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เอกสารแนบ 4 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

นายแมทธิว กิจโอธาน        
อายุ  49  ป  สัญชาติไทย        
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม    

 MSc. (Management) Imperial College, University of London, ENGLAND 

 Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA 

 อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 95/2007 

 อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 57/2006 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 ประธานกรรมการการลงทุน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 
ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการและ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 

ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่น 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กลุมบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  

 
การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ) และ 
1 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนอื่น) 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 8 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ) 

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 
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ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  3 วาระ   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  :  5 เมษายน 2549 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการการลงทุน ในป 2558  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  6/6  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  -   
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
นายสมศักดิ์   พยับเดชาชัย       
อายุ  67  ป  สัญชาติไทย        
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม    

 Diploma Degree  Major in Marketing 
Armstrong  College  AA  Berkley , California  USA. 

 อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 49/2006 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ 1  

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทอื่น 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ป 2516 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟวสตาร โปรดักช่ัน จํากัด  

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 1 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกจิของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  6 วาระ   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  :  7 กันยายน 2542 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2558  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  6/6  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  3/4  คร้ัง 
1 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
ดร.แคทลีน มาลีนนท       
อายุ  44  ป  สัญชาติไทย        
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม    

 Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University 

 M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University 

 B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University 

 อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 150/2011 

 อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 9/2004 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ป 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

ป 2542 – ปจจุบัน Assistant to the Senior Executive 
Vice President 

บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 

ป 2549 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กลุมบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กลุมบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี  
ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ยูแอนดไอ คอรโปเรช่ัน จํากัด 
ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอรค จํากัด 
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด 
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การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน :  2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ)  

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน :  20 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ)          

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  22.05% 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  3 วาระ   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  :  5 เมษายน 2549 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในป 2558  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  6/6  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  1/1   
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สรุปขอมูลการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 
 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ จํานวนหุน รอยละของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ไมมี - 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย ไมมี - 
3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 71.44 ลานหุน 22.05% 

 

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืนๆ 
 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปน
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 

บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตาํแหนงใน
บริษัท/กิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

กลุมบริษัทฯ 
 จํานวน ประเภท

กรรมการ/
ผูบริหาร 

จํานวน ประเภท
กรรมการ/
ผูบริหาร 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 3 บริษัท กรรมการ 8 บริษัท กรรมการ ไมมี 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย ไมมี - 1 บริษัท ผูบริหาร ไมมี 
3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 2 บริษัท กรรมการ/

ผูบริหาร 
20 บริษัท กรรมการ ไมมี 

 

ลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมี
คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

 นายสมศักดิ์  พยับเดชาชัย 
การถือหุนในบริษัท 

- จํานวนหุน 
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

 
 

ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
(เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ  
(เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยระบุขนาด
ของรายการดวย 

ไมมี 
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ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
 

สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระน้ัน บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหาโดยกําหนดคุณสมบัติตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไดกําหนดคุณสมบัติดังกลาวไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ แลว โดยสรุปไดดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผู             
ที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา   
คูสมรส พี่นอง หรือบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ           
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม    
นอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน   
ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองคกร เพื่อใหการดําเนินการขององคกรบรรลุวัตถุประสงค
ไดเปนอยางดี 

*** 


