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TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားလွှာ

4th Annual General Meeting Invitation
TMH Telecom Public Company Limited ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ

အစည်းအဝေးကို Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီး

ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကူးစက်ရောဂါ တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ဖော်ပြချက်ပါ စည်းကမ်းချက်

များနှင့်အညီ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်နိုင်
ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

You are cordially invited to join the 4th Annual General Meeting of
TMH Telecom Public Company Limited, which will be convened in compliance with
the instruction of the Ministry of Health and Sports, Myanmar during Covid-19
pandemic situation as per following.
နေ့ရက် (Date)

20th December, 2020

အချိန် (Time)

10:00 AM To 12:00 AM

အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်ပုံစံ

Zoom Meeting ( Online ) & Facebook Page Live

အွန်လိုင်းစာရင်းပေးသွင်းနိုငသ
် ည့်နေ့

2nd December, 2020 To 17th December, 2020

(Meeting System)

(Online Registration Date)

ဆက်သွယ်ရန် ( Contact) :
Department of Securities Affairs
TMH Telecom Public Company Limited
Eastern Business Center, No.54, 5 Floor, Lay Daung Kan Rd, Thingangyun T/s, Yangon.
Phone: +95 9 457688887 ; Viber: +95 9 457688887
Email: info@tmhsa@gmail.com , info@tmhtelecom.com
Website: www.tmhtelecom.com

မာတိကာ
Table of Content
အစုရှယ်ယာရှင်များ သိရှိရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ				

2

Important Notice to shareholders
အခမ်းအနား အစီအစဉ်								

4

Meeting Agenda
နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် 				

5

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ		

Proxy Form for Annual General Meeting
အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် မဲပေးရွေ းချယ်ခြင်းအတွက် 		

8

နမူနာ ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

Online registration and E-voting instructions
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် 		

14

ဆွေးနွေး အတည်ပြုရန် ကိစ္စရပ်များ

Topics to be discussed in the 4th Annual General Meeting
ဒါရိုက်တာများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း					

15

Election and Appointment of the Directors
ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ စည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်ချက် 				

16

Company’s constitution Amendment
ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရွေ းခံခြင်း အဆိုပြုလွှာ					
Proposal Form for the election of directors

19

T

E

L

E

C

O

M

အစုရှယ်ယာရှင်များ သိရှိရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ
Important Notice to shareholders
၁။ အစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာကို၂၀၂ဝခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၆ရက်နေ့ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း
(YSX) ရှိ အစုရှယ်ယာရှင်များ စာရင်းအရ ပေးပိုမ
့ ည်ဖြစ်ပါသည်။

The 4th AGM notice will be sent to each shareholder in accordance with the Yangon
Stock Exchange (YSX) General Shareholder confirmation list recorded on 6th November,
2020.
၂။ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို
နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ အစုရှယ်ယာရှင်များ ကြိုတင်

ဖတ်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ website www.tmhtelecom.com နှင့် Yangon Stock

Exchange (YSX) website https://ysx-mm.com တွင် ( ၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ အချိန်နှင့်
တပြေးညီ တင်ပြပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

The Annual report and dividend payment information will be disclosed timely on our
Company’s website www.tmhtelecom.com and Yangon Stock Exchange (YSX) website
https://ysx-mm.com on 4th December, 2020.
၃။ အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် (၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၇-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့အတွင်း https://
onlineregistration.tmhtelecom.com/ တွင် ဝင်ရောက်၍ Online Registration မှတ်ပုံတင်သည့်

စနစ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (Online registration ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပူးတွဲပါ
Online Registration Instruction နှင့် E-voting instruction ကို ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။)

Online registration will be available from 2nd December, 2020 to 17th December, 2020
on the link https://onlineregistration.tmhtelecom.com/. (For more clarification, please
check the attached online registration instruction and E-voting instruction)
၄။ Online Registration ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် အခက်အခဲရှိသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်

TMH Telecom ကုမ္ပဏီ၏ Department of Securities Affairs ၏ ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သော
+95 9457688887 သို့ Viber Phone number ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (ရှေ့ /နောက်)၊ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်
အမှတ် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်တိုက
့ ို စာတိုပေးပို၍
့ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။

Shareholders who have issue to register online could send NRC (Front/Back) or passport
(Copy), name, NRC or Passport number and contact number to our Viber Phone
Number: + 95 9457688887 for the registration.

2

၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရမည့် Zoom Meeting Link နှင့် အွန်လိုင်းဖြင့် မဲပေးရန်အတွက်
E-voting link ကို ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များ နှင့် TMH Telecom
ကုမ္ပဏီသို့ Viber phone number ဖြင့် ပေးပိုမ
့ ှတ်ပုံတင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များ၏
အီးမေးလ် (သိုမ
့ ဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ် သို့ ပြန်လည် ပေးပိုပေ
့ းမည် ဖြစ်ပါသည်။

Zoom Meeting Link and E-voting Link would be sent via email or phone number based
on your registration.
၆။ အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးသို ့ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ကိုယ်စားအစည်းအဝေး

တက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Proxy form for Annual General Meeting) တွင် လိုအပ်
သော အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ (၁၇-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ညနေ (၅.၀၀) မတိုင်

မီ TMH Telecom ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်သို့ စာတိုက်မှ ဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီ အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖြင့်ဖြစ်စေ (info@

tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) ကြိုတင်ပေးပို့ ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

The shareholders who are not available to join the online meeting could fill up the proxy
form for appointing a proxy to attend the Annual General Meeting and send it back to
TMH Telecom head office by post mail or email (info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) not later than 5.00 PM on 17th December 2020.
၇။ အစုရှယ်ယာရှင်များ အနေဖြင့် (၂၀-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၁၀ : ၀၀)နာရီအချိန်တွင်

TMH Telecom Public Co., Ltd ၏ Facebook Page မှ တဆင့်လည်း Live ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေး
မည် ဖြစ်ပါ၍ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

Live streaming session will be timely on TMH Telecom Facebook page starting from
meeting time 10:00 Am on 20th December 2020.
၈။ အစု ရ ှ ယ ် ယ ာရှ င ် မ ျားအနေဖြင့ ်

မေးမြန် း အကြံ ပြ ုလိ ု သ ည့ ်

အချက် အ လက် မ ျားရှ ိ ပ ါက

TMH Telecom Public Co., Ltd. ၏ email လိပ်စာ ဖြစ်သော info@tmhtelecom.com (သိုမ
့ ဟုတ်)

info@tmhsa@gmail.com သို ့ အီးမေးလ် ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ တဆင့် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်
သို ့ သော်လည်းကောင်း ၂၀၂ဝခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့ ညနေ (
နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၅ : ၀၀

) နာရီ

For any questions or comments, please send to TMH Telecom Yangon head office by
Post Mail or email at info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com not later than
5:00 PM on 17th December, 2020.
Board of Director
TMH Telecom Public Company Limited
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အခမ်းအနား အစီအစဉ်
Meeting Agenda
၁၀:၀၀

အစည်းအဝေး စတင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

Commencement of the AGM
၁၀:၀၅

အစည်းအဝေးသဘာပတိမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း

Welcome Speech by Chairman of the AGM
၁၀:၁၅

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးသီဟလွင်မှ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး
ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

Business and financial presentation by Managing Director
၁၀:၄၅

ပြင်ပစာရင်းစစ်မှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း

Audited Statement by External Auditor
၁၀:၅၅

အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းခြင်း ၊ ဖြေကြားခြင်း

Question and Answer session
၁၁:၂၀

ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အတည်ပြုရန်အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များက
မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်း

Voting by Shareholders on the proposed resolutions
၁၁:၃၅

မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်ရလာဒ်များအား ကြေညာခြင်း

Announcement of Voting Result
၁၁:၄၀

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ပြောင်းလဲခန့်ထားမှုကို ကြေညာခြင်း

Announcement of the changes of Committee members
၁၁:၄၅

အစည်းအဝေးသဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း

Closing Remarks by Chairman of the AGM
၁၁:၅၅

စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး
အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီး ဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း

Declaration of the completion of the 4th AGM
4

နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ
PROXY FORM for ANNUAL GENERAL MEETING
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED ၏

အစုရှယ်ယာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကျွန်ုပ် ....................................................

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် .............................................. ကိုင်ဆောင်သူသည်
၂၀၂ဝခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့( တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက်(၁ဝးဝ၀) နာရီတင
ွ ်
ကျင်းပပြုလုပမ
် ည့် TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED၏

စတုတအ
္ထ ကြိမမ
် ြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင်
မဲဆန္ဒ ပေးခွင့်ရှိသူ ၊ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူအဖြစ်
အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေ းချယ်ခန့်အပ်ပါသည်။

I/We..................................NRC/Passport/Register Number..............................
of being (a) holder(s) of Ordinary Share of the TMH Telecom Public Company
hereby appoint the following mention person as my/our proxy to attend,
represent and vote for me/us and on my/our behalf
at the 4th Annual General Meeting (AGM) of the Company
to be convened on 20th December, 2020 and at any adjournment thereof.
အကွက်အတွင်း အမှန်ခြစ်၍ ရွေ းချယ်ပါ။
Please tick the

for your vote.

အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် (၃)ဦးမှ တစ်ဦးဦး (သိုမ
့ ဟုတ်) အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေ းချယ်ခွင့်ရှိသည်။
Choose one of the following described persons or any other person for proxy.
ဦးမြင့်လွင် (ဥက္ကဋ္ဌ)

အခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျှင်

U Myint Lwin ( Chairman)

If any other person as proxy,

ဦးသီဟလွင် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ)

အမည် (Name)

U Thiha Lwin (Managing Director)

.......................................................

Dr.နန်းလဲ့ရည်စိုး (အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ)

နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်အမှတ်

Dr.Nang Lai Yi Soe (Exectutive Director)

(NRC/Passport Number)
.......................................................
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ရှယ်ယာရှင်များ၏ မဲဆန္ဒပေးရန် အောက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမှန်ခြစ်ပါ။
Please indicate with a “√” in the space below how you wish your votes to be cast in respect of
the resolution which are set out in the notice convening the AGM.
ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထက်ပို၍ အမှန်ခြစ်ပါက ပယ်မဲအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
If there is more than one “√” for one resolution , it will be regarded as invalid vote.
စဉ််
၁။

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
Resolutions
၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာာနှှစ်် နှှင့််� ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််၏ နှှစ််ချုု�ပ််စာာရင်းး� နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း
ရှှင်းး�တမ်းး�များ�း�ကိုု� အတည််ပြု�ုရန််။

To approve the Audited Financial Statement of 2019
Mini Budget Financial year and 2019-2020 Financial
year
၂။

၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာာနှှစ်် နှှင့််� ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််၏ ဒါါရိုု�က််တာာအဖွဲ့့��အစီီအရင််ခံံစာာ ကိုု�
အတည််ပြု�ုရန််။

To approve the Directors’ report of 2019 Mini
Budget Financial year and 2019-2020 Financial year
၃။

(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာာနှှစ််အတွွက်် ဒါါရိုု�က််တာာအဖွဲ့့��ဝင််

များ�း� အလှှည့််�ကျျ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့််� ပြ�န််လည််
ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််မှုုကိုု� အတည််ပြု�ုရန််။

To approve the re-election of BOD members for
financial year 2020-2021
(က) ဦးးအော�ာင််သန်းး� (U Aung Than)
(ခ) ဦးးသိိန်းး�ဇော်�်� (U Thein Zaw)

(ဂ) ဒေါ်�်ဥမ္မာာ�လွွင်် (Daw Ohnmar Lwin)
၄။

ကုုမ္ပပဏီီ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�စည်းး�မျျဉ်းး�ပါါ အခန်းး� (၁၁) ၊ အပိုု�ဒ််
(၇၈) အားး� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််မှုုကိုု� အတည််ပြု�ုရန််။
To approve the amendment of Company’s
constitution _Chapter 11, section 78.
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ထော�ာက််ခံံ
Yes

ကန့််�ကွွက််
No

ကြား�း�နေ�
Abstention

စဉ််
၅။

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
Resolutions

ထော�ာက််ခံံ
Yes

ကန့််�ကွွက််
No

ကြား�း�နေ�
Abstention

U Tin Latt and Associates အားး� ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာာ

နှှစ််အတွွက်် ပြ�င််ပစာာရင်းး�စစ််အဖြ�စ်် ခန့််�အပ််မှုုကိုု� အတည််ပြု�ု
ရန််။

To approve U Tin Latt and Associates as the
Independent audit firm for financial year
2020-2021
၂၀၂ဝခုုနှှစ်် ၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ (၆) ရက််နေ့�့ တွွင်် လက််ဝယ််ပိုု�င််ဆိုု�င််
ထားး�သော�ာ အစုုရှှယ််ယာာပေါ�ါင်းး�

Number of shares held on 6th November,2020
(Record Date)

.......................................................

.......................................................

ရက်စွဲ (Date)

လက်မှတ် (Signature)

မှတ်ချက်
Notes:
၁။ အစုရှယ်ယာရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်စေခွင့်ရှိသည်။
A shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him or her at the
AGM.
၂။ ကိုယ်စားလှယ်သည် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
A proxy need not be a shareholder.
၃။ ကိုယ်စား တက်ရောက်မည့် အစုရှယ်ယာရှင်များ အနေဖြင့် ဤ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွင် ပြည့်စုံစွာ
ဖြည့်စွက်၍ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့် နေ့ရက်မတိုင်မှီ (၁၇-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၅:၀၀) နာရီ

နောက်ဆုံးထား၍ စာတိုက်မှ တဆင့် TMH Telecom ရုံးချုပ်သိုသ
့ ော်လည်းကောင်း၊ email လိပ်စာ

ဖြစ်သော info@tmhtelecom.com (သိုမ
့ ဟုတ်) info@tmhsa@gmail.com သို ့ အီးမေးလ်ဖြင့်
သော်လည်းကောင်း ပေးပိုရ
့ န် လိုအပ်ပါသည်။

The proxy form must be filled up with all the described required information and sent it
back to TMH Telecom Company’s Head office by post mail or email (info@tmhtelecom.com or
info@tmhsa@gmail.com) not later than 5.00 PM on 17th December, 2020.)
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အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် မဲပေးခြင်းအတွက်
နမူနာရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
Online registration and E-voting instructions
၁။ အန
ွ လ
် င
ုိ း် စနစ်ဖြင့် မှတပ
် တ
ံု င်ရန် ပထမဦးစာွ https://onlineregistration.tmhtelecom.com/ ကို နှပ
ိ ပ
် ါ။
To register Online, Firstly click on the link https://onlineregistration.tmhtelecom.com/.
၂။ ထိုနေ
့ ာက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပုံများအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ၀င်ရောက်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

Then you can go through the registration process as shown in the figure below.
၃။ ဝယ်ယူထားသော အစုရှယ်ယာသည် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အမည်ဖြင့် ဝယ်ယူထားခြင်း
ဖြစ်လျှင် Individual ကိုနှိပ်၍ ရွေ းချယ်ရန်။

If the shareholder is an individual , please click on the Individual button. (Figure _A)
၄။ ဝယ်ယူထားသော အစုရှယ်ယာသည် ကုမ္ပဏီ (သိုမ
့ ဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှ ဝယ်ယူထားခြင်း
ဖြစ်လျှင် Organization ကိုနှိပ်၍ ရွေ းချယ်ပါ။

If the shareholder is an organization or a company, please click on Organization button.
(Figure_B)
၅။ ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပြီးလျှင် Register Now ကိုနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကို ပြုလုပ်ပါ။

Fill in the information provided and click on Register Now button to complete the
registration.
၆။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အဆင့်ကို ပြီးမြောက် အောင်မြင်သော အစုရှယ်ယာရှင်၏ အီးမေးလ် (သိုမ
့ ဟုတ်)

ဖုန်းနံပါတ်များသို့ သက်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် Zoom meeting link နှင့် အွန်လိုင်း
မဲပေးမှုစနစ်ဖြင့် မဲပေးနိုင်ရန် E-voting Link ကို တိုက်ရိုက် ပေးပိုထ
့ ားမည်ဖြစ် ပါသည်။

As soon as the registration is completed, the Zoom meeting link and E-voting link will be
sent via your registered email or phone number to attend and online vote for the relevant
meeting.
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၇။ အဖွဲ့အစည်းဖြင့်၀ယ်ယူထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အစုရှယ်ယာ၀ယ်ယူစဉ်က

သက်ဆိုင်ရာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီများတွင် ပေးပိုမ
့ ှတ်ပုံတင်ထားသော မှတ်ပုံတင်
နံပါတ်များ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

If the shareholder is an organization or a company, the registered registration number need
to be the same with the one registered in Securities Companies.
၈။ အ ွ န ် လ ိ ု င ် း စနစ် ဖြ င့ ် မဲ ပေ းရန် အ တွက် အ ွ န ် လ ိ ု င ် း စနစ် ဖြ င့ ် မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ပ ြီ း နောက် သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ

အီးမေးလ် သို ့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်သို ့ ပြန်လည်ပေးပို ့ထားသော E-voting link သို ့ ၀င်ရောက်ပြီး
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး မကျင်းပမှီ သို ့မဟုတ် ကျင်းပနေစဉ်အတွင်းတွင် မဲပေးနိုင်ပါသည်။

လူ ပ ု ဂ ္ဂ ိ ု လ် တ စ် ဦ းတစ် ယေ ာက် ၏ အမည် ဖြ င့ ် ၀ ယ် ယ ူ ထ ားသော အစု ရ ှ ယ ် ယ ာရှ င ် မ ျားအတွက်

အွန်လိုင်းမဲပေးမှု ပုံစံ E-voting Form ကို Figure C တွင်ဖော်ပြထားပြီး ကုမ္ပဏီ(သို ့မဟုတ်) အဖွဲ့

အစည်း တစ်ခုခု အနေဖြင့်၀ယ်ယူထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အွန်လိုင်းမဲပေးမှု ပုံစံကို
Figure D တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

For Online Voting , Please click on the link you have received via your registered email or
phone number before or during the Annual General Meeting. Individual voting form will be
as the figure C and the Organization voting form as figure D.
၉။ မှ တ ် ပ ု ံ တ င် ခြ င် း နှ င ် ့ မဲ ပေ းခြင် း ကိ စ ္စ ရ ပ် မ ျားအတွက် တစ် ဦ းတစ် ယေ ာက် မ ှ တစ် က ြိ မ ် ဝ င်

ရောက် ပြုလု ပ ် ပ ြီ း ပါက နောက် တ စ် က ြိ မ ် ဝ င် ရ ောက် န ိ ု င ် ခြ င် း မရှ ိ စေရ န် ပိ တ ် ပ င် ထ ားမည်
ဖြစ် သ ည် ။

A person can do the registration and voting for a single time only and the system will prevent
them to re-enter next time.
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Sample Online Registration Form
Figure A
Individual registration Form
TMH Telecom
th

4 Annual General Meeting
Registration Form
Individual

Organization

အစုရွယ္ယာရွင္အမည္္
Shareholder’s Name
အစုရွယ္ယာရွင္သ္္ If the shareholder is
နုင္ငံသာားျဖစ္္ွွ်င္

ႏုင္ငံျခာားသာားျဖစ္္ွွ်င္

Citizen

Foreigner

အစုရွယ္ယာရွင္၏ မညွတ္ပုတ
ံ င္အမညွတ္
Shareholder’s

14

KAKHANA

N

14

September

1990

Please type in English only
Only

NRC Number
ေမညားသကၠရာဇ္
Date of Birth

အစုရွယ္ယာရွင္ ကုယ္စာား တက္ေရာက္သူ ျဖစ္္ွွ်င္
For representative attendee,
ကုယ္စာား တက္ေရာက္သူအမည္္
Representative Name
Please type in English only
Only

ကုယစ
္ ာားတက္ေရာက္သူ၏
မညွတ္ပံုတင္အမညွတ္
Representative NRC Number

14

KAKHANA

N

အားေမညား္္ ္ပ္စာ
Email Address
ဖုန္ားနံပါတ္
Phone Number

Register Now

Online Registration Date: 2nd December, 2020 to 17th December, 2020.
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Figure B
Organization registration Form
TMH Telecom
th

4 Annual General Meeting
Registration Form
Individual

Organization

အဖ႔အ
ြဲ စည္းအမည္
Organization’s Name
အဖ႔အ
ြဲ စည္း မွတ္ပုတ
ံ င္အမွတ္
Organization Register No.

စတင္တည္ေထာင္သည့္ေန႔စြဲ
Foundation Date

14

September

1990

အစုရွယ္ယာရွင္ ကုယ္စား တက္ေရာက္သူ ျဖစ္္ွွ်င္
For representative attendee,
ကုယ္စား တက္ေရာက္သူအမည္
Representative Name
Please type in English only
Only

ကုယ္စားတက္ေရာက္သူ၏
မွတ္ပံုတင္အမွတ္
Representative NRC Number

14

KAKHANA

N

အးေမး္္ ္ပ္စာ
Email Address
ဖုန္းနံပါတ္
Phone Number

Register Now

Online Registration Date: 2nd December, 2020 to 17th December, 2020.
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Sample Online Voting Form
Figure C
Individual voting Form
TMH Telecom
th

4 Annual General Meeting
Voting Form
Individual

Organization

အစုရွယ္ယာရွင္အမည္္
Shareholder’s Name
အစုရွယ္ယာရွင္သ္္ If the shareholder is
နုင္ငံသာားျဖစ္္ွွ်င္

ႏုင္ငံျခာားသာားျဖစ္္ွွ်င္

Citizen

Foreigner

အစုရွယ္ယာရွင္၏ မညွတ္ပံုတင္အမညွတ္
Shareholder’s

14

KAKHANA

N

14

September

1990

Please type in English only
Only

NRC Number
ေမညားသကၠရာဇ္
Date of Birth
အတ္ျ္ ပဳရန္ ကစၥရပမည
မညွ်
္ ွ်ာား
၁။ ၂၀၁၉ mini budget ဘ႑ာနွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရားႏွစ္၏ ႏွစ္ခွ်ဳပ္စာရင္ား ႏွင့္ဘ႑ာေရားရွင္ားတမည္ား
မညွ်ာားကုအတ္္ျပဳရန္။
ေထာက္ခံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကာားေန (Abstentions)

၂။ ၂၀၁၉ mini budget ဘ႑ာနွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရားႏွစ္၏ ဒါရုက္တာအဖြဲ႕အစီအရင္ခံစာ
ကုအတ္္ျပဳရန္။
ေထာက္ခံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကာားေန (Abstentions)

၃။ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာနွစ္အတက္ ဒါရုက္တာအဖြဲ႕၀င္မညွ်ာားအ္ွ့္္ကွ်တာ၀န္ထမည္ား ေဆာင္ျခင္ား နွင့္
ျပန္္္္ေရားခွ်ယ္ခန္႔အပ္မညႈ ကု အတ္္ျပဳရန္။
(က) ဦားသန္ားေဇာ္
ေထာက္ခံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကာားေန (Abstentions)

ေထာက္ခံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကာားေန (Abstentions)

ေထာက္ခံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကာားေန (Abstentions)

(ခ) ဦားေအာင္သန္ား
(ဂ) ေဒၚဥမညၼာ္င္

၄။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုစည်းမ္ျဉ်း ပါ အခန်း (၁၁) ၊ အပုဒ (၇၈) အ ်း ပပနလညပပငဆငမ္ှုကု အတညပပြုရန။
ေထာက္ခံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကာားေန (Abstentions)

၅။ U Tin Latt and Associates အာား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတက္ ျပင္ပစာရင္ားစစ္အျဖစ္ခန္႔အပ္မညႈကု
အတ္္ျပဳရန္။
ေထာက္ခံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

Vote Now
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ၾကာားေန (Abstentions)

Click here
for English

Figure D
Organization Voting Form
TMH Telecom
4th Annual General Meeting
Voting Form
Individual

Organization

အဖ႔အ
ြဲ စည္းအမည္
Organization’s Name
အဖ႔အ
ြဲ စည္း မွတ္ပုတ
ံ င္အမွတ္
Organization Register No.

စတင္တည္ေထာင္သည့္ေန႔စြဲ
Foundation Date

14

September

1990

အတညျ္ ပဳရန္ ကစ
ိ ၥရပမ
္ ္ား
၁။ ၂၀၁၉ mini budget ဘ႑ာနွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ၏
္ ႏွစ္္္ဳပ္စာရင္း ႏွင့ဘ
္ ႑ာေရးရွင္းတမ္း
မ္ားကိုအတည္ျပဳရန္။
ေထာက္္ံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

Click here
for English

ၾကားေန (Abstentions)

၂။ ၂၀၁၉ mini budget ဘ႑ာနွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ၏
္ ဒါရိုက္တာအဖ႕ြဲ အစီအရင္္ံစာ
ကိုအတည္ျပဳရန္။
ေထာက္္ံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကားေန (Abstentions)

၃။ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာနွစ္အတက္ ဒါရိုက္တာအဖ႕ြဲ ၀င္မ္ားအလွည့္က္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ျ္င္း နွင့္
ျပန္လည္ေရး္္ယ္္န္႔အပ္မႈ ကို အတည္ျပဳရန္။
(က) ဦးသိန္းေဇာ္
ေထာက္္ံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကားေန (Abstentions)

ေထာက္္ံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကားေန (Abstentions)

ေထာက္္ံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကားေန (Abstentions)

(္) ဦးေအာင္သန္း
(ဂ) ေဒၚဥမၼာလင္

၄။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုစည်းမ္ျဉ်း ပါ အခန်း (၁၁) ၊ အပုဒ (၇၈) အ ်း ပပနလညပပငဆငမ္ှုကု အတညပပြုရန။
ေထာက္္ံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကားေန (Abstentions)

၅။ U Tin Latt and Associates အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတက္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အျဖစ္္န္႔အပ္မႈကို
အတည္ျပဳရန္။
ေထာက္္ံ (Yes)

ကန္႔ကက္ (No)

ၾကားေန (Abstentions)

Vote Now
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စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်
ဆွေးနွေး အတည်ပြုရန် ကိစ္စရပ်များ
TMH Telecom Public Company Limited ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင်
အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေး
ရှင်းတမ်းများကို အတည်ပြုရန်။

၂။ ၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီအရင်ခံ
စာကို အတည်ပြုရန်။

၃။ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း နှင့်
ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှုကို အတည်ပြုရန်။
(က) ဦးအောင်သန်း
(ခ) ဦးသိန်းဇော်
(ဂ)  ဒေါ်ဥမ္မာလွင်
၄။ ကုမဏ
္ပ ၏
ီ ဖွ့ဲ စည်းပုစ
ံ ည်းမျဉ်းပါ အခန်း (၁၁) ၊ အပိဒ
ု ် (၇၈) အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်မက
ှု ုိ အတည်ပြုရန်။
၅။ U Tin Latt and Associates အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်မှု
ကို အတည်ပြုရန်။

Topics to be discussed in the 4th Annual General Meeting
The following topics will be discussed and resolved in this meeting:
1.

To approve the Audited Financial Statement of 2019 Mini Budget Financial year and
2019-2020 Financial year

2.

To approve the Directors’ report of 2019 Mini Budget Financial year and 2019-2020
Financial year

3.

To approve the re-election of BOD members for financial year 2020-2021. The Directors to
re-election and appoint by rotation for this year are:
(a) U Thein Zaw
(b) U Aung Than
(c) Daw Ohnmar Lwin

4.

To approve the amendment of Company’s constitution _ Chapter 11, section 78.

5.

To approve U Tin Latt and Associates as the Independent audit firm for financial year
2020-2021.
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ဒါရိုက်တာများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း
ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ စည်းမျဉ်း အခန်း(၁၅) ၊ အပိုဒ် ၁၂၈ တွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြချက်အရ ကုမ္ပဏီ

သည် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ယင်းကာလ၌ ဆောင်ရွက်နေသော ဘုတ်အဖွဲ့၏
သုံးပုံတစ်ပုံ သိုမ
့ ဟုတ် အကယ်၍ အရေအတွက်သည် သုံးနှင့်စား၍ မပြတ်လျှင် အနီးစပ်ဆုံး သုံးပုံတစ်ပုံ

ဖြစ်သော ဘုတ်အဖွဲ့၏ အရေအတွက်သည် နှုတ်ထွက်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။

ယခုနှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ဒါရိုက်တာများကို အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအတွက်
ပြန်လည်ခန့်အပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ဦးသိန်းဇော် (သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)
(၂) ဦးအောင်သန်း (သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ)
(၃) ဒေါ်ဥမ္မာလွင် (အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ)

Election and Appointment of the Directors
According to the Company’s Constitution Chapter 15, Section 128, at the Annual General Meeting
in every subsequent year one-third of the Directors for the time being or, if their number is not
three or a multiple of three, the number nearest to one-third shall retire from office.
The Directors to re-election and appoint by rotation for this year are:
(1) U Thein Zaw (Independent Non-Executive Director)
(2) U Aung Than (Independent Non-Executive Director)
(3) Daw Ohnmar Lwin (Non-Executive Director)
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ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ စည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်ချက်
Company’s constitution Amendment
TMH Telecom ကုမ္ပဏသ
ီ ည် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်း

အဝေးကို Covid-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်
ချက်နှင့်အညီ ကျင်းပရမည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ် ကြီးကြပ်ရေး

ကော်မရှင် နှင့် မြန်မာနိုင်ငက
ံ ုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန သိုအ
့ ကြောင်းကြားတင်ပြပြီး လမ်းညွှန်
ချက်နှင့်အညီ အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ကျင်းပရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သို့ ဖြစ်ပါ၍ နောင်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် ပိုမို လွယက
် ူအဆင်ပြေ စေရန် ရည်ရွ ယ်၍ က ုမ္ပဏီ

၏ ေင်းဖေဲ့စည်းမျဉ်း အခန်း (၁၁)၊ အပိုဒ် ၇၈တေင် မအာြ်မဖာ်ြပပါ ဇယားအတိုင်း ွပ်မံြပင်ဆင်
ြဖည့်စေြ် ြခင်း ြဖစ်ပါေည်။

To be in compliance with the instruction of the Ministry of Health and Sports, Myanmar, the 4th
Annual General Meeting of TMH Telecom is going to be convened by online meeting system
during this Covid-19 pandemic situation. TMH Telecom Company has already reported the
online meeting information to Securities Exchange Center Myanmar and Directorite of
Investment and Company Administration for their respective instructions.
To be more convienece to our shareholder in the future, our board decided to amend some of
the clause in the company’s constitution in chapter 11, section 78 as following.

မူူလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံ စည်းး�မျျဉ်းး�ပါါ ဖော်�်�ပြ�ချျက််

ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

၇၈။ ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေ အစည်းအဝေးကို ကုမ္ပဏီ

၇၈။ ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေ အစည်းအဝေးကို ကုမ္ပဏီ

စ၍ တစ်ဆယ့ရ
် ှစ်လအတွင်းတွင် ကျင်းပပေးစေရ

စ၍ တစ်ဆယ့်ရှစ်လအတွင်းတွင် ကျင်းပပေးစေရ

အား ဉပဒေအရ ဖွ့ဲ စည်း တည်ထောင်သည့နေ
် ရက
့
မ
် ှ

မည်။ ထိုသိုက
့ ျင်းပပြီးနောက် ပြက္ခဒိန်နှစ် တစ်နစ
ှ ်

မည်။ ထိုသိုက
့ ျင်းပပြီးနောက် ပြက္ခဒိန်နှစ် တစ်နစ
ှ ်

သွားသော အထွေထွေအစည်း အဝေးပြီးဆုံး၍

သွားသော အထွေထွေအစည်း အဝေးပြီးဆုံး၍

လျှင် အနည်းဆုးံ တစ်ကြိမ် (နောက်ဆးံု ကျင်းပ ပြီးစီး

တစ်ဆယ့င
် ါးလထက် မပိသ
ု ည့အ
် ချိန၌
် ) ကုမဏ
္ပ ၏
ီ

အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို ဉပဒေပါ အတိင
ု း်
ခေါ်ယူကျင်း ပရမည် သိုမ
့ ဟုတ် ယင်းနည်းအတိုင်း

ခေါ်ယူသည့် အထွေထွေအစည်းအဝေး ကျင်းပရန်

ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ရှသ
ိ ော် နောက်လာမည့်တစ်လ

္ပ တ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူ အစုရင
ှ မ
် ျား အနေဖြင့်
အတွငး် ကုမဏ
အထွေထွေအစည်းအဝေးကို

ဒါရိုက်တာများက

ခေါ်လေ့ရှိသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ပုံစံ တကျ
ခေါ်ယူခွင့်ရှိစေရမည်။
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အား ဉပဒေအရ ဖွ့ဲ စည်း တည်ထောင်သည့် နေ့ရကမ
် ှ

လျှင် အနည်းဆုးံ တစ်ကြိမ် (နောက်ဆးံု ကျင်းပ ပြီးစီး

တစ်ဆယ့င
် ါးလထက် မပိသ
ု ည့အ
် ချိန၌
် ) ကုမဏ
္ပ ၏
ီ

အထွေထွေအစည်း အဝေး ကြီးကို ဉပဒေပါ အတိင
ု း်
ခေါ်ယူကျင်း ပရမည် သိုမ
့ ဟုတ် ယင်းနည်းအတိုင်း

ခေါ်ယူသည့် အထွေထွေအစည်းအဝေး ကျင်းပရန်

ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ရှိသော် နောက်လာမည့် တစ်လ

္ပ တ
ီ င
ွ ် ပါဝင်သူ အစုရင
ှ မ
် ျား အနေဖြင့်
အတွငး် ကုမဏ
အထွေထွေအစည်းအဝေးကို

ဒါရိက
ု ်တာများက

ခေါ်လေ့ရှသ
ိ ည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ပုံစံ တကျ
ခေါ်ယူခွင့်ရှစေရ
ိ
မည်။

မူူလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံ စည်းး�မျျဉ်းး�ပါါ ဖော်�်�ပြ�ချျက််

ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�ချျက််
အခန်း (၁၁) အပိုဒ်ခွဲ (၇၈) တွင်

ပြင်ဆင်ချက်

ထပ်မံဖြည့်စွက်

က။ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး
ကျင်းပရန်နေရာ

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို ဉပဒေ

အရ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသော သင့လျေ
်
ာ်သည့် မည်သည့်
နေရာတွင် မဆို ဖြစ်စေ (သိုမ
့ ဟုတ်) အီလက်

ထရောနစ်နည်းပညာဖြင့် တွေ့ မြင် ခေါ်ယူ ကျင်းပ

၍ ဖြစ်စေ ၊ အခြားဆက်သွယ်ရေး ကြားခံပစ္စညး် များ

ဖြင့် ကျင်းပ၍ ဖြစ်စေ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ

အစည်းအဝေးလုပ်ရန် သဘောတူညီသည့် နေရာ
တွင် ပြုလုပ်ခွင့်ရှိစေရမည်။

ခ။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်
တက်ရောက်ကြောင်း မှတ်တမ်း ယူခြင်း

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို ဉပဒေ

အရ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသော သင့လျေ
်
ာ်သည့် မည်သည့်
နေရာတွင် မဆို ဖြစ်စေ (သိုမ
့ ဟုတ်) အီလက်

ထရောနစ်နည်းပညာဖြင့် တွေ့ မြင် ခေါ်ယူ ကျင်းပ

၍ ဖြစ်စေ ၊ အခြားဆက်သွယ်ရေး ကြားခံပစ္စညး် များ
ဖြင့်

ကျင်းပ၍

ဖြစ်စေ

ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး

တက်ရောက်သူ အစုရယ
ှ ယ
် ာရှငအ
် ားလုးံ ၏ ပြောဆို
ဆွေးနွေးချက်များကို မြင်နိုင် ကြားနိုင်စွမ်းရှိပြီး
ကြားသိခဲ့ပါက

ထိုနှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ

အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် ကြောင်း မှတ်တမ်း
မှတ်ယူရမည်။

Annual General Meeting

Annual General Meeting

78. Annual General Meetings shall be held within
eighteen months from the date of its
incorporation and thereafter once at least
in every calendar year not more than fifteen
months after the holding of last preceding
Annual General Meeting and place as may be
determined by the Company in general meeting
or default of a general meeting being so held, a
general meeting shall be held in the next month
following, and may be called by members in
the same manner, in which meetings are to be
called by the Directors.

78. Annual General Meetings shall be held within
eighteen months from the date of its
incorporation and thereafter once at least
in every calendar year not more than fifteen
months after the holding of last preceding
Annual General Meeting and place as may be
determined by the Company in general meeting
or default of a general meeting being so held, a
general meeting shall be held in the next month
following, and may be called by members in
the same manner, in which meetings are to be
called by the Directors.
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မူူလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံ စည်းး�မျျဉ်းး�ပါါ ဖော်�်�ပြ�ချျက််

ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�ချျက််
Amendment of the Chapter (11), Section 78
as following:
a.

Venue of the meeting
The Annual General Meeting shall be convened
at any appropriate place designated by law or
hosted by electronic technology or any other
communications medium.

b.

Attendance at the Annual general meeting
The Annual General Meeting shall be convened
at any appropriate place designated by law or
hosted by electronic technology or any other
communications medium and if the participants
are able to see and hear the discussions of all
the shareholders directly, they must record that
they have attended the Annual General Meeting.
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သို့
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
.......................................................

ရက်စွဲ (Date)

ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရွေ းခံခြင်း အဆိုပြုလွှာ
Proposal Form for the election of directors
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED တွင် ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့
စည်းမျဉ်း ပါ ဖော်ပြချက်အတိုင်း လိုက်နာလျက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်
အသစ် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်အရွေ းချယ်ခံလိုကြောင်း
အဆိုပြုပါ သည်။
I, hereby would like to propose to be elected as one of the board member in accordance
with the TMH Telecom company’s constition for the fiscal year (2020-2021).

အဆိုပြုသူလက်မှတ်

.......................................................

အဆိုပြုသူအမည်

.......................................................

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

.......................................................

နေရပ်လိပ်စာ		

.......................................................

Signature
Name

NRC/ Passport Number

Address		 .......................................................
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ဒါရိုက်တာအဖြစ် အရွေ းခံရန် အဆိုပြုသည့် အစုရှယ်ယာရှင်၏
အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ

Director’s Qualifications
၁။ အစုရှယ်ယာအရေအတွက် အနည်းဆုံး (၇)သိန်းနှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ
ကုမ္ပဏီ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၅ ပါ အချက်များကို လိုက်နာသူ ဖြစ်ရမည်။

Must have a minimum of seven hundred thousand (700,000) qualified shares and need to
comply with section (175) of the Myanmar companies Law.
၂။ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဒါရိုက်တာအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်မီ၍ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။

Need to meet and comply with all the qualification of the directors described in the
Company’s constitution.
၃။ အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ ၊ အကျင့်စာရိတ္တ
ကောင်းမွန်ကြောင်း ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက် ပါရှိရမည်။

NRC copy,Form (10) Copy , two passport photos , the regional recommendation letter and
police recommendation letter must be attached with the proposal form.
့ မည်။
၄။ ပူးတွဲပါ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းတွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်ပေးပိုရ
Personal Profile form must be attached also.
၅။ TMH Telecom ရုံးချုပ်သို့ ၁၇-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ( ၅:ဝ၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ စာတိုက်မှ

ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီ အီး မေးလ် (info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) ဖြင့် ဖြစ်စေ
ပေးပိုရ
့ မည်။

All above mention information need to be sent to TMH Telecom Company’s Head Office by
post mail or the company’s email (info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) not
later than 5.00 PM on 17th December,2020.
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED ၏ဒါရိုက်တာ အဖြစ်
ပါဝင်အရွေ းခံသူ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း
Personal Profile for Director Election
၁။

အမည််

၂။

နိုု�င််ငံံသားး�စိိစစ််ရေး�းကဒ််အမှှတ််

၃။

မွေး�း�သက္ကကရာာဇ််

၄။

ပညာာအရည််အချျင်းး�

၅။

လူူမျိုး�း��နှှင့််�ကိုးး��ကွွယ််သည့််�ဘာာသာာ

၆။

အဖအမည််

၇။

လက််ရှိိ�နေ�ရပ််လိိပ််စာာ

၈။

ဖုုန်းး�နံံပါါတ််

၉။

အီးး�မေး�းလ််လိိပ််စာာ

၁၀။

လက််ဝယ််ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�သည့့်�

Name

NRC/Passport Number
Date of Birth
Education

Race & Religion
Father’s Name
Address
Phone

Email Address

အစုုရှှယ််ယာာအရေ�အတွွက််

Number of Shares holding
၁၁။

လုုပ််ငန်းး�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�
Working Experience

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အထက်အကြောင်းအရာပါအချက်အလက်များ မှန်ကန်ပါကြောင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရ
ပါက လက်ခံဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
I hereby admit all the above information is correct and that I will accept it if elected as a
director.
လက်မှတ် (Signature)

.......................................................

အမည် (Name)

......................................................
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ဆက်သွယ်ရန် ( Contact) :
Department of Securities Affairs
TMH Telecom Public Company Limited
Eastern Business Center, No.54, 5 Floor, Lay Daung Kan Rd, Thingangyun T/s, Yangon.
Phone: +95 9 457688887 ; Viber: +95 9 457688887
Email: info@tmhsa@gmail.com , info@tmhtelecom.com
Website: www.tmhtelecom.com

