ရက်စွဲ။

၂၀၂၀ ပြညဴန
် ှစ်၊ သသဂုတ်လ ၄ ရက်

အုပခ
် ျုပ်မှုဒါရိုက်တာအသစ်မှ စတင်တာဝန်ထမ်းဆဆာင်ခခင်း
ပြန်ြာသီလဝါ အက်(စ်)အီဵဇက် ဟိုဵဒင်ဵ ြတ်ဘလစ် အြျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာကုြဏ
္ပ ီလီြတ
ိ က် (MTSH)
၏ ယာယီအြှုေဆာင်အရာရှိချုြ်အေနပြငဴ် ၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်၊ ေြလ (၁) ရက်ေန့ြှစ၍ တာဝန်ယူေဆာင်
ရွက်ခဲဴသညဴ် ဒါရိုက်တာအြွ့ဲ အတွင်ဵေရဵြှူဵ ဦဵထွန်ဵလွင်သည် လုြ်ငန်ဵတာဝန်ြျာဵအာဵ လွှဲေပြာင်ဵပြီဵစီဵပြီ
ပြစ်ြါသပြငဴ် အဆိုြါရာထူဵြှ အနာဵယူြည်ပြစ်ြါေသကာင်ဵ ရင်ဵနှီဵပြှုြ်နှဳသူြျာဵနှငဴ် အစုရှယ်ယာရှင်ြျာဵအာဵ
အေသကာင်ဵသကာဵအြ်ြါသည်။
လုြ်ငန်ဵတာဝန်လွှဲေပြာင်ဵစဉ်ကာလအတွင်ဵ ဦဵထွန်ဵလွင်ြှ ယာယီအြှုေဆာင်အရာရှိချုြ်အပြစ် လုြ်ငန်ဵ
ေဆာင်တာြျာဵကို

တာဝန်ယူေဆာင်ရွကခ
် ဲဴပခင်ဵအာဵ

ဒါရိုက်တာအြွဲ့ြှ

အသိအြှတ်ပြုေကျဵဇူဵတင်ရှိြါ

သည်။
ယခုအခါတွင် လုြ်ငန်ဵတာဝန်ြျာဵအာဵ ေအာင်ပြင်စွာ လွှဲေပြာင်ဵပြီဵစီဵပြီပြစ်ြါသပြငဴ် ဦဵပြငဴ်ေဇာ်သည်
အုြခ
် ျုြ်ြှုဒါရိုက်တာအပြစ် ၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်၊ သသဂုတ်လ (၁) ရက်ေန့ြှစ၍ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သွာဵြည်
ပြစ်ြါသည်။
ဦဵပြငဴ်ေဇာ်သည် MTSH စတင်တည်ေထာင်စဉ် ကနဦဵအစကြင် လုြ်ငန်ဵြိုင်ဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်ြျာဵကို အရှိန်
အဟုန်ပြငဴ် တိဵု တက်ေအာင်ေဆာင်ရွကန
် ိုင်ခဲဴပြီဵ၊ MTSH ၏ လုြ်ငန်ဵသဘာဝနှငဴ် နည်ဵစနစ်ြျာဵအာဵ နက်
နက်နဲနဲသိပြင်သညဴ် ထိြ်တန်ဵအြှုေဆာင်အရာရှိတစ်ဦဵပြစ်ြါသည်။

ဦဵပြငဴ်ေဇာ်၏ ြညာေရဵနှငဴ် လုြ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳြျာဵြှာ ေအာက်ြါအတိင
ု ်ဵပြစ်ြါသည်။
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).
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ဦဵပြငဴ်ေဇာ်သည် လယ်ယာထွက်ကုန်နှငဴ် စာဵအုန်ဵဆီစသညဴ် လူသုဳဵကုန်ြစ္စညဵ် ကုန်သွယ်ြှုလုြ်ငန်ဵ၊ ယာဉ်
အြိြ
ု စ္စည်ဵြျာဵ ထုတ်လုြ်ေရာင်ဵချပခင်ဵလုြ်ငန်ဵ၊ ဟိုတယ်နှငဴ် ဝန်ေဆာင်ြလ
ှု ုြ်ငန်ဵြျာဵ၊ ေဆာက်လုြ်ေရဵ
နှငဴ် ေပြယာြွ့ဳ ပြိုဵေရဵလုြ်ငန်ဵြျာဵ စသည်တို့တင
ွ ် အေရာင်ဵနှငဴ်ေစျဵကွက်ေြာ်ေဆာင်ြှု အေတွ့အကကုဳ နှစ်
(၂၀) ေကျာ်ရှိသညဴ် ြုဂု္ဂိ လ်တစ်ဦဵပြစ်ြါသည်။

ထွန်ဵလွင်
Board Secretary
MTSH
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Date:
Commencement of New Managing Director

August 4, 2020

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Company Limited wishes to announce to the shareholders and
investors that U Tun Lwin, being assigned to the post of Interim CEO from 01st May 2020 till a
complete handover process is accomplished, is now released from the duties of Interim CEO.
The Board wishes to take this opportunity to thank U Tun Lwin for his valuable contribution to the
Company during his term of office as Interim CEO.
As the transition period is successfully completed, it is our pleasure to announce U Myint Zaw is
going to fully take over the Managing Director position with effective from 1st August 2020.
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 nature 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

