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(สิ�งที�แนบมาด้วย ลําดบัที� 3) 

ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื�อ-นามสกลุ ดร.ปัญจะ  เสนาดิสยั 

อายุ 69 ปี 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน KCE กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

ประวัตกิารศึกษา -  ปรัชญาดษุฎบีณัฑิต (บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม) ปี 2557 สถาบนัเทคโนโลยี 

   พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 - ปริญญาโท ด้านบริหารธรุกิจ ( MBA), มหาวิทยาลยั ซฟัฟอลก์ 

   มลรัฐแมสซาซเูสทซ์ สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

ประสบการณ์การทาํงาน 2514-2515 เจ้าหน้าที�โท 2  กองการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์

 2515-2517 นกัวิจยั และวางแผนอาวโุส ฝ่ายการตลาด 

   บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

 2517-2519 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน  

   บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 2519-2534 เจ้าหน้าที�บริหารชั 	นรองผู้จดัการ (VP) 

   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 2534-2537 กรรมการผู้ จัดการ บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) 

 2536-2550 กรรมการ และกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

   บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอร์ส จํากดั (มหาชน) 

 2537-2540 กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัท ไรมอน จํากดั 

 2542-2549 กรรมการที�ปรึกษา และกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

   บริษัท ซีวีด ีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 2546-2551 ที�ปรึกษา บริษัท เทคนคิคลัเลอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั 

 2547-2554 ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี 	 จํากดั (มหาชน) 

 2549-2552 กรรมการ /  กรรมการบริหาร  

   และกรรมการพจิาณาผลตอบแทน ธนาคารออมสนิ 
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 2526-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน)  

 2543-ปัจจบุนั กรรมการ /  กรรมการตรวจสอบและกรรมการพจิารณา  

   ผลตอบแทน บริษัท สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั 

   (มหาชน) 

 2545-ปัจจบุนั กรรมการ /  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพจิารณา 

   ผลตอบแทน บริษัท ทรีนติี 	 วฒันา จํากดั (มหาชน) 

 2546-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี 	  
   ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 2548-ปัจจบุนั กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท ไพรอน จํากดั (มหาชน) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 

รางวัล 2557 โลป่ระกาศเกียรติคณุ "บคุคลคณุภาพแห่งปี 2014" 

  ภาคธุรกิจชิ 	นสว่นอเิลก็ทรอนกิส์ จากมลูนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยล ี

  แห่งประเทศไทย 

 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE 34 ปี (2526-ปัจจบุนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั 	ง คิดเป็นสดัสว่น 100% 

    ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2/2  

    คิดเป็น 100% 

การถอืหุ้นใน KCE   27,316,750 หุ้น คดิเป็นสดัสว่น 4.66% (ณ วนัที� 30 ธันวาคม 2559 
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ผู้ได้รับการ 

เสนอชื�อเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื�น 

กจิการอื�น (ที�สาํคญั) 

ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กจิการที�แข่งขนั / 

เกี�ยวเนื�องกบั 

 จาํนวน         ตาํแหน่ง จาํนวน       ตาํแหน่ง ธุรกจิของบริษัท 

ดร.ปัญจะ 

เสนาดสิยั 

4 - กรรมการ/กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน 

บริษัท สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ 

เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ /  กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน บริษัท ทรีนตีิ 	 

วฒันา จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ  บริษัท รสา 

พร็อพเพอร์ตี 	 ดีเวลลอป

เม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และประธาน 

กรรมการตรวจสอบ  บริษัท 

ไพรอน จํากดั (มหาชน) 

 -ไม่มี- - ไม่มี - 

 

 

                         ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง            คุณสมบัต ิ

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา �   ม ี �  ไม่ม ี

2. การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพทิกัษท์รัพย ์ �   ม ี �  ไม่ม ี

3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนที!ถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล
ลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์

�   ม ี �  ไม่ม ี
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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 
ชื�อ-นามสกลุ  แพทย์หญิงจนัทิมา   องค์โฆษิต 

อายุ  70 ปี 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน KCE ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ประวัตกิารศึกษา - แพทยศาสตร์บณัฑิต เกียรตินยิมอนัดบั 1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  - Diplomate, American Board of Psychiatry and Neurology 

  - Residency Training in Psychiatry and Neurology, 

  - Department of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A. 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU)  

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร   Finance for Non-Finance Director 

  หลกัสตูร  Directors Accreditation Program (DAP) 

 

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  อาจารย์ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

     คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลมัหิดล 

  2523-2527  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

     คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล 

  2531-2550  กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

  2540-2547  กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

  2543-2550  กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลย ีจํากดั 

  2526-ปัจจบุนั  กรรมการ  / ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

     บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 

  2528-ปัจจบุนั  อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

     คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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     มหาวิทยาลยัมหดิล และ สถาบนัจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา 

  2546-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั 

     ประธานกรรมการ   โรงพยาบาลมนารมย์ 

     โรงพยาบาลเฉพาะทางสขุภาพจิต 

 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE 34 ปี (2526-ปัจจบุนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั 	ง คิดเป็นสดัสว่น 100% 

    ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 4/4 ครั 	ง คิดเป็นสดัสว่น 100% 

การถอืหุ้นใน KCE   4,033,825 หุ้น คดิเป็นสดัสว่น 0.69% (ณ วนัที� 30 ธันวาคม 2559) 

 

ผู้ได้รับการ 
     บริษัทจดทะเบียนอื�น 

กจิการอื�น (ที�สาํคญั) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที� 

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

กรรมการ จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง ของบริษทั 

แพทย์หญิง

จนัทิมา 

องค์โฆษิต 

- -ไม่มี- 1 -  ประธาน

กรรมการ   

บริษัท พีเอซี 

(สยาม) จํากดั 

-ไม่มี- 

 

ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง              คณุสมบัต ิ

1. การถกูพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถกูฟ้องร้องคดอีาญา �   ม ี �   ไม่ม ี

2. การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ �   ม ี �   ไม่ม ี

3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที�ถูกพิพากษาให้เป็น
บคุคลล้มละลาย หรือถกูพทิกัษ์ทรัพย์ 

�   ม ี �   ไม่ม ี
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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ชื�อ-นามสกลุ  นายพิธาน  องค์โฆษิต 

อายุ  35 ปี 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบันใน KCE ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการ 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

ประวัตกิารศึกษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  บณัฑิตวิทยาลยัด้านการบริหาร 

   มหาวิทยาลยัคอร์เนลล ์

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย 

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย 
 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 194-195/2014) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 2548-2550  นกัยทุธศาสตร์ด้านการวางแผนการขายและการผลติ 

     บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 

  2551  ฝึกปฏิบตัิงานด้านอินเวสเม้นท์ แบงกิ 	ง 

     บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

  2552-2555  รองกรรมการผู้ จัดการ 

     บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 

  2552-ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท เคซีอี เทคโนโลย ีจํากดั 

  2552-ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

  2553-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

  2555-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เคมโทรนคิส์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั 

  2555-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

  2555-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

  2556-ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 

  2557-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการ 
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     บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 

  2557-ปัจจบุนั  กรรมการ เคซีอี สงิคโปร์ พีทอี ี

  2559-ปัจจบุนั  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

     บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 
 

รางวัล 2558  รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเด่น - SET AWARDS 2015 

 2559  รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเด่น - SET AWARDS 2016 

           รางวลัผู้บริหารสงูสดุรุ่นใหม่ - SET AWARDS 2016 
 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน KCE 4 ปี (2557-ปัจจุบนั) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั 	ง คดิเป็นสดัสว่น 100% 

การถอืหุ้นใน KCE   80,076,222 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 13.66 (ณ วนัที� 30 ธันวาคม 2559) 
 

ผู้ได้รับการ 
          บริษัทจดทะเบียนอื�น 

กจิการอื�น (ที�สาํคญั) การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที� 

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

กรรมการ จาํนวน              ตาํแหน่ง จาํนวน      ตาํแหน่ง ของบริษทั 

นายพิธาน  

องค์โฆษิต 

 -ไม่มี- - - ไม่ม ี-   - กรรมการ / รองกรรมการผู้ จัดการ 

บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลย ีจํากดั 

  - กรรมการ / รองกรรมการผู้ จัดการ 

บริษัท เคซีอ ีอินเตอร์เนชั�นแนล 

จํากดั 

  - กรรมการ บริษัท ไทยลามเินต 

แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

  - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย จํากดั 

  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีไต้หวนั 

จํากดั 

  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ี(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

  - กรรมการ เคซีอี สงิคโปร์ พทีีอี 
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ประวัตกิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัต ิ

1. การถกูพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถกูฟ้องร้องคดอีาญา �   ม ี �   ไม่ม ี

2. การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ �   ม ี �   ไม่ม ี

3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที�ถูกพิพากษาให้เป็น
บคุคลล้มละลาย หรือถกูพทิกัษ์ทรัพย์ 

�   ม ี �   ไม่ม ี


