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ကမ္ပဏအီမည ် Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd. (MTSH) 

Code ၀၀၀၀၂ ISIN code MM၀၀၀၀၂၀၀၀၀၄ 

စတငတ်ညေ်ထာငသ်ည့ေ်န ့ ၂၀၁၃ ခနစှ၊် ေမလ ၃ ရက် ဥက္က ဌ ဦးဝငး်ေအာင ်

စမံီအပ်ချုပ်သ ဦးသနိး်ဟန(်အပ်ချုပ်မဒါရိက်တာ)

စာရငး်ဝငြ်ဖစသ်ည့်ေန ့ ၂၀၁၆ ခနစှ၊် ေမလ ၂၀ ရက် ဘ ာေရးနစှ ် ဧြပီလ ၁ မှ မတ်လ ၃၁ ထ ိ

အများြပညသ်သိ ့ 
ထတ်ေရာငး်ထားသည့ ်
ရှယ်ယာ 

၃,၈၉၂,၉၁၅ ရှယ်ယာ 
(၂၀၁၆ ခနစှ၊် ေမလ ၁၉ ရက်)

ထည့ဝ်ငြ်ပီး 
ရငး်နှးီေင ွ

ြမနမ်ာကျပ် ၃၈,၉၂၉,၁၅၀,၀၀၀ 

(၂၀၁၆ ခနစှ၊် ေမလ ၁၉ ရက်) 

ဖနး်နပံါတ် ၀၁-၂၃၀၁၇၇၂-၃ အးီေမးလိပ်စာ info.mtsh@gmail.com.com 

လိပ်စာ ကနသ်ညစ်က်မအသငး်ချုပ်ရံး၊ အေပါ်ဆးံအထပ်၊ အမှတ် ၂၉၊ မငး်ရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ 
လမ်းမေတာ်ြမို့နယ်၊ ရနက်နြ်မို ့၊ ြပညေ်ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနငိင်ေံတာ ်

လပ်ငနး် MTSH သည ် ြမနမ်ာနငိင်ရိှံ အမ်ိြခံေြမဖ့ံွ ြဖိုးတညေ်ဆာက်မလပ်ငနး်များ 
လပ်ကိငေ်နသည့ ်အြခားကမ္ပဏမီျားတွင ်ရငး်နှးီြမှုပ်နှမံများြပုလပ်၍ အစရှယ်ယာများ 
ပိငဆ်ငိသ်ည့ ်အများပိငက်မ္ပဏတီစခ်ြဖစပ်ါသည။် MTSH ကမ္ပဏကီိ ရှယ်ယာအများစ 

ပိငဆ်ငိသ် ၉ ဦးြဖင့ ်အဓိကပါဝငဖ့ဲွ်စညး်ထားသည့ ်ြမနမ်ာပးေပါငး်ေကာပိ်ေရးရှငး်အဖ့ဲွ မှ 

သလီဝါအထးစးီပွားေရးဇနဖ့ံွ် ြဖိုးေရးလပ်ငနး်တွင ် ပါဝငလ်ပ်ကိငရ်န ် ရညရွ်ယ်ချက်ြဖင့ ်
စတငတ်ညေ်ထာငခ်ဲပ့ါသည။် သလီဝါအထးစးီပွားေရးဇနသ်ည ် ြမနမ်ာအစးိရနငှ့ ်
ဂျပနအ်စးိရတိပ့ေပါငး်၍ ဖ့ံွ ြဖိုးတညေ်ဆာက်ရန ် သေဘာတလပ်ကိငေ်နသည့် စက်မ 

နယ်ေြမတစခ်ြဖစြ်ပီး ေထာက်ပံ့ပိေ့ဆာငေ်ရးဇနမ်ျား၊ လေနထငိရ်ာနငှ့ ်စးီပွားေရးဆငိရ်ာ 
ဖ့ံွ ြဖိုးတညေ်ဆာက်မများလညး် ပါဝငပ်ါသည။် 
 

MTSH၏ အဓိကစးီပွားေရးလပ်ငနး်များမှာ ေအာက်ပါအတိငး်ြဖစပ်ါသည။် 
- Zone A Project ၏ ဖွံ့ ြဖိုးမ၊ တညေ်ဆာက်မ၊ ေစျးကွက်ြမှင့တ်ငမ်၊ 

အငာှးချထားြခငး်၊ အေရာငး်နငှ့ ် လပ်ငနး်လညပ်တ်မများ လပ်ကငိလ်ျက်ရှိသည့ ်
ဖက်စပ်ကမ္ပဏတီစခ်ြဖစေ်သာ Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. 

(MJTD) တွင ် ရငး်နှးီြမှုပ်နှြံခငး်။ MTSH သည ် MJTD တွင ် အစရှယ်ယာရှင ်

တစဦ်း ြဖစသ်ည့အ်ြပင ် MJTD နငှ့စ်မံီခန ့ခ်ွမဲဆငိရ်ာ သေဘာတစာချုပ်ကိလည်း 
ချုပ်ဆထိားသည။် 



- MTSH သည ်သလီဝါအထးစးီပွားေရးဇန ်Zone A Project အတွက် ငာှးရမ်းမည့ ်
သများနငှ့ ် ေနရာချထားေပးသများအား သးီြခားရှာေဖွ ကမ်းလှမ်းမများ ြပုလပ် 

နငိရ်န ် MJTD နငှ့ ် ေစျးကွက်ြမှင့တ်ငြ်ခငး်ဆငိရ်ာ သေဘာတစာချုပ် 

တစရ်ပ်ကိလညး် ချုပ်ဆထိားပါသည။် 
- Zone A Project ၏ လေနထငိရ်ာနငှ့ ်စးီပွားေရးဆငိရ်ာအစတိ်အပိငး်အား ဖ့ံွ ြဖိုးမ၊ 

တညေ်ဆာက်မ၊ ေစျးကွက်ြမှင့တ်ငမ်၊ အငာှးချထားြခငး်၊ အေရာငး်နငှ့လ်ပ်ငနး် 
လညပ်တ်မများလပ်ေဆာငမ်ည့ ်Thilawa Property Development (TPD) တွင ်

ရငး်နှးီြမှုပ်နှြံခငး်။ 
- သလီဝါအထးစးီပွားေရးဇနန်ငှ့ ်၄ငး်၏အစတ်ိအပိငး်အချို့ (Zone A ဧရိယာအြပင)် 

ဖွံ့ ြဖိုးတညေ်ဆာက်မတွင ် MTSHဒါရိက်တာများ၏ ဆးံြဖတ်ချက်အရ ပါဝင ်

လပ်ကိငြ်ခငး်။ 
 

MTSHကမ္ပဏသီည ် ေရရှညအ်ကျိုးစးီပွားြဖစထ်နွး်ေစရနအ်တွက် သလီဝါ 
စးီပွားေရးဇနရ်ှိအြခား အမိ်ြခံေြမဖ့ံွ ြဖိုးတည်ေဆာက်မလပ်ငနး်များနငှ့ ် ြမနမ်ာနငိင်ရိှံ 

အြခားအမ်ိြခံေြမဖ့ံွ ြဖိုးတညေ်ဆာက်မလပ်ငနး်များတွင ် ကျွနပ််တိ၏့ 

သငး်ဖ့ဲွ မှတ်တမ်းနငှ့ ် စညး်မျဉ်းများ၊ အြခားသက်ဆငိရ်ာဥပေဒများနငှ့အ်ည ီ

ရငး်နှးီြမှုပ်သာွးရန ် စစီဉ် ထားပါသည။် ေနာငန်စှအ်နညး်ငယ်အထ ိ

ကမ္ပဏ၏ီဝငေ်ငအွများစသည ် MJTD၊ TPD နငှ့ ် လက်ရှိလပ်ငနး်များမှ ရရှိမညဟ် 

ခန ့မ်ှနး်ထားေသာ်လညး် ကမ္ပဏအီေနြဖင့ ် ပံမှနဝ်ငေ်ငရွရှိရနန်ငှ့ ်
ဝငေ်ငအွရငး်အြမစမ်ျားပိမိများြပားေစရနအ်တွက် ကမ္ပဏအီား ချဲ့ထငွရ်န ်

လိအပ်ေြကာငး်နားလညသ်ေဘာေပါက်ပါသည။် 
 

ဒါရိက်တာအဖွဲ့ဝငမ်ျား  ဦးဝငး်ေအာင ်( ဥက္က ဌ ) 

 ဦးသမ်ိးေဝ @ Mr. Serge Pun ( ဒဥက္က ဌ ) 

 ဦးခငေ်မာငေ်အး ( ဒဥက္က ဌ ) 

 ဦးသနိး်ဟန ်@ ကိဟနသ်နိး် (မနေ်နဂျငး်ဒါရိက်တာ) 

 ေဒါက်တာေအာငထ်နွး်သက် ( Independent Director) 

 ဦးတငထ်ဋွဦ်း ( Independent Director) 



 ဦးထနွး်လွင ်( ဒါရိက်တာ ) 

 ဦးညခီင ်(ဒါရိက်တာ) 

 ဦးတငေ်မာငလ်ိင ်( ဒါရိက်တာ) 

 ေဒါက်တာဉာဏသ်စလိ်င ်( ဒါရိက်တာ) 

 ဦးေအာငစ်းိသာ ( ဒါရိက်တာ) 

Website http://www.mtshmyanmar.com 

အဓိကေငေွချးသက်ေသခံ 

လက်မှတက်မ္ပဏ ီ

 CB Securities Ltd. 

စာရငး်စစ ် Win Thin & Associates 

ကမ္ပဏ၏ီသမိငး်ေြကာငး် 
အကျဉ်းချုပ် 

၂၀၁၃ ခနစှ၊် ေမလ ၃ ရက် - MTSH အား ကမ္ပဏအီက်ဥပေဒအရ ေအာက်ပါအဓိက 

ရှယ်ယာရှငမ်ျားမှ အများပိငက်မ္ပဏလီီမိတက်အေနြဖင့ ် ြမနမ်ာနငိင်တွံင ် ဖ့ဲွစညး် 
တညေ်ထာငခ်ဲ့ပါသည။် အဓိကအစရယှ်ယာရှငမ်ျားေရွးချယ်ရာတွင ်သတ်မှတ်ထားသည့ ်
အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်သည့ ် ရငး်နှးီြမှုပ်နှသံများကိ UMFCCI မှ ဖိတ်ြကားချက်ြဖင့ ်
ေရွးချယ်ေပါငး်စညး်ခ့ဲြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 
 

- First Myanmar Investment Company Limited သိမ့ဟတ် FMI 

- Golden Land East Asia Development Limited သိမ့ဟတ် GLAD 

- Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Limited 
သိမ့ဟတ် MAPCO 

- Myanmar Agricultural & General Development Public Limited 
သိမ့ဟတ် MAGDPL 

- Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO) သိမ့ဟတ် 

MEICO 
- Myanmar Sugar Development Public Company Limited သိမ့ဟတ် MSD 

- Myanmar Technologies and Investment Corporation Limited သိမ့ဟတ် 

MTI 
- National Development Company Group Limited သိမ့ဟတ် NDCG 

- New City Development Public Company Limited သိမ့ဟတ် New City 

Development 
 



၂၀၁၃ ခနစှ၊် ေအာက်တိဘာလ ၂၉ ရက် - Zone A Project ၏ ဖွံ့ ြဖိုးမ၊ တညေ်ဆာက်မ၊ 
ေစျးကွက်ြမင့တ်ငမ်၊ အငာှးချထားြခငး်၊ အေရာငး်နငှ့ ် လပ်ငနး်လညပ်တ်မများ 
လပ်ကိငရ်နအ်တွက် MJTD တညေ်ထာငြ်ခငး်နငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ MTSH သည ် Thilawa 

Special Economic Zone Management Committee (Thilawa SMC) နငှ့ ်MMS 

Thilawa Development Co., ltd (MMSTD) တိန့ငှ့ ် ဖက်စပ်ကမ္ပဏသီေဘာတ 

စာချုပ် ချုပ်ဆခိဲပ့ါသည။် ထိေ့နာက်MJTD တွငJ်apan International Cooperation 

Agency (JICA) အေနြဖင့ ်ပါဝငန်ငိရ်နန်ငှ့ ်အြခားရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် MJTD 

ဖက်စပ်ကမ္ပဏသီေဘာတစာချုပ်ကိ ၂၀၁၄ ခနစှ၊် ဧြပီလ ၂၃ ရက်နငှ့ ် ၂၀၁၅ ခနစှ၊် 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေနတ့ိတွ့င ်ြပငဆ်ငခ်ဲပ့ါသည။် 
 

၂၀၁၃ ခနစှ၊် နဝိငဘ်ာလ ၃၀ ရက် - Zone A Project တညေ်ဆာက်မ ပထမအဆင့အ်ား 
တရားဝငစ်တငခ်ဲပ့ါသည။် 
 

၂၀၁၄ ခနစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၁၀ ရက် - Zone A Project အားဖံွ့ ြဖိုးမ၊ တညေ်ဆာက်မ၊ 
ေစျးကွက်ြမှင့တ်ငမ်၊ အငာှးချထားြခငး်၊ အေရာငး်နငှ့လ်ပ်ငနး်လညပ်တ်မများ 
လပ်ကိငရ်နအ်တွက် MJTD အား ပဂ္ဂလိကကမ္ပဏအီြဖစ ်ဖ့ဲွစညး်တညေ်ထာငခ်ဲပ့ါသည။် 
 

၂၀၁၄ ခနစှ၊် မတ်လ - MTSH ၏ အစရှယ်ယာ ၂,၁၄၅,၀၀၀ စအား ထည့ဝ်ငရ်န ်

အများြပညသ်အား ကမ်းလှမ်းခဲပ့ါသည။် မရငး်ရှယ်ယာတနဖိ်းအေပါ် အေြခခံထားသည့ ်
စတငက်မ်းလှမ်းသည့ေ်စျးနနး်သည ်ကျပ် ၁၀၀၀၀ ြဖစပ်ါသည။်  
 

၂၀၁၅ ခနစှ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက် - MJTD သည ် MTSH နငှ့ ် ေစျးကကွ ်

ြမှင့တ်ငြ်ခငး်ဆငိရ်ာ သေဘာတစာချုပ်ချုပ်ဆခိဲ၍့ Zone A Project ရှိ MJTD ၏ 

ငာှးရမ်းြခငး်ဆငိရ်ာ အကျိုးစးီပွားများကိ ေရာငး်ချြခငး်၊ ငာှးရမ်းြခငး် သိမ့ဟတ် 

အြခားနညး်လမ်းြဖင့စ်မံီြခငး်တိလ့ပ်ကိငရ်န ် ေအးဂျင့အ်ြဖစ ် MTSH အား 
ခန ့ထ်ားခဲပ့ါသည။် 
 

၂၀၁၅ ခနစှ၊် မတ်လ ၁၉ ရက် - MTSH သည ်Zone A Project ၏ လေနထငိရ်ာနငှ့ ်
စးီပွားေရးဆငိရ်ာ အစတ်ိအပိငး်အား ဖ့ံွ ြဖိုးမ၊ တညေ်ဆာက်မ၊ ေစျးကွက်ြမှင့တ်ငမ်၊ 
အငာှးချထားြခငး်၊ အေရာငး်နငှ့ ် လပ်ငနး်လညပ်တ်မများ လပ်ကိငရ်နအ်တွက် ၄ငး်၏ 

လက်ေအာက်ခကံမ္ပဏTီPD ကိ ဖွဲ့စညး်တညေ်ထာငခ်ဲပ့ါသည။် 
 

၂၀၁၅ ခနစှ၊် ဇလိငလ် ၂၁ ရက် - Zone A Project ၏ လေနထငိရ်ာနငှ့ ်
စးီပွားေရးဆငိရ်ာအစတိ်အပိငး်အား ဖံွ့ ြဖိုးမ တညေ်ဆာက်မ၊ ေစျးကွက်ြမှင့တ်ငမ်၊ 
အငာှးချထားြခငး်၊ အေရာငး်နငှ့ ် လပ်ငနး်လညပ်တ်မ လပ်ကိငရ်နအ်တွက် ရငး်နှးီ 



ြမှုပ်နှမံပါမစအ်ား Thilawa SMC မှ TPD သိ ့ ထတ်ေပးခဲပ့ါသည။် 
 

၂၀၁၅ ခနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ ၂၃ ရက် - Zone A Project ၏ ဖွင့ပ်ွဲ 
အခမ်းအနားကျငး်ပ၍ စးီပွားေရးလပ်ငနး်စတင ် လညပ်တ်ေနြပီြဖစေ်ြကာငး် 
ေြကြငာခဲပ့ါသည။် MTSH သည ် အနာဂါတ်တွင ် Zone B Project အား ဖံွ့ ြဖိုးမ၊ 
တညေ်ဆာက်မ၊ ေစျးကွက်ြမှင့တ်ငမ်၊ အငာှးချထားြခငး်၊ အေရာငး်နငှ့လ်ပ်ငနး် 
လညပ်တ်မများ လပ်ကိငရ်နအ်တွက် Thilawa SMC၊ MMSTD နငှ့ ် JICA တိ ့ြဖင့ ်
နားလညမ် စာချွနလ်ွှာတစရ်ပ်တွင ်လက်မှတ်ေရးထးိခ့ဲပါသည။် Zone B Project သည ်

သလီဝါအထးစးီပွားေရးဇနတ်ွင ် တညရ်ှိသည့ ် စက်မနယ်ေြမဖ့ံွ ြဖိုး တညေ်ဆာက်မ 

လပ်ငနး်တစခ်ြဖစပ်ါသည။်  
 

၂၀၁၆ ခနစှ၊် ေမလ - MTSH သည ်ရနက်နစ်ေတာအ့ပ်ိချိနး်တွင ်စာရငး်ဝငခ်ဲပ့ါသည။် 
 

 

 


