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၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ ် (Mini Budget Financial Year) နှင ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အတကွ် အမြတ် ဝေစခုံစာားခွင ် ရရှှိဝစြည ် 

အစုရှယယ်ာရှင်ြ ာားကှို အတည်မ ြုြည ်ရက ် နှင  ် အမြတ် ဝေစခုံစာားခွင ်ြရှှိဝ ာ အစုရှယယ်ာေယယ်ူ ည ်ရက် 

 တ်ြှတ်ခ က်ကှို အ ှိဝ ားဝ ကညာမခင်ား 

 

  တီအမ်အတိ်ခ ် တယ်လီကွမ််း အမ ော်းနငှ ်သက်ဆိိုငသ်သော ကိုမပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိိုကတ်ောအဖွ ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ 
ထိုတ်ပြနသ် ကညောသည်မှော ၂၀၂၀ခိုနစှ်၊ သအောကတ်ိိုဘောလ (၁၆)ရက်သနေ့တငွ် က င််းြသည ် ဒါရိိုကတ်ောအဖွ ွဲ့အစည််း အ သဝ်းမှ 
အတည်ပြြုခ ကအ်ရ ၂၀၁၉ဘဏ္ဍောနှစ် (Mini Budget Financial Year ၂၀၁၉ခိုနှစ၊် ဧပြလီ (၁)ရကသ်နေ့မှ ၂၀၁၉ခိုနှစ် 
စက်တင်ဘောလ (၃၀)ရကသ်နေ့အထိ) နှင ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ် (၂၀၁၉ခိုနစှ် သအောကတ်ိိုဘောလ ၁ရကမှ် ၂၀၂၀ခိုနစှ်၊ 

စက်တင်ဘောလ ၃၀ရကသ်နေ့ အထိ)အတွက် အပမတ် သဝစို ခံစော်းခွင ်ရှိသည ် အစိုရှယယ်ောရငှ်မ ော်းကိို ၂၀၂၀ခုနစှ၊် နှို၀င်ဘာလ (၆) 

ရက်ဝ ေ့ (အမြတ် ဝေစခုံစာားခွင ်ရရှှိြည ် အစုရှယယ်ာရှင်ြ ာား အမြစ ် အတည်မ ြုြည ်ရက် - Record Date) တငွရ်ှိသသော 

အစိုရယှယ်ောရငှ်မ ော်း စောရင််းအရ သတ်မှတ်မည်ပဖစ်သ ကောင််း အသိသြ်းသ ကညောအြြ်ါသည်။ 

 TMH ကိုမပဏီသည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနှစ် (Mini Budget Financial Year) နှင ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှ် အတကွ် 
အဆိိုပြြုထော်းသည ် အပမတ် သဝစို ြမောဏသတ်မှတ်ခ က် နှင ် အပမတ် သဝစို ခွ သဝသြ်းမည ် သနေ့ရကက်ိို ကိုမပဏီ၏ 
ဘဏ္ဍောသရ်းရငှ််းတမ််းမ ော်းအော်း ပြင်ြစောရင််းစစ်မှ စစ်သဆ်းအတည်ပြြုပြီ်းသည ်အခ နိ်တငွ ် ဒါရိိုကတ်ောအဖွ ွဲ့မှ အစည််းအ သဝ်း 

က င််းြ၍ အတည်ပြြုခ က်ရယူပြီ်းသနောက် အစိုရှယယ်ောရငှမ် ော်းသိိုေ့ ထြ်မံ၍ အသိသြ်းသ ကညောမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောနှစ် (Mini Budget Financial Year) နှင ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ် အတကွ် အပမတ် သဝစိုခံစော်းခွင ်ရရိှမည ် 
အစိုရယှယ်ောရငှ်မ ော်းကိို အတည်ပြြုမည ်ရက်နငှ ် အပမတ် သဝစို ခံစော်းခွင ်မရှသိသော အစိုရယှ်ယောဝယ်ယူသည ်ရက်တိိုေ့အော်း 
သအောက်ြါဇယော်းပဖင ် သဖော်ပြအြြ်ါသည်။ 

ဝ ေ့ရက်ြ ာား အဝ ကာင်ားအရာ 

နှစ်ြတ်လည်အသထွသထွအစည််းအသဝ်းက င််းြမည ်သနေ့ရက် ၂၀၂၀ခိုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘောလ (၂၀)ရက်သနေ့ 

အပမတ် သဝစိုခံစော်းခွင ်ရရှိရန် သနောက်ဆံို်း၀ယ်ယူရမည ်သနေ့ရက် (Last Day to Trade) ၂၀၂၀ခိုနှစ် ၊ နိို၀င်ဘောလ (၃)ရက်သနေ့ 

အပမတ် သဝစိုခံစော်းခွင ်မရှိသသော အစိုရှယ်ယောဝယ်ယူသည ်သနေ့ရက် (Ex Day) ၂၀၂၀ခိုနှစ် ၊ နိို၀င်ဘောလ (၄)ရက်သနေ့ 

အပမတ် သဝစိုခံစော်းခွင ် ရရှိမည ် အစိုယယ်ောရှင်အပဖစ်အတည်ပြြုမည ်သနေ့ရက် (Record Day) ၂၀၂၀ခိုနှစ် ၊ နိို၀င်ဘောလ (၆)ရက်သနေ့ 

 

ဒါရိိုကတ်ောအဖွ ွဲ့၏အမိန်ေ့အရ  

ဦ်းသီဟလွင်  

အိုြ်ခ ြုြ်မှုဒါရိိုကတ်ော 

၂၀၂၀ခိုနစှ် ၊ သအောက်တိိုဘောလ (၁၉)ရက်။ 
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Notice of Record Date and Ex - Date 

The Board of Directors of TMH Telecom Public Company Limited (TMH) wishes to 

announce that the Company’s Board of Directors resolved at the meeting held on 16th October,2020. 

The Register Members of the Company, as identified through the General Shareholders 

Confirmation provided by the Yangon Stock Exchange (YSX), will be closed on 6th 

November,2020 ( The Record Day) for the purpose of determining entitlement of shareholders 

to the proposed dividend for the two financial years, 2019 Mini budget financial year (1st Apr,2019 

to 30 September,2019) and 2019-2020 financial year (1st October,2019 to 30 September,2020). 

The announcement of the proposed dividend per ordinary share and dividend payment date 

will be made after finishing the auditing process of the year-end financial statement as per BOD 

resolution. 

For the further Clarity, a calendar of important dates is set out below: 

Noticeable Events Date 

Date of Annual General Meeting 20th December,2020 

Last Day to Trade 3rd  November, 2020 

Ex Day 4th  November, 2020 

Record Day 6th November,2020 

 

By order of the Board, 

Thiha Lwin 

Managing Director 

19th October, 2020 


