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________________________________________________________________________________________________________________ 

က#မ%ဏီ၏ မတညရ်ငး်/0းီေင ွတိ#းြမ5င်ြ့ခငး်/0င် ့ပကသ်က၍် ေနာကဆ်ံ#းအေြခအေနအား အသေိပးေ@ကြငာြခငး် 

________________________________________________________________________________________________________________ 

ဖတ်(စ)်ြမနမ်ာအငဗ်က်(စ)်မ့ဲ(န)် အများ56င့သ်က်ဆိ:ငသ်ည့က်:မ<ဏ ီ (“က:မ<ဏ”ီ)56င့ ် ၎ငး်၏ လက်ေအာက်ခံ က:မ<ဏခဲွီများ 

စ:ေပါငး်၍ (“က:မ<ဏအီ:ပ်စ:”)၏ ဒါLိ:က်တာအဖဲွMသည ် ၂၀၂၂ ခ:56စ ် မတ်လ ၂၃ ရက်ေနတွ့င ် (က) က:မ<ဏသီည ် Ayala 

Corporation (“Ayala”) 56င့ ်ေချးေငစွာချ]ပ်အသစ ်("ေချးေငစွာချ]ပ်အသစ”်) ချ]ပ်ဆိ:ခဲ_့ပီး ယငး်ေချးေင ွစာချ]ပ်အသစသ်ည ်

၂၀၂၀ ခ:56စတွ်င ် ရa6ိခဲသ့ည် ့ ေြပာငး်လဲ5ိ:ငေ်သာ ေချးေငပွမာဏ အေမရိကနေ်ဒbလာ ၈၂.၅သနး် 

("ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာေချးေင"ွ) အား ရာသက်ပနေ်ချးေငအွြဖစ ် ေြပာငး်လဲြခငး်56င့ ် (ခ) ၂၀၁၉ ခ:56စ ် 5ိ:ဝငဘ်ာလ 

၁၃ရက်ေနတွ့င ် ချ]ပ်ဆိ:ခဲသ့ည် ့ ေြပာငး်လဲ5ိ:ငေ်သာ ေချးေငသွေဘာတkစာချ]ပ်အား ေပးေလျာ်မlဆိ:ငရ်ာအပိ:ငး် ချနလ်6ပ်၍ 

ရပ်စမဲညြ်ဖစေ်mကာငး် အသေိပးေmကညာအပ်ပါသည။် ေြပာငး်လဲ5ိ:ငေ်သာ ေချးေငသွေဘာတkစာချ]ပ်56င့ ် ဆက်စပ်သည့ ်

အေသးစတ်ိ အချက်အလက်များအတွက် ၂၀၁၉ ခ:56စ ်5ိ:ဝငဘ်ာလ ၁၄ရက်ေနတွ့င ်က:မ<ဏမီ6 ထ:တ်ြပနခဲ်ေ့သာ ေmကြငာချက် 

("5ိ:ဝငဘ်ာ ၁၄  ေmကြငာချက်") တွင ်ရညpွ်နး်ဖတ်Ll5ိ:ငပ်ါသည။် 

 

(စ:ေပါငး်၍ “စာချDပ်ဝငမ်ျား” ၊ 56င့ ်တစဦ်းချငး်ဆိ:လsင ်“စာချDပ်ဝင”် ဟ: ရညpွ်နး်သာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။်) 

 

ေချးေငစွာချDပ်အသစ၏် အဓိကအချကအ်လကမ်ျား 

 

ေချးေငစွာချ]ပ်အသစ၏် သေဘာတkညခီျက်အရ ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာေချးေငအွား က:မ<ဏ၏ီ 

သာမာနအ်စ:a6ယ်ယာများ ထ:တ်ေဝေပးြခငး် ("ြပနလ်ညေ်ပးေချမည့ ်  အစ:a6ယ်ယာများ") နညး်လမ်းြဖင့သ်ာ 

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရမညြ်ဖစ_်ပီး ၎ငး်ေချးေငစွာချ]ပ်အသစတွ်င ် ပါဝငေ်သာ အဓိကအချက်အလက်များမ6ာ 

ေအာက်ပါအတိ:ငး်ြဖစပ်ါသည။် 

 

ေချးေငပွမာဏ : အေမရိကနေ်ဒbလာ ၈၂.၅သနး်ကိ: ၂၀၂၀ခ:56စတွ်င ်    ရယkခဲ_့ပီး   ြဖစ ်ပါသည။် 

ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ 

ေချးေငမွျားကိ: အသံ:းြပ]ြခငး် 

: ြပနလ်ည ် ြပငဆ်ငထ်ားေသာ ေချးေငမွျားကိ: 5ိ:ဝငဘ်ာ ၁၄ ေmကညာချက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိ:ငး် က:မ<ဏမီ6 အသံ:းြပ] ထားပါသည။် 

ြပနလ်ညေ်ပးေချမည့ ် 

အစ:a6ယ်ယာအေရအတွက် 

 

: စ:စ:ေပါငး် အစ:a6ယ်ယာအေရအတွက်သည ်  ၈,၂၇၇,၄၂၄(၁) ြဖစ_်ပီး၊ 

ြပနလ်ညေ်ပးေချမည့ ်  အစ:a6ယ်ယာတစစ်:လsင ် ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ ၁၅,၀၀၀(၂) 

တနဖိ်:းြဖင့ ် သတ်မ6တ်ထား_ပီး၊ က:မ<ဏမီ6 ထ:တ်ေဝေပးေသာ 

မတညေ်ငရွငး်ပမာဏ၏ ၂၀%56င့ ်ညမီsပါသည။် 
 

 

 

 

(၁) အစ()*ယယ်ာအေရအတကွ ်၃၃,၁၀၉,၆၉၄ )*ိေသာ ေချးေငစွာချ?ပ်အသစက်ိ( ချ?ပ်ဆိ(ေသာေနတ့ငွ ်က(မEဏ၏ီ အစ()*ယယ်ာမတညေ်ငရွငး် စ(စ(ေပါငး်အေပK အေြခခထံားသည။် 
(၂) ၎ငး်သည ်ေြပာငး်လSဲိ(ငေ်သာေချးေင ွစာချ?ပ်သေဘာတUညခီျကက်ိ( ချ?ပ်ဆိ(ေသာေနတ့ငွ ်က(မEဏအီစ()*ယယ်ာတစစ်(၏ ပိတေ်စျးထက ်၃၆.၅%. ထကပိ်(ေသာတနဖိ်(းကိ( ကိ(ယစ်ားြပ?သည။် 
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ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပိ:ငခွ်င့ ်

 

 

 

 

: စာချ]ပ်ပါ သတ်မ6တ်ထားေသာ စညး်မျzး စညး်ကမ်းများ56င် ့ ကိ:က်ညခီျိနတွ်င ်

ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ ေချးေငကိွ: ြပနလ်ညေ်ပးေချရမည့ ် အစ:a6ယ်ယာများ 

အြဖစ ် တလံ:းတစခဲ်တညး် ေြပာငး်လဲမည ် ြဖစပ်ါသည။် ြပနလ်ညေ်ပးဆပ် 

ြခငး်အတွက် စာချ]ပ်ဝငတ်စဦ်းဦးမ6 ြပနလ်ည ် ေပးဆပ်မည့ေ်န ့ 

("ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်မည့ေ်န"့)၏ ၁၄ရက်မတိ:ငမ်6ီ {ကိ]တင ် အေmကာငး်mကားစာ 

ေပးပိ: ့  ေဆာငရွ်က်5ိ:ငပ်ါသည။် 

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ြခငး်ဆိ:ငရ်ာ 

သတ်မ6တ်ချက်များ 

 

: ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ ေချးေငအွား ေအာက်ပါ သတ်မ6တ်ချက်များကိ: 

လိ:က်နာေဆာငရွ်က်မl ြပ]လ:ပ်_ပီး သည့အ်ချိနတွ်င ် ြပနလ်ညေ်ပးေချ5ိ:ငပ်ါသည။်   

(က) က:မ<ဏသီည ် Ayala အား အစ:a6ယ်ယာများ ခဲွေဝေပးြခငး်56င့ ်   

ထ:တ်ေဝေပးြခငး်တိ:အ့တွက် လိ:အပ်ေသာ အထkးကျငး်ပသည် ့

အေထေွထအွစညး်အေဝးကိ: ေခbယkြခငး်56င့ ် အစ:a6ယ်ယာa6ငမ်ျား၏ ဆံ:းြဖတ်ချက် 

အတညြ်ပ]ချက်ကိ: ရယkြခငး်၊ 

(ခ)      က:မ<ဏ၏ီ အစ:a6ယ်ယာတစစ်: ၇ရက် ဆက်တိ:က် အေရာငး်အဝယ် ပျမ်းမs 

a6ယ်ယာေဈး5lနး်သည ်  ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ ၁၅,၀၀၀ 56င့ ် (သိ:မ့ဟ:တ်) ၎ငး်ထက်ပိ:ေသာ 

ေစျး5lနး်ြဖင် ့အေရာငး်အဝယ်  ြဖစြ်ခငး်၊ 

ေချးေငြွပနလ်ညေ်ပးဆပ်မည့ ် 

နညး်လမ်း 

: ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ ေချးေငမွျားကိ: အစ:a6ယ်ယာများ56င် ့ ြပနလ်ည ် 

ေပးဆပ်ြခငး်နညး်ြဖင့သ်ာ ြပ]လ:ပ်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

ြပနလ်ညေ်ပးေချမည့ ် 

အစ:a6ယ်ယာများ၏ အေြခအေန 

 

: ြပနလ်ညေ်ပးေချမည့ ် အစ:a6ယ်ယာများသည ်ြပနလ်ညေ်ပးေချမည့ေ်နမ့6စ၍ လက်a6ိ 

ထ:တ်ေဝထားေသာ အစ:a6ယ်ယာများ56င့ ် တနး်တkအခွင့အ်ေရးအားလံ:းကိ: 

ရa6ိမညြ်ဖစ_်ပီး ၎ငး်တိ:သ့ည ် အြမတ်ေဝစ:ရပိ:ငခွ်င့မ်ျား၊  ခဲွေဝြခငး်များ၊ သိ:မ့ဟ:တ် 

အြခားေသာ ထ:တ်ေဝေပးြခငး်များအတွက် အကျံ}းဝငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

ခဲွေဝေပးြခငး်များ : က:မ<ဏမီ6 အြမတ်ေဝစ: ေmကြငာခဲလ့sင ် ြပနလ်ညေ်ပးေချမည့ ်  အစ:a6ယ်ယာများ 

အေရအတွက်အေပb အေြခခံ၍ ၎ငး်၏ အြမတ်ေဝစ:အား အချိ]းကျ ခံစားခွင် ့a6ိြခငး်၊ 

စာချ]ပ်သက်တမ်း 

 

: ြပနလ်ည ် ြပငဆ်ငထ်ားေသာ ေချးေငမွျားသည ်သက်တမ်း   က:နဆ်ံ:းရက် မa6ိသည် ့

ရာသက်ပနေ်ချးေင ွြဖစသ်ည။်၃ 

Ayalaမ6 ဒါLိ:က်တာတစဦ်း 

ခန ့အ်ပ်ြခငး် 

 

: ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ ေချးေငမွျားကိ: အစ:a6ယ်ယာများ အြဖစ ်

မေပးဆပ်ခင5်6င့ ်Ayala မ6 က:မ<ဏတွီင ်အစ:a6ယ်ယာများ ပိ:ငဆ်ိ:ငမ်ည့ ်ကာလပတ်လံ:း 

Ayala အေနြဖင့ ် က:မ<ဏ၏ီ ဒါLိ:က်တာအဖဲွMတွင ် အမlေဆာငမ်ဟ:တ်ေသာ 

ဒါLိ:က်တာတစဦ်းအား ခန ့အ်ပ်ပိ:ငခွ်င့a်6ိရန၊် 
 

 

 

(၃) ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာေချးေငတွငွ ် သကတ်မ်းက(နဆ်ံ(းရကစ်မ)*ိပါ၊ သတမ်*တထ်ားေသာစညး်မျ[းစညး်ကမ်းများအေပK အေြခခ၍ံ ၎ငး်အား ေပးရန)်*ိစာရငး်ေအာကတ်ငွ ်

ေချးေငအွြဖစထ်ည့သ်ငွး်သာွးမည ်မဟ(တဘ်၊ဲ က(မEဏ၏ီ အစ()*ယယ်ာပိ(ငဆ်ိ(ငသ်UများS*င့ ်သကဆ်ိ(ငသ်ည့အ်ရငး်အS*းီများအြဖစ ်ထည့သ်ငွး်တကွခ်ျကမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။်  
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အေြခခံအေ@ကာငး်အရငး် 

 

ြမနမ်ာ5ိ:ငင်၏ံ လတ်တေလာစးီပွားေရးအေြခအေနများအရ စာချ]ပ်ဝငမ်ျားသည ် ၎ငး်တိ:၏့ သက်ဆိ:ငရ်ာ အေကာငး်ဆံ:း 

အကျိ]းစးီပွားအတွက် ေြပာငး်လဲ5ိ:ငေ်သာ ေချးေငကိွ: ရာသက်ပနေ်ချးေငအွြဖစသ်ိ: ့ ြပနလ်ည ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

 

 

ဒါLိ:က်တာအဖဲွM၏အမိန ့အ်ရ 

 

 

ထနွး်ထနွး် 

အလ:ပ်အမlေဆာငp်~နm်ကားေရးမ�း 

၂၀၂၂ ခ:56စ ်မတ်လ ၂၃ ရက် 
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