บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จากัด (มหาชน)
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ นยล. 006/2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง
เรี ยน

การจ่ายเงินปั นผลและกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท นามยง เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติในเรื่ องสาคัญต่างๆ ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อยสาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50
บาทให้ กบั หุ้นของบริ ษัทที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,240,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 248,000,000
บาทของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 252,576,360 บาทซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสารองตามกฎหมายของบริ ษัทเท่ากับ 62,000,000 บาท ซึง่ ครบเป็ น
จานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิไม่ตงเงิ
ั ้ นสารอง
ตามกฎหมายจากผลประกอบการบริ ษัทปี 2563
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนดให้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล (Record Date)
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
3. อนุมัติ( โดยกรรมการที่ ไม่มีส่วนได้ เสีย )ให้ เสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่ อพิ จารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 4 ท่านเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
2. นางสุนีย์ ผ่องผุด

กรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ/
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3. นายวัลลภ เตียศิริ

4. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการ/
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการอิสระ
กรรมการ

4. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม

ปี 2563
(บาท/ครั ง้ )

ปี 2564
(บาท/ครั ง้ )

เพิ่มขึน้
(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 พิจารณาค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี

27,000

27,000

0

16,000

16,000

0

5. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นางสาวรสพร เดชอาคม
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 1,360,000 บาท และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ของบริ ษัท ซีฮอร์ ส เฟอร์ รี่ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 360,000 บาท
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ทังนี
้ ้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ได้ มีหนังสือที่ กลต.จท-1. (ว) 3/2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ย่อหน้ าสุดท้ าย “หากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโค
วิด 19 (COVID-19) มีผลทาให้ บริ ษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ใน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัทได้ บริ ษัทสามารถมีหนังสือถึงกลต. เพื่อนาส่งงบการเงินรายไตรมาส
ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากกลต. และบริ ษัทแต่งตัง้ โดยบริ ษัทต้ องเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป”
บริ ษัทขอแจ้ งให้ ทราบว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทข้ างต้ นมีคุณสมบัติเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทจดทะเบียนตามข้ อกาหนด
ของกลต. และเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2564 อนึ่ง หากเกิดเหตุการณ์ ข้างต้ น
บริ ษัทจะดาเนินการตามหนังสือที่ กลต.จท-1. (ว) 3/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป
6. อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องแกรนด์
บอลรู ม 1-2 โรงแรม รามาการ์ เด้ นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารั บรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 9
ตุลาคม 2563
วาระที่ 2
เพื่อทราบผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3
พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 7
พิ จารณาอนุมัติก ารแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละการกาหนดค่าตอบแทนแก่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ป ระจาปี
2564
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (Record Date) ใน
วัน ที่ 9 มี น าคม 2564 ทัง้ นี ม้ อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมอบหมาย
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 โดย
พิจารณาตามความจาเป็ นและเหมาะสมต่อสถานการณ์และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่อไป
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน
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