
 

 1       

Ever Flow River Group Public Company Limited 

ပဉ္စမအကြိမ်မ မာြ် နှစ်ပတ်လည်အမထွေမထွေအစညး်အမေး ဖိတ်ကြားလွှာ 

 

 Ever Flow River Group Public Company Limited ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီေင်ခစံာ စာေင်းေှင်းတမ်းနှင့် စာေင်းစစ်အစီေင်ခံစာများကို အတည်ပြုေန်၊ ဒါရိုက်တာများ 

ရေွေးချယ်တင်ရပမြှောက်ေန်တို့အတွက် ြဉ္စမအကကိမ်ရပမာက် နှစ်ြတ်လည် အရထွရထွ အစည်းအရေးကကီးကုိ 

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားေနက်ကီးဌာနနှင့် အပခားသက်ဆုိင်ော အာဏာြုိင်များ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအား 

လုိကန်ာလျက် Online အသံုးပြု၍ ရအာက်ြါအစီအစဉ်အတုိင်း ကျင်းြပြုလုြ်မည်ပဖစ်ြါ၍ 

အစုေှယ်ယာေှင်များအား Zoom Meeting ပဖင့ ်တက်ရောက်နိင်ုြါေန် ဖိတ်ကကားအြ်ြါသည်။ 

ကျင်းြမည့်ရန့ေက် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ( ၃ ) ေက် (စရနရန့) 

ကျင်းြမည့်အချနိ ် - နံနက် (၁၀:၀၀) နာေီ မှ မွန်းလဲွ (၁၂:၀၀) နာေီ အထိ 

ကျင်းြမည့် ြံုစ ံ  - Zoom Online Meeting 

 Ever Flow River Group Public Company Limited would like to invite the shareholders to 

its 5th Annual General Meeting, which will be convened online, to approve the Annual Report of 

the Board of Directors (BOD) and the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2019-2020, 

and to elect and appoint the members of the Board of Directors. This online meeting will be 

held in accordance with the guidelines and safety rules issued by the Ministry of Health and 

Sports, Myanmar and the relevant authorities. 

Date   - 3rd July, 2021 (Saturday) 

Time   -  10:00 a.m. till 12:00 noon 

Type   - Zoom Online Meeting 
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အစုရှယ်ယာရှင်များ သိရှိရန် လိအုပ်သည့်အချြ်များ 

Important Notice to Shareholders 

၁။ အစည်းအရေး အရကကာင်းကကားစာကုိ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရမလ ၂၄ ေက်ရန့ ေန်ကုန်စရတာ့ အိတ်ချနိ်း (YSX) 
ေှိ အစုေှယ်ယာေှင်များ စာေင်းအေ ရြးြို့မည်ပဖစ်ြါသည်။ 

 The 5th AGM notice will be sent to each shareholder in accordance with the 
Yangon Stock Exchange (YSX) General Shareholder Confirmation list recorded on 24th 
May, 2021. 

၂။ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ြတ်လည်အစီေင်ခစံာနှင့် အစည်းအရေးဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက်များကုိ 
နှစ်ြတ်လည် အရထွရထွ အစည်းအရေး ကျင်းြမည့် ရန့ေက်မတိုင်မီ အစုေှယ်ယာေှင်များ ကကိုတင် 
ဖတ်ရှုနိုင်ရစေန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ website www.efrgroupmyanmar.com  နှင့် Yangon Stock 
Exchange (YSX) website https://ysx-mm.com  တွင် (၄-၆-၂၀၂၁) ေက်ရန့၌ အချနိ်နှင့် တရပြးညီ 
တင်ပြရြးထားမည် ပဖစ်ြါသည်။  

 The annual report and meeting information will be disclosed timely on our 
Company’s website www.efrgroupmyanmar.com  and Yangon Stock Exchange (YSX) 
website https://ysx-mm.com  on 4th June, 2021. 

၃။  ဤအစည်းအရေးဖိတ်စာသည် (၂၄-၅-၂၀၂၁) (နှစ်ြတ်လည် အရထွရထွ အစည်းအရေး 
တက်ရောက်ခင့်ွ ေေှိမည့် အစုေှယ်ယာေှင်အပဖစ် အတည်ပြုမည့်ရန့ေက်, Record Date) ရန့ အစုေှယ်ယာေှင် 
စာေင်းေှိ အစုေှယ်ယာ ြုိင်ဆုိင်ထားသမူျားနှင့်သာ သက်ဆုိင် အကျုံးေင်ြါသည်။ 

 This meeting invitation is eligible for those who are the shareholders as of 24th May, 2021 
(Record Date). 

၄။ အစုေှယ်ယာေှင်များထံ အစည်းအရေးတက်ရောက်ေမည့် Zoom Online Meeting ID နှင့် Password 
ကို SMS နှင့် Email ပဖင့ ် ရြးြို့အရကကာင်းကကားေမည်ပဖစ်ော အစုေှယ်ယာေှင်များ ၏ 
ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းများတွင် မှတ်ြံုတင်ထားသည့် ရနေြ်လိြ်စာ၊ Email နှင့် Mobile 
ဖုန်းနံြါတ်များ မှန်ကန်ေန် လုိအြ်ြါသည်။ 

 Since the Company will send the Zoom Online Meeting ID and Password to Shareholders 
via SMS and Email, the shareholders’ registered address, email and mobile phone numbers on 
Securities Companies are needed to be accurate. 

၅။ အစုေှယ်ယာေှင်များအရနပဖင့် (၁၁-၆-၂၀၂၁) ေက်ရန့ မှ (၂၁-၆-၂၀၂၁) ေက်ရန့ အတွင်း ကုမ္ပဏီ 
Website တွင် ေင်ရောက်၍ Online Registration မှတ်ြံုတင်ပခင်းကုိ ပြုလုြ်နိငု်ြါသည်။ 

 The shareholders can make online registrations on our Website between 11th June, 2021 
and 21st June 2021. 

၆။ သ့ုိပဖစ်ြါ၍ အစုေှယ်ယာေှင်များအရနပဖင့် ရြးြို့သည့် ဖိတ်ကကားလွှာရောက်ေှိချနိ်၌ ဖိတ်စာရြါ်တွင် 
ရဖာ်ပြထားသည့် ရငွရချးသက်ရသခံလက်မှတ်လုြ်ငန်းများ၌ မှတ်တမ်းတင်ထားရသာ အစုေှယ်ယာေှင်၏ 

http://www.efrgroupmyanmar.com/
https://ysx-mm.com/
http://www.efrgroupmyanmar.com/
https://ysx-mm.com/
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Mobile ဖုန်းနံြါတ်အား မှန်/မမှန ်စစ်ရဆးရြးေန်နှင့်၊ Mobile ဖုန်းနံြါတ် ရြးထားပခင်းမေှြိါက၊ (သ့ုိမဟုတ်) 
ကွဲလဲွရနြါက မိမိတ့ုိ၏ Mobile ဖုန်းနံြါတ် အမနှ်များအား +959 889948890, +951 8203715, +951 
8201001 ထံသ့ုိ ၂၈-၆-၂၀၂၁ ေက်ရန့ ရုံးချနိ်အတွင်း ရနာက်ဆံုးထား၍ Message ြုိ့ရြးြါေန် 
ရမတ္တာေြ်ခံအြ်ြါသည်။ 

 We kindly request to all our Shareholders to check whether your Mobile number 
described in the invitation letter is the same with the registered Mobile numbers on Securities 
Companies. If you have not provided the Mobile number or the Mobile number you provided to 
Securities Companies is different from the number described in the invitation letter, please send 
the correct one to +959 889948890, +951 8203715, +951 8201001 not later than 28 June 2021. 

၇။ Online Registration ပဖင့် မှတ်ြံုတင်ေန် အခက်အခဲေိှသည့် အစုေှယ်ယာေှင်များအရနပဖင့် Ever 
Flow River Group Public Company Limited ၏ Department of Corporate Secretary ၏ 
ဖုန်းနံြါတ်ပဖစ်ရသာ +959 407891780 သ့ုိ Viber Phone Number ပဖင့ ် မှတ်ြံုတင်မိတ္တူ (ရေှ့/ရနာက်)၊ 
အမည်၊ မှတ်ြံုတင်အမှတ် နှင့် ဆက်သွယ်ေန် ဖုန်းနံြါတ်တ့ုိကုိ စာတုိရြးြုိ့၍ မှတ်ြံုတင်နိင်ုြါသည်။ Online 
Registration နှင့် ြတ်သက်၍ အရသးစိတ်ကိ ုAppendix A တွင်ရဖာ်ပြထားြါသည်။ Registration လုြ်ေန် 
website link- https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/  

 The shareholders who have difficulty to register online could send NRC (Front/Back) or 
Passport (Copy), Name, NRC or Passport number and Contact number to our Phone number 
+959 407891780 for the registration. Details about the Online Registration is described in 
Appendix A. Website link for online registration-      
https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/  

၈။ အစည်းအရေးတက်ရောက်ေမည့် Zoom Meeting Link ကို ကိုယ်တုိင်မှတ်ြံုတင်ထားရသာ 
အစုေှယ်ယာေှင်များ နှင့် Ever Flow River Group Public Company Limited သ့ုိ Viber Phone Number 
ပဖင့် ရြးြ့ုိမှတ်ြံုတင်ထားရသာ အစုေှယ်ယာေှင်များ၏ အီးရမးလ် (သ့ုိမဟုတ်) မှတ်ြံုတင်ထားရသာ 
ဖုန်းနံြါတ်သ့ုိ (၃၀-၆-၂၀၂၁) ေက်ရန့တွင် ပြန်လည် ရြးြ့ုိရြးမည် ပဖစြ်ါသည်။ 

 Zoom Meeting Link would be sent via email or phone number based on 30th June, 2021 
your registration. 

၉။ အွန်လုိင်းအစည်းအရေးသ့ုိ ကိုယ်တုိင် တက်ရောက်နိငု်ပခင်းမေှြိါက ကုိယ်စား အစည်းအရေးတက် 
ရောက်ေန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Proxy Form for Annual General Meeting) တွင် လုိအြ်ရသာ 
အချက်အလက်များကို ပြည့စ်ုံစာွ ပဖည့စ်ွက်၍ (၂၆-၆-၂၀၂၁) ေက်ရန့  ညရန (၅:၀၀) မတုိင်မီ Ever Flow 
River Group Public Company Limited သ့ုိ စာတုိကမှ် ပဖစရ်စ၊ ကုမ္ပဏီ အီးရမးလ်လိြ်စာ 
(info@efrgroupmm.com)ပဖင့ ်ပဖစ်ရစ  ကကိုတင်ရြးြ့ုိထားေန် လုိအြ်ြါသည်။ 

 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 Ever Flow 
River Group Public Company Limited Head Office by post or email (info@efrgroupmm.com) not 
later than 5:00 p.m. on 26th June, 2021. 

https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/
https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/
mailto:info@efrgroupmm.com
mailto:info@efrgroupmm.com
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၁၀။ အွန်လုိင်းပဖင့ ် မဲရြးေန်အတွက် E-Voting Link ကို ကိုယ်တုိင်မှတ်ြံုတင်ထားရသာ 

အစုေှယ်ယာေှင်များ နှင့် Ever Flow River Group Public Company Limited ကုမ္ပဏီသ့ုိ Viber Phone 
Number ပဖင့ ်ရြးြ့ုိမှတ်ြံုတင်ထားရသာ အစုေှယ်ယာေှင်များ၏ အီးရမးလ် (သ့ုိမဟုတ်) မှတ်ြံုတင်ထားရသာ 
ဖုန်းနံြါတ် သ့ုိ ပြန်လည် ရြးြို့ရြးမည် ပဖစ်ြါသည်။  Online Voting နှင့်ြတ်သက်၍ အရသးစိတ်ကိ ု
Appendix B တွင်ရဖာ်ပြထားြါသည်။ Online Voting ရြးေန် link- https://registration-
voting.efrgroupmyanmar.com/online-voting  

 E-Voting link for Online Voting would be sent to registered shareholders (shareholders 
who registered via Viber or email for Online-Voting) via email or registered phone number. 
Details about the Online Voting is described in Appendix B. Link for online voting- 
https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/online-voting  

၁၁။ အစုေှယ်ယာေှင်များအရနပဖင့် ရမးပမန်းအကကံပြုလိသုည့် အချက်အလက်များေိှြါက Ever Flow River 
Group Public Company Limited ၏ Email လိြ်စာ ပဖစ်ရသာ info@efrgroupmm.com သ့ုိ အီးရမးလ် 
ပဖင့်လည်းရကာင်း၊ စာတုိကမှ် တဆင့် ေန်ကုနရ်ုံးချုြ်သ့ုိရသာ်လည်းရကာင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွနလ် (၂၈) ေက်ရန့ 
ညရန (၅: ၀၀) နာေီ ရနာက်ဆံုးထား၍ ရြးြ့ုိေန ်လုိအြ်ြါသည်။ 

 For any questions and comments, please send to Ever Flow River Group Public Company 
Limited Head Office by post or email info@efrgroupmm.com not later than 5:00 p.m. on 28th 
June, 2021. 

 

 

 

 

        Board of Directors 

        Ever Flow River Group Public Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

ပဉ္စမအကြိမမ် မာြ် နှစ်ပတ်လည ်အမထွေမထွေအစညး်အမေးတွေင် မ ွေးမနွေးအတည ်ပုရန် 

ြိစ္စရပ်များ 

 

Ever Flow River Group Public Company Limited ၏ ြဉ္စမအကကိမ်ရပမာက် နှစ်ြတ်လည် 

အရထွရထွအစည်းအရေးတွင် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ကိစ္စေြ်များကို ရဆွးရနွးဆံုးပဖတ်မည် ပဖစြ်ါသည်။ 

https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/online-voting
https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/online-voting
https://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/online-voting
mailto:info@efrgroupmm.com
mailto:info@efrgroupmm.com
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The following topics will be discussed at Ever Flow River Group Public Company Limited’s 5th 

Annual General Meeting. 

 
၁။ ၂၀၁၉ Mini Budget ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ 
နှစ်ချုြ်စာေင်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးေှင်းတမ်းများကုိ အတည်ပြုေန်။ 
 To approve the Audited Financial Statements of 2019 Mini-Budget Financial Year and 
2019-2020 Financial Year 
 
၂။ ၂၀၁၉ Mini Budget ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖဲွ့ 
အစီအေင်ခစံာကိ ုအတည်ပြုေန်။ 
 To approve the Directors’ Report of 2019 Mini-Budget Financial Year and 2019-2020 
Financial Year 
 
၃။ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖဲွ့ေင်များ အလှည့်ကျတာေန်ထမ်းရဆာင်ပခင်း နှင့် 
ပြနလ်ည်ရေွေးချယ်ခန့အ်ြမ်ှုကို အတည်ပြုေန်။ 

 (က) ဦးရကျာ်လွင်ဦး 

 (ခ)  ဦိိးရမာင်ရမာင်ဦး 

 (ဂ)  ရဒါ်ခင်ဆံု 

 To approve the re-election of BOD members for 2020-2021 Financial Year 

 (A) U Kyaw Lwin Oo 

 (B) U Maung Maung Oo 

 (C) Daw Khin Sone 

၄။ FAMAT Group အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြင်ြစာေင်းစစ်အပဖစ်ခန့အ်ြ်မှုကိ ု
အတည်ပြုေန်။ 

 To appoint FAMAT Group as the independent audit firm for the 2020-2021 Financial Year 

 

Ever Flow River Group Public Company Limited 

ပဉ္စမအကြိမမ် မာြ် နှစ်ပတ်လညအ်မထွေမထွေအစညး်အမေး 

အခမ်းအနားအစီအစဉ် 

 

အစီအစဉ် (၁): 10:00 a.m. အစည်းအရေးစတင်ရကကာင်း ရကကညာပခင်း။ 

  Commencement of AGM 
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အစီအစဉ် (၂): 10:01 a.m. ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ေင်များအား မိတ်ဆက်ရြးပခင်း။ 

  Introduction of BOD members 

အစီအစဉ် (၃): 10:10 a.m. အစည်းအရေးသဘာြတိမှ အဖင့်ွအမှာစကား ရပြာကကားပခင်း။ 

  Welcome Speech by the Chairman of the AGM 

အစီအစဉ် (၄): 10:20 a.m. အမှုရဆာင်ဥက္ကဋ္ဌမှ လုြ်ငန်းအရကကာင်း ေှင်းလင်းတင်ပြပခင်း။ 

  Business Presentation by Group CEO 

အစီအစဉ် (၅): 10:30 a.m. ပြင်ြစာေင်းစစ်မှ စာေင်းစစ်အစီအေင်ခစံာအား ဖတ်ကကားတင်ပြပခင်း 

  Audited Statement by External Auditor 

အစီအစဉ် (၆): 11:00 a.m. အပမတ်ရေစုနှင့်ြတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေးဒါရုိက်တာမှ ေှင်းလင်းတင်ပြပခင်း 

  Explanation by Finance Director regarding Dividend 

အစီအစဉ် (၇): 11:05 a.m. ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အတည်ပြု အခရကကးရငွကို ရကကညာပခင်း။ 

  Announcement of Approved Directors’ Remuneration 

အစီအစဉ် (၈): 11:10 a.m. ဒါရိုက်တာအသစ်ခန့အ်ြပ်ခင်းနှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနစ်ှ အတွက ် ရေွေးချယ် 

ခန့်အြ်ခေံသည့ ်ဒါရုိကတ်ာအဖွဲ့ေင်များ၏ အမည်စာေင်း ရကကညာပခင်း။ 

  Appointment of New Member of the Board and Announcement of 

Elected Board of Directors List for 2020-2021 Financial Year 

အစီအစဉ် (၉): 11:15 a.m. လွတ်လြ်ရသာ ဒါရိုက်တာ (၃)ဦး၏ အမည်စာေင်း ရကကညာပခင်း။ 

  Announcement of Independent Directors 

အစီအစဉ် (၁၀): 11:16 a.m. အရမး အရပဖ ကဏ္ဍ 

  Q&A Section 

အစီအစဉ် (၁၁): 11:30 a.m. အဆိုပြုထားရသာ ဆံုးပဖတ်ချက်များအား အစည်အရေးသဘာြတိက 

တင်ပြပခင်း။ 

  Submission of proposed Resolutions to the Chairman of the AGM 

အစီအစဉ် (၁၂): 11:35 a.m. ရခတ္တနားချနိ် 

  Break Time 

အစီအစဉ် (၁၃): 11:40 a.m. အစည်းအရေးသဘာြတိမှ ဆံုးပဖတ်ချက်များ၏ မဲေလဒ်များကုိ ရကကညာပခင်း။ 

  Announcement of Voting Results by the Chairman of the AGM 

အစီအစဉ် (၁၄): 11:45 a.m. ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနစှ်အတွက ်ပြင်ြစာေင်းစစ် ခန့်အြ်ပခင်းကို ရကကညာပခင်း။ 
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  Announcement of External Auditor Appointment for 2020-2021 

Financial Year 

အစီအစဉ် (၁၅): 11:50 a.m. နိဂုံးချုြ်စကား ရပြာကကားပခင်းနှင့် နှစ်ြတ်လည်အရထွရထွအစည်းအရေး 

ရအာင်ပမင်စွာ ကျင်းြပြီးဆံုးရကကာင်း ရကကညာပခင်း။ 

  Declaration of the Completion of 5th AGM and Closing Remarks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နှစ်ပတ်လည် အမထွေမထွေအစည်းအမေးတြ်မရာြ်ရန် မဲမပးခွေင့်  

ြိုယ်စားလှယ်လွှစဲာပုံစံ 

Proxy Form for Annual General Meeting 

 



 

 9       

 Ever Flow River Group Public Co., Ltd. ၏ အစုေှယ်ယာေှင် တစ်ဦးပဖစ်သူ ကျွနု်ြ် 

......................................... နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် .............................................. ကုိင်ရဆာင်သူ 

သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ ် ၊ ဇူလုိင်လ ( ၃ ) ေက်ရန့ (စရနရန့) နံနက ် (၁ေးေ၀) နာေီတွင် ကျင်းြ ပြုလုြ်မည့ ် Ever 

Flow River Group Public Co., Ltd. ၏ ြဉ္စမအကကိမ်ရပမာက် နှစ်ြတ်လည် အရထွရထွအစည်းအရေးတွင် 

မဲဆန္ဒ ရြးခွင့်ေှိသူ၊ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအြ်ပခင်းခံေသူအပဖစ် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ြုဂ္ဂိုလ်အား 

ရေွေးချယ်ခန့်အြ်ြါသည်။ 

 I/We……………………………NRC/Passport/Register Number……………………….of 

being (a) holder (s) of Ordinary Share of the Ever Flow River Group Public Company Limited 

hereby appoint the following mentioned person as my/our proxy to attend, represent and vote 

for me/us and on my/our behalf at the 5th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be 

convened on 3rd July, 2021 and at any adjournment thereof.   

 

အကွက်အတွင်း အမနှ်ပခစ၍် ရေွေးချယ်ြါ။ 

Please tick the          for your vote 

ရအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ် (၂) ဦးမှ တစ်ဦးဦး (သ့ုိမဟုတ်) အပခားရသာ ြုဂ္ဂိုလ်အား ရေွေးချယ်ခငွ့်ေှိသည်။  

 

ဦးရကျာ်လွင်ဦး (ဥက္ကဋ္ဌ)     အပခားြုဂ္ဂိုလ်ပဖစ်လျှင် 

U Kyaw Lwin Oo (Chairman)                                       If any other person as proxy 

ဦးရမာင်ရမာင်ဦး (ဒုဥက္ကဋ္ဌ)    အမည် (Name)    

U Maung Maung Oo (Vice-Chairman)                           …………………………………. 

ရဒါ်ခင်ဆံု (ဘဏ္ဍာရေးဒါရုိကတ်ာ)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ် 
Daw Khin Sone (Finance Director)   (NRC/Passport Number) 

       ………………………………….. 

   

  

မှတ်ချြ် 

Notes: 

 

၁။ အစုေှယ်ယာေှင်သည် ကုိယ်စားလှယ်ခန့်အြ်၍ အစည်းအရေးသ့ုိ တက်ရောက်ရစခွင့်ေှိသည။် 

√ 
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    A shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him or her at        

 the AGM. 

 

၂။ ကုိယ်စားလှယ်သည် အစုေှယ်ယာေှင်ပဖစ်ေန် မလိုအြ်ြါ။ 

    A proxy need not to be a shareholder. 

 

၃။ ကုိယ်စားလှယ်တက်ရောက်မည့် အစုေှယ်ယာေှင်များ အရနပဖင့် ကုိယ်စားလှယ်လွှဲစာတွင် 

ပြည့်စုံစာွ ပဖည့်စွက်၍ အစည်းအရေး ကျင်းြမည့် ရန့ေက်မတုိင်မီ (၂၆-၆-၂၀၂၁) ေက်ရန့ (၅:၀၀) 

နာေီ ရနာက်ဆုံးထား၍ စာတိက်ုမတှဆင့် EFR Group Public Co., Ltd. 

ရုံးချုြသ့ုိ်ရသာ်လညး်ရကာင်း၊ email လိြ်စာ ပဖစ်ရသာ info@efrgroupmm.com  သ့ုိ အီးရမးလ်ပဖင့် 

ရသာ်လညး်ရကာင်း ရြးြို့ေန် လိုအြ်ြါသည။် 

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

back to EFR Group Public Co., Ltd.’s Head office by post mail or email 

(info@efrgroupmm.com) not later than 5.00 p.m. on 26th June, 2021. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 Appendix (A)  

       Sample Online Registration for Individuals 

mailto:info@efrgroupmm.com
mailto:info@efrgroupmm.com


 

 11       

 

 
     

    Sample Online Registration for Organizations 
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Appendix B 

         Sample Online Voting Form 
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သ့ုိ 

 Ever Flow River Group Public Co., Ltd. 

  ေက်စွ။ဲ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွနလ် (         ) ေက်။ 
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ဒါရုိြတ်ာအဖွေဲ့ေင်အ ဖစ် ပါေင်အမရွေးခံရန် အ ုိ ပုလွှာ 

Proposal Form for the Election of Directors 

 

 Ever Flow River Group Public Co., Ltd. တွင် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ဖဲွ့စည်းြုံ အရပခခံစည်းမျဉ်းကုိ 

လုိကန်ာလျက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနစှ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ေင်သစ်များ ပြန်လည်ရေွေးချယ်ခန့အ်ြေ်ာတွင် 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ေင်တစ်ဦးအပဖစ် ြါေင်အရေွေးအချယ်ခလုိံရကကာင်း အဆိုပြုြါ သည်။ 

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

accordance with the Ever Flow River Group Public Co., Ltd.’s constitution for the 2020-2021 

fiscal year. 

 

 အဆိုပြုသူလက်မှတ် ------------------------------ 

 Signature 

 

 အဆိုပြုသူအမည် ------------------------------ 

 Name 

 

 မှတ်ြံုတင်အမှတ် ------------------------------ 

 NRC/Passport Number 

 

 ရနေြ်လိြ်စာ ------------------------------ 

 Address 

 

 

 

ဒါရုိြတ်ာအ ဖစ် အမရွေးခရံန် အ ို ပုနုိင်သည့် အစုရှယ်ယာရှင်၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချြ်များ 

Director’s Qualifications 
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၁။ အစုေှယ်ယာအရေအတွက် (၂၅၀,၀၀၀) နှင့်အထက် ြုိင်ဆုိင်ေမည်ပဖစပ်ြးီ ပမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ 

ဥြရဒ(၂၀၁၇) ြုဒ်မ ၁၇၅ ြါအချက်များကုိလုိကန်ာနိုင်သူ ပဖစေ်မည်။ 

 Must have a minimum of two-hundred and fifty thousand (250,000) qualified shares and 

need to comply with Section (175) of the Myanmar Companies Law. 

 

၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖဲွ့စည်းြုံအရပခခံစည်းမျဉ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဒါရိုက်တာအေည်အချင်းနှင့် ပြည့်မီ၍ 

သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လုိကန်ာနိုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

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

Company’s constitution. 

 

၃။ အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူ မှတ်ြံုတင်မိတ္တူ၊ သန်းရခါင်းစာေင်းမိတ္တူ၊ ဓာတ်ြံု (၂)ြံု ြါေှိေမည်။ 

 NRC Copy, Form (10) Copy and two Passport Photos must be attached with the 

Proposal Form. 

 

၄။ ြူးတဲွြါ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းတွင် ပြည့်စုံစွာ ပဖည့စ်ွက်၍ ပြနလ်ည်ရြးြို့ေမည်။ 

 Personal Profile Form must be attached also. 

 

၅။ ၁-၇-၂၀၂၁ ေက်ရန့ (ကကာသြရတးရန့) ညရန (၄:၃၀) နာေီထက ်ရနာက်မကျဘဲ စာတုိကမှ်ပဖစ်ရစ 

EFR Group Public Co., Ltd. ၏ E-mail info@efrgroupmm.com သ့ုိ ရြးြ့ုိေမည်။ 

 All above mentioned information need to be sent to Ever Flow River Group Public Co., 

Ltd.’s Head Office by post or email (info@efrgroupmm.com) not later than 4:30 p.m. on 

1st July 2,021. 

  

 

 

 

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. 

mailto:info@efrgroupmm.com
mailto:info@efrgroupmm.com
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွေြ် ဒါရုိြတ်ာအ ဖစ် ပါေင်အမရွေးခံလုိသူ၏ 

ြိုယ်မရးမှတ်တမ်းအြျဉ်း 

Personal Profile for Director Election 

 

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

 Name 

 

၂။ နိုင်ငံသားမှတ်ြံုတင်အမှတ် - -------------------------------------------- 

 NRC/Passport Number 

 

၃။ ရမွးသက္ကောဇ ် - -------------------------------------------- 

 Date of Birth 

 

၄။ ြညာအေည်အချင်း - -------------------------------------------- 

 Education 

 

၅။ လူမျ ိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - -------------------------------------------- 

 Race & Religion  

 

၆။ အဘအမည် - -------------------------------------------- 

 Father’s Name 

 

၇။ လက်ေိှရနေြ်လိြ်စာ - -------------------------------------------- 

 Address  -------------------------------------------- 

 

၈။ ဆက်သွယ်ေန် ဖုန်းနံြါတ် - -------------------------------------------- 

 Phone Number 

 

၉။ အီးရမးလ်  -------------------------------------------- 

 Email Address 

 

၁၀။ ေယ်ယူထားသည့် အစုေှယ်ယာလက်မှတ် - -------------------------------------------- 
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 အမတ်ှနှင့ ်အရေအတွက်  -------------------------------------------- 

 Number of Shares Holding 

 

၁၁။ ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းအရတွ့အကကုံ - -------------------------------------------- 

 Working experience    -------------------------------------------- 

 

အထက်ရဖာ်ပြြါ အရကကာင်းအောများမှာ မှန်ကန်ြါရကကာင်းနှင့် ဒါရုိကတ်ာအပဖစ် ရေွေးချယ်ခေံြါက 

လက်ခရံဆာင်ေွေက်မည်ပဖစ်ရကကာင်း ေနခ်ံကတိပြုြါသည်။ 

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

director. 

 

 

                 လက်မှတ် (Signature)……………………………… 

                                                                  အမည ်(Name)……………………………………… 
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ဒါရိုြ်တာများ  ပန်လည်မရွေးချယ်ခန့်အပ် ခင်း 

 

 ကုမ္ပဏီ၏ ဖဲွ့စည်းြုံ အရပခခံစည်းမျဉ်း အခန်း(၁၅)၊ အြုိဒ် ၁၂၈ တွင် သတ်မှတ်ရဖာ်ပြချက်အေ 

ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ြတ်လည်အရထွရထွအစည်းအရေးတုိင်းတွင် ယင်းကာလ၌ ရဆာင်ေွေက်ရနရသာ ဘုတ်အဖဲွ့ 

၏ သံုးြံုတစ်ြံု သ့ုိမဟုတ် အကယ်၍ အရေအတွက်သည် သံုးနှင့်စား၍ မပြတ်လျှင် အနီးစြ်ဆံုး 

သံုးြံုတစ်ြံုပဖစ်ရသာ ဘုတ်အဖဲွ့၏ အရေအတွက်သည် နှုတ်ထွက်ရြးေမည် ပဖစ်သည်။ 

 ယခုနှစအ်တွက် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ဒါရိုက်တာများကုိ အလှည့်ကျတာေန်ထမ်းရဆာင်ပခင်းအတွက် 

ပြနလ်ည်ခန့အ်ြမ်ည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 (က) ဦးရကျာ်လွင်ဦး 
 (ခ) ဦးရမာင်ရမာင်ဦး 
 (ဂ) ရဒါခင်ဆံု 
 (ဃ) ဦးမင်းစိန် (သီးပခားလွတ်လြ်ရသာ ဒါရိုက်တာ) 
 (င ) ရဒါ်လှပမင့် (သီးပခားလွတ်လြ်ရသာ ဒါရိုက်တာ) 
 (စ ) ရဒါ်လှသိဂီ (သီးပခားလွတ်လြ်ရသာ ဒါရိုက်တာ) 

 

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-elect and appoint by rotation for this year are: 

(a)   U Kyaw Lwin Oo 

(b)   U Maung Maung Oo 

(c) Daw Khin Sone 

(d) U Min Sein  (Independent Non-Executive Director) 

(e) Daw Hla Myint  (Independent Non-Executive Director) 

(f) Daw Hla Theingi (Independent Non-Executive Director) 

 


