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(สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 3) 

ประวตัขิองผู้ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั�งเป็นกรรมการบริษทั 

ชื�อ-นามสกลุ : นางวรลกัษณ์   องคโ์ฆษิต 

อายุ : 64 ปี 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน KCE : รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / 

  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ประวตักิารศึกษา : PITMAN DIP. Business & Secretarial 

  St. James College, England   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  - หลกัสูตร Financial Instrument for Director  

กรรมการบริษทัไทย (IOD)  - หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP)  

  - หลกัสูตร “ผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไทย 2547” 

  - หลกัสูตร Finance for Non Finance Director 

  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมสัมมนาอื�นๆ : - CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of Investors 

  - Director’s Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness 

  - IOD Breakfast Talk “The Governance role of the Board in the Preparation 

and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) 

Subsidiaries” 

  - CG Forum 3/2556 การกาํกบัและป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบักลต.  

ประสบการณ์การทํางาน : 2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั 

  2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั 

  2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 

  2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 

  2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

  2531 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

  2522 - 2531 Kenyon & Eckhardt (Thailand) Ltd., 

  2517 - 2552 Grant Advertising 

  2515 - 2516 Federal Electric Corporation 
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จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE : 27 ปี (2532 – ปัจจุบนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 12/12 ครั� ง คิดเป็นสดัส่วน 100% 

  ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 4/4 ครั� ง คิดเป็นสดัส่วน 100%  

การถือหุ้นใน KCE : 30,839,750 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 5.37% (ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2558) 

ผู้ได้รับการ 
             บริษทัจดทะเบียนอื�น 

กจิการอื�น (ที�สําคัญ) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที� 

เสนอชื�อเป็น ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิ 

กรรมการ จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง ของบริษทั 

นางวรลกัษณ์ 

องคโ์ฆษิต 

- -ไม่มี- - ไม่มี - - เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 

  ของ KCE คือ บริษทั เคซีอี 

เทคโนโลยี จาํกดั, บริษทั เค ซี 

อี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั, 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟค

เจอเรอร์ จาํกดั และบริษทั เคซี

อี (ประเทศไทย) จาํกดั 

- เป็นกรรมการในบริษทัร่วม 

ของ KCE คือ บริษทั เคซีอี 

อเมริกา อิงค ์จาํกดั และบริษทั 

เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 

 

 

ประวตักิารกระทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั              คุณสมบัต ิ

1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้องคดีอาญา �   มี �   ไม่มี 

2. การถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์ �   มี �   ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและห้างหุ้นส่วนที�ถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์

�   มี �   ไม่มี 
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ประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั�งเป็นกรรมการบริษทั 

ชื�อ-นามสกลุ : นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ 

อายุ : 61 ปี 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการ  

ตาํแหน่งปัจจุบันใน KCE : กรรมการ 

ประวตักิารศึกษา : อกัษรศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)  - หลกัสูตร Finance for Non Finance Director 

  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมสัมมนาอื�นๆ : - Director’s Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness 

  - IOD Breakfast Talk “The Governance role of the Board in the Preparation 

and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) 

Subsidiaries” 

  - CG Forum 3/2556 การกาํกบั และป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. 

  - แนวทางการจดัทาํรายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2556 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ประสบการณ์การทํางาน : 2538 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยลามิเนต  

  แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั 

  2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

  2535 – 2552 ผูจ้ดัการทั�วไป บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

  2529 – 2535 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอสทีเค คอมพิวเตอร์ จาํกดั 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE : 24 ปี (2535 – ปัจจุบนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษทั 12/12 ครั� ง คิดเป็นสดัส่วน 100% 

การถือหุ้นใน KCE : 5,504,900 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน 0.96% (ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2558) 
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ผู้ได้รับการ 
          บริษทัจดทะเบียนอื�น 

กจิการอื�น (ที�สําคัญ) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที� 

เสนอชื�อเป็น ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิ 

กรรมการ จาํนวน              ตาํแหน่ง จาํนวน      ตาํแหน่ง ของบริษทั 

นาง 

ศิริพรรณ 

สนัธนะพนัธ์ 

- - ไม่มี - - - ไม่มี - - เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 

  ของ KCE คือ บริษทั  

  ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

จาํกดั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตักิารกระทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั คุณสมบัติ 

1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้องคดีอาญา �   มี �   ไม่มี 

2. การถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์ �   มี �   ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและห้างหุ้นส่วนที�ถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์

�   มี �   ไม่มี 
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  ขอัมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

  แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

ชื�อ-นามสกลุ : นายครรชิต  บุนะจินดา  

อายุ : 49 ปี 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน KCE  : - 

ประวตักิารศึกษา : - ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ)  

  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 8) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  - หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

กรรมการบริษทัไทย (IOD)  (MIR 4) 

  - หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 14) 

  - หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 35) 

  - หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 30) 

  - หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5) 

ประสบการณ์การทํางาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ ศูนยเ์พิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ (Center 

for Building Competitive Enterprises) ในสมาคมบริษทัจด

ทะเบียนไทย 

  2557 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน บจ. เซ็น คอร์เปอเรชั�น กรุ๊ป 

  2557 – ปัจจุบนั  ผูท้รงคุณวฒิุ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

  2557 – ปัจจุบนั  รองประธาน ชมรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation Club) 

ในสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

  2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

  2550 – 2555 กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association 

สิงคโปร์ 

  2546 – 2558 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี� ยง กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน บจ. เซ็นทรัลพฒันา 

  2549 – 2558  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 

  2549 – 2557 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า  
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จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE : - 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 : - 

การถือหุ้นใน KCE : - ไม่มี -   คิดเป็นสดัส่วน 0.00% (ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2558) 

ผู้ได้รับการ 

เสนอชื�อเป็น 
บริษทัจดทะเบียนอื�น 

กจิการอื�น (ที�สําคัญ) 

ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ

ที�แข่งขัน / เกี�ยวเนื�องกบั 

กรรมการ จาํนวน         ตาํแหน่ง จาํนวน       ตาํแหน่ง ธุรกจิของบริษทั 

นายครรชิต 

บุนะจินดา 

1  - เป็นกรรมการ บมจ. 

หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั 

 

2 - เป็นกรรมการ

ศูนย์เพิ�มศักยภาพ
ในการแข่งขันทาง

ธุรกิจ  ในสมาคม

บริษัทจดทะเบียน

ไทย 

- เป็นกรรมการ บจ. 

เซ็น คอร์เปอเรชั�น 
กรุ๊ป 

- ไม่มี - 

 

คุณสมบัตเิพิ�มเตมิสําหรับกรรมการอสิระที�ได้รับการเสนอชื�อ 

 (การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 
2 ปีที�ผา่นมา) 

                         ประวตักิารกระทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั            คุณสมบัต ิ

1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้องคดีอาญา �   มี �  ไม่มี 

2. การถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์ �   มี �  ไม่มี 

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที�ถูกพิพากษาใหเ้ป็น
บุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์

�   มี �  ไม่มี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดร้ับ
เงินเดือนประจาํ 

�   เป็น �   ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) �   เป็น �   ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างเป็น
อิสระ (เช่น การซื�อ/ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การยืม/ใหกู้ยื้มเงิน) 

�   มี �   ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั �   มี �   ไม่มี 


