(သတိၿပဳရန္ ။

။

၂၀၁၉၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေနန႔တိို္႔ီ ထိတ္ၿပန္ၿခု္း ႔ၿပဳလိပ္ရန္။)
သတု္း ထိတၿ္ ပန္ခခက္

ေနၿပပ္ေတ ္။ ။

၂၀၁၉ ခိုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေနန အဂၤါေနန နံနက္ပို္း ၀၉း၀၀ န ရီအခခိန္တြု္၊

ေနၿပပ္ေတ ္၊ ဒကၡိဏသီရိလ ႔္း M Gallery by Sofitel ဟိိတယ္တြု္ ဧရ ဝတီဘဏ္လီ႔ိတက္႔ွ
အတိိးုႏိုးႏႈန္းသက္သ ေသ ုႏွစ္ရွပ္ေခခးေုြုႏွု္ငြႏွင့္
ေပေတ ေကခးရြ

ပံငြႏွင့္ပိးကူပီ

ဥစ းၾကက္ၿခံ စီ႔ံကိန္းအ း ေပေတ ေကခးရြ

အေက ု္အ ထပ္ေဖ ္ေပးထ းေသ
ရန္ပံိေုြဖံနၿြ ဖိဳး တိိးတက္ေရးအသု္း၊

ဧရ ဝတီဘဏ္လီ႔ိတက္ ုႏွု္ငြႏွင့္ Myanmar C.P Livestock Co. Ltd. အတိိနအၾက း ေခခးေုြသ ေဘ တူ
စ ခခဳပ္ခခဳပ္္ိၿခု္း အခ႔္းအန းအ း ကခု္းပခခငြႏွင့္ပါသပ္။
အ္ိိပါအခ႔္းအန းသိိန ရု္းုႏွီးၿ႔ွပ္ုႏွံ႔ိုးႏႈုႏွု္ငြႏွင့္ ုႏိို္ုံၿခ းစီးပြ း ္က္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌ န၊ ၿပပ္ေထ ု္စိ
ဝန္ႀကီး

ဦးေသ ု္းထြန္း၊

အၿ႔ခတ႔္း

အတြု္းဝန္

ဦးေအ ု္ုႏို္ဦး၊

စိိက္ပခိဳးေရး၊

ေ႔ြးၿ႔မေရးုႏွု္ငြႏွင့္

္ပ္ေၿ႔ ု္း ဝန္ႀကီးဌ န၊ ေ႔ြးၿ႔ဳေရးုႏွု္ငြႏွင့္ ကိသေရး ဦးစီးဌ န႔ွ ပႊန္ၾက းေရး႔ွမးခခဳပ္၊ ေဒါက္တ
ရခထြန္းဝု္း၊

ဧရ ဝတီဘဏ္လီ႔ိတ က္႔ွ

အိပ္ခခဳပ္႔ိုးႏႈဒါရိိက္တ

ဦးၿ႔ုငြႏွင့္္ေ

္

ုႏွု္ငြႏွင့္

တ ဝန္ရွိသူ႔ခ း၊

Myanmar C.P Livestock ႔ွ Chairman, Mr. Wirat ုႏွု္ငြႏွင့္ တ ဝန္ရွိသူ႔ခ း၊ ေပေတ ေကခးရြ ရန္ပံိေုြ
ဖြံနၿဖိဳးတိိးတက္ေရး အသု္း႔ွ ဥကၠဌ ဦးေအ ု္္န္းဦး ုႏွု္ငြႏွင့္ အဖြခနဝု္႔ခ း ုႏွု္ငြႏွင့္ ဖိတ္ၾက းထ းေသ
ဧပ္ငြႏွင့္သ ပ္ေတ ္႔ခ း တက္ေရ က္ၾကပါသပ္။
ေရွးဦးစြ

ၿပပ္ေထ ု္စိ ဝန္ႀကီး႔ွ အဖြုငြႏွင့္္အ႔ွ စက းေၿပ ၾက းၿပီး၊ ္က္လက္၍ ဧရ ဝတီဘဏ္

လီ႔ိတက္၊ Myanmar C.P Livestock ုႏွု္ငြႏွင့္ ေပေတ ေကခးရြ

ဖြံနၿဖိဳးတိိးတက္ေရး ရန္ပံိေုြအသု္း႔ွ

တ ဝန္ရွိသူ အသီးသီးတိိန႔ွ ယခိ စ ခခဳပ္ခခဳပ္္ိသပငြႏွင့္္ အေၾက ု္းအရ ုႏွု္ငြႏွင့္ ရရွိလ ႔ပ္ငြႏွင့္ ရလဒ္႔ခ းအ း
ရွု္းလု္းေၿပ ၾက းခခငြႏွင့္ၾကပါသပ္။

ထိိနေန က္ စ ခခဳပ္ခခဳပ္္ိသပ္ငြႏွင့္ အခ႔္းအန းအ း ္က္လက္ကခု္းပခခငြႏွင့္ၿပီးေန က္ အဖြခနလိက္ စိေပါု္း
ဓါတ္ပံိ႔ွတ္တ႔္းတု္ ရိိက္ကူးခခငြႏွင့္က အခ႔္းအန းေအ ု္ၿ႔ု္စြ ၿပီး္ံိးခခငြႏွင့္ပါသပ္။
ေပေတ (အေန က္)ေကခးရြ ေခတ္႔ဥ
ွီ စ းၾကက္္ျခံစ႔
ီ က
ံ န
ိ း္ အေၾက ု္း
၂၀၁၄ခိုႏွစ္၊ ေ႔လတြု္ စတု္တပ္ေထ ု္ခခငြႏွင့္သ ပ္ငြႏွင့္ ေပေတ ေကခးရြ

ရန္ပံိေုြဖံြ္ျဖိဳး တိိးတက္ေရး

အသု္းကိိ ဥကၠ႒ ဦးေအ ု္္န္းဦးပါဝု္သ ပ္ငြႏွင့္ အဖြခြဝု္ (၁၁)ဦး္ျဖု္ငြႏွင့္ ဖြခြစပ္း ထ း္ျပီး အသု္းသ း
(၁၂၂)ဦးပါဝု္ပါသပ္။

ေန္ျပပ္ေတ ္၊

တပ္ကိန္း္ျ႔ိဳြနယ္၊

ခရ႔္းစပ္ကိန္းေကခးရြ အိပ္စိ၊

ေပေတ (အေန က္ )ေကခးရြ တြု္ အိ႔္ေ္ျခ(၁၂၂)ခန္နရွိ္ျပီး လူဦးေရ (၆၀၀)ေကခ ္ ေနထိို္လွခက္ရွိက
ကြု္းအ႔ွတ္

(၁၃၀၉)၊

ဦးပိို္အ႔ွတ္

ဥစ းၾကက္ေ႔ြး္ျ႔မေရးလိပ္ုန္း
စတု္ရု္းုႏွီး္ျ႔ဳပ္ုႏွံက

(၁၂၃)ရွိ

လိပ္ကို္လွခက္ရွိသ ပ္။
ီဝလံိ္ျခံဳ႔ိုးႏႈရွိ္ျပီး

အတြက္ေခတ္႔ီေ႔ြး္ျ႔မေရး္ျခံအ္ျဖစ္

ယ ေ္ျ႔ဧရိယ
စီ႔ံကိန္းကိိ

ပတ္ဝန္းကခု္

(၅.၁၉)
ေုြကခပ္သန္း

ပစ္ပ႔္း႔ိုးႏႈ

အေက ု္အထပ္ေဖ ္လွခက္ရွိသပ္။

ဧကေပၚတြု္
(၂,၀၀၀)္ျဖု္ငြႏွင့္
႔္ျဖစ္ေပၚေစရန္

စီ႔ံကိန္းတြု္

ဥစ း

ၾကက္ေ႔ြး္ျ႔မေရး္ျခံ (၃)္ျခံ ပါဝု္္ျပီး တစ္္ျခံလွခု္ ၾကက္ေက ု္ေရ(၂၅,၀၀၀)္န္နသ ပ္ငြႏွင့္ ေခတ္႔ီေ႔ြး္ျ႔မေရး
စက္ကိရိယ ႔ခ းကိိ

အသံိး္ျပဳထ းသပ္။

အလံိပိတ္စနစ္္ျဖု္ငြႏွင့္

ေ႔ြး္ျ႔မ၍

အလိိေလခ က္

အစ ေကကြးစနစ္ုႏွု္ငြႏွင့္ အလိိေလခ က္ အပစ္အေၾကး ရွု္းလု္းသန္နစု္္ျခု္းစနစ္၊ ၾကက္ဥအရြယ္အစ း
ခြခ္ျခ း႔ိုးႏႈစနစ္၊ အလိိေလခ က္ ထိတ္ပိးသပ္ငြႏွင့္စနစ္၊ ေလဝု္ေလထြက္စနစ္႔ခ း္ျဖု္ငြႏွင့္ ေခတ္႔ီနပ္းပပ
အသံိး္ျပဳ၍

ေ္ ု္ရြက္ထ းက

တစ္ရက္လွခု္

အလံိးေရ(၆၀,၀၀၀)ေကခ ္

ေစခးကြက္

အတြု္း

္ျဖန္န္ျဖမးေရ ု္းခခုႏိို္ရန္ စီစဥ္ထ းရွိသ ပ္။
Myanmar C.P. Livestock Co. Ltd. အေၾက ု္း
Myanmar C.P. Livestock Co. Ltd. သပ္ ထိို္းုႏိို္ုံအေၿခစိိက္ CP Group အိပ္စိဝု္ ကိ႔ၸဏီ
တစ္ခိၿဖစ္ၿပီး၊ ၿ႔န္႔ ုႏိို္ုံငံ၏ ေ႔ြးၿ႔မေရးကးက႑

ဖြံနၿဖိဳးတိိးတက္ေစရန္ ေ္ ု္ရြက္ရ တြု္ ေရွနေ္ ု္

အၿဖစ္ ေ႔ြးၿ႔မေရး လိပ္ုန္းရွု္႔ခ းုႏွု္ငြႏွင့္ အတူ ုႏွစ္ေပါု္း (၂၀) ၾက ေ္ ု္ရြက္လခက္ ရွိပါသပ္။

CP Group ငံ၏ အေလးအနက္ခံယူခခက္ၿဖစ္ေသ
လိပ္ုန္း႔ခ း တပ္ရွိရ

“Three Benefits Principle” သပ္ ၎ငံ၏

ုႏိို္ုံေတ ္ုႏွု္ငြႏွင့္ CP Group ဝန္ထ႔္း႔ခ း အပါအဝု္ၿဖစ္ေသ

ၿပပ္သူ႔ခ းငံ၏

ဝု္ေုြ တိိးတက္ေစၿခု္း၊ လူေန႔ိုးႏႈ ဘဝအ္ု္ငြႏွင့္ၿ႔ု္ငြႏွင့္ေစၿခု္း ုႏွု္ငြႏွင့္ စဥ္္က္႔ၿပတ္ ဖြံနၿဖိဳးတိိးတက္ေစရန္
ကတိၿပဳထ းပါသပ္။
၂၀၁၆ ခိုႏွစ္တြု္ CP Group သပ္ ကိလသ႔ဂၢငံ၏ Global Compact အဖြခနဝု္ၿဖစ္လ ခခငြႏွင့္ၿပိီး၊ ၿ႔န္႔ ုႏိို္ုံ
အပါအဝု္ ုႏိို္ုံေပါု္း (၂၀ )တြု္ရွိေသ

၎ငံ၏ စီးပြ းေရးလိပ္ုန္း႔ခ းကိိ အၿပပ္ၿပပ္္ို္ရ

စီးပြ းေရး လိပ္ုန္း ႔ူေဘ ု္႔ခ းုႏွု္ငြႏွင့္ လိိက္ေလခ ပီေထြ ၿဖစ္ေစရန္ုႏွု္ငြႏွင့္ စဥ္္က္႔ၿပတ္ ဖြံနၿဖိဳးတိိးတက္
ေစရန္ ေ္ ု္ရြက္ေနပါသပ္။
ဧရ ဝတီဘဏ္အေၾက ု္း
၂၀၁၀ခိုႏွစ္ ူလို္လ (၂) ရက္တြု္ ္ျ႔န္႔ ုႏိို္ုံေတ ္ ဟိိဘဏ္က ဘဏ္လိပ္ုန္းလိပ္ပို္ခြု္ငြႏွင့္လို္စု္ကိ
ဧရ ဝတီဘဏ္သိနအပ္ုႏွု္းခခငြႏွင့္ၿပီး၊
အ္ျပပ္္ျပပ္္ို္ရ

၂၀၁၆ခိုႏွစ္၊

ေုြေရးေၾကးေရအဖြခနအစပ္း႔ခ းဥပေဒအရ

ဘဏ္လိပ္ုန္း႔ခ းအတိို္း

လိို္စု္ကိသက္တ ႔္းတိိးေပးအပ္ခခငြႏွင့္သပ္။

ဧရ ဝတီဘဏ္သ ပ္စတု္တ ပ္ေထ ု္ခခိန္႔ွစ၍

(၇)ုႏွစ္အတြု္းတြု္

္ျ႔န္႔ ုႏိို္ုံ

တြု္ဒိတိယအႀကီး္ံိးဘဏ္အ္ျဖစ္ လွခု္္ျ႔န္စြ တိိးတက္ႀကီးထြ းခခငြႏွင့္သပ္။ UN Global Compact
(UNGC) ငံ၏ အဖြခနဝု္္ျဖစ္သ ပ္ငြႏွင့္ အေလခ က္ အဖြခနအစပ္းငံ၏ အိပ္ခခဳပ္ေရးကးက႑၊ စီ႔ံခန္နခခြေရးကးက႑
ုႏွု္ငြႏွင့္ဘဏ္လိပ္ုန္း

လပ္ပတ္ေရးကးက႑႔ခ းတြု္

အ္ျပပ္္ျပပ္္ို္ရ

စံခခိန္စံုႏိုးႏႈန္း ႔ခ းုႏွု္ငြႏွင့္အပီ

အေက ု္း္ံိးလိပ္ထံိးလိပ္နပ္း ႔ခ းကိိ လိုက္န ကခု္ငြႏွင့္သံိးလခက္ရွိသ ပ္။ ထိိနေၾက ု္ငြႏွင့္ဧရ ဝတီဘဏ္သ ပ္
၂၀၁၄-၁၅ ဘးက႑ ုႏွစ္႔ွစတု္၍ အ္ျပပ္္ျပပ္ ္ိို္ရ

ဘးက႑ ေရးအစီရု္ခံ္ျ ခု္းစံခခိန္စံုႏိုးႏႈန္း (ေခၚ)

(IFRS) ုႏွု္ငြႏွင့္ကိက္ပီေသ ္ျ႔န္႔ ုႏိို္ုံရွိ တခိတပ္းေသ ဘဏ္ ္ျဖစ္သပ္။ ထိိနအ္ျပု္ စ ရု္းစစ္ခံ္ျခု္း
အ္ု္ငြႏွင့္အတန္းသပ္လ ပ္း က႔ ၻအဝွ႔္းန ႔ပ္ေကခ ္စ ရု္းစစ္အဖြခန (၄) ဖြခနက စ ရု္း စစ္ထ းသပ္ငြႏွင့္
အ္ျပပ္္ျပပ္္ို္ရ စ ရု္းစစ္ခံ္ျခု္း

စံခခိန္စံုႏိုးႏႈန္း

(ေခၚ) (ISA)

ုႏွု္ငြႏွင့္ကိက္ပီ႔ိုးႏႈရွိေသ

္ျပပ္တြု္းရွိ

တခိတပ္းေသ ဘဏ္္ျဖစ္သပ္။ ဧရ ဝတီဘဏ္သပ္ ္ျပပ္တြု္းတြု္သ ႔က ္ျပပ္ပအေတြနအႀကံဳ

႔ခ းစြ ရွိေသ

အရပ္အခခု္း

္ျပပ္ငြႏွင့္ဝသပ္ငြႏွင့္

ဝန္ထ႔္း႔ခ းကိိ

ဧရ ဝတီဘဏ္သ ပ္ ဝန္ေ္ ု္႔ိုးႏႈေပးလခက္ရွိေသ
ခိို္ၿ႔ခေရးတိိန

အကခိဳးကိိေရွးရိုးႏႈလခက္

သိသ ထု္ရွ းစြ

တပ္ၿ႔ခစြ ခန္နအပ္ထ းရွိုႏို္သ ပ္။

အ႔ခ း္ျပပ္သူအကခိဳးုႏွု္ငြႏွင့္ ဘဏ္ေရရွပ္တပ္တံန

ေလငြႏွင့္ကခု္ငြႏွင့္သု္ၾက းေရးုႏွု္ငြႏွင့္

ဖြံနၿဖိဳးတိိးတက္ေရး

ကးက႑တြု္

ရု္းုႏွီး္ျ႔ွဳပ္ုႏွံထ းသပ္။ ေန ု္လ ႔ပ္ငြႏွင့္ုႏွစ္႔ခ းအတြက္လ ပ္း၊ ္ျ႔န္႔ ္ျပပ္တြု္း တြု္

ဘဏ္ခခ႔
ြ ခ းကြန္ရက္ကိ

လက္ရွိတြု္

္က္လက္တိးခခခြဖြု္ငြႏွင့္လွစ္

ေနလခက္

သံိးစြခသူ

အ႔ခိဳးအစ းအသီးသီးတိိန အတြက္ က႔ၻ ငြႏွင့္အ္ု္ငြႏွင့္ ေခတ္႔ီနပ္း ပပ ႔ခ းကိိ အသံိးခခ၍ ေန က္္ံိးေပၚ
ပု္႔ဘဏ္လိပ္ုန္း ၊ ဒီဂခီတယ္ဘဏ္လိပ္ုန္းုႏွု္ငြႏွင့္ ဘးက႑ ေရးနပ္းပပ ကးက႑႔ခ းတြု္ အဓိကထ း၍
ရု္းုႏွီး္ျ႔ွဳပ္ုႏွံလခက္ရွိသ ပ္။

ဧရ ဝတီဘဏ္သပ္

႔ိ႔ိတိနငံ၏

သံိးစြခသူအ႔ခ း္ျပပ္သူုႏွု္ငြႏွင့္

္က္္ံေရးပိိ႔ိခို္ၿ႔ခေစရန္၊ အေက ု္း္ံိးဝန္ေ္ ု္႔ိုးႏႈ ႔ခ းကိိ အစဥ္တစိိက္ေပးုႏိို္ရန္၊ သံိးစြခသူ႔ခ း
ပိိ႔ိ႔ခ း္ျပ းလ ေစရန္

နပ္း ပပ သစ္႔ခ း္ျဖု္ငြႏွင့္

တိိးတက္ေရးကိိေရွး ရိုးႏႈလွခက္

႔ြန္း႔ံထ းသပ္။

ဘဏ္ငံ၏အိပ္ခခဳပ္ေရး၊

္ံိရံးိုးႏႈ ုႏိို္ေ္ျခုႏွု္ငြႏွင့္

႔ွခတ၍

လက္န ကခု္ငြႏွင့္သံိးေသ လိပ္ထံိး

လိပ္နပ္း စနစ္႔ခ းကိိ ပိိ႔ိခို္႔ ေတ ု္ငြႏွင့္တ ု္းေစရန္ ေ္ ု္ရြက္လွခက္ရွိသ ပ္။

သတု္း ုႏွုငြႏွင့္္ ၿပန္ၾက းေရးအဖြန ခ
Corporate Affairs Department
ဧရ ဝတီဘဏ္လ႔
ီ ိတက္

ေရရွပ္တ ပ္တံငြႏွင့္စြ ဖြံနၿဖိဳး

