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เอกสารแนบ 4 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ นายพุทธชาติ รังคสิรินายพุทธชาติ รังคสิร ิ

อายุ 56 ป ี

ตําแหน่ง กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 17 ปี (พ.ศ.2548-ปัจุบัน) 

จํานวนและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.79 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตร ีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ปยิะชาติ 

 2559-2562 กรรมการ บจก.เกยีร์ คอร์ปอเรช่ัน 

 2559-2561 กรรมการ บจก.มาสเทค ทูล แอนด ์เซอร์วิส 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่ม ี
ในกิจการอ่ืน  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่ม ี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  คณะกรรมการบรษัิท  10/10   ครั้ง 
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  2/2   ครั้ง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  2/2   ครั้ง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  1/1   ครั้ง 
  
ประวัติการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ี ไม่ม ี
ท่ีผ่านมา 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -  เป็นน้องชาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ  กรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อมีเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
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ชื่อ – สกุล นายบันดาล  อุดลนายบันดาล  อุดล  

อายุ 55 ป ี

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 9 ปี (2556-ปัจจุบนั) 

จํานวนและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีคณะวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมเครื่องกล)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2005 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ทํางาน  2562-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน 
    2556-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน 
    2548-2551 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน 
    2534-ปัจจุบัน กัปตัน บมจ.การบนิไทย 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่ม ี
ในกิจการอ่ืน  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่ม ี  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่ม ี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  คณะกรรมการบรษัิท  10/10 ครั้ง 
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  2/2 ครั้ง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  2/2 ครั้ง 
  ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  1/1 ครั้ง 

ประวัติการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ี ไม่ม ี
ท่ีผ่านมา 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่ม ี
ระหว่างกรรมการ  
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
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ชื่อ – สกุล นายมนตรี นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ไกรเลิศศิลป ์

อายุ 59 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปทีี่เป็นกรรมการบริษัท 8 เดือน (13 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน) 

จํานวนและสัดสว่นการถือหุน้ในบริษัท ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางาน  
 13 ส.ค. 2564 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  
  2556 –2560 ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน สหกรณ์ยูเน่ียนไทยฮอนด้า 
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
 2555 - 2563 ผู้ตรวจสอบและรับรองบญัชี (TA) 
 2550 - 2556 กรรมการตรวจสอบภายใน สหกรณยู์เน่ียนไทยฮอนด้า 

การดํารงตําแหนง่เปน็กรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่มี 
ในกิจการอื่น   กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   ไม่มี 
  กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่มี 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  คณะกรรมการบริษัท  2/10 คร้ัง 
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  0/2 คร้ัง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564  0/2    คร้ัง 

  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  1/1 ครั้ง 
ประวัตกิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ี ไม่มี 
ที่ผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 


