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မွတ္ခ်က္ 

ဤမူဝါဒတြင ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရိွပါက 
အဆုိပါတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ အတည္ျဖစ္သည္။ 



ဒါရုိက္တာမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း  1 

 

ဒါရုိက္တာမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း 

ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ Indorama Ventures အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ 

ပက္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား(ကုမၸဏီ)၏ ဒါရိုက္တာမ်ားအားလံုးအတြက္ အၾကံဳးဝင္သည္။ 

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားမွ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွယ္ယာဝင္မ်ားကိုယ္စား စီမံ 

ခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ဤက်င့္ဝတ္ 

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ေယဘုယ် 

၁.  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ သမာသမတ္ရွိမႈျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဥပေဒမ်ား၊ ကုမၸဏီ္၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ 

ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာၾကရပါမည္။ 

၂.  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ 

ကြပ္ကဲၿပီး ကုမၸဏီ၊ ရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား 

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာၿပီး အၾကံဥာဏ္မ်ား 

ေပးရမည္။ 

၃.  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၊ ရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

အျခား ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္အညီ လည္ပတ္ေနေစရန္ ကုမၸဏီ၏ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ၄င္းတို႔၏ အေကာင္းဆံုး အစြမ္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

၄.  ဒါရိုက္တာမ်ားအား ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝး 

အားလံုး ကို တက္ေရာက္ရန္တု ိက္တြန္းပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 

၄င္းတုိ႔၏လြတ္လပ္ေသာ ေဝဖန္ပုိင္ျခားႏ္ုိင္စြမ္းကို အသံုးခ်သင့္ပါသည္။ 

၅. ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏုိင္သည့္ တတိယပါတီမ်ားႏွင့္  
တစ္စံုတစ္ရာ ရယူျခင္း ေပးကမ္းျခင္းကို ပံုမွန္စီးပြားေရးလုိအပ္ခ်က္အရမွလြ၍ဲ မျပဳလုပ္ရ။ 

ထိုအခ်က္ကိုေလးစားျခင္းအားျဖင့္ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင္ ့ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ  
သို႔မဟုတ္ ပက္သက္မႈရွိေသာ လူထူအမႈေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳ သို ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတို ႔ျဖင္ ့ 
တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ ေငြသားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား သို ႔မဟုတ္  ပုဂ ၢ ိဳလ္ေရး ကူညီ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရယူျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း မျပဳရ။ 
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို 

သတိျပဳၿပီး ေနရာတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ 

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိၿပီး လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္။ 

 

အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ 

၁.  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ 

သြယ္ဝိုက္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားသို႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုမတြန္းပို ႔ရ။ ထုိ႔ျပင္ သူတို႔၏ ရံုး 

သို႔မဟုတ္ ရာထူး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အသံုးခ်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားရွာေဖြျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

၂.  ၄င္းတု႔ိကို ဒါရိုက္တာအျဖစ္ခန္႔အပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ ႀကိဳတင္ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါက ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ 

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သဘာဝတူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

၃. ၄င္းတု႔ိကို ဒါရိုက္တာအျဖစ္ခန္႔အပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ ႀကိဳတင္ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါက ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သဘာဝတူညီေသာ သို႔မဟုတ္ 

ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ ကိုယ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သာမန္ လက္တြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ကန္႔သတ္ထားေသာ လက္တြမဲႈတြင္ ကန္႔သတ္မဲ့ တာဝန္ယူျခင္းစေသာ လက္တြျဲခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ 

၄.  ဒါရိ ုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္ ့ တိုက္ရိ ုက္သို ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိ ုက္၍ 

ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္  ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ရမည္။ 

၅.  ၄င္းတု႔ိကို ဒါရိုက္တာအျဖစ္ခန္႔အပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ ႀကိဳတင္ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါက ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ 

အျခားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသို ႔ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွင္ ့ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

 

ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးအာမခံ လံုျခံဳမႈမ်ား လက္ဝယ္ရွိမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

၁.  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ ႔၏ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ၊ ဝယ္ယူထားေသာ၊ ေရာင္းခ်ေသာ 

ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားအာမခံ လံုျခံဳမႈမ်ား(ရွိပါက)ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပၿပီး Securities and Exchange Act B.E. 2535 

ႏွင့္ျပင္ဆင္ခ်ကမ္်ား (the “SEC Act 2535”) တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း 



ဒါရုိက္တာမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း  3 

 

အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးအာမခံ လံုျခံဳမႈႏွင့္ အိတ္ခ်ိန္းေကာ္မရွင္ရံုး Office of the Securities 

and Exchange Commission သုိ႔တင္ျပရမည္။ 

ဒါရိုက္တာမ်ား လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ၊ ဝယ္ယူထားေသာ၊ ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီ၏ 

ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားအာမခံ လံုျခံဳမႈမ်ား(ရွိပါက)ကိုSEC Act 2535 အပိုင္း 258 တြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္အတုိင္း ၄င္းတို႔၏ ဇနီးမယား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပုဂ ၢိဳလ္မ်ား၏ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ 

ထားေသာ၊ ဝယ္ယူထားေသာ၊ ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားအာမခံ လံုျခံဳမႈမ်ား 

(ရွိပါက)အျဖစ္ ယူဆပါသည္။ 

၂.  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီသည္ SEC Act 2535 ပါဥပေဒမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း the 

Stock Exchange of Thailand မွသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ 

အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုး၊ အထူးသျခင့္ 

သက္ဆိ ုင ္ရာပါတီမ်ားႏွင ္ ့  ေငြေၾကးလႊ ဲေျပာင္းမႈ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖြင္ ့သျခင္း 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ အေရးႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ ္

ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Institute of Certified Accountants လက္မွတ္ရရွိထားေသာ 

စာရင္းကိုင္မ်ား ပညာေရးေက်ာင္းႏွင္ ့ ထိုင္းႏု ိင္ငံမွ စစ္ေဆးသူမ်ား စသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ 

သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းကိုင္ အဆင့္အတန္းမ်ားအား လုိက္နာ ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

 

အတြင္းလူ သတင္းဖလွယ္ျခင္း 

၁.  ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ထုတ္ျပန္မႈျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးေသာ အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳရမည္။ 

၂.  ဒ ါ ရ ိ ု က ္ တ ာ မ ် ာ း သ ည ္  ထ ု တ ္ ျ ပ န ္ မ ႈ ျ ပ ဳ လ ု ပ ္ ျ ခ င ္ း  မ ရ ွ ိ ေ သ း ေ သ ာ 

လွ် ိ ဴ ႕ဝ ွက ္အတြင ္ းသတင္ းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု  တိ ုက္ရ ိ ုက ္ေသာ ္လည္းေကာင ္ း ၊ 

သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားရွာရန္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟျခင္းျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခု ရရွိသည္ ျဖစ္ေစ မရရွိသည္ျဖစ္ေစ 

ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ဟျခင္းမျပဳရ။ 

၃.  ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အတြင္းလူ သတင္းဖလွယ္ျခင္း ဆုိင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေကာ္ပိုရတ္ အမႈေဆာင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာၿပီး 

လုိက္နာရမည္။ 

 
 
 


