KMD

Annual Quick Glance 2019 Report

Page 1

Contents
1.

KMD Group of Companies

1.1

Line of Business

1.2

Board of Directors

1.3

KMD Group of Companies ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ျား

1.4

KMD ၏အရည်အသ ျားဆိုင်ရ မူဝါဒမျ ျား

1.5

ဝင်သငခန်၊ ကိုန် ည်ခန်ထမ်ျားသဆ င်ခခင်ျား

2.

Institute

2.1

KMD Franchises Centers

2.2

ISO 9001:2015 Quality Management System Certified Centre, and UNGC (United)Nations
Global Compact) active status

2.3

Overseas Student Counseling Service (OSCS)

2.4

KMD Online Test Centre

2.5

Qooco Mobile Learning Application Launching

3.

Retail and Online Stores

4.

Direct Channel Distribution

5.

Enterprise Solutions

6.

CSR (Corporate Social Responsibilities)

6.1

Scholarship Program

6.2

KMD မ

6.3

Activity

7.

Staff Development

KMD

ျားစို၏ စိုသပါင်ျားသ ျားလှူဒါန်ျားပွဲ

Annual Quick Glance 2019 Report

Page 2

1.

KMD Group of Companies

-KMD (Knowledge Management & Dedication) Co., Ltd.

ည် ခမန်မ နိုင်ငံရ နိုင်ငံ

နင် Mobile နည်ျားပည ရပ်မျ ျားကို နိုင်ငံတက နည်ျားပည မျ ျားအ

ံိုျားခပြု၍ သခတ်မှီတိုျားတက်သ

အကျြုျားခပြုနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မခပတ်
ပိုဒ်ခဖစ်သ
မ

င်ကက ျားပခ
ိုို့ ျသနသ

အဖွဲွဲ့အစည်ျားခဖစ်ပါ

ျားမျ ျားအ ျားလံိုျား IT
လူူ့သ

င်ကို

ည်။ KMD ၏ လက်စွဲသဆ င်

(Think High, Aim Big, Get Knowledge, Join KMD) အဆိုရ ည်အတိုငျား် KMD၏

ျားစိုဝင်အ ျားလံိုျား

ည်

1.1

Line of Business

1.2

Board of Directors

စိုစည်ျားညှီညတ်စ

လက်တွဲ၍

သအ င်ခမင်စ သဆ င်ရွက်သနကကပါ ည်။

KMD Co., Ltd. ၏ Board of Directors အဖွဲွဲ့တင်
၁။

ဦျားသ

၂။

သဒေါ်တင်တင်သအျား

President/Shareholder

၃။

ဦျား

Senior Director

၄။

သဒေါ် င်ျား

၅။

ဦျားမျြုျား

KMD

င်ျားတင်

ို

ိုလင်

န်ျား

င်ျားစိုျား

Chairman/Shareholder

Senior Director
Senior Director တို့ပ
ို ါဝင်ပါ

ည်။
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ခပည်တင်ျားခပည်ပ စှီျားပ ျားသရျားဆိုင်ရ အဖွဲွဲ့အစည်ျားမျ ျား ၊ သက ်မတှီမျ ျားတင် KMD Group of Companies မ
ကိုယ်စ ျားလယ်အခဖစ် ပါဝင်သဆ င်ရက
ွ ်ခခင်ျားမ သအ က်ပါအတင
ို ျား် ခဖစ်ပါ
ဦျားသ

ည်။

င်ျားတင်

Business Positions


Chairman, KMD Group of Companies



Vice President, UMFCCI



Country Representative for Asean Business Advisory Council



Member of Myanmar Engineering Council



Private Sector Representative at e-government Steering Committee



Member of Digital Economy Development Committee



Vice President၊ Myanmar Info-Tech Corporation Ltd.

ဦျား

ို

ိုလင်

Business Positions
-Senior Director, KMD Institute
-Myanmar Computer Professionals Association (MCPA)တင်

သဒေါ် င်ျား

ဏ္ဍ သရျားမှူျားအခဖစ်လည်ျားသက င်ျား

င်ျားစိုျား

Business Positions
-Senior Director, KMD Sales & Service
-Myanmar Computer Federation (MCF) အ

င်ျားတင် Auditor အခဖစ်လည်ျားသက င်ျား

သဒေါ်သချ သချ ခမင်
Business Positions
-Business Development Director
-Myanmar Computer Industry Association (MCIA) အ

င်ျားတင် EC အခဖစ်လည်ျားသက င်ျား

-Myanmar Mobile Phone Industry Association (MMIA) အ

KMD

င်ျား တင် Auditor အခဖစ် လည်ျားသက င်ျား
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1.3

KMD Group of Companies ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ျား

-KMD Group of Companies မ ခဖနို့်ချှီသပျားလျက်ရသ
Customer မျ ျားအတက် အဆင်သခပစတ်သကျနပ်မှုရရံို
င်တန်ျားမျ ျား

ည်

ပည ရပ်မျ ျားကို

သကျ င်ျား

ျား/

ထိုတက
် ိုန်ပစစည်ျားမျ ျား နင် ဝန်သဆ င်မှု မျ ျား ည်
မကပွဲ KMD မ ဖင်လစ် င်ကက ျားသပျားလျက်ရသ

ူမျ ျားအတက်

ခပည်တင်ျားတင်

သခတ်နင်အညှီ

င်ယူပပှီျား

ခမန်မ နိုင်ငံ

ဖံပဖြုျားတျားို တက်သရျားကိုအခပည်အဝသပျားနိုင်သအ င် စှီမံသဆ င်ရွက်လျက်ရပါ
-တျားို တက်သခပ င်ျားလွဲ လ သ

နည်ျားပည

တျားို တက်သခပ င်ျားလွဲလ သ
အတက်

ICT

ည်။

နင် ပတ် က်၍ လည်ျား သခတ်နွဲို့ အညှီ solution မျ ျားကို

အချန်တိုအတင်ျား လျင်ခမန်ထသရ က်စ သဆ င်ရက
ွ ်သပျားနိုင်ရန် ICT Industry , Telecomm Industry နင်
Digital Industry မျ ျားအတက် အ ျား
-ခမန်မ နိုင်ငံရ

ခပည် ူခပည်

စှီမံခနို့်ခွဲမှုနင် ပတ် က်သ

န်ခန် စိုက် ကကြုျားစ ျားသပျား

ျားမျ ျားအတက်

ျားမည်ခဖစ်ပါ

သခပ င်ျားလွဲတိုျားတက်လ သ

ည်။
ICT

နည်ျားပည ရပ်မျ ျား၊

ပည ရပ်မျ ျား၊ စှီျားပ ျား စှီမံခနို့်ခွဲသရျား နင် ပတ် က်သ

ပည ရပ်မျ ျားကို

အသခခခံမစ၍ နိုင်ငံတက အဆင်မှီ သအ င် သခတ်နငတ
် သခပျားညှီ တတ်သခမ က်သစရန်
ယခို မျက်သမ က်က လတင်

မက သနောင် အနောဂတ် သတမ ပါ ဆထက်တပိုျား

မျှသဝနိုင်သအ င် အစမ်ျားကိုန် ကကြုျားစ ျား
-ကမ္ အဆငမ
် ှီ တျားို တက်လ သ
အ

င်ကက ျားသပျား ခွဲ

ည်မ

င်ကက ျား ခဖနို့်ခဖှူျား

ျားမည် ခဖစ်ပါ ည်။
ICT & Mobile Devices မျ ျားကို ခမန်မ နိုင်ငံရ ခပည် ူ ခပည်

ံိုျားခပြုရ တင် အချန်နင် တသခပျားညှီ သ ျားနှုန်ျားမန်ကန်စ

ခဖင်

ျားမျ ျား

စတ်တင
ို ်ျားကျဝယ် ယူ ံိုျားစွဲနိုင်ရန်အတက်

လည်ျားသက င်ျား၊ နိုင်ငံတက ရ အဖွဲွဲ့အစည်ျားမျ ျားနင် လက်တွဲ၍ ICT & Digital နည်ျားပည ရပ်မျ ျားကို
တျားို တက်သအ င်ခမင်လ သစရန် ကကြုျား စ ျားသဆ င်ရက
ွ ်

1.4

KMD၏အရည်အသ

ျားမည် ခဖစ်ပါ
၁။

ည် သကျ င်ျား

ျား / သကျ င်ျား

ူ နင် Customer မျ ျား ၏ လိုအပ်ချက်မျ ျားကို

သကျနပ်မှုရသစရန် သအ က်ပါအချက်မျ ျားခဖင် စဥ်ဆက်မခပတ် ကကြုျားပမ်ျား သဆ င်ရက
ွ ်

ည်။

KMD Group of Companies တင်

င်ကက ျားသရျားပိုင်ျား

မျ ျားကို စနစ်တကျ နင် လက်သတွဲ့ကျကျ အ
၂။

ည်။

ျားဆိုင်ရ မူဝါဒမျ ျား

KMD Group of Companies
အခပည်အဝ စတ်ချမ်ျား

ျားမည် ခဖစ်ပါ

ပပြုင်ဆိုငမ
် ှုွဲ့မျ ျားသနသ

မက ကမ္ အဆင်မှီ ICT & Mobile Devices

ံိုျားချ နိုင်သအ င် ကကြုတင်စှီစဉ်သပျားခခင်ျား။

သခတ်က လတင် ICT

င်တန်ျားမျ ျားနင်

င်ကက ျားမမ
ှု ျ ျားကို နစ်ဦျားနစ်

အကျြုျားရစ အ ျားံို ချနိုင်သအ င်ဝန်သဆ င်မှုမျ ျား သပျားခခင်ျား ၊ ICT & Mobile Devices အ
ပစစည်ျားမန် သစျျားနှုန်ျားမန်ကန် စ ခဖင်

KMD

ံိုျားစွဲ

ံိုျားခပြု

က်

ူမျ ျား ကို

ူမျ ျား စတ်သကျနပ်မှု ရသအ င် စှီစဉ်သပျားခခင်ျား။
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၃။

လက်သတွဲ့လိုပ်ငန်ျားခင်

လိုပ်သဆ င်မှုအပင
ို ်ျားမျ ျားတင်

ကင်ျားရင်ျားစ ခဖင် လိုပ်ငန်ျားတျားို တက်သအ င်ခမင်ရန်ကို
၄။

အချန်နင်တသခပျားညှီသခပ င်ျားလွဲသနသ

ခပင်ဆင်

လက်သတွဲ့ကျမှုကိုဦျားတည်၍

က်လိုက်မှု

အဓကဦျားတည်၍ စှီမန်ခနို့်ခွဲခခင်ျား။
င် ည်

လိုပ်ငန်ျားမျ ျားကို

ခမန်ဆန်ထသရ က်စ

သခပ င်ျားလွဲခပင်ဆင်ခခင်ျား။
ထို သ
ိုို့ ဆ င်ရွက်ခခင်ျားအ ျားခဖင် KMD Group of Companies ၏

င်ကက ျားသရျားပိုင်ျား

ပစစည်ျားမျ ျား၊ ဝန်သဆ င်မမ
ှု ျ ျားနင်အရည် အသ ျားတို့က
ို ို သခပ င်ျားလွဲသနသ
စဉ်ဆက်မခပတ် တျားို တက်သအ င် လိုပ်သဆ င်

1.5

သခတ်နွဲို့ အညှီ အချန်နင်အမျှ

ည်။

ဝင်သငခန်၊ ကိုန် ည်ခန်ထမ်ျားသဆ င်ခခင်ျား

-KMD Group of Company

ည် ခပည်သထ င်စိုခမန်မ နိုင်ငံသတ ်အစိုျားရ

ခပည်တင်ျားအခန်မျ ျားဦျားစှီျားဌ နမ
သပျား

ျား သနမည်ခဖစ်ပါ

မက ထိုတက
် ိုန်

င်ျားခွဲပါ

ဏ္ဍ သရျားနင် အခန်ဝန်ကကှီျားဌ န

တ်မတ်ထ ျား ည် ဝင်သငခန်၊ ကိုန် ည်ခန်မျ ျားကို နစ်စဥ် မပျက်မကက်

ည်။

-ထသ
ိုို့ ကက င် ခမန်မ နိုင်ငံ အလယ်အလတ်ဆိုင်ရ အခန်ထမ်ျားသဆ င် ည် အခန်ထမ်ျား (၁၀၀၀)တင် KMD၏
အဆင်မ ၂၁၀၇-၂၀၁၈ခိုနစ်တင် ဝင်သငခန် အဆင် (၈၆၀)နင် ကိုန် ည်ခန် အဆင် (၆၃၅) သကျ ်
၂၀၁၉ခိုနစ်တင် ဝင်သငခန် အဆင် (၃၄၀)နင် ကိုန် ည်ခန် အဆင် (၃၁၂)ထ တျားို ခမြှင် ရရလ ခွဲပါ

ည်။

KMD Institute
-၁၉၈၆ခိုနစ်တင်

ဆရ

ဦျားသ

င်ျားတင်နင်

ဆရ မသဒေါ်တင်တင်သအျားတမ
ို့ို

ပိုဂဂလက

ကန်ပျှူတ

င်တန်ျားသကျ င်ျား အသနခဖင် စတင်တည်သထ င်ခပါ
ွဲ
ည်။
-KMD Institute မ ၂၀၁၉ခိုနစ် အတင်ျား International Degree and Diploma (UK) (၁၂၀၀၀) ဦျား၊ Local
Diploma

with

Ministry

of

Education

(၂၃၀၀၀)

နည်ျားပည တတ်သခမ က် ူ ၉၂၀၀၀ ဦျား။ စိုစိုသပါင်ျား သကျ င်ျား

ဦျား၊

Training

ူ/သကျ င်ျား

Department

မ

ICT

ျား (၁၃၀၀၀၀) ဦျားအထ နစ်စဥ်

သအ င်ခမင်စ သများထိုတ်သပျားနိုင်ခွဲပါ ည်။
-NCC Education (UK)၏၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပည
တကမ္ လံိုျားတင်

ရသ

ဒိုတယအမတ်အမျ ျားဆံိုျား ရရခွဲသ

NCC

Partners

သကျ င်ျား

-တကမ္ လံိုျား အတင
ို ျား် အတ နင် ထူျားချွန်ဆိုရရခွဲသ
Scholarship အစှီအစဉ်အရ ထူျားချွန်သကျ င်ျား

KMD

င်နစ်တင် ဒိုတယနစ် Diploma in Computing
(၁၇၀)သကျ ်အနက်မ

ျား(၂) ဥှီျား သများထိုတသ
် ပျားနိုင်ခပါ
ွဲ
သကျ င်ျား

ူသကျ င်ျား

င်တန်ျားမ

အမတ်အမျ ျားဆံိုျားနင်

ည်။

ျားမျ ျားအတက် KMD Institute ၏

ျားတစ်ဦျားလျှင် Business IT (BIT) University of Greenwich
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(UK) ၏ သနောက်ဆံိုျားနစ်
ပည

ွဲွဲ့

င်တန်ျားအ ျား ဆက်လက်တက်သရ က်ရန်

င်ဆအ
ို သနခဖင် ချှီျားခမြှင်ခပါ
ွဲ

န်ျား)စှီ ကို

ည်။

-ထအ
ိုို့ ခပင် SQA (UK) မသပျားအပ်သ
၏ သကျ င်ျား

င်တန်ျားသကကျား (၃၇

SQA Ambassador Award ကိုလည်ျား ခမန်မ နိုင်ငံတင် KMD Institute

ျား/ ူမျ ျားမ ပထမဦျားဆံိုျား ရရခွဲပပှီျား ရရ

ူ စိုစိုသပါင်ျား (၁၁) ဦျား သပေါ်ထက်လ ခွဲပပှီခဖစ်ပါ

ည်။

-KMD Institute ၏ Scholarship အစှီအစဉ်အရ Business IT (BIT) University of Greenwich (UK) ၏
သနောက်ဆံိုျားနစ်
ပည

ွဲွဲ့

င်တန်ျားကို ဆက်လက်တက်သရ က်ရန်

င်ဆအ
ို ခဖစ် ချှီျားခမြှင်ခွဲ ပါ

င်တန်ျားသကကျား (၂၂ န်ျား ၅သ

ည်။ အထက်ပါချှီျားခမြှင်မှုမျ ျားသကက င် သကျ င်ျား

ပည ရပ်ပိုင်ျားဆိုင်ရ တင် ကကြုျားစ ျားလိုစတ် ပိုမိုခဖစ်လ သစ

ကွဲ

ျား/သကျ င်ျား

ူမျ ျားအသနခဖင်

ိုို့ ခမန်မ နိုင်ငံတင်ျားရ တက် စ်စလူငယ်မျ ျား၏

ပည သရျားပိုင်ျားဆင
ို ်ရ ကို အခမင်ဆျားံို သရ က်သအ င် KMD Institute မ ပံပိုျားသပျားနိုင်ခွဲပါ
- KMD Institute မ ၂၀၁၉ ခိုနစ်အတင်ျား သအ က်ပါ ထူျားချွန်သကျ င်ျား

ည်။

ျားမျ ျားစ ကို သများထိုတသ
် ပျားနိုင်ခပါ
ွဲ

Bachelor, Diploma

78

Level 5 Diploma in Computing

58

Level 4 Diploma in Computing & Business IT Diploma

93

1st & 2nd Year SQA Advanced Diploma in Computing (HND)

100

င်ကက ျားသနကကသ

NCC Education မ ချှီျားခမြှင်သ

သကျ င်ျား

ျား/သကျ င်ျား

ဆိုမျ ျားကို သအ က်ပါအတင
ို ်ျား ရရခွဲကကပါ

ူမျ ျား၏ ကကြုျားစ ျားအ ျားထိုတမ
် ှုသကက င်
ည်။
Frequency

Award
Global High Achiever Award

32

Asia Regional High Achiever Award

33

Roll of Honours Award

259

First in World Award

4

Second in World Award

3

Third in World Award

2

First in Asia

2

-KMD Institute မ ထူျားချွန်သကျ င်ျား
partner သပါင်ျား ၁၇၀ သကျ ် ထက်ပိုမို
KMD

ည်။

Students Number

B.Sc (Hons) Business IT Degree

-KMD Instituteတင်ပည

င်ျား) ကို

ျား/သကျ င်ျား မ
ူ ျ ျားကို နိုင်ငံသပါင်ျား ၅၀ သကျ ် ရ NCC education ၏
လန်စ ပျြုျားသထ င်လျက်ရပါ
Annual Quick Glance 2019 Report
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-ယခိုကွဲ

ိုို့ ထူျားချွန်သကျ င်ျား

KMD Centre ဖင်လစ်ခွဲပါ
ICTနည်ျားပည

2.1

ူ/

ျားမျ ျား ထပ်မံ သပေါ်သပါက်လ နိုင်ရန် အတက် ၁၉၉၆ခိုနစ်တင် မနတသလျား၌

ည်။ ထသ
ိုို့ ကက င် မနတသလျားတင
ို ်ျားသဒ ကကှီျားရ လူဦျားသရ (၄)

င်ယူရန် အခင်အလမ်ျားမျ ျား ရရ

ျားကကပါ

န်ျားသကျ ် ည်

ည်။

KMD Franchises Centers

-KMD အသနခဖင် ICT နင် ပတ် က် ည် နည်ျားပည ရပ်မျ ျားကို ယခိုထက် ခမန်မ နိုင်ငံအတင်ျား ကျယ်ခပန်ို့
နိုင်သစရန် ရည်ရွယ်ချက်ခဖင် ခမန်မ နိုင်ငံ အနံို့ KMD Centerအခွဲမျ ျားကို ၁၉၉၅ခိုနစ်မ စတင်၍ ဖင်လစ်
ခွဲပါ

ည်။ နစ်စဥ်အလိုက် ခမန်မ နိုင်ငံအတင်ျား တျားို ချွဲွဲ့ ဖင်လစ်နိုင်

()နစ်မစ၍ တျားို ချွဲွဲ့ဖင်လစ်နိုင်ခွဲသ
ပတ် က်သ

ကွဲ

ိုို့ ရန်ကိုန်တိုင်ျားသဒ ကကှီျားအတင်ျား

သကက င် ခမန်မ တစ်နိုင်ငံလံိုျားရ ခပည် ူခပည်

ပည ရပ်မျ ျားကို သလလ

ျားမျ ျားအသနခဖင် ICTနင်

င်ယူနိုင် ည် အခင်အလမ်ျားမျ ျား ရရခွဲကကပါ

ည်။

-Own Center: 11 in Yangon, Mandalay and
Naypyitaw
-Franchises Centers: 130+ over the whole Myanmar
-Trained ICT professionals as private sector to
contribute ICT HR requirements of Myanmar in
Building ICT capacity about 100,000 workforces per
year and increase 100% in 2019)
Region

Population

No. of Accredited
Centre

KMD

Kachin

1.8 million

5

Kayin

1.6 million

3

Mon

1.9 million

7

Rakhine

3.3 million

3

Shan

6.3 million

10

Mandalay

6.4 million

21

Yangon

8.2 million

47

Bago

4.9 million

8

Ayeyarwady

6.2 million

11

Magway

3.9 million

6

Sagaing

5.5 million

9

Tanintharyi

1.4 million

2
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2.2

ISO 9001:2015 Quality Management System Certified Centre, and UNGC (United) Nations
Global Compact) active status

-KMD

ည် International Standard Organization (ISO) မ အ

Management

System

လက်မတ်ကို

အသက င်အထည်သဖေါ်သဆ င်ရ တင်
ရွက်နိုင်ခွဲပါ

အဓက

၂ဝ၁၁ခိုနစ်တင်
ရည်မန်ျားချက်

အမတ်ခပြု ISO 9001: 2008 Quality

ရရခွဲပါ
(၃)

ည်။

ISO

ရပ်ကို

9001-2015

သအ င်ခမင်သအ င်

ကို

သဆ င်

ည်။

1. Customer Satisfaction (Customer ၏ စတ်သကျနပ်မှု ကိုအခပည်အဝရရသစရန်)
2. Regulatory Compliance (ဥပသဒကို သလျားစ ျားလိုက်နောခခင်ျား)

3. Continual Improvement (လိုပ်ငန်ျားတျားို တက်သရျားအတက် စဉ်ဆက်မခပတ် ကကြုျားပမ်ျားသဆ င် ရွက်ခခင်ျား)
-ထခိုို့ ပင် ၂၀၁၉ခိုနစ်တင် KMD

ည် UN Global Compact မချမတ်ထ ျားသ

ကိုက်ညှီသအ င် သဆ င်ရွက်နိုင်သ

သကက င် UN Global Compact Learner မ UN Global Compact

Active Level အဆင် ိုို့ သရ က်ရလ ပါ
2.3

မူဝါဒ (၁ဝ) ချက်နင်

ည်။

Overseas Student Counseling Service (OSCS)

-နိုင်ငံတက တကက

ိုလ်မျ ျားတင်ပည ဆက်လက်ဆည်ျားပူျားလိုကကသ

သကျ င်ျား

ူ၊ သကျ င်ျား

ျားမျ ျားအတက်

နိုင်ငံတက တကက

ိုလ်မျ ျားနင် ချတ်ဆက်၍ Overseas Studies Counseling Services (OSCS) လိုပ်ငန်ျားကို

၁၉၉၃ခို နစ်မ စတင်သဆ င်ရွက်သပျားလျက်ရပါ ည်။
-OSCS Team အသနခဖင် တကက

ိုလ်မျ ျား နင် အထူျားခပြု

ရပ်မျ ျားအသကက င်ျား ရင်ျားလင်ျားသပျားခခင်ျား၊

စ ရွက်စ တမ်ျား မျ ျားအတက် အကကံသပျားခခင်ျား၊ Application Form ခဖည်သပျားခခင်ျား၊ သလဆပ်ကကြုရန်နင်
အသဆ င်သနရန်အတက် ကူညှီစှီစဉ်သပျားခခင်ျားစသ

ဝန်သဆ င်မှုမျ ျားကို အခမွဲသဆ င်ရွက်သပျားလျက်ရပါ ည်။

-၂ဝ၁၈ခိုနစ်အထ OSCS Team ည် အခမွဲဝန်သဆ င်မှုခဖင် စိုစိုသပါင်ျားသကျ င်ျား
ဦျားကို နိုင်ငံတက တကက
သကျ င်ျား
-ထက
ိုို့ ွဲ
နိုင်ငံခခ ျား

KMD

ိုလ်အ

ှီျား

ှီျား

ူ၊ သကျ င်ျား

ျားဦျားသရ (၆၃)

ိုို့ ပည ဆက်လက် ဆည်ျားပူျားနိုင်ရန် စှီစဉ်သပျားခွဲပပှီျား ၂၀၁၉ခိုနစ်တင်

ျား/ ူဦျားသရ(၈၆)ဦျား အထ ၃၀% တျားို ၍ အခမွဲဝန်သဆ င်မှုသပျားနိုင်ခွဲပါ ည်။
ိုို့ KMD ၏သက င်ျားမန်သ
ိုို့

ဝန်သဆ င်မှုမျ ျားသကက င် အဆက်အ

ျားသရ က်၍ ပည ဆက်လက်ဆည်ျားပျားူ ခင်ရရလ ကကပါ

ယ်မရ

ူမျ ျားလည်ျား အဆင်သခပစ

ည်။
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2.4

KMD Online Test Centre

-KMD Online Test Centre

ည် ၂၀၁၅ခိုနစ်မ ၂၀၁၈ခိုနစ်အထ သခဖဆို ူစိုစိုသပါင်ျား (၄၈၀၃) ဦျားအ ျား

အဆင်သခပစ သခဖဆိုနိုင်ရန် သဆ င်ရွက်သပျားနိုင်ခွဲပါ ည်။
-ICTနည်ျားပည ကို

ံိုျား၍ စ ရင်ျားကိုင်

ရပ်ကို ခမန်မ နိုင်ငံ၌ တတ်သခမ က်သစရန် ရည်ရွယ်၍ ACCA

examကို KMD မ ဦျားစှီျားလိုပ်ကိုင်သပျားသနပါ
Exam Test Centre ကို တျားို ချွဲွဲ့လ ခွဲပါ

ည်။ ၂၀၁၉ခိုနစ်တင် ACCA examကို အဆင်သခပစ သခဖဆိုနိုင်ရန်

ည်။

-ယခင်က သခမနှီကိုန်ျား Centre တစ်ခိုတည်ျားတင်
တစ်ကမ္ လံိုျားဆိုင်ရ

ရခွဲသ

်လည်ျား ယခိုအခါ

Second site အသနခဖင်

စ ရင်ျားကိုင်စ သများပွဲနင် British Counsilမ စ သများပွဲမျ ျားကိုလည်ျား သခဖဆိုနိုင်ရန်

ကူညှီသထ က်ပံသပျားသနပါ

ည်။

-၂၀၁၉ခိုနစ်တင်လည်ျား သခဖဆို ူ (၁၀၅၅)ဦျားအ ျား အဆင်သခပစ သခဖဆိုနိုင်ရန် ထပ်မပ
ံ ံပသ
ိုို့ ဆ င် ရွက်သပျားနင
ို ်
ခွဲပါ

2.5

ည်။

Qooco Mobile Learning Application Launching

-Qoocoအဖွဲွဲ့အစည်ျား
အဂဂလပ်

ည် Mobile Phones မျ ျားသပေါ်တင် စ သလလ ရန် နည်ျားပည မျ ျားကို အ

စက ျား

အ ျားနည်ျားသ

သခပ ဆိုနိုင် ည် သကျ င်ျား

နိုင်ငံမျ ျားမ သကျ င်ျားမျ ျားစ နင် ပူျားသပါင်ျားက

အဂဂလပ်စက ျားကို

ျား/ ူ မျ ျားစ ကို သအ င်ခမင်စ သများထိုတသ
် ပျားနိုင်ခွဲပပှီခဖစ်ရ

ယခိုအခါ KMD

Institute နင် ပူျားသပါင်ျားရန် သရ က်ရလ ပပှီခဖစ်ပါ
-Qooco

ည် Pre KG မစ၍ အ

ည်။

က်အရွယ်မသရွျား၊ အမ်သထ င်ရင်မမျ ျား၊ ပည ညံ

သနရ မျ ျား၊ နယ် ပမြုွဲ့ပါမကျန် Mobile Phone ရရံိုမျှခဖင် မမ
င်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါ
-အဂဂလပ်

ပ်မဖံွဲ့ပဖြုျားသ

၀တင် အဂဂလပ်စ ကို အလယ်တကူသလလ

ည်။

စက ျားကို သလလ ရန်

သလလ နိုင်ရန် KMD

ံိုျားခပြု၍

ည် ခမန်မ နိုင်ငံ

င်တန်ျား ိုို့

ျားရန်မလို

ွဲ မမ အမ်၌

ိုို့ ကိုယ်စ ျားလယ်အသနနင် ယူသဆ င်လ ခွဲပါ

သန၍ Qoocoခဖင်
ည်။

Retail and Online Stores
-၁၉၉၅ခိုနစ်တင် KMD Sales Centre ကို စတင်ဖင်လစ်ခွဲပပှီျား ကန်ပျှူတ ဝယ်ယူထ ျားသ
မျ ျားအဆင်သခပသစရန် Service Centre ကိုလည်ျား တဖ
ွဲ က်ဖင်လစ်နိုင်ခွဲပါ
-KMD ၏ Sales & Service Centre

Customer

ည်။

ည် IT ထိုတက
် ိုန်မျ ျား သရ င်ျားဝယ်ခခင်ျားနင် အဆင်သခပစ အ

ံိုျားခပြုနိုင်ရန်

ခပင်ဆင်သပျားခခင်ျား ဝန်သဆ င်မမ
ှု ျ ျားကို သပျားခွဲပါ ည်။

KMD

Annual Quick Glance 2019 Report

Page 10

-ထသ
ိုို့ ကက င်

Customer

အသနခဖင်

လိုအပ်သ

လိုအပ် ည်မျ ျားကို စတ်ချစ ခပင်ဆင်နိုငပ
် ါ
-KMD

ည် ပစစည်ျားဝယ်ယူသ

တစ်သနရ တည်ျား၌ပင်

ပစစည်ျားမျ ျားကို

သရ င်ျားချပါ

ည်။

Customerမျ ျားအ ျား lifetime service သပျားလျက်ရပါ ည်။

ည် brand အသရအတက် (20+) ၏ Authorized Dealer အခဖစ် လက်ခံရရထ ျားပပှီျား brand (5+)ခို၏

Authorized Service Centersခဖစ်ပါ
-ထသ
ိုို့ ကက င် KMD
နိုင်ပါ

ဝယ်နိုင်ပပှီျား

ည်။

ည် ယံိုကကည်စတ်ချရပပှီျား အ မခံချက်သပျားနိုင်သ

-ထခိုို့ ပင် KMD
-KMD

ပစစည်ျားမျ ျားကို

ည်။

ည် လည်ျားသက င်ျား brandမျ ျား၏ productမျ ျားကို

သစျျားနှုန်ျားချြု

စ

သရ င်ျားချသပျား

ည်။

-KMD Computer Centre retail shopမျ ျားကို ပမြုွဲ့နယ်(၆)ခို ရန်ကိုန်ပမြုွဲ့တင်ျား(၅)ဆိုငဖ
် င်လစ်ထ ျားပါ
-KMD

ည်

၂၀၁၈ခိုနစ်တင်

တျားို ချွဲွဲ့ဖင်လစ်နိုင်ခွဲပါ
-ဤ

ခိုို့ ဖင်

ဆိုင်အ

စ်၂ဆိုင်

ဖင်လစ်နိုင်ခွဲပပှီျား

၂၀၁၉ခိုနစ်တင်

ဆိုင်အ

ည်။

စ်၃ဆိုင်ထ

ည်။

ထိုပမြုွဲ့နယ်မျ ျား၌

သနထိုင် ူမျ ျား

ည်

လိုအပ်သ

ပစစည်ျားမျ ျားအ ျား

KMD၏

retail

shopမျ ျားသကက င် ပစစည်ျားမန် သ ျားမန် ဝယ်ယူရရနိုင်ပပှီျား ICT နည်ျားပည နင် ပိုမိုနှီျားစပ်လ ကကပါ ည်။
-ထခိုို့ ပင် ၂၀၁၉မ စပပှီျား ICT ထိုတက
် ိုန်မျ ျားကို e-Commerce လိုပ်ငန်ျားအခဖစ် KMD Mart ကို အ
ခမန်မ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလံိုျား မည် ည်သနရ မ မဆို အဆင်သခပစ ဝယ်ယူနို င်သစရန် လိုပ်သဆ င်ခွဲပါ
-KMD

ည် IT & Mobile

မစတင်ပပှီျား အသ

ံိုျားစွဲသနသ

င်ျားသပျား အ

ံိုျားခပြုပပှီျား

ည်။

Customer မျ ျားအတက် အထူျားအစှီအစဥ် တစ်ခိုအသနခဖင် ၂၀၁၈

စ်ယူ Trade in Program ၀န်သဆ င်မှု ကို စတင်မတ်ဆက်သပျားခွဲပါ

ည်။

Direct Channel Distribution
-၁၉၉၇ခိုနစ်တင် Direct Channel Distribution (DCD Co., Ltd) ဖင်လစ်ခွဲပပှီျား ဝန်ထမ်ျားဦျားသရ (80+) ရပါ
-Computer နင် ဆက်စပ်ပစစည်ျားမျြုျားစံိုအ ျား DCD တင် လက်လှီ၊ လက်က ျားဝယ်ယူရရနိုင်ပါ
-၂၀၁၉ခိုနစ်တင်
ထပ်တိုျားရရထ ျားပါ
-ဤ

Razer,

Targus

အစရသ

brandမျ ျားကို

Authorized

ည်။

Distributor

အခဖစ်

ည်။

ိုို့ ရရထ ျားမှုသကက င် e-sport communiteeကို ပံပိုျားကည
ူ ှီသပျားနိုင် ကွဲ

သ ျားနှုန်ျားချြု

ည်။

စ ခဖင်လည်ျား ခဖန်ခို့ ဖှူျားသပျားနိုင်ပါ

ိုို့ ထိုပစစည်ျားမျ ျားကို ပစစည်ျားမန်

ည်။

-ထခိုို့ ပင် Lenovo, Dell, Asus, NEC, PROLiNK, Sato, Fujitsu, PowerTree, Zebra, Toshiba, VERTIV,
Huawei, Be, BenQ, Intel, Adata, Legrand, RansNet, Motorola, LG, Logitech, Cliptech, Honeywell,
Asrock အစရသ

KMD

Authorized Distributor brand မျ ျားကို KMD မရရထ ျားပါ ည်။
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Enterprise Solutions
-Enterprise Department ကို ၂ဝ၁၄ ခိုနစ်တင် စတင် ဖွဲွဲ့စည်ျားခွဲပပှီျား ဝန်ထမ်ျား (60+) ရပါ
-အသ ျားစ ျား၊
အစိုျားရမ

အလတ်စ ျား၊

ိုတသ
်

အကကှီျားစ ျားစှီျားပ ျားသရျားလိုပ်ငန်ျားကိုမပဏှီမျ ျား၊

အဖွဲွဲ့အစည်ျားမျ ျား၊

စှီျားပ ျားသရျားလိုပ်ကင
ို ်သနသ

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရ

ကိုမပဏှီမျ ျားအတက် လိုအပ်သ

-Enterprise Department

ည်။

အစိုျားရအဖွဲွဲ့အစည်ျားမျ ျား၊

သက ပ
် ိုသရျားရင်ျားမျ ျားနင်

ခမန်မ နိုင်ငံတင်

ICT solutionမျ ျားကို Service သပျားနိုင်ခွဲပါ

ည်။

ည် Project တစ်ခိုလံိုျား ပပှီျားစှီျားသအ င်ခမင်သအ င် သဆ င်ရွက်သပျားခခင်ျားမ

Maintenanceခပြုလိုပ်သပျားခခင်ျား အထ အရည်အသ ျားခပည်ဝသ

Cisco၊ Juniper၊ Microsoft မ အ

engineerမျ ျားနင် လိုပ်ငန်ျားမျ ျားကို တ ဝန်ယူ သဆ င်ရွက်သပျားသနပါ
-Enterprise Non-Government Sector အသနခဖင် ချြု

သ

လိုအပ်ချက်မျ ျားကို အသက င်ျားဆျားံို ခဖည်ဆည်ျား သဆ င်ရက
ွ ်သပျားသနပါ

အမတ်ခပြု

ည်။
နှုန်ျားထ ျားခပည်စံိုသ

ဝန်သဆ င်မှုတခိုို့ ဖင်

ည်။

CSR (Corporate Social Responsibilities)
6.1

Scholarship Program

-KMD

ည် ထူျားချွန်သကျ င်ျား

ျားမျ ျား၊ သငသကကျားမတတ်နိုင်၍ ပည ဆက်လက်မ

ူမျ ျားအ ျား Scholarshipမျ ျား နစ်စဥ်သပျားပါ

င်ကက ျားနိုင်သ

ည်။

Year

No. of Students

Scholarship Amount (MMK)

2018

64

36,750,000

2019

54

69,200,000

2011-2019

977

1,231,330,000

-KMD

ည် ၂၀၁၉ခိုနစ်တင် ၂၀၁၈ခိုနစ်ထက် Scholarship Amount ၅၀%ပို၍ သပျားနိုင်ခွဲပါ

-တကက

ိုလ်ဝင်တန်ျားသခဖဆိုသအ င်ခမင်ပပှီျားသ

Greenwich

(UK)

ရရမည်ခဖစ်ပါ

ည်။

KMD

အတန်ျားမျ ျားကို

ည်။

ူမျ ျားအသနခဖင်လည်ျား KMD institute ၏University of

တတ်လိုပါက

ရရသ

ဂိုဏ်ထူျားမျ ျားအလိုက်
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6.2

KMD မ

ျားစို၏ စိုသပါင်ျားသ

-KMD

ည် ၂၀၁၅ခိုနစ်မစတင်၍ နစ်စဥ်စိုသပါင်ျားသ ျားလှူခွဲရ ၂၀၁၉ခိုနစ်၌ ဆိုလျှင် ၅နစ်

တင
ို ်တင
ို ်ရသနပါ

ျားလှူဒါန်ျားပွဲ

ည်။

-၁နစ်လျှင် သလျားလခခ ျားစှီ အနည်ျားဆံိုျား(၃)ကကမ် လှူဒါန်ျားပါ
-KMD

ည် သ ျားလှူရံို

-KMDမ

မက သငကျပ် တစ်

ည်။

န်ျားလည်ျား သ ျားလှူ

ျားစို ည် ၂၀၁၅ခိုနစ်မ ၂၀၁၈ခိုနစ်အထ သ ျားလှူဒါန်ျား

ဏ်

ိုို့ နစ်စဥ်လှူဒါန်ျားပါ

ူစိုစိုသပါင်ျား (၇၁၅)ဦျား ရပါ

ည်။
ည်။

-လူတစ်သယ က် ည် သ ျားတစ်ကကမ်လှူခခင်ျားအ ျားခဖင် သ ျားလိုအပ် ူ လူနော(၃)ဦျားအ ျား ကယ်တင်နိုင် ည်။
-ထိုစက ျားအတင
ို ်ျား ၂၀၁၉ခိုနစ်တင် KMDမ

ျားစိုမ လူဦျားသရ (၁၄၃) ဦျား

စိုသပါင်ျားသ ျားလှူခွဲရ သ ျားလိုအပ် ူ (၄၂၉) ဦျားအ ျား KMDမ
-ထသ
ိုို့ ကက င် အသရျားတကကှီျား သ ျားလိုအပ်သနသ
ကင်ဆ သရ ဂါအတက် ကို မှုခံယူသနရ
သ ျားရရ၍ အ

6.3

က်ဆက်နိုင်

အမျြုျား

ျားစိုမ ကူညှီခင်ရရခွဲပါ

ျားသ ျားလှူ

ည်။

လူနောမျ ျား၊ သများရ ပါ သ ျားအ ျားနည်ျားသရ ဂါရသ
ည်လူနောမျ ျား

ည် KMDမ

ဏ်၌

လူနောမျ ျား၊

ျားစိုမ လှူလိုက် ည်သ ျားသကက င်

ျားကကသပမည်။

Activity

-KMD ၏ Digital Summer School Program အရ ခပည်နယ် (၇) ခို၊ တင
ို ်ျားသဒ ကကှီျား (၇) ခို
သငသကကျားမတတ်နိုင်သ

ူမျ ျားနင်

တတ်သရ က်သနသ

သကျ င်ျားသနအရွယ်သကျ င်ျား

င်ကက ျားသပျားခပါ
ွဲ
-၂၀၁၈ခိုနစ်

အစိုျားရမ

တ
ို ်သ

အတတ်ပည
ျားမျ ျား

ိုို့

ျားသရ က်၍

င်ကက ျား ည်သကျ င်ျား၌

(၂၅၀၀၀+)အ ျား

ICTနည်ျားပည မျ ျား

ည်။
နိုဝင်

လမ

၂၀၁၉ခိုနစ်

သအ က်တို

လအထ

ပည သရျားဝန်ကကှီျားဌ န၏

လမ်ျားညွှန်မှုခဖင်တယ်လှီသနောခမန်မ ၊ KMD, Plan Myanmar နင် MIDO တို့ပ
ို ူျားသပါင်ျား၍ Digital School
Program အရ ခပည်နယ် (၅) ခို၊ တင
ို ်ျားသဒ ကကှီျား (၇) ခို
နည်ျားပည မျ ျား

င်ကက ျားသပျားခပါ
ွဲ

ိုို့

ျားက

လူဦျားသရ (၉၂၀၀၀+) အ ျား ICT

ည်။

-ထခိုို့ ပင်KMD foundation နင် သရဦျားသကျ င်ျားတို့ပ
ို ူျားသပါင်ျား၍ သကျ က်ဆည်ပမြုွဲ့၏ အတတ်ပည
(၅) သကျ င်ျားမ သကျ င်ျား

ျား (၆၆) ဦျားအ ျား ICT နည်ျားပည မျ ျား

-ထိုမျှမက KMD Foundation ည် အိုျား
နည်ျားပည မျ ျား
-ဤ

ခိုို့ ဖင်

တတ်သခမ က်ရရ

KMD

ိုအကျဉ်ျားဦျားစှီျားဌ နရ အကျဉ်ျား

ျားသရ က် င်ကက ျားသပျားပါ
KMD
ျားကကပါ

င်ကက ျားသပျားပါ

င်သကျ င်ျား

ည်။

ျားသကျ င်ျား

ျား (၂၄)ဦျား အ ျား ICT

ည်။

ျားသရ က်ကည
ူ ှီလိုက်သ

သနရ မ

ခပည် ူမျ ျား ည်

ICTနည်ျားပည မျ ျား

ည်။
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Staff Development
-KMD အသနခဖင် ဝန်ထမ်ျားမျ ျားအတက် Staff Development Planအရ Internal trainingမျ ျား သပျားပါ

ည်။

၂၀၁၉အတင်ျား၌ Product Training, Knowledge Training, Technical Trainingနင် Course Training
မျ ျားသပျားခွဲရ ၂၀၁၈ခိုနစ်တင် ဝန်ထမ်ျားတစ်ဦျားလျှင် ပျမ်ျားမျှနောရှီ (၄၀)နောရှီမျှ Trainingသပျားနိုင်ခွဲပါ

ည်။

-၂၀၁၉ခိုနစ်တင်မူ ဝန်ထမ်ျားတစ်ဦျားလျှင် ပျမ်ျားမျှနောရှီ (၅၀) သပျားနိုင်ခွဲ၍ ၂၀၁၈ထက် ၂၅% training
ပိုသပျားနိုင်ခွဲပါ ည်။
-ဝန်ထမ်ျားမျ ျား External exposure ရရသစရန် အတက်လည်ျား Overseas Trip မျ ျား စှီစဥ်သပျားလျက်ရပါ ည်။
-၂၀၁၈ခိုနစ်တင် overseas tripမျ ျားအခဖစ် ဝန်ထမ်ျား၂၇ ဦျားအ ျား သစလွှတခ
် ွဲပါ

ည်။

Taiwan, SG, Bangkok, Beijing, Japan နင် Nepal အစရသ

ိုို့ သစလွှတပ
် ါ

-ထသ
ိုို့ ကက င် KMD

KMD

နိုင်ငံမျ ျား

ည်။

ည် ၂၀၁၉ခိုနစ်တင် ၂၀၁၈ခိုနစ်ထက် ၅၀%ပို၍ Overseas Trip မျ ျား စှီစဥ်သပျားနိုင်ခွဲပါ
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