
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80 31

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ

   ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
   อายุ  : 42 ป
   สัญชาติ : ไทย
   วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท สาขาการเงิน  Bentley University สหรัฐอเมริกา
       • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University
        แมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา 
   การอบรมหลักสูตร : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   กรรมการ  • Audit Committee Program 32/2010
       • Monitoring the System of Internal Control and Risk
        Management 9/2010
       • Director Accreditation Program 48/2005

ประสบการณทำงาน
   บริษัทจดทะเบียน
 ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
    ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ ประธานกรรมการสรรหา
    บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2554 - 2555 : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน)

   กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
 พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่บริหาร
    บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฟารมาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2546 - 2547 : กรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพย บีที จำกัด
 พ.ศ. 2542 - 2546 : Country Director , Investment Banking-Thailand 
    บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
 พ.ศ. 2540 – 2544 : ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  

การเขารวมประชุมในป 2555    : การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/5 ครั้ง
(เริ่มเปนกรรมการวันที่ 10 เมษายน 2555)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย    : ไมมี
การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : ไมมี นอกจากวาระคาตอบแทนกรรมการ
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา   :   ไมมี
 - ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
 - ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)

สิ่งที่สงมาดวย 5



หนังสือเช�ญประชุมสามัญประจำปผูถือหุน ครั้งที่ 80  บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)32

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ

 ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ ธีรเกาศัลย
 อายุ : 35 ป
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พาณิชยอิเลคโทรนิคส 
    Claremont Graduate University, CA, USA 
   • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
    Claremont Graduate University, CA, USA
   • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการ  • Directors Certification Program (DCP 168) พ.ศ. 2556

ประสบการณทำงาน
   บริษัทจดทะเบียน
 ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ 
   กรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2555 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

   กิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน)
 พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน : ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.
 พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources
 พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)
 พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน : กรรมการบริหาร General Outsourcing
 พ.ศ. 2548 – 2553 : กรรมการผูจัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด
 พ.ศ. 2547 – 2548 : Associate Director, Ness Consulting

การเขารวมประชุมในป 2555    : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/5 ครั้ง
(เริ่มเปนกรรมการวันที่ 6 ธันวาคม 2555)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 0/5 ครั้ง
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย    : ไมมี
การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : ไมมี นอกจากวาระคาตอบแทนกรรมการ
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา   :   ไมมี
 - ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
 - ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)


