
 ၂ဝ၂၁ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၉) ရက် န့တွင် “COVID-19” (ကုိဗစ်-၁၉) ဗုိင်းရပ်ကူးစက်ပျံပွားမ ကာကယ်ွ 
တားဆီးိုင်ရန်အတွက် အွန်လိုင်း ဖင့် ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ သာ စတုတအကိမ် မာက် ှစ်ပတ်လည် 

အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး ၌ အတည် ပခဲ့သည့် ဆံုး ဖတ်ချက်များအားအသိ ပး ကငာ ခင်း 

ရက်စွဲ။  ။၂ဝ၂၁ ခုစှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (   ၂၉    ) ရက် 

“ အမတဟိုးလ်ဒင်းအများှင့်သက်ဆိုင် သာကုမဏလီီမိတက်” ၏ ဒါုိက်တာအဖဲွသည ် စတုတ 
အကိမ် မာက်စှ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် ဆာငရွ်က်မည့်ကိစများ အသိ ပး ကငာ 
ချက်တွင် ထည့်သွင်း ဖာ် ပထားသည့် အာက် ဖာ် ပပါ  ဆံုး ဖတ်ချက်များအား အစုရှယ်ယာရငှ်များမ ှ
အာက်ပါအတိုင်း သ ဘာတ ူဆံုး ဖတ်ခ့ဲ ကာင်းအသိ ပး ကငာအပ်ပါသည်။ 

စ် ဆုံး ဖတ်ချက် ရလာဒ ်

၁။ 

၂။ 

 ၃။ 

၄၊ 

 ၅။ 

၂ဝ၂၁ ခုစှ် ၊ စက်တင်ဘာလ(၃ဝ)ရက် န့တငွ် ကုန်ဆံုးသည့် ဘာ ရးစှ၏် ှစ်ချပ် 
ဘာ ရး အစီရင်ခံစာှင့် ဒါိုက်တာများအစီရင်ခံစာကုိ အတည် ပရန်။ 

ကုမဏီ၏ ဖဲွစည်းပံုအ ခခစံည်းမျ်းအရ တ်ထွက်ရန်အလည့်ှကျသည့် ဒါိုက်တာ 
အဖွဲဝင ်တစ်ဦး ဖစ် သာ ဒခင်စုစုဟန ်ကုိ ပန်လည်ခန့်အပထ်ားမအား အတည်ပရန။် 

ကုမဏီ၏   ဖဲွစည်းပုံအ ခခံစည်းမျ်းအရ တ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့်  ဒါိုက်တာ 
အဖွဲဝင် တစ်ဦး ဖစ် သာ ဒသန်းသန်း အာင် ကို ပနလ်ည်ခန့်အပ်ထားမအား အတည ်
ပရန်။  

ကမုဏီ၏ဖဲွစည်းပုံအ ခခံစည်းမျ်းအရ တထွ်က်ရန်အလှည့်ကျသည့် လွတ်လပ် သာ 
ဒါိုက်တာအဖွဲဝင် တစ်ဦး ဖစ် သာ ဦး ကျာ်ပိုင်ကုိ ပနလ်ည်ခန့်အပ်ထားမအား အတည ်
ပရန်။ 

၂ဝ၂၂ ခုှစ်၊  မတလ်(၃၁) ရက် အတွက် ကုနဆံု်းသည့်  ဘာ ရးှစအ်တွက်  Khin Su 
Htay &  Associates Limited အား ပင်ပစာရင်းစစ်အဖစ် ပန်လည်ခန့်အပ်ရန်။ 

အတည်ပသည် 

အတည်ပသည် 

အတည်ပသည် 

အတည်ပသည် 

အတည်ပသည် 



Announcement of the Resolutions passed at the 4th Annual General Meeting held online on 
29th December 2021 in order to prevent the spread of COVID-19 virus. 

  Date: 29th December 2021 

The Board of Directors of Amata Holding Public Company Limited wishes to announce that the 
following resolutions,   

No. Resolutions Result

 1. 

2. 

 3. 

 4. 

5. 

To approve the directors’ report and audited financial report for the financial year 
ended 30th September 2021. 

To re-elect Daw Khin Su Su Han as a director of the Company, who is retiring 
pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer 
herself for re-election. 

To re-elect Daw Than Than Aung as a director of the Company, who is retiring 
pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, will offer 
herself for re-election.  

To re-elect U Kyaw Paing as an Independent director of the Company, who is 
retiring pursuant to the Constitution of the Company and who being eligible, 
will offer himself for re-election. 

To re-appoint Khin Su Htay & Associates limited as the auditor for the financial 
year ending 31st March 2022. 

Approved 

Approved 

Approved 

Approved 

Approved 
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