
หนา 1 จาก 8 

 

เอกสารแนบ 4 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

นายแมทธิว  กิจโอธาน        
อายุ  52  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 
 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 
ป 2556 – มี.ค. 2560 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  
ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)  

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

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 8 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ) และ     
1 บริษัท (บริษัทอื่น)  

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี  



หนา 2 จาก 8 

 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา : ไมมี  

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ : 4 วาระ หรือ 13 ป   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1 ในรอบป 2561 

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : 5/7  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1 /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : -   
หมายเหตุ 1 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
นายสมศักดิ์  พยับเดชาชัย       
อายุ  70  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   

ประสบการณทํางาน : –   
การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในธุรกจิทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา : ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ : 7 วาระ หรือ 19 ป 7 เดือน  

การดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 7 วาระ หรือ 19 ป 7 เดือน (เนื่องจากนายสมศักด์ิ   
พยับเดชาชัย เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมท้ังมีความรูความสามารถ
และคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด โดยที่ผานมาไดใหคําปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกําหนดกลยุทธ และ
ใหขอเสนอแนะดานตางๆ ที่เปนประโยชนแกคณะผูบริหารเปนอยางดี คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง   
นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง อยางไรก็ตาม อาจขัดกับนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เร่ือง วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระมากกวาระยะเวลา 9 ป หรือ 
3 วาระติดตอกัน)  

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ : 7 กันยายน 2542 



หนา 4 จาก 8 

 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใน  
ป 2561  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : 7/7  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง): 4/4  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง): 1/1  คร้ัง  
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
ดร.แคทลีน  มาลีนนท       
อายุ  47  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 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ)  

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 32 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ)        
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การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : นองสาวของนางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท และพ่ีสาวของนางสาวปยวดี  
มาลีนนท   

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  : ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : 22.46% 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ : 4 วาระ หรือ 13 ป   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในป 2561  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : 7/7  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) : 2/2  คร้ัง 
 

 
 
 
 
 



หนา 7 จาก 8 

 

ขอมูลการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) 
ของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 

 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ จํานวนหุน รอยละของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ไมมี - 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย ไมมี - 
3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 105.11 ลานหุน 22.46% 

 

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 2 บริษัท กรรมการ 9 บริษัท กรรมการ ไมมี 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย ไมมี - ไมมี - ไมมี 
3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 2 บริษัท กรรมการ/

ผูบริหาร 
32 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) โดย
ระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี 
 

เปนกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่
เก่ียวของ 

ใช 

 



หนา 8 จาก 8 

 

ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
 

สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหาโดยกําหนดคุณสมบัติตามที่กําหนด
ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไดกําหนดคุณสมบัติดังกลาวไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แลว โดยสรุปไดดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ 
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดา        
คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน   
ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม       
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน ผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองคกร เพ่ือใหการดําเนินการขององคกรบรรลุวัตถุประสงคได
เปนอยางดี  

*** 




