
C O R P O R A T E  B R O C H U R E  2 0 1 6 ျမန္မာ
M Y A N M A R

ကုမၸဏ ီအေၾကာင္းအရာ
(၂၀၁၆ခုႏွစ ္မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ အေျခအေန)

������ ����
မီဆူဘီရွ ိေကာ္ပုိေရးရွင္း

������������ �����
၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္
(မွတ္ပုံတင္သည့ ္ေန႔စဲြ၊ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ ္ဧၿပီလ)


��	���	���
204,446,667,326 ယန္း

���������	 ����
��������	
1,590,076,851

������� ����
����� ��	�������� �
��	����	��	����
တုိက်ိဳ၊ နာဂုိရာ

���	�����
Mitsubishi Shoji Building
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http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

http://www.mitsubishicorp.com

မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ CSR ႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  

အစရိွသည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ 

ဝက္ဘ္ ဆုိက္ www.mitsubishicorp.com ကုိ 

ဝင္္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ ဗီဒီယိုဖုိင္၊ ကုမၸဏီသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ေၾကာ္ျငာ နမူနာမ်ား 

အစရိွသည္တို႕ကုိ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
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မာတိကာ

မီဆူဘီရွ ိေကာ္ပုိေရးရွင္း

မီဆူဘီရွ ိေကာ္ပုိေရးရွင္း ၂၀၁၆

မိတ္ဆက္

မီဆူဘီရွ ိေကာ္ပိုေရးရွင္း (MC) သည ္တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္အေျခခံအေဆာက္အအံ ုစီးပြားေရး၊ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ စြမ္းအင္၊ ဓာတ္သတၱဳ၊ စက္ယႏၲရား၊ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေန႕စဥ္လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင ္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးနီးပါးကိ ုတည္ေထာင္ကာ 

လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သည့ ္ကမာၻတစ္ဝန္းတြင ္ေပါင္းစည္းထားေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ ့အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  MC ၏ လက္ရိ ွ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည ္သဘာဝအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ 

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ စြမ္းအင္သစ္၊ 

အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအပါအဝင ္

တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္မည့္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့ ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါဝင္လာေစျခင္းျဖင့ ္ယခင ္သမားရိုးက် ကုန္သြယ္ေရး 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက ္ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႕လာသည္။

ကမာၻတစ္လႊားရွ ိႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ခန္ ့တြင ္ကုမၸဏီရုံးႏွင့ ္

လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ထို႔အၿပင ္ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း 

၁၂၀၀ခန္႔ ႏွင့္အတ ူ MC တြင္ ္ႏိုင္ငံေပါင္းစုံရိ ွဝန္ထမ္းေပါင္း  

၆၈၀၀၀ေက်ာ ္တာဝန ္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့ ္

အေျခခံအေဆာက္အအု ံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့ ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည္႔တင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ကိစၥမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၊ ကုမၸဏီတြင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ

ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈

စီမံခန္႔ခြဲသူ

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အဓိက လက္ေအာက္ခ ံကုမၸဏီမ်ားႏွင့ ္
တဲြဖက္ကုမၸဏီမ်ား

မိတ္ဆက္လႊာ
အဖြဲ႕အစည္း၏ အေတြးအျမင ္/ အဖြဲ႕အစည္း၏ သမိုင္း

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့ ္မိတ္ဆက္ျခင္း
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မီဆူဘီရိွသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
စိတ္ပိုင္းဆိိုင္ရာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္အတူ 
ျပန္လည္အစားထိုး၍ မရေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရိွသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
တရားမွ်တစြာၿဖင့္ ရိုးရိုးသားသား 
လုပ္ေဆာင္ရံုသာမက  
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿခင္း စသည့္ 
အေျခခံမူမ်ားကုိပါ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ 
႐ႈေထာင့္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရိွသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ 
ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈရိွၿခင္း

“Shoki Hoko”

႐ိုးသားမႈ ႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈရိွၿခင္း 

“Shoji Komei”

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ 
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

သိျမင္နားလည္မႈရွိၿခင္း 
“Ritsugyo Boeki”

မီဆူဘီရွိ စတုတၳ ဥကၠ႒ Koyata Iwasaki ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ မီဆူဘီရိွ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Mitsubishi Shoji Kais-

ha) ၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအၿဖစ္  ကုမၸဏီ၏ အေျခခံမူ သုံးရပ္ကုိ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္  ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မီဆူဘီရွိ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎ အေျခခံမူ ၃ရပ္ကုိ MC ၏ ကုမၸဏီ 

အေတြးအျမင္အျဖစ္ ဆက္လက္ က်င့္သုံးခဲ့ကာ ထိုအေတြးအၿမင္ မ်ားသည္  ယေန႔  စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ 

ထင္ဟပ္လ်က္ရိွသည္။  ဤ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံမူ ၃ရပ္သည္ မီဆူဘီရွိ ကုမၸဏီ အုပ္စုမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္း 

ၿဖစ္သည္။  အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၿခင္း ႏွင့္ တူညီေသာ သမိုင္း၊ အေတြးအၿမင္ တို႔ေၾကာင့္ မီဆူဘီရိွ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းၿဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ကာ တိုးတက္ ေအာင္ၿမင္ လ်က္ရိွသည္။

တည္ေထာင္ျခင္း ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ မီဆူဘီရိွေကာ္ပုိေရးရွင္းကို အသစ္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထုိႏွစ္တြင္ပင္ တုိက်ိဳႏွင့္ အုိဆာကာ စေတာ့ရွယ္ယာ 
ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ပါဝင္္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆုံး စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ဘ႐ူႏိုင္းတြင္ LNG (အရည္ျပဳလုပ္ထားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕) ထုတ္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္းမွာ ၎၏ ပထမဆုံးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအၾကီးစား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ သံ-သတၱဳ႐ိုင္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ၊ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ား၊ မကၠဆီကုိႏိုင္္ငံတြင္ 
ဆားကြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကိုယ္စားလွယ္အေနၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး  ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ၎၏ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တစ္ကမာၻလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ကုမၸဏီသည္ ၎၏ တရားဝင္္ အဂၤလိပ္အမည္ကုိ “Mitsubishi Corporation” ဟု သတ္မွတ္ ေခၚဆုိခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေစရန္ MC သည္ စနစ္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ 
တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား  ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီအတြင္း ေရာင္းရေငြကိန္းဂဏန္းမ်ားထက္ အျမတ္အစြန္းကို အေလးထားသည့္ မူဝါဒအား စနစ္တက်ခ်မွတ္ျပီး 
စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္ K-PLAN ကို ေရးဆြဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ MC သည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မူဝါဒသစ္တစ္ရပ္ကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး “ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ  တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း” တစ္ခုအျဖစ္ ကုမၸဏီကုိ ၿပန္လည္ ဆန္းသစ္ခဲ့သည္။  MC သည္ ၎၏  လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ပိုမို 
ေတာင့္တင္းခိုင္မာ လာေစရန္ ႏွင့္  ကုမၸဏီ၏   ပုိင္ဆုိင္မႈတန္ဖုိးမ်ား ၿမင့္တက္လာေစရန္ ယခင္ကထက္ ပိုမို အားစိုက္လာခဲ့သည္။ 
ထို႔အၿပင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကမာၻ႕အဆင္႔ မီျဖစ္လာေစရန္ ပုိ၍ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ “Select & Focus” စေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ၊  ပိုမိုေသခ်ာခိုင္မာေသာ  မဟာဗ်ဴဟာ၊ Customer 
ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ “MC2000” မူဝါဒ ကုိ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ မီဆူဘီရွိ ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤ မႈဝါဒ 
အသစ္သည္ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ၿပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးရာတြင္ 
အေရးပါေသာ အရာ တစ္ခု ၿဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ MCသည္ ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ၿခင္း ႏွင့္ အၿမတ္အစြန္း ရႏုိင္မႈကို ပိုမို 
ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ေရး ဗ်ဳဟာ မ်ားပါဝင္္ေသာ “MC 2003” ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ 
က႑သစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တကြ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး  တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ MC 
ကို “လုပ္ငန္းဆန္းသစ္ တီထြင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း” အၿဖစ္ ေပၚလြင္ေစမည့္  “တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ၂၀၀၇” ကုိ  ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ လုပ္ငန္းသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္  
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႕သစ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ ၎၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္သစ္ 
“တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ၂၀၀၉” ကုိ ေၾကညာခဲ့။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ လုပ္ငန္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ကုိ စနစ္တက် 
ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  ၎၏ ကုမၸဏီ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  ဌာနခဲြကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ထိုဌာနခြဲကို ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္လႊား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕တို႕ကို အသစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  အမ်ိဳးမ်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အေၿခခံသည့ ္ ပုိမုိခုိင္မာ ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ  အစီအစဥ္သစ္ “ ႏွစ္လည္စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာ 
၂၀၁၂” ကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္  “မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ - ေရရွည္ 
တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႕  ၂၀၁၅” ဟုေခၚသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ကုမၸဏီ မဟာဗ်ဳဟာသစ္ ကို  ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး  
အသစ္ျပန္လည္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြကိုတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္  ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ရင္းႏွီးမတည္ေငြကိ ု 
ပိုမိုတိုးတက္လာေစမည့္ MC အဖြဲ႕ Circa 2020 ၏အျမင္ကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္မူ 
နွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ၂၀၁၈ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ၏ အေတြးအျမင္ _ ကုမၸဏီ၏အေျခခံမူ သုံးရပ္ ကုမၸဏီ၏ သမိုင္း

(၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ မီဆူဘီရွိ အုပ္စု အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မီဆူဘီရွိ Kinyokai အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္  ကုမၸဏီ၏ 
အေျခခံမူ ၃ရပ္အား ယေန႔ေခတ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္)
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ဂ်ပန္
ဆပ္ပုိ႐ုိ
ဆန္းဒုိင္း
နာဂုိယာ
နီးအိဂါတာ
တုိယာမ
ရွိဇုအုိကုု
အုိဆာကာ
တာကာမတ္ဆု
ဟီ႐ုိရွီးမား
ဖုကုအုိကာ
နာဟာ

ေျမာက္အေမရိက
နယူးေယာက္
ဆန္ဖရန္စစၥကုိ
ဆီအက္တဲလ္
ဆီလီကြန္ ဗယ္လီ
ေလာ့စ္အိန္ဂ်လီစ္
ဟူစတန္
ဝါရွန္တန္ ဒီစီ
ဒါးလက္စ္
ပိစဘက္

ေဘာ့စတြန္
တက္က္ဆန္
ဗန္ကူးပါး
တုိရန္တုိ
မကၠဆီကုိစီတီ
က်ဴရဲတာ႐ုိ

လက္တင္ အေမရိက
ဂြာတီမာလာ စီးတီး
ပနားမား စီးတီး
ကြီတုိ
လီမာ
လာပါးဇ္
ဘုိဂိုတာ
စန္တီ ယာဂုိ
ကာရာကက္စ္
ပူအာတုိ ေအာ္ဒါးစ္
အက္ဆန္းစီယန္
ဗ်ဴႏုိေအးရိစ္
ေဆာေပါလုိ
ရီယို ဒီ ဂ် နဲ ႐ုိး
ဘယ္လုိ ေဟာ္ရစ္ဇင္တီ
ဆန္တုိးစ္

ပါရာေဂြး
ဟာဗန္နာ

ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက
လန္ဒန္
မက္ဒရစ္
ပါရီ
ဘရပ္ဆဲလ္
အမ္စတာဒမ္
ဒူးဆဲလ္ေဒါ့ဖ္
ဖရန္ဖတ္
ဘာလင္
မီလန္
ေအာ္စလုိ
ပရပ္
စေတာ့ဟုန္း
ဝါေဆာ
ဘူခါရက္
ဘဲလ္ဂရိတ္
ေအသင္
ဆုိဖီယာ
ေမာ္စကုိ
ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့

ယူဇႏုိ ဆာခါလင့္စ္ခ္
ကိယက္
ဂ်ဳိဟန္နစ္(စ္)ဘတ္
ဒါကား
ကာဆာဘလန္ကာ
အာဘိဂ်န္
အယ္လဂ်ီးယားစ္
လာဂုိစ္ ့
တူးနစ္
မာပူတုိ
ႏုိင္႐ုိဘီ
အဒစ္အဘာဘာ
ဒါရက္စ္ဆလမ္

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ 
ဗဟို အာရွ

အစၥတန္ဘူလ္
အန္ကာရာ
ဘာကူး
အပ္ရွ္ဂါဘတ္
တာ့ရွ္ကင့္
အက္စ္တာနာ
ေအာလ္မာတီ

ဒူဘုိင္း
ကုိင္႐ုိ
တဲလ္အဗစ္
ရာမာလာ
အမၼန္
ရိယာဒ္
ဂ်တ္ဒတ္
အယ္လ္ခုိဘာ
ဘာဆရာ
ဒုိဟာ
အဘူဒါဘီ
မက္စ္ကက္
ကူဝိတ္
တီဟီရန္

အေရွ႕အာရွ
အူလန္ဘာေတာ
ေပက်င္း
ေဂါင္ဇူး
ရွန္ဇန္း
ဝူယန္
တီယန္ဂ်င္း
ရွီယာမန္

နန္က်င္း
ကြင္ဒါအုိ
ရွန္ဟုိင္း
ဒါလန္း
ေဟာင္ေကာင္
တုိင္ေပ

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ 
ေဒသမ်ား

ကရာခ်ိ
အစၥလန္မာဘတ္
လာဟုိ
နယူးေဒလီ
မြန္ဘုိင္း
ကုိးလ္ကာတာ
ခ်န္ႏိုင္း
ဘန္ဂါလို
ကုိလံဘုိ
ဒါကား
ရန္ကုန္
ေနျပည္ေတာ္
ဘန္ေကာက္
ဟားဒုိင္ယာအိ

MC ကုမၸဏီမ်ား  တည္ရွိရာ ေနရာ

ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးဆုိင္ရာစီးပြားေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းသည္  
ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာယိမ္းယိုင္မႈသည္ ၾကီး
မားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္  
အျခားေသာစြန္႔စားမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေျခလွမ္းဦးထားျခင္းက အေရးၾကီးၿပီး 
ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ေျပာင္းလဲေနေသာစီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းတြင္  
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို စိတ္အား 
ထက္သန္စြာရယူရမည္ျဖစ္သည္။  ဤသို႔ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခိုင္မာေသာ 
အေျခခံအခ်က္မွာ တစ္ကမာၻလုံးရွိ ႐ုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ၂၀၀ 
ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ခန္႕မွ ကုမၸဏီအုပ္စု ၁၂၀၀ခန္႔ ပါဝင္္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ကမာၻတစ္လႊားခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္ပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားရွိ MC အုပ္စုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ MC 
႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ကြန္ရက္ကို 
အသုံးျပဳျဖတ္သန္းၿပီး ေရွ႕တန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ MC 
အုပ္စု၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီရန္အတြက္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ
စုေပါင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အမ်ားပါဝင္ေသာခြန္အားကို 
အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံတြင္  
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အဓိက ပင္လယ္ရပ္ျခား ေဒသအပိုင္း ေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ 
ေျမာက္အေမရိက၊ လက္တင္ အေမရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက၊ 
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ဗဟို အာရွ၊ အေရွ႕အာရွ၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတို႔ 
တြင္ ေဒသတစ္ခုစီ ၏ ေဒသဆုိင္ရာ CEO တစ္ဦးစီ တာဝန္ အပ္ႏွင္း ထား၍ 
၎တုိ႔က ေဒသ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ကုမၸဏီမ်ားကုိ 
ႀကီးၾကပ္သည္။ ထ႔ုိအၿပင္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဘုံေဒသဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ
နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္မ်ားထဲရွိ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည္။ 

ထိုမွ်သာမက ၎တုိ႔၏ ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
ေသခ်ာစြာ ခဲြေဝသတ္မွတ္မႈျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ CEO မ်ားသည္ MC ႐ုံးမ်ားႏွင့္ 
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား ၊ အုပ္စုကုမၸဏီမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း 
အေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုေပၚရွိ ကုမၸဏီ၏တန္ဖိုးကိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္ 
ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ထူးျခားေသာအေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတံု႔ျပန္ရန္  
အတူတကြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႐ုံးမ်ားအပါအဝင္္ MC သည္ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ၂၀၀ 
ေက်ာ္ရွိၿပီး  ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ခန္ ့မွ ကုမၸဏီအုပ္စု ၁၂၀၀ခန္႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ရက္ေန႔အေျခအေန)

ေျမာက္အေမရိက

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၂၀ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၁၃ဖြဲ႕

လက္တင္ အေမရိက

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၂၀ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၁၂၅ဖြဲ႕

ကြာလာလမ္ပူ
ဘင္တူလူ
စင္ကာပူ
ဖႏြမ္းပင္
ဗီယင္က်င္း
ဟႏြိဳင္း
ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕
ဂ်ာကာတာ
ဆူရဘယ
ဘန္ဒါ ဆရီ ဘာဂါဝန္
မနီလာ
ေနာ္မူအာ
မဲလ္ဘုန္း
ဆစ္ဒနီ
ပါ့သ္
ဘရစ္စ္ဘိန္း
ေမာင့္၀ယ္ဗာလီ
ေအာ့ကလန္း
ဆုိးလ္
ခြန္ယန္း
ဖုိဟန္
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ဂ်ပန္

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၂၇ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၃၅၅ဖြဲ႕

႐ုံးခ်ဳပ္၊ တုိက်ိဳ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႐ုံးအေရအတြက္ ၂၇
(တဲြဖက္႐ုံး ၁၆ ႐ံုး အပါအဝင္္)

ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ ႐ုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ အေရအတြက္ ၁၉၂
(စီမံကိန္း႐ုံး ၃၄ ႐ံုး အပါအဝင္္)

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

* MC ရံုးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ အၾကီးအကဲမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည။္ 
(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ စီမံကိန္းရံုးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ရံုးမ်ားမပါဝင္ပါ။)

* ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွစ၍ လက္ေအာက္တြင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စုေပါင္းစာရင္း 
အင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည့္ တြဲဖက္ကုုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည္။ 
(သို႔ေသာ္ MC ၏ေဒသဆိုင္ရာ ၄၅ ခုႏွင့္ စုေပါင္းစာရင္းအင္းနည္းလမ္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ  အျခားလက္ေအာက္ခံကုုမၸဏီမ်ား မပါဝင္ပါ။)

ကုမၸဏီအဖြဲ႕အေရအတြက္ ၁၁၉၇ခု
(ေပါင္းစည္းထားသည့္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ၇၇၀ခု ႏွင့္ ရွယ္ယာတန္ဖိုးနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ ကုမၸဏီ ၄၂၇ခု)

MC ၏ ေဒသဆုိင္ရာ CEO မ်ား

႐ုံးခ်ဳပ္

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ 
ဗဟို အာရွ

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၃၄ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၅ဖြဲ႕

ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၄၁ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၁၉၄ဖြဲ႕

အာရွႏွင့္  
ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၅၂ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၂၃ဖြဲ႕

အေရွ႕အာရွ

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၂၅ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၈၂ဖြဲ႕
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ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာန

နည္းွဗ်ဴဟာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စီမံကိန္းပူးေပါင္းမႈ ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ားရံုး

အုပ္ခ်ဴပ္မႈႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကး  
ေကာ္မတီ

ဥကၠ႒ႏွင့္ CEO 
အရာရွိမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ား

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 
အေထြေထြအစည္းအေဝး

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြဲ႔

ဒါရိုက္တာမ်ား 
ဘုတ္အဖြဲ႔

ႏိုင္ငံတကာ 
အၾကံေပး 
ေကာ္မတီ

စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာေကာ္မတီ

ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာေကာ္မတီ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ 
ေၿဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွအႀကီးအကဲ

SEVP၊ CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ေဆာင္ရြက္သူ 
အရာရိွအႀကီးအကဲ

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔အေျခအေန)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ 
CEO ရံုး

IT နည္းပညာ 
ဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရး ဌာနခြဲ

IT နည္းပညာ စီမံကိန္း ဌာနႀကီး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြေဲရး ဌာန

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ  
ေျဖရွင္းေရး ဌာန

ဥပေဒ ဌာန

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လ႔အူရင္းအျမစ္ ဌာန

တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴ ဟာႏွင့္ 
စုေပါင္းညီညႊတ္မႈအဖြဲ႔အစည္းဌာန

စီမံမႈႏွင့္သုေတသနဌာန

ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးရာ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဌာန

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး  စီမံခန္႔ခြေဲရး  ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာန

စြန္႕စားမႈ စီမံခန္႕ခြေဲရး  ဌာန

ဘ႑ာေရးဌာန

စနစ္တက်ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
M&A အၾကံေပးဌာန

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား ဆက္ဆံေရးရာဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း 

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ CEOရံုး

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအံု 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ ေရး ဌာန

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  စီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ

စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး 
ဌာနခြဲ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရး အဖြဲ႕ CEOရံုး

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရး အဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနႀကီး

ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႕ခြဲေရး ဌာနခြဲ

စက္မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးဌာနခြဲ

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  ႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနခြဲ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  ဌာနခြဲြဲ

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ 
CEOရံုး

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

E&P စီးပြားေရးဌာနခြဲ

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ေရနံ လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

ကာဗြန္ႏွင့္ LPG စီးပြားေရးဌာနခြဲ

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ CEOရံုး

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရး  ဌာန

သံမဏိ လုပ္ငန္း ဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရး ဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဌာနခြဲ

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ CEOရံုး

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

စက္မႈဆိုင္ရာ စက္ယႏၲရား 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

သေဘၤာ၊ေလယာဥ္ႏွင့္ 
အာကာသဆိုင္ရာဌာနခြဲ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးပြားေရးဌာနခြဲ

အီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲ

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕ CEOရံုး

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

ဖီးနစ္ဌာန

ေဆာ္ဒီေရနံဓာတုပစၥည္း စီမံကိန္းဌာန

လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ A

လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ B

လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသာ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ

ဇီ၀သိပၸံဌာနခြဲ

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕CEOရံုး

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန

လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝေရးဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသံုးကုန္ဌာနခြဲ

လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး 
အရင္းအၿမစ္ ဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕

* ရံုးခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ
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စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈအဖဲြ႕သည္ MC အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ IT 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးၿခင္းႏွင့္ ၎အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရိွသည္။ ကမာၻ႕အေျခခံ 

IT အတြက္ လိုအပ္ေသာတိုးတက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ခဲ့ေသာ IT သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စံနစ္အား 

ပိုမိုလိုလားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ပံုစံမ်ိဳးစံု ေၿပာင္းလဲလာေသာ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ IT သည္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးတြင္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာအျဖစ္ျဖင့္ တစ္ကမာၻလုံး အတိုင္းအတာအားၿဖင့္ IT 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ တိုးပြားလ်က္ ရိွသည္။ ဤအဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး 

တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ရွိေသာ ITဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္အတူ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ITအသုံးခ်မႈကို ပံ့ပိုးေပးျပီး MC Group ႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ေရရွည္တည္တံ့ျပီး တန္ဖိုးျမင့္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးဆပ္ေနသည္။

IT ဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ

IT ဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရး ဌာနခြဲသည္ သံုးစြဲသူမ်ားတြင္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ 
တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ လိုက္ဖက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ စုေပါင္းIT ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတန္ဖိုးတိုးျမွင့္မႈတို႕ကို  system integration လုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၊ 
ေဒတာစင္တာလုပ္ငန္း၊ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံ၍ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထို႔ျပင္  ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔္ 
ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိရန္ MC သည္ “စက္ရံုမ်ားဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း”၏ 
အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္အတူ စီးပြားေရးဖန္တီးမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ စက္ရံုမ်ားမွရရွိခဲ့ေသာ မ်ားစြာေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို  အေျခခံ၍  လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည္။

တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ System Integration၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊  ITညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္း
ငန္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္လံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊  အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

IT စီမံမႈဌာန IT စီမံမႈဌာနသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ အသံုးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအဝင္ MC ကုမၸဏီတစ္ခုလုံး၏ IT နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ITမူဝါဒႏွင့္ အတိုင္းအတာမ်ားကို ၾကံစည္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ 
MC အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႕ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ်  IT နည္းပညာမ်ားသည္လည္း  
အစဥ္အျမဲတိုးတက္လ်က္ ရွိေနသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ အစဥ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ IT စီမံမႈဌာနသည္ 
MC ၏ IT စုေပါင္းအေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်ျခင္းသာမက IT ဌာနတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္လံုျခံဳမႈမ်ားအတြက္လည္း အာရုံစိုက္ကာ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

TCSJ ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ MC ႏွင့္Tata အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ ့ (TCS) 
တို႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ TCS 
၏ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိဆံုး IT ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ တိုးတက္ေသာစက္ရံုအသိပညာမ်ားႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာအေယာက္ ၃၄၀၀၀၀ထက္မ်ားေသာ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံုးဆိုင ္
ရာကြန္ရက္တစ္ခုကို  အသံုးခ်၍ TCSJ သည္၄င္း၏၂၄၀၀ေက်ာ္ရွိေသာ 
ဂ်ပန္-စာေပက်မ္းဂန္ဆိုင္ရာ IT ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အေကာင္းဆံုးေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးသည္။

စနစ္ ေပါင္းစည္းမႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Tata အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဂ်ပန္ 
(TCSJ)
နယ္နိမိတ္မရွိေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္၍ IT ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္တိုးျမႇင့္ျခင္း

၁၉၈၄ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး MC သည္ မီတာကာၿမိဳ႕တြင္ 
ေဒတာစင္တာတစ္ခုကို လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  
ေျမသားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေအာက္ေျခေျမငလ်င္တိုင္းတပ္ဆင္ျခင္းစနစ ္
ႏွင့္ အျပင္ဘက္တြင္  အဲယားကြန္းတပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ ့
ၿပီး မီတာကာေဒတာစင္တာသည္ ေဒတာစင္တာေအာ္ပေရတာမ်ားကို 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာပံ့ပိုးေပးၿပီး တိုက်ိဳၿမိဳ႕လယ္မွ လြယ္ကူစြာ 
ဆက္စပ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

ေဒတာစင္တာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း(ဂ်ပန္)

မီတာကာေဒတာစင္တာ
ျမင့္မားေသာအဆင့္ရွိသည့္ ေဒတာစင္တာတစ္ခု

MC Data Plus ကို ေဆာက္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ 
ရွယ္ယာအမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ေသာ MC-စီးပြားေရးေပါင္းစပ္ထားေသာ 
အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ 
တည္ေထာင္ထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၃၀၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္၁၀၀၀၀ေက်ာ္တို႔တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ MCDP 
သည္ ၾကီးမားေသာေဒတာကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာေသာဝန္ေဆာင္မႈ
ႏွင့္ ေဒတာပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
လုပ္ငန္အသစ္မ်ားအျပင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ 
အခ်က္အလက္အသုံးခ် ပလက္ေဖာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း 
ေပးေနသည္။

အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

MC Data Plus Inc. (MCDP)
IT ပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
လူမ်ားႏွင့္ စက္ရံုမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း
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ေလဆိပ္မ်ား(မြန္ဂိုလီးယား)

Swing �������������� ေရလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Japan �� ��� � ေရလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)
MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-ene)
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ရံုးငယ္မ်ား(ဂ်ပန္)သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ ကုမၸဏီ

Mitsubuishi ��������������������� 	�������	�����
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ (ဂ်ပန္)

Chiyoda ��� � စက္ရုံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

TRILITY
ေရလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

MC-Jalux �	�������������	������� 
��� �	�����
ေလဆိပ္မ်ား (ျမန္မာ)

������� ����	������ 
����������������� ����	������	�������
EPC စက္ရံ ု(အိႏၵိယ)

������� 
��������������������������	�������
EPC စက္ရံ ု(ဥဇဘက္ကစၥတန)္

������� 
��������������������������	�������
EPC စက္ရံ ု(တာ့ခ္မင္နစၥတန)္

Metito
ေရလုပ္ငန္း 
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စ)ု

����������������� �����������
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စ)ု

���������������������������
(အီဂ်စ)္

Calik Enerji
EPC စက္ရံ ု(တူရက)ီ

Diamond Transmission Corporation Limited
လွ်ပ္စစ္သြယ္ပို႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္္ငန္း (UK)

	�������
����������� 
	��������������GmbH
လီသီယမ္အိုင္းယြန ္ဘတ္ထရ ီ(ဂ်ာမန)ီ

TCV Stevedoring 
Company S.A
ဆိပ္ကမ္းမ်ား(စပိန္)

������������
��
��������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ခ်ီလ)ီ

�������	����������������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (မကၠဆီကိ)ု

������������	� PV 	����������������������
 (	�������	�����������
������)
ဆိုလာ PV လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ကေနဒါ)
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MC တြင္ ပင္လယ္ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
FPSO ၃ခုကိုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္မွ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရး၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၅၀၀၀၀ bbl ခန္႕ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ထိုFPSO သည္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ၾကာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရနံဆီကုမၸဏီကို 
ပံ့ပိုးေပးသည္။

FPSO စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ဘရာဇီး)

Petrobras အတြက္ FPSO
FPSO  ငွါးရမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ၾကီးမားေသာပင္လယ္ေရေအာက္ၾကမ္း
ျပင္ဆီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

DGC သည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ MC ၏ေဒသဆိုင္ရာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ စက္ရံုသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက ္
စြာလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၈ခုႏွင့္ 
ေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၂ခု( စုစုေပါင္းစြမ္းရည္ 
၂၅၀၀မဂၢါဝပ္) ကိုထိန္းသိမ္းထားသည္။ DGC သည္ ၈၂၀မဂၢါဝပ္ကိုထပ ္
မံေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ ထပ္ေပါင္းဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၂ခု 
တည္ေဆာက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (USA)

Diamond ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ 
(DGC)
ေျမာက္အေမရိကရွိ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္
လုပ္မႈလုပ္ငန္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ 
IPP လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ရန္ DGE 
ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ DGE သည္ ကမ္းလြန္ေလအားလွ်ပ္
စစ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္က႑ရွိ ပိုင္
ဆိုင္မႈႏႈန္းထားတစ္ခုကိုရရွိရန္ ေဒသခံစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္အတူ 
ရင္းႏွီးစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ DGE 
သည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္္တြင္ ၁၂၀၀ မဂၢါဝပ္အထိ 
တိုးျမွင့္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ပါဝါစြမ္းရည္ 
၅၀၀မဂၢါဝပ္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

စြမ္းအားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (UK)

Diamond ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း 
ဥေရာပ (DGE)
ေဒသတြင္း စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တိုးခ်ဲ႕(ျဖန္႕က်က္)ျခင္း

SS သည္ ေတာင္စတက္ဖို႔႐ိႈင္းယားႏွင့္  ကင္းဘရစ္ခ်္ေဒသမ်ားရွိ ၁.၆သန္းရွိေသာ 
စားသံုးသူမ်ားထံသို႔ စုေပါင္းေရဝန္ေဆာင္မႈကိုပံ့ပိုးေပးသည္။  ကုမၸဏီ၏ေရလုပ္ငန္းသည္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သံုးစြဲသူစီ
မံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအဆင့္အထိ တိုးျမႇင့္လာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ SSသည္ UK ၏ အခု၃၀ထက္ပိုေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ႑ိဳင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာခန္႕အထိ 
ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးစြမ္းလ်က္ရွိသည္။

ေရလုပ္ငန္း (UK)

ေတာင္စတက္ဖို႔႐ိႈင္းယား
သုံးစြဲသူစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့
သို႕ ၄င္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  O&M အပါအဝင္ 
ေရေပးေဝေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ဒိုဟာေျမေအာက္မီးရထားသည္ ဒိုဟာျမိဳ႕ေတာ္ကိုျဖတ္ၿပီး 
ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ အနီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ေရႊေရာင္ လိုင္း၃လိုင္း  
ေဆာက္လုပ္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ျပီး မီးရထားဘူတာရံု ၃၇ရုံရွိကာ 
၈၆ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိသည္။

မီးရထားသံလမ္း (ကာတာ)

ဒိုဟာေျမေအာက္မီးရထားစနစ္
ကာတာႏိုင္ငံရွိ ပထမဆံုး  အလိုအေလ်ာက္စက္ကိုအျပည့္အဝအသံုးျပဳ
ထားေသာ ေျမေအာက္မီးရထားစနစ္-  ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ
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ေလဆိပ္မ်ား(မြန္ဂိုလီးယား)

Swing �������������� ေရလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Japan �� ��� � ေရလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)
MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-ene)
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ရံုးငယ္မ်ား(ဂ်ပန္)သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ ကုမၸဏီ

Mitsubuishi ��������������������� 	�������	�����
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ (ဂ်ပန္)

Chiyoda ��� � စက္ရုံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

TRILITY
ေရလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

MC-Jalux �	�������������	������� 
��� �	�����
ေလဆိပ္မ်ား (ျမန္မာ)

������� ����	������ 
����������������� ����	������	�������
EPC စက္ရံ ု(အိႏၵိယ)

������� 
��������������������������	�������
EPC စက္ရံ ု(ဥဇဘက္ကစၥတန)္

������� 
��������������������������	�������
EPC စက္ရံ ု(တာ့ခ္မင္နစၥတန)္

Metito
ေရလုပ္ငန္း 
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စ)ု

����������������� �����������
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စ)ု

���������������������������
(အီဂ်စ)္

Calik Enerji
EPC စက္ရံ ု(တူရက)ီ

Diamond Transmission Corporation Limited
လွ်ပ္စစ္သြယ္ပို႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္္ငန္း (UK)

	�������
����������� 
	��������������GmbH
လီသီယမ္အိုင္းယြန ္ဘတ္ထရီ (ဂ်ာမန)ီ

TCV Stevedoring 
Company S.A
ဆိပ္ကမ္းမ်ား(စပိန္)

������������
��
��������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ခ်ီလ)ီ

�������	����������������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (မကၠဆီကိ)ု

������������	� PV 	����������������������
 (	�������	�����������
������)
ဆိုလာ PV လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ကေနဒါ)
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လီသီယမ္ စြမ္းအင္ ဂ်ပန္သည္  ကမာၻ႕ပထမဆံုး 
ပမာဏမ်ားစြာထုတ္လုပ္သူျဖစ္ျပီး ၾကီးမားေသာစြမ္းရည္၊ 
ျမင့္မားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိသည့္ လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘတ္ထရီမ်ားကို  
ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ MMC ၏ “Outlander” ဟုေခၚသည့္ ပလပ္ကင္ 
ဆားကစ္ျပားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအျပင္ ဘတ္ထရီမ်ားကိုလည္း ဥေရာပရွိထုတ္
လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ေရာင္းခ်သည္။

လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘတ္ထရီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

လီသီယမ္ စြမ္းအင္ ဂ်ပန္
စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ လီသီယမ္အိုင္းယြန္ဘတ္ထရီ ပမာဏမ်ားစြာ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း

၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားရွိ IPP လုပ္ငန္းလည္ပတ ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ရန္ DGA ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ 
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္သစ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈျမင့္မားသည့္ IPP စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးရန ္
အတြက္ ေဒသခံစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္  
ထိုစီမံကိန္းအသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေသာ  
ႏိုင္ငံမ်ားကို  အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈသည္ စြမ္းအင္၁၁၀၀မဂၢါဝပ္ကို  
ထုတ္လုပ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း (ေဟာင္ေကာင္)

Diamond ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အာရွ (DGA)
ေဒသတြင္း စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕(ျဖန္႕ၾကက္)ျခင္း

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အစဥ္တုိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္  ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ဝင္ေငြရရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား

ကို ရည္ရြယ္ေသာ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းစံနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ေရရွည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အမ်ားျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ျမင့္မားလာၿပီး ထိုသို႕ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ မီွခိုအားထားစရာမလိုဘဲ  အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္မည့္

နည္းပညာႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး  စီးပြားေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ား တိုးတက္ေစရန္  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

စီးပြားေရး ဌာနႀကီး၊ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္မႈ ဌာနႀကီး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရး ဌာနႀကီး တို႔ိကုိဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္  ကုန္သြယ္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ ေရ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ လုပ္ငန္းမ်ား အသစ္ၿပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေတြ႕ၾကဳံရမည့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကိုကာကြယ္ၿခင္း ၊ 

ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲ၍ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့ၿခင္း အစရိွသည္တို႕တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လီ

သီယမ္အိုင္းယြန္ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယေန႔ ေခတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား 

ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ MC ဥကၠ႒၏လက္ေအာက္တြင္တိုက္ရိုက္တည္ရွိေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ဌာနႀကီး၃ခု ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ဌာနႀကီး၊ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ 

စြမ္းအားထုတ္လုပ္္ေရး ဌာနၾကီးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း ဌာနၾကီးတို႕ကို ဖြဲ႕စည္းျပီး လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ 

စက္မႈအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံနယ္ပယ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၎ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို 

အရင္းခံျပီး ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာမႈကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္လုံျခဳံမႈရွိေရး အာမခံခ်က္အတြက္ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထို႕အျပင္ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ စသည့္ အနာဂတ္ရာစုႏွစ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ယာဥ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈတြင္ 

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘတ္ထရီလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ

လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘက္ထရီမ်ား
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသစ္

စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ စြမ္းအား  
ထုတ္လုပ္ေရး ဌာနခြဲ

ဂ်ပန္ႏွင့္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ Onsite 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ျပည္ပသို႕ လွ်ပ္စစ္သြယ္ပို႔ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ၿခင္း ပစၥည္းမ်ား၊ 
လွ်ပ္စစ္ကူးေၿပာင္း ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႕တင္သြင္းၿခင္း

အေၿခခံ အေဆာက္အအံု စီးပြားေရးဌာနခြဲ ေရလုပ္ငန္း၊ ရထားလုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံဓာတုဆိုင္ရာစက္ရံု 
တပ္ဆင္္ပစၥည္းမ်ား၊ FPSO ငွါးရမ္းျခင္း၊ သံမဏိ၊ သံဓာတ္မပါေသာ သတၱဳမ်ားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုပစၥည္းကိရိယာမ်ား
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MC Aviation Partners Americas Inc.
ေလယာဥ ္ငွားရမ္းျခင္း (USA)

Diamond Realty Investment, Inc  (Dalllas)
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (USA)

UBS MC GENERAL PARTNER
 – UBS-PREMF LIMITED

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ေၾကြးျမီရန္ပံုေငြ (UK)

MCAP EUROPE Inc.
ေလယာဥ္အငွားခ်ျခင္း (အိုင္ယာလန)္

�������	�� ��������	�	���� LT Europe GmbH
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ာမန)ီ

Ekim Turizm Ticaret 
Ve Sanayi A.S. (Intercity)
Auto Lease (Turkey)

MC Logistics CIS LLC
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
(ရုရွား)

အေထြေထြငွားရမ္းမႈ (ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား)AJIL ����	������	� ���������
����������

	�����������	�� ���	�������������������������
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (ျမန္မာ)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (အိႏၵိယ)

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း(စင္ကာပ)ူ����������������������������	�	�������� (AIGF)
ၾကီးမားေသာ ကုန္ပစၥည္းတင ္ေရယာဥ္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး (စင္ကာပ)ူDiamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(အင္ဒိုနီးရွား)�����������	�� Orange Country (OC) �������������������������
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(အင္ဒိုနီးရွား)������������ BSD 	�� ����������������������������������

�������	�� ��������	�	����
 LT (Thailand) Co., Ltd.

အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထိုင္း)

VSIP I Binh Duong 	�� �����������������������������������
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဗီယက္နမ)္

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပိုင)္������	�� BPO  ���������������������������	�������������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပိုင)္Laguna Technopark ��	�� ������������ ������������������
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပိုင)္����	�����
�� ����������������	�� �������������������������������������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ)္�����������������	���������������
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (တရုတ)္������	�� ��������	�	���� LT (Shanghai) Co., Ltd.

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ)္
��
������� �������������������������������������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ)္
	���������� �������������������������������������

Diamond ����������������������� inc. ကုိယ္ပိုင္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြ (ဂ်ပန္)

������	�� ���������������������������� ������
������ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (ဂ်ပန္)
������	�� ��������	�������� ������ ယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း (ဂ်ပန္)
������	�� UFJ ����	�������� ����� ����	������� 
������ ငွားရမ္းျခင္း၊ အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျခား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(ဂ်ပန္)
������	�� ���� ������ ��������������	������� စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဂ်ပန္)

10

One Rock Capital သည္ ေျမာက္အေမရိကရွိ 
အလတ္စားေစ်းကြက္ကုမၸဏီမ်ားကို အဓိကရည္ရြယ္ေသာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၀မီလီယံရွိေသာ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကို 
စီမံခန္႕ခြဲသည္။ ရန္ပံုေငြသည္ ေဒသခံရန္ပံုေငြမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ MC ၏ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ႏွစ္ခုစလံုးကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ၄င္း၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈတြင္ တန္ဖိုး 
ကိုထပ္၍ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ 

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း (USA)

One Rock Capital Partners
ေျမာက္အေမရိကရွိ အလတ္စားေစ်းကြက္ကုမၸဏီမ်ားကို 
ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပံုေငြ

၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး Marunouchi Capital သည္ 
ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကို အဓိကထား၍   ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္
ပံုေငြႏွင့္ပက္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ Marunouchi 
Capital သည္ ယင္းရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္း ရန္ပုံေငြ ယန္း ဘီလီယံ၁၀၀ျဖင့္ 
ဒုတိယရန္ပံုေငြတစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ Marunouchi Capital သည္ 
MC ၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္အျဖစ္ Tokyo-Mitsubishi 
UFJ ဘဏ္၏က်ယ္ျပန္႕ေသာသံုးစြဲသူအေျခခံကို ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ 
၄င္း၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ တန္ဖိုးကိုထပ္၍ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Marunouchi Capital
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပံုေငြ

Diamond Realty Investment (DRI) သည္ ကမာၻေပၚရွိ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္အ
ၾကီးဆံုးေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းသားအိမ္ရာအေဆာင္အေဆာက ္
အအံုႏွင့္ မိသားစုေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖြဲ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႕ကို အထူးျပဳထားေသာ 
တက္ၾကြမႈရွိသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ 
အေစာပိုင္းကာလမ်ားကတည္းကပင္ DRI သည္ စုစုေပါင္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတန ္
ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဘီလီယံထက္ေက်ာ္လြန္ေသာတန္ဖိုးျဖင့္ စီမံကိန္း 
၁၃၀ေက်ာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ DRI သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အီလက္ထေရာနစ ္
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းခံမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈပံုစံေျပာင္းေရႊ႕ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘဝပုံစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
လူဦးေရစာရင္းေကာက္မႈမ်ားထဲရွိ ဒိုင္းနမစ္ပံုစံ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ
ကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုေသာ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရသည့္ အနာဂတ္အိမ္ျခံေျမ
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုရည္ရြယ္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (USA)

Diamond Realty Investment, Inc. (DRI)
သက္ေသျပၿပီးေသာ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ
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MC Aviation Partners Americas Inc.
ေလယာဥ ္ငွားရမ္းျခင္း (USA)

Diamond Realty Investment, Inc  (Dalllas)
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (USA)

UBS MC GENERAL PARTNER
 – UBS-PREMF LIMITED

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ေၾကြးျမီရန္ပံုေငြ (UK)

MCAP EUROPE Inc.
ေလယာဥ္အငွားခ်ျခင္း (အိုင္ယာလန)္

�������	�� ��������	�	���� LT Europe GmbH
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ာမန)ီ

Ekim Turizm Ticaret 
Ve Sanayi A.S. (Intercity)
Auto Lease (Turkey)

MC Logistics CIS LLC
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
(ရုရွား)

အေထြေထြငွားရမ္းမႈ (ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား)AJIL ����	������	� ���������
����������

	�����������	�� ���	�������������������������
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (ျမန္မာ)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (အိႏၵိယ)

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း(စင္ကာပ)ူ����������������������������	�	�������� (AIGF)
ၾကီးမားေသာ ကုန္ပစၥည္းတင ္ေရယာဥ္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး (စင္ကာပ)ူDiamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(အင္ဒိုနီးရွား)�����������	�� Orange Country (OC) �������������������������
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(အင္ဒိုနီးရွား)������������ BSD 	�� ����������������������������������

�������	�� ��������	�	����
 LT (Thailand) Co., Ltd.

အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထိုင္း)

VSIP I Binh Duong 	�� �����������������������������������
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဗီယက္နမ)္

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပိုင)္������	�� BPO  ���������������������������	�������������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပိုင)္Laguna Technopark ��	�� ������������ ������������������
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပိုင)္����	�����
�� ����������������	�� �������������������������������������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ)္�����������������	���������������
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (တရုတ)္������	�� ��������	�	���� LT (Shanghai) Co., Ltd.

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ)္
��
������� �������������������������������������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ)္
	���������� �������������������������������������

Diamond ����������������������� inc. ကုိယ္ပိုင္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြ (ဂ်ပန္)

������	�� ���������������������������� ������
������ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (ဂ်ပန္)
������	�� ��������	�������� ������ ယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း (ဂ်ပန္)
������	�� UFJ ����	�������� ����� ����	������� 
������ ငွားရမ္းျခင္း၊ အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျခား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(ဂ်ပန္)
������	�� ���� ������ ��������������	������� စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဂ်ပန္)
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MC Aviation Partners Inc.တြင္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရွိျခင္း 
ကို  အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ MC သည္ ေလယာဥ္ငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္းထဲရွိ 
လိုသလိုလႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကို 
ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ MC ၏ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးရွိ ရံုးေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္ကိုပံ့
ပိုးျခင္းႏွင့္အတူ MCAP သည္ တိုက်ိဳ၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ႏွင့္ဒဗၺလင္ျမိဳ႕တို႕တြင္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

MC Aviation Partners Inc.
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ

၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ MCUBS သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်မႈ  
REIT အျဖစ္ ဂ်ပန္လက္လီေရာင္းခ်မႈရန္ပံုေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ ပိုင ္
ဆိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏
အၾကီးဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈရင္းႏွီးမတည္ေငြတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္သည့္အျပင္ MCUBS သည္ 
၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုရန္ပံုေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အဖြဲ႕အစည္း၊ ဂ်ပန္၏ပထမဆံုးစက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပစၥည္း REIT ႏွင့္အတူ ပိုင္ဆိုင ္
မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အျပီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ 
MCUBS သည္ REIT ရံုး၊ MCUBS MidCity ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ ပိုင ္
ဆိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ဦးေဆာင္သည့္ MCUBS MidCity Inc. 
၏အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္ျဖစ္လာသည္။

အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း (REIT) (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Corp. – UBS Realty Group 
(MCUBS)
စာရင္းလုပ္ထားေသာ REIT ၃ခုႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဦးေဆာင္မႈျပဳေသာ  
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုမၸဏီမ်ားထဲမွ တစ္ခု

စက္မႈဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕သည္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ အငွားခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ 

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ 

တစ္ကမာၻလုံုးဆိုင္ရာ  စုေပါင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္အျပင္ MC သည္စုေပါင္းတန္ဖိုးတိုးပြားရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာရင္းႏွီးမတည္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၄င္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈစီမံ

ခန္႔ခြဲျခင္းကို ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဌာနခြဲ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ပိုင္ဆိုင္မႈစီမံခန္႕ခြဲၿခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္  ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရး ပိုင္ဆိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

စက္မႈ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးဌာနခြဲ

အေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္းအငွားခ်ျခင္းအပါအဝင္ သီးသန္႔အငွားခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ 
စက္ပစၥည္းအငွားခ်ျခင္းအပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ျပည္ပရွိ အေထြေထြအငွားခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေလယာဥ္ႏွင့္အင္ဂ်င္အငွားခ်ျခင္းအပါအဝင္ 
ေလယာဥ္လိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနခြဲ

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အႀကီးစားၿမိဳ႕ျပ အိမ္ျခံေျမတိုးတက္ေရး၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဌာနခြဲ ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔မီ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ၾကီးမားေသာ ကုန္ပစၥည္းတင္ေရယာဥ္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင ္
ေရးႏွင့္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈက႑အတြက္ ေျဖရွင္းေပးေသာလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးလုပ္ငန္း

MCLOGI ကို ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ 
အာရွ၏အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ 
ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဝတ္အထည္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာက႑မ်ားရွိ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွရရွိေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာမ်ားကို MC ၏  ထူးျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ 
MCLOGI သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသာမက ၄င္း၏ေျဖရွင္းႏိုင္မႈပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)
အမ်ားပါဝင္ေသာ  တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု

(CG ပံု)
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Penn West Petroleum Ltd. ေဖာ္ထုတ္ေရး (ကေနဒါ)
Cutbank Ridge Partnership (CRP) ေဖာ္ထုတ္ေရး (ကေနဒါ)
LNG Canada
LNG အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ကုန္သြယ္ျခင္း (ကေနဒါ)

Petro-Diamond Inc.
ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ေရး (USA)

Investment in
 CIMA ENERGY, LTD

(USA) K2 Business
စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္
ထုတ္လုပ္ေရး (USA)

Carabobo Exploration Blocks
အိုရီနိုကိ ုအၾကီးစားေရနံေဖာ္ထုတ္မႈ (ဗင္နီဇြဲလား)

Angola ��������	�����
စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္ထုတ္လုပ္ေရး 
(အင္ဂိုလာႏိုင္င)ံ

Cote d’Ivoire ��������	�����
စူးစမ္းရွာေဖြေရး (အိုင္ဗရီကုိစ့)္

Dunlin Oilfield, UK North Sea
စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္ထုတ္လုပ္ေရး (UK)

Garraf ��������	�����
ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္ထုတ္လုပ္ေရး (အီရတ)္

SGU ��������
(အီရတ)္

Qalhat LNG (အိုမန)္

Oman LNG
(အိုမန)္

သီးသန္႕ထားျခင္း (ဂ်ပန္)
Namikata Terminal Co., Ltd.

������� � ��������
(ရုရွား)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈဂိတ္ (ဂ်ပန္)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
သန္႕စင္ျခင္း (ဂ်ပန္)

��������	����
ထုတ္လုပ္ျခင္း(ျမန္မာ)

(ဘရူႏိုင္း)�����	�� LNG
ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)Petro-Diamond Singapore (Pte)

(မေလးရွား)������ LNG

စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး (အင္ဒိုနီးရွား)
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး (အင္ဒိုနီးရွား)
Kangean �������������������

(ၾသစေၾတးလ်)Browse LNG
(ၾသစေၾတးလ်)North West Shelf (NWS) LNG

(ၾသစေၾတးလ်)Wheatstone LNG

��� �� LNG ��������
(အင္ဒိုနီးရွား)

���� ��� �����	����
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
(ပါပူးဝါး နယူးဂီနီႏိုင္ငံ)

စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး (ၾသစေၾတးလ်)
Kimberely ��������	�����
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အေနာက္အာဖရိက၏ အနာဂတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လ်င္ျမန္စြာအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ 
MC အဖြဲ႕သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂါဘြန္ျမိဳ႔ ၌ ေရနံဆီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဖြံ႕ျဖိဳး 
တိုးတက္ေအာင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ MPDC ဂါဘြန္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီကိုပိုင ္
ဆိုင္ေသာ MC သည္ လက္ရွိတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ စည္ ၃၅၀၀ခန္႔ကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ 
ဂါဘြန္ရွိ ေရနံစင္ႏွစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိထားသျဖင့္ ဂါဘြန္ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ 
အၾကီးမားဆုံး ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး(ဂါဘြန္)

ဂါဘြန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အေနာက္အာဖရိကတြင္ ေရနံဆီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

Cameron LNG သည္ US မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အရည္သို႕ေျပာင္းလ ဲ
၍တင္ပို႕ျခင္းစီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎သည္ ေယွလေက်ာက္ေျပာင္း 
လဲမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွစၿပီး  
MC ကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တတိယေျမာက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္  
LNG ၁.၂မီလီယံတန္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။  
Cameron LNG သည္ တည္ျငိမ္ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုကူညီေပးရန္  
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

LNG အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Cameron LNG စီမံကိန္း
US အေျချပဳ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ 
ကုန္တင္ပို႕ျခင္း

၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ MC ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၊ မီဆူဘီရွီအရည္ပံုစံေရနံဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီႏွင့္  
Idemisu Kosan ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၊ Idemisu Gas and Lifeကုမၸဏီတို ့သည္  
Astomos Energy ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကို အတူတကြတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Astomos  
သည္ LPG ကိုအဓိကထားေသာ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ ္
ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိေလာင္စာဆီ ၂၃ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ စက္ဆီမ်ား ႏွင့္ စြမ္းအားျမင့္ေခ်ာဆီမ်ားကိုလည္း 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။

LPG တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Astomos Energy Corporation
ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး LPG လုပ္ငန္းတစ္ခု



��������� ������������ ��������� ����
	���� �����
	���	�����	�����
LNG �	�����
���������� �������������	�����
LPG �	�����
���� ��������	�����

Penn West Petroleum Ltd. ေဖာ္ထုတ္ေရး (ကေနဒါ)
Cutbank Ridge Partnership (CRP) ေဖာ္ထုတ္ေရး (ကေနဒါ)
LNG Canada
LNG အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ကုန္သြယ္ျခင္း (ကေနဒါ)

Petro-Diamond Inc.
ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ေရး (USA)

Investment in
 CIMA ENERGY, LTD

(USA) K2 Business
စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္
ထုတ္လုပ္ေရး (USA)

Carabobo Exploration Blocks
အိုရီနိုကိ ုအၾကီးစားေရနံေဖာ္ထုတ္မႈ (ဗင္နီဇြဲလား)

Angola ��������	�����
စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္ထုတ္လုပ္ေရး 
(အင္ဂိုလာႏိုင္င)ံ

Cote d’Ivoire ��������	�����
စူးစမ္းရွာေဖြေရး (အိုင္ဗရီကုိစ့)္

Dunlin Oilfield, UK North Sea
စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္ထုတ္လုပ္ေရး (UK)

Garraf ��������	�����
ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့ ္ထုတ္လုပ္ေရး (အီရတ)္

SGU ��������
(အီရတ)္

Qalhat LNG (အိုမန)္

Oman LNG
(အိုမန)္

သီးသန္႕ထားျခင္း (ဂ်ပန္)
Namikata Terminal Co., Ltd.

������� � ��������
(ရုရွား)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈဂိတ္ (ဂ်ပန္)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
သန္႕စင္ျခင္း (ဂ်ပန္)

��������	����
ထုတ္လုပ္ျခင္း(ျမန္မာ)

(ဘရူႏိုင္း)�����	�� LNG
ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)Petro-Diamond Singapore (Pte)

(မေလးရွား)������ LNG

စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး (အင္ဒိုနီးရွား)
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး (အင္ဒိုနီးရွား)
Kangean �������������������

(ၾသစေၾတးလ်)Browse LNG
(ၾသစေၾတးလ်)North West Shelf (NWS) LNG

(ၾသစေၾတးလ်)Wheatstone LNG

��� �� LNG ��������
(အင္ဒိုနီးရွား)

���� ��� �����	����
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
(ပါပူးဝါး နယူးဂီနီႏိုင္ငံ)

စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး (ၾသစေၾတးလ်)
Kimberely ��������	�����
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စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး အဖြဲ႕ 

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ၿမင့္မားေစရန္ အေထာက္အကူၿပဳသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရည္၊ အေငြ႕၊ အခဲအေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို အပူ၊ အလင္းႏွင္႔ စြမ္းအားအသြင္ေျပာင္းေပးျခင္းျဖင္႔  

သံုးစြဲသူမ်ား ပိုမို အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ စြမ္းအင္ အစုစုတြင ္

အရည္ပံုစံသဘာဝဓာတ္ေငြ႕(LNG)၊ ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ား၊ အရည္ပံုစံ ေရနံဓာတ္ေငြ႕(LPG)၊ ေရနံတံုး ၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ 

ကာဗြန္ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံသည္ ကုန္ၾကမ္းထုတ္ယူျခင္းအဆင့္မွ ကုန္ေခ်ာထြက္သည္႔တိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္အဆင့္ 

အားလံုးကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရိွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဆီႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ၿခင္းႏွင့္ LNG စီမံကိန္း မ်ားတြင္လည္း 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တင္ပို႕ျခင္းႏွင္႔ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ကိုင္ၿပီး လက္လီျဖန္႕ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္  

ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈတို႔တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႕သည္ စြမ္းအင္မ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳ ၍ 

တစ္ခ်ိ္န္တည္းမွာပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ျခင္းကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေလ၊ ဓာတ္ေငြ႕မွ 

အရည္အျဖစ္သုိ႕ကူးေျပာင္းျခင္း(GTL) ႏွင္႔ ဇီဝေလာင္စာသုံးစီမံကိန္းမ်ား အစရွိသည္႔ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကို လည္း 

ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

E&P စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ ေရနံစိမ္းႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီးပြားေရးဌာနခြဲ LNG ထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ကုန္တင္သြင္းသည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္

ေရနံ စီးပြားေရးဌာနခြဲ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔တင္ပို႕ေသာေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္  ေရနံကတၱရာႏွင့္ ကမ္းလြန္ကုန္သြယ္မႈ၊ ဆီေလွာင္ကန္လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းႏွင့္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ဂိတ္မ်ားတြင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေအာင္ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်မႈအေပၚတြင္ 
အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ားရွိ  
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွတစ္ဆင့္ မိမိပိုင္ အေျခခံလိုအပ္ေသာ ျဖန္႕ျဖဴးေရး အေဆာက္အအံုေထာက္ပံ့မႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊  
ေရနံစက္မႈလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ မ်ားစြာေသာစီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားျခင္း၊ ေရနံစိမ္းႏွင့္ 
အေလးစားေရနံကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေထြေထြစက္မႈအသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သုံးစြဲသူမ်ားထံ 
ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ေရနံဆီႏွင့္ အျခားေလာင္စာဆီမ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္း

ကာဗြန္ႏွင့္ LPG စီးပြားေရး ဌာနခြဲြဲ ကာဗြန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႕စြာ ကိုင္တြယ္ထားျခင္း၊ Astomos စြမ္းအင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီမံခန္႕ခြဲ
မႈကိုပံ့ပိုးထားျခင္း၊ Namikata Terminal Co., Ltd ၏စုေပါင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈကိုပံ့ပိုးထားျခင္း

Mitsubishi Corporation Energy သည္ ျဖန္႕ျဖဴးေရးကုမၸဏီ ၃၀၀ခန္႔ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ဌာန ၁၀၀၀ခန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းကိုလည္ပတ္ေဆာင္
ရြက္ေနသည္။ ၄င္းသည္ ဓာတ္ဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ ေလာင္စာဆီ၊ 
သေဘၤာတြင္သံုးေသာေလာင္စာဆီ၊ စက္ဆီ၊ ကတၱရာဆီမ်ားကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အၾကီးမားဆုံးေရနံဆီလက္လီေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေသာ 
ကုမၸဏီၾကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ 
အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ေပးေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္  လက္လီေရာင္းခ်မႈအသစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္လည္း 
တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.
ေရနံဆီၾကာရွည္ေထာက္ပံ့မႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း

Donggi-Senoro (DSLNG) စီမံကိန္းသည္ ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္ေသာ ကမာၻ႕ပထမဆံုးအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ 
LNG စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ DSLNG သည္ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေသာ အၾကီးဆံုးအစုရွယ္ယာရွင္အေနျဖင့္ 
MCသည္ LNG ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈမွအစ ဤစီမံကိန္းတြင္ 
အဓိကဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့ၿပီး LNG ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဆီေရာင္းခ်မႈကို 
၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

LNG အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Donggi-Senoro LNG
ပထမဆံုးအာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ LNG စီမံကိန္း

Petro Diamond Australia Pty Ltd ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 
ေတာင္ဘက္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးေထာက္ပံ့မႈကိုတိုးျမွင့္ရန္ 
ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သကဲ့သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ရေသာ 
ဒီဇယ္ထုတ္ကုန္မ်ားကိုပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႕အားျဖင့္ ရရွိလာေသာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အတူ 
သံုးစြဲသူမ်ားကိုပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေလာင္စာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ
ရွာက္မႈရွိ မိမိ၏ပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို 
တိုးျမွင့္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ဒီဇယ္ဆီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

Petro Diamond Australia Pty Ltd
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ဒီဇယ္ဆီေထာက္ပံ့မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ 
ျဖန္႕ျဖဴးမႈလုပ္ငန္း
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JCU
(Japan Canada Uranium)
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ကေနဒါ)

���������������������
ျပြန္ေခ်ာင္းကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းႏွင့ ္
ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း (ကေနဒါ)

Coilplus, Inc.
သံမဏိျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (USA)

IOC
သံရိုင္း (ကေနဒါ)

���������
ေၾကးန ီ(ပီရူး)

���������
ေၾကးန ီ: စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ပီရူး)

Escondida
ေၾကးန ီ(ခ်ီလ)ီ

CMP သံရိုင္း (ခ်ီလ)ီ

Los Pelambres ေၾကးန ီ(ခ်ီလ)ီ

Anglo American Sur S.A. ေၾကးန ီ(ခ်ီလ)ီ
CAP S.A. သံရိုင္း (ခ်ီလ)ီ

����������
	������������� Pty. �������������
စိမ္းဝါေရာင္ဓာတ္သတၱဳ (ေတာင္အာဖရိက)

������ ������.��
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(မိုဇမ္ဘစ)္

AREVA �������
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း(မြန္ဂိုလီးယား)

MC ����
����������������� 
����(������) �������������
သံမဏိ္ျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထိုင္းႏိုင္င)ံ

DIA ������������������������� (������ �����) �������������
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ (ထိုင္းႏိုင္င)ံ

PT. ��������������������������������������
ဂေဟဆက္သံမဏိ္ပိုက္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း

 (အင္ဒိုနီးရွား)

�����
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ 

စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ၾသစေၾတးလ်)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
သံရိုင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 (ၾသစေၾတးလ်)

Oakajee �������� ����������������
သံရိုင္း၊

 ဆိပ္ကမ္းႏွင့္မီးရထားသံလမ္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
 (ၾသစေၾတးလ်)

�������
အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး (ၾသစေၾတးလ်)

������
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း 
(ၾသစေၾတးလ်)

�����
အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး 
(ၾသစေၾတးလ်)

�
	�
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��������������������������
အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး (ၾသစေၾတးလ်)

MM & KENZAI ��������������� ေဆာက္လုပ္ေရးသံမဏိႏွင့္ သံတိုသံစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

Metal One 
������������������������������ သံမဏိျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (ဂ်ပန္)

������������������������� RtM ����� ������������� တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ ေရး(ဂ်ပန္)
����������������������� PGM (ပလက္တီနမ္အုပ္စုသတၳဳမ်ား) : ထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဂ်ပန္)

������������������������ နီကယ္လ္ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း (ဂ်ပန္)

Sus-Tech ��������������� အစြန္းခံသံမဏိထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

������������������������� သံမဏိထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

������
ေၾကးနီ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(အင္ဒိုနီးရွား)

PT. ���������������� �������������
သံေခ်ာင္းထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့ ္ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (အင္ဒိုနီးရွား)
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ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးေၾကးနီသတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Escondida 
ေၾကးနီသတၱဳတြင္း(၁၉၈၈) ႏွင့္အတူစတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
MCသည္ ခ်ီလီႏွင့္ပီရူးႏိုင္ငံတို႕တြင္ေၾကးနီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း 
က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ MC သည္ Los Bronces သတၱဳတြင္းႏွင့္ ၾကီးၾကီးမားမားဖြံ႕ျဖိဳး 
မႈမရွိသည့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ Anglo American Sur S.A. 
(AAS) ႏွင့္လည္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္္တို႔လုပ္ေဆာင ္
ေနေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ားအားလံုးသည္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ 
ကမာၻ႕အဆင့္မီျဖစ္သည္။

ေၾကးနီလုပ္ငန္း (ခ်ီလီ)

Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္း/ AAS
ကမာၻကိုဦးေဆာင္ေနေသာ ေၾကးနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

MC သည္ တစ္ကမာၻလုံုးဆိုင္ရာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း RtM 
ႏိုင္ငံတကာ Pte. ကုမၸဏီ ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ကုန္စည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကြန္ရက္အတြက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ရုံးခ်ဳပ္ကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ 
အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းကြက္စြမ္းရည္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ RtMI 
သည္အထူးသျဖင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကီးထြားေနေသာေစ်းကြက္္ဝယ္
လိုအားကို ရယူရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာသံုးစြဲသူလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို ထိေတြ႕သိရွိရန္ၾကိဳးပမ္းသည္။

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ ေရး(စင္ကာပူ)

မီဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း  RtM 
ႏိုင္ငံတကာ Pte. ကုမၸဏီ (RtMI)
တစ္ကမာၻလုံုးဆိုင္ရာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ ေရး

Triland သတၱဳကုမၸဏီသည္ လန္ဒန္ သတၱဳ ေစ်းကြက္ (LME)ရွိ 
ဂ်ပန္၏တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္သတၱဳကြင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏ ီ
ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၁ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ၄င္းသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးရွိ  
သံုးစြဲသူမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရေသာသတၱဳကုန္စည္ေစ်းကြက္ရွိ  ေစ်းႏႈန္းမျငိမ္သက္မႈကို
ဆန္႕က်င္ေသာ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ၿပီးေပးစြမ္းခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ 
၄င္း၏ မ်ားစြာေသာသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူ Triland ေစ်းကြက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနၿပီး MC ၏ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းကို တန္ဖိုးပိုျမင့္ေစသည္။

သတၱဳကုန္သြယ္မႈ (UK)

Trilandသတၱဳ ကုမၸဏီ
ဂ်ပန္၏တစ္ခုတည္းေသာLME သတၱဳကြင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီ
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JCU
(Japan Canada Uranium)
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ကေနဒါ)

���������������������
ျပြန္ေခ်ာင္းကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းႏွင့ ္
ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း (ကေနဒါ)

Coilplus, Inc.
သံမဏိျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (USA)

IOC
သံရိုင္း (ကေနဒါ)

���������
ေၾကးန ီ(ပီရူး)

���������
ေၾကးန ီ: စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ပီရူး)

Escondida
ေၾကးန ီ(ခ်ီလ)ီ

CMP သံရိုင္း (ခ်ီလ)ီ

Los Pelambres ေၾကးန ီ(ခ်ီလ)ီ

Anglo American Sur S.A. ေၾကးန ီ(ခ်ီလ)ီ
CAP S.A. သံရိုင္း (ခ်ီလ)ီ

����������
	������������� Pty. �������������
စိမ္းဝါေရာင္ဓာတ္သတၱဳ (ေတာင္အာဖရိက)

������ ������.��
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(မိုဇမ္ဘစ)္

AREVA �������
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း(မြန္ဂိုလီးယား)

MC ����
����������������� 
����(������) �������������
သံမဏိ္ျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထိုင္းႏိုင္င)ံ

DIA ������������������������� (������ �����) �������������
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ (ထိုင္းႏိုင္င)ံ

PT. ��������������������������������������
ဂေဟဆက္သံမဏိ္ပိုက္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း

 (အင္ဒိုနီးရွား)

�����
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ 

စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ၾသစေၾတးလ်)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
သံရိုင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 (ၾသစေၾတးလ်)

Oakajee �������� ����������������
သံရိုင္း၊

 ဆိပ္ကမ္းႏွင့္မီးရထားသံလမ္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
 (ၾသစေၾတးလ်)

�������
အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး (ၾသစေၾတးလ်)

������
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း 
(ၾသစေၾတးလ်)

�����
အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး 
(ၾသစေၾတးလ်)

�
	�
	���
��������������������������
အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး (ၾသစေၾတးလ်)

MM & KENZAI ��������������� ေဆာက္လုပ္ေရးသံမဏိႏွင့္ သံတိုသံစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

Metal One 
������������������������������ သံမဏိျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (ဂ်ပန္)

������������������������� RtM ����� ������������� တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ ေရး(ဂ်ပန္)
����������������������� PGM (ပလက္တီနမ္အုပ္စုသတၳဳမ်ား) : ထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဂ်ပန္)

������������������������ နီကယ္လ္ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း (ဂ်ပန္)

Sus-Tech ��������������� အစြန္းခံသံမဏိထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

������������������������� သံမဏိထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

������
ေၾကးနီ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(အင္ဒိုနီးရွား)

PT. ���������������� �������������
သံေခ်ာင္းထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့ ္ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (အင္ဒိုနီးရွား)
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ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ 

ဓာတ္သတၱဳအုပ္စုတြင္ ကၽြႏု္ပ္္တို႕သည္ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ားအၿပင္  သံဓာတ္ပါဝင္ ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း မ်ား၊ သ ံ

ဓာတ္မပါေသာသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ကမာၻ႔ေဈးကြက္တြင္ ၾကာရွည္ခံၿပီးအရည္အေသြးျမင့္ေသာ ဓာတ္သတၱဳ 

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ၿခင္းၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ေသာ ကမာၻၾကီးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 

ေပးစြမ္းလ်က္ရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဓာတ္သတၱဳရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑၌ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဆက္လက္တိုးတက္လာသည္ႏွင္႔ အမွ်  ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအ

နာဂတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုတ္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ သံရိုင္း၊ အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး၊အလ်ဴမီနီယမ္၊ ယူေရနီယံ ႏွင့္ 

သံမဏိသတၱဳကုန္ၾကမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ Metal One ေကာ္ပိုေရးရွင္း(Metal One)သည္ သံမဏိထုတ္ကုန္ ပစၥည္းကုန္သြယ္မႈကို 

လုပ္ေဆာင္ျပီး မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း RtM ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း RtM ဂ်ပန္တို႔မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 

သံသတၳဳကုန္ၾကမ္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သံဓာတ္မပါေသာသတၱဳကုန္သြယ္မႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ 

ပံ့ပိုးမႈကြန္ရက္ကို ျမွင့္တင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။ နယ္ပယ္အသီးသီးရိွ သံုးစြဲသူမ်ား၏ 

လုိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာေလ႔လာျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ေစကာ ကမာၻ႕အဆင့္ေဈးကြက္တြင္ 

ပိုမိုေနရာရရိွႏုိင္ရန္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာေစ်းကြက္ယိမ္းယိုင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တံု႕ျပန္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

သံထည္စီးပြားေရး ဌာနခြဲ အေထြေထြသံမဏိထုတ္ကုန္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သံမဏိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစီမံကိန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳး
မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ဆိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရးဌာနခြဲြဲ

ေက်ာက္မီးေသြး၊ သတၱဳရိုင္း၊ ေၾကးနီ၊ အလ်ဴမီနီယံ၊ နီကယ္လ္၊ သတၱဳစပ္ႏွင့္ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားကုန္သြယ္ေသာလုပ္ငန္း၊ လန္ဒန္ သတၱဳ 
ေစ်းကြက္ (LME)တြင္ ကုန္သြယ္မႈကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ

သံရိုင္း၊ ေၾကးနီ၊ သတၱဳရိုင္း၊ အပူဓာတ္ရွိေသာေက်ာက္မီးေသြး၊ အလ်ဴမီနီယံ၊ ယူေရနီယံသတၱဳ ႏွင့္ အစြန္းခံ 
သံမဏိကုန္ၾကမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

BMA သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၆မီလီယံတန္ခန္႔ကိုထုတ္လုပ္ၿပီး ၄င္းသည္ 
ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ကုတ္မီးေသြး လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ Mitsubishi 
Development Pty Ltd (MDP) သည္ BHP Billiton ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းျပီး BHP 
Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) မွတစ္ဆင့္ ၄င္း၏ ကုတ္မီးေသြးလုပ္ငန္းကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ကုတ္မီးေသြးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

BMA
ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ကုတ္မီးေသြးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္ခု

Metal One ကုမၸဏီ (Metal One)ကို ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး 
MC ႏွင့္ Nissho Iwai ကုမၸဏီ(ယခု Sojitz ကုမၸဏီ) တို႕ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားတြင္ရွိေသာ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရံုးေပါင္း ၁၄၀ေက်ာ္ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ Metal One သည္ သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္း 
ခ်ျခင္းအျပင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ တီထြင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႕ကို 
စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈကိုပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
သံုးစြဲသူႏွင့္ သံမဏိထုတ္လုပ္သူ၏ ဆက္သြယ္မႈတန္ဖိုးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင ္
မႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။

သံထည္လုပ္ငန္း(ဂ်ပန္)

Metal One ကုမၸဏီ
သံထည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ
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MC Machinery Systems, Inc.
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့ ္စက္မႈဆိုင္ရာ

 စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (USA)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး (UK)Spitalgate Dealer Services Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (UK)The Colt Car Company Ltd.

MC Automobile (Europe) NV
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့ ္ဆက ္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား(နယ္သာလန္ႏိုင္င)ံ

MCE Bank Gmbh
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ဂ်ာမနီိႏိုင္င)ံ MMC Ukraine LLC.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
 ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

(ယူကရိန္းႏိုင္င)ံ

Zao MC Bank Rus
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ရုရွား)

MC Factoring Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ရုရွား)

MMC Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ရုရွား)

MMC Car Poland Sp. z o.o.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္
ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပိုလန္ႏိုင္င)ံ

MC Autos del Peru S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပီရူးႏိုင္င)ံ

MMC Chile S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ခ်ီလီႏိုင္င)ံ

������� UTE �
�����  Pty �����
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္ခ်ျခင္း (ၾသစေၾတးလ်)

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ဗီယက္နမ)္

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(မေလးရွား)

MC Lift & 
Solutions Co., Ltd.
ဓာတ္ေလွကားတင္ပို႕ေရာင္းခ်ျခင္း
(ထိုင္းႏိုင္င)ံ

Isuzu Motors India Pvt Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္

 ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)

MSK Farm Machinery Corporation စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံးစက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)
Mitsubishi Corporation Technos စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)
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MC သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုေရာင္းခ်ၿပီး ထိုင္း 
ႏိုင္ငံမွအျခားႏိုင္ငံေပါင္း၁၀၀ ေက်ာ္သို႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုတင္ပို႕ေရာင္း 
ခ်သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Tri Petchအီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ် 
မႈမ်ားကိုအာရံုစိုက္ထားျခင္းျဖင့္ MC သည္ အီဆူဇူးကို  ထိုင္းႏိုင္ငံရွိေမာ္ေတာ ္
ယာဥ္ေဈးကြက္တြင္ အေကာင္းဆံုးကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာေစရန္ 
အီဆူဇူးကိုကူညီေပးေသာ စက္ပစၥည္းထိန္းသိမ္း ၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ ္
ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ 
အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ေဈးကြက္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
တင္ပို႔မႈမ်ားအတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ်မႈ

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ MCသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ Diamond Star သေဘၤာလုပ္ငန္း Pte. 
ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ တိုက်ိဳမွေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္ MCသည္ 
ကမာၻ႕ သေဘၤာလုပ္ငန္းမ႑ိဳင္(ဗဟို)အျဖစ္  စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္  ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို
တိုးျမွင့္ရန္ သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္ရန္ရွာေဖြေနသည္။ 
ကမာၻ႕သေဘၤာစက္မႈလုပ္ငန္း၏ အဓိကေနရာျဖစ္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ စုေဆာင္းရရွိသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ ပမာဏမ်ားစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ပို၍ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း (စင္ကာပူ)

Diamond Star Shipping Pte. Ltd.
သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈ



★

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

	���������� (★���������������)
���������� �������� (����	���� ������������������������������� (MMC) � 
�����	������������������������ 	�������������������� (MFTBC))
���������� �������� (�������)

MC Machinery Systems, Inc.
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့ ္စက္မႈဆိုင္ရာ

 စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (USA)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး (UK)Spitalgate Dealer Services Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (UK)The Colt Car Company Ltd.

MC Automobile (Europe) NV
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့ ္ဆက ္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား(နယ္သာလန္ႏိုင္င)ံ

MCE Bank Gmbh
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ဂ်ာမနီိႏိုင္င)ံ MMC Ukraine LLC.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
 ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

(ယူကရိန္းႏိုင္င)ံ

Zao MC Bank Rus
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ရုရွား)

MC Factoring Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ရုရွား)

MMC Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ရုရွား)

MMC Car Poland Sp. z o.o.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္
ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပိုလန္ႏိုင္င)ံ

MC Autos del Peru S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပီရူးႏိုင္င)ံ

MMC Chile S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ခ်ီလီႏိုင္င)ံ

������� UTE �
�����  Pty �����
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္ခ်ျခင္း (ၾသစေၾတးလ်)

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ဗီယက္နမ)္

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(မေလးရွား)

MC Lift & 
Solutions Co., Ltd.
ဓာတ္ေလွကားတင္ပို႕ေရာင္းခ်ျခင္း
(ထိုင္းႏိုင္င)ံ

Isuzu Motors India Pvt Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္

 ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)

MSK Farm Machinery Corporation စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံးစက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)
Mitsubishi Corporation Technos စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)
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စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ 

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕သည္ စက္ယႏၲရားနယ္ပယ္ၾကီး ၄ခု ျဖစ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားက႑၊ သေဘၤာက႑၊ ကာကြယ္ေရး 

ေလယာဥ္၊ အာကာသယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းပညာက႑ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑တို႔တြင္ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စက္္္ကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သံုး စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ 

ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ စက္ေလွကား မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္ ႏွင့္ အာကာသယာဥ္သံုးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စီးပြားဖက္မ်ားအပါအဝင္ 

ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ က်ယ္ၿပန္႔ေသာ တစ္ကမာၻလုံးရိွ ကြန္ရက္မ်ားကို 

အသုံးၿပဳလ်က္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ေၿပာင္းလဲမူအေၿခအေနမ်ားအား တုံ႕ၿပန္ၿပီး လက္ရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေရရွည္ value chains အား ေပါင္းကူးၿခင္းၿဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ 

မွစ၍ ဘ႑ာေရး၊ ၿဖန္႕ခ်ိေရး ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႕ေသာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္  အနာဂတ္၌ 

MC အတြက္ ခိုင္မာေသာဝင္ေငြရရွိႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္႔ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖန္တီး ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စက္မႈဆိုင္ရာ စက္ယႏၲရား 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ စက္ေလွကားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ၿပဳၿပင္ ထိန္းသိမ္းၿခင္းလုပ္ငန္း။
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေသာစက္ယႏၲရား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး တပ္ဆင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ စက္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စက္ယႏၲရားမ်ားငွားရမ္းျခင္း

သေဘၤာႏွင့္ အာကာသယာဥ္ဌာနခြဲ သေဘၤာ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားၿခင္း၊ ကမ္းလြန္ဆီႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး ဆိုင္ရာ အထူးသေဘၤာမ်ား၊ 
FPSOs/FSOs ၊ ပင္လယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားစသည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ေသာ သေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊
ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊
အခ်က္အလက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္  ၿဂိဳဟ္တုရုပ္ပံုဖမ္းယူေရာင္းခ်ျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးပြားေရး ဌာနခြဲ ျပည္ပတြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၿပည္ပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္း၊ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈ (တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား၊ 
တပ္ဆင္သည့္အခါ အသုံးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား)

အီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲ ျပည္ပထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း
ျပည္ပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း၊ ေရာင္းခ်ျပီးယာဥ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွင္႔ 
အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈ ( တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ တပ္ဆင္သည့္အခါ အသုံးျပဳေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား)

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏ပထမဆံုး
တီထြင္သူျဖစ္သည့္ Nikken Corporationသည္ တစ္ႏို္င္ငံလံုးတြင္ 
စင္တာ၂၃၄ခုဖြင့္လွစ္ထားေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာစက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သ
ည္။ MC ၏ကြန္ရက္ကိုတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ Nikken သည္ ငွားရမ္းမႈတြင္သာမက ၄င္း
၏ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးမႈတိုးတက္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္း(ဂ်ပန္)

Nikken ကုမၸဏီ
ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းရွိ အမ်ားပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

MC သည္ အင္ဒိုနီးရွားအေျချပဳ MMC ႏွင့္ MFTBC ကုန္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးကို
ယ္စားလွယ္တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ KTB ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ 
ႏွစ္ေပါင္း၄၀ေက်ာ္ၾကာ MC ၏ခိုင္ခံ့ေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို
ခ်ိတ္ဆက္ ေပါင္းကူးရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာ
ဥ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳၿပီးသားကားေ
ရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ MMC/MFTBC 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကို ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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Amfine Chemical Corporation
ပလတ္စတစ္တြင္အသုံးျပဳေသာ ထိန္းညိွေဆးႏွင့ ္
ေပါင္းစပ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့ ္လူသံုးကုန္

 ေကာ္ေစးမ်ားကု ိေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

 (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးဝင္္ေသာ
 ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား စသည)္ (USA)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
ဇီဝ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Rimtec Corporation
PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
ပလတ္စတစ ္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ႏွင့္ အေရာင္ဆုိး 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (မကၠဆီကိ)ု

CGCL
မီသေနာ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(ထရီနီဒတ္ႏွင့ ္တိုဘာဂိ)ု

Fosfatos del Pacifico S.A.
ေဖာ့စ္ေဖာရစ ္သတၲဳ႐ုိင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့ ္အုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ပီရူး)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
ဇီ၀ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (UK)

MCLS Europe B.V.
အစားအေသာက္သိပၸ ံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (နယ္သာလန)္

TOSOH-HELLAS AI.C.
ဘတ္ထရီကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (ဂရိ)

Tartaros Gonzalo Castello SL
တာထ႐ုိက္ဓာတ္ေပါင္းဆားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(စပိန္)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဇီဝဓာတုထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတ ုၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန ္ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (အိႏၵိယ)

Mitsubishi 
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အစားေသာက္သိပၸံထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ (စင္ကာပ)ူ

နယူကလီတစ္ႏွင့ ္ပိုလီစခရိုက္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)P.T Fermentech

ဆုိဘီေတာထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)Sorini_Tpwa Berlian Corporation

PT. Centram
ပိုလီစခရိုက္အထူမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Jiangyin Weixi
 Kyowa Foods Co., Ltd.

ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ထုတ္လုပ္ျခင္း(တရုတ)္

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတ ုၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန ္ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (တရုတ)္ Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation

ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

MC Ferticom Co., Ltd.
ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
ဖလင္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
သားရည္တု ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား 
ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

KIBIKASEI Co., Ltd.
သားရည္တု ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား 
ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
ေပ်ာ္ဝင္္ပစၥည္းမ်ား ၊ သေဘၤာေဆးမ်ား၊ အလႊာထပ္ သစ္ေစးမ်ား၊ 
ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
တေဆး အဆီအႏွစ္ႏွင့္  အသံုးဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း
(ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ 
အစားအစာမ်ား၊ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္  
အသုံးဝင္ေသာပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
အစားအစာသုံးဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ(ဂ်ပန္)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ပါေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္)
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SHARQ ကို၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီေရနံဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ (MC 
သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံသူတစ္ဦးျဖစ္သည္)ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအေျခခံစက္ရံုမ်ားေကာ ္
ပိုေရးရွင္းက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္း၃ခုေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္  ကမာၻတစ္ဝန္းရွိသံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ အီသိုင္းဂလိုင္ကို
ႏွင့္ပိုလီသိန္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကိုဦးေဆာင္ေနေသာ 
စက္ရံုတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ေရနံဓာတုပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား)

SHARQ
ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာေရနံဓာတုပစၥည္းစီမံကိန္းတစ္ခု

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ MC တိုဝါနိုင္ငံတကာ အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုမၸဏီလီမိတက္(MTIS) 
သည္ သြားယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး ကယ္လိုရီနည္းပါးေသာသၾကားအစားထိုး
အစားအစာကို ထုတ္လုပ္သည္။ သၾကားအစားထိုးအစားအစာကို ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔မ်ားျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး၊ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ သၾကားမုန္႔ေဈးကြက္ကိုအဓိ
ကပံ့ပိုးေထာက္ပံ့သည္။

သၾကားအစားထိုးအစားအစာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

MC တိုဝါနိုင္ငံတကာအခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥ
ည္းမ်ား ကုမၸဏီလီမိတက္
ကမာၻ႕အဓိကသၾကားမုန္႔ေဈးကြက္ေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ျခင္း

မကၠဆီကိုအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ESSAသည္ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးေနေရာင္ျခည္ဆားလုပ္ငန္းတစ္
ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာဆားမ်ားကို တင္ပို႔ေပးေနသည္။ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ESSA ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေသာ 
ပင္လယ္ေရအေငြ႕ျပန္မႈသည္ ဆား(ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏တင္သြင္းကုန္တစ္ဝက္
အပါအဝင္)၈.၅မီလီယံတန္ကိုထုတ္ေပးသည္။

ဆားလုပ္ငန္း (မကၠဆီကို)

Exportadora de Sal, S.A. de C.V 
(ESSA)
ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးေနေရာင္ျခည္ဆားလုပ္ေဆာင္ျခင္း

METOR သည္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းPequiven  
၊ မီဆူဘီရွိဓာတုဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ မီသေနာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒုတိယစက္ရံုကို 
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္စတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ 
၁.၆မီလီယံတန္အထိတိုးတက္လာခဲ့သည္။ METOR သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ဗင္နီဇြဲ
လားႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရး၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

မီသေနာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္း (ဗင္နီဇြဲလား)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. 
(METOR)
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု
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Amfine Chemical Corporation
ပလတ္စတစ္တြင္အသုံးျပဳေသာ ထိန္းညိွေဆးႏွင့ ္
ေပါင္းစပ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့ ္လူသံုးကုန္

 ေကာ္ေစးမ်ားကု ိေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

 (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးဝင္္ေသာ
 ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား စသည)္ (USA)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
ဇီဝ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Rimtec Corporation
PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
ပလတ္စတစ ္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ႏွင့္ အေရာင္ဆုိး 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (မကၠဆီကိ)ု

CGCL
မီသေနာ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(ထရီနီဒတ္ႏွင့ ္တိုဘာဂိ)ု

Fosfatos del Pacifico S.A.
ေဖာ့စ္ေဖာရစ ္သတၲဳ႐ုိင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့ ္အုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ပီရူး)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
ဇီ၀ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (UK)

MCLS Europe B.V.
အစားအေသာက္သိပၸ ံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (နယ္သာလန)္

TOSOH-HELLAS AI.C.
ဘတ္ထရီကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (ဂရိ)

Tartaros Gonzalo Castello SL
တာထ႐ုိက္ဓာတ္ေပါင္းဆားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(စပိန္)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဇီဝဓာတုထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတ ုၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန ္ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (အိႏၵိယ)

Mitsubishi 
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အစားေသာက္သိပၸံထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ (စင္ကာပ)ူ

နယူကလီတစ္ႏွင့ ္ပိုလီစခရိုက္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)P.T Fermentech

ဆုိဘီေတာထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)Sorini_Tpwa Berlian Corporation

PT. Centram
ပိုလီစခရိုက္အထူမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Jiangyin Weixi
 Kyowa Foods Co., Ltd.

ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ထုတ္လုပ္ျခင္း(တရုတ)္

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတ ုၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန ္ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (တရုတ)္ Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation

ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

MC Ferticom Co., Ltd.
ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
ဖလင္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
သားရည္တု ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား 
ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

KIBIKASEI Co., Ltd.
သားရည္တု ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား 
ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
ေပ်ာ္ဝင္္ပစၥည္းမ်ား ၊ သေဘၤာေဆးမ်ား၊ အလႊာထပ္ သစ္ေစးမ်ား၊ 
ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
တေဆး အဆီအႏွစ္ႏွင့္  အသံုးဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း
(ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ 
အစားအစာမ်ား၊ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္  
အသုံးဝင္ေသာပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
အစားအစာသုံးဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ(ဂ်ပန္)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ပါေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္)
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ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ 

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕သည္ က႑ ၃ပိုင္းခြဲျခား၍ လုပ္ေဆာင္သည္။ ၎တို႔မွာ ေရနံဓာတုုပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆားမ်ားႏွင့ ္

ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကဲ့သို႔  ဓာတုလူသံုးကုန္ပစၥည္းက႑၊ ယူရီသိန္း၊ ျဒပ္ေပါင္း ရာဘာ၊ အလႊာထပ္ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

လက္ေတြ႔အသံုးခ်ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားပါဝင္ေသာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ဓာတုထုတ္္ကုန္က႑၊ ေဆးဝါး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး 

ဓာတုေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစားအစာသိပၸံပညာရပ္ကို လႊမ္းျခဳံေနေသာ ဇီဝသိပၸံပညာက႑မ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ 

အဓိကေစ်းကြက္အေနျဖင္႔ ေရနံဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 

လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ည္ထည္မ်ား၊  အဝတ္အထည္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊  ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းေရာင္းခ်ျခင္း 

စသည္ၿဖင့္ ေၿမာက္ၿမားစြာေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီး တြင္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ အဝတ္အထည္မ်ား၊ 

စားေသာက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေန႕စဥ္မရွိမျဖစ္သည့္အရာမ်ားစြာကို ဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 

က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအားျဖင္႔ လူေနမႈအဆင္႔အတန္းပိုမိုျမင္႔မားေစေရးအတြက္ 

ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ A ပလတ္စတစ္၊ သားရည္တုအမွ်င္မ်ား၊ ဖီနို္လစ္၊ စက္ရံုသံုးဆား၊ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာဆိုဒါမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား

လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ B မီသေနာ၊ အီသေနာ၊ အမိုးနီးယား၊ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ၾသဂဲနစ္မဟုတ္ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ား

လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသာ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းဌာနခြဲ

ပလတ္စတစ္မ်ား၊ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ သုတ္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဇီဝ သိပၸံဌာနခြဲ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဇီဝဓာတုထုတ္ကုန္၊ ဇီဝနည္းပညာႏွင့္အျခားထုတ္ကုန္မ်ား

Chuo Kagaku ကို ၂၄နာရီ  စတုိးဆုိင္မ်ားတြင္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာည
စာမ်ား(သို႔မဟုတ္)  ေန႔လယ္စာထုတ္ပိုးထားသည့္ခြက္မ်ား(သို႔မဟု
တ္) ေဒသတြင္းစူပါမားကတ္မ်ားရွိ ငါးထည့္ေသာလင္ပန္းမ်ားအပါအဝင္ 
Chuo Kagakuကုမၸဏီထုတ္ကုန္မ်ားစြာကို ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ 
အသံုးျပဳေနၾကသည္။ Chuo Kagakuကုမၸဏီသည္ လက္ရွိဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံမႈ
တစ္ခုရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခား ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားအထိပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ 
ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အစားအစာ ထည့္စရာ ပလတ္စတစ္ခြက္ မ်ား(ဂ်ပန္)

Chuo Kagaku Co., Ltd.
အစားအစာထုပ္ပိုးေသာခြက္မ်ား

MC Food Specialties သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ အသံုးဝင္္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုေဈးကြက္သို႔ 
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ အစားအစာထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ ္
သည္။ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်မႈတြင္ သိပၸ ံ
နည္းက်ၿပီးနည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ 
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးရွိ စားသံုးသူမ်ား၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ 
အျပံဳးပန္းဆင္ျမန္းေပးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာေစႏိုင္သည့္ အစားအစာ 
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကဲ့သို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

အစားအစာ ကုန္ပစၥည္း သိပၸံပညာ (ဂ်ပန္)

MC Food Specialties Inc.
က်န္းမာ၊ ေဘးကင္း၊ လံုျခံဳၿပီး အရသာရွိျခင္း
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Kewpie Vietnam 
Co., Ltd.

Nitto Fuji 
International Vietnam

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား (တရုတ္)Sinopharm MC Hospital Services Co., Ltd.

စားေသာက္တန္း (တရုတ္)
Acasia Foods Co., Ltd.

ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား (တရုတ္)Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့ ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား (တရုတ)္Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.

ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (တရုတ္)Agrex (Beijing) Co., Ltd.

CVS ႏွင့္ အျခားလက္လီေရာင္းခ်ေသာစတုိးဆိုင္မ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထုိင္ဝမ္)�
����������������������������
����� ���
အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (ေဟာင္ေကာင္)MC Marketing & Sales (HK) Ltd.

ဆန္မႈန္႔ၾကိတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ား (ျမန္မာ)Lluvia Limited

အေရာအေႏွာဆန္မႈန္႔ (ဗီယက္နမ္)
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အိႏၵိယ)Indo Nissin Foods

အဝတ္အထည္မ်ား (ထုိင္းႏုိင္ငံ)UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd.
ဝါဂြမ္းခ်ည္၊ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားေသာဝါဂြမ္းခ်ည္ႏွင့ ္ရက္ထည္မ်ား (ထိုင္းႏိုင္င)ံThai Kurabo Co., Ltd.

ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔မ်ား (ထိုင္းႏုိင္ငံ)Asia Modified Starch Co., Ltd.
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (ထုိင္းႏုိင္ငံ)Nissin Foods Thailand

ပုစြန္လုပ္ငန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံ)TMAC
ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (မေလးရွား)Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.

ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)Oriental Coffee Alliance Sdn, Bhd.

ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)Dan Kaffe Malaysia Sdn, Bhd.
အဝတ္အထည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Fast Retailing Indonesia
ေပါင္မုန္႕လုပ္ငန္း (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Yamazaki Indonesia

မုန္႔မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Munchy Indonesia
ေဖ်ာ္ရည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Ichi Tan Indonesia

ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Kewpie Indonesia
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အင္ဒိုနီးရွား)Nissin Foods Indonesia

စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာဆီႏွင့္ အဆီမ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Kaneka Foods Indonesia

ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ 
(ဗီယက္နမ္)

Nissin Foods Singapore အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (စင္ကာပူ)
Agrex Asia Pte Ltd. ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

Muji Europe Holdings Ltd.
အဝတ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား (UK)

Mitsubichi Imaging (MPM), Inc.
ကုန္သြယ္မႈႏွင့ ္ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်က္မီဒီယာႏွင့ ္
ဓာတ္ပံုႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား (USA)

Muji U.S.A. Ltd.
အဝတ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား (USA)

TH Foods
ဆန္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ 
ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Indiana Packers 
Corporation
အသား (USA)

Agrex Inc.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္

 ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း
(USA)

MCC Development 
Corporation

ဘိလပ္ေျမႏွင့ ္အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး
 ကြန္ကရစ ္(USA)

Sesaco Corporation
ဆဲဆာမ ိ(USA)

Mitsubishi Cement
 Corporation

ဘိလပ္ေျမႏွင့ ္အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး
 ကြန္ကရစ ္(USA)

Agrex do Brasil S.A.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့ ္
ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း(ဘရာဇီး)

MC Coffee do Brasil Ltda.
ေကာ္ဖ(ီဘရာဇီး)

Astillas Exportaciones Limitada သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ (ခ်ီလ)ီ

Forestal Tierra Chilena Limitada
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈ (ခ်ီလ)ီ

Salmones Humbold Limitada
ေမြးျမဴေရးေဆာ္လမြန္ငါး (ခ်ီလ)ီ

Freewheel Trade and
 Invest 7 (Pty) Ltd.
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္

 သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း
 (ေတာင္အာဖရိက)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
ဆီလီကာသဲ (ၾသစေၾတးလ်)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
တိရိစာၦန္အစာ (ၾသစေၾတးလ်)

Agrex Australia Pty., Ltd.
ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း (ၾသစေၾတးလ်)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
Loyalty Marketing, Inc. ေဈးဝယ္သူကုိအဓိကထားေသာဝန္ေဆာင္မႈ
d-rights Inc. အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
KFC Holdings Japan Ltd. အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
��������������������
လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Life Corporation စူပါမားကတ္
Life Gear ������ ႐ႉးဖိနပ္မ်ား
Mitsubishi Shoji �����
����������
ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရား၊ စကၠဴမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း

MC Healthcare, Inc.
ေဆးရုံစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား

Nippon Care Supply Co., Ltd.
ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သည့္ကိရိယာမ်ားငွားရမ္းျခင္း

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. အဝတ္အစားမ်ား
Kanro Co., Ltd. မုန္႔အေရာင္းဆုိင္မ်ား
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. သၾကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. ဆန္မႈန္႕ၾကိတ္ျခင္း
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ုံလုပ္ငန္း

MC Agri Alliance Ltd. အစားအစာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
MC FOODS Ltd. ေဖ်ာ္ရည္၊ မုန္႔ႏွင့္၊ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား
Nosan Ccorporation တိရိစာၦန္အစာ

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား

Art Coffee Co., Ltd. ေကာ္ဖီ
JCC Co., Ltd. ဒိန္ခဲ
MC Produce Co., Ltd. အသီးအနွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
Salad Club, Inc. ထုပ္ပိုးထားေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အသုပ္
Tokimeki Farm အသားထုတ္ကုန္မ်ား

Japan Farm အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား

Itoham Yonekyu Holdings Inc.
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား

Foodlink Corporation အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား

Sanyo Foods Co., Ltd. မီးျမိွဳက္အပူေပးၿပီးေသာ ေဆာ္လမြန္ငါး
Toyo Reizo Co., Ltd. ေရထြက္ကုန္မ်ားစီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း
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Cermaq သည္ ကမာၻ႔ဒုတိယအၾကီးဆံုး ေဆာ္လမြန္ငါးလုပ္ငန္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝ၊ ခ်ီလီ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားမွ နွစ္စဥ္၁၅၀၀၀၀ 
MT ကိုထုတ္လုပ္ေပးသည္။ MC သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ Cermaq လုပ္ငန္းကိုရယူခဲ့သည္။ 
Cermaq သည္ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးသို႕ သန္႔ရွင္းက်န္းမာၿပီး 
ၾကာရွည္ခံေသာေဆာ္လမြန္ငါးမ်ားကို တင္သြင္းေထာက္ပံ့သည္။

စည္သြပ္အစားအစာမ်ား၊ စား၍ရေသာအဆီမ်ား၊ အီတလီေခါက္ဆြဲ၊ 
ေဖ်ာ္ရည္မ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ တင္သြင္း
ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ UK ကုန္စံုဆိုင္လုပ္ငန္းေဈးကြက္တြင္ 
ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။ Princes ႏွင့္ Napolina ကဲ့သို႔ေသာလူၾကိဳက္မ်ားသည့္တံ
ဆိပ္မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာဥေရာပေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ငန္း
မ်ားခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္လာသည္။

Ipanema စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေကာ္ဖီ၉၂၀၀တန္ 
(ခြက္ေပါင္းတစ္သန္း)ထုတ္လုပ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ 
လူမႈအသံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့က်င့္ မႈမ်ားအတြက္ဥေရာပႏွင့္ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အထူးေကာ္ဖီမ်ားကိုထုတ္လုပ္သည္။  
MC သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ျပီး အရည္အေသြး 
ျမင့္မားေသာေကာ္ဖီမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
စက္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သီးနွံထြန္ယက္ျခင္းမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရည္ရြယ္သည္။

Olam သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀တြင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ထုတ္ကုန္၄၇မ်ိဳးကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည္။ ၄င္းသည္ ေကာ္ဖီ၊ 
ကိုကိုးမႈန္ႏွင့္ အခြံမာသီးမ်ားတြင္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဦးေဆာင္
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ Olam ၏တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္
ခ်က္သည္ ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မႈႏွင့္ နာမည္က်န္ရွိေနေစရန္ကို 
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သေဘၤာက႑ႏွင့္စီမံထုတ္
လုပ္ျခင္းတို႔ကို ေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္သည္။ MC သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ 
အစုရွယ္ယာ၂၀ % ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဒိုင္အိုစကၠဴထုတ္လုပ္ေသာစီးပြားေရးျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါသံုး -အညစ္
အေၾကးခံအဝတ္မ်ားကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ MC ႏွင့္အတူ အယ္လ္ဖာအဖြဲ႕၏ေရာင္းခ်မႈကြန ္
ရက္မ်ားႏွင့္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄.၅မီလီယံထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ေမြးဖြားမႈလူဦးေရရွိျပီး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႕ကိုတိုးျမွင့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္ လူဦးေရစည္
ကားလာေစေသာေဈးကြက္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာ္လမြန္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း (ေနာ္ေဝ)

Cermaq ASA
ၾကာရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ စံျပေရေအာက္ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ထြန္းရန္
အတြက္ရည္ရြယ္ျခင္း

အစားအစာႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (UK)

Princes Limited
UK အေျခစိုက္အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္းကိုဦးေဆာင္ျခင္း

ေကာ္ဖီပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (ဘရာဇီး)

Ipanema ေကာ္ဖီမ်ား
ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးေကာ္ဖီပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားထဲမွတစ္ခု

စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားလုပ္ငန္း (စင္ကာပူ)

Olam International Limited
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအဓိကစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

တစ္ခါသံုးကေလး ေသးခံအဝတ္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္း
(အင္ဒိုနီးရွား)

PT. Elleair ႏိုင္ငံတကာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အင္ဒိုနီးရွား
PT. Elleair ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ အင္ဒိုနီးရွား
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဂ်ပန္အညစ္အေၾကးခံအဝတ္မ်ားကို တင္ပို႔ျခင္း
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Kewpie Vietnam 
Co., Ltd.

Nitto Fuji 
International Vietnam

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား (တရုတ္)Sinopharm MC Hospital Services Co., Ltd.

စားေသာက္တန္း (တရုတ္)
Acasia Foods Co., Ltd.

ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား (တရုတ္)Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့ ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား (တရုတ)္Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.

ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (တရုတ္)Agrex (Beijing) Co., Ltd.

CVS ႏွင့္ အျခားလက္လီေရာင္းခ်ေသာစတုိးဆိုင္မ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထုိင္ဝမ္)�
����������������������������
����� ���
အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (ေဟာင္ေကာင္)MC Marketing & Sales (HK) Ltd.

ဆန္မႈန္႔ၾကိတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ား (ျမန္မာ)Lluvia Limited

အေရာအေႏွာဆန္မႈန္႔ (ဗီယက္နမ္)
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အိႏၵိယ)Indo Nissin Foods

အဝတ္အထည္မ်ား (ထုိင္းႏုိင္ငံ)UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd.
ဝါဂြမ္းခ်ည္၊ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားေသာဝါဂြမ္းခ်ည္ႏွင့ ္ရက္ထည္မ်ား (ထိုင္းႏိုင္င)ံThai Kurabo Co., Ltd.

ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔မ်ား (ထိုင္းႏုိင္ငံ)Asia Modified Starch Co., Ltd.
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (ထုိင္းႏုိင္ငံ)Nissin Foods Thailand

ပုစြန္လုပ္ငန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံ)TMAC
ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (မေလးရွား)Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.

ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)Oriental Coffee Alliance Sdn, Bhd.

ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)Dan Kaffe Malaysia Sdn, Bhd.
အဝတ္အထည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Fast Retailing Indonesia
ေပါင္မုန္႕လုပ္ငန္း (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Yamazaki Indonesia

မုန္႔မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Munchy Indonesia
ေဖ်ာ္ရည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Ichi Tan Indonesia

ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Kewpie Indonesia
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အင္ဒိုနီးရွား)Nissin Foods Indonesia

စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာဆီႏွင့္ အဆီမ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)PT. Kaneka Foods Indonesia

ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ 
(ဗီယက္နမ္)

Nissin Foods Singapore အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (စင္ကာပူ)
Agrex Asia Pte Ltd. ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

Muji Europe Holdings Ltd.
အဝတ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား (UK)

Mitsubichi Imaging (MPM), Inc.
ကုန္သြယ္မႈႏွင့ ္ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်က္မီဒီယာႏွင့ ္
ဓာတ္ပံုႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား (USA)

Muji U.S.A. Ltd.
အဝတ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား (USA)

TH Foods
ဆန္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ 
ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Indiana Packers 
Corporation
အသား (USA)

Agrex Inc.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္

 ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း
(USA)

MCC Development 
Corporation

ဘိလပ္ေျမႏွင့ ္အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး
 ကြန္ကရစ ္(USA)

Sesaco Corporation
ဆဲဆာမ ိ(USA)

Mitsubishi Cement
 Corporation

ဘိလပ္ေျမႏွင့ ္အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး
 ကြန္ကရစ ္(USA)

Agrex do Brasil S.A.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့ ္
ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း(ဘရာဇီး)

MC Coffee do Brasil Ltda.
ေကာ္ဖ(ီဘရာဇီး)

Astillas Exportaciones Limitada သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ (ခ်ီလ)ီ

Forestal Tierra Chilena Limitada
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈ (ခ်ီလ)ီ

Salmones Humbold Limitada
ေမြးျမဴေရးေဆာ္လမြန္ငါး (ခ်ီလ)ီ

Freewheel Trade and
 Invest 7 (Pty) Ltd.
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္

 သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း
 (ေတာင္အာဖရိက)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
ဆီလီကာသဲ (ၾသစေၾတးလ်)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
တိရိစာၦန္အစာ (ၾသစေၾတးလ်)

Agrex Australia Pty., Ltd.
ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း (ၾသစေၾတးလ်)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
Loyalty Marketing, Inc. ေဈးဝယ္သူကုိအဓိကထားေသာဝန္ေဆာင္မႈ
d-rights Inc. အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
KFC Holdings Japan Ltd. အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
��������������������
လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Life Corporation စူပါမားကတ္
Life Gear ������ ႐ႉးဖိနပ္မ်ား
Mitsubishi Shoji �����
����������
ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရား၊ စကၠဴမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း

MC Healthcare, Inc.
ေဆးရုံစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား

Nippon Care Supply Co., Ltd.
ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သည့္ကိရိယာမ်ားငွားရမ္းျခင္း

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. အဝတ္အစားမ်ား
Kanro Co., Ltd. မုန္႔အေရာင္းဆုိင္မ်ား
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. သၾကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. ဆန္မႈန္႕ၾကိတ္ျခင္း
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ုံလုပ္ငန္း

MC Agri Alliance Ltd. အစားအစာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
MC FOODS Ltd. ေဖ်ာ္ရည္၊ မုန္႔ႏွင့္၊ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား
Nosan Ccorporation တိရိစာၦန္အစာ

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား

Art Coffee Co., Ltd. ေကာ္ဖီ
JCC Co., Ltd. ဒိန္ခဲ
MC Produce Co., Ltd. အသီးအနွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
Salad Club, Inc. ထုပ္ပိုးထားေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အသုပ္
Tokimeki Farm အသားထုတ္ကုန္မ်ား

Japan Farm အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား

Itoham Yonekyu Holdings Inc.
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား

Foodlink Corporation အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား

Sanyo Foods Co., Ltd. မီးျမိွဳက္အပူေပးၿပီးေသာ ေဆာ္လမြန္ငါး
Toyo Reizo Co., Ltd. ေရထြက္ကုန္မ်ားစီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

21

Mitsubishi Shokuhin core စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ စီမံထုတ္လုပ္ထားၿပီးအေအးခံထားေသာ 
အစားအစာ၊ အရက္ယမကာႏွင့္၊ မုန္႔မ်ားကို တစ္ကမာၻလံုးသို႔ ေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ တစ္ေနရာတည္း 
တြင္အားလံုးရရွိႏိုင္ေသာဆိုင္သည္ အစားအစာျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈပုံစံေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ 
အစားအစာယဥ္ေက်းမႈၾကြယ္ဝေစျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာလူေနမႈဘဝကိုပံ့ပိုးျခင္းမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲစြာ ေထာက္ကူေပးလ်က္ရွိသည္။

စားေသာက္ကုန္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း၏ အျမင့္ဆံုးရွယ္ယာ

သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္း စည္းဝါးကိုက္ညီမႈရွိၿပီး Lawsonသည္ 
“ကမာၻ႔နံပါတ္၁ ျဖစ္ေသာ က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈရွိသည့္ ၂၄နာရီစတိုးဆိုင္” 
ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသည္။ ၄င္း၏ထုတ္ကုန္တိုးတက္ေစရန္ 
စားသံုးသူ၏အျပဳအမူႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး 
Lawsonသည္ အဆင္ေျပေသာေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ ဗ်ဴဟာအသစ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၄နာရီ စတုိးဆုိင္လုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Lawson
လူ႔အသိုက္အဝန္းႏွင့္ သံုးစြဲသူလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေသာ 
၂၄နာရီစတိုးဆိုင္တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာျခင္း

လူမႈဘဝလိုအပ္ ခ်က္ 
မ်ားျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕ 

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕သည္ တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ေန႕စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ား ႏွင့္ အစားအစာမ်ားကိုပံ့ပိုေပးေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကုန္ၾကမ္းထုတ္ယူျခင္းအဆင့္မွ လက္လီေရာင္းခ်မႈေဈးကြက္

ဆီသို႔ေရာက္ရွိေစသည္အထိ ျဖည့္စြမ္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္္တို႔သည္ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

ညွိႏႈိင္းေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈဘဝျမင့္မားမႈရရွိေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း
အစားအစာ၊ အဝတ္အစား၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ အိမ္အတြင္းပိုင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ 
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊
ေငြအပ္ႏွံသူ၏သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္
အျခားဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲ အစားအစာမ်ား၊ စကၠဴ၊ ထုပ္ပုိးပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေဆးရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈေျဖရွင္းျခင္းမ်ား၊ 
ေဆးပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သည့္ကိရိ
ယာမ်ားငွားရမ္းေသာလုပ္ငန္း အစရွိသျဖင့္

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသံုးကုန္ဌာနခြဲ

စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ မုန္႔မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ စည္သြပ္အစားအစာမ်ား၊ 
အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ား၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္၊ ၾကိတ္ထားေသာဆန္မႈန္႔၊ သၾကား၊ ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔၊ 
ေကာ္ရည္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာထုတ္ကုန္မ်ား၊ တာယာမ်ားႏွင့္ အျခားေန႕စဥ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္း 
ခ်ျခင္း

လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာပင္လယ္စာ၊ ၾကက္၊ ဝက္၊ အမဲသား၊ အျခားအသားထုတ္ကုန္မ်ား၊ 
ဆန္၊ လတ္ဆတ္စြာထုတ္လုပ္မႈ၊ ဒိန္ခဲ၊ ေန႕စဥ္ထုတ္ကုန္မ်ားစသည္တို႕ကိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္စီ
မံေရာင္းခ်ျခင္း

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ ၿဖည့္တင္းေရး 
အရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား ဌာနခြဲ

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ တိရိစာၦန္အစာမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ 
ဆီႏွင့္အဆီမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္စီမံေရာင္းခ်ျခင္း
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MC သည္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

အေၿခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ေရရွားပါးမႈကဲ့သို႔ေသာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကာဗြန္နည္းပါးေသာ 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ထြန္းေရးကို အထူးအေလးထား ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

ထို႕အၿပင္ စြမ္းအင္သစ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားသာမက 

ေခတ္မီ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စဥ္းစား ဆုံးၿဖတ္ရာတြင္ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိသာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ESG) အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အေသးစိတ္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမာၻေျမေပၚ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၎ျပင္ MC သည္ ေရရွည္ေထာက္ပံ့ေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈကြင္းဆက္ ျဖည့္စြမ္းေရးအတြက္ မိမိတို႕ 

၏ မူဝါဒကုိ အျခားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႕ မွ်ေဝသည္။ ထို႔အတူ အၿမဲတမ္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ 

သြားေရာက္ေလ့့လာမႈမ်ားကုိလည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  

ေဒသခံ  လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ညိႈႏႈိင္း ေဆြးေႏြး၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္မႈ မရိွေစရန္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရိွသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ MC သည္ ျပင္ပ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မတီကို 

ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီမွ တင္ၿပလာေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားတြင္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရရွည္ ေမွ်ာ္ေတြးမႈမ်ား ျဖည့္စြက္ေပါင္းစပ္ကာ 

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ထည့္သြင္း 

ေရးသားထားသည္။ 

စဥ္ဆက္မျပတ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႔ 
ကၽြႏု္ပ္တို႕လုပ္ငန္းမွ ပါဝင္္ကူညီၿခင္း

ESG စီမံခန္႔ခြဲမႈ

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးေကာ္မတီ

UK ကုမၸဏီခြဲ ဒိုင္းမြန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကမ္းလြန္ေလ 
အားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးေကာ္မတီ

MC တြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏အေျခခံမူ၃ရပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးအတြက္ 

အေျခခံမူအျဖစ္ ခ်မွတ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ငွါးရမ္းျခင္း ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာငွါးရမ္းျခင္းတို႔ကို ဤအေျခခံေပၚမူတည္ၿပီး ခ်မွတ္သည္။ ဤစံမူမ်ားတြင္  

လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားျခင္းႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ ဖြံ ႔ 

ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်မွတ္သည္။ 

ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုးကို 

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေပးရန္ 

ရည္ရြယ္သည့္ ၂၀၁၆ ေမလတြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သံုးႏွစ္စုေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာအသစ္ 

“ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈” တြင္ျပန္လည္အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ MC သည္ 

လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေသာ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ 

လုမႈေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေစႏိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်

က္ကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္သိျမင္သည္။ ထိုစိတ္ဆႏၵျဖင့္ MC သည္ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏ ပင္မစီးပြားေ

ရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ပရဟိတအလုပ္မ်ားအတြက္ ထိုတန္ဖိုး၃ခုကို 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ကိစၥမ်ား 
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၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ ကုမၸဏီ၏ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနတစ္ခုကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ကြၽႏု္ပ္တို႔႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ပါဝင္ေနေသာ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ ေရရွည္္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ 
ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ MC ၏ ကုမၸဏီပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကဦးစားေပးနယ္ပယ္ ေျခာက္ခုပါဝင္သည္။ 
၄င္းတို႔မွာ ကမာၻ႕ပတ္ဝန္းက်င္၊ အမ်ားျပည္သူသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာ၊ 
ႏိုင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရး ႏွင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အေရွ ့ဂ်ပန္အင္အားၾကီးငလ်င္ဒဏ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင ္
ေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။

MC၏ ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ဖခင္မရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ မိခင္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ 
အဆိုပါခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္းသည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစား ေစႏိုင္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရိွေစသည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါစခန္းတြင္ MC ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စခန္း 
အတိုင္ပင္ခံမ်ားအၿဖစ္ လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

မိခင္ႏွင့္ကေလး ခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္း

MC သည္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကြၽႏု္ပ္္တို႕၏ အနုပညာဂိတ္တံခါးအစီအစဥ္ရွိ 
စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ အနုပညာရွင္မ်ားအတြက္ စဥ္း
စားၿပီးတင္ျပထားေသာအလုပ္၂၀၀ခန္႔ေလာက္ကိုဝယ္
ယူသည္။ MC သည္ အနုပညာအလုပ္တစ္ခုခ်င္းစီကို 
ယန္း၁၀၀၀၀၀ျဖင့္ဝယ္ယူၿပီး ၄င္းတို႔ကိုေလလံတင္ျပန္ေရာင္း
သည္။ ျပန္ရသည့္ဝင္ေငြမ်ားကို အနုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 
အလုပ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရန္ပံုေငြတြင္ ျပန္လည္ 
ထည့္ဝင္အသံုးျပဳသည္။ အစီအစဥ္ကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက ္
ခဲ့ၿပီး သူတုိ႔၏အိပ္မက္မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအနုပညာရွင္ 
မ်ားျဖစ္လာေရးကို မ်ားစြာကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

Mitsubishi Corporation Art Gate Program

MC သည္ အပူပိုင္းသစ္ေတာေဂဟစနစ္ လ်င္ၿမန္စြာ ျပန္လည္ေပၚ
ထြန္းလာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ မေလးရွားတြင္ 
ပထမဦးဆံုးေသာ  စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ 
ဘရာဇီး၊ ကင္ညာ၊ အင္ဒိုနီးရွားစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေနရာမ်ားသို႕လည္း 
၎စီမံကိန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။

အပူပိုင္းဇုန္ သစ္ေတာ စမ္းသပ္ေလ့လာေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္ရွင္သန္တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း

MC သည္ မသန္မစြမ္း အားကစားမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ 
“DREAM AS ONE” စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္္ခဲ့သည္။ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မ်ား၊ အားကစားပြဲမ်ားႏွင့္ အားကစား 
ေလ့က်င့္ေရးမ်ားကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား
ျဖင့္ ဤ project သည္ မသန္မစြမ္း အားကစားနယ္ပယ္ကို 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာေစရန္နွင့္ ဤ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

MC သည္ မသန္မစြမ္းအားကစားကို ပံ့ပိုးနိုင္ေသာ 
လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
တက္ၾကြစြာ အားေပးျပီး မသန္မစြမ္းအားကစားလုပ္အားေပး 
ေဆာင္ရြက္မႈ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ပံုမွန္သင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း 
အေထာက္အကူေပးသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ဂ်ပန္ အင္အားႀကီး ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ ရိုက္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၄ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း 
သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ စုစုေပါင္း ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀ဘီလီယံ ကို MC 
မွေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ေနာက္ ငါးႏွစ္ စာ ပံ့ပိုးကူညီရန္္ ရည္ရြယ္၍ ေနာက္ထပ္ဂ်ပန္ယန္း 
၃.၅ဘီလီယံ ထပ္မံကူညီခဲ့သည္။

မီဆုဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ သင့္ေဒသမ်ားမွ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားဆက္လက္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္  
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NPOs  ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေထာက္ပံေခ်းေငြမ်ား 
တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသရွိစက္ရံုအလုပ္ရုံမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးေရးစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ MC 
အဖြဲ႕လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္ေစလႊတ္ ဦးမည္ၿဖစ္သည္။ 
(၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဝန္ထမ္း ၃၇၅၀ခန္႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္) MC သည္ ဝိုင္ႏွင့္အရက္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ 
အဓိကကၽြမ္းက်င္ေသာ ဖုခုရွိမားအုဆဲဝိုင္စက္ရံု တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္အတူ
ဆ႒မေျမာက္ သစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအပါ
အဝင္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကိုလည္း စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ဤပဏာမေျခလွမ္းမ်ားသည္ တိုဟိုခုေဒသ၏ ေနာက္ထပ္ဖြံ  ့
ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ ၄င္း၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို 
အသံုးခ်ႏိုင္ေစသည္။

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

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

မီဆုဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ဂ်ပန္မသန္မစြမ္း 
အားကစားအသင္း၏ တရားဝင္မိတ္ဖက္ ျဖစ္သည္။

အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေသာမာရသြန္အေျပးသမားႏွင့္ MC အဖြဲ႕ဝင္ 
ယူအိခ်ိတာကာဟရွိ (လက္ဝဲဘက္)

ဖုခုရွိမားအုဆဲဝိုင္စက္ရံုမွထုတ္လုပ္ေသာပန္းသီးဝိုင္ႏွင့္ 
စပတ္ကလင္ဝိုင္

～ မသန္မစြမ္း အားကစားစီမံကိန္း ～
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ေတာင္းဆုိျခင္း

အၾကံဥာဏ္

အစီရင္ခံသူ

စာရင္းစစ္ စာရင္းစစ္

 စာရင္းစစ္၊ 
အစီရင္ခံသူူ

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း

ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

CSRႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေၿဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အၾကံေပးေကာ္မတီ

အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးကုန္သြယ္မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး  ေကာ္မတီ
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နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
ကုမၸဏီတြင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာစနစ္မ်ားကုိ 
သတင္းပုိ႔ျခင္းႏွင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း
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ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ ပယ္ျဖတ္ျခင္း
ေပးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကုိ 
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္း

တရားစီရင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား
 ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္

 ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အေရးၾကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံၿခင္း 

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ေပးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကုိ 
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္း
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အဖြဲ ့ဝင္ေပါင္းစပ္ဖြဲ ့စည္းျခင္း (၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႕ အေျခအေန)

▪ျပင္ပ အဖြဲ႕ဝင္(၅) ဦး
ေရာဇို ခတိုိ ု(ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

ဟိဒဲဟိရို ခြန္းႏို (ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

အာခိဟိကို  နီရိွယာမ (ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

တိုရွိကို အိုကာ (ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

တာဒရွိ ခုနိဟိရို
(ျပင္ပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစာရင္းစစ္)

▪ ကုမၸဏီတြင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္(၃)ဦး 
ကန္ကိုဘာယာရွိွိ * 
(ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါရိုက္တာ)

တခဲဟိကို ခခိအုခ်ိ
(ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္)

ဟိဒဲယုခိ နဘဲရွိမ
(စီနီယာ စာရင္းစစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း)

* ေကာ္မတီသဘာပတိ 

* ေကာ္မတီသဘာပတိ 

▪ကုမၸဏီတြင္း အသင္းဝင္မ်ား (၄) ဦး

ေယာရိဟိကို ခိုဂ်ိမ* (စီနီယာအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ စီနီယာဒါရိုက္တာ)

ကန္ကိုဘာယာရွ ိ(ဘုတ္အဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ)

တခဲဟိကို ခခိအုခ်ိ (ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္)

အဲအီးခ်ိ တနဘဲ (စီနီယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဒုတိယဥကၠ႒)

▪ျပင္ပ အသင္းဝင္မ်ား (၈) ဦး :

ေဒါက္တာ ဟာမီနီအို ဘလန္ကို မန္ဒိုဇာ (စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း(မကၠဆီကို))

ပါေမာကၡ ဂ်ိဳဆက္ အက္စ္ ညဲ
(Harvard University Distinguished Service Professor and Sultan of Oman Professor (USA))

မစၥတာ ရာတန္ အန္ တာတာ (ဥကၠ႒၊ Tata Trusts (အိႏၵိယ))

မစၥတာ ေဂ်ာ့ခ်္ ေရာ (ကယ္ရီ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္၏ ဥကၠ႒ (စင္ကာပူ))

မစၥတာ ဂ်ိန္း ၾသဂတ္စ္တို ဇိုဘယ္ ဒယ္ အာရလာ ၂ 
(ဥကၠ႒ႏွင့္ CEO ၊အာရလာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ဖိလစ္ပိုင္))

မစၥတာ Niall FitzGerald (ယခင္ CEO ႏွင့္ ဥကၠ႒၊ ယူနီလီဗာ ကုမၸဏီ (အိုင္ယာလန္))

ေရာဇို ခတိုိုိ ု(ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

ဟိဒဲဟိရို ခြန္းႏို (ျပင္ပ ဒါရိုက္တာ)

အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း (၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႕ အေျခအေန)

အုပ္ခ်ဴပ္မႈႏွင့္ နစ္နာေၾကး ေကာ္မတီ

ႏိုင္ငံတကာ အၾကံေပး ေကာ္မတီ

MC သည္ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 
အေျခခံအေနျဖင့္ အဓိကအေရးၾကီးေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚရွိ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္စနစ္ေပၚ အေျခခံေသာ 
MC သည္ ပိုၿပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာစုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ ၄င္းတြင္ ျပင္ပဒါရိုက္တာႏွင့္ ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္မ်ား(ျပင္ပဒါရိုက္တာ ၅ေယာက္ႏွင့္ 
ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္၃ေယာက္) ခန္႔အပ္ျခင္းကဲ့သို႔ အားေကာင္းေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားပါဝင္သည္။ 
သူတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာမ်ား(သို႔မဟုတ္) လြတ္လပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္မ်ား၏အေျခ
အေနမ်ားကိုေက်နပ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ား( အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈေကာ္မတီႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအၾကံေပးမႈေကာ္မတီ) မွ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကဲ့သို႔ ျပင္ပဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ျပ
င္ပအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္မ်ားရွိသည့္ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ MC သည္ ျမန္ဆန္ၿပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ျခင္း ႏွင့္ 
စီးပြားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိစနစ္ကို အသံုးျပဳသည္။ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏အတြင္း
ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္တိုးတက္ရန္အတြက္ MC ၏အားထုတ္မႈသည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ညီညႊတ္ေကာင္း 
မြန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖိုးျမင့္တက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေန 
သည္။ အတြင္းဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ညီညႊတ္ေသာအဖြဲ႔ထဲရွိ ပစၥည္းဥစၥာေသခ်ာခိုင္မာမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ ္
မႈစာရင္းစစ္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မႈ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သိုေလွာင္မႈ၊ ေဘး
အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈအေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ 
ေငြေရးေၾကးေရးအစီရင္ခံမႈ၊ အတြင္းဘက္စာရင္းစစ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ တို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ 
ကုမၸဏီတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္



အစီရင္ခံမႈညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

အစီရင္ခံမႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

ညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

အစီရင္ခံမႈအစီရင္ခံမႈႏွင့္ အၾကံေပးမႈညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း

အစီရင္ခံမႈ

 ညႊန္ၾကားမႈ၊ 
အမိန္႔

 အစီရင္ခံမႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

(ဦးတည္ခ်က္ ၊ စာရင္းသြင္းထားေသာ MC ျပည္တြင္းလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား)

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း
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ျပည္ပေဒသ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

ျပည္တြင္းဌာနခြ ဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

အဖြဲ႔စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

ျပင္ပတရားဥပေဒဆုိင္ရာအၾကံေပး
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စာတုိက္ပုံးႏွင့္ သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလုိင္း

 ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
စာတိုက္ပုံးႏွင့္ သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလုိင္း
စာတိုက္ပုံးႏွင့္ သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလုိင္း

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စာတုိက္ပုံးႏွင့္ သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလုိင္း

စီမံခန္႔ခြဲရံုး၊ ဥပေဒ ဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးရံုး

ဒါရိုက္တာ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ အၾကီးအကဲ
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MC သည္ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံမူ ၃ရပ္္ႏွင့္အညီ MC ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး 
ကုမၸဏီတြင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ထိုအရာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မူ 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈေဘာင္ မ်ားပါဝင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အဓိကဦးစားေပးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ MC သည္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ အထူး စနစ္ကို စတင္ခဲ့့ၿပီး စီးပြားေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ေဒသအသီးသီး (ဂ်ပန္ႏွင့္ျပည္ပ) တြင္ အရာရွိတစ္ဦးစီထားရွိသည္။ ထိုအရာရိွမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရိွေစရန္ အဓိကတာဝန္ ယူထားသည္။ 

၂၀၁၀ မတ္လတြင္အဆံုးသတ္ေသာ ဘ႑ာႏွစ္အရ မီဆူဘီရိွ၏ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေဘာင္ကို လက္ေတြ႔ေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာ e-learning သင္တန္းမ်ားကို 
တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို နားလည္ၿပီး အစဥ္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ 
ထိုးရသည္။ ထို႔အတူ  လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွင့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ထိုက်င့္ဝတ္မ်ားကို 
မိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ MC အုပ္စုတြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ 
ပတ္္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့့္ ၿဖစ္ရပ္ မ်ားကို အလုပ္ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ Q&A စာေစာင္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း အစရိွသည့္ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္။ MC အဖြဲ႕မွ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ 
အလုပ္ဌာနတိုင္း၌ လက္ေတြ႔ေလ့လာခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကိစၥရပ္မ်ား 
(ဆိုလိုသည္မွာ ရံုးတြင္းလည္ပတ္မႈမ်ားအျမင္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား) ကို တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႔ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေမးအေျဖစာအုပ္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ ေဝငွျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ MC တြင္ရွိေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက MC ၏ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူျခင္း ႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းတို ့ကို ေသခ်ာေစသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ MC သည္ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 
ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ား ဆက္လက္တိုးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “မီဆုဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 
အက်င့္ပ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္”ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ MC ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈေဖာက္ဖ်က္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဆန္႔က်င္တိုက ္
ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ားကုိ တင္ျပရန္လြယ္ကူေစသည့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဝီစီမႈတ္ 
ျခင္းစနစ္အသစ္ (”LUKS”)ကိုလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ MC၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ လိုက ္
နာေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ဓာတ္အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ၄င္းသည္ ကုမၸဏီ၏ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖိုးကို 
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကိုအားေပးျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္ျခင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 
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စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျမင္

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွအစျပဳသည့္ ၃ႏွစ္ၾကာစီမံခန္႔ခြဲမႈအသစ္
တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

“ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသို႔ စီးပြားေရးပံုစံေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္း” 
ဟုအမည္ေပးထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္သည္ ေနာက္၃ႏွစ္အၾကာတြင္ MC ၏စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျမင္ႏွင့္  
စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခုစလံုးကို ၾကာရွည္တည္တံ့ေသာစီးပြားေရးတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ေဆာင ္
ရြက္ရန္ ပံုစံထုတ္ထားသည္။ မဟာဗ်ဴဟာသည္ AI ႏွင့္ IoT (စတုတၳေျမာက္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟုေခၚ 
သည္) တို႕ကဲ့သို႔ နည္းပညာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး အရင္းအျမစ္တန္ဖိုးမ်ား 
ကာလရွည္ၾကာ ထိုင္းမိႈင္းရပ္တန္႔ေနျခင္း၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စြန္႕စားမႈမ်ား၊ ကုန္စည္ေဈးကြက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 
ကမာၻ႔စီးပြားေရး ေႏွးေကြးက်ဆင္းမႈမ်ားအပါအဝင္ MC ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ရိုက္ခတ္မႈအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသို႔ စီးပြားေရးပံုစံေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္း

လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအတြက္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပံုစံအသစ္
မ်ားဖန္တီးရန္ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏စဥ္းစားဥာဏ္ကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္မႈ 
အဆင့္ျမႇင့္္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စဥ္းစားဥာဏ္
တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း စီးပြားေရးအသစ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ 
ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏ခြန္အားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈကြၽမ္းက်င္

လူ႕က်င့္ဝတ္၊ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ

တန္ဖိုး
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလိုက္ 
ၾကာရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ထပ္ေပါင္းတန္ဖိုးကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း 

စီးပြားေရးတန္ဖိုး

လူမႈေရးတန္ဖိုး သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုး

တန္ဖိုး၃ခုကို 
တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေနာက္၃ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆီသို႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း

ဘ႑ာေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္သို႔ ျပန္ေပးေငြ

ဘ႑ာေရးရည္ရြယ္ခ်က္
သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကိုအစားထိုးျခင္းႏွင့္ သယံဇာတမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုဖြံ  ့
ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဂဏန္းႏွစ္လံုးရွိေသာ ROE ရရွိရန္ ရည္ရြယ္သည္။

အစုရွယ္ယာရွင္သို႔ ျပန္ေပးေငြ
ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ အစုေပၚအျမတ္စီမံခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး     ေရရွည္တည္ျမဲေသာဝင္ေငြတိုးပြားလာျခင္းျဖင့္ 
အစုေပၚအျမတ္ကို လိုအပ္သလိုတိုးျမွင့္သည္။

စုေ
ပါ

င္း
ရန

္ပံုေ
ငြအ

သ
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တ
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တ

္ေင
ြ

(ယန္း မီလီယံ၁၀၀)

FY2016 FY2018 Circa 
FY2020

ဂဏန္းႏွစ္လံုးရွိေသာ ROE

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

• ဝင္ေငြျမင့္မားမႈ
~ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ 

အားသာခ်က္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ေသာ 
ဝင္ေငြရရွိေအာင္အားထုတ္သည္။

• အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းဥပေဒ
~ အတိုင္းအတာထက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ဦးစားေပးျပီး 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။
~ A အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ရည္ရြယ္သည္။

• အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႕ ေငြျပန္ေပးျခင္းအတြက္ 
အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ အစုေပၚအျမတ္ကို 
အာရံုစိုက္သည္။

• ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ အစုေပၚအျမတ္စီမံခ်က္ကို 
အေျခခံၿပီး တည္ျငိမ္ေသာဝင္ေငြတိုးပြားလာျခင္းျဖင့္ 
အစုေပၚအျမတ္ကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း

• လိုအပ္မွသာလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္
က္ိုျပန္လည္ဝယ္ယူမည္။

 “သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား”ႏွင့္ 
“သယံဇာတမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား” တို႕ကို 

ျပန္လည္ညီမွ်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို အဓိကထားေသာစီမံမႈ

ၾကီးထြားမႈအစပ်ိဳးျခင္း

“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ”မွ “စီမံခန္႔ခြဲမႈ”ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း
“ဘဝလည္ပတ္မႈပုံစံ” ကို အေျခခံထားေသာ

 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြအစားထိုးျခင္းကို အရွိန္တိုးျမႇင့္ျခင္း

* အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ပံုကိုၾကည့္ပါ

ႏွစ္လည္စီမံကိန္းကာလ

ယန္း၅၀

＋α
＋β

သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား

သယံဇာမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား 
3,500 

2,500
3,000

❶

❸ ❹

❷

ယန္း၆၀ ယန္း၆၀ ယန္း၆၀

ၾကီးထြားမႈကို 
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏိုင္ေသာ အဓိက 
က႑မ်ား

အစားအစာကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ 
ဇီဝသိပၸံ၊ 
စားသံုးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ 
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္း
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သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္က်န္ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏွံေငြပမာဏကို ထိန္းသိမ္းျပီး အစားထိုးမည္။ 
ပင္မပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းတြင္ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္။

သယံဇာတမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏွံေငြကိုျပန္လည္အစားထိုးမည္္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္္
တို႔၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
သိသာေစႏိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ေသာ 
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈထဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံျခင္းျဖင့္ 
ပမာဏမ်ားၾကီးထြားလာေစမည္ျဖစ္သည္။

လ
က

္က
်န

္ ရ
င္း

ႏွီး
ျမ

ႇဳပ
္ႏွံေ

ငြပ
မာ

ဏ
*

* ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြပမာဏ = တည္ျမဲေသာပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား + ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ား + 
ေငြေရးေၾကးေရး + စိတ္ထားေကာင္းမြန္မႈ

သယံဇာတအရင္းအျမစ္လုပ္ငန္းမ်ား က႑ သယံဇာတမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား

( “ဘဝလည္ပတ္မႈပုံစံ” ကို အေျခခံထားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြအစားထိုးျခင္းကို အရွိန္တိုးျမႇင့္ျခင္း)

လက္က်န္ေငြစားရင္း 
ထိန္းသိမ္းျခင္း
သတၱဳႏွင့္ေက်ာက္မီးေသြး၊ 

ေၾကးနီႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တြင္ 

အာရံုစိုက္သည္။

ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏အားသာခ်က္မ်ား
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
သိသာေစႏိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ေသာ 
စီးပြားေရးတြင္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အာရံုစိုက္ျခင္း

ေနာက္၃ႏွစ္ေက်ာ္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္

ေကာ္ပိုရိတ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးအရမေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားအၾကားမွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတည္ျငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး 
လိုသလိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္  ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင့္ အတိုးေငြေပးရေသာ အေၾကြးမ်ားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္သည္။
ျပန္လည္ေျပာင္းလြယ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္လည္း 
ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို ပို၍အေလးထားသည့္စနစ္ျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စုစုေပါင္းေငြလည္ပတ္မႈထဲတြင္ 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ျပန္ေပးရေငြ  ႏွင့္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ားကို စီမံခန္ ့ခြဲသည္။

စုစုေပါင္းေငြလည္ပတ္မႈ

လုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
ေငြလည္ပတ္မႈ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
မွ ေငြလည္ပတ္မႈ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမွ 
ေငြလည္ပတ္မႈ

အစုရွယ္ယာရွင္သို႕ 
ျပန္ေပးေငြ

စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း

ၾကီးထြားမႈအစပ်ိဳးျခင္း

စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မွ ၄င္းတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အဆက္မျပတ္တန္ဖိုးမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
ေနာက္ထပ္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အားေပးသည္။ စီးပြားေရးပံုစံႏွင့္လႊမ္းမိုးမႈအေျခအေနတို႕ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္  

အသံုးဝင္မႈအေျခအေနအဆင့္ေပၚ မူတည္ကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြစုေဆာင္းျခင္းကို အားေပးေဆာင္ရြက္သည္။

စီး
ပြာ

းေ
ရး

တ
န္ဖ

ိုး

အခ်ိန္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈ

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

ျပန္လည္ႏုပ်ိဳေသာစီးပြားေရးႏွင့္ 
စုေပါင္းဖန္တီးမႈတန္ဖိုး

ရွိၿပီးသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို 
ျပန္လည္ဖြံ ့ျဖိဳးေစရန္ 

နည္းပညာအသစ္မ်ား (AI, IoT) 
ကို အမီလိုက္သည္။

မိတ္ဖက္မ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ 
MC၏ အားသားခ်က္ကို ေပါင္းစပ္ျပီး 

တန္ဖိုးအသစ္ ထုတ္ယူျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ 
အသစ္ဖန္တီးၿပီး 
ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြစုေဆာင္းျခင္းအေျခအေန
・စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေျပာင္း 

လဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာ 
အေျခအေနတစ္ခုရွိသည္ဆိုသည္ကို သိထားသည္။

・စီးပြားေရးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးဝင္မႈအဆင့္ေပၚ 
မူတည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ျပန္္လည္ျပင္ဆင္သည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

❸ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈ”မွ “စီမံခန္႔ခြဲမႈ”ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ❹ “ဘဝလည္ပတ္မႈပုံစံ ကို အေျခခံထားေသာ”ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံေငြအစားထိုးျခင္းကို 
အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ကြၽႏု္ပ္္တုိ႔တြင္ရွိေသာ 
အားသာခ်က္မ်ားကုိအသံုးခ်ႏိုင္ေသာ 
အရွိန္တုိးျမွင့္ျခင္းအဆင့္ရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ဦးေဆာင္မႈကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ၾကီးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေသာစီးပြားေရး

အေျခခိုင္ေသာစီးပြားေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျခင္းႏွင့္  
ထုိမွကြၽႏု္ပ္္တုိ႔၏အားသာခ်က္မ်ားကုိသိသာထင္ 
ရွားေစျခင္းျဖင့္ တည္ျငိမ္ေသာဝင္ေငြတစ္ခုကုိ 
ကြၽႏု္ပ္္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္း

အစပ်ိဳးေသာအဆင့္ ၾကီးထြားေသာအဆင့္ တည္ျငိမ္ေသာအဆင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံ

ျပည့္စံုေသာအဆင့္

ထိ
ပ္ဆံု

းေရာက္
ျခင္း

ၾက
ီးပြားတ

ိုးတ
က္

ျခင္း

အ
ေျခခိုင္မႈ

ၾကိ
ဳးစားအ

ားထု
တ္

ျခင္း

အ
ရွိန္တ

ိုးျမွင့္လ
ုပ္ေဆ

ာင္ျခင္း

အ
သံု

းဝင္မႈ

ကြၽႏု္ပ္္တို႔သည္ယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာၾကသည္။

၄င္းတို႕၏စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတန္ဖိုးကိုျမွင့္တင္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အားသာခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ၿပီး 
ၾကီးမားေသာတန္ဖိုးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္။

ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏စီးပြားေရးပံုစံကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမွ စီ
မံခန္႔ခြဲမႈဆီသို႔ေျပာင္းလဲျခင္း

စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈထဲတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာၿပီး 
တန္ဖိုးၾကီးမားစြာေဆာင္ရြက္သည္။

စီးပြားေရးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ စြန္႕စားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစကာ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏စဥ္းစားဥာဏ္ကိုတိုး
ျမွင့္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏အလုပ္သမားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
အားေပးကူညီမည္။

• စီးပြားေရးပိုမိုတိုးတက္အသံုးဝင္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္္ျခင္း

• ထိပ္ဆံုးသို႔ေရာက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ထြက္ခြာရန္ ညီမွ်ေသာဦးစားေပးမႈမ်ားကို 
ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း

- အေျခခံက်ေသာ၊ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ စီးပြားေရးတ
ည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္း

- စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ျမွင့္တင္ျခင္း

- စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကို 
တက္ၾကြစြာဦးေဆာင္ျခင္း

- စီးပြားေရးအေျခခံကို နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံကို ေျပာင္းလဲျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ 

စီးပြားေရးႏွင့္ 

၄င္း၏လည္ပတ္မႈထဲတြင္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 

အသုံးဝင္မႈမ်ားအေပၚ 

အေျခခံၿပီး 

ဆက္လက္လုပ္သင့္သည္ 

မလုပ္သင့္သည္ကုိ 

ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

စီးပြားေရးက႑မွတစ္ဆင့္ 
စုေပါင္းရန္ပံုေငြအသားတင္ 
အ ျ မ တ္ေ င ြ အ န ည္း ဆုံး  
ယန္း ၁၀ဘီ လီယံရရ ွိ ရ န္  
ရည္ရြယ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုလုံးကုိ 
တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ညီမွ်ေသာဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း

အ
ျမင့္

အ
နိမ့္

❶ “သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား”ႏွင့္ “သယံဇာတမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား”ကို 
ျပန္လည္ညီမွ်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

❷ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို အဓိကထားေသာစီမံမႈ

ႏွစ္လည္စီမံကိန္းကာလ (စုစုေပါင္း ၃ႏွစ္)

ထိ
ပ္ဆံု

းေရာက
္ျခင္း

အရွိန္တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ၾကိ

ဳးစားအ
ားထ

ုတ္
ျခင္း

ၾကီးပြားတိုးတက္ျခင္း
အ

ေျခခိုင္မႈ
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ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

(၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႕အေျခအေန)စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကန္ကိုဘာယာရွိ
ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါရိုက္တာ

အဲအီးခ်ိ တနဘ*ဲတခဲဟိကို ခခိအုခ်*ိ ကာဇုယုခိမာဆ*ုခဇုယူခိ မိုရိ*ိ ယာဆုဟိတို ဟီရိုတ*

ဟိဒဲဟိရို ခြန္းႏိ*ု* ဟီဒဲအခိအိုမိယ**
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 
ရွိဘုတ္အဖြဲ႕ဒါရိုက္တာ

အာခိဟိကို  နီရိွယာမ**
တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ဟိတိုဆုဘရွိ တကၠသိုလ္

တိုရွိကိုအိုကာ**ေရာဇို ခတိုို **
 * ကိုယ္စားျပဳဒါရိုက္တာကို ညႊန္ျပသည္

** ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၂မွ၁၅အထိ္သည္ ျပင္ပဒါရိုက္တာအား 
ရည္ညႊန္းသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္အရာရိွမ်ား

ယဆုကို တာကာယာမ*တာဒရွိ ခုနိဟိရို
T.Kunihiro ႏွင့္ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏  ေရွ႕ေန၊ 
ဥပေဒဆိုင္ရာေရွ႕ေန * ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၂မွ၁၆အထိ္သည္ ျပင္ပဒါရိုက္တာအား 

ရည္ညႊန္းသည္။

ဟိဒဲယုခိ နဘဲရွိမ
စီနီယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္အရာရိွ 

ဟိေရာရွိ ခိဇခိိ အိခုအို နိရွိကာဝါ*
ကဲအိုတကၠသိုလ္၏ပါေမာကၡ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
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စီနီယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဒုတိယဥကၠ႒ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒုတိယဥကၠ႒ဥကၠ႒ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကီးအကဲ

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား

ခန္းဂ်ိ ယာစုႏိုို
ဌာနမႉး ၊ သေဘၤာႏွင့္ ေလယာဥ္၊ 
အာကာသယာဥ္တည္ေဆာက္မႈဌာနခြဲ

မာဆဂ်ိ ဆန္းတို
ေဒသဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ 
လက္တင္ အေမရိက

မီဆုယုုခိ တကဒ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ 
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဌာနခြဲ

ခန္းအိခ်ိ ကိုယနငိ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ နာဂိုရာ ရံုးခြဲ

ေယာအိခ်ိ ရွိမိုယမ
ေဒသဆိုင္ရာဒုတိယ  CEO ၊အေရွ႕အာရွ
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
ဥကၠ႒၊ မီဆုဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(ေဟာင္ေကာင္)လီမိတက္။

ခဲအိဆုေခ ဟိုရွိႏို
ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ၊ 
မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း

ခိုအိခ်ိ ဝဒ
ဌာနမႉး၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ဆုတိုမူ တာကာႏိုဆဲ
လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ၊ ခန္းစို္င္း ရံုးခြဲ

ခါဆုဟီရို အိတို
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ နည္းွဗ်ဴဟာႏွင့္ 
အစီအစဥ္ပူးေပါင္းမႈ ဌာန

မိဆုမဆ အိေခ်ာ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Risk Management  ဌာန

တာကဂ်ိေရာ အီရွိခဝ
ဌာနမႉး  ၊ Asset Management ဌာနခြဲ

ရဆုတဲရူ ဟိရအိ
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ  CEO ၊ အေရွ႕အာရွွ
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
ဥကၠ႒၊ မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ရွန္ဟိုင္း)
လီမိတက္။
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ရွန္ဟိုင္းရံုး
(တစ္ၿပိဳင္္တည္း)
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ၊ မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(ရွန္ဟိုင္း)လီမိတက္။ ဝူဟန္ ဌာနခြဲ။

ေနာ္ဘိုးရူ ဆုဂ်ိ
ဌာနမႉး ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ဌာနခြဲ

ေနာ္ရိခဇူ တနခ
ဌာနမႉး ၊ သတၱဳႏွင့္သယံဇာတရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ

ဖူမိႏိုရိ ဟဆဲငဝ
ဌာနမႉးေရနံလုပ္ငန္း ဌာနခြဲ

တဲဆုဂ်ိ နာခငဝ
ဌာနမႉး ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ

ဟိဒဲေနာ္ရိ တကအိုက
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
CEO ရံုး

ႏိုရိယုခိ ဆုဘိုႏုမ
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္CEO၊ 
မီဆူဘီရွိၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီလီမိတက္
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 
မီဆူဘီရွိနယူးဇီလန္ ကုမၸဏီလီမိတက္
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ CEO၊ အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ား

ရာစုရွိ အုိကာဟိဆ
ဌာနမႉး၊ စက္မႈ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးဌာနခြဲ

ဆုနဲဟိကို ယာနာဂိဟရ
EVP ၊ မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း (အေမရိကန္) 
[ အလုပ္တည္ေနရာ။  ။ဆီလီကြန္ဗယ္လီ]
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း (အေမရိကန္)၊ SVP ၊ 
စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

မာဆဆုဂု ကူရဟရွိ
ေဒသဆိုင္ရအၾကီးအကဲ၊ အင္ဒိုနီးရွား
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
ဥကၠ႒၊ PT. မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း အင္ဒိုနီးရွား
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ဆူရာဘယာရံုးခြဲ၊ PT. 
မီဆူဘီရွိ
ေကာ္ပိုေရးရွင္း အင္ဒိုနီးရွား

ႏိုဒိုကာ ယာမဆခိ
ဌာနမွဴး၊ လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာန
ခြဲ

ကိုတာရို ဆုကာမိုတို
Metal One ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ကာဆုယ နာကာနိရွိ
ေဒသဆိုင္ရာCEO၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ 
အာရွအလယ္ပိုင္း

ဂၽြန္ နိရွိဇဝ
လက္ေထာက္ဌာနမွဴး၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

တာဆုအို နာကာမူရာ
မီဆူဘီရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း

အိုဆမု တကဲအုခ်ိ
ဌာနမႉး ၊ လူသံုးကုန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားဌာနခြဲ 
(B)

ကာဇူႏိုရိ နိရွိအို
ဌာနမွဴး၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲ

အာခိရ မူရခိုရွိ
ဥကၠ႒၊ မီဆုဘီရွိကုမၸဏီ (ထိုင္း)လီမိတက္။
(တၿပိဳင္နက္တည္း) 
ဥကၠ႒၊ထိုင္း-MC ကုမၸဏီ၊ လီမိတက္။ 
(တစ္ျပိဳင္တည္း) 
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Haadyaiရံုး၊ 
မီဆုဘီရွိကုမၸဏီ (ထိုင္း)လီမိတက္။
(တစ္ျပိဳင္တည္း) 
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Haadyaiရံုး၊ ထိုင္း-
MC ကုမၸဏီလီမိတက္။
(တစ္ျပိဳင္တည္း) 
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊၊ 
ဗီယန္က်င္းညွိနႈိင္းေရးရံုး

မာဆခဇု ဆခခိဒ
ဥကၠ႒ႏွင့္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ၊ မီဆူဘီရွိ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း အိႏၵိယ ပုဂၢလိကပိုင္ 
ကုမၸဏီလီမိတက္။
(တစ္ျပိဳင္တည္း) 
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ CEO၊ အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသ (South Asia)

* ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား

ယူအိခ်ိ ဟီရိုမိုတို
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ 
ရံုးဝန္ထမ္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 
လက္ေထာက္

အဲအိခ်ိ တာနာဘ*ဲ
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသုေတသနျပဳမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
ေဒသဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ 
ေဒသမ်ား

တိုရွိမီဆု ဥရဘဲ
အဖြဲ႕ CEO၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

ဟာရုခိ ဟယ ရွိ
ေဒသဆိုင္ရာCEO ၊ ဥေရာပႏွင့္ 
အာဖရိက
(တစ္ၿပိဳင္တည္း)
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ၊  မီဆူဘီရွိ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ဥေရာပ) 

ခန္းဂ်ိ နိရွိအူရာ
အဖြဲ႕ CEO ၊ သတၱဳအ ဖြဲ႕

ရွင္းရ ေယာရွိဒ
အဖြဲ႕ CEO၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတ
က္ေရးအဖြဲ႕

တာခဲရွိ ဟဂိဝရ
အဖြဲ႕ CEO၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား 
အဖြဲ႕

ခဇုယုကိ မဆုုု*ု
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအႀကီးအကဲဲ

ယူတက က်ိဳရ
အဖြဲ႕ CEO၊ လူမႈဘဝ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၿဖည့္တင္းေရး 
အဖြဲ႕ 

ဟီဒဲမိုတို မီဇုဟရ
ေဒသဆိုင္ရာCEO
(တစ္ျပိဳင္တည္း)
ဥကၠ႒၊ မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း 
(အေမရိကန္)

ရႊန္းအိခ်ိ မာဆုအိိ
ေဒသဆိုင္ရာ 
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ 
အေရွ႕အာရွ
(တစ္ၿပိဳင္တည္း)
ဥကၠ႒၊ မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
တရုတ္ကုမၸဏီလီမိတက္

ခဇုယူခိ မိုရိ*ိ
ေဒသဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာ (ဂ်ပန္) 
(တစ္ၿပိဳင္တည္း)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ 
ခန္းစို္င္းရံုးခြဲြဲ

တခဲဟိကို ခခိအုခ်*ိ ဟာဂ်ိမဲ  ဟိရႏိုို
အဖြဲ႕ CEO၊ 
စြမ္းအင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ယာဆုဟိတို ဟီရိုတ*
ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲ ၿခင္း ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥ၊ 
CSRႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အေရးကိစၥ၊ ဥပေဒႏွင့္ 
လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥ

ခဇုရွိ အိုိခဝ
အဖြဲ႕ CEO ၊ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

ဟီရိုရွိ ဆာကုမ
အဖြဲ႕ CEO ၊ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေ
ဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕
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မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား

(ဘီလီယံ ယန္း)ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အသားေပး အခ်က္အလက္မ်ား 

ဝင္္ေငြမ်ား  [IFRS]

ဝင္္ေငြမ်ား ¥7,635.2 ¥7,669.5 ¥6,925.6

စုစုေပါင္း အျမတ္ ေငြ 1,186.0 1,209.9 1,098.9
ပင္မရံုးခ်ဳပ္ ၏  ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အသား တင္ 
အၿမတ္ေငြ (အသားတင္ အရွုံးေငြ) 361.4 400.6 ▲ 149.4
ပင္မရံုးခ်ဳပ္၏ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ရွယ္ယာ ၁ ခု ၏ 
အသားတင္ အၿမတ္ေငြ (အသားတင္ အရွုံးေငြ) (ယန္း) 218.80 245.83 ▲ 93.68

ROE (%) 7.5 7.5 ▲ 2.9

ROA (%) 2.3 2.5 ▲ 0.9

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေၿခအေနမ်ား [IFRS]

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား 15,901.1 16,774.4 14,916.3

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ဝင္္ေငြ ႏွုန္းထားမ်ား 5,067.7 5,570.5 4,592.5
ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ရွယ္ယာ ၁ ခု အေပၚ ရရိွေသာ ဝင္္ေငြ 
ႏွုန္းထားမ်ား  (ယန္း) 3,074.03 3,437.75 2,898.23
အသားတင္ အေၾကြး  ၏အတိုး၊ ဆတိုး ႏွုန္းထားမ်ား  
(ဆတိုးႏွုန္း) 0.9 0.8 0.9

ေငြလည္ပတ္မႈမ်ား

ေငြလည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း 381.6 798.3 700.1

ေငြလည္ပတ္မႈတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း ▲ 300.5 ▲ 154.9 ▲ 503.9

ေငြသားအလြတ္လည္ပတ္မႈ 81.1 643.4 196.2

* ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၏ အစုေပၚအၿမတ္ အခ်ိဳးကို U.S.GAAP ၏ တြက္ခ်က္မွဳပံုစံေပၚတြင္ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။

အစုေပၚအျမတ္မ်ား

ရွယ္ယာတစ္ခု ၏ အစုေပၚအျမတ္ (၁ႏွစ္အတြက္၊ ယန္း) 68 70 50

အစုေပၚ အၿမတ္  အခ်ိဳး 25 28 −

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား အေၾကာင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ အေျခအေန) [IFRS]

* ရွယ္ယာတန္ဖုိး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အရႉံးအၿမတ္ဆိုသည္မွာ ရွယ္ယာတန္ဖုိးအားတြက္ခ်က္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသပမာဏကို ရည္ၫႊန္းသည္။
* အသားတင္ဝင္္ေငြမွာ ရွယ္ရာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္္ေသာ အသားတင္ အျမတ္ေငြ (အသားတင္ အရံႈးေငြ)ကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာ

က္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္
ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အဖြဲ႕
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕ သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕ လူမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့့္တင္းေရး အဖြဲ႕

ဝင္ေငြမ်ား 57.0 ဘီလီယံ 154.2 ဘီလီယံ 1,368.5 ဘီလီယံ 700.9 ဘီလီယံ 777.6 ဘီလီယံ 1,302.1 ဘီလီယံ 2,562.8 ဘီလီယံ

စုစုေပါင္း အျမတ္ ေငြ 36.1 ဘီလီယံ 61.8 ဘီလီယံ 35.4 ဘီလီယံ 139.1 ဘီလီယံ 198.0 ဘီလီယံ 112.6 ဘီလီယံ 505.0 ဘီလီယံ

ရွယ္ယာတန္ဖုိး  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အရွုံး 
အၿမတ္ 29.5 ဘီလီယံ 17.5 ဘီလီယံ ▲4.0 ဘီလီယံ ▲278.9 ဘီလီယံ 25.1 ဘီလီယံ 15.4 ဘီလီယံ 20.2 ဘီလီယံ

အသားတင္ အၿမတ္ေငြ (အသားတင္ 
အရံႈးေငြ) 32.5 ဘီလီယံ 40.3 ဘီလီယံ ▲9.8 ဘီလီယံ ▲360.7 ဘီလီယံ 62.2 ဘီလီယံ 30.5 ဘီလီယံ 73.5 ဘီလီယံ

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား 1,006.8 ဘီလီယံ 870.3 ဘီလီယံ 2,036.2 ဘီလီယံ 3,557.9 ဘီလီယံ 1,726.9 ဘီလီယံ 870.5 ဘီလီယံ 3,169.3 ဘီလီယံ

ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ 1,568 1,620 1,639 11,620 9,716 7,152 31,105
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ဝင္္ေငြမ်ား စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ အသားတင္အျမတ္ေငြ 
(အသားတင ္အရွုံးေငြ) ႏွင့္ ROE

ပင္မရံုးခ်ဳပ္၏  ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက ္
ရွယ္ယာတစ္ခုစီ၏ အသားတင ္
အၿမတ္ေငြ (အသားတင ္အရွုံးေငြ)

(ဘီလီယံ ယန္း)(ဘီလီယ ံယန္း) (ဘီလီယ ံယန္း)
(ယန္း)

ေငြလည္ပတ္မႈမ်ားရွယ္ယာတစ္ခုစီ ၏ အစုေပၚအျမတ္ႏွင့္ 
ေငြထုတ္ေပးမႈ အခ်ိဳး

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာတန္ဖုိး

(ဘီလီယ ံယန္း) (ဘီလီယံ ယန္း)
(အစုေပၚအျမတ္၊ ယန္း)

ရွယ္ယာတစ္ခုစ ီ၏ အစုေပၚအျမတ္ အစုေပၚအျမတ္ အခ်ိဳးပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား ရွယ္ယာတန္ဖုိး
ေငြလည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း ေငြလည္ပတ္မႈတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

ေငြသားအလြတ္လည္ပတ္မႈ

31

* အသားတင္ဝင္္ေငြမွာ ရွယ္ရာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္္ေသာ အသားတင္ အျမတ္ေငြ (အသားတင္ အရံႈးေငြ)ကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။
* ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၏ အစုေပၚအၿမတ္ အခ်ိဳးကို U.S.GAAP ၏ တြက္ခ်က္မွဳပံုစံေပၚတြင္ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။
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စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ အေျခအေန)အဓိက လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ ကုမၸဏီမ်ား

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

MC Data Plus, Inc. (Japan) 74.40 အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေသာဝန္ေဆာင္မႈ စသည္

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51.00
IT Consulting၊  business solution  စနစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) 49.00
IT ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ business solutions  မ်ား၊ system integration ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
IT စီမံခန္႔ခြဲမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ျခင္းမ်ား စသည္ 

SIGMAXYZ Inc. (Japan) 33.30 လုပ္ငန္း အၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Infosec Corporation (Japan) 40.00 သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

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

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း

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

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

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

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

Mitsubishi Corporation Power Ltd. (Japan) 100.00 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) 100.00 လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား တင္ပုိ႔မႈ၊ တင္သြင္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရာင္းဝယ္ေရး

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

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japan) 84.00 စြမ္းအင္လက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း

TRILITY GROUP PTY LTD  (Australia) 60.00 ေရလုပ္ငန္း

MCKG Port Holding Corporation (Japan) 60.00 ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကုိ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Chiyoda Corporation (Japan) 33.73 လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း

Swing Corporation (Japan) 33.33 ေရလုပ္ငန္း

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

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

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. (Myanmar) 45.50 ေလဆိပ္ေအာ္ပေရတာ

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕

စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အဖြဲ႕

< 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 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

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

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

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 ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

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

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) 100.00
စုေပါင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၊ သိုေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. 
(Japan) 100.00 စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 51.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

MCUBS MidCity Inc. (Japan) 33.15 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

MCUBS Japan Advisors Inc. (Japan) 51.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

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

Seto Futo Co., Ltd. (Japan) 64.30 ဆိပ္ကမ္း ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း၊ ကုန္ေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.) 82.44 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအၾကံေပးျခင္းႏွင့္အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား

MC Asset Management Europe Limited (U.K.) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  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

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 100.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ေနရာခ်ထားမႈ)

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Metal One Corporation (Japan) 60.00 သံမဏိ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

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) ၏ ၾကားခံေရာင္းဝယ္ေပးသူ

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) တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

JECO Corporation (Japan) 70.00 ခ်ီလီႏိုင္ငံ Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

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

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >  

Iron Ore Company of Canada (Canada) 26.18 သံရိုင္းတူးေဖာျ္ခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

JECO 2 Ltd. (U.K.) 50.00 ခ်ီလီႏိုင္ငံ Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan) 100.00 ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရး ကုမၸဏီ

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကုိ 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 အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ (အင္ဒုိနီးရွား)

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

သတၱဳအဖြဲ႕

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 65.70 အင္ဂိုလာ ရိွ ေရနံ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada) 67.50
ကေနဒါႏိုင္ငံ ရိွ ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ေရး

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) 100.00 ကေနဒါႏိုင္ငံ ရိွ္ ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) 100.00
မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ GTL (ဓာတ္ေငြ႔မွအရည္သို႔) စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ (မေလးရွားစီမံကိန္း၂)၊ ကု
န္ၾကမ္းထုတ္ယူျခင္းအဆင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands) 80.00 မေလးရွားႏိုင္ငံ စီမံကိန္း Ⅲအစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

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

Diamond Gas Operation Co., Ltd. (Japan) 100.00
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္သူ ႏွင့္ 
LNG လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္ 

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

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

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) 100.00 ၾသစေၾတးလ်ရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရး

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) 100.00 ၾသစေၾတးလ်ရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရး

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) 100.00 ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 56.00 အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ ရိွ တန္ဂက္ စီမံကိန္း အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japan) 100.00 ေရနံထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 100.00 ေလယာဥ္သံုး ကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ၿခင္း လုပ္ငန္း

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

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

Marunouchi Capital Inc. (Japan) 85.10 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခဲြမႈ)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation 
(Japan) 50.00 ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားကို အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း

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

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) 40.28
ၾကီးမားေသာကုန္ပစၥည္းတင္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကားသီးသန္႔တင္ ေရယာဥ္မ်ားကို 
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 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံျခင္း)

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

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan) 39.60 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စသည္)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50.00 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား  စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ဆိုင္ရာ  စီမံခန္႔ခဲြမႈ စသည္)

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100.00 စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရားမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

MSK Farm Machinery Corporation (Japan) 100.00
စုိက္ပ်ိဳးေရး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ႏုိ႕စားႏြားမေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားကို 
ေရာင္းဝယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

Nikken Corporation (Japan) 100.00 ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100.00
စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း

MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Thailand) 100.00 ဓာတ္ေလွကားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း

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

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

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) 100.00 ဖန္တီးထားေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ မ်ား ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) 60.59 ပလတ္စတစ္ အစားအစာ ထည့္စရာခြက္ မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

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

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) 100.00
ေပ်ာ္ဝင္ပစၥည္းမ်ား ၊ သေဘၤာေဆးမ်ား၊ အလႊာထပ္ သစ္ေစးမ်ား၊ ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား 
ေရာင္းခ်ျခင္း

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

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. 
(Japan) 100.00 အစားအစာသံုး ဓာတုပစၥည္း  လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

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

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

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

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. 
(U.S.A.) 100.00

အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
အသုံးဝင္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား စသည္)

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) 100.00 ဓာတုပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >  

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

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

NIHON TRINIDAD METHANOL (Japan) 50.00 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ မီသေနာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

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

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

TOSOH-HELLAS AI.C. (Greece) 35.00 ဘတ္ထရီကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း

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

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

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

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29.78 စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ပစၥည္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ယူထုတ္ျခင္း

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 20.00 စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ပစၥည္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ယူထုတ္ျခင္း

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (India) 49.00 စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဇီဝဓာတုထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း

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

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. 
(U.S.A.) 20.00 ဇီဝ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ယူထုတ္ျခင္း

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) 30.00 တာထ႐ုိက္ဓါတ္ေပါင္းဆားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

SPDC Ltd. (Japan) 33.34 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ ေရနံဓာတုဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Meiwa Corporation (Japan) 33.05 ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

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

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

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan) 100.00 ဖန္တီးထားေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90.00 IT ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

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 ဆက္စပ္ေသာ 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 နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနေသာ 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

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (Vietnam) 41.20 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

MMC Ukraine LLC. (Ukraine) 60.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

MMC Rus LLC. (Russia) 49.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41.00 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

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 ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႕ၿဖဴး ျခင္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20.00 ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

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

Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Japan) 38.98 အသားႏွင့္ စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း

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

Kanro Co., Ltd. (Japan) 30.59 ခ်ဳိခ်ဥ္၊ ေခ်ာကလက္၊ ကိတ္မုန္႔စသည့္ မုန္႔ခ်ဳိ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan) 48.41 ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

Lawson, Inc. (Japan) 33.50 ၂၄နာရီ စတုိးဆုိင္မ်ား Convenience ( Lawson ) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Life Corporation (Japan) 23.51 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

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China) 20.00 ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

Olam International Limited (Singapore) 20.00
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္
ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Financial & Management 
Services (Japan) Ltd. (Japan) 100.00

စာရင္းတြက္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေၾကြးျမီထိ
န္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း 

MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd (Singapore) 100.00 ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

Mitsubishi Corporation Finance PLC (U.K.) 100.00 ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

MC Finance Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

Human Link Corporation (Japan) 100.00 ဝန္ထမ္းမ်ားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အၾကံေပးလုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. (Japan) 100.00
အသက္အာမခံမေပးေသာေအဂ်င္စီႏွင့္ အသက္အာမခံေပးေသာေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း၊ 
စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း

MC Communications Inc. (Japan) 100.00
ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝက္ဘ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စာေစာင္ႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ပြဲမ်ားတြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

MC Facilities Co., Ltd. (Japan) 100.00 စက္ရံုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ရံုးလည္ပတ္မႈ အကူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

TechnoAssociates, Inc. (Japan) 51.00 အတိုင္ပင္ခံျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japan) 67.00
သတင္းအခ်က္အလက္စီမံျခင္း၊ အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ DTP ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ဆာဗာျမွဳပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

Human Link Asia Pte. Ltd. (Singapore) 100.00 အမ်ားပါဝင္ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းအပိုင္း

လုပ္ငန္းပိုင္းအလိုက္ခြဲထားေသာလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာ
က္အအုံအေျခခံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕

သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕
လူမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႔
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနရိွဝန္ထမ္းဦးေရ
ေဒသဆုိင္ရာ လက္ေအာက္ခံ 

ကုမၸဏီမ်ား
စုစုေပါင္း 

လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္ 184 223 97 192 151 75 255 7 13 45 1,242

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Agrex do Brasil S.A. (Brazil) 81.54 ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း

Agrex, Inc. (U.S.A.) 100.00 ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ထုပ္ပိုးလက္ခံေရာင္းခ်ျခင္း

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

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

Cermaq Group AS (Norway) 100.00 လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာ္လမြန္ငါးေရာင္းျခင္း

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

Foodlink Corporation (Japan) 99.42 အသားႏွင့္ အသားထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

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

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

MC Healthcare, Inc. (Japan) 80.00 စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာကိရိယာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan) 100.00 အဝတ္္အစား ဒီဇုိင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Shoji Construction Materials 
Corporation (Japan) 100.00 ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း

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

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62.00
စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအစားအစာမ်ား၊ အေအးခံထားေသာအစားအစာမ်ားကို 
လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း

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) 64.46 ဂ်ံဳစက္ပုိင္ရွင္

Nosan Corporation (Japan) 100.00 တိရိစာၦန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Princes Limited (U.K.) 100.00 အစားအစာႏွင့္အခ်ိဳရည္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) 100.00
ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ တိရိစာၦန္အစာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ 
ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း

Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99.80 လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာ္လမြန္ငါးေရာင္းခ်ျခင္း

TH Foods, Inc. (U.S.A.) 53.16 ဆန္ ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘီစကစ္မုန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

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

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan) 35.25
အသင့္စားအစားအစာေရာင္းခ်ေသာစားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ 
အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ပီဇာဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

・ မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား အားလုံး၏ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္၊ ၆၈၂၄၇    ・ မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုတည္းရွိ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္၊ ၅၃၇၉

・ လက္ခြဲခံ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီအေရအတြက္တြင္ မပါဝင္ပါ။

လူမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕
ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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ကုမၸဏ ီအေၾကာင္းအရာ
(၂၀၁၆ခုႏွစ ္မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ အေျခအေန)
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မီဆူဘီရွ ိေကာ္ပုိေရးရွင္း
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၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္
(မွတ္ပုံတင္သည့ ္ေန႔စဲြ၊ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ ္ဧၿပီလ)
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204,446,667,326 ယန္း
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1,590,076,851
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တုိက်ိဳ၊ နာဂုိရာ
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Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-8086, Japan*
* ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏ ီရုံးအေနၿဖင့ ္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ႐ုံး
Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-8086, Japan
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ပင္မရံုးခ်ဳပ္ႏွင့ ္၎၏ လက္ေအာက္ခ ံကုမၸဏီမ်ား အားလု ံရိွ ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက ္၊    68,247 ေယာက္
ပင္မရံုးခ်ဳပ္၊    5,379 ေယာက္
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1,242ခု
(အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့ ္လမ္းစဥ္မ်ားတူညီသည့ ္နည္းလမ္းတ ူတြဲဖက ္ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင)္
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http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

http://www.mitsubishicorp.com

မီဆူဘီရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ CSR ႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  

အစရိွသည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ 

ဝက္ဘ္ ဆုိက္ www.mitsubishicorp.com ကုိ 

ဝင္္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ ဗီဒီယိုဖုိင္၊ ကုမၸဏီသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ေၾကာ္ျငာ နမူနာမ်ား 

အစရိွသည္တို႕ကုိ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

   


