
เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
24 กรกฎาคม 2563 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูของกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ 

และไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ใหม ่
 



 

 

  เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
24 กรกฎาคม 2563 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดับที ่3 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั /ประเภทธุรกจิ 

1.  ดร.แคทลนี มาลนีนท ์   48 - Ed.D. in Institutional 8.72 -ไมม่-ี 2560 – ปัจจุบัน  รักษาการประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 

- ประธานกรรมการบรษัิท   Management, Pepperdine    การเงนิ  
- ประธานกรรมการบรหิาร   University   2557 – ปัจุจบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   - M.S.A. in Multinational    ประธานกรรมการบรหิาร   
- กรรมการสรรหาและพจิารณา     Commerce, Boston University    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   
  คา่ตอบแทน   - B.A. in Mass Communication,    กรรมการสรรหาและ  
- รักษาการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย  Chulalongkorn University    พจิารณาคา่ตอบแทน  
  การเงนิ     2554 – 2556  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 
- กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม      ปฏบัิตกิาร  
  การอบรมหลกัสูตรของสมาคม      

   

 สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

 -  Directors Accreditation Program (DAP) 9/2004 การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 -  Directors Certification Program (DCP) 150/2011 2557 – 
ปัจจุบัน 

ประธานบรหิารความเสีย่ง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ 

    2549 – 
ปัจจุบัน  

กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ 

    2542 – ปัจจุบัน Assistant to Senior บมจ. บอีซี ีเวลิด ์ 

     Executive Vice President  

       2549 – 2557  กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ 

     และพจิารณาคา่ตอบแทน  

       

    การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    2556 – 
ปัจจุบัน 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม
ผูกพัน 

กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

    2549 – 
ปัจจุบัน 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม
ผูกพัน 

กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดับที ่3 

 

 

 

 

 

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก: 18 กมุภาพันธ ์2557 (6 ปี 5 เดอืน) 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา: ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม: 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปี ทีผ่่านมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2562: ประชมุ จํานวนครัง้ รอ้ยละ 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 9/9 100 

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 3/3 100 

 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 8/8 100 

 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 1/1 100 

 การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 1/1 100 

 



 

 

  เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
24 กรกฎาคม 2563 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดับที ่3 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

2.  นางศริเิพ็ญ สตีสุวรรณ 71 - บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

- กรรมการอสิระ    Wichita State University, Kansas,    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  USA.      

  - พาณชิยศาสตรบั์ณฑติ      

 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

    ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ทนุธนชาต  

 การอบรมหลกัสูตรของสมาคม    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน  

 -  Directors Certification Program (DCP) 33/2003  และบรรษัทภบิาล  

 -  Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2007 ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. เสรมิสขุ  

 -  Audit Committee Program (ACP) 32/2010  กรรมการตรวจสอบ  

 อืน่ ๆ  กรรมการบรหิารความย่ังยนืและความเสีย่ง 

 - Listed Company Director Essential – Risk Management    

   Essentials, Singapore, March 2018    

 - Listed Company Director Essential – Remuneration  การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

   Committee Essentials, Singapore, March 2018 ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited (Singapore) 

 - Listed Company Director Programme – Audit Committee  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   Essentials, Singapore, July 2016  กรรมการสรรหา   

  - Listed Company Director Programme – Nominating   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

    Committee Essentials, Singapore, July 2016    

  - Listed Company Director Essential – Understanding the    

    Regulatory Environment in Singapore : What Every Director    

    Ought to Know, Singapore Institute of Directors, July 2013    

  รางวลัในวชิาชพี    

  CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจําปี 2545 จากผลสํารวจ CFO ดเีดน่ใน    

  เอเชยี 10 ประเทศ ทีจ่ัดทําโดยนติยสาร Finance Asia เป็นปีแรก    
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วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก: 18 กมุภาพันธ ์2557 (6 ปี 5 เดอืน) 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา: ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม: 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปี ทีผ่่านมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2562: ประชมุ จํานวนครัง้ รอ้ยละ 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 9/9 100 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 100 

 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ไมเ่ขา้ -- 

 การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 1/1 100 

 

คณุสมบตัเิพิม่เตมิสําหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่: การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท / บรษัิทใหญ่ / บรษัิทยอ่ย / บรษัิทร่วม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอื ในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

1 เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา  ไมเ่ป็น 

2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3 มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิอยา่งมนัียสําคัญ อันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดับที ่3 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

3.  นายมาศถวนิ ชาญวรีกูล 48 - MBA (International Business), -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 
- กรรมการบรษัิท    University of Southern California, USA      

  - ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย การดํารงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

    2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 

 การอบรมหลกัสูตรตา่ง ๆ   2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และ บมจ. เอสทพี ีแอนด ์ไอ 

 - หลักสตูร ผูบ้รหิารระดับสงู (หลักสตูร วตท.) รุ่น 11   กรรมการผูจ้ดัการ  

 - หลักสตูรอบรมการลงทนุ Ultra Wealth รุ่นที ่2     

 - หลักสตูร Academy of Business Creativity: ABC รุ่นที ่7  การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

 - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์รุ่น 11 (TEPCoT) ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. เอส ท ีไอ ท ี

 - หลักสตูร “วทิยาการการจัดการสําหรับนักบรหิารระดับสงู”(วบส.) รุ่นที ่4/2019  กรรมการผูจ้ดัการ  

 - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นนวัตกรรมการบรกิาร (ToPCATS) รุ่นที ่1/2019  ประธานกรรมการ บจ. ฟิลอัพ เนตเวริค์ 

       

 การอบรมหลกัสูตรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

  - Director Accreditation Program (DAP) 1/2003     

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก: 27 กมุภาพันธ ์2562  (1 ปี 5 เดอืน) 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา: ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม: 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปี ทีผ่่านมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2562: ประชมุ จํานวนครัง้ รอ้ยละ 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท1 7/7 100 

 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 1/1 100 

 การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 1/1 100 

         หมายเหต:ุ  1 ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่27 กมุภาพันธ ์2562 


