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၁။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈတြင ္ တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ွိက္၍ျဖစ္ေစ အက်ိွဳးစီးပြား သိသာထင္ရွားစြာ ပါ၀င္ေသာ အျခား 

ပုဂ ိွဳလ္မ်ားေဖာ္ျပရန-္ 

 (က) ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏသူမွ ရရွိမည္အ အျမတ္ေငြ၏ ၁၀%ာႏွင္အ အထက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင္အရွိသည္အ သို႔မဟုတ္   

 ထိန္းခ်ွဳပ္ခြင္အ ရွိသည္အ လုပ္ငန္း၏- 

 

(၁) အမည ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၇% 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၅% 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     (Incorporated in British Virgin Island)-၄၈% 

(၂) ဆက္သြယ္ရမည္အ လိပ္စာ (၁) 313, CP Tower Building, Silom Road, Kwaeng Silom, Khet 

Bangrak, Bangkok, Thailand. 

(၂) 97, Yenchit Road, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand. 

(၃) P.O.Box 957,Offshore Incorporation Centre,Road 

     Town, Tortola, British Virgin Islands. 

(၃) မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

      ကမုၸဏီ မတွပ္ံုတငအ္မတွ ္ ၀၁၀၅၅၃၅၁၀၂၆၈၆ 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     ကမုၸဏီ မတွပ္ံုတငအ္မတွ ္၀၁၀၅၅၁၀၀၀၂၄၈၃ 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     ကမုၸဏီ မတွပ္ံုတငအ္မတွ ္၁၅၅၅၇၆ 

 တစ္ဦးထက္ ပိုပါက ေနာက္ဆက္တြြဲျဖငအ္ ေဖာ္ျပရန)္ 

 

 (ခ) ခြင္အျပွဳမညအ္ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္သည္အ လက္ေအာက္ခံ  

 ကုမၸဏီမ်ားရွိလွ်င ္အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရန-္ 

   

(၁)  မရွ ိ

(၂)  

(၃)  

 

 

၂။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ၏ အဓိကတည္ေနရာ ဥးီပိငုအ္မတွ ္၁၃၉၊ ၁၄၀၊ ၁၄၁/၁၊ ၁၄၁/၂၊ ၁၄၃၊ ၁၄၄၊ ကြငး္အမတွ ္
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သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာမ်ား ၃၁၀(ဇးီေတာအေရ႕ွကြငး္)၊ ဇးီေတာေက်းရြာအပုစ္၊ု ဘတုလင ္

ျမွိဳ႕နယ၊္  မံုရြာခရိငု၊္ စစက္ို္ငး္တုိငး္ ေဒသႀကးီ။ 

၃။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းျပွဳလုပမ္ည္အ 

က႑ာႏွင္အ ေဆာင္ရြက္မည္အ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က ္

ဝကေ္မြးျမဴေရာငး္ခ်ျခငး္လပုင္နး္ 

၄။ အဆိုျပွဳထားေသာ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ ပမာဏ 

(ျမန္မာက်ပ ္ာႏွင္အ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

တို႔ျဖင္အေဖာ္ျပရန)္ 

က်ပ ္၄,၆၅၇,၄၀၇,၄၅၅ 

ညမီွ်ေသာအေမရကိန ္ေဒၚလာ ၃,၃၂၆,၇၂၀ 

(Exchange rate 1 US$ = MMK 1,400)  

 

၅။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈအေကာင္အထညေ္ဖာ္မည္အ ခန္႔မွန္းအခ်ိနဇ္ယား အပါအ၀င ္အစီအစဥ ္ေဖာ္ျပခ်က္- 

 

(က) တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သို႔မဟုတ္ 

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ာႏွစ္၊လတို႔ျဖင္အ ေဖာ္ျပရန)္ 

တစာွ္ႏစ ္(ဇနန္၀ါရမ ၂၀၂၁ ္ ွဒမဇငဘ္ာ ၂၀၂၁) 

(ခ) စီးပြားျဖစ္စတင္မည္အကာလ 

(ာႏွစ္၊ လတို႔ျဖင္အ ေဖာ္ျပရန)္  

ဇနန္၀ါရမ ၂၀၂၂ 

၆။ ခန္႔ထားမည္အ အလုပ္သမားဦးေရ- 

 

(က) ျပည္တြင္း ၂၂ 

(ခ) ျပည္ပ (ပညာရွင/္ကၽြမ္းက်င္သူ) - 

 

၇။ ျပည္ပမ ွ ျပည္တြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာမည္အ မတည္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင္အ 

 ယူေဆာင္မႈပမာဏ (Capital in-Cash)၊ ရင္းနွီးပစၥည္း အျဖစ္ယေူဆာင္လာမည္အ ရင္းာႏွီးေငြပမာဏ  (Capital 

 in-Kinds)တို႔အား တိက်စြာ ခြြဲျခားသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေပးရန္ (ျမန္မာက်ပ ္ ာႏွင္အအေမရိကန္ ေဒၚလာ 

 တို႔ျဖင္အေဖာ္ျပရန)္- 

 

(က) ေငြသားျဖငအ္ ယူေဆာင္မႈပမာဏ  

(ခ) ပစၥည္းျဖင္အ ယူေဆာင္လာမည္အ  

ရင္းာႏွီးေငြ ပမာဏ 

 

 

မွတ္ခ်က္။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏသူသည္ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈာွႏင္အ သက္ဆိုင္ေသာ လွ်ိွဳ႕၀ွက္ထနိ္းသိမ္းရမညအ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းမွ ေရွာငၾ္ကဥ္ရန ္ေကာ္မရွင္ထ ံတင္ျပေတာင္းဆိုာႏိုင္သည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာကထ္ားသူမွ ေပးအပ္သည္အ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း 

အာမခံပါသည္။ 

  



ပုံစံ(၂)  
 

12 

Myanmar C.P Livestock Co., Ltd. 
    

 

 ဤအဆိုျပွဳခ်က္တြင္ ခြင္အျပွဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မ ွ စိစစ္ရာ၌ လုိအပ္သည္အ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေလွ်ာက္ထားသူကေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆိုျပွဳခ်ကက္ို ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိစစ္ရာ၌ မလိုလားအပ္သည္အ 

ောွႏာင္အောႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚာုိႏင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက ္နားလည္ပါသည္။ 

 

 ျမန္မာာုိႏင္င ံ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္နွံမႈ ေကာမရွင္မွ ခ်မွတ္သည္အ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

၀န္ခံကတိျပွဳအပ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

  ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္ 

      အမည ္Mr. Uthai Tantipimolphan  

      ရာထူး  Managing Director    

      ဌာန/ကုမၸဏီတံဆိပ္     

ရက္စြြဲ- 
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အဆိျုပွဳရငး္ာီွႏးျမွွဳပာံွ္ႏမႈ လပုင္နး္အက်ဥး္ခ်ွဳပ ္(နညး္ပညာ ဥပေဒ ၃၈) 

 

၁။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈတြင ္ တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ွိက္၍ျဖစ္ေစ အက်ိွဳးစီးပြား သိသာထင္ရွားစြာ ပါ၀င္ေသာ အျခား 

ပုဂ ိွဳလ္မ်ားေဖာ္ျပရန-္ 

 (က) ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏသူမွ ရရွိမည္အ အျမတ္ေငြ၏ ၁၀%ာႏွင္အ အထက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင္အရွိသည္အ သို႔မဟုတ္   

 ထိန္းခ်ွဳပ္ခြင္အ ရွိသည္အ လုပ္ငန္း၏- 

 

(၁) အမည ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၇% 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     (Incorporated in Thailand)-၂၅% 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     (Incorporated in British Virgin Island)-၄၈% 

(၂) ဆက္သြယ္ရမည္အ လိပ္စာ (၁) 313, CP Tower Building, Silom Road, Kwaeng Silom, Khet 

Bangrak, Bangkok, Thailand. 

(၂) 97, Yenchit Road, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand. 

(၃) P.O.Box 957,Offshore Incorporation Centre,Road 

     Town, Tortola, British Virgin Islands. 

(၃) မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

      ကမုၸဏီ မတွပ္ံုတငအ္မတွ ္ ၀၁၀၅၅၃၅၁၀၂၆၈၆ 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     ကမုၸဏီ မတွပ္ံုတငအ္မတွ ္၀၁၀၅၅၁၀၀၀၂၄၈၃ 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     ကမုၸဏီ မတွပ္ံုတငအ္မတွ ္၁၅၅၅၇၆ 

 တစ္ဦးထက္ ပိုပါက ေနာက္ဆက္တြြဲျဖငအ္ ေဖာ္ျပရန)္ 

 

 (ခ) ခြင္အျပွဳမညအ္ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္သည္အ လက္ေအာက္ခံ  

 ကုမၸဏီမ်ားရွိလွ်င ္အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရန-္ 

   

(၁)  မရွ ိ

(၂)  

(၃)  
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၂။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ၏ အဓိကတည္ေနရာ 

သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာမ်ား 

ဥးီပိငုအ္မတွ ္၂/၂, ၂/၃, ၂/၄, ၃/၁, ၃/၂, ၃/၃, ၃/၄, ၃/၅, ၃/၆, 

၃/၇, ၃/၈၊ ကြငး္အမတွ ္ ၁၄၂၈ (သးီပငက္န)္၊ ျမငး္စိငုး္ 

ေက်းရြာအပုစ္၊ု တတံားဥးီ ျမွိဳ႕နယ၊္ ေက်ာကဆ္ညခ္ရုိင၊္ 

မာႏ ေလးတုိငး္ေဒသႀကးီ။ 

၃။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းျပွဳလုပမ္ည္အ 

က႑ာႏွင္အ ေဆာင္ရြက္မည္အ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က ္

ဝကေ္မြးျမဴေရာငး္ခ်ျခငး္လပုင္နး္ 

၄။ အဆိုျပွဳထားေသာ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ ပမာဏ 

(ျမန္မာက်ပ ္ာႏွင္အ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

တို႔ျဖင္အေဖာ္ျပရန)္ 

က်ပ ္၄,၅၅၉,၆၅၁,၆၂၅ 

(ညမီွ်ေသာ အေမရကိန ္ေဒၚလာ ၃,၂၅၆,၈၉၅) 

(Exchange rate 1 US$ = MMK 1,400) 

 

၅။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈအေကာင္အထညေ္ဖာ္မည္အ ခန္႔မွန္းအခ်ိနဇ္ယား အပါအ၀င ္အစီအစဥ ္ေဖာ္ျပခ်က္- 

 

(က) တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သို႔မဟုတ္ 

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ာႏွစ္၊လတို႔ျဖင္အ ေဖာ္ျပရန)္ 

တစာွ္ႏစ ္(ဇနန္၀ါရ ီ၂၀၂၁ မ ွဒဇီငဘ္ာ ၂၀၂၁)  

(ခ) စီးပြားျဖစ္စတင္မည္အကာလ 

(ာႏွစ္၊ လတို႔ျဖင္အ ေဖာ္ျပရန)္ 

ဇနန္၀ါရ ီ၂၀၂၂ 

၆။ ခန္႔ထားမည္အ အလုပ္သမားဦးေရ- 

 

(က) ျပည္တြင္း ၂၂ 

(ခ) ျပည္ပ (ပညာရွင/္ကၽြမ္းက်င္သူ) မရွ ိ

၇။ ျပည္ပမ ွ ျပည္တြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာမည္အ မတည္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင္အ 

 ယူေဆာင္မႈပမာဏ (Capital in-Cash)၊ ရင္းနွီးပစၥည္း အျဖစ္ယေူဆာင္လာမည္အ ရင္းာႏွီးေငြပမာဏ  (Capital 

 in-Kinds)တို႔အား တိက်စြာ ခြြဲျခားသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေပးရန္ (ျမန္မာက်ပ ္ ာႏွင္အအေမရိကန္ ေဒၚလာ 

 တို႔ျဖင္အေဖာ္ျပရန)္- 

 

(က) ေငြသားျဖငအ္ ယူေဆာင္မႈပမာဏ - 

(ခ) ပစၥည္းျဖင္အ ယူေဆာင္လာမည္အ  

ရင္းာႏွီးေငြ ပမာဏ 

- 

 

မွတ္ခ်က္။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏသူသည္ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈာွႏင္အ သက္ဆိုင္ေသာ လွ်ိွဳ႕၀ွက္ထနိ္းသိမ္းရမညအ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းမွ ေရွာငၾ္ကဥ္ရန ္ေကာ္မရွင္ထ ံတင္ျပေတာင္းဆိုာႏိုင္သည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာကထ္ားသူမွ ေပးအပ္သည္အ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း 

အာမခံပါသည္။ 

  



ပုံစံ(၂)  
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Myanmar C.P Livestock Co., Ltd. 
 

 

 ဤအဆိုျပွဳခ်က္တြင္ ခြင္အျပွဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မ ွ စိစစ္ရာ၌ လုိအပ္သည္အ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေလွ်ာက္ထားသူကေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆိုျပွဳခ်ကက္ို ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိစစ္ရာ၌ မလိုလားအပ္သည္အ 

ောွႏာင္အောႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚာုိႏင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက ္နားလည္ပါသည္။ 

 

 ျမန္မာာုိႏင္င ံ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္နွံမႈ ေကာမရွင္မွ ခ်မွတ္သည္အ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

၀န္ခံကတိျပွဳအပ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

                 ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္ 

      အမည ္Mr. Uthai Tantipimolphan  

      ရာထူး  Managing Director    

      ဌာန/ကုမၸဏီတံဆိပ္     
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အဆ ိုျပဳရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလိုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (နည္းဥပေဒ ၃၈) 

၁။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈတြင္ တ ိုက္႐ို ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္  ္ိုက္၍ျဖစ္ေစ အက် ဳးစီးပြားသ သာထင္ရွားစြာ ပါ္င္ေသာ 
အျခားပိုဂ  ဳလ္မ်ားေဖာ္ျပရန္-  

(က) ရင္းႏီွးျမွဳပ္နံွသူမွ ရ႐ွို မည့္ အျမတ္ေငြ၏ ၁၀% ႏွင့္အထက္က ိုပ ိုင္ဆ ိုင္ခြင့္႐ွို သည့္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ထ န္းခ်ဳပ္ခြင့္႐ွို သည့္ လိုပ္ငန္း၏- ေနာက္ဆက္တဲြ (၃) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည ္

(၁) အမည္     Wi Heita Company Limited    

(၂) ဆက္သြယ္ရမည့္လ ပ္စာ  အမွတ္ ၁၀၄၊ စမး္ေခ်ာငး္လမး္၊ ႐ိုွင္ေစာပိုရပ္ကြက္၊  

     စမး္ေခ်ာငး္ၿမ ဳ ႕နယ္၊ ရန္ကိုန္တ ိုငး္ေဒသႀကီး။   

(၃) မွတ္ပံိုတင္အမွတ္  ကိုမၸဏီမွတ္ပံိုတင္အမွတ္ ၁၂၅၀၇၄၈၂၀   

  (တစ္ဦးထက္ပ ိုပါကေနာက္ဆက္တြျဲဖင့္ေဖာ္ျပရန္) 

(ခ) ခြင့္ျပဳမည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလိုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တ ိုက္ရ ိုက္ပါ္င္သည့္ လက္ေအာက္ခံ 
ကိုမၸဏီမ်ားရွ လွ်င္ အဆ ိုပါကိုမၸဏီမ်ား၏ အမည္က ိုေဖာ္ျပရန္- 

 (၁)             

(၂)            

(၃)            

၂။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ၏ အဓ ကတည္ေနရာ သ ို႔မဟိုတ္ အမွတ္ ၁၀၄၊ စမး္ေခ်ာငး္လမး္၊ ႐ိုွင္ေစာပိုရပ္ကြက္၊  

တည္ေနရာမ်ား     စမး္ေခ်ာငး္ၿမ ဳ ႕နယ္၊ ရန္ကိုန္တ ိုငး္ေဒသႀကီး။   

             

၃။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လိုပ္ငန္းျပဳလိုပ္မည့္ က႑ႏွင့္ အေဆာက္အအံိုတည္ေဆာက္၍ တ ိုက္ခန္းမ်ား   

ေဆာင္ရြက္မည့္စီးပြားေရးလိုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ ေရာငး္ခ်ျခငး္ႏွင့္ ငွားရမး္ျခငး္လိုပ္ငနး္    

(Service Apartment)     

      



      

၄။ အဆ ိုျပဳထားေသာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏ  က်ပ္သနး္ ၆၀၁၀/-      

(ျမန္မာက်ပ္ႏွင့္ အေမရ ကန္ေဒၚလာတို ႔  (က်ပ္သနး္ေပါငး္ ေျခာက္ေထာင့္တစ္ဆယ္တ တ )  

ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္)            

၅။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ခန္႔မွန္းအခ် န္ဇယားအပါအ္င္ အစီအစဥ္ေဖာ္ျပခ်က္- 

(က) တည္ေဆာက္ေရးကာလသ ို႔မဟိုတ ္ ၁ ႏွစ္ (၁၂ လ)      

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ႏွစ္၊လတ ို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္) 

 (ခ) စီးပြားျဖစ္စတင္မည့္ကာလ         

(ႏွစ္၊လတ ို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္) 

၆။ ခန္႔ထားမည့္အလိုပ္သမားဦးေရ- 

 (က) ျပည္တြင္း    ၃၀ ဦး       

 (ခ) ျပည္ပ(ပညာရွင္/ကၽြမ္းက်င္သ)ူ         

၇။ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသ ို႔ယူေဆာင္လာမည့္ မတည္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္ ယူေဆာင္မႈ ပမာဏ 
(Capital in-Cash)၊ ရင္းႏီွးပစၥည္းအျဖစ္ယူေဆာင္လာမည့္ ရင္းႏီွးေငြပမာဏ (Capital in-Kind) 
တ ို႔အားတ က်စြာခြျဲခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးရန္ 

 (ျမန္မာက်ပ္ႏွင့္ အေမရ ကန္ေဒၚလာတ ို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္) – 

 (က) ေငြသားျဖင့္ယူေဆာင္မႈပမာဏ         

 (ခ) ပစၥည္းအျဖစ္ယူေဆာင္လာမည့္         

  ရင္းႏီွးေငြပမာဏ 

မွတ္ခ်က္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူသည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ သက္ဆ ိုင္ေသာ လွ် ဳ ႕္ွက္ထ န္းသ မ္းရမည့္သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိုတျ္ပန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပေတာင္းဆ ိုႏ ိုင္သည္။ 

 

























������





 - ၉ - 

အဆြိပ ရငး် းီြမ ပ် မံလပ်ငနး်အကျဥ်းချ ပ်(နည်းဥပေဒ ၃၈) 

၁။ ရငး် းီြမ ပ် မံတွင ် တိက် ိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝက်၍ြဖစ်ေစ အကျိ းစီးပွား သိသာထင် ားစွာ 
 ပါဝငေ်သာ အြခားပဂိ လ်များေဖာ်ြပရန ်- 

 (က)   ရငး် းီြမ ပ် သံမ  ရ ိမည် ့အြမတ်ေင ွ ၏  ၁၀ %  င် ့အထက်ကိ  ပိငဆ်ိငခ်ွင့် ိသည့်   
          သိမ့ဟတ် ထနိး်ချ ပ်ခွင့် ိသည် ့လပ်ငနး်၏ - 

          (၁)  အမည် ICEBERG ENERGY PTE.LTD. 

     

 

          (၂)   ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ 2 Kallang Avenue, #09-23, CT HUB, Singapore 

                 

          (၃)  မတ်ပံတငအ်မတ် Co. Reg No. 201920352C 

     (တစ်ဦး ထက်ပိပါက ေနာက်ဆက်တဲွြဖင် ့ေဖာ်ြပရန)် 

 (ခ)     ခွင်ြ့ပ မည်ရ့ငး် းီြမ ပ် မံလပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ရာတွငတိ်က် က်ိပါဝငသ်ည် ့     လက်ေအာက်ခံ   
          ကမဏမီျား ိလ င ်အဆပိါကမဏမီျား၏အမည်ကိ ေဖာ်ြပရန ်- 
     (၁)  

     (၂)  

၂။ ရငး် းီြမ ပ် မံ၏ အဓိကတည်ေနရာ သိမ့ဟတ်  ပးတွဲ 
တည်ေနရာများ                                   
 

၃။ ရငး် းီြမ ပ် မံလပ်ငနး်ြပလပ်မည်က့ င် ့       စက်သးံဆ ီအေရာငး်ဆိငမ်ျား ဖွင်လ့စ်၍ဓာတ်ဆီ င် ့
 ေဆာငရွ်က်မည်စ့ီးပွားေရးလပ်ငနး်များ        ဒဇီယ်ဆီ ြဖန ့ြ်ဖ း ေရာငး်ချြခငး် 

 ေဖာ်ြပချက်           လပ်ငနး်  

၄။ အဆြိပထားေသာရငး် းီြမ ပ် မံပမာဏ  ၃၅,၀၀၀,၀၀၀ USD     

 (ြမနမ်ာကျပ် င် ့အေမရိကနေ်ဒလာ တိ ့ြဖင် ့   

 ေဖာ်ြပရန)်  



 - ၁၀ - 

 

၅။ ရငး် းီြမ ပ် မံ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည် ့ခန်မ့နး်အချိနဇ်ယား အပါအဝင ်အစီအစဥ်ေဖာ်ြပချက် - 

 (က)   တည်ေဆာက်ေရးကာလသိမ့ဟတ် 

          ြပငဆ်ငမ်ကာလ( စ်၊လတိ ့ြဖင်ေ့ဖာ်ြပရန)်   (၃) စ် 

 (ခ)     စီးပွားြဖစ်စတငမ်ည့်ကာလ 

          ( စ်၊လတိ ့ြဖင်ေ့ဖာ်ြပရန)် 

၆။ ခန်ထ့ားမည်အ့လပ်သမားဦးေရ - 

 (က)   ြပည်တွငး်       ၁၃၀၉ ဦး 

 (ခ)     ြပည်ပ (ပညာ င/်ကမ်းကျငသ်)     ၂၀ ဦး 

၇။ ြပည်ပမ ြပည်တွငး်သိ ့ ယေဆာငလ်ာမည့် မတည် ရငး် းီြမ ပ် မံများတွင ် ေငသွားြဖင် ့ယေဆာငမ် 
 ပမာဏ (Capital in-Cash)၊ ရငး် းီပစည်း အြဖစ်ယေဆာင ် လာမည် ့ ရငး် းီေငပွမာဏ                 
 (Capital in-Kinds) တိအ့ား တိကျစွာခွဲြခားသတ်မတ် ေဖာ်ြပေပးရန(်ြမနမ်ာကျပ် င် ့         
 အေမရိကန ်ေဒလာ  တိ ့ြဖင်ေ့ဖာ်ြပရန)် – 

 (က)   ေငသွားြဖင်ယ့ေဆာငမ်ပမာဏ     ၂၈,၄၈၃,၅၂၅ USD 

 (ခ)     ပစည်းအြဖစ်ယေဆာငလ်ာမည့်              ၆,၅၁၆,၄၇၅.၁၄ USD 

          ရငး် းီေငပွမာဏ 

မတ်ချက်။ ရငး် းီြမ ပ် သံသည် ရငး် းီြမ ပ် မံ င် ့ သက်ဆငိေ်သာ လ ိ ဝက်ထနိး်သမိ်းရမည့်        
သတငး် အချက်အလက်များအား ထတ်ြပနြ်ခငး်မ ေ ာင်ကဥ်ရန ် ေကာ်မ ငထ် ံ တငြ်ပေတာငး်       
ဆိ ငိသ်ည်။ 
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ကတိဝနခ်ံချက် 

 အထက်ေဖာ်ြပပါ ေလာက်ထားသမေပးအပ်သည် ့ အချက်အလက်များအားလံးသည် မနက်နမ် 
ိပါေကာငး်အာမခံပါသည်။ 

 ဤအဆြိပ ချက်တွင ် ခွင်ြ့ပ မိန်ထ့တ်ေပးရနအ်တွက် ေကာ်မ ငမ် စိစစ်ရာ၌ လိအပ်သည့် 
အချက်အလက်များကိ ေလာက်ထားသကေပးအပ်ရန ် ပျက်ကွက်ပါက အဆြိပ ချက်ကိ ြငငး်ပယ်ြခငး် 
သိမ့ဟတ် စိစစ်ရာ၌ မလိလားအပ်သည် ့ ေ ာင်ေ့ း ကန် က့ာြခငး်တိ ့ ြဖစ်ေပ ငိေ် ကာငး် ေကာငး်စွာ 
သေဘာေပါက်နားလည်ပါသည်။ 
 ြမနမ်ာ ငိင်ရံငး် းီြမ ပ် မံေကာ်မ ငမ် ချမတ်မည် ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိလည်း လိက်နာ 
မည်ြဖစ်ေကာငး်ဝနခ်ံကတိြပအပ်ပါသည်။  
 

 

ေလာက်ထားသလက်မတ်    

အမည်       

ရာထး       

ဌာန/ကမဏတီံဆပ်ိ     

 








