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AYAtrust ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ 

ရက္စြ…ဲ…………………… 

(Online Trading Services အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ) 

ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 

*AYAtrust User ID အမွတ္    ………………………….…………………………… *Log-in ID အမွတ္ ………………………………..…… 

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား      

*အမည ္(ျမန္မာဘာသာျဖင့္) ………………………………………………… *(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)………..………………………….……. 

*နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ …………………………………………………………… 
 
 
*အလုပ္အကိုင္…………………………………ရာထူး ………………………………… ကုမၸဏီအမည္ …………………………………………… 

ကုမၸဏီလိပ္စာ 

အမွတ္ …………………လမ္း……………………………………….……  ျမိ ႔ဳနယ္………………………….… ျမိဳ႔…….…………..………………… 

*လစဥ္ဝင္ေငြ 

 က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ ေအာက္ 

 က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၁ ႏွင့္ က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၾကား 

 က်ပ္ ၁,၀၀၀,၀၀၁ ႏွင့္ က်ပ္ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၾကား 
 
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား 
 
*ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ  

အမွတ္ …………………… လမ္း……………………………………..…………………   ျမိဳ႔နယ္……………………………………………………… 

ျမိဳ႕…………………………………………… စာတုိက္အမွတ္္………………………..……………… နုိင္ငံ…………………………………………… 

*လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္…………………………………..………………….…… အိမ္ဖုန္းနံပါတ္……………………………………………………… 

*အီးေမးလ္လိပ္စာ………….……………………………………………………… ဖက္စ္နံပါတ္……………………………………………………… 

လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာေမးခြန္း -  သင္ႏွစ္သက္ရာေမးခြန္း (၁)ခ ုကိုေျဖဆိုပါ။  

သင၏္အခင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းအမည္  ………………………………………………………………………………………..……………… 

သင္၏အခ်စ္ဆံုးအိမ္ေမြးတိရိစာၦန္အမည္  ………………………………………………………………………………………………… 

သင္၏စံျပပုဂၢိဳလ္အမည္ …… ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                       ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္မွတ္ ……………………………..…………..                           
 
                                                                         ေလွ်ာက္ထားသူ၏အမည္ …….…..………………..………..……                 
 

 က်ပ္ ၅,၀၀၀,၀၀၁ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၾကား 
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သိရိွနားလည္ရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

“အမွာစာ” ဆုိသည္မွာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ အဝယ္ (သုိ႔) အေရာင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္အေရအတြက္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပ၍ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္းကုိဆုိလိုသည္။  

“ATSC” ဆုိသည္မွာ အမွတ္ (၄၁၆)၊ မဟာဗႏၶဳလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္တည္ရွိေသာ AYAtrust Securities 

ကုမၸဏီလိမိတက္ကုိဆုိလိုသည္။  

(၁) Online Trading Service အသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး ATSC ထံမွအသုံးျပဳခြင့္ရရိွျပီးမွသာလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ မ်ားအေနျဖင့္ ATSC ၏ online 
trading platform ကုိအသုံးျပဳကာ အမွာစာတင္ျခင္းႏွင့္ အမွာစာပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဝယ္ (သုိ႔) အေရာင္းအမွာစာတင္ရန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ အေနျဖင့္ securities account ထဲတြင္ ေငြ (သုိ႔) ရွယ္ယာ လက္က်န္အေရအတြက္ လုံေလာက္မႈရွိ/မရိွ 
ကုိဦးစြာစစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္။ အဝယ္ (သုိ႔) အေရာင္းအမွာစာတင္ခ်ိန္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ အေနျဖင့္ အမွာစာအတည္ျပဳျခင္းကုိ 
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမွာစာပယ္ဖ်က္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ျပီးေသာ အမွာစာမ်ားကုိမူ  ျပင္ဆင္/ပယ္ဖ်က္နုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေျမာက္ျပီးေသာအခါ Contact note 
(electronics version) ကိုခ်က္ခ်င္းေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ျပီး Contract note (hard copy) ကုိမူ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေပၚမူတည္၍ 
ေပးပုိ႔ရမည့္လိပ္စာကုိ အတည္ျပဳခ်က္ ရရိွပါက ေပးပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အမွာစာတင္ျခင္းႏွင့္ အမွာစာပယ္ဖ်က္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္ကုိ ATSC ၏ 
Online Trading User Manual တြင္ အေသးစိတ္ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။  

(၂) Yangon Stock Exchange (YSX) တြင ္ အေရာင္းအဝယ္အမွာစာတင္ျခင္းကုိ ATSC online trading platform မွတစ္ဆင့္ (၂၄) နာရီ၊ (၇) 
ရက္ပတ္လုံးတင္ႏုိင္ပါသည္။ ေန႔လည္ (၁) နာရီ မတုိင္မီ တင္ထားေသာ အမွာစာမ်ားမွာ ယင္းေန႔၏ ေနာက္ဆုံး အေရာင္းအဝယ္တုိက္ဆိုင္သည့္အခ်ိန္ 
ေန႔လည္ (၁)နာရီအထိ အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ားမွ အကူအညီရယူလုိပါက ATSC သုိ႔ ရုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ မနက္ (၉) နာရီ မွ   
ညေန (၅) နာရီအထိ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္တင္ထားေသာ အမွာစာမ်ားကုိ Offline အမွာစာမ်ားအေနျဖင့္ 
ေနာက္တစ္ေန႔အမွာစာအျဖစ္ လက္ခံထားမည္ျဖစ္သည္။  

(၃) ATSC online trading platform မွတစ္ဆင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အမ်ားဆုံးေငြပမာဏမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၁၀၀) အထိျဖစ္ပါသည္။  

(၄) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ online trading application အတြက္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (Default Password)သည္ 
ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ Login ဝင္ရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ားမွ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကုိခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ားမွ မိမိေျပာင္းလဲထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္အား လုံခ်ံဳစြာ မွတ္္သားသိမ္းဆည္းထားရမည္ျဖစ္ျပီး ေျပာင္းလဲထားေသာ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကုိ မွားယြင္းစြာအသုံးျပဳျခင္း၊ ေပါက္ႀကားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ATSC အေနျဖင့္ တာဝန္ရိွမည္မဟုတ္ပါ။  

(၅) ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား တရားမဝင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည္ကုိ သိရွိပါက ATSC အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ 
မည္သည့္အခ်ိန၌္မဆုိ အမွာစာလက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္ခြင့္ (သို႔) အမွာစာကုိရပ္ဆုိုင္းခြင္႔ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ႏွင့္ Yangon Stock Exchange (YSX) တုိ႔မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဤစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား ေတြ႕ရွိပါကလည္း ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူအား ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရိွဘဲ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သို႔  ျဖစ္စဥ္ကိုတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  

(၆) ATSC ၏ system ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာေပၚေပါက္ခ့ဲလွ်င္ ATSC မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ျပီး 
ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ၏ လြမဲွားစြာအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္ (သုိ႔) သြယ္ဝွိက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ATSC ႏွင့္ ATSC ၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။  

(၇) အင္တာနက္ ႏွင့္ နည္းပညာ ကြန္ရက္ ကုိ အသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ online trading service ကုိ 
အသုံးျပဳရာ၌ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ကြန္ရက္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆံုးရႈံးႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရပါမည္။ အဆုိပါ ကြန္ရက္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားမွာ-  

(က) ကြန္ရက္ကန္ထရိုက္တာမ်ား အသုံးျပဳေသာ စက္ပစၥည္း၏ hardware၊ software ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ ကြန္ရက္တြင္      
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚမႈ၊  errorျဖစ္ေပၚမႈ၊ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား၊ Virus ေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ 

(ခ) လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း၊ အသံဖမ္းျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာစနစ္မ်ား 
ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားဆုံးရႈံးနုိင္ျခင္းမ်ား၊ 
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(ဂ) Online trading service အတြက္ အေျခခံ infrastructure ႏွင့္ system စနစ္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ 
ျပတ္ေတာက္မႈ ႏွင့္ errorမ်ား၊ ႏွင့္ 

(ဃ) အျခားေသာ မသက္ဆုိင္သည့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ကြန္ရက္အတြင္းသ့ုိ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား၊။ 

(၈) ATSC အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္းအားၾကီးၾကပ္စီမံရေသာအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ရပ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
လုိက္နာျခင္းမရွဟုိ ယူဆပါက online trading services အသုံးျပဳမႈကုိ ျပင္ဆင္ (သုိ႔) ရပ္ဆိုင္းခြင့္ရိွသည္။ ထုိသို႔ရပ္ဆိုင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ ATSC မွတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ 

(၉) ဤစာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိပါက ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူအေနျဖင့္ ATSC ထံသုိ႔ (၇) ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲအေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ရမည္။  

(၁၀) ATSC ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ေငြသားျဖင့္လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အဆု္ိပါေငြသားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဧရာဝတီဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

သေဘာတူလက္ခံခ်က္မ်ား 

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဖတ္ရႈသိရိွနားလည္ျပီးလက္ခံသေဘာတူပါသည္။  

(၁) ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းေရးေကာ္မရွင္ (SECM) မွျဖစ္ေစ၊ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္း (YSX) မွျဖစ္ေစ၊ 
အစုရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္းအားၾကီးၾကပ္စီမံရေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္မွ ျဖစ္ေစ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
အျမဲတေစ ေလးစားလိုက္နာမည္ျဖစ္သည္။ ATSC တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း၊ အေကာင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအစရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒအရ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုသိရိွပါသည္။  

 
(၂) ကၽြႏ္ုပ္သည္ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္(စ္) (သုိ႔) အင္တာနက္အပါအဝင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ Username ႏွင့္ လ်ွိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ 
တုိ႔ကုိလြမဲွားစြာ အသံုးျပဳခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ပါသည္။ online trading services မွတစ္ဆင့္ 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ရွယ္ယာမ်ားအားလံုးသည္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ATSC မွ တာဝန္မရွိေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ပါသည္။ 

(၃) ကၽြနု္ပ္သည္ ATSC ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္း၊ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ Clearing House ႏွင့္ SECM တို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ ATSC အေနျဖင့္ 
တာဝန္မရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္းႏွင့္ ATSC မွျဖစ္ေစ၊ Clearing House ႏွင့္ SECM စေသာသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွျဖစ္ေစ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အသံုးျပဳလ္ိုသည့္အခါ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

(၄)  ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤေလွ်ာက္လႊာပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ အလံုးစုံ ဖတ္ရႈနားလည္ျပီး သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ 

(၅) ကၽြႏ္ုပ္၏ အထက္ပါ online trading services အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ 
ျပည့္စုံမွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳပါသည္။  

 
 

Applicant’s Signature ………………………..…………….…                   Officer’s Signature  …………………….….…….…………….             
 
Applicant’s Name  ……..……………………..………….……                   Officer’s Name  ……….……………………...…….…………. 

 
 
 Date (ရကစ္ြဲ) …………………………….….……. 

(ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္မွတ္) 

(ေလွ်ာက္ထားသူ၏အမည္္္) 

(လက္ခံသူ၏လက္မွတ္) 

 (လက္ခံသူ၏အမည္) 


