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(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3) 

ประวตัขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ช่ือ-นามสกลุ : นายปัญจะ   เสนาดิสยั 
อายุ : 66 ปี 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนัใน KCE : กรรมการ /กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ประวตักิารศึกษา : ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ (MBA)  
  มหาวิทยาลยัซฟัฟอลก์ มลรัฐแมสซาชูเสทซ์  สหรัฐอเมริกา 
  ผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
  วิทยาลยัการบริหาร และจดัการ 
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 20/2002 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั  หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2004 
กรรมการบริษัท (IOD)  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program  รุ่นท่ี 2/2007 
การอบรมสัมมนาอืน่ๆ : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 8 
  หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง

ของรัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 2 โดยสถาบนัพฒันากรรมการ 
และผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นท่ี 4 
ประสบการณ์การทาํงาน : 2514 - 2515 เจา้หนา้ท่ีโท 2 กองการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
  2515 - 2517 นกัวิจยั และวางแผนอาวโุสฝ่ายการตลาด 
   บริษทั ฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
  2517 - 2519 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  
   บริษทั เครดิตการพาณิชย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  2519 - 2534 เจา้หนา้ท่ีบริหารชั้นรองผูจ้ดัการ (Vice President) 
   ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
  2534 - 2537 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอช แอนด ์คิว (ประเทศไทย) จาํกดั 
  2536 - 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

 บริษทั เอสเอม็ซี มอเตอร์ส จาํกดั (มหาชน) 
  2537 - 2540 กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั ไรมอน จาํกดั 
  2542 - 2549 กรรมการ ท่ีปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

บริษทั ซีวีดี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
  2546 - 2551 ท่ีปรึกษา บริษทั เทคนิคคลัเลอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
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2547 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั เดวา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2549 - 2552 กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ ธนาคารออมสิน 

2526 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี จาํกดั 

(มหาชน) 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนฯ บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จาํกดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE : 31 ปี (2526 – ปัจจุบนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 12/12 คร้ัง คิดเป็นสดัส่วน 100% 
  ประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นสัดส่วน 100% 

การถอืหุ้นใน KCE : 27,116,750 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 4.94% (ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2557) 

ผู้ได้รับการ 
บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

กจิการอืน่ (ทีสํ่าคญั) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที ่
เสนอช่ือเป็น ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน แข่งขนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ 

กรรมการ จํานวน ตาํแหน่ง จํานวน ตาํแหน่ง ของบริษทั 

นายปัญจะ 
เสนาดิสยั 

4 กรรมการ - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 

 

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบตั ิ

1. การถกูพพิากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา    มี    ไม่มี 

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์    มี    ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
   มี    ไม่มี 
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ประวตัขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ช่ือ-นามสกลุ : แพทยห์ญิงจนัทิมา  องคโ์ฆษิต 
อายุ : 67 ปี 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
ตาํแหน่งปัจจุบนัใน KCE : กรรมการ / ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ประวตักิารศึกษา : แพทยศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

Diplomate, American Board of Psychiatry and Neurology 
Residency Training in Psychiatry and Neurology, Department of 
Psychiatry, University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั  -  หลกัสูตร Finance for Non Finance Director 
กรรมการบริษทั (IOD)  - หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 
  - หลกัสูตร IOD Breakfast 
การอบรมสัมมนาอืน่ๆ : สัมมนา CG Forum 3/2556 การกาํกบั และป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบั

ซอ้นโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 
สัมมนา เร่ือง แนวทางการจัดทาํรายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ประสบการณ์การทาํงาน : 2519 - 2521 Assistant Professor of Psychiatry, University of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A. 

  2519 - 2521 Associate Director of Affective Disorders Clinic, 
University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A. 

  2519 - 2521 Chief of In-patient and Research Unit, Westside Veteran 
Administration Hospital Chicago, Illinois, U.S.A. 

  2521 - 2523 อาจารยป์ระจาํภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

  2523 - 2527 ผูช่้วยศาสตรจารย์ ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

2531 - 2550 กรรมการ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
2540 - 2547 กรรมการ บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั 
2543 - 2550 กรรมการ บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั 
2526 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
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2528 - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษภาควิชาจิตจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบนัจิต
เวช สมเดจ็เจา้พระยา 

2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอซี (สยาม) จาํกดั 
 ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย ์ 
 โรงพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต 

จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE : 31 ปี (2526 – ปัจจุบนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 11/12 คร้ัง คิดเป็นสดัส่วน 90% 
  ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 3/3 คร้ัง คิดเป็นสดัส่วน 100%  

การถอืหุ้นใน KCE : 4,782,200 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 0.87% (ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2557) 

 

ผู้ได้รับการ 
บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

กจิการอืน่ (ทีสํ่าคญั) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที ่
เสนอช่ือเป็น ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน แข่งขนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ 

กรรมการ จํานวน ตาํแหน่ง จํานวน ตาํแหน่ง ของบริษทั 

แพทยห์ญิง  
จนัทิมา   
องคโ์ฆษิต 

- - ไม่มี - - - ไม่มี - - ไม่มี - 

      
 

 
 
 
 

 

 

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบตั ิ

1. การถกูพพิากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา    มี    ไม่มี 

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์    มี    ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
   มี    ไม่มี 
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ประวตัขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ช่ือ-นามสกลุ : นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต 
อายุ : 62 ปี 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนัใน KCE  : รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /  
  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ประวตักิารศึกษา : PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 
  ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั (IOD) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
กรรมการบริษทั (IOD)  - หลกัสูตร Finance for Non Finance Director 
  - หลกัสูตร “ผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไทย 2547” 
  - หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 
  - หลกัสูตร Financial Instrument for Director  
การอบรมสัมมนาอืน่ๆ : สัมมนา CG Forum 3/2556 การกาํกบั และป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบั

ซอ้นโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 
ประสบการณ์การทาํงาน : 2515 - 2516 Federal Electric Corporation 

  2517 - 2552 Grant Advertising 
  2522 - 2531 Kenyon & Eckhardt (Thailand) Ltd., 
  2525 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
  2531 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
  2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 
  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 
  2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั 

จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE : 32 ปี (2525 – ปัจจุบนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 11/12 คร้ัง คิดเป็นสดัส่วน 90% 
ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 3/3 คร้ัง คิดเป็นสดัส่วน 100% 

การถอืหุ้นใน KCE : 30,639,750 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 5.58% (ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2557) 
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ผู้ได้รับการ 
บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

กจิการอืน่ (ทีสํ่าคญั) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที ่
เสนอช่ือเป็น ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน แข่งขนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ 

กรรมการ จํานวน ตาํแหน่ง จํานวน ตาํแหน่ง ของบริษทั 

นาง 
วรลกัษณ์ 
องคโ์ฆษิต 

- - ไม่มี - - - ไม่มี - - เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 
  ของ KCE คือ บริษทั เคซีอี 
เทคโนโลยี จาํกดั, บริษทั เค 
ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จาํกดั, บริษทั ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั และ
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

- เป็นกรรมการในบริษทัร่วม  
  ของ KCE คือ บริษทั เคซีอี 
อเม ริกา  อิ งค์  จํากัด  และ
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 
จาํกดั 

 

 
 
 

 

 

 

 

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบตั ิ

1. การถกูพพิากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา    มี    ไม่มี 

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์    มี    ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
   มี    ไม่มี 


