
 

 1 

သတငး္ထ တ္္ ျန္္ခ္်က 

 

 Junction City Tower ၏ Topping Up အနမ္းအျနး။  

ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕၏ အသစ္လြင္  ဆး အထင္ခ်ကရအေ နခ္်ကအအ ဆႀခ်က း ၿ  းစ းရျ္ ျ းခ်က ္လန ါၿ    

 ၂၃ ထ ္ ္မင့္္မနးေသန ခ်ကမၻန့္အ င့္္မ  အ င့္္္မင့္္ ခ်က္စ ဆအေ နခ်က္အအ ဆႀခ်က း၏ တစ္စ တ္တစ္   င္း အ္ဖစ္ 

ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕လယ္တြင္ ထ  ္တျ္း Grade A အ င့္္ ရ ဆးနျ္းခ်က္ယ္မ္နး ထည့္္သြင္းထနး ါသည္။  

 Junction City Tower တည္ေ နခ်က္မမခ်က   ၂၀၁၇ န ုွႏစ္  ထမေလးလ တ္ခ်ကနလအတြင္း ၿ  းစ းရျ္ 

စ မဆထနး ါသည္။ 

 

ရျခ္်က ျ၊္ ္မျမ္န။ ေမလ ၁၉၊ ၂၀၁၆ န ုွႏစ ္– ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕လယ္၏ မ  းေခ်ကနင္းခ်ကင္အျနးသတ္လ  င္း ဟ  အဓ  ၸယ္ဖြင့္္ 

   ုႏ  င္သည့္္ ၂၃ ထ ္္မင့္္ Junction City Tower ခ်က   အၿ  းသတ္ေျၿ  ္ဖစ္ေ္ခ်ကနင္း Shwe Taung Group ခ်က 

ယေျ႔တရနးဝင္ထ တ္္ ျ္ေ္ခ်ကညန ါသည္။ စင္ခ်ကန  ုႏ  င္ငဆမွ ဒ ဇ  င္း  ရ DP Architects ၏ဒ ဇ  င္းခ်က   စင္ခ်ကန  ၏ 

Keppel Land Limited (Keppel Land) ုႏွင့္္ အခ်က္ိဳ းတ   းေ ါင္းတည္ေ နခ်က္သည့္္ Junction City Tower ခ်က   

၂၀၁၇ န ုွႏစ္အေစန   င္းခ်ကနလတြင္ အၿ  းသတ္ရျ္ စ စဥ္ထနးၿ  း ထ  ္တျ္း Grade A အ င့္္ ရ ဆးနျ္းခ်က္ယ္မ္နး 

ထည့္္သြင္းထနး ါသည္။  

 

ဤေ္ခ်ကညနန္ခ်က္အထ မ္းအမွတ္အ္ဖစ္ Junction City Tower ၏ ထ  ္  ဆးတြင္ထနးရွ ၿ  း ေျနခ်က္  ဆးထည့္္သြင္း 

မည့္္ ခ်ကြျ္ခ်ကရစ္္ နးေ ေတြင္ Shwe Taung Group ုႏွင့္္ Keppel Land ခ်က  ယ္စနး္ ိဳသ တ  ႔၏ လခ်က္မ္နးခ်က   ဖ ုႏွ  ္ 

သည့္္ အထ းအနမ္းအျနးတစ္ရ ္ခ်က  လည္း ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕ Sedona ဟ  တယ္တြင္ခ်က္င္း ္ ိဳလ  ္န့္္ ါသည္။   

 

Shwe Taung Group ၏ အမမေ နင္အရနရွ န္ိဳ ္္ဖစ္သ  ဥ းေအနင္ေဇန္ုႏ  င္ခ်က 

“ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕လယ္ေခ်ကနင္မွန္မျ္မနတစ္ုႏ  င္ငဆလ ဆး  ယ္ ေျရနမွနမွ မရွ ုႏ  င္တ့္္၊ အ င့္္္မင့္္ေျထ  င္မမ  ဆစဆအသစ္ခ်က   

Junction City Tower ခ်ကေျတစ္ င့္္ ခ်ကြ္ျေ္တန္တ  ႔ အစ ္ိဳ းမ တ္ ခ်က္ေ းသြနးမွန္ဖစ္ ါတယ္။ 
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အေ နခ်က္အအ ဆတည္ေ နခ်က္ရနမွန စဆန္ ျ္စဆညႊျ္း္ ည့္္မ ခ်ကန   တဆ   ္ ေတြရရွ ထနးၿ  း ေရရွည္တည္တဆ့္တ့္္ 

စ း ြနးေရး လ  ္ေ နင္မမေ္ခ်ကနင့္္ ေဒသတြင္းမွန ျနမည္ေခ်ကနင္းျ္႔ေခ်က္န္္ခ်ကနးတ့္္ Keppel Land အဖြ္႔အစည္းျ္႔ 

အခ်က္ိဳ းတ   းေ ါင္း လ  ္ခ်က  င္ရတ့္္အတြခ်က္ Shwe Taung Group အေျျ္႕ အလြျ္ဂ ဏ္ယ  ါတယ္။  

ငွနးရမ္းေျထ  င္သ ေတြအေျျ္႔ Junction City Tower ရ္႕ အရည္အေသြးျ္႔သတ္မွတ္န္ခ်က္ေတြဟန 

 ယ္ုႏ  င္ငဆတခ်ကနျ္႕မ    တျ္းတ ္ဖစ္တ့္္ ထ  ္တျ္း Grade A အ င့္္ရ ဆးနျ္းေတြရ္႕ 

အရည္အေသြးအတ  င္းရရွ ဖ  ႔ ေမွ္န္မွျ္း ုႏ  င္ ါတယ္္” ဟ  ေ္ န္ခ်ကနးန့္္ ါသည္။ 

 

္ခ်ကမ္းနင္း ရ ယန စတ ရျ္းမ တန ၃၄,၀၀၀ ခ်က္ယ္ဝျ္းေသန Junction City Tower သည္ ္မျ္မနုႏ  င္ငဆတြင္ 

လ  ္ငျ္းမ္နးတ  းန္္႕လ  ္ခ်က  င္လ  ေသန ုႏ  င္ငဆတခ်ကနရင္းုႏွ း္မွိဳ ္ုႏွဆသ မ္နး၏ အရည္အေသြး္မင့္္ရ ဆးနျ္းလ  အ ္န္ခ်က္မ္နး 

ခ်က   ္ဖည့္္ ည္းေ းုႏ  င္ရျ္ ရည္ရြယ္ ါသည္။ Junction City Tower ခ်က ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕ရွ  

တ္နနးမည္သည့္္ ေ နခ်က္လ  ္ေရးစ မဆခ်က ျ္္းခ်ကမွ မေ းုႏ  င္ေသန လ  အ ္န္ခ်က္အေ္နနဆမ္နးခ်က   ္ဖ

္ဖည့္္ ည္းေ း ါလ မ့္္မည္။ ငွနးရမ္းသ  မ္နးအေျ္ဖင့္္  ခ်က္ေ ါင္းစ ဆ္ ည့္္စ ဆေသန Junction City စ မဆခ်က ျ္း ၏ 

တစ္စ တ္တစ္   င္း္ဖစ္သည့္္ Junction City Shopping Centre တြင္ ေစ္းဝယ္္နင္းုွႏင့္္ 

အ ျ္းေ္ ေဖ္န္ေ္ဖမမအစ အစဥ္မ္နး၊ ဗ  လ္န္ိဳ ္ေအနင္ ျ္းေစ္းတြင္ ေစ္းဝယ္္နင္း စသည္ တ  ႕ခ်က  လည္း 

တစ္ ါးတည္း ရရွ နဆစနးုႏ  င္မည္္ဖစ္သည္။ ရ ဆးနျ္းငွနးရမ္းသ မ္နးေရန၊ လ  ္ငျ္းတြ္ဖခ္်ကလ  ္ခ်က  င္ရျ္  

ေနတတလနေရနခ်က္ လည္ တ္ သ မ္နး ါ Pan Pacific Yangon ဟ  တယ္ သ  ႔မဟ တ္ service residence မ္နးတြင္ 

အ င္ေ္ ေ္ ေျထ  င္ ုႏ  င္္ခ်ကမည္္ဖစ္သည္။ ခ်က္ယ္ဝျ္းေသနခ်ကနးရ ္ျနးုႏ  င္သည့္္ေျရန၊ 

အ င့္္အ္မင့္္  ဆးလ ဆၿနိဳဆေရးစျစ္၊ စြမ္းအနး္ ည့္္ အရျ္မ းစခ်က္ စသည္္ဖင့္္ ေနတ္မ ၊ အ င္ေ္ ေအနင္ 

ဝျ္ေ နင္မမမ္နးအနး ဤ Tower ခ်က ဂ ဏ္ယ စြနေ နင္ရြခ်က္ေ းထနး ါသည္။ ထ  ႔ အ္ င္ 

ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕ေတန္၏ရင္သ ္ရမေမနဖြယ္ရန္မင္ခ်ကြင္းခ်က   Junction City Tower မွ ရမ္မင္ုႏ  င္မည္္ဖစ္သည္။  

    

Junction City ၏ တစ္စ တ္တစ္   င္း္ဖစ္ေသန Junction City Tower သည္ 

ခ်ကမၻန့္အ င့္္မ  ခ်က္စ ဆဖြဆ႕ၿဖ ိဳးတ  းတခ်က္မမ ါဝင္သည့္္စ မဆခ်က ျ္းတစ္န ္ဖစ္ၿ  းဗ  လ္န္ိဳ ္ေအနင္ ျ္းလမ္းုွႏင့္္ ေရႊတ ဂ ဆ  
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့္္ ေရႊတ ဂ ဆ  ရနး လမ္းေထနင့္္ အန္ခ်က္အန္နခ်က္ေသန ေျရနတြင္ တည္ရွ ခ်ကန ရျ္ခ်က ျ္တြင္ ဒ ဇ  င္း ျ္း ျ္း၊ 

ဇ ္မ္ခ်က္ေခ်ကနင္မြျ္မမုႏွင့္္ အရည္အေသြး္မင့္္္မင့္္ ေျထ  င္ုႏ  င္သည္ဟ ေသန စဆသတ္မွတ္န္ခ်က္အသစ္မ္နးခ်က  လည္း 

န္မွတ္ေ း ါလ မ့္္မည္။  Junction City Tower ၏ Grade A ရ ဆးနျ္းမ္နး အ္ င ္ ေစ္းဝယ္္နင္းုႏွင့္္ ေဖ္န္ေ္ဖမမ 

centre ၊ Pan Pacific Hotels Group မွ တြ္ဖခ္်ကတနဝျ္ယ ေ နခ်က္လ  ္ေသန 

္ခ်ကယ္ငါး ြင့္္အ င့္္ဟ  တယ္သနမခ်က ခ်က္ယ္ခ်က္ယ္ဝျ္းဝျ္းေျထ  င္၊ လ  ္ခ်က  င္၊ 

ခ်ကစနးုႏ  င္မည့္္ ေနတ္မ ဝျ္ေ နင္မမ ေ းသည့္္ အထ ္္မင့္္လ ေျအ မ္နျ္း serviced residence မ္နးလည္း 

 ါ၀င္ ါသည္။ စ မဆခ်က ျ္း ထမအ င့္္တြင္  ါဝင္ေသန  Junction City Tower ၊ Junction City Shopping 

Centre ုႏွင့္္ Pan Pacific Yangon တည္ေ နခ်က္မမမ္နးသည္ ၂၀၁၇ န ုွႏစ္တြင္ ၿ  းစ းမည္္ဖစ္ၿ  း  serviced 

residence မ္နး ါဝင္ေသန ဒ တ ယ င့္္ခ်က   ၂၀၁၉ န ုွႏစ္တြင္ အၿ  းတည္ေ နခ်က္ရျ္ စ မဆန္ခ်က္ေရး ြ္ထနး ါသည္။  

 

ေရရွည္တည္တ့္ဆေသနဖြ႕ဆၿဖ ိဳးတ  းတခ်က္မမအေရး ါ  ဆခ်က   လခ်က္ေတြ႕္ ေသနအနး္ဖင့္္ Junction City သည္ 

သ နဝ တ္ဝျ္းခ်က္င္ခ်က  ထ န  ခ်က္မမမရွ ေစရျ္ဥ းတည္ေသန ဒ ဇ  င္းခ်က   ္မျ္မနုႏ  င္ငဆတြင္ စတင္ေ နင္ရြခ်က္သ ္ဖစ္ရျ္ 

ရည္မွျ္းန္ခ်က္ထနးရွ  ါသည္။ မ  းေရစ ေ နင္းအသ ဆးန္္နင္း၊ ေရ   းသျ္႔စင္္နင္းုႏွင့္္ 

အေ နခ်က္အအ ဆတစ္န လ ဆး၏စြမ္းအင္အသ ဆး္ ိဳမမခ်က   ၁၅% မွ ၂၀ % အထ  ေလွ္န့္န္ေ းုႏ  င္ေသန ေျေရန

ေျေရနင္္နည္စြမ္းအင္အသ ဆး္ ိဳ္နင္းမ္နးအ ါအ၀င္ သ နဝ တ္၀ျ္းခ်က္င္ခ်က   

အခ်က္ိဳ း္ ိဳေစသည့္္ ေ နခ်က္လ  ္ေရး စပည္းမ္နးုႏွင့္္ ျည္း ညနမ္နးခ်က   ေ ါင္းစ ္အသ ဆး္ ိဳသြနးမည္္ဖစ္သည္။ 

Junction City သည္ စင္ခ်ကန  ုႏ  င္ငဆ အေ နခ်က္အဥ ေ နခ်က္လ  ္ေရးအနဏန   င္အဖြ္႔ (Building and 

Construction Authority) မွ န္ း္မွင့္္ေသန  Green Mark Gold Certification ခ်က   ရရွ ုႏ  င္ရျ္ ရည္မွျ္းထနး 

 ါသည္။  

 

“Junction City Tower ၏ topping up တည္ေ နခ်က္မမခ်က ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕ရ္႕အန္ခ်က္အ္နနေျရနမွန 

 ျ္းသစ္ထ း္နနးတ့္္ အထင္ခ်ကရအေ နခ်က္အအ ဆတစ္န ခ်က   အစ္ ိဳေမြးဖြနးုႏ  င္ဖ  ႔    မ  ျ းခ်က ္လနေစ ါတယ္။ 

လြျ္န့္္တ့္္ (၂) ုႏွစ္ေခ်က္န္ခ်ကနလခ်ကစလ  ႔ တည္ေ နခ်က္မမလ  ္ငျ္းစဥ္မွန ထင္ရွနးသ သနတ့္္ တ  းတခ်က္မမေတြ ္ဖ
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္ဖစ္ေ ေေအနင္ေ နင္ရြခ်က္ၿ  း ၂၀၁၇ န ုွႏစ္ ျ္း   င္းမွန ၿ  းစ းုႏ  င္ေအနင္ အစဥ္တစ  ခ်က္လ  ္ေ နင္န့္္ ါတယ္။ 

ခ်ကြ္ျ္ေတန္တ  ႔ရ္႕လ  ္ငျ္းေဖန္ Keppel Land ျ္႔တခ်ကြ ခ်ကၽြျ္ေတန္တ  ႔ရ္႕အတ  င္ င္နဆ  ဂဂ ိဳလ္ေတြ၊ ခ်ကျ္ထရ  ခ်က္တန 

ေတြ၊ ဝျ္ထမ္းေတြ အနးလ ဆးႀခ်က ိဳး မ္းေ နင္ရြခ်က္မမေ္ခ်ကနင့္္ န လ  အေခ်ကနင္အထည္ေ ေလန ုႏ  င္တန္ဖစ္ ါတယ္။ 

လနမယ့္္ုႏွစ္မွန ခ်ကၽြျ္ေတန္တ  ႔ရ္႕ရ ဆးနျ္းေတြခ်က   ငွနးရမ္းသဆ းစြ္္ခ်ကမယ့္္သ ေတြ အနးလ ဆးခ်က   

လခ်က္နဆႀခ်က ိဳ   ုႏ  င္ဖ  ႔ ေမွ္န္လင့္္ ါတယ္။  

 

  -- ၿ  း --  

 
Shwe Taung Group အေ္ခ်ကနငး္ 
 
၁၉၉၀ ္ ည့္္လြျ္ုႏွစ္မ္နးမွ စတင္တည္ေထနင္န့္္ေသန Shwe Taung Group တြင္ အ မ္ၿနဆေ္မ၊ 
ရင္းုွႏ း္မွိဳ ္ုႏွဆမမ၊ ေ နခ်က္လ  ္ေရးုွႏင့္္ ေ နခ်က္လ  ္ေရး စပ ည္းမ္နး၊ စြမ္းအင္ုႏွင့္္အေ္နနဆအေ နခ်က္အအ ဆ၊ 
ခ်က ျ္သြယ္လ  ္ငျ္း၊ အနမနဆလ  ္ငျ္းမ္နးအ ါအ၀င္ လ  ္ငျ္းျယ္ ယ္မ္ိဳ းစ ဆတြင္ 
ခ်က္ယ္္ ျ္႔ေသနစ း ြနးေရးလ  ္ငျ္းမ္နး္ဖင့္္ စ ေ ါင္းဖြ္႔စည္းထနး ါသည္။ ္မျ္မနုႏ  င္ငဆအတြခ်က္ BMW ခ်ကနးမ္နး 
္ဖျ္႔္ဖိဳးေရနင္းန္နြင့္္ခ်က  လည္း ရရွ ထနး ါသည္။ ုႏ  င္ငဆတဝွမ္း အလ  ္အခ်က  င္အနြင့္္အလမ္းမ္နး ဖျ္တ းေ းေျၿ  း 
Shwe Taung Group ၏ လခ်က္ရွ  ဝျ္ထမ္းအင္အနးမွန ၆၀၀၀ ေခ်က္န္ ရွ သည္။ 
 
္မျ္မနုႏ  င္ငဆတြင္ အရည္အေသြး္မင့္္အ မ္ရနစ မဆန္ခ်က္မ္နးေ နခ်က္လ  ္မမ သမ  င္းမွတ္တမ္းေခ်ကနင္းရွ ထနးေသန 
Group လည္း္ဖစ္သည္။ Crystal Tower, Crystal Residences, Junction Square, Union Business 
Centre, Union Financial Centre, ုႏွင့္္ မ္ခ်ကနနင္ ေ ေထြခ်က္လနမည့္္  Junction City စေသန ထင္ရွနးသည့္္ 
စ မဆခ်က ျ္းမ္နးအ ါအ၀င္ ေ္မ ခ်က ၈၀၀ ေခ်က္န္ေ ေတြင္ အ မ္ရနစ မဆန္ခ်က္ေ ါင္း ၅၀ေခ်က္န္ခ်က   တည္ေ နခ်က္ထနးၿ  း ္ဖ
္ဖစ္သည္။ ထ  ႕္ င္ Shwe Taung Group သည္ ္မျ္မနုႏ  င္ငဆ၏ၿမ ိဳ႕ေတန္ ေျ္ ည္ေတန္ၿမ ိဳ႕ ရွ  Myanmar 
International Convention Centre အနးတနဝျ္ယ တည္ေ နခ်က္န့္္ ါသည္။  
 

္မျ္မန္ ည္သ လ ထ ုႏွင့္္ သ နဝ တ္၀ျ္းခ်က္င္အတြခ်က္ ေခ်ကနင္းခ်က္ိဳ း္ ိဳေသန Corporate Social Responsibility 
– CSR ေ နင္ရြခ်က္ န္ခ်က္မ္နးခ်က   Shwe Taung Group ခ်က ခ်က္ယ္ခ်က္ယ္္ ျ္႔္ ျ္႔လ  ္ေ နင္သြနးမည္ဟ  
အေလးအျခ်က္ယ ဆ္ခ်ကည္ ထနး ါသည္။ ၎အေျ္ဖင့္္ လ ႕အရင္းအ္မစ္ တ  း္မွင့္္္နင္း၊ 
သ နဝ တ္ဝျ္းခ်က္င္အနးခ်ကနခ်ကြယ္္နင္း၊ လ မမအသ  င္းအဝျ္း တည္ေ နခ်က္္နင္း ုႏွင့္္ 
အဖြ္႕အစည္း၏အ  ္န္ိဳ ္မမ   င္း   င္ရန  ြင့္္လင္း္မင္သနမမ ုႏွင့္္ အခ်က္ ိဳးစ း ြနး ါဝင္ တ္သတ္ သ မ္နး 
အေ ေတနဝျ္သ တတ္မမ တ  ႕ ခ်က   တ  း္မင့္္အနးေ း္နင္း စသည့္္ ခ်က႑မ္နးုႏွင့္္ သခ်က္   င္ေသန အစ အစဥ္မ္နး 
တြင္ တခ်က္္ခ်ကြစြန ါဝင္ ါသည္။ အဖြ္႕ႀခ်က း၏ CSR သည္ အျနဂါတ္္မျ္္မနုႏ  င္ငဆ အတြခ်က္ 
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 နဝ တ္ဝျ္းခ်က္င္အနးတ  း္မင့္္ထ ျ္းသ မ္းရျ္၊  ညနေရးခ်က   ္မင့္္တင္ရျ္ ုႏွင့္္ လ မမအသ  င္းအဝျ္းအခ်က္ ိဳး္ ိဳ 
အစ အစဥ္မ္နး စသည့္္  ေရရွည္တည္တဆ့္ေသန အစ အစဥ္မ္နးတြင္ ဥ းတည္ ရင္းုႏွ း္မွိဳ ္သည္။ Shwe Taung 
Group သည္ သ နဝ တ္ဝျ္းခ်က္င္ုႏွင့္္ လ  ခ်က္ေလ္နည ေထြေသန အဂၤါရ ္မ္နး ုႏွင့္္ ျည္း ညနမ္နး အနး ၎၏ 
ခ်က ျ္ စပည္းမ္နးတြင္ ထည့္္သြင္းခ်ကန စတင ္ေခ်ကနင္အထည္ေဖန္လ  ္ေ နင္မမမ္နး လ  ္ေ နင္ေျ ါသည္။ 
 
United Nation မွ လ ႕အနြင့္္အေရး၊ အလ  ္သမနး   င္ရန၊ သ နဝ တ္ဝျ္းခ်က္င္ ုႏွင့္္ ခ်က္င့္္ ္ခ်က္္နစနးမမအနး 
 ျ္႕ခ်က္င္္နင္း စသည့္္ ခ်က႑မ္နးတြင ္ ေရရွည္တည္တဆ့္ေသန၊ လ မမဝျ္းခ်က္င္   င္ရန တနဝျ္ယ မမခ်က   စ း ြနးေရး 
အဖြ္႕အစည္းမ္နးမွ ခ်ကမနၻတဝွမ္းတြင္ နဆယ ခ်က္င့္္သဆ းရျ္ အနးေ းတ  ခ်က္တြျ္းသည့္္ အစ အစဥ္တစ္န ္ဖစ္သည့္္ 
United Nations Global Compact အဖြ္႕ဝင္အ္ဖစ္ ၂၀၁၃ န ုွႏစ္မွစၿ  းအဖြ္႕ဝင္္ဖစ္လန ါသည္။  
 
Shwe Taung Group: တနဝျ္နဆေသနရင္းုွႏ း္မွိဳ ္ုႏွဆမမုႏွင့္္ ေရရွည္တည္တဆ့္ဖြဆ႕ၿဖ ိဳးေအနင္ ေ နင္ရြခ်က္မမမ္နးမွ 
တစ္ င့္္ လ ေျမမ ဝမ္နးခ်က   ရွင္သျ္ုႏ  း္ခ်ကနးေစမည္ (Inspiring Lives Through Responsible Investment 
and Sustainable Development) 
 

Keppel Land အေ္ခ်ကနငး္  
 
အနရွ၏ထ  ္တျ္း ေ္မအ မ္ရနအေ နခ်က္အအ ဆလ  ္ငျ္းမ္နးအျခ္်ကမွ တစ္န ္ဖစ္ေသန Keppel Land သည္ 
Keppel Corporation Limited ၏ လ  ္ငျ္းနြ္တစ္န ္ဖစ္ၿ  း ေအနင္္မင္မမ  မ္နးန္ း္မွင့္္နဆရေသန အ မ္ရန 
အေ နခ်က္အအ ဆစ မဆန္ခ်က္မ္နး၊ ရင္းုႏွ း္မွိဳ ္ုႏွဆမမအ င့္္မ ခ်က ျ္သြယ္မမအေ နခ်က္အအ ဆေ နခ်က္လ  ္မမမ္နး သနမခ်က 
ေ ါင္းစည္းအ  ္န္ိဳ ္မမ (Corporate Governance) ုႏွင့္္  ြင့္္လင္း္မင္သနမမ (Transparency) တ  ႔တြင္ စဆန္ ျ္ 
စဆညႊျ္း္မင့္္မနးမမတ  ႔ေ္ခ်ကနင့္္ ျနမည္ေခ်ကနင္းအသ အမွတ္္ ိဳနဆရ ါသည္။  
 
ခ်က မၸဏ သည္ အနရွတြင္ လ  ္ငျ္းမ္နးနြ္္ဖျ္႔ေ နင္ရြခ်က္ေျရန စင္ခ်ကန  ုွႏင့္္တရ တ္ုႏ  င္ငဆသည္ အဓ ခ်ကေစ္းခ်ကြခ်က္ 
္ဖစ္ၿ  း အင္ဒ  ျ းရွနးုႏွင့္္ ဗ ယခ်က္ျမ္ေစ္းခ်ကြခ်က္တြင္လည္း လ  ္ငျ္းႀခ်က းထြနးလ္ခ်က္ရွ ေျ ါသည္။  
 
စင္ခ်ကန  တြင္ အ င့္္္မင့္္ရ ဆးနျ္းအေ နခ်က္အအ ဆမ္နး တည္ေ နခ်က္ရနာေရွ႕ေ နင္န့္္ေသန Keppel Land သည္ 
Marina Bay Financial Centre ၊ Ocean Financial Centre ုႏွင့္္ One Raffles Quay စေသန 
အထင္ခ်ကရအေ နခ်က္အအ ဆမ္နး္ဖင့္္ စင္ခ်ကန  ၏ မ  းခ်က  ္စခ်က္၀  င္းအျနးသတ္မ္ဥ္းခ်က   ္မွင့္္တင္ေ းုႏ  င္န့္္ ါသည္။   
 
ခ်က မဏ သည္ အနရွတ  ခ်က္၏အဓ ခ်ကၿမ ိဳ႕ေတန္မ္နးတြင္ စ း ြနးေရးရင္းုႏွ း္မွိဳ ္ုွႏဆမမမ္နး    မ  ႀခ်က းထြနးေအနင္ ေ နင္ 
ရြခ်က္မည္္ဖစ္သည္။ ္ ည္ ရင္းုွႏ း္မွိဳ ္ုႏွဆမမအေ နခ်က္အအ ဆမ္နးတြင္ ရွျ္ဟ  င္းရွ  Park Avenue Central ုႏွင့္္  
Life Hub @ Jinqiao ၊ တရ တ္ျ  င္ငဆတြင္ ေ ဂ္င္း ရွ  Grade A ရ ဆးနျ္းေ နခ်က္လ  ္မမုႏွင့္္ Sino-Singapore 
Tianjin Eco-City ရွ  Seasons City၊ ဗ ယခ်က္ျမု္ႏ  င္ငဆဟ  န္ မင္းရွ  Saigon Centre ၊ အင္ဒ  ျ းရွနးုႏ  င္ငဆ ဂ္ခ်ကနတနရွ  
International Financial Centre ုႏွင့္္ ္မျ္မနုႏ  င္ငဆ ရျ္ခ်က ျ္ၿမ ိဳ႕ရွ  Junction City Office Tower တ  ႔ ါဝင္သည္။ 
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ခ်က  မၸဏ သည္ ဖ လစ္   င္ုႏ  င္ငဆ မျ လနၿမ ိဳ႕တြင္ SM-KL အေ နခ်က္အအ ဆတည္ေ နခ်က္မမ ဒ တ ယအ င့္္္ခ်က   
စတင္ေျၿ  ္ဖစ္သည္။ အနရွ္ င္ တြင္မ  UK ုႏ  င္ငဆ လျ္ဒျ္ၿမ ိဳ႕တြင္ ရ ဆးနျ္းအေ နခ်က္အဥ  ေ နခ်က္လ  ္ 
နြင့္္ရရွ ထနး ါသည္။ Keppel Land ၏ လခ်က္လ ေရနင္းန္မမလ  ္ငျ္းခ်က      မ  ေတနင့္္တင္းန  င္မနေစရျ္အတြခ်က္ 
Retail management company တစ္န ္ဖစ္ေသန Array Real Estate ၏ ရွယ္ယန ၇၅% ခ်က  ရယ ထနးၿ  း 
Keppel Land Retail Management Pte Ltd ဟ  အမည္ေ္ နင္းလ္ထနး ါသည္။  
 
Keppel Land သည္ စင္ခ်ကန  ုႏ  င္ငဆ Keppel Bay ုႏွင့္္ Marina Bay တ  ႔ခ်က   မ္ခ်က္ုွႏန္ ိဳၿ  း ခ်ကမၻန့္အ င့္္မ  
လ ေျအေ နခ်က္အအ ဆမ္နး ေ နခ်က္လ  ္န့္္သည့္္ အနရွထ  ္တျ္း အ မ္ၿနဆေ္မလ  ္ငျ္းႀခ်က း္ဖစ္သည္။ မျ္ဟခ်က္တျ္၊ 
ျယ းေရန့္န္တြင္ လ ေျအေ နခ်က္အဥ တစ္န ေ နခ်က္လ  ္မမ္ဖင့္္ အေမရ ခ်ကျ္ုႏ  င္ငဆတြင္း၀င္ေရနခ်က္လ  ္ခ်က  င္သည္။ 
 
စင္ခ်ကန  ုႏွင့္္္ ည္ ုႏ  င္ငဆမ္နးတြင္ ေ နခ်က္လ  ္ၿ  း ေ နခ်က္လ  ္ ္ အ မ္ေ ါင္း ၇၀၀၀၀ နျ္႔ အ္ င ္ ေဒသတြင္း 
တြင္လည္း လ  ္ငျ္းေ နင္ရြခ်က္မမမ္နးတ  း ြနးေျေသန Keppel Land သည္ အရည္အေသြး္မင့္္ေျအ မ္သ းသျ္႔၊ 
ရ ဆးနျ္းသ းသျ္႔ုႏွင့္္ ေျအ မ္ရ ဆးနျ္းတြ္စ ္အေ နခ်က္အဥ  လ  အ ္န္ခ်က္တ  း္မင့္္လနမမမ္နးခ်က   ေခ်ကန
ေခ်ကနင္းစြန္ဖည့္္ ည္း ေ းေျ ါသည္။  
 
န  င္မနေသနအ မ္ၿနဆေ္မလ  ္ငျ္းမ္နးခ်က   စ မဆေ နင္ရြခ်က္ေျေသန Keppel Land တြင္ 
အ မ္ၿနဆေ္မရျ္  ဆေငြစ မဆနျ္႔နြ္မမလ  ္ငျ္း ၂ န ၊ Keppel REIT Management Limited ၊ the manager of Keppel 
REIT ၊ a pan-Asian commercial real estate investment trust ုႏွင့္္ Alpha Investment Partners တ  ႔ 
 ါ၀င္ ါသည္။ 
 
မ ဒ ယနေမး္မျး္လ  မမမ္နးအတြခ္်က ေခ်က္းဇ း္ ိဳူးျပဳ၍ TODAY Ogilvy Public Relations သ  ႕  ခ္်ကသြယ္ ါ 
 
ခ်က  ေဂ္န္ရွဝါ   
M: 09 421012974         
E: joshua.doiaung@todayogilvy.com  
  
Victoria Cook 
M: 09 63681318 
E: victoria.cook@ogilvy.com  
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