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စကၤာပူစေတာ့ ေစ်းကြက္စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ 

ထိပ္ဆုံး (၅) ရာခုိင္ႏႈန္း စာရင္း၌ Yoma Strategic ပါ၀င္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာအညႊန္းကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ 

စကၤာပူစေတာ့ ေစ်းကြက္စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၆၄၄ ခုတြင္ Yoma Strategic ကုမၸဏီမွ အဆင့္ ၂၆ 

ခ်ိတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၇၄ ခ်ိတ္ခ႔ဲရာမွ ယခုက႔ဲသုိ႔အဆင့္ တုိးတက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ ။ ။ Yoma Strategic Holdings Ltd (Yoma 

Strategic  သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား စုေပါင္းပါ၀င္သည့္ Yoma Strategic ကုမၸဏီအုပ္စ)ု သည္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈအပုိင္းတြင္ မွတ္တိုင္တစ္ခု ထပ္မံစိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္း (“GTITH”) တြင္ပါ၀င္သည့္ စကၤာပူစေတာ႔ေစ်းကြက္ 

စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီ ၆၄၄ ခုတြင္ Yoma Strategic ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ထိပ္ဆုံး (၅) ရာခိုငႏ္ႈန္းစာရင္း၌ 

ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ (၂၆) ခ်ိတ္ခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ (၇၄) ခ်ိတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ 

(၁၇၇) ခ်ိတ္ခဲ႔ပါသည္။ 

အဆုိပါ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Yoma Strategic ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Andrew 

Rickards က “အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာအညႊန္းကိန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အခုလို 

အဆင့္ အမ်ားႀကီး တုိးတက္ခဲ့တာကုိ သိရတာဟာ ၾကည္ႏူးအားရဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 

ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈပိုင္းဆုိင္ရာမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈရိွဖုိ႔အတြက္ 

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီႀကီးထြားလာေနခ်ိန္မွာပဲ 

GTI အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အခုလုိတုိးတက္လာတာဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ 

အတြက္ ႀကီးမားတ့ဲခြန္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ယူမႈရွိတ့ဲ စီးပြားေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ 

က်င့္သုံးျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီအုပ္စုရ႕ဲ အဓိကတန္ဖိုးစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ကုမၸဏီအုပ္စုအေနနဲ႔ စကၤာပူစေတာ႔ေစ်းကြက္မွာ မွတ္ပံုတင္ထားမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈေတြေၾကာင့္ အျမင့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာဖို႔အတြက္ 

ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ အျခားကုမၸဏီတြင္းမူ၀ါဒေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္“ ဟု 

ဆုိပါသည္။ 

Yoma Strategic ရ႕ဲ Executive Chairman ျဖစ္သူ Mr. Serge Pun ကလည္း 

“ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈန႔ဲ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာညႊန္းကိန္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဦးစားေပးစံႏႈန္း 

သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလို ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ 

ေနရတာကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ 



ေစာင္႔ထိန္းလိုက္နာတာဟာ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ႀကီးထြားမႈအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ စီးပြားေရးလုပ္ထုံးလုပ္ နည္းေတြ ပိုမုိတိုးတက္လာဖုိ႔နဲ႔ ကုမၸဏီတြင္းမူ၀ါဒေတြ 

ပိုၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကုိင္သြားမွာပါ။ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ႔ စီးပြားေရး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူေတြပုိမိုသိရွိလာဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ ကၽြန္ေတာ္အေနန႔ဲ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန 

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။ 

Yoma Strategic Holdings Ltd အေၾကာင္း www.yomastrategic.com 

Singapore Securities Exchange Trading Limited (SGX-ST) ၏ Main Board 

စာရင္း၀င္ျဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holding Ltd သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင္႔ခရီးသြား 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

Yoma Strategic Holdings Ltd. သည ္ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေသာ SPA အုပ္စုႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ 

လုပ္ငန္းစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  

 

ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းအေၾကာင္း 

ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာညႊန္းကိန္း (GTITM) ကုိ The Business Times (BT) ႏွင့္ The Centre 

for Governance, Institutions and Organisations (ယခင္ CGFRC) တုိ႔က ပူတြၿဲပီး 

စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ 

ထုတ္ျပနမ္ႈေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး အဆုိပါကုမၸဏီမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈကုိ 

အကဲျဖတ္သည့္ GTITM ကုိ CPA Australian ကမကထျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး စကၤာပူရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အစည္း (IMAS) က ပုိမုိ ကူညီေပးထားပါသည္။ 

 

Yoma Strategic Holdings Ltd ကိုယ္စား TODAY Ogilvy Public Relations Myanmar မွ 

ထုတ္ျပန္ပါသည္။ 

 

ေက်းဇူးျပဳ၍ TODAY Ogilvy Public Relations Myanmar ကုိဆက္သြယ္ပါ။ 

Tel: 95-09-5096881, Email: hla.myatmon@todayogilvy.com 

Tel: 95-09-421151418, Email: shane.neubronner@ogilvy.com 

http://www.yomastrategic.com/
mailto:hla.myatmon@todayogilvy.com
mailto:shane.neubronner@ogilvy.com

