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သကော်ပရတ် အပ်ခ ပ်မစ
ှု နစ်
ကျွနပ်
် တေ့၏

ဒါရက်တောမ ောိုးသည်

ကမပဏီအြွွဲ့ွဲ အစည်ိုး

(CORPORATE GOVERNANCE)

အပ်ခ ပ်မှုစည်ိုးမ ဉ်ိုးမူသဘောင်မ ောိုး၏

အစရှယ်ယောရှင်မ ောိုး အသပေါ် တောဝန်ခံမှု စံနန
ှု ်ိုးမ ောိုး ဖမငမ
် ောိုးစွော

အသရိုးကကီိုးပံက

လည်ိုးသကောင်ိုး၊

ကျွနပ်
် တေ့၏

ောိုးရက
ှ င်သံိုးရန် အသရိုးကကီိုးပံကလည်ိုးသကောင်ိုး အသအမှတဖ် ပ ပပီိုး နင်ငံတကောတွင်

လက်ရှ လက်ခံ က င်သံိုးလ က် ရှသသော အသဖခခံ သသဘောတရောိုးမ ောိုးနှင် ကက်ညီသည် သကော်ပရတ် အပ်ခ ပ်မှုစနစ် ဆင်ရော အသလအ
ဖမန်မောနင်ငံ၏ ဖပည်တွင်ိုး အသဖခအသနမ ောိုးအောိုး
ကျွနပ်
် တေ့၏ဘတ်အြွွဲ့ွဲ သေ့

ည်သွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးပပီိုး က ိုးသကကောင်ိုးဆီသလ ော်သသော အတင်ိုးအတောအ

လွတလ
် ပ်သသောဒါရက်တော

ခင်မောလွတ်လပ်သသောအဖမင်ဖြင်

ကျွနပ်
် တေ့၏

(၃)

ဦိုး

ခနေ့်

စီမအ
ံ ပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့နင
ှ ်

ောိုးရန်

ရည်ရွယ်ပါသည်။

ယင်ိုး

အစရှယ်ယောအမ ောိုးစပင်ဆင်သသော

မ ောိုးက

လက်ခံက င်သံိုးပါသည်။
လွတလ
် ပ်သသော

ဒါရက်တောမ ောိုးမောှ

ရှယ်ယောရှငမ
် ောိုး၏

လပ်သဆောင်မှုက

သကောင်ိုးမွန်သသောအဖမင်ဖြင် ဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးခ မှတ်သပိုးရန် စွမ်ိုးရည်ဖပညဝ
် ပပီိုး လွတ်လပ်သသောဒါရက်မ ောိုးဖြစ်ရန် လအပ်ပါသည်။ ဤကစစသည်
အသရိုးကကီိုးသည်ဟ

ဘတ်အြွွဲွဲ့ကယူဆဖခင်ိုးမှော

သန က်ဆံိုးတင်သွင်ိုးသည်သနေ့ရက်

(Latest

Practicable

Date)

အ

ကျွနပ်
် တဒ
ေ့ ါရက်တောဘတ်အြွွဲွဲ့သည် ဦိုးသက ော်ပင်နှင် သဒေါ်သီတောသအိုးတေ့အောိုးလွတလ
် ပ်သသောဒါရက်တောမ ောိုးအဖြစ်ခနေ့်အပ်ခွဲပပီိုး ဒါရက်တောဘတ်အြွွဲွဲ့သည်
တတယသဖမောက် လွတ်လပ်သသော ဒါရက်တောခနေ့်အပ်ရန် သင်သတော်သသော ကယ်စောိုးလှယ်သလောင်ိုးမ ောိုး သတ်မှတ်ရန် လပ်သဆောင်သနဆွဲပင်ဖြစ် သည်။
ကျွနပ်
် တေ့ဘတ်အြွွဲွဲ့က သကော်မတီ(၃)ရပ်က ြွွဲွဲ့စည်ိုးပပီိုးဖြစ်ရော (က) စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ (ခ) အမည်စောရင်ိုး တင်သွင်ိုးသရိုး သကော်မတီ နှင် (ဂ)
အခသကကိုးသငွသတ်မှတ်သရိုး သကော်မတီတေ့ ဖြစ်သည်။

စာ င်ွေးစစ်ရကာ်မတ
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီဝင်မ ောိုးတွင် သဒေါ်သနဖမတ်သူသအောင်၊ သဒေါ်နီလောဝင်ိုး၊သဒေါ်ခင်စစဟန်နှင် သဒေါ်သီတောသအိုး တေ့ ပါဝင်ကကသည်။ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏
ဥကကဌမှော လွတ်လပ်သသောဒါရက်တောတစ်ဦိုး ဖြစ်သည် သဒေါ်သီတောသအိုး ဖြစ်ပါသည်။
ကျွနပ်
် တေ့ကမပဏီ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က ၎င်ိုး၏တောဝန်မ ောိုးဖြစ်သသော ကျွနပ်
် တေ့ကမပဏီ၏ ရပင်ခွငမ
် ောိုးအောိုး ကောကွယ် သစောငသ
် ရှောက်သရိုး၊ လံသလောက်သည်
စောရင်ိုးမ ောိုး

ောိုးရှ

န်ိုးသမ်ိုးသရိုး နှင် ကမပဏီတင
ွ ်ိုး

သရောက်သသော

စီမံအပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့အောိုး ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီအတွင်ိုး

သရောက်သသော

နင်သစသရိုး ရည်ရွယ်ခ က်ဖြင် စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီက အသ

န်ိုးခ ပ်ကွပ်ကသ
ွဲ ရိုးစနစ်မ ောိုး သြော်သဆောင်

န်ိုးသမ်ိုးသရိုးတေ့က သဆောင်ရွကရ
် ောတွင်

န်ိုးခ ပ်ကွပ်ကသ
ွဲ ရိုး ပတ်ဝန်ိုးက င် တစ်ရပ်က တည်သဆောက်ကော

န်ိုးသမ်ိုး

ောိုး

ောက်အကူဖပ ပါမည်။

စောရင်ိုးစစ်ဖခင်ိုးဆင်ရောကစစမ ောိုး အလေ့ငှော ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ၊ စီမံအပ်ခ ပ်သူအြွွဲွဲ့ နှင် ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်အြွွဲ့ွဲ တေ့ အကကောိုး စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီက ဆက်သယ
ွ ်
သဆောင်ရွက်သပိုးပါမည်။
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီသည် သအောက်ပါ လပ်ငန်ိုးတောဝန်မ ောိုး သဆောင်ရွက်ရန် အလေ့ငှော အခ န်မှနမ
် ှန် သတွွဲ့ဆံ စည်ိုးသဝိုးကကရပါမည် (၁)

ကျွနပ်
် တ၏
ေ့ ကမပဏီဝန်

အကွဲဖြတ်သံိုးသပ်

မ်ိုး စောရင်ိုးစစ်မ ောိုး (ရှလျှင်) နှင် ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်တေ့မှ ကျွနပ်
် တေ့၏ ကမပဏီတွငိုး်

ောိုးမှု အပါအဝင် ကျွနပ်
် တေ့၏ ကမပဏီဝန်

န်ိုးခ ပ်ကပ
ွ ်ကွဲသရိုးစနစ် အသပေါ်

မ်ိုး စောရင်ိုးစစ်မ ောိုး (ရှလျှင်) နှင် ဖပင််ပစောရင်ိုးစစ်တေ့၏ လပ်ငန်ိုး အစီအစဉ်မ ောိုးက စစစ်

သံိုးသပ်ဖခင်ိုး။
(၂)

နှစပ
် တ်လည် ဘဏ္ဍောသရိုး ရှင်ိုးတမ်ိုးမ ောိုး အောိုးလည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးတေ့နှင် ပတ်သက်၍ ဖပင်ပ စောရင်ိုးစစ်တေ့၏ အစီရင်ခံစောအောိုး လည်ိုးသကောင်ိုး

စစစ်သံိုးသပ်ကော

စောရင်ိုးစစ်မ ောိုးက

စောရင်ိုးဆင်ရောမူဝါဒ

အသဖပောင်ိုးအလွဲမ ောိုး၊

သဆွိုးသနွိုးလသသော
ဘဏ္ဍောသရိုး

ူိုးဖခောိုးသည်

အစီရင်ခံစော

စောရင်ိုးညဖပင်
ြှ ဆင်ခ က်မ ောိုး၊

ဆင်ရော

အက ံ ိုးဝင်သည်

အဓက

စံနန
ှု ်ိုးမ ောိုးအောိုး

ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခရှ
လက်န မှု၊

နယ်ပယ်မ ောိုး၊
စောရင်ိုးစစ်ရောမှ

သပေါ်သပါက်လောသည် အသလိုးဂရဖပ ြွယ် အသရိုးကစစတေ့ အပါအဝင် မည်သည် အသကကောင်ိုးအရောတေ့က မဆ ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ

ံ

မတင်ဖပမီ လအပ်လျှင် စီမံအပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့ မပါဝင်သစဘွဲ သဆွိုးသနွိုးဖခင်ိုး၊
(၃)

အရံှုိုးအဖမတ် ရှငိုး် တမ်ိုးမ ောိုး၊ လက်က န်ရှင်ိုးတမ်ိုးမ ောိုးနှင် ဥပသဒ အရ လအပ်သသော အဖခောိုး အလောိုးတူ သတင်ိုးအခ က်အလက်မ ောိုး ပါဝင်သည်

ကောလ အလက် ဘဏ္ဍောသရိုး ရှငိုး် တမ်ိုးမ ောိုးအောိုး ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ
(၄)

ံ မတင်ဖပမီ စစစ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊

ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဘဏ္ဍောသရိုး အသဖခအသန သေ့မဟတ် လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွကမ
် ှု ရလဒ်မ ောိုး အသပေါ် ဖြစ်သစ၊ ကျွနပ်
် တေ့ စီမံအပ်ခ ပ်သူမ ောိုး၏

တံေ့ဖပန်သဆောင်ရက
ွ ်မှု အသပေါ် ဖြစ်သစ၊ အသရိုးပါသသော သက်သရောက်မှု ရှနင်သည် လမ်လည်

ောိုးသကကောင်ိုး မသကဘောြွယ် အမှု၊ သက်ဆင်ရော ဥပသဒ၊

နည်ိုးဥပသဒ၊ စည်ိုးမ ဉ်ိုး တစ်စံတစ်ရောနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ နည်ိုးလမ်ိုးမက မှု သေ့မဟတ် သြောက်ြ က်မှု တစ်စတစ်
ံ
ရောနှင်
ကမပဏီဝန်

ပတ်သက်၍ ကျွနပ်
် တေ့၏

မ်ိုး စောရင်ိုးစစ်မ ောိုး (ရှလျှင်) ဖြင် လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်မ ောိုးဖြင် လည်ိုးသကောင်ိုး စစစ်သံိုးသပ် သဆွိုးသနွိုးတင်ပင်ဖခင်ိုး၊

(၅)

ကျွနပ်
် တေ့၏ စီမံအပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့က ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်မ ောိုးဖြင် ပူိုးသပါင်ိုးသဆောင်ရွက်မှုအောိုး စစစ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊

(၆)

ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်မ ောိုး ခနေ့်

ောိုးမှု၊ ဖပန်လည် ခနေ့်

ောိုးမှုတေ့အောိုး စဉ်ိုးစောိုးသံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊
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(၇)

အဖခောိုးကမပဏီ နှင် ပတ်သက်ဆက်နယ်သနမှုမ ောိုးအောိုး RPT Procedures အရ စစစ်သံိုးသပ် အတည်ဖပ သပိုးဖခင်ိုး၊

(၈)

အက ိုးစိုးီ ပွောိုးပဋပကခရန
ှ င်သသော အသဖခအသနမ ောိုးအောိုး စစစ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊

(၉)

သငွသရိုးသကကိုးသရိုး ကစစ အစီရင်ခံ တင်ဖပမှုမ ောိုး သေ့မဟတ် အဖခောိုး ကစစမ ောိုးတွင် မသမောမှုမ ောိုး ရှနင်ဖခင်ိုးအောိုး စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ ဥကကဋ္ဌ
Corporate
Governance
ဤကမပဏီ၏ ဝန်

မ်ိုးမ ောိုးက လျှ ွဲ့ဝှက် သတင်ိုးသပိုးနင်သစမည်လပ်

ိုးံ လပ်နည်ိုးမ ောိုးအောိုး စစစ်သံိုးသပ်ကော၊

သေ့သသော သတင်ိုးမ ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍

သီိုးဖခောိုးလွတ်လပ်စောွ စံစမ်ိုးစစ်သဆိုးဖခင်ိုး၊ ဆက်လက် အသရိုးယူ သဆောင်ရွက်ဖခင်ိုးတေ့ အတွက် သသခ ောသသောအစီအစဉ်မ ောိုး စီမံ
(၁၀)

ံ

ောိုးရှ သစဖခင်ိုး၊

ကျွနပ်
် တ၏
ေ့ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က သတောင်ိုးဆသသော အဖခောိုး စစစ်သံိုးသပ်ခ က်မ ောိုးနင
ှ ် ပသရောဂ က်မ ောိုးက တောဝန်ယူ သဆောင်ရွကဖ် ခင်ိုးနှင်၊ ကျွနပ်
် တေ့

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ အသရိုးယူ သဆောင်ရွက်မှု လအပ်သည် ကစစမ ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ သတွွဲ့ရခ
ှ က်မ ောိုးက အခါအောိုးသလ ော်စွော အစီရင်ခံတင်ဖပဖခင်ိုး၊
(၁၁)

ဥပသဒ အရ လအပ်နင်သည် အဖခောိုး လပ်ငန်ိုးမ ောိုးနှင် တောဝန်မ ောိုးက သယဘယ အောိုးဖြင် တောဝန်ယူ သဆောင်ရွက်ဖခင်ိုး၊

ကမပဏီ၏ စောရင်ိုးစစ်လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွကခ
် က်နှငစ
် ပ်လ ဉ်ိုး၍ အ

က်သြော်ဖပပါ တောဝန်မ ောိုးနှင်အညီ၊ ဘတ်အြွွဲွဲ့

ခ မှတရ
် န်

ရှသည်။

အခွင်အောဏောသည်

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ

အစရှယ်ယောရှင်မ ောိုးနှင် ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ တ၏
ေ့
အသ

ွသ

တ
ံ ွင်

အ

က်သြော်ဖပပါ

ံမှ လွတ်လပ်သသော ဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုး

လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွကခ
် က်မ ောိုးက

ွအစည်ိုးအသဝိုးတင
ွ ် သသဘောတူခွငဖ် ပ ခ က် ရရှရန်အလေ့ငှော၊ ကမပဏီ၏ ဘဏ္ဍောသရိုးနှင်

စောရင်ိုးအင်ိုး မှတ်တမ်ိုးမ ောိုး သင်ဖမတ်သလ ော်ကန်မှုနင
ှ ် စည်ိုးစနစ်တက ဖြစ်မှုတေ့ ရရှသရိုးအတွက် အခွငအ
် ောဏောသည် သကော်မတီ
အ

သံိုးသပ်ဖခင်ိုးအရ၊

ံတွင် ရှသည်။

က် သြော်ဖပပါ တောဝန်မ ောိုး အဖပင်၊ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီသည် ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဘဏ္ဍောသရိုး အသဖခအသန သေ့မဟတ် လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရက
ွ ်မှု

ရလဒ်မ ောိုး အသပေါ် အသရိုးပါသသော သက်သရောက်မှု ရှနင်သည် လမ်လည်မှု ဖြစ်သစ၊ နည်ိုးလမ်ိုးမက မှု ဖြစ်သစ၊ ကမပဏီတွင်ိုး ကကပ်မတ်

န်ိုးခ ပ်မှုမ ောိုး

မရှ၍ဖြစ်သစ၊ ဖမန်မောနင်ငံ၏ ဥပသဒ၊ နည်ိုးဥပသဒ၊ စည်ိုးမ ဉ်ိုး တစ်စံတစ်ရောအောိုး သြောက်ြ က်မှု ဖြစ်သစ စသည်တေ့နှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ မသကဘောြွယ် ကစစ
တစ်စံတစ်ရော အသပေါ် ကမပဏီတင
ွ ်ိုး စံစမ်ိုးစစ်သဆိုးမှုမ ောိုးအောိုး အမနေ့်ခ မှတ်ကော သဆောင်ရက
ွ ်သစပပီိုး၊ သတွွဲ့ရှခ က် မ ောိုးအောိုး စစစ်သံိုးသပ်နင််သည်။
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ သကော်မတီဝင်တင်ိုးသည် ၎င်ိုး အက ိုးစပ်ဆင်မှု ရှသနသသော ကစစမ ောိုးဖြင် ပတ်သက်သသော မည်သည် ဆံိုးဖြတ်ခ က်တွင် မဆ
ပါဝင်မွဲသပိုးဖခင်ိုးမှ သရှောင်ကကဉ်ရပါမည်။
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏

အစည်ိုးအသဝိုးမ ောိုးက

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီဥကကဋ္ဌက

လအပ်သည်အသလ ောက်နှင်

လအပ်သည်ဟယူဆသသောအခါတွင်

က င်ိုးပသည်။ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ အစည်ိုးအသဝိုးဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးက “အြွွဲ့ွဲ ဝင်တစ်ဦိုးလျှင်မွဲတစ်မွဲစနစ် (One Member One Vote System)” ဖြင်
မွဲအမ ောိုးစဖြင် ဆံိုးဖြတ်ရမည်။ မွဲတူညီသနဖခင်ိုး ဖြစ်သပေါ်သည်အခါ ဥကကဋ္ဌသည် ဒတယမွဲ သေ့မဟတ် ဆံိုးဖြတ်မွဲ သပိုးရမည်။

အမည်စာ င်ွေးတင်သွင်ွေးရ ွေးရကာ်မတ
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီတွင်

ဦိုးဝင်ိုးသအောင်၊

သဒေါ်သနဖမတ်သူသအောင်၊

သဒေါ်သန်ိုးသန်ိုးသအောင်

နှင်

ဦိုးသက ော်ပင်တေ့

ပါဝင်ကကပါသည်။

အမည်စောရင်ိုးတင်သွငိုး် သရိုးိုးသကော်မတီဥကကဌမှော လွတ်လပ်သသောဒါရက်တောတစ်ဦိုးဖြစ်သည် ဦိုးသက ော်ပင်ဖြစ်သည်။
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီသည်
အမည်တင်သွင်ိုးဖခင်ိုး၊ (ခ)

(က)

သက်ဆင်ရော

ဒါရက်တော၏

စွမ်ိုးသဆောင်ရည်

ဒါရက်တောသနရော တစ်ခက သီိုးဖခောိုးလတ
ွ ်လပ်သသော ဒါရက်တော

(ဂ) ဒါရက်တော တစ်ဦိုး အသနဖြင် ၎င်ိုး၏ တောဝန်မ ောိုးက သက ပွနစ
် ွော

အသပေါ်

မူတည်လ က်

ောိုးရန် သေ့မဟတ် မ

၎င်ိုးအောိုး

ဖပန်လည်

ောိုးရန် နှစ်စဉ် သတ်မှတဖ် ခင်ိုးနင
ှ ်

မ်ိုးသဆောင်သနဖခင်ိုး ရှမရှ ဆံိုးဖြတ်ဖခင်ိုး စသည်တေ့ လပ်သဆောင်ရန် တောဝန်

ရှပါသည်။
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီသည် ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတက
် င်ိုးစောွ ဖြင် ဒါရက်တောအြွွဲွဲ့၏ စွမ်ိုးသဆောင်ရည်က သတ်မတ
ှ ်
အကွဲဖြတ်စံနှုန်ိုးမ ောိုးဖြင်

သံိုးသပ်နင်ပါသည်။

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ဝင်မ ောိုးမှ ကက တင်ခ မှတ်
တစ်ဦိုးခ င်ိုးစက
ီ

ဒါရက်တောအြွွဲွဲ့

အမည်တင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီက

စံနန
ှု ်ိုးမ ောိုးသည်

အစရှယ်ယောရှငမ
် ောိုး၏ကောလရှည်

ောိုးသသော စံနှုန်ိုးမ ောိုးဖြစ်ပါသည်။

တစ်ခလံိုး၏

သရောက်မှု

က ငသ
် ံိုးရမည်

လပ်ငန်ိုးစဉ်

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ တစ်ခလံိုး၏

အလေ့ငှော

ရည်ရွယ်ပါသည်။အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီဝင်တင်ိုးသည်

ပါဝင်သဆောင်ရက
ွ ်နင်မှုက

တစ်ရပ်အောိုး
မမ

အသပေါ်

ခ မှတ်

စွမ်ိုးသဆောင်ရည်

တန်ြိုးဖမြှငတ
် င်သပိုးနင်ဖခင်ိုးအစရှသည်
သရောက်မှုက လည်ိုးသကောင်ိုး၊

လည်ိုးသကောင်ိုး၊

အသကောင်အ

ောိုးသသော

ည်သြော်

ဒါရက်တော

အကွဲဖြတ်သံိုးသပ်ရောတွင်
ောိုးရန်

အကွဲဖြတ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က
သေ့မဟတ်

မမက

ဒါရက်တောအဖြစ် အမည်တင်သွင်ိုးဖခင်ိုးနှင် ပတ်သက်သသော အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီ၏ ဆင်ဖခင်သံိုးသပ်မတ
ှု ွင် ပါဝင်သဆောင်ရွကဖ် ခင်ိုးမှ
လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးတေ့အတွက် အကကံဖပ ဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးတေ့ ဆင်ရော ဆံိုးဖြတ်ခ က် တစ်ခခ အလေ့ငှော မွဲသပိုးဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး
သရှောင်ကကဉ်ရပါမည်။
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီသည် ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ၏ အမည်စောရင်ိုးတင်သင
ွ ်ိုးဖခင်ိုး နှင် ဖပန်လည်အမည်စောရင်ိုးတင်သွငိုး် ဖခင်ိုးမ ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍
အစရှင်မ ောိုး၏အသ
မှတ်ယူရပါမည်။

ွသ

ွအစည်ိုးအသဝိုးမှ

ခ မှတသ
် သော

အတည်ဖပ ခ က်က

ရယူရန်အတွက်

အဆဖပ လောတင်သွင်ိုးရန်

အခွင်အောဏောရှသည်ဟ
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အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီ၏ အစည်ိုးအသဝိုးဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးက မွဲအမ ောိုးစဖြင် ဆံိုးဖြတ်ရမည်။ မွဲအသရအတွက်တူညီသနပါက ဥကကဋ္ဌသည်
ဒတယမွဲ သေ့မဟတ် ဆံိုးဖြတ်မွဲ သပိုးရမည်။

Corporate Governance
အခရ ကွေးရငွရကာ်မတ

အခသကကိုးသငွသကော်မတီတွင် ဦိုးဝင်ိုးသအောင်၊ သဒေါ်နီလောဝင်ိုး၊ သဒေါ်သနဖမတ်သူသအောင် နှင် ဦိုးသက ော်ပင်

တေ့ ပါဝင်ကကပါသည်။ အခသကကိုးသငွသကော်မတီ

၏ဥကကဌမှော လွတ်လပ်သသောဒါရက်တောတစ်ဦိုးဖြစ်သည် ဦိုးသက ော်ပင်ဖြစ်သည်။
အခသကကိုးသငွသကော်မတီသည်

ဒါရက်တောမ ောိုးနှင်

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ သေ့

တင်ဖပရန်လည်ိုးသကောင်ိုး၊

အကကံဖပ

အသရိုးပါသသော

အလပ်အမှုသဆောင်မ ောိုးအတွက်

ဒါရက်တော

တစ်ဦိုးခ င်ိုးစန
ီ ှ င်

အတအက တေ့အောိုး သတ်မတ
ှ ်သပိုးရန် လည်ိုးသကောင်ိုး တောဝန်ရှပါသည်။
ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ တစ်ခလံိုး၏ အတည်ဖပ ခ က် ရယူရပါမည်။
ပစစည်ိုးအောိုးဖြင်

အက ိုးခံစောိုးခွင်

ညသ
် ွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးပါသည်။

အပါအဝင်

အခသကကိုးသငွ

အခသကကိုးသငွ

ဆင်ရော

အလပ်အမှုသဆောင်အရောရှခ ပ်

အတွက်

အခသကကိုးသငွ

ကျွနပ်
် တေ့အခသကကိုးသငွသကော်မတီမှ အကကံဖပ တင်ဖပခ က် အသပေါ်

ဒါရက်တောမ ောိုး၏အခသကကိုးသငွ၊ လစော၊ ခွငဖ် ပ စရတ်၊
ဆင်ရော

မူသဘောင်တစ်ရပ်အောိုး

ရှုသ

ောင်

အောိုးလံိုးက

ဆသကကိုး၊ သရွိုးခ ယ်ပင်ခွင်နှင်

််ကျွန်ပ်တေ့၏

အခသကကိုးသငွသကော်မတီက

အခသကကိုးသငွ သကော်မတီဝင် တစ်ဦိုးခ င်ိုးစီသည် မမ၏ အခသကကိုးသငွခံစောိုးခွင်အဝဝ (remuneration package) နှင်

ပတ်သက်သသော အခသကကိုးသငွသကော်မတီ၏ ဆင်ဖခင်သံိုးသပ်မတ
ှု ွင် ပါဝင်သဆောင်ရက
ွ ်ဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးအတွက် အကကံဖပ ဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး၊
ယင်ိုးဆင်ရော ဆံိုးဖြတ်ခ က် တစ်ခခ အလေ့ငှော မွဲသပိုးဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး သရှောင်ကကဉ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အခသကကိုးသငွသကော်မတီ၏ အစည်ိုးအသဝိုးဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးက “အြွွဲ့ွဲ ဝင်တစ်ဦိုးလျှင်မွဲတစ်မွဲစနစ် (One Member One Vote System)” ဖြင်
မွဲအမ ောိုးစဖြင် ဆံိုးဖြတ်ရမည်။ မွဲတူညီသနဖခင်ိုး ဖြစ်သပေါ်သည်အခါ ဥကကဋ္ဌသည် ဒတယမွဲ သေ့မဟတ် ဆံိုးဖြတ်မွဲ သပိုးရမည်။

ဌာနတွင်ွေးစာ င်ွေးစစ်အြေွျဲ့
ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည်

ကမပဏီ၏

ဌောနတွင်ိုး

န်ိုးခ ပ်မှု

လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွက်ခ က်အတွက်

တောဝန်ရှပပီိုး၊

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ

ံ

တက်ရက်အစီရင်ခံရမည်။ ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည် ၎င်ိုး၏ ပညောရပ်ဆင်ရော က ငဝ
် တ်မ ောိုးနင
ှ ်အညီ ကမပဏက
ီ
လွတ်လပ်စောွ စောရင်ိုးစစ်သဆိုးရမည်။
ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည် ၎င်ိုး၏ ရှောသြွသတွွဲ့ရှခ က်မ ောိုးက ရှငိုး် ဖပခ က်နှင် အကကံဖပ ခ က်မ ောိုး သြော်ဖပ၍ ဘတ်အြွွဲနှင် စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ

ံ လစဉ်

အစီရင်ခံရမည်။
ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သဆိုးဖခင်ိုးက ဆံိုးရှုံိုးနင်သဖခအဆင်မ ောိုး ကွဖွဲ ပောိုးမှုအသပေါ် အသဖခခံ၍ လပ်သဆောင်ရမည်။ ဌောနတွင်ိုး စောရင်ိုးစစ်သည် ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခက
သြော်

တ်၍၊ ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခအဆင်အလက် ဖမငမ
် ောိုးသသောအဆင်၊ အလယ်အလတ်အဆင်နင
ှ ် အဆငန
် မ်ဟူ၍ သတ်မတ
ှ ရ
် မည်။ ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည်

ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခ ဖမငမ
် ောိုးသည် ကစစရပ်မ ောိုးက ဦိုးစောိုးသပိုး လပ်သဆောင်ရမည်။
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Corporate Governance
CORPORATE
GOVERNANCE
Our Directors recognise the importance of corporate governance and the maintenance of high standards of
accountability to adopt corporate governance practices which are generally consistent with prevailing international
principles, to the extent reasonably practicable taking into account local conditions in Myanmar.
We intend for the Board to have 3 independent Directors with a view to introducing a strong and independent element
on the Board, which is able to exercise objective judgment on corporate affairs independently, in particular, from
management and major shareholders of our Company. Our Board feels that this is important, and as at the Latest
Practicable Date, our Board has appointed U Kyaw Paing and Daw Theta Aye as independent Directors and the Board is
still in the course of identifying suitable candidates for appointment of the third independent director.
Our Board has established three (3) committees: (a) the Audit Committee; (b) the Nominating Committee; and (c) the
Remuneration Committee.

GOVERNANCE STRUCTURE

Shareholders

Board of Directors
Executive Directors

Audit Committee

1

2

3

4

Daw Theta Aye
Chairman
Non-Executive Director

Daw Nay Myat Thu Aung
Member
Executive Director

Daw Nilar Win
Member
Executive Director

Daw Khin Su Su Han
Member
Executive Director

Non-Executive Directors

Nominating Committee

1

2

3

4

U Kyaw Paing
Chairman
Non-Executive Director

U Win Aung
Member
Executive Director

Daw Nay Myat Thu Aung
Member
Executive Director

Daw Than Than Aung
Member
Executive Director

Management

Remuneration Committee

1

2

3

4

U Kyaw Paing
Chairman
Non-Executive Director

U Win Aung
Member
Executive Director

Daw Nay Myat Thu Aung
Member
Executive Director

Daw Nilar Win
Member
Executive Director
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AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee comprises Daw Nay Myat Thu Aung, Daw Nilar Win, Daw Khin Su Su Han and Daw Theta Aye. The
Chairman of the Audit Committee is Daw Theta Aye, who is an independent Director.
The Audit Committee will assist our Board in discharging its responsibility to safeguard the Company’s assets, maintain
adequate accounting records and develop and maintain effective systems of internal control, with the overall objective of
ensuring that the management creates and maintains an effective control environment in our Company.
The Audit Committee will provide a channel of communication between the Board, management and the external
auditors on matters relating to audit.
The Audit Committee shall meet periodically to perform the following functions:
(i) review the audit plans of the external auditors and our internal auditors (if any), including the results of
the

review and evaluation of our system of internal controls by our external auditors and internal

auditors (if any);
(ii) review the annual financial statements and the external auditors’ report on those financial statements,
and discuss any significant adjustments, major risk areas, changes in accounting policies, compliance
with applicable financial reporting standards, concerns and issues arising from their audits including any
matters which the auditors may wish to discuss in the absence of management, where necessary, before
submission to our Company for approval;
(iii) review the periodic financial statements comprising the profit and loss statements and the balance
sheets and such other information required by law, before submission to our Company for approval;
(iv) review and discuss with external and internal auditors (if any), any suspected fraud, irregularity or
infringement of any relevant laws, rules or regulations, which has or is likely to have a material impact on
our Company’s operating results or financial position and our management’s response;
(v) review the co-operation given by our management to our external auditors;
(vi) consider the appointment and re-appointment of the external auditors;
(vii) review and approve related party transactions pursuant to the RPT Procedures;
(viii) review any potential conflicts of interests;
(ix) review the procedures by which employees of our Company may, in confidence, report to the
Chairman of the Audit Committee possible improprieties in matters of financial reporting or other
matters and ensure that there are arrangements in place for independent investigation and follow-up
actions in relation thereto;
(x) undertake such other reviews and projects as may be requested by our Board, and report to our Board
its findings from time to time on matters arising and requiring the attention of our Audit Committee; and
(xi) undertake generally such other functions and duties as may be required by law.
Pursuant to the abovementioned duties relating to the Company’s audit function, the Audit Committee has the authority
to make decisions independently from the Board. In light of due review of the abovementioned functions, the committee
assumes authority to assess appropriateness and properness of the Company’s financial and accounting records for
approval by a General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
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Apart from the duties listed above, the Audit Committee shall commission and review the findings of internal
investigations into matters where there is any suspected fraud or irregularity, or failure of internal controls or
infringement of any Myanmar law, rule or regulation which has or is likely to have a material impact on our Company’s
operating results and/or financial position. Each member of the Audit Committee shall abstain from voting on any
resolutions in respect of matters in which he is interested.
The meetings of the Audit Committee are convened as and when deemed necessary by the Chairman of the Audit
Committee. Resolutions of an Audit Committee meeting shall be decided by a simple majority of votes. In case of an
equality of votes, the Chairman shall vote a second or casting vote.

NOMINATING COMMITTEE
The Nominating Committee comprises U Win Aung, Daw Nay Myat Thu Aung, Daw Than Than Aung and U Kyaw Paing.
The Chairman of the Nominating Committee is U Kyaw Paing, who is an independent Director.
The Nominating Committee is responsible for (a) re-nomination of our Directors having regard to a Director’s
contribution and performance, (b) determining annually whether or not a Director is independent, and (c) deciding
whether or not a Director is able to and has been adequately carrying out his duties as a Director.
The Nominating Committee has the authority to make decisions independently from the Board on how the Board’s
performance is to be evaluated and proposes objective performance criteria, subject to the approval of the Board, which
address how the Board has enhanced long-term Shareholders’ value. The Board intends to implement a process to be
carried out by the Nominating Committee for assessing the effectiveness of the Board as a whole and for assessing the
contribution by each individual Director to the effectiveness of the Board. Each member of the Nominating Committee is
required to abstain from voting on any resolutions and making any recommendations and/or participating in any
deliberations of the Nominating Committee in respect of the assessment of his performance or re-nomination as
Director.
The Nominating Committee assumes the authority to make proposals relating to the nomination and re-nomination of
members of the Board of Directors for approval at a General Meeting of Shareholders.
Resolutions of a Nominating Committee meeting shall be decided by a simple majority of votes. In case of an equality of
votes, the Chairman shall vote a second or casting vote.

REMUNERATION COMMITTEE
The Remuneration Committee comprises U Win Aung, Daw Nilar Win, Daw Nay Myat Thu Aung and U Kyaw Paing. The
Chairman of the Remuneration Committee is U Kyaw Paing, who is an independent Director.
The Remuneration Committee is responsible for recommending to our Board a framework of remuneration for our
Directors and Executive Officers, and determining specific remuneration packages for each Director and Executive
Officer. The recommendations of our Remuneration Committee are submitted for endorsement by the entire Board. All
aspects of remuneration, including but not limited to Directors’ fees, salaries, allowances, bonuses, options and benefits in
kind shall be covered by our Remuneration Committee. Each member of the Remuneration Committee is required to
abstain from voting on any resolutions and making recommendations and/or participating in any deliberations of the
Remuneration Committee in respect of his remuneration package.
Resolutions of a Remuneration Committee meeting shall be decided by a simple majority of votes. In case of an equality
of votes, the Chairman shall vote a second or casting vote.
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INTERNAL AUDIT
The internal auditor is in charge of the internal control function of our Company and it reports directly to the Audit
Committee. The internal auditor must independently audit our Company according to his or her professional code of
ethics. The internal auditor must report to the Board and the Audit Committee on its findings with explanation and
suggestion on a monthly basis.
Internal auditing should be done based on the varying level of risks. The internal auditor must identify the risks and
thereafter to define the level of risks such as high, moderate and low. The internal auditors must give priority to cases
which are of high risks.

