
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน  
(เอกสารแจ้งช่ือและจํานวนหลกัทรัพย์ทีถ่อืครอง) 



   
 

  D:\NYT\ประชุมปี 58\ประชุมผูถื้อหุ้น\AMG 2558\invitation\กั้นหนา้ TH 150122.docx 

 

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

 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

ประจําปี 2557 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
งบการเงนิประจําปี 2557 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
ประวตักิรรมการ 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

รายละเอยีดบุคคลทีเ่สนอให้เลอืกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 
ช่ือ  นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการตดิต่อกนั 3 ปี 7 เดือน 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 50 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประวตัิการศึกษา - ปริญญาโท สาขา การบริหารภาครัฐ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

- ปริญญาตรี สาขา การบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 99/2012 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
กนัยายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.นามยง เทอร์มินลั 
ธนัวาคม 2547 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.พี เอน็ เอน็ เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท ์
มีนาคม 2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.พี เอน็ เอน็ เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลาย 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 บริษทั  
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หุน้สามญัจาํนวน 113,718,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
18.34 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2557 4 / 5 คร้ัง 
ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ช่ือ  นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการตดิต่อกนั 3 ปี 2 เดือน 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 32 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประวตัิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 84/2010 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
กมุภาพนัธ์ 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.นามยง เทอร์มินลั 
ก่อนปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ชิงเต่า มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด)์ 
เมษายน 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.แหลมฉบงั อินเตอร์เนชัน่แนล โร-โร เทอร์มินลั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 บริษทั  
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม 1 บริษทั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2557 3 / 5 คร้ัง 
ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ช่ือ  นายวลัลภ เตียศิริ 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ
ตดิต่อกนั 

9 เดือน 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประวตัิการศึกษา - ปริญญาโท สาขา จดัการ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขา เคร่ืองกล, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 113/2014 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
สิงหาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินลั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่มี   
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2557 1 / 1 คร้ัง 
ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือ  นางสุนีย ์ผอ่งผดุ 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ
ตดิต่อกนั 

1 ปี 1 เดือน 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั โดยไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษทั
ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

อายุ 61 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประวตัิการศึกษา - บธม.(การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย ์

- บธบ.(การบญัชี) มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ(ประสานมิตร) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 111/2014 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
มีนาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินลั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่  
- บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
- กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ที่
อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2557 3 / 3 คร้ัง 
ประวตัิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งเพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแลว้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
ไม่มี 

- ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไม่มี 
- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
รายงานประจําปี 2557 (แผ่น CD) 

  



 
 

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
คาํช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ  

การแสดงเอกสารของผู้ถอืหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

 
  



 
 

 

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

คาํช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

 

วธีิการลงทะเบียน 
 

 บริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่
เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งทิวลิป โรงแรม รามาการ์เดน้ส์ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนท่ี
สถานท่ีจดัประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 
 

วธีิการมอบฉันทะ 
 

 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) 2550 ซ่ึงไดก้าํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไว ้3 แบบ 
ไดแ้ก่ 
 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้ 

 

 ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี สาํหรับหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ
แบบ ค. ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.namyongterminal.com    
 
 

 อน่ึง วธีิการมอบฉนัทะสามารถดาํเนินการไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ

ผูรั้บมอบฉนัทะให้ถูกตอ้งครบถว้น และตอ้งปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักล่าว 

3. ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ สถานท่ีจดั
ประชุมก่อนจะเขา้ประชุม 

 



 
 

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
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การแสดงเอกสารของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 บริษทัไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั้น จึงขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารดงัต่อไปน้ี ณ จุดลงทะเบียน 
 

1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1. กรณีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัว
ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัข่ี หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้
ยืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 
(ข) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ซ่ึงผูม้อบฉนัทะ

ไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(ค) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1. กรณีผูแ้ทนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึง

เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ และรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล  

2.2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลง

นามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล 

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว 

(ง) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

3.1. เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูมี้อาํนาจกระทาํการ

แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 
บาท 

(ข) หนงัสือยนืยนัการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 



 
 

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
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(ค) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูมี้
อาํนาจกระทาํการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอาํนาจกระทาํการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(ง) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของของคสัโตเดียน (Custodian) 
โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของของคสั
โตเดียน (Custodian) ดงักล่าว 

3.2. เอกสารจากผูถื้อหุน้ 
(ก) สําเนาหนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
(ข) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลง

นามในหนังสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว 

(ค) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือ
ช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว 

3.3. เอกสารจากผูรั้บมอบฉนัทะ 
เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

 

 สาํหรับเอกสารใดท่ีจดัทาํเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัดว้ย และผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูแ้ทนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) รับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
 

การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
 

1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
3. ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้
4. เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (ข) ผูรั้บมอบฉันทะตาม

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะ
ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร โดย
ไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ  

5. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บฉันทะเขา้ประชุมแทน โดยไดร้ะบุคะแนนเสียงไวใ้นหนังสือมอบฉันทะอย่างชดัเจน 
บริษทัจะนาํคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ตั้งแต่เวลาท่ี
ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยเจา้หน้าท่ีจะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุการออก
คะแนนเสียงแลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) ประธานท่ี
ประชุมจะสอบถามท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือข้ึน 
- หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะทาํ

เคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกให้ก่อนเขา้ประชุม และส่งบตัร
ลงคะแนนดงักล่าวใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี จะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

- หากไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเ์ห็นดว้ยตามท่ี
ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

7. สาํหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะนาํ
แนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เจา้หนา้ท่ีจะเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผูถื้อบตัรท่ีลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะเก็บบตัร
ลงคะแนนของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงเกบ็บตัรลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ย 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น 
ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลใหท่ี้
ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

9. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
9.1 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
9.2 กรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนด ทั้งน้ี บริษทัไดร้ะบุการลงมติไวใ้นตอนทา้ยของแต่ละวาระการประชุมใน
หนงัสือเชิญประชุมวา่ มติในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
9.4 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ืองนั้น 

10. การนบัคะแนนเสียงจะกระทาํทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
ขั้นตอนการประชุม 
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ขั้นตอนการเข้าประชุม 

ผูถื้อหุน้

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

กรณีมาดว้ยตนเอง กรณีมอบฉนัทะ

จุดตรวจเอกสาร

โต๊ะลงทะเบียนสาํหรับ
ผูรั้บมอบฉนัทะ

โต๊ะลงทะเบียนสาํหรับ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน
และเอกสารส่วนบุคคล

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน
หนงัสือมอบฉนัทะ
และเอกสารประกอบ

รับบตัรลงคะแนน

เขา้หอ้งประชุม

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม

เก็บบตัรลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ
และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย

และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม

 
 

บริษัทจัดเตรียมกล่องอาหารว่าง (Snack Box) ไว้บริการเฉพาะผู้ทีม่าลงทะเบียนร่วมประชุมท่านละ 1 กล่อง 
บริษัทไม่ได้จัดเตรียมของชําร่วย 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

  
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ เขียนท่ี             
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี_________เดือน______________ พ.ศ. ______ 
 Date                Month                        Year 
 
(1) ขา้พเจา้                                                                        สญัชาติ                    อยูเ่ลขท่ี                                   ซอย                    
 I/We              nationality                   residing/located at no.             Soi 
 ถนน                             ตาํบล/แขวง                                   อาํเภอ/เขต                         จงัหวดั       
 Road    Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม                                      หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                               shares and have the rights to vote equal to                     votes as follows 
  หุน้สามญั                                           หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง 
        ordinary share               shares and have the rights to vote equal to     votes  
  หุน้บุริมสิทธิ     หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
        preference share              shares and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ช่ือ                                           อาย ุ            ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี          
 Name                                      age            years residing/located at no. 
 ถนน                                ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต      
 Road                             Tambol/Kwaeng                Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
 Province                                Postal Code                             

 หรือ/Or 
 ช่ือ                                         อาย ุ          ปี          อยูบ่า้นเลขท่ี      
 Name      age         years    residing/located at no. 
 ถนน                              ตาํบล/แขวง      อาํเภอ/เขต                
 Road                            Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet   
 จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย ์     
 Province                                Postal Code                                          

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั คือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
 
 ศ.(พิเศษ)ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์/ Prof. Sakorn Suksriwong หรือ/or 
 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร / Mrs. Benchawan Srangnitra หรือ/or 
 ดร. เวทางค ์พว่งทรัพย ์/ Dr. Wetang Phuangsup 

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 2558) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 9 of the 
Invitation to the 2015 Annual General Meeting of Shareholders) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   
ท่ี  1. และระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, please 
mark  at  1. and give the details of 
proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ท่ี  
 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 2, please 
mark  at  2. and choose one of these 
independent directors. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed 
as a proxy in stead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องทวิลปิ เลขที ่9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 24th, 2015 at 
10.00 hrs., at Tulip Room, Rama Gardens Hotel Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210, or such other date, time and 
place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(                                                       ) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(                                                       ) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...……………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...……………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to 
different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ เขียนท่ี             
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี_________เดือน______________ พ.ศ. ______ 
 Date              Month                   Year 
 
(1) ขา้พเจา้                                                  สัญชาติ                    อยูเ่ลขท่ี                                   ซอย   
 I/We    nationality     residing/located at no.            Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง                                  อาํเภอ/เขต                             จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng         Amphur/Khet       Province 
 

 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (“Company”) 

 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม                          หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั             เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                            shares   and have the rights to vote equal to                   votes as follows 
 
 หุน้สามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
 ordinary share  shares with the voting rights of  votes 

 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
 preferred share  shares with the voting rights of  votes 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                 อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          
Name                                                age            years residing/located at no. 
ถนน                                          ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต      
Road                                    Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                  Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                    อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      
Name          age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง       อาํเภอ/เขต                
Road                                      Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                                          
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  

กรณีเลือก ขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  1. และระบุช่ือผูรั้บมอบ
อาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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 2. มอบฉนัทะกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
 
 ศ.(พิเศษ)ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์/ Professor Sakorn Suksriwong, DBA หรือ/or 
 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร / Mrs. Benchawan Srangnitra หรือ/or 
 ดร. เวทางค ์พว่งทรัพย ์/ Dr. Wetang Phuangsup  

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558) (Details of Independent Directors are 
specified in Enclosure 9 of the Invitation to the 2015 Annual General Meeting of 
Shareholders) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent 
Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันศุกร์ที ่
24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องทิวลิป เลขที่ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 
April 24th, 2015 at 10.00 hrs., at Tulip Room, Rama Gardens Hotel Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 
10210, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems   
 appropriate.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี/No casting of votes in this agenda) 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  

  as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที ่2 เพือ่ทราบรายงานผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
Agenda 2 To acknowledge the report on the results of the Company’s business operation for the fiscal year ended 

December 31st, 2014 
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี/No casting of votes in this agenda) 

  

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  
ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ    
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these independent directors. 
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วาระที ่3 เพื่อทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม 2557 

Agenda 3 To consider and approve the Company’s and its subsidiaries’ report and consolidated financial statements 
for the fiscal year ended December 31st, 2014 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently   
  as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2557 
Agenda 4 To consider and approve the dividend distribution for the results of the operation in the fiscal year 2014 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
 as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 5  To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently   
  as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
  Vote for all of the directors nominated 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
  แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for each nominated director individually 

1. ช่ือกรรมการ                นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ     
 Director’s name          Ms. Noree Suksawath     
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 
2. ช่ือกรรมการ                นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ     
 Director’s name          Mr. Pongthep Leungsuwan     
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 
3. ช่ือกรรมการ                นายวลัลภ เตียศิริ     
 Director’s name          Mr. Vallop Tiasiri     
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 
4. ช่ือกรรมการ                นางสุนีย ์ผอ่งผดุ      
 Director’s name          Mrs. Sunee Pongpud     
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 6 To determine the directors’ remuneration 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
 as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
 as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8 To consider other businesses (if any) 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  

  as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 

 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(                                                     ) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(                                                     ) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้อง
ทวิลปิ เลขที ่9/9 ถนน วภิาวดรัีงสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 24th, 2015 at 10.00 hrs., at  Tulip Room, Rama Gardens 
Hotel Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210, or such other date, time and place as the meeting may be 
held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 วาระที่   เร่ือง   

 Agenda  Re : 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems   
  appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
 Agenda  Re : 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems   
  appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
 Agenda  Re : 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  
  appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
 Agenda  Re : 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  
  appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month           Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ           อยูเ่ลขท่ี                         ซอย             
 I/We    nationality         residing/located at no.            Soi 
 ถนน  ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม          หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                          shares  and have the rights to vote equal to   votes as follows 
  หุน้สามญั            หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
        ordinary share            shares and have the rights to vote equal to   votes  
  หุน้บุริมสิทธิ            หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share           shares  and have the rights to vote equal to                      votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                อาย ุ            ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี           
 Name                                           age             years residing/located at no. 
 ถนน                                   ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต      
 Road                              Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย ์     
 Province                             Postal Code                             
หรือ/Or 
 ช่ือ                                                 อาย ุ           ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี     
 Name            age            years residing/located at no. 
 ถนน                                   ตาํบล/แขวง        อาํเภอ/เขต   
 Road                                  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet   
 จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย ์     
 Province                             Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั คือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 
 
 ศ.(พิเศษ)ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์/ Prof. Sakorn Suksriwong หรือ/or 
 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร / Mrs. Benchawan Srangnitra หรือ/or 
 ดร. เวทางค ์พว่งทรัพย ์/ Dr. Wetang Phuangsup  

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558) (Details of Independent Directors are 
specified in Enclosure 9 of the Invitation to the 2015 Annual General Meeting of 
Shareholders) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ท่ี 
 1. และระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, please 
mark  at  1. and give the details of 
proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ท่ี 
 2. และเลือกกรรมการอิสระ     คนใด
คนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 2, please 
mark  at  2. and choose one of these 
independent directors. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director 
shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันศุกร์ที ่
24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องทิวลิป เลขที่ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 
April 24th, 2015 at 10.00 hrs., at Tulip Room, Rama Gardens Hotel Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 
10210, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุน้สามญั            หุน้        และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
       ordinary share           shares  and have the rights to vote equal to                                  votes  
  หุน้บุริมสิทธิ            หุน้        และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้     เสียง 
       preference share shares  and have the rights to vote equal to                                 votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2557 
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as  

  it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง ______ เสียง 
  Approve              votes  Disapprove votes Abstain votes 

วาระที ่2 เพือ่ทราบรายงานผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
Agenda 2 To acknowledge the report on the results of the Company’s business operation for the fiscal year ended 

December 31st, 2014 
 (ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี/No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่3 เพื่อทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม 2557 

Agenda 3 To consider and approve the Company’s and its subsidiaries’ report and consolidated financial statements for 
the fiscal year ended December 31st, 2014 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
  as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย _______ เสียง   ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
  Approve              votes  Disapprove              votes   Abstain                       votes 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2557 
Agenda 4 To consider and approve the dividend distribution for the results of the operation in the fiscal year 2014 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
 as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as  follows:  
   เห็นดว้ย _______ เสียง   ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes    Abstain  votes 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 5  To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
  as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
  Vote for all of the directors nominated 

     เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
  Approve votes  Disapprove  votes  Abstain votes 
  แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for each nominated director individually 

1. ช่ือกรรมการ                นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ     
 Director’s name          Ms. Noree Suksawath     
  เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
  Approve  votes Disapprove votes Abstain votes 
2. ช่ือกรรมการ                นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ     
 Director’s name          Mr. Pongthep Leungsuwan     
  เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
  Approve  votes Disapprove votes Abstain votes 
3. ช่ือกรรมการ                นายวลัลภ เตียศิริ     
 Director’s name          Mr. Vallop Tiasiri     
  เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
  Approve  votes Disapprove votes Abstain votes 
4. ช่ือกรรมการ                นางสุนีย ์ผอ่งผดุ      
 Director’s name          Mrs. Sunee Pongpud     
  เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
  Approve  votes Disapprove votes Abstain votes 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 6 To determine the directors’ remuneration 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
 as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย _______ เสียง   ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
   Approve votes  Disapprove votes  Abstain votes 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
 as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นดว้ย _______ เสียง   ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
   Approve votes  Disapprove votes  Abstain votes 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8 To consider other businesses (if any) 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
  as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย _______ เสียง   ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
   Approve votes Disapprove votes  Abstain votes 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………..…...…………………….) 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...………………………..…………………….) 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...………..……………….) 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...……………..………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian  business 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 
Form C. provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้อง
ทวิลปิ เลขที ่9/9 ถนน วภิาวดรัีงสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 24th, 2015 at 10.00 hrs., at Tulip Room, Rama Gardens 
Hotel Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210, or such other date, time and place as the meeting may be 
held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่   เร่ือง    
 Agenda  Re : 

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
  as it deems appropriate.  

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
    เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
    Approve votes  Disapprove votes  Abstain votes 

 วาระที่   เร่ือง    
 Agenda  Re : 

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
  as it deems appropriate.  

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
    เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
   Approve votes  Disapprove votes  Abstain votes 

 วาระที่   เร่ือง    
 Agenda  Re : 

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
  as it deems appropriate.  

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
    เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
   Approve votes  Disapprove votes  Abstain votes 

 วาระที่   เร่ือง    
 Agenda  Re : 

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently  
  as it deems appropriate.  

   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
    เห็นดว้ย _______ เสียง  ไม่เห็นดว้ย _______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
   Approve votes  Disapprove votes  Abstain votes 

 



 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะผู้ถอืหุ้น 

และนิยามกรรมการอสิระ 
  



 
 

 

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

ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะผู้ถือหุ้น 

 

1. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ ์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ46 ปี 
ท่ีอยูติ่ดต่อ : 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม : มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 

  

 

2. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ64 ปี 
ท่ีอยูติ่ดต่อ : 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม : มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6  

  

 

3. ดร. เวทางค ์พว่งทรัพย ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ47 ปี 
ท่ีอยูติ่ดต่อ : 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม : มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6  

  
 
 

 
  



 
 

 

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

นิยามกรรมการอสิระ 
บุคคลซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงมีเกณฑ์เท่ากบัขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึง (1.00) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ 
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึง (1.00) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
ข้อบังคบับริษทั 

  



ขอ้บงัคบั 
ของ 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 
    

หมวดท่ี1 
บททัว่ไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 
ขอ้ 2. คาํวา่ “บริษทั”ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่ง 
 อ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
ขอ้ 3. ขอ้ความอืน่ใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน  
  จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้ง 
  กบัการดาํเนินกิจการของบริษทั 

 
หมวดท่ี2 

หุน้และผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 4. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลคา่หุน้เท่าๆ กนัและเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ 
 หุน้ทุกหุน้ของบริษทัตอ้งชาํระคา่หุน้เตม็มูลค่าหุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ื้อ 
 หุน้จะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้
  บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้ หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดกไ็ดต้ามท่ี 
  กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 
  ขอ้ 5.  ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอยา่งนอ้ย 1 (หน่ึง) คน ลงหรือพิมพล์ายมือ 
   ช่ือและตราประทบัของบริษทัไว ้แตท่ั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ ตาม 
   กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพมิพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้
ขอ้ 6.   การลงลายมือช่ือในใบหุน้หรือใบหลกัทรัพยอ์ื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยด์งักล่าว กรรมการ 
   หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง  หรือใชเ้คร่ืองจกัร ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือประทบั 
   โดยวิธีการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดกไ็ด ้
    บริษทัจะตอ้งเกบ็รักษาทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีวา่นั้นไว ้
    ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั  อยา่งไรกต็าม  บริษทัอาจจะมอบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศ 
    ไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทักไ็ดแ้ละหากบริษทัมอบหมายใหบ้ริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
    (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัแลว้  วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให ้
    เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์าํหนด 
 ขอ้ 7.    บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั  หรือนบัแต่ 
    วนัท่ีบริษทัไดรั้บชาํระเงินคา่หุน้ครบถว้น  ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายหุน้ท่ีเหลือหรือออกจาํหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ 
     ภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั 
 ขอ้ 8.   ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดชาํรุด  หรือลบเลือนในสาระสาํคญั  ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทัทาํการออกใบหุน้ใหมใ่หแ้ก่ผู ้
    ถือหุน้ โดยคนืใบหุน้เดิม 
    ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดสูญหายหรือถูกทาํลาย  ผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนกังานตาํรวจ 
     หรือหลกัฐานอืน่อนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั 
     ในทั้งสองกรณี  บริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยบริษทัอาจเรียก 
     ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหมแ่ทนใบหุน้เดิมจากผูถ้ือหุน้นั้น  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมาย 
     กาํหนดไว ้
     ใบหุน้ท่ีสูญหาย  ลบเลือน  หรือชาํรุดซ่ึงไดมี้การออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้  ใหถื้อวา่ใบหุน้เก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 



 ขอ้ 9.     บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจาํนาํหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ ทั้งน้ีเวน้แตใ่นกรณีดงัต่อไปน้ี 
                       (1)     บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนจากผูถ้ือหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงอนุมตัิการแกไ้ข 
                               ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
                               เน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
                       (2)     บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน  ในกรณีท่ีบริษทัมีกาํไรสะสมและ 
             สภาพคล่องส่วนเกิน  และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตใุหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 
           ทั้งน้ี  หุน้ท่ีบริษทัถืออยูน่ั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้  รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
           ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
           บริษทัจะตอ้งจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนตามวรรคก่อน  ภายในเวลาท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  ในกรณีท่ีบริษทัไม่ 
           จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  บริษทัจะดาํเนินการลดทุนท่ีชาํระแลว้  โดยวธีิตดัหุน้จด 
            ทะเบียนส่วนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้
            การซ้ือหุน้คนื  การจาํหน่ายหุน้  และการตดัหุน้จดทะเบียน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
            ท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ้ 10.          เม่ือบริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ในการซ้ือหุน้ของบริษทัคืน  ตอ้ง 
         ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ยกเวน้การซ้ือหุน้ดงักลา่วมีจาํนวนไม่เกินกวา่ร้อยละสิบ (10)  ของทุน 
         ชาํระแลว้  ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการของบริษทัในการอนุมตัิการซ้ือหุน้คืนดงักลา่ว 

 
หมวดท่ี3 
การโอนหุน้ 

 ขอ้ 11.       หุน้ของบริษทัยอ่มโอนกนัไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่มีจาํกดั  และหุน้ท่ีถือโดยคนตา่งดา้วในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมี 
       จาํนวนรวมกนัไม่เกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้ (49)  ของจาํนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  การโอน 
       หุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนตา่งดา้วของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้  บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการ 
       โอนหุน้บริษทัรายนั้นได ้
 ขอ้ 12.       การโอนหุน้ยอ่มมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุช่ือผูรั้บโอน  และลงลายมือช่ือของผูโ้อน  ผูรั้บ 
       โอน  และทาํการส่งมอบใบหุน้ดงักลา่วใหแ้ก่ผูรั้บโอน 
       การโอนหุน้จะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บคาํร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้  แตจ่ะใชย้นั 
       บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วไวใ้นสมุดทะเบียนหุน้แลว้เท่านั้น 
       เม่ือบริษทัพิจารณาแลว้วา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย  ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวภายใน 
       สิบส่ี (14) วนั  นบัแตว่นัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ หรือหากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์  ใหบ้ริษทัแจง้ 
       แก่ผูย้ืน่คาํร้องขอทราบภายในเจด็ (7) วนั  นบัแตว่นัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ 
       หากหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  ให ้
       การโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ขอ้ 13.       กรณีท่ีผูรั้บโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่  ใหท้าํคาํร้องขอต่อบริษทัโดยทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ 
       ของผูรั้บโอนหุน้  และมีพยานอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน  ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้นพร้อมกบัเวนคืนใบหุน้เดิม 
        หรือหลกัฐานอ่ืนใหแ้ก่บริษทั  ในการน้ี  หากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้  ใหบ้ริษทั 
        ลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วภายในเจด็ (7) วนั  นบัแตว่นัไดรั้บคาํร้องขอ  และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึง 

(1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอนั้น 
 

หมวดที4 
การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 14.       การออกหลกัทรัพย ์ การเสนอขาย  และการโอนหลกัทรัพยต์อ่ประชาชนหรือบคุคลใดๆ  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ 
       ดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั  และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



       การโอนหลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
       หรือตลาดรองอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
       คาํวา่ “หลกัทรัพย”์  ใหห้มายถึงหลกัทรัพยต์ามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
       หลกัทรัพย ์

 
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 
 ขอ้ 15.       ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพือ่ดาํเนินกิจการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน โดย 
        กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
        กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
 ขอ้ 16.       ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสืยง 
(2)   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น 

   กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ 
(3)   บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการ                                           

ท่ีจะพึ่งมีหรือจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน                                              
เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 ขอ้ 17.       ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน 
        กรรมการในขณะนั้น  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 
        ส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
        กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง  อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้
        กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี 
        หลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 ขอ้ 18.       นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการจะพนัจากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ย                               

หลกัทรัพยแ์ละตลาด 
       (4)    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 
       (5)   ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

 ขอ้ 19.       กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ี 
       ใบลาออกไปถึงบริษทั 
        กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของคนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
 ขอ้ 20.       ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่ 
       นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4)  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
       ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 ขอ้ 21.      ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี 
       คุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
       ตลาดหลกัทรัพย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้น 
       จะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2)  เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า 
       วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
       มติของคณะกรรมการตามความวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ 



       จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 ขอ้ 22.      กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประกนั  บาํเหน็จ  โบนสั 
       หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ย 
       กวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยอาจกาํหนดคา่ตอบแทน 
       กรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ  และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ  หรือใหมี้ผลตลอดไป 
       จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ นอกจากน้ี  กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง 
       และสวสัดิการต่างๆ  ตามระเบียบของบริษทั 
       ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือ 
       ลกูจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 
  ขอ้ 23.       ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ 
        ในกรณีท่ีคณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร  จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก ็
        ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
 ขอ้ 24.        ในการประชุมคณะกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2)  ของจาํนวนกรรมการ 
        ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
        ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการ 
        อยูใ่หร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม  แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่อยูใ่นท่ีประชุม 
        นั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม 
        การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการ 
        ลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้ 
        คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 
 ขอ้ 25.     ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม 
     ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพือ่รักษาสิทธิและประโยชน์ 
     ของบริษทั  จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน  และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้
 ขอ้ 26.     ในการดาํเนินกิจการบริษทั  กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ 
      บริษทั  ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
      และเพือ่ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 27.     หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็น 
     หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หรือเป็นกรรมการของ 
     บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบั 
      กิจการของบริษทั ไม่วา่เขา้ทาํเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ 
      ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 
 ขอ้ 28.      กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
      ในสญัญาใดท่ีบริษทัทาํข้ึน  หรือในกรณีท่ีจาํนวนหุน้หรือหุน้กูข้องบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีกรรมการ 
       ถืออยูมี่จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 ขอ้ 29.      คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั 
      หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด  โดยการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของ 
      ประธานกรรมการ 
 ขอ้ 30.     กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของ 
     บริษทั 
     คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้

 
 



หมวดท่ี 6 
การประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 31.     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน  นบัแต่วนัส้ินสุด 
      ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
      การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหน่ึง  ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
      ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
      ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุน้ 
      จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย 
      ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด ้ 
      แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี  คณะกรรมการ 
      ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 
 ขอ้ 32.      ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ 
      วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง 
      ท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั  หรือเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง 
      ดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีใหล้งโฆษณาคาํ 
      บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพมิพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  เป็นนเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 
      สาม (3) วนั 
      ทั้งน้ี  สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั  หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี 
      คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้
 ขอ้ 33.      ในการประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) 
      คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 
      ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
      ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด  เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ 
       ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง  หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู ้
       ถือหุน้ร้องขอ  ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ 
       ร้องขอ  ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั  ก่อนวนั 
        ประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ 34.       ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่ 
        สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี 
        แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น 
        ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 
 ขอ้ 35.       ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น 
        พเิศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
        และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนน 
            เสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 

            ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 



(ค) การทาํ  แกไ้ข  หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ                                                  
บางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวม                                       
กิจการกบับุคคลอืน่ใด โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอืน่ 
(ฌ) การดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี                                        

(3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
    

   ขอ้ 36.      กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึ่งเรียกประชุมมีดงัน้ี  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร  และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  และกาํหนดคา่                                                         

ตอบแทนกรรมการ  
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี  และ 
(6) กิจการอ่ืนๆ  

 
หมวดท่ี 7 

การบญัชี  การเงินและการสอบบญัชี 
  ขอ้ 37.      รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 
  ขอ้ 38.      บริษทัตอ้งจดัใหมี้การทาํและเกบ็รักษาสมุดบญัชี  ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ี 
       เก่ียวขอ้ง  และตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนั 
       เป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
  ขอ้ 39.     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอตอ่ท่ี 
     ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  เพื่อพจิารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชี 
     ตรวจสอบงบดุลและงบกาํไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 40.    คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัตอ่ไปน้ีไปใหผู้ถ้ือหุน้  พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชี 
ของผูส้อบบญัชี  และ 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ  พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือประกอบรายงาน 
 ขอ้ 41.     หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้มมิให ้
      จ่ายเงินปันผล 
      เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่าๆ กนั  โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
      คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว  เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร 
      พอท่ีจะทาํเช่นนั้น  และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้  ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผู ้
      ถือหุน้ทราบในการประชุมผูถ้ือหุน้คราวตอ่ไป 
      การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลง 
      มติ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน 
      หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 



 ขอ้ 42.      บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
      หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจด 
      ทะเบียน 
 ขอ้ 43.      ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 ขอ้ 44.      ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชี  เอกสาร และหลกัฐานอืน่ใดท่ีเก่ียวกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน 
      ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัไดใ้นระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั ในการน้ี ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจสอบถาม 
      กรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง  ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั  และตวัแทนของบริษทั  รวมทั้งใหบุ้คคล 
      เหลา่นั้นช้ีแจงขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร  หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัได ้
 ขอ้ 45.      ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีการพิจารณางบดุล  บญัชีกาํไร 
      ขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  และใหบ้ริษทัจดัส่งรายงาน 
      และเอกสารทั้งหมดของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 8 
บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 46.      ตราของบริษทัให้ใชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 
แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 
แบบสอบถาม 
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บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

แบบสอบถามความคดิเห็น 
รายงานประจาํปีเป็นเอกสารสําคญัท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุ้น รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นการปรับปรุง
คุณภาพของรายงานประจาํปี บริษทัขอความร่วมมือให้ท่านโปรดตอบแบบสอบถามและส่งคืนบริษทั โดยทางโทรสาร 
หมายเลข 02-285-6642 หรืออีเมลล ์csnyt@namyongterminal.com  
 
1. กรุณาวงกลมเพ่ือประเมินรายงานประจาํปี ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
1.1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 1 2 3 4 5 
1.2. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 1 2 3 4 5 
1.3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

 
 
 
 

2. คะแนนรวมทั้งหมดท่ีท่านใหแ้ก่รายงานประจาํปีฉบบัน้ีเท่ากบั  
 ควรปรับปรุง 
 พอใช ้
 ดี 
 ดีมาก  
 ดีเยีย่ม 

 
3. ท่านตอ้งการใหร้ายงานประจาํปีเพ่ิมเติมขอ้มูลอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ โปรดระบุ 

 
 
 

 
4. ท่านมีคาํถามท่ีตอ้งการใหค้ณะกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอบในการประชุมสามญัผู ้ ถือหุ้นประจาํปี

คร้ัง ถดัไป หรือตอบในหวัขอ้ “คาํถามท่ีมกัถามบ่อย” ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือไม่ ถา้มี โปรดระบุ 
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