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သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
Ascent Capital မှ မမန်မာနိိုင်ငံ၏ ထိပ်တန််းအင်တာနက်ဝန်ဆ

ာင်ဝန်ဆ

ာင်မှု

ကိုမပဏီမြစ်သည် Frontiir ကိုမပဏီတွင် ရင််းနှီ်းမမြုပ်နှံမြင််း
စကကာပူ၊ ၂၀၂၀မပည်နှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်၊ - စင်္ကာပူနိုငင
် တ
ံ ွင် မှတ်ပံိုတင်ထာားသ
ခန်ခွွဲမအ
ှု ဖွွဲွဲ့အစည်ားဖဖစ်

ာ သငွသ င်္ားစီမံ

ည် Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”) မှ

ဖမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် ၄င်ား၏ ပထမဆံိုားရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုင်္ို ဖမန်မာနိုင်ငအ
ံ သဖခစိုင်္် Ascent Myanmar
Growth Fund I LP (“AMGF”)မှ တဆင် ဖပြှုလိုပ်သ င်္ာင်ား ယသန

တင်ားထိုတ်ဖပန်ခွဲပါ

ည်။

AMGF မှ ဦားသဆာင်၍ စိုစိုသပါင်ား အသမရင်္န်သ ေါ်လာ(၂၆) န်ားင်္ို ဖမန်မာနိုင်င၏
ံ ထပ်တန်ား
အင်တာနင်္်ဝန်သဆာင်မှုင်္ိုမပဏီ Frontiir Pte. Ltd. (“Frontiir”)တွင် ရှယ်ယာအနည်ားစိုအသန
ဖဖင် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှခ
ံ ွဲပါ

ည်။

Ascent Capital တည်ဆထာင်သူနှင် Managing Partner၊ Mr. Lim Chong Chong မှ
ယခိုရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုနှင် ပတ်
နည်ားပညာင်္ဏ္ဍတို
မျာားဖဖစ်ပါ
လအ
ို ပ်သ

ည်။

င်္်၍ “ဆင်္်

အင်တာနင်္်

ည်

လူသနမှုဘဝမျာားနှင်

ွယ်သရားနှင်

မီ ယ
ီ ာင်္ဏ္ဍ၏

တွင်ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံဖခင်ားဖဖင် င်္ျွန်သတာ်တ၏
ို
သအာင်ဖမင်သ
ဖပည်

ူမျာား

စီားပွာားသရားဖွံွဲ့ဖဖြှုားတိုားတင်္်သစရန်

ဖဖင် ဖမန်မာနိုင်ငင်္
ံ ွဲ

ည်ဟို င်္ျွန်သတာ်တို ယံို င်္ည် ဖဖင် ယခိုင်္ွဲ

ဖမန်မာနိုင်ငဆ
ံ င်္်

တင်ားအချင်္်အလင်္်

ည် င်္ျွနသ
် တာ်တင်္ို
ို မပဏီမှ ဦားစာားသပားရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ ွာားမည် အဓင်္င်္ဏ္ဍ

ာဝန်သဆာင်မှုဖဖစ်ဖပီား၊ အထူား

ပို၍လိုအပ်

ွယ်သရား၊ မီ ီယာနှင်

ို ဖွံွဲ့ဖဖြှုားဆွဲသ ားင်္ွင်္်အတွင်္်

ို ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံဖခင်ား ဖဖစ်ပါ

ထပ်တန်ားင်္ိုမပဏီဖဖစ်

ရပ်တည်ချင်္်ဖဖစ်

အသထာင်္်အင်္ူဖဖစ်သစ
အင်္ျြှုားဖပြှုရာသရာင်္်ပါ

ည်အတွင်္်

င်္်

နိုငင
် ံတိုားတင်္်သရားင်္ိုလည်ား

ည်” ဟို သဖပာ င်္ာားခွဲပါ

၂၀၁၃ ခိုနှစ်တွင် စတင်တည်သထာင်ခွဲ

သ ားနှုန်ား

Frontiir

ည် သရရှည်ဖွဲ့ွံ ဖဖြှုားတိုားတင်္်

ာ စီားပွာားသရားလိုပ်ငန်ားမျာား သပေါ်သပါင်္်လာသစရန် ပံပိုားနိုင်ရံို
စ်ဂျစ်တယ်ဝန်သဆာင်မှုလိုပ်ငန်ားမျာား

ည်

ည်။

ာမင်္ အမျာား

ာစွာဖဖင်

အ

ံိုားဖပြှုရန်

တစ်ဖင်္်တစ်လမ်ားမှ

ည်။

ည် Frontiir

ည် ယခိုအခါတွင် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ အကင်္ီား

မာားဆံိုား အင်တာနင်္်သ တာဝန်သဆာင်မှုလိုပ်ငန်ားအဖဖစ်တည်ရှသနဖပီား Myanmar Net အမည်
ဖဖင်
ရှပါ

ံိုားစွွဲ

ူသပါင်ား (၁.၆)

န်ား၊ အမ်သထာင်စိုသပါင်ား(၃၆၀၀၀၀)င်္ို ဝန်သဆာင်မှုသပားလျင်္်

ည်။ လင်္်ရှအချန်တွင် Frontiir
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အင်တာနင်္်င်္ွန်ယင်္်ဝန်သဆာင်မှုသပားလျင်္်ရှ
နိုငင
် ံ
သ

ည် ဖမန်မာ

ာားတိုင်ား စ်ဂျစ်တယ်နည်ားပညာင်္ို တန်ားတူညီမျှအ ံိုားချနိုငသ
် ရားနှင် သ ားနှုန်ား

ာ အင်တာနင်္်ရရှသစသရားတအတွ
ို
င်္်

ထွင်

ည်။ ၄င်ား၏ရည်မှန်ားချင်္်ဖဖစ်

ွာားမည်ဖဖစ်ပါ

မျာားဖဖစ်

ဝန်သဆာင်မှုမျာားင်္ို နိုငင
် တ
ံ ဝှမ်ား

င်္်

ာ

ို ဆင်္်လင်္်ချွဲွဲ့

ည်။ Frontiir တွင်ဖပည်တွင်ားနှင် နိုငင
် တ
ံ င်္ာမှ အထင်င်္ရ အဖွွဲွဲ့အစည်ား

ည် ယူသင်္အသဖခစိုင်္် CDC Group၊ ဂျပန်အသဖခစိုင်္် Daiwa PI နှင် ဖမန်မာနိုင်ငံ

အသဖခစိုင်္် Delta Capital တမှ
ို ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံထာားပါ
Frontiir ၏ ဥကကဌနှင်အမှုဆ

ည်။

ာင်အရာရှိြ ြုပ် ဆ ေါက်တာဆဝလင််းထွန််း(ြ)Dr. Godfrey Tan မှ

“Ascent Myanmar Growth Fund ၏ ဖမန်မာနိုင်ငံအတွင်္် ပထမဆံိုားရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုမှာ
Frontiir ဖဖစ်
ပါ

ည်အတွင်္် ဝမ်ား

ာဂိုဏ်ယူဖပီား AMGF အဖွွဲွဲ့

ာားမျာားင်္ို သနွားသထွားစွာကင်္ြှုဆို

ည်။ ယခိုလို Covid 19 င်္ပ် သရာဂါင်္ာလတွင် AMGFင်္ွဲ

ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုင်္ို ရရှဖခင်ား

ည် Frontiir ၏ ခိုင်မာ

ို အထင်င်္ရအဖွွဲွဲ့အစည်ားမှ

ည် စီားပွာားသရားင်္ျင်ဝတ်င်္ို သဖာ်င်္ျ ားရံို

ာမင်္ င်္ိုမပဏီအသနဖဖင် အလိုပ်အင်္င
ို ်အခွင်အလမ်ားမျာားပိုမဖ
ို န်တီားဖပီား နိုငင
် ံအတွင်္် အင်္ျြှုား
င်္်သရာင်္်မှုသင်္ာင်ားမျာားစွာင်္ို ဖန်တီားသပားနိုင်မည်ဖဖစ်ပါ
ဖဖစ်

ည်

စ်ဂျစ်တယ်နည်ားပညာင်္ို ဖမန်မာနိုငင
် ံ

ည်။ ထိုအဖပင် Frontiir ၏ စံနှုန်ား

ာားတိုင်ား တန်ားတူညီမျှစွာအ

သဆာင်ရွင်္်ချင်္်မျာား ပိုမိုလိုပ်သဆာင်နိုင်မည်ဖဖစ်ဖပီား သရရှည်တွင် အင်္ျြှုား
တန်ဖိုားင်္ိုလည်ား ဖမင်တင်သပားနိုငမ
် ည် ဖဖစ်ပါ

ရွင်္်

ွာားမည် ဖဖစ်ပါ

ူ၀ယ်ယူအ

င်္်ဆိုင် ူမျာား၏

ည်။ AMGF ၏ ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုနှင် ထပ်သလာင်ား

ရရှမည် CSR ရန်ပသ
ံို ငွတဖဖင
ို ် နိုငင
် ံ၏ဝင်သငွနည်ားပါား
ဝန်သဆာင်မှုင်္ို အမျာားဖပည်

ံိုားချနိုငသ
် ရား

ည် သ

မျာားတွင် အင်တာနင်္်

ံိုားဖပြှုနိုင်မည်သ ားဖဖင် ဝန်သဆာင်မှုသပားနိုင်ရန် သဆာင်

ည်“ ဟို သဖပာ င်္ာားခွဲပါ

ည်။

Frontiir တွင် AMGF ၏ ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုအဖပင် Ascent Capital ၏ Ascent CSR Fund မှ
ရန်ပသ
ံို ငွအချြှုွဲ့င်္ို Covid 19 သ င်္ာင် စီားပွာားသရားထခိုင်္်မှုင်္ို သလျာချရာတွင် အ ံိုားဖပြှုနိုငရ
် န်
အတွင်္်လည်ား စီမံထာားပါ

ည်။ Frontiir မှတစ်ဆင် ဤရန်ပသ
ံို ငွင်္ို အ

တူညီမျှမရ
ှု ှသရား၊ အရည်အသ ွားဖမင်ပညာသရားင်္ို တန်ားတူညီမျှစွာရရှသရားနှင်
ပညာင်္ို ဖမန်မာနိုငင
် ံ
ွာားမည် ဖဖစ်ပါ

ံိုားဖပြှု၍ င်္ျာားမတန်ား
စ်ဂျစ်တယ်နည်ား

ာားတိုင်ား တန်ားတူညီမျှစွာအ ံိုားချနိုငသ
် ရားတင်္
ို ို ဦားစာားသပားသဆာင်ရွင်္်

ည်။

Covid 19 င်္ပ်သရာဂါသ င်္ာင် Frontiir ၏ အင်တာနင်္်ဝန်သဆာင်မှုမျာားအတွင်္် ဝယ်လိုအာား
မျာား ပိုမိုတိုားတင်္်လာပါ

ည်။ ဖမန်မာနိုင်ငအ
ံ စိုားရမှ ထိုတ်ဖပန်ထာားသ

ာ Covid 19 စီ်းပွာ်းဆရ်း

ထိြိိုက်မှုသက်သာဆရ်းစီမံြ က်1တွင်လည်ား E-commerce င်္ို ဦားစာသပားအသနဖဖင် လိုပ်သဆာင်
Overcoming as One: COVID-19 Economic Relief Plan-CERP. (2020, April 27). Retrieved June 12, 2020, from
https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/28/04/2020/id-21511
1
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ရန်ထည်

ွင်ားထာားဖပီား

တိုင်္်တွန်ားထာား
တည်သဆာင်္်

လင်္်လီလိုပ်ငန်ားမျာားင်္ို

အွန်လိုင်ားအ

ံိုားဖပြှု၍

င်္ိုန်

လို ဖပည်တွင်ားလိုပ်ငန်ားမျာားအတွင်္် E-commerce စီားပွာားသရားစကင်္ြံတစ်ခို
ွာားမည်ဟို သဖာ်ဖပထာားပါ

အသနဖဖင် Frontiir

ည်။ “အင်တာနင်္်ဝန်သဆာင်မှုသပား

ည် စီားပွာားသရားလိုပ်ငန်ားမျာား စ်ဂျစ်တယ်နည်ားပညာ

နိုငင
် ံ၏ယံို င်္ည်အာားထာားရသ
၂၀၁၉ခိုနှစ်တွင် ထိုတ်သဝခွဲသ

ည်လိုပ်ငန်ား

ို င်္ူား သဖပာင်ားရာတွင်

ာ အင်တာနင်္်ဝန်သဆာင်မှုလိုပ်ငန်ားအသနဖဖင် ရပ်တည်

မည်”ဟို Mr. Lim မှ ထပ်သလာင်ားသဖပာ င်္ာားခွဲပါ

ွာား

ည်။

ာ ဖမန်မာနိုင်ငံ စ်ဂျစ်တယ်စီားပွာားသရားလမ်ားဖပသဖမပံတ
ို ွင် စီမံင်္န်ား

နှငဘ
် ဏ္ဍာသရားဝန်ကင်္ီားဌာန၏ အချင်္်အလင်္်မျာားအရ နိုငင
် ံလူဦားသရ၏ ၄၀%2
အ ံိုားဖပြှု

ွယ်မှုဖပြှုရန်

ည်ဟို သဖာ်ဖပထာားဖပီား ၂၀၂၀ခိုနှစ်တွင် အင်တာနင်္်အ

ံိုားဖပြှု

ာ အင်တာနင်္်

ူ အသရအတွင်္် ၄၅%၊

၂၀၂၅ခိုနှစ်တွင် ၅၀% အထ တိုားတင်္်နိုငရ
် န် သမျှာ်မှန်ားထာားသ င်္ာင်ား ထိုလမ်ားဖပသဖမပံတ
ို ွင် သဖာ်
ဖပထာားပါ

ည်။

၂၀၂၀ဖပည်နှစ် သမလတွင် နိုငင
် ၏
ံ ပျမ်ားမျှ fixed broadband အင်တာနင်္်သ ါင်ားလို ်ဖမန်နှုန်ားမှာ
18.0Mbps 3 ရှဖပီား ၂၀၁၉ခိုနှစ် သမလနှင်နှုင်ားယှဥ်လျှင် ဖမန်နှုန်ား(၂၉.၃%) တိုားတင်္်ခွဲပါ
င်္မဘာလံားို ဆိုင်ရာ ပျမ်ားမျှသ ါင်ားလို ်ဖမန်နှုန်ားဖဖစ်
မှာ နမ်င်္ျလျင်္်ရှသ
သပားခွဲ

သဘာသဆာင်

အတွင်ားတွင် fixed broadband
Frontiir

ည် 63.85Mbps4 နှငယ
် ှဥ်လျှင် နိုင်ငံ၏ဖမန်နှုန်ား

ာ်လည်ား ၂၀၁၃ခိုနှစ်တွင်မှ နိုငင
် ံ၏ဆင်္်

ည်င်္ို သထာင်္်ရှုလျှင် အဖပြှု

ံိုားစွွဲ

ည်။

ွယ်သရားလိုပ်ငန်ားမျာား သဖဖသလျာ

ည် တိုားတင်္်မှုဟို ယူဆနိုင်ပါ

ူအသရအတွင်္်လည်ား နည်ားပါားသ

ည်။ နိုင်ငံ

ားသ

ာ်လည်ား

ည် broadband အင်တာနင်္်ဝန်သဆာင်မှုသပားရာတွငလ
် ည်ား သ ားင်္ွင်္်အတွင်ားတွင်

ဦားသဆာင်လျင်္်ရှပါ

ည်။

၂၀၁၈ခိုနှစ်တွင် တည်သထာင်ခွဲ

ည် AMGF

င်္ိုမပဏီဖဖစ်ဖပီား ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ စာား

ားံို

ူနှင်

ည်ဖမန်မာနိုင်ငအ
ံ သဖခစိုင်္် private equity fund
င်္်ဆိုင်သ

ာလိုပ်ငန်ားမျာား၊ ပညာသရား၊ ဘဏ္ဍာသရား

ဝန်သဆာင်မှု၊ င်္ျန်ားမာသရား၊ နည်ားပညာ၊ မီ ီယာ နှင် ဆင်္်
င်္ိုမပဏီမျာားတွင် အဓင်္ထာား ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ

ွာားမည်ဖဖစ်

ွယ်သရားအစရှ

ည် င်္ဏ္ဍမျာားမှ

ည်။ အဆပ
ို ါ AMGF င်္ို င်္မဘာတဝှမ်ား

နှင် ဖမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုနှင် စီားပွာားသရားလိုပ်သဆာင်ရာ၌ သအာင်ဖမင်မှုမှတ်တမ်ား
သင်္ာင်ားမျာား ရရှထာား

ည် အဖွွဲွဲ့အစည်ားမျာား၊ င်္ိုမပဏီမျာားနှင် ပိုဂဂလင်္ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ

ူမျာားမှ

Digital Economy Development Committee. (2019). Myanmar Digital Economy Roadmap. Retrieved from
https://myanmar.gov.mm/documents/20143/9096339/2019-02-07+DEDC+RoadMap+for+Websites.pdf/
3 Republic of the Union of Myanmar's Mobile and Broadband Internet Speeds. (2020, May). Retrieved June 17,
2020, from https://www.speedtest.net/global-index/republic-of-the-union-of-myanmar
4IN-DEPTH ANALYSIS OF CHANGES IN WORLD INTERNET PERFORMANCE USING THE SPEEDTEST
GLOBAL INDEX. (2019, September 4). Retrieved June 12, 2020, from
https://www.gsma.com/membership/resources/in-depth-analysis-of-changes-in-world-internet-performance-usingthe-speedtest-global-index/
2
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ပါဝင် ရင်ားနှီားထည်ဝင်ဖမြှုပ်နှထ
ံ ာားဖခင်ားဖဖစ်

ည်။ င်္နဦားရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ ူမျာားမှာ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏

အသအာင်ဖမင်ဆံိုား င်္ိုမပဏီမျာားအနင်္်မှ တစ်ခိုဖဖစ်
ထိုတ်လိုပ်

ည် Grand Royal ဝီစင်္ီအမှတ်တံဆပ်

ည် Myanmar Distillery Company (“MDC Group”)၏ တည်သထာင်

တွွဲဖင်္်ဥင်္ကဋ္ဌဖဖစ်

ူ ဦားသအာင်မိုားသင်္ျာ်၊ MDC Group ၏ တွွဲဖင်္်တည်သထာင်

Resource Corporation ၏ ဥင်္ကဋ္ဌ ဖဖစ်

ူနှင်

ူ နှင် Asia

ူ စင်္ကာပူနိုင်ငမ
ံ ှ Mr.Tony Chew တဖဖစ်
ို

ည်။

Temasek ၊ အာရှ ဖွံွဲ့ဖဖြှုားသရားဘဏ် (“ADB”) နှင် ဖလစ်ပိုင်နိုငင
် မ
ံ ှ JG Summit Holdings
တမှ
ို လည်ား ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံထာားပါ

ည်။
- အဆံားို -

Ascent Capital Partners Pte. Ltd. အသ င်္ာင်ား
Ascent Capital Partners Pte. Ltd. ("Ascent Capital")
Singapore တွင် မှတ်ပံိုတင်ထာား
ဖဖစ်

ည်။ ဤင်္ိုမပဏီ

ည်

ီား

န်ရပ်တည်သ

ည် Monetary Authority of
ာ သငွသ င်္ားစီမံခန်ခွွဲ

ည် င်္ိုမပဏီ

ည် ဖမန်မာနိုငင
် ံ၏အသဖခစိုင်္် Ascent Myanmar Growth Fund I LP

("AMGF") င်္ို စီမံခန်ခွွဲဖပီား စင်္ကာပူနှင် ရန်င်္ိုန်ဖမြှုွဲ့တတွ
ို င် Ascent Capital ၏ ရံားို ခွွဲမျာား
တည်ရှပါ

ည်။

Ascent Capital

ည် ဖမန်မာနိုင်ငအ
ံ တွငား် သရရှည်ဖွံဖဖြှုားတိုားတင်္်၍ သအာင်ဖမင်သ

လိုပ်ငန်ားမျာား တည်သထာင်ရာတွင် ပါဝင်ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံဖခင်ားဖဖင် ပံပိုားင်္ူညီ
သရားလိုပ်ငန်ားရှင်မျာားနှင် စီမံခန်ခွွဲ ူမျာား၏ ယံို င်္ည်ရ
ပါ

ည်။

၄င်ားမှ

င်္်ဆိုငသ
်

င်္ဏ္ဍအလင်္
ို ်

ာ စီားပွာားသရား

ွာားမည်ဖဖစ်ဖပီား စီားပွာား

ည် မတ်ဖင်္်ဖဖစ်လာရန် ရည်မှန်ားထာား

ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုမျာားဖပြှုလိုပ်

ွာားမည်ဖဖစ်ဖပီား

စာား

ားံို

ူနှင်

ာလိုပ်ငန်ားမျာား၊ ပညာသရား၊ င်္ျန်ားမာသရား၊ ဘဏ္ဍာသရားဝန်သဆာင်မှု၊ နည်ားပညာ၊

မီ ယ
ီ ာ၊ နှင် ဆင်္်

ွယ်သရား အစရှ

ည် င်္ဏ္ဍမျြှုားစံိုတွင် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံရန်ရည်ရွယ်ဖပီား င်္ိုမပဏီ

တစ်ခိုစီတိုင်ားတွင် အနည်ားဆံိုားအသမရင်္န်သ ေါ်လာ(၅)

န်ား ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမည်ဖဖစ်

ည်။ AMGF

င်္ို င်္မဘာတဝှမ်ား နှင် ဖမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုနှင် စီားပွာားသရားလိုပ်သဆာင်ရာ၌ သအာင်ဖမင်မှု
မှတ်တမ်ားသင်္ာင်ားမျာား ရရှထာား

ည် အဖွွဲွဲ့အစည်ားမျာား၊ င်္ိုမပဏီမျာား နှင် ပိုဂဂလင်္ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ

ူမျာားမှ ပါဝင်ရင်ားနှီားထည်ဝင်ထာားဖခင်ားဖဖစ်

ည်။

Ascent Capital င်္ို ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် အလာားအလာသင်္ာင်ားသ
ယံို င်္ည် င်္

ည်

သ

တွင်ားရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုနှင်

ပူားသပါင်ားတည်သထာင်ထာားပါ

ည်င်္ို

စီားပွာားသရားအသတွွဲ့အကင်္ံြှုမျာားစွာရှ

ူမျာားမှ

ည်။ Ascent Capital မှ ဖမန်မာနိုင်ငရ
ံ ှ စီားပွာားသရားလိုပ်ငန်ားမျာား

သရရှည်ဖွဲ့ွံ ဖဖြှုားတိုားတင်္်သစရန်အတွင်္် လိုအပ်

Ascent Capital Partners Pte. Ltd. •

ာ တိုားတင်္်မှုမျာားရှ

ည် နည်ားဗျ ဟာ၊ လိုပ်ငန်ားလိုပသ
် ဆာင်မှုနှင်
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ဘဏ္ဍာသရားအသဖခအသနမျာား ပိုမိုသင်္ာင်ားမွန်လာသစရန် Ascent Capital ၏ င်္မဘာအနှင်္ျယ်
ံ
ဖပန်သ ာ စီားပွာားသရားင်္ွန်ယင်္်မျာားင်္ို အ
င်္ူညီ

ွာားမည် ဖဖစ်

Ascent Capital

ံိုားဖပြှု၍ င်္ျွမ်ားင်္ျင်မှုရှသ

ာ စီမံခန်ခွွဲမန
ှု ှငအ
် တူ ပံပိုား

ည်။
ည် United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) နှင်

Myanmar Sustainable Development Plan တင်္
ို ို လင်္
ို ်နာင်္ျင်
တာဝန်ခံမှုရှသ

ာ ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ ူဖဖစ်ပါ

ည်။ အထူား

ံိုား

ည် တာဝန်ယူမှု

ဖဖင် Ascent Capital

ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမှုမျာားတွင် UN SDGs ၏ သအာင်္်ပါပန်ားတိုင်(၄)ခိုင်္ို လင်္
ို ်နာပါ
ပန်ားတိုင်(၁) ဆင်ားရွဲမှုပသပျာင်္်သရား၊ ပန်ားတိုင်(၄) အရည်အသ

ည် ၎င်ား၏
ည်။ ၄င်ားတိုမှာ

ွားဖမင်ပညာသရားရရှသရား၊ ပန်ားတိုင်

(၅) င်္ျာားမတန်ားတူညီမျှမှုရှသရား၊ ပန်ားတိုင်(၈) စီားပွာားသရားဖွံွဲ့ဖဖြှုားတိုားတင်္်သရား တဖဖစ်
ို ပါ ည်။
Ascent Capital အသနဖဖင် သင်္ာင်ားမွန်သ

ာ ဘဏ္ဍာသရားအင်္ျြှုားအဖမတ်မျာားအဖပင်

ဝန်ားင်္ျင်၊ လူမှုသရား နှင် စီားပွာားသရားင်္ဏ္ဍတိုတွင်လည်ား အင်္ျြှုား
ရရှသအာင် င်္ူညီကင်္ြှုားပမ်ား

ွာားမည်ဖဖစ်

ဘာဝပတ်

င်္်သရာင်္်မှုသင်္ာင်ားမျာား

ည်။

Ascent Myanmar Growth Fund I LP အဆ ကာင််း
Ascent Myanmar Growth Fund I LP (“AMGF” or the “Fund”)
Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”) မှ စီမံခန်ခွွဲ
equity fund င်္ိုမပဏီဖဖစ်ပါ
အသဖခစိုင်္် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ
AMGF

ည်။ ၄င်ား

ည် Ascent Capital

ည် ဖမန်မာနိုငင
် ံအသဖခစိုင်္် private

ည် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံသငွအမျာားဆံိုားရှသ

ည် အဖွွဲ့ွဲ အစည်ားဖဖစ်ပါ

ာ ဖမန်မာနိုင်ငံ

ည်။

ည် ဖမန်မာနိုငင
် ံရှ စီားပွာားသရားလိုပ်ငန်ားမျာား ဖပည်တွင်ားနှင် သ

တွင်ားတွင် သအာင်ဖမင်မှု

ရရှလာသစရန် မဟာဗျ ဟာင်္ျင်္ျ သရရှည်ပပ
ံ ိုားင်္ူညီရန် ရည်ရွယ်ပါ

ည်။ ၄င်ားမှ အလယ်

အလတ် စီားပွာားသရားလိုပ်ငန်ားမျာားတွင် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမည်ဖဖစ်ဖပီား လိုပ်ငန်ားတစ်ခိုင်္ို အနည်ားဆံိုား
အသမရင်္န်သ ေါ်လာ(၅)
၄င်ားမှ စာား

ားံို

ူနှင်

န်ား ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံရန် လျာထာားပါ

င်္်ဆိုင် သ

ည်။

ာလိုပ်ငန်ားမျာား၊ ပညာသရား၊ င်္ျန်ားမာသရား၊ ဘဏ္ဍာသရားဝန်

သဆာင်မှု၊ နည်ားပညာ၊ မီ ီယာ၊ နှင် ဆင်္်

ွယ်သရား အစရှ

ည် င်္ဏ္ဍမျာားတွင် ဦားစာားသပားရင်ားနှီား

ဖမြှုပန
် ှံ

ွာားမည်ဖဖစ်ဖပီား အဖခာားင်္ဏ္ဍမျာားတွင်လည်ား နိုငင
် ံ၏စီားပွာားသရားင်္ို သရရှည်ဖွဲ့ွံ ဖဖြှုားတိုားတင်္်

သစနိုင်

ည် အလာားအလာသင်္ာင်ားမျာားရှလျှင် ရင်ားနှီား

ွာားမည်ဖဖစ်ပါ

ည်။

Ascent Myanmar Growth I LP(“AMGF”) တွင် နိုငင
် တ
ံ င်္ာနှင် သ
အကင်္ံြှုမျာားစွာရှသ

တွင်ားမှ အသတွွဲ့

ာ မဟာဗျ ဟာင်္ျပါဝင်သဆာင်ရွင်္်နိုင်မည် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံ ူမျာားပါဝင်

အတွင်္် ရင်ားနှီားဖမြှုပ်နှံမည် င်္ိုမပဏီမျာားင်္ို မျာားစွာအင်္ျြှုားဖပြှုနိုင်မည်ဖဖစ်
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ဖမြှုပန
် ှံ

ူမျာားတွင် Myanmar Distillery Company (“MDC Group”) ၏ တည်သထာင် ူနှင်

တွွဲဖင်္်ဥင်္ကဋ္ဌ ဖဖစ်

ူ ဦားသအာင်မိုားသင်္ျာ်၊ MDC Group ၏ တွွဲဖင်္်တည်သထာင်

Resource Corporation ၏ ဥင်္ကဋ္ဌ ဖဖစ်

ူနှင် Asia

ူ စင်္ကာပူနိုငင
် မ
ံ ှ Mr.Tony Chew တအဖပင်
ို
Temasek

၊ အာရှဖွံွဲ့ဖဖြှုား သရားဘဏ် (“ADB”) နှင် ဖလစ်ပိုငန
် ိုငင
် ံမှ JG Summit Holdings တလည်
ို
ား
ပါဝင်

ည်။

Frontiir Pte. Ltd. အဆ ကာင််း
Frontiir င်္ို စတင်တည်သထာင်
အမျာားတတ်နိုင်သ
ပညာနှင်
ဖမန်မာနိုင်ငံ

ည် ၂၀၁၃ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ၄င်ား၏ လိုပ်ငန်ားတာဝန်မှာ

ာသ ားနှုန်ားဖဖင် အရည်အသ

ွားဖမင်မာားသ

တင်ားအချင်္်အလင်္်မျာားင်္ို အမျာားဖပည်

ာ

စ်ဂျစ်တယ်အင်တာနင်္်နည်ား

ူမျာားအတွင်္် ဝန်သဆာင်မှုသပားသရားနှင်

ာားတိုင်ား စ်ဂျစ်တယ်နည်ားပညာင်္ို တန်ားတူညီမျှအ

တင်ားနှင်ဆင်္်

ံိုားချနိုင်သရားတို ဖဖစ်ပါ

ွယ်သရားနည်ားပညာင်္ဏ္ဍတွင် င်္မဘာအဆင်အသတွွဲ့ အကင်္ံြှုမျာားစွာရှ

ည် MIT

တင်္က

ိုလ်ထွင်္် ဖမန်မာနိုင်ငံဖွာား င်္ွန်ပျ တာပညာရှင၏
်
ဦားသဆာင်မှုဖဖင် Frontiir

ဆန်ား

စ်တီထွငမ
် ှုအာားသင်္ာင်ားဖပီား င်္ိုန်င်္ျစရတ်မမျာားဖပာား

ပညာမျာားဖဖင် ဖမန်ဆန်၊ စတ်ချယံို င်္ည်ရ၍ သ ားနှုန်ား
င်္ို သနအမ်နှင်စီားပွာားသရားလိုပ်ငန်ားမျာား

င်္်

ာသ

ာ broadband အင်တာနင်္်

ို ဝန်သဆာင်မှုသပားလျင်္်ရှပါ

ည်၄င်ား၏ င်္ိုယ်ပိုငတ
် ီထွငထ
် ာား

ည်။

ည် နည်ားပညာနှင် သင်္ာင်ားမွန်

ဝန်သဆာင်မှုတိုင်္ို အသဖခခံ၍ အရည်အသ ွားဖမင်မာားဖပီားသ ားနှုန်ား

င်္်

ာသ

ည်

ဝန်သဆာင်မှုသပားလျင်္်ရှပါ

ည် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ broadband

ည်။
ံိုားစွွဲ

ူ

ာ အင်တာနင်္်င်္ို

Myanmar Net အမည်ဖဖင် ဝန်သဆာင်မှုသပားလျင်္်ရှဖပီား ၂၀၁၆ခိုနှစ် Broadband
ဖမင်တင်္်လာချန်မှစ၍ Myanmar net

ည်

ည် ချတ်ဆင်္်မှုင်္ွန်ရင်္်နည်ား

Frontiir ၏ ဝန်ထမ်ားအင်အာား(၂၃၀၀)တွင် (၉၉%) မှာ ဖမန်မာနိုင်ငဖ
ံ ွာားမျာားဖဖစ်ပါ
Frontiir

ည်။

ံိုားစွွဲမှု

ံိုားစွွဲ ူအမျာားဆံိုားင်္ို

ည်။ ဖမန်မာနိုငင
် တ
ံ ွင် Frontiir ၏ ရံားို ချြှုပ်တည်ရှဖပီား အဓင်္

လိုပ်ငန်ားမျာားင်္ိုသဆာင်ရွင်္်လျင်္်ရှင်္ာ အသမရင်္န်နိုင်ငံ Philadelphia နှင် Silicon Valley
သ

မျာားအဖပင် စင်င်္ာပူနိုင်ငံတွင်လည်ား
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ဆက်သယ
ွ စ
် ု်းစမ််းရန်

Media:
Gloria Lee
gloria.Lee@salweengroup.com
M: +65 9090 8166

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

Chit Aye
chit.aye@salweengroup.com
M: +95 9 979 531948
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