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TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 

YSX CODE  00005 

အက   ျိုးတူရင ျိုးန  ျိုးမမ  ပ န ှံမှုစာခ  ပ ခ  ပ ဆ ိုမခင ျိုးအာျိုးအသ ပပျိုးပ ကမငာမခင ျိုး 

 
တ ီအမ်အတိ ်ခ တ်ယ ်လီကွန််းအမ ော်းနငှ ်သကဆိ်ိုငသ် သော ကိုမပဏီလီမိတ က်(TMH)၏ ဒါရ ိိုကတ်ော အဖွ ွဲ့ မှ 

ထိုတ ် ပြနသ်  ကပငော သည်မှော ကိုမပဏီသည်ယ င််း၏အဓိကလိုြ်ငန််းပဖစ်သည ်ဆက်သွယသ်  ်းစမံီ ကိန််းလိုြ်ငန််းမ ော ်းအပြင်

အပခော ်းကဏ္ဍမ ော ်း တ ွင်လည််း  င််းနှ်ီးပမ ြှုြန်ှံမှုမ ော ်းပြြှုလိုြ်သွော်းမည်ပဖစ် ောအလော ်းအလော  ှိသည ် ြထမဦ ်းစွော Media and 

Entertainment Industry လိုြ်ငန််းတ ွင်  တ ိို်းခ  ွဲ့  င််းနှ်ီးပမ ြှုြ်နှ ံန ်ည် ွယ ်၍ (၁ ၀-၁ ၂- ၂၀၁ ၉)  ကသ် နေ့တငွ် Big 5 

Production Co., Ltd. နငှ ်  င််းနှ်ီးပမ ြှုြန်ှမံှုသသ  ော တ ူစော ခ ြှုြ် ကိို ခ ြှုြ်ဆိိုခ  ြါသည်။  

Big 5 Production Co., Ltd.သညတ် ီအမ်အတိ ်ခ ်ကိုမပဏီ၏ မိတ ်ဖကက်ိုမပဏီတ ခိုပဖစ်ပြီ်း ပမနမ်ော နိိုင်ငံ  

ရ ိုြ် ှငရ် ိိုကက်ူ်းထိုတ ်လိုြ်သ  ်းလိုြ်ငန််း တ ွငအ်သ တွွဲ့ အကကြံှုမ ော ်းစွော ှိသည အ်ပြင်နစှ်သ ြါင််းမ ော ်းစွော လိုြ်ကိိုင်လ က် ိှ 

သ သော ကိုမပဏီတ စ်ခိုပဖစြ်ါသည်။  လက် ိှအခ နိတ်ငွ်  ကိုမပဏီသည်  သ အော င်ပမင်သသော  အ ည်အသ သွ်းမီရ ိုြ် ှင/် 

ဗီဒီယ ိိုသ ြါင််းမ ော ်းစေွာ ၊  မီဒယီ ောလိုြ်ငန််းသ ြါင််းမ ော ်းစေွာ ကိို နိိုငင်ံတကောကိုမပဏီမ ော ်းနှင် တ ွ ဖက် လိုြ်ကိိုင် လ က် ိှပြီ်း Media 

and Entertainment Industry တငွ်  သ စ ်းကကွ်ကိို ဦ ်းသ ဆောင်သ နသူလည််းပဖစသ်ည။် 

ကိုမပဏီအမည ်  - Big 5  Production Co., Ltd. 

ကိုမပဏီရံို်းစိိုက် ောသ န ော - Room No. 6-A, Myay Ni Gone Plaza, Bargayar Road,  

San Chaung Township, Yangon.  

 

ရင ျိုးန  ျိုးမမ  ပ န ှံသူမ ာျိုး သ ရ  ထာျိုးသင ့်ပသာအခ က မ ာျိုး 

ဒါရ ိိုကတ် ောအဖွ ွဲ့သည် လက ်ှိဆက်သွယသ်  ်းလိုြ်ငန််းတ ွငလ်ည််း  င််းနှီ်းပမ ြှုြန်ှံမှုမ ော ်းကိို တ ိို်းခ  ွဲ့လ က် ိှရ ံိုမျှမက 

ရ ိုြ် ှင်လိုြ်ငန််းကဏ္ဍ၌အလော ်းအလော သကောင််းမ ော ်းစွော ှပိခင််းကိို သ ကော င််း စေွာ ယ ံို ကည်ထော ်း ပြ်ီး ဤကဏ္ဍတ ွင်လည််း 

 င််းနှီ်းပမ ြှုြန်ှံမှု ကိို စမ််းသြ်တ ိို်းခ  ွဲ့သင် သည်ဟိုထင်ပမင် ြါသည် ။“စော င််းဝငက်ိုမပဏီတ စခ်ိုပဖစ်သည်  ကျွနသ် တောတ် ိိုေ့ 

TMH ကိုမပဏီနှင်  Big 5 Production Co., Ltd. တ ိိုေ့ြူ်းသ ြါင််းသ ဆော င် ကွ်မှုသည် ပမန်မော နိိုငင်ံတငွ် Media and 

Entertainment Industry သည် အနာ ဂါတ ်ကောလတငွ် အပခော ်းကဏ္ဍမ ော ်းက  သိိုေ့ ဖံွွဲ့ပဖိြှု်းတ ိို်းတက် လော မညဟ်ို ထင်ပမင ်

ယ ူဆသည် အတကွ ် ဤ င််းနှီ်းပမ ြှုြန်ှံမှုမှ အစပြြှု၍ သ   ှည်တငွ် အစို ယှယ်ော  ငှ်မ ော ်းအတ ွက် ြိို၍ အက ြိှု်း ိှနိိုင ်

သည်ဟို ယ ံို ကည်ြါသည်” ဟို ကိုမပဏီ၏ ဥ ကကဌပဖစသူ် ဦ ်းပမင် လွင်မ ှသပြော ကော ်းြါသည်။ 

လိုြ်ငန််းမ ော ်းလိုြ်သ ဆော င်သေွာ ်းမည် အသ ြေါ် မူတည်၍လိုြ်ငန််းတ စ်ခိုခ င််းစီအလိိုက ်  င််းနှီ်းပမ ြှုြန်ှံမှုြမော ဏကိို 

သသ  ောတ ူစော ခ ြှုြ်ြါ အခ ကအ်လက်မ ော ်း အတ ိိုင််း အသံို်းပြြှုထည် ဝင် သွော်းမညပ်ဖစပ်ြ်ီး  င််းနှီ်းပမ ြှုြန်ှံမှု ကိုန်က စ တိ ်နငှ ်  



  
 

 
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 

အက ြိှု်းအပမတ ်  ှိမှုအသ ပခအသနကိို သက်ဆိိုင် ော  ဏ္ဍော နှစ၏်   ဏ္ဍော သ  ်း ငှ််းတ မ််းတငွ်  အသ သ်းစတိ ် ထည ်သွင််းသ ဖော ်

ပ ြသွော်းမည် ပဖစြ်ါသည်။  

 

သတ မပ ရန  

 TMHကိုမပဏီ၏ အစို ှယယ်ော  ငှ်မ ော်း သိိုေ့ အကကံပြြှုလိိုသည်မှော သတ င််းထိုတ ်ပြန်ခ ကမ် ော ်းကိို သ သခ ောစေွာ 

ဖတ ်ရှု ၍အစို ှယယ်ော မ ော ်းကိိုအသ  ော င််းအဝယ ်ပြြှုလိုြ် နန်ငှ် အကူအညီလိိုအြြ်ါက သငွ သ ခ ်းသကသ် သခံလက်မှတ ်  

ကိုမပဏီမ ော ်း၊ အကကသံ ြ်းြိုဂ္ိြှုလ်မ ော ်းနှင်  တ ိိုင်ြငသ် ဆွ်းသနွ်းသင် ြါသည် ။ ြိိုမိိုသိ ိှလိိုသည်မ ော ်း ှြိါကကိုမပဏီသိိုေ့ 

တ ိိုကရ် ိိုကသ် မ်းပမန််းစံိုစမ််းနိိုင်ြါသည် ။ 

 

ဒါရ ိိုကတ် ောအဖွ ွဲ့၏ အမနိေ့်အ  

 

ဦ ်းသီဟလွင ်

အိုြ်ခ ြှုြ်မှုဒါရိိုကတ်ော 

၂၀၁ ၉ ခိုနှစ် ၊ ဒီဇင်  ော လ (၁ ၂)  က။် 

 


