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บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6  

ของการประชุมสามญัประจ าปผีู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 82 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชญิประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 82 

 

 
วำระที่ 6   พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงก ำหนดออกตำมวำระ 
  จ ำนวน  3 ท่ำน 
 
 ตามขอ้บังคับข้อ 16  ของบรษิัทฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกับพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดวา่ 
 
 "ในการประชุมสามัญประจ าปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา  โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซ่ึงพ้นต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" 
 
 กรรมการของบริษทัฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยูท่ั้งหมด 11 
ท่าน มีรายชือ่ดงัน้ี 
 1.   นายสานติ กระจ่างเนตร ์ 2.   นายสมชาย จองศิริเลิศ 
 3.   นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ์ 4.   นายกิริต ชาห ์
 5.  นายคูชรู คาลี วาเดีย  6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ ์
 7. นายอิษฎช์าญ ชาห ์  8. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย ์
 9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค  10. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
 11. นางน้ าผึง้ วงศ์สมิธ 
 
 ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 วันที่ 30 เมษายน 2558 น้ี จะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
 
 กรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ีมี 3 ท่านคือ  
 (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 (2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์   กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา 
 (3) นายอิษฎ์ชาญ ชาห์   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
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ข้อมูลผู้ได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ในวำระ 6 

 

ชื่อ-นำมสกุล  
ประเภทกรรมกำร 
ที่เสนอแต่งตั้ง 
 
อำย ุ 
วุฒิกำรศึกษำ  
 
 
กำรอบรมหลักสูตร 
กรรมกำร 

: 
: 
 
 
: 
: 
 
 
: 

นำยเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ ์
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการ/ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน/ประธาน
คณะกรรมการสรรหา  
44 ปี 
ปรญิญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University 
แมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Audit Committee Program 32/2010 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk   
  Management 9/2010 
- Director Accreditation Program 48/2005 
- Director Certification Program 175/2003 
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.   
  รุ่นที่ 9) 
- สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 
  และพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 

ประสบกำรณ์ท ำงำน   
  บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2556 : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด ( มหาชน) 
  กิจกำรอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด  
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546 - 2547 

: 
: 

กรรมการ บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ ากัด 

พ.ศ. 2542 - 2546 : Country Director , Investment Banking-Thailand  
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

พ.ศ. 2540 – 2544 : ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัฯ   : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กิจการ/ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน/ประธาน -
คณะกรรมการสรรหา  

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรในปี 2557 : 7/8 
กำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2557 : - 
กำรมีส่วนได้เสยีในบริษทั : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร : ไม่ม ี
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ป ี : ไม่มี  
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ชื่อ-นำมสกุล  
ประเภทกรรมกำร 
ที่เสนอแต่งตั้ง 
อำย ุ 
วุฒิกำรศึกษำ  
 
 
 
 

กำรอบรมหลักสูตร

กรรมกำร 

 

: 
: 
 
: 
: 
 
 
 
 
: 

นำยกฤษณ์ ธีรเกำศัลย์ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา 
37 ปี 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตพาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ 
Claremont Graduate University, CA, USA  
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
Claremont Graduate University, CA, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Certification Program (DCP 168) ปี 2556 
สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2556 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส าหรับ
ผู้บริหารรระดับสูง รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2556 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

 
บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2555 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

  กิจกำรอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2553 – 2557 
พ.ศ. 2551 – 2557 
พ.ศ. 2548 – 2553 
พ.ศ. 2547 – 2548 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

ผู้อ านวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited 
กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand) 
กรรมการบริหาร General outsourcing 
ประธานบริษัท Inova Co., Ltd. 
กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน  า จ ากัด 
Associate Director, Ness Consulting 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัฯ   : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา 

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรในปี 2557 : 6/8 
กำรถือหุน้ในบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2557 : - 
กำรมีส่วนได้เสยีในบริษทั : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร : ไม่ม ี
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ป ี : ไม่มี  
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ชื่อ-นำมสกุล  
ประเภทกรรมกำร 
ที่เสนอแต่งตั้ง 
อำย ุ 
วุฒิกำรศึกษำ  
 
 
 
 
กำรอบรมหลักสูตร 
กรรมกำร 
 

: 
: 
 
: 
: 
 
 
 
 
: 

นำยอิษฎช์ำญ ชำห ์
กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
 

26 ปี 

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมาย
ธุรกิจ) 
University of Southern California, ลอสแองเจลลิส 
สหรัฐอเมริกา 
Rugby School, Rugby, the United Kingdom 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Director Certificate Program (DCP) ปี 2554 
 

ประสบกำรณท์ ำงำน   
  บริษทัจดทะเบียน 
ปัจจุบัน 
 

: กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด  
(มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน 
 

: 
     
 
: 
 

กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน)  
 
บริษทัอื่น (ทีม่ิใชบ่ริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ จ ากดั  
(ถือหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 57.94 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งหมด) 

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จ ากัด  
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิสแตรทซ์ จ ากัด 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

: 
: 

กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทวัร์ เอเยนซี่ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จ ากัด 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัฯ   : กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรในปี 2557 : 6/8 
กำรถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2557 : ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 102,472,280 หุ้น 
กำรมีส่วนได้เสยีในบริษทั : (ร้อยละ 10.22 ของจ านวนหุ้นทีม่สีิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

โดยผ่าน Victor Investments Holdings Pte.Ltd. 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร : เป็นบุตรชายของรองประธานกรรมการบรษิัท 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ป ี : ไม่มี  
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การคัดเลอืกกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติของความเป็นอิสระของบุคคลนั้น และน าเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัทฯ เป็นดงัน้ี 

ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ
ในช่วงน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

ค. ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เก่ียวข้องหรือญาติ
สนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  
ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่
จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ฉ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 

1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุมในกิจการดังกล่าว 

ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซ่ึงมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 

(collective decision) ได้ 

 
ทั้งน้ีคุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


