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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.1 และ 6.2

ของการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80 ในวันที่ 10 เมษายน 2556
ถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ทาน

 ตามขอบังคับขอ 16 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ไดกำหนดวา

 “ในการประชุมสามัญประจำปในแตละปใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหน่ึงในสามเปนอัตรา โดยใหกรรมการ 

ท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตำแหนง ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียง 

ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”

 กรรมการของบริษัทฯ ที่ไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ปจจุบันมีอยูทั้งหมด 9 ทาน 

มีรายชื่อดังนี้

 1. นายสานติ  กระจางเนตร 2. นายสมชาย  จองศิริเลิศ

 3. นายสุรศักดิ์  โอสถานุเคราะห 4. นายกิริต  ชาห

 5. นายคูชรู คาลี วาเดีย 6. นายอนูโมลู  รามากริชนา

 7. นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ 8. นายอิษฎชาญ  ชาห

 9. นายกฤษณ  ธีรเกาศัลย

 ในการประชุมสามัญประจำปผูถือหุนครั้งที่ 80 วันที่ 10 เมษายน 2556 นี้ จะตองนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง 

กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระ และกำหนดคาตอบแทน ซึ่งเปนไปตามที่กำหนดไวในมาตราที่ 71 และ 

มาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 กรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระในครั้งนี้มี 3 ทานคือ

 (1) นายกิริต ชาห  กรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/

     กรรมการสรรหา

 (2) นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 (3) นายอนูโมลู รามากริชนา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สิ่งที่สงมาดวย 3
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในวาระ 6.1

  ชื่อ-นามสกุล : นายกิริต ชาห
  อายุ : 59 ป
  ประเภทกรรมการ : กรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/
  ที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการสรรหา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร จาก H.R. College of Commerce
     กรุงบอมเบย ประเทศอินเดีย
  การอบรมหลักสูตร : สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  กรรมการ  ไดรับประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP)
     Class 57/2005

ประสบการณทำงาน
   บริษัทจดทะเบียน
 ปจจุบัน  : กรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการสรรหา
   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2554 - 2555 : กรรมการ/รองประธานกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน : กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2542 - 2546 : รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร
   บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2532 - 2545 : กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2523 - 2546 : กรรมการผูจัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด

   กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จำกัด
 ปจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช จำกัด
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จำกัด
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส จำกัด
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซาทเทอรน แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซีพอรทส (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด
การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ/รองประธานกรรมการ/
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการสรรหา
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555 : 5/5
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 : -
การมีสวนไดเสียในบริษัท   : ถือหุนในบริษัทฯ จำนวน 359,150,523 หุน
     (รอยละ 71.62 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

     โดยผาน บริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จำกัด และ Victor Investment Holdings Pte. Ltd.

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : เปนบิดาของนายอิษฎรชาญ ชาห กรรมการ
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในวาระ 6.1

  ชื่อ-นามสกุล : นายคูชรู คาลี วาเดีย
  อายุ : 50 ป
  ประเภทกรรมการ : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ที่เสนอแตงตั้ง
  วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตรและเศรษฐศาสตร
     มหาวิทยาลัยบอมเบย
    • ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จากสถาบันผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
     แหงประเทศอินเดีย
  การอบรมหลักสูตร : สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  กรรมการ  ไดรับประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP)
    Class 64/2005

ประสบการณทำงาน
   บริษัทจดทะเบียน
 ปจจุบัน  : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2554 - 2555 : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน : กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)

   กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
 พ.ศ. 2537 - 2542 : กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุมบริษัท แม็กซวิน จำกัด
 พ.ศ. 2540 - 2541 : ผูอำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวรเท็กซ จำกัด
 พ.ศ. 2533 - 2537 : ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุมบริษัท แม็กซวิน จำกัด
 พ.ศ. 2531 - 2533 : ผูชวยผูจัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอรกูสัน แอนด โค
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จำกัด
 ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด
การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555 : 5/5
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 : -
การมีสวนไดเสียในบริษัท    : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในวาระ 6.1

  ชื่อ-นามสกุล : นายอนูโมลู  รามากริชนา
  อายุ  : 73 ป
  ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
  ที่เสนอแตงตั้ง  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
  วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (โยธา)
       มหาวิทยาลัยอานธระ (Andhra University)
      • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสราง
       วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร (College of Engineering) กวินดี เชนไน
      • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       โดย มหาวิทยาลัยอานธระ (Andhra University)
      • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       โดย มหาวิทยาลัยทางดานเทคโนโลยี จาวาฮารลาล เนหรู
       (Jawaharial Nehru Technological University)
  การอบรมหลักสูตร : ยังไมเคยเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  กรรมการ

ประสบการณทำงาน
   บริษัทจดทะเบียน
 ปจจุบัน  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2554 - 2555 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

   กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
 พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการ - GVK Industries Limited
 พ.ศ. 2543 - 2547 : รองกรรมการผูจัดการ - Larsen & Toubro Limited ประเทศอินเดีย
 พ.ศ. 2535 - 2543 : ผูอำนวยการ - Larsen & Toubro Limited and President (Operational Head)
   ECC Construction Division of Larsen & Toubro
 พ.ศ. 2505 - 2535 : รับผิดชอบการออกแบบ วางแผน บริหารโครงการ บริหารงานทั่วไป -
   ECC Construction Division of Larsen & Toubro Limited
การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555 : 5/5
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2555 : 5/5
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 : -
การมีสวนไดเสียในบริษัท    : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในวาระ 6.2

  ชื่อ-นามสกุล : นายจอหน สกอต ไฮเน็ค
  อายุ  : 42 ป
  ประเภทกรรมการ : กรรมการ
  ที่เสนอแตงตั้ง
  วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ
       Washington State University, Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา
      • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
       Washington State University, Pullman, WA, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  การอบรมหลักสูตร : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  กรรมการ  Director Certification Program (DCP) 2005

ประสบการณทำงาน
   บริษัทจดทะเบียน
 ก.พ. 2555 - ปจจุบัน  : กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 มี.ค. 2553 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 มี.ค. 2553 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จำกัด (มหาชน)
 ม.ค. 2552 - ปจจุบัน : รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จำกัด (มหาชน)
 ม.ค. 2550 - ม.ค. 2552 : ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จำกัด (มหาชน)
 เม.ย. 2549 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2549 : ผูอำนวยการฝาย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จำกัด (มหาชน)

   กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
 ม.ค. 2554 - ปจจุบัน : Board Trustee, International School Bangkok
 ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2548 : ผูจัดการทั่วไป บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จำกัด
 ต.ค. 2545 - ธ.ค. 2546 : ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จำกัด
 ก.ค. 2543 - ก.ย. 2545 : ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ม.ค. 2541 - ก.ค. 2543 : Account Executive บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทฯ : -
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555 : -
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 : -
การมีสวนไดเสียในบริษัท    : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในวาระ 6.2

  ชื่อ-นามสกุล : นายปณิธิ  ชุณหสวัสดิกุล
  อายุ  : 42 ป
  ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
  ที่เสนอแตงตั้ง
  วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      • ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย สหรัฐอเมริกา
  การอบรมหลักสูตร : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  กรรมการ  ไดรับประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP)
      Class 113/2008

ประสบการณทำงาน
   บริษัทจดทะเบียน
 ปจจุบัน  : International Corporate Counsel - CDG, ESRI (Thailand), G-Able and Globetch
 ปจจุบัน : Director & General Counsel - G Steel Public Company Limited & GJ Steel PCL.

   กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
 ปจจุบัน : Director of Global Beauty (GBIL)
 ก.ค. 2553 - ก.พ. 2555 : General Partners / Managing Director
   Lakeshore Capital Partners
 พ.ค. 2553 - ธ.ค. 2554 : Acting Counsel, Italian Thai Power Co., Ltd.
 มิ.ย. 2550 - มิ.ย. 2553 : Equity Partner/Country Managing Director - Thailand, DFDL
 ก.พ. 2543 - พ.ค. 2550 : Co-Founder / Managing Partner,
   First Bangkok Law & Practice Ltd. (FBLP Legal Ltd.)

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทฯ : -
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2555 : -
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 : -
การมีสวนไดเสียในบริษัท    : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี
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การคัดเลือกกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการสรรหา เปนผูสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ โดยมีการรวมกันพิจารณาคุณสมบัติของ 

ความเปนอิสระของบุคคลนั้น และนำเสนอบุคคลที่เขาเกณฑไดรับการแตงตั้งตอคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ

 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของดวย

 2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือประโยชนอื่นใดจาก 

บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)

 3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ัง 

คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหาร 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

 4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ และไมมีความสัมพันธ 

กับผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน 

ตลอดจนไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับ 

การแตงตั้ง)

 5. สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญ และไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง 

ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ 

บริษัท

 6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

 7. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน และสามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน และ 

อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) ได

 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย/ถือหุนเกินรอยละ 1 ใน 

กิจการท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

ประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกลาว

 ท้ังน้ีคุณสมบัติในการพิจารณาการแตงต้ังกรรมการอิสระดังกลาว เปนไปตามขอกำหนดข้ันต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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 ทั้งนี้ ในวาระการแตงตั้งใหม บริษัทฯ ไดมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ จำนวน 1 ทาน คือ 

นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล โดยกรรมการทานนี้ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตามคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และมิไดมีความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี้

1. การถือหุนในบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2555)
 - จำนวนหุน
 - สัดสวนของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา ได 
เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย 
ลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคล ที่ 
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน 
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของ 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อให 
เปนผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแยง รวมถึงความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ และ 
ทางการคา/ทางธุรกิจ ตามที่ กลต. กำหนด ทั้งในปจจุบัน และ 2 ป กอนไดรับการ 
แตงต้ัง ยกเวนกรณีมีเหตุจำเปนและสมควร ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง 
กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธเกินระดับนัยสำคัญท่ี กลต. กำหนดในระหวางดำรง 
ตำแหนงได แตตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยมติเอกฉันทกอนเขาทำ 
รายการ

5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

6. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ 
บริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวน 
รวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุนเกินรอยละ 
1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ของบริษัทฯ

ลักษณะของการมีสวนไดเสีย

ผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการอิสระ

นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน

ไมเปน


