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ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း 

1. ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း ဆုိသည္မွာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းခြမဲ်ားႏွင့္ 
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ  
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Thai Stock Exchange (SET) ႏွင့္ Securities Exchange (SEC) တို႔ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းအရ  

ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ 

(1) စီမံခန္ ႔ခြ ဲေရး၊ အႀကီးစားရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီႏွင္ ့လုပ္ငန္းခြ ဲကုမ ၸဏီကို 

ကိုင္တြယ္ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေရးအတြက္ လ်ာထားခံရသူမ်ား၊ 

ထိုသူတို႔ႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

(2) စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း အႀကီးစားရွယ္ယာဝင္ 

သို႔မဟုတ္ ကိုင္တြယ္ေနသူမ်ား ရွိေနေသာ မည္သည္ ့တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္မဆို- 

(a) စီမံခန္႔ခြဲေရး 

(b) အႀကီးစားရွယ္ယာဝင္မ်ား 

(c) ကိုင္တြယ္ေနသူ ပုဂိၢဳလ ္

(d) စီမံခန္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ ကိုင္တြယ္ေရးအတြက္ လ်ာထားခံရသူ 

(e) အထက္ပါ (a) မွ (d) ေလးခ်က္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူမ်ား 

(3) မူဝါဒဆံုးျဖတ္ရာတြင္၊ စီမံခန္ ႔ခြ ဲေရးအား ကုိင္တြယ္ရာတြင္၊ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္ (1) ႏွင့္ (2) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း အမူအရာမ်ားေဖာ္ျပသည့္ မည္သည္ ့

ပုဂၢိဳလ္မဆို; သို႔မဟုတ္ အိတ္ခ်ိန္းရံုးမွ တူညီေသာ အမူအရာရွိသည့္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာသူ။ 

မွတ္ခ်က္: စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုသည္မွာ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အႀကီးအကဲ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အႀကီးအကဲ 

အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားေအာက္မွ ၄ဆင့္ေအာက္အထိ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တူညီေသာ ရာထူးရွ ိသူမ်ား၊ စာရင္းအင္းႏွင့ ္ ေငြေၾကးဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင္ ့ 

အထက္အရာရွိမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ စာရင္းပါသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။ 
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 အႀကီးစားရွယ္ယာဝင္ဆိုသည္မွာ တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရွယ္ယာမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး အဆိုပါ တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ 

ေပးသြင္းၿပီးေသာ ရင္းႏွီးေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာသူျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါ 

ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္  

ရွယ္ယာမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ကိုင္တြယ္ေနသူ ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ (၁) တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္အတြင္းတြင္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ 

ရွယ္ယာပမာဏ၏ ဆႏၵမဲေပးခြင့္သည္ အဆိုပါတရားဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ စုစုေပါင္း၏ 

၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (၂) တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ၊ 

အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ မည္သည့္ 

တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္မဆို၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ အမ်ားဆံုး ကိုင္ေဆာင္ ရရွိထားျခင္း သို႔မဟုတ္ (၃) 

အနည္းဆံုး ဒါရုိက္တာအားလံုး၏ ထက္ဝက္ကို အလုပ္ခန႔္အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း  

ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္သည္။ 

ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားတြင္ SEC ACT အေဟာင္း၏ အပိုင္း 258 (1) မွ (7) အထိ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည:္ 

(1) ထိုသူ၏ဇနီးမယား 

(2) ထိုသူ၏ကေလးငယ္ 

(3) အခ်က္(1) ႏွင့္ (2) ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သာမန္ပက္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလုပ္အတူ 

လက္တြလဲုပ္ကိုင္သည့္ အေဖာ္ျဖစ္ျခင္း  

(4) ကန္႔သတ္ထားေသာ လက္တြဲျခင္းတြင္ အခ်က္(1) သုိ႔မဟုတ္ (2) ပါပုဂၢိဳလ္သည္ 

မကန္႔သတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ တာဝန္ရွိၿပီး ထုိကန္႔သတ ္

ထားေသာ လက္တြဲျခင္း၏ ရင္းႏွီးထည့္သြင္းမႈ ပမာဏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ 

ေသာသူ 

(5) ကုမၸဏီ လီမိတက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္တြင္ အခ်က္(1) သုိ႔မဟုတ္ 

(2) ပါပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္ (3) သုိ႔မဟုတ္ (4) ပါလက္တြဲျခင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး 

ထုိကုမၸဏီ၏ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ထည့္ဝင္ထားသူ 

(6) ကုမၸဏီ လီမိတက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္တြင္ အခ်က္(1) သုိ႔မဟုတ္ 

(2) ပါပုဂၢိဳလ ္သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္ (3) သုိ႔မဟုတ္ (4) ပါလက္တြျဲခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္ 

(5) အရ ရွယ္ယာအားလံုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ကုမၸဏီ၊ 

ထုိအခ်က္ပါသူမ်ားမွ ကုမၸဏီ၏ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ေက်ာ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ 
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(7) SEC ၏ အပိုင္း 246 ႏွင့္ အပိုင္း 247 ပါအခ်က္မ်ားအရ ကိုယ္စားျပဳသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲႏုိငသ္ည့္ အစြမ္းရွိေသာ တရားဝင္ပုဂၢိဳလ ္

ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ ေတာ္စပ္သူမ်ားတြင္ ေသြးသားအရ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 

အေဖ၊ အေမ၊ ဇနီးမယားမ်ား၊ ေမာင္ႏွမႏွင့္ ကေလးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ား 

အပါအဝင္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

2. ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 

အကယ္၍ ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနသည့္အခါ 

ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိလွ်င္၊ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ 

အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထုတ္ေျပာခြင့္ရွိသည္။ 

စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ 

အေျခအေနမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ ကိုက္ညီမႈရွ ိၿပီး ထိုလႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ 

က်သင့္ေသာ ေစ်းအား ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အကဲျဖတ္သြားပါမည္။ အကယ္၍ 

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ား စံုစမ္းမရႏိုင္ေသာအခါ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ 

အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး 

ျဖစ္ေစရန ္ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ အကယ္၍ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈလိုအပ္မႈေၾကာင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို 

အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 

အကဲျဖတ္ အၾကံေပးႏိုင္မည့္ မမီွခုိေသာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦး စီစဥ္ေပးပါမည္။ အဆိုပါ အေျခအေနတြင္ 

ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာဝင္မ်ားသည္ 

ကြ်မ္းက်င္သူထံမွ ရရွိလာေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစည္းၿပီး 

အဆံုးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပါမည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဒါရိုက္တာမ်ားကို 

အဆိုပါ ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ 

မေဲပးျခင္းကိ ုပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တင္ျပမႈ (ပံုစံ 

၅၆-၁) မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းမႈ 

ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 
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3. ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား 

(1) ပုံမွန္စီးပြားေရး ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား 

1.1 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန ပါဝင္ 

1.2 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန မပါဝင္ 

ပံုမွန္ စီးပြားေရး ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ဆိုသည္မွာ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြဲမွ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

(2) ပုံမွန္စီးပြားေရးအား ပံ့ပိုးေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ 

2.1 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန ပါဝင္ 

2.2 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန မပါဝင္ 

ပံုမွန္စီးပြားေရးအား ပံ့ပိုးေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ဆိုသည္မွာ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းခြမဲွ ၄င္းတို႔၏ ပုံမွန္စီးပြားေရး ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

အေထြေထြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈျဖစ္သည္။ 

မွတ္ခ်က္: ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေန ဆိုသည္မွာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား 

သင့္တင့္မွ်တၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အလဲြသံုးစားမႈ မျဖစ္ေစေသာ ကုန္သြယ္ေရး 

အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ 

အေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္: 

(1) စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြဲမွ ေယဘုယ် ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ 

ရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင္ ့အေျခအေန ; 

(2) ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မွ ေယဘုယ် ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ကမ္းလွမ္းေသာ  

ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေျခအေန ; 

(3) စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမွသက္ေသျပႏုိင္သည့္ အလားတူစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္သူမွ    

ေယဘုယ် ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ကမ္းလွမ္းေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင္ ့အေျခအေန 

(3) ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးလကၡဏာ ျပသမႈမရွိပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းႏို္င္ျခင္းမရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား 

ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း (၃ႏွစ္ ထက္မပို) 

(4) ပိုင္ဆိုင္ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား 
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(5) ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေျပစာ ဆုိသည္မွာ 

ေခ်းေငြ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္တိုးျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ 

ထားရွိျခင္းႏွင့္ အျခားအလားတူ အျပဳအမူမ်ား စသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေျပစာ ျဖစ္သည္။ 

 

4. SEC/SET စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ေထာက္ခံခ်က္ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ိဳးအစား အေသးစားပမာဏ အလတ္စားပမာဏ အႀကီးစားပမာဏ 

1. ပံုမွန္စီးပြားေရး ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းမႈမ်ား 
   

1.1  ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန 

ပါဝင္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

1.2 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန 

မပါဝင္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

2. ပံုမွန္စီးပြားေရးအားပံ့ပိုးေသာ ေငြေၾကး 

လဲႊေျပာင္းမႈ 

   

2.1 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန 

ပါဝင္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

2.2 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန 
မပါဝင္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

3. ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးလကၡဏာ 

ျပသမႈမရိွပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းႏို္င္ျခင္းမရိွေသာ 

ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း (၃ႏွစ္ ထက္မပို) 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET 

သို႔တင္ျပရန္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

4. ပိုင္ဆိုင္ျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 
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5. ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္း 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေျပစာ 

   

5.1 ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္း    
a) ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တရားဝင္ 

ပုဂၢိဳလ္ဆီသို႔ 
   

(i). IVL ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢ ိ ဳလ ္

ႏွင့္တူေသာသုိ႔မဟုတ္ ၄င္းထက္ 

မ်ားေသာအခါ 

စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

(ii). IVL ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢ ိ ဳလ ္

ထက္နည္းေသာအခါ 

a) ဘတ္ေငြ သန္းတစ္ရာေအာက္ သို႔မဟုတ္ NTA ၏ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈ, 

ထိုႏွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သို႔တင္ျပရန္လိုအပ္ 

b) ဘတ္ေငြ သန္းတစ္ရာႏွင့္အထက္ သို႔မဟုတ္ NTA ၏ ၃ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာ  

ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈ, ထိုႏွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ 

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သို႔တင္ျပရန္လိုအပ္ 

b) ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ဆီသုိ႔ a) ဘတ္ေငြ သန္းတစ္ရာေအာက္ သို႔မဟုတ္ NTA ၏ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈ, 

ထိုႏွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ဘုတ္အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သို႔တင္ျပရန္လိုအပ္ 

b) ဘတ္ေငြ သန္းတစ္ရာႏွင့္အထက္ သို႔မဟုတ္ NTA ၏ ၃ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာ  

ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈ, ထိုႏွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ 

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သို႔တင္ျပရန္လိုအပ္ 

5.2 ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေျပစာ စီမံခန္႔ခြေဲရးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 

SET သို႔တင္ျပရန္ 

 
5. ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈတန္ဖုိး 

(1) အေသးစားပမာဏ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆိုသည္မွာ ဘတ္ေငြ တစ္သန္းေအာက္ (X ≤ 1 MB)  

သို႔မဟုတ္ ထင္သာေသာ ျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း၏ ၀.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာ(X ≤ 

0.03% of NTA), ထိုႏွစ္ခုမ ွပမာဏ ပိုုမ်ားသည့္လႊဲေျပာင္းမႈ 

(2) အလတ္စားပမာဏ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆိုသည္မွာ ဘတ္ေငြ တစ္သန္းအထက္ႏွင့္ 

သန္းႏွစ္ဆယ္ၾကား (1 MB < X < 20 MB)   သို႔မဟုတ္ ထင္သာေသာျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း၏ 

၀.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ႏွင့္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ (0.03% < X < 3% of NTA), ထိုႏွစ္ခုမွ 

ပမာဏ ပိုုမ်ားသည့္လႊဲေျပာင္းမႈ 
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(3) အႀကီးစားပမာဏ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆိုသည္မွာ ဘတ္ေငြ သန္း၂၀ အထက္ (X ≥ 20 MB)  

သို႔မဟုတ္ ထင္သာေသာ ျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ားေသာ (X ≥ 3% of 

NTA), ထိုႏွစ္ခုမ ွပမာဏ ပိုုမ်ားသည့္လႊဲေျပာင္းမႈ 

မွတ္ခ်က္: NTA = ထင္သာေသာ ျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း (စုစုေပါင္း ျမဳပ္ႏွံမႈ – မျမင္သာေသာ 

ျမဳပ္ႏွံမႈ– တာဝန္ခံမႈ စုစုေပါင္း – အေသးစားရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ အတုိး) 

6. ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အသစ္ 

ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔သည္ စစ္ေဆးေရး 

ေကာ္မတီ၏ အတြင္းဝန္ကို ဆက္သြယ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ 

အမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏုိင္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား 

လုိအပ္သလုိ ေထာက္ခံခ်က္ယူႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

အေျခခံအေၾကာင္းအရာ၊ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ပမာဏ၊ ေစ်းႏႈန္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ 

အေျခအေနမ်ား စသည္တို ႔ကိ ု သတင္းပိ ု ႔ရမည္။ ထုိ ႔ ျပင္ ကုမၸဏီသည္ အဆိိ ုပါ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအား SEC ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား၊ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ဘုတ္အဖြဲ ႔၊ the SEC ႏွင့္ the SET တို႔ကို 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ထပ္မံ၍ ကုမၸဏီသည္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ ကုမၸဏီ မူဝါဒမ်ား၏ သတင္းဖြင့္ဟျခင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီသည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ 

ျပဳလုပ္သည့္အခါ အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိမရွိ 

စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံဥာဏ္ကို ေတာင္းခံပါမည္။ အကယ္၍ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ 

အခ် ိ ဳ ႕ေသာ  နယ္ပယ ္မ ်ာ းတ ြင ္  လုပ ္ငန ္ းက ြ ်မ ္ းက ်င ္မ ႈလ ိ ုအပ ္မ ႈေ ၾကာင ္ ့ 

ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ 

အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အကဲျဖတ္ အၾကံေပးႏိုင္မည့္ မမွီခိုေသာ 

ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦး ဥပမာ မမီွခုိေသာ အကဲျဖတ္သူ စီစဥ္ေပးပါမည္။ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ 

မမွီခိုေသာ ကြ်မ္းက်င္သူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ကုမၸဏီ ဒါရုိက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ ႔ သို႔မဟုတ္ 

ရွယ္ယာဝင္မ်ားမွ အသံုးျပဳ၍ သင့္ေတာ္မွ်တၿပီး ရွယ္ယာဝင္မ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည္ ့ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သြားပါမည္။ 

ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမွ် မျပဳလုပ္ရန္မွာ 

ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြမဲ်ား၏ သေဘာထားျဖစ္သည္။ 
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သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 

ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွ အဆုိပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈကို အေၾကာင္းအရင္း 

ဆီေလ်ာ္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ အဆိုပါ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈကို ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ မဟုတ္ပဲ မသက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 

ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား (ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေန)ႏွင့္ အလားတူေသာ အမူအရာျဖင့္  ျပဳလုပ္သည့္ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ေထာက္ခံေပးရန္ တိုက္တြန္းခံရသည္ဟု လက္ခံပါမည္။ 

သို႔ေသာ ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမွလြ၍ဲ မည္သည့္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမဆို 

စီမံခန္႔ခြဲေရးသည ္ဘ႑ာေရးတစ္ႏွစ္အတြင္း USD ၅၀,၀၀၀ ပမာဏအထိရွိေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ 

တစ္ခုကိုသာျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး စုစုေပါင္းေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားသည္ USD ၁၀၀,၀၀၀ ထက္မပိုရ။ 

အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို အဖြဲ႔တြင္း စစ္ေဆးေရးဌာနမွ စစ္ေဆးေရး ေကာမ္တီ/ဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ 

သံုးလတစ္ႀကိမ္ သီးျခားအစီရင္ခံရပါမည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို 

ေက်ာ္လြန္သည့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ပံုမွန္ေထာက္ခံခ်က္ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း  

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

7. အဖြဲ႔တြင္း စစ္ေဆးေရး ဌာန 

အဖြဲ ႔တြင္း စစ္ေဆးေရး ဌာနသည္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ၊ အသစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ  

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

သံုးလတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ အဖြဲ ႔တြင္း စစ္ေဆးေရး ဌာနသည္ 

အစီရင္ခံစာမ်ားကို စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ၏ အတြင္းဝန္အား ေပးအပ္ၿပီး အတြင္းဝန္မွတစ္ဆင့္ 

စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ/ဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ အစီရင္ခံပါမည္။ 

8. သတင္းအခ်က္အလက္ ဖြင့္ဟျခင္း 

လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ/ဘုတ္အဖြဲ႔သို ႔ 

သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံရပါမည္။ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ႏွင္ ့ ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကးအေျခအေန စစ္ေဆးမႈ 

တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအစီရင္ခံၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

တင္ျပမႈ (ပုံစံ ၅၆-၁) ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရမည္။ 
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မွတ္စု: စစ္ေဆးသူမ်ားမွ တင္ျပေသာ ေငြေၾကးအေျခအေန တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ 

ပါတီမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈတို႔တြင္ အထက္တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ 

သာမက IVL အရိပ္ေအာက္မွ လုပ္ငန္းဆက္စပ္လုပ္ကိုင္မ်ားၾကားမွ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားလည္း 

ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႔တြင္း စစ္ေဆးေရး ဌာနသည္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကိုသာ အဓိက အာရံုစိုက္ပါသည္။ 

 


