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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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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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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  
 



เอกสารแนบ 1 
  

 

 

15 

 

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

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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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
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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



เอกสารแนบ 1 
  

 

 

32 

 

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  

 

 

 


