Ever Flow River Group Public Company Limited
ပဉ္စမအကကြိမမ
် မြောက် နှစ်ပတ်လည်အမ

ွေမ

ွေအစည််းအမ ်း ဖြိတ်ကကြော်းလြော

Ever Flow River Group Public Company Limited ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်၊
ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့ အစီ င်ခစ
ံ ာ စာ င်ေး င
ှ ်ေးတမ်ေးနှင် စာ င်ေးစစ်အစီ င်ခံစာမ ာေးကို အတည်ပ ြု န်၊ ဒါရိုကတ
် ာမ ာေး
ရ ေးခ ယ်တင်ရပမာက် န်တအ
ိုို့ တက်

ဉ္စမအကကမ်ရပမာက် နှစ် တ်လည် အရ

ရ

အစည်ေးအရ ေးကကီေးကို

က န်ေးမာရ ေးနှင် အာေးကစာေး န်ကကီေးဌာနနှင် အပခာေးသက်ဆိုင် ာ အာဏာ င
ို ်မ ာေး၏ လမ်ေးညွှန်ခ က်မ ာေးအာေး
လိုကန
် ာလ က်

Online

အသံိုေးပ ြု၍

ရအာက် ါအစီအစဉ်အတင
ို ်ေး

က င်ေး ပ ြုလို ်မည်ပဖစ် ါ၍

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေးအာေး Zoom Meeting ပဖင် တက်ရ ာက်နင
ို ် ါ န် ဖတ်ကကာေးအ ် ါသည်။
က င်ေး မညရ
် နို့ က်

-

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် ဇူလိုင်လ ( ၃ ) က် (စရနရနို့)

က င်ေး မည်အခ န်

-

နံနက် (၁၀:၀၀) နာ ီ မှ မန်ေးလ (၁၂:၀၀) နာ ီ အ

က င်ေး မည် ံိုစံ

-

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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မြောတြိကြော
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အစုရှယ်ယြောရှင်မ ြော်း သြိရှြိရန် လြိအ
ု ပ်သည်အခ က်မ ြော်း
Important Notice to Shareholders
၁။

အစည်ေးအရ ေး အရကကာင်ေးကကာေးစာကို ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ရမလ ၂၄ က်ရနို့ န်ကိုန်စရတာ အတ်ခ န်ေး (YSX)

ှ အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေး စာ င်ေးအ ရ ေး မ
ိုို့ ည်ပဖစ် ါသည်။

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။

ကိုမပဏီ၏

နှစ် တ်လည်အစီ င်ခံစာနှင်

နှစ် တ်လည် အရ

ရ

အစည်ေးအရ ေးဆိုင် ာ

သတင်ေးအခ က်အလက်မ ာေးကို

အစည်ေးအရ ေး က င်ေး မည် ရနို့ က်မတင
ို ်မီ အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေး ကကြုတင်

ဖတ်ရှုနင
ို ရ
် စ န်အတက် ကိုမပဏီ၏ website www.efrgroupmyanmar.com
Exchange (YSX) website https://ysx-mm.com
တင်ပ ရ ေး

တင် (၄-၆-၂၀၂၁)

နှင် Yangon Stock

က်ရနို့၌ အခ န်နှင် တရပ ေးညီ

ာေးမည် ပဖစ် ါသည်။

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။

ဤအစည်ေးအရ ေးဖတ်စာသည်

တက်ရ ာက်ခင်

(၂၄-၅-၂၀၂၁)

(နှစ် တ်လည်

အရ

ရ

အစည်ေးအရ ေး

ှမည် အစို ှယယ
် ာ င
ှ ်အပဖစ် အတည်ပ ြုမည်ရနို့ က်, Record Date) ရနို့ အစို ှယယ
် ာ င
ှ ်

စာ င်ေး ှ အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ို ်ဆင
ို ်

ာေးသူမ ာေးနှင်သာ သက်ဆင
ို ် အက ံြုေး င် ါသည်။

This meeting invitation is eligible for those who are the shareholders as of 24th May, 2021
(Record Date).
၄။
ကို

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေး
SMS

နှင်

Email

ံ အစည်ေးအရ ေးတက်ရ ာက် မည် Zoom Online Meeting ID နှင် Password
ပဖင်

ရ ေး အ
ိုို့ ရကကာင်ေးကကာေး မည်ပဖစ် ာ

ရငရခ ေးသက်ရသခံလက်မတ
ှ လ
် ို ်ငန်ေးမ ာေးတင် မှတ် ံိုတင်

ာေးသည် ရန

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေး

၏

်လ ်စာ၊ Email နှင် Mobile

ဖိုန်ေးနံ ါတ်မ ာေး မှန်ကန် န် လိုအ ် ါသည်။
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။

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေးအရနပဖင် (၁၁-၆-၂၀၂၁)

က်ရနို့ မှ (၂၁-၇-၂၀၂၁)

က်ရနို့ အတင်ေး ကိုမပဏီ

Website တင် င်ရ ာက်၍ Online Registration မှတ် ံိုတင်ပခင်ေးကို ပ ြုလို ်နင
ို ် ါသည်။
The shareholders can make online registrations on our Website between 11th June, 2021
and 21st July 2021.
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၆။

သပိုို့ ဖစ် ါ၍ အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေးအရနပဖင် ရ ေး သ
ိုို့ ည် ဖတ်ကကာေးလွှာရ ာက် ခ
ှ န်၌ ဖတ်စာရ ေါ်တင်

ရဖာ်ပ

ာေးသည် ရငရခ ေးသက်ရသခံလက်မတ
ှ ်လို ်ငန်ေးမ ာေး၌ မှတ်တမ်ေးတင်

ာေးရသာ အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်၏

Mobile ဖိုန်ေးနံ ါတ်အာေး မှန/် မမှန် စစ်ရဆေးရ ေး န်နှင်၊ Mobile ဖိုန်ေးနံ ါတ် ရ ေး

ာေးပခင်ေးမ ှ ါက၊ (သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ကလရန ါက မမတ၏
ိုို့
Mobile ဖိုန်ေးနံ ါတ် အမှန်မ ာေးအာေး +959 889948890, +951 8203715, +951
8201001
ရမတတာ

ံသိုို့

၂၈-၆-၂၀၂၁

က်ရနို့

ရံိုေးခ န်အတင်ေး

ရနာက်ဆိုေးံ

ာေး၍

Message

ရ
ိုို့ ေး ါ န်

်ခအ
ံ
် ါသည်။
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 ပဖင် မှတ် ံိုတင် န် အခက်အခ သည
ှ
် အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေးအရနပဖင် Ever

Flow River Group Public Company Limited ၏ Department of Corporate Secretary ၏
ဖိုန်ေးနံ ါတ်ပဖစ်ရသာ +959 407891780 သိုို့ Viber Phone Number ပဖင် မှတ် ံိုတင်မတတူ (ရ ွဲ့ှ /ရနာက်)၊
အမည်၊ မှတ် ံိုတင်အမှတ် နှင် ဆက်သယ် န် ဖိုန်ေးနံ ါတ်တက
ိုို့ ို စာတရ
ို ေး ၍
ိုို့ မှတ် ံိုတင်နင
ို ် ါသည်။ Online
Registration နှင် တ်သက်၍ အရသေးစတ်ကို Appendix A တင်ရဖာ်ပ

ာေး ါသည်။ Registration လို ် န်

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 registrationhttps://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/
၈။

အစည်ေးအရ ေးတက်ရ ာက် မည်

Zoom

Meeting

Link

ကို

ကိုယတ
် ိုင်မတ
ှ ် တ
ံို င်

ာေးရသာ

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေး နှင် Ever Flow River Group Public Company Limited သိုို့ Viber Phone Number
ပဖင်

ရ ေး မ
ိုို့ ှတ် ံိုတင်

ာေးရသာ

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေး၏

အီေးရမေးလ်

(သမ
ိုို့ ဟိုတ)်

မှတ် ံိုတင်

ာေးရသာ

ဖိုန်ေးနံ ါတ်သိုို့ (၃၀-၆-၂၀၂၁) ရက်န တ
ေ့ ွင် ပ န်လည် ရ ေး ရ
ိုို့ ေးမည် ပဖစ် ါသည်။
Zoom Meeting Link would be sent via email or phone number based on 30th June, 2021
your registration.
၉။

အန်လိုင်ေးအစည်ေးအရ ေးသိုို့ ကိုယတ
် ိုင် တက်ရ ာက်နိုင်ပခင်ေးမ ှ ါက ကိုယ်စာေး အစည်ေးအရ ေးတက်

ရ ာက် န် ကိုယစ
် ာေးလှယလ
် ွှစာ (Proxy Form for Annual General Meeting) တင် လိုအ ်ရသာ
အခ က်အလက်မ ာေးကို ပ ညစ
် ံိုစာ ပဖညစ
် က်၍ (၂၆-၆-၂၀၂၁)
River

Group

Public

Company

Limited

သိုို့

(info@efrgroupmm.com)ပဖင် ပဖစ်ရစ ကကြုတင်ရ ေး ိုို့

က်ရနို့ ညရန (၅:၀၀) မတိုင်မီ Ever Flow

စာတက
ို ်မှ

ပဖစ်ရစ၊

ကိုမဏ
ပ ီ

အီေးရမေးလ်လ ်စာ

ာေး န် လိုအ ် ါသည်။
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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.
၁၀။

အန်လိုင်ေးပဖင်

မရ ေး န်အတက်

E-Voting

Link

ကို

ကိုယတ
် ိုင်မတ
ှ ် တ
ံို င်

ာေးရသာ

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေး နှင် Ever Flow River Group Public Company Limited ကိုမပဏီသိုို့ Viber Phone
Number ပဖင် ရ ေး မ
ိုို့ ှတ် ံိုတင်

ာေးရသာ အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ မ
် ာေး၏ အီေးရမေးလ် (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် မှတ် ံိုတင်

ဖိုန်ေးနံ ါတ် သိုို့ ပ န်လည် ရ ေး ရ
ိုို့ ေးမည် ပဖစ် ါသည်။
Appendix

B

တင်ရဖာ်ပ

ာေး ါသည်။

Online

ာေးရသာ

Online Voting နှင် တ်သက်၍ အရသေးစတ်ကို
Voting

ရ ေး န်

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 votinghttps://registration-voting.efrgroupmyanmar.com/online-voting
၁၁။

အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ်မ ာေးအရနပဖင် ရမေးပမန်ေးအကကံပ ြုလိုသည် အခ က်အလက်မ ာေး ှ ါက Ever Flow River

Group Public Company Limited ၏ Email လ ်စာ ပဖစ်ရသာ info@efrgroupmm.com သိုို့ အီေးရမေးလ်
ပဖင်လည်ေးရကာင်ေး၊ စာတက
ို ်မှ တဆင် န်ကိုန်ရံိုေးခ ြု ်သရ
ိုို့ သာ်လည်ေးရကာင်ေး ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ဇန်လ (၂၈) က်ရနို့
ညရန (၅: ၀၀) နာ ီ ရနာက်ဆံိုေး

ာေး၍ ရ ေး ိုို့ န် လိုအ ် ါသည်။

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.
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ပဉ္စမအကကြိမမ
် မြောက် နှစ်ပတ်လည် အမ

ွေမ

အ
ွေ စည််းအမ ်းတွေင် မ

်းွေ မနွေ်းအတည် ပြုရန်

ကြိစစရပ်မ ြော်း
Ever

Flow

အရ

ရ

River

Group

Public

Company

အစည်ေးအရ ေးတင် ရအာက်ရဖာ်ပ

ါ ကစစ

Limited

၏

ဉ္စမအကကမ်ရပမာက်

နှစ် တ်လည်

်မ ာေးကို ရဆေးရနေးဆံိုေးပဖတ်မည် ပဖစ် ါသည်။

The following topics will be discussed at Ever Flow River Group Public Company Limited’s 5 th
Annual General Meeting.
၁။

၂၀၁၉ Mini Budget ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် နှင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတက် ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်၏

နှစ်ခ ြု စ
် ာ င်ေး နှင် ဘဏ္ဍာရ ေး င
ှ ်ေးတမ်ေးမ ာေးကို အတည်ပ ြု န်။
To approve the Audited Financial Statements of 2019 Mini-Budget Financial Year and
2019-2020 Financial Year
၂။

၂၀၁၉ Mini Budget ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် နှင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတက် ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့

အစီအ င်ခစ
ံ ာကို အတည်ပ ြု န်။
To approve the Directors’ Report of 2019 Mini-Budget Financial Year and 2019-2020
Financial Year
၃။

(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အတက် ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့ င်မ ာေး အလှည်က တာ န်

မ်ေးရဆာင်ပခင်ေး နှင်

ပ န်လည်ရ ေးခ ယ်ခနို့အ
်
မ
် ှုကို အတည်ပ ြု န်။
(က) ဦေးရက ာ်လင်ဦေး
(ခ) ဦေးရမာင်ရမာင်ဦေး
(ဂ) ရဒေါ်ခင်ဆိုံ
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

အာေး

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘဏ္ဍာနှစ်အတက်

ပ င် စာ င်ေးစစ်အပဖစ်ခနို့်အ ်မှုကို

အတည်ပ ြု န်။
To appoint FAMAT Group as the independent audit firm for the 2020-2021 Financial Year
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Ever Flow River Group Public Company Limited
ပဉ္စမအကကြိမမ
် မြောက် နှစ်ပတ်လည်အမ

ွေမ

ွေအစည််းအမ ်း

အခမ််းအန ်းအစီအစဉ်
အစီအစဉ် (၁): 10:00 a.m. အစည်ေးအရ ေးစတင်ရကကာင်ေး ရကကညာပခင်ေး။
Commencement of AGM
အစီအစဉ် (၂):

10:01 a.m. ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့ င်မ ာေးအာေး မတ်ဆက်ရ ေးပခင်ေး။
Introduction of BOD members

အစီအစဉ် (၃): 10:10 a.m. အစည်ေးအရ ေးသဘာ တမှ အဖင်အမှာစကာေး ရပ ာကကာေးပခင်ေး။
Welcome Speech by the Chairman of the AGM
အစီအစဉ် (၄): 10:20 a.m. အမှုရဆာင်ဥကကဋ္ဌမှ လို ်ငန်ေးအရကကာင်ေး င
ှ ်ေးလင်ေးတင်ပ ပခင်ေး။
Business Presentation by Group CEO
အစီအစဉ် (၅): 10:30 a.m. ပ င် စာ င်ေးစစ်မှ စာ င်ေးစစ်အစီအ င်ခစ
ံ ာအာေး ဖတ်ကကာေးတင်ပ ပခင်ေး
Audited Statement by External Auditor
အစီအစဉ် (၆): 11:00 a.m. အပမတ်ရ စိုနင
ှ ် တ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရ ေးဒါရိုကတ
် ာမှ င
ှ ်ေးလင်ေးတင်ပ ပခင်ေး
Explanation by Finance Director regarding Dividend
အစီအစဉ် (၇): 11:05 a.m. ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့၏ အတည်ပ ြု အခရကကေးရငကို ရကကညာပခင်ေး။
Announcement of Approved Directors’ Remuneration
အစီအစဉ် (၈): 11:10 a.m. ဒါရိုကတ
် ာအသစ်ခနို့်အ ်ပခင်ေးနှင်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ ်

အတက်

ရ ေးခ ယ်

ခနို့်အ ်ခံ သည် ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့ င်မ ာေး၏ အမည်စာ င်ေး ရကကညာပခင်ေး။
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. လတ်လ ်ရသာ ဒါရိုကတ
် ာ (၃)ဦေး၏ အမည်စာ င်ေး ရကကညာပခင်ေး။
Announcement of Independent Directors
အစီအစဉ် (၁၀): 11:16 a.m. အရမေး အရပဖ ကဏ္ဍ
Q&A Section
အစီအစဉ် (၁၁): 11:30 a.m. အဆိုပ ြု

ာေးရသာ

ဆံိုေးပဖတ်ခ က်မ ာေးအာေး

အစည်အရ ေးသဘာ တက

တင်ပ ပခင်ေး။
Submission of proposed Resolutions to the Chairman of the AGM
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အစီအစဉ် (၁၂): 11:35 a.m. ရခတတနာေးခ န်
Break Time
အစီအစဉ် (၁၃): 11:40 a.m. အစည်ေးအရ ေးသဘာ တမှ ဆံိုေးပဖတ်ခ က်မ ာေး၏ မ လဒ်မ ာေးကို ရကကညာပခင်ေး။
Announcement of Voting Results by the Chairman of the AGM
အစီအစဉ် (၁၄): 11:45 a.m. ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်အတက် ပ င် စာ င်ေးစစ် ခနို့်အ ်ပခင်ေးကို ရကကညာပခင်ေး။
Announcement of External Auditor Appointment for 2020-2021
Financial Year
အစီအစဉ် (၁၅): 11:50 a.m. နဂံိုေးခ ြု ်စကာေး

ရပ ာကကာေးပခင်ေးနှင်

နှစ် တ်လည်အရ

ရ

အစည်ေးအရ ေး

ရအာင်ပမင်စာ က င်ေး ပ ေးီ ဆံိုေးရကကာင်ေး ရကကညာပခင်ေး။
Declaration of the Completion of 5th AGM and Closing Remarks
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နှစ်ပတ်လည် အမ

ွေမ

ွေအစည််းအမ ်းတက်မရြောက်ရန် မဲမပ်းခွေင်

ကြိုယ်စြော်းလှယ်လဲစြောပံုစံ
Proxy Form for Annual General Meeting
Ever Flow River Group Public Co., Ltd. ၏ အစို ယ
ှ ယ
် ာ င
ှ ် တစ်ဦေးပဖစ်သူ ကျွန်ို ်
......................................... နိုင်ငံသာေးစစစ်ရ ေးကဒ်ပ ာေးအမှတ် .............................................. ကိုင်ရဆာင်သူ
သည် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ၊ ဇူလိုင်လ ( ၃ ) က်ရနို့ (စရနရနို့) နံနက် (၁ ေး ၀) နာ ီတင် က င်ေး ပ ြုလို ်မည် Ever
Flow River Group Public Co., Ltd. ၏
မဆနဒ

ရ ေးခင် ှသူ၊

ဉ္စမအကကမ်ရပမာက် နှစ် တ်လည် အရ

ကိုယ်စာေးလှယ်

လွှအ ်ပခင်ေးခံ သူအပဖစ်

ရ

အစည်ေးအရ ေးတင်

ရအာက်ရဖာ်ပ

ါ

ိုဂ္ြုလ်အာေး

ရ ေးခ ယ်ခနို့်အ ် ါသည်။
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.

အကက်အတင်ေး အမှနပ် ခစ်၍ ရ ေးခ ယ် ါ။
Please tick the

√ for your vote

ရအာက် ါ ိုဂ္ြုလ် (၂) ဦေးမှ တစ်ဦေးဦေး (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် အပခာေးရသာ ိုဂ္ြုလ်အာေး ရ ေးခ ယ်ခင် သည်
ှ
။

ဦေးရက ာ်လင်ဦေး (ဥကကဋ္ဌ)

အပခာေး ိုဂ္ြုလ်ပဖစ်လျှင်

U Kyaw Lwin Oo (Chairman)

If any other person as proxy

ဦေးရမာင်ရမာင်ဦေး (ဒိုဥကကဋ္ဌ)

အမည် (Name)

U Maung Maung Oo (Vice-Chairman)

………………………………….

ရဒေါ်ခင်ဆံို (ဘဏ္ဍာရ ေးဒါရိုကတ
် ာ)

နိုင်ငံသာေးစစစ်ရ ေးကဒ်အမှတ်

Daw Khin Sone (Finance Director)

(NRC/Passport Number)
…………………………………..
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မှတ်ခ က်
Notes:
၁။ အစို ှယ်ယာ ှင်သည် ကိုယစ
် ာေးလှယ်ခနို့်အ ်၍ အစည်ေးအရ ေးသိုို့ တက်ရ ာက်ရစခင် သည်
ှ
။
A shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him or her at
the AGM.
၂။ ကိုယစ
် ာေးလှယ်သည် အစို ှယ်ယာ ှင်ပဖစ် န် မလိုအ ် ါ။
A proxy need not to be a shareholder.
၃။

ကိုယစ
် ာေးလှယ်တက်ရ ာက်မည်

အစို ှယ်ယာ ှင်မ ာေး

အရနပဖင်

ကိုယ်စာေးလှယ်လွှစာတင်

ပ ည်စံိုစာ ပဖည်စက်၍ အစည်ေးအရ ေး က င်ေး မည် ရနို့ က်မတိုင်မီ (၂၆-၆-၂၀၂၁)
နာ ီ

ရနာက်ဆံိုေး

ာေး၍

စာတက
ို ်မတ
ှ ဆင်

EFR

Group

Public

က်ရနို့ (၅:၀၀)
Co.,

Ltd.

ရံိုေးခ ြု ်သရ
ိုို့ သာ်လည်ေးရကာင်ေး၊ email လ ်စာ ပဖစ်ရသာ info@efrgroupmm.com သိုို့ အီေးရမေးလ်ပဖင်
ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး ရ ေး ို့ို န် လိုအ ် ါသည်။
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.
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Appendix (A)
Sample Online Registration for Individuals
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Sample Online Registration for Organizations
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Appendix B
Sample Online Voting Form
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သိုို့
Ever Flow River Group Public Co., Ltd.
က်စ။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် ဇန်လ (

ဒါရြိုကတ
် ြောအဖွေွဲ့ဲ င်အ ဖစ် ပါ င်အမရ်းခံရန် အ

) က်။

ုြိ ပြုလြော

Proposal Form for the Election of Directors

Ever Flow River Group Public Co., Ltd. တင် ယင်ေးကိုမပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ေး ံို အရပခခံစည်ေးမ ဉ်ေးကို
လိုကန
် ာလ က် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်အတက် ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့ င်သစ်မ ာေး ပ န်လည်ရ ေးခ ယ်ခနို့်အ ် ာတင်
ဒါရိုကတ
် ာအဖွဲ့ င်တစ်ဦေးအပဖစ် ါ င်အရ ေးအခ ယ်ခလ
ံ ရ
ို ကကာင်ေး အဆိုပ ြု ါ 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.

အဆိုပ ြုသူလက်မှတ် -----------------------------Signature
အဆိုပ ြုသူအမည်

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

Name
မှတ် ံိုတင်အမှတ်

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

NRC/Passport Number
ရန

်လ ်စာ

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

Address
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ဒါရြိုကတ
် ြောအ ဖစ် အမရ်းခံရန် အ

ုြိ ပြုနြိုင်သည် အစုရယ
ှ ်ယြောရှင်၏ အရည်အခ င််း သတ်မှတ်ခ က်မ ြော်း

Director’s Qualifications
၁။

အစို ယ
ှ ယ
် ာအရ အတက် (၂၅၀,၀၀၀) နှင်အ

က်

ိုငဆ
် ိုင် မည်ပဖစ်ပ ေးီ ပမန်မာနင
ို င
် ံကိုမပဏီမ ာေး

ဥ ရဒ(၂၀၁၇) ိုဒ်မ ၁၇၅ ါအခ က်မ ာေးကိုလက
ို ်နာနင
ို ်သူ ပဖစ် မည်။
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။

ကိုမပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ေး ံိုအရပခခံစည်ေးမ ဉ်ေးတင် ပ ဋ္ဌာန်ေး

ာေးသည် ဒါရိုကတ
် ာအ ည်အခ င်ေးနှင် ပ ညမ
် ီ၍

သတ်မှတစ
် ည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးအာေး လိုကန
် ာနိုင်သူပဖစ် မည်။
Need to meet and comply with all the qualification of the Directors described in
Company’s constitution.

၃။

အဆိုပ ြုလွှာနှင်အတူ မှတ် ံိုတင်မတတူ၊ သန်ေးရခါင်ေးစာ င်ေးမတတူ၊ ဓာတ် ံို (၂) ံို ါ ှ မည်။
NRC Copy, Form (10) Copy and two Passport Photos must be attached with the
Proposal Form.

၄။

ူေးတ ါ ကိုယရ
် ေးမှတတ
် မ်ေးအက ဉ်ေးတင် ပ ညစ
် ံိုစာ ပဖညစ
် က်၍ ပ န်လည်ရ ေး ိုို့ မည်။
Personal Profile Form must be attached also.

၅။

၁-၇-၂၀၂၁

က်ရနို့ (ကကာသ ရတေးရနို့) ညရန (၄:၃၀) နာ ီ

က် ရနာက်မက ဘ စာတိုကမ
် ှပဖစ်ရစ

EFR Group Public Co., Ltd. ၏ E-mail info@efrgroupmm.com သိုို့ ရ ေး ိုို့ မည်။
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.
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Ever Flow River Group Public Co., Ltd.
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်အတွေက် ဒါရြိုကတ
် ြောအ ဖစ် ပါ င်အမရ်းခံလြိုသူ၏
ကြိုယ်မရ်းမှတ်တမ််းအက ဉ််း
Personal Profile for Director Election
၁။

အမည်

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

Name
၂။

နိုင်ငံသာေးမှတ် တ
ံို င်အမှတ်

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

NRC/Passport Number
၃။

ရမေးသကက ာဇ်

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

Date of Birth
၄။

ညာအ ည်အခ င်ေး

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

Education
၅။

လူမ ြုေးနှင် ကိုေးကယ်သည်ဘာသာ

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

Race & Religion
၆။

အဘအမည်

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

Father’s Name
၇။

လက် ှရန

လ
်
်စာ

Address
၈။

ဆက်သယ် န် ဖိုန်ေးနံ ါတ်

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

Phone Number
၉။

အီေးရမေးလ်

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

Email Address
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၁၀။

ယ်ယူ

ာေးသည် အစို ယ
ှ ယ
် ာလက်မှတ်

အမှတ်နင
ှ ် အရ အတက်

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

Number of Shares Holding
၁၁။ ကိုမပဏီလို ်ငန်ေးအရတွဲ့အကကံြု
Working experience
အ

က်ရဖာ်ပ

ါ

အရကကာင်ေးအ ာမ ာေးမှာ

- --------------------------------------------------------------------------------------မှန်ကန် ါရကကာင်ေးနှင်

ဒါရိုကတ
် ာအပဖစ်

ရ ေးခ ယ်ခံ

ါက

လက်ခရ
ံ ဆာင် က်မည်ပဖစ်ရကကာင်ေး န်ခံကတပ ြု ါသည်။
I, hereby admit all the above information is correct and that I will accept it if elected as a
director.

လက်မှတ် (Signature)………………………………
အမည် (Name)………………………………………
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ဒါရြိုက်တြောမ ြော်း ပန်လည်မရ်းခ ယ်ခန်အပ် ခင််း
ကိုမပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ေး ံို အရပခခံစည်ေးမ ဉ်ေး အခန်ေး(၁၅)၊ အ ိုဒ် ၁၂၈ တင် သတ်မတ
ှ ရ
် ဖာ်ပ ခ က်အ
ကိုမပဏီသည် နှစ် တ်လည်အရ
၏

သံိုေး ံိုတစ် ိုံ

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ရ

အစည်ေးအရ ေးတင
ို ်ေးတင် ယင်ေးကာလ၌ ရဆာင် က်ရနရသာ ဘိုတ်အဖွဲ့

အကယ်၍

အရ အတက်သည်

သံိုေး ံိုတစ် ိုပံ ဖစ်ရသာ ဘိုတ်အဖွဲ့၏ အရ အတက်သည် နှုတ်
ယခိုနစ
ှ အ
် တက် ရအာက်ရဖာ်ပ

သံိုေးနှင်စာေး၍

မပ တ်လျှင်

အနီေးစ ်ဆံိုေး

က်ရ ေး မည် ပဖစ်သည်။

ါ ဒါရိုကတ
် ာမ ာေးကို အလှည်က တာ န်

မ်ေးရဆာင်ပခင်ေးအတက်

ပ န်လည်ခနို့်အ ်မည် ပဖစ် ါသည်။
(က)

ဦေးရက ာ်လင်ဦေး

(ခ)

ဦေးရမာင်ရမာင်ဦေး

(ဂ)

ရဒါခင်ဆိုံ

(ဃ)

ဦေးမင်ေးစန်

(သီေးပခာေးလတ်လ ရ
် သာ ဒါရက
ို ်တာ)

(င )

ရဒေါ်လှပမင်

(သီေးပခာေးလတ်လ ရ
် သာ ဒါရက
ို ်တာ)

(စ )

ရဒေါ်လှသဂီ

(သီေးပခာေးလတ်လ ရ
် သာ ဒါရက
ို ်တာ)

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)
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