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TMH Telecom Public Company Limited ၏ ၂၀၂၂ ခနုစှ် စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်န ေ့တင်ွ က ်ုဆ ုုံးသည ် 

 (၂၀၂၂-၂၃)ခနုစ်ှ ဘဏ္ဍာနစ်ှဝက်အန ေါ် စမီ ခ ေ့်ခွွဲနရုံးအဖွွဲွဲ့၏နဆုွံးနနုွံးချက်နငှ ် နလ လာသ ုုံးသ ်ချကက်  ု

ထတု်ပ  ်န ကပငာပခင်ုံး 

နအာက်နဖာ်ပ  ါ သ ုုံးသ ်ချကမ်ျာုံးသည် TMH Telecom Public Company Limited ၏ ၂၀၂၂ခုနှစ ်

စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရကန် ေ့တွင် ကု ်ဆ ုုံးသည  ် (၂၀၂၂-၂၃) နှစ်ဝက ် ဘဏ္ဍာနှစအ်တွက် ကုမပဏီ၏ 

ဘဏ္ဍာနရုံးရငှ်ုံးတမ်ုံးန ါင်ုံးချျု ်က ု အနပခခ ထာုံးနသာ သ ုုံးသ ်ထုတ်ပ  ်ချက် ပဖစသ်ပဖင ် ထ ုဘဏ္ဍာနရုံးရငှ်ုံးတမ်ုံး 

မျာုံးနှင ်အတယူှဉတ်ွွဲ၍ ဖတ်ရှုန ုင် ါသည်။ 

နငနွ ကုံးနဖာ်ပ ချက်အာုံးလ ုုံးက ု ပမ မ်ာကျ ်နငွပဖင ် နဖာ်ပ ထာုံး ါသည်။ 

အနစှ်ချျု ်တင်ပ ချက်မျာုံး 

ကမုပဏ၏ီ ဝင်နငရွင်ှုံးတမ်ုံး အကျဉ်ုံးချျု ်နဖာ်ပ ချက်(ကျ ်နထာင်န ါင်ုံး) 

 For the six months 

period ended 

Sep 30,2022 

(Ks’000) 

 

For the six months 

period ended 

Sep 30,2021 

(Ks’000) 

 

 
 
 

%Change 

Revenue 1,714,152 1,437,204 19% 

Cost of Goods Sold (864,402) (1,400,292) -38% 

Gross Profit 849,750 36,912  

Other Income 215,581 97,301 122% 

Expenses (1,169,241) (754,951) 55% 

Profit/ (Loss) before Tax (103,911) (620,739) -83% 

Other Comprehensive Income for the Year 

Fair value adjustment of Investments 
 

17,325 (5,775)  

Total Comprehensive Income for the Year 
 

(86,586) (626,514) -86% 
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၂၀၂၂ခုနှစ ် စကတ်ငဘ်ာလ (၃၀)ရကန် ေ့တွင် ကု ဆ် ုုံးနသာ ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ွင် ကုမပဏီ၏ ဝင်နငွသည် 

ကျ ်နင(ွ၁.၇)ဘီလီယ  ရရှ ခွဲ ပ ုီံး၊ ၂၀၂၁ခုနစှ် စကတ်င်ဘာလ (၃၀)ရကန် ေ့တွင ် ကု ်ဆ ုုံးနသာ ယခင် 

ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်နငှ ်န ှုင်ုံးယှဉ ်ါက (၁၉) ရာခ ငု်နှု ်ုံး ပမင ်တကလ်ာသည်က ု နတွွဲ့ရှ ရ ါသည်။ 

နအာက်နဖာ်ပ  ါ ဇယာုံးတငွ် (၂၀၂၂-၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်ရှ  ဝင်နငွမျာုံးက  ုအနသုံးစ တ် နဖာ်ပ ထာုံး ါသည်။ 

 For the six months 

period ended 

Sep 30,2022 

(Ks’000) 

 

For the six months 

period ended 

Sep 30,2021 

(Ks’000) 

 IFM Project 957,745 960,092 

Fiber Project 2,019  

Mobile Project 575,562 317,441 

Other Project 178,825 159,671 

 1,714,151 1,437,204 

 

ကုမပဏီ၏ အနရာင်ုံးအသ ုုံးစရ တ်သည် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ွင် ကျ ်နင(ွ၁.၄)ဘီလီယ ရှ ခွဲ ရာ 

ယခုနစှ်ဝကတ်ငွ် ကျ ်နငွ(၀.၉)ဘီလီယ ရှ ခွဲ ပ ီုံး ယခင်နှစဝ်ကထ်က်(၃၈)ရာခ ငု်နှု ်ုံး နလျာ ချသ ုုံးစွွဲန ုင ် ခွဲ  ါသည်။ 

ကုမပဏီ၏ အ ကမု်ံးအပမတ်ရရှ မှုသည် ယခင်နှစ်ဝကတ်ငွ် ကျ ်နင(ွ၀.၀၄)ဘီလီယ ရရှ ခွဲ ပ ီုံး ယခုဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ွင် 

ကျ ်နင(ွ၀.၈)ဘီလီယ သ ုေ့ တ ုုံးတက်လာခွဲ  ါသည်။ မ ုဘ ုင်ုံးစီမ က  ု်ံးလု ်င ်ုံးနှင ် စ ်လျဉ်ုံး၍ ရရှ လာသည ် 

ဝင်နငွန ကာင ် ကုမပဏီ၏ အပခာုံးဝငန်ငွသည ် ကျ ်နင(ွ၀.၂)ဘီလီယ  သ ုေ့ တ ုုံးလာခွဲ  ါသည်။ 

ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ငွ် အရ ှုုံး ကျ ်နငွ (၀.၆) ဘီလီယ  န ေါ်န ါက်ခွဲ နသာလ်ည်ုံး ယခု(၂၀၂၂-၂၃) 

ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ွင် အရ ှုုံးကျ ်နငွ (၀.၁)ဘီလီယ သာန ေါ်န ါက်ခွဲ ပခင်ုံးန ကာင ် အရ ှုုံး ကျ ်နငွ (၀.၅) ဘီလီယ  

သက်သာသွာုံးသပဖင ် (၈3)ရာခ ငု်နှု ်ုံး နလျာ  ည်ုံးသွာုံးသညက် ုနတွွဲ့ရှ ရ ါသည်။ 

ရင်ုံးနှီုံးပမြှ ်နှ မှုတ ်ဖ ုုံးက ု သတမှ်တ်ရာတွင် ကုမပဏီမှ First Myanmar Investment Co.,Ltd (FMI)တွင် 

ဝယယ်ူထာုံးနသာ အစုရှယယ်ာမျာုံးက ု ယခုဘဏ္ဍာနရုံးနှစ်ဝက် စာရင်ုံး  တ်ချ   ်ရှ  အစုရယှယ်ာ န ုံးကွကတ်ငွ် 

နဖာ်ပ ထာုံးသည ် န ုံးနှု ်ုံးနှင အ်ညီ တ ်ဖ ုုံးပ  လ်ည် သတမှ်တ်ထာုံးပခင်ုံး ပဖစ ်ါသည်။ 
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ကုမပဏီ၏ လက်ကျ ရ်ငှ်ုံးတမ်ုံး အကျဉ်ုံးချျု ်နဖာ်ပ ချက(်ကျ ်နထာငန် ါင်ုံး) 

 

 As at Sep 30,2022 

(Ks’000) 

 

As at Mar 31,2022 

(Ks’000) 
% Change 

Assets 

Non-Current Assets 2,417,763 3,034,707 -20% 

Current Assets 12,894,867 13,174,543 -2% 

Total Assets 15,312,629 16,209,250 -6% 

Equity and liabilities 

Equity 13,582,290 14,017,482 -3% 

Current Liabilities 1,730,340 2,191,768 -21% 

Total Equity and liabilities 15,312,629 16,209,250 -6% 
ယခင် ကာလတွင်  ကက ျုတင်န ုံးနချထာုံးနသာ အခွ အ်ခမျာုံးသည် ယခနုှစ်တငွ် န ုံးနချပ ီုံးပဖစသ်ည  ်

အတွကန် ကာင  ်လကင်င်ုံးရ  ငု်ခွင ်သည ်၂၀၂၂ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ (၃၀)ရကန် ေ့တငွ ်ကု ်ဆ ုုံးနသာ (၂၀၂၂-၂၃) 

ဘဏ္ဍာနရုံးနှစ်ဝက်တငွ် ကျ ်နငွ (၁၂.၉)ဘီလီယ  ရှ ခွဲ ပ ီုံး ယခင် ဘဏ္ဍာနရုံးနှစ်ဝက်ရှ  (၁၃.၁)ဘီလီယ ရှ ခွဲ သပဖင ် 

(၂)ရာခ ငု်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲ  ါသည်။  ကုမပဏီ၏ အစုစ ်ကုမပဏီတစ်ခပုဖစန်သာ Myanmar GT Broadband Co.,Ltd 

မှ အရ ှုုံးအပမတ်က  ု အစုစ ်ခွွဲနဝမှု အချ  ျုုံးအစာုံးအတ ငု်ုံး ထည ်သွင်ုံးထာုံးမှုန ကာင ် လက်ငင်ုံးမဟုတန်သာ 

ရ  ုင်ခွင ်သည် (၂၀၂၂-၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ွင် (၂၀)ရာခ ငု်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲ  ါသည်။ 

န ုံးနဆာင်ရ က်ျ ်ရှ နသာ အခွ ်အခမျာုံးနငှ ် စီမ က  ု်ံးလု ်င ်ုံးမျာုံး ပ ုီံးစီုံးသည ်အချ   ်တွင် ဝငန်ငွအပဖစ် 

နပ ာင်ုံးလွဲစာရင်ုံးသွင်ုံးရမည  ် ကက ျုတင်ရနငွမျာုံးသည ် ယခု၂၀၂၂ခနုှစ် စကတ်င်ဘာလ (၃၀)ရကန် ေ့တွင် 

ကု ်ဆ ုုံးနသာ (၂၀၂၂-၂၃) ဘဏ္ဍာနရုံးနှစ်ဝကတ်ငွ် န ုံးနချပ ီုံးပဖစသ်ည ်အတွက ် ယခင်ဘဏ္ဍာနရုံးနှစ်ထက ်

(၂၁)ရာခ ငု်နှု ်ုံး နလျာ  ည်ုံးခွဲ ပခင်ုံးပဖစ် ါသည်။ 

သ ုုံးသ ်ချကန်ငှ ် အလာုံးအလာ 

ကုမပဏီ၏ စီမ ခ ေ့်ခွွဲနရုံးအဖွွဲွဲ့မ ှတင်ပ လ ုသည်မှာ ကုမပဏီသည် ယခင်  ဘဏ္ဍာနရုံးကာလနှင ် န ှုင်ုံးယှဉ ်ါက  

ဝင်နငွသည ် (19) ရာခ ုင်နှု ်ုံးတ ုုံးတက်လာပခင်ုံး ၊ အနရာင်ုံးစရ တ် ၃၈ရာခ ငု်နှု ်ုံးကျဆင်ုံးသွာုံးပခင်ုံး နှင ် အပခာုံးနသာ 

ဝင်နငွနဖာ်ပ ချကတ်ွင ် ၁၂၂ ရာခ ငု်နှု ်ုံးတ ုုံးလာပခင်ုံးမျာုံး၊(၃၀-၁၂-၂၀၂၁)ရကန် ေ့တွင် ကု ်ဆ ုုံးသည ် 

ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ွင် အရ ှုုံး ကျ ်နငွ (၀.၆)ဘီလီယ ရှ ရာမှာ ယခု (၃၀-၉-၂၀၂၂)တွင် ကု ်ဆ ုုံးသည  ်

ဘဏ္ဍာနှစ်ဝကတ်ွင် အရ ှုုံး ကျ ်နငွ (၀.၁) ဘီလီယ  သာရှ သပဖင ် ဘဏ္ဍာနှစ်ဝက် (၂)ခကု  ု  န ှုင်ုံးယှဉ ်ါက အရ ှုုံး(Net 
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Loss)သည် 83% အထ  သ သ သာသာနလျာ  ည်ုံးလာပခငု်ံး စသည ် အလာုံးအလာနကာင်ုံးမွ ်နသာ အချက်မျာုံးက  ု

နတွွဲ့ပမင်ရ ါ သည်။  

ပမ မ်ာန ုငင် သည ် ကမ္ာ န ုင်င မျာုံးကွဲ သ ုေ့ င် က ုဗစ ် ၁၉ က ်နရာဂါ၏ ရ ုကခ်တ်မှုက ု 

ပ င်ုံးထ ်စွာခ ခွဲ ရသည ်အပ င ် ယခုလက်ရှ  ပမ မ်ာန ငု်င တွင် ပဖစန် ေါ်န နသာ အနပခအန အရ ်ရ ်တ ုေ့န ကာင ်  

ကုမပဏီ၏ စီမ က  ု်ံးလု ်င ်ုံးအချ  ျုွဲ့မှာ နဆာင်ရွကရ်  ် အခကအ်ခွဲမျာုံးနငှ  ် ရင်ဆ ုင်ကက ျုနတွွဲ့ခွဲ ရပ ီုံး  

ကာလအတ ် ကာရ ်ဆ ုင်ုံးထာုံးခွဲ ရ ါသည်။ ထ ုသ ုေ့နသာ အနပခအန မျာုံး ကာုံးမှ င် ကုမပဏီ၏ 

စီမ ခ ေ့်ခွွဲနရုံးအဖွွဲွဲ့သည် လု ်င ်ုံးဆ ုင်ရာ မဟာဗျျူဟာ အသစ်မျာုံး ပ  လ်ည်ချမှတ်ပခင်ုံးနငှ ် န ုံးကွကအ်သစ်မျာုံးက ု 

ရာှနဖွပခင်ုံးမျာုံး ပ ျုလု ်ခွဲ  ါသည်။  

စီမ ခ ေ့်ခွွဲနရုံးအဖွွဲွဲ့သည် ကမုပဏီ၏ နမ ာ်မှ ်ုံးချက် ရည်မှ ်ုံးချက်မျာုံး နငှ ် အညီ နရရှည် 

အကျ ျုုံးရလဒန်ကာင်ုံးမွ န်စမှုက ု ဦုံးတညန်ဆာင်ရွကပ်ခင်ုံး၊  ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံး၏ အရည်အချင်ုံးမျာုံးက  ု

ပမြှင ်တင်န ုံးပခင်ုံးမျာုံး၊ ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံးနှင ် ီုံးက ်စွာ  ူုံးန ါငု်ံးနဆာင်ရကွ်ပခင်ုံးပဖင ် ကုမပဏီ၏ အကျ ျုုံးစုီံး ွာုံးအန ေါ် 

နရရှည ်တ ုုံးပမြှင ်လာနစရ ် နဆာင်ရွကလ်ျက်ရှ  ါသည်။  

 

ဒါရ ုကတ်ာအဖွွဲွဲ့၏ အမ  ေ့်အရ 

 

ဦုံးသီဟလွင ်

အု ်ချျု ်မှုဒါရ ုကတ်ာ 

၂၀၂၂ခုနှစ ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၃၀)ရက။် 
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Management Discussion and Analysis of TMH Telecom Public Company Limited for the 

six-months period ended on 30th September 2022. 

The following Management Discussion and Analysis (“MD&A”) is based on the 

Financial Statements of TMH Telecom Public Company Limited for the six months period ended 

on 30th September 2022, FY (2022-2023) and should be read in conjunction with those Financial 

Statements.  

All currency amounts in the MD&A are expressed in Myanmar Kyats unless otherwise 

specified. 

Results Summary 

Summary of Income Statement (All amount in K’000) 

 For the six months 

period ended 

Sep 30,2022 

(Ks’000) 

 

For the six months 

period ended 

Sep 30,2021 

(Ks’000) 

 

 
 

%Change 

Revenue 1,714,152 1,437,204 19% 

Cost of Goods Sold (864,402) (1,400,292) -38% 

Gross Profit 849,750 36,912  

Other Income 215,581 97,301 122% 

Expenses (1,169,241) (754,951) 55% 

Profit/ (Loss) before Tax (103,911) (620,739) -83% 

Other Comprehensive Income for the Year 

Fair value adjustment of Investments 
 

17,325 (5,775)  

Total Comprehensive Income for the Year 
 

(86,586) (626,514) -86% 
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The revenue in half of the fiscal year FY (2022-2023) which ended on 30th September 

2022 was MMK 1.7 billion and it increased significantly which was 19% greater than compared 

to the previous half of the fiscal year FY (2020-2021). 

The following figures are shown the details of revenue segments of the TMH. 

 For the six months 

period ended 

Sep 30,2022 

(Ks’000) 

 

For the six months 

period ended 

Sep 30,2021 

(Ks’000) 

 IFM Project 957,745 960,092 

Fiber Project 2,019  

Mobile Project 575,562 317,441 

Other Project 178,825 159,671 
 1,714,151 1,437,204 
 

The cost of goods sold has decreased by 38% from MMK 1.4 billion in HY 2020- 2021 

to 0.9 billion in HY 2022-2023. The total gross profit was increased from MMK 0.04 billion to 

MMK 0.8 billion respectively. Due to the incentive from Mobile project, other income was 

increased to MMK 0.2 billion in HY 2022-2023. The loss amount occurred MMK 0.1 billion in 

HY 2022-2023 compared to MMK 0.6 billion in HY 2020-2021.This was less than MMK 0.5 

billion and has decreased by 83% in HY 2022-23. 

The fair value adjustment of MMK 0.01 was mainly due to the increased market value in 

First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI) which was the quoted price ended on 30 September, 

2022. 

Summary of Balance Sheet (All Amounts in MMK’000) 

 As at Sep 30,2022 

(Ks’000) 

 

As at Mar 31,2022 

(Ks’000) 
% Change 

Assets 

Non-Current Assets 2,417,763 3,034,707 -20% 

Current Assets 12,894,867 13,174,543 -2% 

Total Assets 15,312,629 16,209,250 -6% 

Equity and liabilities 

Equity 13,582,290 14,017,482 -3% 

Current Liabilities 1,730,340 2,191,768 -21% 

Total Equity and liabilities 15,312,629 16,209,250 -6% 
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The current assets decreased slightly from MMK 13.1 billion as at 31 March, 2022 to 

MMK 12.9 billion as at 30 September, 2022. The main reason was decreased in lower prepaid 

income and commercial tax amount. The non-current assets decreased by 20% in FY (2022-

2023). This was mainly due to the share of profit of Associates from Myanmar GT Broadband 

Company Limited. 

The current liabilities decreased by 21% from MMK 2.1 billion as at 31 March, 2022 as 

compared to MMK 1.7 billion as at 30 September, 2022 which was mainly due to a decrease in 

the settlement of tax payable in previous fiscal year and the advance received from customers as 

at 31 March, 2022 which amounts has already recognized as revenue in half of the fiscal year FY 

(2022-2023) which ended on 30th September 2022. 

Review and Going Forward 

The management of the company would like to report that in this half of the fiscal year 

(FY 2022 - 2023) , the financial results shown good potential such as the revenue of the company 

has increased 19%, the cost of goods sold has decreased 38%, other incomes has increased 122% 

and the loss significantly decreased 83%from MMK 0.6 billion to MMK 0.1 billion compared to 

the previous half of the fiscal year FY (2021-2022).  

Myanmar, like other countries in the world, has been severely affected by the Covid -19 

pandemic, and due to the current situation in Myanmar, some of the company’s projects were 

facing a lot of difficulties and were suspended for a long time. Even though in such situations, 

the management of the company is trying to build the new business strategies and searching the 

new Market for the opportunities. 

In accordance with   the company’s mission and vision, the management of the company 

is focusing on the long term benefits by upgrading the qualities of employees and working 

closely with all the stakeholders to seize the best benefits in the long run.  

By Order of the Board, 

 

Thiha Lwin 

Managing Director 

30th December, 2022. 

 


