สิ งทีส่งมาด้วย 3
สิงทีส่งมาด้ วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที 5

ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึง
ชือ
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

:
:
:
:

นายขรรค์ ชัย บุนปาน
21 เมษายน 2489
ไทย
34.93% ( 64,741,760 หุ้น )

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
วุฒกิ ารศึกษา

: บิดา น.ส.ปานบัว บุนปาน และ นายปราปต์ บุนปาน
และอานายฐากูร บุนปาน
: ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ

: ไม่มี

ตําแหน่ งงานปั จจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางานในบริษัท

: 2536 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
2532 - 2536
2521 - 2532

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง6
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

: กรรมการ
: 21 ปี

ตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
กิจการที<เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื<นที<ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื<นที<อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บมจ.มติชน

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท มติชน จํากัด

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
: คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมตามประโยชน์ สู ง สุด แก่ ก าร
ดําเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ นายขรรค์ ชัย บุนปาน ที<พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ<ง โดยเห็นว่า
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที<เกี<ยวข้ องกับ
การดําเนินงานของบริษัท สามารถที<จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จํานวนครั ง6 ทีเข้ าร่ วมประชุม ประจําปี 2556
 การประชุมคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

:
:
:
:

9/9 ครังL
12/12 ครังL
1/1 ครังL
1/1 ครังL

ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึง
ชือ
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

:
:
:
:
:

วุฒกิ ารศึกษา

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ

: อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: - หลักสูตรการบริหารจัดการด้ านความมัน< คงขันสู
L ง รุ่น 4
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดั
L บสูง รุ่นที< 1
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังL
- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที< 5 สถาบันพระปกเกล้ า
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที< 4
สถาบันพัฒนาข้ าราชการ ฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
- โครงการเสริ มสร้ างผู้จดั การยุคใหม่รุ่น 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

นายเรื องชัย ทรั พย์ นิรันดร์
7 กุมภาพันธ์ 2486
ไทย
0.01% (19,000 หุ้น)
ไม่มี

ตําแหน่ งงานปั จจุบัน

: รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางานในบริษัท

: ปั จจุบนั
2534
2524
2521

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง6
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

: กรรมการ
: 21 ปี

ตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
กิจการที<เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื<นที<ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื<นที<อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บมจ.มติชน

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท มติชน จํากัด
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน บริ ษัท มติชน จํากัด
บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์มติชน บริษัท มติชน จํากัด

2
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
: คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมตามประโยชน์ สู ง สุด แก่ ก าร
ดําเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ นายเรื องชัย ทรั พย์ นิรันดร์ ที<พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ<ง โดย
เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที<
เกี<ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที<จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จํานวนครั ง6 ทีเข้ าร่ วมประชุม ประจําปี 2556
 การประชุมคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

:
:
:
:

7/9 ครังL
11/12 ครังL
1/1 ครังL
1/1 ครังL

ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ ออีกวาระหนึง
ชือ
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ

:
:
:
:
:
:

นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
15 ตุลาคม 2514
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
: -อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-หลักสูตร Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ งงานปั จจุบัน

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางานในบริษัท

: 2544 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
2538 - ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง6
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

: กรรมการอิสระ
: 13 ปี

ตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
กิจการที<เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื<นที<ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื<นที<อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บมจ.มติชน

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง6 กรรมการอิสระ: การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอาจเกิด
ความขัดแย้ งในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมาจนถึงปั จจุบัน
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที<ผา่ นมา
: ไม่มี
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริ ษัทย่อย : ไม่เป็ น
กรรมการที<มีสว่ นร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้ าง หรือที<ปรึกษาที<ได้ รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็ น
ให้ บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที<ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื Lอ/ขายวัตถุดิบ/สินค้ า/บริการ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี

2
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
: คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมตามประโยชน์ สู ง สุด แก่ ก าร
ดําเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ ที<พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ<ง โดย
เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที<
เกี<ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที<จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จํานวนครั ง6 ทีเข้ าร่ วมประชุม ประจําปี 2556
 การประชุมคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

:
:
:
:

9/9
4/4
1/1
1/1

ครังL
ครังL
ครังL
ครังL

