ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

(ปี )

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

1. นายขรรค์ชยั บุนปาน

70

ประธานกรรมการ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

34.93

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

รองประธานกรรมการ

71

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

0.01

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

(กรรมการผูม้ ีอานาจ)
การอบรม

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

บิดาน.ส.ปานบัว บุนปาน 2536 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.มติชน

และนายปราปต์ บุนปาน 2532

ประธานกรรมการ และ

บ. มติชน จากัด

กรรมการผูจ้ ดั การ

บ. มติชน จากัด

2521

กรรมการผูจ้ ดั การ

บ. มติชน จากัด

ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บมจ.มติชน

2534

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บ.มติชน จากัด

2524

บรรณาธิ การ

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

2521

บรรณาธิ การข่าว

นสพ.มติชน

(กรรมการผูม้ ีอานาจ)

2.นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์

ตาแหน่ ง

ไม่มี

บ.มติชน จากัด

(อบรมหลักสู ตร DAP ของ IOD)
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสู ง รุ่ น 4
สมาคมวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสู ง รุ่ นที่ 1
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
-ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู งรุ่ นที่ 4
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
- โครงการเสริ มสร้างผูจ้ ดั การยุคใหม่รุ่น 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

106

แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล

3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์

อายุ

คุณวุฒิ

(ปี )

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนมหาบัณฑิต

0.08

59

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ไม่มี

1พ.ค.2553 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บมจ.มติชน

รองประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547 - เม.ย. 2553

กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.มติชน

(กรรมการผูม้ ีอานาจ)

การอบรม

2545 - 2547

บรรณาธิ การอานวยการ

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย

2543 - 2544

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

สาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 7

2541 - 2543

บรรณาธิ การอาวุโส

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

สถาบันพระปกเกล้า

2536

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2535

บรรณาธิ การ

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

1 พ.ค.2553 - ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.มติชน

4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ์

60

ศิลปศาสตรบัณฑิต

0.04

ไม่มี

กรรมการผูจ้ ดั การ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2536 -เม.ย.2553

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บมจ.มติชน

(กรรมการผูม้ ีอานาจ)

การอบรม

2532

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มติชน จากัด

2522

หัวหน้าข่าว

นสพ.มติชน

บรรณาธิ การอานวยการ

บมจ.มติชน

-อบรมหลักสูตร DCP ของ IOD

บ.มติชน จากัด

- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า
5. นายฐากูร บุนปาน

53

บรรณาธิการอานวยการ

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

0.12

หลานนายขรรค์ชยั บุนปาน 9 ม.ค.2557 - ปั จจุบนั

คณะรัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(กรรมการผูม้ ีอานาจ)

1 พ.ค. 2553 - 8 ม.ค.2557 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บมจ.มติชน

16 พ.ย.2553 -ปั จจุบนั

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

บรรณาธิ การที่ปรึ กษา

การอบรม

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

-หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการ

2547 - 15 พ.ย. 2553

บรรณาธิ การ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

พลังงานรุ่ นที่ 1

2547 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บ.ข่าวสด จากัด

สถาบันวิทยาการพลังงาน

2534 - 2546

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

2533

หัวหน้าข่าวภูมิภาค

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

2527

ผูส้ ื่ อข่าวสายการเงิน

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มติชน จากัด

2526

ผูส้ ื่ อข่าวโต๊ะต่างประเทศ

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

107

ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

(ปี )
6. น.ส.ปานบัว บุนปาน

41

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

-ปริ ญญาตรี : คณะรัฐศาตร์

3.45

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ตาแหน่ งอื่ นในปั จจุบนั

กรรมการมูลนิ ธิหนังสื อเพื่อเด็ก

-ปริ ญญาโท South East Asian Studies,

9 ม.ค.2557 - ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด

School of Oriental and African Studies(SOAS)

16ก.พ.2555 - 8 ม.ค.2557 ที่ปรึ กษาฝ่ ายโฆษณา

บมจ.มติชน

- Ph.D.candidate,languages and Cultures

15ก.ค.2554 - 15ก.พ.2555 ผูอ้ านวยการสถาบันฝึ กอบรมมติชน

บมจ.มติชน

of South East Asia School of Oriental and

1 พ.ค.2553 - 14 ก.ค.2554 รองผูจ้ ดั การกองทัว่ ไป

บมจ.มติชน

African Studies (SOAS)

ม.ค. 2550 - ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การกองจัดซื้ อและพัสดุในเครื อมติชน บมจ.มติชน

ต.ค. - ธ.ค. 2549

รักษาการผูจ้ ดั การกองจัดซื้ อและพัสดุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุตรสาว
นายขรรค์ชยั บุนปาน

บมจ.มติชน

บมจ.มติชน

ในเครื อมติชน

7. นายปราปต์ บุนปาน

32

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

2.80

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุตรชาย

ม.ค. - ธ.ค. 2549

บรรณาธิ การบริ หาร

สานักพิมพ์มติชน

ก.ค.2548 - ปั จจุบนั

หัวหน้าสานักประธานกรรมการ

บมจ.มติชน

ม.ค. - มิ.ย. 2548

บรรณาธิ การหนังสื อแปล

สานักพิมพ์มติชน บมจ.มติชน

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

บมจ.มติชน

หัวหน้าโต๊ะข่าวมติชนออนไลน์

นสพ.มติชน

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บมจ.มติชน

นายขรรค์ชยั บุนปาน 2552 - 15 พ.ย.2553

ปริ ญญาโท สาขามานุ ษยวิทยาและการเมืองวัฒนธรรม

2552 - 15 พ.ย.2553

บมจ.มติชน

บมจ.มติชน

โกลด์ สมิธส์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน

108
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

(ปี )
8. นายกิตติชยั อินทร์นุรักษ์

54

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต

0.005

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ไม่มี

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บ.งานดี จากัด

กรรมการผูจ้ ดั การ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

2541

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บ.งานดี จากัด

บริ ษทั งานดี จากัด

การอบรม

2540

ผูจ้ ดั การแผนกบุคคล

บมจ.มติชน

- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย

2537

ผูช้ ่วยบรรณาธิ การข่าว

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

สาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 11

2533

หัวหน้าข่าว

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

สถาบันพระปกเกล้า

2531

ผูช้ ่วยหัวหน้าข่าว

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

-วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

2528

ผูส้ ื่ อข่าว

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

15 ก.ค.2554 - ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายโฆษณา

ฝ่ ายโฆษณา บมจ.มติชน

สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ(วปอ.2552)
9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์

59

ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายโฆษณา

นิ เทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ไม่มี

การอบรม

16 พ.ย.2553 -14 ก.ค.2554 บรรณาธิ การที่ปรึ กษา

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

-อบรมหลักสู ตร DAP ของ IOD

เม.ย.2552-15 พ.ย.2553

รองประธาน

บมจ.มติชน

- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย

2546 - เม.ย.2552

รองประธานกรรมการ

บมจ.มติชน

2541 - 2546

รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ

บมจ.มติชน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

บมจ.มติชน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ

บมจ.มติชน

บรรณาธิ การ

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มติชน จากัด

บรรณาธิ การที่ปรึ กษา

นิ ตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน - เส้นทางเศรษฐี

สาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 10
สถาบันพระปกเกล้า
-หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
10.นายโอภาส เพ็งเจริ ญ

60

นิ เทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.08

2535 - 2541
ไม่มี

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การที่ปรึ กาษา

นิ ติศาสตรบัณฑิต

สถาบันฝึ กอบรมอาชีพมติชน บมจ.มติชน

นิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

2538 - 15 พ.ย.2553

บรรณาธิ การบริ หาร

นิ ตยสารเส้นทางเศรษฐี บมจ.มติชน

นิ ตยสารเส้นทางเศรษฐี

เนติบณ
ั ฑิตไทย

2535

ผูช้ ่วยบรรณาธิ การข่าว

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

สถาบันฝึ กอบรมอาชีพมติชน

สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

2532

หัวหน้าข่าวภูมิภาค

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

2524

ผูส้ ื่ อข่าว

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

2521

บรรณาธิ กร

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด
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อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

(ปี )
11. นายวรศักดิ์ ประยูรศุข

54

บรรณาธิการ นสพ.มติชน

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

นิ ติศาสตรบัณฑิต

0.03

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ไม่มี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การ

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2547 - 15 พ.ย.2553

กรรมการผูจ้ ดั การ และ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

การอบรม

12. นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ

ตาแหน่ ง

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง

2533 - 2546

หัวหน้าข่าวกองบรรณาธิ การ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

(บยส.) รุ่ นที่ 9

2527 - 2532

ผูส้ ื่ อข่าวการเมือง ประจารัฐสภา

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต

0.002

ไม่มี

9 ม.ค. 2557 - ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน

บมจ.มติชน

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน

สาขาไฟฟ้ าอุตสาหกรรม

9 ม.ค. 2557 - ปั จจุบนั รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต

บมจ.มติชน

และรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

2540 - 8 ม.ค.2557

ผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต

บมจ.มติชน

การอบรม

2533

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต

บ.มติชน จากัด

มินิเอ็มบีเอ มติชน - ธรรมศาตร์

2528

หัวหน้าวิศวกร

บริ ษทั ดีแซด จากัด

9 ม.ค.2557 - ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน

บมจ.มติชน

13. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ

58

บริ หารธุรกิจ

0.06

ไม่มี

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

9 ม.ค.2557 - ปั จจุบนั

รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

บมจ.มติชน

และรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

การอบรม

2537 - 8 ม.ค.2557

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

บมจ.มติชน

2532

สมุห์บญั ชี

บ.มติชน จากัด

2525

หัวหน้าแผนกบัญชี

บ.มติชน จากัด

2522

พนักงานบัญชี

บ.มติชน จากัด

-อบรมหลักสู ตร DAP ของ IOD
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อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

(ปี )

14. นายไพโรจน์ ปรี ชา

63

รองประธานบริ ษทั

15 . นายเสถียร จันทิมาธร

70

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ช่วงเวลา

รองประธานบริ ษทั

บมจ.มติชน

สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

2536 - เม.ย.2552

รองประธานกรรมการ

บมจ.มติชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2530

ผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต

บ.มติชน จากัด

การอบรม

2529

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บ.มติชน จากัด

-อบรมหลักสู ตร DAP ของ IOD

2529

ผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต

บ.มติชน จากัด

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การที่ปรึ กษาหนังสื อเครื อมติชน

บมจ.มติชน

2544 - 15 พ.ย.2553

บรรณาธิ การอานวยการ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

บรรณาธิ การบริ หาร

นิ ตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์ บมจ.มติชน

2524 - 2553

บรรณาธิ การบริ หาร

นิ ตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์ บมจ.มติชน

2552 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2545

รองบรรณาธิการบริ หาร

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2541

หัวหน้าข่าวการเมือง

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2540

รักษาการหัวหน้าข่าว หน้า 1

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2539

หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2532

ผูส้ ื่ อข่าวสายอาชญากรรม

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

0.1

ไม่มี

ไม่มี

หนังสื อเครื อมติชน
.

46

บรรณาธิ การบริ หาร นสพ.มติชน

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

บรรณาธิการที่ปรึ กษา

16.นายนฤตย์ เสกธีระ

ตาแหน่ ง

พ.ค.2552 - ปั จจุบนั

ปริ ญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

0.08

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

0.005

ไม่มี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

(ปี )
17.นายสุวพงศ์ จัน่ ฝั่งเพ็ชร

50

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

นิ เทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.007

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ไม่มี

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การ

นิ ตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์ บมจ.มติชน

บรรณาธิ การ

ก.ค.2547 - 15 พ.ย.2553 บรรณาธิ การ

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

นิ ตยสาร มติชนสุดสัปดาห์

2545 - มิ.ย.2547

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2540 - 15 พ.ย.2553

ผูช้ ่วยบรรณาธิ การบริ หาร

นิ ตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์ บมจ.มติชน

2528

บรรณาธิ การข่าว

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การ

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2541 - 15 พ.ย.2553

หัวหน้าข่าวโต๊ะเฉพาะกิจ และ

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

18.นางสกุณา ประยูรศุข

51

บรรณาธิการ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

วารสารศาสตรบัณฑิต

0.008

ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าข่าวโต๊ะประชาชื่น

19. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พนั ธุ์

53

บรรณาธิการบริ หาร

นิ เทศศาสตรบัณฑิต

0.006

ไม่มี

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

20.นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน

53

บรรณาธิ การ นสพ.ข่าวสด

มัธยมศึกษาปี ที่ 5

0.03

ไม่มี

โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี

2538 - 2541

หัวหน้าข่าวโต๊ะสตรี และเยาวชน

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2535 -2538

รี ไรท์ประจาโต๊ะข่าวหน้า 1

นสพ.มติชน บมจ.มติชน

2528 -2535

ผูส้ ื่ อข่าวโต๊ะการเมือง

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

2554 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2551

ผูช้ ่วยบรรณาธิ การข่าว

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2536

หัวหน้าข่าว

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2531

ผูส้ ื่ อข่าว

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มติชน จากัด

16 พ.ย. 2553 - ปั จจุบนั บรรณาธิ การ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

2537 - 15 พ.ย. 2553

บรรณาธิ การข่าว

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

2536

หัวหน้าข่าว

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

2533

หัวหน้าข่าวอาชญากรรมและกิจการตารวจ นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

2529

ผูส้ ื่ อข่าว

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด
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อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

(ปี )
21. น.ส.ชุมฉันท์ ชานิ ประศาสน์

43

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

ปริ ญญาตรี นิ เทศศาสตร์ สาขาหนังสื อพิมพ์

-

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ไม่มี

16 ก.พ.2555 - ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บ.ข่าวสด จากัด

กรรมการผูจ้ ดั การ บ.ข่าวสด จากัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

บรรณาธิ การบริ หาร นสพ.ข่าวสด

ปริ ญญาโท สาขาการศึกษาสื่ อสารมวลชน

2547

หัวหน้าข่าวโต๊ะต่างประเทศ และ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

มหาวิทยาลัย City University ประเทศอังกฤษ

22.นายพานิ ชย์ ยศปั ญญา

52

หัวหน้าข่าวโต๊ะสตรี /ข่าวเยาวชน

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศึกษา-พืชสวน)

-

ไม่มี

2538

ผูส้ ื่ อข่าวโต๊ะต่างประเทศ

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

2535 - 2536

ผูส้ ื่ อข่าวสายการเมือง

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

16พ.ย. 2553 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การ

นิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน บมจ.มติชน

บรรณาธิ การ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2537

หัวหน้าข่าว

นิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน บมจ.มติชน

นิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ชลบุรี

2533

ผูส้ ื่ อข่าว

นิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน บ.มติชน จากัด

การอบรม
-อบรมหลักสู ตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่ นที่ 2
(จุฬา-มติชน-MMM)โครงการหัวหน้างานสู่การเป็ นผูบ้ ริ หาร
23. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร

49

วารสารศาสตร์

0.002

ไม่มี

16 พ.ย.2553 - ปั จจุบนั บรรณาธิ การ

นิ ตยสารเส้นทางเศรษฐี บมจ.มติชน

บรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20ม.ค.2550-15พ.ย.2553 บรรณาธิ การ

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

นิ ตยสารเส้นทางเศรษฐี

การอบรม

2545 - 19 ม.ค.2550

บรรณาธิ การบริ หาร

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

-อบรมหลักสู ตรผูบ้ ริ หารการสื่ อสารมวชนระดับสู ง

2539 - 2545

หัวหน้าข่าวภูมิภาค

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2547 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การ

นิ ตยสารศิลปวัฒนธรรม บมจ.มติชน

2536 - 2547

บรรณาธิ การ

สานักพิมพ์มติชน

รุ่ นที่ 1 ของสถาบันอิศรา
24. นายสุพจน์ แจ้งเร็ ว

59

บรรณาธิการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

0.001

ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

113
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บมจ.มติชน

อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

(ปี )
25. นายสุชาติ ศรี สุวรรณ

57

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

นิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.01

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ไม่มี

20 ก.ค.2555 - ปั จจุบนั

การอบรม

15 ก.ค. 2554 -30 มิ.ย.2555ผูจ้ ดั การสานักพิมพ์

บมจ.มติชน

- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย

4 พ.ค.2554 - 14 ก.ค.2554 ผูอ้ านวยการสถาบันฝึ กอบรมมติชน

บมจ.มติชน

และรักษาการผูจ้ ดั การสานักพิมพ์

บมจ.มติชน

สถาบันพระปกเกล้า

พ.ย.2548 - 3 พ.ค.2554

ผูจ้ ดั การสานักพิมพ์

บมจ.มติชน

-หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง

ก.ค.2547 - ต.ค.2548

รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บมจ.มติชน

2540 - มิ.ย.2547

บรรณาธิ การ

นสพ.มติชน

บมจ.มติชน

2537

ผูช้ ่วยบรรณาธิ การข่าว

นสพ.มติชน

บมจ.มติชน

2530

หัวหน้าข่าว

นสพ.มติชน

บ.มติชน จากัด

2529

ผูช้ ่วยหัวหน้าข่าว

นสพ.มติชน

บ.มติชน จากัด

2527

ผูส้ ื่ อข่าว

นสพ.มติชน

บ.มติชน จากัด

16 ก.พ.2555 - ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายโฆษณา

ฝ่ ายโฆษณา บมจ.มติชน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.007

ไม่มี

การอบรม

ฝ่ ายโฆษณา

บมจ.มติชน
บมจ.มติชน

รุ่ น 6 สถาบันพัฒนาตุลาการ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่

ผูอ้ านวยการกลุ่มสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

1 ก.ค.2555-19 ก.ค.2555 ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

สาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 12

54

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ผูอ้ านวยการกลุ่มสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

26.นางสาวณิ ชกมล จิรภาไพศาล

ตาแหน่ ง

-หลักสูตรModern Marketing Management
(จุฬา - มติชน) ปี 2534
-Mini MBA
(ธรรมศาสตร์ - มติชน ) ปี 2533

พ.ย. 2553 - 15 ก.พ.2555 ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

ก.ค.2552 - พ.ย. 2553

ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

ม.ค.2551 - มิ.ย. 2552

กรุ๊ ปแมนเนเจอร์

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

ม.ค.2533 - ธ.ค.2550

ผูจ้ ดั การแผนกโฆษณา

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

ม.ค.2531 - ธ.ค.2532

ซุปเปอร์ ไวเซอร์

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มติชน จากัด

มิ.ย.2528 - ธ.ค. 2530

พนักงานขายโฆษณา

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มติชน จากัด
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อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

(ปี )
27. น.ส.สุดารัตน์ วันเพ็ญ

49

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ไม่มี

1พ.ค.2555 - ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

นสพ.มติชน,ประชาชาติธุรกิจ,สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ บมจ.มติชน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

16 ก.พ.2555-30 เม.ย.2555 ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

นสพ.มติชน/ประชาชาติธุรกิจ/

พ.ย.2553 - 15 ก.พ.2555 ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

กลุ่มสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

2551 - 2553

ผูจ้ ดั การเอเยนซี่

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2548 - 2550

ผูจ้ ดั การไดเร็ กต์

นสพ.มติชน ,นสพ.ประชาชาติธุรกิจ,นสพ.ข่าวสด

2545 - 2547

ผูจ้ ดั การเอเยนซี่

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2539 - 2544

ซุปเปอร์ ไวเซอร์ แผนกเอเยนซี่

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

16 พ.ค.2555 - ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

ผูอ้ านวยการฝ่ ายโฆษณา

ก.พ.2555 - พ.ค.2555

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายโฆษณา

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

นสพ.ข่าวสด

เม.ย.2552 - ก.ค.2555

ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณา

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

ก.ค.2536 - มิ.ย.2552

ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณา

นสพ.มติชน บมจ.มติชน จากัด

ม.ค.2533 - มิ.ย.2536

ซุปเปอร์ ไวเซอร์

บ.มติชน จากัด

28. นายประสิ ทธิ์ ตันธนาภินนั ท์

29.นายประยงค์ คงเมือง

55

58

ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์มติชนปากเกร็ ด

30. นางสาวกิตติวรรณ เทิงวิเศษ

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ

ประกาศนี ยบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง

0.012

0.006

ไม่มี

ไม่มี

วิทยาลัยครู สงขลา

48

อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

ไม่มี

ผูจ้ ดั การสานักพิมพ์

16 พ.ย. 2553 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การ

โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ ด บมจ.มติชน

2545 - 2553

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

สานักพิมพ์มติชน บมจ.มติชน

2536 - 2545

บรรณาธิ การ

สานักพิมพ์ บมจ.มติชน

2527 - 2536

บรรณาธิ กร

นสพ.มติชน บ.มติชน จากัด

1 ก.ค.2555 - ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การสานักพิมพ์มติชน

บมจ.มติชน

2545 - 30 มิ.ย.2555

หัวหน้ากองบรรณาธิ การ

สานักพิมพ์มติชน บมจ.มติชน

2537 - 2544

ผูช้ ่วยบรรณาธิ การ

สานักพิมพ์มติชน บมจ.มติชน
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อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

(ปี )
31.นางสาวนฤมล หาญวิริยะฤทธา

47

ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานรับจ้างพิมพ์ บมจ.มติชน

32.นายสุรพล พิทยาสกุล

59

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานรับจ้างพิมพ์

(เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา)

1 ม.ค. 2554 -2556

ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานเตรี ยมพิมพ์และงานรับจ้างพิมกองพิ
พ์ มพ์สี บมจ.มติชน

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2551 - 2553

ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานเตรี ยมพิมพ์

กองพิมพ์สี บมจ.มติชน

2545 - 2550

หัวหน้าฝ่ ายศิลปกรรม

สานักพิมพ์มติชน บมจ.มติชน

2540 - 2544

รองหัวหน้าบรรณาธิ กร

น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2533 - 2539

บรรณาธิ กร

น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

2532

ผูส้ ื่ อข่าวท่องเที่ยว

น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ บมจ.มติชน

ปั จจุบนั

ที่ปรึ กษากองจัดซื้ อและพัสดุ

บมจ.มติชน

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

-

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

-

ไม่มี

ไม่มี

บมจ.มติชน

ผูอ้ านวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

การอบรม

2555 - ปั จจุบนั

ผูอ้ านวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

สถาบันมติชนอคาเดมี บมจ.มติชน

และที่ปรึ กษากองจัดซื้อและพัสดุ

หลักสู ตรศิลปะจีน วิทยสถานแห่ งวัฒนธรรม

2553

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ข่าวสด จากัด

ตะวันออก (O.C.A)

2536

หัวหน้าบรรณาธิกร

นสพ.ข่าวสด บริ ษทั ข่าวสด จากัด

หลักสู ตรศิลปะญี่ ปุ่น

2533

นักเขียนการ์ ตูน

นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จากัด

Printmaking - Japanese woodblock

2532

นักเขียนการ์ ตูน

นสพ.สปอร์ตนิ วส์ บ.มติชน จากัด

พ.ย.2549 - ปั จจุบนั

ที่ปรึ กษาฝ่ ายสังคมและธุรกิจ

บมจ.มติชน

ต.ค.2540 - ปั จจุบนั

บรรณาธิ การอาวุโส

นสพ.มติชน

บมจ.มติชน

มี.ค.2537-ต.ค.2540

ผูช้ ่วยบรรณาธิ การข่าว

นสพ.มติชน

บมจ.มติชน

ม.ค.2533 -มี.ค.2537

หัวหน้าข่าว

นสพ.มติชน

บมจ.มติชน

ก.พ.2549 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ.มติชน

33.นายจรัญ พงษ์จีน

59

ที่ปรึ กษาฝ่ ายสังคมและธุรกิจ

34.นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

ประกาศนี ยบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง

-

ไม่มี

วิทยาลัยครู สงขลา

81

เนติบณ
ั ฑิตไทย

-

ไม่มี

กรรมการอิสระ

สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

2538 - ม.ค.2549

ที่ปรึ กษา

บมจ.มติชน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การอบรม

2536

อธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลอาญา

ศาลอาญา กระทรวงยุติธรรม

-อบรมหลักสู ตร DAP ของ IOD

116
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

(ปี )

35. ม.ร.ว.กาลูนเทพ เทวกุล

79

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสายัน

-

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

สื่ อสิ่ งพิมพ์
ไม่มี

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

2549 - 2551

สมาชิกสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ

กรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสคร์ มหาวิทยาลัยมนิ ลา

2543 - 2549

สมาชิกวุฒิสภา (จังหวัดเลย)

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

2534 - 2538

ผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุรี

2532 - 2534

รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย

2544 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ

2538 - ปั จจุบนั

ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต

36.นายสมชาติ ดลยานุ เคราะห์

43

กรรมการอิสระ

-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

ไม่มี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

กรรมการตรวจสอบ

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

บมจ.มติชน

บมจ.มติชน

-ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทางการสอบ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรม
-อบรมหลักสู ตร DAP ของ IOD
-อบรมหลักสู ตร DCP ของ IOD
-อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
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ของ IOD

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

(ปี )

37. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

70

กรรมการอิสระ

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)
-

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

Webster University St.Louis, U.S.A.

พ.ค.2555- ก.ค.2556

ประธานกรรมการ ธนาคารแห่ งประเทศไทย บ.กลุ่มวังขนาย จากัด

-Ph.D. (Economics), University of

2551 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บ.ไฟฟ้ าน้ างึม 2 จากัด

Pennsylvania, U.S.A.

2549 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จากัด

-M.A. (Economics), University of

2549 - มี.ค.2551

สมาชิกสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ

สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ

Pennsylvania, U.S.A.

2548 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.ฟิ นันซ่า

-ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง

2548 - ก.พ.2550

ประธานกรรมการ

ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 - 2550

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

บ.กลุ่มวังขนาย จากัด

ที่ปรึ กษาประธานกรรมการบริ หาร

บ.กลุ่มวังขนาย จากัด

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย)

นายกสมาคม

สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ

2544 - 2545

ประธานกรรมการ

บมจ.การบินไทย

2538 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ.ดับ๊ เบิ้ลเอ (1991)

2537 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.ทางด่วนกรุ งเทพ

- Doctor of Law (Honorary)

ไม่มี

2547 - ปั จจุบนั

การอบรม
อบรมหลักสู ตร DCP รุ่ นที่ 43/2547
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บมจ.มติชน

118

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

(ปี )

38. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

35

กรรมการ

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

-M.A.Science in Global Finance.NYU Stern

-

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ไม่มี

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ.มติชน

Business school,New York,USA/Hong Kong

2553 - 2555

รองเลขาธิ การ

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์

University of Science and Technology, HK.

2553 - 2555

ที่ปรึ กษาประธานสภา

สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

-M.A.Political Economy,Faculty of Economics

2552 - 2553

ที่ปรึ กษา

สมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทย

Chulalongkorn University

2551 - 2553

กรรมการ

สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

Thesis on “Capital Accumulation of Thai Business Elite”

2550 - 2554

ประธาน

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครนายก

-BEng Mechanical Engineering ,Nottingham

2550 - 2552

เลขาธิการ

สมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทย (TAPMA)

University,U.K. / Thammasat University, Thailand

2550 - 2551

ที่ปรึ กษา

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

2550 - 2551

นายกสมาคม

สมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทย (G2-Forum)

การอบรม

2546 - 2549

กรรมการ

สมาคมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ไทย (TAPMA)

-อบรมหลักสู ตรDirector Accreditation Program

2545 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริ หาร

ไทยซัมมิทกรุ๊ ป

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

2545 - 2546

รองประธานกรรมการ

ไทยซัมมิทกรุ๊ ป

-อบรมหลักสู ตร Finance for Non-Finance Director
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิ

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1

(ปี )
39.นางทวีพร พิชยั

56

เลขานุการบริ ษทั

ทางการศึกษา

การถือหุน้ ใน

สูงสุด

บริ ษทั (%)

รัฐศาสตรบัณฑิต บริ หารรัฐกิจ

0.00

ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
สื่ อสิ่ งพิมพ์

ไม่มี

2551 - ปั จจุบนั

เลขานุ การบริ ษทั

บมจ.มติชน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2531 - 2550

เลขานุ การบริ หาร

บมจ.มติชน

การอบรม

2524 - 2530

เลขานุ การกองบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์มติชบน.มติชน จากัด

2545 - ปั จจุบนั

หัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน

บมจ.มติชน

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.มติชน

-Company Secretary Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
-หลักสู ตร กฏหมายและระเบียบปฏิบตั ิสาหรับ
เลขานุ การบริ ษทั รุ่ นที่ 2
คณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40. นางสาวแสงสุ รีย ์ อินทเดช
หัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน

37

-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ไม่มี

ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต

2546 - ปั จจุบนั

ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2542 - 2545

ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี

บ.สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด
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แบบ 56-1 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)

