


หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุม 

และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัท เปนการลวงหนา 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ของบริษัท จุฑานาวี จํากัด ( มหาชน ) 

……………………... 

 

          ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 

อันเปนนโยบายที่สําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัท จุฑานาวี จํากัด 

(มหาชน) (‘’บริษัทฯ’’)  จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยของบริษัทฯ  เสนอเร่ืองเพื่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เปนกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และเพื่อให

การปฏิบัติมีความโปรงใสและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ อยางแทจริง บริษัทฯ  จึงได

กําหนดขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ                

การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ที่ถือหุนเสนอ ดังน้ี 

 

ขอ 1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม 

          และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทฯ 

           

        ผูถือหุนที่จะเสนอเร่ืองเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได    

1.2 ถือหุนบริษัทฯ ตอเน่ืองมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุน ในวันที่เสนอระเบียบวาระ 

                  ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/ หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทฯ    

                                                                      

ขอ 2. หลักเกณฑการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

         2.1 เร่ืองท่ีจะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงาน 

ราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(2) เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(3) เร่ืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
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(4) เร่ืองที่เปนอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมการการบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีที่ 

กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

(5) เร่ืองที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 

(6) เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 

(7) เร่ืองที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปที่ผานมา 

และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก 

                             เสียงทั้งหมดโดยที่ขอเท็จจริงในเร่ืองน้ันยังไมได เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

(8) เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได 

(9) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1. 

 

2.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 

(1)    ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระ 

การประชุมตอคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใชแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป (แบบ สว.) แนบทายหลักเกณฑฉบับน้ี โดยใหจัดทํา 

1 แบบตอเร่ืองที่เสนอ 1 เร่ือง สงใหบริษัทฯ ตามที่กําหนดในขอ 4 (1) พรอม  

ขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา และหลักฐานการถือหุนบริษัทฯ 

ตามที่กําหนดในขอ 4 (2) 

(2) เปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน หากขอมูลไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะ  

ดําเนินการแจงผูถือหุนใหทราบหรือดําเนินการแกไขกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุที่ผูถือหุนเสนอ ซึ่ง

จะตองไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 2.1 เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเปน

อยางอ่ืน ทั้งน้ี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเปนที่สุด 

(3) เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระการ 

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในหนังสือนัดประชุมพรอมความเห็นของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) เร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ใหบรรจุในระเบียบวาระการ 

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบทันที่หลัง 

การประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทําการถัดไป พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผาน 

ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ 

www.jutha.co.th และแจงที่ประชุมผูถือหุนอีกคร้ังในวันประชุม 
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ขอ 3. หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ 

 

3.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม 

กฎหมายบริษทัมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับ 

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(2) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

ที่ไดกระทําโดยทุจริต 

(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงาน  

            ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(5) ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจใน 

           การจัดการของหนวยงานอ่ืน 

(6) ไมเปนขาราชการการเมอืง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น  

(7) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติอ่ืน ทั้งน้ี ตามที่ 

บริษัทฯ กําหนด 

(8) ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และทุมเทความสามารถอยาง เต็มที่เพื่อประโยชนสูงสุด 

  ของบริษัทฯ โดยถือเปนหนาที่และพรอมทีจ่ะเขารวมการประชุมของ บริษัทฯอยาง     

  สม่ําเสมอ 

(9) ไมกระทําการใดอันมีลกัษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ    

ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเอ้ือประโยชนใหบุคคล

หรือนิติบุคคลใดๆ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 

(10) กรรมการบริษัทฯ ไมดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท 
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3.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ 3.1 เพื่อเปนกรรมการบริษัทฯ ตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชแบบเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการ (แนบ สก.) 

แนบทาย หลักเกณฑฉบับน้ี โดยใหจัดทํา 1 แบบตอการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน

ใหบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อลงชื่อยินยอม และจัดสงใหบริษัทฯ ตามที่กําหนดใน 

ขอ 4 (1) พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและ

ประวัติการทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถาม)ี และหลักฐาน

การถือหุนบริษัทฯ ตามที่กําหนดในขอ 4 (2) 

(2) จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน หากขอมูลไมครบถวนดําเนินการแจงผูถือหุน

ใหทราบหรือดําเนินการแกไขกอนรวบรวมนําเสนอตอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาเวนแตคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเปนอยางอ่ืน ทั้งน้ี คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนที่สุด 

(3) บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในหนังสือนัดประชุมพรอม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) บุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบ

ทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทําการถัดไป พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล

ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ 

ที่ www.jutha.co.th และแจงที่ประชุมผูถือหุนอีกคร้ังในวันประชุม 
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ขอ 4. การสงแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ 

(1) ผูถือหุนสามารถสงแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ใหบริษัทฯ อยางไมเปนทางการไดทาง

โทรสารที่หมายเลข 02-259-9824 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ office@jutha.co.th กอน

สงตนฉบับแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก.มายัง1บริษัทฯ ทางไปรษณียที่ บริษัท  จุฑานาวี จํากัด 

(มหาชน)  153  อาคารมาโณทาวเวอร ซ.พรอมพงษ (สุขุมวิท  39) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน 

1เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110     ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 

(2) หลักฐานการถือหุนบริษัทฯ ที่ตองนําสงพรอมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ไดแก กรณีที่ผูถือ

หุนเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานออกโดย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

และกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเปนตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ได

ลงชื่อในแบบ สว. และ/หรือ สก. พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล

เปนกรรมการบริษัทฯ  ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก.ให

ครบถวนทั้ง 3 สวนและลงชือ่ไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไปกรอกขอมูล

เฉพาะสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ของแบบใหครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย แลว

รวบรวมแบบ สว. แล/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการถือหุนและสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูถือหุนทุกราย พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา 

(ถาม)ี จัดเปนชุดเดียวกันสงใหบริษัทฯ 
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                                                                                                                                                                 แบบ สก.                  

                                                                           

 แบบเสนอช่ือบคุคลเปนกรรมการ 

   บริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

 

(สวนที่ 1)    ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว………………………………….เปนผูถือหุนของบรษิัท จฑุานาวี จํากัด (มหาชน) 

                จํานวน………………….หุน อยูบานเลขที…่……….ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………. 

                   อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย……………….หมายเลขโทรศัพทมือถือ……………… 

                   หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน………………………….E-mail Address…………………………………………. 

(สวนที่ 2)    ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว…………………………………………………………….. 

                     อายุ………….….ป  เปนกรรมการบรษิัท จุฑานาวี จํากัด ( มหาชน )  ซ่ึงมีคุณสมบัตคิรบถวนและไมมีลักษณะตองหาม 

                   ตามหลักเกณฑของบริษทัฯ และมีหลักฐานการใหความยินยอมของบคุคลที่ไดรบัการเสนอช่ือ พรอมเอกสารประกอบการ 

                   พิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัตกิารทํางาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่ไดลงช่ือรบัรองความถูกตอง 

                   ไวแลวทุกหนา จํานวน ……………. แผน 

                   ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ สก. นี้ หลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด  

                   ถูกตองทุกประการ 

                                                                                                      ลงช่ือ………………………………..ผูถือหุน 

                                                                                                             (…………………………………) 

                                                                                                             วันที่……………………………… 

                                                                      

(สวนที่ 3)     ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ………………………………..บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตามที่ผูถือหุนเสนอช่ือ 

                      ขางตน ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัตคิรบถวนและไมมีลักษณะตองหาตามหลักเกณฑของบรษิัทฯ  รวมทั้งยอมรับการ 

                    ปฏบิัติตามการกํากับดูแลกิจการทีด่ีของบรษิัทฯ  

                                                                                                     ลงช่ือ…………………………………บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 

                                                                                                           (…………………………………..) 

                                                                                                           วันที…่……………………………. 

 

หมายเหตุ  1.ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก กรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบหนงัสือรับรองจากบรษิัทหลักทรัพยหรือ 

                    หลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพยฯ และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  และกรณีที่ผูถือหุนเปนนิต ิ

                    บุคคล ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) 

                    ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือในแบบ สก. ฉบับนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

2.   ผูถือหุนสามารถสงแบบ สก. อยางไมเปนทางการทางโทรสารที่  02-259-9824 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที ่  

      office@jutha.co.th  กอนสงตนฉบบัภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสม 

      ที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บรษิทัฯ กําหนด 

 

mailto:office@jutha.co.th


                                                                                                                                                                   แบบ สว.                  

                                                                           

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

 

(สวนที่ 1)    ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว………………………………….เปนผูถือหุนของบรษิัท จฑุานาวี จํากัด (มหาชน) 

                จํานวน………………….หุน อยูบานเลขที…่……….ถนน…………………… ตําบล/แขวง…….………………….. 

                   อําเภอ/เขต………..……จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย………หมายเลขโทรศัพทมือถือ…………………… 

                   หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน………………………….E-mail Address………………………………………… 

 

(สวนที่ 2)     ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เรื่อง…………………….... 

                     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(สวนที่ 3)     โดยมีขอเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

                       ขอเท็จและเหตุผลและขอเสนอเพ่ือพิจารณา…………………………………………………………………………… 

                    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    ซ่ึงมีเอกสารเพ่ิมเตมิประกอบการพิจารณาที่ไดช่ือรบัรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน……………………แผน 

                    ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ สว. นี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพ่ิมถูกตองทุกประการ 

 

                                                                                                     ลงช่ือ…………………………………ผูถือหุน 

                                                                                                           (…………………………………..) 

                                                                                                           วันที…่……………………………. 

หมายเหตุ  1.ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก กรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบหนงัสือรับรองจากบรษิัทหลักทรัพย 

                     หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพยฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  และกรณีที่ผูถือหุน 

                     เปนนิติบคุคล   ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  (หากเปน 

                     ชาวตางประเทศ )ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือในแบบ สว. ฉบับนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

2.   ผูถือหุนสามารถสงแบบ สว. อยางไมเปนทางการทางโทรสารที่  02-259-9824 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที ่

      office@jutha.co.th  กอนสงตนฉบบั ภายในวันที ่31  มกราคม  2563  เพ่ือคณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาความเหมาะสม 

      ที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บรษิทัฯ กําหนด 

                                    3.  ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบ สว.ใหครบถวนทัง้  

              3 สวนและลงช่ือไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะสวนที ่1 และสวนที่ 2 ของแบบใหครบถวน 

               และลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกราย แลวรวบรวมแบบ สว. และหลักฐานการถือหุนและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับ 

               รับรองสําเนาถูกตอง ของผูถือหุนทุกราย พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา (ถามี) จัดเปนชุดเดียวกัน สงใหบรษิัท 

         4.   ใหจัดทําแบบ สว.1 แบบตอเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง 
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