




 
 

MTSH ၏ သတမအကိမ် မာက် ှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် 

ဆာင်ရွက်မည့် ကိစရပ်များ 

 
၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက် န့ ကုန်ဆုံး သာ ဘာှစ်အတွက် ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ 

ှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခစံာှင့ ်အတည် ပ ဘာ ရးရှင်းတမ်းကိ ု ကညာခင်း။ 

၂။ အစုရှယ်ယာရှငမ်ျား၏ အမတ် ဝစုခွဲ ဝ ခင်းကို ကညာခင်း။ 
၃။ ဒါိကု်တာအဖွဲ၏ အတည် ပ ဆု ကးတင် ပ ခင်းကိ ု ကညာခင်း။ 

၄။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်အတွက် ရွးချယ်ခန့်အပ်ခံရသည့် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်များ၏ အမည်စာရင်း ကညာ 
ခင်း။ 

၅။ လွတ်လပ် သာဒါိုက်တာ (၃) ဦး၏ အမည်စာရင်း ကညာခင်း။  

၆။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ်အတွက် ပင်ပစာရင်းစစ် ခန့်အပ် ခင်းကို ကညာခင်း။ 
 

Agenda of MTSH 7th Annual General Meeting  

 
1. Announcement of Approved Directors’ Report and Financial Statements of FY 2019 ended 

30th September 2019.  

2. Announcement of Shareholders’ Dividend. 
3. Announcement of Approved of Directors’ Bonus. 

4. Announcement of Approved BOD Members for FY 2019-2020. 
5. Announcement of Approved Independent Directors. 
6. Announcement of Approved Independent Audit Firm for FY 2019-2020. 

 

“အစုရှယ်ယာရှင်များအ နဖင့ ် မး မန်းအကံ ပလိုသည်များရှိပါက   ( ၁၉-၀၆-၂၀၂၀) ရက် န့ ည န (၄:၃၀) 

နာက်ဆုံးထား၍ ပးပိုိုင်ပါသည”် 

“For any questions or suggestions, please kindly send them by 4:30 pm on 19th June 2020.” 

 

ဒါိုက်တာအဖွဲ 

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd. 
 



အမတ် ဝစု ခွဲ ဝမည့်စနစ်အား ရှင်းလင်းတင် ပ ခင်း 

 

မန်မာသီလဝါအက်(စ်)အးီဇကဟ်ိုးဒငး်ပတ်ဘလစ် အများှင့်သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလီမိတက်၏ 
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက် န့တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ဘာစ်ှ စာရငး်ရှင်းတမး်အရ 

ဒါိကု်တာအဖွဲသည် ရရှိလာသည့် အမတ် ငွများအ ပ အ ခခံ၍ ၂၄-၆-၂၀၂၀ န့တွင် ကျင်းပမည့် သတမ 
အကိမ် မာက် ှစ်ပတ်လည ်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် တက် ရာက်လာသည့် အစုရယှ်ယာရငှ်များအား 
အစုရှယ်ယာရှင်များပိုင်ဆိငု်သည့် အစုရှယ်ယာတစ်စုလင် ကျပ် (၂၀၀) တိတိအား ခွဲ ဝ ပးမည် ဖစ် ကာင်း 

ကညာ ပးရန ် (၂၅-၄-၂၀၂၀) န့တွင ် ကျင်းပ ပလုပ်သည့် ဒါိုက်တာအဖွဲ အစည်းအ ဝးအမှတ်စ် 
(၄/၂၀၂၀) ၌ ဆွး ွးဆုံး ဖတ်ခဲ့ပါသည်။   

သို ဖစ်ပါ၍ အစုရှယ်ယာရှင်များသို ခွဲ ဝ ပးမည့် အမတ် ဝစုတန်ဖိုးကို အစုရှယ်ယာရှင်များအား 
စနစ်တကျထုတ် ပးိုင်ရန်အတွက် (၇-၅-၂၀၂၀) န့အထိ အ ရာင်းအဝယ် ပလုပ်ခဲ့ပီး အစုရှယ်ယာရှင် 
မှတ်တမ်းတွင် ၁၂-၅-၂၀၂၀ န့၌ ပါရှိမည့် အစုရှယ်ယာရှင် တစ်ဦးချင်းစီက အစုရှယ်ယာ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင ်

သာ အ ရအတွက်အတိုင်း ရယူခွင့်ရှိမည် ဖစ်သည်။  
အမတ် ဝစုများထုတ် ဝ ပးရာတွင်- 

Securities ကုမဏီများ ဖစ် သာ KBZSC, MSEC, AYAtrust Securities, CB Securities, KTZRH 
Securities ှင့ ်UAB Securities ကုမဏီတိုတွင် Securities Account ဖွင့်လှစ်ထားပီး ဖစ်သည့် အစုရှယ်ယာ 
ရှင်များအတွက် အမတ် ဝစုကို မိမိတိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် Securities ကုမဏီများသို ထည့်သွင်း ပးမည် ဖစ်ပါ ၍ 

သက်ဆိုင်ရာ Securities ကုမဏီ ငှ့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ကရပါမည်။ ထည့်သွင်း ပးမည့်ရက်ကို 
ထပ်မံ ကညာ ပါမည်။ 

Securities Account မဖွင့်လှစ်ရ သး သာ အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် ထုတ်ယူရမည့်ဘဏ်ခွဲှင့ ်
ရက်စွဲကို ဆက်လက် ကညာ ပးသွားမည် ဖစ်ပါသည်။ 

 

 
ဒါိုက်တာအဖွဲ 

မန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများှင့ ်

သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလမီိတက် 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

အမတ် ဝစု ထုတ်ယရူန်ကျန်ရှိသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို 

အသိ ပးအ ကာင်းကား ခင်း 

၂၀၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၇-၁၈၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘာ ရးှစ်တိုအတွက် မန်မာသီလဝါ 
အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများှင့်သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလီမိတက်က ခွဲ ဝ ပးသည့် အမတ ်
ဝစုကို အ ကာင်း ကာင်း ကာင့် လာ ရာက်မထုတ်ယူ သးသည့် အစုရှယ်ယာရှငမ်ျားအ န ဖင့် အာက် 

တွင် ဖာ် ပထားသည့်အတိငု်း ဆက်သွယ်၍ အမတ် ဝစု ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။  

 ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - မန်မာသီလဝါ အက(်စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများှင့်   

သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလီမိတက် (MTSH၊ အစုရှယ်ယာဌာန၊ 
ရဇဗ ရးဗားဗျးကွန်းပလပ(်စ်)၊ ၂၃ ဂျ-ီ၁၊ အမှတ် ၃-ဘီ၊                        

တာဝါ ( အ)၊ (၉) ထပ် (အ ပဆုံးထပ)်၊ ကမ်းနားလမ်း၊      

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 
 ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁-၂၃၀၁၇၇၂ ၊ ၂၃၀၁၇၇၃ ၊ ၂၃၀၁၈၅၃ ၊ ၂၃၀၁၈၅၄  

   ၂၃၀၁၈၈၅ ၊ ၀၉-၉၆ ၉၉၉ ၇၈၁၇ 
 E-mail - ir@mtshmyanmar.com 
 

ဒါိုက်တာအဖွဲ 

မန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများှင့ ်

သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလမီိတက် 

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

အသိ ပး ကညာချက ်

 
မန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများှင့် သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလီမိတက်၏ ၂၀၁၉ 

ဘာှစ်အတွက် တာဝန်ယူထားသည့် ဒါိကု်တာအဖွဲက သတမအကိမ် မာက်ှစ်ပတ်လည် ဒါုိက်တာ 
အဖွဲ အစည်းအ ဝးတွင် တင် ပမည့်ှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ စာအုပ်ကို ၂၇-၅-၂၀၂၀ န့မ ှစတင်၍ MTSH 

၏ Website ဖစ်သည့် www.mtshmyanmar.com တွင် တင်ထားမည် ဖစ်ပါ ကာင်း လးစားစွာ ဖင့် 
အသိ ပးအပ်ပါသည်။  
 

ဒါိုက်တာအဖွဲ 

မန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများှင့ ်

သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလမီိတက် 



odkY

jrefrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[kd;'if;ywfbvpftrsm;ESifhoufqkdifaomukrÜPDvDrdwuf

&ufpGJ/    / 2020 ckESpf? arv (     )&uf/

'g½dkufwmtzGJU0iftjzpf yg0ifta&G;cH&ef tqdkjyKvTm'g½dkufwmtzGJU0iftjzpf yg0ifta&G;cH&ef tqdkjyKvTm'g½dkufwmtzGJU0iftjzpf yg0ifta&G;cH&ef tqdkjyKvTm'g½dkufwmtzGJU0iftjzpf yg0ifta&G;cH&ef tqdkjyKvTm'g½dkufwmtzGJU0iftjzpf yg0ifta&G;cH&ef tqdkjyKvTm

vlBuD;rif;cifAsm;...

jrefrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[kd;'if;ywfbvpftrsm;ESifh oufqkdifaomukrÜPDvDrdwuffwGif ,if;
ukrÜPD\ zGJUpnf;yHk tajccHpnf;rsOf;udk vkdufemvsuf 2019-2020 ckESpftwGuf 'g½dkufwmtzGJU0ifopfrsm;
jyefvnfa&G;cs,fcefYtyf&mwGif 'g½dkufwmtzGJU0ifwpfOD;tjzpf yg0ifta&G;tcs,fcHvdkaMumif; tqdkjyKygonf/

tqdkjyKolvufrSwf ----------------------------

tqdkjyKoltrnf ----------------------------

rSwfyHkwiftrSwf ----------------------------

ae&yfvdyfpm ----------------------------

'g½dkufwmtjzpf ta&G;cH&ef tqdkjyKEkdifonfh tpk&S,f,m&Sif\'g½dkufwmtjzpf ta&G;cH&ef tqdkjyKEkdifonfh tpk&S,f,m&Sif\'g½dkufwmtjzpf ta&G;cH&ef tqdkjyKEkdifonfh tpk&S,f,m&Sif\'g½dkufwmtjzpf ta&G;cH&ef tqdkjyKEkdifonfh tpk&S,f,m&Sif\'g½dkufwmtjzpf ta&G;cH&ef tqdkjyKEkdifonfh tpk&S,f,m&Sif\
t&nftcsif; owfrSwfcsufESifh pnf;urf;csufrsm;t&nftcsif; owfrSwfcsufESifh pnf;urf;csufrsm;t&nftcsif; owfrSwfcsufESifh pnf;urf;csufrsm;t&nftcsif; owfrSwfcsufESifh pnf;urf;csufrsm;t&nftcsif; owfrSwfcsufESifh pnf;urf;csufrsm;

1/ tpk&S,f,mta&twGuf wpfaomif;ESifhtxuf ydkifqkdif&rnf/

2/ ukrÜPD\ zGJUpnf;yHktajccHpnf;rsOf;wGif jy|mef;xm;onfh 'g½dkufwmt&nftcsif;ESifhjynhfrDí owfrSwf
pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;tm; vkdufemEkdifoljzpf&rnf/

3/ tqdkjyKvTmESifhtwl rSwfyHkwifrdwåL? oef;acgifpm&if;rdwåL? "mwfyHk (2)yHk yg&Sd&rnf/

4/ yl;wGJygudk,fa&;rSwfwrf;tusOf;wGif jynhfpHkpGm jznhfpGufí jyefvnfay;ydkY&rnf/

5/ 12-6-2020 &uf (aomMumaeY) nae (4;30) em&Dxuf aemufrusbJ MTSH \ E-mail trSwf
info@mtshmyanmar.com odkY ay;ydkYay;&efESifh ¤if;tcsdefxuf ausmfvGefygu twnfjyKvufcHrnf
r[kwfawmhyg/

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



jrefrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[kd;'if;ywfbvpftrsm;ESif houfqkdifaomukrÜPDvDrdwufjrefrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[kd;'if;ywfbvpftrsm;ESif houfqkdifaomukrÜPDvDrdwufjrefrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[kd;'if;ywfbvpftrsm;ESif houfqkdifaomukrÜPDvDrdwufjrefrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[kd;'if;ywfbvpftrsm;ESif houfqkdifaomukrÜPDvDrdwufjrefrmoDv0gtuf(pf)tD;Zuf[kd;'if;ywfbvpftrsm;ESif houfqkdifaomukrÜPDvDrdwuf
2019-2020 ckESpftwGuf 'g½dkufwmtjzpf yg0ifta&G;cHvdkol\

udk,fa&;rSwfwrf;tusOf;

1/ trnf - -------------------------------------

2/ EdkifiHom; rSwfyHkwiftrSwf - -------------------------------------

3/ arG;ouú&mZf - -------------------------------------

4/ ynmt&nftcsif; - -------------------------------------

5/ vlrsdK;ESifh udk;uG,fonfhbmom - -------------------------------------

6/ rdbtrnf?udk;uG,fonfhbmom - -------------------------------------

7/ vuf&Sdae&yfvdyfpm - -------------------------------------

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

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

8/ qufoG,f&ef zkef;eHygwf - -------------------------------------

tD;ar;vf -------------------------------------

9/ 0,f,lxm;onfh tpk&S,f,mvufrSwf - -------------------------------------

trSwfESifh ta&twGuf -------------------------------------

10/ ukrÜPDvkyfief;tawGUtBuHK - -------------------------------------

(aemufqufwGJjzifh azmfjyekdifygonf) -------------------------------------

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

11/ tjcm;vkyfief; tawGUtBuHK - -------------------------------------

(aemufqufwGJjzifh azmfjyekdifygonf) -------------------------------------

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

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

12/ txufazmfjyyg taMumif;t&mygrsm;rSm rSefuefygaMumif;ESifh 'g½dkufwmtjzpf a&G;cs,fcH&ygu vufcH
aqmif&GufrnfjzpfaMumif; 0efcHuwdjyKygonf/

tqdkjyKol tpk&S,f,m&Sif\ vufrSwf

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

"mwfyHkuyf&ef



အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိ ပး ခင်း 

၁။ မန်မာသီလဝါ အက်(စ)်အီးဇက ်ဟိုးဒင်း ပတ်ဘလစ် အများှင့်သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလီမိတက်၏ သတမ 

အကိမ် မာက ် ှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကို ကျန်းမာ ရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ထုတ် ပနထ်ား 

သာ လမ်းန်ချက်ှင့်အညီ အွန်လိုင်းအသုံး ပ၍ ၂၄-၆-၂၀၂၀ န့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကျင်းပ ပလုပ်မည် 

ဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဒါိုက်တာအဖွဲ၏ ၂၀၁၉ ဘာှစ ် ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိ ု ၂၇-၅-၂၀၂၀ န့တွင ်

https://mtshmyanmar.com ၌ တင် ပထား ပးမည် ဖစ်ပါသည်။  

၃။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အကံ ပချက/် မး မန်းချက်များကို ၁၉-၆-၂၀၂၀ န့ ည န (၄:၃၀)နာရ ီ

နာက်ဆုံးထား၍ ဒါိုက်တာအဖွဲထံသို လိပ်မူပီး info@mtshmyanmar.com သို ပးပိုိုင်ပါသည်။  

၄။ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အ ဖစ် ပါဝင် ရွးချယ်ခံရန ်အစုရှယ်ယာအ ရအတွက် (၁၀,၀၀၀)ှင့် အထက ်ပိုင်ဆိုင်သူ 

ဖစ်ရပါမည်။ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အ ဖစ ် ရွးချယ်ခံလိုသူများသည ် MTSH Website ဖစ် သာ 

www.mtshmyanmar.com သိုဝင် ရာက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ဖာင်ပံုစံအား Download ပလုပ် ဖည့်စွက်ပီး 

လာက်ထားိုင်ပါသည်။  

၅။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆမဲ ဖင့် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်သစ်များကို ရွးချယ်ိုင်ရန် online register 

ပလုပ်ရမည် ဖစ်ပီး မှတ်ပုံတင် ခင်းကို ၁၂-၆-၂၀၂၀ န့ ည န (၅:၃၀)အချနိ်ထက် နာက်မကျဘဲ 

နာက်ဆုံးထား၍ MTSH Website ဖစ် သာ www.mtshmyanmar.com တွင ်ဝင် ရာက် ဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။  

၆။ Online Registration ပလုပ်ရန် အခက်အခဲရိှသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များ အ နဖင့်  MTSH Share 

Department ၏ Viber Phone Number : 09-96999 7808, 09-96999 7817 သို  အစုရှယ်ယာရှင်၏ မှတ်ပုံတင် 

မူရင်းကို ရှ နာက်ဓာတ်ပုံိုက်၍ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်ှင့် မိုဘိုင်း ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု ဖင့်သာ အစုရယှယ်ာရင်ှ 

ကိုယ်တိုင် စာရင်း ပးသွင်း ဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။  

၇။ မန်မာသီလဝါ အက(်စ)်အီးဇက ် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ ် အများှင့်သက်ဆိုင် သာ ကုမဏီလီမိတက်၏ 

သတမအကိမ် မာက် ှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကို အွန်လိုင်းအသုံး ပ၍ ၂၄-၆-၂၀၂၀ န့ နံနက် 

(၁၀:၀၀)အချနိ်တွင် ကျင်းပ ပလုပ်မည် ဖစ်ပါသည်။ အစည်းအ ဝးကျင်းပသည့် န့တွင ် ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် ရွးချယ ်

ခင်းကုိ ပလုပ်သွားမည် ဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီ၏ ဖွဲစည်းပုံ အ ခခံစည်းမျ်းအရ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အ ဖစ ်

ရွးချယ်ခံလိုသူသည ် အစုရှယ်ယာ အ ရအတွက ် (၁၀,၀၀၀)ှင့်အထက ် ပိုင်ဆိုင်သူ ဖစ်ရန ် လိုအပ်ပီး MTSH 



Website ဖစ် သာ www.mtshmyanmar.com သို ဝင် ရာက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ဖာင်ပုံစံအား Download 

ပလုပ် ဖည့်စွက်ပီး လာက်ထားိုင်ပါသည်။ ဒါိုက်တာအဖွဲဝင်အ ဖစ ် ရွးချယ်ခံလိုသူများအ နဖင့် ၁၂-၆-၂၀၂၀ 

ရက ် (အဂါ န့) ည န (၄:၃၀)နာရီထက ် နာက်မကျဘ ဲ MTSH Email အမှတ် info@mtshmyanmar.com သို 

ပးပိုရပါမည်။ သတ်မှတ်အချနိ်ထက ် ကျာ်လွန်ပါက အတည် ပလက်ခံမည် မဟုတ် တာ့ပါ။  
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