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Pwint Thit Sa is the result of a
partnership and is all about
teamwork
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Pwint Thit Sa is a massive
undertaking…

60,000+ data to
analyse and
compute
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ကျွနပ
့််ု ့်တ်ု၏ ၆ ကကမ့်ပဖမ က့်အစရင့်ခံစ အ ်း
ပ င့်ရွက့်ပံ်ု (၁/၃)

Our approach to the 6th
Report (1/3)
We assessed more companies: 260 companies this
year (248 companies in 2019).

We used 143 criteria to score 4 dimensions.

ယခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ကုမ္ပဏီပ ေါင််း ၂၆၀ အ ်း စိစစ်အကဲဖြတ်ခဲဲ့သည်။
(၂၀၁၉ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ကုမ္ပဏီပ ေါင််း ၂၄၈ ခု)

အခန််းကဏ္ဍ ၄ ခုတင
ွ ် စံသတ်မ္ှတခ
် ျက် ၁၄၃ ခုကအ
ို သံ်းု ဖ ြု၍
စိစစ်အကဲဖြတ်ခဲဲ့သည်။

Our methodology is aligned with various
reporting frameworks.
ကျွန်ု ် တ၏
ို ဲ့ စိစစ်အကဲဖြတ်သညဲ့ ် နည််းစနစ်သည်
မ္ျ ်းစွ ပသ အစီရင်ခံဖခင််းဆိင
ု ရ
် မ္ူ ပ င်မ္ျ ်းနှင ဲ့်
ကိက
ု ည
် မ္
ီ ှုရိှ ေါသည်။
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Our approach to the 6th
Report (2/3)

ကျွနပ
့််ု ့်တ်ု၏ ၆ ကကမ့်ပဖမ က့်အစရင့်ခံစ အ ်း
ပ င့်ရွက့်ပံ်ု (၂/၃)
In Myanmar, listed and public companies
nowadays have to comply with more rules and
regulations concerning disclosure.

200

We encourage other companies to disclose the same
information too. Since this disclosure is voluntary,
those privately-owned companies who disclose more
information will get bonus points.
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ု န
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ေါသည်။
ကျွနပ
့််ု ့်တ်ုအပေဖဖင့် အဖခ ်းပသ

0

က်ုမပဏအမျ ်းအစ ်းမျ ်းက်ုလည့််း အထက့်

ပဖ ့်ဖပပေါ က်ုမပဏမျ ်းေည့််းတ ပွငလ
့် င့််းဖမင့်သ မှုရှပစရေ့် အ ်းပပ်းတ်ုကတ
့် ေ
ွ ်း့်
လ်ုပေါသည့်။ အဖခ ်းပသ က်ုမပဏအမျ ်းအစ ်းမျ ်းအပေဖဖင့် မဖဖစ့်မပေ ပဖ ့်ဖပ

Maximum
204

Maximum
167

Bonus
37

ရမည့်ဟ်ု သတ့်မှတ့်ထ ်းဖခင့််းမရှပသ
သည့် ၎င့််းတ်ု၏

အချက့်အလက့်မျ ်းက်ု ပဖ ့်ဖပဖခင့််း

နဒအပလျ က့်ပဖ ့်ဖပဖခင့််းဖဖစ့်ပသ ပကက င့် ထသ
်ု ်ု အချက့်

အလက့်မျ ်း ပ်ုမ်ုပဖ ့်ဖပပသ က်ုမပဏမျ ်းအပေဖဖင့် အ ိုပဆ င််းအမှတ့် မျ ်းက်ု
ရရှမည့်ဖဖစ့်ပေါသည့်။

ကျွနပ
့််ု ့်တ်ု၏ ၆ ကကမ့်ပဖမ က့်အစရင့်ခံစ အ ်း
ပ င့်ရွက့်ပံ်ု (၃/၃)

Our approach to the 6th
Report (3/3)

UPDATED CRITERIA

NEW CRITERIA
Q75 Corporate policies

၇၅. ပက ် ိုရိတ် မ္ူဝေါေမ္ျ ်း

We will check if
companies have a
specific policy for their
philanthropic activities.

က်ုမပဏမျ ်းတွင့် ၎င့််းတ၏
်ု
ပရဟတပ
အတွက့်

ချမှတ့်ထ ်းပသ

New sliding scale for points to encourage companies to enhance
င့်ရွကမ
့် ှုမျ ်း

မဝေါဒထ ်းရှမှု၊

မရှမှုက်ု

ပလလ အကဖဖတ့်မည့်ဖဖစ့်သည့်။

their management practices related to sustainability.
က်ုမပဏမျ ်း၏

ပရရှည့်တည့်တံနင
်ု မ
့် ှုနင
ှ ့်

ပ်ုမ်ုပက င့််းမွေလ
့် ပစပရ်းက်ု

အ ်းပပ်းလှုံွဲ့ပ

သက့်
့်နင
်ု ရ
့် ေ့်

င
်ု သ
့် ည့်

၎င့််းတ်ု၏

စမံခေခ
့် ွမှုအ ်း
ထ်ုတ့်ပဖ ့်ဖပသသည့်

အချက့်အလက့်ပပေါ်မတည့်၍ ရမှတ့်ပဖပ င့််းလသည့်စေစ့်က်ု ထည့်သင
ွ ်း့် အသံ်း်ု ဖပ ထ ်းသည့်။

Q90 Frameworks
We will check if
companies consider also
Sustainable
Development Goals
(SDGs).
Q94 Expenditure for
philanthropic activities
We will check if companies
disclose their expenditure on
philanthropic activities.

၉၀. မ္ူပ

င်မ္ျ ်း

က်ုမပဏမျ ်းသည့် ပရရှညတ
့် ည့်တံခင
်ု မ့် မမပ်း ဟေ့်ချက့်ည
ပသ

ဖွံွဲ့ မဖ ်းတ်ု်းတက့်မှုပေ့််းတ်ုငမ
့် ျ ်း (SDGs) က်ုလည့််း

ထည့်သင
ွ ်း့် ၊စဥ့််းစ ်း၍ ပ

င့်ရွက့်မှု ရှဖခင့််း၊ မရှဖခင့််းက်ု

ပလလ အက ဖဖတ့်မည့်ဖဖစ့်သည့်။

Q68 Does the company have a
sustainability strategy?
Q71 Does the company clearly explain
how the materiality analysis is relevant
for business issues?

၉၄. ရဟိတပဆ င်ရွက်မ္ှုမ္ျ ်း၏ ကုန်ကျပငွ

၆၈. က်ုမဏ
ပ တွင ့် ပရရှညတ
့် ည့်တပရ်း
ံ
ေည့််းဗျျူဟ မျ ်း
ရှပေါသလ ်း။
၇၁. က်ုမဏ
ပ ၏ စ်းပွ ်းပရ်း ကစစရပ့်မျ ်းအတွက့်

materiality analysis
သက့်

ေ့််းစစ့်ချက့်မျ ်းသည့် မည့်သ်ု

င
်ု ပ
့် ကက င့််း ရှင်း့် လင့််းစွ

ပဖ ့်ဖပထ ်းဖခင့််းရှပေါသလ ်း။

Q75 Are the following areas covered by a
specific policy?

၇၅. ပအ က့်ပဖ ့်ဖပပေါ အပကက င့််းအရ မျ ်းအ ်း

က်ုေက
့် ျပငွက်ု ပဖ ့်ဖပမှု ရှဖခင့််း၊ မရှဖခင့််းက်ု ပလလ အက

Q96 Does the company disclose some

၉၆.

ဖဖတ့်မည့်ဖဖစ့်သည့်။

quantitative KPIs on the following topics?

က်ုမပဏမျ ်းသည့်

ပရဟတပ

င့်ရွက့်မှုမျ ်းအတွက့်

မဝေါဒ တွင ့် ပဖ ့်ဖပထ ်းဖခင့််း ရှပေါသလ ်း။
က်ုမဏ
ပ သည့်

ပအ က့်ပဖ ့်ဖပပေါ

ပတ့်သက့်၍ ၄င့််း၏ (အဓက စွမ်း့် ပ
KPI မျ ်းအ ်း ပကကည ဖခင့််းရှပေါသလ ်း။

အချက့်မျ ်းနှင ့်
င့်ရည့်ညွှေက
့် ေ့််း)

့် စ့်စ ၂၀၂၀ ၏ မှတတ
့် င
်ု မ
့် ျ ်း
Our journey of Pwint Thit Sa 2020 ပွငသ
February
2020

April
2020

Launch of the 2020
edition and
disclosure of the
methodology,
companies’ list and
criteria

First assessment of
the companies.

Webinar to share
initial results with
companies

34 companies had
virtual meetings
with the Pwint Thit
Sa team.

၂၀၂၀ ခ်ုနစ
ှ ့် ပွငသ
့် စ့်စ၏

က်ုမပဏမျ ်းအ ်း ပထမအကကမ့်

က်ုမပဏမျ ်းနှင ့် ကေဥ်း

က်ုမပဏ ၃၄ ခ်ုနင
ှ ့် ပွငသ
့် စ့်စ

စစစ့်အကဖဖတ့်မှု

စစစ့်အကဖဖတ့်ဖခင့််း

ရလဒ့်မျ ်း မျှပဝသည့်

အဖွွဲ့ဝင့်မျ ်း Online မှ

ေည့််းစေစ့်၊ စစစ့်အကဖဖတ့်မှု

May
2020

webinar ကျင့််းပဖခင့််း

June August
2020

ပတွွဲ့

ပ
ံ်ု

်းွ ပနွ်းဖခင့််း

September December
2020
Final assessment,
quality control and
development of the
2020 report.

ပေ က့်

်းံ်ု အကကမ့် ဖပေ့်လည့်

စစစ့်အကဖဖတ့်ဖခင့််း၊
အရည့်အပသွ်း

င
်ု ရ
့်

ခံရမည့် က်ုမပဏစ ရင့််းနှင ့်

ပသချ ပစမှုနင
ှ ့် ၂၀၂၀

စံသတ့်မှတခ
့် ျက့်မျ ်းအ ်း

အစရင့်ခစ
ံ အ ်း ပရ်းသ ်းဖခင့််း

မတ့်

က့်ဖခင့််း

ပလလ ပတွွဲ့ ရှချက့် ၁

Findings #1

More companies are disclosing, and
their disclosure has improved
100%

96%

90%

ပမ
်ု မ
်ု ျ ်းဖပ ်းပသ က်ုမဏ
ပ မျ ်းမှ ထ်ုတပ
့် ဖ ့်ပကကည မှုမျ ်း ဖပ လ်ုပ့်လ မပ်း
၄င့််းတ၏
်ု ပွငလ
့် င့််းဖမင့်သ မှုတ်း်ု တက့်လ ဖခင့််း

3

1. The average score of Myanmar companies has improved from
5% in 2019 to 7%. More companies disclose information.
2. The average score of top 10 is now on par with the best
performing companies in Pwint Thit Sa 2019. This highlights the
ability of champions to increase the quality of their disclosure.

80%
70%

70%

70%

2

3. High scores > 90% are achieveable: one company did it!
Congratulations uab bank!

60%

4. The only category which did not improve its score in 2020:
State-owned Economic Enterprises (SEEs).

51%

50%

၁။ ဖမေ့်မ က်ုမပဏမျ ်း၏ ပျမ့််းမျှရမှတသ
့် ည့် ၂၀၁၉ခ်ုနစ
ှ ့်တင
ွ ့် ၅% မှ ၇% သ်ု
တ်း်ု တက့်လ ခသည့်။ ပ်ုမ်ုမျ ်းဖပ ်းပသ က်ုမပဏမျ ်းမှ အချက့်အလက့်မျ ်း

39%

40%

32%

1

30%
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20%
10%

5%

7%

4%

7%

11%12%

5%
4%

3%

2%

0%

Top
Performer

Top 10

Myanmar
companies

Listed

Private

PTS 2019

PTS 2020

Public

Bank

SOEs

ထ်ုတပ
့် ဖ ့်လ ကကသည့်က်ု ပတွွဲ့ နင
်ု သ
့် ည့်။
၂။ စွမ့််းပ

င့်မှုအပက င့််း

်းံ်ု က်ုမပဏ ၁၀ ခ်ု၏ ပျမ့််းမျှရလဒ့်သည့် ပွငသ
့် စ့်စ ၂၀၁၉ ၏

စွမ့််းပ

င့်ရည့်အပက င့််း

်းံ်ု က်ုမပဏ၏ ရလဒ့်နင
ှ ့် တညပေမပဖဖစ့်သည့်။ ဤသည့်မှ

စွမ့််းပ

င့်ရည့်အပက င့််း

်းံ်ု က်ုမပဏမျ ်းအပေဖဖင ့် ၄င့််းတ၏
်ု ပွင်း့် လင့််းဖမင့်သ မှု

အရည့်အပသွ်းက်ု ပ်ုမ်ုပက င့််းမွေပ
့် အ င့် စွမ့််းပ

င
်ု ရ
့်

င့်နင
်ု မ
့် ှုက်ု ဖမင့်သ ပစပေါသည့်။

၃။ ၉၀% ထက့်ပ်ုပသ ရမှတသ
့် ည့် ရရှနင
်ု ပ
့် သ အမှတတ
့် စ့်ခဖ်ု ဖစ့်သည့်က်ု ယခ်ုနစ
ှ ့်တင
ွ ့်
က်ုမပဏတစ့်ခမ
်ု ှ ဖပသခပေါသည့်။ ထသ
်ု ဖပသန
်ု
င
်ု ခ
့် သည့် uab အ ်း ဏ်ုဏဖ့် ပ ပေါသည့်။
၄။ ၂၀၂၀တွင ့် ရလဒ့်မျ ်း တ်း်ု တက့်လ ဖခင့််းမရှပသ တစ့်ခတ
်ု ည့််းပသ
က်ုမပဏအမျ ်းအစ ်းမှ အစ်ု်းရပ်ုငက
့် မ
်ု ပဏမျ ်း (SEE) ဖဖစ့်သည့်။

ပလလ ပတွွဲ့ ရှချက့် ၂

Findings #2

Companies should now focus on
Sustainability Management and Reporting

က်ုမဏ
ပ မျ ်းအပေဖဖင ့် ယခ်ုမစ
ှ ၍ ပရရှညတ
့် ည့်တန
ံ င
်ု မ
့် ှု င
်ု ရ
့် စမံခေခ
့် ွမှုနင
ှ ့်
အစရင့်ခံဖခင့််းတအ
်ု ်း ပမ
်ု အ
်ု ်းစက
်ု ပ
့်

င့်ရွကသ
့် ငပ
့် ေါသည့်။

140%
129%

Companies improved their disclosure mostly in the following
areas: Corporate Profile and Corporate Governance. This also
reflects the changes made in our methodology: private
companies could get bonus points in these two areas.

120%
108%

Sustainability Management is the only area where, on
average, the score of Myanmar companies remained stable.
Companies should also consider improving the quality of
their disclosure on reporting.
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Findings #3

Market players should support and
encourage champions to foster better
practices
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of which 4 volunteered to be included: KMD, IME
Group, Alpha Power Engineering and Proven.
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Findings #4

Pwint Thit Sa helped companies improve
their corporate disclosure, again

34 meetings with
companies
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+ 231% increase
of the score on
average
(vs. 134% last year)

Congratulations
to Authentic
Group and Mya
Ayer for their
efforts between
the first and
second
assessments!

Pwint Thit Sa 2020
Top 20 performers
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Pwint Thit Sa 2020, and 2019
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Pwint Thit Sa 2020 full report also contains….
PART 1: INTRODUCTION
▪ Pwint Thit Sa, Corporate Governance and Disclosure in
the era of COVID-19
▪ Supporting Governance Reform and Sustainable
Development
▪ Building Trust
PART 2: CURRENT POLICY AND REGULATORY CONTEXT
FOR CORPORATE GOVERNANCE AND DISCLOSURE
PART 3: EMERGING ISSUES IN CORPORATE GOVERNANCE
AND DISCLOSURE IN MYANMAR
PART 4: THE 2020 PWINT THIT SA REPORT: RESULTS
PART 5: RECOMMENDATIONS
- To companies, government, Yangon Stock Exchange,
AntiCorruption Commission, Investors, media/civil society
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Part 2 summarises the current Policy and Regulatory
Context for Corporate Governance and Disclosure
State-Owned Economic Enterprises
▪

Companies formed under the 1950
Special Companies Act (SCA)

▪

State-owned banks

Central Bank of Myanmar
▪

Directive on Fit and Proper Criteria

▪

Directive on Directors of Banks

▪

Directive on External Auditors of
Banks

▪

Related Parties Directive

▪

Directive on Acquisition of
Substantial Interest

▪

Directive on Customer Due
Diligence

DICA and the Myanmar
Companies Law
• What are public and private
companies?
• Disclosure Requirements in the
Companies Law
• Annual Return
• Statutory report
• Financial Statements and
Director’s Report
• Independent Non-Executive
Directors
Securities and Exchange
Commission of Myanmar (SECM)
• Continuous Disclosure
• Corporate Governance
Notification
• Related Party Transactions
(RPTs)

Anti-Money-Laundering (AML),
Ownership (BO) and Politically
Exposed Persons (PEPs)
• Beneficial Ownership in
Myanmar Law
• Beneficial Ownership in the
Myanmar Extractives
Industries Transparency
Initiative
• Recent Developments
Concerning Beneficial
Ownership and Customer Due
Diligence
Myanmar Investment
Commission
• Disclosure by the MIC
• Disclosure by the Investor
Environmental Impact
Assessment
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Part 3: Emerging Issues in Corporate Governance
and Disclosure in Myanmar
Business and Human Rights
▪

2019 Report of the Independent
Fact-Finding Mission

▪

Military-owned Companies
▪ Myanmar Economic Holdings
Public Company Ltd
▪ Myanmar Economic
Corporation

Developments in Combatting
Corruption

▪

Anti-Corruption Commission, and
the Anti-Corruption Law

▪

Corruption Prevention Units

▪

Facilitation Payments and Better
Regulation

▪

COVID-19 and Corruption

▪

Areas for further action to combat
corruption

Sustainability/ESG Reporting
• An official Myanmar approach to ESG reporting?
• International standards and reporting frameworks for disclosure
• The role of Stock Exchanges in promoting Disclosure and Sustainability

• Yangon Stock Exchange
• Regulatory requirements for sustainability reporting and human rights
due diligence
• European Union Requirements
• National requirements
Engagement with stakeholders
Corporate Philanthropy and ‘CSR’
• The 2014 Associations Law
• Mandatory and Voluntary Social and Environmental Expenditure by
Companies
Developing a Consistent Myanmar Approach to Corporate Governance
and Disclosure
• A Myanmar Corporate Governance Code?
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Thank you!

ပကျ်းဇ်းတင့်ပေါတယ့်!

myanmar.responsible.business
yever.consulting

www.mcrb.org.mm

www.yever.org

