
ที่ CS/EL/AMA004/2562 

18 กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และการจา่ยเงินปันผล (แก้ไข) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อ
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงันี ้    

1. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่  18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ  ห้อง เลอโลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่  204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่  19 เมษายน
2561 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ถกูต้อง ผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว 

2) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2561 

ของบริษัท 

3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง 



รายการ จ านวนเงนิ 
สนิทรัพย์รวม 3,667,297,936.61 บาท 
หนีส้นิรวม   1,612,769,593.52  บาท  
รายได้รวม 1,773,973,839.24  บาท 
ก าไรสทุธิ 89,522,438.23  บาท  
ก าไรตอ่หุ้น      0.17  บาท  

4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 และการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการจ่ายปันผล ประจ าปี 2561 จากผลการด าเนินงานให้กับ 
ผู้ ถือหุ้น และการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1 จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมปี 2561  ในอตัรารวมหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 1
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวน 517,916,773 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
จ านวน 51,791,677.30 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพนัหกร้อยเจ็ด
สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)  โดยการจ่ายปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายตาม
อตัราที่กฎหมายก าหนด  

การจ่ายปันผลข้างต้นนีจ้ะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 
และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

ท้ังน้ี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

4.2 จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,734,000 บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
สีพ่นับาท) คิดเป็นอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561  ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 



 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 
งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

2560 2561 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 217,949,158.25 41,148,413.31 

2.  จ านวนหุ้น  431,600,000 517,916,773 

3.  รวมเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.30 0.10 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้
ประมาณ (บาท) 

129,480,000 51,791,677.30 

5.  อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) 59.41% 125.87% 

 
 5)  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ประจ าปี 

2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 258,960,000 บาท เป็น 
258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัจ านวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้ นปันผล ประจ าปี 2560 โดยเห็นว่าการ
ด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสม และไมก่ระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

 
 6)   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เร่ืองการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติ 

การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ทัง้นีใ้นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ที่กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวง
พาณิชย์ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จดัการ
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ์ รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน 

 

 7) พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายฉตัรชยั    ศรีทิพยราษฏร์   กรรมการอิสระ  
2. นายพิศาล    รัชกิจประการ           กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
3. นางสาวภคัจิรา   รัชกิจประการ   กรรมการ  
 

 



 

 

   คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียมีความเห็นสอดคล้องกับ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์และ                   
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจน
เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  
จึงเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการดงักลา่วกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึง่ 

 

 8) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 
2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 
คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จกรรมการ โดยไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

 
  รายละเอียดคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้มีดงันี ้ 
 

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน  

(บาทต่อคน) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาทต่อคนต่อ

ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท     

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบริหาร     

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 2,500 

- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2,500 2,500 



 

 

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน  

(บาทต่อคน) 

ค่าเบีย้ประชุม  
(บาทต่อคนต่อ

ครัง้) 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไม่ได้รบัค่าเบีย้ประชมุเนือ่งจากเป็นผู้บริหารของบริษัท 
   

 

 9) พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ ถือหุ้นสมควร

อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากบริษัท สอบบญัชี  
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 รวมถึงผู้สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย  

 

1.  นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์              ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  2982  
2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5599  
3.  นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  8125  
4.  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์                      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7764  
 

นอกจากนี ้ยงัมีความเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี 
ประจ าปี 2562 จ านวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากบัปีที่ผ่าน
มา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจ านวน 470,000 บาทเพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นเงิน
จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) หรือในอตัราร้อยละ 1.78  
 

 

 

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์                 
ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและทีพ่กั (ในกรณีทีต่้องเดินทางไปพกัค้างคืนหรือไปต่างจงัหวดั) จะเรียกเก็บตามจริง 

  

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอ่ืน (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) 1,140,000  1,140,000  110,000 110,000 

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั   440,000    470,000  - - 

รวม 1,580,000 1,610,000  110,000 110,000 



10) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มอบอ านาจให้ นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอ านาจภายใต้ข้อจ ากดัของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/
หรือก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตามที่เห็นสมควร 

3. ก าหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิรับปันผล
(Record Date) และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (ซึ่งสิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยงัไม่มีความแน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน) 

นอกจากนัน้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและสง่ค าถาม
เก่ียวกบับริษัทลว่งหน้ากอ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตัง้แตว่นัท่ี 28 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่วนการส่งค าถามเก่ียวกบับริษัท  ไม่มีผู้ ใดสง่ค าถาม
มายงับริษัท  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนบัถือ
    บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน)

 (นายพศิาล   รัชกิจประการ)

          กรรมการผู้จดัการ
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