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ท่ี นยล.  009/2559 

 
วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน)  
 
 เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลียา  โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ที ่24 เมษายน  
  2558 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 

เมษายน 2558 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมใน
คร้ังน้ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 
เมษายน 2558 ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้   

  คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 โดยรายงานประจ าปีรูปแบบ CD-Rom ได้

จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในคร้ังน้ีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ส าหรับสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 
จะไดน้ าเสนอระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ต่อไป 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   
   ธนัวาคม 2558 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ 
  คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 

บริษัท นามยง เทอร์มนัิล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  
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วาระที ่3 พจิารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (2) และขอ้ท่ี 39 ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด นางก่ิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2558 โดยรายงานประจ าปีรูปแบบ CD-
Rom ได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในคร้ังน้ี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2  

   งบการเงินรวมโดยสรุปมีดังนี ้
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการตรวจสอบของผูส้อบ

บญัชีและอนุมัติงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

รายการ จ านวน 
(ล้านบาท) 

รวมสินทรัพย ์ 4,446.69 
รวมหน้ีสิน 693.56 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,753.13 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 1,351.87 
รวมรายได ้ 1,407.59 
รวมค่าใชจ่้าย 843.39 
ก าไรส าหรับปี 444.59 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.72 
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 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก 
  เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558  

จ านวน 442,443,817 บาทประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลและขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

   
ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 
403,000,000 บาทหรือเทียบเท่ากบัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท (หก
สิบหา้สตางค)์  

 
ทั้งน้ีบริษทัก าหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2559  เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 
2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 403,000,000 บาท (ส่ีร้อยสามลา้นบาท) ของหุน้
สามญัจ านวน 620,000,000 หุ้นหรือเทียบเท่าการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2559 โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2559 ทั้ งน้ี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน 
เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ  
  ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ 

แก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 36 (4) ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงใน
การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งจ านวน 4 คน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ ประธานกรรมการ /   

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการอิสระ 

2. ดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ  
3. นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ  
4. ดร.วิชญะ เครืองาม  กรรมการ / 

  กรรมการอิสระ /  
  กรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษทั ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ผา่นทางเวบ็
ไซดข์องบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่ากรรมการทั้ ง 4 คนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามกฎหมาย จึงมีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เลือกตั้ง
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 
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1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ ประธานกรรมการ /   
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการอิสระ 
2. ดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ  
3. นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ  
4. ดร.วิชญะ เครืองาม  กรรมการ / 

  กรรมการอิสระ /  
  กรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน 

ส าหรับประวติับุคคลท่ีเสนอช่ือเพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 
  ออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535(รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 22 ก าหนดใหก้รรมการบริษทัมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ือง

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยค านึงถึงผล
ประกอบการของบริษทั การเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ ประกอบกบัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการ  และไดเ้สนอเพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบและ
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยให้อตัราค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัประจ าปี 2559 เป็นอตัรา
เ ท่ากับปี  2558  รายละเ อียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2559 
ตามท่ีไดเ้สนอ 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
  ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (5) ก าหนดให้
ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีต้องพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงมติเห็นชอบ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอ  เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดัเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2559 ไดแ้ก่  
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  

  และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182  

   และ/หรือ 
3. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  

     และ/หรือ  
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัจาก
หลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เห็นวา่บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และเป็นท่ียอมรับในการไดรั้บ
คดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความ
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เป็นอิสระและมีความเหมาะสม ตลอดจนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและ
มีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอยา่งดี  
 
ส าหรับการพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 จ านวน 1,050,000 บาทนั้นได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่ค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและขอบเขต
การสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีในสังกดัของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดรั้บการเสนอ
แต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559 ดว้ย ส าหรับรายละเอียดค่า
สอบบญัชีและรายช่ือบริษทัย่อยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 6 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน  
 อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  

และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  

   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182  

   และ/หรือ 
3. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  

     และ/หรือ  
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2559 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
1,050,000 บาท  

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 
  ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 
บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 (Record Date) และวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
บริษทัจึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 8.00 น. 

 
อน่ึง เพื่อความสะดวกหากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 12 หรือ
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุน
ต่ า งประ เทศและแ ต่ งตั้ ง ให้ คัส โต เ ดี ยน  (Custodian) ใ นประ เทศไทย เ ป็นผู ้ รั บฝ ากและ ดู แล หุ้ น  (ได้ ท่ี 
www.namyongterminal.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง ตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ)์ 
ประธานกรรมการ 

 

 



 เอกสารแนบ 1 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

 

 
วนั เวลาและสถานทีป่ระชุม:  
 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ทิวลิป โรงแรม รามาการ์เดน้ส์ 9/9 ถนน 
วภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  
 
เร่ิมประชุม 

 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) และนางสาวภวภคั 

อารยะพงษ ์เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม  
เลขานุการท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

/ กรรมการอิสระ 
ดร.เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นบริหารจดัการ 
นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ 
ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการ  
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ดร.เวทางค ์พว่งทรัพย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ กรรมการ (ติดภารกิจต่างประเทศ) 
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จากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะของบริษทั 
นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงัน้ี  
การลงทะเบียนตอนเปิดการประชุม    
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 37 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมด 108,505,191 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 130 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 392,918,710 หุน้ 
รวมทั้งหมด 167 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 501,423,901 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 80.87 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด 
620,000,000 หุน้ 

 
ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33 ซ่ึงก าหนดวา่ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะมา

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนว่าการออกเสียงนั้น หน่ึง
หุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงเป็นแบบใดแบบหน่ึง ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนของคสัโตเดียน 
โดยเจา้หน้าท่ีไดแ้จกบตัรลงคะแนนให้ทุกท่านท่ีจุดลงทะเบียน ซ่ึงยกเวน้ผูท่ี้ลงคะแนนเสียงมาล่วงหนา้ ในการนบั
คะแนนเสียงประธานจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั้น ส าหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 
5 จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และ
ประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในทุกวาระ โดยประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือเสนอแนะ
ไดใ้นประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีด าเนินการประชุม หากเป็นประเด็นอ่ืนๆ ขอใหเ้สนอในวาระสุดทา้ย 

กรณีบตัรเสีย ไดแ้ก่ บตัรท่ีมีการลงความเห็นมากกวา่ 1 ประเภทยกเวน้ความเห็นของคสัโตเดียน หรือบตัร
ลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าความเห็นโดยไม่ลงนามก ากบั หรือมีการขีดฆ่าทั้งใบ หรือบตัรช ารุดไม่สามารถอ่านผลได ้

ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัย เม่ือประธานอนุญาต ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแจง้ช่ือและ
นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกการประชุม โดยขอให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระดงักล่าว และในระหวา่งวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
เสนอวาระการประชุมและกรรมการ หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยใดเสนอ คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาก าหนด
วาระการประชุมและเสนอการแต่งตั้งกรรมการจากกรรมการท่านเดิม นอกจากน้ีบริษทัจะจดัให้มีการเผยแพร่รายงาน
การประชุมภายใน 14 วนับน website ของบริษทั 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 และไดก้ล่าวแนะน าท่ีปรึกษากฎหมาย ผูส้อบ
บญัชี และตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย ท่ีเขา้ร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดงัน้ี  

 
ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั วรีะวงค,์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
 นายวทิยา แกว้กงัสดาล 
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 นางสาวพรปรียา อมรเดชาเลิศ 
  
ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์
 นางสาวณฐัธิดา กล่ินศรีราช 
  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คุณวรุณี รอดสั้น 
 
โดยมีนางสาวพรปรียา อมรเดชาเลิศ ท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน และเพื่อ

เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ประธานไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท าหนา้ท่ีเป็นพยานในการตรวจ
นบัคะแนน หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยใดเสนอตวัเขา้เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเพิ่มเติม 

จากนั้นประธานไดด้ าเนินการประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  
 

ประธานได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2557 โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้แลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 

ดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,446,901 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,446,901 100.00 
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หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 23,000 หุน้ 
 
วาระที ่2 เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
 

ประธานขอให้ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารช้ีแจงผลการด าเนินงาน ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าในปี 2557 บริษทัมีจ านวน
รถยนต์ผ่านท่าจ านวน 948,250 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 21,452 คนั มีพื้นท่ีจอดพกัรถยนต์และพื้นท่ีบริการ
โรงพกัสินคา้ในปี 2557 เท่ากบั 677,306 ตร.ม. เพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 11,962 ตร.ม. จ  านวนรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึนไม่
มากตามการคาดการณ์เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการผลิตรถยนต์ของผูผ้ลิต จึงมีการชะลอการส่งมอบ ส าหรับ
รายไดร้วมปี 2557 เท่ากบั 1,328.94 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.10 รายจ่ายรวมเท่ากบั 805.81 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
7.23 ก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 404.23 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.13 ก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.65 บาท ลดลง
จากปี 2556 ท่ี 0.88 บาท เป็นผลจากการเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน 2556 ท าใหจ้  านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเท่ากบั 
440.41 ลา้นหุน้ และ 620.00 ลา้นหุน้ส าหรับปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทัยงัไดรั้บรางวลั 
ผูป้ระกอบธุรกิจดีเด่น ประจ าปี 2557 (Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) 
ประเภทรางวลัธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics และรางวลัผูป้ระกอบการท่ีมี
ความเป็นเลิศดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ประจ าปี 2557 (Excellent Logistics Management Award : ELMA 
2014) ทั้งน้ีในปี 2558 จ านวนรถยนตผ์า่นท่ามีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนเน่ืองจากในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัมียอดสูงสุดนบั
แต่เร่ิมด าเนินธุรกิจ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยมีผูแ้สดงความคิดเห็น
และซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
วาระที ่2 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณตัณณภพ  
วนัประสบสุข 

- ประเทศปลายทางการส่งออกของบริษทัมีท่ีใดบา้ง สัดส่วนเป็นเท่าไร 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- รถยนต์ท่ีมีการส่งออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษทันั้นเป็นการส่งออกทัว่โลก โดย
แบ่งเป็น ยุโรปร้อยละ 8 อเมริกาเหนือร้อยละ 10 เอเชียร้อยละ 21 ออสเตรเลียร้อยละ 
24 และตะวนัออกกลางร้อยละ 26 

คุณทองทด แพงลาด - ขอเสนอใหบ้ริษทัจดัท ากราฟในการสรุปผลการด าเนินงานซ่ึงจะท าใหดู้ง่ายข้ึน 
ประธาน - คณะกรรมการขอรับความเห็นไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
คุณสุรศักดิ์ ธรรมวริิย
ธร 

- Net profit margin ของบริษทัท่ีประมาณร้อยละ 30 นั้นเป็นมาตรฐานท่ีบริษทัจะ
ด าเนินการตลอดไปหรือไม่ 
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วาระที ่2 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- Net profit margin เป็นหลกัเกณฑท่ี์บริษทัตั้งไวส้ าหรับการบริหาร และตั้งใจจะท าให้
ไดต่้อไป โดยพยายามลดค่าใชจ่้ายให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบนับริษทัด าเนินการโดยมี
พนกังานเพียง 75 คนเท่านั้น 

คุณพุทธินันท์  
วรุิฬห์ชัยโชติ 

- ขอ้สงสัยเก่ียวกบัวงจรเงินสดท่ีติดลบ เหตุใดบริษทัสามารถเก็บเงินจากบริษทัผูผ้ลิต
รถยนตไ์ดใ้นเวลาเพียง 20 วนั และเจา้หน้ีการคา้เป็นใครบา้ง และเหตุใดปี 2556 และ
ปี 2557 จึงมีความแตกต่างกนัมาก 

คุณพมิพ์กาญจน์ 
เหลอืงสุวรรณ 

- เน่ืองจากคู่ค้าของบริษัทเป็นผู ้ผลิตรถยนต์และสายการเดินเรือระดับโลก ซ่ึงมี
ก าหนดการจ่ายเงินในเวลา 15 – 20 วนั และบางรายเป็นการช าระผ่านบญัชีโดยตรง 
ส าหรับเจา้หน้ีการคา้เป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการของ
เอกสารท่ีแน่ชดั รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายสัมปทานท่ีมีก าหนดการช าระเงินเป็นรายไตรมาส
และรายปี  

- วงจรกระเสเงินสดท่ีแตกต่างกนัระหวา่งปี 2556 และ 2557 เกิดจากในปี 2556 บริษทั
มีค่าใช้จ่ายค้างช าระจากการก่อสร้างโรงพกัสินค้า แต่ในปี 2557 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว  

 
จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมรับทราบโดยไม่มีการลงมติ 
ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ี

ประธานเสนอ 
 

หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 

วาระที ่3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 
ประธานแจง้ท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ท่ี 36 (2) บริษทัไดน้ าเสนองบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยคุณก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์
ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข รวมทั้งไดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยมีผูแ้สดงความคิดเห็น
และซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
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วาระที ่3 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณพุทธินันท์  
วรุิฬห์ชัยโชติ 

- เหตุใดบริษทัจึงยงัไม่มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ในท่าเทียบเรือ C0 
- รายไดแ้ละก าไรของ C0 มีมูลค่าเท่าใด 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- เหตุท่ีบริษทัยงัไม่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน C0 เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัยงัมีสิทธิ
ในการซ้ือหุ้นเพิ่มไดถึ้งปี 2560 และการชะลอการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน 
C0 ถือเป็นประโยชน์ของบริษทั 

คุณพมิพ์กาญจน์ 
เหลอืงสุวรรณ 

- ปี 2557 C0 มีก าไร 23 ลา้นบาท 
- รายไดข้อง C0 ในปี 2557 ประมาณ 199 ลา้นบาท 

   
จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2557 
2. อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบโดยนางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,620,903 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,620,903 100.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 174,002 หุน้ 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
 
ประธานขอให้คุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจา้หน้าท่ีดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดในวาระ

ดงักล่าว 
คุณพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ ช้ีแจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั จากนั้นไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า

บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2557 เท่ากบั 418.29 ลา้นบาท และคณะกรรมการบริษทัเสนอให้
จ่ายเงินปันผลจ านวน 372.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากบัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลร้อยละ 88.93 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงสอดคล้องกนักบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เม่ือท าการ
เปรียบเทียบกบัเงินปันผลจ่ายในปี 2556 ท่ีจ  านวน 355.60 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลในปี 2557 มีอตัราการเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 4.61 โดยบริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
(Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยมีผูแ้สดงความคิดเห็น
และซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
วาระที ่4 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณพุทธินันท์  
วรุิฬห์ชัยโชติ 

- การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบจากก าไรสุทธินั้น บริษทัไดมี้การ
กนัเงินไวส้ าหรับการขยายการกิจการหรือไม่ 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- บริษทัมีแผนในการขยายกิจการ หากแต่บริษทัยงัมีเงินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการขาย
หุน้เพิ่มทุนต่อประชาชนเหลืออยู ่รวมถึงตอ้งมีพื้นท่ีใหม่ส าหรับการขยายกิจการ ซ่ึง
ยงัคงให้ความส าคญักบัพื้นท่ีในบริเวณการท่าเรือด้วย อย่างไรก็ตามการขยายการ
ด าเนินงานดงักล่าวใช้เงินลงทุนไม่มาก จึงอยากจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือ
สามารถด าเนินการได ้

   
จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั

ประจ าปี 2557 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,620,904 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,620,904 100.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 1 หุ้น 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคุณ
เบญจวรรณ สร่างนิทร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอให้ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระดงักล่าว 

คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจง้แก่ท่ีประชุมว่า ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 36 (4) ท่ีประชุมจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระทุกปี เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดย
จ านวนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งของบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) ในปี 2558 มีจ านวน 4 
ท่าน ซ่ึงพิจารณาจากกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งนานท่ีสุด ไดแ้ก่ 

1. นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ กรรมการ 
2. นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
3. นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ 
4. นางสุนีย ์ ผอ่งผดุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจง้วา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยใดเสนอกรรมการเพื่อเขา้รับ

การแต่งตั้ง ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณากรรมการจากกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติัตาม
รายละเอียดท่ีส่งมาดว้ย 4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่กรรมการเดิมทั้ง 4 ท่านจะสามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่การลงคะแนนในวาระน้ีตอ้งเป็นการลงคะแนนรายบุคคล เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวาระน้ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ีกรรมการท่ี
ถูกเสนอช่ือเพื่อรับการแต่งตั้งไม่ไดมี้การเชิญออกจากหอ้งประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามกรรมการในเร่ือง
ท่ีสงสัยโดยตรงได ้
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความ
คิดเห็นและซกัถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีเป็นรายบุคคลตามล าดบั  
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีต าแหน่งตามท่ีเคยด ารง
ต าแหน่งอยู่แล้วทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 
1. นางสาวโนรี สุขสวสัด์ิ กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 499,318,505 99.68 
ไม่เห็นดว้ย 1,616,000 0.32 
งดออกเสียง 686,400 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,620,905 100.00 

 
2. นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 495,228,905 98.73 
ไม่เห็นดว้ย 6,392,000 1.27 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,620,905 100.00 
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3. นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,620,905 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,620,905 100.00 

 
4. นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,549,005 99.99 
ไม่เห็นดว้ย 71,900 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,620,905 100.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 1 หุน้ 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

 
ประธานขอให้คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจง

รายละเอียดในวาระดงักล่าว 
คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจง้แก่ท่ีประชุมว่าตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 22 ก าหนดให้กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ีย
ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา 
โดยค านึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการด้วย ซ่ึงบริษทัมีนโยบายในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายคร้ังตามการเขา้ประชุมจริง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควร
ให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเท่าเดิม รวมทั้ ง เสนอค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี  
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ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 บาท / คร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
ประธานกรรมการ 55,000  
กรรมการ 25,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000  
กรรมการตรวจสอบ 20,000  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000  

 
ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองใน

สามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
เห็นดว้ย 501,622,005 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  501,622,005 100.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 1,100 หุน้ 
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วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
 
ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนตอ้งด าเนินการทุกปี และได้

แจง้ต่อท่ีประชุมวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 
(5) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ประจ าปีของบริษทั โดยประธานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
รวมทั้งเสนอ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4496 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศ
สุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ    มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4521 ท่านใดท่านหน่ึง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีสังกดั บริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ทั้งน้ีนางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
มาแลว้ทั้งส้ิน 1 ปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเห็นชอบให้เสนอ
ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเสนอ
ใหมี้การพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีในปี 2558 เป็นเงินทั้งส้ิน 1,140,000 บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่มข้ึน  

ส าหรับบริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม
เพื่อรับทราบค่าสอบบญัชีจ านวน 100,000 บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่มข้ึน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ บริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงไดแ้ก่ 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริ
วลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4521 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2558 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,140,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบตามสมควร 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 



เอกสารแนบ 1 
 

23 
 

มีผูถื้อหุน้ท่ี คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 501,619,705 99.88 
ไม่เห็นดว้ย 600,000 0.12 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  502,219,705 100.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 597,700 หุน้ 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้กบัท่ีประชุมในการสอบถาม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม และกรรมการได้

ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี  
วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- ก าไรสุทธิต่อหุน้ในปี 2557 ท าไมถึงลดลง ผลประกอบการโดยรวมเป็นอยา่งไรบา้ง  
- การส่งออกของประเทศไทยเป็นอยา่งไร มีแนวทางในการรับมืออยา่งไร 
- บริษทัมีแผนการอยา่งไรเพื่อด าเนินการใหบ้ริษทัมีอตัราการเติบโตไดสู้งกวา่น้ี 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- บริษทัมีการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนในเดือนพฤศจิกายน 2556 จึงท าให้
จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักเพิ่มข้ึนจาก 440.41 ลา้นหุ้นในปี 2556 เป็น 
620.00 ล้านหุ้นในปี 2557 ส่งผลให้ก าไรสุทธิต่อหุ้นลดลง อย่างไรก็ตามบริษทั
เตรียมการขยายการด าเนินงาน โดยการขยายพื้นท่ีจอดพกัรถยนต์เพิ่มข้ึนในบริเวณ
การท่าเรือ นอกจากน้ีในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัมียอดรถยนตผ์า่นท่ามากสุดตั้งแต่
เปิดด าเนินงานมา 

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- บริษทัมีโครงการร่วมทุนกบัใครหรือไม่ 
- การส่งออกของประเทศท่ีเกิดภาวะชะลอตวัมีผลกบับริษทัหรือไม่อยา่งไร 

คุณวลัลภ เตียศิริ - อุตสาหกรรมยานยนต์มีผลกับเศรษฐกิจของประเทศ ในปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจใน
ประเทศไม่ดี ท าให้ผูผ้ลิตรถยนต์เน้นการส่งออกมากข้ึน เป็นผลให้บริษทัมียอด
รถยนต์ผ่านท่าสูง รวมทั้งรัฐบาลประกาศโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ โดย
เปล่ียนไปพิจารณาจากประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานของรถยนต์ ดงันั้นผูผ้ลิต
รถยนต์จึงปรับสายการผลิต ส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศไทย และส่งผลให้
การส่งออกมีแนวโนม้สูงข้ึนต่อไป 
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คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- บริษทัมีการส่งออกรถยนตผ์า่นท่าเป็นสัดส่วนเท่าไรเม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืน 

ประธาน - บริษทัส่งออกรถยนตเ์ป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ไม่มีการส่งออกสินคา้อ่ืน 
คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการเต็มก าลังการผลิตหรือยงั หากยงัไม่เต็ม สามารถ
ใหบ้ริการไดอี้กเท่าไร 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- การส่งออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทสามารถด าเนินการได้ 1.2 ล้านคัน และ
ตั้งเป้าหมายจะท าใหไ้ดถึ้ง 1.5 ลา้นคนั 

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- เหตุใดบริษทัถึงมีการด าเนินงานท่ีดีมาก 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- ตั้งแต่ตอนเร่ิมการด าเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารตั้งใจด าเนินการเป็น pure car 
carrier บริษทัจึงไดร่้วมกบัผูผ้ลิตรถยนตใ์นการพฒันาโปรแกรมส าหรับการบริหาร
จดัการภายในท่าเทียบเรือและจดัการวางสินคา้ในเรือ ส่งผลใหโ้ปรแกรมส าหรับการ
บริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือมีความทันสมัย ท าให้การบริการไม่มีความ
ผดิพลาด ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจ 

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- จากการบริหารจดัการท่ีดีของบริษทั จะสามารถน าไปพฒันาปรับปรุงใชก้บัธุรกิจอ่ืน
เพื่อการขยายงานไดห้รือไม่ อยา่งไร 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- บริษทัมีการลงทุนในท่าเทียบเรือ C0 หากจ านวนรถยนต์ส่งออกมีจ านวนมากจนท่า
เทียบเรือของบริษทัไม่สามารถรองรับไดจ้ะถูกส่งไปท่ี C0  

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริษทัท าการพฒันาข้ึนมาเอง  
คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- ท่าเทียบเรือเป็นของบริษทัหรือบริษทัไดรั้บสัมปทาน 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- บริษทัไดรั้บสัมปทานในการบริหารท่าเทียบเรือจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- หากบริษทัจะท าท่าเทียบเรือใหม่ จะเป็นสัมปทานหรือเป็นเจา้ของ 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- ส าหรับท่าเทียบเรือใหม่จะเป็นสัมปทานหรือเป็นเจา้ของนั้นข้ึนอยู่กบัโอกาส ซ่ึง
จะตอ้งมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในปัจจุบนัในท่าเรือแหลมฉบงัท่า
เทียบเรือของบริษทัอยูใ่นต าแหน่งท่ีดีท่ีสุด  

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- สัมปทานของบริษทัมีอายุก่ีปี เม่ือสัมปทานหมดอายุแลว้บริษทัจะมีการด าเนินการ
อยา่งไร 
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ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- สัมปทานของบริษทัมีอายุเหลือ 6 ปี และไดรั้บสิทธิในการต่ออายุอีก 5 ปี รวมเป็น 
11 ปี หากสัมปทานหมดอายุแลว้ก็จะมีการประมูลใหม่กบัการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย  

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- หากมีการร่วมทุน แหล่งเงินทุนของเราจะมาจากท่ีใดบา้ง 

ประธาน - ความสามารถในการหาก าไร รวมถึงเงินท่ีบริษทัได้รับจากการเพิ่มทุนยงัมีความ
เพียงพอต่อการลงทุนในอนาคต  

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- หากมีการร่วมทุน จะเป็นการร่วมทุนแบบใด 

ประธาน - คณะกรรมการจะพิจารณาการร่วมทุนจากปัจจยัต่างๆในขณะนั้น ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
โอกาสด้วยเช่นกนัโดยมีการพิจารณาควบคู่ไปกบัความสามารถในการให้บริการ
ของบริษทั ซ่ึงการเขา้ลงทุนในท่าเทียบเรือ C0 เป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ใหบ้ริการของบริษทัอีกทางหน่ึง  

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นการพฒันามาจากของใครหรือไม่ มีลิขสิทธ์ิหรือไม่ 

ประธาน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นการพฒันาของบริษทัเอง และมีการจดลิขสิทธ์ิแลว้ 
คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- ท่าเทียบเรือของเราจดัเป็นอนัดบัเท่าไรของโลก 

ประธาน - เน่ืองจากไม่มีการจดัอนัดับจึงไม่สามารถระบุได้ แต่คู่คา้มีความพึงพอใจกบัการ
ใหบ้ริการของบริษทั 

คุณอรรถพล  
ธรรมานนท์ 

- มุมมองการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตใ์น 5 ปี ขา้งหนา้เป็นอยา่งไร 
- การเติบโตในออสเตรเลียและโอเซียเนีย มีแนวโนม้อยา่งไร 
- การเติบโตในกลุ่มตะวนัออกกลาง มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
- โครงการ Eco Car Phase 2 นั้นมีขอ้ก าหนดของ BOI ส่งผลให้ตอ้งมีการผลิตรวมกนั

ไม่ต ่ากวา่ 500,000 คนั จะมีผลต่อการด าเนินการของบริษทัอยา่งไร 
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คุณวลัลภ เตียศิริ - ภาพรวมของการผลิตรถยนต์ส่งออกเป็นการด าเนินการของบริษทัระดบัโลก ท่ีใช้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของรถกระบะและส่งออกไปประเทศต่างๆ 147 
ประเทศทัว่โลก เน่ืองจากความตอ้งการในประเทศของประเทศไทยมีปริมาณมาก 
และมีปริมาณการส่งออกรถกระบะต่อปีประมาณ 800,000 คนั โดยผูผ้ลิตยงัมีการ
พฒันาจากรถยนต ์2 ประตู เป็นรถยนต์ 4 ประตู หรือ 5 ประตู รวมทั้งแบบท่ีมีพื้นท่ี
ส าหรับบรรทุกดา้นหลงั ซ่ึงช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกรถยนตไ์ดม้ากข้ึน แต่การ
ส่งออกดงักล่าวยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากประเทศผูน้ าเขา้รถยนตป์ระเภทกระบะจะเป็น
ประเทศท่ีใหญ่ ต้องใช้เดินทางในพื้นท่ีห่างไกล เช่น ออสเตรเลีย เน่ืองจากใช้
เดินทางในทะเลทรายหรือพื้นท่ีห่างไกล รวมทั้งการพฒันา SUV ข้ึนมาทดแทน ใน
ปัจจุบันสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 20 ส่งไปท่ีออสเตรเลีย ร้อยละ 20 ส่งไปท่ี
ตะวนัออกกลาง ร้อยละ 20 ส่งไปประเทศในเอเชีย โดยมีการส่งออกไปอเมริกาใตท่ี้
มีแนวโนม้สูงข้ึน 

- ประเทศไทยต้องมีการลดความเส่ียงจากการส่งออกรถยนต์เพียงประเภทเดียว 
รัฐบาลจึงส่งเสริมการใช้รถยนต์ Eco Car เพื่อกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการลงทุนตั้ง
โรงงานการผลิตและส่งออกรถ Eco Car โดยก าหนดจ านวนการผลิตขั้นต ่าส าหรับ
ผูผ้ลิตแต่ละราย ส่งผลใหผู้ผ้ลิตรถยนตจ์ าเป็นตอ้งส่งออกรถยนตท่ี์เกินความตอ้งการ
ภายในประเทศไปประเทศต่างๆทัว่โลก 

- ดงันั้นการส่งออกรถยนตจ์ากประเทศไทยจะมีสัดส่วนของรถกระบะร้อยละ 60 และ 
Eco Car ร้อยละ 40 นอกจากน้ีในการผลิตรถ Eco Car ยงัส่งผลให้เกิดการกระตุน้
การผลิตช้ินส่วนรถยนต์ท่ีสามารถใช้กบัรถเก๋งประเภทอ่ืนด้วย เป็นเหตุให้มีการ
ส่งออกรถเก๋งประเภทอ่ืน รวมทั้งช้ินส่วนรถยนตไ์ดด้ว้ย 

- นอกจากน้ีการส่งออกไปออสเตรเลีย ประเทศไทยมีขอ้ตกลง TAFTA (Thailand 
Australia Free Trade Agreement) ซ่ึงมีภาษีน าเขา้รถกระบะและรถเก๋งจากประเทศ
ไทยในอตัราร้อยละ 0 ดงันั้นผูผ้ลิตหลายรายจึงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถ
เก๋งเพื่อส่งออกไปยงัออสเตรเลียเช่นกนั ดงันั้นรถยนตส่์งออกท่ีเพิ่มข้ึนจะเป็นรถเก๋ง
เป็นส่วนใหญ่ 

คุณอรรถพล  
ธรรมานนท์ 

- ส าหรับการส่งออกไปกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
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คุณวลัลภ เตียศิริ - กลุ่มประเทศตะวนัออกกลางนั้นแมบ้างประเทศจะอยู่ในภาวะสงคราม หากแต่การ
เปล่ียนรถยนต์เพื่อทดแทนรถเก่ายงัคงมีอยู่ ดงันั้นการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลางเพียงแค่เติบโตในสัดส่วนท่ีต ่าเท่านั้น ทั้งน้ีผูผ้ลิตเองไดมี้การยา้ยการ
ส่งออกไปท่ีอ่ืนชัว่คราวเพื่อทดแทนในส่วนน้ี 

- โดยเฉล่ียการใชร้ถยนตโ์ดยทัว่ไปจะมีการเปล่ียนทุกๆ 10 ปี  
คุณปฐมัน บูรณะ
สิน  

- BOI มีโอกาสไดต่้ออยา่งไร 
- โครงการอาคารจอดรถมีความคืบหนา้อยา่งไร 
- ปริมาณรถท่ีเพิ่มข้ึนนั้นส่งออกท่ี A5 หรือ C0 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- BOI ของบริษทัจะหมดอายใุนปี 2558 และไม่สามารถต่ออายไุด ้แต่ไม่กระทบต่อผล
การด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นเพียงส่วนน้อย และจ านวนรถท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงผล
ประกอบการท่ีโตข้ึน 

- โครงการอาคารจอดรถนั้นมีการลงทุนสูง เม่ือเทียบกบัการเช่าพื้นท่ีใหม่ ซ่ึงบริษทั
ไดมี้การเช่าพื้นท่ีเพิ่มจากการท่าเรือส าหรับการด าเนินการดงักล่าว จึงสามารถลด
ตน้ทุนไดม้าก  

- ปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งออกท่ี A5 เป็นหลกั นอกจากมีตารางการเขา้เทียบ
ท่าเรือท่ีทบัซอ้นกนั จึงจะส่งออกไปท่ี C0 

คุณปฐมัน บูรณะ
สิน 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัพฒันามีการน าไปใชท่ี้ C0 ดว้ยหรือไม่ 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใชเ้ฉพาะท่ี A5 เท่านั้น  

คุณชาตรี เจียธนัย
ศิลป 

- การเจรจากบั กทม. มีความคืบหนา้อยา่งไร บริษทัคาดวา่จะรับรู้รายไดใ้นช่วงใด 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- กทม. ยงัอยูร่ะหวา่งการเจราจากบับริษทั  

คุณชาตรี เจียธนัย
ศิลป 

- มีโอกาสท่ีจะบนัทึกเป็นรายไดข้องบริษทัหรือไม่ 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- หากบริษทัไดรั้บช าระค่าธรรมเนียม บริษทัตอ้งบนัทึกเป็นรายได ้

คุณชาตรี เจียธนัย
ศิลป 

- มีการรับรู้รายไดด้งักล่าวภายในปี 2558 หรือไม่ 



เอกสารแนบ 1 
 

28 
 

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

ประธาน - ปัจจุบนัผลของคดีส้ินสุดในระดบัชั้นอนุญาโตตุลาการเท่านั้น บริษทัยงัไม่ไดรั้บการ
เจรจาอยา่งเป็นทางการกบั กทม. จึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้

คุณชาตรี เจียธนัย
ศิลป 

- ปัจจุบนั กทม. สามารถน ารถออกจากบริษทัไดห้รือไม่ 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- การน าสินคา้ออกจากท่าเทียบเรือนั้น จะสามารถด าเนินการไดเ้ม่ือ กทม. มีการช าระ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เท่านั้น  

คุณปานสิน ฮ่ัน
ตระกูล 

- รายไดข้องพื้นท่ีเช่ามีการเติบโตมาก เป็นรายไดใ้ด 
- รถยนตผ์า่นท่าเทียบเรือของบริษทัมีการคิดค่าบริการแบบใด 

คุณพมิพ์กาญจน์  
เหลอืงสุวรรณ 

- พื้นท่ีสนับสนุนของบริษทัแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ พื้นท่ีจอดพกัรถยนต์ และ
พื้นท่ีโรงพกัสินคา้ โดยพื้นท่ีโรงพกัสินคา้มีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่า
เส่ือมราคาของตน้ทุนการก่อสร้างโรงพกัสินคา้ 

- ค่าภาระในท่าเทียบเรือ แบ่งเป็น 2 ส่วน  
1. ค่าภาระท่ีคิดจากผูผ้ลิตรถยนต์จากการน ารถยนต์เข้าท่าเทียบเรือ (Wharf 

Handeling) โดยคิดจากปริมาตรหรือน ้าหนกั (ใชต้วัท่ีมากกวา่)  
2. ค่าภาระท่ีคิดจากสายเดินเรือ เป็นค่าภาระผ่านท่า (Wharfage) จากการส่งมอบ

รถยนตใ์หส้ายเดินเรือ โดยคิดจากปริมาตรหรือน ้าหนกัเช่นกนั  
3. โดยเฉล่ียค่าภาระทั้งสองส่วนนั้นประมาณ 700 – 800 บาทต่อคนัข้ึนอยู่กับ

ขนาดของรถยนต ์
- พื้นท่ีจดัเก็บเป็นลานเก็บรถ ซ่ึงแบ่งให้บริการกบัผูผ้ลิตรถยนตแ์ต่ละราย โดยบริษทั

คิดค่าบริการตามพื้นท่ีท่ีผูผ้ลิตใช้บริการจริง รายไดด้งักล่าวเป็นรายไดป้ระจ า ท่ีมี
การปรับราคาเป็นระยะๆ 

คุณปุณฑริก เฉลมิ
ศรี 

- ท าไมราคาหุน้ของบริษทัถึงไม่มีการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีมีผลประกอบการดี 

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- ราคาหุน้เป็นไปตามภาวะตลาด  

คุณพงศธร 
วณชิเสถียร 

- ท าไมบริษทัถึงช่ือ นามยง  

ดร.เทพรักษ์  
เหลอืงสุวรรณ 

- เป็นช่ือจีนของบิดา มีความหมายวา่เจริญทางใต ้
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ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 11.50 น. 
 

       
 

ลงช่ือ  ประธานกรรมการ 
 (ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ)์  
 ประธานท่ีประชุม  

 
 
ลงช่ือ  เลขานุการบริษทั 
 (นางสาวภวภคั อารยะพงษ)์  
 เลขานุการท่ีประชุม  
 ผูบ้นัทึกการประชุม  
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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลงัจาก
หกัส ารองตามกฎหมาย เงินลงทุนท่ีจะมีในปีถดัไปและส ารองอ่ืนๆ (ถา้มี) ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่
กบักระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เง่ือนไข ขอ้ก าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทั
ผกูพนัอยู ่ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต และความสม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 
ทั้งน้ีมติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลนั้น ใหน้ าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายไดเ้ม่ือพิจารณาแลว้เห็น
วา่บริษทัมีก าไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบ้ืองตน้ได ้และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผล  

 ผลการด าเนินงานปี 

รายละเอยีด 25581 2557 2556 

   (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 442,443,817 418,288,307 382,448,800 
ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท) 444,589,360 404,226,492 387,151,427 
จ านวนหุ้น (หุน้) 620,000,000  620,000,000 620,000,000 

อตัราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)  0.65 0.60 0.50 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 403,000,000 372,000,000 310,000,000 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)2 91.09 88.93 81.06 

หมายเหตุ : 
1 ผลการด าเนินงานและเงินปันผลประจ าปี 2558 ผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 
2559 และจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559  

2 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากรวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน / ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
ประวัติบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 
 
 ช่ือ - สกุล ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ ์
อายุ (ปี) 47 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

14 กนัยายน 2554 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  4 ปี 7 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด D.B.A. (International Business), University of South Australia, Australia 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 38 ปี 2555 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นท่ี 51 ปี 2547 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 1 ปี 2546 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่
30 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการถือ
หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ  

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0 

ประวั ติ ก า รท า ผิ ดกฎหมาย ใน
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. เงินทุน กรุงเทพ 

ธนาทร 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี 
2548 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 
บมจ. เงินทุน กรุงเทพ 
ธนาทร  

ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ภูน ้าฟ้า 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เขาคอ้ธานี 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. หินร่องกลา้ 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วรัีนดา บีช พทัยา 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ สถาบนัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ซี แอนด ์ซี อินเตอร์ 
เนชัน่แนล เวนเจอร์ 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอ ไอ เอม็ เอส 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอ ไอ เอม็ เอส  

พญาไท 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีพีทีซี 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สุขศรีวงศ ์
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โอค๊ทรี 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิสถาบนัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาแห่งจุฬาฯ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการส่งเสริม

กิจการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมผูท้  าประโยชน์เพื่อ 
  พระพุทธศาสนาฯ 
2553 - ปัจจุบนั เลขาธิการ สมาคมผูท้  าประโยชน์เพื่อ 
  พระพุทธศาสนาฯ 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิพุทธอุทยานโลก 
2553 - ปัจจุบนั เหรัญญิก มูลนิธิพุทธอุทยานโลก 
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2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลิตภณัฑน์วตักรรม 
  จามจุรี 
2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เอส เอ บี เอส โฮลด้ิง 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ตวนันาโฮเตล็ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นวตักรรมจามจุรี 
2548- ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิหลวงพอ่วริิยงัค ์ 

สิรินธโร 
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทคโนโลยบีริหาร 

ธุรกิจรักไทย 
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ ร้านภูฟ้า 
2544 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป ร้านภูฟ้า 
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ชุมพรเบย ์ฮิลล ์
2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ปรีดาปราโมทย ์
2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอก็ซ์เซล ลิงค ์ 

ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2554 - 2556 ท่ีปรึกษา คณะกรรมาธิการ  

การศาสนา  คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและ
วฒันธรรม (วฒิุสภา) 

2554 - 2556 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ คณะกรรมาธิการ การเงิน 
การคลงั  การธนาคารและ
สถาบนัการเงิน  
(สภาผูแ้ทนราษฎร) 

2551 - 2556 กรรมการ บจก. เอครอน แอคคูโนวา 
2551 - 2556 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 
2548 - 2558 รองประธานกรรมการ บมจ. เงินทุน กรุงเทพ 

ธนาทร 
2547 - 2555 กรรมการ Beijing Huamao Surapan 

Hotel Development 
2546 - 2555 กรรมการ บจก. สุรพนัธวณิช 
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ต า แ ห น่ ง ใ น กิ จ ก า ร ที่ แ ข่ ง ขั น
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558   การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแล้วในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 กรรมการที่มี ส่วนร่วมในการ

บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

- ไม่มี - 

 ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น 
ผู้ สอบบัญชี  ห รือ  ที่ ป รึ กษา
กฎหมาย 

- ไม่มี - 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มี
นัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อสิระ 

- ไม่มี - 
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ช่ือ - สกุล ดร.เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ 
อายุ (ปี) 64 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม   
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

19 มีนาคม 2545 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 14 ปี 1 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 151 ปี 2554 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่
30 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการถือ
หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยั งไม่
บรรลุนิติภาวะ 

66,854,900 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 10.78 

ประวั ติ ก า รท า ผิ ดกฎหมาย ใน
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

เป็นพี่ชายของนายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ  
นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร  

(ไทยแลนด)์ 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า  

(ประเทศไทย) 

 



เอกสารแนบ 4 

36 
 

 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปป้ิง 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทีซีไอ ทีว ี
2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. นามยง มาริไทม ์
2553 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. นามยง มาริไทม ์

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไตร-เมด (ประเทศ
ไทย) 

2542 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตต้ิง 
(ไทยแลนด)์ 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตต้ิง  
(ไทยแลนด)์ 

2541 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. โกลดชิ์ป 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. เอน็ แอนด ์บี เครน
เนจ 

2536 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. คอสนาม ชิปป้ิง 

2536 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คอสนาม ชิปป้ิง 
2534 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. คอสยาม ทราน
สปอร์ต 

2534 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คอสยาม ทราน
สปอร์ต 

2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. มาร์ช ชิปป้ิง 
2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์ 
  (เดิมช่ือบจก. ภนาลยั 

แอสโซสิเอทส์) 
2530 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. คอตส์ชิปป้ิง  
(ประเทศไทย) 

2529 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. เวสคอน ทกัโบท๊ 
แอนด ์มารีน  เซอร์วสิ 

2526 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. นามยนืยงชิปป้ิง 



เอกสารแนบ 4 

37 
 

 

2526 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

บจก. นามยนืยงชิปป้ิง 

2525 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ที.คอน. 
2515 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ 
2515 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. โรงแรมสหมิตร 

2514 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. สมบติัเหลืองสุวรรณ 

 
ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2541 - 2558 รองประธานกรรมการ บจก. ไชน่าชิปป้ิง 
(กรุงเทพ)  

ต า แ ห น่ ง ใ น กิ จ ก า ร ที่ แ ข่ ง ขั น
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง 
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ช่ือ - สกุล นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ 
อายุ (ปี) 55 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 กรรมการบริหาร   
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

19 มีนาคม 2545 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 14 ปี 1 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee  Program (ACP) รุ่นท่ี 37 ปี 2554 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 136 

 ปี 2553 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่
30 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการถือ
หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยั งไม่
บรรลุนิติภาวะ 

9,625,100 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 1.55  

ประวั ติ ก า รท า ผิ ดกฎหม าย ใน
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

เป็นนอ้งสาวของดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ และ 
นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน 

บา้นมหาราช 
2557 - ปัจจุบนั ผูป้ระนีประนอม ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา

และการคา้ระหวา่งประเทศ
กลาง 
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2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร  
(ไทยแลนด)์ 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า  
(ประเทศไทย) 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิมีชยั คุณหญิงอมัพร 
ฤชุพนัธ์ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปป้ิง 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ธรรมนารายณ์ 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ดี ซี ซี 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็.วาย.อินเตอร์ 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์ (เดิมช่ือ 

บจก. ภนาลยั แอสโซสิ
เอทส์) 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โกลดชิ์ป 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ แอนด ์บี เครน

เนจ 
2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สมบติัเหลืองสุวรรณ 
2537 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอสนาม ชิปป้ิง 
2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอสยาม ทราน

สปอร์ต 
2531 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม ์
2530 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอตส์ชิปป้ิง  

(ประเทศไทย) 
2529 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เวสคอน ทกัโบท๊ 

แอนด ์มารีน เซอร์วสิ  
ประสบการณ์การท างานในอดีต - ไม่มี - 
ต า แ ห น่ ง ใ น กิ จ ก า ร ที่ แ ข่ ง ขั น
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี -  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง 
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ช่ือ - สกุล ดร. วชิญะ เครืองาม 
อายุ (ปี) 34 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

12 พฤศจิกายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี 5 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), University of California, Berkeley,   

School of Law, U.S.A. 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นท่ี 22 ปี 2559 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 116 ปี   2558  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 8 ปี 2558  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่
30 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการถือ
หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยั งไม่
บรรลุนิติภาวะ 

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0 

ประวั ติ ก า รท า ผิ ดกฎหมาย ใน
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2557- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บรรษทัภิบาล 
บมจ. เจนเนอรัล  
เอนจิเนียร่ิง 
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2557- ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอรัล 
 เอนจิเนียร่ิง 

2557- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล 
เอนจิเนียร่ิง 

2557- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์ 
2557- ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์เออีซี 
2553 - ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญฝ่าย

Corporate Affairs 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2557- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ หลกัสูตร "เยาวชนภิวฒัน์"

ศาลยติุธรรม 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
สมาคมเเบดมินตนัเเห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

2553 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะ
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

2553 - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษคณะ
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2556 - 2557 อนุกรรมาธิการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และส่ือสาธารณะ 

วฒิุสภา 

2556 - 2557 ท่ีปรึกษาประจ าอนุ
กรรมาธิการศึกษา
ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ค าสั่งและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นการ
ส่ือสาร สารสนเทศและ
โทรคมนาคม 

สภาผูแ้ทนราษฎร 

2553 - 2557 อาจารยพ์ิเศษคณะ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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นิติศาสตร์ 
2553 - 2557 อาจารยพ์ิเศษคณะ

นิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2549 - 2553 ท่ีปรึกษากฎหมาย บจก.ไวท ์แอนด ์เคส 
(ประเทศไทย) 

2549 ทนายความฝึกงาน Tilleke & Gibbins 
ConsultantsLimited 
ประเทศเวยีดนาม 

2544 ทนายความฝึกงาน บจก. เบเคอร์ แอนด ์แมค็
เคน็ซ่ี  

ต า แ ห น่ ง ใ น กิ จ ก า ร ที่ แ ข่ ง ขั น
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแล้วในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 กรรมการที่มี ส่วนร่วมในการ

บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

- ไม่มี - 

 ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น 
ผู้ สอบบัญชี  ห รือ  ที่ ป รึ กษา
กฎหมาย 

- ไม่มี - 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ มี
นัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อสิระ 

- ไม่มี - 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากันกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนรายละเอียดของคุณสมบติัมีดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ
ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการ ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้
นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2559 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงมีความเห็น
ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  ท่ีไดรั้บในปัจจุบนัซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558  เป็นอตัราท่ีมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและผลการปฏิบติังานในสภาวการณ์
ปัจจุบนั โดยเสนอให้ก าหนดประเภทค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุมประเภทเดียวโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอ่ืน เช่น เงินรางวลั บ าเหน็จ โบนัส และเสนอให้อัตราค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2559 มีอตัราค่าเบ้ียประชุมเท่ากบัอตัราค่าเบ้ียประชุมประจ าปี 2558 ซ่ึงไดพ้ิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษทั ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ และเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2559 
(บาท/คร้ัง) 

ปี 2558  
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 55,000  55,000  

กรรมการ 25,000  25,000  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000  30,000  

กรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000  25,000  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000  15,000  
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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 
9552 
 
เพือ่ประกอบการอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 9552 ของบริษัท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (5) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้สนอ  เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2552 ไดแ้ก่  

รายช่ือ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลข
ทะเบียน 

จ านวนปี 
ปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั 

ปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัล่าสุด 

นางก่ิงกาญจน ์อศัวรังสฤษฎ ์
นายโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ 
นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 

4426 
3182 
5872 
3272 

2 
- 
- 
5 

2558 
- 
- 

2556 

หมายเหตุ : 
1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ

หมุนเวียนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีต่อกนั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมท าหนา้ท่ีครบ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดต่้อเม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีผูส้อบ
บญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 

ทั้งน้ีไม่มีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ปฏิบติัหน้าท่ีเกินรอบระยะเวลาตามท่ีประกาศฯก าหนดและ
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 
 

2. ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีโดยเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2552 ของบริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัดว้ย 
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เพือ่ประกอบการอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 9552 ของบริษัท 

 หมายเหตุ : 
 1  สิทธิประโยชน์ของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส้ินสุดลงเม่ือกมุภาพนัธ์ 2558 
 
เพือ่ทราบค่าสอบบัญชีประจ าปี 9552 ของบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 
 
 
 
 
 

   หน่วย : บาท 

 ปี 9552 ปี 9558 เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรือ(ลดลง) 

(ร้อยละ) 
 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั 1,050,000 1,050,000 0.00 
บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI)1 0 90,000 (100.00) 
ค่าบริการอ่ืน  0 0 0.00 
ค่าบริการอืน่รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี 1,050,000 1,140,000 (7.82) 

   หน่วย : บาท 

 ปี 9552 ปี 9558 เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรือ(ลดลง) 

(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั 100,000 100,000 0.00 
ค่าบริการอ่ืน  0 0 0.00 
ค่าบริการอืน่รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี 100,000 100,000 0.00 
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ข้อมูลกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ - สกลุ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ ์
อายุ (ปี) 77 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

17 กนัยายน 2557 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  7 ปี 7 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด D.B.A. (International Business), University of South Australia, Australia 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 38 ปี 
2555 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นท่ี 51 ปี 2577 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 1 ปี 2576 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่
30 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ 

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0 

ประวั ติ ก า รท า ผิ ด กฎหม าย ใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ค ว า ม สั มพั น ธ์ ท า ง ค ร อบค รั ว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม   วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
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ช่ือ - สกลุ นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์
อายุ (ปี) 68 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 กรรมการอิสระ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

11 พฤศจิกายน 2558 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  5 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นท่ี 77 ปี 2579 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่
30 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ 

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0 

ประวั ติ ก า รท า ผิ ด กฎหม าย ใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ค ว า ม สั มพั น ธ์ ท า ง ค ร อบค รั ว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม   วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
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ช่ือ - สกลุ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
อายุ (ปี) 65 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ัง
แรก 

17 กนัยายน 2557 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  7 ปี 7 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program  (ACP)  
รุ่นท่ี 37 ปี 2557 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นท่ี 136 ปี 2553 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่
30 ธันวาคม 2558 โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0 

ประวั ติ ก า รท า ผิ ด กฎหม าย ใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาา 

- ไม่มี - 

ค ว า ม สั มพั น ธ์ ท า ง ค ร อบค รั ว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม   วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ของบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
ก. กรณผู้ีถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน บตัรประจ าตัว
ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

ข. กรณมีอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ ก และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ ก 

 
นิติบุคคล 
ค. กรณผู้ีแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ ก  
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล   

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นตามกฏหมาย 

ง. กรณผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ 

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนาม
นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูมี้อ  านาจลงนามนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นตามกฏหมาย 

(3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ ก 
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จ. กรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 
(1) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน     

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม         
      (2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน  
  (2.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

 
ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ 
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
2. วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงเป็นไปตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว้
จ  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
ดงัน้ี   
 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
 
หากผู ้ถือหุ้นท่ี เป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝาก
และดูแลหุ้นประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก ww.namyongterminal.com 
และโปรดน าใบมอบฉนัทะมาในวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 
ก. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง   เท่านั้น  
(2) ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 ข. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 
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 ของบริษทั คนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

 ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและ 
 มีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะ

ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
ง. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองมายงับริษทัภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่าง

น้อย 1 ช่ัวโมงเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม   
 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 
08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์  เลขที่ 9 /9   ถนนวิภาวดีรังสิต หลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
ก.   วาระทัว่ไป 

(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยให้นบัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น      
ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1)  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

เท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(2.2)   หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือ
มอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
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นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ข.   วาระเลอืกตั้งกรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน  

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีแนวทางดงัน้ี 
(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
(2) ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะชูมือข้ึน (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) เม่ือประธานท่ีประชุมสอบถาม

ความเห็น โดยใหมี้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง (เวน้แต่
เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 

 
มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม 
(2) กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฏหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฏหมายหรือขอับงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(2.1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
(2.2) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น 

และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษทัจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม  
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ 
จ านวนกรรมการในขณะนั้น  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง  อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประกนั  บ าเหน็จ  โบนสั       

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน       
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ  และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ  หรือใหมี้ผลตลอดไป       
จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ นอกจากน้ี  กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง       
และสวสัดิการต่างๆ  ตามระเบียบของบริษทั 
 
ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งมาจากพนักงานหรือ      
ลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน  นับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
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 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุ้น
 จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
 จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
 เม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี  
 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุ้น
 ดงักล่าว 
 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ     

วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั  หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีให้
ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัเป็นเวลาติดต่อกนั
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
 
ทั้งน้ี  สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

 คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
 

 ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
 ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่  

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ
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หรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใด
คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

 
 ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย 
 เป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง 
 กรรมการและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน 
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า   แก้ไข   ห รือยก เ ลิกสัญญา เ ก่ี ยวกับการให้ เ ช่ า กิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ                                                  

บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวม                                       
กิจการกบับุคคลอ่ืนใด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
(ฌ) การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญติัไวว้่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี                                        

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึ่งเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร  และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเ ลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  และก าหนดค่ า                                                         

ตอบแทนกรรมการ  
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  และ 
(6) กิจการอ่ืนๆ  
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หมวดท่ี 7 
การบญัชี  การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัท่ีส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ 
 ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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แบบขอรับรายงานประจ าปี 2558 ในแบบรูปเล่ม 
   
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
  
 ท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี  2558 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด 
ช่ือ และท่ีอยู ่ดา้นล่างน้ี และส่งกลบัมายงับริษทัไดท่ี้ โทรสารหมายเลข 02 285 6642 หรือ E-mail address:  
csnyt@namyongterminal.com เพื่อทางบริษทัจะไดจ้ดัส่งเอกสารใหท้่านต่อไป 
 
ช่ือ และทีอ่ยู่ของผู้ถือหุ้น 
ช่ือ
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่
...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

mailto:csnyt@namyongterminal.com
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หอ้งแคทลียา โรงแรมรามา การ์เดน้ส์  
เลขท่ี 9/9  ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
 

At Cattleya Room, Rama Gardens 
 no. 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10120 
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ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

               (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                       Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

 

   ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยูบ่า้นเลขที ่                           
          Address                  

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั นามยง เทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  ดงัน้ี 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

               หุน้สามญั                      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั           เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 

 
 ขอมอบฉนัทะให ้  

hereby appoint  

 1. ชือ่       อายุ      ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชือ่                             อายุ           ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name             age        years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชือ่  ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. สาคร สุขศรวีงศ ์     อาย ุ   47     ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name   Professor Sakorn  Suksriwong, DBA   age  47  years, residing at No. Namyong Terminal PLC.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 4. ชือ่  นายชยัสวสัดิ ์กติตพิรไพบลูย ์   อาย ุ   68  ปี อยูบ่า้นเลขที ่บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name    Mr. Chaisawasd Kittipornpaiboon   age  68  years, residing at No. Namyong Terminal PLC.       . 
at 1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 5. ชือ่           นางเบญจวรรณ สรา่งนิทร       อาย ุ   65    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52   
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name       Mrs. Benchawan Srangnitra age    65   years, residing at No. Namyong Terminal PLC. at 
1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

  
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลยีา โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2016 on Tuesday 26 April 2016 at 10.00 hours, at Cattleya room, Rama Garden Hotel, no. 9/9  
Vibhavadi Rungsit Road, Luksi, Bangkok 10210, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

สญัชาต ิ
nationality 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by 

myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงชือ่/Signed                        ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                (                                                                              ) 

ลงชือ่/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชือ่/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชือ่/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not 
split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

 



เอกสารแนบ 12 
Attachment No. 12 

 
ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

               (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                       Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form B.) 
  เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

 

   ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยูบ่า้นเลขที ่                           
          Address                  

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั นามยง เทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  ดงัน้ี 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

               หุน้สามญั                      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั           เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 

 
 ขอมอบฉนัทะให ้  

hereby appoint  

 1. ชือ่       อายุ      ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชือ่                             อายุ           ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name             age        years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชือ่  ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. สาคร สุขศรวีงศ ์     อาย ุ   47     ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name   Professor Sakorn  Suksriwong, DBA   age  47  years, residing at No. Namyong Terminal PLC.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 4. ชือ่  นายชยัสวสัดิ ์กติตพิรไพบลูย ์  อาย ุ   68   ปี อยูบ่า้นเลขที ่บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 (อาคารลุมพนีิทาว
เวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name Mr. Chaisawasd Kittipornpaiboon  age 68 years, residing at No. Namyong Terminal PLC.       . 
at 1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 5. ชือ่           นางเบญจวรรณ สรา่งนิทร       อาย ุ   65    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52   
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name       Mrs. Benchawan Srangnitra age    65   years, residing at No. Namyong Terminal PLC.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

  
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลยีา โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2016 on Tuesday 26 April 2016 at 10.00 hours, at Cattleya room, Rama Garden Hotel, no. 9/9  
Vibhavadi Rungsit Road, Luksi, Bangkok 10210, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

สญัชาต ิ
nationality 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 
 

วาระท่ี  1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมือ่วนัศุกรท์ี ่24 เมษายน 2558 
Agenda 1 To consider and certify Minutes of 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on Friday 24 

April 2015 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

 
วาระท่ี  2 เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operational results for the fiscal year ended 31 December 2015  
 
วาระท่ี  3 เพื่อทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s and its subsidiary’s report and consolidated financial statements for 

the fiscal year ended 31 December 2015. 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  
 

วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
Agenda 4 To consider and approve distribution of dividend payment derived from operational results for the year ended 

31 December 2015 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

 
วาระท่ี  5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 5   To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 Vote for all the nominated candidates as a whole 
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1. ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. สาคร สุขศรวีงศ ์

Professor Sakorn Suksriwong, DBA    
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

2. ดร. เทพรกัษ์ เหลอืงสวุรรณ  
Dr. Theparak Leungsuwan 
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

3. นางสาวพมิพก์าญจน์ เหลอืงสวุรรณ  
Ms. Pimkarn Leungsuwan 
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

4. ดร. วชิญะ เครอืงาม 
Dr. Vichya Kreangam 

 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2016 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  
 

วาระท่ี  7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to fix audit fee for the fiscal year ended 31 

December 2016  
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 
วาระท่ี  8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda 8 To consider other business (if any) 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be 
deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ี่ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ
ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our 
intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 
 
                           ลงชือ่/Signed                                                                             ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                          (                                                                                  ) 
 
 ลงชือ่/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                         ) 
 
 ลงชือ่/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                                                                   ) 
 
 ลงชือ่/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                                                                   ) 

หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole 

or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 
2. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to 

Proxy Form B. shall be used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั นามยง เทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลยีา โรงแรมรามา 
การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 26 April 2016 at 10.00 hours, at Cattleya room, 
Rama Garden Hotel, no. 9/9  Vibhavadi Rungsit Road, Luksi, Bangkok 10210, or at any adjournment thereof to any 
other date, time and place. 

 

     

วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 
วาระที ่ เรือ่ง   เลอืกตัง้กรรมการ  (ต่อ)  
Agenda Item Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 



เอกสารแนบ 12 
Attachment No. 12 

 ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

               (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)                                       Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form C.) 
(ส าหรบัผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้ 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
  เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

   ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยูบ่า้นเลขที ่                           
          Address                  

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั นามยง เทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  ดงัน้ี 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

               หุน้สามญั                      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั           เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 

 
 ขอมอบฉนัทะให ้  

hereby appoint  

 1. ชือ่       อายุ      ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชือ่                             อายุ           ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name             age        years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชือ่  ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. สาคร สุขศรวีงศ ์     อาย ุ   47     ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name   Professor Sakorn  Suksriwong, DBA   age  47  years, residing at No. Namyong Terminal PLC.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 4. ชือ่  นายชยัสวสัดิ ์กติตพิรไพบลูย ์  อาย ุ   68   ปี อยูบ่า้นเลขที ่บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 (อาคารลุมพนีิทาว
เวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name  Mr. Chaisawasd Kittipornpaiboon  age  68  years, residing at No. Namyong Terminal PLC.       . 
at 1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 5. ชือ่           นางเบญจวรรณ สรา่งนิทร       อาย ุ   65    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52   
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name       Mrs. Benchawan Srangnitra age    65   years, residing at No. Namyong Terminal PLC.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

  
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลยีา โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2016 on Tuesday 26 April 2016 at 10.00 hours, at Cattleya room, Rama Garden Hotel, no. 9/9  
Vibhavadi Rungsit Road, Luksi, Bangkok 10210, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

สญัชาต ิ
nationality 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 
 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื  หุน้สามญั   หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   เสยีง 

Grant Partial shares of Ordinary share             shares, entitled to vote right                  votes 

วาระท่ี  1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมือ่วนัศุกรท์ี ่24 เมษายน 2558 
Agenda 1 To consider and certify Minutes of 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on Friday 24 

April 2015 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

 
วาระท่ี  2 เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operational results for the fiscal year ended 31 December 2015  
 
วาระท่ี  3 เพื่อทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s and its subsidiary’s report and consolidated financial statements for 

the fiscal year ended 31 December 2015. 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  
 

วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
Agenda 4 To consider and approve distribution of dividend payment derived from operational results for the year ended 

31 December 2015 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  

 
วาระท่ี  5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 5   To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 Vote for all the nominated candidates as a whole 
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1. ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. สาคร สุขศรวีงศ ์

Professor Sakorn  Suksriwong, DBA    
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

2. ดร. เทพรกัษ์ เหลอืงสวุรรณ  
Dr. Theparak Leungsuwan 
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

3. นางสาวพมิพก์าญจน์ เหลอืงสวุรรณ  
Ms. Pimkarn Leungsuwan 
 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

4. ดร. วชิญะ เครอืงาม 
Dr. Vichya Kreangam 

 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2016 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove    งดออกเสยีง/Abstain  
 

วาระท่ี  7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to fix audit fee for the fiscal year ended 31 

December 2016  
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 
วาระท่ี  8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda 8 To consider other business (if any) 
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be 
deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ี่ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ
ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our 
intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 
 
                            ลงชือ่/Signed                                                                             ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                                          (                                                                                   ) 
 
 ลงชือ่/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                          (                                                                                   ) 
 
 ลงชือ่/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                          (                                                                                   ) 
 
 ลงชือ่/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                          (                                                                                   ) 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 Evidence to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัรบัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน  
Letter of Certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole 
or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to 
Proxy Form C. shall be used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั นามยง เทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแคทลยีา โรงแรมรามา 
การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 26 April 2016 at 10.00 hours, at Cattleya room, 
Rama Garden Hotel,no. 9/9  Vibhavadi Rungsit Road, Luksi, Bangkok 10210, or at any adjournment thereof to any other 
date, time and place. 

     

วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที ่ เรือ่ง    
Agenda Item Subject : 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 
วาระที ่ เรือ่ง   เลอืกตัง้กรรมการ  (ต่อ)  
Agenda Item Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชือ่กรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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