


ဖတ်ိကားလာ 

ြမန်မာအက်ဂုိ အတ်ိ(စ်)ချန်ိး၊ အများှင့်သက်ဆုိငေ်သာ ကုမဏလီီမတိက်( MAEX )၏ 

ဆဌမအကိမေ်ြမာက် ှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကုိ 

အန်ွလုိငး်အသံုးြပ၍ ၁၇-၈-၂၀၂၂ ရက်ေန�(ဗုဒဟူးေန�)နံနက်(၁၀:၀၀)နာရတိီတိအချန်ိတွင ်ကျငး်ပြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ 

အစုရှယယ်ာရှငမ်ျား သိရှိုိင်ပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် အသိေပးအပ်ပါသည်။ 

ဒါုိက်တာအဖဲွ 

                   အစည်းအေဝးကျင်းပမည့်ေန� - ၂၀၂၂ ခုစှ၊် သဂတ်ုလ ( ၁၇ )ရက်(ဗုဒဟူးေန�) 

  အစည်းအေဝးစတင်မည့်အချနိ ် - နနံက်(၁၀:၀၀)နာရတိီတိ 

  ကျင်းပမည့်ပံုစံ     -         ZOOM WEBINAR 

   

• MAEX Co.,Ltd. ဆဌမအကိမ်ေြမာက် စှပ်တ်လညအ်ေထွေထွ အစည်းအေဝးှင့်ပတ်သကသ်ည့်အချက်အလက်များကုိ အစရှုယ်ယာရင်ှများသိရှိ၍ အစည်းအေဝး  
တက်ေရာက်ရန်အတွက်  Online  Registration  ြပလုပ်ိုငရ်န် (၂၀-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန�တွင ်Website တွင ်တင်ြပထားမည့်အြပင်အစုရယ်ှယာရှငမ်ျား၏ လုပ်ထံုး 
လုပ်နညး်ှင့်အညီ မှတပံု်တင်ထားေသာတယ်လီဖုနး်နပံါတမ်ျားသုိလညး် SMS ေပးပုိ အေကာင်းကားသွားမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစ်ှအတွက် အေရ�းချယ်ခမံည့် ဒါိုကတ်ာအဖဲွအား ဆမဲေပးုိငရ်န်င့်ှ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ိုငရ်န်အတွက် Online Registration ြပလုပ်  
ထားေသာ အစုရယ်ှယာရှငမ်ျား၏ တယ်လီဖုနး်နံပါတမ်ျားသုိ SMS ြဖင့် Voting Link ှင့် Zoom Link များအား AGM အစည်းအေဝးမကျင်းပမီ (၁၆-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန�  
တွင ်ထပ်မံေပးပုိသွားမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• ဒါိုက်တာအဖဲွ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာစှ ်ငှ့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini budget)  စှပ်တ်လည ်အစီရင်ခံစာအား အစရှုယ်ယာရှငမ်ျား သိရိှိုငရ်န်အတွက် 
www.facebook.com/m31aexplc င့်ှ www.maex.com.mm31  ၌ ( ၂၆-၇-၂၀၂၂ ) ေန�တွငတ်င်ထားေပးမည်ြဖစပ်ါသည။် 

 

 

 

http://w.facebook.com/m
http://www.maex.com.mm/


MAEX ၏ ဆဌမအကိမ်ေြမာက် ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင ်

ေဆာင်ရ�က်မည့်ကိစရပ်များ 

၁။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန� ကုနဆံု်းေသာ ဘာစှ်ငှ့် ၂၀၂၂ ခုစှ ်မတ်လ (၃၁) ရက်ေန�တွငကု်နဆံု်းေသာ ဘာစှမ်ျားအတွက ်ဒါုိက်တာအဖဲွ၏      

    စှပ်တလ်ည်အစရီင်ခံစာငှ့် ဘာေရးရှငး်တမ်းအား အတည်ြပြခင်း။ 

၂။ အစုရယ်ှယာရင်ှများ၏ အြမတ်ေဝစ ုခဲွေဝြခင်းအား ေကညာြခင်း။ 

၃။ ဒါိုက်တာအဖဲွ၏ ဆုေကးအား အတည်ြပြခင်း။ 

၄။ လက်ရိှဒါိုက်တာအဖဲွ၏၃ပံု ၁ပံု ရှိေသာဒါိုကတ်ာ(၄)ဉီးတ်ထွကြ်ခင်းငှ့်၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုစှအ်တွက်ဒါိုက်တာအဖဲွဝငသ်စ်များခန�အ်ပ်ြခင်းှင့်အတည်ြပြခင်း။ 

၅။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစှအ်တွက် လွတ်လပ်ေသာဒါိုကတ်ာအဖဲွဝင်များ ခန�အ်ပ်ြခင်းင့်ှအတည်ြပြခင်း။ 

၆။၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစှအ်တက်ွ ြပငပ်စာရင်းစစ် Win Thin & Associate Audit Firm ကုိခန�အ်ပ်ြခင်းင့်ှ အတည်ြပြခင်း။ 

 

Agenda of MAEX 6th Annual General Meeting 

1. Shareholder’s Approval of Director’s Report and Financial Statements of FY 2020-2021 ended 30th September 2021 and FY 2021-2022 (Mini 
Budget) ended 31st March 2022. 

2. Announcement of Shareholder’s Dividend. 
3. Shareholder’s Approval for Directors’ Bonus. 
4. Shareholder’s Approval for the Resignation of Directors which is one-third of the total Directors (4-Directors) and for Election and Appointment of 

BOD Member for FY 2022-2023. 
5. Shareholder’s Approval for the Resignation & Appointment of Independent Directors for FY 2022-2023. 
6. Shareholder’s Approval for Appointment Auditor,” Win Thin & Associates Audit Firm” for FY 2022-2023. 

 
“ အစရှုယယ်ာရှင်များအေနြဖင့် ေမးြမန်း အ�ကံြပလုိသည်များရိှပါက (၁၁-၈-၂၀၂၂) ရကေ်န� (ကာသပေတးေန�)၊ညေန(၄:၃၀)နာရီ ေနာက်ဆံုးထား၍ ေပးပုိိုင်ပါသည”် 
“For any questions or suggestions, please kindly send them by 4:30 pm on 11nd August 2022.” 

ဒါိုက်တာအဖဲွ 
Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd. 



ဆဌမအကမိေ်ြမာက် ှစပ်တ်လညအ်ေထေွထွအစညး်အေဝး 

 (6th Annual General Meeting) အား 

Online စနစြ်ဖင့် ကျင်းပြပလပုမ်ညြ်ဖစ်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်း 

၁။ ြမနမ်ာအကဂ်ိုအိတ်(စ)်ချနိး် အများှင့်သကဆ်ိုင်ေသာ ကမုဏလီမီတိက် (MAEX )၏ ဆဌမအကမိေ်ြမာက် စှပ်တ်လည ်
အေထေွထွ အစညး်အေဝး(AGM )ကို Online အသုံးြပပးီ   ၁၇-၈-၂၀၂၂ ရက်ေန�(ဗဒုဟူးေန� ) နနံက်(၁၀:၀၀) နာရီတိတိအချနိ်တွင် ကျင်းပ 
ြပလပုမ်ညြ်ဖစပ်ါ၍ အစရှုယ်ယာရှင်များ သိရိှိုင်ပါရန် ေလးစားစွာြဖင့် အသိေပးအပပ်ါသည။် 

 ကျင်းပမည့်ေန�ရက်  - ၂၀၂၂ခုစှ ်သဂုတ်လ (၁၇ )ရက်(ဗဒုဟူးေန�) 

ကျင်းပမည့်အချနိ်   - နနံက်(၁၀:၀၀)နာရီတိတိ      

 ကျင်းပမည့်ပုံစံ             - ZOOM WEBINA 

၂။ ဆဌမအကမိေ်ြမာက ်စှပ်တ်လည ် အေထေွထအွစညး်အေဝးတွင် ေအာကပ်ါအစအီစဉ်အတုိင်း ကျင်းပ ေဆာင်ရ�က ်
မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

(က)၂၀၂၁ ခုစ်ှ၊ စကတ်င်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန� ကနုဆ်ုံးေသာ ဘာစှ်င့်ှ ၂၀၂၂ ခှုစ ်မတ်လ (၃၁) ရက် ေန�ကနုဆ်ုံးေသာ 
ဘာစှမ်ျားအတကွ ်ဒါိုကတ်ာအဖွဲ၏စှပ်တ်လညအ်စီရင်ခစံာင့်ှ ဘာေရး ရှင်းတမး်အား အတညြ်ပြခင်း။ 

(ခ) အြမတ်ေဝစ ုခွဲေဝြခင်းအား ေကညာြခင်း။ 

(ဂ) ဒါိုကတ်ာအဖွဲ၏ ဆုေကးအား အတည်ြပြခင်း။ 

(ဃ)လကရိှ်ဒါိုကတ်ာအဖွဲ၏၃ပုံ ၁ပုံ တ်ထကွြ်ခင်းင့်ှ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုစှအ်တွက ်ဒါိုကတ်ာအဖွဲဝင်သစမ်ျား 
ခန�်အပြ်ခင်းင့်ှအတညြ်ပြခင်း။ 

(င) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစ်ှအတကွ ်လတ်ွလပ်ေသာဒါိုကတ်ာအဖွဲဝင်များ ခန�်အပြ်ခင်းင့်ှအတည်ြပြခင်း။ 

(စ)၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစှအ်တွက ်ြပင်ပစာရင်းစစခ်န�်အပြ်ခင်းင့်ှ အတညြ်ပြခင်း။ 

၃။ အစရှုင်များ Online register ြပလပု်ိုင်ရန်င့်ှ မေဲပးဆြပိုင်ရန်အတွက် အစရှုင်များမှ လုပထ်ုံး လပုန်ညး် င့်ှအညီ မတ်ှပုံတင ်
ထားေသာ တယ်လဖီနုး် နပံါတ်များသို Website Link ကိုေပးပိုသွားမည်ြဖစပ်ါသည၊် အေကာင်း အမျ ိးမျ ိးေကာင့် Online Registration 
ြပလပု်ရန ်အခက်အခရိှဲသည့် အစရှုယ်ယာရှင်များအေနြဖင့် MAEX ၏ Viber ဖနုး်; 09 889955485 သုိ အစုရှယ်ယာရှင်၏ မတ်ှပုံတင်မူရင်းကုိ 
ေရှေနာကဓ်ါတ်ပုံိုက်၍ အမည၊် မတ်ှပုံတင်အမှတ်င့်ှ မိုဘုိင်းဖနုး်နပံါတ်တစခ်ြုဖင့်  အစရှုယ်ယာရှင်ကိုယ်တုိင် မတ်ှပုံတင်စာရင်း 
ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။ 

၄။ အစရှုယ်ယာရှင်များအေနြဖင့် AGM ကျင်းပြခင်းှင့် သကဆ်ိင်ုေသာ အချက်အလကမ်ျားအား MAEX Website 
ြဖစေ်သာ www.maex.com.mm သုိ ဝင်ေရာက ်ကည့် ြဖည့်သွင်း ိုင်ပါသည်။ 

 (က) ဒါိုကတ်ာအရညအ်ချင်းြပည့်မသူီများအေနြဖင့် ဒါိုကတ်ာအြဖစ် ေရ�းချယ်ခံရန ်  အဆိြုပလိုပါက အဆိြုပလာှင့် ကိုယ်ေရး 
မတ်ှတမး်ပုံစံ တုိကို MAEX Website မှ  Download ြပလပု်ြဖည့်စကွ၍် ho@maex.com.mm သုိလညး်ေကာင်း၊ MAEX ုံးသုိ လူကိုယ်တုိင်ြဖင့် 
လညး်ေကာင်း   ၁၀-၈-၂၀၂၂ ရကေ်န� (ဗဒုဟူးေန� ) ညေန (၄:၃၀)နာရထီက် ေနာကမ်ကျဘဲ ေနာကဆ်ုံးထားေပးပိုရန၊် 

 (ခ) အဆိုြပသည့် ဒါိုကတ်ာအဖွဲဝင်သစမ်ျားအား ဆမြဲဖင့် ြပနလ်ညေ်ရ�းချယ်ခန�်အပ်ရန် လိုအပခ်ဲ့ပါက အစရှုယ်ယာရှင်များ၏ 
ဆမြဲဖင့် ဆုံးြဖတ်ိုင်ရနအ်တွက ်Online Registration Form ြဖင့် မတ်ှပုံတင်ြခင်းအား       ၁၀-၈-၂၀၂၂ ရကေ်န� (ဗဒုဟူးေန�)  ညေန (၄:၃၀) 
နာရီ ထက် ေနာကမ်ကျဘဲ ေနာကဆ်ုံးထားမှတ်ပုံတင်ရန်။ 

၅။ အစရှုယ်ယာရှင်များအေနြဖင့် အ�ကြံပချက် င့်ှ ေမးြမနး်လိုသည့်အချကမ်ျားရှပိါက ၁၁-၈-၂၀၂၂ ရကေ်န� (ကာသပေတးေန�)၊ညေန 
(၄:၃၀)နာရီ ေနာကဆ်ုံးထားပီး ဒါိုကတ်ာအဖွဲထံသုိ လပိမ်၍ူ ho@maex.com.mm သုိ email သုိမဟုတ် မတ်ှပုံတင်စာြဖင့် 
အေရာက်ေပးပိုိုင်ပါသည။် 

၆။ ဒါိုကတ်ာအဖွဲ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာစှ် င့်ှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini budget) စှပ်တ်လည ် အစီရင်ခစံာအြပည့်အစုံကို ၂၆-၇-၂၀၂၂ 
ရကေ်န�တွင် www.maex.com.mm ၌ တင်ထားေပးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

၇။ ဆဌမအကမိေ်ြမာက ်စှပ်တ်လည ် အေထေွထအွစညး်အေဝး(AGM ) င့်ှ ပါတ်သက်၍ အေသးစတ်ိ သိရှလိိုသညမ်ျားရိှပါက MAEX 
၏  ရှယ်ယာဌာန ဖနုး်09889955485 င့်ှ ုံးဖနုး် 017 503928,017 503929 များသုိ ုံးချနိအ်တွင်း စုံစမ်းေမးြမနး်ိုင်ပါသည။် 

ဒါိုကတ်ာအဖွဲ 

ြမနမ်ာအကဂ်ိုအိတ်(စ)်ချနိး်အများင့်ှသကဆ်ိုင်ေသာ ကမုဏလီီမတိက(်MAEX) 

 

http://www.maex.com.mm/
mailto:ho@maex.com.mm
mailto:ho@maex.com.mm
http://www.maex.com.mm/


 

 

 

သုိ 

ြမနမ်ာအက်ဂို အတ်ိ(စ်)ချနိး် အများှင့်သကဆုိ်င်ေသာ ကမုဏီလီမိတက ်

     ရက်စွဲ။  ။၂၀၂၂ ခုစှ၊် (        ) လ (        )ရက်။ 

ဒါိုက်တာအဖဲွဝင်အြဖစ် ပါဝင်အေရ�းခရံန ်အဆိုြပလာ 

လူကးီမင်းခင်ဗျား..... 

ြမနမ်ာအက်ဂို အတ်ိ(စ်)ချနိး် အများှင့်သကဆုိ်င်ေသာ ကုမဏီလီမိတကတွ်င ် ယင်းကုမဏီ၏ 
ဖဲွစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းကုိ လုိက်နာလျက ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစှအ်တက်ွ ဒါိုကတ်ာအဖဲွဝငသ်စ်များ ြပနလ်ည် 
ေရ�းချယ်ခန�်အပ်ရာတွင ်ဒါိုက်တာအဖဲွဝင်တစ်ဦးအြဖစ် ပါဝင ်အေရ�းချယ်ခလုိံေကာင်း အဆုိြပပါသည်။ 

 

အဆုိြပသူလက်မှတ ် ---------------------------------------------                                            

    အဆုိြပသူအမည်      --------------------------------------------- 

                                                                        မှတပံု်တင်အမှတ်      --------------------------------------------      

                          ေနရပ်လိပ်စာ           --------------------------------------------- 

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

ဒါုိက်တာအြဖစ် အေရ�းခရံန ်အဆုိြပုိငသ်ည့် အစရှုယ်ယာရှင်၏ 

အရည်အချင်း သတမှ်တ်ချက်ှင့် စညး်ကမ်းချကမ်ျား 

၁။ အစရှုယ်ယာအေရအတွက် စှေ်သာင်းငါးေထာင်(၂၅,၀၀၀)င့်ှအထက ်ပုိငဆုိ်င်ရမည။် 

၂။ ကုမဏီ၏ ဖဲွစည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းတွင ိ ြပဌာန်းထားသည့် ဒါုိကတ်ာအရည်အချင်းှင့် ြပည့်မီ၍ 
သတ်မှတစ်ည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား လုိကန်ာိုငသူ်ြဖစရ်မည်။ 

၃။ အဆုိြပလာင့်ှအတူ မှတပံု်တင်မိတ၊ သနး်ေခါငစ်ာရငိးမိတ၊ ဓါတပံု်(၂)ပံု ပါရှိရမည်။ 

၄။ ပူးတဲွပါ ကုိယေ်ရးမှတ်တမ်းအကျဉ်းတွင ်ြပည့်စုံစာွ ြဖည့်စကွ၍် ြပနလ်ည်ေပးပုိရမည်။ 

၅။ ၁၀-၈-၂၀၂၂ ရက်ေန� (ဗုဒဟူးေန�) ညေန(၄:၃၀) နာရီထကေ်နာကမ်ကျဘဲ Email 

လပ်ိစာ ho@maex.com.mm သုိ ေနာက်ဆုံးထား ေပးပုိရန်င့်ှ ၎င်းအချနိထ်က် ေကျာ်လနွပ်ါက 

အတည်ြပ လက်ခမံည် မဟုတ်ေတာ့ပါ။ 

 

 

 

mailto:ho@maex.com.mm


 

ြမနမ်ာအက်ဂိုအတ်ိ(စ်)ချနိး် အများှင့်သကဆုိ်င်ေသာ ကမုဏီလီမိတက ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစ်ှအတွက ်ဒါိုကတ်ာအြဖစ် ပါဝင် အေရ�းခလုိံသူ၏ 

ကုိယ်ေရးမှတ်တမ်းအကျဉ်း 

 

 

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

၂။ ိုငငံ်သား စစိစေ်ရးကတ်ြပားအမှတ်          - ------------------------------------------ 

၃။ ေမွးသကရာဇ ်                                       - ------------------------------------------ 

၄။ ပညာအရည်အချင်း                                - ------------------------------------------ 

၅။ လူမျ ိးှင့် ကိုးကွယသ်ည့်ဘာသာ              - ------------------------------------------ 

၆။ မိဘအမည်၊ ကိုးကယွသ်ည့်ဘာသာ           - ------------------------------------------ 

၇။ လကရိှ်ေနရပ်လိပ်စာ                              - ------------------------------------------ 

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

၈။ ဆကသွ်ယ်ရန ်ဖုနး်နံပါတ ်                       - ------------------------------------------ 

 အးီေမးလ်                         - ------------------------------------------ 

၉။ ဝယ်ယထူားသည့် အစရုယ်ှယာလကမှ်တ် - ------------------------------------------ 

  အမှတ်ငှ့် အေရအတွက်   - ------------------------------------------ 

၁၀။ ကုမဏီလုပ်ငနး် အေတွအ�ကံ  - ------------------------------------------ 

  (ေနာက်ဆက်တဲွြဖင့် ေဖြပုိငပ်ါသည်) - ------------------------------------------ 

၁၁။ အြခားလုပ်ငနး် အေတွအ�ကံ 

  (ေနာက်ဆက်တဲွြဖင့် ေဖြပုိငပ်ါသည်) - ------------------------------------------ 

၁၂။ အထက်ေဖြပပါ အေကာင်းအရာပါများမှာ မှနက်နပ်ါေကာင်းင့်ှ ဒါိုကတ်ာအြဖစ ် ေရ�းချယ်ခံရပါက 
လကခံ်ေဆာင်ရ�က်မညြ်ဖစေ်ကာင်း ဝနခ်ကံတိြပပါသည်။ 

          အဆုိြပသူ အစရုယ်ှယာရှင၏် လက်မှတ ်

 

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

 

ရက်စွဲ။  ။ ၂၀၂၂ ခုစ်ှ၊ (                 ) လ (          ) ရက။် 

 

  ဓါတပံု်ကပ်ရန် 
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