ဒါရက
ို တ
္ ာအဖဲြ ႕ဝ္င္ာ်ာတာ႕န္ေျ ာဝ္်ာငဲ ဝ္်ာခဝ္င္းႏွင့္ အသစ္ န္႔အ ္ ဝ္်ာ

ဖတ္(စ္) ငန္ငာအဝ္္က္(စ္)ငဲ(င္းႏွင့္ န္) ကိုငၸဏီငီငတက္ (“ကိုငၸဏီ” ခဝ္င္းႏွင့္ ၎၏ငက္ေျအာက္ က
ခ ိုငၸဏီ ဲြင္ာ်ာား၊
“ကိုငၸဏီအို ္စ”ို )ဒါရက
ို တ
္ ာအဖဲြ သသ္အငသ္စာရဝ္်ာတဝ္သြဝ္်ာသသ္ င္းႏွင့္ ေျကာ္ငတီငေျမာက္ တ
ခ ဝ္

္က္အရ

ေျအာက္ ါအတဝ
ို ္်ာ ဒါရိုကတ
္ ာအဖြဲ ႕ဝ္င္ာ်ာေျ ာဝ္်ာငဲ ဝ္်ာ ခဝ္င္းႏွင့္ အသစ္ န္႔အ ္ ဝ္်ာကို အစိုရယ္ယာရဝ္င္ာ်ာအာ်ာ
အသေျ ်ာအ ္ ါသသ္္။

အဆို ါေျ ာဝ္်ာငဲငလင္ာ်ာသသ္

၂႕၁၈ ိုခစ္ား၊

ဇူငဝ
ို င
္

(၁)ေျန႔ငစတဝ္

အက္ ်ာသက္ေျရာက္ငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။
၁္။ အငလေျဆာဝ္ဒါရက
ို တ
္ ာင အငလေျဆာဝ္ငမိုတေျ
္ သာ ဒါရက
ို တ
္ ာအ ဖစ္ ေျ ာဝ္်ာငဲတာ႕န္မင္်ာ ေျဆာဝ္ ဝ္်ာ
အမက္ေျဖာ္

ါေျန႔ရက္ငစ္မွစ၍

အငလေျဆာဝ္ဒါရက
ို ္တာ

အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာ

ဒါရိုကတ
္ ာ

ငဲတာ႕န္မင္်ာေျဆာဝ္ငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။

(Executive

(Non-Executive
ဤေျ ာဝ္်ာငဲငေျ
လ ကာဝ္င္းႏွင့္

Director)

ဦ်ာငဝ္်ာ င ဝ္သသ္

Director)

အ ဖစ္ေျ ာဝ္်ာ

ငို ္ဝန္်ာဆိုဝရ
္ ာအငလေျဆာဝ္အရာရ ္ ္

(Chief Operating Officer) တာ႕န္င Special Counsel to the Chairman (ဥကၠဌ၏ အမူ်ာအတိုဝ္ ဝ္ )ခ
အ ဖစ္ ေျ ာဝ္်ာငဲတာ႕န္မင္်ာေျဆာဝ္ငသ္ ဖစ္သသ္္။
၂္။ ငို ဝ
္ န္်ာဆိုဝ္ရာ အငလေျဆာဝ္အရာရ ္ ္ န္႔အ ္ ဝ္်ာ
ငက္ရ

Chief

Financial

အ ဖစ္တာ႕န္မင္်ာေျဆာဝ္င္က္ရေျသာ

Officer

(ဘ႑ာေျရ်ာဆဝ
ို ္ရာ

အငလေျဆာဝ္ဒါရက
ို တ
္ ာ

အငလေျဆာဝ္အရာရ ္ )္

ဦ်ာမြန္်ာမြန္်ာအာ်ာ

ဒါရိုကတ
္ ာအဖဲြ ၏

ဆခို်ာ ဖတ္ ္က္အရ Chief Operating Officer (ငို ္ဝန္်ာဆိုဝ္ရာ အငလေျဆာဝ္အရာရ ္ ္) အ ဖစ္ ရာမူ်ာတို်ာ ငဝ္င္းႏွင့္
န္႔အ ္ ်ာီ

ကိုငၸဏီ၏

ေျန႔စဥ္စီငခ န္႔ ြဲအို ္ ္ ္ငဆ
လ ဝ္
ို ရာ

ဆခို်ာ ဖတ္ ္က္င္ာ်ာခဝ္င္းႏွင့္ေျရတိုေျရရသ္

ငို ္ဝန္်ာငသ္ တ္ငလဆဝ
ို ရ
္ ာ ကစၥအ႕႕ကို တာ႕န္ယူေျဆာဝ္ရက
ြ ္ငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။
၃္။ အငလေျဆာဝ္ဒါရက
ို တ
္ ာ န္႔အ ္ ဝ္်ာ
ေျဒဒဇာ သ္တဝ္အာ်ာ

ဒါရိုကတ
္ ာအဖဲြ ႕ဝ္သစ္အ ဖစ္

မင္်ာေျဆာဝ္ေျစငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။

န္႔အ ္္မွစ၍

မို႔ေျ ကာဝ္င္းႏွင့္ေျဒဒဇာ သ္တဝ္အာ်ာ

အငလေျဆာဝ္ဒါရက
ို တ
္ ာတာ႕န္ကို
ငက္ရတာ႕န္မင္်ာေျဆာဝ္ေျနသသ္င္းႏွင့္

Director of Strategic Development င ဘ႑ာေျရ်ာခဝ္င္းႏွင့္ ရဝ္်ာခ်ာီ င ္ခင
ခ လဆဝ
ို ္ရာ အႀကီ်ာအကဲအ ဖစ္
ရာမူ်ာတို်ာ ငဝ္င္းႏွင့္္မွစ၍ န္႔အ ္ ီ်ာကိုငၸဏီ၏ဘ႑ာေျရ်ာဆိုဝ္ရာကစၥင္ာ်ာကို တာ႕န္ယူေျဆာဝ္ရက
ြ ္ ေျစငသ္ ဖစ္ ါသသ္္။
ေျဒဒဇာ သ္တဝ္သသ္ ကိုငၸဏီ အို ္စက
ို ို ၂႕၁၃
ကိုငၸဏီ၏

Strategic

ကိုငၸဏီအို ္စအ
ို ာ်ာ

Development

င႕ဝ္ေျရာက္ငီ

ိုခစ္တြဝ္ စတဝ္႕ဝ္ေျရာက္ ဲင္းႏွင့္ ်ာီ ၂႕၁၇ ိုခစ္
ဌာန

ေျငငတြဝ္

ဒါရိုကတ
္ ာအ ဖစ္တို်ာ ငဝ္င္းႏွင့္ န္႔အ ္ ဝ္်ာ ခရ ါသသ္္။

ေျဒဒဇာ သ္တဝ္သသ္

စီ်ာ ြာ်ာေျရ်ာ

နယ္ ယ္အသီ်ာသီ်ာရ

စီ်ာ ြာ်ာေျရ်ာငို ္ဝန္်ာင္ာ်ာ ဖြခ ဖ ်ာတို်ာတက္ငလား၊ ကိုငၸဏီ၏ငမာ္္်ဴမာ ခဝ္င္းႏွင့္ ရဝ္်ာခီ်ာ င ္ခခငဆ
လ ဝ္
ို ရာ ဘဏ္ငို ္ဝန္်ာ

က႑တ႔တ
ို ြဝ္ ၁၅ခစ္ေျက္ာ္တိုဝ္ ငို ္ကိုဝေျ
္ ဆာဝ္ရက
ြ ္ သ
ဲင္းႏွင့္ သ္င္းႏွင့္ အေျတြ အႀကခ ရသူတစ္ဦ်ာငသ္်ာ ဖစ္သသ္္။
သူသသ္

အဂၤငန္ခိုဝ္ဝခ ေျအာက္စ္ဖို ဒ္

တကၠသင
ို ္င

ဘဲြ ငြနဒ
္ ီ ငိုငာ

ခဝ္င္းႏွင့္

ကေျနဒါခိုဝ္ဝခ ေျအာ္တ႕ါ

တကၠသင
ို ္င စီ်ာ ြာ်ာေျရ်ာစီငခ န္႔ ြဲငလဆိုဝ္ရာ ငမာဘဲြ တို ကင
ို သ္်ာရရမာ်ာ ါသသ္္။ Global Association of
Risk

Professionals

(GARP)

အဖဲြ ငအ ္ခဝ္်ာသသ္င္းႏွင့္

Financial

Risk

Manager

(FRM)

ငက္ငတ္ကိုရရမာ်ာ ီ်ာ မိုဝ္်ာခိုဝ္ဝခ Institute of Directors အဖဲြ ငေျ ်ာအ သ
္ သ္င္းႏွင့္ Board of Director
အသအငတ္ ငက္ငတ္ကင
ို သ္်ာရရမာ်ာသူ ဖစ္သသ္္။
ဒါရက
ို ္တာအဖြဲ သသ္

အငသ္စာရဝ္်ာ

ငို ္ဝန္်ာအေျတြ အႀကခ ား၊

တဝ္သဝ
ြ ္်ာသသ္င္းႏွင့္ ေျကာ္ငတီငတဝ္ ငာသသ္င္းႏွင့္ေျဒဒဇာ သ္တဝ္၏

သာအရသ္အ ္ဝ္်ာား၊

စစစ္သို်ာခ သ ္ ီ်ာေျနာက္ ေျဒဒဇာ သ္တဝ္သသ္

ရာမူ်ာေျနရာတ႔ခ
ို ဝ္င္းႏွင့္
အငလေျဆာဝ္ဒါရက
ို ္တာား၊

အခ႕ဝ္ ြဝက
္ ္ ဖစ္ငတ
လ ို႔ကို
ဘ႑ာေျရ်ာခဝ္င္းႏွင့္ရဝ္်ာခီ်ာ င ္ခခငလ

ဆိုဝ္ရာအႀကီ်ာအကဲ တာ႕န္င္ာ်ာကို မင္်ာေျဆာဝ္ရန္ ရသဝ္င္းႏွင့္ရမက
ို ္သသ္င္းႏွင့္ အရသ္အေျသြ်ာား၊အေျတြ အႀကခ ခဝ္င္းႏွင့္
တတ္ကၽြင္်ာငလ ရသသ္မို ရလ ငဝ္သို်ာခ သ ္ ါသသ္္။ မ႔ေျ
ို ကာဝ္င္းႏွင့္ ဒါရိုကတ
္ ာအဖြဲ အေျန ဖဝ္င္းႏွင့္ ေျ ဒဒဇာ သ္တဝ္အာ်ာ
န္႔အ ္ငက
လ ို သေျဘာတူအတသ္

ဲင္းႏွင့္ ါသသ္္။

အမက္ ါရာမူ်ာတာ႕န္ေျ ာဝ္်ာငဲငင
လ ္ာ်ာ ီ်ာေျနာက္

ကိုငၸဏီ၏ဒါရက
ို တ
္ ာအဖဲြ ဖြဲ စသ္်ာ ခိုငာ

ေျအာက္ ါ

အတိုဝ္်ာ ဖစ္ငသ္ ဖစ္သသ္္။
ဒါရက
ို တ
္ ာအဖဲြ
ဦ်ာသင္်ာေျ ( ) ငစၥတာဆာင္းႏွင့္(ဂ္္) န္

(အငလေျဆာဝ္ဥကၠဌ)

ဦ်ာမြန္်ာမြန္်ာ

(အငလေျဆာဝ္ဒါါ႐ိိုက္တာား၊ငို ္ဝန္်ာဆိုဝ္ရာ အငလေျဆာဝ္အရာရ ္ ္)

ေျဒဒဇာ သ္တဝ္

(အငလေျဆာဝ္ဒါရိုက္တာား၊ဘ႑ာေျရ်ာခဝ္င္းႏွင့္ရဝ္်ာခီ်ာ င ္ခခငလဆိုဝရ
္ ာအႀကီ်ာအကဲ )

ဦ်ာ ငတ္သဝ္်ာေျအာဝ္

(အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒိုဥကၠဌ)

ဦ်ာ ကသ္ေျအ်ာ

(အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရိုက္တာ)

ါေျငာကကေျဒါက္တာေျအာဝ္မြန္်ာသက္
ဦ်ာငဝ္်ာ င ဝ္
ါေျငာကကေျဒါက္တာရီရီ ငဝ္င္းႏွင့္

(အငလေျဆာဝ္ငမိုတေျ
္ သာဒါရိုက္တာ)
(အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရိုက္တာ)
(အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရိုက္တာ)

ဦ်ာသြန္႔တဝ္

(အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရိုက္တာ)

ဦ်ာသန္်ာေျအာဝ္

(အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရိုက္တာ)

ါေျငာကကေျဒါက္တာေျက္ာ္ရဝ္ငလဝ္

(အငလေျဆာဝ္ငမိုတ္ေျသာဒါရိုက္တာ)

ဒါရိုက္တာအဖဲြ ၏အငန္႔အရ
မြန္်ာမြန္်ာ
အငလေျဆာဝ္ဒါရိုက္တာ
၂႕၁၈ ခ
ို စ္ား၊ ဇြန္င (၂၉) ရက္
FIRST MYANMAR INVESTMENT CO., LTD.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm

