ห

นังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 42

ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม
อาคารมาโณทาวเวอร ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

บริษัท จุ ฑานาวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41
2. รายงานประจําปของคณะกรรมการ ประกอบดวย สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พรอมทั้งรายงาน
การตรวจสอบบัญชีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม
2560 และกําหนดคาตอบแทน
6. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
7. หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทสําหรับการมอบฉันทะ
ดวยคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42 ในวันที่
28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอาคารมาโณทาวเวอร ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41 ไดจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 และไดจัดทํารายงานการประชุม
สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงานการประชุม ปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในป 2559 และการเปลีย่ นแปลงสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบป 2559 ปรากฏอยู
ในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2559
ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในป 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว บริษัทจึงเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรและการงดจายเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
เหตุผลที่งดจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล ขอมูลประกอบการพิจารณา
โดยผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําป สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 129,442,213 บาท
ซึ่ ง รวมผลกํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อยู  จํ า นวน 2,182,988 บาท หากพิ จ ารณาผลขาดทุ น
สุทธิจากการดําเนินงานจะเห็นวา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานในป 2559 จํานวน 131,625,201 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดังนี้
ใหงดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท ขอ 17. กําหนดไววา
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ทาน ดังนี้
1. นายศิริชัย
2. นายอดุลย
3. นายศรัณย

สาครรัตนกุล ตําแหนง กรรมการอิสระ
จันทนจุลกะ ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เพ็ญชาติ ตําแหนง กรรมการ

รายละเอียดเกีย่ วกับอายุ สัดสวนการถือหุน ในบริษทั วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณการทํางาน การเปนกรรมการ
ในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีสวนไดเสีย พิจารณา
แลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกตั้ง
นายศิริชัย สาครรัตนกุล นายอดุลย จันทนจุลกะ และ นายศรัณย เพ็ญชาติ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง โดยเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงานกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย แมวาในกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา
เนือ่ งจากปจจุบนั บริษทั ยังไมมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการ บริษทั
ไดรว มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในชวงทีผ่ า นมา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ครั้งแรกในป 2537 ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) และหลักสูตร Anti - Corruption For
Executives Program (ACEP) จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทีป่ รึกษาดานการบริหารและพัฒนาองคกรสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดเวลาทีผ่ า นมาทานไดเสียสละเวลาและนําประสบการณอนั มีคณ
ุ คามาสรางคุณประโยชนใหแก
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) อยางมากมาย
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2. นายอดุลย จันทนจุลกะ ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ครั้งแรกในป 2542 และไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบในป 2542 เชนกัน ทานไดผานการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Role of the Compensation Committee (ROC) ทานไดนําความรูที่มีอยู
อยางมากและประสบการณธุรกิจธนาคารพาณิชยที่มีกวา 33 ป มาสรางคุณประโยชนใหแก บริษัท จุฑานาวี จํากัด
(มหาชน) เปนอยางยิ่ง
3. นายศรัณย เพ็ญชาติ ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ครั้งแรกในป 2531 ทานไดเขารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมาทานไดนําความรูที่มีอยูอยางมากและประสบการณ
ธุรกิจพาณิชยนาวีมาใชในการจัดการธุรกิจของบริษัท อยางตอเนื่องมาโดยตลอดจนทําใหบริษัทเจริญรุงเรืองกาวหนา
ดังเชนปจจุบัน
ดังนั้น ที่ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ ตอไป
วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การจายคาตอบแทนใหแกกรรมการตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อใหคา
ตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลองกับภาระหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และเปนไปตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และกําหนดคาตอบแทน โดยใหมีผล
ในปปฏิทิน พ.ศ. 2560 จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการ : การกําหนดคาตอบแทนกรรมการเห็นควรใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย
กลุม ตางๆ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี แมวา ในกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการ ไมได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แตในกระบวนการจายคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณา
จํานวนผลตอบแทนดวยความเหมาะสมแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2560 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
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บริษัท จุ ฑานาวี จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแตงตัง้ ผูส อบบัญชีประจําปสาํ หรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
และกําหนดคาตอบแทน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําปตอ งแตงตัง้ ผูส อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษทั ประจําป
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและไดพิจารณา
คาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้งดังนี้
ชื่อ

เลขที่รับใบอนุญาต
สํานักงาน
1. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
5599
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร
8125
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เปนผูส อบบัญชีประจําป 2560 โดยใหผสู อบบัญชีทา นใดทานหนึง่ เปนผูท าํ การตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวน 1,050,000 บาท สําหรับ
คาสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทให นําเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560
ชื่อ

เลขที่รับใบอนุญาต
สํานักงาน
1. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
5599
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร
8125
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2560 เปนจํานวน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมา ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาวแตอยางใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5)

7

บริษัท จุ ฑานาวี จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแกไขเพิม่ เติม) การขอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม จะกระทําไดโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
อนึ่ง บริษัทใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560
จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน หากทานไม
สามารถเขาประชุมดวยตนเองได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เขารวมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมาพรอมนี้ พรอมทั้งปดอากรแสตมป และยื่นตอบริษัทกอน
การประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

(นายชเนศร เพ็ญชาติ)
กรรมการผูจัดการ
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนไดโดยการสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัท
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน
2. ผู  ถื อ หุ  น สามารถเรี ย กดู คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น และเอกสารประกอบใน เว็ บ ไซต
www.jutha.co.th ของบริษัทได
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บริษัท จุ ฑานาวี จํากัด (มหาชน)

สิง� ที�สง่ มาด้วย 1

สิ่งที่สงมาดวย 1
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สิ่งที่สงมาดวย 2

รายงานประจําป

21

บริษัท จุ ฑานาวี จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 3

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้ง
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติ
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ
อายุ
68 ป
จํานวนหุนที่ถือ
สัดสวนการถือหุน %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (Diplom - Volkswirt) มหาวิทยาลัยแหงรัฐชารเยอรมนี;
Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University, U.S.A;
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 4313
ประวัติการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 5 แหง
2553-ปจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย
2547-ปจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.จุฑานาวี
2543-ปจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991)
(บมจ.แอดวานซ อะโกร)
2542-2544 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.บางจากปโตรเลียม
2537-2547 กรรมการ บมจ.จุฑานาวี
กิจการที่มิใชบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 7 แหง
2554-2557 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย
2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย
2552-2553 ที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาองคกร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
2550-2557 ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2547-2552 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
2537-2547 รองผูจัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2520-2537 เศรษฐกรผูชวย - ผูอํานวยการ ธนาคารแหงประเทศไทย
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ประวัติการอบรม
2555
หลักสูตร Audit - Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555
หลักสูตร Anti - Corruption For Executives Program (ACEP) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
2554
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
2545
หลักสูตร Director Certiﬁcation Program(DCP)สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2540
หลักสูตร International Board & Directors Seminar Swedish Academy of Directors
ณ กรุงสต็อคโฮลม
หนี้ที่มีอยูกับบริษัท/บริษัทในเครือ
ไมมี
สวนไดเสีย
ไมมี
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
23 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2559
4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
2. นายอดุลย จันทนจุลกะ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ
71 ป
จํานวนหุนที่ถือ
สัดสวนการถือหุน %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 3 แหง
2548-ปจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท
2542-ปจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.จุฑานาวี
2542-2545 ผูชวยผูจัดการใหญสายงานบริหารเครือขายสาขา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
ประวัติการอบรม
2550
Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2548
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หนี้ที่มีอยูกับบริษัท/บริษัทในเครือ
ไมมี
สวนไดเสีย
ไมมี
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ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
18 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2559
4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
3. นายศรัณย เพ็ญชาติ
อายุ
จํานวนหุนที่ถือ
สัดสวนการถือหุน %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบ ริหาร

กรรมการ
63 ป
935,400 หุน
0.66
บุตรของพลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
พี่ชายของนายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 1 แหง
2531-ปจจุบนั กรรมการบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กิจการที่มิใชบริษัทฯ จดทะเบียน จํานวน 3 แหง
2534-ปจจุบนั กรรมการบริษัท เจ ชิปปงเซอรวิส จํากัด
2524-ปจจุบนั กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด พี จํากัด
2518-ปจจุบนั กรรมการ บริษัท มาโณ จํากัด
ประวัติการอบรม
2547
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หนี้ที่มีอยูกับบริษัท/บริษัทในเครือ
ไมมี
สวนไดเสีย
ไมมี
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
29 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2559
4/4 (ประชุมคณะกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไมทําหนาที่ผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจ
ควบคุมและเปนผูซ งึ่ ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะทีจ่ ะใหมขี อ จํากัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ปนอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเปนอิสระตามทีบ่ ริษทั กําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ อง
กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
3. สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได
4. เปนผูที่ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
5. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมี
สวนรวมในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถ อื หุน รายใหญ กรรมการซึง่ ไมใชกรรมการอิสระ ผูบ ริหาร หรือหุน สวนผูจ ดั การของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
7. เปนกรรมการที่ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
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8. เปนกรรมการที่ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระหรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับ
การแตงตัง้ ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาทีก่ ระทําเปนปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน
ผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต
20 ลานบาทขึน้ ไป แลวแตจาํ นวนใดจะตํา่ กวา ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนีด้ งั กลาวใหเปนไปตามวิธกี ารคํานวณมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
9. เปนกรรมการทีไ่ มมคี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
10. เปนกรรมการทีไ่ มไดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูถ อื หุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
11. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

บริษทั ฯไดกาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เทากับขอกําหนดขัน้ ตํา่ ของก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพยฯ
ลําดับที่
1.

กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
นายศิริชัย สาครรัตนกุล
การถือหุนในบริษัท

- จํานวนหุน
ไมมี
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไมมี
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย
ไมเปน
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจางหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจํา ไมเปน
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ไมเปน
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
ไมมี
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ลําดับที่
2.

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายอดุลย จันทนจุลกะ
การถือหุนในบริษัท

- จํานวนหุน
ไมมี
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไมมี
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย
ไมเปน
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจางหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจํา ไมเปน
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ไมเปน
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
ไมมี
ลําดับที่
3.

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการ
นายศรัณย เพ็ญชาติ
การถือหุนในบริษัท
- จํานวนหุน
935,400
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
935,400
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย
- บุตรของพลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
- พี่ชายของนายชเนศร เพ็ญชาติ
กรรมการผูจัดการ
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจางหรือที่ปรึกษา ไมเปน
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ไมเปน
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ได ไมมี
อยางอิสระ
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สิ่งที่สงมาดวย 4

เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ
และพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
จากแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไดเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองคประกอบคาตอบแทนควรแบงออกเปน
3 สวนคือ
1. คาตอบแทนประจํา เปนการจายใหกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารเปนรายเดือน ไมวา จะมีการประชุมกรรมการ
หรือไมก็ตาม โดยใหคํานึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู ความสามารถและประสบการณของ
กรรมการ
2. คาเบี้ยประชุม เปนคาตอบแทนที่จายใหกับกรรมการที่เขารวมประชุมในแตละครั้ง โดยจายใหเฉพาะ
กรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น
3. คาตอบแทนผลการดําเนินงาน เปนคาตอบแทนพิเศษทีจ่ า ยใหกบั กรรมการปละครัง้ โดยเชือ่ มโยงกับมูลคา
ที่สรางใหกับผูถือหุน เชน ผลกําไรของบริษัท หรือเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการ
มีความสอดคลองแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการโดยใหมผี ลในปปฏิทนิ พ.ศ. 2560 เปนตนไป จนกวา
ผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน
ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวย
ก) คาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการทั้งคณะ
ข) กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ
จะไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากคา
ตอบแทนรายเดือนที่ไดรับในฐานะที่ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ
ไดรับเบี้ยประชุม 36,000 บาทตอครั้ง และกรรมการ
ตรวจสอบจะไดรับเบี้ยประชุม 18,000 บาทตอครั้ง
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เอกสารประกอบการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป
งวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 ดังนี้
1. แตงตั้งผูสอบบัญชี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ชื่อ
เลขที่รับใบอนุญาต
จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท
1. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
2982
4 ป (2556-2559)
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
5599
3. นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร
8125
ผู  ส อบบั ญ ชี ที่ เ สนอแต ง ตั้ ง นั้ น เป น ผู  ส อบบั ญ ชี ร ายเดี ย วกั บ ผู  ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ร ว มและบริ ษั ท ย อ ย
(บริษัทไทยเดน มารีไทม จํากัด) ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/
บริษทั ยอย/ผูบ ริหาร/ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูท เี่ กีย่ วของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด สวนผูส อบบัญชีบริษทั ยอย ซึง่ เปน
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร คือ RSM Chio Lim LLP, 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapore
228095
2. กําหนดคาตอบแทน
1.1 กําหนดคาสอบบัญชี (Audit Service) เปนเงินจํานวน 1,050,000.- บาท สําหรับคาสอบบัญชีของ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2560
1.2 คาบริการอื่น (Non Audit Service) ป 2560 --- บาท
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ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอบังคับของ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ ือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือน นับแต
วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ อื หุน คราวอืน่ นอกจากทีก่ ลาวมาแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ อื หุน เปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ไดสดุ แตจะเห็นสมควรหรือผูถ อื หุน ซึง่ มีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในหาของ
จํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดทงั้ หมดหรือผูถ อื หุน ไมนอ ยกวายีส่ บิ หาคน ซึง่ มีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในสิบของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยีส่ บิ หาคน หรือไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุน ทัง้ หมด และตองมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในสามของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมดเปนองคประชุม
ในกรณีทปี่ รากฏวาการประชุมผูถ อื หุน ครัง้ ใดเมือ่ ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึง่ ชัว่ โมง จํานวนผูถ อื หุน ซึง่ มาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามทีก่ าํ หนดไว หากวาการประชุมผูถ อื หุน ไดนดั เรียกเพราะผูถ อื หุน รองขอ การประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
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ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ในการลงคะแนนเสียงใหนับผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุน
ตอหนึ่งเสียง และใหประกอบดวยคะแนนเสียงตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงหนึง่ เปนเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ขอ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ไดจัดการไปในรอบปที่ผานมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แตงตั้งผูสอบบัญชี
กิจการอื่นๆ

ขอ 38. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในการประชุมสามัญประจําปเพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 40. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกําไร ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหแบงเงินปนผล
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี
ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย
ขอ 41. บริษทั ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสว นหนึง่ ไวเปนทุนสํารองไมนอ ยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
- ผูถ อื หุน เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
- ผูถ อื หุน เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตา งดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติตางดาว ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดง
ขณะลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมคือ
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง มาดวย 9) ทีก่ รอกขอความครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมอบฉันทะ
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูรับมอบฉันทะ
2.2 กรณี ผู  ม อบฉั น ทะเป น นิ ติ บุ ค คล สั ญ ชาติ ไ ทย ต อ งนํ า เอกสารดั ง นี้ ม าแสดงขณะลงทะเบี ย น
เพื่อเขาประชุมคือ
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง มาดวย 9) ทีก่ รอกขอความครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลของผูม อบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกตองโดย
กรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ
2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลง
ทะเบียนเพื่อเขาประชุมคือ
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง มาดวย 9) ทีก่ รอกขอความครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลของผูม อบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกตองโดย
กรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. สําเนาพาสปอรตของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
กรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูรับมอบฉันทะ
กรณีมีการมอบฉันทะขอใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯ ลวงหนา
อยางนอย 1 วัน หรือกอนเริ่มเวลาประชุมอยางนอยครึ่งชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
ตางๆ ใหทันเวลาเริ่มประชุม
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
อาคารมาโณทาวเวอร 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท (662) 260-0050 (30 คูสาย) โทรสาร (662) 259-9825, 259-9824
อีเมล: ofﬁce@Jutha.co.th เว็บไซต: www.jutha.co.th
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ทาง
(To Aขึ้น/ลง ทา
soke งดวนอ
Expre โศก
ssway
ToII

)

ถนนรัชดาภิิเษก (Rajdapisaek Rd.)

Mano Tower 153 Soi 39,Sukhumvit Rd.,Kongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, ThaiIand
TeI. (662) 260-0050 (30 Iines) Fax. (662) 259-9825, 259-9824
E-maiI : ofﬁce@Jutha.co.th Website : www.jutha.co.th

เขาทางถนนเพชรบุรีจะสะดวกเเละรวดเร็วกวา

Suggest you take New Patchburi Road entrance

อาคารอิตัลไทย( เกา) (Ital thai Tower)

สี่แยกอโศก (Asoke Intersection)

เเยกพรอมพงษ (Prompong) ถนนเพชรบุรีตัดใหม (New Petchburi Rd.)
อาคาร อิตัลไทย ใหม (Ital thai Tower New)
อาคารทรงกลม สูงประมาณ 35 ชั้น
(Round-shaped about 35 stories)

ถนนอโศก (Asoke Rd.)

คลองเเสนเเสบ (Sansaeb CanaI)

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
อาคารมาโณทาวเวอร ชั้น 2
JUTHA MARITIMEnd PCL
MANO TOWER 2 FLOOR

ฟูจิชุปเปอรมารท
(Fuji Supermart)

ซอยสุขุมวิท 39 (Sukhumvit Soi 39)
ถนนสุขุมวิท (Sukhumvit Rd.)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่........................................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ....................
(1) ขาพเจา.........................................................................................................................สัญชาติ........................
อยูบ า นเลขที.่ .................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย................................
(2) เปนผูถ อื หุน ของบริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน จํานวนทัง้ สิน้ รวม.........................................หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ...................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) ......................................................................................................................................อายุ................ป
อยูบ า นเลขที.่ ...............ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย................................หรือ
(2) ......................................................................................................................................อายุ................ป
อยูบ า นเลขที.่ ...............ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย................................หรือ
(3) ......................................................................................................................................อายุ................ป
อยูบ า นเลขที.่ ...............ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอาคารมาโณทาวเวอร
ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

34

บริษัท จุ ฑานาวี จํากัด (มหาชน)

(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
[ ] วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการสําหรับกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
- เพือ่ รับทราบ
[ ] วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไร และการงดจายเงินปนผล
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
2. นายอดุลย จันทนจุลกะ
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
3.นายศรัณย เพ็ญชาติ
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
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[ ] วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู บั มอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทผี่ รู บั มอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่ า พเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................ผูมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ 1. ผูถ อื หุน ทีม่ อบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผรู บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเ ขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ใน การประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 42 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม อาคารมาโณ
ทาวเวอร ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
...................................................................................
[ ] วาระที.่ ...................เรือ่ ง................................................................................................................
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที.่ ...................เรือ่ ง................................................................................................................
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที.่ ...................เรือ่ ง................................................................................................................
[ ] (ก) ใหผรู บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ] (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที่....................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
[ ] เห็นดวย [ ] ไมเห็นดวย [ ] งดออกเสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 10
รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทสําหรับการมอบฉันทะ
1.

ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู

นายศุกรีย แกวเจริญ
กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
80 ป
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
-ไมมี-

2.

ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู

นายสมพร ไพสิน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
71 ป
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
-ไมมี-

หมายเหตุ 1. ในกรณี ที่ ผู  ถื อ หุ  น ประสงค จ ะมอบฉั น ทะให ก รรมการตรวจสอบของบริ ษั ท เข า ร ว มประชุ ม แทน
โปรดกรอกรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เพื่อใหกรรมการตรวจสอบ
ทานที่เขาประชุมผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ
2. เนือ่ งจากนายอดุลย จันทนจุลกะ ซึง่ เปนกรรมการตรวจสอบของบริษทั อีกทานหนึง่ จะครบวาระในการ
ดํารงตําแหนงกรรมการ และบริษัทไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกกลับใหดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่งในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวย ดังนั้นบริษัทจึงไมไดกําหนดใหนายอดุลย
จันทนจุลกะ เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้
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อาคารมาโณทาวเวอร สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)
153 ถนนสุขุมวิท เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (662) 260-0050 โทรสาร (662) 259-9825

