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

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 

 
วนั เวลาและสถานทีป่ระชุม:  
 
ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนน 
วภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  
 
เร่ิมประชุม 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) และนางสาวภวภคั อารยะพงษ ์
เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม  
 
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะของบริษทั   
นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงัน้ี  
การลงทะเบียนตอนเปิดการประชุม    
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 29 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมด 131,205,700 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 181 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 284,406,370 หุน้ 
รวมทั้งหมด 210 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 415,612,070 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 67.03 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด 
620,000,000 หุน้ 

ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33 ซ่ึงก าหนดวา่ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 
จากนั้นประธานท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมและแนะน าผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ 
 ดร.เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
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 นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นบริหารจดัการ 
นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการ /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
ศาสตรจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ กรรมการ / กรรมการอิสระ (ติดภารกิจต่างประเทศ) 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
นายอมรณติั จรรยงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นปฏิบติัการ 

 
ประธานไดก้ล่าวแนะน าท่ีปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดงัน้ี  
ผู้สอบบัญชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์
 นางสาวณฐัธิดา กล่ินศรีราช  
  
ทีป่รึกษากฎหมาย บริษทั ราจา แอนด ์ทานน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 นางสาวยิง่รัก ตรีสรานุวฒันา 
 นายสิทธิกร ตั้งศิริ  

 
โดยมีนางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวฒันา ท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน (inspector) และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ประธานไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท าหนา้ท่ีเป็นพยานในการตรวจ
นบัคะแนน หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยใดเสนอตวัเขา้เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเพิ่มเติม 
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เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผูถื้อหุ้น การลงคะแนนเสียง การนบั
คะแนนเสียง และสิทธิของการประชุมผูถื้อหุ้น ส าหรับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงนั้น หน่ึงหุ้น
เท่ากบัหน่ึงเสียง และผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงเป็นแบบใดแบบหน่ึง ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนของคสัโตเดียน โดย
เจ้าหน้าท่ีได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านท่ีจุดลงทะเบียน ในการนับคะแนนเสียงประธานจะเรียกเก็บบัตร
ลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั้น ส าหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 5 จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน กรณีอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และประธานจะแจง้ผลการนบั
คะแนนให้ท่ีประชุมทราบในทุกวาระ โดยประธานจะเปิดโอกาสให้ซกัถามหรือเสนอแนะไดใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระท่ีด าเนินการประชุม หากเป็นประเด็นอ่ืนๆ ขอให้เสนอในวาระสุดทา้ย ทั้งน้ีผูท่ี้ลงทะเบียนภายหลงัการเร่ิม
การประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ั้งแต่วาระท่ีเขา้ร่วมการประชุมเป็นตน้ไป 
 
กรณีบตัรเสีย ไดแ้ก่ บตัรท่ีมีการลงความเห็นมากกวา่ 1 ประเภทยกเวน้ความเห็นของคสัโตเดียน หรือบตัรลงคะแนน
ท่ีมีการขีดฆ่าความเห็นโดยไม่ลงนามก ากบั หรือมีการขีดฆ่าทั้งใบ หรือบตัรช ารุดไม่สามารถอ่านผลได ้
 
ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัย เม่ือประธานอนุญาต ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อ
ประโยชน์ในการบนัทึกการประชุม โดยขอให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระดงักล่าว 
และในระหวา่งวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยใดเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาก าหนดวาระการประชุมและเสนอการแต่งตั้งกรรมการจากกรรมการท่านเดิม 
จากนั้นประธานไดด้ าเนินการประชุมเพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 

เมษายน 2558 
 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2558 ส าเนารายงานการประชุมได้มีการจัดส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่รายงานการประชุม
ดงักล่าวไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 ดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 425,661,570 99.40 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 2,560,800 0.60 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,222,370 100.00 

  หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน  
  12,610,300 หุน้ 
 
วาระที ่2  เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานขอให้ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 
ดร.เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2558 บริษทัมีรายไดร้วมเติบโตข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 5.92 เพิ่มข้ึนจาก 1,328.94 ลา้นบาท เป็น 1,407.59 ลา้นบาท ส าหรับก าไรสุทธิมีการเติบโต
จาก 387.15 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 404.23 ลา้นบาทในปี 2557 และ 444.59 ลา้นบาทในปี 2558 
นอกจากน้ีในปี 2558 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007  
ทั้งน้ีในปี 2558 บริษทัมีจ านวนรถยนตผ์า่นท่า (ในประเภท public port) เป็นอนัดบั 4 ของโลก และ
บริษทัมีการขยายพื้นท่ีให้บริการจอดพกัรถยนต์เพิ่มเติมประมาณ 31 ไร่ เป็นผลให้บริษทัมีพื้นท่ี
รองรับการจอดพกัรถยนต ์820,903 ตารางเมตร จ านวนรถยนตผ์า่นท่าในปี 2558 มีอตัราการเติบโต
ร้อยละ 3.90 และรายไดจ้ากการให้บริการเติบโตในอตัราร้อยละ 4.58 ในส่วนของรายไดจ้ากการ
ให้บริการอ่ืนมีการปรับเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 9.39 ส าหรับการด าเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมนั้น บริษทัไดมี้แผนด าเนินงานในการลดการใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงสามารถลดค่าไฟฟ้าได้
ร้อยละ 8.75 รวมทั้งจดัให้มีการส่งเสริมการรักษาสุขภาพของพนกังานทั้งบริษทั นอกจากน้ีบริษทั
ไดร่้วมกบัมูลนิธิ OneSight และกระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัเชียงราย สถาบนัวิทยาลยัตลาดทุน 
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และมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ในการมอบแวน่สายตาให้กบัผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงราย 
บริษทัมีการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินตนเองทั้ง
แบบรายคณะและรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายอ่ืนๆ และมี
พนกังานเขา้อบรมทั้งส้ินร้อยละ 100.00 รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมมากกวา่ร้อยละ 50.00  
 
ประธานขอให้คุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน ช้ีแจงผลการ
ด าเนินงานทางดา้นการเงิน 
 
คุณพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2558 สินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนจาก 4,354.11 
ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 4,446.69 ลา้นบาท เทียบเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.13 หน้ิสินรวมเพิ่มข้ึน 
19.99 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.97 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพิ่มข้ึน 72.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.97 
รายไดจ้ากการให้บริการเพิ่มข้ึน 67.57 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.26 ก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 33.08 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 5.29 ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 40.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.98 ก าไรต่อหุ้นเพิ่มข้ึนเป็น 
0.72 บาทต่อหุน้ 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบโดยไม่มีการลงมติ 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 
วาระที ่3  พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 ประธานขอใหคุ้ณพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดใน 
 วาระดงักล่าว 

 
คุณพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (2) และขอ้ 39 
บริษทัไดน้ าเสนองบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึง
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยคุณก่ิงกาญจน์ อศัว
รังสฤษฎ์ ซ่ึงได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขรวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2  
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2558 
2. อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการ 

ตรวจสอบโดยนางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 428,302,887 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,302,887 100.00 

  หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 80,517 หุน้ 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ประธานขอให้คุณพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดใน
วาระดงักล่าว 
 
คุณพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในปี 2558 เท่ากบั 442.44 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบาย
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 คณะกรรมการบริษทัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจ านวน 
403.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยบริษัทได้
ก าหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 
มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
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ประธานไดช้ี้แจงเพิ่มเติมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ประธาน
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษทัประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 428,302,887 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00  
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,302,887 100.00 
หมายเหตุ :  ในวาระน้ี ไม่มีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้ 

 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานขอให้คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระดงักล่าว 
 
คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร แจง้แก่ท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และข้อท่ี 36 (4) ท่ี
ประชุมจ าเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระทุกปี เป็นจ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยจ านวนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งของบริษทั นามยง 
เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงพิจารณา
จากกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งนานท่ีสุด ไดแ้ก่ 
 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ ์ ประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 
2. ดร.เทพรักษ ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
3. นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
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4. ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจง้วา่บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 9 
ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอกรรมการเพื่อเขา้รับการแต่งตั้ง 
ดงันั้น คณะกรรมการจึงพิจารณากรรมการจากกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติัตาม
รายละเอียดเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่กรรมการเดิมทั้ง 4 
ท่านจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทั จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 
ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าการลงคะแนนในวาระน้ีต้องเป็นการลงคะแนนรายบุคคลเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวาระน้ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง ทั้งน้ีกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือเพื่อรับการแต่งตั้งไม่ไดมี้การเชิญออกจากห้องประชุม เพื่อ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามกรรมการในเร่ืองท่ีสงสัยโดยตรงได ้

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีเป็นรายบุคคลตามล าดบั  

การลงมติ  วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีต าแหน่งตามท่ีเคย
ด ารงต าแหน่งอยูแ่ลว้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

1. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์  ประธานกรรมการ /  
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการอสิระ 
 

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 428,194,687 99.97 
ไม่เห็นดว้ย 108,200 0.03 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,302,887 100.00 

 
2. ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ   กรรมการ 

 

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 428,274,987 99.99 
ไม่เห็นดว้ย 27,900 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,302,887 100.00 

 
3. นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ  กรรมการ 

 

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 428,194,687 99.97 
ไม่เห็นดว้ย 108,200 0.03 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,302,887 100.00 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

4. ดร.วชิญะ เครืองาม   กรรมการ / กรรมการอสิระ / 
   กรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 428,194,687 99.97 
ไม่เห็นดว้ย 108,200 0.03 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,302,887 100.00 

 
   หมายเหตุ :  ในวาระน้ี ไม่มีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้ 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ประธานขอให้คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ช้ีแจงรายละเอียดในวาระดงักล่าว 

 
คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร แจ้งแก่ท่ีประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 22 ก าหนดให้
กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดย
ค านึงถึงผลประกอบการของบริษทั การเปรียบทียบข้อมูลจากอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ความรู้ ความสามารถและภาระความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยดว้ย จึงมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประเภทค่าเบ้ียประชุมอย่างเดียว โดยไม่มี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืน ซ่ึงบริษทัมีนโยบายในการจ่ายค่าเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามการเขา้
ประชุมจริง โดยใหอ้ตัราค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 
2559 เท่ากบัอตัราค่าเบ้ียประชุมชุดเดิมของปี 2558 ดงัน้ี  
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 บาท / คร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ประธานกรรมการ 55,000  
กรรมการ 25,000  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000  
กรรมการตรวจสอบ 20,000  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000  

 
ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
 

วาระที ่6 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณศิริกาญจน์ รักสุนทรพจน์ กรรมการบริษทัมีการประชุมปีละก่ีคร้ัง อยา่งไร 
คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร คณะกรรมการบริษทัมีการประชุม 4 คร้ังต่อปี 
ประธาน โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดการประชุม

อย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพื่อพิจารณางบการเงินตามรอบไตร
มาสอยู่แล้ว แต่หากมีความจ าเป็นก็สามารถเชิญประชุม
เพิ่มเติมได ้
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 5 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ัง 

จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 428,304,687 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.03 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  428,304,687 100.00 

  หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 1,800 หุน้ 
 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (5) ก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี
ของบริษทั โดยประธานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอ บริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั รวมทั้งเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3182 และ/หรือ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  และ/
หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีสังกดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ทั้งน้ีนางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแล้วทั้งส้ิน 2 ปี และไม่มีผูส้อบ
บญัชีรายใดปฏิบติัหน้าท่ีเกินรอบระยะเวลา 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแลว้จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเห็นชอบให้เสนอผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน จาก
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเสนอให้มีการ
พิจารณาค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีในปี 2559 เป็นเงินทั้งส้ิน 1,050,000 บาท โดยไม่มีการปรับ
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้  

  
ส าหรับบริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ประธานไดแ้จง้ต่อท่ี
ประชุมเพื่อรับทราบค่าสอบบญัชีจ านวน 100,000 บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 

  
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั จากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ รวมถึงผลการ
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
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ด าเนินงานท่ีผา่นมา ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ซ่ึงได้แก่ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวสุมนา พนัธ์
พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872  และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแก่
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,050,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

มีผู้ถือหุ้นที่ คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 429,226,387 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บตัรเสีย 0 0.00 
รวม  429,226,387 100.00 

  หมายเหตุ :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากวาระก่อนหนา้จ านวน 921,700 หุน้ 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ประธานได้เปิดโอกาสให้กับท่ีประชุมในการสอบถาม โดยมีผูเ้ข้าร่วมประชุมสอบถาม และ
กรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  
 

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุ ณพ ง ษ์ จ รูญ  ศ รี โ ส ว ร รณ า 
(ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย) 

- บริษทัจะมีการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมภาคปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อย่างไร ใน
ส่วนระดบัในการเขา้ร่วมโครงการมี 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
ท่ี 1 ไม่ได้ท  าอะไร ระดับท่ี 2 เซ็น MOU ซ่ึงมีบริษทัจด
ทะเบียนด าเนินการแลว้ 326 บริษทั ระดบัท่ี 3 ไดรั้บการ
รับรอง ซ่ึงมีบริษทัจดทะเบียนได้รับการรับรองแล้ว 76 
บริษทั ทั้งน้ีบริษทัคาดวา่จะเซ็น MOU ในปี 2559 หรือไม่  

- ในปัจจุบนั บริษทัมีความมัน่ใจอย่างไรว่าบริษทัจะไม่เขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และมีหลกัฐาน
เชิงประจกัษอ์ยา่งไร 

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - บริษทัไดมี้การสนบัสนุนเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้การอนุมติันโยบายดงักล่าวในปี 2558 และมีการ
ส่งกรรมการเขา้อบรมในเร่ืองดงักล่าว 2 ท่าน และจะส่งอีก 
2 ท่านในปี 2559 

ประธาน - บริษัทไม่ได้เข้าไปเก่ียวข้องใดๆ จึงมีความมั่นใจใน
ประเด็นดงักล่าว และในส่วนของหลกัฐานเชิงประจกัษน์ั้น
สามารถพิจารณาได้จากค่าใช้จ่ายท่ีน่าเคลือบแคลงสงสัย
ในงบการเงิน ซ่ึงไม่มีปรากฏในงบการเงินของบริษทั 

คุณพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ - บริษทัได้มีการอนุมติันโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น 
และมีการอบรมพนกังานทั้งบริษทั บริษทัอยู่ระหว่างการ
คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาในการด าเนินการเร่ืองดังกล่าว 
คาดวา่จะสามารถสรุปไดใ้นไตรมาสท่ี 2 เพื่อด าเนินการให้
เป็นรูปธรรมก่อน จากนั้นจึงจะยื่นค าขอเพื่อขอการรับรอง
ต่อไป 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณเอม อศัวโกวทิ - สัญญาสัมปทานท่าเทียบเรือของบริษทัมีค่าใช้จ่ายอย่างไร 
เม่ือสัญญาสัมปทานของบริษทัหมดอายุในปี 2564 บริษทั
จะมีการด าเนินการอยา่งไร 

- ในปัจจุบนัท่าเทียบเรือของบริษทัมีการใช ้capacity เท่าใด 
- พื้นท่ีจอดพักรถยนต์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นพื้นท่ีเช่าใช่

หรือไม่ มีอายุสัญญาเท่าใด และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงใช่
หรือไม่ 

- ในท่าเทียบเรือแหลมฉบงัมีท่าส าหรับรถยนตจ์ านวน 3 ท่า 
บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 80.00 ใช่หรือไม่ รายได้
ของบริษทัเพิ่มข้ึนตามการส่งออกรถยนตใ์ช่หรือไม่ 

คุณพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ - สัญญาสัมปทานมีค่าตอบแทน 2 ส่วนไดแ้ก่ Fixed Fee ซ่ึง
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งจ่ายทั้งจ  านวนส าหรับสินคา้ผา่นท่าขั้น
ต ่า และ Added Fee เป็นค่าใช้จ่ายท่ีบริษทัช าระเม่ือมี
จ านวนสินคา้ผา่นท่ามากกวา่จ านวนขั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - เม่ือหมดอายสุัมปทานบริษทัมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาอีก 
5 ปี โดยคาดวา่อาจจะตอ้งมีการปรับ Fixed Fee ซ่ึงบริษทั
อยู่ระหว่างรอแนวทางปฏิบัติจากท่าเทียบเรืออ่ืนท่ีอายุ
สัมปทานก าลงัจะหมดลงก่อน  

- ปัจจุบนับริษทัมีการใช ้capacity ประมาณร้อยละ 90.00 แต่
บริษทัอยูร่ะหวา่งขยาย capacity โดยการขยายพื้นท่ีรองรับ
การจอดพกัรถยนตน์อกท่าเทียบเรือ 

- พื้นท่ีจอดพกัรถยนตใ์นบริเวณดงักล่าวเป็นการเช่าทั้งหมด 
อายุสัญญาหมดอายุไม่เท่ากัน และไม่เท่ากับอายุสัญญา
สัมปทานของท่าเทียบเรือ ในปัจจุบนับริษทัมีพื้นท่ีจอดพกั
รถยนต ์8 แสนกวา่ตารางเมตร ซ่ึงถา้ใชเ้ฉพาะพื้นท่ีหนา้ท่า
เทียบเรือประมาณ 150 ไร่ จะไม่เพียงพอในการด าเนิน
ธุรกิจ 

- บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 80.00 และ
รายไดเ้พิ่มข้ึนตามการส่งออกรถยนต ์
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

ประธาน - ความส าเร็จของการบริหารท่าเทียบเรือไม่ไดอ้ยู่ท่ีสัญญา
สัมปทานท่าเทียบเรือเท่านั้น พื้นท่ีรองรับนอกท่าเทียบเรือ
เป็นปัจจยัส าคญัในการรองรับรถยนต์ดว้ย ซ่ึงเป็นจุดแข็ง
ของบริษทั โดยพื้นท่ีดงักล่าวอยู่ดา้นหลงัท่าเทียบเรือของ
บริษทั นอกจากจ านวนรถยนต์แลว้ ความสัมพนัธ์กบัสาย
เดินเรือก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึง ซ่ึงการพบกับ
ผูบ้ริหารของสายเดินเรือท าใหไ้ดรั้บทราบวา่คู่คา้มีความพึง
พอใจในบริการของบริษทั 

คุณณรงค์ เตชะนิติศัย - มุมมองแนวโน้มของธุรกิจรถยนต์ในช่วง 2 - 3 ปีขา้งหน้า
จะเป็นอยา่งไร บริษทัมีการคาดการณ์อยา่งไร 

- เงินลงทุนชัว่คราวประมาณ 1,800.00 ลา้นบาท มีแผนการ
ใช้เงินอย่างไร และงบลงทุนในปี 2559 รวมถึงความ
คืบหนา้ในการร่วมลงทุนในต่างประเทศ 

- ความคืบหนา้ของบริษทัร่วม 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณวลัลภ เตียศิริ - การผลิตรถยนต์ลดลงจาก 2.40 - 2.50 ล้านคันในอดีต  
เหลือเพียงประมาณ 2.00 ล้านคนั ในปี 2558 และ 2559 
เน่ืองจากความตอ้งการภายในประเทศท่ีลดลง เป็นผลจาก
นโยบายรถคนัแรกท่ีกระตุน้ความตอ้งการในปี 2556 และ 
2557 เพิ่มเป็น 1.30 – 1.40 ลา้นคนั แต่ในปี 2558 ไดก้ลบั
เขา้สู่ภาวะปกติและลดลงเหลือประมาณ 8 แสนคนั จาก
ความตอ้งการภายในประเทศท่ีลดลงน้ี ผูผ้ลิตจึงผลักดัน
การส่งออกให้มากข้ึน โดยในปี 2558 การส่งออกรถยนต์
ของไทยมีสถิติสูงสุดท่ี 1.20 ลา้นคนั 

- ตะวนัออกกลางประสบปัญหาสงครามและการลดลงของ
ราคาน ้ ามนัดิบ ส่งผลให้การส่งออกไปตะวนัออกกลาง
ลดลงจากร้อยละ 25.00 เหลือร้อยละ 20.00 รวมถึงการ
ลดลงของการส่งออกไปยงัอเมริกาใต้ จากผลของภาวะ
เศรษฐกิจดว้ย 

- ประเทศไทยมีผู ้ผ ลิตรถยนต์หลัก  9  บริษัท (ญ่ี ปุ่น 7 
สหรัฐอเมริกา 2) และมีรถกระบะ และรถยนต์ขนาดเล็ก 
(Eco Car) เป็นรถยนตส่์งออกหลกัซ่ึงสามารถส่งออกไป
ตลาดอเมริกาเหนือ ยโุรป และออสเตรเลียไดม้ากข้ึน 

 - และชดเชยการลดลงของการส่งออกไปตะวนัออกกลาง
และอเมริกาใต ้

- คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะดีข้ึน เน่ืองจากไตรมาส 1 ปี 
2559 มีการส่งออกกว่า  1 แสนคันทุกเดือน แต่ความ
ตอ้งการในประเทศยงัคงไม่เพิ่มข้ึน 

- การเปล่ียนแปลงมาตรฐานของรถกระบะเม่ือ 1 มกราคม 
2559 ท าให้คุณภาพรถกระบะของไทยสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด และมีการส่งออกรถ PPV เพิ่มข้ึน  

- คาดว่าตวัเลขการส่งออกรถยนต์จะทยอยเพิ่มข้ึนใน 3 ปี
ขา้งหนา้  

- ก าลงัการผลิตของประเทศไทยสามารถท าไดถึ้ง 3 ลา้นคนั 
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตลาดโลก 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - เงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 800.00 ล้านบาท เป็นเงินท่ี
เตรียมไวส้ าหรับการลงทุนเพิ่มใน C0 อีกร้อยละ 29.00 ใน
ปี 2560 ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้นอยู่ระหว่าง
การพิจารณา เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการขนส่งสินคา้
โดยใช้เรือท่ีมีขนาดเล็กลง ดังเช่นกรณีการส่งออกของ 
BMW ไปยงัประเทศจีน ท าให้การขยายท่าเทียบเรือไม่ได้
เป็นไปตามคาดการณ์ไว ้

- การด าเนินงานของ C0 นั้นมีผลก าไรจากการด าเนินการ 
หากแต่ย ังไม่ เป็นไปตามการคาดการณ์ของผู ้บริหาร 
เน่ืองจากสินคา้ผ่านท่ายงัต ่ากว่าท่ีมีการประเมินไว ้จึงรอ
พิจารณาในปี 2560  

คุณสมวงศ์ วงศ์ธีรภัค - ตอนน้ี C0 ส่งออกน าเขา้รถยนตเ์ป็นปกติใช่หรือไม่ และมี 
capacity เท่าไร 

- นอกจากสัญญากบัสายเดินเรือ 5 บริษทัท่ีมีแล้ว แลว้มีท า
สัญญากบัท่ีอ่ืนหรือไม่ 

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - C0 ในปัจจุบนัยงัส่งออกรถยนต์น้อย ส่วนใหญ่เป็นสินคา้
ขนาดใหญ่ เช่นแท่นขดุเจาะ โรงไฟฟ้า  

- นอกจากสายเดินเรือ 5 รายแลว้ บริษทัยงัไม่มีการลงนาม
ในสัญญากบัรายอ่ืน 

คุณสถิตย์ ธรรมสวยดี - บริษทัมีรายได้ตามปริมาตรของสินคา้ ไม่ได้เป็นไปตาม
มูลค่า ซ่ึงมีการเพิ่มข้ึนถึงแมว้า่จ  านวนรถยนตจ์ะไม่เพิ่มข้ึน 
ใช่หรือไม่ รายได้ดงักล่าวถูกควบคุมโดยการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยใช่หรือไม่ ดังนั้นรายได้จะเติบโตได้จาก
ปริมาณใช่หรือไม่ 

- การส่งออกรถยนตไ์ปยงั AEC เช่นลาว เวียดนามหรือพม่า 
การส่งออกทางเรือหรือรถยนตถู์กกวา่กนั 

- อตัราการช าระหน้ีของบริษทัสั้นลงเพราะเหตุใด 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ - ใช่ รายได้ของบริษัทไม่ได้ข้ึนอยู่กับมูลค่าของสินค้า 
รวมทั้งอตัราค่าภาระของบริษทัถูกก าหนดโดยการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ดังนั้ นรายได้จึงเติบโตจากปริมาณท่ี
เพิ่มข้ึนและประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั 

- ในอดีตบริษทัมีการก่อสร้างซ่ึงมีอายุการช าระหน้ี 1 เดือน 
แต่เม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ การช าระหน้ีท่ีเหลือเป็นการ
จ่ายให้กบัการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซ่ึงตอ้งช าระภายใน 
2 สัปดาห์ จึงเป็นผลใหอ้ายกุารช าระหน้ีรวมลดลง 

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - การส่งออกรถยนตไ์ปยงั AEC โดยการขนส่งทางเรือจะถูก
กวา่ ปัจจุบนัเร่ิมท่ีจะขนส่งไปเวยีดนามและพม่า 

คุณสมวงศ์ วงศ์ธีรภัค - ท่าเทียบเรือแหลมฉบงั Phase 3 มีผลกระทบกบัเราอยา่งไร 
วางแผนรองรับอยา่งไร 

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - บริษทัได้มีแผนในการร่วมขยายท่าเทียบเรือแหลมฉบัง 
Phase 3 ซ่ึงมีท่าเทียบเรืออ่ืนนอกจากท่าเทียบเรือรถยนต์
ด้วย แต่มีขั้นตอนการด าเนินการทั้งหมดคาดว่าประมาณ 
10 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ ตอนน้ีอยู่ระหว่างการเจรจากับ
รัฐบาล 

คุณพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา - ในปี 2558 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นให้กบั NYK การเขา้
ถือหุน้ดงักล่าวมีผลอยา่งไรกบับริษทั  

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - เป็นผลดีกบับริษทั เน่ืองจาก NYK เป็นลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และใหค้วามไวว้างใจกบับริษทั  

คุณเอม อศัวโกวทิ - การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะอนุญาตให้เปิดท่าเทียบเรือ
แห่งใหม่ ถา้มีการใช ้capacity มากกวา่ร้อยละ 75.00 ซ่ึงท่า 
A5 มี capacity ร้อยละ 90.00 จะท าให้มีคู่แข่งเขา้มาอีก
หรือไม่ 

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - เง่ือนไขของการท่าเรือก าหนดไวว้า่จะมีการพิจารณาขยาย
ท่าเทียบเรือรถยนต์ใหม่หาก ทั้ง 3 ท่าเทียบเรือมีการใช้
งานรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 75.00 ของการส่งออก แต่ใน
ปัจจุบนัยงัมีการใช้งานไม่ถึงจุดนั้น รวมทั้งมีการขยาย 
capacity เพิ่มข้ึนดว้ย 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่8 – ความเห็น / ค าถาม / ค าตอบ 

คุณสมวงศ์ วงศ์ธีรภัค - การส่งออกผ่านท่า A5 ในช่วง 3 ปีหลงัลดลงมาต ่ากว่า
ร้อยละ 80.00 เพราะมีการส่งออกไปท่ี C0 ใช่หรือไม่ 

ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ - จากการท่ีมีสินคา้ส่งออกเพิ่มข้ึน ท าให้เรือมาเทียบท่าเป็น
จ านวนมากและมีการทบัซ้อนกนั จึงตอ้งมีการไปใช้ท่า
เทียบเรือ A1 เป็นคร้ังคราว แต่บริษัทก็พยายามรักษา
อตัราส่วนร้อยละ 80.00 ไวด้ว้ยการขยาย capacity เพิ่มข้ึน 

 
ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 11.55 น. 

  
      

ลงช่ือ  ประธานกรรมการ 
 (ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ)์  
 ประธานท่ีประชุม  

 
 
ลงช่ือ  เลขานุการบริษทั 
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 เลขานุการท่ีประชุม  
 ผูบ้นัทึกการประชุม  

 

 

 


