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ပ လ
ီ ီမ္တက်

ကုတ်နပ
ံ ါတ်

၀၀၀၀၇

ISIN code

MM0000700003

၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ် ဇွနလ
် ၂၇ ရက်

စီမ္ံအုပ်ခ ျုပ်သူ
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လပ်စ

အမ္ှတ်၁၀၊ အင်ိုးယ ိုးရပ်သ လမ္်ိုး၊ ကမ္ဘ သအိုးဘုရ ိုးလမ္်ိုး၊ မ္ရမ္်ိုးကုနိုး် ပမ္ျုြို့နယ်၊
ရန်ကုနတ
် ုငိုး် သဒသကကီိုး၊ ဖမ္န်မ္ နင
ု င
် ။ံ

လုပ်ငန်ိုး

Amata သည်

အမ္ ိုးနှငသ
် က်ဆုငသ
် သ

အဓကစီိုးပွ ိုးသရိုးလုပ်ငန်ိုးမ္ှ

ဟုိုး(လ်)ဒင်ိုးကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်၍

အပန်ိုးသဖြဟုတယ်မ္ ိုး

ကျွနပ
် ု ် တု ၏

စီမ္ံလည်ပတ်သဆ င်ရွက်ဖခင်ိုးနှင ်

လူစီိုးမ္ီိုးပံိုးု ပ ံဝန်သဆ င်မ္လ
ှု ုပ်ငန်ိုးတု ဖြစ်ပါသည်။ Amata သည် United International Group
Ltd (UIG) ၏ အစုရှယ်ယ

၉၉.၉၉% နှင ် Myanmar Ballooning Co., Ltd (MB) ၏

အစုရှယ်ယ ၅၁% ကုပုငဆ
် ုငပ
် ါသည်။ ကျွနပ
်ု ်တုသည် ဖမ္န်မ္ နင
ု င
် တ
ံ ွင ် အလယ်အလတ်အဆင ်
နှင ် အဆငဖ် မ္င ် အပန်ိုးသဖြသနရ မ္ ိုး၊ ဟုတယ်မ္ ိုး နှင ် Spa မ္ ိုးကု တည်သဆ က်၍
စီမ္ံခနခ
် ွွဲဖခင်ိုးလုပ်ငန်ိုးမ္ ိုးကု

လုပ်ကုငရ
် တွင ်

လုပ်ငန်ိုးနယ်ပယ်၏

ဦိုးသဆ င်သူတစ်ဦိုး

ဖြစ်ပါသည်။ ဖမ္န်မ္ နင
ု င
် ၏
ံ ဧညဝ
် န်သဆ င်မ္ှုကဏ္ဍတွင ် အလယ်အလတ်အဆငန
် င
ှ ် အဆငဖ် မ္င ်
သစ ိုးကွက်အပင
ု ိုး် အဖခ ိုးအတွက် သအ က်သြ ်ဖပပါ အပန်ိုးသဖြသနရ နှငဟ
် ုတယ်မ္ ိုးကု UIG
လက်သအ က်မ္တ
ှ စ်ဆင ် လည်ပတ်သဆ င်ရွက်လျှက်ရှပါသည်။
•

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

ကျွနပ
်ု ်တု၏ အပန်ိုးသဖြအန ိုးယူစခန်ိုးမ္ ိုးသည် ပံမ္
ု ှနအ
် ိုးဖြင ် အခန်ိုး ၅၀ မ္ှ ၂၀၀ ကက ိုး

ရှပါသည်။ ကျွနပ
်ု ်တုသည် အဆငဖ် မ္င ် စ ိုးသသ က်ဆုငမ္
် ိုး၊ ဘစ်
တုဖြင ် သပါင်ိုးစပ်ြွဲွြို့စည်ိုး

ရု (bistro) မ္ ိုး နှင ် Spa

ိုးသသ ကျွနပ
်ု ်တု၏ ဟုတယ်နင
ှ အ
် ပန်ိုးသဖြစခန်ိုး (၅)ခု တုမ္ှတဆင ်

ကျွနပ
်ု ်တု၏ ခရီိုးသွ ိုးဧညသ
် ည်မ္ ိုးသု အပန်ိုးသဖြခရီိုးသွ ိုးဖခင်ိုးဆုငရ
် အသတွြို့ ကကံျုမ္ ျုိုးစတ
ံ ု ု ကု
သပိုးစွမ္်ိုးလျှက်ရှပါသည်။ လူစီိုးမ္ီိုးပံိုးု ပ ံ သပေါ်တွင ် စီိုးနင်ိုးလုက်ပါ၍ သက င်ိုးကင်ဖမ္င်ကွငိုး် ဖြင ်
ဖမ္န်မ္ အလှ၊

ဖမ္န်မ္ သဘ ဝကု

တစ်ဝကကီိုးကကညရ
် ှု ခံစ ိုးနင
ု မ္
် ည်

"Oriental

Ballooning

Service" ကု (MB မ္ှတစ်ဆင)် ဖမ္န်မ္ ဖပည်ရှ ပမ္ျုြို့ ကကီိုး (၆) ပမ္ျုြို့တွင ် လူစီိုးမ္ီိုးပံိုးု ပ ံ ၁၅ လံုိုး ဖြင ်
ကျွနပ
်ု ်တုခရီိုးသွ ိုးဧညသ
် ည်မ္ ိုး၏ ခရီိုးသွ ိုးအသတွြို့အကကံျုမ္ ိုးကု ပပီိုးဖပည်စသ
ံု အ င် ဖြညဆ
် ည်ိုး
သဆ င်ရွက်သပိုးလျှက်ရှပါသည်။
ဒါရု က်တ အြွွဲြို့ဝင်မ္ ိုး

ဦိုးဝင်ိုးသအ င် (ဥကကဋ္ဌ)
သဒေါ်သနဖမ္တ်သူသအ င် (ဒါရု က်တ )
သဒေါ် နီလ ဝင်ိုး (ဒါရု က်တ )
သဒေါ်သန်ိုးသန်ိုးသအ င် (ဒါရု က်တ )
သဒေါ်ခင်စုစဟ
ု န် (ဒါရု က်တ )
ဦိုးသက ်ပုင် (သီိုးဖခ ိုးလွတ်လပ်သသ ဒါရု က်တ )
သဒေါ်သတ
ီ
သအိုး (သီိုးဖခ ိုးလွတ်လပ်သသ ဒါရု က်တ )

Website လပ်စ
အဓကသငွသခ ိုးသက်သသခံ
လက်မ္တ
ှ ်ကုမ္ပဏီ
စ ရင်ိုးစစ်
ကုမ္ဏ
ပ ၏
ီ သန က်ခံသမ္င
ု ိုး်

www.amataholding.com
ဖမ္န်မ္ သငွသခ ိုးသက်သသခံလက်မ္တ
ှ ်မ္ ိုး လွဲလှယ်သရ င်ိုးဝယ်သရိုး ကုမ္ဏ
ပ လ
ီ ီမ္တက်

Khin Su Htay & Associates Limited
ကျွနပ
်ု ်တု၏ကုမ္ပဏက
ီ ု
အမ္ည်ဖြင ်

၁၉၁၄

အမ္တဟုိုး(လ်)ဒင်ိုး
ခုနစ
ှ ်

ြ က်သမ္်ိုးပပီိုး) နှငအ
် ညီ

အမ္ ိုးနှငသ
် က်ဆုငသ
် သ

ကုမ္ဏ
ပ အ
ီ က်ဥပသဒ

(ဖမ္န်မ္ ကုမ္ဏ
ပ မ္
ီ ိုးဥပသဒဖြင ်

အမ္ှတ်တံဆပ်ဖြင ်

ိုးု

င်ခွဲပါသည်။

အပန်ိုးသဖြအန ိုးယူစခန်ိုးမ္ ိုးနှင ်

ဆုငလ
် ုပ်ငန်ိုးမ္ ိုးကု အဓက အသလိုး
ြွွဲြို့စည်ိုးတည်သ

အစ ိုး

၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ် ဇွနလ
်
၂၇ ရက်သန တွင ် အမ္ ိုးနှငသ
် က်ဆုငသ
် သ

ကုမ္ဏ
ပ လ
ီ ီမ္တက်အဖြစ် ဖမ္န်မ္ နင
ု င
် ၌
ံ ြွွဲြို့စည်ိုးတည်သ
“Amata”

ကုမ္ပဏလ
ီ ီမ္တက်

တွွဲလျှက်စ ိုးသသ က်

ိုးလုပ်ကုငသ
် ဆ င်ရွက်သည် UIG ကု ၁၉၉၃ ခုနစ
ှ ်တွင ်

င်၍ လုပ်ငန်ိုးမ္ ိုးကု စတင်သဆ င်ရွက်ခွဲပါသည်။

“Amata” အမ္ှတ်တံဆပ်သအ က်တွင ် “Amata Resort (ငပလီ ကမ္်ိုးသဖခ) ကု စတင်ြွငလ
် ှစ်ခွဲပပီိုး
၂၀၀၃ ခုနစ
ှ ်တွင် ယင်ိုးဟုတယ်အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးကု စတင်လည်ပတ်သဆ င်ရွက်နင
ု ခ
် ွဲပါသည်။
ယင်ိုးမ္ဆ
ှ က်လက်၍ အုပ်စအ
ု သနဖြင ် လုပ်ငန်ိုးခ ွဲြို့

ွငလ
် ခွဲရ

၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ်တွင ် “My Bagan

Residence” ကု ပုဂံသဒသ၌ ြွငလ
် ှစ်လုပ်ကုငန
် င
ု ခ
် ွဲပါသည်။
ကနဦိုး

ဟုတယ်အပန်ိုးသဖြစခန်ိုး

နှစ်ခုအသပေါ်တွင ်

ရရှ

ိုးသသ

မ္မ္တု၏သအ င်ဖမ္င်မ္က
ှု ု

အသံုိုးခ လ က် "Amata Garden Resort" ကု ၂၀၁၃ ခုနစ
ှ ်တွင ် အင်ိုးသလိုးကန်သဒသ၌
တည်သ

င်ြွငလ
် ှစ်နင
ု ခ
် ွဲပါသည်။ အုပ်စအ
ု သနဖြင ် မ္မ္တု၏ လုပ်ငန်ိုးအမ္ ျုိုးမ္ ျုိုးကု ခ ွဲြို့

ပမ္
ု ုစလ
ံု င်သအ င်သဆ င်ရွက်ရန် ဆံုိုးဖြတ်ခွဲရ

င
ွ ၍
်

"Oriental Ballooning Service" အမ္ည်ဖြင ်

"လူစီိုးမ္ီိုးပံိုးု ပ ံ" လုပ်ငန်ိုးကု ၂၀၁၃ ခုနစ
ှ ်တွင ် MB ကုမ္ဏ
ပ မ္
ီ တ
ှ ဆင ် လုပ်ကုငန
် င
ု ခ
် ွဲပါသည်။
ပုဂံရှ "My Bagan Residence" ၏ သအ င်ဖမ္င်မ္အ
ှု ရှန်အဟုန ် အ ိုးသက င်ိုးသစရန် Amata
Garden Resort (ပုဂံ) ကု

သ
ူ

င်ခွဲပပီိုး ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်၊ နဝ
ု င်ဘ တွင ် ဧည်သည်မ္ ိုးအတွက်

ြွငလ
် ှစ်သပိုးခွဲပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍ သရိုးနှစ်တွင ် သန က်

ပ် ဗီလ

(villa) (၂၀) ခန်

တည်သဆ က်ဖခင်ိုးဖြင ် Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) ကုတုိုးခ ွဲြို့ ခွဲသကွဲသု Amata
Garden Resort (ပုဂံ) အတွက်
ခန်ိုး

၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်၊

သအ က်တုဘ တွင ် အခန်ိုး (၉၃) ခန်ိုး
ခုနစ
ှ ်၊

ကသဂုတ်လ

၁

ပ်မ္ံ တုိုးခ ွဲြို့ ခွဲပါသည်။
ရက်သနတွင ်

ကုမ္ပဏသ
ီ ည်

အစုရှယ်ယ စုစသ
ု ပါင်ိုး၏ ၉၉.၉၉ ရ ခုငန
် န
ှု ိုး် နှင ် MB ၏
၅၁

ရ ခုငန
် န
ှု ိုး် ကု

(၁၂၂)

Amata Garden Resort (အင်ိုးသလိုးကန်) အတွက် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်၊

ပ်မ္ံတုိုးခ ွဲြို့ ခွဲက

၂၀၁၈

သအ က်တုဘ တွင ် အခန်ိုး

ဝယ်ယူခွဲပါသည်။

သုဖြစ်ရ

UIG

UIG

၏

တ
ု ်သဝပပီိုး

တ
ု ်သဝပပီိုးအစုရှယ်ယ စုစသ
ု ပါင်ိုး၏
နှင ်

MB

တုသည်

ကုမ္ဏ
ပ ၏
ီ

လက်သအ က်ခံကုမ္ပဏမ္
ီ ိုးဖြစ်လ ကကပါသည်။
မ္မ္တု၏
"My

ဟုတယ်နင
ှ ်

Hpa

An

အပန်ိုးသဖြစခန်ိုးရင်ိုးနှိုးီ ဖမ္ျုပ်နမ္
ံှ အ
ှု စုစုတွင ်

Residence"

ဧညသ
် ည်မ္ ိုးအတွက် ပ

by

Amata

ကု

၂၀၁၉

သန က်ဆုိုးံ တုိုးခ ွဲြို့ မ္ှုအဖြစ်
ခုနစ
ှ ်၊

သအ က်တုဘ တွင ်
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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

3rd June 2021

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)

Email

info@amataholding.com

Phone

+95 – 9 – 899 044 077
+95 – 9 – 899 044 088
+95 – 9 – 899 044 099
Fax: +95 – 1 – 657690

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 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% 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.
Amata listed on Yangon Stock Exchange on 3rd June, 2021.

