
หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน)

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

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

2. รำยงำนประจ�ำปี 2560 พร้อมงบกำรเงินประจ�ำปี 2560 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯในรูปแผ่นบันทึก

ข้อมูล (CD-ROM)

3. รำยชื่อและประวัติของกรรมกำรที่เสนอชื่อให้รับกำรเลือกตั้งแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ

4. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำร

5. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีงวดบัญชี 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 

2561 และก�ำหนดค่ำตอบแทน

6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสือแจ้งรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้เพื่อเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น

8. แผนที่สถำนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

9. หนังสือมอบฉันทะ

10. รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทส�ำหรับกำรมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน) มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่  

27 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมอำคำรมำโณทำวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีวำระกำรประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษำยน 2560 และได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุม 

ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด โดยมีส�ำเนำรำยงำนกำรประชุม ปรำกฏตำม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำน 

กำรประชุมดังกล่ำว
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทัในปี 2560 และกำรเปลีย่นแปลงส�ำคัญทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2560 ปรำกฏอยู ่

ในรำยงำนประจ�ำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมครั้งนี้ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี 2560  

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซ่ึงแสดง

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 ตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ

และรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะ

กรรมกำรตรวจสอบและได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทแล้ว บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ

ประจ�ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 112

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ควรให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะ

ทำงกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรและการงดจ่ายเงินปันผล

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำป ี 

หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116

 เหตุผลที่งดจัดสรรก�าไรและงดจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา

โดยผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ�ำปี สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ 

214,552,191.11 บำท  ได้รวมขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สิน 47,607,386.64 บำท ขำดทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน 

30,426,146.83 บำท และขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิอยู ่จ�ำนวน 32,152,944.05 บำท หำกพจิำรณำ

ผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจะเห็นว่ำบริษัท มีผลขำดทุนสุทธิในปี 2560 จ�ำนวน 104,365,713.59 บำท
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 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้  

ให้งดจัดสรรเงินส�ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผลเนื่องจำกบริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก�ำหนดไว้ว่ำ 

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรำ 

ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 นี้ มีกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 3 ท่ำน ดังนี้

1. นำยศุกรีย์  แก้วเจริญ  ต�ำแหน่ง กรรมกำรอสิระ รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยสมพร ไพสิน   ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

3. นำยชนิตร  เพ็ญชำติ  ต�ำแหน่ง กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

รำยละเอียดเกีย่วกบัอำย ุสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทั วฒุกิำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน กำรเป็นกรรมกำร

ในบริษัทอื่น ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย พิจำรณำ

แล้วเห็นว่ำ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง 

นำยศุกรีย์ แก้วเจริญ นำยสมพร ไพสิน และนำยชนิตร เพ็ญชำติ กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

อีกวำระหนึ่ง โดยเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด  

พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ แม้ว่ำในกระบวนกำรคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทไม่ได้ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ 

เนือ่งจำกปัจจบุนับรษิทัยงัไม่มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ แต่ในกระบวนกำรคดัเลอืกดงักล่ำว คณะกรรมกำร บรษิทั

ได้ร่วมกันพจิำรณำคณุสมบตัใินด้ำนต่ำงๆ โดยค�ำนงึถงึควำมเหมำะสมด้ำนคุณวฒุ ิประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญจำก

หลำกหลำยวิชำชพี รวมถงึผลกำรปฏบิตังิำนในฐำนะกรรมกำรบรษิทัในช่วงทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ

1. นำยศกุรย์ี แก้วเจรญิ ได้รบักำรเลอืกตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษทั จฑุำนำว ีจ�ำกดั (มหำชน) ครัง้แรก

ในปี 2533 ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), Director Certification Program (DCP), 

Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำท่ำน

ได้เสียสละเวลำและน�ำประสบกำรณ์อันมีคุณค่ำด้ำนบัญชีมำสร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด(มหำชน) 

อย่ำงยิ่ง
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2. นำยสมพร ไพสิน ได้รับกำรเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งแรก

ในปี 2547 ท่ำนได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ท่ำนได้น�ำควำมรู้ที่มีอยู่อย่ำงมำกในด้ำนกฎหมำย 

มำสร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่ บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน) เป็นอย่ำงยิ่ง

3. นำยชนิตร เพ็ญชำติ ได้รับกำรเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน) ครั้ง

แรกในปี 2558 ท่ำนได้ผ่ำนกำรฝึกงำนในโครงกำร Student Internship จำกบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร  จ�ำกัด (มหำชน)  

ปี 2556 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)  ปี 2555 บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน)  ปี 2554 บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด 

ปี 2553 และท่ำนได้เข้ำท�ำงำน บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน) ในต�ำแหน่ง Management Trainee ตั้งแต่ 

วนัที ่1 กรกฎำคม 2557 ท่ำนได้น�ำควำมรูท่ี้มอียูม่ำสร้ำงคณุประโยชน์ให้แก่บรษัิท จฑุำนำว ี จ�ำกัด (มหำชน) เป็นอย่ำงยิง่

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมกำร 3 ท่ำนที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรต้องได้รับอนมุติัจำกทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 

ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และเพื่อให้ค่ำ

ตอบแทนของคณะกรรมกำรสอดคล้องกบัภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และเป็นไปตำมแนวปฏบิติัทีดี่ของสมำคมส่งเสริม 

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมกำร และก�ำหนดค่ำตอบแทน โดยให้มีผล

ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 จนกว่ำผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น

 ความเห็นของคณะกรรมการ : กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเห็นควรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและ

สอดคล้องกับภำระหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตังิำนเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี

กลุ่มต่ำงๆ และเป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีแม้ว่ำในกระบวนกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ไม่ได้

ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนกรรมกำร เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

พิจำรณำผลตอบแทนกรรมกำร แต่ในกระบวนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำ

จ�ำนวนผลตอบแทนด้วยควำมเหมำะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ�ำปี 2561 ภำยในวงเงิน 3,000,000 บำท ในอัตรำและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ประจ�ำปี 2560 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4
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วาระที่ 7 พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ�าปีส�าหรบังวดบญัชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

และก�าหนดค่าตอบแทน

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปีต้องแต่งต้ังผูส้อบบญัชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัประจ�ำปี  

ตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจำรณำ

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งดังนี้

ช่ือ เลขท่ีรับใบอนุญาต ส�านักงาน

1. นำยจุมพฎ   ไพรรัตนำกร 7645 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

2. นำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ์ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

3. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

เป็นผูส้อบบัญชปีระจ�ำปี 2561 โดยให้ผูส้อบบญัชท่ีำนใดท่ำนหนึง่เป็นผูท้�ำกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็น

ต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และงบกำรเงินรวม และขออนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีจ�ำนวน 1,050,000 บำท ส�ำหรับ 

ค่ำสอบบัญชีของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นควรตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ได้พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้ น�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

ตำมรำยชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561

ช่ือ เลขท่ีรับใบอนุญาต ส�านักงาน

1. นำยจุมพฎ    ไพรรัตนำกร 7645 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

2. นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

3. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ท�ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และ 

งบกำรเงินรวมและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 เป็นจ�ำนวน 1,050,000 บำท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตำม

รำยชื่อที่เสนอมำ ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5)
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมกีำรแก้ไขเพ่ิมเติม) กำรขอให้ท่ีประชมุพิจำรณำ

เรื่องอื่นนอกจำกที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระท�ำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทให้ก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 13 มีนำคม 2561 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน หำกท่ำนไม่

สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเองได้ ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 

เข้ำร่วมประชุมแทนตำมแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมำพร้อมนี้ พร้อมทั้งปิดอำกรแสตมป์ และยื่นต่อบริษัทก่อน

กำรประชุม

ขอแสดงควำมนับถือ

บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน)

(นำยชเนศร์ เพ็ญชำติ)

 กรรมกำรผู้จัดกำร

หมายเหตุ 1. หำกผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมำเข้ำร่วมประชุม สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทเข้ำร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยกำรส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนต่ำงๆ มำที่บริษัท

ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน

2. ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถเรียกดูค�ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น และเอกสำรประกอบใน เว็บไซต์  

www.jutha.co.th ของบริษัทได้
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจ�าปี

รายงานประจำปี 2560  ANNUAL REPO
RT 2017       บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) JUTHA M

ARITIM
E PUBLIC CO

M
PANY LIM

ITED
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง 

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติ

1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

อายุ 80 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ 48,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น % 0.03

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญำตรีทำงกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปริญญำโททำงกำรบัญชี Southern Illinois University,U.S.A.

ปริญญำบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติการท�างาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จ�านวน 2  แห่ง

2552-2556 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ธนำคำร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

2545-2556 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรธนำคำร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

2533-ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน)

2543-2556 กรรมกำรในคณะที่ปรึกษำจัดกำรธนำคำร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

2524-2556 กรรมกำร ธนำคำรกสิกรไทย   จ�ำกัด (มหำชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จ�านวน 3 แห่ง

2545-ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ยิบอินซอยและแย็คส์ จ�ำกัด

2545-ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2522-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท สยำมน�้ำมันละหุ่ง จ�ำกัด

ประวัติการอบรม

2550 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย

2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2546 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มี
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมกำรอิสระ

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 27 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 6/6 (ประชุมคณะกรรมกำร)

ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อนี้ไม่มีกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท

2. นายสมพร ไพสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ -

สัดส่วนการถือหุ้น % -

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญำตรี  นิติศำสตร์บัณฑิต  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการท�างาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

2551-ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน)

2547-ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จ�านวน 2 แห่ง

2555-ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำยพำณิชยนำวี คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี

กระทรวงคมนำคม

2540-ปัจจบุนั ผู้พิพำกษำสมทบ ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง

ประวัติการอบรม

2551 หลักสูตร Audit Committee Program  (ACP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2548 หลักสูตร Finance for Non Finance Director สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2547 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 14 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 6/6 (ประชุมคณะกรรมกำร)

ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อนี้ไม่มีกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
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3. นายชนิตร  เพ็ญชาติ กรรมการ

อายุ 26 ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ 1,012,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น % 0.71

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร บุตรของนำยชเนศร์ เพ็ญชำติ กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A.

ประวัติการท�างาน

กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน จ�านวน 3 แห่ง

2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด(มหำชน)

2555 บริษัท ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด(มหำชน)

2554 บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด(มหำชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทฯ จดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

2553 บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด

ประวัติการอบรม    ไม่มี

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมกำร

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 6/6 (ประชุมคณะกรรมกำร)

ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อนี้ไม่มีกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
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กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ท�าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจ

ควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็น

อิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. มคีณุสมบัตเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระตำมทีบ่รษิทัก�ำหนด และเป็นไปตำมแนวทำงเดียวกนักบัคณุสมบตัขิอง

กรรมกำรตรวจสอบ ตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คณุสมบติัและขอบเขตกำรด�ำเนนิงำนของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำง ผลประโยชน์

3. สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้

4. เป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

5. เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำงพนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือน

ประจ�ำ หรือเป็นผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยต้องไม่มี

ส่วนร่วมในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

6. เป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษทั บริษทัย่อยบริษทัร่วม หรือนติิบคุคลท่ีอำจมคีวำม

ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่

จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

7. เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ

กฎหมำย หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก

กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
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8. เป็นกรรมกำรท่ีไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำรของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับ

กำรแต่งตัง้ควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิตำมวรรคแรก รวมถงึกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ระท�ำเป็นปกต ิเพือ่ประกอบกจิกำร 

กำรเช่ำ หรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกีย่วกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิ

ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น

ผลให้บริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 

20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ ทัง้นี ้กำรค�ำนวณภำระหนีดั้งกล่ำวให้เป็นไปตำมวธีิกำรค�ำนวณมูลค่ำของ

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลและกำร

ปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ด้งกล่ำว ให้นับรวม

ภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

9. เป็นกรรมกำรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10. เป็นกรรมกำรท่ีไม่ได้รบักำรแต่งตัง้ข้ึน เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

บริษทัฯได้ก�าหนดนยิามกรรมการอสิระของบริษัทซึง่เท่ากบัข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของก.ล.ต.หรือตลาดหลกัทรพัย์ฯ

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

1. กรรมการอิสระ รองประธานกรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ        นายศิริชัย สาครรัตนกุล

การถือหุ้นในบริษัท

- จ�ำนวนหุ้น 48,000

- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.03

เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนพนกังำน ลกูจ้ำงหรอืทีป่รกึษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ ไม่เป็น

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น

3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ ไม่มี
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ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมพร ไพสิน

การถือหุ้นในบริษัท

- จ�ำนวนหุ้น ไม่มี

- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมกำรท่ีมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนพนกังำน ลกูจ้ำงหรอืทีป่รกึษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ ไม่เป็น

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น

3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ ไม่มี

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร นายชนิตร เพ็ญชาติ

การถือหุ้นในบริษัท

- จ�ำนวนหุ้น 1,012,000

- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.71

เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - บุตรของนำยชเนศร์ เพ็ญชำติ  

กรรมกำรผู้จัดกำร

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมกำรท่ีมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนพนกังำน ลกูจ้ำงหรอืทีป่รกึษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ เป็น

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ เป็น

3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ มี
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เอกสารประกอบการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

และพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จำกแนวปฏิบัติที่ดีในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร ของสถำบันส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ได้เสนอแนวปฏิบัติที่ดีในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยพิจำรณำองค์ประกอบค่ำตอบแทนควรแบ่งออกเป็น  

3 ส่วนคือ

1. ค่ำตอบแทนประจ�ำ เป็นกำรจ่ำยให้กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรเป็นรำยเดอืน ไม่ว่ำจะมกีำรประชมุกรรมกำร

หรือไม่ก็ตำม โดยให้ค�ำนึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสำหกรรม ผลประกอบกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของ

กรรมกำร

2. ค่ำเบี้ยประชุม เป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้กับกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ำยใหเ้ฉพำะ

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน

3. ค่ำตอบแทนผลกำรด�ำเนินงำน เป็นค่ำตอบแทนพิเศษท่ีจ่ำยให้กับกรรมกำรปีละคร้ัง โดยเช่ือมโยงกับมูลค่ำ

ท่ีสร้ำงให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก�ำไรของบริษัท หรือเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร 

มีควำมสอดคล้องแนวปฏบัิติท่ีดีของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรโดยให้มีผลในปีปฏทิิน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จนกว่ำ

ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภำยในวงเงิน 3,000,000 บำท ซึ่งประกอบด้วย ภำยในวงเงิน 3,000,000 บำท เท่ำกับปีปฏิทิน 2560 

ซึ่งประกอบด้วย

ก) ค่ำตอบแทนรำยเดือนส�ำหรับกรรมกำรทั้งคณะ ก) ค่ำตอบแทนรำยเดือนส�ำหรับกรรมกำรทั้งคณะ 

ข) กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจำกค่ำ

ตอบแทนรำยเดือนท่ีได้รับในฐำนะท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นกรรมกำร โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบจะ

ได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บำทต่อครั้ง และกรรมกำร

ตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บำทต่อครั้ง

ข) กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ

จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจำกค่ำ

ตอบแทนรำยเดือนท่ีได้รับในฐำนะท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็น

กรรมกำร 
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับป ี

งวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และก�าหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ และก�ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ช่ือ เลขท่ีรับใบอนุญาต จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

1. นำยจุมพฎ    ไพรรัตนำกร 7645 -

2. นำงสุวิมล    กฤตยำเกียรณ์ 2982 5 ปี (2556-2560)

3. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ 5599 -

ผู ้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังนั้น เป็นผู ้สอบบัญชีรำยเดียวกับผู ้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  

(บริษัทไทยเดน มำรีไทม์ จ�ำกัด) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนั้น ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/

บรษัิทย่อย/ผูบ้รหิำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ส่วนผู้สอบบญัชบีริษัทย่อย ซึง่เป็น

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ คือ RSM Chio Lim LLP, 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, Singapore 

228095

2.  ก�ำหนดค่ำตอบแทน

1.1 ก�ำหนดค่ำสอบบัญชี (Audit Service) เป็นเงินจ�ำนวน 1,050,000.- บำท ส�ำหรับค่ำสอบบัญชีของ

งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561

1.2  ค่ำบริกำรอื่น (Non Audit Service) ปี 2561 --- บำท 
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของ บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำย

คนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกต้ังในล�ำดับถัด
ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็น
ประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

ข้อ 17. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรำ ถ้ำจ�ำนวน

กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

ข้อ 31. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีภำยในส่ีเดือน นับแต่ 

วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครำวอืน่นอกจำกทีก่ล่ำวมำแล้ว ให้เรยีกว่ำกำรประชมุวสิำมญัคณะกรรมกำรจะเรยีกประชุม

ผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมญัเมือ่ใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควรหรือผู้ถือหุน้ซ่ึงมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึง่ในห้ำของ

จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้ท้ังหมดหรอืผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิห้ำคน ซ่ึงมหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึง่ในสบิของจ�ำนวน

หุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำช่ือกันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรต้อง

จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น

ข้อ 33.  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 

ยีส่บิห้ำคน หรอืไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึง่ในสำมของจ�ำนวนหุ้น 

ที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นครัง้ใดเมือ่ล่วงเวลำนดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ�ำนวนผูถ้อืหุ้นซึง่มำเข้ำร่วม 
ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตำมท่ีก�ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชมุผูถ้อืหุน้ได้นดัเรยีกเพรำะผูถ้อืหุน้ร้องขอ กำรประชมุเป็นอนั 
ระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ 
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 34. มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ในกำรลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถ้ำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงหนึง่เป็นเสยีงช้ีขำด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส�ำคัญแก่บุคคลอื่น

(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท

(ค) กำรท�ำแก้ไขหรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือส่วนท่ีส�ำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขำดทุนกัน

ข้อ 35. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรถึงกิจกำรของบริษัทที่ได้จัดกำรไปในรอบปีที่ผ่ำนมำ
(2) พิจำรณำและอนุมัติงบดุล
(3) พิจำรณำจัดสรรเงินก�ำไร
(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจกำรอื่นๆ

ข้อ 38. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีเพือ่พจิำรณำอนมุตังิบดลุและบัญชกี�ำไรขำดทนุนี ้คณะกรรมกำร

ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ห้ำมมใิห้แบ่งเงนิปันผลจำกเงนิประเภทอืน่นอกจำกเงนิก�ำไร ในกรณทีีบ่รษิทัยงัมยีอดขำดทุนสะสมอยู่ 
ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตำมจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก�ำไร
สมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้น และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท�ำภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณำค�ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บรษิทัต้องจดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธปิระจ�ำปี  
หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ สญัชำติไทย โปรดแสดงบตัรประจ�ำตัวประชำชน หรือบตัรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ สญัชำตต่ิำงด้ำว โปรดแสดงใบส�ำคญัประจ�ำตวัต่ำงด้ำว หรอืหนงัสอืเดินทำง 

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยหรือสัญชำติต่ำงด้ำว ต้องน�ำเอกสำรดังนี้มำแสดง

ขณะลงทะเบียนเพื่อเข้ำประชุมคือ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่่งมำด้วย 9) ทีก่รอกข้อควำมครบถ้วน พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท

2. ส�ำเนำบัตรประชำชน หรือส�ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

โดยผู้มอบฉันทะ

3. ส�ำเนำบัตรประชำชน หรือส�ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนำถูกต้อง

โดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชำติไทย ต้องน�ำเอกสำรดังนี้มำแสดงขณะลงทะเบียน 

เพื่อเข้ำประชุมคือ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่่งมำด้วย 9) ทีก่รอกข้อควำมครบถ้วน พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท

2. ส�ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส�ำเนำถกูต้องโดย

กรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น

3. ส�ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

โดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น

4. ส�ำเนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส�ำเนำถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศ ต้องน�ำเอกสำรดังนี้มำแสดงขณะลง

ทะเบียนเพื่อเข้ำประชุมคือ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่่งมำด้วย 9) ทีก่รอกข้อควำมครบถ้วน พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท

2. ส�ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส�ำเนำถกูต้องโดย

กรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น

3. ส�ำเนำพำสปอร์ตของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส�ำเนำถูกต้องโดย

กรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น

4. ส�ำเนำบัตรประชำชนหรือส�ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้รับมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

โดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีมีกำรมอบฉันทะขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนต่ำงๆ มำที่บริษัทฯ ล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 1 วัน หรือก่อนเริ่มเวลำประชุมอย่ำงน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ มีเวลำตรวจสอบเอกสำร

ต่ำงๆ ให้ทันเวลำเริ่มประชุม
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) 

อำคำรมำโณทำวเวอร์ 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ (662) 260-0050 (30 คู่สำย) โทรสำร (662) 259-9825, 259-9824  

อีเมล์: office@Jutha.co.th เว็บไซต์: www.jutha.co.th 

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 

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 
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อาคารอิตัลไทย( เกา) (Ital thai Tower)

ถนนเพชรบุรีตัดใหม (New Petchburi Rd.)เเยกพรอมพงษ (Prompong)

ทางขึ้น/ลง ทางดวนอโศก

(To Asoke Expressway ToII) 

ถน
นร

ัชด
าภ

ิิเษ
ก 

(R
aj

da
pi

sa
ek

 R
d.

)

ซอยสุขุมวิท 39 (Sukhumvit Soi 39)

ถนนสุขุมวิท (Sukhumvit Rd.)

ฟูจิชุปเปอรมารท
(Fuji Supermart) 

เขาทางถนนเพชรบุรีจะสะดวกเเละรวดเร็วกวา
Suggest you take New Patchburi Road entrance

คลองเเสนเเสบ (Sansaeb CanaI)

อาคาร อิตัลไทย ใหม (Ital thai Tower New)
อาคารทรงกลม สูงประมาณ 35 ชั้น
(Round-shaped about 35 stories)

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

nd
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 เขียนที่........................................................................

 วันที่............เดือน.............................พ.ศ....................

(1)  ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................................................สัญชำติ........................ 

อยูบ้่ำนเลขที.่.................ถนน....................................ต�ำบล/แขวง....................................อ�ำเภอ/เขต.................................. 

จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จฑุำนำว ีจ�ำกัด (มหำชน) โดยถอืหุน้จ�ำนวนทัง้ส้ินรวม.........................................หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ..................................เสียง ดังนี้

  หุ้นสำมัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ..................................................เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ...................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ..................................................เสียง

(3)  ขอมอบฉันทะให้

  (1) ......................................................................................................................................อำย.ุ...............ปี

อยูบ้่ำนเลขที.่...............ถนน....................................ต�ำบล/แขวง.....................................อ�ำเภอ/เขต................................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................หรือ

  (2) ......................................................................................................................................อำย.ุ...............ปี

อยูบ้่ำนเลขที.่...............ถนน....................................ต�ำบล/แขวง.....................................อ�ำเภอ/เขต................................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................หรือ

  (3) ......................................................................................................................................อำย.ุ...............ปี

อยูบ้่ำนเลขที.่...............ถนน....................................ต�ำบล/แขวง.....................................อ�ำเภอ/เขต................................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมอำคำรมำโณทำวเวอร์ 

ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
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(4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้

[ ]  วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

[ ]  (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

[ ]  วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการส�าหรับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- เพือ่รบัทรำบ

[ ]  วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

[ ]  (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ]  วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�าไร และการงดจ่ายเงินปันผล

[ ]  (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ]  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

[ ]  (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    [ ] กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

    [ ] กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

     1. นำยศุกรีย์ แก้วเจริญ

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

     2. นำยสมพร ไพสิน

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

     3. นำยชนิตร เพ็ญชำติ

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ]  วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

[ ]  (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง
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[ ]  วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 และก�าหนดค่าตอบแทน

[ ]  (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

[ ]  วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

[ ]  (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำ

กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น

(6)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำร

ตำมที่เห็นสมควร

  กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะได้กระท�ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตำมทีข้่ำพเจ้ำ

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท�ำเองทุกประกำร

ลงชื่อ........................................................................ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ 1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ข้ำประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุ

เพ่ิมเติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแบบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จุฑำนำวี จ�ำกัด (มหำชน)

ใน กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที ่43 ในวนัที ่27 เมษายน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชมุ อำคำรมำโณ

ทำวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

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

[ ]  วาระที.่...................เรือ่ง................................................................................................................

[ ]  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

   [ ]  วาระที.่...................เรือ่ง................................................................................................................

[ ]  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

[ ]  วาระที.่...................เรือ่ง................................................................................................................

[ ]  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร

[ ]  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

[ ] วาระท่ี....................เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ)

    ช่ือกรรมกำร ………………………………………………………………………………………………

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมกำร ………………………………………………………………………………………………

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

        ช่ือกรรมกำร ………………………………………………………………………………………………

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมกำร ………………………………………………………………………………………………

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมกำร ………………………………………………………………………………………………

    [ ] เห็นด้วย [ ] ไม่เห็นด้วย [ ] งดออกเสียง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทส�าหรับการมอบฉันทะ

1. ชื่อ นายอดุลย์  จันทนจุลกะ 

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ 72 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 153 อำคำรมำโณทำวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

-ไม่มี-

หมายเหตุ เนื่องจำก นำยศุกรีย์ แก้วเจริญ และนำยสมพร ไพสิน ซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะครบวำระ

ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และบรษิทัได้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำเลอืกกลบัให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรอีกวำระหนึ่งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ก�ำหนดให้ นำยศุกรีย์ แก้ว

เจริญและนำยสมพร ไพสินเป็นผู้รับมอบฉันทะ จำกผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นใน

ครั้งนี้






