
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
เอกสารแนบประกอบการพจิารณาในวาระที ่5  

ของการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่85 ในวนัที ่24 เมษายน 2561 
ถอืเป็นสว่นหนึ่งของหนงัสอืเชญิประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่85 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีถึงก ำหนดออกตำมวำระ 
จ ำนวน  4 ท่ำน 

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 16  ของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดวา่ 

"ในการประชุมสามญัประจ าปีในแต่ละปีใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา  โดยให้
กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่ วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการซึง่พน้ต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด"้ 

กรรมการของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัมอียูท่ ัง้หมด 12 
ท่าน มรีายชือ่ดงันี้ 

1. นายสานต ิกระจ่างเนตร์ 2. นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห์
3. นายกริติ ชาห์ 4. นายคชูร ูคาล ีวาเดยี
5. นายเกษมสทิธิ ์ปฐมศกัดิ ์ 6. นายอษิฎ์ชาญ ชาห์
7. นายกฤษณ์ ธรีเกาศลัย์ 8. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค
9. นางน ้าผึง้ วงศส์มทิธิ ์ 10. นายสพุล ทบัทมิจรญู
11. นายแมกซเ์วล วลิเลยีม เฟเดอรบ์ุช 12. นายวเิทศ รตันากร

ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 85 วนัที่ 24 เมษายน 2561 นี้ จะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้น
มาตราที ่71 และมาตราที ่90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ม ี 4 ท่าน คอื 
(1) นายเกษมสทิธิ ์  ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

(2) นายกฤษณ์       ธรีเกาศลัย ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

(3) นายกริติ           ชาห ์ รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา/
กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

(4) นายอษิฏช์าญ    ชาห ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

นำยเกษมสิทธ์ิ   ปฐมศกัด์ิ 
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 10 เมษายน 2555 
อำย ุ 47 ปี 
วฒิุกำรศึกษำ ปรญิญาโท สาขาการเงนิ Bentley University สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการธุรกจิ 
Northeastern University แมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา 

กำรอบรม สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
• พ.ศ.2559 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016 
• พ.ศ.2553 Audit Committee Program 32/2010 
• พ.ศ.2553 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010 
• พ.ศ.2548 Director Accreditation Program 48/2005 
• พ.ศ.2546 Director Certification Program 175/2003 

สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.รุน่ 9) 
สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ 
หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TEPCoT) รุน่ที ่7 
หลกัสตูร การบรหิารการทอ่งเทีย่วส าหรบัผูบ้รหิารระดงัสงูรุน่ที ่1 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง(มหานคร รุน่ที ่1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• ก.พ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั ( มหาชน) 
• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเซยี เอวชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทัเนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัหลกัทรพัย ์บที ีจ ากดั 
• พ.ศ. 2542 – 2546 Country Director , Investment Banking-Thailand  

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อำชีพหลกั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 5 ปี 
   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 

1. กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั
(มหาชน)

2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเชยี เอวชิัน่ จ ากดั
(มหาชน)

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 
1. ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ

เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั
2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย์

เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)
3. กรรมการ บรษิทัเนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั 
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม) 

ไมม่ ี

กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี
บรษิทัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

    จ ำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายในปี 
2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2560 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการท่านอืน่หรอืคณะผูบ้รหิารท่านใด 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5

34



กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 7/7 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5 ครัง้
คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

นำยกฤษณ์   ธีรเกำศลัย ์
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 6 ธนัวาคม 2555 
อำย ุ 41 ปี 
วฒิุกำรศึกษำ ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ พาณิชยอ์เิลคโทรนิคส์ 

Claremont Graduate University, CA, USA 
ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
Claremont Graduate University, CA, USA 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
  

กำรอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
• พ.ศ. 2556 Director Certification Program 168 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• พ.ศ.2556 - ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

• พ.ศ.2555 – 2556   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายการพาณชิย ์NIDO Petroleum Limited 
• พ.ศ.2550 – 2558
• พ.ศ.2548 – 2558
• พ.ศ.2553 – 2557
• พ.ศ.2551 – 2557
• พ.ศ.2548 – 2553
• พ.ศ.2547 – 2548

กรรมการบรหิาร Imail Global (Thailand) 
กรรมการบรหิาร General Outsourcing 
ประธานบรษิทั Inova Co., Ltd. 
กรรมการบรหิาร Thai-Australian Resources 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สองน ้า จ ากดั 
Associate Director, Ness Consulting 

อำชีพหลกั ผูอ้ านวยการฝ่ายการพาณชิย ์NIDO Petroleum Limited  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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  จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร                    5 ปี 
   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ไมม่ ี

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการพาณิชย ์NIDO Petroleum Limited 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม) 
กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี
บรษิทัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายในปี 
2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2560 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการท่านอืน่หรอืคณะผูบ้รหิารท่านใด 

กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 6/7 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5 ครัง้
คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

 
 
 

นำยกิริต ชำห ์
ต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหา / กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 พฤศจกิายน 2554 
อาย ุ 64 ปี 
วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร ์จาก H.R. College of Commerce 

กรงุบอมเบย ์ประเทศอนิเดยี 
กำรอบรม 
• พ.ศ. 2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูร "Directors Certification Program" (DCP) Class 57/2005 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• ส.ค.2557- ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ.2554 - 2557 รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน/กรรมการสรรหา 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ.2550 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2532 – 2545 กรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอม็เจท็ จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั(มหาชน) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลเบ๊กซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยนิูสเตรทช ์จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรลส ์จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เปรมไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซาทเ์ทอรน์ แอลพจี ีลมิเิตด ประเทศอนิเดยี 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ซพีอรท์ส ์(ฮาลเดยี) ไพรเวท ลมิเิตด 
• พ.ศ. 2542 – 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบรหิาร  

บรษิทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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• พ.ศ. 2523 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จ.ีเปรมจ ีจ ากดั (มหาชน) 

อำชีพหลกั 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร                

ผูบ้รหิารบรษิทั 

6 ปี 
   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ :ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
1.กรรมการ บรษิทั โกลเบ๊กซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
2.กรรมการ บรษิทั ยนิูสเตรทช ์จ ากดั
3.กรรมการ บรษิทั เอม็เจท็ จ ากดั
4.กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั

บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
1.กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
2.กรรมการและกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
  บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
1.กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรลส ์จ ากดั
2.กรรมการบรหิาร บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั 
3.กรรมการ บรษิทั เปรมไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
4.กรรมการ บรษิทั เซาทเ์ทอรน์ แอลพจี ีลมิเิตด ประเทศอนิเดยี 
5.กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ซพีอรท์ส ์(ฮาลเดยี) ไพรเวท ลมิเิตด 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม) 
กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี

    จ ำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายใน
ปี 2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2560 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   นายกริติ ชาหเ์ป็นบดิาของนางสาวนิชติา้ ชาห ์และนายอษิฎ์ชาญ ชาห ์แต่ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการทา่นอื่นหรอื 
   ผูบ้รหิารทา่นใด 
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กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 6/7 ครัง้
คณะกรรมการบรหิาร 4/4 ครัง้
คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

นำยอิษฏ์ชำญ   ชำห ์
ต ำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 10 เมษายน 2555 
อำย ุ 29 ปี 
วฒิุกำรศึกษำ ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการธุรกจิ (การเงนิและกฏหมายธุรกจิ) 

University of Southern California, ลอสแองเจลลสิ สหรฐัอเมรกิา 

กำรอบรม สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
• พ.ศ.2554 หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2555 – 2557 กรรมการ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลเบก็ซ ์คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 
• พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั
• พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั

• 
ปัจจุบนั

กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แอมบกิา้ ทวัร ์เอเยนซี ่จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั จพี ีคอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ยนูิสแตรทซ ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ไลฟ์ อนิชวัรนัซ ์โบรกเกอรส์ จ ากดั 

กรรมการ บรษิ ท อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์อนิชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ จ ากดั

อำชีพหลกั กรรมการบรษิทั

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร          5 ปี

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: ไมม่ ี

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 
1. กรรมการ บรษิทั โกลเบ๊กซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
2. กรรมการ บรษิทั ยนูิสแตรทซ ์จ ากดั
3. กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั
4. กรรมการ บรษิทั แอมบกิา้ ทวัร ์เอเยนซี ่จ ากดั

บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 
1. กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน)
2. กรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน)
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 

1. กรรมการ บรษิทั จพี ีคอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั
2. กรรมการ บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั
3. กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรส ์จ ากดั
4. กรรมการ บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ไลฟ์ อนิชวัรนัซ์

โบรกเกอรส์ จ ากดั
5. กรรมการ บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์อนิชวัรนัซ์

โบรกเกอรส์ จ ากดั
บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั 
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม) 

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ :ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
กรรมการ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็(เมยีนมาร)์ จ ากดั 

กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี
บรษิทัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ณ สิน้ปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายในปี 
2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2560 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 
(Victor Co., Ltd) 

100,372,280 - 6,000,000 (6,000,000) 94,372,280 

  นายอษิฏช์าญ ชาห ์เป็นบุตรชายของนายกริ ิชาห ์แต่ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการท่านอืน่หรอืคณะผูบ้รหิารทา่นใด  

กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 5/7 ครัง้
คณะกรรมการบรหิาร 4/4 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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การคดัเลอืกกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณา

คณุสมบตัขิองความเป็นอสิระของบุคคลนัน้ และน าเสนอบุคคลทีเ่ขา้เกณฑไ์ดร้บัการแต่งตัง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี้ใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
ข. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน/ลูกจา้ง/พนักงาน/ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าหรอื

ประโยชน์อื่นใด หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ปัจจุบนัและ
ในช่วงน้อยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) 

ค. ไม่เป็นกรรมการทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืความสมัพนัธท์างกฎหมาย รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาติ
สนิทของกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

จ. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัช ีผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีอื่นใด เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ  
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไมเ่ป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยส าคญั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูส้อบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะพน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  

ฉ. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

ช. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย/ถอืหุน้เกนิ รอ้ยละ 

1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในกจิการอื่นทีป่ระกอบธุรกจิเหมอืนกนั/เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วม

บรหิารงาน/ลกูจา้ง/พนกังาน/ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมในกจิการดงักล่าว 

ซ. สามารถปฏบิตัิหน้าที่แสดงความเหน็หรอืรายงานผลการการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบรหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

ฌ. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้

ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นทุกรายใหเ้ท่าเทยีมกนั และสามารถดูแลไม่ให้เกดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ กบัผูบ้รหิาร  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืบรษิทัอื่นซึง่มผีูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่

กลุ่มเดยีวกนั และอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 

(collective decision) ได ้

ทัง้นี้คุณสมบตัิในการพจิารณาการแต่งตัง้กรรมการอสิระดงักล่าวเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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