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၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အဆုိျပဳထားသည့္ အျမတ္ေ၀စု ၊ အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ရရိွမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ 

အတည္ျပဳမည့္ရက္ႏွင့္ အျမတ္ေ၀စု ခံစားခြင့္မရိွေသာ အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူသည့္ရက္တို႔အား အသိေပးေၾကညာျခင္း 

 တီအမ္အိတ္ခ်္တယ္လီကြန္းကုမၸဏီလီမိတ္တက္၏ ဒါရုိက္တာအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္ မွာ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း အတည္ျပဳခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ 
မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အဆိုျပဳအျမတ္ေ၀စုပမာဏကုိ သာမာန္အစုရွယ္ယာ(၁)စ ု
လွ်င္(၅၀)က်ပ္ႏႈန္းခြေဲ၀ေပးရန္ ႏွင့္ မူရင္း အစုရွယ္ယာ (၂၀)စု ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ အပိုဆုအစုရွယ္ယာ (၁) စု ထုတ္ေပးရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။  

 တီအမ္အိတ္ခ်္တယ္လီကြန္းကုမၸဏီလီမိတက္အေနျဖင့္ အဆုိပါအျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ရိွသည့္ အစုရွယ္ယာရွင္ 
မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလုိင္လ (၂၆) ရက္ေန႔ (အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ရရိွမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳမည့္ 
ရက္ - Record Day) တြင္ ရွိေသာ အစုရွယ္ယာရွင္စာရင္းအရ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ယင္းအဆိုျပဳထားသည့္ အပုိဆု အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀မည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ေငြသားအျမတ္ေ၀စုကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔မ ွ စတင္၍ ေငြေခ်းသက္ေသခံကုမၸဏီမ်ား 
မ ွ တဆင့္ သက္ဆိုင္ရာအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ TMH ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္ေန႔ အထိ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔ တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကို ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အဆိုျပဳထားသည့္ အျမတ္ေ၀စု ႏွင့္ 
အပိုဆု အစုရွယ္ယာ ၊ အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကို အတည္ျပဳမည့္ရက္ႏွင့္ အျမတ္ေ၀စုႏွင့္ 
အပိုဆုအစုရွယ္ယာကို ခံစားခြင့္မရိွေသာ အစုရွယ္ယာရွင္တို႔အား သတ္မွတ္သည့္ရက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ဇယားျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

အတည္ျပဳေန႔ရက္မ်ား အေၾကာင္းအရာ 
ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ရက္(AGM Day) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ 
အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ရရွိရန္ေနာက္ဆံုး၀ယ္ယူရမည့္ေန႔  
(Last Day to Trade) 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ 

အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္မရရွိေသာ အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူသည့္ေန႔  
(Ex-Day) 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ 

အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ရရွိမည့္အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္အတည္ျပဳမည့္ရက္ 
(Record Day) 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆) ရက္ 

ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ရပ္ဆိုင္းထားမည့္ရက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္မွ 
(၃၁)ရက္ေန႔အထိ 

အပိုဆု အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေပးမည့္ရက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ 

ေငြသားအျမတ္ေ၀စု ထုတ္ေပးမည့္ရက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္။ 
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Bonus Share ထုတ္ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးျခင္း 

Bonus Share မ်ားကို တစ္စုလွ်င္ မူလတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀၀၀/- ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏လက္႐ိွ 
ထုတ္ေ၀ထားေသာ အစု႐ွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုထုတ္ေ၀မည့္  Bonus  Share မ်ားသည္ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေ၀စရု႐ွိမည္မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္မွသာ အျမတ္ေ၀စုခံစားခြင့္ 
ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  စားၾကြင္းမျပတ္ေသာအစု႐ွယ္ယာမ်ားကို ထုတ္ေ၀မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ အစု႐ွယ္ယာ(၇၈)စ ု ပို္င္ဆိုင္ပါက (၂၀)စ-ု(၁)စု အခ်ိဳးအရ Bonus Share(၃)စု ခံစားခြင့္႐ိွပါမည္။ 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ (၂၀)လီစိတ္ အခ်ိဳးညီေစရန္ ရွယ္ယာမ်ားထပ္မံ၀ယ္ယူလိုပါက ရွယ္ယာ 
အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ (Last Day to trade) မတိုင္မီ ထပ္မံ၀ယ္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း(YSX) ရွိ သက္ဆိုင္ရာအစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားစာရင္းကို စစိစ္ၿပီးခ်ိန္ 
တြင္ ထုတ္ေ၀မည့္စုစုေပါင္း႐ွယ္ယာအေရအတြက္ကို  အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၏ အမိန္႔အရ 

 

  

ဦးသီဟလြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ (၂၈)ရက္။ 
 

 


