
- 1 - 

- ဆက္ဖတ္ရန္ - 

ခ်က္ခ်င္းျဖန္႕ေဝရန္အတြက္ 

 

Hitachi မ ွဓာတ္ေလွကားႏွင္႔ စက္ေလွကားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း 

Hitachi မ ွႏိုင္ငံအတြင္း ဓာတ္ေလွကားႏွင္႔ စက္ေလွကား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔အတြက္ 

အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း 

 

ရန္ကုန္၊ ၂ဝ၁၅  ခုုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာ ၂၇  ရက္ ၊ - Hitachi Ltd. ( “Hitachi” ဥကၠ႒ႏွင္ ့COO ျဖစ္သူ Mr. Toshiaki 

Higashihara ) သည္ Siam-Hitachi Elevator Co., Ltd. ( “Siam-Hitachi”  ဥကၠ႒ Mr. Tatsuo Oishi) ႏွင္ ့Prime Deco 

Engineering Co., Ltd.( “Prime Deco” ဦးေဆာင္ၫြန္ၾကားေရးမွႈး ဦးစိန္လင္း) တို႔ႏွင္႔အတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာတ္ြင ္ ဓာတ္ေလွကားႏွင့္စက္ေလွကားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင္ ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔အတြက္ Hitachi Elevator 

(Myanmar) Co., Ltd. (“Hitachi Elevator Myanmar”) ကို Joint Venture တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ Siam-Hitachi သည္ 

Hitachi ၏ ဓာတ္ေလွကားႏွင္႔ စက္ေလွကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမ ၸဏီျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးတူလုုပ္ငန္း 

ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈအသစ္သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ရမႈကိ ုပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက ္လာမည္႔ ႏိုဝငဘ္ာလမ ွစတင္၍ 

၎၏ ေရာင္းခ်ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကိ ုအျပည္႔အဝ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

ၿမိဳ ႕ ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို အဆင့္ျမႇင္႔တင္ျခင္းႏွင္ ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ 

ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဝယ္လိုအားမွာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျမင္႔တက္လာေနသည္။ ရလဒ္အားျဖင္႔ 

စကၤာပူ၊ ဗီယက္နမ္အစ႐ွိသည္႔ ႏိုင္ငံမ်ားမ ွႏိုင္ငံျခားကုမ ၸဏီမ်ားႏွင္႔ ျပည္တြင္းကုမ ၸဏီမ်ားမွ တည္ေဆာက္သည္႔ ဟိုတယ္မ်ား၊ 

႐ံုးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား၏ လိုအပ္မႈမွာလည္း ျမင္႔တက္လာေနသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း ဓာတ္ေလွကား 

ႏွင္ ့စက္ေလွကားအသစ္မ်ား၏ ဝယ္လိုအားျမင္႔တက္လာမႈမွာ ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင ္ယူနစ ္(၁၃ဝဝ) မ ွ၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာ 

ေရး ႏွစ္တြင ္ယူနစ ္(၂ဝဝဝ) အထိ၊ ႏွစ္စဥ ္၇% တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

 

Hitachi သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကားလုပ္ငန္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သမိုင္းေၾကာင္း႐ွိ 

ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ကုမ ၸဏီအေနျဖင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sakura Tower တြင ္၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဓာတ္ေလွကား (၄) စံ ုတပ္ဆင္ခဲ႔ 

သည္။ Hitachi သည္ Shangri-La Residences ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင္႔ Sedona Hotel တိုးခ်ဲ ႕ စီမံကိန္းကဲ႔သို႔  အဓိက 

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးမ်ားအတြက္လည္း ဓာတ္ေလွကားအမွာစာမ်ား ရ႐ွိခဲ႔သည္။ ကုမ ၸဏီသည္ ၂ဝ၁၃ ႏိုဝင္ဘာ 

တြင ္Prime Deco ႏွင္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိၿပီးကတည္းက ၎၏ ေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကိ ု

ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္႐ွိသည္။ အနီးစပ္ဆံုးအေနျဖင္႔ Hitachi သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕၏ အဓိကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင ္

တစ္ခ ုျဖစ္ေသာ HAGL Myanmar Center မ ွဓာတ္ေလွကားႏွင္႔ စက္ေလွကား အစံု (၇ဝ) အတြက္ အမွာစာအားလံုးကုိ ရရွခိဲ႔ 

ပါသည္။ အဆိုပါတပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ကုန္တြင ္ ၿပီးစီးရန ္စစီဥထ္ားသည့္အတိုုင္း  ေဆာင္႐ြက္ေန 

ပါသည္။ 

 

Hitachi သည္ ကမ ၻာအလ်င္ျမန္ဆံုးျဖစ္သည့္ တမိနစလ္ွ်င္္ မီတာ (၁၂ဝဝ) ျမန္ႏွဳန္းရွိသည့္ ဓာတ္ေလွကားကို ထုတ္လုပ္ 

သည့္ ကုမ ၸဏီ ျဖစ္သည္။ Hitachi Elevator Myanmar သည္လည္း ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ စက္ေလွကားမ်ားအတြက္ အေရာင္း 

လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္လွ်က္ အေရာင္းအမွာစာမ်ား ရ႐ွိရနႏ္ွင္ ့ ေစ်းကြက္ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕လ်က္႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ 
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စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ 

 

Hitachi Elevator Myanmar ၏  အခ်က္အလက္မ်ား  

Corporate အမည ္ Hitachi Elevator (Myanmar) Co., Ltd. 

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွႈး Kiyoshi Eguchi 

ရံုုးခ်ဳပ္ Yangon, Myanmar 

စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုုႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္လ  

လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအမည္ Sales, Installation, & Maintenance of Elevators & Escalators 

ဝန္ထမ္းအင္အား  ၂၅ ဦးခန္႕  

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ပမာ႑ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း  

(အခ်ိဳးအားျဖင့္ Hitachi မွ ၂၇% ၊ Siam-Hitachi မွ ၅၀% ၊  Prime Deco မွ ၂၃%) 

 

Siam-Hitachi ၏  အခ်က္အလက္မ်ား  
Corporate အမည ္ Siam-Hitachi Elevator Co., Ltd. 

ဥကၠ႒  Tatsuo Oishi 

ရံုုးခ်ဳပ္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ 

စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုုႏွစ္ ၁၉၉၁ ခုုႏွစ္ ႏိုုဝင္ဘာလ  

လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအမည္ Sales, Manufacturing, Installation, & Maintenance of Elevators & Escalators 

 

Prime Deco ၏  အခ်က္အလက္မ်ား  
Corporate အမည ္ Prime Deco Engineering Co., Ltd. 

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွႈး ဦးစိန္လင္း  

ရံုုးခ်ဳပ္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 

စတင္တည္ေထာင္သည့္ခုုႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ 

လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအမည ္ Sales, Installation, & Maintenance of Elevators & Escalators 

 
About Hitachi, Ltd. 
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးစိုက္၍ မိမိတိုု႔၏ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး 
ကမၠာ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ မွ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင္႔ ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ပံုမွန္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ 
အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ Hitachi ကုမ ၸဏီ၏ စုစုေပါင္း စီးဆင္းေငြပမာဏသည္ ၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ (၂ဝ၁၅၊ 
မတ္လ၊ ၃၁ ရက္အထိ) ယန္းေငြ ၉၇၆၁ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁.၃ ဘီလီယံ) ႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ Hitachi သည္ လူထုအက်ိဳးျပဳ 
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ျဖစသ္ည္႕ စြမ္းအင္ႏွင္႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု စနစ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမင္႔ပစၥည္းႏွင္႔ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အလိုေလ်ာက္ေရြ႕လ်ားမႈစနစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး 
ႏွင္႔ အျခားက႑မ်ားကို ဦးစားေပး ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ Hitachi ႏွင္႔ ပတ္သတ္သည္႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမ ၸဏီ၏ website ျဖစ္ေသာ 
http://www.hitachi.com တြင္ ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။   
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