
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 38 จาก 90 
 

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

ชื่อ – นามสกุล : พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสน ี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

ต าแหน่งปัจจุบนั :  ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 74 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  40/2547  

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี   6/2548 

การถอืหุ้นในบริษัท : 1,050,000 หุ้น (0.03%) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2556 – ปัจจบุนั (3 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน : ประธานกรรมการ                             บมจ.แพลน บี มีเดีย 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหารหรือผู้
ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมเ่ป็น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: กรรมการและรองประธานกรรมการ  บมจ. นวนคร 

กรรมการและรองประธานกรรมการ  บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี   

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 

กรรมการ     บจ. ผลติไฟฟ้า นวนคร 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 39 จาก 90 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท า
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :  การประชมุคณะกรรมการ 12/12 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ ได้รับ
เงนิเดือนประจ าของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

: ไมเ่ป็น 

เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

: ไมเ่ป็น 

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ ได้อย่างเป็น
อิสระ 

: ไมม่ี 

 
 

 
 
 
 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 40 จาก 90 
 

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ 
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอแต่งตัง้ 

: กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

ต าแหน่งปัจจุบนั :  กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 62 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยามหาวิทยาลยัโนวา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

: หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  58/2548  

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 3/2546 

การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็น
กรรมการ 

: 2556 – ปัจจบุนั (3 ปี)  

ประสบการณ์การ
ท างาน 

: กรรมการ              บมจ. แพลน  บี มีเดีย 

ความสัมพนัธ์กับ
ผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

: ไมเ่ป็น 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

: กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

กรรมการ  บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 41 จาก 90 
 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

: กรรมการและ                                บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

กรรมการ                                      บจ. งามศิริ 

กรรมการ                                      บจ. จิตต์ธนา 

กรรมการ                                       บจ. จริุศิริ 

กรรมการ                                       บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ 

กรรมการ                                       บจ. ไทย บนุกะ แฟชัน่ 

กรรมการ                                       บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซคัเซสเวนเจอร์ 

กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดกัส์ 

กรรมการ                                       บจ. นิฐาศิริ 

กรรมการ  บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้ (เมยีนมาร์) 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้มี
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปีที่
ผ่านมา 

:  การประชมุคณะกรรมการ 12/12 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
บริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า
ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

 

 

 

: ไมเ่ป็น 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 42 จาก 90 
 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

: ไมเ่ป็น 

มี /ไ ม่มีความสัมพัน ธ์
ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ
อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ ไ ด้
อย่างเป็นอิสระ 

: ไมม่ี 

 

 

 

 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 43 จาก 90 
 

 รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

ต าแหน่งปัจจุบนั :  กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 50 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินยิม) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 31/2546 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 34/2548 

การถอืหุ้นในบริษัท : 1,050,000 หุ้น (0.03%) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  2556 – ปัจจบุนั (3 ปี) 

ประสบการณ์การท างาน : กรรมการ        บมจ. แพลน บี มีเดีย 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

: ไมเ่ป็น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: รองกรรมการผู้จดัการด้านบญัชีและการเงิน บมจ. นวนคร 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. เอเชียซอฟท์  

                                                                          คอร์ปอเรชัน่ 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     บมจ.เอเอ็นเอส โบรกเกอร์ 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 44 จาก 90 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

 

: 

รองกรรมการผู้จดัการด้านบญัชีและการเงิน บจ. ผลติไฟฟ้านวนคร 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :  การประชมุคณะกรรมการ 12/12 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 
พ นักง าน  ลู ก จ้ า ง  ห รือที่
ป รึกษาที่ ไ ด้ รับ เ งิน เดื อน
ประจ าของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

: ไมเ่ป็น 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

: ไมเ่ป็น 

มี / ไ ม่มีความสัมพัน ธ์ทาง
ธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมี
ผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ 

: ไมม่ี 

 

 

 

 

 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 45 จาก 90 
 

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระข้างต้น เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนซึ่งจะ
สามารถด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ ตามข้อก าหนดของบริษัทในสว่นของนิยามกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้อง
กบัข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหมล่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้ นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี  
ทัง้นี ้ไมร่วมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ

 ของบริษัท 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  
 คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
 หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่
สองปี 

 ทัง้นี ้“ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 28/2551 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู่เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ป รึกษาทาง 
การเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
หุ้นสว่นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 46 จาก 90 
 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นท่ี
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
หมายเหตุ: บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากันกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 


