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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ชือ

:

นายไพฑูรย์ เนติโพธิ

วัน/เดือน/ปี เกิด

:

17 ธันวาคม 2475 อายุ 82 ปี

วันทีได้ รับการแต่ งตัง"

:

1 กุมภาพันธ์ 2549

ทีอยู่

:

12/10 ถนนพหลโยธิน 48 แยก 13
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สัญชาติ

:

ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: ไม่มี
วุฒกิ ารศึกษา

:

เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ

:

หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ตําแหน่ งปั จจุบนั

:

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.มติชน
2549 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ การทํางาน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

2538 - 2549

ที?ปรึกษา บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

2536

อธิบดีผ้ พู ิพากษา ศาลอาญา กระทรวงยุติธรรม

9 ปี

ตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
กิจการที?เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

กิจการอื?นที?ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

กิจการอื?นที?อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง

:

ไม่มี

ทางผลประโยชน์ตอ่ บมจ.มติชน
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ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย :

ไม่มี

 ความสัมพันธ์ กบ
ั บริ ษัทฯ/ บริ ษัทย่อย/ บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที?อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อช่วง 2 ปี ที?ผา่ นมา :
 กรรมการที?มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรื อที?ปรึ กษาที?ได้ รับเงินเดือนประจํา :
 ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ ที?ปรึ กษากฎหมาย :

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม
? ีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที?ได้ อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ(ถ้ ามี) : ไม่มี

: ไม่มี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
จํานวนครัง" ทีเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557
 การประชุมคณะกรรมการ

:

12/12 ครังI

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

:

4/4 ครังI

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

:

1/1 ครังI
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชือ

: นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์

วัน/เดือน/ปี เกิด

: 15 ตุลาคม 2514 อายุ 43 ปี

วันทีได้ รับตําแหน่ ง

: 29 มกราคม 2544

ทีอยู่

: 120/812 ซอยวชิระธรรมสาธิต 12 ถนนสุขมุ วิท101/1
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สัญชาติ

: ไทย

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: ไม่มี
วุฒกิ ารศึกษา

: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ

: หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
หลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ตําแหน่ งงานปั จจุบนั

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.มติชน

ประสบการณ์ การทํางาน

: 2544 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ.มติชน
2538 - ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

: 14 ปี

ตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
กิจการทีเ? ป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

: ไม่มี

กิจการอื?นที?ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: ไม่มี

กิจการอื?นที?อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง

: ไม่มี

ทางผลประโยชน์ตอ่ บมจ.มติชน
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ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย :

ไม่มี

 ความสัมพันธ์ กบ
ั บริ ษัทฯ/ บริ ษัทย่อย/ บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที?อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อช่วง 2 ปี ที?ผา่ นมา :
 กรรมการที?มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรื อที?ปรึ กษาที?ได้ รับเงินเดือนประจํา :
 ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ ที?ปรึ กษากฎหมาย :

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม
? ีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที?ได้ อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ(ถ้ ามี) : ไม่มี

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี

: ไม่มี

จํานวนครัง" ทีเข้ าร่ วมประชุม ประจําปี 2557
 การประชุมคณะกรรมการ

: 12/12 ครังI

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

: 4/4 ครังI

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

: 1/1 ครังI

