
Company Profile (Amata Holding Public Co., Ltd.) 

ကုမ္ပဏအီမ္ည် အမ္တဟ ုိုး(လ်)ဒငိ်ုး အမ္  ိုးနငှ  ်သက်ဆ ုငသ်သ  ကုမ္ပဏလီီမ္ တက် 

ကုတ်နပံါတ် ၀၀၀၀၇ ISIN code MM0000700003 

စတငတ်ညသ်  ငသ်ည သ်န   ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ ဇွနလ် ၂၇ ရက် 

 

စီမံ္အုပ်ခ ျုပ်သူ ဦိုးဝငိ်ုးသအ င ်

(ဥကက ဋ္ဌ) 

စ ရငိ်ုးဝငဖ်ြစ်သည သ်န    ပ်မံ္သ ကည ပါမ္ည် ဘဏ္ဍ သရိုးနစ်ှ သအ က်တ ုဘ လ ၁ရက်သန  မ္ ှ

စက်တငဘ် လ ၃ဝရက် 

အမ္  ိုးဖပညသ်ူသ ု   

 တု်သရ ငိ်ုး  ိုးသည ် 

ရှယ်ယ  

၁၀,၄၉၇,၅၉၈ ရှယ်ယ  

(၂၀၂၀ မ္တ်လ ၃၁ရက်သန  ရှ )  

 ည ဝ်ငပ်ပီိုး 

မ္တညရ်ငိ်ုးနှိီုးသင ွ

က ပ် ၃,၄၈၇,၉၉၀,၀၀၀ 

(၂၀၂၀ မ္တ်လ ၃၁ရက်သန  ရှ ) 

ြုနိ်ုးနပံါတ် 

+၉၅-၉-၈၉၉၀၄၄၀၇၇ 

+၉၅-၉-၈၉၉၀၄၄၀၈၈ 

+၉၅-၉-၈၉၉၀၄၄၀၉၉ 

ြက်(စ်): +၉၅-၁-၆၅၇၆၉၀ 

Email လ ပ်စ  info@amataholding.com 

လ ပ်စ  အမ္တှ်၁၀၊ အငိ်ုးယ ိုးရ ပ်သ လမ်္ိုး၊ ကမ္ဘ သအိုးဘုရ ိုးလမ်္ိုး၊ မ္ရမ်္ိုးကုနိ်ုးပမ္ ျုြို့နယ်၊ 

ရနက်ုနတ် ုငိ်ုးသဒသကကီိုး၊ ဖမ္နမ်္ န ငုင်။ံ 

 

လုပ်ငနိ်ုး Amata သည ် အမ္  ိုးနငှ သ်က်ဆ ုငသ်သ  ဟ ုိုး(လ်)ဒငိ်ုးကုမ္ပဏ ီ တစ်ခုဖြစ်၍ ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ 

အဓ ကစီိုးပ ွိုးသရိုးလုပ်ငနိ်ုးမ္ှ  အပနိ်ုးသဖြဟ ုတယ်မ္  ိုး စီမံ္လည်ပတ် သဆ ငရွ်က်ဖခငိ်ုးနငှ  ်

လူစီိုးမ္ီိုးပံိုုးပ ံဝနသ်ဆ ငမ်္ှုလုပ်ငနိ်ုးတ ု   ဖြစ်ပါသည။် Amata သည ်United International Group 

Co., Ltd (UIG) ၏ အစရုှယ်ယ  ၉၉.၉၉% နငှ  ်Myanmar Ballooning Co., Ltd (MB) ၏ 

အစရုှယ်ယ  ၅၁% က ုပ ငုဆ် ုငပ်ါသည။် ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်ဖမ္နမ်္ န ငုင်တံွင ်အလယ်အလတ်အဆင  ်

နငှ  ် အဆင ဖ်မ္င  ် အပနိ်ုးသဖြသနရ မ္  ိုး၊ ဟ ုတယ်မ္  ိုး နငှ  ် Spa မ္  ိုးက ု တညသ်ဆ က်၍ 

စီမံ္ခန  ခ်ွွဲဖခငိ်ုးလုပ်ငနိ်ုးမ္  ိုးက ု လုပ်က ုငရ် တွင ် လုပ်ငနိ်ုးနယ်ပယ်၏ ဦိုးသဆ ငသ်ူတစ်ဦိုး 

ဖြစ်ပါသည။် ဖမ္နမ်္ န ငုင်၏ံ ဧည ဝ်နသ်ဆ ငမ်္ှုကဏ္ဍတွင ်အလယ်အလတ်အဆင န်ငှ  ် အဆင ဖ်မ္င  ်

သစ ိုးကွက်အပ ငုိ်ုးအဖခ ိုးအတွက် သအ က်သြ ်ဖပပါ အပနိ်ုးသဖြသနရ နငှ ဟ် ုတယ်မ္  ိုးက ု UIG 

လက်သအ က်မ္တှစ်ဆင  ်လညပ်တ်သဆ ငရွ်က်လျှက်ရှ ပါသည။်  

 

• Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) 

• “My Bagan Residence” by Amata  

• Amata Garden Resort (Inle Lake) 

• Amata Garden Resort (Bagan)  

• “My Hpa An Residence” by Amata 

 

ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ အပနိ်ုးသဖြအန ိုးယူစခနိ်ုးမ္  ိုးသည ် ပံမု္ှနအ် ိုးဖြင  ် အခနိ်ုး ၅၀ မ္ ှ ၂၀၀  က ိုး 



ရှ ပါသည။် ကျွန်ပ်ုတ ု  သည ်အဆင ဖ်မ္င  ် စ ိုးသသ က်ဆ ုငမ်္  ိုး၊ ဘစ် ရ ု  (bistro) မ္  ိုး နငှ  ် Spa 

တ ု  ဖြင  ် သပါငိ်ုးစပ်ြွွဲ ြို့စညိ်ုး  ိုးသသ  ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ ဟ ုတယ်နငှ အ်ပနိ်ုးသဖြစခနိ်ုး (၅)ခု တ ု  မ္တှဆင  ်

ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏  ခရီိုးသွ ိုးဧည သ်ည်မ္  ိုးသ ု    အပနိ်ုးသဖြခရီိုးသွ ိုးဖခငိ်ုးဆ ုငရ်  အသတွြို့  ကံျုမ္  ျုိုးစံတု ု  က ု  

သပိုးစွမ်္ိုးလျှက်ရှ ပါသည။် လူစီိုးမီ္ိုးပံိုုးပ ံ သပေါ်တွင ် စီိုးနငိ်ုးလ ုက်ပါ၍ သက ငိ်ုးကငဖ်မ္ငက်ွငိ်ုးဖြင  ်

ဖမ္နမ်္  အလှ၊ ဖမ္နမ်္  သဘ ဝက ု တစ်ဝကကီိုး ကည ရ်ှုခံစ ိုးန ငုမ်္ည ် "Oriental Ballooning 

Service" က ု (MB မ္တှစ်ဆင )် ဖမ္နမ်္ ဖပညရ်ှ  ပမ္ ျုြို့ ကကီိုး (၆) ပမ္ ျုြို့တွင ်လူစီိုးမီ္ိုးပံိုုးပ ံ ၁၅ လံုိုး ဖြင  ်  

ကျွန်ပ်ုတ ု  ခရီိုးသွ ိုးဧည သ်ည်မ္  ိုး၏ ခရီိုးသွ ိုးအသတွြို့အ ကံျုမ္  ိုးက ု ပပီိုးဖပည ်စံသုအ င ် ဖြည ဆ်ည်ိုး 

သဆ ငရွ်က်သပိုးလျှက်ရှ ပါသည။် 

ဒါရ ုက်တ အြွွဲြို့ဝငမ်္  ိုး ဦိုးဝငိ်ုးသအ င ်(ဥကက ဋ္ဌ) 

သဒေါ်သနဖမ္တ်သူသအ င ်(ဒါရ ုက်တ ) 

သဒေါ် နလီ ဝငိ်ုး (ဒါရ ုက်တ ) 

သဒေါ်သနိ်ုးသနိ်ုးသအ င ်(ဒါရ ုက်တ ) 

သဒေါ်ခငစ်ုစဟုန ်(ဒါရ ုက်တ ) 

ဦိုးသက  ်ပ ုင ်(သိီုးဖခ ိုးလွတ်လပ်သသ  ဒါရ ုက်တ ) 

သဒေါ်သတီ သအိုး (သိီုးဖခ ိုးလွတ်လပ်သသ  ဒါရ ုက်တ ) 

Website လ ပ်စ  www.amataholding.com 

အဓ ကသငသွခ ိုးသက်သသခံ 

လက်မ္တှ်ကုမ္ပဏ ီ
ဖမ္နမ်္  သငသွခ ိုးသက်သသခံလက်မ္တှ်မ္  ိုး လွဲလှယ်သရ ငိ်ုးဝယ်သရိုး ကုမ္ပဏလီီမ္ တက် 

စ ရငိ်ုးစစ် Khin Su Htay & Associates Limited 

ကုမ္ပဏ၏ီ သန က်ခံသမ္ ငုိ်ုး ကျွန်ပ်ုတ ု  ၏ကုမ္ပဏကီ ု အမ္တဟ ုိုး(လ်)ဒငိ်ုး အမ္  ိုးနငှ သ်က်ဆ ုငသ်သ  ကုမ္ပဏလီီမ္ တက် 

အမ္ညဖ်ြင  ် ၁၉၁၄ ခုနစ်ှ ကုမ္ပဏအီက်ဥပသဒ (ဖမ္နမ်္ ကုမ္ပဏမီ္  ိုးဥပသဒဖြင  ် အစ ိုး  ိုုး 

ြ က်သ မ်္ိုးပပီိုး) နငှ အ်ည ီ  ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ ဇွနလ် ၂၇ ရက်သန   တွင ် အမ္  ိုးနငှ သ်က်ဆ ုငသ်သ  

ကုမ္ပဏလီီမ္ တက်အဖြစ် ဖမ္နမ်္ န ငုင်၌ံ ြွွဲ ြို့စညိ်ုးတညသ်  ငခ်ွဲ ပါသည။်  

“Amata” အမ္တှ်တံဆ ပ်ဖြင  ် အပနိ်ုးသဖြအန ိုးယူစခနိ်ုးမ္  ိုးနငှ  ် တွွဲလျှက်စ ိုးသသ က် 

ဆ ုငလ်ုပ်ငနိ်ုးမ္  ိုးက ု အဓ က အသလိုး  ိုးလုပ်က ုငသ်ဆ ငရွ်က်သည ် UIG က ု ၁၉၉၃ ခုနစ်ှတွင ်

ြွွဲ ြို့စညိ်ုးတညသ်  င၍် လုပ်ငနိ်ုးမ္  ိုးက ု စတငသ်ဆ ငရွ်က်ခွဲ ပါသည။် 

“Amata” အမ္တှ်တံဆ ပ်သအ က်တွင ်“Amata Resort (ငပလီ ကမ်္ိုးသဖခ) က ု စတငြ်ွင လ်ှစ်ခွဲ ပပီိုး 

၂၀၀၃ ခုနစ်ှတွင ် ယငိ်ုးဟ ုတယ်အပနိ်ုးသဖြစခနိ်ုးက ု စတငလ်ညပ်တ်သဆ ငရွ်က်န ငုခ်ွဲ ပါသည။် 

ယငိ်ုးမ္ဆှက်လက်၍ အုပ်စအုသနဖြင  ် လုပ်ငနိ်ုးခ ွဲြို့ ွငလ် ခွဲ ရ  ၂၀၁၁ ခုနစ်ှတွင ် “My Bagan 

Residence” က ု ပဂံုသဒသ၌ ြွင လ်ှစ်လုပ်က ုငန် ငုခ်ွဲ ပါသည။် 

ကနဦိုး ဟ ုတယ်အပနိ်ုးသဖြစခနိ်ုး နစ်ှခုအသပေါ်တွင ် ရရှ   ိုးသသ  မ္ မ္ တ ု  ၏သအ ငဖ်မ္ငမ်္ှုက ု 

အသံုိုးခ လ က် "Amata Garden Resort" က ု ၂၀၁၃ ခုနစ်ှတွင ် အငိ်ုးသလိုးကနသ်ဒသ၌ 

တညသ်  ငြ်ွင လ်ှစ်န ငုခ်ွဲ ပါသည။် အုပ်စအုသနဖြင  ် မ္ မ္ တ ု  ၏ လုပ်ငနိ်ုးအမ္  ျုိုးမ္  ျုိုးက ု ခ ွဲြို့ ငွ၍် 

ပ မု္ ုစံလုငသ်အ ငသ်ဆ ငရွ်က်ရန ် ဆံုိုးဖြတ်ခွဲ ရ   "Oriental Ballooning Service" အမ္ညဖ်ြင  ်



"လူစီိုးမ္ီိုးပံိုုးပ ံ" လုပ်ငနိ်ုးက ု ၂၀၁၃ ခုနစ်ှတွင ်MB ကုမ္ပဏမီ္တှဆင  ်လုပ်က ုငန် ငုခ်ွဲ ပါသည။် 

ပဂံုရှ  "My Bagan Residence" ၏ သအ ငဖ်မ္ငမ်္ှုအရှ နအ်ဟုန ် အ ိုးသက ငိ်ုးသစရန ် Amata 

Garden Resort (ပဂံု) က ု  သူ  ငခ်ွဲ ပပီိုး ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ် တွင ် ဧည် သညမ်္  ိုးအတွက် 

ြွင လ်ှစ်သပိုးခွဲ ပါသည။် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍ သရိုးနစ်ှတွင ် သန က် ပ် ဗီလ  (villa) (၂၀) ခန်   

တညသ်ဆ က်ဖခငိ်ုးဖြင  ် Amata Garden Resort (အငိ်ုးသလိုးကန)် က ုတ ုိုးခ ွဲြို့ ခွဲ သကွဲ သ ု    Amata 

Garden Resort (ပဂံု) အတွက် ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ၊  သအ က်တ ုဘ တွင ် အခနိ်ုး (၁၂၂) 

ခနိ်ုး ပ်မံ္တ ုိုးခ ွဲြို့ ခွဲ က  Amata Garden Resort (အငိ်ုးသလိုးကန)် အတွက် ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ 

သအ က်တ ုဘ တွင ်အခနိ်ုး (၉၃) ခနိ်ုး  ပ်မံ္ တ ုိုးခ ွဲြို့ ခွဲ ပါသည။် 

၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊  သဂတု်လ ၁ ရက်သန  တွင ် ကုမ္ပဏသီည ် UIG ၏  တု်သဝပပီိုး 

အစရုှယ်ယ စစုသုပါငိ်ုး၏ ၉၉.၉၉ ရ ခ ုငန်ှုနိ်ုး နငှ  ် MB ၏  တု်သဝပပီိုးအစရုှယ်ယ စစုသုပါငိ်ုး၏ 

၅၁.၀ ရ ခ ုငန်ှုနိ်ုးက ု ဝယ်ယူခွဲ ပါသည။် သ ု  ဖြစ်ရ  UIG နငှ  ် MB တ ု  သည ် ကုမ္ပဏ၏ီ 

လက်သအ က်ခံကုမ္ပဏမီ္  ိုးဖြစ်လ  ကပါသည။် 

မ္ မ္ တ ု  ၏ ဟ ုတယ်နငှ  ် အပနိ်ုးသဖြစခနိ်ုးရငိ်ုးနှိီုးဖမ္ ျုပ်နှမံ္ှုအစစုုတွင ် သန က်ဆံုိုးတ ုိုးခ ွဲြို့ မ္ှုအဖြစ်   

"My Hpa An Residence" by Amata က ု ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ၊ သအ က်တ ုဘ တွင ်

ဧည သ်ညမ်္  ိုးအတွက် ပ မ္ဆံုိုး စတငြ်ွင လ်ှစ်သပိုးခွဲ ပါသည။် 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ ဒဇီငဘ် လ၊ ၂၈ ရက်သန  တွင ် ရနက်ုနစ်သတ  အ တ်ခ  နိ်ုး (Main Board) ၌ 

စ ရငိ်ုးဝငက်ုမ္ပဏဖီြစ်ရန ်ခွင ဖ်ပျုခ က်ရရှ ခွဲ ပါသည။် 

 



Company Profile (Amata Holding Public Co., Ltd.) 

Company Name Amata Holding Public Co., Ltd. (AMATA) 

Code 00007 ISIN code MM0000700003 

Date Formed 27th June 2017 Management U Win Aung 

(Chairman) 

Date Listed To be announced Fiscal year 1st October to 30th September 

Outstanding Shares 10,497,598 shares 

(as at 31st March 2020) 

Paid-up Capital MMK 3,487,990,000 

(as at 31st March 2020) 

Phone 

+95 – 9 – 899 044 077 

+95 – 9 – 899 044 088 

+95 – 9 – 899 044 099 

Fax: +95 – 1 – 657690 

Email info@amataholding.com 

Address No. 10, Inya Yeiktha Street, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, 

Yangon, Myanmar. 

Business Amata is a public holding company and our principal business activity is the 

management and operations of resort hotel and hot air ballooning business.  

 

Amata owns 99.99% share from United International Group Co., Ltd (UIG) and 

51% shares from Myanmar Ballooning Co., Ltd (MB). We are a leading manager 

and developer of mid to premium resorts, hotels and spas in Myanmar. Under 

UIG, we operate hotels in the mid to premium market segments of the hospitality 

sector in Myanmar through the following resorts and hotels:  

 

• Amata Resort & Spa (Ngapali Beach) 

• “My Bagan Residence” by Amata  

• Amata Garden Resort (Inle Lake) 

• Amata Garden Resort (Bagan)  

• “My Hpa An Residence” by Amata 

 

Our resorts each typically have between 50 and 200 rooms. 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 (under 

MB), which offers serene panoramic balloon rides through 15 balloons in 6 cities 

in Myanmar. 

Board of Directors U Win Aung (Chairman) 

Daw Nay Myat Thu Aung (Director) 

Daw Nilar Win (Director) 

Daw Than Than Aung (Director) 

Daw Khin Su Su Han (Director) 

U Kyaw Paing (Independent Director) 

Daw Theta Aye (Independent Director) 

Website www.amataholding.com 

Lead Securities Company Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd 

Auditor Khin Su Htay & Associates Limited 



Company History Our Company was incorporated on 27 June 2017 in Myanmar under the 

Companies Act 1914 (which has since been repealed and replaced by the 

Companies Law) as a public limited company under the name of Amata Holding 

Public Company Limited. 

 

In 1993, the Group started operations with the incorporation of UIG 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. 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 MB. 

 

To leverage off the success of “My Bagan Residence” in Bagan, Amata Garden 

Resort (Bagan), was set up and opened its doors to guests in November 2017. 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). 

 

Amata had acquired 99.99% of the total issued share capital of UIG and 51.0% of 

the total issued share capital of MB on 1 August 2018. Correspondingly, both UIG 

and MB became subsidiaries of the Company. 

 

The latest addition to our hotel and resort portfolio, “My Hpa An Residence by 

Amata” first opened its doors to guests in October 2019. 

 

Amata was approved to be listed on the Yangon Stock Exchange (Main Board) on 

28 December 2020. 

 

 


