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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 41
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6
เลขที่ 153 ถนนสุขุมวิท ซอย 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

THAILAND’S

PRIDE

บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 25 มีนาคม 2559
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 41
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 40
2. รายงานประจํา ปี ของคณะกรรมการ ประกอบด้ว ยสํา เนางบดุ ล และบัญ ชี กาํ ไร
ขาดทุน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ
4. เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ง ตั้งผูส้ อบบัญชี สําหรั บปี งวดบัญชี  มกราคม
2559 ถึง  ธันวาคม 9 และกําหนดค่าตอบแทน
6. ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งใช้เพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
9. หนังสื อมอบฉันทะ
10. รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สําหรับการมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์
ชั้น 6 เลขที่ 153 สุ ขมุ วิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยมี
วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 40 ได้จดั ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 และได้จดั ทํา
รายงานการประชุ มส่ งให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยมี
สําเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
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ความเห็ นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 8 และการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นใน
รอบปี 8 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
ครั้งนี้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปี 8 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
งบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 8 ซึ่ งแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 8 ตามที่ ปรากฏในรายงานประจําปี ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว
บริ ษทั จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
ความเห็ นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม 8
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรและการงดจ่ ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116
เหตุผลทีง่ ดจัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผล ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
โดยผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี สิ้ นสุ ด  ธันวาคม 8 บริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุนสุ ทธิ 51,311,888 บาท ซึ่งรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งอยูจ่ าํ นวน
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31,458,675 บาท หากพิจารณาผลขาดทุน สุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจะเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน
สุ ทธิ จากการดําเนินงานในปี 8 จํานวน 82,770,563 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นอนุ มตั ิดงั นี้ ให้งดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลเนื่ องจาก บริ ษทั ฯมีผล
ขาดทุนสุ ทธิจากการดําเนินงาน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17.
กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
1 ใน 3
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ  ท่าน ดังนี้
.พลเรื อตรี ชาโณ
เพ็ญชาติ
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
.นายชเนศร์
เพ็ญชาติ
ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
.นายโกวิท
กุวานนท์
ตําแหน่ง
กรรมการ
รายละเอียดเกี่ ยวกับอายุ สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทํางาน การเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯซึ่งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ฯที่
มีส่วนได้เสี ย พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้ง
พลเรื อตรี ชาโณ เพ็ญชาติ นายชเนศร์ เพ็ญชาติและ นายโกวิท กุวานนท์กลับเข้าดํารง
ตํา แหน่ ง กรรมการอี ก วาระหนึ่ ง โดยเห็ น ว่าบุ ค คลดัง กล่ า วข้า งต้น เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.  และไม่มี ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู ้
ดํารงตําแหน่ ง กรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการ บริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ใ นด้า นต่ า งๆโดยคํา นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ แ ละความ
เชี่ ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่ วงที่ผ่านมา
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
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วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของสมาคมส่ งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ในการ
กําหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน สําหรับคณะกรรมการ และกําหนดค่าตอบแทน โดยให้มี
ผลในปี ปฏิทิน พ.ศ. 9 จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการ : การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเห็นควรให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์
สูงสุ ดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ไม่ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ร่วมกัน
พิจารณาจํานวนผลตอบแทนด้วยความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 9 ภายในวงเงิน ,, บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์
เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี สํ าหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง
31 ธันวาคม 2559 และกําหนดค่ าตอบแทน
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ต้องแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริ ษทั ประจําปี ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบ
บัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็ นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ แล้ว เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้งดังนี้
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5

บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ
1. นางสุ วิมล

เลขที่รับใบอนุญาต
กฤตยาเกียรณ์



สํานักงาน

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ 

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

3. นางสาวสุ ภาภรณ์

มัง่ จิตร



บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

เป็ นผู ส้ อบบัญ ชี ป ระจํา ปี 9 โดยให้ ผูส้ อบบัญ ชี ท่ า นใดท่ า นหนึ่ ง เป็ นผู ท้ าํ การ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ นรวม และขอ
อนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี จ าํ นวน 1,000,000 บาท สํา หรั บ ค่ า สอบบัญ ชี ข องงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ประจําปี 9
ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั ให้
นําเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของ บริ ษทั ฯ ประจําปี 9
ชื่อ
1. นางสุ วิมล

เลขที่รับใบอนุญาต
กฤตยาเกียรณ์



สํานักงาน

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ 

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

3. นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร



บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

โดยให้ผูส้ อบบัญชี ท่ า นใดท่ านหนึ่ ง เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวมและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 9
เป็ นจํานวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 )
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.  (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมจะกระทําได้โดยผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
อนึ่ ง บริ ษทั ให้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 41 ใน
วันที่ 5 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา  ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 3 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2559
จึ งขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้ อม
เพรี ยงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อ
มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ได้
แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งปิ ดอากรแสตมป์ และยืน่ ต่อบริ ษทั ก่อนการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
หมายเหตุ 1. หากผูถ้ ือหุ ้นไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้โดยการส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูคาํ บอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบใน
เว็บไซด์ www.jutha.co.th ของบริ ษทั ได้
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

สิง� ที�สง่ มาด้วย 1
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจําปี
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
รายชื่อและประวัติของกรรมการทีเ่ สนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประวัติ
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
อายุ
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
สั ดส่ วนการถือหุ้น %
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสู งสุ ด

ประธานกรรมการ
91 ปี
2,242,176 หุน้
1.59
บิดาของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผูจ้ ดั การ
บิดาของนายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต ทร.
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 14

ประวัติการทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
2525-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริ ษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กิจการทีม่ ิใช่ บริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 4 แห่ ง
2534-2539
ประธานสมาคมเจ้าของเรื อไทย
2528-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริ ษทั เจ ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด
2518-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริ ษทั มาโณ จํากัด
2509-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริ ษทั ซี แอนด์ พี จํากัด

ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หนีท้ มี่ ีอยู่กบั บริษัท/บริษัทในเครือ
ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ย
ไม่มี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
ประธานกรรมการ
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
34 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ มปี 8
4/4 (ประชุ มคณะกรรมการ)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อนี้ไม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

2. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
อายุ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื
สั ดส่ วนการถือหุ้น %
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

กรรมการ
56 ปี
4,209,970 หุน้
24.29
บุตรพลเรื อตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
น้องชายของนายศรัณย์ เพ็ญชาติ
กรรมการ
บิดาของนายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสู งสุ ด
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Babson College,Messachusetts,U.S.A.
ประวัติการทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน  แห่ ง
2529-ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กิจการทีม่ ิใช่ บริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 7 แห่ ง
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิในด้านกิจการเรื อไทย คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน
รองประธาน สมาคมเจ้าของเรื อไทย
2549-ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ คณะทํางานส่ งเสริ มกิจการเรื อไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริ การ สาขาการขนส่ ง
2547-ปัจจุบัน
กระทรวงคมนาคม
2539-2557
เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรื อไทย
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บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หนีท้ มี่ ีอยู่กบั บริษัท/บริษัทในเครือ
ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ย
ไม่มี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
30 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ มปี 8
/4 ( ประชุ มคณะกรรมการ )
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อนี้ไม่ มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
3. นายโกวิท กุวานนท์
อายุ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื
สั ดส่ วนการถือหุ้น %
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสู งสุ ด

กรรมการ
7 ปี
หุน้
ไม่ มี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ประวัติการทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน  แห่ ง
2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริ ษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กิจการทีม่ ิใช่ บริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ ง
2541-ปั จจุบนั
ที่ปรึ กษาสมาคมเจ้าของเรื อไทย
254-2541
กรรมการบริ หาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจเดินเรื อทะเลขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศอู่ต่อและซ่อมเรื อเดินทะเล ท่าเรื อ คอนเทนเนอร์
และคลังสิ นค้าโดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนา
โครงการ
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ประวัติการอบรม
2547 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หนี้ทมี่ ีอยู่กบั บริษัท/บริษัทในเครือ
ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ย
ไม่มี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ มปี 2558

กรรมการ
8 ปี
3/4 ( ประชุ มคณะกรรมการ )

ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อนีไ้ ม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทา
ให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ทาํ หน้าที่ผบู ้ ริ หาร เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุมและเป็ นผูซ้ ่ ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ในลักษณะที่จะให้
มีขอ้ จํากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.
มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษทั กําหนด และเป็ นไปตาม
แนวทางเดี ยวกันกับคุ ณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
.
สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ น
อิสระได้
4.
เป็ นผูท้ ี่ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมหุ น้ ที่
ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
5.
เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้ง ไม่เป็ นลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีส่วนร่ วมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6.
เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7.
เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพเป็ น
นิ ติบุคคล ให้รวมถึ งการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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8.
เป็ นกรรมการที่ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่ อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่
กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ้าประกัน การ
ให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ
คู่สัญญามี ภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออี กฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ  ของสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ หรื อ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไป
ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดง้ กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
9.
เป็ นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
10. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
11. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต.หรื อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายโกวิท กุวานนท์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
-จํานวนหุน้
-สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานพนักงานลูกจ้าง
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
() มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลให้ไม่
สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จากแนวปฏิบตั ิที่ดีในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั
ไทยได้เสนอแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ค่าตอบแทนประจํา เป็ นการจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นรายเดือน ไม่วา่ จะมีการประชุม
กรรมการหรื อ ไม่ ก็ต าม โดยให้ค าํ นึ ง ถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ใ นอุ ต สาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
2) ค่าเบี้ยประชุม เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้
เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมเท่านั้น
) ค่าตอบแทนผลการดําเนินงาน เป็ นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กบั กรรมการปี ละครั้ง โดยเชื่อมโยง
กับมูลค่าที่สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เช่น ผลกําไรของบริ ษทั หรื อเงินปันผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เพื่ อ ให้ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ มี ค วามสอดคล้อ งแนว ปฏิ บ ัติ ที่ ดี ข องสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการโดยให้มีผลในปี ปฏิทิน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่าง
อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบนั
ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่ งประกอบด้วย
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการทั้งคณะ

ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท เท่ากับปี ปฏิทิน 558 ซึ่ ง
ประกอบด้วย
ก) ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับกรรมการทั้งคณะ

ข) กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับ
ข) กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็ นเบี้ยประชุม เพิม่ เติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ ค่าตอบแทนเป็ นเบี้ยประชุม เพิม่ เติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่
ได้รับในฐานะที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการ โดยประธาน
ได้รับในฐานะที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 6, บาทต่อครั้ง และ
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 18, บาทต่อครั้ง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปี งวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง
31 ธันวาคม 2559 และกําหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 29 ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ดังนี้

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
ชื่อ
1. นางสุ วิมล

เลขทีร่ ับใบอนุญาต จํานวนปี ทีส่ อบบัญชีให้ บริษัท
กฤตยาเกียรณ์

282

3 ปี (556-55)

. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์



-

3. นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร

82

-

ผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดียวกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ( บริ ษทั ไทยเดน มารี ไทม์ จํากัด ) ทั้งนี้ผสู้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา
นั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ส่ วนผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ย่อย ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จด
ทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ คือ RSM Chio Lim LLP,  Wilkie Road, #03-0, Wilkie Edge,
Singapore 095
. กําหนดค่าตอบแทน
.1 กําหนดค่าสอบบัญชี (Audit Service) เป็ นเงินจํานวน 1,000,000 บาท สําหรับค่าสอบ

บัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ประจําปี 29
. ค่าบริ การอื่น ( Non Audit Service ) ปี 29 --- บาท
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6

ข้ อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับของ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อก
จากตําแหน่ง
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ เดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วมาแล้ว ให้ เ รี ยกว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้เ รี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผู ้
ถือหุน้ ได้นดั เรี ยกเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุม
ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่า
ต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นในการลงคะแนนเสี ยงให้นบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ
หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญแก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทําแก้ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อส่ วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริ ษทั ที่ได้จดั การไปในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล
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และบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อ
เห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 41. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

หนังสื อแจ้ งรายการเอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้ องใช้ เพือ่ เข้ าประชุ มผู้ถอื หุ้น
1. กรณี เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัวข้าราชการ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว
หรื อหนังสื อเดินทาง
2. กรณี มอบฉันทะ
2.1 กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทยหรื อสัญชาติ ต่ างด้าว ต้องนํา
เอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
ก. หนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากร
แสตมป์ 0 บาท
ข. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนัง สื อเดิ นทางของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งรั บรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
ค. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
.

กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
ก. หนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากร
แสตมป์ 0 บาท
ข. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
ค. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งรั บรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
ง. สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
.3 กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนําเอกสารดังนี้ มา
แสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
ก. หนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากร
แสตมป์ 0 บาท
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ข. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
ค. สําเนาพาสปอร์ ตของกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
ง. สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
กรณี มีการมอบฉันทะขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะ และหลักฐานต่างๆ มาที่
บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย  วัน หรื อก่อนเริ่ มเวลาประชุ มอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่............................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ....................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................................................สัญชาติ.......................
อยูบ่ า้ นเลขที่..................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม..............................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ........................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ...................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
() .......................................................................................................................................อายุ................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่................ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................หรื อ
() .......................................................................................................................................อายุ................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่................ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................หรื อ
() .......................................................................................................................................อายุ................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่................ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโณ
ทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุ ขุมวิท 39 (ซอยพร้ อมพงษ์) ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
[ ] วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 40
[ ] (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
[ ] วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการสํ าหรับกิจการของบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
- เพื่อรับทราบ
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[ ] วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
[ ] (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
[ ] เห็นด้วย
[ ] วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกําไร และการงดจ่ ายเงินปันผล
[ ] (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
[ ] วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
[ ] (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
[ ] การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. พลเรื อตรี ชาโณ
เพ็ญชาติ
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
2. นายชเนศร์
เพ็ญชาติ
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ]งดออกเสี ยง
3.นายโกวิท
กุวานนท์
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
[ ] วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
[ ] (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
[ ] วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 และกําหนดค่ าตอบแทน
[ ] (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง

34

บริษัท จุฑานาวี จำ�กัด (มหาชน)

[ ] วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
[ ] (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[ ] (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
() การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
() ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ใน การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร
มาโณทาวเวอร์ ชั้น6 เลขที่ 153 สุ ขมุ วิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
...................................................................................
[]
[]
[]

วาระที.่ ...................เรื่อง.................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง

[]
[]
[]

วาระที.่ ...................เรื่อง.................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง

[]
[]
[]

วาระที.่ ...................เรื่อง.................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง

[]

วาระที.่ ...................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นด้วย
[ ] ไม่เห็นด้วย
[ ] งดออกเสี ยง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10

รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สําหรับการมอบฉันทะ
. ชื่อ
ตําแหน่ง

นายศุกรี ย ์ แก้วเจริ ญ
กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
79 ปี
ที่อยู่
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุ ขมุ วิท 3
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 111
ส่ วนได้ เสี ยในวาระทีเ่ สนอในการประชุ ม AGM ครั้งนี้
-ไม่ ม-ี

2. ชื่อ
ตําแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
70 ปี
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุ ขมุ วิท 3
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 111
ส่ วนได้ เสี ยในวาระทีเ่ สนอในการประชุ ม AGM ครั้งนี้
-ไม่ ม-ี

. ชื่อ
ตําแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายสมพร ไพสิ น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
70 ปี
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุ ขมุ วิท 3
(ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 111
ส่ วนได้ เสี ยในวาระทีเ่ สนอในการประชุ ม AGM ครั้งนี้
-ไม่ ม-ี
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หมายเหตุ :
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ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุมแทน โปรดกรอกรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบทั้ง  ท่าน
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบท่านที่เข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ

