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အဆုိျပွဳရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ွဳပ္ (နည္းပညာ ဥပေဒ ၃၈) 

 

၁။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈတြင ္တိုကရ္ုိက္ျဖစေ္စ၊ သြယ၀္ွကိ္၍ျဖစ္ေစ အက်ိွဳးစီးပြား သသိာထင္ရာွးစြာ ပါ၀င္ေသာ  အျခား 

ပုဂ ိွဳလမ္်ားေဖာ္ျပရန-္ 

 (က) ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံသူမ ွရရွမိည့္ အျမတ္ေငြ၏ ၁၀%ာွႏင့္ အထက္ကုိ ပိုငဆ္ိုငခ္ြင့္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ ္  

 ထိန္းခ်ွဳပ္ခြင့္ ရွိသည့္ လုပ္ငနး္၏- 

 

(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) ဆကသ္ြယရ္မည့္ လိပစ္ာ (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) မွတပ္ံုတင္အမတွ ္ (၁) Thana Holding Co., Ltd. 

      ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္  ၀၁၀၅၅၃၅၁၀၂၆၈၆ 

(၂) Charoen Pokphand Enterprise Co., Ltd. 

     ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၀၁၀၅၅၁၀၀၀၂၄၈၃ 

(၃) CPG Enterprise Ltd. 

     ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၅၅၅၇၆ 

 တစဥ္ီးထက ္ပိုပါက ေနာက္ဆက္တြြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပရန)္ 

 

 (ခ) ခြင့္ျပွဳမည့္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ လုပင္နး္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္ တိုက္ရိကု္ပါ၀င္သည့္ လကေ္အာက္ခ ံ 

 ကုမၸဏီမ်ားရွလိွ် င္ အဆိပုါကုမၸဏီမ်ား၏ အမညက္ို ေဖာ္ျပရန-္ 

   

(၁)  မရိွ 

(၂)  

(၃)  
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၂။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ၏ အဓိကတညေ္နရာ 

သို႔မဟုတ ္တညေ္နရာမ်ား 

ဦးပုိင္အမွတ္ - ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ကြင္းအမွတ္- 

၁၂၅က၊ ကတုိးေျမာက္ကြင္း၊ စြန္ရြဲေက်းရြာအုပ္စု၊ စဥ့္ကုိင္ၿမွိဳ႕နယ္၊ 

ေက်ာက္ဆည္ ခ႐ုိိုင္၊ မာႏ ေလးတုိင္းေဒသႀကီး။ 

၃။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈ လုပင္နး္ျပွဳလုပမ္ည့္ 

က႑ာွႏင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရး 

လုပင္နး္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က ္

အသားစားမ်ွိဳးၾကက္ၿခံာွႏင့္ မ်ွိဳးၾကက္ေပါက္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း 

၄။ အဆိုျပွဳထားေသာ ရင္းာီွႏးျမွွဳပာံွ္ႏမႈ ပမာဏ 

(ျမန္မာက်ပ ္ာွႏင္ ့အေမရကိနေ္ဒၚလာ 

တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန)္ 

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇,၀၁၂,၅၀၆  

(ညီမွ်ေသာ က်ပ္ ၁၀,၅၁၈,၇၅၈,၅၀၀) 

 

 

၅။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈအေကာင္အထညေ္ဖာ္မည့္ ခန္႔မွနး္အခ်ိနဇ္ယား အပါအ၀င ္အစီအစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က-္ 

 

(က) တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သို႔မဟုတ ္

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ာႏွစ္၊လတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၉/၂၀၁၉ 

(ခ) စီးပြားျဖစစ္တငမ္ည့္ကာလ 

(ာွႏစ္၊ လတို႔ျဖင္ ့ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၉/ ၂၀၂၀ 

၆။ ခန္႔ထားမည့္ အလုပ္သမားဦးေရ- 

 

(က) ျပညတ္ြင္း ၅၄ (၃ ာွႏစ္ေျမာက္) 

(ခ) ျပညပ္ (ပညာရငွ/္ကၽြမ္းက်င္သ)ူ - 

၇။ ျပညပ္မွ ျပညတ္ြင္းသို႔ ယူေဆာငလ္ာမည္ ့မတညရ္င္းာီွႏးျမွွဳပာံွ္ႏမႈမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္ ယူေဆာငမ္ႈပမာဏ (Capital in-

Cash)၊ ရငး္နွီးပစၥည္း အျဖစယူ္ေဆာငလ္ာမည့္ ရင္းာီွႏးေငြပမာဏ (Capital in-Kinds) တို႔အား တကိ်စြာခြြဲျခား 

သတမ္ွတ္ ေဖာ္ျပေပးရန္ (ျမန္မာက်ပ ္ာွႏင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ  တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန)္- 

 

(က) ေငြသားျဖင့္ ယေူဆာင္မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ  ၇,၀၁၂,၅၀၆ 

(ခ) ပစၥည္းျဖင့္ ယူေဆာငလ္ာမည့္  

ရင္းာီွႏးေငြ ပမာဏ 

 

 

မွတခ္်က္။ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံသူသည ္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာႏွံမႈာွႏင့္ သက္ဆိငု္ေသာ လွ်ိွဳ႕၀ကွ္ထနိး္သိမ္းရမည့္ 

သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားအား ထုတ္ျပန္ျခငး္မွ ေရွာင္ၾကဥရ္န္ ေကာ္မရွငထ္ ံတင္ျပေတာင္းဆိုာုိႏင္သည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာကထ္ားသူမွ ေပးအပသ္ည့္ အခ်က္အလကမ္်ားအားလံုးသည ္ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း 

အာမခံပါသည္။ 
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 ဤအဆိုျပွဳခ်ကတ္ြင ္ ခြင့္ျပွဳမိန္႔ထုတေ္ပးရနအ္တြက္ ေကာ္မရွငမ္ ွ စိစစရ္ာ၌ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလကမ္်ားကို 

ေလွ်ာက္ထားသူကေပးအပရ္န ္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆိုျပွဳခ်က္ကိ ု ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ စိစစရ္ာ၌ မလိလုားအပ္သည့္ 

ောႏွာင့္ောႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ ျဖစေ္ပၚာႏိုင္ေၾကာင္း ေကာငး္စြာ သေဘာေပါက ္နားလည္ပါသည္။ 

 

 ျမန္မာာုိႏင္င ံ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္နွမံႈ ေကာမရွငမ္ ွ ခ်မွတသ္ည့္ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုကန္ာမည ္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

၀နခ္ံကတိျပွဳအပ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ ္  

အမည ္ Mr.Uthai Tantipimolphan 

ရာထူး Managing Director 

ဌာန/ကုမၸဏီ တံဆပိ ္  
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အဆိျုပွဳရငး္ာီွႏးျမွွဳပာံွ္ႏမႈ လပုင္နး္အက်ဥး္ခ်ွဳပ ္(နညး္ပညာ ဥပေဒ ၃၈) 

 

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

ပုဂ ိွဳလ္မ်ားေဖာ္ျပရန-္ 

 (က) ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏသူမွ ရရွိမည့္ အျမတ္ေငြ၏ ၁၀%ာႏွင့္ အထက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္   

 ထိန္းခ်ွဳပ္ခြင့္ ရွိသည့္ 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) ဆက္သြယ္ရမည့္ 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 ေနာက္ဆက္တြြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပရန)္ 

 

 (ခ) ခြင့္ျပွဳမည့္ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္သည့္ လက္ေအာက္ခံ  

 ကုမၸဏီမ်ားရွိလွ်င ္အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရန-္ 

   

(၁)  မရွ ိ

(၂)  

(၃)  
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၂။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ၏ အဓိကတည္ေနရာ 

သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာမ်ား 

ဥးီပိငုအ္မတွ ္ (၁)၊ ကြငး္အမတွ ္ (၄၈၄က/တ)၊ စမး္ေခ်ာငး္ကြငး္၊ 

မအတူနး္ေက်းရြာအပုစ္၊ု ဒိကုဥ္းီၿမွိဳ႕နယ၊္ ပြဲခးူခရိငု၊္ 

ပြဲခးူတိငုး္ေဒသႀကးီ။ 

၃။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ လုပ္ငန္းျပွဳလုပမ္ည့္ 

က႑ာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က ္

ဝကမ္်ွိဳးၿခ ံာွႏင့္ ဝကသ္ားေပါကေ္ရာငး္ခ်ျခငး္လပုင္နး္ 

၄။ အဆိုျပွဳထားေသာ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈ ပမာဏ 

(ျမန္မာက်ပ ္ာႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန)္ 

အေမရကိန ္ေဒၚလာ ၁၆,၈၂၁,၅၂၉ 

(ညမီွ်ေသာ က်ပ ္၂၆,၉၁၄,၄၄၆,၀၀၀) 

 

 

၅။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈအေကာင္အထညေ္ဖာ္မည့္ ခန္႔မွန္းအခ်ိနဇ္ယား အပါအ၀င ္အစီအစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္- 

 

(က) တည္ေဆာက္ေရး ကာလ သို႔မဟုတ္ 

ျပင္ဆင္မႈကာလ(ာႏွစ္၊လတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၉/၂၀၁၉ 

(ခ) စီးပြားျဖစ္စတင္မည့္ကာလ 

(ာႏွစ္၊ လတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန)္ 

၀၉/ ၂၀၂၀ 

၆။ ခန္႔ထားမည့္ အလုပ္သမားဦးေရ- 

 

(က) ျပည္တြင္း ၁၄၆ 

(ခ) ျပည္ပ (ပညာရွင/္ကၽြမ္းက်င္သူ) - 

၇။ ျပည္ပမွ ျပည္တြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာမည့္ မတည္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏမႈမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္ 

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

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

 တို႔ျဖင့္ေဖာ္ျပရန)္- 

 

(က) ေငြသားျဖင့္ ယူေဆာင္မႈပမာဏ အေမရကိန ္ေဒၚလာ ၁၆,၈၂၁,၅၂၉ 

(ခ) ပစၥည္းျဖင့္ ယူေဆာင္လာမည့္  

ရင္းာႏွီးေငြ ပမာဏ 

 

 

မွတ္ခ်က္။ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏသူသည္ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္ာံွႏမႈာွႏင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လွ်ိွဳ႕၀ွက္ထနိ္းသိမ္းရမည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းမွ ေရွာငၾ္ကဥ္ရန ္ေကာ္မရွင္ထ ံတင္ျပေတာင္းဆိုာႏိုင္သည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ် ာကထ္ားသူမွ ေပးအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ မွန္ကန္မႈရွိပါေၾကာင္း 

အာမခံပါသည္။ 
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 ဤအဆိုျပွဳခ်က္တြင္ ခြင့္ျပွဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မ ွ စိစစ္ရာ၌ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေလွ်ာက္ထားသူကေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အဆိုျပွဳခ်ကက္ို ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိစစ္ရာ၌ မလိုလားအပ္သည့္ 

ောွႏာင့္ောႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚာုိႏင္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက ္နားလည္ပါသည္။ 

 

 ျမန္မာာုိႏင္င ံ ရင္းာႏွီးျမွွဳပ္နွံမႈ ေကာမရွင္မ ွ ခ်မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

၀န္ခံကတိျပွဳအပ္ပါသည္။ 
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