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ရက်စွ။ဲ  ၂၀၂၀   ပြည်ဴနှစ်၊ ေမလ ၄    ရက ်

အမှုဆဆာင်အရာရှိချုပ်အဖဖစ်မှ အနားယူဖခင်းနှင့် အမှုဆဆာင်အရာရှိချုပ်အသစ်ခန့်အပ်ဖခင်း 

ပမန်မာသီလဝါ အက(်စ)်အီဵဇက် ဟုိဵဒင်ဵ ြက်ဘလစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက် (MTSH) 

၏ အမှုေဆာင်အရာရိှချုြ်ပြစ်သညဴ် ဦဵေကျာ်ေဇာေဝသည် မိသာဵစုအာဵ အနီဵကြ်ေစာငဴ်ေရှာကရ်န်နှငဴ် ကမ္ဘာ 

လုဳဵဆိငု်ရာ ကြေ်ရာဂါ Covid 19 ပြစ်ေြါ်ခဲဴပခင်ဵ ကိစ္စရြ်မျာဵေ ကာငဴ် ၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်၊ ေမလ (၁) ရက်ေန့မှ 

စ၍ ၄င်ဵ၏ဆန္ဒပြငဴ ် MTSH မှ အနာဵယူသွာဵခဲဴပြပီြစ်ေ ကာင်ဵ အသိေြဵအြြ်ါသည်။  

 

ဦဵ ေကျာ ်ေဇာေဝမှ အမှုေဆာင်အရာရှိချုြ်အပြစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴစဉ်ကာလအတွင်ဵ MTSH ၏ လုြ် 

ငန်ဵမျာဵ တိုဵ တက်ေအာင်ပမငေ်ရဵအတွက် ကကိုဵြမ်ဵအေကာငအ်ထည်ေြာ်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴပခင်ဵနှငဴ ် ယခုကဲဴသို့ 

အေရဵကကီဵေသာကာလအတွင်ဵ တာဝန်လွှဲေပြာင်ဵ မှုမျာဵကို ေဆာင်ရကွ်ခဲဴပခင်ဵအာဵ ဒါရိုကတ်ာအြွဲ့မှ အသိ 

အမတှ်ပြု ေကျဵဇူဵတင်ရိှြါသည်။ 

 

ပမန်မာသီလဝါ အက(်စ)်အီဵဇက် ဟုိဵဒင်ဵ ြက်ဘလစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက် (MTSH) 

သည် ဦဵပမငဴေ်ဇာအ်ာဵ အမှုေဆာငအ်ရာရှိချုြ် (CEO) အပြစ်ခန့်အြလ်ိုက်ပခင်ဵအာဵ ဂဏု်ယူစွာပြင်ဴ အသိေြဵ 

ေ ကညာအြ်ြါသည်။ ဦဵပမငဴေ်ဇာသ်ည် လကရ်ှတိွင ်MTSH ဒါရိုကတ်ာအြွဲ့၏  ဒါရိုကတ်ာအြွဲ့ဝင်တစ်ဦဵပြစ် 

သကဲဴသို့   အမှုေဆာငဒ်ါရိုက်တာ တစ်ဦဵလည်ဵပြစြ်ါသည်။ သူသည် MTSH ၏ ြကစ်ြ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ပြစ် 

သညဴ် ပမန်မာဂျြန်သီလဝါ ဒီဗေလာမန့်လီမိတက် (MJTD) တွင ်MTSH မှ တာဝန်ေြဵချက်အရ လူ့စွမ်ဵ အာဵ 

အရင်ဵ အပမစ်နှငဴ ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုငရ်ာ အရာထမ်ဵအပြစ် တာဝန်ယူေဆာငရ်ွက်လျက်ရှိြါသည်။ ဦဵပမငဴေ်ဇာ် 

သည် MJTD ၏ လုြင်န်ဵတာဝန ် လွှဲေပြာင်ဵ မှုမျာဵကို (၃) လအတွင်ဵ ပြီဵေပမာက်ေအာင် ေဆာငရ်ွက်ကာ 

MTSH ၏ အမှုေဆာင်အရာရှခိျုြ်အေနပြငဴ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မညပ်ြစ်ြါသည။် 

 

တာဝန်လွှဲေပြာင်ဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ  ဒါရိုကတ်ာအြွဲ့ အတွင်ဵ ေရဵမှူဵပြစ်သညဴ ် ဦဵထွန်ဵလွင်မှ MTSH ၏ 

ယာယီအမှုေဆာင်အရာရှိချုြ်အေနပြငဴ် ဦဵပမငဴေ်ဇာ်သို့ CEO လုြင်န်ဵတာဝန်မျာဵအာဵ လွှဲေပြာင်ဵ ပြီဵစီဵသညဴ် 

ကာလအထိ တာဝန်ယူ ေဆာငရ်ွကသ်ွာဵမည်ပြစ်ြါသည်။ 

 

ဦဵပမငဴေ်ဇာသ်ည ်MTSH စတင်တည်ေထာငစ်ဉ် ကနဦဵအစကြင် လုြ်ငန်ဵြိုင်ဵဆိငု်ရာ ကိစ္စရြ်မျာဵကို အရှိန် 

အဟုန်ပြငဴ်  တိုဵ တက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴပြီဵ ၊ MTSH ၏ သဘာဝနှငဴ် နည်ဵစနစ်မျာဵအာဵ နက်နက်နဲနဲ 

သိပမင်ေနပြီဵ သညဴ် ထိြ်တန်ဵအမှုေဆာင်အရာရိှတစ်ဦဵပြစ်ြါသည်။ 
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ဦဵပမငဴေ်ဇာ၏် ြညာေရဵနှငဴ် လုြင်န်ဵအေတွ့ အကကုဳမျာဵမှာ ေအာက်ြါအတိုင်ဵပြစ်ြါသည။် 

Bachelor of Science (Chemistry) degree from Yangon University 

Master of Business Administration (MBA) from University of Thai Chamber of Commerce 

Diploma of Business Law (DBL) from Yangon University 

Myanmar Directorship Certification from Myanmar Institute of Director Certification 

Program (MIoD) and Singapore Management University (SMU). 

 

ဦဵပမငဴေ်ဇာသ်ည ် လယ်ယာထွက်ကုန်နှငဴ် စာဵအုန်ဵဆီစသညဴ် လူသုဳဵကုန်ြစ္စည်ဵကုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်ဵ၊ ယာဉ် 

အြိုြစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လုြ်ေရာင်ဵချပခင်ဵလြု်ငန်ဵ၊ ဟိုတယန်ှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုလုြ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေဆာကလ်ုြ်ေရဵ 

နှငဴ် ေပမယာြဳွ့ပြိုဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ စသညဴ်လုြ်ငန်ဵမျာဵတွင် အေရာင်ဵနှငဴ် ေစျဵကကွ်ေြာ်ေဆာငမ်ှု အေတွ့ 

အကကုဳ (၂၀)နှစ်ေကျာ်ရှသိညဴ် ြုဂ္ဂို လ်တစ်ဦဵပြစ်ြါသည။်  

 

 

 

 

 

ထွန်ဵလွင် 

                Board Secretary 
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Date:        May  4,  2020 

Resignation of Chief Executive Officer and appointment of New Chief Executive Officer 
 
 

The Board of Directors (the “Board”) of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company 
Limited (“MTSH” or the “Company”) wishes to announce that U Kyaw Zaw Wai has resigned 
from the role as CEO of the Company effective from 1st May 2020 due to family reason during 
the current Covid 19 global pandemic.  
 
The Board wished to take this opportunity to thank U Kyaw Zaw Wai for his valuable 
contribution during an important period of transformation and growth to the Company 
during his term of Office as Chief Executive Officer. 
 
The Company is also pleased to announce the appointment of U Myint Zaw as a CEO, who is 
currently one of the MTSH Executive Director as well as member of Board of Director. As 
dispatched by MTSH, he currently serves as Admin & HR Officer at our joint venture Myanmar 
Japan Thilawa Development Co Ltd (MJTD). U Myint Zaw is expected to fully take over the 
CEO position within 3 months after as a transition period.  
 
During this transition period, our Board Secretary U Tun Lwin will take the responsibilities of 
Interim CEO of the Company till a complete transition is done.  
 
U Myint Zaw has been with MTSH as one of the top executives with strong track record of 

rapid operational performance improvement and in depth knowledge of our Company n ature 

and systems since the establishment of MTSH. 
 
Education and Professional Background of U Myint Zaw are as under mentioned; 
 
Bachelor of Science (Chemistry) degree from Yangon University 
Master of Business Administration (MBA) from University of Thai Chamber of Commerce 
Diploma of Business Law (DBL) from Yangon University 
Myanmar Directorship Certification from Myanmar Institute of Director Certification Program 
(MIoD) and Singapore Management University (SMU). 
 
U Myint Zaw has over 20 years of experience in the sales and marketing & trading of 
commodity like agriculture products and palm oil, manufacturing of automotive spare parts, 
hospitality and services, construction and property development industry. He is a trading and 
investment veteran with background in the development of rental factory, condominium 
project, hotel and auto parts manufacturing. 
 
 
 
 
                         Tun Lwin 

                   Board Secretary 


