သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
Ascent Capital မွ ႏိုငင္ငတခ်ကာ အဖ႕ြဲ အစည္းမ္ား ႏိုွငင့္္ အာဆီယမဟာဗ္်ဴဟာ ရင္းႏိုွးီ ္မွ ႏို
္ သ
ွ မ္ား
ထည္င့္ င္ရင္းႏိုွးီ ထားသညး္ Myanmar Growth Fund ခ်ကင စတင္မတ
င ဆ
္ ခ်က္
စခ်ကၤာ ူ၊ ဇျ္ျ ါရီ လ ၁၄ ရခ်က္ူ၊ ၂၀၁၉ နႏိုွစ္ - စခ်ကၤာ ႏိုငင္ငတင္ မွတ္ တင္ထားးေသာ Ascent Capital
Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”) သည္ ္မျ္မာႏိုငင္ငအးေ္နစငခ်က္ Ascent Myanmar Growth Fund
I LP (“AMGF”) ခ်ကင စတင္းေ ခ်ကာင္း အသငးေ းအ ္ ါသည္္။
AMGF အးေျ္ဖင္င့္ ္မျ္မာႏိုငင္ငတင္ စားသးသႏိုွင္င့္သခ်က္ဆငင္းေသာလ ္ငျ္းမ္ားူ၊

ညားေရးူ၊ ဘ႑ားေရး

ျ္းေဆာင္မမူ၊ ခ်က္ျ္းမားေရးူ၊ ျည္း ညာူ၊ မီဒယ
ီ ာူ၊ ႏိုွငင့္္ ဆခ်က္သယ္းေရး ခ်က႑မ္ားမွ ခ်ကမၸဏီမ္ားခ်ကင အဓငခ်ကထား
ရင္းႏိုွီး္မွ ္ျသ
ွ ားမည္္ဖစ္ ါသည္္။ အဆင ါ AMGF ခ်ကင ခ်ကမာၻတစ္ ျ္း ႏိုွငင့္္ ္မျ္မာႏိုငင္ငတင္ ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမ ႏိုွငင့္္
စီး ားးေရး လ ္းေဆာင္ရာာ းေအာင္္မင္မမမတ
ွ ္တမ္းးေခ်ကာင္းမ္ား ရရွငထားသည္င့္ အဖြဲးအစည္းမ္ားူ၊ ခ်ကမၸဏီမ္ား
ႏိုွငင့္္ ဂၢလခ်က
င ရင္းႏိုွးီ ္မွ ႏို
္ ွသမ္ားမွ ါ၀င္ရင္းႏိုွီးထည္င့္ င္ထား္နင္း္ဖစ္သည္္။
ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုသ
ွ မ္ားတင္ Temasek ူ၊ အာရွဖး္ဖင းးေရးဘဏ္ (“ADB”) ႏိုွငင့္္ JG Summit Holdings
တငး ါ င္သည္္။

JG

လ ခ်က
္ ငင္လ္ခ်က္ရွငးေသာ

Summit

Holdings

သည္

ဖငလစ္ ငင္ႏိုငင္ငတင္

အႀခ်ကီးဆး းေခ်ကာ္ ငးေရးရွင္း ခ်ကီးမ္ားအျခ်က္

စငခ်က္ ္င းးေရးအးေ္နန စခ်က္မလ
မ ခ်က္မမႏိုွင္င့္ လသးခ်ကျ္လ င
္ ျ္းူ၊

စီး ားးေရးလ ္ငျ္းးေ ါင္းစ

တစ္န္ဖစ္္ ီး

အစားအးေသာခ်က္ူ၊

းေလးေ ခ်ကာင္းဆခ်က္သယ္းေရးူ၊ အငမ္္နးေ္မျွငင့္္

ဟငတယ္လ ္ငျ္းူ၊ းေရျျွငင့္ဓ
္ ာတလ ္ငျ္းူ၊

ဆခ်က္သယ္းေရးလ ္ငျ္းူ၊

စမ္းအင္ထတ္လ ္းေရးလ ္ငျ္းႏိုွငင့္္ ္ဖျ္း္ဖ်ဴးးေရာင္းန္္နင္းလ ္ငျ္းမ္ားတင္
အဓငခ်ကရင္းႏိုွးီ ္မွ ႏို
္ ွမမမ္ား ္ လ ထ
္ ားးေသာ ဘဏ္လ င
္ ျ္းမ္ားခ်ကင လ ခ်က
္ ငင္လ္ခ်က္ရသ
ွင ည္္။
အဓငခ်ကရင္းႏိုွးီ ္မွ ႏို
္ ွသမ္ားမွာ ္မျ္မာႏိုငင္ငမွ အးေအာင္္မင္ဆး ခ်ကမၸဏီမ္ားအျခ်က္ တစ္န္ဖစ္္ ီး Grand
Royal ၀ီစခ်ကီအမွတတ
္ ဆင ၏
္

င္
င ရင
ွ ္္ ဖစ္သည္င့္ Myanmar Distillery Company (“MDC Group”) ၏

တည္းေထာင္သႏိုွင္င့္ တဖ
ြဲ ခ်က္ဥခ်ကၠ႒ ္ဖစ္သ ဦးးေအာင္မငးးေခ်က္ာ္ူ၊ MDC Group ၏ တဖ
ြဲ ခ်က္တည္းေထာင္သ ႏိုွငင့္္
Asia Resource Corporation ၏ ဥခ်ကၠ႒ ္ဖစ္သ စခ်ကၤာ ႏိုငင္ငမွ Mr.Tony Chew တငး္ဖစ္သည္္။ Mr.Tony
Chew

သည္

အာဆီယရွင

လ ္းေဆာင္္ းီ းေအာင္္မင္မမမ္ား

ဖး္ဖင းဆြဲးေစ္းခ်ကခ်က္မ္ားတင္
ရွန
င းသ
ြဲ ္ဖစ္သည္္။

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုမမ
ွ ႏိုွငင့္္
သသည္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမမ္ား္ လ လ
္ ာသည္မွာ ႏိုွစ္းေ ါင္းႏိုွစဆ
္ ယ္းေခ်က္ာ္ ခ်ကာ္မင္နင့္္ြဲ ီ္ဖစ္သည္္။

လ ္ငျ္းမ္ား
္မျ္မာႏိုငင္ငတင္

္မျ္မာႏိုငင္င၏

ထင တ
္ ျ္းစီး ားးေရးလ ္ငျ္းရွငတ
္ စ္ဥးီ ္ဖစ္းေသာ

စီး ားးေရးသည္ းေရရွည္တင္

ဦးးေအာင္မငးးေခ်က္ာ္

ဖ႕္ဖင းတငးတခ်က္မည္္ဖစ္္ ီး

မွ

"္မျ္မာႏိုငင္င၏

AMGF

သည္

အးေစာ ငင္း င္းေရာခ်က္လာသတစ္ဦးအးေျ္ဖင္း အနင္င့္အလမ္းးေခ်ကာင္းမ္ား ရရွထ
င ားသည္္။ Temasek, ADB,
ႏိုွငင့္္ JG Summit Holdings တငး ခ်ကငယ္စတ
ီ င္လည္း အးေတးအ ခ်က ူ၊ ခ်ကၽမ္းခ်က္င္မမ ႏိုွငင့္္ နငင္မာသည္င့္
လ ္ငျ္းဆခ်က္သယ္မခ်က
မ ျ္ရခ်က္တးခ်က
င င
တငးတခ်က္းေအာင္္မင္လားေစရျ္

ငင္ဆငင္ထားရွသ
င ည္္။
AMGF

အးေျ္ဖင္င့္

္မျ္မာႏိုငင္ငရွခ်က
င မၸဏီမ္ား

တစ္ဖခ်က္တစ္လမ္းမွ

ခ်ကညီးေ းႏိုငင္မည္ခ်ကင

ယ ခ်ကည္မင ါသည္" ဟ းေ္ ာ ခ်ကားသည္္။
ျ္မန္မာႏိုငငနင၏
ံ
စီး ားးေရးသည္ ဖး္ဖင းစအဆင္င့္တင္ ရွငးေျးေသာ္လည္း ခ်က႑အမ္ားစသည္ တရွျ
င ္ထးင
တငးတခ်က္ႏိုငင္သည္င့္

အးေျအထားတင္

ရွငးေျသည္္။

ခ်ကမာၻးဘဏ္၏

နျ္းမွျ္းန္ခ်က္အရ ္မျ္မာႏိုငင္င၏

္ ည္တင္းအသားတင္ထတ္လ ္မမ (GDP) မွာ ၂၀၁၈ တင္ ၆.၇% ရွရ
င ာမွ ၂၀၂၀ တင္ ၇.၁% အထင
တငးလာႏိုငင္ဖယ္ရွသ
င ည္္။1

လဦးးေရ

၅၄သျ္း၏

၄၀းေအာခ်က္မ္ား္ဖစ္ ခ်က္ းီ ္မင ႕္ းေျထငင္မမႏိုွင္င့္

သး ႏိုွစ္ းေခ်က္ာ္နျ္းသည္

လလတ္တျ္းစားအ စ
္ င္လဦးးေရ

အသခ်က္
လ္င္္မျ္စာ

မ္ား္ ားလာမမတးသ
င ည္ ္ ည္တင္း စားသးမမႏိုွင္င့္သးစမ
ြဲ မခ်ကင ္မငင့္္တခ်က္လားေစမည္္ဖစ္သည္္။
ႏိုငင္ငးေရးဖ္း ဖင းမမအးေ္နအးေျမွာလည္း
ထတ္္ ျ္နင့္းေ
ြဲ သာ ္မျ္မာႏိုငင္င၏
(၂၀၁၈-၂၀၃၀)
ဂၢလခ်က
င ခ်က႑မွာ

တင္

အးေခ်ကာင္းဘခ်က္တင္ရွငးေျသည္္။

းေရရွည္တည္တင့္နင္
င ္မြဲ္ းီ
ႏိုငင္င၏

ဟျ္န္ခ်က္ညီးေသာ

နႏိုွစ္

သဂတ္လတင္2

ဖး္ဖင းတငးတခ်က္မမစီမခ်ကငျး္

စီး ားးေရးသဟဇာတရွငးေရးႏိုွင္င့္ းေရရွညတ
္ ည္တင့္နငင္္မြဲးေရးအတခ်က္

အထးအးေရး ါးေ ခ်ကာင္းခ်ကင

ျ္ ခ်ကီးဌာျမ္ားအန္င္းန္င္း

၂၀၁၈

အတည္္ နြဲသ
င့္ ည္္။

းးေ ါင္းးေဆာင္ရခ်က္မမ
မ ္ား

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုမမ
ွ လ ္ငျ္းမ္ားအတခ်က္

ငမငးေခ်ကာင္းမျ္လားေစရျ္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမႏိုွင္င့္
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ႏိုငင္င္နားစီး ားဆခ်က္သယ္းေရး ျ္ ခ်ကီးဌာျခ်ကင အစငးရမွ ၂၀၁၈ နႏိုွစ္ ႏိုင င္ဘာလတင္ ဖးစ
ြဲ ည္းနြဲသ
င့္ ည္္။
AMGF ခ်ကင Ascent Capital မွ တာ ျ္ယစီမနျ္းနြဲ္ ီး ၎ခ်ကင စခ်ကၤာ ႏိုငင္ငသား Lim Chong Chong ႏိုွငင့္္
မးေလးရွားႏိုငင္ငသား

Pneh

Tee

Keong

တင႕မွ

တည္းေထာင္္နင္း္ဖစ္သည္္။

တည္းေထာင္သမ္ားသည္ ္မျ္မာႏိုငင္ငူ၊ တရတ္္ ည္သး သမၼတႏိုငင္ငူ၊ စခ်ကၤာ ႏိုငင္ငႏိုွငင့္္ မးေလးရွားျငင္င
တငးတင္

1

ဂၢလငခ်ကရွယယ
္ ာရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမမ္ားူ၊ းေခ်ကာ္ ငရငတ္ ဘ႑ားေရးစီမနျ္းနြဲမမူ၊ အတငင္ င္နလ င
္ ျ္း ႏိုွငင့္္

Myanmar: The World Bank. https://data.worldbank.org/country/myanmar (Accessed 2 January 2019)
Myanmar Sustainable Development Plan (2018 – 2030), The Government of the Republic of the Union of Myanmar,
Ministry of Planning and Finance.
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Core_Doc_Myanmar_Sustainable_Development_Plan_2018__2030_Aug2018.pdf (Accessed 2 January 2019)
3 Investment and Foreign Economic Relations Ministry approved: The Global New Light of Myanmar.
http://www.globalnewlightofmyanmar.com/investment-and-foreign-economic-relations-ministry-approved/ (Accessed 2
January 2019)
2

အႀခ်ကီးတျ္း

အမမးေဆာင္အရာရွငရာထးးေျရာမ္ားတင္

ဆယ္စႏိုွစ္းေ ါင္းမ္ားစာ

လ ္ခ်ကင္
င ထားသည္င့္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုသ
ွ မ္ားႏိုွင္င့္

ခ်ကမာၻတစ္ မ
ွ ္းရွင

အးေတးအ ခ်က မ္ားရွင ခ်ကသည္္။
"Temasek

ႏိုွငင့္္

ADB

ခ်ကြဲသ
င့္ းးေ
င သာ

စီး ားးေရးခ်က႑အမ္င းမ္င းတင္ းေအာင္္မင္မမမတ
ွ တ
္ မ္းမ္ားရွသ
င ည္င့္
မဟာဗ္်ဴဟားေ္မာခ်က္ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွသမ္ားထမွ းေထာခ်က္ င့္မမ
မ ္ား
နျ္အား င္္ဖစ္သည္္။ ္မျ္မာႏိုငင္င၏

အလားအလာရွငးေသာ

ဖး္ဖင းတငးတခ်က္မမအးေျအထားမ္ားအရ
ခ်ကၽမ္းခ်က္င္မမရွငးေသာစီမနျ္းနြဲမမႏိုွင္င့္

ရရွင္နင္းသည္

တငးတခ်က္မမႏိုွင္င့္

ခ်ကၽျ္းေတာ္တး၏
င

လ္င္္မျ္စာ

ဘ႑ားေရးးေထာခ်က္ းေ
င့္ း္နင္းသာမခ်က

ခ်ကမာၻအႏိုွးခ်က္ယ္္ ျ္းးေသာ

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမ စသည္ ္မျ္မာႏိုငင္ငရွခ်က
င မၸဏီမ္ား

ခ်ကၽျ္းေတာ္တးအ
င တခ်က္

ခ်ကျ္ယခ်က္မ္ားခ်ကင

အသး္ ထားးေသာ

ငမငးေခ်ကာင္းမျ္လားေအာင္ ခ်ကညီလ ္းေဆာင္းေ းႏိုငင္မည္"

ဟ Ascent Capital ၏ တည္းေထာင္သ ႏိုွငင့္္ Managing Partner ္ဖစ္သ Lim Chong Chong
မွးေ္ ာ ခ်ကားနြဲင့္ ါသည္္။
"္မျ္မာႏိုငင္ငမွ ခ်ကမၸဏီမ္ား းေရရွည္တည္တင့္နငင္္မြဲရျ္အတခ်က္လငအ သ
္ ည္င့္ အးေ္နနအတ္္မစ္ ရွလ
င ားေစရျ္မွာ
ခ်ကၽျ္းေတာ္တး၏
င

ရည္မျ
ွ ္းန္ခ်က္တစ္န္ဖစ္သည္္။

စီမနျ္းနြဲအ ္န္ မ
္ မတးအ
င းေ ၚ

သဘာ

သတငမဂရစငခ်က္လာ္ ီး

ႏိုငင
္ င
္ ၏

တ္ ျ္းခ်က္င္ူ၊

လမမးေရး

စီ ားးေရးးေဂဟစျစ္ႏိုွငင့္္

ျြဲး

ခ်ကငခ်က္ညီမမရွငစာ

လ ္းေဆာင္ႏိုင္
င ရျ္ းတးေ
ြဲ ဆာင္ရခ်က္သားမည္" ဟ Mr. Lim မွ ္ဖည္င့္စခ်က္းေ္ ာ ခ်ကားနြဲင့္ ါသည္္။
္မျ္မာႏိုငင္ငတင္

အရင္းအႏိုွီးးေစ္းခ်ကခ်က္တးန္ြဲ
င ႕ရျ္ူ၊

ဖး္ဖင းတငးတခ်က္မမခ်ကင္မွငင့္တ
္ င္ရျ္

ႏိုွငင့္္

တျ္းတညီမွ္းေရးအတခ်က္ အမ္င းသမီးလ ္ငျ္းရွင္မ္ားခ်ကင အားးေ းရျ္ ADB မွ AMGF သငး

ခ်က္ားူ၊မ

ရင္ႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမ

အးေမရငခ်ကျ္းေဒၚလာ ၁၀သျ္း ထည္င့္ င္နးးေ
ြဲ ခ်ကာင္းခ်ကင ယနလအးေစာ ငင္းတင္ းေ ခ်ကညာနြဲင့္ ါသည္္။4
"မဟာဗ္်ဴဟားေ္မာခ်က္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုသ
ွ မ္ားျွငင့္အ
္ တ

မ္းသာမင ါသည္္။ ္မျ္မာႏိုငင္ငမွခ်ကမၸဏီမ္ား

AMGF

တင္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွနင္င့္ရသည္င့္အတခ်က္

ခ်ကီး ားတငးတခ်က္းေ္ ာင္းလြဲႏိုငင္ရျ္

လငအ သ
္ ည္င့္

ဘ႑ားေရးမတည္းေင ႏိုွငင့္္ စီမနျ္းနြဲမမတးခ်က
င င Ascent Capital မွ ္ဖည္င့္စခ်က္းေ း္နင္း္ဖင္င့္ အးေရး ါးေသာ
အနျ္းခ်က႑မွ

ါ၀င္ႏိုငင္သည္ခ်ကင

ယ ခ်ကည္ ါသည္္။

ထငးအ္ င္

းေရရွည္တင္တည္တင့္နငင္္မြဲမည္င့္

စီး ားးေရး တ္ ျ္းခ်က္င္ ္ဖစ္းေ ၚလားေအာင္ ခ်ကညီရမည္ဟသည္င့္ AMGF ၏ ရည္ရယ္န္ခ်က္သည္ ADB ၏
ရည္ရယ္န္ခ်က္ႏိုွငင့္လ
္ ည္း
ဦးးေဆာင္သည္င့္

4

ထ ္တခ်က္ ါသည္္။

ခ်ကမၸဏီမ္ားအတခ်က္

ဥ မာ

အမ္င းသမီးလ ္ငျ္းရွင္မ္ားႏိုွင္င့္

အနင္င့္အးေရးမ္ားဖျ္တီးးေ း္နင္းႏိုွငင့္္

အမ္င းသမီးမ္ားမွ

အားးေ းးေထာခ်က္ င့္းေ း္နင္း

ADB, Ascent Capital's Equity Investment Deal to Provide Growth Capital to Private Enterprises in Myanmar, Asian
Development Bank https://www.adb.org/news/adb-ascent-capitals-equity-investment-deal-provide-growth-capitalprivate-enterprises-myanmar (Accessed 2 January 2019)

တငး္ဖစ္သည္" ဟ ADB ၏ Private Sector Operations Departmentူ၊ Investment Fund and Special
Initiatives Division မွ ဒါရင္ခ်ကတ
္ ာ Ms. Janette Hall မွ းေ္ ာ ခ်ကားနြဲင့္ ါသည္္။
Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ႏိုွငင့္္ တ္သခ်က္းေသာ အးေ ခ်ကာင္းအရာ
Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ("Ascent Capital") သည္ Monetary Authority of Singapore တင္
မွတ္ တင္ထားသည္င့္ သီးသျ္းရ ္တည္းေသာ fund management ခ်ကမၸဏီ္ဖစ္သည္္။ ဤခ်ကမၸဏီသည္
္မျ္မာႏိုငင္ငအးေ္နစငခ်က္ Ascent Myanmar Growth Fund I LP ("AMGF") ခ်ကင စီမနျ္းနြဲသည္္။ စခ်ကၤာ ႏိုွငင့္္
ရျ္ခ်ကျ္္မင ႕တငးတင္ Ascent Capital ၏ ရးမ္ား တည္ရွင ါသည္္။
Ascent

Capital

သည္

စားသးသႏိုွင္င့္ တ္သတ္းေသာလ ္ငျ္းမ္ားူ၊

ဘ႑ားေရး ျ္းေဆာင္မူ၊မ

ျည္း ညာူ၊

မီဒယ
ီ ာူ၊

ႏိုွငင့္္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမည္္ဖစ္္ ီး

ခ်ကမၸဏီတစ္နစီတငင္းတင္

ဆခ်က္သယ္းေရး
အျည္းဆး

ညားေရးူ၊

ခ်က္ျ္းမားေရးူ၊

အစရွသ
င ည္င့္

ခ်က႑မ္င းစတင္

အးေမရငခ်ကျ္းေဒၚလာ

၅

သျ္း

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမည္္ဖစ္သည္္။ AMGF ခ်ကင ခ်ကမာၻတစ္ ျ္း ႏိုွင္င့္ ္မျ္မာႏိုငင္ငတင္ ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမ ႏိုွငင့္္ စီး ားးေရး
လ ္းေဆာင္ရာာ းေအာင္္မင္မမ
မ ွတတ
္ မ္းးေခ်ကာင္းမ္ား

ရရွထ
င ားသည္င့္

အဖြဲးအစည္းမ္ားူ၊

ခ်ကမၸဏီမ္ား

ႏိုွငင့္္

ဂၢလခ်က
င ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုသ
ွ မ္ား မွ ါ၀င္ရင္းႏိုွီးထည္င့္ င္ထား္နင္း္ဖစ္သည္္။
Ascent Capital ခ်ကင းေဒသတင္းရင္းႏိုွးီ ္မွ ္ႏိုမမ
ွ ႏိုွင္င့္ စီး ားးေရးအးေတးအ ခ်က မ္ားရွသ
င မ္ားမွ တည္းေထာင္ထား္ ီး
္မျ္မာႏိုငင္ငတင္ အလားအလားေခ်ကာင္းးေသာ တငးတခ်က္မမမ္ားရွသ
င ည္ခ်ကင ယ ခ်ကည္ ခ်ကသမ္ားလြဲ္ဖစ္သည္္။
Ascent

Capital

မွ

္မျ္မာႏိုငင္ငရွင

စီး ားးေရးလ ္ငျ္းမ္ားခ်ကင းေရရွညတ
္ င္

ဖး္ဖင းတငးတခ်က္းေစရျ္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုသ
ွ ားမည္္ဖစ္္ ီး ဖ႕္ဖင းတငးတခ်က္မအ
မ တခ်က္ လငအ သ
္ ည္င့္ ျည္းဗ္်ဴဟာူ၊ လ ္ငျ္းလ ္းေဆာင္မမႏိုွင္င့္
ဘ႑ားေရးအးေ္နအးေျမ္ား

ငမငးေခ်ကာင္းမျ္လားေစရျ္

ခ်ကမာၻအႏိုွးခ်က္ယ္္ ျ္းးေသာ

ခ်ကျ္ယခ်က္မ္ားႏိုွင္င့္

ခ်ကၽမ္းခ်က္င္မမရွငးေသာ စီမနျ္းနြဲမမတး္င ဖင္င့္ ခ်ကညီသားမည္္ဖစ္သည္္။
္မျ္မာခ်ကမၸဏီမ္ား းေရရွည္တင္

တည္တင့္နင္
င ္မြဲသည္င့္

တငးတခ်က္မမရရွငးေရးအတခ်က္

အးေ္နနအတ္္မစ္

ရွငလားေစရျ္ ႀခ်ကင း မ္းမမတင္ အဓငခ်ကအနျ္းခ်က႑မွ ါ၀င္လ ္းေဆာင္သားမည္သာမခ်က သဘာ၀ တ္၀ျ္းခ်က္င္ူ၊
လမမးေရး ႏိုွငင့္္ စီမနျ္းနြဲအ ္န္ မ
္ မတးအ
င းေ ၚ သတငမအးေရးထား္ ီး ရွယယ
္ ာရွင္မ္ားအတခ်က္ ငမငးေခ်ကာင္းမျ္းေသာ
အခ်က္င းအ္မတ္မ္ား

ရရွငးေစႏိုငင္သည္င့္

ခ်ကညီႀခ်ကင း မ္းသားမည္္ဖစ္သည္္။
Lim Chong Chong ၏ ခ်ကငယ္းေရးအခ်က္ဥ္း

ျငင္ငတာခ်ကာအဆင္င့္မီခ်ကမၸဏီမ္ား ္ဖစ္လားေစရျ္

Lim Chong Chong သည္ Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ၏ တည္းေထာင္သ ႏိုွငင့္္ Managing Partner
္ဖစ္သည္္။ သသည္ ရင္းႏိုွးီ ္မွ ္ႏိုွမမူ၊ ခ်ကမၸဏီဘ႑ားေရးူ၊ ႏိုွငင့္္ ခ်ကမၸဏီတငးတခ်က္းေ္ ာင္းလြဲမအ
မ
ငင္းမ္ားတင္
အးေတးအ ခ်က မ္ားစာရွင္ ီး ္မျ္မာႏိုငင္င၏ ရင္းႏိုွီး္မွ ႏို
္ ွမမူ၊ စီး ားးေရးအးေ္နအးေျူ၊ လ င
္ ျ္းလည္ တ္မမတးႏို
င ွင္င့္
ခ်က္သခ်က္၍ မဟာဗ္်ဴဟာခ်က္ သငရွငျားလည္ထားသ္ဖစ္ ါသည္္။
Ascent

Capital

ခ်ကင

မတည္းေထာင္မီ ္မျ္မာႏိုငင္ငရွင

Capital

Diamond

Star

Group

တင္

ဘ႑ားေရးအမမးေဆာင္အရာရွငန္ ္ (Group Chief Financial Officer) ႏိုွငင့္္ Head of Strategy အ္ဖစ္
တာ၀ျ္ထမ္းးေဆာင္နသ
င့္ြဲ ည္္။ ၎မတငင္မီ သသည္ စခ်ကၤာ ႏိုွငင့္္ တရတ္္ ည္သးသမၼတႏိုငင္င တငးရွင Temasek ူ၊
EY ႏိုွငင့္္ KPMG တငးတင္ လ ခ်က
္ ငင္နသ
င့္ြဲ ည္္။
Chong

Chong

သည္

္မျ္မာႏိုငင္ငတင္

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမ

ႏိုွငင့္္

စီး ားးေရးတငးတခ်က္းေ္ ာင္းလြဲးေအာင္

လ ္းေဆာင္မမ
မ ္ားအတခ်က္ းေအာင္္မင္မမမတ
ွ ္တမ္းမ္ားရွသ
င ္ဖစ္သည္္။

စီး ားးေရးလ ္ငျ္းးေ ါင္းစ

လ ခ်က
္ ငင္းေသာ ထင တ
္ ျ္းးေခ်ကာ္ ငးေရးရွင္း ခ်ကီး၏ ဘ႑ားေရးအမမးေဆာင္အရာရွငန္ ္ ႏိုွင္င့္ Head of Strategy
္ဖစ္သည္င့္

အားးေလ္ာ္စာ ္ ည္တင္း္ ည္

အခ်က္င းတ းးေ ါင္းမမမ္ားစာအတခ်က္

ဦးးေဆာင္နြဲင့္ဖးသည္္။

ခ်ကမၸဏီတငးတခ်က္းေ္ ာင္းလြဲမအ
မ တခ်က္ လ င
္ ျ္းစ၏ Strategic Business Developmentူ၊ ဘ႑ားေရးူ၊
ျည္း ညာူ၊

လသားအရင္းအ္မစ္ူ၊

ဥ းေဒႏိုွင္င့္

ခ်ကမၸဏီ္ ျ္ ခ်ကားးေရးဌာျ

စသည္တးတ
င င္

စီမနျ္းနြဲလ ္းေဆာင္နသ
င့္ြဲ ည္္။
္မျ္မာျငင္ငသငး

မးေ္ ာင္းးေရ႕မီ

စီမခ်ကငျး္ းေရးဆ္ြဲ နင္း

ႏိုွငင့္္

Chong

Chong

ဘ႑ားေရးဆငင္ရာ

သည္

ရင္ႏိုွီး္မွ ္ႏိုမမ
ွ

အ ခ်ကးေ း္နင္းတငးတင္

စီမနျ္းနြဲ္နင္းူ၊

မဟာဗ္်ဴဟာ

ဦးးေဆာင္ ါ င္းေဆာင္ရခ်က္သည္င့္

အးေတးအ ခ်က မ္ားရွငနးသ
ြဲ ည္္။ Chong Chong သည္ စငခ်က္ ္င းးေရးူ၊ စားသးသလ ္ငျ္းခ်က႑ူ၊ အစားအစာူ၊
လခ်က္လလ
ီ ခ်က္ခ်ကားူ၊

အငမ္္နးေ္မႏိုွင္င့္

ဘ႑ားေရး ျ္းေဆာင္မမ

အစရွသ
င ည္င့္

ခ်က႑မ္င းစတင္

အးေတးအ ခ်က ရွသ
င ္ဖစ္သည္္။
Chong Chong သည္ Nanyang Technological University မွ စီး ားးေရးဆငင္ရာဘးခ်က
ြဲ င Banking and
Finance အထး္ ္ဖင္င့္ ရရွထ
င ားသည္င့္အ္ င္ CFA လခ်က္မတ
ွ ခ်က
္ ငင္းေဆာင္သ တစ္ဦးလည္း္ဖစ္သည္္။
Pneh Tee Keong ၏ ခ်ကငယ္းေရးအခ်က္ဥ္း
Pneh Tee Keong မွာ Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ၏ တြဲဖခ်က္တည္းေထာင္သ္ဖစ္္ ီး
ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမႏိုွငင့္္

portfolio

management

ခ်က႑မ္ားတင္ မ္ားစာအးေတးအႀခ်က ရွသ
င ္ဖစ္သည္္။

တင္ခ်ကၽမ္းခ်က္င္သ္ဖစ္္ ီး

စားသးသႏိုွင္င့္သခ်က္ဆငင္းေသာ

Tee Keong သည္ Malayan Banking Berhad (“Maybank”) ၏ private equity အနြဲ္ဖစ္းေသာ Maybank
Private Equity (“MPE”) တင္ အမမးေဆာင္အရာရွငန္ အ
္ ္ဖစ္ ႏိုွငင့္္ ထင တ
္ ျ္း private equity firm ္ဖစ္သည္င့္
Navis Capital Partners တင္ Investment Director အ္ဖစ္ တာ ျ္ထမ္းးေဆာင္နင့္ဖ
ြဲ းသည္္။
MPE တင္ လ ္းေဆာင္းေျစဥ္ Maybank မွ မတည္းေင အရင္းအႏိုွီး အးေမရငခ်ကျ္းေဒၚလာ သျ္း ၁၀၀
နျ္းခ်ကင းေအာင္္မင္စာ ရယႏိုငင္နင့္္ြဲ ီး ၂၀၁၄ နႏိုွစ္တင္ Asian private equity growth fund ခ်ကင
တည္းေထာင္ႏိုငင္နြဲင့္သည္္။ လ ္ငျ္းမ္ား းးေ ါင္း္နင္း (M&A transactions) မ္ားအ္ င္ လ ္ငျ္းလည္ တ္မမ
ခ်ကငစၥမ္ားခ်ကင စီမနျ္းနြဲ္နင္းူ၊ ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုွမမဗ္်ဴဟာမ္ားန္မွတ္္နင္းူ၊ Maybank ၏ လ ္ငျ္းလည္ တ္မမ ႏိုွငင့္္
ဆးရမးႏိုငင္းေန္းေလ္ာင့္န္္နင္း

လငအ ္န္ခ်က္မ္ားႏိုွင္င့္အညီ

legacy

fund

မ္ားခ်ကငစီမနျ္းနြဲ္နင္း

စသည္တးခ်က
င င

လ ္းေဆာင္နသ
င့္ြဲ ည္္။
Tee

Keong

သည္

္မျ္မာႏိုငင္ငအ ါအ၀င္

အးေတ႕အႀခ်က ရွသ
င ္ဖစ္သည္္။
စီမနျ္းနြဲ္နင္းူ၊

သသည္

အမ္ား ငင္ခ်ကမၸဏီမွ

အာရွးေဒသအတင္းတင္

လ ္ငျ္းမ္ား္ ျ္လည္ဖးြဲစည္း္နင္းူ၊

ခ်ကျဦးရွယ္ယားေရာင္းန္္နင္း

ရင္းႏိုွီး္မွ ္ႏိုမမ
ွ ခ်က႑မ္င းစာ
စီး ားးေရးဦးးေမာင့္လားေအာင္

(IPO)ူ၊

လ ္ငျ္းအ န
္ ္ သ
္ မ္ားမွ

အစရွယယ
္ ာထည္င့္ င္္နင္းူ၊ ရွယယ
္ ာအျည္းစ ထည္င့္ င္္နင္းတငးတင္လည္း ဦးးေဆာင္လ ခ်က
္ ငင္နသ
င့္ြဲ ည္္။
Tee

Keong

၏

အလ သ
္ ခ်က္တမ္းတစ္းေလွ္ာခ်က္တင္

ဘတ္အဖ႕ြဲ ၀င္အ္ဖစ္ ါ၀င္နြဲင့္္ းီ
ဥ မာအးေျ္ဖင္င့္

မ္ားစားေသာ

ခ်ကမၸဏီ မဟာဗ္်ဴဟာမ္ားခ်ကင

ရင္းႏိုွီး္မွ ႏို
္ ွမမ

ခ်ကမၸဏီမ္ားတင္

ငမငးေခ်ကာင္းမျ္းေစရျ္ လ ္းေဆာင္နးသ
ြဲ ည္္။

ခ်ကျ္ စၥည္းအသစ္ ္ဖျ္းန္င္နင္းူ၊ းေစ္းခ်ကခ်က္အသစ္တငးန္ြဲ႕္နင္းူ၊

M&A

လ ္းေဆာင္္နင္း

ႏိုွင္င့္ ္ ျ္လည္ဖးစ
ြဲ ည္း္နင္းတငးတင္ ါ၀င္လ ္းေဆာင္နသ
င့္ြဲ ည္္။
Tee Keong သည္ Washington D.C. ရွင Georgetown University မွ MBA ဘးြဲ ရရွထ
င ားသ္ဖစ္သည္္။
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