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မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း

မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း (MC) သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ 

စြမ္းအင္၊ ဓာတ္သတၱဳ၊ စက္ယႏၲရား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေန႕စဥ္လူမႈဘဝလုိအပ္ 

ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးနီးပါးကုိ တည္ေထာင္ကာ 

လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ MC ၏ လက္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးကုန္ပစၥည္း

မ်ား၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ စြမ္းအင္သစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအပါအဝင္ 

တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္မည့္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားပါဝင္

လာေစျခင္းျဖင့္ ယခင္ သမားရုိးက် ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ 

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕လာသည္။ ကမာၻတစ္လႊားရိွ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း ၉၀ခန္ ့တြင္ 

ကုမၸဏီရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း 

၁၃၀၀ ခန္႔ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုရွိ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ MC တြင္္ 

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

မိတ္ဆက္

2



မာတကိာ
မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ၂၀၁၈

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အေတြးအျမင္ /
ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ သမုိင္း　 　4

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္　 　6

MC Group ေကာ္ပုိရိတ္အျမင္　 　8

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ　 　9

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား မိတ္ဆက္

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအံု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕　 　10

စက္မႈဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕　 　12

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕　 　14

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕　 　16

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕　 　18

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕　 　20

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕　 　22

စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈကုိ ဦးတည္ေသာ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ　 　24

ေကာ္ပုိရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ကုမၸဏီတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္　 　26

ေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း　 　27

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသားေပး အခ်က္အလက္မ်ား　 　28

စီမံခန္႔ခြဲမႈ / အဖြဲ႕အစည္းအခ်က္အလက္မ်ား　 　30

3



မီဆူဘီရီွသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိိင္ရာ 
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအတြက္ ျပန္လည္အစားထုိး၍ 
မရေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ 
ရုိးရုိးသားသား လုပ္ေဆာင္ရုံသာမက 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း စသည့္ အေျခခံမူမ်ားကိုပါ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။

တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ 
႐ႈေထာင့္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ 
ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီ၏ 

တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းတာဝန္ယူမႈရွိျခင္း

“Shoki Hoko”

႐ုိးသားမႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရိွျခင္း ႐ုိးသားမႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရိွျခင္း 

“Shoji Komei”

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ 
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သိျမင္နားလည္မႈရိွျခင္း သိျမင္နားလည္မႈရိွျခင္း 

“Ritsugyo Boeki”

မီဆူဘီရီွစတုတၳ ဥကၠ႒ Koyata Iwasaki ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ မီဆူဘီရီွ 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း (Mitsubishi Shoji Kaisha) ၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အေျခခံမူ သံုးရပ္ကို ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မီဆူဘီရီွကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎ အေျခခံမူ 

၃ရပ္ကို MC ၏ ေကာ္ပုိေရးရွင္း အေတြးအျမင္အျဖစ္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးခဲ့ကာ ထုိအေတြးအျမင္ 

မ်ားသည္ ယေန႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ 

ဤ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အေျခခံမူ ၃ ရပ္သည္ မီဆူဘီရီွကုမၸဏီ အုပ္စုမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး အတြက္ 

အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္း 

ႏွင့္ တူညီေသာ သမုိင္း၊ အေတြးအျမင္ တုိ႔ေၾကာင့္ မီဆူဘီရီွ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း 

ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ကာ တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ လ်က္ရွိသည္။

(၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ မီဆူဘီရီွအုပ္စု အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မီဆူဘီရီွ Kinyokai 
အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္  ကုမၸဏီ၏ အေျခခံမူ ၃ရပ္အား ယေန႔ေခတ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္)

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အေတြးအျမင္ ― ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏အေျခခံမူ သံုးရပ္
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တည္ေထာင္ျခင္း ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ Mitsubishi Corporation ကုိ အသစ္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး 
ထိုႏွစ္တြင္ပင္ တိုက်ိဳႏွင့္ အိုဆာကာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ 
ပါဝင္္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆံုး စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ကို 
ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 
LNG (အရည္ျပဳလုပ္ထားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕) ထုတ္လုပ္ရန္ 
စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
ဤစီမံကိန္းမွာ ၎၏ ပထမဆံုးေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအၾကီးစား ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ သံ-သတၱဳ႐ုိင္းႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ၊ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ား၊ မကၠဆီကိုႏုိင္္ငံတြင္ 
ဆားကြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး 
ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ၎၏ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တစ္ကမာၻလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ 
တရားဝင္္ အဂၤလိပ္အမည္ကို “Mitsubishi Corporation” ဟု သတ္မွတ္ 
ေခၚဆိုခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ MC သည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မူဝါဒသစ္တစ္ရပ္ကုိ ေၾကညာခဲ့ျပီး 
“ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း” 
တစ္ခုအျဖစ္ ကုမၸဏီကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ခဲ့သည္။ MC သည္ ၎၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ေတာင့္တင္းခုိင္မာ လာေစရန္ ႏွင့္ 
ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ ယခင္ကထက္ ပုိမုိ 
အားစုိက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကမာၻ႕အဆင္႔ မီျဖစ္လာေစရန္ ပို၍ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ “Select & Focus” စေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ၊ 
ပုိမုိေသခ်ာခုိင္မာေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ Customer ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားကုိ 
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ “MC2000” မူဝါဒ ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ 
မီဆူဘီရီွကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤ မႈဝါဒ အသစ္သည္ ကုမၸဏီ၏ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေသာ 
အနာဂတ္ကုိ ဖန္တီးေပးရာတြင္ အေရးပါေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ MCသည္ ကုမၸဏီ၏ တန္ဖုိးျမႇင့္တင္ေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ရႏိုင္မႈကုိ ပုိမုိ 
ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး ဗ်ဳဟာ မ်ားပါဝင္္ေသာ 
“MC 2003” ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ က႑သစ္တစ္ခု 
ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တကြ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္အတူပူးေပါင္းျပီး 
တုိးတက္ဖံြ႕ျဖိဳးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ MC ကုိ “လုပ္ငန္းဆန္းသစ္ 
တီထြင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း” အျဖစ္ ေပၚလြင္ေစမည့္ “တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ 
၂၀၀၇” ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ လုပ္ငန္း 
သစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕သစ္မ်ားကို 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ 
၎၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္သစ္ “တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ၂၀၀၉” 
ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ လုပ္ငန္းသစ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ၎၏ ကုမၸဏီ 
ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနခဲြကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ထုိဌာနခြဲမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး 
ကမာၻတစ္လႊား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕တုိ႕ကုိ 
အသစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းစဥ္သစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
“ ႏွစ္လည္စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၂” ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ 
“မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ - ေရရွည္ တည္တ့ံေသာ တုိးတက္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႕ ၂၀၁၅” ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး စက္မႈထုတ္ကုန္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြကုိတုိးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ရင္းႏီွးမတည္ေငြကုိ 
ပုိမုိတုိးတက္လာေစမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ျဖစ္တည္ေနေသာ MC 
အဖြ႔ဲ၏ပုံရိပ္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္မူ 
“နွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ၂၀၁၈” ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရိွေစရန္ MC သည္ စနစ္သစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုမၸဏီသည္ 
၎၏ တည္ေထာင္ျပီးျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပုိမုိ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ထိေရာက္မႈရိွေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီအတြင္း ေရာင္းရေငြကိန္းဂဏန္းမ်ားထက္ 
အျမတ္အစြန္းကုိ အေလးထားသည့္ မူဝါဒအား စနစ္တက်ခ်မွတ္ျပီး 
စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္ K-PLAN ကုိ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ သမုိင္း
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MC ကုမၸဏီမ်ား တည္ရိွရာေနရာ

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် 
အနာဂတ္စီးပြားေရးအေျခအေနကုိခန္္႔မွန္းရန္ မ်ားစြာခက္ခဲလာခဲ့သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လ်င္ျမန္လာသည့္အရာအားလုံးျဖစ္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
အဆင့္မီမႈမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္ေနသည္မွာ တိက် မွန္ကန္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MC 
သည္ ၎၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ပုိ၍ 
လမ္းညႊန္လာကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းထံ ဦးတည္ကာ ပုိ၍ 
ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖင့္ ၎၏ ေကာ္ပုိရိတ္တန္ဖုိးကုိ ေဖးမရန္ ရွာေဖြေနပါသည္။ ဤ 
ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း MC သည္ MC Group လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားလုံးေသာ 
အရာမ်ားကုိ ခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ 
မတည္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစတင္မႈမ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမွာ ကမာၻအႏံွ႔မွ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း 
၉၀ ႏွင့္ ေဒသမ်ားရိွ ၂၀၀ ထက္မနည္းေသာ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၊ ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခ 
၁၃၀၀ ခန္႔ရိွ ကုမၸဏီအဖြ႔ဲမ်ားပါဝင္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း ကြန္ရက္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုစီရိွ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ားသည္ ေဒသတြင္း လႊမ္းမုိးမႈရိွေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ၾကျပီး လုပ္ငန္းသစ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ကာ MC ၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္ေသာအသိပညာကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ အဓိကေဒသခုနစ္ခုတြင္ ေဒသအလုိက္ CEO မ်ားအား 
တာဝန္ခ်မွတ္ထားပါသည္ - ေျမာက္အေမရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာေရဘီယံ၊ 
ဥေရာပ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဗဟုိ အာရွ အေရွ႕အာရွ၊ ႏွင့္ အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား အဆုိပါ ေဒသအလုိက္ CEO မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုစီ၌ 
အေတြ႔ရမ်ားသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ဖန္တီးကာ ႏုိင္ငံအလုိက္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအလုိက္ နယ္စပ္မ်ားကုိ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 
လုပ္ငန္းဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈအား ျပန္႔ပြားေစပါသည္။

MC သည္ လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းထံ ေရွး႐ႈကာ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ကုိ ပုိမုိနက္နဲေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ ေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈကုိ အေျခခံသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
ေကာ္ပုိရိတ္တန္ဖုိးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ ႐ံုးမ်ားအပါအဝင္္ MC သည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွျပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၀ခန္ ့မွ ကုမၸဏီအုပ္စု 

၁၃၀၀ခန္႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔အေျခအေန)

ဂ်ပန္ 
ဆပ္ပို႐ို
ဆန္းဒိုင္း
နာဂိုယာ
နီးအိဂါတာ
တိုယာမ
ရိွဇုအိုကုု
အိုဆာကာ
တာကာမတ္ဆု
ဟီ႐ိုရီွးမား
ဖုကုအိုကာ
နာဟာ

ေျမာက္အေမရိက
နယူးေယာက္
ဆီအက္တဲလ္
ဆီလီကြန္ ဗယ္လီ
ေလာ့စ္အိန္ဂ်လီစ္
ဟူစတန္
ဝါရွန္တန္ ဒီစီ
ဒါးလက္စ္
ေဘာ့စတြန္
တက္က္ဆန္

ဗန္ကူးပါး
တိုရန္တို
မကၠဆီကိုစီတီ
က်ဴရဲတာ႐ို

လက္တင္ အေမရိကႏွင့္ 
ကာေရဘီယံ

ဂြာတီမာလာ စီးတီး
ပနားမား စီးတီး
ကြီတို
လီမာ
စင္တာက႐ုစ္
ဘိုဂုိတာ
စန္တီ ယာဂို
ကာရာကက္စ္
အက္ဆန္းစီယန္
ဗ်ဴႏိုေအးရိစ္
ေဆာေပါလို
ရီယုိ ဒီ ဂ်နဲ႐ိုး
ဆန္တိုးစ္
ပါရာေဂြး
ဟာဗန္နာ

ဥေရာပ 
လန္ဒန္
မက္ဒရစ္
ပါရီ
ဘရပ္ဆဲလ္
အမ္စတာဒမ္
ဒူးဆဲလ္ေဒါ့ဖ္
ဖရန္ဖတ္
ဘာလင္
မီလန္
ေအာ္စလို
ပရပ္
စေတာ့ဟုန္း
ဝါေဆာ
ဘူခါရက္
ဘဲလ္ဂရိတ္
ေအသင္
ဆိုဖီယာ
ေမာ္စကို
ဗ ြစစ္
ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့
ယူဇႏို ဆာခါလင့္စ္ခ္
ကိယက္

အယလ္မ္တ ီ

အာဖရိက
ဂ်ဳိဟန္နစ္(စ္)ဘတ္
ဒါကား
ကာဆာဘလန္ကာ
အာဘိဂ်န္
အယ္လဂ်ီးယားစ္
လာဂိုစ္ ့
တူးနစ္
မာပူတို
ႏိုင္႐ိုဘီ
အဒစ္အဘာဘာ
ဒါရက္စ္ဆလမ္

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ 
ဗဟုိ အာရွ

အစၥတန္ဘူလ္
အန္ကာရာ
အပ္ရ္ွဂါဘတ္
တာ့ရ္ွကင့္
နာဗ ြီ
ဒူဘိုင္း

ကိုင္႐ို
တဲလ္အဗစ္
ရာမာလာ
အမၼန္
ရိယာဒ္
အယ္လ္ခိုဘာ
ဘာဆရာ
ဒုိဟာ
အဘူဒါဘီ
မက္စ္ကက္
ကူဝိတ္
တီဟီရန္

အေရွ႕အာရွ
အူလန္ဘာေတာ
ေပက်င္း
ေဂါင္ဇူး
ရွန္ဇန္း
ဝူယန္
တီယန္ဂ်င္း
ရီွယာမန္
နန္က်င္း
ကြင္ဒါအို

ရွန္ဟိုင္း
ဒါလန္း
ေဟာင္ေကာင္
တိုင္ေပ

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ 
ေဒသမ်ား

ကရာခ်ိ
အစၥလန္မာဘတ္
လာဟို
နယူးေဒလီ
မြန္ဘိုင္း
ကိုးလ္ကာတာ
ခ်န္ႏုိင္း
ဘန္ဂါလုိ
ကိုလံဘို
ဒါကား
ရန္ကုန္
ေနျပည္ေတာ္
ဘန္ေကာက္
ကြာလာလမ္ပူ
စင္ကာပူ
ဖႏြမ္းပင္

ဗီယင္က်င္း
ဟႏြိဳ င္း
ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႕
ဂ်ာကာတာ
ဆူရဘယ
ဘန္ဒါ ဆရီ ဘာဂါဝန္
မနီလာ
မဲလ္ဘုန္း
ဆစ္ဒနီ
ပါ့သ္
ေမာင့္၀ယ္ဗာလီ
ေအာ့ကလန္း
ဆိုးလ္
ခြန္ယန္း
ဖိုဟန္

ေျမာက္အေမရိက

ကုမၸဏီရံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၁၈ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၂၃ ဖြဲ႕

လက္တင္ အေမရိကႏွင့္ 
ကာေရဘီယံ

ကုမၸဏီရံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၁၇ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၁၁၄ ဖြဲ႕
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အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဗဟုိ အာရွ

ကုမၸဏီရံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၃၁ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၄ ဖြဲ႕ဥေရာပ

ကုမၸဏီရံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၂၉ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၃၃ ဖြဲ႕

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား

ကုမၸဏီရံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၅၁ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၃၁ ဖြဲ႕

အေရွ႕အာရွ

ကုမၸဏီရံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၂၆ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၈၂ ဖြဲ႕

ဂ်ပန္

ကုမၸဏီရံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံရံုးခြဲ ၂၅ ခု
ကုမၸဏီအဖြဲ႕ေပါင္း ၃၅၅ ဖြဲ႕

အာဖရိက

ကုမၸဏီ႐ုံးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ႐ုံးခြဲ ၁၂ ခု
ကုမၸဏီအဖြ႔ဲေပါင္း ၅ ဖြ႔ဲ

႐ံုးခ်ဳပ္၊ တိုက်ိဳ႐ံုးခ်ဳပ္၊ တိုက်ိဳ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္းရိွ ရံုးအေရအတြက္ : ၂၅ ေနရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္းရိွ ရံုးအေရအတြက္ : ၂၅ ေနရာ (ဌာနခြဲ ၁၄ ခုအပါအဝင္)(ဌာနခြဲ ၁၄ ခုအပါအဝင္)

ပင္လယ္ရပ္ျခားရိွ ရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ အေရအတြက္ : ၁၈၄ ေနရာပင္လယ္ရပ္ျခားရိွ ရံုးႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ အေရအတြက္ : ၁၈၄ ေနရာ
(စီမံကိန္းရုံး ၃၈ ရုံးအပါအဝင္)(စီမံကိန္းရုံး ၃၈ ရုံးအပါအဝင္)

* ႐ံုးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကို အမွတ္အသားျပဳထားသည္။ 
(ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ စီမံကိန္း႐ံုးမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္႐ံုးမ်ား မပါဝင္္ပါ။)

* MC ရုံးမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ အၾကီးအကဲမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ 
(ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရိွ စီမံကိန္းရုံးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ရုံးမ်ားမပါဝင္ပါ။)

* ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ လက္ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စုေပါင္းစာရင္းအင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္ (MC ၏ ေဒသဆုိင္ရာ ၄၆ 
ခုႏွင့္ စုေပါင္းစာရင္းအင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျခားလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္)

* MC ၏ ေဒသအလုိက္ႏွင့္ အျခားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ၄၆ ခုအား ေျမပုံေပၚရိွ ေဒသအလုိက္ 
စာရင္းလုပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီအဖြ႔ဲအေရအတြက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွပါ

* အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ခံအရာရိွ (ျပည္တြင္း) မွ 
    ျပည္တြင္းၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးမွဴး၏လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

ကုမၸဏီအုပ္စုအေရအတြက္ ၁၂၉၃ ခုကုမၸဏီအုပ္စုအေရအတြက္ ၁၂၉၃ ခု
(လက္ခြဲကုမၸဏီ ၈၄၈ ခု၊ ရွယ္ယာနည္းလမ္းအားျဖင္ ့ေပါင္းစည္းကုမၸဏီ ၄၄၅ ခု)(လက္ခြဲကုမၸဏီ ၈၄၈ ခု၊ ရွယ္ယာနည္းလမ္းအားျဖင္ ့ေပါင္းစည္းကုမၸဏီ ၄၄၅ ခု)

MC ၏ ေဒသဆိုင္ရာ CEO မ်ား

႐ံုးခ်ဳပ္

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္းအရ ေပါင္းစည္းထားသည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား  (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အတုိင္း)

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕
လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရးအဖြ႔ဲ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ဝန္ထမ္းဌာန

ေဒသဆိုင္ရာ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ား

စုစုေပါင္း

လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ားအေရအတြက္ ၂၅၃ ၂၁၀ ၉၄ ၁၇၇ ၁၆၁ ၇၅ ၂၆၁ ၁၆ ၄၆ ၁ ၂၉၃

• မိခင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲမ်ားရိွ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ - ၇၇၄၇၆  • မိခင္ကုမၸဏီတြင္သာရိွသည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ - ၆၁၂၉  • ခ်ိတ္ဆက္ကုမၸဏီအေရအတြက္သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားကခ်ိတ္ဆက္စီမံခန္႕ခြဲေနေသာ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ကုမၸဏီအေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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MC Group ေကာ္ပုိရိတ္အျမင္

MC Group သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ 
အက်ိဳးရိွသည့္ ၾကီးထြားအားေကာင္းမႈကုိ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္

MC Group သည္ ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္တည္တ့ံဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ကုိ အေျခခံသည့္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ကာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရိွသည့္တုိးပြားမႈကုိ 
ျဖန္႔ေဝေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္၊ MC Group သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကုိ 
လက္ခံက်င့္သုံးႏုိင္သည့္ ၎၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ တုိးပြားမႈအသစ္မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္တတ္သည့္ 
၎၏ ႀကိဳျမင္တတ္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ တုိးပြားလာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္စေသာ ၎၏ 
အဓိကအားသာခ်က္ စြမ္းရည္သုံးခုေပၚတြင္ မီွတည္ထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ စီးပြားေရးတန္ဖုိး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတန္ဖုိးႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာတန္ဖုိးတုိ႔ကုိ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ထုတ္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္

တာဝန္ႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္အေတြးအျမင္

●  ”ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏အေျခခံမူ သံုးရပ္” ကုိ MC Group ၏ မူလအေတြးအျမင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ မွ်တေစရန္၊ ႏွင့္ တာဝန္ယူရန္ဆုိသည့္ ၎၏ 
ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း စီးပြားေရးက်င့္ထုံးမ်ားကုိ ခုိင္မာေစရန္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။

●  ၎၏စုေဆာင္းမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ MC Group သည္ လူမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ကာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တန္ဖုိးတုိ႔ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည့္မီေစပါသည္။

အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈ

●  MC Group သည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻႀကီးကုိ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ရန္ ပထဝီ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈက႑အနက္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
စက္မႈက႑တုိ႕ကုိ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။

ေပါင္းစည္းထားသည့္ တုိးပြားမႈ ဗ်ဴဟာ

●  MC Group တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ပါဝင္ျပီး MC Group အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္သလုိ တန္ဖုိးသုံးရပ္ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ တစ္ဦးခ်င္းေကာ္ပုိရိတ္တန္ဖုိး တုိးပြားလာေစရန္ သာတူညီမွ် 
ဝန္ခံကတိျပဳထားဆဲျဖစ္ပါသည္။

●  အဖြ႔ဲကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြ႔ဲအစည္း ၁၅၀ ေက်ာ္မွတစ္ဆင့္ ေတြ႔ရိွရသည့္ ကြဲျပားေသာလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ MC သည္ 
ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ဆန္းသစ္တီထြင္ကာ လံႈ႔ေဆာ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

●  MC သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီရိွ ၎၏ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈအဆင့္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရင္းအျမစ္မ်ား က်နစြာ 
ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အရြယ္ႀကီးမားသည့္ တုိးပြားလာေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈႀကီးမ်ားသည္ ေနာက္လာမည့္ 
ဝင္ေငြရွာေဖြသည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

●  MC Group သည္ ပြားမ်ားလာေစရန္အတြက္ တုိးပြားမႈ အရင္းအျမစ္သစ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ဆုိသည့္ ႀကိဳျမင္တတ္မႈျဖင့္ အျမင့္မားဆုံး အရည္အေသြးရိွသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီသည့္ 
အေျခခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တုိးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

●  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကမာၻႀကီး မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲေနပါေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူမႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေပးစြမ္းရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘဝအရည္အေသြးကုိ တုိးျမင့္ေစရန္ အခြင့္အေရးမ်ား အျမဲရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ MC ၏ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ တုိးပြားမႈ နည္းဗ်ဴဟာ၏ အေျခခံအက်ဆုံးအရာ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးတန္ဖုိး

လူမႈဆုိင္ရာတန္ဖုိး ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတန္ဖုိး
MC Group

မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ 

လက္ခံက်င့္သုံးႏုိင္သည့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား

တုိးပြားမႈအသစ္မ်ားကုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ 

ႀကိဳျမင္တတ္မႈ စြမ္းရည္မ်ား

တုိးပြားမႈရရိွေအာင္ျမင္ေစသည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ 
စြမ္းရည္မ်ား

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏အေျခခံမူ သံုးရပ္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ 

ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း

႐ုိးသားမႈ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရိွျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ 
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သိျမင္နားလည္မႈရိွျခင္း
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ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ဌာန

နည္းွဗ်ဴဟာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စီမံကိန္းပူးေပါင္းမႈဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ႐ံုး

အုပ္ခ်ဴပ္မႈ၊ 
အဆုိျပဳခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း

ေကာ္မတီ

ဥကၠဌႏွင့္ 
အလုပ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ 
အေထြေထြအစည္းအေဝး

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ

ဒါရုိက္တာမ်ား 
ဘုတ္အဖြ႔ဲ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
အႀကံေပးေကာ္မတီ

စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာေကာ္မတီ

စီမံခန္႕ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာ အစည္းအေဝး

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မတီ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

အက်ိဳးျပဳျခင္းႏွင့္ CSR ေကာ္မတီ

လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ေကာ္မတီ

ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ

AI/IoT တုိးျမႇင့္ျခင္းအစည္းအေဝး

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရွိအႀကီးအကဲ

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႕ အေျခအေန)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန

ဥပေဒဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးဌာန

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လ႔ူအရင္းအျမစ္ဌာန

တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စုေပါင္းညီညႊတ္မႈအဖြ႔ဲအစည္းဌာန

စီမံမႈႏွင့္သုေတသနဌာန

ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးရာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဌာန

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန

လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈတုိးျမႇင့္ေရးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန

ဘ႑ာေရးဌာန

စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ M&A အၾကံေပးဌာန

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား 
ဆက္ဆံေရးရာဌာန

IT စီမံကိန္းဌာန

IT ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္း 

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕

* ရုံးခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အဖြဲ႕ CEOရုံး

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးဌာနခြဲ

စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲ

အေျခခံတည္ေဆာက္ပံု စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

စက္မႈဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ CEOရံုး

စက္မႈဆိုင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းဌာနခြဲ

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ 
CEOရုံး

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ 
(အာရွပစိဖိတ္)

သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ 
(အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ႏွင့္ ME)

ေရနံႏွင့္ 
ကာဗြန္စြမ္းအင္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ CEOရုံး

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

သံမဏိလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရးဌာနခြဲ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဌာနခြဲ

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ CEOရုံး

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

စက္မႈဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရား 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

သေဘၤာႏွင့္ 
အာကာသယာဥ္ဌာနခြဲ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးပြားေရးဌာနခြဲ

အီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲ

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ CEOရုံး

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

လုပ္ငန္းသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာန

ေရနံႏွင့္ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

အေျခခံဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္င
န္းဌာနခြဲ

ဇီ၀သိပၸံဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕CEOရုံး

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန

လက္လီေရာင္းခ်မႈဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသုံးကုန္ဌာနခြဲ

လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး 
အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ

အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈ
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ US အေျခစုိက္ ဆုိလာစြမ္းအင္ ျဖန္႔ေဝသည့္ 
မ်ိဳးဆက္သစ္ ကုမၸဏီ Nexamp တြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွခဲ့ပါသည္။
ဆုိလာစြမ္းအင္ ျဖန္႔ေဝမႈလုပ္ငန္းသည္ ပုိမုိတင္းၾကပ္လာသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ 
စြမ္းအင္ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေပၚရိွ ၎၏သက္ေရာက္မႈအရ 
ပုိမုိႀကီးမားသည့္ အာ႐ုံစုိက္မႈကုိ ရရိွလာပါသည္။

NexampNexamp (USA)

ဆုိလာစြမ္းအင္ ျဖန္႔ေဝမႈလုပ္ငန္းဆုိလာစြမ္းအင္ ျဖန္႔ေဝမႈလုပ္ငန္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းရိွ IPP 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ရန္ DGE ကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
DGE သည္ ကမ္းလြန္ေလအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ 
ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္က႑ရိွ ပုိင္ဆုိင္မႈႏႈန္းထားတစ္ခုကုိရရိွရန္ 
ေဒသခံစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ရင္းႏီွးစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 
DGE သည္ လက္ရိွတြင္ ပါဝါစြမ္းရည္ ခန္႔မွန္းေခ် ၉၀၀ 
မဂၢါဝပ္ကုိပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

Diamond ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း ဥေရာပ (DGE) Diamond ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း ဥေရာပ (DGE) (UK)

ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

DGC ကုိ ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ MC ၏ေဒသဆုိင္ရာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္
မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ စက္ရုံသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္စြာလုပ္
ေဆာင္လာခဲ့ျပီး ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၈ခုႏွင့္ ေလအားလွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၂ ခု ( စုစုေပါင္းစြမ္းရည္ ခန္႔မွန္းေခ် ၂၄၀၀ မဂၢါဝပ္) 
ကုိထိန္းသိမ္းထားသည္။

Diamond ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ (DGC)Diamond ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ (DGC) (USA)

အေမရိကားတြင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအေမရိကားတြင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

MC တြင္ ပင္လယ္ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
FPSO ၃ခုကုိထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္မွ 
ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေရး၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၅၀၀၀၀ bbl 
ခန္႕ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထုိFPSO သည္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ၾကာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ 
အမ်ိဳးသားေရနံဆီကုမၸဏီကုိ ပ့ံပိုးေပးသည္။

FPSO စင္းလုံးငွားလုပ္ငန္း FPSO စင္းလုံးငွားလုပ္ငန္း (ဘရာဇီး)
FPSO ငွါးရမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ၾကီးမားေသာပင္လယ္ေရေအာက္FPSO ငွါးရမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ၾကီးမားေသာပင္လယ္ေရေအာက္
ၾကမ္းျပင္ဆီ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းၾကမ္းျပင္ဆီ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

©SBM  ကမ္းလြန္

SS သည္ ေတာင္စတက္ဖုိ႔႐ိႈင္းယားႏွင့္  ကင္းဘရစ္ခ်္ေဒသမ်ားရိွ ၁.၆သန္းရိွေသာ 
စားသုံးသူမ်ားထံသုိ႔ စုေပါင္းေရဝန္ေဆာင္မႈကုိပ့ံပုိးေပးသည္။  ကုမၸဏီ၏ေရလုပ္ငန္းသည္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ သုံးစြဲသူစီ
မံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအဆင့္အထိ တုိးျမႇင့္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ SSသည္ UK ၏ အခု၃၀ထက္ပုိေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ႑ိဳင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာခန္႕အထိ 
ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးစြမ္းလ်က္ရိွသည္။

ေတာင္စတက္ဖုိ႔႐ိႈင္းယား (SS) ေတာင္စတက္ဖုိ႔႐ိႈင္းယား (SS) (UK)

သံုးစြဲသူစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သံုးစြဲသူစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့
သုိ႕ ၄င္း၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္  O&M အပါအဝင္ သုိ႕ ၄င္း၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္  O&M အပါအဝင္ 
ေရေပးေဝေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေရေပးေဝေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ေဘာ္စတြန္ စြမ္းအင္ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း ေဘာ္စတြန္ စြမ္းအင္ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း 
စြမ္းအင္ ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္း  (USA)

ဒိုဟာေျမေအာက္မီးရထားသည္ ဒိုဟာျမိဳ႕ေတာ္ကုိျဖတ္ျပီး 
ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ အနီေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ေရႊေရာင္ 
လုိင္း၃လုိင္း ေဆာက္လုပ္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ျပီး မီးရထားဘူတာရုံ 
၃၇ရံုရိွကာ ၈၆ကီလုိမီတာအကြာအေဝးရိွသည္။

ဒိုဟာေျမေအာက္မီးရထားစနစ္ ဒိုဟာေျမေအာက္မီးရထားစနစ္ (ကာတာ)
ကာတာႏုိင္ငံရိွ ပထမဆုံး  အလုိအေလ်ာက္စက္ကုိအကာတာႏုိင္ငံရိွ ပထမဆုံး  အလုိအေလ်ာက္စက္ကုိအ
ျပည့္အဝအသုံးျပဳထားေသာ ေျမေအာက္မီးရထားစနစ္-  ျပည့္အဝအသုံးျပဳထားေသာ ေျမေအာက္မီးရထားစနစ္-  
ေဆာက္လုပ္ေနဆဲေဆာက္လုပ္ေနဆဲ

ElectroRouteElectroRoute
စြမ္းအင္ကုန္သြယ္ျခင္းလုပ္ငန္း  

(အုိင္ယာလန္)

Aguas/ CAP Aguas/ CAP 
ေရလုပ္ငန္း (ခ်ီလီ)

TCV Stevedoring Company S.ATCV Stevedoring Company S.A..
ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း (စပိန္)

Diamond Transmission Corporation (DTC)Diamond Transmission Corporation (DTC)
လွ်ပ္စစ္သြယ္ပုိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္္ငန္း (UK)

ပုိက္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံပုိက္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံ
ေဆာက္လုပ္ေရး (႐ုရွား)

သာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံ  သာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံ  ေဆာက္လုပ္ေရး (ဥဇဘက္ကစၥတန္)
ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ  ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ  ေဆာက္လုပ္ေရး (ဥဇဘက္ကစၥတန္)

Calik EnerjiCalik Enerji
အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္း  
(တူရကီ)

ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ
ေဆာက္လုပ္ေရး (တာ့ခ္မင္နစၥတန္)

MetitoMetito
ေရလုပ္ငန္း 
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု)

ဒူဘုိင္း ေျမေအာက္မီးရထားစနစ္  ဒူဘုိင္း ေျမေအာက္မီးရထားစနစ္  
ေဆာက္လုပ္ေရး
(အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု)

Umm Al Houl Power Umm Al Houl Power 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား/ေရလုပ္ငန္း (ကာတာ)

ဂ်ီအုိသာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံဂ်ီအုိသာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံ
ေဆာက္လုပ္ေရး (ကင္ညာ)

အူလန္ဘာေတာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သစ္အူလန္ဘာေတာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သစ္
ေဆာက္လုပ္ေရး (မြန္ဂုိလီးယား)

သတၱဳကုိ အပူေပး၍ထုတ္လုပ္မႈသတၱဳကုိ အပူေပး၍ထုတ္လုပ္မႈ
ေဆာက္လုပ္ေရး (အိႏၵိယ)

မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ 
ေအာ္ပေရးရွင္းလုပ္ငန္း (ျမန္မာ)

သာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံ သာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံ 
ေဆာက္လုပ္ေရး (အင္ဒိုနီးရွား) 

သာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံသာမယ္စြမ္းအင္စက္႐ုံ
ေဆာက္လုပ္ေရး (ထုိင္ဝမ္)
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MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-Ene)  MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-Ene)  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

မီဆူဘီရီွဓာတ္အားေကာ္ပုိေရးရွင္း လွ်ပ္စစ္လီမိတက္  မီဆူဘီရီွဓာတ္အားေကာ္ပုိေရးရွင္း လွ်ပ္စစ္လီမိတက္  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ (ဂ်ပန္)

Swing ေကာ္ပုိေရးရွင္း  Swing ေကာ္ပုိေရးရွင္း  ေရလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

     Mitsubishi Corporation စက္ပစၥည္း       Mitsubishi Corporation စက္ပစၥည္း  EPC ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Chiyoda ကုမၸဏီ  Chiyoda ကုမၸဏီ  အင္ဂ်င္နီယာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း (ဂ်ပန္) 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

လီသီယမ္အုိင္းယြန္ ဘတ္ထရီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ေရလုပ္ငန္း

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း

စက္ရံုတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း 

Canberra ဓာတ္ရထားလုပ္ငန္းCanberra ဓာတ္ရထားလုပ္ငန္း
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေအာ္ပေရးရွင္းလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားရိွ IPP လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ရန္ DGA ကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
ကုမၸဏီသည္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္သစ္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈျမင့္မားသည့္ 
IPP စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးရန္အတြက္ ေဒသခံစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္အတူ 
ရင္းႏီွးစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိစီမံကိန္းအသစ္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈရိွေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွပုိင္ဆုိင္မႈသည္ ခန္႔မွန္းေျခ 
စြမ္းအင္ ၁၁၅၀ မဂၢါဝပ္ကုိ ထုတ္လုပ္သည္။

Diamond ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အာရွ (DGA) Diamond ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အာရွ (DGA) (ေဟာင္ေကာင္)

အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာေဒသတြင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအာရွႏွင့္ သမုဒၵရာေဒသတြင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

လီသီယမ္ စြမ္းအင္ ဂ်ပန္သည္  ကမာၻ႕ပထမဆုံး ပမာဏမ်ားစြာထုတ္လုပ္သူျဖစ္ျပီး 
ၾကီးမားေသာစြမ္းရည္၊ ျမင့္မားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ရိွသည့္ လီသီယမ္အုိင္းယြန္ 
ဘတ္ထရီမ်ားကုိ  ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ MMC ၏ “Outlan-
der” ဟုေခၚသည့္ ပလပ္ကင္ ဆားကစ္ျပားမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းအျပင္ 
ဘတ္ထရီမ်ားကုိလည္း ဥေရာပရိွ ကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံသုိ႔ 
ေပးပုိ႔ေရာင္းခ်သည္။

လီသီယမ္ စြမ္းအင္ ဂ်ပန္ လီသီယမ္ စြမ္းအင္ ဂ်ပန္ (ဂ်ပန္)

စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ လီသီယမ္အုိင္းယြန္ဘတ္ထရီ စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ လီသီယမ္အုိင္းယြန္ဘတ္ထရီ 
ပမာဏမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ျခင္းပမာဏမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ျခင္း

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အစဥ္တုိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖုိးကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ဝင္ေငြရရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ား

ကုိ ရည္ရြယ္ေသာ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ ျမင့္မားလာျပီး ထုိသုိ႕ဖြံ႕ျဖိဳး 

တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ မွီခုိအားထားစရာမလုိဘဲ အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္မည့္

နည္းပညာႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျပီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာစနစ္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

စီးပြားေရး ဌာနႀကီး၊ စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲ၊ အေျခခံတည္ေဆာက္ပံု စီးပြားေရးဌာနခြဲြ ဲတုိ႔ိကိုဖြဲ႕စည္းျပီး တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ကုန္သြယ္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ ေရ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အဓိက ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ လုပ္ငန္းမ်ား အသစ္ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေတြ႕ၾကဳံရမည့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိကာကြယ္ျခင္း ၊ 

ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ စြမ္းအင္ေထာက္ပ့ံျခင္း အစရွိသည္တုိ႕တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လီ

သီယမ္အုိင္းယြန္ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယေန႔ ေခတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာယာဥ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ား 

ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

MC ဥကၠ႒၏ လက္ေအာက္တြင္တုိက္ရုိက္တည္ရိွေသာ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီးပြားေရးလုပ္ 

ငန္းအဖြဲ႕သည္ ဌာနႀကီး၃ခု ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ဌာနႀကီး၊ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္္ေရး ဌာနၾကီးႏွင့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္း ဌာနၾကီးတုိ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းျပီး လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ စက္မႈအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုနယ္ပယ္ရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၎ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိ အရင္းခံျပီး ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာမႈကုိ 

တားဆီးျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္လံုျခဳံမႈရိွေရး အာမခံခ်က္အတြက္ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ 

စသည့္ အနာဂတ္ရာစုႏွစ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရိွမည့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ယာဥ္မ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႕မႈတြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 

လီသီယမ္အုိင္းယြန္ ဘတ္ထရီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးဌာနခြဲစီးပြားေရးဌာနခြဲ

ဘက္ထရီမ်ား/ စြမ္းအင္ဂ်န္နေရးရွင္း ေတာင္းဆုိမႈရိွေနသည့္ဘက္မွ လုပ္ငန္းသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ စြမ္းအင္အသစ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲစြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲ

ဂ်ပန္ႏွင့္ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ Onsite လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႕ လွ်ပ္စစ္သြယ္ပုိ႔ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ကူးေျပာင္း ပစၥည္းမ်ားကုိ 
တင္ပုိ႕ကာတင္သြင္းျခင္း

အေျခခံတည္ေဆာက္ပံု အေျခခံတည္ေဆာက္ပံု 
စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲစီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

ေရႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ 
ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား
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Diamond Realty Investments (DRI) သည္ ကမာၻေပၚရိွ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
အၾကီးဆုံးေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းသားအိမ္ရာအေဆာင္အေဆာက္အအုံႏွင့္ 
မိသားစုေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ဖြဲ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕ကုိ အထူးျပဳထားေသာတက္ၾကြမႈရိွသည့္ရင္း
ႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားကတည္းကပင္ DRI 
သည္ စုစုေပါင္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈတန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဘီလီယံထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ
တန္ဖုိးျဖင့္ စီမံကိန္း ၁၂၀ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွခဲ့သည္။

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ (USA)

DIAMOND REALTY INVESTMENTS, INC.DIAMOND REALTY INVESTMENTS, INC. (DRI) (DRI)
သက္ေသျပျပီးေသာ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ျခံေျမအသက္ေသျပျပီးေသာ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ျခံေျမအ
က်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုမၸဏီက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုမၸဏီ

ဤပေရာဂ်က္သည္ ႐ုံးခန္းမ်ား၊ အိမ္ရာ၊ စီးပြားေရးအသုံးအေဆာင္မ်ား၊ 
ဟုိတယ္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခားအရာတုိ႔ ပါဝင္ေနသည့္ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၂၀၀၀၀၀ 
စတုရန္းမီတာရိွသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ေနရာႀကီးမားသည့္ 
ေခတ္မီ ေရာေႏွာအသုံးျပဳမႈ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ပေရာဂ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
MC သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအား ျဖန္႔ေဝေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ကာ အဆင့္မီ ထပ္တုိး ျမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအုံကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနရာႀကီးမားသည့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား (ျမန္မာ)

ရန္ကုန္ရိွ ႐ုိးမစင္ထရယ္ရန္ကုန္ရိွ ႐ုိးမစင္ထရယ္
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေျမယာပေရာဂ်က္ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေျမယာပေရာဂ်က္

ေျမာက္အေမရိကရိွ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ဦးတည္ထားေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ အစုလုိက္ဖြဲ႕စည္းျပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၃၉၆ 
သန္း ျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရိွပါသည္။ ရန္ပုံေငြမ်ားအား ရန္ပုံေငြမတည္ထားသည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာမက MC ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စီးပြားေရးကြန္ရက္တုိ႔မွ အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
၎၏ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈကုိ တန္ဖုိးထပ္တုိးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ္ပုိင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း (USA)

One Rock Capital PartnersOne Rock Capital Partners
ေျမာက္အေမရိကရိွ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကရိွ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ 
ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပုံေငြရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပုံေငြ

၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ MCUBS သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ပထမဆုံး ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်မႈ REIT အျဖစ္ ဂ်ပန္
လက္လီေရာင္းခ်မႈရန္ပုံေငြရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္အတူ ပုိင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာတူညီခ်က္
ျဖင့္ ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အၾကီးဆုံးပုိင္ဆုိင္မႈရင္းႏီွးမတည္ေငြတစ္
ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္အျပင္ MCUBS သည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အ
အုံရန္ပုံေငြရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဂ်ပန္၏ပထမဆုံးစက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာပစၥည္း REIT ႏွင့္အတူ 
ပုိင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အျပီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ MCUBS သည္ 
REIT ရုံး၊ MCUBS MidCity ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္ပုိေရးရွင္းအတြက္ ပုိင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသေဘာ
တူညီခ်က္ကုိ ဦးေဆာင္သည့္ MCUBS MidCity Inc. ၏အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္ျဖစ္လာသည္။

အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း (REIT) (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Corp. – UBS Realty Group (MCUBS)Mitsubishi Corp. – UBS Realty Group (MCUBS)
စာရင္းဝင္အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ၃ ခုႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကဦးေဆာင္မႈျပဳေသာ စာရင္းဝင္အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ၃ ခုႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကဦးေဆာင္မႈျပဳေသာ 
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုမၸဏီမ်ားထဲမွ တစ္ခုအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုမၸဏီမ်ားထဲမွ တစ္ခု

MCAP EUROPE Inc.MCAP EUROPE Inc.
ေလယာဥ္အငွားခ်ျခင္း (အုိင္ယာလန္)

Diamond Realty Investments (Dalllas)Diamond Realty Investments (Dalllas)
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ (USA)

New Century Insurance Co., Ltd.New Century Insurance Co., Ltd.
ျပန္လည္အာမခံခံမႈ (ဘာမ်ဴဒါ)

MC Aviation Partners Americas Inc.MC Aviation Partners Americas Inc.
ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္း (USA)

မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း LT Europe GmbHမီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း LT Europe GmbH
အေထြေထြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ာမနီ)

MC Logistics CIS LLCMC Logistics CIS LLC
အေထြေထြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ရုရွား)

တန္ဇတြင္ အိမ္ခန္းတြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္မႈတန္ဇတြင္ အိမ္ခန္းတြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္မႈ
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ (ဖိလစ္ပုိင္)

ရွန္ယန္တြင္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈရွန္ယန္တြင္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ
Xuzhou ျမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ  Xuzhou ျမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ  

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ (တရုတ္)
မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း LT (Shanghai) Co., Ltd.  မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း LT (Shanghai) Co., Ltd.  အေထြေထြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (တရုတ္)

မက္ထရုိမနီလာ၊ ေအာ္တီဂတ္စ္စင္တာရိွ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမက္ထရုိမနီလာ၊ ေအာ္တီဂတ္စ္စင္တာရိွ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ
Cavite-Laguna Technopark စက္မႈဇုန္Cavite-Laguna Technopark စက္မႈဇုန္

မာကာတီရိွ BPO ဝန္ေဆာင္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈရုံးအေဆာက္အအုံမာကာတီရိွ BPO ဝန္ေဆာင္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈရုံးအေဆာက္အအုံ

ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ရိွ Orange Country (OC) ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းစီမံကိန္းဂ်ာကာတာျမိဳ႕ရိွ Orange Country (OC) ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းစီမံကိန္း
ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ရိွ BSD ရိွ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈဂ်ာကာတာျမိဳ႕ရိွ BSD ရိွ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

သီလဝါ စက္မႈဇုန္  သီလဝါ စက္မႈဇုန္  အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ  (ျမန္မာ)

Cube Highways and Infrastructure Pte. Ltd.Cube Highways and Infrastructure Pte. Ltd.    တုိးဂိတ္ႏွင့္ ဟုိင္းေဝးေအာ္ပေရးရွင္း (အိႏၵိယ)
MC Logistics India Pvt. Ltd.  MC Logistics India Pvt. Ltd.  အေထြေထြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (အိႏၵိယ)

မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း LT (Thailand) Co., Ltd.  မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း LT (Thailand) Co., Ltd.  အေထြေထြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံ)

ဟုိခ်ီမင္းတြင္ ကြန္ဒိုမီနီယံေဖာ္ေဆာင္မႈ  ဟုိခ်ီမင္းတြင္ ကြန္ဒိုမီနီယံေဖာ္ေဆာင္မႈ  အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ (ဗီယက္နမ္)

အာဆီယံစက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပုံေငြ (AIGF)  အာဆီယံစက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပုံေငြ (AIGF)  ကုိယ္ပုိင္ရွယ္ယာလုပ္ငန္း(စင္ကာပူ)
Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.  Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.  ၾကီးမားေသာ ကုန္စည္ ေရယာဥ္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (စင္ကာပူ)

Jakarta ျမိဳ႕ရိွ BSD ေဒသေပါင္းစပ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈJakarta ျမိဳ႕ရိွ BSD ေဒသေပါင္းစပ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ    
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. MCLOGI ARK INDONESIAPT. MCLOGI ARK INDONESIA
အေထြေထြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (အင္ဒိုနီးရွား)

ဟႏြိဳင္း ျမိဳ႕ The Manor Central Parkဟႏြိဳ င္း ျမိဳ႕ The Manor Central Park ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

VSIP I Binh Duong ရိွ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈVSIP I Binh Duong ရိွ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ (ဗီယက္နမ္)
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GCEO ရုံးခန္း

လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းဌာနခြဲ

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစီးပြားေရးဌာနခြဲြ ဲ

မီဆူဘီရီွပုိင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ကုမၸဏီလီမိတက္  မီဆူဘီရီွပုိင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ကုမၸဏီလီမိတက္  ပုိင္ဆုိင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (ဂ်ပန္)

မီဆူဘီရီွယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း ကုမၸဏီ  မီဆူဘီရီွယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း ကုမၸဏီ  ယာဥ္ငွားရမ္းျခင္း (ဂ်ပန္)

မီဆူဘီရီွUFJ ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီ လီမိတက္  မီဆူဘီရီွUFJ ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီ လီမိတက္  
အေထြေထြ ငွားရမ္းျခင္း၊ အရစ္က်ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျခား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(ဂ်ပန္)

Diamond အိမ္ျခံေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ Inc.  Diamond အိမ္ျခံေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ Inc.  ကုိယ္ပုိင္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈရန္ပုံေငြ (ဂ်ပန္)

မီဆူဘီရီွျမိဳ ့ျပဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီ  မီဆူဘီရီွျမိဳ ့ျပဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီ  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေစျခင္း ႏွင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဂ်ပန္)
MC Digital Realty Inc.  MC Digital Realty Inc.  ေဒတာစင္တာ ေအာ္ပေရးရွင္းႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ (ဂ်ပန္)
Marunouchi Infrastructure Inc.  Marunouchi Infrastructure Inc.  ပုဂၢလိကအေျခခံအေဆာက္အအုံရန္ပုံေငြ (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd.  Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd.  သေဘာၤပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဂ်ပန္)

MC Aviation Partners Inc.တြင္ ပညာပုိင္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရိွျခင္းကုိ 
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ MC သည္ ေလယာဥ္ငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္းထဲရိွ 
လုိသလုိလႈပ္ရွားႏုိင္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကုိ 
ပ့ံပုိးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ MC ၏ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရိွ ရုံးေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္
ကုိပ့ံပုိးျခင္းႏွင့္အတူ MCAP သည္ တုိက်ိဳ၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ 
ႏွင့္ဒဗၺလင္ျမိဳ႕တုိ႕တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

MC Aviation Partners Inc.MC Aviation Partners Inc.
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေလယာဥ္ငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္းကုိ ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေလယာဥ္ငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္းကုိ ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျပီး Marunouchi Capital သည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကုိ 

အဓိကထား၍ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပုံေငြႏွင့္ပက္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ Marunouchi Capital သည္ ဒုတိယရန္ပုံေငြတစ္ခုကုိ 
စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ Marunouchi Capital သည္ MC ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံုးဆုိင္ရာကြန္ရက္အျဖစ္ ၄င္း၏ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ တန္ဖုိးကုိ
ထပ္၍ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။

တစ္ဦးပုိင္အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Marunouchi CapitalMarunouchi Capital
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစား ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစား ကုမၸဏီမ်ားကုိ 
ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပုံေငြရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီရွယ္ယာဝယ္ယူျခင္းရန္ပုံေငြ

(CG ပုံ)

၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔ဲစည္းသည့္ MCLOGI သည္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ အာရွ၏ 
အျခားေဒသမ်ားသာမက ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတြင္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ MCLOGI သည္ 
သမား႐ုိးက် ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရး ကန္႔သတ္မႈေဘာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားသည့္ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အဝတ္အစား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ 
ႏွင့္ အျခားက႑မ်ားရိွ MC ၏ ထူးျခားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တုိ႔ကုိ 
အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

အေထြေထြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)
အမ်ားပါဝင္ေသာ  တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအမ်ားပါဝင္ေသာ  တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု

စက္မႈဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ 

စက္မႈဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕သည္ အခန္းက႑ေလးခုျဖစ္ေသာ - ကုန္သည္ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ 

အငွားခ်ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွေသာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ကြန္ရက္မွ ရရိွေသာ အသိပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ေကာ္ပုိရိတ္၏ 

ရင္းႏီွးေငြကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွသည္။

လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း၊ လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္းဌာနခြဲငွားရမ္းျခင္းဌာနခြဲ

ပုဂၢလိက ရွယ္ယာတန္ဖုိး ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း/ အေထြေထြ-ယာဥ္၊ ေလယာဥ္ႏွင့္ အျခားေသာ 
အငွားခ်သည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ရန္ပုံေငြမ်ား/ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈႏွင့္ ေအာ္ပေရးရွင္းတုိ႔ကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပါအဝင္ 
ေရာေႏွာအသုံးျပဳသည့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ပေရာဂ်က္မ်ား/ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ/ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္း

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲစီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

အေထြေထြ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း/ သေဘၤာႏွင့္ကုန္တင္ပုိ႔ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား/ ျပန္လည္အာမခံသည့္လုပ္ငန္း/ 
လုပ္ငန္းသစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
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Cameron LNG သည္ US မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ 
အရည္သုိ႕ေျပာင္းလဲ၍တင္ပုိ႕ျခင္းစီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎သည္ 
ေယွလေက်ာက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစျပီး တင္ပုိ႕ရန္ ရည္ရြယ္ထားကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ LNG 
၁၂မီလီယံတန္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး စုစုေပါင္း 
ထုတ္ကုန္၏ သံုးပံုတစ္ပံုကုိ MC မွ ေရာင္းခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
Cameron LNG သည္ တည္ျငိမ္ေသာေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိကူညီေပးရန္ 
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

LNG အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Cameron LNG စီမံကိန္းCameron LNG စီမံကိန္း
US အေျချပဳ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ US အေျချပဳ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အရည္ေပ်ာ္ေစျခင္းႏွင့္ 
ကုန္တင္ပုိ႕ျခင္းကုန္တင္ပုိ႕ျခင္း

Montney ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းသည္ ကေနဒါအေနာက္ပုိင္း 
British Columbia ျပည္နယ္ Montney ေဒသတြင္ Encana ကုမၸဏီႏွင့္အတူ 
ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္မည့္ ေယွလေက်ာက္ ဂတ္စ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ တုိးတက္မႈလုပ္ငန္း 
ျဖစ္ျပီး ၾကြယ္ဝေသာသုိေလွာင္မႈပမာဏႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္မား
မႈျဖင့္ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈကုိ ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ေယွလေက်ာက္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ေဒသတြင္းေရာင္းခ်ရန္အတြက္သာမကဘဲ အရည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး 
ဂ်ပန္ကုိအစျပဳ၍ အေရွ႕အာရွေဒသမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္း (ကေနဒါ) 

Montney Shale သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းMontney Shale သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံကိန္း
ကေနဒါထြက္ ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္တုိးတက္မႈကေနဒါထြက္ ေယွလေက်ာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္တုိးတက္မႈ

MC ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၊ Mitsubishi ေရနံဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီႏွင့္ Idemitsu 
Kosan ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၊ Idemitsu Gas and Life ကုမၸဏီတုိ ့သည္ Astomos 
Energy ေကာ္ပုိေရးရွင္း ကုိ အတူတကြတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Astomos သည္ 
LPG ကုိအဓိကထားေသာ ကမာၻ႔အၾကီးဆုံးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္
ခုျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွေလာင္စာဆီ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ 
ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္သုံးေလာင္စာဆဲလ္မ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ ေရဘြိဳ င္လာမ်ား ႏွင့္ စြမ္းအားျမင့္ေခ်ာဆီမ်ားကုိလည္း 
ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။

LPG တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Astomos Energy CorporationAstomos Energy Corporation
ကမာၻ႔အၾကီးဆုံး LPG လုပ္ငန္းတစ္ခုကမာၻ႔အၾကီးဆုံး LPG လုပ္ငန္းတစ္ခု

LNG Canada စီမံကိန္းLNG Canada စီမံကိန္း
(ကေနဒါ)

Garraf Garraf 
ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္ျခင္း 
(အီရတ္)Petro-Diamond Inc.  Petro-Diamond Inc.  

ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

VenezuelaVenezuela
Orinoco Heavy Oil တုိးတက္မႈ 
(ဗင္နီဇြဲလား)

AngolaAngola
ေရနံစိမ္းတုိးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း
(အင္ဂုိလာႏုိင္ငံ)

SGU စီမံကိန္းSGU စီမံကိန္း
(အီရတ္)

Oman LNGOman LNG
(အုိမန္)

CIMA ENERGY, LP.CIMA ENERGY, LP.
ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရနံစိမ္းေစ်းကြက္ (USA)

PMC Tech Co., Ltd.PMC Tech Co., Ltd.
Needle Coke ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း (ေတာင္ကုိရီးယား)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., Ltd.MC Zhenjiang Anode Solutions Co., Ltd.
Aluminium သတၱဳက်ိဳရာတြင္သုံးေသာ

 Anode ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း (တရုတ္)

ဘရူနုိင္း LNGဘရူနုိင္း LNG
(ဘရူႏုိင္း)Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd  Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd  

ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

Diamond Gas International  Diamond Gas International  LNG ေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

Qalhat LNG  Qalhat LNG  (အုိမန္) MyanmarMyanmar
ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္း
(ျမန္မာ)

မေလးရွား LNG  မေလးရွား LNG  
(မေလးရွား)

KangeanKangean
ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Kimberley  Kimberley  လုပ္ငန္း ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း (ဩစေၾတးလ်)

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

Wheatstone LNGWheatstone LNG
(ၾသစေၾတးလ်)

Namikata Terminal Co., Ltd.  
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ဆက္ခလင္ ၂ စီမံကိန္းဆက္ခလင္ ၂ စီမံကိန္း
(ရုရွား)

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

Kanokawa Terminal Co., Ltd. Kanokawa Terminal Co., Ltd. 
ေရနံေထာက္ပ့ံပုိ႕ေဆာင္ေရး (ဂ်ပန္)

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

Namikata Terminal Co., Ltd.  Namikata Terminal Co., Ltd.  
LPG စသည ေထာက္ပ့ံပုိ႕ေဆာင္ျခင္း၊  သီးသန္႕ထားျခင္း (ဂ်ပန္)

တန္ဂတ္ LNG စီမံကိန္းတန္ဂတ္ LNG စီမံကိန္း
(အင္ဒိုနီးရွား)

Petro Diamond Australia Petro Diamond Australia Pty LtdPty Ltd
ဒီဇယ္တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း
(ဩစေၾတးလ်)

သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ လုပ္ငန္းမ်ား

ေရနံဆီ၊ကာဗြန္ႏွင့္LPG လုပ္ငန္းမ်ား

Mitsubishi Corporation Energy သည္ Mitsubishi Corporation၊ 
Mitsubishi Corporation Exploration၊ Mitsubishi Corporation Energy 
အျဖစ္ခြဲျခားထားေသာ ျပည္တြင္းေရနံထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္းရန္ရည္ရြယ္ျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ 
ဓာတ္ေငြ႕ဆီမွ ေလာင္စာဆီ၊ ကတၱရာေစး၊ စက္သုံးဆီ အထိ ပ့ံပုိးတာဝန္ယူျပီး 
ေရနံထုတ္လုပ္ငန္း၏ ေရစုန္ အစိတ္အပုိင္းႀကီးကုိ လႊမ္းျခဳံထားပါသည္။

ေရနံထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.
ေရနံဆီၾကာရွည္ေထာက္ပ့ံမႈကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းေရနံဆီၾကာရွည္ေထာက္ပ့ံမႈကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္း

Donggi-Senoro (DSLNG) စီမံကိန္းသည္ ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
ကုိရီးယားႏုိင္ငံမ်ားပါဝင္ေသာ ကမာၻ႕ပထမဆုံးအာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ 
LNG စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ DSLNG သည္ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေသာ အၾကီးဆုံးအစုရွယ္ယာရွင္အေနျဖင့္ 
MCသည္ LNG ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈမွအစ ဤစီမံကိန္းတြင္ 
အဓိကဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့ျပီး LNG ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဆီေရာင္းခ်မႈကုိ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

LNG အရည္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း 
(အင္ဒိုနီးရွား)

Donggi-Senoro LNGDonggi-Senoro LNG
ပထမဆုံးအာရွႏုိင္ငံမ်ားရိွ LNG စီမံကိန္းပထမဆုံးအာရွႏုိင္ငံမ်ားရိွ LNG စီမံကိန္း

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ 

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ သည္ ေန႕စဥ္ဘဝတြင္ မရိွမျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္အရင္း အျမစ္မ်ား တည္ျငိမ္စြာရရိွႏုိင္ေရးအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ LNG ၊ ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊ ကာဗြန္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား

ႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ LPG စသည့္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း ၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းဆီသုိ႔အားထုတ္မႈကုိ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

ရွည္လ်ားေသာအခ်ိန္ကာလကုိေက်ာ္လြန္ျပီး လုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တည္ေထာင္လာခဲ့ေသာ ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ား၊ 

ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ပတ္သက္မႈကုိ အေလးထားရင္း ေျမာက္အေမရိက၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ၾသစေၾတးလ် စသည့္ 

လုပ္ငန္းရလဒ္ေကာင္းရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏ တန္ဖုိးဖလွယ္မႈကုိ တည္ျငိမ္စြာ 

က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္ေစေရးႏွင့္အတူ စင္ကာပူကုိအဓိကထားျပီး ကမာၻ႔အေျခစုိက္မ်ား၏ အေရာင္းအေျခစုိက္ဌာနမ်ား၊ ေရာင္းခ်အားကုိ ခုိင္ခ့ံေစျပီး 

စြမ္းအင္၏ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ တည္ျငိမ္သည့္ေထာက္ပ့ံအားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီလ်က္ရိွပါသည္။

သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ 
အာရွပစိဖိတ္ / အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ အာရွပစိဖိတ္ / အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ 
ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ

ေရနံဆီ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ တုိးတက္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ LNG ထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
ကုန္သြယ္ေရး၊ သြင္းကုန္ေအဂ်င္စီ(ဂ်ပန္) 

ေရနံႏွင့္ ကာဗြန္စြမ္းအင္လုပ္ငန္းေရနံႏွင့္ ကာဗြန္စြမ္းအင္လုပ္ငန္း
ဌာနခြဲဌာနခြဲ

ေရနံစိမ္း၊ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဇီဝေလာင္စာကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ကာဗြန္ထုတ္ကုန္မ်ားေပးသြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေနရာ (Mitsubishi Corporation Energy၊ Astomos Energy စသည္) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေထာက္ပ့ံမႈ ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
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ကမာၻ႕အၾကီးဆုံးေၾကးနီသတၱဳတြင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Escondida 
ေၾကးနီသတၱဳတြင္း(၁၉၈၈) ႏွင့္အတူစတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
MCသည္ ခ်ီလီႏွင့္ပီရူးႏုိင္ငံတုိ႕တြင္ေၾကးနီ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏံွမႈမ်ား 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ MC သည္ Los Bronces 
သတၱဳတြင္းႏွင့္ ၾကီးၾကီးမားမားဖြံ႕ျဖိဳးမႈမရိွသည့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာမ်ား
ကုိပုိင္ဆုိင္ေသာ Anglo American Sur S.A. (AAS) ႏွင့္လည္း 
၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏံွမႈမ်ားအားလုံးသည္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ 
ကမာၻ႕အဆင့္မီျဖစ္သည္။

ေၾကးနီလုပ္ငန္း (ခ်ီလီ)

Escondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၊ AASEscondida ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၊ AAS
ကမာၻကုိဦးေဆာင္ေနေသာ ေၾကးနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကမာၻကုိဦးေဆာင္ေနေသာ ေၾကးနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

MC သည္ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ား ကုန္သြယ္ျခင္း 
ဗဟုိအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ မီဆူဘီရိွေကာ္ပုိေရးရွင္း 
RtM ႏုိင္ငံတကာ Pte. ကုမၸဏီ (RtMI) ကုိ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ပါသည္။ 
ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ကုိ 
အာ႐ုံစုိက္မႈျမင့္မားသည့္ စင္ကာပူတြင္ အေျခစုိက္ေသာ RtMI 
သည္ အထူးသျဖင့္ အာရွတြင္ တုိးပြားလာသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားရိွ 
သုံးစြဲသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ 
ေတာင္းဆုိမႈကုိ ရယူရန္အတြက္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါသည္။

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး(စင္ကာပူ)

မီဆူဘီရိွေကာ္ပုိေရးရွင္း RtM မီဆူဘီရိွေကာ္ပုိေရးရွင္း RtM 
ႏုိင္ငံတကာ Pte. ကုမၸဏီ (RtMI)ႏုိင္ငံတကာ Pte. ကုမၸဏီ (RtMI)
ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းကုိအေျခခံသည့္ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ား ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းကုိအေျခခံသည့္ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ား 
(သံႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သံႏွင့္မဆုိင္ေသာ (သံႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သံႏွင့္မဆုိင္ေသာ 
သတၱဳမ်ား) ကုိ ကုန္သြယ္ျခင္းသတၱဳမ်ား) ကုိ ကုန္သြယ္ျခင္း

၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည့္ Trilandသတၱဳ ကုမၸဏီ သည္ LME 
(လန္ဒန္ သတၱဳ လဲလွယ္မႈ) ၏ သက္တမ္းအၾကာဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 
အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္၊ နယူးေယာက္၊ 
စင္ကာပူႏွင့္ တုိက်ိဳရိွ ႐ုံးမ်ားျဖင့္ Trilandသတၱဳ သည္ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းမွ 
သတၱဳလူသုံးကုန္ေစ်းကြက္တြင္ မ်ားစြာေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေပးစြမ္းရာ၌ 
အထူးထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အဆုိပါ အထူးျပဳထားသည့္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ သတၱဳေစ်း အတက္အက်ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
၎တုိ႔၏ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ တုိက်ိဳရိွ Triland 
၏ ခုိင္မာသည့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ သုံးစြဲသူအေျချပဳမႈႏွင့္အတူ ပါရိွေသာ ၎၏ 
ေစ်းကြက္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပြဲခေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
ႀကိဳတင္ေျပာျပမႈမ်ားအား MC ၏ တြင္းထြက္ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
ကုန္သြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ တန္ဖုိးပုိမုိ 
တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

သတၱဳကုန္သြယ္မႈ (UK)

Trilandသတၱဳ ကုမၸဏီTrilandသတၱဳ ကုမၸဏီ
LME အဖြ႔ဲဝင္ကုမၸဏီLME အဖြ႔ဲဝင္ကုမၸဏီ

EscondidaEscondida
ေၾကးနီ (ခ်ီလီ) Nifast CorporationNifast Corporation

ၾကပ္သည့္အရာမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးသူ (မူလီမ်ား၊ ဝက္အူမ်ား၊ နပ္မ်ား၊ စသည္ျဖင့္) 
(ဘရာဇီး)

Metal One Shibaura Brasil Ltda.Metal One Shibaura Brasil Ltda.
စတီးလ္ျပားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား (ဘရာဇီး)

ကြာလာဗီကုိကြာလာဗီကုိ
ေၾကးနီ : ေဖာ္ထုတ္ေနဆဲ  
(ပီရူး)

Nicometal Mexicava S.A. de C.V.Nicometal Mexicava S.A. de C.V.
စတီးလ္လႊာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား (မကၠဆီကုိ)

PlateplusPlateplus,, Inc. Inc.
စတီးလ္လႊာမ်ားႏွင့္ အျပားမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား (USA)

Nifast CorporationNifast Corporation
ၾကပ္သည့္အရာမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးသူ 
(မူလီမ်ား၊ ဝက္အူမ်ား၊ နပ္မ်ား၊ စသည္ျဖင့္) 
(ကေနဒါ)

ကန္တက္ေကာ္ပုိေရးရွင္းကန္တက္ေကာ္ပုိေရးရွင္း
ႁပြန္ပုံစံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (ကေနဒါ)

JCU (Japan Canada Uranium)JCU (Japan Canada Uranium)
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
(ကေနဒါ)

CMP  CMP  သံရုိင္း (ခ်ီလီ)

Los Pelambres  Los Pelambres  ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

CAP S.A.  CAP S.A.  သံရုိင္း (ခ်ီလီ)
Anglo American Sur S.A.  Anglo American Sur S.A.  ေၾကးနီ (ခ်ီလီ)

IOC (Iron Ore Company of Canada)IOC (Iron Ore Company of Canada)
သံရုိင္း 

(ကေနဒါ)

Coilplus, Inc.Coilplus, Inc.
စတီးလ္ျပားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

Nifast CorporationNifast Corporation
ၾကပ္သည့္အရာမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးသူ (မူလီမ်ား၊ ဝက္အူမ်ား၊ နပ္မ်ား၊ စသည္ျဖင့္) (USA)

Metal One AmericaMetal One America,, Inc Inc
U.S. တြင္ စတီးလ္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တင္ပုိ႔ျခင္းမ်ား (USA)

အန္တာမီနာအန္တာမီနာ
ေၾကးနီ (ပီရူး)

DIA ေခတ္မီအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း DIA ေခတ္မီအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း 
(ထုိင္းႏုိင္ငံံ) ကုမၸဏီလီမိတက္(ထုိင္းႏုိင္ငံံ) ကုမၸဏီလီမိတက္
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအစိတ္အ
ပုိင္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)

AREVA မြန္ဂုိAREVA မြန္ဂုိ
ယူေရနီယံသတၱဳ၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

(မြန္ဂုိလီးယား)

Shanghai Jiari Precise Steel Sheet Products Co., Ltd.Shanghai Jiari Precise Steel Sheet Products Co., Ltd.
စတီးလ္ျပားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (တ႐ုတ္)

Suzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.Suzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.
စတီးလ္ျပားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (တ႐ုတ္)

Metal One Service Asia Co., Ltd.Metal One Service Asia Co., Ltd.
စတီးလ္ျပားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (တ႐ုတ္)

MC သတၱဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းMC သတၱဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
 အာရွ(ထုိင္းႏုိင္ငံ) ကုမၸဏီလီမိတက္ အာရွ(ထုိင္းႏုိင္ငံ) ကုမၸဏီလီမိတက္

စတီးလ္ျပားမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)

India Metal One Steel Plate Processing Private LtdIndia Metal One Steel Plate Processing Private Ltd
စတီးလ္ျပားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား 

(အိႏၵိယ)

Nifast CorporationNifast Corporation
ၾကပ္သည့္အရာမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးသူ (မူလီမ်ား၊ 
ဝက္အူမ်ား၊ နပ္မ်ား၊ စသည္ျဖင့္) (အိႏၵိယ)

PT. သံေခ်ာင္းလုပ္ငန္း အင္ဒိုနီးရွားPT. သံေခ်ာင္းလုပ္ငန္း အင္ဒိုနီးရွား
ဝါယာေခ်ာင္းထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. အင္ဒိုနီးရွားသံမဏိျပြန္္ေခ်ာင္းလုပ္ငန္းPT. အင္ဒိုနီးရွားသံမဏိျပြန္္ေခ်ာင္းလုပ္ငန္း
ဂေဟဆက္သံမဏ္ိပုိက္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း 

(အင္ဒိုနီးရွား) ဂရိစစ္ဂရိစစ္
ေၾကးနီ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း(အင္ဒိုနီးရွား)

Oakajee ဆိပ္ကမ္းႏွင့္မီးရထားသံလမ္းOakajee ဆိပ္ကမ္းႏွင့္မီးရထားသံလမ္း
သံရုိင္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္မီးရထားသံလမ္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ

 (ၾသစေၾတးလ်)

Crosslands Resources Pty. Ltd.Crosslands Resources Pty. Ltd.
သံရုိင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 (ၾသစေၾတးလ်)

မုိဇယ္ အက္္စ္.ေအမုိဇယ္ အက္္စ္.ေအ
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း 

(မုိဇမ္ဘစ္)
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ဘုိရန္ဘုိရန္
အလ်ဴမီနီယံ၊ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း 
(ၾသစေၾတးလ်)

အူလန္အူလန္
အပူဓာတ္ရိွေသာေက်ာက္မီးေသြး 
(ၾသစေၾတးလ်)

ကလဲမြန္ကလဲမြန္
အပူဓာတ္ရိွေသာေက်ာက္မီးေသြး 
(ၾသစေၾတးလ်)

MM & KENZAI ေကာ္ပုိေရးရွင္း  MM & KENZAI ေကာ္ပုိေရးရွင္း  ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စတီးလ္ အပုိင္းအစအတြက္ စတီးလ္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (ဂ်ပန္)

Metal One ဝန္ေဆာင္မႈစင္္တာေကာ္ပုိေရးရွင္း  Metal One ဝန္ေဆာင္မႈစင္္တာေကာ္ပုိေရးရွင္း  စတီးလ္ျပားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

မီဆူဘီရီွေကာ္ပုိေရးရွင္း RtM ဂ်ပန္ ကုမၸဏီလီမိတက္  မီဆူဘီရီွေကာ္ပုိေရးရွင္း RtM ဂ်ပန္ ကုမၸဏီလီမိတက္  တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး (ဂ်ပန္)

ဖူရူယာသတၱဳကုမၸဏီလီမိတက္  ဖူရူယာသတၱဳကုမၸဏီလီမိတက္  PGM (ပလက္တီနမ္အုပ္စုသတၳဳမ်ား) : ထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဂ်ပန္)

ပစိဖိတ္သတၱဳကုမၸဏီလီမိတက္  ပစိဖိတ္သတၱဳကုမၸဏီလီမိတက္  နီကယ္လ္ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း (ဂ်ပန္)

Sus-Tech ေကာ္ပုိေရးရွင္း  Sus-Tech ေကာ္ပုိေရးရွင္း  အစြန္းခံသံမဏိ ထုတ္္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

တာမာဆုခုရီေကာ္ပုိေရးရွင္း  တာမာဆုခုရီေကာ္ပုိေရးရွင္း  စတီးလ္ျပားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား (ဂ်ပန္)

Hangzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.Hangzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.
စတီးလ္ျပားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (တ႐ုတ္)

Metal One Service Asia Co., Ltd.Metal One Service Asia Co., Ltd.
စတီးလ္ျပားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (တ႐ုတ္)

စတီးလ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရး  

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ

BMA သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၀ မီလီယံတန္ခန္႔ကုိထုတ္လုပ္ျပီး ၄င္းသည္ 
ကမာၻ႕အၾကီးဆုံး ကုတ္မီးေသြး လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) သည္ BHP 
ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းျပီး BMA မွတစ္ဆင့္ ၄င္း၏ သတၱဳႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

သတၱဳႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္း (ၾသစေၾတးလ်)

BMABMA
ကမာၻ႕အၾကီးဆုံး သတၱဳႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းကမာၻ႕အၾကီးဆုံး သတၱဳႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္း
မ်ားထဲမွတစ္ခုမ်ားထဲမွတစ္ခု

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည့္ Metal One ကုမၸဏီ (Metal One) သည္ 
MC ႏွင့္ Nissho Iwai ကုမၸဏီ (ယခု Sojitz ကုမၸဏီ) မွ ပူးတြဲပုိင္ဆုိင္သည့္ 
ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻအႏံွ႔တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲေပါင္း 
၁၄၀ ေက်ာ္ရိွသည့္ Metal One သည္ စတီးလ္ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်မႈအျပင္ 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းစာရင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စတီးလ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ကာ တန္ဖုိးကြင္းဆက္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။

စတီးလ္လုပ္ငန္း(ဂ်ပန္)

Metal One ကုမၸဏီMetal One ကုမၸဏီ
စတီးလ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တန္ဘုိးကြင္းဆက္ စတီးလ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တန္ဘုိးကြင္းဆက္ 
ဦးေဆာင္ကုမၸဏီဦးေဆာင္ကုမၸဏီ

ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕

သတၱဳလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲသည္ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈႏွင့္ 

စတီးလ္ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ အလႊာမ်ားႏွင့္ အျပားမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စတီးလ္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ သတၱဳဆုိင္ရာ 

ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သတၱဳ႐ုိင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သံႏွင့္ဆုိင္သည့္ အၾကမ္းထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကးနီႏွင့္ အလူမီနီယံကဲ့သုိ႔ေသာ 

သံႏွင့္မဆုိင္သည့္ သတၱဳမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေဖာက္သည္လုိအပ္ခ်က္ ကုိ တိတိက်က်ဆုပ္ကုိင္ျပီး 

ကမာၻ႔ေဈးကြက္ကုိလုိက္၍ လုပ္ငန္းကုိတုိးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အျမတ္အစြန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတန္ဖုိးကုိ အျမင့္ဆုံးေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ 

ရည္ရြယ္လ်က္ရိွပါသည္။ သတၱဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ယခုမွစ၍လည္း ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ကုိလိုက္၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သတၱဳ 

အရင္းအျမစ္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရရွည္တည္တ့ံစြာ တည္ျငိမ္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ 

ႂကြယ္ဝေသာလူ႔အဖြ႔ဲအစည္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ကူညီသြားပါမည္။

စတီးလ္လုပ္ငန္းဌာနခြဲစတီးလ္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ စတီးလ္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း/ စတီးလ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရးဌာနခြဲြဲကုန္သြယ္ေရးဌာနခြဲြဲ

ေက်ာက္မီးေသြး၊ သတၱဳရုိင္း၊ ေၾကးနီ၊ အလ်ဴမီနီယံ၊ နီကယ္လ္၊ သတၱဳစပ္ႏွင့္ အဖုိးတန္သတၱဳမ်ားကုန္သြယ္ေသာလုပ္ငန္း၊ လန္ဒန္ 
သတၱဳ ေစ်းကြက္ (LME)တြင္ ကုန္သြယ္မႈကုိေဆာင္ရြက္ျခင္း

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဌာနခြဲရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဌာနခြဲ

သတဳၱဆုိင္ရာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ သတၱဳ႐ုိင္း၊ အပူဓာတ္ရိွေသာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ အလူမီနီယံ၊ ႏွင့္ ယူေရနီယံတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 
တြင္းထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ျမႇပ္ႏံွမႈမ်ား
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JSC MC Bank RusJSC MC Bank Rus
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး 
(ရုရွားႏုိင္ငံ)

MMC Rus LLC.MMC Rus LLC.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း 
(ရုရွားႏုိင္ငံ)

MC Autos del Peru S.A.MC Autos del Peru S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ပီရူးႏုိင္ငံ)

MC Machinery Systems, Inc.MC Machinery Systems, Inc.
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ

 စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (USA)

MMC Chile S.A.MMC Chile S.A.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း(ခ်ီလီႏုိင္ငံ)

MC Automobile (Europe) NVMC Automobile (Europe) NV
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

(နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ)
The Colt Car Company Ltd.  The Colt Car Company Ltd.  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (UK)

Spitalgate Dealer Services Ltd.  Spitalgate Dealer Services Ltd.  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး (UK)

MCE Bank GmbhMCE Bank Gmbh
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး (ဂ်ာမနိီႏုိင္ငံ) MMC Ukraine LLC.MMC Ukraine LLC.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း
 (ယူကရိန္းႏုိင္ငံ)

MMC Car Poland MMC Car Poland 
Sp. z o.o.Sp. z o.o.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း 
(ပုိလန္ႏုိင္ငံ)

MM Cars Myanmar MM Cars Myanmar Ltd.Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း 
(ျမန္မာ)

Hongling Financial Leasing Co., Ltd.Hongling Financial Leasing Co., Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ဘ႑ာေရး (တ႐ုတ္)

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

IST Farm Machinery Co., Ltd.IST Farm Machinery Co., Ltd.
လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (ထုိင္းႏုိင္ငံ)

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

Isuzu Motors India Pvt Ltd.  Isuzu Motors India Pvt Ltd.  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (မေလးရွား)

MC သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံံတြင္အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိေရာင္းခ်ျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံံမွ
အျခားႏုိင္ငံေပါင္း၁၀၀ ေက်ာ္သုိ႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိတင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ေနပါသည္။ 
ထုိင္းႏုိင္ငံံတြင္ Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd. ကုိအာရုံစုိက္ထားျခင္းျဖင့္ 
MC သည္ အီဆူဇူးကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံံရိွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္တြင္ အေကာင္းဆုံး
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာေစရန္ အီဆူဇူးကုိကူညီေပးေသာ စက္ပစၥည္းထိန္းသိမ္း 
ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံံရိွ အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းထုိင္းႏုိင္ငံံရိွ အီဆူဇူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
ထုိင္းႏုိင္ငံံ၏ေဈးကြက္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံံ၏ေဈးကြက္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
တင္ပုိ႔မႈမ်ားအတြင္းရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ်မႈတင္ပုိ႔မႈမ်ားအတြင္းရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ်မႈ

MC သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးမ်ားကုိ 
ပုိမုိဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ၎၏ သေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေျပးဆြဲမႈ 
လုပ္ငန္းကုိ အရိွန္ျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ေရေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
လုပ္ငန္းကုိ ပ့ံပုိးရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

သေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းသေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း
သေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း အျပည့္အဝဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈသေဘၤာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း အျပည့္အဝဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈ MC သည္ အင္ဒိုနီးရွားအေျချပဳ MMC ႏွင့္ MFTBC ကုန္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 

ေရာင္းခ်ေရးကုိယ္စားလွယ္တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ KTB 
ကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္နီးပါးၾကာေအာင္ 
MC ၏ခုိင္ခ့ံေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖုိးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ
ကုိခ်ိတ္ဆက္ ေပါင္းကူးရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 
ဧျပီလတြင္ KTB ကုမၸဏီမွ ကုိင္ တြယ္အသုံးျပဳေသာအမွတ္တံဆိပ္သီး
သန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိ ျပန္လည္စုစည္းျပီး Mitsubishi ေမာ္ေတာ္ကား 
ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ MMKSI ကုမၸဏီႏွင့္ Mitsubishi 
Fuso ထရပ္ကား၊ ဘတ္စ္ကားထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာ KTB 
ကုမၸဏီကုိအဓိကထားျပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္
ပက္သက္ေသာေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျပီး
သားကားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရိွ MMC/MFTBC စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရိွ MMC/MFTBC စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း တန္ဖုိးခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း တန္ဖုိးခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

MC Lift & Solutions MC Lift & Solutions 
Co., Ltd.Co., Ltd.
ဓာတ္ေလွကားတင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ျခင္း 
(ထုိင္းႏုိင္ငံံ)
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MM Cars Myanmar Ltd.

Hongling Financial Leasing Co., Ltd.

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd.Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd.
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း
(ဗီယက္နမ္)

Mitsubishi Corporation Technos  Mitsubishi Corporation Technos  စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)

MSK Farm Machinery Corporation  MSK Farm Machinery Corporation  စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံးစက္ယႏၲရားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Japan Space Imaging Corporation  Japan Space Imaging Corporation  ျဂိဳလ္တုပုံရိပ္အခ်က္အလက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

SkymatiX, Inc.  SkymatiX, Inc.  ဘက္စုံ အေဝးထိန္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Motors Corporation  Mitsubishi Motors Corporation  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း (ဂ်ပန္)

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Nikken ကုမၸဏီNikken ကုမၸဏီ
ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းရိွ အမ်ားပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းရိွ အမ်ားပါဝင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

စက္မႈဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္မႈအေျခခံ

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အာကာသလုပ္ငန္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္း (မီဆူဘီရီွေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေကာ္ပုိေရးရွင္း (MMC) ၊ 
မီဆူဘီရီွဖူဆုိကုန္တင္ကားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားေကာ္ပုိေရးရွင္း (MFTBC))

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္း (အီဆူဇူး)

အီဆူဇူး UTE ၾသစေၾတးလ် Pty ကုမၸဏီအီဆူဇူး UTE ၾသစေၾတးလ် Pty ကုမၸဏီ
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္ခ်ျခင္း
 (ၾသစေၾတးလ်)

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕သည္ စက္ယႏၲရားနယ္ပယ္ၾကီး ၄ခု ျဖစ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးစက္ယႏၲရားက႑၊ သေဘၤာက႑၊ ကာကြယ္ေရး 

ေလယာဥ္၊ အာကာသယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းပညာက႑ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရိွသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ စက္္္ကိရိယာမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး သုံး စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ 

ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ စက္ေလွကား မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္ ႏွင့္ အာကာသယာဥ္သုံးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ စီးပြားဖက္မ်ားအပါအဝင္ 

ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြန္ရက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳလ်က္ 

ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးရိွ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲမူအေျခအေနမ်ားအား တံု႕ျပန္ျပီး လက္ရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေရရွည္ value chains အား ေပါင္းကူးျခင္းျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ မွစ၍ ဘ႑ာေရး၊ 

ျဖန္႕ခ်ိေရး ႏွင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ စီးပြားေရး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္  အနာဂတ္၌ MC 

အတြက္ ခုိင္မာေသာဝင္ေငြရရိွႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္႔ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကုိလည္း တုိးခ်ဲ႕ဖန္တီး ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

စက္မႈဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရား စက္မႈဆုိင္ရာ စက္ယႏၲရား 
စီးပြားေရးဌာနခြဲစီးပြားေရးဌာနခြဲ

ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ စက္ေလွကားမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း။
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံးေသာစက္ယႏၲရား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး တပ္ဆင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရားမ်ားငွားရမ္းျခင္း

သေဘၤာႏွင့္ သေဘၤာႏွင့္ 
အာကာသယာဥ္ဌာနခြဲအာကာသယာဥ္ဌာနခြဲ

သေဘၤာ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္း၊ ကမ္းလြန္စြမ္းအင္မ်ား အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ေသာ သေဘၤာမ်ား၊ LNG/LPG သယ္ေဆာင္ 
သေဘၤာမ်ား၊ ပင္လယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားစသည္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာျဖစ္ေသာ သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္  ျဂိဳဟ္တုရုပ္
ပုံဖမ္းယူေရာင္းခ်ျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးပြားေရးဌာနခြဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးပြားေရးဌာနခြဲ ျပည္ပတြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျပည္ပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္း၊ ေရာင္းခ်ျပီးေနာက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပုိ႔မႈ (တပ္ဆင္ျပီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား၊ 
တပ္ဆင္သည့္အခါ အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင္႔ အပုိပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား)

အီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲအီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲ ျပည္ပထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း ျပည္ပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း၊ ေရာင္းခ်ျပီးယာဥ္မ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွင္႔ အျခား ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပုိ႔မႈ (တပ္ဆင္ျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ 
တပ္ဆင္သည့္အခါ အသံုးျပဳေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင္႔ အပုိပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား)

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏ္ုိင္ငံ၏ပထမဆုံးတီထြင္
သူျဖစ္သည့္ Nikken Corporationသည္ တစ္ႏ္ုိင္ငံလုံးတြင္ စင္တာ၂၄၁ 
ခုဖြင့္လွစ္ထားေသာ အၾကီးမားဆုံးေသာစက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ MC 
၏ကြန္ရက္ကုိတုိးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ Nikken သည္ ငွားရမ္းမႈတြင္သာမက ၄င္း၏ကုိယ္
ပုိင္ထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးမႈတုိးတက္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။
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SHARQ ကုိ၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီေရနံဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ (MC 
သည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္္ႏံွသူတစ္ဦးျဖစ္သည္)ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအေျခခံစက္ရုံမ်ားေကာ္
ပုိေရးရွင္းက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္း၃ခုေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းရိွသုံးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ အီသုိင္းဂလုိင္ကုိႏွင့္
ပုိလီသိန္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကုိဦးေဆာင္ေနေသာ 
စက္ရုံတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ေရနံဓာတုပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
(ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား)

SHARQSHARQ
ကမာၻ႕အၾကီးဆုံးတစ္ခုျဖစ္ေသာေရနံဓာတုပစၥည္းစီမံကိန္းတစ္ခုကမာၻ႕အၾကီးဆုံးတစ္ခုျဖစ္ေသာေရနံဓာတုပစၥည္းစီမံကိန္းတစ္ခု

ထုိင္းႏုိင္ငံံရိွ MC တုိဝါနုိင္ငံတကာ အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုမၸဏီလီမိတက္(MTIS) 
သည္ သြားယုိယြင္းပ်က္စီးမႈကုိကာကြယ္ေပးႏုိင္ျပီး ကယ္လုိရီနည္းပါးေသာသၾကားအစားထုိး
အစားအစာကုိ ထုတ္လုပ္သည္။ သၾကားအစားထုိးအစားအစာကုိ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔မ်ားျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျပီး၊ ကမာၻတစ္ဝန္းရိွ သၾကားမုန္႔ေဈးကြက္ကုိအဓိ
ကပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံသည္။

ကမာၻ႕အဓိကသၾကားမုန္႔ေဈးကြက္ေပၚတြင္ အာရုံစုိက္ျခင္းကမာၻ႕အဓိကသၾကားမုန္႔ေဈးကြက္ေပၚတြင္ အာရုံစုိက္ျခင္း

မကၠဆီကုိအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ESSAသည္ကမာၻ႔အၾကီးဆုံးေနေရာင္ျခည္ဆားလုပ္ငန္းတစ္
ခုျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ 
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာဆားမ်ားကုိ တင္ပုိ႔ေပးေနသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း 
ESSA ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေသာ ပင္လယ္ေရအေငြ႕ျပန္မႈသည္ 
ဆား(ဂ်ပန္ႏ္ုိင္ငံ၏တင္သြင္းကုန္တစ္ဝက္အပါအဝင္)၈.၅မီလီယံတန္ကုိထုတ္
ေပးသည္။

ဆားလုပ္ငန္း (မကၠဆီကုိ)

Exportadora de Sal, S.A. de C.V (ESSA)Exportadora de Sal, S.A. de C.V (ESSA)
ကမာၻ႕အၾကီးဆုံးေနေရာင္ျခည္ဆားလုပ္ေဆာင္ျခင္းကမာၻ႕အၾကီးဆုံးေနေရာင္ျခည္ဆားလုပ္ေဆာင္ျခင္း

METOR သည္ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံပုိင္ ေရနံဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းPequiven ၊ မီဆူဘီရီွဓာ
တုဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိခ်ိတ္ဆက္ေပး
ေသာ မီသေနာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္
သည္။ ဒုတိယစက္ရုံကုိ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္စတင္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ 
၁.၆မီလီယံတန္အထိတုိးတက္လာခဲ့သည္။ METOR သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံဆက္
သြယ္ေရး၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

မီသေနာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္း (ဗင္နီဇြဲလား)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (METOR)Metanol de Oriente, METOR, S.A. (METOR)
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံကုိခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံကုိခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု

Amfi ne Chemical CorporationAmfi ne Chemical Corporation
ပလတ္စတစ္တြင္အသံုးျပဳေသာ ထိန္းညွိေဆးႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (USA)

Rimtec CorporationRimtec Corporation
PVC ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(USA)

Riken Elastomers CorporationRiken Elastomers Corporation
သာမုိပလတ္စတစ္အီလက္စတုိမာကြန္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ 
PVC ကြန္ေပါင္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း  
(USA)

CGCLCGCL
မီသေနာ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(ထရီနီဒတ္ႏွင့္ တုိဘာဂုိ)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK LimitedFUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
ဇီ၀ ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (UK)

MCLS Europe B.V.MCLS Europe B.V.
အစားအေသာက္သိပၸံ ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (နယ္သာလန္)

TOSOH-HELLAS AI.C.TOSOH-HELLAS AI.C.
ဘတ္ထရီကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (ဂရိ)

Tartaros Gonzalo Castello SLTartaros Gonzalo Castello SL
တာထ႐ိုက္ဓာတ္ေပါင္းဆားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (စပိန္)

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

Mitsubishi International PolymerTrade CorporationMitsubishi International PolymerTrade Corporation
အထူးဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ေစ့ ေရာင္းခ်ျခင္း (USA)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATEIFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ

 ဇီဝဓာတုထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း (အိႏၵိယ)

Mitsubishi အစားအေသာက္သိပၸံ ကုမၸဏီလီမိတက္။Mitsubishi အစားအေသာက္သိပၸံ ကုမၸဏီလီမိတက္။
 ေဒသဆုိင္ရာ ရုံးခ်ဳပ္မ်ား၊ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ  ေဒသဆုိင္ရာ ရုံးခ်ဳပ္မ်ား၊ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ 

အစားေသာက္သိပၸံထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈ (စင္ကာပူ)

PT. CentramPT. Centram
ပုိလီစခရုိက္အထူမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Sorini-Towa Berlian CorporindoSorini-Towa Berlian Corporindo
ဆုိဘီေတာထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

PTPT.. Fermentech Fermentech
နယူကလီတစ္ႏွင့္ ပုိလီစခရုိက္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္

 တံု႔ျပန္ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား
 ကန္ထ႐ုိက္ဆြဲ၍ထုတ္လုပ္ျခင္း (အိႏၵိယ)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဓာတု ၾကားခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

တံု႔ျပန္ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား 
ကန္ထ႐ုိက္ဆြဲ၍ထုတ္လုပ္ျခင္း (တရုတ္) 

MC Food Specialties (China) Co., Ltd.MC Food Specialties (China) Co., Ltd.
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ထုတ္လုပ္ျခင္း (တရုတ္)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
အစားအစာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း (အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 

အသံုးဝင္္ေသာ ပါဝင္္ပစၥည္းမ်ား စသည္) (USA)

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

သၾကားအစားထုိးအစားအစာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံံ)

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

UBE-MC Hydrogen Peroxide Ltd.UBE-MC Hydrogen Peroxide Ltd.
ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Corporation Life Sciences LimitedMitsubishi Corporation Life Sciences Limited
အစားအစာသုံးဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစုစပ္ရွယ္ယာ ကုမၸဏီ 
(ဂ်ပန္)
Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ အစားအစာမ်ား၊ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ 
အသုံးဝင္ေသာပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (ဂ်ပန္)

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

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

KIBIKASEI Co., Ltd.KIBIKASEI Co., Ltd.
သားရည္တု ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား ထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)
Mitsubishi Shoji Chemical Corp.Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
ေပ်ာ္ဝင္္ပစၥည္းမ်ား ၊ သေဘၤာေဆးမ်ား၊ အလႊာထပ္ သစ္ေစးမ်ား၊ ဆီလီကြန္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား 
ေရာင္းခ်ျခင္း (ဂ်ပန္)
Mitsubishi Shoji Agri-Service CorporationMitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ျခင္း(ဂ်ပန္)

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

ေရနံဓာတုေဗဒထုတ္ကုန္ဆက္စပ္လုပ္ငန္း

အေျခခံဓာတုေဗဒထုတ္ကုန္ဆက္စပ္လုပ္ငန္း

ဇီဝ သိပၸံဆက္စပ္လုပ္ငန္း

ေရနံႏွင့္ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းဌာနခြဲဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

Olefi ns ႏွင့္ မ်ိဳးတူတြင္းထြက္ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား၊ အေမႊးအႀကိဳင္ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ပလတ္စတစ္၊ ယူရီသိန္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ 
ျဒပ္ေပါင္းရာဘာ ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရနံဓာတုထုတ္ကုန္ေဒသတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္စြမ္းရည္ရိွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ အေျခခံထားေသာ လုပ္ငန္းကုိ 
တုိးျမႇင့္ျခင္း

အေျခခံဓာတုေဗဒပစၥည္း အေျခခံဓာတုေဗဒပစၥည္း 
လုပ္ငန္းဌာနခြဲလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးဆား၊ PVC ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ေစး၊ မီသေနာ၊ အမုိးနီးယား၊ အီသေနာ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား 
စသည္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳေသာ အေျခခံဓာတုပစၥည္းနယ္ပယ္႐ိွ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ထုိနယ္ပယ္႐ိွ ထူးကဲသာလြန္မႈကုိအသုံးခ်ထားေသာ 
လုပ္ငန္းကုိတုိးျမႇင့္ျခင္း

ဇီဝသိပၸံဌာနခြဲဇီဝသိပၸံဌာနခြဲ စားေသာက္ကုန္ဓာတုေဗဒ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးဓာတုပစၥည္း၊ အလွကုန္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းစသည့္ 
အစားအေသာက္ႏွင့္က်န္းမာေရးကုိ အဓိကထားေသာ ဇီဝ သိပၸံနယ္ပယ္တြင္ ဓာတုေဗဒႏွင့္နည္းပညာမ်ား၏စြမ္းအားကုိအသုံးခ်ျပီး 
လုပ္ငန္းကုိတုိးျမႇင့္ျခင္း

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕တြင္ ေရနံဓာတုကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ပလတ္စတစ္မ်ား၊ ယူရီသိန္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ျဒပ္ေပါင္းရာဘာ 

စသည္တုိ႔ကုိအသုံးျပဳေသာ ေရနံဓာတုပစၥည္းမ်ားနယ္ပယ္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးဆား၊ PVC ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ေစ့မ်ား၊ မီသေနာ၊ 

အမုိးနီးယား၊ အီသေနာ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိအသုံးျပဳေသာ အေျခခံဓာတုပစၥည္းနယ္ပယ္၊ ထုိ႔အျပင္ 

စားေသာက္ကုန္ဓာတုေဗဒ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဓာတုပစၥည္း၊ အလွကုန္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း စသည္တုိ႕ကုိ အသုံးခ်ေသာ 

ဇီဝသိပၸံနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းကုိတုိးျမႇင့္လ်က္ရိွပါသည္။ အဝတ္အထည္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 

ေန႕စဥ္မရိွမျဖစ္သည့္အရာမ်ားစြာကုိ ဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပစၥည္းမ်ား 

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအားျဖင္႔ လူေနမႈအဆင္႔အတန္း ပုိမုိျမင္႔မားေစေရးအတြက္ ကူညီေပးလ်က္ရိွသည္။

Chuo Kagaku ကုိ ၂၄နာရီ  စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ဝယ္ယူႏုိင္ေသာညစာ
မ်ား(သုိ႔မဟုတ္)  ေန႔လယ္စာထုတ္ပုိးထားသည့္ခြက္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္) 
ေဒသတြင္းစူပါမားကတ္မ်ားရိွ ငါးထည့္ေသာလင္ပန္းမ်ားအပါအဝင္ 
Chuo Kagakuကုမၸဏီထုတ္ကုန္မ်ားစြာကုိ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ 
အသုံးျပဳေနၾကသည္။ Chuo Kagakuကုမၸဏီသည္ လက္ရိွဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံ
မႈတစ္ခုရွိျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အျခား ႏုိင္ငံရပ္ျခားမ်ားအထိပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစ
ရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အစားအစာ ထည့္စရာ ပလတ္စတစ္ခြက္ မ်ား(ဂ်ပန္)

Chuo Kagaku Co., Ltd.Chuo Kagaku Co., Ltd.
အစားအစာထုပ္ပုိးေသာခြက္မ်ားအစားအစာထုပ္ပုိးေသာခြက္မ်ား

MC Food Specialties သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ အသုံးဝင္္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိေဈးကြက္သုိ႔ 
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေသာ အစားအစာထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်မႈတြင္ သိပၸံ
နည္းက်ျပီးနည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ 
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္သြား
မည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရိွ စားသုံးသူမ်ား၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ 
အျပံဳးပန္းဆင္ျမန္းေပးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာေစႏုိင္သည့္ 
အစားအစာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကဲ့သုိ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

အစားအစာ ကုန္ပစၥည္း သိပၸံပညာ (ဂ်ပန္)

MC Food Specialties Inc.MC Food Specialties Inc.
က်န္းမာ၊ ေဘးကင္း၊ လုံျခံဳျပီး အရသာရိွျခင္းက်န္းမာ၊ ေဘးကင္း၊ လုံျခံဳျပီး အရသာရိွျခင္း
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Cermaq သည္ ကမာၻ႔ ဒုတိယအၾကီးဆုံး ေဆာ္လမြန္ငါးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေနာ္ေဝ၊ 
ခ်ီလီ၊ ကေနဒါႏုိင္ငံမ်ားမွ နွစ္စဥ္၁၉၀၀၀၀ မက္ထရစ္တန္ ကုိ ေမြးျမဴ၊ ထုတ္လုပ္၊ 
ေရာင္းခ်ေပးသည္။ MC သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ 
Cermaq လုပ္ငန္းကုိရယူခဲ့သည္။ Cermaq သည္ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးသုိ႕ 
သန္႔ရွင္းက်န္းမာျပီး ၾကာရွည္ခံေသာေဆာ္လမြန္ငါးမ်ားကုိ တင္သြင္းေထာက္ပ့ံသည္။

စည္သြတ္အစားအစာမ်ား၊ စား၍ရေသာအဆီမ်ား၊ အီတလီေခါက္ဆြဲ၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားအပါအဝင္ 
ကုိယ္ပုိင္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ UK 
ကုန္စုံဆုိင္လုပ္ငန္းေဈးကြက္တြင္ ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။ Princes ႏွင့္ Napolina ကဲ့သုိ႔ေသာလူၾကိဳက္
မ်ားသည့္တံဆိပ္မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာဥေရာပေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕
ထြင္လုပ္ေဆာင္လာသည္။

Ipanema စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေကာ္ဖီ၉၂၀၀တန္ 
(ခြက္ေပါင္းတစ္သန္း)ထုတ္လုပ္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ 
လူမႈအသံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့က်င့္ မႈမ်ားအတြက္ဥေရာပႏွင့္ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အထူးေကာ္ဖီမ်ားကုိထုတ္လုပ္သည္။ MC 
သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ျပီး အရည္အ
ေသြးျမင့္မားေသာေကာ္ဖီမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
စက္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သီးနံွထြန္ယက္ျခင္းမ်ားကုိ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရည္ရြယ္သည္။

Olam သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀တြင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေကာ္ဖီ၊ ကုိကုိးမႈန္ႏွင့္ အခြံမာသီးမ်ားတြင္ 
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ Olam ၏တန္ဖုိးျမွင့္
တင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္မႈႏွင့္ နာမည္က်န္ရိွေနေစရန္ကုိ 
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ျပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သေဘၤာက႑ႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔
ကုိ ေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္သည္။ MC သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အစုရွယ္ယာ၂၀ % 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေသးခံအဝတ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေရး၊ တင္သြင္းေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးတုိ႔တြင္ Daio Paper ႏွင့္ 
စပ္တူလုပ္ကုိင္သည္။ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေပါင္း ၄.၅ သန္းထက္မနည္း ေမြးဖြားကာ ခုိင္မာသည့္ 
စီးပြားေရးတုိးပြားမႈကုိ ရရိွခံစားေနျပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ကေလးေသးခံအဝတ္မ်ားလုိအပ္မႈမွာ 
အလ်င္အျမန္ တုိးပြားလာေနပါသည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မတည္ေငြႏွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ရိွသည့္ 
MC ႏွင့္အတူ Alfa Group ၏ အေရာင္းကြန္ရက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ သုံးစြဲသူမ်ားထံ 
ထိပ္သီးအရည္အေသြး ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။

ေဆာ္လမြန္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း (ေနာ္ေဝ)

Cermaq Group ASCermaq Group AS
ၾကာရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ စံျပေရေအာက္ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ထြန္းရန္ၾကာရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ စံျပေရေအာက္ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ထြန္းရန္
အတြက္ရည္ရြယ္ျခင္းအတြက္ရည္ရြယ္ျခင္း

အစားအစာႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (UK)

Princes LimitedPrinces Limited
UK အေျခစုိက္အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္းကုိဦးေဆာင္ျခင္းUK အေျခစုိက္အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္းကုိဦးေဆာင္ျခင္း

ေကာ္ဖီပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း (ဘရာဇီး)

Ipanema ေကာ္ဖီမ်ားIpanema ေကာ္ဖီမ်ား
ကမာၻ႔အၾကီးဆုံးေကာ္ဖီပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားထဲမွတစ္ခုကမာၻ႔အၾကီးဆုံးေကာ္ဖီပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားထဲမွတစ္ခု

စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားလုပ္ငန္း (စင္ကာပူ)

Olam International LimitedOlam International Limited
တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအဓိကစုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအဓိကစုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

တစ္ခါသုံးကေလး ေသးခံအဝတ္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္း (အင္ဒိုနီးရွား)

PT. Elleair ႏုိင္ငံတကာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အင္ဒိုနီးရွားPT. Elleair ႏုိင္ငံတကာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အင္ဒိုနီးရွား
PT. Elleair ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ အင္ဒိုနီးရွားPT. Elleair ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ အင္ဒိုနီးရွား
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဂ်ပန္အညစ္အေၾကးခံအဝတ္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ျခင္းအရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဂ်ပန္အညစ္အေၾကးခံအဝတ္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ျခင္း

Sheyang Huamei Food Co., Ltd.Sheyang Huamei Food Co., Ltd.    ၾကက္သား (တ႐ုတ္)

Acasia Foods Co., Ltd.  Acasia Foods Co., Ltd.  စားေသာက္တန္း (တရုတ္)

Zhejiang Daling Seafood Co., Ltd.  Zhejiang Daling Seafood Co., Ltd.  ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား (တ႐ုတ္)

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

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

Sinopharm MC Hospital Services Co., Ltd.  Sinopharm MC Hospital Services Co., Ltd.  ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား (တရုတ္)
ႏုိင္ငံတကာလက္လီေရာင္းခ်မႈေကာ္ပုိေရးရွင္း  ႏုိင္ငံတကာလက္လီေရာင္းခ်မႈေကာ္ပုိေရးရွင္း  CVS ႏွင့္ အျခားလက္လီေရာင္းခ်ေသာစတုိးဆုိင္မ်ားအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (ထုိင္ဝမ္)

MC Marketing & Sales (HK) Ltd.  MC Marketing & Sales (HK) Ltd.  အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း (ေဟာင္ေကာင္)
Lluvia Limited  Lluvia Limited  ဂ်ဳံမႈန္႔ၾကိတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ား (ျမန္မာ)

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

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

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

Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.  Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.  ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ား (မေလးရွား)
Oriental Coffee Alliance SdnOriental Coffee Alliance Sdn.. Bhd.   Bhd.  ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)

Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd.  Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd.  ေကာ္ဖီ (မေလးရွား)
PT. Fast Retailing Indonesia  PT. Fast Retailing Indonesia  အဝတ္အထည္မ်ား (အင္ဒုိနီးရွား)
PT. Yamazaki Indonesia  PT. Yamazaki Indonesia  ေပါင္မုန္႕ထုတ္လုပ္ျခင္း (အင္ဒိုနီးရွား)

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

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

PT. Kaneka Foods Indonesia  PT. Kaneka Foods Indonesia  စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာဆီႏွင့္ အဆီမ်ား (အင္ဒုိနီးရွား)
PT Emina Cheese Indonesia  PT Emina Cheese Indonesia  ခ်ိစ္ (အင္ဒုိနီးရွား)

Indo Nissin Foods  Indo Nissin Foods  
အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (အိႏၵိယ)

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

Mitsubichi Imaging (MPM), Inc.Mitsubichi Imaging (MPM), Inc.
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပုံႏိွပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်က္မီဒီယာႏွင့္ ဓာတ္ပုံႏွင့္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား (USA)

Agrex do Brasil S.A.Agrex do Brasil S.A.
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ 
ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားထုပ္
ပုိးေရာင္းခ်ျခင္း (ဘရာဇီး)

Astillas Exportaciones LimitadaAstillas Exportaciones Limitada
သစ္သားအပုိင္းအစမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ (ခ်ီလီ)

Forestal Tierra Chilena LimitadaForestal Tierra Chilena Limitada
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈ (ခ်ီလီ)

Indiana Packers Indiana Packers 
CorporationCorporation
အသား (USA)

Sesaco CorporationSesaco Corporation
ႏွမ္း (USA)

MCC Development CorporationMCC Development Corporation
အသင့္ေဖ်ာ္ျပီး ကြန္ကရစ္ (USA)

Agrex Inc.Agrex Inc.
ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားထုပ္ပုိးေရာင္းခ်ျခင္း 

(USA)

TH FoodsTH Foods Inc. Inc.
ဆန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း 

(USA)

Mitsubishi Cement CorporationMitsubishi Cement Corporation
ဘိလပ္ေျမ (USA)

Freewheel Trade and Invest 7 (Pty) Ltd.Freewheel Trade and Invest 7 (Pty) Ltd.
သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္ျခင္း (ေတာင္အာဖရိက)

Muji Europe Holdings Ltd.Muji Europe Holdings Ltd.
အဝတ္အထည္၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား (UK)

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသည့္အတုိင္းအတာအထိသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသည့္အတုိင္းအတာအထိသာ 
တာဝန္ရိွေသာ ကုမၸဏီ UNIQLO (RUS)တာဝန္ရိွေသာ ကုမၸဏီ UNIQLO (RUS)

အဝတ္အထည္ (႐ုရွား)
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Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.  Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.  ဆီလီကာသဲ (ၾသစေၾတးလ်)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.  Riverina (Australia) Pty., Ltd.  တိရိစာၦန္အစာ၊ အေစ့အဆန္ႏွင့္ ဆီထြက္သည့္အေစ့ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း  (ၾသစေၾတးလ်)

Nitto Fuji International Vietnam  Nitto Fuji International Vietnam  အေရာအေႏွာဆန္မႈန္႔ (ဗီယက္နမ္)

Kewpie Vietnam Co., Ltd.  Kewpie Vietnam Co., Ltd.  ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ (ဗီယက္နမ္)

Asian Best Chicken Co., Ltd.  Asian Best Chicken Co., Ltd.  ၾကက္သား (ထုိင္းႏုိင္ငံ)

Nissin Foods Singapore  Nissin Foods Singapore  အသင့္စားေခါက္ဆြဲ (စင္ကာပူ)

Agrex Asia Pte Ltd.  Agrex Asia Pte Ltd.  ေကာက္ပဲသီးႏံွႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း (စင္ကာပူ)

လက္လီေရာင္းခ်မႈဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသုံးကုန္ဌာနခြဲ

လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး 
အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ

Mitsubishi Shokuhin core စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ 
စီမံထုတ္လုပ္ထားျပီးအေအးခံထားေသာ အစားအစာ၊ အရက္ယမကာႏွင့္၊ 
မုန္႔မ်ားကုိ ကမာၻ႔အဆင့္မီွ ေရာင္းခ်ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွလက္လီ
ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္အားလုံး
ရရိွႏုိင္ေသာဆုိင္ျပင္ျပီး အစားအစာျဖန္႕ျဖဴးမႈပံုစံေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ အစားအ
စာယဥ္ေက်းမႈၾကြယ္ဝေစျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာလူေနမႈဘဝကုိပ့ံပုိးျခင္းမ်ားကုိ 
ေထာက္ကူေပးလ်က္ရိွသည္။

စားေသာက္ကုန္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံစားေသာက္ကုန္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း၏ အျမင့္ဆုံးရွယ္ယာဂ်ပန္ႏုိင္ငံစားေသာက္ကုန္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း၏ အျမင့္ဆုံးရွယ္ယာ

Lawson သည္ “လူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား၏ အဓိကက်သည့္အစိတ္အပုိင္း” 
အျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ေစ်းဝယ္ျခင္းအတြက္ “ေစ်းဝယ္စတုိး” မွေန၍ 
ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ အြန္လုိင္း ေစ်းဝယ္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးကုိ 
ဂ႐ုျပဳသည့္ အစားအေသာက္မ်ား၊ စသည္တုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စတုိးတြင္ သယ္ေဆာင္ဝယ္ယူျခင္းစသည့္ ၎၏ 
ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ပါသည္ - ၎၏ 
ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႈမႈေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲကုိ တုန္႔ျပန္ကာ 
ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေက်နပ္မႈျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၄နာရီ စတိုးဆိုင္လုပ္ငန္း (ဂ်ပန္)

LawsonLawson
လူ႔အသုိက္အဝန္းႏွင့္ သုံးစြဲသူလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္လူ႔အသုိက္အဝန္းႏွင့္ သုံးစြဲသူလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္
ေသာ ၂၄နာရီစတုိးဆုိင္တုိးတက္ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာျခင္းေသာ ၂၄နာရီစတုိးဆုိင္တုိးတက္ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာျခင္း လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕ 

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရးအဖြဲ႕သည္ တစ္ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ေန႕စဥ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ေဆးပညာဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ား ႏွင့္ အစားအစာမ်ားကုိပ့ံပုိေပးေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကုန္ၾကမ္းထုတ္ယူျခင္းအဆင့္မွ လက္လီေရာင္းခ်မႈေဈးကြက္

ဆီသုိ႔ေရာက္ရိွေစသည္အထိ ျဖည့္စြမ္းေပးလ်က္ရိွသည္။ ကြၽႏ္ုပ္္တုိ႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္္တုိ႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ

လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေစရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈရရိွေစရန္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ျပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ညိွႏႈိင္းေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈရိွေသာထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈဘဝျမင့္မားမႈရရိွေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

လက္လီေရာင္းခ်မႈဌာနခြဲလက္လီေရာင္းခ်မႈဌာနခြဲ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း
အစားအစာ၊ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ဘဝေနထုိင္မႈပုံစံ/ဖက္ရွင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း
ေငြအပ္ႏံွသူ၏သစၥာရိွမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္
အျခားဘ႑ာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲလူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနခြဲ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အေအးခန္းအစားအစာမ်ား၊ မုန္႔၊ ေသာက္စရာ၊ စာရြက္ႏွင့္ ကတ္ထူစကၠဴ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ 
ထုပ္ပုိးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ စကၠဴကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားစသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္း
ေဆးရုံျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား စသည့္ အေရာင္း လုပ္ငန္း၊ 
အကူပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း

လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသုံးကုန္ဌာနခြဲစားသုံးကုန္ဌာနခြဲ

စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ မုန္႔မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ စည္သြတ္အစားအစာမ်ား၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ား၊ 
ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္၊ ၾကိတ္ထားေသာဆန္မႈန္႔၊ သၾကား၊ ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔၊ ေကာ္ရည္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ထုတ္ကုန္မ်ား၊ တာယာမ်ားႏွင့္ အျခားေန႕စဥ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

လတ္ဆတ္ေသာလတ္ဆတ္ေသာ
အစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ

ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာပင္လယ္စာ၊ ၾကက္၊ ဝက္၊ အမဲသား၊ အျခားအသားထုတ္ကုန္မ်ား၊ 
ဆန္၊ လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာမ်ား၊ ဒိန္ခဲ၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ား စသည္တုိ႕ကုိထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
ထုတ္ပုိးျခင္းႏွင့္စီမံေရာင္းခ်ျခင္း

လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေရး 
အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲအရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ

အေစ့အဆန္မ်ား၊ ဆီထြက္သည့္အေစ့မ်ား၊ ဆီမ်ားႏွင့္ အဆီမ်ား၊ တိရစာၦန္အစာမ်ား၊ ေကာ္ဖီ၊ ကုိကုိးမႈန္႔၊ ႏွမ္း၊ ဘိလပ္ေျမ၊ 
ပစၥည္းေဟာင္းႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ဆီလီကာသဲတုိ႔ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား

Life Corporation  Life Corporation  စူပါမားကတ္
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.
အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ဘဝေနထုိင္မႈပုံစံ/ဖက္ရွင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
MC Data Plus, Inc.  MC Data Plus, Inc.  
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဦးတည္ေသာ cloud type system service, big dataသုံးလုပ္ငန္းစသည္ 
Loyalty Marketing, Inc.  Loyalty Marketing, Inc.  ေဈးဝယ္သူကုိအဓိကထားေသာဝန္ေဆာင္မႈ
မီဒီယာကြန္ရက္လုပ္ငန္း  မီဒီယာကြန္ရက္လုပ္ငန္း  လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
d-rights Inc.  d-rights Inc.  အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
Mitsubishi Shoji ထုပ္ပုိးမႈကုမၸဏီ  Mitsubishi Shoji ထုပ္ပုိးမႈကုမၸဏီ  
ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရား၊ စကၠဴမ်ားထုပ္ပုိးေရာင္းခ်ျခင္း
MC Healthcare, Inc.MC Healthcare, Inc.
ေဆးရုံစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား
Nippon Care Supply Co., Ltd.Nippon Care Supply Co., Ltd.    ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သည့္ကိရိယာမ်ားငွားရမ္းျခင္း
Kanro Co., Ltd.  Kanro Co., Ltd.  မုန္႔အေရာင္းဆုိင္မ်ား
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd.  Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd.  သၾကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd.  Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd.  ဆန္မႈန္႕ၾကိတ္ျခင္း
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
ေကာ္ရည္၊ ေကာ္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳစားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း

The Mitsuhashi Inc.  The Mitsuhashi Inc.  ဆန္
Toyo Reizo Co., Ltd.  Toyo Reizo Co., Ltd.  ေရထြက္ကုန္မ်ားစီမံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း
Foodlink Corporation  Foodlink Corporation  အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Itoham Yonekyu Holdings Inc.Itoham Yonekyu Holdings Inc.
အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Japan Farm Holdings Inc.  Japan Farm Holdings Inc.  အသားႏွင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ား
Salad Club, Inc.  Salad Club, Inc.  ထုပ္ပုိးထားေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အသုပ္
MC Produce Co., Ltd.  MC Produce Co., Ltd.  အသီးအနံွႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
JCC Co., Ltd.  JCC Co., Ltd.  ဒိန္ခဲ
KFC Holdings Japan Ltd.  KFC Holdings Japan Ltd.  အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Art Coffee Co., Ltd.  Art Coffee Co., Ltd.  ေကာ္ဖီ
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation 
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေႂကြထည္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား
Nosan Corporation  Nosan Corporation  တိရိစာၦန္အစာ
MC Agri Alliance Ltd.  MC Agri Alliance Ltd.  ေကာ္ဖီ၊ ကုိကုိးမႈန္႔၊ ႏွမ္း
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. 
ဆိပ္ကမ္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္႐ံုလုပ္ငန္း
Seto Futo Co., Ltd.  Seto Futo Co., Ltd.  ဆိပ္ကမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္ျခင္း
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Mitsubishi Corporation (MC) တြင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အေျခခံမူ ၃ ရပ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးေဆာင္

ရြက္ခ်က္အားလုံးအတြက္ အေျခခံမူအျဖစ္ ခ်မွတ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႕ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ငွါးရမ္းျခင္း ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာငွါးရမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ဤအေျခခံေပၚမူတည္ျပီး ခ်မွတ္သည္။ 

ဤစံမူမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိေလးစားျခင္းႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 

ျခင္းႏွင့္ ဖြံ ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်မွတ္သည္။ 

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖုိးကုိ 

တစ္ျပိဳင္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 

“ႏွစ္လည္စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၈” တြင္ျပန္လည္အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

အထူးသျဖင့္ MC သည္ ကုမၸဏီအတြက္ တည္တ့ံေသာ တုိးပြားမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္အလုိ႔ငွာ ၎၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းထံ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဓိကက်သည့္ 

တည္တ့ံေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းအတြက္ တန္ဖုိးကုိ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တုိးတက္မႈကုိ ဦးတည္ေသာ 

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ

MC သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း အက်ိဳးျပဳမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏တုန္႔ျပန္မႈမွာ ကာလရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 

၎၏႐ႈျမင္ပုံမ်ားေပၚတြင္ သိသာသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရိွလာမည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ “MC ၏ အက်ိဳးျပဳမႈတုိးပြားလာေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေရးႀကီးမႈပုံစံမ်ား” ကုိ 

ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ အဆုိပါပုံစံမ်ားအတုိင္း အက်ိဳးျပဳမႈ တုိးပြားလာေစေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ခံကတိျပဳထားပါသည္။ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ MC သည္ SDGs* ၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိေရွး႐ႈကာ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္လွ်က္ ရိွပါသည္။

*SDGs သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ UN ညီလာခံမွ ကမာၻတစ္ဝွမ္းဦးစားေပးမႈအျဖစ္ မီွျငမ္းထားသည့္ အက်ိဳးျပဳမႈဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

၂၀၃၀ ကုိအေျခခံကာ ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခုကုိ စုစည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္ပုိရိတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အရာရိွ (ေကာ္ပုိရိတ္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရး၏ တာဝန္ခံ) မွ ကမကထျပဳကာ အဓိအားျဖင့္ 

အမႈေဆာင္ တြဲဖက္ဥကၠဌမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ CSR ေကာ္မတီသည္ တျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အတူ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ MC ၏ အေျခခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ CSR အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈေကာ္မတီသည္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွသာမက ပတ္ဝန္က်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္မ်ားမွပါ စဥ္းစားကာ 

က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံေသာ ႐ႈျမင္ပုံမွေန၍ တစ္ဦးခ်င္း ေခ်းေငြႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ပါသည္။

MC သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 

အဖြြ႔ဲအစည္းမ်ားထံမွ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားသည့္ အက်ိဳးျပဳ အႀကံေပးေကာ္မတီကုိ ဖြ႔ဲစည္းကာ ကုမၸဏီ၏ 

အက်ိဳးျပဳမႈဆုိင္ရာ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ၎၏ဆက္ဆံေရးတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားထံမွ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အႀကံဉာဏ္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ေပးပါသည္။

ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား (႐ုပ္ဝတၳဳပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား)ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား (႐ုပ္ဝတၳဳပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား)

ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ CSR ေကာ္မတီ ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မတီ

ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရး အၾကံေပးေကာ္မတီ

ျမႇင့္တင္ေရးစနစ္ျမႇင့္တင္ေရးစနစ္
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မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္   http://mitsubishicorp-foundation.org/en

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ဂ်ပန္ အင္အားႀကီး ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ ရုိက္ခတ္မႈျဖစ္ျပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၄ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း 
သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ စုစုေပါင္း ဂ်ပန္ ယန္း ၁၀ဘီလီယံ ကုိ MC မွေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့သည္။ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔သည္ ေနာက္ ငါးႏွစ္စာ ပ့ံပုိးကူညီရန္္ ရည္ရြယ္၍ ေနာက္ထပ္ဂ်ပန္ယန္း ၃.၅ဘီလီယံ ထပ္မံကူညီခဲ့သည္။ 
Mitsubishi Corporation သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္သင့္ေဒသမ်ားမွ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားဆက္လက္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NPOs ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေထာက္ပံေခ်းေငြမ်ား 
တုိးခ်ဲ႕ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသရိွစက္ရုံအလုပ္ရံုမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးစသည္တုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အဆုိပါေဒသမ်ားသုိ႔ 
MC အဖြဲ႕လုပ္အားေပးဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္ေစလႊတ္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ ဝန္ထမ္း ပ်မ္းမွ် ၄၇၀၀ ခန္႔သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္) MC သည္ ဝိုင္ႏွင့္အရက္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ 
အဓိကကၽြမ္းက်င္ေသာ ဖုခုရိွမားအုဆဲဝုိင္စက္ရုံ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္အတူ 
ဆ႒မေျမာက္ သစ္သီးစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအပါအဝင္ 
စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကုိလည္း စတင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဤပဏာမေျခလွမ္းမ်ားသည္ 
တုိဟုိခုေဒသ၏ ေနာက္ထပ္ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရာတြင္ 
၄င္း၏ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ေစသည္။

၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ MC သည္ ကုမၸဏီ၏ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနတစ္ခုကုိ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻတစ္ဝန္းရိွ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပါဝင္ေနေသာ 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေရရွည္္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ 

MC ၏ ကုမၸဏီပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကဦးစားေပးနယ္ပယ္ ၆ ခုပါဝင္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ကမာၻ႕ပတ္ဝန္းက်င္၊ 

အမ်ားျပည္သူသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာ၊ ႏုိင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရး 

ႏွင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အေရွ ့ဂ်ပန္အင္အားၾကီးငလ်င္ဒဏ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ဖခင္မရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ မိခင္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ 
အဆုိပါခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္းသည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကံဳခံစားေစႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
ရရွိေစသည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အဆုိပါစခန္းတြင္ 
MC ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စခန္း အတုိင္ပင္ခံမ်ားအျဖစ္ လုပ္အားေပး 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မိခင္ႏွင့္ကေလး ခ်စ္ၾကည္ေရးစခန္း

ငယ္ရြယ္သူတစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္အႏုပညာသမားမ်ား ျဖစ္လာလုိသည့္ 
၎တုိ႔၏အိပ္မက္မ်ားအတုိင္းလုပ္ရန္အတြက္ ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးရာတြင္ ကူညီေပးရန္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ MC Art Gate Program အား စတင္ခဲ့ပါသည္။ MC သည္ 
လူငယ္အႏုပညာသမားမ်ား၏ အႏုပညာလက္ရာတုိ႔ကုိ အမ်ားျပည္သူအား 
တရားဝင္ေၾကညာသည့္ လွဴဒါန္းမႈဆုိင္ရာ ေလလံပြဲမွတဆင့္ ဝယ္ယူ 
ေရာင္းခ်ကာ၊ အနာဂတ္ အႏုပညာသမားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားအျဖစ္ 
ရရိွေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါသည္။

Mitsubishi Corporation Art Gate Program

မသန္မစြမ္း အားကစားစီမံကိန္းမသန္မစြမ္း အားကစားစီမံကိန္း

MC သည္ အပူပုိင္းသစ္ေတာေဂဟစနစ္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေပၚ
ထြန္းလာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ မေလးရွားတြင္ 
ပထမဦးဆုံးေသာ  စမ္းသပ္စီမံကိန္းကုိ စတင္ခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ 
ဘရာဇီးႏွင့္ ကင္ညာစသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေနရာမ်ားသုိ႕လည္း 
၎စီမံကိန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။

အပူပုိင္းဇုန္သစ္ေတာမ်ားကုိ အသစ္ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာေစျခင္း

MC သည္ မသန္မစြမ္း အားကစားမ်ားကုိ ပ့ံပုိးရန္ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ “DREAM AS ONE” စီမံကိန္းကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္္ခဲ့သည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ ပရုိဂရမ္မ်ား၊ 
အားကစားပြဲမ်ားႏွင့္ အားကစား ေလ့က်င့္ေရးမ်ားကုိ အိမ္
ရွင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤ project သည္ 
မသန္မစြမ္း အားကစားနယ္ပယ္ကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕လာေစရန္နွင့္ 
ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပုိမုိနားလည္လာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ MC သည္ မသန္မစြမ္းအားကစားကုိ ပ့ံပုိးနုိင္ေသာ 
လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
တက္ၾကြစြာ အားေပးျပီး မသန္မစြမ္းအားကစားလုပ္အားေပး 
ေဆာင္ရြက္မႈ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ပုံမွန္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိလည္း 
အေထာက္အကူေပးသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

Fukushima Ouse Winery မွတင္ပုိ႕ေသာ cider ၊ 
sparkling wine ႏွင့္ liqueur

မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ဂ်ပန္မသန္မစြမ္း 
အားကစားအသင္း၏ တရားဝင္မိတ္ဖက္ ျဖစ္သည္။

အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေသာမာရသြန္အေျပးသမားႏွင့္ MC အဖြဲ႕ဝင္ 
ယူအိခ်ိတာကာဟရိွ (လက္ဝဲဘက္)
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■ကုမၸဏီတြင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္(၃)ဦး  ကုမၸဏီတြင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္(၃)ဦး  

Ken Kobayashi* (ဘုတ္အဖြ႔ဲဒါ႐ုိက္တာ)
Takehiko Kakiuchi
(ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္၊ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္)

Shuma Uchino 
(အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္)

■ကုမၸဏီတြင္း အသင္းဝင္မ်ား (၃) ဦးကုမၸဏီတြင္း အသင္းဝင္မ်ား (၃) ဦး

Ken Kobayashi* (ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ုိက္တာ)

Takehiko Kakiuchi (ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္၊ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္)

Kanji Nishiura (ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒မ်ား)

■ျပင္ပ အသင္းဝင္မ်ား (၈) ဦးျပင္ပ အသင္းဝင္မ်ား (၈) ဦး

Joseph S Nye
(Harvard University Distinguished Service Professor and Sultan of Oman Professor (အေမရိက))

Ratan N TaTa (Tata Trusts ဥကၠ႒ (အိႏၵိယ)) 

George Yeo (Kerry Logistics Network ဥကၠ႒ (စင္ကာပူ)) 

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

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

ကုိယ္စားလွယ္ Richard Armitage (မူလဒုျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး (အေမရိက))

Akitaka Saiki (ျပင္ပဒါ႐ုိက္တာ)
Tsuneyoshi Tatsuoka (ျပင္ပဒါ႐ုိက္တာ)

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပါင္းစပ္ျခင္း (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕ အေျခအေန)

အုပ္ခ်ဴပ္မႈ၊ အဆုိျပဳခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းေကာ္မတီ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မတီ

MC သည္ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 

အေျခခံအေနျဖင့္ အဓိကအေရးၾကီးေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚရိွ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 

အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြ႔ဲဝင္စနစ္အေပၚ 

အေျခခံေသာ MC သည္ ပုိျပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ ၄င္းတြင္ ျပင္ပဒါရုိက္တာႏွင့္ ႐ုံးျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

(ျပင္ပဒါရုိက္တာ ၅ေယာက္ႏွင့္ ႐ံုးျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္၃ေယာက္) 

ခန္႔အပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ အားေကာင္းေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားပါဝင္သည္။ သူတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာဒါရုိက္တာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အေျခအေနမ်ားကုိ 

ေက်နပ္ျပီး အဖြ႔ဲဝင္မ်ားသည္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ား (အုပ္ခ်ဴပ္မႈ၊ အဆုိျပဳခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း 

ေကာ္မတီႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မတီ) မွ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ ျပင္ပဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ 

႐ံုးျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရိွသည့္ ဒါရုိက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႔ဲကုိ 

အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ MC သည္ ျမန္ဆန္ျပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရိွစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ 

MC သည္ ကြၽႏ္ုပ္္တုိ႔၏႐ံုးတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ တုိးတက္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ညီညႊတ္ေကာင္းမြန္ေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖုိးျမင့္တက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္အားထုတ္လွ်က္ရိွသည္။ 

႐ံုးတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ညီညႊတ္ေသာအဖြ႔ဲထဲရိွ ပစၥည္းဥစၥာေသခ်ာခုိင္မာမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 

စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္မႈကုိ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သုိေလွာင္မႈ၊ 

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈအေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ 

ေငြေရးေၾကးေရးအစီရင္ခံမႈ၊ ႐ံုးတြင္းစာရင္းစစ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပါင္းစပ္ျခင္း (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕ အေျခအေန)

■ျပင္ပ အဖြဲ႕ဝင္(၅) ဦးျပင္ပ အဖြဲ႕ဝင္(၅) ဦး

Akihiko Nishiyama (ျပင္ပဒါ႐ုိက္တာ)
Toshiko Oka (ျပင္ပဒါ႐ုိက္တာ)

Akitaka Saiki (ျပင္ပဒါ႐ုိက္တာ)
Tsuneyoshi Tatsuoka (ျပင္ပဒါ႐ုိက္တာ)

Tadashi Kunihiro 
(႐ံုးျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ 
အဖြဲ႕ဝင္)

ေကာ္ပုိရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ကုမၸဏီတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

* ေကာ္မတီသဘာပတိ 

* ေကာ္မတီသဘာပတိ 

26



 

  

  

 

 

(    MC )

 
 

 

 CEO   CEO

 

(BU   …)

 

 
 

MC  
 

 

 

 (  )

 
 “LUKS”

M
C 

M
C

 
 

( 
 

)
 

 

 

 

  

  

  

  

  
 
 

 

  

    

  

 

MC သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ အေျခခံမူ ၃ ရပ္္ႏွင့္အညီ MC ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံျပီး 

ေကာ္ပုိေရးရွင္းတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခ်မွတ္ထားသည္။ ထုိအရာမ်ားတြင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မူ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈေဘာင္ မ်ားပါဝင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အရာရိွမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အဓိကဦးစားေပးတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ MC သည္ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ အထူး စနစ္ကုိ စတင္ခဲ့့ျပီး စီးပြားေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဒသအသီးသီး 

(ဂ်ပန္ႏွင့္ျပည္ပ) တြင္ အရာရိွတစ္ဦးစီထားရိွသည္။ ထုိအရာရွိမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရိွ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေစရန္ အဓိကတာဝန္ ယူထားသည္။ 

၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္အရ Mitsubishi ၏ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေဘာင္ကုိ 

လက္ေတြ႔ေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာ e-learning သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ရန္ 

လုိအပ္ခဲ့သည္။ ထုိသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ျပီးေနာက္တြင္ ထုိဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ 

နားလည္ျပီး အစဥ္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ထုိးရသည္။ ထုိ႔အတူ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီႏွင့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း ထုိက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 

MC အုပ္စုတြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ပတ္္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့့္ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အလုပ္ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ စာေစာင္မ်ားကုိ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း အစရွိသည့္ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္သည္။ 

MC အဖြဲ႕မွ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္ဌာနတုိင္း၌ လက္ေတြ႔ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ 

အသုံးျပဳျပီး စည္းကမ္းလုိက္နာမႈကိစၥရပ္မ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ ရုံးတြင္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား) ကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေပးျခင္း၊ 

စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လက္ေတြ႔ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖစာအုပ္မ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ 

ေဝငွျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ MC တြင္ရိွေသာ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက 

MC ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္ကုမၸဏီမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူျခင္း ႏွင့္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျခင္းတုိ ့ကုိ ေသခ်ာေစသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ MC သည္ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 

ကြၽႏ္ုပ္္တုိ႔၏ အားထုတ္မႈမ်ား ဆက္လက္တုိးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “Mitsubishi Corporation ၏ 

အက်င့္ပ်က္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္”ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ MC ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ 

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္မႈေဖာက္ဖ်က္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 

ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ားကုိ တင္ျပရန္လြယ္ကူေစသည့္ 

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သတင္းေပးတုိင္ၾကားျခင္းစနစ္အသစ္ (”LUKS”)ကုိလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ MC၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ဓာတ္အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ၄င္းသည္ ကုမၸဏီ၏ 

ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္မႈတန္ဖုိးကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္အခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရိွျပီး 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကုိအားေပးျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္ျခင္းမ်ားကုိ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

ေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 
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ဝင္္ေငြမ်ား [IFRS]

ဝင္္ေငြမ်ား ယန္း ၆ ၉၂၅.၆ ယန္း ၆၄၂၅.၈ ယန္း ၇၅၆၇.၄ယန္း ၇၅၆၇.၄

စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ ၁ ၀၉၈.၉ ၁၃၂၈.၆ ၁၈၈၆.၆၁၈၈၆.၆

ပင္မရုံးခ်ဳပ္၏ ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ အသားတင္ဝင္ေငြ 
(အသားတင္ အရံုွးေငြ) ▲ ၁၄၉.၄ ၄၄၀.၃ ၅၆၀.၂၅၆၀.၂

ပင္မရုံးခ်ဳပ္၏ ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ 
(ေလွ်ာ့သြားေသာ) အသားတင္ဝင္ေငြ (အသားတင္ အရံုွးေငြ) (ယန္း) ▲ ၉၃.၆၈ ၂၇၇.၁၆ ၃၅၂.၄၄၃၅၂.၄၄

ROE (%) ▲ ၂.၉ ၉.၃ ၁၀.၉၁၀.၉

ROA (%) ▲ ၀.၉ ၂.၉ ၃.၅၃.၅

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား [IFRS]

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား ၁၄ ၉၁၆.၃ ၁၅၇၅၃.၆ ၁၆၀၃၇.၀၁၆၀၃၇.၀

ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား ၏ ဝင္္ေငြ ႏုွန္းထားမ်ား ၄ ၅၉၂.၅ ၄၉၁၇.၂ ၅၃၃၂.၄၅၃၃၂.၄

ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား ၏ ရွယ္ယာ ၁ ခု အေပၚ 
ရရွိေသာ ဝင္္ေငြ ႏုွန္းထားမ်ား  (ယန္း) ၂၈၉၈.၂၃ ၃၁၀၁.၄၃ ၃၃၆၂.၃၄၃၃၆၂.၃၄

ေငြလည္ပတ္မႈမ်ား

ေငြလည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း ၇၀၀.၁ ၅၈၃.၀ ၇၄၂.၅၇၄၂.၅

ေငြလည္ပတ္မႈတြင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္း ▲ ၅၀၃.၉ ▲ ၁၇၉.၆ ▲ ၃၁၇.၆၁၇.၆

ေငြသားအလြတ္လည္ပတ္မႈ ၁၉၆.၂ ၄၀၃.၄ ၄၂၄.၉၄၂၄.၉အစုေပၚအျမတ္မ်ား
ရွယ္ယာတစ္ခုစီ၏အစုေပၚအျမတ္ 
(၁ႏွစ္အတြက္၊ ယန္း)

၅၀ ၈၀ ၁၁၀၁၁၀

ေငြထုတ္ေပးမႈအခ်ိဳး − ၂၉ ၃၁၃၁

၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္

မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသားေပး အခ်က္အလက္မ်ား (ဘီလီယံ ယန္း)

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား အေၾကာင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား အေၾကာင္း (၂၀၁၈၊ မတ္လ၃၁ ရက္ ဘ႑ာႏွစ္ရလဒ္မ်ား) [IFRS]

* ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမွ အရႉံးအျမတ္ဆုိသည္မွာ ရွယ္ယာတန္ဖိုးအားတြက္ခ်က္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသပမာဏကုိ ရည္ၫႊန္းသည္။
* အသားတင္ဝင္္ေငြမွာ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္္ေသာ အသားတင္ အျမတ္ေငြကို ရည္ၫႊန္းသည္။

တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

စက္မႈဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕

စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕
လူမႈဘဝ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့့္တင္းေရးအဖြဲ႕

ဝင္ေငြမ်ား ယန္း ၈၅.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၁၀၁.၄ ဘီလီယံ ယန္း ၁ ၂၃၉.၄ ဘီလီယံ ယန္း ၁ ၀၂၁.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၈၇၆.၅ ဘီလီယံ ယန္း ၁ ၃၅၉.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၂ ၈၇၆.၄ ဘီလီယံ

စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ ယန္း ၃၈.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၄၉.၉ ဘီလီယံ ယန္း ၅၅.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၄၅၂.၈ ဘီလီယံ ယန္း ၁၉၅.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၁၁၆.၂ ဘီလီယံ ယန္း ၉၇၁.၈ ဘီလီယံ

ရွယ္ယာတန္ဖိုး  ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အရံုွး 
အျမတ္ ယန္း ၃၇.၃ ဘီလီယံ ယန္း ၂၈.၃ ဘီလီယံ ယန္း ၄၄.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၃၃.၅ ဘီလီယံ ယန္း ၂၈.၈ ဘီလီယံ ယန္း ၁၆.၂ ဘီလီယံ ယန္း ၂၃.၆ ဘီလီယံ

အသားတင္ အျမတ္ေငြ 
(အသားတင္ အရံႈးေငြ) ယန္း ၄၄.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၄၄.၂ ဘီလီယံ ယန္း ၂၀.၃ ဘီလီယံ ယန္း ၂၆၁.၀ ဘီလီယံ ယန္း ၈၅.၂ ဘီလီယံ ယန္း ၃၀.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၇၄.၇ ဘီလီယံ

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား ယန္း ၁ ၀၄၅.၆ ဘီလီယံ ယန္း ၈၁၄.၈ ဘီလီယံ ယန္း ၂ ၀၇၄.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၃ ၇၇၇.၃ ဘီလီယံ ယန္း ၁ ၉၂၁.၁ ဘီလီယံ ယန္း ၉၉၃.၇ ဘီလီယံ ယန္း ၄ ၅၉၉.၈ ဘီလီယံ

ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ ၁ ၇၁၆ ဦး ၁ ၄၈၂ ဦး ၁ ၇၇၄ ဦး ၁၁ ၄၇၄ ဦး ၁၀ ၁၈၀ ဦး ၆ ၈၆၉ ဦး ၄၀ ၅၁၂ ဦး
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▲

▲

ROE

▲

▲

▲
▲

* အသားတင္ဝင္္ေငြ (အသားတင္ အ႐ႈံးေငြ) မွာ ရွယ္ရာရွင္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္္ေသာ အသားတင္ အျမတ္ေငြ (အသားတင္ အရံႈးေငြ)ကို ရည္ၫႊန္းသည္။
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Kanji Nishiura Kanji Nishiura *

Hideaki Omiya Hideaki Omiya **
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ုိက္တာ

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

Akihiko Nishiyama Akihiko Nishiyama **
ပါေမာကၡ၊ Ritsumeikan တကၠသုိလ္

Ken KobayashiKen Kobayashi
ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ုိက္တာ

Shuma UchinoShuma Uchino
အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္

Hiroshi KizakiHiroshi Kizaki

Takehiko Kakiuchi Takehiko Kakiuchi *

Akitaka Saiki Akitaka Saiki **

Yasuko Takayama Yasuko Takayama *

Kazuyuki Masu Kazuyuki Masu * Iwao ToideIwao Toide Akira MurakoshiAkira Murakoshi Masakazu Sakakida Masakazu Sakakida *

Toshiko Oka Toshiko Oka **
Oka & Company Ltd.
ကုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ုိက္တာ

Ikuo Nisikawa Ikuo Nisikawa *

Mitsumasa Icho Mitsumasa Icho *

Tsuneyoshi Tatsuoka Tsuneyoshi Tatsuoka **
*   ကုိယ္စားျပဳဒါရုိက္တာကုိ ညႊန္ျပသည္
** ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ ၂ မွ ၁၅ အထ္ိသည္ ျပင္ပဒါရုိက္တာအား ရည္ညႊန္းသည္။

ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႕အေျခအေန)စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 * ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၂မွ၁၆အထ္ိသည္ ႐ံုးျပင္ ဒါရုိက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္အား 
ရည္ညႊန္းသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္မ်ားဘုတ္အဖြ႔ဲ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
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မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္

MC စာၾကည့္တိုက္MC စာၾကည့္တိုက္

မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ CSR ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား အစရွိသည္ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရိွနိုင္ရန္အတြက္ 
ေအာက္ပါဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဝင္္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

https://www.mitsubishicorp.com/global 

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ ဗီဒီယိုဖိုင္၊ ကုမၸဏီသမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ေၾကာ္ျငာ နမူနာမ်ား 
အစရွိသည္တုိ႕ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/mclibrary

အဖြဲ႕အစည္းအခ်က္အလက္မ်ား
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ အေျခအေန)

ကုမၸဏီ အမည္ကုမၸဏီ အမည္
မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း

တည္ေထာင္သည့္ ေန႔စဲြတည္ေထာင္သည့္ ေန႔စဲြ
၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္
(မွတ္ပံုတင္သည့္ ေန႔စဲြ၊ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ ဧျပီလ)

ရင္းႏီွးေငြရင္းႏီွးေငြ
ယန္း ၂၀၄၄၄၆၆၆၇၃၂၆

ထုတ္ေဝျပီး စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေဝျပီး စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား 
၁၅၉၀၀၇၆၈၅၁ ရွယ္ယာ

ေအာက္ပါ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည္။ ေအာက္ပါ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည္။ 
Tokyo, Nagoya

႐ုံးခ်ဳပ္႐ုံးခ်ဳပ္
Mitsubishi Corporation Building
3-1 Marunouchi 2 chome, Chiyodaku, Tokyo, 1008086, Japan*
*ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ ရံုးအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႐ံုး 
Marunouchi Park Building
6-1 Marunouchi 2 chome, Chiyodaku, Tokyo, 1008086,Japan

ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ဝန္ထမ္းအေရအတြက္
ခ်ိတ္ဆက္ ၇၇၄၇၆ ဦး 
(မီဆူဘီရီွ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားရိွဝန္ထမ္းအေရအတြက္) 
သီးျခား ၆၁၂၉ ဦး

ေပါင္းစည္းကုမၸဏီအေရအတြက္ ေပါင္းစည္းကုမၸဏီအေရအတြက္ 
၁၂၉၃ ခု 
(ေပါင္းစည္းကုမၸဏီအေရအတြက္သည္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားက ဆက္စပ္စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားေသာ ခ်ိတ္ဆက္ကုမၸဏီအေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။)

ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္

Takehiko Kakiuchi*Takehiko Kakiuchi*

အလုပ္အမႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒မ်ား

Kazushi OkawaKazushi Okawa
အဖြဲ႕ CEO၊ စက္ယႏၲရားအဖြဲ႕

Hiroshi SakumaHiroshi Sakuma
အဖြဲ႕ CEO၊ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္
အအံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

Kanji Nishiura*Kanji Nishiura*
ေကာ္ပုိရိတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အရာရိွ၊ 
တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စုေပါင္းညီညႊတ္မႈအဖြ႔ဲအစည္းဌာန၊ 
ကမာၻတစ္ဝွမ္း သုေတသန၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
(၎အျပင္)
ေဒသဆုိင္ရာ CEO၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ 
ေဒသမ်ား လုံျခံဳေရး ကုန္သြယ္မႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရိွသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္၊ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရိွသည့္ ပုဂၢိဳလ္

Hidemoto MizuharaHidemoto Mizuhara
ေဒသဆုိင္ရာ CEO၊ ေျမာက္အေမရိက
(၎အျပင္)
ဥကၠ႒၊ Mitsubishi Corporation (အေမရိက) 

Kazuyuki Masu* Kazuyuki Masu* 
ေကာ္ပုိရိတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အရာရိွ၊ 
CFO၊ IT

Takeshi HagiwaraTakeshi Hagiwara
အဖြဲ႕ CEO၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအဖြဲ႕

Shinya YoshidaShinya Yoshida
အဖြဲ႕ CEO၊ စက္မႈဆုိင္ရာဘ႑ာေရး၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ 

Yutaka KyoyaYutaka Kyoya
အဖြဲ႕ CEO၊ လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည္႔တင္းေရးအဖြဲ႕

Iwao Toide*Iwao Toide*
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရိွ ၊ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္မႈ၊ AI/IoT

Akira Murakoshi*Akira Murakoshi*
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေရး ၊ လ႔ူအရင္းအျမစ္

Masakazu Sakakida* Masakazu Sakakida* 
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရိွ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး
(၎အျပင္)
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိအႀကီးအကဲ၊ 
အရာရိွ၊ အေရးေပၚျပႆနာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဌာနခ်ဳပ္မ်ား (ဂ်ပန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား / 
ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါအသစ္မ်ား၊ 
ေလးစားလုိက္နာမႈ)

Mitsumasa Icho*Mitsumasa Icho*
ပူးေပါင္းမႈတာဝန္ခံအရာရိွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ 
ေဒသဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Kansai ႐ုံးခြဲ

Norikazu TanakaNorikazu Tanaka
အဖြဲ႕ CEO၊ ဓာတ္သတၱဳအဖြဲ႕

Hidenori TakaokaHidenori Takaoka
အဖြဲ႕ CEO၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ 
စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား

Koichi WadaKoichi Wada
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Nagoya ႐ံုးခြဲ

Katsuhiro ItoKatsuhiro Ito
ဥကၠ႒၊ Mitsubishi Corporation (Hong 
Kong) Ltd.
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Shenzhen ႐ုံး၊ 
Mitsubishi Corporation (Hong Kong) 
Ltd.

Takajiro IshikawaTakajiro Ishikawa
Mitsubishi Heavy Industries. Ltd. သုိ႔ 
ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
(Mitsubishi Heavy Industries America, 
Inc. (စီနီယာ အလုပ္အမႈေဆာင္ တြဲဖက္ 
ဥကၠ႒))

Yasuteru HiraiYasuteru Hirai
ေဒသဆုိင္ရာ CEO၊ အေရွ႕အာရွ
(၎အျပင္)
ဥကၠ႒၊ Mitsubishi Corporation China 
Co., Ltd.
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Beijing ႐ံုးခြဲ

Fuminori HasegawaFuminori Hasegawa
ဌာနမွဴး၊ သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ 
(အာရွပစိဖိတ္)

Tetsuji NakagawaTetsuji Nakagawa
ဌာနမွဴး၊ အေျခခံတည္ေဆာက္ပံု 
စီးပြားေရးဌာနခြဲြဲ

Noriyuki TsubonumaNoriyuki Tsubonuma
မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ CEO၊ Mitsubishi 
Australia Limited
(၎အျပင္)
ေဒသဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ CEO၊ အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ား (ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ား)

Yasushi OkahisaYasushi Okahisa
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအျဖစ္မွ ေကာ္ပုိရိတ္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အရာရိွအျဖစ္ 
အထူးခန္႔အပ္ခံရသူ

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

Masatsugu KurahashiMasatsugu Kurahashi
အေထြေထြကုိယ္စားလွယ္၊ Indonesia
(၎အျပင္)
ဥကၠ႒၊ PT. Mitsubishi Corporation 
Indonesia
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Surabaja ႐ံုးခြဲ၊ PT. 
Mitsubishi Corporation Indonesia

Nodoka YamasakiNodoka Yamasaki
ဌာနမွဴး၊ လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္ျဖန္႔ျဖဴးေရး
ဌာနခြဲ

Kotaro TsukamotoKotaro Tsukamoto
ဌာနမွဴး၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဌာနခြဲ
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ MDP ဌာန

Katsuya NakanishiKatsuya Nakanishi
ဌာနမွဴး၊ စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲ
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
IPP ဌာန၊ စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးဌာနခြဲ

Jun NishizawaJun Nishizawa
ဌာနမွဴး၊ သဘာဝစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဌာနခြဲ 
(အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ႏွင့္ 
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ)

Tatsuo NakamuraTatsuo Nakamura
ဌာနမွဴး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးပြားေရးဌာနခြဲ

Osamu TakeuchiOsamu Takeuchi
ဌာနမွဴး၊ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းဌာနခြဲ
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္း ပေရာဂ်က္ ဌာန၊ ေရနံႏွင့္ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္းလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

Kazunori NishioKazunori Nishio
ဌာနမွဴး၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈဌာနခြဲ

Koji KishimotoKoji Kishimoto
ဌာနမွဴး၊ ဇီ၀သိပၸံဌာနခြဲ

Eisuke shiozakiEisuke shiozaki
ဥကၠ႒ႏွင့္ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ၊ Mitsubishi 
Corporation India Private Ltd.
(၎အျပင္)
ေဒသဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ CEO၊ အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ား (အေနာက္ေတာင္အာရွ)

Yoshinori KatayamaYoshinori Katayama
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ 
တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
စုေပါင္းညီညႊတ္မႈအဖြ႔ဲအစည္းဌာန

Yoshifumi HachiyaYoshifumi Hachiya
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ 
လုပ္ငန္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန

Hisashi IshimakiHisashi Ishimaki
ဌာနမွဴး၊ သေဘၤာႏွင့္ အာကာသယာဥ္ဌာနခြဲ

Takuya KugaTakuya Kuga
ဌာနမွဴး၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဌာနခြဲ

Yasumasa KashiwagiYasumasa Kashiwagi
ဌာနမွဴး၊ 
လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာထုတ္ကုန္ဌာနခြဲ

Hiroki HabaHiroki Haba
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Houston ႐ုံးခြဲ၊ 
Mitsubishi Corporation (အေမရိက) 
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Houston ႐ုံးခြဲ၊ 
Mitsubishi International Corporation

Norio SaigusaNorio Saigusa
ဥကၠ႒၊ Mitsubishi Company (Thailand), 
Ltd.
(၎အျပင္)
ဥကၠ႒၊ Thai-MC Company, Limited
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Vientiane 
Representative ႐ုံး

Yutaka KashiwagiYutaka Kashiwagi
ဌာနမွဴး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးဌာနခြဲ

Keiichi ShiobaraKeiichi Shiobara
Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. သုိ႔ 
ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
(ဥကၠ႒ႏွင့္ CEO)
(၎အျပင္)
ဌာနမွဴး၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား 
ကုန္သြယ္ေရးဌာနခြဲ

Takeshi ArakawaTakeshi Arakawa
ဌာနမွဴး၊ လူမႈဘဝလုိအပ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေရး 
စားသုံးကုန္ဌာနခြဲ

Shigeru WakabayashiShigeru Wakabayashi
ဌာနမွဴး၊ အီဆူဇူး စီးပြားေရးဌာနခြဲ

Koichi SeriKoichi Seri
Mitsubishi Development Pty Ltd သုိ႔ 
ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
(မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ CEO)

Yasuhiro KawakamiYasuhiro Kawakami
Cermaq Group AS သုိ႔ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ (ဘုတ္အဖြ႔ဲဥကၠဌ)

Kenji OtaKenji Ota
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕ CEOရုံး

Aiichiro MatsunagaAiichiro Matsunaga
ေဒသဆုိင္ရာ CEO၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ 
ကာေရဘီယံ
(၎အျပင္)
ဥကၠဌ၊ Mitsubishi Corporation do Brasil, 
S.A.
(၎အျပင္)
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ Asuncion Liaison ႐ုံး

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား

 * ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။
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