
Company Profile (TMH Telecom Public Company Limited) 

ကုမ္ပဏီအမည် တီအမ်အိတ်ချ် တယ်လီကွန်း အများနှင့် သက်ဆိုငသ်သာကုမ္ပဏီလီမတိက် 

Code ၀၀၀၀၅ ISIN code MM0000500007 

စတင်တည်သောင်သည့်သန ့ ၂၀၀၇ခုနစှ ်၊ သသဂုတ်လ 

(၂၁)ရက် 

စမီံအုပခ်ျုပ်သ ူ ဦးသီဟလွင် 

(အုပ်ချုပ်မှုဒါရိက်ုတာ) 

စာရင်းဝငဖ်ြစ်သည့်သန ့ ေပ်မံသသကဖငာပါမည် ဘဏ္ဍာသရးနှစ် ဧပပီလ ၁ရက်သနမ့ှ ၃၁ရက် 

မတ်လ ေိ 

ပုိင်ဆုိင်သည့် 

ရှယ်ယာအသရအတွက် 

၁၁,၅၄၆,၂၄၀ စု  

(၂၃-၆-၂၀၁၇ ရက်သနေိ့ရှိ 

စစုသုပါင်း အစုရှယ်ယာ) 

Paid-up 

Capital 

ကျပ်သငွ ၁၁,၅၄၆,၂၄၀,၀၀၀ 

တိတိ (၂၃-၆၂၀၁၇ရက်သနေိ့ရှိ 

တန်ြုိး) 

ြုန်းနံပါတ ်   +၉၅-၁-၈၅၅၀၃၄၈ 

  +၉၅-၁-၈၅၅၀၉၃၆ 

Fax: +၉၅-၁-၅၇၃၂၃၂ 

အီးသမးလိပစ်ာ info@tmhtelecom.com 

လိပစ်ာ Eastern Business Center  

အမှတ် ၅၄၊ (၄)လွှာ၊ (၅)လွှာ ၊ သလးသောင့်ကန်လမ်းမကကီး ၊ ဗိလ်ုကံညွန ့်ရပ်ကွက် ၊ 

သ္ဃန်းကျွန်းပမို န့ယ် ၊ ရန်ကုနပ်မို ။့ 

လုပင်နး် တီအမ်အိတ်ချ်တယ်လီကွနး်ကုမ္ပဏီကုိ ၂၀၀၇ခုနစှတွ်င ် စတင်ြဲွ စ့ည်းတည်သောင်ခဲ့ပပီး 

အရည်အသသွးဖမင့်မားသည့် Auto telephone Exchange စက်များကုိ ကိုယ်ပိုင် 

သုသတသနအြဲွ ဖ့ြင့် ေုတ်လုပရ်န် ရည်ရွယ်၍ ေူသောင်ခဲ့ပါသည်။ 

 

လက်ရှိအချိနတွ်င် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်သရးဆုိင်ရာနည်းပညာများကုိ 

တုိးဖမင့်ခ့ဲသည်။ အဓိကလုပင်နး်များမှာ - 

(၁) ကကိုးတပ်နငှ့် မိဘုိုင်းဆက်သွယ်သရးကွနယ်က်ဆိုငရ်ာ အင်ဂျင်နီယာ၀န်သဆာင်မှု  

လုပင်နး်များ 

(၂)  ြိငု်ဘာသွယ်တန်းဖခင်း စမီံကိနး်လုပင်နး်များ 

(၃)  မိဘုိုင်းစခန်းနှင့် ြိငု်ဘာသွယ်တန်းဖခင်း ဆိငု်ရာ တပ်ဆင်ဖခင်းနှင့် ေိနး်သိမး် 

 ဖခင်း လုပင်နး်များ  

(၄)  ြုန်းသငွဖြည့်ကဒ်များ ေုတ်လုပဖ်ခငး် နှင့် ဖြန ့်ဖြူးဖခင်းလုပင်နး်များနှင့် 



(၅)  အစည်းအသဝးသံုးစနစ်များ 

စသည်တုိ ့ဖြစ်ပါသည်။ 

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင ်တရုတ်နိုင်ငံအသဖခစုိက် GCI Science & Technology Co., Ltd 

တုိန့ှင့် ပူးသပါင်း၍ Myanmar GT Broadband Co., Ltd ကုိ Joint Venture ကုမ္ပဏီ 

အဖြစ်တည်သောင်ပပီး Broadband အင်တာနက်၀န်သဆာင်မှုလုပင်နး်များကုိ စတင် 

အသကာင်အေည်သြာ်သဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 

တီအမ်အိတ်ချ်ကုမ္ပဏီသည် သရှ အ့လားအလာတွင် Metro Fiber Operation 

Network ဆိငု်ရာတည်သဆာက်တပ်ဆင်ဖခငး်လုပင်နး်များကို အသကာင်အေည်သြာ်ရန် 

စမီံကိနး်ချမှတ် သဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

လက်ရှိတွင ်၀န်ေမ်းအင်အား ၄၂၃ဦး ရှိပပီး၊ ဖမနမ်ာနုိင်ငအံနှံအဖပားတွင် ရံုးခွသဲပါင်း ၃၀ 

သကျာ်ဖြင့် လုပင်နး်လည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။  

 

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိက်ုတာမ ှ ကုမ္ပဏီ၏စမီံခန ့်ခွဲမှုဆိငု်ရာကိစ္စရပ်များအားလံုးကုိ အဓိက 

တာဝန်ယူသဆာင်ရွက်လျက်ရိှပပီး အမှုသဆာင်အရာရိှချုပ်မှ သနစ့ဉ်လုပင်နး်လည်ပတ်မှု 

ဆိငု်ရာကိစ္စများကုိ စမီံခန ့်ခွဲသဆာင်ရွက်သည်။ 

ဒါရိက်ုတာအြွဲ  ့ ဦးဖမင့်လွင(် ဥက္က ဌ)  

ဦး သဒးဗစ် အိုလီဗာ သအဘယ်လ်(သီးဖခားလွတ်လပ်သသာ ဒါရိကု်တာ) 

ဦးသီဟလွင ်( အုပ်ချုပ်မှုဒါရိကု်တာ) 

ဦးသကျာ်စွာလွင ်(အလုပအ်မှုသဆာင် ဒါရိကု်တာ) 

သဒါ်ခင်နငှ်းလွင(် ဒါရိကု်တာ) 

သဒါ်နန်းလ့ဲရည်စုိး ( အလုပအ်မှုသဆာင်ဒါရိုက်တာ) 

သဒါ်ဥမ္မာလွင ်(ဒါရုိက်တာ) 

သဒါ်သူဇာ ( အလုပ်အမှုသဆာင်ဒါရုိက်တာ)  

ဦးသအာင်သနး် (သီးဖခားလွတ်လပ်သသာ ဒါရိကု်တာ) 

ဦးသိနး်သဇာ်(သီးဖခားလွတ်လပ်သသာ ဒါရိကု်တာ) 

Website www.tmhtelecom.com 



အဓိကသငွသချးသက်သသခံ 

လက်မတ်ှကုမ္ပဏီ 

Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. 

ဖပင်ပစာရင်းစစ်အြွဲ  ့    Sein Win and Associate Limited. 

ကုမ္ပဏီ၏သမုိင်း 

အကျဉ်းချုပ် 

ကျွနု်ပ်တုိ၏့ ကုမ္ပဏီကိ ု တာမိုးညဲချမ်းသာေွနး်သဝသာအမည်ဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ 

သသဂုတ်လ (၂၁) ရက်သနတွ့င် ဖမန်မာကုမ္ပဏီအက်ဥပသဒနှင့်အညီ စတင်တည်သောင်ခဲ့ပပီး 

အများနှင့်မသက်ဆိုငသ်သာကုမ္ပဏီအဖြစ် ြွဲ စ့ည်းခ့ဲပါသည်။ 

 

၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်သနတွ့င် TMH Telecom Co., Ltd. သို ့အမည် 

သဖပာင်းလဲခဲ့ပပီး ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် သမလ ၂၀ ရက်သနတွ့င် အများနှင့်မသက်ဆိုငသ်သာကုမ္ပဏီ 

မှ အများနှင့်သက်ဆိုငသ်သာ ကုမ္ပဏီသို ့သဖပာင်းလဲြွဲ စ့ည်းခဲပ့ါသည်။  

 

ဆက်သွယ်သရးနည်းပညာတပ်ဆင်ဖခင်းနှင့် ဖပုဖပင်ေိနး်သိနး်ဖခင်း၊ အင်တာနက် 

ဝနသ်ဆာင်မှုလုပင်နး်များ နှင့် ြုန်းသငွဖြည့်ကဒ် ေုတ်လုပဖ်ခင်းအစရိှသည့်လုပင်နး် 

များနှင့် ပတ်သက်၍ အရည်အသသွးဖမင့် စမီံခန ့်ခွဲမှုဆိငု်ရာ ISO 9001 :2008 ကို 

၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပပီလ ၂၇ရက်သနတွ့င် ရရိှခ့ဲပါသည်။ 

 

• ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ ဖမနမ်ာနိငု်ငံ အလယ်အလတ် အခွန်ေမ်းများဆုိင်ရာ 

အခွန်သပးသဆာင်မှုတွင ်အမှတ်စဉ် ၂၆၇ အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ 

အမှတ်စဉ ်၂၀၆ အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။  

 

• ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင ် Huawei Enterprise Ltd ၏ Authorised partner အဖြစ် 

ရပ်တည်သဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 

 

• ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁ ) ရက်သနတွ့င် ရန်ကုနစ်သတာ့အိပခ်ျိနး်တွင် စာရင်းဝင် 

ကုမ္ပဏီအဖြစ် ခွင့်ဖပုချက်ရရိှခ့ဲသည်။ 

 

 


