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U.S. ပါဝင်သူများ1

မေး- ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ ဝန်ထမ်း စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူ
မှ  အစီအစဉ် (“ESPP” သုိ့မဟုတ် “အစီအစဉ်”) ၏ 
ဝန်ဆောင်မှ ပ့ံပုိးပေးသူက ဘယ်သူဖြ စ်ပါသလဲ။ 

ဖြေ- Fidelity ရင်းနီှးမြှ ုပ်နံှရေးဝန်ဆောင်မှုများ (“Fidelity”) သည် 
ESPP အတွက် ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆုိင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု
များ ပ့ံပုိးပေးသူဖြ စ်ပါသည်။ စာရင်းသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်
တစ်ပုိင်းအနေဖြ င့် ၊ သင်သည် Fidelity နှင့်ပတ်သက်သော အကော
င့် ကုိ သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မည်။ သင့်အကောင့် ရိှ ရှယ်ယာများနှင့်
ပတ်သက်၍ Fidelity ထံမှ ဆက်တုိက် ဆက်သွယ်အသိပေးမှုများကုိ
လည်း လက်ခံရရိှပါလိမ့်မည်။  

မေး- ကျွန်ု ပ်သည် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန် မည်သည့်
အချိန်တွင် အရည်အချင်းပြ ည့်မီပါမည်နည်း။ 

ဖြေ- သင်သည် ကမ်းလှမ်းမှုကာလမှစ၍ အနည်းဆံုး 6 လဆက်တုိက် 
တာဝန်ထမ်းဆောင်ထားပြီ း ပြက္ခ ဒိန်နှစ်အရ သင့် ကုိ တစ်ပတ်လျှင် 
အနည်းဆံုး နာရီ 20 ကြာအောင် သုိ့မဟုတ် 5 လကြာအောင် အလုပ်
ထမ်းဆောင်ထားပါက ပါဝင်ရန် အရည်အချင်းပြ ည့် မီပါသည်။ 
ရွးချယ်မှုများ အပါအဝင် Americold ဘံု စတော့ရှယ်ယာ၏ ပမာဏ
တစ်ခုအထိရိှသည့် ရှယ်ယာအားလံုး၏ 5% ထက်ပုိ၍ ပုိင်ဆုိင်သည့် 
လုပ်ဖော်ကုိင်ဖက်သည် ESPP တွင် ပါဝင်နုိင်ပါသည်။

မေး- အစီအစဉ်တွင် ကမ်းလှမ်းချက်ကာလ 
ဘယ်လောက်ရိှပါသလဲ။ 

ဖြေ- ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ ESPP သည် နှစ်စဉ် 6 လကာလနှစ်ကြိ မ်ဆက်တုိက်
ဖြ စ်သော ကမ်းလှမ်းမှုကာလများတွင် ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်။ 
ကမ်းလှမ်းသည့် ကာလသည် လစာစာရင်း ထည့်ဝင်မှုအားလံုးကုိ 
စုပေါင်းထားသည့် အချိန်ကာလ ဖြ စ်သည်။  ပထမကာလသည် 
ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင် စတင်မည်ဖြ စ်ပြီ း ဝယ်ယူသည့်နေ့ရက်
ဖြ စ်သော ဇွန်လ 30 ရက်နေ့တွင် ပြီ းဆံုးပါမည်။  ဒုတိယကာလသည် 
ဇူလုိင်လ 1 ရက်နေ့တွင် စတင်မည်ဖြ စ်ကာ ဝယ်ယူသည့်နေ့ရက်ဖြ စ်
သော ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်နေ့တွင် ပြီ းဆံုးပါမည်။  

မေး- ဘယ်အချိန်မှာ အစီအစဉ်တွင် စာရင်းသွင်းနုိင်ပါ
သလဲ။ 

ဖြေ- ESPP တွင် ပါဝင်ရန် တစ်နှစ်လျှင် 2 ကြိ မ် ကမ်းလှမ်းသည့် 
စာရင်းသွင်းကာလအတွင်း စာရင်းသွင်းရပါမည်။

 - ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့မှ စတင်သည့် ကမ်းလှမ်းချက်ကာလအတွက် 
ဒီဇင်ဘာလ 1 - ဒီဇင်ဘာလ 15 နှင့်  
 - •ဇူလုိင်လ 1 ရက်နေ့မှ စတင်သည့် ကမ်းလှမ်းချက်ကာလအတွက် 
ဇွန်လ 1 ရက် - ဇွန်လ 15 ရက်အထိ။

မေး- ကမ်းလှမ်းချက်ကာလတစ်ခုစီ မတုိင်ခင် စာရင်း
သွင်းဖုိ့ လုိအပ်ပါသလား။

ဖြေ- ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ အစီအစဉ်အတွက် အလုိအလျာက် သက်တမ်းတုိး
သည့် လုပ်ဆောင်ချက် ရိှပါသည်။ ESPP တွင် သင်စာရင်းသွင်းလုိက်
သည်နှင့်  သင်၏ ထည့်ဝင်ငွ ပမာဏ မပြာင်းမချင်း သင်ရွးထားသည့် 
တူညီသော ထည့်ဝင်ငွ ပမာဏဖြ င့်  နောက်ပုိင်း ကမ်းလှမ်းချက်ကာလ
များအထိ သင်က ဆက်လက်၍ စာရင်းသွင်းပြီ း ဖြ စ်နေမည်ဟု ဆုိလုိ
ပါသည်။  လာမည့် ကမ်းလှမ်းချက် ကာလအတွက် စာရင်းသွင်း 
ကာလအတွင်း အဆုိပါပြာင်းလဲမှုကုိ ပြုလုပ်ပေးရမည်။  

မေး- ကျွန်ု ပ်၏ နုတ်ယူမှ  ဘယ်အချိန်မှာ စတင်မှာလဲ။

ဖြေ- လစာစာရင်းမှ နုတ်ယူမှုများကုိ ကမ်းလှမ်းချက် ကာလ စတင်ပြီ း
နောက် ပထမဆံုး လစာရချိန်တွင် စတင်ပါမည်။ 

မေး- ဘယ်လုိမျိုး သတ်မှတ်ချက်မီသော နစ်နာကြေး 
ပါဝင်ပါသလဲ။

ဖြေ- သင်၏ သတ်မှတ်ချက်မီသော နစ်နာကြးတွင် သင်၏ ပံုမှန်
ဆက်တုိက်အချိန်လုိက် ဝင်ငွများ၊ အခြ ခံလစာ၊ အချိန်ပုိ၊ PTO၊ ပိတ်
ရက်လစာ၊ ဖျားနာခွင့်လစာ၊ အားလပ်ရက်လစာ၊ ဂျူရီတာဝန်လစာ၊ 
နာရေးခွင့်လစာ သုိ့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းလစာ ကာလတုိ့ ပါဝင်ပါသည်။    

  ဤမေးလေ့ရိှသောမေးခွန်း စာရွက်စာတမ်းတွင် ကုိးကားထားသော ရက်စဲွအားလံုးကုိ အမေရိကန်ပြ ည်ထောင်စုရိှ အရှ ့တုိင်းစံတော်ချိန် (EST) ပေါ်တွင် အခြ ခံထားပါသည်။
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မေး- ကျွန်ု ပ်သည် မည်မျှထည့်ဝင်နုိင်ပါသနည်း။

ဖြေ- သင်သည် အခွန်ဆောင်ပြီ းနောက်ပုိင်းကျန်ရိှမှုပေါ် အခြ ခံသည့် 
သင်၏ နစ်နာကြး၏ အနည်းဆံုး 1% မှ အများဆံုး 10% အထိကုိ 
ထည့်ဝင်နုိင်ပါမည်။  ထည့်ဝင်မှုများသည် ပမာဏတစ်ခုလံုး ဖြ စ်ရပါ
မည် (ဉပမာ၊ 3% ဖြ စ်ရပါမည်၊ 3.5% မဖြ စ်ရပါ)။

မေး- ထည့်ဝင်မှ များပေါ်တွင် ကန့် သတ်ချက်
တစ်စံုတစ်ရာ ရိှပါသလား။

ဖြေ- ရိှပါသည်။  သင်၏ ESPP ဝယ်ယူမှုများကုိ ပြက္ခ ဒိန်နှစ်တစ်နှစ်
လျှင် အများဆံုး $25,000 တန်ဖုိးအထိ ကန့်သတ်ထားပါသည်။  စျး
ကွက်တန်ဖုိးကုိ ကမ်းလှမ်းမှုကာလ၏ ပထမရက်နှင့်  ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ 
15% လျှော့စျး သက်ရောက်ခြ င်းမပြုမီအချိန်အတုိင်း ဆံုးဖြ တ်
လိမ့်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ ကမ်းလှမ်းသည့် ကာလအဆံုးတွင် 
သင်ဝယ်ယူနုိင်သည့် ရှယ်ယာအများဆံုး အရေအတွက်မှာ ကမ်းလှမ်း
သည့် ကာလ၏ ပထမဆံုး၌ Americold စတော့ရှယ်ယာ၏ အတန်
အဆင့်ဖြ စ်သော စျးကွက်တန်ဖုိးဖြ င့်  ပုိင်းခြားထားသည့် $25,000 
ဖြ စ်မည်ဖြ စ်ပြီ း ကြိ ုတင် ကမ်းလှမ်းချက်အရ ပြက္ခ ဒိန်နှစ်တစ်နှစ်
အတွင်း ယခင် ဝယ်ယူခ့ဲသည့် ရှယ်ယာတုိင်းထက် လျာ့နည်းသည်ဟု 
ဆုိလုိသည်။ $25,000 အထက် ထည့်ဝင်ငွအားလံုးကုိ သင်၏ လစာ
စာရင်းထဲသုိ့ ငွပြ န်အမ်းပေးပါမည်။  ESPP တွင် ငွထည့်သွင်းမှုကုိ 
သင်မရပ်တန့်သရွ ့ နုတ်ယူမှုများမှာ လာမည့် ပြက္ခ ဒိန်နှစ်အစတွင် 
ထပ်မံ၍ စတင်ပါမည်။

မေး- ဝယ်ယူနုိင်သည့် ရှယ်ယာများအတွက် 
အရေအတွက် ကန့် သတ်ချက် ရိှပါသလား။

ဖြေ- ရိှသည်။ သင်သည် ကမ်းလှမ်းချက် ကာလတစ်ခုတွင် ရှယ်ယာ
များကုိ အရေအတွက်တစ်ခုအထိသာ ဝယ်ယူနုိင်သည်။  ပါဝင်သူ 
မည်သူကမျှ ကမ်းလှမ်းချက် ကာလတစ်ခုခုအတွင်း ရှယ်ယာ 2,400 
ထက်ပုိ၍ ဝယ်ယူမရနုိင်ပါ။

မေး- ကျွန်ု ပ်၏ လစာပြေ စာမှ နုတ်ယူမှ များမဟုတ်ဘဲ 
ESPP တွင် ငွသားထည့်ဝင်မှ  ပြေုလုပ်နုိင်ပါသလား။ 

ဖြေ- မရပါ။ ထည့်ဝင်မှုများကုိ သင့်လစာမှ အခွန် ဖြ တ်တောက်ပြီ း
နောက်တွင်သာ ပြုလုပ်နုိင်ပါသည်။ 

မေး- ကမ်းလှမ်းချက်ကာလ စတင်သည်နှင့် ကျွန်ု ပ်၏ 
ထည့်ဝင်နှ န်းကုိ ပြောင်းလဲ သုိ့မဟုတ် ရပ်တန့် နုိင်ပါ
သလား။

ဖြေ- ရပါသည်၊ ကမ်းလှမ်းချက် ကာလ စတင်သည်နှင့်  သင်၏ 
ထည့်ဝင်နှုန်းကုိ ပြာင်းလဲ သုိ့မဟုတ် ရပ်တန့် နုိင်သော်လည်း ၎င်းက 
အောက်ပါ စည်းမျဉ်းများအပေါ် မူတည်ပါသည်- 

 - •ကမ်းလှမ်းချက် ကာလအတွင်း သင်၏ ထည့်ဝင်ငွ ရာခုိင်နှုန်းကုိ 
တုိးမြှ င့်ရန် သင့်အား ခွင့်ပြုမထားပါ။
 - •ကမ်းလှမ်းချက် ကာလအတွင်း သင်၏ ထည့်ဝင်မှုကုိ 1 ကြိ မ် 
လျှော့ချနုိင်ပါသည်။ သင်၏ ထည့်ဝင်မှု ရာခုိင်နှုန်းကုိ ပြာင်းလဲရန် 
ရွးချယ်ပါက ဝယ်ယူသည့်နေ့ မစတင်မီ 15 ရက် ကြိ ုတင်၍ ထုိသုိ့ 
လုပ်ဆောင်နုိင်သည်။  ဉပမာ၊ ဝယ်ယူရက်မှာ ဇွန်လ 30 ရက်နေ့ 
ဖြ စ်ပါက ဤပြာင်းလဲမှုကုိ ဇွန်လ 15 ရက်မတုိင်မီ ပြုလုပ်ရပါမည်။
 - •သင်၏ Fidelity အကောင့် သုိ့ သွားရောက်ပြီ း သင့်ထည့်ဝင်မှု
ကုိ 0% သုိ့ ပြာင်းခြ င်းဖြ င့်  ESPP အတွက် သင်ထည့်ဝင်မှုများကုိ 
အချိန်မရွး ရပ်တန့် နုိင်ပါသည်။ သင်၏ ထည့်ဝင်မှုကုိ ရပ်တန့် ရန် 
ရွးချယ်ပါက ဝယ်ယူသည့်နေ့ မစတင်မီ 15 ရက် ကြိ ုတင်၍ ထုိသုိ့ 
လုပ်ဆောင်နုိင်သည်။ ဉပမာ၊ ဝယ်ယူရက်မှာ ဇွန်လ 30 ရက်နေ့ 
ဖြ စ်ပါက ဤပြာင်းလဲမှုကုိ ဇွန်လ 15 ရက်မတုိင်မီ ပြုလုပ်ရပါမည်။ 
ကမ်းလှမ်းချက် ကာလအတွင်း သင့်လစာမှ နုတ်ယူလုိက်သည့် 
ထည့်ဝင်ငွအားလံုးကုိ ဝယ်ယူရက်တွင် ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူရန် 
အသံုးပြုနုိင်မည်ဖြ စ်သည်၊ သုိ့သော် ကမ်းလှမ်းချက် ကာလအတွင်း 
နောက်ထပ် ထည့်ဝင်ငွများ ပြုလုပ်နုိင်မည် မဟုတ်ပါ။

ကမ်းလှမ်းချက် ကာလအတွင်း ထည့်သွင်းမှုကုိ သင်ရပ်တန့် ပါက 
အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် နောက်ပုိင်း စာရင်းသွင်းမှု ကာလအတွင်း 
စာရင်းပြ န်သွင်းပေးရပါမည်။  

မေး- ကျွန်ု ပ်သည် ESPP တွင် ပါဝင်ခြ င်းကုိ အချိန်မ
ရွး ရုတ်သိမ်းနုိင်ပါသလား။

ဖြေ- ရပါသည်။ သင်သည် Fidelity ကုိ အသိပေးကာ နှုတ်ထွက်
မှုရွးချယ်ခြ င်းကုိ ပြီ းစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြ င်းဖြ င့်  ESPP ထံမှ 
နှုတ်ထွက်နုိင်ပါသည်။  သင် နှုတ်ထွက်သည့်အခါ၊ သင့်အကောင့်တွင် 
စုပံုနေသည့် ထည့်ဝင်မှုအားလံုးကုိ စီမံခန့် ခဲွမှုအရ တတ်နုိင်သမျှ အ
မြ န်ဆံုး သင့်ထံ ပြ န်ပေးလိမ့်မည်ဖြ စ်ကာ ထုိ ကမ်းလှမ်းခြ င်းကာလ
အတွင်း နောက်ထပ် ထည့်ဝင်မှုတစ်စံုတစ်ရာကုိ ပြုလုပ်နုိင်လိမ့်မည် 
မဟုတ်ပါ။  သင်သည် နှုတ်ထွက်ရန်ရွးချယ်ပါက၊ သင်သည် ဝယ်ယူ
သည့်ရက်မတုိင်မီ အနည်းဆံုး 15 ရက် ကြိ ု၍ ထုိသုိ့လုပ်ဆောင်ရ
ပါမည်။  ဉပမာ၊ ဝယ်ယူရက်မှာ ဇွန်လ 30 ရက်နေ့ ဖြ စ်ပါက ဤ
ပြာင်းလဲမှုကုိ ဇွန်လ 15 ရက်မတုိင်မီ ပြုလုပ်ရပါမည်။ အစီအစဉ်မှ
နှုတ်ထွက်ပြီ းနောက်၊ သင်သည် ထပ်မံပါဝင်ရန် ရွးချယ်ပါက၊ စာရင်း
သွင်းမှုကာလအတွင်းတွင် ပြ န်လည်၍စာရင်းသွင်းရန် လုိအပ်ပါ
လိမ့်မည်။
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မေး- ကျွန်ု ပ်သည် ယခုအချိန်တွင် မပါဝင်ရန် ဆံုးဖြ တ်
ပါက၊ ကျွန်ု ပ်တွင် အခြေားအခွင့်အရေး ရရိှပါမည်လား။ 

ဖြေ- ရပါသည်။ သင်သည် ESPP တွင် ယခု စာရင်းမသွင်းရန် 
ဆံုးဖြ တ်ပါက၊ သင်သည် နောင်လာမည့် စာရင်းသွင်းမှုကာလ 
တစ်စံုတစ်ရာတွင် စာရင်းသွင်းနုိင်ပါသည်။  ဉပမာ၊ သင်သည် 
ဒီဇင်ဘာ 1-15 စာရင်းသွင်းမှုကာလအတွင်း စာရင်းသွင်းရန် မရွးချယ်
ပါက၊ သင်၏ စာရင်းသွင်းနုိင်သော နောက်တစ်ကြိ မ်အခွင့်အရေးမှာ 
ဇွန် 1-15 စာရင်းသွင်းမှုကာလတွင် ဖြ စ်ပါလိမ့်မည်။

မေး- စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူမှ စျးနှ န်းကုိ ဘယ်လုိ
ဆံုးဖြ တ်တာပါလဲ။

ဖြေ- ESPP မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသော Americold စတော့ရှယ်ယာ
စျးနှုန်းသည် ကမ်းလှမ်းမှုကာလ၏ ပထမဆံုး ရောင်းဝယ်ခြ င်းရက် 
သုိ့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းမှုကာလ၏ နောက်ဆံုး ရောင်းဝယ်ခြ င်းရက်ရိှ 
မျှတသောစျးကွက်တန်ဖုိး (FMV) အောက်လျာ့သော 15% လျှော့စျး 
ဖြ စ်ပါသည်။ ဉပမာ-

မေး- ဝယ်ယူသည့်ရက်တွင် ဘာဖြ စ်မှာပါလဲ။

ဖြေ- ဝယ်ယူသည့်ရက်တွင်၊ သင်၏ထည့်ဝင်မှုများကုိ လျှော့စျးပေး
ထားသောစျးနှုန်းဖြ င့်  ရှယ်ယာတစ်ခုလံုး၏ တတ်နုိင်သမျှ အများဆံုး
ပမာဏကုိ ဝယ်ယူရန် အသံုးပြုပါလိမ့်မည်။  

မေး- ကျွန်ု ပ်သည် ရှယ်ယာများကုိဝယ်ယူသည့်အခါ 
အခွန်ဆောင်ရပါမည်လား။

ဖြေ- မဆောင်ရပါ။ သင်၏ရှယ်ယာများကုိ ရောင်းချမှုမလုပ်မချင်း 
အခွန်မဆောင်ရပါ။

မေး- ရှယ်ယာအားလံုးကုိ ဝယ်ယူပြေီ းနောက် ကျန်ရိှနေ
သည့် ပ့ံပုိးမှ တစ်စံုတစ်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သုိ့ဖြ စ်ပါ
မည်နည်း။

ဖြေ- Americold အများနှင့် ဆုိင်သောစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုလံုးကုိ 
ဝယ်ယူရန် လံုလောက်ခြ င်းမရိှသော သင့်အကောင့်တွင်ကျန်ရိှနေ
သည့် ပမာဏတစ်စံုတစ်ရာကုိ နောက်လာမည့် ကမ်းလှမ်းမှုကာလ
တွင် အသံုးပြုပါလိမ့်မည်။

မေး- ကျွန်ု ပ်သည် ရှယ်ယာမည်မျှဝယ်ယူထားကြောင်းနှင့် 
ရှယ်ယာများကုိ မည်သည့်အချိန်တွင် ကျွန်ု ပ်၏အကောင့်
ထံ ပုိ့ဆောင်ပေးမည်ဖြ စ်ကြောင်း မည်က့ဲသုိ့ သိနုိင်ပါမည်
နည်း။  

ဖြေ- ၎င်းတုိ့ကုိ သင်၏ Fidelity အကောင့်ထဲသုိ့ အပ်နံှပေးလုိက်
သည်နှင့်  သင်သည် ရှယ်ယာအရေအတွက်ကုိ တွမ့ြ င်နုိင်ပါလိမ့်မည်။  
ဝယ်ယူသည့်ရက်နောက်ပုိင်း ခန့် မှန်းခြ 2-3 ပတ်တွင် ရှယ်ယာများ
ကုိ သင့်အကောင့်ထဲသုိ့ ထံုးစံအတုိင်း အပ်နံှပေးပါသည်။

မေး- ဝယ်ယူသည့်ရက်ကုိ စောင့်ဆုိင်းနေစဉ်တွင် 
ကျွန်ု ပ်၏ ထည့်ဝင်မှ များအတွက် အတုိးရရိှပါသလား။

ဖြေ- မရရိှပါ၊ သင့်ထည့်ဝင်မှုများအတွက် အတုိးမရရိှပါ။

မေး- ကျွန်ု ပ်၏ရှယ်ယာများကုိ မရောင်းချနုိင်မီတွင် 
ထိန်းသိမ်းထားသောကာလ ရိှပါသလား။

ဖြေ- ရိှပါသည်။ သင်သည် သင်၏ရှယ်ယာများကုိ မရောင်းချနုိင်မီ
တွင် ဝယ်ယူသည့်ရက်မှ 6 လကြာအောင် သင်၏ရှယ်ယာများကုိ 
ထိန်းသိမ်းထားရန် လုိအပ်ပါသည်။  ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလပြီ း
နောက် သင်၏ရှယ်ယာများကုိ အချိန်မရွး ရောင်းချနုိင်ပါသည်၊ သင်
သည် Americold ၏ အတွင်းသိအနေအထားကုိ အမြ တ်ထုတ်
မှု မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သော ခေတ္တရပ်ထားခြ င်း/အကြိ ုရှင်းလင်းမှု
ဆုိင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တစ်စံုတစ်ရာတုိ့နှင့်  သက်ဆုိင်သည့် ပစ္စည်း၊ 
ထုတ်ဖော်ပြာပြ ခြ င်းမရိှသော သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပုိင်ဆုိင်
ထားခြ င်းမရိှကြာင်း ဖော်ပြ ရပါမည်။  www.americold.com/
associates-resources တွင်ရိှသော Americold ၏ အတွင်းသိ
အနေအထားကုိ အမြ တ်ထုတ်မှု မူဝါဒအားကုိးကားပေးပါ။ သင်
သည် ရောင်းချချိန်တွင် အချို ့သောအခွန်ဆုိင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ
နှင့်  သက်ဆုိင်ပါလိမ့်မည်။ ကမ်းလှမ်းသည့်ရက်မှ 2 နှစ်မပြ ည့်သော
ကာလအထိ ထိန်းသိမ်းထားသော ရှယ်ယာများကုိရောင်းချမှုသည် 
ထိခုိက်စေသော အခွန်ဆုိင်ရာ နောက်ဆက်တဲွများကုိ ဖြ စ်စေနုိင်
ပါသည်။ 

မေး- ကျွန်ု ပ်၏ Fidelity အကောင့်မှ ကျွန်ု ပ်၏ရှယ်ယာ
များကုိ လွ ဲပြောင်းနုိင်ပါသလား။

ဖြေ- ကျွန်ု ပ်တုိ့၏ ESPP မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူထားသောရှယ်ယာ
များသည် ဝယ်ယူသည့်ရက်မှ 18 လကြာအောင် သင်၏ Fidelity 
အကောင့်တွင်ရိှနေရန် လုိအပ်ပါသည်။ သင်သည် ၎င်းတုိ့ကုိ 
ရောင်းချ၍မရနုိင်ပါဟု ဆုိလုိခြ င်းမဟုတ်ပါ၊ သင်သည် Fidelity မှ
တစ်ဆင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်ဖြ စ်သည်ဟု ဆုိလုိခြ င်းဖြ စ်
ပါသည်။ ထုိအချိန် သက်တမ်းကုန်သွားပြီ းနောက်၊ သင်သည် ၎င်း
တုိ့ကုိ သင်၏ ကုိယ်ပုိင် ပဲွခအကောင့်ထဲသုိ့ လွ ဲပြာင်းနုိင်ပါမည် 
သုိ့မဟုတ် သင်၏ Fidelity အကောင့်တွင် ၎င်းတုိ့ကုိ ထားရိှနုိင်
ပါသည်။

FMV $40FMV: $35



ဝန်ထမ်း စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူမှ  အစီအစဉ် (ESPP) မေးလေ့ရိှသောမေးခွန်းများ  4

မေး- ကျွန်ု ပ်သည် ကုမ္ပဏီမှ ထွက်ခွာပါက သုိ့မဟုတ် 
အလုပ်ထုတ်ခံရပါက မည်သုိ့ဖြ စ်မှာပါလဲ။ 

ဖြေ- သင်သည် ကုမ္ပဏီမှ ထွက်ခွာပါက သုိ့မဟုတ် အလုပ်ထုတ်ခံရ
ပါက၊ ကိစ္စရပ်အများစုတွင် သင်သည် ESPP တွင် ပါဝ၍ရန် ရပ်စဲ
ခံရလိမ့်မည်ဖြ စ်ကာ သင်၏ထည့်ဝင်မှုများကုိ စီမံခန့် ခဲွမှုပုိင်းအရ 
တတ်နုိင်သမျှ အမြ န်ဆံုး ငွပြ န်အမ်းပေးပါလိမ့်မည်။ သေဆံုးမှု၊ မ
သန်စွမ်းမှုနှင့်  ပင်စင်ယူခြ င်းတုိ့နှင့်  ဆက်စပ်နေသည့် ထပ်ဆောင်း 
အသေးစိတ်အချက်များအတွက်www.americold.com/associates-
resources တွင်ရရိှနုိင်သော ဝန်ထမ်းစတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူမှု
အစီအစဉ် စာရွက်စာတမ်းကုိ ကြ ည့်ပေးပါ။

မေး- ကျွန်ု ပ်၏ရှယ်ယာများကုိ မည်သုိ့ရောင်းချရပါမည်
လဲ။

ဖြေ- ခြာက်လထိန်းသိမ်းထားခြ င်းကာလ ပြီ းသည့်နောက်၊ ရှယ်ယာ
များရောင်းချမှုကုိ သင်၏ Fidelity အကောင့် မှတစ်ဆင့် စတင်နုိင်ပါ
မည်။  သင်သည် ဝယ်ယူသည့်ရက်မှ 18 လကြာပြီ းနောက် သင်၏ 
Fidelity အကောင့် မှ သင်၏ရှယ်ယာများကုိ လွ ဲပြာင်းပါက၊ ထုိရှယ်ယာ
များရောင်းချမှုကုိ သင်၏ကုိယ်ပုိင် ပဲွခအကောင့် မှတစ်ဆင့် စတင်ပါ
လိမ့်မည်။

မေး- ကျွန်ု ပ်၏ရှယ်ယာများကုိ ရောင်းချသည့်အခါ 
ကျွန်ု ပ်ကုိ မည်သုိ့အခွန်ကောက်ခံမှာပါလဲ။ 

ဖြေ- သင်၏ရှယ်ယာများကုိ ရောင်းချသည့်အခါ၊ သင်သည် 
သင်၏ရှယ်ယာများကုိရောင်းချမှုမှ ရရိှသော အသားတင်ရရိှမှုပေါ်
တွင် ဖက်ဒရယ်နှင့်  အခြားသော သက်ဆုိင်သည့် ပြ ည်နယ်နှင့်  ဒေသ
တွင်း ဝင်ငွခွန်များကုိ ပေးဆောင်ခြ င်းအတွက် တာဝန်ရိှလိမ့်မည်ဖြ စ်
သော်လည်း သာမန် ဝင်ငွ နှင့်/သုိ့မဟုတ် ရင်းနီှးငွအတုိင်း မည်မျှ
ကောက်ခံလိမ့်မည်ဆုိသည်မှာ ကဲွပြားပါလိမ့်မည်။  အကျဉ်းချုံးဖော်ပြ
ချက်၏ ပါဝင်သူများနှင့်သက်ဆုိင်သော ဖက်ဒရယ် ဝင်ငွခွန်ဆုိင်ရာ 
နောက်ဆက်တဲွများအခန်းအား ကုိးကားပေးပါ။  သင်၏ ပုဂ္ဂိ ုလ်ရေး
အခြအနေနှင့် ဆုိင်သော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် သင်၏ 
အခွန် သုိ့မဟုတ် ငွကြေးဆုိင်ရာ အကြံ ပေးနှင့်  တုိင်ပင်ဆွးနွေးသင့်
ပါသည်။

ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အရေးကြီ းအချက်များကုိ အကျဉ်းချုံးဖော်ပြ ပေးခြ င်းဖြ စ်ပါသည်၊ သုိ့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် 
အစီအစဉ်ဖော်ပြ ချက်အနှစ်ချုပ် မဟုတ်ပါ၊ ထုိ့အတူ ၎င်းသည် ရင်းနီှးမြှ ုပ်နံှမှု သုိ့မဟုတ် အခွန်ဆုိင်ရာ အကြံ ဉာဏ်ပေးခြ င်း မဟုတ်ပါ။ အစီအစဉ်နှင့်
ပတ်သက်သည့် ပုိ၍ပြီ းပြ ည့် စံုသော သတင်းအချက်အလက်များအတွက်၊ သင်သည် အစီအစဉ် စာရွက်စာတမ်းနှင့်  အကျဉ်းချုံးဖော်ပြ ချက်ကုိ ဖတ်
ရှုကာ သင်၏ အခွန် သုိ့မဟုတ် ငွကြေးဆုိင်ရာ အကြံ ပေးနှင့်  တုိင်ပင်ဆွးနွေးသင့်ပါသည်။ ထုိသတင်းအချက်အလက် သုိ့မဟုတ် အခြားသော နှုတ်
ပြာတင်ပြ ချက်နှင့်  အစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်းတုိ့ကြားတွင် ကဲွပြားခြားနားမှုရိှသည့် ကိစ္စရပ်မျိုးတွင်၊ အစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်းက လွမ်းခြုံအောင်နုိင်ပါ
လိမ့်မည်။ အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခြ င်းသည် အလုပ်ခန့်အပ်မှုအာမခံချက် မဟုတ်ပါ။ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များတွင် ရင်းနီှးမြှ ုပ်နံှမှုနှင့်  ဆက်စပ်နေသော 
ပြဿနာများရိှပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာများတွင် ရင်းနီှးမြှ ုပ်နံှခြ င်းတွင် ဆံုးရှုံ းမှုအန ္တရာယ် ပါဝင်ပါသည်။  စတော့ရှယ်ယာ၏ ပြီ းခ့ဲသော ရင်းနီှးမြှ ုပ်နံှမှု
စွမ်းဆောင်ရည်သည် နောင်တွင် ရင်းနီှးမြှ ုပ်နံှမှုစွမ်းဆောင်ရည်၏ အာမခံချက် သုိ့မဟုတ် ကြိ ုတင်ပြာကြားချက်မျိုး မဟုတ်ပါ။ Americold သည် 
အစီအစဉ်ကုိ အချိန်မရွး မွမ်းမံရန် သုိ့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် လုပ်ပုိင်ခွင့် ရိှပါသည်။


