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ဖတ်(စ်)မြန်ြာအင်ဖက်(စ်)ြဲ့(န်) အြ ာျားနှငသ
်ဲ့ က်ဆိုငသ
် ညဲ့် ကိုြပဏီ (“ကိုြပဏ”ီ ) နှင်ဲ့ ၎င်ျား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏီခြ ာျား
စိုအ ေါင်ျား၍ (“ကိုြပဏအ
ီ ို ်စို”) ၏ ဒေါရို က်တာအဖွဲ့အအနနှင်ဲ့ Head of Finance အမဖစ် တာဝန်ယူထာျားသညဲ့် အဒေါ်သရ
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ှ ်၊ ဇန်လ ၃၀ရက်အနြှဲ့ စတင်၍ အလို ်တာဝန်ြှ နှုတ်ထက်ခင်မဲ့ ြုအ ကာင်ျား အသအ ျားအ ကညာအ ် ေါသည်။
အဒေါ်သရ
ီ ကလ ာ၏ Head of Finance အမဖစ် တာဝန်ထြ်ျားအဆာင်ခဲ့အသာ အခ န်ကာလအတင်ျား တန်ဖိုျားြမဖတ်နင
ို အ
် သာ
လို ်အဆာင်ြှုြ ာျားအတက် အထူျားအက ျားဇူျားတင်ရှအ ကာင်ျား ဒေါရို က်တာအဖွဲ့ ြှ ြှတ်တြ်ျားတင် အဖာ်မ အ ် ေါသည်။
ကိုြပဏ၏
ီ
Head of Finance အနရာတင် တာဝန်ထြ်ျားအဆာင်ရန် အဒေါ်ခင်ရီြန်ဝင်ျားအာျား ၂၀၂၂ ခိုနစ
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စတင်၍ ခနအ
် ဲ့ ်သာျားပ ီျားမဖစ်အ ကာင်ျား အ ကညာအ ် ေါသည်။
အဒေါ်ခင်ရီြန်ဝင်ျားသည် Yoma Group သို ဲ့ ၂၀၁၃ ခိုနစ
ှ ် ဇူလိုငလ
် တင် StarCity ၏ Finance Manager အမဖစ်
စတင်လို ်ကိုငခ
် ဲ့ပ ီျား ၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ်တင် Yoma Land ၏ Division Finance Manager အမဖစ် ရာထူျားတိုျားမြြှငဲ့မ် ခင်ျား ခံရ ေါသည်။
ထအနာက်
ို ဲ့
သူြသည် Yoma Motors ၏ Financial Controller အမဖစ် ၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်လအထ တာဝန်ထြ်ျားအဆာင်ခဲ့ ေါသည်။
သူြသည် စာရင်ျားကိုငန
် င
ှ ်ဲ့ ဘဏ္ဍာအရျားကဏ္ဍတင် (၂၀) နှစ် ကာ လို ်ငန်ျား အအတွဲ့အ ကံြုရှပ ီျား စင်ကာ ူနင
ှ ်ဲ့ မြန်ြာနင
ို င
် ရ
ံ ှ
အရနံနင
ှ ဓ
်ဲ့ ာတ်အငွဲ့၊ နည်ျား ညာဝန်အဆာင်ြှု၊ အြ်မခံအမြ နှင်ဲ့ အြာ်အတာ်ကာျားနယ် ယ်တိုတ
ဲ့ င် အအတွဲ့အ ကံြုြ ာျားစာ ရှသူမဖစ်သည်။
သူြသည် University of London ြှ ဘဏ္ဍာအရျားနှင်ဲ့ စာရင်ျားကိုင် ဘွဲ့ရရှထာျားသူ မဖစ် ေါသည်။ သူြသည် Certified Public
Accountant (“CPA”) တစ်ဦျားမဖစ်ပ ီျား CPA Australia ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦျားလည်ျား မဖစ် ေါသည်။
ကိုြပဏ၏
ီ
ဒေါရို က်တာအဖွဲ့သည် အဒေါ်ခင်ရီြန်ဝင်ျား၏ အအတွဲ့အ ကံြု၊ အရည်အခ င်ျား နှင်ဲ့ သငဲ့အ
် လ ာ်ြှုတက
ို ဲ့ ို စစစ်ခဲ့ပ ီျားအနာက်
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______________________________________________________________________________________

RESIGNATION AND APPOINTMENT OF HEAD OF FINANCE
__________________________________________________________________________________
The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Company Limited (the “Company” and with
its subsidiaries, the “Group”) wishes to announce the resignation of Daw Thiri Kalyar as Head of Finance
of the Company effective from 30 June 2022.
The Board wishes to take this opportunity to express its appreciation to Daw Thiri Kalyar for her
invaluable contribution during her term of office as the Head of Finance.
The Company is pleased to announce that the appointment of Daw Khin Yemon Win to take the Head
of Finance position effective from 1 July 2022.
Daw Khin Yemon Win joins Yoma Group in July 2013. She was the Finance Manager of Star City in
Thanlyin Township and promoted to the Division Finance Manager of Yoma Land in 2017. She then
served as the Financial Controller of Yoma Motors up to June 2022. She has over 20 years of experience
in the finance and accounting field with significant exposure to the Old & Gas, IT Services, Real Estate
and Automotive industries in Singapore and Myanmar. She holds a Bachelor of Finance and Accounting
from the University of London. She is a Certified Public Accountant (“CPA”) and a member of CPA
(Australia).
The Board, having assessed Daw Khin Yemon Win’s experience, qualifications and suitability, is of the
view that she has the requisite experiences and capabilities to assume the responsibilities as the Head
of Finance of the Company. Accordingly, the Board has approved her appointment.

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director
5 July 2022
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