Mark Livingston:

Livingstons Legal ဗြီဒြီယိုရဲ႕ ေန ာက္ထက္ြီ္စက္တက္ာက္ာ
မ ေန ႀာိဳ္ိုထါ္ယက။
ာၽနကေ္ က္ိုိရဲ႕
ဒြီေနိ္တက္ာက္မ္မ ေတေရေေ ာေေရေးနကေ္ တက္ာ
မ င္္ႉေ္ႀာူေထေထိုံေပိဳပကဂၢိဳလ္၊
ယခတကရတကေျမြီေ ္မိဳထကျမူ္မွဳကပိုထကတနကေရမတကပ္ကေ ္က္ဲဲ့ Ben Koo ာ ္ထက္ူထါးတက္မ
္ကထါ္ယက။ ္ခိုပို ္ထက္ူထါးတက္ဲဲ့္္ာက ော ေးႉေ္တကထါ္ယကဂၢိဳလ္၊ Ben။
ၿထြီေခဲဲ့္ဲဲ့္ေခါာက္ိုနကော ခတကဗ ေရဲ႕ ္ေ ာ တကောို ္္က္ာကေထေၿထြီေး ေထါၿထြီ။
ဒါေထ္ယကဲ့ ခတကဗ ေရဲ႕္ေ ာ တကေနဲိ ္နက္ ျတ
ို တ
က ္
ူ မ ွ ေ္ ပိုထကေနပဲ္္
ို
ာို ္ထကၿထြီေ
္ာ စကေခ ိဳထက ေ ထ ထပိုိရ္ပ ေ ခတကဗ ။

Ben Koo:

ဟို္ကာဲဲ့ဂၢိဳလ္၊ ရထါ္ယက။ ္ေ ခ္ေနာို ေပဲ့ပ

ိို ပနကခဲဲ့္ဲဲ့ ၂ ျမ္ကာ ္နက္ ျိုတကတူာို

ာၽနကေ္ ကေရ ာကပ ခဲဲ့ၿထြီေေ္ ဲ့ ္ေးေ္ ေေခ ေေတပိုထကတနကေ္မ ထိုံေပပာ
္္ိုရမယကယ ္နက ိုေ္ိုတကရ ာ္ၥရထကေ္နဲိ ျတ
ို တ
က ူ ခ ေရတကေျမေြီ ္မိဳထျ
က ္
ူမ ေ
မ ္ ရျတ
ို က ိို
ာို္ၺဳြီ္ခ ိဳ႕ာို ာႉ္ြီ္ဲဲ့ာ္ၥရထကေ္္မ ထါးတက ္ကခဲ့ထ
ဲ ါ္ယက။
ာၽနကေ္ ဲ့္ ္တကာို ေ ထ ရရတကေ္ ဲ့ ဒြီနယကထယကဟ ္နက္ ျိုတကတူ္္ာက
္္္ကရတကေျမြီေေတ္ေ ္ ာက္္ ောို ္ကေခခၿထြီေ ေရမ႕ာို ္ာကပမ္ကေ ိို ပို္ထက္ဲဲ့
နယကထယကႀာြီေ္္ကခို ္ကထါ္ယက။
Mark Livingston:

ဟို္ကၿထြီဂၢိဳလ္၊ ဒါ္ို ခတကဗ ေ္္ာက ဒြီ္မ ပိုထက္ရ ေ္္္ ေႀာြီေ ရမေန္ ေထါဲ့။ ခတကဗ ေရဲ႕
္ဓာေ္ တကရာက္မေ္ာို ေ ထ ထရ္ယက္ိုရတကေ္ ဲ့ Ben ဟ ဒြီာို
္ပ ခတက္ိုနကော Goldman Sachs ္မ ္ႉေ ခ ေေ ထ တကေ ္ ာက္
ပိုထကာိုတကေ္ တကရာကခဲဲ့ၿထြီေေ္ ဲ့ ဒြီန္ကေနဲိထဲ ေတေရေေ ာေေရေးနကေ္ တက္မာငနဲိ
္ေ္ေ္ေတေ ာေ ္ကဲ့္တကေ္မာ္ၥရထကေ္္မ
္ႀာူေထေေ္ တကရာက္ဲဲ့ာ္ၥရထက္္ႉေ ထိဳာၽ္ကော တကထ္ ရမတက ္ကပ ခဲဲ့ထါ္ယက။
ခတကဗ ေပို ္ေ္႕္ႀာူိဳရမ္ဲဲ့းႉ္ ိဳေ ရနကာိုနကၿ္ိဳ႕္မ ရမေန္ းရ္ း္ကေး ထါ္ယက။

Mark Livingston:

ာၽနကေ္ က္ိုိ ္နက္ ျိုတကတူ္မ ေရထနကေ္ ေေန္
ာ း ေၿထြီေ ္က္ဲဲ့ ေတေ ာေ္ိုတကရ န္ကေထ္ Fintech
္ေ ာ တကောို ေ္ေေျေ ာရေ္ တက။ ေယွိုယ ္ ေ တကဲ့ ာၽနကေ္ က္ိုိဟ tech
startups ေ္ ္ေ္ ထိုတကေ္္တကဲ့ န္ကေထ္ ရတကေနမြီေ ္မိဳထကနမူ္မိဳေ္ နမတကဲ့္္ႉ Fintechထါ
္ထါ္းတက ္း္က္ဟ
ိုဲ့
္ေးေ္ ေ ္ြီေထ ေေရေ ာြီေ္ ေ္မိဳာို ာ နကေ္ က္ိုဲ့
ေ္ဲ့ ာူိဳေနရထါ္ယက။ ဒြီေ္ ဲ့ ယခိုပာကရမ ္နက္ နိုတကတူရဲ့ေ
ဲ ္ ောာက္မ
ွ ေ္ ္ကထ ေေနပဲ္္
ို
ရယကနဲဲ့ ဒြီေဒး္းိုာက္မ ္ ခ ေ္ြီရတကထိုတက္မိဳေ္ေရ
ွယကပို ္တကပ ရနိုတကးပဲ္ို္ဲဲ့ ္ေ ထခ္တက ွ နမိုတကေယမစကခ ာက ္တကရထါးပဲ။

Ben Koo:

ဟို္ကထါ္ယက။ fintech

ဟ

္ခတကဲ့္ပ္ကေ္္ကခို ္ကထါ္ယက။

္နက္ ျိုတကတူ္မ

္ာယက္္ကးတက္ ေ္ရ ော တကေ္ဲဲ့

္ဓာ္ ေ တကဲ့ ေ ာေၿ္ြီ္ိုေေ

ာကျိုတက္မ္္တကဲ့ဟ
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္ရ္ကောို

န္ကဲ့ာ ေနၿထြီေေ္ ဲ့ ္နက္ ျိုတကတူ္မ ေ ာေၿ

္ြီရယႉရနက

ပို္ထက္မာ

ထို္ိုႀာြီေ္ ေေန္ဲဲ့္္ာက ေခ ေေတရယႉျိုတက ိုိ္္ာက ပႉေ္ဟ ္္ကပာို ္္ိုေျမနကေ
္္နက္္ေ္

ေထေၿထြီေယႉ ိို

ႀာြီေ္ ေပနကေ္ ာို ေ
္ိုေေ

္္တကးတကဲ့ထါထဲ။

ပနကခဲဲ့္ဲဲ့

ာ ဟခ ာက

က ထေနထါ္ယက။

္ိုွိုတကေ ိုနကေေ္ရဲ႕

ာက္မဟ ္တကဲ့္ ေပ ေနေ ာ တကောို

န္ကေထ္ ္း္ကနိဲ

ဒါဟ

ပႉ္ိုတကေ

ထ္ၥ္ကေ္း္ကေ္ရဲ႕ ေန ာကာို
၅

ျမ္က္္တကေ

း ာထါ္ယက။

ပႉေ္ဟ

ပိုာကေန ာၿထြီေေ္ ဲ့

ဒါဟ

္ြီေထ ေေရေထတကဲ့ပတကေပ ခတကေရဲ႕

္ေ ာ တကေရတကေ္္ကရထကပ္ကေ ္ကထါ္ယက။

္ ေပူိုောို

ၿခူိဳ ာ္ကဲ့ရတကေ္ ဲ့

္ေ ခ္ေနော တကေေန္ ာို ေ္႕ရၿထြီေေ္ ဲ့ ဒြီ္္ိုတကေထဲ ္ကးတကဲ့ထါ္ယက။
Ben Koo:

ွဳကေ္ာ

ပာကပြီ

customer

ေ္္္ာက

္ဟို္က္္
ဲဲ့ ္ာက ာ ဟခ ာကာ ္ပနက္ရ
consumer

ေ္နဲိ

ထိုၿထြီေ

္ဓာ တကဲ့္ ေ္

္ ေ ထ ေၿထြီေေ္ ဲ့ fintech ာ ဒြီပို

္ူးတကခတကာ ္ကထါ္ယက။

ဒြီေ္ ဲ့

ၿခူိဳတူို ာ္ကဲ့္ယက္ိုရတက ေန တကပ ္ယကဲ့ တါေျမ္က ္ယကျမ္ကာို ေ္မ က ာ္ကဲ့ပိုာက္ယက္ိုရတက
fintech ္မ ထ္
ို ရ
ို တကေျမေြီ ္မိဳထျ
က ္
ူမ မ ထိဳပထ
ို ပ
က
္ ေ္႕ရထါပ္က္
ဲ့ ယက။
Ben Koo:

ေန ာက္ို ေတေထေေခ ္မထို္
ူ ူေ္ဟ

ဒြီံေ ္က္ယကန္ကေထ္ နဲိ

ေ္႕ရထါပ္ကဲ့္ယက။ ေတေခ ေရ ္မ ပ္ကေ
ထ္
ို ေ
ို ္႕ ္တကပ ရ္မ

္ကၿထြီေ

ဒါဟ

ဒြီံေ ္က္ယကန္ကေ

ယခတကာ

္ပယက္ာႉေခ ေယႉပ ျိုတက္ဲဲ့

ာ္ကဲ့္ယက္္ိုရတက ္္ ေႀာြီေ ော တကေ္နကပ ထါ္ယက။ ဒါဲ့္ ထတက

ဒြီေတေရေေ ာေေရောို္ၺဳြီေ္ာို ေ္ ောာကထို္္
ို ိုေေ
္ရတကာ္ာက

္းူိုေ ထိဳပ ္ ာို

္ေရ ာက္မႉမေ္ တကဲ့ား ္ာ

္ပယက္ာႉေတေခ ေယႉ ခတကေ္ရခဲဲ့္ဲဲ့းႉေ္
ႉမေ္ တကဲ့ာထါ

္ကပ ္ ာို

ထိုၿထြီေေ္ ဲ့ ော တကေ္နက္ဲဲ့

ာကျိုတက ိုိ္္ာက

္ခ ာက္ပာကေ္ာို ေထေရ္ယက။

္ ္ခူ္ို္ာ
က ိုနကဂၢိဳလ္၊ ္ိုေတ္ို္ာ
က ိုနက ္္ ေ္ာို ေထေေ္ ဲ့္မ ္နက္ ျိုတကတူရ႕ဲ ္ြီေထ ေေရေ
ူ႕ၿ ိဳေ္ိုေ္ာကပ ေ္ျိုတက္ယကဲ့
ပိုထကတနကေ္စက ္ကပ ္မ
Mark Livingston:

္ာကပာကေ္ တကရာကရ္ယကဲ့

္က္ယက။

္ိုေခဂၢိဳလ္၊ ္္ကးတက္ ေ္ရ ထါထဲ။ ဒြီေ္ ဲ့ ေခ္က္ ေပ ္ ာို ္္ကဲ့းတကေ္စကေ္ ေၿထြီေေ္ ဲ့
fintech

ာ

္နက္ ျိုတကတူ္မ

ွယကာိုစြီေ္္ကေနးပဲ္ို္ ေဟ ာနကေ္ို္က ာ္ကဲ့ပိရ
ို ္ပ ေ။

ၿထြီေေ္ ဲ့

ရတကေျမြီေ ္မိဳထကျမူးႉေ္နဲိ ပိုထကာိုတကေ္ တကရာကးႉေ္္ေနနဲိ ဒြီေ္ ောာက္မ

ာ ပ္ိုနဲိ

္ပယက္ပ္ကာ ပ္္တကေ း္ ထိဳေရမ တကာ စကရ္ယကဲ့ ္္ ေ္္ြီေေ္ပ္ကေ
္ထါ္းတကေထါဲ့။
Ben Koo:

ပႉေ္ာ

ာယ
ို ဲ့ထ
က ူို္ူနိာ
ဲ ိုယက ထိဳပိုထကေန ာၿထြီေ

fintech ္္ာက ္ဓာ္္ ေ္္ြီေထဲ

ထႉေေထါတကေေ္ တကရာက္မ္ရမ ာ္ ဟ

္ကထါပ္ကဲ့္ယက။ ္္ိုေရာ ွယကထိုွ
ူ ယကန္ကေ
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ပိုထကာိုတကေ္ခ တကးပဲ္္
ို
နဲိ

ထ္ကးာကၿထြီေ

ရမတကေပတကေ ထ္ကး ေ္ဲဲ့

္္ကေ္ စကေစထေဒေ္ ရမ္ရမ ာ္ကဲ့ပိုာက္ယက္ိုရတက ္္ကေ္ စကေစထေဒေ္ေ္ ဲ့ရမေထ္ယကဲ့
္ို္ကာိုနကေ္ာို

ွယကထိုွ
ူ ယကန္ကေ ဲ႕္္ကေရ္ယကဂၢိဳလ္၊

ပို္ထကခ ာကေ္ာို

ွယက္မနကာနက္ာ ္ဲဲ့

ရမတကေပတကေ ထ္ကး ေ္

္မ္က္္ကေ္တက္ ေရ္ယကဂၢိဳလ္၊

ာို္ၺဳြီ္ရယက္္ ေႀာြီေ္ ေေ္ တက
္္မး္ကေးေေးေ္ြီာေန
ဒါေ္္ ေပူိုော

KYC

ွယကပိုပိုထကေ္ တကရ္ယကဂၢိဳလ္၊

္္မး္ကႀာြီေႀာြီေ္ြီ

းတကပ ာ္ယကဲ့

ွယကပိုး ေရ္ယက

fintech

္း တကဲ့

းနကေ္ တက္မေထေးႉေ္္္ာက

ရမတကေရမတကေပတကေပတကေရမးတကဲ့္ယက။
Ben Koo:

္္ကေ္ စကေစထေဒ္ထိုတကေ္ ထတက ပိုထကတနကေေ္ တကရာကးႉေ္္ေနနဲိပ္ကေ ္ ထနက္ပမနက
္္ကေ္္ကေပူိုေပူိုေ ထႉေေထါတကေေ္ တကရာက ိုိပ္ကေ ပို္ထကထါ္ယက။ ္္က ာကနိဲ ္္က ာက
္ ထနက္ပမနက္္တကေ ထ္ယကဲ့ ော ကထေ
ို ရေရမတကေ
းြီေ ခ ေရထက္္က ိုိ

ာိုယကထိုတက

ျမ္ခ
က ို

္္ကေ္ ာကရ္ယကဲ့္္ ေ

fintech

္္ကေ္ ာက ာ္ယက။ ေ္ ောာကာ

ထပာကေ

ထ ာက္ြီေေနၿထြီေေ္ ဲ့

္ေ္ ာက္ထဲ့ူ ထိဳရေပ ာကေ္ တက
ဒြီပိုပိုထက္ ဟ

ထ

တကေေ္
ဒါာို

္ႀာြီေ္ ေ္ဲဲ့္္ာက

န ႀာြီေ္္ကရထကထါထဲ။

းနကေ္ တက္မေထေးႉ္္ကခို ္က္ဲဲ့

Red

္ ာ ခတကာထဲ
Dot

ာ

fintech
္ ာ ခတကာထဲ

ထ္ကး္ကေး ေ္ ာို ေ္႕ခဲဲ့ရၿထြီေ

ဒါဟ

းနကေ္ တက္မေထေးႉ္္ ေႀာြီေရမေနေထ္ယကဲ့ပ္ကေ

ဒြီပို

္္ ေႀာြီေရမပိုပ္ကေ

္ာ ိဳေ္ ္္က္ရမွႉေ္ို္ ာို ္ြီေေ္ တကေ္ိုေ ထေန္ယက။
Ben Koo:

ေန ာက္ိုေူ ္မ ေ္ ဲ့

ဒြီေ္ ောာက္မ

္္ကခိုျမ္ကခို္ာက

ဒ္ကံေ ္က္ယကေးါပာက

(Digital

ထ္
ို ရထက္္ကျတ
ို က ာထါွႉေ။

းနကေ္ တက္မေထေေနးႉ္္ ေ္ ထ ေ ေ္႕ေနရေထ္ယကဲ့
္္ိုတကေ္္နဲိ

ပိုထကာိုတကေန ာ္

္ိုေ္ိုေ္ ေ္ဲဲ့းႉ

္္ကစြီေျမ္ကစြီေ

ရမေန ာပိုိ

ပာကရမ္မ

ွယကးႉ္မ

္ရမ ာေးေထါွႉေ။

္ာ ္မနကာနက္ဲဲ့

ဒါေထ္ယကဲ့ ေ္ ောာကာို

္ရတကာ္ာက

ထႉေေထါတကေေ္ တကရာက္မေ္ာို ေ္႕ ္တကပ ျိုတကေထ္ယကဲ့
းနကေ္ တက္မေ္ ေထေျိုတက ိုိာ
းနကေ္ တက္မေထေးႉာ
္ ိဳေနဲိ

ေတေထေေခ ္မ ထိဳပိုထကခိုတကေ္ ဟ

္္ ေ္ူိုေ

ာို

္းူိုေ ထိဳခ တက ာ္မ

္္ႉ္ြီ္ဲဲ့

ပာကေ္႕္္နကထါွႉေ။

န္ကေပ္ကေျမ္က္ ိဳေးူိုေ္ ိဳေေပ ာကး

ထိုၿထြီေေ္ ဲ့
္္က္န
မ ္
က ဲဲ့

ထႉေေထါတကေေ္ တကရာကႉူိုနိဲ

Customer

Wallet)

္ပူိုေပ ာကထါွႉေ။
န္ကေပ္ကေ

၅

Customer

ာ

္းူိုေ ထိဳခ တက ာ္မ ဂၢိဳလ္၊

တါေ္ ိဳေေ္ ဲ့

္ဟို္ကထါွႉေ။ းနကေ္ တက္မေထေးႉ္ေနနဲိပ္ကေ ဒါေ္ာို ္္ရဲ႕

းနက္္ကေေ္

ပိုထက္္က ိ္
ို ္ာက

ေပဲ့ာ တကဲ့းတက ာ ေေထေရ္

ပာကေ္႕္္နကထါွႉေ။

Page 3 of 4

Ben Koo:

ဒြီေ္ ဲ့ ေတေထေေခ ္မနိဲ

ထ္ကးာကၿထြီေေ္ ဲ့

ထ္
ို ေ
ို ာ တကေ္နကရမတကေပတကေ္ဲဲ့

ပို္ထကထါ္ယက။ ဒါ္မး ထ္
ို ေ
ို ာ တကေ္နက္ဲဲ့ ္ခ ာက္ပာကေ္ ရ္မ
ထ္
ို ေ
ို ာ တကေ္နက္ဲဲ့ ေတေ ာေေခ ေယႉ ခတကေ္ိုတကရ

္ကၿထြီေ ္္က နက

္ေ ေ္ာို ေ္႕ရမ္မ

ဒြီ္္ာကေ ာ တကဲ့ ေ ာေၿ္ြီ္္ြီရတကခူ ခတကေ္ိုတကရ
ဗဟိုေခ ေေတး္တကေ္ခ ာက္ပာကလ န
ပႉ္ိုတကောပ္ကေ

္က္ယက။

ဗဟိုေ္ံေ တက္ြီဂၢိဳလ္၊

္း တကဲ့

ဒြီလ နေ္ာို

္န္ကာို

လ နေ္

ပို္ထကၿထြီေေ္ ဲ့

္ခ ာက္ပာကေ္ ာကထူဲ့ ိို

ပို္ယက။

္္ိုေရာ ော ာကခေ
ူ ထေ္ဲဲ့ customer ေ္နဲိ းာက္ိုတက္ဲဲ့ ထို္ိုော တကေ္နက္ဲဲ့
္ခ ာက္ပာကေ္

ပ္
ို ထက္ယက။

ဒါေ္ား ေတေခ ေ ခတကေနဲိ

းာက္ိုတက္ဲဲ့

န္ကေပ္ကေ္ေ ေ္ာို ရရမေ္ၿထြီေေ္ ဲ့ ္ ္ခူဂၢိဳလ္၊ ဓန ာယကး္မ္ြီ္ူခနကိခဲေရေ ္္ ေ္နဲိ
းာက္ိုတ္
က ဲဲ့ ္ ခ ေ္ေ ေ္ာိုပ္ကေ ေ္႕ရမျိုတက္မ
Ben Koo:

္ခို္ခ နက္မ

္က္ယက။

ာၽနကေ္ က္ိဟ
ို

ရမထါေးေ္ယက။ ေ္ ောာက္ဲာို
္ ထိဳးေွ ေ္ တက္ဲဲ့

္ေ္ ထိုတကေ္ေ ခ္ေန္မ ထဲ
္တက္ိုာက္ ေ္ိုာကေ္ တကရာကးႉေ္နဲိ

္ေ္ေ္ ္တကရမးႉေ္

းတကေရ ာကပ ေနေထ္ယကဲ့

းနကေ္ တက္မေထေးႉ္ခ တကေခ တကေ

ထႉေေထါတကေေ္ တကရာက္မာ

္ဓာေး ဲ့ခ ာက ္ကပ ထါပ္ကဲ့္ယက။
Mark Livingston:

ဟို္ကာဲဲ့ဂၢိဳလ္၊

ော ေးႉေ္္ ေႀာြီေ္တကထါ္ယက။

္ခ ာက္ပာကေ္ထါထဲ။

ဒြီေ္ ဲ့

ထႉေေထါတကေေ္ တကရာက္မဂၢိဳလ္၊

္္ကေပူိုေ္ြီ္ည္က္ ေရမ႕ ္ာကပမ္ကေ ိာ
ို ို
္ခိုပို

္ရ္ကောို

္ဓာ

္ခ ာက္ပာကနဲိ

ေ ထ ခ တက္ ေထါဲ့။ ော တကေထါၿထြီဂၢိဳလ္၊

ပ ေရ ာက္္
ဲဲ့ ္ာက ော ေးႉေ္တကထါ္ယက။

vဗြီဒြီယို္တက္ာက္မ္မ

္မ္ကး ေ္ိုာက္ဲဲ့

Livingstons

Legal

ာၽနကေ္ က္ိုိရဲ႕

ထရး္ကေ္နဲိ ေန ာက္္ကႀာ္က ထနကပ္ကေ္႕္ူိုျိုတကပ္ကဲ့္ယကပိို ေ္မ ကပတကဲ့ထါ္ယက။
Ben Koo:

ော တကေထါၿထြီ။
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