ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃ )ရက်
ဘ

ာေရးဌာနအ ကီးအကဲအြဖစ်မ အနားယြခင်း င ့် ဘ

ာေရးဌာနအ ကီးအကဲအသစ်ခန်အ
့ ပ်ြခင်း

ြမန်မာသီလဝါအက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပက်ဘလစ်အများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက်၏
ဒါိုက်တာအဖွဲအေနြဖင့် ဘာေရးဌာန အကီးအကဲြဖစ်သည့် ဦးမျိးြမင့်ေအာင်သည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊
သဂုတ်လ(၃၁)ရက်ေနအထိ ကုမဏ၏
ီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ
ှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
ဦးမျိးြမင့်ေအာင် အေနြဖင့် ၎င်းအတွက်ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် အခွငအ
့် လမ်းများှင့် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ
ကိစရပ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အလုပ်မှအနားယူခဲ့ြခင်းအား ကုမဏီမှ ခွင့်ြပခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ဦးမျိးြမင့်ေအာင်မှ ဘာေရးဌာန အကီးအကဲအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့စ်ကာလအတွင်း
MTSH ၏ လုပ်ငန်းများတိုးတက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များအား
ဒါိုက်တာအဖွဲမှ အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဦးမျိးြမင့်ေအာင် ေဆာင်ရက
ွ ်ခဲ့သည့် ဘာေရးဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေဒယုဝါထွနး်
မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်ေနမှစ၍ လဲေြပာင်းရယူသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
အသစ်ခန်အပ်လိုက်သည့် ေဒယုဝါထွန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံှင့် စင်ကာပူိုင်ငံတိုတွင် ဘာေရးှင့်
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲြခင်း အေတွအြကံများရှိသြဖင့် စီမံခန်ခွဲေရးက ဦးေဆာင်သူတစ်ဦးအေနြဖင့်
ကုမဏီ၏ ရည်မန
ှ း် ချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် များစွာအေထာက်အကူြပေဆာင်
ရွက်ိုင်မည်ဟု ေမာ်လင့်ပါသည်။
ေဒယုဝါထွန်း၏ ပညာေရးှင့် လုပင
် န်းအေတွအြကံများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် သူမသည် Chartered Accountant of Singapore, Chartered Certified Accountant (ACCAUK), Passed Certified Public Accountant of Myanmar, B.Sc (Honors) in Applied Accounting
from Oxford Brookes University, UK တိုကို ရရှခ
ိ ဲ့ပါသည်။
သူမသည် စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်ှင့် ဘာေရးဆိုင်ရာကများတွင် (၁၅) ှစ်ခန် အေတွအြကံ
ရှိသူတစ်ဦးြဖစ်ပီး၊ နယူးေယာက်စေတာ့အိပ်ချိန်းဝင် ကုမဏီတစ်ခုြဖစ်သည့် Interpublic Group of
Companies ၏ စင်ကာပူအေြခစိုက် CMG Group (Singapore) Pte Ltd. အပါအ၀င် Oversea အေတွ
အြကံ (၆) ှစ်ေကျာ် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီးေနာက် MTSH တွင် Group Finance Manager ရာထူးြဖင့်
၂၀၁၇ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သူြဖစ်ပါသည်။
ထွန်းလွင်

Board Secretary

Date: September 3, 2020

Resignation of Head of Finance and Appointment of New Head of Finance
The Board of Directors (the “Board”) of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company
Limited (“MTSH” or the “Company”) wishes to announce the resignation of U Myo Myint
Aung as Head of Finance of the Company effective from 31st August 2020 and he resigned

to pursue other opportunities and personal interest.

The Board wished to take this opportunity to thank U Myo Myint Aung for his invaluable
contribution to the Company during his term of office as Head of Finance.
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited is pleased to announce that Daw
Yu War Tun to continue U Myo Myint Aung’s position effective from 1st September 2020.
The Board also believes that Daw Yu War Tun will drive MTSH towards achieving its
objective as a part of the leadership of the Company and will support the Board in
strategic and operational decision makings.
Daw Yu War Tun’s Education and Professional Background is as below;
She had admitted Chartered Accountant of Singapore, Chartered Certified Accountant (ACCAUK), Passed Certified Public Accountant of Myanmar, B.Sc (Honors) in Applied Accounting
from Oxford Brookes University, UK.
She has total 15 years’ experience in Accounting and Auditing and Finance fields including

in the CMG Group (Singapore) Pte Ltd. which is 100% subsidiaries of the Interpublic Group
of Companies (a company listed on New York Stock Exchange) and then she joined MTSH in
December 2017 as Group Finance Manager.
Tun Lwin
Board Secretary

