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ကုမ္ပဏီစီမ္ံအပု်ခ ျုပ်မ္ှုအဖ  ွဲ့၏ ဆ  ွေးဆန ွေးမ္ှုမ္  ွေးနှင ် ဆလ လ  န်ွေးစစ်ခ က် 

အ ောကအ် ောပ်ြြါ သ  ုံးသြ်ချကမ်ျောုံးသည်  မတဟ  ုံး(လ)်ဒင်ုံး  မျောုံးနှင ်သကဆ်  င်အသော က မပဏီလီမ တက ်

(“က မပဏ”ီ) ၏ ၂၀၂၂ ခ နှစ်၊ စကတ်င်ဘောလ (၃၀) ရကအ် ေ့ တွင ် က  ်ဆ  ုံးအသော နှစ်ဝက ်

ဘဏ္ဍောအရုံးကောလ တွက် က မပဏီ၏ စောရင်ုံးစစ်ဆ ေးပ  ေးအသော အြါင်ုံးစည်ုံး အရုံးဆွွဲထောုံးသည ် 

ဘဏ္ဍောအရုံးရှငု်ံးတမ်ုံးမျောုံး အြေါ်  အပခခ ထောုံးသည  ် သ  ုံးသြ်ထ တ်ပြ ်အ ကညာချက ် ပ စြ်ါသပ င ် 

ထ  ဘဏ္ဍောအရုံးရှငု်ံးတမ်ုံးမျောုံးနှင ် တူ ယှဉ်တွွဲ တ်ရှုသင ြ်ါသည။်  ပခောုံး အငွအ ကုံး အ ပ င ် သီုံးပခောုံးအ ော်ပြ 

ထောုံးပခင်ုံးမရှ လျှင ်အငွြမောဏ ောုံးလ  ုံးက   ပမ ်မောကျြ် အငွပ င ်သော သ  ုံးသြ်အ ောပ်ြထောုံးြါသည။် 

၁။ လုပ်ငန်ွေးဆ  င်ရွက်မ္ှု ရလဒမ်္  ွေး 

၂၀၂၂ခ နှစ်၊ စကတ်င်ဘောလ ၃၀ရကအ် ေ့တွင်က  ်ဆ  ုံးအသော နှစ်ဝက် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလနှင ် ၂၀၂၂ ခ နှစ် 

မတ်လ ၃၁ ရက် အ ေ့ တငွ် က  ်ဆ  ုံးအသော ဘဏ္ဍောအရုံးကောလမျောုံး တွက် ကျွန် ြတ်  ေ့ လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၏ 

လ ြ်င ်ုံးအဆောင်ရွကမ်ှုဆ  င်ရော စွမ်ုံးအဆောင်ချကမ်ျောုံးက   အ ောကတ်ွင် အ ော်ပြထောုံးြါသည်။ 

 

(Kyat) 

HY 01-Apr-22 

to 

30-Sep-22  

HY 01-Oct-21 

to 

31-Mar-22 

% Change 

Operating Revenue       

Room Sales 803,656,064 1,187,137,161 -32% 

Passenger Income (Balloon) - -   

Food and Beverage 338,426,975 468,160,369 -28% 

Other operating 80,923,972 122,759,339 -34% 

Total                        1,223,007,011                1,778,056,869  -31% 

Cost of Sales       

Room and Balloon                           190,670,874                   267,289,749  -29% 

Food and Beverage                           244,828,788                   287,942,402  -15% 

Other operating 11,736,051 13,216,961 -11% 

Total 447,235,713 568,449,112 -21% 

Gross Profit 775,771,298  1,209,607,757  -36% 

Other Income 27,614,054 1,154,955 2291% 

Other Expense 5,260,237,638 (1,224,403,075) -530% 

EBITDA (4,456,852,286) 2,435,165,787  -283% 

EBIT (5,389,184,279) 1,457,593,417  -470% 

Interest Expense 874,903,039 1,009,219,558 -13% 

(Loss) / Profit before Tax (6,264,087,318) 448,373,859  -1497% 

Total Comprehensive 

Income 
(6,262,888,288) 649,500,164  -1064% 
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                       ကျွန် ြ်တ  ေ့၏  ဓ ကဝင်အငသွည်  ြ ်ုံးအပ ဟ  တယ်မျောုံးနှင ် လူစီုံးမီုံးြ  ုံးြျ ဝ ်အဆောငမ်ှု 

လ ြ်င ်ုံးမျောုံးမှ ရရှ ပခင်ုံးပ စ်ပြီုံး ယခ တငပ် ဆ ာ ဘဏ္ဍာဆ ေးကောလ တငွ်ုံး လ ြ်င ်ုံး အ ပ င  ်

ခရီုံးသွောုံးလောမှု ည်ုံးြါုံးအသော  (Low Season) ကောလမျောုံး ြါဝင်အ သည  ်ောုံးအလျော်စွော၂၀၂၂ခ နှစ်၊ 

စကတ်င်ဘောလ ၃၀ရကအ် ေ့တွင် က  ်ဆ  ုံးသည ် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလ ောုံး ၂၀၂၂ ခ နစ်ှ မတ်လ ၃၁ ရက ်

အ ေ့တွင် က  ်ဆ  ုံးသည ် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလနှင ် န ှုင်ုံးယှဉ် ကည ်မည်ဆ  ြါက လ ြ်င ်ုံးမှရရှ အသောဝငအ်ငွသည် 

၃၁ ရောခ  င်နှု ်ုံးကျဆင်ုံးခွဲ ြါသည်။ 

                     အပ ာေးဝင်ဆငွေ (Other Income) တ  ုံးတက်လောပခင်ုံး၏ အဆ ကာင်ေးအ င်ေးမှာ 

ကကှိြိုတင်ဆကာက ် ံ ှှိထာေးဆ ာ  ခ ်ုံးငှောုံးရမ်ုံးခ ချ   ျို့သည် လောအရောကတ်ည်ုံးခ  ပခင်ုံးမရှ သည ် တွက ်

လ ြ်င ်ုံး၏ ဝင်အငပွ စလ်ောအသောအ ကောင ပ် စြ်ါသည။်  

                     လ ြ်င ်ုံး၏ ပခောုံးက  ်ကျစရ တ်မျောုံး (Other Expenses) မ ှ အ  ှိြိုျို့စ ှိတ်မ ာေးပြစဆ် ာ 

စ မံဆ ေး ာနှင ်အဆထွေဆထွေကုန်က စ ှိတမ် ာေး နှင  ် Sales and Marketing ကနု်က စ ှိတမ် ာေးကှို 

စ စစ် ုံေးစွေွဲ ွဲ ဆ ာ်လည်ေး က မပဏီ၏ ယခ ဘဏ္ဍာဆ ေးကောလတွင် စ စ အြါင်ုံး သောုံးတင် ပမတ်  စောုံး 

 သောုံးတင် ရ ှုုံး ပမ ်မောကျြ်အငွ ၆.၃ ဘီလယီ အကျော်ပ စ်အြေါ်ခွဲ ြါသည်။ 

                      ထ  သ  ေ့အြေါ်အြါက်ခွဲ ရပခင်ုံးမေှာ ယခ တငပ် ဆ ာ ဘဏ္ဍာဆ ေးကောလသည် 

ခရီုံးသွောုံးလောမှု ည်ုံးြါုံးသည ် ကောလပ စသ်ည ် အလျောက ် လ ြ်င ်ုံးဝင်အငကွျဆင်ုံးခွဲ ပခင်ုံးနှင ် 

လစဉ်အငွလွဲလယှ်မှု သတ်မှတ်အ ုံးနှု ်ုံးအပြောင်ုံးလွဲမှုနှင ် ညီ လ  က်၍ ပြ လ်ည်တ ်   ုံးသင ်ရအသော 

န  င်င ပခောုံးအချုံးအငွအ ကောင ် အြေါ်အြါကလ်ောသည ် အငွအ ကုံးအပြောင်ုံးလွဲအ ောပ်ြပခင်ုံး  ရ ှုုံး ( Unrealised  

Exchange Loss) ၄.၄၈ ဘီလီယ အ ကောင ်ပ စြ်ါသည်။ 

                        

န ုင်ငခံခ ွေးဆင ဆ ကွေးဆခပ ငွ်ေးလ သတ်မ္ှတ်မ္ှု နှင ် လ လှယမ်္ှု အခမ္တ်/အရံှုွေး (Foreign Currency Exchange 

Gain/Loss) 

ကျွန် ြတ်  ေ့လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ သည် Hotel Industry ထွဲတွင် လ ြ်က  ငအ် အသော လ ြ်င ်ုံးတစ်ခ ပ စ်သည်  

 ောုံးအလျော်စွော အယဘ ယျ ောုံးပ င ် အငအွ ကုံးလွဲလှယမ်ှုဆ  ုံးရ ှုုံးန  င်အပခ (exchange rate risk) နှင ် 

ရင်ဆ  င်ရအလ ရှ ြါသည်။ န  င်င ပခောုံးအငအွ ကုံးလွဲလှယ်မှုနှု ်ုံး တက၊် ကျမတည်ပင မပ်ခင်ုံးမျောုံးအ ကောင ် 

ဆ  ုံးရ ှုုံးန  င်အချမျောုံးက  အလျော ချရ  ်တွက် ယခ စောရင်ုံးအရုံးဆွွဲတင်ပြအသော ဘဏ္ဍောအရုံးကောလတွင် 

 ခ ်ုံးငှောုံးရမ်ုံးခမျောုံးက   ကျြ်အငွပ င ်သောအပြောင်ုံးလွဲသတ်မှတခ်ွဲ ပခင်ုံး နှင ် အြုံးရ ရ်ှ မျောုံးက  လည်ုံး 

ကျြ်အငွပ င ်အပြောင်ုံးလွဲအကောကခ် ရ ် ည  န ှုင်ုံးပခင်ုံးမျောုံးအဆောင်ရွကခ်ွဲ ြါသည။် ၂၀၂၂ခ နှစ်၊ စကတ်င်ဘောလ 

၃၀ရကအ် ေ့တွင်က  ်ဆ  ုံးအသော နှစ်ဝက် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလ  ောုံး ပြီုံးခွဲ သည  ် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလရှငု်ံးတမ်ုံးနှင ် 

န ှုင်ုံးယှဉ် ကည ြ်ါက နှိုင်ငံပ ာေးဆငွေလွဲလှယ်မှု ရ ှုုံးအြေါ်အြါကခ်ွဲ ြါသည။် အ ောကအ် ော်ပြြါ ယခ နှစ် 

ဘဏ္ဍောအရုံးရှငု်ံးတမ်ုံးမှ အကောက်နှုတ် အ ော်ပြထောုံးအသော ဇယောုံးက    ကည ်မည်ဆ  ြါက 
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နှိုင်ငပံ ာေးဆငွေလွဲလှယမ်ှုဆ ေးနှုန်ေး အပြောင်ုံးလွဲမှုနှင  ်  ညီလ  က်၍ ပြ လ်ည်တ ်   ုံးသင ရ်ောမှ 

အြေါ်အြါက်လောသည ်  ရ ှုုံး (Exchange Loss - Unrealized) ၄.၄၈ ဘီလီယ တွင် န  င်င ပခောုံးအချုံးအငဆွ ကာင  ်

ပြစဆ် ေါ် ည ်  ရ ှုုံး  ၄.၃၂ ဘီလီယ  သည်  ဓ က ောုံးပ င ် ြါ၀င်အ ြါသည။်  

 

(Kyat) 
Financial Period ended  

30 September 2022 

Financial Period ended  

31 March 2022 

 
Ex rate differential - realized 

                                       

1,769,500  

                                   

(57,380,074) 

 Ex rate differential - 

unrealized 
                               

4,476,826,674  

                              

(1,878,988,994) 

 
Total 

                               

4,478,596,174  

                              

(1,936,369,068) 

  

၂။ ဘဏ္ဍ ဆရွေးအဆခခအဆန 

လကင်ငွ်ေးမ္ဟတု်ဆသ ရပ ုင်ခ င ်မ္  ွေး (Non-Current Assets) 

ကျွန် ြတ်  ေ့လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၏ လကင်ငု်ံးမဟ တ်အသောရြ  ငခ်ွင ်မျောုံးတွင် ဟ  တယ်နှင ် လူစီုံးမီုံးြ  ုံးြျ ဝ ်အဆောငမ်ှု 

လ ြ်င ်ုံးမျောုံး၌  သ  ုံးပြ အသော ြ  အသြ  ငြ်စစည်ုံးမျောုံး (Property, plant and equipment) မျောုံး 

 ဓ ကြါဝငြ်ါသည်။ ြ  အသြ  င်ြစစည်ုံးမျောုံး ၁.၅၃ ရောခ  င်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးရပခင်ုံးမှော ဟ  တယန်ှင  ်

လူစီုံးမီုံးြ  ုံးြျ ဝ ်အဆောငမ်ှုလ ြင် ်ုံးမျောုံးတွင်  သ  ုံးပြ သည  ် ထ အတွျို့န  င်အသောြစစည်ုံးမျောုံး (tangible assets) 

နှင ် မထ အတွျို့န  င်အသောြစစည်ုံးမျောုံး (intangible assets)၏ တ  ်  ုံးအလျော စရ တ ် (depreciation & 

amortization) ဆ ကာင ပ်ြစ ်ါ ည။်  

 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 
% Change 

Non-current Assets                        52,803,085,837                             53,651,830,743  -1.58% 
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လကင်ငွ်ေးရပ ုင်ခ င မ်္  ွေး (Current Assets) 

ကျွန် ြတ်  ေ့လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၏ လကင်ငု်ံးရြ  င်ခွင မ်ျောုံးထွဲတွင် က  ြ်စစည်ုံးလကက်ျ ်မျောုံး၊ ရရ ်ရှ မျောုံး၊ 

ကက  တင်အြုံးထောုံးအငမွျောုံး၊ ြတ်သကဆ်ကန်ွယ်သူမျောုံးထ မှရရ ်ရှ မျောုံး (amount due from related 

parties) နှင ် အငွသောုံးနှင အ်ငွသောုံးကွဲ သ  ေ့အသော လောုံးတူမျောုံး  (cash and cash equivalents) 

မျောုံးြါဝင်သည်။ လကင်ငု်ံးရြ  င်ခွင မ်ျောုံးသည် ၂၀၂၂ခ နစ်ှ၊ စကတ်င်ဘောလ ၃၀ရကအ် ေ့တွင်က  ်ဆ  ုံးအသော 

နှစ်ဝက် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလ နှင ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍောအရုံးကောလ တွငု်ံး ၃၂.၈ ရောခ  င်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲ ပြီုံး 

 ဓ က အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော Low Season ကောလ တွငု်ံး က  ်လကက်ျ ်မျောုံးက  အလျော ချ၍သ  အလှောငပ်ခင်ုံး၊ 

ခရီုံးသွောုံးလ ြ်င ်ုံးမျောုံး ပြ လ်ည်အကောင်ုံးမ ွလ်ောအသောအ ကောင ် လ ြ်င ်ုံးမျောုံးပြ ်လည်အဆောင်ရွကလ်ောန  င်ပြီုံး 

Covid ကောလ တွငု်ံး ကက  တင်အြုံးထောုံးသည်မျောုံးက   ြစစည်ုံး(သ  ေ့မဟ တ်)ဝ အ်ဆောငမ်ှုမျောုံး ရရှ ခွဲ ပြီုံးပ စပ်ခင်ုံး၊ 

ရရ ်ရှ စောရင်ုံးမျောုံးအကောကခ် ရရှ ခွဲ ပခင်ုံးတ  ေ့အ ကောင ပ် စြ်ါသည်။ 

 

(Kyat) 
Financial Period ended  

30 September 2022 

Financial Period ended  

31 March 2022 
% Change 

Current Assets 336,964,391 501,797,957 -32.8% 

 

လကင်ငွ်ေးဆပွေးရန်တ ဝနမ်္  ွေး (Current Liabilities) 

လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၏  ဓ ကကျအသော လကင်ငု်ံးအြုံးရ ်တောဝ ်မျောုံးတွင် ကောလရညှ်အချုံးအငွမျောုံးမ ှ

တစ်နှစ် တွင်ုံးအြုံးရ ်ရှ သည်မျောုံး၊ အြုံးရ ်တောဝ ်ရှ မျောုံး၊ ကက  တင် သ  ုံးပြ ထောုံးအသောစရ တ်မျောုံး  တွက် 

အြုံးရ တ်ောဝ မ်ျောုံး၊ အြုံးအချရန  င်အသော ခွ ်၊ လျောထောုံး သ  ုံးစရ တ်မျောုံး တကွ ် အြုံးရ တ်ောဝ န်ှင ် 

ကက  တင်အတောင်ုံးခ ထောုံးအသောစရ အငွ၊ ြတ်သကဆ်ကန်ွယ်သူမျောုံးထ သ  ေ့အြုံးရ ်ရှ မျောုံး နှင  ်

 ပခောုံးအြုံးရ ်တောဝ ်မျောုံး၊ ယင်ုံးတွင် အကောမ်ရှင ်နှင ်  ပခောုံး အထအွထ ွရြရ်ြ်မျောုံး ြါဝငြ်ါသည်။ ယခင် 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍောအရုံးကောလနှင ် န ှုင်ုံးယှဉ်ြါက ယခ  ဘဏ္ဍောအရုံးကောလတွင် လကင်ငု်ံးအြုံးရ ်တောဝ ်မေှာ 

၂၃ ရောခ  င်နှု ်ုံး  ပမင တ်ကခ်ွဲ ပြီုံး ယင်ုံးသ  ေ့ပ စရ်သည  ်  ဓ က အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမေှာ  န  င်င ပခောုံးအငွပ င ် 

အချုံးယထူောုံးအသော အချုံးအငွ တွက ် လကင်ငေ်းအြုံးဆြ်ရမည ် အ ကုွံးပမီတနြ်ှိုေးပမင ်တကလ်ောပခင်ုံး၊ 

၎င်ုံးန  င်င ပခောုံးအချုံးအငွ၏ လကင်ငေ်းအြုံးဆြ်ရမည ် အ ကုွံးပမီ နှင ်  တ  ုံးအြေါ်တွင် န  င်င ပခောုံးအငလွွဲမှုအ ုံးနှု ်ုံး 

သကအ်ရောကမ်ှုအ ကောင ် လကင်ငု်ံးအြုံးရ ်တောဝ ်မျောုံး ပမင တ်က်ခွဲ ပ င်ေးပ စြ်ါသည။်  

 

(Kyat) 
Financial Period ended  

30 September 2022 

Financial Period ended  

31 March 2022 
% Change 

Current Liabilities 17,220,880,949 14,000,620,873 23.0% 
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လကင်ငွ်ေးမ္ဟတု်ဆသ ဆပွေးရန်ရှ တ ဝန်မ္  ွေး (Non-Current Liabilities) 

လကင်ငေ်းမဟုတ်ဆ ာဆ ေး န် ှှိတာဝန်မ ာေးတွေင ် ကာလ ှည်ဆ  ေးဆငွေမ ာေး၊ အပ ာေးလကင်ငေ်းမဟုတ်ဆ ာ 

ဆ ေး န ်ှှိတာဝန်မ ာေးအပ င် ကာလ ှညဆ်ပမဌာေး မ်ေးပ င်ေးဆ ကာင  ် ပြစဆ် ေါ်လာဆ ာ ဆ ေး နတ်ာဝန ်

(finance lease obligation) မျောုံးြါဝင်ြါသည်။  က မပဏီတွင ် န  င်င ပခောုံးအငွပ င  ် အချုံးယထူောုံးအသော 

ကောလရညှ်အချုံးအငွမေှာ ယခ  ဘဏ္ဍောအရုံးကောလတွင ် ၆.၆၁ ရောခ  င်နှု ်ုံး ပမင ်တကခ်ွဲ ပြီုံး ယင်ုံးသ  ေ့ပ စရ်သည ် 

 ဓ က အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော နှိုင်ငပံ ာေးဆငွေလွဲလယှ်မှုဆ ေးနှုန်ေး အပြောင်ုံးလွဲလောမှုနှင ် ညီ ပြ ်လည ်

တ ်   ုံးသင ရ်ပခင်ုံး အ ကောင ပ် စ်ြါသည်။ 

 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 
% Change 

Non-current Liabilities 16,599,976,297 15,571,457,170 6.61% 

 

 

ရှယ်ယ ရှင်မ္  ွေး၏ စုစုဆပေါငွ်ေးပ ုင်  ုင်ခ င ်မ္  ွေး (Total Equity) 

ရှယ်ယောရှငမ်ျောုံး၏ စ စ အြါင်ုံးြ  င်ဆ  င်ခွင ်မျောုံး  (Total Equity) တွင်  စ ရှယယ်ောမတည်ရင်ုံးနှီုံးအင၊ွ  

ထှိန်ေး ှိမ်ေးထာေး ှှိဆ ာ ပမတ်အငွလကက်ျ  ် (Retained Earnings) နှင  ်

ထ  ်ုံးချ ြ်ထောုံးပခင်ုံးမရှ အသော ကျ   ုံးခ စောုံးခွင ် Non-Controlling Interest (NCI) တ  ေ့ြါဝင်သည်။ 

ရှယ်ယောရှငမ်ျောုံး၏ စ စ အြါင်ုံးြ  င်ဆ  င်မှုသည် ယခင် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလနှင ် န ှုင်ုံးယှဉ် ကည ြ်ါက ယခ  

၂၀၂၂ခ နှစ်၊ စကတ်င်ဘောလ ၃၀ရကအ် ေ့တွင်က  ်ဆ  ုံးအသော နှစ်ဝက် ဘဏ္ဍောအရုံးကောလတွင ် ၂၁.၄၁ 

ရောခ  င်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲ ြါသည်။ ထ  သ  ေ့ကျဆင်ုံးရပခင်ုံး၏  ဓ က အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော ယခ လကရ်ှ  

ဘဏ္ဍောအရုံးကောလသည် Low Season  တငွ်ုံးကျအရောကအ် ပြီုံး ခရီုံးသွောုံးလောမှု ည်ုံးြါုံးသည ် တွက် 

လ ြ်င ်ုံးဝင်အငကွျဆင်ုံးခွဲ ပြီုံး ဆငွေလွဲလယှ်မှုဆ ေးနှုန်ေး အပြောင်ုံးလွဲမှုနှင ် ညလီ  က်၍ ပြ ်လည် တ  ်  ုံးသင ရ်မှု 

တ  ေ့အ ကောင ် အြေါ်အြါက်လောအသော  ရ ှုုံးပ စအ်ြေါ်မှုအ ကောင ်ပ စြ်ါသည။် 

 

(Kyat) Financial Period ended  

30 September 2022 

Financial Period ended  

31 March 2022 

% Change 

Total Equity 19,319,192,982 24,581,550,657 -21.41% 
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ပြနလ်ည်သ  ုံးသြ်ချကမ်ျ ုံးနငှ ် အနာဂတ်မမ  ်မနှ်ုံးချက ်

               ၂၀၂၁ ုနှစ် စက်တင်ဘာလဆနှှောင်ေး ှိုင်ေးမှစ၍ ပ ည်တွေင်ေး Covid-19 ဆ ာဂါက ေးစက ် ံျို့ ွောေးမှု 

က  င်ေးလာပ င်ေး၊ ကာကွေယ်ဆ ေးထှိုေးနှံှံ့မှုမ ာေး၊  ဆ ာဂါကာကွေယ်ပ င်ေးနှင ် က် က၍်  ဆနထှိုင် မည ် 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေး  ှိ ှှိလာပ င်ေးတှိုှံ့ဆ ကာင  ် ဆ ာဂါ  ံျို့ ွောေးမှုကှို ထှိန်ေး  ြို ်လာနှိုင်ပ  ေး ဟှိတုယ်မ ာေးကှိ ု Covid-19  

ကာကွေယ်ဆ ေးလမ်ေးညွှန်  ကမ် ာေးနှင ်အည  ပ န်လညြ်ွေင ်လှစ် လု ်ကှိုငန်ှိုင် ွဲ  ါ ည။် 

လူစီုံးမီုံးြ  ုံးြျ လ ြ်င ်ုံးက  လည်ုံး ၂၀၂၂ ုနှစ်၊ နှိုဝင်ဘာလ (၁၇) က ် မှစတင်၍  ုဂံဆေ တွေင ် မ ေး ံုေး  ံ 

  ံ န်ေးပ င်ေးဝန်ဆ ာင်မှုမ ာေး ပ နလ်ည်စတင်ဆနပ  ပြစ် ါ ည်။ 

              ဟ  တယ် နှင  ် ခရီုံးသွောုံးလောအရုံးလ ြ်င ု်ံးမျောုံး၏ ဝင်အငသွည် နှစ်စဉ်  ကမ်ုံး ောုံးပ င  ် 

ခရီုံးသွောုံးလောမှု ည်ုံးြါုံးသည်  အမလ မှ  စကတ်င်ဘောလ တွငု်ံး(Low Season)  တွင်ကျဆင်ုံးအလ ရှ ပြီုံး 

အ ောကတ်  ဘောလမှ ဧပြလီ ထ သည် ခရီုံးသွောုံးလောမှုမျောုံးပြောုံးသည ်ကောလ(High Season) ပ စြ်ါသည။် 

ယခ ဘဏ္ဍာဆ ေးကောလ ည ်(Low Season)  ပ စအ်သောလ်ည်ုံး မ မ တ  ေ့လ ြ်င ်ုံး အ ပ င ် ဟှိတုယ်အ  ှိြိုျို့ကှိ ု

ြွေင ်လှစ်၍ဝနဆ် ာင်မှုဆ ေး ွဲ  ါ ည။် ခရီုံးသွောုံးလောမှု ည်ုံးြါုံးသည် ကောလ ပ စသ်ည ် တွက ်

ဝင်အငရွရှ မှု ည်ုံးြါုံးအသောလ်ည်ုံး လ ြ်င ်ုံးလည်ြတ်စရ တ် နှင ် ဟ  တယ်ထ  ်ုံးသ မ်ုံးစရ တ် ချ   ျို့က   

ကောမ အစြါသည။် 

               က မပဏီ အ ပ င  ် လောမည ်ခရီုံးသွောုံးရောသီတွင် လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၏ ဝင်အငြွ  မ   ရရှ အစရ ် 

ကက  တင်ပြင်ဆင်မှုမျောုံးပြ လ ြ်ပခင်ုံး၊  ပြညြ်ခရီုံးသွောုံးဝင်အရောကမ်ှု  ည်ုံးြါုံးအ အသုံးသည ် တွက ်

ပြည်တွင်ုံးခရီုံးသွောုံးမျောုံးက    ဓ ကဦုံးတညသ်ည ်  အရောင်ုံးပမင ်တင်အရုံး စ ီမ မျောုံးက    ရှ  ် ဟ  ်ပ င  ်

အဆောင်ရွကပ်ခင်ုံး နှင ် အပြောင်ုံးလွဲအ အသော စီုံးြွောုံးအရုံး အပခ အ ၊ အ ုံးကကွ်လ   ြခ်ျကမ်ျောုံးနှင  ်

က  က်ညီအသော မဟောဗျျူဟောမျောုံးချမတှ်ပခင်ုံး  စရှ သည ် ကက  တင်ပြင်ဆင်မှုမျောုံးက  သောမက 

လ ြ်င ်ုံးလည်ြတ်စရ တန်ှင  ်  ပခောုံးစရ တ်စကမျောုံး အလျော ချပခင်ုံး တကွ ် လ   ြ်အသော 

ကက  တင်ပြင်ဆင်မှုမျောုံးက  ြါ စီမ အဆောင်ရွက်ကက  ုံးြမ်ုံးလျကရ်ှ ပြီုံး  စ ရှယ်ယောရှငမ်ျောုံး၏   ာဂတ် 

 က ှိြိုေးစီုံးြွောုံး တွက်  အကောင်ုံးဆ  ုံးပြင်ဆင်ထောုံးရှ ြါသည်။ 

               လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၌ ဟ  တယ်လ ြ်င ်ုံးမျောုံး ချွဲျို့ထွငရ် ် တကွ ် အချုံးအငပွ င  ်

ဘဏ္ဍောအငွပ ည တ်င်ုံးထောုံးသည ် န  င်င ပခောုံးအငွပ င ် အချုံးယထူောုံးအသော အချုံးအငွရှ ြါသည။် သ  ေ့အသော်ပငောုံးလည်ုံး 

၎င်ုံးအချုံးအငွမေှာ ကောလရညှ်ပ စ်ပြီုံး လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ  အ ပ င  ်  ရစ်ကျအချုံးအငွပြ ်လညအ်ြုံးဆြ်မှု 

 ချ   ်ဇယောုံး ောုံး  ချ   ်နှင တ်အပြုံးညီ ပြ လ်ည်ပြင်ဆင်န  င်ရ ် အဆောင်ရွကထ်ောုံးရှ ြါသည။် 

လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၏ စီမ   ြ်ချ ြ်မှု  ွွဲျို့သည် လ ြင် ်ုံး စ ီစဉ်မျောုံးနှင  ် လ ြ်င ်ုံးကကုီံးထွောုံးလောမှု 

 အြေါ်မူတည်၍ လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၌ အြုံးရ ရ်ှ အသော ကောလတ  နှင ် ကောလရှည် အချုံးအငွမျောုံးက   

သတ်မှတ်ထောုံးအသော  ချ   ဇ်ယောုံး တ  င်ုံး အြုံးဆြ်န  င်မည်ဟ  ယ   ကည်ြါသည်။ 
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              လောမည ်ကောလမျောုံးတွင် မအမျှော်မ ှ်ုံးန  င်အသော  အပခ အ မျောုံးပ စအ်ြေါ်သည်မှ ြ 

   ေး ွောေးလ ု်ငန်ေး ှိုင် ာကဏ္ဍမ ာေး ပ န်လည်ဦေးဆမာ လာနှိုင်ပ  ေး လု ်ငနေ်းအု ်စု အ ပ င လ်ည်ုံး 

ဟ  တယ်မျောုံး ွင လ်ှစ်ပခင်ုံး၊ လူစီုံးမီုံးြ  ုံးြျ  ြျ သ ်ုံးပခင်ုံးက   ြ ဂ အဒသတွင်သောမက  ပခောုံးအဒသမျောုံး၌ြါ 

တ  ုံးချွဲျို့ဝ ်အဆောင်မှုအြုံးန  င်ရ  ် ကက  ုံးြမ်ုံးလျကရ်ှ ပြီုံး လ ြ်င ်ုံး  ြ်စ ၏ဝင်အငမွျောုံးြ  မ  တ  ုံးတက်လောပြီုံး  

အရှျို့ လောုံး လောအကောင်ုံးမျောုံးရရှ အစရ ် ဆကလ်ကက်က  ုံးစောုံးအဆောင်ရွကသွ်ောုံးမည်ပ စြ်ါသည။် 

ဒါရ  က်တောဘ တ်  ွွဲျို့ က  ယ်စောုံး 

 

 

 

ဦုံးဝင်ုံးအ ောင ်

ဥကကဌ 
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

The following Management Discussion and Analysis (“MD&A”) is based on Amata Holding Public 

Company Limited (“Amata”) Consolidated Audited Financial Statements for the interim financial period 

ended 30th September 2022 and should be read in conjunction with those financial statements and related 

notes thereto. All currency amounts in the MD&A are expressed in Myanmar Kyats unless otherwise 

specified. 

1. Operating Results

The Group’s operating performance for the interim financial period ended 30th September 2022 and the 

financial period ended 31st March 2022 are shown below. 

(Kyat) 

01-Apr-22 

to 

30-Sep-22 

01-Oct-21 

to 

31-Mar-22 

% Change 

Operating Revenue 

Room Sales 803,656,064 1,187,137,161 -32% 

Passenger Income (Balloon) - - 

Food and Beverage 338,426,975 468,160,369 -28% 

Other operating 80,923,972 122,759,339 -34% 

Total 1,223,007,011 1,778,056,869 -31% 

Cost of Sales 

Room and Balloon 190,670,874   267,289,749 -29% 

Food and Beverage 244,828,788   287,942,402 -15% 

Other operating 11,736,051 13,216,961 -11% 

Total 447,235,713 568,449,112 -21% 

Gross Profit 775,771,298 1,209,607,757 -36% 

Other Income 27,614,054 1,154,955 2291% 

Other Expense 5,260,237,638 -1,224,403,075 -530% 

EBITDA (4,456,852,286) 2,435,165,787 -283% 

EBIT (5,389,184,279) 1,457,593,417 -470% 

Interest Expense 874,903,039 1,009,219,558 -13% 

(Loss) / Profit before Tax (6,264,087,318) 448,373,859 -1497% 

Total Comprehensive Income (6,262,888,288) 649,500,164 -1064% 

The Group’s principal revenue comes from resort hotels and hot air ballooning businesses. Comparing the 

interim financial period ended 30th September 2022 with the financial period ended 31st March 2022, the 

total operating revenue decreased by 31% since the current reporting period fell into the low season of our 

business.  
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Other income was increased due to the deposit received for some rooms becoming the actual income since 

those customers did not come and stay. 

Although some of the other expenses such as sales and marketing, and administrative and general expenses 

were being controlled, there was total comprehensive loss of 6.3 billion Kyats rather than total 

comprehensive income during the Company’s current financial period. 

The reason for that was the decrease in operating revenue due to the low season period and the unrealized 

exchange loss of 4.48 billion Kyats incurred from the revaluation of the foreign currency loan in accordance 

with monthly foreign currency exchange rates. 

Foreign Currency Exchange Gain/Loss 

Since our Group operates mainly in the Hotel industry, the business almost always encounters the exchange 

rate risk in general. In order to reduce the potential losses from the instability of foreign currency exchange 

rate fluctuations, we have made the adjustments during this reporting period to set the room rates and payable 

in Myanmar Kyats. By comparing the interim financial period ended 30th September 2022 with the previous 

financial period, there was the foreign currency exchange loss. As per below table extracted from the 

financial statements of the current period, unrealized exchange loss of 4.48 billion Kyats consisted mainly 

of 4.32 billion Kyats from translation currency of the foreign currency loan. 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 

Ex rate differential - realized  1,769,500  (57,380,074) 

Ex rate differential - 

unrealized 
 4,476,826,674  (1,878,988,994) 

Total  4,478,596,174  (1,936,369,068) 

2. Financial Condition

Non-Current Assets 

The Group’s non-current assets comprise of tangible, intangible and hot air ballooning services. A 1.58% 

decrease in non-current assets was primarily attributable to the depreciation and amortization of tangible and 

intangible assets used in hotels and hot air ballooning businesses. 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 
% Change 

Non-current Assets 52,803,085,837 53,651,830,743 -1.58% 
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Current Assets 

 

The Group’s current assets comprise of inventory, account receivables, prepayment and advance, amount 

due from related parties, and cash and cash equivalents. Current assets were decreased by 32.8% between 

the interim financial period ended 30th September 2022 and FY 2021-2022. The main reasons for that were 

maintain minimum stock level during low season period, having received the inventory or services for 

prepayments made during Covid period as a result of being able to resume the operations due to the recovery 

of tourism industry, and being able to collect account receivables. 

 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 
% Change 

Current Assets 336,964,391  501,797,957  -32.8% 

 

Current Liabilities 

 
The Group’s major current liabilities include current portion of long-term borrowings, accounts payable, 

accrued expenses, tax payable, provision and deposit, amount due to related parties, and other liabilities, 

which consist of commission and other miscellaneous. A 23% increase in current liabilities for current 

interim financial period as compared to FY 2021-2022 was mainly due to an increase in current portion of 

principal payment for the foreign currency loan, and an increase in current portion of principal payment and 

interest for such foreign currency loan due to the impact of foreign currency exchange rates. 

 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 
% Change 

Current Liabilities 17,220,880,949  14,000,620,873  23.0% 

 

Non-Current Liabilities 

 

Non-Current Liabilities comprise of long-term borrowings, other non-current liabilities and finance lease 

obligation. There was a 6.61% increase in non-current liabilities for current interim financial period and it 

was primarily attributable to the revaluation due to the changes in foreign currency exchange rates. 

 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 
% Change 

Non-current Liabilities 16,599,976,297  15,571,457,170  6.61% 
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Total Equity 

 

The total equity consists of share capital, retained earnings and non-controlling interest (NCI). For current 

interim financial period ended 30th September 2022, the total equity decreased by 21.41% as compared to 

the previous financial period. The main reasons for that were the drop in operating revenue due to current 

financial period being the low season, and the loss incurred by revaluation due to the changes in foreign 

currency exchange rates. 

 

(Kyat) 
Financial Period ended 

30 September 2022 

Financial Period ended 

31 March 2022 
% Change 

Total Equity 19,319,192,982  24,581,550,657  -21.41% 

 

Review and Business Outlook 

 

We were able to reopen our hotels in accordance with the Covid-19 prevention guidelines due to the decrease 

in the rate of spread locally from late September 2021, the vaccinations and the increased awareness on how 

to prevent the virus. In addition, we were able to resume our hot air ballooning services in Bagan region 

starting from November 17, 2022. 

 

In each year, the revenue of hotel and tourism businesses tends to drop roughly during the low season period 

between May and September, and the high season period occurs from October to April. Although current 

interim financial period was the low season, we served our customers by operating some of the hotels. That 

covered some of the operating and maintenance costs, despite the low revenue due to being the low season. 

 

Our company is doing the best for the future prospects of our shareholders by not only making the 

preparations such as trying to get more revenue in the upcoming tourist season, operating sales promotion 

programs targeting at the domestic tourism in full swing due to the inbound tourism still being low, and 

setting the strategies to match the changing economic situation and market requirements, but also putting 

our efforts to make the necessary preparations for reducing the operating costs and other expenses. 

 

The Group has foreign currency loan for debt financing to expand the hotel businesses. However, that is a 

long term loan and the Group has arranged to be able to revise the instalment loan repayment schedule in 

due course. Based on the business plans and growth of the business, the Group’s management believes that 

the Group has the ability to repay its short and long term debts according to the fixed schedule. 

 

In the coming days, unless unexpected situations occurred, the tourism industry could recover and the Group 

is aiming to open hotels, and providing hot air ballooning services not only in Bagan but also in other regions. 
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Lastly, we would like to assure our shareholders that we will continue our best efforts to increase revenues 

of the Group and achieve good prospects. 

 

 

 

 

On Behalf of the Board of Directors, 

 

 

 

 

U Win Aung 

Chairman 


