Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
သံ မဏိ ပတ်ကြိုးပြားများ၊ အအေးခံ ကြိတ်ယူ သည့် သံ မဏိ အခွေ များ၊ သံ မဏိ
ပရိ ဘောဂ ပြွန် များ၊ သန့် ရှင်းရေး စက်ပစ္စ ည်းများ၊ စင်များ၊ သို လှေ ာင်ရေး
စင်များ၊ ပွ တ်တံ ပါသည့် အိ မ်သာသု ံ းစက္က ူ ထည့် စရာ

1976 ခု နှ စ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ သည့် Young Lee Steel Strapping Co., Ltd သည် သံ မဏိ
ရစ်ပတ်ကြိုးပြားများနှ င့် သံ မဏိ ထု တ်ကု န်များကို ISO 9001 နှ င့် TAF လက်မှတ်များနှ င့် အညီ
ထု တ်လု ပ်ရေးကို အထူ းလု ပ်ကို င်ပါသည်။
ကု မ္ပ ဏီသည် အပျော့ စား ထု ပ်ပို းရေး ပစ္စ ည်းများနှ င့် ထု ပ်ပို းရေး စက်ပစ္စ ည်း ထု တ်လု ပ်မှု ဖြင့်
စတင်ခဲ့ ရာကနေပြီး နောက်ပို င်းတွ င် သံ မဏိ ထု တ်ကု န်များ ထု တ်လု ပ်ရေး ဌာနခွဲ ကို
ထူ ထောင်ခဲ့ ပါသည်။ 1998 ခု နှ စ်တွ င် ထု တ်လု ပ်သူ က ထု တ်လု ပ်နို င်စွမ်းကို အားဖြည့် ပေးရန်
ကို ယ်ပို င် စက်ရုံ ကို တည်ဆောက်ခဲ့ ပြီး ဈေးကွ က်ထဲက ထု တ်လု ပ်သူ များနှ င့် လက်တွဲလျက်
ပရိ ဘောဂနှ င့် ရေချိုးခန်း အမာထည်များ၊ သန့် ရှင်းရေး စက်ပစ္စ ည်းများ၊ စင်များ၊ သို လှေ ာင်ရေး
စင်များ၊ ပွ တ်တံ ပါသည့် အိ မ်သာသု ံ းစက္က ူ ထည့် စရာတို ့ ပါဝင်လာအောင် ရှေ ့ဆက်ပြီး
တို းချဲ ့ခဲ့ ပါသည်။
Young Lee ၏ ထု တ်ကု န်များထဲတွင် သံ မဏိ ပတ်ကြိုးပြားများ၊ အပူ ခံ သံ မဏိ ၊ သွ ပ်ရည်စိ မ်နှ င့်
ဆေးသု တ်ထားသည့် သံ မဏိ ကြိုးပြားများ၊ သံ မဏိ အိ မ်မြှောင်ကွင်းများ၊ ရစ်ပတ်ရေး ကိ ရိယာများ၊
အအေးခံ နှ င့် အပူ ခံ ကြိတ်ထားသည့် သံ မဏိ အချပ်များနှ င့် အခွေ များ၊ သွ ပ်ရည်စိ မ် သံ မဏိ
အချပ်များနှ င့် အခွေ များ၊ သံ မဏိ ပရိ ဘောဂ ပြွန် များ၊ ရေချိုးခန်းသု ံ း ပစ္စ ည်းများ၊ သံ ကင်ပျစ်များ
နှ င့် အခင်းအကျင်းများ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို ့၏ 40% ကို ပြည် ပဈေးကွ က်များကို တင်ပို ့ရောင်းချနေရာ
အများစု ကို Young Lee တံ ဆိ ပ်ဖြင့် တင်ပို ့ပါသည်။
ကု မ္ပ ဏီ၏ အဆင့် မြင့် ထု တ်ကု န်များကို တို င်ဝမ်နို င်ငံ ထဲက အကြီးမားဆု ံ း သံ မဏိ ထု တ်လု ပ်သူ China Steel Corp. ထံ မှ ရရှိသည့် ဆူ ပါ အဆင့် မြင့်
အမာခံ သံ မဏိ မှ ထု တ်လု ပ်ပါသည်။ အဆင့် အတန်းမြင့် သံ မဏိ သည် အနည်းဆု ံ းအားဖြင့် တစ်စတု ရန်း မီ လီမီတာလျှင် 95 ကီ လိုဂရမ်အထိ ဖိ စီးမှု ကို
ခံ နို င်ရည်ရှိလေရာ၊ သာမန် ဆန့် အားကောင်း သံ မဏိ နှင့် ပု ံ မှန် သံ မဏိ ထက် ပို ကောင်းပြီး စက်မှု ကိစ္စများထဲ အသု ံ းပြုရန် စံ ပြဖ ြစ် ပါသည်။
ကု မ္ပ ဏီသည် စက်မှု ဖံ ွ ဖ
့ ိ ြုးပြီး နို င်ငံ များတွ င် ရောင်းချရန် ဆန့် အားမြင့် နှ င့် ဆန့် အားပို ကောင်းသည့် ကြိုးပြားများကို ပါ မွ မ်းမံ ထု တ်လု ပ်ပေးပါသည်။
ယင်းကြိုးပြားများမှ ာ အမေရိ ကန် ပြည် ထောင်စု နှ င့် ဥရောပ စံ နှုန်းများကို တိ ကျစွ ာ ဖြည့် တင်းပေးရန် ကွန်ပျူတာဖြင့် မှန်ကန်စွ ာ ထိ န်းချုပ်လျက်
ဆေးသု တ်ပေးခြင် းနှ င့် ဆေးအု ပ်ပေးခြင် းကို အထူ းပြုစု ပေးထားရာ ကျွမ်းကျင်သူ တို ့ အကြားမှာ နာမည်ကြီးပါသည်။ ထို ့အပြင် ၊ မိ မိတို့ ကု မ္ပ ဏီသည်
နို င်ငံ ခြားမှ ဝယ်ယူ လို ကြသ ူများကို ဆယ်ဆု နှ စ်ချီကြာလာပြီ ဖြစ် သည့် အတွေ အ
့ ကြုံနှင့် များပြားလှ သည့် အေဂျင့် များနှ င့် စီ းပွ ားဖက်များတို ့၏ ကျေးဇူ းကြောင့်
ပြည် မတရု တ်နို င်ငံ ထဲတွင် အရင်းအမြစ် များ ရှာဖွေ ရာတွ င် ကူ ညီ ပေးပါသေးသည်။
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