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ช่ือ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพิภากร รังคสริิ 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 ปี (2548-ปัจจบุนั)  

จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London 
ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาเอก ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (เทคโนโลยีการศกึษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 63/2005  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2005  และ 
Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นท่ี 21/2015  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ประสบการณ์ทาํงาน 2556-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ปิยะชาติ 
 2548-ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2557-2558 กรรมการบริหาร หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตและวิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต 
  สาขาวิชาธรุกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา)  
  บณัฑิตวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2546-2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาการตลาด 
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
ในกจิการอื่น  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แหง่  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมมี่ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ เป็นพ่ีสาว นายพทุธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

เอกสารแนบ 4 
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ช่ือ – สกุล นางสาวไขแข เชดิวศิวพนัธ์ุนางสาวไขแข เชดิวศิวพนัธ์ุ  

อายุ 54 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 ปี (2548-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด M.B.A., University of Dallas, USA. 
 MS Economics, University of North Texas, USA. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 43/2005 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ปิยะชาติ 
 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ 
 2548-ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทกัษิณอตุสาหกรรมนํา้มนัปาล์ม (1993) 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 

ในกจิการอื่น  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  3  แหง่  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมมี่ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  7/7   ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  1/1   ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมมี่ 
ระหว่างกรรมการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
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ช่ือ – สกุล นายกติตพิงศ์  กติตภิสัสรนายกติตพิงศ์  กติตภิสัสร 
อายุ 56 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี (2561-ปัจจบุนั) 
จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์การบิน  
  (Avionic Engineering program: AEE) 
 สถาบนั Civil Aviation Institution (Thailand) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 86/2010 
  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 43/2018   
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน 2563–ปัจจบุนั  กรรมการ บจ.อิเลคตร้า โมทีฟ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เกียร์ ท ูคอร์ปอเรชัน่ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มิตรา คอร์ปอเรชัน่ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พีจี แอนด์ ซี 5714 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ถงั คอร์โปเรชัน่ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชัน่ 
 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่  
 2561-ปัจจบุนั  กรรมการ บจ.ปิยะชาติ 
 2561-ปัจจบุนั รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ 
 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดดิง้ 
 2561-2562 กรรมการ บจ. มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส 
 2559-2562 กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ 
 2558-2561 ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2555-2557  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์และการตลาด บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2552-2555  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร     กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ในกจิการอื่น   กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  8  แห่ง  
   กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง  ไม่มี 
   ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท   
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  7/7   ครัง้ 

  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  1/1    ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมมี่ 
ระหว่างกรรมการ  
 

 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

เอกสารแนบ 4 


