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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

Hitachi Industrial Equipment Systems and Soe Electric & Machinery 
တုိ႕ျမန္မာျပည္တြင္ Transformer Joint Venture (အက်ဳိးတူ Transformer ထုတ္လုပ္ရန္) 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးစီးျခင္း 
Hitachi ၏ Transformer နည္းပညာမ်ားႏွင့္ SEM ၏ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ကာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စြမ္းအင္ယႏၱရားတုိးတက္မႈကိုကူညီေထာက္ပ့ံရန္ရည္႐ြယ္လွ်က္ 
 
တုိက်ဳိ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၈) ရက္  ။ Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (“HIES”) 
ႏွင့္ Soe Electric & Machinery Co., Ltd. (“SEM”) တုိ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
Transformer ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ိရန္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မႈအတြက္ ယေန႕သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ 
ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ HIES ႏွင့္ SEM ကုမၸဏီတုိ႕သည္ (၂ဝ၁၂) ခုႏွစ္ကတည္းက “Amorphous Transformers” ဖန္တီး 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္မႈနည္းပညာဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ဖလွယ္မႈမ်ား႐ိွခ့ဲပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႕ျမန္မာႏုိင္ 
ငံတြင္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ကုမၸဏီတည္ေထာင္မႈသည္လည္း ေ႐ွ႕အနာဂတ္တြင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ၏ပူးေပါင္းဖလွယ္မႈမ်ား ပုိမုိ 
ေခ်ာေမြ႕ရန္၊ တုိးတက္ႀကီးပြားႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအက်ဳိးတူ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ၏အမည္သည္ Hitachi Soe Electric 
& Machinery Co., Ltd. (“Hitachi SEM”) အျဖစ္သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည္။ Hitachi SEM သည္ SEM ၏ 
Transformer ဆိုင္ရာစီးပြားေရး ကို လုံးဝလက္လႊဲယူ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လွ်ပ္စစ္ျဖန္႕ေဝေရးတြင္ မ႐ိွမျဖစ္အေရးပါေသာ 
Transformer ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဒီဇုိင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ တပ္ဆင္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအားလုံး ကုိ 
တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ HIES ႏွင့္ SEM တုိ႕သည္ Myanmar Investment Commission သို႕ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ တရားဝင္ရ႐ိွရန္လည္း လုိအပ္သည့္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး (၂ဝ၁၆) ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႕ 
ေနာက္ဆံုးထား၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အတြက ္ရည္႐ြယခ္်က္ထား႐ိွပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး လွ်င္ျမန္စြာတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း ဆတူ 
တုိးတက္လာသည္ျဖစ္ရာ ထုိလုိအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္မည့္ စြမ္းအင္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ 
ရန္မွာ အဓိကကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမလုံေလာက္ျခင္း၊ ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားသည္ စက္မႈစီးပြား 
တုိးတက္ေရးကုိ မ်ားစြာေႏွာင္႔ေႏွးေစႏုိင္သျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး အေဆာက္အအုံမ်ား 
အျပင္ လွ်ပ္စစ္လႊဲေျပာင္းေရးႏွင္႔ ျဖန္႕ျဖဴးေရးကြန္ယက္မ်ားကုိလည္း တည္ေဆာက္လွ်က္႐ိွသည္။ အဆုိပါအေျခအေန 
သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးျမင္႔ transformer မ်ားအပါအဝင္ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေဝေရးႏွင္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကိရိယာမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျမင့္တက္လာေစသည္။  
 
Hitachi SEM ကို ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ HIES ႏွင္႔ SEM တုိ႔သည္ SEM ၏ ခုိင္မာေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး 
အင္အားႏွင့္ HIES ၏ စက္မႈနည္းပညာတုိ႕ကုိ ေပါင္းစပ္ကာ အရည္အေသြးျမင့္ transformer မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ျပည္တြင္း 
သာမက ျပည္ပ ASEAN ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ပါ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စက္မႈနည္းပညာသစ္မ်ားျဖင္႔ 
ျပည္တြင္းထုတ္ transformer မ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးဝင္လာျခင္းအားျဖင္႔ ျပည္ပမွ၎ပစၥည္း 
မ်ား တင္သြင္းေနရမႈကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 
HIES ႏွင္႔ SEM တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီ ေျဖ႐ွင္း 
သြားရန္ ရည္စူးပါသည္။ 
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*1 Amorphous transformers ဆိုသည္မွာ transformer ၏ စတီး core ထဲတြင္ amorphous alloys သုံး၍ 
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕တည္ေဆာက္ထားေသာ transformer မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ျဖန္႕ေဝစဥ္ ဆံုးရံႈးမႈကုိ သာမာန္ transformer မ်ားထက္ မ်ားစြာေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

 
Hitachi SEM ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း 

Corporate အမည္ Hitachi Soe Electric & Machinery Co., Ltd. 

ရုံးခ်ဳပ္ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ 

ျမွပ္ႏံွေငြ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅,ဝဝဝ,ဝဝဝ (ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအခ်ိဳး : Hitachi Group: ၅၁%; SEM: 
၄၉%) (tentative) 

ဥကၠ႒ ဆက္လက္ေၾကျငာရန္ 

အဓိကလုပ္ငန္း စြမ္းအင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ လႊဲေျပာင္းေရးကိရိယာမ်ားႏွင္႔ အျခားထုတ္ကုန္မ်ား ပုံစံေရးဆြျဲခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းျပင္ဆင္ျခင္း 

ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၄ဝဝ ခန္႕ (စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္) 

 

 

SEM’s Yangon Plant 
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Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. အေၾကာင္း 
HIES သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး Hitachi Ltd. မွ 100% ပုိင္ဆိုင္သည္႔ လက္ေအာက္ 
ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ HIES မွ စက္မႈသုံး လွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ိဳးစုံကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျပင္ဆင္ပါသည္။ ၎ကိရိယာမ်ိဳးစုံတြင္ 
Hitachi Group မွ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ (၁ဝဝ) ခန္႔ကတည္းက ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ႔သည့္ စက္မႈသုံးေမာ္တာအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း 
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ Transformer ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ HIES သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ေဝစု 
ေကာင္းမြန္စြာရယူထားႏုိင္ၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ဖက္စပ္သေဘာတူထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင္႔ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ အက်ိဳးတူဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ http://www.hitachi-ies.co.jp/english တြင္ ၾကည္႕ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
 
Hitachi, Ltd. အေၾကာင္း 
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးစုိက္၍ စက္မႈတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင္႔ ကမာၻ 
အႏံွ႔အျပားတြင္ ပုံမွန္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ 
Hitachi ကုမၸဏီ၏ စုစုေပါင္း စီးဆင္းေငြပမာဏသည္ ၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ (၂ဝ၁၅၊ မတ္လ၊ ၃၁ ရက္အထိ) 
ယန္းေငြ ၉,၇၆၁ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁.၃ ဘီလီယံ) ႐ိွၿပီးျဖစ္သည္။ Hitachi သည္ လူထုအက်ိဳးျပဳ တီထြင္ 
ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ စြမ္းအင္ႏွင္႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံစနစ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး 
စနစ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းႏွင့္စက္အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ အလုိေလ်ာက္ 
ေရြ႕လ်ားမႈစနစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အျခားက႑မ်ားကုိ ဦးစားေပး ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ Hitachi ႏွင္႔ ပတ္သတ္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏  website ျဖစ္ေသာ http://www.hitachi.com တြင္ ၾကည္႕ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
 
Soe Electric & Machinery Co., Ltd. အေၾကာင္း 
SEM ကုိ ၁၉၉၃ တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးစုိက္ကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေဝ ျဖန္႕ျဖဴးေရး 
ဆုိင္ရာ transformer ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ SEM သည္ transformer , switchgear ႏွင္႔ အျခား လွ်ပ္စစ္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြျဲခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ 
ပါသည္။ SEM သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္တြင္ transformer မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းအတြက္ ေစ်းကြက္ေဝစုမ်ားစြာ ရ႐ိွထား 
ပါသည္။ SEM သည္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ISO 9001:2008 QMS  ရ႐ိွထားပါသည္။ SEM သည္ ၂ဝ၁၃ တြင္ ISO 14001:2004 
EMS ရ႐ိွခဲ႔သည္ ပထမဆုံးလွ်ပ္စစ္ transformer ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ SEM သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက နယ္သာလန္ 
ႏုိင္ငံမွ ကမာၻေက်ာ္ transformer ေထာက္ခံခ်က္ေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ KEMA ၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး 
ဝယ္ယူသူမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ Hitachi Industrial 
Equipment Systems Co., Ltd ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ amorphous transformer မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ    http://www.soeelectric.com တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည္႕ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
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