
 
 

 

 
 
 
 
 

ကုမၸဏီ၏ မတည္ရင္းနီွးေငြ တုုိးျမွင့္ျခင္းအား အသိေပးေၾကျငာျခင္း 

 

ဖတ္(စ္)ျမန္မာ အင္ဗက္(စ္)မ့ဲ(န္) အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏  လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲမ်ား 
စုေပါင္း၍ “ကုမၸဏီအုပ္စု”) ၏ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၂.၅ သန္း ေငြပမာဏနွင့္ 
ညီမွ်သည့္ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြ (“ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြ”) အား သေဘာတူညီခ်က္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ အညီေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြ  စာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ နုုိဝင္ဘာလ ၁၃  ရက္ တြင္ Ayala 
Corporation (“Ayala”) နွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။ အဆုုိပါ 
 ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြသည္ သာမန္ရွယ္ယာအျဖစ္ သိုု႔ ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်ိန္တြင္ (“ရွယ္ယာေျပာင္းလဲျခင္း”) 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား အတုုိင္း ကုမၸဏီ၏ ၂၀% နွင့္ ညီမွ်ေသာ သာမန္အစုုရွယ္ယာမ်ား အျဖစ္ 
 ေျပာင္းလဲ သြားမည္ ျဖစ္သည္ (“အဆုုိျပဳထားသည့္  ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ   ေခ်းေငြ”) ။ 
 

၁။ အဆုုိျပဳထားသည့္ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြ 

အဆုုိျပဳထားသည့္ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ပါ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ေအာက္ပါအတုုိင္း 
အနွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  

ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြပမာဏ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၂.၅ သန္း  
(၁ ေဒၚလာ = က်ပ္ ၁၅၁၈ နႈန္းျဖင့္  ျမန္မာက်ပ္ ၁၂၅.၂၃ ဘီလီယံ နွင့္ 
ညီမွ်ေသာ ပမာဏ)  
 

ရွယ္ယာအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း   ရွယ္ယာအျဖစ္သိုု႔ ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ ၏ ၂၀% နွင့္ 
ညီမွ်ေသာ သာမန္အစုုရွယ္ယာမ်ား အျဖစ္သုုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ 
 

အတုုိး   ေငြလႊဲေပးသည့္ေန႔မွ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ေန႔ သုုိ႔မဟုုတ္ ရွယ္ယာ  
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသည့္ေန႔အတြင္း ကုမၸဏီက အခါအားေလ်ာ္စြာ  
ခြဲေဝေပးသည့္ အျမတ္ေဝစုု နွင့္ အခ်ိဳးက်ညီမွ်ေသာ ပမာဏကုုိ အတုုိး 
အျဖစ္ေပးရန္။  ထုုိအတုုိးပမာဏကုုိ  ေျပာင္းလဲနုုိင္  ေသာ  ေခ်းေငြ 
စုုစုုေပါင္း ပမာဏ အေပၚတြင္  အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ရန္။  
 

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ေန႔စြဲ  ျပန္ဆပ္ရမည့္ေန႔ ေရာက္သည္အထိ အစုုရွယ္ယာအျဖစ္ မေျပာင္း 
လဲရေသး  ပါက ကုမၸဏီ သည္ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြကုုိ အတုုိးနွင့္ 
တကြ  ျပန္ဆပ္ရမည့္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ပါမည္။ 
 

ေခ်းေငြလႊဲပုုိ႔ေပးျခင္း Ayala သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိျပီး ၆ လအတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ Ayala 
နွင့္ ကုမၸဏီ ၾကားတြင္ သေဘာတူညီထားေသာ အျခား ေန႔စြဲတစ္ခုုခုု 
အတြင္း ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြနွင့္ပတ္သက္သည့္  ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊    
သုုံးစြဲျခင္းနွင္ ့ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းဆုုိင္ရာတုုိ႔အား သက္ဆုုိင္ရာ 



 
 

 

အာဏာပုုိင္ အဖြ႔ဲအစည္း မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွခ်ိန္တြင္ တလုုံးတစ္ခဲတည္း 
လႊဲပုုိ႔ရန္   
  

Ayala  မွ ဒါရုုိက္တာတစ္ဦးအား 
ခန္႔အပ္ျခင္း 

ေျပာင္းလဲန္ုုိင္ေသာ ရွယ္ယာမ်ားအား ပုုိင္ဆုုိင္ထားသည့္ ကာလပတ္လုုံး 
Ayala အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုုိက္တာ အဖြ႔ဲတြင္ အမႈေဆာင္ မဟုုတ္ေသာ 
ဒါရုုိက္တာ တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ပုုိင္ခြင့္ ရိွရန္ 

 

ကုမၸဏီသည္ အဆုုိျပဳထားေသာ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေအာက္ရိွ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ အစုု 
ရွယ္ယာမ်ား ကုုိ ထုုတ္ေဝရန္အတြက္ အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုုိ ရယူနိုုင္ရန္ ၂၀၂၀ ခုုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၂၉ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အေထြေထြ အစည္အေဝးတစ္ခုုကုုိ က်င္းပမည္  ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ 
အစုုရွယ္ယာမ်ားအား သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျပီး ေနာက္တြင္ ထုုတ္ေဝမည္ ျဖစ္ျပီး 
ထုုတ္ေဝသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၎အစုုရွယ္ယာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ထုုတ္ေဝျပီး အစုုရွယ္ယာမ်ားနွင့္ တန္းတူ 
အဆင့္အတန္း ရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂။  အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း 

ကုမၸဏီသည္ ေျပာင္းလဲနုုိင္ေသာ ေခ်းေငြကုုိ လုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးခ ဲ်႕ရန္၊ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ ရယူရန္နွင့္ 
လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတြင္ သုုံးစြဲရန္ အတြက္ အသုုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။   

၃။ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ 

Ayala Corporation သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရိွ သက္တမ္းအၾကာဆုံးႏွင့္ အႀကီးဆုံးေသာ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေသာက္သုံးေရ၊ စြမ္းအင္၊ စက္မႈနည္းပညာမ်ား၊ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည္။ ၎၏ လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Ayala Foundation သည္ 
ပညာေရး၊ ေခါင္းေဆာင္လူငယ္မ်ား၊ ေရရွည္တြင္ တည္တ့ံေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျပင္ အႏုပညာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမွင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ Makati ၿမိ ႕ဳတြင္ အေျခစုိက္ကာ 
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရိွၿပီး ေစ်းကြက္မ်ိဳးစုံရိွ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ကမာၻအႏံွ႔တြင္ တုိးခ ဲ်႕လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွပါသည္။  

 
ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕၏အမိန္႔အရ 
 
 
 
ထြန္းထြန္း 
အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ 
၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ နုုိဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ 
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