สิ งทีส่งมาด้วย 3
สิงทีส่งมาด้ วย3: ประกอบการพิจารณาในวาระที 5

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

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ

: นายไทย สุพานิชวรภาชน์
: 23 กุมภาพันธ์ 2494อายุ 64 ปี
: 25 เมษายน 2557
: ไทย
: ไม่มี
: ไม่มี
: - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: - ไม่มี -

ตําแหน่ งงานปั จจุบัน

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน

: ก.พ. 2558-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท รอแยลราชบุรีกอล์ฟคลับ จํากัด
2557
2517
2517
2516

-

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2517

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ.มติชน
กรรมการ บริ ษัท สํานักงาน ชัยพัฒน์ จํากัด
ทนายความประจําสํานักงานชัยพัฒน์
ทนายความ สํานักงานชมพูและเพื;อน

งานและผลงานทีปรึกษากฎหมาย
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
 ธนาคารมหานคร จํากัด
 ธนาคารเจพี มอร์ แกน เชส สาขาประเทศไทย
 บล.จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด
 บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ แปซิฟิคไฟแนนซ์ จํากัด  บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาธนกิจ จํากัด
 บริ ษัท เงินทุนเศรษฐการ จํากัด
 บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จํากัด
 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จํากัด (ไทยทีวีสีช่อง 3)  และอื;นๆ
 งานรัฐวิสาหกิจ
อดีต
 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 กรรมการ การประปานครหลวง
 งานการเมือง
อดีต
 เลขานุการ องค์กรอิสระ ที;ปรึกษากิตติมศักดิC องค์กรอิสระ
 เลขานุการ และที;ปรึกษา คณะกรรมาธิการคมนาคม
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง9
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
ตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
กิจการที;เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื;นที;ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื;นที;อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บมจ.มติชน

: กรรมการอิสระ
: 1ปี
: ไม่มี
: 2 บริษัท
1. กรรมการ บริ ษัท รอแยลราชบุรีกอล์ฟคลับ จํากัด
2.กรรมการ บริ ษัท สํานักงาน ชัยพัฒน์ จํากัด
: ไม่มี

2
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง9 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 Kอ/ขายวัตถุดิบ/สินค้ า/บริการ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
:คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมตามประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ก าร
ดําเนินการของบริ ษัทฯเสนอให้ นายไทย สุพานิชวรภาชน์ ที;พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ;ง โดย
เห็น ว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจํ ากัดพ.ศ.2535และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิ จ ที;
เกี;ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที;จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จํานวนครั ง9 ทีเข้ าร่ วมประชุมประจําปี 2557
การประชุมคณะกรรมการ
: 8/8 ครังK
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
: 3/3 ครังK

