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ထုုတ််ကုုန််များ�း� 
စကူူလာာ ကုူမ္ပပဏီီသည်် အာာရှှစျေးစး�ကွူက်ူရှှ� ဝယ််ယူ် စာ�သု� �သူမ္ပးာ�၏ လာ�ု အာပ််ချးက်ူမ္ပးာ�
အာတွွက်ူ အာထူူး�သင့်််စျေးလားာ်စျေးသာ ထုူးတ်ွကုူန််ပ်စစည််�အာမ္ပး���မ္ပး���အာာ� အာကူ�ု က်ူညီ်ဆုုံး� �ဖြ�စ်စျေးအာာင့်် 
စျေးဆုံးာင့််ရွွက်ူစျေးပ်�လာှက်ူရှှ�သည််။ စကူူလာာ ၏ ကူမ္ပာာအာနှှံ့� ် ကွူန််ရက်ူမ္ပးာ�မှ္ပ စျေးအာာက်ူစျေး�ာ်ဖြပ်ပ်ါ 
ကုူန််ပ်စစည််�မ္ပးာ� ကူ�ု  ကုူန််သွယ််စျေးရာင့််�ချးစျေးပ်�လာှက်ူ ရှှ�ပ်ါသည််။ အာကူယ််၍ လူာကြီးကီူ�မ္ပင့််�တွ�ု ် 
သ�ရှှ�လာ�ု စျေးသာ ကုူန်က်ြကူမ်္ပ�ပ်စစည််�မ္ပးာ�သည်် စျေးအာာက်ူတွွင့််မ္ပပ်ါဝင့််ခ့်ျပ်ါကူ မ္ပ�မ္ပ�တွ�ု ်ထူး�  ဆုံးက်ူသွယ််
စု� စမ်္ပ�နှံ့�ု င့််ပ်ါသည််။  

စကူူလာာ ကုူမ္ပပဏီီသည်် ယုုံ� ကြကူည််စိတ််ချျရသောသာ စုိက်ူပျိုးျိ��သောရ�နှှင့််် အစာသော�ာက်ူပျိုး�် သောရ�
ကွူင့််�ဆက်ူဆုိင့််ရာအသော�ေမ္ပျာ� ရှှာာသောေွသောပျိုး�နုိှင့််ခ့်ျသည််မှ္ပာ ရာစုနှှစ်(၁)ခုျသောကူျာ်ခ့်ျပြီပီျိုး�ေစ်
ပျိုးါသည််။  အာရှှာသောစျ�ကွူက်ူ၏ လုိာအပ်ျိုးချျက်ူမ္ပျာ�နှှင့််် အ�ူ�ကုိူက်ူညီ်သောသာ�ုတ််ကုူန််
မ္ပျာ�အာ� နှှစ်သောပျိုးါင့််� ၂၅ နှှစ် သောကူျာ်ကြကူာ �ေည်််တ်င့််�သောပျိုး�လာှက်ူရိှှာပျိုးါသည််။ မိ္ပမိ္ပတုိ််
အေ့ွအ်စည််�သည််     သော�သနှ တရ ဗဟုုသုတ်မ္ပျာ�နှှင့််် �ပျိုးည်််စု� ပြီပီျိုး� စာ�သောသာက်ူကုူန််ကုူန််ကြကူမ်္ပ�
မ္ပျာ�၊ သောမွ္ပ��မ္ပူသောရ�အစာကုူန််ကြကူမ်္ပ�မ္ပျာ�နှှင့််် သီ�နှှ� �ွက်ူကုူန််မ္ပျာ�ရရိှှာသောရ�အတွ်က်ူ ယုုံ� ကြကူည််
စိတ််ချျရသောသာန်ည််�လာမ်္ပ�မ္ပျာ� သောပျိုး�စွမ်္ပ�လာှက်ူရိှှာပျိုးါသည််။ 

GRAINS  
ကောကုးက်ုပဲဲသီးး�နံှံ�များ�း�

FEED INGREDIENTS
ကောများး�မြူများူကော��အစားကုုန််ကြကုမ်ျား�များ�း� OILS 

ဆီးများ�း�

ANIMAL PROTEINS
တိ်�ိစာ ားန််ထုးက်ု အသီးး�ဓါါတ််များ�း�

ALTERNATIVE PROTEINS
အစား�ထုို�ဟင်း်�သီးး�ဟင်း်�ရွး က်ု 
အသီးး�ဓါါတ််များ�း�

MARINE PROTEINS
ပဲင်း်လယ််ထုးက်ု  
အသီးး�ဓါါတ််များ�း�

• Canola Seed   ပျိုးန််�မု္ပ�ည်င့််�သောစ်
• Corn   သော�ပျိုးာင့််�
• Sorghum   နှှ� စာ�သော�ပျိုးာင့််�
• Soybeans   ပ့ျိုးပုျိုးပ်ျိုးသောစ်
• Wheat   ဂျုံျ��သောစ်

• Bakery Meal   မု္ပန်််ေုတ််သောပျိုးါင့််�ေတ််
• Canola Meal   ပျိုးန််�မု္ပ�ည်င့််�ေတ်််
• Copra Meal   အုန််�ဆီေတ််
• Corn Gluten Meal/Feed    
ဂျုံလူာတ်န််�မှ္ပင့်််သော�ပျိုးာင့််�ေတ်် 

• Cottonseed   ၀ါါသောစ်
• Cottonseed Meal   ၀ါါကြိကိူတ််ေတ််
• DDGS   သော�ပျိုးာင့််�သောပျိုးါင့််�ေတ််
• Soybean meal   ပ့ျိုးပုျိုးပ်ျိုးသောစ်ေတ််
• Palm Kernel Expeller   ဆီအုန််�ေတ််
• Sunflower Meal   သောန်ကြကူာသောစ်ေတ််
• Wheat Bran Pellets   

 ဂျုံျ��ေ့ွကြကူမ်္ပ�အစာသောတ်ာင့်််

• Palm Oils and Related Products 
စာအုန််�ဆီနှှင့််် ဆက်ူစပ်ျိုး�ွက်ူကုူန််မ္ပျာ�

• Crude Sunflower Seed Oil 
သောန်ကြကူာဆီ

• Crude Soybean Oil ပ့ျိုးပုျိုးပ်ျိုးဆီ
• Marine Oils  ပျိုးင့််လာယ်ုံ�ွက်ူ အဆီမ္ပျာ�
• Lecithin

• Fishmeal  င့်ါ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• White Fish Meal   White င့်ါ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Tuna Meal   တူ်န်ာင့်ါ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Salmon Meal   သောဆာ်လာမွ္ပန််င့်ါ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Krill Meal   ပုျိုးစွန်််စိတ််သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Shrimp Meal   ပုျိုးစွန််သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Squid Meal   �ပျိုးည််ကြိကီူ�င့်ါ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််

• Beef MBM  အမ့္ပအရုိိုး�/အသာ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Blood Meal  သောသွ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Chicken By-Product Meal 

  ကြကူက်ူသာ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Feather Meal  အသောမ္ပး�အသောတ်ာင့််သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Hemoglobin   သောဟုမုိ္ပဂျုံလုိာဘင့််
• Pork MBM  ဝက်ူအရုိိုး�/အသာ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််
• Poultry Meal  ကြကူက်ူသာ�သောပျိုးါင့််�မု္ပန်််

• Emerge Barley Protein  
Concentrate ဘာလီာသောစ်ပျိုးရုိိုးတိ်န််�သောဆ�

• Hydrolysates 

• Pea Protein  ပ့ျိုးသောစ်အသာ�ဓါါတ်််
• Soy Protein Concentrate 
ပ့ျိုးပုျိုးပ်ျိုးသောစ် အသာ�ဓါါတ်််



မြူ�န် ််မြူ�ူ�ကော�းင်း်�ချ�မြူချင်း်�နံှံင််း် တ်န််�ုိ�မြူမှျားင််း်ကုုန််ထုုတ််လုပ်ဲမြူချင်း်�
စကူူလာာ သည်် စျေးရရှှည််မ္ပှတူွ အာကူး���စီ�ပွ်ာ�စျေးဆုံးာင့််ရွွက်ူဖြချင့််�၊ အာကူး���ဆုံးက်ူမ္ပးာ�အာာ� ခြုံချ� ငု့်� စျေးတွွ�စျေးချ်ဖြချင့််� ၊ ကူတွ�စျေးစာင့်််တွည််ဖြချင့််� နှှံ့င့််် 
ဝယ််ယူ်စာ�သု� �သူတွ�ု ် ၏ လာ�ု အာပ််ချးက်ူမ္ပးာ�အာာ� အာထူူး�ဂရုွစ�ု က်ူဖြချင့််� တွ�ု ်စျေးကြကူာင့််် န်ာမ္ပည််ထူးင့််ရှှာ�ပ်ါသည််။ ယ်ခုျအာချး�န််တွွင့်် စကူူလာာ 
သည်် ဖြမ္ပန််မ္ပာနှံ့�ု င့််င့်� နှှံ့င့််် အာင့််ဒို�ု နီ်�ရှှာ�နှံ့�ု င့််င့်�တွ�ု ် ၌ လုာပ််င့်န််�မ္ပးာ�ချး့ထွ်ူးင့််၍ တွင့််သွင့််� ဖြ�န််ဖ်ြ�း�စျေးရာင့််�ချးဖြချင့််� တွ�ု ် ဖြ�င့််် ဝယ််ယူ်စာ�သု� �သူမ္ပးာ�၏ 
လာ�ု အာပ််ချးက်ူမ္ပးာ�ကူ�ု  အာစမှ္ပ အာဆုုံး� �ထူး� ဖြပ်ည်််စု� စျေးအာာင့်် စျေးအာာက်ူစျေး�ာ်ဖြပ်ပ်ါအာတွ�ု င့််� စျေးဆုံးာင့််ရွွက်ူလာှက်ူရှှ�ပ်ါသည််။ 

ကုူန််ပျိုးစစည််�မ္ပျာ�အာ� တ်င့််သွင့််��ချင့််�နှှင့််် အိတ််�ုပ်ျိုးပုိျိုး��ချင့််�

ဝယ်ုံယူုံသူမ္ပျာ� အဆင့််သော�ပျိုးသောစရန်် ကုူန််ပျိုးစစည််�မ္ပျာ� သုိသောလှာာင့််�ိန််�သိမ်္ပ�သောပျိုး��ချင့််� 

တ်န််ေုိ��မှ္ပင့်််ကုူန််�ုတ််လုာပ်ျိုး�ချင့််� နှှင့််် အရည််အသောသွ��ိန််�သိမ်္ပ��ချင့််� 

ကုူန််ပျိုးစစည််�မ္ပျာ�အာ� လူာကြိကီူ�မ္ပင့််�တုိ်လု်ာပ်ျိုးင့်န််�အသောရာက်ူ သောရာင့််�ချျ စီစဉ််သောပျိုး��ချင့််� 

�ပျိုးည််တွ်င့််�သောငွ့်သောကြကူ��ေင့််် လာက်ူလီာသောရာင့််�ချျသောပျိုး��ချင့််�

တ်င်း်သီးးင်း်� မြူ�န် ််မြူ�ူ�ကော�းင်း်�ချ�ကောသီးးကုုန််ပဲစာစည််း�များ�း�
စျေးကူာက်ူပ့်သီ�နှှံ့� နှှံ့င့််် ဆီုံးထွူးက်ူသီ�နှှံ့� မ္ပးာ� 
စျေးမွ္ပ�ဖြမ္ပးစျေးရ�အာစာကုူန်က်ြကူမ်္ပ�မ္ပးာ� 
ပ်င့််လာယ််ထွူးက်ူအာသာ�ဓါါတ်ွမ္ပးာ�

North America
Asia

Corporate O�ce

Distribution Hub

O�ce

Facility

Third Party Facility

ကုများားအနံှံ�  ်မိျားမိျားတုိ်တ််ည််းရိံှိ�းကောန်�းများ�း�



စကူူလာာ ကုူမ္ပပဏီီ အကြော�ကူာင်းး�  
မ္ပ�မ္ပ�တွ�ု ်ကုူမ္ပပဏီီသည်် ကူမ္ပ ာာ်စျေးန်ရာအာနှှံ့� ် အာဖြပ်ာ�ရှှ� ရုွ� �ချန််�မ္ပးာ�၊ သ�ု စျေးလှာာင့််ရုွ� မ္ပးာ� နှှံ့င့််် စက်ူရုွ� မ္ပးာ�တွွင့်် စျေးကူာက်ူပ့်သီ�နှှံ့� နှှံ့င့််် အာစာကုူန်က်ြကူမ်္ပ�
မ္ပးာ� ဝယ််ယူ်ဖြချင့််�၊ စျေးရာင့််�ချးဖြချင့််�၊ သ�ု စျေးလှာာင့််ဖြချင့််�၊ သန်််စင့််ဖြချင့််�၊ သယ််ယူ်ပ်�ု ်စျေးဆုံးာင့််ဖြချင့််� တွ�ု ် ကူ�ု  စျေးဆုံးာင့််ရွွက်ူပ်ါသည််။ မ္ပ�မ္ပ�တွ�ု ်သည်် 
ဝယ််ယူ် စာ�သု� �သူမ္ပးာ�နှှံ့င့််် စျေးရရှှည်် ပူ်�စျေးပ်ါင့််�စျေးဆုံးာင့််ရွွက်ူစျေးရ� ကူ�ု  ဦီး�စာ�စျေးပ်�၍ ၄င့််�တွ�ု ်၏ အာကူး���စီ�ပွ်ာ�အာတွွက်ူ အာခွျင့်််အာလှာမ်္ပ�
အာသစ်မ္ပးာ��န််တီွ�စျေးပ်�နှံ့�ု င့််ရန်် အာစျေးကူာင့််�ဆုုံး� �ကြိုးကူ��စာ� စျေးဆုံးာင့််ရွွက်ူပ်ါသည််။ ကူမ္ပ ာာ်စ�ု က်ူပ်း���စျေးရ�နှှံ့င့််် အာစာစျေးထူးာက်ူပ်�် စျေးရ�ကွူင့််�ဆုံးက်ူတွွင့်် 
န်က်ူရုွ�င့််�စွာပ်ါဝင့််၍ စျေးစး�ကွူက်ူ၏ လာ�ု အာပ််ချးက်ူမ္ပးာ�နှှံ့င့််် စျေးလားာ်ညီ်စွာ တွ�ု �တွက်ူစျေးဖြပ်ာင့််�လ့ာစျေးန်စျေးသာ ကုူမ္ပပဏီီတွခုျလာည််�ဖြ�စ်ပ်ါသည််။ 
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