင္းတန္ခ်ိန္ ၅၄၀,၀၀၀  ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

Chuo Kagaku Co., Ltd. သည္ ဂ်ပန္ပလက္စတစ္ 
အစားအစာ ထုပ္ပိုးမႈႏွင့္ ကြန္တိန္နာ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္၍ တရုတ္အေျခစိုက္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၅ခုႏွင့္ အဆိုပါေဒသမ်ားမွ 
ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင္႔ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်ဲ႕ထြင္
လ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏ သိပၸံနည္းက် စားေသာက္ကုန္ 
ထုတ္လုပ္မႈ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ မ်ားထဲမွ တစ္ခု 
အပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ  MC Food Specialties 
Inc.,  သည္  စားေသာက္ကုန္ပါဝင္ပစၥည္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ပါသည္။

SHARQ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပၚလီအီသလင္း တန္ 
၁၅၅၀၀၀၀ႏွင့္ အီသလင္း ဂလိုင္ကိုး တန္၂၀၅၀၀၀၀  
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျပီး စက္ရုံတစ္ ရံုခ်င္း၏ ပမာဏအားျဖင္႔ 
ကမာၻ႕ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္အျမင္႔မားဆံုး 
စံခ်ိန္တင္လ်က္ရွိပါသည္။
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လူမႈ႔ဘ၀လိုအပ္ ခ်က္ မ်ားျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕
လူမႈ႔ဘ၀လိုအပ္ ခ်က္ မ်ားျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕ သည္ အစားအစာမ်ား၊ အဝတ္အထည္၊ 
ေန႔စဥ္ ပစၥည္းမ်ား  ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား အစရိွ ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား စားသံုးသူမ်ား 
ထံသို႕  ၿဖန္႕ခ်ီေရး၊ လက္လီ ေရာင္းခ် ေရးႏွင့္  စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႕ 
တင္သြင္းၿခင္းတို႕ကို  လုပ္ကို္င္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွ ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းထုတ္ယူျခင္း အဆင့္မွစ၍္  ေစ်းကြက္အတြင္း 
တင္ သြင္းေရာင္းခ် ႏိုင္သည္အထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းသည္ 
ကြ်နု္ပ္တို႔ ၏ အားသာ ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား ရိွ ဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရံုးမ်ားမွတဆင့္ 
စားသံုးသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား ပံ့ပိုးကူညီေနပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ  
ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို  စားသံုးသူမ်ား၏ ဖူလုံၾကြယ္၀မႈ အတြက္  
ဖန္တီး ေပးပါသည္။

လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲ

◦အစားအစာ  ၊ အဝတ္အထည္ ၊ ပရိေဘာဂ ႏွင့္ 
အိမ္တြင္းအလွဆင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေန႕စဥ္သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား  
ေရာင္းခ်ျခင္း။

◦သံုးစြဲသူမ်ား အတြက္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ကို  တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

◦ေဈးကြက္စီးပြားေရး၊ တိက်ေသာပရိုဂရမ္မ်ားကို 
အေျခခံေသာအခ်က္မ်ား၊ ဆက္စပ္မႈရွိေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈေျဖရွင္းနည္းမ်ား။

လူမႈ႔ဘ၀လိုအပ္ခ်က္ 
ၿဖည့္တင္းေရး 

ထုတ္ကုန္မ်ား ဌာနခြဲ

◦အသင့္စား အစားအစာမ်ား၊ အပူအေအး အစားအစာမ်ား၊ 
မုန္႔ပဲသေရစာမ်ား၊ ယမကာ၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အစားအစာမ်ား၊ 
စကၠဴထုတ္ကုန္မ်ား၊ ထပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ စကၠဴ၊တာယာ၊ 
အဝတ္အထည္၊ဖိနပ္မ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အစရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ားအား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း ပံ့ပိုးျခင္းနွင့္ျဖန္႔ခ်ိေရး မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ 
ၿခင္း

◦ေဆးရံုမ်ားအတြက္ ျပင္ပ၌အလုပ္အပ္နွံျခင္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္ ျခင္း 
ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာမ်ား နွင့္ သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္ေရး
သံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းျခင္းအစရွိေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
အေလးထားေဆာင္ရြက္္ ၿခင္း

တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သံုးစြဲသူ စီးပြားေရး ဌာနခြဲ

◦အစီအစဥ ခ်မွတ္  ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿခင္း ၊ ေဈးကြက္ ရိွ  
လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

◦အဂၤလန္နွင့္ဥေရာပေစ်းကြင္မ်ားတြင္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း မ်ား 
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ လာ ျခင္း။

လူမႈ႔ဘ၀လိုအပ္ခ်က္ 
ၿဖည့္တင္းေရး 

အရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား 
ဌာနခြဲ

◦ေကာက္ပဲသီးနုံမ်ား လတ္ဆတ္ေသာ ထြက္ကုန္မ်ား ဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အခ်ိဳနွင့္ကစီဓာတ္စားသံုးကုန္မ်ား၊ အသားငါး 
အေဖ်ာ္ယမကာပါဝင္စၥည္းမ်ား ၊နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအားဂ်ပန္နိုင္ငံႏွင့္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔  
တင္ပို႕ ေပးရုံသာမက ထုတ္လုပ္မူနွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏ေနာက္ 
ဆက္တြဲမ်ားအား ပံ့ပိုး ေပးခ်င္းအားျဖင့္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္   
ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

လူမႈ႔ဘ၀လိုအပ္ ခ်က္ မ်ားျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕

“Alfamart” သည္ အယ္ဖာအဖြဲ႕မွ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ ၊ အင္ဒိုနီးရွား 
နိုင္ငံ၏ထိပ္တန္းလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားထဲတြင္ သူမ်ားထဲတြင္ 
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

မီဆူဘီရိွ ေရွာကုဟင္း က ၀န္ေဆာင္မႈ   ေပးေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 
အၾကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္ စူပါမားကတ္ၾကီး LIFE CORPORATION 
အတြက္ အထူးပို႔ေဆာင္ေရးဌာန

Cermaq  ေနာ္ေဝရွိ ဆာလမြန္  ေမြးျမဴေရးေဒသ

သုံးစြဲသူ  အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္ ကိုလိုက္၍ 
လက္ရွိဆိုင္ခြဲမ်ားနွင့္သာမက အသစ္္အသစ္မ်ားိ ေသာဆိုင္မ်ားနွင့္ပါ 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ဖန္တီးေနေသာ Lawson Convinience 
Store အသစ္အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေနေသာ Lawson
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လူမႈ႔ဘ၀လိုအပ္ ခ်က္ မ်ားျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕
MC လက္ေအာက္ခံ  ကုမၸဏီ 
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ 
အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ 
ျဖန္႕ျဖဴးသူ၊ Princes Limited သည္ 
ဥေရာပေဈးကြက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕ေနပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးကို 
MC မွပိုင္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္မႈ : ဌာနခြဲ ၄ခု (၂၁ဌာန)
လူမႈဘ၀ လိုအပ္ခ်က္  မ်ား ၿဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕ CEOရံုး    လူမႈ႔ဘ၀လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ၿဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

■ တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သံုးစြဲသူ စီးပြားေရး ဌာနခြဲ
အင္ဒိုနီးရွားဌာန၊ တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံဌာန၊ ေဈးကြက္အသစ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာန

■ လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲြဲ
အစားအစာလက္လီျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဌာန၊ အဝတ္အစားႏွင့္ သံုးစြဲသူထုတ္ကုန္ဌာန၊ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဌာန၊ လက္လီပံ့ပိုးျဖန္႔ျဖဴးျ ၿခင္း ဌာန။

■ လူမူဘဝလိုအပ္ခ်က္ ၿဖည့္တင္း ေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ဌာနခြဲ
အသင့္စားကုန္ပစၥည္းမ်ား  ဌာနခြဲ
စကၠဴႏွင့္ထုပ္ပုိးမႈဌာန၊ အဝတ္အထည္ဌာန၊ S.P.A. ထုတ္လုပ္မႈဌာန၊ တာယာႏွင့္ သုံးစြဲသူကုန္ပစၥည္းမ်ားဌာန ၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန

■ လူမူဘဝလိုအပ္ခ်က္ ၿဖည့္တင္းေရး အရင္းအျမစ္ ဌာနခြဲ၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ား ဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အခ်ိဳနွင့္ကစီဓာတ္စားသံုးကုန္မ်ား အသားငါး အေဖ်ာ္ယမကာပါဝင္စၥည္းမ်ား နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ဌာနခြဲ၊ 
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CSR ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား
MC သည္ အစဥ္တစ္စိုက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိန္ေခၚမူမ်ားအား မိမိ 
တိ႔ု ၏အေရးၾကီးဆံုးေသာ စီိမံခန္႔ခြဲမူ အျခင္းအရာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ေရွးရူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ စီးပြားေရးက႑ေပါင္းစံုမွေန၍ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း 
အက်ိဳး ျပဳလုုပ္ငန္းမ်ားအား ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ရာ တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ 
လွဳပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိ တိ႔ု ကုမၸဏီ ၏ မူသံုးခ်က္ေပၚတြင္မူတည္၍ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ား အား ခ်မွတ္ပါသည္။ ထိုမူသံုးခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး
အားေလးစားျခင္းနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း ၊ အစရွိေသာ 

အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ လွဳပ္ရွားမူအားလံုးကို ကုမၸဏီ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ပဋိညာဥ္စာတမ္းတုိ႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ပါသည္။ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေျပာင္းလဲေနေသာကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ MC သည္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ေတာင္းဆို
ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ဂ်ပန္တြင္သာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ အခက္အခဲ မ်ားကုိ 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္း လ်က္ရိွပါသည္။

MC သည္ မသန္မစြမ္း အားကစားမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ “DREAM AS ONE” 
စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္္ခဲ့သည္။ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မ်ား၊ အားကစားပြဲမ်ားႏွင့္ အားကစား ေလ့က်င့္ေရးမ်ားကို အိမ္ရွင္
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္းအားျဖင့္ ဤ project သည္ မသန္မစြမ္း အားကစားနယ္ပယ္ ကို 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေစရန္ နွင့္ ဤ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
MC သည္ မသန္မစြမ္းအားကစားကို ပံ့ပိုးနိုင္ေသာ လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တက္ၾကြစြာ အားေပးကာ၊ မသန္မစြမ္းအားကစားလုပ္အားေပး 
ေဆာင္ရြက္မႈ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ပံုမွန္သင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးပါသည္။

မီဆုဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ဂ်ပန္မသန္မစြမ္း 
အားကစားအသင္း၏ တရားဝင္ ပါတနာျဖစ္သည္။

အသက္၁၉ႏွစ္ေအာက္ ေမြးရာပါဦးေႏွာက္ခြ်တ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါအခ်ိဳ႕ မလႈပ္ရွားနိုင္သူမ်ား၏ 
ေဘာလံုးပြဲ 7-a-side အဖြဲ႕အစည္း၏  အားကစားသမားမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
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၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ဂ်ပန္ အင္အားႀကီး ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ ရိုက္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီးသည္အခ်ိန္မွစ၍ ၄ႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္းတြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ စုစုေပါင္း ဂ်ပန္ ယန္း 
၁၀ဘီလီယံ ကို ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစ၍ ကုမၸဏီသည္ ေနာက္ ငါးႏွစ္ စာ ပံ့ပိုးကူညီရန္္ ရည္စူး၍ ဂ်ပန္ယန္း ၃.၅ဘီလီယံ 
ထပ္မံလ်ာထားပါသည္။ 

မီဆုဘီရီွေကာ္ပုိေရးရွင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖင့္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ သင့္ေဒသမ်ားမွ 
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေရးေပၚပညာေရးေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NPOs  ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ေထာက္ပံ ေခ်းေငြ မ်ား တိုး  ခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပး ျခင္းစသည္တို႔ကို ဆက္လက္၍ 
ပံ့ပိုး လ်က္ ရိွ ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ MC အဖြဲ႕လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ားအား ဆက္လက္ေစလႊတ္ 
ဦးမည္ၿဖစ္ ပါ သည္။   (၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လအခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္း ၃၇၅၀ခန္႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္)

MC သည္ တိုဟိုကုု ေဒသတြင္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအား 
အသံုး ခ်ကာ ဖုခုရိွမား ခရိုင္တြင္ အမွတ္ (၆) စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္း တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ၀က္ဘ္ဆုိက္ http://mitsubishicorp-foundation.org/en

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ စဥ္းစား ဆုံးၿဖတ္ရာတြင္၊စီးပြားေရး  အခ်က္အလက္    မ်ားကိုသာမက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ESG) အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အေသးစိတ္ 
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္  ကမာၻေျမအေပၚ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၎ျပင္ MC သည္ ေရရွည္ၾကည့္ေသာ  Supply Chain Management 
အတြက္ မိမိတုိ႕ ၏ မူ၀ါဒကို အျခားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အား   မွ်ေ၀ပါသည္။ ထုိ႔အတူ အၿမဲတမ္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ေလ့့လာမႈမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  ေဒသခံ  လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ညိႈႏႈိင္း ေဆြးေႏြး၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား 
ထိခိုက္ မႈ မရိွေစရန္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္  လ်က္ရိွပါသည္။

ESG စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၂၀၀၈ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ MC သည္ ျပင္ပ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မတီကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီမွ တင္ၿပလာ ေသာ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္ မ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေရရွည္ ေမွ်ာ္ေတြး မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခါ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ု 
ထည့္သြင္း ေရး သား ထားပါသည္။ 

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ဆုိင္ရာ  အၾကံေပး ေကာ္မတီ

ပထမဦး စြာ ၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ MC သည္  ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအား  ေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနတစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းထား ခဲ့ ပါသည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိ တုိ႔ လုပ္ကုိင္ ေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔ အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္မည့္ ေရရွည္္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ 

ကၽႊႏု္ပ္ တို႕ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေသာ ပရဟိတ နယ္ပယ္၅ခုမွာ ကမာၻ႕ပတ္ဝန္းက်င္၊ အမ်ားျပည္သူ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ပညာေရး ၊ အႏုပညာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၊ ကူးလူးဆက္ဆံေရး 
ႏွင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္  ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

MC၏ ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

အမွတ္ (၆) စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္း

မိခင္ႏွင့္ကေလး  ခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္း
ဖခင္မရွိေသာ အိမ္ေထာင္စု၏ 
မိခင္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ 
အဆိုပါခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္းသည္ မိခင္ ႏွင့္ ကေလး   
မ်ားအတြက္ ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစား 
ေစႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကို ရရိွေစ  ပါသည္။ 
၁၉၇၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ က်င္းပခဲ့ေသာ အဆိုပါစခန္း တြင္ 
MC ၀န္ထမ္းမ်ားမွ စခန္း အတိုင္ပင္ခံ အၿဖစ္ လုပ္အားေပး 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။

အေမရိကန္အတြက္ မီဆုဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ေဖာင္ေဒး ရွင္း / ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကအတြက္ 
မီဆုဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း ေဖာင္ေဒးရွင္း

အေမရိကန္အတြက္ မီဆုဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ေဖာင္ေဒးရွင္း(MCFA)  ႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကအတြက္ 
မီဆုဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း ေဖာင္ေဒးရွင္း(MCFEA) 
တို႕မွတဆင့္  MCသည ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္  အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ ကနဦး 
ေျခလွမ္း မ်ား  အား ပံ့ပိုး ကူညီေပးပါသည္။

အပူပုိင္းဇုန္ သစ္ေတာ စမ္းသပ္  ေလ့လာ ေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္ရွင္သန္တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း

MC သည္ အပူပိုင္းသစ္ေတာေဂဟစနစ္ လ်င္ၿမန္စြာ 
ျပန္လည္ေပၚထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ 
မေလးရွားတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ  စမ္း သပ္စီမံကိန္းကို 
စတင္ခဲ့သည္။

MC သည္  တစ္ကမာၻလုံး ဆိုင္ရာ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေၿခခံ အေဆာက္အအုံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ မွတဆင့္  
ကုမၸဏီသည္ ေရရွားပါးမႈကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကာဗြန္နည္းပါးေသာ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ထြန္းေရးကုိ အထူးအေလးထား လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။    ထုိ႕အၿပင္  
စြမ္းအင္သစ္မ်ား ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း မ်ားသာမက ေခတ္မီ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရိွပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႔ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕ လုပ္ငန္း မွ  ပါ၀င္ ကူညီၿခင္း

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ  အၾကံေပး ေကာ္မတီ

US ကုမၸဏီခြဲ ဒိုင္းမြန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေလအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
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MC သည္ အေၿခခံမူ ၃ခ်က္ ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ကုမၸဏီ၏တာ၀န္ယူမႈ၊ 
တည္ၾကည္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈ၊  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတဆင့္ တစ္ကမာၻ႕လံုးအား 
သိျမင္နားလည္မႈတို႔ကို ကုမၸဏီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ထား သည္။  
ထိုသို႔ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ MCသည္ ကုမၸဏီတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို ပိုမုိ 
အားေကာင္းေစရန္ ႏွင့္ တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးေစရန္   ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရိွ ပါသည္။ အလြတ္ 
ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အလြတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္  မ်ား (ျပင္ပဒါရိုက္တာ၅ဦးႏွင့္ 
ျပင္ပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္၃ဦး) ကိုခန္႔အပ္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးအရာရိွ 
စနစ္အားစတင္ က်င့္သုံးျခင္္း၊ ကုမၸဏီျပင္ပအရာရိွမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါရိုက္တာမ်ား၏ အႀကံေပးေကာ္မတီ (အဖြဲ႔အစည္း၊ နစ္နာေၾကးေပးေသာ 
ေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအၾကံေပးေကာ္မတီ) မွတ စ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း 

စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
တဖန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ႏွင့့္ တထပ္တည္းက်ရုံ သာ 

မက  လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၊ အက်ဳိးရိွစြာ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ ၿခင္း  ၊ ေလးစားလိုက္နာရမည္႔ အခ်က္မ်ား၊ 

Risk Management  ၊ ဘ႑ေရးတင္ျပမႈမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထိန္းသိမ္း ၿခင္း ၊ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား မွန္ကန္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ စာရင္းတိုင္းတာျခင္း၊ စာရင္းစစ္မ်ား အစရိွေသာ ကုမၸဏီတြင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ျပင္ဆင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွ ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ( ၂၀၁၅ခုႏွစ္္ မတ္လကုန္အထိ)
■ ျပင္ပ အဖြဲ႕ဝင္(၆) ဦး

ခူနိအို အိတို (ျပင္ပ အသင္းဝင္)

ရေရာဇို က တို (ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

ဟိဒဲ ဟိ ရို ကြန္ႏိုု (ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

ဆာကိအဲ  ဖူခုရွိမ (ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

အာခိဟိ ကို  နီရိွ ယာ မ (ျပင္ပဒါရိုက္တာ)

တာဒရွိ ခုနိဟိ  ရို (ျပင္ပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစာရင္းစစ္)

အုပ္ခ်ဴပ္မႈႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးေသာ ေကာ္မတီ

* ေကာ္မတီသဘာပတိ 

■ကုမၸဏီတြင္း အသင္းဝင္မ်ား (၄) :
ေယာရိဟိကို ခိုဂ်ိမ* (ဘုတ္အဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ)

ခန္း ကိုဘယရွိွိ (ဥကၠဌႏွင့္ CEO)

မီေနာရု မာခိဟာရ (စီနီယာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရာရိွ)

မီခိအို ဆဆခိ (စီနီယာအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ စီနီယာဒါရိုက္တာ)

ႏိုင္ငံတကာ အၾကံေပး ေကာ္မတီ

*ေကာ္မတီသဘာပတိ 

အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း (၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အဆံုးသတ္ျခင္း)

■ ျပင္ပ အသင္းဝင္မ်ား (၉) : 
ေဒါက္တာ ဟာမီနီအို ဘလန္ကို မန္ဒိုဇာ
(စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း(မက္ဆီကို))

ပါေမာကၡ ဂ်ိဳဆက္ အက္စ္ ညဲ
(Harvard University Distinguished Service Professor and Sultan of Oman Professor (U.S.A.))

မစၥတာ ရာတန္ အန္ တာတာ (ဥကၠဌ၊ Tata Trusts (India))

မစၥတာ ေဂ်ာ့ခ်္ ေရာ (ကယ္ရီ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ယက္၏ ဥကၠဌ (စကၤာပူ))

မစၥတာ ဂ်ိန္း ၾသဂတ္စ္တို ဇိုဘယ္ ဒယ္ အာရလာ ၂ 
(ဥကၠဌႏွင့္ CEO ၊အာရလာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ဖိလစ္ပိုင္))

ဆာ ဂၽြန္ ဘုံး ဒါရိုက္တာ၊ KKR အာရွကုမၸဏီလီမိတက္ (အဂၤလန္)

မစၥတာ Niall FitzGerald (ယခင္ CEO ႏွင့္ ဥကၠဌ၊ ယူနီလီဗာ ကုမၸဏီ (အိုင္ယာလန္))

ရေရာဇို ကတိ ု(ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

ဟိဒဲဟီရို ခြန္ႏိ ု(ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

■ကုမၸဏီတြင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္(၃)ဦး 
ေယာရိဟိကို ကိုဂ်ိမ* 
(ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါရိုက္တာ)

ခန္း ကိုဘယရွိ (ဥကၠဌႏွင့္ CEO)

ဟိဒဲယူကိ နဘဲရွိမ (စီနီယာ 
စာရင္းစစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း)
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အစီရင္ခံမႈညႊန္ၾကားမႈ၊အမိန္႔

ညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

အစီရင္ခံမႈ  မႈႏွင့္ အၾကံေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈ  မႈႏွင့္ အၾကံေပးမႈ

အ
စီရင္ခံမႈ  မႈႏွင့္ အ

ၾကံ
ေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈ မႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈ မႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈ မႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈ မႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈ  မႈႏွင့္ အၾကံေပးမႈညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း

အစီရင္ခံမႈ

အစီရင္ခံမႈ

ညႊန္ၾကားမႈ၊
အမိန္႔

(ဦးတည္ခ်က္: စာရင္းသြင္းထားေသာ MC ျပည္တြင္းလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား)

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရိွ အၾကီးအကဲ

ဥကၠဌႏွင့္ CEO

အဖြဲ႕ CEO ၊ ေဒသဆိုင္ရာ  CEO

ဌာန တြင္း သတင္းေပး စနစ္

ဌာန တြင္း သတင္း ေပး စနစ္ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

ေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ

၀န္ထမ္းမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းခ်ဳပ္ (BU ၊ဌာနႀကီး၊ ဌာန၊ ဌာနခြဲစသည္…)

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

၀န္ထမ္းမ်ား

မီဆုဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ား
MC အဖြဲ႕

ျပင္ပတရားဥပေဒဆုိင္ရာအၾကံေပး
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 

ေမးလ္ေဘာက္စ္ႏွင့္ေဟာ့လုိင္း

ျပည္ပေဒသ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

ျပည္တြင္းဌာနခြဲ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွအဖြဲ႔

ျပင္ပတရားဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံေပး
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေမးလ္ေဘာက္စ္ႏွင့္ေဟာ့လိုင္း

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာန။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
ေမးလ္ေဘာက္စ္ႏွင့္ေဟာ့လိုင္း

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေမးလ္ေဘာက္စ္ႏွင့္ေဟာ့လိုင္း

စီမံခန္႔ခြဲရံုး : ဥပေဒ ဌာန။ 
စီမံခန္႔ခြဲ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာန

ဒါရိုက္တာ : စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
အရာရိွ အၾကီးအကဲ
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း
MC သည္ ကုမၸဏီ ၏ အေျခခံမူ ၃ခ်က္ ႏွင့္အညီ MC ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၊ မီဆူဘီရိွ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေဘာင္ 
အစရွိသည့္ကုမၸဏီတြင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား သည္  
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား ကို လိုက္နာရမည္မွာ 
ပထမဦးစား ေပး အခ်က္ ပင္ ၿဖစ္သည္။ MC သည္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရိွ အထူး စနစ္ကို စတင္ခဲ့့ၿပီး၊ စီးပြားေရး ဌာန မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ေဒသအသီးသီးတြင္ ထိုအရာရိွမ်ား ကိုထားရိ ပါသည္။ ထိုအရာရိွမ်ားသည္ 
ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ား ကို လိုက္နာမႈရိွေစရန္ 
အဓိကတာ၀န္ ယူထားပါသည္။ 

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မီဆူဘီရိွ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေဘာင္  ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ပညာေပးသင္ၾကားမႈ သင္ၾကားေပးေသာ 
e-learningကိုသင္ယူၿပီးေနာက၊္ ၀န္ထမ္းအားလုံး ဆီမွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ထိုးရပါသည္။ 
ထို႔ အတူ  လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို လည္း 
က်င့့္သုံးေစ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ 

ပတ္္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့့္ ၿဖစ္ရပ္ မ်ားကို အလုပ္ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ Q&A စာေစာင္မ်ားကို 
ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊

အစရိွေသာ ၊အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွ ပါသည္။ 
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၿဖင့္  MC ၏အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက 
MC၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ဆက္စပ္ေနေသာ  ကုမၸဏီမ်ား၏ ၀န္ထမ္း 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအထိ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မည္မွ်နားလည္ သေဘာေပါက္သည္ 
ကိုအစအဆုံး စစ္ေဆးလ်က္ရိွပါသည္။

၀န္ထမ္းအားလံုးအား ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္၊  ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အခါတြင္  ဦးစြာ 
လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို ေပါင္းစည္းထားေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား၏တန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္လိုေသာအခါတြင္ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးၾကီးဆုံး အခ်က္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၊ 
ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း ၎ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာျခင္း ၊ 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ကို ဆထပ္ တံပိုး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ သြားပါမည္။
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ေယာ ရိဟိကို ကိုဂ်ိမ
ဘုတ္အဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ

ခန္း ကိုဘယရွိ * ဟိဒဲတို နကဟရ *

တကဟိစ မီရအုခ်ိ * ရႈမ အုခ်ီႏို *

ကဇုအို တဆုခုဒ **
စီနီယာအၾကံေပး၊ 
မိဆုဘီရွီအႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း 
ကုမၸဏီလိမိတက္

ဟိဒဲဟိရို ခြန္းႏို **ေရာဇို ခတိုို ** ဆာခိအဲ  ဖုခုရွိမ **
ဥကၠဌႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ဒါရိုက္တာ၊ G&S 
တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အၾကံေပးတာ၀န္ခံ

ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

 * ကုိယ္စားျပဳဒါရိုက္တာကို ညႊန္ျပသည္
** ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၂မွ၁၅အထိ္သည္ျပင္ပဒါရိုက္တာ္ အား 

ရည္ညႊန္းသည္။

(၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိႈ္င္လ ၁ရက္အခ်ိန္အခါတြင္)

ဂၽြန္းယႏိုင္း * ဂၽြန္းခိႏုခဝ *

ခဇုယုခိ မိုရိ * ယဆုဟိတို ဟိရိုးတ *

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အာခိဟိ ကုိ  နီရိွယာ မ **
တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ဟိတိုတဆုဘရွိ 
တကၠသိုလ္

ဟိဒဲယုခိ နဘဲရွိမ
စီနီယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္အရာရိွ 

အဲအိကို  တဆုဂ်ိရာမ *
ပါေမာကၡ၊ 
ကုန္သြယ္ေရးဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္း၊ ဝါဆဲဒ 
တကၠသိုလ္

ဟိ ေရာ  ရွိ ခိဇခိိ ဟိဒဲေရာ့ အီရွိေနာ * တာဒရွိ ခုနိဟိရို *
T.Kunihiro ႏွင့္ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏  
ေရွ႕ေန။ ဥပေဒဆိုင္ရာေရွ႕ေန။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္အရာရိွမ်ား

 * ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၂မွ၁၅အထိ္သည္ျပင္ပဒါရိုက္တာ္ အား 
ရည္ညႊန္းသည္။
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စီနီယာ ဒုတိယဥကၠဌ

စီမံခန္႔ခြဲမႈဒုတိယဥကၠဌ

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား

ယာဆုဟိကုိ ခိတဂဝ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊တစ္ 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ 
ဌာန။

ခန္းဂ်ိ ယာစုႏိုို
ဌာနမႉး ၊ သေဘၤာႏွင့္ ေလယာဥ္၊ 
အာကာသယာဥ္တည္ေဆာက္မႈဌာနခြဲ

ဟိဒဲမိုတုိ မီဇု ဟရ
ဥကၠဌ၊ မီဆုဘီရွီ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
(တၿပိဳင္တည္း)
EVP ၊မီဆုဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (အေမရိကန္)

ဂၽြန္းအိခ်ိ အိဆဲဒ
ေဒသဆိုင္ရာအရာရွိအၾကီးအကဲ ၊ အင္ဒိုနီးရွား
(တၿပိဳင္တည္း)
ဥကၠဌ၊ မီဆုဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အင္ဒိုနီးရွား

ခဇုယဆု မိ ဆု
ဌာနမႉး ၊ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သံုးစြဲသူ စီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ။

ရွင္းအိခ်ိ နကယမ
ဌာနမႉး ၊ လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားဌာန ခြဲ  (B)

မာ ဆဂ်ိ ဆန္းတုိုိ
ဌာနမႉး ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရး ဌာန ခြဲ

မီတဆု ယုုခိ တကဒ
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာႏွင့္ CEO မီဆူဘီရွီ 
ၾသစေတးလ်ကုမၸဏီလီမိတက္ (တၿပိဳင္တည္း)
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ၊ မီဆုဘီရွီ 
နယူးဇီလန္ကုမၸဏီလီမိတက္ (တၿပိဳ င္ တည္း)
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ  CEO ၊ အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသ ( Oceania)

ခန္းအိခ်ိ ကုိရနငိ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ နာ ဂိုယ ရံုးခြဲ

ေယာ  အိခ်ိ ရွိမိုယ မ
ေဒသဆိုင္ရာဒုတိယ  CEO ၊အေရွ႕အာရွ
(တၿပိဳင္တည္း)
ဥကၠဌ၊ မီဆုဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ေဟာင္ေကာင္)
လီမိတက္။

အာခိရ မူရခိုရွိ
ဥကၠဌ၊ မီဆုဘီရွီကုမၸဏီ (ထိုင္း)လီမိတက္။
(တၿပိဳင္နက္တည္း) ဥကၠဌ၊ထိုင္း-MC ကုမၸဏီ၊ 
လီမိတက္။ (တၿပိဳင္တည္း) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ 
Haadyaiရံုး၊ မီဆုဘီရွီကုမၸဏီ (ထိုင္း)လီမိတက္။
(တၿပိဳင္တည္း) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Haadyaiရံုး၊ 
ထိုင္း-MC ကုမၸဏီ၊လီမိတက္။

ခိုအိခ်ိ ခိတမူရ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕စီမံအုပ္ခ်ဴပ္
မႈဌာန။

မာဆခဇု ဆခခိဒ
ဥကၠဌႏွင့္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ၊ မီဆူဘီရွီ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း အိႏၵိယ တစ္ဦးတည္းပိုင္ 
ကုမၸဏီလီမိတက္။
(တၿပိဳင္တည္း) ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ CEO ၊ 
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ (South Asia)

ဟိရိုရွိ နာခငဝ
ဥကၠဌဒါရိုက္တာ၊ ထရိုင္ပတ္ခ်္ အီဇုဆုေရာင္းခ်မႈ 
ကုမၸဏီလီမိတက္

ခဇု  ယုကိ မဆုုုု
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ စာရင္းအင္း 
ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းဌာန။

တာခဲရွိ ဟဂိဝရ
ဌာနမႉး ၊ လူသံုးကုန္ဓာတုပစၥည္း မ်ား ဌာန ခြဲ  (A)

ခဲအိေဆုခဲ ဟုိရွိႏို
စီမံေဆာင္ရြက္သူအႀကီးအကဲ၊ မီဆူဘီရွီဖြံၿဖိဳးတိုးတ
က္ေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလီမိတက္

ခိုအိခ်ိ ဝဒ
ဒုဌာနမႉး ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းဌာန ခဲြ။

တဆုတုိမု တကႏိုဆဲ
တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ  လူမႈ႔ဘ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္္

ရွင္းရ ေယာရွိဒ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္
ရြက္မႈေကာ္ပုိေရးရွင္းဌာန။

ခတဆုဟိရို အိတုိုိုိုိ
စြမ္းရည္ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားေကာ္ပိုေရးရွင္း၏လ
က္ေတြ႔လက္ေထာက္စီနီယာ 
(အေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္း)

မိတဆုမဆ အိေခ်ာ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Risk Management  ဌာန။

တာကဂ်ိေရာ အီရွိခဝ
ဌာနမႉး  ၊ Asset Management ဌာနခြဲ

ရဆုတဲရူ ဟိရအိ
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ  CEO ၊ အေရွ႕အာရွွ
(တၿပိဳင္တည္း)
ဥကၠဌ၊ မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ရွန္ဟိုင္း)
လီမိတက္။
(တၿပိဳင္တည္း)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ရွန္ဟိုင္းရံုး
(တစ္ၿပိဳင္္တည္း)
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ၊ မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(ရွန္ဟိုင္း)လီမိတက္။ဝုဟန္ ဌာနခြဲ။

ေနာ္  ဘုိးရူ တစြတ္ဂ်ိ
ဌာန မႉး ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ဌာန ခြဲ

ေနာ္  ရိခဇ တနခ
ဌာန မႉး ၊ သတၱဳႏွင့္သယံဇာတရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာန ခြဲ

ဖူမိႏိုရိ ဟဆဲငဝ
ဌာန မႉးေရနံလုပ္ငန္း ဌာန ခြဲ

ယူတက က ေယာ ရ
ဌာန မႉး ၊လူမႈ႔ဘ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး 
ပင္ရင္းဌာန

တဲတဆုဂ်ိ နာခငဝ
ဌာန မႉး ၊ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအားထုတ္လုပ္ျခင္းဌာနခြဲ 

ဟိဒဲေနာ္ရိ တကအိုက
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ CEO ရံုး

ေနာ္ရိယုကိ ဆုဘြန္းနုမ
ဥကၠဌႏွင့္ CEO  MITSUBISHI CORPORATION 
RTM INTERNATIONAL PTE. LTD.
(တစ္ၿပိဳင္တည္း) ဌာနမႉး  ၊ သတၱဳႏွင့္သယံဇာတ 
ကုန္သြယ္ေရး ဌာန ခြဲ 

ရစုရွိ အိုကဟိဆ
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳး 
တိုးတက္ ေရး အဖြဲ႕ CEO ရံုး

စီနီယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဒုတိယဥကၠဌဥကၠဌႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကီးအကဲ

ခန္း ကိုဘယရွိ * ဟိဒဲတို နာကဟ ရ *
တစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ဌာန
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး၊ 
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး

တာကဟိစ မီယခုခ် ိ*
အဖြဲ႕ ၏CEO၊ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္း မ်ား အဖြဲ႕

ဂၽြန္း ခိႏုခဝ *
အဖြဲ႕ ၏CEO၊ သံသတၱဳ 
အဖြဲ႕

ဂၽြန္း ယႏိုင္း *
အဖြဲ႕ ၏CEO၊ စြမ္းအင္ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕
(တၿပိဳင္နက္တည္း)
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရိွအၾကီးအကဲ

ေဆးဂ်ိ ရွိရခိိ
ေဒသဆိုင္ရာCEO၊ 
လက္တင္ အေမရိက

တုိရု မိုရိ ယမ
ေဒသဆိုင္ရာCEO၊ 
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ

ရႈနိခ်ိ မာတဆုအိိ
ေဒသဆိုင္ရာCEO၊ အေရွ႕အာရွ
(တၿပိဳ င္ တည္း)
ဥကၠဌ၊ မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
တရုတ္ကုမၸဏီလီမိတက္

ယူအိခ်ိ  ဟိရိုမိုတို
အဖြဲ႕COO၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ 
(စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ 
အိမ္ျခံေျမ ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး) (တစ္ၿပိဳင္တည္း)
 ဌာနမႉး ၊စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
ဘ႑ာေရးဌာန ခြဲ

ရွိဂဲအခိ ေယာေ ရွိခဝ
ေဒသဆိုင္ရာCEO၊ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ 
အာရွအလယ္ပိုင္း

ခဇုယူခိ မိုရိိ *
ေဒသဆုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာ    ွ  
(ဂ်ပန္)   (တၿပိဳင္တည္း)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ခန္းစို္င္း 
ရံုးခြဲြဲ

ဟာရုခိ၊ ဟယ ရွိ
ေဒသဆိုင္ရာCEO ၊ 
ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက
(တၿပိဳင္တည္း)
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ၊  
မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(ဥေရာပ) 

အဲအီးခ်ိ တနဘဲ
အဖြဲ႕ CEO၊ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရး  အဖြဲ႕

တခဲဟိကို ခခိအုခ်ိ
CEO  ၊  လူမႈ႕ဘ၀ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ၿဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕

ခန္းဂ်ိ နိရွိအူရာ
အဖြဲ႕ COO ၊ သံသတၱဳအ 
ဖြဲ႕

တိုရွိမီတဆု ဥရဘဲ
အဖြဲ႕ CEO၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

ဟာဂ်ိမဲ  ဟိရႏိုို
အဖြဲ႕ COO၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
(E&P လုပ္ငန္း၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း) 
(တစ္ၿပိဳင္တည္း) 
ဌာနမႉး  ၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းဌာန ခြဲ

ရႈမ အုခ်ိႏိုို *
ဘ႑ာေရးအႀကီးအကဲဲ

ယာဆုဟိတို ဟီရိုတ*
ဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥ  
၊ စီမံခန္႔ခြဲ ၿခင္း ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥ  
၊ CSRႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥ၊ဥပေဒ ႏွင့္  
လူသားအရင္းအျမစ္ ဆုိင္ရာ 
အေရး ကိစၥ

ယာဆုယုခိ ဆုဂိအူရ
ေဒသဆုိင္ရာCEO၊ 
ေျမာက္အေမရိက (တၿပိဳ င္ တည္း) 
ဥကၠဌ၊ မီဆုဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(အေမရိကား)

ခဇုရွိ အိုိခဝ
အဖြဲ႕ COO ၊ စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕
(စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစက္
ယႏၱရားလုပ္ငန္း၊ သေဘၤာႏွင့္ 
အာကာသယာဥ္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း)

ခိုဇို ရွိရဂ်ိ
အဖြဲ႕ CEO၊ 
စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕

ဟီရိုရွိ ဆာကုမ
အဖြဲ႕ ၏ CEO ၊ တစ္ 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီး 
ပြားေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕

* ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။
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စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား အေၾကာင္း (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕)  [IFRS]

* ရွယ္ယာတန္ဖုိး  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အရႉံးအၿမတ္ ဆိုသည္မွာ  ရွယ္ယာတန္ဖုိး အား တြက္ခ်က္ေသာ နည္းလမ္း ၿဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ပမာဏ အား   ရည္ၫႊန္းသည္။
* အသားတင္၀င္ေငြမွာ ရွယ္ရာရွင္  မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္္ေသာ အသားတင္၀င္ေငြ ကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။

တစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈ လုပ္ငန္း 
ဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္
ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးတုိး

တက္ ေရး အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕ သံသတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား 
အဖြဲ႕

လူမႈ႔ဘ၀ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့့္တင္းေရး အဖြဲ႕

၀င္ေငြမ်ား ¥39.2 billion ¥230.2 billion ¥1,816.2 billion ¥852.8 billion ¥806.7 billion ¥1,462.3 billion ¥2,448.6 billion

စုစုေပါင္း အျမတ္ ေငြ ¥31.6 billion ¥75.7 billion ¥59.2 billion ¥199.3 billion ¥197.3 billion ¥110.9 billion ¥525.4 billion

ရွယ္ယာတန္ဖုိး  
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အရႉံး အၿမတ္ ¥28.9 billion ¥33.1 billion ¥71.6 billion ¥2.7 billion ¥33.2 billion ¥18.8 billion ¥20.6 billion

အသားတင္ အၿမတ္ေငြ ¥20.4 billion ¥40.1 billion ¥82.3 billion ¥13.9 billion ¥91.3 billion ¥31.4 billion ¥120.5 billion

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ¥996.2 billion ¥895.8 billion ¥2,253.6 billion ¥4,796.8 billion ¥1,999.1 billion ¥975.5 billion ¥3,144.6 billion

၀န္ထမ္း အေရအတြက္ 1,578 2,765 1,568 11,879 9,429 6,897 34,030

မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား

ယန္း ဘီလီယံ

* ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၏ အစုေပၚအၿမတ္ အခ်ိဳးကို U.S.GAAP ၏ တြက္ခ်က္မွဳပံုစံေပၚတြင္ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထား ပါသည္။

၀င္ေငြမ်ား  [IFRS]

၀င္ေငြမ်ား ¥6,009.9 ¥7,635.2 ¥7,669.5

စုစုေပါင္း အျမတ္ ေငြ 1,054.9 1,186.0 1,209.9

ယခုႏွစ္ ၏ အသား တင္ အၿမတ္ေငြ 
(ကုမၸဏီ ရွယ္ယာရွင္ မ်ား ၏ ၀င္ေငြ) 323.5 361.4 400.6

ရွယ္ယာ ၁ ခု ၏ ယခုႏွစ္ အေၿခခံ အသားတင္ အၿမတ္ေငြ 
(ယန္း) 196.45 219.30 246.39

ထပ္ေဆာင္း ထုတ္ေ၀ ေသာ ေၾကာင့္ တန္ဖိုးေလ်ာ႔က်သြားေသာ 
ရွယ္ယာ ၁ ခု ၏ ယခုႏွစ္ အသားတင္ အၿမတ္ေငြ  (ယန္း) 196.02 218.80 245.83

ROE (%) 7.8 7.5 7.5

ROA (%) 2.3 2.3 2.5

အစုေပၚအျမတ္မ်ား

ရွယ္ယာတစ္ခု ၏ အစုေပၚအျမတ္ (၁ႏွစ္အတြက္၊ ယန္း) 55.00 68.00 70.00

အစုေပၚ အၿမတ္  အခ်ိဳး 25 25 28

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေၿခအေနမ်ား   [IFRS]

ပိ ုင္ဆိ ုင္မႈပစၥည္းမ်ား 15,064.7 15,901.1 16,774.4

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ၀င္ေငြ ႏွံဴးထားမ်ား 4,517.1 5,067.7 5,570.5

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ရွယ္ယာ ၁ ခု အေပၚ ရရိွေသာ ၀င္ေငြ 
ႏွံဴးထားမ်ား  (ယန္း) 2,742.36 3,074.03 3,437.75

အသားတင္ အေၾကြး  ၏အတုိး၊ ဆတုိး ႏံွဴးထားမ်ား  (ဆတုိးႏံွဴး) 1.0 0.9 0.8

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသားေပး အခ်က္အလက္မ်ား

2015.32014.32013.3
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၀င္ေငြမ်ား စုစုေပါင္း အျမတ္ ေငြ

(ဘီလီယံ ယန္း) (ဘီလီယံ ယန္း)

အသားတင္ အၿမတ္  ေငြ ရွယ္ယာတစ္ခုစီ ၏ အသားတင္ အၿမတ္ေငြ

(ဘီလီယံ ယန္း) (¥)

ROAROE

ရွယ္ယာတစ္ခု ၏  အစုေပၚအျမတ္ႏွင့္ ေငြထုတ္ေပးမႈ အခ်ိဳးပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာတန္ဖုိး

(ဘီလီယံ ယန္း) (အစုေပၚအျမတ္၊ ယန္း)
ရွယ္ယာတစ္ခ ၏ အစုေပၚအျမတ္ အစုေပၚအျမတ္ အခ်ိဳးပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား ရွယ္ယာတန္ဖုိး

33

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသားေပး အခ်က္အလက္မ်ား

* အသားတင္ အၿမတ္ေငြ  မွာ ရွယ္ယာရွင္  မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္္ေသာ အသားတင္အၿမတ္ေငြ ကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။
* ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၏ အစုေပၚအၿမတ္ အခ်ိဳးကို U.S.GAAP ၏ တြက္ခ်က္မွဳပံုစံေပၚတြင္ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထား ပါသည္။
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အဓိက လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ ကုမၸဏီမ်ား 
(၂၀၁၅ ခု မတ္လ ၃၁ ရက္မွ စ၍)

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51.00 IT Consulting၊  business solution  စနစ္ ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ 

ေရး အစရိွသည္

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >
Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) 49.00 IT ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ business solutions  မ်ား၊ system integration ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ IT စီမံခန္႔ခြဲမႈဝန္ 

ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ ျခင္း မ်ား အစရိွသည္ 
SIGMAXYZ Inc. (Japan) 33.75 လုပ္ငန္း အတုိင္ပင္ခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Infosec Corporation (Japan) 40.00 သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပး  ျခင္း

Bewith, Inc. (Japan) 40.00 အျခား ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အလုပ္ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပး  ျခင္း (ဆက္သြယ္ ေရး ဌာန)

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
TRILITY GROUP PTY LTD (Australia) 60.00 ေရလုပ္ငန္း

MCKG Port Holding Corporation (Japan) 60.00 ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကုိ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း

Diamond Generating Europe Limited (U.K.) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

Diamond Solar Corporation (Japan) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးပုိ႔ျခင္း လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan) 100.00 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္႐ုံမ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ၿခင္း  ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Diamond Generating Corporation (U.S.A.) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) 100.00 လွ်ပ္စစ္  ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား တင္ပုိ႔မႈ၊ တင္သြင္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရာင္း၀ယ္ေရး

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >
Swing Corporation (Japan) 33.33 ေရလုပ္ငန္း

Chiyoda Corporation (Japan) 33.73 လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း

Lithium Energy Japan (Japan) 41.94 လီသီယမ္ အုိင္ယြန္ ဘက္ထရီမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. (Mexico) 50.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 51.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ ေရး  ၊ စသည္…)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 100.00 အိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း

Diamond Realty Management Inc. (Japan) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan) 66.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.) 100.00 ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

MC Aviation Partners Inc. (Japan) 100.00 ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

MC Engine Leasing Limited (U.K.) 80.00 ေလယာဥ္ အင္ဂ်င္ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း

MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ေနရာခ်ထားမႈ)

MCAP Europe Ltd. (Ireland) 100.00 ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (Japan) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ေနရာခ်ထားမႈ စသည္)

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) 100.00 စုေပါင္း သယ္ယူ  ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း  ၊ သို  ေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Japan) 100.00 စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ မ်ား အား ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္း   လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 51.00 ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, British Overseas Territory) 100.00 အာမခံ လုပ္ငန္း

Seto Futo Co., Ltd. (Japan) 61.65 ဆိပ္ကမ္း ကုန္အတင္အခ်လုပ္ငန္း၊ ကုန္ေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.) 82.44 ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံမႈ)

MC Asset Management Europe Limited (U.K.) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (စီမံခန္႔ခဲြမႈ/ ေနရာခ်ထားမႈ)

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan) 100.00 အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရန္ပုံေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း

DBI Management Inc. (Japan) 100.00 အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရန္ပုံေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 ၾကီးမားေသာ ကုန္ပစၥည္းတင္ ေရယာဥ္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

Yokohama Akarenga Inc. (Japan) 67.00 စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ား လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ ၿခင္း 

MC Asset Management Asia Limited (Hong Kong) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ေနရာခ်ထားမႈ)

MC Aviation Corporation (Japan) 100.00 ေလယာဥ္သံုး ကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ၿခင္း လုပ္ငန္း
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ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

သံသတၱဳအဖြဲ႕

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 65.70 အင္ဂိုလာ ရိွ ေရနံ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada) 67.50 ကေနဒါႏိုင္ငံ ရိွ ေယွလေက်ာက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) 100.00 ကေနဒါႏိုင္ငံ ရိွ္ ေယွလေက်ာက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) 100.00 မေလးရွားႏိုင္ငံ ရိွ GTL (ဓာတ္ေငြ႔မွ အရည္သုိ႔) စီမံကိန္း အစုအစပ္ ရွယ္ယာ  ကုမၸဏီ

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands) 80.00 မေလးရွားႏိုင္ငံ Ⅲ စီမံကိနး္ အစုအစပ္ရွယ္ယာ  ကုမၸဏီ

Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands) 100.00 ပါပူး၀ါး နယူဂီနီႏိုင္ငံ ရိွ ဟုိက္ဒ႐ုိကာဗြန္ ရွာေဖြေရး ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈ

Diamond Gas Operation Co., Ltd.  (Japan) 100.00 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း အခ်က္အလက္ မ်ားအား ၀န္ေဆာင္သူ ႏွင့္ LNG လုပ္ငန္း 
ကိုယ္စား လွယ္ 

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) 100.00 ႐ုရွားႏိုင္ငံ ရိွ ဆာခါလင္ Ⅱ စီမံကိန္း အစုအစပ္ရွယ္ယာ  ကုမၸဏီ

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada) 100.00 ကေနဒါႏိုင္ငံ အေနာက္ပုိင္းရိွ LNG လုပ္ငန္း

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) 100.00 ၾသစေၾတးလ်ရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈ

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) 100.00 ၾသစေၾတးလ်ရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈ

MC Energy, Inc. (Japan) 100.00 ႏိုင္လြန္ကတၱရာႏွင့္ ေရနံထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

MCX Dunlin (UK) Limited (U.K.) 100.00 ေရနံ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) 100.00 ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ

MCX Osprey (UK) Limited (U.K.) 100.00 ေရနံ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ

MI Berau B.V. (The Netherlands) 56.00 အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ ရိွ တန္ဂက္ စီမံကိန္း အစုအစပ္ရွယ္ယာ  ကုမၸဏီ

Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan) 100.00 ေရနံထြက္ကုန္မ်ား  ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan) 100.00 ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈ ကုမၸဏီ

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >
Astomos Energy Corporation (Japan) 49.00 LPG တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) 25.00 ဘရူႏိုင္း ႏိုင္ငံ ရိွ LNGအရည္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore) 39.40 P.T. Medco Energi Internasional အစုအစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ (အင္ဒုိနီးရွား)

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) 50.00 ၾသစေၾတးလ် ရိွ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား (LNG၊ LPG ကြန္ဒင္ဆာႏွင့္ေရနံစိမ္း) ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း 
ႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း  

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
Metal One Corporation (Japan) 60.00 သံမဏိ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 သတၱဳ အရင္းအၿမစ္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စုေပါင္း လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan) 100.00 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ သတၱဳ အရင္းအၿမစ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ

Triland Metals Ltd. (U.K.) 100.00 လန္ဒန္ သတၱဳ ေစ်းကြက္ (LME) ၏ ၾကားမွေရာင္း၀ယ္ေပးသူ

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 100.00 ေက်ာက္မီးေသြး ႏွင့္ အၿခားေသာ  တြင္းထြက္သတၱဳအရင္းအျမစ္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း

M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100.00 လက္တင္အေမရိကရိွ သတၱဳ အရင္းအၿမစ္ လည္ပတ္  လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ

MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.) 100.00 Anglo American Sur, S.A. (ခ်ီလီႏိုင္ငံ) အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

JECO Corporation (Japan) 70.00 ခ်ီလီႏိုင္ငံ Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္း အား  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) 100.00 ခ်ီလီႏိုင္ငံ Los Pelambres ေၾကးနီသတၱဳတြင္း အား  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား > 26.18

Iron Ore Company of Canada (Canada) 50.00 သံရိုင္းတူးေဖာျ္ခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

JECO 2 Ltd. (U.K.) ခ်ီလီႏိုင္ငံ Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္း အား  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >
AJIL Financial Services Company (Saudi Arabia) 20.00 အေထြေထြ ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း

Deucalion MC Engine Leasing Ltd. (Ireland) 40.00 ေလယာဥ္ အင္ဂ်င္မ်ား ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Turkey) 35.80 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း

Marunouchi Capital Co., Ltd. (Japan) 50.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ စသည္)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Japan) 50.00 ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း သံုး ယဥ္မ်ား အား  အရစ္က် ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Japan) 20.00 ငွားရမ္းျခင္း၊ အရစ္က် ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အျခား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) 40.28 ၾကီးမားေသာကုန္ပစၥည္းတင္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကားသီးသန္႔တင္ ေရယာဥ္မ်ား အား ကိုယ္ပိုင္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္သူ

TES Holdings Limited (U.K.) 35.00 ေလယာဥ္ အင္ဂ်င္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း

AGP Corporation (Japan) 26.81 ေလဆိပ္အတက္အဆင္း အဆင္ေျပရန္ ပ့့ံပိုးမႈ ၊ ေလဆိပ္ အေေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
အစားအေသာက္တြန္းလွည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. (South Korea) 50.00 ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံမႈ)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.) 40.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ စသည္)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan) 30.14 ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ စသည္)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ဆိုင္ရာ  စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ စသည္)
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ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100.00 စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စက္ယႏၱရား မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

MSK Farm Machinery Corporation (Japan) 100.00 စုိက္ပ်ိဳးေရး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ႏုိ႕စားႏြားေမြးျမဴေရးၿခံ မ်ား အား  ေရာင္း၀ယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

Nikken Corporation (Japan) 96.83 ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100.00 စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စက္ယႏၱရား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးၿခင္း

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 ကိုယ္ပိုင္သေဘၤာစင္းလံုးငွားၿခင္း

Diamond Camellia S.A. (Panama) 100.00 ကိုယ္ပိုင္သေဘၤာစင္းလံုးငွားၿခင္း

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90.00 ကြန္ပ်ဴတာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) 52.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၿဖန္႕ၿဖဴး  ေရာင္းခ်ျခင္း

The Colt Car Company Ltd. (U.K.) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၿဖန္႕ၿဖဴး  ေရာင္းခ်ျခင္း

MCE Bank GmbH (Germany) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္ စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 

MC Factoring Rus LLC. (Russia) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

Zao MC Bank Rus (Russia) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 88.73 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) 93.50 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia) 40.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Indonesia) 40.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား  ထုတ္လုပ္ျခင္း

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing 

(Indonesia)

32.28 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ အပုိပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia) 31.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

Vina Star Motors Corporation (Vietnam) 25.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China) 50.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

FF Sheffe B.V. (The Netherlands) 49.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ သာ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) 27.50 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား  ထုတ္လုပ္ျခင္း

Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 30.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) 38.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ ၿဖန္႕ၿဖဴး  ျခင္း

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) 100.00 ဓာတုပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း

Chuo Silika Co.,Ltd. (Japan) 98.50 ဆီလီကာ ထုတ္လုပ္ျခင္း

KOHJIN Holdings Co.,Ltd. (Japan) 100.00 KOHJIN ဖလင္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီမ်ား

KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan) 100.00 ဖလင္မ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan) 100.00 ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan) 72.83 ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) 60.59 ပလပ္စတစ္ အစားအစာ ထည့္စရာ ခြက္ မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi Shoji Plastics Corp. (Japan) 100.00 ဖန္တီးထားေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ မ်ား အားထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) 100.00 ဖန္တီးထားေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ မ်ား အားထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) 100.00 ေပ်ာ္ ၀င ပစၥည္းမ်ား ၊ သေဘၤာေဆးမ်ား၊ အလႊာထပ္ သစ္ေစးမ်ား၊ ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

MC Yamasan Polymers Co.,Ltd. (Japan) 90.00 ေပ်ာ္ ၀င္ ပစၥည္းမ်ား  ၊ အလႊာထပ္ သစ္ေစးမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (U.S.A.) 100.00 အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္ သစ္ေစးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Japan) 100.00 အစားအစာ သံုး ဓာတုပစၥည္း  လုပ္ငန္း မ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan) 100.00 အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဘက္၀င္ အစားအစာမ်ား ၊ ၊ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္  
အသံုး၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

KOHJIN Life Sciences Co.,Ltd. (Japan) 100.00 တေဆး အဆီအႏွစ္ႏွင့္  အသုံး၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

MC Food Specialties Inc. (Japan) 100.00 ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔၊ အစားအစာ သံုး ဓာတုပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.) 100.00 အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ အ  သုံး၀င္ေသာ 
ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား စသည္)

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >
SPDC Ltd. (Japan) 30.39 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ ေရနံဓာတုဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Meiwa Corporation (Japan) 33.05 ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Malaysia) 30.00 ဗင္ဇင္းဓာတ္ေဆးရည္ႏွင့္ ပါရာဇုိင္လင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico) 49.00 ဆားထုတ္လုပ္ျခင္း

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) 25.00 မီသေနာ ထုတ္လုပ္ျခင္း
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လုပ္ငန္းပိုင္းလိုက္ခြဲထားေသာလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္
တစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

စီးပ ြားေရးအေဆာက္အအံု

အေျခခံလုပ္ငန္းအဖ ြ ႕ဲ

စက္မႈ လုပ္ငန္း 

ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး  အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕ သံသတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၱရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား 
အဖြဲ႕

လူမႈ႔ဘ၀ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႔

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနရိွ၀န္ထမ္းဦးေရ
ေဒသဆုိင္ရာ 

လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ား

စုစုေပါင္း

လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္ 59 87 92 26 124 52 111 7 12 44 614

・ မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား အားလုံး၏ ၀န္ထမ္း အေရအတြက္၊ ၇၁၉၉၄
・မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုတည္းရွိ ၀န္ထမ္း အေရအတြက္၊ ၅၆၃၇
・လက္ခြဲခံ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီအေရအတြက္တြင္ မပါ၀င္ပါ။

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

လူမႈ႔ဘ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
Agrex do Brasil Comercio e Exportacao de Graos Ltda. (Brazil) 81.54 ေကာက္ပဲ သီးႏွံ မ်ား ထုပ္ပိုး  ေရာင္းခ်ျခင္း

AGREX, Inc. (U.S.A.) 100.00 ေကာက္ပဲ သီးႏွံမ်ား ထုပ္ပိုး လက္ခံ ေရာင္းခ်ျခင္း

Alpac Forest Products Inc. (Canada) 70.00 ေပ်ာ့ဖတ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျခင္း

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) 100.00 ေကာ္ဖီေစ့ေလွာ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျခင္း 

California Oils Corporation (U.S.A.) 100.00 ဟင္းသးီဟင္း႐ြက္ဆီ၊ အဆီမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia) 100.00 ဆီလီကာ သဲ တူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Cermaq Group AS (Norway) 100.00 ဆာလမြန္ေမြးျမဴေရး၊ ထုပ္ပုိးၿခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ် ၿခင္း 

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) 100.00 သၾကား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Foodlink Corporation (Japan) 99.42 အသားႏွင့္ အသားထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

Indiana Packers Corporation (U.S.A.) 80.00 ၀က္သား စီမံ ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ျခင္း

Japan Farm, Ltd. (Japan) 70.00 ၾကက္ဘဲ/ဝက္ေမြးျမဴေရး၊ ၾကက္သား စီမံထုပ္ပိုးၿခင္း 

Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (Japan) 65.98  Fast-food စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေပးပုိ႔သည့္ ပီဇာ ဆုိင္မ်ား

MC Healthcare, Inc. (Japan) 80.00 ေဆး႐ုံစီမံခန္႔ခဲြမႈ အား ပံ့ပုိး ေပး ျခင္း လုပ္ငန္း ၊ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား 
ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း

MITSUBISHI CORPORATION FASHION (Japan) 100.00 အ၀တ္အစား ဒီဇုိင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Japan) 100.00 ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) 92.15 ထုပ္ပုိးပစၥည္းမ်ား၊ စကၠဴ၊ စကၠဴဘုတ္ျပား ကတ္ထူစကၠဴ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စကၠဴ၊ စကၠဴဘုတ္ျပားမ်ား 
တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62.00 အစားအေသာက္ ထုတ္ကုန္မ်ား လက္ကား ေရာင္းခ်ျခင္း

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) 59.81 ေျပာင္းဖူး ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔ တို႕ကို စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan) 74.78 သူနာၿပဳေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan) 64.45 ဂ်ံဳစက္ပုိင္ရွင္

Nosan Corporation (Japan) 100.00 တိရိစၧာန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Princes Limited (U.K.) 100.00 အစားအစာႏွင့္အခ်ိဳရည္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) 100.00 ေကာက္ပဲ သီးႏွံမ်ား  ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ တိရိစၧာန္အစာ ထုတ္လုပ္ျခင္းေရာင္းခ်ျခင္း

Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99.50 ဆာလမြန္ငါးႏွင့္ ထေရာက္ငါးမ်ား ေမြးျမဴျခင္း

TH Foods, Inc. (U.S.A.) 53.16 ဆန္ ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘီစကြစ္မုန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) 81.92 ေရထြက္ကုန္မ်ား  ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ျခင္း

YONEKYU CORPORATION (Japan) 71.02 အသားမ်ား ေရာင္းခ်ၿခင္း ၊ စီမံျပဳျပင္ထားေသာ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >
Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20.00 ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

HIMARAYA Co., Ltd. (Japan) 20.02 အားကစား ပစၥည္းမ်ား လက္လီ ေရာင္းခ်ျခင္း

Itoham Foods, Inc (Japan) 24.32 အသားႏွင့္ စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) 26.35 ႏွမ္းဆီႏွင့္ ႏွမ္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Kanro Co.,Ltd. (Japan) 30.05 ခ်ဳိခ်ဥ္၊ ေခ်ာကလက္၊ ကိတ္မုန္႔စသည့္ မုန္႔ခ်ဳိ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

KOKUSAI Bulk Terminal CO.,LTD. (Japan) 48.41 ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

LAWSON, INC. (Japan) 32.40 ၂၄နာရီ စတုိးဆုိင္မ်ား Convenience ( Lawson ) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Life Corporation (Japan) 23.50 စားေသာက္ကုန္စူပါမက္ကက္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan) 30.00 ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း 

MCC Development Corporation (U.S.A.) 30.00 အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး ကြန္ကရစ္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.) 28.71 ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Rokko Butter Co., Ltd. (Japan) 20.87 ဒိန္ခဲအစရိွေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

SINOPHARM GROUP BEIJING HUAHONG CO.,LTD. (China) 20.00 ေဆးရံုသံုး ေဆး၀ါး လက္ကား ေရာင္းခ်ျခင္း

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru) 21.00 ေဖာ့စ္ေဖာရစ္ သတၲဳ႐ုိင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း/ အုတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan) 49.00 ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ ပါေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico) 35.00 ပလပ္စတစ္  ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ႏွင့္ အေရာင္ဆုိး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Rimtec Corporation (U.S.A.) 49.00 PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.) 40.00 ပလပ္စတစ္တြင္အသုံးျပဳေသာ ထိန္းညိွေပးေသာေဆးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေသာေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29.78 စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ေအာ္ဒါထုတ္ျခင္း

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 20.00 စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ေအာ္ဒါထုတ္ျခင္း

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (U.K.) 20.00 ဇီ၀ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (U.S.A.) 20.00 ဇီ၀ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေအာ္ဒါထုတ္ျခင္း

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) 30.00 တာထ႐ုိက္ဓါတ္ေပါင္း ဆားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

MC会社案内2015 M.indd   37 15/10/27   11:40

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္
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အေသးစိတ္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆိုက္ 
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အစရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
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သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ  ထိခုိက္မူ မရွိေသာ FSCTM
လက္မွတ္ရ စကၠဴကုိ အသုံးျပဳလ်က္  ပုံႏွိပ္ထားပါသည္။
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ကုမၸဏီ အမည္

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပုိေရးရွင္း

တည္ေထာင္သည့္ ေန႔စဲြ
၁၉၅၄ ခု ဇူလုိင္လ ၁ ရက္
(မွတ္ပုံတင္သည့္ ေန႔စဲြ၊ ၁၉၅၀ ခု ဧၿပီလ)

ရင္းႏွီးေငြ

¥204,446,667,326

ထုတ္ေ၀ၿပီး  စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား

1,624,036,751

ေအာက္ပါ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္တြင္ 
စာရင္းသြင္းထားသည္။

တုိက်ိဳ၊ နာဂုိယာ၊ လန္ဒန္

႐ုံးခ်ဳပ္
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,  
100-8086, Japan*
* ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ ရုံးအေနၿဖင့္  မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ႐ုံး

Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,  
100-8086, Japan

၀န္ထမ္း အေရအတြက္

ပင္မရံုးခ်ဳပ္၊  5,637ေယာက္

ပင္မရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား အားလုံး 
ရိွ ၀န္ထမ္း အေရအတြက္ ၊  71,994 ေယာက္

လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား  အေရအတြက္

614ခု
* MCလက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ား မပါ၀င္ပါ။

ကုမၸဏီ အေၾကာင္းအရာ
(၂၀၁၄ ခု မတ္လ ၃၁ ရက္ အရ)
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