
บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)

I

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

บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

PRIDE
THAILAND’S



บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)

1

1

วันที ่25 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 41 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 40 

2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ ประกอบด้วยสําเนางบดุลและบญัชีกาํไร
ขาดทุน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

3. รายช่ือและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ

4. เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสําหรับปีงวดบญัชี  มกราคม
2559 ถึง  ธนัวาคม 9 และกาํหนดค่าตอบแทน

6. ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้
7. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้
9. หนงัสือมอบฉนัทะ
10. รายช่ือกรรมการตรวจสอบของบริษทัสาํหรับการมอบฉนัทะ

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 41 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์  
ชั้น 6 เลขท่ี 153 สุขมุวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ)์ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมี
วาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่40 
    ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

       การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  40 ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และไดจ้ดัทาํ
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมี
สาํเนารายงานการประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
       รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 8 และการเปล่ียนแปลงสาํคญัท่ีเกิดข้ึนใน
รอบปี 8 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม
คร้ังน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

     ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานใน
รอบปี 8 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
   งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม 8 ซ่ึงแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 8 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ไดผ้่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และได้
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ 
บริษทัจึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณาอนุมติั ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
  ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวาคม 8 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาํไรและการงดจ่ายเงินปันผล 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
       บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 
        เหตุผลทีง่ดจัดสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
      โดยผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี ส้ินสุด    ธันวาคม 8  บริษทัฯ  มีผล
ขาดทุนสุทธิ 51,311,888 บาท  ซ่ึงรวมผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงอยูจ่าํนวน   
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31,458,675  บาท  หากพิจารณาผลขาดทุน สุทธิจากการดาํเนินงานจะเห็นว่า  บริษทัฯ มีผลขาดทุน
สุทธิ จากการดาํเนินงานในปี 8  จาํนวน  82,770,563 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมติัดงัน้ี ให้งดจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  และงดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจาก บริษทัฯมีผล
ขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงาน 

 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17. 
กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1ใน 3 เป็นอตัรา  
ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 
 1 ใน 3  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 น้ี มีกรรมการท่ีออกตามวาระ  ท่าน ดงัน้ี 
.พลเรือตรีชาโณ เพญ็ชาติ  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
.นายชเนศร์   เพญ็ชาติ  ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
.นายโกวิท   กวุานนท ์ ตาํแหน่ง กรรมการ 
 รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน  การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัฯท่ี 
มีส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้ง  
 พลเรือตรีชาโณ   เพญ็ชาติ  นายชเนศร์  เพญ็ชาติและ นายโกวิท  กุวานนทก์ลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวขา้งต้นเป็นผูมี้คุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และไม่มี ลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษทั 
ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แมว้่าในกระบวนการคดัเลือกผู ้
ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มี  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคดัเลือกดงักล่าว คณะกรรมการ บริษทัไดร่้วมกนั
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ 
 
 
 



บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)

4



บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)

5

5

 
 
 
 
วาระที ่6 เร่ืองพจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
       การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อใหค่้าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษทัไทย ในการ
กาํหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุ้น พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน สาํหรับคณะกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทน โดยให้มี
ผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 9 จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเห็นควรให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
แมว้่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ไม่ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เน่ืองจากปัจจุบันย ังไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัฯไดร่้วมกนั
พิจารณาจาํนวนผลตอบแทนดว้ยความเหมาะสมแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
และอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 9 ภายในวงเงิน ,, บาท ในอตัราและหลกัเกณฑ์
เดียวกนักบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปีสําหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง  
 31 ธันวาคม 2559 และกาํหนดค่าตอบแทน 
 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีตอ้งแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษทัประจาํปี ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบ
บญัชีและไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  แลว้  เพื่อขออนุมติัแต่งตั้งดงัน้ี 
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                                           ช่ือ                                เลขท่ีรับใบอนุญาต          สาํนกังาน 

1. นางสุวิมล            กฤตยาเกียรณ์   บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์   บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

3. นางสาวสุภาภรณ์      มัง่จิตร    บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

เป็นผูส้อบบัญชีประจําปี  9  โดยให้ผูส้อบบัญชีท่านใดท่านหน่ึง  เป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และขอ
อนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีจาํนวน  1,000,000  บาท  สําหรับค่าสอบบัญชีของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ประจาํปี  9 

 ความเห็นคณะกรรมการ  :   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัให ้ 
นาํเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของ บริษทัฯ ประจาํปี  9 

                                           ช่ือ                                เลขท่ีรับใบอนุญาต                        สาํนกังาน 

1. นางสุวิมล            กฤตยาเกียรณ์   บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์   บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

3. นางสาวสุภาภรณ์     มัง่จิตร                     บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวมและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี  9  
เป็นจาํนวน  1,000,000  บาท   ทั้งน้ี   ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมา  ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ) 

วาระที ่8        พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) การ
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมจะกระทาํไดโ้ดยผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได ้  ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
        อน่ึง บริษทัให้กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 41  ใน
วนัท่ี 5 มีนาคม 2559  และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา  ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 3 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 8 มีนาคม 2559  
  
 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกนั หากท่านไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือ 
มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษทั เขา้ร่วมประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีได้
แนบมาพร้อมน้ี พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และยืน่ต่อบริษทัก่อนการประชุม 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายชเนศร์  เพญ็ชาติ) 
    กรรมการผูจ้ดัการ 

 
หมายเหตุ 1. หากผูถื้อหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม  สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบ

ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนไดโ้ดยการส่งหนังสือมอบ
ฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 

2. ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบใน 
เวบ็ไซด ์www.jutha.co.th ของบริษทัได ้
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
รายช่ือและประวตัิของกรรมการทีเ่สนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ประวตัิ 
1. พลเรือตรีชาโณ  เพญ็ชาติ   ประธานกรรมการ 
อายุ      91 ปี 
จํานวนหุ้นทีถื่อ    2,242,176 หุน้ 
สัดส่วนการถือหุ้น  %    1.59 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บิดาของนายชเนศร์ เพญ็ชาติ กรรมการผูจ้ดัการ 
      บิดาของนายศรัณย ์ เพญ็ชาติ กรรมการ 
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต ทร. 
      วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 14 
ประวตัิการทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 1  แห่ง 
 2525-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) 
กจิการทีมิ่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 4  แห่ง 
 2534-2539   ประธานสมาคมเจา้ของเรือไทย 
 2528-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษทั เจ ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 
 2518-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษทั มาโณ จาํกดั 
 2509-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษทั ซี แอนด ์พี จาํกดั 
 
ประวตักิารอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หนีท้ีมี่อยู่กบับริษัท/บริษัทในเครือ  ไม่มี 
ส่วนได้เสีย     ไม่มี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการ 
จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ  34 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 8  4/4  (ประชุมคณะกรรมการ) 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทํา
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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2. นายชเนศร์  เพญ็ชาต ิ    กรรมการ 
อายุ      56 ปี 
จํานวนหุ้นทีถื่อ    4,209,970 หุน้ 
สัดส่วนการถอืหุ้น %   24.29 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรพลเรือตรีชาโณ เพญ็ชาติ  
      ประธานกรรมการ 
      นอ้งชายของนายศรัณย ์เพญ็ชาติ 
       กรรมการ 
      บิดาของนายชนิตร เพญ็ชาติ 
      กรรมการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College,Messachusetts,U.S.A. 
ประวตัิการทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน  แห่ง 
 2529-ปัจจุบัน   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) 
กจิการทีมิ่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 7 แห่ง 
  2558-ปัจจุบัน   กรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุในดา้นกิจการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริม 
     การพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
  2558-ปัจจุบัน   รองประธาน สมาคมเจา้ของเรือไทย 
  2549-ปัจจุบัน   กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  
     สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยั 
     หอการคา้ไทย 
 2550-ปัจจุบัน   กรรมการ คณะทาํงานส่งเสริมกิจการเรือไทย 
     สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 2550-ปัจจุบัน   กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบโลจิสติกส์ 
     สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 2547-ปัจจุบัน   กรรมการ คณะกรรมการการคา้บริการ สาขาการขนส่ง 
     กระทรวงคมนาคม 
 2539-2557   เลขาธิการ สมาคมเจา้ของเรือไทย 
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 ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หนีท้ีมี่อยู่กบับริษัท/บริษัทในเครือ  ไม่มี 
ส่วนได้เสีย     ไม่มี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ  30 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 8  /4  ( ประชุมคณะกรรมการ ) 
 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทํา
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 
3. นายโกวทิ  กวุานนท์    กรรมการ 
อายุ      7 ปี 
จํานวนหุ้นทีถื่อ    - หุน้ 
สัดส่วนการถอืหุ้น %   - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์  
      ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
ประวตัิการทาํงาน 
กจิการทีเ่ป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน  แห่ง 
 2551-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) 
กจิการทีมิ่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง 

      2541-ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษาสมาคมเจา้ของเรือไทย 
 254-2541   กรรมการบริหาร กลุ่มยนิูไทย ประกอบดว้ย 
     บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินคา้ระหวา่ง
     ประเทศอู่ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล ท่าเรือ คอนเทนเนอร์ 
     และคลงัสินคา้โดยรับผดิชอบแผนงานและพฒันา 
     โครงการ 
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ประวตัิการอบรม 
2547 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หนี้ทีม่ีอยู่กบับริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี 
ส่วนได้เสีย    ไม่มี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปี 2558 

กรรมการ 
8  ปี  
3/4  ( ประชุมคณะกรรมการ ) 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท า 
ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ีผูบ้ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อ
หุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุมและเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะให้
มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

1. มีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษทักาํหนด และเป็นไปตาม 
แนวทางเดียวกันกบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให ้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็น 
อิสระได ้

4. เป็นผูท่ี้ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ี
ถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีส่วนร่วมในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึง 
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้น
บาทต่อปีจากบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเป็น 
นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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8. เป็นกรรมการท่ีไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั 
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ี
กระทาํเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การ
ใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทั หรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ  ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ หรือ
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย วา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดง้กล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

9. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

10. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ 
บริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

11. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต.หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
นายโกวิท กวุานนท ์

การถือหุน้ในบริษทั 
-จาํนวนหุน้ 
-สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย  ไม่เป็น  

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/ 
บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน 
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังานลูกจา้ง

หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ 
() มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลใหไ้ม่ 
สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

  
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
ไม่มี 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

จากแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทั ไทยได้เสนอแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 

1) ค่าตอบแทนประจาํ เป็นการจ่ายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นรายเดือน ไม่วา่จะมีการประชุม 
กรรมการหรือไม่ก็ตาม โดยให้คาํนึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ  ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 

2) ค่าเบ้ียประชุม เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ายให ้
เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

) ค่าตอบแทนผลการดาํเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายใหก้บักรรมการปีละคร้ัง โดยเช่ือมโยง 
กบัมูลค่าท่ีสร้างใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลกาํไรของบริษทั หรือเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 

เพ่ือให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องแนว ปฏิบัติท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการโดยใหมี้ผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนเปล่ียนแปลงเป็นอยา่ง
อ่ืน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบนั ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท เท่ากบัปีปฏิทิน 558  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสาํหรับกรรมการทั้งคณะ  ก) ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับกรรมการทั้งคณะ  

ข) กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนท่ี
ไดรั้บในฐานะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ  โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเบ้ียประชุม 6, บาทต่อคร้ัง และ
กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเบ้ียประชุม 18, บาทต่อคร้ัง 
 

ข) กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนท่ี
ไดรั้บในฐานะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ    
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

เอกสารประกอบการพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีสําหรับปีงวดบญัชี  1  มกราคม  2559 ถงึ 

31 ธันวาคม 2559  และกาํหนดค่าตอบแทน 

           ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  29 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ดงัน้ี 
 บริษัท สอบบญัชี  ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

                                           ช่ือ                                  เลขท่ีรับใบอนุญาต   จํานวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัท           

1. นางสุวิมล            กฤตยาเกียรณ์              282                                        3 ปี(556-55) 
. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ์                                                  - 
3. นางสาวสุภาภรณ์     มัง่จิตร        82                                        - 

                 ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งนั้น  เป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั
ร่วมและบริษทัยอ่ย ( บริษทัไทยเดน มารีไทม ์จาํกดั )  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมา
นั้น  ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   ส่วนผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ คือ RSM Chio Lim LLP,  Wilkie Road, #03-0,  Wilkie Edge, 
Singapore 095 
 

.  กาํหนดค่าตอบแทน 
.1 กาํหนดค่าสอบบญัชี (Audit Service) เป็นเงินจาํนวน  1,000,000 บาท  สาํหรับค่าสอบ

บญัชีของงบการเงินรวม  และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ประจาํปี  29 
.  ค่าบริการอ่ืน  ( Non Audit Service )  ปี 29 --- บาท   
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 
 

ข้อบังคบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อบังคบัของ บริษัท จุฑานาว ีจํากดั (มหาชน) 
 

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 
 หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ 
 การเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึง 
 มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 

         กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้
จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก
จากตาํแหน่ง 
 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

        การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว  ให้ เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกว่ายี่สิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่
ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่
นอ้ยกว่ายีสิ่บห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง 
จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผู ้
ถือหุน้ไดน้ดัเรียกเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้น 
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุม 
ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ 
ตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 34. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นในการลงคะแนนเสียงใหน้บัผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั

หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัแก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํแกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือส่วนท่ีสาํคญั

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 

ขอ้ 35. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 
 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษทัท่ีไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

ขอ้ 38. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุล
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และบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 40. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน

สะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
 
 เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือ 
เห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ 
ประชุมคราวต่อไป 
 
 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือ 
คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํ 
บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 
ขอ้ 41. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไร

สุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  7 
 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้เพือ่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 

1. กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
 - ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ
  บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว
 หรือหนงัสือเดินทาง 

 

2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ตอ้งนํา

เอกสารดงัน้ีมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมคือ
ก. หนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น พร้อมติดอากร

แสตมป์ 0 บาท
ข. สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ
ค. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนังสือเดินทางของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ

 . กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย ตอ้งนาํเอกสารดงัน้ีมาแสดงขณะ 
  ลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมคือ

ก. หนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น พร้อมติดอากร
แสตมป์ 0 บาท

ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น

ค. สําเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น

ง.  สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบ
ฉนัทะ

 .3 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ตอ้งนาํเอกสารดงัน้ีมา
  แสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมคือ

ก. หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น พร้อมติดอากร
แสตมป์ 0 บาท
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ข. สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น

ค. สาํเนาพาสปอร์ตของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น

ง. สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ

           กรณีมีการมอบฉันทะขอให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะ และหลกัฐานต่างๆ มาท่ี
บริษทัฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วนั หรือก่อนเร่ิมเวลาประชุมอย่างนอ้ยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

 เขียนท่ี............................................................................ 
 วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ.................... 
 

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................................................สญัชาติ.......................  
อยูบ่า้นเลขท่ี..................ถนน....................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต.................................. 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..............................หุน้  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ...................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
  () .......................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต................................... 
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
  () .......................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต................................... 
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
  () .......................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต................................... 
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังที ่41 ในวนัที ่26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารมาโณ  
ทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขท่ี 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ)์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

   [  ] วาระที ่1 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่40 
   [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
  
   [  ] วาระที ่2 เร่ืองรับทราบรายงานของคณะกรรมการสําหรับกจิการของบริษทั ในรอบปีทีผ่่านมา 

- เพ่ือรับทราบ 
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   [  ] วาระที ่3 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  
   [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
 
   [  ] วาระที ่4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไร และการงดจ่ายเงนิปันผล 
   [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
 
   [  ] วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
   [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     [  ] การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
     [  ] การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      1. พลเรือตรีชาโณ เพญ็ชาติ 
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
      2. นายชเนศร์ เพญ็ชาติ 
     [  ] เห็นดว้ย     [  ] ไม่เห็นดว้ย               [  ]งดออกเสียง 
      3.นายโกวิท กวุานนท ์
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
 
  [  ] วาระที ่6  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
 
  [  ] วาระที ่7 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทน 
   [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
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   [  ] วาระที ่8 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ามี) 
   [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     [  ] เห็นดว้ย [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง 
 
 () การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อ
วา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 () ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
   ลงช่ือ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงช่ือ........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงช่ือ........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
   ลงช่ือ........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (  ) 
 
หมายเหตุ 
. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น
ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน)  
  
 ใน การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคาร
มาโณทาวเวอร์  ชั้น6  เลขท่ี 153 สุขมุวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ)์ ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

................................................................................... 
 

 [  ] วาระที.่...................เร่ือง................................................................................................................................. 
 [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
  
 [  ] วาระที.่...................เร่ือง................................................................................................................................. 
 [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
 
 [  ] วาระที.่...................เร่ือง................................................................................................................................. 
 [  ] (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 [  ] (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
 
 [  ] วาระที.่...................เร่ือง เลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 
   ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………… 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
   ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………… 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
   ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………… 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
   ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………… 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
   ช่ือกรรมการ ……………………………………………………………………………………………… 
   [  ] เห็นดว้ย  [  ] ไม่เห็นดว้ย [  ] งดออกเสียง  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 
 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบของบริษทัสาํหรับการมอบฉนัทะ 
 

. ช่ือ    นายศุกรีย ์แกว้เจริญ  
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ  
    และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    79 ปี  
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขมุวิท 3 

      (ซอยพร้อมพงษ)์ แขวงคลองตนัเหนือ  
      เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 111 
  ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้
    -ไม่มี- 
 

2. ช่ือ    นายอดุลย ์จนัทนจุลกะ  
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    70 ปี  
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขมุวิท 3 

      (ซอยพร้อมพงษ)์ แขวงคลองตนัเหนือ  
      เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 111 
  ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้
    -ไม่มี- 
 

. ช่ือ    นายสมพร ไพสิน  
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    70 ปี  
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขมุวิท 3 

      (ซอยพร้อมพงษ)์ แขวงคลองตนัเหนือ  
      เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 111 
  ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้
    -ไม่มี- 



บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)

38

 
 
 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบของบริษทัเขา้ร่วม 
  ประชุมแทน โปรดกรอกรายช่ือและรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบทั้ง  ท่าน 
  เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบท่านท่ีเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 


