
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80 1

ที่  CNT/SET/005/2013

         วันที่ 8 มีนาคม 2556

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญประจำปผูถือหุนครั้งที่ 80

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย: 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปผูถือหุนครั้งที่ 79 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

  2. แผนขอมูลรายงานประจำป 2555 ซึ่งประกอบดวยสำเนางบการเงินสิ้นสุด 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานผูสอบบัญชี

  3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.1 และ 6.2  

  4. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเขารวมประชุมสามัญประจำป

   ผูถือหุนครั้งที่ 80

  5. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

  6. ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และกรรมการ

  7. หนังสือแจงความประสงคที่จะขอรับรายงานประจำป 2555 เปนรูปเลม

  8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

 ดวยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไดมีมติกำหนดใหมีการประชุมสามัญประจำป 

ผูถือหุนครั้งที่ 80 ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 79  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญประจำปผูถือหุนครั้งที่ 79 วันที่ 10 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได 

สงสำเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งไดเผยแพรใน Website 

ของบริษัทฯ แลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็น 

วามีการบันทึกถูกตองตามมติของที่ประชุมแลว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำป 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ไดปรากฏใน 

หนังสือรายงานประจำป 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด 

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานประจำปของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึง      

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   
 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกลาวไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผานการตรวจสอบและ 

รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว สรุปสาระสำคัญไดดังนี้



หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80  บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผูสอบบัญชี 

สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลวในป 2555 จำนวนรวม 0.30 บาทตอหุน
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 33 กำหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวได เม่ือเห็นวาบริษัทฯ มี 

ผลกำไรพอสมควรท่ีจะทำเชนน้ัน และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบถึงการจายเงินปนผลน้ันในการประชุมคราวตอไป 

เงินปนผลระหวางกาลซึ่งไดจายระหวางป 2555

เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1 

• จำนวน 0.10 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ 

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 399 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

• จากผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม-มีนาคม 2555

• วันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการรับเงินปนผลคือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 

• วันปดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

• วันจายเงินปนผล คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2555

เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2

• จำนวน 0.10 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ 

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 400 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

• จากผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555

• วันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการรับเงินปนผลคือ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 

• วันปดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 27 สิงหาคม 2555

• วันจายเงินปนผล คือ วันที่ 10 กันยายน 2555

เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 3

• จำนวน 0.10 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ 

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 401 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

• จากผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555

• วันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการรับเงินปนผลคือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

• วันปดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

• วันจายเงินปนผล คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลวในป 2555 ทั้งหมดสามครั้ง 

รวมเปนเงินปนผล 0.30 บาทตอหุน แกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 4,551 4,142    
หนี้สินรวม (ลานบาท) 2,724 2,483    
สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท) 1,827 1,659    
รายไดรวม (ลานบาท) 7,321 4,822    
กำไรสุทธิ (ลานบาท) 466 165    
กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.93 0.36

รายการ ป 2555 ป 2554



บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80 3

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจายปนผลประจำป 2555 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31  
 ธันวาคม 2555

ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเม่ือบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคลองเพียงพอ 

หากไมมีเหตุการณจำเปนอื่นใดและหากการจายเงินปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมี 

สาระสำคัญ ในป 2555 งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 468,723,643 บาท นอกจากนี้ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรอง 

ตามกฎหมายเต็มจำนวนตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทฯ จึง 

พิจารณาเสนอใหจายเงินปนผลประจำป 2555 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 จายปนผลใหกับผูถือหุนสำหรับป 2555 (ท้ังในรูปแบบของหุนสามัญและเงินสด) รวมหุนละ 1.52 บาท รวมเปนเงิน

 762,207,195.04 บาท โดยจายจากกำไรสุทธิสำหรับป 2555 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท (ในรูปแบบของเงินสด) 

 เปนจำนวนเงินรวม 260,755,093.04 บาท (คิดเปนอัตรารอยละ 55.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

 จำนวน 468,723,643 บาท) และจายปนผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุนละ 1 บาท (ในรูปแบบของหุนสามัญ) และ

 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสามครั้งรวม 0.30 บาทตอหุนใน

 ระหวางป 2555 ดังนั้นจึงเหลือปนผลอีกจำนวน 1.22 บาทตอหุน โดยแบงจายเปน 2 สวนดังนี้

 5.1.1 จายปนผลเปนหุนสามัญที่อัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 501,452,102 บาท

  (“หุนปนผล”) (จายจากกำไรสะสม)

 5.1.2 จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.22 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 110,319,462.44 บาท (จายจาก

  กำไรสุทธิ)

ทั้งนี้ เนื่องจากปนผลงวดสุดทายจำนวน 1.22 บาทตอหุน ดังกลาวขางตนไดจายจากกำไรที่ไมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตามหลักกรมสรรพากร ดังนั้นผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไมสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดสำหรับปนผล 

ซึ่งจายโดยบริษัทในครั้งนี้ได

ในการจัดสรรหุนปนผลตาม (5.1.1) และเงินสดปนผลตาม (5.1.2) ผูถือหุนจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 

คิดเปนจำนวนเงิน 0.122 บาทตอหุน โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับหุนปนผลและเงินปนผล 

ในวันที่ 18 เมษายน 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล 

และเงินปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนดจายหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

5.2 จัดสรรเงินกำไรสวนที่เหลือจำนวน 207,968,546.96 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิที่ผานมาดังนี้

1. กำไรสุทธิ (ลานบาท) 468.724 182.916 424.263
2.  จำนวนหุน (ลานหุน) 501.452 501.452 401.162
3. กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.93 0.40 1.06
4. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.52 0.30 0.60
 4.1 รวมเงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.30 -   -
 4.2 เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน) 0.22 0.30 0.60
5. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 260.755 150.436 240.697
6. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ/หุน) 55.63 75.0 56.6

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2555 ป 2554 ป 2553
(ปรับปรุุงใหม)



หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80  บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)4

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจายปนผลใหกับผูถือหุนสำหรับ 

ป 2555 (ทั้งในรูปแบบของหุนสามัญและเงินสด) รวมหุนละ 1.52 บาท รวมเปนเงิน 762,207,195.04 บาท โดยจาย 

จากกำไรสุทธิสำหรับป 2555 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท (ในรูปแบบของเงินสด) เปนจำนวนเงินรวม 260,755,093.04 

บาท (คิดเปนอัตรารอยละ 55.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 468,723,643 บาท) และจาย 

ปนผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุนละ 1 บาท (ในรูปแบบของหุนสามัญ) และจัดสรรเงินกำไรสวนที่เหลือจำนวน 

207,968,546.96 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม นอกจากนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดประกาศและจายเงิน 

ปนผลระหวางกาลไปแลวสามครั้งรวม 0.30 บาทตอหุนในระหวางป 2555 ดังนั้นจึงเหลือปนผลอีกจำนวน 1.22 บาท 

ตอหุน โดยแบงจายเปน 2 สวนดังนี้

1. จายปนผลเปนหุนสามัญที่อัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 501,452,102 บาท (“หุนปนผล”) 

 (จายจากกำไรสะสม)

2. จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.22 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงินไมเกิน 110,319,462.44 บาท (จายจากกำไรสุทธิ)

กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 18 เมษายน 2556 (Record Date) และให 

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนด 

จายหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ

6.1 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 3 ทานแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับขอ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปในแตละปใหกรรมการออก 

จากตำแหนงเปนจำนวนหน่ึงในสามเปนอัตรา โดยใหกรรมการท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตำแหนง ถาจำนวน 

กรรมการจะแบงออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนตำแหนง 

อาจไดรับการเลือกตั้งใหมได ในการประชุมสามัญประจำปครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจำนวน 3 ทาน ดังนี้

(1) นายกิริต ชาห  กรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/

  กรรมการสรรหา

(2) นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) นายอนูโมลู รามากริชนา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาถึงความรู ความสามารถและประสบการณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ 

บริษัทในชวงที่ผานมา เพื่อเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาควรใหกรรมการดังกลาวทั้ง 3 ทาน กลับเขารับตำแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง 

กรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณอันกวางขวางเก่ียวกับธุรกิจการคา ซ่ึงเปนท่ีคาดหมายวาบริษัทฯ 

จะไดรับผลประโยชนอยางมากจากประสบการณ ขอเสนอแนะและวิสัยทัศนของทานเหลาน้ีท่ีจะไดนำมาสูคณะกรรมการ 

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน รวมทั้งขอมูลจำนวนครั้งที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนิยามของ 

กรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีถึงกำหนด 

ออกตามวาระ 3 ทาน กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ และไดสรางความเจริญกาวหนาใหบริษัทฯตลอดมา ดังนี้



บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80 5

(1) นายกิริต ชาห  กรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/
  กรรมการสรรหา
(2) นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายอนูโมลู รามากริชนา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.2  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่ม 2 ทาน
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทขอ 15 กำหนดใหการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทใหกระทำโดย 
ที่ประชุมผูถือหุนนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว คณะกรรมการบริษัทเห็นวาดวยปจจุบันธุรกิจของบริษัท 
มีการแขงขันสูง จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 ทาน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 
จำนวน 9 ทาน เพิ่มเปน 11 ทาน ทั้งนี้โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณแลว เห็นสมควรเสนอชื่อ นายจอหน สกอต ไฮเน็ค และนายปณิธิ 
ชุณหสวัสดิกุล ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการและกรรมการอิสระตามลำดับ โดยมีคุณสมบัติปรากฏ 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 ทาน จากเดิม 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 9 ทาน เพิ่มเปน 11 ทาน พรอมทั้งเห็นควรเสนอใหที่ประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายจอหน สกอต ไฮเน็ค และนายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล เปนกรรมการ และกรรมการอิสระ 
ตามลำดับ

6.3 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 หามมิใหจายเงิน หรือทรัพยสิน 
อื่นใดใหกรรมการ เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกำหนดไว 
การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง 
ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สำหรับป 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหกำหนด 
คาตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบดวย เงินคาตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำป ดังนี้

1) ประธานกรรมการและกรรมการ
 1.1 ใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทตอเดือน เปนประจำทุกเดือนและไดรับเบ้ียประชุม
  จำนวน 60,000 บาทตอครั้ง
 1.2 ใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนคนละ 10,000 บาทตอเดือน เปนประจำทุกเดือนและไดรับเบี้ยประชุม
  คนละ 30,000 บาทตอครั้ง

2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
 2.1 ใหประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทตอเดือน
  เปนประจำทุกเดือน และไดรับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาท
  ตอครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทตอครั้ง
 2.2 ใหกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทนคนละ 25,000 บาทตอเดือนเปนประจำ
  ทุกเดือน และไดรับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทตอครั้ง และ
  เบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทตอครั้ง

3) เงินรางวัลประจำป (Bonus)
  ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับเงินรางวัลประจำป (Bonus) โดยคำนวณจากอัตรารอยละ 2.0 ของเงินปนผล 
ที่จายเปนเงินสด คิดเปนจำนวนเงินรวมเทากับ 5.22 ลานบาท หลักเกณฑการจัดสรรใหอยูในดุลยพินิจของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ



หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80  บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)6

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบดวย 

เบี้ยประชุม เงินคาตอบแทนและเงินรางวัลประจำปตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2556  และกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให 

ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และตามขอกำหนดของสำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนดใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยจะตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอ 

ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ

2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ

3. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309

คนใดคนหนึ่งแหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจำป 2556 ซึ่ง 

นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแตป 2553 - 2555 รวม 3 ป โดยปฏิบัติ 

หนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา

และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2556 เปนเงินจำนวน 1,750,000 บาท ซึ่งสูงกวา 

คาตอบแทนในป 2555 จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามที่ไดจายจริง 

คาตอบแทนที่สูงขึ้นนี้สอดคลองกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำใหผูสอบบัญชีตองใชเวลาตรวจสอบมากขึ้น

1. ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000 
2. กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000 
3. ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบและ
 กำกับดูแลกิจการ 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
4. กรรมการตรวจสอบ
 และกำกับดูแล
 กิจการ 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 
5. ประธานกรรมการ
 ชุดยอยอื่นๆ - - - - - - 
6. กรรมการชุดยอย
 อื่นๆ - - - - - -

รอยละ 2 ของ
เงินปนผลที่จาย

เปนเงินสด
คิดเปนเงินรวม 
5.22 ลานบาท

เกณฑการจัดสรร
อยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ
บริษัท

รอยละ 2 ของ
เงินปนผลที่จาย

เปนเงินสด
คิดเปนเงินรวม 
3.01 ลานบาท

เกณฑการจัดสรร
อยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ
บริษัท

เบี้ยประชุม

2556 2555 2556 2555

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการในป 2556 และ 2555

2556 25552556

กรรมการ
ตรวจสอบและ

กำกับดูแล
กิจการ

บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน

กรรมการ คาตอบแทน

บาท/เดือน/คน

เงินรางวัลประจำป

ป

รายการ

2555



บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80 7

ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ตามรายชื่อที่นำเสนอในป 2556 นี้ ไมไดเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดำรงตำแหนง 

หนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจำป 2556 และกำหนด 

คาตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 501,452,102 บาท เปน 
จำนวน 1,177,904,204 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 676,452,102 หุน มูลคา 
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และเพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ 
ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล และเสนอ 
ขายหุนใหกับบุคคลในวงจำกัดและ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) 
ขึ้นอีกเปนจํานวนรวม 676,452,102 บาท จากทุนจดทะเบียนปจจุบัน 501,452,102 บาท เปนทุนจดทะเบียน 
1,177,904,204 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน  676,452,102 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ดังนี้
(ก) เพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการจายหุนปนผล จำนวนไมเกิน 501,452,102 หุน
(ข) เพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญใหมเพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ 
 ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไมเกิน 175,000,000 หุน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 
จํานวน 676,452,102 บาท จากทุนจดทะเบียนปจจุบันจำนวน 501,452,102 บาท เปนทุนจดทะเบียน 1,177,904,204 
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 676,452,102 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
ของบริษัท

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 8 

เปนดังนี้
 ขอ 4 
 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,177,904,204 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่พันสองรอยสี่บาท)
 แบงออกเปน จำนวน  1,177,904,204 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่พันสองรอยสี่หุน)  
 มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดย แบงออกเปน
 หุนสามัญ  จำนวน  1,177,904,204 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่พันสองรอยสี่หุน)  
 หุนบุริมสิทธิ์  ไมมี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อให 

สอดคลองกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 8 ตามที่เสนอ

คาตรวจสอบบัญชี 880,000 880,000 810,000 
คาสอบทานบัญชี 720,000 720,000 690,000 
คาบริการอื่น           -                -                -     
รวม  1,750,000 1,600,000 1,500,000 

รายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2554ป 2555ป 2556
(ปที่เสนอ)

รายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี มีดังนี้



หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80  บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)8

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 676,452,102 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปน 
เงินจำนวน 676,452,102 บาท รายละเอียดดังนี้
10.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวนไมเกิน 501,452,102 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล โดย 

จัดสรรหุนสามัญดังกลาวในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล ใหแกผูถือหุนเดิมของ บริษัท คริสเตียนีและ 
นีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไมเกิน 175,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหกับบุคคลในวงจำกัด 
และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน 
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียว หรือเปนหลายคราว ซึ่งจำนวนหุนที่จัดสรร 
จะตองไมมากกวาจำนวนหุนที่จดทะเบียนไวของบริษัท ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระ 
คาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทำความ 
ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว รวมท้ังดำเนินการตางๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จำเปน 
และเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน 
ดังกลาวตอหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนำหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (”ตลาดหลักทรัพย”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเปนและสมควร 
เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
โดยราคาเสนอขายซึ่งกำหนดโดยคระกรรมการจะไมต่ำกวา (1) มูลคาที่ตราไวของหุน และ (2) รอยละ 90 ของราคา 
ตลาด (หรือสวนลดไมเกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอางอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (มูลคา 
ซื้อขายหารปริมาณการซื้อขาย) ของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทำการติดตอกัน แตไมเกิน 
15 วันทำการติดตอกัน กอนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายคือวันแรกที่เสนอขายหุนตอบุคคล 
ในวงจำกัดดังกลาว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนจำนวน 676,452,102 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รายละเอียดตามที่เสนอ

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดกำหนดวันรวบรวม 
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของ พรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

 ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี หรือประสงคจะมอบ 
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมาดวย 5 เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม 
ผูถือหุน โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมานี้ (พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท) และมอบตอ 
ประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานท่ีประชุมกำหนดกอนเร่ิมการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 8.30 น.

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 (นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห)

 กรรมการและเลขานุการบริษัท




