
LCD_01092018 
LCDiv_FAQs_ver1 

  

Listing and Trading Participant Department 

Listing Consulting Division 

 

 

 

 

အလားအလာရှိသောကုမ္ပဏီများမှ သမးသလ့ရှိသော 

သမးခွန်းနှင့် သ ြေကကားချက်များ  

(Version 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LCD_01092018 
LCDiv_FAQs_ver1 

အပိုင်း (၁) သေဘုေျသမးခွန်းများ 

သမးခွန်း (၁) စာရင်းဝင်စံေတ်မှတ်ချက်ဆိုေည်မှာ အဘေ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်စံေတမ်ှတ်ချက်ဆိုေည်မှာ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX) ၌ 

စာရင်းဝင် ြေစ်လိုသော အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် အသ ခခံလိုအပ်ချက်/ စံေတ်မှတ်ချက် 

များ ြေစ်ပါေည်။ စာရင်းဝင် ြေစ်လိုသော အများပိုင်ကုမ္ပဏီအသန ြေင့် ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ 

စာရင်းဝင်ပပီး အစုရှေ်ောများ သရာင်းဝေ်မှုမ ပုလုပ်မီ စာရင်းဝင်စံေတ်မှတခ်ျက်များကုိ  ပည့် 

မှီရမည် ြေစ်ပါေည်။ 

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအေီးေီးရှိ စသတာ့အိပ်ချိန်းများတွင် ကဲွ ပား ခားနားသော စာရင်းဝင်စံ 

ေတမ်ှတခ်ျက်များရှကိကသော်လည်း တူညီသောရည်ရွေ်ချက်မှာ ရင်းနှီး မှုပ်နှံေမူျားအတွက် 

အရည်အသေွးမီှ အစုရှေ်ောများ  ြေစ်သစသရးပင်  ြေစ်ေည်။ 

(ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း(YSX)၏ စာရင်းဝင်စံေတမ်ှတ်ချက်များကုိ) ပိုမိေုိရှိနိုင်သစ 

ရန ်သအာက်ပါလင့်တွင် ြေတ်ရှုနိုင်ပါေည် −  

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2015/10/ysxr34_en_082015_01.pdf 

သမးခွန်း (၂) စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင် ခင်းဆိုေည်မှာ အဘေ်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှေ်ောများကုိ တစ်ဦးချင်းနှင့် အထင်ကရအြေွဲ အ့စည်း 

များအပါအဝင် များစွာသောရင်းနှီး မှုပ်နှံေမူျား ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းသစျးကွက်၌ အသရာင်း 

အဝေ် ပုလုပ်နိုင်ရန် စိစစ်ခွင့် ပု ခင်းကုိ ဆိုပါေည်။ စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင်ပပီးေည်နှင့် 

တစ်ပပိုင်နက် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှေ်ောများကို အများ ပည်ေူမှ ပွင့်လင်း မင်ောစွာ ရင်းနှီး မှုပ်နှံ 

နိုင်ပပီ  ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၃) အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ အဘေ်သကကာင့် စာရင်းဝင်ေင့် 

ေနည်:?  မည်ေိုသ့ော အကျိုးသကျးဇူးများရှိေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - အများပိုင်ကုမ္ပဏီများအသန ြေင့် ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင် ခင်းအား 

 ြေင့် − 

  (က) နည်းမျိုးစုံေံုး၍ အဆင်သ ပသချာသမွ စ့ွာ ဘဏ္ဍာသငွ ြေည့်တင်းနိုင် ခင်း 

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2015/10/ysxr34_en_082015_01.pdf
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ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင်ပပီးေည်နှင့်တစ်ပပိုင်နက် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှေ်ော 

များကုိ သစျးကွက်သပါက်သစျး ြေင့် အများ ပည်ေူေို ့ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း ြေင့် မိမိ 

ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာသငွကုိ တိုက်ရိုက် ြေည့်တင်းနိုင်ေည်။ ကုမ္ပဏြီေွံ ့ပြိေုးတိးုတက်သစရန် 

ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၏ သငွ ြေစ်လွေ်သောသစျးကွက်မှ ပိုမိုထိသရာက်သစသော နည်း 

လမ်းမျိုးစု ံြေင့် ဘဏ္ဍာသငွ ြေည့်တင်းနိုင် ခင်းကို  ပုလုပ်နိငု်မည်  ြေစ်ပါေည်။ 

  (ခ) သကာ်ပိုရိတ်/ ကုမ္ပဏီ တန်ြေိုး မင့်တက်သစနိုင် ခင်း 

ေတင်းစာများအပါအဝင် မီဒီောများ၏ ေတင်းထုတ် ပန်မှုများေည် စာရင်းဝင် 

ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်ေတင်းောမက ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အမှတ်တဆံိပ်ကိ ု  မင့်မားလာ 

သစနိုင်ပပီး ကုမ္ပဏီအသန ြေင့် အရည်အချင်း ပည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများ/ အသလးထားြေွေ် 

ရင်းနှီး မှုပ်နှံေမူျားကုိလည်း ထိန်းေမိ်းဆွဲသဆာင်နိုင်ပါေည်။ 

(ဂ) ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ပိုမိုသကာင်းမွန်လာသစ ခင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် 

စိတ်ဓါတတ်က်ကကမှု တိုးပွားလာသစ ခင်း 

ကုမ္ပဏီမှ ထုတ် ပန်သကက ငာချက်များေည် ရင်းနှီး မှုပ်နှံေမူျား၊ ကုမ္ပဏီနှင့် တိုက်ရိုက် 

ထိသတွ ့ ခင်းမရိှသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အြေွဲ အ့စည်းများအား ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန်ခ့ွဲမှုကုိ စိစစ ်

ေုးံေပ်သစနိုင်မည် ြေစ်ပါေည်။ ထိုသ့ကကာင့် ကုမ္ပဏီအသန ြေင့် သကာင်းမွန်သော စီမံခန်ခ့ွဲမှု 

စနစ်များကို ဆက်လက်ထိန်းေိမ်းတိုး မှင့်နိုင်ရန် တွန်းအား ြေစ်သစပပီး စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ 

 ြေစ် ခင်းေည် ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း  မင့်တက်သစရန် 

အသထာက်အကူ  ြေစ်သစပါေည်။ 

သမးခွန်း (၄) ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ မည်ေိုစ့ာရင်းဝင်ရမည်နည်း? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီမှ သရွးချေ်ထားသော သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၊ စာရင်းစစ် 

လုပ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီနှင့် ဥပသဒအကကံသပးကုမ္ပဏီများ၏ အသထာက်အပံ့နှင့်အကကံဉာဏ်များရေူ၍ 

ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းမှ ထုတ် ပန်ထားေည့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကုိ  ပင်ဆင်ပပီး 

ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့ စာရင်းဝင်နိုင်ရန် သလျှောက်လွှာတင်ေွင်းရမည် ြေစ်ပါေည်။ ရန်ကနု် 

စသတာ့အိပ်ချိန်းရှိ Listing and Trading Participant Department မ ှ အရည်အချင်း 

ကုိက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပါေည်။ ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာတင်ေငွ်းေည့်သနရ့က်မှ 
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ေသဘာတူခွင့် ပုချက်ရရှိေည်အထိ အနည်းဆုံးရကသ်ပါင်း ၄၅ ရက် (အလုပ်လုပ်ရက်/ ရုံးြေွင့် 

ရက်) ခန ့် ကကာ မင့်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၅) မည်ေိုသ့ော ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင်နိုင် 

ပါေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းမှ အနိမ့်ဆုံးေတမ်ှတ်ထားသော စာရင်းဝင်စံေတ် 

မှတ်ချက် ၁၇ ချက်နှင့် ကုိက်ညီ၍ သပးရန်တာဝန်ကန ့်ေတ်ထားေည့် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများော 

စာရင်းဝင်နိုင်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၆) အများနှင့်မေက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင် 

ကုမ္ပဏီ ြေစ်နိုင်ပါေလား? 

သ ြေကကားချက် - သမးခွန်းနံပါတ် (၅) တွင် သ ြေကကားထားေည့်အတိုင်း အများနှင့်ေက်ဆိုင်သော 

ကုမ္ပဏီများကိုော စာရင်းဝင်ခွင့် ပုပပီး အများနှင့်မေက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီေည် ကုမ္ပဏီ၏ 

ဥပသဒဆိုင်ရာအကကံသပးများ၏ အကကံဉာဏရ်ေူ၍ အများနှင့်ေက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီအ ြေစ် 

သလျှောက်လွှာမတင်မီ သ ပာင်းလဲရမည်  ြေစ်ေည်။ 

သမးခွန်း (၇) ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့ သလျှောက်လွှာမတင်မီ မည်ေည့် စာရွက်စာတမ်းများကို 

ကကိုတင် ပင်ဆင်ထားေင့်ေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်သလျှောက်ထားမည့်ကုမ္ပဏီေည် သအာက်သြော် ပပါ စာရွက်စာတမ်း 

များကုိ  ပင်ဆင်ထားေင့်ပါေည် −  

(က) ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာ 

(ခ) သလျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် မှန်ကန်သကကာင်းဝန်ခံကတိ ပုချက် 

(ဂ) သလျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် ဒါရုိက်တာအြေွဲ ၏့ အစည်းအသဝးမှတ်တမ်းများ 

(ဃ) ကုမ္ပဏီမှတပ်ုံတင် ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် စာရွက်စာတမ်းများ 

(င) ကုမ္ပဏီ၏ ြေွဲ စ့ည်းပုံစည်းမျဉ်းများ 
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(စ) အလားအလာညွှန်းတမ်း(ေို)့စာရင်းဝင် ခင်းဆိုင်ရာြေွင့်ဟသကကညာချက်စာရွက် 

စာတမ်းများ 

(ဆ) သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏ သထာက်ခံချက် 

(ဇ) အများ ပည်ေူေို ့ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချမည့်စီမံချက် (ေို)့ ထပ်မံ ြေန ့် ြေူးသရာင်းချမည့်စီမံ 

ချက် (ရှိလျှေင် တင် ပရမည်) 

(စျ) အစုရှေ်ော ြေန ့်ခွဲထားရှိမှုသြော ်ပချက် ( အမှတ်စဉ် (ဇ) တွင် သြော ်ပထားသော စီမံချက် 

များမရှိပါက တင် ပရမည်) 

(ည) ကုမ္ပဏီ၏ သစျးကွက်တန်ြိေုးတွက်ချက်မှုစာရွက်စာတမ်း 

(ဋ) ကတိ ပုချက် 

ထိုအ့ ပင် သအာက်သြော် ပပါ ဆက်စပ်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကုိလည်း ကကိုတင် 

 ပင်ဆင်ထားေင့်ပါေည် -  

(က) နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ( ၂ နှစ်စာ) 

(ခ) ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ 

(ဂ) နှစ်ပတ်လည်အသထွသထွအစည်းအသဝးမှတ်တမ်း (၂ နှစ်စာ) 

(ဃ) နှစ်ပတ်လည်အသထွသထွအစည်းအသဝးေို ့ တက်သရာက်ရန် ြေိတ်ကကားစာ (သလျှောက်လွှာ 

တင်ေည့်နှစ်) 

(င) အဓိကအစုရှေ်ောရှင် ၁၀ ဦးစာရင်း 

(စ) ကုမ္ပဏီြေွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းြေွဲ စ့ည်းပုံ 

(ဆ) မိခင်ကုမ္ပဏီအပါအဝင် သကာ်ပိုရိတြ်ေွဲ စ့ည်းပုံ 

(ဇ) အဓိကစီးပွားြေက်လုပ်သဆာင်ေူများ (ေို)့ အကျိုးတူပူးသပါင်းသဆာင်ရွက်ေူများစာရင်း 

(စျ) ကုမ္ပဏီနှင့်နှီးနွေ်သော အြေွဲ အ့စည်းများစာရင်း (သလျှောက်လွှာမတိုင်ခင် ဘဏ္ဍာနှစ်) 

(ည) လုပ်ငန်းစမီံချက် (သလျှောက်လွှာတင်ေည့်နှစ်မှစတင်၍) 
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(ဋ) နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်နှင့် ဘတ်ဂျက်စီမံခန ့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ (သလျှောက်လွှာတင် 

ေည့န်ှစ်မှ စတင်၍) 

အစုရှေ်ောရှင်အစည်းအသဝးမှ အတည် ပုထားသောစာရင်းဝင် အစည်းအသဝးဆုံး ြေတ် 

ချက်နှင့် ေခင်နှစ် ဘဏ္ဍာသရးရှင်းတမ်းများကုိလည်း ကကိုတင်  ပင်ဆင်ထားေင့်ပါေည်။ 

ပိုမိုေိရှိနိုင်သစရန် သအာက်ပါလင့်တွင် ြေတ်ရှုနိုင်ပါေည် −  

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/04/at-nl_en_042016_01.zip 

သမးခွန်း (၈) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအ ြေစ်မှ ပေ်ြေျက်နိုင်ပါေလား? 

သ ြေကကားချက် - ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကမု္ပဏီတစ်ခုအား သြော ်ပပါ ကိစ္စရပ်များ 

သကကာင့် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအ ြေစ်မှ ပေ်ြေျက်နိုင်ပါေည် − 

(က)  မန်မာကုမ္ပဏီများဥပသဒ၏  ပဌာန်းချက်များအရ သဒဝါလီခံရ ခင်းလုပ်ငန်းစဉ် 

စတင်သဆာင်ရွက် ခင်း (ေို)့ အလားတူအသ ခအသနေုိ ့ကျသရာက်သန ခင်း ြေစ်သစ 

(ခ) ကုမ္ပဏီမှ အစုရှေ်ောလွှဲသ ပာင်း ခင်းဆိုင်ရာ ကန်ေ့တ်ချက်များ/ တား မစ်ချက် 

များကုိ  ပုလုပ် ခင်း ြေစ်သစ 

(ဂ) ေုံကကည်အပ်နှံထားသော အစုရှေ်ောရှင်ဝန်သဆာင်မှုများကို ရပဆုိ်င်း ခင်း 

(အစုရှေ်ောရှင်မှတ်ပုံတင် ခင်းဆုိင်ရာ  ပင်ဆင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် လုပ်ငန်းစဉ် 

များကုိ ကန ့်ေတ ်ခင်း)  ြေစ်သစ 

(ဃ) အစုရှေ်ောများကုိ ေတမ်ှတ်ထားသော အစုရှေ်ောလွှဲသ ပာင်းသပးအပ်ေည့် 

အြေွဲ အ့စည်းမှ ကုိင်တွေ်သဆာင်ရွက်သနမှုကုိ ရပဆုိ်င်း ခင်း (ေို)့ အလားတ ူြေစ် 

စဉ်များ ြေစ်သပါ် ခင်း ြေစ်သစ 

(င) အစုရှေ်ောများအား စာရင်းဝင်အ ြေစ်မှ ပေ်ြေျက် ခင်းေည် ရင်းနှီး မှုပ်နှံေမူျား 

ကုိ အကာအကွေ်သပးရန် (ေို)့ အများ ပည်ေူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပေ်ြေျက် 

ေင့ေ်ည်ဟု ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းမှ ထင် မင်ေူဆလျှေင် ြေစ်သစ 

 အထက်သြော ်ပပါကိစ္စရပ်များ ြေစ်သပါ် ခင်းမရှိသော်လည်း စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီေည် ဆန္ဒ 

အသလျာက် ကုိေ်တိုငစ်ာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအ ြေစ်မှ ပေ်ြေျက်ရန် သလျှောက်ထားနိုင်ေည်။ 

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/04/at-nl_en_042016_01.zip
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အပိုင်း (၂) ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၏ စာရင်းဝင်စံေတ်မှတ်ချက်များ 

သမးခွန်း (၁) အများနှင့်ေက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်သလျှောက်ထားေည့်ကုမ္ပဏီေည်  မန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပသဒ 

(၂၀၀၇) အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော သပးရန်တာဝန်ကန ့်ေတ်ထားသော အများပိုင်လီမိတက် 

ကုမ္ပဏီတစ်ခု ြေစ်ရမည် ြေစ်ပပီး အများနှင့်ေက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ၏ အဂဂါရပ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ် 

နည်းများနှင့်အညီ၊ စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများကုိလည်း ေက်ဆိုင်ရာ ဥပသဒ၊ နည်းဥပသဒ၊ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများနှင့်အညီ လုပ်သဆာင်သနသောကုမ္ပဏီ  ြေစ်ရမည်။ 

သမးခွန်း (၂) အစုရှေ်ောရှင်ဦးသရ အနည်းဆုံး ၁၀၀ အထက် ရှိရမည်ဆိုေည့် စံေတမ်ှတ်ချက် 

ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့ စာရင်းဝင်ခွင့် ပုချက်မရရှိမီ အစုရှေ်ောရှင်ဦးသရ 

အနည်းဆုံး ၁၀၀ အထက် ရှိရမည် ြေစ်ပပီး သလျှောက်လွှာတင်ချိန်တွင်  ပည့်မီရန် မလိုအပ်သပ။ 

အများ ပည်ေူေို ့ ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်း (ေို)့ ထပ်မံ ြေန ့် ြေူးသရာင်းချမည့် စီမံချက် 

ရှိလျှေင် အစုရှေ်ောရှင်ဦးသရတိုးပွားလာမည် ြေစ်ေည့်အတွက် သြော ်ပပါစံေတမ်ှတ်ချက်ကုိ 

ကုိက်ညီေည်ဟု ေူဆနိုင်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၃) ထည့်ဝင်ပပီးမတည်ရင်းနှီးသငွ အနည်းဆုံးကျပ် ၅၀၀ ေန်းရှိရမည်ဆိုေည့် စေံတ ်

မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီေည် ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာမတင်မီ ထည့်ဝင်ပပီးမတည်ရင်းနှီး 

သငွ အနည်းဆုံး ကျပ် ၅၀၀ ေန်း(ေိန်း ၅,၀၀၀ ကျပ်) ရှိရမည်  ြေစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၄) ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်ထားေည့်သနမ့တိုင်မီအထိ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်တာကာ 

လ လုပ်ငန်းအ မတ်ရှိရမည်ဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ ? 

သ ြေကကားချက် - သလျှောက်ထားေည့်ကုမ္ပဏီ၏ (၂) နှစ်တာကာလ အခွန်သဆာင်ပပီး အေားတင် 

ဝငသ်ငွ (ေို)့ စုစုသပါင်း ခင်းဝင်သငွေည် အသပါင်းရလဒ်  ြေစ်ရမည်။ 

လွန်ခ့ဲသော (၂) နှစ်ဆိုေည်မှာ ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာမတင်မီ ပပီးခဲ့သောနှစ်များ 

ကုိ ဆိုလိုပါေည်။ ဥပမာအား ြေင့် - ကုမ္ပဏီေည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကေဂုတလ်တွင် စာရင်းဝင် 
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သလျှောက်လွှာတင်ေွင်းမည်ဆိုပါက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ စုစ ု

သပါင်းဝင်သငွေည် အ မတ် ြေစ်ရပါမည်။ (သြော ်ပပါဘဏ္ဍာနှစ် (၂) နှစ်အနက် ဘဏ္ဍာနှစ် (၁) နှစ် 

ေည် အ မတ်မရရှိသော်လည်း ေင်းဘဏ္ဍာနှစ် (၂) နှစ်၏ စုစုသပါင်းဝင်သငွများသပါင်း ခင်းေည် 

အ မတ်ရှိရုံမျှေနှင့်ပင် ဤစာရင်းဝင်စံေတ်မှတခ်ျက်နှင့် ကုိက်ညီပါေည်) 

စုစုသပါင်းဝင်သငွများဆိုေည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ တစ်စုတစစ်ည်းတည်း သပါင်းစည်းသရး 

ဆွထဲားသော ဘဏ္ဍာသရးရှင်းတမ်းများ (ေို)့  တစ်စုတစ်စည်းတည်း သပါင်းစည်းသရးဆွဲရန် မလို 

သောဘဏ္ဍာသရးရှင်းတမ်းများတွင် သြော ်ပထားသော ဝင်သငွများ၏စုစုသပါင်း ခင်းကုိ ဆိုလုိ 

ပါေည်။ 

ဘဏ္ဍာနှစ် (၂) နှစ်တာကာလ ဘဏ္ဍာသရးရှင်းတမ်းများနှင့် အရှုံးအ မတ်စာရင်းများ 

အသပါ် စာရင်းစစ်ေုးံေပ်ချက်ေည် “unqualified opinion” (ေို)့ “qualified opinion” 

 ြေစ်ရမည် ြေစ်ပပီး လုပ်ငန်းလုပ်သဆာင်မှုမှတ်တမ်းကာလေည် ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာ 

တင်ေည့်သနမ့တင်မီ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။ 

သမးခွန်း (၅) ကုမ္ပဏီေည်  ပဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပသဒများနှင့်အညီ လုပ်ငန်း လုပ်သဆာင် 

လျက်ရှိပပီး တည်ပငိမ်သော ဝင်သငွအသ ခခံရှိရမည်ဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - လက်ရှိနှင့်အတိတ်ကာလရှိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ၊ လုပ်ငန်းလုပ်သဆာင်မှု 

များ၊ ဘဏ္ဍာသရးမှတ်တမ်းများ အစရှိေည့် အချက်အလက်များကုိ အသ ခခံ၍ တည်ပငိမ်သော 

အ မတ်သငွထိန်းေမိ်းရန် အချက်အလက်များကုိ ကုမ္ပဏီမှ ကျိုးသကကာင်းခိုင်လုံစွာ ခန်မ့ှန်းနိုင် 

ပါေည်။ တည်ပငိမ်သော အ မတ်သငွကာလရှည်ရရှိ ခင်းကုိ ခန်မ့ှန်းနိုင်ရန် အသ ခခံဝင်သငွရရှိမှု 

ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၆) ဒါရိုက်တာအြေွဲ ဝ့င်များနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်ေူများေည် အကျင့်စာရိတ္တ  သကာင်းမွန်၍ 

 ပစ်ဒဏ်ကျခံြေူး ခင်းမရှိရ၊ အမှုရင်ဆိုင်သနေူများ မ ြေစ်သစရမည့်အ ပင် တည်ဆဲဥပသဒများနှင့် 

အညီ တရားမျှေတစွာ စိတ်သကာင်း၊ သစတနာသကာင်းများ ြေင့် ကုမ္ပဏီအသပါ်တာဝန်သကျပွန်စွာ 

သဆာင်ရွက်သနသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ြေစ်ရမည်ဆိုေည့် စံေတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအြေွဲ ဝ့င်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ေူများေည် ၄င်းတို၏့ 

စီးပွားသရးလုပ်ငန်းနေ်ပေ်များတွင် သကာင်းမွန်သောအကျင့်စာရိတ္တ ရှိေူများ  ြေစ်ရပါမည်။ 

ကုမ္ပဏီကို စီမံခန ့်ခွသဲောလုပ်ငန်းသဆာင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်ေည့်အခါမျှေ  ပစ်ဒဏ် 
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ချမှတခ်ံရြေူးေမူျားမ ြေစ်သစရမည့်အ ပင် အမှုရင်ဆိုင်သ ြေရှင်းသနရသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်း မ ြေစ် 

သစရ၊ ထိုမျှေမက လုပ်ငန်းသဆာင်ရွက်မှုများေည်  မန်မာနိုင်ငံမှ  ပဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပသဒ၊ 

နည်းဥပသဒများနှင့်အညီ တရားမျှေတစွာ လုပ်သဆာင်သနေူများ  ြေစ်ရမည်။ 

သမးခွန်း (၇) ဒါရိုက်တာအြေွဲ ဝ့င်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ေူများေည် မိမိ၏ ကိုေ်ကျိုး၊ ကုမ္ပဏီ၏ 

အကျိုးစီးပွားအတွက် အများ ပည်ေူ အထင် မင်လွဲမှားသစနိုင်ေည့် မသလျာ်ညီသော  ပုမူသ ပာဆုိ 

လုပ်သဆာင်မှုများမ ပုလုပ်ရဟူေည့် စံေတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - လုပ်ငန်းများကို တည်ဆဲဥပသဒ၊ နည်းဥပသဒများအ ပင် ကုမ္ပဏီအတွင်း 

 ပဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ေင့်တင့်သလျာက်ပတ်စွာ စီမံခန ့်ခွဲရမည်။ တည်ဆဲ 

ဥပသဒ၊ နည်းဥပသဒများနှင့် လိုက်သလျာညီသထွ ြေစ်သစမည့် ထိသရာက်သောစနစ်ကို ေင့်တင့် 

သလျာက်ပတ်စွာ အသကာင်အထည်သြော်သဆာင်ရွက်လျက်ရှိရမည် ြေစ်ပပီး ဥပသဒ၊ နည်းဥပသဒများ 

ကုိ ချိုးသြောက် ခင်းမရှိသစသော လုပ်သဆာင်မှုများလည်း  ြေစ်ရမည်ဟု ဆိုလိပုါေည်။ 

သမးခွန်း (၈) မည်ေည့်ဒါရုိက်တာအြေွဲ ဝ့င် ြေစ်သစ အစုရှေ်ောရှင်အစည်းအသဝး အတည် ပု 

ချက် ြေင့် သဆာင်ရွက်ေည့်ကိစ္စရပ်မှလွဲ၍ ေင်းကုမ္ပဏီမှ သဆာင်ရွက်သနသောလုပ်ငန်းနှင့် 

အကျိုးတူစီးပွားသရးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို မ ပုလုပ်ရဟုဆိုေည့် စံေတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - သကာင်းမွန်သော သကာ်ပိုရိတစ်ီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ြေစ်သစရန်အတွက် အစရုှေ်ော 

ရှင်အစည်းအသဝး၏ အတည် ပုချက်မရရှိပဲ တူညီသောစီးပွားသရးနေ်ပေ်မ ှ အကျိုးစီးပွားတူ 

အ ခားကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူလုပ်ငန်းပိုင်းတစ်ခုခု အစရှိသော ကိစ္စရပ်များကုိ 

မည်ေည့ဒ်ါရိုက်တာအြေွဲ ဝ့င်မျှေ လုပ်သဆာင် ခင်းမရှိရပါ။ 

သမးခွန်း (၉) ကုမ္ပဏီ၊ ဒါရုိက်တာအြေွဲ ဝ့င်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ေူများေည် အစိုးရနှင့် မည်ေည့် 

အြေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခု၏ အမည်မည်းစာရင်းတွင် ပါဝင် ခင်းမရှိရဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို 

ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာသလျှောက်ထားေည့် ကုမ္ပဏီအပါအဝင် ေင်း၏ 

ဒါရုိက်တာအြေွဲ ဝ့င်များနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်သနသော မည်ေည်ပ့ုဂ္ဂိုလ်မျှေ အစိုးရအြေွဲ အ့စည်းအေီး 

ေီး၏ အမည်မည်းစာရင်းတွင် ပါဝင် ခင်းမရှိသစရပါ ။ 
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သမးခွန်း (၁၀) ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းထိန်းေိမ်းမှု၊ စာရင်းစစ်သဆးမှုများေည်  မန်မာနိုင်ငံ စာရင်း 

ကိုင်စမံျားနှင့် စာရင်းစစ်စံေတ်မှတ်ချက်များ (ေို)့ နိုင်ငံတကာစာရင်းကိုင်စံများနှင့် စာရင်းစစ် 

စေံတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သဆာင်ရွက်ရမည်ဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် -  မန်မာနိငု်ငံစာရင်းသကာင်စီမှ တရားဝင်ထုတ် ပန်ထားသော  မန်မာနိုင်ငံ 

ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံ ခင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကုိ လိုက်နာရမည်ဟု ဆိုလိုပါေည်။ 

ကုမ္ပဏီမှ ထုတ် ပန်သော မည်ေည့်ဘဏ္ဍာသရးရှင်းတမ်းများမဆို စာရင်းစစ်၏ 

“unqualified opinion” (ေို)့ “qualified opinion” သထာက်ခံချက် ပူးတွပဲါရှိရမည်။ 

“qualified opinion”  ြေစ်ပါက ေင့်တင့်သလျာက်ပတ်သော အသကကာင်း ပချက် ပူးတွပဲါရှိရ 

မည်။ 

သမးခွန်း (၁၁) ကုမ္ပဏီေည် တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာဥပသဒများနှင့်အညီ အခွန်တာဝန်သကျပွန်ရ 

မည်ဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်ထားေည့်ကုမ္ပဏီေည်  မန်မာနိုင်ငံတွင်  ပဌာန်းထား 

သော တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာဥပသဒများကုိ လိုက်နာလျက်ရိှသကကာင်း၊ အခွန်တာဝန်သကျပွန် 

သကကာင်းကုိ  ပေရမည်ဟု ဆိုလိပုါေည်။ 

သမးခွန်း (၁၂) ကုမ္ပဏီနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် သကာ်ပိုရိတ်ေတင်းအချက်အလက်များကုိ အချိန်နှင့် 

တသ ပးညီ ထုတ်သြော်သကကညာရမည်ဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ။ 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ြေစ်သောအခါ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းမှ ထုတ် ပန်ထားသော 

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ေင်း၏ သကာ်ပိုရိတ်ေတင်းအချက်အလက်များကုိ 

ထုတ် ပန်ရမည် ြေစ်ပပီး အခါအားသလျာ်စွာ သကာ်ပိုရိတေ်တင်းအချက်အလက်များ ထုတ် ပန် 

သကကညာ ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာမတင်မီကပင် စတင်လုပ်သဆာင် 

လျက်ရှိရမည် ြေစ်ေည်။ သကာ်ပိုရိတ်ေတင်းအချက်အလက်များကုိ အစုရှေ်ောရှင်များနှင့် 

အများ ပည်ေူေို ့ အချိန်နှင့်တသ ပးညီ ပွင့်လင်း မင်ောစွာ ထုတ် ပန်သကကညာနိုင်သရး စီမံကွပ်ကဲ 

နိုင်ရန် လိုအပ်ပါေည်။ 

 ထုတ် ပန်သကကညာ ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းေည့် လိုအပ်ချက်များကုိ ပိုမိုေိရှိနိုင်ရန် သအာက်သြော် 

 ပပါ လင့်တွင် ြေတ်ရှုနိုင်ပါေည် -  
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သမးခွန်း (၁၃) ဥပသဒ၊ စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများကုိ လိုက်နာရန်အတွက် ကကီးကကပ်ေူအရာရှိ 

(Compliance Officer) ခန ့်ထား၍ ထိသရာက်သော စနစ်တစ်ရပ် ထားရှိသဆာင်ရွက်ရမည် 

ဆိေုည့ ်စံေတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေဆိုချက် - ဥပသဒ၊ စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများကုိ လိုက်နာရန်အတွက် ကကီးကကပ်ေူအရာရိှ 

(Compliance Officer) ခန ့်ထား၍ ကုမ္ပဏီအတွင်း သကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတိုးတက် 

သကာင်းမွန်သစသရးအတွက် ဒါရိုက်တာအြေွဲ န့ှင့်ဆိုင်ေည့် စည်းမျဉ်းများ၊ စာရင်းထိန်းေိမ်းမှု 

ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့် အ ခားလိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများကုိ အစရှိေည်တိုကုိ့ 

တိုးတက်သကာင်းမွန်သစရန် ထိသရာက်သောစနစ်တစ်ရပ် သဆာင်ရွက်ထားရှိပပီး  ြေစ်ရမည်ဟု 

ဆိုလိုပါေည်။ 

သမးခွန်း (၁၄) လုပ်ငန်းလုပ်သဆာင်မှုပုံစံ၊ လုပ်ငန်းသဆာင်ရွက်မည့်ဝန်းကျင်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်သ ခရိှ 

သော အချက်များပါဝင်သော လုပ်ငန်းစီမံချက်ထားရှိသဆာင်ရွက်ရမည် ဆိုေည့် စံေတ်မှတ် 

ချက်ကိ ုရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းလုပ်သဆာင်မှုပုံစံ၊ လုပ်ငန်း၏ အနာဂါတ်အလားအလာ၊ 

လုပ်ငန်းလုပ်သဆာင်မှုဝန်းကျင်/နေ်ပေ်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်သ ခရှိသော အချက်အလကမ်ျား အစရှိေည် 

တိုကုိ့ အသ ခခံထားသော လုပ်ငန်းစမီံချက်တစ်ခု  ပင်ဆင်ထားရှိရမည်။ 

လုပ်ငန်းစမီံချက်ေည် ကုမ္ပဏီ၏အနာဂါတ်ြေွံ ့ပြေိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာများနှင့် 

ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများကုိ အသ ခခံေည့် အသရးပါသော အညွှန်းကိန်းများ၊ ခန်မ့ှန်းသ ခထင် မင် 

ေူဆချက်များ အနည်းဆုံးပါရှိရမည် ြေစ်ပပီး ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာတင်ေည့် လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ေည့န်ှစ်မှစ၍ ၃ နှစ်ထိ သရးဆွဲထားရှိရမည်။ တစ်နှစ်တစ်ကကိမ်  ပန်လည် ေုးံေပ်ရ 

ပါမည်။ 

သမးခွန်း (၁၅) အတွင်းေတင်းအချက်ေိရှိထားေူများက ကကိုတင်သရာင်းဝေ် ခင်း (Insider 

Trading) ကို ကာကွေ်တားဆီးရန် စနစ်တစ်ရပ် ထူသထာင်ထားရှိ သဆာင်ရွက်ရမည်ဆိုေည့် 

စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - အတွင်းေတင်းအချက်အလက်များကုိ အေုံး ပု၍ ကကိုတင် သရာင်းဝေ်မှု 

 ပုလုပ် ခင်း (Insider Trading) ကုိ ကာကွေ်နိုင်သစရန် စနစ်တစ်ရပ် ထားရှိအသကာင်အထည် 

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/10/gl-td_en_14102016.pdf
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သြောသ်ဆာင်ရွက်ရမည် ြေစ်ပပီး အများ ပည်ေူေို ့ ထုတ် ပန် ခင်းမရှိသေးသော ေတင်းအချက် 

အလက်များကုိ အေုံး ပု၍ အစုရှေ်ောသရာင်းဝေ်မှု ပုလုပ် ခင်းေည် ဥပသဒချိုးသြောက် ခင်း 

 ြေစ်ပပီး ကုမ္ပဏီအသပါ် ေုံကကည်မှုပျက် ပားသစနိုင်ပါေည်။ ထိုသ့ကကာင့် အတွင်းေတင်းအချက် 

အလက်များ အေုးံ ပု၍ ကကိုတင်သရာင်းဝေ် ခင်းကို ကာကွေ်နိုင်ရန် အသ ခခံမူသဘာင်များ 

ချမှတထ်ားရန် အသရးကကီးပါေည်။ 

သမးခွန်း (၁၆) သကာင်းမွန်သော သကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုမ္ပဏီအတွင်းစီမံခန ့်ခွဲမှု၊ 

ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များထားရှိ၍ မသလျာ်ကေဇာကင်းရှင်း၍ တည်ပငိမ်စွာနှင့် စဉ်ဆက်မ ပတ် 

သဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်ဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ြေစ်စဉ်များကို တည်ပငိမ်စွာနှင့် စဉ်ဆက်မ ပတ် 

သဆာင်ရွက်လျက်ရှိရမည် ြေစ်ပပီး ဒါရုိက်တာအြေွဲ ဝ့င်များေည် ေင်းတို၏့ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ဥပသဒနှင့်အညီ စီမံလုပ်သဆာင်ရမည်  ြေစ်ေည်။ ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန ့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ခိုင်မာ 

သတာင့်တင်းမှုကုိ အကျိုးေက်သရာက်သစသော အသေးစိတအ်ချက်အလက်များကုိ စဉ်ဆက် 

မ ပတ်စိစစ်ရန် လိုအပ်ပါေည်။  

ထိုသ့ကကာင့် ဒါရိုက်တာအြေွဲ ဝ့င်များ၏ တာဝန်သကျပွန်မှု၊ တာဝန်ခံမှုများနှင့် ေင်သ့လျာ် 

သော စီမံခန ့်ခွဲမှုများကုိ သေချာခိုင်မာသစရန် စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်၍ စနစ်တစ်ရပ် သဆာင်ရွက် 

ထားရှိရန် လိုအပ်ပါေည်။  

သမးခွန်း (၁၇) အနာဂါတ်တွင် တည်ပငိမ်သော အ မတ်ရရှိရန် အသကကာင်းအကျိုးညီညွှတ်သော 

သမျှော်မှန်းချက်ရှိရမည်ဆိုေည့် စေံတ်မှတ်ချက်ကို ရှင်း ပပါ? 

သ ြေကကားချက် - ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့ တင် ပမည့် လုပ်ငန်းစမီံချက်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင် 

သဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းများတွင် သြော ်ပချကမ်ျားအရ ကျိုးသကကာင်းခိုင်လုံေည့် တည်ပငိမ်သော 

အ မတ်ရရှိမှု ထိန်းေိမ်းထားနိုင်စွမ်းကုိ ခန ့်မှန်းနိုင်ပါမည်။ 

 

အပိုင်း (၃)  စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်းနှင့်ဆိုင်သော သမးခွန်းများ 

သမးခွန်း (၁) စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုေည်မှာ အဘေ်နည်း? 
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သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုေည်မှာ ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာ 

တင်ေည့်ကုမ္ပဏီအား ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ြေစ်ရန် အရည်အသေးွ ပည့် 

မ ီခင်း ရှိ/မရှိ၊ စာရင်းဝင်စံေတ်မှတ်ချက်များ၊ စာရင်းဝင်စည်းမျဉ်းများနှင့် ကုိက်ညီ ခင်းရှိ/မရှိ 

စိစစ် ခင်း ြေစ်ပပီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကုိ ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၏ Listing and Trading 

Participant Department မ ှစစိစ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၂) စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ကကာ မင့်ချိန်ကို ေိလိပုါတေ်? 

သ ြေကကားချက် - စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ေည် သလျှောက်လွှာတင်ေည့်သနရ့က်မှ 

ခွင့် ပုချက်ရရှိေည့်သနရ့က်အထိ အနည်းဆုံး ၄၅ ရကခ်န ့် ကကာ မင့်ပါေည်။ ေိုသ့ော် ကနဦး 

သလျှောက်လွှာတင်ေည့် ကုမ္ပဏီ၏  ပင်ဆင်ထားရှိမှုနှင့် စစ်သဆးစဉ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ၏တုန ့် ပန် 

သ ြေကကားမှုများအသပါ် မူတည်၍ ကကာ မင့်တတ်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၃) စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်ေို ့လုပ်သဆာင်ပါေလဲ? 

သ ြေကကားချက် - ဘဏ္ဍာသရးဆိုင်ရာအကကံသပးအြေွဲ အ့စည်းအ ြေစ် သရွးချေ်ထားသော သငွသချး 

ေက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ၏ သထာက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင် လိုအပ် 

သော စာရွက်စာတမ်းများကုိ တင် ပရမည် ြေစ်ပပီး တင် ပလာသော အချက်အလက်များအသပါ် 

မူတည်၍ Listing and Trading Participant Department မ ှ စာရင်းဝင်စစ်သဆး ခင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်လုပ်သဆာင်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၄) စာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာတင်မည့်ကုမ္ပဏီေည် မည်ကဲ့ေို ့ ကကိုတင် ပင်ဆင်ထား 

ေင့်ပါေလဲ? 

သ ြေကကားချက် - ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၊ သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီနှင့် ဥပသဒ 

အကကံသပးကုမ္ပဏီအစရှိသော အြေွဲ အ့စည်းများနှင့် ထိသရာက်စွာ ဆက်ေွေ်သဆာင်ရွက်မည့် 

အြေွဲ င့ေ်တစ်ြေွဲ ကုိ့ ကကိုတင်ြေွဲ စ့ည်းထားရှိေင့်ပပီး ထိုအြေွဲ ေ့ည် သနာင်တငွ် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ 

 ြေစ်ပပီးေည်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ သကာ်ပိုရိတ်ေတင်းအချက်အလက်များ၊ အများ ပည်ေူဆက်ေွေ် 

သဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ မှန်မှန်ကန်ကန် သဆာင်ရွက်နိုင်မည်  ြေစ်ေည်။ ထိုအြေွဲ ေ့ည် 

ဥပသဒအကကံသပးကုမ္ပဏီ၊ သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတိုန့ှင့် ပူးသပါင်းသဆွးသနွး 

၍ ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၏ စိစစသ်မး မန်းမှုများကုိ ထိသရာက် မန်ဆန်စွာ  ပန်လည်သ ြေကကား 

နိုင်မည်  ြေစ်ေည်။ 
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အပိုင်း (၄) အ ခားသမးခွန်းများ 

သမးခွန်း (၁) ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ ကုမ္ပဏီတစ်ခုေည် မတူညီသော အစုရှေ်ောများကုိ 

စာရင်းဝင်  ပုလုပ်နိုင်ပါေလား? 

သ ြေကကားချက် - လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်း၌ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်သဝထားသော 

ောမန်အစုရှေ်ောများကုိော စာရင်းဝင် ပုလုပ်နိုင်ပပီး သစျးကွက်တွင် အသရာင်းအဝေ် ပုလုပ် 

နိုင်ပါေည်။ 

သမးခွန်း (၂) ကနဦးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအသန ြေင့် Lock-up Period ကို မည်ကဲ့ေို ့ကကိုတင် 

၍ နားလည် ေသဘာသပါက်ေင့်ေနည်း? 

သ ြေကကားချက် - ကနဦးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီေည် သလျှောက်လွှာတင်ေည့်သနရ့ကမ်တိုင်မီ ၆ လ 

အတွင်း အစုရှေ်ော (ေို)့ အာမခံလက်မှတ်များထုတသ်ဝခဲ့လျှေင် ဝေ်ေူေည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အြေွဲ  ့

အစည်းများနှင့် ေသဘာတူညီချက်ရေူထားရမည် ြေစ်ပပီး စာရင်းဝင်ေည့်သနရ့ကမ်ှစ၍ ၃ လကုန် 

ဆုံးေည်အထိ သရာင်းချ ခင်းမ ပုပဲ ကုိင်သဆာင်ထားရပါမည်။ ေသဘာတူညီချက်များကုိ ရန်ကနု် 

စသတာ့အိပ်ချိန်းေို ့တင် ပရပါမည်။ 

သမးခွန်း (၃) အစုရှေ်ောအလွှဲအသ ပာင်း ပုလုပ်မှုအသပါ် ကန ့်ေတ်ချက်များ  ပဌာန်းေတ်မှတ ်

နိုင်ပါ ေလား? 

သ ြေကကားချက် - တည်ဆဲဥပသဒ၊ နည်းဥပသဒများအရ  ပဌာန်းထားသော ကိစ္စရပ်များမှအပ 

စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ြေစ်ေည့်သနရ့က်မှစ၍ အစုရှေ်ောလွှဲသ ပာင်းမှုအသပါ် မည်ေည့်ကန ့်ေတ် 

ချက်မျှေ မရှိသစရပါ ။ 

သမးခွန်း (၄) စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ြေစ်ရန် သစျးကွက်တွင် အသရာင်းအဝေ် ပုလုပ်နိုင်သော အစု 

ရှေ်ောအသရအတွက်နှင့် ေင်းအသပါ်သစျးကွက်တန်ြေိုးသငွပမာဏေတ်မှတ်ချက် ရှိပါေလား? 

သ ြေကကားချက် - ရှိပါတေ်။ ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်း၏ သငွသချးေက်သေခံလက်မှတ်များ 

စာရင်းဝင် ခင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရ ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာတင်ေည့်ကုမ္ပဏီေည် 

စာရင်းဝင်ေည့်သန၌့ သစျးကွက်တွင် အသရာင်းအဝေ် ပုလုပ်နိုင်သော အစုရှေ်ောအသရအတွက် 

အနည်းဆုံး ၅,၀၀၀ ရှိရမည် ြေစ်ပပီး သစျးကွက်မတည်ရင်းနှီးသငွတန်ြေိုးေည် အနည်းဆုံး ေန်း 

၅၀၀ ကျပ် (ေိန်း ၅,၀၀၀ ကျပ်) ရှိရပါမည်။  
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(ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းသစျးကွက်တွင် အသရာင်းအဝေ် ပုလုပ်နိုင်သော အစုရှေ်ော 

အသရအတွက်ဆိုေည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်/ အြေွဲ အ့စည်းများမှ ပိုင်ဆိုင်သော ၁၀% နှင့်အထက် အစု 

ရှေ်ောများမှအပ ကျန်ရှိသော အစုရှေ်ောများအားလုံးကို ဆိုလိုပါေည်။ အသေးစိတ် 

အဓိပ္ပါေ်ြေွင့်ဆိုချက်များကုိ သငွသချးေက်သေခံလကမ်ှတ်များစာရင်းဝင် ခင်းဆိုင်ရာလုိက်နာရန် 

စည်းမျဉ်းများ၊ အခန်း-၂ တွင် ြေတ်ရှုနိုင်ပါေည်။) 

သမးခွန်း (၅) ကုမ္ပဏီတစ်ခုေည် ကနဦးစာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာတင်ေည့် အချိန်၌ စာရင်းဝင်စံ 

ေတ်မှတ်ချက်များအားလုံးနှင့် ေတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကုိ ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါေလား? 

သ ြေကကားချက် - သလျှောက်လွှာတင်ချိန်တွင် အားလုံးကုိက်ညီရန် မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာအား ြေင့် 

“အစုရှေ်ောရှင်အသရအတွက် အနည်းဆုံး ၁၀၀”၊ “အစရုှေ်ောအသရအတွက် ၅,၀၀၀”၊ 

“သစျးကွက်တန်ြုိေးကျပ်ေန်း ၅၀၀” အစရှိသော စံနှုန်းများေည် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ  ြေစ်ေည့် 

သနရ့ကမ်တိုင်မီ  ပည့်မီရန် လိုအပ်ပါေည်။ ထိုက့ဲေိုသ့ော စံနှုန်းများေည် အများ ပည်ေူေို ့

ကမ်းလှမ်းသရာင်းချ ခင်းကိစ္စရပ်များရှိပါက အလွေ်တကူ  ပည့်မီနိုင်သောသကကာင့် ကနဦး 

စာရင်းဝင်သလျှောက်လွှာတင်ချိန်တွင် ကုိက်ညီရန် မလိုအပ်သပ။ 

သကျးဇူး ပု၍ အပိုင်း (၂) မ ှ သမးခွန်းနံပါတ်-၂ နှင့် သမးခွန်းနံပါတ်-၄ ကိုလည်း ကုိးကား 

နိုင်ပါေည်။ 

 

“ေင့်အသန ြေင့် ရန်ကနု်စသတာ့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင် ခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ပိုမိုေိရှိလိုပါ က(ေို)့ သမးခွန်းများရှိပါက မည်ေည့်အချိန်မဆို Listing Consulting 

Division ေို ့ဆက်ေွေ်၍ အခမဲ့အကကံဉာဏ်များ ရေူနိုငပ်ါတေ်” 

 

Listing Consulting Division 

Listing and Trading Participant Department 

ရန်ကုန်စသတာ့အိပ်ချိန်းြေက်စပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် 

တေ်လီြေုန်းအမှတ် : ၀၉-၄၀၄၀၆၀၄၃၂ 

ရုံးြေုန်းအမှတ်  : ၀၁-၃၇၁၁၆၇ 

အီးသမးလိပ်စာ  : consultingdiv@ysx-mm.com 

 


