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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 

 

 


