
 

 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 
Singapore Petroleum Company (SPC) ၏ ပထမဦးဆုံး Service Station  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ 
 

SPC  ႏွင့္ Shwe Taung Energy အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ စက္သုံးဆီမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရုံသာမက ႏုိင္ငံအတြင္း 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 
ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ။ မတ္လ (၃၀ )ရက္ ၊ ၂၀၁၉  –  Singapore Petroleum Company (SPC) မွ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး service station ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ 

ဓမၼေစတီလမ္းေထာင့္တြင္ ယေန႔ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါသည္။ SPC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

စက္သုံးဆီလက္လီ အေရာင္းေစ်းကြက္ အတြင္းသုိ႔ စတင္ ၀င္ေရာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္လည္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

  

SPC သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ အၾကီးဆုံးစြမ္းအင္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။  ၁၉၆၉ 
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး  ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
သန္႕စင္ျခင္း၊  သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္  ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊  ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ေရနံစိမ္းႏွင့္ သန္႕စင္ျပီး 
ေရနံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ စကၤာပူရိွ စက္သုံးဆီ လက္လီ 
အေရာင္းေစ်းကြက္တြင္ SPC သည္ တတိယေျမာက္အၾကီးဆုံးေစ်းကြက္ကုိ ပုိင္ဆုိုင္ထားလ်က္ရိွသည္။ 
 
SPC သည္ ေရႊေတာင္လုပ္ငန္းစုမွ Shwe Taung Energy ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ 

စက္သုံးဆီ လက္လီ အေရာင္းေစ်းကြက္သို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္လာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ Shwe Taung Energy 

သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ စက္သုံးဆီဆုိင္ခြဲမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

 

စက္သုံးဆီ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SPC ဆုိင္ခြဲတုိင္းတြင္ အရည္အေသြး 

အျမင့္မားဆုံးႏွင့္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ စက္သုံးဆီမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ SPC မွ 

သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အရည္အေသြးစံခိ်န္အတုိင္း တုိက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ စက္သုံးဆီမ်ားကုိ 

ဝယ္ယူရရိွ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ SPC စက္သုံးဆီဆုိင္ခြဲမ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို အဓိက 

ဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္  anti-static  ဝန္ထမ္းဝတ္စံုမ်ား ၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ 

ေဘးကင္းလုုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဆီျဖည့္သည့္ေနရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

 

 



 

 

 

“ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ စက္သုံးဆီလက္လီအေရာင္းေစ်းကြက္မွာ ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကုိ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြကလည္း ေခတ္မီျပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလာတ့ဲ အျပင္ 

အရည္အေသြး ပုိမိုေကာင္းမြန္ျပည့္ဝတ့ဲ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ သံုးစြဲလာၾကတာ 

ေတြ႔ေနရပါတယ္။”ဟု  SPC မွ   Managing Director  ျဖစ္သူ Mr Xia Hongwei မွ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ 

“စကၤာပူႏိုင္ငံရ႕ဲ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားတ့ဲ   အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တ့ဲ အားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ SPC station ေတြမွာ ရရိွႏုိင္တဲ့  အရည္အေသြးစံခ်ိန္အတုိင္း 

စက္သုံးဆီနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ အေကာင္းဆုံး ေပးစြမ္းသြားပါမယ္။” 

 

Shwe Taung Energy ၏ ဒါရုိက္တာ ဦးဝင္းေဌး မွလည္း  “ SPC ရ႕ဲ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ စက္သုံးဆီ 

လက္လီအေရာင္းေစ်းကြက္ အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔  ေရႊေတာင္ ရဲ႕ ျပည္တြင္း အတြ႔အၾကံဳေတြကို ေပါင္းစပ္ျပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံက စက္သုံးဆီသုံးစြဲေနသူေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ စက္သုံးဆီမ်ားကုိ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္  

ေရရွည္ အက်ိဳးျပဳမယ့္ လုပ္ငန္းအသြင္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆုိပါသည္။ 

 

ယခု Shwe Taung Energy  ႏွင့္ SPC အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ  စက္သုံးဆီ သုံးစြဲသူမ်ား 

အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စက္သုံးဆီႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကာ 

စက္သုံးဆီ လက္လီအေရာင္းေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ထည့္ဝင္၍ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ဖန္တီးေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 

 

-- END -- 
 
 
 
ABOUT SPC  
 
Singapore Petroleum Company (SPC) သည္ ေရနံစိမ္း၊ စက္သုံးဆီထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္  
သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မ်ားကုိ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႕စင္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနသည့္ 
စကၤာပူအေျခစုိက္  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
SPC သည္ သန္႔စင္ေရးအပုိင္းတြင္လည္း ပုဂၢလိကပုိင္ Singapore Refining Company (SRC) Private 
Limited ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ပါဝင္ပိုင္ဆုိင္ထားျပီး အဆိုပါ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုမွ တစ္ေန႔လွ်င္ 
ေရနံစိမ္း (၂၉ဝ ဝဝဝ) စည္အား ထုတ္လုပ္လ်ွက္ ရိွပါသည္။ 

 



 

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ SPC သည္ ခုႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း customer 
satisfaction index of Singapore (CSISG) တြင္ အမွတ္ (၁) အျဖစ္ သုံးၾကိမ္မက ရပ္တည္ခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ SPC အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁. ဝ၅ ဘလီီယံ တန္ဖိုးရွိလာျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ 
အမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၁ဝဝေက်ာ္တြင္ နံပါတ္ ၁ဝ အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။  
 
SPC, Keeps Getting Better. 
 
 
 
ABOUT SHWE TAUNG 
ေရႊေတာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ျပီး  
အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ အိမ္ယာစီမံကိန္း စသည္ျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ က႑ ၆ ခု ကို အဓိက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွျပီး အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွပါသည္။  
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ကူညီ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး corporate social responsibility (CRS) programmes မ်ားကုိလည္း 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ ၊ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ကာ လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္  စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး programmes မ်ားကုိလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 
ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမေဲစမည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကုိလည္း  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။  
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒကုိ ေလးစား လုိက္နာၿပီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၍ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းကာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမသဲည့္  
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ရန္ အားေပးသည့္ United Nations Global Compact အဖြဲ႔ဝင္ 
ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။  
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