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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 
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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 
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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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