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วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน)  
 
 เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติให้เรียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม 2 โรงแรมรามา การ์
เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัศุกร์ที ่28 เมษายน   
  2560 
   
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 

28 เมษายน 2560 ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมในคร้ังน้ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 
28 เมษายน 2560 ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมคร้ัง
ดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
แลว้   

  คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 โดยรายงานประจ าปีรูปแบบ CD-
Rom ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในคร้ังน้ี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ส าหรับสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัประจ าปี 2560 จะไดน้ าเสนอระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 ต่อไป 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   
   ธนัวาคม 2560 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ 
 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อ 
  ทราบ 

บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  
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วาระที ่3 พจิารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 
  ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี  36 (2) และขอ้ท่ี 39 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั  

  ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
คณะกรรมการตรวจสอบ ขาดทุนเบด็เสร็จรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั  
  ส านักงาน อีวาย จ ากัด นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ แล้วเห็นควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณารายงานการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีและอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ต่อไป รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2560 โดยรายงานประจ าปีรูปแบบ CD-Rom ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมในคร้ังน้ีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2    

  งบการเงินรวมโดยสรุปมีดังนี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการ จ านวน 
(ล้านบาท) 

รวมสินทรัพย ์ 4,356.72 
รวมหน้ีสิน 602.58 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,754.14 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 1,373.25 
รวมรายได ้ 1,422.28 
รวมค่าใชจ่้าย 920.88 
ก าไรส าหรับปี 388.69 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 0.31 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานการตรวจสอบของ 
ผูส้อบบญัชีและอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก 
  เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี  

2560 จ านวน 395,648,195 บาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลได ้ ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 จ านวน 372,000,000 บาทหรือเทียบเท่ากบัการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค)์ จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงิน
ปันผลปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

 
ทั้งน้ีบริษทัก าหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 372,000,000 บาท ของหุ้นสามญัจ านวน 
1,240,000,000 หุน้หรือเทียบเท่าการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ จ านวน 0.30 
บาท (สามสิบสตางค)์ จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากมูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.50 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นตามท่ีมีรายช่ือท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
24 พฤษภาคม 2561 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก 
  เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี 

การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี  17 และข้อท่ี  36 (4) 
ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี2561 มีกรรมการท่ีจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 4 คน โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
1. นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์ กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 
2. นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการ/ 

 กรรมการตรวจสอบ/ 
 กรรมการอิสระ 

3. นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ/ 
 กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี/ 

 กรรมการอิสระ 
4. นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
 
ทั้ งน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561
ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือ
บุคคลเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

ความเห็น
คณะกรรมการสรรหา
พจิารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกจิการที่
ดี 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้
พิจารณาเกณฑ์คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ผลการ
ปฏิบติังาน การเขา้ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม จึงเห็นควรเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เลือกตั้ง
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 4 คนกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง (หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติั
เหมาะสมครบถว้นตามกฎหมาย  

 
 ทั้งน้ี กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 3 คนได้แก่นายชัย

สวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย  ์ นางสุนีย ์ผ่องผุดและนายวลัลภ เตียศิริสามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง โดยยงัไม่มีท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนั 

  
 คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 เลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงดงัน้ี  
1. นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์ กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 
2. นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการ/ 

 กรรมการตรวจสอบ/ 
 กรรมการอิสระ 

3. นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ 
 กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี/ 

 กรรมการอิสระ 
4. นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
 
ส าหรับประวติับุคคลท่ีเสนอช่ือเพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก 
  เสียงลงคะแนน  
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคับของบริษทัข้อท่ี 22 ก าหนดให้กรรมการ
บริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือ
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็น
คณะกรรมการสรรหา
พจิารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกจิการที่
ดี 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้
พิจารณาอย่างรอบคอบในเ ร่ืองค่ าตอบแทนส าห รับกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยค า นึง ถึงผลประกอบการของบริษัท การ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงการขยายตวัทาง
ธุรกิจ ประกอบกบัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและ
ไดเ้สนอเพื่อใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบและน าเสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัให้อตัราค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 เท่ากับปี 2560 รายละเอียด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเห็นควรเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ตามท่ีไดเ้สนอ 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ 
  หุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (5)  
 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั 
ความเห็นณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีดังต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2561ไดแ้ก่  
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1.  นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496  
   และ/หรือ 

2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182  
   และ/หรือ 

3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  
 และ/หรือ  

4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
   

ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัจาก
หลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เห็นว่าบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และเป็นท่ียอมรับ
ในการได้รับคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความรู้ 
ความสามารถ มีความเป็นอิสระและมีความเหมาะสม ตลอดจนได้ปฏิบัติ
หนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอยา่ง
ดี  
 
ส าหรับการพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,250,000 บาทนั้นได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบญัชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
อยา่งไรก็ดี เพื่อให้มัน่ใจในการจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา ผูส้อบ
บญัชีในสังกดัของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งให้เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยประจ าปี 2561 ดว้ย ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชี
และรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชี
ดงัต่อไปน้ี  
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1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 
  และ/หรือ 

2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182  
  และ/หรือ 

3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  
 และ/หรือ  

4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2561 
โดยก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
1,250,000 บาท  

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 
  ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 เพื่อทราบการขยายเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนช่ันแนล โร-โร เทอร์มินัล จ ากัด 

(“LRT”) ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 
(“NYK”)  

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ภายใตส้ัญญาผูถื้อหุน้ระหวา่งบริษทัและกลุ่ม NYK ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ  
LRT ฉบบัลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า
ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 บริษทัมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ LRT จาก NYK 
เพิ่มไดอี้กร้อยละ 29 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยราคาท่ีซ้ือไม่ต ่า
กว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาบวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามท่ีเกิดข้ึนจริง       
(เช่น ตน้ทุนดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ีบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นและเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน 
LRT)  โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
รับทราบเร่ืองการขยายเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น เป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561  
 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ขอขยายระยะเวลาในการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใตส้ัญญาผูถื้อหุ้นขา้งตน้จากภายในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 เป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เน่ืองจาก NYK ขอเวลาใน
การจดัโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษทั (Business Restructuring) ให้เสร็จ
ส้ินก่อน 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบการขยายเวลาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้บริษทั แหลมฉบงั อินเตอร์เนชัน่แนล โร-โร เทอร์มินลั จ  ากดั (“LRT”) 
ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผูถื้อหุ้นระหว่างบริษทัและกลุ่ม Nippon Yusen 
Kabushiki Kaisha (“NYK”) จากภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นภายใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งไดรั้บการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อ 
  ทราบ 

 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 
บริษทัก าหนดให้วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 (Record Date) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2561 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุม
ดงักล่าวตั้งแต่เวลา 8.00 น. 

 
อน่ึง เพื่อความสะดวกหากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 12 
หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น  (ได้ท่ี 
www.namyongterminal.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง ตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

(ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ) 
ประธานกรรมการ 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 

วนั เวลาและสถานทีป่ระชุม:  
ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.05 น. ณ ห้องแกรนดบ์อลรูม 2 โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 
ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  
  
เร่ิมประชุม 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) และนางสาวโสภณา 
ภาระพฤติ เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม  
 
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะของบริษทั   
นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ดงัน้ี  
ผู้ถือหุ้นทีม่าด้วยตนเอง 19    ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 106,964,103  หุ้น 
ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ 119  ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 429,518,304  หุ้น 
รวมทั้งหมด 138  ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 536,482,407  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 86.5294 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด 620,000,000  หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33 ซ่ึงก าหนดวา่ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
จากนั้นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะน าผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมโดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 12 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 ดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
 นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นบริหารจดัการ 
ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์ กรรมการอิสระ 
นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ  
นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
นายอมรณัติ จรรยงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นปฏิบติัการ 
นายวรีะพงษ ์ศรีภา ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายปฏิบติัการ 
นายพลูศกัด์ิ บุญชู ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 
 
ประธานไดก้ล่าวแนะน าที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีท่ีเขา้ร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ดงัน้ี  
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
นางสาวณฐัธิดา กล่ินศรีราช  
  
นางสาววรพร ตั้งวชัโรบล  
นางสาวณชัชารีย ์อภิโชติสุรรัศมี    

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั อาร์ แอนด ์ที เอเชีย      
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
โดยมีนางสาววรพร ตั้งวชัโรบล ท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน (inspector) และเพื่อเป็น
การส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ประธานไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท าหนา้ท่ีเป็นพยานในการตรวจนบั
คะแนน หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยใดเสนอตวัเขา้เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเพิ่มเติม 
 
เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผูถื้อหุ้น การลงคะแนนเสียง การนบั
คะแนนเสียง และสิทธิของการประชุมผูถื้อหุน้  
 
ระเบียบและข้ันตอนการประชุม 
การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะด าเนินไปโดยเรียงล าดบัวาระการประชุมตามท่ีปรากฏในหนงัสือบอกกล่าว
เรียกประชุม มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กรณีอ่ืนๆให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษทั และภายหลงัจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

ประธานท่ีประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระ ทั้งน้ีประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือ
เสนอแนะไดใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัยให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมแจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกการประชุม  
 
นอกจากน้ี ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมและเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณา
ก าหนดวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดการด ารงต าแหน่งตามวาระเพื่อแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 
การลงคะแนนเสียง 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียงและผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้นยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนของคสัโตเดียน  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่แสดงความจ านงใน
การลงมติไม่วา่แบบใดจะถือวา่ผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทั การลงคะแนนเสียงท าโดยการ
กาเคร่ืองหมายกากบาทลงในบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจากจุดลงทะเบียน 
  
การนับคะแนนเสียง 
บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของท่ีประชุมในแต่ละวาระ 
ส าหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 5 จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยบริษทัจะเก็บบตัรทุกใบ
ของวาระน้ีเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมบริษทัได้เก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานต่อไป  
 
กรณีบตัรเสีย ไดแ้ก่บตัรท่ีมีการลงความเห็นมากกวา่ 1 ประเภทยกเวน้ความเห็นของคสัโตเดียนหรือบตัรลงคะแนนท่ี
มีการขีดฆ่าความเห็นโดยไม่ลงนามก ากบัหรือมีการขีดฆ่าทั้งใบหรือบตัรช ารุดไม่สามารถอ่านผลได ้
 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาภายหลงัการประชุมเร่ิมข้ึนแลว้ยงัคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดน้บัตั้งแต่ระเบียบ
วาระท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมนั้นๆ เป็นตน้ไป จากนั้นประธานไดด้ าเนินการประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 26 
เมษายน 2559 

 
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนั
องัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ส าเนารายงานการประชุมได้มีการจดัส่งให้กับกระทรวงพาณิชย ์
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแล้ว รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่ารายงานการ
ประชุมดงักล่าวได้มีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกต้องและได้ส่งส าเนารายงานการประชุมปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
รับรอง 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึง 
ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 
มีผู้ถือหุ้นที่                            คะแนน (เสียง)                                       คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 537,148,607 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  537,148,607 100.0000 

   หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 140 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 666,200 หุ้น 

 
วาระที ่2 เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 

 
ดร.เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดร้ายงานผลการด าเนินงาน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี  
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การเติบโตของรายไดแ้ละก าไรของบริษทั 
บริษทัมีรายได้รวมเติบโตจาก 1,408 ล้านบาทเป็น 1,426 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 
1.28 จากปีก่อนหน้า โดยหากเทียบ 3 ปี รายได้รวมยงัคงมีการเติบโตต่อเน่ือง รายได้จากการ
ให้บริการเติบโตจาก 1,351 ลา้นบาทเป็น 1,381 ลา้นบาทหรือคิดเป็นการเติบโตจากปีก่อน ร้อยละ 
2.19 การเติบโตของก าไรสุทธิของบริษทั 3 ปี จากจ านวน 404 ลา้นบาทในปี 2557 เป็นจ านวน 444 
ลา้นบาทในปี 2558 และเป็นจ านวน 390 ลา้นบาทในปี 2559 

 
ปริมาณรถยนตผ์า่นท่าเทียบเรือ A5 ในปี 2557 จ  านวน 948,250 คนั ในปี 2558 จ  านวน 985,185 คนั 
และจ านวน 989,907 คนัในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.39 จากปี 2557 ซ่ึงเพิ่มข้ึน
สอดคลอ้งกบัปริมาณการส่งออกรถยนตข์องอุตสาหกรรม  นอกจากน้ี ปัจจุบนัความสามารถในการ
รองรับปริมาณรถยนตข์องท่าเทียบเรือ A5 เพิ่มข้ึนเป็น 1.5 ลา้นคนัต่อปี 
การใหบ้ริการพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้และคลงัสินคา้ เพื่อกระจายความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีรายไดห้ลกั
จากการบริหารท่าเทียบเรือนั้น จะเห็นไดว้า่ปี 2559 มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้และ
คลงัสินคา้จ านวน 222 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 23 ลา้นบาทจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11.56 โดยหากเทียบ 
3 ปี รายได้จากการให้บริการพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้และคลงัสินค้ามีการเติบโตต่อเน่ืองจากปี 2557 
จ านวน 182 ลา้นบาทเป็น 199 ลา้นบาทในปี 2558 และเป็น 222 ลา้นบาทในปี 2559 โดยคิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 21.98 จากปี 2557 โดยในปีผา่นมาบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งอาคาร
สถานีส่งสัญญาณให้กรมเจา้ท่าจ านวน 75 ไร่ จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการขยาย
การใหบ้ริการน้ีในอนาคต 

 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผดิชอบต่อสังคมและการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
ในปี 2559 บริษทัไดรั้บผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เฉล่ียร้อยละ 89 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
ไวว้างใจของลูกคา้ในมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในการบริหารงาน ซ่ึงผลของการ
ด าเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองท าใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับดงัน้ี 

 เป็น 1 ใน 55 บริษัทท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand 
Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุน้ย ัง่ยนื” ประจ าปี 2559  

 เป็น 1 ใน 80 บริษทัท่ีไดรั้บการประเมินรายงานการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ประจ าปี 2559 อยูใ่นระดบั 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”  

 เป็น 1 ใน 159 บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 ตามเกณฑ ์AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
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บริษทัยงัคงมีการพฒันาด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองได้แก่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ มีนโยบาย Succession planning และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยครบทุกชุด  
 
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมหรือ CSR ในปีท่ีผา่นมามี 2 โครงการท่ีส าคญัคือ  

 โครงการมอบแว่นสายตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และ 

 โครงการท าดีเพื่อพ่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ณ โรงเรียนวดัวงัหิน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 
 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ แมว้า่ในปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้
ร่วมโครงการ CAC แต่บริษทัยงัคงมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมดงัน้ี 

 การว่าจา้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลต้ิง จ  ากดัเป็นท่ีปรึกษาในวางกรอบ
และแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการด้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร (Fraud Risk 
Management Framework)  

 การอบรมผูบ้ริหารและพนักงานทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบคิดเป็นร้อยละ 100 โดยจดัท าเป็น
กรณีศึกษาและแนะน าแนวทางการป้องกนัไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร รวมถึงเน้น
ย  ้าถึงช่องทางการร้องเรียน โดยพนกังานทุกคนไดท้  าขอ้สอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest 
เพื่อทดสอบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

 
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน ได้ช้ีแจงถึง
ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการถึงการเปล่ียนแปลง
ตวัเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั ดงัน้ี 
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 สินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,380 ลา้นบาทลดลง 67 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 จากปี 2558 
ส่วนใหญ่เกิดจากการตดัค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนโครงการและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร 
อุปกรณ์ 
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 หน้ีสินรวมเท่ากบั 643 ลา้นบาทลดลง  51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 จากปี 2558 เกิด
จากลดลงจากการช าระหน้ี การจ่ายคืนเงินประกนัรับ และการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา
สัมปทานบริหารท่าเทียบเรือ  

 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,737 ลา้นบาทลดลง 16 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 จากปี 2558 
เป็นผลจากก าไรสุทธิของบริษทัหลงัหกัเงินปันผลท่ีจ่ายในระหวา่งปี 

รายไดแ้ละก าไร 
 รายไดจ้ากการให้บริการ  1,381 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 30 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 2.2 เกิดจากปริมาณรถผา่นท่าท่ีเพิ่มข้ึนและมีการปรับราคาค่าบริการบางพื้นท่ี
ในส่วนของพื้นท่ีจอดพกัรถยนตเ์พื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก 

 ก าไรสุทธิจ านวน 390.03 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 54.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12  ลดลงโดยมีสาเหตุหลกัจาก  

1. ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนในส่วนของค่าเช่าและค่าเส่ือมราคาเน่ืองจากบริษทัได้มีการลงทุน
เพิ่มเติมโดยมีการเช่าพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 2 แปลง (ประมาณ 106 ไร่) เพื่อใช้รองรับการ
ขยายตวัของปริมาณรถผา่นท่าและเพื่อเพิ่มพื้นท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้  

2. ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัไดล้า้งรายการสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีในส่วนของขาดทุนสะสมยกมาของรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บ BOI phase 3 
ซ่ึงบริษทัยงัไม่ได้น ามาใช้สิทธ์ิทางภาษี ออกจากงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามค า
พิพากษาของศาลฎีการะหวา่งบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงกบักรมสรรพากรท่ีเพิ่งไดมี้การ
ตดัสินไป เม่ือกลางปี 2559  

3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากช่วงปลายปีบริษทัร่วมถูก
ประเมินภาษีโรงเรือนยอ้นหลงัจากเทศบาล จึงท าให้ก าไรสุทธิของบริษทัร่วมลดลง
และส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
ค าถาม : นายสุกเลก็ ซ้ิมเจริญ  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
1. เน่ืองดว้ยบริษทัมีการเช่าพื้นท่ีเพิ่มข้ึน จึงคาดวา่ผลก าไรในปีหนา้น่าจะดีข้ึนใช่หรือไม่ 
2. บริษทักบักลุ่ม NYK มีความสัมพนัธ์อยา่งไร 
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. ฝ่ายจดัการคาดหมายว่าผลก าไรจะดีข้ึน เน่ืองดว้ยปีท่ีผ่านมามีค่าใช้จ่ายเป็นตน้ทุนค่าเช่าพื้นท่ี

โดยคาดวา่เม่ือมีการก่อสร้างและมีลูกคา้เช่าพื้นท่ี warehouse แลว้ จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละก าไร
ใหก้บับริษทั 

2. กลุ่ม NYK เป็นคู่คา้รายใหญ่ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัและเป็นผูถื้อหุน้ใน C0 อีกดว้ย 



เอกสารแนบ 1 
  

 

 

19 

 

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

ค าถาม : นายวโิรจน์ อทิธิธ ารง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
โครงการ EEC ของรัฐบาลมีผลดีต่อธุรกิจหรือไม่ และบริษทัไดรั้บผลดีนั้นเม่ือใด 
 
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษทัไดมี้แผนงานรองรับโครงการ EEC โดยปัจจุบนับริษทัมีการเช่าพื้นท่ีท่ีดีมากเพื่อรองรับการ
ท า warehouse  
 
ค าถาม :  นายนิสิทธ์ิชน คิว้ดาวเรือง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
ขอทราบความคืบหน้าเร่ืองคดีรถดับเพลิงและขอให้ฝ่ายจดัการได้เฝ้าระวงัติดตามเร่ืองน้ีอย่าง
ใกลชิ้ดเน่ืองจากเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
 
ค าตอบ : นายพูลศักดิ์ บุญชู ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัท 
บริษทันามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) (“โจทก์”)ไดใ้ห้บริการแก่กรุงเทพมหานคร (“จ าเลย”)ใน
วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 ในการเคล่ือนยา้ยและฝากเก็บรถดบัเพลิงและรถบรรทุกน ้ าจ  านวน 139 คนั 
ซ่ึงน าเขา้จากผูจ้  าหน่ายในต่างประเทศ  แต่กรุงเทพมหานครไม่ด าเนินการทางพิธีศุลกากรและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้กบับริษทัเพื่อน ารถดบัเพลิงและรถบรรทุกน ้ าดงักล่าวออกจากท่าเรือ ซ่ึงบริษทัได้
ฟ้องกรุงเทพมหานครฐานผิดสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลาง ต่อมาศาลไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง บริษทัจึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาล
ชั้นตน้ต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556  

 
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ ได้มีค  าพิพากษาเป็นท่ีสุดแล้ว 
โดยศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดอ่้านค าพิพากษาศาลฎีกาดงักล่าว
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 โดยพิพากษาให้ยกฟ้อง เน่ืองจากกรุงเทพมหานครยงัไม่ไดแ้สดงเจตนา
ต่อบริษทัเพื่อขอรับสินคา้ท่ีบริษทัเก็บรักษาไวไ้ปจากการดูแลของบริษทั กรุงเทพมหานครจึงไม่มี
หน้าท่ีตอ้งช าระค่าภาระฝากสินคา้ขาเขา้ตามท่ีบริษทัเรียกร้อง ศาลฎีกาจึงไม่ได้วินิจฉัยประเด็น
อุทธรณ์คืออายคุวามเพราะเห็นวา่ไม่จ  าเป็นทั้งไม่ท าใหผ้ลคดีเปล่ียนแปลง  

 
ปัจจุบนั บริษทัไดมี้หนงัสือบอกกล่าวทวงถามใหก้รุงเทพมหานครท าการช าระหน้ีต่อบริษทัให้เสร็จ
ส้ิน ดงันั้นหากกรุงเทพมหานครไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมายต่อไป  
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

ค าถาม :  นายนิสิทธ์ิชน คิว้ดาวเรือง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
กรณีท่ีบริษทัชนะคดี เม่ือไดร้ายรับจากการชนะคดีดงักล่าว ฝ่ายจดัการจะพิจารณาน ามาแบ่งเป็นเงิน
ปันผลหรือไม่ 
 
ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทีป่ระชุม  
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึงผลประกอบการในแต่ละปี ประกอบกบักระแสเงิน
สด (cash flow) และเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน (working capital) เพื่อรองรับการขยายงานของ
บริษทัรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล หากในอนาคตบริษทัชนะคดีการพิจารณาเงินปันผลยงัคง
อาศยัปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ในการพิจารณาเพื่อเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป  
 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
วาระที ่3 พจิารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีด้านการเงิน รายงานให้ท่ี
ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (2) และขอ้ 39 บริษทัไดน้ าเสนองบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นแบบไม่
มีเง่ือนไขรวมทั้งไดผ้า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2  

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากอนุมติัดงัน้ี 
1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2559 
2. อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผา่นการ 

ตรวจสอบโดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
มีผู้ถือหุ้นที่                                คะแนน (เสียง)                                       คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,237,813 99.9951 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 27,000 0.0049 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,264,813 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 149 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 12,116,206 หุ้น 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีด้านการเงิน รายงานต่อท่ี
ประชุมวา่บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2559 เท่ากบั 401.24 ลา้นบาท และมี
กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3 คณะกรรมการบริษทัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจ านวน 372 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากบัการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท จากมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยบริษทัไดก้ าหนดให้
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
ประธานไดช้ี้แจงเพิ่มเติมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ประธาน
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
มีผู้ถือหุ้นที่      คะแนน (เสียง)            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,264,813 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,264,813 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 149 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 36 (4) ท่ีประชุมจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระทุกปี เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด โดยจ านวนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 มีจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงพิจารณาจากกรรมการท่ีมีอายกุารด ารงต าแหน่งนานท่ีสุด ไดแ้ก่ 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการท่ี ดี 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
4. นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ  

 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้ งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอ
กรรมการเพื่อเขา้รับการแต่งตั้ง ดงันั้น คณะกรรมการจึงพิจารณากรรมการจากกรรมการเดิมทั้ง 4 
ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติัตามรายละเอียดเอกสารแนบ 4 ในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี กรรมการ
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่านไดแ้ก่ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
และ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ซ่ึงทั้ง 2 ท่านสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ และมีคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทั้ง 2 ท่านไม่มีคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระมากกวา่ 9 ปีต่อเน่ือง 

 



เอกสารแนบ 1 

23

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

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เห็นวา่กรรมการเดิมทั้ง 4 
ท่านจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทั จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ประธานท่ีประชุมขอให้นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์กรรมการอิสระท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม
ในวาระน้ี โดยประธานท่ีประชุมและกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึงทุกท่านไดอ้อกจากหอ้งประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง 

นายชัยสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลยแ์จง้ต่อท่ีประชุมว่าการลงคะแนนในวาระน้ีตอ้งเป็นการลงคะแนน
รายบุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วจะ
เก็บบตัรลงคะแนนทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในคราวเดียวกนั และจะประกาศผล
คะแนนเป็นแต่ละท่านใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 

นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลยเ์ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี 
แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เม่ือมีการเก็บบตัรลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ ประธานท่ี
ประชุมและกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงทุกท่าน
ไดก้ลบัเขา้สู่หอ้งประชุมเพื่อด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
1. ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 

   
 

มีผู้ถือหุ้นที่                   คะแนน (เสียง)                คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,270,813 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 549,270,813 100.0000 
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2. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา  
พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กจิการทีด่ี กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ  

มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,190,513 99.9854 
ไม่เห็นดว้ย 80,300 0.0146 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,270,813 100.0000 

  
3. นายธนานันต์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,270,813 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,270,813 100.0000 

  
4. นางสาวเพญ็ศรี เหลอืงสุวรรณ กรรมการ  

มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,270,813 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,270,813 100.0000 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 150 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 6,000 หุ้น  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการท่ีดี รายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
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2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 22 ก าหนดให้กรรมการ
บริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดย
ค านึงถึงผลประกอบการของบริษทั การเปรียบเทียบขอ้มูลจากอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ความรู้ ความสามารถและภาระความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยดว้ย จึงมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประเภทค่าเบ้ียประชุมอย่างเดียว โดยไม่มี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืน ซ่ึงบริษทัมีนโยบายในการจ่ายค่าเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามการเขา้
ประชุมจริง โดยอตัราค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2560 มีดงัน้ี  

ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2559 
(บาท/คร้ัง) 

ปี 2560 
(บาท/คร้ัง) 

เพิม่ขึน้ 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 55,000 57,000 2,000 

กรรมการ 25,000 26,000 1,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 32,000 2,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 21,000 1,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

25,000 27,000 2,000 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

15,000 16,000 1,000 

    
ประธานไดช้ี้แจงเพิ่มเติมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ประธาน
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 



เอกสารแนบ 1 
  

 

 

26 

 

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

มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,270,813 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,270,813 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 150 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 

 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

 
ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไป

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (5) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้ง
 ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั 

 
คณะกรรมการบริษทัจึงมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ  เพื่อน าเสนอต่อท่ี

 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัดเป็น
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
 งบการเงินของบริษทัประจ าปี 2560 ไดแ้ก่  

1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ  
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 

 
ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทจากหลักเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เห็นว่าบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั มีเครือข่ายครอบคลุมหลาย
ประเทศ และเป็นท่ียอมรับในการไดรั้บคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความ
เป็นอิสระและมีความเหมาะสม ตลอดจนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและมีความเขา้ใจใน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอยา่งดี  
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ทั้งน้ี ไม่มีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวข้างต้นปฏิบติัหน้าท่ีเกินรอบระยะเวลา 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนัตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

  
ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 1,150,000 บาทนั้นไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 
นอกจากน้ี เพื่อให้มัน่ใจในการจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา ผูส้อบบญัชีในสังกดัของ
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยประจ าปี 
2560 ดว้ย ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชีและรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนัปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6  

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย 

จ ากดั ซ่ึงไดแ้ก่  
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ  
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 1,150,000 บาท ตามท่ีเสนอ และรับทราบว่า ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากัดเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยประจ าปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 จ านวน 
100,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,270,813 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,270,813 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 150 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 
 

วาระที ่8 เพือ่ทราบการขยายเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น บริษัท แหลมฉบัง อนิเตอร์เนช่ันแนล โร-โร เทอร์มินัล 
จ ากดั (“LRT”) ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen 
Kabushiki Kaisha (“NYK”)  

 
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ รายงานต่อท่ีประชุมว่าภายใตส้ัญญาผูถื้อหุ้นระหว่างบริษทัและกลุ่ม 
NYK ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบบัลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ระบุวา่ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 บริษทัมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มไดอี้กร้อย
ละ 29 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโดยราคาท่ีซ้ือไม่ต ่ากวา่ 24.65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
บวกตน้ทุนส่วนเพิ่มตามท่ีเกิดข้ึนจริง (เช่น ตน้ทุนดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ีบริษทัใช้สิทธิซ้ือหุ้นและเงิน
ลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT) 

 
ทั้งน้ี NYK ไดแ้จง้ขอขยายระยะเวลาในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นออกไปเป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นชอบและเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อรับทราบเร่ืองการขยายเวลาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น LRT ร้อยละ 
29 ภายใตส้ัญญาผูถื้อหุ้นขา้งต้นจากภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 เน่ืองจาก NYK ขอเวลาในการจดัโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษทั (Business Restructuring) 
ใหเ้สร็จส้ินก่อน 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถาม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบโดยไม่มีการลงมติ 
 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
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NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบการขยายเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น บริษทั แหลมฉบงั อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร 
เทอร์มินลั จ  ากดั (LRT) ร้อยละ 29 ภายใตส้ัญญาผูถื้อหุ้นระหว่างบริษทัและกลุ่ม Nippon Yusen 
Kabushiki Kaisha (“NYK”) จากภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์ 

สนธิ ข้อ 4. 
 
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ณ ปัจจุบนัมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัเท่ากบั
หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กบัหุ้นของบริษทั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 2/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 จึงได้มีมติให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัเป็นหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์  

 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวน้ี้ จะไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเปล่ียนแปลงไปแต่
อยา่งใด ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ดงัน้ี 

รายการ ก่อน 
การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

หลงั 
การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

ทุนจดทะเบียน 620,000,000.00 บาท 620,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแลว้ 620,000,000.00 บาท 620,000,000.00 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1.00 บาท หุน้ละ 0.50 บาท 
จ านวนหุ้น 620,000,000 หุน้ 1,240,000,000 หุน้ 

  
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวน้ี้จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไวด้งักล่าวดว้ย โดยใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  620,000,000.00  บาท  (หกร้อยยีสิ่บลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น    1,240,000,000  หุน้  (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบลา้นหุ้น) 
มูลค่าหุน้ละ    0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั    1,240,000,000  หุน้  (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบลา้นหุ้น) 
หุน้บุริมสิทธิ    –   หุน้  (-)” 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ : นายนิสิทธ์ิชน คิว้ดาวเรือง  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
ขอเสนอแนะใหฝ่้ายจดัการไดมี้การน าเสนอข่าวของบริษทัมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะเป็นการช่วยให้นกัลงทุน
เขา้ใจบริษทัส่งผลต่อการซ้ือขายหุ้นไดม้ากกว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีไดเ้สนอ ซ่ึงแมว้่าจะมี
การเปล่ียนมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้าก 1 บาท เป็น 0.50 บาท แต่หากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไม่ไดมี้การซ้ือหรือ
ขายหุน้ท่ีถือไวเ้ห็นวา่อาจไม่ไดมี้ผลต่อสภาพคล่องมากนกั  
 
ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานที่ประชุม  
เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะของท่านผูถื้อหุน้และใหฝ่้ายจดัการรับขอ้เสนอน้ีเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
ค าถาม : นางอรวรรณ สิริวรนาค ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
วนัท่ีมีการซ้ือขายหุ้นท่ีมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทคือวนัไหน 
 
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประมาณวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั และการแกไ้ข 
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 549,143,113 99.9768 
ไม่เห็นดว้ย 62,700 0.0114 
งดออกเสียง 65,000 0.0118 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  549,270,813 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 150 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 
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วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้กับท่ีประชุมในการสอบถาม โดยมีผูเ้ข้าร่วมประชุมสอบถาม และ
กรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  
 
ค าถาม : นายเอม อศัวโกวทิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
ขอทราบสภาวะอุตสาหกรรมการส่งออกรถยนตใ์นปัจจุบนั และบริษทัมีแผนงานในการรองรับการ
ชะลอตวัของการส่งออกรถยนตผ์า่นท่า A5 อยา่งไร 
 
ค าตอบ : นายวัลลภ เตียศิริ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการอสิระ 
การส่งออกรถยนตข์องประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยปริมาณการ
ส่งออกรถยนต์ในปี 2558 จ านวน 1.20 ล้านคนั และ ปี 2559 จ านวน 1.19 ลา้นคนัจะเห็นไดว้่ามี
ปริมาณส่งออกรถยนต์ไม่แตกต่างกนัมาก ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการรถยนต์กระบะใน
ประเทศแถบตะวนัออกกลางและทวปีอเมริกาใตล้ดลงตามราคาน ้ามนัดิบ แต่อยา่งไรก็ดี ปริมาณการ
ส่งออกรถยนต์ไปทวีปออสเตรเลียกลบัปรับตวัสูงข้ึนและถือไดว้่าเป็นแหล่งการส่งออกรถยนต์ท่ี
ส าคญัของประเทศไทย  

 
ปัจจุบนั ประเทศออสเตรเลียไดป้ระกาศปิดโรงงานการผลิตรถยนตภ์ายในประเทศเพื่อน าเขา้รถยนต์
อย่างเดียว ประกอบกับประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย หรือ TAFTA 
(Thailand -Australia Free Trade Agreement) ซ่ึงมีภาษีน าเขา้รถกระบะและรถเก๋งจากประเทศไทย
ในอตัราร้อยละ 0 ดงันั้นผูผ้ลิตหลายรายจึงใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยงัประเทศ
ออสเตรเลียซ่ึงเป็นการทดแทนปริมาณการส่งออกรถยนตใ์นภูมิภาคตะวนัออกกลางท่ีลดลง ดงันั้น
คาดวา่ในปีหนา้ปริมาณการส่งออกรถยนตไ์ปยงัประเทศน้ีจะมีการปรับตวัเพิ่มข้ึน  

 
ส าหรับการส่งออกรถยนต์ไปยงัทวีปอเมริกาใตท่ี้ลดลงนั้น ปรากฏวา่มีปริมาณการส่งออกรถ Eco 
car ไปยงัทวปีอเมริกาเหนือซ่ึงการส่งออกรถยนตน์ัง่เขา้ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ตอ้งเสียภาษีส่งผล
ใหท้ดแทนปริมาณการส่งออกไปอเมริกาใตท่ี้ลดลงไดเ้ป็นอยา่งดี  

      
ในปี 2560 คาดว่าราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกจะปรับตวัดีข้ึนส่งผลท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาค
ตะวนัออกกลางและทวีปอเมริกาใตซ่ึ้งเป็นผูค้า้น ้ ามนัปรับตวัดีข้ึน และตลาดการส่งออกรถยนตไ์ป
ภูมิภาคน้ีจะฟ้ืนตวักลบัมาไดใ้นไม่ชา้ ส าหรับการส่งออกรถยนตข์องประเทศไทยยงัไม่มีผลิตภณัฑ์
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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

ใหม่ยงัคงเนน้เป็นรถกระบะและ Eco car ดงันั้นปริมาณการส่งออกในปี 2560 จะคงอยูใ่นระดบัไม่
เกิน 1.20 ลา้นคนัไม่แตกต่างจากปีท่ีผา่นมา 
 
ค าถาม : นายบุญชัย เหลอืงสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
เหตุใดประเทศออสเตรเลียจึงประกาศปิดโรงงานการผลิตรถยนต ์ 
 
ค าตอบ : นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และ
กรรมการอสิระ 
เน่ืองดว้ยประเทศออสเตรเลียมีปริมาณความตอ้งการการใช้รถยนต์ประมาณ 1 ลา้นคนัต่อปี โดยมี
สัดส่วนการผลิตรถยนตร้์อยละ 30 ต่อการน าเขา้รถยนตร้์อยละ 70 ดงันั้นเม่ือออสเตรเลียเห็นวา่ขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของตนไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได ้ การ
ประกาศปิดโรงงานผลิตเพื่อหนัไปสนบัสนุนธุรกิจอ่ืนจะเป็นผลประโยชน์มากกวา่  

 
ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 12.10 น. 
  
      

ลงช่ือ  ประธานกรรมการ 
 (ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ)  
 ประธานท่ีประชุม  

 
 
ลงช่ือ  เลขานุการบริษทั 

 (นางสาวโสภณา ภาระพฤติ)  
 เลขานุการท่ีประชุม  
 ผูบ้นัทึกการประชุม  
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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 
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 2558 2559 25601 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 442,443,817 401,236,309 395,648,195 
ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท) 444,589,360 390,026,475 388,685,146 
จ านวนหุ้น (หุน้) 620,000,000  620,000,000  1,240,000,000 

อตัราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)  0.65 0.60 0.30 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ (บาทต่อหุน้) 1.00 1.00 0.50 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 403,000,000 372,000,000 372,000,000 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)2 91.09 92.71 94.02 

หมายเหตุ : 
1 ผลการด าเนินงานและเงินปันผลประจ าปี 2560 ผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 และ
จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

2 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากรวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน / ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
ประวัติบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 
 
 ช่ือ – สกุล นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 70 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  กรรมการ  

 กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 11 พฤศจิกายน 2558 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2561) 

2 ปี 5 เดือน     

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 
(ณ 30 เมษายน 2561) 

2 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
77 ปี 2549 

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท  ณ วันที่  30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ  

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ -ไม่มี-    

ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-    

ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ต.ค. 2551 เกษียณอายรุาชการ  
2549 - 2551 ปลดักระทรวง

คมนาคม 
กระทรวงคมนาคม 

2548 - 2549 อธิบดีกรมทาง
หลวง 

กรมทางหลวง 

2546 - 2548 รองอธิบดีกรมทาง
หลวง 

กรมทางหลวง 

2544 - 2546 ผูอ้  านวยการส านกั ส านกัทางหลวงท่ี 11 
(กรุงเทพฯ) 

2543 - 2544 ผูอ้  านวยการ ส านกังานทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมือง  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแล้วในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 กรรมการที่มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจ า 

- ไม่มี - 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

- ไม่มี - 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจ
มีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อสิระ 

- ไม่มี - 
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ช่ือ – สกุล นางสุนีย ์ผอ่งผดุ  
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 64 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 26 กุมภาพนัธ์ 2557 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2561) 

4 ปี 2 เดือน 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 
(ณ 30 เมษายน 2561) 

4 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (สาขาการเงินการธนาคาร)  
มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย ์

ประวตัิการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 111 ปี 2557 

สัดส่วนการถื อ หุ้นในบริษัท ณ วันที่  30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ -ไม่มี - 
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ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน (อาชีพหลกั)  
บจก. ไบรทต์นั ดีเวลลอป
เมน้ท ์

ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน (อาชีพหลกั) 

บจก. วลิล่า เดลล่า 

 
ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2552 – 2555 ผูจ้ดัการส านกังาน 
(ดา้นการเงิน) 

บมจ.ไทยรุ่ง 
ยเูน่ียนคาร์  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560  การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแล้วในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 กรรมการที่มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจ า 

- ไม่มี - 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

- ไม่มี - 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจ
มีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อสิระ 
 
 

 
 
 
 

- ไม่มี - 
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ช่ือ – สกุล นายวลัลภ เตียศิริ  
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 63 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 
 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  

และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 6 สิงหาคม 2557 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
(ณ 30 เมษายน 2561) 

3 ปี 8 เดือน 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 
(ณ 30 เมษายน 2561) 

2 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 113 ปี 2557 

สัดส่ วนการถื อ หุ้นในบริษั ท  ณวันที่  30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ -ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2543-2555 ผูอ้  านวยการ  อุตสาหกรรมพฒันา 

มูลนิธิเพื่อสถาบนั 
ยานยนต ์ 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560  การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี  2/2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแล้วในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 กรรมการที่มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจ า 

- ไม่มี - 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

- ไม่มี - 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจ
มีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อสิระ 
 
 

 
 
 
 
 

- ไม่มี - 
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ช่ือ – สกุล นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 35 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นบริหารจดัการ  
 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบุคคล 
 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 9 กุมภาพนัธ์ 2555 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
(ณ 30 เมษายน 2561) 

6 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
ประวตัิการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร IT-Governance รุ่นท่ี 4 ปี 2560 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Anti-Corruption the Practical Guide 

(ACPG) รุ่นท่ี 28 ปี 2559 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท่ี 84 ปี 2553 
สัดส่วนการถื อ หุ้นในบริษัท ณ วันที่  30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

เป็นบุตรชายของดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ -ไม่มี - 
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ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอป

เมน้ต ์แอนด ์เซอร์วสิเซส 
ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร 

(ไทยแลนด)์ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แหลมฉบงั อินเตอร์

เนชัน่แนล โร-โร 
เทอร์มินลั 

ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตต้ิง 
(ไทยแลนด)์  

ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอป

เมน้ต ์แอนด ์เซอร์วสิเซส 
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พี ที พี เอน็เนอร์จี  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี -  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  3/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากนักบัคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ
ก 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 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ผลการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ประสบการณ์ ความรู้และ
ความสามารถของกรรมการโดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยเสนอให้ก าหนดประเภท
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุมประเภทเดียวโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน เช่น เงินรางวลั บ าเหน็จ 
โบนสัและเสนอให้อตัราค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 เท่ากับปี 
2560 ดงัน้ี 

 
รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2560 
(บาท/คร้ัง) 

ปี 2561 
(บาท/คร้ัง) 

เพิม่ขึน้ 
(บาท) 

ประธานกรรมการ 57,000 57,000 0 

กรรมการ 26,000 26,000 0 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 32,000 32,000 0 

กรรมการตรวจสอบ 21,000 21,000 0 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 27,000 27,000 0 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 16,000 16,000 0 
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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 
1652 
 
เพือ่ประกอบการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33  )5 (  ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้สนอ  เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปี 2532 ไดแ้ก่  

รายช่ือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ปีท่ีผูส้อบบญัชีลงนาม 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีล่าสุด 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 
นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 

4493 
3282 
3523 
3972 

2559 
- 
- 

2562 

หมายเหตุ : 
1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2553 ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการ

หมุนเวียนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทาน/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 หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 
 

2. ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีโดยเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินประจ าปี  2532 ของบริษทั แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัดว้ย 
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เพือ่ประกอบการอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัท  

 
เพือ่ทราบค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 
 
 
 
 
 

 ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรือ(ลดลง) 

(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั 1,150,000 1,250,000 8.70 
ค่าบริการอ่ืน  0 0 0.00 
ค่าบริการอืน่รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี 1,150,000 1,250,000 8.70 

 ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรือ(ลดลง) 

(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั 200,000 200,000 0.00 
ค่าบริการอ่ืน  0 0 0.00 
ค่าบริการอืน่รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี 200,000 200,000 0.00 
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ข้อมูลกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ - สกุล ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
อายุ (ปี) 63 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

 กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 25 กุมภาพนัธ์ 2559  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2561) 

2 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Doctorate Degree in Public Law, Université de Paris X (Nanterre 
(mention trés bien) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 
2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

1,336,000 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 
ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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ช่ือ - สกุล ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข 
อายุ (ปี) 55 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 23 สิงหาคม 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2561) 

1 ปี 8 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 18 
ปี 2551 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Monitoring  the Internal Audit Function 
(MIA) รุ่นท่ี 2 ปี 2551 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 3 ปี 2551 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Improving the Quality of Financial 
Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น
ท่ี 53 ปี 2558 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 5  
ปี 2558 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
ท่ี 28 ปี 2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 
ปีทีผ่่านมาา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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ช่ือ - สกุล นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
อายุ (ปี) 67 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 13 กนัยายน 2555 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
(ณ 30 เมษายน 2561) 

6 ปี 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program  (ACP)  
รุ่นท่ี 37 ปี 2555 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of 
Strategy Program (SFE) รุ่นท่ี 12 ปี 2555 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นท่ี 136 ปี 2553 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณวันที่ 30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 
ปีทีผ่่านมาา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 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. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  
(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 23 เมษายน 2561หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่าง

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. เป็นตน้ไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 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 านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง  อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วน
ปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ  

โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมโดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทน กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆหรือ
ใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 
 
ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ      
ลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจา้งของ
บริษทั 

 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
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 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อ
 หุน้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวน 
 หุน้ท่ี จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม 

วสิามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
นั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ทั้งน้ีใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
 
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใด 
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
 

 ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบ
ห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
 ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 
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 ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า   แก้ไข  หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้ เช่า กิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ                                                  

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวม                                       
กิจการกบับุคคลอ่ืนใด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
(ฌ) การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้่าตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี                                        

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

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่า                                                         

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

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัท่ีส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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แบบขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในแบบรูปเล่ม 
   
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
  
 ท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี  2560 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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หอ้งแกรนดบ์อลรูม 2 โรงแรมรามา การ์เดน้ส์  
เลขท่ี 9/9  ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
 

At Grand Ballroom 2, Rama Gardens Hotel 
 
No. 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210 
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ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 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 THB 20 stamp duty) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at  

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

 

   ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขที ่                           
          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  ดงันี้ 
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. ชื่อ       อาย ุ     ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชื่อ                             อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age        years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชื่อ  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ      อาย ุ   63    ปี อยูบ่า้นเลขที่  บมจ. นามยง เทอรม์นิลั เลขที ่
1168/52 (อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name   Dr. Borwornsak Uwanno, Professor Emeritus   age  63  years, residing at No. Namyong Terminal Pcl.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 4. ชื่อ        ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ    อาย ุ   55  ปี อยูบ่า้นเลขที ่บมจ. นามยง เทอรม์นิลั เลขที ่1168/52 
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name    Dr. Sunee Sornchaitanasuk  age  55  years, residing at No. Namyong Terminal Pcl.       . 
at 1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 5. ชื่อ           นางเบญจวรรณ สรา่งนิทร       อาย ุ   67    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั เลขที ่1168/52   
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name       Mrs. Benchawan Srangnitra age    67   years, residing at No. Namyong Terminal Pcl.   at 
1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

  

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 2 โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป 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 2018 on Friday 27 April 2018 at 10.00 hours, at Grand Ballroom 2, 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 



 

  - 2/2 - 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ 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. 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed                        ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                (                                                                              ) 

ลงชื่อ/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชื่อ/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชื่อ/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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. 
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ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 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 THB 20 stamp duty) 

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

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

 

 (1)  ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขที ่                           
          Address                  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั นามยง เทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  ดงันี้ 
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 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้  

hereby appoint  

 1. ชื่อ       อาย ุ     ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชื่อ                             อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age        years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชื่อ  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ      อาย ุ   63    ปี อยูบ่า้นเลขที่  บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่
1168/52 (อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name   Dr. Borwornsak Uwanno, Professor Emeritus   age  63  years, residing at No. Namyong Terminal Pcl.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 4. ชื่อ        ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ    อาย ุ   55  ปี อยูบ่า้นเลขที ่บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name    Dr. Sunee Sornchaitanasuk  age  55  years, residing at No. Namyong Terminal PLC.       . 
at 1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 5. ชื่อ           นางเบญจวรรณ สรา่งนิทร       อาย ุ   67    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52   
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name       Mrs. Benchawan Srangnitra age    67   years, residing at No. Namyong Terminal Pcl.   at 
1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

  

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 2 โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป 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 2018 on Friday 27 April 2018 at 10.00 hours, at Grand Ballroom 2, 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 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี ่28 เมษายน 2560 
Agenda 1 To consider and certify Minutes of 2017 Annual General Meeting of Shareholders which was held on Friday 28 

April 2017 
 

 (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 เพื่อทราบผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operational results for the fiscal year ended 31 December 2017 
 
วาระท่ี  3 พจิารณารายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 
Agenda 3 To consider the auditor’s report and approve the Company’s and its subsidiary’s report and consolidated 

financial statements for the fiscal year ended 31 December 2017 
 

 (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 2560 
Agenda 4 To consider and approve distribution of dividend payment derived from operational results for the year 2017 
 

 (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 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:- 
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 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 Vote for all the nominated candidates as a whole 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
   

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1. นายชยัสวสัดิ ์กติตพิรไพบูลย ์

Mr. Chaisawasd Kittipornpaiboon  
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

2. นางสนีุย ์ผอ่งผดุ 
Mrs. Sunee Pongpud 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

3. นายวลัลภ เตยีศริ ิ 
Mr. Vallop Tiasiri 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

4. นายพงศ์เทพ เหลอืงสุวรรณ 
Mr. Pongthep Leungsuwan 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2018 
 

 (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 2561 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to fix audit fee for the year 2018 
 

 (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 เพื่อทราบการขยายเวลาการใชส้ทิธซิือ้หุน้บรษิทั แหลมฉบงั อนิเตอรเ์นชัน่แนล โร-โร เทอรม์นิลั จ ากดั (“LRT”) รอ้ยละ 
29 ภายใตส้ญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างบรษิทัและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) 

Agenda 8  To acknowledge the extension period that the Company is entitled to purchase 29 percent of shares of 
Laemchabang International Ro-Ro Terminal Co., Ltd. ("LRT”) under the term stipulated in the Shareholders' 
Agreement between the Company and Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Group ("NYK") 
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วาระท่ี 9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9 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) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
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 เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ
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. 
 
 
                           ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                          (                                                                                  ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                         ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                                                                   ) 

หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ 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 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 2 โรงแรมรามา 
การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 27 April 2018 at 10.00 hours, at Grand Ballroom 2, 
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 ่ เรื่อง    
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 ่ เรื่อง    
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 ่ เรื่อง    
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 ่ เรื่อง    
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 ่ เรื่อง   เลอืกตัง้กรรมการ  (ต่อ)  
Agenda Item Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 



เอกสารแนบ 12 
Attachment No. 12 

 
ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 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 THB 20 stamp duty) 

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

 
  เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

(1)    ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขที ่                           
          Address                  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั นามยง เทอรมิ์นัล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of Namyong Terminal Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  ดงันี้ 
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 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้  

hereby appoint  

 1. ชื่อ       อาย ุ     ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชื่อ                             อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name             age        years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชื่อ  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ      อาย ุ   63   ปี อยูบ่า้นเลขที่  บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่
1168/52 (อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name   Dr. Borwornsak Uwanno, Professor Emeritus   age  63  years, residing at No. Namyong Terminal Pcl.  
at 1168/52  (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 4. ชื่อ        ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ    อาย ุ   55  ปี อยูบ่า้นเลขที ่บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52 
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name    Dr. Sunee Sornchaitanasuk  age  55  years, residing at No. Namyong Terminal Pcl.       . 
at 1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

 5. ชื่อ           นางเบญจวรรณ สรา่งนิทร       อาย ุ   67    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ บมจ. นามยง เทอรม์นิลั  เลขที ่1168/52   
(อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ชัน้ 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
Name       Mrs. Benchawan Srangnitra age    67   years, residing at No. Namyong Terminal Pcl  . at 
1168/52 (Lumpini Tower, 19th Floor) Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. 

  
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 2 โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป 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 2018 on Friday 27 April 2018 at 10.00 hours, at Grand Ballroom 2, 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 และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
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 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี ่28 เมษายน 2560 
Agenda 1 To consider and certify Minutes of 2017 Annual General Meeting of Shareholders which was held on Friday 28 

April 2017 
 

 (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 เพื่อทราบผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operational results for the fiscal year ended 31 December 2017 
 
วาระท่ี  3 พจิารณารายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 5206 
Agenda 3 To consider the auditors’ report and approve the Company’s and its subsidiary’s report and consolidated 

financial statements for the fiscal year ended 31 December 2017 
 

 (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 2560 
Agenda 4 To consider and approve distribution of dividend payment derived from operational results for the year 2017 
 

 (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 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:- 
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 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 Vote for all the nominated candidates as a whole 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
   

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1. นายชยัสวสัดิ ์กติตพิรไพบูลย ์

Mr. Chaisawasd Kittipornpaiboon  
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

2. นางสนีุย ์ผอ่งผดุ 
Mrs. Sunee Pongpud 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

3. นายวลัลภ เตยีศริ ิ 
Mr. Vallop Tiasiri 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

4. นายพงศ์เทพ เหลอืงสุวรรณ 
Mr. Pongthep Leungsuwan 
  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2018 
 

 (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 2561 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to fix audit fee for the year 2018 
 

 (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 เพื่อทราบการขยายเวลาการใชส้ทิธซิือ้หุน้บรษิทั แหลมฉบงั อนิเตอรเ์นชัน่แนล โร-โร เทอรม์นิลั จ ากดั (“LRT”) รอ้ยละ 
29 ภายใตส้ญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างบรษิทัและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) 

Agenda 8  To acknowledge the extension period that the Company is entitled to purchase 29 percent of shares of 
Laemchabang International Ro-Ro Terminal Co., Ltd. ("LRT”) under the term stipulated in the Shareholders' 
Agreement between the Company and Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Group ("NYK") 
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วาระท่ี 9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9 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) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
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 เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ
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. 
 
 
                            ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                                          (                                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                          (                                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                          (                                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                                          (                                                                                   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  - 5/7 - 

หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 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) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัรบัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน  
Letter of Certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ 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 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 2 โรงแรมรามา 
การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 27 April 2018 at 10.00 hours, at Grand Ballroom 2, 
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 ่ เรื่อง    
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 ่ เรื่อง   เลอืกตัง้กรรมการ  (ต่อ)  
Agenda Item Subject :   To consider electing directors (continued) 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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