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TMH Telecom Public Company Limited ၏ ၂၀၁၉-၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးစာရင္းရွငး္ တမ္းအေပၚ
စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြြဲ ရးအဖြ႔၏
ြဲ ေဆြးေုႏြးခ်က္ုႏွင့ေ
္ လ့လာသးံ သပ္ခ်က္မ်ားက ထတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္TMH Telecom Public Company Limited ၏ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာ(၃၀)ရက္ေန႔တြငက
္ န္ဆးံ သည့္

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘ႑ာေရးုႏွစ္အတြက္

ကမၸဏီ၏

ဘ႑ာေရး

ရွငး္ တမ္းမ်ားက အေျခခံထားေသာ သံးသပ္ထတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ထဘ႑ာေရးရွငး္ တမ္းမ်ား ုႏွင့္ အတူ
ယွဥ္တ၍
ြြဲ ဖတ္ရုႏ
ရ င္ပါသည္။ ေငြေၾကးေဖာ္ျပခ်က္အားလးံ သည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာနင္င၏
ံ
ေျပာင္းလြဲခြဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ဘ႑ာေရးုႏွစအ
္ ားေအာက္တဘာလ ၁က
ကမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးုႏွစ္ကလည္း

ရက္ေန႔မွ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

ဧျပီလ

(၀၁)ရက္

၃၀က
မွ

သ

၂၀၁၉ခနွစ၊္

စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ထ (၆)လတာကာလက (၂၀၁၉) ဘ႑ာေရးုႏွစအ
္ ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ခပ
ြဲ့ ါသည္။ယခုႏွစ္
(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးုႏွစ္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တဘာလ (၀၁) ရက္ မွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)
ရက္ေန႔

ထ

(၁၂)လတာကာလက

ကယ္စားျပဳပါသည္။

ုႏရင္းယွဥရ
္ ာတြင္ ဘ႑ာေရးုႏွစ(္ ၂)ခ၏ ကြာျခားခ်က္မွာ

ထ႔ေၾကာင့္

ဘ႑ာေရးုႏွစ္ုႏွစခ
္ ၏

ရလဒ္မ်ားက

၆ လ တာကာလ ုႏွင့္ ၁ နွစ္ တာကာလ ျဖစ္သည္က

သတျပဳရန္ လအပ္ပါသည္။
အုႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္မ်ား
ကမၸဏီ၏၀င္ေငြရွငး္ တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ က်ပ္ေထာင္ေပါင္းက

Revenue
Cost of Goods Sold
Gross Profit
Other Income
Expense
Profit Before Tax

FY 2019-20

FY 2019

Ks’ 000

Ks’ 000

%
Change

5,628,880

2,968,196

89.6%

(3,166,327)

(1,501,064)

2,462,553

1,467,132

67.8%

330,327

288,572

14.5%

(2,118,817)

(1,359,854)

55.8%

674,064

395,849

70.3%

110.9%
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(134,813)

(79,169)

70.3%

Net Profit After Tax

539,251

316,679

70.3%

Fair value adjustment of Investments

(17,325)

32,340

Total Comprehensive Income

521,926

349,019

49.5%

42

25

70.3%

Basic EPS (MMK)

-153.6%

ယခုႏွစ္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ေအာက္တဘာ ၂၀၁၉- စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀က ၏ ၀င္ေငြသည္
က်ပ္(၅.၆)ဘီလီယံ ရရွခြဲရ
့ ာ ယခင္ုႏွစ္ ၂၀၁၉က ဧျပီ ၂၀၁၉- စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉က ကထက္ က်ပ္(၂.၆)ဘီလီယံ
ပမရရွခြဲ့ပါသည္။ အျခား၀င္ေငြသည္ ယခင္ဘ႑ာေရးုႏွစ္ထက္ (၁၄.၅)ရာခင္ုႏရန္း ပမရရွလာျခင္းမွာ အဓကအားျဖင့္
အတးရေငြသည္ ယခင္ဘ႑ာေရးုႏွစ္ကထက္ ပရရွေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၀င္ေငြခြန္ မေဆာင္မအ
ီ ျမတ္သည္ ယခင္ ဘ႑ာေရး ုႏွစ္ ၂၀၁၉က တြင္ က်ပ္(၀.၄)ဘီလီယံ ရရွခြဲ့ျပီး ယခ
ဘ႑ာေရးုႏွစ္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) တြင္ က်ပ္(၀.၇)ဘီလီယံ ရရွခြဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ုႏွစ္ ကထက္(၇၀.၃)ရာခင္ုႏရနး္
ပမခြဲပ
့ ါသည္။

ဖင္ဘာေကဘယ္လ္သြယတ
္ န္းျခင္းမွ

၀င္ေငြသည္

ယခင္ုႏွစ္ထက္

မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္

အျမတ္ေငြပမရရွခြဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမၸဏီ၏ ၀င္ေငြခြနေ
္ ဆာင္ျပီး အသားတင္အျမတ္သည္
ယခဘ႑ာေရးုႏွစ္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) တြင္ က်ပ္(၀.၅)ဘီလီယံ ရရွခြဲပ
့ ါသည္။

ရွယ္ယာစတစ္စ၏ ၀င္ေငြသည္ ယခင္(၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ဧျပီ ၂၀၁၉ - စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉) တြင္
(၂၅)က်ပ္ရရွခြဲရ
့ ာမွ ယခ ၂၀၁၉-၂၀၂၀က ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ေအာက္တဘာ ၂၀၁၉ - စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀) တြင္
(၄၂)က်ပ္ ရရွခ့ြဲပါသည္။
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ကမၸဏီ၏လက္က်န္ရွငး္ တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

Assets
Total Non-Current Assets
Total Current Assets
Total Assets

FY 2019-2020

FY 2019

Ks’ 000

Ks’ 000

% Change

3,862,319

3,903,955

-1.1%

13,497,449

13,396,159

0.8%

17,359,767

17,300,114

0.3%

16,260,081

15,827,361

2.7%

1,099,686

1,472,752

-25.3%

17,359,767

17,300,114

0.3%

Equity & Liabilities
Total Equity
Total Liabilities
Total Equity & Liabilities

ကမၸဏီ၏လက္ငင္းရပင္ခင
ြ ့္ သည္ ယခ ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀က တြင္ ၀.၈% တးလာခြဲ႔ပါသည္။ ထသ႔
တးလာရျခင္းမွာ ၾကဳတင္ေငြေပးေခ်မရမ်ားုႏွင့္ ေငြသားတန္ဖးလက္က်န္မ်ားေၾကာင့္ ယခင္ုႏွစ္ထက္ အနည္းငယ္ပ
လာခြဲပ
့ ါသည္။ လက္ငင္းမဟတ္ေသာရပင္ခင
ြ ့သ
္ ည္ ယခဘ႑ာေရးုႏွစ္

၂၀၁၉-၂၀၂၀က တြင္ (၁.၁) ရာခင္ုႏွန္း

က်ဆင္းခြဲပ
့ ါသည္။ ထသ႔က်ဆင္းခြဲ႔ျခင္းမွာ ကမၸဏီ၏အျခားရင္းုႏွီးျမွဳပ္ုႏံွမရ
ရ ွ ရွယ္ယာတန္ဖးမ်ားက ကာလတန္ဖးုႏွင့္
အညီ ျပန္လည္တန္ဖးသင့္ခြဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခ ဘ႑ာေရးုႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀က တြင္ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္ ေလ်ာ့က်သြားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ
လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္သမ
ူ ်ားထံမွ ၾကဳတင္ရရွထားေသာေငြမ်ားအား ယခကာလတြင္ ၀င္ေငြအျဖစ္ သတ္မွတ၍
္ ေျပာင္း
လြဲစာရင္း ေရးသြငး္ ထားေသာေၾကာင့္ ယခကြဲ႔သ႔ ေပၚေပါက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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သံးသပ္ခ်က္နင
ွ ့အ
္ လားအလာ
ကမၸဏီ ၏ ဒါရက္တာအဖြ႔သ
ြဲ ည္ Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ လူထအတြငး္
ဆက္သြယမ
္ ရကန
ြ ္ယက္ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းမရွေစပြဲ လပ္ငန္းမ်ားပံမွန္ လည္ပတ္ေနေစရန္အတြက္

စီမခ
ံ န္႔ခေ
ြြဲ ရး

အဖြ႔န
ြဲ ွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္း၍ လပ္ငန္းေဆာင္ရြကလ
္ ်က္ရပါသည္
ွ
။ ဒါရက္တာအဖြ႔သ
ြဲ ည္ က်န္းမာေရးနွင့္
အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ ထတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားက လက္နာလ်က္ အထူးသျဖင့္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔၏ ၀န္ထမ္း
မ်ားနွင့္ ၀ယ္သသ
ူ ူမ်ား ေဘးအုႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အတြက္ လအပ္ခ်က္မ်ားက ပံ့ပးေပးလ်က္ရပါသည္
ွ
။
Covid-19 ကပ္ေရာဂါပ်ံ နွ႔မ
ံ သ
ရ ည္ ကမၻာတ၀ွမး္ ရွ စီးပြားေရးလပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထခက္မရရေနျပီ
ွ
း အဆပါ
အက်ဳးသက္ေရာက္မရသည္ ျမန္မာနင္ငံနင
ွ ့္ TMH ကမၸဏီအေပၚတြငလ
္ ည္း ခၽြင္းခ်က္မရွ အက်ဳးသက္ေရာက္မရ ရွေစပါ
သည္။ အဆပါအေျခအေနသည္ ကမၸဏီ၏စီမံကန္းအသစ္တချဖစ္ေသာ ၂၀၂၀ခနွစ္ ၊ ၾသဂတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္
စာခ်ဳပ္ထပ္မံျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆခြဲသ
့ ည့္ နမ့္ခင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စမ
ီ ံကန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အတားအဆီး
မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခြဲပ
့ ါသည္။ သ႔ေသာ္လည္း ဒါရက္တာအဖြြဲ သည္ အေၿခအေနမ်ားျပန္လည္ေကာင္းမြနလ
္ ာေသာအခါ
လပ္ငန္းမ်ားစတင္နင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ၿဖစ္ေအာင္ ၾကဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ယခကူးစက္ေရာဂါ ကာလ
အတြင္း လပ္ငန္းလည္ပတ္မတ
ရ ြင္ အခ်ဳ ေသာ ဆးက်ဳး သက္ေရာက္မမ
ရ ်ားရွေသာ္လည္း ကူးစက္ေရာဂါကာလအတြငး္
အင္တာနက္အသံးျပဳမရ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကၽြုႏ္ပ္တ႔၏ တြဖ
ြဲ က္ကမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar GT Broadband
Company မွ အင္တာနက္၀ယ္ယသ
ူ းစြ
ံ မ
ြဲ မ
ရ ွာ ယခင္နွစန
္ င
ွ ့္ ုႏရင္းယွဥ္ပါက ၈၀%

အထ အသံးျပဳသူ ဦးေရ

တးတက္လာျခင္းကြဲသ
့ ႔ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားက ရရွလာေစပါသည္။
ေနာက္ဆးအေနျဖင္
ံ
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