
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

ပဉ္စမအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေး ဖိတ်ကြားလွှာ

5th Annual General Meeting Invitation

TMH Telecom Public Company Limited ၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေ
အစည်းအမေးြို မအာြ်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ြျင်းပြပုလုပ်မည် ြဖစ်ပါသြဖင့် တြ်မောြ်
နိုင်ပါေန် မလးစားစော ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။  

Department of Securities Affairs
TMH Telecom Public Company Limited
Eastern Business Center, No.54, 5 Floor, Lay Daung Kan Rd, Thingangyun T/s, Yangon.
Phone: +95 9 457688887 ; Viber: +95 9 457688887     
Email: info@tmhsa@gmail.com , info@tmhtelecom.com
Website: www.tmhtelecom.com

You are cordially invited to join the 5th Annual General Meeting of  
TMH Telecom Public Company Limited, which will be convened as per following. 

မန့ေြ် (Date)     : 19th  March, 2022

အချိန် (Time)    : 10:00 AM  To 12:00 AM

အစည်းအ မေးြျင်းပမည့်ပုံစံ  : 
(Meeting System)    

Zoom Meeting ( Online ) 

အေန်လိုင်းစာေင်းမပးသေင်းနိုင်သည့်မန့  : 
(Online Registration Date) 

1st March, 2022 To 15th March, 2022  

ဆြ်သေယ်ေန် ( Contact) : 
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အစုေှယ်ယာေှင်များ သိေှိေန် လိုအပ်သည့်အချြ်များ

Important Notice to shareholders

အစည်းအမေးအမကြာင်းကြားစာြိ ု ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလ (၂၆ ) ေြ်မန့  ေန်ြုန် 
စမတာ့အိတ်ချိန်း(YSX) ေှိ အစုေှယ်ယာေှင်များ စာေင်းအေ မပးပိုမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

The 5th AGM notice will be sent to each shareholder in accordance with the Yangon 
Stock Exchange (YSX) General Shareholder confirmation list recorded on 26th January, 
2022.

ြုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခံစာနှင့် သတင်းအချြ်အလြ်များြို နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေ 
အစည်းအမေး ြျင်းပမည့် မန့ေြ်မတိုင်မီ အစုေှယ်ယာေှင်များ ကြိုတင်ဖတ်ရှုနိုင်မစေန်အတေြ် 
ြုမ္ပဏီ၏ website www.tmhtelecom.com နှင့် Yangon Stock Exchange (YSX) website 

https://ysx-mm.com တေင် (၁၈-၂-၂၀၂၂) ေြ်မန့၌ အချိန်နှင့် တမြပးညီ တငြ်ပမပးွားမည ်
ြဖစ်ပါသည်။

The FY (2020-2021) Annual report will be disclosed timely on our Company’s website 
www.tmhtelecom.com and Yangon Stock Exchange (YSX) website https://ysx-mm.com 
on 18th February, 2022.

အစုေှယ်ယာေှင်များအမနြဖင့် (၁-၃-၂၀၂၂)ေြ်မန့မှ (၁၅-၃-၂၀၂၂)ေြ်မန့အတေင်း https://on-

lineregistration.tmhtelecom.com/ တေင် ေင်မောြ်၍ Online Registration မှတ်ပုံတင်သည့်စနစ်
ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းြို ြပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (Online registration ြပုလုပ်ေန်အတေြ် ပူးတေဲပါ Online 

Registration Instruction နှင့် E-voting instruction ြို ကြည့်ရှု မလ့လာနိုင်ပါသည်။)

Online registration will be available from 1st March, 2022 to 15th March, 2022 on the link 
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/. (For more clarification, please check the 
attached online registration instruction and E-voting instruction)

Online Registration ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ေန် အခြ်အခဲေှိသည့် အစုေှယ်ယာေှင်များအမနြဖင့် 
TMH Telecom ြုမ္ပဏီ၏ Department of Securities Affairs ၏ ဖုန်းနံပါတ်ြဖစ်မသာ 
+95 9457688887 သို ့Viber Phone number ြဖင့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (မေှ့ /မနာြ်)၊ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်
အမှတ် နှင့်  ဆြ်သေယ်ေန်ဖုန်းနံပါတ်တိုြ့ို စာတိုမပးပို၍့ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။

Shareholders who have issue to register online could send NRC (Front/Back) or passport 
(Copy), name, NRC or Passport number and contact number to our Viber Phone  
Number: + 95 9457688887 for the registration.

၁။

၂။

၃။

၄။

http://www.tmhtelecom.com
https://ysx-mm.com
http://www.tmhtelecom.com
https://ysx-mm.com
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
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အစည်းအမေးတြ်မောြ်ေမည့် Zoom Meeting Link နှင့် အေန်လိုင်းြဖင့် မဲမပးေန်အတေြ် 
E-voting link ြို ြိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ွားမသာ အစုေှယ်ယာေှင်များ နှင့် TMH Telecom 
ြုမ္ပဏီသို ့ Viber phone number ြဖင့် မပးပိုမ့ှတ်ပုံတင်ွားမသာ အစုေှယ်ယာေှင်များ၏   
အီးမမးလ် (သိုမ့ဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ွားမသာ ဖုန်းနံပါတ်သို ့ြပန်လည် မပးပိုမ့ပးမည် ြဖစ်ပါသည်။

Zoom Meeting Link and E-voting Link would be sent via email or phone number based 
on your registration.

အေန်လိုင်းအစည်းအမေးသို ့ ြိုယ်တိုင် တြ်မောြ်နိုင်ြခင်းမေှိပါြ ြိုယ်စားအစည်းအမေး 
တြ်မောြ်ေန် ြိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Proxy form for  Annual General Meeting) တေင် လိုအပ်
မသာ အချြ်အလြ်များြို ြပည့်စုံစော ြဖည့်စေြ်၍ (၁၅-၃-၂၀၂၂) ေြ်မန့ ညမန (၅:၀၀) နာေီ
မတိုင်မီ TMH Telecom ြုမ္ပဏီရုံးချုပ်သို ့စာတိုြ်မှ ြဖစ်မစ ြုမ္ပဏီ အီးမမးလ်လိပ်စာြဖင့်ြဖစ်မစ 
(info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com)  ကြိုတင်မပးပို့ွ ားေန် လိုအပ်ပါသည်။ 

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 
TMH Telecom head office by post mail or email (info@tmhtelecom.com or info@tmh-
sa@gmail.com) not later than 5.00 PM on 15th March, 2022.

အစုေ ှယ်ယာေှင ်များအမနြဖင့ ်  မမးြမန ်းအကြံြပုလိ ုသည့ ်  အချြ်အလြ်များေ ှ ိပါြ  
TMH Telecom Public Co., Ltd. ၏ email လိပ်စာ ြဖစ်မသာ info@tmhtelecom.com  (သိုမ့ဟုတ်) 
info@tmhsa@gmail.com သို ့ အီးမမးလ် ြဖင့်လည်းမြာင်း၊ စာတိုြ်မှ တဆင့် ေန်ြုန်ရုံးချုပ် 
သို ့မသာ်လည်းမြာင်း ၂၀၂ေခုနှစ် မတ်လ (၁၅)ေြ်မန့ ညမန (    ၅ : ၀၀   ) နာေီ မနာြ်ဆုံးွား၍ 
မပးပို ့ေန် လိုအပ်ပါသည်။

For any questions or comments, please send to TMH Telecom Yangon head office by  
Post Mail or email at info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com not later than  
5:00 PM on 15th March, 2022.  

Board of Director

TMH Telecom Public Company Limited

၅။

၆။

၇။

http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
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အခမ်းအနား အစီအစဉ်

Meeting Agenda

အစည်းအမေး စတင်မကြာင်း မကြညာြခင်း

Commencement of the AGM

အစည်းအမေးသဘာပတိမှ အဖေင့်အမှာစြား မြပာကြားြခင်း

Welcome Speech by Chairman of the AGM

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုြ်တာ ဦးသီဟလေင်မှ လုပ်ငန်းလုပ်မဆာင်ချြ်နှင့် ဘဏ္ဍာမေး
ဆိုင်ောအချြ်အလြ်များြို  ေှင်းလင်းတင်ြပြခင်း

Business and financial presentation by Managing Director

ြပင်ပစာေင်းစစ်မှ စာေင်းစစ်အစီေင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်ြပြခင်း

Audited Statement by External Auditor

အစုေှယ်ယာေှင်များမှ သိေှိလိုသည်များြို မမးြမန်းြခင်း ၊ မြဖကြားြခင်း

Questions and Answers session

ဆုံးြဖတ်ချြ်များြို အတည်ြပုေန်အတေြ် အစုေှယ်ယာေှင်များြ  
မဲခေဲဆုံးြဖတ်ြခင်း

Voting by Shareholders on the proposed resolutions

မဲခေဲဆုံးြဖတ်ချြ်ေလာဒ်များအား မကြညာြခင်း

Announcement of Voting Result 

မြာ်မတီအဖေဲ့ေင်များ မြပာင်းလဲခန့်ွားမှုြို မကြညာြခင်း

Announcement of the changes of Committee members

အစည်းအမေးသဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစြား မြပာကြားြခင်း

Closing Remarks by Chairman of the AGM

ပဉ္စမအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေအစည်းအမေး  
မအာင်ြမင်စော ြျင်းပပပီး ဆုံးမကြာင်း မကြညာြခင်း

Declaration of the completion of the 5th AGM

၁၀:၀၀

၁၀:၀၅

၁၀:၁၅

၁၀:၄၅

၁၀:၅၅

၁၁:၂၀

၁၁:၃၅

၁၁:၄၀

၁၁:၄၅

၁၁:၅၅
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TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED ၏  
အစုေှယ်ယာေှင် တစ်ဦးြဖစ်သူ ြျွန်ုပ် ....................................................  

နိုင်ငံသားစိစစ်မေးြဒ်ြပားအမှတ် .............................................. ြိုင်မဆာင်သူသည် 
 ၂၀၂၂ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၁၉) ေြ်မန့ (စမနမန့) နံနြ်(၁ေးေ၀) နာေီတေင်  

ြျင်းပြပုလုပ်မည့် TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED၏ 
ပဉ္စမအကြိမ်မြမာြ်နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေ အစည်းအမေးတေင်  

မဲဆန္ဒ မပးခေင့်ေှိသူ၊ ြိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ြခင်းခံေသူအြဖစ်  
မအာြ်မဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်အား မေေးချယ်ခန့်အပ်ပါသည်။

အြေြ်အတေင်း အမှန်ြခစ်၍ မေေးချယ်ပါ။ 

Please tick  the           for your vote.

မအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ် (၃)ဦးမှ တစ်ဦးဦး (သိုမ့ဟုတ်) အြခားမသာ ပုဂ္ဂိုလ်အား မေေးချယ်ခေင့်ေှိသည်။ 
Choose one of the following described persons or any other person for proxy. 

ဦးြမင့်လေင် (ဥြ္ကဋ္ဌ)  
U Myint Lwin ( Chairman)

အြခားပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်လျှင် 
If any other person as proxy, 

အမည် (Name) 
.......................................................

နိုင်ငံသား စိစစ်မေးြဒ်အမှတ်  
(NRC/Passport Number) 

.......................................................

ဦးသီဟလေင်  (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုြ်တာ)  
U Thiha Lwin (Managing Director)

Dr.နန်းလဲ့ေည်စိုး (အလုပ်အမှုမဆာင်ဒါရိုြ်တာ)  
Dr.Nang Lai Yi Soe (Exectutive Director)

I/We.................................., NRC/Passport/Register Number.............................. 
of being (a) holder(s) of Ordinary Share of the TMH Telecom Public Company  

hereby appoint the following mention 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 at 10:00 AM on 19th March, 2022 and at any adjournment thereof. 

နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေ အစည်းအမေးတြ်မောြ်ေန်  

ြိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ

PROXY FORM for ANNUAL GENERAL MEETING
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ေှယ်ယာေှင်များ၏ မဲဆန္ဒမပးေန် မအာြ်ပါ ဆုံးြဖတ်ချြ်များြို အမှန်ြခစ်ပါ။ 
Please indicate with a “√” in the space below how you wish your votes to be cast in respect of 

the resolution which are set out in the notice convening the AGM. 

ဆုံးြဖတ်ချြ်တစ်ခုွြ်ပို၍ အမှန်ြခစ်ပါြ ပယ်မဲအြဖစ် သတ်မှတ်မည်ြဖစ်သည်။ 
If there is more than one “√” for one resolution , it will be regarded as invalid vote. 

စဉ် ဆုံးြဖတ်ချြ်
Resolutions

မွာြ်ခံ
Yes

ြန့်ြေြ်
No

ကြားမန
Abstention

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာေင်းနှင့်
ဘဏ္ဍာမေးေှင်းတမ်းများြို အတည်ြပုေန်။

To approve the Audited Financial Statement of 
2020-2021 Financial year

၂။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့ 
အစီအေင်ခံစာြို အတည်ြပုေန်။

To approve the Directors’ report of 2020-2021  
Financial year 

၃။ (၂၀၂၁-၂၀၂၂)ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ် ဒါရိြ်ုတာအဖေဲ့ ေင်များ 
အလှည့်ြျ တာေန်ွမ်းမဆာင်ြခင်း နှင့် ြပန်လည်
မေေးချယ်ခန့်အပ်မှုြို အတည်ြပုေန်။

To approve the re-election of BOD members for  
financial year 2021-2022

(ြ) ဦးြမင့်လေင်  (U Myint Lwin) 
(ခ)  မဒ်ခင်နှင်းလေင် (Daw Khin Hnin Lwin) 
(ဂ)  ဦးမြျာ်စောလေင် (U Kyaw Swar Lwin) 

၄။ ICOP Sein Win and Associates Company Limited အား 
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ်  ြပင်ပစာေင်းစစ်အြဖစ်
ခန့်အပ်မှုြိ ုအတည်ြပုေန်။

To approve ICOP Sein Win and Associates Company 
Limited as the Independent audit firm for financial 
year 2021-2022.

၂၀၂၂ခုနှစ် ၊ ဇန်နေါေီလ   (၂၆) ေြ်မန့တေင် လြ်ေယ်
ပိုင်ဆိုင်ွားမသာ အစုေှယ်ယာမပါင်း

Number of shares held on 26th January,2020  
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မှတ်ချြ် 
Notes:

၁။ အစုေှယ်ယာေှင်သည် ြိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ အစည်းအမေးသို ့တြ်မောြ်မစခေင့်ေှိသည်။ 
     A shareholder may appoint a proxy  to attend, speak and vote instead of him or her at the  

     AGM.

၂။ ြိုယ်စားလှယ်သည် အစုေှယ်ယာေှင်ြဖစ်ေန် မလိုအပ်ပါ။ 
     A proxy need not be a shareholder.

၃။ ြိုယ်စား တြ်မောြ်မည့် အစုေှယ်ယာေှင်များ အမနြဖင့် ဤ ြိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတေင် ြပည့်စုံစော 
     ြဖည့်စေြ်၍ အစည်းအမေး ြျင်းပမည့် မန့ေြ်မတိုင်မှီ (၁၅-၃-၂၀၂၂) ေြ်မန့ (၅:၀၀) နာေီ      
     မနာြ်ဆုံးွား၍ TMH Telecom ရုံးချုပ်သို ့ မပးပိုေ့န် လိုအပ်ပါသည်။ 
     The proxy form must be filled up with all the described required information and sent it 

     back to TMH Telecom Company’s Head office not later than 5.00 PM on 15th March, 2022.

.......................................................

လြ်မှတ် (Signature)

.......................................................

ေြ်စေဲ (Date)
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အေန်လိုင်းစနစ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းနှင့် မဲမပးြခင်းအတေြ်   

နမူနာေှင်းလင်းမဖာ်ြပချြ်

Online registration and E-voting instructions

အေန်လုိင်းစနစ်ြဖင့် မှတ်ပံုတင်ေန် ပွမဦးစော https://onlineregistration.tmhtelecom.com/  ြုိ နိှပ်ပါ။

To register Online, Firstly click on the link  https://onlineregistration.tmhtelecom.com/.

ွိုမ့နာြ် မအာြ်တေင် မဖာ်ြပွားသည့် ပုံများအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ၀င်မောြ်၍ မှတ်ပုံတင်ြခင်း 
လုပ်ငန်းြို မဆာင်ေေြ်နိုင်ပါသည်။

Then you can go through the registration process as shown in the figure  below.

ေယ်ယူွားမသာ အစုေှယ်ယာသည် လူပုဂ္ဂိုလ်  တစ်ဦးတ စ်မယာြ်၏ အမည်ြဖင့် ေယ်ယူွားြခင်း 
ြဖစ်လျှင် Individual ြိုနှိပ်၍ မေေးချယ်ေန်။ 

If the shareholder is an individual , please click on the Individual button. (Figure _A)

ေယ်ယူွားမသာ အစုေှယ်ယာသည် ြုမ္ပဏီ (သိုမ့ဟုတ်) အဖေဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှ ေယ်ယူွားြခင်း 
ြဖစ်လျှင် Organization ြိုနှိပ်၍ မေေးချယ်ပါ။

If the shareholder is an organization or a company, please click on Organization button. 

(Figure_B)

မဖာ်ြပွားမသာ အချြ်အလြ်များြို ြဖည့်စေြ်ပပီးလျှင် Register Now ြိုနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်ြခင်း
ြို ြပုလုပ်ပါ။

Fill in the information provided and click on Register Now button to complete the  

registration. 

မှတ်ပုံတင်ြခင်း အဆင့်ြို ပပီးမြမာြ် မအာင်ြမင်မသာ အစုေှယ်ယာေှင်၏ အီးမမးလ် (သိုမ့ဟုတ်) 
ဖုန်းနံပါတ်များသို ့သြ်ဆိုင်ော အစည်းအ မေးတြ်မောြ်ေန် Zoom meeting link နှင့် အေန်လိုင်း
မဲမပးမှုစနစ်ြဖင့် မဲမပးနိုင်ေန် E-voting Link ြို တိုြ်ရိုြ် မပးပို့ွ ားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

As soon as the registration is completed,  the Zoom meeting link and E-voting  link  will be 

sent via your registered email or phone number to attend and online vote for the relevant 

meeting. 

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
https://onlineregistration.tmhtelecom.com/
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အဖေဲ့အစည်းြဖင့်၀ယ်ယူွားမသာ အစုေှယ်ယာေှင်များအမနြဖင့် အစုေှယ်ယာ၀ယ်ယူစဉ်ြ 
သြ်ဆိုင်ော မငေမချးသြ်မသခံလြ်မှတ် ြုမ္ပဏီများတေင်  မပးပိုမ့ှတ်ပုံတင်ွားမသာ မှတ်ပုံတင် 
နံပါတ်များ ြဖစ်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ 

If the shareholder is an organization or a company, the registered registration number need 

to be the same with the one registered in Securities Companies.

အေန်လိုင်းစနစ်ြဖင့ ် မဲမပးေန်အတေြ် အေန်လိုင်းစနစ်ြဖင့ ် မှတ်ပု ံတင်ပပီးမနာြ်  သြ်ဆိုင်ော  
အီးမမးလ် သို ့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်သို ့ ြပန်လည်မပးပို ့ွားမသာ E-voting link သို့ ၀င်မောြ်ပပီး 
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအ မေး မြျင်းပမှီ သို ့မဟုတ်  ြျင်းပမနစဉ်အတေင်းတေင် မဲမပးနိုင်ပါသည်။ 
လူပုဂ္ဂ ိုလ်တစ်ဦးတစ် မယာြ်၏ အမည်ြဖင့ ်၀ယ်ယူွားမသာ အစုေှယ်ယာေှင်များအတေြ်  
အေန်လိုင်းမဲမပးမှု ပုံစံ E-voting Form ြို  Figure C တေင်မဖာ်ြပွားပပီး ြုမ္ပဏီ(သို ့မဟုတ်) အဖေဲ့
အစည်း တစ်ခုခု အမနြဖင့်၀ယ်ယူွားမသာ အစုေှယ်ယာေှင်များ၏  အေန်လိုင်းမဲမပးမှု ပုံစံြို 
Figure D တေင် မဖာ်ြပွားပါသည်။

For Online Voting , Please click on the link you have received via your registered email or 

phone number before or during the Annual General Meeting. Individual voting form will be 

as the figure C and the Organization voting form as figure D.  

မှတ်ပုံတင်ြခင်းနှင့် မဲမပးြခင်း ြိစ္စေပ်များအတေြ် တစ်ဦးတစ်မယာြ်မှ တစ်ကြိမ်ေင်မောြ် 
ြပုလုပ်ပပီးပါြ မနာြ်တစ်ကြိမ်ေင်မောြ်နိ ုင်ြခင်းမေှ ိမစေန် ပိတ်ပင်ွားမည်ြဖစ်သည်။

A person can do the registration and voting for a single time only and the system will prevent 

them to re-enter next time.

၇။

၈။

၉။
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Figure A

Individual registration Form

Sample Online Registration Form
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Figure B 
Organization registration Form
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T E L E C O M

Figure C

Individual voting Form

Sample Online Voting Form
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Figure D 
Organization Voting Form
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ပဉ္စမအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည် အမွေမွေအစည်းအမေးတေင် 

မဆေးမနေး အတည်ြပုေန် ြိစ္စေပ်များ

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာေင်းနှင့် ဘဏ္ဍာမေးေှင်းတမ်းများြို အတည်ြပုေန်။

TMH Telecom Public Company Limited ၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြမာြ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအမေးတေင် 
မအာြ်မဖာ်ြပပါ ြိစ္စေပ်များြို မဆေးမနေးဆုံးြဖတ်မည် ြဖစ်ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမေးနှစ်၏ ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့အစီအေင်ခံစာြို အတည်ြပုေန်။

ICOP Sein Win and Associates Company Limited အား ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ် ြပင်ပ
စာေင်းစစ်အြဖစ်ခန့်အပ်မှုြို အတည်ြပုေန်။

 (၂၀၂၁-၂၀၂၂)ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ် ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့ေင်များ အလှည့်ြျတာေန်ွမ်းမဆာင်ြခင်းနှင့် 
ြပန်လည်မေေးချယ်ခန့်အပ်မှုြို အတည်ြပုေန်။

 (ြ)  ဦးြမင့်လေင်   
 (ခ)   မဒ်ခင်နှင်းလေင်   
 (ဂ)     ဦးမြျာ်စောလေင် 

၁။

၂။

၃။

၄။

1.

2.

3.

4.

Topics to be discussed in the 5th Annual General Meeting
The following topics will be discussed and resolved in this meeting:

To approve the Audited Financial Statement of 2020-2021 Financial year 

To approve the Directors’ report of 2020-2021 Financial year 

To approve the re-election of BOD members for financial year 2021-2022. The Directors to 

re-election and appoint by rotation for this year are:

 (a) U Myint Lwin  

 (b) Daw Khin Hnin Lwin  

 (c) U Kyaw Swar Lwin

To approve ICOP Sein Win and Associates Company Limited as the Independent 

audit firm for financial year 2021-2022.
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ဒါရိုြ်တာများ ြပန်လည်မေေးချယ်ခန့်အပ်ြခင်း

ြုမ္ပဏီ၏ ဖေဲ့စည်းပုံ အမြခခံ စည်းမျဉ်း အခန်း(၁၅) ၊ အပိုဒ် ၁၂၈ တေင် သတ်မှတ်မဖာ်ြပချြ်အေ ြုမ္ပဏီ
သည် နှစ်ပတ်လည်အမွေမွေအစည်းအမေးတိုင်းတေင် ယင်းြာလ၌ မဆာင်ေေြ်မနမသာ ဘုတ်အဖေဲ့၏
သုံးပုံတစ်ပုံ သိုမ့ဟုတ် အြယ်၍ အမေအတေြ်သည် သုံးနှင့်စား၍ မြပတ်လျှင် အနီးစပ်ဆုံး သုံးပုံတစ်ပုံ
ြဖစ်မသာ ဘုတ်အဖေဲ့၏ အမေအတေြ်သည် နှုတ်ွေြ်မပးေမည် ြဖစ်သည်။ 

ယခုနှစ်အတေြ် မအာြ်မဖာ်ြပပါ ဒါရိုြ်တာများြို အလှည့်ြျတာေန်ွမ်းမဆာင်ြခင်းအတေြ် 
ြပန်လည်ခန့်အပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။

 (၁) ဦးြမင့်လေင် (ဥြ္ကဌ)

 (၂) မဒ်ခင်နှင်းလေင်  (အလုပ်အမှုမဆာင်မဟုတ်မသာ ဒါရိုြ်တာ)

 (၃) ဦးမြျာ်စောလေင်  (အလုပ်အမှုမဆာင်မဟုတ်မသာ ဒါရိုြ်တာ)

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-election and appoint by rotation for this year are:

 (1) U Myint Lwin (Executive Chairman)

 (2) Daw Khin Hnin Lwin (Non-Executive Director)

 (3) U Kyaw Swar Lwin (Non-Executive Director)
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TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED တေင် ြုမ္ပဏီ၏ သင်းဖေဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖေဲ့
စည်းမျဉ်းပါ မဖာ်ြပချြ်အတိုင်း လိုြ်နာလျြ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် အတေြ် ဒါရိုြ်တာအဖေဲ့ေင်
အသစ် ြပန်လည်မေေးချယ်ခန့်အပ်ောတေင် ဒါရိုြ်တာတစ်ဦးအြဖစ် ပါေင်အမေေးချယ်ခံလိုမကြာင်း
အဆိုြပုပါ သည်။

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

with the TMH Telecom company’s constition for the fiscal year (2021-2022). 

ဒါရိုြ်တာအြဖစ် ပါေင်မေေးခံြခင်း အဆိုြပုလွှာ 

Proposal Form for Director Election

သို့
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

.......................................................

ေြ်စေဲ (Date)

အဆိုြပုသူလြ်မှတ်  ....................................................... 
Signature

အဆိုြပုသူအမည်  ....................................................... 
Name

မှတ်ပုံတင်အမှတ် ....................................................... 
NRC/ Passport Number

မနေပ်လိပ်စာ  ....................................................... 
Address  ....................................................... 



17 

ဒါရိုြ်တာအြဖစ် အမေေးခံေန် အဆိုြပုသည့် အစုေှယ်ယာေှင်၏ 

အေည်အချင်းသတ်မှတ်ချြ်များ

Director’s Qualifications

အစုေှယ်ယာအမေအတေြ် အနည်းဆုံး (၇)သိန်းနှင့်အွြ် ပိုင်ဆိုင်ေမည်ြဖစ်ပပီး ြမန်မာနိုင်ငံ 
ြုမ္ပဏီ ဥပမဒပုဒ်မ ၁၇၅ ပါ အချြ်များြို လိုြ်နာသူ ြဖစ်ေမည်။

Must have a minimum of seven hundred thousand (700,000)  qualified shares and need to 

comply with section (175) of the Myanmar companies Law. 

သင်းဖေဲ့မှတ်တမ်းတေင် ြပဋ္ဌာန်းွားသည့် ဒါရိုြ်တာအေည်အချင်းနှင့် ြပည့်မီ၍ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း 
စည်းြမ်းများြို လိုြ်နာေမည်။

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

Company’s constitution.

အဆိုြပုလွှာနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းမခါင်စာေင်းမိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ ၊ အြျင့်စာေိတ္တ 
မြာင်းမေန်မကြာင်း ေပ်ြေြ်နှင့် ေဲစခန်းမွာြ်ခံချြ် ပါေှိေမည်။

NRC copy,Form (10) Copy , two passport photos , the regional recommendation letter and 

police recommendation letter must be attached with the proposal form.

ပူးတေဲပါ ြိုယ်မေးမှတ်တမ်းအြျဉ်းတေင် ြပည့်စုံစောြဖည့်စေြ်၍  ြပန်လည်မပးပိုေ့မည်။

Personal Profile form must be attached also. 

TMH  Telecom ရုံးချုပ်သို ့၁၅-၃-၂၀၂၂ ေြ်မန့ ညမန ( ၅:ေ၀)နာေီ မနာြ်ဆုံးွား၍ စာတိုြ်မှ 
ြဖစ်မစ၊ ြုမ္ပဏီ အီးမမးလ် (info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) ြဖင့် ြဖစ်မစ
မပးပိုေ့မည်။

All above mention information need to be sent to TMH Telecom Company’s Head Office by 

post mail or the company’s email (info@tmhtelecom.com or info@tmhsa@gmail.com) not 

later than 5.00 PM on 15th December,2022.

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
http://info@tmhtelecom.com
http://info@tmhsa@gmail.com
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T E L E C O M

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတေြ်  
TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED ၏ဒါရိုြ်တာအြဖစ်  

ပါေင်အမေေးခံသူ၏ ြိုယ်မေးမှတ်တမ်းအြျဉ်း

Personal Profile for Director Election

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

၂။ နိုင်ငံသားစိစစ်မေးြဒ်အမှတ် 
NRC/Passport Number --------------------------------------------------------------

၃။ မမေးသြ္ကောဇ် 
Date of Birth --------------------------------------------------------------

၄။ ပညာအေည်အချင်း 
Education --------------------------------------------------------------

၅။ လူမျ ိုးနှင့်ြိုးြေယ်သည့်ဘာသာ 
Race & Religion --------------------------------------------------------------

၆။ အဖအမည် 
Father’s Name --------------------------------------------------------------

၇။ လြ်ေှိမနေပ်လိပ်စာ
Address --------------------------------------------------------------

၈။ ဖုန်းနံပါတ် 
Phone --------------------------------------------------------------

၉။ အီးမမးလ်လိပ်စာ 
Email Address --------------------------------------------------------------

၁၀။ လြ်ေယ်ပိုင်ဆိုင်ွားသည့်  
အစုေှယ်ယာအမေအတေြ် 
Number of Shares holding

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

၁၁။ လုပ်ငန်းအမတေ့အကြု� 
Working Experience --------------------------------------------------------------

အွြ်အမကြာင်းအောပါအချြ်အလြ်များ မှန်ြန်ပါမကြာင်းနှင့် ဒါရိုြ်တာအြဖစ်မေေးချယ်ခံ 
ေပါြ လြ်ခံမဆာင်ေေြ်မည် ြဖစ်ပါမကြာင်း ေန်ခံြတိြပုပါသည်။

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

director. 

လြ်မှတ် (Signature) ....................................................... 

အမည် (Name)   ...................................................... 
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Department of Securities Affairs
TMH Telecom Public Company Limited

Eastern Business Center, No.54, 5 Floor, Lay Daung Kan Rd, Thingangyun T/s, Yangon.
Phone: +95 9 457688887 ; Viber: +95 9 457688887     

Email: info@tmhsa@gmail.com , info@tmhtelecom.com
Website: www.tmhtelecom.com

ဆြ်သေယ်ေန် ( Contact) : 

T E L E C O M
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