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Signing Investment Agreement between TMH and Big 5 Production Co., Ltd.
The Board of Director of TMH wishes to announce that the company’s BODs consider to extend
the new potential business area, firstly in Media and Entertainment Industry besides the company’s main
telecommunication business. For this purpose, the company has singed the investment master agreement
with Big 5 Production Co., Ltd. on 10 December, 2019.
Big 5 Production Co., Ltd. is one of the business partners of TMH and it has excellent experiences
in Film production, and media and entertainment industry in Myanmar. Currently the company collaborates
with other international companies and a market leader in making successful film, videos and other media
advertisements.
Company Name

: Big 5 Production Co., Ltd.

Address

: Room No 6/A, Myaynigone Plaza, Bargayar Road,
Sanchaung Township Yangon.

Message to Shareholders
The Board believes that the company should extend a new potential business area in such film production
business as Media and Entertainment Industry to meet the strategic goal of the organization. “As a listed
company, we believed that our collaboration with Big 5 Production Co., Ltd. will get more benefits for our
shareholders in the future.” said U Myint Lwin, Chairman of TMH.
Depending on the working process, each project will be invested according to the terms and condition of
the agreement, the return on investment and profit will be disclosed in each related financial statement of
the related financial year.
Notice to Shareholders
Shareholders are advised to read this announcement or any further announcement(s) by the company to the
proposed transactions carefully. Shareholders should consult with the securities companies or their
professional advisors if they have any doubt about the actions they should take.

By order of the Board

Thiha Lwin
Managing Director
12 December 2019.
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အက ျိုးတူရငျိုးနျိုးမမ ပနှံမှုစာခ ပခ ပဆိုမခငျိုးအာျိုးအသပပျိုးပ ကမငာမခငျိုး
တီအမ်အတ
ိ ်ခ တ
် ယ်လီကွန်း် အမ ော်းနှင်သက်ဆိိုငသ
် သောကိုမဏ
ပ ီလီမိတက်(TMH)၏

ဒါရိိုကတ
် ောအဖွွဲ့မှ

ထိုတ်ပြန်သ ကပငောသည်မှောကိုမပဏီသည်ယင််း၏အဓိကလိုြင
် န််းပဖစ်သည်ဆက်သယ
ွ သ
် ်းစီမံကိန််းလိုြ်ငန််းမ ော်းအပြင်
အပခော်းကဏ္ဍမ ော်း တွင်လည််း င််းနှီ်းပမြှုြန
် ှံမှုမ ော်းပြြှုလိုြ်သွော်းမည်ပဖစ် ောအလော်းအလော ိသ
ှ ည် ြထမဦ်းစွော Media
and Entertainment Industry လိုြ်ငန််းတွင် တိို်းခ ွဲ့ င််းနှ်းီ ပမြှုြ်နှံ န် ည် ယ
ွ ်၍ (၁၀-၁၂-၂၀၁၉) က်သနေ့တင
ွ ် Big 5
Production Co., Ltd. နှင် င််းနှ်းီ ပမြှုြန
် ှမ
ံ ှုသသ

ောတူစောခ ြှုြ်ကိို ခ ြှုြ်ဆိိုခြါသည်။

Big 5 Production Co., Ltd.သည်တီအမ်အတ
ိ ်ခ ်ကိုမဏ
ပ ီ၏ မိတ်ဖက်ကိုမပဏီတခိုပဖစ်ပြီ်း ပမန်မောနိိုင်ငံ
ရိုြ် ှငရ
် ိိုကက
် ူ်းထိုတ်လိုြ်သ ်းလိုြ်ငန််းတွငအ
် သတွွဲ့အကကံြှုမ ော်းစွော ှိသညအ
် ပြင်နစ
ှ ်သြါင််းမ ော်းစွောလိုြ်ကင
ိို ်လ က် ှိ
သသောကိုမပဏတ
ီ စ်ခပို ဖစ်ြါသည်။

လက် ှိအခ န
ိ တ
် င
ွ ်

ကိုမပဏီသည်

သအောင်ပမင်သသော

အ ည်အသသွ်းမီရိုြ် ှင/်

ဗီဒီယသ
ိို ြါင််းမ ော်းစွော၊ မီဒယ
ီ ောလိုြ်ငန််းသြါင််းမ ော်းစွောကိို နိိုငင
် ံတကောကိုမဏ
ပ ီမ ော်းနှငတွ
် ဖက်လိုြ်ကင
ိို ်လ က် ှိပြီ်း Media
and Entertainment Industry တွင် သစ ်းကွက်ကိုိ ဦ်းသဆောင်သနသူလည််းပဖစ်သည်။
ကိုမပဏီအမည်

-

Big 5 Production Co., Ltd.

ကိုမပဏီရံို်းစိိုက် ောသန ော

-

Room No. 6-A, Myay Ni Gone Plaza, Bargayar Road,
San Chaung Township, Yangon.

ရငျိုးနျိုးမမ ပနှံသူမ ာျိုး သရထာျိုးသင့်ပသာအခ ကမ ာျိုး
ဒါရိိုကတ
် ောအဖွွဲ့သည်

လက် ိဆ
ှ က်သွယသ
် ်းလိုြ်ငန််းတွငလ
် ည််း

င််းနှီ်းပမြှုြန
် ှံမှုမ ော်းကိို

ရိုြ် ှင်လိုြ်ငန််းကဏ္ဍ၌အလော်းအလောသကောင််းမ ော်းစွော ပှိ ခင််းကိိုသကောင််းစွောယံို ကည်ထော်းပြီ်း

တိို်းခ ွဲ့လ က် ရ
ှိ ံိုမျှမက
ဤကဏ္ဍတွင်လည််း

င််းနှီ်းပမြှုြန
် ှံမှု ကိို စမ််းသြ်တိို်းခ ွဲ့သင်သည်ဟိုထင်ပမင်ြါသည်။“စော င််းဝင်ကိုမပဏီတစ်ခိုပဖစ်သည် ကျွနသ
် တော်တိိုေ့
TMH ကိုမပဏန
ီ ှင် Big 5 Production Co., Ltd. တိိုြ
ေ့ ူ်းသြါင််းသဆောင် က
ွ ်မှုသည် ပမန်မောနိိုငင
် ံတင
ွ ် Media and
Entertainment Industry သည် အနာဂါတ်ကောလတွင် အပခော်းကဏ္ဍမ ော်းကသိိုေ့ ဖွံွဲ့ပဖိြှု်းတိို်းတက်လောမည်ဟို ထင်ပမင်
ယူဆသည်အတွက် ဤ င််းနှီ်းပမြှုြန
် ှံမှုမှ အစပြြှု၍ သ

ှည်တင
ွ ် အစို ယ
ှ ယ
် ော င
ှ ်မ ော်းအတွက် ြိို၍ အက ြှုိ ်း ှိနင
ိို ်

သည်ဟို ယံို ကည်ြါသည်” ဟို ကိုမပဏီ၏ ဥကကဌပဖစ်သူ ဦ်းပမင်လွင်မှ သပြော ကော်းြါသည်။
လိုြ်ငန််းမ ော်းလိုြ်သဆောင်သောွ ်းမည်အသြေါ်မူတည်၍လိုြ်ငန််းတစ်ခခ
ို င််းစီအလိိုက်
သသ

င််းနှီ်းပမြှုြန
် ှံမှုြမောဏကိို

ောတူစောခ ြှုြ်ြါ အခ က်အလက်မ ော်းအတိိုင််း အသံို်းပြြှုထည်ဝင်သွော်းမည်ပဖစ်ပြီ်း င််းနှီ်းပမြှုြန
် ှံမှုကိုန်က စ တ
ိ ်နင
ှ ်
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ိမ
ှ ှုအသပခအသနကိိုသက်ဆိိုင် ော

ဏ္ဍောနှစ၏
်

00005

ဏ္ဍောသ ်း င
ှ ််းတမ််းတွင် အသသ်းစိတ်ထည်သင
ွ ််းသဖော်

ပြသွော်းမည် ပဖစ်ြါသည်။

သတမပ ရန
TMHကိုမပဏီ၏ အစို ှယယ
် ော င
ှ ်မ ော်းသိိုေ့ အကကံပြြှုလိိုသည်မှော သတင််းထိုတ်ပြန်ခ က်မ ော်းကိို သသခ ောစွော
ဖတ်ရှု၍အစို ှယယ
် ောမ ော်းကိအ
ို သ ောင််းအဝယ်ပြြှုလိုြ် န်နင
ှ အကူ
်
အညီလအ
ိို ြ်ြါကသခ ်းသက်သသခံလက်မတ
ှ ်ကိုမပဏီ
မ ော်း၊

အကကံသြ်းြိုဂ္ိြှုလ်မ ော်းနှင်

တိိုင်ြင်သဆွ်းသနွ်းသင်ြါသည်။

ြိိုမိိုသိ ှိလသ
ိို ည်မ ော်း ြ
ိှ ါကကိုမပဏီသိိုေ့

တိိုကရ
် ိိုကသ
် မ်းပမန််းစံိုစမ််းနိိုင်ြါသည်။

ဒါရိိုကတ
် ောအဖွွဲ့၏ အမိနအ
ေ့်

ဦ်းသီဟလွင်
အိုြ်ခ ြှုြ်မှုဒါရိိုကတ
် ော
၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် ၊ ဒီဇင်

ောလ (၁၂) က်။
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