ที่ CS/EL/AMA004/2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล (แก้ ไข)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี ้
1. ก าหนดวัน ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวั น พฤหั ส บดี ท่ ี 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ อ ง เลอโลตั ส ชั น้ 2 โรงแรมสวิ ส โซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ ง เทพ เลขที่ 204 ถนนรั ช ดาภิเ ษก ห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
1) พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2561
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าถูกต้ อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
2) รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น สมควรรั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานและรายงานประจ าปี 2561
ของบริ ษัท
3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน ของบริ ษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น

จานวนเงิน
3,667,297,936.61 บาท
1,612,769,593.52 บาท
1,773,973,839.24 บาท
89,522,438.23 บาท
0.17 บาท

4) พิจารณาอนุมัติการจ่ ายปั นผล ประจาปี 2561 และการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ การจ่ายปั นผล ประจาปี 2561 จากผลการดาเนินงานให้ กับ
ผู้ถือหุ้น และการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1

จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมปี 2561 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 1
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จานวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลทัง้ สิ น้
จานวน 51,791,677.30 บาท (ห้ าสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนเก้ าหมื่นหนึ่งพันหกร้ อยเจ็ด
สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยการจ่ายปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
อัตราที่กฎหมายกาหนด
การจ่ายปั นผลข้ างต้ นนีจ้ ะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่ อปรากฏ ณ วัน
กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับปั นผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562
และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ สิทธิในการรั บปั นผลดังกล่ าวยังไม่ มีความแน่ นอน เนื่องจากต้ องรอการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562

4.2

จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 1,734,000 บาท (หนึง่ ล้ านเจ็ดแสนสามหมื่น
สีพ่ นั บาท) คิดเป็ นอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล
2560
2561
1. กาไรสุทธิ (บาท)
217,949,158.25 41,148,413.31
2. จานวนหุ้น
431,600,000
517,916,773
3. รวมเงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)
0.30
0.10
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
129,480,000 51,791,677.30
ประมาณ (บาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (%)
59.41%
125.87%
5) พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ส่ วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปั นผล ประจาปี
2560
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 258,960,000 บาท เป็ น
258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจานวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท ซึ่ ง เป็ น ส่ว นที่ เ หลื อ จากการจัด สรรเป็ น หุ้น ปั น ผล ประจ าปี 2560 โดยเห็ น ว่ า การ
ดาเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

6) พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เรื่ องการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวง
พาณิชย์ เห็นสมควรเสนอให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ บุคคลที่กรรมการผู้จดั การ
มอบหมาย มี อ านาจด าเนิ น การต่า งๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจดทะเบี ย นเสร็ จ
สมบูรณ์ รวมทังมี
้ อานาจในการดาเนินการแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน
7) พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ประจาปี 2561 จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายฉัตรชัย
2. นายพิศาล
3. นางสาวภัคจิรา

ศรี ทิพยราษฏร์
รัชกิจประการ
รัชกิจประการ

กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย มี ค วามเห็ น สอดคล้ องกั บ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้ อก าหนดของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทังเป็
้ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจน
เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี มีผลงานเป็ นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการดั
้
งกล่าวกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึง่
8) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาปี
2562 ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 8,000,000 บาท (แปดล้ า นบาท) เท่า กับ ปี ที่ ผ่า นมา โดยแบ่ง เป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และค่าบาเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสทิ ธิประโยชน์อื่นๆ
รายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ มีดงั นี ้

ตาแหน่ ง

ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาทต่ อคนต่ อ
(บาทต่ อคน)
ครัง้ )

คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000

5,000

- กรรมการบริ ษัท

15,000

5,000

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000

2,500

- กรรมการตรวจสอบ

5,000

2,500

- ประธานกรรมการบริ หาร

30,000

2,500

- กรรมการบริ หาร

5,000

2,500

- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5,000

2,500

- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2,500

2,500

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาทต่ อคนต่ อ
(บาทต่ อคน)
ครัง้ )

ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ไม่มี

ไม่มี

- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ไม่มี

ไม่มี

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมเนือ่ งจากเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท

9) พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่ าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ จากบริ ษัท สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 รวมถึงผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทย่อยด้ วย
1.
2.
3.
4.

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

2982
5599
8125
7764

นอกจากนี ้ ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจาปี 2562 จานวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปี ที่ผ่าน
มา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อยมีจานวน 470,000 บาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นเงิน
จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) หรื อในอัตราร้ อยละ 1.78
บริษัท

ค่ าสอบบัญชี (บาท)

ค่ าบริการอื่น (บาท)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน)

1,140,000

1,140,000

110,000

110,000

บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด

440,000

470,000

-

-

รวม

1,580,000

1,610,000

110,000

110,000

หมายเหตุ ค่ า ใช้จ่า ยอื ่น ที ่เกี ่ยวข้ องกับ การปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งประกอบด้ ว ย ค่ า เบี ้ยเลี ้ยง ค่ าเดิ น ทาง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า โทรศัพท์
ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและทีพ่ กั (ในกรณีทีต่ ้องเดิ นทางไปพักค้างคืนหรื อไปต่างจังหวัด) จะเรี ยกเก็บตามจริ ง

10) เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
2. มอบอานาจให้ นายพิศาล รัชกิจประการ เป็ นผู้มีอานาจภายใต้ ข้อจากัดของกฎหมายในการแก้ ไข เพิ่มเติม และ/
หรื อกาหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ตามที่เห็นสมควร
3. ก าหนดให้ วัน ที่ 4 มี น าคม 2562 เป็ น วัน ก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มีสิท ธิ เข้ าร่ วมประชุมและมีสิท ธิ รั บปั นผล
(Record Date) และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (ซึ่งสิทธิ ในการรั บปั นผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
นอกจากนัน้ ตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและส่งคาถาม
เกี่ยวกับบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ส่วนการส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัท ไม่มีผ้ ใู ดส่งคาถาม
มายังบริ ษัท
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)

(นายพิศาล รัชกิจประการ)
กรรมการผู้จดั การ
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