สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล

: พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่ งตัง้

: ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

ตาแหน่ งปั จจุบนั

:  ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 74 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

รัฐประศาสนศาสตร์
ยนนายร้
อยตรุารวจ
: ปริ
หลัญ
กสูญาตรี
ตร Director
Certification โรงเรี
Program
(DCP)
่นที่ 40/2547
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2548

การถือหุ้นในบริษัท

: 1,050,000 หุ้น (0.03%)

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 2556 – ปั จจุบนั (3 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

: ประธานกรรมการ

บมจ.แพลน บี มีเดีย

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหารหรือผู้ : ไม่เป็ น
ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท หรือ
บริษัทย่ อย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น

: กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้ า นวนคร

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 38 จาก 90

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทา
ให้ มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา

:  การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้

เป็ น/ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว น : ไม่เป็ น
ร่ วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลู ก จ้ าง หรื อ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจาของบริ ษัทหรื อ
บริษัทย่ อย
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ การทาง : ไม่เป็ น
วิ ช าชี พ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท
ย่ อย
มี/ไม่ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่ : ไม่มี
มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่
สามารถทาหน้ าที่ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
อิสระ

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 39 จาก 90

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอแต่ งตัง้

: นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
: กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ตาแหน่ งปั จจุบนั

:  กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยามหาวิทยาลัยโนวา ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2548

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

จานวนปี ที่เป็ น
กรรมการ

: 2556 – ปั จจุบนั (3 ปี )

ประสบการณ์ การ
ทางาน

: กรรมการ

ความสัมพันธ์ กับ
ผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท
หรือบริษัทย่ อย

: ไม่เป็ น

การดารงตาแหน่ ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

: กรรมการบริ หาร

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546

กรรมการ

บมจ. แพลน บี มีเดีย

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 40 จาก 90

การดารงตาแหน่ ง
: กรรมการและ
กรรมการ/ผู้บริหารใน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัท
กรรมการ
จดทะเบียน

บจ. เพนส์ มาร์ เก็ตติ ้ง แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่
บจ. งามศิริ

กรรมการ

บจ. จิตต์ธนา

กรรมการ

บจ. จุริศิริ

กรรมการ

บจ. เทรน ไทม์ เทสต์

กรรมการ

บจ. ไทย บุนกะ แฟชัน่

กรรมการ

บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์

กรรมการ

บจ. ไทยรี ไลแอนซ์โปรดักส์

กรรมการ

บจ. นิฐาศิริ

กรรมการ

บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ ้ง (เมียนมาร์ )

การดารงตาแหน่ ง
: ไม่มี
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ มี
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การเข้ าประชุมในปี ที่
ผ่ านมา

:  การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้

เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการที่ : ไม่เป็ น
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
บริ ห ารงาน พนั ก งาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้ รับ เงิ น เดื อ นประจ า
ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท
ย่ อย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 41 จาก 90

เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริ การ : ไม่เป็ น
ทางวิ ช าชี พ ของบริ ษั ท
หรือบริษัทย่ อย
มี / ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ : ไม่มี
ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญ
อั น อาจมี ผ ลท าให้ ไม่
สามารถท าหน้ าที่ ได้
อย่ างเป็ นอิสระ

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 42 จาก 90

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล

: นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่ งตัง้

: กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ตาแหน่ งปั จจุบนั

:  กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 50 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: ปริ ญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548

การถือหุ้นในบริษัท

: 1,050,000 หุ้น (0.03%)

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 2556 – ปั จจุบนั (3 ปี )

ประสบการณ์ การทางาน

: กรรมการ

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: ไม่เป็ น

บมจ. แพลน บี มีเดีย

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ : รองกรรมการผู้จดั การด้ านบัญชีและการเงิน
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อื่น

บมจ. นวนคร
บมจ. เอเชียซอฟท์
คอร์ ปอเรชัน่

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอ็นเอส โบรกเกอร์
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 43 จาก 90

รองกรรมการผู้จดั การด้ านบัญชีและการเงิน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

: อาจารย์พิเศษ

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา

:  การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้

อาจารย์พิเศษ

บจ. ผลิตไฟฟ้ านวนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการที่มีส่วน : ไม่เป็ น
ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
พ นั ก ง า น ลู ก จ้ า ง ห รื อ ที่
ปรึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ เ งิ น เ ดื อ น
ประจาของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่ อย
เป็ น/ไม่ เ ป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทาง : ไม่เป็ น
วิชาชีพของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่ อย
มี / ไม่ มี ค วา มสั ม พั น ธ์ ทา ง : ไม่มี
ธุ รกิ จ ที่ มีนั ย ส าคั ญอั น อาจมี
ผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 44 จาก 90

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการซึ่งได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระข้ างต้ น เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนซึ่งจะ
สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ ตามข้ อกาหนดของบริ ษัทในส่วนของนิยามกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้ อง
กับข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.
ถื อหุ้น ไม่เกิ นร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษั ทร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี
ทังนี
้ ้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551
5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ป รึ กษาทาง
การเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
หุ้นส่วนผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8.

9.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

หมายเหตุ: บริษัทได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ ากันกับข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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