ห

นังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
2. รายงานประจ�ำปี 2560 พร้อมงบการเงินประจ�ำปี 2560 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯในรูปแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM)
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีงวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561 และก�ำหนดค่าตอบแทน
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทส�ำหรับการมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่
27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดท�ำรายงานการประชุม
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีส�ำเนารายงานการประชุม ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในปี 2560 และการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ�ำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2560
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�ำไรและการงดจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
เหตุผลที่งดจัดสรรก�ำไรและงดจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา
โดยผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ
214,552,191.11 บาท ได้รวมขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 47,607,386.64 บาท ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
30,426,146.83 บาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงอยู่ จ�ำนวน 32,152,944.05 บาท หากพิจารณา
ผลขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงานจะเห็นว่าบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560 จ�ำนวน 104,365,713.59 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้
ให้งดจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงาน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก�ำหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายศุกรีย์		 แก้วเจริญ		 ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพร ไพสิน			 ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชนิตร		 เพ็ญชาติ		 ต�ำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รายละเอียดเกีย่ วกับอายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย พิจารณา
แล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง
นายศุ ก รี ย ์ แก้ ว เจริ ญ นายสมพร ไพสิ น และนายชนิ ต ร เพ็ ญ ชาติ กลั บ เข้ าด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ
อีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการ บริษทั
ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ได้รบั การเลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ แรก
ในปี 2533 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), Director Certification Program (DCP),
Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่าน
ได้เสียสละเวลาและน�ำประสบการณ์อันมีคุณค่าด้านบัญชีมาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด(มหาชน)
อย่างยิ่ง
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2. นายสมพร ไพสิน ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งแรก
ในปี 2547 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท่านได้น�ำความรู้ที่มีอยู่อย่างมากในด้านกฎหมาย
มาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง
3. นายชนิตร เพ็ญชาติ ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ครั้ง
แรกในปี 2558 ท่านได้ผ่านการฝึกงานในโครงการ Student Internship จากบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2555 บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2554 บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
ปี 2553 และท่านได้เข้าท�ำงาน บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ในต�ำแหน่ง Management Trainee ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ท่านได้นำ� ความรูท้ มี่ อี ยูม่ าสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิง่
ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ต่อไป
วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผล
ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการเห็นควรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุม่ ต่างๆ และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แม้วา่ ในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ไม่ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
จ�ำนวนผลตอบแทนด้วยความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ�ำปี 2561 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ�ำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปีสำ� หรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีตอ้ งแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งดังนี้
ชื่อ
เลขที่รับใบอนุญาต
ส�ำนักงาน
1. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร
7645
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
3. นางสาวสมจินตนา	 พลหิรัญรัตน์
5599
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561 โดยให้ผสู้ อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ�ำนวน 1,050,000 บาท ส�ำหรับ
ค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้ น�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561
ชื่อ
เลขที่รับใบอนุญาต
ส�ำนักงาน
1. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร
7645
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
3. นางสาวสมจินตนา	 พลหิรัญรัตน์
5599
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 เป็นจ�ำนวน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) การขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระท�ำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
อนึ่ง บริษัทให้ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท
เข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และยื่นต่อบริษัทก่อน
การประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)
กรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุ 1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเรี ย กดู ค� ำ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเอกสารประกอบใน เว็ บ ไซต์
www.jutha.co.th ของบริษัทได้
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจ�ำปี
รายงานประจำปี 2560 ANNUAL REPORT 2017

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติ
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
อายุ
80 ปี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
48,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %
0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโททางการบัญชี Southern Illinois University,U.S.A.
ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จ�ำนวน 2 แห่ง
2552-2556 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2545-2556 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2533-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
2543-2556 กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2524-2556 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จ�ำนวน 3 แห่ง
2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแย็คส์ จ�ำกัด
2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2522-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท สยามน�้ำมันละหุ่ง จ�ำกัด
ประวัติการอบรม
2550
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2548
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ไม่มี
ส่วนได้เสีย
ไม่มี
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

กรรมการอิสระ
27 ปี
6/6 (ประชุมคณะกรรมการ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
2. นายสมพร ไพสิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ
71 ปี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงาน
กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
2551-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จ�ำนวน 2 แห่ง
2555-ปัจจุบนั กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชยนาวี คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
กระทรวงคมนาคม
2540-ปัจจุบนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ประวัติการอบรม
2551
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548
หลักสูตร Finance for Non Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ไม่มี
ส่วนได้เสีย
ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
14 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560
6/6 (ประชุมคณะกรรมการ)
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

19

บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

3. นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการ
อายุ
26 ปี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
1,012,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %
0.71
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร บุตรของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A.
ประวัติการท�ำงาน
กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จ�ำนวน 3 แห่ง
2556
บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด(มหาชน)
2555
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด(มหาชน)
2554
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด(มหาชน)
กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
2553
บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
ประวัติการอบรม ไม่มี
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ไม่มี
ส่วนได้เสีย
ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
3 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560
6/6 (ประชุมคณะกรรมการ)
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ท�ำหน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจ
ควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ�ำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็น
อิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ อง
กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
4. เป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือเป็นผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี
ส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. เป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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8. เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตัง้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ด้งกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
9. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

บริษทั ฯได้กำ� หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เท่ากับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ล�ำดับที่
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1. กรรมการอิสระ รองประธานกรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล
การถือหุ้นในบริษัท
- จ�ำนวนหุ้น
48,000
- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
0.03
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
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ล�ำดับที่
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
นายสมพร ไพสิน
การถือหุ้นในบริษัท

- จ�ำนวนหุ้น
ไม่มี
- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี
ล�ำดับที่
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
นายชนิตร เพ็ญชาติ
การถือหุ้นในบริษัท

- จ�ำนวนหุ้น
- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

1,012,000
0.71
- บุตรของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จากแนวปฏิบัติที่ดีในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ได้เสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น
3 ส่วนคือ
1. ค่าตอบแทนประจ�ำ เป็นการจ่ายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเป็นรายเดือน ไม่วา่ จะมีการประชุมกรรมการ
หรือไม่ก็ตาม โดยให้ค�ำนึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าตอบแทนผลการด�ำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการปีละครัง้ โดยเชือ่ มโยงกับมูลค่า
ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก�ำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
มีความสอดคล้องแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการโดยให้มผี ลในปีปฏิทนิ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จนกว่า
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน
ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนส�ำหรับกรรมการทั้งคณะ
ข) กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากค่า
ตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ
ได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี
งวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ
1. นายจุมพฎ		 		
2. นางสุวิมล		 		
3. นางสาวสมจินตนา	

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เลขที่รับใบอนุญาต
จ�ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
ไพรรัตนากร
7645
กฤตยาเกียรณ์
2982
5 ปี (2556-2560)
พลหิรัญรัตน์
5599
-

ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ สนอแต่ ง ตั้ ง นั้ น เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ายเดี ย วกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ร่ ว มและบริ ษั ท ย่ อ ย
(บริษัทไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนผูส้ อบบัญชีบริษทั ย่อย ซึง่ เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ คือ RSM Chio Lim LLP, 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapore
228095
2. ก�ำหนดค่าตอบแทน
1.1 ก�ำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Service) เป็นเงินจ�ำนวน 1,050,000.- บาท ส�ำหรับค่าสอบบัญชีของ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561
1.2 ค่าบริการอื่น (Non Audit Service) ปี 2561 --- บาท
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออก
จากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายในสี่เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของ
จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้าคน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุน้
ที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใดเมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้นดั เรียกเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

26

บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญแก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่ส�ำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินก�ำไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินก�ำไร ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�ำไร
สมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระท�ำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 41. บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผูถ้ อื หุน้ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ
- ผูถ้ อื หุน้ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้าว โปรดแสดงใบส�ำคัญประจ�ำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องน�ำเอกสารดังนี้มาแสดง
ขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9) ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้อง
โดยผู้มอบฉันทะ
3. ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้อง
โดยผู้รับมอบฉันทะ
2.2 กรณี ผู ้ ม อบฉั น ทะเป็ น นิ ติ บุ ค คล สั ญ ชาติ ไ ทย ต้ อ งน� ำ เอกสารดั ง นี้ ม าแสดงขณะลงทะเบี ย น
เพื่อเข้าประชุมคือ
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9) ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลของผูม้ อบฉันทะ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ส�ำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องน�ำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลง
ทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9) ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลของผูม้ อบฉันทะ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ส�ำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้อง
โดยผู้รับมอบฉันทะ
กรณีมีการมอบฉันทะขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารมาโณทาวเวอร์ 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (662) 260-0050 (30 คู่สาย) โทรสาร (662) 259-9825, 259-9824
อีเมล์: office@Jutha.co.th เว็บไซต์: 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) ข้าพเจ้า.........................................................................................................................สัญชาติ........................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ .................ถนน....................................ต�ำบล/แขวง....................................อ�ำเภอ/เขต..................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................
(2) เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ รวม.........................................หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้
		 หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................เสียง
		 หุ้นบุริมสิทธิ...................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
		 (1) ......................................................................................................................................อายุ................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............ถนน....................................ต�ำบล/แขวง.....................................อ�ำเภอ/เขต................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................หรือ
		 (2) ......................................................................................................................................อายุ................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............ถนน....................................ต�ำบล/แขวง.....................................อ�ำเภอ/เขต................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................หรือ
		 (3) ......................................................................................................................................อายุ................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............ถนน....................................ต�ำบล/แขวง.....................................อ�ำเภอ/เขต................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................
		 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์
ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
[ ]		 วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
[ ]		 วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการส�ำหรับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- เพือ่ รับทราบ
[ ]		 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
[ ]		 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�ำไร และการงดจ่ายเงินปันผล
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
[ ]		 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
				 [ ] การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
					 1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
					 2. นายสมพร ไพสิน
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
					 3. นายชนิตร เพ็ญชาติ
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
[ ]		 วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
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[ ]		 วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าตอบแทน
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
[ ]		 วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
		 กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ 1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ใน การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 43 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารมาโณ
ทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
...................................................................................
[ ]		 วาระที.่ ...................เรือ่ ง................................................................................................................
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
			[ ]		วาระที.่ ...................เรือ่ ง................................................................................................................
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
[ ]		 วาระที.่ ...................เรือ่ ง................................................................................................................
[ ]		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
[ ]		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
[ ] วาระที่....................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
				 ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
			 ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
								ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
				 ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
				 ชือ่ กรรมการ ………………………………………………………………………………………………
				 [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทส�ำหรับการมอบฉันทะ
1.

ชื่อ
ตำ�แหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
72 ปี
เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
-ไม่มี-

หมายเหตุ เนื่องจาก นายศุกรีย์ แก้วเจริญ และนายสมพร ไพสิน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะครบวาระ
ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และบริษทั ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกลับให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ก�ำหนดให้ นายศุกรีย์ แก้ว
เจริญและนายสมพร ไพสินเป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้
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