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(สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 7) 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 

ชื�อ-นามสกุล  พลโท นายแพทย์ สปุรีชา  โมกขะเวส 

ตาํแหน่ง  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 

  และกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
   

อายุ  80 ปี 

ที�อยู่  50 ถนนสขุมุวิท 63 (เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 

การศึกษา  - AB มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

  - M.D., C.M. มหาวิทยาลยัแมคกิลล ์

  - F.R.C.S. ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศแคนาดา 
 

การผ่านหลักสูตรอบรมสัมนา / หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ หลกัสตูร  Finance for Non-Finance Director 

บริษัทไทย  

   

ประสบการณ์การทาํงาน 2526 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน /  

   กรรมการตรวจสอบ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์

 2530 - ปัจจบุนั ที�ปรึกษา มลูนิธิมหาวชิราลงกรณ์ 

 2533 - ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิเพื�อการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์ 

 2543 - ปัจจบุนั ประธานอนกุรรมการประเมินสถาบนัฝึกอบรมแพทย์   

   ประจําบ้าน สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์ ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ 

   ออร์โธปิดิคส์แหง่ประเทศไทย 

 2545 กรรมการ มลูนิธิออร์โธปิดิคส์แหง่ประเทศไทย 

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

 2543 - 2544 ประธานองค์กรแพทย์กองออร์โธปิดิคส์ 

   โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

 2541 กรรมการสอบวฒุิบตัร ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์  

   ออโธปิดิคส์แหง่ประเทศไทย 

 2541 - 2543 ประธาน มลูนิธิโรคข้อ 

 2540 - 2544 ประธาน มลูนิธิเพื�อวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

 2540 - 2541 กรรมการ แพทย์สภา 

   เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก 
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 2538 – 2540 ผู้อํานวยการ ศนูย์อํานวยการแพทย์พระมงกฏุเกล้า 

   กรรมการ สภาวิจยัแหง่ชาต ิ

 2537 - 2538 รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก 

 2536 -2537 ผู้ช่วยเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารบก 

 2534 - 2536 ผู้อํานวยการกองการศกึษา วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ พระมงกฎุเกล้า 

 2534 - 2535 ตวัแทนของศลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์ ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ 

   แหง่ประเทศไทย 

   ประธานสอบวฒุิบตัรออร์โธปิดิคส์ แพทย์สภา 

 2533 - 2534 รองผู้อํานวยการ วิทยาลยัศลัยแพทย์พระมงกฏุเกล้า 

   ประธานกรรมการ สมาคมอาเซียนออร์โธปิดิคส ์

   ประธานกรรมการ สมาชิกสมาคมรูมาติสซั�มแหง่ประเทศไทย 

   ประธานกรรมการ สมาชิกวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่แคนาดา 

 2532 - 2533 ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

 2527 - 2533 กรรมการสอบวฒุิบตัรออร์โธปิดิคส์ แพทย์สภา 

 2526 - 2532 ผู้อํานวยการกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

 2517 - 2526  กองออร์โธปิดิคส์, อาจารย์โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

  2515 - 2517  อาจารย์สอนนกัศกึษาปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

  มหาวชิรมงกฎุ  (ม.ว.ม.) 
 

การถอืหุ้นใน KCE 2,811,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น 0.48% (ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560) 
 

 

 

 

 

 

ประวัติการกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้องคดีอาญา �   มี �   ไมม่ ี

2. การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ �   มี �   ไมม่ ี

3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที�ถูกพิพากษาให้เป็น

บคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 
�   มี �   ไมม่ ี
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คุณสมบัตเิพิ�มเตมิสําหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที�ได้รับการเสนอชื�อ 
 

 

 

(การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 

ปีผา่นมา)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา 

�  เป็น �  ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) �  เป็น �  ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็น
อิสระ (เช่น การซื �อ/ขาย วตัถดุิบ สนิค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 

�  มี �  ไมม่ ี

4. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั �  มี �  ไมม่ี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 

ชื�อ-นามสกุล  นายไพฑรูย์  ทวีผล 

ตาํแหน่ง  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน / 

  ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 
 

อายุ  67 ปี 

ที�อยู่  580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

การศึกษา  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  - ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

การผ่านหลักสูตรอบรมสัมนา / พฤศจิกายน 2560 -  2017 Independent Director Forum, IOD 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ    -  Chairman Dinner Talk, IOD 

บริษัทไทย (IOD)    -  8th CAC National Conference, CAC & IOD 

  มีนาคม 2559 -   การควบคมุภายในกบัการทํางานของกรรมการตรวจสอบ  

         สภาวิชาชีพบญัชี 

  มิถนุายน 2559 -  Enhancing Growth Through Governance in Family - 

     Controlled Business 

  สงิหาคม 2559 -  CG Forum ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที�ป้องกนัและควบคมุได้ 

    -  หลกัการบริหารกิจการที�ดี และ หลกัธรรมาภิบาลการลงทนุสถาบนั  

     ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบับริษัท จดทะเบียน 

  ตลุาคม 2559 -   National Conference of CAC 

  มิถนุายน 2559 -  IOD Director Conference 2015, "Re-energizing Growth  

     through better Governance” 

  ตลุาคม 2558 -  IOD Director Forum, "Building Better Board through  

     Effective Independent Director" 

    - 2015 OECD Asian roundtable on Corporate  

     Governance, จดัโดย OECD, IOD, SET and SEC 

  2556 - "The 2nd National Director Conference 2013 Board  

     Leadership Evolution" 

  2553 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

    - Monitoring the System of Internal Control and Risk  

     Management (MIR) 
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    - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

    - Role of the Compensation Committee (RCC) 

  2552 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

  2551  - Chartered Director Class (R-CDC) 

  2548  - Audit Committee Program (ACP) 

     - Role of Chairman Program (RCP) 

  2546  - Director Certification Program (DCP) 

     - Director Accreditation Program (DAP) 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 2559 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

    บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์

  2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป 

  2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บมจ. เคซีอ ี

    อีเลคโทรนิคส ์

  2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน / 

    กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการนโยบาย 

    บริหารความเสี�ยง บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์เทคโนโลย ี

    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซี� บาย 

  2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง - บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

  2554 – 2556 กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบั 

    ดแูลกิจการที�ด ี บมจ. บิDกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

  2552 – 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

    กรรมการ / กรรมการบริหาร บจ. สาํนกังาน เอส จี วี ณ ถลาง 

    กรรมการผู้อํานวยการ บจ. ที�ปรึกษาธุรกิจอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน่ 

  2551 – 2554 รองประธาน มลูนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

    นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

  2547 – ปัจจบุนั กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

  2546 – 2548 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีที ที�ปรึกษาธุรกิจ จํากดั 

  2541 – 2543 กรรมการ, อปุนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

  2534 – 2548 ประธาน, เลขาธิการสหพนัธ์นกับญัชีอาเซียน 

  2534 – 2546 กรรมการ, อปุนายกสมาคม สมาคมนกับญัชี และผู้สอบบญัชี 

    รับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 

การถอืหุ้นใน KCE -ไมม่ี-  
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คุณสมบัตเิพิ�มเตมิสําหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที�ได้รับการเสนอชื�อ 

 

(การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 

ปีผา่นมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้องคดีอาญา �  มี �  ไมม่ ี

2. การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ �  มี �  ไมม่ ี

3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นสว่นที�ถกูพิพากษาให้เป็นบคุคล
ล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

�  มี �  ไมม่ ี

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ 

      เงินเดือนประจํา 
�  เป็น � ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) �  เป็น � ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็น
อิสระ (เช่น การซื �อ/ขาย วตัถดุิบ สนิค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 

�  มี � ไมม่ี 

4. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั �  มี � ไมม่ี 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 

ชื�อ-นามสกุล  นายครรชิต  บนุะจินดา 

ตาํแหน่ง  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 
     

อายุ  50 ปี 

ที�อยู่  185/20 ถ.ราชดําริห์ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
 

การศึกษา  - ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ)  

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 2552  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 8) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน   Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5) 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4) 

  2549  Audit Committee Program (ACP 14) 

  2548 Directors Accreditation Program (DAP 35) 

  2546 Directors Certification Program (DCP 30) 

   

ประสบการณ์การทาํงาน 2559 - ปัจจบุนั   กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

     กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

     บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  

  2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ.ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั 

  2559 – ปัจจบุนั  กรรมการสมาคมจดทะเบียนไทย 

  2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ ศนูย์เพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจ 

     ในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  2557 – ปัจจบุนั  รองประธาน ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ ในสมาคมบริษัท 

     จดทะเบียนไทย 

  2557 – 2560  ผู้ทรงคณุวฒุิ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  2557 – 2559  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา 

     และกําหนดคา่ตอบแทน บจ. เซ็น คอร์เปอเรชั�น กรุ๊ป 

  2550 – 2555  กรรมการร่วม Asian Corporate Governance Association  

     สงิคโปร์ 

  2549 – 2558    กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 
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  2549 – 2557  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ 

     บริหารความเสี�ยง บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา่  

  2546 – 2558  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา 

     และกําหนดคา่ตอบแทน บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 
 

 

การถอืหุ้นใน KCE -ไมม่ี-  

 

 

คุณสมบัตเิพิ�มเตมิสําหรับผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที�ได้รับการเสนอชื�อ 

  

(การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 

ปีผา่นมา)  

 

 

 

 

ประวัติการกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้องคดีอาญา �   มี �   ไมม่ ี

2. การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ �   มี �   ไมม่ ี

3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นสว่นที�ถกูพิพากษาให้เป็นบคุคล 

    ล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 
�   มี �   ไมม่ ี

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือน 

    ประจํา 
�  เป็น �  ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) �  เป็น �  ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อยา่งเป็น 

    อิสระ (เช่น การซื �อ/ขาย วตัถดุิบ สนิค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 
�  มี �  ไมม่ ี

4. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการด้วยกนั �  มี �  ไมม่ี 




