
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 

 
 

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์                   อายุ  :  57  ป                           1.  
 
ตําแหนง  :    ประธานกรรมการ                                                                                                               
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :    ปริญญาโทกิตติมศักด์ิ   คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
การถือหุน บมจ. อารเอส (รวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 :     
100,000,000   หุน  (11.33%) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  เปนพี่นองกับนายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ และ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักด์ิ 
 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง   : 
2535 - ปจจุบัน     ประธานกรรมการ        บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ป 

2546 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน :  ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  (ระบุจํานวนบริษัท) :  ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืน ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :   
ไมมี 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง :   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 
จํานวนปที่เปนกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) :  2546 – ปจจุบัน 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2554  :    4/5  คร้ัง 

 



 
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์                   อายุ  :  46  ป 2.  

 

ตําแหนง  :  กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :    ปริญญาตรี   คณะนิเทศศาสตร   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
การถือหุน บมจ. อารเอส (รวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 :     
70,472,353 หุน  (7.98%) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  เปนพี่นองกับนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักด์ิ และ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ 
 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง   : 
มี.ค. 2550-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 

2546 - ปจจุบัน       กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร      บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 

ต.ค.46-มิ.ย.48      รองกรรมการผูจัดการ-ธุรกิจส่ือ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ป 2546 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน :  ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  (ระบุจํานวนบริษัท) :  4 บริษัท ซึ่ง

เปนบริษัทที่ถือหุนโดย บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 บริษัท 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืน ที่อาจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :   
ไมมี 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง :   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 
จํานวนปที่เปนกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) :  2546 – ปจจุบัน 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2554  :    5/5  คร้ัง 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในป 2554  :    2/2  คร้ัง 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการบริหารในป 2554  :   12/12 คร้ัง 

 



 
3.  นายดนัยศิษฏ  เปสลาพันธ              อายุ  :  56  ป 
 
ตําแหนง  :    กรรมการ และ รองกรรมการผูอํานวยการ 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :     น.บ.ท.       เนติบัณฑิตไทย 

                           สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

        น.บ.           นิติศาสตรบัณฑิต  

                                       มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประกาศนียบัตร กฎหมายการคาระหวางประเทศ  

  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  

 ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร  

 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 
การถือหุน บมจ. อารเอส (รวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 :        
450,000 หุน (0.05%) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 
 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง   : 
2550 - ปจจุบัน                      รองกรรมการผูอํานวยการ                บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 

2540 - 2550                 ที่ปรึกษากฎหมาย   บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP)  ป 2551 

Director Certification Program (DCP)   ป 2551 /   Financial Statements for Directors (FSD) ป 2551  
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน :  ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  (ระบุจํานวนบริษัท) :  ไมมี 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษัทอ่ืน ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :   
ไมมี 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง :   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 
จํานวนปที่เปนกรรมการ บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) :  กรกฎาคม 2551 – ปจจุบัน 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2554  :    5/5  คร้ัง 

 


