ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်အတွက် အဆိုြပထားသည့် အြမတ်ေဝစု၊
အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့်ရရှိမည့်အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ် အတည်ြပမည့်ရက်ှင့် အြမတ်ေဝစုခံစားခွင်မ
့ ရှိေသာ
အစုရယ
ှ ်ယာဝယ်ယူသည့်ရက်တိုအား အသိေပးေကညာြခင်း
ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ် အများှင်သ
့ က်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်မှ ၂၀၂၁
ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေနတွင် ကုန်ဆံုးသည့် ဘာှစ်အတွက် အဆိုြပအြမတ်ေဝစုပမာဏကို
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၀ ) ရက်တွင် ကျင်းပြပလုပ်သည့် ဒါိုက်တာအဖွဲအစည်းအေဝးမှ သာမန် အစု
ရှယ်ယာတစ်စုလင် ကျပ် (၁၀၀) န်းခွဲေဝရန် ဆံုးြဖတ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လ ( ၂၃ ) ရက်ေနတွင် Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ပျံှံမကုိ တားဆီးိုငရ
် န်အတွက် လူမေရး
အကွာအေဝး လမ်းန်ချက်များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် အြခားသက်ဆိုငရ
် ာအာဏာပိုငမ
် ျား၏ လမ်း
န်ချက်များှင်အ
့ ညီ အွန်လိုငး် အသံုးြပ၍ ကျင်းပြပလုပ်ရန် ရည်ရယ်ထားသည့် နဝမအကိမ်ေြမာက်
ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွငလ
် ည်း အစုရှယ်ယာရှငမ
် ျားအား အဆိုပါ အြမတ်ေဝစုပမာဏ
ကို ခွဲေဝေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ် အများှင်သ
့ က်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်အေနြဖင့်
အဆိုပါအြမတ်ေဝစုခံစားခွင့်ရှိသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေနအထိ
အေရာင်းအဝယ်ြပလုပ်ထားပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၄) ရက်ေနတွင် အြမတ်ေဝစုခံစားခွင်ရ
့ ရှိမည့်
အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ် အတည်ြပမည့်ရက် (Record Date) ေနတွင်ရှိေသာ အစုရှယ်ယာရှငစ
် ာရင်းအရ
သတ်မတ
ှ ်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
အစုရှယ်ယာရှင်များထံ

အြမတ်ေဝစုခွဲေဝေပးမည့်ေနကို

နဝမအကိမ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်

အေထွေထွ

အစည်းအေဝးကျင်းပပီးသည့်ေန က်တင
ွ ် အသိေပးေကညာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေနတွင် ကုန်ဆံုးေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးှစ်၏ ဘာေရး
ရှင်းတမ်းများကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက် (ကာသပေတးေန)တွင် ထုတြ် ပန်ေကညာသွားမည်
ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။
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၂၀၂၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ကုန်ဆံုးသည့် ဘာှစ်အတွက် အြမတ်ေဝစုခွဲေဝြခင်း
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်တင
ွ ်
ကုန်ဆံုးသည့် ဘာှစ် အတွက်
အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့်ရရှိရန်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်

အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့်မရှေ
ိ သာ

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက်

အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့်ရရှိမည့်

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်

အစုရှယယ
် ာတစ်စုအတွက် အြမတ်ေဝစု

ကျပ် ၁၀၀

ေန က်ဆံုးဝယ်ယူရမည့ေ
် န

(အဂါေန)

အစုရှယယ
် ာဝယ်ယူသည့်ရက်

(ဗုဒဟူးေန)

အစုရှယယ
် ာရှင်အြဖစ်အတည်ြပမည့် ရက်

(ေသာကာေန)

စုစုေပါင်း အြမတ်ေဝစုခေ
ွဲ ဝသည့်

ကျပ်သန်းေပါင်း ၃,၈၉၂.၉၁၅

ပမာဏ

အြမတ်ေဝစုထတ
ု ်ေပးမည့်ရက်

ထပ်မံေကညာပါမည်။

* အြမတ်ေဝစုခံစားခွင်မ
့ ရှိေသာအစုရှယ်ယာဝယ်ယသ
ူ ည့်ရက် (Ex-dividend Date) ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်
စေတာ့အိပ်ချိန်းမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရင်းရှင်းြခင်းှင့် ေပးေချြခင်းဆိုငရ
် ာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (T+3
Settlement) အရ အြမတ်ေဝစုရရှိရန်အတွက် ေန က်ဆံုးဝယ်ယူရမည့်ေနရက်သည် အြမတ်ေဝစုခံစားခွင့်
ရရှိမည့် အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ်အတည်ြပမည့်ရက် (Record Date) မတိုငမ
် ီ (၃)ရက် ြဖစ်ရပါမည်။ အြမတ်
ေဝစုခံစားခွင်ရ
့ ရှိမည့် အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ် အတည်ြပမည့်ရက် (Record Date) မတိုငမ
် ီ အလုပ် ဖွင့်သည့်
ေရှ(၂)ရက်မစ
ှ ၍ အစုရှယ်ယာဝယ်ယူပါက အဆိုပါအစုရှယ်ယာအား ဝယ်ယူသသ
ူ ည် ယခုအဆို ြပထား
သည့် အြမတ်ေဝစုကို ခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
** အြမတ်ေဝစုခံစားခွင်ရ
့ ရှိမည့် အစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ်အတည်ြပမည့်ရက် (Record Date) ဆိုသည်မှာ
အဆိုပါေနရက်တွင် အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်း၌

မှတ်တမ်းဝင်ေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များသည် အစုရှယ်ယာ

ရှင်ရရှိမည့်အခွင်အ
့ ေရးများ (အြမတ်ေဝစုှင့် ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် မဲေပးခွင်)့ ကို ရ
ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။
"Record Date" ၏ အဓိပာ ယ်အားပိုမိုသိရှိန းလည်ိုငရ
် န် YSX ၏ ရှင်းလင်းချက်ကုိ https://ysxmm.com/en/notice-27062016_01/ တွငဖ
် တ်ိုင်ပါသည်။

ထွန်းလွင်
Board Secretary
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Date: December 21, 2021

Notice of Proposed Dividend for Financial Year 2020-2021,
Record Date and Ex-Dividend Date
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd (“MTSH”) hereby announces that the Company’s
Board of Directors resolved at the meeting held on December 20, 2021 the proposed amount of
dividend of Ks. 100 per ordinary share to be paid for the financial year ended September 30, 2021.
The proposed dividend amount will be formally announced at the 9th Annual General Meeting of
Shareholders scheduled on March 23, 2022 to be held online, in accordance with the social
distancing guidelines set by the Ministry of Health (MOH) and other relevant authorities in order to
prevent the spread of the Covid-19 virus.
MTSH also announces-as identified through the General shareholders Confirmation provided by the
Yangon Stock Exchange (“YSX”)-the last day to trade is February 1, 2022 and to be closed on
February 4, 2022 (the “Record Date”), for the purpose of determining entitlement of shareholders to
the proposed dividend.
The dividend payment date will be announced by MTSH after the 9th Annual General Meeting.
The company will release financial statements for financial year ended September 30, 2021
(FY 2020-2021) on 30th December 2021 (Thursday).

Dividend payment for the financial year ended September 30, 2021
For the Financial year ended September 30, 2021
Last day to trade to entitle as a
shareholder on record date

February 1, 2022 (Tuesday)

Ex-dividend date*
Record date**
Dividend per share
Total dividend payout

February 2, 2022 (Wednesday)
February 4, 2022 (Friday)
Kyat 100

Dividend payment date

To be announced later

Kyat 3,892.915 million
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* Ex-dividend date – According to the clearing and settlement Business Regulation of Yangon Stock
Exchange which is (T+3 Settlement), in order to own the share(s) of the company on the record date,
the purchase transaction has to be executed on 3 business days before the record date. As the exdividend date is determined to be 2 business days before the record date, the shareholder that
purchases the share(s) on or after the ex-dividend date will NOT be eligible to receive the dividend
or vote at the AGM.
** Record date is the date on which a shareholder holding the share(s) of the Company is eligible to
receive the dividend and has the right to vote at the AGM.

To understand more about “Record Date”, please read YSX’s explanation of “Record Date” at
https://ysx-mm.com/en/notice-27062016_01/.

Tun Lwin
Board Secretary

Page 2 of 2

