
 
 
 
 
 

 หนา้ 1  

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

ท่ี นยล. 009 / 2558  
 

  วนัท่ี 24 มีนาคม 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย/เอกสารแนบ (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชุม) 
 (2) สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
 (3) งบการเงินประจาํปี 2557 
 (4) ประวติับุคคลท่ีเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
 (5) รายงานประจาํปี 2557 (แผน่ซีดี) 
 (6) คาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารของผูถื้อหุ้น และ/

หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง 
 (7) ขั้นตอนการเขา้ประชุม 
 (8) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข 
 (9) ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
 (10) ขอ้บงัคบับริษทั 
 (11) แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
 (12) แบบสอบถาม 
 

เน่ืองดว้ยคณะกรรมการของบริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 2558 ข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง ทิวลิป โรงแรม รามาการ์เดน้ส์ 9/9 ถนน 
วิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2557  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ซ่ึง

บริษทัไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
หมายเลข 2  

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ดงักล่าวขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

 

 
  



 
 
 
 
 

 หนา้ 2  

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

วาระที ่2 เพือ่ทราบผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 และ

รายงานประจาํปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 5  
โดยผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

ผลการดาํเนินงาน 
ปี 2556 (ล้านบาท) 
(งบการเงินรวม) 

ปี 2557 (ล้านบาท) 
(งบการเงินรวม) 

เพิม่ (ลด) 
(ล้านบาท) 

อตัราเพิม่ (ลด) 
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 1,096.20 1,102.32 6.12 0.56 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,252.57 1,328.94 76.37 6.10 
ค่าใชจ่้ายรวม (ลา้นบาท) 751.48 805.82 54.34 7.23 
กาํไรสาํหรับปี (ลา้นบาท) 384.52 404.23 19.56 5.13 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.88 0.65 (0.23) (26.14) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) 620.00 620.00 0.00 0.00 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 4,333.81 4,351.11 17.30 0.40 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 747.49 673.57 (73.92) (9.89) 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 3,586.32 3,680.54 94.22 2.63 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 สมควรรับทราบผลการดาํเนินงานสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรายงานประจาํปี 2557 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ท่ี 36 (2) บริษทัจึงได้จดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี
ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด นางก่ิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าว
เชิญประชุมในคร้ังน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 สมควรรับทราบรายงานการตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชี และอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  



 
 
 
 
 

 หนา้ 3  

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

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการในแต่ละปีหลงัจากหักสํารองตามกฎหมาย เงินลงทุนท่ีจะมีในปีถดัไป 
และสํารองอ่ืนๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด ผล
ประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เง่ือนไข ขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ 
ท่ีบริษทัผกูพนัอยู ่ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต และความสมํ่าเสมอ
ในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษทัประจาํปี 2557 บริษทัมีกาํไร
สุทธิ 418.14 ลา้นบาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้าม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2557 คือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
จาํนวน 372.00 ลา้นบาท หรือเทียบเท่ากบัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 
(หกสิบสตางค)์ บริษทักาํหนดใหว้นัท่ี 11 มีนาคม 2558 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 โดยผูถื้อหุ้นซ่ึงขาดคุณสมบติัท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ไดรั้บเงินปันผลในคร้ังน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี จาํนวน 372.00 ลา้นบาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองลา้นบาท) ของหุ้น
สามญัจาํนวน 620,000,000 หุ้น หรือเทียบเท่าการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 
บาท (หกสิบสตางค)์ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 
วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทัยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

 
  



 
 
 
 
 

 หนา้ 4  

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

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 

และขอ้ท่ี 36 (4) จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 มีกรรมการท่ีจะครบ
วาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 4 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
1. นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ กรรมการ 
2. นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
3. นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ 
4. นางสุนีย ์ ผอ่งผดุ กรรมการตรวจสอบ / 

  กรรมการอิสระ 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติ

เห็นชอบวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 สมควรอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ
กาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ นายพงศ์เทพ เหลือง
สุวรรณ นายวลัลภ เตียศิริ และนางสุนีย ์ผ่องผุดกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั
ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยใหก้รรมการแต่ละท่านมีตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเคยดาํรงตาํแหน่ง
อยู่ก่อนแลว้ทุกประการ โดยรายละเอียดบุคคลท่ีเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทัปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 4 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 22 กาํหนดให้กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน

จากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดยคาํนึงถึงภาระ
ความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการแลว้ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายใน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายคร้ังตามการเขา้ประชุมจริงและเสนอให้กาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ดงัน้ี 

  ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี (บาท / คร้ัง) ปี 2557 ปี 2558 
ประธานกรรมการ 55,000  55,000  
กรรมการ 25,000  25,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000  30,000  
กรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 25,000  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 15,000  

 



 
 
 
 
 

 หนา้ 5  

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 สมควรอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2558 ตามท่ีเสนอ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนคะแนน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (5) 

กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปีของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
ตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนแลว้เห็นว่าบริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ ไดรั้บการคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบ
บญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี 
นอกจากน้ีได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 จํานวน 1,140,000 บาท และมี
ความเห็นว่าค่าสอบบญัชีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและขอบเขตการสอบบญัชี จึงได้
นาํเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีในสังกัดของ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด ได้รับการเสนอ
แต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจาํปี 2558 ดว้ย 

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ปี 2557 (บาท) ปี 2558 (บาท) เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 
บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 1,140,000 1,140,000 0.00% 
บริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด)์ จาํกดั 100,000 100,000 0.00% 
ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 สมควรอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงไดแ้ก่ นางก่ิงกาญจน ์อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4496 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3182 และ/หรือ นางรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  
และ/หรือ นางพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2558 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชี
ประจาํปี 2558 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,140,000 บาท (เท่ากบัปี 2557)  




