
 
 
 
 

 

 หนา้ 7  

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 

36 (5) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนแลว้
เห็นวา่บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ 
ได้รับการคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จ ำกัด  มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอย่างดี นอกจากน้ีได้
พิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 จ านวน 1,140,000 บาท และมีความเห็นว่าค่า
สอบบัญชีมีควมเหมาะสมกบัคุณภาพและขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด ไดรั้บ
การเสนอแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2557 ดว้ย 

 

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ปี 2556 (บาท) ปี 2557 (บาท) เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 
บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) 1,040,000 1,140,000 9.62% 
บริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั 130,000 100,000 (23.07%) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 สมควรอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 

บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด ซ่ึงไดแ้ก่ นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  และ/หรือ นางพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4496 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2557 โดยให้คนใด
คนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,140,000 บาท 
(เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 100,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.62)  
ทั้งน้ี บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ
มานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร 
หรือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

 
  



 
 
 
 

 

 หนา้ 7  

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 

36 (5) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท โดยคณะกรรมการ
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2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนแลว้
เห็นว่าบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ ไดรั้บการ
คดัเลือกใหต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด มีความเป็น
อิสระ เหมาะสม และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเขา้ใจใน
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บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ยอ่ยประจ าปี 2557 ดว้ย 
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อนุญาตเลขทะเบียน 3516  และ/หรือ นางพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4496 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2557 โดยให้คนใด
คนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,140,000 บาท 
(เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 100,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.62)  
ทั้งน้ี บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

 


