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က်ုမပဏီ၏ သန က်ခံ သမ်ုင်ိုးသကကောင်ိုး

ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ အမတဟိုး်ု (လ်) ဒင်ိုးအမ ောိုးနှငသ
် က်ဆ်ုင်သသော က်ုမဏ
ပ ီလမ
ီ တက် (Amata Holding Public Company Limited) အမည်ဖြင်
ဖမန်မောန်ုင်ငက
ံ ်ုမဏ
ပ ီမ ောိုး ဥပသဒနှငအ
် ညီ အမ ောိုးနှငသ
် က်ဆ်ုင်သသောက်ုမပဏီ အဖြစ် ၂၀၁၇ ခ်ုနှစ် ဇွန်လ၂၇ရက်သနို့ ရက်စွွဲဖြင် ဖမန်မောန်ုင်င၌
ံ
ြွွဲွဲ့စည်ိုး တည်သ ောင် ခွဲပါသည်။ “Amata” အမှတတ
် ံဆပ်ဖြင် ဟ်ုတယ်အပန်ိုးသဖြ အန ိုးယူ စခန်ိုးမ ောိုး နှငတ
် ွွဲလ က်စောိုးသသောက်ဆ်ုင်
လ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုးက်ု အဓက အသလိုး ောိုး လ်ုပ်က်ုင်သဆောင်ရွက်သည် ယူန်ုကတ
် က်အင်တောသနရှငန
် ယ်ဂရ်ု(ပ်) လီမတက် (United International
Group Limited) က်ု (၁၉၉၃) ခ်ုနှစ်တွင် ြွွဲွဲ့စည်ိုးတည်သ ောင်၍ လ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုးက်ု စတင်သဆောင်ရွက် ခွဲပါသည်။
“Amata” အမှတတ
် ဆ
ံ ပ်သအောက်တွင် “Amata Resort & Spa” (Ngapali Beach) က်ုစတင်ြွင်လစ
ှ ်ခွဲပပီိုး ၂၀၀၃ခ်ုနစ
ှ ်တွင် ယင်ိုးအပန်ိုး
သဖြစခန်ိုးက်ု စတင် လည်ပတ်သဆောင်ရွကန
် ်ုင်ခွဲပါသည်။ ယင်ိုးမှ ဆက် လက်၍ အြွွဲ့ွဲ အသနဖြင် ခ ွဲွဲ့ ွငလ
် ောခွဲရော ၂၀၁၁ ခ်ုနှစတ
် ွင် “My
Bagan Residence By Amata” က်ု ပ်ုဂ၌
ံ ြွငလ
် ှစ်လပ
်ု ်က်ုငန
် ်ုင်ခွဲ ပါသည်။ ကနဦိုး ဟတ
်ု ယ်အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးနှစ်ခ်ု အသပေါ်တွင်ရရှ ောိုးသသော
မမတ၏
်ုို့
သအောင်ဖမင်မက
ှု ်ုအသံိုး်ု ခ လ က် "Amata Garden Resort (Inle Lake)" က်ု ၂၀၁၃ ခ်ုနစ
ှ ်တွင် အင်ိုးသလိုးကန်၌ တည်သ ောင်
ြွင်လှစန
် ်ုင်ခွဲပပီိုး သန က် IFC(International Financial Corporation) ၏ သခ ိုးသငွ (convertible loan) အစီအစဉ်ဖြင် ၂၀၁၈ခ်ုနှစတ
် ွင်
တ်ုိုးခ ွဲ့ွဲ အခန်ိုး ၉၃ခန်ိုးပါ Amata Garden Resort, Inle Lake အောိုး အင်ိုးသလိုးကန်သဒသ၌ ၎င်ိုး၊ ၂၀၁၇ခ်ုနှစတ
် ွင် Amata Garden
Resort(Bagan)အောိုး အခန်ိုး၁၂၂ခန်ိုးဖြင် ပ်ုဂ၌
ံ ၎င်ိုး တိုး်ု ခ ွဲွဲ့ ြွငလ
် ှစ်န်ုင် ခွဲဖပန်ပါသည်။ အ်ုပစ
် ်ုအသန ဖြငမ
် မတ၏
်ုို့ လ်ုပ်ငန်ိုး အမ ိုးမ ိုး က်ု
ခ ွဲွဲ့ ွင်၍ ပမ
်ု ်ု စံ်ုလင်သအောင် သဆောင်ရွက်ရန် ဆံိုး်ု ဖြတ် ခွဲရော "Oriental Ballooning Service" အမည်ဖြင် " မ်ုိုးပ ံပူသြောင်ိုး " လ်ုပ်ငန်ိုးက်ု
၂၀၁၃ခ်ုနှစ်တွင် Myanmar Ballooning က်ုမပဏမ
ီ ှတဆင် လ်ုပ်က်ုင်န်ုင်ခွဲပါသည်။
၂၀၁၈ ခ်ုနှစ၊် ဇူလ်ုငလ
်
၁၈ ရက်သနို့တွင် အမတဟ်ုိုး(လ်)ဒင်ိုးအမ ောိုးနှင်သက်ဆ်ုင်သသောက်ုမပဏလ
ီ ီမတက်သည် အမ ောိုးဖပည်သသ
ူ ်ုို့
အစ်ုရှယ်ယောအသစ်မ ောိုး ကမ်ိုးလှမိုး် သရောင်ိုးခ ဖခင်ိုး (IPO- Initial Public Offering) အတွက် ဖမန်မောန်ုင်ငသ
ံ ငွသခ ိုးသက်သသခံလက်မတ
ှ ်
လ်ုပ်ငန်ိုးကကီိုးကကပ်သရိုးသကော်မရှင် (SECM) ၏ခွင်ဖပ မနို့်ရရှခွဲပပီိုး အစ်ုရှယ်ယောအသစ်မ ောိုးက်ု ကမ်ိုးလှမ်ိုးသရောင်ိုးခ ခွဲပါသည်။
ယခ်ုအခါ က်ုမပဏီ အသနဖြင် 1st Aug, 2018 သနို့မှစ၍ United International Group Ltd (UIG)၏ အစ်ုရယ
ှ ယ
် ော 99.99% က်ု ၎င်ိုး 1st
Aug, 2018 သနို့မှစ၍ Myanmar Ballooning Co., Ltd ၏ အစ်ု ရှယ်ယော 51% က်ု၎င်ိုး ပ်ုင်ဆ်ုင် ောိုးပပီိုးဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၉ ခ်ုနစ
ှ ် သအောက်တ်ုဘောလတွင် ဧည်သည်မ ောိုးက်ုစတင်လက်ခံကက ဆန
်ု ်ုင်ခွဲသည် “My Hpa-An Residence by Amata "သည်
ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ ဟတ
်ု ယ်နှင် အပန်ိုးသဖြ လ်ုပ်ငန်ိုး တွင် သန က်ဆိုးံ်ု အသနဖြင် ပါဝင်လောသသော လ်ုပ်ငန်ိုးတစ်ခဖ်ု ြစ် လောခွဲပါသည်။ ကျွနပ
််ု တ
် သ
်ုို့ ည်
အလယ်အလတ်တန်ိုး နှင် အဆင်ဖမင် ပရီမီယံ အပန်ိုး သဖြလ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊ ဟတ
်ု ယ်မ ောိုး နှင် Spa မ ောိုးက်ု ဖမန်မော ဖပည်တွင်တည်
သဆောက် ူသ ောင်၍ စီမံခနို့်ခွွဲဖခင်ိုး လ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုးက်ု လ်ုပ်က်ုင်သည် သနရော တွင် လ်ုပ်ငန်ိုးနယ်ပယ်၏ သရှွဲ့သဆောင်လမ်ိုးဖပသူ မ ောိုးဖြစ်ပါသည်။
က်ုမဏ
ပ ီအသနဖြင် ၂၀၁၉ ခ်ုနှစ် သြသြော်ဝါရီလ မှစတင်ကော ရန်က်ုနစ
် သတောအပ်ခ န်ိုး(Main Board) ၌စောရင်ိုးဝင် က်ုမပဏဖီ ြစ်သရိုးအတွက်
အသကောင် ည်သြော်သဆောင်ရွက်ခွဲပါသည်။
က်ုမဏ
ပ ီသည် ၂၀၂၀ခ်ုနစ
ှ ်၊ ဒီဇင်ဘောလ၂၈ ရက်သနို့တွင် ရန်က်ုန်စသတောအပ်ခ န်ိုး(Main Board) ၌စောရင်ိုးဝင် က်ုမပဏအ
ီ ဖြစ် ခွင်ဖပ မနို့်
ရရှခွဲပပီိုး သအောင်ဖမင်မွဲ့ှု မှတတ
် ်ုင်တစ်ခ်ုစ်ုက် ူန်ုင်ခပါသည်
ွဲ
။ ၂၀၂၁ခ်ုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၃ရက်သနို့တွင် ရန်ကန
်ု ်စသတောအပ်ခ န်ိုး(Main Board)၌
ပ မဆံိုး်ု သသော ဟတ
်ု ယ်နှင် လူစီိုးမီိုးပိုးံ်ု ပ ံက်ုမဏ
ပ ီအဖြစ် အစ်ုရယ
ှ ယ
် ောမ ောိုးစတင်အသရောင်ိုးအဝယ်ဖပ လ်ုပ်ခွဲသည် သတတမသဖမောက် စောရင်ိုးဝင်
က်ုမပဏီဖြစ်လောခွဲပါသည်။
ဤဟတ
်ု ယ်မ ောိုးနှင် အပန်ိုးသဖြလ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုးရှသသော သဖမကွက်မ ောိုးက်ု ကျွနပ
််ု ်တ်ုို့ စီမံခနို့်ခွွဲသည်ဖပင် ယင်ိုးတက
်ုို့ ်ု လ်ုပ်က်ုင်
သဆောင်ရွက်ပ်ုင်ခွင် လည်ိုး
ကျွန််ုပတ
် တ
်ုို့ ွငရ
် ှပါသည်။ ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့
အပန်ိုးသဖြလ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုး သည် ယင်ိုးတတ
်ုို့ ည်ရှသသောသက်ဆ်ုင်ရော
သ ိုးကွကတ
် စ်ခ်ုခ င်ိုးစီ အ လ်ုက် အလယ် အလတ် နှင် အဆင်ဖမငတ
် န်ိုး အတ်ုငိုး် အတောအတွငိုး် ရှသသောအခန်ိုးခ နှုန်ိုး ောိုး မ ောိုးက်ု
ရရှန်ုင်ကကပါသည်။ ကျွနပ
််ု တ
် သ
်ုို့ ည် အ ဆင်ဖမငစ
် ောိုးသသောက်ဆ်ုင် မ ောိုး၊ သောမန်စောိုးသသောက်ဆင
်ု ်မ ောိုးဘစ် ရ်ု (bistro) မ ောိုးနှင် Spas တဖ်ုို့ ြင်
သပါင်ိုးစပ်ြွွဲွဲ့ စည်ိုး ောိုးသသော ကျွန််ုပတ
် ်ုို့ ၏ဟ်ုတယ်နှင် အပန်ိုး သဖြစခန်ိုး(5)ခ်ု တမ
်ုို့ တ
ှ ဆင် သပ ော်ရွှင်ြယ
ွ အ
် ပန်ိုး သဖြခရီိုးသွောိုး အသတွွဲ့
ကကံ တက
်ုို့ ်ု ကျွနပ
််ု တ
် ၏
်ုို့ ခရီိုးသွောိုးဧည်သည်မ ောိုး သ်ုို့ အမ ိုးအမယ်၊ ရသ နှင် ကဏ္ဍစံ်ုစောွ ကမ်ိုးလှမ်ိုးသပိုးအပ်လ က် ရှပါသည်။ မ်ုိုးပ ံ ပူသြောင်ိုးသပေါ်
တွင် စီိုးနင်ိုးလ်ုကပ
် ါ၍ သကောင်ိုးကင်ဖမင် ကွင်ိုးဖြင် ဖမန်မောအလှဖမန်မောသ ဘောဝက်ု တစ်ဝကကီိုး ကကည်ရှုခံစောိုးန်ုင် မည် " Oriental Ballooning
Service " က်ု ဖမန်မောဖပည်ရှ ပမ ွဲ့ကကီိုး ၆ပမ ွဲ့တွင် မိုး်ု ပ ံပူသြောင်ိုး၁၅လံ်ုိုးဖြင် ကျွနပ
််ု ်တခ
်ုို့ ရီိုးသွောိုးဧညသ
် ည် မ ောိုး ၏ ခရီိုးသွောိုးအသတွွဲ့အကကံ မ ောိုးက်ု
ပပီိုးဖပည်စံ်ုသအောင် ဖြည်ဆည်ိုး သဆောင် ရွက်သပိုးလ က်ရှပါသည်။
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CORPORATE PROFILE
Our Company was incorporated on 27 June 2017 in Myanmar under the
Myanmar Companies Act as a public limited company under the name of
Amata Holding Public Company Limited. In 1993, the Group started
operations with the incorporation of United International Group Limited
which was primarily focused on the management and operations of resorts
and restaurants(attached with the resorts) 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 hotel resorts, the Group set up Amata Garden Resort
in Inle Lake in 2013. In addition, the group had extended 93 rooms in 2018 to
Amata Garden Resort(Inle Lake) and Amata Garden Resort(Bagan) was
opened with 122 rooms in Bagan in 2017 with the convertible 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.
Amata Holding Public Co., Ltd. offered on the 18th July 2018 as an Initial
Public Offering (IPO) to the public with the approval of the Securities and
Exchange Commission of Myanmar (SECM).
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.
My Hpa-An Residence by Amata, the latest addition to our hotel and resort
portfolio, first opened its door to guests in October, 2019. We are a leading
manager and developer of mid to premium resorts, hotels and spas in
Myanmar.
The company has implemented to list on the Main Board of the Yangon
Stock Exchange since February 2019.
The company was approved as a listed company on the Yangon Stock
Exchange (Main Board) on the 28th December 2020.Therefore, the company
reached a milestone. In addition, the company has become the first Hotel
and Ballooning services and its share trading was started on the 3rd of the
June 2021 at the Main Board of the Yangon Stock Exchange and it became
the seventh listed company 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
ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ သမ ော်မန
ှ ်ိုးခ က်မှော အမတဟိုး်ု (လ်)ဒင်ိုးအမ ောိုးနှင်သက်ဆ်ုင်သသောက်ုမပဏလ
ီ မ
ီ တက် အသနဖြင် ဖမန်မောန်ုင်ငအ
ံ တွင်ိုး၌ ဟတ
်ု ယ်နှင် ခရီိုးသွောိုး
လ်ုပ်ငန်ိုးဆ်ုင်ရောကဏ္ဍမ ောိုးတွင် ဦိုးသဆောင်န်ုင်သသော အ်ုပ်စ်ုကကီိုးတစ်ခ်ု ဖြစ်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
The Company’s vision is to be the leading Hotel & Tourism Group in Myanmar.

OUR MISSION
၁၈နှစ်သက ော်ရှ

ောိုးခွဲပပီိုးသသော အသတွွဲ့အကကံ မ ောိုးဖြင် ဖမန်မောန်ုင်ငအ
ံ တွငိုး် ရှ ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ ဟတ
်ု ယ် အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးမ ောိုး၊ ခရီိုးသွောိုး လ်ုပ်ငန်ိုးဆ်ုင်ရော

အစရှသသော ဝန်သဆောင်မှုလ်ုပ်ငန်ိုးဆ်ုင်ရော အမ ိုးမ ိုးတတ
်ုို့ ွင် လက်ရှ သကောင်ိုးမွန်လ က်ရပပီ
ှ ိုးသသော ဝန်သဆောင်မမ
ှု ောိုးအောိုး စဉ်ဆက် မဖပတ် ဖမြှငတ
် င် သွောိုး
ရန်နှင် အလ်ုပ်အက်ုင်ဆ်ုင်ရော အခွင်အလမ်ိုးသကောင်ိုးမ ောိုး ြန်တီိုးသွောိုးရန်။
To continually enhance our service quality our hotels, resorts and tourism in various factors of Myanmar
hostility and create opportunities with our more than 18 years of experiences.
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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 make 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.
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အသကောင်အ

ည်သြော်ဖခင်ိုး

အမတလ်ုပ်ငန်ိုးစ်ု၏ စီမံခနို့်ခွွဲမအ
ှု ်ုပ်ခ ပ်သရိုးပ်ုင်ိုးဆ်ုင်ရောတောဝန်ရှသူမ ောိုးသည် ရည်မန
ှ ်ိုးခ က်နှင် ပန်ိုးတ်ုငမ
် ောိုးက်ု သရတ်ုအတွက်သောမက သရရှည်
ပါ ခ မှတ်

ောိုး ကကပါသည်။

ဒါရ်ုက်တောဘ်ုတအ
် ြွွဲ့ွဲ နှင် စီမံခနို့်ခွွဲမအ
ှု ်ုပ်ခ ပ်သရိုးပ်ုင်ိုးဆ်ုင်ရောတောဝန်ရှသူမ ောိုးအောိုးလံိုး်ု မှ သသခ ောစွောသဆွိုးသနွိုးပပီိုး ရည်မှနိုး် ခ က်ပန်ိုးတင
်ု ်မ ောိုး က်ု
ရှင်ိုးလင်ိုးဖပတ်သောိုး စွော ခ မှတ်

ောိုး ပါသည်။ ဥကကဌ၏ ဦိုးသဆောင်မှုဖြင် လစဉ်စီမအ
ံ ်ုပ်ခ ပ်မှုအဆင် အစည်ိုးအသဝိုးနှင် အပတ်စဉ် ဌောနဆ်ုင်ရော

အကကီိုးအကွဲမ ောိုး အစည်ိုးအသဝိုးမ ောိုး က်ုလွဲ စီစဉ်

ောိုးရှပါသည်။

အ
်ုို့ ဖပင် အြွွဲ့ွဲ ၏ ဘဏ္ဍောသရိုးသဆောင်ရက
ွ ်မှု နှင် လ်ုပ်ငန်ိုးလည်ပတ်သဆောင်ရွကမ
် ှုမ ောိုးက်ု စီမံခနို့်ခွွဲမအ
ှု ်ုပ်ခ ပ်သရိုးပ်ုင်ိုးဆ်ုင်ရောတောဝန် ရှသူ မ ောိုး
အြွွဲ့ွဲ သ်ုို့ သနို့စဉ် နှင် လခ ပ် အစီရင်ခစ
ံ ောတင်ဖပရပပီိုး

်ုသဆောင်ရက
ွ ်ခ က်မ ောိုးအောိုးလံ်ုိုးက်ု အကကီိုးတန်ိုးအရောရှမ ောိုးမှ သသခ ောကကီိုးကကပ် သဆောင်ရွက်

မည် ဖြစ် ပါသည်။
ရည်ရွယ်ခ က်ပန်ိုးတ်ုငမ
် ောိုးက်ုရှငိုး် လင်ိုးဖပတ်သောိုးစွောခ မှတ်သပိုး
သည် ဝန်

ောိုးသသောသကကောင် စီမံခနို့်ခမ
ွွဲ ှုအပ
်ု ်ခ ပ်သရိုးပ်ုငိုး် ဆ်ုင်ရောတောဝန် ရှသူမ ောိုးအြွွဲ့ွဲ မှ

မ်ိုးမ ောိုး အောိုးလံိုး်ု အမတလ်ုပ်ငန်ိုးစ်ု ၏ရည်ရွယ်ခ က်ပန်ိုးတ်ုငက
် ်ုရရှသအောင်သဆောင်ရက
ွ ်ရောတွင် မမတ၏
်ုို့ တောဝန်က်ု သသခ ောစွော

သရှသစ ပါသည်။

ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ စီမံခနို့်ခွွဲမအ
ှု ်ုပ်ခ ပ်သရိုးပ်ုငိုး် ဆ်ုင်ရောတောဝန် ရှသူ မ ောိုးအြွွဲ့ွဲ သည်တဦိုးတသယောက်ခ င်ိုးစီမှ မတူညီသသော
န ိုးသ

င်ဖမင်ယဆ
ူ ခ က်မ ောိုးကလ
်ု ွဲ

ောင် လက်ခံသပိုးပပီိုး လ်ုပ်ငန်ိုး မ ောိုးလ်ုပ်သဆောင်ရောတွင် အြွွဲွဲ့လက
်ု ်လ်ုပ်သဆောင်မှု နှင် ပူိုးသပါင်ိုးသဆောင်ရွကတ
် တ်မှုက်ု တည်သဆောက်ရန်

သတ်မှတ်သပိုး

ောိုး ပါသည်။

ရည်မှန်ိုးခ က်နှင် ပန်ိုးတ်ုင်မ ောိုးရရှသအောင်သဆောင်ရွက်ရောတွင် သမ ော်လင်မ
သရွိုးခ ယ်စရော အစီအစဉ်မ ောိုးက်ုလည်ိုးဖပင်ဆင်

ောိုးသသော ခက်ခသ
ွဲ ည် အသဖခအသနမ ောိုးနှင်ရင်ဆ်ုင်ခွဲရလ င် အဖခောိုး

ောိုးကကပါသည်။

တစ်ခါတစ်ရံကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ အခ ွဲ့သသောတ်ုိုးခ ွဲ့ွဲ မှုအစီစဉ်သစ်မ ောိုးက်ုအသကောင်အ
နှင်လ်ုအပ်ခ က်မ ောိုး အရ ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့
အစီအစဉ်မ ောိုးက်ု လ်ုကသ
် လ ောညီသ

ည်သြော်ရောတွ င်

သဖပောင်ိုးလွဲသနသသောစီိုးပွောိုးသရိုးအသဖခအသန

ွ ဖြစ်သအောင်သဖပောင်ိုးလွဲဆိုးံ်ု ဖြတ်မှုမ ောိုးဖပ လ်ုပ်ရဖခင်ိုး ရှပါသည်။

ကျွန််ုပ်တအ
်ုို့ သနဖြင် အစီအစဉ်မ ောိုးက်ု သနှ င်သနှိုးမှုမရှသအောင် လ င်ဖမန်စွောအသကောင်အ

ည်သြော်သဆောင်န်ုင်မအ
ှု သပေါ်တွင်လွဲ ဂ်ုဏ်ယူမပါသည်။

ကျွန််ုပတ
် သ
်ုို့ ည် အဖခောိုးသူမ ောိုးနှငန
် ှုင်ိုးယဉ
ှ ၍
် မမတ၏
်ုို့ စွမိုး် သဆောင်ရည်နှင်တိုး်ု တက်မှုမ ောိုးအသပေါ်တွင်လွဲ အပမွဲဆန်ိုးစစ်သံ်ုိုးသပ်လ က် ရှပါသည်။
ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ စီမံအပ
်ု ်ခ ပ်မအ
ှု ြွွဲ့ွဲ အသနဖြင် အြွွဲွဲ့ဝင်မ ောိုးအသပေါ် ရည်ရွယ်ခ က်မ ောိုးဖပည်မီရန် လ်ုအပ်သသောနည်ိုးလမ်ိုးမ ောိုးအောိုးလံိုး်ု က်ုအဖပည်အဝ
ပံပ်ုိုးမှုမ ောိုးသပိုး

ောိုးဖခင်ိုးသကကောင် အြွွဲွဲ့ဝင်မ ောိုး၏စတ်အောိုး

က်သန်မက
ှု ်ုလရ
ွဲ ရှသစပါသည်။
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VALUE OF STAKEHOLDERS
ပတ်သက်ဆက်နွယ်သနသသောအက ိုးသက်ဆ်ုင်သူမ ောိုး၏တန်ြ်ုိုး
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.

ကျွန််ုပတ
် ်ု.၏လ်ုပ်ငန်ိုး

ွဲတွငပ
် ါဝင်ပတ်သက်သနသသောအက ိုးသက်ဆ်ုင်သမ
ူ ောိုးအောိုးလံိုး်ု ၏ပံပိုး်ု ကူညီမမ
ှု ရှလ င်

ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ လ်ုပ်ငန်ိုးတ်ုငိုး်

က်ုသအောင်ဖမင်စွောသက ော်လောိုးန်ုင်လမမ
် ည်မဟ်ုတ်ပါ။
သ
်ုို့ ကကောင်ကျွန််ုပတ
် သ
်ုို့ ည်လပ
်ု ်ငန်ိုးသအောင်ဖမင်မဆ
ှု ီသသ
်ုို့ ရောက်သအောင်ပံပ်ုိုးသပိုးသနသသောအက ိုးသက်ဆ်ုင်သမ
ူ ောိုးအောိုးလံ်ုိုးအသပေါ်တွင်သလိုးစောိုးတန်
ြ်ုိုး

ောိုးပပီိုးမ တစွောဆက်ဆပ
ံ ါသည်။

မတူညီသသောနယ်ပယ်အသီိုးသီိုးမှလောကကသသောသူမ ောိုးဖြစ်ကကသသော်လည်ိုးကျွနပ
််ု ်တ၏
်ုို့ လ်ုပ်ငန်ိုးသအောင်ဖမင်မှုရရန်အတွက်မတူညီသသောအခန်ိုးက
ဏ္ဍမ ောိုးမှပါဝင်ပံပိုး်ု သပိုးပပီိုးစွမိုး် သဆောင်ရည်ရှသသောသူမ ောိုးလွဲဖြစ်ကကပါသည်။
ကျွန််ုပတ
် သ
်ုို့ ည် အက ိုးသက်ဆ်ုင်သမ
ူ ောိုးအောိုးလံိုး်ု အသပေါ်သလိုးစောိုးတန်ြ်ုိုး

ောိုးပပီိုးသရရှည်တည်တံခ်ုင်ပမွဲသသောလ်ုပ်ငန်ိုးဖြစ်လောသစရန်ြန်တီိုး တည်

သဆောက် သွောိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ ဟတ
်ု ယ်လ်ုပ်ငန်ိုးတွင်ပတ်သက်သနသသောအက ိုးသက်ဆ်ုင်သမ
ူ ောိုးဖြစ်ကကသည်သလသကကောင်ိုးလ်ုငိုး် မ ောိုး၊ခရီိုးသွောိုးလ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုး၊ဧည်လ
မ်ိုးညန်မ ောိုး၊သယ်ယပ
ူ သ
်ုို့ ဆောင်သရိုးလ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုးနှင်အဖခောိုးအက ိုးသက်ဆ်ုင်သမ
ူ ောိုးအောိုးလံ်ုိုးသည် မတူညီသသော အခန်ိုးကဏ္ဍမ ောိုးမှ ပံပိုး်ု ကူညီသပိုး
သနကကဖခင်ိုးသကကောင် ကျွန််ုပ်တမ
်ုို့ ှ အပမွဲသလိုးစောိုး တန်ြ်ုိုး

ောိုးရပါသည်။
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ဥကကဌ၏ အမှောစကောိုးလော

ကျွန်သတော်မ ောိုး “Amata Holding Public Company Limited”
သဖပောင်ိုးလွဲမှုဖြစ်စဉ်မ ောိုးနှင်

အသနနွဲို့ ယခ်ုနှစ် သြသြော်ဝါရီလအတွင်ိုး န်ုင်ငတ
ံ ွင် ဖြစ်သပေါ်ခွဲသသော

ဇူလင
်ု လ
် နှင် ကသဂ်ုတ်လ အတွင်ိုး ဖြစ်ပောွ ိုးခွဲသသော COVID-19 (က်ုဗစ်-၁၉) တတယလှုင်ိုး၏ ကူိုးစက်နှုနိုး် ဖမင်မောိုး

လောမှုမ ောိုးသကကောင် စီိုးပွောိုးသရိုးအသပေါ် သက်သရောက်မှုရှသည် အခက်အခွဲမ ောိုးနှင် နစ်န မှုမ ောိုးအောိုး ဆက်လက်ပပီိုး ရင်ဆ်ုင်ခွဲရပါသည်။
သပ
်ုို့ ါသသော်လည်ိုး မမတအ
်ုို့ သနဖြင် COVID အလွန် ဖပည်တွင်ိုး၊ ဖပည်ပခရီိုးသွောိုးလ်ုပ်ငန်ိုးဖပန်လည်ရှင်သန် လောမည်အခ န်ကောလ သရောက်သည်
တ်ုင်သအောင် Operation Expense နှင် အဖခောိုး စရတ်စက သလ ောခ ဖခင်ိုးနှင် လအ
်ု ပ်သသော ကက တင် ဖပင်ဆင်မှုမ ောိုး၊ အသရောင်ိုးဖမြှင်တင်သရိုး အစီအမံ
မ ောိုးက်ု အရှန်အဟ်ုန်ဖြင် ဆက်လက် သဆောင်ရွက်လ က်ရှပပီိုး၊ မမတ၏
်ုို့ ဟ်ုတယ်မ ောိုးအောိုး ဆက်လက်ြွင်လှစ် ဝန်သဆောင်မှုသပိုးလ က် ရှပါသည်။
်ုို့ဖပင် မူလရည်မှနိုး် ခ က်အတ်ုင်ိုး အမ ောိုးပ်ုင်ကမ
်ု ပဏအ
ီ ဖြစ်မှ ၂၈ - ၁၂ -၂ဝ၂ဝ သနို့တွင် ရန်က်ုနစ
် သတော အတ်ခ န်ိုး (YSX)၏ သတတမသဖမောက်
စောရင်ိုးဝင်က်ုမဏ
ပ ီအဖြစ် (Listing Approval)

အောိုး သအောင်ဖမင်စွော ရရှခွဲပပီိုး က်ုမဏ
ပ မ
ီ ှ ဝ၃ - ဝ၆ -၂ဝ၂၁ သနို့အောိုး (Listing Date) အဖြစ်

သတ်မှတ်သကကဖငောခွဲကော အစ်ုရှယ်ယောရှင်မ ောိုးအသနဖြင် မမတ၏
်ုို့
အစ်ုရှယ်ယောမ ောိုးက်ု Securities က်ုမပဏမ
ီ ောိုးမှတဆင် လွတလ
် ပ်စွောဝယ်ယူ
သရောင်ိုးခ န်ုင်ကကပပီ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်သတော်မ ောိုး ဟတ
်ု ယ်လပ
်ု ်ငန်ိုးအသနဖြင် ဖပည်တွင်ိုးဖပည်ပခရီိုးသွောိုးမ ောိုး ဝင်သရောက်မအ
ှု သပေါ်တွင် မူတည် သနသည် အောိုးသလ ော်စွော COVID19 သရောဂါဖြစ်ပွောိုးမှု နှင် ကောကွယ်သဆိုး
ယခ်ုအခါ

ိုး်ု နှံမှု ရောခ်ုငန
် ှုနိုး် သပေါ်မူတည်၍ မူလ Pre COVID အသဖခအသနသ်ုို့ ဖပန်လည်သရောက်ရန
ှ ်ုင်မည်ဖြစ်ရော၊

စက်တင်ဘောလသနှ င်ိုးပ်ုင်ိုးမှစ၍

သီတင်ိုးကျွတ်ရောသီမှ

စတင်၍

ဖပည်တွင်ိုး

ဖပည်တွင်ိုး

COVID

သရောဂါကူိုးစက်ဖြစ်ပွောိုးမှု

ခရီိုးသွောိုးမ ောိုးပမ
်ု ်ုမ ောိုးဖပောိုးလောခွဲပပီိုး

ဖပည်ပန်ုင်ငံ

က ဆင်ိုးလောမှုနှင်အတူ
မ ောိုးတွင်လည်ိုး

သအောက်တ်ုဘောလ

ကောကွယသ
် ဆိုး

ိုး်ု နှံပပီိုး

ဧည်သည်မ ောိုးအောိုး လောသရောက်လည်ပတ်ခွငမ
် ောိုး စတင်သနပပီဖြစ်၍ မ ောိုးမကကောမှီကောလ အတွင်ိုး ဖမန်မောန်ုင်ငသ
ံ ်ုို့ ဖပည်ပခရီိုးသွောိုး ဝင်သရောက်မှု
စတင်န်ုင်သတောမည်ဟ်ုခနို့မ
် ှနိုး်

ောိုးပါသည်။ သဖ်ုို့ ြစ်ပါ၍

သရှွဲ့လောမည် ခရီိုးသွောိုးနှစ်အတွင်ိုး လ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုးပံမ
်ု ှန် လည်ပတ်ရန် အခွင်အလမ်ိုးမ ောိုး

ဖမင်သတွွဲ့ သနရပပီဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်သတော်မ ောိုးအသနဖြင် ၂ဝ၂ဝ ခ်ုနစ
ှ ်၊ မတ်လမှ စတင်၍ ယခ်ုတ်ုင်သအောင် ကမ္ောကပ်သရောဂါ နှင် န်ုင်ငတ
ံ ွင် ဖြစ်သပေါ်ခွဲသသော အသဖပောင်ိုးအလွဲ၊
ဘဏ်မ ောိုး၏ လက်ရှ အကကပ်အတည်ိုးမ ောိုးနှင် ကကံ သတွွဲ့သနရသသော်လည်ိုး မမတ်ုို့ ဒါရ်ုကတ
် ောအြွွဲ့ွဲ ဝင်မ ောိုး၊ အ်ုပ်ခ ပ်မဆ
ှု ်ုင်ရောဝန်
Operation ဝန်

မ်ိုးမ ောိုး၊

မ်ိုးမ ောိုး၏ စ်ုသပါင်ိုးကက ိုးစောိုးမှု တသ
်ုို့ ကကောင် အခက်အခွဲ မ ောိုးအောိုး တဆင်ပပီိုး တဆင်သက ော်ဖြတ်န်ုင်ခပပီ
ွဲ ိုး ဆက်လက်၍

အသကောင်ိုးဆံ်ုိုးဖြစ်သအောင် ကက ိုးစောိုးသဆောင်ရွကသ
် ွောိုးမည် ဖြစ်ပါသကကောင်ိုးနှင် ဖမန်မောန်ုင်င၏
ံ
ဟတ
်ု ယ်နှင်ခရီိုးသွောိုး လ်ုပ်ငန်ိုးအောိုး ဆက်လက်
ဦိုးသဆောင်န်ုင်မည် က်ုမပဏကီ ကီိုး တစ်ခ်ုအဖြစ် ရပ်တည်သွောိုးန်ုင်မည်ဟ်ုယံ်ုကကည်ပါတယ်...
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CHAIRMAN’S
MESSAGE

We, "Amata Holding Public Company Limited", continue to face significant economic impacts due
to the recent changes in Myanmar’s circumstances that took place in the country in February this year
and the rising contagion rate of the third wave of COVID-19 in July and August this year.
However, we are still opening our hotels and sales promotion programs are in full swing while we
reduce operation expense and make necessary arrangements until the time comes for the tourism
industry to recover in post COVID period.
In addition, the Company venture was successfully listed as the seventh listed company of the
Yangon Stock Exchange (YSX) on 28th December 2020 as the original target, and the company has
announced 3rd June 2021 as the listing date, and the shareholders can trade their shares through
securities companies now.
Our hotel industry will be able to return to the original Pre-COVID situation depending on the
number of COVID-19 cases and vaccination rates. Now, with the decline in domestic COVID cases since
late September, the number of domestic tourists has increased since the October high season, and
visitors to foreign countries have begun to receive immunized vaccinations and hope to visit Myanmar
soon. Therefore, we see opportunities to operate normally in the coming tourism year.
We are looking forward from the March 2020 to until now, even we are facing the world epidemic,

the changes that have taken place in the country and despite the current crisis of the banks; our board
of directors, management thanks to the joint efforts of the operations staff, we have been able to
overcome the difficulties step by step and continue to strive for excellence, and we are confident that
we will be able to stand as a large company that can continue to lead the hotel and tourism industry
in Myanmar.
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ရန်က်ုန်စသတောအပ်ခ န်ိုး (Main Board) တွင်စောရင်ိုးဝင်ဖခင်ိုး
အမတဟ်ုိုး(လ်)ဒင်ိုးအမ ောိုးနှင်သက်ဆ်ုင်သသောက်ုမဏ
ပ ီလမ
ီ တက်သည် ဖမန်မောန်ုင်င၏
ံ အဓက စီိုးပွောိုးသရိုးကဏ္ဍတစ်ခဖ်ု ြစ်သသော ခရီိုးသွောိုး
လ်ုပ်ငန်ိုးက်ု ပမ
်ု ်ု က ယ်ဖပနို့်သအောင်တိုး်ု ခ ွဲွဲ့လပ
်ု ်က်ုင်န်ုင်ရန် နှင် ဖပည်တွင်ိုး၊ ဖပည်ပရင်ိုးနှီိုးဖမြှ ပ်နသ
ှံ ူမ ောိုးက က်ုမပဏ၏
ီ အစ်ုရယ
ှ ယ
် ောမ ောိုး က်ု
ရန်က်ုနစ
် သတောအပ်ခ န်ိုး(Main Board) ၌လွတ်လပ်စွော အသရောင်ိုးအဝယ်ဖပ လ်ုပန
် ်ုင်သစရန် ရည်ရွယ၍
် စောရင်ိုးဝင် က်ုမဏ
ပ ီဖြစ်သဖမောက်သရိုး
အတွက် ၂၀၁၉ ခ်ုနှစ် သြသြော်ဝါရီလ မှစတင် အသကောင်
၂၀၂၀ခ်ုနှစ၊် ဒီဇင်ဘောလ၂၈ ရက်သနို့တွင်
သအောင်ဖမင်မွဲ့ှု မှတ်တ်ုင် တစ်ခ်ုစက
်ု ်

ည်သြော်သဆောင်ရွက်ခွဲပါသည်။

ရန်ကန
်ု ်စသတောအပ်ခ န်ိုး(Main Board) ၌စောရင်ိုးဝင် က်ုမဏ
ပ ီအဖြစ် ခွင်ဖပ မနို့် ရရှခွဲပပီိုး

ူန်ုင်ခပါသည်
ွဲ
။ ၂၀၂၁ခ်ုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၃ရက်သနို့တွင် ရန်က်ုနစ
် သတောအပ်ခ န်ိုး(Main Board)တွင်

အစ်ုရှယ်ယောမ ောိုး စတင် အသရောင်ိုးအဝယ် ဖပ လ်ုပန
် ်ုင်သည် သတတမသဖမောက်စောရင်ိုးဝင်က်ုမဏ
ပ ီအဖြစ်သရောက်ရှခွဲပပီိုး၊
Tourism Industry ၏ ပ

Hospitality and

မဆံ်ုိုးသသော စောရင်ိုးဝင်က်ုမပဏီ ဖြစ်လောခွဲပါသည်။

LISTED ON THE MAIN BOARD OF THE YANGON STOCK EXCHANGE
Amata Holding Public Company Limited aspire to expand the tourism industry which is one of the
main economic sectors in Myanmar and to attract the local and foreign investors. The company was
implemented to list on the Main Board of the Yangon Stock Exchange since February 2019 where all
investors have accessed easy to trade their shares.
The company was approved as a listed company on the Main Board of the Yangon Stock Exchange
(YSX) on the 28th December 2020.Therefore, the company reached a milestone, and its share trading
was started on the 3rd of the June 2021 at the Main Board of the Yangon Stock Exchange (YSX). The
company has become the first listed company in Hospitality and Tourism Industry and the seventh
listed company in Myanmar.
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ဆ်ုတံဆပ်နှင် ဂ်ုဏ်ဖပ ခ ိုးီ ဖမြှင်ဖခင်ိုး
“Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)” က်ု ၂၀၀၃ ခ်ုနှစ်တင
ွ ် ကျွနပ
််ု ်တ်ုို့ စတင်ြင
ွ လ
် ှစခ
် န် ကတည်ိုးက ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ အန ိုးယူအပန်ိုးသဖြ လ်ုပင
် န်ိုး မ ောိုး၊
ဟတ
်ု ယ်မ ောိုးနှင်

Spaမ ောိုးက်ု

TripAdvisor

အပါအဝင်

ကမ္ောအကကီိုးမောိုးဆံ်ုိုးသသော

ခရီိုးသောွ ိုးမ ောိုးဝက်ဘ်ဆ်ုက်နင
ှ ်

လ်ုပင
် န်ိုးနယ်ပယ်မှ ြတ်ရသ
ှု ူမ ောိုးနှင် ဝက်ဆက
်ု အ
် သံ်ုိုးဖပ သူမ ောိုးက ဖမန်မောအသကောင်ိုးဆံ်ုိုးမ ောိုး

စီိုးပွောသရိုးနှင်

တ
ွဲ ွင် ပါဝင်သည်ဟ်ုမွဲသပိုးသရွိုးခ ယ်

ခရီိုးသောွ ိုးနှင် ဧည်သည် ဝန်သဆောင်မှုသပိုးသညလ
် ်ုပ်ငန်ိုးမ ောိုး(hospitality services)နှင် ကျွန််ုပတ
် ၏
်ုို့ အမှတ်တံဆပ် အတွက်
သပါင်ိုးစံ်ုတင
ွ ် က ယ်က ယ်ဖပနို့်ဖပနို့် ရရှ

ောိုးသညအ
် ဖပင် အြ်ုိုး

က
်ု လ
် သ
ှ သော

ပ်ဆံ်ုိုးသနရောကလ
်ု ည်ိုးရရှ

ောိုးပါသည်။ ရရှ

ခရီိုးသွောိုးလောသရိုး
ောိုး ခွဲကကပါသည်။

ဆ်ုတံဆပ်မ ောိုးက်ု ကဏ္ဍ
ောိုးသသော ဆ်ုတံဆပ်မ ောိုးတွင်

ပါဝင်သည်မှော၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) နှင် "Amata Garden Resort

• Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) သည် “ASEAN Green Hotel

(Inle Lake)" တက
်ုို့ ရရှခွဲဖခင်ိုး။

Award” က်ုလက်ခံရရှခွဲပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်

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

• ခရီိုးသည် (၈၀)ခနို့် စီိုးနင်ိုးလက
်ု ပ
် ါရှသသော ငပလီကမ်ိုးသဖခတွင် သက ောက်ခ

ူိုးကသ
ွဲ ောလွန်သကောင်ိုးမွန်သသောဝန်သဆောင်မလ
ှု က်မတ
ှ ်၂၀၁၇"

ဆ်ုက်ု

ရပ်န ိုးလောသည် ပ

မဦိုးဆံ်ုိုးဇမ်ခသ
ံ သဘဘော “The World Residences at

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

Sea”

ဂ်ုဏ်

Amata တက
်ုို့ ရရှခွဲဖခင်ိုး။

အောိုး

ူိုးသဆောင်

ဧည်သည်သတော်

မ ောိုးအဖြစ်

ဝန်သဆောင်မှုသပိုးန်ုင်ခွဲဖခင်ိုး။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်

• "TripAdvisor" မှ ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော "Certificate of excellence 2018" "

• ဖမန်မောသရသကကောင်ိုးခရီိုး (Myanmar Voyages) မှ မမတ်ုို့ အ်ုပ်စ်ု/ အြွွဲွဲ့က်ု

ူိုးကသ
ွဲ ောလွန်သကောင်ိုးမွန်သသောဝန်သဆောင်မလ
ှု က်မတ
ှ ်၂၀၁၈"

ဆ်ုက်ု

"အသကောင်ိုးဆံ်ုိုး ဝန်သဆောင်မသ
ှု ပိုးအပ်န်ုငသ
် ူ" (Best Service Provider)

Amata Resort & Spa (Ngapali beach), Amata Garden Resort

အဖြစ် အသမှတ်ဖပ သပိုးခွဲဖခင်ိုး။

(Inle Lake) နှင် My Bagan Residence by Amata တက
်ုို့ ရရှခွဲဖခင်ိုး။
• " ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး ၏သရွိုးခ ယ်သူ "Traveller's Choice"အဖြစ် "

My

• န်ုငင
် ံတကောမှ လ်ုပင
် န်ိုးဆ်ုငရ
် ော ဦိုးသဆောင်သူမ ောိုး နှင် ၎င်ိုးတ၏
်ုို့
မသောိုး

Bagan

က

စ်ုဝင်မ ောိုး ဦိုးသရ ၃၀၀ ခနို့် ၃ ညတောမ လောသရောက်သန

အသမှတ်ဖပ သပိုးခွဲဖခင်ိုး။

င
်ု ်ကကစဉ် YPO

Residence

by

Amata

က်ု

"TripAdvisor"

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

ောပဏောဖပ မှုက်ု ရရှခွဲဖခင်ိုး။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်

• "TripAdvisor" မှ ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော "Certificate of excellence 2019" "
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်

ူိုးကသ
ွဲ ောလွန်သကောင်ိုးမွန်သသောဝန်သဆောင်မလ
ှု က်မတ
ှ ်၂၀၁၉"

ဆ်ုက်ု

• ၂၀၁၄တွင် "ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး၏သရွိုးခ ယ်သူ" "Traveler's Choice" အဖြစ် "

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach), Amata Garden Resort

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)" က်ု " Trip Advisor" က

(Inle Lake), Amata Garden Resort (Bagan) နှင် My Bagan

အသမှတ်ဖပ သပိုးခွဲဖခင်ိုး

Residence by Amata တက
်ုို့ ရရှခွဲဖခင်ိုး။

• "Oriental Ballooning" က်ု ပ်ုဂံနှင်မနတသလိုးသဒသတွင် လ်ုပ်သဆောင် စရော

• YSX Expo 2019 အောိုး Gold Sponsored အဖြစ်

နံပါတ်တစ် အဖြစ် "TripAdvisor" မှ မွဲသပိုး သရွိုးခ ယ်ခွဲဖခင်ိုး။

ရွက်ခွဲဖခင်ိုး

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်

•

"Certificate

of

excellence"

"

ူိုးကသ
ွဲ ောလွန်သကောင်ိုးမွန်သသော

ဝန်သဆောင်မလ
ှု က်မှတ်" ဆ်ုက်ု ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၅

•

"TripAdvisor"

မှ

ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော

ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး

ပူိုးသပါင်ိုးသဆောင်

၏သရွိုးခ ယ်သူ

ငါိုးကကမ်တ်ုငတ
် ်ုင်

"Traveller's Choice 2020" ဆ်ုက်ု Amata Resort & Spa (Ngapali

ခ ိုးီ ဖမြှငခ
် ံ

ောိုးရဖခင်ိုးသကကောင် " TripAdvisor " မှ "Hall of Fame" ဆ်ုက်ု

Beach), Amata Garden Resort (Inle Lake), Amata Garden

ခ ိုးီ ဖမြှင် ခံ

ောိုးရဖခင်ိုး။

Resort

(Bagan)

နှင်

My

Bagan

Residence

by

Amata

တက
်ုို့ ရရှခွဲဖခင်ိုး။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်
• "ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး၏သရွိုးခ ယ်သူ" "Traveller's Choice"အဖြစ် " "Amata

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်

Resort & Spa (Ngapali Beach)" က်ု

•

"TripAdvisor" က အသမှတ်

"TripAdvisor"

မှ

ခ ိုးီ ဖမြှင်သသော

ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး

၏သရွိုးခ ယ်သူ

ဖပ သပိုးခွဲဖခင်ိုး။

"Traveller's Choice 2021" ဆ်ုက်ု Amata Resort & Spa (Ngapali

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

Beach), Amata Garden Resort (Inle Lake) နှင် Amata Garden

"

Resort (Bagan) တက
်ုို့ ရရှခွဲဖခင်ိုး။

ူိုးကသ
ွဲ ောလွန်သကောင်ိုးမွန်သသောဝန်သဆောင်မှုလက်မှတ၂် ၀၁၆“ ဆ်ုက်ု
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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) received the
“ASEAN Green Hotel Award” by Myanmar
Hotelier Association

2010
• Amata Resort (Ngapali Beach) served as guests
of honour to “The World ResidenSea”, the first
anchored residence cruise liner to Ngapali
Beach with over 80 passengers
2011
• The Group was recognized as the “Best Service
Provider” by Myanmar Voyages
• Amata Resort (Ngapali Beach) received
compliments from the Young President
Organization for the 3 nights in which over 300
young international business presidents and
their family members was staying at Amata
Resort
2014
• Amata Resort (Ngapali Beach) was recognised
as the “Travellers’ Choice” in 2014 by TripAdvisor
• Oriental Ballooning was voted as the No.1
activity in Mandalay and Bagan by TripAdvisor
2015
• Amata Resort was awarded “Hall of Fame”
because
Five Time (2011~2015) Winners of
“Certificate of excellence” by TripAdvisor
2016
• Amata Resort (Ngapali Beach) was recognized
as the “Travellers’ Choice” in 2016 by TripAdvisor

• Amata Resort (Ngapali Beach) and Amata
Garden Resort (Inle Lake) were the winners of
the Certificate of Excellence 2016 by TripAdvisor
2017
• My Bagan Residence by Amata and Amata
Garden Resort, Inle Lake were the winners of the
Certificate of Excellence 2017 by TripAdvisor.
2018
• Amata Resort & Spa, Ngapali Beach, My Bagan
Residence by Amata and Amata Garden Resort,
Inle Lake were the winners of the Certificate of
Excellence 2018 by TripAdvisor
• My Bagan Residence by Amata was recognized
as the “Travellers’ Choice” in 2018 by TripAdvisor
2019
• Amata Resort & Spa, Ngapali, Amata Garden
Resort, Inle Lake, Amata Garden Resort, Bagan
and My Bagan Residence by Amata were the
winners of the Certificate of Excellence 2019 by
TripAdvisor
• Participate YSX Expo 2019 as gold sponsored
2020
• Amata Resort & Spa, Ngapali, Amata Garden
Resort, Inle Lake, Amata Garden Resort, Bagan
and My Bagan Residence by Amata were the
winners of the Travelers' Choice 2020 by
TripAdvisor
2021
• Amata Resort & Spa, Ngapali, Amata Garden
Resort, Inle Lake and Amata Garden Resort,
Bagan were the winners of the Travelers' Choice
2021 by TripAdvisor

ANNUAL REPORT 2020/21
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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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17

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 12 years of experience in the financial services sector,
covering both debt and equity capital markets and corporate advisory as
well as PE/VC investment management.

▪ She is currently the acting CEO of Mother Finance Co., Ltd. the first digital
lending mobile application platform in Myanmar, serving over 300,000
customers. She is also serving on the boards of several startups and a
microfinance institution as independent director.
▪ Her previous work experience included: Deputy Managing Director at KBZ
Group; Director at KBZSC Securities (Myanmar); Director as Dymon Asia
Capital, a Temasek Holdings backed SEA-focused private equity fund; Deal
Structuring and Portfolio Manager of LNG assets at Shell Eastern Petroleym;
and Engagement Manager at AT Kearney in Singapore. She started her
career at Standard Chartered Bank's M&A and corporate finance team
where she completed initial public offerings, follow-on fundraisings and
M&A transactions valued in excess of USD 7 billion.
▪ She received her undergraduate and graduate education at University of
Oxford (UK), Massachusetts Institution of Technology (USA)and Lee Kuan
Yew School of Public Policy (Singapore).
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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 Resort & Spa, Andaman
(To be opened in 2022)
Awinka Pindaya (To be opened in 2022)

Amata Garden Resort
(Bagan)

Awinka Ngapali (To be opened in 2023)
Awinka Pyin Oo Lwin (To be opened in 2023)
Awinka Loikaw (To be opened in 2024)

My Bagan Residence by
Amata

My Hpa-An Residence by
Amata

21
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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, Ngapali Beach,
Hpa-An, Pindaya

22
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Amata Resort & Spa, Ngapali Beach
The Experience of a lifetime…

Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) သည် အက ယ်အဝန်ိုး ၆.၃၄ ဧက ရှသသော သဖမကွက် အမှတ် ၂၀၇ ဖမဖပင်သက ိုးရွော၊ သံတွွဲ ပမ ွဲ့နယ်၊ရခ်ုငဖ် ပည်နယ်
တွင်တည် ရှပါသည်။ ဖမန်မောနင
်ု င
် ံ၏ အကကီိုးမောိုး ဆံ်ုိုး ကမ်ိုးသဖခ မ ောိုး

ွဲမှ တစ်ခ်ု ဖြစ်သည် အဖပင် အသရှွဲ့သတောင်အောရှ သဒသတွင်ိုး တွင် ဒ်ုတယ အကကီိုးမောိုးဆံ်ုိုး

ဖြစ်သသော ငပလီ ကမ်ိုးသဖခ၏ ကမ်ိုးစပ် တစ်သလ ောက်တင
ွ ်တည် ရှသနသသော အမတငပလီ အပန်ိုးသဖြ ဟတ
်ု ယ် သည် လက်ရှ ငပလီ ကမ်ိုးသဖခရှ အပန်ိုးသဖြဟ်ုတယ် မ ောိုး
အနက် အကကီိုးမောိုးဆံ်ုိုး ဖြစ်သည်။ လ်ုပင
် န်ိုးကစစအတွက် ဖြစ်သစ၊အပန်ိုးသဖြအန ိုးယူရန်ဖြစ်သစ လောသရောက် လည် ပတ်ကကသသော ခရီိုးသွောိုးမ ောိုး အတွက်
ဝန်သဆောင်မှုသပိုးရန် အတွက် ရည်ရယ
ွ ်ကော သစ်ပင်မ ောိုးဖြင် စမ်ိုးလန်ိုးသနသသော သဖမဧက မ ောိုးစွောနှင်အတူ အောရှတက
်ု ၏
် ရ်ုိုးရောအသငွွဲ့အသက် အဖပင်အဆင်မ ောိုး ဖြင်
တည် ပငမ်သသော အလှတရောိုး က်ု ရရှသစရန် ပံ်ုစံဖပ လ်ုပ်
သဆောက်

ောိုး ဖခင်ိုး ဖြစ်ပါသည်။ဧညသ
် ည်မ ောိုးအသနဖြင် ကျွန်ိုး၊ ဝါိုး၊ ကကမ် နှင် အ

ပ်သောိုးမ ောိုးဖြင် အခန်ိုးြွွဲွဲ့ တည်

ောိုးသသော ဘန်ဂလမ
်ု ောိုးတင
ွ ် တည်ိုးခ်ုနင
်ု ် ပါသည်။ အခန်ိုးအမ ိုးအစောိုးမ ောိုးပင်လယ်ဖပင်ရှုွဲ့ခင်ိုးဘက်သ်ုို့မ က်နှ မူကော သတော်ဝင်ဆန်ဆန် အခန်ိုးြွွဲွဲ့ဖပင်ဆင်

သသော အဆငဖ် မင် ဇမ်ခံ အခန်ိုးမ ောိုးအဖပင်ကမ်ိုးသဖခ ဘန်ဂလ်ုပံ်ုစံ နှစ် ပ်အသဆောက်အဦိုး ဖြင် အခန်ိုးြွွဲွဲ့တည် သဆောက်
ောိုးသသော အဆင်ဖမင်အခန်ိုးမ ောိုးနှင်ဇမ်ခံအခန်ိုးမ ောိုးအ
တစ်ညတောတည်ိုးခခ
်ု နှုန်ိုး
သအောက်တဘ
်ု ော မှဧပပီလ အ

ောိုးသသော ပရသဘောဂအဖပည်

ောိုး

ညသ
် ွင်ိုး

ပါဝင် ပါသည်။

ောိုး မ ောိုးအသနဖြင် သမလမှ စက်တင်ဘောလ အတွင်ိုးဧည် ပါိုးသသော ရောသီ တွင် ၆၀,၀၀၀က ပ် မှ ၇၀,၀၀၀က ပ် အ
ဧည် သည် အဝင် အမ ောိုး ဆံ်ုိုး ကော လ မ ောိုး တွင် တစ်ညလ င် ၈၀,၀၀၀က ပ် မှ ၁၈၀,၀၀၀က ပ် အ

လည်ိုးသကောင်ိုး၊

လည်ိုးသကောင်ိုးရှပါသည်။

သက်သတောင် သက်သောဖြစ်သစ သသော ပတ်ဝန်ိုးက င် အဖပင်အဆင် မ ောိုး နှင် ဖမန်မောရ်ုိုးရော အစောိုးအစော မ ောိုး က်ုသံ်ုိုးသဆောင်ခံစောိုးနင
်ု ်သသော ဒွောရောဝတီစောိုးသသောက်ဆင
်ု ် နှင်

ကစစပနဒီ စောိုးသသောက်ခန်ိုးမမ ောိုး က ဧည် သည် မ ောိုး၏ အစောိုးအ သသောက်ပင
်ု ်ိုးဆ်ုငရ
် ော လ်ု အပ်ခ က် မ ောိုး က်ု သကောင်ိုးစွော ဖြည်ဆည်ိုးသပိုး လ က်ရှပါသည်။
ဧည်သည်မ ောိုး ၏ က န်ိုးမောသရိုးဝန်သဆောင်မှု မ ောိုးနှင် စပ်လ ဉ်ိုးပပီ
အနှပ်နည်ိုးစနစ်မ ောိုး နှင် က်ု

က န်ိုးမောသရိုးဝန်သဆောင်မှု ခန်ိုးမအတွင်ိုး ရှ သီိုးသနို့် အခန်ိုး မ ောိုးစွောတွင် မ ောိုးဖပောိုးလှစောွ သသော

ံ်ုိုး မ ောိုးအဖပင် ရ်ုိုးရော နှင် နင
်ု ်ငတ
ံ ကော အနှပ် နည်ိုးပညော ပံ်ုစံမ ောိုး ဖြင်

အပန်ိုးသဖြဟတ
်ု ယ်တင
ွ ် ဧည်သည်မ ောိုးတည်ိုးခ်ုသန

အနှပ်ပ်ုင်ိုးဆ်ုင်ရော ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုးက်ု သပိုးအပ်လ က်ရှပါသည်။

်ုငစ
် ဉ် တစ်သလ ောက် အတွင်ိုး သအိုးခ မ်ိုး ပငမ်သညောင်ိုးသောယောစွော သန

ကမ်ိုးသဖခ မ က်နှ စော မှော ငပလီကမ်ိုးသဖခ ၏ သတောင်ဘက်ကမ်ိုးရ်ုိုးတန်ိုးတစ်သလ ောက် သ်ုို့ သွယ်တန်ိုးတည် ရှသနပပီိုး
သွဲသသောင်ဖပင် မ ောိုးဖြင်ကကွယ်၀ လှသသော သနရောလည်ိုးဖြစ်ပါသည်။

်ုငသ
် ွောိုး န်ုင်ကက မည်ဖြစ် ပါသည်။ အဓက
ကကည်လင်သသော သရဖပင် နှင် ဖြ လွသသော
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Amata Resort (Ngapali Beach) is located at Plot No. 207, Mya Pyin Village, Thandwe Township, Rakhine State, Myanmar
and covers an area of 6.34 acres. Stretching along the shoreline of Ngapali Beach, one of Myanmar’s premier beaches and
the second largest beach in South-East Asia, Amata Resort (Ngapali Beach) is currently one of the biggest resorts at
Ngapali Beach. With its acres of tropical greenland, Amata Resort (Ngapali Beach) is designed to capture the languid
beauty of a traditional Asian 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 60,000Ks to 70,000Ks during the low season from May to
September and from 80,000Ks to 180,000Ks 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 are also provided to guests in a spa building with
private rooms providing a wide range of treatments and therapies and massage techniques in both traditional specialized

international styles. A sense of calm and well-being endures throughout the guests’ stay at the resort.
Ngapali Beach is the most prominent tourist destination in the township. Prime beachfront is located towards the
south side of the stretch of Ngapali Beach, which is endowed with white sandy beaches and clear water.
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Amata Garden Resort, Inle Lake
Where Peace & Tranquility Begins…

Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်)သည် ဖမန်မောနင
်ု ်ငံ ၊ ရှမ်ိုးဖပည်နယ် ၊ သညောင်သရွှပမ ွဲ့နယ် ၊အင်ကကင်ိုးကန
်ု ်ိုးသက ိုးရွော တွင် တည် ရှပပီိုးဧရယော စ်ုစသ
်ု ပါင်ိုးမှော
၁၇.၄၈ ဧကက ယ်ဝန်ိုးပါသည်။ Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) အသန ဖြင်အခန်ိုးသပါင်ိုး၁၈၉ခန်ိုးရှပပီိုး အင်ိုးသလိုးကန် တဝ်ုက် ရရှန်ုင်သသော ဟ်ုတယ်
အခန်ိုးအောိုးလံ်ုိုး၏ သ ိုးကက
ွ ် သဝစ်ု ၅.၈ ရော ခ်ုင် နှုန်ိုး က်ု ရရှ

ောိုး ပါသည်။ ဧည် သည် မ ောိုး အသန ဖြင် Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်)က်ု သညောင်သရွှရှ

စက်သလှဆပ်မှ မနစ် ၅၀ ခနို့် စက်သလှ စီိုးလောလ င်သရောက်ရှ နင
်ု ်ပါသည်။ ဟွဲဟ်ုိုးသလဆပ် မှ သညောင်သရွှ စက်သလှဆပ် သ်ုို့ ကောိုး ဖြင် လော လ င် မနစ် ၅၀ ခနို့သ
် ော
သမောင်ိုးရန် လ်ု အပ်ပါသည်။
Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) မှော အ

ပ် ၃

ပ် ဖြင် တစ်ခ်ု တည်ိုးသသော အ

အခန်ိုးသပါင်ိုး ၆၀၊ အဆင် ဖမင် Deluxe အခန်ိုးကကီိုး နှစ် ခန်ိုး ၊ အ
ပ်မတ
ံ ည်သဆောက်

ပ် ဖမင် ဟ်ု တယ် ဖြစ်ပပီိုး အဆင် ဖမင် ဖပင် ဆင်

ောိုးသသော Deluxe

ူိုးဇမ်ခံအခန်ိုးကကီိုး ၂၀ ဖြစ်သသော အမတ Villa မ ောိုးလည်ိုးရပပီ
ှ ိုး ၂၀၁၈ခ်ုနှစ်တွင်

ောိုးသသော Royal Deluxe အခန်ိုးသပါင်ိုး ၉၃၊ Superior အခန်ိုးသပါင်ိုး ၁၄ခန်ိုး တ်ုို့ အဖပင် စောိုးသသောက်ခန်ိုးမမ ောိုး၊ ဘောိုး၊ သရကူိုးကန်

နှစ်ခ်ုနှငတ
် လ
ွွဲ က် ဘောိုး အဖပင်၊ အသကကောဖပင် အနှပ်စင်တောမ ောိုး လည်ိုးရှပါသည်။ တည်ိုးခ်ု သဆောင် မ ောိုး တွငလ
် ည်ိုး သီိုးသနို့် ဝရံတောမ ောိုး၊ သလသအိုးသပိုး စက် တစ်ခ်ု စီ ၊
အလ်ုပ်စောိုးပွွဲ ၊ သကော်ြီ လက်ြက်ရည် ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး၊ ပဂ ဟ်တ်ု တီဗီ၊ ဘောိုးအသသိုး စောိုး၊ အခန်ိုးတင
ွ ်ိုး အောမခံသသတတော၊ အခန်ိုးသနို့်ရင
ှ ်ိုး သရိုးဝန်သဆောင်မှု ၊
သရပူသရသအိုး၊ သရခ ိုးခန်ိုးနှင် ညသနခင်ိုးအပ်ရောဖပင်သပိုးဖခင်ိုး ဝန်သဆောင် မှု မ ောိုး ပါ ပါဝင်ပါသည်။

တည်ိုးခ်ုခအသနဖြင်သမလမှ စက်တင်ဘောလအ
သအောက်တ်ုဘောမှ ဧပပီလအ

ခရီိုးသည် အဝင်ပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ညတောတည်ိုးခ်ုခ ၅၀,၀၀၀က ပ် မှ ၆၀,၀၀၀က ပ် အ

ခရီိုးသွောိုးနှုန်ိုး အဖမင်ဆံ်ုိုး အခ န်တွင် တစ်ညတောတည်ိုးခ်ုခ အသနဖြင် ၆၀,၀၀၀က ပ် မှ ၇၀,၀၀၀က ပ် အ

သတ်မှတ်

ရှပပီိုး၊

ောိုးရှပါသည်။
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Amata Garden Resort (Inle Lake) is located at Inn Gyin Gone Village, Inle Lake, Nyaung Shwe Township, Shan State,
Myanmar and covers an area of 17.48 acres. Amata Garden Resort (Inle Lake) accounts for about 5.8% market share of all
available hotel rooms located at Inle Lake in 2017. Guests can also get to Amata Garden Resort (Inle Lake) via a 50 minutes
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 service, bathroom with hot &
cold shower, and nightly turndown service. The price per night ranges from 50,000Ks to 60,000Ks during the low season
from May to September and from 60,000Ks to 70,000Ks during the peak season from October to April.
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Amata Garden Resort, Bagan
Experience a memorable stay

သညောင်ဦိုးသလဆပ်မှ ၉.၇ ကီလ်ုမတောအကွောတွင် တည် ရှပပီိုး လှပစွော မွမ်ိုးမံဖပင်ဆင်

ောိုးသသော သဖမ ၅.၉ ဧက အက ယ်ရှ ဥယ ောဉ်မ ောိုး ၏ အလယ်တွင် တည်ရသန
ှ

သသော Amata Garden Resort ဟတ
်ု ယ် မှော ဖမန်မောနင
်ု င
် ံ အန ိုးယရ
ူ န်ဆွွဲသဆောင်မှု အသကောင်ိုးဆံ်ုိုးဖြစ်သသော အရောမ ောိုး
ပ်ု

မ
ွဲ ှတစ်ခ်ုဖြစ်သသော

်ုိုးသစတီ မ ောိုး သ်ုို့ လွယလ
် င်တကူသွောိုးလောနင
်ု ်သည်သနရောတစ်ခ်ု ဖြစ်ပပီိုး အပန်ိုးသဖြ ဟ်ု တယ်အတွင်ိုးတင
ွ ် ခမ်ိုးန ိုးစွော ပံ်ုစံ

င်ရှောိုးလသ
ှ သော ပ်ုဂဘ
ံ ်ုရောိုး

်ုတ် တည်သဆောက်

ောိုးသသော အဆင်ဖမင်

ဇမ်ခတ
ံ ည်ိုးခ်ုအပ်ခန်ိုး ၁၂၂ခန်ိုးရှပပီိုး သရှိုးသဟောင်ိုးနယ် သဖမမှ သခတ်မီကမ္ော တစ်ခ၏
်ု သောယော ပငမ်သညောင်ိုးမှုမ ိုးက်ု အောမခံသပိုး န်ုင်သည် ပပီိုးဖပည်စံ်ုသသော ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုးက်ု
သပိုးအပ်လ က်ရှပါသည်။ ဟတ
်ု ယ်၏သဖမညီ

ပ်နင
ှ ်အ

ပ်ဖမင်အလောမ ောိုး တွင် တည် ရှသနသသော သီိုးသနို့်ဆတ်ပငမ်သသောအဆင်ဖမင် ဇမ်ခတ
ံ ည်ိုးခသ
်ု ဆောင်မ ောိုးတွင် ဖပင်ပ

ဥယ ောဉ် ရှုခင်ိုး က်ုကကည်ရှုခံစောိုးန်ုင်သသော ဝရံတောမ ောိုး လည်ိုး ပါဝင်ပါ သည်။
Nibbana Spa မှ လည်ိုး ဖမန်မော ရ်ုိုးရော အနှပ် နည်ိုးပညော မ ောိုး အဖပင် ဆန်ိုးဖပောိုးသခတ်မီသသော ကျွမ်ိုးက င်မှုမ ောိုး ဖြင် က န်ိုးမောသရိုး ဆ်ုင်ရော အနင်ိုးအနှပ်မ ောိုး နှင်
ခနဓ လံ်ုိုးဖပည် က်ု

ံ်ုိုးမ ောိုး စွော က်ုဝန်သဆောင်မှု သပိုးလ က်ရှပါသည်။ ဖမန်မောရ်ုိုးရော အမ်ခ က်အရသောမှအစ သရှွဲ့သတောင်အောရှ

ဝန်သဆောင်မှုအဖပည် သပိုး

နှင် အောရှတ်ုက၏
်
အရသောမ ောိုး က်ု

ောိုးသသော စောိုးသသောက်ဆ်ုင်မ ောိုး တွင်တစ်သနို့လံ်ုိုး ရရှန်ုင်ပါသည်။ ဝန်ိုးက င်တစ်ခွင် ၌ တစ်သနို့တော လံ်ုိုး လှည် လှည် ကကည် ရှုွဲ့ ပပီိုး သန က်

အပန်ိုးသဖြ အန ိုးယူနင
်ု ်ရန်အတွက်သရကူိုးကန် သဘိုးရခံ
ှ ်ုတန်ိုးကသလိုးမ ောိုး၌ အဆော သဖပစောိုးသသောက်စရောမ ောိုး၊ ရ်ုိုးရှင်ိုးသသော်လည်ိုး အရသော ရှလှသသော စောိုးသသောက်ြွယရ
် ော
မ ောိုး ၊ ဝ်ုင်အမ ိုးမ ိုး၊ ယမကောအမ ိုးမ ိုး၊ သကောက် သတိုးမ ောိုးစွော နှင် အဖခောိုး အသြ ော် ယမကောမ ိုးစံ်ု က်ု လည်ိုး သံ်ုိုးသဆောင် ခံစောိုးနင
်ု ်ပါသည်။ တည်ိုးခ်ု ခအသန ဖြင် သမလမှ
စက်တင်ဘော လအ

ခရီိုးသည် အဝင်ပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ်ု ခ ၅၀,၀၀၀က ပ် မှ ၆၀,၀၀၀က ပ် အ

ခရီိုးသွောိုး နှုန်ိုး အဖမင် ဆံ်ုိုး အခ န်တွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ်ု ခ ၆၀,၀၀၀က ပ် မှ ၇၀,၀၀၀က ပ် အ

သတ်မှတ်

ောိုး ရှပါသည်။

ရှပပီိုး၊ သအောက်တ်ုဘောမှ ဧပပီ လအ
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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 al-fresco 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 50,000Ks to 60,000Ks during the low season from May to September and from 60,000Ks
to 70,000Ks 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 မနတသလိုးတင
်ု ်ိုးသဒသကကီိုး ၊ သညောင်ဦိုးပမ ွဲ့နယ်၊ သီရပစစယော သက ိုးရောွ ယဉ်မင်ိုးပ်ုက် (အသန က်ရပ်)၊ အမှတ် ၂၅၊ သဖမကွက်
အမှတ် ၁ တွင်တည် ရှပပီိုး သဖမဧရယော အက ယ် ဝ.၉၁၈ ဧက ရှပါသည်။ စောိုးသသောက်ဆ်ုင် နှင် Spa မ ောိုး အတွက် တစ်သနရောတည်ိုးတင
ွ ် ဝန်သဆောင်မှုသပိုးအပ်ရန်
ူသ

ောင်

ောိုး ပပီိုး ဖြစ်သသော Amata Boutique House Bagan နှင် အတူ ပူိုးတွွဲ တည် သ

ောင်

ောိုး ဖခင်ိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဥယောဉ် ခခံ

ပံ်ုစံ ဟတ
်ု ယ် အဖပင် အဆင် ဖြင် အခန်ိုးသပါင်ိုး၃၂ ခန်ိုးပါဝင်ပါသည်။ အခန်ိုးငှောိုးရမ်ိုးခအသန ဖြင် သမလမှ စက်တင်ဘော လအ
တစ်ည တော တည်ိုးခ်ုခ မ ောိုး က်ု အဆင် ဖမင် အခန်ိုး၊ ဇမ်ခံ အခန်ိုးနှင် အ
အ

ခရီိုးသည် အဝင်ပါိုးသသော ကောလတွင်

ူိုး အခန်ိုးမ ောိုး အလ်ုက် ၄၀,၀၀၀က ပ် မှ ၅၀,၀၀၀က ပ် အ

ခရီိုးသွောိုး ဝင်သရောက်မှုနှုန်ိုး အဖမင် ဆံ်ုိုး အခ န်တွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ်ု ခ အသနဖြင် ၅၀,၀၀၀က ပ် မှ ၆၅,၀၀၀က ပ် အ

ွဲတင
ွ ် က်ုယ် ပ်ုင် သီိုးသနို့်အမ် မ ောိုး
ရှပပီိုး၊ သအောက်တဘ
်ု ောမှ ဧပပီ လ

သတ်မှတ်

ောိုး ရှပါသည်။

Amata Boutique House ရှ ဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး မှောစောိုးသသောက်ြယ
ွ ်ရော မ ောိုး က်ု ဧရောဝတီ စောိုးသသောက်ဆင
်ု ် နှင် “The Roasted Bean” စောိုးသတော်ဆက်၌
လည်ိုးသကောင်ိုး၊သသောက်စရောမ ောိုးနှင် သကောက်သတိုးလ် အမ ိုးမ ိုးအတွက် “The City Bar” ၌လည်ိုးသကောင်ိုး၊ နှပ်ဖခင်ိုးနင
ှ ် အန ိုးယူဖခင်ိုးမ ောိုးအတွက် “Nibbana Spa”
၌လည်ိုးသကောင်ိုး၊

သ ိုးဝယ်ဖခင်ိုးနင
ှ ်

အမှတတ
် ရလက်သဆောင်ပစစည်ိုး

အသရောင်ိုးဆ်ုင်မ ောိုး

အတွက်

“My

Bagan”

သပိုးအပ်လ က်ရှပါသည်။“ဧရောဝတီ” စောိုးသတော်ဆက်သလ
်ုို့ ောသရောက်ကက သသောဧည်သည်မ ောိုး အသန ဖြင် ဥသရောပ ၊ တရ်ုတ၊်

၌

လည်ိုးသကောင်ိုး

ဝန်သဆောင်မှု

င
်ု ်ိုးနှင် ဖမန်မော ဟင်ိုးလ ော မ ောိုး က်ု သရွိုးခ ယ်

သံ်ုိုးသဆောင်နင
်ု ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ညသနခင်ိုး မ ောိုးတင
ွ ်ဧည်သည်မ ောိုး အသန ဖြင် ညသန စောသံ်ုိုးသဆောင်သန စဉ်အတွင်ိုး စင်ဖမင် သပေါ်တွင်ညစဉ် က ဖပသြ ော် သဖြသသော

ယဉ်သက ိုးမှုအစီအစဉ်မ ောိုး က်ု တွွဲြက် ခံစောိုးန်ုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆ်ု ပါ သြ ော် သဖြမှုတွင် မှန် စီသရွှခ တစ်လက်လက် သတောက် ပသနသသော ဖမန်မော ရ်ုိုးရော ပတ်ဝ်ုင်ိုး၊
ဆ်ုင်ိုးဝ်ုင်မ ောိုး က်ု ဂီတ န်ုတ်စ် မ ောိုး မပါဘွဲအလွတ် တီိုးခတ် ဖခင်ိုး မ ောိုး၊ က က်သသရရှလှသသော ပ်ုဂံသခတ် ရ်ုိုးရော အက မ ောိုး နှင် အသရောင် အသသွိုးစလ
ံ်ု င် လှသသော ရ်ုပ်သသိုး
အန်ုပညော သြ ော် သဖြမှုမ ောိုး ပါဝင် ပါမည်။ ‘Nibbana Spa’ အသနဖြငလ
် ည်ိုး တ်ုင်ိုးရင်ိုးသဆိုးနှင် သစ်သီိုး သစ်ြ်ုမ ောိုး၊ဓောတ်ုပစစည်ိုးမပါဝင်သသော အသမိုးနသ
ံို့ ောဆီဖြင်
သ်ုတ်လမ်ိုး နှပ်နယ်ဖခင်ိုးမ ောိုးအဖပင် ကကည်လင်သင်ိုးဖပနို့်သသော မ က်နှ အသောိုးအသရ က်ု

ံ်ုိုး မ ောိုး အ

မ ောိုးဖပောိုးလှသသော ဝန်သဆောင်မှု မ ောိုးက်ုသပိုးအပ်လ က် ရှပါသည်။
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“My Bagan Residence” by Amata is located at No. 25, Block No.1, Yinminpaik (West), Thiripyitsayar Village, Nyaung U
Township, Mandalay Division and covers an area of 0.918 acres. “My Bagan Residence” by Amata was established together
with “Amata Boutique House, Bagan” which is a one-stop establishment in Bagan providing dining and spa services. “My
Bagan Residence” by Amata is a 32 room hotel set in a garden compound with the ambience of a private home. The price
per night ranges from 40,000Ks to 50,000Ks during the low season from May to September and from 50,000Ks to
65,000Ks during the peak season from October to April with room types ranging from Residence Superior, Residence

Deluxe to Residence Premium.
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,

Chinese, Thai and Myanmar. In the evenings, guests would also be able to enjoy a dining experience in the garden
coupled with our nightly cultural shows staged in front of rows of ancient spot-lit Bagan temples. The show includes the
art of colourful marionettes, the graceful Bagan-era dances and the traditional Burmese orchestra playing Myanmar
music without notes on gilded instruments. “Nibbana Spa” is a spa providing a range of services including traditional
herbal and fruit rubs, organically scented oil massages, and aromatic facial treatments.
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My Hpa-An Residence by Amata
Hpa-an // wander often, wonder always

ဘောိုးအံပမ ွဲ့သည် သဘောဝတရောိုးက်ု ဖမတ်န်ုိုးသမ
ူ ောိုးအတွက် သဘောဝဥမင် လှုဏ်ဂမ
ူ ောိုး၊
မ ောိုးအသနဖြငလ
် ည်ိုး

သရတံခွန်မ ောိုး၊

သတောသတောင်မ ောိုးဖြင်

သောယောလှပပပီိုး Activities

Trekking သလ ောက်ဖခင်ိုးမ ောိုး နှင် သတောင်တက်ဖခင်ိုး တက
်ုို့ ်ုဖပ လ်ုပန
် င
်ု ်ဖခင်ိုးစသည်မ ောိုးနင
ှ ်အတူ ပတ်ရက်မ ောိုး တွင် ပမ ွဲ့ဖပပတ်ဝန်ိုးက င်မှ

ခဏတောအပန်ိုးသဖြရန် အသကောင်ိုးဆံ်ုိုးသနရော ဖြစ်သည်။ My Hpa-An Residence သည်လည်ိုး ြောိုးစည်သဖမရှ ဇွွဲကပင် သတောင်သဖခတွင် စမ်ိုးလန်ိုး သသော
သရော်ဘောသတောအ်ုပသ
် လိုးအတွင်ိုး ၌ တည်ရှကော အန ိုးယူ အပန်ိုးသဖြ န်ုင်ရန် ဘန်ဂလ်ု အလံ်ုိုး ၂၀ဖြင်ြွွဲွဲ့စည်ိုး
အပန်ိုးသဖြစခန်ိုး၏

ဘန်ဂလ်ုတင
်ု ်ိုးတွငက
် ်ုယ်ပင
်ု လ
် သောသဆောင်မ ောိုးရှပပီိုး

ဇွွဲကပင်သတောင်နင
ှ ်

ောိုးဖခင်ိုးဖြစ်ပါသည်။

သဘောဝပတ်ဝန်ိုးက င်ကခ
်ု စ်ဖမတ်န်ုိုးသူမ ောိုးအတွက်

ပတ်ဝန်ိုးက င်ရှ

သစ်သတောမ ောိုး နှင် သူမတူန်ုင်သည်ရခ
ှု င်ိုးမ ောိုးက်ုကကညရ
် ှု ခံစောိုး န်ုင်မှောပွဲဖြစ်ပါတယ်။
အခန်ိုး အတွင်ိုးပ်ုင်ိုးတင
ွ သ
် စ်သောိုး ဖြင်တည်သဆောက်အလှဆင်

ောိုးသည် အတွက် သဘောဝနှင် နီိုးစပ်သသော ခံစောိုးမက
ှု ်ု သကောင်ိုးစွောရရှနင
်ု ်သည် ဘန်ဂလ်ု လံ်ုိုးခ င်ိုးမ ောိုး

ဖြစ်သည်အတွက် Privacy ရှစွောတည်ိုးခ်ုန်ုင်မှော ဖြစ်ပပီိုး အြ်ုိုးတန် အောိုးလပ်ရက်မ ောိုးက်ုသကောင်ိုးစွောအန ိုးယူနင
်ု ်မှော ဖြစ်ပါ တယ်။
My Hpa-An Residence by Amata တွင်အောရှ၊ တရ်ုတ်၊

သကောင်ိုးပပီိုး အရသောရရှသစရန်အတွက် ဖပင်ဆင် သပိုး

င
်ု ်ိုးနှင် ဖမန်မော အစရှသသောအောရှအစောိုးအစောမ ောိုးက်ု အသတွွဲ့အကကံ ရှ စောိုးြ်ုမှ ိုး မ ောိုးက နှစ်သက်ြယ
ွ ်

ောိုးပပီိုး ကရင်ရ်ုိုးရောစောိုးစရောမ ောိုးက်ုလည်ိုး သံ်ုိုးသဆောင်န်ုင်မှော ဖြစ်ပါ တယ်။

၂၀၂၁ခ်ုနှစ်တွင် သရကူိုးကန်က်ုအသစ်တည်သဆောက်ဝန်သဆောင်မှုွဲ့သပိုးလ က် ရှပပီိုး၊ ဖမင်ိုးအလှစီိုးဖခင်ိုးနှင် ဖမင်ိုးငှောိုး၍အလှဓါတ်ပရ
ံ်ု ်ုကက
် ိုးူ ဖခင်ိုး ဝန်သဆောင် မှုွဲ့မ ောိုးက်ုပါ
တ်ုိုးခ ွဲွဲ့ဝန်သဆောင်မွဲ့ှု သပိုးလ က်ရှပါသည်။

အ
်ုို့ ဖပင် ဟတ
်ု ယ်မှ စက်ဘီိုးမ ောိုးဖြင် အနီိုး ပတ်ဝန်ိုးက င်သဘောဝအလှအပမ ောိုးက်ု လည်ိုးကကည် ရှ ွဲ့ခံစောိုးန်ုင်မှော ဖြစ်ပါတယ်။

တည်ိုးခ်ု ခအသန ဖြင် သမလမှ စက်တင်ဘော လအ
သအောက်တ်ုဘောမှ ဧပပီ လအ

ခရီိုးသည် အဝင်ပါိုးသသော ကောလတွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ်ု ခ ၄၀,၀၀၀က ပ် မှ ၅၀,၀၀၀က ပ် အ

ခရီိုးသွောိုး နှုန်ိုး အဖမင် ဆံ်ုိုး အခ န်တွင် တစ်ည တော တည်ိုးခ်ု ခ ၅၀,၀၀၀က ပ် မှ ၆၅,၀၀၀က ပ် အ

သတ်မှတ်

ောိုး ရှပါသည်။

ရှပပီိုး၊
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Hpa-An, one of the best-loved & famous destination to escape from the city life especially on weekends. If you are in
Hpa-An, there will be with full activities like trekking along the natural caves, walking around the forest, hiking at Mount
Zwe Ka Bin, exploring the early morning life of the locals, admiring the sunrise with Mount Zwe Ka Bin view from the lake
and exploring around the town.
Beyond all the activities you may experience in Hpa-An, you may spend your precious holidays by relaxing at My HpaAn Residence by Amata. There are only 20 magnificent bungalows at the foot of Mount Zwe Ka Bin, hidden from the
world by green rubber tree forest. The place is an escape from the crowded 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.
Resort accommodations are a boutique translation of traditional lodge. Interior side, you’ll find wood paneling and it
extends privacy of a home. Each offers panoramic view of the mountain area also perfect for families or vacations lovers.
My Hpa-An Residence by Amata, offers Asian cuisine choices range from Chinese, Thai and Myanmar, prepared with our
unique ingredients lovingly prepared by international master chefs for the discerning palate. Delight your taste buds with
the cuisine with our array of unique and delicious traditional dishes which have been enjoyed throughout the centuries
by the Myanmar people. Complete your meal with our scrumptious desserts.
In 2021, new swimming pool was added as a new facilities and also offer horseback riding services. You can also enjoy
the natural beauty of the surrounding area by bicycle from the hotel. The price per night ranges from 40,000Ks to
50,000Ks during the low season from May to September and from 50,000Ks to 65,000Ks during the peak season from
October to April.
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Oriental Ballooning, Myanmar
Explore Myanmar with Us!

Amataလ်ုပင
် န်ိုးစ်ု ၏ လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံဝန်သဆောင် မှု မ ောိုး က်ု Myanmar Ballooning Company Limited မှ ဝန်သဆောင် မှု သပိုးအပ် ဖခင်ိုး ဖြစ်ပပီိုး ၎င်ိုး မှော ဖမန်မော
န်ုင်ငရ
ံ ှ လူစိုးီ မီိုးပံ်ုိုးပ ံ ပ ံသန်ိုးသူ သအော်ပသရတော ၄ ခ်ု အနက် မှ တစ် ခ်ု လည်ိုး ဖြစ်ပါသည်။ Myanmar Ballooning Co., Limited အသန ဖြင် လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ တစ်စင်ိုးလ င်
ခရီိုးသည် အနည်ိုးဆံ်ုိုး ၄ဦိုးမှ အမ ောိုးဆံ်ုိုး ၁၂ဦိုးအ

လက
်ု ် ပါ စီိုးနင်ိုး န်ုင်စွမ်ိုးရှသသော လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ ၁၅ စင်ိုး က်ု ပ ံသန်ိုးကော ဝန်သဆောင်မှု သပိုးသနဖခင်ိုး ဖြစ်ပါသည်။

အဆ်ုပါ လူစိုးီ မီိုးပံ်ုိုးပ မ
ံ ောိုးက်ုအဂဘလန်တင
ွ ် ရှသသော ကမ္ော အကကီိုး ဆံ်ုိုး လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ

်ုတလ
် ်ုပသ
် ူ(Cameron Balloons Co. Ltd., ) မှ

်ုတ်လ်ုပ်

ောိုး ဖခင်ိုး ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန််ုပ် တ၏
်ုို့ လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ ပ ံသန်ိုးသမောင်ိုးနှင်သူ မ ောိုးနှင်နည်ိုးပညောရှင်မ ောိုးမှောဥသရောပမှကျွမ်ိုးက င် ပညော ရှင်မ ောိုး ဖြစ်ပပီိုး အဂဘလန် တွင် သလက င် ကော မှတ်ပံ်ုတင်

ောိုး

ကကသူမ ောိုး လည်ိုး ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Ballooning Company Limited မှသဆောင်ရွက် သပိုးသသော ဝန်သဆောင်မှုမှော လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ စီိုးနင်ိုး မည် ခရီိုး သည် က်ု ယင်ိုး ၏ ဟ်ု တယ် မှသွောိုးသရောက်
ကက ဆ်ုသပိုးသည် စင်ိုးလံ်ုိုးငှောိုးဝန်သဆောင်မှုမ ောိုး ပါဝင်သည်။ လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ စီိုးနင်ိုးလ်ုက်ပါ သူမ ောိုးအတွကအ
် ဆောသဖပ မနက်စောနှင် တည်ခင်ိုး ဧညခ
် ံပါသည်။ လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ
သမောင်ိုးနှငသ
် ူမှ စီိုးနင်ိုးလ်ုက်ပါ သူမ ောိုး၏လံခ်ု ခံ သရိုးနှင်ပတ်သက်သသော အခ က်မ ောိုးက်ု လူစီိုးမီိုးပံ်ုိုးပ ံ မစီိုးမှီ သဖပောကကောိုးသပိုးပါသည်။ မ်ုိုးပ ံပူသြောင်ိုး တစ်ခခ
်ု င်ိုးစီ၏
သယ်သဆောင်နင
်ု ် သည် လူအသရအတွက်မှောကွွဲဖပောိုးပပီိုး ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၂ သယောက်အ
န်ုင်ငံသောိုး တစ်ဦိုးလ င် ၂၅၀,၀၀၀က ပ်၊ န်ုင်ငံဖခောိုးသောိုး တစ်ဦိုးလ င် 290 USD အ

လ်ုက်ပါ စီိုးနင်ိုးန်ုင်ပါသည်။ စီိုးနင်ိုးခမှောသနရောသဒသအလက
်ု ်ကဖွွဲ ပောိုးပပီိုး ဖမန်မော

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 a minimum capacity of 4
passengers to a maximum capacity of 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, pre-flight 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
250,000 Kyats for local & 290USD per person for foreigner .
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CSR ACTIVITIES
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CSR ACTIVITIES
Amata Hotel Group မှ သဆိုးရံ်ုမ ောိုးနှင် ပရဟတအြွွဲွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသ်ုို့ လှ ဒါန်ိုးခွဲသသော မှတ်တမ်ိုးတင်ဓါတ်ပံ်ုမ ောိုး
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Amata Hotel Group ၏ဟ်ုတယ်မ ောိုးတွင် က န်ိုးမောသရိုးဝန်ကကီိုးဌောန၏ စည်ိုးကမ်ိုးခ က်မ ောိုးနှင်အညီ
ဝန်သဆောင်မှုသပိုးခွဲသသော မှတ်တမ်ိုးတင် ဓါတ်ပံ်ုမ ောိုး
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GOVERNANCE
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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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COMPOSITION OF THE BOARD COMMITTEES

NAME

LAST
RE-ELECTION

U WIN AUNG

28-Dec-2020

U KYAW PAING

24-Sep-2018

DAW THETA AYE

28-Dec-2020

DAW NAY MYAT THU AUNG

28-Dec-2020

DAW NILAR WIN

13-Dec-2019

DAW THAN THAN AUNG

13-Dec-2019

DAW KHIN SU SU HAN

13-Dec-2019

CHAIRMAN

BOARD

MEMBER

AUDIT COMMITTEE

NOMINATING
COMMITTEE

REMUNERATION
COMMITTEE
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BOARD MEETINGS AND ATTENDANCE (October 2020~September 2021)

Total number of meeting held

NUMBER &
PERCENTAGE
OF BOARD
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE
OF AUDIT
COMMITTEE
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE OF
REMUNERATION
COMMITTEE
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE
OF
NOMINATING
COMMITTEE
MEETING

NUMBER &
PERCENTAGE
OF THIRD
ANNUAL
GENERAL
MEETING

5

3

1

1

1

EXECUTIVE DIRECTORS
U Win Aung

5(100%)

NA

1(100%)

1(100%)

1(100%)

Daw Nay Myat Thu Aung

5(100%)

3(100%)

1(100%)

1(100%)

1(100%)

Daw Nilar Win

5(100%)

3(100%)

1(100%)

NA

1(100%)

Daw Than Than Aung

5(100%)

NA

NA

1(100%)

1(100%)

Daw Khin Su Su Han

5(100%)

3(100%)

NA

NA

1(100%)

U Kyaw Paing

5(100%)

NA

1(100%)

1(100%)

1(100%)

Daw Theta Aye

5(100%)

3(100%)

NA

NA

1(100%)

NON-EXECUTIVE DIRECTORS
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CORPORATE INFORMATION
BOARD OF DIRECTOR
U WIN AUNG
CHAIRMAN

AUDIT COMMITTEE
DAW THETA AYE
CHAIRMAN

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

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

MEMBER

MEMBER

MEMBER

DAW KHIN SU SU HAN
DIRECTOR

U KYAW PAING

INDEPENDENT DIRECTOR

DAW THETA AYE

NOMINATING COMMITTEE

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

Daw Nilar Win

Director of Administration

400,200

U Nyunt Win Tun

Chief Financial Officer

40,000

Daw Thiri Khaing (or) Gillian Johnstone

Area Director of Sales

40,000

Daw Lwin Lwin Pyone

Group Operation Manager

100

Daw Hsu Lin Naing

Assistant Chief Financial Officer

100

Daw Hnin Hnin Thet

Compliance Officer

20

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

66,512

0.63

Daw Thiri Khaing (or) Gillian Johnstone

40,000

0.38

U Nyunt Win Tun

40,000

0.38

*These figures are updated on 3rd November 2021(Record Date)
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RPT Table
As of 30 September 2021, 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

Outline of trade
with related party

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)

Payment of
amount to be
made to related
party (U Win Aung)
by AHPCL

Payment of
advisory fee

Payment of
amount to be
made to related
party (U Win Aung)
by UIG at the end of
previous FY (as at 1
October 2020)

Outstanding
payables

UIG advanced
funds to U Win
Aung for hotel
construction and
expansion.

UIG leased hotel
land and building
from U Win Aung

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

Fund
provision
(Note 1)
Construction
or renovation
works
delivered to
the respective
hotel
properties
(Note 1)

Trading
amount
(MMK)

Item

Balance at
the end of FY
(MMK)

8,943,750

Amount due
to related
parties
(Current
liabilities)

8,943,750

1,584,888,680

Amount due
from related
parties (Net
Current
assets)

1,132,565,195

Amount due
from related
parties
(Current
assets)

771,735,278

411,765,214

876,088,698

Payment of
rental fee

78,000,000

Accrual of
unpaid rental
fee

66,000,000

(Note 3)
MB provided loan
to U Win Aung for
investment in hotel
assets (as at 1
October 2020)

U Khin
Zaw

Shareholder
MB

of

19% of MB

MB provided loan
to U Khin Zaw for
his business (as at 1
October 2020)

Outstanding
receivables

771,735,278

(Note 2)

Outstanding
receivables
(Note 4)

183,596,113

Amount due
from related
parties
(Current
assets)

183,596,113
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Name or
company
name of
related
party

Awinka
Holding
Company
Limited

AIC

Attributes of
related party

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

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

Voting right
ratio

－

37.72% of the
Company

Outline of trade
with related party

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

Trading
amount
(MMK)

MB provided loan
to Awinka for its
business at the end
of previous FY (as at
1 October 2020)

Outstanding
receivables

MB provided loan
to Awinka for its
business

Loan provision
(Note 5)

35,003,021

Payment of
amount to be
made to related
party (AIC) by UIG
at the end of
previous FY (as at 1
October 2020)

Outstanding
payables

32,996,913

UIG leased hotel
land and building
from AIC

Accrual of
unpaid rental
fee (Note 6)

UIG purchased the
assets, liabilities,
existing projects
and right to
operate the hotel
business of Amata
Garden Resort (Inle
Lake) from AIC

Gradual write
off of payable
with respect
to land and
building
purchased in
the past (Note
7)

133,630,545

Item

Balance at
the end of FY
(MMK)

Amount due
from related
parties (Net
Current
assets)

168,633,566

Amount due
to related
parties (Net
Current
Liabilities)

47,959,413

14,962,500

2,000,000,000

Other noncurrent
liabilities

Nil

(Note 1) 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.
(Note 2) 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 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.
(Note 4) 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.
(Note 5) 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.
(Note 6) 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 7) 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. As of 30 September 2021,
2,000,000,000 Kyats has been written off.
(Note 8) DEFINITIONS
AHPCL - Amata Holding Public Company Limited

UIG - United International Group Limited

MB - Myanmar Ballooning Company Limited
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