
 
 
 
 
 

 

 หนา้ 1  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั นามยง เทอร์มินัล จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2556 

 

 
เวลาและสถานทีป่ระชุม:  
 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 18 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสาทร โรงแรม ดุสิตธานี เลขท่ี 946 ถนน
พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

 
ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ เครืองาม ทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) ประธานไดแ้จง้ต่อท่ี

ประชุมว่า บดัน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 11 ท่าน โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ย
ตนเอง จาํนวน 9 ท่าน คิดเป็นจาํนวนหุน้ 278,875,500 หุน้ หรือร้อยละ 67.28 และผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน 2 ท่าน คิด
เป็นจาํนวนหุน้ 135,624,500 หุน้ หรือร้อยละ 32.72 คิดเป็นจาํนวนหุน้ 414,500,000 หุน้ หรือร้อยละ 100.00 ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จึงขอเปิดการประชุมเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2555 เมื่อวนัที ่15 มิถุนายน 2555 
 

ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2555 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1 แลว้ 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2555 ดงักล่าวตามท่ี

ประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
 



 
 
 
 
 

 

 หนา้ 2  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระที ่2 เพือ่ทราบผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

ประธานไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ให้ท่ีประชุม
ไดรั้บทราบตามรายละเอียดท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามท่ี

ประธานเสนอ 
 
วาระที ่3 เพือ่ทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และพจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (2) บริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชีของบริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
แลว้ และประธานไดร้ายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมถึงผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

 
ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 (งบเฉพาะกจิการ) ปี 2555 (งบการเงนิรวม) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 1,067.39 1,067.39 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,165.17 1,159.40 
ค่าใชจ่้ายรวม (ลา้นบาท) 700.97 701.18 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 331.99 330.37 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.90 0.90 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 414.50 414.50 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 2,143.46 2,142.00 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,195.62 1,195.67 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 947.84 946.23 

 
  



 
 
 
 
 

 

 หนา้ 3  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติ ดงัน้ี 
1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2555 
2. อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบโดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั ตามเอกสารแนบ 2 และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่4 เพือ่ทราบการอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 41 กาํหนดใหค้ณะกรรมการสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2555 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมไดมี้มติให้
บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจาํนวนเงิน 0.18 บาทต่อหุน้ และบริษทัไดด้าํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นจาํนวนเงิน 0.18 บาทต่อหุน้ ตามท่ีประธานเสนอ 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2555 
 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (3) และขอ้ท่ี 42 กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุน
สาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรอง
น้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  



 
 
 
 
 

 

 หนา้ 4  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแต่ละปี หลงัจากหกัสาํรองตามกฎหมาย เงินลงทุนท่ีจะมีในปีถดัไป และสาํรองอ่ืนๆ  

ประธานเสนอให้ มีการจดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 26.50 ลา้นบาท (ยี่สิบหกลา้นห้าแสนบาท) ไวเ้ป็นทุน
สาํรองและเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.29 บาท (ยีสิ่บเกา้สตางค)์ ซ่ึงภายหลงัจากการหกัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บเงินปันผล
ปลายปีในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท (สิบเอด็สตางค)์ และกาํหนดวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

- กาํหนดให้ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 เป็นผูท่ี้มี
สิทธิในการรับเงินปันผล 

- กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 เมษายน 2556 
อน่ึง มีผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่าผลประกอบการมีกาํไรมาก จึงเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะเพิ่มอตัราการ

จ่ายเงินปันผลจากอตัราท่ีคณะกรรมการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการแจง้ว่าไดพ้ิจารณาเร่ือง
น้ีโดยรอบคอบแลว้ ในช่วงเวลาน้ีจึงขอยนืยนัขอ้เสนอตามวาระน้ีไปก่อน 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2555 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
  



 
 
 
 
 

 

 หนา้ 5  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประธานแจง้แก่ท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 36 (4) ท่ีประชุมจาํเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซ่ึงมีกรรมการท่ีจะครบวาระการดาํรง
ตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ 
2. นายเทพรักษ ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
3. นางสาวพิมพก์าญจน ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
4. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการอิสระ 
ทั้งน้ี ประธานแจง้แก่ท่ีประชุมว่า นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการของบริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือ

ตวัจากเดิม รชตา เหลืองสุวรรณ เป็น พิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 ท่ีผ่านมา ซ่ึงบริษทัจะ
ดาํเนินแกไ้ขเอกสารต่างๆ ของบริษทั เช่น หนงัสือรับรอง บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือของ
นางสาวพิมพก์าญจน ์เหลืองสุวรรณต่อไป   

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ กรรมการบริษทั เป็นผูด้าํเนินการประชุมในวาระน้ีแทน
ประธานซ่ึงเป็นหน่ึงในกรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง โดยนางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ  เสนอให้กรรมการทั้งส่ี
ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง (ประวติักรรมการรายบุคคลท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตาม
เอกสารแนบ 3) 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตาํแหน่งตามท่ีเคย
ดาํรงตาํแหน่งอยูแ่ลว้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
1. ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
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2. นายเทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - -  

  
3. นางสาวพิมพก์าญจน ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
4. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 
 

ประธานแจ้งแก่ท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 22 กาํหนดให้กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 
ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดยคาํนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการแลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

1. ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน คือ 50,000 บาท ในแต่ละคร้ังท่ี
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

2. กรรมการจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละคร้ังท่ี
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดท่ีเป็นฝ่ายบริหารกจ็ะไดรั้บเบ้ียประชุมจาํนวน
น้ีดว้ย นอกเหนือไปจากเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูแ่ลว้ 
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3. ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน คือ 25,000 บาท ใน
แต่ละคร้ังท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน คือ ท่านละ 15,000 บาท ในแต่
ละคร้ังท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 
 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3972 และ/หรือ คุณโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ คุณก่ิง
กาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ คุณพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 สังกดับริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยให้คนใด
คนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแก่ผูส้อบบญัชี
ประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนไม่เกิน 1,040,000 บาท  

 

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ปี 2555 (บาท) ปี 2556 (บาท) เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 
บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 1,140,000 1,040,000 (8.77) 
บริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด)์ จาํกดั 190,000 130,000 (31.58) 

 
ทั้ งน้ี  บริษัท  สํานักงาน เอินส์ท  แอนด์ ย ัง จํากัด และผู ้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้ น ไม่มี

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จาํกดั ซ่ึงไดแ้ก่ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 และ/หรือ คุณ
โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ คุณก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ คุณพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4521 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2556 และกําหนดค่าตอบแก่ผูส้อบบัญชี
ประจาํปี 2556 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,040,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบ
ตามสมควร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัโดยการตดัหุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษทั 

 
ประธานแจง้แก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2555 ของบริษทั นามยง 

เทอร์มินลั จาํกดั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 
140,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 414,500,000 บาท เป็นจาํนวน 555,000,000 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 140,500,000 หุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท นั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทั
ควรดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติม เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี ภายใต้
บทบญัญติัมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดว่า 
บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มข้ึน และจะกระทาํไดเ้ม่ือหุน้ทั้งหมดได้
ออกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

ในการน้ี บริษทัยงัคงมีหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 140,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
ดงันั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จาํนวน 140,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท  เป็นจาํนวน 414,500,000 
บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จาํนวน 140,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบยีนของบริษทั 
 

ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัในวาระท่ี 9 โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 414,500,000 บาท (ส่ีร้อยสิบส่ีลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 414,500,000 หุน้ (ส่ีร้อยสิบส่ีลา้นหา้แสนหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 414,500,000 หุน้ (ส่ีร้อยสิบส่ีลา้นหา้แสนหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (             -              )” 
ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
  



 
 
 
 
 

 

 หนา้ 10  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทั 
 

ประธานช้ีแจงให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า จากการท่ีบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัในอนาคต บริษทัจึงจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จาํนวน  205,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 414,500,000 บาท เป็นจาํนวน 620,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 205,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน 
(Initial Public Offering)  

ประธานจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 
205,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 414,500,000 บาท เป็นจาํนวน 620,000,000 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 205,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีเสนอ ด้วย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุน

จดทะเบยีนของบริษทั 
 

ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้อนุมติัในวาระท่ี 11 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 620,000,000 บาท (หกร้อยยีสิ่บลา้นบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 620,000,000 หุน้ (หกร้อยยีสิ่บลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั 620,000,000 หุน้ (หกร้อยยีสิ่บลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - บาท (-) 



 
 
 
 
 

 

 หนา้ 11  

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามท่ีเสนอ 
 คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย 414,500,000 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่13 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั 
 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า จากการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัอีกจาํนวน 205,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 414,500,000 บาท เป็นจาํนวน 620,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 205,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ประธานจึงเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนบริษทัจาํนวนไม่เกิน 205,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน (Initial Public Offering) 

ทั้งน้ี เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
การเงิน นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ และ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็น
คราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกาํหนดราคาเสนอขาย การชาํระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดงักล่าว และการแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทั และ (3) ลงนาม
ในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนั
จาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

อน่ึง มีผูถื้อหุน้บางท่านไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัการกาํหนดช่ือวาระการประชุมว่า ช่ือวาระการประชุมควร
กาํหนดใหช้ดัเจนว่าเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั และอนุมติัมอบหมายบุคคลท่ีมี
อาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน คณะกรรมการเห็นดว้ยและ
ขอใหท่ี้ประชุมเขา้ใจวา่ วาระน้ีจะมีการพิจารณาอนุมติัทั้งสองเร่ืองน้ี 






