Gold Horizon ဒီကုမ္ပဏီအမေးအဖြေများအား မြန်မာဘာသာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အကြမ်း)

၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီ ကုမ္ပဏီ ကို စတင် တည်ထောင် တုန်းက အခက် အခဲ တွေ ရှိ ခဲ့ လား။

သိပ်ပြီးတော့အခက်အခဲတော့မရှိဘူး။

ဒါပေမဲ့

အဲ့အချိန်တုန်းက

၂၀၁၂

တုန်း

ကျွန်တော်တို့က

ဒီကုမ္ပဏီကို စပြီးတော့ အကုန်လုံးက နိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီးတော့ ဒီကုမ္ပဏီကို Set up လုပ်တဲ့အချိန်တုန်း
ဘာပဲနည်းနည်းအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့

နေပြည်တော်

ကို

သွားလုပ်ရတယ်။

အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့အခက်အခဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲပဲရှိတယ်ပေါ့
ရန်ကုန်မှာရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အေဂျင့်က ရှေ့နေတစ်ယောက်ရှိသည်။
သူ့ကိုသွားခိုင်းပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုး ခါးနီးကျမှ ပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်တာ။
ပထမဆုံး customer ကို ဘယ်လို မျို း ရှာ ခဲ့ သလဲ။

အဲ့အချိန်တုန်းက စစချင်းတုန်းကတော့ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ ဘယ်လိုစလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပ် မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့
ဒီကုမ္ပဏီ

Set

up

သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်လေ။

လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ
တစ်ချို့တွေက

ကျွန်တော်တို့က
ဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတယ်

ကိုယ့်အဝင်းအဝိုင်းမှာက
လေ။

ကျွန်တော်တို့

ပထမဆုံးအလုပ်ကို သူ့အဆက်အသွယ်ကနေတစ်ဆင့်ရတယ်။ သူက လည်း သူငယ်ချင်းပဲ။ သူကတော့
Marketing

Manager

အခြားကုမ္ပဏီမှာ

သူ့အဆက်

အလုပ်စပြီးရတာပါ။ အင်း သူ့အဆက်အသွယ် ကနေရတာ။

အသွယ်နဲ့

ရပြီးတော့

အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ

ကုမ္ပဏီ အတွက် Website ထောင် ဖို့ အစီအစဉ် ကော ရှိပါ သလား။

Websiteက အခုမှပြင်နေတုန်းရှိပါသေးတယ်။ Website တင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အခုပြင်နေပါပြီ။

ဒီမှာ စပြီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေစုတာ၊ Profile တွေစုတာတို့ စလုပ်နေပါပြီ။ Website Company နဲ့လည်း
စပြီးဆက်သွယ်နေပြီ။

တင်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်။

ကျွန်တော့အထင်

ဒီနှစ်

ဒီဇင်ဘာမကျော်ဘူး

Website တင်မှာ။

ကုမ်ပဏီ ရဲ့ marketing strategy လေး ကော သိပါ ရစေ?

ကျွန်တော့ကုမ္ပဏီက

လောလောဆယ်မှာ

အလုပ်လုပ်နေတာတွေက

ဒီ

Electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့၊

Automation နဲ့ပတ်သက်တဲ့၊ Control နဲ့ပတ်သက်တာတွေများတော့ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက High-rise
building နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Building ဆိုတာက High-rise building တွေ၊ စက်ရုံတွေ၊ building တွေ

အများဆုံးလုပ်တာဆိုတဲ့အတွက် အခု ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက (၃)နှစ်နီးပါ Set up ဖြစ်လာတဲ့အတွက်
ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုသိလာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အထွေအထုးအနေနဲ့
Marketing

သွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။

ဒါပေမဲ့

နောက်ပိုင်းတော့လိုချင်လိုလာမှာပေါ့။

ကျွန်တော်တို့က

နောက်ပိုင်းမှာ စက်ရုံလုပ်ဖို့အစီအစဉ် ရှိတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ manufacture လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတော့
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့က
သူတို့တွေအကုန်လုံးက

နောက်ပိုင်းမှ

Marketing

ကိုယ့်အဝင်းအဝိုင်းမှာက
overseas

Team

ကိုသီးသန့်ဖွဲ့ပြီးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။

သူတို့အကုန်လုံးက

ကပြန်လာကြတာ။

လည်း

တစ်ယောက်က

အင်ဂျင်နီယာတွေပဲ။

အခုချိန်ထိ

စင်္ကာပူမှာ

ရုံးဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ အကုန်လုံးက ကိုယ့်အဆက်အသွယ်နဲ့ကိုယ် အလုပ်တွေက လာနေတယ်။

ကုမ္ပဏီ အတွက် အဓိက စိန် ခေါ် မှု တွေ က ဘာ တွေ ဖြစ် မ လဲ?
Business Capital နဲ့ Bank Loans ရ ဖို့ ပြသာနာ ရှိ တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ တိုင်း ပြည်

ရဲ့ အနေအထား ကြောင့် အခုကတော့ အဲ့ဒီဘဏ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ကတော့ လုပ်ကြည့်ဖူးတယ်။
ဒါပေမဲ့ interest rate က အရမ်းများနေသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ငွေကြေးစာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြရတယ်။အဲ့ဒီ process

တွေအများကြီးပဲဆိုတော့

လောလောဆယ်မှာတော့

တော်တော်ခက်ခဲနေသေးတယ်။
မျှော်လင့်တာတော့
Business

အခု

သွားတဲ့

တွေအတွက်လည်း

Bank

Loans

အခုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်။

Government Change ပြီးရင်တော့

တွေကလည်း

terms

အဆင်ပြေမယ်။

ပိုပြီးတော့

အခုလောလောဆယ်တော့

Foreign

easy

ကတော့

တွေလည်းဝင်လာမယ်။

ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်

ဒီ

Foreigner

တွေလည်း

Local

ပိုပြီးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။

အခုက

Totally နီးပါး Change တော့မှာဆိုတော့ ဖြေးဖြေးပေါ့။

အခု လောလောဆယ်တော့ မျှော်လင့်တာတော့
အခု Government Change ပြီးရင်တော့
Foreign တွေလည်းဝင်လာမယ်။ ဒီ Business
သွားတဲ့ terms တွေကလည်း ပိုပြီးတော့ easy

အလုပ်ထဲမှာ

ခေတ်မမီတဲ့

အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပါသလဲ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့

infrastructure

ကတော့

အခုချိန်ထိပြဿနာတွေရှိတုန်းပဲ။
ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့

တွေလည်း
ပိုပြီးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။

လောလောဆယ်ကတော့
infrastructure ကိစ္စတွေကို

တိုက်ရိုက်

အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့

မလုပ်ဘူး။

တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ်။ Local

အခုက Totally နီးပါး Change

ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့
link

ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် Foreigner

ပစ္စည်း တွေနဲ့

တော့မှာဆိုတော့ ဖြေးဖြေးပေါ့။

တွေ့လာရင်တော့ ရှောင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖာသာ သွားကြတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု အနိမ့်ဆုံး ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အဓိကအလေးထားတဲ့အရာတွေထဲက
တစ်ခုပါဘဲလို့ဆိုတဲ့အပေါ် ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးနိုင်မလား။

အင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ကျွန်တော်တို့ ပေါ်လစီမှာကိုကပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့က
ဒီဟာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မှာ စက်ရုံလုပ်မယ် Manufacturing ဖြစ်လာရင်
ဟိုအတွက်တော့

ထည့်ထားတာ။

ဒါပေမဲ့

အခုဟာတွေက

ရတဲ့အလုပ်တွေကတော့

ဘယ်လိုခေါ်မလဲ

Building ဆိုရင်လည်း Building တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ Electrical ပိုင်း ဟိုဟာလုပ်မယ်ဆိုရင် ဥပမာပေါ့

ကျွန်တော် တို့ environmental နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ့မှာ ဒီအမှိုက်ပစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့
ဖြစ်နိုင်သလောက် ကျွန်တော်တို့ကြိုစားပြီးတော့ အမှိုက်ပုံးတွေခွဲပေးတာတို့ Plastics ဆို Plastics ထည့်
ပုလင်းဆို ပုလင်းထည့် အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လောလော ဆယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်နေတယ်။

ဒါပေမဲ့ တော်တော်ခက်ခဲတယ် ဗမာပြည်မှာ ကိုယ်က လုပ်နေတာ။ ဒီ အဆောက် အဦး
ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။

Electrical ရှိတယ်။

Mechanical ရှိတယ်။

တခြား ဒီပန်းရံသမားရှိတယ်။ သမား တွေ ဆို တာ လည်း တူညီ တဲ့ လမ်းစဉ် ပဲ လိုက် လုပ် သင့်တယ်..အစိုးရ
အနေနဲ့ လည်း ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်း ရေး လုပ် ငန်း များကို
ဒီ ထက် ပိုမို ပြီး လုပ် ဆောင် သင့် တယ်။ ပုလင်းထည့်

အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့

ကျွန်တော်တို့

အင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ကျွန်တော်တို့

လောလော

ပေါ်လစီမှာကိုကပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ

ဆယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ခက်ခဲတယ်

ကျွန်တော်တို့က ဒီဟာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မှာ စက်ရုံလုပ်မယ်

ဗမာပြည်မှာ ကိုယ်က လုပ်နေတာ။

Manufacturing ဖြစ်လာရင် ဟိုအတွက်တော့

ဝန်းထမ်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ။

ထည့်ထားတာ။

ဘယ်ကနေအလုပ်လာလုပ်ကြတာပါလဲ။

ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အခုလောလောဆယ် ဒါရိုက်တာ(၅)ယောက်စလုံးက ဒီမှာအလုပ် လုပ်နေတယ်။
ပြီးတော့ Staff က (၇)ယောက်ရှိတယ်။ Staff သူတို့ အကုန်လုံးက Engineer ကျောင်းဆင်းတွေချည်းပဲ။
ကျန်တာဆိုတာက
ဒီကုမ္ပဏီက

ကျွန်တော်တို့

အင်ဂျင်နီယာ

အလုပ်တစ်ခုရတယ်ဆိုရင်

အကုန်လုံးက

in

charge

အလုပ်ကြီးတယ်ဆိုရင်
လုပ်ပြီးတော့

ကျွန်တော်တို့

အလုပ်သမားတွေကို

အပြင်ကပြန်ခေါ်ယူတယ်။

ကုမ္ပဏီ မှာ ဝန် ထမ်း တွေ ကို Training ပေး တာ မျို း ရော ရှိ လား။
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီ က Engineers တွေ စီစဉ် ဖို့ အချိန် ရှိ ရင် ကျွန် တော် တို့ ဝန်ထမ်း တွေကို
Engineering နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Training ပေး တယ်..တခြား Training တွေ အနေနဲ့ကတော့ များသော

အားဖြင့် Finance ဒါမှ မဟုတ် HR အတွက် ဆိုရင် တော့ ကျွန် တော် တို့ ပြင် ပ က consultants
တွေ ကို ဖိတ် ပြီး ပို့ချပေး တယ်.. ဒီမှာက Directors တွေနဲ့ Local staff တွေ ရဲ့ Skill တွေ က
တော်တော် ကွာဟ တာ ကို တွေ့ ရ တယ်…အဲ့ ဒါ ကြောင့် Local Staff တွေကို ခဏခဏ Training
courses တွေဆီ ပို့ ပေး တယ်

ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေး ရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်ကဘာပါလဲ။

ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ future ဒီ business goal ကတော့ ကုမ္ပဏီကို Develop ဖြစ်
အောင်လုပ်မယ်။

နောက်ပြီးတော့

လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။
ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုက

ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ထုတ်ဖို့

ကျွန်တော့်ဆီက

လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေချည်းပဲဆိုတော့

Panel

တွေထုတ်

လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ

တွေချည်းပဲ။

Electrical

partner တွေအကုန်လုံးက

ဒီအလုပ်ကိုလည်း

Manufacturing

ကျွမ်းကျင်တယ်။

နောက်

စင်္ကာပူမှာနေတဲ့တစ်ယောက်က သူက အဓိက Offshore Barge တွေကို convert ပြန်လုပ်ပေးတယ်။
Electrical

Installation

Installation

Automation

တွေအကုန်လုပ်တဲ့

Automation

လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။

အတွက်

ဒါပေမဲ့

ကျွန်တော်တို့က

လောလောဆယ်

Electrical

ကျွန်တော်တို့မှာ

လိုနေတာက ပိုက်ဆံ။

ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် လုပ်ရမဲ့ကိစ္စတွေများလာတာကိုတွေ့နေရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့

တွေ့ နေ ရ

တယ်

ဗျ. ကျွန် တော် တို့ လုပ်

ငန်း က

လည်း ကြီး လာ

ပြီ..

ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြင်တာကတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲရှိနေတဲ့အချိန်မတိုင်ခင် (၂)လလောက် ကစပြီးတော့
နည်းနည်းလေးပြန်ဆင်းသွားတယ်။

ဒါပေမဲ့

အခုရွေးကောက်ပွဲအဖြေပေါ်

မူတည်ပြီးတော့

ကျွန်တော်တို့

ဒီနေ့ပဲတစ်ချို့ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တို့ တင်ထားတဲ့ Quotation တွေကိုပြန်ခေါ်ပြီး စာချုပ်ချုပ်ဖို့ခေါ်နေပြီ
ဒီနေ့ပဲ

လောလောဆယ်မှာတော့

နည်းနည်းသူတို့

ဒီရွေးကောက်ပွဲ

ကုမ္ပဏီတစ်ခုက

ဒီနေ့ပဲ

ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ

ကျွန်တော်တို့ကို
ပြန်ပြီးတော့

လှမ်းခေါ်ပြီဆိုတော့
run

လာတယ်လို့

ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။

ကမ်းလွန်တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပြည်တွင်းကုမ္မဏီတွေရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေပါလဲ။

Local Company အနေနဲ့ကတော့ ဘာတွေကျွမ်းကျင်ရမလဲဆိုတော့ offshore ပေါ့။ Offshore drilling
Service ရှိမယ်။ ဒါတွေက Local ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရှိနိုင်တာ။ drilling ပိုင်းကျတော့ Local တွေအနေနဲ့

သိပ်ပြီး မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ဒါက technical အများကြီးပါလာပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း drilling
ပိုင်းဆိုရင်

ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးဘူး။

Drilling

နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူး။ supply(logistic) လုပ်မယ်။ နောက်

Engineer

မဟုတ်တဲ့အတွက်

catering services

Drilling

လုပ်မယ်ဘာညာဆိုရင်။ Foreign ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ Joint လုပ်ပြီးတော့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့
Offshore တစ်ခုမစခင် logistics, catering, transport, custom, immigration clearance etc…services
provide တို့လုပ်ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ Offshore Company တွေ က Search Survey ခေါ်ရင်

အတွက်

Supply

Boat

တွေလိုလာတယ်။

အဲ့ဒီ

Boat

တွေကိုပြန်ပြီးတော့

Survey
Logistics

တွေပြန်ပြီးတော့ငှားတယ်။ ပြန်ပြီးတော့ Daily Company တွေကို ငှားမယ်ဆိုရင် Local ကုမ္ပဏီကနေ
Overseas ကုမ္ပဏီကို

ချိတ်

ပြီးတော့

MOGE Myanmar Oil Gas နဲ့

ချိတ်

ပြီးတော့

ကို

တန်တာဝင်ပေးရတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေတော့ လုပ်လို့ရတာပေါ့ Local ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့။

မြန် မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှကုန်သည် ကြီး များ အသင်းကိုဘာ လို့ အသင်း ဝင် တာ လဲ? အသင်း ဝင် ဖြစ် ပြီး တော့
ဘာ အ ကျို း အ မြတ်တွေ ရော ရ သလဲ?

သိပ် ကောင်း တဲ့ မေး ခွန်းပဲ! အဓိက ကတော့ company image ပေါ့ နော်! ကျွန် တော်တို့ ဒီ
နယ်ပယ် မှာ ရှိ တဲ့ ကုမ္ပဏီ ၅၀လောက် က

British Chamber မှာ အသင်းဝင် ဖြစ် နေ တယ် .. ပြီး

တော့ အဲ့ထဲမှာ လည်း ကျွန် တော် တို့ တစ်ခု ထဲ local company ဖြစ်နေ တော့ ကျွန် တော်
တို့လည်း British Chamber မှာဝင် ပြီး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ တွေ နဲ့ အဆက် အသွယ် ကောင်း တွေ ရ
နိုင် တဲ့ အခွင့် အရေး တွေ မျှော်လင့် ပြီး ဝင် ခဲ့ တာပါ။

