
 

သတငး္ထ တ္္ ျန္္ခ္်က  
 

Ascent Capital မ ွႏိုင ငင္ တခ်ကာ အဖ ြဲ႕အစညး္မ္ား ႏိုငွ္င့္ အာဆယီ မဟာဗ္်ဴဟာ ရငး္ႏိုွးီ္မ ွ ႏ္ိုွ သ မ္ား 
ထည္င့္ ငရ္ငး္ႏိုွးီထားသညး္ Myanmar Growth Fund ခ်ကင  စတငမ္ငတဆ္ခ်က ္

စခ်ကၤာ  ူ၊  ဇျျ္ ါရ ီ လ ၁၄ ရခ်ကူ္၊ ၂၀၁၉ န ႏွိုစ ္ - စခ်ကၤာ  ႏိုင င္င တ င္ မတွ္   တငထ္ားးေသာ Ascent Capital 
Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”) သည ္္မျ္မာႏိုင င္င အးေ္နစင ခ်က ္Ascent Myanmar Growth Fund 
I LP (“AMGF”) ခ်က င စတင္းေ ခ်ကာင္း အသငးေ းအ ္ ါသည္္။ 

AMGF အးေျ္ဖင္င့္ ္မျ္မာႏိုင င္င တ င္ စားသ  းသ ႏွိုင္င့္သခ်ကဆ္င င္းေသာလ  ္ငျး္မ္ားူ၊  ညားေရးူ၊ ဘ႑ားေရး 
 ျ္းေဆာင္မမူ၊ ခ်က္ျ္းမားေရးူ၊ ျည္း ညာူ၊ မီဒယီာူ၊ ႏိုွင္င့္ ဆခ်ကသ္ ယ္းေရး ခ်က႑မ္ားမ ွခ်က မၸဏီမ္ားခ်ကင  အဓငခ်ကထား 
ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ျွ သ ားမည္္ ဖစ္ ါသည္္။ အဆင  ါ AMGF ခ်ကင  ခ်ကမာၻတစ္ ျး္ ႏိုွင္င့္ ္မျ္မာႏိုင င္င တ င္ ရငး္ႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ မမ ႏိုငွ္င့္ 
စီး  ားးေရး လ  ္းေဆာင္ရာာ းေအာင္္မင္မမမတွ္တမ္းးေခ်ကာငး္မ္ား ရရွငထားသည္င့္ အဖြဲ းအစည္းမ္ားူ၊ ခ်က မၸဏီမ္ား 
ႏွိုင္င့္   ဂၢလငခ်ကရင္းႏိုွးီ္မွ  ႏ္ိုွ သ မ္ားမွ  ါ၀င္ရငး္ႏိုွီးထည္င့္ င္ထား္နင္း္ဖစ္သည္္။ 

ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏို သွ မ္ားတ င္ Temasek ူ၊ အာရွဖ  း္ဖင းးေရးဘဏ္ (“ADB”) ႏိုငွ္င့္ JG Summit Holdings 
တင း ါ င္သည္္။ JG Summit Holdings သည ္ ဖငလစ္ င ငႏ္ိုင င္င တ င္ စီး  ားးေရးလ  ္ငျး္းေ ါငး္စ   
လ  ခ္်ကင ငလ္္ခ်က္ရွငးေသာ အႀခ်ကီးဆ  း းေခ်ကာ္ င းေရးရွင္း ခ်ကီးမ္ားအျခ်က္ တစ္န ္ဖစ္္ ီး အစားအးေသာခ်က္ူ၊ 
စင ခ်က္ ္င းးေရးအးေ္နန  စခ်ကမ္မလခ်က္မမႏွိုင္င့္ လ သ  းခ်က ျ္လ  င္ျ္းူ၊  းေလးေ ခ်ကာင္းဆခ်ကသ္ ယ္းေရးူ၊ အငမ္္န းေ္မျွင္င့္ 
ဟင တယလ္  ္ငျ္းူ၊ းေရျ ျွင္င့္ဓာတ လ  ္ငျ္းူ၊ ဆခ်က္သ ယ္းေရးလ  ္ငျ္းူ၊ 
စ မ္းအငထ္ တလ္  ္းေရးလ  ္ငျ္းႏိုွင္င့္ ္ဖျ္း္ဖ်ဴးးေရာငး္န္္နငး္လ  ္ငျ္းမ္ားတ င္ 
အဓငခ်ကရင္းႏိုွးီ္မွ  ႏ္ိုွ မမမ္ား ္  လ  ထ္ားးေသာ ဘဏ္လ  င္ျ္းမ္ားခ်ကင  လ  ခ္်ကင ငလ္္ခ်က္ရွငသည္္။ 

အဓငခ်ကရင္းႏိုွးီ္မွ  ႏ္ိုွ သ မ္ားမွာ ္မျ္မာႏိုင င္င မွ အးေအာင္္မငဆ္  း ခ်က မၸဏီမ္ားအျခ်က ္ တစ္န ္ဖစ္္ ီး Grand 
Royal ၀ီစခ်ကီအမွတတ္ ဆင ၏္  င င္ရွင္္ဖစ္သည္င့္ Myanmar Distillery Company (“MDC Group”) ၏ 
တည္းေထာငသ္ ႏွိုင္င့္ တ ြဲဖခ်ကဥ္ခ်ကၠ႒ ္ဖစသ္  ဦးးေအာင္မင းးေခ်က္ာ္ူ၊  MDC Group ၏ တ ြဲဖခ်ကတ္ည္းေထာငသ္  ႏွိုင္င့္ 
Asia Resource Corporation ၏ ဥခ်က႒ၠ ္ဖစသ္  စခ်ကၤာ  ႏိုင င္င မွ Mr.Tony Chew တင း္ဖစ္သည္္။ Mr.Tony 
Chew သည ္ အာဆယီ ရွင ဖ  း္ဖင းဆြဲးေစ္းခ်က ခ်က္မ္ားတ င္ ရငး္ႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမႏိုွင္င့္ လ  ္ငျး္မ္ား 
လ  ္းေဆာင္္ းီ းေအာင္္မင္မမမ္ား ရွငနြဲးသ ္ဖစသ္ည္္။ သ သည ္ ္မျ္မာႏိုင င္င တ င္ 
ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ မမမ္ား္  လ  လ္ာသည္မွာ ႏိုွစ္းေ ါင္းႏိုွစဆ္ယ္းေခ်က္ာ္  ခ်ကာ္မင္နြဲင့္္ ီ္ဖစသ္ည္္။ 
 



 

္မျ္မာႏိုင င္င ၏ ထင တ္ျး္စီး  ားးေရးလ  ္ငျ္းရွငတ္စ္ဥးီ္ဖစ္းေသာ ဦးးေအာင္မင းးေခ်က္ာ္ မွ "္မျမ္ာႏိုင င္င ၏ 
စီး  ားးေရးသည္ းေရရညွ္တ င ္ ဖ  ႕္ဖင းတင းတခ်ကမ္ည္္ဖစ္္ ီး AMGF သည ္
အးေစာ င ငး္ င္းေရာခ်ကလ္ာသ တစ္ဦးအးေျ္ဖင္း အန င္င့္အလမ္းးေခ်ကာင္းမ္ား ရရွငထားသည္္။ Temasek, ADB, 
ႏွိုင္င့္ JG Summit Holdings တင း ခ်ကင ယ္စတီ င္လည္း အးေတ းအ ခ်က  ူ၊ ခ်ကၽ မ္းခ်က္ငမ္မ ႏိုွင္င့္ န ငင္မာသည္င့္ 
လ  ္ငျး္ဆခ်ကသ္ ယ္မမခ်က ျ္ရခ်ကတ္င းခ်ကင   င ငဆ္င ငထ္ားရွငသည္္။ ္မျမ္ာႏိုင င္င ရွငခ်က မၸဏီမ္ား 
တင းတခ်က္းေအာင္္မငလ္ားေစရျ္  AMGF အးေျ္ဖင္င့္ တစ္ဖခ်ကတ္စ္လမ္းမ ွ ခ်က ညီးေ းႏိုင င္မည္ခ်ကင  
ယ   ခ်ကည္မင ါသည္" ဟ  းေ္ ာ ခ်ကားသည္္။ 

ျ္မန္မာႏိုငငနင၏ံ စးီ  ားးေရးသည ္ ဖ း  ္ဖင းစအဆင္င့္တ င္ ရွငးေျးေသာ္လည္း ခ်က႑အမ္ားစ သည ္ တရွငျ္ထင း 
တ ငးတခ်က္ႏိုင ငသ္ည္င့္ အးေျအထားတ င္  ရွငးေျသည္္။ ခ်ကမာၻးဘဏ္၏ နျ္းမွျ္းန္ခ်က္အရ ္မျမ္ာႏိုင င္င ၏ 
္ ည္တ ငး္အသားတငထ္ တလ္  ္မမ (GDP) မွာ ၂၀၁၈ တ င္ ၆.၇% ရွငရာမွ ၂၀၂၀ တ င္ ၇.၁% အထင 
တင းလာႏိုင င္ဖ ယ္ရငွသည္္။1 လ ဥးီးေရ ၅၄သျ္း၏ သ  း   ႏိုွစ္   းေခ်က္ာ္နျ္းသည ္ အသခ်က ္
၄၀းေအာခ်က္မ္ား္ဖစ္ ခ်က္ းီ ္မင ႕္ းေျထင ငမ္မႏွိုင္င့္ လ လတတ္ျ္းစားအ  စ္  ငလ္ ဦးးေရ လ္င္္ မျ္စ ာ 
မ္ား္ ားလာမမတင းသည ္္ ညတ္ င္း စားသ  းမမႏွိုင္င့္သ  းစ ြဲမမခ်ကင  ္မငင့္္တခ်ကလ္ားေစမည္္ဖစသ္ည္္။ 

ႏိုင င္င းေရးဖ   း္ ဖင းမမအးေ္နအးေျမွာလည္း အးေခ်ကာင္းဘခ်ကတ္ င္ရွငးေျသည္္။ ၂၀၁၈ န ႏိုွစ ္  သဂ တ္လတ င္2 
ထ တ္္ ျ္နြဲင့္းေသာ ္မျ္မာႏိုင င္င ၏ းေရရညွ္တညတ္ င့္နင င္္မြဲ  းီ ဟျ္န္ခ်က္ညီးေသာ ဖ  း္ဖင းတင းတခ်က္မမစီမ ခ်ကငျး္ 
(၂၀၁၈-၂၀၃၀)  တ င္ ႏိုင င္င ၏ စီး  ားးေရးသဟဇာတရွငးေရးႏွိုင္င့္ းေရရွညတ္ည္တ င့္နင င္္မြဲးေရးအတ ခ်က္ 
  ဂၢလငခ်ကခ်က႑မွာ အထ းအးေရး ါးေ ခ်ကာင္းခ်ကင  အတည္္  နြဲင့္သည္္။ ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမလ  ္ငျး္မ္ားအတ ခ်က ္
 ျ္ ခ်ကးီဌာျမ္ားအန္င္းန္င္း   းးေ ါင္းးေဆာင္ရ ခ်က္မမမ္ား  င မင းေခ်ကာငး္မ ျလ္ားေစရျ္ ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမႏွိုင္င့္ 
ႏိုင င္င ္နားစးီ  ားဆခ်ကသ္ ယး္ေရး ျ္ ခ်ကီးဌာျခ်ကင  အစင းရမွ ၂၀၁၈ န ႏွိုစ ္ႏိုင  ငဘ္ာလတ င္3  ဖ ြဲးစည္းနြဲင့္သည္္။ 

AMGF ခ်ကင  Ascent Capital မွ တာ ျယ္ စီမ နျ္းန ြဲ္ ီး ၎ခ်ကင  စခ်ကၤာ  ႏိုင င္င သား Lim Chong Chong ႏိုွင္င့္ 
မးေလးရွားႏိုင င္င သား Pneh Tee Keong တင ႕မွ တည္းေထာင္္နင္း္ဖစသ္ည္္။ 
တည္းေထာငသ္ မ္ားသည္ ္မျ္မာႏိုင င္င ူ၊ တရ တ္္ ညသ္ း သမၼတႏိုင င္င ူ၊ စခ်ကၤာ  ႏိုင င္င ႏိုွင္င့္ မးေလးရွားျင ငင္  
တင းတ င္   ဂၢလငခ်ကရယွယ္ာရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမမ္ားူ၊ းေခ်ကာ္ င ရငတ္ ဘ႑ားေရးစီမ နျ္းန ြဲမမူ၊ အတင င္ င္န လ  င္ျ္း ႏိုွင္င့္ 

                                                      
1 Myanmar: The World Bank. https://data.worldbank.org/country/myanmar (Accessed 2 January 2019) 
2 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) 
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အႀခ်ကးီတျ္း အမမးေဆာငအ္ရာရွငရာထ းးေျရာမ္ားတ င္ ဆယ္စ ႏွိုစ္းေ ါင္းမ္ားစ ာ လ  ္ခ်ကင င္ထားသည္င့္  
အးေတ းအ ခ်က  မ္ားရွင ခ်ကသည္္။ 

"Temasek ႏိုွင္င့္ ADB ခ်ကြဲင့္သင းးေသာ ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ သ မ္ားႏွိုင္င့္ ခ်ကမာၻတစ္ မွ္းရွင 
စီး  ားးေရးခ်က႑အမ္င းမ္င းတ င္ းေအာင္္ မင္မမမတွတ္မ္းမ္ားရွငသည္င့္ 
မဟာဗ္်ဴဟားေ္မာခ်က္ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ သ မ္ားထ မွ းေထာခ်က္  င့္မမမ္ား ရရွင္နင္းသည ္ ခ်ကၽ ျ္းေတာ္တင းအတ ခ်က ္
န ျ္အား င္္ဖစသ္ည္္။ ္မျ္မာႏိုင င္င ၏ အလားအလာရွငးေသာ တင းတခ်ကမ္မႏွိုင္င့္ လ္င္္မျ္စ ာ 
ဖ  း္ဖင းတင းတခ်က္မမအးေျအထားမ္ားအရ ခ်ကၽ ျ္းေတာ္တင း၏ ဘ႑ားေရးးေထာခ်က္ င့္ းေ း္နင္းသာမခ်က  
ခ်ကၽ မ္းခ်က္င္မမရွငးေသာစီမ နျ္းန ြဲမမႏိုွင္င့္  ခ်ကမာၻအႏိုွ းခ်က္ယ္္ ျ္းးေသာ ခ်က ျ္ယခ်က္မ္ားခ်ကင  အသ  း္  ထားးေသာ   
ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ မမ   စ သည ္္မျ္မာႏိုင င္င ရွငခ်က မၸဏီမ္ား  င မင းေခ်ကာင္းမ ျလ္ားေအာင္ ခ်က ညလီ  ္းေဆာငး္ေ းႏိုင င္မည္" 
ဟ  Ascent Capital ၏ တည္းေထာငသ္  ႏိုွင္င့္ Managing Partner ္ဖစ္သ  Lim Chong Chong 
မွးေ္ ာ ခ်ကားနြဲင့္ ါသည္္။ 

"္မျ္မာႏိုင င္င မ ွခ်က မၸဏီမ္ား းေရရွည္တညတ္ င့္နင င္္ မြဲရျအ္တ ခ်ကလ္င အ သ္ည္င့္ အးေ္နန အ တ္္မစ္ ရွငလားေစရျ္မွာ 
ခ်ကၽ ျ္းေတာ္တင း၏ ရည္မျွ္းန္ခ်က္တစ္န ္ဖစသ္ည္္။ သဘာ  တ္ ျး္ခ်က္ငူ္၊ လ မမးေရး ျြဲး 
စီမ နျ္းန ြဲအ  ္န္  မ္မတင းအးေ ၚ သတငမ ဂရ စင ခ်က္လာ္ ီး ႏိုင င္္င ၏ စီ  ားးေရးးေဂဟစျစ္ႏိုွင္င့္ ခ်ကင ခ်က္ညီမမရွငစ ာ 
လ  ္းေဆာင္ႏိုင င္ရျ ္  းတ ြဲးေဆာင္ရ ခ်ကသ္ ားမည္" ဟ  Mr. Lim မွ ္ဖည္င့္စ ခ်က္းေ္ ာ ခ်ကားနြဲင့္ ါသည္္။ 

္မျ္မာႏိုင င္င တ င္ အရင္းအႏီွိုးးေစ္းခ်က ခ်ကတ္င းန္ြဲ႕ရျ္ူ၊ ဖ  း္ဖင းတင းတခ်ကမ္မခ်ကင ္မွင္င့္တင္ရျ္ ႏိုငွ္င့္ ခ်က္ားူ၊မ 
တျ္းတ ညီမွ္းေရးအတ ခ်က ္ အမ္င းသမီးလ  ္ငျး္ရွင္မ္ားခ်ကင  အားးေ းရျ ္ ADB မွ AMGF သင း  ရငႏ္ိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမ 
အးေမရငခ်ကျ္းေဒၚလာ ၁၀သျ္း ထည္င့္ င္နြဲးးေ ခ်ကာင္းခ်ကင  ယန လအးေစာ င ငး္တ င္ းေ ခ်ကညာနြဲင့္ ါသည္္။4 

"မဟာဗ္်ဴဟားေ္မာခ်က္ ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ သ မ္ားျွင္င့္အတ  AMGF   တ င္ ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏို ွန င္င့္ရသည္င့္အတ ခ်က္ 
 မ္းသာမင ါသည္္။ ္မျ္မာႏိုင ငင္ မွခ်က မၸဏီမ္ား  ခ်ကးီ  ားတင းတခ်က္းေ္ ာင္းလြဲႏိုင င္ရျ ္ လင အ သ္ည္င့္ 
ဘ႑ားေရးမတည္းေင  ႏိုွင္င့္ စီမ နျ္းန ြဲမမတင းခ်ကင  Ascent Capital မွ ္ဖည္င့္စ ခ်က္းေ း္နငး္္ဖင္င့္ အးေရး ါးေသာ 
အနျ္းခ်က႑မ ွ  ါ၀င္ႏိုင ငသ္ညခ္်ကင  ယ   ခ်ကည္ ါသည္္။ ထင းအ္ င ္ းေရရညွ္တ ငတ္ညတ္ င့္နင င္္မြဲမည္င့္ 
စီး  ားးေရး တ္ ျ္းခ်က္င ္္ဖစ္းေ ၚလားေအာင ္ ခ်က ညီရမည္ဟ သည္င့္ AMGF ၏ ရည္ရ ယ္န္ခ်ကသ္ည္ ADB ၏ 
ရည္ရ ယ္န္ခ်ကႏ္ိုွင္င့္လည္း ထ ္တ ခ်က္ ါသည္္။ ဥ မာ အမ္င းသမးီလ  ္ငျ္းရွင္မ္ားႏွိုင္င့္ အမ္င းသမီးမ္ားမ ွ
ဦးးေဆာင္သည္င့္ ခ်က မၸဏီမ္ားအတ ခ်က ္ အန င္င့္အးေရးမ္ားဖျ္တီးးေ း္နင္းႏိုွင္င့္ အားးေ းးေထာခ်က္  င့္းေ း္နငး္ 

                                                      
4 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-capital-
private-enterprises-myanmar (Accessed 2 January 2019) 



 

တင း္ဖစ္သည"္ ဟ  ADB ၏ Private Sector Operations Departmentူ၊ Investment Fund and Special 
Initiatives Division မွ ဒါရင ္ခ်ကတ္ာ Ms. Janette Hall မွ းေ္ ာ ခ်ကားနြဲင့္ ါသည္္။ 
 
Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ႏိုငွ္င့္ တသ္ခ်ကး္ေသာ အးေ ခ်ကာငး္အရာ 
 
Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ("Ascent Capital") သည ္Monetary Authority of Singapore တ င္ 
မွတ္   တငထ္ားသည္င့္ သးီသျ္းရ ္တညး္ေသာ fund management ခ်က မၸဏီ္ဖစသ္ည္္။ ဤခ်က မၸဏီသည ္
္မျ္မာႏိုင င္င အးေ္နစင ခ်က ္Ascent Myanmar Growth Fund I LP ("AMGF") ခ်ကင  စီမ နျ္းန ြဲသည္္။ စခ်ကၤာ  ႏွိုင္င့္ 
ရျ္ခ်က ျ္္မင ႕တင းတ င္ Ascent Capital ၏ ရ  းမ္ား တည္ရွင ါသည္္။  
 
Ascent Capital သည ္ စားသ  းသ ႏွိုင္င့္ တသ္တ္းေသာလ  ္ငျ္းမ္ားူ၊  ညားေရးူ၊ ခ်က္ျး္မားေရးူ၊ 
ဘ႑ားေရး ျ္းေဆာင္မမူ၊ ျည္း ညာူ၊ မီဒယီာူ၊ ႏိုငွ္င့္ ဆခ်က္သ ယ္းေရး  အစရွငသည္င့္ ခ်က႑မ္င းစ  တ င္ 
ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ မည္္ဖစ္္ ီး ခ်က မၸဏီတစ္န စတီင ငး္တ င္ အျည္းဆ  း အးေမရငခ်ကျး္ေဒၚလာ ၅ သျ္း 
ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ မည္္ဖစ္သည္္။ AMGF ခ်ကင  ခ်ကမာၻတစ္ ျ္း ႏွိုင္င့္ ္မျ္မာႏိုင င္င တ င္ ရငး္ႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမ ႏိုွင္င့္ စီး  ားးေရး 
လ  ္းေဆာင္ရာာ းေအာင္္မင္မမမွတတ္မ္းးေခ်ကာငး္မ္ား ရရွငထားသည္င့္ အဖြဲ းအစည္းမ္ားူ၊ ခ်က မၸဏီမ္ား ႏိုွင္င့္ 
  ဂၢလငခ်ကရငး္ႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ သ မ္ား မွ  ါ၀င္ရင္းႏိုွီးထည္င့္ င္ထား္နင္း္ဖစသ္ည္္။ 

Ascent Capital ခ်ကင  းေဒသတ င္းရင္းႏိုွးီ္မွ  ္ႏိုွ မမႏွိုင္င့္ စီး  ားးေရးအးေတ းအ ခ်က  မ္ားရွငသ မ္ားမွ  တည္းေထာငထ္ား္ ီး  
္မျ္မာႏိုင င္င တ င္ အလားအလားေခ်ကာင္းးေသာ တင းတခ်က္မမမ္ားရွငသညခ္်ကင  ယ   ခ်ကည္ ခ်ကသ မ္ားလြဲ္ဖစသ္ည္္။ 
Ascent Capital မွ ္မျ္မာႏိုင င္င ရွင စးီ  ားးေရးလ  ္ငျ္းမ္ားခ်ကင  းေရရွညတ္ င္ ဖ  း္ဖင းတင းတခ်က္းေစရျ ္
ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ သ ားမည္္ဖစ္္ ီး ဖ  ႕္ဖင းတ ငးတခ်က္မမအတ ခ်က ္ လင အ သ္ည္င့္ ျည္းဗ္်ဴဟာူ၊ လ  ္ငျ္းလ  ္းေဆာင္မမႏွိုင္င့္ 
ဘ႑ားေရးအးေ္နအးေျမ္ား  င မင းေခ်ကာင္းမ ျလ္ားေစရျ ္ ခ်ကမာၻအႏိုွ းခ်က္ယ္္ ျ္းးေသာ ခ်က ျ္ယခ်က္မ္ားႏွိုင္င့္ 
ခ်ကၽ မ္းခ်က္င္မမရွငးေသာ စီမ နျ္းန ြဲမမတင း္ဖင္င့္ ခ်က ညီသ ားမည္္ဖစသ္ည္္။ 
 
္မျ္မာခ်က မၸဏီမ္ား းေရရွည္တ င္ တည္တ င့္နင င္္မြဲသည္င့္ တင းတခ်က္မမရရွငးေရးအတ ခ်က္ အးေ္နန အ တ္္မစ ္
ရွငလားေစရျ ္ႀခ်ကင း မ္းမမတ င္ အဓငခ်ကအနျ္းခ်က႑မ ွ ါ၀ငလ္  ္းေဆာငသ္ ားမည္သာမခ်က သဘာ၀ တ္၀ျး္ခ်က္င္ူ၊ 
လ မမးေရး ႏိုွင္င့္ စီမ နျ္းန ြဲအ  ္န္  မ္မတင းအးေ ၚ သတငမ အးေရးထား္ ီး ရွယယ္ာရငွ္မ္ားအတ ခ်က ္ င မင းေခ်ကာင္းမ ျ္းေသာ 
အခ်က္င းအ္မတ္မ္ား ရရွငးေစႏိုင င္သည္င့္ ျင င္င တာခ်ကာအဆင္င့္မီခ်က မၸဏီမ္ား ္ဖစလ္ားေစရျ ္
ခ်က ညီႀခ်ကင း မ္းသ ားမည္္ဖစသ္ည္္။ 
 
Lim Chong Chong ၏ ခ်ကင ယး္ေရးအခ်က္ဥး္ 
 



 

Lim Chong Chong သည္ Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ၏ တညး္ေထာင္သ  ႏိုွင္င့္ Managing Partner 
္ဖစ္သည္္။ သ သည ္ ရင္းႏိုွးီ္မွ  ္ႏိုွ မမူ၊ ခ်က မၸဏီဘ႑ားေရးူ၊ ႏိုွင္င့္ ခ်က မၸဏီတင းတခ်က္းေ္ ာင္းလြဲမမအ င ငး္မ္ားတ င္ 
အးေတ းအ ခ်က  မ္ားစ ာရွင္ ီး ္မျမ္ာႏိုင င္င ၏ ရင္းႏိုွီး္မွ  ႏ္ိုွ မမူ၊ စီး  ားးေရးအးေ္နအးေျူ၊ လ  င္ျ္းလည္ တမ္မတင းႏွိုင္င့္ 
 ခ်ကသ္ခ်က၍္ မဟာဗ္်ဴဟာခ်က္ သငရွငျားလညထ္ားသ ္ဖစ္ ါသည္္။ 
 
Ascent Capital ခ်ကင  မတည္းေထာင္မ ီ္မျ္မာႏိုင င္င ရွင Capital Diamond Star Group တ င ္
ဘ႑ားေရးအမမးေဆာင္အရာရွငန္  ္ (Group Chief Financial Officer) ႏွိုင္င့္ Head of Strategy အ္ဖစ ္
တာ၀ျထ္မ္းးေဆာင္နြဲင့္သည္္။  ၎မတင င္မီ သ သည ္စခ်ကၤာ   ႏိုွင္င့္ တရ တ္္ ည္သ းသမၼတႏိုင င္င  တင းရွင Temasek ူ၊ 
EY ႏိုွင္င့္ KPMG တင းတ င္ လ  ခ္်ကင င္နြဲင့္သည္္။ 
 
Chong Chong သည ္ ္မျ္မာႏိုင င္င တ င္ ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမ ႏိုွင္င့္ စီး  ားးေရးတင းတခ်က္းေ္ ာင္းလြဲးေအာင ္
လ  ္းေဆာင္မမမ္ားအတ ခ်က ္းေအာင္္မငမ္မမတွ္တမး္မ္ားရွငသ ္ဖစ္သည္္။ စီး  ားးေရးလ  ္ငျး္းေ ါငး္စ   
လ  ခ္်ကင င္းေသာ ထင တ္ျ္းးေခ်ကာ္ င းေရးရွင္း ခ်ကးီ၏ ဘ႑ားေရးအမမးေဆာင္အရာရွငန္  ္  ႏွိုင္င့္ Head of Strategy 
္ဖစ္သည္င့္ အားးေလ္ာ္စ ာ ္ ည္တ င္း္ ည္  အခ်က္င းတ   းးေ ါင္းမမမ္ားစ ာအတ ခ်က ္  ဦးးေဆာငန္ြဲင့္ဖ းသည္္။ 
ခ်က မၸဏီတင းတခ်က္းေ္ ာငး္လြဲမမအတ ခ်က္ လ  င္ျ္းစ ၏ Strategic Business Developmentူ၊ ဘ႑ားေရးူ၊ 
ျည္း ညာူ၊ လ သားအရင္းအ္မစ္ူ၊ ဥ းေဒႏွိုင္င့္ ခ်က မၸဏီ္ ျ္ ခ်ကားးေရးဌာျ စသညတ္င းတ င္ 
စီမ နျ္းန ြဲလ  ္းေဆာင္နြဲင့္သည္္။ 
 
္မျ္မာျင င္င သင း မးေ္ ာင္းးေရ ႕မီ Chong Chong သည ္ ရင္ႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမ စီမ နျ္းန ြဲ္နင္းူ၊ မဟာဗ္်ဴဟာ 
စီမ ခ်ကငျး္းေရးဆ ြ္ဲ နငး္ ႏိုွင္င့္ ဘ႑ားေရးဆင င္ရာ အ ခ်က းေ း္နင္းတင းတ င္ ဦးးေဆာင္ ါ င္းေဆာင္ရ ခ်က္သည္င့္ 
အးေတ းအ ခ်က  မ္ားရွငနြဲးသည္္။ Chong Chong သည ္ စင ခ်က္ ္င းးေရးူ၊ စားသ  းသ လ  ္ငျ္းခ်က႑ူ၊ အစားအစာူ၊ 
လခ်က္လလီခ်ကခ္်ကားူ၊ အငမ္္န းေ္မႏွိုင္င့္ ဘ႑ားေရး ျ္းေဆာင္မမ အစရွငသည္င့္ ခ်က႑မ္င းစ  တ င္ 
အးေတ းအ ခ်က  ရွငသ ္ဖစ္သည္္။ 
 
Chong Chong သည ္ Nanyang Technological University မွ စီး  ားးေရးဆင င္ရာဘ ြဲးခ်ကင  Banking and 
Finance အထ း္  ္ဖင္င့္ ရရွငထားသည္င့္အ္ င ္CFA လခ်က္မတွခ္်ကင င္းေဆာငသ္  တစ္ဦးလည္း္ဖစသ္ည္္။ 
 
Pneh Tee Keong ၏ ခ်ကင ယး္ေရးအခ်က္ဥး္ 
 
Pneh Tee Keong မွာ Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ၏ တြဲ ဖခ်ကတ္ည္းေထာငသ္ ္ဖစ္္ ီး 
ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ မမႏွိုင္င့္ portfolio management တ င္ခ်ကၽ မ္းခ်က္င္သ ္ဖစ္္ ီး စားသ  းသ ႏွိုင္င့္သခ်ကဆ္င င္းေသာ 
ခ်က႑မ္ားတ င္ မ္ားစ ာအးေတ းအႀခ်က  ရွငသ ္ဖစသ္ည္္။ 



 

 
Tee Keong သည ္Malayan Banking Berhad (“Maybank”) ၏ private equity အန ြဲ္ဖစ္းေသာ Maybank 
Private Equity (“MPE”) တ င္ အမမးေဆာငအ္ရာရွငန္  အ္္ဖစ္ ႏိုငွ္င့္ ထင တ္ျ္း private equity firm ္ဖစသ္ည္င့္ 
Navis Capital Partners တ င္ Investment Director အ္ဖစ ္တာ ျထ္မ္းးေဆာင္နြဲင့္ဖ းသည္္။ 
 
MPE တ င္ လ  ္းေဆာငး္ေျစဥ္ Maybank မွ မတညး္ေင  အရငး္အႏီွိုး အးေမရငခ်ကျ္းေဒၚလာ သျ္း ၁၀၀ 
နျ္းခ်ကင  းေအာင္္မင္စ ာ ရယ ႏိုင င္နြဲင့္္ ီး ၂၀၁၄ န ႏွိုစ္တ င္ Asian private equity growth fund ခ်ကင  
တည္းေထာင္ႏိုင ငန္ြဲင့္သည္္။ လ  ္ငျ္းမ္ား  းးေ ါင္း္နင္း (M&A transactions) မ္ားအ္ င္ လ  ္ငျ္းလည္ တ္မမ 
ခ်ကငစၥမ္ားခ်ကင  စီမ နျ္းန ြဲ္နင္းူ၊ ရင္းႏိုွီး္မ ွ ္ႏိုွ မမဗ္်ဴဟာမ္ားန္မတွ္္နငး္ူ၊ Maybank ၏ လ  ္ငျး္လည ္တမ္မ ႏိုွင္င့္ 
ဆ  းရ မးႏိုင င္းေန္းေလ္ာင့္န္္နင္း လင အ ္န္ခ်က္မ္ားႏွိုင္င့္အညီ legacy fund မ္ားခ်ကင စီမ နျ္းန ြဲ္နင္း စသည္တင းခ်ကင  
လ  ္းေဆာင္နြဲင့္သည္္။ 
 
Tee Keong သည ္ ္မျ္မာႏိုင င္င အ ါအ၀င္ အာရးွေဒသအတ င္းတ င္  ရင္းႏိုွီး္မွ  ္ႏိုွ မမခ်က႑မ္င းစ  ာ 
အးေတ ႕အႀခ်က  ရွငသ ္ဖစသ္ည္္။ သ သည ္ လ  ္ငျး္မ္ား္ ျ္လည္ဖ းြဲစည္း္နငး္ူ၊ စးီ  ားးေရးဦးးေမာင့္လားေအာင္ 
စီမ နျ္းန ြဲ္နင္းူ၊ အမ္ား င ငခ္်က မၸဏီမွ ခ်ကျဥးီရယွ္ယားေရာင္းန္္နင္း (IPO)ူ၊ လ  ္ငျး္အ  န္္  သ္ မ္ားမွ 
အစ ရယွယ္ာထည္င့္ င္္နင္းူ၊  ရွယယ္ာအျည္းစ  ထည္င့္ င္္နင္းတင းတ င္လညး္ ဦးးေဆာငလ္  ခ္်ကင င္နြဲင့္သည္္။ 
 
Tee Keong ၏ အလ  သ္ခ်က္တမး္တစ္းေလွ္ာခ်က္တ င ္ မ္ားစ ားေသာ ရင္းႏိုွီး္မွ  ႏ္ိုွ မမ ခ်က မၸဏီမ္ားတ င္ 
ဘ တ္အဖ ြဲ႕၀ငအ္္ဖစ္ ါ၀င္နြဲင့္္ းီ ခ်က မၸဏီ မဟာဗ္်ဴဟာမ္ားခ်ကင   င မင းေခ်ကာင္းမ ျ္းေစရျ ္ လ  ္းေဆာင္နြဲးသည္္။ 
ဥ မာအးေျ္ဖင္င့္ ခ်က ျ္ စၥည္းအသစ္ ္ဖျ္းန္င္နင္းူ၊ းေစ္းခ်က ခ်က္အသစတ္င းန္ြဲ႕္နငး္ူ၊ M&A လ  ္းေဆာင္္နငး္ 
ႏိုွင္င့္ ္ ျလ္ည္ဖြဲ းစည္း္နင္းတင းတ င္  ါ၀ငလ္  ္းေဆာင္နြဲင့္သည္္။ 
 
Tee Keong သည ္Washington D.C. ရွင Georgetown University မွ MBA ဘ ြဲး ရရွငထားသ ္ဖစသ္ည္္။  
 
Media: 
Aaron Tan 
aaron.tan@salweengroup.com  
M: +65 9738 8296 
O: +65 6909 1375 
 

Business Development 
Soi Moe Aye Shin 
info@ascentcapasia.com  
M: +95 9 259916016  
O: +95 1 9253315 
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