
ส่ิงที่สงมาดวย 3 

 

หนา 1/5 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6  

ของการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 81 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 
ถือเปนสวนหน่ึงของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 81 

 

 
วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระ 
  จํานวน  3 ทาน 
 
 ตามขอบังคับขอ 16  ของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดวา 
 
 "ในการประชุมสามัญประจําปในแตละปใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา โดยให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพนตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได" 
 
 กรรมการของบริษัทฯ ที่ไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ปจจุบันมีอยูทั้งหมด 11 
ทาน มีรายชื่อดังน้ี 
 1.   นายสานติ กระจางเนตร  2.   นายสมชาย จองศิริเลิศ 
 3.   นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห  4.   นายกิริต ชาห 
 5.  นายคูชรู คาลี วาเดีย  6. นายเกษมสิทธิ ์ปฐมศักดิ ์
 7. นายอิษฎชาญ ชาห   8. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย 
 9. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค  10. นายปณิธ ิชุณหสวัสดิกุล 
 11. นายจิรายุทธ รุงศรีทอง 
 
 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 81 วันที่  22 เมษายน 2557 น้ี  จะตองนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงเปนไปตามที่กําหนดไวใน
มาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
 
 กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งน้ีมี 3 ทานคือ  
 (1) นายสานติ กระจางเนตร   ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (2) นายสมชาย จองศิริเลิศ    กรรมการ 
 (3) นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห  ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงที่สงมาดวย 3 

 

หนา 2/5 

ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ในวาระ 6 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  
ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแตงต้ัง 
อาย ุ 
วุฒิการศึกษา  
 
 
 
การอบรมหลักสูตร 
กรรมการ 

: 
: 
 
: 
: 
 
 
 
: 

นายสานติ กระจางเนตร 
ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 
70 ป 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ  
ประเทศอังกฤษ 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ  
ประเทศอังกฤษ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
ป 2548 

ประสบการณทํางาน   
  บริษัทจดทะเบียน 
ก.ย. 2555 – ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2551 – 2555 : กรรมการและประธานกรรมการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2544 – 2550 : กรรมการและประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารสูงสุด 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2542 – 2544 : กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารสูงสุด 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
  กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 
พ.ศ. 2536 – 2540 : กรรมการผูจัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด และบริษัทในเครือ 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ   : ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2556 : 6/6 
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 : - 
การมีสวนไดเสียในบริษัท : ไมม ีนอกจากวาระคาตอบแทนกรรมการ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมม ี
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี  
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หนา 3/5 

ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ในวาระ 6 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  
ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแตงต้ัง 
อาย ุ 
วุฒิการศึกษา  
 
 
การอบรมหลักสูตร 
กรรมการ 
 

: 
: 
 
: 
: 
 
 
: 

นายสมชาย จองศิริเลิศ 
กรรมการ 
 
56 ป 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
ป 2547 
 

ประสบการณทํางาน   
  บริษัทจดทะเบียน 
พ.ย.2555 – ปจจุบัน 
ก.ย.2555 – พ.ย.2556 
 
พ.ค.2552 – ส.ค.2555 

: 
: 
 
: 

กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการผูจัดการ สายงานกอสราง 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ธ.ค.2551 – พ.ค.2552 : กรรมการและกรรมการผูจัดการสายงานกอสราง 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

เม.ย.2551 – ธ.ค.2551 
ปจจุบัน 

: 
: 

กรรมการอิสระ – บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ – บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) 

อดีต 
อดีต 

: 
: 

กรรมการผูจัดการ – บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - บริษัท เอกโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 
กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

: 
: 

กรรมการ - บริษัท เดอะ เพ็ท จํากัด 
กรรมการ – บริษัท ถังโลหะสงขลา จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ   : กรรมการ 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2556 : 5/6 
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 : - 
การมีสวนไดเสียในบริษัท : ไมม ีนอกจากวาระคาตอบแทนกรรมการ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมม ี
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมม ี 
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หนา 4/5 

ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ในวาระ 6 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  
ประเภทกรรมการ 
ที่เสนอแตงต้ัง 
อาย ุ 
วุฒิการศึกษา  
 
 
 
การอบรมหลักสูตร 
กรรมการ 
 

: 
: 
 
: 
: 
 
 
 
: 

นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร 
46 ป 
ปริญญาตรี นิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ป 2553 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2555 
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) ป 2555 
 

ประสบการณทํางาน   
  บริษัทจดทะเบียน 
ก.ย. 2555 - ปจจุบัน 
 

: ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร   
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

มี.ค. 2553 – ส.ค. 2555 
 
ธ.ค. 2552 – มี.ค. 2553 
 
พ.ศ. 2547 - 2552 

: 
    
: 
 
: 

กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – บริษัท คริสเตียนและนีลเส็น (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
Managing Director, Vice President-Internal Audit  
(N-Park's Group), Natural Park PCL. 

พ.ศ. 2543 - 2547 : Assistant VP (Budgeting Division), 
Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank  

  บริษัทอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 
พ.ศ. 2537 - 2543 : Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law 

George & Killeen P.C. Ltd. 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ   : กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการบริหาร 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2556 : 5/6 
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 : - 
การมีสวนไดเสียในบริษัท : ไมม ีนอกจากวาระคาตอบแทนกรรมการ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมม ี
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมม ี 
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หนา 5/5 

การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหา เปนผูสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยมีการรวมกันพิจารณา
คุณสมบัติของความเปนอิสระของบุคคลน้ัน และนําเสนอบุคคลที่เขาเกณฑไดรับการแตงตั้งตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนดังน้ี 

ก. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.80 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

ข. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือ
ประโยชนอื่นใด หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและ
ในชวงนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 

ค. ไมเปนกรรมการที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือความสัมพันธทางกฎหมาย รวมถึงผูเก่ียวของหรือญาติ
สนิทของกรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ง. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่
เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

จ. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นใด เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  
ของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปน
ผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูสอบบัญชี หรือผูใหบริการวิชาชีพน้ันดวย เวนแต
จะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

ฉ. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุน ซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

ช. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย/ถือหุนเกิน รอยละ 
1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมในกิจการดังกลาว 

ซ. สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมไดอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
รวมทั้งผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ฌ. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
ญ. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน และสามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญหรือบริษัทอื่นซ่ึงมีผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
กลุมเดียวกัน และอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ 
(collective decision) ได 
 
ทั้งน้ีคุณสมบัติในการพิจารณาการแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 


