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(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยลาํดบัท่ี 7) 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ-นามสกลุ : นายไพฑูรย ์ ทวีผล 

อายุ : 64 ปี 

ที่อยู่ : 580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

ตาํแหน่ง : กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)  - หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

  - หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

  - หลกัสูตร Chartered Director Class (R-CDC) 

  - หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

  - หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

  - หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

  - หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

  - หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 

การอบรมสัมนาอ่ืนๆ : - 11th Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) 

      วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ : รวมพลงัเปล่ียนประเทศไทย 

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

     การป้องกนัทุจริตและการรายงานตามกฎหมาย ปปช. 

  - Audit Committee Forum 

  -  สมันา National Director Conference 

ประสบการณ์การทํางาน : 2534 – 2546  กรรมการ/อุปนายกสมาคม สมาคมนกับญัชี และผูส้อบ 

      บญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

  2534 – 2548  ประธาน/เลขาธิการ สหพนัธ์นกับญัชีอาเซียน 

  2541 – 2543  กรรมการ/อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายใน 

      แห่งประเทศไทย 

  2546 – 2548  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บีที ท่ีปรึกษาธุรกิจ จาํกดั 

  2551 – 2554  - รองประธาน  มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั 
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      -  นายกสมาคม สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

  2552 – 2554  -  กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

          มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์      

     -  กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. สาํนกังาน เอส จี วี ณ ถลาง  

      -  กรรมการผูอ้าํนวยการ 

         บริษทั ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จาํกดั 

  2554 – 2556  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบั 

      ดูแลกิจการท่ีดี บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์จาํกดั (มหาชน) 

  2547 – ปัจจุบนั กรรมการอาํนวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

  2551 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ 

        กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ ์

    เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

  2545 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

      ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 

  2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซ่ี บาย 

  2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

  2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป 

การถือหุ้นใน KCE : -ไม่มี-   คิดเป็นสดัส่วน 0.00% (ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557) 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 (การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือ

ในช่วง 2 ปีผา่นมา) 
 

 

 

 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ 

      เงินเดือนประจาํ 
   เป็น    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    เป็น    ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็น

อิสระ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 
   มี    ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั    มี ไม่มี 
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ประวตักิารกระทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา    มี    ไม่มี 

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์    มี    ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็น

บุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
   มี    ไม่มี 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ-นามสกลุ : พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา  โมกขะเวส 

อายุ : 77 ปี 

ที่อยู่ : 50 ถนนสุขมุวิท 63 (เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ  

  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ตาํแหน่ง : กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/  

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

การศึกษา : AB มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

  M.D., C.M. มหาวิทยาลยัแมคกิลล ์

  F.R.C.S(C) ราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศแคนาดา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  หลกัสูตร Finance for Non Finance Director 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   

การอบรมสัมนาอ่ืนๆ : ความจาํเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและขอ้ควรปฏิบติั ตลาดหลกัทรัพยฯ์การ 

  ส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

  เสวนาระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ จดัโดย KPMG 

ประสบการณ์การทํางาน : 2515 – 2517 อาจารยส์อนนกัศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 

  2517 – 2526 กองออร์โธปิดิคส์, อาจารยโ์รงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

  2526 – 2532 ผูอ้าํนวยการกองออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

  2527 – 2533 กรรมการสอบวฒิุบตัรออร์โธปิดิคส์ แพทยส์ภา 

  2532 – 2533 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการกองออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาล 

      พระมงกฎุเกลา้ 

  2533 – 2534 - รองผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัศลัยแพทย ์พระมงกฎุเกลา้ 

  - ประธานกรรมการ สมาคมอาเซียนออร์โธปิดิคส์ 

  -  ประธานกรรมการ สมาชิกสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย 

  -  ประธานกรรมการ สมาชิกวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งแคนาดา 

  2534 – 2535 - ตวัแทนของศลัยแพทยอ์อร์โธปิดิคส์ 

  -  ราชวิทยาลยัศลัยแ์พทยแ์ห่งประเทศไทย 

  -  ประธานสอบวฒิุบตัรออร์โธปิดิคส์ แพทยส์ภา 

  2534 – 2536 ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ พระมงกฎุเกลา้ 

  2536 – 2537 ผูช่้วยเจา้กรมการแพทยท์หารบก กรมแพทยท์หารบก 

  2537 – 2538 รองเจา้กรมแพทยท์หารบก กรมแพทยท์หารบก 
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  2538 – 2540 - ผูอ้าํนวยการ ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกฎุเกลา้ 

      -  กรรมการ สภาวิจยัแห่งชาติ 

  2540 – 2541 กรรมการ แพทยส์ภา 

  เจา้กรมแพทยท์หารบก กรมแพทยท์หารบก 

  2540 – 2544 ประธาน มูลนิธิเพ่ือวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์พระมงกฎุเกลา้ 

  2541 – 2543 ประธาน มูลนิธิโรคขอ้ 

  2543 – 2544 ประธานองคก์รแพทย ์โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

  2544 – 2545 ตวัแทนของประเทศไทย S.I.C.O.T 

  2541   กรรมการสอบวฒิุบตัร ราชวิทยาลยัศลัยแพทย ์

  ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย 

  2545   กรรมการ มูลนิธิออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย 

  2526 – ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ 

      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั เคซีอี  

      อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

  2530 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ 

  2533 – ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและสงัคมสงเคราะห์ 

  2543 – ปัจจุบนั  ประธานอนุกรรมการประเมินสถาบนัฝึกอบรมแพทย ์

    ประจาํบา้น สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์ ราชวิทยาลยัศลัยแพทย ์

    ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย   

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์ชา้งเผือก (ป.ช.) 

  มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) 

การถือหุ้นใน KCE : 2,811,400 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 0.50%  (ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557) 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 (การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั  หรือ

ในช่วง 2 ปีผา่นมา) 

 

 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํ 
   เป็น    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    เป็น    ไม่เป็น 

3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 
   มี    ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั    มี    ไม่มี 
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ประวตักิารกระทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา    มี    ไม่มี 

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์    มี    ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษา

ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
   มี    ไม่มี 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ-นามสกลุ : นางอุบล  จิระมงคล 

อายุ : 64 ปี 

ที่อยู่ : 91 ซอยธารารมณ์ 11 ถนนราคาํแหง 9  แขวงพลบัพลา 

  เขตวงัทองหลาง กทม.10310 

ตาํแหน่ง : กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/  

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์        

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  หลกัสูตร Finance for Non Finance Director 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การอบรมสัมนาอ่ืนๆ : ความจาํเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและขอ้ควรปฏิบติั  

  โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ        

       บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบ จดัโดย KPMG 

ประสบการณ์การทํางาน : 2517 - 2537 สายการบินแอร์ฟร้านซ ์  

   2537 - 2539 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บจก. เจนเนอรัล  

     มีเดียเทค็  

  2537 - 2539 กรรมการบริษทั ซีเนคลัเลอร์แลบ จาํกดั  

  2538 - 2539 กรรมการบริษทั ไทยแมกเนติค จาํกดั มหาชน  

  2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

                                        2541 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เคซีอี  

     อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

  2556 - ปัจจุบนั ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

การถือหุ้นใน KCE : 3,313,250 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน  0.59 % ( ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ) 
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คุณสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 (การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั  หรือ

ในช่วง 2 ปีผา่นมา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํ 
   เป็น    ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    เป็น    ไม่เป็น 

3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 
   มี    ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั    มี    ไม่มี 

ประวตักิารกระทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัต ิ

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา    มี    ไม่มี 

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์    มี    ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้

เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
   มี    ไม่มี 


