(A Member of Proven Group of Companies)

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီေင်ခံစာ

မာတိကာ
စာမျက်နှာ
 ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောင်မမင်မှုအမာ်ကွန်း

၁

 ေုပ်ချုပ်မဒ
ှု ါရိက
ု ်တာ၏ ေမှာစာ

၂

 အကာ်ပုရ
ိ ိတ်စမ
ီ ံေုပခ
် ျုပ်မှုေစီရင်ခံစာ
-

ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်းေကျဉ်းချုပ်

၃

-

ကျွန်ုပ်တို ့၏ အမျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မန
ှ ်းချက်နင
ှ ့် ကတိကဝတ်

၃

-

ဆုတံဆပ
ိ ်နှင်လ
့ က်မတ
ှ ်များ

၄

-

အကာ်ပုရ
ိ ိတ်ဖဲွ ့စည်းပုံ

၅

-

ပိင
ု ဆ
် င
ုိ မ
် ေ
ှု အမခေအန

၅

-

ေုပ်ချုပ်အရးေဖွဲ ့ဖွဲ ့စည်းပုံ

၆

-

ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့စီမံခနခ့် ဲမ
ွ မ
ှု ျားနှင့်ေခန်းကဏ္ဍ

၆

-

ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ဝင်များ

၇

-

ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့၏ ေစည်းေအဝးကျင်းပမှု ေအမခေအန

၇

-

စီမံခနခ့် မ
ွဲ ှုေဖွဲ ့

-

စီမံေုပခ
် ျုပ်မေ
ှု ဖွဲ ့၏အဆာင်ရွက်ချက်များ

၉
၁၀

 ေစဉ်တိုးတက်ခုင
ိ မ် မဲအရးစီမခ
ံ ျက်

၁၁

 ကုမ္ပဏီ၏အရှ ဆက်
့
ရမည့်လုပင
် န်းစဉ်များ

၁၂

 အရှ ေလားေလာ
့

၁၂

 လူ ့စွမ်းေားေရင်းေမမစ်စွမး် အဆာင်ရည်
-

လူမပ
ှု တ်ဝန်းကျင်ေသိုငး် ေဝန်း

၁၄

-

လုပင
် န်းခွငေ
် သိုင်းေဝန်းနှင်ေ
့ ကျိုးရလဒ်

၁၄

-

ေရည်ေချင်းစီမခ
ံ နခ့် မ
ဲွ န
ှု င
ှ ေ
့် ကျိုးရလဒ်

၁၅

-

အေးကင်းလုံမခုံမှုနှင်ေ
့ ကျိုးရလဒ်

၁၆
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မာတိကာ
စာမျက်နှာ
 သော၀ပတ်ဝန်းကျင်
-

သော၀ပတ်ဝန်းကျင်နင
ှ သ
့် ဟဇာတမဖစ်အသာစီးပွားအရးလုပင
် န်းများ

၁၇

-

သော၀ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်အလျာညီအ

၁၈

-

စွနပ့် စ်ေညစ်ေအကကးများ

၁၉

-

စွနပ့် စ်အရများ

၁၉

-

စွမ်းေင်နင
ှ ဖ
့် န်လုံေိမဓ
် ါတ်အငွ ့ ုတ်လွှတ်မမ
ှု ျား

၂၀

-

လူမေ
ှု ဖွဲ ့ေစည်း

၂၁

ွမဖစ်မခင်း

 ေစီရင်ခမံ ခင်း
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-

စံချိနစ
် ည
ံ ွှနး် များ

-

ေချက်ေလက်များ

၂၂
၂၃-၂၄
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အောင်မြင်ြှုအြာ်ကွန်း

“၂၀၁၉ ခုနှစ် အောင်မြင်ြှုအြာ်ကွန်း”
 မြစ်ကကီးနားရုံးခွေ
ဲ ား ဖွင့်လှစ်ခ့မဲ ခင်း၊
 ေခွန်ထြ်းအောင်ရာတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေေင့် (၂၄၄) နှင့် ဝင်အငွခွန်

အပးအောင်ြှုတွင် ေေင့် (၄၀၆) ေမဖစ် ရပ်တည်နုင
ိ ခ
် မဲ့ ခင်း၊
 Proven Group of Company ၏ ဝက်ေုဒ
ိ ေ
် ား မပုမပင်မဖည့်စွက်မခင်းနှင့် ရလဒ်ေမဖစ်

ပွင့်သစ်စြှ အ ကမငာအသာ မြန်ြာနိင
ု ်ငံေတွငး် ပွင့်လင်းမြင်သာြှု ေရှိေုံး ကုြ္ပဏီစာရင်း
တွင် ေေင့် (၃၃) အနရာ သတ်ြတ
ှ ်အဖာ်မပခံရမခင်း၊
 Corporate Governance ပိြ
ု ထ
ို ိအရာက်စွာ ကျင့်သံးု နိုင်ရန်ေတွက် လုပင
် န်းြျား

စတင်ေအကာင်ေထည်အဖာ်ခ့မဲ ခင်း၊
 လုပင
် န်း၏ကဏ္ဍေသီးသီးတွင် တိကျအသချာပပီး ေချိနန
် ှင့်တအမပးညီ ေချက်ေလက်

ြျားသိရှိပပီး လိုေပ်အသာေုံးမဖတ်ချက်ြျားကို ချြှတ်နုင
ိ ရ
် န် ေတွက်လည်းအကာင်း၊
အခတ်နင
ှ အ
့် လျာညီအသာ IT နည်းပညာေအပါ် ေအမခခံ၍ ြျားမပားလာအသာ
Transactions ြျား၊ ထုတ်လုပြ
် ှုြှေစ Customers ြျားေတွက် ဝန်အောင်ြှုြျားကို
မပုလုပအ
် ပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍လည်းအကာင်း E.R.P အော့ဖဝ
် ဲကို အရွးချယ်ခပဲ့ ပီး
သင်တန်းပို ့ချမခင်း၊
 ၀န်ထြ်းြျား လစာ တိုးမြှင့အ
် ပးခဲ့မခင်း။
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“ေုပ်ချုပ်ြှုဒါရိုက်တာ၏ ေြှာစာ”

အလးစားေပ်ပါအသာ ရှယ်ယာဝင်ြျားခင်ဗျာ ကျွန်အတာ်ြျား Proven Technology Industry Co., Ltd. ၏ ယခုဘဏ္ဍာအရးနှစ် ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဧပပီလ ြှ
စက်တင်ဘာလေထိစာရင်းေား နိုင်ငအ
ံ တာ်ြက
ှ ျင့်သံးု အသာ ဘဏ္ဍာအရးနှစ်နင
ှ က
့် ိုက်ညီ အောင် အရးေွဲ ခဲ့ပါသည်။
Proven Technology Industry Co., Ltd. ၏ လုပင
် န်းြျားေား ထပ်ြတ
ံ ိုးချဲ ့လုပက
် ိုင်ရန် ေတွက်
အမြာင်းတကာစက်ြှုဇုနတ
် ွင် အမြဧက (၈.၂၃၁) ဧကရှိအသာ အမြကွက်ေား ဝယ်ယူပပီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားပပီး
မဖစ်ပါသည်။ ညီအနာင်ကုြဏ
္ပ ီြျားမဖစ် ကအသာ Plastic Injection လုပင
် န်းစု Proven Polyworld Co., Ltd.
နှင့် အြာ်အတာ်ယာဉ်နင
ှ ေ
့် က်စပ်ပစ္စည်းြျား အရာင်းချမခင်းလုပင
် န်းစု Proven International Co., Ltd. တို ့၏
ေမြတ်ေသီးသီး Target မပည့်ြီခ့ပ
ဲ ါသည်။ အြာ်အတာ်ယာဉ်ြျားမပုမပင်ထိနး် သိြး် ြှု ေတွက် Accessories,
Spareparts ြျားကို ထပ်ြံတိုးချဲ ့တင်သွင်းမဖနခ့် ျီရန် အောင်ရွက်သွားြည် မဖစ်ပါ သည်။
Yangon

Metal

Industry

Co.,

Ltd.

ေအနမဖင့်

(၅)

နှစ်တာကာလ

Plan

ကို

အရးေွဲ၍

ထုတ်လုပြ
် ပ
ှု ြာဏမြှင်တ
့ င်မခင်း။ နည်းပညာြျား အလ့လာေည်းပူးပပီး ထုတ်လုပြ
် ှုကုနက
် ျစရိတ် Per/Ton ကို
အလျာ့ချအောင်ရွက်ခ့ပ
ဲ ါသည်။
နိဂုံးချုပ်ေားမဖင့် Proven Group Of Companies သည် အကာ်ပုရ
ိ ိတ်စီြခ
ံ နခ့် ဲြ
ွ စ
ှု နစ်နှင့် မပဌာန်း ထားအသာ
ဥပအဒ၊

နည်းဥပအဒ၊

ညွှန် ကားချက်ြျားကို

လိုက်နာမပည့်စအ
ုံ သာ

လုပင
် န်းစုေမဖစ်

လည်ပတ်ရန်

နှင့်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုေသစ်ြျား ထပ်ြံဖတ
ိ ်အခါ်အောင်ရွက်၍ Proven Group Of Companies ၏ေနာဂတ်
ရည်ြန
ှ ်းချက်လုပ်ငန်းစဉ်ြျားေား

ေရှိန်ေဟုနမ် ဖင့်

တိုးမြှင်န
့ ုင
ိ ရ
် န်ေတွက်

ကကိုးပြ်းအောင်ရွက်သွားြည်

မဖစ်ပါအ ကာင်း တင်မပေပ်ပါသည်။

သန်းထိုက်လွင်
ေုပခ
် ျုပ်ြှုဒါရိုက်တာ
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ကုြ္ပဏီ၏သြိုင်းေကျဉ်းချုပ်
PTIC သည် မြန်ြာနိုင်င၏
ံ အြာ်အတာ်ကား၊ လုပင
် န်းသုံးနှင့် ေထူးသုံးအနရာြျားေတွက် Lead Acid Battery
ြျား ဦးအောင်ထုတ်လုပအ
် ပးအနအသာ ကုြဏ
္ပ ီတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၆ ခုနစ
ှ တ
် ွင် စတင် တည်အထာင်ခ့ပဲ ပီး PTIC
သည် နိင
ု ်ငံတကာေရည်အသွးြှီ ထုတ်ကုန်ေေင့်ေတန်းနှင့် အောင်ရွက်ပြ
ုံ ျား၊ လုပင
် န်းခွငက
် ျန်းြာအရးနှင့်
လုံမခုံအရးသတ်ြတ
ှ ်ချက်ေကဲမဖတ်ြှု OHSAS:18001၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီြခ
ံ နခ့် ဲအ
ွ ရး ISO:14001 နှင့် ေရည်
ေအသွး စီြခ
ံ နခ့် ဲြ
ွ ှုISO:9001 တို ့ကို ထိနး် သိြး် လိုက်နာလျက်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းြာအရး၊ လုံမခုံအရး
နှင့်

အဘးေန္တရာယ်ကင်းရှငး် အရးေိုင်ရာ၊

ဓာတုအဗဒေိင
ု ်ရာ

ထုတ်လုပအ
် ရး၏

လှုပရ
် ှားြှုတစ်ခုမဖစ်အသာ

Responsible Care ကိုလည်း လုပအ
် ောင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို ့၏ အြျှော်ြှန်းချက်


မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ ခဲေက်ေစ်ဘက်ထရီထုတ်လုပြ
် ှုတွင် ဦးအောင်သူေမဖစ် ထိနး် သိြး် ထားရန်၊
မြန်ြာနိုငင
် ံရှိ

အြာ်အတာ်ယာဉ်တပ်ေင်မခင်းနှင့်ကုနထ
် ုတ်လုပြ
် ှုကဏ္ဍ

ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြက
ှု ို

အထာက်ပံ့အပးရန်နင
ှ ့် အဒသတွငး် ေသိေြှတ်မပု မြန်ြာကုန်ေြှတ်တံေပ
ိ ်ေမဖစ် မဖစ်လာအစ
ရန်။

ကျွန်ုပ်တို ့၏ ရည်ရွယ်ချက်
“အောင်မြင်ြေ
ှု တွက် ေအမဖရှာမခင်းမဖင့် သုံးစွဲသူြျား၏ စိတ်အကျနပ်ြန
ှု ှင့်
ေရည်ေအသွးစဉ်ေက်ြမပတ် တိုးတက်အစမခင်း”


၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုင်င၏
ံ နံပါတ်တစ် အြာ်အတာ်ကားဘက်ထရီမဖစ်လာအစရန်။



၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် အစျးကွက်ဦးအောင်သူ မဖစ်လာအစရန်။



၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် မပည်ပတင်ပို ့ြှုြျား မြှင့်တင်၍ မပည်တွငး် အစျးကွက်ဦးအောင်အရာင်းချသူ
မဖစ်လာအစရန်။



၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် စွြ်းေင်မဖည့်ေည်းအပးြှုနင
ှ ့် သက်ေုင
ိ ရ
် ာဝန်အောင်ြအ
ှု ပးအသာ ထုတ်ကုန်
ြျား မဖစ်လာအစရန်။

ကျွန်ုပ်တို ့၏ ကတိကဝတ်


တန်ဖိုးထားရအသာသုံးစွဲသြ
ူ ျားေတွက် ကျွန်ုပ်တို ့သည် ေရည်ေအသွးမြင့် ထုတ်ကုနန
် ှင့်
ဝန်အောင်ြြ
ှု ျားအပးရန် ေအလးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့၏ ကုနပ
် စ္စည်းေရည်ေအသွးကို
ယုံ ကည်အသာအ ကာင့် ဝယ်ယူပပီး ောြခံေမပည့် အပးမခင်းနှင့် ေဓိကပြို ့ကကီးြျားတွငလ
် ည်း
ဘက်ထရီေင
ို ်ရာဝန်အောင်ြှုြျား အောင်ရွက်အပးြည် မဖစ်ပါသည်။
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ေုတံေိပ်နှင့်လက်ြှတ်ြျား

ASEAN-OSHNET Best Practices
Award 2016

ISO 9001: 2015 QMS Certificate

ISO 14001: 2015 EMS Certificate

ISO 18001: 2007 OHSAS Certificate

(RC) 2011 Responsible Care Certificate
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ဖွဲ ့စည်းပုံ
ပရိုဗင်(န်)တက်(ချ်)အနာ်အလာဂျီေင်ဒက်(စ်)ထရီကုြ္ပဏီ (PTIC) သည် ကုြဏ
္ပ ီြတ
ှ ်ပံတ
ု င်ေြှတ် ၁၅၀၈၃၃၆၀၄
မဖင့်

ြှတ်ပံတ
ု င်ထားအသာ

အစုရှယ်ယာများဖြင့်

ကန့်သတ်ထားသည့်

အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ကမ
ု ္ပဏီ

ဖြစ်ပါသည်။ PTIC ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ဒါရိုက်တာများ၏ အချက်အလက်များကို MyCO portal တွင်
ဝင်အရာက် ကည့်ရှုနုင
ိ ပ
် ါသည်။

အကာ်ပိုရိတ်ဖွဲ ့စည်းပုံ

Proven Technology
Industry Co., Ltd.

Yangon Metal
Industry Co., Ltd.

Proven Polyworld
Co., Ltd.

Proven
International
Co., Ltd.

Myanmar Automobile
Development Public
Co., Ltd.

Distribution

Manufacturing

Investment In
Automotive Related
Businesses

ပိုင်ေိုင်ြှုေအမခေအန
စဉ်

ေစုရှယ်ယာ ၅% နှင့်ေထက် ပိုင်ေိုင်အသာ ေစုရှယ်ယာရှင်ြျား

၁

ဦးထွန်းမြင့်

၂

ဦးသန်းထိုက်လွင်

ေုပ်ချုပ်ြှုဒါရိုက်တာ

၃

အဒါ်မြမြသန်း

ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာ

၄

ဦးအောင်အောင်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၅

ဦးမြင့်အဇာ်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၆

ဦးအဇာ်ြျိုးမြင့်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

စဉ်

ေစုရှယ်ယာပိုင်ေိုင်ြှု
ေအမခေအန

ရာထူး
ဥက္က ဌ (ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာ)

ေအရေတွက်

၁

၅% နှင့် ေထက်

၆

၂

၅% အောက်

၁၉

စုစုအပါင်း

၂၅

၂၂.၅၆%

၇၇.၄၄%

၅% နှင့် အထက်
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၅% အအာက်
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ေုပ်ချုပ်အရးေဖွဲ ့ဖွဲ ့စည်းပုံ
ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ဝင်ြျား
၁၇

ဥက္က ဌ
(ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာ)
၁

ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာ

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၄

၁၂

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
၁

အမှုဆဆာင်ဒါရိုက်တာ
၃

ဒါရိုက်တာေဖွဲ ့၏စီြံခနခ့် ွဲြှုြျား
ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့သည် ကုြဏ
္ပ ီ၏ အြျှော်ြန
ှ ်းချက်ြျား မပည့်ြီအောင်မဖစ်အစရန်ေတွက် စီြံခနခ့် ဲြ
ွ ၊ှု ဝန်ထြ်းြျားေား
လြ်းညွှနြ
် ှုအပးမခင်း၊ ေစုရှယ်ယာရှငြ
် ျားေား ေမြတ်အဝစုခဲအ
ွ ဝအပးနိုင်ရန်နှင့် စားသုံးသူြျားေအနမဖင့် ေရည်
ေအသွးမပည့်ြီအသာ ထုတ်ကုနြ
် ျားကို ေသုံးမပုနိုင်အစရန် ညှိနှိုငး် အောင်ရွက်ြှု မပု ကပါသည်။ ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့
သည် ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာြျား၏ စီြံခနခ့် ဲြ
ွ န
ှု ှင့်စွြး် အောင်ရည်ကို ေကဲမဖတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို ့၏ေခအ ကးအငွ
ြျားကို ေ ကံမပုရန် တာဝန်ရပ
ှိ ါသည်။ ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့သည် ေစုရှယ်ယာရှငြ
် ျားေား ကုြ္ပဏီ၏ မပည့်စုံအသာ
ေအမခေအနကို သိရှိအစရန်လည်း တာဝန်ရပ
ှိ ါသည်။

ဒါရိုက်တာေဖွဲ ့၏ေခန်းကဏ္ဍ
၁။

စီးပွားအရးလုပင
် န်းေိုင်ရာ ဦအောင်ြက
ှု ိုအောင်ရွက်ပပီး ြဟာဗျူဟာအမြာက်ရည်ြန
ှ ်းချက်ြျား ချြှတ်
မခင်း၊ ဘဏ္ဍာအရးနှင့် လူသားေရင်းေမြစ်ြျား မဖည့်ေည်းအပးမခင်။

၂။

ေစုရှယ်ယာရှငြ
် ျား၏ ေကျိုးစီးပွားနှင့် ကုြဏ
္ပ ီပုင
ိ ပ
် စ္စည်းြျား ထိနး် သိြး် အစာင့်အရှာက်မခင်း အပါအဝင်
ေန္တရာယ်ဟူသြျှေကို ထိအရာက်စွာထိနး် ချုပ်နုင
ိ သ
် ည့် ြူအဘာင်ချြှတ်မခင်း၊

၃။

စီြံခနခ့် ဲအ
ွ ရးပိုင်း၏ လုပအ
် ောင်ြှုြျားကို စီစစ်သးုံ သပ်မခင်း။

၄။

Stakeholders (ကုြဏ
္ပ ီနင
ှ ေ
့် က်နယ
ွ ်ပတ်သက်သူြျား) ကို ေုပ်စုေြျိုးေစား ခွမဲ ခားသတ်ြတ
ှ ်ပပီး
ကုြ္ပဏီ ၏ဂုဏ်သတင်းကို သင်းပျံအစြည့် ယင်းတို ့၏ လုပအ
် ောင်ချက်ြျားကို ေသိေြှတ်မပုမခင်း။
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၅။

ကျင့်ဝတ်သိက္ခာေိုင်ရာ စံသတ်ြတ
ှ ်ချက်ြျားေပါေဝင် ကုြ္ပဏီ၏ တန်ဖိုးထားြှုြျားနှင့် စံသတ်ြတ
ှ ်
ချက်ြျားကို ချြှတ်မခင်း။

၆။

ေစုရှယ်ယာရှငြ
် ျားနှင့် ေကျိုးစီးပွားေက်နယ
ွ ်သူြျား၏ တာဝန်၀တ္တ ရားြျားကို ေသိအပးရှင်းလင်းမခင်း
နှင့် လိုက်နာကျင့်သံးု အောင် အောင်ရွက်မခင်း။

၇။

ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူြအ
ှု ရးေိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ြျားကဲ့သုိ ့အသာ ြဟာဗျူဟာအမြာက် အောင်ရွက်ြှုြျားကို အရရှည်
တည်တံခ
့ င
ို ်ပြဲအောင် အောင်ရွက်မခင်း။

ဒါရိုက်တာေဖွဲ ့ဝင်ြျား
ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ကို ေရည်ေချင်းမပည့်ြီအသာ ေစုရှယ်ယာရှင်ြျားထဲြှ ယခင် (၁၆) ဦးြှ ယခု (၁၇) ဦးသို ့
တိုးမြှင်ဖ
့ ဲွ ့စည်းခဲပ
့ ါသည်။

၂၀၁၉

ဘဏ္ဍာအရးနှစ်တွင်

ဦးြျိုးြင်းထွနး် ေား

ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ဝင်ေမဖစ်

အရွး

ချယ်တင်အမြှာက် ခဲ့ ကပါသည်။

ဒါရိုက်တာေဖွဲ ့ေစည်းေအဝးကျင်းပြှုေအမခေအန
ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ေစည်းေအဝးကို ၂၀၁၉ ဧပပီလြှ စက်တင်ဘာလေတွငး် (၂)ကကိြ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒါရိက
ု ်တာ
ေဖွဲ ့၏ေစည်းေအဝးြျားတွင် ေရည်ေအသွးမြင့ထ
် ုတ်ကုန်လုပင
် န်းစဉ်တိုးတက်ြ၊ှု ေအရာင်းရည်ြန
ှ ်းချက်ြျား
ေား မပည့်ြီအောင်မြင်အစရန်

အောင်ရွက်ရန်နည်းလြ်းြျား၊

အရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပြဲအရးေစီေစဉ်၊

သဘာ၀

ပတ်ဝန်းကျင် အဘးကင်းလုံမခုံအရးေိုင်ရာကိစ္စရပ်ြျား၊ ဘဏ္ဍာအရးေအမခေအနြျားေား သုံးသပ်မခင်းနှင့် ေစု
ရှယ်ယာရှငြ
် ျားေား ေမြတ်အဝစုခဲအ
ွ ဝအပးရန်ကိစ္စရပ်ြျားေား အေွးအနွးခဲ့ ကပါသည်။ ဒါရိက
ု ်တာြျား၏တင်မပြှု
ေအပါ်ေအမခခံ၍ ေုးံ မဖတ်ချက်ြျား ချြှတ် ကပါသည်။ ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ဝင်ြျား ေစည်းေအဝးတက်အရာက်ြြ
ှု ှာ
အောက်ပါေတိုင်း မဖစ်ပါသည်။
စဉ်

ေြည်

စီးပွားအရးဖွံပဖိုး တိုးတက်ြှု

ရာထူး

အကာ်ြတီ

ဥက္က ဌ (ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာ)

တက်အရာက်ြှု

၁

ဦးထွနး် မြင့်

၁၀၀%

၂

ဦးသန်းထိုက်လွင်

ေုပ်ချုပ်ြှုဒါရိုက်တာ

၃

အဒါ်မြမြသန်း

ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၄

ဦးြျိုးသစ်အောင်

ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၅

ဦးအေးကို

ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၆

ဦးအောင်အောင်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

ေဖွဲ ့ဝင်

၁၀၀%

၇

ဦးမြင့်အဇာ်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

ေဖွဲ ့ဝင်

၁၀၀%

၈

ဦးမြင့်နုင
ိ ်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၉

အဒါ်အြရီ

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၁၀

ဦး ကည်ဂွြ်း

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၁၁

ဦးြျိုးလွင်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၅၀%

၁၂

ဦးဉာဏ်သစ်လှိုင်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

ေဖွဲ ့ဝင်

၁၀၀%

၁၃

ဦးအဇာ်ြျိုးမြင့်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

ေဖွဲ ့ဝင်

၁၀၀%

၁၄

ဦးစိုင်းလှဝင်း

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၁၅

ဦးတင့်ြျိုးနိုင်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၁၆

ဦးကျိနမ် ြင့်

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

၁၇

ဦးြျိုးြင်းထွန်း

ေြှုအောင်ြဟုတ်အသာဒါရိုက်တာ

၁၀၀%

ေဖွဲ ့ဝင်
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ြှတ်ချက်။

။ Board of Directors ေစည်းေအဝးြျားတွင် ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာြျားေားလုံး ၁၀၀%

ေစည်းေအဝးတက်အရာက်ခဲ့ပါသည်။

ဦးထွနး် မြင့်သည်

၎င်း၏ကျန်းြာအရးေအမခေအနအ ကာင့်

သားမဖစ်သူ

ဦးအဇာ်ြျိုးမြင့်ေား ကိုယ်စားလှယ်လွှဲေပ်ကာ ေစည်းေအဝးေား တက်အရာက်အစခဲ့ပါသည်။

စီးပွားအရးဖွံပဖိုးတိုးတက်ြှုအကာ်ြတီအောင်ရွက်ြှု
Proven Group ၏ စီးပွားအရး လုပင
် န်းြျား တိုးပွားမြင့တ
် က်လာအစရန်ေတွက် ဒါရိုက်တာေဖွဲ ့ဝင် (၅) ဦး
ပါဝင်သည့် စီးပွားအရးဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြအ
ှု ကာ်ြတီကို ဖွဲ ့စည်းအောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အကာ်ြတီေစည်းေအဝး
ြျားကို ေခါေားအလျာ်စွာ ကျင်းပ၍ ေရည်ေအသွးမြှင်တ
့ င်အရး၊ ဘဏ္ဍာအရးြျှေအမခမဖစ်ထွနး် အရးနှင့် စီးပွားအရး
ေခွငေ
့် လြ်းြျား အဖာ်အောင်အရးကိစ္စရပ်ြျားကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အေွးအနွးတိုင်ပင်၍ ြူဝါဒနှင်လ
့ ုပင
် န်းစဉ်
ြျား ချြှတ်အောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စာရင်းစစ်နှင့်ေုံးရှုံးနိုင်အမခရှိေန္တရာယ်ြျားကို စီြံခနခ့် ွဲြှုအကာ်ြတီ
ကုြ္ပဏီပုင
ိ ် သယံဇာတြျား၊ ပိင
ု ေ
် င
ုိ ပ
် စ္စညး် ြျားနှင့် ေခွငေ
့် လြ်းြျားကို ေုးံ ရှုံးမခင်း၊ ယိုဖိတ်မခင်းနှင့် ေလွဲ
သုံးစားြှုြျား ြမဖစ်ပာွ းအောင် တားေီးမခင်း၊ ြသြာြှုြျားကို အဖာ်ထုတ်မခင်းနှင့် အနာင်ထပ်ြံ ြမဖစ်ပာွ းအစရန်
ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် စာရင်းစစ်နင
ှ ့် ေုးံ ရှုံးနိုင်အမခရှိေန္တရာယ်ြျားကို စီြံခနခ့် ဲြ
ွ အ
ှု ကာ်ြတီကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ
အရးနှစ်တွင် ဖွဲ ့စည်းရန် အောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အကာ်ြတီေား ေဖွဲ ့ဝင် ေနည်းေုးံ (၃) ဦးြှ ေြျားေုံး
(၅)ဦး မဖင့် ဖွဲ ့စည်းပါြည်။

နှစ်ပတ်လည်ေအထွအထွေစည်းေအဝး
(၁၈) ကကိြအ
် မြာက် နှစ်ပတ်လည်ေအထွအထွေစည်းေအဝးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၄) ရက်အန ့တွင် LOTTE
HOTEL တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ေစုရှယ်ယာရှင် (၁၉) ဦး တက်အရာက်ခ့ပ
ဲ ါသည်။ နှစ်ပတ်လည်ေအထွအထွေစည်း
ေအဝးတွင် ဒါရိက
ု ်တာြျား၏ ေစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာအရးရှငး် တြ်းြျားနှင့် စာရင်းစစ်ေစီရင်ခစ
ံ ာြျားေား ေတည်
မပုချက်ရယူမခင်း၊ ေမြတ်အဝစုခအ
ွဲ ဝအပးေပ်ရန်ကိစ္စြျား၊ ဥက္က ဌနှင့် ဒါရိက
ု ်တာြျားေား အရွးချယ်မခင်း၊ ေုပခ
် ျုပ်ြှု
ဒါရိက
ု ်တာ၊ ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာြျားနှင့် ေတိုင်ပင်ခေ
ံ ကံအပးပုဂု္ဂိ လ်များအား ခနအ
့် ပ်ခခင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ ့ဖဖိုးတိုး
တက်မရ
ှု ကာ်မတီအား ဖွဲ ့စည်းခခင်းနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ခပင်ပစာေင်းစစ်များအား ခပန်လည်
ခနအ
့် ပ်ေန်ကိစ္စများ စသည်တို ့ကို အစုေှယ်ယာေှငမ
် ျားမှ သရဘာတူအတည်ခပုရပးခဲ့ကကပါသည်။
ေုးံ မဖတ်ချက်ြျား

အထာက်ခြ
ံ ဲ

ကနက
့် ွက်ြဲ

ကားအနြဲ

၁၀၀%

-

-

ေမြတ်အဝစုခွဲအဝအပးရန် ေုံးမဖတ်မခင်း

၁၀၀%

-

-

ယခင်နှစ်၏စွြ်းအောင်ရည်ြျားကို မပန်လည်သုံးသပ်မခင်း

၁၀၀%

-

-

ကုြ္ပဏ၏
ီ အရှ ေက်
့
ရြည့်လုပ်ငန်းစဉ်ြျား

၁၀၀%

-

-

လာြည့်နှစ်ေတွက် ဒါရိုက်တာေဖွဲ ့ဝင်ြျား အရွးချယ်မခင်း

၁၀၀%

-

-

စီးပွားအရးဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုအကာ်ြတီေား ဖွဲ ့စည်းမခင်း

၁၀၀%

-

-

မပင်ပစာရင်းစစ်ြျား မပန်လည်ခနထ
့် ားမခင်း

၁၀၀%

-

-

ဒါရိုက်တာြျား၏ေစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတြ်းနှင့်
စာရင်းစစ်ေစီရင်ခံစာြျားေား ေတည်မပုမခင်း

တက်အရာက်ြှု

၇၇ %

ပျက်ကွက်ြှု

၂၃ %
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စီြံခနခ့် ွဲြှုေဖွဲ ့
ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာြျား
ေုပ်ချုပ်ြဒ
ှု ါရိက
ု ်တာေမဖစ်
လျက်ရှိသည်။

ဦးသန်းထိုက်လွင် @

တာဝန်ယူအောင်ရွက်

၎င်း၏သက်တြ်းေတွငး်

PTIC

Group ကို ဖွဲ ့စည်းပပီး ေုပစ
် ၏
ု
Group CEO

Alan

ေမဖစ်တာဝန်ယူအောင်ရွက်ပါသည်။ YMI, PPW,
PI နှင့် MADP ၏ ကိုယ်စားလှယ် ဒါရိက
ု ်တာ

ေြှုအောင်ေရာရှိချုပ်

ေမဖစ် အောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်း၏ သက်တြ်း ၁၅
နှစ်ေတွင်း လက်အောက်ခက
ံ ုြ္ပဏီြျားတွင် ရင်းနှးီ

ဦးသန်းထိုက်လွငသ
် ည်

CEO

မြှပ်နံြ
ှ ှု

တစ်ဦးေအနမဖင့်

လုပင
် န်းရှငြ
် ျားေသင်းတွင်

မခင်း၊ ယဉ်အကျးြှု၊ အြျှော်ြန
ှ ်းချက်နင
ှ ့် လုပင
် န်းစဉ်ကို

အမြှာက်မခင်း

ဦးအောင်ချြှတ် ေအကာင်ေထည် အဖာ်အောင်နုင
ိ ခ
် ဲ့

ဖွံ ့ပဖိုးြှု

သူမဖစ်ပါသည်။ ဦးသန်းထိုက်လွငသ
် ည် ေအြရိကန်
degree

in

မြန်ြာ့အြာ်အတာ်ယာဉ်

ေြျားနှင့်သက်ေုင
ိ သ
် ည့်

ကုြဏ
္ပ ီတွင်

Young Alumni Award ေုကို Bemidji State
University , Minnesota, United States of

ဘွဲ ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကုြဏ
္ပ ီ၏

America ြှ ယင်း၏ နှစ် (၁၀၀)မပည့်နှစ်ပတ်လည်

ေအထွအထွြန်အနဂျာ၊ ၂၀၁၀ မပည့်နှစ်တွင် လုပင
် န်း
၂၀၁၆

တင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာနိုငင
် ံကိုယ်းစားမပုေအနမဖင့်

management,

marketing and small business management

လည်ပတ်အရးေရာရှိချုပ်နင
ှ ့်

ခံရပါသည်။

ဥက္က ဌေမဖစ်

ဥက္က ဌေမဖစ် အရွးချယ်တင်အမြှာက်မခင်းခံရပါသည်။

နိင
ု င
် ံ Bemidji State University ြှ Bachelor
Science

တိုးမြှင်ရ
့ င်းနှီးနိင
ု ်ခဲ့ပါ

သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအဒသကကီး လူငယ်စွနဦ့် းတီထွင်

PTIC Group ၏ အသနဂဂဗျူဟာစီြခ
ံ ျက် အရးေွဲ

of

မပုနိင
ု ်ရုံသာြက

နှင့် Gala ညစာစားပွဲတွင် ချီးမြှင်မ့ ခင်း ခံခရ
့ဲ ပါ

ခုနှစ်ြစ
ှ ၍

သည်။

အဒါ်မြမြသန်းသည် အြာ်လပြိုင် တက္က သိုလ်ြှ သိပံဘ
္ပ ွဲ ့
ကို (ရူပအဗဒ) ရရှိပပီး သူြ၏ခင်ပွန်းနှင်ေ
့ တူ PTIC
ကုြ္ပဏီကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်အထာင်ခ့သ
ဲ ူ

အဒါ်မြမြသန်း

မဖစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာ (ဘဏ္ဍာအရး) ရာထူးမဖင့်
ေချိန် ကာမြင့်စွာ ထြ်းအောင်ခ့ပ
ဲ ါသည်။ သူြသည်

ပူးတွဲတည်အထာင်သူ/

လွငဘ
် က်ထရီလုပင
် န်းကို ပိုင်ေုင
ိ သ
် ူလည်း မဖစ်ပါ

ဒါရိက
ု ်တာ

သည်။
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အြှုအောင်ဒါရိုက်တာြျား
ဦးြျိုးသစ်အောင်သည် ရန်ကုန်စီးပွားအရးတက္က သိုလ်
ြှ ြဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့ကိုလည်းအကာင်း၊ RV-Singapore
ြှ Diploma in ESHRM ကို လည်းအကာင်း၊

ဦးြျိုးသစ်အောင်

Diploma in Financial Reporting (UK) ကို
လည်းအကာင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုြ္ပဏီသို ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်

ဒါရိက
ု ်တာ

တွင်

(စီြံနှင့် အငွစာရင်း)

ဘဏ္ဍာအရးြန်အနဂျာေမဖစ်

လုပအ
် ောင်ခ့ပဲ ပီး

(၂၀၀၈)

စတင်ဝင်အရာက်

ခုနှစ်တွင်

ဒါရိက
ု ်တာ

ေမဖစ် အရွးချယ်ခနထ
့် ားမခင်း ခံရပါသည်။ လက်ရှိ
တွင် Proven Group ၏ စီြံခနခ့် ဲအ
ွ ရးနှင့် အငွစာရင်း
တာဝန်ကို ပူးတွဲ အောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ဦအေးကိုသည်

ကုြ္ပဏီတွင်

နှစ်

(၂၀)အကျာ်

တာဝန်ထြ်းအောင်ခ့ရ
ဲ ာြှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ြှ စတင်၍
ဒါရိက
ု ်တာေမဖစ် အရွချယ်ခနထ
့် ားမခင်း ခံရပါသည်။

ဦးအေးကို

၎င်းသည် Proven Group ၏ ထုတ်လုပအ
် ရး
ဒါရိက
ု ်တာ

ဒါရိက
ု ်တာေမဖစ် ပူးတွဲတာဝန်ယူလျက် ရှိပါသည်။

(ထုတ်လုပအ
် ရး)

စီြံေုပ်ချုပ်ြှုေဖွဲ ့၏အောင်ရွက်ချက်ြျား
ေန္တရာယ်ြျားကိုေကဲမဖတ်မခင်းေပါေဝင် လက်ရှိစီြခ
ံ နခ့် ြ
ွဲ ှုကိစ္စြျားကို အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာြှ ဦးအောင်ကာ
အောင်ရွက်လျက်ရှပ
ိ ါသည်။ ေရည်ေအသွးနှင့် အစျးနှုနး် ယှဉ်ပပိုင်ြှု အစျးကွက်ေန္တရာယ်နှင့် နိင
ု င
် မံ ခားအငွလလ
ဲ ယ
ှ ြ
် ှု
နှုနး် ေတက်ေကျေန္တရာယ်ြျားကို ေတွငး် စာရင်းစစ်ချုပ်ပါဝင်အသာ ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာဦးအောင်သည့်
ေန္တရာယ်စီြခ
ံ နခ့် ဲြ
ွ အ
ှု ကာ်ြတီြှ ေနီးကပ်အစာင့် ကည့် စစ်အေးလျက်ရှိပါသည်။ ဘဏ္ဍာအရးေိုင်ရာရလာဒ်ြျား
သုံးသပ်မခင်းကို စီးပွားအရးဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြအ
ှု ကာ်ြတီြှ အောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
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ေစဉ်တိုးတက်ခိုင်ပြဲအရးစီြံချက်

Board of Directors

ကုြ္ပဏီ၏ေကျိုးစီးပွား တိုးတက်ခုင
ိ ပ် ြဲအရးေတွက်
ေအရးကကီးအသာ ေုးံ မဖတ်ချက်ြျား ချြှတ်မခင်းနှင့်
ကုြ္ပဏီ၏စွြ်းအောင်ြက
ှု ို အစာင့် ကည့်မခင်း။

Executive Directors

Business Development Committee

ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့၏ နည်းဗျူဟာနှင့် ညွှန် ကား
ချက်ြျားကို လိုက်နာ၍ ကုြဏ
္ပ ီတိုးတက်အစ

အကာင်းြွနအ
် သာ စီြံခနခ့် ဲအ
ွ ရးစနစ်

ရန် စီြံကိနး် ြျား၊ လုပင
် န်းြျား တိုးတက်အစ

အဖာ်အောင်မခင်း။

အရးနှင့် ေန္တရာယ်ြျားကို စီြံခနခ့် ဲမွ ခင်း။

Representative Directors

Unit / Department



လက်အောက်ခက
ံ ုြဏ
္ပ ီြျား၏ ဒါရိုက်တာ

စရိတ်အလျာ့အရး။

ေဖွဲ ့တွငပ
် ါဝင်၍ ြိခင်ကုြဏ
္ပ ီနင
ှ ့် လက်



အောက်ခက
ံ ုြ္ပဏီြျား၏ တိုးတက်အစအရး

အရာင်းချြှုတိုးတက်ရန်နှင့် အစျးကွက်
ခိင
ု ်ြာအစအရး။

ေတွက် ေပြဲအစာင့် ကည့်အရး။

ကုြ္ပဏီ၏

ကုန်ထုတ်လုပြ
် ှုတိုးတက်အရးနှင့်



နှစ်စဉ်လုပင
် န်းတိုးတက်ခုင
ိ ပ် ြဲရန်ေတွက်

ေကျိုးေမြတ်ရရှိအရး။

ကုန်ထုတ်လုပြ
် ှုနှင့်

အရာင်းချြှု

ေစဉ်တိုးတက်ရန်

အောက်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သို ့ြှသာ မပည်တွငး် တွင် ေကကီးြားေုံးအသာ ဘက်ထရီထုတ်လုပအ
် ရးလုပင
် န်း
ေမဖစ်ရပ်တည်၍ နိင
ု င
် တ
ံ ကာစံနန
ှု း် နှငေ
့် ညီ ေရည်ေအသွးမြင့်ြားအသာ ဘက်ထရီြျားကို ထုတ်လုပအ
် ရာင်းချကာ
ခိင
ု ်ြာ၍ အစျးကွက်အဝစု တစ်ေထက်တစ်ေ ပိြ
ု ရ
ို ရှိအောင် အောင်ရွက်နုင
ိ ပ
် ါသည်။ စီးပွားအရးဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှု
အကာ်ြတီ၊ ေြှုအောင်ဒါရိုက်တာြျားနှင့် ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ဝင်ြျားေ ကား အကာင်းြွနထ
် ိအရာက်အသာ ေက်သွယ်
အရးစနစ်ကို ဖန်တီးထားပပီးမဖစ်ပါသည်။ ထို ့ေမပင် လက်အောက်ခက
ံ ုြဏ
္ပ ီနင
ှ ့် ရင်းနှးီ မြုပ်နှံထားသည့် ကုြ္ပဏီြျား
ေား ေစဉ်တိုးတက်ခုင
ိ ပ် ြဲနုင
ိ အ
် ရးေတွက် ထိအရာက်အသာကကီး ကပ်ြန
ှု ှင့် အစာင့် ကည့်ြှုစနစ်ကို ချြှတ်ထားပပီး
မဖစ်ပါသည်။
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ကုြ္ပဏီ၏အရှ ေက်
့
လုပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ခဲေက်ေစ်ဘက်ထရီတွင် ယန္တယားသုံးဘက်ထရီြျား၏ အစျးကွက်တိုးချဲ ့ထုတ်လုပရ
် န်။

(၂)

ေိင
ု ်ကယ်ဘက်ထရီ၏ အစျးကွက်လိုေပ်ချက်ကို မပည်တွငး် တွင် တိုးမြှင်ထ
့ ုတ်လုပရ
် န်။

(၃)

ကုြ္ပဏီပုြ
ိ ုတ
ိ ိုးတက်ဖံွ ့ပဖိုးအရး၊ အရရှည်တည်တံ့နိုင်အရးနှင့် စီြံခနခ့် ဲြ
ွ စ
ှု နစ် တိကျအကာင်းြွန်
အစရန်ေတွက် အကာ်ပုရ
ိ ိတ် စီြံခနခ့် ဲအ
ွ ရးစနစ် (Corporate Governance) ကို ြိခင်ကုြဏ
္ပ ီ
ေမပင်လက်အောက်ခံ ကုြ္ပဏီြျားပါ ကျင့်သံးု ရန်။

(၄)

ကုြ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာအရးေစီရင်ခစ
ံ ာြျားေား သုံးစွဲသ၏
ူ လိုေပ်ချက်ကို မဖည့်ေီးအပးနိုင်အရး ေတွက်
ေမပည်မပည်ေုင
ိ ရ
် ာ ဘဏ္ဍာအရးေစီရင်ခံစာ အရးေွဲြှုစံြျား (International Financial Reporting
Standard) နှင့်ေညီ ြိခင်ကုြဏ
္ပ ီေမပင် လက်အောက်ခက
ံ ုြ္ပဏီြျား (Subsidiary Companies)
ပါအရးေွဲရန်။

(၅)

ကုြ္ပဏီေား အကာင်းြွန်စွာ စီြံခနခ့် ဲန
ွ ုင
ိ အ
် ရးကို တိုးမြှင်အ
့ ောင်ရွက်နုင
ိ ရ
် န် လုပင
် န်းေားလုံးေား
လွှြး် မခုံနိင
ု ်အသာ ERP Software စနစ် စတင်ကျင့်သံးု ရန်။

(၆)

မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ အြာ်အတာ်ယာဉ်တပ်ေင်မခင်းကဏ္ဍတွင် Original Equipment Manufacturer (OEM
Supplier) ေမဖစ်ပါဝင်နင
ို ်ရန်။

(၇)

ယာဉ်စက်သုံးခဲေက်ေက်ဘက်ထရီေိုးြျား၊ အြာ်အတာ်ေုင
ိ က
် ယ်ဘက်ထရီေိုးြျား၊ Maintenance
Free ဘက်ထရီေိုးြျား နှင့် ပလိတ်မပားေြျိုးြျိုးကို မပည်ပပို ့ကုန်မဖစ် တင်ပို ့ အရာင်းချရန်။

အရှ ေလားေလာ
့
မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ လြ်းပန်းေက်သွယ်အရးနှင့် သယ်ယူပုိ ့အောင်အရးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးအရးကဏ္ဍ၊ အြာ်အတာ်ယာဉ်တပ်
ေင်ထုတ်လုပမ် ခင်းကဏ္ဍြျား ဖွပံ ဖိုးတိုးတက်လာမခင်းအ ကာင့် ဘက်ထရီေိုး လိုေပ်ချက်ပြာဏြှာ ပိြ
ု ြ
ုိ ျားမပား
လာြည်ဟု အြျှော်ြန
ှ ်းရပါသည်။ မပည်ပြှတင်သင
ွ ်းအသာ ဘက်ထရီ ေြှတ်တံေပ
ိ ်ေြျိုးြျိုးဝင်အရာက်လာသည့်
ေမပင် ဂျပန်နုင
ိ င
် ံြှဘတ်ထရီ ေြှတ်တံေပ
ိ ်တစ်ခုြှလည်း သီလဝါစက်ြဇ
ှု ုံတွင် တပ်ေင်ပပီးသား ဘက်ထရီေိုး
ြျားေား ေားသွငး် မခင်းစက်ရုံကို တည်အောက်ဖင
ွ လ
့် ှစ်ခ့မဲ ခင်းတို ့အ ကာင့် လာြည်အ
့ စျးကွက်တွင် ယှဉ်ပပိုင်ြှုြျား
ပိြ
ု မို ပင်းထန်လာြည် မဖစ်ပါသည်။ ထို ့ေတူ ကျွန်အတာ်ြျားကုြဏ
္ပ ီြလ
ှ ည်း OEM Supplier တစ်ဦးမဖစ်သည့်
မြန်ြာမပည်တွင် တပ်ေင်အသာ Daewoo School Bus ြျားတွင် တပ်ေင်သးုံ စွဲအနပပီ မဖစ်ပါသည်။
ေိြ်နးီ ချင်းနိုင်ငံ တစ်နင
ို ်ငံြှ ကုန်ေြှတ်တံေပ
ိ ်ြျားစွာမဖင့် ေြှနတ
် ကယ် ေရည်ေအသွးနှင့် အဖာ်မပချက်ကွဲလွဲ၍
အစျးချိုအသာ ဘက်ထရီြျားလည်း ြီးထွနး် သည့်အစျးကွက်သို ့ ဝင်အရာက်လာသမဖင့် ြီးထွနး် ေိုးအစျးကွက်တွင်
လည်း အစျးနှုနး် ကို ယှဉ်ပပိုင်အရာင်းချရမခင်းြျားရှိအသာ်လည်း ြိြိတို ့၏ Brand ကုန်ေြှတ် တံေပ
ိ ်ေမဖစ်
ရပ်တည်ရန် ြူချြှတ်၍ အောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိင
ု င
် တ
ံ စ်ဝြ
ှ း် ရှိ ပြို ့ကကီးြျားတွငလ
် ည်း ြိြိတို ့၏ ဘက်ထရီ
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သုံးစွဲသြ
ူ ျားေား တေင့်ဝန်အောင်ြအ
ှု ပးနိုင်ရန်ေတွက် Authorized Service Center ြျား မဖစ်ထွနး် အစရန်
ေတွက် ဘက်ထရီေအရာင်းေိင
ု ်ြျားြှ ပိင
ု ်ရှင်ြျား၊ ေအရာင်းဝန်ထြ်းြျားကို ြိြိတို ့၏စက်ရုံတွင် ေဖက်ဖက်ြှ
ယှဉ်ပပိုင်နိုင်ရန်ေတွက် ထုတ်လုပြ
် ှုေအရေတွက် (Volume) ကို မြှင့်တင်မခင်း၊ ထုတ်လုပြ
် ှု စနစ်ြျားကို ထိနး်
သိြး် ရန်ေတွက် ထုတ်လုပြ
် ှုေိုင်ရာ စီြံခနခ့် ဲြ
ွ န
ှု ှင့် IT နည်းပညာြျားကို ေသုံးမပုမခင်းနှင်ေ
့ တူ ြိြိတို ့၏ ကုန်
ေြှတ်တံေပ
ိ ် (Branding) ကိုပါ ပူးတွဲမြှင့်တင်အောင်ရွက်သွားြည် မဖစ်အ ကာင်း တင်မပေပ်ပါသည်။

ဒါရိက
ု ်တာေဖွဲ ့ကိုယ်စား
သန်းထိုက်လွင်
ေုပ်ချုပ်ြဒ
ှု ါရိက
ု ်တာ
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လူြှုပတ်ဝန်းကျင်ေသိင
ု ်းေဝန်း
Proven ြှ ေရည်ေချင်းမပည့်၀သူြျားေား ေားအပးအထာက်ပ့ပံ ပီး ြတူကွဲမပားြှုြျားေား နားလည် လက်ခံကာ
ခွမဲ ခားြှုြရှိဘဲ ကျား/ြတန်းတူေခွင့ေ
် အရးရရှိအောင် ကကိုးပြ်းအောင်ရွက်ပပီး အဘးကင်းလုံမခုံစွာ အကာင်းြွန်
မပည့်စုံကာ နှစ်သက်ဖယ
ွ ်အကာင်းအသာ လုပင
် န်းခွငတ
် စ်ခုေား ဖန်တီးရင်း ပိြ
ု တ
ို ာဝန်အကျပွနအ
် သာ လုပင
် န်းရှင်
မဖစ်လာအစရန် ကကိုးပြ်းအောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို ့ြှ လူ ့စွြ်းေားေရင်းေမြစ်ဖံွ ့ပဖိုးတိုးတက်ြှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပပီး ကုြ္ပဏီေတွက် ေနာဂတ်အခါင်းအောင်
ြျားေား အြွးထုတ်အပးရန် စိတ်ေားထက်သန်စာွ အောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ေသိင
ု ်းေဝန်း
ကျွန်ုပ်တို ့ဝန်ထြ်းြျား၏ လူြဘ
ှု ၀ဖူလုံအရးနှင့် လုပင
် န်းခွငအ
် ဘးေန္တရာယ်ကင်းရှင်းအရးြှာ ကုြဏ
္ပ ီ၏ ဦးစားအပး
သတ်ြတ
ှ ်ချက်မဖစ်ပါသည်။

OSHA:18001

ေသိေြှတ်မပုလက်ြတ
ှ ်ရရှိထားသည့်ေတွက်လည်း

လွနစ
် ာွ

ဂုဏ်ယူြပ
ိ ါသည်။ ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်းကို အဘးကင်းလုံမခုံြှု၏ နည်းလြ်းတစ်ခုေမဖစ် ေအလးထားသည့်
ေတွက် လုပင
် န်းခွင်ေအမခေအနေရ လိုေပ်အသာ PPE ဝတ်စုံြျားေား အထာက်ပ့အ
ံ ပးထားပါသည်။
အဘးကင်းလုံမခုံြှုအကာ်ြတီြလ
ှ ည်း သက်ေိုင်ရာဌာနြျားနှင့်ပူးအပါင်း၍ အဘးကင်းလုံမခုံြှုစံနန
ှု ်းြျား မြှင့တ
် င်ကာ
ကကိုတင်ကာကွယ်အရး ေသိပညာရှိရန်နှင့် အလ့ကျင့်သင် ကားြျား အောင်ရွက်အပးလျက်ရှိပါသည်။ “လုပင
် န်းခွင်
တွင် အဘးကင်းလုံမခုံြှုြရှိပါက ေလုပ်လုပခ
် ွင့်ြရှိအစအရး” ေိသ
ု ည့် ြူဝါဒ ချြှတ်ကာ ကုြဏ
္ပ ီတစ်ခုလုံးတွင်
လက်အတွ ကျင်
့
့သံးု လျက်ရှိပါသည်။ မပင်ပကန်ထရိုက်တာြျားေားလုံးသည်လည်း ပအရာ့ဂျက်ြစတင်ြီ သက်ေိုင်
ရာအဘးကင်းလုံမခုံအရးသင်တန်းြျားေား ြမဖစ်ြအနတက်အရာက်ရြည်မဖစ်ပပီး ကျန်းြာအရး ေန္တရာယ်မဖစ်အစြည့်
ေလားေလာြျားေား အရှာင်ရှားနိုင်အစရန် အဘးကင်းလုံမခုံအရးစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားေား တိတိကျကျ လိုက်
နာရြည် မဖစ်ပါသည်။ စီြံအရးရာဌာနနှင့် အဘးကင်းလုံမခုံအရးအကာ်ြတီတို ့ ပူးအပါင်း၍အသာ်လည်းအကာင်း၊
ဦးအောင်၍အသာ်လည်းအကာင်း လက်အတွ သရု
့ ပမ် ပအလ့ကျင့်သင် ကားမခင်းနှင့် သဘာ၀အဘးေန္တရာယ်စီြံခန် ့ခွြ
ဲ ှု
သင်တန်းြျားေား မပုလုပအ
် ောင်ရွက်အပးအနပါသည်။
ဝန်ထြ်းြျားေားလုံးသည် ရုံးတွငး် အေးခန်းတွင် ြမပင်းထန်အသာ ရာသီတုပအ
် ကွးအရာဂါြျားေား ေခြဲ့ကုသြှု
ခံယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့ေအနမဖင့် ထပ်အောင်းကျန်းြာအရးမဖည့်စွက်စာြျားမဖစ်သည့် ကက်ဥြျား၊ သစ်သီး
၀လံြျားနှင့် ပဲနို ့ကဲ့သုိ ့အသာ ေရာြျားကိုလည်း အထာက်ပ့အ
ံ ပးထားပါသည်။
Proven ြှ ကုြဏ
္ပ ီေအရးကိစ္စြျားနှင့် ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်ရန်လိုေပ်သည့်အနရာြျားေား အမပာေိုအေွးအနွးခွင့် ရရှိရန်
ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ပုြ
ံ န
ှ အ
် တွ ေု
့ အ
ံ ေွးအနွးြှုြျား မပုလုပအ
် ပးလျက်ရိှပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့သည် လူြျိုးအရး၊ ကျား/ြ
မဖစ်တည်ြန
ှု ှင့် လူတန်းစားေလွှာြျားေား ပဓာနြထားဘဲ ြတူကွဲမပားြှုြျားနှင့် တန်းတူညီြျှေ ေက်ေအ
ံ ပးအရး၊
တူညီလပ
ု ်ခလစာရရှိအရးတို ့ကို ေားအပးအထာက်ပံ့ရန် အလးနက်စွာ ယုံ ကည်ြရ
ှု ှိ ကပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့လုပင
် န်းခွင်
တွင် ခွမဲ ခားေက်ေံြြ
ှု ျားေား ေန် ့ကျင်အရးကို လက်အတွ ကျင်
့
့သံးု လျက် ရှိပါသည်။
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၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီေင်ခံစာ

ေကျိုးရလဒ်


ေလုပ်သြားေင်ေား၏ ၁% ခန် ့သာ ကာလတိုစာချုပ်ြျားမဖင့် ငှားရြ်းထားပါသည်။



ေလုပ်သြား ပျှေြ်းြျှေ ေအ ကာင်းြဲ့ပျက်ကွက်ြန
ှု ှုန်းြှာ ၃% မဖစ်ပပီး ပျှေြ်းြျှေေလုပထ
် ွက်နှုန်းြှာ ၇% မဖစ်ပါ
သည်။



Proven ြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေတွငး် ဝန်ထြ်းဦးအရ (၃၇၈) ဦးေား ေလုပခ
် န် ့ေပ်ခ့ပ
ဲ ါသည်။



ဝန်ထြ်းေင်ေား၏ ၂၅% ြှာ ေြျိုးသြီးြျား မဖစ်ပါသည်။



၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ေ
် တွင်း ဝန်ထြ်း (၆၂) ဦးေား ရာထူးတိုးမြှင့အ
် ပးခဲ့ပပီး ထိုဝန်ထြ်းြျား၏ ၃၂% ြှာ
ေြျိုးသြီး ြျား မဖစ် ကပါသည်။

ေရည်ေချင်းစီြံခန် ့ခွဲြှု
ကျွန်ုပ်တို ့ဝန်ထြ်းြျားေား အလ့ကျင့်သင် ကားအပးအရးသည် Proven ေတွက် ေအရးပါအသာ ကဏ္ဍြှ ပါဝင်အန
ပါသည်။ ေကျိုးအကျးဇူးေအနမဖင့် နှစ်စဉ်ဝန်ထြ်းြျားေားလုံးြှ စီြံခန် ့ခွြ
ဲ ှုနှင့်သက်ေိုင်သည့်သင်တန်းြျား၊
ေတတ်ပညာကျွြ်းကျင်ြှု သင်တန်းြျား၊ အဘးကင်းလုံမခုံြှုေိုင်ရာ သင်တန်းြျား၊ ISO ေသိပညာရပ်ြျားနှင့်
စီးပွားအရးကျင့်ဝတ်ြျားနှင့်သက်ေုင
ိ သ
် ည့်သင်တန်းြျားေား တက်အရာက် ကရသည်။ ဝန်ထြ်းြျား၏ ေသိ
ပညာရပ်ြျားေား စဉ်ေက်ြမပတ် အခတ်နင
ှ ့်ေညီ သစ်ေန်းအနအစရန် ကျွြ်းကျင်ပညာရှင်ြျားနှင့် တစ်နှစ်လျှေင်
ေနည်းေုံး နာရီအပါင်း ၁,၄၀၀ ခန် ့ အလ့ကျင့်သင် ကားအပးနိင
ု ်အရးကို ဝန်ထြ်းြျားေတွက် စီစဉ်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို ့ြှ ေသိပညာ၏ေအရးပါြှုနင
ှ ့် ပူးအပါင်းလုပက
် ိုင်အောင်ရွက်မခင်းကို ေအမခမပုအသာ ေအတွ ေ
့ ကုံြျားကို
ေသိေြှတ်မပုသည့်ေမပင် ထိုေရာြျားြှ ထိအရာက်အသာ ေကျိုးရလဒ်ြျားေား မဖစ်အပါ်အစြည် မဖစ်ပါသည်။
မြန်ြာနိုငင
် ံရလ
ှိ ပ
ု ်ငန်းေသီးသီးတွင် အခါင်းအောင်ေမဖစ် ေက်လက်ရပ်တည်နိုငရ
် န်ေမပင် ပို ့ကုန်အစျးကွက်တွင်
လည်း ေြျားနှင့ယ
် ှဉပ် ပိုင်နိုင်အစရန် ကျွန်ုပ်တို ့ေဖွဲ ့ေစည်း၏ လုပထ
် ုံးလုပန
် ည်းြျား၊ စီြခ
ံ န် ့ခွြ
ဲ ှုနှင့် လုပင
် န်းနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ေအထွအထွဗဟုသုတြျားေား မြှင့တ
် င်အပးအရးတွင် ရင်းနှးီ မြှုပ်နှံထားပါသည်။
ဌာနေလိုက် ြတူညီအသာေလွှာေသီးသီးေတွက် နှစ်စဉ်အလ့ကျင့်အပးအရးေစီေစဉ်ြျားေား ေအကာင်ေထည်
အဖာ်အောင်ရွက်အနပါသည်။ ဌာနေတွငး် အလ့ကျင့်အပးအရးကဏ္ဍတွင်လည်း မပည်တွငး် ပညာရှငြ
် ျား (ဌာနတွငး်
ပညာရှငြ
် ျားနှင့် ဖိတ် ကားထားအသာပညာရှင်ြျား)၊ မပည်ပြှပညာရှင်ြျားနှင့် ပူးအပါင်းကာ လုပအ
် ောင်လျက်
ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့၏ဝန်ထြ်းြျားေား ေေင့်မြင့်ပညာရပ်ြျား၊ ေသက်အြွးဝြ်းအ ကာင်းေိုင်ရာ ေသိပညာ
ြျား၊ ကျွြ်းကျင်ြြ
ှု ျားေား ေက်လက်ရှာြှီးနိင
ု ်အစရန် ေေင်အမပအစြည့် ေလုပ်ချိနြ
် ျား၊ ခွင့ရ
် က်ြျား ခွင့မ် ပုအပး
ထားပပီး ေားအပးအထာက်ပံ့ကူညီလျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့ဘက်ြှ ဝန်ထြ်းြျား၏အောင်မြင်ြှုေား ရာထူးတိုး
အပးမခင်းမဖင့်အသာ်လည်းအကာင်း၊ တတ်နုင
ိ သ
် ြျှေ ဝင်အငွတိုးမြှင့်အပးမခင်းမဖင့်အသာ်လည်းအကာင်း ေသိေြှတ်မပုခဲ့
ပါသည်။

အလ့ကျင့်သင် ကားအပးအရးေစီေစဉ်ြျားတွင်

လုပင
် န်းခွင်တွငး်

ြိတ်ေက်အပးမခင်းြှေစမပုကာ

အဘးကင်းလုံမခုံအရး (ဓာတုပစ္စည်းြျားနှင့် လုပင
် န်းခွငအ
် ဘးကင်းလုံမခုံအရး)၊ စီြခ
ံ န် ့ခွြ
ဲ ှု၊ အပါင်းသင်းေက်ေအ
ံ ရး၊
စီစဉ်တင်မပမခင်းနှင့် ေအရာင်းနှင့အ
် စျးကွက်ေိုင်ရာ သင်တန်းြျား စသည်တို ့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ေ
် တွင်း
အလ့ကျင့်သင် ကားအပးအရးကဏ္ဍေတွက် ၁,၄၉၃ နာရီကို စီြအ
ံ ောင်ရွက်အပးနိုင်ခ့ပ
ဲ ါသည်။

15

2019 Activity Report

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီေင်ခံစာ
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သန်တန်းပို ့ချြှုြျား
No.

Type of Training (Internal)

No.

1.

Sales Management Training

8.

Sales Call Procedure

2.

Presentation Skill Training

9.

Process & Battery Knowledge Training

3.

Marketing Buyer and Behavior

10.

Traffic Rule Training

4.

Fire Fighting Awareness

11.

Data Password Training

5.

Integrated Management System

12.

RC and GHS

6.

GPS Training

13.

IFRSs Awareness

7.

Business Management Awareness

No.

Type of Training (External)

No.

Type of Training (External)

Type of Training (Internal)

1.

Mastering Payroll Compliance

3.

Advance Excel

2.

Fire Fighting Drill Training

4.

English Speaking Training

ေကျိုးရလဒ်


၂၀၁၉ ခုနစ
ှ တ
် ွင် ကျွန်ုပ်တို ့ဝန်ထြ်းြျား၏ ၆၇% ေား အလ့ကျင့်သင် ကားအပးနိုင်ခ့သ
ဲ ည်။



Proven ြှ အလ့ကျင့်သင် ကားအပးအရးေတွက် ၁,၄၉၃ နာရီေား စီစဉ်အပးနိုင်ခ့သ
ဲ ည်။



ပျှေြ်းြျှေေားမဖင့် ဝန်ထြ်းတစ်ဦးလျှေင် ၂ နာရီခန် ့ အလ့ကျင့်သင် ကားအပးနိုင်ခ့ပ
ဲ ါသည်။

အဘးကင်းလုံမခုံြှု
ဝန်ထြ်းြျားေတွက်သာြက ကန်ထရိုက်တာြျားေတွက်ပါ အဘးကင်းလုံမခုံအသာ လုပင
် န်းခွင် ေအမခေအနြျား
ေား ဖန်တီးအပးအရးနှင့် မြှင့တ
် င်အပးနိုင်အရးသည် Proven ၏ ဦးစားအပးသတ်ြတ
ှ ်ချက် မဖစ်သည်။ သို ့မဖစ်ပါ၍
Proven ြှ အဘးကင်းလုံမခုံအရးေသိပညာအပးဖွံ ့ပဖိုးအရးေား အောက်ပါေတိုင်း ဖန်တီးထားပါသည်။


လုပင
် န်းခွငက
် ျန်းြာအရးနှင့် အဘးကင်းလုံမခုံအရးအကာ်ြတီေား ဌာနြန်အနဂျာြျားြှ ေလှည့်ကျစနစ်မဖင့်
သဘာပတိေမဖစ် တာဝန်ယူအောင်ရွက် ကသည်။



HSE နှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်အကာ်ြတီတွင် ဌာနေသီးသီးြှ ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ြူဝါဒြျား၊ လြ်းညွှနခ
် ျက်
ြျားေား စီြက
ံ ွပက
် ဲနိုင်သည့် ကျွြ်းကျင်ပညာရှငြ
် ျား ၁၃ ဦးခန် ့မဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားသည်။



OHSAS 18001:2007 လိုေပ်ချက်ြျားနှင့် ထပ်အောင်းအဘးကင်းလုံမခုံြှုစံနန
ှု ်းြျားေား လိုက်နာ
ကျင့်သံးု အစရန် မပင်ပေဖွဲ ့ေစည်းြျားမဖင့် စုံစြ်းစစ်အေးမခင်းြျားေား မပုလုပန
် င
ို ်ခဲ့ပါသည်။
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ေကျိုးရလဒ်


မပင်းထန်အသာထိခုက
ိ ်ြှု ြရှိပါ။



ေသက်အသေုံးြှု ြရှိပါ။

သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်
သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတမဖစ်အသာစီးပွားအရးလုပ်ငန်းြျား
Proven ြှ စီးပွားအရးလုပင
် န်းလုပအ
် ောင်အနအသာ အနရာြျားတွင် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်နင
ှ ့် လူြေ
ှု သိုင်းေဝိုင်း
ေအပါ် သက်အရာက်ြြ
ှု ျား ေနည်းေုးံ မဖစ်အောင် အောင်ရွက်အနပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့သည် ပိြ
ု မို ြင့်ြားအသာ စံနှုန်း
သစ်ြျားေား ရှာအဖွကျင့်သံးု မခင်းမဖင့် တာဝန်အကျပွနအ
် သာ ကုြ္ပဏီေမဖစ် နာြည်အကာင်းနှင့် အရရှည်ရပ်တည်နိုင်
ြည်ဟု ယုံ ကည်ပါသည်။ စီးပွားအရးလုပင
် န်းြျားေား ယုံ ကည်စိတ်ချရအသာ နည်းလြ်းမဖင့် လုပအ
် ောင်ရန်
ေနိြေ
့် းုံ ေအနမဖင့် ေအမခခံကျသည့်လိုက်နာြှုဟု လက်ခံထား ကသည့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် စီြံခန် ့ခွြ
ဲ ှုစနစ်
ISO:14001 ေသိြတ
ှ ်မပုမခင်းခံရသည့်ေတွက်လည်း ကျွနပ
်ု ်တို ့ထပ်ြံဂဏ
ု ်ယူြပ
ိ ါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့ြှ သက်ေုင
ိ ရ
် ာ
ကုြ္ပဏီေသီးသီးတွင် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ေကျိုးသက်အရာက်ြှု ေကဲမဖတ်မခင်းြျားလည်း အောင်ရွက်အန
ပါသည်။
Proven ြှ ေစီရင်ခံတင်မပသည့်ကာလေတွငး် ၆ သန်း kWh ခန် ့ သုံးစွဲထားပပီး မဖစ်သည်။ စွြ်းေင်သးုံ စွဲြှု
ေြျားစုြာှ လျှေပ်စစ်စြ
ွ ်းေင်မဖစ်ပပီး လျှေပ်စစ်ြီးမပတ်အတာက်အသာကာလေတွငး် ဒီဇယ်ြီးေားအပးစက်ြျားကို
ေသုံးမပုခဲ့ပါသည်။ Proven ြှ UNIDO စီြံကိနး် တွင် စွြ်းေင်ထိအရာက်စွာ သုံးစွဲအရးသင်တန်းတစ်ခုေား
ပါဝင်အောင်ရွက်အပးနိုင်ခ့ပ
ဲ ါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့သည် စွြ်းေင်အချွတာသုံးစွဲအရးကို မြှင့်တင်နိုင်ခ့ပဲ ပီး လုပင
် န်းခွင်
ေသီးသီးတွငလ
် ည်း ေညစ်ေအ ကးစွန် ့ပစ်ပစ္စည်းြျား အလျာ့ချနိုင်ခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို ့ြှ LED ြီးြျား၊ ေလို

ေအလျာက်စနစ်ေား ေအမခခံသည့် ေင်ောစနစ်ြျား၊ လိုေပ်အသာလှုပရ
် ှားြှုြျားမဖစ်အစရန် လိုေပ်အသာ ဗို ့ေား
ထုတ်လုပအ
် ပးသည့်စက်ြျား၊ ကကိြန
် ှုန်းေင်ဗာတာြျား၊ စက်နးှို ကိရိယာြျားေား လိုေပ်သည့်အနရာြျားတွင်
ေသုံးမပုနိုင်ခ့သ
ဲ ည်။ စွြ်းေင်ပုြ
ိ ုထ
ိ ိအရာက်စွာ သုံးစွဲအစနိုင်သည့်ေမပင် စွြ်းေင်ြျားလည်း ြသိြသာ အချွတာနိုင်
ခဲသ
့ ည်။
Frequency Inverter ြျား တပ်ေင်မခင်း
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Smart Lighting Sensor ြျား တပ်ေင်မခင်း

ကျွန်ုပ်တို ့သည် လုပင
် န်းခွငသ
် ုံးအရြျားေား ထိနး် သိြး် သုံးစွဲပပီး ြစွန် ့ထုတ်ြီ စစ်အေးမခင်းြျား မပုလုပခ
် ပ
ဲ့ ါသည်။
ဘက်ထရီနှင့် ေက်ေစ်စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းြျားြှ မဖစ်အပါ်အစအသာ သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်နင
ှ ့် လူြေ
ှု သိုင်းေဝိုင်းေအပါ်
ကာလရှည်ေကျိုးသက်အရာက်ြှုမဖစ်အစနိုင်ြေ
ှု ား ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ အပးရန် ဘက်ထရီမပန်လည်ေသုံးမပုသည့် ကုြဏ
္ပ ီ
တစ်ခုမဖစ်သည့်

Yangon Metal Industry Co., Ltd. ေား တည်အထာင်ခ့ပဲ ပီး စွန် ့ပစ်ဘက်ထရီြျားေား

ေအချာထည်ခသ
ဲ တ္တ ုခဲြျားေမဖစ် အမပာင်းလဲထုတ်လုပက
် ာ မပည်တွငး် စီးပွားအရးလုပင
် န်းြျား၏ ေစိတ်ေပိုင်း
ေမဖစ် မပည်ပသို ့ တင်ပို ့လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့၏ထုတ်ကုန်ြျားေား ေသုံးမပုသည့်ေိုင်ြျားတွငလ
် ည်း
ေက်ေစ်ဓာတ်ြျားကင်းရှငး် အရး ဝန်အောင်ြြ
ှု ျားေား အောင်ရွက်အပးအနပါသည်။ ေိင
ု ်ေနီးတဝိုက်တွင် အနထိုင်
ကအသာ မပည်သူလူထု၏ လူြဘ
ှု ၀ကျန်းြာမပည့်စုံအရးေတွက် ဘက်ထရီတံေပ
ိ ်ေသီးသီးြှ မပန်လည်ေသုံးမပု၍
ရအသာ ေက်ေစ်ြျားေား ကျွန်ုပ်တို ့၏ ဓာတုပစ္စည်းြျားမပုမပင်အရးစက်ရုံြျားတွင် မပန်လည်မပုမပင်ြည် မဖစ်ပါ
သည်။ ေြျားမပည်သူ၏ လူြဘ
ှု ၀ကျန်းြာမပည့်စုံအရးသည် Proven ေတွက် လွနစ
် ာွ ေအရးပါလှပါသည်။

သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်အလျာညီအထွမဖစ်မခင်း
စက်ြလ
ှု ုပင
် န်းဌာန၊ ေလုပသ
် ြားကာကွယ်အရးဌာန၊ လုပင
် န်းခွငက
် ျန်းြာအရးနှင့် အဘးကင်းလုံမခုံအရးြှ ချြှတ်
ထားအသာ

ဥပအဒမပဌာန်းချက်ြျားနှင့်

ဓာတုပစ္စည်းြျားနှင့ေ
် က်စပ်အနအသာ

လုပင
် န်းခွငလ
် ည်ပတ်အရးနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် ဥပအဒြျားနှင့်ေညီ လုပင
် န်းခွငသ
် ဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်နင
ှ ့် အလဝင်အလထွက်စနစ်၊ စွန် ့ထုတ်အရ
ေရည်ေအသွးနှင့် စွန် ့ထုတ်အရမပန်လည်မပုမပင်အရး၊ ေန္တရာယ်ရှိအသာ စွန် ့ပစစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် ေန္တရာယ်ြရှအ
ိ သာ
စွန် ့ထုတ်ပစ္စည်းြျား သိုအလှာင်အရးနှင့် သယ်ယူပုိ ့အောင်အရးကဲ့သုိ ့အသာ လုပအ
် ောင်ချက်ြျားေား စဉ်ေက်ြမပတ်
အောင်ရွက်အနပါသည်။

လုပင
် န်းစဉ်ြျားေား

ကုြ္ပဏီြစ
ှ စ်အေးအရးေဖွဲ ့ြျားြှ

သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်စီြခ
ံ န် ့ခွြ
ဲ ှုစနစ်နှင့်ေညီ

ဥပအဒြျားနှင့ေ
် ညီ

တအသွြတိြး်

ေရာရှိြျားနှင့်

တိကျြှနက
် န်မပည့်စုံအောင်

စီြံကွပက
် ဲ

ကကီး ကပ်လျက် ရှိပါသည်။ ဥပအဒနှင့ေ
် ညီ အောင်ရွက်ချက်ြျား၏ ေကျိုးရလဒ်ေား စီြံခန် ့ခွြ
ဲ ှုေဖွဲ ့ထံသို ့
သုံးလတစ်ကကိြ် ကျင်းပအနကျမဖစ်အသာ စီြံခန် ့ခွြ
ဲ ှုသံးု သပ်အရးေစည်းေအဝး၌ ေစီရင်ခံတင်မပပါသည်။ Proven
ြှ သက်ေုင
ိ ရ
် ာ ဥပအဒြျား၊ စံနှုန်းြျားနှင့ေ
် ညီ အောင်ရွက်အနပပီး ေဖွဲ ့ေစည်းြှ အောင်မြင်ြရ
ှု ရှိရန် ကကိုးပြ်း
အောင်ရွက်အနြှုြျားနှင့် Proven ေား သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်နင
ှ လ
့် ိုက်အလျာညီအထွမဖစ်သည့် ထိပတ
် န်းကုြဏ
္ပ ီ
တစ်ခုမဖစ်ရန် အပးေပ်အနြှုြျားေား ေသိေြှတ်မပုပါသည်။
2019 Activity Report
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စွန် ့ပစ်ေညစ်ေအ ကးြျား
စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းြျားစွန် ့ပစ်ရာတွငလ
် ည်း စက္က ူစွန် ့ပစ်ပစ္စည်းြျား၊
ပလတ် စတစ်စန
ွ ် ့ပစ်ပစ္စည်းြျား၊ ေအထွအထွစွန် ့ပစ်စ္စည်းြျား၊
ေန္တရာယ်ရှိအသာ စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းေမဖစ် ေြျိုးေစား အလးြျိုး
ခွမဲ ခားကာ စွန် ့ပစ်လျက်ရှိသည်။ ေြျိုးေစားတစ်ခုချင်းစီေား
သင်အ
့ လျာ်အသာနည်းလြ်းြျားမဖင့် စီြံအောင်ရွက်လျက် ရှိပါ
သည်။ စက္က ူနှင့် ပလတ်စတစ်ေညစ်ေအ ကးြျားေား စွန် ့ပစ်
ပစ္စည်းြျား မပန်လည်ေသုံးမပုသည့်စနစ်ေား ကျင့်သံးု မခင်းမဖင့်
သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ေား ေိးု ကျိုးမဖစ်အစမခင်းကို အလျာ့ချနိုင်
အစရန် တေင့်မပန်လည် ေသုံးမပုြည့်ဝယ်သူြျားထံ အရာင်းချ
လျက်ရှိပါသည်။ ေန္တရာယ်ရှိအသာစွန် ့ပစ်ေရည်ြျားေား စွန် ့
ပစ်အရ မပန်လည်မပုမပင်အရး စက်ရုံြျားသို ့ ပိက
ု ်လိုင်းြှတေင့်

Waste Disposal

ပို ့အောင်ပပီး မပုမပင်အမပာင်းလဲကာ စွန် ့ထုတ်ပါသည်။ ေန္တရာယ်
ရှိအသာ စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းြျားေား နိင
ု င
် အ
ံ တာ်စည်ပင်သာယာအရး
ေဖွဲ ့ြျားနှင့် ပူးအပါင်းအောင်ရွက်ကာ စွန် ့ပစ်ပါသည်။

စွန် ့ပစ်အရြျား
စွန် ့ပစ်အရြျားေားလုံးေား စွန် ့ပစ်အရမပုမပင်အမပာင်းလဲအရးစက်ရုံသုိ ့ ပို ့အောင်ပါသည်။ စွန် ့ပစ်အရးမပုမပင် အမပာင်း
လဲအရးစနစ်ေား

ေသုံးမပုပပီး

တေင့်မပန်လည်ရရှိလာအသာ

အရေချို ့ေား

ေိြ်သာြျားအေးအ ကာမခင်းနှင့်

ဥယျာဉ်မခံအမြစိုက်ပျိုးမခင်းြျားတွင် ေသုံးမပုပါသည်။ ထိုသုိ ့ေသုံးမပုမခင်းြျားက အရေရင်းေမြစ်သးုံ စွဲမခင်းကို
တစ်နှစ်လျှေင် ၅,၃၀၀ m3 ေထိ အလျာ့ချရာတွင် ေအထာက်ေကူမပုခဲ့ပါသည်။ အရေရင်းေမြစ် ေလုေ
ံ အလာက်
ြရရှသ
ိ ည့် အနရာြျားတွင် Proven ြှ အမြအောက်အရကို တစ်နှစ်လျှေင် ၇၀,၀၀၀ m3 ခန် ့သုံးစွဲပပီး ထိအရာက်ြှု
ြရှိအသာ စက်ပစ္စည်းြျားေား ေချိနန
် ှင့်စွြး် ေင် ေုးံ ရှုံးြှုြရှအ
ိ စရန် ထိအရာက်ြရ
ှု ှိအသာ စက်ြျားနှင့် အမပာင်းလဲ
ခဲသ
့ ည်။

Waste Water Treatment Plant

Water Recycling
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စွြ်းေင်နှင့်ဖန်လုံေိြ်ဓာတ်အငွ ထု
့ တ်လွှတ်ြှုြျား
Proven ြှ စွြ်းေင်စြ
ီ ံခန် ့ခွြ
ဲ ှုအကာ်ြတီေား ၂၀၁၅ ခုနှစ်ေကုနြ
် ှ စတင်ဖွဲ ့စည်းပပီး စွြ်းေင်စီြခ
ံ န် ့ခွအ
ဲ ရး
ကျင့်ထုံးြျားေား ကျင့်သံးု လာခဲ့ပါသည်။ စက်ရုံြျားြှ စွြ်းေင်အချွတာအရးေား မြှင့တ
် င်ရန် စွြ်းေင်ြဝ
ူ ါဒြျား၊
ရည်ြန
ှ ်းချက်ေစီေြံြျားနှင့် လုပထ
် ုံးလုပန
် ည်းြျားေား အလ့လာပပီး လိုက်နာကျင့်သံးု ခဲပ
့ ါသည်။
ဝန်ထြ်းြျားေားလုံးသည်လည်း
ပူအပါင်းပါဝင် ကပါသည်။

စွြ်းေင်အချွတာအရးလုပအ
် ောင်ချက်ြျားေား

စက်ရုံြှ

စွြ်းေင်စီြခ
ံ န် ့ခွြ
ဲ ှုစနစ်၏

ေအကာင်ေထည်အဖာ်ရာတွင်

ကျွြ်းကျင်ပညာရှငြ
် ျားေား

ဖိတ် ကားကာ

UNIDO နှင့် ပူးအပါင်းပပီး CASO ေသိပညာနှင့် စွြ်းေင်ေား ေကျိုးထိအရာက်စွာသုံးစွဲနုင
ိ အ
် ရးသင်တန်းြျား
ေား ပို ့ချအပးခဲ့ပါသည်။ စွြ်းေင်အချွတာအရးလုပအ
် ောင်ြေ
ှု ား ၂၀၁၆ ခုနှစ်ြှ စတင်ကာ စီြံအောင်ရွက်ခသ
ဲ့ ည်။
စွြ်းေင်အချွတာအရးလုပအ
် ောင်ြှုြျား

ဥပြာ
ရုံးခန်းြျားေားလုံးနှင့် ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်အရးေအောက်ေဦးြျား

စွြ်းေင်အချွတာအစနိုင်အသာ ြီးေိြ်ြျား

တွင် LED ြီးြျား၊ ပိုြိုထိအရာက်အသာ စက်ပစ္စည်းြျားေား ေစား

ေသုံးမပုမခင်း

ထိုးလဲလှယ်မခင်း
ခဲသတ္တ ုေခိုးေအငွ ြျား၊
့

ပုံအသြှ ေရှင်မဖစ်အောင် အမပာင်းလဲမခင်း

ေက်ေစ်ေခိုးေအငွ ြျားနှ
့
င့်

ဖုန်စုပ်စက်

ြျား၏ ကကိြ်နှုန်းစနစ်ေား ထိန်းညှိအပးမခင်း
ြလိုေပ်အသာေအမခေအနြျားတွင်

အလဒဏ်ကာကွယ်ရန်

ခလုတ်

ယိုစိြ့်ြှုြျားနှင့် စွြ်းေင်ေုံးရှုံးြှုြျားေား

ေဖွင့်ေပိတ်ေား

အလျာ့ချမခင်း

ထုတ်လုပ်ြှု မဖစ်အပါ်အစရန် ေလင်းအရာင်ေား အလျာ့ချအပးမခင်း

မပင်ေင်ထားရှိပပီး

လုပ်ငန်းအောင်ရွက်ြှု
အလထုဖိေားထက်မြင့်အသာ စနစ်ေား
ြွြ်းြံအပးမခင်း

သင့်အတာ်အသာ

ပိုြိုမြှင့်တင်နိုင်အစရန်

ေလင်း

ဓာတ်အငွ ဖိ့ သိပ်စက်

ေားြျား အလျာ့ချနိုင်အစရန် (ပိုက်လိုင်းြျားနှင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ
ြျားေား မဖတ်သန်းသွားအသာ ဖိေားြျား)

ကားခံသိုအလှာင်အရး

စည်ြျားေား ထပ်အောင်းထားရှိမခင်း
ထုတ်လုပ်အရးလုပ်ငန်းအောင်ရွက်အနအသာ

အနရာေချို ့တွင်

အန

အန ့ဘက်တွင် စွြ်းေင်သုံးစွဲြှုေား

ေလင်းေအရာင်ေား အကာင်းစွာေသုံးမပုနိုင်အစရန် ေလင်းအရာင်

အလျာ့ချမခင်း

မဖတ်သန်းသွားလာနိုင်သည့်ေြိုးြျားေား စီြံအောင်ရွက်အပးမခင်း

ပင်ြလျှေပ်စစ်မဖတ်အတာက်အရးကိရိယာြှ

ြီးထွန်းသည့် ေပိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်အရးေပိုင်းေား ခွဲမခားရန် ေလို

ေလိုေအလျာက်လျှေပ်စစ်မဖတ်အတာက်အပး

ေအလျာက် ြီးမဖတ်အတာက်အပးအသာ ကိရိယာြျားေား တပ်ေင်

အရးကိရိယာြျားေား အမပာင်းလဲေသုံးမပု

မခင်း

မခင်း

ေကျိုးရလဒ်


ကျွန်ုပ်တို ့သည် ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ေ
် တွင်း ၁,၃၂၉.၇၁၈ kWh သုံးစွဲခဲ့ပပီး ဖန်လုံေိြဓ
် ာတ်အငွ ထု
့ တ်လွှတ်ြသ
ှု ည်
၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ေ
် တွင်း ပျှေြ်းြျှေေားမဖင့် ၈.၇ တန် CO2.Eq ရှိခဲ့သည်။
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လူြှုေဖွဲ ့ေစည်း


Proven သည် မြန်ြာလူ ့အဘာင်ေဖွဲ ့ေစည်းေား ကူညီအထာက်ပ့လ
ံ ျက်ရှိပါသည်။



၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ေ
် တွင်း ပရဟိတလုပင
် န်းြျားတွင် ကျပ် ၈.၆၅ သန်းခန် ့ သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။



ကျွန်နုပ
် တ
် ို ့ကုြ္ပဏီသည် ေခွနေ
် ြျားေုံးထြ်းအောင်အသာ ေခွနထ
် ြ်းြျားစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့်ေတွက်
လည်း ဂုဏ်ယူြပ
ိ ါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ေ
် တွက် ကျပ် ၉၅၄.၃၀ သန်းခန် ့ထြ်းအောင်ြည်ဟုလည်း ခန် ့ြှနး်
ထားပါသည်။

ကုြ္ပဏီ၏ လူြှုတာဝန် သိတတ်ြှု (Corporate Philanthropy)
ကုြ္ပဏီေအနမဖင့် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအရးနှစ်ေတွက် ရသုံးြှန်းအမခအငွစာရင်းတွင် အငွကျပ် ၃၀ သန်း လျာထားပပီး လူြှု
အရးေသင်းေဖွဲ ့ြျားေား လှူဒါန်းမခင်း၊ ကျန်းြာအရးပညာအပးအဟာအမပာပွဲြျား မပုလုပမ် ခင်း၊ စုအပါင်းအသွးလှူ
ပွမဲ ပုလုပမ် ခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး် သိြး် အရးေတွက် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမခင်း စသည့် လူြတ
ှု ာဝန်သိတတ်ြှု လုပင
် န်း
ြျားေား စနစ်တကျ တက်ကကစွာ ပါဝင်အောင်ရွက်လျှေက် ရှိပါသည်။
Proven ကုြ္ပဏီ၏ ေုပ်ချုပ်ြှုဒါရိုက်တာသည် ရန်ကုန်တိုင်းအဒသကကီးလူငယ်စွနဦ့် းတီထွငစ
် ြ
ွ ်းအောင်ရှငြ
် ျား
ေသင်း (YRYEA)တွင် ဥက္က ဌေမဖစ်လည်းအကာင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းအဒသကကီးအြာ်အတာ်ယာဉ်ေပိုပစ္စည်းလုပင
် န်း
ရှင်ြျားေသင်း (YACSAA)တွင် ဥက္က ဌေမဖစ်လည်းအကာင်း တာဝန်ယူအောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ
စွနဦ့် းတီထွငလ
် ုပ်ငန်းရှငြ
် ျားေသင်း (MYEA) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငစ
ံ က်ြက
ှု ုန်ထုတ်လုပသ
် ူြျားေသင်းတွငလ
် ည်း
ေလုပ်ြအ
ှု ောင်အကာ်ြတီဝင်ေမဖစ်

အောင်ရွက်အနပပီး

Myanmar

Barcode

Association

တွငလ
် ည်း

ေအထွအထွေတွင်းအရးြှူးေမဖစ် တာဝန်ယူအောင်ရွက်လျက် ရှပ
ိ ါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်စိြး် လန်းစိုအမပအရးသစ်ပင်စိုက်ပအ
ွဲ တာ်
(မြအရွပင်သဒ္ဓြ္မသခ
ု ရိပ်သာ)
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၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီေင်ခံစာ

ထုတ်မပန်အ ကညာမခင်း
စံနှုန်းြျား
Proven ကုြ္ပဏီြှ အောက်ပါစံနှုန်းြျားေား လက်ခက
ံ ျင့်သံးု လျက် ရှိပါသည်။

SDG

ရှင်းလင်းချက်ြျား

ေကျိုးရလဒ်ြျား

ကျွန်ုပ်တို ့၏ထုတ်ကုန်ြျားသည် အနရာတိုင်းတွင် လူ



ဘက်ထရီသုံးစွဲသူြျားတွင်

တိုင်းေတွက် ေကျိုးမဖစ်ထွန်းအစနိုင်ြည့် ယာဉ်ြျား၊

မပည့်စုံအကာင်းြွန်အစခဲ့သည်။



ကုြ္ပဏြ
ီ ှလည်း ပိုြိုအကာင်း

ေအကာင်ေထည်အဖာ်



၂၀၁၉ ခုနှစ်ေတွင်း ဝန်ထြ်း (၆၂) ဦးေား
ရာထူးတိုးမြှင့်အပးခဲ့ပပီး ပိုြိုတာဝန်ယူ လုပ်
ကိုင်အစခဲ့ပါသည်။

အောင်


ရွက်အပးအနပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို ့ကုြ္ပဏီတွင် ဝန်ထြ်း ၇၀၀ အကျာ်
ေလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။.

မြန်ြာနိုင်ငံတည်အောက်နိုင်အရးေတွက်

နည်းလြ်းြျားေား

ကျွန်ုပ်တို ့သည် အဖာက်သည် ၂,၀၀၀ ခန် ့
ေား အထာက်ပံ့အပးလျက် ရှိပါသည်။

မြန်ြာ့စီးပွားအရးဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်အရးသည် ေအရးကကီး
ြွန်အသာ

&

၁၅% မဖစ်သည်။


သည့်ေတွက် Proven

TOYO

Lion ေြှတ်တံေိပ် သုံးစွဲသူြှာ ၁ဝ% ြှ

အြာ်အတာ်ေိုင်ကယ်ြျားနှင့် ေလင်းအရာင်ြျား အပးပို ့
အထာက်ပံ့အပးနိုင်သည့်ေတွက် မြန်ြာနိုင်ငံေား ပိုြို

အြာ်အတာ်ကား ဘက်ထရီနှင့် ြီးထွန်းေိုး

၂၀၁၉ ခုနှစ်ေတွင်း ဝန်ထြ်း ၃၇၈ ဦးေား
ေလုပ်ခန် ့ေပ်ခဲ့ပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံေနာဂတ်ေတွက် ေအရးပါအသာ ေကျင့်
ပျက်မခစားြှုေျားေား ေအရးယူပပီး ပိုြိုအကာင်းြွန်



ေကျင့်ပျက်မခစားြှုြျားေား

ေန် ့ကျင်

အသာ နည်းလြ်းေား ေသုံးမပုမခင်း။

အသာ ေစိုးရဌာနြျားတည်အောက်အရးတွင် ပါဝင်ကူ
ညီအောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
Proven ကုြ္ပဏီြှ ေအရးပါအသာ ရှယ်ယာရှင်ြျား
ပူးအပါင်းအောင်ရွက်ကာ ပိုြိုအကာင်းြွန်အသာ စီးပွား
အရးလုပ်ငန်းခွင် ေအမခေအနေား ဖန်တီးလျက် ရှိပါ
သည်။
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Proven ြှ မြန်ြာနိုင်ငံေရပ်ရပ်ရှိ ေဖွဲ ့
ေစည်း ေြျိုးြျိုးေား ေားအပးအထာက်ပံ့
လျက် ရှိပါသည်။

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီေင်ခံစာ

ေချက်ေလက်ြျား
ကျွန်ုပ်တို ့၏လုပအ
် ောင်ချက်ြျားေား အောက်ပါဇယားေတိုင်း ေကျဉ်းချုံးအဖာ်မပလိုက်သည်။ KPI သတ်ြတ
ှ ်
ချက်တစ်ခုစီေတွက် နယ်ပယ်၊ တန်ဖိုးနှင့် GRI စံနှုန်းေညွှနး် ကိနး် ြျားမဖင့် အဖာ်မပထားပါသည်။ လတ်တ
အလာတွင် ကျွန်ုပ်တို ့၏ေချက်ေလက်ြျားေား မပင်ပေဖွဲ ့ေစည်းြျားြှ စစ်အေးထားမခင်း ြရှိပါ။

GRI

SDG

စံနှုန်းြျား

စည်းြျဉ်းြျား

၇၃၄

GRI 102

SDG 8

%

၇၅%

GRI 102

SDG 8

မပည့်ြီသည်

%

၂၅%

GRI 102

SDG 8

၁၈ ြှ ၃၀ နှစ်ေတွင်း

မပည့်ြီသည်

%

၆၉%

GRI 102

SDG 8

HR

၃၁ ြှ ၅၉ နှစ်ေတွင်း

မပည့်ြီသည်

%

၃၀%

GRI 102

SDG 8

HR

၆၀ နှစ်နှင့်ေထက်

မပည့်ြီသည်

%

၁%

GRI 102

SDG 8

HR

ြန်အနဂျာ (၅.၀၄%)

မပည့်ြီသည်

ဦး

၃၇

GRI 102

SDG 8

HR

ေြျိုးသြီးြန်အနဂျာ %

မပည့်ြီသည်

%

၃၂%

GRI 405

SDG 8

မပည့်ြီသည်

ဦး

၃၄

GRI 102

SDG 8

မပည့်ြီသည်

%

၄၇%

GRI 405

SDG 8

ေအ ကာင်းေရာ

KPI

HR

လူဦးအရစုစုအပါင်း

HR

ေတိုင်းေတာ

ယူနစ်

၂၀၁၉

မပည့်ြီသည်

ဦး

ေြျိုးသားဦးအရ

မပည့်ြီသည်

HR

ေြျိုးသြီးဦးအရ

HR

HR
HR

ရာထူးမြင့်ဝန်ထြ်းြျား
(၄.၆၃%)
ရာထူးမြင့်ေြျိုးသြီး
ဝန်ထြ်းြျား %

သတ်ြှတ်ချက်

HR

ဝန်ထြ်းြျား (၇၇.၆၆%)

မပည့်ြီသည်

ဦး

၅၇၀

GRI 102

SDG 8

HR

ေြျိုးသြီးဝန်ထြ်း %

မပည့်ြီသည်

%

၂၁%

GRI 405

SDG 8

မပည့်ြီသည်

%

၁%

GRI 102

SDG 8

မပည့်ြီသည်

နာရီ

၁,၄၉၃

GRI 404

SDG 8

မပည့်ြီသည်

%

၆၇%

GRI 404

SDG 8

မပည့်ြီသည်

နာရီ

၂

GRI 404

SDG 8

မပည့်ြီသည်

ဦး

၃၇၈

GRI 102

SDG 8

မပည့်ြီသည်

%

၁၉%

GRI 405

SDG 8

မပည့်ြီသည်

ဦး

၆၂

GRI 405

SDG 8

မပည့်ြီသည်

%

၃၂%

GRI 405

SDG 8

HR

ကာလတိုစာချုပ်မဖင့်
ငှားရြ်းထားအသာ %

HR

အလ့ကျင့်သင် ကားအပးမခင်း

HR

သင်တန်းချိန်ေအရေတွက်

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

အလ့ကျင့်သင် ကားအပးထား
အသာ ဝန်ထြ်း %
ဝန်ထြ်းတစ်ဦးလျှေင် ပျှေြး် ြျှေ
သင် ကားအပးအသာနာရီ
လုပ်ငန်းခွင်ေအမခေအန
ေလုပ်ခန် ့ထားအသာ
ဝန်ထြ်းေအရေတွက်
ေလုပ်ခန် ့ထားအသာ
ေြျိုးသြီး %
ရာထူးတိုးမြှင့အ
် ပးလိုက်အသာ
ဝန်ထြ်းေအရေတွက်
ရာထူးတိုးမြှင့အ
် ပးလိုက်အသာ
ေြျိုးသြီးရာခိုင်နှုနး်
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၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီေင်ခံစာ

အဘးကင်းလုံမခုံအရးေစီေစဉ်
HR

တွင် တင်မပထားအသာေစီရင်

မပည့်ြီသည်

ကကိြ်

၄၀

GRI 403

SDG 8

မပည့်ြီသည်

ခု

၀

GRI 403

SDG 8

မပည့်ြီသည်

%

၃%

GRI 403

SDG 8

ခံစာ ေအရေတွက်
HR
HR

ြအတာ်တေြှုေအရေတွက်
(မပင်းထန်အသာ)
ေအ ကာင်းြဲ့ေုလုပ်ပျက်ကွက်
နှုနး် (ပျှေြး် ြျှေ)

HR

လုပ်ငန်းခွငတ
် ွင်း အသေုံးနှုနး်

မပည့်ြီသည်

%

၀%

GRI 403

SDG 8

HR

ေလုပ်ထွက်နှုန်း (ပျှေြး် ြျှေ)

မပည့်ြီသည်

%

၇%

GRI 401

SDG 8

သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်
သဘာ၀

ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိြှု/ ြအတာ်

ပတ်ဝန်းကျင်

တေမဖစ်ြှု ေအရေတွက်

ညစ်ညြ်းြှု

မပည့်ြီသည်

ခု

၀

GRI 306

SDG 12

စွြ်းေင်

သဘာ၀ပတ်ဝန်း
ကျင်

ဒီဇယ်သုံးစွဲြှုပြာဏ

မပည့်ြီသည်

ဂါလန်

၅၀,၄၆၉

GRI 302

SDG 13

မပည့်ြီသည်

KWH

၁,၆၃၀,၂၉၀

GRI 302

SDG 13

လျှေပစ
် စ်သုံးစွဲြပ
ှု ြာဏ

မပည့်ြီသည်

KWH

၁၁,၂၂၂,၄၀၀

GRI 302

SDG 13

စွြ်းေင်သုံးစွဲြှုပြာဏ

မပည့်ြီသည်

KWh

၁,၃၂၉,၇၁၈

GRI 302

SDG 13

သဘာ၀

သဘာ၀ဓာတ်အငွ သု
့ ံးစွဲြှု

ပတ်ဝန်းကျင်

ပြာဏ

သဘာ၀
ပတ်ဝန်းကျင်
သဘာ၀
ပတ်ဝန်းကျင်

ကာဗွန်
သဘာ၀
ပတ်ဝန်းကျင်

ကာဗွန်ထုတ်လုပ်ြှု (ပျှေြး် ြျှေ)

မပည့်ြီသည်

Tones
CO2 Eq

၈.၇

လူြှုေသိုင်းေဝန်း
လူြှုပတ်ဝန်းကျင်
လူြှုပတ်ဝန်းကျင်

စုံးစြ်းစစ်အေးြှု
ေအရေတွက်
ေခွနထ
် ြ်းအောင်ြှု

GRI 305

SDG 13

လူြှုေသိုင်းေဝန်း
မပည့်ြီသည်
မပည့်ြီသည်

ခု
ကျပ်
(သန်း)

၆
၉၅၄.၃၀

SDG 7
GRI 203

SDG 8

ပရဟိတလုပ်ငန်း
လူြှုပတ်ဝန်းကျင်
လူြှုပတ်ဝန်းကျင်

လှူဒါန်းြှုြျား
ေကျိုးသက်အရာက်ြှုရှိအစခဲ့
သည့် မပည်သူေအရေတွက်
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မပည့်ြီသည်
မပည့်ြီသည်

24

ကျပ်
(သန်း)
ဦး

၈.၆၅

GRI 203

၁၀၀၀+

GRI 203

SDG 8
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