
  
 

 
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 

TMH Telecom Public Company Limited ၏ 

 (၂၀၂ ၀ -၂ ၀၂၁)ခုနှစ်ဘဏ္ဍ ာရရေး စာရင်ေးရင်ှေးတမ်ေး အရ ေါ် စီမံခန ်ခ ွဲရရေးအ ဖ ွဲွဲ့၏ ရ  ေးရ န ေးချက်နှင ် 

ရလ လာ သုံေးသ ်ချက်က ု ထုတ်ပ န်ရ ကပ ငာပခင်ေး 

 အ ောက်အ ော်ပြြါ သ  ုံးသြ်ချကမ်ျောုံးသည် TMH Telecom Public Company Limited ၏ ၂၀၂၁ ခ နစှ်၊ 

စက်တင်ဘောလ(၃၀)ရက်အနေ့တွင် က န်ဆ  ုံးသည ်(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ်  တွက် က မပဏီ၏ဘဏ္ဍောအရုံး 

ရငှ်ုံးတမ်ုံးအြါင်ုံးချျုြ်က    အပခခ ထောုံးကော သ  ုံးသြ်ထ တ်ပြန ် အ ကပငောချက်ပ စ်၍ ထ  ဘဏ္ဍောအရုံး ရငှ်ုံးတမ်ုံးအြါင်ုံးချျုြ် 

နှင ် တူ တွွဲ၍  တ်ရှုသင ်ြါသည်။ 

 အငအွ ကုံးအ ော်ပြချက် ောုံးလ  ုံးသည် ပမန်မောကျြ်အငွပ င ် အ ောပ်ြထောုံးသည်။ 

  အနှစ်ချျု ်တင်ပ ချက်မျာေး 

  ကုမပဏီ၏ ဝင်ရင ရှင်ေးတမ်ေးအကျဉ်ေးချျု ် ရဖာ်ပ ချက် (ကျ ်ရထာင်ရ ေါင်ေး) 

 

 

FY 2020-2021 FY 2019-2020 
% Change 

 
Ks’ 000 Ks’ 000 

Revenue        

 

3,007,792 

 

5,628,880 -47% 

Cost of Goods Sold 

 

(2,303,569) 

 

(3,166,327) -27% 

Gross Profit 

 

704,223 

 

2,462,553 -71% 

Other Income 184,949 330,327 -44% 
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Expense 

 

(1,593,012) 

 

(2,118,817) -25% 

Profit/ (Loss) Before Tax 

 

(703,840) 

 

674,064 -204% 

Tax Expense 
 

(134,813)  

Net Profit/(Loss) After Tax (703,840) 539,251 -231% 

Fair value adjustment of Investments (13,860) (17,325) -20% 

Share of profit of Associates and JVs 130,316   

Total Comprehensive Income (587,384) 521,926 -213% 

Basic EPS (MMK)  42  
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၂၀၂၁ခ နစှ် ၊ စကတ်င်ဘောလ ၃၀ရက်အနေ့တွင် က န်ဆ  ုံးအသော ဘဏ္ဍောနှစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁)တွင် ဝငအ်ငွသည် 

ကျြ်အငွ (၃.ဝ)ဘီလီယ  ရရှ ခွဲ ပြုီံး ၂၀၂၀ခ နစှ် ၊ စက်တငဘ်ောလ ၃၀ ရကအ်နေ့တွင် က န်ဆ  ုံးသည ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) 

ဘဏ္ဍောနှစ် ၏ ဝငအ်ငွထက် ကျဆင်ုံးခွဲ ြါသည်။  

(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍောအရုံးနှစတ်ွင် ရရှ အသော ဝင်အငွမျောုံးက   အ ောက်ြါ တ  င်ုံး ခွွဲပခောုံးစ တ်ပ ောန  င်ြါသည်။ 

 

   FY (2020-2021)   FY (2019-2020)  

   MMK   MMK  

    - IFM Project                1,908,964  2,012,325 

    - Fiber Project                               622,253 

    - Mobile Project                   623,259  974,353 

    - Others Project                   475,569  2,019,949 

      Total                 3,007,792   5,628,880 

 

ယခ ဘဏ္ဍောနစှ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ခ နစှ်တွင်  ပခောုံးဝငအ်ငွမျောုံးသည် ယခင်ဘဏ္ဍောအရုံးနစှ်ထက် (၄၄)ရောခ  င်နှုန်ုံး 

အလျော နည်ုံးလောပခင်ုံးမှော  ဓ က ောုံးပ င ်  တ  ုံးရအငွအ ကောင ် ပ စြ်ါသည်။ ယခ နှစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ်၏ 

ဝင်အငွကျဆင်ုံးမှုရလဒ်မျောုံးအ ကောင ် လ ြ်ငန်ုံးသ  ုံး သ  ုံးစရ တ်နှင ် စီမ   ြ်ချျုြ်မှုစရ တ်နှင ်  အရောင်ုံးပ နေ့်ပ  ုံး 

အရောင်ုံးချပခင်ုံးဆ  င်ရော  သ  ုံးစရ တ်မျောုံးသည်လည်ုံး (၂၇)ရောခ  ငန်ှုန်ုံးနှင ် (၂၅)ရောခ  င်နှုန်ုံး  သီုံးသီုံး 

အလ ော ချသ  ုံးစွွဲခွဲ ြါသည်။ က  ဗစ်-၁၉ ကြ်အရောဂါဆ  ုံးနှင ် လက်ရှ    ကြ ်တည်ုံးမျောုံးအ ကောင ် က မပဏီသည်  (၂၀၂၀-

၂၀၂၁) ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ်တငွ်  ရ ှုုံး (ဝ.၇)ဘီလီယ  ပ စအ်ြေါ်ခွဲ ြါသည်။ 

Available-for-sale ရင်ုံးနှီုံးပမျုြ်နှ မှုမျောုံး၏ တန်   ုံးက   ပြန်လည်သတ်မှတ်ရောတွင ် First Myanmar 

Investment Co., Ltd (FMI) မှ ဝယယ်ူထောုံးအသော ရယှယ်ောမျောုံးက   ယခ  ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ် ကောလ၏ စောရင်ုံးြ တ ်

ချ  န်တငွ်ရှ အသော  စ ရယှယ်ောအ ုံးကွကတ်ွင ် အ ော်ပြထောုံးသည ် ရယှယ်ောအ ုံးနှုန်ုံးနှင  ်ညီ တန်   ုံးသင ်ခွဲ ြါသည။် 

က မပဏီ၏ စ စြ် က မပဏီ တစ်ခ ပ စသ်ည ် Myanmar GT Broadband Co., Ltd မှ ၂၀၂၁ခ နစှ် ၊ စက်တင်ဘောလ 

၃၀ရက်အနေ့တငွ် က နဆ်  ုံးသည  ်(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍောနှစ် တွက်  ပမတအ်ငွ (ဝ.၁၃)ဘလီီယ ရရှ ခွဲ ြါသည်။ 
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  ကုမပဏီ၏လက်ကျန်ရှင်ေးတမ်ေးအကျဉ်ေးချျု ်ရဖာ်ပ ချက် 

Assets 

 

FY 2020-2021 FY 2019-2020 
% Change 

 
Ks’ 000 Ks’ 000 

Total Non-Current Assets        

 

3,867,415 

 

3,862,319 0.13% 

Total Current Assets  

 

11,802,921 

 

13,497,449 -12.55% 

 Total Assets  

 

15,670,336 

 

17,359,767 -9.73% 

 Equity & Liabilities     

 Total Equity  

 

14,807,490 

 

16,260,081 -8.93% 

 Total Liabilities  

 

862,846 

 

1,099,686 -21.54% 

 Total Equity & Liabilities  

 

15,670,336 

 

17,359,767 -9.73% 
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 ယခ ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁)တငွ် လက်ငင်ုံးရြ  င်ခငွ သ်ည် (၁၂.၅၅)ရောခ  င်နှုန်ုံးကျဆင်ုံးပြီုံး ထ  သ  ေ့ 

ကျဆင်ုံးခွဲ ပခင်ုံးမှော   န်ုံးအငွပ ည ်ကဒ်ပ နေ့ပ်  ုံးပခင်ုံးနငှ ် သက်ဆ  င်အသောက န်လက်ကျနထ်ောုံးရှ မှုက   ကနေ့်သတ်ဝယယ်ူ 

ခွဲ ပခင်ုံးအ ကောင ် ပ စြ်ါသည်။ ယခ  ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) တွင် က မပဏီ၏ လက်ငင်ုံးမဟ တအ်သော ရြ  င်ခငွ ်သည် 

(ဝ.၁၃) ရောခ  င်နှုန်ုံး တ  ုံးလောခွဲ ြါသည်။ ထ  ေ့သ  ေ့တ  ုံးလောရပခင်ုံးမှော က မပဏီ၏  စ စြ်က မပဏီ တစ်ခ ပ စ်သည ်  (Myanmar 

GT Broadband Company Limited) မှ ရရှ သည ်  ပမတအ်ငအွ ကောင ် ပ စ်ြါ သည။် 

 ယခ ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ(်၂၀၂၀-၂၀၂၁) တွင်လက်ငင်ုံးအြုံးရနတ်ောဝနသ်ည် ၂၁.၅၄ရောခ  င်နှုန်ုံး ကျဆင်ုံးသွောုံးရပြီုံး 

ထ  သ  ေ့ ကျဆင်ုံးသွောုံးရပခင်ုံးမှော အ ောက်သည်မျောုံးထ မှ ကက ျုတင်ရရှ ထောုံးအသော အငွမျောုံးက   ယခ ကောလတွင် ဝင်အငွ ပ စ ်

သတ်မှတ်၍ အပြောင်ုံးလွဲစောရင်ုံးအရုံးသွင်ုံးထောုံးပခင်ုံးအ ကောင ် ပ စ်ြါသည်။ 

သုံေးသ ်ချက်နှင ် အလာေးအလာ 

တီ မ်  တ်ချက် မပဏီ၏ စီမ ခနေ့်ခွွဲအရုံး  ွွဲွဲ့မှ တင်ပြလ  သည်မှော က မပဏီသည် လက်ရှ န  င်င အရုံး   ကြ် 

 တည်ုံးနှင ် က  ဗစ-်၁၉ကြ်အရောဂါကောလ တငွ်ုံး က မပဏီရှ ဝနထ်မ်ုံးမျောုံး၏ ကျန်ုံးမောအရုံးနှင ် အဘုံးကင်ုံး လ  ခခ ျုအရုံးက   

ြထမဦုံးစောုံးအြုံး အနပ င ် တောဝနခ် အဆောင်ရကွ်လျက် လ ြ်ငန်ုံးမျောုံး ဆက်လကလ်ည်ြတ်လ ြ်က  င်လျက်ရှ  ြါသည်။ 

ခက်ခွဲသည  ်အပခ အနမျောုံးရှ အနအသော်လည်ုံး ကျွန် ြ်တ  ေ့သည် ဆက်သွယ်အရုံးကနွ်ယကမ်ျောုံးမှ  မျောုံးပြည်သူမျောုံး 

 တွက် ဆက်သွယအ်ရုံးဆ  ငရ်ော ဝန်အဆောင်မှုအြုံးန  င်ရန် ကက ျုုံးြမ်ုံးလျက်ရှ ြါသည်။ 

လက်ရှ  အပခ အနအ ကောင  ် စီမ က နု်ံးလ ြ်ငန်ုံး မျောုံးစ က   ရြ်ဆ  င်ုံးထောုံးရပခင်ုံးမျောုံးရှ ခွဲ သပ င ် (၃၀-၉-

၂၀၂၁)ရကအ်နေ့တငွ် က န်ဆ  ုံးအသော ဘဏ္ဍောနစှ်ရှင်ုံးတမ်ုံးတွင် ဘဏ္ဍောအရုံးရလဒ်မျောုံး ကျဆင်ုံးမှုမျောုံးရှ ခွဲ ြါသည်။ 

ထ  သ  ေ့ကျဆင်ုံးမှုရှ ခွဲ အသော်လညု်ံး စီမ ခနေ့်ခွွဲအရုံး  ွွဲွဲ့ အနပ င ်  စ ရယှယ်ောရငှ်မျောုံး၏  ကျ  ျုုံး ပမတက်   

အသချောမှုရှ အစရန ်ကက ျုုံးြမ်ုံးလျက်ရှ ပြီုံး  သ  ုံးစရ တ်မျောုံးနှင ်  ရင်ုံး ပမတ်မျောုံးက    တတန်  င်ဆ  ုံး အလျော ချသ  ုံးစွွဲလျက် 

ရှ ြါသည်။ 

 ယခ ဘဏ္ဍောနစှ်တငွ်  ဆက်သွယအ်ရုံးဆ  င်ရော ပြျုပြငထ် န်ုံးသ မ်ုံးအရုံးလ ြ်ငန်ုံးမျောုံးသည် ြ  မှန် တ  င်ုံး 

လည်ြတ်လျက်ရှ အနြါသည။် TMH က မပဏီ၏  စ စြ် က မပဏီတစ်ခ ပ စအ်သော Myanmar GT Broadband Co., 

Ltd မှလည်ုံး  င်တောနက်သ  ုံးစွွဲသူမျောုံးထြ်မ တ  ုံးြွောုံးလောသည ် ရလဒ်အကောင်ုံးမျောုံး ရရှ ခွဲ ပခင်ုံးအ ကောင ်  ကျ  ျုုံး ပမတ် 

မျောုံးက   ရရှ ခွဲ ြါသည်။ 
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 ထ  ေ့ ပြင် က မပဏီ၏ စီမ ခနေ့်ခွွဲအရုံး  ွွဲွဲ့ အနပ င ် အနောငလ်ောမည ် ဘဏ္ဍောနစှ်မျောုံး တွက်  အကောင်ုံးဆ  ုံး 

ရလဒ်မျောုံး ရရှ လောအစရန ်တကွ်  လောုံး လောရှ အသော လ ြ်ငန်မျောုံးက   ဆက်လက်၍  အကောင ်ထည် အ ော်န  င်ရန် 

ကက ျုုံးြမ်ုံးအဆောင်ရွကသွ်ောုံးမည ်ပ စ်ြါသည်။ 

ဒါရ  ကတ်ော  ွွဲွဲ့၏  မ နေ့ ်ရ 

 

 

သီဟလွင ်

  ြ်ချျုြ်မှုဒါရ  ကတ်ော 

၂၀၂၁ခ နစှ် ၊ ဒီဇင်ဘောလ ၃၀ရက်အနေ့။ 

 


