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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 

 

 


