ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ
အမအကိမ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝး၌ အတည်ြပခဲ့သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များအား
အသိေပးေကညာြခင်း
ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများှင်သ
့ က်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်၏ ဒါိုက်
တာအဖွဲသည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်ေနစွဲြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားေသာ အမအကိမေ
် ြမာက် ှစ်ပတ်
လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ေဆာင်ရက်မည့်ကိစများ အသိေပးေကညာချက်တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်
ြပထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆံုးြဖတ်ချက်များအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်ေနတင
ွ ် ြပလုပခ
် ဲ့ ေသာ
ကုမဏ
 ီ၏

ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်

အစုရှယ်ယာရှင်များမှ

သေဘာတူဆံုးြဖတ်ခဲ့

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
သာမန်ဆံုးြဖတ်ချက်များ
၁။

ကုမဏီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ဘာေရးရှင်းတမ်းှင့် ဒါိုကတ
် ာအဖွဲ

ရလာဒ်
အတည်ြပသည်။

အစီရင်ခံစာအား အတည်ြပရန်။
၂။

ကုမဏ
 ီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ကုမဏ
 ီမအ
ှ ဆိုြပထားေသာ

အတည်ြပသည်။

အြမတ်ေဝစုအား အတည်ြပရန်။
၃။

ကုမဏီ၏ ဒါိုကတ
် ာအဖွဲအတွက် ဒါိုကတ
် ာအဖွဲဝင်များအား

အတည်ြပသည်။

ေရးချယ်ခန်အပ်ရန်င
ှ ့် ဒါိက
ု တ
် ာအဖွဲမှ ခန်အပ်ရန်အဆိုြပထားသည့်
လွတ်လပ်ေသာဒါိက
ု ်တာများကို အတည်ြပရန်။
ေရးချယ်ြခင်းခံရသည့် ဒါိုကတ
် ာများမှာ ဦးသိမ်းေဝ၊ ဦးြမင့ေ
် ဇာ်၊ ဦးသူရိန်ေအာင်၊ ေဒေအးေအးေအာင်
ခန်အပ်ြခင်းခံရသည့် လွတလ
် ပ်ေသာ ဒါိုကတ
် ာများမှာ ပါေမာက ေဒါက်တာေအာင်ထွန်းသက်၊ ဦးေအာင်ွန် ၊ ဦးတိုးေအာင်ြမင့်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာေရးှစ်အတွက် တာဝန်ယူမည့် ဒါိုကတ
် ာအဖွဲဝင်များမှာ ၁။ ဦးဝင်းေအာင်
၂။ ဦးသိမ်းေဝ
၃။ ဦးခင်ေမာင်ေအး
၄။ ပါေမာကေဒါက်တာေအာင်ထွန်းသက်
၅။ ဦးေအာင်ွန်
၆။ ဦးတိုးေအာင်ြမင့်
၇။ ဦးထွန်းလွင်
Page | 1

၈။ ေဒါက်တာာဏ်သစ်လင
ိ ်
၉။ ဦးတင်ေမာင်လိင်
၁၀။ ဦးြမင့ေ
် ဇာ်
၁၁။ ဦးသူရိန်ေအာင်
၁၂။ ဦးမင်းဦး
၁၃။ေဒေအးေအးေအာင်
၄။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစအ
် တွက် ကုမဏ
 ီ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ်

အတည်ြပသည်။

ဝင်းသင်ှငအ
့် ဖွဲစာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အြဖစ်ြပန်လည်ခန်အပ်ြခင်းှင့်
အခေကးေငွများအား အတည်ြပရန်။
၅။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ဒါိုက်တာအဖွဲဆုေကးအား အသားတင်

အတည်ြပသည်။

အြမတ်၏ (၁) ရာခိင
ု ်န်းကို ကုမဏီ၏ ဒါိုကတ
် ာအဖွဲဝင်များအားခွေ
ဲ ဝေပးရန်။

ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးအပီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၃၀-၃-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့
သည့် ကုမဏ
 ီ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲ (၁/၂၀၂၁-၂၀၂၂) ၏ အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ဒါိုက်တာများအား ပူးတွဲပါ ရာထူးများအတိုငး် တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်(က)

ဦးဝင်းေအာင်

ဥက

(ခ)

ဦးသိမ်းေဝ

ဒုတိယဥက

(ဂ)

ဦးခင်ေမာင်ေအး

ဒုတိယဥက

(ဃ)

ပါေမာကေဒါက်တာေအာင်ထွန်းသက်

လွတ်လပ်ေသာဒါိုကတ
် ာ

(င)

ဦးေအာင်ွန်

လွတ်လပ်ေသာဒါိုကတ
် ာ

(စ)

ဦးတိုးေအာင်ြမင့်

လွတလ
် ပ်ေသာဒါိုကတ
် ာ

(ဆ)

ဦးထွန်းလွင်

ဒါိုကတ
် ာ/Board Secretary

(ဇ)

ေဒါက်တာာဏ်သစ်လိင်

ဒါိုက်တာ

(ဈ)

ဦးတင်ေမာင်လိင်

ဒါိုကတ
် ာ

(ည)

ဦးြမင့်ေဇာ်

မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ

(ဋ)

ဦးသူရိန်ေအာင်

ဒါိုက်တာ
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(ဌ)

ဦးမင်းဦး

ဒါိုက်တာ

(ဍ)

ေဒေအးေအးေအာင်

ဒါိုက်တာ

ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟုးိ ဒင်းပက်ဘလစ် အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်သည် ှစ်
ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ြပခဲ့သည့်အတိုငး် အစုရှယ်ယာ
တစ်စုလင် အြမတ်ေဝစု (၁၈၀) ကျပ်အား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၇) ရက်ေနမှ စတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များ
သို ထုတ်ေဝေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လိုင်စင်ရေငွေချး သက်ေသခံလက်မှတ်ကုမဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များအေနြဖင့်
အဆိုပါ အြမတ်ေဝစုကုိ မိမိတိုစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေငွေချးသက်ေသခံကုမဏီများထံမှ တဆင့်လက်ခံ
ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွေချး သက်ေသခံ လက်မတ
ှ ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားြခင်းမရှိေသးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်
များကို မိမိတိုအြမတ်ေဝစုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲအသီးသီးများမှတဆင့် Pay-Order Cheque “P.O.
Cheque" ြဖင့်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုတ်ယူရမည့် ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို ထပ်မံေကညာေပးသွား မည်
ြဖစ်ပါသည်။

ထွန်းလွင်
Board Secretary
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Date:

March 31, 2021

Resolutions Passed at the 8th Annual General Meeting held on 30th March 2021
The Board of Directors of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.,Ltd wishes to
announce that the following resolutions, which were specified in the Notice of the Annual
General Meeting (“AGM”) dated 1st March 2021, were duly passed at the Company’s AGM
held on 30th March 2021.
Ordinary Resolutions
Result
1. To approve the Company’s FY 2019-2020 financial statements and

Passed

Director’ Report
2. To approve the Company’s proposed dividend for FY 2019-2020

Passed

3. To elect Directors to the Company’s Board of Directors and

Passed

to confirm the Independent Directors proposed to be appointed by the BOD
Elected Directors – U Theim Wai, U Myint Zaw, U Thurane Aung,
Daw Aye Aye Aung
Appointed Independent Directors – Prof. Dr. Aung Tun Thtet, U Aung Nyunt,
U Toe Aung Myint
FY 2021-2022, Board of Directors are stated as below:
1. U Win Aung
2. U Theim Wai
3. U Khin Maung Aye
4. Prof. Dr. Aung Tun Thet
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5. U Aung Nyunt
6. U Toe Aung Myint
7. U Tun Lwin
8. Dr. Nyan Thit Hlaing
9. U Tin Maung Hlaing
10. U Myint Zaw
11. U Thurane Aung
12. U Min Oo
13. Daw Aye Aye Aung
4. To re-appoint Win Thin and Associates as the Company’s auditors

Passed

and to approve the Auditors Fees for FY 2021-2022
5. To approve and distribute 1% of profit attributable to equity before

Passed

BOD Bonus to members of the Board as at 30th September 2020

As per the BOD meeting , dated 30th March 2021 of MTSH Board of Directors (1/20212022), held subsequently after AGM, the following directors have been appointed with
respective positions.
(A)

U Win Aung

Chairman

(B)

U Theim Wai

Vice-President

(C)

U Khin Maung Aye

Vice-President

(D)

Prof. Dr. Aung Tun Thet

Independent Director

(E)

U Aung Nyunt

Independent Director

(F)

U Toe Aung Myint

Independent Director
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(G)

U Tun Lwin

Director /Board Secretary

(H)

Dr. Nyan Thit Hlaing

Director

(I)

U Tin Maung Hlaing

Director

(J)

U Myint Zaw

Managing Director

(K)

U Thurane Aung

Director

(L)

U Min Oo

Director

(M)

Daw Aye Aye Aung

Director

The Company also wishes to announce that the dividend of Ks. 180 per share, as approved
by the shareholders at the AGM, shall be paid to shareholders beginning on 7th April 2021.
Shareholders who have opened an account with a licensed securities company will receive
the dividend via their securities companies. Shareholders who have not yet to open a
securities account, will receive their dividend via a pay-order cheque “P.O. cheque” at
respective bank branches which will be announced in detail later.

Tun Lwin
Board Secretary
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