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ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံ သမုင္းေၾကာင္း
အမတဟိုး(လ်)

ဒင်ိုးအမ ောိုးနှငသ
် က်ဆင်သသော

ကမပဏီလီမတက်

ဤဟတယ်မ ောိုးနှင်

အပန်ိုးသဖြလပ်ငန်ိုးမ ောိုးရသသော
ှ

သဖမကွကမ
် ောိုးက

(Amata Holding Public Company Limited) အမည်ဖြင် ကမပဏီ

ကျွနပ်
် တေ့ စီမံခနေ့်ခွွဲသညဖ် ပင် ယင်ိုးတေ့က လပ်ကင် သဆောင်ရွက်ပင်ခွင်

ဥပသဒနှင်အညီ အမ ောိုးနင
ှ သ
် က်ဆင်သသောကမပဏီ အဖြစ် ၂၀၁၇ ခနှစ်

လည်ိုး

ဇွနလ
် ၂၇ရက်သနေ့

သည် ယင်ိုးတေ့တည်ရှသသောသက်ဆင်ရော သ ိုးကွကတ
် စ်ခခ င်ိုးစီ အ လက်

ရက်စွွဲဖြင်

ဖမန်မောနင်ငံ၌

ြွွဲွဲ့စည်ိုးတည်သ

ောင်

ကျွနပ်
် တေ့တွင်ရပါသည်
ှ
။ ကျွနပ်
် တေ့၏ အပန်ိုးသဖြလပ်ငန်ိုးမ ောိုး

ခွဲပါသည်။ “Amata” အမှတ်တဆ
ံ ပ်ဖြင် ဟတယ်အပန်ိုးသဖြ အန ိုးယူ

အလယ်

စခန်ိုးမ ောိုး နှင် စောိုးသသောက်ဆင် လပ်ငန်ိုးမ ောိုးက အဓက အသလိုး

ရှသသောအခန်ိုးခ နှုနိုး်

လပ်ကင်သဆောင်ရွက်သည်

ောိုး

ယူနက်တက်အင်တောသနရှငန
် ယ်ဂရ(ပ်)

အလတ်

နှင်

အဆငဖ် မငတ
် န်ိုး

အတင်ိုးအတောအတွင်ိုး

ောိုး မ ောိုးက ရရှနင်ကကပါသည်။ ကျွနပ်
် တသ
ေ့ ည် အ

ဆငဖ် မငစ
် ောိုးသသောက်ဆင်

မ ောိုး၊

သောမန်စောိုးသသောက်ဆင်မ ောိုးဘစ်

ရ

လီမတက် (United International Group Limited) က (၁၉၉၃)

(bistro) မ ောိုးနှင် Spas တေ့ဖြင် သပါင်ိုးစပ်ြွွဲွဲ့ စည်ိုး

ခနှစတ
် ွင် ြွွဲွဲ့စည်ိုးတည်သ

၏ဟတယ်နှင် အပန်ိုး သဖြစခန်ိုး(5)ခ တေ့မှတဆင် သပ ော်ရွှငြ
် ွယ်အပန်ိုး

ောင်၍ လပ်ငန်ိုးမ ောိုးက စတင်သဆောင်ရက
ွ ်

ခွဲပါသည်။

ောိုးသသော ကျွနပ်
် တေ့

သဖြခရီိုးသွောိုး အသတွွဲ့ ကကံ တေ့က ကျွန်ပ်တေ့၏ ခရီိုးသွောိုးဧည်သည်မ ောိုး သေ့
အမ ိုးအမယ်၊ ရသ နှင် ကဏ္ဍစံစွောကမ်ိုးလမ
ှ ်ိုးသပိုးအပ်လ က် ရှပါသည်။

“Amata” အမှတ်တဆ
ံ ပ်သအောက်တွင် “Amata Resort & Spa”

မိုးပ ံ ပူသြောင်ိုးသပေါ် တွင် စီိုးနင်ိုးလက်ပါ၍ သကောင်ိုးကင်ဖမင် ကွင်ိုးဖြင်

(Ngapali Beach) ကစတင်ြွငလ
် စ
ှ ခ
် ပပီ
ွဲ ိုး ၂၀၀၃ခနှစ်တင
ွ ် ယင်ိုးအပန်ိုး

ဖမန်မောအလှဖမန်မောသ ဘောဝက တစ်ဝကကီိုး ကကည်ရခ
ှု ံစောိုးနင် မည် "

သဖြစခန်ိုးက စတင် လည်ပတ်သဆောင်ရွက်နင်ခပါသည်
ွဲ
။ ယင်ိုးမှ ဆက်

Oriental Ballooning Service " က ဖမန်မောဖပည်ရှ ပမ ွဲ့ကကီိုး ၆ပမ ွဲ့တွင်

လက်၍ အြွွဲ့ွဲ အသနဖြင် ခ ွဲွဲ့

ွင်လောခွဲရော ၂၀၁၁ ခနှစ်တွင် “My Bagan

မိုးပ ံပူသြောင်ိုး၁၅လံိုးဖြင်

Residence By Amata”

က ပဂံ၌ ြွငလ
် ှစ်လပ်ကင်နင်ခွဲ ပါသည်။

ခရီိုးသွောိုးအသတွွဲ့အကကံ မ ောိုးက

ကနဦိုး

အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးနှစ်ခ

အသပေါ်တွင်ရရှ

ောိုးသသော

မမတေ့၏

သအောင်ဖမင်မှုကအသံိုးခ လ က် "Amata Garden Resort (Inle Lake)"
က ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် အင်ိုးသလိုးကန်၌ တည်သ
သန က်

IFC(International

Financial

ောင် ြွငလ
် ှစ်နင်ခွဲပပီိုး
Corporation)

၏

သခ ိုးသငွအစီအစဉ်ဖြင် ၂၀၁၈ခနှစ်တွင် တိုးခ ွဲွဲ့ အခန်ိုး ၉၃ခန်ိုးပါ Amata
Garden Resort, Inle Lake အောိုး အင်ိုးသလိုးကန်သဒသ၌ ၎င်ိုး၊
၂၀၁၇ခနှစတ
် ွင်

Amata

Garden

Resort(Bagan)အောိုး

ပဂံ

၌

ြွငလ
် ှစ်နင်ခွဲဖပန် ပါသည်။ အပ်စအသန ဖြငမ
် မတေ့၏ လပ်ငန်ိုး အမ ိုးမ ိုး
က ခ ွဲွဲ့

ွင်၍ ပမ စံလင်သအောင် သဆောင်ရွက်ရန် ဆံိုးဖြတ်ခွဲရော "Oriental

Ballooning Service" အမည်ဖြင် " မိုးပ ံပူသြောင်ိုး " လပ်ငန်ိုးက
၂၀၁၃ခနှစတ
် ွင်

Myanmar

Ballooning

ကမပဏီမှတဆင်

လပ်ကင်နင်ခွဲပါသည်။
ယခအခါ ကမပဏီ အသနဖြင် 1st Aug, 2018 သနေ့မှစ၍ United
International Group Ltd (UIG)၏ အစရှယ်ယော 99.99% က ၎င်ိုး 1st
Aug, 2018 သနေ့မှစ၍ Myanmar Ballooning Co., Ltd ၏ အစ ရှယ်ယော
51% က၎င်ိုး ပင်ဆင်

ောိုးပပီိုးဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၉ ခနှစ် သအောက်တဘောလတွင် ဧည်သည်မ ောိုးသေ့ မမတေ့၏ တံခါိုး
က ပ

မဆံိုးြွင်လှစ်ကက ဆနင်ခသသော
ွဲ
“My Hpa-An Residence by

Amata "သည် ကျွနပ်
် တေ့၏ ဟတယ်နှင် အပန်ိုးသဖြ လပ်ငန်ိုး တွင်
သန က်ဆံိုးအသနဖြင် ပါဝင်လောသသော လပ်ငန်ိုးတစ်ခဖြစ် လောခွဲပါသည်။
ကျွနပ်
် တသ
ေ့ ည် အလယ်အလတ်တန်ိုး နှင် အဆငဖ် မင် ပရီမီယံ အပန်ိုး
သဖြလပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊ ဟတယ်မ ောိုး နှင် Spa မ ောိုးက ဖမန်မော ဖပည်တွင်တည်
သဆောက်

ူသ

ောင်၍ စီမံခနေ့်ခွွဲဖခင်ိုး လပ်ငန်ိုးမ ောိုးက လပ်ကင်သည် သနရော

တွင် လပ်ငန်ိုးနယ်ပယ်၏ သရှွဲ့သဆောင်လမ်ိုးဖပသူ မ ောိုးဖြစ်ပါသည်။

ရွကသ
် ပိုးလ က်ရပါသည်
ှ
။

ကျွနပ်
် တခ
ေ့ ရီိုးသောွ ိုးဧညသ
် ည်
ပပီိုးဖပည်စသအောင်
ံ

မ ောိုး

ဖြည်ဆည်ိုး

၏

သဆောင်
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CORPORATE PROFILE
Our Company was incorporated on 27 June 2017 in
Myanmar under the Companies Act as a public limited
company under the name of Amata Holding Public
Company

Limited.

operations

with

In

1993,

the

the

Group

incorporation

of

started
United

International Group Limited which was primarily
focused on the management and operations of resorts
and restaurants under the “Amata” brand.
Amata Resort (Ngapali Beach) was the first resort
under the “Amata” brand and it began operations in
2003. Thereafter the Group expanded in 2011 and “My
Bagan

Residence”

started

operations

in

Bagan.

Leveraging on the success of its first two resorts, the
Group set up Amata Garden Resort in Inle Lake in 2013.
In addition, the group had added 93 rooms in 2018 to
Amata Garden Resort(Inle Lake) and Amata Garden
Resort(Bagan) was opened in Bagan in 2017 with the
loan

program

of

IFC

(International

Financial

Corporation). The Group decided to diversify its
business and expanded into the business of operating
hot air balloons under the Oriental Ballooning Service
in 2013 through Myanmar Ballooning Co., Ltd. My Hpa
An Residence by Amata, the latest addition to our
hotel and resort portfolio, first opened its door to
guests in October, 2019.
The company owns 99.99% of the issued and paid up
share capital of United International Group Ltd(UIG)
and 51% of the issued and paid-up share capital of
Myanmar Ballooning Co., Ltd.
We are a leading manager and developer of mid to
premium resorts, hotels and spas in Myanmar. We
manage and have the right to operate the land plots
on which these resorts and hotels operate on. Our
resorts command room rates at the mid to premium
range of each property’s particular market. We offer
our customers a multi-faceted travel and leisure
experience which we deliver through our 5 resorts and
hotels, each integrated with spas, fine dining and
bistro. The travel experience is also complemented by
our Oriental Ballooning Service which offers serene
panoramic balloon rides through 15 balloons in 6 cities
in Myanmar.
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OUR VISION
ကၽြႏ္ုပ္္ု႔၏ ေမ ာ္မန္းခ က္မာ အမ္ဟုး(လ္) ဒင္းအမ ားြႏင္သက္္ုင္ေသာ
ကုမၸဏီလီမ္က္ အေနျဖင္ ျမန္မာြႏုင္ငံအ္င္း၌ ဟု္ယ္ြႏင္ ခရီးသား
လုပ္ငန္း္ုင္ရာမ ား္င္ ဦးေ္ာင္ြႏုင္ေသာ အုပ္စုၾကီး္စ္ခု ျဖစ္ရန္အ္က္
ျဖစ္ပါသည္။

The Company’s vision is to be the leading Hotel & Tourism
Group in Myanmar.

OUR MISSION
၁၇နစ္ေက ာ္ရထားခၿပီးေသာ အေ္႕အၾကံဳမ ားျဖင္ ျမန္မာြႏုင္ငံအ္င္းရ
ကၽြႏ္ုပ္္ု႔၏

ဟု္ယ္

အပန္းေျဖစခန္းမ ား၊

အစရေသာဝန္ေ္ာင္မႈလုပ္ငန္း္ုင္ရာ
ေကာင္းမန္လ က္ရၿပီးေသာ
ျမင္္င္သားရန္

ြႏင္

ခရီးသား

လုပ္ငန္း္ုင္ရာ

အမ ဳးမ ဳး္ု႔္င္

ဝန္ေ္ာင္မႈမ ားအား

အလုပ္အကုင္္ုင္ရာ

စဥ္္က္

လက္ရ
မျပ္္

အခင္အလမ္းေကာင္းမ ား

ဖန္္ီးသားရန္။
To continually enhance our service quality our hotels,
resorts and tourism in various factors of Myanmar
hostility and create opportunities with our more than 17
years of experiences.
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OUR STRATEGY
မဟာဗ ျူဟာ
ကျွန်ပ်တေ့၏ အဓက ဗ ျူဟောသဖမောက် ဦိုးတည် ခ က် မ ောိုး မှော “Amata” နှင် ”Awinka” အမှတ် တံဆပ် နှစခ
် က

သ
ူ

ောင်ရန် နှင်

ဖမန်မောနင်ငံ အနှေ့အ
ံ ဖပောိုး၏ ဗ ျူဟော က သသော သနရော သဒသမ ောိုး တွင် မတူ ကွွဲဖပောိုး သသော အရည်အသသွိုး ဖမင် အပန်ိုးသဖြစခန်ိုး မ ောိုး နှင် ဟ
တယ် မ ောိုး က ဖြနေ့်က က် တည် သဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ယင်ိုးဟ တယ် မ ောိုး နှင် အပန်ိုးသဖြစခန်ိုး မ ောိုးမှ ဖမတ်စန
ွ ်ိုးနင်သခ ဖမင် မောိုး လော ပပီိုး
ကျွန်ပ်တေ့၏အဖမတ်ရောခင်နန
ှု ်ိုးနှင် ဘဏ္ဍသရိုးအသဖခအသနအောိုး သကောင်ိုးမွန်စွော

န်ိုးသမ်ိုး

ောိုးနင်ရန်အတွက် ကျွန်ပ်တေ့၏ Spa မ ောိုး နှင်

Oriental Ballooning လူစီိုးမီိုးပိုးံ ပ ံ ဝန်သဆောင်မှု မ ောိုး ဖြင် အောိုးဖြည် သွောိုး မည် ဖြစ်ပါသည်။ အတအက ဆလျှင် ကျွန်ပ်တေ့ အသန ဖြင် -

လက်ရ ွေးစင် အပန်ွေးရ ြေစခန်ွေး နှင် ဟိုတယ်မ ာွေးတွင် အဓကထာွေး င်ွေးနှွေး မြုပ်နှှံ ခင်ွေး ြေင် ကျွန်ိုပ်တိုို့၏လိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကို ကကွေးထွာွေး
ရအာင် ရ

ာင် က် န်။

ကျွန်ပ်တေ့ စီိုးပွောိုးသရိုး က ကကီိုး

ွောိုးလောသစရန်အတွက် စီမံခနေ့်ခွွဲသသော ဟတယ် နှင် အပန်ိုးသဖြစခန်ိုး မ ောိုး အသရအတွက် က

တိုးဖမြှင် သွောိုးရန် ရည် ရွယ်ပါသည်။ သန က် ၃ နှစ် အတွင်ိုးတင
ွ ် “Awinka” ဟတယ် သလိုးလံိုး အ

တိုးဖမြှင် ြွင် လှစသ
် ွောိုး

မည် ဖြစ်ပပီိုး အောိုးလံိုး က မမတေ့ လပ်ငန်ိုးစကပင် ပင်ဆင် ပပီိုး မမတေ့ က ပင် စီမံ ခနေ့်ခွွဲ သွောိုး မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ပ်တေ့ယံ

ကကည်သည် မှော ကျွန်ပ်တေ့၏ အောိုးသကောင်ိုးသသော လပ်ငန်ိုးလည် ပတ်မှု မှတ်တမ်ိုးသကောင်ိုး ၊ ကျွန်ပ်တေ့ အမှတ်တံဆပ် ၏ ခင်မောမှု၊
လပ်ငန်ိုးတွင်ိုး ြွွဲွဲ့စည်ိုး ပံ နှင် တီ
သြွသရိုး စနစ်

ွင် ဆန်ိုးသစ်မှု၊ ဗဟ ဖပ တည် သဆောက်

ောိုး သသော အသရောင်ိုးဖမြှင် တင်သရိုးနှင် သ ိုးကွက် ရှော

တေ့မှော မမတေ့ ဟ တယ် မ ောိုး သေ့ ဧည် သည် မ ောိုးလောသရောက်သစရန် ဆွွဲသဆောင်နင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ပ်တေ့ရင်ိုးနှီိုးသန ပပီိုးသောိုး ဖြစ်သသော သ ိုးကွက် အသန

ောိုးမ ောိုး နှင် လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွက်ရော ပတ်ဝန်ိုးက င် မ ောိုး တွင်ရသသော
ှ

“Awinka” အမှတ် တံဆပ်ဟတယ်တစ်ခ အတွက်ဆ လျှင် မမတေ့ အသန ဖြင်အနည်ိုးဆံိုးစရတ် အသန အ

ောိုး တွင် ဟ တယ်

စီမံခနေ့်ခွွဲမှုမ ောိုး က ဖပ လပ်နင်သစရန် နှင် အဖမတ်အစွန်ိုး ဖပန်လည် ရရှမှု က ဖမြှင် တင် နင်သစရန် အစရှယ်ယော ပင်ဆင်မှု အမ ောိုး
အဖပောိုး က ရယူ

ောိုး မည် ဖြစ်သည်။ အခ ွဲ့သသော သနရော မ ောိုး တွက် မူ မမတေ့ ဟ တယ် မ ောိုး က စီမံခနေ့်ခွွဲ နင်ရန် အတွက်

ဂဏ်သကခောရှသသော ဟ တယ် သအော်ပသရတော မ ောိုးက စောခ ပ်ခ ပ် ဆ ငှောိုးရမ်ိုးသွောိုး မည် ဖြစ်ပပီိုး

သေ့သဆောင်ရွက်ဖခင်ိုးဖြင်

ကျွန်ပ်တေ့၏ ဟတယ် စီမံခနေ့်ခွွဲသကကိုး ဝင်သငွမ ောိုး ရရှမည် ဖြစ်ပပီိုး ကျွန်ပ်တေ့၏ အမှတ်တံဆပ် က လူ အမ ောိုးက လျှင် ဖမန်စွော
သတဖပ မသွောိုး နင် ပပီိုး၊ မတည် သငွရင်ိုး

ပ်မံတိုးခ ွဲွဲ့စက်

က တိုးခ ွဲွဲ့ သွောိုးနင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သနရောသစ်မ ောိုး

သေ့ခ ွဲွဲ့

င
ွ ်

လပ်ကင်

ည် ရမှုမရှသတော ဘွဲ အက ိုးအဖမတ်ရရှနင်သသော အသဖခအသန မ ောိုး

ကျွန်ပ်တေ့၏ ဝင်သငွမ ောိုး က Spa မ ောိုး အစောိုးအသသောက်လပ်ငန်ိုးမ ောိုးစသည်
သွောိုးဖခင်ိုး၊

စီမံခနေ့်ခွွဲမှုစောခ ပ်မ ောိုး

ပူိုးသပါင်ိုးသဆောင်ရွက်မှုမ ောိုး မှ တစ်ဆင် တိုးဖမြှင် သွောိုးသစရန် ရည် ရွယ်

ခ ပ်ဆ

ဖခင်ိုး၊

နှင်

ဗ ျူဟော

သဖမောက်

ောိုး ပါသည်။“Awinka” ဟတယ်မ ောိုး အဖပင် ကျွန်ပ်တေ့

အသန ဖြင် “Amata” အမှတ်တံဆပ် ဖြင် ဟတယ် အသစ် တစ်လံိုး က ပဂံသဒသတွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍောသရိုးနှစ် တွင်
သဆောက်လပ် ပပီိုးစိုးီ သွောိုး ပပီ ဖြစ်သည်။ ဗီလော villa ၂၀

ပ်တိုးတည်သဆောက်ပပီိုး Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) က

တိုးခ ွဲွဲ့ခွဲသကွဲသေ့ Amata Garden Resort (ပဂံ) အတွက် ၂၀၁၇ သအောက်တဘောတွင် အခန်ိုး ၁၂၂ ခန်ိုး
Garden

Resort

(အင်ိုးသလိုးကန်)

အတွက်

၂၀၁၈

သအောက်တဘောတွင်

မမတေ့ဟတယ်နှင်အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးရင်ိုးနှီိုးဖမြှ ပ်နှံမှုအစစတွင် သန က်ဆံိုး
သည် ၂၀၁၉ သအောက်တဘောတွင် ပ
လက်ရှတွင်

ဘတ်အြွွဲွဲ့သည်

သလလောသံိုးသပ်လ က်ရှပါသည်။

ပ်မံ

ည်သွင်ိုး

၉၃

Amata

ပ်တိုးခွဲပါသည်။

ောိုးသသော "My Hpa An Residence"

မဆံိုးအကကမ်ဧည်သည်စတင်လက်ခံခွဲပပီိုး ဗီလော(villa) ၂၀

ပမတ်ကျွန်ိုးစသဒသ၌

ခန်ိုး

ပ်တိုးခွဲပပီိုး Amata

ပ်မံတိုးခ ွဲွဲ့

ောိုးပါသည်။

အမှတ်တံဆပ်ဟတယ်မ ောိုးြွငလ
် ှစ်ရန်အခွင်အလမ်ိုးမ ောိုးက
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မဟာဗ ျူဟာရ မာက်ရန ာရေသအသစ်မ ာွေး တွင် ဟိုတယ် နှင် အပန်ွေးရ ြေစခန်ွေး လိုပ်ငန်ွေးမ ာွေး တိုို့ခ ျဲ့ကာ ရေသအလိုက်
မမတိုို့၏ တည် ရန
ှ မှုကို တိုွေး မြှင် န် ။
ကျွန်ပ်တေ့ အသန ဖြင် ကမပဏီ ၏ ဟတယ် နှင် အပန်ိုးသဖြစခန်ိုး လပ်ငန်ိုးမ ောိုး တခ
ေ့ ွဲွဲ့ကော ဖပည်တွင်ိုး ၌ လပ်ငန်ိုးခွွဲမ ောိုး က
ြွံွဲ့ပြ ိုးသစရန် နှင် ဝင်သငွရရှနင်သသော အသဖခ ခံသကောင်ိုးမ ောိုး က ဖခောိုး န ိုး မှုရှသစရန် ရည် ရွယ်ပါသည်။
ကျွန်ပ်တေ့၏ အဓက ဧည်သည်မ ောိုး ၏ သ ိုးကွက် အသန အ
သနရော မ ောိုး က ခ ွဲွဲ့

ွင် မှုမ ောိုး မှ တစ်ဆင် မမတေ့

လှမ်ိုးမသ
ီ စရန် အဖပင်

ောိုး နှင် နီိုးကပ်သသော သန ရော မ ောိုး တွင် စောိုးရတ်သက်သော သသော

၏လက်ရှ နင်ငတ
ံ ကော မှ ဧညသ
် ည်မ ောိုးက အလွယ် တကူ လက်

လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွက်ရော သဒသတွင်ိုးမှ ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး ၊ အလပ်ကစစ ခရီိုး

တကူ လက်လှမ်ိုး မီသစ ရန်ရည် ရွယ်ပါသည်။ နယ်သဖမသစ်မ ောိုး သေ့ ခ ွဲွဲ့
ပငမ်သအောင်

န်ိုး

ွက်ရသူ မ ောိုး ကလည်ိုး အလွယ်

ွင် လှုပ်ရှောိုး ရော တွင် အခန်ိုးခ နှုန်ိုး

ောိုး မ ောိုး က တည်

ောိုး နင်စမ
ွ ်ိုးရှဖခင်ိုး ကအဓက က သသော တန်ြိုး တစ်ခ ဖြစ်သည် ဟ ယံ ကကည် ပါသည်။ ဗ ျူဟောက သသော

သနရော သဒသအသစ်မ ောိုး တွင် မမတေ့ လပ် ငန်ိုးက ခ ွဲွဲ့

ွင် သဆောင်ရွက် နင်ဖခင်ိုး သကကောင် ဖမန်မော နင်ငအ
ံ တွင်ိုး မမတေ့ လပ် ငန်ိုး

မ ောိုး ရောသီ အလက်သက်သရောက်မှုရှသန ဖခင်ိုးမ ောိုး က သလ ော ခ နင်မည် အဖပင် လပ်ငန်ိုး အမ ိုးအစောိုးမ ောိုး သနရော သဒသအလက်
ကွွဲဖပောိုးသန

သည်

အတွက်

သနရောသဒသနှင်

သက်သရောက်မှုမတူညီသသော

ဧည်သည်အသစ်မ ောိုး

ရရှနင်သည်

အဖပင်

လပ်ငန်ိုးအခွွဲမ ောိုး အကကောိုး ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး က တစ်ခ နှင် တစ်ခ အဖပန် အလှန် သရောင်ိုးခ နင်မည် အခွင် အလမ်ိုး က ရရှ သွောိုး
မည် ဖြစ်ပါသည်။ Resort နှင် ဟတယ် တည်သဆောက်မှု စီမံကန်ိုးမ ောိုး တွင် ကျွန်ပ်တေ့ အသန ဖြင် ရင်ိုးနှီိုး ဖမြှ ပ်နှံမှု ဖပ သသော
အခါ ကျွန်ပ်တေ့ ရင်ိုးနှီိုး ဖမြှ ပ် နှံလက်သသော မတည်သငွ ၏ ၂၀.၀ % အ

က် သက ော် လွန်သသော ဝင်သငွဖပန်လည် ရရှမှုက

ရည်ရွယ်သလ ရှပါသည်။ နင်ငဖံ ခောိုး ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး အလည် အပတ်မ ောိုး သည်

ဖမန်မောနင်ငံ အတွင်ိုး လူကက က်မ ောိုးသသော

သနရောမ ောိုးတွင် ရင်ိုးနှီိုး ဖမြှ ပ်နှံ ဖခင်ိုး မှော အဆ ပါသဒသမ ောိုးရှ သဒသတွင်ိုး စီိုးပွောိုးသရိုးမ ောိုးနှင် အစအြွွဲွဲ့လက် ခရီိုး

ွက် ကက သူ မ ောိုး

(corporate travel customer) အတွက် ရည် ရွယ် ကော လပ်သဆောင်ဖခင်ိုး ဖြစ်သည်။
ကျွန်ိုပ်တိုို့၏ မတူညရသာ အမှတ်တှံ

ပ် ဗ ျူဟာ မ ာွေး မှ တစ်

င် ရပေါ်ထွက် လာ မည် ရ ွေးကွက် အသစ်ကို ည် ယ် ခင်ွေး။

ကျွန်ပ်တေ့ လပ်ငန်ိုးစ အသန ဖြင် ဖပည်တွင်ိုးဖပည် ပ ရှ အဆင် ဖမင် စောိုးသံိုး သူ မ ောိုး က ြမ်ိုးဆပ်နင်ရန်အတွက် ဆတံဆပ်
မ ောိုးစောွ ရရှကော ခင်မောသသောအသအမှတ် ဖပ ဖခင်ိုး မ ောိုး စွော ရရှ

ောိုး သသော “Amata” အမှတ်တဆ
ံ ပ် က ပမ သကောင်ိုးမန
ွ သ
် အောင်

တည်သဆောက်သွောိုး မည် ဖြစ်ပါသည်။ မမတေ့ သပိုးအပ်သန သသော ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး မှော ဖမန်မော ရိုး ရော နှင် ဖမန်မော ယဉ်သက ိုးမှု မ ောိုး
နှင် ဆက်နွယ် သသော အ

က် တန်ိုးစောိုး ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး ဖြစ်ပါသည်။

Amata Resort(ငပလီကမ်ိုးသဖခ) တွင် အခန်ိုးငှောိုးရမ်ိုးခ အသန ဖြင် ပ မ်ိုးမျှအခန်ိုးငောှ ိုးရမ်ိုးခသ ိုးနှုန်ိုးမ ောိုးမှော သမလမှ စက်တင်ဘော
လအ

ခရီိုးသည် အဝင်ပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ည တော တည်ိုးခခ မ ောိုး က အသမရကန် သဒေါ်လော ၇၀ မှ ၁၀၀ အ

သအောက်တဘောမှ ဧပပီ လ အ
၉၀ မှ ၁၈၀ အ

သတ်မှတ်

ရှပပီိုး၊

ခရီိုးသွောိုး ဝင်သရောက်မှုနှုန်ိုး အဖမင် ဆံိုး အခ န်တွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ ခ အသမ ရကန်သဒေါ်လော
ောိုး ရှပါသည်။ Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) နှင် Amata Garden Resort (ပဂံ)

တွင် ပ မ်ိုးမျှအခန်ိုးငောှ ိုးရမ်ိုးခသ ိုးနှုန်ိုးမ ောိုးမှော ခရီိုးသည် ဝင်သရောက်မှုနှုန်ိုး အဖမင် ဆံိုး အခ န်တွင် တစ်ည တော တည်ိုးခခ မ ောိုး က
အသမရကန် သဒေါ်လော ၆၅ မှ ၁၁၀ အ
ရှပါသည်။ “My Bagan Residence”

ရှပပီိုး၊ ခရီိုးသွောိုး အဝင်နည်ိုးပါိုးသသော ကောလတွင် အသမရကန်သဒေါ်လော ၅၀ မှ ၆၀ အ
by Amata တွင် ပ မ်ိုးမျှအခန်ိုးငောှ ိုးရမ်ိုးခသ ိုးနှုန်ိုးမ ောိုးမှော ခရီိုးသွောိုး ဝင်သရောက်မှုနှုန်ိုး

အဖမင် ဆံိုး အခ န်တွင် အသမရကန်သဒေါ်လော ၆၅ မှ ၈၀ သဒေါ်လောအ
တော တည်ိုးခခ မ ောိုး က

ရှပပီိုး ၊ ခရီိုးသည် အဝင်နည်ိုးပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ည

အသမရကန် သဒေါ်လော ၃၅ မှ ၆၀ အ

ရှပါသည်။ My Hpa An Residence တွင်

ပ မ်ိုးမျှအခန်ိုးငောှ ိုးရမ်ိုးခသ ိုးနှုန်ိုးမ ောိုးမှော ခရီိုးသွောိုး ဝင်သရောက်မှုနှုန်ိုး အဖမင် ဆံိုး အခ န်တွင် အသမရကန်သဒေါ်လော ၇၀ မှ ၈၀ အ
ရှပပီိုး ၊ ခရီိုးသည် အဝင်နည်ိုးပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ည တော တည်ိုးခခ မ ောိုး က အသမရကန် သဒေါ်လော ၄၅ မှ ၅၀ အ
ရှပါသည်။ တည်ိုးခခမ ောိုးနှင်စပ်လ ဉ်ိုး၍ သြောက်သည်ဧည်သည်မ ောိုးက ယှဉ်ပပ င်နင်သသောသစ ိုးနှုန်ိုးဖြင် ဆွွဲသဆောင်နင်ရန် အလေ့ငှော
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အခန်ိုးငောှ ိုးခမ ောိုးက စီမံခန်ေ့ခွွဲသရိုးအြွွဲွဲ့က နှစ်စဉ်ပံမှန် ဖပန်လည်သံိုးသပ်ပါသည်။ “Awinka” အမှတ်တံဆပ် သအောက်မှ ကျွန်ပ်တေ့
ခ မှတ်စီစဉ်

ောိုး သသော ဝန်သဆောင်မှု မ ောိုး မှော သစ်လွင်သကောင်ိုးမွန်ပပီိုး သခတ်မလ
ီ ှပသသော ဝန်ိုးက င် ြန်တီိုးမှု မ ောိုး နှင် အမတ

အမှတ်တံဆပ် က ရည်ရွယ်

ောိုး သသော သ ိုးကွက်မ ောိုး

စံနှုန်ိုးတစ်ခ သတ်မှတ် ရန် ၊ လက်သလ ောညီသ

က် ကွောဟမှုမရှသသော

ဧည်သည်သ ိုးကွက် မ ောိုး က ရည်ရွယ်ပပီိုး

ွ ဖြစ်သစရန် နှင် ယံကကည် မှုရရှသစရန် ရည် ရွယ်ပါသည်။

ကွဲ သေ့ အဆင်သဖပ

သက်သော သသော ခရီိုးသွောိုးလောမှုမ ိုး အဖပင် ယဉ်သက ိုးမှု နှင် စွနေ့်စောိုးမှု က ရှောသြွတတ်သသော ခရီိုးသွောိုး ဧညသ
် ည် အမ ိုးအစောိုး က
ဆွွဲသဆောင်ရန်အတွက် ကျွန်ပ်တေ့

ံတွင် သ ိုးကွက်အတွင်ိုး လှုပ်ရှောိုးမဖှု မန်ဆန်ဖခင်ိုး အက ိုးသက ိုးဇူိုးမ ောိုး

ဧညသ
် ည်မ ောိုးအတွက် သ ိုးနှုန်ိုးသက်သောသသော အခန်ိုးမ ောိုး သ

ကွဲ သေ့ သသော

ောက်ပံ သပိုးနင် လမ်မည်ဟ ယံ ကကည်ပါသည်။ “AWINKA”

အမှတ် တံဆပ်ပါ ဟတယ်မ ောိုး ၏ အခန်ိုးငှောိုးရမ်ိုးခသ ိုးနှုန်ိုးမ ောိုးမှော တစ်ည လျှင် အသမရကန် သဒေါ်လော ၃၅ မှ ၅၅ ကကောိုး
ရှမည် ဟ ခနေ့်မှန်ိုး

ောိုး ပါသည်။ ဝန်သဆောင်မှု အသစ်က အသံိုး ဖပ လော သသော စောိုးသံိုး သူ အသစ်မ ောိုး က ကျွန်ပ်တေ့ အသန ဖြင်

လပ်ငန်ိုးစ အတွင်ိုးရှ အဖခောိုး သသော ဝန်သဆောင်မှု product မ ောိုးအောိုး မတ်ဆက်သပိုး ကော သ ိုးကွက်ခ ွဲွဲ့

ွင် နင်သည် နှင်

တပပ င်နက် မတူညီသသော ဝန်ဆောင်မှုမ ောိုး က အဖပန် အလှန် သဆောင်ရွက် နင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဝင်ရငွ ပန်လည်
လက်ဝယ်ရှ

မှု
ှ တိုွေး မင် လာ ရစ န် အတွက် လက် ှ resort မ ာွေး ကို တိုွေးခ ျဲ့ န် နှင် အ

င် မင် န်

ောိုး ပပီိုး ဖြစ်သသော အပန်ိုးသဖြ ဟတယ် မ ောိုး က တိုးခ ွဲွဲ့ သဆောင်ရွက်ဖခင်ိုးနှင် အဆင် ဖမြှင် တင် ဖခင်ိုးတေ့မှော ဟတယ်

၏ ဝင်သငွ က ဖမင် တက်သအောင်သဆောင်ရွက် ရော တွင် စရတ်အသက်သောဆံိုး နည်ိုး လမ်ိုး တစ်ခ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှ ရှပပီိုး
အပန်ိုးသဖြ ဟတယ် မ ောိုး တွင် အခန်ိုးသစ်မ ောိုး တည် သဆောက်ဖခင်ိုး နှင် ဗီလော (Villas) ပံ စံသလိုးမ ောိုးတိုးခ ွဲွဲ့တည် သဆောက်ဖခင်ိုး
ဖြင် တိုးပွောိုး လောသသော သဆောက်လပ်သရိုးစရတ်မ ောိုး ၊ လပ်ငန်ိုးလည် ပတ်မှု စရတ်အသစ်မ ောိုး က ခံရမှုမရှဘွဲ ဝင်သငွ ရလမ်ိုးမ ောိုး
က ခ ွဲွဲ့

ွင် နင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍောသရိုးနှစ်အတွင်ိုး ကျွန်ပ်တေ့ အသန ဖြင် Amata Garden Resort

(အင်ိုးသလိုးကန်) က Villa လံခ င်ိုး အသဆောင်ငယ် (၂၀)

ပ်မံ တည် သဆောက်ကော တိုးခ ွဲွဲ့ ခွဲ ပပီိုး ၂၀၁၇ ခနှစ၊် သအောက်တဘော

တွင် Amata Garden Resort (ပဂံ)တွင် အခန်ိုးသပါင်ိုး (၁၂၂) ခန်ိုး က တိုးခ ွဲွဲ့ ခွဲ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် သအောက်တဘော တွင် Amata
Garden Resort

(အင်ိုးသလိုးကန်) တွင် အခန်ိုး အသစ် (၉၃) ခန်ိုး

နှင်အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးရင်ိုးနှီိုးဖမြှ ပ်နှံမှုအစစတွင် သန က်ဆံိုး
၂၀၁၉ ခနှစ်၊ သအောက်တဘောတွင် ပ

ပ်မံတိုးခ ွဲွဲ့

ပ်မံတိုးခ ွဲွဲ့ခွဲ ပါသည်။ မမတေ့ဟတယ်

ောိုးသသော "My Hpa An Residence" by Amata သည်

မဆံိုးအကကမ်ဧည်သည်စတင်လက်ခံခွဲပပီိုး ဗီလော(Villa) (၂၀)

ပ်မံတိုးခ ွဲွဲ့

ောိုးပါသည်။
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OUR STRATEGY
Strategy
Our principal strategic objective is to build upon the “Amata” and “Awinka” brands, to create a
diversified group of quality resorts and hotels in strategic locations throughout Myanmar,
complemented by our spa and Oriental Ballooning Service, while achieving strong profitability
and operating margins and maintaining our strong balance sheet position. In particular, we seek
to:
Focus on growing our business through selective resort and hotel investment
We intend to grow our Business by increasing the number of resorts and hotels that we
manage. In the next three years, we plan to open at least 4 “Awinka” branded hotels, all of
which we will manage and own. We believe that our strong operating track record in
managing our resorts and hotels, the strength of our brands, in-house design and
innovation and our centralized sales and marketing and distribution networks will help
attract owners of resorts and hotels. For an “Awinka” branded hotel in a location at which
we are familiar with the market conditions and operating environment, we would typically
expect to acquire, at a minimum, a majority ownership interest in order to strengthen our
position as the manager of that resort or hotel as well as to enhance returns. In certain
locations, we intend to focus on signing management agreements with a reputable hotel
operator, which we believe would enhance our management fee income, increase
awareness of our brands at a faster pace and expand our revenue base without incurring
significant incremental capital expenditure. We expect to increase our revenues from the
spa and food and beverage operations by expanding into new locations through leases,
management agreements and strategic alliances. In addition to the “Awinka” branded
hotels, we completed another “Amata” branded hotel in the Bagan region in FY 2017-2018,
expanded Amata Garden Resort (Inle Lake) by constructing 20 additional villas, added 122
rooms in October 2017 for Amata Garden Resort (Bagan) and added 93 rooms in October
2018 for Amata Garden Resort (Inle Lake). The latest addition to our hotel and resort
portfolio, “My Hpa An Residence” first opened its doors to guests in October 2019; adding
an additional 20 villas. The Board is currently exploring opportunities to open Amata
branded hotels in the Myeik island region.
Increase our geographical presence by expanding our resort and hotel operations into
new strategic locations

ANNUAL REPORT 2019/20

11

Increase our geographical presence by expanding our resort and hotel operations
into new strategic locations
We intend to develop our domestic presence to grow our resorts and hotels business and
diversify our revenue base. Through strategic expansion into low-cost locations close to
our key customer markets, we intend to increase accessibility to our existing international
customers as well as reach out to affluent local customers and business travellers within
these operating cities. Our ability to command stable room rates will be a key
consideration in our geographic expansion. We believe that strategic geographical
expansion will reduce our exposure to seasonal and cyclical fluctuations in our business by
having more diversified geographic and customer bases and will also permit us to take
advantage of cross-marketing opportunities. We typically target an internal rate of return
in excess of 20.0 per cent. on our equity investment in resort and hotel projects. By
venturing outside the popular tourist destinations in Myanmar, we aim to further tap into
the local business and corporate travel customer segments in selected locations.
Continue to target upcoming markets through our differentiated brand strategy
We will continue to capitalize on the strong recognition of our award-winning brand
“Amata”, to capture the premium segment of domestic as well as international customer
markets. We believe our product offerings are associated with Myanmar culture, traditions
and luxury. Average room rates for Amata Resort (Ngapali Beach) typically range between
US$70.0 to US$100.0 per room night in the low season (May to September) and US$90.0
to US$180.0 per room night in the high season (October to April). For Amata Garden
Resort (Inle Lake and Bagan), the average room rates are usually between US$65.0 to
US$110.0 for the high season and US$50.0 to US$60.0 in the low season. For “My Bagan
Residence”, the average room rates are usually between US$65.0 to US$80.0 for the high
season and US$35.0 to US$60.0 in the low season. For “My Hpa An Residence”, the average
room rates are usually between US$70.0 to US$80.0 for high season and US$45.0 to
US$50.0 in the low season. In this regard, the room rates are reviewed by management on
a yearly basis to ensure a competitive rate is offered to customers. Our planned product
line under the “Awinka” brand will offer a refreshing and contemporary ambience and
targets a younger customer market than the “Amata” brand, focusing on standardization,
consistency and reliability. To attract this distinct niche customer segment of travellers
looking for convenience of business travel, cultural tourism and soft adventure. We believe
we have the first-mover advantage in providing affordable rooms to this market segment.
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The expected room rates for “Awinka” branded hotels will range between US$35.0 to
US$55.0 per room night. We also believe we will be able to cross-sell our existing product
offerings to customers of our new product lines and encourage our existing customers to
experience our new product offerings.

Expand and upgrade our existing resorts to achieve increasing returns to scale
Expanding and upgrading our existing resorts is a cost-efficient way to increase our
revenue base and enhance profitability. Building new rooms or villas at our existing resorts
allows us to provide our guests with new product offerings while expanding our revenue
base, generally without incurring significant incremental construction or operating costs.
In FY 2017-2018, we have expanded Amata Garden Resort (Inle Lake) by constructing 20
additional villas, 122 rooms were added in October 2017 for Amata Garden Resort (Bagan)
and 93 rooms were added in October 2018 for Amata Garden Resort (Inle Lake). The latest
addition to our hotel and resort portfolio, “My Hpa An Residence” first opened its doors to
guests in October 2019; adding an additional 20 villas.
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IMPLEMENTING
Management of Amata Group has set up goals and objectives for the long and short term.
Goals and objectives are clearly set and discuss with BOD and all the management level. We
arrange monthly management level meeting which is chaired by Chairman and there is weekly
departmental head meetings.
Also financial performance and operational performance of the Group are reported daily and
monthly to all management levels and all performance will be overseen very closely by all senior
level staffs.
Since goals and objectives are clearly discussed and set from top to bottom of the management
team, everyone is aware their mission and their duty to achieve goal.
Our management is hand on, listening to different opinions and welcoming inputs from individual.
We work as a team and we set building our teamwork.
*** Goals and objectives are not always achieved as planned. We always have alternative plan if we
face unexpected difficult situation.
From time to time, we may quick decisions and change our plans to adapt to the changing
economic climate and demand which may affect the implementation of certain expansion plans.
We pride ourselves on our quick implementation of plans to avoid any unnecessary delay.
We always review our performance and improvement. We compare and compete with others.
We make our team to be motivated. Management is giving full support to their team members as
well as all necessary means and ways are leaded to achieve the objectives.

VALUE OF STAKEHOLDERS
Every business, we will not overcome by ourselves without the support of all the stakeholders who
are involved in our business.
We shall treat all the stakeholders with respect and equally. They all are important for successful
business to be ended.
They are from different fields but they all have unique ability to contribute our business. They play
different role for us to achieve business.
We shall value all the stakeholders and it will create Win -Win situation for business sustainability.
In hotel industry, all stakeholders play very important role in their different fields for us.
Stakeholders are airlines, travel agents, tour guide, transportation and our other suppliers. That is
why we value and respect our stakeholders.
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CHAIRMAN’S MESSAGE
ကျွန်သတော်မ ောိုး Amata Holding Public Co., Ltd သအောက်ရှ Amata Hotel လပ်ငန်ိုးမ ောိုးအပ်စဟော ပ
ငပလီကမ်ိုးသဖခ၌

၂၀၀၃ခနှစ်တင
ွ ်

ဝန်သဆောင်မှုသပိုးနင်ခကော
ွဲ
ဆတံဆပ်မ ောိုးစောွ

Amata

စတင်ခပပီ
ွဲ ိုး(၁၇)နှစ်သက ော်
Hotel

Group

ကောလအတွငိုး်

ရွဲွဲ့ဟတယ်မ ောိုး

အသနနွဲေ့

ဖပည်တွငိုး် ဖပည်ပ

မဆံိုးဟတယ်က

ခရီိုးသွောိုးဧညသ
် ည်မ ောိုးအောိုး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခနှစ်အတွင်ိုးမှောလည်ိုး

အသကောင်ိုးဆံိုး

နင်ငံတကောအသအမှတ်ဖပ

ပ်မံလက်ခရ
ံ ရှခွဲပပီိုး ဖမန်မော နင်ငံခရီိုးသွောိုးသလောကမှော သအောင်ဖမင်တွဲ ဟတယ်လပ်ငန်ိုးမ ောိုးအပ်စအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်

လ က်ရပါတယ်
ှ
။ ယခအခါ Amata Hotel အပ်စအသနနွဲေ့ ဖပည်တွင်ိုးဖပည်ပခရီိုးသွောိုးမ ောိုး မဖြစ်မသန သွောိုးသရောက်လည်ပတ်သလရှတွဲ ငပလီ၊ ပဂံ၊
အင်ိုးသလိုး သဒသမ ောိုးတွင်သောမက အဖခောိုး ဖမန်မောနင်ငံအတွငိုး် ခရီိုးသွောိုးြွံွဲ့ပြ ိုးမှုအလောိုးအလောရှတွဲ သနရောသဒသ အမ ောိုးအဖပောိုးမှော သင်သလ ော်သသော
ဟတယ်အမ ိုးအစောိုး၊ အမှတ်တဆ
ံ ပ်မ ောိုးဖြင် အရှန်အဟန်ဖမြှင် တိုးခ ွဲွဲ့ြွင်လစ
ှ ် သဆောင်ရွက်လ က် ရှပါတယ်။
ဖမန်မောနင်ငံရွဲ့ွဲ အလောိုးအလောအရှဆံိုး စီိုးပွောိုးသရိုးလပ်ငန်ိုးမ ောိုးအနက် ခရီိုးသွောိုးလပ်ငန်ိုးဟော ဖပည်တင
ွ ်ိုးဖပည်ပလပ်ငန်ိုးရှငမ
် ောိုး
အ

ူိုးစတ်ဝင်စောိုးတွဲ

လပ်ငန်ိုးရပ်

တစ်ခဖြစ်လောခွဲပပီိုး

သအောင်ဖမင်မှုရရှသအောင်

အခက်အခွဲသပါင်ိုးမ ောိုးစောွ ကလည်ိုး

ရင်ဆင်သက ော်ဖြတ်ခွဲရသလ၊

ပ်မကံ ကံ သတွွဲ့ရမည် စန်သခေါ်မှုမ ောိုးလည်ိုး ကကံ သတွွဲ့ရင်ဆင်ရပါဦိုးမယ်။ ပပီိုးခသသောနှ
ွဲ
စ်တွင် ရခင်ဖပည်နယ်အတွင်ိုး ဖြစ်ပွောိုးခွဲသသော မတည်ပငမ်မှုမ ောိုး
သကကောင် ဖမန်မောနင်ငံ၏ ခရီိုးသွောိုးပံရပ်က ဆင်ိုးမှုနှင်အတူ ခရီိုးသည်ဝင်သရောက်မှုမ ောိုး သလ ောနည်ိုးခွဲသသော်လည်ိုး နှစက
် န်ပင်ိုးနှင် ယခနှစ်အစပင်ိုးတွင်
ဖမန်မောခရီိုးသွောိုး လပ်ငန်ိုးမှောဖပန်လည်ဦိုးသမောလောခွဲပါတယ််။ သေ့သသော်လည်ိုး ကဗစ်-၁၉ ကပ်သရောဂါ ကမဘောအနှံေ့ကိုးူ စက် ဖပနေ့ပ
် ွောိုးမှုသကကောင် ကမဘောစီိုးပွောိုးသရိုး
က ဆင်ိုးမှုက ရင်ဆင်နင်ရန် အတွက၊် မမတေ့အသနဖြင် စရတ်သက်သောသစသရိုး ကောလတစီမံခ က်တစ်ရပ် ခ မှတ်
သင်သလ ော်

ောိုးပပီိုး လပ်ငန်ိုးလည်ပတ်မှု

သရောက်မှုရှရန်အတွက် ဝန်သဆောင်မှု စရတ်မ ောိုးနှင် လပ်ငန်ိုးလည်ပတ်မစ
ှု ရတ်မ ောိုးက အနမ်ဆံိုးဖြစ်ရန် စီမံ

မဖြစ်မသနလအပ်သသောဝန်

မ်ိုးမ ောိုးကသော လပ်ငန်ိုးခွင် လည်ပတ်မှုမ ောိုးတွင်

ဖြစ်နင်သမျှ သနအမ်မှလပ်ကင်သစသည် အစီအမံခ မှတ်

ောိုးရပပီ
ှ ိုး၊ ယောယီလစောသလျှောခ

ောိုးရပါသည်
ှ
။

ောိုးသည် ပံစံ ဖြင၊် က န်ဝန်

ေ့ဖပင်
မ်ိုးမ ောိုးက

ောိုးဖခင်ိုးဖြင် လပ်ငန်ိုးစ၏ လစောစရတ်က သလ ောက သစပါသည်။ လပ်ငန်ိုးစ၏ ပင်ဆင်သသော

ဟတယ်မ ောိုးနင
ှ ် အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးမ ောိုး ဖပန်လည်ြွငလ
် ှစ်နင်သရိုးဖပင်ဆင်ရောတွင် က န်ိုးမောသရိုးဆင်ရော တစ်ကယ်သရအကော အကွယ်ပစစည်ိုးမ ောိုးနင
ှ ်
အဖခောိုးက န်ိုးမောသရိုးသံိုး သန်ေ့ရှင်ိုးသရိုး ဆင်ရောပစစည်ိုးမ ောိုး ဝယ်ယူ
ခပ်ခွောခွောသန

င်ဖခင်ိုး (Social distancing measures) မ ောိုး

ောိုးရှပပီိုး ကဗစ်-၁၉ ကောကွယ်သရိုးအစီအမံမ ောိုးနင
ှ ်အညီ သနေ့စဉ်လူမဘ
ှု ဝတွင်
စီမံ

ောိုးရှပါသည်။ နင်ငံဖခောိုးသောိုးမ ောိုး

ံမှ ကက တင်အခန်ိုး ငှောိုးရမ်ိုးမှောယူမှု

က ဆင်ိုးလောသသောသကကောင်၊ လပ်ငန်ိုးစအသနဖြင် ကက တင် အခန်ိုးငှောိုးရမ်ိုးမှောယူမှု ဖမြှင်တင်ရန်နင
ှ ် ကဗစ်-၁၉ ကပ်သရောဂါသကကောင် က ဆင်ိုး သနှိုးသကွိုးမှုက
သ

မသစရန်၊ ယခအခါ ဖပည်တွင်ိုးခရီိုးသွောိုးလောမှုက အဓက အောရံစက်

ောိုးပပီိုး ယင်ိုးနှင်စပ်လ ဉ်ိုး၍ အသရောင်ိုးဖမြှင်တင်သရိုးနှင် သစ ိုးကွက် ရှောသြွသရိုး

အစီအမံမ ောိုး သဆွိုးသနွိုးညန
ြှ ှုငိုး် လ က်ရှကော မမတေ့ အသနဖြင် ကကံကကံခံ၍ အသကောင်ိုးဆိုးံ ဖြစ်သအောင် သက ော်လောိုးသဆောင်ရွက်နင် ရန်စီစဉ်

ောိုးကကပါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တေ့ Amata Holding Public Company Limited အသနနွဲေ့ အမ ောိုးပင်ကမပဏီအဖြစ် အသွင်ကူိုးသဖပောင်ိုး ခွဲပပီိုးသန က်
ကမပဏီ၏ အဓကရည်မှန်ိုးခ က်မှော ဖမန်မောနင်ငံရွဲ့ွဲ အဓကအောိုး

ောိုးရတွဲ ခရီိုးသွောိုးလပ်ငန်ိုး ကမပဏီကကီိုးတစ်ခအဖြစ် တည်သ

ောင်သဆောင်ရွက်သွောိုး

နင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သေ့ဖြစ်၍ ကမပဏီအသနဖြင် ဟတယ်လပ်ငန်ိုးမ ောိုးက တိုးခ ွဲွဲ့လပ်ကင်ဖခင်ိုး၊ အဖခောိုးခရီိုးသွောိုးဝန်သဆောင်မှုလပ်ငန်ိုးမ ောိုး လပ်ကင် ဖခင်ိုး၊
ခရီိုးသည်ပေ့သဆောင်သရိုးလပ်ငန်ိုး၊ စောိုးသသောက်ဆင် နှင် အသြ ော်ယမကောသရောင်ိုးခ ဖခင်ိုးဆင်မ ောိုး၊ ရဟတ်ယောဉ်၊ သရသပေါ်ဆင်ိုးသက် သလယောဉ်ပ ံ မ ောိုးဖြင်
ခရီိုးသွောိုးဧည်သည်မ ောိုးအောိုး Sightseeing ကကည်ရှုဖခင်ိုးလပ်ငန်ိုးမ ောိုးကပါ တိုးခ ွဲွဲ့လပ်ကင်သဆောင်ရက
ွ ်သွောိုးြေ့ စီစဉ်သဆောင်ရက
ွ ်လ က် ရှပါတယ်။
ကျွနသ
် တော်တ၏
ေ့

အဓကရည်မှန်ိုးခ က်ပန်ိုးတင်မှော

နင်ငံတကောစောရင်ိုးဝင်

အင်အောိုးကကီိုးမောိုးသသော

ကမပဏီကကီိုးတစ်ခအဖြစ်

သန င်အန ဂါတ် နှစ်သပါင်ိုးမ ောိုးစောွ ခရီိုးသွောိုးလပ်ငန်ိုးမှော ဆက်လက်ဦိုးသဆောင်သွောိုးနင်ြေ့ဖြစ်ပပီိုး ဖမန်မောနင်ငံ၏ ဟတယ်နှင် ခရီိုးသွောိုး လပ်ငန်ိုးအောိုး
တစ်ြက်တစ်လမ်ိုးမှ သကောင်ိုးမွန်စွော သ

ောက်ပသပိုး
ံ နင်မည်ဟလည်ိုး ယံကကည်မပါသည်။
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CHAIRMAN’S MESSAGE
Our Amata Hotel Group, under Amata Holding Public Co., Ltd, began operations in
2003 as the group's first hotel in Ngapali Beach over 15 years ago and serving the best service to our
guests. Also in 2019-2020, Amata Hotels have also received more international recognition awards
and still leading as a successful hotel groups in Myanmar. Amata Hotel Group already developed
hotels in a must-visit destination as Ngapali Beach, Bagan and Inle Lake. In addition to these regions,
many other potential destinations for tourism development in other parts of Myanmar are in the
right type of hotel with significant growth is underway with brands.
One of Myanmar's most promising businesses, tourism has become most interesting
business to invest by local and foreign investors, and it has had to overcome many obstacles to
achieve success. There will also be challenges ahead. Even the tourism image drop, and tourist
arrivals decrease in Myanmar due to the turmoil in Rakhine State last year, we can overcome these
period of difficulties and Myanmar tourism was revived. Then to tackle the Covid-19 pandemic and
global economic downturn, we have in the short term adopted a cost savings plan in which utilities
costs and operations costs are kept at a minimum for optimum operational efficiency. Further, only
essential staff are retained for on-site operations and other staff have adopted a work-from-home
arrangement where possible, on a temporary reduced salary structure, thereby reducing the Group’s
salary costs. In preparation for the re-opening of the various hotels and resorts in the Group’s
portfolio, personal protection equipment and sanitization tools have been procured. Social
distancing measures will also be employed in compliance with the Ministry Health and Sports
measures on Covid-19. Given the decline in hotel travel bookings from foreigners, the Group is now
focusing on the domestic travel segment in a bid to increase bookings, to cope with the Covid-19
pandemic slow down. The management is currently in discussion on promotion and marketing
plans in this regard.
After Amata Holding Public Company Limited's transformation into a public company,
the company's mission is to become one of Myanmar's largest tourism companies. As a result, the
company is expanding its hotel businesses, other travel services, passenger transportation,
restaurants and liquor stores. Helicopter and Sea plane services are also planning to expand its
sightseeing business to tourists.
We believe that our main goal is to become a leading internationally recognized
company in the future for the future and to support Myanmar's hotel and tourism industry in a
positive way.
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္ု္ံ္ပ္ြႏင္ ဂုဏ္ျပဳခ ီးျမႇင္ျခင္း
“Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)” က ၂၀၀၃ ခနှစတ
် ွင် ကျွနပ်
် တေ့ စတင်ြွင်လှစခ
် န် ကတည်ိုးက ကျွနပ်
် တေ့၏အန ိုးယူအပန်ိုးသဖြ လပ်ငန်ိုး
မ ောိုး၊ ဟတယ်မ ောိုးနှင် Spaမ ောိုးက TripAdvisor အပါအဝင် ကမဘောအကကီိုးမောိုးဆံိုးသသော ခရီိုးသွောိုးမ ောိုးဝက်ဘ်ဆက်နှင် စီိုးပွောသရိုးနင
ှ ် ခရီိုးသွောိုးလောသရိုး
လပ်ငန်ိုးနယ်ပယ်မှ ြတ်ရှုသူမ ောိုးနှင် ဝက်ဆက်အသံိုးဖပ သူမ ောိုးက ဖမန်မောအသကောင်ိုးဆံိုးမ ောိုး

ွဲတွင် ပါဝင်သည်ဟမွဲသပိုးသရွိုးခ ယ်

ခရီိုးသွောိုးနင
ှ ် ဧည်သည် ဝန်သဆောင်မှုသပိုးသညလ
် ပ်ငန်ိုးမ ောိုး(hospitality services)နှင် ကျွနပ်
် တေ့၏အမှတတ
် ံဆပ် အတွက်
သပါင်ိုးစံတွင် က ယ်က ယ်ဖပနေ့ဖ် ပနေ့် ရရှ

ောိုးသည်အဖပင် အြိုး

က်လသ
ှ သော

ပ်ဆံိုးသနရောကလည်ိုးရရှ

ောိုးပါသည်။ ရရှ

ောိုး ခွဲကကပါသည်။

ဆတံဆပ်မ ောိုးက ကဏ္ဍ

ောိုးသသော ဆတံဆပ်မ ောိုးတွင်

ပါဝင်သည်မှော၂၀၁၆ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်

၂၀၀၉ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်
• Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) သည် “ASEAN Green
Hotel Award” ကလက်ခံရရှခွဲပါသည်။

ခရီိုးသည်

(၈၀)ခနေ့်

စီိုးနင်ိုးလက်ပါရှသသော

ငပလီကမ်ိုးသဖခတွင်

သက ောက်ခ ရပ်န ိုးလောသည် ပ

မဦိုးဆံိုးဇမ်ခံသသဘဘော “The World

Residences at Sea” အောိုး ဂဏ်

ူိုးသဆောင် ဧည်သည်သတော် မ ောိုးအဖြစ်

ဝန်သဆောင်မှုသပိုးနင်ခွဲဖခင်ိုး။

• ဖမန်မောသရသကကောင်ိုးခရီိုး (Myanmar Voyages) မှ မမတေ့ အပ်စ/ အြွွဲ့ွဲ က
"အသကောင်ိုးဆံိုး ဝန်သဆောင်မှုသပိုးအပ်နင်သူ" (Best Service Provider)
အဖြစ် အသမှတ်ဖပ သပိုးခဖခင်
ွဲ ိုး။

ူိုးကွဲသောလွန်သကောင်ိုးမွနသ
် သောဝန်သဆောင်မှုလက်မှတ်၂၀၁၆"

ဆက

"Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)" နှင် "Amata Garden
Resort (Inle Lake)" တေ့ကရရှခွဲဖခင်ိုး။

စဝင်မ ောိုး ဦိုးသရ ၃၀၀ ခနေ့် ၃ ညတောမျှ လောသရောက်သန

င်ကကစဉ် YPO

(Young President Organization) မှ Amata Resort & Spa (Ngapali
Beach)" က ဂဏ်ဖပ ခ ိုးီ က ျူိုး သ

• "TripAdvisor" မှ ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော "Certificate of excellence 2017" "
ူိုးကွဲသောလွန်သကောင်ိုးမွနသ
် သောဝန်သဆောင်မှုလက်မှတ်၂၀၁၇"

ဆက

"Amata Garden Resort (Inle Lake) နှင် My Bagan Residence by
Amata တေ့ကရရှခွဲဖခင်ိုး။

• နင်ငံတကောမှ လပ်ငန်ိုးဆင်ရော ဦိုးသဆောင်သူမ ောိုး နှင် ၎င်ိုးတေ့၏ မသောိုး

ောပဏောဖပ မှုက ရရှခွဲဖခင်ိုး။

၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်
• "TripAdvisor" မှ ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော "Certificate of excellence 2018" "
ူိုးကွဲသောလွန်သကောင်ိုးမွနသ
် သောဝန်သဆောင်မှုလက်မှတ်၂၀၁၈"

ဆက

Amata Resort & Spa (Ngapali beach), Amata Garden Resort
(Inle Lake) နှင် My Bagan Residence by Amata တေ့ကရရှခွဲဖခင်ိုး။

၂၀၁၄ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်
• ၂၀၁၄တွင် "ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး၏သရွိုးခ ယ်သူ" "Traveler's Choice" အဖြစ်
" Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)" က " Trip Advisor" က
အသမှတ်ဖပ သပိုးခဖခင်
ွဲ ိုး
• "Oriental Ballooning" က ပဂံနှင်မနတသလိုးသဒသတွင် လပ်သဆောင်
စရော နံပါတ်တစ် အဖြစ် "TripAdvisor" မှ မွဲသပိုး သရွိုးခ ယ်ခွဲဖခင်ိုး။

• " ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး ၏သရွိုးခ ယ်သူ "Traveller's Choice"အဖြစ် "

My

Bagan

က

Residence

by

Amata

က

"TripAdvisor"

အသမှတ်ဖပ သပိုးခဖခင်
ွဲ ိုး။
၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်
• "TripAdvisor" မှ ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော "Certificate of excellence 2019" "
ူိုးကွဲသောလွန်သကောင်ိုးမွနသ
် သောဝန်သဆောင်မှုလက်မှတ်၂၀၁၉"

၂၀၁၅ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်
"Certificate

• "TripAdvisor" မှ ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော "Certificate of excellence 2016" "

၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်

၂၀၁၁ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်

•

"Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)" က "TripAdvisor" က
အသမှတ်ဖပ သပိုးခဖခင်
ွဲ ိုး။

၂၀၁၀ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်
•

• " ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး ၏သရွိုးခ ယ်သူ " "Traveller's Choice"အဖြစ် "

of

excellence"

"

ူိုးကွဲသောလွန်သကောင်ိုးမွန်သသော

ဝန်သဆောင်မှုလက်မှတ်" ဆက ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၅

ငါိုးကကမ်တင်တင်

ခ ိုးီ ဖမြှင်ခံ

ောိုးရဖခင်ိုးသကကောင် " TripAdvisor " မှ "Hall of Fame" ဆက

ခ ိုးီ ဖမြှင်ခံ

ောိုးရဖခင်ိုး။

ဆက

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach), Amata Garden Resort
(Inle Lake), Amata Garden Resort (Bagan) နှင် My Bagan
Residence by Amata တေ့ကရရှခွဲဖခင်ိုး။
• YSX Expo 2019 အောိုး Gold Sponsored အဖြစ်

ပူိုးသပါင်ိုးသဆောင်

ရွက်ခွဲဖခင်ိုး

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ တ
် ွင်
• "TripAdvisor" မှ ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး ၏သရွိုးခ ယ်သူ "Traveller's Choice 2020" ဆက Amata Resort & Spa (Ngapali Beach), Amata
Garden Resort (Inle Lake), Amata Garden Resort (Bagan) နှင် My Bagan Residence by Amata တေ့ကရရှခွဲဖခင်ိုး။
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AWARDS AND ACCOLADES
Since Amata Resort (Ngapali Beach) was launched in 2003, our resorts, hotels and spas have been voted as being
among the best in Myanmar by readers of leading travel consumer and trade publications in Myanmar and by
world’s largest travel sites, including TripAdvisor. We have also won a broad spectrum of awards and claimed
prestigious top spots for our brands and hospitality services. The list includes:
2009

• Amata Resort (Ngapali Beach) and Amata Garden

• Amata Resort (Ngapali Beach) received the “ASEAN

Resort (Inle Lake) were the winners of the Certificate

Green Hotel Award” by Myanmar Hotelier Association

of Excellence 2016 by TripAdvisor

2010

2017

• Amata Resort (Ngapali Beach) served as guests of

• My Bagan Residence by Amata and Amata Garden

honour to “The World ResidenSea”, the first anchored

Resort, Inle Lake were the winners of the Certificate of

residence cruise liner to Ngapali Beach with over 80

Excellence 2017 by TripAdvisor.

passengers
2018
2011

• Amata Resort & Spa, Ngapali Beach, My Bagan

• The Group was recognized as the “Best Service

Residence by Amata and Amata Garden Resort, Inle

Provider” by Myanmar Voyages

Lake were the winners of the Certificate of Excellence

•

Amata

Resort

(Ngapali

Beach)

received

2018 by TripAdvisor

compliments from the Young President Organization

• My Bagan Residence by Amata was recognized as

for the 3 nights in which over 300 young international

the “Travellers’ Choice” in 2018 by TripAdvisor

business presidents and their family members was
staying at Amata Resort

2019
• Amata Resort & Spa, Ngapali, Amata Garden Resort,

2014

Inle Lake, Amata Garden Resort, Bagan and My

• Amata Resort (Ngapali Beach) was recognised as the

Bagan Residence by Amata were the winners of the

“Travellers’ Choice” in 2014 by TripAdvisor

Certificate of Excellence 2019 by TripAdvisor

• Oriental Ballooning was voted as the No.1 activity in

• Participate YSX Expo 2019 as gold sponsored

Mandalay and Bagan by TripAdvisor
2020
2015

• Amata Resort & Spa, Ngapali, Amata Garden Resort,

• Amata Resort was awarded Hall of Fame Five Time

Inle Lake, Amata Garden Resort, Bagan and My

(2011~2015) Winner of Certificate of excellence by

Bagan Residence by Amata were the winners of the

TripAdvisor

Travelers' Choice 2020 by TripAdvisor

2016
• Amata Resort (Ngapali Beach) was recognized as the
“Travellers’ Choice” in 2016 by TripAdvisor
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BOARD OF DIRECTORS
▪

U Win Aung is the Founder and Chairman of Amata Hotel Group since
2000, Chairman of Amata International Co., Ltd. from 2012 and Managing
Director of Utility Plastic Industry Co., Ltd. From 1997 onwards

▪

Managing Director of United International Group Ltd and United Home
Center(1996-2012) which manufactures and distributes indoor and outdoor
furniture

▪

Executive Member for Myanmar Tourism Federation as well as Myanmar
Hotelier Association

▪

BBA (International Marketing), City University of New York, 1993

▪ Daw Nay Myat Thu Aung is the Director of Amata Hotel Group since 2000.
▪ She was a former Administrator of Green Cross Specialist Center (19982000). As an Administrator of clinical operations have significant
responsibilities in planning, directing, and evaluating all medical activities
within their facility. She worked with the goal of boosting economical and
efficient performance of their medical team while delivering high-quality
patient services.
▪ She operates “My Bagan” Souvenir Shop and manages to open a gift shop
complete market research and carries out a market analysis on competitors,
demographics and place where the shop will be in its area. She is also
managing and supervising all areas of the Nibbana SPA, including its
programs, services, hour of operations and facilities. Coordinates the delivery
of SPA services, including salon and skincare.
▪ She received her Bachelor of Science BSc. Maths from University of Yangon.

▪

Daw Nilar Win is the Director of Amata Hotel Group since 2000.

▪

She was a former Director of United Home Centre Co., Ltd. Furniture &
Interior Decoration (1993-2012).

▪

She managed with other departments in order to establish and maintain
effective and relevant export and relevant export/import activities and
support in relation to the organization’s sales, purchasing, materials
management, production and overall operating functions.

▪

She received her Bachelor BSc. Physics (Hons:) , from University of Yangon.
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BOARD OF DIRECTORS
▪ Daw Than Than Aung is the Director of Amata Hotel Group since 2017.
▪ Previously she was a senior assistant teacher from 1972 to 1988.
▪ Bachelors of Education in English from the Teachers’ Training College
(Yangon)

▪ Daw Khin Su Su Han is the Director of Amata Hotel Group since 2017.
▪ She works at Nilar Yoma Trading Company Limited, an oil and gas trading
company since 2000.
▪ She holds a Bachelor of Science (Honors) in Zoology from the University of
Yangon in 1996. She also obtained a Master of Science in Zoology from the
University of Yangon in 2000. In 2012, she obtained a Degree of Master in
Public Administration from the Yangon Institute of Economics
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INDEPENDENT DIRECTORS
▪ U Kyaw Paing is currently serving as the Chief Executive Officer of Myanmar
Construction and Development Public Co., Ltd., and Vice Chairman of the
Myanmar Construction Entrepreneurs Association.
▪ Previously he was the Managing Director of Serge Pun & Associates
(Myanmar) Limited and First Myanmar Investment Company Limited, after
joining the group in 1991, taking care of financial services division. He also
served as the Chairman of Yoma Bank Ltd until 2014.
▪ Since 1974, he has practiced law and has in-depth knowledge of Myanmar
Corporate and Financial Law. He received his Bachelor of Arts (Law) in 1973
from the University of Yangon, Myanmar and a Bachelor of Law in 1974.

▪ Theta Aye has over 10 years of experience in the financial services sector,
covering both debt and equity capital markets and corporate advisory as
well as investment management.
▪ She is currently the acting CEO of Mother Finance Co., Ltd., the first digital
lending mobile application platform in Myanmar, serving over 60,000
clients.
▪ Her previous work experience included: Deputy Managing Director at KBZ
Group, Director at KBZSC Securities (Myanmar), Director at Temasek
Holdings backed Dymon Asia Private Equity Southeast Asia Fund in
Singapore; Deal Structuring and Portfolio Manager of LNG assets at Shell
Eastern Petroleum in Singapore; and Engagement Manager at AT Kearney,
and Associate Director at Standard Chartered Bank (Singapore) corporate
advisory team where she completed initial public offerings, follow-on
fundraising and M&A transactions valued in excess of US$7.0 billion.
▪ She completed her undergraduate and graduate education in the
University of Oxford (UK) and Massachusetts Institute of Technology (USA).
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AMATA’s KEY
BUSINESSES
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2. AMATA'S KEY BUSINESSES

Amata Holding Public Co., Ltd

Hotel Management

Ballooning Operations

United International Group Ltd
(99.99%)

Myanmar Ballooning Co., Ltd
(51%)

Amata Resort & Spa
(Ngapali Beach)
Amata Garden Resort
(Inle Lake)
Amata Garden Resort
(Bagan)

Awinka Pindaya (To be opened in October 2021)
Awinka Ngapali (To be opened in October 2022)
Awinka Pyin Oo Lwin (To be opened in October 2022)
Awinka Loikaw (To be opened in October 2023)

My Bagan Residence

My Hpa-An Residence
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Amata Garden Resort
Inle Lake

Amata Garden Resort
Bagan

My Bagan Residence
Bagan

My Hpa-An Residence
Hpa-An

……………………

Amata Resort & Spa
Ngapali Beach

Oriental Ballooning
Bagan,
Mandalay.
Inle Lake and
Ngapali Beach
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Amata Resort & Spa, Ngapali Beach
The Experience of a lifetime…

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) သည် အက ယ်အဝန်ိုး ၆.၃၄

တစ်ညတောတည်ိုးခခနှုန်ိုး

ဧက

အတွငိုး် ဧည် ပါိုးသသော ရောသီ တွင် အသမရကန်သဒေါ်လော ၇၀ မှ ၁၀၀

ရှသသော

အကွက်

အမှတ်

၂၀၇

ဖမဖပင်သက ိုးရွော၊

သံတွွဲ

ောိုး မ ောိုးအသနဖြင် သမလမှ

ပမ ွဲ့နယ်၊ရခင်ဖပည်နယ် တွင်တည် ရှပါသည်။ ဖမန်မောနင်ငံ၏ အကကီိုးမောိုး

အ

ဆံိုး ကမ်ိုးသဖခ မ ောိုး

အမ ောိုး ဆံိုး ကော လ မ ောိုး တွင် တစ် ည လျှင် အသမရကန်သဒေါ်လော ၉၀ မှ

ွဲမှ တစ်ခ ဖြစ်သည် အဖပင်

အသရှွဲ့သတောင်အောရှ

လည်ိုးသကောင်ိုး၊ သအောက်တဘော မှဧပပီလ အ

စက်တင်ဘောလ
ဧည် သည် အဝင်

သဒသတွင်ိုး တွင် ဒတယ အကကီိုးမောိုးဆံိုး ဖြစ်သသော ငပလီ ကမ်ိုးသဖခ၏

၁၈၀ အ

ကမ်ိုးစပ် တစ်သလျှောက်တင
ွ ်တည် ရှသနသသော အမတငပလီ အပန်ိုးသဖြ

သသော ပတ်ဝန်ိုးက င် အဖပင်အဆင် မ ောိုး နှင် ဖမန်မောရိုးရော အစောိုးအစော မ ောိုး

ဟတယ် သည် လက်ရှ ငပလီ ကမ်ိုးသဖခရှ အပန်ိုးသဖြဟတယ် မ ောိုး

ကသံိုးသဆောင်ခံစောိုးနင်သသော ဒွောရောဝတီစောိုးသသောက်ဆင် နှင် ကစစပနဒီ

အနက် အကကီိုးမောိုးဆိုးံ ဖြစ်ပပီိုး ငပလီ ကမ်ိုးသဖခတွင် တည်ရှသနသသော

စောိုးသသောက်ခန်ိုးမမ ောိုး

အလယ်အလတ်နှင် အဆင် ဖမင် ဟတယ် အတန်ိုးအစောိုးမ ောိုး အကကောိုး

သသောက်ပင်ိုးဆင်ရော လ အပ်ခ က် မ ောိုး က သကောင်ိုးစွော ဖြညဆ
် ည်ိုးသပိုး

သ ိုးကွက်သဝစ

နင်ပါသည်။

လ က်ရပါသည်
ှ
။ ဧည်သည်မ ောိုး ၏ က န်ိုးမောသရိုးဝန်သဆောင်မှု မ ောိုးနင
ှ ်

လပ်ငန်ိုးကစစအတွက် ဖြစ်သစ၊အပန်ိုးသဖြအန ိုးယူရန်ဖြစ်သစ လောသရောက်

စပ်လ ဉ်ိုးပပီ က န်ိုးမောသရိုးဝန်သဆောင်မှု ခန်ိုးမအတွင်ိုး ရှ သီိုးသနေ့် အခန်ိုး

လည် ပတ်ကကသသော ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး အတွက် ဝန်သဆောင်မှုသပိုးရန် အတွက်

မ ောိုးစွောတွင်

ရည်ရွယ်ကော

မ ောိုးအဖပင် ရိုးရော နှင် နင်ငံတကော အနှပ် နည်ိုးပညော ပံစံမ ောိုး ဖြင်

၁၂.၆

%

က

သစ်ပင်မ ောိုးဖြင်

မ ောိုးစွောနှင်အတူ

လည်ိုး

ရယူ

ောိုး

စမ်ိုးလန်ိုးသနသသော

အောရှတက်၏ ရိုးရောအသငွွဲ့အသက် အဖပင်အဆင်မ ောိုး

ဖြင် တည် ပငမ်သသော အလှတရောိုး က ရရှသစရန် ပံစံဖပ လပ်
ဖြစ်ပါသည်။ဧညသ
် ည်မ ောိုးအသနဖြင် ကျွနိုး် ၊ ဝါိုး၊ ကကမ် နှင် အ
မ ောိုးဖြငအ
် ခန်ိုးြွဲ့ွွဲ တည်သဆောက်
ပါသည်။

သဖမဧက
ောိုး ဖခင်ိုး
ပ်သောိုး

ောိုးသသော ဘန်ဂလမ ောိုးတွင် တည်ိုးခနင်

အခန်ိုးအမ ိုးအစောိုးမ ောိုးပင်လယ်ဖပင်ရှုွဲ့ခင်ိုးဘက်သမ
ေ့ က်နှ

မူကော သတော်ဝင်ဆန်ဆန် အခန်ိုးြွွဲွဲ့ဖပင်ဆင်

ောိုး သသော အဆင် ဖမင် ဇမ်ခံ

အခန်ိုးမ ောိုးအဖပင်ကမ်ိုးသဖခ ဘန်ဂလပံစံ နှစ်
အခန်ိုးြွွဲွဲ့တည် သဆောက်

ပ်အသဆောက်အဦိုး ဖြင်

ောိုး သသော ပရသဘောဂ အဖပည်

ောိုးသသောအဆငဖ် မငအ
် ခန်ိုးမ ောိုးနင
ှ ဇ
် မ်ခံအခန်ိုးမ ောိုးအ

ညသ
် င
ွ ်ိုး

ပါဝင် ပါသည်။

လည်ိုးသကောင်ိုးရပါသည်
ှ
။ သက်သတောင် သက်သောဖြစ်သစ

က

ဧည်

မ ောိုးဖပောိုးလစ
ှ ောွ သသော

အနှပ်ပင်ိုးဆင်ရော

သည်

မ ောိုး၏

အနှပ်နည်ိုးစနစ်မ ောိုး

ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုးက

ပါသည်။

အဓက

ကမ်ိုးသဖခ

မ က်နှ စော

နှင်

က

ိုးံ

သပိုးအပ်လ က်ရပါသည်
ှ
။

အပန်ိုးသဖြဟတယ်တင
ွ ် ဧည်သည်မ ောိုးတည်ိုးခသန
အတွငိုး် သအိုးခ မ်ိုး ပငမ်သညောင်ိုးသောယောစွော သန

အစောိုးအ

င်စဉ် တစ်သလျှောက်

င်သွောိုး နင်ကက မည်ဖြစ်
မှော

ငပလီကမ်ိုးသဖခ

၏

သတောင်ဘက်ကမ်ိုးရိုးတန်ိုးတစ်သလျှောက် သေ့ သွယ်တန်ိုးတည် ရှသနပပီိုး
ကကည်လင်သသော သရဖပင် နှင် ဖြျူလွသသော သွဲသသောင်ဖပင် မ ောိုးဖြငက် ကွယ်၀
လှသသော သနရောလည်ိုးဖြစ်ပါသည်။
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Amata Resort (Ngapali Beach) is located at Plot No.

are also provided to guests in a spa building with

207, Mya Pyin Village, Thandwe Township, Rakhine

private rooms providing a wide range of treatments

State, Myanmar and covers an area of 6.34 acres.

and therapies and massage techniques in both

Stretching along the shoreline of Ngapali Beach, one

traditional specialized international styles. A sense of

of Myanmar’s premier beaches and the second

calm and well-being endures throughout the guests’

largest beach in South-East Asia, Amata Resort

stay at the resort.

(Ngapali Beach) is currently one of the biggest resorts
at Ngapali Beach and captures 12.6% market share of

Ngapali

the mid to premium market segment of the hotels

destination in the township. Prime beachfront is

located at Ngapali Beach. With its acres of tropical

located towards the south side of the stretch of

greenland, Amata Resort (Ngapali Beach) is designed

Ngapali Beach, which is endowed with white sandy

to capture the languid beauty of a traditional Asian

beaches and clear water.

setting with facilities catered to both the business
and leisure traveller. Guests are accommodated in 92
teak,

bamboo,

cane

and

rattan

cabanas

and

bungalows. The room types range from luxurious
“Grand Cabana Seaview” (multi-tiered bungalow),
“Cabana Cottage” (two-storey beach bungalow) to
fully-furnished “Deluxe” and “Superior” rooms. The
price per night ranges from US$70.0 to US$100.0
during the low season from May to September and
from US$90.0 to US$180.0 during the peak season
from October to April. The gastronomical needs of the
guests are well taken care of by the “Dwaryawaddy”
restaurant and the “Kissapanadi” lounge both of
which offer a relaxing environment to enjoy Burmese
traditional food. Spa services

Beach

is

the

most

prominent

tourist
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Amata

Garden

Resort

Amata Garden Resort, Inle Lake
Where Peace & Tranquility Begins…

(အင်ိုးသလိုးကန်)သည်

ဖမန်မောနင်ငံ

၊

ရှမ်ိုးဖပည်နယ် ၊ သညောင်သရွှပမ ွဲ့နယ် ၊အင်ကကင်ိုးကန်ိုးသက ိုးရွော တွင် တည်
ရှပပီိုးဧရယော စစသပါင်ိုးမှော ၁၇.၄၈ ဧကက ယ်ဝန်ိုးပါသည်။ ၂၀၁၇ ခ တွင်
Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) အသန ဖြင် အင်ိုး သလိုးကန်
တဝက်ရှ ရရှနင်သသော အခန်ိုး အောိုး လံိုး ၏ သ ိုးကွက် သဝစ ၅.၈ ရော ခင်
နှုန်ိုး က ရရှ

ပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ညတောတည်ိုးခခ အသမရကန် သဒေါ်လော ၅၀ မှ
၆၀အ

ရှပပီိုး၊

သအောက်တဘောမှ

ဧပပီလအ

ခရီိုးသွောိုးနှုနိုး်

အဖမင်ဆံိုး

အခ န်တွင် တစ်ညတောတည်ိုးခခ အသနဖြင် အသမရကန် သဒေါ်လော ၆၅ မှ ၁၁၀
အ

သတ်မှတ်

ောိုးရှပါသည်။

Amata Garden Resort (Inle Lake) is located at Inn Gyin

ောိုး ပါသည်။ ဧည် သည် မ ောိုး အသန ဖြင် Amata Garden

Gone Village, Inle Lake, Nyaung Shwe Township, Shan

Resort (အင်ိုးသလိုးကန်)က သညောင်သရွှရှ စက်သလှဆပ်မှ မနစ် ၅၀ ခနေ့်

State, Myanmar and covers an area of 17.48 acres. Amata

စက်သလှ စီိုးလောလျှင်သရောက်ရှ နင်ပါသည်။ ဟွဲဟိုးသလဆပ် မှ သညောင်သရွှ

Garden Resort (Inle Lake) accounts for about 5.8%

စက်သလှဆပ် သေ့ ကောိုး ဖြင် လော လျှင် မနစ် ၅၀ ခနေ့်သော သမောင်ိုးရန် လ

market share of all available hotel rooms located at Inle

အပ်ပါသည်။
Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) မှော အ
တစ်ခ တည်ိုးသသော အ
ဆင်

ပ် ၃

ပ် ဖြင်

ပ် ဖမင် ဟ တယ် ဖြစ်ပပီိုး အဆင် ဖမင် ဖပင်

ောိုးသသော Deluxe အခန်ိုးသပါင်ိုး ၆၀၊ အဆင် ဖမင် Deluxe

အခန်ိုးကကီိုး နှစ် ခန်ိုး ၊ အ

ူိုးဇမ်ခံအခန်ိုးကကီိုး ၂၀ ဖြစ်သသော အမတ Villa

မ ောိုးလည်ိုးရပပီ
ှ ိုး ၂၀၁၈ခနှစ်တင
ွ ်

ပ်မတ
ံ ည်သဆောက်

ောိုးသသော Royal

Deluxe အခန်ိုးသပါင်ိုး ၉၃၊ Superior အခန်ိုးသပါင်ိုး ၁၄ခန်ိုး တေ့ အဖပင်
စောိုးသသောက်ခန်ိုးမမ ောိုး၊ ဘောိုး၊ သရကူိုးကန် နှစခ
် နှင်တလ
ွွဲ က် ဘောိုး အဖပင်၊
အသကကောဖပင် အနှပ်စင်တောမ ောိုး လည်ိုးရပါသည်
ှ
။ တည်ိုးခ သဆောင် မ ောိုး
တွင်လည်ိုး သီိုးသနေ့် ဝရံတောမ ောိုး၊ သလသအိုးသပိုး စက် တစ်ခ စီ ၊

Lake in 2017. Guests can also get to Amata Garden Resort
(Inle Lake) via a 50 minute boat ride from Nyaung Shwe
boat jetty. It is a 50 minutes’ drive from Heho airport to
the Nyaung Shwe boat jetty.
Amata Garden Resort (Inle Lake) is the only high-rise
hotel with a 3-storey hotel offering 93 Royal Deluxe
rooms, 60 Deluxe rooms, 14 Superior rooms and 2 Deluxe
Suite rooms and 20 luxury “Amata” Villas with a
restaurant, a bar, swimming pool with pool bar and a spa
centre. Guest rooms feature, private balconies, individual
air-conditioning, a working desk, coffee/tea facilities,
satellite TV, mini bar, in-room safe, room service, laundry

အလပ်စောိုးပွွဲ ၊ သကော်ြီ လက်ြက်ရည် ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး၊ ပဂ ဟ်တ တီဗီ၊

service, bath room with hot & cold shower, and nightly

ဘောိုးအသသိုး

turndown service. The price per night ranges from

စောိုး၊

သရိုးဝန်သဆောင်မှု

အခန်ိုးတွင်ိုး
၊

အောမခံသသတတော၊
သရပူသရသအိုး၊

အခန်ိုးသနေ့်ရင
ှ ်ိုး
သရခ ိုးခန်ိုးနှင်

ညသနခင်ိုးအပ်ရောဖပင်သပိုးဖခင်ိုး ဝန်သဆောင် မှု မ ောိုး ပါ ပါဝင်ပါသည်။
တည်ိုးခခအသနဖြင်သမလမှ စက်တင်ဘောလအ

ခရီိုးသည် အဝင်

US$50.0 to US$60.0 during the low season from May to
September and from US$65.0 to US$110.0 during the
peak season from October to April.
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Amata Garden Resort, Bagan
Experience a memorable stay

သညောင်ဦိုးသလဆပ်မှ ၉.၇ ကီလမတောအကွောတွင် တည် ရှပပီိုး လှပစွော

အနင်ိုးအနှပ်မ ောိုး နှင် ခနဓ လံိုးဖပည် က

မွမ်ိုးမံဖပင်ဆင်

လ က်ရပါသည်
ှ
။ ဖမန်မောရိုးရော အမ်ခ က်အရသောမှအစ သရှွဲ့သတောင်အောရှ

ောိုးသသော ၅.၉ ဧက အက ယ်ရှ ဥယ ောဉ်မ ောိုး ၏

ံိုးမ ောိုး စွော ကဝန်သဆောင်မှု သပိုး

အလယ်တင
ွ ် တည်ရှသနသသော Amata Garden Resort ဟတယ် မှော

နှင် အောရှတက်၏ အရသောမ ောိုး က ဝန်သဆောင်မှုအဖပည် သပိုး

ဖမန်မောနင်ငံ အန ိုးယူရန်ဆွဲွသဆောင်မှု အသကောင်ိုးဆံိုးဖြစ်သသော အရောမ ောိုး

စောိုးသသောက်ဆင်မ ောိုး တွင်တစ်သနေ့လိုးံ ရရှနင်ပါသည်။ ဝန်ိုးက င်တစ်ခွင် ၌

ွဲမတ
ှ စ်ခဖြစ်သသော

င်ရှောိုးလသ
ှ သော ပဂံဘရောိုးပ

ိုးသစတီ မ ောိုး သေ့

ောိုးသသော

တစ်သနေ့တော လံိုး လှည် လှည် ကကည် ရှုွဲ့ ပပီိုး သန က် အပန်ိုးသဖြ

လွယ်လင်တကူသွောိုးလောနင်သည်သနရောတစ်ခ ဖြစ်ပပီိုး အပန်ိုးသဖြ ဟ

အန ိုးယူနင်ရန်အတွက်သရကူိုးကန် သဘိုးရခံ
ှ တန်ိုးကသလိုးမ ောိုး၌ အဆော

တယ်အတွင်ိုးတင
ွ ်

သဖပစောိုးသသောက်စရောမ ောိုး၊

ခမ်ိုးန ိုးစွော

ပံစံ

တ်

တည်သဆောက်

ောိုးသသော

ရိုးရှင်ိုးသသော်လည်ိုး

အရသော

ရှလှသသော

အဆငဖ် မင် ဇမ်ခံတည်ိုးခအပ်ခန်ိုး ၁၂၂ခန်ိုးရပပီ
ှ ိုး သရှိုးသဟောင်ိုးနယ် သဖမမှ

စောိုးသသောက်ြွယရ
် ော မ ောိုး ၊ ဝင်အမ ိုးမ ိုး၊ ယမကောအမ ိုးမ ိုး၊ သကောက်

သခတ်မီကမဘော

သတိုးမ ောိုးစွော နှင် အဖခောိုး အသြ ော် ယမကောမ ိုးစံ က လည်ိုး သံိုးသဆောင်

တစ်ခ၏

သောယော

ပငမ်သညောင်ိုးမှုမ ိုးက

အောမခံသပိုး

နင်သည် ပပီိုးဖပည်စသသော
ံ
ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုးက သပိုးအပ်လ က်ရပါသည်
ှ
။

ခံစောိုးနင်ပါသည်။ တည်ိုးခ ခအသန ဖြင် သမလမှ စက်တင်ဘော လအ

ဟတယ်၏သဖမညီ

ခရီိုးသည်

ပ်နှင်အ

ပ်ဖမငအ
် လောမ ောိုး တွင် တည် ရှသနသသော

အဝင်ပါိုးသသော

ကောလတွင်

သီိုးသနေ့်ဆတ်ပငမ်သသောအဆငဖ် မင် ဇမ်ခံတည်ိုးခသဆောင်မ ောိုးတွင် ဖပင်ပ

အသမရကန် သဒေါ်လော ၅၀ မှ ၆၀ အ

ဥယ ောဉ် ရှုခင်ိုး ကကကည်ရှုခံစောိုးနင်သသော ဝရံတောမ ောိုး လည်ိုး ပါဝင်ပါ

လအ

သည်။

အသမရကန်သဒေါ်လော ၆၅ မှ ၁၁၀ အ

Nibbana Spa မှ လည်ိုး ဖမန်မော ရိုးရော အနှပ် နည်ိုးပညော မ ောိုး အဖပင်
ဆန်ိုးဖပောိုးသခတ်မီသသော ကျွမ်ိုးက င်မှုမ ောိုး ဖြင် က န်ိုးမောသရိုး ဆင်ရော

တစ်ည

တော

တည်ိုးခ

ရှပပီိုး၊ သအောက်တဘောမှ

ခ
ဧပပီ

ခရီိုးသွောိုး နှုန်ိုး အဖမင် ဆံိုး အခ န်တွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ ခ
သတ်မှတ်

ောိုး ရှပါသည်။

ANNUAL REPORT 2019/20

30

Located 9.7 km from Nyaung-U Airport, and tucked
snugly amidst 5.9 acres of beautifully landscaped
gardens, Amata Garden Resort (Bagan) offers easy
access to the famous Bagan temples, which are one of
Myanmar’s main leisure attractions. The Resort has 122
elegantly

designed

Deluxe

Rooms

and

offers

a

complete range of amenities to ensure the comforts of
the modern world in an ancient land. Situated at both
the top & the ground floor of the hotel, all private &
spacious deluxe rooms offer a private balcony with an
outdoor garden view. The Nibbana Spa provides
services ranging from wellness massages to complete
body therapies, embracing an authentic Myanmar
Traditional experience with contemporary flair. All day
dining is available at the full-serviced restaurant,
serving Continental, Asian and an array of Myanmar
home-styled delicacies. At the pool-side bar with alfresco seating, simple yet delectable menu with light
bites, wines, liqueurs, cocktails, other beverages can be
experienced while relaxing by the pool after a long day
of sightseeing. The price per night ranges from US$50.0
to US$60.0 during the low season from May to
September and from US$65.0 to US$110.0 during the
peak season from October to April.
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My Bagan Residence by Amata
Enjoy the pleasures of ancient royal secrets…

“My Bagan Residence By Amata” သည် မနတသလိုးတင်ိုးသဒသကကီိုး ၊

စောိုးသတော်ဆက်၌ လည်ိုးသကောင်ိုး၊သသောက်စရောမ ောိုးနှင် သကောက်သတိုးလ်

သညောင်ဦိုးပမ ွဲ့နယ်၊ သီရပစစယော သက ိုးရွော ယဉ်မင်ိုးပက် (အသန က်ရပ်)၊

အမ ိုးမ ိုးအတွက်

အမှတ် ၂၅၊ ဘသလောက် အမှတ် ၁ တွင်တည် ရှပပီိုး သဖမဧရယော အက ယ်

အန ိုးယူဖခင်ိုးမ ောိုးအတွက်

ဝ.၉၁၈ ဧက ရှပါသည်။ စောိုးသသောက်ဆင် နှင် Spa မ ောိုး အတွက်

သ ိုးဝယ်ဖခင်ိုးနှင်

တစ်သနရောတည်ိုးတွင် ဝန်သဆောင်မှုသပိုးအပ်ရန်

အတွက်

သ
ူ

ောင်

ောိုး ပပီိုး

“The

“My

City

Bar”

၌လည်ိုးသကောင်ိုး၊
Spa”

၌လည်ိုးသကောင်ိုး၊

အမှတ်တရလက်သဆောင်ပစစည်ိုး

အသရောင်ိုးဆင်မ ောိုး

Bagan”

“Nibbana
၌

လည်ိုးသကောင်ိုး

ဖြစ်သသော Amata Boutique House Bagan နှင် အတူ ပူိုးတွဲွ တည်

သပိုးအပ်လ က်ရပါသည်
ှ
။“ဧရောဝတီ”

သ

သသောဧညသ
် ည်မ ောိုး အသန ဖြင် ဥသရောပ ၊ တရတ်၊

ောင်

ောိုး ဖခင်ိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဥယောဉ် ခခံ

ွဲတွင် ကယ် ပင် သီိုးသနေ့်အမ်

နှပ်ဖခင်ိုးနှင်

ဝန်သဆောင်မှု

စောိုးသတော်ဆက်သေ့လောသရောက်ကက
င်ိုးနှင် ဖမန်မော

မ ောိုး ပံစံ ဟတယ် အဖပင် အဆင် ဖြင် အခန်ိုးသပါင်ိုး၃၂ ခန်ိုးပါဝင်ပါသည်။

ဟင်ိုးလ ော မ ောိုး က သရွိုးခ ယ် သံိုးသဆောင်နင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ညသနခင်ိုး

အခန်ိုးငှောိုးရမ်ိုးခအသန ဖြင် သမလမှ စက်တင်ဘော လအ

ခရီိုးသည်

မ ောိုးတွင်ဧည်သည်မ ောိုး အသန ဖြင် ညသန စောသံိုးသဆောင်သန စဉ်အတွင်ိုး

အဝင်ပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ည တော တည်ိုးခခ မ ောိုး က အဆင် ဖမင်

စင်ဖမင် သပေါ်တွင်ညစဉ် က ဖပသြ ော် သဖြသသော ယဉ်သက ိုးမှုအစီအစဉ်မ ောိုး

အခန်ိုး၊ ဇမ်ခံ အခန်ိုးနှင် အ

အသမရကန်

က တွြ
ွဲ က် ခံစောိုးနင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆ ပါ သြ ော် သဖြမှုတွင် မှန်

ခရီိုးသွောိုး

စီသရွှခ တစ်လက်လက် သတောက် ပသနသသော ဖမန်မော ရိုးရော ပတ်ဝင်ိုး၊

ဝင်သရောက်မှုနှုနိုး် အဖမင် ဆံိုး အခ န်တွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ ခ

ဆင်ိုးဝင်မ ောိုး က ဂီတ နတ်စ် မ ောိုး မပါဘွဲအလွတ် တီိုးခတ် ဖခင်ိုး မ ောိုး၊

အသနဖြင် အသမရကန်သဒေါ်လော ၆၅ မှ

ောိုး

က က်သသရရှလှသသော ပဂံသခတ် ရိုးရော အက မ ောိုး နှင် အသရောင်

ရှပါသည်။ ကမပဏီ စောရင်ိုး မ ောိုးအရ Amata Garden Resort ဟတယ်

အသသွိုးစလင်
ံ
လှသသော ရပ်သသိုး အနပညော သြ ော် သဖြမှုမ ောိုး ပါဝင် ပါမည်။

နှင်

‘Nibbana

သဒေါ်လော ၃၅ မှ ၆၀ အ

Amata

ူိုး အခန်ိုးမ ောိုး အလက်

ရှပပီိုး၊ သအောက်တဘောမှ ဧပပီ လ အ

ပင် “My Bagan Residence

တသပါင်ိုးတည်ိုး စောရင်ိုးသွင်ိုးပါက
အခန်ိုးမ ောိုး
ရရှ

၈၀ အ

အောိုးလိုးံ

၏သ ိုးကွက်

သတ်မတ
ှ ်
By Amata”

က

ပဂံသဒသ၏ ရရှနင်သသော ဟတယ်
သဝစ

၅.၁

ရောခင်နှုနိုး်

က

ောိုးပါသည်။

မ ောိုး က ဧရောဝတီ စောိုးသသောက်ဆင် နှင် “The Roasted Bean”

အသနဖြငလ
် ည်ိုး

သစ်ြမ ောိုး၊ဓောတပစစည်ိုးမပါဝင်သသော

တင်ိုးရင်ိုးသဆိုးနှင်
အသမိုးနေ့ံသောဆီဖြင်

နှပ်နယ်ဖခင်ိုးမ ောိုးအဖပင် ကကည်လင်သင်ိုးဖပနေ့်သသော မ က်နှ
က

ိုးံ မ ောိုး အ

ရှပါသည်။
Amata Boutique House ရှ ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး မှောစောိုးသသောက်ြွယ်ရော

Spa’

သစ်သီိုး
သတ်လမ်ိုး

အသောိုးအသရ

မ ောိုးဖပောိုးလှသသော ဝန်သဆောင်မှု မ ောိုးကသပိုးအပ်လ က်
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“My Bagan Residence” by Amata is located at No. 25,

Chinese, Thai and Myanmar. In the evenings, guests

Block No.1, Yinminpaik (West), Thiripyitsayar Village,

would also be able to enjoy a dining experience in the

Nyaung U Township, Mandalay Division and covers an

garden coupled with our nightly cultural shows

area of 0.918 acres. “My Bagan Residence” by Amata

staged in front of rows of ancient spot-lit Bagan

was established together with “Amata Boutique

temples. The show includes the art of colourful

House, Bagan” which is a one-stop establishment in

marionettes, the graceful Bagan-era dances and the

Bagan providing dining and spa services. “My Bagan

traditional

Residence” by Amata is a 32 room hotel set in a

music without notes on gilded instruments. “Nibbana

garden compound with the ambience of a private

Spa” is a spa providing a range of services including

home. The price per night ranges from US$35.0 to

traditional herbal and fruit rubs, organically scented

US$60.0

oil massages, and aromatic facial treatments.

during

the low

season from May to

September and from US$65.0 to US$80.0 during the
peak season from October to April with room types
ranging from Residence Superior, Residence Deluxe
to Residence Premium. Together with Amata Garden
Resort (Bagan), the Company’s portfolio accounts for
5.1% market share

of all available hotel rooms in

Bagan Region.
The facilities at “Amata Boutique House, Bagan”
include fine dining at the “Irrawaddy”, bistro at “The
Roasted Bean”, drinks and cocktails at “The City Bar”,
spa and relaxation at “Blossom Spa” and shopping for
gifts and souvenirs at “My Bagan”. Guests at the
“Irrawaddy” fine dining restaurant are able to select
from cuisines ranging from European,

Burmese

orchestra

playing

Myanmar
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My Hpa-An Residence by Amata
Hpa-an // wander often, wonder always

ဘောိုးအပံ မ ွဲ့သည် သဘောဝတရောိုးက ဖမတ်နိုးသူမ ောိုးအတွက် သဘောဝဥမင်

My Hpa-An Residence by Amata တွင်အောရှ၊ တရတ်၊

လဏ
ှု ဂ
် ူမ ောိုး၊

အစရှသသောအောရှအစောိုးအစောမ ောိုးက

သရတံခန
ွ ်မ ောိုး၊

Activities မ ောိုးအသနဖြငလ
် ည်ိုး

သတောသတောင်မ ောိုးဖြင်

သောယောလှပပပီိုး

Trekking သလျှောက်ဖခင်ိုးမ ောိုး နှင်

သတောင်တက်ဖခင်ိုး တေ့ကဖပ လပ်နင်ဖခင်ိုးစသည်မ ောိုးနှင်အတူ ပတ်ရက်မ ောိုး
တွင် ပမ ွဲ့ဖပပတ်ဝန်ိုးက င်မှ ခဏတောအပန်ိုးသဖြရန် အသကောင်ိုးဆံိုးသနရော
ဖြစ်သည်။ My Hpa-An Residence သည်လည်ိုး ြောိုးစည်သဖမရှ ဇွွဲကပင်
သတောင်သဖခတွင် စမ်ိုးလန်ိုး သသော သရော်ဘောသတောအပ်သလိုးအတွင်ိုး ၌
တည်ရကော
ှ
အန ိုးယူ အပန်ိုးသဖြ နင်ရန် ဘန်ဂလ အလံိုး ၂၀ဖြင်ြွွဲွဲ့စည်ိုး
ောိုးဖခင်ိုးဖြစ်ပါသည်။
အပန်ိုးသဖြစခန်ိုး၏ ဘန်ဂလတင်ိုးတွင်ကယ်ပင်လသောသဆောင်မ ောိုးရပပီ
ှ ိုး ဇွွဲ
ကပင်သတောင်နင
ှ ်

သဘောဝပတ်ဝန်ိုးက င်ကခ စ်ဖမတ်နိုးသူမ ောိုးအတွက်

ပတ်ဝန်ိုးက င်ရှသစ်သတောမ ောိုးနှင်

သူမတူနင်သည်ရှုခင်ိုးမ ောိုးကကကည်ရှု

ခံစောိုး နင်မှောပွဲဖြစ်ပါတယ်။
အခန်ိုး အတွငိုး် ပင်ိုးတွင်သစ်သောိုး ဖြင်တည်သဆောက်အလှဆင်

ောိုးသည်

အတွက် သဘောဝနှင် နီိုးစပ်သသော ခံစောိုးမှုက သကောင်ိုးစောွ ရရှနင်သည်
ဘန်ဂလ လံိုးခ င်ိုးမ ောိုးဖြစ်သည်အတွက် Privacy ရှစွောတည်ိုးခနင်မောှ
ဖြစ်ပပီိုး အြိုးတန် အောိုးလပ်ရက်မ ောိုးကသကောင်ိုးစောွ အန ိုးယူနင်မှော ဖြစ်ပါ
တယ်။

အသတွွဲ့အကကံ ရှ

င်ိုးနှင် ဖမန်မော
စောိုးြမှျူိုးမ ောိုးက

နှစသ
် က်ြွယ်သကောင်ိုးသသောအရသောရရှသစရန်အတွက်ဖပင်ဆင်သပိုး
ပပီိုး ကရင်ရိုးရောစောိုးစရောမ ောိုးကလည်ိုး သံိုးသဆောင်နင်မှောဖြစ်ပါတယ်။

ောိုး
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Hpa-An, one of the best-loved & famous destination

Resort accommodations are a boutique translation of

to escape from the city life especially on weekends. If

traditional lodge. Interior side, you’ll find wood

you are in Hpa-An, there will be with full activities like

paneling and it extends privacy of a home. Each offers

trekking along the natural caves, walking around the

panoramic view of the mountain area also perfect for

forest, hiking at Mount Zwe Ka Bin, exploring the

families or vacations lovers.

early morning life of the locals, admiring the sunrise

My Hpa-An Residence by Amata, offers Asian cuisine

with Mount Zwe Ka Bin view from the lake and

choices range from Chinese, Thai and Myanmar,

exploring around the town.

prepared

Beyond all the activities you may experience in Hpa-

prepared by international master chefs for the

An, you may spend your precious holidays by relaxing

discerning palate. Delight your taste buds with the

at My Hpa-An Residence by Amata. There are only 20

cuisine with our array of unique and delicious

magnificent bungalows at the foot of Mount Zwe Ka

traditional

Bin, hidden from the world by green rubber tree

throughout the centuries by the Myanmar people.

forest. The place is an escape from the crowded

Complete your meal with our scrumptious desserts.

world.
The resort stands with private balconies and all
bungalows offer unparalleled views of Mount Zwe Ka
Bin and bungalows are surrounded by rubber tree
forest. There is a true nature for nature lovers.

with

our

dishes

unique

which

ingredients

have

been

lovingly

enjoyed
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Oriental Ballooning, Myanmar
Explore Myanmar with Us!

Amataလပ်ငန်ိုးစ ၏ မိုးပ ံပူသြောင်ိုးဝန်သဆောင် မှု မ ောိုး က

Myanmar

Ballooning Company Limited မှ ဝန်သဆောင် မှု သပိုးအပ် ဖခင်ိုး ဖြစ်ပပီိုး
၎င်ိုး မှော ဖမန်မော နင်ငံရှ မိုးပ ံပူသြောင်ိုးပ ံသန်ိုးသူ သအော် ပသရတော ၄ ခ
အနက် မှ တစ် ခ လည်ိုး ဖြစ်ပါသည်။ Myanmar Ballooning Co.,
Limited အသန ဖြင် တစ်စင်ိုးလျှင် ခရီိုးသည် ၁၂ ဦိုး စီ လက် ပါ စီိုးနင်ိုး
နင်စွမ်ိုးရသသော
ှ
မိုးပ ံပူသြောင်ိုး၁၅ စင်ိုး က သမောင်ိုးနင
ှ ်သပိုးသန

ဖခင်ိုး

ဖြစ်ပါသည်။ အဆပါ မိုးပ ံပူသြောင်ိုးမ ောိုး ကအဂဘလန်တွင် ရှသသော ကမဘော
အကကီိုး ဆံိုး မိုးပ ံပူသြောင်ိုး
)

မှ

တ်လပ်

တ် လပ် သူ(Cameron Balloons Co. Ltd.,

ောိုး ဖခင်ိုး ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ပ် တေ့၏ သဘောလံိုး

ပ ံသန်ိုးသမောင်ိုးနင
ှ ် သူ မ ောိုးနှင်နည်ိုးပညော ရှငမ
် ောိုးမှောဥသရောပမှကျွမ်ိုးက င်
ပညော ရှငမ
် ောိုး ဖြစ်ပပီိုး အဂဘလန် တွင် သလက င် ကော မှတ် ပံ တင်

ောိုး

ကကသူမ ောိုး လည်ိုး ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Ballooning Company Limited မှသဆောင်ရက
ွ ် သပိုးသသော
ဝန်သဆောင်မှုမှော စီိုးနင်ိုး မည် ခရီိုး သည် က ယင်ိုး ၏ ဟ တယ်
မှသွောိုးသရောက်ကက ဆသပိုးသည် စင်ိုးလိုးံ ငှောိုးဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး ပါဝင်သည်။
မိုးပ ံပူသြောင်ိုး စီိုးနင်ိုးလက်ပါ သူမ ောိုးအတွက်အဆောသဖပ မနက်စောနှင်
တည်ခင်ိုး ဧည်ခပ
ံ ါသည်။ မိုးပ ံပသ
ူ ြောင်ိုးသမောင်ိုးနှင်သူမှ စီိုးနင်ိုးလက်ပါ
သူမ ောိုး၏လံခခံ သရိုးနှငပ
် တ်သက်သသော အခ က်မ ောိုးက မိုးပ ံပူသြောင်ိုးမစီိုး
မှီသဖပောကကောိုးသပိုးပါသည်။ မိုးပ ံပူသြောင်ိုးတစ်ခခ င်ိုးစ၏
ီ

သယ်သဆောင်နင်

သည် လူအသရအတွက်မှောကွွဲဖပောိုးပပီိုး၄၊၆၊၈၊၁၂ သယောက်အ

လက်ပါ

စီိုးနင်ိုးနင်ပါသည်။စီိုးနင်ိုးခမှောသနရောသဒသအလက်ကွဲဖွ ပောိုးပပီိုး တစ်ဦိုးလျှင်
USD ၁၅၅ မှ ၃၈၇ အ

က သင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
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The Group’s hot air balloon service is operated by
Myanmar Ballooning Co. Ltd. and is one of the four
hot air ballooning operators in Myanmar. Myanmar
Ballooning Co. Ltd. operates 15 balloons which carries
up to 12 passengers. These balloons are built by
Cameron Balloons Ltd. in the United Kingdom, the
world’s largest hot air balloon manufacturer. Our
pilots and technicians are Europeans professionals
who are qualified and registered in the United
Kingdom.
The hot air balloon service operated by Myanmar
Ballooning Co. Ltd. is a private charter service which
includes pickup from the guests’ hotel. Light, preflight breakfast is provided to guests whilst the
balloons are inflated and complimentary bottled
water for each guest is provided in the basket of each
hot air balloon. A safety briefing will be provided by
the pilot prior to take-off by guests in our hot air
balloons which have different carrying capacities and
can carry 4, 6, 8 and 12 passengers. The prices for our
hot air balloon differ from region to region and they
range from US$155.0 to US$387.0 per person.
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CSR ACTIVITIES

ANNUAL REPORT 2019/20

38

CSR ACTIVITIES (COVID-19 First Wave)
#TOGHTHER_WE_CAN_STOP
#CORONAVIRUS #COVID19
Amata Hotel Group မှ COVID-19 ကောကွယ်သရိုး ပညောသပိုးဖခင်ိုးနင
ှ ် သဆိုးရမ
ံ ောိုးအတွက် လအပ်လ က်ရှသသော Mask မ ောိုး၊ PPE
ဝတ်စမ
ံ ောိုး၊

Hand

Sanitizerမ ောိုး၊

သဆိုးရံသံိုး

ကယ်တင်သသော်၎င်ိုး လှျူဒါန်ိုးလ က်ရှပပီိုး

လက်အပ်မ ောိုးအောိုး

အဖခောိုးအြွွဲွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနှငပ
် ူိုးသပါင်ိုး၍

သသော်၎င်ိုး၊

မမတေ့

ပ်မ၍
ံ လည်ိုး အကူအညီလအပ်သသော သဆိုးရမ
ံ ောိုး၊ အသင်ိုးအြွွဲ့ွဲ မ ောိုးအသနဖြင် Page

Messenger သေ့ဆက်သွယ်နင်သကကောင်ိုး Facebook Campaign မ ောိုးဖပ လပ်ခပါသည်
ွဲ
။
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Amata Hotel Group မှ လက်ရအခ
ှ
န်တွင် ရခင်ဖပည်နယ်၊ ခ င်ိုးဖပည်နယ်၊ ကရင်ဖပည်နယ်နှင် မွနဖ် ပည်နယ်အတွင်ိုးရှ သဆိုးရမ
ံ ောိုးနင
ှ ်
ဆက်သွယ်လောသသော ပရဟတအြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးမ ောိုးသေ့ လှျူဒါန်ိုးခွဲသသော မှတ်တမ်ိုးတင်ဓါတ်ပံမ ောိုး
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Amata Hotel Group မှ ရခင်ဖပည်နယ်၊ ခ င်ိုးဖပည်နယ်၊ ကရင်ဖပည်နယ်နှင် မွနဖ် ပည်နယ်အတွင်ိုးရှ သဆိုးရံမ ောိုးနှင် ဆက်သွယ်လော
သသော ပရဟတအြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးမ ောိုးသေ့ လှျူဒါန်ိုးခွဲသသော မှတ်တမ်ိုးတင်ဓါတ်ပမ
ံ ောိုး
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CSR ACTIVITIES (COVID-19 Second Wave)
၂၀၂၀ ခနှစ၊် သအောက်တဘော (၁)ရက်သနေ့တွင် AMATA HOTEL GROUP မှ COVID-19 သရောဂါကသသရိုးဌောန(ရန်ကန်) သြောင်ကကီိုးသေ့
အစောိုးအသသောက်မ ောိုး

သွောိုးသရောက်လှျူဒါန်ိုးခပပီ
ွဲ ိုး

သဆိုးရအ
ံ ပ်ကကီိုး

ဖပန်လည်သပိုးအပ်ကော သက ိုးဇူိုးတင်စကောိုး သဖပောကကောိုးခပါသည်
ွဲ
။
သသော က န်ိုးမောသရိုးဝန်

သဒါက်တောကကနင်မှ

လက်ခ၍
ံ

ဂဏ်ဖပ မှတ်တမ်ိုးလော

ေ့အတူ Yangon Airport Hotel တွင် Quarantine ဝင်သရောက်သန

မ်ိုးမ ောိုးအတွက်လွဲ အစောိုးအသသောက်မ ောိုးသွောိုးသရောက်လှျူဒါန်ိုးခပါသည်
ွဲ
။
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Amata Hotel Group မှ ဒတယအကကမ်သဖမောက် လှျူဒါန်ိုးမအ
ှု ဖြစ် COVID 19 သရောဂါကသသရိုးဌောန(ရန်ကန်) သြောင်ကကီိုးသေ့ Cannon
Cartridge (၄၀)ခ နှင် Oxygen Concentrator (၃)လံိုး သွောိုးသရောက်လှျူဒါန်ိုးခွဲသသော မှတ်တမ်ိုးတင်ဓါတ်ပမ
ံ ောိုး
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Oriental Ballooning နှင်အတူ Amata Hotel Group မှ တတယအကကမ်သဖမောက် လှျူဒါန်ိုးမအ
ှု ဖြစ် ပဂံ သညောင်ဦိုးသဆိုးရံသေ့ Covid 19
Prevention Accessories မ ောိုးဖြစ်သည် Mask, Gloves, Hand Sanitizers, Rain Coats, Surgical Gowns စတွဲ Accessories
မ ောိုးနှင် Air Conditioner ၃ လံိုး သွောိုးသရောက်လှျူဒါန်ိုးခွဲသသော မှတ်တမ်ိုးတင်ဓါတ်ပံမ ောိုး
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GOVERNANCE &
SUSTAINABILITY
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သကော်ပရတ် အပ်ခ ပ်မစ
ှု နစ်
ကျွနပ်
် တေ့၏

ဒါရက်တောမ ောိုးသည်

ကမပဏီအြွွဲ့ွဲ အစည်ိုး

(CORPORATE GOVERNANCE)

အပ်ခ ပ်မှုစည်ိုးမ ဉ်ိုးမူသဘောင်မ ောိုး၏

အစရှယ်ယောရှင်မ ောိုး အသပေါ် တောဝန်ခံမှု စံနန
ှု ်ိုးမ ောိုး ဖမငမ
် ောိုးစွော

အသရိုးကကီိုးပံက

လည်ိုးသကောင်ိုး၊

ကျွနပ်
် တေ့၏

ောိုးရက
ှ င်သံိုးရန် အသရိုးကကီိုးပံကလည်ိုးသကောင်ိုး အသအမှတဖ် ပ ပပီိုး နင်ငံတကောတွင်

လက်ရှ လက်ခံ က င်သံိုးလ က် ရှသသော အသဖခခံ သသဘောတရောိုးမ ောိုးနှင် ကက်ညီသည် သကော်ပရတ် အပ်ခ ပ်မှုစနစ် ဆင်ရော အသလအ
ဖမန်မောနင်ငံ၏ ဖပည်တွင်ိုး အသဖခအသနမ ောိုးအောိုး
ကျွနပ်
် တေ့၏ဘတ်အြွွဲ့ွဲ သေ့

ည်သွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးပပီိုး က ိုးသကကောင်ိုးဆီသလ ော်သသော အတင်ိုးအတောအ

လွတလ
် ပ်သသောဒါရက်တော

ခင်မောလွတ်လပ်သသောအဖမင်ဖြင်

ကျွနပ်
် တေ့၏

(၃)

ဦိုး

ခနေ့်

စီမအ
ံ ပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့နင
ှ ်

ောိုးရန်

ရည်ရွယ်ပါသည်။

ယင်ိုး

အစရှယ်ယောအမ ောိုးစပင်ဆင်သသော

မ ောိုးက

လက်ခံက င်သံိုးပါသည်။
လွတလ
် ပ်သသော

ဒါရက်တောမ ောိုးမောှ

ရှယ်ယောရှငမ
် ောိုး၏

လပ်သဆောင်မှုက

သကောင်ိုးမွန်သသောအဖမင်ဖြင် ဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးခ မှတ်သပိုးရန် စွမ်ိုးရည်ဖပညဝ
် ပပီိုး လွတ်လပ်သသောဒါရက်မ ောိုးဖြစ်ရန် လအပ်ပါသည်။ ဤကစစသည်
အသရိုးကကီိုးသည်ဟ

ဘတ်အြွွဲွဲ့ကယူဆဖခင်ိုးမှော

သန က်ဆံိုးတင်သွင်ိုးသည်သနေ့ရက်

(Latest

Practicable

Date)

အ

ကျွနပ်
် တဒ
ေ့ ါရက်တောဘတ်အြွွဲွဲ့သည် ဦိုးသက ော်ပင်နှင် သဒေါ်သီတောသအိုးတေ့အောိုးလွတလ
် ပ်သသောဒါရက်တောမ ောိုးအဖြစ်ခနေ့်အပ်ခွဲပပီိုး ဒါရက်တောဘတ်အြွွဲွဲ့သည်
တတယသဖမောက် လွတ်လပ်သသော ဒါရက်တောခနေ့်အပ်ရန် သင်သတော်သသော ကယ်စောိုးလှယ်သလောင်ိုးမ ောိုး သတ်မှတ်ရန် လပ်သဆောင်သနဆွဲပင်ဖြစ် သည်။
ကျွနပ်
် တေ့ဘတ်အြွွဲွဲ့က သကော်မတီ(၃)ရပ်က ြွွဲွဲ့စည်ိုးပပီိုးဖြစ်ရော (က) စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ (ခ) အမည်စောရင်ိုး တင်သွင်ိုးသရိုး သကော်မတီ နှင် (ဂ)
အခသကကိုးသငွသတ်မှတ်သရိုး သကော်မတီတေ့ ဖြစ်သည်။

စာ င်ွေးစစ်ရကာ်မတ
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီဝင်မ ောိုးတွင် သဒေါ်သနဖမတ်သူသအောင်၊ သဒေါ်နီလောဝင်ိုး၊သဒေါ်ခင်စစဟန်နှင် သဒေါ်သီတောသအိုး တေ့ ပါဝင်ကကသည်။ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏
ဥကကဌမှော လွတ်လပ်သသောဒါရက်တောတစ်ဦိုး ဖြစ်သည် သဒေါ်သီတောသအိုး ဖြစ်ပါသည်။
ကျွနပ်
် တေ့ကမပဏီ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က ၎င်ိုး၏တောဝန်မ ောိုးဖြစ်သသော ကျွနပ်
် တေ့ကမပဏီ၏ ရပင်ခွငမ
် ောိုးအောိုး ကောကွယ် သစောငသ
် ရှောက်သရိုး၊ လံသလောက်သည်
စောရင်ိုးမ ောိုး

ောိုးရှ

န်ိုးသမ်ိုးသရိုး နှင် ကမပဏီတင
ွ ်ိုး

သရောက်သသော

စီမံအပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့အောိုး ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီအတွင်ိုး

သရောက်သသော

နင်သစသရိုး ရည်ရွယ်ခ က်ဖြင် စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီက အသ

န်ိုးခ ပ်ကွပ်ကသ
ွဲ ရိုးစနစ်မ ောိုး သြော်သဆောင်

န်ိုးသမ်ိုးသရိုးတေ့က သဆောင်ရွကရ
် ောတွင်

န်ိုးခ ပ်ကွပ်ကသ
ွဲ ရိုး ပတ်ဝန်ိုးက င် တစ်ရပ်က တည်သဆောက်ကော

န်ိုးသမ်ိုး

ောိုး

ောက်အကူဖပ ပါမည်။

စောရင်ိုးစစ်ဖခင်ိုးဆင်ရောကစစမ ောိုး အလေ့ငှော ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ၊ စီမံအပ်ခ ပ်သူအြွွဲွဲ့ နှင် ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်အြွွဲ့ွဲ တေ့ အကကောိုး စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီက ဆက်သယ
ွ ်
သဆောင်ရွက်သပိုးပါမည်။
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီသည် သအောက်ပါ လပ်ငန်ိုးတောဝန်မ ောိုး သဆောင်ရွက်ရန် အလေ့ငှော အခ န်မှနမ
် ှန် သတွွဲ့ဆံ စည်ိုးသဝိုးကကရပါမည် (၁)

ကျွနပ်
် တ၏
ေ့ ကမပဏီဝန်

အကွဲဖြတ်သံိုးသပ်

မ်ိုး စောရင်ိုးစစ်မ ောိုး (ရှလျှင်) နှင် ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်တေ့မှ ကျွနပ်
် တေ့၏ ကမပဏီတွငိုး်

ောိုးမှု အပါအဝင် ကျွနပ်
် တေ့၏ ကမပဏီဝန်

န်ိုးခ ပ်ကပ
ွ ်ကွဲသရိုးစနစ် အသပေါ်

မ်ိုး စောရင်ိုးစစ်မ ောိုး (ရှလျှင်) နှင် ဖပင််ပစောရင်ိုးစစ်တေ့၏ လပ်ငန်ိုး အစီအစဉ်မ ောိုးက စစစ်

သံိုးသပ်ဖခင်ိုး။
(၂)

နှစပ
် တ်လည် ဘဏ္ဍောသရိုး ရှင်ိုးတမ်ိုးမ ောိုး အောိုးလည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးတေ့နှင် ပတ်သက်၍ ဖပင်ပ စောရင်ိုးစစ်တေ့၏ အစီရင်ခံစောအောိုး လည်ိုးသကောင်ိုး

စစစ်သံိုးသပ်ကော

စောရင်ိုးစစ်မ ောိုးက

စောရင်ိုးဆင်ရောမူဝါဒ

အသဖပောင်ိုးအလွဲမ ောိုး၊

သဆွိုးသနွိုးလသသော
ဘဏ္ဍောသရိုး

ူိုးဖခောိုးသည်

အစီရင်ခံစော

စောရင်ိုးညဖပင်
ြှ ဆင်ခ က်မ ောိုး၊

ဆင်ရော

အက ံ ိုးဝင်သည်

အဓက

စံနန
ှု ်ိုးမ ောိုးအောိုး

ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခရှ
လက်န မှု၊

နယ်ပယ်မ ောိုး၊
စောရင်ိုးစစ်ရောမှ

သပေါ်သပါက်လောသည် အသလိုးဂရဖပ ြွယ် အသရိုးကစစတေ့ အပါအဝင် မည်သည် အသကကောင်ိုးအရောတေ့က မဆ ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ

ံ

မတင်ဖပမီ လအပ်လျှင် စီမံအပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့ မပါဝင်သစဘွဲ သဆွိုးသနွိုးဖခင်ိုး၊
(၃)

အရံှုိုးအဖမတ် ရှငိုး် တမ်ိုးမ ောိုး၊ လက်က န်ရှင်ိုးတမ်ိုးမ ောိုးနှင် ဥပသဒ အရ လအပ်သသော အဖခောိုး အလောိုးတူ သတင်ိုးအခ က်အလက်မ ောိုး ပါဝင်သည်

ကောလ အလက် ဘဏ္ဍောသရိုး ရှငိုး် တမ်ိုးမ ောိုးအောိုး ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ
(၄)

ံ မတင်ဖပမီ စစစ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊

ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဘဏ္ဍောသရိုး အသဖခအသန သေ့မဟတ် လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွကမ
် ှု ရလဒ်မ ောိုး အသပေါ် ဖြစ်သစ၊ ကျွနပ်
် တေ့ စီမံအပ်ခ ပ်သူမ ောိုး၏

တံေ့ဖပန်သဆောင်ရက
ွ ်မှု အသပေါ် ဖြစ်သစ၊ အသရိုးပါသသော သက်သရောက်မှု ရှနင်သည် လမ်လည်

ောိုးသကကောင်ိုး မသကဘောြွယ် အမှု၊ သက်ဆင်ရော ဥပသဒ၊

နည်ိုးဥပသဒ၊ စည်ိုးမ ဉ်ိုး တစ်စံတစ်ရောနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ နည်ိုးလမ်ိုးမက မှု သေ့မဟတ် သြောက်ြ က်မှု တစ်စတစ်
ံ
ရောနှင်
ကမပဏီဝန်

ပတ်သက်၍ ကျွနပ်
် တေ့၏

မ်ိုး စောရင်ိုးစစ်မ ောိုး (ရှလျှင်) ဖြင် လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်မ ောိုးဖြင် လည်ိုးသကောင်ိုး စစစ်သံိုးသပ် သဆွိုးသနွိုးတင်ပင်ဖခင်ိုး၊

(၅)

ကျွနပ်
် တေ့၏ စီမံအပ်ခ ပ်သရိုးအြွွဲွဲ့က ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်မ ောိုးဖြင် ပူိုးသပါင်ိုးသဆောင်ရွက်မှုအောိုး စစစ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊

(၆)

ဖပင်ပစောရင်ိုးစစ်မ ောိုး ခနေ့်

ောိုးမှု၊ ဖပန်လည် ခနေ့်

ောိုးမှုတေ့အောိုး စဉ်ိုးစောိုးသံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊
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(၇)

အဖခောိုးကမပဏီ နှင် ပတ်သက်ဆက်နယ်သနမှုမ ောိုးအောိုး RPT Procedures အရ စစစ်သံိုးသပ် အတည်ဖပ သပိုးဖခင်ိုး၊

(၈)

အက ိုးစိုးီ ပွောိုးပဋပကခရန
ှ င်သသော အသဖခအသနမ ောိုးအောိုး စစစ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး၊

(၉)

သငွသရိုးသကကိုးသရိုး ကစစ အစီရင်ခံ တင်ဖပမှုမ ောိုး သေ့မဟတ် အဖခောိုး ကစစမ ောိုးတွင် မသမောမှုမ ောိုး ရှနင်ဖခင်ိုးအောိုး စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ ဥကကဋ္ဌ
Corporate
Governance
ဤကမပဏီ၏ ဝန်

မ်ိုးမ ောိုးက လျှ ွဲ့ဝှက် သတင်ိုးသပိုးနင်သစမည်လပ်

ိုးံ လပ်နည်ိုးမ ောိုးအောိုး စစစ်သံိုးသပ်ကော၊

သေ့သသော သတင်ိုးမ ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍

သီိုးဖခောိုးလွတ်လပ်စောွ စံစမ်ိုးစစ်သဆိုးဖခင်ိုး၊ ဆက်လက် အသရိုးယူ သဆောင်ရွက်ဖခင်ိုးတေ့ အတွက် သသခ ောသသောအစီအစဉ်မ ောိုး စီမံ
(၁၀)

ံ

ောိုးရှ သစဖခင်ိုး၊

ကျွနပ်
် တ၏
ေ့ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က သတောင်ိုးဆသသော အဖခောိုး စစစ်သံိုးသပ်ခ က်မ ောိုးနင
ှ ် ပသရောဂ က်မ ောိုးက တောဝန်ယူ သဆောင်ရွကဖ် ခင်ိုးနှင်၊ ကျွနပ်
် တေ့

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ အသရိုးယူ သဆောင်ရွက်မှု လအပ်သည် ကစစမ ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ သတွွဲ့ရခ
ှ က်မ ောိုးက အခါအောိုးသလ ော်စွော အစီရင်ခံတင်ဖပဖခင်ိုး၊
(၁၁)

ဥပသဒ အရ လအပ်နင်သည် အဖခောိုး လပ်ငန်ိုးမ ောိုးနှင် တောဝန်မ ောိုးက သယဘယ အောိုးဖြင် တောဝန်ယူ သဆောင်ရွက်ဖခင်ိုး၊

ကမပဏီ၏ စောရင်ိုးစစ်လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွကခ
် က်နှငစ
် ပ်လ ဉ်ိုး၍ အ

က်သြော်ဖပပါ တောဝန်မ ောိုးနှင်အညီ၊ ဘတ်အြွွဲွဲ့

ခ မှတရ
် န်

ရှသည်။

အခွင်အောဏောသည်

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ

အစရှယ်ယောရှင်မ ောိုးနှင် ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ တ၏
ေ့
အသ

ွသ

တ
ံ ွင်

အ

က်သြော်ဖပပါ

ံမှ လွတ်လပ်သသော ဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုး

လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွကခ
် က်မ ောိုးက

ွအစည်ိုးအသဝိုးတင
ွ ် သသဘောတူခွငဖ် ပ ခ က် ရရှရန်အလေ့ငှော၊ ကမပဏီ၏ ဘဏ္ဍောသရိုးနှင်

စောရင်ိုးအင်ိုး မှတ်တမ်ိုးမ ောိုး သင်ဖမတ်သလ ော်ကန်မှုနင
ှ ် စည်ိုးစနစ်တက ဖြစ်မှုတေ့ ရရှသရိုးအတွက် အခွငအ
် ောဏောသည် သကော်မတီ
အ

သံိုးသပ်ဖခင်ိုးအရ၊

ံတွင် ရှသည်။

က် သြော်ဖပပါ တောဝန်မ ောိုး အဖပင်၊ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီသည် ကျွနပ်
် တေ့ ကမပဏီ၏ ဘဏ္ဍောသရိုး အသဖခအသန သေ့မဟတ် လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရက
ွ ်မှု

ရလဒ်မ ောိုး အသပေါ် အသရိုးပါသသော သက်သရောက်မှု ရှနင်သည် လမ်လည်မှု ဖြစ်သစ၊ နည်ိုးလမ်ိုးမက မှု ဖြစ်သစ၊ ကမပဏီတွင်ိုး ကကပ်မတ်

န်ိုးခ ပ်မှုမ ောိုး

မရှ၍ဖြစ်သစ၊ ဖမန်မောနင်ငံ၏ ဥပသဒ၊ နည်ိုးဥပသဒ၊ စည်ိုးမ ဉ်ိုး တစ်စံတစ်ရောအောိုး သြောက်ြ က်မှု ဖြစ်သစ စသည်တေ့နှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ မသကဘောြွယ် ကစစ
တစ်စံတစ်ရော အသပေါ် ကမပဏီတင
ွ ်ိုး စံစမ်ိုးစစ်သဆိုးမှုမ ောိုးအောိုး အမနေ့်ခ မှတ်ကော သဆောင်ရက
ွ ်သစပပီိုး၊ သတွွဲ့ရှခ က် မ ောိုးအောိုး စစစ်သံိုးသပ်နင််သည်။
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ သကော်မတီဝင်တင်ိုးသည် ၎င်ိုး အက ိုးစပ်ဆင်မှု ရှသနသသော ကစစမ ောိုးဖြင် ပတ်သက်သသော မည်သည် ဆံိုးဖြတ်ခ က်တွင် မဆ
ပါဝင်မွဲသပိုးဖခင်ိုးမှ သရှောင်ကကဉ်ရပါမည်။
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏

အစည်ိုးအသဝိုးမ ောိုးက

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီဥကကဋ္ဌက

လအပ်သည်အသလ ောက်နှင်

လအပ်သည်ဟယူဆသသောအခါတွင်

က င်ိုးပသည်။ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ အစည်ိုးအသဝိုးဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးက “အြွွဲ့ွဲ ဝင်တစ်ဦိုးလျှင်မွဲတစ်မွဲစနစ် (One Member One Vote System)” ဖြင်
မွဲအမ ောိုးစဖြင် ဆံိုးဖြတ်ရမည်။ မွဲတူညီသနဖခင်ိုး ဖြစ်သပေါ်သည်အခါ ဥကကဋ္ဌသည် ဒတယမွဲ သေ့မဟတ် ဆံိုးဖြတ်မွဲ သပိုးရမည်။

အမည်စာ င်ွေးတင်သွင်ွေးရ ွေးရကာ်မတ
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီတွင်

ဦိုးဝင်ိုးသအောင်၊

သဒေါ်သနဖမတ်သူသအောင်၊

သဒေါ်သန်ိုးသန်ိုးသအောင်

နှင်

ဦိုးသက ော်ပင်တေ့

ပါဝင်ကကပါသည်။

အမည်စောရင်ိုးတင်သွငိုး် သရိုးိုးသကော်မတီဥကကဌမှော လွတ်လပ်သသောဒါရက်တောတစ်ဦိုးဖြစ်သည် ဦိုးသက ော်ပင်ဖြစ်သည်။
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီသည်
အမည်တင်သွင်ိုးဖခင်ိုး၊ (ခ)

(က)

သက်ဆင်ရော

ဒါရက်တော၏

စွမ်ိုးသဆောင်ရည်

ဒါရက်တောသနရော တစ်ခက သီိုးဖခောိုးလတ
ွ ်လပ်သသော ဒါရက်တော

(ဂ) ဒါရက်တော တစ်ဦိုး အသနဖြင် ၎င်ိုး၏ တောဝန်မ ောိုးက သက ပွနစ
် ွော

အသပေါ်

မူတည်လ က်

ောိုးရန် သေ့မဟတ် မ

၎င်ိုးအောိုး

ဖပန်လည်

ောိုးရန် နှစ်စဉ် သတ်မှတဖ် ခင်ိုးနင
ှ ်

မ်ိုးသဆောင်သနဖခင်ိုး ရှမရှ ဆံိုးဖြတ်ဖခင်ိုး စသည်တေ့ လပ်သဆောင်ရန် တောဝန်

ရှပါသည်။
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီသည် ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ၏ လမ်ိုးမိုးမှုမှ လွတက
် င်ိုးစောွ ဖြင် ဒါရက်တောအြွွဲွဲ့၏ စွမ်ိုးသဆောင်ရည်က သတ်မတ
ှ ်
အကွဲဖြတ်စံနှုန်ိုးမ ောိုးဖြင်

သံိုးသပ်နင်ပါသည်။

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ဝင်မ ောိုးမှ ကက တင်ခ မှတ်
တစ်ဦိုးခ င်ိုးစက
ီ

ဒါရက်တောအြွွဲွဲ့

အမည်တင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီက

စံနန
ှု ်ိုးမ ောိုးသည်

အစရှယ်ယောရှငမ
် ောိုး၏ကောလရှည်

ောိုးသသော စံနှုန်ိုးမ ောိုးဖြစ်ပါသည်။

တစ်ခလံိုး၏

သရောက်မှု

က ငသ
် ံိုးရမည်

လပ်ငန်ိုးစဉ်

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ တစ်ခလံိုး၏

အလေ့ငှော

ရည်ရွယ်ပါသည်။အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီဝင်တင်ိုးသည်

ပါဝင်သဆောင်ရက
ွ ်နင်မှုက

တစ်ရပ်အောိုး
မမ

အသပေါ်

ခ မှတ်

စွမ်ိုးသဆောင်ရည်

တန်ြိုးဖမြှငတ
် င်သပိုးနင်ဖခင်ိုးအစရှသည်
သရောက်မှုက လည်ိုးသကောင်ိုး၊

လည်ိုးသကောင်ိုး၊

အသကောင်အ

ောိုးသသော

ည်သြော်

ဒါရက်တော

အကွဲဖြတ်သံိုးသပ်ရောတွင်
ောိုးရန်

အကွဲဖြတ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုး

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က
သေ့မဟတ်

မမက

ဒါရက်တောအဖြစ် အမည်တင်သွင်ိုးဖခင်ိုးနှင် ပတ်သက်သသော အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီ၏ ဆင်ဖခင်သံိုးသပ်မတ
ှု ွင် ပါဝင်သဆောင်ရွကဖ် ခင်ိုးမှ
လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးတေ့အတွက် အကကံဖပ ဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးတေ့ ဆင်ရော ဆံိုးဖြတ်ခ က် တစ်ခခ အလေ့ငှော မွဲသပိုးဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး
သရှောင်ကကဉ်ရပါမည်။
အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီသည် ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ ၏ အမည်စောရင်ိုးတင်သင
ွ ်ိုးဖခင်ိုး နှင် ဖပန်လည်အမည်စောရင်ိုးတင်သွငိုး် ဖခင်ိုးမ ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍
အစရှင်မ ောိုး၏အသ
မှတ်ယူရပါမည်။

ွသ

ွအစည်ိုးအသဝိုးမှ

ခ မှတသ
် သော

အတည်ဖပ ခ က်က

ရယူရန်အတွက်

အဆဖပ လောတင်သွင်ိုးရန်

အခွင်အောဏောရှသည်ဟ
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အမည်စောရင်ိုးတင်သွင်ိုးသရိုးသကော်မတီ၏ အစည်ိုးအသဝိုးဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးက မွဲအမ ောိုးစဖြင် ဆံိုးဖြတ်ရမည်။ မွဲအသရအတွက်တူညီသနပါက ဥကကဋ္ဌသည်
ဒတယမွဲ သေ့မဟတ် ဆံိုးဖြတ်မွဲ သပိုးရမည်။

Corporate Governance
အခရ ကွေးရငွရကာ်မတ

အခသကကိုးသငွသကော်မတီတွင် ဦိုးဝင်ိုးသအောင်၊ သဒေါ်နီလောဝင်ိုး၊ သဒေါ်သနဖမတ်သူသအောင် နှင် ဦိုးသက ော်ပင်

တေ့ ပါဝင်ကကပါသည်။ အခသကကိုးသငွသကော်မတီ

၏ဥကကဌမှော လွတ်လပ်သသောဒါရက်တောတစ်ဦိုးဖြစ်သည် ဦိုးသက ော်ပင်ဖြစ်သည်။
အခသကကိုးသငွသကော်မတီသည်

ဒါရက်တောမ ောိုးနှင်

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ သေ့

တင်ဖပရန်လည်ိုးသကောင်ိုး၊

အကကံဖပ

အသရိုးပါသသော

အလပ်အမှုသဆောင်မ ောိုးအတွက်

ဒါရက်တော

တစ်ဦိုးခ င်ိုးစန
ီ ှ င်

အတအက တေ့အောိုး သတ်မတ
ှ ်သပိုးရန် လည်ိုးသကောင်ိုး တောဝန်ရှပါသည်။
ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ တစ်ခလံိုး၏ အတည်ဖပ ခ က် ရယူရပါမည်။
ပစစည်ိုးအောိုးဖြင်

အက ိုးခံစောိုးခွင်

ညသ
် ွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးပါသည်။

အပါအဝင်

အခသကကိုးသငွ

အခသကကိုးသငွ

ဆင်ရော

အလပ်အမှုသဆောင်အရောရှခ ပ်

အတွက်

အခသကကိုးသငွ

ကျွနပ်
် တေ့အခသကကိုးသငွသကော်မတီမှ အကကံဖပ တင်ဖပခ က် အသပေါ်

ဒါရက်တောမ ောိုး၏အခသကကိုးသငွ၊ လစော၊ ခွငဖ် ပ စရတ်၊
ဆင်ရော

မူသဘောင်တစ်ရပ်အောိုး

ရှုသ

ောင်

အောိုးလံိုးက

ဆသကကိုး၊ သရွိုးခ ယ်ပင်ခွင်နှင်

််ကျွန်ပ်တေ့၏

အခသကကိုးသငွသကော်မတီက

အခသကကိုးသငွ သကော်မတီဝင် တစ်ဦိုးခ င်ိုးစီသည် မမ၏ အခသကကိုးသငွခံစောိုးခွင်အဝဝ (remuneration package) နှင်

ပတ်သက်သသော အခသကကိုးသငွသကော်မတီ၏ ဆင်ဖခင်သံိုးသပ်မတ
ှု ွင် ပါဝင်သဆောင်ရက
ွ ်ဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး၊ ယင်ိုးအတွက် အကကံဖပ ဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး၊
ယင်ိုးဆင်ရော ဆံိုးဖြတ်ခ က် တစ်ခခ အလေ့ငှော မွဲသပိုးဖခင်ိုးမှ လည်ိုးသကောင်ိုး သရှောင်ကကဉ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အခသကကိုးသငွသကော်မတီ၏ အစည်ိုးအသဝိုးဆံိုးဖြတ်ခ က်မ ောိုးက “အြွွဲ့ွဲ ဝင်တစ်ဦိုးလျှင်မွဲတစ်မွဲစနစ် (One Member One Vote System)” ဖြင်
မွဲအမ ောိုးစဖြင် ဆံိုးဖြတ်ရမည်။ မွဲတူညီသနဖခင်ိုး ဖြစ်သပေါ်သည်အခါ ဥကကဋ္ဌသည် ဒတယမွဲ သေ့မဟတ် ဆံိုးဖြတ်မွဲ သပိုးရမည်။

ဌာနတွင်ွေးစာ င်ွေးစစ်အြေွျဲ့
ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည်

ကမပဏီ၏

ဌောနတွင်ိုး

န်ိုးခ ပ်မှု

လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရွက်ခ က်အတွက်

တောဝန်ရှပပီိုး၊

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ

ံ

တက်ရက်အစီရင်ခံရမည်။ ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည် ၎င်ိုး၏ ပညောရပ်ဆင်ရော က ငဝ
် တ်မ ောိုးနင
ှ ်အညီ ကမပဏက
ီ
လွတ်လပ်စောွ စောရင်ိုးစစ်သဆိုးရမည်။
ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည် ၎င်ိုး၏ ရှောသြွသတွွဲ့ရှခ က်မ ောိုးက ရှငိုး် ဖပခ က်နှင် အကကံဖပ ခ က်မ ောိုး သြော်ဖပ၍ ဘတ်အြွွဲနှင် စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ

ံ လစဉ်

အစီရင်ခံရမည်။
ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သဆိုးဖခင်ိုးက ဆံိုးရှုံိုးနင်သဖခအဆင်မ ောိုး ကွဖွဲ ပောိုးမှုအသပေါ် အသဖခခံ၍ လပ်သဆောင်ရမည်။ ဌောနတွင်ိုး စောရင်ိုးစစ်သည် ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခက
သြော်

တ်၍၊ ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခအဆင်အလက် ဖမငမ
် ောိုးသသောအဆင်၊ အလယ်အလတ်အဆင်နင
ှ ် အဆငန
် မ်ဟူ၍ သတ်မတ
ှ ရ
် မည်။ ဌောနတွင်ိုးစောရင်ိုးစစ်သည်

ဆံိုးရံှုိုးနင်သဖခ ဖမငမ
် ောိုးသည် ကစစရပ်မ ောိုးက ဦိုးစောိုးသပိုး လပ်သဆောင်ရမည်။
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Corporate Governance
CORPORATE
GOVERNANCE
Our Directors recognise the importance of corporate governance and the maintenance of high standards of
accountability to adopt corporate governance practices which are generally consistent with prevailing international
principles, to the extent reasonably practicable taking into account local conditions in Myanmar.
We intend for the Board to have 3 independent Directors with a view to introducing a strong and independent element
on the Board, which is able to exercise objective judgment on corporate affairs independently, in particular, from
management and major shareholders of our Company. Our Board feels that this is important, and as at the Latest
Practicable Date, our Board has appointed U Kyaw Paing and Daw Theta Aye as independent Directors and the Board is
still in the course of identifying suitable candidates for appointment of the third independent director.
Our Board has established three (3) committees: (a) the Audit Committee; (b) the Nominating Committee; and (c) the
Remuneration Committee.

GOVERNANCE STRUCTURE

Shareholders

Board of Directors
Executive Directors

Audit Committee

1

2

3

4

Daw Theta Aye
Chairman
Non-Executive Director

Daw Nay Myat Thu Aung
Member
Executive Director

Daw Nilar Win
Member
Executive Director

Daw Khin Su Su Han
Member
Executive Director

Non-Executive Directors

Nominating Committee

1

2

3

4

U Kyaw Paing
Chairman
Non-Executive Director

U Win Aung
Member
Executive Director

Daw Nay Myat Thu Aung
Member
Executive Director

Daw Than Than Aung
Member
Executive Director

Management

Remuneration Committee

1

2

3

4

U Kyaw Paing
Chairman
Non-Executive Director

U Win Aung
Member
Executive Director

Daw Nay Myat Thu Aung
Member
Executive Director

Daw Nilar Win
Member
Executive Director
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AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee comprises Daw Nay Myat Thu Aung, Daw Nilar Win, Daw Khin Su Su Han and Daw Theta Aye. The
Chairman of the Audit Committee is Daw Theta Aye, who is an independent Director.
The Audit Committee will assist our Board in discharging its responsibility to safeguard the Company’s assets, maintain
adequate accounting records and develop and maintain effective systems of internal control, with the overall objective of
ensuring that the management creates and maintains an effective control environment in our Company.
The Audit Committee will provide a channel of communication between the Board, management and the external
auditors on matters relating to audit.
The Audit Committee shall meet periodically to perform the following functions:
(i) review the audit plans of the external auditors and our internal auditors (if any), including the results of
the

review and evaluation of our system of internal controls by our external auditors and internal

auditors (if any);
(ii) review the annual financial statements and the external auditors’ report on those financial statements,
and discuss any significant adjustments, major risk areas, changes in accounting policies, compliance
with applicable financial reporting standards, concerns and issues arising from their audits including any
matters which the auditors may wish to discuss in the absence of management, where necessary, before
submission to our Company for approval;
(iii) review the periodic financial statements comprising the profit and loss statements and the balance
sheets and such other information required by law, before submission to our Company for approval;
(iv) review and discuss with external and internal auditors (if any), any suspected fraud, irregularity or
infringement of any relevant laws, rules or regulations, which has or is likely to have a material impact on
our Company’s operating results or financial position and our management’s response;
(v) review the co-operation given by our management to our external auditors;
(vi) consider the appointment and re-appointment of the external auditors;
(vii) review and approve related party transactions pursuant to the RPT Procedures;
(viii) review any potential conflicts of interests;
(ix) review the procedures by which employees of our Company may, in confidence, report to the
Chairman of the Audit Committee possible improprieties in matters of financial reporting or other
matters and ensure that there are arrangements in place for independent investigation and follow-up
actions in relation thereto;
(x) undertake such other reviews and projects as may be requested by our Board, and report to our Board
its findings from time to time on matters arising and requiring the attention of our Audit Committee; and
(xi) undertake generally such other functions and duties as may be required by law.
Pursuant to the abovementioned duties relating to the Company’s audit function, the Audit Committee has the authority
to make decisions independently from the Board. In light of due review of the abovementioned functions, the committee
assumes authority to assess appropriateness and properness of the Company’s financial and accounting records for
approval by a General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
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Apart from the duties listed above, the Audit Committee shall commission and review the findings of internal
investigations into matters where there is any suspected fraud or irregularity, or failure of internal controls or
infringement of any Myanmar law, rule or regulation which has or is likely to have a material impact on our Company’s
operating results and/or financial position. Each member of the Audit Committee shall abstain from voting on any
resolutions in respect of matters in which he is interested.
The meetings of the Audit Committee are convened as and when deemed necessary by the Chairman of the Audit
Committee. Resolutions of an Audit Committee meeting shall be decided by a simple majority of votes. In case of an
equality of votes, the Chairman shall vote a second or casting vote.

NOMINATING COMMITTEE
The Nominating Committee comprises U Win Aung, Daw Nay Myat Thu Aung, Daw Than Than Aung and U Kyaw Paing.
The Chairman of the Nominating Committee is U Kyaw Paing, who is an independent Director.
The Nominating Committee is responsible for (a) re-nomination of our Directors having regard to a Director’s
contribution and performance, (b) determining annually whether or not a Director is independent, and (c) deciding
whether or not a Director is able to and has been adequately carrying out his duties as a Director.
The Nominating Committee has the authority to make decisions independently from the Board on how the Board’s
performance is to be evaluated and proposes objective performance criteria, subject to the approval of the Board, which
address how the Board has enhanced long-term Shareholders’ value. The Board intends to implement a process to be
carried out by the Nominating Committee for assessing the effectiveness of the Board as a whole and for assessing the
contribution by each individual Director to the effectiveness of the Board. Each member of the Nominating Committee is
required to abstain from voting on any resolutions and making any recommendations and/or participating in any
deliberations of the Nominating Committee in respect of the assessment of his performance or re-nomination as
Director.
The Nominating Committee assumes the authority to make proposals relating to the nomination and re-nomination of
members of the Board of Directors for approval at a General Meeting of Shareholders.
Resolutions of a Nominating Committee meeting shall be decided by a simple majority of votes. In case of an equality of
votes, the Chairman shall vote a second or casting vote.

REMUNERATION COMMITTEE
The Remuneration Committee comprises U Win Aung, Daw Nilar Win, Daw Nay Myat Thu Aung and U Kyaw Paing. The
Chairman of the Remuneration Committee is U Kyaw Paing, who is an independent Director.
The Remuneration Committee is responsible for recommending to our Board a framework of remuneration for our
Directors and Executive Officers, and determining specific remuneration packages for each Director and Executive
Officer. The recommendations of our Remuneration Committee are submitted for endorsement by the entire Board. All
aspects of remuneration, including but not limited to Directors’ fees, salaries, allowances, bonuses, options and benefits in
kind shall be covered by our Remuneration Committee. Each member of the Remuneration Committee is required to
abstain from voting on any resolutions and making recommendations and/or participating in any deliberations of the
Remuneration Committee in respect of his remuneration package.
Resolutions of a Remuneration Committee meeting shall be decided by a simple majority of votes. In case of an equality
of votes, the Chairman shall vote a second or casting vote.
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INTERNAL AUDIT
The internal auditor is in charge of the internal control function of our Company and it reports directly to the Audit
Committee. The internal auditor must independently audit our Company according to his or her professional code of
ethics. The internal auditor must report to the Board and the Audit Committee on its findings with explanation and
suggestion on a monthly basis.
Internal auditing should be done based on the varying level of risks. The internal auditor must identify the risks and
thereafter to define the level of risks such as high, moderate and low. The internal auditors must give priority to cases
which are of high risks.
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COMPOSITION OF THE BOARD COMMITTEES

NAME

LAST
RE-ELECTION

U WIN AUNG

24-Sep-2018

U KYAW PAING

24-Sep-2018

DAW THETA AYE

24-Sep-2018

DAW NAY MYAT THU AUNG

24-Sep-2018

DAW NILAR WIN

13-Dec-2019

DAW THAN THAN AUNG

13-Dec-2019

DAW KHIN SU SU HAN

13-Dec-2019

CHAIRMAN

BOARD

AUDIT COMMITTEE

NOMINATING
COMMITTEE

REMUNERATION
COMMITTEE

MEMBER

REMUNERATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTOR

FEE (USD)

BASIC RETAINER FEE

2019-2020

Non-Executive Director

10,000
(Per Year)

OTHER
BENEFITS

Nil
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BOARD MEETINGS AND ATTENDANCE (1st April 2019 ~ 30th September 2020)

NUMBER &
PERCENTA
GE OF
BOARD
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE OF
AUDIT
COMMITTEE
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE OF
REMUNERATION
COMMITTEE
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE
OF
NOMINATING
COMMITTEE
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE
OF SECOND
ANNUAL
GENERAL
MEETING

7

4

2

3

1

U Win Aung

7(100%)

NA

2(100%)

3(100%)

1(100%)

Daw Nay Myat Thu Aung

6(86%)

4(100%)

2(100%)

3(100%)

1(100%)

Daw Nilar Win

7(100%)

4(100%)

2(100%)

NA

1(100%)

Daw Than Than Aung

6(86%)

NA

NA

3(100%)

A(0%)

Daw Khin Su Su Han

7(100%)

4(100%)

NA

NA

1(100%)

U Kyaw Paing

7(100%)

NA

1(50%)*

3(100%)

1(100%)

Daw Theta Aye

7(100%)

4(100%)

NA

NA

1(100%)

Total number of meeting held

EXECUTIVE DIRECTORS

NON-EXECUTIVE DIRECTORS

*28 Feb 2020 start chairman
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CORPORATE INFORMATION
BOARD OF DIRECTOR

AUDIT COMMITTEE

U WIN AUNG

DAW THETA AYE

DAW NAY MYAT THU AUNG

DAW NILAR WIN

DAW NILAR WIN

DAW KHIN SU SU HAN

DAW THAN THAN AUNG

DAW NAY MYAT THU AUNG

CHAIRMAN

DIRECTOR

DIRECTOR
DIRECTOR

CHAIRMAN
MEMBER

MEMBER

MEMBER

DAW KHIN SU SU HAN
DIRECTOR

U KYAW PAING

INDEPENDENT DIRECTOR

NOMINATING COMMITTEE

DAW THETA AYE

INDEPENDENT DIRECTOR

U KYAW PAING
CHAIRMAN

COMPANY REGISTRATION NUMBER
No. 100456125

U WIN AUNG
MEMBER

DAW NAY MYAT THU AUNG
MEMBER

DAW THAN THAN AUNG
MEMBER

REGISTERED OFFICE
No. 10, Inya Yeikthar Street, Kabaraye Pagoda Road,
Mayangone Township, Yangon 11061, Myanmar.
Tel : +95 9 899 044 077, 088
Email: info@amataholding.com
Website: www.amataholding.com

REMUNERATION COMMITTEE
U KYAW PAING
CHAIRMAN

U WIN AUNG
MEMBER

DAW NAY MYAT THU AUNG
MEMBER

DAW NILAR WIN
MEMBER

INDEPENDENT AUDITOR
KHIN SU HTAY & ASSOCIATES LIMITED

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
COMPANY REGISTERATION NUMBER-100124548
# C1/005, Ground Floor, Hninnsi Street, Yuzana Highway Complex,
Narnat Taw Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar
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AMATA HOLDING PUBLIC CO., LTD
SHAREHOLDING LIST
BOD’s Shareholding Status*
NAME

SHAREHOLDINGS REGISTERED IN NAME OF DIRECTOR

U Win Aung

4,360,000

Daw Nay Myat Thu Aung

400,000

Daw Nilar Win

400,200

Daw Than Than Aung

400,000

Daw Khin Su Su Han

400,000

Management’s Shareholding Status*
NAME

POSITION

SHAREHOLDINGS REGISTERED
IN NAME OF MANAGEMENT

U Nyunt Win Tun

Chief Financial Officer

40,000

Daw Lwin Lwin Pyone

Group Operation Manager

100

Daw Nilar Win

Director of Administration

400,200

Daw Hsu Lin Naing

Assistant Chief Financial Officer

100

Top Ten Shareholding List*
NAME

NO. OF SHARES

PERCENTAGE OF
OUTSTANDING SHARES

U Win Aung

4,360,000

41.53

Amata International Co., Ltd

3,960,000

37.72

Daw Nay Myat Thu Aung

400,000

3.81

Daw Nilar Win

400,200

3.81

Daw Than Than Aung

400,000

3.81

Daw Khin Su Su Han

400,000

3.81

Daw Thunn Nadi Win Aung

265, 200

2.53

U Thant Zaw Win

67,348

0.64

Daw Thiri Khaing (or) Gillian Johnstone

40,000

0.38

U Nyunt Win Tun

40,000

0.38

*These figures are updated on 30th September 2020
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AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (“AMATA” OR “COMPANY”)
Insider Trading Policy
1.

Introduction

The purpose of this Insider Trading Policy (the “Policy”) is to promote compliance with all applicable
securities laws by Amata and its directors, officers and employees, so as to preserve the reputation and
integrity of Amata as well as that of all persons affiliated with it and to ensure that no prohibited acts
detrimental to the interests of the general public and to the protection of investors are done.
2.

Applicability

This Policy is applicable to all the directors, officers and employees of Amata.
Questions regarding this Policy should be directed to the Company’s Compliance Officer. Prior to the
appointment of the Compliance Officer, the Assistant Chief Finance Officer and Financial Controller will
jointly share the role and responsibilities of the Compliance Officer.
3.

Policy

If a director, officer or any employee of the Company has material, nonpublic information relating to the
Company, it is the Company’s policy that neither that person nor any Related Person (as defined below)
may buy or sell securities of the Company (the “Company Securities”) for their own account or for other
persons or disclosing or providing material, nonpublic information or giving advice to other persons to
buy or sell Company Securities based on that information.
This Policy also applies to material, nonpublic information relating to any other company with publiclytraded securities, including our customers or suppliers, obtained in the course of their dealings with the
Company.
4.

Definitions/Explanations
(i)

Who is an “Insider”?
Any person who possesses material, nonpublic information is considered an insider as to
that information. Insiders include Company directors, officers, employees, agents,
advisors, independent contractors and those persons in a special relationship with the
Company, e.g., its auditors, consultants or attorneys.
The definition of insider is transaction specific; that is, an individual is an insider with
respect to each material, nonpublic item of which he or she is aware.

(ii)

What is “Material” Information?
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The materiality of a fact depends upon the circumstances. A fact is considered “material”
if there is a substantial likelihood that a reasonable investor would consider it important
in making a decision to buy, sell or hold a security or where the fact is likely to have a
significant effect on the market price of the security.
Material information can be positive or negative and can relate to virtually any aspect of a
company’s business or to any type of security – debt or equity.
Some examples of material information include:
▪ Unpublished financial results
▪ News of a pending or proposed company transaction
▪ Significant changes in corporate objectives
▪ News of a significant sale of assets
▪ Changes in dividend policies
▪ Substantial changes in its shareholding of more than 20%
▪ Material litigation
▪ Change of directors
▪ Financial liquidity problems
The above list is only for illustration purposes and is not meant to be exhaustive. There are
many other types of information which may be considered “material,” depending on the
circumstances. The materiality of particular information is subject to reassessment on a
regular basis by the Company’s Audit Committee.
(iii) What is “Nonpublic” Information?
Information is “nonpublic” if it is not available to the general public. In order for
information to be considered public, it must be widely disseminated in a manner making
it generally available to investors.
The circulation of rumors, even if accurate and reported in the media, does not constitute
effective public dissemination.
In addition, even after a public announcement of material information, a reasonable
period of time must elapse in order for the market to react to the information. Generally,
one should allow approximately two full trading days following publication as a
reasonable waiting period before such information is deemed to be public.
Therefore, if an announcement is made before the commencement of trading on a
Monday, an employee may trade in Company Securities starting on Wednesday of that
week, because two full trading days would have elapsed by then (Monday and Tuesday).
If the announcement is made on Monday after trading begins, employees may not trade
in Company Securities until Thursday. If the announcement is made on Friday after
trading
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(iv) Who is a “Related Person”?
For purposes of this Policy, a Related Person includes a persons’ spouse, minor children
and anyone else living his/her household; partnerships in which a person is a general
partner; trusts of which a person is a trustee of; estates of which a person is an executor of;
and other equivalent legal entities that a person may control.
Although a person’s parent or sibling may not be considered a Related Person (unless
living in the same household), a parent or sibling may be a “tippee” for securities laws
purposes. See Section 5(iv) below for a discussion on the prohibition on “tipping.”
5.

Guidelines
(i)

Non-disclosure of Material Nonpublic Information
Material, nonpublic information must not be disclosed to anyone, except persons within
the Company or third party agents of the Company (such as investment banking advisors
or outside legal counsel) whose engagement by the Company require them to be
properly appraised of certain material, nonpublic information, until such information has
been publicly released by the Company.

(ii)

Prohibited Trading in Company Securities
No person may place a purchase or sell order or recommend that another person place a
purchase or sell order in Company Securities when he or she has knowledge of material,
nonpublic information concerning the Company.
Loans, pledges, gifts, charitable donations and other contributions of Company Securities
are also subject to this Policy.

(iii)

Hindsight
If securities transactions ever become the subject of scrutiny, they are likely to be viewed
after-the-fact with the benefit of hindsight. As a result, before engaging in any transaction
an insider should carefully consider how his or her transaction may be construed in
hindsight.
Again, in the event of any questions or uncertainties about the Policy, please consult the
Company’s Compliance Officer.

(iv)

“Tipping” Information to Others
Insiders may be liable for communicating or tipping material, nonpublic information to
any third party (“tippee”), not just Related Persons. Further, insider trading violations are
not limited to trading or tipping by insiders. Persons other than insiders also can be liable
for insider trading, including tippees who trade on material, nonpublic information tipped
to them and individuals who trade on material, nonpublic information which has been
misappropriated.
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Tippees inherit an insider’s duties and are liable for trading on material, nonpublic
information illegally tipped to them by an insider. Similarly, just as insiders are liable for
the insider trading of their tippees, so are tippees who pass the information along to
others who trade. In other words, a tippee’s liability for insider trading is no different from
that of an insider. Tippees can obtain material, nonpublic information by receiving overt
tips from others or through, among others, conversations at social, business or other
gatherings.
(v) Avoid Speculation
Directors, officers and employees, and their Related Persons may not trade in options,
warrants, puts and calls or similar instruments on Company Securities or sell Company
Securities “short.” In addition, directors, officers and employees, and their Related Persons
may not hold Company Securities in margin accounts.
Investing in Company Securities provides an opportunity to share in the future growth of
the Company. Investment in the Company and sharing in the growth of the Company,
however, does not include short-term speculation based on fluctuations in the market.
Such activities may put the personal gain of the director, officer or employee in conflict
with the best interests of the Company and its shareholders. Anyone may in accordance
with this Policy and other Company policies, exercise options granted to them by the
Company.
(vi) Trading in Other Securities
No director, officer or employee may place purchase or sell orders or recommend that
another person place a purchase or sell order in the securities of another company if the
person learns of material, nonpublic information about the other company in the course
of his/her employment with the Company.
6.

Additional Restrictions and Requirements for Directors and Officers
(i)

Trading Window
In addition to being subject to all the other limitations in this Policy, director, officers or
any employees of the Company may only buy or sell Company Securities in the public
market during the period beginning two full trading days after the release of the
Company’s semi-annual and annual financial results on the YSX and ending two weeks
prior to the end of the next corresponding six month period.

(ii)

Pre-Clearance
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Director, officers or any employees of the Company must obtain prior clearance from the
Company’s Compliance Officer, before he, she or a Related Person makes any purchase or
sale of Company Securities, including any exercise of stock options. Prior clearance is
required for all purchases or sales of Company Securities.
Each proposed transaction will be evaluated to determine if it raises insider trading
concerns or other concerns under all applicable securities laws. Any advice will relate
solely to the restraints imposed by law and will not constitute advice regarding any
investment objectives and/or considerations of any transaction.
Subject to the requirements of sections 3 and 6(i) above, clearance of a transaction is valid
only for a 5 business days (“Clearance Period”). If the transaction order is not placed within
that Clearance Period, clearance of the transaction must be sought again. If clearance is
denied, the fact of such denial must be kept confidential by the person requesting such
clearance.
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ပတ်သက်

က်နွှယ်ရနသည်ပိုဂ္ြုလ၊် အြေွျဲ့အစည်ွေး နှင်

က်သွယ် ရ

ကျွန်ပ်တေ့၏ ကမပဏတ
ီ ွင် အစရှယ်ယော

ာင် က်ခ က် မ ာွေး

င
ို ် ာ လိုပ်ထှံိုွေးလပ
ို ်နည်ွေးမ ာွေး (RPT Procedures)

အနည်ိုးစသောပင်ဆင်သည် ရှယယ
် ောရှင်မ ောိုး ၏ အက ိုးစိုးီ ပွောိုးမ ောိုးက အကော

အကွယ်သပိုးရန် လအပ်သကကောင်ိုး ကျွန်ပ်တေ့၏ ဒါရက်တောမ ောိုးက အသအမှတ် ဖပ ပါသည်။
ပဂ္ လ်၊အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုး နှင် ပတ်သက်ဆက်နယ် သနသသော

သေ့ဖြစ်ပါ၍ ပတ်သက်ဆက်နယ် သနသည်

သဆောင်ရွက်ခ က်မ ောိုးသည် သောမန် ကူိုးသန်ိုးသရောင်ိုးဝယ်သရိုး စံနန
ှု ်ိုးမ ောိုးနင
ှ ် အညီ

ဖြစ်သရိုး၊ ကကောိုးလ/ူ သူတစ်ပါိုး နှင် ဆက်သွယ် သဆောင်ရွက်ဖခင်ိုး

က် ဆက်နယ်သည် ပဂ္ လ်အောိုး ပမ မ က်နှ သော သပိုးသည် စည်ိုးကမ်ိုး

ခ က်မ ောိုးနှင် သ ိုးနှုန်ိုးမ ောိုး မဖြစ်သစသရိုး အစရှသသော၊ ကျွန်ပ်တေ့ ကမပဏီနင
ှ ် ကျွန်ပ်တေ့၏ အစရှယ်ယော အနည်ိုးစသောပင်ဆင်သည် ရှယ်ယော
ရှင်မ ောိုး၏

အက ိုးစီိုးပွောိုးတေ့က

မနစ်န သစဘွဲ

အဖပန်အလှန်

အက ိုးစိုးီ ပွောိုးမ

ခက်သစသည်

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုးနှင် ဆက်သယ
ွ ် သဆောင်ရက
ွ ်ခ က်မ ောိုး ဆင်ရော လပ်

အသဖခခံမဖူ ြင်

သဆောင်ရွက်သရိုးအတွက်

ံိုးလပ်နည်ိုးမ ောိုး က လက်ခံက င်သိုးံ ရန်

ကျွန်ပ်တေ့၏ ဒါရက်တောမ ောိုးမှ ၎င်ိုးတေ့၏ ဆနဒအသလ ောက် ပပီိုးခသည
ွဲ
ရ
် ှယယ
် ောသရောင်ိုးခ ဖခင်ိုးတွင် အတည်ဖပ ခွဲကကပါသည်။ ကျွန်ပ်တေ့၏
ဒါရက်တောမ ောိုးသည် ဖပင်ဆင်သငသ
် ည်ဟ ယူဆသည်အခ န်တင်ိုး RPT proceduresမ ောိုးက သင်သလ ော်သကွဲသေ့ ဖပင်ဆင် သဆောင်ရွက်
သွောိုးပါမည်။ ဤအသကကောင်ိုးဖခင်ိုးရောနှင် ပတ်သက်၍ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ သည် ၂၀၂၀ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ရက်သနေ့တွင် RPT procedures က ဖပင်ဆင်
ခွဲပါသည်။

အဓပပောယ် သတ်မှတ်ခ က်မ ောိုး
သရှွဲ့သန က် စကောိုးစပ် အရ အဖခောိုးနည်ိုး လအပ်လျှင် မှအပ၊ ဆက်နယ်သည် ပဂ္ လ်နှင် ဆက်သွယ်သဆောင်ရက
ွ ်ခ က်မ ောိုး ဆင်ရော လပ်

ံိုးလပ်

နည်ိုးမ ောိုး အလေ့ငှော တွြေက်လိုပ်ကိုင်သူ ဆသည်မှော(က) အ

ူိုးသဖြင် ကမပဏတ
ီ စ်ခနှင် သက်ဆင်သည်အခါတွင် -

(၁) ကမပဏ၏
ီ ဒါရက်တော သေ့မဟတ် အတွင်ိုးသရိုးမှျူိုး
(၂) ဆက်စပ်သည်အြွွဲွဲ့အစည်ိုး
(၃) ဆက်စပ်သည် အြွွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ခ၏ ဒါရက်တော သေ့မဟတ် အတွင်ိုးသရိုးမှျူိုး နှင်
(၄) ကမပဏက
ီ

န်ိုးခ ပ်အပ်ခ ပ်သနသသော သေ့မဟတ် ကမပဏ၏
ီ ကကီိုးကကပ်အပ်ခ ပ်ဖခင်ိုးကခံရသသော ပဂ္ လ်တစ်ဦိုးဦိုးက ဆသည် ။

(ခ) သယဘယ အောိုးဖြင် ပဂ္ လ်တစ်ဦိုးဦိုး (ကမပဏတ
ီ စ်ခအပါအဝင်) နှင် သက်ဆင်သည်အခါတွင် (၁) သက်ဆင်သည်ကစစနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ သဆောင်ရွက်လ က်ရသသော
ှ
သေ့မဟတ် သဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သသော ပဂ္ လ်တစ်ဦိုးဦိုးနှင် အတူတကွ
လပ်ကင်သဆောင်ရွက်သနသူတစ်ဦိုးဦိုး သေ့မဟတ်
(၂) သက်ဆင်သည်ကစစနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ အဖခောိုးနည်ိုး တစ်ရပ်ရပ်ဖြင် တရောိုးဝင် သေ့မဟတ် တရောိုးမဝင် တွြ
ွဲ က်သဆောင်ရက
ွ ်ခသည်
ွဲ
သေ့မဟတ် တွွဲြက်သဆောင်ရက
ွ ်မည် ပဂ္ လ်တစ်ဦိုးဦိုး သေ့မဟတ်
(၃) သက်ဆင်သည်ကစစနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ သတ်မှတ်သြော်ဖပ

ောိုးသည် တစ်ဦိုးဦိုးက ဆသည် ။

(ဂ) သေ့သသော် သအောက်ပါအသကကောင်ိုးသကကောင်ိုးမျှဖြင် ပဒ်မခွွဲငယ်စတ် (က) သေ့မဟတ် ပဒ်မခွွဲငယ်စတ် (ခ) အရတွြ
ွဲ က်လပ်ကင်သူ တစ်ဦိုးဟ
သတ်မှတ်နင်သည်သူမ ောိုးက မည်သည်ကစစတွင်မျှ
(၁) အတတ်ပညောဆင်ရော

ည်သွင်ိုးဖခင်ိုးမဖပ ရ -

ကျွမ်ိုးက င်မှု သေ့မဟတ် စီိုးပွါိုးသရိုးလပ်ငန်ိုး ဆက်စပ်သဆောင်ရက
ွ ်မှု တစ်ရပ်ရပ်နှင် သက်ဆင်သည်

တောဝန်မ ောိုးက သဆောင်ရွက်ရောတွင် ပဂ္ လ်တစ်ဦိုးသအ
ေ့ ကကံသပိုးဖခင်ိုး သေ့မဟတ် ၎င်ိုးကယ်စောိုး ဖပ လပ်သဆောင်ရက
ွ ်ဖခင်ိုး သေ့မဟတ်
(၂) ကမပဏတ
ီ ွင်ပါဝင်သမ
ူ ောိုး သေ့မဟတ် အမ ိုးအစောိုးအလက် ကမပဏတ
ီ ွင် ပါဝင်သ၏
ူ အစည်ိုးအသဝိုး၌ ပဂ္ လ်တစ်ဦိုး၏ ကယ်စောိုးလယ
ှ ်
သေ့မဟတ် ကယ်စောိုးအဖြစ်ခန်ေ့အပ်ခရ
ံ ဖခင်ိုး ။
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ပတ်သက်

က်နွှယ်ရနသည်ပိုဂ္ြုလ၊် အြေွျဲ့အစည်ွေး ဆသည်မှော -

(က) အြွွဲွဲ့အစည်ိုး၏ မခင် ကမပဏတ
ီ စ်ခခ သေ့မဟတ်
(ခ) အြွွဲွဲ့အစည်ိုး၏ လက်သအောက်ခံကမပဏီတစ်ခခ သေ့မဟတ်
(ဂ) အြွွဲွဲ့အစည်ိုး၏ မခင်ကမပဏီ၏ လက်သအောက်ခံကမပဏီတစ်ခခ ကဆလသည် ။

ပတ်သက်

က်နွှယ်ရနသည်ပိုဂ္ြုလ၊် အြေွျဲ့အစည်ွေး ဆသည်မှော -

(က) ကမပဏအ
ီ ပါအဝင် အြွွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ခနှင် သက်ဆင်သည်အခါ အြွွဲွဲ့အစည်ိုးက

န်ိုးခ ပ်သည် ပဂ္ လ်နှင်

(ခ) အြွွဲွဲ့အစည်ိုးအပါအဝင် ပဂ္ လ်တစ်ဦိုးဦိုးနှင် သက်ဆင်သည်အခါ (၁) ပဂ္ လ်တစ်ဦိုး၏ ဆက်စပ်သည်အြွွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ခမှအပ
(၂)

ပဂ္ လ်၏ တွွဲြက်လပ်ကင်သူ တစ်ဦိုးဦိုး၏ အမ်သ

(၃) အ

ပဂ္ လ်၏ တွွဲြက်လပ်ကင်သူ တစ်ဦိုးဦိုး ၊

ောင်ြက် သေ့မဟတ် မဘ သေ့မဟတ် ကသလိုးတစ်ဦိုးဦိုး

က်ပဒ်မခွွဲငယ်စတ် (က) သေ့မဟတ် (ခ)(၁)နှင်(၂) တေ့တွင် ရည်ညန်ိုးသြော်ဖပ

ောိုးသသော ပဂ္ လ်တစ်ဦိုးဦိုးက

န်ိုးခ ပ်သည်

အြွွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ရပ်ရပ်က ဆလသည်။

ထန်ွေးခ ြုပ်မှု ဆသည်မှော - ကမပဏီ တစ်ခနှင် သက်ဆင်သည်အခါ အဆပါ ကမပဏ၏
ီ ဘဏ္ဍောသရိုး နှင် လပ်ငန်ိုးလည်ပတ်မှုဆင်ရောမူဝါဒမ ောိုး
ခ မှတ်နင်သရိုးအတွက် တက်ရက်သသော်လည်ိုးသကောင်ိုး၊ သွယ်ဝက်၍ သသော်လည်ိုးသကောင်ိုး ဆံိုးဖြတ်ပင်ခင
ွ ် အရည်အခ င်ိုး ရှဖခင်ိုးကဆလသည်။

ပတ်သက်

က်နွှယရ
် နသည်ပိုဂ္ြုလ၊် အြေွျဲ့အစည်ွေး

နှင်

က်သွယ်

ရ

ာင် က်ခ က်

ဆသည်မှော

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊

အြွွဲွဲ့အစည်ိုး နှင် ဖပ လပ်သသော ကစစရပ်တစ်ခက ဆလသည်။

အသ ွသ ွ လပ် ံိုးလပ်နည်ိုးမ ောိုး
ကျွန်ပ်တေ့၏ ကမပဏသ
ီ ည် ပတ်သက်ဆက်နယ်သည် ပဂ္ လ်၊ ဆက်သယ
ွ ်သဆောင်ရက
ွ ်ခ က်မ ောိုးနှငစ
် ပ်လ ဉ်ိုး၍ သအောက်ပါ လပ်
မ ောိုးအတင်ိုး အသကောင်အ

ည်သြော် က င်သိုးံ သွောိုးပါမည် -

(က) ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးတစ်ခ
ကျွန်ပ်တေ့ အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုး၏ အက ိုးစီိုးပွောိုးနှင်

မ
ံ ှ ကန်ပစစည်ိုး ဝယ်ယူဖခင်ိုး သေ့မဟတ် ဝန်သဆောင်မမ
ှု ောိုးက ရယူသသော အခါ၊

ရှယယ
် ောအနည်ိုးစပင်

ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုးမဟတ်သူမ ောိုး
ဝန်သဆောင်ခသည်

ံိုးလပ်နည်ိုး

ံမှ သန က်

အစရှင်မ ောိုး၏ အက ိုးစီိုးပွောိုးတေ့ မနစ်န သစသရိုး အတွက်
ပ် အသရောင်ိုးအဆဖပ လော နှစခ
် သတောင်ိုးခံရပါမည်။

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုး မဟတ်သူ မ ောိုး

ပါရှသည်အနက် နှုင်ိုးယဉ
ှ ်သ ိုးနှုန်ိုး သေ့မဟတ် ဝန်သဆောင်ခ

က် ပမ မမ ောိုးဖပောိုးသစရပါ။

မ
ံ ှ သန က်

ပတ်သက်

ဝယ်သ ိုး သေ့မဟတ်

ပ် အသရောင်ိုးအဆဖပ လော နှစခ
် တွင်

နှုင်ိုးယဉ
ှ ်သ ိုးနှုန်ိုး သေ့မဟတ် ဝန်သဆောင်ခအောိုး

ဆံံိုးဖြတ်ရောတွင် အရည်အသသွိုး၊ လအပ်ခ က်မ ောိုး၊ စံနှုနိုး် သတ်မတ
ှ ်ခ က်မ ောိုး၊ သပိုးပေ့ရန် ကကောဖမငခ
် န်နှင် လပ်ငန်ိုး အသတွွဲ့အကကံ တေ့
အပါအဝင်နှင် ယင်ိုးတေ့ခ ည်ိုးသော မကဘွဲ အဖခောိုး သက်ဆင်သည် အခ က်မ ောိုးက

ည်သွင်ိုး စဉ်ိုးစောိုးပါမည်။
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(ခ)

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊ အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးတစ်ခ

အခါတွင်ကျွန်ပ်တေ့ အြွွဲွဲ့အစည်ိုး၏ အက ိုးစီိုးပွောိုး နှင်
ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊

သ
ံ ေ့ ကန် ပစစည်ိုးသရောင်ိုးခ ဖခင်ိုး သေ့မဟတ် ဝန်သဆောင်မှု သပိုးသည်

ရှယ်ယောအနည်ိုးစပင်အစရှင်မ ောိုး၏ အက ိုးစီိုးပွောိုးတေ့ မနစ်န သစသရိုးအတွက်

အြွွဲွဲ့အစည်ိုးမဟတ်သမ
ူ ောိုးဖြင်

သအောင်ဖမင်စွော

ဖပ လပ်

ခွဲသသော

အဖခောိုး

အလောိုးတူ

ဆက်သွယ်သဆောင်ရက
ွ ်ခ က် နှစရ
် ပ်ဖြင် နှုင်ိုးယဉ
ှ ် ကကည်ပါမည်။ ကန်ပစစည်ိုးမ ောိုး၏ သစ ိုးနန
ှု ်ိုး သေ့မဟတ် ဝန်သဆောင်မမ
ှု ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး သည်
ဝန်သဆောင်ခသည်

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊ အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးမဟတ်သူမ ောိုးနှင် သအောင်ဖမင်စွော ဖပ လပ်ခွဲသသော အဖခောိုး ဆက်သယ
ွ ်

သဆောင်ရွက်ခ က် နှစ်ရပ်တေ့ အနက် အနည်ိုးဆံိုးဖြစ်သည် သရောင်ိုးသ ိုး သေ့မဟတ် ဝန်သဆောင်ခ
(ဂ)

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုး တစ်ခ

သ
ံ ေ့/

အခါတွင် သက်ဆင်ရော ငှောိုးရမ်ိုးခသည် သ ိုးကွက် အတွင်ိုး လက်ရှ သပါက်သ ိုး နှုန်ိုး
နည်ိုးလမ်ိုးမ ောိုးဖြင်
၏ပင်ရှငမ
် ောိုး

စီမံသဆောင်ရွက်ပါမည်။

က် ပမ သလ ောနည်ိုးဖခင်ိုး မရှသစရပါ။

မ
ံ ှ မသရွှွဲ့မသဖပောင်ိုးနင်သသောပစစည်ိုးမ ောိုး ငှောိုးရမ်ိုးသသော
ောိုးမ ောိုးနှင် ကက်ညီ မှုရှသစရန်အတွက် သင်သတော်သသော

သင်သတော်သသောနည်ိုးလမ်ိုးမ ောိုးဆရော၌

အလောိုးတူ

မသရွှွဲ့မသဖပောင်ိုးနင်သသော

ပစစည်ိုးမ ောိုး

ံသေ့ ဆီသလ ော်စွော သမိုးဖမန်ိုးစံစမ်ိုးဖခင်ိုး၊ (လအပ်သည် ဟယူဆလျှင် မသရွှွဲ့မသဖပောင်ိုးနင်သသောပစစည်ိုးဆင်ရော ရောဖြတ်

သီိုးဖခောိုးလတ
ွ လ
် ပ်စွော ဖပ လပ်

ောိုးသသော ရောဖြတ်အစီရင်ခစ
ံ ော အပါအဝင်) မသရွှွဲ့မသဖပောင်ိုးနင်သသောပစစည်ိုး၊ သအိုးဂ င်မ ောိုး

တ်ဖပန်

သင်သတော်သည် အစီရင်ခစ
ံ ောမ ောိုး သေ့မဟတ် သံိုးသပ်ခ က်မ ောိုး၊ ရယူဖခင်ိုးကွဲသေ့ နည်ိုးလမ်ိုးမ ောိုးက ဆလပါသည်။
သမိုးဖမန်ိုးစစမ်
ံ ိုး

ံမှ

ောိုးသသော

သင်သလ ော်သသော

ောိုးရှမှုတေ့၏ ရလဒ်တတ
ေ့ ွင် အသဖခခံလ က်၊ သပိုးရမည်တန်ြိုးသငွက မသရွှွဲ့မသဖပောင်ိုးနင်သသောပစစည်ိုး၏ အရွယ်အစောိုး၊

အသံိုးဖပ မည် ရည်ရွယ်ခ က်နှင် တည်သနရောတေ့ အလက် နှုင်ိုးယှဉ်ငောှ ိုးရမ်ိုးခ အသပေါ် အသဖခဖပ လ က် ဆံိုးဖြတ်သစပါမည်။
(ဃ)

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ခ

တေ့ကရရှနင်ပပီိုး အဖခောိုးပတ်သက်ဆက်နယ်ဖခင်ိုးမရှသညသ
် တ
ူ ေ့
မရနင်သသောကစစရပ်တေ့အတွက်၊

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က

မ
ံ သ
ှ ော

သက်ဆင်ရော

ကန်ပစစည်ိုး

သေ့မဟတ်

ဝန်သဆောင်မှု

ံမှ လပ်ငန်ိုးသဆောင်ရက
ွ ်မဆ
ှု င်ရော သ ိုးနန
ှု ်ိုးသတ်မတ
ှ ခ
် က်မ ောိုးနှင် နှုင်ိုးယဉ
ှ ၍
်

ဖမန်မောကမပဏမ
ီ ောိုးဥပသဒ

ပဒ်မ

၁၈၇နှင်အညီ

သေ့မဟတ်

ရှယယ
် ောရှင်မ ောိုးက

ဖမန်မောကမပဏမ
ီ ောိုးဥပသဒ ပဒ်မ ၁၈၈နှငအ
် ညီ ခွင်ဖပ သစပါမည်။ သက်ဆင်ရော ကန်ပစစည်ိုး နှင/် သေ့မဟတ် ဝန်သဆောင်မှု အတွက် သက်ဆင်ရော
ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုး

ံသေ့ သပိုးရမည်

ဆက်သယ
ွ ် သဆောင်ရွက်ခ က်သ ိုးနန
ှု ်ိုးက ဆံိုးဖြတ်ရော၌ အသရအတွက၊်

လအပ်ခ က်မ ောိုးနှင် စံနှုန်ိုးသတ်မတ
ှ ်ခ က် မ ောိုး အပါအဝင်နှင် ယင်ိုးတေ့ခ ည်ိုးသော မကသည် အခ က်မ ောိုးကပါ

ည်သွင်ိုး စဉ်ိုးစောိုးရပါမည်။

စစစ်သံိုးသပ်ဖခင်ိုးနှင် ခွင်ဖပ ဖခင်ိုး ဆင်ရော လပ် ံိုးလပ်နည်ိုးမ ောိုး
(က)

ကျွန်ပ်တေ့

လပ်ငန်ိုးစက

ဖမန်မောကမပဏမ
ီ ောိုးဥပသဒ

ပဒ်မ

သဆောင်ရွက်သည်
၁၈၇နှင်အညီ

အဖခောိုးကမပဏမ
ီ ောိုးနှင်

သေ့မဟတ်

ပတ်သက်ဆက်နယ်မအ
ှု ောိုးလိုးံ က

ရှယယ
် ောရှင်မ ောိုးက

ဖမန်မောကမပဏမ
ီ ောိုးဥပသဒ

ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ က
ပဒ်မ

၁၈၈နှင်အညီ

ခွင်ဖပ သစမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ကမပဏ၏
ီ ရှုသ

ောင်မှ ကကည်ပါက နှစဦ
် ိုးနှစြ
် က်လွတလ
် ပ်စွောဖြင် ဘက်လက်မှုမရှသည် စည်ိုးကမ်ိုးခ က်မ ောိုး

စည်ိုးကမ်ိုးခ က်မ ောိုးဖြင်

သတ်မတ
ှ ်၍သဆောင်ရွကသကကောင်
်
ိုး

သသခ ောသစသရိုး

အတွက်

ကျွန်ပ်တေ့၏

က် မသလ ောနည်ိုးသည်

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီသည်

ဆက်နယ်သည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးမ ောိုးနှင် ဆက်သွယ် သဆောင်ရွက်ခ က် ရှသမျှ အောိုးလိုးံ က သံိုးလ တစ်ကကမ် ဖပန်လည် စစစ်သံိုးသပ်ပါမည်။
ကျွန်ပ်တေ့၏ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီသည် ကန်ိုးဂဏန်ိုး အရ မသြော်ဖပနင်သသော သက်ဆင်ရော အခ က်အလက်မ ောိုး အောိုးလိုးံ က အ
သြော်ဖပခွဲသည် လပ်

ံိုးလပ်နည်ိုး အတင်ိုး

ည်သွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးပါမည်။

(ဂ) ကျွန်ပ်တေ့ ကမပဏီ အသနဖြင် ကျွန်ပ်တေ့ စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ ဖပန်လည် စစစ်သံိုးသပ်မမ
ှု ောိုးတွင် အသ
သတင်ိုးအခ က်အလက်မ ောိုး အောိုးလိုးံ က အဆင်သင် ဖပ စသပိုးမည် ဖြစ်ပပီိုး၊
သဆောင်ရွက်ခ က်

အောိုးလိုးံ က

က်တွင်

ဖမန်မောကမပဏီမ ောိုးဥပသဒ

ပဒ်မ

ောက်အကူ ဖြစ်မည် သက်ဆင်ရော

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုးနှင် ဆက်သယ
ွ ်
၁၈၉နှငအ
် ညီ

အက ိုးခစ
ံ ောိုးခွင်ဆင်ရော

မှတပ
် တင်
ံ
စောရင်ိုးတင
ွ ်

သရိုးသွင်ိုးသြော်ဖပပါမည်။ အသရောင်ိုးအဆဖပ လောမ ောိုး အပါအဝင် သက်ဆင်ရော ဆက်သွယ် သဆောင်ရက
ွ ်ခ က်အောိုး ဖပ လပ်ရန် ဆံိုးဖြတ်ရော၌
အသဖခခံခွဲသည် အသ

ောက်အ

ောိုးမ ောိုးကလည်ိုး မှတ်ပတင်
ံ
စောရင်ိုးတွင် မှတ်တမ်ိုး

ည်သွင်ိုး

ောိုးပါမည်။
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(ဃ) ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ ခွင်ဖပ ရန်အတွက် ဆနဒမွဲသပိုးသသော ဒါရက်တောမ ောိုးသည် ၎င်ိုးတေ့၏
င်ဖမင်ခ က်အရ
ကမပဏ၏
ီ
ရှုသ

အဖခောိုးကမပဏမ
ီ ောိုးနှင် ပတ်သက်ဆက်နယ်မသ
ှု ည် ကမပဏ၏
ီ
အက ိုးစီိုးပွောိုးအတွက် အသကောင်ိုးဆံိုးဖြစ်သကကောင်ိုး၊
ောင်မှ ကကည်ပါက နှစ်ဦိုးနစ
ှ ြ
် က် လွတ်လပ်စွောဖြင် ဘက်လက်မှုမရှသည် စည်ိုးကမ်ိုးခ က်မ ောိုး

စည်ိုးကမ်ိုးခ က်မ ောိုးဖြင်

ဖပ လပ်သကကောင်ိုး၊

င်ဖမင်ယူဆခ က်မ ောိုးအတွက် အသဖခခံ အသ
(င)

သဆောင်ရွက်သနသသော
ောက်အ

အသဖခအသနမ ောိုးနင
ှ ်

ောိုးမ ောိုးအောိုး သြော်ဖပ

တစ်ခတွင်

က ိုးသကကောင်ိုးညီညွတ်မှုရသကကောင်
ှ
ိုး၊

ောိုးသည် မှတ်တမ်ိုးတွင် လက်မှတ်သရိုး

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးအောိုးလိုးံ အတွက်

ဆက်သွယ်သဆောင်ရက
ွ ်ခ က်ကစစရပ်

က် မသလ ောနည်ိုးသည်

အက ိုးစပ်ဆင်မှု

ကျွန်ပ်တေ့၏

ိုးကကရမည်။

စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီဝင်တစ်ဦိုးသည်

ရှသနလျှင်သသော်လည်ိုးသကောင်ိုး၊

ပတ်သက်ဆက်နယ်သနသည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုးက အခါအောိုး သလ ော်စွော အမည် တင်သွင်ိုး

အဆပါ

သက်ဆင်ရော

ောိုးသူ ဖြစ်သနလျှင် သသော်လည်ိုးသကောင်ိုး၊

သက်ဆင်ရော ဆက်သွယ် သဆောင်ရွက်ခ က် အသပေါ် စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီ၏ ဖပန်လည် စစစ် သံိုးသပ်ဖခင်ိုး လပ်ငန်ိုးစဉ်တွင် အဆပါ
စောရင်ိုးစစ်သကော်မတီဝင် မပါဝင်ရပါ။

ြွင်ဟသကကညောဖခင်ိုး
ကျွန်ပ်တေ့၏

နှစ်ပတ်လည်

အစီရင်ခစ
ံ ောတွင်

သက်ဆင်ရော

ဘဏ္ဍောသရိုးနစ
ှ အ
် တွင်ိုး

ဖပ လပ်ခသည
ွဲ
်

ပဂ္ လ်၊အြွွဲ့ွဲ အစည်ိုးမ ောိုးနှင် ဆက်သွယ် သဆောင်ရွက်ခ က်မ ောိုး၏ စစသပါင်ိုး တန်ြိုးက ြွင်ဟသကကညောပါမည်။

ပတ်သက်ဆက်နယ်သည်
(ကျွန်ပ်တေ့၏ ဒါရက်တောအြွွဲ့ွဲ

က သကကောင်ိုးက ိုးဆီသလ ော်စွော သရွိုးခ ယ်သည် အတင်ိုး) ပတ်သက်ဆက်နယ်သည်ပဂ္ လ်၊အြွွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ခခ င်ိုးစန
ီ ှင် ဆက်သွယ် သဆောင်ရွက်
ခ က်မ ောိုး၏ စစသပါင်ိုး တန်ြိုး အသီိုးသီိုးကလည်ိုး ြွင်ဟသကကညောပါမည်။
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RPT Procedures
Our Directors acknowledge the need for the interests of minority Shareholders to be safeguarded. In
view of the foregoing, during the Previous Offering, our Directors had voluntarily adopted the RPT
Procedures with a view to ensuring that Related Party Transactions are on normal commercial term s
and are transacted on an arm's length basis on terms and prices not more favourable to the related
party than if they were transacted with a third party and are not prejudicial to the interests of our
Company and our minority Shareholders. Our Directors may from time to time revise the RPT
Procedures in such manner as may be considered appropriate by our Board. In this regard, the Board
had on 29 June 2020 revised the RPT Procedures.

Definitions
For the purpose of the RPT Procedures, unless the context otherwise requires:
"associate" means:
(a) specifically, in relation to a company, means:
(i) a director or secretary of the company;
(ii) a related body corporate;
(iii) a director or secretary of a related body corporate; and
(iv) a person who controls the company, or who is controlled by the company; and
(b) generally, in relation to a person (including a company), means:
(i) a person in concert with whom the person is acting, or proposes to act in relation to
the relevant matter;
(ii) a person with whom the person is, or proposes to become, associated, whether
formally or informally, in any other way in relation to the relevant matter; and (iii)
a prescribed person in relation to the relevant matter,
(c) does not in any case include someone who may otherwise be considered an associate
under paragraphs (a) or (b) merely because they:
(i) give advice to the person, or act on the person 's behalf, in the proper performance of
the functions attaching to a professional capacity or a business relationship; or
(ii) have been appointed to as a proxy or representative of a person at a meeting of
members, or of a class of members, of a company.
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"related body corporate " of a body corporate (which includes a company) means:
(a) a holding company of the body corporate;
(b) a subsidiary of the body corporate; or
(c) a subsidiary of a holding company of the body corporate;
"related party " means:
(a) in relation to a body corporate, a person which controls the body corporate; and
(b) in relation to a person (including a body corporate):
(i) an associate of the person (other than a related body corporate of the person);
(ii) a spouse, parent or child of an associate of the person; and
(iii) body corporate controlled by any of the person s referred to in sub-sections (a) or (b)(i)
and (ii) above.
"control" means, in relation to a company, the capacity to dominate decision-making, directly

or

indirectly, in relation to the financial and operating policies of that company;
"Related Party Transaction" means a transaction with a related party.

General Procedures
The following procedures will be implemented by our Group in relation to Related Party Transactions:
(a) when purchasing any products or procuring any services from a related party, two (2)
additional quotations from non-r elated parties will be obtained as a comparison to
ensure that our Group's interests and minority Shareholders' interests are not
disadvantaged. The purchase price or fee for services shall not be higher than the most
competitive price or fee of the two (2) additional quotations from non-related parties.
Pertinent factors, including but not limited to quality, requirements, specifications,
delivery time and track record will be considered in determining the most competitive
price or fee;
(b) when selling any products or supplying services to a related party, the price or fee and
terms of two (2) other successful transactions of a similar nature with non-related parties
will be used as comparison to ensure that the interests of our Group and minority
Shareholders are not disadvantaged. The price or fee for the sale of product s or the
supply of services shall not be lower than the lowest price or fee of the two (2) other
successful transactions with non-related parties;
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(c) when renting immoveable properties from or to a related party, appropriate steps will
be taken to ensure that such rent is matched with prevailing market rates, including
adopting measures such as making relevant enquiries with landlords of similar
properties and obtaining suitable reports or reviews published by property agents
(including an independent valuation report by a property valuer, where considered
appropriate). The amount payable shall be based on the most competitive market
rental rates of similar properties in terms of size, suitability for purpose and location,
based on the results of the relevant inquiries; and
(d) where it is not possible to compare against the term s of other transactions with
unrelated third parties and given that the products or services may be purchased only
from a related party, the Related Party Transaction will be approved the Board in
accordance with Section 187 of the Companies Law or by Shareholders in accordance
with Section 188 of the Companies Law. In determining the transaction price payable
to the related party for such products and/or service, factors such as, but not limited
to, quantity, requirements and specifications will be taken into account.

Review and Approval Procedures
(a) All Related Party Transactions entered into by our Group will be approved by the Board
in accordance with Section 187 of the Companies Law or by Shareholders in
accordance with Section 188 of the Companies Law.
(b) Our Audit Committee will review all Related Party Transactions, if any, on a quarterly
basis to ensure that they are made on terms that are no worse than arm 's length from
the perspective of the company. In accordance with the procedures outlined above,
our Audit Committee will take into account all relevant non -quantitative factors.
(c) We shall prepare all the relevant information to assist our Audit Committee in its
review and will keep a register of interests in .accordance with Section 189 of the
Companies Law, recording all .Related Party Transactions. The basis for entry into the
transactions, including the quotations and other evidence obtain ed to support such
basis, shall also be recorded in the register.
(d) Directors who vote in favour of authorising an Related Party Transaction must sign a
certificate stating that, in their opinion, the entering into of the Related Party
Transaction is in the best interest.of the company, is reasonable in the circumstances,
and is on terms that are no worse than arm's length from the perspective of the
company, and the grounds for that opinion.
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(e) For all Related Party Transactions, if a member of our Audit Committee has an interest
in a transaction or is a nominee for the time being of the relevant related party, he shall
abstain from participating in the review process of the Audit Committee in relation to that
transaction.

Disclosure
We will disclose in our annual report the aggregate value of Related Party Transactions entered into
during the financial year under review. The aggregate value of the Related Party Transactions entered
into with the same related party (as determined reasonably by our Board) will also be disclosed.
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Staffs Activities and Training
Activities
Monthly Staff Birthday Programme

Annual Staff Party

Compulsory Trainings
1)

Orientation Training (to all new staffs)

2)

Departmental Training (HODs)

3)

Fire Evacuation Training (once a year properly in Peak Season)

4)

Electrical and Water Saving Training (once a year properly )

5)

General Management/ Communication Skill (to all staffs)

6)

Customer Relation Training(to all staffs)

7)

Security Safety and Unknown Parcel Handling
(to all staffs)
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Internship Training Programme

Awards
1)

Selection of Employee of the Month (twice a year at Birthday Party)

2)

Selection of Employee of the Year (At Annual Staff Party)

3)

Outstanding Employee Award (if any)

4)

Outstanding Performance Award (if any)

5)

Training Achievement

6)

Honesty Award (if any)

7)

Bonus Program
Bonus will be fixed depending on the business level and
decided by the Management

8)

Long Service Length Award for 20 years and above
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RPT Table

As of 30 September 2020, the transactions with related parties are as follows.
Name or
company
name of
related
party

U Win
Aung

Attributes of
related party

Voting right ratio

Shareholder
and director
(Chairman) of
the Company;
director of UIG;
and shareholder
and director of
MB

41.53% of the
Company; 30% of
MB
(Note: The 30% of
MB held by U
Win Aung will be
transferred to
the Company by
listing or shortly
after listing)

Outline of trade
with related
party

Payment of
amount to be
made to related
party (U Win
Aung) by UIG at
the end of
previous FY (as
at 1 October
2019)
UIG advanced
funds to U Win
Aung for hotel
construction and
expansion.

UIG purchased
land and
building from U
Win Aung

Contents of
trading,
terms and
conditions,
policy to
determine
terms and
conditions

Outstanding
payables

Trading
amount
(MMK)

1,447,285,987

Item

Amount due
from related
parties
(Current
assets)

Balance at
the end of FY
(MMK)

1,584,888,680

Fund
provision
(Note 1)

Construction
or renovation
works
delivered to
the respective
hotel
properties
(Note 1)
Accrual of
unpaid
amount

5,005,826,699

2,088,854,723

1,517,861,972

(Note 3)
Payment of
rental fee
UIG leased hotel
land and
building from U
Win Aung

MB provided
loan to U Win
Aung for
investment in
hotel assets

U Khin
Zaw

Shareholder of
MB

Awinka
Holding
Company
Limited

Controlled 100%
by U Win Aung,
who is a
shareholder and
director of the
Company, and
his spouse Daw
Nay Myat Thu
Aung

19% of MB

MB provided
loan to U Khin
Zaw for his
business

－

MB provided
loan to Awinka
for its business

251,778,675
Accrual of
unpaid rental
fee

66,000,000

(Note 4)
Repayment of
loan
(Note 2)

771,735,278
110,144,195
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AIC

Controlled 100%
by U Win Aung,
who is a
shareholder and
director of the
Company, and his
spouse Daw Nay
Myat Thu Aung

37.72% of the
Company

Payment of
amount to be
made to related
party (AIC) by
UIG at the end of
previous FY (as
at 1 October
2019)
UIG made
erroneous
payment to AIC

Outstanding
payables

UIG leased hotel
land and
building from
AIC

Accrual of
unpaid rental
fee (Note 7)

UIG made
erroneous
payment to AIC

Erroneous
payment of
income tax by
UIG on behalf
of AIC

16,446,009

Erroneous
payment of
rental fee

Amount due
to related
parties
(Current
Liabilities)

32,996,912

12,107,981

18,000,000

27,104,893

Erroneous
accounting of
the transfer of
funds in the
bank account
for Amata
Garden Resort
(Inle Lake) to
UIG as part of
the purchase
of the hotel
business
UIG purchased
the assets,
liabilities,
existing projects
and right to
operate the
hotel business of
Amata Garden
Resort (Inle
Lake) from AIC

(Note 1)
.
(Note 2)

Gradual write
off of payable
with respect
to land and
building
purchased in
the past

1,000,000,000

Other noncurrent
liabilities

2,000,000,000

(Note 8)

Regarding the fund provision to U Win Aung for hotel construction and expansion under
the construction agreement, the entire works are to be completed within a period of two
years
Regarding the loan provision to U Win Aung, no interest rate was set, and no conditions of
repayment such as the repayment period were provided for therein. The Company had
not secured any collateral for this loan.

(Note 3)

Regarding the purchase of land and building from U Win Aung, the price was set as per
the book value of those properties. The repayment period was not determined therein.

(Note 4)

Regarding the rental of land and building from U Win Aung, the rental fee was set based
on prevailing market prices for similar transactions in the vicinity of the relevant property.
UIG has not periodically paid the rental fee as the payment period has not been
determined and the amount corresponding to the unpaid rental fee has been recorded
as a payable.
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(Note 5)

Regarding the loan provision to U Khin Zaw, no interest rate was set, and no conditions of
repayment such as the repayment period were provided for therein. The Company had
not secured any collateral for this loan. This transaction is to be terminated and the loan
fully repaid within one year after the listing date.

(Note 6)

Regarding the loan provision to Awinka Holding Company Limited, no interest rate was
set, and no conditions of repayment such as the repayment period were provided for
therein. The Company had not secured any collateral for this loan. This transaction is to be
terminated and the loan fully repaid within one year after the listing date.

(Note 7)

Regarding the rental of land and building from AIC, the rental fee was set based on
prevailing market prices for similar transactions in the vicinity of the relevant property.
UIG has not periodically paid the rental fee as the payment period has not been
determined and the amount corresponding to the unpaid rental fee has been recorded
as a payable.

(Note 8)

On 1 April 2018, UIG purchased the assets, liabilities, existing projects and right to operate
the hotel business of Amata Garden Resort (Inle Lake) from AIC. The valuation of such
assets, liabilities, existing projects and right to operate the hotel business was based on a
valuation conducted by an internationally well-recognized third-party valuer for real
estate property in hospitality business and was set as per the book value of those
properties at a value of 3,000,000,000 Kyats. The schedule for the gradual write off of
payable has not been fixed but is anticipated to be totally written off within the next 5
years. As of 30 September 2020, 1,000,000,000 Kyats has been written off.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE MEMBERS
OF
AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Amata Holding Public Company Limited
(“the Company”) and its Subsidiaries (“the Group”), which comprise the consolidated statement of
financial position of the Group as at 30 September 2020, the consolidated statement of profit or loss
and other comprehensive income, the consolidated statement of changes in equity and the
consolidated statement of cash flows of the Group for the year then ended and a summary of
significant accounting policies and other explanatory notes.
In our opinion, the consolidated financial statements of the Group are properly drawn up in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and the provisions of
Myanmar Companies Law 2017 (“the Law”), so as to give a true and fair view of the state of affairs
of the Group as at 30 September 2020 and of the results, changes in equity and cash flows of the
Group for the year then ended.
Basis for Opinion
Based on our audit, we conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing
(ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent
of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
consolidated financial statements in Myanmar, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of Management for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial
statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and the
provisions of Myanmar Companies Law 2017 (“the Law”) and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.
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_____________________________________________________________________________________________

Auditor’s Responsibility for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect
a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial
statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated
financial statements or, if such disclosures are inadequate, modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report.
However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going
concern.
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures, and whether consolidated financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within Company to express an opinion on the consolidated
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the
Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control.
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AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020

Revenue

Room / Ballooning
Food and beverage
Guest laundry and spa
Other operating

01-Oct-19
to
30-Sep-20
MMK

01-Apr-19
to
30-Sep-19
MMK

7,123,491,937
1,475,149,708
137,218,836
495,938,749
9,231,799,230

834,587,459
502,044,567
44,836,823
3,952,184
1,385,421,033

2,412,353,996
964,016,585
71,329,650
3,455,184
3,451,155,415

484,916,624
357,464,285
26,517,960
2,445,287
871,344,156

5,780,643,815

514,076,877

32

1,230,197,624

13,412,291

33
34
35
36

242,396,574
2,212,877,812
360,368,419
333,278,120
4,012,000
118,375,072
104,374
(1,862,232,121)
1,409,180,250

143,586,430
885,067,963
227,227,591
188,777,575
26,330,000
10,246
149,637,364
1,620,637,169

5,601,661,189
2,291,679,268
62,090,954
3,247,890,967
1,533,485,255
1,714,405,712
(181,485,518)
(8,068,049)
1,524,852,145
1,524,852,145

(1,093,148,001)

Notes
24
25
26
27

Cost of sales

Room / Ballooning
Food and beverage
Guest laundry and spa
Other operating

28
29
30
31

Gross profit
Other Income
Other expenses

Sales and marketing
Administration and general
Property operating and maintenance
Utility cost
Property tax
Lease rental
Write-off
Exchange rate differential

37

EBITDA

Depreciation
Amortization
EBIT
Interest Expense
Profit /(loss) before tax
Income tax expenses
Commercial tax adjustment
Loss on disposal
Profit/(loss) for the year/period
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year/period

4,6
5

38

1,087,303,895
51,639,122
(2,232,091,018)
863,089,099
(3,095,180,117)
(222,536)
(3,095,402,653)
(3,095,402,653)

The annexed accounting policies and explanatory notes form an integral part of the financial statements

6

AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020

SHARE CAPITAL

RETAINED
EARNINGS

EXCHANGE
RESERVE

Total

NCI

TOTAL EQUITY

MMK

MMK

MMK

MMK

MMK

MMK

As at 01 April 2019
Loss for the period
Proposed Dividend
Prior year adjustments

3,487,990,000
-

30,978,867,418
(2,850,851,574)
(13,168,708)

(2,619,637)
2,619,637

34,464,237,781
(2,850,851,574)
(10,549,071)

1,444,360,884
(244,551,079)
(700,072,097)
407,658

35,908,598,665
(3,095,402,653)
(700,072,097)
(10,141,413)

As at 30 September 2019

3,487,990,000

28,114,847,137

-

31,602,837,137

500,145,366

32,102,982,503

As at 01 October 2019
Profit for the year
Proposed Dividend
Prior year adjustments

3,487,990,000
-

28,114,847,137
1,403,501,560
(524,879,900)
276,683

-

31,602,837,137
1,403,501,560
(524,879,900)
276,683

500,145,366
121,350,585
(616,781)

32,102,982,503
1,524,852,145
(524,879,900)
(340,098)

As at 30 September 2020

3,487,990,000

28,993,745,480

-

32,481,735,480

620,879,170

33,102,614,650

The annexed accounting policies and explanatory notes form an integral part of the financial statements
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AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020
01-Oct-19
to
30-Sep-20
MMK
Cash flows from operating activities
Profit / (loss) before taxation and extraordianary items
Adjustments for:

Depreciation
Transfer of property, plant and equipment
Amortization
Adjustments
Interest Expense
Write-off
Operating Profit before changes in working capital
Changes in working capital:
Decrease /(increase) in inventory
Decrease /(increase) in trade and other receivables
Decrease in amount due from related parties
Increase in trade and other payables
(Decrease)/increase in amount due to related parties
Cash flow from operating actvities
Interest paid
Tax paid
Tax refund
Net cash flow from operating activities

01-Apr-19
to
30-Sep-19
MMK

1,714,405,712

(3,095,180,117)

2,291,679,268
44,036,681
62,090,954
(8,408,147)
1,533,485,255
104,374
5,637,394,097

1,087,303,895
3,878,034
51,639,122
(10,141,413)
863,089,099
10,246
(1,099,401,134)

A

3,197,413
344,809,354
1,898,923,604
514,996,989
(1,431,117,363)
6,968,204,094
(1,432,989,745)
(104,932,236)
5,430,282,113

(10,278,831)
(212,421,491)
5,617,992,418
974,139,342
1,428,114,276
6,698,144,580
(812,040,199)
(110,000,000)
5,124,629
5,781,229,010

B

(2,440,570,630)
(16,535,000)
(2,457,105,630)

(6,866,288,097)
(19,875,219)
220,000
(4,443,424)
(6,890,386,740)

(276,014,650)
(2,033,000,000)
(127,438,213)
(1,000,000,000)
(3,436,452,863)
(463,276,380)
218,857,520
(244,418,860)

149,800,000
(66,641,495)
83,158,505
(1,025,999,225)
1,244,856,745
218,857,520

Cash flows from investing activities

Purchase of property, plant and equipment
Purchase of intangible assets
Proceeds from sale of property, plant and equipment
Adjustments of property, plant and equipment
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activity

Dividend paid
Exchange translation of long-term borrowing
Finance lease obligation
Other non-current liablilities
Net cash (used in) /provided by financing activity
Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year/period
Cash and cash equivalents at the end of the year/period

C
A+B+C

1,244,856,745
(1,025,999,225)

The annexed accounting policies and explanatory notes form an integral part of the financial statements
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AMATA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
REGISTRATION No. 100456125
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020

_________________________________________________________________________________
These notes form an integral part of and should be read in conjunction with the accompanying consolidated financial statements.

1.

General Information
Amata Holding Public Company Limited is domiciled and incorporated in the Republic of
the Union of Myanmar with its registered office at No.10, Inya Yeik Thar Street, Mayangone
Township Yangon, Myanmar under Company Registration No. 100456125 (former
Registration No.1563/2017-2018) dated 27 June 2017.
The principal activities of the Company are Hospitality, Restaurants and Ballooning Services.
The Company acquired 99.99% share of United International Group Limited (UIG) and 51%
share of Myanmar Ballooning Company Limited (MB) on 01 August 2018.
Incorporated in 1993, United International Group Limited mainly involves in resorts and
restaurant management under UIG (Amata Brand) which operates value segments of the
hospitality market through the following;
(i) Amata Resort and Spa – Ngapali
(ii)

Amata Garden Resort - Inle

(iii)

Amata Garden Resort – Bagan

(iv)

My Bagan Residence by Amata

(v)

My Hpa-An Residence was operated in October 2019.

Incorporated in 2013, Myanmar Ballooning Company Limited mainly operates in hot air
ballooning and operates under Oriental Ballooning brand. Oriental Ballooning brand flights
over the pagodas of Bagan, the city of Mandalay, stunning Inle Lake and Ngapali Beach in
Myanmar (Burma).
2.

Basis of Preparation of the Financial Statements
(a)

Statement of Compliance
The consolidated financial statements are prepared in compliance with International
Financial Reporting Standards (“IFRS”) and the provision of Myanmar Companies
Law 2017 (“the Law”).

(b)

Basis of Measurement
The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis.

(c)

Use of Estimates and Judgements
The preparation of the consolidated financial statements in conformity with IFRS
requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the
application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities,
income and expenses. Actual results may differ from these estimates.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions
to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised
and in any future periods affected.
There are no accounting estimates and judgement made by the management that has
significant effect on the consolidated financial statements.
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(d)
Basis of Consolidation
(a) Subsidiaries
Consolidation
Subsidiaries are entities (including special purpose entities) over which the Group
has power to govern the financial and operating policies so as to obtain benefits from
its activities, generally accompanied by a shareholding giving rise to a majority of
the voting rights. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is
transferred to the Group. They are consolidated from the date on which control
ceases.
In preparing the consolidated financial statements, transactions, balances and
recognized gains on transactions between group entities are eliminated. Accounting
policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency
with the policies adopted by the Group.
Non- controlling interests are that part of the net results of operations and of net
assets of a subsidiary attributable to the interests which are not owned directly or
indirectly by the equity holders of the Company. They are shown separately in the
consolidated statement of comprehensive income, statement of changes in equity and
statement of financial position. Total comprehensive income is attributed to the noncontrolling interests based on their respective interests in a subsidiary, even if this
the results in the non-controlling interests having a deficit balance.
(b) Associated companies
Associated companies are entities over which the Group has significant influence,
but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights
of 20% and above but not exceeding 50 %. Investments in associated companies are
accounted for in the consolidated financial statements using the equity method of
accounting less impairment losses.
(c) Equity method of accounting
In applying the equity method of accounting, the Group’s share of its associated
companies’ post-acquisition profits or losses are recognized in profit or loss and its
share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other
comprehensive income. These post- acquisition movements and distributions
received from the associated companies are adjusted against the carrying amount of
the investments. When the Group’s share of losses in an associated company equals
to or exceeds its interest in the associated company, including any other unsecured
non-current receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has
obligations to make or has made payments on behalf of the associated company.
Unrealised gains on transactions between the Group and its associated companies are
eliminated to the extent of the Group’s interest in the associated companies.
Unrealised losses are also eliminated unless the transactions provide evidence of
impairment of the assets transferred. The accounting policies of associated
companies have been changed where necessary to ensure consistency with the
accounting policies adopted by the Group.
_________________________________________________________________________________________
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(d)Investment in associate
Investment in associated is initially recognized at the transaction price (including
transaction costs) under the equity method of accounting and carrying amount is
increased or decreased to recognize the investor’s share of the profit or loss of the
investee after the date of acquisition. The investor’s share of the profit or loss of the
investee is recognized in the investor’s profit or loss .Distributions received from and
investee reduces the carrying amount of the investment.
3.

Significant Accounting Policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented
in the consolidated financial statements.
(a)

Foreign Currency Translation
The Financial statements are presented in Myanmar Kyats (MMK) which is the
functional and presentation currency of the Company.
Transactions in foreign currencies other than MMK are translated to the functional
currency at the group exchange rate ruling at transaction dates.
All monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies other than
MMK outstanding at the reporting date are translated to the functional currency at
the exchange rates ruling at the date. (i.e MMK 1,332 per US$ 1)
Currency translation differences resulting from the settlement of such transactions
and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies at the reporting date are recognised in the statement of profit or loss and
other comprehensive income.

(b)

Cash and Cash Equivalents
Cash and Cash equivalents in the statements of financial position comprise cash in
hand and cash at bank balances.

(c)

Trade and Other Accounts Receivables
Trade and other accounts receivables are stated at the invoice value less allowance
for doubtful accounts.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment
historical and future expectations of customer payments. Bad debts are written off
when incurred.

_________________________________________________________________________________________
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(d)
Inventory
Inventory is measured at the lower of cost and net realised value.
Cost is calculated using the first in first out principle, and comprises all costs of
purchase, cost of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to
their present location and condition.
Net Realised value is the estimated selling price in the ordinary course of business
less the estimated costs to complete and to make the sale.
(e)

Property, Plant and Equipment
Owned assets
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and
impairment losses expect for building that are presented at revalued value.
Costs include expenditure that is directly attributable to the acquisition of the assets.
The cost of self- constructed assets include the cost of materials and direct labour,
any other cost directly attributable to bringing the assets to a working condition for
their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the
site on which they are located, and capitalized borrowing costs, Purchased software
that is integral to the functionality of the related equipment is capitalized as part of
that equipment.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives,
they are accounted for us separate items (major components) of property, plant and
equipment.
Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are
determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of
property, plant and equipment, and are recognized net in profit or loss.
Revalued assets
Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient
regularity to ensure that the carrying amount of these assets does not differ materially
from that which would be determined using fair values at the reporting date.
Any increase in value, on revaluation, is recognized in other comprehensive income
and presented in the revaluation reserve in equity unless it offsets a previous
decrease in value recognized in profit or loss in respect of the same asset. A decrease
in value is recognized in profit or loss to the extent it exceeds an increase previously
recognized in other comprehensive income for the same asset. Upon disposal of a
revalued asset, any related revaluation surplus is transferred directly to retained
earnings and is not taken into account in calculating the gain or loss on disposal.
Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is
recognized in the carrying amount of the item if it is probable that the future
economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its cost
can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized.
The costs of the day –to-day servicing of property, plant and equipment are
recognized in profit or loss as incurred.
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Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an
asset, or other amount substituted for cost.
Depreciation is charged to profit of loss on a straight – line basis over the estimated
useful lives of each component of an item of property, plant and equipment. The
estimated useful lives are as follows:
Useful Lives
-Building
60, 58, 56, 49,20 years
-Balloon (12 units)
-Plant and machinery
-Furniture and fixtures

7 years
5 years
5 years

-Office equipment
-Vehicle
-Operating equipment

3 years
5 years
3 years

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each financial
year- end and adjusted if appropriate. Useful life of building depends on the land
lease agreement.
(f)

Intangible Assets
Intangible assets are measured at cost less accumulated amortization and
accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized on a straight –line
basis from the date the asset is available for use and over its estimated useful lives of
3 years.

(g)

Goodwill
Goodwill is initially measured at cost (being the excess of the aggregate of the
consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interests and
any previous interest held over the net identifiable assets acquired). If the fair value
of the net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred, the
gain is recognized in profit or loss.

(h)

Leases
An agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or
series of payments the right to use an asset for an agreed period of time.
Finance lease: A lease that transfers substantially all the risks and rewards
incidental to ownership of an asset. Title may or may not eventually be transferred.
Operating lease: A lease other than a finance lease.
As a lessee
Finance leases that transfer to the Company substantially all of the risks and benefits
incidental to ownership of the leased item, are capitalized at the commencement of
the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of
the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance
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charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest
on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized in finance
costs in profit or loss.
A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no
reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease
term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset
and the lease term.
Operating lease payments are recognized as an operating expense in profit or loss on
a straight-line basis over the lease term.
(i)

Trade and Other Payables
Trade and other accounts payable are stated at cost.

(j)

Share Capital
Ordinary shares
Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the
issue of ordinary shares and share options are recognized as a deduction from equity,
net of any tax effects.

(k)

Revenue
Revenue excludes commercial taxes and is arrived at after deduction of trade
discounts.
Revenue from hotel operations
Hotel revenue from room, food and beverage and other services are recognised when
the rooms are occupied, food and beverage are sold and the services are rendered.

(l)

Lease Payments
Payments made under operating leases are recognized in profit or loss on a straight
line basis over the term of the lease.
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease
payments over the remaining term of the lease when the lease adjustment is
confirmed.
Determining whether an arrangement contains a lease
At inception of an arrangement, the Company determines whether such arrangement
is or contains a lease. A specific asset is the subject of a lease if fulfilment of the
arrangement is dependent on the use of that specified asset. An arrangement conveys
the right to use the asset if the arrangement conveys to the Company the right to
control the use of the underlying asset.
At inception or upon reassessment of the arrangement, the Company separates
payments and other consideration required by such an arrangement into those for the
lease and those for other elements on the basis of their relative fair values. If the
Company concludes for a finance lease that it is impracticable to separate the
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payments reliably, an asset and a liability are recognized at an amount equal to the
fair value of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments
are made and an imputed finance charge on the liability is recognized using the
Company’s incremental borrowing rate.
(m)

Income Tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and
deferred taxes are recognized in the statement of income except to the extent that
they relate to a business combination, or items recognized directly in equity.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss
for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date,
and any adjustment to tax payable in respect of previous years.
Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying
amounts of assets and liabilities for financial reporting purpose and the amounts used
for taxation purposes. Deferred tax is not recognized for the following temporary
differences: the initial recognition of goodwill and the initial recognition of assets or
liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither
accounting nor taxable profit or loss.
Deferred tax is measured at the rates that are expected to be applied to the temporary
differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the
reporting date.
In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into
account the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and
interest may be due. The Company believes that its accruals for tax liabilities are
adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including
interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates
and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New
information may become available that causes the Company to change its judgement
regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will
impact tax expense in the period that such a determination is made.
Deferred tax assets and liabilities are offset is a legally enforceable right to offset
current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same
tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to
settle current tax liabilities and assets on a net basis on their tax assets and liabilities
will be realized simultaneously.
A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable
profits will be available against which the temporary differences can be utilized.
Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that
it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.
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(n)
Impairment of Financial Assets
The Company assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence
that a financial asset or the Company of financial assets is impaired. A financial asset
is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is objective
evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the
initial recognition of the asset (“a loss event”) and that loss event (or events) has an
impact on the estimated future cash flows of the financial assets or the Company of
financial assets that can be reliably estimated.
(o)

Related Parties
For the purpose of these financial statements, parties are considered to be related to
the Company if the Company has the ability, directly or indirectly to control or joint
control the party or exercise significant influence over the party in making financial
and operating decisions, or vice versa, or where the Company and the party are
subject to common control or common significant influence. Related parties may be
individuals or other entities.
Relationships with related parties were as follows:
Name of individuals
United International Group Limited
Myanmar Ballooning Company Limited
Amata International Company Limited
Awinka Holding Company Limited
U Win Aung
U Khin Zaw

Nature of relationship
Subsidiary
Subsidiary
Related of Subsidiary
Related of Subsidiary
Managing Director
Director of MB

The pricing policies for particular types of transactions are explained future below:
Transaction

Pricing policies

Land lease

Contractually agreed prices

Significant transactions for the year ended 30 September 2020 with related parties
were as follows;

Receivable from related party
Payable to related party

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

2,673,850,617

4,572,774,221

(2,032,996,913)

(4,464,114,276)
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Significant agreement with related party
The Company entered into lease agreements with a related party to lease land for the
following terms:
Land Lease – Ngapali Beach
Land Lease – Amata Garden Resort – Bagan
Land Lease – My Bagan Residence by Amata
Land Lease – Amata Garden Resort Inle Lake

15 years
15 years
15 years
50 years
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4.
Property, Plant and Equipment
Property, Plant and Equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Details are shown as below:
MMK
Building

Office
Equipment

Plant &
Machinery

Furniture &
Fixture

Data
Processing
Equipment

49,460,792,851

298,677,684

1,214,953,828

1,984,207,627

281,140,139

763,108,511

1,816,476,453

111,412,706

104,650,405

1,056,262,006

485,995,600

57,577,677,810

1,336,988,043

19,073,601

104,502,333

33,685,134

15,636,467

13,027,499

534,527,079

5,764,200

5,973,609

93,650,416

286,169,748

2,448,998,129

Motor
Vehicles

Balloon
(12 units)

Boat &
Bicycle

Others

Operation
Equipment

Construction
in Progress

Total

Costs
At 01 Oct 2019
Additions
Write-off

-

(735,533)

(556,437)

(1,625,033)

(4,475,645)

-

-

-

-

-

-

(7,392,648)

690,261,212

-

(35,699,052)

(2,833,852)

-

-

-

-

(208,336)

(3,500,391)

(690,261,212)

(42,241,631)

Transfer to MD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,466,351)

(42,569,756)

(45,036,107)

At 30 Sept 2020

51,488,042,106

317,015,752

1,283,200,672

2,013,433,876

292,300,961

776,136,010

2,351,003,532

117,176,906

110,415,678

1,143,945,680

39,334,380

59,932,005,553

Transfer to Hotel

Accumulated Dep:
2,557,537,485

194,245,448

755,671,090

908,251,333

163,421,774

533,547,652

1,178,095,759

91,823,335

68,841,155

643,319,853

-

7,094,754,884

Additions

938,850,012

73,266,316

156,235,818

322,119,491

68,934,495

85,026,199

321,348,873

14,253,295

22,066,637

277,682,707

-

2,279,783,843

Write-off

-

(729,189)

(553,765)

(1,535,311)

(4,470,009)

-

-

-

-

-

-

(7,288,274)

Transfer to Hotel

-

-

(35,699,052)

(2,833,852)

-

-

-

-

(208,336)

(3,500,391)

-

(42,241,631)

Transfer to MD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(999,426)

-

(999,426)

3,496,387,497

266,782,575

875,654,091

1,226,001,661

227,886,260

618,573,851

1,499,444,632

106,076,630

90,699,456

916,502,743

-

9,324,009,396

At 30 Sept 2020

47,991,654,609

50,233,177

407,546,581

787,432,215

64,414,701

157,562,159

851,558,900

11,100,276

19,716,222

227,442,937

39,334,380

50,607,996,157

At 01 Oct 2019

46,903,255,366

104,432,236

459,282,738

1,075,956,294

117,718,365

229,560,859

638,380,694

19,589,371

35,809,250

412,942,153

485,995,600

50,482,922,926

At 01 Oct 2019

At 30 Sept 2020

Net Book Value

The Group did not performed physically count all of Property, Plant and Equipment at the end of the financial year.
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5.

Intangible Assets
Intangible Assets are stated at cost less accumulated amortisation. Details are shown as
below:
30-Sep-20
MMK

6.

Cost
At 01 October 2019
Addition
At 30 September 2020

342,725,824
16,535,000
359,260,824

Accumulated Amortization
At 01 October 2019
Addition
At 30 September 2020

165,034,551
62,090,954
227,125,505

Net Book Value
At 30 September 2020
At 30 September 2019

132,135,319
177,691,273

Right of Used Assets
Details are shown as below:
30-Sep-20
MMK
Cost
At 01 October 2019
Addition
At 30 September 2020

682,465,300
682,465,300

Accumulated Amortization
At 01 October 2019
Addition
At 30 September 2020

17,403,295
11,895,425
29,298,720

Net Book Value
At 30 September 2020
At 30 September 2019

653,166,580
665,062,005

The useful life of right of used assets and building was not agreed with lease contract.
Details are shown as below:
Useful Life
Lease period as per
contract
Land Lease – Ngapali Beach
15 years
58 Years
Land Lease – Amata Garden Resort – Bagan
15 years
60 Years
Land Lease – My Bagan Residence by Amata
15 years
49 Years
Land Lease – Amata Garden Resort Inle Lake
50 years
56 Years
______________________________________________________________________________________
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7.
Inventories
Details are shown as below:

Food
Beverage
Cleaning supplies
Guest supplies
Massage oil
Souvenir stock
Printing supplies
Engineering supplies
Diesel
Gas
H.K guest supplies
Operation utensil
Chemical
Stationery
Head office – store
Staff uniform

8.

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

26,056,976
21,737,544
1,643,923
9,398,166
336,842
12,248,568
8,987,951
42,761,453
4,176,860
10,744,150
5,649,756
193,600
2,681,880
136,202
18,493,382
492,650
165,739,903

22,335,541
22,182,580
2,208,276
5,643,041
714,691
28,463,861
12,376,802
48,314,725
5,154,805
7,567,750
3,952,781
151,954
1,411,895
219,470
7,746,496
492,650
168,937,316

Accounts Receivable
Details are shown as below:

AR - Guest ledger
AR - City ledger
Hpa-An Hotel

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

43,324,800
43,324,800

2,001,339
71,361,980
11,845,314
85,208,633
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9.
Prepayments and Advance
Details are shown as below:

Prepayment – Insurance
- Others
- Advertising
- Rental
Deposit paid
Advance others
Pre-opening expenses

10.

30-Sep-19

MMK

MMK

15,815,920
66,285,375
1,782,633
8,075,000
39,854,904
11,370,802
47,707,848
190,892,482

4,360,119
146,310,294
10,210,488
20,550,000
419,229,043
97,053,800
117,995,513
815,709,257

Amount due from Related Parties
Details are shown as below:

Amount Due from Director
Current AC – Awinka

11.

30-Sep-20

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

2,540,220,072
133,630,545
2,673,850,617

4,487,813,577
84,960,644
4,572,774,221

Advance Tax
It comprises the followings:

Corporate income tax
Commercial tax

(i)

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

9,837,300
349,040,174
358,877,474

3,502,505
33,483,715
36,986,220

Corporate Income Tax
Details are shown as below:

Opening balance
Cash paid during the year
Adjustment
Tax refund
Closing balance as at

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

3,502,505
8,771,556
(2,436,761)
9,837,300

8,627,134
(5,124,629)
3,502,505
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(ii)
Commercial Tax
Details are shown as below:

Opening balance
Advance payment during the year/period
Commercial tax payable
Closing balance as at

12.

Bank overdraft

MMK

MMK

33,483,715
377,819,432
(62,262,973)
349,040,174

2,335,703
31,148,012
33,483,715

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

555,153,506
34,921,764
590,075,270
(834,494,130)
(244,418,860)

873,172,024
145,373,763
1,018,545,787
(799,688,267)
218,857,520

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

Share Capital
Details are shown as below:

Issued, Subscribed and Fully paid up Capital
10,000,000 shares of Ks 100 each
497,598 shares of Ks 5000 each

14.

30-Sep-19

Cash and Cash Equivalents
Details are shown as below:

Cash in hand
Cash at bank

13.

30-Sep-20

1,000,000,000
2,487,990,000
3,487,990,000

1,000,000,000
2,487,990,000
3,487,990,000

Accounts Payable
Details are shown as below:
30-Sep-20
MMK

Trade payable
Souvenir
Other
Interest payable

176,674,466
1,081,664
56,582,970
1,074,058,001
1,308,397,101

30-Sep-19
MMK

241,091,134
5,691,234
442,394,230
689,176,598
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15.
Tax Payable
It comprises the followings:

Corporate income tax
Commercial tax

(i)

30-Sep-19

MMK

MMK

181,428,236
457,102,028
638,530,264

104,874,953
93,648,394
198,523,347

Corporate Income Tax
Details are shown as below:

Opening balance
Provision for the year
Under provision
Tax paid during the period
Closing balance as at

(ii)

30-Sep-20

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

104,874,953
181,428,236
57,283
(104,932,236)
181,428,236

214,874,953
(110,000,000)
104,874,953

Commercial Tax
Details are shown as below:

Opening balance
Provision for the year/period
Under provision
Tax paid during the year/period
Exchange difference
Closing balance as at

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

93,648,394
478,590,806
8,068,049
(104,272,488)
(18,932,733)
457,102,028

224,819,759
68,882,701
(200,083,183)
29,117
93,648,394
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16.
Accrued Expenses
Details are shown as below:

Social security
Electricity
Telephone and internet
Diesel
Others
Employee income tax
Audit fee
DCA flight movement charges
Royalty fees
NCDC
Advisory fees

17.

30-Sep-19

MMK

MMK

10,297,413
12,102,875
2,564,611
1,802,200
31,897,694
3,113,871
31,282,020
11,629,800
285,983,080
36,450,000
8,995,500
436,119,064

5,526,580
26,687,845
3,968,790
3,351,162
24,530,869
2,703,774
30,409,560
2,362,500
150,425,440
31,334,000
3,424,500
284,725,020

Deposit Received
Details are shown as below:

Deposit received – Guest
- Others
- Agents (float)

18.

30-Sep-20

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

281,756,818
30,715,033
115,899,276
428,371,127

760,367,513
136,224,868
481,683,619
1,378,276,000

Other Liabilities
Details are shown as below:

Commission
Service money
Short-term loan
Staff fund

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

2,662,199
184,644,375
480,000,000
549,634
667,856,208

438,899
182,974,369
153,576,026
33,234
337,022,528

On 29 July 2020, United International Group Limited (Subsidiary) borrowed a Covid-19
Loan from Government for principal amount of MMK 480,000,000 with interest rate 1%
and is repayable on 28 July 2021. Loan received amount is directly deposit to the
Managing Director’s bank account instead of Subsidiary’s bank account.
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19.
Amount Due to Related Parties
Details are shown as below:

Amata International Co., Ltd.
Amount due to Director
Current AC – YGN

20.

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

32,996,913
32,996,913

16,446,009
1,447,285,987
382,280
1,464,114,276

Dividend Payable
Details are shown as below:

Opening Balance
Proposed Dividend
Dividend Paid
Closing Balance

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

700,072,097
524,879,900
(276,014,650)
948,937,347

700,072,097
700,072,097

During this financial year, the Company proposed the dividends amounting
MMK 524,879,900 in accordance with the resolution of the Annual General Meeting held
on 13 December 2019.
21.

Long-Term Borrowings
Details are shown as below:

Long-term borrowings (USD 10.7 million)
Current portion
Non-current portion

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

1,030,968,000
13,221,432,000
14,252,400,000

1,324,140,000
14,961,260,000
16,285,400,000

On 22 October 2016, its subsidiary – United International Group Limited entered into a
loan facilities agreement with International Finance Corporation (IFC) for principal
amount of USD 10.7 million with interest rate (Variable Interest Rate – sum of the
Relevant Spread and LIBOR) and is repayable as per agreement.
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22.
Finance Lease Obligation
Details are shown as below:
Descriptions
Current liabilities
Non-current liabilities

30-Sep-20

30-Sep-19

MMK

MMK

35,351,167
729,990,631
765,341,798

27,963,585
755,893,417
783,857,002

The future minimum lease payments are as follows;
30-Sep-20

Descriptions
Within one year
Later than one year but within five years
Later than five years

30-Sep-19

MMK

MMK

125,880,754
480,189,855
4,134,000,000
4,740,070,609

119,712,322
515,902,177
4,218,000,000
4,853,614,499

Lease period and interest rate for finance lease obligation are as follows;
Description
Ngapli Beach
Amata Garden Resort – Bagan
My Bagan Residence by Amata
Amata Garden Resort Inle Lake

Lessor
U Win Aung
Amata International Co., Ltd.
U Win Aung
U Win Aung
Ministry of Environmental
Conservation and Forestry

Lease
Period

Interest
Rate

58 Years

13%

60 years
49 years

13%
13%

50 years

13%

Lease period in the calculation statement of finance lease obligation was not agreed with
lease contract. Details are shown as below:
Description
Land Lease – Ngapali Beach
Land Lease – Amata Garden Resort – Bagan
Land Lease – My Bagan Residence by Amata
Land Lease – Amata Garden Resort Inle Lake

Lease Period
as per contract
15 years
15 years
15 years
50 years

Lease Period as
per Calculation
Statement
58 Years
60 Years
49 Years
56 Years
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23.
Other Non-current Liabilities
Details are shown as below:

Payable to Amata International Company

30-Sep-20
MMK
2,000,000,000
2,000,000,000

30-Sep-19
MMK
3,000,000,000
3,000,000,000

It represents the payable to Amata International Co., Ltd (AIC) by United International
Group Limited for the acquisition of Amata Garden Resort - Inle operated under Amata
International Co., Ltd (AIC) with its book value (carrying value) MMK 3,000,000,000 on
01 April 2018. Amata International Co., Ltd (AIC) waived MMK 1,000,000,000 on
07 September 2020.
24.

Operating Income – Room/Ballooning
Details are shown as below:
01-Oct-19
to
30-Sep-20
MMK

Room sales
Passenger income
Other income
Total

25.

3,353,840,272
3,769,651,665
7,123,491,937

01-Apr-19
to
30-Sep-19
MMK

713,740,024
119,739,877
1,107,558
834,587,459

Operating Income – Food and Beverage
Details are shown as below:
01-Oct-19
to
30-Sep-20
MMK

Food sales
Beverage sales
Others
Total

1,018,320,833
410,436,783
46,392,092
1,475,149,708

01-Apr-19
to
30-Sep-19
MMK

371,067,383
121,378,196
9,598,987
502,044,567
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26.
Operating Income – Guest Laundry and Spa
Details are shown as below:

Guest laundry
SPA and souvenir
Total

27.

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

14,828,762
122,390,074
137,218,836

3,544,085
41,292,737
44,836,823

Operating Income – Other Operating
Details are shown as below:

Revenue – Others
- Boat
- Mini bar
- Bicycle
Others operating income
Total

28.

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

6,588,325
4,858,022
6,056,339
129,770
478,306,293
495,938,749

405,972
2,154,663
1,338,846
52,703
3,952,184

Operating Expenditure – Room/Ballooning
Details are shown as below:
01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

Payroll and related expenses

Salaries and wages

1,247,025,443

255,502,507

Employee benefits

70,464,888

37,149,752

1,317,490,331

292,652,259

179,522,000

4,500,500

Cost of sales – other

1,747,898

74,100

Pilot team expenses

157,340,950

17,611,295

1,674,000

-

93,879,075

2,950,492

Other expenses

Cost of sales - balloon gas

Compensation fees
Catering charges
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Bank charges

884,877

470,285

88,335,947

-

1,127,720

2,284,000

17,441,876

8,121,850

8,152,400

-

4,800

-

211,500

243,300

Cleaning supplies

15,226,850

7,050,200

Guest supplies

73,013,876

32,230,878

1,703,995

1,038,910

Printing and stationery

13,992,454

2,826,132

Laundry

14,151,813

7,343,790

2,608,687

2,325,699

14,038,396

7,944,292

7,010,081

3,521,700

Postage, telephone, e-mail

41,100,936

24,584,375

Luggage charges

20,953,611

-

-

12,866,944

Travelling

6,084,893

2,957,634

Pest control

14,951,513

10,783,600

License and tax

12,992,657

7,928,979

Complimentary / entertainment

25,467,060

8,557,841

117,083,108

11,965,704

Transportation and labor

12,773,983

3,962,450

Operation utensils

15,938,743

7,965,565

Reservation expenses

343,800

-

Miscellaneous

531,026

153,850

101,770,000

-

32,803,140

-

1,094,863,665

192,264,366

2,412,353,996

484,916,624

Insurance
Present and donation
Maint general
Test flying charges
Medical expense
China, glass and silverware

Data processing expenses

Linen
Uniform
Flowers and decoration

Motor vehicle expenses

Commission

Service Money
Legal & Professional

Total
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29.
Operating Expenditure – Food and Beverage
Details are shown as below:
01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

Cost of sales

Food cost

395,651,411

125,348,377

96,906,006

25,858,198

492,557,417

151,206,575

289,152,510
37,660,613

142,964,103
19,555,437

326,813,123

162,519,540

China, glass and silverware
Cleaning supplies

958,010
12,046,959

87,930
5,414,076

Guest supplies
Data processing expenses.
Printing and stationery
Laundry
Linen
Uniform

9,494,999
477,000
4,063,613
2,535,078
251,350
9,297,452

4,018,756
185,000
1,398,988
1,455,537
4,800
530,200

Flowers and decoration
Postage, telephone, e-mail
Transportation and Labor

4,093,227
746,500
12,511,979

3,320,140
579,500
5,114,404

Travelling for F&B Dept
License and tax

2,338,323
3,362,784

2,648,525
270,000

7,835,243
11,389,632

929,298
1,678,627

5,065,038
5,008,505

2,336,799
283,111

24,580,375
26,739,545

2,140,000
11,241,670

1,850,433

100,810

144,646,045

43,738,171

964,016,585

357,464,285

Beverage cost
Payroll and related expenses

Salaries and wages
Employee benefits
Other expenses

Complimentary / entertainment
Operation utensils
Kitchen utensils
Spoilage and loss
Music and royalties
Kitchen fuel
Miscellaneous
Total
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30.
Operating Expenditure – Guest Laundry and Spa
Details are shown as below:

Payroll and Related Expenses
Guest laundry
SPA and souvenir cost
Other expenses
Guest laundry
SPA and souvenir cost

Total

31.

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

22,516
39,652,883
39,675,399

14,942,757
14,942,757

256,917
31,397,334
31,654,251
71,329,650

85,900
11,489,303
11,575,203
26,517,960

Operating Expenditure – Other Operating
Details are shown as below:

Mini bar
Boat expenses
Bicycle expense
Staff related
Others
Total

32.

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

1,743,078
105,600
92,800
1,513,706
3,455,184

368,498
779,400
59,100
1,183,339
54,950
2,445,287

01-Oct-19
to
30-Sep-20
MMK
651,738

01-Apr-19
to
30-Sep-19
MMK
752,978

1,229,545,886

12,659,313

1,230,197,624

13,412,291

Other Income
Details are shown as below:

Interest Income
Other Income
Total

MMK 1,000,000,000 waived by Amata International Company Limited was included
under other income - MMK 1,229,545,886.
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33.
Sales and Marketing
Details are shown as below:

Payroll and related expenses
Salaries and wages
Employee benefits
Other expenses
Printing and stationery
Data processing
Uniform
Postage , telephone ,e-mail
Marketing promotion
Advertising
Entertainment
Travelling
Miscellaneous
Total

34.

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

155,474,397
2,496,761
157,971,158

95,995,888
4,636,800
100,632,688

1,083,621
37,500
30,000
1,608,700
35,377,613
36,097,799
4,711,355
5,405,428
73,400
84,425,416
242,396,574

1,018,900
506,862
489,400
1,167,140
15,316,785
22,834,018
1,093,368
486,750
40,520
42,953,742
143,586,430

Administration and General
Details are shown as below:
01-Oct-19
to
30-Sep-20
Payroll and related expenses
Salaries and wages
Employee benefits

MMK

01-Apr-19
to
30-Sep-19
MMK

436,046,838
46,942,320
482,989,158

253,635,220
39,236,260
292,871,480

9,267,300
87,041,000
135,557,640

252,000
4,757,100

3,143,144

880,371

51,000

60,000

5,294,533

2,673,062

Laundry

33,900

36,809

Uniform

5,923,449

246,800

Other expenses
DCA flight movement charges
NYDC 5% tax

HT royalty fee
Data processing expenses
Printing supplies
Printing and stationery
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Postage, telephone, e-mail

3,589,366

2,995,950

Transportation and labour

4,710,250

1,460,800

Motor vehicle expenses

7,827,417

4,037,716

Cleaning and garbage expenses

6,784,785

2,741,067

16,030,225

9,477,600

207,185,779

43,674,203

18,986,980

6,183,666

298,846

57,075

4,321,598

3,001,693

Travelling

38,758,355

32,767,251

Licenses and tax

35,172,350

3,980,200

Insurance

30,483,763

19,380,039

Staff activity

-

152,050

Security supplies

-

15,400

6,738,070

7,028,084

605,790,840

400,634,576

570,250

285,250

Miscellaneous

8,238,177

978,400

Launching event expenses

8,876,460

1,464,314

-

185,120

91,291,906

42,789,889

362,279,976

-

1,464,995

-

66,300

-

24,000,000

-

110,000

-

1,729,888,654

592,196,483

2,212,877,812

885,067,963

Audit fees
Legal and consultant fees
Bank charges
Cash (overage)/shortage
Entertainment

Present and donation
Yangon expenses allocation
Medical expenses

Inventory adjustment
Pre-opening Expenses
Service money
Test flying charges
Maintenance general
Office rental
DICA charges

Total
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35.
Property Operating and Maintenance
Details are shown as below:

Payroll and related expenses
Salaries and wages
Employee benefits

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

139,158,004
17,836,585
156,994,589

72,220,817
11,318,232
83,539,049

7,759,118

4,513,387

276,269

149,955

3,020,472

108,500

Postage, telephone, e-mail

744,800

440,000

Transportation and labour

7,026,451

5,524,600

86,868,047

52,299,738

482,700

1,755,759

38,436,924

26,791,978

850,298

208,400

Land scarping

19,581,600

25,557,750

Swimming pool

11,767,504

6,784,492

Light bulb

17,290,247

8,527,234

Sound system

425,000

240,000

Plumbing and heating

467,300

1,280,600

7,599,500

9,179,800

777,600

326,350

203,373,830

143,688,543

360,368,419

227,227,591

Other expenses

Engineering supplies
Printing and stationery
Uniform

Maintenance
Travelling
Painting and renovation
Kitchen equipment

Sewage and rubbish removal
Miscellaneous

Total
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36.
Utility Cost
Details are shown as below:

Water
Diesel, petrol
Electricity
Total

37.

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

4,738,750
53,303,346
275,236,024
333,278,120

Exchange rate differential
Details are shown as below:
01-Oct-19
to
30-Sep-20
MMK

Exchange rate differential –realized
Exchange rate differential – unrealized
Total

38.

(38,763,736)
(1,823,468,385)
(1,862,232,121)

01-Apr-19
to
30-Sep-19
MMK

(5,644,149)
155,281,513
149,637,364

Income Tax Expenses
Details are shown as below:

Income tax expenses
Corporate income tax under provision
Total

39.

2,229,200
33,454,123
153,094,252
188,777,575

01-Oct-19
to
30-Sep-20

01-Apr-19
to
30-Sep-19

MMK

MMK

181,428,235
57,283
181,485,518

-

Financial risk management
The Company’s financial risk management policy seeks to ensure that adequate financial
resources are available for the development of the Company’s business whilst managing
its risks. The main areas of financial risks faced by the Company and the policy in respect
of the major areas of treasury activity are set out as follow:
Foreign exchange risk
The Company may have foreign exchange loss for the translation of foreign exchange
transactions, assets or liabilities which are denominated in foreign currencies.
Interest rate risk
The Company does not have any interest bearing assets or liabilities. Hence, the
Company does not have any exposure to interest rate risk.
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Liquidity and cash flow risks
The Company monitors and maintains a level of bank balances deemed adequate by the
directors to finance the operation and mitigate the effects of fluctuation in cash flow.
Operational risk
Operational risk, which is inherent in all business activities, is the potential for financial
loss, and business instability arising from failures in internal controls, operational process
or the systems that support them.
The goal of operational risk management is to balance cost and risk within the constraints
of the risk appetite of the Company and to be consistent with the prudent management
required of an organization.
It is recognized that such risks can never be entirely eliminated and that the cost of
controls in minimizing these risks may outweigh the potential benefits. Accordingly, the
Company continues to invest in risk management and mitigation such as business
continuity management and incident management. In reinforcement of the
implementation of the Company’s risk strategy, independent checks on risk issues are
undertaken by the internal audit function.
Legal risk
Legal risk is the risk that the business activities of the Company have with unintended or
unexpected legal consequences. It includes risk arising from:





Inadequate documentation, legal or regulatory incapacity, insufficient authority of a
counterparty and uncertainty about the validity or enforceability of a contract in
counterparty insolvency;
Actual or potential violations of law or regulation which may attract a civil or
criminal fine or penalty;
Failure to protect the Company’s property; and
The possibility of civil claims (including acts or other events, which may lead to
litigation or other disputes).
The Company identifies and manages legal risk through effective use of its internal
and external legal advisers.

Tax risk
Tax risk is the risk of loss or increased charges associated with changes in, or errors in
the interpretation of, taxation rates or law.
40.

Comparative Information
Certain Figures of the period from 01 April 2019 to 30 September 2019 were reclassified
and shown in the financial statements to facilitate comparison.

41.

Authorisation of Financial Statements
The consolidated financial statements for the year ended 30 September 2020 were
authorized by the Board of Directors for issue.
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