(က)

Asia Golden Glory Development Company Limited မွ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား၀ယ္ယူျခင္း

(ခ)

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခသ
ဲြ စ္တစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း

ဖတ္(စ္)ျမန္မာအင္ဗက္(စ္)မဲ(့ န္)ကုမၸဏီလီမိတက္ (“ကုမၸဏီ” ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ား စုေပါင္း၍
“ကုမၸဏီအုပ္စု”)

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕သည္

ေရနီစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း

ေနျပည္ေတာ္ေတာင္ဘက္

(“ေရနီစီမံကိန္း”)

ကိီလုိမီတာ

တည္ေဆာက္ရာတြင္

(၄၀)ခန္႔အကြာ၌

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္

တည္႐ွိၿပီး

ေနေသာ

ကုမၸဏီ

တစ္ခုျဖစ္သည့္ Asia Golden Glory Development Company Limited (“Asia Golden Glory’’) မွ အစု႐ွယ္ယာ
၃၀% ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

Asia

Golden

Glory

၌

ကုမၸဏီ၏ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကုိ

လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခသ
ဲြ စ္တစ္ခုအေနျဖင့္

ေဆာင္႐ြက္

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီခႏ
ဲြ ွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီအမည္

FMI Industrial Investment Company Limited

ကုမၸဏီ႐ုံးစုိက္ရာေနရာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ထုတ္ေ၀ၿပီးမတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္

အစု႐ွယ္ယာတစ္စုလ်ွင္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ တန္ဖုိး႐ွိေသာ

အျပည့္ေပးသြင္းၿပီး႐ွယ္ယာ

အစု႐ွယ္ယာေပါင္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ ပါ၀င္သည့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ
က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-

ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇပ္နွံမႈ

ကုမၸဏီမွရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ၁၀၀% ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။

ေရနီစီမံကိန္းသည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးေျမာက္ဘက္စြန္း႐ွိ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္႐ွိၿပီး ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း
ဧက (၁,၉၀၀) က်ယ္၀န္းပါသည္။ ေရနီသည္ အာ႐ွအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး(၁)ႏွင့္ ယင္း စီမံကိန္းအဆုံး အေ႐ွ႕ဘက္႐ွိ
ေရနီဘူတာ႐ုံတုိ႔သုိ႔
တည္႐ိွပါသည္။

ကားလမ္း၊

ရထားလမ္းတုိ႔ျဖင့္

ေရနီစီမံကိန္းအနီးတြင္

လယ္ေ၀း၊

ဆက္သြယ္သြားလာရန္
ေရတာ႐ွည္ႏွင့္

လြယ္ကူေသာေနရာေကာင္းတြင္

ပ်ဥ္းမနားတုိ႔ကဲ႔သုိ႔

လူဦးေရထူထပ္သည့္

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းအတြက္ လုပ္သားအင္ အား အမ်ားအျပားရ႐ွိႏုိင္ပါသည္။

ေရနီစီမံကိန္း၏

ပထမအဆင့္သည္

အထည္အလိပ္ႏွင့္

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊

စကၠဴႏွင့္

ေပ်ာ့ဖတ္လုပ္ငန္း၊

ကုန္ပစၥည္းပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုပပ
္ ုိးျခင္းလုပ္ငန္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ ကုန္ပစၥည္းသုိေလွာင္
ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔ကဲ့သ႔ုိ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေနရာခ်ထားႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြ ထားေသာ စက္မႈဇုန္
တစ္ခုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရနီစီမံကိန္းက ပုိင္ဆုိင္ေသာ လက္႐ိွသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စက္႐ုံခႏ
ဲြ ွင့္ ေရျဖန္႔ေ၀မႈစနစ္တုိ႔အပါအ၀င္ အေျခခံ အေဆာက္
အအုံႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္
မ်ားအား အေထာက္အကူေပးႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး၏

ပင္မစီမံကိန္းကုိ

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ

စက္မႈဇုန္ျဖစ္လာေစရန္

ႏုိင္ငံတကာ

ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႕က

ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အဓိကစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ကုမၸဏီသည္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ေရနီစီမံကိန္း၏ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ျပဳျပင္
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကဦးစီးေဆာင္႐ြက္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
ေရနီစီမံကိန္းအား

ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္

ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္မ်ား၊

ခြင္ျပဳမိန္႔မ်ား၊

အတည္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအား ရယူသြားရမည္။
အဆုိပါခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီကလက္သင့္ခံႏုိင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္
မ်ားရရွိေရးအတြက္

အားသြန္ခြန္စိုက္အက်ိဳး႐ိွ႐ိွ

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္။

အဆုိပါခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားတြင္

ေရနီစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္မွ ရယူ သြားရမည့္ ခြင္ျပဳခ်က္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။
အဆုိပါခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအား ရယူႏုိင္မႈမ႐ိွျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ လက္သင့္
ခံႏုိင္ဖြယ္မ႐ွိေသာ အေျခအေနေပၚေပါက္ပါက ႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူသူကုမၸဏီက ေပးသြင္းထားေသာေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္
ေပးအပ္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေပးသြင္းထားသည့္ေငြမ်ားကို ႐ွယ္ယာေရာင္းခ်သူကုမၸဏီမွ ေနာက္ဆံုးျပန္လည္
ထုတ္ေပးရမည့္ရက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဤစီမံကိန္းအတြက္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးသည္ ဤေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ရက္တြင္႐ိွသည့္ ကုမၸဏီအုပ္စု
၏ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း အသားတင္ျမင္သာေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ၇.၀၉%1 ခန္႔ကို ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ အစု႐ွယ္ယာ၀ယ္ယူျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ကုန္ဆံုးေသာ
လက္႐ိွဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ ႐ွယ္ယာတစ္စု၀င္ေငြကို မ်ားစြာထိခိုက္
ျခင္းမ႐ိွေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဒါ႐ုိက္တာအဖဲ႕ြ ၏ အမိန္႔အရ

ထြန္းထြန္း
အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅)ရက္

FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.
YSX Code 00001
FMI Centre, 10th Floor
380 Bogyoke Aung San Road
Yangon, Myanmar
Tel: (01) 240363
www.fmi.com.mm
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ဤေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္အရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွသတ္မွတ္သည့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေမရိကန္(၁)ေဒၚလာလွ်င္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၁,၃၅၇)က်ပ္ အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားပါသည္။

