
 
 
 
 
 

 หนา้ 1  

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

ท่ี นยล. 009 / 2557  
 

  วนัท่ี 28 มีนาคม 2557 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2557 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย/เอกสารแนบ (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชุม) 
 (2) สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
 (3) สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 
 (4) งบการเงินประจาํปี 2556 
 (5) ประวติับุคคลท่ีเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทั  
 (6) รายงานประจาํปี 2556 (แผน่ซีดี) 
 (7) คาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารของผูถื้อหุ้น 

และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบั
คะแนนเสียง 

 (8) ขั้นตอนการเขา้ประชุม 
 (9) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข 
 (10) ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการ

อิสระ 
 (11) ขอ้บงัคบับริษทั 
 (12) แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
 (13) แบบสอบถาม 
 

เน่ืองดว้ยคณะกรรมการของบริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ข้ึนในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง แกรนด ์ฮอลล ์1 โรงแรม รามา
การ์เดน้ส์ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2556  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2556 ซ่ึง

บริษทัไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยหมายเลข 2  

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2556 ดงักล่าวขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 
 
 
 
 

 หนา้ 2  

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

 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2556  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2556 ซ่ึง

บริษทัไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยหมายเลข 3  

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 สมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2556 ดงักล่าวขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่3 เพือ่ทราบผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 

และรายงานประจาํปี 2556 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 6  
โดยผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 

ผลการดาํเนินงาน 
ปี 2555 (ล้านบาท) 
(งบการเงินรวม) 

ปี 2556 (ล้านบาท) 
(งบการเงินรวม) 

เพิม่ (ลด) 
(ล้านบาท) 

อตัราเพิม่ (ลด) 
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 1,067.39 1,096.20 28.81       2.70  
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,159.40 1,252.57 93.17       8.04  
ค่าใชจ่้ายรวม (ลา้นบาท) 701.18 769.41 69.48       9.93  
กาํไรสาํหรับปี (ลา้นบาท) 325.34 379.87 48.25      14.55  
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.88 0.86 (0.04) ( 4.44) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 414.50 620.00 205.50      49.58  
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 2,174.13 4,114.50 1,988.39      93.52  
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,195.77 466.19 (712.45) (60.45)  
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 978.36 3,648.31 2,700.84    285.06  

 
ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 สมควรรับทราบผลการดาํเนินงานสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานประจาํปี 2556 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
  



 
 
 
 
 

 หนา้ 3  

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

วาระที ่4 พจิารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับ
ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ท่ี 36 (2) บริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 4 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในคร้ังน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 สมควรรับทราบรายงานการตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชี และอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
  



 
 
 
 
 

 หนา้ 4  

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

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2556 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ท่ี 36 (3) และขอ้ท่ี 42 กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองแลว้จาํนวน 55.50 
ลา้นบาท (ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิทั้งส้ิน 376.83 ลา้นบาท) ดงันั้น บริษทัตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองจาํนวน 6.50 ลา้นบาท (หกลา้นห้าแสน
บาท) ซ่ึงทาํใหทุ้นสาํรองของบริษทัครบตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด 
นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลงัจากหกัสาํรองตามกฎหมาย เงินลงทุนท่ี
จะมีในปีถดัไป และสาํรองอ่ืนๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บั
กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เง่ือนไข 
ขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัผูกพนัอยู่ ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต และความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษทัประจาํปี 2556 บริษทัมี
กาํไรสุทธิ 376.83 บาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2556 คือตั้ งแต่ว ันท่ี 1 มกราคม  2556 ถึงว ันท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 จาํนวน 355.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค)์ 

สาํหรับหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 414,500,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 45.595 
ล้านบาท ( ส่ีสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาท) โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 14 
มิถุนายน 2556 

2. ในการน้ี บริษทักาํหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 
มีนาคม 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 โดยผูถื้อหุน้
ซ่ึงขาดคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ไดรั้บเงินปันผลในคร้ัง
น้ี ซ่ึงบริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวน 310.00 ลา้นบาท หรือเทียบเท่ากบัการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 



 
 
 
 
 

 หนา้ 5  

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 สมควรอนุมติัการจัดสรรกาํไรสุทธิของ
บริษทัประจาํปี 2556 เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นจาํนวน 6.50 ลา้น
บาท (หกลา้นห้าแสนบาท) และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี จาํนวน 355.60 ลา้นบาท (สามร้อยห้าสิบห้าลา้นหกแสนบาท) ของหุ้น
สามญัจาํนวน 620,000,000 หุ้น ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแลว้จาํนวน 45.595 ลา้นบาท (ส่ีสิบหา้ลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนหา้พนับาท) เม่ือวนัท่ี 
14 มิถุนายน 2556 ดงันั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลปลายปีท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ี
มีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 จาํนวน 310.00 
ลา้นบาท (สามร้อยสิบลา้นบาท) หรือเทียบเท่าการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 
บาท (หา้สิบสตางค)์ โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 

17 และขอ้ท่ี 36 (4) จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้
จากตาํแหน่งตามวาระ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีกรรมการ
ท่ีจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
1. นายธนานนัต ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
2. นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
3. ดร.เวทางค ์ พว่งทรัพย ์ กรรมการตรวจสอบ / 
   กรรมการอิสระ 
4. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการตรวจสอบ / 

  กรรมการอิสระ 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแลว้ มี

มติเห็นชอบว่า ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2557 สมควรอนุมัติแต่งตั้ ง
กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ 
นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ ดร.เวทางค ์พ่วงทรัพย ์และนางเบญจวรรณ สร่าง
นิทร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยใหก้รรมการแต่
ละท่านมีตาํแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตาํแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ โดย
รายละเอียดบุคคลท่ีเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยหมายเลข 5 



 
 
 
 
 

 หนา้ 6  

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  
หมายเหตุ นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ และนางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ เป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ ท่ี  22 กําหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณา โดยคาํนึงถึงภาระความรับผดิชอบและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
แลว้ เสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 ดงัน้ี 

  ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี  ปี 2556 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
ประธานกรรมการ 50,000 บาท / คร้ัง 55,000 บาท / คร้ัง 
กรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 25,000 บาท / คร้ัง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท / คร้ัง 30,000 บาท / คร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 สมควรอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2557 ตามท่ีเสนอ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จํากดั (มหาชน) 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 

36 (5) กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนแลว้
เห็นวา่บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ 
ได้รับการคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีได้
พิจารณาค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 จาํนวน 1,140,000 บาท และมีความเห็นว่าค่า
สอบบญัชีมีควมเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้นาํเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณานําเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 
นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ไดรั้บ
การเสนอแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจาํปี 2557 ดว้ย 

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ปี 2556 (บาท) ปี 2557 (บาท) เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 
บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 1,040,000 1,140,000 9.62% 
บริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด)์ จาํกดั 130,000 100,000 (23.07%) 
ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 สมควรอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ซ่ึงไดแ้ก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  และ/หรือ นางพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4496 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2557 โดยให้คนใด
คนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
กาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,140,000 บาท 
(เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.62)  
ทั้งน้ี บริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ
มานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร 
หรือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 
บริษทักาํหนดใหว้นัท่ี 13 มีนาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 (Record Date) และวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อ
หุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
บริษทัจึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ตามวนั เวลา และ

สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น. 
 
อน่ึง หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

คร้ังน้ีโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือสามารถดาวน์
โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.namyongterminal.com และมอบหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อม
หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
หมายเลข 7  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั นามยง เทอร์มินัล จํากดั (มหาชน) 

 
(ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ เครืองาม) 

ประธานกรรมการ 
 




