MTSH ၏ နဝမအကြိမ်မ မာြ် နှစ်ပတ်လည် အမထွေမထွေအစည်းအမဝးတွေင်
မောင်ရွြ်မည့်ြိစ္စရပ်များ
၁။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုေ်ဆုံးနော ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်
ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် အတည်ပပုဘဏ္ဍာနရးရှင်းတမ်းကို
န ကညာပခင်း။

၂။

အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အပမတ်နေစုခွဲနေပခင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ ၏ ဆုန ကးအား န ကညာပခင်း။

၃။

ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ ေင်များ နရွေးချယ်ခေ့်အပ်ပခင်းနှင့် နရွေးချယ်ခံရနော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ေင်များ၏
အမည်စာရင်းအား န ကညာပခင်း။

၄။

လွတ်လပ်နော ဒါရိုက်တာ (၃) ဦး၏ အမည်စာရင်းအား န ကညာပခင်း။

၅။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပပင်ပစာရင်းစစ်ခေ့်အပ်ပခင်းကို န ကညာပခင်း။
Agenda of MTSH 9th Annual General Meeting

1.

Announcement of Approved Directors’ Report and Financial Statements of FY 20202021 ended 30th September 2021.

2.

Announcement of Shareholders’ Dividend and Director Bonus.

3.

Appointment of Members of the Board and announcement of Approved BOD
Members.

4.

Announcement of Approved (3) Independent Directors.

5.

Announcement of Approved External Audit Firm for the Year 2022-2023.
အစုရှယ်ယာရှင်များအမန ြင့် မမး မန်းအကြံ ပုလိုသည်များရှိပါြ (၁၈-၃-၂၀၂၂) ရြ်မန့ ညမန (၄:၃၀)
မနာြ်ေုံးထား၍ မပးပို့နိုင်ပါသည်။
“For any questions or suggestions, please kindly send them by 4:30 pm on 18th Mar 2022.”

ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ
ပမေ်မာေီလေါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်
အများနှင့်ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်

အ မတ်မဝစု ခွေဲမဝမည့်စနစ်အား ရှင်းလင်းတင် ပ ခင်း
ပမေ်မာေီလေါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ် အများနှင့်ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်
၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုေ်ဆုံးခဲေ
့ ည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းရှင်း
တမ်းအရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ေည် ရရှိလာေည့် အပမတ်နငွများအနပါ်အနပခခံ၍ ၂၃-၃-၂၀၂၂ နေ့တွင်
ကျင်းပမည့် ေေမအကကိမ်နပမာက် နှစ်ပတ်လည်အနထွနထွအစည်းအနေးတွင် တက်နရာက်လာေည့်
အစုရှယ်ယာရှင်များအား အစုရှယ်ယာရှင်များ ပိုင်ဆိုင်ေည့် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် တစ်ရာကျပ် တိတိ
အား ခွဲနေနပးမည်ပဖစ်န ကာင်း န ကညာနပးရေ်အတွက် ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကျင်းပပပုလုပ်ေည့်
ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ အစည်းအနေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၂၁-၂၀၂၂) ၌ နဆွးနနွး ဆုံးပဖတ်ခဲ့ပါေည်။
ေို့ပဖစ်ပါ၍ အစုရှယ်ယာရှင်များေို့ ခွဲနေနပးမည့် အပမတ်နေစုတေ်ဖိုးကို အစုရှယ်ယာရှင်များအား
စေစ်တကျထုတ် နပးနိုင်ရေ်အတွက် ၁-၂-၂၀၂၂ နေ့အထိ အနရာင်းအေယ်ပပုလုပ်ခဲ့ပပီး အစုရှယ်ယာရှင်
မှတ်တမ်းတွင် ၄-၂-၂၀၂၂ နေ့၌ ပါရှိမည့်အစုရှယ်ယာရှင် တစ်ဦးချင်းစီက အစုရှယ်ယာေယ်ယူပိုင်ဆိုင်
နော အနရအတွက်အတိင
ု ်း ရယူခွင့်ရှိ မည်ပဖစ်ေည်။
အပမတ်နေစုများထုတ်နေနပးရာတွင် Securities ကုမဏ
္ပ ီများပဖစ်နော KBZSC Securities, MSEC Securities, AYAtrust Securities,
CB Securities, KTZRH Securities နှင့် UAB Securities ကုမဏ
္ပ ီတို့တွင် Securities Account
ဖွင့်လှစ်ထားပပီးပဖစ်ေည့် အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် အပမတ်နေစုကို မိမိတို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ေည့် Securities
ကုမဏ
္ပ ီများေို့ ထည့်ေွင်းနပးမည် ပဖစ်ပါ၍ Securities ကုမဏ
္ပ ီနှင့် ဆက်ေွယ်နဆာင်ရွေက် ကရပါမည်။
ထည့်ေွင်းနပးမည့်ရက်ကို ထပ်မံန ကညာပါမည်။
Securities Account မဖွင့်လှစ်ရနေးနော အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် ထုတ်ယူရမည့် ဘဏ်ခွဲ
နှင့် ရက်စွဲအား ဆက်လက်န ကညာနပးေွားမည်ပဖစ်ပါေည်။

ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ
ပမေ်မာေီလေါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်
အများနှင့်ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်

အ မတ်မဝစုထုတ်ယူရန် ြျန်ရိသ
ှ ည့် အစုရှယ်ယာရှင်များြို
အသိမပးအမကြာင်းကြား ခင်း
၂၀၁၄-၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
ဘဏ္ဍာနရးနှစ်တ့အ
ို တွက် ပမေ်မာေီလေါအက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများနှင့်ေက်ဆိုင်နော
ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်က ခွဲနေနပးေည့် အပမတ်နေစုကို အန ကာင်းန ကာင်းန ကာင့် လာနရာက်မထုတယ
် ူ
နေးေည့် အစုရှယ်ယာရှင်များအနေပဖင့် နအာက်တွင်နဖာ်ပပထားေည့်အတိုင်း ဆက်ေွယ်၍ အပမတ်
နေစုထုတ်ယူနိုင်ပါေည်။
ဆက်ေွယ်ရမည့လ
် ိပ်စာ

-

ပမေ်မာေီလေါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများနှင့်
ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမိတက် (MTSH ၊ အစုရှယ်ယာဌာေ၊
နရွှေဇဗ္ဗူနရးဗားဗျူးကွေ်းပလပ်(စ်)၊ ၂၃ ဂျ-ီ ၁၊ အမှတ် ၃-ဘီ၊
တာေါ (နအ)၊ (၉) ထပ် (အနပါ်ဆုံးထပ်)၊ ကမ်းေားလမ်း၊ အလုံ
ပမို့ေယ်၊ ရေ်ကုေ်ပမို့။

ဆက်ေွယ်ရမည့ဖ
် ုေ်းေံပါတ်

-

၀၁-၂၃၀၁၇၇၂၊ ၂၃၀၁၇၇၃၊ ၂၃၀၁၈၅၃၊ ၂၃၀၁၈၅၄၊ ၂၃၀၁၈၈၅၊
၀၉ ၉၆ ၉၉၉ ၇၈၁၇၊

အီးနမးလ်

-

IR@mtshmyanmar.com
ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ
ပမေ်မာေီလေါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်
အများနှင့်ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်

အသိမပးမကြညာချြ်
ပမေ်မာေီလေါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ် အများနှင့် ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမိ
တက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ က ေေမအကကိမန
် ပမာက် နှစ်ပတ်လည်အနထွနထွအစည်းနေးတွင် တင်ပပမည့်
နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၊ စာအုပက
် ို ၂၄-၂-၂၀၂၂နေ့မှစတင်၍ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား MTSH၏
Website ပဖစ်ေည့် www.mtshmyanmar.com တွင် တင်ထားမည်ပဖစ်ပါန ကာင်း နလးစားစွာပဖင့်
အေိနပးအပ်ပါေည်။
ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ
ပမေ်မာေီလေါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်
အများနှင့်ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်

ေို့
ပမေ်မာေီလေါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများနှင့် ေက်ဆိုင်နော ကုမ္ပဏီလီမတ
ိ က်
ရက်စွဲ။

။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ (

)လ (

) ရက်။

ဒါရိုြ်တာအြွေ့ဲ ဝင်အ ြစ် ပါဝင်အမရွးခံရန် အေို ပုလွှာ
လူကကီးမင်းခင်ဗျာ ...
ပမေ်မာေီလေါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများနှင့် ေက်ဆိုင်နော ကုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ က်
တွင် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ဖွ့ဲ စည်းပုအ
ံ နပခခံစည်းမျဉ်းကို လိုက်ောလျက် ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ ေင်ေစ်များ နရွေးချယ်
ခေ့်အပ်ရာတွင် ဒါရိုက်တာအဖွ့ဲ ေင်တစ်ဦးအပဖစ် ပါေင်အနရွေးချယ်ခံလိုန ကာင်း အဆိုပပုပါေည်။

အဆိုပပုေူ လက်မှတ် -------------------------အဆိုပပုေူ အမည်

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

မှတ်ပံတ
ု င်အမှတ်

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

နေရပ်လိပ်စာ

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

ဒါရိုြ်တာအ ြစ်အမရွးခံနိုင်ရန် အေို ပုနိုင်သည့် အစုရှယ်ယာရှင်၏
အရည်အချင်းသတ်မှတခ
် ျြ်နှင့် စည်းြမ်းချြ်များ
၁။

အစုရှယ်ယာအနရအတွက် (၁၀,၀၀၀) နှင့် အထက်ပိုင်ဆိုင်ရမည်။

၂။

ကုမဏ
္ပ ီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအနပခခံစည်းမျဉ်းတွင် ပပဋ္ဌာေ်းထားေည့် ဒါရိုက်တာအရည်အချင်းနှင့် ပပည့်မီ
၍ ေတ်မှတစ
် ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်ောနိုင်ေူပဖစ်ရမည်။

၃။

အဆိုပပုလွှာနှင့်အတူ မှတ်ပတ
ုံ င်မတ
ိ ္တူ၊ ေေ်းနခါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ ပါရှိရမည်။

၄။

ပူးတွပ
ဲ ါ ကိုယ်နရးမှတ်တမ်းအကျဉ်းတွင် ပပည့်စုံစွာပဖည့်စွက်၍ ပပေ်လည်နပးပို့ရမည်။

၅။

၁၁-၃-၂၀၂၂ ရက် (နော ကာနေ့) ညနေ (၄:၃၀) ောရီထက်နောက်မကျဘဲ MTSH ၏ Email
ပဖစ်ေည့် info@mtshmyanmar.com ေို့ နပးပိ့န
ု ပးရေ်နှင့် ၄င်းအချေ
ိ ်ထက်နကျာ်လွေ်ပါက
အတည်ပပုလက်ခံမည် မဟုတန
် တာ့ပါ။

မန်မာသီလဝါ အြ်(စ်)အီးဇြ် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အများနှင့် သြ်ေိုင်မသာ ြုမဏ
္ပ ီလီမတ
ိ ြ်
ဒါရိုြ်တာအ ြစ် ပါဝင်အမရွးခံလိုသူ၏
ြိုယ်မရးမှတ်တမ်းအြျဉ်း

ဓာတ်ပုံကပ်ရေ်

၁။

အမည်

-

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

၂။

နိုင်ငံေားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

-

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

၃။

နမွးေက္ကရာဇ်

-

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

၄။

ပညာအရည်အချင်း

-

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

၅။

လူမျုိ းနှင့်ကုးိ ကွယ်ေည့်ဘာော

-

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

၆။

မိဘအမည်၊ ကိုးကွယ်ေည့်ဘာော

-

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

၇။

လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ

-

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

၈။
၉။
၁၀။

ဆက်ေွယ်ရေ်ဖုေ်းေံပါတ်

-

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

အီးနမးလ်

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

ေယ်ယူထားေည့် အစုရှယ်ယာလက်မှတ် -

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

အမှတ်နှင့် အနရအတွက်

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

ကုမ္ပဏီလုပ်ငေ်းအနတွ့အကကုံ

-

(နောက်ဆက်တွဲပဖင့် နဖာ်ပပနိုင်ပါေည်။)

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

၁၁။

အပခားလုပ်ငေ်းအနတွ့အကကုံ
(နောက်ဆက်တွဲပဖင့်နဖာ်ပပနိုင်ပါေည်။)

-

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

၁၂။

အထက်နဖာ်ပပပါ အန ကာင်းအရာများမှာ မှေ်ကေ်ပါန ကာင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအပဖစ် နရွေးချယ်ခရ
ံ ပါက
လက်ခန
ံ ဆာင်ရွေက်မည်ပဖစ်န ကာင်း ေေ်ခက
ံ တိပပုပါေည်။
အဆိုပပုေူ
အစုရှယ်ယာရှင်၏လက်မှတ်

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

အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေးခြင်း
၁။

မြန်ြာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အြျားနှင့်သက်ဆိုင်သသာ ကုြ္ပဏီလီြိတက်

၏ နဝြအကကိြ်သမြာက် နှစ်ပတ်လည်အသထွေသထွေအစည်းသဝးကို ကျန်းြာသေးဝန်ကကီးဌာနြှ ထုတ်မပန်
ထားသသာ လြ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ အွေန်လိုင်းအသုံးမပု၍ ၂၃-၃-၂၀၂၂ ေက်သန့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာေီတွေင်
ကျင်းပမပုလုပြ
် ည်မြစ်ပါသည်။
၂။

ဒါရိုကတ
် ာအြွေဲ့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီေင်ခံစာကို ၂၄-၂-၂၀၂၂ ေက်

သန့တွေင် www.mtshmyanmar.com ၌ တင်သပးထားြည်မြစ်ပါသည်။
၃။

အစုေယ
ှ ်ယာေှင်ြျား၏ အကကံမပုချက်/သြးမြန်းချက်ြျားကို ၁၈-၃-၂၀၂၂ ေက်သန့ ညသန (၄:၃၀)

သနာက်ဆးုံ ထား၍ ဒါရိုကတ
် ာအြွေဲ့ထံသို့လိပ်ြပူ ပီး info@mtshmyanmar.com သို့သပးပိ့ုနိုင်ပါသည်။
၄။

ဒါရိုကတ
် ာအြွေဲ့ဝင်အမြစ် ပါဝင်သေွေးချယ်ခံေန် အစုေယ
ှ ်ယာအသေအတွေက် (၁၀,၀၀၀) နှင့်အထက်

ပိင
ု ်ဆုင
ိ ်သူမြစ်ေပါြည်။ ဒါရိုကတ
် ာအြွေဲ့ဝင်အမြစ် သေွေးချယ်ခံလိုသူြျားသည် MTSH Website မြစ်သသာ
www.mtshmyanmar.com သို့ ဝင်သောက်၍ သတ်ြတ
ှ ်ထားသည့် Form ပုစ
ံ ံအား Download မပုလုပ်
မြည့်စွေက်ပပီး သလျာက်ထားနိုင်ပါသည်။
၅။

အစုေယ
ှ ်ယာေှင်ြျား၏

ဆန္ဒြမဲ ြင့်

ဒါရိုကတ
် ာအြွေဲ့ဝင်သစ်ြျားကို

သေွေးချယ်နိုငေ
် န်

Online

Register မပုလုပ်ေြည်မြစ်ပပီး ြှတ်ပံုတင်မခင်းကို ၁၁-၃-၂၀၂၂ ညသန (၄:၃၀)အချိန်ထက်သနာက်ြကျဘဲ
MTSH Website မြစ်သသာ www.mtshmyanmar.com တွေင် ဝင်သောက်သဆာင်ေက
ွေ ်နိုငပ
် ါသည်။
၆။

Online

Investor

Registration

Relations

မပုလုပ်ေန်အခက်အခဲေိသ
ှ ည့်

Department၏

Viber

ြုနး် နံပါတ်

အစုေှယ်ယာေှငြ
် ျားအသနမြင့်
အြှတ်

၀၉-၉၆၉

၉၉၇

MTSH
၈၀၈၊

၀၉-၉၆၉ ၉၉၇ ၈၁၇ သို့ အစုေှယယ
် ာေှင၏
် ြှတ်ပုံတင်ြူေင်းကို သေှ့သနာက်ဓာတ်ပုံရိုက်၍ အြည်၊ ြှတ်ပုံ
တင်အြှတန
် ှင့် အစုေယ
ှ ်ယာေှင်ကုယ
ိ ်တိုင် လက်ေှိအသုံးမပုသနသသာ ြိြိ၏ ကိုယ်ပိုင်ြဘ
ို ိုင်းြုနး် နံပါတ်
တစ်ခုမြင့သ
် ာ အစုေယ
ှ ်ယာေှင်ကုယ
ိ ်တိုင်စာေင်းသပးသွေင်း သဆာင်ေွေကန
် ိုင်ပါသည်။
၇။

မြန်ြာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်အြျားနှင့် သက်ဆိုင်သသာ ကုြ္ပဏီလီြိတက်

၏ နဝြအကကိြ်သမြာက် နှစ်ပတ်လည်အသထွေသထွေအစည်းသဝးကို အွေန်လိုင်းအသုံးမပု၍ ၂၃-၃-၂၀၂၂ ေက်
သန့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာေီအချိန်တွေင် ကျင်းပမပုလုပြ
် ည်မြစ်ပါသည်။ အစည်းအသဝးကျင်းပသည့်သန့တွေင်
ဒါရိုကတ
် ာအြွေဲ့ဝင် သေွေးချယ်မခင်းကို မပုလုပ်သွေားြည်မြစ်ပါသည်။ ကုြ္ပဏီ၏ ြွေ့ဲ စည်းပုံအသမခခံစည်းြျဉ်း
အေ ဒါရိုက်တာအြွေဲ့ဝင်အမြစ် သေွေးချယ်ခံလိုသူသည် အစုေယ
ှ ်ယာအသေအတွေက် (၁၀,၀၀၀) နှငအ
့် ထက်
ပိင
ု ်ဆုင
ိ ်သူမြစ်ေန်လိုအပ်ပပီး MTSH Website မြစ်သသာ www.mtshmyanmar.com သို့ ဝင်သောက်၍
သတ်ြတ
ှ ်ထားသည့်

Form

ပုစ
ံ ံအား

Download

မပုလုပ်မြည့်စွေက်ပပီး

သလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဒါရိုကတ
် ာအြွေဲ့ဝင်အမြစ် သေွေးချယ်ခံလိုသူြျား အသနမြင့် ၁၁-၃-၂၀၂၂ ေက် (သသာကကာသန့) ညသန
(၄:၃၀)နာေီ ထက်သနာက်ြကျဘဲ MTSH ၏ Email မြစ်သည့် info@mtshmyanmar.com သို့
သပးပို့ေပါြည်။ သတ်ြှတ်အချိန်ထက်သကျာ်လွေန်ပါက အတည်မပုလက်ခံြည် ြဟုတ်သတာ့ပါ။

