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၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနစှန်ငှ  ်၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်အမြတဝ်ေစု သတြှ်တခ်ျကက်  ုအသ ဝ ေးဝ ကညာမခငေ်း 

တအီမ်အတိခ် ်တယလ်ကီမွ််း အမ ော်းနငှ သ်ကဆ်ိိုငသ်သောကိုမပဏလီမီိတတ်က၏် ဒါရိိုကတ်ောအဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်းမ ှ ထိုတပ်ြနသ် ကညော 

သညမ်ှော ကိုမပဏသီည ်  ၂၀၂၀ခိုနစှ ် ၊ဒဇီငဘ်ောလ  (၃)ရကသ်န  တငွ ် က င််းြသည  ် ဒါရိိုကတ်ောအဖွ ွဲ့ အစည််းအသဝ်းမှ 

အတညပ်ြြုခ ကအ်ရ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနစ်ှနငှ  ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ် အပမတသ်ဝစို ြမောဏကိို သောမောနအ်စိုရှယယ်ော 

(၁)စိုလျှင ် ( ၇၀ )က ြ်နှုန််းခွ သဝရန ် ဆ ို်းပဖတသ် ကောင််း အသသိြ်းသ ကပငောအြ်ြါသည။် ယင််းအပမတသ်ဝစို ကိို  ၂၀၂၀ခိုနစှ် ၊ 

ဒဇီငဘ်ောလ (၂၀)ရကသ်န  တငွ ် က င််းြပြြုလိုြ်မည  ် စတိုတထ အကကမိ်သပမောကန်စှ်ြတလ်ညအ်သထသွထအွစည််းအသဝ်းက င််းြ 

ပြြုလိုြ်ပြီ်းသနောက ် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ၊ ဇနန်၀ါရီလ (၈) ရကသ်န  တငွ ် အစိုရှယယ်ောရှငမ် ော်းသိို   သကဆ်ိိုငရ်ော သငသွခ ်းသကသ်သခ  

လကမ်ှတလ်ိုြ်ငန််း ကိုမပဏမီ ော်းမှ တဆင  ်သြ်းသခ မညပ်ဖစြ်ါသည။် 

သငသွခ ်းသကသ်သခ လကမှ်တစ်ောရင််းဖွင လ်စ်ှထော်းပခင််းမရှိသသ်းသသော အစိုရှယယ်ောရှငမ် ော်းအသနပဖင  ် သငသွော်းအပမတ ်သဝစို 

သြ်းသခ မှုနငှ  ်ြတသ်က၍် ကိုမပဏသီိို   တိိုကရိ်ိုက ်ဆကသ်ယွထ်ိုတယ်နူိိုငြ်ါသည။် 

တအီမ်အတိခ် ် တယလ်ကီနွ််းအမ ော်းနငှ  ်သကဆ်ိိုငသ်သော ကိုမပဏလီမိီတကအ်သနပဖင  ်အဆိိုြါ အပမတသ်ဝစို ခ စော်းခငွ ရ်ှိသည  ်

အစိုရှယယ်ောရငှမ် ော်းကိို ၂၀၂၀ခိုနစှ် ၊ နိို၀ငဘ်ောလ (၆)ရကသ်န   ( အမြတဝ်ေစုခံစာေးခငွ ရ်ရှ ြည  ်အစုရှယယ်ာရှငြ်ျာေး အမြစ ်

အတညမ် ြုြည ရ်က ် - Record Day) တငွရ်ှိသသော အစိုရှယယ်ောရှငစ်ောရင််းအရ သြ်းသခ မည ် ပဖစ်ြါသည။် အစိုရှယယ်ော 

ရှငမ် ော်းအသနပဖင  ်အဆိိုြါ Record Day အော်း ြိိုမိိုသရိှိလိိုြါက သအောကသ်ဖော်ပြြါ Linkတငွ ်ဖတရ်ှု နိိုငြ်ါသည။် 

https://ysx-mm.com/notice/notice-27062016_01/ 

ဒါရိိုကတ်ောအဖွ ွဲ့၏ အမိန  အ်ရ 

 

ဦ်းသဟီလငွ ်

အိုြ်ခ ြုြ်မှုဒါရိိုကတ်ော 

၂၀၂၀ခိုနစှ ်၊ ဒဇီငဘ်ောလ(၄)ရက။် 
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Announcement of the dividend payment per share for the fiscal year 2019 which ended on 30th of 

September 2019 and fiscal year 2019 -2020 which ended on 30th of September 2020 

The board of directors of TMH wishes to announce that as per the resolutions of the board passed on 3rd 

of December 2020, the dividend payment for the fiscal year 2019 which ended on 30th of September 2019 

and the fiscal year 2019-2020 which ended on 30th of September 2020 as Ks. 70 per ordinary shares.   

The dividend amount will be paid to shareholders beginning from 8th of January 2021 via the securities 

companies after the company’s fourth Annual General Meeting which will be convened on 20th of 

December 2020.  

The shareholders who have yet to open a securities account, have to contact directly with the Company 

for the payment.  

This dividend will be entitlement to the shareholders in accordance with the Yangon Stock Exchange 

General Shareholder Confirmation (GSC) list recorded on 6th of November 2020. In order to be easy 

understanding about “the Record day”, you can refer the following link –  

https://ysx-mm.com/notice/notice-27062016_01/ 

By order of the Board, 

 

Thiha Lwin 

 Managing Director 

4th December, 2020. 
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