သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္

Junction City ကု ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ စတင္ဖင
ြ ့လ
္ စ
ွ ၿ္ ပီ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အခ်က္အျခာက်ေသာေနရာတြင္တည္ရွၿပီး ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးအသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးစုြံ
ေပါင္းစည္းထားသည့္ လက္လီအေရာင္းဆုင္၊ ႐ုံးုြံးခန္း၊ ဟုတယ္၀န္ေဆာင္မႈ ုႏွင့္ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈ
အျပည့္ရွ သည့္
လူမႈ၀န္းက်င္ကု ျမန္မာုႏုင္ငြံသု႔ Junction City က ေဆာင္ၾကဥ္းလာပါၿပီ။

ရန္ကန
ု ၊္ ျမန္မာ။ မတ္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇ – ျမန္မာုႏုင္ငြံတင
ြ ္ သစ္လြင္ေသာ အထင္ကရသေကၤတတစ္ခုျဖစ္လာမည့္
လူေနမႈပုြံစြံုႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုြံးလာေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာၾကမည့္ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္
ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မီ ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးအသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးစုြံ ေပါင္းစည္းထားေသာ Junction City ၏ Phase
One ျဖစ္သည့္ လက္လီအေရာင္းဆုင္ုႏွင့္ ႐ုံးုြံးခန္းေနရာအေဆာက္အဦကု စတင္ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း Shwe Taung Group
က ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုက္ပါသည္။ Junction City သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓကစီးပြားေရးအခ်က္အျခာက်သည့္
ဗုလ္ခ်ိဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းုႏွင့္

ေရႊတဂုြံဘုရားလမ္း

ေထာင့္တင
ြ ္

မဟာဗ််ဴဟာေျမာက္စြာတည္ရွေနပါသည္။

စင္ကာပူုႏုင္ငြံမွ ဗသုကာလုပ္ငန္းဆုတြံဆပ္ရွင္ DP Architects က ဒီဇုင္းေရးဆြြဲထားသည့္ Junction City သည္
ျမန္မာျပည္၌

ေခတ္ၿပိဳင္ဒီဇုင္း၊

ေကာင္းမြန္မႈုႏွင့္

အရည္အေသြး

ျမင့္မားမႈဆုင္ရာတု႔တြင္

စြံုႏႈန္းအသစ္မ်ားကု

ျဖစ္ေပၚေစပါလမ့္မည္။
ျမန္မာုႏုငင
္ တ
ြံ င
ြ ္ ပထမဦးဆုးြံ ေသာ လက္လဆ
ီ င
ု ုႏ
္ ွင့ေ
္ ဖ်ာ္ေျဖမႈေနရာ
အျပည့္အစုြံတည္ေဆာက္ၿပီးသည့္အခါ ဧရယာစတုရန္းမီတာ ၂၆၀,၀၀၀ က်ယ္၀န္းမည့္ Junction City တြင္
သူမတူသည့္ေစ်း၀ယ္မႈအေတြ႔အႀကိဳြံကုေပးမည့္
ေုႏြးေထြးပ််ဴငွာသည့္

လက္လီအေရာင္းဆုင္မ်ား၊

ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ဟုတယ္၀န္ေဆာင္မႈ

ုႏွင့္

Grade

A

႐ုံးုြံးခန္း

သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈ

ေနရာ

မ်ား၊

အျပည့္ရွသည့္

လူေနထုင္ရန္ေနရာမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Junction City Shopping Centre တြင္ ျမန္မာေစ်းကြက္သု႔
အသစ္၀င္ေရာက္လာမည့္ နာမည္ေက်ာ္လူသမ်ားထားၿပီးသား စတုးဆုင္မ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ Coach ၊ Hugo
Boss ၊ Versace ၊ DAKS ၊ Etienne Aigner ၊ Love Moschino ၊ PANDORA ၊ BreadTalk ၊ Crystal Jade Kitchen ၊
ုႏွင့္ IPPUDO ramen စေသာ ေစ်းကြက္၀င္အမွတ္တဆ
ြံ ပ္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ဖက္ရွင္၊ အလွအပ၊
နည္းပညာ၊ အစားအေသာက္ုႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ပုြံစြံဆုင္ရာ စသည့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး အေရာင္းဆုင္ ၂၄၀
ေက်ာ္

ပါ၀င္ေရာင္းခ်ပါမည္။

စားေသာက္ဆုင္အစုအေ၀း၊

Junction

City

Shopping

အက်ယ္ျပန္႔ဆုြံးေသာ

Centre

မုးလုြံေလလုြံ

သည္

ျမန္မာုႏုင္ငြံတင
ြ ္

ကစားနည္းမ်ိဳးစုြံကစားုႏုင္

အက်ယ္ျပန္႔ဆုြံး
သည့္

Kidzon

ကစားကြင္းုႏွင့္ အႀကီးမားဆုြံး ႐ုံးုပ္ရွင္႐ုံးုြံတု႔ စုေ၀းရာေနရာလည္း ျဖစ္လာပါလမ့္မည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားုႏွင့္
ေနာက္ဆုြံးေပၚေခတ္မီပစၥည္းဆန္းမ်ားမွသည္ ေန႔စဥ္မရွမျဖစ္အသုြံး၀င္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအထ ရွေနေသာ Junction
City က လူတုင္းအတြက္ ပုင္ဆုင္စရာ တစ္ခုခုရွေနေအာင္ အေကာင္းဆုြံး လက္လီအေရာင္းဆုင္ုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကမၻာကု
ျမန္မာုႏုင္ငြံသု႔ သယ္ေဆာင္ ေပးလာၿပီ ျဖစ္သည္။

1

ေစ်းပတ္၀ယ္ၿပီးေနာက္ အစားအေသာက္ုႏွင့္ ေခတ္အမီဆုြံးေဖ်ာ္ေျဖမႈရွရာ ပဥၥမထပ္သု႔ သြားေရာက္ုႏုင္ပါ သည္။
ေစ်း၀ယ္သူမ်ား၊ အစားအေသာက္ုႏွစ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စားဖုမွ်ဴးမ်ား၏လက္ရာဆန္းမ်ား စားေသာက္ဆုင္မ်ားမွ
စုြံလင္လွသည့္

အရသာအမ်ိဳးမ််ဴးကု

ပါရွသည့္ကုးရီးယားမွ

Starium

စူးစမ္းေလ့လာစားသုြံးုႏုင္ပါသည္။
နည္းပညာပါဝင္မည့္

JCGV

ျမန္မာုႏုင္ငြံတြင္

မွ

ႀကီးမားေသာ

အႀကီးမားဆြံုး

Screen

Screen

ျဖင့္

ၾကည့္ရႈုႏုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။
အားမာန္ျပည့္တက္ၾကြသည့္ လုပင
္ န္းခြငေ
္ နရာ ႐ုံးုးြံ ခန္းမ်ား
စင္ကာပူုႏုင္ငြံ

Keppel

Land

Limited

(Keppel

Land)

ုႏွင့္

လုပ္ငန္းပူးတြြဲတည္ေဆာက္ထားၿပီး

အေဆာက္အအုြံေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ BCC လက္မွတ္ ရရွထားၿပီးျဖစ္ေသာ ၂၃ ထပ္အျမင့္ရွ Junction City Tower တြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားုႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း အက်ယ္အ၀န္း ၃၃,၄၀၀ စတုရန္းမီတာရွေသာ
အဆင္သင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေနုႏုင္သည့္

အဆင့္ျမင့္ပထမတန္း၀င္

Grade

A

႐ုံးုြံးခန္းမ်ားလည္း

ရွပါ

သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တခြင္ကု ျမင္ကြင္းက်ယ္႐ုံးႈျမင္ုႏုင္မည့္ ဤအေဆာက္အဦတင
ြ ္ စြမ္းအင္ေခၽြတာေပးသည့္မွန္သားုႏွစ္ထပ္မွန္
ျပတင္းမ်ား၊ ေတာင့္တင္းၿပီးငလ်င္ဒဏ္ခြံုႏုင္မႈ၊ အေရးေပၚ လွ်ပ္စစ္မီးစနစ္၊ ကမၻာ့အဆင့္မီလုြံၿခိဳြံေရးစနစ္ စသည္ျဖင့္
အဆင့္ျမင့္ျမင့္ အဆင္ေျပေျပေနုႏုင္ေအာင္ ေခတ္မီ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသြံုးျပိဳထားပါသည္။ Keppel Land
၏ ပထမဦးဆုြံးေသာ ပူးတြြဲ႐ုံးုြံးခန္း Premium Serviced Co-office KLOUD ကုလည္း Junction City Tower တြင္
ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Junction City Tower တြင္ ငွားရမ္းထားသူမ်ားတြင္ Allen & Gledhill ၊ WongPartnership
၊ VDB Loi ၊ Samsung ၊ ZTE Corporation ုႏွင့္ ၿဗတသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတု႔ ပါ၀င္ပါသည္။
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ စတုတၳေလးလတာကာလတြင္ Pan Pacific Hotels and Resorts က ျမန္မာျပည္အတြက္ ၎၏ပြဥ
ြဲ ီးထြက္
Pan Pacific Yangon ၾကယ္ငါးပြင့္ဟုတယ္ကု ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မြမ္းမြံ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခန္းေပါင္း ၃၄၈
ခန္းျဖင့္ Junction City တြင္ ဖြင့္လွစ္သာြ းပါမည္။ Keppel Land ုႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ထားသည့္ Junction
City ၏ Phase 2 တြင္ ပါရွမည့္ Premium Serviced Apartments ေပါင္း ၂၆၀ ခန္႔ ုႏွင့္ ရြံုးခန္းမ်ား ပါဝင္မည့္
ျမန္မာုႏုင္ငြံတင
ြ ္ပထမဦးဆုြံး Sedona Suites တည္ေဆာက္ျခင္းအား ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္တင
ြ ္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ဟု
ေမွ်ာ္မွန္းထားရာ

ၿမိဳ႕လယ္အခ်က္အျခာက်ေသာေနရာတြင္

ေနထုင္

လုပ္ကုင္

အပန္းေျဖရန္လုအပ္သည့္

အရာအားလုြံးကု တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ရရွုႏုင္သည့္ေနရာျဖစ္ေအာင္ Junction City ကုပြံုေဖာ္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။
Shwe

Taung

Group

၏

Chief

ဖြင့္လွစ္ပက
ြြဲ ်င္းပျပိဳလုပ္ရတြဲ့အတြက္
သ႑ာန္မ်ိဳးစုြံေပါင္းစည္းထားတြဲ့
အခ်က္အျခာက်တြဲ့ေနရာဆီ
စီမြံခ်က္တစ္ခုပါ။

Officer

ျဖစ္ေသာ

ယူေဆာင္လာေပးတြဲ့၊

ဒီစီမြံခ်က္က

အယူအဆအသစ္တစ္ခုကု

ျမန္မာတစ္ုႏုင္ငြံလုြံး

စီးပြားေရးမွန္မွန္တုးတက္လာၿပီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေနထုင္သူ၊

ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီေနရာတစ္ခု

ဦးေအာင္ေဇာ္ုႏုင္က

ကၽြန္ေတာ္တု႔ပီတျဖစ္ရပါတယ္။
ေနထုင္မႈနြဲ႔အလုပ္လုပ္ကုင္မႈ

ျမန္မာုႏုင္ငြံရြဲ႕

ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္

Executive

ဘယ္ေနရာမွာမွ

ကြ်န္ေတာ္တု႔

City

ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးအသြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရြဲ႕
မရွဖူးေသးတြဲ့

ုႏုင္ငြံတကာကလာေရာက္ရင္းုႏွီးျမႇိဳပ္ုႏွြံ

အမ္ေျမငွားသူနြဲ႔

ေပၚေပါက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖု႔

“Junction

မႈေတြ

ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအတြက္
ရည္မွန္းထားပါတယ္။”

ဟု

ေျပာၾကားခြဲ့ပါသည္။
Keppel Land ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္ေသာ Mr Ang Wee Gee က “Keppel Land က
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ျမန္မာုႏုင္ငြံရြဲ႕ေရရွည္အလားအလာရွမႈအေပၚ
ေဆာင္ရြက္ေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။
ပူးတြြဲေဆာင္ရြက္တာဟာ
Keppel

Land

ယုြံၾကည္ထားၿပီး

Junction

City

ုႏုင္ငြံတုးတက္မႈအတြက္

Tower

ကု

Shwe

ပူးေပါင္းပါ၀င္

Taung

Group

နြဲ႔အတူ

ျမန္မာုႏုင္ငြံလု တုးတက္မႈအလာအလာေကာင္းရွတြဲ့ေစ်းကြက္မွာ ရင္းုႏွီးျမႇိဳပ္ုႏွြံမယ္ ဆုတြဲ့

ရြဲ႕နည္းစနစ္ဗ််ဴဟာနြဲ႔ကုက္ညီၿပီး

ကုမၸဏီရြဲ႕ရင္းုႏီွးျမႇိဳပ္ုႏွြံမႈအစုစုကုလည္း

သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Junction City မွာရွတြဲ့ ႐ုံးုြံးခန္းတာ၀ါသစ္ေရာ၊

ထပ္မြံတုးခ်ြဲ႕

Shwe Taung Group နြဲ႔အတူတြဲၿြ ပီး

ဒုတယအဆင့္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္မယ့္ Serviced Residences အခန္းေတြနြဲ႔ ႐ုံးုြံးခန္း ေတြေရာဟာ
ဒီုႏုင္ငြံမွာ အရည္အေသြးျမင့္ေနထုင္စရာနြဲ႔ အဆင့္ျမင့္ Grade A ႐ုံးုြံးခန္းလုအပ္ခ်က္ေတြကု ျဖည့္ဆည္းေပးုႏုင္ဖု႔ Keppel
Land ရြဲ႕ အဆင့္ေနရာကု ေကာင္းေကာင္းခ်ထားေပးလုက္တာပါပြဲ” ဟုေျပာၾကားခြဲ့သည္။
ေရရွညတ
္ ည္တေ
ြံ့ သာဖြ႕ြံ ၿဖိဳးတးု တက္မုႏ
ႈ ွင့္ လူမ၀
ႈ န္းက်င္အားတာ၀န္ယတ
ူ ာ၀န္ခမ
ြံ ႈ
ပတ္၀န္းက်င္ကုအေထာက္အကူျပိဳသည့္ green ဒီဇုင္းုႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ြံဖြြံ႕ၿဖိဳးတုးတက္မႈကု ျဖစ္ေပၚေစ မည့္
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Junction City သည္ စင္ကာပူုႏုင္ငြံေဆာက္လုပ္ေရးအာဏာပုင္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမွ
တင္းက်ပ္စြာကြပ္ကေ
ြဲ ဆာင္ရြက္သည့္

Green

Mark

စြံုႏႈန္းမ်ားုႏွင့္ျပည့္မီေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ုႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေစသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုြံးပစၥည္းမ်ား၊
ေလွ်ာ့ခ်မႈနည္းပညာမ်ားကု
က်င္အေထာက္အကူျပိဳ

သဘာ၀

ေရုႏွင့္စြမ္းအင္သုြံးစြမ
ြဲ ႈ ဆုင္ရာ

ဖြ႕ြံ ၿဖိဳးေရးအသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးစုြံေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။

Green

features

ဟုဆုရာတြင္

အေဆာက္အဦအမုးတြင္

ပတ္၀န္း

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ျပား

မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရဆုးျပန္လည္သန္႔စင္ျခင္းုႏွင့္ ျပန္လည္အသုြံးခ်ျခင္း၊ မုးေရခြံယူျခင္း မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ဤ green
features မ်ားကု သုြံးျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္သုြံးစြမ
ြဲ ႈကု ၁၅ ရာခုင္ုႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခုင္ုႏႈန္းထ ေလွ်ာ့ ခ်ေပးုႏုင္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
လူမႈ၀န္းက်င္အတြက္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခြံမႈ စတ္ဓာတ္ထားရွေသာ Junction City စီမြံခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္သူ မ်ားသည္
အနီးပတ္၀န္းက်င္လူထု

ပုမုတုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ျပိဳလုပ္ေပးခြဲ့ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ဗုလ္ခ်ိဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းကု ျဖတ္ကူးသည့္ လက္ရွ လူကူးခုြံးေက်ာ္တြံတားကု အမုးပါသည့္ ေရြ႕လ်ားစက္ေလွကားတပ္
လူကူးခုြံးေက်ာ္တြံတားအျဖစ္ေျပာင္းလြဲေပးျခင္း၊
ပုေကာင္းေအာင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊
လူသြားစႀကၤြံမ်ားကုလည္း
ကားရပ္နားရန္

Junction

City

ဗုလ္ခ်ိဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းုႏွင့္

ပုမုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပိဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား

ေနရာရွားပါးမႈကု

ေျပလည္ေစရန္အတြက္

အနီးရွ

ဘတ္စ္ကားမွတ္တုင္ကု

ေရႊတဂုြံဘုရားလမ္း
ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။

Junction

City

တြင္

တစ္ေလွ်ာက္ရွ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္

ကား

အစီးေရ

၁,၅၀၀

ေက်ာ္ရပ္နားုႏုင္ေသာ ျမန္မာုႏုင္ငြံတင
ြ ္ အက်ယ္၀န္းဆုြံး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းလည္း ရွပါသည္။
Junction City ေဖာ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လူဦးေရ ၈၀၀၀ ခန္႔ုႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်န္တြင္
လူဦးေရ

၄၀၀၀

ခန္႔ကု

အလုပ္အကုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးုႏုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္
ပညာေရးဆုင္ရာသင္ၾကားပု႕ခ်ေပးျခင္းျဖင့္

မူလတန္းေက်ာင္းအား
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊

အနီးဝန္းက်င္မွ
ကြ်မ္းက်င္မႈ

ျမွင့္တင္ေပးေနသည့္

ုႏွင့္

လူထုအေျချပိဳ

အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္အဖြ႕ြဲ အစည္းျဖစ္သည့္ Yangon Bakehouse အတြက္ ဆုင္ေနရာအား အေထာက္အပြံ့ေပးျခင္း
စသည့္ လူမႈဝန္းက်င္ကူညီသည့္ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။
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ဆုရရွျခင္းုႏွင့္ Highly Commended Certificates ခ်ီးျမႇင့ခ
္ ရ
ြံ ျခင္းမ်ား
Junction City ၏ office tower ုႏွင့္ shopping centre တု႔သည္

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ Myanmar Property Awards

ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမွ Best Office Development ဆု၊ Best Office Architectural Design ဆု၊ Best Retail Architectural
Design ဆု မ်ားရရွခြဲ့ပါသည္။ ထု႕ျပင္ Junction City မွ Best Retail Development ၊ Best Hotel Development ုႏွင့္
Best Hotel Architectural Design မ်ားအတြက္ Highly Commended Certificates မ်ားကု ခ်ီးျမႇင့္ခြံရပါသည္။
ထု႔ေၾကာင့္ Junction City မွ စုစုေပါင္း Winner ဆု (၃) ခုုႏွင့္ Highly Commended Certificates (၃) ခု
ခ်ီးျမႇင့္ခြံခြဲ့ရပါသည္။
Shwe Taung Real Estate ၏ Chief Executive Officer ေဒၚစုႏၵာထြန္းက “Junction City ဟာ ုႏုင္ငြံအသီးသီးက
လူမ်ိဳးေပါင္းဆုြံစုေ၀းၾကမယ့္

ျမန္မာုႏုင္ငြံရြဲ႕

အနာဂတ္

ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုပုြံရပ္ကု

ထင္ဟပ္ေစတြဲ့အတြက္

က်မတု႔

ဂုဏ္ယူပါတယ္။ Junction City ကု ရန္ကုန္သူရန္ကုန္သားေတြ လူမႈေရး ကစၥေတြအတြက္ စုစည္္းၾကတြဲ့ေနရာသစ္၊
ေနထုင္ဖု႔

အလုပ္လုပ္ဖု႔နြဲ႔

အပန္းေျဖဖု႔

ုႏွစ္သက္ေရြးခ်ယ္မႈအသစ္

တစ္ခုျဖစ္လာမယ္လု႔

ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”

ဟုေျပာၾကားခြဲ့ပါသည္။

-- ၿပီး -Shwe Taung Group အေၾကာင္း
၁၉၉၀ ျပည့္လန
ြ ္ုႏွစ္မ်ားမွ စတင္တည္ေထာင္ခြဲ့ေသာ Shwe Taung Group တြင္ အမ္ၿခြံေျမ၊ ရင္းုႏွီးျမွိဳပ္ုႏွြံမႈ၊
ေဆာက္လုပ္ေရးုႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊

စြမ္းအင္ုႏွင့္အေျခခြံအေဆာက္အဦ၊

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း၊

အာမခြံလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ိဳးစုြံတင
ြ ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြ႔ြဲစည္း
ထားပါသည္။ ျမန္မာုႏုင္ငြံအတြက္ BMW ကားမ်ား ျဖန္႔ျဖိဳးေရာင္းခ်ခြင့္ကုလည္း ရရွထားပါသည္။ ုႏုင္ငြံတဝွမ္း
အလုပ္အကုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေနၿပီး Shwe Taung Group ၏ လက္ရွ ဝန္ထမ္းအင္အားမွာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္
ရွသည္။
ျမန္မာုႏုင္ငြံတင
ြ ္

အရည္အေသြးျမင့္အမ္ရာ

စီမြံခ်က္မ်ားေဆာက္လုပ္မႈ

သမုင္းမွတ္တမ္းေကာင္း

ရွထားေသာ

Groupလည္းျဖစ္သည္။ Crystal Tower ၊ Crystal Residences ၊ Junction Square ၊ Union Business Centre ၊
Union

Financial

Centre

ုႏွင့္

မၾကာခင္

ေပၚထြက္လာမည့္

Junction

City

စေသာ

ထင္ရွားသည့္

စီမြံကန္းမ်ားအပါအဝင္ ေျမဧက ၈၀၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ အမ္ရာစီမြံခ်က္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ကု တည္ေဆာက္ထားၿပီး
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္သူလူထုုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပိဳေသာ Corporate Social Responsibility – CSR
ေဆာင္ရြက္

ခ်က္မ်ားကု

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ

Shwe

Taung

Group

အေနျဖင့္

အေလးအနက္ယုြံၾကည္မႈရွထားပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ လူ႕အရင္းအျမစ္ တုးျမွင့္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား
ကာကြယ္ျခင္း၊ လူမႈအသုင္းအဝန္း တည္ေဆာက္ျခင္း ုႏွင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း၏ အုပ္ခ်ိဳပ္မႈပုင္းဆုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ုႏွင့္
အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္ပတ္သတ္ သူမ်ား အေပၚတာဝန္သတတ္မႈ တု႕ကု တုးျမင့္အားေပးျခင္း စသည့္ က႑မ်ားုႏွင့္
သက္ဆုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပါသည္။ အဖြ႕ြဲ ႀကီး၏ CSR သည္ အနာဂါတ္ျမန္္မာုႏုင္ငြံအတြက္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားတုးျမင့္ထန္းသမ္းရန္၊
အစီအစဥ္မ်ား စသည့္

ပညာေရးကု

ျမင့္တင္ရန္

ုႏွင့္

လူမႈအသုင္းအဝန္းအက်ိဳးျပိဳ

ေရရွည္တည္တြံ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဦးတည္ ရင္းုႏွီးျမွိဳပ္သည္။ Shwe Taung Group
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သည္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ုႏွင့္

လုက္ေလ်ာညီေထြေသာ

အဂၤါရပ္မ်ား

ုႏွင့္

နည္းပညာမ်ား

အား

၎၏

ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ထည့္သင
ြ ္းကာ စတင္ ေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
United Nation မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားဆုင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ုႏွင့္ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈအား
ဆန္႕က်င္ျခင္း စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တြံ့ေသာ၊ လူမႈဝန္းက်င္ဆုင္ရာ တာဝန္ယူမႈကု စီးပြားေရး
အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားမွ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ ခြံယူက်င့္သြံုးရန္ အားေပးတုက္တြန္းသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ United
Nations Global Compact အဖြ႕ြဲ ဝင္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီးအဖြ႕ြဲ ဝင္ျဖစ္လာပါသည္။
Shwe Taung Group: တာဝန္ခြံေသာရင္းုႏွီးျမွိဳပ္ုႏွြံမႈုႏွင့္ ေရရွည္တည္တြံ့ဖြြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္
လူေနမႈဘဝမ်ားကု ရွင္သန္ုႏုးၾကားေစမည္ (Inspiring Lives Through Responsible Investment and Sustainable
Development)
Keppel Land အေၾကာင္း
အာရွ၏ထပ္တန္း ေျမအမ္ရာအေဆာက္အအုြံလုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Keppel Land သည္ Keppel
Corporation

Limited

၏

အေဆာက္အအုြံစီမြံခ်က္မ်ား၊
ေပါင္းစည္းအုပ္ခ်ိဳပ္မႈ

လုပ္ငန္းခြြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ေအာင္ျမင္မႈဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခြံရေသာ

အမ္ရာ

ရင္းုႏွီးျမွိဳပ္ုႏွြံမႈအဆင့္မီကုန္သယ
ြ ္မႈအေဆာက္အအုြံေဆာက္လုပ္မႈမ်ား

(Corporate

Governance)

ုႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

(Transparency)

သာမက

တု႔တြင္

စြံခ်န္

စြံညႊန္းျမင့္မားမႈတု႔ေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းအသအမွတ္ျပိဳခြံရပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ အာရွတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားခြျြဲ ဖန္႔ေဆာင္ရြက္ေနရာ စင္ကာပူုႏွင့္တရုတ္ုႏုင္ငြံသည္ အဓကေစ်းကြက္ ျဖစ္ၿပီး
အင္ဒုနီးရွားုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ေစ်းကြက္တြင္လည္း လုပ္ငန္းႀကီးထြားလ်က္ရွေနပါသည္။
စင္ကာပူတင
ြ ္ အဆင့္ျမင့္ရုြံးခန္းအေဆာက္အအုြံမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ေရွ႕ေဆာင္ခြဲ့ေသာ Keppel Land သည္
Marina

Bay

Financial

Centre

၊

Ocean

Financial

Centre

ုႏွင့္

One

Raffles

Quay

စေသာ

အထင္ကရအေဆာက္အအုြံမ်ားျဖင့္ စင္ကာပူ၏ မုးကုပ္စက္၀ုင္းအနားသတ္မ်ဥ္းကု ျမွင့္တင္ေပးုႏုင္ခြဲ့ပါသည္။
ကုမဏီသည္

အာရွတုက္၏အဓကၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္

ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးရင္းုႏွီးျမွိဳပ္ုႏွြံမႈမ်ား

ျပည္ပရင္းုႏွီးျမွိဳပ္ုႏွြံမႈအေဆာက္အအုြံမ်ားတြင္

ရွန္ဟုင္းရွ

Park

ပုမုႀကီးထြားေအာင္
Avenue

ေဆာင္

Central

ုႏွင့္

Life Hub @ Jinqiao ၊ တရုတ္နုင္ငြံတြင္ ေဘဂ်င္း ရွ Grade A ရုြံးခန္းေဆာက္လုပ္မႈုႏွင့္ Sino-Singapore Tianjin EcoCity ရွ Seasons City၊ ဗီယက္နမ္ုႏုင္ငြံဟုခ်ီမင္းရွ Saigon Centre ၊ အင္ဒုနီးရွားုႏုင္ငြံ ဂ်ကာတာရွ International
Financial Centre ုႏွင့္ ျမန္မာုႏုင္ငြံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွ Junction City Office Tower တု႔ပါဝင္သည္။
ကုုမၸဏီသည္

ဖလစ္ပုင္ုႏုင္ငြံ

စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မနီလာၿမိဳ႕တြင္

အာရွျပင္ပတြင္မူ

UK

SM-KL
ုႏုင္ငြံ

အေဆာက္အအုြံတည္ေဆာက္မႈ

လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္

ဒုတယအဆင့္္ကု

ရုြံးခန္းအေဆာက္အဦ

ေဆာက္လုပ္

ခြင့္ရရွထားပါသည္။ Keppel Land ၏ လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းကု ပုမုေတာင့္တင္းခုင္မာေစရန္အတြက္ Retail
management company တစ္ခုျဖစ္ေသာ Array Real Estate ၏ ရွယ္ယာ ၇၅% ကုရယူထားၿပီး Keppel Land Retail
Management Pte Ltd ဟု အမည္ေျပာင္းလြဲထားပါသည္။
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Keppel Land သည္ စင္ကာပူုႏုင္ငြံ Keppel Bay ုႏွင့္ Marina Bay တု႔ကု မ်က္ုႏွာျပိဳၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မီ
လူေနအေဆာက္အအုြံမ်ား

ေဆာက္လုပ္ခြဲ့သည့္

အာရွထပ္တန္း အမ္ၿခြံေျမလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည္။

မန္ဟက္တန္၊

နယူးေရာ့ခ္တြင္ လူေနအေဆာက္အဦတစ္ခုေဆာက္လုပ္မႈျဖင့္ အေမရကန္ုႏုင္ငြံတင
ြ ္း၀င္ေရာက္လုပ္ကုင္သည္။
စင္ကာပူုႏွင့္ျပည္ပုႏုင္ငြံမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆြဲ အမ္ေပါင္း ၇၀၀၀၀ ခန္႔ အျပင္ ေဒသတြင္း တြင္လည္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတုးပြားေနေသာ Keppel Land သည္ အရည္အေသြးျမင့္ေနအမ္သီးသန္႔၊ ရုြံးခန္းသီးသန္႔ုႏွင့္
ေနအမ္ရုြံးခန္းတြြဲစပ္အေဆာက္အဦ လုအပ္ခ်က္တုးျမင့္လာမႈမ်ားကု ေကာင္းစြာျဖည့္ဆည္း ေပးေနပါသည္။
ခုင္မာေသာအမ္ၿခြံေျမလုပ္ငန္းမ်ားကု စီမြံေဆာင္ရြက္ေနေသာ Keppel Land တြင္ အမ္ၿခြံေျမရန္ပုြံေငြစီမြံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈလုပ္ငန္း
၂ ခု၊ Keppel REIT Management Limited ၊ the manager of Keppel REIT ၊ a pan-Asian commercial real
estate investment trust ုႏွင့္ Alpha Investment Partners တု႔ ပါ၀င္ပါသည္။

မီဒယ
ီ ာေမးျမန္းလမ
ု မ
ႈ ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပိဳ၍ TODAY Ogilvy Public Relations သု႕ ဆက္သြယပ
္ ါ
ကုေဂ်ာ္ရွဝါ
M: 09 421012974
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