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หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการลวงหนา  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ขอ 1. วัตถุประสงคและนิยาม 
ขอ 2. คุณสมบัติของผูถือหุน 
ขอ 3. ระยะเวลาในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้ง

เปนกรรมการ 
ขอ 4. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม 

4.1 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม และเอกสารประกอบ 
 4.2 เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุม 
 4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 
ขอ 5. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 
 5.1 แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ และเอกสารประกอบ 
 5.2 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
 5.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 
 
ขอ 1. วัตถุประสงคและนิยาม 
 
วัตถุประสงค 
 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของ   ผูถือหุน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมและใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปน
การลวงหนาขึ้น ซ่ึงจะชวยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ อยางแทจริง และ คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  
 
นิยาม 

“บริษัทฯ” หมายความวา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
“วาระการประชุม” หมายความวา วาระประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
ขอ 2. คุณสมบัติของผูถือหุน 

2.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ไมนอยกวา 2,000,000 หุน โดยอาจเปนผูถือ
หุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได 

2.2 ถือหุนดังกลาวขางตนในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการของบริษัทฯ   
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ขอ 3. ระยะเวลาในการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับ การ

พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 
 ผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการของบริษัทฯ ไดระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2557 และบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม และขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเขารับการ
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ  ที่บริษัทฯ ไดรับไวไมเกิน 1 ป นับจากวันที่บริษัทฯ ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 
ขอ 4. การเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม 
 4.1  แบบเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม และเอกสารประกอบ 
 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติตามขอ 2. สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม โดยปฏิบัติดังน้ี 

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2557  (แบบ ก.)  (โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ) อยางถูกตองครบถวน
พรอมทั้งลงลายมือช่ือโดยผูถือหุน หรือโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล และ
ประทับตราสําคัญ (ถามี)  และหากเปนการเสนอวาระโดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอก
รายละเอียดของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบตอ 1 วาระพรอมทั้งลงลายมือช่ือและรวมเปนชุดเดียวกันและใหระบุ
ช่ือบุคคลที่มอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบริษัทฯ จํานวน 1 คน 

(2) แนบเอกสารหลักฐานที่ตองจัดสงใหบริษัทฯ พรอมกับแบบ ก. จํานวน 1 ชุดตอ 1 วาระดังน้ี 
(ก) หลักฐานการถือหุน เชน สําเนาใบหุน หรือเอกสารรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือเอกสารอ่ืนที่

แสดงสิทธิการถือหุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีเปนบุคคลธรรมดา 
• สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ)  

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
กรณีเปนนิติบุคคล 
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือนิติบุคคล  พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี)  
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือนิติบุคคล หรือ 

สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
(3) สงเอกสารตามขอ (1) และ (2) อยางไมเปนทางการไดทางโทรสารหมายเลข 02-398 9860 หรือทางอีเมล 

webcenter@cn-thai.co.th กอนนําสงตนฉบับใหบริษัทฯทางไปรษณียลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 
(ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณียตนทางเปนหลัก) ตามที่อยูดังน้ี 

หนวยงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105)   
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร  10260 
(เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม) 

mailto:webcenter@cn-thai.co.th
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4.2  เรื่องท่ีจะไมบรรจุเปนวาระการประชุม 
 เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมบรรจุเรื่องดังตอไปน้ีในวาระการ
ประชุม 

(1) เรื่องที่ขัดตอกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ   

(2) เรื่องซ่ึงบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว    
(3) เรื่องที่ไมใชอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญผูถือหุนตามกฎหมาย 
(4) เรื่องที่อยูนอกเหนือวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที ่ที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 
(5) เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปที่ผานมาและไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่

นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องน้ันยังไมไดเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ 

(6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควร
สงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

(7) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ   
(8) การเสนอวาระไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด หรือมีขอมูลเอกสารหลักฐานไมครบถวนถูกตอง คลุมเครือและไม

สามารถติดตอผูเสนอใหแกไขได   
(9) เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรวาไมจําเปนตองบรรจุเปนวาระ 

 4.3  ขั้นตอนในการพิจารณา 
(1) เลขานุการบริษัทฯ จะเปนผูรวบรวมวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ ตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑที่

บริษัทฯ กําหนด และตองไมเขาขายขอยกเวนตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในขอ 4.2 กอนนําสงคณะกรรมการ
อิสระ 

(2) ที่ประชุมกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และบริษัทฯจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือน
กุมภาพันธ 2557 โดยเรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือ
นัดประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนที่บริษัทฯจะจัดใหมีขึ้นในครั้งถัดไป และสําหรับเรื่องที่ไมผานตามความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯจะแจงเปนระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผูถือหุนพรอม
ระบุเหตุผลในการปฏิเสธดวย  

 
ขอ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ 
 5.1  แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ และเอกสารประกอบ 
 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติตามขอ 2. สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเปนกรรมการไดดังน้ี 

(1) กรอกรายละเอียดในแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ (แบบ ข.) (โดย
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ) อยางถูกตองครบถวนพรอมทั้งลงลายมือช่ือ
โดยผูถือหุน หรือโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล และประทับตราสําคัญ  (ถามี)   
และหากเปนการเสนอช่ือกรรมการโดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน 
แบบ ข. คนละ 1 ใบตอการเสนอช่ือกรรมการ 1 คนพรอมทั้งลงลายมือช่ือและรวมเปนชุดเดียวกันและใหระบุช่ือ
บุคคลที่มอบหมายใหเปนผูประสานงานติดตอกับบริษัทฯจํานวน 1 คน 

(2) กรอกประวัติและขอมูลสวนตัวพรอมทั้งคํายินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอช่ือเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการ
บริษัทฯในแบบขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเปนกรรมการ (แบบ ค.)  (โดย
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ) ตลอดจนแนบเอกสารแสดงตนของบุคคลผูถูก
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เสนอช่ือ ไดแก สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) สําเนาหลักฐาน
การศึกษา และขอมูลอ่ืนๆ ที่เห็นวาจําเปนพรอมลงนามสําเนาถูกตองสําเนาเอกสารที่แนบ  

(3) แนบเอกสารหลักฐานที่ตองจัดสงใหบริษัทฯ พรอมกับแบบ ข. จํานวน 1 ชุดตอการเสนอช่ือ 1 คนดังน้ี 
(ก) หลักฐานการถือหุน เชน สําเนาใบหุน หรือเอกสารรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือเอกสารอ่ืนที่

แสดงสิทธิการถือหุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

(ข) หลักฐานแสดงตนของผูถือหุน 
กรณีเปนบุคคลธรรมดา 
• สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) 

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
กรณีเปนนิติบุคคล 
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือนิติบุคคล  พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี)  
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือนิติบุคคล  หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
(4) สงเอกสารตามขอ (1) และ (2) อยางไมเปนทางการไดทางโทรสารหมายเลข 02-398 9860 หรือทางอีเมล 

webcenter@cn-thai.co.th กอนนําสงตนฉบับใหบริษัทฯ ทางไปรษณียลงทะเบียนภายในวันที ่15 มกราคม 2557 
(ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณียตนทางเปนหลัก) ตามที่อยูดังน้ี  

หนวยงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105)   
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร  10260 
(เสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท) 

 
 5.2  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
 บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 

(1) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
กรรมการ 

(2) เปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทํางานที่ด ี
(3) มีความรูหรือประสบการณในดานการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะดานรับเหมากอสราง หรือดานการเงิน บัญชี หรือ

ดานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
(4) มีความทุมเท และสามารถอุทิศเวลาอยางเต็มที่ทั้งในและนอกการประชุม รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
(5) ผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director’s Certification Program จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(6) ตองไมเปนผูมีผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทฯ  

mailto:webcenter@cn-thai.co.th
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• ประกอบกิจการ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบในหาง
หุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 

• ไมเปนคูสัญญา รับสัมปทาน หรือมีสวนไดเสียในทํานองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทมหาชนอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกลาวขางตน 

• หรือกรณีอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว 
(7) คุณสมบัติอ่ืนที่อาจกําหนดเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในภายหลัง 
 

 5.3  ขั้นตอนในการพิจารณา 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือโดยใชมติเสียงขางมากของที่ประชุม โดยมี
หลักเกณฑเบ้ืองตนในการพิจารณาดังน้ี 
 (ก) มีคุณสมบัติตามเกณฑขั้นตนที่ไดระบุขางตน 
 (ข) มีคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสมซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาจะชวยใหคณะกรรมการทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการจะเปนผูใชดุลยพินิจในการตัดสินใจที่จะกําหนดตําแหนงที่เหมาะสมแกบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ
  
 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาการแตงตั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือในกรณีดังตอไปน้ี 
 (ก) การเสนอช่ือไมเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด 
 (ข) บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไมเหมาะสมตามคุณสมบัติขางตน 
 (ค) เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแตงตั้งไมครบถวนหรือลาชา 
 (ง) บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือปฏิเสธการใหความยินยอมในการเสนอช่ือเปนกรรมการ 
 (จ) บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทยอยเกินกวา 5 บริษัท ซ่ึงอาจทํา

ใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (ฉ) กรณีอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
 หลังจากมีมติเห็นชอบใหบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจะบรรจุรายช่ือใน
ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนพรอมขอคิดเห็นของกรรมการเพื่อดําเนินการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯตอไป  สําหรับบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะแจงใหผู
ถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 
 

หากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามไดที ่“หนวยงานเลขานุการบริษัท” โทร. 0-2398-0158 ตอ 116 
หรือ 243 โทรสาร 0-2398-9860  


