
  
 

 
Address : No. 54, Eastern Business Centre,Level 5, Lay Daung Kan Road, Thingangyun T/S, Yangon, Myanmar 
 
Phone     : +951 8550348, +951 8550936 
 
Website: www.tmhtelecom.com 
 

TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 

YSX CODE  00005 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနစှ်အတကွ ်နစှ်ပတလ်ည်အထ ထွ အွစည််းအ ထ ်း ကျင််းပမည ရ်ကအ်ာ်း အသထိပ်းထ ကညာခြင််း 

TMH Telecom Public Company Limited ၏ ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့ မ ှ ထိုတ်ပြနက် ကညာသညမ်ာှ ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ 

ဇနန်၀ါရီလ (၁၉) ရက်ကန ေ့တ င ် ပြြုလိုြ်ခ ေ့ကသာ ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့အစည််းအက ်း ဆ ို်းပဖတ်ချက်အရ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနစ်ှအတ က် 

နစ်ှြတ်လညအ်ကထ ကထ အစည််းအက ်းက ို ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ မတ်လ (၁၉) ရက်ကန ေ့တ င ်ကျင််းြမညပ်ဖစ်ြါသည။် 

အစည််းအ က ်းတက်ကရာက်ခ ငေ့ ်နငှေ့ ်မ ကြ်းခ ငေ့ရ်ရှ ရန ်အစိုရှယ်ယာရှငအ်ပဖစ် အတညပ်ြြုမညေ့က်န ေ့ (Record Date) မာှ 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ ဇနန်၀ါရီလ (၂၆) ရက်ကန ေ့ ပဖစ်ပြီ်း အစိုရှယ်ယာကနာက်ဆ ို်း ယ်ယူရမညေ့က်န ေ့ (Last Day to Trade) မာှ ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ 

ဇနန်၀ါရီလ (၂၁) ရက်ကန ေ့ ပဖစ်က ကာင််း အသ ကြ်းက ကညာအြ်ြါသည။် 

အစည််းအ က ်းကျင််းြမညေ့ရ်က် နငှေ့ ် အစည််းအ က ်းတက်ကရာက်ခ ငေ့၊် မ ကြ်းခ ငေ့ရ်ှ ကသာ အစိုရှယ်ယာရှငမ်ျာ်း 

သတ်မတှ်သညေ့ရ်က်က ို ကအာက်ြါ ဇယာ်းပဖငေ့ ်ကဖာ်ပြအြ်ြါသည။်  

အထ ကာင််းအရာ ထ  စွွဲမျာ်း 

နစ်ှြတ်လညအ်ကထ ကထ အစည််းအ က ်းကျင််းြမညေ့ရ်က် ၁၉-၃-၂၀၂၂ 

အစည််းအ က ်းတက်ကရာက်ခ ငေ့ ်နငှေ့ ်မ ကြ်းခ ငေ့ရ်ရှ ရန ်

အစိုရှယ်ယာကနာက်ဆ ို်း ယ်ယူရမညေ့က်န ေ့ 
၂၁-၁-၂၀၂၂ 

အစည််းအ က ်းတက်ကရာက်ခ ငေ့ ်နငှေ့ ်မ ကြ်းခ ငေ့ရ်ရှ ရန ်

အစိုရှယ်ယာရှငအ်ပဖစ် အတညပ်ြြုမညေ့က်န ေ့ 
၂၆-၁-၂၀၂၂ 

 

 

ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၏ အမ န ေ့အ်ရ  

 

ဦ်းသဟီလ င ်

အိုြ်ချြုြ်မှုဒါရ ိုက်တာ 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ ၊ ဇနန်၀ါရီလ  ( ၂၀)ရက်။ 
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Notice of Annual General Meeting Date for Fiscal Year 2020-2021 

 

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

wishes to announce that the Annual General Meeting (AGM) for FY 2020-2021 will 

be held on 19th March, 2022 as per the decision of the Company’s Board of Directors 

meeting held on 19th January, 2022. 

The Record Date for shareholders who are eligible to join and vote at the 

AGM is 26th January 2022, and the Last Day to Trade for said purpose is 21st January, 

2022. 

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

Noticeable Events Date 

Annual General Meeting Date for FY 2020-2021 19th March, 2022 

Last Day to Trade 21st January, 222 

Record Date for shareholders who are eligible to join 

and vote at the AGM 

26th January, 2022 

 

 

By Order of the Board, 

 

Thiha Lwin  

Managing Director 

20th Janaury,2022. 


