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ဤနှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုေ်ဆုံးသည့် 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် TMH ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်နဆာင်ချက်များ အားလုံးကို  ထည့်သွင်း
နော်ပပထားပခင်းပေစ်သည်။

အစီရင်ခံစာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် အကျ ိုးသက်ဆုိင်သူများအားလံုးက 
နမော်လင့်နသာ အချက်အလက်များကို ရရှိနစရေ်ပေစ်ပါသည်။ ထိုအ့ပပင် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်
အစီရင်ခံစာသည် ပမေ်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေ (DICA)၊ ပမေ်မာနိုင်ငံနငွနချး
သက်နသခံလက်မှတ်လုပ်ငေ်း ကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင် (SECM) နှင့် ရေ်ကုေ် စနတာ့အိပ်ချိေ်း 
(Yangon Stock Exchange) တိုမ့ှ ထုတ်ပပေ်နသာ စည်းမျဉ်းများ၊  ထုတ်ပပေ်နကကပငာချက်များ နှင့်
အညီ လိုက်ောနဆာင်ရွက်ထားပခင်း ပေစ်ပါသည်။ 

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ဘဏ္ဍာနရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ဘဏ္ဍာနရးနှင့်မသက်ဆိုင်နသာ 
အချက်အလက်များကို ပူးနပါင်းတင်ပပထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တိုက့ုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာနရးဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များကို ဦးတင်လတ်နှင့်အေွဲ့မှ  ပမေ်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင် စံနှုေ်းများနှင့်အညီ  စာရင်း
စီစစ်ထားပါသည်။ ဘဏ္ဍာနရးနှင့်မသက်ဆိုင်နသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့
ကုမ္ပဏီမှ စုစည်းတင်ပပထားပခင်း ပေစ်ပါသည်။

This annual report covers TMH’s activities for the financial year FY20/21 which  
ended on 30 September 2021.

This report aims to provide the information expected by our shareholders and 
stakeholders. It is also a mean for TMH to comply with the rules and notifications 
issued by DICA, the Securities Exchange Commission of Myanmar, and the Yangon 
Stock Exchange.   

This report combines financial and non-financial data. Our financial data were  
audited by Tin Latt and Associates according to the MFRS standards. Non-financial 
data were collected and prepared by TMH. 

About this report
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Strategic Report 

TMH’s profile

နမော်မှေ်းချက်
အနကာင်းမွေ်ဆံုးနသာ ဆက်သွယ်နရးဆုိင်ရာ ဝေ်နဆာင် 
မှုများနပးရေ်နှင့် ပပည်သူလူထု၏ နေ့စဥ်ဘဝများအတွက် 
အဆင်နပပနချာနမွ့နသာ လူနေထိုင်မှုဘဝကို ရရှိနစရေ် 
နမော်မှေ်းသည်။

ကျွန်ုပ်တို၏့ တေ်ေိုးထားမှုများ

လုပ်နဆာင်ချက်

• အရည်အနသွးပမင့်မားနသာ ဝေ်နဆာင်မှုများနပးပခင်းပေင့် 
  ဝယ်ယူသူများနှင့် နအာင်ပမင်နသာ ဆက်ဆံနရး  
 ပေစ်ထွေ်းနစရေ်

• စီးပွားေက်များနှင့် နရရှည်လက်တွဲနိုင်နရးအတွက် 
  ယုံကကည်မှုနှင့် သစ္စာရှိမှုကို တည်နဆာက်နိုင်ရေ်

Vision:

To provide the best telecommunication service 
and bring convenience to the lives of  
Myanmar’s People.

• To provide a high-quality service while  
 establishing a successful relationship with  
 our customers.

• To build trust and loyalty with our partners. 

Mission:

Values

နလးစားမှု

စဥ်ဆက်မပပတ်
နလ့လာသင်ယူမှု

တာဝေ်ခံမှုနှင့် 
ယုံကကည်စိတ်ချရမှု

ရိုးသားမှု ယုံကကည်မှု

ပွင့်လင်းပမင်သာရှိမှု

Respect

Continuous learning

Honesty

Accountability & 
Reliability

Trust

Transparency
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• 939 towers maintained by 
  TMH experts

• 495,000+ people connected 
 to a mobile network

• Customer satisfaction: > 99% 

• 3,800+ kms of optical fibre  
 installed since 2016

• 40,000+ clients 

• Bandwidth: 50 gbps

• Customer satisfaction: > 95%

• 2 factories located in  
 Yangon and Yadanapon  
 Cyber City

• 22.8+ mi l l ion cards  
 manufactured

• TMH ၏ ကျွမ်းကျင် ၀ေ်ထမ်းများ 
 သည် မုိဘုိင်း တာဝါနပါင်း ၉၃၉ ခု 
  အား ပပုပပင်ထိေ်းသိမ်းခ့ဲသည်။

• အသံုးပပုသူနပါင်း ၄၉၅,၀၀၀ နကျာ် 
 အား မုိဘုိင်းကွေ်ရက်ပေင့် ချိတ်ဆက် 
 နပးနိုင်ခဲ့သည်။

• သံုးစဲွသူများ၏ စိတ်နကျေပ်မှုသည် 
 ၉၉ ရာခိုင်နှုေ်းအထက်တွင် ရှိကက 
 သည်။

• ၂၀၁၆ ခ ုန ှစ ်မ ှစ၍ Optical  
 ေုိက်ဘာ ကီလုိမီတာ နပါင်း ၃၈၀၀ 
  နကျာ်အား တပ်ဆင်နုိင်ခ့ဲသည်။

• အသံုးပပုသူနပါင်း ၄၀,၀၀၀ နကျာ် 
  ရှိသည်။ 

• Bandwidth - ၅၀ ဂီဂါဘိုက်ထိ 
 တိုးပမှင့် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။

• သံုးစဲွသူများ၏ စိတ်နကျေပ်မှု ၉၅ 
 ရာခုိင်နှုေ်းအထက်တွင် ရိှကကသည်။ 

• ရတောပု ံဆိ ုက်ဘာ စီးတီးနှင့ ် 
  ရေ်ကုေ်မမို့တွင် ေုေ်းနငွပေည့်ကတ် 
 ထုတ်လုပ်နသာ စက်ရု ံ ၂ ရု ံ 
 ရှိသည်။ 

• နငွပေည့်ကတ်နပါင်း ၂၂.၈ သေ်း 
  နကျာ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။

Key figures Key figures Key figures

ဆက်သွယ်နရးတာဝါများ
Telecom towers

ေိုက်ဘာနကဘယ်များနှင့်  
ပမေ်နှုေ်းပမင့်ကွေ်ရက်

Fibre optics and 
high-speed network 

ေုေ်းနငွပေည့်ကတ်များ
Mobile top-up cards 

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ပမေ်မာနုိင်ငံအား ကမ္ဘာနှင့် ဆက်သွယ်နပး 
လျက်ရှိသည်။ TMH ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုနကာင်းမွေ်နသာ 
ဆက်သွယ်နရးဆိုင်ရာ အနပခခံ အနဆာက်အအု ံ
လုပ်ငေ်းများကုိ  တည်နဆာက်ပပုပပင်ထိေ်းသိမ်းပခင်းဆုိင်ရာ 
၀ေ်နဆာင်မှုများ၊  ေည်းပညာဆုိင်ရာ နပေရှင်းချက်များနှင့် 
ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပံ့ပိုးနပးလျက်ရှိနသာ  ကုမ္ပဏီတစ်ခ ု
ပေစ်သည်။

ရလဒ်အနေပေင့် ပမေ်မာ့စီးပွား နရးလုပ်ငေ်းများသည် 
စဉ်ဆက်မပပတ် လည်ပတ်နုိင်မပီး ပမေ်မာပပည်သူများသည် 
လည်း ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ အနကကာင်းအရာများကို 
သုံးစွဲရာတွင် နကျေပ်မှု အပပည့်အ၀ရရှိမည် ပေစ်သည်။

We connect Myanmar to the world. TMH  
offers the technological solutions and expertise 
to build, maintain, and operate better  
communications infrastructures. 

As a result, Myanmar businesses can continue 
their operations, while Myanmar people can 
enjoy digital contents and live their life fully. 

ကျွန်ုပ်တို၏့ စီးပွားနရး Our business Year review

TMH had to deal with extreme market conditions, which impacted our ability to  
generate a profit.

TMH အနေပေင့် အကျ ိုးအပမတ်ရနိုင်စွမ်းအနပါ် သက်နရာက်မှု ရှိခဲ့နသာ ပပင်းထေ်သည့် နေးကွက်
အနပခအနေများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။

• Compared to the MMK 5,629 million 
  generated by TMH in FY19/20, our business 
 generated MMK 3,007 million in FY20/21,  
 a contraction of 47%. 

• The profitability of our operations was  
 negative last year, and we recorded a loss 
 of MMK 587 million. 

• Thanks to our strict approach to controlling 
 expenditures, the cash available to finance 
 our operations reached MMK 4,440 million  
 at the end of FY20/21 compared to MMK  
 4,239 at the end of FY19/20. 

• ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် TMH ကုမ္ပဏီမှ 
  ရရိှခ့ဲနသာ ကျပ်သေ်းနပါင်း ၅,၆၂၉ နှင့် နှိုင်းယှဥ်လေင ်
 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စီးပွားနရးလုပ်ငေ်းများ 
 မှ ကျပ်သေ်းနပါင်း ၃,၀၀၇ ရရှိခဲ့ မပီး ၄၇ရာခိုင်နှုေ်း 
 နလျာ့ေည်းခဲ့သည်။

• မပီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း လုပ်ငေ်းများမှ အပမတ်ရနိုင ်
 စွမ်း ေည်းပါးခ့ဲမှုနကကာင့် ကုမ္ပဏီသည်  ကျပ်သေ်းနပါင်း 
 ၅၈၇ အရှုံး နပါ်ခဲ့သည်။

• ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အကုေ်တွင် ရရှိခဲ့နသာ 
 ကျပ်သေ်းနပါင်း ၄,၂၃၉ နှင့် နှိုင်းယှဥ်လေင် အသံုးစရိတ် 
 များကုိ စေစ်တကျ ထိေ်းချု ပ်သံုးစဲွမှုနကကာင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
 ၏ လုပ်ငေ်းများကုိ နထာက်ပ့ံနုိင်သည့် နငွမှာ ၂၀၂၀- 
 ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အကုေ်တွင် ကျပ်သေ်းနပါင်း ၄,၄၄၀ 
 အထိရှိခဲ့သည်။

1.

The performance of TMH’s shares is on par with the market. 

TMH ၏ အစုရှယ်ယာတေ်ေိုးသည် နစျးကွက်တေ်ေိုးနှင့် မတိမ်းမယိမ်းရှိနေသည်။

• The last financial year was not favourable 
 for listed companies. During FY 20/21,  
 the combined market capitalisation of  
 all listed companies lost 7% on average  
 and 2% for TMH.   

• More than 88,000+ shares of TMH were 
  traded during the last financial year;  
 TMH’s was the third company with the  
 biggest number of shares traded. 

• လွေ်ခဲ့နသာ ဘဏ္ဍာနှစ်သည် YSX တွင် စာရင်းဝင် 
 ထားနသာ ကုမ္ပဏီများအတွက် အခွင့ ်အလမ်း 
 သာလွေ်ပခင်း မရိှခ့ဲပါ။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း 
 စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ အားလုံး၏ နစျးကွက်စုစုနပါင်း 
 တေ်ေုိးသည် ပျမ်းမေအားပေင့် ၇ ရာခုိင်နှုေ်း ေစ်ောခ့ဲမပီး 
 TMH အတွက်မူ ၂ ရာခုိင်နှုေ်းအထိ ေစ်ောမှုရိှခ့ဲသည်။

• မပီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဏာနှစ်အတွင်း TMH သည် အစု  
 ရှယ်ယာနပါင်း ၈၈,၀၀၀ နကျာ်ကုိ အနရာင်းအဝယ် 
 ပပုလုပ်ခ့ဲမပီး TMH သည် ရှယ်ယာအနရာင်းအဝယ် 
 အ နရအတွက်အားပေင့် တတိယအများဆံုး ကုမ္ပဏီ 
 ပေစ်သည်။

2.

Evolution of our revenue and profit (MMK millions)

2019

Profits
Revenue

6,000.0

5,000.0

4,000.0

3,000.0

2,000.0

1,000.0

0

-1,000.0 2019/20 2020/21
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TMH was fully committed to supporting its staff during these extraordinarily  
challenging times. 

TMH သည် ယခုကဲ ့သိ ု ့  စ ိေ ်နခါ်မှုအလွေ်များနသာ အနပခအနေများတွင် ဝေ်ထမ်းများကိ ု 
အပပည့်အဝ ကူညီနထာက်ပံ့လျက် ရှိသည်။

3.

ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရိုက်စာချုပ်
ချုပ်ဆိုထားသူများ၏ နဘးကင်း
လုံမခုံ နရးမှာ ကျွန်ုပ်တို၏့ ထိပ်တေ်း
ဦးစားနပးပေစ်သည်။ ကုမ္ပဏီစတင်
တည်နထာင်စဥ်ကတည်းကပင် ၎င်းနှင့် 
ပတ်သက်၍ ဒါရိ ုက်တာအေွ ဲ ့မ ှ 
ရှင်းလင်းစွာ နပပာကကားထားခဲ့သည်။

ကျွနု်ပ်တ့ုိ ဝေ်ထမ်း ၂၈၈ဦး၏ နဘးကင်း 
လံုမခုံနရးအတွက် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုပ်ငေ်း 
နဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ အစီအစဉ်များကုိ 
ပပင်ဆင်ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

အင်တာေက် ပေတ်နတာက်မှုများသည်  
ကျွန်ုပ်တို၏့ နောက်သည်များ အနပါ် 
ဝေ်နဆာင်နပးရာတွင် သက် နရာက်မှု 
ရှိခဲ့သည်။

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ဝေ်ထမ်းများကုိ နထာက်ပ့ံ 
ရာတွင် အရင်းအပမစ်များ လံုနလာက်မှု 
ရှိနစရေ် အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ နရာဂါ
ဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များကို  ၃.၃ဆ 
ပိုမို အသုံးပပုခဲ့သည်။ 

ဝေ်ထမ်းများ၏ လစာအနပါ် ဆိုးကျ ိုး
သက် နရာက်မှုမရှိနစရေ် နဆာင်ရွက်
ခဲ့သည်။  ဝေ်ထမ်းများ၏ လစာကို 
နငွသားပေင့်နပးနချနုိင်ရေ် အနကာင်းဆံုး 
ကကိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထိုအ့တူ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကပ်နရာဂါနကကာင့်မည်သည့် စာချုပ်ကုိ
မှ ရပ်ဆိုင်းပခင်း မရှိခဲ့ပါ။

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝေ်ထမ်းများ ဆက်သွယ်နရး 
တာဝါတုိင်များကုိ  ပပုပပင်ထိေ်းသိမ်းရာတွင် 
နဘးကင်းလံုမခုံနစရေ်အတွက် လုပ်ထံုး 
လုပ်ေည်းများကို ပေည့်ဆည်းခဲ့သည်။

လုပ်ငေ်းခွင်တွင် တာ၀ေ်ကျနသာဝေ်ထမ်း 
အားလုံးအတွက် ကာကွယ်နရး ပစ္စည်း 
(PPE) များကို နထာက်ပံ့နပးခဲ့သည်။ 
TMH သည် နအာက်ဆီဂျင်စက်နှင့် 
နအာ က် ဆီ ဂျ င် အိုး များ ကို လ ည်း  
ဝေ်ထမ်းများ အတွက် ထားရှိခဲ့သည်။

TMH သည် ဝေ်ထမ်းများ ကိုဗစ်-၁၉ 
နရာဂါစစ်နဆးပခင်းအတွက် ကုေ်ကျ 
စရိတ်များ နထာက်ပ့ံနပးခ့ဲမပီး နရာဂါ ပုိး 
နတွ့ရိှပါက သတ်မှတ်ထားနသာ ဟုိတယ် 
တွင် အသွားအလာကေ့်သတ်ထားရိှရေ် 
ကုေ်ကျစရိတ်များ နထာက်ပ့ံနပးခ့ဲသည်။ 

စိ ေ် နခါ် မှု များ စွာ ရှိ ခဲ့ နသာ် လ ည်း  
ကျွန်ုပ်တို ့သည်  နကာ်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ 
တေ်ေိုးများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို  
နပါင်းစပ်ထားနသာ အေဲွ့အစည်းတစ်ခု 
အပေစ် နရှ့တိုး နဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

The safety of our employees and 
contractors was our top priority. 
Our Board made it clear since 
day 1.

We adjusted our working  
procedures to reduce risks related 
to safety and security for our 288 
employees. 

The Internet Shutdown impacted 
our ability to deliver services to 
our clients.

We spent 3.3 times more to  
cover expenditures related to 
COVID-19 to ensure we had  
sufficient resources to support 
our people.

0 impact on the salary of our 
staff. We did our best to pay 
our team in cash. Likewise, we 
did not terminate any contract  
because of COVID-19.

We reinforced our SOP to ensure 
the security of our team when 
they maintain telecom towers.

We provided PPEs to all our staff 
who had to perform their duties 
on site. TMH also secured some  
oxygen concentrators and cylinders 
for its staff.

TMH supported the costs to 
test its employees for COVID-19 
and, when positive, we paid the  
quarantine costs in a specific  
hotel.

Despite all the challenges, we 
move forward and act as one 
team, united by our corporate 
values and ambition. 

T E L E C O M
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Chairman & Managing Director interview

နုိင်ငံနရး၊ စီးပွားနရး၊ ကျေ်းမာနရးနှင့် လူသားချင်းစာောမှု 
ဆုိင်ရာ အကျပ်အတည်းများ စုနပါင်းသက်နရာက်မှုများနှင့် 
ရင်ဆိုင်နေရနသာနကကာင့် ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားနရး 
လုပ်ငေ်းများ နဆာင်ရွက်ပခင်းသည် ယခင်ကထက် 
စိေ်နခါ်မှု ပိ ုမိ ုများပပားလျက်ရှ ိပါသည်။ လက်ရှ ိ
အနပခအနေသည် ပပင်းထေ်လျက်ရှိမပီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ 
ခေ့်မှေ်းချက်အရ ပမေ်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားနရးသည် 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ၁၈ ရာခိုင်နှုေ်းအထိ 
ကျဆင်းနိုင်သည်။၁ နိုင်ငံတွင်းလူဦးနရ၏ ထက်ဝက်
ေီးပါးသည် ဆင်းရဲကကပ်တည်းမှုကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ေွယ်  
ရိှသည်ဟု UNDP မှ သံုးသပ်ထားမပီး ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလုိင်လ
နှင့် ဩဂုတ်လတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ နရာဂါနကကာင့် 
အသက်နပါင်းများစွာ ဆံုးရှူံးခ့ဲရသည်။ အကျ ိုးဆက်များ၏ 
သက်နရာက်မှုမှာ အလွေ်ပပင်းထေ်မပီး ပမေ်မာနုိင်ငံအတွင်း 

Doing business in Myanmar is more challenging 
than ever as we have to deal with the  
compounding impacts of political, economic, 
health and humanitarian crises. The current  
situation is bleak: Myanmar economy is  
expected to contract around 18 per cent in 
FY20/21 according to the World Bank;  UNDP 
considers that nearly half of the population 
could be living in poverty soon; and in July 
and August 2021, COVID-19 claimed too 
many lives.1 The magnitude of the impacts is  
extreme; and businesses operating in Myanmar 
struggle to make informed decisions when  
uncertainty is now the norm. 

During these difficult times, we knew it was  

ဉီးပမင့်လွင ်| U Myint Lwin 
ဒါရိုက်တာအေွဲ့ ဥက္ကဌ | Chairman of the Board

ဉီးပမင့်လွင ် U Myint Lwin

ဦးသီဟလွင်| U Thiha Lwin 
အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ | Managing Director 

လတ်တနလာ ကာလအတွင်းတွင်  စီးပွားနရးလုပ်ငေ်းများ အနပါ်  စိေ်နခါ်မှုများစွာ  
ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိရာ TMH ကုမ္ပဏီအနေပေင့် မည်ကဲ့သို ့နဆာင်ရွက်လျက်ရှိသေည်း။

The recent months have been very challenging for businesses.  
How did TMH navigate them? 

လည်ပတ်နေနသာ စီးပွားနရးလုပ်ငေ်းများသည် မနသချာ 
မနရရာမှုများပမင့်မားနေပခင်းအတွက် ဆုံးပေတ်ချက်များ 
ချမှတ်နိုင်ရေ် စိေ်နခါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

ဤကဲ့သို ့ ခက်ခဲနသာ ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ 
အရင်းအပမစ်များနှင့် တေ်ေုိးကုိ ကာကွယ်နုိင်နရးအတွက် 
အကျ ိုးသက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏ ယုံကကည်မှုကို 
ထိေ်းသိမ်းထားရေ် လွေ်စွာမှ အနရးကကီးနကကာင်း ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
သိရှိထားပါသည်။ ထိုန့ကကာင့် ဒါရိုက်တာအေွဲ့အနေပေင့် 
ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏ 
နဘးကင်းလံုမခုံမှုကုိ အစဉ်တစုိက် ဦးစားနပး နဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို ့၏ နဘးကင်းလုံမခုံနရး နှင့် 
ကျေ်းမာမှုသည် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများကို ဝေ်နဆာင်မှု  
နပးနုိင်ရေ်နှင့် အကျ ိုးသက်ဆုိင်သူများအတွက် တေ်ေုိးများ 
တည်နဆာက်နိုင်ရေ် လိုအပ်ချက်တစ်ခုပေစ်ပါသည်။

နေးကွက်အနပခအနေ အရှုပ်အနထွးများစွာကကား၊ 
၂၀၂၀ခုနှစ် နအာက်တိုဘာလ နှင့် ၂၀၂၁ခုနှစ် 
စက်တင်ဘာလ အတွင်း YSX တွင် စာရင်းဝင်ထားနသာ 
ကုမ္ပဏီများ၏ ရှယ်ယာတေ်ေိုးများမှာ ပျမ်းမေအားပေင့် ၇ 
ရာခိုင်နှုေ်းအထိ ေစ်ောခဲ့နသာ်လည်း (နအာက်ပါဇယား
ကို ကကည့်ပါ။) TMH ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာတေ်ေိုးမှာ ၂ 
ရာခိုင်နှုေ်းသာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုေည်းတူစွာ စီမံခေ့်ခွဲမှု 
အေွဲ့၏ အားထုတ်မှုနကကာင့် ယခုအခါ ကုမ္ပဏီ ၏ 
လုပ်ငေ်းများ လည်ပတ်နိုင်နရးအတွက်  နငွနကကးများ 
ပိုမိုရရှိလျက် ရှိသည်။ ယခင်နှစ်တွင်ရှိခဲ့နသာ ကျပ်
သေ်းနပါင်း ၄၂၃၉.၆၁ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေင် ၂၀၂၁ခုနှစ် 
စက်တက်ဘာလကုေ်တွင် ကျပ်သေ်းနပါင်း ၄၄၄၀.၄၁ 
ရှိခဲ့သည်။ TMH ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအပမစ်များနှင့် 
အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ တေ်ေိုးကို နကာင်းမွေ်စွာ 
ထိေ်းသိမ်းနိုင်စွမ်းနှင့် စီမံခေ့်ခွ ဲမှု အရည်အနသွးကို  
ပမင်နတွ့ရသကဲ့သို ့ကုမ္ပဏီသည် တာဝေ်ယူမှု တာဝေ်ခံမှု 
ရှိစွာ ပပေ်လည်လည်ပတ်နိုင်နသာ အနပခအနေတွင်  
ရိှနေနကကာင်း မီးနမာင်းထုိးပပရာလည်း နရာက်နပသည်။

essential to safeguard the trust of our  
stakeholders to protect the assets and the 
value of our company. This is why the Board 
continuously prioritised the safety of our staff 
and contractors. Their safety and wellbeing is 
a condition to serve our clients and therefore 
create value for our shareholders. 

Despite these very turbulent market conditions, 
the value of TMH’s stock contracted only by 2% 
between October 2020 and September 2021, 
when listed companies lost 7% of their value 
on average (see table below). Likewise, thanks 
to the management’s effort, our company 
has today more cash available to finance its  
operations: TMH had MMK 4,440.41 million  
available at the end of September 2021  
compared to 4,239.61 million a year earlier. 
TMH’s ability to safeguard its assets and  
shareholder value is demonstrated; it also 
highlights the quality of its management: our 
company is well-positioned to recover responsibly. 

1. See: World Bank; Myanmar Economic Monitor, Progress Threatened; Resilience tested; July 2021. 

ဤကဲ့သို ့ခက်ခဲနသာ ကာလအတွင်း 
ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအပမစ်များနှင့် 
တေ်ေိုးကို ကာကွယ်နိုင်နရးအတွက် 
အကျ ိုးသက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏ 
ယုံကကည်မှုကို ထိေ်းသိမ်းထားရေ် 
လွေ်စွာမှ အနရးကကီးနကကာင်း ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
သိရှိထားပါသည်။ ”

“

T E L E C O M
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Table 1 - Evolution of the market capitalisation of 
the listed companies listed on the YSX between 

October 2020 and September 2021
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ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် နရရှည်တည်တံ့ မပီး နတာင့်တင်းနသာ 
လုပ်ငေ်းတစ်ခုကို တည်နထာင်ရေ် ရည်မှေ်းထားသည်။ 
ထ့ုိနကကာင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည်  ခုိင်မာနသာ နကာ်ပုိရိတ်ဆုိင်ရာ 
အနလ့အထများကို အနလးနပး၍ ပုံနော်ခဲ့သည်။ ယင်း
အချက်သည် ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိ အနရးကကီးနသာ ကိစ္စရပ်များကုိ  
ဦးတည်နဆာင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီပေစ်နစသည်။

ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် ၂၀၂၁ခုနှစ် ၊ နေနော်ဝါရီလ နောက်ပိုင်း
တွင် ကျွန်ုပ်တို ့၏ ဝေ်ထမ်းများအနေပေင့် ကုမ္ပဏီ၏ 
ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရှိရေ် အနရးကကီးနကကာင်း သတိပပုမိ
ပါသည်။ မနသချာနသာကိစ္စရပ်များစွာ ရိှနေနသာ်လည်း 
ကျွနု်ပ်တ့ုိအနေပေင့် ပမေ်မာနုိင်ငံအတွင်း ပုိမုိနကာင်းမွေ်နသာ 
လ့ူအေဲွ့အစည်းတစ်ခု တည်နဆာက်ရာတွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ 
လုပ်ငေ်များသည် မည်သို့အနရးပါလျက်ရှိနကကာင်းနှင့် 
ကျွန်ုပ်တို၏့ ဝေ်ထမ်းများအား မည်သို ့ ပပုမူနဆာင်ရွက်
နစလိုသည်ကို   ရှင်းလင်းစွာ နပပာဆိုခဲ့ပါသည်။

နုိင်ငံနရးနှင့် ကျေ်းမာနရးဆုိင်ရာ အကျပ်အတည်းများသည် 
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်မှုများအနပါ် သက်နရာက် 
လျက်ရိှမပီး အဆုိပါသက်နရာက်မှုများသည်  နထာက်ပ့ံနရး 
ဆိုင်ရာ လမ်းနကကာင်းများ နနှာင့်နနှးနစမှုများရှိမပီး 
လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ အစီအစဉ်များချမှတ်ရာတွင် 
လည်း ဝေ်ထမ်းများ၏ နဘးကင်းလုံမခုံနရးကို အဓိက 
ဦးစားနပး နဆာင်ရွက်ရသပေင့်  လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုများ
ကို အစဥ်အမမဲ ပပင်ဆင်ညှိနှိုင်းခဲ့ရသည်။ ရလဒ်အနေပေင့် 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင်နငွသည် ၂၀၂၀-
၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လေင် ၄၇ ရာခိုင်နှုေ်း  
ကျဆင်းခဲ့ မပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဝင်နငွ
သည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် အလားတူသည်။ ထိုသို့
ကျဆင်းမှုရှိနသာ်လည်း  TMH ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်း
လည်ပတ်နိုင်စွမ်းကို ဆက်လက်ထိေ်း သိမ်းထားနိုင်ရေ် 
အတွက် အနရးမကကီးနသာ အသုံးစရိတ်များကို နလော့ချ
နုိင်ရေ် တင်းကျပ်နသာစည်းကမ်းများကုိ ချမှတ် အနကာင် 
အထည်နော်လျက်ရိှသည်။ ဤသ့ုိ အနကာင်းဆံုး ကကိုးစား 
အားထုတ်ခဲ့နသာ်လည်း လွေ်ခဲ့နသာနှစ်က ကျပ်သေ်း
နပါင်း ၅၈၇ ေစ်ောမှုရိှခ့ဲရာ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အပမတ်နငွရရိှနှုေ်း 
အနေပေင့် ၁၉ ရာခိုင်နှုေ်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ (တစ်ေက်ပါ 
ဇယားကို ကကည့်ပါ။) 

We aim to build a sustainable and resilient 
company. Therefore, we pay a lot of attention 
to shaping a sound corporate culture: it helps 
us focus on what matters. 

We realised it was important for our employees 
to have a sense of purpose after February, 2021. 
When many things were uncertain, we clearly 
communicated why our business was essential 
for building a better society in Myanmar and 
how we expect our people to act and behave. 

The political and health crises impacted our 
activities: our supply chain was disrupted, the 
planning of our operations had to be constantly 
updated to always prioritise the safety and 
security of our people. As a result, our revenue 
dropped by 47% in FY20/21 compared to 
FY19/20, and our revenue distribution for 
FY20/21 was similar to FY19. However, to  
safeguard and preserve TMH’s ability to operate, 
we implemented a rigorous discipline to avoid 
all non-critical expenditures. Unfortunately, 
despite all our best efforts, we recorded a loss 
of MMK 587 million last year, representing a 
negative profit margin of – 19.5% (see chart).

However, the resilience of our operations is  
remarkable. We managed to maintain 20 more 
BTS; likewise, our customer base for our fibre 
services increased by 47% in FY20/21  
compared to FY19/20. The quality of our  
people, their dedication and commitment 
made it possible. As a result, they deliver 
high-quality service to our clients, and their 
continuous loyalty is a clear signal of their  
confidence. 

Last, the safety and security of our employees 
are paramount. We managed to improve our 
performance last year: our frequency rate by 
6%, we worked extremely closely with our  
clients to ensure that it was always safe for our 
people and contractors to work. 

ဦးသီဟလွင် U Thiha Lwin

ထိုသို ့ခက်ခဲလှနသာ စီးပွားနရးရပ်၀ေ်းတွင် TMH ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းနဆာင်ရည်ကို  
မည်သိုအ့ကဲပေတ် စစ်နဆးသေည်း။

In this difficult business environment, how do you analyse TMH’s performance?

သိုန့သာ်လည်း ကျွန်ုပ်တိုလ့ုပ်ငေ်းများ၏ ခိုင်မာမှုသည် 
အံ့မခေ်းပင်ပေစ်သည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လေင် BTS စခေ်း အခု၂၀ ပို၍ ပပုပပင် ထိေ်းသိမ်း
နိုင်ခဲ့ မပီး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ေိုက်ဘာ
ဝေ်နဆာင်မှုများအား အသုံးပပုသူအနရအတွက် ၄၇ 
ရာခုိင်နှုေ်း တုိးတက်လာသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ ဝေ်ထမ်းများ၏ 
အရည်အနသွးနှင့် ထိ နရာက်စွာ နဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်း 
တ့ုိနကကာင့်သာ ထုိသ့ုိရရိှခ့ဲပခင်းပေစ်သည်။ ရလဒ်အနေပေင့် 
ဝယ်ယူသံုးစဲွသူများအတွက် အရည်အနသွး ပမင့်မားနသာ 
ဝေ်နဆာင်မှုများ နပးနိုင်ခဲ့ မပီး ၎င်းတို၏့ စဥ်ဆက်မပပတ် 
ဝယ်ယူအားနပးမှုသည် ကုမ္ပဏီအနပါ် ယုံကကည်မှုကို 
နော်ပပနသာ သ နကေတ တစ်ခုပင် ပေစ်သည်။

နောက်ဆံုးအနေပေင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိဝေ်ထမ်းများ၏ နဘးကင်း 
လုံမခုံနရးသည် ပဓာေကျသည်။ လွေ်ခဲ့နသာနှစ်အတွင်း 
စွမ်းနဆာင်ရည်များ တိုးတက်နစရေ် စီမံနိုင်ခဲ ့ မပီး 
ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရုိက်စာချုပ်ချုပ်ဆုိသူများ အလုပ် 
လုပ်ကိုင်ရာတွင် နဘးကင်းလုံမခုံနစနရးအတွက် ကျွန်ုပ်
တို၏့ ဝယ်ယူသူများနှင့် ေီးကပ်စွာနဆာင်ရွက်ခဲ့ မပီး 
ထိခုိက်မှုကကိမ်နှုေ်း ၆ ရာခုိင်နှုေ်းအထိ  နလော့ချနုိင်ခ့ဲသည်။ 

ကျွန်ုပ်တိုလ့ုပ်ငေ်းများ၏ ခိုင်မာမှုသည် 
အံ့မခေ်းပင်ပေစ်သည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ 
ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လေင် BTS စခေ်း 
အခု၂၀ ပို၍ ပပုပပင် ထိေ်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ မပီး 
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း  
ေိုက်ဘာဝေ်နဆာင်မှုများအား အသုံးပပုသူ 
အနရအတွက် ၄၇ ရာခိုင်နှုေ်း တိုးတက်
လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့ဝေ်ထမ်းများ၏ 
အရည်အနသွးနှင့် ထိ နရာက်စွာ 
နဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းတိုန့ကကာင့်သာ 
ထိုသိုရ့ရှိခဲ့ ပခင်းပေစ်သည်။”

“
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TMH ကုမ္ပဏီ၏ နရရှည်တည်တ့ံခုိင်မမဲမှုကုိ ကာကွယ်ရေ် 
ဒါရုိက်တာအေဲွ့တွင် ရှင်းလင်းနသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရိှပါသည်။ 
ယခုက့ဲသ့ုိ စိေ်နခါ်မှုများနသာ စီးပွားနရးပတ်ဝေ်းကျင်တွင် 
လုပ်ငေ်းလုပ်နဆာင်နေရနသာနကကာင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အလုပ် 
တာဝေ်များသည် ပိုမိုရှုပ်နထွးလျက် ရှိပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူချင်းနတွ့ဆံုနုိင်ရေ် ခက်ခဲလာနသာနကကာင့် 
ဒါရုိက်တာအေဲွ့ အလုပ်လုပ်နဆာင်ပံုအား ပပုပပင်နပပာင်းလဲ 
ခ့ဲရသည်။ အစည်းအနဝးများအားလံုးကုိ အွေ်လုိင်းစေစ်ပေင့် 
ကျင်းပခဲ့ရာ ဒါရိုက်တာအေွဲ့ အစည်းအနဝးများတွင် 
တက်နရာက်မှုနှုေ်း အလွေ်ပမင့်မား လာသည်ကို သတိပပု
မိသပေင့် ဝမ်းနပမာက်မိသကဲ့သို ့ ခက်ခဲနသာကာလ၌ပင်
လေင် ဒါရိုက်တာအေွဲ့၏ အလုပ်၌ နှစ်ပမှုပ်မှုမှာလည်း 
နပါ်လွင်လျက်ရိှသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ အနေပေင့် လုပ်ငေ်းတွင် 
အာရုံစိုက်လုပ်နဆာင်ရမည့် အရာများကိုလည်း ချိေ်ညှိ
ကကရသည်။ TMH ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ဝေ်ထမ်းများ 
၏ နဘးကင်းလံုမခုံနရးကုိ အမမဲအာမခံနပးနုိင်ရေ်အတွက် 
ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများ စီမံခေ့်ခွဲပခင်းကို ပမှင့်တင်ရေ် ဆုံးပေတ်ခဲ ့
မပီး လုပ်ငေ်း လည်ပတ်မှုများကို နသချာစွာ သုံးသပ်ခဲ့
ပါသည်။

ဒုတိယအချက်အနေပေင့် စိတ်မနကာင်းစွာပင် ဒါရုိက်တာ 
အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးပေစ်နသာ ဦးစိေ်ဝင်းသည် ဇူလိုင်လတွင် 
ကွယ်လွေ်ခဲ့သည်။ သူ၏လမ်းညွှေ်မှုပေင့် TMH သည် 
ကုမ္ပဏီတွင်း ထိေ်းချုပ်နရးဆုိင်ရာ အကဲပေတ်မှုကုိ ပမှင့်တင် 
နိုင်ခဲ့သည်။ သိုန့သာ်လည်း ဤဝမ်းေည်းေွယ်ရာ ပေစ်ရပ် 
နကကာင့် ဒါရုိက်တာအေဲွ့၏ လုပ်နဆာင်မှုများကုိ ပပေ်လည် 
စီမံခ့ဲရသည်။ ဩဂုတ်လတွင် လွတ်လပ်နသာ အမှုနဆာင် 
မဟုတ်သည့် ဒါရုိက်တာနှစ်ဦးမှ ဦးစိေ်ဝင်း၏ တာဝေ်များ 
ကို လွှဲနပပာင်းထမ်းနဆာင်ခဲ့ရာ ၎င်းတို၏့ ထိနရာက်စွာ 
နဆာင်ရွက်နိုင်မှု အတွက်လည်း နကျးဇူးတင်နကကာင်း
နော်ပပလိုပါသည်။

တတိယအချက်အနေပေင့် TMH ကုမ္ပဏီသည် နကာ်ပုိရိတ် 
ဆုိင်ရာ ထုတ်နော်နကကပငာမှု အရည်အ နသွးအား တုိးတက်  
နိ ုင်ရေ် အစဉ်တစိုက် ကကိုးပမ်းလျက်ရှ ိရာ ယခင်နှစ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ် ပွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာတွင် TMH ကုမ္ပဏီမှ 
အဆင့်၉ ရရှိခဲ့ ပခင်းသည် သိသိသာသာ တိုးတက်မှုတစ်ခု
ပင် ပေစ်သည်။ အကျ ိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် အစုရှယ်ယာ

The Board has a clear mandate: safeguarding 
TMH’s sustainability. Our job is obviously 
more complicated when we operate in such a  
challenging business environment. 

First, we had to adapt how the Board worked 
as it became complicated to meet in person: 
we held all our meetings online, and we are 
pleased to notice a very high attendance rate 
for Board meetings, this reflects the Board’s 
commitment during these hard times. We also 
had to adjust the focus of our work: we decided 
to reinforce our oversight of the risk  
management and reviewed our operations 
carefully to ensure that the reputation of 
TMH was protected and that the safety of our  
people always guaranteed.  

Second, sadly, our Board lost one of its  
members in July when U Sein Win passed away 
suddenly. TMH is extremely grateful for his  
invaluable contribution: TMH enhanced 
its control environment with his guidance.  
However, this tragic and very unfortunate 
event led us to reorganise the Board activities: 
in August, our two independent non-executive 
directors took over U Sein Win’s duties, and 
I would like to express our gratitude for their 
commitment. 

Third, TMH continued its efforts to improve the 
quality of its corporate disclosure. Last year, in 
the 2020 edition of Pwint Thit Sa, TMH ranked 
9, a significant improvement. We believe that 
operating transparently and being accountable 
are two essential conditions to safeguard the 
trust of our stakeholders and shareholders. 
More than ever, our Board of Directors is  
paying a lot of attention to ensuring TMH’s  
business integrity: last year, the Board nominated 
a compliance officer and a corporate secretary, 
which will help TMH reinforce its processes. 
In FY20/21, we did not have to manage any 

ဒါရိုက်တာအေွဲ့၏ ဥက္ကဌ တစ်ဦးအနေပေင့် မည်သည့်အချက်များသည်  TMH ကုမ္ပဏီ၏  
နကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်နသာ အဓိက အချက်များပေစ်သေည်း။

As Chairman of the Board, what are the key highlights regarding  
TMH’s corporate governance?

ဉီးပမင့်လွင ် U Myint Lwin

ရှင်များ၏ ယုံကကည်မှုကို ထိေ်းသိမ်းထားနိုင်ရေ် ပွင့်လင်း 
ပမင်သာမှုရှိစွာ လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် တာဝေ်ခံမှု 
ရိှပခင်းတ့ုိသည် အနရးကကီးနသာ လုိအပ်ချက်များ ပေစ်သည် 
ဟု ကျွန်ုပ်တို ့ ယုံကကည်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာအေွဲ့သည် 
TMH ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်းဂုဏ်သိက္ခာကို ထိေ်းသိမ်း
ထားနိုင်ရေ် ယခင်ကထက် ပို၍ အာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။ 
ထိုလုပ်ငေ်းစဉ်များကို တွေ်းအားနပးရာတွင် ကူညီနိုင်ရေ် 
ယခင်နှစ်က Compliance Officer တစ်ဦးနှင့် Corporate 
Secretary တစ်ဦးကို ဒါရိုက်တာအေွဲ့မှ ခေ့်အပ်ခဲ့သည်။ 
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ 
ပဋိပက္ခရှ ိနိ ုင်နသာ အနပခအနေများကို ဆက်သွယ်
နဆာင်ရွက်ခဲ့ ပခင်းမရှိ သကဲ့သို ့ အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ 
ပတ်သက်ဆက်နွယ်နသာ ကုမ္ပဏီများကို လက်ခံခဲ့ရပခင်း 
မျ ိုးလည်း မရှိခဲ့ပါ။ ထိုအ့ပပင် ယခင်နှစ်က ကျွန်ုပ်တို၏့ 
ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်အေွဲ့မှ လိမ်လည်မှုတစ်စုံတစ်ရာ 
မနတွ့ရိှခ့ဲပါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် နကာ်ပုိရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု တုိးတက်နရးအတွက် ဆက်လက်အားစုိက် 
ထုတ်နိုင်ရေ် ရည်ရွယ်ထား ပါသည်။

conflict of interest or review and approve any 
related-party transaction. Furthermore, our 
internal audit team did not identify any fraud 
last year. We aim to continue our efforts to  
improve the quality of our corporate  
governance in 2022. 

TMH ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်  
ဝေ်ထမ်းများ၏ နဘးကင်းလုံမခုံနရးကို  
အမမဲအာမခံနပးနိုင်ရေ်အတွက် ဆုံးရှုံး
နိုင်နပခများ စီမံခေ့်ခွဲပခင်းကို ပမှင့်တင်ရေ် 
ဆုံးပေတ်ခဲ့ မပီး လုပ်ငေ်း လည်ပတ်မှုများကို 
နသချာစွာ သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ”

“

၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် ကျွေ်ပ်တို၏့ လုပ်ငေ်း စီမံခေ့်ခွဲနိုင်စွမ်း
နှင့် TMH ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအပမစ်များကို ကာကွယ်
နိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်ခဲ့သည့်နှစ်တစ်နှစ်ပေစ်သည်။ ကျွန်ုပ်
တိုအ့ေွဲ့၏ ကကံ့ ကကံ့ခံနိုင်မှု၊ ဝေ်ထမ်းများ၏ လုပ်ငေ်း၌  
နှစ်ပမှုပ်မှုတို ့သည် အမှေ်တကယ် နလးစားေွယ်ရှ ိ
ခဲ ့သပေင့ ် အေဲွ့ဝင်တစ်နယာက်စီတုိင်း၏ လုပ်နဆာင်မှုများ 
အတွက် နကျးဇူးတင်လျက် ရှိပါသည်။

TMH ကုမ္ပဏီသည် ပပေ်လည်ထူနထာင်နိုင်ရေ် 
အနပခအနေနကာင်းတစ်ခုတွင် ရှိနေမပီး နေးကွက ်
အလားအလာလည်း များစွာရှိသည်။ များမကကာမီက 
International Telecommunication Sector ၏ 
ထုတ်နဝထားသည့် အစီရင်ခံစာအရ အာရှ-ပစိေိတ် 
နဒသအတွင်း ဝင်နငွ အလယ်အလတ်နှင့် ဝင်နငွ
ေည်းပါးနသာ တုိင်းပပည်များတွင် မုိဘုိင်း broadband ၏ 
ထိုးနောက်ဝင်နရာက်မှု ၁၀ ရာခိုင်နှုေ်း တိုးလာနိုင်
သည့်အတွက် fixed broadband သည် စီးပွားနရးအရ 

2021 tested our ability to manage our business 
and to protect TMH’s assets. The resilience 
of our team, the dedication and commitment 
of our people have been truly inspiring, and 
I would like to thank each and every team  
member for their contribution. 

TMH is well-positioned to recover, and our 
market is promising. A recent report published 
by the International Telecommunication Sector1 

notices that the economic contribution of 
fixed broadband could enable a 2.44% GDP 
growth in Asia-Pacific middle and low-income 
countries as a result of 10% increase in mobile 
broadband penetration. To unlock this potential, 
Myanmar will need better IT infrastructure, 
and this is precisely what we aim to deliver at 
TMH. 

၂၀၂၁ခုနှစ်သည် အမှေ်တကယ် စိေ်နခါ်မှုများနသာ နှစ်တစ်နှစ်ပေစ်ပါသည်။  
နောင်လာမည့်နှစ်များအတွက်  သင်၏ ထင်ပမင်ယူဆချက်များကို သိလိုပါသည်။

2021 was definitely a very challenging time.  
What are your perspectives on the future?

ဦးသီဟလွင် U Thiha Lwin
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လူတစ်ဦးချင်း၀င်နငွ GDP သည်  တိုးတက်မှု ၂.၄၄ 
ရာခိုင်နှုေ်း တိုးတက်နစနိုင်သည်။၁ ဤအလားအလာကို 
လမ်းေွင့်နိုင်ရေ် ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုနကာင်းမွေ်နသာ 
ေည်းပညာဆိုင်ရာ အနပခခံအနဆာက်အအုံများ လိုအပ်
သပေင့် TMH ကုမ္ပဏီအနေပေင့် တိကျစွာ ပေည့်ဆည်း
နပးနိုင်ရေ် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ 

5G ကွေ်ယက်သည်  4G ကွေ်ယက် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 
လွှမ်းမခုံနိုင်မှု ပိုမိုရှိနိုင်နသာနကကာင့် ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် 
5G ေည်းပညာအား မိတ်ဆက်လာသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့
အနေနှင့် တာဝါတိုင်များကို ပိုမိုတည်နဆာက်ရေ် လိုအပ်
လာမည် ပေစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် 5G ေည်းပညာ
တွင် ဦးနဆာင်နေနသာ ကုမ္ပဏီများနှင့် နကာင်းမွေ်နသာ  
ဆက်သွယ်မှုများ ရှ ိနေပခင်းသည်  အနရးပါနသာ 
အရင်းအနှီးများပင် ပေစ်သည်။ အလားတူ ယခင်နှစ်တွင် 
အင်တာေက်သံုးစဲွသူ ဦးနရ ပုိမုိများပပားလာနသာနကကာင့် 
ကျွေ်ပ်တို၏့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ပမှင့်တင်ခဲ့ မပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၄၀ Gbps မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်
တွင် ၅၀ Gbps အထိ bandwidth ကို ၂၅ ရာခိုင်နှုေ်း  
တုိးပမှင့်နုိင်ခ့ဲသပေင့် ပမေ်မာနုိင်ငံသားများ၏ ဆက်သွယ်နရး 
အတွက် တိုးပမှင့်လုပ်နဆာင်နိုင်နသာနကကာင့် ကျွန်ုပ်တို ့
အနေပေင့် အလွေ်ဂုဏ်ယူရပါသည်။ (စာမျက်နှာ ၅၁ ကို
ကကည့်ပါ)

ထုိအခွင့်အနရးများကုိ ရယူနုိင်ရေ်အတွက် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် 
ဝေ်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို  ပမှင့်တင်ရာတွင် 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံရေ် လိုအပ်ပါသည်။ ဝမ်းေည်းေွယ်နကာင်း
သည်မှာ ယခင်နှစ်က သတ်မှတ်ထားနသာ သင်တေ်း 
အစီအစဉ်အတုိင်း မလုပ်နဆာင်နုိင်ပဲ ကေ့်သတ်နဆာင်ရွက်ခ့ဲ 
ရသည်။ သိုန့သာ်လည်း ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် ဝေ်ထမ်းများ၏ 
အလားအလာရှိနသာ စွမ်းနဆာင်ရည်များ တိုးတက်လာ
ရေ်အတွက် တိုးပမှင့် လုပ်နဆာင်သွားမည် ပေစ်ပါသည်။ 
ကျွန် ုပ်တို ့၏ ဝေ်ထမ်းများသည်ပင်လေင် ကျွန် ုပ်တို ့
ကုမ္ပဏီမှ ရည်မှေ်းထားနသာ နောင်  ငါးနှစ်အတွင်း  
နစျးကွက်တွင် ဦးနဆာင်နုိင်မှုပေစ်လာရေ်အတွက် အဓိက 
 ကျနသာနေရာမှ ပါဝင်သူများ ပေစ်ကကပါသည်။

Indeed, when Myanmar will start rolling out 5G 
technology, it will need to install more towers 
to cover the territory, as 5G technology  
requires denser coverage than 4G. Fortunately, 
the quality of our relationship with 5G leading 
companies is a critical asset. Likewise, last year, 
as people were using more the Internet, we 
ramped up our capabilities and increased our 
bandwidth by 25% from 40 Gbps in FY19/20 
to 50 Gbps in FY20/21. Our contribution to  
connecting people in Myanmar is increasing, 
and we can be proud of that (see page 51).

We will have to invest in our people and 
build their skills to seize these opportunities.  
Unfortunately, we had to limit our training  
efforts last year as it was not possible to  
deliver our initial training plan. However, we will 
increase our efforts to develop the potential 
of our people: they are and will be the key 
success factor to enable a brighter future for 
our Company as we aim to become the market 
leader within five years. 

1. See: International Telecommunication Union, The economic impact of broadband and digitization through the  
     COVID-19 pandemic; June 2021.

ကျွန်ုပ်တို ့၏ ဝေ်ထမ်းများသည်ပင်လေင် 
ကျွန် ုပ်တို ့ကုမ္ပဏီမှ ရည်မှေ်းထားနသာ 
နောင်  ငါးနှစ်အတွင်း နစျးကွက်တွင်
ဦးနဆာင်နုိင်မှုပေစ်လာရေ်အတွက် အဓိက 
ကျနသာနေရာမှ ပါဝင်သူများ ပေစ်ကက
ပါသည်။ ”

“

Statement from our Independent Directors

လွတ်လပ်နသာ ဒါရိုက်တာများအနေပေင့် ကျွန်ုပ်တို၏့ 
တာဝေ်မှာ TMH ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် 
အကျ ိုး သက်ဆိုင်သူများ၏ အကျ ိုးစီးပွားကို ဒါရိုက်တာ
အေွဲ့မှ အစဥ်အမမဲ ထည့်သွင်းစဥ်းစားနစရေ် ပေစ်သည်။ 
မပီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း ကျေ်းမာနရးနှင့် နိုင်ငံနရးဆိုင်ရာ 
အကျပ် အတည်းများ ရှိခဲ့နသာ်လည်း TMH ကုမ္ပဏီ၏ 
ဘုတ်အေဲွ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အရင်းအနီှးများ၊ 
ဝေ်ထမ်းများနှင့် တေ်ေုိးများကုိ နစာင့် နရှာက်ရေ် အားစုိက် 
လုပ်နဆာင်ခဲ့သည်။

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ကုမ္ပဏီ၏ နကာ်ပုိရိတ်ဆုိင်ရာ စီမံအုပ်ချု ပ်မှု 
ပံုစံနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငေ်းအသီးသီးအတွက် 
လုပ်ပုိင်ခွင့်များရိှသည်ကုိ အစုရှယ်ယာရှင်များအားလံုးထံ 
ယုံကကည်မှုရှိစွာပေင့် အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့သည် 
ကုမ္ပဏီ၏ နကာ်ပုိရိတ်ဆုိင်ရာ ထုတ်ပပေ်နကကပငာချက်များနှင့် 
ပတ်သက်၍လည်း ပိုမိုနကာင်းမွေ်နသာ အရည်အနသွး
ရရိှလာနစရေ်  ကကိုးပမ်းမှုကုိ နတွ့ရိှရပါသည်။ အထူးသပေင့် 
ယခုကဲ့သို ့ခက်ခဲ၍ စိေ်နခါ်မှုများနသာကာလတွင် ပိုမို၍ 
အနရးပါသည်။ TMH ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ 
သည် ထုတ်နော်ထားနသာ အချက်အလက်များ၏ 
အရည်အနသွးကို ယုံကကည်စိတ်ချ နိုင်သည်။

ကျွန် ုပ်တို ့၏ နလးစားအားထားရနသာ လုပ်နော ်
ကိုင်ေက် တစ်ဦးပေစ်သည့် လွတ်လပ်နသာ ဒါရိုက်တာ 
ဦးစိေ်ဝင်းကို ဇူလိုင်လတွင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ စိစစ်နရး၊ 
လိုက်ော နဆာင်ရွက်နရး နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်နရး နကာ်မတီ 
ဥက္ကဌအနေပေင့် သူ၏ ပါဝင်မှုမှာ အနရးပါသည်။ သူ၏ 
လမ်းညွှေ်မှုပေင့် TMH ၏ ကုမ္ပဏီတွင်း ထိေ်းချုပ်နရး
ဆိုင်ရာအကဲပေတ်မှုနှင့် စာရင်းစစ် လုပ်ငေ်းစဥ်များ၏ 
အရည်အနသွးကို ပမှင့်တင် နိုင်ခဲ့သည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာအေွဲ့အနေပေင့် 
တာဝေ်များအားလံုးကုိ နအာင်ပမင်စွာ နဆာင်ရွက်နုိင်ခ့ဲသည်
ဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ TMH ၏ ဘုတ်အေွဲ့
သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါ၏ သက်နရာက်ကို တုေ့်
ပပေ်ပခင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု
ကို နသချာနစပခင်းနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများ စီမံခေ့်ခွဲသည့်
လုပ်ငေ်းစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား ကာကွယ်
နိုင်စွမ်းရှိရေ် စီမံပခင်း တိုက့ို အားစိုက် လုပ်နဆာင်ခဲ့
သည်။ 

မပီးခ့ဲသည့်နှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ နကာ်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
နှင့် သက်ဆိုင်နသာ လုပ်နဆာင်မှုအချ ို့မှာ ဦးစားနပး 
နဆာင်ရွက်၍ မရသည့် အနပခအနေတွင်ရှိနကကာင်း  

As independent directors, our role is to ensure 
that the Board always consider the interests 
of TMH’s shareholders and stakeholders. Last 
year, despite the health and political crisis, 
TMH’s Board was focused on safeguarding the 
integrity of the Company, its assets, people and 
values.  

We can confidently reassure all the shareholders 
of our Company that there are checks and  
balances in the Company’s corporate governance 
framework. We also notice the Company’s  
efforts to enhance the quality of its corporate 
disclosure. This matters, especially when dealing 
with such adverse and challenging business 
conditions: TMH’s shareholders can rely on the 
quality of the information provided.

We lost our estimated colleague U Sein Win in 
July. His contribution as Chairman of the Audit, 
Compliance and Corporate Governance  
Committee has been crucial. With his guidance, 
TMH managed to reinforce the quality of the 
internal controls and audit procedures.

We consider that the Board managed all its 
duties successfully in FY20/21. TMH’s Board 
focused its work to address the impacts of the 
COVID-19 pandemic, secure TMH’s business 
continuity and ensure that its risk management 
approach was adequate to protect the  
reputation of the Company.

We understand that some work related to  
Corporate Governance had to be deprioritised 
last year. We hope that the Company will  
resume and finalise its efforts next year and see 
a proper assessment of the Board performance 
conducted by a third party.

Finally, we encourage all the shareholders to 
engage with TMH. Its Department of Securities 
Affairs will provide them with all the information 
they might need to make informed decisions. 
We also encourage TMH’s stakeholders to 
share their concerns with us should they  
suspect any unethical behaviour on the part of 
our company.1   
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ေားလည်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေပေင့် လာမည့်နှစ်
တွင် ၄င်းကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်၍ မပီးနပမာက်နအာင် 
နဆာင်ရွက်သွားနုိင်မပီး ပပင်ပအေဲွ့အစည်းတစ်ခုမှ ဘုတ်အေဲွ့ 
၏ စွမ်းနဆာင်ရည်ကို အကဲပေတ်မှုများ နဆာင်ရွက်လာ
နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တိုန့မော်လင့်သည်။

နောက်ဆံုးအနေပေင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အစုရှယ်ယာရှင်များ 
အားလုံးကို TMH ကုမ္ပဏီနှင့ ် ပူးနပါင်းပါ၀င်ရေ်  
နှိုးနဆာ်တိုက်တွေ်း လိုပါသည်။ အစုရှယ်ယာဌာေသည် 
ဆုံးပေတ်ချက်များချရေ် လိုအပ်နသာ သတင်း
အချက်အလက်များအားလုံးကို နပးအပ်မည် ပေစ်သည်။ 
TMH  ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များအနေပေင့်  ကုမ္ပဏီ၏ 
ကျင့ ်ဝတ်နှင့ ် မညီညွတ်သည်များကို သံသယရှိပါက 
ကျွန်ုပ်တိုအ့ား မေနဝရေ် တိုက်တွေ်းပါသည်။၁

1. See: https://www.tmhtelecom.com/contacts/

Strategy

TMH ၏ ဘုတ်အေွဲ့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်
နရာဂါ၏ သက်နရာက်ကို တုေ့်ပပေ်ပခင်း၊ 
ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငေ်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင် 
နိုင်မှုကို နသချာနစပခင်းနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများ 
စီမံခေ့်ခွဲသည့်လုပ်ငေ်းစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ 
ဂုဏ်သိက္ခာအား ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရေ်  
စီမံပခင်းတိုက့ို အားစိုက် လုပ်နဆာင်ခဲ့သည်။ ”

“

Our goal: improving Myanmar’s IT infrastructure 
to reap the potential of a digitalised economy.  
We focus our efforts on two fronts to become 
the market leader within 5 years. 

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ပေ်းတုိင်မှာ အလားအလာရိှနသာ ဒီဂျစ်တယ် 
စီးပွားနရးစေစ် နပါ်နပါက်နစရေ် ပမေ်မာနိ ုင်ငံ၏ 
ေည်းပညာဆိုင်ရာ အနပခခံ အနဆာက်အအုံကို တိုးတက်
နစပခင်း ပေစ်သည်။ TMH ကုမ္ပဏီသည် ၅နှစ်အတွင်း 
နစျးကွက် ဦးနဆာင်သူတစ်ဦး ပေစ်လာနစရေ် ေည်းလမ်း 
၂ခုပေင့် အနလးနပး နဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

Almost 93% of Myanmar people do have an active mobile subscription. This is significantly higher 
than the world average (75%). They know how they can benefit from being connected to the  
Internet. We are extremely well positioned to support the development of the 5G infrastructure 
in Myanmar. 

Better IT infrastructure enables economic development: a 10% increase in mobile broadband 
penetration results in a 2.44% GDP growth in countries like Myanmar. To develop such  
infrastructure, massive investments will be needed, and reliable service providers, like TMH, are 
needed to deliver results. 

However, only 0.24% of the people do have fixed broadband subscriptions compared to 15% 
on average for the population in the world. The potential of growth is, therefore extremely 
significant for Myanmar. This is one of the strategic opportunities for TMH.  

Only 7% of the people using Internet are buying goods and services online in Myanmar  
compared to 11% in Cambodia and 22% in Lao PDR. Enabling e-commerce will require new services,  
especially to store and manage data safely, which we consider crucial and where we are investing 
in developing our capabilities. 

ပမေ်မာပပည်သူများ၏ ၉၃ ရာခိုင်နှုေ်းသည် မိုဘိုင်းဝေ်နဆာင်မှုကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပပုလျက်ရှိသည်။ 
၎င်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလံုး၏ ပျမ်းမေပေစ်နသာ ၇၅ ရာခုိင်နှုေ်းထက်ပုိ၍ များပပားသည်။ ပပည်သူများသည် အင်တာေက် 
ချိတ်ဆက်ပခင်းပေင့် ရရှိနိုင်မည့် အကျ ိုး နကျးဇူးများကိုသိရှိေားလည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို ့သည် ပမေ်မာနိုင်ငံ၏ 
5G အနပခခံ အနဆာက်အအုံ တိုးတက်ေွံ့ မေိုးမှုကိုအနထာက်အကူ ပပုနိုင်ရေ် ပပင်ဆင်ထားမပီး ပေစ်သည်။ 

ပိ ုမ ိ ုနကာင်းမွေ်နသာ ေည်းပညာဆိုင ်ရာ အနပခခံအနဆာက်အအုံများ တည်နဆာက်နိ ုင ် ပခင်းသည ်
စီးပွားနရး တိုးတက်မှုကို ပေစ်နပါ်နစနိုင်ပါသည်။ ပမေ်မာနိုင်ငံကဲ့သို ့နသာ နိုင်ငံများတွင် ၁၀ရာခိုင်နှုေ်း 
မိုဘိုင်း broadband ၏ ထိုးနောက်ဝင်နရာက်မှုသည် GDP အား ၂.၄၄ ရာခိုင်နှုေ်း တိုးတက်မှုကို ပေစ်နစ
နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို ့ အနပခခံအနဆာက်အအုံများ တိုးတက်နစရေ် ကကီးမားနသာ ရင်နှီးပမုပ်နှံမှုများ လိုအပ်
မည်ပေစ်မပီး နဆာင်ရွက်   နပးရေ် TMH ကဲ့သို ့ ယုံကကည်စိတ်ချရနသာ ဝေ်နဆာင်မှု နပးအပ်သူများ လိုအပ်မည်
ပေစ်သည်။ 

သိုန့သာ်လည်း စုစုနပါင်းလူဦးနရ၏ ၀.၂၄ ရာခိုင်နှုေ်းသာ fixed broadband အင်တာေက်ကို တပ်ဆင် 
အသုံးပပု လျက်ရှ ိ မပ ီး တစ်ကမ္ဘာလု ံး၏ ပျမ်းမေသုံးစွဲနှုေ်းမှာ ၁၅ရာခိုင်နှုေ်းပေစ်သည်။ ထို ့နကကာင့် 
ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် တိုးတက်ရေ် အလားအလာ များစွာရှိရာ ဤသည်မှာ TMH အတွက် မဟာဗျူဟာနပမာက် 
အခွင့်အလမ်း တစ်ခု ပေစ်သည်။

ကေု်ပစ္စည်းများနှင့် ဝေ်နဆာင်မှုများကို အင်တာေက်မှ ဝယ်ယူအသံုးပပုသူများမှာ ပမေ်မာနုိင်ငံတွင် အင်တာေက် 
အသုံးပပုသူဦးနရ၏ ၇ ရာခိုင်နှုေ်းသာရှိမပီး နှိုင်းယှဥ်ကကည့်လေင် က နမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံ တွင် ၁၁ ရာခုိင်နှုေ်း ရိှမပီး 
လာအိုနိုင်ငံတွင် ၂၂ ရာခိုင်နှုေ်း ရှိသည်။  E-commerce ကို အသုံးပပုပခင်းသည် သတင်းအချက်အလက်များကို 
လု ံ မခု ံစ ွာ သိမ်းဆည်း စီမံနိ ုင ်ရေ် အနရးပါနသာဝေ်နဆာင်မှု အသစ်များလိုအပ်မည် ပေစ်နသာနကကာင့် 
ကျွန်ုပ်တို၏့ လုပ်နဆာင်နိုင်စွမ်းများ တိုးတက်နစရေ် ရင်းနှီးပမုပ်နှံလျက်ရှိသည်။

1. 1.

2.
2.

Building Myanmar’s ICT infrastructure (especially broadband internet) is crucial to developing 
its economy.

People in Myanmar will use the Internet more, which will reshape the economy.  

Broadband အင်တာေက် အပါအဝင် ပမေ်မာနိုင်ငံ၏ ICT ဆိုင်ရာ အနပခခံအနဆာက်အအုံကို တည်နဆာက်ပခင်း 
သည်  နိုင်ငံ့စီးပွားနရးတိုးတက်နစရေ် အနရးပါသည်။

ပမေ်မာနိုင်ငံရှိ ပပည်သူလူထုသည် အင်တာေက်ကို ပို၍အသုံးပပု ကကမည်ပေစ်မပီး စီးပွားနရးကို ပပေ်လည်ပုံနော်မည် 
ပေစ်သည်။

I. II. 
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ကျွန်ုပ်တို ့သည် ပမေ်မာနိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို၏့ ဝယ်ယူသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တိုက့ိုယ်တိုင်အတွက် ဆက်သွယ်နရးတွင် ပိုမို
အဆင်နပပလွယ်ကူနစရေ်အတွက်  အဓိကအနပခခံ အနဆာက်အအုံများကို တည်နဆာက် ပပုပပင်  ထိေ်းသိမ်းလျက်
ရှိပါသည်။

We build, maintain, and operate key infrastructure in Myanmar, for our clients or ourselves, to make 
it easy and convenient to communicate. 

Creating value with our stakeholders

  

We strive to offer the best quality of services 
to our clients and to deliver on our promises. 
We are convinced that our quality-oriented 
approach will contribute to consolidating 
our clients’ base. 

TMH benefits from its business partners: 
we can source from them the best available 
products and technology. Most importantly, 
they train our engineers and technicians 
to ensure that they can deliver the best  
quality of services to our clients. 

The skills and expertise of our people are  
instrumental in delivering the added value 
expected by our clients. As we are dealing 
with more complex solutions, TMH is  
investing in growing our human capital and in 
offering to its employees safe and attractive 
working conditions. 

We rely on our shareholders’ trust. They  
provide TMH with the capital needed to build 
up its future. We are accountable to them, 
and we disclose all the required information 
in a timely manner. 

TMH aims to comply with all Myanmar 
laws, norms and regulations relevant to its 
business, status and sector. 

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ဝယ်ယူသူများအတွက် အနကာင်းဆံုး 
အရည်အနသွးမီ ဝေ်နဆာင်မှုများ နပးအပ်နုိင်ရေ်နှင့် 
ကတိကဝတ်များအတုိင်း လုပ်နဆာင် နပးနုိင်ရေ် ကကိးုပမ်း 
လျက်ရှိပါသည်။ အရည်အနသွးကို ဦးစားနပးသည့် 
ကျွန်ုပ်တို၏့ ချည်းကပ်မှု ေည်းလမ်းသည် ဝယ်ယူ
သူများ ပိုမိုရရှိမည်ဟု ယုံကကည်ပါသည်။

TMH ကုမ္ပဏီသည် အနကာင်းဆုံး ထုတ်ကုေ်များနှင့် 
ေည်းပညာများကို ပံ့ပိုးနပးနိုင်နသာနကကာင့် စီးပွား 
ေက်များထံမှ အကျ ိုးအပမတ်များ ရရှိပါသည်။ 
အနရးပါဆုံးအချက်အနေပေင့် ဝယ်ယူသူများကိ ု
အနကာင်းဆုံး အရည်အနသွးမီ ဝေ်နဆာင်မှုများ 
နပးအပ်နိုင်ရေ် ကျွန်ုပ်တို၏့ အင်ဂျင်ေီယာများနှင့် 
ပညာရှင်များကုိ နလ့ကျင့် ပျ ိုးနထာင် နပးလျက်ရိှ သည်။

ဝေ်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် 
ဝယ်ယူသူများမှ နမော်လင့်ထားနသာ တေ်ေိုးများကို 
နပးအပ်နုိင်ရေ် အဓိကကျပါသည်။ ပုိမုိရှုပ်နထွးနသာ 
နပေရှင်းချက်များကို ကိုင်တွယ်နပေရှင်းနေ ရသပေင့် 
TMH ကုမ္ပဏီသည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ကို 
တုိးတက်နစရေ်နှင့် နဘးကင်းစိတ်ချရမပီး ဆဲွနဆာင်မှုရိှ
နသာ လုပ်ငေ်းခွင်အနပခအနေများကုိ နပးအပ်နုိင်ရေ် 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံလျက် ရှိသည်။

ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ယုံကကည်မှု 
နပါ်တွင် မှီခိုနေသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များသည် 
TMH ၏ အောဂတ်ကုိတည်နဆာက်ရေ် လုိအပ်နသာ 
အရင်းအနှီးများကို ပံ့ပိုးနပးလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့
သည် ၎င်းတိုအ့တွက် တာဝေ်ခံမှုရှိမပီး လိုအပ်နသာ 
သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို အချိေ်နှင့ ် 
တနပပးညီ ထုတ်နော်နကကညာနပးလျက်ရှိသည်။

TMH ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားနရး၊ လက်ရိှ အနပခအနေနှင့် 
ကဏ္ဍဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်နသာ ဥပနဒများ၊ 
စံနှုေ်းများနှင့် လိုက်ောမှုဆိုင်ရာ ေည်းဥပ နဒများကို 
လိုက်ော နဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 

Partners

Employees

Shareholders

Government

Clients

For FY 20/21, our business 
generated MMK 3,007 

million of revenue

At TMH we serve three types of clients. 
TMH ကုမ္ပဏီတွင် clients ၃ မျ ိုးကို 

ဝေ်နဆာင်မှုနပးလျက် ရှိသည်။

Users of MPT mobile phone
MPT မိုဘိုင်းေုေ်း အသုံးပပုသူများ

Owners of Base Transceiver Station 
Base Transceiver စခေ်း ပိုင်ရှင်များ

• 20 new BTS added to our  
 portfolio 

• 40,000+ customers

• 3,800+ km of optical fibre  
 installed

• 22.8+ million of top-up  
 cards produced

• 1 e-wallet app developed

• 930+ sites across Myanmar

Users of optical fibre services
ေိုက်ဘာဝေ် နဆာင်မှုများကို  
အသုံးပပုသူများ

Investments & 
reserves

Remuneration Procurement Tax Profits
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• BTS အသစ် အခု၂၀  
 တည်နဆာက် ခဲ့သည်။

• ပမေ်မာနိုင်ငံတစ်ဝေ်းလုံးတွင် 
 စခေ်းနပါင်း ၉၃၀ နကျာ်ကို  
 ပပု ပပင်ထိေ်းသိမ်းခဲ့သည်။

• သုံးစွဲသူနပါင်း ၄၀,၀၀၀နကျာ်

• ေိုက်ဘာတပ်ဆင်မှု ၃,၈၀၀  
 ကီလိုမီတာနကျာ်

• ထုတ်လုပ်သည့် နငွပေည့် 
 ကတ်နပါင်း ၂၂.၈ သေ်းနကျာ်

• E-wallet app တစ်ခုအတွက ် 
 ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်း

We spent MMK 
598 million for the 
compensation and 

benefits of our  
288 employees

We paid MMK 3,286 
million for sourcing 
various goods and  
services from our 

suppliers

As we record a loss, 
we did not pay any 

corporate income tax 
to the government

Our activities  
generated a loss of 
MMK 587 millions

ဝေ်ထမ်း ၂၈၈ ဦး၏ 
အကျ ိုးစီးပွားအတွက် 

ကျပ်သေ်းနပါင်း ၅၉၈ ကုိ 
သံုးစဲွခ့ဲသည်။

Suppliers များထံမှ 
ဝယ်ယူရေ် ကျပ်သေ်း
နပါင်း ၃,၂၈၆ သံုးစဲွခ့ဲ

သည်။

အပမတ်နငွ မရရိှခ့ဲ 
နသာနကကာင့် အစုိးရ
ထံသ့ုိ အခွေ် မထမ်း

နဆာင်ခ့ဲရပါ။

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုပ်ငေ်းများ
မှ အရှုးံနငွ ကျပ်သေ်း

နပါင်း ၅၈၇ ရရိှခ့ဲသည်။

TMH Report 2020-2021 | Strategic Report



22 23

Page 22 - 46

Corporate Governance

ကျွန်ုပ်တို၏့ နကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံကို ရှင်းလင်းစွာ 
နော်ပပထားပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင် ၁,၁၀၀ နကျာ်က TMH 
ကုမ္ပဏီအား ပုိင်ဆုိင်မပီး ကုမ္ပဏီ၏ အောဂတ်ကိစ္စရပ်များကုိ 
အနထွနထွအစည်းအနဝး များတွင် ဆံုးပေတ်အတည်ပပုကက 
ပါသည်။ ဒါရုိက်တာအေဲွ့ဝင်များသည် မဟာဗျူဟာများကုိ 
အတည်ပပုမပီး အနကာင်အထည်နော် နဆာင်ရွက်ပခင်းအား 
ကကီးကကပ်လျက်ရှိသည်။

ဒါရိုက်တာအေွဲ့တွင် နကာ်မတီ(၃)ခု ေွဲ့စည်းထားပါသည် 
၁။ စိစစ်နရး၊ လိုက်ောနဆာင်ရွက်နရးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်နရး  
     နကာ်မတီ   
၂။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနရး နကာ်မတီ  
၃။ အခနကကးနငွနပးနချနရး နကာ်မတီ

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရုိက်တာမှ ဦးနဆာင်၍ ကုမ္ပဏီ၏ 
စီမံခေ့်ခဲွနရးအေဲွ့သည် မဟာဗျူဟာနပမာက် အစီအစဥ်အား 
ကွပ်ကဲပခင်း၊ ရလဒ်များအားပေစ်နပါ်နစပခင်းနှင့် ဘုတ်အေဲွ့သ့ုိ 
တင်ပပပခင်းတ့ုိအတွက် တာဝေ်ယူနဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
နအာက်နော်ပပပါ ဇယားကွက်တွင် အေဲွ့အစည်းတစ်ခုစီ၏ 
တာဝေ်များကို အနှစ်ချုပ် နော်ပပထားသည်။

Our corporate governance structure is clear: our 
1,100+ shareholders own TMH and decide its 
future during General Meetings. Our Board of 
Directors validates the strategy and oversees its 
implementation. 

The Board has established three committees, 
which are all chaired by Independent Directors:  
1. The Audit, Compliance and Corporate   
    Governance (ACCG) Committee,   
2. The Nominating Committee,   
3. The Remuneration Committee. 

Led by our Managing Director, TMH’s Management 
team is then responsible for executing our  
strategic plan, delivering results and reporting 
its performance to the Board. Tables below  
summarised the responsibilities of each body.

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Managing Director

နရွးချယ်တင်နပမှာက်နရး နကာ်မတီ 
Nominating Committee

အခနကကးနငွနပးနချနရး နကာ်မတီ
Remuneration Committee

စိစစ်နရး၊ လိုက်ော နဆာင်ရွက်နရးနှင့် 
စီမံအုပ်ချုပ်နရး နကာ်မတီ

Audit, Compliance and  
Corporate Governance  

Committee

General Meetings

အစုရှယ်ယာရှင်များ

Shareholders

စီမံအုပ်ချုပ်နရး  
(Admin)

စီးပွားနရးေွံ့ မေိုးတိုးတက်နရး  
(Business Development)

လိုက်ောနဆာင်ရွက်နရး  
(Compliance)

ဘဏ္ဍာနရး  
(Finances)

ဝေ်ထမ်းနရးရာ  
(HR)

လုပ်ငေ်းလည်ပတ်နရး  
(Operations)

ဝယ်ယူနရး  
(Procurement)
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Shareholders

General Meetings

1,100+ shareholders own TMH. Our ten most 
significant shareholders control 93% of the  
voting rights. 89% of our voting rights are held 
by shareholders who do have a long-term  
interest in our Company: our BOD members 
and some companies that decided to invest in 
TMH. Still, it is important for TMH to protect 
the interests of all its shareholders, especially 
those holding a small number of shares. Should 
they trust TMH’s ability to create long-term  
value, they may be able to provide us with 
more capital later.

Our 1,100+ shareholders meet during the AGM 
and EGM to:

• Elect the Directors of the Board. The BOD  
 Members will then act on their behalf to  
 protect and develop the Company’s value  
 and assets. 

• Approve financial statements, the auditors’ 
  report and the directors’ report. 

• Approve the strategic roadmap prepared  
 by the BOD Members and the allocation of  
 TMH’s resources, especially: the amount  
 to be set aside to invest in further  
 developing TMH’s assets.

TMH ကုမ္ပဏီအား အစုရှယ်ယာဝင် ၁,၁၀၀ နကျာ်က 
ပုိင်ဆုိင်သည်။ ရှယ်ယာရှင်ကကီး ၁၀ဦးက ဆန္ဒပပုခွင့် ၉၃% 
ကို ထိေ်းချုပ်ထားသည်။ ဆန္ဒပပုခွင့်များ၏ ၈၉% ကို 
ကုမ္ပဏီတွင် နရရှည်အကျ ိုးစီးပွားရှိနသာ အစုရှယ်ယာ
ဝင်များ၊ ဒါရိုက်တာ အေွဲ့ဝင်များနှင့် TMH တွင် ရင်းနှီး
ပမှုပ်နံှရေ် ဆံုးပေတ်ထားနသာ ကုမ္ပဏီအချ ို့က ပုိင်ဆုိင်ထား
ပါသည်။ ထိုသို့ ပေစ်နစကာမူ  အစုရှယ်ယာ အေည်းငယ် 
ပိုင်ဆိုင်ထားနသာ အစုရှယ်ယာဝင်များ အပါအဝင် အစု 
ရှယ်ယာဝင်အားလုံး၏ အကျ ိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရေ် 
အနရးကကီးပါသည်။ ၎င်းတိုက့ TMH ၏ နရရှည်အကျ ိုး 
စီးပွားတည်နဆာက်နိုင်စွမ်းကို ယုံကကည်လေင် နောင်တွင်  
ပိုမိုရင်းနှီးပမှုပ်နှံလာမည်  ပေစ်သည်။

TMH ၏ အစုရှယ်ယာရှင် (၁,၁၀၀) နကျာ်သည် နှစ်ပတ်လည် 
အနထွနထွအစည်းအနဝးနှင့် အထူးအနထွနထွအစည်းအနဝး 
တွင် နအာက်ပါအနကကာင်းအရာများကုိ နတွ့ဆံုနဆွးနနွးကက 
ပါသည်။

• ဒါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များ နရွးချယ်ပခင်း - ဒါရိုက်တာ 
 အေဲ့ွဝင်များသည် ကုမ္ပဏီ၏တေ်ေုိးနှင့် အရင်းအနီှးများကုိ 
 အစုရှယ်ယာရှင်များကုိယ်စား ကာကွယ်နစာင့်နရှာက်မပီး 
  တိုးတက်နစရေ် လုပ်နဆာင်မည် ပေစ်သည်။

• ဘဏ္ဍာနရးရှင်းတမ်းများ၊ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာနှင့် 
  ဒါရုိက်တာ အစီရင်ခံစာများကုိ နဆွး နနွးအတည်ပပုပခင်း

• ဒါရိ ုက်တာအေွဲ့ဝင်များ နရးဆွဲထားသည့် မဟာ  
 ဗျူဟာနပမာက်လမ်းစဉ်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအပမစ်  
 ဆုိင်ရာ ခွဲနဝအသုံးချမှု  (အထူးသပေင့် ကုမ္ပဏီ၏  
 အရင်းအပမစ်များ ပုိမုိ ေံွ့ မေိုးလာနစရေ် ခဲွ နဝသံုးစဲွမည့် 
 ပမာဏ) တိုအ့ား နဆွးနနွး အတည်ပပုပခင်း

Board of Directors

• Ensure TMH’s compliance with all legal and 
 regulatory requirements issued by relevant 
 authorities, especially SECM and YSX. 

• Validate and oversee the implementation  
 of TMH’s corporate policies.

• Review the relevance of the Company’s  
 mission and vision.

• Approve and monitor the implementation  
 of TMH’s strategy.

• Decide on crucial business matters.

• Review the risk management framework.

• Establish a sound control environment. 

• Ensure the integrity of the financial  
 statements and corporate disclosure. 

• Secure the BOD’s succession by identifying  
 suitable candidates to assume roles and  
 responsibilities on the Board. 

Governance

Strategy

Risk & Controls

Reporting

People

ဒါရိုက်တာအေွဲ့၏ လုပ်နဆာင်ချက် အနသးစိတ်ကို စာမျက်နှာ ၂၈ တွင် အနသးစိတ် ေတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

• SECM နှင့ ် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိတ်ချိေ်း (YSX) တို  ့
 က့ဲသ့ုိနသာ သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင် အေဲွ့အစည်းများမှ 
 ထုတ်ပပေ်ထားနသာ ဥပနဒ ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 
 နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်ောမှုရှိနစရေ်  
 စစ်နဆးပခင်းကို နသချာနစပခင်း

• TMH ကုမ္ပဏီ၏ နကာ်ပိုရိတ် နပါ်လစီများအား  
 အနကာင်အထည်နော်နဆာင်ရွက်ပခင်းအား ကကီးကကပ် 
 ကွပ်ကဲပခင်း

• ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှေ်းချက်၊ နမော်မှေ်းချက်များနှင့် ဆီနလျာ်မှု 
  ရှိနစရေ် သုံးသပ်ပခင်း

• TMHကုမ္ပဏီ၏ မဟာဗျူဟာအား အနကာင်အထည် 
 နော်ရာတွင်  နစာင့်ကကည့်နလ့လာပခင်း၊ အတည်ပပုပခင်း

• အနရးပါနသာ လုပ်ငေ်းကိစ္စရပ်များကုိ ဆံုးပေတ်နပးပခင်း

• TMH ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများကို စီမံခေ့်ခွဲနရး  
 မူနဘာင်အား သုံးသပ်စစ်နဆးပခင်း

• ခုိင်မာနသာ ထိေ်းချုပ်ကွပ်ကဲနရးဆုိင်ရာ ပတ်ဝေ်းကျင် 
 တစ်ရပ်ကို တည်နဆာက်ပခင်း

• နှစ်ပတ်လည် ဘဏ္ဍာနရးဆိုင်ရာရှင်းတမ်းများနှင့် 
 နကာ်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ပပေ်နကကပငာချက်များနှင့် 
 ပတ်သက်၍ မှေ်ကေ်မှုကို နသချာနစပခင်း

• ဒါရိုက်တာအေွဲ့များ၏ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍနှင့် တာဝေ် 
 ဝတ္တရားများအရ သင့်နတာ်နသာ အေွဲ့၀င်များကို 
 ခေ့ ်အပ်ပခင်းအားပေင့ ်   ဒါရိ ုက်တာအေွဲ့ဝင်များ၏  
 ရာထူးဆက်ခံမှုကို နသချာနစပခင်း

You can find more details about the activities undertaken by the Board on page 28.

Voting rights as of 30th September 2021

Institutional shareholders
Individual shareholders

BOD
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Audit, Compliance and Corporate Governance Committee

• Ensure TMH’s compliance with laws,  
 regulations and internal codes and policies.

• Review and discuss with external and  
 internal auditors any suspected fraud or  
 irregularity.

• Consider the appointment and re-appointment 
 of the external auditors.  

• Review and approve related-party  
 transactions.

• Review any potential conflicts of interest.

• Review the audit plans of the external and  
 internal auditors.

• Oversee the evaluation of internal  
 controls.

• Review the financial statements and the  
 external auditors’ report before their  
 submission to our Board and shareholders  
 for approval.

• Safeguard the procedures by which our  
 employees and stakeholders may, in  
 confidence, report their concerns to the  
 Chairman of the Committee.

• Ensure that there are arrangements in  
 place for an independent investigation  
 and follow-up actions.

Compliance

Risk & controls

Reporting

• ကုမ္ပဏီအနေပေင့် ဥပနဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ ရုံးတွင်း 
 ကျင့ ်ဝတ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ လိုက်ောမှု  ရှ ိနစရေ်  
 စစ်နဆးပခင်း

• လိမ်လည်ထားနကကာင်း မသကောေွယ် အမှု၊ ေည်းလမ်း 
 မကျမှု၊ သိုမ့ဟုတ် နောက်ေျက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိ 
 နစနရးအတွက် ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်များ၊ ပပင်ပ 
 စာရင်းစစ်များနှင့် စိစစ်သံုးသပ် နဆွးနနွးတုိင်ပင်ပခင်း

• ပပင်ပစာရင်းစစ်များ ခေ့်ထားမှု၊ ပပေ်လည် ခေ့်ထားမှုတ့ုိအား 
  သုံးသပ်ပခင်း

• အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနသာ  
 ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်ချက်များကုိ စိစစ် 
  သုံးသပ်၍ အတည်ပပုပခင်း

• အကျ ိုးစီးပွား ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်နဆာင်ရွက် 
 ချက်များကို  စိစစ်သုံးသပ်ပခင်း

• ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်များနှင့် ပပင်ပစာရင်းစစ်တ့ုိ၏ 
 လုပ်ငေ်း အစီအစဉ်များ ချမှတ်နဆာင်ရွက်မှုကို စိစစ ်
 သုံးသပ်ပခင်း

• ကုမ္ပဏီအတွင်း ထိေ်းချုပ်နရးဆိုင်ရာ အကဲပေတ်မှုကို 
 ကွပ်ကဲပခင်း

• နှစ်ပတ်လည် ဘဏ္ဍာနရး ရှင်းတမ်းများနှင့် ပပင်ပ 
 စာရင်းစစ်တို ့၏ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာအား  
 ဒါရုိက်တာအေဲွ့နှင့် ရှယ်ယာရှင်များထံ အတည်ပပုချက် 
 ရယူပခင်းမပပုမှီ နဆွးနနွးသုံးသပ်ပခင်း

• ကျွန်ုပ်တို၏့ ဝေ်ထမ်းများနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ  
 နကကာင့်ကကမှု  တစုံတရာ ပေစ်နပါ်ပါက နကာ်မတီ 
 ဥက္ကဌသို ့ ယုံကကည်စိတ်ချစွာ တင်ပပနိ ုင်နစရေ်  
 လုပ်နဆာင်ရမည့် လုပ်ငေ်းစဥ်များကုိ နသချာနစပခင်း

• လွတ်လပ်နသာ စံုစမ်းစစ်နဆးမှုများ ပပုလုပ်နုိင်ရေ်နှင့် 
  နောက်ဆက်တဲွ လုပ်ငေ်းများ လုပ်နဆာင်နုိင်ရေ်အတွက် 
 စီစဉ်တကျ ရှိနစပခင်း

Nominating Committee

Remuneration Committee

• Review the effectiveness of the Board. 

• Review the independence of Directors  
 annually.

• Review the contribution and performance  
 of each BOD Member.

• Advise the Board on the nomination of  
 BOD members before their approval by  
 the shareholders. 

• Check the suitability of the different  
 candidates seeking (re)election to the Board. 

• Advise the Board on the remuneration of  
 the BOD members.

• Review and recommend to the Board a  
 general framework of remuneration for  
 the Board and key management personnel.

Governance

People

People

• ဒါရိုက်တာအေွဲ့ တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ငေ်းဆိုင်ရာ အကျ ိုး 
 သက်နရာက်မှုအား သုံးသပ်စစ်နဆး ပခင်း

• ဒါရုိက်တာများ၏ လွတ်လပ်မှုအား နှစ်စဥ် ဆေ်းစစ်ပခင်း

• ဒါရိုက်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းနဆာင်ရည်အားနှင့်  
 ပံ့ပိုးနိုင်မှုကို သုံးသပ်ပခင်း

• ဘုတ်အေဲွ့ဝင်များအား အစုရှယ်ယာရှင်များမှ ဆံုးပေတ် 
 အတည်ပပုပခင်း မလုပ်မီှ အေဲွ့ဝင်အပေစ် နရွးချယ်ရာတွင် 
 အကကံဥာဏ်နပးပခင်း

• ဘုတ်အေွ ဲ ့တွင ်  ပပေ ်လည် အနရွ းခ ံလိ ုသည့ ်  
 ကိုယ်စားလှယ်နလာင်း အသီးသီးအား သင့်နတာ်မှုရှိ 
 မရှိ စစ်နဆးပခင်း

• ဒါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များ၏ အခနကကးနငွ ခံစားခွင့်နှင့်  
 ပတ်သက်၍ ဘုတ်အေွဲ့အား အကကံနပးပခင်း

• ဒါရိုက်တာအေွဲ့နှင့် စီမံခေ့်ခွဲနရးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်  
 အခနကကးနငွဆိ ုင ်ရာ မူနဘာင် ချမှတ်ရာတွင်  
 ဘုတ်အေွဲ့အား အကကံပပု တင်ပပပခင်း
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BOD report
Highlights

• The Board adjusted its working procedures to fulfil its  
 duties: the Board met 7 times online and the attendance  
 rate reached 98%.

• The main topics discussed by the Board pertained to the  
 impacts of the health and political crises on TMH’s  
 business, and therefore, the Nominating Committee.

• Because of the COVID-19 pandemic, TMH’s last AGM  
 was held online, and our shareholders approved an  
 amendment to the Company’s constitution to organise  
 General Meetings online. 

• Sadly, U Sein Win, the Chairman of TMH’s Audit,  
 Compliance and Corporate Governance (ACCG) Committee, 
 passed away on 27 July 2021. U Thein Zaw assumed 
 the Chairmanship of the ACCG Committee. Hence, at the 
  end of the financial year, 9 Members serves TMH’s Board  
 of Directors, of which two are Independent Directors. 

• TMH ranked 9th in the last Pwint Thit Sa report: this  
 reflects our willingness to disclose better information to our  
 stakeholders.

• ဒါရိ ုက်တာအေွဲ့သည် တာဝေ်များကို နကျပွေ်စွာ နဆာင်ရွက်ရေ်  
 လုပ်ငေ်းစဥ်များကုိ ညိှနှိုင်းနဆာင်ရွက်မပီး အွေ်လုိင်းစေစ်ပေင့် အစည်းအနဝး 
 ၇ ကကိမ် ပပုလုပ်ခ့ဲမပီး အစည်းအနဝးတက်နရာက်နှုေ်းမှာ ၉၈ ရာခိုင်နှုေ်း 
 ရှိခဲ့သည်။

• ဘုတ်အေဲွ့အနေပေင့် ကျေ်းမာနရးနှင့် နုိင်ငံနရးဆုိင်ရာ အကျပ်အတည်း 
 များနကကာင့ ်  ပေစ ်နပါ်လာနသာ သက်နရာက်မှုများကို အဓိက 
 နဆွးနနွးခဲ့ ကကသည်။

• ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါပေစ်ပွားနေမှုနကကာင့်  TMH ကုမ္ပဏီအနေပေင့် 
 မပီးခဲ့သည့်နှစ်ပတ်လည် အနထွနထွ အစည်းအနဝးကို အွေ်လိုင်းမှ 
 တဆင့်သာ ကျင်းပခဲ့သည်။ ရှယ်ယာရှင်များအနေပေင့ ်လည်း  
 အနထွနထွ အစည်းအနဝးများကုိ အွေ်လုိင်းမှတဆင့် ကျင်းပနုိင်ရေ်  
 ကုမ္ပဏီ၏ ေွဲ့စည်းပုံအား ပပင်ဆင်မှုကို အတည်ပပုခဲ့သည်။

• စိတ်မနကာင်းစွာပေင့် TMH ၏ ACCG နကာ်မတီဥက္ကဌ ဦးစိေ်ဝင်းသည်  
 ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလုိင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွေ်ခ့ဲသည်။ ထိုန့ကကာင့်  
 ဦးသိေ်းနဇာ်မှ ACCG နကာ်မတီဥက္ကဌ အပေစ်တာဝေ်ယူခ့ဲမပီး ဘဏ္ဍာနှစ် 
 အကုေ်တွင် TMH ၏ ဘုတ်အေွဲ့တွင် အေွဲ့ဝင် ၉ဦး ရှိခဲ့ မပီး ၂ဦးမှာ  
 လွတ်လပ်နသာ ဒါရိုက်တာများ ပေစ်ကကသည်။

• ကျွန်ုပ်တို ့ ကုမ္ပဏီသည် နကာ်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းပမင်သာရှိမှု 
 တုိးတက်မှု ရိှနစနရးအတွက် ကကိုးစားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ လွေ်ခဲ့နသာ 
 နှစ်က ပွင့ ်သစ်စ အစီရင်ခံစာတွင် အဆင့် ၉ ရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ  
 TMH အနေပေင့် ကျွန် ုပ်တို ့၏ အကျ ိုးသက်ဆိုင်သူများအား  
 သတင်းအချက်အလက်များကုိ ပုိမုိ ပွင့်လင်းပမင်သာမှုရိှစွာ ထုတ်နော် 
 ပပသနုိင်နရး ကကိုးစားလေက်ရှိသည်ကို နော်ပပနေသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း 
ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အေွဲ့သည် အစည်းအနဝး 

၇ ကကိမ်ကျင်းပခဲ့သည်

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အေွဲ့၏ ၄၄ ရာခိုင်နှုေ်း
သည် အမျ ိုးသမီးဒါရိုက်တာ  

အေွဲ့ဝင်များ ပေစ်ကကသည်

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အေွဲ့၏ ပျမ်းမေ
အစည်းအနဝး တက်နရာက်မှုသည်  

၉၈ ရာခိုင်နှုေ်း ပေစ်သည်

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အေွဲ့၏ ၂၂ရာခိုင်နှုေ်း
သည် လွတ်လပ်နသာ ဒါရိုက်တာများ  

ပေစ်ကကသည်

ဒါရိုက်တာ အေွဲ့ဝင်များ အနေပေင့် 
အကျ ိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု 
ရှိနသာ ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက် 
ချက်များကို စိစစ်သုံးသပ်ပခင်း မပပုခဲ့ရပါ။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါနကကာင့် ဘုတ်အေွဲ့ 
အစည်းအ  နဝးများအားလုံးကို အွေ်လိုင်း

စေစ်ပေင့်သာ ကျင်းပခဲ့သည်။

The Board held 7 meetings  
online during FY 20/21   

44% of our BOD members  
are women   

Average attendance rate at the 
Board Meeting: 98%  

22% of our BOD members  
are independent directors 

The Board did not have to review any 
related party transaction

All the meetings of the Board were 
held online due to the COVID-19  

pandemic

Our current BOD Members 

Chairman of the Board Managing Director
ACCG – Member

ဉီးပမင့်လွင ် 
U Myint Lwin

ဦးသီဟလွင်  
U Thiha Lwin 

နဒါ်ခင်နှင်းလွင် 
Daw Khin Hnin Lwin

RC – Member

ဦးနကျာ်စွာလွင် 
U Kyaw Swar Lwin

RC – Member

နဒါ်ဥမ္မာလွင် 
Daw Ohmar Lwin

NC – Member 

နဒါက်တာေေ်းလဲ့ရည်စိုး 
Dr. Nang Lai Yi Soe

နဒါ်သူဇာ 
Daw Thu Zar

RC – Chair
ACCG – Member 

ဦးနအာင်သေ်း 
U Aung Than

NC – Chair
ACCG – Chair*

ဦးသိေ်းနဇာ ်
U Thein Zaw

ဒါရိုက်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်နရးအချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ ၃၀ တွင် ေတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
More biographical details are available for each Director on page 30. 

Sadly, U Sein Win passed away and therefore left on 10 August 2021 TMH's Board. U Thein Zaw  
assumed the chairmanship of the ACCG.

Directorships Committees

Executive ACCG Audit, Compliance and Corporate Governance Committee

Non-Executive NC Nominating Committee

Independent,  
Non-Executive RN Remuneration Committee
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ဉီးပမင့်လွင ် 

U Myint Lwin

နဒါ်ခင်နှင်းလွင် 

Daw Khin Hnin Lwin

Role:  
Executive Chairman

Date of appointment:  
September 2007

Date of last re-election:  
August 2018

Interest in the company:  
1,585,500 shares

Current directorships in other  
listed or public companies:  
Nil

Role:  
Executive Chairman

ပမေ်မာနိုင်ငံအား ကိုယ်စားပပုလျက် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နဟာင်နကာင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊  
စင်ကာပူနိုင်ငံ နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတိုမ့ှ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲနဆာင်နပး
နိုင်ရေ် အလိုင့ှာ ဦးပမင့်လွင်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အတွင်း ပမေ်မာနုိင်ငံ၏ 
“ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု၊ ကုေ်သွယ်နရးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငေ်း ေံ့ွ မေိုးတုိးတက်နရး ကုိယ်စားလှယ်” 
တစ်ဦး အပေစ် တရားဝင် ခေ့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ZTE နှင့် Huawei တ့ုိက့ဲသ့ုိ တရုတ်ပပည်၏ 
အကကီးဆံုး ဆက်သွယ်နရး ကုမ္ပဏီကကီးများအား ပမေ်မာနုိင်ငံတွင် လာနရာက်ရင်းနီှး
ပမှုပ်နံှနစရာတွင် ဦးပမင့်လွင်သည် အထူး အနရးပါခ့ဲပါသည်။

U Myint Lwin was officially appointed “Promoter for Investment, Trade 
and Tourism” by the Union of Myanmar from 1997 to 2003 to represent  
Myanmar and attract foreign investments from China, Hong Kong, Thailand,  
Singapore and Korea. U Myint Lwin was instrumental in inviting China’s  
largest telecommunications companies such as ZTE and Huawei to invest in 
Myanmar.

U Myint Lwin holds a directorship in the following companies: 

ဦးပမင့်လွင်သည် နအာက်ပါ ကုမ္ပဏီတိုတ့ွင်လည်း ဒါရိုက်တာအပေစ်ပါဝင်ပါသည်။ -  
 

• Tah Moe Hnye Group Investment & Development Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Wood Based Industry Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Mining Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Nay Pyi Taw Hotel Co., Ltd

• Chan Thar Gems Co., Ltd

• Chan Thar City Investment and Development Co., Ltd

ကိုယ်နရးအချက်အလက် | Biographical details

Board of Directors profiles

နဒါ်ခင်နှင်းလွင်သည် ရှမ်းပပည်ေယ်နပမာက်ပိုင်း တာမိုးညဲနဒသ၏ မိခင်နှင့် ကနလး 
နစာင့်နရှာက်နရးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးပေစ်သည်။  

Daw Khin Hnin Lwin holds a directorship in the following companies:

Daw Khin Hnin Lwin also chairs the Social Midwifery Association, Tah Moe 
Hnye Region, Northern Shan State.

နဒါ်ခင်နှင်းလွင်သည် နအာက်ပါ ကုမ္ပဏီတိုတ့ွင်လည်း ဒါရိုက်တာအပေစ် ပါဝင်
ပါသည်။ -  

• Tah Moe Hnye Group Investment & Development Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Wood Based Industry Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Mining Co., Ltd

ကိုယ်နရးအချက်အလက် | Biographical details

Date of appointment:  
September 2007

Date of last re-election:  
August 2018

Interest in the company:  
1,585,500 shares

Current directorships in other listed or public companies: Nil

Qualifications & other memberships:

• Member of the UMFCCI

• Member of the MiOD

• Member of the Myanmar Young  
  Entrepreneurs Association

ဉီးသီဟလွင ် 

U Thiha Lwin

Role:  
Managing Director

Date of appointment:  
September 2007

Date of last re-election:  
September 2019

Interest in the company:  
3,165,408 shares

Current directorships in other  
listed or public companies:  
Nil

ဦးသီဟလွင်သည် Beijing Second Language College ၏ English department 
မှ ၂၀၀၃-ခုနှစ်တွင် နအာင်ပမင်ခ့ဲမပီး၊ Yangon University of Distance Education မှ 
Bachelor of Arts Degree in Business Management ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရရှိ
ခဲ့ပါသည်။ ဦးသီဟလွင်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧမပီလတွင် Myanmar Institute of  
Directors (MIOD)မှ ဦးစီး ကျင်းပနသာ Director Certificate Programme (DCP)
ကို တက်နရာက်ခဲ့ မပီး DCP certificate ရရှိခဲ့ မပီးပေစ်သည်။   ဦးသီဟလွင်သည ်
ကျွနု်ပ်တို ့ကုမ္ပဏီ၌ပင် လုပ်ငေ်းခွင်သို ့ စတင် ဝင်နရာက်ခဲ့ မပီး၊ ကျွန်ုပ်တို ့ကုမ္ပဏီ၏ 
မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်လမ်းနကကာင်းနှင့် ေံွ့ မေိုးတုိးတက်မှုအတွက် အထူးအနရးပါသူ 
ပေစ်ပါသည်။ Tah Moe Hnye Group Investment and Development Co., Ltd ၏ 
ဒုတိယအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်း ပေစ်သည်။

U Thiha Lwin graduated from the English department of the Beijing Second 
Language College in 2003. He obtained a Bachelor of Arts Degree in Business 
Management from the Yangon University of Distance Education in 2011.  
U Thiha Lwin has successfully completed the Myanmar Directorship  
Certification Programme from the Myanmar Institute of Directors in April 
2019. U Thiha Lwin began his career with the Company and has been 
instrumental in its growth and strategic direction. He is also Deputy  
Managing Director in Tah Moe Hnye Group Investment and Development 
Co.Ltd. 

U Thiha Lwin holds a directorship in the following companies: 

ဦးသီဟလွင်သည် နအာက်ပါ ကုမ္ပဏီတိုတ့ွင်လည်း ဒါရိုက်တာအပေစ်ပါဝင်ပါသည်။ -  
 

ကိုယ်နရးအချက်အလက် | Biographical details

• Tah Moe Hnye Group Investment & Development Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Wood Based Industry Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Mining Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Nay Pyi Taw Hotel Co., Ltd

• Chan Thar Gems Co., Ltd

• Tea Art Co., Ltd

• Myanmar GT Broadband Service Co., Ltd

နဒါ်သူဇာသည် Taiwan နုိင်ငံ၊ Soochow University၊ Department of English မှ  
အပ်နှင်းနသာ ဘဲွ့ဒီဂရီကုိ  ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ရရိှထားမပီး၊ ကုမ္ပဏီ စီမံခေ့်ခဲွ အုပ်ချုပ်နရးနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ၁၀ နှစ်နကျာ် အနတွ့အကကုံ ရှိပါသည်။

နဒါ်သူဇာသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧမပီလတွင် Myanmar Institute of Directors (MIOD)
မှ ကျင်းပနသာ Director Certificate Programme (DCP) ကို တက်နရာက်ခဲ့ မပီး 
DCP certificate ရရှိခဲ့ မပီး Myanmar Institute of Directors Association ၏ 
အသင်းဝင် တစ်ဦးလည်း ပေစ်ပါသည်။

Daw Thu Zar holds a directorship in the following companies:
   နဒါ်သူဇာသည် နအာက်ပါ ကုမ္ပဏီတိုတ့ွင် ဒါရိုက်တာအပေစ်လည်း ပါဝင်ပါသည်။

ကိုယ်နရးအချက်အလက် | Biographical details

• Asia Myanmar Treasure Source Service Co,. Ltd

• Mandalay Mass Co., Ltd

Daw Thu Zar obtained a degree from the Department at English Soochow 
University in Taiwan in 2001. She has over ten years of working  
experience in company management administration. 
She successfully completed the Myanmar Directorship Certification  
Programme from the Myanmar Institute of Directors in April 2019. She 
is currently a member of the Myanmar Institute of Directors Association.

နဒါ်သူဇာ| Daw Thu Zar
Role:  
Executive Director

Date of appointment:  
August 2016

Date of last re-election:  
September 2019

Interest in the company:  
1,084,650 shares 

Current directorships in other  
listed or public companies:  
Nil

Qualifications & other memberships:

• Certified Member of MIoD – completed Director  Certification Program
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နဒါက်တာေေ်းလဲ့ရည်စိုး  

Dr Nang Lai Yi Soe
Role:  
Executive Director

Date of appointment:  
August 2016

Date of last re-election:  
September 2019

Interest in the company:  
1,085,516 shares 

Current directorships in other  
listed or public companies:  
Nil

နဒါက်တာေေ်းလဲ့ရည်စိုးသည် University of Computer Studies, Mandalay မှ 
Bachelor of Computer Technology (B.C.Tech) ဘွဲ့ဒီဂရီကို ရရှိခဲ့ပါသည်။   
ထ့ုိနောက် ၂၀၁၄-နိုဝင်ဘာမှ ၂၀၁၆-ခုနှစ် အတွင်း University of Northampton မှ 
Master of Business Administration ပညာရပ်ကုိ ဆက်လက် တက်နရာက် ဆည်းပူးခ့ဲ 
ပါသည်။   MBA ဘွဲ့ဒီဂရီ ရရှိမပီးနောက် Chartered Institute for Securities & 
Investments မှ Corporate Finance Technical Foundations ဆုိင်ရာ certificate 
လက်မှတ်ကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရရိှခဲ ့ မပီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧမပီလတွင် အိန္ဒ ိယနိုင်ငံ၊ 
Trinity World University မှ PhD in Business Management ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ မပီး
ပေစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧမပီလတွင် Myanmar Institute of Directors (MIOD) မှ 
ကျင်းပနသာ Director Certificate Programme (DCP)ကုိ တက်နရာက်ခ့ဲမပီး DCP 
လက်မှတ်ကုိ ရရိှခ့ဲမပီးပေစ်သည်။ ထ့ုိနောက် ၂၀၁၉ ခုေစ် ဇူလုိင်လတွင် Board Secretary 
Program ကုိ တက်နရာက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိေ်တွင် နဒါက်တာေေ်းလဲ့ရည်စိုးသည် 
Myanmar Women Entrepreneurs’ Association၊ Myanmar Institute of  
Directors နှင့် Myanmar Young Entrepreneurs’ Association ၏ အသင်းဝင် 
တစ်ဦးပေစ်သည်။

Dr Nang Lai Yi Soe holds a directorship in the following Company:

နဒါက်တာေေ်းလဲ့ရည်စိုးသည် နအာက်ပါ ကုမ္ပဏီတို ့တွင်လည်း  ဒါရိ ုက်တာအပေစ ်
ပါဝင်ပါသည်။ -  
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• Myanmar GT Broadband Service Co., Ltd

Qualifications & other memberships:

• PhD in Business Management,   
  Trinity World University, India

• Master of Business Administration,  
   University of Northampton

• Bachelor of Computer  
  Technology, University of  
   Computer Studies, Mandalay

• Certified Member of MIoD –  
   completed Director Certification  
   Program

Dr Nang Lai Yi Soe holds a Bachelor of Computer Technology Degree (B.C.Tech) 
from the University of Computer Studies, Mandalay. She went on to  
pursue a Master of Business Administration from the University of  
Northampton in November 2014 which she completed in 2016. After  
obtaining her Master of Business Administration, she obtained a  
certificate in Corporate Finance Technical Foundations from the Chartered 
Institute for Securities & Investments in 2017. In April 2018, she was awarded 
a PhD degree in Business Management from Trinity World University 
in India. She successfully completed the Myanmar Directorship  
Certification Programme from the Myanmar Institute of Directors in April 
2019 and Board secretary Program in August 2019. Dr Nang Lai Yi Soe 
is also currently a member of three associations: the Myanmar Women 
Entrepreneurs’ Association, the Myanmar Institute of Directors Association 
and Myanmar Young Entrepreneurs Association.

နဒါ်ဥမ္မာလွင် 

Daw Ohmar Lwin

နဒါ်ဥမ္မာလွင်သည် Yangon University of Distance Education မှ Bachelor of 
Law (LL.B)  ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။

နဒါ်ဥမ္မာလွင်သည် နအာက်ပါ ကုမ္ပဏီတ့ုိတွင်လည်း  ဒါရုိက်တာအပေစ် ပါဝင်ပါသည်။ -  

Daw Ohmar Lwin holds a Bachelor of Law (LL.B) from the Yangon  
University of Distance Education in 2010.

Daw Ohnmar Lwin holds a directorship in the following companies:

ကိုယ်နရးအချက်အလက် | Biographical details

• Tah Moe Hnye Group Investment & Development Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Wood Based Industry Co., Ltd

• Chan Thar Gems Co., Ltd

• Tea Art Co., Ltd

Role:  
Non-Executive Director

Date of appointment:  
August 2016

Date of last re-election:  
December 2020

Interest in the company:  
1,060,500 shares

Current directorships in other listed or public companies: Nil

• Tah Moe Hnye Group Investment & Development Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Wood Based Industry Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Mining Co., Ltd

• Tah Moe Hnye Chan Thar Nay Pyi Taw Hotel Co., Ltd

• Chan Thar Gems Co., Ltd

• Tea Art Co., Ltd

ဦးနကျာ်စွာလွင်သည် Denver, Colorado ရှိ Adam University မှ Bachelor of  
Science in Business Management ဘွဲ့ဒီဂရီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။   
ဦးနကျာ်စွာလွင်သည်  ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ စ၍ Tah Moe Hnye Group 
Investment & Development Co., Ltd. တွင် ဒုတိယ မေ်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအပေစ် 
နဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဦးနအာင်သေ်းသည် Yangon Institute of Economics မှ Bachelor of  
Commerce B.Com (AA) ဘဲွ့ဒီဂရီကုိ ၁၉၇၀ခုနှစ်တွင် လည်းနကာင်း၊ Diploma in 
Economic Planning (D.E.P) ဒီပလိုမာကို ၁၉၈၁ခုနှစ်တွင် လည်းနကာင်း ရရှိထား
ပါသည်။   ၎င်းသည် စီမံကိေ်းနှင့် ဘဏ္ဍာနရး ဝေ်ကကီးဌာေ၊ ရသုံးမှေ်းနပခနငွစာရင်း
ဌာေတွင်  လက်နထာက် ဦးစီးအရာရိှ အပေစ် ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အထိ တာဝေ် 
ထမ်းနဆာင်ခဲ့ပါသည်။  ဦးနအာင်သေ်းသည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် အထက်တေ်း
ပညာဦးစီးဌာေမှ ကျင်းပနသာ မှတ်ပုံတင်နရှ့နေ စာနမးပွဲကို နပေဆိုနအာင်ပမင်ခဲ့
သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် နရှ့နေအပေစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ မပီး၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် 
ပမေ်မာနိုင်ငံ တရားလွှတ်နတာ်ချုပ်၌ တရားလွှတ်နတာ်နရှ့နေ ပေစ်လာပါသည်။  
ဦးနအာင်သေ်းသည် ယခုအခါ စီးပွားနရးလုပ်ငေ်း  အတုိင်ပင်ခံတစ်ဦးအပေစ် လုပ်ကုိင် 
နဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ဦးနကျာ်စွာလွင်သည် နအာက်ပါ ကုမ္ပဏီတ့ုိတွင်လည်း ဒါရုိက်တာအပေစ် ပါဝင်ပါသည်။-  
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U Kyaw Swar Lwin holds a Bachelor of Science in Business Management  
from Adam University at Denver, Colorado in 2009. He is also currently 
the Deputy Managing Director of Tah Moe Hnye Group Investment &  
Development Co. Ltd.

U Aung Than obtained a Bachelor of Commerce (B.Com (AA)) from 
the Yangon Institute of Economics in 1970 and a Diploma in Economic  
Planning (DEP) from the Yangon Institute of Economics in 1981. He served 
as the Assistant Budget Officer in the Budget Department of the Ministry 
of Planning and Finance from 1971 to 1982. He passed the registered Law 
examination in 1977. He was registered as a registered lawyer in Myanmar 
in 1977 and thereafter admitted as an Advocate of the Supreme Court of  
Myanmar in 1984. U Aung Than is now also serving as a business  
consultant.

U Kyaw Swar Lwin holds a directorship in the following companies:ဦးနကျာ်စွာလွင် 

U Kyaw Swar Lwin

ဦးနအာင်သေ်း 

U Aung Than

Role:  
Non-Executive Director

Date of appointment:  
September 2011

Date of last re-election:  
August 2018

Interest in the company:  
1,060,500 shares 

Current directorships in other  
listed or public companies:  
Nil

Role:  
- Independent Non-Executive Director 
- Chairman of the Remuneration Committee

Date of appointment:  
June 2017

Date of last re-election:  
December 2020

Interest in the company:  
Nil

Current directorships in other  
listed or public companies:  
Nil

Qualifications & other memberships:

Qualifications & other memberships:

• Bachelor of Science in Business  
  Management from Adam University,  
  Denver, Colorado

• Bachelor of Commerce, Yangon Institute of Economics

• Registered Law (RL)

• Diploma in Economic Planning (DEP)

TMH Report 2020-2021 | Corporate Governance



34 35

ဦးသိေ်းနဇာ ်

U Thein Zaw
Role:  
- Independent Non-Executive Director 
- Interim Chairman of the Audit  
- Compliance Corporate Governance  
  Committee 
- Chairman of the Nominating Committee  
Date of appointment:  
June 2017

Date of last re-election:  
December 2020

Interest in the company:  
Nil

Current directorships in other  
listed or public companies:  
Nil

ဦးသိေ်းနဇာ်သည် Yangon Institute of Economics မှ Bachelor of Economics 
(Statistics) ဘွဲ့ဒီဂရီကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်က ရရှိခဲ့ပါသည်။  ယင်းနောက် ၎င်းသည် 
Yangon University မှ a Diploma in Automatic Computing ကုိ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် 
လည်းနကာင်း၊  U.S Department of Commerce, Bureau of the Census,  
International Statistical Programs Center မှ Diploma in Computer Data 
Systems ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် လည်းနကာင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။  

ဦးသိေ်းနဇာ်သည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ် အတွင်း စီမံကိေ်းနှင့် ဘဏ္ဍာနရး 
ဝေ်ကကီးဌာေ၌ ဒုတိယ စီမံကိေ်းအရာရှိအပေစ် တာဝေ်ထမ်းနဆာင်ခဲ့ မပီးနောက်၊ 
ပပည်တွင်းအခွေ်များ ဦးစီးဌာေ၌ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အထိ ဦးစီးအရာရှိ အပေစ ်
နဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

U Thein Zaw obtained a Bachelor of Economics (Statistics) from the  
Yangon Institute of Economics in 1978. Thereafter he obtained a Diploma in 
Automatic Computing from Yangon University in 1985 and a Diploma in 
Computer Data Systems from the US Department of Commerce, Bureau 
of the Census, International Statistical Programs Center in 1988. 
U Thein Zaw was the Deputy Planning Officer in the Ministry of Planning 
and Finance from 1981 to 1992 and thereafter was a staff officer with the 
Internal Revenue Department from 1992 to 2016.
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• Bachelor of Economics (Statistics), Yangon Institute of Economics

• Diploma in Automatic Computing, Yangon University

• Diploma in Computer Data system from the US Department of Commerce

Qualifications & other memberships:

BOD’s composition (as of 30 September 2021)

Meeting attendance & activities of the Board

Activities of the Board 

ဒါရိုက်တာအေွဲ့သည် (၇)ကကိမ်နတွ့ဆုံခဲ့ မပီး ကျေ်းမာနရး၊ 
နိုင်ငံနရးနှင့် စီးပွားနရးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများနှင့် 
ပတ်သက်သည့် TMH ကုမ္ပဏီ၏ နပေရှင်းနဆာင်ရွက်
ခဲ့သည်များကို နအာက်နော်ပပပါအတိုင်း အနလးနပး
နဆွးနနွးခဲ့သည်။

နအာက်နော်ပပပါ ဇယားကွက်တွင် ဒါရိ ုက်တာအေွဲ့ 
အစည်းအနဝး၏ အနှစ်ချုပ်ကို နော်ပပထားသည်။

• ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများကို ထိေ်းချုပ်ပခင်း။ ဘုတ်အေွဲ့သည ်
  စီးပွားနရးလုပ်ငေ်းများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်နရး၊  
 နိုင်ငံနရးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများနှင့်၊ နဘးကင်း 
 လုံမခုံနရးတိုန့ပါ်မူတည်၍ TMH ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံး 
 နိုင်နပခများကို စီမံခေ့်ခွဲပခင်း အားအတည်ပပုခဲ့သည်။  
 (အနသးစိတ်အချက်အလက်များအား စာမျက်နှာ ၃၈  
 တွင် နော်ပပထားပါသည်။)

• TMH ကုမ္ပဏီ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါနှင့်ပတ်သက်၍ 
 တ့ံုပပေ်ပခင်း။  ဘုတ်အေဲ့ွသည်  မလုိလားအပ်နသာ ကုေ်ကျ 
 စရိတ်များကို နလော့ချပခင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်များကုိ 
 ထိေ်းထားပခင်းတ့ုိအတွက် စီမံ အုပ်ချု ပ်နရး အေဲ့ွမှ ပပင်ဆင် 
 ထားနသာ လုပ်ငေ်းစဥ်အား စစ်နဆးခဲ့သည်။ 

• ဦးစိေ်ဝင်းနှုတ်ထွက်မပီးနောက် လာမည့် နှစ်ပတ်လည်  
 အနထွနထွအစည်းအနဝးတွင် TMH ၏ ဒါရိုက်တာ 
 အေဲွ့ဝင်အပေစ် ရာထူးဆက်ခံမည့် သင့် နတာ်သူများကုိ 
 သတ်မှတ်ရေ် စီမံပခင်း။

The Board met seven times: the discussions 
were focused on TMH’s response to the health, 
political and economic crises with a focus on 
the following topics:  

The table below provides a summary of the 
topics discussed during each meeting. 

• Risks and controls. The Board approved TMH’s 
 risk management, focusing on business  
 continuity, political risks, safety and security  
 (more information is provided on page 38). 

• TMH’s response to the COVID-19 pandemic.  
 The Board reviewed the action plan prepared  
 by the Management to reduce all non- 
 essential costs and maintain jobs.

• Succession planning to identify suitable  
 candidates to join TMH’s Board after the  
 next AGM after U Sein Win’s resignation. 

15/10/2020 100%

03/12/2020 100%

03/02/2021 100%

11/05/2021 100%

27/06/2021 90%

28/07/2021 100%

08/10/2021 100%
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Non-Executive Director

Independent Non-Executive Director
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Gender Diversity of the Board
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Business review

Corporate governance

The Management Team regularly informs the 
Board of results and key activities. Last year, the 
Board supported the Management approach 
to prioritise and safeguard the safety, health 
and security of TMH’s employees. Despite the 
challenging market conditions, the Company 
increased its COVID-19 expenditures (see page 
61). Before July 2021, U Sein Win, the then  
Chairman of the Audit, Compliance, and Corporate 
Governance Committee, reviewed and approved 
a new process to optimise and reinforce internal 
controls.

Furthermore, to protect TMH’s reputation, the 
Board conducted a thorough review of TMH’s 
projects. As a result,  new due diligence was 
introduced to assess the potential impacts of 
new projects carefully. 

The Board revised its working procedures to 
consider the challenges induced by the COVID-19 
pandemic. All the meetings were held online.  
The Audit, Compliance and Corporate Committee 
met four times, and the Nominating and  
Remuneration Committees met once time each.

TMH is powered by its values. Hence,  protecting 
the integrity of the Company’s identity is  
foundational. After 1 February, TMH’s Managing 
Director engaged the staff to explain why  
TMH’s values were essential and how employees 
were expected to act (see page 12). 

Sadly, when U Sein Wein suddenly passed away, 
the Board immediately nominated one successor 
and identified suitable candidates for the next 
Annual General Meeting. 

Last, because of the current market conditions, 
the Board decided to postpone to 2022 some 
of the activities it had planned for 2021: the 
adoption and enforcement of its new Board 
Policy and Code of Conduct. 

စီမံအုပ်ချု ပ်နရးအေဲ့ွသည် ဒါရုိက်တာအေဲ့ွအား ရလဒ်များနှင့် 
အဓိကနဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ပံုမှေ်အနကကာင်းကကား တင်ပပ 
သည်။  မပီးခ့ဲသည့်နှစ်အတွင်း ဘုတ်အေဲွ့သည် ဝေ်ထမ်းများ 
၏ နဘးကင်းလုံမခုံနရးနှင့် ကျေ်းမာနရးကို ဦးစားနပး 
နစာင့် နရှာက်နုိင်ရေ် စီမံခေ့်ခဲွ နရးအေဲ့ွ၏ နဆာင်ရွက်ချက်များ 
ကို ပံ့ပိုးနပးခဲ့သည်။ နစျးကွက်ဆိုင်ရာ စိေ်နခါ်မှုများ 
ရိှနသာ်လည်း ကုမ္ပဏီသည် ကုိဗစ်-၁၉ နရာဂါကာကွယ်နရး 
အတွက် တုိးပမှင့်သံုးစဲွခ့ဲသည်။ (စာမျက်နှာ ၆၁ ကုိကကည့်ပါ။) 
၂၀၂၁ ဇူလိုင်လမတိုင်မီ ACCG နကာ်မတီ၏ ဥက္ကဌ
ပေစ်သူ ဦးစိေ်ဝင်းသည် ကုမ္ပဏီတွင်း ထိေ်းချုပ်မှုများကို 
တုိးပမှင့် နဆာင်ရွက်ရေ် လုပ်ငေ်းစဥ်အသစ်တစ်ခုကုိ စစ်နဆး 
အတည်ပပုခဲ့သည်။ 

ထိုအ့ပပင် TMH ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရေ် 
ဒါရုိက်တာအေဲ့ွသည် စီမံကိေ်းများကုိ နစ့စပ်စွာ စစ်နဆးခ့ဲရာ 
စီမံကိေ်းအသစ်များ၏ သက်နရာက်နိုင်နပခများကို အကဲ 
ပေတ်နုိင်ရေ် due diligence အသစ်အား မိတ်ဆက်ခ့ဲသည်။

ဒါရိုက်တာအေွဲ့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါနကကာင့် 
နပါ်နပါက်လာနသာ စိေ်နခါ်မှုများကုိ ထည့်သွင်းစဥ်းစား 
သည့် အနေပေင့် လုပ်ငေ်းစဥ်များကို ပပေ်လည်စစ်နဆး 
ခ့ဲသည်။ အစည်းအနဝးများအားလံုးကုိ အွေ်လုိင်းမှတဆင့် 
ကျင်းပခဲ့သည်။ စိစစ်နရး၊ လိုက်ောနဆာင်ရွက်နရးနှင့် 
စီမံအုပ်ချုပ်နရး နကာ်မတီသည် ၄ကကိမ်တုိင် နတွ့ဆံုခ့ဲမပီး 
အမည်စာရင်း တင်သွင်းနရး နကာ်မတီနှင့် အခနကကးနငွ
နပးနချနရး နကာ်မတီတို ့သည် တစ်ကကိမ်စီ နတွ့ဆုံ 
နဆွးနနွးခဲ့ ကကသည်။ 

TMH သည် ကုမ္ပဏီ၏ တေ်ေုိးများပေင့် လည်ပတ်လုပ်နဆာင် 
နေပခင်းပေစ်နသာနကကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို 
ကာကွယ်ပခင်းသည် အနပခခံကျနသာ လုပ်ရပ်ပေစ်သည်။ 
နေနော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့နောက်ပုိင်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချု ပ်မှု 
ဒါရုိက်တာမှ TMH ၏ တေ်ေုိးများအနရးပါပံုနှင့် ဝေ်ထမ်းများ 
အား မည်သို ့ ပပုမူရေ် နမော်လင့်နကကာင်းကို ရှင်းလင်း
တင်ပပခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာ ၁၂ ကို ကကည့်ပါ။)

စိတ်မနကာင်းစွာပေင့် ဦးစိေ်ဝင်း ကွယ်လွေ်သွားနသာအခါ 
ဒါရုိက်တာအေဲ့ွသည် ဆက်ခံသူ တစ်နယာက်အား တာဝေ်ယူ 
လုပ်နဆာင်ရေ် ခေ့်အပ်ခ့ဲမပီး လာမည့်နှစ်ပတ်လည် အနထွနထွ 
အစည်းအနဝးအတွက်  သင့်နတာ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်
နလာင်းများ နရွးချယ်ခဲ့သည်။ 

နောက်ဆုံးအနေပေင့် လက်ရှိနစျးကွက် အနပခအနေများ 
နကကာင့် ဘုတ်အေဲ့ွသည် Board policy အသစ်နှင့် code of 
conduct တ့ုိကုိ ၂၀၂၁တွင် ကျင့်သံုးရေ် စီစဥ်ထားခ့ဲရာမှ 
၂၀၂၂ခုနှစ်သို ့ နရွှ့ဆိုင်းရေ် ဆုံးပေတ်ခဲ့သည်။

Meeting attendance

The attendance of each Director is summarised 
in the table below:

ဒါရုိက်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ အစည်းအနဝး တက်နရာက်မှု 
ကုိ နအာက်ပါဇယားကွက်တွင် အနှစ်ချု ပ်နော်ပပထားသည်။ 

* Indicates the BOD members who own individually more than 8% of TMH’s share.

** U Sein Win resigned on 10 August 2021.

*** The Nominating Committee meeting was held on 3 August 2021, chaired by U Thein Zaw and 
U Aung Than attended as U Sein Win passed away. 

Remuneration of the Board of Directors and Executive Officers

Name Date of first  
appointment

Date of last 
re-election

Board 
meetings ACCG NC*** RC

U Myint Lwin* 10/09/2007 05/08/2018 7/7

Daw Khin Hnin Lwin* 10/09/2007 05/08/2018 7/7

U Kyaw Swar Lwin* 03/09/2011 05/08/2018 7/7 1/*1

U Thiha Lwin* 10/09/2007 22/09/2019 7/7 4/4

Daw Ohmar Lwin* 11/08/2016 20/12/2020 7/7 1/1

Dr Nang Lai Yi Soe* 11/08/2016 22/09/2019 7/7 1/1

Daw Thu Zar* 11/08/2016 22/09/2019 7/7

U Aung Than 25/06/2017 20/12/2020 7/7 1/1 1/1

U Thein Zaw 25/06/2017 20/12/2020 7/7 1/4 1/1

U Sein Win ** 06/08/2018 05/08/2018 4/5** 3/4

Overall  
remuneration

FY  
2020-2021

FY  
2019-2020

FY  
2019

ဒါရိုက်တာအေွဲ့
Board of Directors

Ks.   61,600,000 Ks. 67,200,000 Ks. 33,600,000

အမှုနဆာင်အရာရှိများ
Executive Officers

Ks. 50,600,000 Ks. 55,200,000 Ks. 27,600,000
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General Meetings
TMH held its 4th Annual General Meeting on 
20 December 2020 online. 82 shareholders 
participated, representing 86.67% of the  
voting rights. The shareholders considered 
the following resolutions; their decisions are  
summarised in the table below: 

TMH ကုမ္ပဏီသည် စတုတ္ထအကကိမ်နပမာက် နှစ်ပတ်လည် 
အနထွနထွအစည်းအနဝးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 
၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ရှယ်ယာရှင်နပါင်း 
၈၂ ဦး တက်နရာက်ခဲ့ မပီး မဲထည့်ဝင်ခွင့် ၈၆.၆၇  
ရာခိုင်နှုေ်းကို ကိုယ်စားပပုသည်။ ရှယ်ယာရှင်များသည် 
နအာက်နော်ပပပါ ဆုံးပေတ်ချက်များအား ထည့်သွင်း 
စဥ်းစားခဲ့ မပီး ၎င်းတို၏့ ဆုံးပေတ်ချက်များကို နအာက်ပါ 
ဇယားတွင် နော်ပပထားသည်။

# ဆုံးပေတ်ချက်များ Resolutions Results

1
၂၀၁၉-၂၀ နှင့် ၂၀၁၉ အတွက် ဘဏ္ဍာရှင်းတမ်း
အား အတည်ပပုရေ်

To approve the Audited Financial Statement 
of 2019 Mini Budget Financial year and 
2019-2020 Financial year

Approved

2
၂၀၁၉-၂၀ နှင့် ၂၀၁၉ အတွက် ဒါရိုက်တာ 
အစီရင်ခံစာအား အတည်ပပုရေ်

To approve the Directors’ report of 2019 
Mini Budget Financial year and 2019- 2020 
Financial year

Approved

3.1
၂၀၂၀-၂၁ အတွက် ဦးနအာင်သေ်းအား ပပေ်လည်
နရွးချယ်နရးကို အတည်ပပုရေ်

To approve the re-election of U Aung Than 
for financial year 2020-2021. Approved

3.2
၂၀၂၀-၂၁ အတွက် ဦးသိေ်းနဇာ်အား ပပေ်လည်
နရွးချယ်နရးကို အတည်ပပုရေ်

To approve the re-election of U Thein Zaw 
for financial year 2020-2021. Approved

3.3
၂၀၂၀-၂၁ အတွက် နဒါ်ဥမ္မာလွင်အား ပပေ်လည်
နရွးချယ်နရးကို အတည်ပပုရေ်

To approve the re-election of Daw Ohnmar 
Lwin for financial year 2020-2021. Approved

4
ကုမ္ပဏီေွဲ့စည်းပုံ၏ အခေ်း ၁၁၊ အပိုင်း ၇၈ အား 
ပပင်ဆင်ပခင်းကို အတည်ပပုရေ်

To approve the amendment of the Chapter 
11, section 78 of the Company’s Constitution Approved

5
၂၀၂၀-၂၁ အတွက် ဦးတင်လတ်နှင့် အေွဲ့အား 
ကုမ္ပဏီ၏ လွတ်လပ်နသာ စာရင်းစစ်အပေစ် 
အတည်ပပုရေ်

To approve U Tin Latt and Associates as the 
Independent audit firm for financial year 
2020-2021.

Approved

Risk management
Control environment

ACCG နကာ်မတီ၏ အဓိကတာဝေ်များမှာ TMH ကုမ္ပဏီ 
သည် သက်ဆိုင်ရာ ပမေ်မာ့ဥပနဒများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့ ်
အညီ လိုက်ောပခင်း ရှိမရှိ ကကီးကကပ်ရေ်နှင့် လုပ်ငေ်းများ 
၏ နရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှုအနပါ် သက်နရာက်နစမည့် 
အဓိက ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများကို စီမံခေ့်ခွဲရေ် ပေစ်ပါသည်။ 
TMH ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိ ုက်တာအေွဲ့ဝင်များအနေပေင့် 
ဆံုးပေတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် လံုနလာက်နသာ  သတင်း 
အချက်အလက်များ ရရိှနုိင်နစရေ် ACCG နကာ်မတီသည် 
ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်အေွဲ့ကို ကုမ္ပဏီရှိ လုပ်ငေ်း

Our Audit, Compliance and Corporate Governance 
(ACCG) Committee is ultimately responsible for 
overseeing how TMH complies with all the 
relevant Myanmar laws and regulations and 
managing the key risks that might impact its 
operations’ sustainability. To ensure that TMH’s 
BOD always has the necessary information 
when making a decision, its ACCG Committee 
can task the Internal Audit team to investigate 
across the Company. Internal auditors will then 

XXX XXX XXX
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• Takes and manage risk exposure  
 in accordance with the risk appetite,  
 mandate and limits set by the Board

• Confirms the level of compliance with 
 regulations, and other limits and 
 requirements as defined in TMH’s  
 policies

• Provides the Board with an independent 
 opinion about the effectiveness of  
 Risk Management and Internal Controls

• Reviews and accesses how the  
 first-line of defence enforces the  
 Risk Management framework

• Identifies significant deficiencies  
 or material weaknesses and monitors 
 changes needed to mitigate the issues.

• Identifies and escalates significant  
 emerging issues related to risk

နဆာင်ရွက်မှု အနပခအနေအား စံုစမ်းစစ်နဆးရေ်  တာဝေ် 
နပးအပ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်များသည် 
ACCG နကာ်မတီအေွဲ့ဝင် များသို ့ တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံ 
တင်ပပနိုင်သည်။ TMH ကုမ္ပဏီ၏ ထိေ်းချုပ်မှုပုံစံအား 
နအာက်တွင် အကျဉ်းချုပ် နော်ပပထား သည်။

ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်အေွဲ့သည် အစီရင်ခံစာနှင့ ်  
နတွ့ရိှချက်များကုိ ACCG နကာ်မတီနှင့် လစဥ်မေနဝသည်။ 
ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်အေဲွ့သည် ဘုတ်အေဲွ့အား တင်ပပ 
ထားနသာ ၊ အထူးသပေင့် TMH၏ စွမ်းနဆာင်ရည်နှင့် 
သက်ဆိုင်နသာ သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို 
စီစစ် အကဲပေတ်မှုများ ပပုလုပ်ရမည်ပေစ်သည်။

ကုမ္ပဏီတွင်း စာရင်းစစ်အေွဲ့သည် ဌာေအသီးသီးမှ 
ကုမ္ပဏီတွင်း စည်းမျဥ်းများနှင့် မူဝါဒများ (ဝေ်ထမ်းလက်စဲွ၊ 
SOPs အစရိှသပေင့်)ကုိ လုိက်ောမှု ရိှမရိှ နစာင့်ကကည့်ရမည် 
ပေစ်သည်။ လွေ်ခဲ့နသာနှစ်အတွင်း ချ ိုးနောက်မှု ကကီးကကီး 
မားမား မနတွ့ခဲ့ရပါ။

report back directly to the ACCG Committee 
Members. TMH’s control environment is  
summarised below. 

Every month, the Internal audit team will 
share its report and findings with the ACCG  
Committee. The internal audit team assesses, 
reviews, and challenges all the data shared 
with the Board, especially those related to 
TMH’s performance. 

Our internal audit also monitors how the  
various departments comply with TMH’s internal 
rules and policies (our Employee Handbook, 
SOPs, etc.) Last year, we did not identify any 
major breach.  
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Area လုံမခုံနရး၊ ကျေ်းမာနရးနှင့် 
နဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း နရး Health & Safety

Trend

Managing our risks
အထူးသပေင့် လက်ရိှကပ်နရာဂါ ပေစ်ပွားနေစဥ် ကာလတွင် 
ဆံုးရှုးံနုိင်နပခများကုိ စီမံခေ့်ခဲွပခင်းသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိလုပ်ငေ်း 
လည်ပတ်မှု အနပခအနေများ နရရှည် ခိုင်မာမှုရှိနစရေ် 
မရိှမပေစ် လုိအပ်ပါသည်။ နအာက်ပါ ဇယားတွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
အနေပေင့် ဆံုးရှုးံနုိင်နပခများအား စီမံခေ့်ခဲွပံုကုိ အနှစ်ချုပ် 
နော်ပပထားသည်။

Risk management is essential to ensuring the  
sustainability of our operations, especially during 
the current circumstances. 

The tables below summarise how we are managing 
our most material risks.  

Area ဥပနဒလိုက်ောမှုဆိုင်ရာ Legal & Compliance

Trend

Area ဘဏ္ဍာနရးဆိုင်ရာ Finances

Trend

Area ဘဏ္ဍာနရးဆိုင်ရာ Finances

• ပမေ်မာ့ ဥပနဒများနှင့ ် ေည်းဥပ နဒများအား 
 အဓိပ္ပာယ် ေွင့်ဆိုပခင်းနှင့် ကျင့်သုံးပခင်းတွင် 
 မနသချာမှုများ ပါဝင်နေသည်။

• လက်ရိှ ပေစ်ပွားနေနသာ နုိင်ငံနရးနှင့် ကျေ်းမာနရး 
 ဆုိင်ရာ အကျပ်အတည်းသည် ပုိမုိရှုပ်နထွးမှုများ 
 ပေစ်နစနုိင်မပီး ကျင့်ဝတ်နှင့် မညီနသာ စီးပွားနရး 
 နဆာင်ရွက်မှုများကုိ တွေ်းအားနပးလျက်ရိှသည်။

• နငွနကကးရရိှနုိင်မှုသည် ပမေ်မာနုိင်ငံရိှ အေဲွ့အစည်း 
 အားလုံးအတွက် ပိ ုမိ ုရှုပ်နထွးလျက်သည်။

• နငွနကကးလဲလှယ်နှုေ်းများ ပမင့်တက်လာပခင်းသည် 
 လည်း နငွနကကးစီမံရာတွင် ခက်ခဲမှု တစ်ခုပေစ် 
 လာသည်။ 

အဆိုပါဆုံးရှုံနိုင်နပခအား နလော့ချရေ်အတွက် 
TMH သည် ကကိုတင်ကာကွယ်နသာ ေည်းလမ်းပေင့် 
နဆာင်ရွက်နလ့ရှိသည်။

TMH ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှု အနပခ 
အနေများနှင့် လုပ်နဆာင်ချက်များအနပါ် အကျ ိုး 
သက်နရာက်မှု ရိှနစနုိင်သည့် ဥပနဒဆုိင်ရာ လုိက်ော 
နဆာင်ရွက်ရမည့် မူနဘာင်တွင် အနပပာင်းအလဲများကုိ 
နစာင့်ကကည့်ရေ် ေယ်ပယ်အသီးသီးရိှ ဝေ်နဆာင်မှု 
လုပ်ငေ်းများ နဆာင်ရွက်သူများနှင့် ပူးနပါင်း 
နဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း 
အတွက် နေပပည်နတာ်တွင် သီးသေ့် အေဲွ့တစ်ခု 
ေဲွ့စည်းထားသည်။

ဒါရုိက်တာအေဲွ့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာတွင် 
လုိက်ောနဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ ဝေ်ထမ်းတစ်ဦးအား 
ခေ့်အပ်ခ့ဲမပီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် စည်းမျဥ်းများ လုိက်ောမှု 
အစီအစဥ်ကို အနကာင်အထည်နော်ရေ် စီစဥ် 
ထားသည်။ 

• ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငေ်းများ၏ အကျ ိုးဆက်များကုိ 
 အကဲပေတ်ရေ် due diligence ကုိ တုိးပမှင့်ခ့ဲသည်။ 

• ဒါရုိက်တာအေဲွ့သည် စီမံကိေ်းသစ်များနှင့် လက်ရိှ  
 စီမံကိေ်းများကို စစ်နဆးကကည့်ရှုသည်။

• အဓိက နရာင်းသူများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ 
 ညှိနှိုင်း နဆွးနနွးရေ်

• ဝင်နငွ ထွက်နငွ စီးဆင်းမှုများကို တင်းကကပ်စွာ 
 ထိေ်းချုပ်ထားမပီး အနမရိကေ်  နဒါ်လာသုံးစွဲမှု 
 ကို ကေ့်သတ်ထားရေ်

• အွေ်လိုင်းပေင့ ် နပးနချမှုများကို စေစ်တကျ  
 အသုံးပပု ပခင်း (စာမျက်နှာ ၆၀ တွင်ကကည့်ပါ)

• The interpretation and enforcement 
 of Myanmar laws and regulations can 
 involve uncertainty. 

• The ongoing political and health crisis 
 cause more complexity and might 
 encourage unethical business conduct.

• Access to cash is more complicated for  
 all organisations operating in Myanmar. 

• The extreme volatility of the exchange  
 rate is difficult to handle.

To mitigate this increasing risk  
factor, TMH embraces a precautionary  
approach: 

Furthermore,  TMH  works  with  
various service providers to monitor  
any change in the regulatory framework 
that may impact its operations and  
activities. The Company has also  
established a specific team in Nay Pyi 
Taw to that end.

The Board appointed a compliance officer 
in December 2020, and TMH plans to 
roll out its compliance programme in 
2022.

• The Company has reinforced its due  
 diligence process to assess the potential 
 consequences of its operations. 

• The Board reviews new and ongoing  
 projects. 

• Engage with its key suppliers to  
 negotiate terms and conditions

• Control its cash flows strictly to limit  
 the outflows of cash to the inflows  
 and limit its exposure to the US  
 dollar. 

• Use more systematically electronic  
 payments (see page 60).

ကုမ္ပဏီသည် နအာက်ပါဆုံးပေတ်ချက်များကို 
ချမှတ်ခဲ ့သည်။ 

ဝေ်ထမ်းများ၏ နဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းနရးသည် 
အနရးအကကီးဆုံးပေစ်မပီး ညှိနှိုင်းရမည့်အရာ
မဟုတ်ပါ။ 

The Company has decided to: 

The safety of our employees is  
paramount and non-negotiable. 

• ကိုဗစ်-၁၉ နရာဂါပေစ်ပွားမှုသည် လုပ်ငေ်းများ 
 နပါ်တွင် သိသိသာသာ သက်နရာက်မှုများ ရှိခဲ့ 
 သည်။ 

• အထူးသပေင့် ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရုိက် စာချု ပ် 
 ချုပ်ဆုိထားသူများ အနေပေင့် တာဝါတုိင်များကုိ 
 ထိေ်းသိမ်းရေ် အလုပ်လုပ်လုပ်ရမည့် နေရာများတွင် 
 ပပင်းထေ်မပီး ပိုစိပ်လာသည့် ပဋိပက္ခများသည်  
 စိုးရိမ်ေွယ်ပေစ်လာသည်။

• အနပခအနေကို အကဲပေတ်ရေ် ဌာေအသီးသီးနှင့် 
 ဝယ်ယူသူများ ပါဝင်နသာ အစည်းအနဝးများကုိ 
 မကကာခဏကျင်းပသည်။ (စာမျက်နှာ ၅၀ တွင ်
 ကကည့်ပါ။)  လုပ်ငေ်းခွင်အနပခအနေ မလံုမခုံပါက 
 TMH သည် လုပ်ငေ်းများကို ရပ်ဆိုင်းရေ်  
 ဆုံးပေတ်နိုင်သည်။ ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရိုက် 
 စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏ လုံမခုံနရးအတွက်  
 ၂၀၂၁ခုနှစ် နေနော်ဝါရီလက ထိုသိုန့ဆာင်ရွက် 
 ခဲ့ မပီး ပေစ်သည်။

• ကုမ္ပဏီ၏ HR အေွဲ့အနေပေင့် လုပ်ငေ်းခွင်တွင်  
 ကုိဗစ်-၁၉ နရာဂါ ကူးစက်မှု မရိှနစရေ် လုိအပ်သည့် 
 သက်ဆုိင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကုိက်ညီ 
 နစရေ် နဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ဝေ်ထမ်းများအတွက် 
 ကာကွယ်နရးပစ္စည်းများ ပိ ုမိ ု ဝယ်ယူခဲ ့ မပီး  
 လုပ်နဆာင်မှုများကို ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

• The COVID-19 pandemic impacts  
 our operations significantly.

• Violent and more frequent conflicts  
 are a serious concern, especially in  
 the areas where our employees and  
 contractors may have to work to  
 maintain telecom towers.

• Meetings involving various departments 
 and TMH’s clients are sometimes  
 organised to assess the situation (see  
 page 50). If the working conditions  
 are not safe, TMH can decide to stop  
 its operations, as it did in February  
 2021, to ensure that the integrity of  
 our employees and contractors was  
 guaranteed. 

• Our HR team ensures that we comply  
 with all relevant and necessary  
 regulations to ensure that our  
 workplace is COVID-19 free. Hence,  
 TMH decided to purchase more  
 protective equipment for our  
 employees and adjust our working  
 environment.

Risk Factors

Risk Factors

Approach

Approach

Risk Factors

Approach
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Area နထာက်ပံ့ပိုန့ဆာင်နရး Supply chain

Trend

Risk Factors

Approach

ကုိဗစ်-၁၉ နရာဂါပေစ်ပွားပခင်းနှင့် နုိင်ငံနရးဆုိင်ရာ 
အကျပ်အတည်းနကကာင့် ကုေ်စည် စီးဆင်းမှုနှင့် 
ဝေ်ထမ်းများ၏ သွားလာမှုများ ကကေ့ ် ကကာရ 
သပေင့် အချိေ်မှ ီ နရာက်နစရေ် သင့်တင့်နသာ 
ကုေ်ပစ္စည်းများနှင့် ဝေ်နဆာင်မှုများကို ဝယ်ယူ 
အသုံးပပု ပခင်း

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝယ်ယူနရးအေဲွ့သည် ကုေ်ပစ္စည်းများ 
အား တိုးပမှင့်မပီး အစားထိုးနိုင်ရေ်နှင့် နရာင်းချ 
သူများ ရှာနေွနုိင်ရေ် လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်မှု အေဲွ့နှင့် 
ေီးကပ်စွာ နဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လွေ်ခဲ့နသာ 
နှစ်အတွင်း အနနှာင့်အယှက် ပေစ်နုိင်နပခများကုိ 
နလော့ချနုိင်ရေ်  ပမေ်မာလူမျ ိုး နရာင်းချသူများ ထံမှ 
ဦးစားနပး ဝယ်ယူခဲ့သည်။  

Sourcing the right goods and services and 
ensuring their delivery on time, as the flow 
of goods and people has been disrupted by 
the political crisis and COVID-19 pandemic. 

Our procurement team is working closely 
with our operations team to optimise our 
inventory and diversify our portfolio of 
suppliers to find alternatives wherever 
possible. We prioritise our sourcing from 
Myanmar suppliers last year to reduce  
disruption risks.

Our approach to quality is also a component 
of our risk management system. Reflecting our 
commitment to operate as effectively as possible, 
we managed to renew our ISO 9001:2015  
certification in July 2021. 

Business ethics

ကျွန်ုပ်တို၏့ ကျင့်၀တ်ဆိုင်ရာ မူနဘာင်များ သတ်မှတ်
ရာတွင် နကာ်ပိုရိတ် ယဥ်နကျးမှု၏ အနပခခံပေစ်နသာ 
တေ်ေိုးများနပါ်တွင် မူတည်သည်။

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် The Universal Declaration of Human 
Rights၊ အနပခခံ ILO Coventions ပါ အချက် (၈)ချက် 
တိုက့ို ကျင့်သုံး လျက်ရှိသည်။ 

ထိုအ့ပပင် ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် အကျင့်ပျက်ပခစားပခင်း၊ ခွဲပခား
ဆက်ဆံပခင်း၊ ကနလးလုပ်သားနှင့ ် တွေ်းအားနပး 
လုပ်နဆာင်နစနသာ ဝေ်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်နသာ 
ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လံုးဝသည်းခံမည် မဟုတ်ပါ။ 

၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် TMH ကုမ္ပဏီသည် ကျင့်ဝတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ 
မူများ (Code of conduct) ကို ပပေ်လည်ချမှတ် စစ်နဆး
ရေ် ဆုံးပေတ်ခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာအေွဲ့မှ ဦးနဆာင်နသာ 
ဤလုပ်ငေ်းစဉ်တွင် လွတ်လပ်နသာ ပပင်ပအေဲ့ွအစည်းများ
လည်း ပါဝင်သည်။ အကျင့်ပျက်ပခစားမှု တိုက်ေျက်နရး 
နကာ်မရှင်မှ ထုတ်ပပေ်နသာ အမိေ့်နကကာ်ပငာစာအမှတ် 
၁၄/၂၀၁၈ နှင့် ကွာဟနေသည့် အချက်များကို လည်း 
စစ်နဆးသုံးသပ်ခဲ့သည်။

အနကာင်အထည်နော် နဆာင်ရွက်မှုအနေပေင့်

ကံမနကာင်းစွာပေင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါ 
သည် နရှ့ဆက်နဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို ကေ့်သတ်ခဲ့ မပီး 
၂၀၂၁ ခုနှစ် နေနော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းတွင် ပမေ်မာနိုင်ငံ 
၏ လက်ရှိ အနပခအနေအရ အဆိုပါ အစီအစဥ်ကို 
အနကာင်အထည်နော်ရေ် မပေစ်နိုင်ခဲ့ပါ။ သိုန့သာ်လည်း 
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဒါရိုက်တာအေွဲ့အနေပေင့် 
လွတ်လပ်စွာနပပာဆုိနုိင်ခွင့်ကုိ အားနပးသည့် အစီအစဥ်ကုိ 
အနကာင်အထည်နော် နဆာင်ရွက်ရေ် လုိက်ောနဆာင်ရွက်မှု 
ဆိုင်ရာ ဝေ်ထမ်းတစ်ဦးအား ခေ့်အပ်ခဲ့သည်။

Our ethics framework relies on our values, 
which are the cornerstone of our corporate 
culture.

We also embrace the Universal Declaration of 
Human Rights and the eight fundamental ILO 
Conventions; we have a zero-tolerance approach 
to corruption, discrimination, and child and 
forced labour.

In 2019, TMH decided to review and update its 
Code of Conduct. Led by our Board, this project 
involved an independent third-party. With their 
support, we conducted a gap analysis with  
Notification 14/2018 issued by the Anti- 
Corruption Commission to ensure the compliance 
of our approach. Our action plan includes: 

Unfortunately, in 2020 the COVID-19 pandemic 
hindered our ability to move forward; and,  
after February 2021, it was not possible to roll 
out this programme due to the current situation 
in Myanmar. However, in December 2020, the 
Board appointed a compliance officer who will 
be in charge of implementing this compliance 
programme that will aim to structure and  
encourage a speak-up culture.

Principles

Policies

• ကျင့်၀တ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မူများ (Code of conduct) ကို  
 လုပ်ငေ်းလုပ်နဆာင်မှုတွင်  သိက္ခာရှိစွာပေင့် မှေ်မှေ်  
 ကေ်ကေ် နဆာင်ရွက်မှုရှိနစရေ်    နရးဆွဲခဲ့သည်။

• အသစ်ပေစ်နသာ လုပ်ငေ်းစဉ်များ၊ လုပ်ထံုးလုပ်ေည်းများ 
 နှင့်  အနထာက်အကူပပု စာရွက်စာတမ်းများကုိလည်း 
 လိုက်ော နဆာင်ရွက်နိုင်နစရေ် ရည်ရွယ်၍  ပပင်ဆင် 
 ခဲ့သည်။ 

• A revised Code of Conduct was developed  
 covering various areas to ensure the integrity  
 of our operations. 

• New processes, procedures and tools were  
 developed to ensure compliance.

လွေ်ခ့ဲနသာနှစ်က မသမာမှုပေစ်ပွားနုိင်ရေ် အလားအလာ 
တစ်စံုတစ်ရာ မနတွ့ရိှခ့ဲရပါ။ ထ့ုိေည်းတူ လွေ်ခ့ဲနသာနှစ်က 
မနကျေပ်ချက်များကို တိုင်ကကားမှုလည်း မရှိခဲ့ပါ။

သို ့နသာ်လည်း နေနော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့ နောက်ပိ ုင်း 
အနပခအနေသည် ကျွန်ုပ်တို၏့ တေ်ေိုးများကို စမ်းသပ်
ခံခဲ့ရနသာနကကာင့် ကျွန်ုပ်တို ့၏ စီမံခေ့်ခွဲမှုအေွဲ့သည်  
ကျွန်ုပ်တို၏့ စည်းလုံးမှုကို ကာကွယ်ရေ်နှင့် အမှတ်ရနေ 
နစရေ် အနရးကကီးသည်ဟု ထည့်သွင်းစဥ်းစားခဲ့သည်။ 
ထိုန့ကကာင့် TMH ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာသည် အထူး 
သပေင့် နလးစားမှုနှင့် ယုံကကည်မှုဆိုင်ရာ တေ်ေိုးများ၏ 
အနရးပါမှုကို  နလးေက်နစရေ် ဝေ်ထမ်းများအားလုံးနှင့် 
နစ့စပ်ညိှနှိုင်းခ့ဲသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝေ်ထမ်းများအနေပေင့် 
ကျား/မ၊ နိုင်ငံနရးအပမင်၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျ ိုးနှင့် 
အလုပ်အကိုင် နောက်ခံ ကွဲပပားနသာ်လည်း ဝေ်ထမ်းများ 
အားလုံး နလးစားမှု ရနစရေ် အနရးပါသည်။ ထိုအချက် 
သည် ယံုကကည်မှုရိှမပီး စွမ်းနဆာင်ရည်ရိှနသာ လုပ်ငေ်းခွင် 
တည်နဆာက်နုိင် နရးအတွက် မရိှမပေစ် လုိအပ်သည်။

Last year, we did not detect any potential  
unethical behaviour. Likewise, we did not  
receive any grievance last year.

However, as the situation after 1 February tested 
our values, the Management considered that it 
was important to protect and remind all what 
unites us. Hence, TMH’s Managing Director 
engaged all our employees to stress the  
importance of our values, especially respect 
and trust. Indeed, it is essential that all our 
employees feel respected regardless of their 
gender, political opinions, age, ethnic and  
professional backgrounds. This is an essential 
prerequisite to building a conducive, trustful 
and performing workplace.   

Results

အရည်အနသွးနှင့်ပတ်သက်၍ နဆာင်ရွက်ပခင်းသည် 
ကျွန်ုပ်တို၏့ ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများ စီမံခေ့်ခွဲမှုစေစ်၏ ကဏ္ဍ
တစ်ရပ်အနေပေင့် ပါ၀င်သည်။ တတ်နိုင်သမေ ထိနရာက်
စွာ နဆာင်ရွက်ပခင်း ပပယုဂ်အနေပေင့် ၂၀၂၁ခုနှစ် 
ဇူလိုင်လတွင် ISO 9001:2015 လက်မှတ်ကို သက်တမ်း
တိုးနိုင်ခဲ့သည်။

Quality management
၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် TMH ကုမ္ပဏီသည် ကျင့်ဝတ် 
ပုိင်းဆုိင်ရာမူများ (Code of conduct) ကို 
ပပေ်လည်ချမှတ် စစ်နဆးရေ် ဆံုးပေတ်ခ့ဲသည်။  ”

“
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YSX တွင် စာရင်းဝင်ထားနသာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေပေင့ ်
ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် နကာ်ပုိရိတ်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက် 
ထုတ်နော်နကကညာမှုနှင့ ် သက်ဆိုင်နသာ စည်းမျဥ်း
အမျ ိုးမျ ိုးကိုလည်း လိုက်ောရေ် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ
အားပေင့ ် ပမေ်မာနိ ုင်ငံ နငွနချးသက်နသခံလက်မှတ ်
လုပ်ငေ်းကကီးကကပ်နရး နကာ်မရှင်မှ ထုတ်ပပေ်ထားသည့် 
စဥ်ဆက်မပပတ် ထုတ်နော်နကကညာမှုနှင့် သက်ဆိုင်နသာ 
အမိေ့်နကကာ်ပငာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၆) အား လုိက်ောသည့် 
အနေပေင့် ရေ်ကုေ်စနတာ့အိတ်ချိေ်း (YSX) နှင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ 
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှတစ်ဆင့် အချိေ်နှင့်တနပပးညီ သတင်း
အချက်အလက်များ ထုတ်နော်နကကညာနိုင်ရေ် ကကိုးပမ်း 
နဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် 
သတင်းအချက်အလက်များကုိ လွယ်ကူစွာ ရရိှနစနုိင်ရေ် 
ကျွန်ုပ်တို၏့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ပပေ်လည်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။ 
TMH ကုမ္ပဏီ အနေပေင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စိေ်နခါ်မှုများ 
ရှိနေနသာ်လည်း နကာ်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက် 
အလက် ထုတ်နော်နကကညာမှုကို အဆင့် ပမှင့်တင်နိုင်ရေ်
အတွက် ဆက်လက် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံရေ် ဆုံးပေတ်ခဲ့ပါသည်။ 
ရလဒ်အနေပေင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လတွင် IFC ၏ 
အကူအညီရယူ၍ ပမေ်မာနုိင်ငံနငွနချး သက်နသခံ လက်မှတ် 
လုပ်ငေ်း ကကီးကကပ်နရးနကာ်မရှင် (SECM)၊ ပမေ်မာနိုင်ငံ 
ကုမ္ပဏီများ ညွှေ်ကကားမှု ဦးစီးဌာေ (DICA)နှင့် ရေ်ကုေ် 
စနတာ့ အိတ်ချ ိေ ်း (YSX)တို ့မ ှ ပပုစုထားနသာ  
Myanmar Corporate Governance Scorecard နှင့် 
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ သတင်း အချက်အလက် ထုတ်နော်နကကညာမှု 
အနလ့အထများကုိ နှိုင်းယှဥ်တင်ပပထားမှုအား ထုတ်ပပေ် 
နိုင်ခဲ့သည်။ ဤအနကကာင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို ့၏   
အင်တာေက်စာမျက်နှာတွင် နလ့လာေတ်ရှုနုိင်ပါသည်။၁ 

As a listed company, we must comply with  
various regulations related to corporate  
disclosure. For example, we strive to disclose 
all material information in a timely manner, 
though YSX’s website and our own to comply 
with Notification 1/2016 on Continuous  
Disclosure issued by SECM. 

Since 2019, our website is regularly updated 
to facilitate access to relevant documents and 
data. TMH also decided to keep investing in  
enhancing its corporate disclosure, and in  
August 2020, we published a mapping of our 
disclosure practices against the Myanmar  
Corporate Governance Scorecard developed 
by the SECM, DICA and YSX with the support of 
IFC. The document is available on our website.1

Finally, we decided to use the Sustainable  
Development Goals (SDGs) and the GRI 
Standards to structure our non-financial reporting. 
The table below highlights our priorities  
regarding the SDGs:

Enhancing our corporate disclosure

1. https://www.tmhtelecom.com/wp-content/uploads/2020/08/MCGS_TMH_Gap-Analysis_VF.pdf 

In February 2021, TMH was invited to share 
its comments on a draft Cybersecurity Law.  
However, this draft has not been approved yet.

၂၀၂၁ခုနှစ် နေ နော်ဝါရီလတွင် ဆိုက်ဘာလုံမခုံ နရး 
ဥပနဒ မူကကမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကကံနပးချက်
များ မေနဝရေ် TMH ကုမ္ပဏီအား အီးနမးလ်ပေင့် 
အနကကာင်းကကားခဲ့ပါသည်။ သို ့နသာ်လည်း အဆိုပါ 
မူကကမ်းကို အတည်မပပုနိုင်နသးပါ။

Responsible lobbying

ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာအား ပမေ်မာ ကုမ္ပဏီများ၏ သတင်း 
အချက်အလက်များ ထုတ်နော်နကကပငာမှုကို အကဲပေတ် 
စစ်နဆးရေ် MCRB နှင့် Yever တိုမ့ှ ပုံမှေ် ထုတ်ပပေ်လျက် 
ရှိသည်။ နောက်ဆုံးထုတ်နဝမှုအရ TMH ၏ ရမှတ်များ 
တိုးတက်ခဲ့ မပီး အဆင့်-၉ ရရှိခဲ့ ပခင်းသည် ကျွန်ုပ်တို၏့ 
တေ်ေိုးများထဲမှ တစ်ခုပေစ်နသာ ပွင့်လင်းပမင်သာမှုအား 
လက်နတွ့ ကျင့်သုံးမှုကို နော်ပပနေသည်။

Conducted regularly by the Myanmar Centre for 
Responsible Business and Yever, Pwint Thit Sa 
assess the disclosure of Myanmar companies.

According to the last edition’s results, TMH  
improved its score significantly and ranked 9. 
This progress reflects our willingness to  
embrace transparency, one of our core values. 

Our progress in Pwint Thit Sa

နောက်ဆံုးအနေပေင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဘဏ္ဍာနရးနှင့်မသက်ဆုိင် 
နသာ သတင်းအချက်အလက်များ အစီရင်ခံတင်ပပမှုအတွက် 
Sustainable Development Goals နှင့် GRI စံနှုေ်း
များကို အသုံးပပုရေ် ဆုံးပေတ်ခဲ့ပါသည်။ နအာက်နော်ပပ
ပါ ဇယား ကွက်တွင် SDG နှင့် ပတ်သက်နသာ ဦးစားနပး
လုပ်နဆာင်ရမည့် အရာများကို နော်ပပထားသည်။

Pwint Thit Sa
Transparency in Myanmar Enterprises

Pwint Thit Sa is intended to encourage better corporate governance
and increased transparency by Myanmar businesses.

Sixth Report | 2020

+95 1 512613 | info@myanmar-responsiblebusiness.org | www.mcrb.org.mm
+ 95 9 422 091 979 | contact@yever.org | www.yever.org

Evolution of TMH’s ranking  
in Pwint Thit Sa
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TMH ကုမ္ပဏီ အနေပေင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် 
စိေ်နခါ်မှုများရှိနေနသာ်လည်း နကာ်ပိုရိတ် 
ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်နော် 
နကကညာမှုကုိ အဆင့် ပမှင့်တင်နုိင်ရေ်အတွက် 
ဆက်လက် ရင်းနှ ီးပမှုပ်နှ ံရေ် ဆု ံးပေတ် 
ခဲ့ပါသည်။ ”

“
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  SDG Explanation Results

Page 47 - 67

Performance Review

• နေထိုင်သူများ၏ လုပ်ငေ်းများကို လွယ်ကူ 
 နချာနမွ့နစမည့် အနပခခံ အနဆာက်အဦများ  
 တည်နဆာက်ပခင်းသည် ကျွန်ုပ်တို၏့ အဓိက  
 စီးပွားနရး ပေစ်ပါသည်။ အချု ပ်အားပေင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
 သည် ပမေ်မာနုိင်ငံအား ကမ္ဘာနှင့် ဆက်သွယ်နုိင် 
 ရေ်  သာမက  စီးပွား နရး လုပ်ငေ်းများကို  
 ဒီဂျစတ်ယ်စေစ်သို ့ ကူးနပပာင်းနိုင်နရးတွင်  
 လုပ်နဆာင်လျက်ရှိသည်။

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် သံုးစဲွသူနပါင်း ၄၉၅,၀၀၀ နကျာ် 
 တမပိုင်ေက် ချိတ်ဆက်အသုံးပပု နိုင်နစရေ်  
 ဆက်သွယ်နရး တာဝါတိုင်နပါင်း ၉၃၉ ခုကို  
 ထိေ်းသိမ်း ပပုပပင်လျက်ရှိသည်။

• ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် ေိုက်ဘာ 
 လိုင်းနပါင်း ၃,၈၀၀ ကီလိုမီတာနကျာ်ကို 
 တပ်ဆင်နပးခဲ ့ မပီး အဆိုပါ ကွေ်ရက်အား  
 ချိတ်ဆက်သုံး စွဲနေသူနပါင်း ၄၀,၀၀၀ နကျာ်  
 ရှိပါသည်။• Building infrastructures which will 

 fuel and facilitate the operations  
 of our tenants is our core business. 
 In short, we contribute to connecting 
 M y a n m a r  t o  t h e  w o r l d  a n d  
 digitalising our economy.  

• We maintained 939 telecom towers 
 that provide network connectivity 
 to 495,000+ people.

• We have installed 3,800+ km of  
 optical fibre since 2017 and have  
 more than 40,000 clients connected 
 to our network.

• ခိုင်မာ၍ အကျင့်ပျက်ပခစားမှု ကင်းစင်နသာ 
 လူမှုအေွဲ့အစည်း တစ်ရပ် တည်နဆာက်နရး  
 သည် ပမေ်မာနုိင်ငံ၏ ေံွ့ မေိုးတုိးတက်မှုအတွက် 
 အဓိကကျပါသည်။

• အကျင့်ပျက်ပခစားမှုအား လုံးဝလက်ခံပခင်း  
 မပပုပါ။ 

• ကျွန်ုပ်တို၏့ စည်းမျဥ်းများကို ချ ိုးနောက်မှု မရှိ 
 ခဲ့ပါ။

• Building a sound and corruption- 
 free society is key to fuelling  
 Myanmar’s development.

• A zero-tolerance approach to  
 corruption.

• 0 breaches of our principles. 

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏  ဝေ်ထမ်းများအတွက် 
 နကာင်းမွေ်နသာ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်း 
 များ ေေ်တီးနပးနိ ုင်ရေ် ရည်ရွယ်ပါသည်။  
 ကျွန်ုပ်တို ့အနေပေင့် TMH ကုမ္ပဏီသည်  ပမေ်မာ့ 
 စီးပွားနရး ေံွ့ မေိုးတုိးတက်မှုတွင် အနရးပါ နသာ 
 အခေ်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေသည်ဟု  ယုံကကည် 
 ပါသည်။

• ကျွန်ုပ်တို ့ကုမ္ပဏီတွင် ဝေ်ထမ်းနပါင်း ၂၈၈ ဦး 
 ရှိပါသည်။

• ဝေ်ထမ်းအဝင်အထွက်နှုေ်းသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၂၈.၄ ရာခုိင်နှုေ်းရိှရာမှ လွေ်ခ့ဲနသာ 
 နှစ်အတွင်း ၈.၈ ရာခိုင်နှုေ်းအထိ နလျာ့ကျခဲ ့
 သည်။

• လုပ်ငေ်းခွင် မနတာ်တဆမှု ၁ ခု ရှိခဲ့ မပီး နဆး 
 ကုသစရိတ်များကုိ ကုမ္ပဏီက ကျခံ နဆာင်ရွက် 
 နပးခဲ့ပါသည်။

• We aim to create good careers  
 opportunities for our people. We  
 also believe TMH can play a critical 
 role for developing the Myanmar  
 economy.

• 288 people employed in our  
 Company 

• Staff turnover declined from 28.4% 
 in FY19/20 to reach 8.8% last  
 year.

• We, unfortunately, recorded one 
 work-related accident; TMH spent 
 3.3 times more to cover increasing 
 medical expenditures related to  
 COVID-19.
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Operations

Highlights

Tower

Number of towers maintained:  
939 tower

Areas of operations :  
3 regions 

(Kayin, Mon, Taninthayi)

Our main clients :  
495,000+ people connected

• Our team of 250+ employees maintain 939 telecom towers, 20 more  
 compared to FY19/20.

• Their contribution is essential to connect 495,000 people in Kayin, Mon and  
 Tanintharyi. 

• The infrastructure we maintain is highly available: more than 99% of the  
 time. 

• In FY20/21, the revenue from our BTS operations decreased 
 MMK 104 million compared to FY19/20.

• ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝေ်ထမ်း ၂၅၀နကျာ်ပေင့် ေဲွ့စည်းထားနသာအေဲွ့သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 
 ထက် အခု ၂၀ ပို၍ တာဝါတိုင် ၉၃၉ ခုအား ပပု ပပင်ထိေ်းသိမ်းလျက်ရှိသည်။ 

• ဤလုပ် နဆာင်ချက်မှာ ကရင်ပပည်ေယ်၊ မွေ်ပပည်ေယ်နှင့် တေင်္ောရီတိုင်းမှ လူနပါင်း 
 ၄၉၅,၀၀၀ ဦးအတွက် ဆက်သွယ်နရးကွေ်ရက် ချိတ်ဆက်ရေ် မရှ ိမပေစ် အနရးပါသည့်  
 လုပ်ငေ်းတစ်ခုပေစ်သည်။

• ကျွန်ုပ်တို ့ပပု ပပင်ထိေ်းသိမ်းလျက်ရှိနသာ အနပခခံ အနဆာက်အအုံအား ပမင်နတွ့နိုင်မည် 
 ပေစ်သည်။ (အချိေ်စုစုနပါင်း၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်)

• BTS စခေ်းများ ပပု ပပင်ထိေ်းသိမ်းပခင်းမှ ဝင်နငွသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် 
 နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်သေ်းနပါင်း ၁၀၄ သေ်းခေ့် နလျာ့ေည်း 
 ခဲ့ရသည်။ 

• Teamwork is essential to deliver our services on time, quality and most importantly to ensure  
 that everyone can go back home safely. 

• We continue to serve our long-term clients. Our collaboration became even more synergetic 
 as we have work more closely to assess continuously the situation to ensure the safety and  
 security of our staff and contractors. 

• Our client satisfaction level is high: over 99%.

• ကုမ္ပဏီ၏ ဝေ်နဆာင်မှုများကို အရည်အနသွး ပပည့်မီစွာပေင့် အချိေ်မီ နဆာင်ရွက်နိုင်ရေ် အသင်းအေွဲ့ ပေင့် 
 လုပ်နဆာင်ပခင်းကိ ု လုိအပ်သလုိ တစ်ေက်တွင်လည်း ဝေ်ထမ်းများအားလံုး ၎င်းတ့ုိ၏ အိမ်သ့ုိ အန္တရာယ်ကင်းစွာ 
  ပပေ်နရာက်ရေ်လည်း အနရးကကီးပါသည်။

• ကျွန်ုပ်တို ့သည် နရရှည်တွဲေက်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဝယ်ယူသူများကုိ စဉ်ဆက်မပပတ် ၀ေ်နဆာင်မှု နပးနေပါသည်။ 
 ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရိုက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူများ နဘးကင်း လံုမခုံနရးအတွက် အနပခအနေကုိ အမမဲမပပတ်  
 စစ်နဆးရေ် ေီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်ရနသာနကကာင့် ကျွန်ုပ်တို၏့ ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မှုသည် သာ၍ပင် နကာင်းမွေ် 
 လာခဲ့သည်။

• ကျွန်ုပ်တိုဝ့ယ်ယူသူများ၏ စိတ်နကျေပ်မှုသည် ၉၉ ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ် အထိရှိသည်။

Revenue from our BTS’ operations

(MMK millions)

2019 2019/20 2020/21

2,500
2,000
1,500
1,000

500
0

1,491

2,012 1,908

Number of tower maintained

2019 2019/20 2020/21

631

919 939

Financial and operational figures
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Ensuring the continuity of our operations Connecting Myanmar people

ကိုဗစ်-၁၉  နရာဂါပေစ်ပွားမှုနှင့် နိုင်ငံနရးဆိုင်ရာ အကျပ် 
အတည်းများသည် ကျွန် ုပ်တို ့၏ လုပ်ငေ်းများအား 
သက်နရာက်မှု ရှိခဲ့သည်။ ဝယ်ယူသူများနှင့် ပူးနပါင်း 
နဆာင်ရွက်ရာတွင် နဘးကင်းလံုမခုံနရးနှင့် ပတ်သက်နသာ 
ဆုံးရှုံးနိုင်နပခများကို အကဲပေတ်စစ်နဆးခဲ့သည်။ 

ကိုဗစ်-၁၉ နရာဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေ်းမာနရးဆိုင်ရာ 
အန္တရာယ်များကို နအာက်ပါဇယားကွက်တွင် ေယ်ပယ် 
၃ခုခွဲ၍ အကျဥ်းချုပ် နော်ပပထားသည်။

အချ ို့နေရာများသည် ပဋိပက္ခပေစ်ပွားရာ နေရာများတွင် 
တည်ရှိမပီး အချ ို့အား တိုင်းရင်းသား အေွဲ့အစည်းများက 
ထိေ်းချု ပ်ထားရာ ဝေ်ထမ်းများ၏ နဘးကင်းလံုမခုံနရးသည် 
အလွေ်ရှုပ်နထွးလှသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိအနေပေင့် အနပခအနေကုိ 
အကဲပေတ်ရေ်နှင့် လုပ်ငေ်း နဆာင်ရွက်ရေ် လုံမခုံမှုရှိမရှိ 
ဆုံးပေတ်ရေ် ဝယ်ယူသူများနှင့် ေီးကပ်စွာ နဆာင်ရွက်
ပါသည်။ ထိုအ့ပပင် နဒသခံလူထုနှင့် နဆွးနနွး ညှိနှိုင်းမပီး 
လုပ်ငေ်းခွင် လံုမခုံနရးအများစုအား သက်ဆုိင်ရာ သတင်း 
အချက်အလက်များ နပးအပ်နိုင်မည့် နဒသခံများကို 
ခေ့်အပ်ထားသည်။

ကျွနု်ပ်တ့ုိ ပပုပပင်ထိေ်းသိမ်းလျက်ရိှနသာ ဆက်သွယ်နရး 
တာဝါတုိင်တစ်ခုစီသည် ဝယ်ယူသံုးစဲွသူများအား မိသားစုများ 
နှင့် အသုိင်းအဝုိင်းများအား ချိတ်ဆက်နုိင်နစမပီး စီးပွားနရး 
လုပ်ငေ်းများအတွက်လည်း ဝယ်ယူသူများ၊ နရာင်းချသူများ 
နှင့် စီးပွားေက်များအား ဆက်သွယ်နိုင်ရေ် အနထာက် 
အကူပပုပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ 
မှစ၍ ဝေ်ထမ်းများ၏ ကကိုးစားအားထုတ်မှုများနကကာင့် 
မိုဘိုင်း ကွေ်ရက်များနှင့် မိုဘိုင်း broadband များတွင် 
သုံးစွဲသူနပါင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်နှင့် ပို၍ ချိတ်ဆက်
နိုင်ခဲ့သည်။

The COVID-19 pandemic and the political crises 
impacted our operations. In collaboration with 
our clients, we assessed the risks related to  
security and safety.

We identified three types of zones as  
summarised in the table below for the risks  
related to health and induced by the COVID-19 
pandemic. 

Some of the sites are located in conflict areas, 
and Ethnic Armed Organisations even control 
some. Ensuring the security of our employees 
can be highly complex. We work closely with 
our clients to assess the situation and decide 
if it is safe to operate and proceed. We also 
engage local communities; most of the sites’ 
guards are locally employed can provide us 
with relevant information. 

Each telecom tower we maintain helps connect 
people with their families and communities; 
business with clients, suppliers and partners. 
Since 30 September 2019, thanks to our team’s 
efforts, almost 50% more people can access 
mobile networks or mobile broadband.

“Ensuring the safety of our staff is our top priority. Every day, 
we are proud to work because we know that our efforts are 
essential to connect Myanmar people.”

Ko Aung Myo Thu

ကျွေ်နတာ်တို ့ဝေ်ထမ်းနတွရဲ့ လုံမခုံနရးက ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိက ဦးစားနပး
ပါပဲ။ ကျွေ်နတာ်တို ့ရဲ့ ကကိုးစား အားထုတ်မှုနတွက ပမေ်မာပပည်သူနတွ 
အချင်းချင်း  ချိတ်ဆက်နိုင်ေိုအ့တွက် တေက်တလမ်းက အနထာက်အကူ 
နပးနေတာ သိရနတာ့ ကျွေ်နတာ့်အနေေဲ့ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။

ကိုနအာင်မျ ိုးသူ

Manager’s quote

Our matrix to manage safety risks

Type Features % of sites

1

2

3

• အသွားအလာကေ့်သတ်ထားပခင်း မရှ ိနသာ နေရာများ

• ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရုိက်စာချု ပ်ချု ပ်ဆုိထားသူများသည် TMH မှ နပးအပ်ထားသည့် နှာနခါင်း စည်းများနှင့် လုိအပ်နသာ 
  PPE များအား ဝတ်ဆင်၍ အလုပ်လုပ်ရမည်။

• အသွားအလာကေ့်သတ်ထားနသာ နေရာများ

• အဆုိပါနေရာများသ့ုိ မသွားနရာက်မီှ လုိအပ်နသာ လုပ်ငေ်းများ လုပ်ကုိင်နုိင်ရေ် ဝယ်ယူသူများထံမှ အတည်ပပုချက် ရယူရမည်။

• ဝေ်ထမ်းများနှင့် ကေ်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူများသည် TMH မှ နပးအပ်ထားသည့် နှာနခါင်းစည်းများနှင့် လိုအပ်နသာ 
 PPE များအား ဝတ်ဆင်၍ အလုပ်လုပ်ရမည်။

• Quarantine စင်တာများကဲ့သို ့ထိေ်းချုပ်ထားနသာ နေရာများ

• အဆိုပါနေရာများသို ့မသွားနရာက်မှီ လိုအပ်နသာ လုပ်ငေ်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေ် ဝယ်ယူသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝေ်ရှိ 
 သူများထံမှ အတည်ပပုချက် ရယူရမည်။

• ဝေ်ထမ်းများသည် TMH မှ နပးအပ်ထားသည့် နှာနခါင်းစည်းများနှင့် လိုအပ်နသာ PPE များအား ဝတ်ဆင်ရမည်ပေစ်မပီး 
 ကုမ္ပဏီမှ စီစဥ်နပးထားနသာ ပိ ုးသတ်ပခင်းအား လက်ခံနဆာင်ရွက်ရမည်။

• No lockdown
• Employees and contractors can work and must wear masks and necessary PPEs provided by TMH

• Lockdown
• Before going, we must get approval from the clients to conduct the necessary work. 
• Employees and contractors can work and must wear masks and necessary PPEs provided by TMH

• Restricted area such as quarantine centres.
• Before going, we must get approval from the clients and necessary authorities. 
• Employees must wear masks and complete PPE protection provided by TMH and undergo after  
 their work a complete sanitisation arranged by the Company.

99 %

1 %

-

333,168

485,232 495,792

140,850137,850
94,650

2019 2019/20 2020/21

Number of people connected to high speed mobile network
Number of people connected to mobile network

Our contribution for connecting Myanmar People
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Highlights

Fibre

• 250+ employees work to install and maintain 4,000 km of optical fibre in  
 various cities across Myanmar for our affiliate Myanmar GT Broadband.  
 We have installed 9,500 km of cables to connect the optical distribution  
 boxes and our clients. 

• We served  40,850 clients in FY20/21, a 50% increase compared to last  
 year. Our clients are located in Lashio, Maw La Myaing, Monywa, Taunggyi  
 and Yangon. Their satisfaction rate is above 95%. 

• Our bandwidth capacity rose from 40 Gbps in FY19/20 to 50 Gbps last year.

• ကျွန်ုပ်တို၏့ အစုစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေစ်နသာ Myanmar GT Broadband တွင် ဝေ်ထမ်း 
 နပါင်း ၂၅၀ နကျာ်မှ ေိုက်ဘာလိုင်း ကီလိုမီတာနပါင်း ၄,၀၀၀ နကျာ်ကို တပ်ဆင ်
 ထိေ်းသိမ်းရေ် နဆာင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ အင်တာေက်ပေေ့် ပေူးသည့်  နဘာက်စ်များနှင့ ်
  သုံးစွဲသူများကို ချိတ်ဆက်နိုင်ရေ် ေိုက်ဘာလိုင်းနပါင်း ၉,၅၀၀ ကီလိုမီတာနကျာ်ကို  
 ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

• ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သုံးစွဲသူနပါင်း ၄၀,၈၅၀ ဦးအား ဝေ်နဆာင်မှုနပးခဲ့ရာ  
 ယခင်နှစ်ထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုေ်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများသည် လားရှိုး၊  
 နမာ်လမမိုင်၊ မုံရွာ၊ နတာင်ကကီးနှင့် ရေ်ကုေ်တိုမ့ှ ပေစ်သည်။ ၎င်းတို၏့ စိတ်နကျေပ်မှု  
 ရာခိုင်နှုေ်းမှာ ၉၅ ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ် ပေစ်သည်။

• ကျွန်ုပ်တို၏့ လှိုင်းအကျယ်ပမာဏ (Bandwidth capacity) အား ၂၀၁၉-၂၀၂၀  
 ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တစ်စက္ကေ့်လျင် ၄၀ ဂီဂါဘိုက် ရှိခဲ့ရာမှ ၅၀ ဂီဂါဘိုက်အထိ တိုးပမှင့်နိုင်ခဲ့ 
 သည်။

TMH did not receive any request from its  
regulator to intercept any specific information 
or share any personal information during the 
last financial year. 

We also complied with the requests sent by our 
regulator when we were asked to shut down or 
resume our services. We informed our clients 
accordingly.

ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း သုံးစွဲသူများ၏ ကိုယ်နရး 
အချက်အလက်များနှင့် အပခားနသာ အချက်အလက်
များကို ကကားပေတ်ေမ်းယူရေ် အစိုးရတာဝေ်ရှိအေွဲ့
အစည်းများထံမှ နတာင်းဆိုမှု တစုံတရာမရှိခဲ့ပါ။ 

ထို ့အတူ ကျွန်ုပ်တို ့၏ ဝေ်နဆာင်မှုများကို ရပ်တေ့်ရေ် 
(သို ့မဟုတ်) ဆက်လက်လုပ်နဆာင်ရေ် ညွှေ်ကကားချက် 
ရရှိသည့်အခါတွင်လည်း ထိုညွှေ်ကကားချက်များနှင့်
အညီ နဆာင်ရွက်ခဲ့ မပီး ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများကိုလည်း 
လိုအပ်သလို  အသိနပး ခဲ့ပါသည်။ 

တာဝေ်ရိှအေဲွ့အစည်းများ၏ ညွှေ်ကကားချက်များ 
နှင့်အညီ နဆာင်ရွက်ပခင်း

Complying with our regulator’s requests

35,600+ households

5,200+ businesses

Data capacity (gbps)

2019 2019/20 2020/21
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Evolution of our clients base (fibre)
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BusinessHouseholds

Financial and operational figures

Number of towers maintained:  
4,000 km of fibre installed

Areas of operations :  
4 regions 

(Yangon, Sagaing, Shan, Mon)

Our main clients :  
495,000+ people connected
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Securing the availability of our network Understanding our value chain

နုိင်ငံနရးဆုိင်ရာအကျပ်အတည်းသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ကွေ်ရက် 
အနပါ်တွင် သက်နရာက်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ 
ကျွန်ုပ်တို၏့ သုံးစွဲသူများသည ်VPN ကဲ့သို ့နဆာေ့်ဝဲများ 
အသုံးပပုလာခဲ့ရသည့်အတွက် ကွေ်ရက်နပါ်တွင် နဒတာ 
သုံးစွဲမှု ပမာဏကို တိုးပမှင့်နစခဲ့သည်။ ထိုသို ့ နဒတာ
သုံးစွဲမှုပမာဏ တိုးပမင့်လာခဲ့နသာ်လည်း ကျွန်ုပ်တို ့၏ 
လှိုင်းအကျယ်ပမာဏ (Bandwidth capacity) အား 
တစ်စက္ကေ့်လျင် ယခင် ၄၀ ဂီဂါဘိုက်မှ ၅၀ ဂီဂါဘိုက်သို ့ 
တိုးပမှင့်ရာတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံခဲ့နသာနကကာင့် အဆင်သင့်
ပေစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ 

TMH ၏ အနပခခအံနဆာကအ်အုသံည ်အားနကာင်းလာ
ခဲ့ရာ ကျွန်ုပ်တို၏့ ကွေ်ရက် ပိုမိုကျယ်ပပေ့်လာသည်နှင့်
အမေ ပပုပပင် ထိေ်းသိမ်းမှုများကို ပို၍ လိုအပ်လာခဲ့သည်။ 
ပျမ်းမေအားပေင့ ်  ဝေ်ထမ်းများသည် ကွေ်ရက်၏ 
၃ရာခိုင်နှုေ်းအား လစဥ်စစ်နဆးပပင်ဆင်နိုင်မပီး ပပဿော
တစုံတရာရှိပါက ၄၈ ောရီအတွင်း နပေရှင်းနပးနိုင်ရေ် 
ရည်ရွယ်နသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသွားအလာ
ကေ့်သတ်မှုများ၊ ညမထွက်ရ အမိေ့်နှင့် အပခားလုံမခုံနရး
ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနကကာင့် ထိုသို ့ နဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်း 
မရှိခဲ့ပါ။

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိကွေ်ရက်ကို တိုးပမှင့်နိုင်ရေ် 
Myanmar GT Broadband ကုမ္ပဏီ အတွက် နဒတာ
စင်တာ ၁၈ ခုနှင့် သုံးစွဲသူများနှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်နိုင်ရေ် 
အင်တာေက်ပေေ့်နဝသည့် နဘာက်စ် စုစုနပါင်း ၁၀,၀၀၀ 
နကျာ်အား တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

The political crisis has had multiple impacts 
on our network. First, our clients started to 
use new tools, like VPNs, which increased the  
volume of data on the network. Fortunately, 
TMH invested in expanding its bandwidth  
capacities from 40 Gbps in FY19/20 to 50 last 
year. 

Second, as TMH’s infrastructure becomes more 
robust, its network wider, and automatically  
requires more maintenance. Indeed, on average, 
our staff should check and fix up to 3% of our 
network every month. We aim to repair all the 
issues within 48 hours – something we could 
not do last year due to the lockdown, curfew or 
other security and safety issues. 

In 2021, to reinforce our existing network, 
we installed 18 data centres for Myanmar GT 
Broadband company, 10,000 distribution boxes 
to connect more clients. 

“Our infrastructure keeps getting better and stronger. At TMH, our employees and  
contractors are all driven by one simple goal: providing our customers with the most  
reliable network, and becoming one of the market leaders.”

Johnny

“ကျွေ်နတာ်တို ့ရဲ့ အနပခခံအနဆာက်အအုံနတွက ပိုနကာင်းသထက် နကာင်းလာတာပါ။ TMH မှာက 
ကျွေ်နတာ်တို ့ရဲ့ ဝေ်ထမ်းနတွနရာ ကေ်ထရိုက်တာနတွနရာအတွက် ရည်မှေ်းချက်က တခုတည်း 
ပါပ ဲ။ အဲ ့ဒါက ကျွေ ်နတာ်တိ ု ့ရ ဲ ့  သု ံ းစ ွ ဲသူနတွအတွက် စ ိတ်အချရဆု ံ း  ကွေ ်ရက်တခုကိ ု 
နပးချင်တာပေစ်မပီး ဒီနစျးကွက်ကို ဦးနဆာင်နေတဲ့ အေွဲ့အစည်းနတွထဲက တခု ပေစ်ချင်တာပါပဲ။”

ဂျွေ်ေီ 

Manager’s quote

The International Gateways are 
necessary to connect the Myanmar 
network to the world. 

Data centres are needed to store 
data. They are used to host websites, 
cloud services, etc. In 2021, we  
installed 18 data centres for  
Myanmar GT Broadband.

Optical fibre connect data centres 
with distribution boxes. Since our  
inception, we have installed 4,000+ 
of optical fibre across the country.  

Finally, we need to connect our  
clients’ premises with our distribution 
boxes to access the contents they 
want. 

ပမေ်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာနှင့် ချိတ်ဆက်ရေ် 
နိုင်ငံတကာ အင်တာေက်ဂိတ်နဝးများကို 
အဓိက လိုအပ်ပါသည်။

 နဒတာများကုိ သိမ်းဆည်းရေ် နဒတာစင်တာ 
များကိ ု လိ ုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတိ ု ့အား  

ဝက်ဘ်ဆုိက်များ၊ cloud နှင့်ပတ်သက်နသာ 
ဝေ်နဆာင်မှုများ စသည်တို ့ကို လွှင့်တင် 
(host) ရေ်လည်း အသုံးပပုပါသည်။ ၂၀၂၁ 
ခုနှစ်တွင် Myanmar GT Broadband အတွက် 
နဒတာစင်တာ ၁၈ခုကို တည်နဆာက်နပး
ခဲ့သည်။

ေုိက်ဘာလုိင်းများသည် နဒတာစင်တာများ 
နှင့် အင်တာေက် ပေေ့်နဝသည့် နဘာက်စ ်
နလးများအား ချိတ်ဆက်နပးသည်။ စတင် 
တည်နထာင်ချိေ်မှစ၍ နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် 
ေိုက်ဘာလိုင်း ကီလိုမီတာနပါင်း ၄,၀၀၀ 
နကျာ်ကို တပ်ဆင်ခဲ့ မပီးပေစ်သည်။

ထို ့နောက် ထိုအင်တာေက် ပေေ့်နဝသည့် 
နဘာက်စ်များမှ တဆင့် သုံးစွဲသူများ၏ 
နေအိမ်သ့ုိ ချိတ်ဆက်နပးပါသည်။

International Gateways

Data centres

Distribution boxes

Clients

နဒတာသုံးစွဲမှုပမာဏ တိုးပမင့်လာခဲ့
နသာ်လည်း ကျွန်ုပ်တို ့၏ လှိုင်းအကျယ်
ပမာဏ (Bandwidth capacity) အား  
တစ်စက္ကေ့်လျင် ယခင် ၄၀ ဂီဂါဘိုက်မှ ၅၀  
ဂီဂါဘိုက်သို ့ တုိးပမှင့်ရာတွင် ရင်းနီှးပမှုပ်နံှခ့ဲ
နသာနကကာင့် အဆင်သင့်ပေစ်ခဲ့သည်ဟု  
ဆိုနိုင်ပါသည်။ ”

“
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Highlights

Mobile

• TMH operates 2 sites manufacturing prepaid top-up cards. We produce various types of cards  
 for our client. Last year, our 100+ staff delivered 22.8 million cards, a contraction of 50%  
 compared to FY19/20 as our main client decided to order more from abroad. 

• The revenue generated in this segment reached MMK 623 million in FY20/21, compared to  
 MMK 974 million in FY19/20. 

• Our team engages 3,600 agents in Yangon and Shan State. We rely on our network of 12  
 branches to distribute and supply top-up cards to 3,600 resellers in two areas: in Yangon  
 East-Region and Nothern Shan State. Our sales force covers 15 townships. 

• We ensure that our team and resellers comply with our client’s requirements and guidelines.  
 Our client regularly audits the quality of our services. 

• TMH သည် ကကိုတင်နငွပေည့်ကဒ်များ ထုတ်လုပ်ရေ် စက်ရုံနှစ်ခုပေင့် လည်ပတ်လျက်ရှိမပီး သုံးစွဲသူများအတွက်  
 နငွပေည့်ကဒ်အမျ ိုးစုံကို ထုတ်လုပ်နပးလျက်ရှိပါသည်။ ယခင်နှစ်က ကျွန်ုပ်တို ့၏ ဝေ်ထမ်း ၁၀၀ နကျာ်သည်  
 အဓိက ဝယ်ယူသူတစ်ဦးအတွက် ကဒ်နပါင်း ၂၂.၈ သေ်းကုိ ထုတ်လုပ်နပးခ့ဲနသာ်လည်း ပပည်ပမှ ပုိ၍တင်သွင်းရေ် 
 ဆုံးပေတ်ခဲ့သပေင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဥ်လေင် ၅၀ ရာခိုင်နှုေ်း နလျာ့ကျသွားပခင်းပေစ်သည်။

• ဤကဏ္ဍမှ ရရိှနသာ ဝင်နငွသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နငွကျပ် ၉၇၄ သေ်းရိှခ့ဲမပီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် 
 နငွကျပ် ၆၂၃ သေ်း ရှိခဲ့သည်။

• ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် ရေ်ကုေ်အနရှ့ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပပည်ေယ် နပမာက်ပိုင်းရှိ ဆိုင်ခွဲ ၁၂ ခုမှတဆင့် ကုိယ်စားလှယ်များ၊  
 တဆင့်ပပေ်လည်နရာင်းချသူ စုစုနပါင်း ၃,၆၀၀ ခေ့်ပေင့် ၎င်းနဒသများသို ့ နငွပေည့်ကဒ်များကို ပေေ့်ပေူးနရာင်းချ  
 လျက်ရှိမပီး မမို့ေယ်နပါင်း ၁၅ ခုကို လွှမ်းမခုံထားလျက် ရှိသည်။

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝေ်ထမ်းများနှင့် တဆင့်ပပေ်လည် နရာင်းချသူများအား ဝယ်ယူသူ၏ လုိအပ်ချက်များ၊ 
 စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့ ်အညီ နဆာင်ရွက်နစမပီး ဝယ်ယူသူဘက်မှလည်း ကျွန်ုပ်တို ့၏ ဝေ်နဆာင်မှု  
 အရည်အနသွးကုိ ပံုမှေ်စစ်နဆးပခင်းများ ပပုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

Revenue from the sales of our topup cards

2019 2019/20 2020/21

726
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623
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Evolution of the number of topup  
cards manufactured (millions)

2019 2019/20 2020/21

50.4
46.0

22.9

Financial and operational figures

MMK

Key Figures

22.8 million cards produced We work with 3,600+ agents  
in Yangon and Shan State

2 factories located in Yangon and 
Yadanapon Cyber City
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Securing our distribution capabilities

ကျွန်ုပ်တို ့သည် နောက်သည်တစ်ဦးနှင့်လည်း တွဲေက် 
လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ရေ်ကုေ်မမို့နှင့် ရှမ်းပပည်ေယ်တို ့ရှိ 
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တဆင့်ပပေ်လည်နရာင်းချသူများ 
စုစုနပါင်း ၃,၆၀၀ ခေ့်နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။ 
၎င်းတိုသ့ည် နငွပေည့်ကဒ်များအား သုံးစွဲသူများထံသို ့
ပေေ့်ပေူးနရာင်းချ နပးပါသည်။ 

ထိုန့ကကာင့် အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တဆင့်ပပေ်လည ်
နရာင်းချသူများမှ သံုးစဲွသူများထံ နပးအပ်နသာ ဝေ်နဆာင်မှု 
အရည်အနသွးသည် ဝယ်ယူသူ၏ လိုအပ်ချက်၊ 
နမော်မှေ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီနစရေ်လည်း TMH မှ 
တာဝေ်ရိှပါသည်။ ထ့ုိနောက် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝေ်ထမ်းများအား 
ဝယ်ယူသူမှ ကုေ်ပစ္စည်းများအား နစျးကွက်သ့ုိတင်ပ့ုိပခင်း 
နှင့ ် နရာင်းချပခင်းတို ့နှင့ ် ဆိုင်သည့် သင်တေ်းများ 
နပးအပ်သလို ကျွန်ုပ်တို ့ဝေ်ထမ်းများ၏ စွမ်းနဆာင်ရည် 
ကုိလည်း ပံုမှေ် အကဲပေတ် နလ့ရိှရာ ရရိှလာသည့် ရလဒ်မှာ 
စိတ်နကျေပ်စရာ ပေစ်ပါသည်။

We work closely with our client: we produce,  
distribute and supply a network of 3,600 agents 
and resellers in Yangon and Shan State.  They 
are then responsible for selling top-up cards to 
their clients. 

As a result, TMH is also responsible for  
ensuring that the quality of service provided 
by its agents and resellers is aligned with our  
client’s requirements and expectations. Our 
team is regularly trained by our client, marketing, 
etc. They regularly monitors our performance, 
and the results delivered by TMH are  
satisfactory. 

“Despite the health and political crises, TMH managed to 
maintain good relationships with its agents and resellers and 
managed to secure the continuity of its production. Our team 
demonstrated to our client they can trust us!”
Ko Sai Han Hlaing

“ကျေ်းမာနရးေဲ့ နိုင်ငံနရးအကျပ်အတည်းနတွ ရှိနပမဲ့ TMH အနေေဲ့ 
ကုိယ်စားလှယ်နတွ၊ ပပေ်လည် နရာင်းချသူနတွေ့ဲ နကာင်းမွေ်တ့ဲ ဆက်ဆံနရး 
နတွ ဆက်လက်တည်နဆာက် ထားနိုင်မပီးနတာ့ ထုတ်လုပ်မှုနတွကိုလည်း 
မပပတ်နဆာင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူနတွ အနေေဲ့လည်း TMH 
အနပါ် စိတ်ချယုံကကည်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ဝေ်ထမ်းနတွက ပပသနပးခဲ့တာပဲ 
ပေစ်ပါတယ်။”

Ko Sai Han Hlaing

Manager’s quote

Highlights

People

• Our top priority is to safeguard the health, safety and security of our 288 employees; 99% of  
 our staff are Myanmar citizens.

• Our team can rely on 145 engineers or managers, of which 12% are women. This highlights the  
 quality of our workforce. 

• To ensure safe and healthy working conditions, our HR team reorganised our working  
 environment to comply with the directives issued by MOHS and facilitate work from home.

• TMH did its best to safeguard as many jobs as possible. Only 6 employees were terminated,  
 mainly before February 2021.

• ကျွန်ုပ်တို၏့ အဓိကဦးစားနပးလုပ်နဆာင်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို ့ ဝေ်ထမ်း ၂၈၈ ဦး၏ ကျေ်းမာနရးနှင့် နဘးကင်း 
 လုံမခုံနရးတို့ ပေစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို ့ဝေ်ထမ်းများ၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုေ်းသည် ပမေ်မာနိုင်ငံသားများ ပေစ်ပါသည်။

• ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုပ်ငေ်းများအတွက် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အင်ဂျင်ေီယာ (သ့ုိမဟုတ်) မေ်နေဂျာ ၁၄၅ ဦးအနပါ်တွင် စိတ်ချစွာ 
 မှီခိုနိုင်မပီး ၎င်းတိုအ့ေက် ၁၂ ရာခိုင်နှုေ်းမှာ အမျ ိုးသမီးများ ပေစ်ကကပါသည်။ ဤသို ့ စိတ်ချစွာမှီခိုနိုင်ပခင်းသည်  
 ကျွန်ုပ်တို ့ဝေ်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်းရှိမှုကို ထင်ဟပ်နစပါသည်။

• နဘးကင်းစိတ်ချ၍ ကျေ်းမာနရးနှင့်ညီညွှတ်နသာ လုပ်ငေ်းခွင် အနပခအနေများ ရရှိနေနစရေ် ကျွန်ုပ်တို ့၏  
 လူ့အရင်းအပမစ်ဆိုင်ရာအေွဲ့သည် MOHS မှ ထုတ်ပပေ်နသာ လမ်းညွှေ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနစရေ် ကကိုးပမ်းခဲ့ မပီး 
 ဝေ်ထမ်းများအနေပေင့်  နေအိမ်မှ အလုပ်လုပ် နိုင်နစရေ်လည်း နဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။

• TMH အနေပေင့် ဝေ်ထမ်းများအလုပ်အကိုင်မမဲနစရေ် အစဥ်ကကိုးစားနဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ သိုန့သာ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်  
 နေနော်ဝါရီမတိုင်ခင်တွင် ဝေ်ထမ်း ၆ ဦးကို နှုတ်ထွက်နစခဲ့သည်။
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Our HR department is responsible for defining 
and enforcing the rules on managing our  
workforce effectively. 

They also ensure that TMH is complying with 
all relevant labour laws related. To do so, they 
update our Employee Handbook every year. 
This document is shared and distributed to our 
employees, giving them clear guidance about 
their rights and duties. They are all encouraged 
to contact the HR department if they have any 
questions.  

TMH aims to act as a responsible employer 
where performance is rewarded. We do 
not tolerate any form of discrimination. For  
instance, we only promoted 2 employees last 
year, two women. Likewise, we hired 13 staff 
of which 5 were women. Our absenteeism rate 
dropped from 7% in FY19/20 to 5% in FY20/21. 

One concrete example, TMH did its very best 
to pay as many people in cash for as long as 
possible. Indeed, access to cash became more 
complicated after February 2021. Then, TMH 
maintained the payment of the staff salary in 
cash till May 2021. However, from June 2021 
onwards, the Company had to pay 30% of the 
salary in cash and the balance online.

ကျွန်ုပ်တို ့၏ HR ဌာေသည် လုပ်ငေ်းစွမ်းနဆာင်ရည် 
ထိနရာက်စွာ စီမံခေ့်ခွဲနိုင်နရးအတွက် စည်းမျဥ်းများ 
သတ်မှတ်ရေ် တာဝေ်ရှိပါသည်။

TMH ကုမ္ပဏီအနေပေင့် ဝေ်ထမ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် 
ဥပနဒများ အားလုံးကို လိုက်ောနဆာင်ရွက်နိုင်ရေ် 
လိုအပ်သည်။ ထိုသိုန့ဆာင် ရွက်ရေ် ဝေ်ထမ်းစည်းမျဥ်း
လက်စွဲကို နှစ်စဥ် ပပေ်လည် မွမ်းမံနလ့ရှိ သည်။ ၎င်းအား 
ဝေ်ထမ်းများကို မေနဝနပးထားမပီး အခွင့်အလမ်းများနှင့် 
လုပ်ငေ်းတာဝေ်များကို ရှင်းလင်းစွာ ညွှေ်ပပထားသည်။ 
တစ်စံုတစ်ရာ သိလုိသည်များ ရိှပါက HR ဌာေသ့ုိ ဆက်သွယ်
ရေ်လည်း တိုက်တွေ်းထားပါသည်။

TMH အနေပေင့် မည်သည့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကိုမှ  
ခွင့်ပပုမည်မဟုတ်ပဲ ဝေ်ထမ်းများ၏ စွမ်းနဆာင်ရည်
နပါ်တွင်သာ အကဲပေတ်၍ အသိအမှတ်ပပုနသာ မေတသည့်၊ 
တာဝေ်ယူမှုရိှသည့် လုပ်ငေ်းရှင်ပေစ်ရေ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 
သာဓကအားပေင့် ယခင်နှစ်တွင် ဝေ်ထမ်းနှစ်ဦးကိုသာ 
ရာထူးတုိးပမှင့်နပးခ့ဲမပီး ၎င်းတ့ုိမှာ အမျ ိုးသမီးများပေစ်ပါသည်။ 
ထိုအ့တူ ဝေ်ထမ်းအသစ် ၁၃ ဦးကို ခေ့်အပ်ခဲ့ မပီး ၎င်းတို ့
အေက် ၅ ဦးမှာ အမျ ိုးသမီးများပေစ်သည်။ ဝေ်ထမ်း
ပျက်ကွက်နှုေ်းသည်လည်း ယခင်နှစ်က ၇ ရာခိုင်နှုေ်းရှိ 
ခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ၅ ရာခိုင်နှုေ်းသို ့နလျာ့ကျခဲ့သည်။

TMH သည် ယခင်ကတည်းကပင် ဝေ်ထမ်းများ၏ လစာများ 
ကို နပးအပ်ရာတွင် နငွသားကိုသာ တတ်နိ ုင်သနရွ့
နပးအပ်ခဲ့သည်။ သိုန့သာ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နေနော်ဝါရီလ
နောက်ပိုင်းတွင် နငွသားလက်ဝယ်ရရှိနိုင်မှုသည် ခက်ခဲ
လာခ့ဲသည်။ TMH အနေပေင့် ဝေ်ထမ်းများ၏ လစာအား 
၂၀၂၁ ခုနှစ် နမလကုေ်အထိ နငွသားပေင့်သာ နပးခဲ့ မပီး 
ဇွေ်လနောက်ပိုင်းမှစ၍ လစာ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုေ်းကိုသာ 
နငွသားပေင့် နပးနိုင်ခဲ့ မပီး ကျေ် ၇၀ ရာခိုင်နှုေ်းကိုမူ  
ဘဏ်အနကာင့်ထဲသို ့လွှဲနပးခဲ့ပါသည်။ 

ေွဲ့စည်းပုံ နှင့် မူဝါဒများ Organisation and policies

Overview of our workforce

COVID-19 impacted how we work. We had to 
adjust our workflow, processes, and standards 
to ensure our compliance with the various  
regulations issued by MOHS and, most  
importantly, to provide our employees with 
safe working conditions while ensuring the 
continuity of our operations. 

The HR team communicated regularly with 
all members of the team, as a new rotation  
system was swiftly implemented to minimise 
the number of people working from the office 
simultaneously. 

For instance, employees who could perform 
their jobs remotely were requested to work 
from home to allow those who had to work 
from the office to do so safely. For the staff 
working on the ground, TMH established a  
12-day rotation system to ensure the team had 
enough time to perform their work and sufficient 
time to rest with their families.  

We also revised some of our procedures to  
minimise risks. For example, before people 
had to scan their fingerprints for attendance  
purpose, their line managers are now responsible 
for reporting this information to HR.

Furthermore, TMH covered all the medical  

ကိုဗစ်-၁၉ နရာဂါသည် ကျွန်ုပ်တို၏့ လုပ်ငေ်းခွင်တွင် 
သက်နရာက်မှုများ ရှိနစသည်။ ကျွန်ုပ်တို ့၏  လုပ်ငေ်း
လည်ပတ်မှုများ၊ လုပ်ငေ်းစဥ်များနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ
ကုိ  MOHS မှထုတ်ပပေ်နသာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် 
ကုိက်ညီမှုရိှ  ရံုသာမက လုပ်ငေ်းများ ဆက်လက် လည်ပတ် 
ရာတွင် ဝေ်ထမ်းများအတွက် နဘးကင်းလုံမခုံနသာ 
လုပ်ငေ်းခွင် အနပခအနေများကုိ ပ့ံပုိးနပးရေ် လုိအပ်သည်။ 

HR အေွဲ့သည် ရုံးတက်နသာ ဝေ်ထမ်းအနရအတွက်အား 
နလော့ချနိုင်ရေ် စေစ်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည့်အတွက် 
အားလံုးနှင့် ပံုမှေ် ဆက်သွယ်ခ့ဲသည်။ အလှည့်ကျ ရံုးတက် 
သည့်စေစ်ကို အလျင်အပမေ် ပပဌာေ်းခဲ့သည်။

သာဓကအားပေင့် ရံုးတွင်အလုပ်လုပ်ရေ် လုိအပ်သည့်သူများ 
အနေပေင့် နဘးကင်းစိတ်ချစွာ လုပ်နဆာင်နုိင်နရးအတွက် 
အနဝးမှနေ၍ အလုပ်လုပ်ရေ် အဆင်နပပသူများအား ၎င်းတ့ုိ 
၏ နေအိမ်မှပင် အလုပ်လုပ်ရေ် တုိက်တွေ်းခ့ဲသည်။ ေုိက်ဘာ 
အင်တာေက်လိုင်း တပ်ဆင်သည့် နပမပပင်မှ ဝေ်ထမ်းများ 
ကိ ုလည်း ၎င်းတိ ု ့၏ အလုပ်များ လုပ်နဆာင်ရေ် 
လုံနလာက်သည့် အချိေ်တခု နပးနိုင်ရေ်နှင့် ၎င်းတို ့၏ 
မိသားစုနှင့်အတူ ေားချိေ်အပပည့်အဝ ရရှိနစရေ် ကျွန်ုပ်
တိုသ့ည် ၁၂ ရက်စီ အလှည့်ကျ ရုံးတက်သည့် စေစ်ကို 
ကျင့်သုံးခဲ့သည်။

ထ့ုိနောက် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် နဘးအန္တရာယ်တ့ုိအား တတ်နုိင် 
သနရွ့ နလော့ချနိုင်ရေ် ကျွန်ုပ်တို၏့ လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်
ပုံများအား ပပေ်လည် စိစစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားပေင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါ၏ အကျ ိုးဆက်များ 
ကိ ု  စီမံခေ့်ခွဲပခင်း

Managing the HR consequences of the 

COVID pandemic
Breakdown of TMH’s workforce

Experts

Workers / Employees

Staff / Supervisor

Managers / Engineers

4
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18
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28

FemaleMale

Evolution of TMH’s workforce
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ယခင်က ရုံးတက်နရာက်သူ စာရင်းနကာက်ခံရေ် 
လက်နဗွစေစ်ကို အသုံးပပုခဲ ့နသာ်လည်း ယခုကဲ့သို  ့
ကပ်နရာဂါပေစ်ပွားနသာကာလတွင် ထိနတွ့မှု နလော့ချရေ်  
ထုိရံုးတက်နရာက်သူစာရင်းအား သက်ဆုိင်ရာ မေ်နေဂျာများ 
က နကာက်ခံ၍ လူ့အရင်းအပမစ်ဌာေသို ့တင်ပိုပ့ါသည်။

ထို ့အပပင် TMH သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါ
ကာကွယ်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်နသာ နဆးဘက်ဆိုင်ရာ 
ကုေ်ကျစရိတ်အားလုံးကို ကျခံခဲ့သည်။ လုပ်ငေ်းခွင်တွင် 
လုပ်ကိုင်နေနသာ ဝေ်ထမ်း အားလုံးသည် ကျေ်းမာနရး
အာမခံ ရရှိခဲ့သည်။ TMH သည် ောမကျေ်း၊ ေျားော 
နေသူများအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ နရာဂါ စစ်နဆးပခင်းကို  
စီစဥ်နပးခ့ဲမပီး နရာဂါ ပုိးနတွ့ရိှသူများအား အသွားအလာ 
ကေ့်သတ်ထားရိှရေ် ဟုိတယ်၌ နေထုိင်နစခ့ဲသည်။ ထ့ုိနကကာင့် 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နဆးဘက်ဆိုင်ရာ ကုေ်ကျ 
စရိတ်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် ၃.၃ ဆ ပမင့်
တက်ခဲ့သည်။ သိုန့သာ် ဒါရိုက်တာအေွဲ့သည် TMH ရှိ 
ဝေ်ထမ်းများ၏ နဘးကင်းလုံမခုံနရးအတွက် အမမဲကူညီ
နထာက်ပ့ံခ့ဲသည်။ ထ့ုိနောက် လ့ူအရင်းအပမစ်ဆုိင်ရာအေွဲ့
သည်လည်း ကပ်နရာဂါကာလအတွင်း ချစ်ခင်ရသူများကုိ 
ဆုံရှုံးခဲ့ရသည့် ဝေ်ထမ်းများအား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီ
နထာက်ပံ့ရေ် ေည်းလမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာမေ်နေဂျာ
အသီးသီးနှင့် နဆွးနနွးခဲ့သည်။

ထ့ုိအပပင် ကုမ္ပဏီတွင်းဆက်သွယ်နဆာင်ရွက်နရးအတွက် 
တာဝေ်ယူထားနသာ အေဲွ့သည် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်နရာဂါနှင့် 
ပတ်သက်၍ ဝေ်ထမ်းများအနေပေင့် သတိရှိကကရေ်နှင့်  
ကူးစက်နုိင်နပခများကုိ တုေ့်ပပေ်ရမည့် ေည်းလမ်းများအား 
သိရှိနစရေ် ကမ္ဘာ့ကျေ်းမာနရး အေွဲ့ကဲ့သို ့စိတ်ချရသည့် 
သတင်းရင်းပမစ်များမှ အချက်အလက်များကို ပုံမှေ်နပး
ပိုခ့ဲ့သည်။

expenditures induced by preventing the 
COVID-19 pandemic. All the staff working on 
site were eligible for health insurance. TMH 
arranged COVID-19 testing for sick people: 
people positive had to stay in a hotel for  
quarantine purposes. As a result, medical  
expenditures rose 3.3 times in FY20/21  
compared to FY19/20. However, the Board  
always supported the safety of TMH’s employees. 
Likewise, the HR team also engaged various 
line managers to discuss how to support  
psychologically employees who lost loved ones 
during the pandemic.

Finally, our team responsible for internal  
communication shared regularly messages 
from reliable sources such as WHO on our  
internal communication platform to raise 
awareness and ensure that our staff knew 
how to respond to the threats related to the 
COVID-19 pandemic.

Every year, TMH celebrates its best employees 
during the staff party. Two categories are open: 

• For managers, the Executive Directors will  
 review their performance and assess how  
 they performed against their goals, how well  
 they are embedding TMH’s values, etc.  

• For other employees, each team is free to  
 nominate and vote for the candidate of their  
 choice. 

Our work requires expertise. Unfortunately, the 
challenges induced by the health and political 
crises hindered our ability to deliver training as 
we used to before. We trained fewer people 
(13% of our workforce for FY20/21 instead 
of 43% in FY19/20) and had to reduce the  
training hours received by each trainee on  
average from 5.5 hours of training in FY19/20 
to 0.7 in FY20/21. The only activity we  
maintained pertained to safety and technical 
expertise, and whenever doable, we opt for 
online training. 

At TMH, our first and foremost priority is to  
ensure the safety of all our employees. 

We recorded, unfortunately, one minor  
accident in FY20/21. One of our employees 
had an electrical shock when installing some  
fibre optics in Yangon. Our employee had to 
rest for two days, and TMH covered all the 
medical expenditures. 

Overall, our fatality rate slightly improved in 
FY20/21 to reach 1.6 accidents per 1,000,000 
hours worked compared to 1.7 in FY19/20. 

နှစ်စဥ်နှစ်တိုင်း TMH ကုမ္ပဏီသည် ဝေ်ထမ်းများ၏ 
နပျာ်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွင် အနကာင်းဆုံးဝေ်ထမ်းများအတွက် 
ဂုဏ်ပပု နပးနလ့ရှိသည်။ ထူးချွေ်ဝေ်ထမ်း အမျ ိုး
အစား ၂မျ ိုးရှိရာ -

• အမှုနဆာင် ဒါရိ ုက်တာများမှ  မေ်နေဂျာများ၏   
 စွမ်းနဆာင်ရည်များနှင့် ရည်မှေ်းချက်များအတွက်  
 နဆာင်ရွက်ချက်များ၊ ကုမ္ပဏီ၏ တေ်ေိုးများ အနပါ်  
 အကျ ိုးသက်နရာက်မှုများကို အကဲပေတ် သုံးသပ်နလ့  
 ရှိသည်။

• အပခားဝေ်ထမ်းများကုိ  အေဲ့ွတစ်ေဲ့ွစီမှ  နှစ်သက်ရာ တစ်ဦး 
 အား အမည်စာရင်း တင်သွင်းနစမပီး လွတ်လပ်စွာ  
 ဆန္ဒပပုပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

ကျွန်ုပ်တို ့၏အလုပ်သည် ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်သည်။ 
ကံမနကာင်းစွာပေင့် ကျေ်းမာ နရးနှင့် နိုင်ငံနရးဆိုင်ရာ 
အကျပ်အတည်းများနကကာင့် ပေစ်နပါ်လာနသာ စိေ်နခါ်မှု 
များသည် ယခင်ကကဲ့သို ့ သင်တေ်းနပးနိ ုင်စွမ်းကို 
အဟေ့်အတား ပေစ်နစခဲ့သည်။ သင်တေ်းတက်နရာက် 
ရသည့် ဦး နရကုိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဝေ်ထမ်းများ 
၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုေ်းမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၁၃ 
ရာခိုင်နှုေ်းအထိ နလော့ချခဲ့ရမပီး ဝေ်ထမ်းတစ်ဦးစီ၏ 
ပျမ်းမေသင်တေ်းချိေ်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် 
၅.၅ ောရီရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၀.၇ 
ောရီအထိ ရှိခဲ့သည်။ နဘးကင်းလုံမခုံနရးနှင့် ေည်းပညာ
ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်သက်နသာ ကိစ္စရပ်များကို
သာ သင်တေ်းများပိုခ့ျခဲ့ မပီး သာလွေ်သည့်အခွင့်အလမ်း
ရှိပါက အင်တာေက်မှ သင်တေ်းများကိုသာ နရွးချယ်
ပိုခ့ျခဲ့ပါသည်။

TMH ကုမ္ပဏီတွင် ဝေ်ထမ်းများအားလံုး၏လံုမခုံနရးသည် 
ကျွန်ုပ်တို၏့ ပထမ နှင့် အဓိကဦးစားနပးပေစ်သည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အနသးစား မနတာ်တဆမှု 
၁ ခု ရှ ိခဲ ့သည်။ ဝေ်ထမ်းတစ်ဦးသည် ရေ်ကုေ်မမို့တွင်  
ေိုက်ဘာ အင်တာေက်လိုင်း တပ်ဆင်နေစဥ် လေပ်စစ် 
ဓာတ်ကူးစက်ခံခ့ဲရကာ နှစ်ရက်ခေ့် အေားယူခ့ဲရမပီး အဆုိပါ 
ဝေ်ထမ်း၏ နဆးကုသစရိတ်များ ကို TMH ကုမ္ပဏီမှ 
ကျခံခဲ့သည်။

Fatality rate နခါ် အလုပ်ချိေ်ောရီ ၁ သေ်းတွင် ထိခိုက်မှု 
နှုေ်းမှာလည်း ယခင်နှစ်က ၁.၇ ရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် 
၁.၆ သိုန့ရာက်ရှိ၍ တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့သည်ကို နတွ့ရ
ပါသည်။

စွမ်းနဆာင်ရည်ကို ဂုဏ်ပပုချီးပမှင့်ပခင်း

ဝေ်ထမ်းများ၏ အလားအလာကို  
တိုးတက်နစပခင်း

နဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း နရးဆိုင်ရာ  
စွမ်းနဆာင်ရည်ကို နစာင့်ကကည့်ပခင်း

Rewarding performance

Developing the potential of our employees

Monitoring our performance on safety

Evaluation of our training efforts
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Evaluation of our safety performance

TMH  သည် ကိ ုဗစ ်-၁၉ ကပ်နရာဂါ 
ကာကွယ်ပခင်းနှင့် သက်ဆုိင်နသာ နဆးဘက် 
ဆုိင်ရာ ကုေ်ကျစရိတ်အားလံုးကုိ ကျခံခ့ဲ
သည်။ လုပ်ငေ်းခွင်တွင် လုပ်ကုိင်နေနသာ 
ဝေ်ထမ်းအားလံုးသည် ကျေ်းမာနရးအာမခံ 
ရရိှခ့ဲသည်။ 
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Society

TMH aims to be a responsible corporate citizen. We proudly assume our responsibility with the 
society: we are doing our best to minimise the impacts of our activities on the environment while 
supporting Myanmar’s economy.

TMH ကုမ္ပဏီသည် တာဝေ်ယူမှုရှိနသာ နကာ်ပိုရိတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ခုပေစ်ရေ် ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တိုအ့နေပေင့် 
ပပည်သူလူထုအတွက် တာဝေ်ယူမှု တာဝေ်ခံမှုရှိပခင်းဆိုသည်မှာ ပမေ်မာ့စီးပွားနရးကို ကူညီနထာက်ပံ့နပးမပီး 
ပတ်ဝေ်းကျင်အနပါ် လုပ်ငေ်းများ၏ သက်နရာက်မှုကိုလည်း တတ်နှိုင်သမေ နလော့ချနိုင်ပခင်းဟု ယူဆပါသည်။

TMH relies on various suppliers and service 
providers to deliver the projects to our clients. 

For all procurement of goods for our projects, 
we mostly source the products overseas.  
However, the current situation led us to  
reconsider and significantly reorganise our  
supply chain as it was impossible to import 
goods and services as before. Furthermore, 
to limit as much as possible non-critical  
expenditures, we lower our expenses from 
MMK 319 million in FY19/20 to MMK 120  
million in FY20/21. However, the share of  
expenditure on Myanmar suppliers went from 
61.2% to 95.1%: in short, we spent less, but 
the percentage of our spending on Myanmar  
companies increased significantly.

To ensure the quality of these suppliers’ work, 
our procurement team has defined a scorecard 
covering different dimensions such as their 
ability to deliver on time, quantity and quality. 
We also assess the quality of service. We  
monitor their overall performance at least 
twice per year. If areas of improvement are 
identified, we debrief them.  

TMH ကုမ္ပဏီသည် ဝယ်သူများ၏ စီမံကိေ်းများအတွက် 
နရာင်းသူများနှင့် ဝေ်နဆာင်မှု နပးအပ်သူများနပါ်တွင ်
မှီခိုနေသည်။

ကျွန် ုပ်တို ့၏ စီမံကိေ်းများအတွက် ထုတ်ကုေ်များ 
ဝယ်ယူရာတွင်  ကျွန်ုပ်တို ့သည် အများအားပေင့် နိုင်ငံ 
ရပ်ပခားမှ ကုေ်ပစ္စည်းများကို မှာယူနလ့ရှိသည်။ သိုန့သာ ်
ယခင်ကဲ့သို ့ ကုေ်ပစ္စည်းများနှင့် ဝေ်နဆာင်မှုများအား 
တင်သွင်းရေ် လက်ရှိအနပခအနေများအရ မပေစ်နိုင်နတာ့ 
သည့်အတွက် နထာက်ပံ့နရးလမ်းနကကာင်းကို ပပေ်လည ်
စဥ်းစားခ့ဲရသည်။ ထ့ုိအပပင် အ နရးကကီးနသာ ကိစ္စရပ်များ 
နပါ်တွင်သာ ဂရုတစုိက် သံုးစဲွခ့ဲနသာနကကာင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ 
အသုံးစရိတ်များသည် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်နငွ 
၃၁၉ သေ်းရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ်နငွ သေ်း ၁၂၀ သို ့
နလျာ့ကျခဲ့ပါသည်။ သိုန့သာ် ပမေ်မာနိုင်ငံရှိ ကုေ်ပစ္စည်း 
တင်သွင်းသူများထံမှ အသုံးစရိတ်သည် ယခင်နှစ်က 
၆၁.၂ရာခုိင်နှုေ်း ရိှခ့ဲရာမှ ယခုနှစ်တွင် ၉၅.၁ ရာခုိင်နှုေ်းသ့ုိ 
ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ အနှစ်ချုပ်အားပေင့် ကျွန်ုပ်တို၏့ 
အသုံးစရိတ်များကို ပမာဏ တခုအထိ နလော့ချခဲ ့ မပီး 
ပမေ်မာကုမ္ပဏီများထံ၌ ၀ယ်ယူမှုရာခိုင်နှုေ်း သိသာစွာ 
တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

Suppliers များ၏ အရည်အနသွးကို ထိေ်းသိမ်းနိုင်ရေ် 
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝယ်ယူနရးအေဲွ့သည် အရည်အနသွးပပည့်ဝ 
နသာ ပစ္စည်းများကို လိုအပ်နသာ အနရအတွက်အတိုင်း 
အချိေ်မီ နပးပ့ုိနုိင်ရေ် ရှုနထာင့်မျ ိုးစံုပါ၀င်သည့် scorecard 

တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် ဝေ်နဆာင်မှု 
အရည်အနသွးများကိုလည်း အကဲပေတ် စစ်နဆးနလ့ရှ ိ
သည်။ နရာင်းသူများ၏ စွမ်းနဆာင်ရည်ကို တစ်နှစ်လေင ်
အေည်းဆု ံး ၂ ကကိမ် နစာင့ ် ကကည့ ် မပ ီး တိ ုးတက်ရေ် 
လုိအပ်နသာ အချက်များ ရိှပါက ထပ်မံရှင်းပပနပးပါသည်။

နထာက်ပံ့နရးဆိုင်ရာ စီမံခေ့်ခွဲမှု Supply chain management

The tax paid dropped significantly from MMK 
443 million in FY19/20 to reach MMK 170  
million in FY20/21. As TMH’s did not generate 
any profits last year, the Company will not pay 
any corporate income tax. 88% of the tax paid 
are the results of the commercial tax, paid by 
our clients, which our Company has to pay to 
the tax department. We also decided to pay 
the Personal Income Tax for our staff to secure 
their safety and ensure that they can access 
their social rights. 

As a telecom company, our direct environmental 
impacts are limited. 

Regarding waste, as we were working more 
from home, our activities generated less waste 
(298 kg) in FY20/21 compared to FY19/20 
(375%). 

For the first time, our admin team managed to 
consolidate all the energy necessary to power 
our operations: we estimate that we consumed 
17,862 MWh, of which 99% is used when we 
refill the generators of the telecom towers 
during the maintenance. 

Likewise, we managed to refine the analysis 
of our carbon footprint: our operations  
emitted 5,105 tonnes of carbon dioxide  
equivalent (CO2e - scope 1, 2 and 3). Scope 1 
comprises the emissions of the assets we own 
and use to operate our activities, while scope 
2 includes the electricity emissions consumed 
for our operations. Scope 3 pertains to the 
emissions induced by our operations across 
our value chain. 99% of our emissions are the 
consequences of the generators we maintain 
and which are owned by our clients. 

အခွေ်ထမ်းနဆာင်မှုသည် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင် 
နငွကျပ် ၄၄၃ သေ်းရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် 
နငွကျပ် သေ်း ၁၇၀ သို ့နလျာ့ကျခဲ့သည်။ ယခင်နှစ်က 
အပမတ်နငွမရရိှခ့ဲနသာနကကာင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် မည်သည့် 
ကုမ္ပဏီဝင်နငွခွေ်ကုိမေ မနဆာင်ရပါ။ အခွေ်ထမ်းနဆာင်မှု 
၏ ၈၈ ရာခုိင်နှုေ်းသည် ဝယ်ယူသံုးစဲွသူများထံမှ ကုေ်သွယ်ခွေ် 
နပးနဆာင်မှုအား ကျွနု်ပ်တ့ုိမှတဆင့် အခွေ် ကကီးကကပ်နရး 
ဌာေသို ့ နပးနဆာင်ခဲ့ ပခင်းသာပေစ်သည်။ ထို ့နောက် 
ကျွန် ုပ်တို ့ဝေ်ထမ်းများ၏ နဘးကင်းလုံမခုံနရးနှင့ ်
အခွင့ ်အနရးများ မဆုံးရှု ံးနစနရးအတွက် ၎င်းတို ့၏ 
ဝင်နငွခွေ်အား ထမ်းနဆာင်ရေ် ဆုံးပေတ်ခဲ့သည်။

ဆက်သွယ်နရးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေပေင့် ကျွနု်ပ်တိုထ့ံမှ 
သဘာဝ ပတ်ဝေ်းကျင်ဆုိင်ရာ တုိက်ရုိက်သက်နရာက်မှုများ 
သည် များစွာ မရှိလှပါ။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နေအိမ်မှအလုပ်လုပ်ပခင်းကုိ 
ပိုမိုကျင့်သုံးလာကကနသာနကကာင့် လုပ်ငေ်းများမှ စွေ့်ပစ်
ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုသည် ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဥ်လေင် 
၂၉၈ ကီလိုဂရမ် (၃၇၅ ရာခိုင်နှုေ်း) ထိ နလျာ့ကျခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအေွဲ့သည် ယခုနှစ်တွင် ပထမ
ဆုံး အနေပေင့် ကျွန်ုပ်တို ့လုပ်ငေ်းအားလုံး၌ သုံးစွဲလျက်
ရှိနသာ စွမ်းအင်ပမာဏကို တိုင်းတာနိုင်ခဲ့ မပီး ၁၇,၈၆၂ 
မီဂါဝပ် ရှိသည်ဟု ခေ့်မှေ်းရသည်။ ၎င်းပမာဏ၏ ၉၉ 
ရာခိုင်နှုေ်းကို ပပုပပင်ထိေ်း သိမ်းနရး လုပ်ငေ်းများအား 
နဆာင်ရွက်ရာ၌ ဆက်သွယ်နရး တာဝါတိုင်များ၏ 
မီးစက်များအတွက် အသုံးပပုခဲ့ ပခင်း ပေစ်သည်။

ထိုေ့ည်းတူ ကျွန်ုပ်တို၏့ ကာဗွေ်ထုတ်လွှတ်မှု တွက်ချက် 
စစ်နဆးပခင်းစေစ်ကို ပပေ်လည် မွမ်းမံပပင်ဆင်ခဲ ့ မပီး 
ကျွန်ုပ်တို၏့ လုပ်ငေ်းများမှ ကာဗွေ်ဒိုင်နအာက်ဆိုဒ်နှင့် 
ညီမေနသာ တေ်ချိေ် ၅,၁၀၅ တေ် ထုတ်လွှတ်ခဲ့နကကာင်း 
တိုင်းတာချက်များအရ သိရသည်။ ကာဗွေ်ထုတ်လွှတ်မှု 
တိုင်းတာရာတွင် scope ၁, ၂, ၃ ဟူ၍ သုံးမျ ိုးရှိသည်။ 
Scope ၁ သည် ကျွန်ုပ်တိုပ့ိုင်ဆိုင်နသာ ပစ္စည်းများနှင့် 
လုပ်ငေ်းလည်ပတ်မှုများမှ တုိက်ရုိက် ထုတ်လွှတ်မှုပေစ်မပီး 
Scope ၂ သည် လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်ရေ်အတွက် 
လေပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲရာမှ ထုတ်လွှတ်မှု ပေစ်သည်။ 
Scope ၃ သည် ကျွန်ုပ်တို၏့ လုပ်ငေ်းစဥ် လည်ပတ်မှု 
တနလောက်တွင် ပါဝင်နသာ အပခားနသာ ထုတ်လွှတ်မှုများ 
ပေစ်သည်။ အဆိုပါ ထုတ်လွှတ်မှုများ၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုေ်း
သည် ကျွန်ုပ်တို ့မှ ပပု ပပင်ထိေ်းသိမ်းနပးလျက်ရှိသည့် 
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝယ်ယူသံုးစဲွသူများ ပုိင်ဆုိင်နသာ မီးစက်များ
မှ ပေစ်သည်။

အခွေ်နငွထမ်းနဆာင်ပခင်း

ကျွန်ုပ်တို ့၏ သဘာဝပတ်ဝေ်းကျင်ဆိုင်ရာ 
သက်နရာက်မှုများကို စီမံခေ့်ခွဲပခင်း

Our fiscal contribution

Managing our environmental impacts

Breakdown of our  
energy consumption

Diesel
Electricity
Petrol

Our GHG emissions

Scope3
Scope 2
Scope 1

Suppliersများ၏ အရည်အနသွးကုိ ထိေ်းသိမ်း
နုိင်ရေ် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ဝယ်ယူနရးအေဲွ့သည် 
အရည်အနသွးပပည့်ဝနသာ ပစ္စည်းများကုိ 
လုိအပ်နသာ အနရအတွက်အတိုင်းအချိေ်မီ 
နပးပိုနုိ့င်ရေ် ရှုနထာင့်မျ ိုးစံုပါ၀င်သည့်  
scorecard တစ်ခုကုိ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ”

“
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KPIs Unit FY 20/21 SDG UNGC GRI
BTS
Number of clients Number 3 8 - 102-6

Number of BTS maintained by TMH Number 939 8 - 102-6

Number of people connected to the  
mobile network

Number 495,792 8 - 102-6

Number of people connected to high-
speed mobile network

Number 140,850 8 - 102-6

Number of performance issues/ 
service disruptions

% < 1% 8 - 102-6

Customer satisfaction rate % > 99% 8 - 102-44

Number of awards Number 4 8 -

Fibre
Number of clients Number 40,850 8 - 102-6

Optical fibre installed km 61 8 - 102-6

Data capacity Gbps 50 8 - 102-6

Customer satisfaction rate % > 95% 8 - 102-44

Mobile
Cards produced Number 22,899,500 8 - 102-6

KPIs Unit FY 20/21 SDG UNGC GRI
Compliance
Total number of complaints/ 
breaches related to ethics

Number 0 16 6, 10 205-3

Transparency

Ranking in Pwint Thit Sa 2020 Number 9 16 10 -

Board
Number of Directors certified by the MIOD Number 3 16 10 -

Number of BOD Members trained Number 0 4, 8 6 404-2

Non-financial reporting
Business

Governance

KPIs Unit FY 20/21 SDG UNGC GRI
Headcount
Total number of people working on 
30/09/2021 Number 288 8 6 102-7

Number of female employees Number 79 5, 8 6 405-1

Number of engineers/managers Number 145 5, 8 6 102-8

• Number of females Number 18 5, 8 6 102-8

• Number of males Number 127 5, 8 6 102-8

Number of staff/supervisors Number 67 5, 8 6 102-8

• Number of females Number 39 5, 8 6 102-8

• Number of males Number 28 5, 8 6 102-8

People

KPIs Unit FY 20/21 SDG UNGC GRI
Number of workers/employees Number 72 5, 8 6 102-8

• Number of females Number 22 5, 8 6 102-8

• Number of males Number 50 5, 8 6 102-8

Employee Engagement
Absenteeism rate % 5% 8 6

Turnover rate % 9% 5, 8 6 401-1

Average length of service Years 3.3 8 401-1

Health and Safety
Number of accidents Number 1 8 6 403-9

Frequency rate
accident / 
million of 
working hours

1,65 8 6 403-9

Number of fatal accidents Number 0 8 6 403-9

Fatality rate
fatality / 
million of 
working hours

0,00 8 6 403-9

Training
Total number of training hours Hours 215 4, 8 6 404-1

Total number of people who received at 
least one training Number 37 4, 8 6 404-2

% of people trained % 12.8% 4, 8 6 404-3

Average hours of training per trainee Hours 0.7 4, 8 6 404-1

Career Development
Total number of people hired Number 13 5, 8 6 401-1

• Number of females Number 5 5, 8 6 401-1

• Number of males Number 8 5, 8 6 401-1

Total number of people promoted Number 2 5, 8 6 404-3

KPIs Unit FY 20/21 SDG UNGC GRI
Energy 
Total electricity consumption MWh 17,862 12, 13 7, 8 302-1

Carbon
Carbon emission tonne CO2 eq 5.105 13 7, 8 305-2

Water
Water consumed Cubic meter 10.5 6 7, 8 303-1

Waste
Waste produced Kg 298 13 7, 8 306-2

KPIs Unit FY 20/21 SDG UNGC GRI
Tax 
Total amount of tax contributed million MMK 170 16 - 207-4

Philanthropic Activities 
Total amount of donation million MMK 3 9 - 203-1

Environment

Society
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Financial Report

TMH Telecom Public Company Limited
Financial Statements
30th September, 2021

Currency – Myanmar Kyats

Statement of Management’s Responsibility

Statement of Auditor’s Report

Financial Statements: 

• Statement of Financial Position as at 30th September, 2021
• Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income   
 for the Year Ended 30th September, 2021
• Statement of Changes in Equity for the Year Ended 30th  

 September, 2021
• Statement of Cash Flows for the Year Ended 30th September,   
 2021
• Notes to the Financial Statements
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Statement of Management’s Responsibility Statement of Auditor’s Report
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Financial Statements: 

Statement of Financial Position as at 30th September, 2021
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Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  

for the year Ended 30th September, 2021
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Statement of Cash Flows 

for the year Ended 30th September, 2021
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Notes to the Financial Statements
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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

ဆက်သွယ်ရေ် (Contact) : 

T E L E C O M


