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(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

ประวตัขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพือ่แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกลุ : นายพิธาน องคโ์ฆษิต 
อายุ : 33 ปี 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนัใน KCE  : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ / 
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประวตักิารศึกษา : บณัฑิตวิทยาลยัดา้นการบริหารจอนห์สนั มหาวิทยาลยัคอร์เนลล ์
  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  Investment Banking Immersion 
  ปริญญาตรี วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
ประสบการณ์การทาํงาน : 2548 – 2550 นกัยทุธศาสตร์ดา้นการวางแผนการขายและการผลิต 

 บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
2551 ฝึกปฏิบติังานดา้นอินเวสเมน้ท ์แบงก้ิง 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั 
2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
2552 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี 
 (ประเทศไทย) จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผลงานและความสําเร็จด้านการผลติ : - ร่วมทาํงานกบัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับยานยนต ์เช่น TRW, 
Robert Bosch, Siemens และ Continental Temic ในการพฒันา
มาตรฐานของเสียอตัราศูนย ์(zero-defect parts per million) 
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- จดัทาํโปรแกรมสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหผ้ลผลิตมีเสถียรภาพ พร้อมกบัลด
อัตราของเสียให้อยู่ในระดับตํ่าสุด และมีอัตราการหมุนเวียนของ
พนกังานนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลให้มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนกว่าร้อยละ 10 ใน
คร่ึงปีหลงัของปี 2549 
- สร้างชุดคาํสั่งของค่าต่างๆท่ีใชใ้นการควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร
อตัโนมติัเพื่อลดอตัราของเสีย ซ่ึงปรากฏว่าสามารถประหยดัตน้ทุนได้
มากกวา่ปีละ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
- นาํระบบโปรแกรมอตัโนมติั Engenix Program มาใชเ้พื่อลดความ
ผดิพลาดท่ีสาํคญัจากการทาํงานของคน 

ผลงานและความสําเร็จด้านการผลติ : - ริเร่ิมสร้างแบบจาํลองทางตน้ทุนเพื่อคาํนวณตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุน
การผลิตอย่างถูกตอ้งสําหรับผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ มากกว่า 3,500 
กลุ่ม 
- ประสานงานในการร่วมทุนกบั Ihara ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต PCB รายหน่ึงของ
ญ่ีปุ่น ในการจดัตั้งตวัแทนขายในประเทศไทย (บจ. เคซีอี ประเทศไทย) 
เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศ ซ่ึงประสบความสําเร็จในการ
พฒันาธุรกิจกบัลูกคา้ท่ีสาํคญัหลายราย เช่น Nikon, JVC และ Sharp 
- วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดย
ทบทวนวิธีการขนส่งสินคา้ และสร้างเกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือก
สาํหรับการขนส่งทางทะเลแทนการขนส่งทางอากาศ 
- ริเร่ิมระบบการประเมินลูกคา้โดยพิจารณากาํไรขั้นตน้ของสินคา้แต่ละ
รายการ ตวัผลิตภณัฑ์ การคืนสินคา้และค่าเคลม รวมถึงการประเมิน
ตวัแทนขาย ทั้งน้ี เพื่อใชใ้นการแบ่งสัดส่วนในการขายสําหรับตวัแทน
ขายแต่ละแห่ง และลูกคา้แต่ละราย 
- นาํระบบ I-quote ซ่ึงเป็นระบบใหม่ในการคาํนวณราคาเสนอขายสินคา้ 

PCB ท่ีเป็นระบบอตัโนมติั แบบ real-time มาใช ้เป็นผลให้มีสินคา้
รายการใหม่ เพิ่มมากข้ึนประมาณร้อยละ 15 

จํานวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE : - 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : - 

การถอืหุ้นใน KCE : 34,018,422 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 6.20% (ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2557) 
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ผู้ได้รับการ 
บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

กจิการอืน่ (ทีสํ่าคญั) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที ่
เสนอช่ือเป็น ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน แข่งขนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ 

กรรมการ จํานวน ตาํแหน่ง จํานวน ตาํแหน่ง ของบริษทั 

นายพิธาน 
องคโ์ฆษิต 

- - ไม่มี - - - ไม่มี - - เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 
ของ KCE คือ บริษทั เคซีอี 
เทคโนโลย ีจาํกดั, บริษทั เค 
ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั, บริษทั ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั และ
บริษทั เคมโทรนิคส์ 
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

- เป็นกรรมการในบริษทัร่วม
ของ KCE คือ บริษทั เคซีอี 
ไตห้วนั จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบตั ิ

1. การถกูพพิากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา    มี    ไม่มี 

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์    มี    ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
   มี    ไม่มี 


