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Mitsubishi Corporation Building
3-1 Marunouchi 2 chome,Chiyodaku,Tokyo ,1008086,Japan
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ ရံုးအေနၿဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႐ံုး 

Marunouchi Park Building
6-1 Marunouchi 2 chome,Chiyodaku,Tokyo ,1008086,Japan

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

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ CSR ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား  အစရိွသည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေသးစိတ္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ ဆုိက္ 
www.mitsubishicorp.com/global ကုိ 
ဝင္္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ ဗီဒီယိုဖုိင္၊ ကုမၸဏီသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ေၾကာ္ျငာ 
နမူနာမ်ား အစရိွသည္တို႕ကုိ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
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(ေပါင္းစည္းကုမၸဏီအေရအတြက္သည ္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားက 
ဆက္စပ္စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကိ ုထည့္သြင္းထားေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္ကုမၸဏီအေရအတြက္ကိ ုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။)
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သီးျခား ၅၂၁၇ ဦး
(မီဆူဘီရွ ီေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လက္ေအာက္ခ ံကုမၸဏီမ်ားရွိဝန္ထမ္းအေရအတြက)္ 
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မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၂၀၁၇
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မာတိကာ

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာတိုးတက္မႈဆီသို႕ 
ဦးတည္အားထုတ္မႈ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၊ ကုမၸဏီတြင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ

ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈

စီမံခန္႔ခြဲသူ

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အဓိက လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
တဲြဖက္ကုမၸဏီမ်ား

မိတ္ဆက္လႊာ
အဖြဲ႕အစည္း၏ အေတြးအျမင္ / အဖြဲ႕အစည္း၏ သမိုင္း

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား မိတ္ဆက္
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည္႔တင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

မိတ္ဆက္

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MC) သည္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရး၊ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ စြမ္းအင္၊ ဓာတ္သတၱဳ၊ စက္ယႏၲရား၊ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေန႕စဥ္လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ 

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးနီးပါးကို တည္ေထာင္ကာ 

လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ ့အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  MC ၏ လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ 

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ စြမ္းအင္သစ္၊ 

အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအပါအဝင္ 

တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္မည့္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါဝင္လာေစျခင္းျဖင့္ ယခင္ သမားရိုးက် ကုန္သြယ္ေရး 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႕လာသည္။

ကမာၻတစ္လႊားရွိ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း ၉၀ခန္ ့တြင္ ကုမၸဏီရုံးႏွင့္ 

လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ထို႔အၿပင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း 

၁၂၀၀ခန္႔ ႏွင့္အတူ  MC တြင္္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံရိွ ဝန္ထမ္းေပါင္း  ၇၀၀၀၀ေက်ာ္ 

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည္။



မီဆူဘီရွီသည္ 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

႐ိုးသားမႈ ႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈရိွၿခင္း 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ 
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

သိျမင္နားလည္မႈရွိၿခင္း 

“Shoki Hoko” “Shoji Komei” “Ritsugyo Boeki”

မီဆူဘီရွီစတုတၳ ဥကၠ႒ Koyata Iwasaki ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Mitsubishi Shoji Kaisha) 

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

မီဆူဘီရွီကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎ အေျခခံမူ ၃ရပ္ကုိ MC ၏ ကုမၸဏီ 

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

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

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

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းၿဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ကာ တိုးတက္ ေအာင္ၿမင္ လ်က္ရိွသည္။

ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အေတြးအျမင္ _ ကုမၸဏီ၏အေျခခံမူူ သုံးရပ္

(၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ မီဆူဘီရွီအုပ္စု အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မီဆူဘီရွီKinyokai အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္  ကုမၸဏီ၏ အေျခခံမူ 
၃ရပ္အား ယေန႔ေခတ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္)

တည္ေထာင္ျခင္း ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ မီဆူဘီရွီေကာ္ပုိေရးရွင္းကို အသစ္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထုိႏွစ္တြင္ပင္ တုိက်ိဳႏွင့္ အုိဆာကာ စေတာ့ရွယ္ယာ 
ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ပါဝင္္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆုံး စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 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 မီဆူဘီရွီကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤ မႈဝါဒ 
အသစ္သည္ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ၿပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးရာတြင္ 
အေရးပါေသာ အရာတစ္ခု 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 ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ လုပ္ငန္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ကုိ စနစ္တက် 
ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  ၎၏ ကုမၸဏီ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  ဌာနခဲြကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထိုဌာနခြဲကို ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္လႊား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕တို႕ကို အသစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  အမ်ိဳးမ်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အေၿခခံသည့္ ပုိမုိခုိင္မာေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ “ ႏွစ္လည္စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၂” ကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ 
ဇူလုိင္လတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္  “မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ - ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းဆီသို႕ ၂၀၁၅” ကို  ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အသစ္ျပန္လည္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ  
ဝင္ေငြကိုတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္  ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ရင္းႏွီးမတည္ေငြကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစမည့္ MC အဖြဲ႕ Circa 2020 ၏အျမင္ကို 
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္မူ “နွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ၂၀၁၈” ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ သမိုင္း
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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
စင္တာက႐ုစ္
ဘုိဂိုတာ
စန္တီ ယာဂုိ
ကာရာကက္စ္
အက္ဆန္းစီယန္
ဗ်ဴႏုိေအးရိစ္
ေဆာေပါလုိ
ရီယို ဒီ ဂ်နဲ႐ုိး
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
ကြာလာလမ္ပူ
ဘင္တူလူ

MC ကုမၸဏီမ်ား တည္ရွိရာေနရာ

ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးဆုိင္ရာစီးပြားေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းသည္ 
ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာယိမ္းယိုင္မႈသည္ ၾကီး
မားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
အျခားေသာစြန္႔စားမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေျခလွမ္းဦးထားျခင္းက အေရးၾကီးၿပီး 
ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ေျပာင္းလဲေနေသာစီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းတြင္ လက္ရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားရယူျခင္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအခ်က္မွာ တစ္ကမာၻလုံးရွိ 
႐ုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း 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၏ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံတြင္ 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 
တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခုခံကြာကြယ္ႏိုင္မႈ စသည့္႐ႈေထာင့္တို႕မွ စုေပါင္း 
အေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုေပၚရွိ ကုမၸဏီ၏တန္ဖိုးကိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္ 
ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ထူးျခားေသာအေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတံု႔ျပန္ရန္ 
အတူတကြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႐ုံးမ်ားအပါအဝင္္ MC သည္ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ 

၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး  ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း ၉၀ခန္ ့မွ ကုမၸဏီအုပ္စု ၁၂၀၀ခန္႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔အေျခအေန)

ေျမာက္အေမရိက

ကုမၸဏီရုံး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲ ၂၀ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၁၀ ဖြဲ႕

လက္တင္ အေမရိက

ကုမၸဏီရုံး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲ ၁၈ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၁၂၀ ဖြဲ႕

စင္ကာပူ
ဖႏြမ္းပင္
ဗီယင္က်င္း
ဟႏြိဳင္း
ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕
ဂ်ာကာတာ
ဆူရဘယ
ဘန္ဒါ ဆရီ ဘာဂါဝန္
မနီလာ
မဲလ္ဘုန္း
ဆစ္ဒနီ
ပါ့သ္
ဘရစ္စ္ဘိန္း
ေမာင့္၀ယ္ဗာလီ
ေအာ့ကလန္း
ဆုိးလ္
ခြန္ယန္း
ဖုိဟန္
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အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ဗဟို အာရွ

ကုမၸဏီရုံး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲ ၃၅ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၅ ဖြဲ႕ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိက

ကုမၸဏီရုံး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲ ၄၀ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၂၁ ဖြဲ႕

အာရွႏွင့္  ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား

ကုမၸဏီရုံး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲ ၅၁ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၃၂ ဖြဲ႕

အေရွ႕အာရွ

ကုမၸဏီရုံး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲ ၂၆ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၈၆ ဖြဲ႕

ဂ်ပန္

ကုမၸဏီရုံး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရုံးခြဲ ၂၆ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၃၅၄ ဖြဲ႕

႐ုံးခ်ဳပ္၊ တိုက်ိဳ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ရံုးအေရအတြက္ : ၂၆ ေနရာ 
(ဌာနခြဲ ၁၅ ခုအပါအဝင္)

ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ ရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ  
အေရအတြက္ : ၁၉၀ ေနရာ
(စီမံကိန္းရံုး ၃၅ ရံုးအပါအဝင္)

* ႐ုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကုိ 
အမွတ္အသားျပဳထားသည္။ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ စီမံကိန္း႐ုံးမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္႐ုံးမ်ား 
မပါဝင္္ပါ။)

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

* ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ လက္ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
စုေပါင္းစာရင္းအင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည့္ 
တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္္ေသာ္လည္း MC ၏ ေဒသဆိုင္ရာ ၄၆ ခုႏွင့္ စုေပါင္းစာရင္းအင္း
နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျခားလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားမပါဝင္ပါ။

* အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ခံအရာရွိ (ျပည္တြင္း) မွ 
    ျပည္တြင္းၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးမွဴး၏လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီအုပ္စုအေရအတြက္ ၁၂၂၈ ခု
(လက္ခြဲကုမၸဏီ ၇၈၈ ခု၊ ရွယ္ယာနည္းလမ္းအားျဖင့္ေပါင္းစည္းကုမၸဏီ ၄၄၀ ခု)

MC ၏ ေဒသဆုိင္ရာ CEO မ်ား

႐ုံးခ်ဳပ္
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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

စီမံခန္႕ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာ အစည္းအေဝး

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ေၿဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ေကာ္မတီ

ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

AI/IoT တိုးျမႇင့္ျခင္းအစည္းအေဝး

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရိွအႀကီးအကဲ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ အေျခအေန)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းဌာနဆိုင္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန

ဥပေဒ ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးဌာန

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လ႔ူအရင္းအျမစ္ ဌာန

တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စုေပါင္းညီညႊတ္မႈအဖြဲ႔အစည္းဌာန

စီမံမႈႏွင့္သုေတသနဌာန

ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဌာန

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲေရး  ဌာန

လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈတိုးျမႇင့္ေရးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စာရင္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာန

ဘ႑ာေရးဌာန

စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ M&A အၾကံေပးဌာန

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား 
ဆက္ဆံေရးရာဌာန

IT စီမံကိန္းဌာန

IT ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း 

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအုံ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား 
အဖြဲ႕

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕

* ရံုးခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ CEOရံုး

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေၿခခံအေဆာက္အအုံ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ ေရး ဌာန

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  စီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ

စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး 
ဌာနခြဲ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ CEOရံုး

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနႀကီး

လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္းဌာနခြဲ

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  ဌာနခြဲြဲ

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ 
CEOရံုး

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ 
အမွတ္ ၁ ဌာနခြဲ

သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ 
အမွတ္ ၂ ဌာနခြဲ

ေရနံႏွင့္ ကာဗြန္စြမ္းအင္လုပ္ငန္း 
ဌာနခြဲ

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ CEOရံုး

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရး  
ဌာန

သံမဏိ လုပ္ငန္း ဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရး ဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဌာနခြဲ

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ CEOရံုး

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

စက္မႈဆိုင္ရာ စက္ယႏၲရား 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

သေဘၤာ၊ေလယာဥ္ႏွင့္ 
အာကာသဆိုင္ရာဌာနခြဲ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

အီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕ CEOရံုး

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

လုပ္ငန္းသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဌာန

ေရနံႏွင့္ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္း 
ဌာနခြဲ

အေျခခံဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္း 
ဌာနခြဲ

ဇီ၀သိပၸံဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး 
အဖြဲ႕CEOရံုး

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန

လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝေရးဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသံုးကုန္ဌာနခြဲ

လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး 
အရင္းအၿမစ္ ဌာနခြဲ

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
မိတ္ဆက္ျခင္း

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးအဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

သတၱဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္ယႏၲရားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
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လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ကေနဒါ)

�������	����������������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (မကၠဆီကို)

Aguas CAP 
ေရလုပ္ငန္း（ခ်ီလ）ီ

������������
��
��������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ခ်ီလီ)

Diamond Transmission Corporation Limited
လွ်ပ္စစ္သြယ္ပို႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္္ငန္း (UK)

	�������
����������� 	��������������GmbH
လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘတ္ထရီ (ဂ်ာမနီ)

TCV Stevedoring Company S.A
ဆိပ္ကမ္းမ်ား(စပိန္)

Calik Enerji
EPC စက္ရံု (တူရကီ)

����������	����������������������������������
စက္႐ံုEPC (႐ုရွား)
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လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC (ဥဇဘက္ကစၥတန္)
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EPC စက္ရံု (ဥဇဘက္ကစၥတန္)

� ����� ������� ������������������	�������
EPC စက္ရံု (တာ့ခ္မင္နစၥတန္)

Umm Al Houl Power 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား/ေရလုပ္ငန္း (ကာတာ)

Metito
ေရလုပ္ငန္း (အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု)

����������������� �����������
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု)

������� ����	������ 
����������������� 
����	������	�������
EPC စက္ရံု (အိႏၵိယ)

� ���������������
��������	������	�������
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC(ထုိင္ဝမ္)

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

���������������������������
(အီဂ်စ္)

�������������������������������	�������
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC (ကင္ညာ)

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

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC（အင္ဒိုနီးရွား）

TRILITY
ေရလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

Chiyoda ����� စက္ရုံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

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

Japan �� �������������� ေရလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

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

MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-Ene)
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ရုံးငယ္မ်ား(ဂ်ပန္)သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ ကုမၸဏီ

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 ၾကီးမားေသာ
ပင္လယ္ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ဆီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

DGC ကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ MC ၏ေဒသဆိုင္ရာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္
လုပ္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ စက္ရံုသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္စြာ
လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၈ခုႏွင့္ ေလအား
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၂ခု( စုစုေပါင္းစြမ္းရည္ ၂၅၀၀မဂၢါဝပ္) 
ကိုထိန္းသိမ္းထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (USA)

Diamond ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ 
ကုမၸဏီ (DGC)
ေျမာက္အေမရိကရွိ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ IPP 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ရန္ DGE ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
DGE သည္ ကမ္းလြန္ေလအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ ျပန္လ
ည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္က႑ရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းထားတစ္ခုကိုရရွိရန္ 
ေဒသခံစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ DGE 
သည္ လက္ရွိတြင္ ပါဝါစြမ္းရည္ ၅၀၀မဂၢါဝပ္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

စြမ္းအားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (UK)

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

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

မီးရထားသံလမ္း (ကာတာ)

ဒိုဟာေျမေအာက္မီးရထားစနစ္
ကာတာႏိုင္ငံရွိ ပထမဆံုး  အလိုအေလ်ာက္စက္ကိုအ 
ျပည့္အဝအသံုးျပဳထားေသာ ေျမေအာက္မီးရထားစနစ္-  
ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ

©SBM  ကမ္းလြန္

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 (SS)
သုံးစြဲသူစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့
သို႕ ၄င္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  O&M အပါအဝင္ 
ေရေပးေဝေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
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������������	� PV 	���������������������� 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ကေနဒါ)

�������	����������������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (မကၠဆီကို)

Aguas CAP 
ေရလုပ္ငန္း（ခ်ီလ）ီ

������������
��
��������������
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (ခ်ီလီ)

Diamond Transmission Corporation Limited
လွ်ပ္စစ္သြယ္ပို႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္္ငန္း (UK)

	�������
����������� 	��������������GmbH
လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘတ္ထရီ (ဂ်ာမနီ)

TCV Stevedoring Company S.A
ဆိပ္ကမ္းမ်ား(စပိန္)

Calik Enerji
EPC စက္ရံု (တူရကီ)

����������	����������������������������������
စက္႐ံုEPC (႐ုရွား)

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

ေလဆိပ္မ်ား(မြန္ဂိုလီးယား)

� �����������������������	������	�������
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC (ဥဇဘက္ကစၥတန္)

� ����� ������� ������������������	�������
EPC စက္ရံု (ဥဇဘက္ကစၥတန္)

� ����� ������� ������������������	�������
EPC စက္ရံု (တာ့ခ္မင္နစၥတန္)

Umm Al Houl Power 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား/ေရလုပ္ငန္း (ကာတာ)

Metito
ေရလုပ္ငန္း (အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု)

����������������� �����������
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု)

������� ����	������ 
����������������� 
����	������	�������
EPC စက္ရံု (အိႏၵိယ)

� ���������������
��������	������	�������
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC(ထုိင္ဝမ္)

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

���������������������������
(အီဂ်စ္)

�������������������������������	�������
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC (ကင္ညာ)

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

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EPC（အင္ဒိုနီးရွား）

TRILITY
ေရလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

Chiyoda ����� စက္ရုံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

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

Japan �� �������������� ေရလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

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

MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-Ene)
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ရုံးငယ္မ်ား(ဂ်ပန္)သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ ကုမၸဏီ

လီသီယမ္ စြမ္းအင္ ဂ်ပန္သည္  ကမာၻ႕ပထမဆံုး 
ပမာဏမ်ားစြာထုတ္လုပ္သူျဖစ္ျပီး ၾကီးမားေသာစြမ္းရည္၊ 
ျမင့္မားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိသည့္ လီသီယမ္အိုင္းယြန္ 
ဘတ္ထရီမ်ားကို  ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ MMC ၏ “Outlan-
der” ဟုေခၚသည့္ ပလပ္ကင္ ဆားကစ္ျပားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအျပင္ 
ဘတ္ထရီမ်ားကိုလည္း ဥေရာပရွိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံသို႔ 
ေပးပို႔ေရာင္းခ်သည္။

လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘတ္ထရီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

လီသီယမ္ စြမ္းအင္ ဂ်ပန္
စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ လီသီယမ္အိုင္းယြန္ဘတ္ထရီ 
ပမာဏမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ျခင္း

၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားရွိ IPP လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ရန္ DGA ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
ကုမၸဏီသည္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္သစ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈျမင့္မားသည့္ 
IPP စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးရန္အတြက္ ေဒသခံစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္အတူ 
ရင္းႏွီးစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုစီမံကိန္းအသစ္
မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္မႈသည္ 
စြမ္းအင္၁၁၀၀မဂၢါဝပ္ကို ထုတ္လုပ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း (ေဟာင္ေကာင္)

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

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အစဥ္တုိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖိုးကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ဝင္ေငြရရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား

ကုိ ရည္ရြယ္ေသာ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ျမင့္မားလာၿပီး ထုိသုိ႕ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ မွီခိုအားထားစရာမလုိဘဲ  အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏိုင္မည့္

နည္းပညာႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး  စီးပြားေရးဆုိင္ရာစနစ္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

စီးပြားေရး ဌာနႀကီး၊ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္မႈ ဌာနႀကီး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရး ဌာနႀကီး တုိ႔ိကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ကုန္သြယ္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ ေရ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အဓိက ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လုပ္ငန္းမ်ား အသစ္ၿပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေတြ႕ၾကဳံရမည့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိကာကြယ္ၿခင္း ၊ 

ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲ၍ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့ၿခင္း အစရိွသည္တို႕တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လီ

သီယမ္အိုင္းယြန္ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယေန႔ ေခတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာယာဥ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား 

ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

MC ဥကၠ႒၏ လက္ေအာက္တြင္တုိက္ရိုက္တည္ရွိေသာ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ 

ငန္းအဖြဲ႕သည္ ဌာနႀကီး၃ခု ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ဌာနႀကီး၊ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္္ေရး ဌာနၾကီးႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္း ဌာနၾကီးတုိ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းျပီး လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ စက္မႈအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုနယ္ပယ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၎ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိ အရင္းခံျပီး ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာမႈကုိ 

တားဆီးျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္လံုျခဳံမႈရွိေရး အာမခံခ်က္အတြက္ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ 

စသည့္ အနာဂတ္ရာစုႏွစ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ယာဥ္မ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႕မႈတြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 

လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘတ္ထရီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရး ဌာနခြဲ

လီသီယမ္အိုင္းယြန္ ဘက္ထရီမ်ား
စြမ္းအားႏွင့္ 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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Diamond Realty Investment, Inc  (Dalllas)
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (USA)

MC Aviation Partners Americas Inc.
ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္း (USA)

MCAP EUROPE Inc.
ေလယာဥ္အငွားခ်ျခင္း (အိုင္ယာလန္)

��������� �������������� LT Europe GmbH
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ာမနီ)

MC Logistics CIS LLC
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ရုရွား)

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity)
ယာဥ္ငွားရမ္းမႈ (တူရကီ)

AJIL Financial Services Company
အေထြေထြငွားရမ္းမႈ(ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား)

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ္)����������� ������������������� ���� �����������
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ္)Ningbo ��������� ������������������� ���� �����������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ္)Xuzhou ��������� ������������������� ���� �����������

အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (တရုတ္)��������� �������������� LT (Shanghai) Co., Ltd.

������� BPO �������� ���� ���������������	����		��
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပုိင္)

����� ��������
 အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ျမန္မာ)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (အိႏၵိယ)

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

အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း(စင္ကာပူ)	�������� ���� ���������������������� (AIGF)

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

Jakarta �������� BSD ������������ ���� ����
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. MCLOGI ARK INDONESIA
အေထြေထြေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး (အင္ဒိုနီးရွား)

������������� ��� �� �� �������������������
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဂ်ပန္)

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

���������UFJ ������������ ����� ����������� �������
အေထြေထြ ငွားရမ္းျခင္း၊ အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျခား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(ဂ်ပန္)

������������������������ ������ ယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း (ဂ်ပန္)

������������������������������
����� �������������
ပိုင္ဆုိင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (ဂ်ပန္)

�������� ����� The Manor Central Park
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဗီယက္နမ္)

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

Cavite-Laguna Technopark �������� အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပုိင္)

၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ MCUBS သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်မႈ REIT အျဖစ္ ဂ်
ပန္လက္လီေရာင္းခ်မႈရန္ပံုေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ ပိုင္ဆိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာ
တူညီခ်က္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အၾကီးဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈရင္းႏွီးမတည္ေငြတစ္ခုကို 
ပိုင္ဆိုင္သည့္အျပင္ MCUBS သည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုရန္
ပံုေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဂ်ပန္၏ပထမဆံုးစက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပစၥည္း REIT ႏွင့္အတူ ပိုင္
ဆိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အျပီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ MCUBS သည္ 
REIT ရံုး၊ MCUBS MidCity ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာတူ
ညီခ်က္ကို ဦးေဆာင္သည့္ MCUBS MidCity Inc. ၏အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္ျဖစ္လာသည္။

အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း (REIT) (ဂ်ပန္)

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

ရန္ပုံေငြမ်ားကို အစုလိုက္ဖြဲ႕စည္းၿပီး စုစုေပါင္း ၁၃၉၀ မီလီယမ္ေဒၚလာျဖင့္ 
လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မွတ္တမ္းရွိေသာ 
ေဒသဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ ကြၽမ္းက်င္ပညာမ်ားႏွင့္ MC 
မွပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း အသိပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္တို႔ကိုအ
သံုးျပဳကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေနရာရွိ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးျမင့္တက္လာေစေရး 
ႀကိဳးစားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း (USA)

One Rock Capital Partners
ေျမာက္အေမရိကရွိ အလတ္စားေစ်းကြက္ကုမၸဏီမ်ားကို 
ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပံုေငြ

Diamond Realty Investment (DRI) သည္ ကမာၻေပၚရွိ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္အ
ၾကီးဆံုးေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းသားအိမ္ရာအေဆာင္အေဆာက္အအံုႏွင့္ 
မိသားစုေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖြဲ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႕ကို အထူးျပဳထားေသာတက္ၾကြမႈရွိသည့္ရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားကတည္းကပင္ DRI 
သည္ စုစုေပါင္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဘီလီယံထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ 
တန္ဖိုးျဖင့္ စီမံကိန္း ၁၃၀ေက်ာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ DRI သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အီလက္
ထေရာနစ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းခံမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈပံုစံေျပာင္းေရႊ႕ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘဝပုံစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
လူဦးေရစာရင္းေကာက္မႈမ်ားထဲရွိ ဒိုင္းနမစ္ပံုစံ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ
ကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုေသာ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရသည့္ အနာဂတ္အိမ္ျခံေျမ
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုရည္ရြယ္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (USA)

Diamond Realty Investment, Inc. (DRI)
သက္ေသျပၿပီးေသာ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ျခံေျမ
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ
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�������������� ������� ����


������������ Orange Country (OC) �������������������������
������������ BSD ��� ���������������� ���� �����������

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

��������������� Yoma Central ���������������� ���� ����

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

MC Aviation Partners Americas Inc.
ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္း (USA)

MCAP EUROPE Inc.
ေလယာဥ္အငွားခ်ျခင္း (အိုင္ယာလန္)

��������� �������������� LT Europe GmbH
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ာမနီ)

MC Logistics CIS LLC
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ရုရွား)

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity)
ယာဥ္ငွားရမ္းမႈ (တူရကီ)

AJIL Financial Services Company
အေထြေထြငွားရမ္းမႈ(ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား)

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ္)����������� ������������������� ���� �����������
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ္)Ningbo ��������� ������������������� ���� �����������

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (တရုတ္)Xuzhou ��������� ������������������� ���� �����������

အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (တရုတ္)��������� �������������� LT (Shanghai) Co., Ltd.

������� BPO �������� ���� ���������������	����		��
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပုိင္)

����� ��������
 အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ျမန္မာ)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (အိႏၵိယ)

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

အေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း(စင္ကာပူ)	�������� ���� ���������������������� (AIGF)

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

Jakarta �������� BSD ������������ ���� ����
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. MCLOGI ARK INDONESIA
အေထြေထြေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး (အင္ဒိုနီးရွား)

������������� ��� �� �� �������������������
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဂ်ပန္)

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

���������UFJ ������������ ����� ����������� �������
အေထြေထြ ငွားရမ္းျခင္း၊ အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျခား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(ဂ်ပန္)

������������������������ ������ ယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း (ဂ်ပန္)

������������������������������
����� �������������
ပိုင္ဆုိင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (ဂ်ပန္)

�������� ����� The Manor Central Park
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဗီယက္နမ္)

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

Cavite-Laguna Technopark �������� အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (ဖိလစ္ပုိင္)

MCLOGI ကို ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ 
အာရွ၏အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 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

MC Aviation Partners Inc.တြင္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရွိျခ
င္းကို  အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ MC သည္ ေလယာဥ္ငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္းထဲရွိ 
လိုသလိုလႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကို 
ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ MC ၏ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးရွိ ရံုးေပါင္း၂၀
၀ေက်ာ္ကိုပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္အတူ MCAP သည္ တိုက်ိဳ၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ 
ႏွင့္ဒဗၺလင္ျမိဳ႕တို႕တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

MC Aviation Partners Inc.
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနေသာ 
ကုမၸဏီ

၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး Marunouchi Capital သည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကို 
အဓိကထား၍  ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပံုေငြႏွင့္ပက္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ Marunouchi Capital သည္ ဒုတိယရန္ပံုေငြတစ္ခုကို 
စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ Marunouchi Capital သည္ MC ၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ 
တစ္ကမာၻလုံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္အျဖစ္ ၄င္း၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ တန္ဖိုးကိုထပ္၍ျမႇင့္
တင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Marunouchi Capital
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပံုေငြ စက္မႈဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕သည္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ 

အငွားခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ရွယ္ယာႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေသာလုပ္ငန္းမ်ား 

စသည့္ နယ္ပယ္ ၅ရပ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ အသိပညာႏွင့္ဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအသံုးခ်ကာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ 

တစ္ကမာၻလုံုးဆိုင္ရာ စုေပါင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္အျပင္ MC သည္စုေပါင္းတန္ဖိုးတိုးပြားရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာရင္းႏွီးမတည္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၄င္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈစီမံ

ခန္႔ခြဲျခင္းကိုုုေကာင္းစြာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္း ဌာနခြဲ

လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (ပုဂၢလိကရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္း ၊ ဘက္စံုငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ယာဥ္ 
ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ၊ ေလယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း ၊ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ငွားရမ္းျခင္းအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပေလ ေၾကာင္းဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အႀကီးစားၿမိဳ႕ျပ အိမ္ျခံေျမတိုးတက္ေရး၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ CRE နည္းဗ်ဴဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဆက္စပ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ 
စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္း လုပ္းငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

သယ္ယူပို႔ေဆာင္၊ စီမံေရး ဌာနခြဲ ျပည္တြင္းျပည္ပအေထြေထြသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ၊ သေဘၤာအေျမာက္အျမား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ 
သေဘၤာလိုင္းမိတ္ဆက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား စသည့္ အၾကီးစား အေထြေထြ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ၊ 
ျပန္လည္အာမခံလုပ္ငန္း ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္း ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
အတိုင္ပင္ခံျခင္း

(CG ပံု)
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	�����������LPG ������������

LNG Canada �
�������
(ကေနဒါ)

Petro-Diamond Inc. (PDI) 
ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

CIMA ENERGY
ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရနံစိမ္းေစ်းကြက္ (USA) Mexico ���������

ေရနံစိမ္း လုပ္ငန္း
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ တိုးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Venezuela
Orinoco Heavy Oil တိုးတက္မႈ 
(ဗင္နီဇြဲလား)

Cote d’lvoire ��������
ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း
(အိုင္ဗရီကုိစ့္)

Gabon
ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္ျခင္း
(ဂါဘြန္)

Angola ��������
ေရနံစိမ္းတိုးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း
(အင္ဂိုလာႏိုင္ငံ)

Garraf ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္ျခင္း (အီရတ)္

SGU �
�������
(အီရတ္)

Qalhat LNG (အိုမန္)

Oman LNG
(အိုမန္)

������� � �
�������
(ရုရွား)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
ေရနံ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈဂိတ္ (ဂ်ပန္)

Kanokawa Terminal Co., Ltd. 
ေရနံေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး (ဂ်ပန္)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd. 
ေရနံသန္႕စင္ျခင္း(ဂ်ပန္)

Namikata Terminal Co., Ltd.  
LPG စသည ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ျခင္း၊  သီးသန္႕ထားျခင္း (ဂ်ပန္)

PMC Tech Co., Ltd.
Needle Coke ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

 (ေတာင္ကိုရီးယား)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., Ltd.
Aluminium သတၱဳက်ိဳရာတြင္သံုးေသာ

 Anode ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း (တရုတ္)

Myanmar
ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္း
(ျမန္မာ)

��������� LNG
(ဘရူႏိုင္း)Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd (PDS) 

ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

Diamond Gas International (DGI) LNG ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)
������� LNG (မေလးရွား)

MedcoEnergiသုိ႕ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (အင္ဒိုနီးရွား)
Kangean ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Kimberly လုပ္ငန္း ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း (ဩစေၾတးလ်)

Browse LNG (ၾသစေၾတးလ်)

North West Shelf (NWS) LNG (ၾသစေၾတးလ်)

Wheatstone LNG (ၾသစေၾတးလ်)

������ LNG �
�������
(အင္ဒိုနီးရွား)

Papua New Guinea
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူစမ္းရွာေဖြေရး၊ တုိးတက္ေရး 
(ပါပူးဝါး နယူဂီနီ)

Petro Diamond Australia（PDA）
ဒီဇယ္တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း
(ဩစေၾတးလ်)

MC ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၊ မီဆူဘီရွီအရည္ပံုစံေရနံဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီႏွင့္ Idemisu 
Kosan ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၊ Idemisu Gas and Life ကုမၸဏီတို ့သည္ Astomos 
Energy ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကို အတူတကြတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Astomos သည္ 
LPG ကိုအဓိကထားေသာ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္
ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိေလာင္စာဆီ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ စက္ဆီမ်ား ႏွင့္ စြမ္းအားျမင့္ေခ်ာဆီမ်ားကိုလည္း 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။

LPG တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Astomos Energy Corporation
ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး LPG လုပ္ငန္းတစ္ခု

Cameron LNG သည္ US မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အရည္သို႕ေျပာင္းလဲ၍တင ္
ပို႕ျခင္းစီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎သည္ ေယွလေက်ာက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္
စဥ္ေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွစၿပီး တင္ပို႕ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားကာ MC ကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တတိယေျမာက္တစ္ခုျဖစ္ျပီး 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ LNG ၁၂မီလီယံတန္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္
ထားသည္။ Cameron LNG သည္ တည္ျငိမ္ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုကူ
ညီေပးရန္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

LNG အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Cameron LNG စီမံကိန္း
US အေျချပဳ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ 
ကုန္တင္ပို႕ျခင္း

Montney ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းသည္ ကေနဒါအေနာက္ပိုင္း 
British Columbia ျပည္နယ္ Montney ေဒသတြင္ Enkana ကုမၸဏီႏွင့္အတူ 
ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေယွလေက်ာက္ ဂတ္စ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈလုပ္ငန္း 
ျဖစ္ၿပီး ၾကြယ္ဝေသာသိုေလွာင္မႈပမာဏႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္မား
မႈျဖင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ေယွလေက်ာက္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေဒသတြင္းေရာင္းခ်ရန္အတြက္သာမကဘဲ အရည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး 
ဂ်ပန္ကိုအစျပဳ၍ အေရွ႕အာရွေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္း (ကေနဒါ) 

Montney Shale သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း
ကေနဒါထြက္ ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တိုးတက္မႈ
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LNG Canada �
�������
(ကေနဒါ)

Petro-Diamond Inc. (PDI) 
ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

CIMA ENERGY
ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရနံစိမ္းေစ်းကြက္ (USA) Mexico ���������

ေရနံစိမ္း လုပ္ငန္း
စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ တိုးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Venezuela
Orinoco Heavy Oil တိုးတက္မႈ 
(ဗင္နီဇြဲလား)

Cote d’lvoire ��������
ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း
(အိုင္ဗရီကုိစ့္)

Gabon
ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္ျခင္း
(ဂါဘြန္)

Angola ��������
ေရနံစိမ္းတိုးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း
(အင္ဂိုလာႏိုင္ငံ)

Garraf ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္ျခင္း (အီရတ)္

SGU �
�������
(အီရတ္)

Qalhat LNG (အိုမန္)

Oman LNG
(အိုမန္)

������� � �
�������
(ရုရွား)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
ေရနံ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈဂိတ္ (ဂ်ပန္)

Kanokawa Terminal Co., Ltd. 
ေရနံေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး (ဂ်ပန္)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd. 
ေရနံသန္႕စင္ျခင္း(ဂ်ပန္)

Namikata Terminal Co., Ltd.  
LPG စသည ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ျခင္း၊  သီးသန္႕ထားျခင္း (ဂ်ပန္)

PMC Tech Co., Ltd.
Needle Coke ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

 (ေတာင္ကိုရီးယား)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., Ltd.
Aluminium သတၱဳက်ိဳရာတြင္သံုးေသာ

 Anode ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း (တရုတ္)

Myanmar
ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္း
(ျမန္မာ)

��������� LNG
(ဘရူႏိုင္း)Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd (PDS) 

ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

Diamond Gas International (DGI) LNG ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)
������� LNG (မေလးရွား)

MedcoEnergiသုိ႕ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (အင္ဒိုနီးရွား)
Kangean ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Kimberly လုပ္ငန္း ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း (ဩစေၾတးလ်)

Browse LNG (ၾသစေၾတးလ်)

North West Shelf (NWS) LNG (ၾသစေၾတးလ်)

Wheatstone LNG (ၾသစေၾတးလ်)

������ LNG �
�������
(အင္ဒိုနီးရွား)

Papua New Guinea
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူစမ္းရွာေဖြေရး၊ တုိးတက္ေရး 
(ပါပူးဝါး နယူဂီနီ)

Petro Diamond Australia（PDA）
ဒီဇယ္တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း
(ဩစေၾတးလ်)

Mitsubishi Corporation Energy သည္ Mitsubishi Corporation၊ 
Mitsubishi Corporation Exploration၊ Mitsubishi Corporation Energy 
အျဖစ္ခြဲျခားထားေသာ ျပည္တြင္းေရနံထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ 
ဓာတ္ေငြ႕ဆီမွ ေလာင္စာဆီ၊ ကတၱရာေစး၊ စက္သံုးဆီ အထိ ပံ့ပိုးတာဝန္ယူၿပီး 
ေရနံထုတ္လုပ္ငန္း၏ ေရစုန္ အစိတ္အပိုင္းႀကီးကို လႊမ္းျခဳံထားပါသည္။

ေ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 အရည္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း 
(အင္ဒိုနီးရွား)

Donggi-Senoro LNG
ပထမဆံုးအာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ LNG စီမံကိန္း

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး အဖြဲ႕ 

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ သည္ ေန႕စဥ္ဘဝတြင္ မရွိမျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္အရင္း အျမစ္မ်ား တည္ၿငိမ္စြာရရွိႏိုင္ေရးအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ LNG ၊ ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊ ကာဗြန္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား 

ႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ LPG စသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းဆီသို႔အားထုတ္မႈကို 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ရွည္လ်ားေသာအခ်ိန္ကာလကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တည္ေထာင္လာခဲ့ေသာ ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ 

ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ပတ္သက္မႈကို အေလးထားရင္း ေျမာက္အေမရိက၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ၾသစေၾတးလ် စသည့္ 

လုပ္ငန္းရလဒ္ေကာင္းရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးဖလွယ္မႈကို တည္ၿငိမ္စြာ 

က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ေစေရးႏွင့္အတူ စင္ကာပူကိုအဓိကထားၿပီး ကမာၻ႔အေျခစိုက္မ်ား၏ အေရာင္းအေျခစိုက္ဌာနမ်ား၊ ေရာင္းခ်အားကို ခိုင္ခံ့ေစၿပီး 

စြမ္းအင္၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တည္ၿငိမ္သည့္ေထာက္ပံ့အားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီလ်က္ရွိပါသည္။

သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ 
အမွတ္ ၁၊ အမွတ္ ၂ ဌာနခြဲ

ေရနံဆီ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ တိုးတက္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ LNG ထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ကုန္သြယ္ေရး၊ သြင္းကုန္ေအဂ်င္စီ(ဂ်ပန္) စသည္

ေရနံႏွင့္ ကာဗြန္စြမ္းအင္လုပ္ငန္း  
ဌာနခြဲ

ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဇီဝေလာင္စာကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ကာဗြန္ထုတ္ကုန္မ်ားေပးသြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေနရာ (Mitsubishi Corporation Energy၊ Astomos Energy စသည္) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
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JCU
(Japan Canada Uranium)
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ကေနဒါ)

IOC (Iron Ore Company Of Canada)
သံရိုင္း (ကေနဒါ)

������������������
ျပြန္ေခ်ာင္းကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း (ကေနဒါ)

Coilplus, Inc.
သံမဏိျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (USA)

���������
ေၾကးနီ (ပီရူး)

��������
ေၾကးနီ : စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ပီရူး)

Escondida
ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

CAP S.A.
သံရိုင္း (ခ်ီလီ)

Los Pelambres ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

Anglo American Sur S.A. ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

CAP S.A.
သံရိုင္း (ခ်ီလီ)

����	� �����.��
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(မိုဇမ္ဘစ္)

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

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

MC ����������������������
 ����(�������������) �� �������

သံမဏိ္ျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထိုင္းႏိုင္ငံံ)

DIA ����������
����	��������� (��������������) �� �������
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ (ထိုင္းႏိုင္ငံံ)

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

 (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. ����
������������ �������������
သံေခ်ာင္းထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း

 (အင္ဒိုနီးရွား)

������
ေၾကးနီ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(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 သံတုိသံစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

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

����������������������� RtM �
��� �� ������� 
တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး(ဂ်ပန္)

����	������� ������� PGM (ပလက္တီနမ္အုပ္စုသတၳဳမ်ား) : ထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဂ်ပန္)

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

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

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

ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးေၾကးနီသတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Escondida 
ေၾကးနီသတၱဳတြင္း(၁၉၈၈) ႏွင့္အတူစတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္  
MCသည္ ခ်ီလီႏွင့္ပီရူးႏိုင္ငံတို႕တြင္ေၾကးနီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ား 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ MC သည္ Los Bronces 
သတၱဳတြင္းႏွင့္ ၾကီးၾကီးမားမားဖြံ႕ျဖိဳးမႈမရွိသည့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာမ်ား 
ကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ Anglo American Sur S.A. (AAS) ႏွင့္လည္း 
၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမ်ားအားလံုးသည္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ 
ကမာၻ႕အဆင့္မီျဖစ္သည္။

ေၾကးနီလုပ္ငန္း (ခ်ီလီ)

Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၊ AAS
ကမာၻကိုဦးေဆာင္ေနေသာ ေၾကးနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

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

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး(စင္ကာပူ)

မီဆူဘီရွိေကာ္ပိုေရးရွင္း  RtM 
ႏိုင္ငံတကာ Pte. ကုမၸဏီ (RtMI)
တစ္ကမာၻလုံုးဆိုင္ရာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး

Triland သတၱဳကုမၸဏီသည္ လန္ဒန္ သတၱဳ ေစ်းကြက္ (LME)ရွိ 
ဂ်ပန္၏တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္သတၱဳကြင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက ္
ကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ၁၉၇၁ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ၿပီး 
၄င္းသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးရွိ သံုးစြဲသူမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရေသာသတၱဳ 
ကုန္စည္ေစ်းကြက္ရွိ  ေစ်းႏႈန္းမျငိမ္သက္မႈကိုဆန္႕က်င္ေသာ 
ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ၿပီးေပးစြမ္းခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ ၄င္း၏ 
မ်ားစြာေသာသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူ Triland ေစ်းကြက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနၿပီး MC ၏ 
တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းကို တန္ဖိုးပိုျမင့္ေစသည္။

သတၱဳကုန္သြယ္မႈ (UK)

Trilandသတၱဳ ကုမၸဏီ
ဂ်ပန္၏တစ္ခုတည္းေသာLME သတၱဳကြင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား 
ေရးအဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီ
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JCU
(Japan Canada Uranium)
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ကေနဒါ)

IOC (Iron Ore Company Of Canada)
သံရိုင္း (ကေနဒါ)

������������������
ျပြန္ေခ်ာင္းကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း (ကေနဒါ)

Coilplus, Inc.
သံမဏိျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (USA)

���������
ေၾကးနီ (ပီရူး)

��������
ေၾကးနီ : စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ပီရူး)

Escondida
ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

CAP S.A.
သံရိုင္း (ခ်ီလီ)

Los Pelambres ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

Anglo American Sur S.A. ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

CAP S.A.
သံရိုင္း (ခ်ီလီ)

����	� �����.��
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(မိုဇမ္ဘစ္)

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

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

MC ����������������������
 ����(�������������) �� �������

သံမဏိ္ျပားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထိုင္းႏိုင္ငံံ)

DIA ����������
����	��������� (��������������) �� �������
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ (ထိုင္းႏိုင္ငံံ)

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

 (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. ����
������������ �������������
သံေခ်ာင္းထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း

 (အင္ဒိုနီးရွား)

������
ေၾကးနီ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(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 သံတုိသံစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

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

����������������������� RtM �
��� �� ������� 
တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး(ဂ်ပန္)

����	������� ������� PGM (ပလက္တီနမ္အုပ္စုသတၳဳမ်ား) : ထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဂ်ပန္)

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

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

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

BMA သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၉မီလီယံတန္ခန္႔ကိုထုတ္လုပ္ၿပီး ၄င္းသည္ 
ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး ကုတ္မီးေသြး လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ Mit-
subishi 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 Sojitz ကုမၸဏီ (ယခင္ Nissho Iwai ကုမၸဏီ္) 
တို႕ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ရွိေသာ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရံုးေပါင္း ၁၄၀ေက်ာ္ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ Metal One သည္ သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္း 
ခ်ျခင္းအျပင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ တီထြင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႕ကို 
စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈကိုပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
သံုးစြဲသူႏွင့္ သံမဏိထုတ္လုပ္သူ၏ ဆက္သြယ္မႈတန္ဖိုးျမွင့္တင္ေရးလုပ ္
ေဆာင္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။

သံထည္လုပ္ငန္း(ဂ်ပန္)

Metal One ကုမၸဏီ
သံထည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ 

ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ သည္ ပါးလႊာေသာအျပားႏွင့္ ထူေသာအျပား စသည့ ္ သံႏွင့္သံမဏိထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္သံသတၱဳရိုင္း စသည့္ သံမဏိကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကးနီႏွင့္အလူမီနီယမ္စသည့္ သံႏွင့္မဆိုင္ေသာသတၱဳမ်ား 

စသည့္နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေဖာက္သည္လိုအပ္ခ်က္ ကို တိတိက်က်ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ကမာၻ႔ေဈးကြက္ကိုလိုက္၍ လုပ္ငန္းကိုတိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ 

အျမတ္အစြန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးကို အျမင့္ဆံုးေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရွိပါသည္။

သတၱဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ယခုမွစ၍လည္း ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ကိုလုိက္၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သတၱဳ အရင္းအျမစ္၊ 

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့စြာ တည္ၿငိမ္စြာ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ 

ႂကြယ္ဝေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ကူညီသြားပါမည္။

သံထည္စီးပြားေရး ဌာနခြဲ အေထြေထြသံမဏိထုတ္ကုန္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သံမဏိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစီမံကိန္းမ်ား
ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ

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 တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
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MC Machinery Systems, Inc.
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ

 စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (USA)

MC Autos del Peru S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပီရူးႏိုင္ငံ)

MMC Chile S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ခ်ီလီႏိုင္ငံ)

MC Automobile (Europe) NV
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

(နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ)

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

MCE Bank Gmbh
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ဂ်ာမနီိႏိုင္ငံ) MMC Ukraine LLC.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း
 (ယူကရိန္းႏိုင္ငံ)

MMC Car Poland Sp. z o.o.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပိုလန္ႏိုင္ငံ)

MMC Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ရုရွား)

MC Factoring Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ရုရွား)

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (တရုတ္)

MM Cars Myanmar Limited
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္

 တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (ျမန္မာ)

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

ဓာတ္ေလွကား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း (အိႏၵိယ)
Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)Isuzu Motors India Pvt Ltd.

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd.
လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

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

Mitsubishi Motors
 Vietnam Co., Ltd.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္
 ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ဗီယက္နမ္)

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

Japan Space Imaging Corporation ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္အခ်က္အလက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)
SkymatiX ဘက္စံု remote sensing ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

������� UTE �
����� 
 Pty �����

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္ခ်ျခင္း
 (ၾသစေၾတးလ်)

MC သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံံတြင္အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုေရာင္းခ်ၿပီး ထိုင္းႏိုင ္
ငံံမွအျခားႏိုင္ငံေပါင္း၁၀၀ ေက်ာ္သို႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုတင္ပို႕ေရာင္းခ်သည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံံတြင္ Tri Petch အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုအာရံ ု
စိုက္ထားျခင္းျဖင့္ MC သည္ အီဆူဇူးကို  ထိုင္းႏိုင္ငံံရွိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္
တြင္ အေကာင္းဆံုးကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာေစရန္ အီဆူဇူးကိုကူညီေပးေသာ 
စက္ပစၥည္းထိန္းသိမ္း ၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံံရွိ အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
ထိုင္းႏိုင္ငံံ၏ေ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
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MC Machinery Systems, Inc.
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ

 စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (USA)

MC Autos del Peru S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပီရူးႏိုင္ငံ)

MMC Chile S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ခ်ီလီႏိုင္ငံ)

MC Automobile (Europe) NV
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

(နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ)

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

MCE Bank Gmbh
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ဂ်ာမနီိႏိုင္ငံ) MMC Ukraine LLC.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း
 (ယူကရိန္းႏိုင္ငံ)

MMC Car Poland Sp. z o.o.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပိုလန္ႏိုင္ငံ)

MMC Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ရုရွား)

MC Factoring Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး(ရုရွား)

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (တရုတ္)

MM Cars Myanmar Limited
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္

 တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (ျမန္မာ)

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

ဓာတ္ေလွကား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း (အိႏၵိယ)
Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)Isuzu Motors India Pvt Ltd.

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd.
လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

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

Mitsubishi Motors
 Vietnam Co., Ltd.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္
 ျဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ဗီယက္နမ္)

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

Japan Space Imaging Corporation ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္အခ်က္အလက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)
SkymatiX ဘက္စံု remote sensing ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)
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ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္ခ်ျခင္း
 (ၾသစေၾတးလ်)

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏ပထမဆံုး
တီထြင္သူျဖစ္သည့္ Nikken Corporationသည္ တစ္ႏို္င္ငံလံုးတြင္ 
စင္တာ၂၃၉ခုဖြင့္လွစ္ထားေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာစက္မႈလုပ္ငန္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။ MC ၏ကြန္ရက္ကိုတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ Nikken သည္ 
ငွားရမ္းမႈတြင္သာမက ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးမႈတိုးတက္ေအာင္
လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္း(ဂ်ပန္)

Nikken ကုမၸဏီ
ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းရွိ အမ်ားပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

MC သည္ အင္ဒိုနီးရွားအေျချပဳ MMC ႏွင့္ MFTBC ကုန္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ေရးကိုယ္စားလွယ္တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ KTB 
ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ေက်ာ္ၾကာ MC ၏ခိုင ္
ခံ့ေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈကိုခ်ိတ္ဆက္  
ေပါင္းကူးရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ 
KTB ကုမၸဏီမွ ကိုင္ တြယ္အသံုးျပဳေသာအမွတ္တံဆိပ္သီးသန္႔ျဖ
င့္ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္စုစည္းၿပီး မီဆူဘီရွီေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္ကုန္ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ MMKSI ကုမၸဏီႏွင့္ မီဆူဘီရွီFuso ထရပ္ကား၊ 
ဘတ္စ္ကားထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာ KTB ကုမၸဏီကိုအဓိကထားၿပီး 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာေငြေၾကး 
ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳၿပီးသားကားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ MMC/MFTBC 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

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 စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စက္ယႏၲရားမ်ားငွားရမ္းျခင္း

သေဘၤာႏွင့္ 
အာကာသယာဥ္ဌာနခြဲ

သေဘၤာ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားၿခင္း၊ ကမ္းလြန္စြမ္းအင္မ်ား အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ေသာ သေဘၤာမ်ား၊ LNG/LPG သယ္ေဆာင္ 
သေဘၤာမ်ား၊ ပင္လယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားစသည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ေသာ သေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္  ၿဂိဳဟ္တုရုပ္
ပံုဖမ္းယူေရာင္းခ်ျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးပြားေရး 
ဌာနခြဲ

ျပည္ပတြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၿပည္ပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္း၊ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈ (တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား၊ 
တပ္ဆင္သည့္အခါ အသုံးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား)

အီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲ ျပည္ပထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း
ျပည္ပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း၊ ေရာင္းခ်ျပီးယာဥ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွင္႔ အျခား ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ 
 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈ (တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ တပ္ဆင္သည့္အခါ အသုံးျပဳေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ 
အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား)
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Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္ ေကာ္ေစးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

 (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးဝင္္ေသာ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား စသည္) (USA)

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

Rimtec Corporation
PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Amfine Chemical Corporation
ပလတ္စတစ္တြင္အသုံးျပဳေသာ ထိန္းညိွေဆးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

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

CGCL
မီသေနာ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(ထရီနီဒတ္ႏွင့္ တိုဘာဂို)

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

MCLS Europe B.V.
အစားအေသာက္သိပၸံ ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (နယ္သာလန္)

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 ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန္ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (အိႏၵိယ)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန္ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (တရုတ္)

Jiangyin Weixi Kyowa
 Foods Co., Ltd.

ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ထုတ္လုပ္ျခင္း(တရုတ္)

Mitsubishi �������������� ��������������
 ���������� ���
�������� ���� ����� ��� ������ 

အစားေသာက္သိပၸံထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ (စင္ကာပူ)

နယူကလီတစ္ႏွင့္ ပိုလီစခရိုက္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)P.T Fermentech

ဆုိဘီေတာထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)Sorini Towa Berlian Corporindo
PT. Centram

ပိုလီစခရိုက္အထူမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

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

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(ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

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

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

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ အစားအစာမ်ား၊ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ 
သုံးဝင္ေသာပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္)

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

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္)

SHARQ ကို၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီေရနံဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ (MC 
သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံသူတစ္ဦးျဖစ္သည္)ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအေျခခံစက္ရံုမ်ားေကာ ္
ပိုေရးရွင္းက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္း၃ခုေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္  ကမာၻတစ္ဝန္းရွိသံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ အီသိုင္းဂလိုင္ကို
ႏွင့္ပိုလီသိန္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကိုဦးေဆာင္ေနေသာ 
စက္ရံုတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ေရနံဓာတုပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား)

SHARQ
ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာေရနံဓာတုပစၥည္းစီမံကိန္းတစ္ခု

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

သၾကားအစားထိုးအစားအစာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (ထိုင္းႏိုင္ငံံ)

MC တိုဝါနိုင္ငံတကာအခ်ိဳစားေသာက္ကုန္
ပစၥည္းမ်ား ကုမၸဏီလီမိတက္
ကမာၻ႕အဓိကသၾကားမုန္႔ေဈးကြက္ေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ျခင္း

မကၠဆီကိုအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ESSAသည္ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးေနေရာင္ျခည္ဆားလုပ္ငန္းတစ္
ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာဆားမ်ားကို တင္ပို႔ေပးေနသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 
ESSA ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေသာ ပင္လယ္ေရအေငြ႕ျပန္မႈသည္ 
ဆား(ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏တင္သြင္းကုန္တစ္ဝက္အပါအဝင္)၈.၅မီလီယံတန္ကိုထုတ ္
ေပးသည္။

ဆားလုပ္ငန္း (မကၠဆီကို)

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

METOR သည္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းPequiven ၊ မီဆူဘီရွီဓာ 
တုဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုခ်ိတ္ဆက္ေပး 
ေသာ မီသေနာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ ္
သည္။ ဒုတိယစက္ရံုကို ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္စတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ 
၁.၆မီလီယံတန္အထိတိုးတက္လာခဲ့သည္။ METOR သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံဆက ္
သြယ္ေရး၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

မီသေနာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္း (ဗင္နီဇြဲလား)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (METOR)
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု
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Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္ ေကာ္ေစးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

 (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးဝင္္ေသာ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား စသည္) (USA)

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

Rimtec Corporation
PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Amfine Chemical Corporation
ပလတ္စတစ္တြင္အသုံးျပဳေသာ ထိန္းညိွေဆးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

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

CGCL
မီသေနာ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(ထရီနီဒတ္ႏွင့္ တိုဘာဂို)

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

MCLS Europe B.V.
အစားအေသာက္သိပၸံ ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (နယ္သာလန္)

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 ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန္ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (အိႏၵိယ)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တုံ႔ျပန္ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ိုက္ဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း (တရုတ္)

Jiangyin Weixi Kyowa
 Foods Co., Ltd.

ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ထုတ္လုပ္ျခင္း(တရုတ္)

Mitsubishi �������������� ��������������
 ���������� ���
�������� ���� ����� ��� ������ 

အစားေသာက္သိပၸံထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ (စင္ကာပူ)

နယူကလီတစ္ႏွင့္ ပိုလီစခရိုက္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)P.T Fermentech

ဆုိဘီေတာထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)Sorini Towa Berlian Corporindo
PT. Centram

ပိုလီစခရိုက္အထူမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

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

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(ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

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

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

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ အစားအစာမ်ား၊ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ 
သုံးဝင္ေသာပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္)

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

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း(ဂ်ပန္)

ေရနံႏွင့္ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္း 
ဌာနခြဲ

Olefins ႏွင့္ ယင္း႐ုပ္ေျပာင္းပုဒ္မ်ားအေမႊးအႀကိဳင္ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ပလတ္စတစ္၊ ယူရီသိန္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ျဒပ္ေပါင္းရာဘာ 
ကဲ့သို႔ေသာ ေရနံဓာတုထုတ္ကုန္ေဒသတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းရည္ရွိ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အေျခခံထားေသာ လုပ္ငန္းကို တိုးျမႇင့္ျခင္း

အေျခခံဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္
ငန္းဌာနခြဲ

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆား၊ PVC ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ေစး၊ မီသေနာ၊ အမိုးနီးယား၊ အီသေနာ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား 
စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳေသာ အေျခခံဓာတုပစၥည္းနယ္ပယ္႐ွိ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ထိုနယ္ပယ္႐ွိ ထူးကဲသာလြန္မႈကိုအသံုးခ်ထားေသာ 
လုပ္ငန္းကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း

ဇီဝ သိပၸံဌာနခြဲ စားေသာက္ကုန္ဓာတုေဗဒ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဓာတုပစၥည္း၊ အလွကုန္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းစသည့္ 
အစားအေသာက္ႏွင့္က်န္းမာေရးကို အဓိကထားေသာ ဇီဝ သိပၸံနယ္ပယ္တြင္ ဓာတုေဗဒႏွင့္နည္းပညာမ်ား၏စြမ္းအားကိုအသံုးခ်ၿပီး 
လုပ္ငန္းကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း

Chuo Kagaku ကို ၂၄နာရီ  စတုိးဆုိင္မ်ားတြင္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာညစာ
မ်ား(သို႔မဟုတ္)  ေန႔လယ္စာထုတ္ပိုးထားသည့္ခြက္မ်ား(သို႔မဟုတ္) 
ေဒသတြင္းစူပါမားကတ္မ်ားရွိ ငါးထည့္ေသာလင္ပန္းမ်ားအပါအဝင္ 
Chuo Kagakuကုမၸဏီထုတ္ကုန္မ်ားစြာကို ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ 
အသံုးျပဳေနၾကသည္။ Chuo Kagakuကုမၸဏီသည္ လက္ရွိဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံ
မႈတစ္ခုရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခား ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားအထိပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစ
ရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အစားအစာ ထည့္စရာ ပလတ္စတစ္ခြက္ မ်ား(ဂ်ပန္)

Chuo Kagaku Co., Ltd.
အစားအစာထုပ္ပိုးေသာခြက္မ်ား

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

အစားအစာ ကုန္ပစၥည္း သိပၸံပညာ (ဂ်ပန္)

MC Food Specialties Inc.
က်န္းမာ၊ ေဘးကင္း၊ လံုျခံဳၿပီး အရသာရွိျခင္း

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ 

ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္ ေရနံဓာတုကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ပလတ္စတစ္မ်ား၊ ယူရီသိန္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ျဒပ္ေပါင္းရာဘာ 

စသည္တို႔ကိုအသံုးျပဳေသာ ေရနံဓာတုပစၥည္းမ်ားနယ္ပယ္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆား၊ PVC ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ေစးမ်ား၊ မီသေနာ၊ 

အမိုးနီးယား၊ အီသေနာ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား စသည္တို႔ကိုအသံုးျပဳေသာ အေျခခံဓာတုပစၥည္းနယ္ပယ္၊ ထို႔အျပင္ 

စားေသာက္ကုန္ဓာတုေဗဒ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဓာတုပစၥည္း၊ အလွကုန္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း စသည္တို႕ကို အသံုးခ်ေသာ 

ဇီဝသိပၸံနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းကိုတိုးျမႇင့္လ်က္ရွိပါသည္။ အဝတ္အထည္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

ေန႕စဥ္မရွိမျဖစ္သည့္အရာမ်ားစြာကို ဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပစၥည္းမ်ား 

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအားျဖင္႔ လူေနမႈအဆင္႔အတန္း ပိုမိုျမင္႔မားေစေရးအတြက္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။
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Agrex Inc.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္

 ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

ဂ်ပန္

MC Healthcare, Inc.
ေဆးရုံစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား (တရုတ္)

Acasia Foods Co., Ltd. စားေသာက္တန္း (တရုတ္)

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

Oriental Coffee Alliance Sdn, Bhd. ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)

Dan Kaffe Malaysia Sdn.Bhd ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)

Agrex (Beijing) Co., Ltd. အေစ့အဆံမ်ား (တရုတ္)

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

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

PT. Yamazaki Indonesia ေပါင္မုန္႕ထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)
PT. Munchy Indonesia မုန္႔မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. Fast Retailing Indonesia အဝတ္အထည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. Ichi Tan Indonesia ေဖ်ာ္ရည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)
PT. Kewpie Indonesia ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

Nissin Foods Indonesia အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အင္ဒိုနီးရွား)
PT. Kaneka Foods Indonesia စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာဆီႏွင့္ အဆီမ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd. အဝတ္အထည္မ်ား (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)
Thai Kurabo Co., Ltd. ဝါဂြမ္းခ်ည္၊ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားေသာဝါဂြမ္းခ်ည္ႏွင့္ ရက္ထည္မ်ား (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)

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

TMAC ပုစြန္လုပ္ငန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)
Dia Merchandise Co., Ltd. စားေသာက္ကုန္လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)

Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (မေလးရွား)

Lluvia Limited ဂ်ဳံမႈန္႔ၾကိတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ား (ျမန္မာ)

Sesaco Corporation
ဆဲဆာမိ (USA)

Indiana Packers 
Corporation
အသား (USA)

TH Foods
ဆန္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား

 ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

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

Mitsubichi Imaging (MPM), Inc.
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်က္မီဒီယာႏွင့္ 
ဓာတ္ပံုႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား (USA)

Agrex do Brasil S.A.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္

 ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း(ဘရာဇီး)

MC Coffee do Brasil Ltda.
ေကာ္ဖီ(ဘရာဇီး)

Astillas Exportaciones Limitada
သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ (ခ်ီလီ)

Forestal Tierra Chilena Limitada
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈ (ခ်ီလီ)

Muji Europe Holdings Ltd.
အဝတ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား (UK)

Freewheel Trade
 and Invest 7 (Pty) Ltd.

သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္
 သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း

 (ေတာင္အာဖရိက)

Indo Nissin Foods အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အိႏၵိယ)

Nitto Fuji International Vietnam
အေရာအေႏွာဆန္မႈန္႔ (ဗီယက္နမ္)

Kewpie Vietnam Co., Ltd.
ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ (ဗီယက္နမ္)

Nissin Foods Singapore
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (စင္ကာပူ)

Agrex Asia Pte Ltd.
ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

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

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

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

Life Corporation စူပါမားကတ္
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. အဝတ္အစားမ်ား
Life Gear Corporation ဖိနပ္မ်ား
MC Data Plus, Inc. 

Loyalty Marketing, Inc. ေဈးဝယ္သူကုိအဓိကထားေသာဝန္ေဆာင္မႈ
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��	������������ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
d-rights Inc. အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
Mitsubishi Shoji ��������������
ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရား၊ စကၠဴမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း

Nippon Care Supply Co., Ltd.
ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သည့္ကိရိယာမ်ားငွားရမ္းျခင္း
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

Toyo Reizo Co., Ltd. ေရထြက္ကုန္မ်ားစီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Foodlink Corporation
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Itoham Yonekyu Holdings Inc.
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Japan Farm Holdings Inc. 
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Salad Club, Inc. ထုပ္ပိုးထားေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အသုပ္
MC Produce Co., Ltd. အသီးအနွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
JCC Co., Ltd. ဒိန္ခဲ
KFC Holdings Japan Ltd. အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Art Coffee Co., Ltd. ေကာ္ဖီ
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား
Nosan Ccorporation တိရိစာၦန္အစာ
MC FOODS Ltd. ေဖ်ာ္ရည္၊ မုန္႔ႏွင့္၊ ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား
MC Agri Alliance Ltd. အစားအစာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္႐ုံလုပ္ငန္း

MCC Development Corporation
အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး ကြန္ကရစ္ (USA)

Mitsubishi Cement
 Corporation
ဘိလပ္ေျမ (USA)
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                                   ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဦးတည္ေသာ 
cloud type system service, big dataသံုးလုပ္ငန္းစသည္

Cermaq သည္ ကမာၻ႔ တတိယအၾကီးဆံုး ေဆာ္လမြန္ငါးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝ၊ 
ခ်ီလီ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားမွ နွစ္စဥ္၁၉၀၀၀၀ မက္ထရစ္တန္ ကို ေမြးျမဴ၊ ထုတ္လုပ္၊ 
ေရာင္းခ်ေပးသည္။ MC သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ 
Cermaq လုပ္ငန္းကိုရယူခဲ့သည္။ Cermaq သည္ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးသို႕ 
သန္႔ရွင္းက်န္းမာၿပီး ၾကာရွည္ခံေသာေဆာ္လမြန္ငါးမ်ားကို တင္သြင္းေထာက္ပံ့သည္။

စည္သြတ္အစားအစာမ်ား၊ စား၍ရေသာအဆီမ်ား၊ အီတလီေခါက္ဆြဲ၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားအပါအဝင္ 
ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ UK 
ကုန္စံုဆိုင္လုပ္ငန္းေဈးကြက္တြင္ ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။ Princes ႏွင့္ Napolina ကဲ့သို႔ေသာလူၾကိဳက္
မ်ားသည့္တံဆိပ္မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာဥေရာပေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕
ထြင္လုပ္ေဆာင္လာသည္။

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

Olam သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀တြင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေကာ္ဖီ၊ ကိုကိုးမႈန္ႏွင့္ အခြံမာသီးမ်ားတြင္ 
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ Olam ၏တန္ဖိုးျမွင့ ္
တင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မႈႏွင့္ နာမည္က်န္ရွိေနေစရန္ကို 
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သေဘၤာက႑ႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔
ကို ေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္သည္။ MC သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အစုရွယ္ယာ၂၀ % 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဒိုင္အိုစကၠဴထုတ္လုပ္ေသာစီးပြားေရးျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါသံုး -အညစ္အေၾကးခံအဝတ္မ်ားကိုတင ္
ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ MC ႏွင့္အတူ အယ္လ ္
ဖာအဖြဲ႕၏ေရာင္းခ်မႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄.၅မီလီယံထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ေမြးဖြားမႈလူဦးေရရွိျပီး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႕ကိုတိုးျမွင့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္ လူဦးေရစည္ကားလာေစေသာေဈးကြက္
တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာ္လမြန္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း (ေနာ္ေဝ)

Cermaq ASA
ၾကာရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ စံျပေရေအာက္ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ထြန္း
ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျခင္း

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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Agrex Inc.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္

 ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

ဂ်ပန္

MC Healthcare, Inc.
ေဆးရုံစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား (တရုတ္)

Acasia Foods Co., Ltd. စားေသာက္တန္း (တရုတ္)

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

Oriental Coffee Alliance Sdn, Bhd. ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)

Dan Kaffe Malaysia Sdn.Bhd ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)

Agrex (Beijing) Co., Ltd. အေစ့အဆံမ်ား (တရုတ္)

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

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

PT. Yamazaki Indonesia ေပါင္မုန္႕ထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)
PT. Munchy Indonesia မုန္႔မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. Fast Retailing Indonesia အဝတ္အထည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. Ichi Tan Indonesia ေဖ်ာ္ရည္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)
PT. Kewpie Indonesia ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

Nissin Foods Indonesia အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အင္ဒိုနီးရွား)
PT. Kaneka Foods Indonesia စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာဆီႏွင့္ အဆီမ်ား (အင္ဒိုနီးရွား)

UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd. အဝတ္အထည္မ်ား (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)
Thai Kurabo Co., Ltd. ဝါဂြမ္းခ်ည္၊ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားေသာဝါဂြမ္းခ်ည္ႏွင့္ ရက္ထည္မ်ား (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)

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

TMAC ပုစြန္လုပ္ငန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)
Dia Merchandise Co., Ltd. စားေသာက္ကုန္လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)

Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (မေလးရွား)

Lluvia Limited ဂ်ဳံမႈန္႔ၾကိတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ား (ျမန္မာ)

Sesaco Corporation
ဆဲဆာမိ (USA)

Indiana Packers 
Corporation
အသား (USA)

TH Foods
ဆန္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား

 ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

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

Mitsubichi Imaging (MPM), Inc.
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်က္မီဒီယာႏွင့္ 
ဓာတ္ပံုႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား (USA)

Agrex do Brasil S.A.
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္

 ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း(ဘရာဇီး)

MC Coffee do Brasil Ltda.
ေကာ္ဖီ(ဘရာဇီး)

Astillas Exportaciones Limitada
သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ (ခ်ီလီ)

Forestal Tierra Chilena Limitada
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈ (ခ်ီလီ)

Muji Europe Holdings Ltd.
အဝတ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား (UK)

Freewheel Trade
 and Invest 7 (Pty) Ltd.

သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္
 သစ္သားအပိုင္းအစမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း

 (ေတာင္အာဖရိက)

Indo Nissin Foods အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အိႏၵိယ)

Nitto Fuji International Vietnam
အေရာအေႏွာဆန္မႈန္႔ (ဗီယက္နမ္)

Kewpie Vietnam Co., Ltd.
ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ (ဗီယက္နမ္)

Nissin Foods Singapore
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (စင္ကာပူ)

Agrex Asia Pte Ltd.
ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

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

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

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

Life Corporation စူပါမားကတ္
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. အဝတ္အစားမ်ား
Life Gear Corporation ဖိနပ္မ်ား
MC Data Plus, Inc. 

Loyalty Marketing, Inc. ေဈးဝယ္သူကုိအဓိကထားေသာဝန္ေဆာင္မႈ
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��	������������ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
d-rights Inc. အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
Mitsubishi Shoji ��������������
ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရား၊ စကၠဴမ်ားထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း

Nippon Care Supply Co., Ltd.
ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သည့္ကိရိယာမ်ားငွားရမ္းျခင္း
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

Toyo Reizo Co., Ltd. ေရထြက္ကုန္မ်ားစီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Foodlink Corporation
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Itoham Yonekyu Holdings Inc.
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Japan Farm Holdings Inc. 
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Salad Club, Inc. ထုပ္ပိုးထားေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အသုပ္
MC Produce Co., Ltd. အသီးအနွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
JCC Co., Ltd. ဒိန္ခဲ
KFC Holdings Japan Ltd. အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Art Coffee Co., Ltd. ေကာ္ဖီ
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား
Nosan Ccorporation တိရိစာၦန္အစာ
MC FOODS Ltd. ေဖ်ာ္ရည္၊ မုန္႔ႏွင့္၊ ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား
MC Agri Alliance Ltd. အစားအစာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္႐ုံလုပ္ငန္း

MCC Development Corporation
အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး ကြန္ကရစ္ (USA)

Mitsubishi Cement
 Corporation
ဘိလပ္ေျမ (USA)
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                                   ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဦးတည္ေသာ 
cloud type system service, big dataသံုးလုပ္ငန္းစသည္

Mitsubishi Shokuhin core စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ 
စီမံထုတ္လုပ္ထားၿပီးအေအးခံထားေသာ အစားအစာ၊ အရက္ယမကာႏွင့္၊  
မုန္႔မ်ားကို တစ္ကမာၻလံုးသို႔ ေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိလက္လ ီ
ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္အားလံုး
ရရွိႏိုင္ေသာဆိုင္သည္ အစားအစာျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈပုံစံေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ အစားအ
စာယဥ္ေက်းမႈၾကြယ္ဝေစျခင္းႏွင့္ 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 သံုးစြဲသူလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင ္
ေသာ ၂၄နာရီစတိုးဆိုင္တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာျခင္း

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕ 

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕သည္ တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ေန႕စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  

ေ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

လူမႈဘဝလုိ
အပ္ခ်က္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲ

စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အေအးခန္းအစားအစာမ်ား၊ မုန္႔၊ ေသာက္စရာ၊ စာရြက္ႏွင့္ ကတ္ထူစကၠဴ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ 
ထုပ္ပိုးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ စကၠဴကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားစသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္း
ေဆးရံုျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား စသည့္ အေရာင္း လုပ္ငန္း၊ 
အကူပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသံုးကုန္ဌာနခြဲ

စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ မုန္႔မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ စည္သြတ္အစားအစာမ်ား၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ား၊ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္၊ ၾကိတ္ထားေသာဆန္မႈန္႔၊ သၾကား၊ ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔၊ ေကာ္ရည္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာထုတ္ကု
န္မ်ား၊ တာယာမ်ားႏွင့္ အျခားေန႕စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

လတ္ဆတ္ေသာအ
စားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ

ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာပင္လယ္စာ၊ ၾကက္၊ ဝက္၊ အမဲသား၊ အျခားအသားထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဆန္၊ 
လတ္ဆတ္စြာထုတ္လုပ္မႈ၊ ဒိန္ခဲ၊ ေန႕စဥ္ထုတ္ကုန္မ်ားစသည္တို႕ကိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္စီမံေရာင္းခ်ျခင္း

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ ၿဖည့္တင္းေရး 
အရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား ဌာနခြဲ

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ တိရိစာၦန္အစာမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ 
ဆီႏွင့္အဆီမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္စီမံေရာင္းခ်ျခင္း
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စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ
လုပ္ငန္းခြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

စီးပြားေရးတန္ဖိုး

လူမႈေရးတန္ဖိုး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုး

�	�����������

�������������

��������������
ေဒသဆုိင္ရာ　
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
အတူ ၾကီးျပင္းျခင္း

ေဒသဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
တုံ႕ျပန္ျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းရန ္
ေထာက္ပ့ံျခင္း

ေရရွည္တည္တ့ံေစႏိုင္ေသာ　
ေထာက္ပံ့မႈ၊ ျပင္ဆင္စီမံထားမႈ
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကာဗြန္နည္းပါးေသာ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆီသုိ႕ကူးေျပာင္းျခင္း

ေနာက္လာမည့္ 
စီးပြားေရးမ်ိဳးဆက္သစ္မွတစ္ဆင့္
လူမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး

MC တြင္ ကုမၸဏ္း၏အေျခခံမူ၃ရပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးအတြက္ အေျခခံမူအျဖစ္ 

ခ်မွတ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ငွါးရမ္းျခင္း ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ငွါးရမ္းျခင္းတို႔ကို ဤအေျခခံေပၚမူတည္ၿပီး ခ်မွတ္သည္။ ဤစံမူမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားျခင္းႏွင့္ တစ ္

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းတို႔ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်မွတ္သည္။ 

ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုးကို 

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 

“ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈” တြင္ျပန္လည္အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

အေျခခံအားျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ လူအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးမႈမွတဆင့္ “ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ 

အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား” အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းအတြက္အသံုးဝင္ေသာ 

လုပ္ငန္းတန္ဖိုးႏွင့္ MC အတြက္ ေရရွည္တည္တံံ့ေသာတိုးတက္မႈ ရရန္ေသခ်ာေစပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တိုးတက္မႈကို ဦးတည္ေသာ 

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ

စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ျဖစ္ေသာ တန္ဖိုး ၃ ခုကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ၊ 

စိန္ေခၚသင့္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အေလးထားသင့္ေသာအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ “ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား” 

ကိုသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရွိ (ေရရွည္တည္တံ့မႈတိုးျမႇင့္ျခင္း) ကိုဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္၍ “ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး CSR ေကာ္မတီ” တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ CSR အလံုးစံု၏ အေျခခံမူဝါဒစသည္ကို 

ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ဖန္သီးသန္႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ” 

တြင္ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္မ်က္ႏွာစာ၊ လူမႈေရးမ်က္ႏွာစာမ်ားအပါအဝင္ စုေပါင္းအျမင္မ်ားမွ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ NGO စ သည့္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ဝင္ထားေသာ “CSR ႏွင့္ သဘာဝ  

အၾကံေပးေကာ္မတီ” ကို တည္ေထာင္ၿပီး  အဖြဲ႔ ဝင္ တစ္ဦးခ်င္းဆီမွ  အၾကံဉာဏ္ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို MC ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

CSR တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား (Materiality)

“CSRႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေၿဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ” “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ”

“CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မတီ”

ျမႇင့္တင္ေရးစနစ္
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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 ၆ ခုပါဝင္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ကမာၻ႕ပတ္ဝန္းက်င္၊ 

အမ်ားျပည္သူသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရး 

ႏွင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အေရွ ့ဂ်ပန္အင္အားၾကီးငလ်င္ဒဏ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ဖခင္မရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ မိခင္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ 
အဆိုပါခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္းသည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားေစႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ရရိွေစသည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါစခန္းတြင္ 
MC ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စခန္း အတိုင္ပင္ခံမ်ားအၿဖစ္ လုပ္အားေပး 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

မိခင္ႏွင့္ကေလး ခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္း

MC သည္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကြၽႏု္ပ္္တို႕၏ အနုပညာဂိတ္တံခါးအစီအစဥ္ရွိ 
စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ အနုပညာရွင္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားၿပီး
တင္ျပထားေသာအလုပ္၂၀၀ခန္႔ေလာက္ကိုဝယ္ယူသည္။ MC သည္ 
အနုပညာအလုပ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ယန္း၁၀၀၀၀၀ျဖင့္ဝယ္ယူၿပီး ၄င္းတို႔ကိုေလ 
လံတင္ျပန္ေရာင္းသည္။ ျပန္ရသည့္ဝင္ေငြမ်ားကို အနုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
၄င္းတို႔၏ အလုပ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရန္ပံုေငြတြင္ ျပန္လည္ 
ထည့္ဝင္အသံုးျပဳသည္။ အစီအစဥ္ကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
သူတို႔၏အိပ္မက္မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအနုပညာရွင္မ်ားျဖစ္
လာေရးကို မ်ားစြာကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

Mitsubishi Corporation Art Gate Program

မသန္မစြမ္း အားကစားစီမံကိန္း

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

“အပူပိုင္းဇုန္သစ္ေတာ အစားထိုးစမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးစီမံကိန္း”

MC သည္ မသန္မစြမ္း အားကစားမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ “DREAM AS ONE” စီမံကိန္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္္ခဲ့သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မ်ား၊ 
အားကစားပြဲမ်ားႏွင့္ အားကစား ေလ့က်င့္ေရးမ်ားကို အိမ္
ရွင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤ project သည္ 
မသန္မစြမ္း အားကစားနယ္ပယ္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာေစရန္နွင့္ 
ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 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။ 
မီဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ သင့္ေဒသမ်ားမွ 
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားဆက္လက္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NPOs  ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေထာက္ပံေခ်းေငြမ်ား 
တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသရွိစက္ရံုအလုပ္ရုံမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးစသည္တို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔  
MC အဖြဲ႕လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္ေစလႊတ္ ဦးမည္ၿဖစ္သည္။ 
(၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ ဝန္ထမ္း ပ်မ္းမွ် ၄၅၀၀ ခန္႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ ္
ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္) MC သည္ ဝိုင္ႏွင့္အရက္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ 
အဓိကကၽြမ္းက်င္ေသာ ဖုခုရွိမားအုဆဲဝိုင္စက္ရံု တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္အတူ
ဆ႒မေျမာက္ သစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအပါအဝင္ 
စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကိုလည္း စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤပဏာမေျခလွမ္းမ်ားသည္ 
တိုဟိုခုေဒသ၏ ေနာက္ထပ္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ 
၄င္း၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသံုးခ်ႏိုင္ေစသည္။

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္   http://mitsubishicorp-foundation.org/en

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ဂ်ပန္မသန္မစြမ္း 
အားကစားအသင္း၏ တရားဝင္မိတ္ဖက္ ျဖစ္သည္။

အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေသာမာရသြန္အေျပးသမားႏွင့္ MC အဖြဲ႕ဝင္ 
ယူအိခ်ိတာကာဟရွိ (လက္ဝဲဘက္)

Fukushima Ouse Winery မွတင္ပို႕ေသာ cider ႏွင့္ 
sparkling wine ႏွင့္ liqueur
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ေတာင္းဆုိျခင္း

အၾကံဥာဏ္

အစီရင္ခံသူ

စာရင္းစစ္
စာရင္းစစ္

စာရင္းစစ္၊ 
အစီရင္ခံသူူ

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊
  ပယ္ဖ်က္ျခင္း
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ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ ပယ္ျဖတ္ျခင္း 
ေပးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္း

တရားစီရင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား
 ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္

 ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အေရးၾကီး
ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံၿခင္း 

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ေပးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကုိ 
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္း

ဒါ႐ုိက္တာ (႐ုံးတြင္း) ၈ ေယာက္
႐ံုးျပင္ ဒါ႐ိုက္တာ ၅  ေယာက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ (႐ုံးတြင္း) ၂ ေယာက္

႐ံုးျပင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ၃ ေယာက္

MC သည္ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အေျခခံအေနျဖင့္ အဓိ

ကအေရးၾကီးေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚရွိ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္စနစ္ေပၚ အေျခခံေသာ MC သည္ ပိုၿပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ စုေပါင္းအုပ္

ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ ၄င္းတြင္ ျပင္ပဒါရိုက္တာႏွင့္ ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္မ်ား(ျပင္ပဒါ

ရိုက္တာ ၅ေယာက္ႏွင့္ ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္၃ေယာက္) ခန္႔အပ္ျခင္းကဲ့သို႔ အားေကာင္းေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားပါဝင္သည္။ 

သူတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာမ်ား(သို႔မဟုတ္) လြတ္လပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္မ်ား၏အေျခအေနမ်ားကိုေက်

နပ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ား( အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအၾကံေပးမႈေကာ္မတီ) 

မွ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကဲ့သို႔ ျပင္ပဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္မ်ားရွိသည့္ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို 

အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ MC သည္ ျမန္ဆန္ၿပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ျခင္း 

ႏွင့္ စီးပြားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိစနစ္ကို အသံုးျပဳသည္။ 

ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏အတြင္းဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္တိုးတက္ရန္အတြက္ MC ၏အားထုတ္မႈသည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ညီညႊတ ္

ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖိုးျမင့္တက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

အတြင္းဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ညီညႊတ္ေသာအဖြဲ႔ထဲရွိ ပစၥည္းဥစၥာေသခ်ာခိုင္မာမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းစစ္အဖြဲ႔မ်ား 

ပါဝင္မႈ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သိုေလွာင္မႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈအေပၚစီမံခန္႔ခြဲ

မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအစီရင္ခံမႈ၊ အတြင္းဘက္စာရင္းစစ္မႈႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ 
ကုမၸဏီတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပါင္းစပ္ျခင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕ အေျခအေန)

▪ျပင္ပ အဖြဲ႕ဝင္(၅) ဦး

Hidehiro Konno (ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာ)

Akihiko Nishiyama
(ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာ)

Toshiko Oka (ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာ)

Akitaka Saiki (ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာ)

Tadashi Kunihiro 
(ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစာရင္းစစ္)

▪ကုမၸဏီတြင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္(၃)ဦး  

Ken Kobayashi * 
(ဘုတ္အဖြဲ႔ဒါ႐ိုက္တာ)

Takehiko Kakiuchi
(အေထြေထြအလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ို္က္တာ)

Hideyuki Nabeshima
(အၿမဲတမ္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္)

* ေကာ္မတီသဘာပတိ 

အုပ္ခ်ဴပ္မႈႏွင့္ နစ္နာေၾကး ေကာ္မတီ

* ေကာ္မတီသဘာပတိ 

▪ကုမၸဏီတြင္း အသင္းဝင္မ်ား (၃) ဦး

Ken Kobayashi* (ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာ)

Takehiko Kakiuchi
(အေထြေထြအလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ)

Eiichi Tanabe
(အလုပ္အမႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ)

▪ျပင္ပ အသင္းဝင္မ်ား (၈) ဦး

Joseph S Nye
Harvard University Distinguished Service Professor and Sultan Of Oman Professor (USA)

Ratan N TaTa (Tata Trusts ဥကၠ႒ (India)) 

George Yeo (Kerry Logistics Network ဥကၠ႒ (Singapore)) 

Jaime Augusto Zobel de Ayala Ⅱ
(Ayala Corporation အေထြေထြအလုပ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ (Philippines))

Niall FitzGerald - KBE (မူလ Unilever ဥကၠ႒(Ireland))

Richard Armitage (မူလဒုျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး(USA))

Hidehiro Konno (ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာ)

Akitaka Saiki (ျပင္ပဒါ႐ိုက္တာ)

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပါင္းစပ္ျခင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕ အေျခအေန)

ႏိုင္ငံတကာ အၾကံေပး ေကာ္မတီ
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အစီရင္ခံမႈညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

အစီရင္ခံမႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

ညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

အစီရင္ခံမႈ
အစီရင္ခံမႈႏွင့္ အၾကံေပးမႈညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း

အစီရင္ခံမႈ

ညႊန္ၾကားမႈ၊ အမိန္႔

အစီရင္ခံမႈႏွင့္
 အၾကံေပးမႈ

(ဦးတည္ခ်က္ ၊ စာရင္းသြင္းထားေသာ MC ျပည္တြင္းလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား)

ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း

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

���
�	�� CEO

����� CEO � ������	��� CEO

��������������������� ������

����������������������
(BU ��������� ���� ����������…)

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

 ����������

အစီရင္ခံမႈႏွင့္ 
အၾကံေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈႏွင့္
 အၾကံေပးမႈ

MC ������	������������	���������� 
��������������������� 

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

အ
စီရင္ခံမႈႏွင့္ အ

ၾကံ
ေပးမႈ

အစီရင္ခံမႈ (ဝက္ဘ္၊ ဖုန္း)

အစီရင္ခံမႈ

�
���

����
����

��	���  ������
��	������ “LUKS”

M
C ႏွင့္M

C၏
လ
က
္ေအ

ာက္
ခံကု

မၸဏ
ီမ်ားက

 လ
ာဘ္

စားမႈပေပ်ာက္
ေရးဥပေဒႏွင့္ 

သ
က္
ဆ
ိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္
ျခင္း( သ

ို႔မဟ
ုတ္

 အ
လ
ားအ

လ
ာရွိေသ

ာခ်ိဳးေဖာက္
မႈ)ကို

 အ
သ
ိေပးသ

ည္
။

အစီရင္ခံမႈ

စာရင္းစစ္ျခင္း

 ����������

���	�����������
��

��
����

အ
စီရင္ခံစာတ

င္ျခင္း

��������� ������������	��

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

အဖြဲ႔စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

ျပည္တြင္းဌာနခြ ဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ

ျပည္ပေဒသ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ
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စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စာတိုက္ပုံးႏွင့ ္သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလိုင္း

ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
စာတိုက္ပုံးႏွင့ ္သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလိုင္း
စာတိုက္ပုံးႏွင့ ္သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလိုင္း
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ျပင္ပတရားဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံေပး
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စာတိုက္ပုံးႏွင့ ္သီးသန္႕တယ္လီဖုန္းလိုင္း

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 မီဆူဘီရွီ၏ 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 “မီဆူဘီရွီွိေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 

အက်င့္ပ်က္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္”ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ MC ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈေဖာက္ဖ်က္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဆန္႔က်င္တိုက ္

ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမ်ားကို တင္ျပရန္လြယ္ကူေစသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဝီစ ီ

မႈတ္ျခင္းစနစ္အသစ္ (”LUKS”)ကိုလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ MC၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္  

လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ဓာတ္အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ၄င္းသည္ ကုမၸဏီ၏ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖိုးကို 

ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ပဏာ

မေျခလွမ္းမ်ားကိုအားေပးျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္ျခင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 

25



ေနာက္၃ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆီသို႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

အစုရွယ္ယာရွင္သို႔ ျပန္ေပးေငြ

အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ အစုေပၚအျမတ္စီမံခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး     ေရရွည္တည္ျမဲေသာဝင္ေငြတိုးပြားလာျခင္းျဖင့္ 
အစုေပၚအျမတ္ကို လိုအပ္သလိုတိုးျမွင့္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း

ၾကီးထြားမႈအစပ်ိဳးျခင္း

• ဝင္ေငြျမင့္မားမႈ
~ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ အားသာခ်က္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ေသာ ဝင္ေငြရရွိေအာင္အားထုတ္သည္။

• အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းဥပေဒ
~ အတိုင္းအတာထက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ဦးစားေပးျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။
~ A အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ရည္ရြယ္သည္။

“သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား”ႏွင့္ 
“သယံဇာတမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား” တို႕ကို 

ျပန္လည္ညီမွ်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို အဓိကထားေသာစီမံမႈ

“လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ” မွ
“လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈ” ဆီသို႕ေျပာင္းလဲမႈ

“ဘဝလည္ပတ္မႈပုံစံ” ကို အေျခခံထားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြအစားထိုးျခင္းကို 

အရွိန္တိုးျမႇင့္ျခင္း

ႏွစ္လည္စီမံကိန္းကာလ

FY2015

ယန္း၅၀

FY2016 ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္
(႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္)

၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
(႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္)

ယန္း ၈၀ ယန္း ၈၀ ယန္း ၈၀

+α ယန္း

• အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႕ ေငြျပန္ေပးျခင္းအတြက္ 
အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ အစုေပၚအျမတ္ကို 
အာရံုစိုက္သည္။

• ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ေသာ အစုေပၚအျမတ္စီမံခ်က္ကို 
အေျခခံၿပီး တည္ျငိမ္ေသာဝင္ေငြတိုးပြားလာျခင္းျဖင့္ 
အစုေပၚအျမတ္ကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း

• လိုအပ္မွသာလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္
က္ိုျပန္လည္ဝယ္ယူမည္။

ဘ႑ာေရးရည္ရြယ္ခ်က္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ခန္႕တြင္ ဂဏန္းႏွစ္လံုးရွိေသာ ROE ရရွိရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသို႔ စီးပြားေရးပံုစံေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မီဆူဘီရွီွိေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွအစျပဳသည့္ ၃ႏွစ္ၾကာစီမံခန္႔ခြဲမႈအသစ္တစ္ခုကို 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသို႔ စီးပြားေရးပံုစံ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္း” 

ဟုအမည္ေပးထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္သည္ ေနာက္၃ႏွစ္အၾကာတြင္ MC ၏စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျမင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ 

ခြဲမႈကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခုစလံုးကို ၾကာရွည္တည္တံ့ေသာစီးပြားေရးတန္ဖိုးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ပံုစံထုတ္ထားသည္။ “ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈” တြင္ ရည္ရြယ္ထားေသာလုပ္ငန္းပံုရိပ္မွာ “မူလစဥ္းစားတီထြင္မႈအရ 

အသစ္ ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးပံုစံကိုတည္ေဆာက္ျပီး မိမိကုိယ္ပိုင္သေဘာထားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ 

လုပ္ငန္းတန္ဖိုးအားရွာေဖြျပီး စီမံခန္႕ခြဲမႈစြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေသာ ကုမၸဏီ” ျဖစ္ပါသည္။ 

၃ ႏွစ္တာအတြက္စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာမူဝါဒအေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအေျခခံအုတ္ျမစ္ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာလာမႈကိုဦးတည္ေသာ 

အစပ်ိဳးျခင္းအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး “အက်ိဳးအျမတ္အရည္အေသြးအေပၚအေလးထားျခင္း” ႏွင့္ “အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈအေပၚ အေလးထားျခင္း” တို႕ကိုအေျခခံထား၍ ဂဏန္း ၂ လံုး႐ွိေသာ ROE အား ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျမင္

လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအတြက္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပံုစံအသစ္
မ်ားဖန္တီးရန္ ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏စဥ္းစားဥာဏ္ကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္မႈ 
အဆင့္ျမႇင့္္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စဥ္းစားဥာဏ္
တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း စီးပြားေရးအသစ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ 
ကြၽႏု္ပ္္တို႔၏ခြန္အားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိတုိးျမႇင့္ျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈကြၽမ္းက်င္

လူ႕က်င့္ဝတ္၊ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္မ်ား
ျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ

တန္ဖိုး
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလိုက္ 
ၾကာရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ထပ္ေပါင္းတန္ဖိုးကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း 

စီးပြားေရးတန္ဖိုး

တန္ဖိုး၃ခုကို 

တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

လူမႈေရးတန္ဖိုး သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုး
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ႏွစ္လည္ စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာ၂၀၁၈ တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု

အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ခ်ိန္ညႇိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ “စီမံခန္႕ခြဲမႈ” 
ဆီသို႕ေျပာင္းလဲျခင္းကို ႐ုပ္လံုးေပၚေစျခင္း

ၾကီးထြားမႈဆီသို႕ ဦးတည္ေသာ ကုမၸဏီ၏ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝမႈ

“သယံဇာတလုပ္ငန္မ်ား ႏွင့္သယံဇာတမဟုတ္ေသာလုပ္ငန္မ်ား” အစား၊ ေစ်းကြက္အေျခအေန ထိခိုက္လြယ္္ျခင္းအားအေျခခံျပီး 
“ေစ်းကြက္အေျခအေနဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ” သို႕ အစု႐ွယ္ယာအေရအတြက္ကို ေျပာင္းလဲ၍ “ေစ်းကြက္အေျခအေနဆိုင္ရာ” 
၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေခ်းေငြခ်ိန္ညႇိမႈကို တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေစရန္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ခ်ိန္ညႇိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

“လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ” ထဲတြင္ လုပ္ငန္းပံုစံအမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးခြဲျခားျပီး “လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈ” ဆီသို႕ေျပာင္းလဲျခင္းကို 
႐ုပ္လံုးေပၚေစေသာဖြဲ႕စည္းပံုကို မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ကာ “တိုးတက္မႈႏႈန္း” ကိုေမာင္းႏွင္အားအေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအားကို 
အသံုးခ်ကာ၊ တန္ဖိုးဖန္တီးသြားမည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ေပၚလြင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသစ္တစ္ဖန္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာဖြဲ႔စည္းပံုအရ “လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ” 
ဆီသို႕ ထပ္ျပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္ 
အတိုင္းအတာ ရွိေသာ တိုးတက္မႈကို ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးမွ 
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျပီး ေျမာက္ျမားစြာေသာ “ဝင္ေငြ မ႑ိဳင္မ်ား” အား 
တည္ေဆာက္သြားပါမည္။

လက္ရွိတြင္ “မ႑ိဳင္” အျဖစ္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
အျပင္ ေနာက္ထပ္ “မ႑ိဳင္” အကူျဖစ္လာမည့္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း MC 
၏လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ပါ႐ွိလ်က္႐ွိျပီး “လူ” ႏွင့္ “ရင္းႏွီးမတည္ေငြ” ကို 
အင္အားျပန္လည္ေပါင္းစည္းျပီး အတိုင္းအတာ ရွိေသာ “အက်ိဳးအျမတ္ 
မ႑ိဳင္မ်ား” ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားပါမည္။

အသစ္တစ္ဖန္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာဖြဲ႔စည္းပံုအရ “လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ” ဆီသို႕ ထပ္ျပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္ 
အတိုင္းအတာ ရွိေသာ တိုးတက္မႈကို ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးမွ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျပီး ေျမာက္ျမားစြာေသာ “ဝင္ေငြ မ႑ိဳင္မ်ား” အား 
တည္ေဆာက္သြားပါမည္။

လက္ရွိတြင္ “မ႑ိဳင္” အျဖစ္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ ေနာက္ထပ္ “မ႑ိဳင္” 
အကူျဖစ္လာမည့္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း MC ၏လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ပါ႐ွိလ်က္႐ွိျပီး “လူ” ႏွင့္ “ရင္းႏွီးမတည္ေငြ” ကို 
အင္အားျပန္လည္ေပါင္းစည္းျပီး အတိုင္းအတာ အာ႐ံုခံစားမႈရွိေသာ “အက်ိဳးအျမတ္ မ႑ိဳင္မ်ား” ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားပါမည္။

MC Group ၏ ရည္ရြယ္ထားေသာအနာဂတ္ပံုရိပ္

⃝ တိုးပြားလာေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

⃝ ႐ွယ္ယာ႐ွင္သို႔ျပန္ေပးျခင္း

⃝ အတိုးပါအေၾကြးေလ်ာ့ခ်ျခင္း
လုပ္ငန္းအေျခအေန

ေျပာင္းလဲျခင္း

စီမံခန္႕ခြဲမႈ 
တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းကို 

ပိုနက္႐ိႈင္းလာေစျပီး 
တန္ဖိုးဖန္တီးျခင္း

● လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား      
● LNG  စသည္

● လက္လီေရာင္းျခင္း
● ေမာ္ေတာ္ကား

● အိမ္ျခံေျမ 
● ဘဝသိပၸံစသည္

ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးကြင္းဆက္ကို 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္စသည္တို႕ကို 
တီထြင္ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ 

ေစ်းကြက္အေျခအေန ထိခိုက္လြယ္ ္
ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္ 
နက္႐ိႈင္းစြာ ပါဝင္ပက္သက္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစသည့္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈလုပ္ငန္းအရည္အေသြး
တိုးတက္ေစျခင္း

● သတၱဳသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား 
(သံ႐ိုင္း၊ေၾကးနီစသည္) 

● ေျမာက္အေမရိက ေယွလေက်ာက္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕

● ေရယာဥ္ (အေထြေထြကုန္သယ္သေဘၤာ) 

စသည္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို
အစားထိုးျခင္းျဖင့္ 

အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း

အဆင့္ ၁
ကုန္သြယ္ေရး

အဆင့္ ၂
ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

အဆင့္ ၃
စီမံခန္႕ခြဲမႈ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္အေျခအေနဆိုင္ရာ

ကုန္သြယ္ေရးပံုစံ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနဆိုင္ရာ၏  အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ဟန္ခ်က္ကို ရည္႐ြယ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဘ႑ာေရးပံုစံ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေစ်းကြက္အေျခအေနပံုစံ

လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈပံုစံ

စားေသာက္ကုန္ကုန္ၾကမ္းမ်ား

လတ္ဆတ္ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္းျဖန္႕ျဖဴးျခင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ေဝျခင္း

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံအေဆာက္အအံု

စားသံုးသူကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္မႈ

ငွားရမ္းျခင္းစက္မႈလုပ္ငန္းစက္ပစၥည္း ေရနံဓာတုေဗဒ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးမႈး ဇီဝသိပၸံ

လွ်ပ္စစ္ 
အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း

ေမာ္ေတာ္ကား LNG လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း သတၱဳသယံဇာတမ်ားဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

“မ႑ိ
ဳင္”

ေနာက
္ထ

ပ္“မ႑
ိဳင္” 

စာရင္း

“မ႑ိဳင္” ကိုပိုျပီးခိုင္ခံ့ေစျခင္း

စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကိုဦးေဆာင္ျပီး
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲကာ
လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း

ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည့္ 
စီမံခန္႕ခြဲအားထုတ္မႈအရ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 
လုပ္ငန္းအရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ျခင္း

ေငြသား
ဖန္တီးမႈပမာဏ

ခြဲေဝရင္းႏွီးမတည္ေငြ

ေငြသား
ဖန္တီးမႈပမာဏ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြသား စီးဝင္ျခင္း
(ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရသည့္ ဝင္ေငြ)

လုပ္ငန္းေငြေၾကး 
လည္ပတ္မႈ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေငြေၾကး 

စီးထြက္ျခင္း

ထိန္းခ်ဳပ္
ထားရွိျခင္း 

ထိန္းခ်ဳပ္
ထားရွိျခင္း 

ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးအရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိျခင္း

ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး

အုပ္စု အုပ္စု

●❷●❶ ●❸ ●❹စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္နယ္ပယ္္
မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ေပါင္းစည္းျခင္းေပၚမူတည္၍ “မ႑ိဳင္” 
အသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
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ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

*   ကိုယ္စားျပဳဒါရိုက္တာကို ညႊန္ျပသည္
** ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၂မွ၁၅အထိ္သည္ ျပင္ပဒါရိုက္တာအား ရည္ညႊန္းသည္။

 * ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၂မွ၁၆အထိ္သည္ ျပင္ပဒါရိုက္တာအား ရည္ညႊန္းသည္။

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕အေျခအေန)စီမံခန္႔ခြဲမႈ

Tadashi Kunihiro *
T.Kunihiro & CO., Attorneys-at-Law
ေရွ႕ေန

Hideyuki Nabeshima
စီနီယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္အရာရိွ

Hiroshi Kizaki Yasuko Takayama *Ikuo Nisikawa *

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္အရာရိွမ်ား

Eiichi Tanabe *Ken Kobayashi
ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာ

Takehiko Kakiuchi * Kazuyuki Masu * Iwao Toide Akira Murakoshi Masakazu Sakakida *Yasuhito Hirota *

Hideaki Omiya **
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာ

Akihiko Nishiyama **
Hitotsubashi University
တြဲဖက္ပါေမာကၡ

Hidehiro Konno ** Akitaka Saiki **Toshiko Oka **
Oka & Company Ltd.
ကိုယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ
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ဥကၠ႒ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကီးအကဲ

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား

စီနီယာစီမံခန္႔
ခြဲမႈဒုတိယဥကၠ႒ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒုတိယဥကၠ႒

Takehiko Kakiuchi * Hidemoto Mizuhara
ေျမာက္အေမရိကေဒသဆိုင္ရာ 
အလုပ္အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္
၎အျပင္ MC (North America)
ဥကၠ႒

Eiichi Tanabe *
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရိွ 
(လုပ္ငန္းဆုိင္ရာတာဝန္မ်ား၊ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေလ့လာျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေထာက္ပံ့
ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ) ၎အျပင္ 
အာ႐ွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား ေဒသဆိုင္ရာ 
အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၊

Hajime Hirano
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အဖြဲ႕ CEO

Yasuhito Hirota *
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရွိ
(ျပည္တြင္း)
၎အျပင္ Kansai ႐ုံးခြဲဥကၠ႒

Kazushi Okawa
အဖြဲ႕ CEO ၊ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

Haruki Hayashi
ဥေရာပႏွင့္အာဖရိကေဒသဆိုင္ရာ 
အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
၎အျပင္ Mitsubishi Corporation 
International (Europe) Plc.
ဥကၠ႒

Kanji Nishiura
သတၱဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အဖြဲ႕ CEO

Hiroshi Sakuma
တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕
အဖြဲ႕ CEO

Shinya Yoshida
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရးအဖြဲ႕
အဖြဲ႕ CEO

Takeshi Hagiwara
ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အဖြဲ႕ CEO

Kazuyuki Masu *
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာ႐ွိ
(CFO,IT)

Yutaka Kyoya
လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အဖြဲ႕ CEO

Iwao Toide *
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရွိ
(ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မႈ)

Akira Murakoshi *
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရွိ
(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေရး ၊ လ႔ူအရင္းအျမစ္)

Masakazu Sakakida *
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာ႐ွိ
(Corporate Administration, 
Legal)
၎အျပင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရိွအႀကီးအကဲ

Mitsuyuki Takada
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

Keisuke Hoshino
Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.
(အလုပ္အမႈေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ)

Koichi Wada
Chubu ႐ံုးခြဲ ဥကၠ႒

Tsutomu Takanose
Kansai ႐ံုးခြဲ ဒုဥကၠ႒

Katsuhiro Ito
Hong Kong Mitsubishi Corporation ဥကၠ႒

Mitsumasa Icho
Business Investment Management
ဌာနမွဴး

Fuminori Hasegawa
သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ အမွတ္ ၁ ဌာနခြဲ 
ဌာနမွဴး

Tetsuji Nakagawa
အေျခခံအေဆာက္အအုံဌာနခြဲ ဌာနမႉး

Hidenori Takaoka
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ CEO ႐ံုး
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

Noriyuki Tsubonuma
Mitsubishi Australia Limited ဥကၠ႒
Mitsubishi New Zealand Limited ဥကၠ႒
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ 
ဒုတိယအမႈေဆာင္
အရာ႐ွိခ်ဳပ္

Yasushi Okahisa
Corporate Staff Section Management Dept 
ဌာနမွဴး

Tsunehiko Yanagihara
EVP Mitsubishi Corporation (Americas)
[အလုပ္တည္ေနရာ။  ။ဆီလီကြန္ဗယ္လီ]

Masatsugu Kurahashi
Indonesia အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္
၎အျပင္ Mitsubishi Corporation 
(Indonesia) 
ဥကၠ႒
၎အျပင္ Surabaja ဆိုင္ခြဲမန္ေနဂ်ာ

Nodoka Yamasaki
လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝမႈ ဌာနခြဲ
ဌာနမွဴး

Kotaro Tsukamoto
သံထည္ပစၥည္းလုပ္ငန္း ဌာနခြဲ
ဌာနမွဴး

Katsuya Nakanishi
အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာ႐ွအလယ္ပိုင္း 
ေဒသဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္
၎အျပင္ ဒူဘိုင္းကိုယ္စားျပဳ ရုံး 
ကိုယ္စားလွယ္ဒါ႐ိုက္တာ

Jun Nishizawa
သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ အမွတ္ ၂ ဌာနခြဲ 
ဌာနမွဴး

Tatsuo Nakamura
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ဌာနခြဲ
(မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအဖြဲ႕မွဴးေဟာင္း)

Osamu Takeuchi
ေရနံႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္း ဌာနခြဲ 
ဌာနမွဴး

Kazunori Nishio
လက္လီေရာင္းခ်မႈ ဌာနခြဲ ဌာနမွဴး

Koji Kishimoto
ဇီဝသိပၸံဌာနခြဲ ဌာနမွဴး

Eisuke shiozaki
Mitsubishi Corporation (India) ဥကၠ႒
၎အျပင္ အာ႐ွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား 
ေဒသဆိုင္ရာ
ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္
(Southwest Asia)

Yoshinori Katayama
စြမ္းအင္ႏွင့္စြမ္းအားသစ္ထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲ 
ဌာနမွဴး

Yoshifumi Hachiya
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စာရင္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာန 
ဌာနမွဴး

Hisashi Ishimaki
သေဘၤာႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း ဌာနခြဲဌာနမွဴး

Takuya Kuga
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲ ဌာနမွဴး

Yasumasa Kashiwagi
လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ 
ဌာနမွဴး

Hiroki Haba
Mitsubishi Corporation (North America)
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဌာန တာဝန္ခံ

Norio Saigusa
Mitsubishi Corporation (Thailand) ဥကၠ႒
၎အျပင္ MC Commercial Company 
Limited ဥကၠ႒
Vientiane Representative Office ႐ုံးမန္ေနဂ်ာ

Takajiro Ishikawa
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္
ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ 
အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း

Yasuteru Hirai
အေရွ႕အာရွေဒသဆိုင္ရာ 
အလုပ္အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ 
၎အျပင္ Mitsubishi Corporation (China) 
Co.,Ltd ဥကၠ႒
၎အျပင္ Beijing ဆိုင္ခြဲမန္ေနဂ်ာ

Noboru Tsuji
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ဌာနခြဲ
ဌာနမွဴး

Norikazu Tanaka
တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ 
ဌာနမွဴး
၎အျပင္ MDP Dep ဌာနမွဴး  * ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား
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ဝင္္ေငြမ်ား [IFRS]

ဝင္္ေငြမ်ား ယန္း ၇ ၆၆၉.၅ ယန္း ၆ ၉၂၅.၆ ယန္း ၆၄၂၅.၈

စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ ၁ ၂၀၉.၉ ၁ ၀၉၈.၉ ၁၃၂၈.၆

ပင္မရံုးခ်ဳပ္ ၏ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အသားတင္ 
အၿမတ္ေငြ (အသားတင္ အရွုံးေငြ) ၄၀၀.၆ ▲ ၁၄၉.၄ ၄၄၀.၃

ပင္မရံုးခ်ဳပ္၏ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ရွယ္ယာ ၁ ခု ၏ 
အသားတင္ အၿမတ္ေငြ (အသားတင္ အရွုံးေငြ) (ယန္း) ၂၄၅.၈၃ ▲ ၉၃.၆၈ ၂၇၇.၁၆

ROE (%) ၇.၅ ▲ ၂.၉ ၉.၃

ROA (%) ၂.၅ ▲ ၀.၉ ၂.၉

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေၿခအေနမ်ား [IFRS]

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ၁၆ ၇၇၄.၄ ၁၄ ၉၁၆.၃ ၁၅၇၅၃.၆

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ဝင္္ေငြ ႏွုန္းထားမ်ား ၅ ၅၇၀.၅ ၄ ၅၉၂.၅ ၄၉၁၇.၂

ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ၏ ရွယ္ယာ ၁ ခု အေပၚ 
ရရိွေသာ ဝင္္ေငြ ႏွုန္းထားမ်ား  (ယန္း) ၃၄၃၇.၇၅ ၂၈၉၈.၂၃ ၃၁၀၁.၄၃

ေငြလည္ပတ္မႈမ်ား

ေငြလည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း ၇၉၈.၃ ၇၀၀.၁ ၅၈၃.၀

ေငြလည္ပတ္မႈတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း ▲ ၁၅၄.၉ ▲ ၅၀၃.၉ ▲ ၁၇၉.၆

ေငြသားအလြတ္လည္ပတ္မႈ ၆၄၃.၄ ၁၉၆.၂ ၄၀၃.၄အစုေပၚအျမတ္မ်ား
ရွယ္ယာတစ္ခု ၏ အစုေပၚအျမတ္ (၁ႏွစ္အတြက္၊ 
ယန္း)

၇၀ ၅၀ ၈၀

အစုေပၚ အၿမတ္ အခ်ိဳး ၂၈ − ၂၉

၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အသားေပး အခ်က္အလက္မ်ား (ဘီလီယံ ယန္း)

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား အေၾကာင္း (၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ရလဒ္မ်ား) [IFRS]

* ရွယ္ယာတန္ဖုိး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အရႉံးအၿမတ္ဆိုသည္မွာ ရွယ္ယာတန္ဖုိးအားတြက္ခ်က္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသပမာဏကို ရည္ၫႊန္းသည္။
* အသားတင္ဝင္္ေငြမွာ ရွယ္ရာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္္ေသာ အသားတင္ အျမတ္ေငြကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အဖြဲ႕

စက္မႈ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေ
ဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕ သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕
လူမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့့္တင္းေရး အဖြဲ႕

ဝင္ေငြမ်ား ယန္း ၆၉.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၁၃၂.၈ ဘီလီယံ ယန္း ၁ ၁၈၉.၃ ဘီလီယံ ယန္း ၉၃၆.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၇၄၇.၀ ဘီလီယံ ယန္း ၁ ၁၃၄.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၂၂၀၄.၂ ဘီလီယံ

စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ ယန္း ၃၈.၀ ဘီလီယံ ယန္း ၆၀.၂ ဘီလီယံ ယန္း ၃၇.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၄၁၄.၈ ဘီလီယံ ယန္း ၁၈၂.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၁၁၃.၀ ဘီလီယံ ယန္း ၄၇၃.၂ ဘီလီယံ

ရွယ္ယာတန္ဖုိး  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အရွုံး 
အၿမတ္ ယန္း ၂၃.၂ ဘီလီယံ ယန္း ၁၃.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၂၅.၃ ဘီလီယံ ယန္း၂.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၅.၃ ဘီလီယံ ယန္း ၁၂.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၃၄.၉ ဘီလီယံ

အသားတင္ အၿမတ္ေငြ 
(အသားတင္ အရံႈးေငြ) ယန္း ၂၃.၄ ဘီလီယံ ယန္း ၃၅.၅ ဘီလီယံ ယန္း ၅၅.၅ ဘီလီယံ ယန္း ၁၄၇.၉ ဘီလီယံ ယန္း ၂၉.၄ ဘီလီယံ ယန္း ၂၆.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၁၂၁.၃ ဘီလီယံ

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ယန္း ၁ ၀၀၅.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၈၄၁.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၂ ၁၁၈.၀ ဘီလီယံ ယန္း ၃ ၇၀၄.၂ ဘီလီယံ ယန္း ၁ ၇၃၉.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၉၄၃.၉ ဘီလီယံ ယန္း ၄ ၃၄၃.၀ ဘီလီယံ

ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ ၁ ၆၈၀ ဦး ၁ ၄၇၈ ဦး ၁ ၈၀၉ ဦး ၁၁ ၈၆၇ ဦး ၉ ၈၁၅ ဦး ၇ ၁၆၉ ဦး ၃၉ ၆၃၃ ဦး
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* အသားတင္ဝင္္ေငြမွာ ရွယ္ရာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္္ေသာ အသားတင္ အျမတ္ေငြ (အသားတင္ အရံႈးေငြ)ကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။
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ဝင္္ေငြမ်ား အၾကမ္းဖ်င္းအျမတ္မ်ား

(ဘီလီယံ ယန္း) (ဘီလီယံယန္း)

အသားတင္အျမတ္ေငြ 
(အသားတင္ အရွုံးေငြ) ႏွင့္ ROE

ပင္မရံုးခ်ဳပ္၏  ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ 
ရွယ္ယာတစ္ခုစီ၏ အသားတင္ 
အၿမတ္ေငြ (အသားတင္ အရွုံးေငြ)

(ဘီလီယံ ယန္း)
(ယန္း)

အသားတင္အျမတ္ေငြ 
(အသားတင္ အရွုံးေငြ)

ROE

ေငြလည္ပတ္မႈမ်ား

(ဘီလီယံ ယန္း)

ေငြလည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း ေငြလည္ပတ္မႈတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

ေငြသားအလြတ္လည္ပတ္မႈ

ရွယ္ယာတစ္ခုစီ ၏ အစုေပၚအျမတ္ႏွင့္ 
ေငြထုတ္ေပးမႈ အခ်ိဳး

(အစုေပၚအျမတ္၊ ယန္း)

ရွယ္ယာတစ္ခုစီ ၏ အစုေပၚအျမတ္

အစုေပၚအျမတ္ အခ်ိဳး

ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာတန္ဖုိး

(ဘီလီယံ ယန္း) ပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား ရွယ္ယာတန္ဖုိး
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(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕အေျခအေန)အဓိက လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ ကုမၸဏီမ်ား

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Diamond Generating Corporation (U.S.A.) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

Diamond Transmission Corporation Limited 
(U.K.) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း

Diamond Generating Europe Limited (U.K.) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Power Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား တင္ပုိ႔မႈ၊ တင္သြင္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. 
(Japan) ၁၀၀.၀၀ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္႐ုံမ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းၿခင္း 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japan) ၈၄.၀၀ စြမ္းအင္လက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း

TRILITY GROUP PTY LTD  (Australia) ၆၀.၀၀ ေရလုပ္ငန္း

MCKG Port Holding Corporation (Japan) ၆၀.၀၀ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Chiyoda Corporation (Japan) ၃၃.၇၃ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း

Swing Corporation (Japan) ၃၃.၃၃ ေရလုပ္ငန္း

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de 
C.V. (Mexico) ၅၀.၀၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း

Lithium Energy Japan (Japan) ၄၁.၉၄ လီသီယမ္ အုိင္းယြန္ ဘက္ထရီမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

MC-Jalux Airport Services Co.,Ltd (Myanmar) ၄၅.၅၀ ေလဆိပ္ေအာ္ပေရတာ

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) ၅၁.၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအၾကံေပး၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္း

MC Aviation Partners Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရန္ပုံေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း

DBI Management Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရန္ပုံေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း

Diamond Realty Management Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ပုဂၢလိကရန္ပံုေငြစီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္း

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) ၅၁.၀၀ စာရင္းျပဳစုထားေသာ REIT စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. 
(Japan) ၁၀၀.၀၀ စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

Yokohama Red Brick Warehouse (Japan) ၆၇.၀၀ Yokohama Red Brick Warehouse ၏ဂိုေဒါင္စီမံခန္႕ခြဲမႈ

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) ၁၀၀.၀၀ အိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း

Seto Futo Co., Ltd. (Japan) ၆၄.၃၀ ဆိပ္ကမ္း ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း၊ ကုန္ေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ စုေပါင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၊ သိုေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore) ၁၀၀.၀၀ ၾကီးမားေသာ ကုန္ပစၥည္းတင္ ေရယာဥ္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, 
British Overseas Territory) ၁၀၀.၀၀ အာမခံ လုပ္ငန္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Marunouchi Capital Inc. (Japan) ၈၅.၁၀ ပုဂၢလိက႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခန္႕ခြဲျခင္းလုပ္ငန္း

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) ၅၀.၀၀ ပုဂၢလိက႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခန္႕ခြဲျခင္းလုပ္ငန္း

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.) ၄၀.၀၀ ပုဂၢလိက႐ွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခန္႕ခြဲျခင္းလုပ္ငန္း

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. 
(Japan) ၂၀.၀၀ ငွားရမ္းျခင္း၊ အရစ္က် ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အျခား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation 
(Japan) ၅၀.၀၀ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားကို အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း

AJIL Financial Services Company (Saudi Arabia) ၂၀.၀၀ အေထြေထြ ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) 
(Turkey) ၃၅.၈၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း

AGP Corporation (Japan) ၂၆.၈၁ ေလဆိပ္အတက္အဆင္း အဆင္ေျပရန္ ပ့့ံပိုးမႈ ၊ ေလဆိပ္ အေေဆာက္အအုံမ်ား 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အစားအေသာက္တြန္းလွည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) ၄၀.၂၈ ၾကီးမားေသာကုန္ပစၥည္းတင္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကားသီးသန္႔တင္ ေရယာဥ္မ်ားကို 
ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္သူ

စက္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) ၆၅.၇၀ အင္ဂိုလာ ရိွ ေရနံ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) ၁၀၀.၀၀ ကေနဒါႏိုင္ငံ ရိွ္ ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) ၁၀၀.၀၀ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ GTL (ဓာတ္ေငြ႔မွအရည္သုိ႔) စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ (မေလးရွားစီမံကိန္း၂)၊ 
ကုန္ၾကမ္းထုတ္ယူျခင္းအဆင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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Diamond Gas Netherlands B.V.  
(The Netherlands) ၈၀.၀၀ မေလးရွားႏိုင္ငံ စီမံကိန္းⅢ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

Diamond Gas Operation Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္သူ ႏွင့္ LNG 
လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္ 

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) ၁၀၀.၀၀ ႐ုရွားႏိုင္ငံရိွ ဆာခါလင္ စီမံကိန္းⅡအစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada) ၁၀၀.၀၀ ကေနဒါႏိုင္ငံ အေနာက္ပုိင္းရိွ LNG လုပ္ငန္း

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) ၁၀၀.၀၀ ၾသစေၾတးလ်ရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရး

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) ၁၀၀.၀၀ ၾသစေၾတးလ်ရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရး

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) ၁၀၀.၀၀ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ေရနံထြက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. 
(Japan) ၁၀၀.၀၀ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြေရး ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရး ကုမၸဏီ

Petro-Diamond Singapore (Singapore) ၁၀၀.၀၀ ေရနံေရာင္းခ်ျခင္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Astomos Energy Corporation (Japan) ၄၉.၀၀ LPG တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) ၂၅.၀၀ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံရိွ LNGအရည္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) ၅၀.၀၀
ၾသစေၾတးလ်ရိွ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား (LNG၊ LPG ကြန္ဒင္ဆာႏွင့္ေရနံစိမ္း) 
ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း ႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း  

MI Berau B.V. (The Netherlands) ၅၆.၀၀ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံရိွ တန္ဂက္ စီမံကိန္း အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Metal One Corporation (Japan) ၆၀.၀၀ သံမဏိထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. 
Ltd. (Singapore) ၁၀၀.၀၀ သတၱဳ အရင္းအၿမစ္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စုေပါင္း လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ သတၱဳ အရင္းအၿမစ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ

Triland Metals Ltd. (U.K.) ၁၀၀.၀၀ လန္ဒန္ သတၱဳ ေစ်းကြက္ (LME) ၏ ၾကားခံေရာင္းဝယ္ေပးသူ

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) ၁၀၀.၀၀
ေက်ာက္မီးေသြး ႏွင့္ အၿခားေသာ တြင္းထြက္သတၱဳအရင္းအျမစ္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

M.C. Inversiones Limitada (Chile) ၁၀၀.၀၀ လက္တင္အေမရိကရိွ သတၱဳ အရင္းအၿမစ္ လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ

MC Resource Development Ltd. (U.K.) ၁၀၀.၀၀ Anglo American Sur, S.A. (ခ်ီလီႏိုင္ငံ) တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

JECO Corporation (Japan) ၇၀.၀၀ ခ်ီလီႏိုင္ငံ Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) ၁၀၀.၀၀ ခ်ီလီႏိုင္ငံ Los Pelambres ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Iron Ore Company of Canada (Canada) ၂၆.၁၈ သံရိုင္းတူးေဖာျ္ခင္း၊ ထုတ္လုပ္ၿခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

JECO 2 Ltd. (U.K.) ၅၀.၀၀ ခ်ီလီႏိုင္ငံ Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ

သတၱဳအဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Mitsubishi Corporation Technos (Japan) ၁၀၀.၀၀ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရားမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

MSK Farm Machinery Corporation (Japan) ၁၀၀.၀၀ စုိက္ပ်ိဳးေရး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ႏုိ႕စားႏြားမေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားကို 
ေရာင္းဝယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

Nikken Corporation (Japan) ၁၀၀.၀၀ ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) ၁၀၀.၀၀
စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း

MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Thailand) ၁၀၀.၀၀ ဓာတ္ေလွကားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore) ၁၀၀.၀၀ ကိုယ္ပိုင္သေဘၤာစင္းလံုးငွားၿခင္း

SkymatiX (Japan) ၆၆.၀၀ စုေပါင္း remote sensing ဝန္ေဆာင္မွႈမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) ၉၅.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) ၉၀.၀၀ IT ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) ၅၂.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

The Colt Car Company Ltd. (U.K.) ၁၀၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) ၁၀၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) ၁၀၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

MCE Bank GmbH (Germany) ၁၀၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands) ၁၀၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

Zao MC Bank Rus (Russia) ၁၀၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) ၈၈.၇၃ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) ၉၃.၅၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြေပးျခင္း

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) ၁၀၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) ၈၀.၀၀ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားစသည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Japan Space Imaging Corporation (Japan) ၄၃.၈၈ ျဂိဳဟ္တုပံုရိပ္အခ်က္အလက္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း

P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia) ၄၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 
(Indonesia) ၄၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manu-
facturing (Indonesia) ၃၂.၂၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ အပုိပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia) ၃၁.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (Vietnam) ၄၁.၂၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႕ၿဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

MMC Ukraine LLC. (Ukraine) ၆၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

MMC Rus LLC. (Russia) ၄၉.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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MMC Chile S.A. (Chile) ၄၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

MC Autos del Peru S.A. (Peru) ၄၁.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  ၿဖန္႕ၿဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) ၂၇.၅၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Isuzu Motors International Operations (Thailand) 
Co., Ltd. (Thailand) ၃၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) ၃၈.၀၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ၿဖန္႕ၿဖဴး ျခင္း

Mitsubishi Elevator India Pvt.Ltd(India) ၄၅.၀၀ ဓာတ္ေလွကားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (China) ၂၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ကားတပ္ဆင္ျခင္း၊တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales 
Indonesia (Indonesia)

၄၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း

MM Cars Myanmar Lmited (Myanmar) ၅၀.၀၀ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan) ၄၉.၀၀ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ ပါေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

TOSOH-HELLAS AI.C. (Greece) ၃၅.၀၀ ဘတ္ထရီကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico) ၃၅.၀၀ ပလတ္စတစ္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ႏွင့္ အေရာင္ဆုိး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Rimtec Corporation (U.S.A.) ၄၉.၀၀ PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.) ၄၀.၀၀ ပလတ္စတစ္တြင္အသုံးျပဳသည့္ ထိန္းညိွေပးေသာေဆးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေသာေဆးမ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) ၂၉.၇၈ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ပစၥည္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ယူထုတ္ျခင္း

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) ၂၀.၀၀ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ပစၥည္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ယူထုတ္ျခင္း

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (India) ၄၉.၀၀ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဇီဝဓာတုထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited 
(U.K.) ၂၀.၀၀ ဇီဝ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. 
(U.S.A.) ၂၀.၀၀ ဇီဝ ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကန္ထ႐ိုက္ယူထုတ္ျခင္း

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) ၃၀.၀၀ တာထ႐ုိက္ဓါတ္ေပါင္းဆားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

SPDC Ltd. (Japan) ၃၃.၃၄ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ ေရနံဓာတုဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Meiwa Corporation (Japan) ၃၃.၀၅ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation 

(Japan) ၁၀၀.၀၀ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan) ၇၂.၈၃ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ဖန္တီးထားေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ဖန္တီးထားေသာ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ မ်ား ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) ၆၀.၅၉ ပလတ္စတစ္ အစားအစာ ထည့္စရာခြက္ မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ဖလင္မ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) ၁၀၀.၀၀
ေပ်ာ္ဝင္ပစၥည္းမ်ား ၊ သေဘၤာေဆးမ်ား၊ အလႊာထပ္ သစ္ေစးမ်ား၊ ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား 
ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi International PolymerTrade  
Corporation (U.S.A.) ၁၀၀.၀၀ အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္ သစ္ေစးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. 
(Japan) ၁၀၀.၀၀ အစားအစာသံုး ဓာတုပစၥည္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀
အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ အစားအစာမ်ား၊ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္  အသံုးဝင္္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

KOHJIN Life Sciences Co.,Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ တေဆး အဆီအႏွစ္ႏွင့္ အသုံးဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

MC Food Specialties Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔၊ အစားအစာသံုး ဓာတုပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. 
(U.S.A.) ၁၀၀.၀၀ အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ 

အသုံးဝင္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား စသည္)

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ဓာတုပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico) ၄၉.၀၀ ဆားထုတ္လုပ္ျခင္း

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) ၂၅.၀၀ မီသေနာ ထုတ္လုပ္ျခင္း

NIHON TRINIDAD METHANOL (Japan) ၅၀.၀၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ မီသေနာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕

< လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား >

Agrex do Brasil S.A. (Brazil) ၈၁.၅၄ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း

Agrex, Inc. (U.S.A.) ၁၀၀.၀၀ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ထုပ္ပိုးလက္ခံေရာင္းခ်ျခင္း

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ဆီလီကာ ေကာ္ဖီေစ့ေလွာ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ျခင္း 

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia) ၁၀၀.၀၀ ဆီလီကာ သဲ တူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Cermaq Group AS (Norway) ၁၀၀.၀၀ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဆာ္လမြန္ငါးေရာင္းျခင္း

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ သၾကား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Foodlink Corporation (Japan) ၉၉.၄၂ အသားႏွင့္ အသားထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

Indiana Packers Corporation (U.S.A.) ၈၀.၀၀ ဝက္သား စီမံ ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ျခင္း

Japan Farm Holdings Inc. (Japan) ၉၂.၆၆ ၾကက္ဘဲ၊ ဝက္ေမြးျမဴေရး၊ ၾကက္သား စီမံထုပ္ပိုးၿခင္း 

MC Healthcare, Inc. (Japan) ၈၀.၀၀ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာကိရိယာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ အဝတ္္အစား ဒီဇုိင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Shoji Construction Materials  
Corporation (Japan) ၁၀၀.၀၀ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) ၉၂.၁၅ ထုပ္ပုိးပစၥည္းမ်ား၊ စကၠဴ၊ ထုပ္ပိုး စက္ယႏၲရား၊ စကၠဴဘုတ္ျပား ကတ္ထူစကၠဴ၊ 
ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စကၠဴ၊ စကၠဴဘုတ္ျပားမ်ား တင္ပို႔တင္သြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈမ်ား

လူမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) ၆၁.၉၉ စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအစားအစာမ်ား၊ အေအးခံထားေသာအစားအစာမ်ားကို 
လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) ၅၉.၈၂ ေျပာင္းဖူး ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔ တို႕ကို စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan) ၇၄.၇၈ သူနာၿပဳေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ား ငွားရမ္းေရာင္းခ်ျခင္း

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan) ၆၄.၄၈ ဂ်ံဳစက္ပုိင္ရွင္

Nosan Corporation (Japan) ၁၀၀.၀၀ တိရိစာၦန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Princes Limited (U.K.) ၁၀၀.၀၀ အစားအစာႏွင့္အခ်ိဳရည္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) ၁၀၀.၀၀ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ တိရိစာၦန္အစာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ 
ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း

TH Foods, Inc. (U.S.A.) ၅၃.၁၆ ဆန္ ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဘီစကစ္မုန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) ၈၈.၇၀ ေရထြက္ကုန္မ်ား ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ျခင္း

Lawson, Inc. (Japan) ၅၀.၁၄ ၂၄နာရီ စတုိးဆုိင္မ်ား Convenience ( Lawson ) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan) ၅၀.၁၀ ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္႐ုံ လုပ္ငန္း

MC Data Plus, Inc. (Japan) * ၇၄.၄၀ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေသာဝန္ေဆာင္မႈ စသည္

< ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား >

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan) ၃၅.၂၅ အသင့္စားအစားအစာေရာင္းခ်ေသာစားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ 
အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ပီဇာဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) ၂၀.၀၀ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Japan) ၃၈.၉၄ အသားႏွင့္ စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) ၂၆.၃၅ ႏွမ္းဆီႏွင့္ ႏွမ္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Kanro Co., Ltd. (Japan) ၃၀.၃၃ ခ်ဳိခ်ဥ္၊ ေခ်ာကလက္၊ ကိတ္မုန္႔စသည့္ မုန္႔ခ်ဳိ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း

Life Corporation (Japan) ၂၃.၄၉ စားေသာက္ကုန္စူပါမက္ကက္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan) ၃၀.၀၀ ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္း 

MCC Development Corporation (U.S.A.) ၃၀.၀၀ အသင့္ေဖ်ာ္ၿပီး ကြန္ကရစ္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.) ၂၈.၇၁ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. 
(China) ၂၀.၀၀ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

Olam International Limited (Singapore) ၂၀.၃၃ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ စီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္
ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း

MC Agri Alliance., Ltd. (Japan) ၇၀.၀၀ အစားအစာပါဝင္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း

Mitsubishi Corporation Financial & Management 
Services (Japan) Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ စာရင္းတြက္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊  

ေၾကြးျမီထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း 

MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd 
(Singapore)

၁၀၀.၀၀ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

Mitsubishi Corporation Finance PLC (U.K.) ၁၀၀.၀၀ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

MC Finance Australia Pty Ltd (Australia) ၁၀၀.၀၀ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

Human Link Corporation (Japan) ၁၀၀.၀၀
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
(အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႕စစ္ေဆးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. 
(Japan) ၁၀၀.၀၀ အသက္အာမခံမေပးေသာေအဂ်င္စီႏွင့္ အသက္အာမခံေပးေသာေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း၊ 

စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း

MC Communications Inc. (Japan) ၁၀၀.၀၀ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝက္ဘ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စာေစာင္ႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ပြဲမ်ားတြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

MC Facilities Co., Ltd. (Japan) ၁၀၀.၀၀ စက္ရံုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ရံုးလည္ပတ္မႈ အကူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

TechnoAssociates, Inc. (Japan) ၅၁.၀၀ သုေတသနႏွင့္အၾကံေပး

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japan) ၆၇.၀၀ စနစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ကြန္ရက္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွႈ၊လုပ္ငန္းကတ္မ်ားဖန္
တီးျခင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း

Human Link Asia Pte. Ltd. (Singapore) ၁၀၀.၀၀ အမ်ားပါဝင္ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) ၅၁.၀၀ IT Consulting၊  business solution  စနစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) ၄၉.၀၀ IT ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ business solutions  မ်ား၊ system integration ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
IT စီမံခန္႔ခြဲမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ျခင္းမ်ား စသည္ 

SIGMAXYZ Inc. (Japan) ၃၃.၃၀ လုပ္ငန္း အၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Infosec Corporation (Japan) ၄၀.၀၀ သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

MIC Business Solutions, Inc. (U.S.A.) ၁၀၀.၀၀ ပေရာဂ်က္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊စနစ္တိုးတက္မႈထိန္းသိမ္းမွႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ကြန္ရက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ IT Help Disk၊ IT ပညာေရး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းအပိုင္း**

  * ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအပိုင္းမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါသည္။
** ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအပိုင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုစီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းတို႕လည္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းပိုင္းအလိုက္ခြဲထားေသာလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြား
ေရးအေဆာက္အအုံအေျခခံလုပ္

ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပို႔

ေဆာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕
လူမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္တင္းေရး အဖြဲ႔
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနရိွဝန္ထမ္းဦးေရ

ေဒသဆုိင္ရာ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ား

စုစုေပါင္း

လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္ ၂၂၁ ၂၀၁ ၁၀၂ ၁၈၉ ၁၆၆ ၇၅ ၂၅၅ ၁၉ ၄၆ ၁ ၂၇၄

・ မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့ ္ဆက္စပ္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ : ၇၇ ၁၆၄ ဦး (မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုတည္း၏ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ : ၅ ၂၁၇ ဦး) 
・ ခ်ိတ္ဆက္ကုမၸဏီအေရအတြက္သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားကခ်ိတ္ဆက္စီမံခန္႕ခြဲေနေသာ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ကုမၸဏီအေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကုမၸဏီ အမည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ (%) ပင္မ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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ျမန္မာ

အဖြဲ႕အစည္းအခ်က္အလက္မ်ား
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Tokyo, Nagoya

 �������
Mitsubishi Corporation Building
3-1 Marunouchi 2 chome,Chiyodaku,Tokyo ,1008086,Japan
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ ရံုးအေနၿဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႐ံုး 

Marunouchi Park Building
6-1 Marunouchi 2 chome,Chiyodaku,Tokyo ,1008086,Japan

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

မီဆူဘီရွီ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ CSR ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား  အစရိွသည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေသးစိတ္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ ဆုိက္ 
www.mitsubishicorp.com/global ကုိ 
ဝင္္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ ဗီဒီယိုဖုိင္၊ ကုမၸဏီသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ေၾကာ္ျငာ 
နမူနာမ်ား အစရိွသည္တို႕ကုိ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
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၁၂၇၄ ခု
(ေပါင္းစည္းကုမၸဏီအေရအတြက္သည ္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားက 
ဆက္စပ္စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကိ ုထည့္သြင္းထားေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္ကုမၸဏီအေရအတြက္ကိ ုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။)
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ခ်ိတ္ဆက ္၇၇၁၆၄ ဦး 

သီးျခား ၅၂၁၇ ဦး
(မီဆူဘီရွ ီေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လက္ေအာက္ခ ံကုမၸဏီမ်ားရွိဝန္ထမ္းအေရအတြက)္ 
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