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4th Annual General Meeting Invitation

TMH Telecom Public Company Limited ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေ
အစည်းအမေးြို Covid-19 ြူးစြ်မောဂါြာလအတေင်း ြျန်းမာမေးနှင့်အားြစား၀န်ကြီး
ဌာနမှ ွုတ်ြပန်ွ ားမော ြူးစြ်မောဂါ တားဆီးနှိမ်နင်းမေး မဖာ်ြပချြ်ပါ စည်းြမ်းချြ်
များနှင့်အညီ မအာြ်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ြျင်းပြပုလုပ်မည် ြဖစ်ပါေြဖင့် တြ်မောြ်နိုင်
ပါေန် မလးစားစော ဖိတ်ကြားအပ်ပါေည်။  

Department of Securities Affairs
TMH Telecom Public Company Limited
Eastern Business Center, No.54, 5 Floor, Lay Daung Kan Rd, Thingangyun T/s, Yangon.
Phone: +95 9 457688887 ; Viber: +95 9 457688887     
Email: info@tmhsa@gmail.com , info@tmhtelecom.com
Website: www.tmhtelecom.com

You are cordially invited to join the 4th Annual General Meeting of 
TMH Telecom Public Company Limited, which will be convened in compliance with 
the instruction of the Ministry of Health and Sports, Myanmar during Covid-19 
pandemic situation as per following.

မန့ေြ် (Date)   20th  December, 2020

အချိန် (Time) 10:00 AM  To 12:00 AM 

အစည်းအ မေးြျင်းပမည့်ပုံစ ံ
(Meeting System)    

Zoom Meeting ( Online ) & Facebook Page Live 

   
အေန်လိုင်းစာေင်းမပးေေင်းနိုငေ်ည့်မန့  
(Online Registration Date) 

2nd December, 2020 To 17th December, 2020  

ဆြ်ေေယ်ေန် ( Contact) : 

T E L E C O M
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T E L E C O M

အစုေှယ်ယာေှင်များ ေိေှိေန် လိုအပ်ေည့်အချြ်များ

Important Notice to shareholders

အစည်းအမေးအမကြာင်းကြားစာြို၂၀၂ေခုနှစ် နိုေင်ဘာလ၆ေြ်မန့ ေန်ြုန်စမတာ့အိတ်ချိန်း
(YSX) ေှိ အစုေှယ်ယာေှင်များ စာေင်းအေ မပးပိုမ့ည်ြဖစ်ပါေည်။ 

The 4th AGM notice will be sent to each shareholder in accordance with the Yangon 
Stock Exchange (YSX) General Shareholder confirmation list recorded on 6th November, 
2020.

ြုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခံစာနှင့် အြမတ်မေစုခေဲမေမှုဆိုင်ော ေတင်းအချြ်အလြ်များြို   
နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေ အစည်းအမေး ြျင်းပမည့် မန့ေြ်မတိုင်မီ အစုေှယ်ယာေှင်များ ကြိုတင် 
ဖတ်ရှုနိုင်မစေန်အတေြ် ြုမ္ပဏီ၏ website www.tmhtelecom.com နှင့် Yangon Stock  

Exchange (YSX) website https://ysx-mm.com တေင် ( ၄-၁၂-၂၀၂၀) ေြ်မန့၌ အချိန်နှင့်  
တမြပးညီ တင်ြပမပးွားမည် ြဖစ်ပါေည်။

The Annual report and dividend payment information will be disclosed timely on our 
Company’s website www.tmhtelecom.com and Yangon Stock Exchange (YSX) website 
https://ysx-mm.com on 4th December, 2020.

အစုေှယ်ယာေှင်များအမနြဖင့် (၂-၁၂-၂၀၂၀)ေြ်မန့မှ (၁၇-၁၂-၂၀၂၀)ေြ်မန့အတေင်း https://

onlineregistration.tmhtelecom.com/ တေင် ေင်မောြ်၍ Online Registration မှတ်ပုံတင်ေည့်
စနစ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းြို ြပုလုပ်နိုင်ပါေည်။ (Online registration ြပုလုပ်ေန်အတေြ် ပူးတေဲပါ 
Online Registration Instruction နှင့် E-voting instruction ြို ကြည့်ရှု မလ့လာနိုင်ပါေည်။)

Online registration will be available from 2nd December, 2020 to 17th December, 2020 
on the link https://onlineregistration.tmhtelecom.com/. (For more clarification, please 
check the attached online registration instruction and E-voting instruction)

Online Registration ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ေန် အခြ်အခဲေှိေည့် အစုေှယ်ယာေှင်များအမနြဖင့် 
TMH Telecom ြုမ္ပဏီ၏ Department of Securities Affairs ၏ ဖုန်းနံပါတ်ြဖစ်မော 
+95 9457688887 ေို ့Viber Phone number ြဖင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (မေှ့ /မနာြ်)၊ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်
အမှတ် နှင့်  ဆြ်ေေယ်ေန်ဖုန်းနံပါတ်တိုြ့ို စာတိုမပးပို၍့ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါေည်။

Shareholders who have issue to register online could send NRC (Front/Back) or passport 
(Copy), name, NRC or Passport number and contact number to our Viber Phone  
Number: + 95 9457688887 for the registration.

၁။

၂။

၃။

၄။

http://www.tmhtelecom.com
https://ysx-mm.com
http://www.tmhtelecom.com
https://ysx-mm.com
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
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အစည်းအမေးတြ်မောြ်ေမည့် Zoom Meeting Link နှင့် အေန်လိုင်းြဖင့် မဲမပးေန်အတေြ် 
E-voting link ြို ြိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ွားမော အစုေှယ်ယာေှင်များ နှင့် TMH Telecom 
ြုမ္ပဏီေို ့ Viber phone number ြဖင့် မပးပိုမ့ှတ်ပုံတင်ွားမော အစုေှယ်ယာေှင်များ၏   
အီးမမးလ် (ေိုမ့ဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ွားမော ဖုန်းနံပါတ် ေို ့ြပန်လည် မပးပိုမ့ပးမည် ြဖစ်ပါေည်။

Zoom Meeting Link and E-voting Link would be sent via email or phone number based 
on your registration.

အေန်လိုင်းအစည်းအမေးေို ့ ြိုယ်တိုင် တြ်မောြ်နိုင်ြခင်းမေှိပါြ ြိုယ်စားအစည်းအမေး 
တြ်မောြ်ေန် ြိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Proxy form for  Annual General Meeting) တေင် လိုအပ်
မော အချြ်အလြ်များြို ြပည့်စုံစော ြဖည့်စေြ်၍ (၁၇-၁၂-၂၀၂၀) ေြ်မန့ ညမန (၅.၀၀) မတိုင်
မီ TMH Telecom ြုမ္ပဏီရုံးချုပ်ေို ့စာတိုြ်မှ ြဖစ်မစ ြုမ္ပဏီ အီးမမးလ်လိပ်စာ ြဖင့်ြဖစ်မစ (info@

tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com)  ကြိုတင်မပးပို ့ွားေန် လိုအပ်ပါေည်။ 

The shareholders who are not available to join the online meeting could fill up the proxy 
form for appointing a proxy to attend the Annual General Meeting and send it back to 
TMH Telecom head office by post mail or email (info@tmhtelecom.com or info@tmh-
sa@gmail.com) not later than 5.00 PM on 17th December 2020.

အစုေှယ်ယာေှင်များ အမနြဖင့် (၂၀-၁၂-၂၀၂၀)ေြ်မန့ နံနြ် (၁၀ : ၀၀)နာေီအချိန်တေင်  
TMH Telecom Public Co., Ltd ၏ Facebook Page မှ တဆင့်လည်း Live ြဖင့် ွုတ်လွှင့်မပး
မည် ြဖစ်ပါ၍ ေင်မောြ် ကြည့်ရှုမလ့လာနိုင်ပါေည်။ 

Live streaming session will be timely on TMH Telecom Facebook page starting from 
meeting time 10:00 Am on 20th December 2020. 

အစုေှယ်ယာေှင်များအမနြဖင့် မမးြမန်းအကြံြပုလိုေည့် အချြ်အလြ်များေှ ိပါြ  
TMH Telecom Public Co., Ltd. ၏ email လိပ်စာ ြဖစ်မော info@tmhtelecom.com  (ေိုမ့ဟုတ်) 
info@tmhsa@gmail.com ေို ့ အီးမမးလ် ြဖင့်လည်းမြာင်း၊ စာတိုြ်မှ တဆင့် ေန်ြုန်ရုံးချုပ် 
ေို ့ မော်လည်းမြာင်း ၂၀၂ေခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ေြ်မန့ ညမန (    ၅ : ၀၀   ) နာေီ 
မနာြ်ဆုံးွား၍ မပးပို ့ေန် လိုအပ်ပါေည်။

For any questions or comments, please send to TMH Telecom Yangon head office by  
Post Mail or email at info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com not later than  
5:00 PM on 17th December, 2020.  

Board of Director

TMH Telecom Public Company Limited

၅။

၆။

၇။

၈။

http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
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အခမ်းအနား အစီအစဉ်

Meeting Agenda

အစည်းအမေး စတင်မကြာင်း မကြညာြခင်း

Commencement of the AGM

အစည်းအမေးေဘာပတိမှ အဖေင့်အမှာစြား မြပာကြားြခင်း

Welcome Speech by Chairman of the AGM

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုြ်တာ ဦးေီဟလေင်မှ လုပ်ငန်းလုပ်မဆာင်ချြ်နှင့် ဘဏ္ဍာမေး
ဆိုင်ောအချြ်အလြ်များြို  ေှင်းလင်းတင်ြပြခင်း

Business and financial presentation by Managing Director

ြပင်ပစာေင်းစစ်မှ စာေင်းစစ်အစီေင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်ြပြခင်း

Audited Statement by External Auditor

အစုေှယ်ယာေှင်များမှ ေိေှိလိုေည်များြို မမးြမန်းြခင်း ၊ မြဖကြားြခင်း

Question and Answer session

ဆုံးြဖတ်ချြ်များြို အတည်ြပုေန်အတေြ် အစုေှယ်ယာေှင်များြ  
မဲခေဲဆုံးြဖတ်ြခင်း

Voting by Shareholders on the proposed resolutions

မဲခေဲဆုံးြဖတ်ချြ်ေလာဒ်များအား မကြညာြခင်း

Announcement of Voting Result 

မြာ်မတီအဖေဲ့ေင်များ မြပာင်းလဲခန့်ွားမှုြို မကြညာြခင်း

Announcement of the changes of Committee members

အစည်းအမေးေဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစြား မြပာကြားြခင်း

Closing Remarks by Chairman of the AGM

စတုတ္ထအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေအစည်းအမေး  
မအာင်ြမင်စော ြျင်းပပပီး ဆုံးမကြာင်း မကြညာြခင်း

Declaration of the completion of the 4th AGM

၁၀:၀၀

၁၀:၀၅

၁၀:၁၅

၁၀:၄၅

၁၀:၅၅

၁၁:၂၀

၁၁:၃၅

၁၁:၄၀

၁၁:၄၅

၁၁:၅၅
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TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED ၏  
အစုေှယ်ယာေှင် တစ်ဦးြဖစ်ေူ ြျွန်ုပ် ....................................................  

နိုင်ငံေားစိစစ်မေးြဒ်ြပားအမှတ် .............................................. ြိုင်မဆာင်ေူေည် 
 ၂၀၂ေခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ေြ်မန့( တနင်္ဂမနေမန့) နံနြ်(၁ေးေ၀) နာေီတေင်  

ြျင်းပြပုလုပ်မည့် TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED၏ 
 စတုတ္ထအကြိမ်မြမာြ်နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေ အစည်းအမေးတေင်  

မဲဆန္ဒ မပးခေင့်ေှိေူ ၊ ြိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ြခင်းခံေေူအြဖစ်  
မအာြ်မဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်အား မေေးချယ်ခန့်အပ်ပါေည်။

အြေြ်အတေင်း အမှန်ြခစ်၍ မေေးချယ်ပါ။ 

Please tick  the           for your vote.

မအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ် (၃)ဦးမှ တစ်ဦးဦး (ေိုမ့ဟုတ်) အြခားမော ပုဂ္ဂိုလ်အား မေေးချယ်ခေင့်ေှိေည်။ 
Choose one of the following described persons or any other person for proxy. 

ဦးြမင့်လေင် (ဥြ္ကဋ္ဌ)  
U Myint Lwin ( Chairman)

အြခားပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်လျှင် 
If any other person as proxy, 

အမည် (Name) 
.......................................................

နိုင်ငံေား စိစစ်မေးြဒ်အမှတ်  
(NRC/Passport Number) 

.......................................................

ဦးေီဟလေင်  (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုြ်တာ)  
U Thiha Lwin (Managing Director)

Dr.နန်းလဲ့ေည်စိုး (အလုပ်အမှုမဆာင်ဒါရိုြ်တာ)  
Dr.Nang Lai Yi Soe (Exectutive Director)

I/We..................................NRC/Passport/Register Number.............................. 
of being (a) holder(s) of Ordinary Share of the TMH Telecom Public Company  

hereby appoint the following mention person as my/our proxy to attend,  
represent and vote for me/us and on my/our behalf  

at the 4th Annual General Meeting (AGM) of the Company  
to be convened on 20th December, 2020 and at any adjournment thereof. 

နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေ အစည်းအမေးတြ်မောြ်ေန်  

ြိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ

PROXY FORM for ANNUAL GENERAL MEETING
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ေှယ်ယာေှင်များ၏ မဲဆန္ဒမပးေန် မအာြ်ပါ ဆုံးြဖတ်ချြ်များြို အမှန်ြခစ်ပါ။ 
Please indicate with a “√” in the space below how you wish your votes to be cast in respect of 

the resolution which are set out in the notice convening the AGM. 

ဆုံးြဖတ်ချြ်တစ်ခုွြ်ပို၍ အမှန်ြခစ်ပါြ ပယ်မဲအြဖစ် ေတ်မှတ်မည်ြဖစ်ေည်။ 
If there is more than one “√” for one resolution , it will be regarded as invalid vote. 

စဉ် ဆုံးြဖတ်ချြ်
Resolutions

မွာြ်ခံ
Yes

ြန့်ြေြ်
No

ကြားမန
Abstention

၁။ ၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာေင်း နှင့် ဘဏ္ဍာမေး
ေှင်းတမ်းများြို အတည်ြပုေန်။

To approve the Audited Financial Statement of 2019 
Mini Budget Financial year and 2019-2020 Financial 
year

၂။ ၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့အစီအေင်ခံစာ ြို
အတည်ြပုေန်။

To approve the Directors’ report of 2019 Mini  
Budget Financial year and 2019-2020 Financial year

၃။ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ် ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့ေင်
များ အလှည့်ြျ တာေန်ွမ်းမဆာင်ြခင်း နှင့် ြပန်လည်
မေေးချယ်ခန့်အပ်မှုြို အတည်ြပုေန်။

To approve the re-election of BOD members for  
financial year 2020-2021

(ြ) ဦးမအာင်ေန်း (U Aung Than) 
(ခ)   ဦးေိန်းမဇာ ်(U Thein Zaw) 
(ဂ)   မဒ်ဥမာာလေင် (Daw Ohnmar Lwin) 

၄။ ြုမ္ပဏီ၏ ဖေဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပါ အခန်း (၁၁) ၊ အပိုဒ်  
(၇၈) အား ြပန်လည်ြပင်ဆင်မှုြို အတည်ြပုေန်။

To approve the amendment of Company’s  
constitution _Chapter 11, section 78.
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မှတ်ချြ် 
Notes:

၁။ အစုေှယ်ယာေှင်ေည် ြိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ အစည်းအမေးေို ့တြ်မောြ်မစခေင့်ေှိေည်။ 
     A shareholder may appoint a proxy  to attend, speak and vote instead of him or her at the  

     AGM.

၂။ ြိုယ်စားလှယ်ေည် အစုေှယ်ယာေှင်ြဖစ်ေန် မလိုအပ်ပါ။ 
     A proxy need not be a shareholder.

၃။ ြိုယ်စား တြ်မောြ်မည့် အစုေှယ်ယာေှင်များ အမနြဖင့် ဤ ြိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတေင် ြပည့်စုံစော 
   ြဖည့်စေြ်၍ အစည်းအမေး ြျင်းပမည့် မန့ေြ်မတိုင်မှီ (၁၇-၁၂-၂၀၂၀) ေြ်မန့ (၅:၀၀) နာေီ      
      မနာြ်ဆံုးွား၍ စာတိုြ်မှ တဆင့် TMH Telecom ရုံးချုပ်ေိုမ့ော်လည်းမြာင်း၊ email လိပ်စာ 
   ြဖစ်မော info@tmhtelecom.com  (ေိုမ့ဟုတ်) info@tmhsa@gmail.com ေို ့ အီးမမးလ်ြဖင့ ်
     မော်လည်းမြာင်း မပးပိုေ့န် လိုအပ်ပါေည်။ 

The proxy form must be filled up with all the described required information and sent it 

back to TMH Telecom Company’s Head office by post mail or email (info@tmhtelecom.com or 

info@tmhsa@gmail.com) not later than 5.00 PM on 17th December, 2020.)

စဉ် ဆုံးြဖတ်ချြ်
Resolutions

မွာြ်ခံ
Yes

ြန့်ြေြ်
No

ကြားမန
Abstention

၅။ U Tin Latt and Associates အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ
နှစ်အတေြ်  ြပင်ပစာေင်းစစ်အြဖစ် ခန့်အပ်မှုြုိ အတည်ြပု
ေန်။

To approve U Tin Latt and Associates as the  
Independent audit firm for financial year  
2020-2021

၂၀၂ေခုနှစ် ၊ နိုေင်ဘာလ (၆) ေြ်မန့ တေင် လြ်ေယ်ပိုင်ဆိုင် 
ွားမော အစုေှယ်ယာမပါင်း

Number of shares held on 6th November,2020  
(Record Date)

.......................................................

လြ်မှတ် (Signature)

.......................................................

ေြ်စေဲ (Date)

http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
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အေန်လိုင်းစနစ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းနှင့် မဲမပးြခင်းအတေြ်   

နမူနာေှင်းလင်းမဖာ်ြပချြ်

Online registration and E-voting instructions

အေန်လုိင်းစနစ်ြဖင့် မှတ်ပံုတင်ေန် ပွမဦးစော https://onlineregistration.tmhtelecom.com/  ြုိ နိှပ်ပါ။

To register Online, Firstly click on the link  https://onlineregistration.tmhtelecom.com/.

ွိုမ့နာြ် မအာြ်တေင် မဖာ်ြပွားေည့် ပုံများအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ၀င်မောြ်၍ မှတ်ပုံတင်ြခင်း 
လုပ်ငန်းြို မဆာင်ေေြ်နိုင်ပါေည်။

Then you can go through the registration process as shown in the figure  below.

ေယ်ယူွားမော အစုေှယ်ယာေည် လူပုဂ္ဂိုလ်  တစ်ဦးတ စ်မယာြ်၏ အမည်ြဖင့် ေယ်ယူွားြခင်း 
ြဖစ်လျှင် Individual ြိုနှိပ်၍ မေေးချယ်ေန်။ 

If the shareholder is an individual , please click on the Individual button. (Figure _A)

ေယ်ယူွားမော အစုေှယ်ယာေည် ြုမ္ပဏီ (ေိုမ့ဟုတ်) အဖေဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှ ေယ်ယူွားြခင်း 
ြဖစ်လျှင် Organization ြိုနှိပ်၍ မေေးချယ်ပါ။

If the shareholder is an organization or a company, please click on Organization button. 

(Figure_B)

မဖာ်ြပွားမော အချြ်အလြ်များြို ြဖည့်စေြ်ပပီးလျှင် Register Now ြိုနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်ြခင်း
ြို ြပုလုပ်ပါ။

Fill in the information provided and click on Register Now button to complete the  

registration. 

မှတ်ပုံတင်ြခင်း အဆင့်ြို ပပီးမြမာြ် မအာင်ြမင်မော အစုေှယ်ယာေှင်၏ အီးမမးလ် (ေိုမ့ဟုတ်) 
ဖုန်းနံပါတ်များေို ့ေြ်ဆိုင်ော အစည်းအ မေးတြ်မောြ်ေန် Zoom meeting link နှင့် အေန်လိုင်း
မဲမပးမှုစနစ်ြဖင့် မဲမပးနိုင်ေန် E-voting Link ြို တိုြ်ရိုြ် မပးပို့ွ ားမည်ြဖစ် ပါေည်။ 

As soon as the registration is completed,  the Zoom meeting link and E-voting  link  will be 

sent via your registered email or phone number to attend and online vote for the relevant 

meeting. 

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
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အဖေဲ့အစည်းြဖင့်၀ယ်ယူွားမော အစုေှယ်ယာေှင်များအမနြဖင့် အစုေှယ်ယာ၀ယ်ယူစဉ်ြ 
ေြ်ဆိုင်ော မငေမချးေြ်မေခံလြ်မှတ် ြုမ္ပဏီများတေင်  မပးပိုမ့ှတ်ပုံတင်ွားမော မှတ်ပုံတင် 
နံပါတ်များ ြဖစ်ေန် လိုအပ်ပါေည်။ 

If the shareholder is an organization or a company, the registered registration number need 

to be the same with the one registered in Securities Companies.

အေန်လိုင်းစနစ်ြဖင့ ် မဲမပးေန်အတေြ် အေန်လိုင်းစနစ်ြဖင့ ် မှတ်ပု ံတင်ပပီးမနာြ်  ေြ်ဆိုင်ော  
အီးမမးလ် ေို ့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ေို ့ ြပန်လည်မပးပို ့ွားမော E-voting link ေို့ ၀င်မောြ်ပပီး 
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအ မေး မြျင်းပမှီ ေို ့မဟုတ်  ြျင်းပမနစဉ်အတေင်းတေင် မဲမပးနိုင်ပါေည်။ 
လူပုဂ္ဂ ိုလ်တစ်ဦးတစ် မယာြ်၏ အမည်ြဖင့ ်၀ယ်ယူွားမော အစုေှယ်ယာေှင်များအတေြ်  
အေန်လိုင်းမဲမပးမှု ပုံစံ E-voting Form ြို  Figure C တေင်မဖာ်ြပွားပပီး ြုမ္ပဏီ(ေို ့မဟုတ်) အဖေဲ့
အစည်း တစ်ခုခု အမနြဖင့်၀ယ်ယူွားမော အစုေှယ်ယာေှင်များ၏  အေန်လိုင်းမဲမပးမှု ပုံစံြို 
Figure D တေင် မဖာ်ြပွားပါေည်။

For Online Voting , Please click on the link you have received via your registered email or 

phone number before or during the Annual General Meeting. Individual voting form will be 

as the figure C and the Organization voting form as figure D.  

မှတ်ပု ံတင်ြခင်းနှင် ့ မဲမပးြခင်း ြိစ္စေပ်များအတေြ် တစ်ဦးတစ်မယာြ်မှ တစ်ကြိမ်ေင်
မောြ် ြပုလုပ်ပပီးပါြ မနာြ်တစ်ကြိမ်ေင်မောြ်နိ ုင်ြခင်းမေှ ိမစေန် ပိတ်ပင်ွားမည်
ြဖစ်ေည်။

A person can do the registration and voting for a single time only and the system will prevent 

them to re-enter next time.

၇။

၈။

၉။
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TTMMHH  TTeelleeccoomm  

  44tthh  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  
RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  

Individual Organization 

 
အ စ ုရ ွယ္ယာ ရ ွင ္အ မည ္ ္    
 Shareholder’s Name 
 
အ စ ုရ ွယ္ယာ ရ ွင ္သ္ ္If the shareholder is 
  န  ုင ္င ံသာ ားျ ဖ စ ္္ွွ် င ္    ႏ  ုင ္င ံျ ခ ာားသာားျဖ စ ္္ွွ်င ္

Citizen     Foreigner 
 

အ စ ုရ ွယ္ယာ ရ ွင ္၏ မည ွတ္ပ ံုတင ္အ မည ွတ္  
Shareholder’s  
NRC Number 
ေ မည  ားသကၠရ ာဇ ္         
Date of Birth 
 
အ စ ုရ ွယ္ယာ ရ ွင ္က ုယ္စ ာား တက္ေ ရ ာက ္သူ ျ ဖ စ ္္ွွ် င ္ 
For representative attendee, 
က ုယ္စ ာား တက္ေ ရ ာက ္သူ အ မည္ ္   
Representative Name 
 
က ုယစ္ ာားတက္ေ ရ ာက ္သူ၏  
မည ွတ္ပ ံုတင ္အ မည ွတ္  
Representative NRC Number 
 
 
အ  ားေ မည ား္္ ္ ပ ္စ ာ 
Email Address 
ဖ ုန ္ားန ံပ ါ တ ္
Phone Number 
     
 

  
  
  
  
  
  

Register Now 

14 KAKHANA N 

Please type in English only 
Only 

Online Registration Date:  2nd December, 2020 to 17th December, 2020. 

Please type in English only 
Only 

14 KAKHANA N 

14 September
  

1990 

Figure A

Individual registration Form

Sample Online Registration Form
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TTMMHH  TTeelleeccoomm  
  44tthh  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  

RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  

Individual Organization 

 
အ ဖ  ြဲ႔အ စ ည ္းအ မ ည ္    
Organization’s Name 
 
အ ဖ  ြဲ႔အ စ ည ္း မ ွတ္ပ ံုတင ္အ မ ွတ္ 
Organization Register No. 
 
 
စ တင ္တည ္ေ ထာ င ္သည ့္ေ န႔စ  ြဲ        
Foundation Date 
 
အ စ ုရ ွယ္ယာ ရ ွင ္က ုယ္စ ား တက္ေ ရ ာက ္သူ ျ ဖ စ ္္ွွ် င ္ 
For representative attendee, 
က ုယ္စ ား တက္ေ ရ ာက ္သူအ မည ္   
Representative Name 
 
က ုယ္စ ားတက္ေ ရ ာက ္သူ၏  
မ ွတ္ပ ံုတင ္အ မ ွတ္  
Representative NRC Number 
 
အ  းေ မ း္္ ္ ပ ္စ ာ 
Email Address 
ဖ ုန ္းန ံပ ါ တ ္
Phone Number 
 
     
 
 

  
  
  
  
  
  
  

Register Now 

14 KAKHANA N 

Please type in English only 
Only 

Online Registration Date:  2nd  December, 2020 to 17th December, 2020. 

14 September
  

1990 

Figure B 
Organization registration Form



12

T E L E C O M

Figure C

Individual voting Form

Sample Online Voting Form

 
TTMMHH  TTeelleeccoomm  

44tthh  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  
VVoottiinngg  FFoorrmm  

Individual Organization 

 
အ စုရ ွ ယ္ယ ာ ရွင္ အ မည ္္    
Shareholder’s Name  
အ စုရ ွ ယ္ယ ာ ရွင္သ ္္ If the shareholder is 
  န ုင္ ငံသ ာား ျဖ စ္္ွ ွ်င ္    ႏ ုင္ ငံ ျ ခ ာားသ ာားျဖ စ္္ွ ွ်င္ 

Citizen     Foreigner 
 

အ စုရ ွ ယ္ယ ာ ရွင္၏ မွည တ္ပ ံုတင ္အမည ွ တ္  
Shareholder’s  
NRC Number 
ေမည ားသက ၠ ရာ ဇ္         
Date of Birth 
  

အအတတ္္ ္ျ္ျပပဳဳရရနန ္ ္ ကက  စစၥၥရရပပ ္မ္ညမညွ်ွ်ာာားား    
၁ ။ ၂၀ ၁ ၉ mini budget ဘ႑ ာ နွစ္ ႏွ င့္ ၂၀ ၁ ၉-၂ ၀၂ ၀ ဘ႑ ာေရ ားႏ ွစ္၏ ႏွစ္ ခ ွ်ဳ ပ္စ ာရင ္ ား ႏွင့္ဘ ႑ာေ ရား ရွင ္ ား တမည ္ား  
မညွ် ာားက ု အတ ္္ ျ ပဳ ရ န္ ။ 

ေ ထာက ္ ခံ (Yes)  က န္႔က  က္ (No)  ၾက ာား ေ န (Abstentions) 
၂ ။ ၂၀ ၁ ၉ mini budget ဘ႑ ာ နွစ္ ႏွ င့္ ၂၀ ၁ ၉-၂ ၀၂ ၀ ဘ႑ ာေရ ားႏ ွစ္၏ ဒ ါရ ုက္ တာ အ ဖ ြဲ ႕အစ ီ အ ရင္ ခံ စ ာ 
က ုအတ ္္ ျပ ဳရ န္ ။ 

ေ ထာက ္ ခံ (Yes)  က န္႔က  က္ (No)  ၾက ာား ေ န (Abstentions) 
၃ ။ (၂၀ ၁ ၉-၂၀ ၂ ၀)ဘ႑ ာ နွစ္ အ တ က္ ဒ ါ ရ ုက္ တာ အ ဖ ြဲ ႕၀ င္မည ွ်ာား အ ္ွ္ ့္က ွ်တ ာ၀ န္ထ မ္ညား ေ ဆာင ္ ျခ င ္ား နွ င့္ 
ျပန ္ ္္ ္ ေရ  ား ခွ် ယ္ခန္႔ အ ပ္ မညႈ က ု အတ ္္ ျ ပဳ ရန္ ။ 
(က) ဦားသ န္ ားေဇ ာ္ 

ေ ထာက ္ ခံ (Yes)  က န္႔က  က္ (No)  ၾက ာား ေ န (Abstentions) 
 
(ခ) ဦား ေအာ င္သ န္ား 

ေ ထာက ္ ခံ (Yes)  က န္႔က  က္ (No)  ၾက ာား ေ န (Abstentions) 
(ဂ) ေဒ ၚဥ မညၼ ာ  ္င္ 

ေ ထာက ္ ခံ (Yes)  က န္႔က  က္ (No)  ၾက ာား ေ န (Abstentions) 
 

၄။ က ုမ္ပဏီ၏ ဖ  ွဲ့စ ည  ်းပ  ုစ ည  ်းမ္ ျ ဉ ်း ပ ါ အခ န  ်း (၁၁) ၊ အပ ုဒ  (၇၈) အ  ်း ပပန  လည  ပပ င ဆင မ္ှုက  ု အတ ည  ပပြုရန  ။ 
ေ ထာက ္ ခံ (Yes)  က န္႔က  က္ (No)  ၾက ာား ေ န (Abstentions) 
 

၅။ U Tin Latt and Associates အ ာား ၂၀ ၂၀-၂၀ ၂ ၁ ဘ႑ ာ ႏွစ္ အတ က္  ျ ပင ္ ပစ ာရ င္ ားစစ ္ အျ ဖ စ္ခ န္႔ အ ပ္ မညႈက  ု 
အတ ္္ ျ ပဳ ရန္ ။ 

ေ ထာက ္ ခံ (Yes)  က န္႔က  က္ (No)  ၾက ာား ေ န (Abstentions) 
 

 

Click here 
for English  

Please type in English only 
Only 
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Figure D 
Organization Voting Form

 
  

TTMMHH  TTeelleeccoomm  
44tthh  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  

VVoottiinngg  FFoorrmm  
Individual Organization 

 
အ ဖ  ြဲ႔အ စ ည ္းအ မ ည ္    
Organization’s Name 
 
အ ဖ  ြဲ႔အ စ ည ္း မ ွတ္ပ ံုတင ္အ မ ွတ္ 
Organization Register No. 
 
 
စ တင ္တည ္ေ ထာ င ္သည ့္ေ န႔စ  ြဲ        
Foundation Date 
 
  
အအတတညည ္ျ္ျပပဳဳရရနန ္ ္ ကကိိစစၥၥရရပပ ္မ္မ္္ာားး    
၁ ။ ၂ ၀ ၁ ၉ mini budget ဘ႑ ာန ွစ ္ႏ ွင ့္ ၂ ၀ ၁ ၉-၂ ၀ ၂ ၀ ဘ႑ ာေ ရ းႏ ွစ ၏္ ႏ ွစ ္္ ္ဳ ပ ္စ ာရင ္း ႏ ွင ့္ဘ႑ ာေ ရ းရ ွင ္းတမ ္း  
မ ္ ားကိုအ တည ္ျ ပ ဳ ရ န ္။ 

ေ ထာ က္္ ံ (Yes)  ကန ္႔က က္ (No)  ၾ ကာ းေ န (Abstentions) 
၂ ။ ၂ ၀ ၁ ၉ mini budget ဘ႑ ာန ွစ ္ႏ ွင ့္ ၂ ၀ ၁ ၉-၂ ၀ ၂ ၀ ဘ႑ ာေ ရ းႏ ွစ ၏္ ဒ ါ ရ ိုက္တာ အ ဖ  ြဲ႕အ စအီ ရ င ္္ ံစ ာ 
ကိုအ တည ္ျ ပ ဳ ရ န ္။ 

ေ ထာ က္္ ံ (Yes)  ကန ္႔က က္ (No)  ၾ ကာ းေ န (Abstentions) 
၃ ။ (၂ ၀ ၁ ၉-၂ ၀ ၂ ၀)ဘ႑ ာန ွစ ္အတ က္ ဒ ါ ရ ိုက္တာ အ ဖ  ြဲ႕၀ င ္မ ္ ားအလွည ့္က္ တာ ၀ န ္ထမ ္း ေ ဆာ င ္ျ ္င ္း န ွင ့္ 
ျ ပ န ္လည ္ေ ရ  း္ ္ ယ္္န ္႔အ ပ ္မ ႈ ကို အ တည ္ျ ပ ဳ ရ န ္။ 
(က) ဥ ီးသိန ္းေ ဇ ာ္ 

ေ ထာ က္္ ံ (Yes)  ကန ္႔က က္ (No)  ၾ ကာ းေ န (Abstentions) 
(္) ဥ ီးေ အ ာင ္သန ္း 

ေ ထာ က္္ ံ (Yes)  ကန ္႔က က္ (No)  ၾ ကာ းေ န (Abstentions) 
(ဂ) ေ ဒ ၚဥ မၼာလ  င္ 

ေ ထာ က္္ ံ (Yes)  ကန ္႔က က္ (No)  ၾ ကာ းေ န (Abstentions) 
 

၄ ။ က ုမ္ပဏီ၏ ဖ  ွဲ့စ ည  ်းပ  ုစ ည  ်းမ္ ျ ဉ ်း ပ ါ အခ န  ်း (၁၁) ၊ အပ ုဒ  (၇၈) အ  ်း ပပန  လည  ပပ င ဆင မ္ှုက  ု အတ ည  ပပြုရန  ။ 
ေ ထာ က္္ ံ (Yes)  ကန ္႔က က္ (No)  ၾ ကာ းေ န (Abstentions) 

၅ ။ U Tin Latt and Associates အ ား ၂ ၀ ၂၀-၂ ၀ ၂ ၁ ဘ႑ ာႏ ွစ ္အ တ က္  ျ ပ င ္ပ စ ာရ င ္းစ စ ္အ ျ ဖစ ္္ န ္႔အ ပ ္မ ႈကို 
အ တည ္ျ ပ ဳ ရ န ္။ 

ေ ထာ က္္ ံ (Yes)  ကန ္႔က က္ (No)  ၾ ကာ းေ န (Abstentions) 
 
 

Vote Now 

Click here 
for English  

14 September
  

1990 
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T E L E C O M

စတုတ္ထအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေအစည်းအမေးတေင် 

မဆေးမနေး အတည်ြပုေန် ြိစ္စေပ်များ

၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာေင်း နှင့် ဘဏ္ဍာမေး
ေှင်းတမ်းများြို အတည်ြပုေန်။

TMH Telecom Public Company Limited ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအမေးတေင် 
မအာြ်မဖာ်ြပပါ ြိစ္စေပ်များြို မဆေးမနေးဆုံးြဖတ်မည် ြဖစ်ပါေည်။

၂၀၁၉ mini budget ဘဏ္ဍာနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့အစီအေင်ခံ
စာြို အတည်ြပုေန်။

U Tin Latt and Associates အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ် ြပင်ပစာေင်းစစ်အြဖစ်ခန့်အပ်မှု
ြို အတည်ြပုေန်။

(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ် ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့ေင်များ အလှည့်ြျတာေန်ွမ်းမဆာင်ြခင်း နှင့် 
ြပန်လည်မေေးချယ်ခန့်အပ်မှုြို အတည်ြပုေန်။

 (ြ) ဦးမအာင်ေန်း

 (ခ)   ဦးေိန်းမဇာ်

 (ဂ)     မဒ်ဥမာာလေင်

ြုမ္ပဏီ၏ ဖေဲ့ စည်းပံုစည်းမျဉ်းပါ အခန်း (၁၁) ၊ အပုိဒ် (၇၈) အား ြပန်လည်ြပင်ဆင်မှုြုိ အတည်ြပုေန်။

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

1.

2.

3.

4.

5.

Topics to be discussed in the 4th Annual General Meeting
The following topics will be discussed and resolved in this meeting:

To approve the Audited Financial Statement of 2019 Mini Budget Financial year and  

2019-2020 Financial year

To approve the Directors’ report of 2019 Mini Budget Financial year and 2019-2020  

Financial year

To approve the re-election of BOD members for financial year 2020-2021. The Directors to 

re-election and appoint by rotation for this year are:

 (a) U Thein Zaw  

 (b) U Aung Than  

 (c) Daw Ohnmar Lwin

To approve the amendment of Company’s constitution _ Chapter 11, section 78.

To approve U Tin Latt and Associates as the Independent audit firm for financial year  

2020-2021.
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ဒါရိုြ်တာများ ြပန်လည်မေေးချယ်ခန့်အပ်ြခင်း

ြုမ္ပဏီ၏ ဖေဲ့စည်းပုံ အမြခခံ စည်းမျဉ်း အခန်း(၁၅) ၊ အပိုဒ် ၁၂၈ တေင် ေတ်မှတ်မဖာ်ြပချြ်အေ ြုမ္ပဏီ
ေည် နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေးတိုင်းတေင် ယင်းြာလ၌ မဆာင်ေေြ်မနမော ဘုတ်အဖေဲ့၏
ေုံးပုံတစ်ပုံ ေိုမ့ဟုတ် အြယ်၍ အမေအတေြ်ေည် ေုံးနှင့်စား၍ မြပတ်လျှင် အနီးစပ်ဆုံး ေုံးပုံတစ်ပုံ
ြဖစ်မော ဘုတ်အဖေဲ့၏ အမေအတေြ်ေည် နှုတ်ွေြ်မပးေမည် ြဖစ်ေည်။ 

ယခုနှစ်အတေြ် မအာြ်မဖာ်ြပပါ ဒါရိုြ်တာများြို အလှည့်ြျတာေန်ွမ်းမဆာင်ြခင်းအတေြ် 
ြပန်လည်ခန့်အပ်မည် ြဖစ်ပါေည်။

  
 (၁) ဦးေိန်းမဇာ် (ေီးြခားလေတ်လပ်မော ဒါရိုြ်တာ)

 (၂) ဦးမအာင်ေန်း (ေီးြခားလေတ်လပ်မော ဒါရိုြ်တာ)

 (၃) မဒ်ဥမာာလေင် (အလုပ်အမှုမဆာင်မဟုတ်မော ဒါရိုြ်တာ)

Election and Appointment of the Directors

According to the Company’s Constitution Chapter 15, Section 128, at the Annual General Meeting 

in every subsequent year one-third of the Directors for the time being or, if their number is not 

three or a multiple of three, the number nearest to one-third shall retire from office.

The Directors to re-election and appoint by rotation for this year are:

  

 (1) U Thein Zaw (Independent Non-Executive Director)

 (2) U Aung Than (Independent Non-Executive Director)

 (3) Daw Ohnmar Lwin (Non-Executive Director)
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ြုမ္ပဏီ၏ ဖေဲ့စည်းပုံ အမြခခံ စည်းမျဉ်း ြပင်ဆင်ချြ်

TMH Telecom ြုမ္ပဏီေည် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ် အတေြ် နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေ အစည်း
အ မေးြို  Covid-19 ြူးစြ်မောဂါ ြာလအတေင်း ြျန်းမာမေးနှင့် အားြစား၀န်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်
ချြ်နှင့်အညီ ြျင်းပေမည် ြဖစ်မောမကြာင့် ြမန်မာနိုင်ငံမငေမချး ေြ်မေခံလြ်မှတ် ကြီးကြပ်မေး
မြာ်မေှင် နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံြုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ေိုအ့မကြာင်းကြားတင်ြပပပီး လမ်းညွှန်
ချြ်နှင့်အညီ အေန်လိုင်းစနစ်ြဖင့် ြျင်းပေ ြခင်းြဖစ်ပါေည်။ 

ေို့ ြဖစ်ပါ၍  မနာင်တေင် အစုေှယ်ယာေှင်များအတေြ် ပိုမို လေယ်ြူအဆင်မြပ မစေန် ေညေ်ေယ်၍ ြ
၏ ေင်းဖေဲ့စည်းမျဉ်း အခန်း (၁၁)၊ အပိုဒ် ၇၈တေင် မအာြ်မဖာ်ြပပါ ဇယားအတိုင်း ွပ်မံြပင်ဆင်
ြဖည့်စေြ် ြခင်း ြဖစ်ပါေည်။

To be in compliance with the instruction of the Ministry of Health and Sports, Myanmar,  the 4th 

Annual General Meeting of TMH Telecom is going to be convened by online meeting system 

during this Covid-19 pandemic situation. TMH Telecom Company has already reported the 

online meeting information to Securities Exchange Center Myanmar and Directorite of 

Investment and Company Administration for their respective instructions.

To be more convienece to our shareholder in the future, our board decided  to amend some of 

the clause in the company’s constitution in chapter 11, section 78 as following.

မူလ ဖေဲ့စည်းပုံ အမြခခံ စည်းမျဉ်းပါ မဖာ်ြပချြ် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ွည့်ေေင်းမဖာ်ြပချြ်

ြုမ္ပဏီ၏ အမွေမွေ အစည်းအမေးြို ြုမ္ပဏီ
အား ဉပမဒအေ ဖေဲ့ စည်း တည်မွာင်ေည့်မန့ေြ်မှ 
စ၍ တစ်ဆယ့ေ်ှစ်လအတေင်းတေင် ြျင်းပမပးမစေ
မည်။ ွိုေိုြ့ျင်းပပပီးမနာြ် ြပြ္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ် 
လျှင် အနည်းဆံုး တစ်ကြိမ် (မနာြ်ဆံုးြျင်းပ ပပီးစီး 
ေေားမော အမွေမွေအစည်း အမေးပပီးဆုံး၍ 
တစ်ဆယ့်ငါးလွြ် မပုိေည့်အချိန်၌) ြုမ္ပဏီ၏ 
အမ ေွမ ေွအစည်းအမေးကြီးြုိ  ဉပမဒပါ အတုိင်း 
မခ်ယူြျင်း ပေမည် ေိုမ့ဟုတ် ယင်းနည်းအတိုင်း 
မခ်ယူေည့် အမ ေွမ ေွအစည်းအမေး ြျင်းပေန် 
ပျြ်ြေြ်ခဲ့ေည်ေှမိော် မနာြ်လာမည့်တစ်လ 
အတေင်း ြုမ္ပဏီတေင် ပါေင်ေူ အစုေှင်များ အမနြဖင့် 
အမွေမွေအစည်းအမေးြို ဒါရိုြ်တာများြ
မခ်မလ့ေှိေည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ပုံစံ တြျ 
မခ်ယူခေင့်ေှိမစေမည်။

ြုမ္ပဏီ၏ အမွေမွေ အစည်းအမေးြို ြုမ္ပဏီ
အား ဉပမဒအေ ဖေဲ့စည်း တည်မွာင်ေည့် မန့ေြ်မှ 
စ၍ တစ်ဆယ့်ေှစ်လအတေင်းတေင် ြျင်းပမပးမစေ
မည်။ ွိုေိုြ့ျင်းပပပီးမနာြ် ြပြ္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ် 
လျှင် အနည်းဆံုး တစ်ကြိမ် (မနာြ်ဆံုးြျင်းပ ပပီးစီး 
ေေားမော အမွေမွေအစည်း အမေးပပီးဆုံး၍ 
တစ်ဆယ့်ငါးလွြ် မပုိေည့်အချိန်၌) ြုမ္ပဏီ၏ 
အမ ေွမ ေွအစည်း အမေး ကြီးြုိ  ဉပမဒပါ အတုိင်း 
မခ်ယူြျင်း ပေမည် ေိုမ့ဟုတ် ယင်းနည်းအတိုင်း 
မခ်ယူေည့် အမ ေွမ ေွအစည်းအမေး ြျင်းပေန် 
ပျြ်ြေြ်ခဲ့ေညေ်ှိမော် မနာြ်လာမည့် တစ်လ 
အတေင်း ြုမ္ပဏီတေင် ပါေင်ေူ အစုေှင်များ အမနြဖင့် 
အမွေမွေအစည်းအမေးြို ဒါရိြု်တာများြ
မခ်မလ့ေှိေည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ပုံစံ တြျ 
မခ်ယူခေင့်ေှိမစေမည်။

၇၈။ ၇၈။

နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေး နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေး

Company’s constitution Amendment

ုမ္ပဏီ
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မူလ ဖေဲ့စည်းပုံ အမြခခံ စည်းမျဉ်းပါ မဖာ်ြပချြ် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ွည့်ေေင်း မဖာ်ြပချြ်

Annual General Meetings shall be held within 
eighteen months from the date of its  
incorporation and thereafter once at least 
in every calendar year not more than fifteen 
months after the holding of last preceding  
Annual General Meeting and place as may be 
determined by the Company in general meeting 
or default of a general meeting being so held, a 
general meeting shall be held in the next month 
following, and may be called by members in 
the same manner, in which meetings are to be 
called by the Directors. 

Annual General Meetings shall be held within 
eighteen months from the date of its  
incorporation and thereafter once at least 
in every calendar year not more than fifteen 
months after the holding of last preceding  
Annual General Meeting and place as may be 
determined by the Company in general meeting 
or default of a general meeting being so held, a 
general meeting shall be held in the next month 
following, and may be called by members in 
the same manner, in which meetings are to be 
called by the Directors. 

နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေးြို ဉပမဒ 
အေ ေတ်မှတ်ွားမော ေင့်မလျာ်ေည့် မည်ေည့် 
မနောတေင် မဆို ြဖစ်မစ (ေိုမ့ဟုတ်) အီလြ် 
ွမောနစ်နည်းပညာြဖင့် မတေ့ ြမင် မခ်ယူ ြျင်းပ 
၍ ြဖစ်မစ ၊ အြခားဆြ်ေေယ်မေး ကြားခံပစ္စည်းများ 
ြဖင့် ြျင်းပ၍ ြဖစ်မစ နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေ
အစည်းအမေးလုပ်ေန် ေမဘာတူညီေည့် မနော
တေင် ြပုလုပ်ခေင့်ေှိမစေမည်။

နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေး 
ြျင်းပေန်မနော

နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေးတေင ်
တြ်မောြ်မကြာင်း  မှတ်တမ်း ယူြခင်း

နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေးြို ဉပမဒ 
အေ ေတ်မှတ်ွားမော ေင့်မလျာ်ေည့် မည်ေည့် 
မနောတေင် မဆို ြဖစ်မစ (ေိုမ့ဟုတ်) အီလြ် 
ွမောနစ်နည်းပညာြဖင့် မတေ့ ြမင် မခ်ယူ ြျင်းပ 
၍ ြဖစ်မစ ၊ အြခားဆြ်ေေယ်မေး ကြားခံပစ္စည်းများ 
ြဖင့် ြျင်းပ၍ ြဖစ်မစ မဆာင်ေေြ်နိုင်ပပီး 
တြ်မောြ်ေူ အစုေှယ်ယာေှင်အားလံုး၏ မြပာဆုိ 
မဆေးမနေးချြ်များြို ြမင်နိုင် ကြားနိုင်စေမ်းေှိပပီး 
ကြားေိခဲ့ပါြ ွိုနှစ်ပတ်လည်အမွေမွေ
အစည်းအမေးြို တြ်မောြ် မကြာင်း မှတ်တမ်း 
မှတ်ယူေမည်။

78. 78.

ြ။

ခ။

Annual General Meeting Annual General Meeting 

အခန်း (၁၁) အပိုဒ်ခေဲ (၇၈) တေင်  ွပ်မံြဖည့်စေြ် 
ြပင်ဆင်ချြ်
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T E L E C O M

မူလ ဖေဲ့စည်းပုံ အမြခခံ စည်းမျဉ်းပါ မဖာ်ြပချြ် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ွည့်ေေင်း မဖာ်ြပချြ်

The Annual General Meeting shall be  convened 
at any appropriate place designated by law or 
hosted by electronic technology or any other 
communications medium.  

The Annual General Meeting shall be  convened 
at any appropriate place designated by law or 
hosted by electronic technology or any other 
communications medium and if the participants 
are able to see and hear the discussions of all 
the shareholders directly, they must record that 
they have attended the Annual General Meet-
ing.  

Venue of the meeting

Attendance at the Annual general meeting

a.

b.

Amendment of the Chapter (11), Section 78 

as following: 
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TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED တေင် ြုမ္ပဏီ၏ ေင်းဖေဲ့မှတ်တမ်းနှင့်ေင်းဖေဲ့
စည်းမျဉ်း ပါ မဖာ်ြပချြ်အတိုင်း လိုြ်နာလျြ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် အတေြ် ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့ေင်
အေစ် ြပန်လည်မေေးချယ်ခန့်အပ်ောတေင် ဒါရိုြ်တာတစ်ဦးအြဖစ် ပါေင်အမေေးချယ်ခံလိုမကြာင်း
အဆိုြပုပါ ေည်။

I, hereby would like to propose to be elected as one of the board member in accordance 

with the TMH Telecom company’s constition for the fiscal year (2020-2021). 

ဒါရိုြ်တာအြဖစ် မေေးခံြခင်း အဆိုြပုလွှာ 

Proposal Form for the election of directors

ေို့
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

.......................................................

ေြ်စေဲ (Date)

အဆိုြပုေူလြ်မှတ်  ....................................................... 
Signature

အဆိုြပုေူအမည်  ....................................................... 
Name

မှတ်ပုံတင်အမှတ် ....................................................... 
NRC/ Passport Number

မနေပ်လိပ်စာ  ....................................................... 
Address  ....................................................... 
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T E L E C O M

ဒါရိုြ်တာအြဖစ် အမေေးခံေန် အဆိုြပုေည့် အစုေှယ်ယာေှင်၏ 

အေည်အချင်းေတ်မှတ်ချြ်များ

Director’s Qualifications

အစုေှယ်ယာအမေအတေြ် အနည်းဆုံး (၇)ေိန်းနှင့်အွြ် ပိုင်ဆိုင်ေမည်ြဖစ်ပပီး ြမန်မာနိုင်ငံ 
ြုမ္ပဏီ ဥပမဒပုဒ်မ ၁၇၅ ပါ အချြ်များြို လိုြ်နာေူ ြဖစ်ေမည်။

Must have a minimum of seven hundred thousand (700,000)  qualified shares and need to 

comply with section (175) of the Myanmar companies Law. 

ေင်းဖေဲ့မှတ်တမ်းတေင် ြပဋ္ဌာန်းွားေည့် ဒါရိုြ်တာအေည်အချင်းနှင့် ြပည့်မီ၍ ေတ်မှတ်စည်းမျဉ်း
 စည်းြမ်းများြို လိုြ်နာေမည်။

Need to meet and comply with all the qualification of the directors described  in the  

Company’s constitution.

အဆိုြပုလွှာနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ေန်းမခါင်စာေင်းမိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ ၊ အြျင့်စာေိတ္တ 
မြာင်းမေန်မကြာင်း ေပ်ြေြ်နှင့် ေဲစခန်းမွာြ်ခံချြ် ပါေှိေမည်။

NRC copy,Form (10) Copy , two passport photos , the regional recommendation letter and 

police recommendation letter must be attached with the proposal form.

ပူးတေဲပါ ြိုယ်မေးမှတ်တမ်းအြျဉ်းတေင် ြပည့်စုံစောြဖည့်စေြ်၍  ြပန်လည်မပးပိုေ့မည်။

Personal Profile form must be attached also. 

TMH  Telecom ရုံးချုပ်ေို ့၁၇-၁၂-၂၀၂၀ ေြ်မန့ ညမန ( ၅:ေ၀)နာေီ မနာြ်ဆုံးွား၍ စာတိုြ်မှ 
ြဖစ်မစ၊ ြုမ္ပဏီ အီး မမးလ် (info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) ြဖင့် ြဖစ်မစ
မပးပိုေ့မည်။

All above mention information need to be sent to TMH Telecom Company’s Head Office by 

post mail or the company’s email (info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) not 

later than 5.00 PM on 17th December,2020.

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ်  
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED ၏ဒါရိုြ်တာ အြဖစ်  

ပါေင်အမေေးခံေူ၏ ြိုယ်မေးမှတ်တမ်းအြျဉ်း

Personal Profile for Director Election

၁။ အမည် 
Name --------------------------------------------------------------

၂။ နိုင်ငံေားစိစစ်မေးြဒ်အမှတ် 
NRC/Passport Number --------------------------------------------------------------

၃။ မမေးေြ္ကောဇ် 
Date of Birth --------------------------------------------------------------

၄။ ပညာအေည်အချင်း 
Education --------------------------------------------------------------

၅။ လူမျ ိုးနှင့်ြိုးြေယ်ေည့်ဘာော 
Race & Religion --------------------------------------------------------------

၆။ အဖအမည် 
Father’s Name --------------------------------------------------------------

၇။ လြ်ေှိမနေပ်လိပ်စာ
Address --------------------------------------------------------------

၈။ ဖုန်းနံပါတ် 
Phone --------------------------------------------------------------

၉။ အီးမမးလ်လိပ်စာ 
Email Address --------------------------------------------------------------

၁၀။ လြ်ေယ်ပိုင်ဆိုင်ွားေည့်  
အစုေှယ်ယာအမေအတေြ် 
Number of Shares holding

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

၁၁။ လုပ်ငန်းအမတေ့အကြု� 
Working Experience --------------------------------------------------------------

အွြ်အမကြာင်းအောပါအချြ်အလြ်များ မှန်ြန်ပါမကြာင်းနှင့် ဒါရိုြ်တာအြဖစ်မေေးချယ်ခံေ
ပါြ လြ်ခံမဆာင်ေေြ်မည် ြဖစ်ပါမကြာင်း ေန်ခံြတိြပုပါေည်။

I hereby admit all the above information is correct and that I will accept it if elected as a  

director. 

လြ်မှတ် (Signature) ....................................................... 

အမည် (Name)   ...................................................... 



Department of Securities Affairs
TMH Telecom Public Company Limited

Eastern Business Center, No.54, 5 Floor, Lay Daung Kan Rd, Thingangyun T/s, Yangon.
Phone: +95 9 457688887 ; Viber: +95 9 457688887     

Email: info@tmhsa@gmail.com , info@tmhtelecom.com
Website: www.tmhtelecom.com

ဆြ်ေေယ်ေန် ( Contact) : 

T E L E C O M


	အစုရှယ်ယာရှင်များ သိရှိရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ
	Important Notice to shareholders
	အခမ်းအနားအစီအစဉ်
	Meeting Agenda
	နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ
	PROXY FORM for ANNUAL GENERAL MEETING
	အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းအတွက် 
	နမူနာ ရှင်းလင်းချက် 
	Sample instruction for Online registration and E-voting
	စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး တွင် ဆွေးနွေး အတည်ပြုမည့် ကိစ္စရပ်များ
	ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်း
	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင် ရွေးခံခြင်းအဆိုပြုလွှာ
	Proposal Form for Director Election
	TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED တွင် ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ပါ ဖော်ပြချက်အတိုင်း လိုက်နာလျက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်အရွေးချယ်ခံလိုကြောင်းအဆိုပြုပါ သည်။
	I, hereby would like to propose to be elected as one of the board member in accordance with the TMH Telecom company’s constition for the fiscal year (2020-2021). 
	အဆိုပြုသူလက်မှတ် 	.......................................................
Signature
	အဆိုပြုသူအမည် 	.......................................................
Name
	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	.......................................................
NRC/ Passport Number
	နေရပ်လိပ်စာ		.......................................................
Address		.......................................................

	.......................................................
	ရက်စွဲ (Date)
	၁။

	MMNRCNo: 
	ENName: 
	OtherPersonName: 
	OtherPersonNRC: 
	ENNRCNo: 
	C1: Yes
	C2: Off
	C3: Off
	C4: Off
	MMName 2: 
	C5: Off
	C8: Off
	C11: Off
	C20: Off
	C23: Off
	C14: Off
	C6: Off
	C9: Off
	C12: Off
	C21: Off
	C24: Off
	C15: Off
	C7: Off
	C10: Off
	C13: Off
	C22: Off
	C25: Off
	C16: Off
	C17: Off
	C18: Off
	C19: Off
	Date: 
	Numbers of Share: 
	Date 2: 
	Name: 
	NRC: 
	NRC 2: 
	Address: 
	Name 2: 
	Profile 1: 
	Profile 2: 
	Profile 3: 
	Profile 4: 
	Profile 5: 
	Profile 6: 
	Profile 7: 
	Profile 8: 
	Profile 9: 
	Profile 10: 
	Profile 11: 


