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Head of Finance တာဝန်မှ နတုထ်ကွခ်ြင််းနငှ  ်တာဝန်ြန  ်အပ်ခြင််း  

 

ဖတ်(စ်)မြနြ်ာအငဖ်က်(စ်)ြ ဲ့(န)်  အြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညဲ့် ကိုြပဏ ီ(“ကိုြပဏ”ီ) နငှဲ့ ်၎ငျ်ား၏ လက်အအာက်ခံ ကိုြပဏီခ  ြ ာျား 

စိုအ ေါငျ်ား၍ (“ကိုြပဏအီို ်စို”) ၏ ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့အအနနငှ်ဲ့ Head of Finance အမဖစ် တာဝနယူ်ထာျားသညဲ့် အဒေါ်သရီ ကလ ာသည်  

၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ ဇ နလ် ၃၀ရက်အန ဲ့ြှ စတင၍် အလို ်တာဝနြ်ှ နှုတ်ထ က်ခ င်ဲ့မ ြုအ ကာငျ်ား အသ အ ျားအ ကညာအ ် ေါသည်။  

အဒေါ်သရီ ကလ ာ၏ Head of Finance အမဖစ် တာဝနထ်ြ်ျားအဆာငခ် ဲ့အသာ အခ  နက်ာလအတ ငျ်ား တနဖ် ိုျားြမဖတ်န ိုငအ်သာ 

လို ်အဆာငြ်ှုြ ာျားအတ က် အထျူားအက ျားဇူျားတငရှ် အ ကာငျ်ား ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့ ြှ ြှတ်တြ်ျားတင ်အဖာ်မ အ ် ေါသည်။ 

ကိုြပဏ၏ီ Head of Finance အနရာတ င ် တာဝနထ်ြ်ျားအဆာငရ်န ် အဒေါ်ခငရီ်ြ နဝ်ငျ်ားအာျား ၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ ဇူလ ိုငလ် ၁ ရက်အန ဲ့ြှ 

စတင၍် ခန ဲ့အ် ်သ ာျားပ ီျားမဖစ်အ ကာငျ်ား အ ကညာအ ် ေါသည်။  

အဒေါ်ခငရီ်ြ နဝ်ငျ်ားသည် Yoma Group သ ို ဲ့ ၂၀၁၃ ခိုနစှ် ဇူလ ိုငလ်တ င ် StarCity ၏ Finance Manager အမဖစ ်

စတငလ်ို ်က ိုငခ် ဲ့ပ ီျား ၂၀၁၇ ခိုနစှ်တ င ်Yoma Land ၏ Division Finance Manager အမဖစ် ရာထျူားတ ိုျားမြြှငဲ့မ်ခငျ်ား ခံရ ေါသည်။ 

ထ ို ဲ့အနာက် သူြသည် Yoma Motors ၏ Financial Controller အမဖစ် ၂၀၂၂ ခိုနစှ်၊ ဇ နလ်အထ  တာဝနထ်ြ်ျားအဆာငခ် ဲ့ ေါသည်။ 

သူြသည် စာရငျ်ားက ိုငန်ငှဲ့ ် ဘဏ္ဍာအရျားကဏ္ဍတ င ် (၂၀) နစှ် ကာ လို ်ငနျ်ား အအတ ွဲ့အ ကံြုရှ ပ ီျား စငက်ာ ူနငှဲ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်ရှံ  

အရနနံငှဲ့ဓ်ာတ်အင ွဲ့၊ နည်ျား ညာဝနအ်ဆာငြ်ှု၊ အ ြ်မခံအမြ နငှဲ့ ်အြာ်အတာ်ကာျားနယ် ယ်တ ို ဲ့တ င ်အအတ ွဲ့အ ကံြုြ ာျားစ ာ ရှ သူမဖစ်သည်။ 

သူြသည် University of London ြှ ဘဏ္ဍာအရျားနငှဲ့ ် စာရငျ်ားက ိုင ် ဘ  ွဲ့ရရှ ထာျားသူ မဖစ် ေါသည်။ သူြသည် Certified Public 

Accountant (“CPA”) တစ်ဦျားမဖစ်ပ ီျား CPA Australia ၏ အဖ  ွဲ့ဝငတ်စ်ဦျားလည်ျား မဖစ် ေါသည်။ 

ကိုြပဏ၏ီ ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့သည် အဒေါ်ခငရီ်ြ နဝ်ငျ်ား၏ အအတ ွဲ့အ ကံြု၊ အရည်အခ ငျ်ား နငှဲ့ ် သငဲ့အ်လ ာ်ြှုတ ို ဲ့က ို စ စစ်ခ ဲ့ပ ီျားအနာက် 

သူြသည် ကိုြပဏ၏ီ Head of Finance တာဝနဝ်တတ ရာျားြ ာျားက ို အဆာငရ် က်ရန ် လ ိုအ ်အသာ အအတ ွဲ့အ ကံြုနငှဲ့ ်

စ ြ်ျားအဆာငရ်ည်ြ ာျား ရှ သည်ဟို သံိုျားသ ်၍ တာဝနအ် ျားခန ဲ့အ် ်ခ ဲ့ ေါသည်။ 

 

ဒေါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၏အြ န ဲ့အ်ရ 

 

 

ထ နျ်ားထ နျ်ား 

အြှုအဆာငဒ်ေါရ ိုက်တာ 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ၊ ဇူလ ိုငလ် (၅) ရက ်
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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 
 

 

 
First Myanmar Investment Public 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 

 


