ျပင္ဆင္ခ်က္္
ဤကမ္းလွမ္းခ်က္အရကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီသည္

အသစ္ထုတ္ေ၀မည့္

အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း

၂,၀၀၀,၀၀၀

("ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ") ကို (ေအာက္တြင္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္) ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းျဖင့္ထည့္ဝင္ႏိုင္ရန္ျပည္တြင္းမွ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ

ကမ္းလွမ္းပါသည္။အဆိုပါကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအျပည့္အဝထည့္ဝင္

ၿပီးပါက၊အၾကမ္းေရာင္းရေငြစုစုေပါင္းတန္ဖိုး

က်ပ္ေငြ

၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္ခုစီအတြက္ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း (“ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္း”) မွာ က်ပ္ေငြ ၅,၀၀၀.၀ ျဖစ္ပါမည္။
ကမ္းလွမ္းမႈသည္

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ

ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

(“DICA”)

မွ

(ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔

အရ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္

၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ SECM (ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း )မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္
မူတည္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကို (Certificate

(ဤအလားအလာညႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ) DICAသို႔
ေလွ်ာက္ထားပါမည္။ကုမၸဏီသည္

of

Commencement

of

Business)

SECM မွ ယခုကမ္းလွမ္းျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသည့္အခါ

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

အခ်ိန္တန္သည့္အခါ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈမတိုင္မီ

DICA

မွ

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္
ကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကုမၸဏီကရယူူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထုတ္ေပးရန္

သေဘာတူညီမႈကို

DICA

မွ

ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္၊

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုအခ်ိန္တန္သည့္အခါတြင္

DICA

မွ

ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊စာမ်က္ႏွာ(၂)တြင္ေဖၚျပထားေသာ

ဖုန္းနံပတ္ျပင္ဆင္ျခင္း။
မျပင္ဆင္မွီ
ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅-၁-၆၆၅၁၂၆

:

+၉၅- ၉ - ၈၉၉၀၄၄၀၇၇, +၉၅ - ၉ - ၈၉၉၀၄၄၀၈၈, + ၉၅

ျပင္ဆင္ခ်က္္
ဖုန္းနံပါတ္

- ၉ -၈၉၉၀၄၄၀၉၉

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ရန္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္သည္။
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ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၃)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၈) ရက္ေန့စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊စာမ်က္ႏွာ(၃) တြင္ ေဖၚျပ ထားေသာ
တင္္သြင္းမည့္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၊အလားအလာညႊန္းတမ္းအားအမ်ားျပည္သူၾကည့္ရွဳႏိုင္မည့္ေနရာ။

မျပင္ဆင္မွီ
ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းအမည္

:

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း

အမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္၁၀၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊
မရမ္းကုန္ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း
ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
အမွတ္၂၁-၂၅၊

ဆူးေလဘုရားလမ္း၊

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ပထမထပ္

(ရန္ကုန္ရံုး)

၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
AYA Trust Securities Co., Ltd.
အမွတ္

၄၁၆၊

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္

မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံ။
CB Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
အမွတ္၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္
သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Amara Investment UAB Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊

The

ဓမၼေစတီလမ္း

လင့္လမ္းေထာင့္၊

ႏွင့္

Link

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
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Office

Tower

၊

ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊

ျပင္ဆင္ခ်က္္
ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းအမည္

:

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း

အမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္၁၀၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊
မရမ္းကုန္ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း
ၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
AYA Trust Securities Co., Ltd.
အမွတ္

၄၁၆၊

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္

မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံ။
CB Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
အမွတ္၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္
သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
UAB Securities Company Limited.
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊

The

ဓမၼေစတီလမ္း

လင့္လမ္းေထာင့္၊

ႏွင့္

Link

Office

Tower

၊

ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd သည္ ဤကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈတြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။
Amara Investment Securities Company Limited အမည္အား UAB Securities Co., Ltd. သို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

4

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္(၄)
၂၀၁၈ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊

စာမ်က္ႏွာ(၉),စာပိုဒ္(၃)၊

အပိုင္း၁-

၁။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေနရက္(Latest

Practicable

Date)အရ၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းဥပေဒ၊
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
မရွိေသးပါ။

ေကာင္တာေစ်းကြက္(OTC)

OTC

ေစ်းကြက္အား

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို

ကုမၸဏီမွ

ကို

SECM

မွ

အခန္း

၅၊

၂၀၁၅
နည္းဥပေဒ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား
တည္ေထာင္

ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမည္။

ရေသးျခင္းမရွိမီ၊

ထပ္ေလာင္း

၁၀၆

မွ

ႏွင့္အညီ

တည္ေထာင္ရျခင္း

အစုရွယ္ယာမ်ား

ရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ၊

ခုႏွစ္

ေရာင္းခ်မည့္

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

မည္မွ်ေစ်းျဖင့္ ထုတ္ေရာင္းသင့္သည္ဆိုသည္ကို ကုမၸဏီမွ ေစ်းေခၚ ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ၊ ရွယ္ယာေရာင္းခ်လုိေသာ
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကသာလွ်င္
ေနာက္ဆက္တြဲ

မည္မွ်ေစ်းျဖင့္ေရာင္းမည္

အစုရွယ္ယာ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

ဆိုသည္ကို

လႊဲေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ရပ္သည္

မည္သည့္

လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္

ေစ်းႏႈန္းျဖင့္

ဝယ္ယူလိုသူ

ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
ဝယ္ယူလိုသူႏွင့္

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

မ်ားအၾကား

ယခုကမ္းလွမ္းမႈၿပီးေနာက္
ေရာင္းခ်လိုသူစနစ္ျဖင့္သာ

ေရာင္းခ်သင့္သည္ဆိုသည္ကို

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရပါမည္။

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက

သေဘာတူညီမည့္အဖိုးအချဖင့္၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်လိုေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ကုမၸဏီက ပံ့ပိုးကူညီပါမည္
(အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ား

ျပဳစုျခင္း၊

ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ားအား

တံဆိပ္ေခါင္း

ကပ္ျခင္း

(အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းလက္ခံသူမ်ားက က်ခံေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား)၊ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္ပံုတင္ ျခင္း)၊
သို႔ေသာ္

ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ

အစုရွယ္ယာမ်ား

လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

အက်ိဳးေဆာင္ခ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေတာင္းခံမည္မဟုတ္ပါ။
ျပင္ဆင္ခ်က္္
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေနရက္(Latest

Practicable

Date)အရ၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းဥပေဒ၊
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

ေကာင္တာေစ်းကြက္(OTC)

ကို

အခန္း

၅၊

၂၀၁၅
နည္းဥပေဒ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား

မွ

ခုႏွစ္

၁၀၆

ႏွင့္အညီ

တည္ေထာင္ရျခင္း

မရွိေသးပါ။ OTC ေစ်းကြက္အား တည္ေထာင္ ရေသးျခင္းမရွိမီ၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်မည့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို
ကုမၸဏီမွ

ပံ့ပိုးကူညီေပးပါမည္။

ထပ္ေလာင္း

ထုတ္ေရာင္းသင့္သည္ဆိုသည္ကို
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကသာလွ်င္
ေနာက္ဆက္တြဲ

ကုမၸဏီမွ

ဆိုသည္ကို

ေစ်းႏႈန္းျဖင့္

ဝယ္ယူလိုသူ

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ၊

လႊဲေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ရပ္သည္

မည္သည့္

လက္ရွိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္

ေစ်းေခၚ

မည္မွ်ေစ်းျဖင့္ေရာင္းမည္

အစုရွယ္ယာ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

ရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ၊

မ်ားအၾကား
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ရွယ္ယာေရာင္းခ်လုိေသာ

ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
ဝယ္ယူလိုသူႏွင့္

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

မည္မွ်ေစ်းျဖင့္

ယခုကမ္းလွမ္းမႈၿပီးေနာက္
ေရာင္းခ်လိုသူစနစ္ျဖင့္သာ

ေရာင္းခ်သင့္သည္ဆိုသည္ကို

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရပါမည္။

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက

သေဘာတူညီမည့္အဖိုးအချဖင့္၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်လိုေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ကုမၸဏီက ပံ့ပိုးကူညီပါမည္
(အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ား

ျပဳစုျခင္း၊

ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံမ်ားအား

တံဆိပ္ေခါင္း

ကပ္ျခင္း

(အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းလက္ခံသူမ်ားက က်ခံေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား)၊ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္ပံုတင္ ျခင္း)၊
သို႔ေသာ္

ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္းအပ္သည္မွာ

အစုရွယ္ယာမ်ား

လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

အက်ိဳးေဆာင္ခ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေတာင္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
OTCေစ်းကြက္အားSECMမွဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားကဖြဲ႕စည္းတ
ည္ေထာင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၅)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန့စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၃), အပိုင္းး ၁-၄။ အမ်ား
ျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား။
၁-၄။

အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား

မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
အေၾကာင္းအရာ
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္

ေမွ်ာ္မွန္းရက္စြဲ
-

စတင္ကမ္းလွမ္း မည့္ရက္စြဲ
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္

-

ပိတ္သိမ္းမည့္ ေန႔စြဲ
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္အရ
ေအာင္ျမင္သည့္

-

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား

အေၾကာင္းၾကားမည့္ရက္စြဲ
ကမ္းလွမ္းခ်က္ စတင္လက္ခံမည့္ ရက္စြဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၄ ၂၀ ရက္ေန ့ မွ

ကမ္းလွမ္းခ်က္ ပိတ္သိမ္းမည့္ရက္စြဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ၂၁ ရက္ေန ့ထိ
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ကမ္းလွမ္းသည့္

အစုရွယ္မ်ားကို

ခြေ
ဲ ၀ေပးမည့္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ၂၈ ရက္ေန ့

ရက္စြဲ
အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန ့

(ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ) ထံ အေၾကာင္းၾကားမည့္ ရက္စြဲ
မေအာင္ျမင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန ့

မေအာင္ျမင္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္
ေငြျပန္အမ္းမည့္ေန႔ရက္
ေအာင္ျမင္ေသာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ၂၂ ရက္ေန ့

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား ျဖန္႔ေဝမည့္ေန႔ရက္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ

-

ျပင္ဆင္ခ်က္္
၁-၄။

အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား

အေၾကာင္းအရာ

ေမွ်ာ္မွန္းရက္စြဲ

ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္

-

စတင္ကမ္းလွမ္း မည့္ရက္စြဲ
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္ျဖင့္

-

ပိတ္သိမ္းမည့္ ေန႔စြဲ
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ Book Building စနစ္အရ

-

ေအာင္ျမင္သည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားအေၾကာင္းၾကားမည့္ရက္စြဲ
ကမ္းလွမ္းခ်က္ စတင္လက္ခံမည့္ ရက္စြဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန ့ မွ

ကမ္းလွမ္းခ်က္ ပိတ္သိမ္းမည့္ရက္စြဲ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန ့ထိ

ကမ္းလွမ္းသည့္

အစုရွယ္မ်ားကို

ခြေ
ဲ ၀ေပးမည့္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန ့

ရက္စြဲ
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အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန ့

(ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ) ထံ အေၾကာင္းၾကားမည့္ ရက္စြဲ
မေအာင္ျမင္ေသာ
မေအာင္ျမင္ေသာ

သို႔မဟုတ္

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန ့

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္

ေငြျပန္အမ္းမည့္ေန႔ရက္
ေအာင္ျမင္ေသာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန ့

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား ျဖန္႔ေဝမည့္ေန႔ရက္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ

-

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ ယာယီအခ်ိန္ဇယားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၆)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန့စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၄), အပိုင္းး ၁-၄။ အမ်ား
ျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
အထက္ပါအခ်ိန္ဇယားသည္ ၫႊန္ျပထားျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္။ ကမ္းလွမ္းမႈ ဖြင့္လွစ္သည့္
ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ၂၀ ရက္ေန ့ နံနက္ ၉:၀၀နာရီ (ယင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ
DICA

မွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ
ျဖစ္သည္။ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္(Certificate
အလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ)

SECM

SECM
of

DICA

၏

မွ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္

သေဘာတူညီခ်က္ရရိွၿပီးေနာက္၊

Commencement
သို႔

of

ခန္႔မန
ွ ္းထားပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ေန႔ရက္ႏွင့္

လုပ္ငန္းစတင္

သည္။

အခ်ိန္တန္သည့္အခါ

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ညေန၅:၀၀နာရီဟု

မူတည္သည္)

Business)ရရွိရန္အတြက္

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

ထုတ္ေပးမႈႏွင့္

(ဤ

ကုမၸဏီသည္
ရရွိမည္ဟု

စက္တင္ဘာလ ၃ ၂၁ ရက္ေန ့

အခ်ိန္တို႔သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ေန႔ရက္ႏွင့္

အခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္္
အထက္ပါအခ်ိန္ဇယားသည္
ဖြင့္လွစ္သည့္

ေန႔ရက္ႏွင့္

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ

ၫႊန္ျပထားခ်က္သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး
အခ်ိန္သည္
DICA

မွ

၂၀၁၈ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔
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၂၀

အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္။

ကမ္းလွမ္းမႈ

ရက္ေန

(ယင္းသည္

့

နံနက္

၉:၀၀နာရီ

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္

၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ SECM ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္
မူတည္သည္) ျဖစ္သည္။ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္ SECM မွ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွၿပီးေနာက္၊ လုပ္ငန္းစတင္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္(Certificate

of

(ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ)

DICA

Commencement
သို႔

of

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

အခ်ိန္တန္သည့္အခါ

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ကမ္းလွမ္းမႈ ပိတ္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ညေန၅:၀၀နာရီဟု

ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

Business)ရရွိရန္အတြက္

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ေန႔ရက္ႏွင့္

ကုမၸဏီသည္
ရရွိမည္ဟု

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန ့

အခ်ိန္တို႔သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ေန႔ရက္ႏွင့္

အခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ ယာယီအခ်ိန္ဇယားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈမတိုင္မီ

DICA

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္
ကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

မွ

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကုမၸဏီကရယူူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထုတ္ေပးရန္

သေဘာတူညီမႈကို

DICA

မွ

ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္၊

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုအခ်ိန္တန္သည့္အခါတြင္

DICA

မွ

ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၇)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန့စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၅), အပိုင္း္း ၁-၄။ အမ်ား
ျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယား။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မွတ္ပံုတင္ ႐ုံးခန္း
အမွတ္ (၁၀)၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Securities Companies(ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား)
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
အမွတ္၂၁-၂၅၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ပထမထပ္ (ရန္ကုန္ရံုး) ၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
AYA Trust Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံ။
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CB Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
အမွတ္၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Amara Investment UAB Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊ The Link Office Tower ၊ ဓမၼေစတီလမ္း ႏွင့္ လင့္လမ္းေထာင့္၊
ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

ျပင္ဆင္ခ်က္္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မွတ္ပံုတင္ ႐ုံးခန္း
အမွတ္ (၁၀)၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
Securities Companies(ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား)
KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
AYA Trust Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၄၁၆၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံ။
CB Securities Co., Ltd.
အမွတ္ ၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
အမွတ္၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
UAB Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊ The Link Office Tower ၊ ဓမၼေစတီလမ္း ႏွင့္ လင့္လမ္းေထာင့္၊
ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
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<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd သည္ ဤကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈတြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။
Amara Investment Securities Company Limited အမည္အား UAB Securities Co., Ltd. သို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၈)
Prospectus English Version ၌သာျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၉)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊

စာမ်က္ႏွာ(၁၉)၊အပိုင္းး၁-၅

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
"ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား"

:

(“Securities Companies”)

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.Myanmar
Myanmar Securities ExchangeCentre Co., Ltd.
AYA Trust Securities Co., Ltd.
CB Securities Co., Ltd.
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
Amara UAB Investment Securities Company Limited

ျပင္ဆင္ခ်က္္
"ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား"
(“Securities Companies”)

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.Myanmar
AYA Trust Securities Co., Ltd.
CB Securities Co., Ltd.
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
UAB Securities Company Limited
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<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd သည္ ဤကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈတြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။
Amara Investment Securities Company Limited အမည္အား UAB Securities Co., Ltd. သို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၀)
(၁) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)စာမ်က္ႏွာ(၂၂)၊အပိုင္း၂။အမ်ားျပည္သူသို႔
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ။
၂-၁။အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ဒုတိယစာပိုဒ္ ။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ကမ္းလွမ္းမႈ
(The Offering)

ျပည္တြင္း၌

အမ်ားျပည္သူသုိ႔

ကမ္းလွမ္းသည့္နည္းျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီက

ကမ္းလွမ္း

ေသာ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ ၂,၀၀၀,၀၀၀ စုသည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ DICA မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔
လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ
SECM ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္ SECM မွ
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္၊ လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္(Certificate of Commencement of
Business)ရရွိရန္အတြက္

(ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ)

DICA

သို႔

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။ကုမၸဏီသည္လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေန
ာက္ အခ်ိန္တန္သည့္အခါ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို ထုတ္ေပးေသာအခါ၊
လက္ရွိထုတ္ေဝၿပီးအစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုးကို pari passu စနစ္ျဖင့္ အဆင့္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ ပါသည္။
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ပံုစံျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း
(Offering Price)

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ

၅၀၀၀ိ/-

ျဖစ္ၿပီး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ မိမိ ေလွ်ာက္ထားေသာ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုစီအတြက္ ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ၂၁ ရက္ေန႔
(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္)ညေန ၅:၀၀ နာရီသို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္သည့္ ပိုမိုေနာက္က်သည့္
ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္နာရီ မတိုင္မီ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္
ကမ္းလွမ္းမႈ
(The Offering)

ျပည္တြင္း၌အမ်ားျပည္သူသုိ႔

ကမ္းလွမ္းသည့္နည္းျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီက

ကမ္းလွမ္းေသာ

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ ၂,၀၀၀,၀၀၀ စုသည္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ DICA မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔
လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္
သက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ
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၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္
SECM

၏

ေငြေခ်း

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္

မူတည္ပါသည္။ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္ SECM မွ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္၊ လုပ္ငန္းစတင္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္(Certificate

of

Commencement

of

Business)ရရွိရန္အတြက္

အလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ)

(ဤ
DICA

သို႔ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။ကုမၸဏီသည္လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီး
ေနာက္

အခ်ိန္တန္သည့္အခါ

ထုတ္ေပးေသာအခါ၊

လက္ရွိ

ရရွိမည္ဟု

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို

pari

ထုတ္ေဝၿပီးအစုရွယ္ယာမ်ားအားလံုးကို

passu

စနစ္ျဖင့္

အဆင့္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ပံုစံျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္း
(Offering Price)

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ေငြ
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာတစ္စုစီအတြက္

၅၀၀၀ိ/-

ျဖစ္ၿပီး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ မိမိ ေလွ်ာက္ထားေသာ

ကမ္းလွမ္းေဈးႏႈန္းကို

၂၀၁၈ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလ

၂၁

(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္)ညေန ၅:၀၀ နာရီသို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္သည့္ ပိုမိုေနာက္က်သည့္
ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္နာရီ မတိုင္မီ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈမတိုင္မီ

DICA

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္
ကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

မွ

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကုမၸဏီကရယူူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထုတ္ေပးရန္

သေဘာတူညီမႈကို

DICA

မွ

ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္၊

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုအခ်ိန္တန္သည့္အခါတြင္

DICA

မွ

ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ ယာယီအခ်ိန္ဇယားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၁)
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန့စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၂), အပိုင္း၂။ အမ်ား ျပည္သူသို႔
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား။
၂-၁။အမ်ားျပည္သူသို႔

ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရာတြင္

အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း

ႏွင့္

စည္းကမ္းမ်ား

သတၱမစာပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းႏွင့္

ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္အား

ေပးေခ်ရွင္းလင္းျခင္း

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔

(Allocation
Settlement)

ရက္ေန႔

and

စာရင္းပိတ္ၿပီးေသာအခါ

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ

သို႔မဟုတ္ ယင္းေန႔ရက္ခန္႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအၾကံေပး ႏွင့္ အတူ ဘုတ္အဖြ႕ဲ က
ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းကိုေဆာင္ရြက္မည့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
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ကုမၸဏီမ်ား

(Selling

Agent)မွတရားမွ်တမႈရွိၿပီး

သင့္ေတာ္ေသာစီးပြားေရးရာ

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

စုေပါင္းသံုးသပ္ၿပီး

ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ပါမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

ေလွ်ာက္ထားလာသည့္

စုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္

ကမ္းလွမ္းေသာအစုရွယ္ယာ

အစု

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား

၂,၀၀၀,၀၀၀

မည္သို႔

ပထမဆံုး

ေက်ာ္လြန္လွ်င္၊

ခြေ
ဲ ဝမည္ဆိုသည္ကို

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ကုမၸဏီကလြတ္လပ္စြာ
ေအာင္ျမင္စြာတင္သြင္းၿပီး၍

ကမ္းလွမ္းမႈအရ
SECM

ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားက

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုသာလွ်င္

ယင္းထပ္တိုး

ပထမဆံုး

သို႔ေသာ္

လက္ခံထားေသာ

၂,၀၀၀,၀၀၀

လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ထံမွ

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

၂,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေလွ်ာက္ထားလာမႈမ်ားကို ပယ္ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမႈ
မေအာင္ျမင္ဟု မွတ္ယူပါမည္။
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ

အားလုံးအတြက္

ေငြေပးေခ်မႈရရွိရန္ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္သူတို႔ထံ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား ခြေ
ဲ ဝခ်ထား
ထုတ္ေပးၿပီး၊ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂

၂၂

ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ယင္းေန႔ရက္ခန္႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္
ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းႏွင့္

ယခု

ေပးေခ်ရွင္းလင္းျခင္း

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

(Allocation
Settlement)

and

ရက္ေန

ကမ္းလွမ္းခ်က္အား
့သို႔မဟုတ္

စာရင္းပိတ္ၿပီးေသာအခါ
ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းကို ၂၀၁၈

ယင္းေန႔ရက္ခန္႔တြင္

ဘုတ္အဖြဲ႕

ခုႏွစ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

က

စက္တင္ဘာလ

ဘ႑ာေရးအၾကံေပး

ႏွင့္

ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္းကိုေဆာင္ရြက္မည့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္
ကုမၸဏီမ်ား

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ

(Selling

Agent)မွတရားမွ်တမႈရွိၿပီး

၂၈
အတူ

ယင္းသို႔

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
သင့္ေတာ္ေသာစီးပြားေရးရာ

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚစုေပါင္းသံုးသပ္ၿပီးဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ပါမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား
ေလွ်ာက္ထားလာသည့္

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

စုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္

ကမ္းလွမ္းမႈအရ ကမ္းလွမ္းေသာအစုရွယ္ယာ အစု ၂,၀၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္လြန္လွ်င္၊ ယင္းထပ္တိုး
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအား

မည္သို႔

ခြေ
ဲ ဝမည္ဆိုသည္ကို

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ကုမၸဏီကလြတ္လပ္စြာ
ေအာင္ျမင္စြာတင္သြင္းၿပီး၍
ပထမဆံုး

ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားက

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုသာလွ်င္

လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး၊

SECM

သို႔ေသာ္

လက္ခံထားေသာ

၂,၀၀၀,၀၀၀
ပထမဆံုး

ထံမွ

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

၂,၀၀၀,၀၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေလွ်ာက္ထားလာမႈမ်ားကို ပယ္ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမႈ
မေအာင္ျမင္ဟု မွတ္ယူပါမည္။
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ

အားလုံးအတြက္

ေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္သူတို႔ထံ
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ေငြေပးေခ်မႈရရွိရန္

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ခြေ
ဲ ဝခ်ထား

ထုတ္ေပးၿပီး၊

အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန ့သို႔မဟုတ္
ယင္းေန႔ရက္ခန္႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကေလွ်ာက္ထားေသာကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားအေရအတြက္
ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာအေရအတြက္

၂,၀၀၀,၀၀၀

စုစုေပါင္းသည္

ထက္

ေက်ာ္လြန္သည့္အခါ၊

ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားခြေ
ဲ ဝမႈကိုရွင္းလင္းစြာေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ ယာယီအခ်ိန္ဇယားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၂)
၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါအလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊အပိုင္း၂။အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း
ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား။စာမ်က္ႏွာ(၂၆)၊ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မည့္ေစ်းွႏွုန္းကိုသတ္မွတ္ျခင္း ၊စာပိုဒ္အားျပင္ဆငျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ကမ္းလွမ္းေသာအစုရွယ္ယာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းတန္ဖိုး ၅,၀၀၀က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေငြသားစီးဆင္းမႈ
စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္ (Discounted Cash Flow (DCF))၊ ေစ်းကြက္အဆင့္ဆင့္ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္ (Market Multiple
Analysis)

ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏

ၾကားနာခ်က္ရလဒ္

စသည့္တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈမ်ားအေပၚ

အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္္လက္ရွိေစ်းကြက္အျမင္ႏွင့္

ပိုမိုနီးစပ္ေသာေစ်းႏႈန္း

ျဖစ္ပါသည္။ေစ်းကြက္အဆင့္ဆင့္ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္တြင္
ကုမၸဏီမ်ား၊အျခားေသာ

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရိွေဒသတြင္းဆိုင္ရာ

စာရင္း၀င္

အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္

စံထားေလာက္ေသာ

စာရင္း၀င္ဟိုတယ္ႏွင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုး အေပၚကိုးကားထားပါသည္။ေဖာ္ျပထားေသာ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရးအၾကံေပးမ်ားသည္

ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊

စီးပြားေရးေရွ႕အလားအလာ၊လက္ရွိေစ်းကြက္ အေနအထားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ကနဦးအျမင္မ်ား အပါအ၀င္ (၁)
လက္ေအာက္ခံတစ္ခုခ်င္းစီ၏အျမတ္ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊(၂)
နယ္ေျမသစ္/စီမံကိန္းသစ္တြင္
IFCမွကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ခံတစ္ခုျဖစ္ေသာ
ေပးထားျခင္းတို႔ကိုလည္း

ကနဦးကန္႔သတ္ခ်က္

(သို႔)

ဦးဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခႏွင့္(၃)
United

International

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။

IFC

သည္

Group

Limitedသို႔ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

သိသာထင္ရွားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၄င္း၏ေငြေၾကးအေထာက္ပံ့သည္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ အေရးပါေသာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။အထက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ
ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းကို

၅,၀၀၀.၀က်ပ္

ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္

ျဖစ္သည္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

နယ္ေျမသစ္/စီမံကိန္းသစ္တြင္
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ဘ႑ာေရး

အၾကံေပးႏွင့္အတူ

ကနဦးကန္႔သတ္ခ်က္

(သို႔)

ဦးဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ

ဘုတ္အဖြဲ႕သည္

ဘ႑ာေရး အၾကံေပးႏွင့္အတူ ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းကို ၅,၀၀၀.၀က်ပ္ ျဖစ္သည္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္္
ကမ္းလွမ္းေသာအစုရွယ္ယာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းတန္ဖိုး ၅,၀၀၀က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေငြသားစီးဆင္းမႈ
စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္ (Discounted Cash Flow (DCF))၊ ေစ်းကြက္အဆင့္ဆင့္ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္ (Market Multiple
Analysis)

ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏

အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္္

ၾကားနာခ်က္ရလဒ္စသည့္တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈမ်ားအေပၚ

လက္ရွိေစ်းကြက္အျမင္ႏွင့္

ေစ်းကြက္အဆင့္ဆင့္ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္တြင္

ပိုမိုနီးစပ္ေသာေစ်းႏႈန္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္

ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္း၀င္

ကုမၸဏီမ်ား

အျခားေသာျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားျပည္သူသို႔ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားရိွေဒသတြင္းဆိုင္ရာ
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္

စံထားေလာက္ေသာ

အေပၚကိုးကားထားပါသည္။
ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္
ေရွ႕အလားအလာ၊လက္ရွိေစ်းကြက္

စာရင္း၀င္ဟိုတယ္ႏွင့္

ေဖာ္ျပထားေသာ

လက္ေအာက္ခံတစ္ခုခ်င္းစီ၏အျမတ္ႏွင့္
နယ္ေျမသစ္/စီမံကိန္းသစ္တြင္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ဘုတ္အဖြဲ႕သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊
ႏွင့္

ဦးဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္

ထားပါသည္။အထက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ

ေစ်းကြက္တန္ဖိုး

ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိရန္

ဘ႑ာေရးအၾကံေပးမ်ားသည္
အေနအထားႏွင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏

ကနဦးအျမင္မ်ား
(၂)

အပါအ၀င္

ကနဦးကန္႔သတ္ခ်က္

ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ

ဘ႑ာေရး

စီးပြားေရး

အၾကံေပးႏွင့္အတူ

(၁)
(သို႔)

ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ကမ္းလွမ္းေစ်းႏႈန္းကို

၅,၀၀၀.၀က်ပ္ ျဖစ္သည္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဖ်က္ပစ္လုိက္ေသာစာေၾကာင္းမ်ားသည္

မသင့္ေတာ္သည့္အျပင္

အထင္အျမင္မွားေစႏုိင္သည္ဟု

ဘုတ္အဖြ႕ဲ က

ထင္ျမင္သည့္အေလ်ာက္ ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၃)
(၁)၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊ အပိုင္း ၂-၂။ တာဝန္ခံ၍
တစ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်မည့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္

ကုမၸဏီႏွင့္

၄င္း၏အေရာင္းကိုယ္စား

လွယ္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ား၊စာမ်က္ႏွာ(၂၇) ဇယားကြက္အားျပင္ဆင္ျခင္း။

မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
၂။အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္(မ်ား)
အမည္

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

Strand Square၊ အမွတ္ ၅၃ ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၅၆၄ အက္(ဖ္)စီ/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)
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ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၁

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၂၃၀၇၃၀၀

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၂၃၀၇၃၀၉

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://kbzsc.com

အမည္

:

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၂၁-၂၅၊

ဆူးေလဘုရားလမ္း၊

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ပထမထပ္

(ရန္ကုန္ရံုး) ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

MIC ခြင့္ျပဳမိန္ ့ အမွတ္

၃ဖက္စပ္/၁၉၉၆-၁၉၉၇
၁၇၄/၉၆

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၂

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၃၇၈၆၄၇၊ ၃၈၇၀၃၁

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၃၈၇၀၃၂

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.msecmyanmar.com

အမည္

:

AYA Trust Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၄၁၆၊မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျမန္မ
ာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၄၁၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အ

:

၀၀၃

:

+၉၅- ၁-၃၈၆၂၅၅

မွတ္
ဖုန္းနံပါတ္
ဖက္စ္နံပါတ္
၀က္ဘ္ဆိုဒ္

+၉၅- ၁-၃၈၆၂၅၄
:

https://www.ayatrustsc.com

အမည္

:

CB Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၄၈၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၄
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ဖုန္းနံပါတ္

:

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၃၃၁
+၉၅- ၁-၈၆၁၀၃၃၀

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.cbsecurities.com.mm

အမည္

:

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၇-၆၊

Union

သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊

Financial

Center

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊

၊

မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျမန္မာနိုင္ငံ။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၆၉၆ အက္(ဖ္)စီ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၅

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၄၈၀

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၄၇၉

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.ktzrh.com

အမည္

:

Amara Investment UAB Securities Company Limited

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

Amara Investment UAB Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊ The Link Office Tower ၊ ဓမၼေစတီလမ္း
ႏွင့္

လင့္လမ္းေထာင့္၊

ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျမန္မာနိုင္ငံ။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၅၀၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၆

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၃၈၁၁၄၀

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၃၈၁၁၄၂

ျပင္ဆင္ခ်က္္
၂။အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္(မ်ား)
အမည္

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

Strand Square၊ အမွတ္ ၅၃ ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၅၆၄ အက္(ဖ္)စီ/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၁

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၂၃၀၇၃၀၀
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ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၂၃၀၇၃၀၉

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://kbzsc.com

အမည္

:

AYA Trust Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၄၁၆၊မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၄၁၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၃

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၃၈၆၂၅၅

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၃၈၆၂၅၄

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.ayatrustsc.com

အမည္

:

CB Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၀၃ -၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္
မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
ျမန္မာနိုင္ငံ။

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၄၈၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၄

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၃၃၁

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၃၃၀

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

:

https://www.cbsecurities.com.mm

အမည္

:

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

အမွတ္၇-၆၊

Union

သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊

Financial

Center

ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊

ျမန္မာနိုင္ငံ။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၆၉၆ အက္(ဖ္)စီ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၅

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၄၈၀

ဖက္စ္နံပါတ္
၀က္ဘ္ဆိုဒ္

+၉၅- ၁-၈၆၁၀၄၇၉
:

https://www.ktzrh.com
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၊

မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

အမည္

:

UAB Securities Company Limited

မွတ္ပံုတင္လိပ္စာ

:

UAB Securities Company Limited
အမွတ္၁၀၁၊ေျမညီထပ္၊ The Link Office Tower ၊ ဓမၼေစတီလမ္း
ႏွင့္

လင့္လမ္းေထာင့္၊

ဗဟန္းၿမိဳ့နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျမန္မာနိုင္ငံ။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္

:

၂၅၀၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရန္ကုန္)

ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္အမွတ္

:

၀၀၆

ဖုန္းနံပါတ္

:

+၉၅- ၁-၃၈၁၁၄၀

ဖက္စ္နံပါတ္

+၉၅- ၁-၃၈၁၁၄၂

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd သည္ ဤကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈတြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။
Amara Investment Securities Company Limited အမည္အား UAB Securities Co., Ltd. သို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၄)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါအလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊

အပိုင္း၂-၅။

အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ခြေ
ဲ ၀ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္(PLAN OF DISTRIBUTION စာမ်က္ႏွာ(၂၉)ပထမစာပိုဒ္ အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၂,၀၀၀, ၀၀၀ စု
အမ်ားျပည္သူသို႔

ကမ္းလွမ္းပါသည္။

ကမ္းလွမ္းမႈသည္

ထည့္ဝင္ခြင့္ကို ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ

ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ

အရ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား

ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (“DICA”) မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစတင္ရန္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ SECM
မွ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္

မူတည္ပါသည္။ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္၊

လုပ္ငန္းစတင္

အလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ)

DICA

SECM

ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိရန္အတြက္
သို႔

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
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မွ
(ဤ

ကုမၸဏီသည္

အခ်ိန္တန္သည့္အခါရရွိမည္ဟု

ျပင္ဆင္ခ်က္္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီသည္ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာေပါင္း ၂,၀၀၀, ၀၀၀ စု

ထည့္ဝင္ခြင့္ကို ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ

အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား
ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

(“DICA”)

မွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထံသို႔

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္

၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ SECM မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ယခုကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈအတြက္ SECM
မွ

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္၊

(ဤအလားအလာၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ)

လုပ္ငန္းစတင္
DICA

သို႔

ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိရန္အတြက္
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္။

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

ကုမၸဏီသည္

အခ်ိန္တန္သည့္အခါရရွိမည္ဟု

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈမတိုင္မီ

DICA

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္
ကမ္းလွမ္းမႈပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္

မွ

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုကုမၸဏီကရယူူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထုတ္ေပးရန္

သေဘာတူညီမႈကို

DICA

မွ

ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္၊

လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ကိုအခ်ိန္တန္သည့္အခါတြင္

DICA

မွ

ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၅)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊အပိုင္း၂-၆။အစုရွယ္ယာမ်ားကို

ခြေ
ဲ ၀မႈအစီအစဥ္စာမ်က္ႏွာ(၃၀)ပထမစာပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
၂-၆။

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ခြေ
ဲ ၀မႈအစီအစဥ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳေသာအစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကိုေအာင္ျမင္ေသာကမ္းလွမ္းအစု
ရွယ္ယာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံသို႔

၂၀၁၈ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ

၂

၂၂

ရက္ေန႔(သို႔)

ယင္းေန့ရက္ခန့္တြင္ခေ
ြဲ ၀ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္
၂-၆။

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ခြေ
ဲ ၀မႈအစီအစဥ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကို
ေအာင္ျမင္ေသာကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာ

ကိုယ္စားျပဳေသာ

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံသို႔

ယင္းေန့ရက္ခန့္တြင္ခေ
ြဲ ၀ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ ယာယီအခ်ိန္ဇယားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္ပါသည္။
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၂၀၁၈ခုႏွစ္

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို
ေအာက္တိုဘာလ

၂၂ရက္ေန႔(သို႔)

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၆)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊ အပိုင္း၂-၁၁။

ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား

စာမ်က္ႏွာ(၅၂)ႏွင့္(၅၃)တြင္ေဖၚျပထားေသာ”နိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွေခ်းေငြရရွိနိုင္မွဳအားစည္းကမ္းမ်ားၿဖင့္
ဟန့္တားထားမွဳနွင့္က်ြန္ဳပ္တို့၏ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားအေနၿဖင့္ေငြေၾကးလည္ပတ္သံုးစြရ
ဲ ာတြင္ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္မွဳေလ်ာ့က်သြာ
းကာပ်က္ကြက္မွဳအႏၱရာယ္ရွိၿခင္း(DefaultRisk)”ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွဒုတိယစာပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ထို႕အျပင္

အုပ္စုအေနၿဖင့္

တင္ရွိေနေသာအေၾကြးထူ

ေငြအလံုးအရင္းလိုက္အသံုးၿပဳမွဳမ်ားကို
အတိုင္းအတာပမာဏတစ္ခု
စသည္တို႔နွင့္

လက္လွမ္းမွီထိန္းခ်ုဳပ္နိုင္စြမ္း

ဥပေဒလိုက္နာေစာင့္ထိန္းေရးနွင့္

ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

အၿခားကတိကဝတ္မ်ားကို

အုပ္စုအေနၿဖင့္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္

လည္ပတ္မွဳလိုအပ္ပါသည္။

နွင့္ၾကိဳတင္စီမံထားေသာ

လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္အနာဂတ္တြင္ေငြအေျမာက္အျမား

အထိကၽြႏု္ပ္တို႔

ဘ႑ာေရး၊ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳ၊ဥပေဒၿပဳေရး၊

ေၿပာမွဳအေပၚေပးဆပ္နိုင္ရန္

အျခား

မရွိေသာအေထြေထြစီးပြားေရး၊
လႊမ္းမိုးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ယင္းတြင္တင္ရွိေနေသာ
လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္

အုပ္စုအေနၿဖင့္အေၾကြးအားလံုး

ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

အေၾကြးကိုေၿဖရွင္းနိုင္ရန္နွင့္

လံုေလာက္ေသာ

(သို႔မဟုတ္)

ေငြဝင္ေငြထက
ြ ္

ယင္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား

ၿပန္လည္ကုစားနိုင္ရန္ မိမိတို့ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းမ်ားအားေရာင္းခ်ၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္)
ေနာက္ထပ္အေၾကြးေခ်းယူၿခင္း

(သို့မဟုတ္)

လုပ္ငန္းစိုက္ထုတ္မတည္ေငြထည့္ၿခင္းတုိ႔

လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။

သို့ရာတြင္စီးပြားေရးအရက်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚအေၿခခံ၍ (သို့မဟုတ္)လံုးဝအေနၿဖင့္ယင္းတို့အ
နက္မည္သည့္တစ္ခ်က္ခ်က္ကိုမဆိုအခ်ိန္မွီလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။အားလံုးေသာထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ပင္
လ်ွင္အုပ္စု၏ေငြေၾကးအရင္းအနွီးလိုအပ္ခ်က္ကို

ျဖည့္စြမ္းနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ထုိ႕အျပင္

အဖြ႕ဲ ၏လက္ရွိ

(သို့မဟုတ္)

အနာဂတ္တြင္အေၾကြးအစီအစဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္၊အသံုးအနွဳန္းေဖၚၿပခ်က္မ်ားသည္အဖြဲ႔အားအ
ထက္ေဖၚၿပပါအၿခားေရြးခ်ယ္စရာ

မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားအေပၚတြင္မဆို

ကန္ ႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ United International Group Limited အေနျဖင့္ IFC
၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းကို ၂၀၁၇
ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ IFC ထံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔
ရက္စြျဲ ဖင့္ "ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"အရ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္း ျဖစ္ၿပီး
ယင္းမွ

ႏွစ္ႀကိမ္ခ၍
ြဲ

ထုတ္ေပးမည့္

ဒုတိယအသုတ္ပမာဏသည္

ဒုတိယအသုတ္၏ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ
၂.၂

သန္း

၃.၀

သန္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ

သို႔မဟုတ္

ထိုထက္နည္းေသာပမာဏျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္း ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ တူညီထားပါသည္။၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္းကို ၂၀၁၈
ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

၂

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ

ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊
က်န္ရွိေသာ

အခ်ိဳ႕စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

22

၀.၈

သန္းကို

UIG

က

လည္းေကာင္း

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ United International Group Limited အေနျဖင့္ IFC
၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းကို ၂၀၁၇
ခုနွစ္

ဧၿပီလ

၂၁

ရက္ေန႔တြင္

ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး

"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"

ႏွင့္အညီ

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ

ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္

၁၈

ရက္ေန႔

ရက္စျြဲ ဖင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၃

IFC

ထံမွ

သန္းအနက္မွ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို UIG မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို
ထုတ္ယူရရွိပါမည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္
ထို႕အျပင္

အုပ္စုအေနၿဖင့္

တင္ရွိေနေသာ

အေၾကြးထူေၿပာမွဳအေပၚ

ေပးဆပ္နိုင္ရန္နွင့္ၾကိဳတင္စီမံထားေသာေငြအလံုးအရင္းလိုက္အသံုးၿပဳမွဳမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္အနာဂတ္တြင္ေငြအေျမာ
က္အျမား

ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

အေထြေထြစီးပြားးေရး၊

အတိုင္းအတာပမာဏတစ္ခုအထိကၽြႏု္ပ္တို႔

ဘ႑ာေရး၊

လက္လွမ္းမွီထိန္းခ်ုဳပ္နိုင္စြမ္းမရွိေသာ

ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳ၊ဥပေဒၿပဳေရး၊ဥပေဒလိုက္နာေစာင့္ထိန္းေရးနွင့္

လႊမ္းမိုးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

စသည္တို႔နွင့္

ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

အုပ္စုအေနၿဖင့္ယင္းတြင္တင္ရွိေနေသာအေၾကြးကိုေၿဖရွင္းနိုင္ရန္နွင့္
လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္
အုပ္စုအေနၿဖင့္အေၾကြးအားလံုး

(သို႔မဟုတ္)

အျခား

အၿခားကတိကဝတ္မ်ားကို

လံုေလာက္ေသာေငြဝင္ေငြထက
ြ ္
ယင္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား

လည္ပတ္မွဳလိုအပ္ပါသည္။

ၿပန္လည္ကုစားနိုင္ရန္မိမိတို့ပိုင္ဆိုင္ေသာ

ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား(သို႔မဟုတ္)လုပ္ငန္းမ်ားအားေရာင္းခ်ၿခင္း(သုိ႔မဟုတ္)ေနာက္ထပ္အေၾကြးေခ်းယူၿခင္း(သို့မဟုတ္)လုပ္
ငန္းစိုက္ထုတ္မတည္ေငြထည့္ၿခင္းတုိ႔

လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။

သို့ရာတြင္စီးပြားေရးအရက်ိဳးေၾကာင္း

ခိုင္လံုေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အေပၚအေၿခခံ၍ (သို့မဟုတ္) လံုးဝအေနၿဖင့္ယင္းတို့အနက္ မည္သည့္တစ္ခ်က္ခ်က္
ကိုမဆိုအခ်ိန္မွီလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
အုပ္စု၏ေငြေၾကးအရင္းအနွီး

အားလံုးေသာထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

လိုအပ္ခ်က္ကို

ျဖည့္စြမ္းနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အနာဂတ္တြင္အေၾကြးအစီအစဥ္နွင့္ပတ္သက္၍
သည္အဖြ႔အ
ဲ ားအထက္ေဖၚၿပပါ
International

Group

ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္၊

အၿခားေရြးခ်ယ္စရာ

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ

Limited

အေနျဖင့္

ထုိ႕အျပင္

IFC

၏

သည္ပင္လ်ွင္
အဖြ႕ဲ ၏လက္ရွိ(သို့မဟုတ္)

အသံုးအနွဳန္းေဖၚၿပခ်က္မ်ား

မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားအေပၚတြင္မဆို
(Latest

Practicable

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ

Date)

အရ

United

ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္

ေခ်းေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ IFC ထံမွ "ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" ႏွင့္အညီ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္
ပထမအႀကိမ္

ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို ထုတ္ယူရရွိပါမည္။

23

UIG

မွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ အထင္ျမင္မွား ေစႏုိင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမပါဝင္ေစရန္
ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၇)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊

စာမ်က္ႏွာ(၆၁)/(၆၂)အပိုင္း၃။

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား၃-၁။ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၃-၁-

၁။ကုမၸဏီ၏ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းဒုတိယစာပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
“Amata”

“Amata

အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္

Resort&

Spa”

(Ngapali

Beach)

ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ယင္းအပန္းေျဖစခန္းကိုစတင္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ယင္းမွဆက္လက္၍
အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ခ်ဲ႕

ထြင္လာခဲ့ရာ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္

ကိုပုဂံ၌ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈကိုအသံုးခ်လ်က္

"Amata

“My

Bagan

Residence

ကနဦးအပန္းေျဖစခန္းႏွစ္ခုအေပၚတြင္
Garden

Resort(Inle

Lake)"

တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါသည္။

အုပ္စုအေနျဖင့္မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းအမ်ိဳး

ေဆာင္ရြက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ

"Oriental

လုပ္ငန္းကို၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္Myanmar
၏ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈျဖင့္

Ballooning

Ballooning

By

Amata”

ရရွိထားေသာမိမိတို႔၏

ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္

အင္းေလးကန္၌

မိ်ဳးကိုခ်ဲ႕ထြင္၍

ပိုမိုစံုလင္ေအာင္

Service"

ကုမၸဏီမွတဆင့္

အမည္ျဖင့္"မိုးပ်ံပူေဖာင္း"

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

IFC

ပုဂံႏွင့္အင္းေလးတို႔တြင္အုပ္စု၏လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

IFC

ႏွင့္သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကို၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္အရအေမရိကန္
ေဒၚလာ(၁၃.၅)

သန္းကိုသတ္မွတ္ကာလတစ္ခုတြင္

အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္
ကသေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

ရွိေသာေခ်းေငြ

သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာအျဖစ္

(Convertible

(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

loan)အျဖစ္ႏွစ္ပိုင္းခြ၍
ဲ ထုတ္ေခ်းေပးရန္
အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

IFC
"အပိုင္း၃။

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ -

အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား" တြင္ ၾကည့္ပါ။)ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ
United International Group Limited အေနျဖင့္ IFC ၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္
ေခ်းေငြစုစုေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၈.၅

သန္းကို

၂၀၁၇

ခုနွစ္

ဧၿပီလ

၂၁

ရက္ေန႔တြင္

ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး

ဒုတိယအသုတ္အေနအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅သန္း တိတိကို IFC ထံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စြျဲ ဖင့္
"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" (ျပင္ဆင္ခ်က္) အရ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္း
ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ ႏွစ္ႀကိမ္ခ၍
ြဲ
ထုတ္ေပးမည့္ ဒုတိယအသုတ္ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀ သန္းျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယအသုတ္၏ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ သို႔မဟုတ္
ထိုထက္နည္းေသာပမာဏျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္း ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ တူညီထားပါသည္။္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္းကို ၂၀၁၈
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ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

၂

ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ

က်န္ရွိေသာ

အခ်ိဳ႕စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၀.၈

UIG

သန္းကို

က

လည္းေကာင္း

ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ဧည့္သည္မ်ားသုိ႔မိမိတို႔၏တံခါးကိုပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ႀကိဳဆိုႏို
င္ခဲ့ေသာ"Amata

Garden

Resort

(Bagan)"

သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖလုပ္ငန္းတြင္ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ပါ၀င္လာေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ United International Group Limited အေနျဖင့္ IFC
၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းကို ၂၀၁၇
ခုနွစ္

ဧၿပီလ

၂၁

ရက္ေန႔တြင္

ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး

"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"

ႏွင့္အညီ

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ

ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္

၁၈

ရက္ေန႔

ရက္စျြဲ ဖင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၃

IFC

ထံမွ

သန္းအနက္မွ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို UIG မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို
ထုတ္ယူရရွိပါမည္။၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ဧည့္သည္မ်ားသုိ႔မိမိတို႔၏တံခါးကိုပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ႀကိဳဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ"Amata
Garden

Resort

(Bagan)"

သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖလုပ္ငန္းတြင္ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ပါ၀င္လာေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္
“Amata”

“Amata

အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္

Resort&

Spa”

(Ngapali

Beach)

ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ယင္းအပန္းေျဖစခန္းကိုစတင္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ယင္းမွဆက္လက္၍
အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ခ်ဲ႕

ထြင္လာခဲ့ရာ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္

ကိုပုဂံ၌ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အသံုးခ်လ်က္

"Amata

Bagan

ကနဦးအပန္းေျဖစခန္းႏွစ္ခုအေပၚတြင
Garden

Resort(Inle

တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါသည္။

Lake)"

Residence

လုပ္ငန္းကို၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္Myanmar

"Oriental
Ballooning

Ballooning

By

Amata”

္ရရွိထားေသာမိမိတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို
ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္အင္းေလးကန္၌

အုပ္စုအေနျဖင့္မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းအမ်ိဳး

ပိုမိုစံုလင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ
၏ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈျဖင့္

“My

မိ်ဳးကိုခ်ဲ႕ထြင္၍

Service"

ကုမၸဏီမွတဆင့္

အမည္ျဖင့္"မိုးပ်ံပူေဖာင္း"

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

IFC

ပုဂံႏွင့္အင္းေလးတို႔တြင္အုပ္စု၏လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

IFC

ႏွင့္သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကို၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္အရအေမရိကန္
ေဒၚလာ(၁၃.၅)

သန္းကိုသတ္မွတ္ကာလတစ္ခုတြင္

အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္ရွိေသာေခ်းေငြ
ကသေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ကုမၸဏီ၏

(Convertible

အစုရွယ္ယာအျဖစ္

loan)အျဖစ္ႏွစ္ပိုင္းခြ၍
ဲ ထုတ္ေခ်းေပးရန္

(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

IFC

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

"အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊
- အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား" တြင္ ၾကည့္ပါ။) ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ (Latest Practicable Date) အရ
United International Group Limited အေနျဖင့္ IFC ၏ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနၿဖင့္
ေခ်းေငြစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ IFC ထံမွ "ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" ႏွင့္အညီ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္
ပထမအႀကိမ္
က်န္ရိွေသာ

ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို
၀.၈

သန္းကို
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UIG

မွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္

ထုတ္ယူရရွိပါမည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္

ဧည့္သည္မ်ားသုိ႔မိမိတို႔၏တံခါးကိုပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ႀကိဳဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ"Amata

Garden

Resort

(Bagan)"

သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖလုပ္ငန္းတြင္ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ပါ၀င္လာေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အလယ္အလတ္တန္းႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပရီမီယံအပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား၊ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

တည္ေဆာက္ထူေထာင္၍စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Spaမ်ားကို

လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာတြင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏

ဤဟိုတယ္မ်ားႏွင့္အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာေျမကြက္မ်ားကိုကၽြႏု္ပ္တို ႔စီမံခန္႔ခြဲ

သည့္ျပင္ယင္းတို႔ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္လည္းကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ရွိပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ားသည္ပံုမွန္
အားျဖင့္အခန္း၅၀မွ၁၀၀ႀကားရွိႀကၿပီးယင္းတို႔တည္ရွိေသာသက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အလယ္အလတ္ႏွင့္
အဆင့္ျမင့္တန္းအတိုင္းအတာအတြင္းရွိေသာအခန္းခႏႈန္းထားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အဆင့္ျမင့္စားေသာ
က္ဆိုင္မ်ား၊သာမန္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားဘစ္ထရို

(bistro)

မ်ားႏွင့္Spasတို႔ျဖင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖစခန္း(၃)ခုတို႔မွတဆင့္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အပန္းေျဖခရီးသြားအေတြ႕ႀကံဳတို႔ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ခရီးသြားဧည့္သည္

မ်ားသို႔အမ်ိဳးအမည္၊

ရသႏွင့္က႑စံုစြာကမ္းလွမ္းေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

ေပၚတြင္စီးနင္းလိုက္ပါ၍ေကာင္းကင္ျမင္ကြင္းျဖင့္ျမန္မာ့အလွျမန္မာ့သဘာ၀ကိုတစ္၀ႀကီးႀကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည့္ " Oriental
Ballooning

Service"

ကိုျမန္မာျပည္ရွိၿမိဳ႕ႀကီးေလးၿမိဳ႕တြင္

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

၁၀

လံုး

ျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ခရီးသြားအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုၿပီးၿပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္
။ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္အထိျပဳစုထားေသာ(Latest

Practicable

Date)

စာရင္းဇယားမ်ားအရကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟုိတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖစခန္း၄ခုတြင္ရွိေသာအခန္းမ်ားမွာစုစုေပါင္း၃၂၈ခန္းရွိေသာ္လည္း
IFC၏ဘ႑ာေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ရရွိခဲ့ေသာေခ်းေငြကိုသံုးစြ၍
ဲ တိုးခ်ဲ ႕လ်က္ရွိရာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္မ်
ားႏွင့္အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္အခန္းေပါင္း၄၂၁ထိတိုးတက္မ်ားၿပားလာပါမည္။အဆိုပါေခ်းေငြအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ပထမ
ပိုင္းျဖစ္ေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ၈.၅သန္းကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ဧၿပီလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ယူထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္

(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို"အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီ၏

အခ်က္အလက္မ်ား- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ - အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား " တြင္
ၾကည့္ပါ။)
(Latest

Practicable

Date)

စာရင္းဇယားမ်ားအရကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟုိတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖစခန္း၄ခုတြင္ရွိေသာအခန္းမ်ားမွာစုစုေပါင္း၃၂၈ခန္းရွိေသာ္လည္း
IFC၏ဘ႑ာေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ရရွိခဲ့ေသာေခ်းေငြကိုသံုးစြ၍
ဲ တိုးခ်ဲ ႕လ်က္ရွိရာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္မ်
ားႏွင့္အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္အခန္းေပါင္း၄၂၁ထိတိုးတက္မ်ားၿပားလာပါမည္။အဆိုပါေခ်းေငြအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ပထမ
ပိုင္းျဖစ္ေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ၈.၅သန္းကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ဧၿပီလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ယူထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ IFC ထံမွ "ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" ႏွင့္အညီ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္
ပထမအႀကိမ္
က်န္ရိွေသာ

ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၀.၈

UIG

မွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္
သန္းကို

(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို"အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ထုတ္ယူရရွိပါမည္။
ကုမၸဏီ၏

အခ်က္အလက္မ်ား- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ - အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား " တြင္
ၾကည့္ပါ။)
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ျပင္ဆင္ခ်က္
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အလယ္အလတ္တန္းႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပရီမီယံအပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား၊ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာျပည္တြင္တည္ေဆာက္

ထူေထာင္၍စီမံခန္႔ချြဲ ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

Spaမ်ားကို

လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာတြင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ဤဟိုတယ္မ်ားႏွင့္အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာေျမကြက္မ်ားကိုကၽြႏု္ပ္တို႔စီမံခန္႔ခြဲ
သည့္ျပင္ယင္းတို႔ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္လည္းကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ရွိပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ားသည္ပံုမွန္
အားျဖင့္အခန္း၅၀မွ၁၀၀ႀကားရွိႀကၿပီးယင္းတို႔တည္ရွိေသာသက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အလယ္အလတ္ႏွင့္
အဆင့္ျမင့္တန္းအတိုင္းအတာအတြင္းရွိေသာအခန္းခႏႈန္းထားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အဆင့္ျမင့္စားေသာ
က္ဆိုင္မ်ား၊သာမန္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားဘစ္ထရို

(bistro)

မ်ားႏွင့္Spasတို႔ျဖင့္

ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖစခန္း(၃)ခုတို႔မွတဆင့္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အပန္းေျဖခရီးသြားအေတြ႕ႀကံဳတို႔ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသို႔အမ်ိဳးအမည္၊

ရသႏွင့္က႑စံုစြာကမ္းလွမ္းေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

ေပၚတြင္စီးနင္းလိုက္ပါ၍ေကာင္းကင္ျမင္ကြင္းျဖင့္ျမန္မာ့အလွျမန္မာ့သဘာ၀ကိုတစ္၀ႀကီးႀကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည့္ " Oriental
Ballooning

Service"

ကိုျမန္မာျပည္ရွိၿမိဳ႕ႀကီးေလးၿမိဳ႕တြင္

မိုးပံ်ပူေဖာင္း

၁၀

လံုး

ျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ခရီးသြားအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုၿပီးၿပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္
။ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္အထိျပဳစုထားေသာ

(Latest

Practicable

Date)

စာရင္းဇယားမ်ားအရကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟုိတယ္ႏွင့္အပန္းေျဖစခန္း၄ခုတြင္ရွိေသာအခန္းမ်ားမွာစုစုေပါင္း၃၂၈ခန္းရွိေသာ္လည္း
IFC၏ဘ႑ာေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ရရွိခဲ့ေသာေခ်းေငြကိုသံုးစြ၍
ဲ တိုးခ်ဲ ႕လ်က္ရွိရာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္
အဆိုပါေခ်းေငြအစီအစဥ္ေအာက္တြင္

အခန္းေပါင္း၄၂၁ထိတိုးတက္မ်ားၿပားလာပါမည္။
ပထမပိုင္းျဖစ္ေသာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ၈.၅သန္းကို

၂၀၁၇ခုႏွစ္ဧၿပီလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ယူထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ IFC ထံမွ
"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"

ႏွင့္အညီ

ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၃

သန္းအနက္မွ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို UIG မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို
ထုတ္ယူရရွိပါမည္။ (ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို "အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္
ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ - အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား
" တြင္ ၾကည့္ပါ။)
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွားေစႏုိင္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၈)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊

စာမ်က္ႏွာ(၆၄)၊

အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္ လုပ္ငန္းမ်ားအပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
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မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏

ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈစြမ္းပကားက

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားျမန္မာၿပည္မွ

ထင္ရွားေသာ

အဓိကခရီးသြားကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာအြန္လိုင္းဘြတ္ကင္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္

IFC

ကဲ့သ႔ေ
ို သာႏိုင္ငံတကာမွထင္ရွားေက်ာ္ႀကားေသာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ပူးေပါင္း၍မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား
အျဖစ္လက္တလ
ြဲ ုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေစရန္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်
ားကို"အပိုင္း

၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊

ကုမၸဏီ၏

အခ်က္အလက္မ်ား၊

အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား"တြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

ၾကည့္ပါ။"ဤကဲ့သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအေပၚက်ယ္ျပန္႔စြာသတိျပဳလာေစျပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္တြေ
ဲ ဖၚမ်ား၏

သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား

(customers) ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ (data base) မ်ားမွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားသို႔
ေရာက္ရွိ ႏိုင္မႈ ျမင့္တက္ေစလာခဲ့ပါသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ဆြဲေဆာင္မႈစြမ္းပကားကကၽြႏု္ပ္တို႔အားျမန္မာၿပည္မွထင္ရွားေသာအဓိကခရီးသြားကိုယ္စ
ားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာအြန္လိုင္းဘြတ္ကင္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ပူးေပါင္း၍မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္လ
က္တြဲလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေစရန္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။(ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို "အ
ပိုင္း ၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊
အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား"တြင္ၾကည့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအေပၚ

"ဤကဲ့သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက

က်ယ္ျပန္႔စြာသတိျပဳလာေစျပီး

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္တြေ
ဲ ဖၚမ်ား၏

သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား

(customers) ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ (data base) မ်ားမွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားသို႔
ေရာက္ရွိ ႏိုင္မႈ ျမင့္တက္ေစလာခဲ့ပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွား

ေစႏုိင္ေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၁၉)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊စာမ်က္ႏွာ(၆၆)၊အပိုင္း၃-၁-

၁။ကုမၸဏီ၏ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ဝက္ဘ္ဆိုက္:

http://www.amatahotelgroup.com http://www.amataholding.com

ျပင္ဆင္ခ်က္
ဝက္ဘ္ဆိုက္:

http://www.amataholding.com
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<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကိုျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးျဖစ္သည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၀)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

၄။မိခင္ကုမၸဏီ၊လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခႏ
ြဲ ွင့္

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊စာမ်က္ႏွာ(၇၆)၊အပိုင္း၃-၁-

တြဖ
ဲ က္ကုမၸဏီတို႔၏

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ကုမၸဏီ၏

ေအာက္ပါဇယားတြင္ၾကည့္ပါ

ဟူေသာဇယားရအားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
စဥ္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအ
မည္

၁။

ကုမၸဏီတည္ေထာင္
သည့္ႏိုင္ငံ

ယူႏိုက္တက္အင္တာေန

ျမန္မာ

အဓိကလုပ္ငန္းလုပ္

အဓိက

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာပိုင္ဆို

ကိုင္ရာေဒသ

လုပ္ငန္းမ်ား

င္မႈအခ်ိဳး

ျမန္မာ

ဟိုတယ္စီမံခန္႕

(၉၉.၉၉%)[Comment

ခြမ
ဲ ႈ

Pending –Share

ရွင္နယ္ဂရုပ္(ပ္)

Transfer]

လီမိတက္
၂။

ျမန္မာဘလြန္းနင္းကုမၸ

ျမန္မာ

ျမန္မာ

မိုးပံ်ပူေဖာင္းေ

ဏီလီမိတက္

အာ္ပေရတာ

(၅၁.၀၀%)
[Comment

Pending –

Share Transfer]

ျပင္ဆင္ခ်က္
စဥ္

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီအ
မည္

၁။

ကုမၸဏီတည္ေထာင္

အဓိကလုပ္ငန္း

အဓိက

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာပိုင္

လုပ္ကိုင္ရာေဒသ

လုပ္ငန္းမ်ား

ဆိုင္မႈအခ်ိဳး

ျမန္မာ

ျမန္မာ

ဟိုတယ္စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ

၉၉.၉၉%

ျမန္မာ

ျမန္မာ

မိုးပံ်ပူေဖာင္းေအာ္ပ

၅၁.၀၀%

သည့္ႏိုင္ငံ

ယူႏိုက္တက္အင္တာေန
ရွင္နယ္ဂရုပ္(ပ္)
လီမိတက္

၂။

ျမန္မာဘလြန္းနင္းကုမၸ
ဏီလီမိတက္

ေရတာ

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသက္ဝင္အက်ိဳးရွိေစၿပီးျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၁)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)၊စာမ်က္ႏွာ(၉၀)၊အပိုင္း၃-၂-

၅။အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား (MATERIAL CONTRACTS) ရွိ ဇယားအားျပင္ဆင္ျခင္း။
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မူလဇယား(မျပင္ဆင္မွီ)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

United

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေ

UIG

ေအာက္တို

International

ခ်းေငြသေဘာတူညီ

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ျဖင့္

ဘာလ ၂၂

Group Limited,

ခ်က္

သို႔

ရက္

U Win Aung,

$

၁၃.၅၁၁.၅သန္း

ျပဳလုပ္ထားသည္ (ဆိုလိုသည္မွာ UIG

သည္)

Daw Nay Myat

အထိ(ႏွစ္ၾကိမ္ခက
ြဲ ာ

၏ လုပ္ငန္းဧရိယာမ်ားအတြင္းသို႔ IFC

ေခ်းယူမည္ျဖစ္ျပီးျပန္လ

Thu Aung, and

ေခ်းယူမည္ျဖစ္သည္

အား

ည္ေပးဆပ္ျခင္းကို

IFC

) ေခ်းယူမည္ျဖစ္ျပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္

Convertible

UIG၏

ခ်က္မ်ား၊ႏွစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ

Agreement

အင္းေလးႏွင့္ပုဂံဟို

ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား

တြင္ပါ၀င္ေသာ

တယ္မ်ားေဆာင္လု

လုိက္နာျခင္း၊

အေျခအေနႏွင့္

ပ္ရာတြင္

လိုအပ္ေသာအာမခံမ်ားထားရွိျခင္း၊

အခ်ိန္အခါတြင္

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သ

အျခားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္

သေဘာတူထားသည့္အ

ည္။

အစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ

တိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္တကြျပဳလု

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ပ္မည္ျဖစ္သည္။

၊US

သည္

IFC

US

IFC

၁၃.၅၁၁.၅သန္းအထိ(ႏွစ္ၾ

ပဋိညာဥ္၀န္ခံခ်က္မ်ား

ဝင္ထြက္ခြင့္ေပးထားျခင္း၊

ေခ်းေငြမွရရွိေငြမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း)။
ယင္းတို႔အနက္၊

၎သည္

(၁)

အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရးေျမ
(သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ
သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
ထုတ္ေပးေသာအခါ)

(၂)

ငပလီစိုက္ပ်ိဳးေရးေျမ (ယင္းေျမမ်ားကို
အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္အတြက္
ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္)

(၃)

ငပလီရွိ

အေပါင္ေျမ (လက္ရွိေပါင္ႏွံထားရွိမႈကို
ယတိျပတ္၊

ႁခြင္းခ်က္မရွိ

ေပးဆပ္၍၊

ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ)
တို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍

AIC

ႏွင့္

ေျမအငွားစာခ်ဳပ္မ်ား

ခ်ဳပ္ဆိုပါမည္ဟု

UIG

IFC

က

သို႔

ပဋိညာဥ္ျပဳထားပါသည္။
IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ
ခြင့္ျပဳထားသည္မွအပ၊
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$

ကိမ္ခက
ြဲ ာေခ်းယူမည္ျဖစ္

Facility

အကန္႔အသတ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေပးျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ပံုေသ

အျခားလက္ငင္းမဟုတ္ေသာ
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္တစ္ရပ္ရပ္

က်ခံျခင္း၊

ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေရးေႂကြးၿမီမ်ား
က်ခံျခင္း၊

အာမခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊

အာမခံလက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္မ်ားဖန္တီးျ
ခင္း၊

ေခ်းေငြတစ္ရပ္ရပ္

ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အေရာင္းႏွင့္

ေရာင္းခ်ၿပီးျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း၊
တစ္စုတစ္စည္းတည္းေပါင္းစည္းျခင္း
သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊

ရရန္ပိုင္ခြင့္

အမ်ားစုအား

စီမံရွင္းထုတ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
အစရွိသည္တို႔ကို

မလုပ္ေဆာင္ပါဟု

UIG က IFC သို႔ ပဋိညာဥ္ျပဳပါသည္။
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ဥပေဒေရးရာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ
ျပင္ဆင္မႈအေပၚမူတည္၍လုပ္ငန္းေပါင္
းစပ္ျခင္း၊

ေပါင္းစည္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔မလုပ္ေဆာင္ရ
န္ ပဋိညာဥ္ခံခ်က္ႏွင့္ (၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ဇြန္လ

၁၉

ရက္ေန

့

တြင္

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီးေနာက္ သံုးလႏွင့္ (၂)
ကမ္းလွမ္းမႈ

မတိုင္မီ

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈအသစ္မ်ား
ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းတုိ႔
Credit

အပါအဝင္

Facility

IFC
ပါ

အခ်ိဳ႕ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို UIG က
လိုက္နာမႈကို
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ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္

IFC

သည္

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇြန္လ

ရက္ေန

၁၉
့တြင္

သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္

United

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ

UIG

ေအာက္တို

International

ေခ်းေငြသေဘာတူ

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္

ဘာလ ၂၂

Group Limited,

ညီခ်က္

ပဋိညာဥ္၀န္ခံခ်က္မ်ား

ခြက
ဲ ာေခ်းယူမည္ျဖစ္သည္

ရက္

U Win Aung,

$ ၁၁.၅သန္းအထိ(

ျပဳလုပ္ထားသည္ (ဆိုလိုသည္မွာ UIG

)

(သတင္းအ

Daw Nay Myat

ႏွစ္ၾကိမ္ခက
ြဲ ာေခ်း

၏ လုပ္ငန္းဧရိယာမ်ားအတြင္းသို႔ IFC

ေခ်းယူမည္ျဖစ္ျပီးျပန္လ

ခ်က္အလ

Thu Aung, and

ယူမည္ျဖစ္သည္)

အား

ည္ေပးဆပ္ျခင္းကို

က္မ်ား

IFC

ေခ်းယူမည္ျဖစ္ျပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္

Convertible

ထပ္မံသိရွိ

UIG၏

ခ်က္မ်ား၊

Agreement

လိုလွ်င္

ႏွင့္ ပုဂံဟိုတယ္မ်ား

ႏွစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာသ

တြင္ပါ၀င္ေသာ

“IFC

ေဆာက္လုပ္ရာတြင္

တ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား

အေျခအေနႏွင့္

ေခ်းေငြေထ

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သ

လိုအပ္ေသာအာမခံမ်ားထားရွိျခင္း၊

အခ်ိန္အခါတြင္

ာက္ပံ့မႈအစီ

ည္။

အျခားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္

သေဘာတူထားသည့္အ

အစဥ္”

အစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ

တိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္တကြျပဳလု

ေခါင္းစဥ္တြ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ပ္မည္ျဖစ္သည္။

င္ ၾကည့္ပါ)

ေခ်းေငြမွရရွိေငြမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း)။

၊US

အင္းေလး

သည္

IFC
သို႔

ဝင္ထြက္ခြင့္ေပးထားျခင္း၊

ယင္းတို႔အနက္၊

လုိက္နာျခင္း၊

၎သည္

(၁)

အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရးနယ္ေျမ

(သယံဇာတႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ
သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
ထုတ္ေပးေသာအခါ)

(၂)

ငပလီစိုက္ပ်ိဳးေရးေျမ (ယင္းေျမမ်ားကို
အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္အတြက္
ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္)

(၃)

ငပလီရွိ

အေပါင္ေျမ (လက္ရွိေပါင္ႏွံထားရွိမႈကို
ယတိျပတ္၊

ႁခြင္းခ်က္မရွိ

ေပးဆပ္၍၊

ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ)
တို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍
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AIC

ႏွင့္

US

$

၁၁.၅သန္းအထိ(ႏွစ္ၾကိမ္

Facility

ေျမအငွားစာခ်ဳပ္မ်ား

ခ်ဳပ္ဆိုပါမည္ဟု

UIG

IFC

က

သို႔

ပဋိညာဥ္ျပဳထားပါသည္။
IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ
ခြင့္ျပဳထားသည္မွအပ၊
အကန္႔အသတ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေပးျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ပံုေသ

အျခားလက္ငင္းမဟုတ္ေသာ
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ကုန္က်စရိ
တ္တစ္ရပ္ရပ္

က်ခံျခင္း၊

ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေရးေႂကြးၿမီမ်ား
က်ခံျခင္း၊

အာမခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊

အာမခံလက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္မ်ားဖန္တီးျ
ခင္း၊

ေခ်းေငြတစ္ရပ္ရပ္

ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အေရာင္းႏွင့္

ေရာင္းခ်ၿပီးျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း၊
တစ္စုတစ္စည္းတည္းေပါင္းစည္းျခင္း
သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊

ရရန္ပိုင္ခြင့္

အမ်ားစုအား

စီမံရွင္းထုတ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
အစရွိသည္တို႔ကို

မလုပ္ေဆာင္ပါဟု

UIG က IFC သို႔ ပဋိညာဥ္ျပဳပါသည္။
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ဥပေဒေရးရာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ
ျပင္ဆင္မႈ

အေပၚမူတည္၍

လုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း
သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

တို႔မလုပ္ေဆာင္ရန္ ပဋိညာဥ္ခံခ်က္ႏွင့္
(၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန ့
တြင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီးေနာက္ သံုးလႏွင့္
(၂) ကမ္းလွမ္းမႈ မတိုင္မီ အစုရွယ္ယာ
အေပါင္ထားရွိမႈအသစ္မ်ား
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ထပ္မံ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းတုိ႔
အပါအဝင္ IFC Credit Facility ပါ
အခ်ိဳ႕ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို UIG က
လိုက္နာမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္၊ UIG
အား ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္သ
က္ဆိုင္ေသာ
ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ UIG ၏
ေတာင္းဆိုခ်က္အရ၊ IFC သည္ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္

ဇြန္လ

၁၉

ရက္ေန႔တြင္

သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွားေစႏုိင္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၂)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)စာမ်က္ႏွာ(၉၆)၊အပိုင္း၃-၂-၅။အေရးႀကီး
ေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား

(MATERIAL

CONTRACTS)၊

IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာစာပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္း(မျပင္ဆင္မွီ)
IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ

ပထမအသုတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၈.၅

သန္းႏွင့္

ဒုတိယအသုတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၀ ၃.၀ သန္းအပါအဝင္ (IFC ထံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စြျဲ ဖင့္
"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"(ျပင္ဆင္ခ်က္) အရ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္း
ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ

ႏွစ္ႀကိမ္ခ၍
ြဲ ထုတ္ေပးမည့္ ဒုတိယအသုတ္ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀ သန္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအသုတ္၏ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂.၂

သန္း

ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ

သို႔မဟုတ္

ထိုထက္နည္းေသာပမာဏျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္း ႏွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ တူညီထားပါသည္။)

စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၅

သန္းပမာဏအထိ UIG သို႔ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ျပီးသည္။ သို႔ေသာ္ UIG သည္ IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ
အဆိုပါအသုတ္တစ္ခုစီတြင္

ေငြထုတ္ယူမႈတစ္ရပ္ထက္ပို၍

ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရပါ။

UIG

အေနျဖင့္

IFC

၏

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ၏ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းပမာဏကို
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး။ ဒုတိယအသုတ္အေနၿဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈

ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန ့တြင္ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ ့ေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုUIG မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို
ထုတ္ယူရရွိပါမည္။ IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG သို႔ ခြင့္ျပဳသည့္ ေႂကြးၿမီသက္တမ္းအရ၊ UIG သည္
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ဒုတိယအသုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၀ သန္းမွ က်န္ရွိေသာေခ်းေငြပံ့ပိုးမႈကို ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထက္
ေနာက္မက်ေစရဘဲ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက၊ IFC သည္ UIG ထံ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍ IFC
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG ၏ ေငြထုတ္ယူခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈
ရက္ေန႔ ရက္စျြဲ ဖင့္ IFC ထံမွ "ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ" ႏွင့္အညီ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၃ သန္းအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး
အခ်ိဳ႕ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို UIG မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈
သန္းကို ထုတ္ယူရရွိပါမည္။IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG သို႔ ခြင့္ျပဳသည့္ ေႂကြးၿမီသက္တမ္းအရ၊ UIG သည္
ဒုတိယအသုတ္ မွ က်န္ရွိေသာေခ်းေငြပံ့ပိုးမႈကို ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစရဘဲ
အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး

ပ်က္ကြက္ပါက၊

IFC

သည္

UIG

ထံ

အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍

IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG ၏ ေငြထုတ္ယူခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ သည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္
IFC

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ

ပထမအသုတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၈.၅

သန္းႏွင့္

ဒုတိယအသုတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၀ သန္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္းပမာဏအထိ UIG သို႔
ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး UIG သည္ IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္၏
သန္းပမာဏကို

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ဧၿပီလ

၂၁

ရက္ေန႔တြင္

ပထမအသုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅

ထုတ္ယူၿပီးျဖစ္ပါသည္။

UIG

အေနျဖင့္

IFC

၏

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ သန္းကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္
ဧၿပီလ

(၂၁)

ရက္ေန႔တြင္

ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး၊

"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"

ႏွင့္အညီ

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ

ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္

၁၈

ရက္ေန႔

ရက္စျြဲ ဖင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၃

IFC

ထံမွ

သန္းအနက္မွ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို UIG မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို
ထုတ္ယူရရွိပါမည္။IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG သို႔ ခြင့္ျပဳသည့္ ေႂကြးၿမီသက္တမ္းအရ၊ UIG သည္
ဒုတိယအသုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၀ သန္းမွ က်န္ရွိေသာေခ်းေငြပံ့ပိုးမႈကို ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထက္
ေနာက္မက်ေစရဘဲ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက၊ IFC သည္ UIG ထံ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍ IFC
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ UIG ၏ ေငြထုတ္ယူခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ သည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွားေစ

ႏုိင္ေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၃)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း (ျမန္မာမူ)၊
၅။အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား

စာမ်က္ႏွာ (၉၉)၊ အပိုင္း၃-၂-

(MATERIAL

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာစယပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္း(မျပင္ဆင္မွီ)
“X” = (ေျပာင္းလဲမႈပမာဏ x 100) / (ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုးႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈပမာဏ ေပါင္းျခင္း)
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CONTRACTS)၊IFC

“ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုး”

ဟုဆိုရာတြင္၊

သက္ဆုိင္ရာေငြသားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရပ္သည္

ပထမအသုတ္ေငြထုတ္မႈေန႔ရက္

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္) ၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လွ်င္၊ UIG ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးကို သက္ဆုိင္
ရာေလွ်ာ့ေစ်းႏႈန္းထားအား သုည ဒသမ ရွစ္ (၀.၈) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုေန႔ရက္ၿပီးေနာက္တြင္မွ ေပၚေပါက္လွ်င္ သုည
ဒသမ ခုနစ္ (၀.၇) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
X = (Y x ၁၀၀) / (Y ႏွင့္ CO က်င့္သံုး၍ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ ကုမၸဏီ၏
စုစုေပါင္းအစုရွယ္ယာမ်ား ေပါင္းျခင္း)
ေယဘုယ်အားျဖင့္ IFC သည္ ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ၅%မွ ၂၀%ၾကား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားပါသည္။IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ
ျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္းအတြက္

လုပ္ငန္းစု၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား - ေငြသားစီးဆင္းမႈတြင္ၾကည့္ပါ။)
ျပင္ဆင္ခ်က္
“X” = (ေျပာင္းလဲမႈပမာဏ x 100) / (ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုးႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈပမာဏ ေပါင္းျခင္း)
“ေျပာင္းလဲမႈတန္ဖိုး”

ဟုဆိုရာတြင္၊

သက္ဆုိင္ရာေငြသားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရပ္သည္

ပထမအသုတ္ေငြထုတ္မႈေန႔ရက္

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္) ၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လွ်င္၊ UIG ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးကို သက္ဆုိင္
ရာေလွ်ာ့ေစ်းႏႈန္းထားအား သုည ဒသမ ရွစ္ (၀.၈) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုေန႔ရက္ၿပီးေနာက္တြင္မွ ေပၚေပါက္လွ်င္ သုည
ဒသမ ခုနစ္ (၀.၇) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
X = (Y x ၁၀၀) / (Y ႏွင့္ CO က်င့္သံုး၍ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ ကုမၸဏီ၏
စုစုေပါင္းအစုရွယ္ယာမ်ား ေပါင္းျခင္း)
IFC

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

ျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္းအတြက္

လုပ္ငန္းစု၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏အခ်က္အလက္မ်ား - ေငြသားစီးဆင္းမႈတြင္ၾကည့္ပါ။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွား

ေစႏုိင္ေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၄)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

၅။အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း

(ျမန္မာမူ)၊အပိုင္း၃-၂-

(MATERIAL CONTRACTS)၊IFC ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္

စာမ်က္ႏွာ(၁၀၂)၊ဒုတိယစာပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္း(မျပင္ဆင္မွီ)
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ဥပေဒေရးရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ ျပင္ဆင္မႈအေပၚ မူတည္၍၊အထက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္
(၂) ႏွင့္ (၄) တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈမ်ားအား စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳျခင္း၊ (၁) ၂၀၁၈
ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန ့ တြင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီးေနာက္ သံုးလႏွင့္ (၂) ကမ္းလွမ္းမႈမတိုင္မီ အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈ
အသစ္မ်ား

ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းတုိ႔
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အပါအဝင္

IFC

Credit

Facility

ပါ

အခ်ိဳ႕ေသာ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို UIG က လိုက္နာမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ IFC သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန တြင္
သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ IFC က စြန္႔လႊတ္ရန္ သေဘာတူညီသည့္အေလ်ာက္၊
Group မွ ေပးအပ္မည့္ အစုရွယ္ယာ အေပါင္ထားရွိမႈ အသစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ UIG အား
ကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ UIG ၏
ေတာင္းဆိုခ်က္အရ၊ IFC သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉
ရက္ေန႔တြင္ IFC က စြန္႔လႊတ္ရန္ သေဘာတူညီသည့္အေလ်ာက္၊ Group မွ ေပးအပ္မည့္ အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈ
အသစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္
လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ဥပေဒေရးရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ ျပင္ဆင္မႈအေပၚ မူတည္၍၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ အပိုဒ္
(၂) ႏွင့္ (၄) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈမ်ားအား စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳျခင္း၊ (၁)
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇြန္လ

၁၉

ရက္ေန႔တြင္

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးၿပီးေနာက္

သံုးလႏွင့္

(၂)

ကမ္းလွမ္းမႈ

မတိုင္မီ

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈ အသစ္မ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေစျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ IFC Credit Facility ပါ
အခ်ိဳ႕ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို UIG က လိုက္နာမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္၊ UIG အား ကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ခံအျဖစ္
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ UIG ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ၊ IFC သည္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္သေဘာတူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ IFC က စြန္႔လႊတ္ရန္
သေဘာတူညီသည့္အေလ်ာက္၊

Group

မွ

ေပးအပ္မည့္

အစုရွယ္ယာအေပါင္ထားရွိမႈ

အသစ္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွားေစႏုိင္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၅)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း (ျမန္မာမူ)၊ အပိုင္း၃-၃-၂။ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရး
အေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ စာမ်က္ႏွာ (၁၁၀)၊ “အေၾကြးတင္ရွိမႈအေျခအေန”စာပိုဒ္အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
အေၾကြးတင္ရွိမႈအေျခအေန

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔.ရက္

(Latest

Practicable

Date

)

အရ

လုပ္ငန္းစုစာရင္းဇယားေပၚတြင္အေျခခံ၍ IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈမွ ေရရွည္ေခ်းေငြသည္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄,၄၁၅.၈
သန္းျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏အျမင္အရ

လက္ရွိဟိုတယ္မ်ား၏

ခိုင္မာေသာ

ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈႏွင့္ဟိုတယ္အသစ္ ခ်ဲ႕ထြင္ေသာစီမံခ်က္မ်ားမွ ၈ႏွစ္စာ ၁၀ ႏွစ္စာ IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ
အေပၚႏွစ္စဥ္အရစ္က်ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာေပးဆပ္ႏိုင္မည္ဟု အျမင္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္
IFC သည္ ေခ်းေငြအားလံုး သို႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား (တာ၀န္တရပ္ အေနျဖင့္မဟုတ္ပဲ)ကုမၸဏီ သို႔ UIG၏အစုရွယ္ယာ
အျဖစ္

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

ကုမၸဏီေရရွည္အေၾကြးတင္ရွိမႈကို
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

“

၂.၀အထိေျပာင္းလဲခြင့္ရွိပါသည္။

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။

အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ “ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါသည္။
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ကုမၸဏီ၏

ထိုသို႔ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္လည္း
IFC

သို႔

ေရရွည္တာ၀န္ရွိမႈမ်ား

ကုမၸဏီ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

-

IFC

IFC

မွ

ထိုသို႔ေျပာင္းလဲျခင္း

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။

ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွမႈ

ကုမၸဏီ၏

အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္

IFC

ကို

က်င့္သံုးခဲ

သို႔

့လွ်င္

ကုမၸဏီ၏ေရရွည္အေၾကြးတင္ရွိမႈကို

ေရရွည္တာ၀န္ရွိမႈမ်ား

ကုမၸဏီ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

-

IFC

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

“

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈတြင္

“

ၾကည့္ရူႏိုင္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္

အေၾကြးတင္ရွိမႈအေျခအေန

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔.ရက္

(Latest

Practicable

Date

)

အရ

လုပ္ငန္းစုစာရင္းဇယားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈေအာက္မွ ေရရွည္ေခ်းေငြသည္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း
၁၄,၄၁၅.၈ သန္းျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏အျမင္အရ လက္ရွိဟိုတယ္မ်ား၏ ခိုင္မာေသာ
ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈႏွင့္ဟိုတယ္အသစ္

ခ်ဲ႕ထြင္ေသာစီမံခ်က္မ်ားမွ

၁၀

ႏွစ္စာ

IFC

ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ

အေပၚႏွစ္စဥ္အရစ္က်ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာေပးဆပ္ႏိုင္မည္ဟု အျမင္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္
IFC သည္ ေခ်းေငြအားလံုး သို႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား (တာ၀န္တရပ္ အေနျဖင့္မဟုတ္ပဲ) ကုမၸဏီ သို႔ မဟုတ္
UIG၏အစုရွယ္ယာ အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂.၀အထိေျပာင္းလဲခြင့္ရွိပါသည္။ IFC မွ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲျခင္း
ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွမႈ ကို က်င့္သံုးခဲ ့လွ်င္ ကုမၸဏီ၏ေရရွည္အေၾကြးတင္ရွိမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ IFC သို႔
ေရရွည္တာ၀န္ရွိမႈမ်ား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို “ အပိုင္း၃။အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀သည့္ ကုမၸဏီ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ “ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွားေစႏုိင္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၆)
(၁)၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ

အလားအလာညႊန္းတမ္း

(ျမန္မာမူ)၊အပိုင္း၄-၆။

ေကာ္ပုိရိတ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္(CORPORATE GOVERNANCE) စာမ်က္ႏွာ (၁၂၂) ၏ ဒုတိယစာပိုဒ္ေအာက္ဆံုး၌ ျဖည့္စြက္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုတ္အဖြ႕ဲ သို႔လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ

(၃)

ဦးခန္႔ထားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယင္းလြတ္လပ္ေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ားမွာခို္င္မာလြတ္လပ္ေသာအျမင္ျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အစုရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ေသာရွယ္
ယာရွင္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုေကာင္းမြန္ေသာအျမင္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္စြမ္းရည္ျပည့္ဝၿပီးလြတ္လပ္ေသာဒါ
ရိုက္မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္

ဤကိစၥသည္အေရးၾကီးသည္ဟုဘုတ္အဖြဲ႕
(Latest

Practicable

Date)

ကယူဆျခင္းမွာ

အထိခန္႔ထားေသာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ အဆိုျပဳထားသူမ်ားသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္(Latest

38

Practicable

Date)

အထိကၽြႏု္ပ္တို႔ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔သည္

လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာမ်ားခန္႔အပ္ေရးအတြက္သင့္ေတာ္ေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါလြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ(၂)ဦးအား၂၀၁၈ခုႏွစ္ျသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။
(၁) ဦးေက်ာ္ပိုင္
ဦးေက်ာ္ပိုင္သည္

ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္

ႏွင့္

ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွဥပေဒဘြဲ႕ကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခ့ဲၿပီး ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္ Serge Pun & Associates
(Myanmar) Limited ႏွင့္ First Myanmar Investment Company Limited ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနခြတ
ဲ ြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။

ဒုဥကၠဌအျဖစ္

႐ိုးမဘဏ္လီမိတက္ႏွင့္၊

Yoma

Strategic

Holding

Ltd.

တြင္

ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္၂၀၀၆ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။
(၂) ေဒၚသီတာေအး
ေဒၚသီတာေအးသည္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈတို႔တြင္
KBZ

Group

ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊

၁၀ႏွစ္

ေႂကြးၿမီႏွင့္

အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈ၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ေက်ာ္ၾကာအေတြ႕အၾကံဳရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။လက္ေထာက္ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္

တြင္လည္ေကာင္း၊

ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္

KBZSC

Securities

(Myanmar)

တြင္လည္ေကာင္း၊

ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္ Temasek Holdings-backed Dymon Asia Private Equity Southeast Asia Fund in
Singapore၊ Deal Structuring and Portfolio Manager အျဖစ္လည္ေကာင္း၊ LNG Assets at Shell Eastern
Petroleum in Singapore၊ Engagement Manager at AT Kearney၊ တြဘ
ဲ က္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္ Standard
Chartered Bank (Singapore) ၌လည္ေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ေဒၚသီတာေအးသည္ University of
Oxford (UK) ႏွင့္ Massachusetts Institute of Technology (USA) တို ့မွ ဘြဲ ့မ်ားကိုရရွိခဲ့ပါသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုတ္အဖြ႕ဲ သို႔

လြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ

(၃)

ဦးခန္႔ထားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယင္းလြတ္လပ္ေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ားမွာခို္င္မာလြတ္လပ္ေသာအျမင္ျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အစုရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ေသာရွယ္
ယာရွင္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုေကာင္းမြန္ေသာအျမင္ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္စြမ္းရည္ျပည့္ဝၿပီးလြတ္လပ္ေသာဒါ
ရိုက္မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ဤကိစၥသည္အေရးၾကီးသည္ဟုဘုတ္အဖြဲ႕ကယူဆျခင္းမွာေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရ
က္

(Latest

Practicable

Date)

အထိခန္႔ထားေသာ

အဆိုျပဳထားသူမ်ားသာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ

ေနာက္ဆံုးတင္သြင္းသည့္ေန႔ရက္(Latest

Practicable

Date)အထိကၽြႏု္ပ္တို႔ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔သည္
ေအာက္ေဖၚျပပါလြတ္လပ္ေသာဒါရိုက္တာ(၂)ဦးအား၂၀၁၈ခုႏွစ္ျသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။
(၁) ဦးေက်ာ္ပိုင္
ဦးေက်ာ္ပိုင္သည္

ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္

ႏွင့္

ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွဥပေဒဘြဲ႕ကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခ့ဲၿပီး ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္ Serge Pun & Associates
(Myanmar) Limited ႏွင့္ First Myanmar Investment Company Limited ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနခြတ
ဲ ြင္
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တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။

ဒုဥကၠဌအျဖစ္

႐ိုးမဘဏ္လီမိတက္ႏွင့္၊

Yoma

Strategic

Holding

Ltd.

တြင္

ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္၂၀၀၆ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။
(၂) ေဒၚသီတာေအး
ေဒၚသီတာေအးသည္

ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊

ေႂကြးၿမီႏွင့္

အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈ၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ႏွင့္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈတို႔တြင္ ၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာအေတြ႕အၾကံဳရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။လက္ေထာက္ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္
KBZ

Group

တြင္လည္ေကာင္း၊

ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္

KBZSC

Securities

(Myanmar)

တြင္လည္ေကာင္း၊

ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္ Temasek Holdings-backed Dymon Asia Private Equity Southeast Asia Fund in
Singapore၊ Deal Structuring and Portfolio Manager အျဖစ္လည္ေကာင္း၊ LNG Assets at Shell Eastern
Petroleum in Singapore၊ Engagement Manager at AT Kearney၊ တြဘ
ဲ က္ၫႊန္ၾကားေရးမႈးအျဖစ္ Standard
Chartered Bank (Singapore) ၌လည္ေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ေဒၚသီတာေအးသည္ University of
Oxford (UK) ႏွင့္ Massachusetts Institute of Technology (USA) တို ့မွ ဘြဲ ့မ်ားကိုရရွိခဲ့ပါသည္။
<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဦးေက်ာ္ပိုင္ႏွင့္ ေဒၚသီတာေအးတို႔အားတစ္သီးပုဂၢလဒါ႐ိုက္တာမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ရန္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုအသိေပးရန္

ဘုတ္အဖြဲ႕က

ဆႏၵရွိပါသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၇)
(၁)၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း (ျမန္မာမူ) စာမ်က္ႏွာ (၁၅၈)၊အပိုင္း ၆၄။

ေနာက္ဆက္တျြဲ ဖစ္ရပ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ ေအာက္ရိွဒုတိယစာပိုဒ္ အစားျပင္ဆင္ျခင္း။

မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
IFC ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္ (Credit Facility Agreement) အရ ဒုတိယအရစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃သန္းမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ
အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂.၂သန္းကို

၂၀၁၈ခုႏွစ္

၀.၈သန္းကိုUIG

မွ

ေဖေေဖာ္၀ါရီလ

၂ရက္ေန႔တြင္ေပးေခ်ခဲ့ျပီးက်န္ရွိေနေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ျပည့္စံုစြာေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္

ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ

၁၈

ရက္ေန႔ရက္စျြဲ ဖင့္

IFC

ထံမွ

"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"

ႏွင့္အညီ

ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၂

ရက္ေန႔တြင္

ပထမအႀကိမ္ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

UIG

မွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို ထုတ္ယူရရွိပါမည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္
၂၀၁၈

ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ

၁၈

ရက္ေန႔ရက္စျြဲ ဖင့္

IFC

ထံမွ

"ဒုတိယအသုတ္ကတိကဝတ္ျပဳစာ"

ႏွင့္အညီ

ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းအနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ သန္း ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၂

ရက္ေန႔တြင္

ပထမအႀကိမ္ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးမွသာလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၈ သန္းကို ထုတ္ယူရရွိပါမည္။
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UIG

မွ

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
ဤတည္းျဖတ္

ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို

အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္

အထင္ျမင္မွားေစႏုိင္ေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

မပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တိက်၊ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၈)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔စပ
ြဲ ါ အလားအလာညႊန္းတမ္း(ျမန္မာမူ)စာမ်က္ႏွာ(၂) ပံုစံ(ခ)အားျပင္ဆင္ျခင္း။
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
တာ၀န္ခံ၍တဆင့္ျဖန္႕ခ်ီေရာင္းခ်မည့္

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ၏

Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊

ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအမည္(Financial Adviser)

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အမ်ားျပည္သူသို့
အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းျချခင္းအတြက္
ဘ႑ာေရးအၾကံေပးအမည္(Financial Adviser)

ျပင္ဆင္ခ်က္
အမ်ားျပည္သူသို့

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

အစုရွယ္ယာကမ္းလွမ္းေရာင္းျချခင္းအတြက္

Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊

ဘ႑ာေရးအၾကံေပးအမည္(Financial Adviser)

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

<ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းရင္း>
“Financial

Adviser

to

the

public

offering”

၏

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အလားအလာၫႊန္းတမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
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ဘာသာျပန္တြင္

စာစီစာ႐ိုက္မွားယြင္းမႈအား

ျပင္ဆင္ခ်က္္ အမွတ္ (၂၉)
မူလစာပိုဒ္(မျပင္ဆင္မွီ)
အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ အမည္

:

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ကိုယ္စားျပဳသူ၏အမည္ႏွင့္ ရာထူး

:

ဦး၀င္းေအာင္
ဥကၠဌ

အလားအလာညႊန္းတမ္းတင္သြင္းသည့္ ေန ့စြဲ

:

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၅ ရက္

ကနဦး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ ေန႔စြဲ

:

မသက္ဆိုင္ပါ။

:

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန ့

:

အမွတ္ ၁၀၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊

အတည္ျပဳသည္ ့ ေန႔စြဲ
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ရံုးလိပ္စာ

မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

:

ဖုန္းနံပါတ္

:

အထက္ေဖာ္ျပပါ ရံုးလိပ္စာ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
+၉၅ - ၉ - ၈၉၉၀၄၄၀၇၇, +၉၅ - ၉ - ၈၉၉၀၄၄၀၈၈, +
၉၅ - ၉ -၈၉၉၀၄၄၀၉၉

ဖက္စ္

:

+၉၅-၁-၆၅၇၆၉၀

အီးေမး(လ္)

:

info@amataholding.com

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

http://www.amataholding.com

တာ၀န္ခံ၍တဆင့္ျဖန္႕ခ်ီေရာင္းခ်မည့္

:

KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ၏

Strand Square၊ အမွတ္ (၅၃)၊ ကမ္းနားလမ္း၊

အမည္(Financial Adviser)

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏

:

ဥပေဒအႀကံေပးအမည္

Allen & Gledhill (Myanmar) Co., Ltd
Junction City Tower.
အမွတ္ ၁၈-၀၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊
ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္

ကုမၸဏီ၏

:

Khin Su Htay & Associates

42

စာရင္းစစ္အမည္

အခန္းအမွတ္ ၅၊ တိုက္အမွတ္ ဂ/၁၊ ေျမညီထပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊
Yuzana

Highway

Complex၊

ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏အၿမဲ

:

အသံုးျပဳမည့္ဘဏ္

ကေမာၻဇဘဏ္ လီမိတက္
အမွတ္(၆၁၅/၁)၊

ျပည္လမ္း၊

ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္
အမွတ္

(၁၅၁)၊

Complex၊

၀ါးတန္းလမ္း၊

လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္၊

Myawaddy

Luxury

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ျပင္ဆင္ခ်က္
အစုရွယ္ယာမ်ားထုတ္ေဝသည့္ကုမၸဏီ၏ အမည္

:

အမတဟိုး(လ္)ဒင္း အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ကုမၸဏီလီမိတက္

ကိုယ္စားျပဳသူ၏အမည္ႏွင့္ ရာထူး

:

ဦး၀င္းေအာင္
ဥကၠဌ

အလားအလာညႊန္းတမ္းတင္သြင္းသည့္ ေန ့စြဲ

:

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၅ ရက္

ကနဦး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ ေန႔စြဲ

:

မသက္ဆိုင္ပါ။

:

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန ့

:

အမွတ္ ၁၀၊ အင္းယားရိပ္သာလမ္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊

အတည္ျပဳသည္ ့ ေန႔စြဲ
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ရံုးလိပ္စာ

မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

:

ဖုန္းနံပါတ္

:

အထက္ေဖာ္ျပပါ ရံုးလိပ္စာ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
+၉၅ - ၉ - ၈၉၉၀၄၄၀၇၇, +၉၅ - ၉ - ၈၉၉၀၄၄၀၈၈, +
၉၅ - ၉ -၈၉၉၀၄၄၀၉၉

ဖက္စ္

:

+၉၅-၁-၆၅၇၆၉၀

အီးေမး(လ္)

:

info@amataholding.com
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