สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
 ชื่อ-สกุล
 ตาแหน่ ง

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ อายุ 50 ปี
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปริ ญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
:
:

 การถือหุ้นใน บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
: 270,000,000 หุ้น
(รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
: เป็ นญาติกบั นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
 ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2546 - 2555
รองประธานกรรมการ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2546 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2535 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
 การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
: กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร : -ไม่มีในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
1 กรรมการ บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จากัด
2 กรรมการ บริ ษัท เอส.เอส. ทู. ซี จากัด
3 กรรมการ บริ ษัท ไทเกอร์ ฟัน จากัด
4 กรรมการ บริ ษัท พรี โม พอสโต จากัด
5 กรรมการ บริ ษัทที่ถือหุ้นโดย บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) จานวน 15 บริ ษัท
 การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
:
-ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท
 จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
:
2546 – ปั จจุบนั
 การเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2555
:
5/5 ครัง้
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 ชื่อ-สกุล
 ตาแหน่ ง















: นางพรพรรณ เตชรุ่ งชัยกุล
อายุ 42 ปี
: กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริ ษัท และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นใน บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) :
-ไม่มี(รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร : ไม่มีประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2551- ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2550 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2550
รองกรรมการผู้อานวยการอาวุโส
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) ปี 2550
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
: กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
: -ไม่มีในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท : กรรมการ บริ ษัทที่ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์ เอส
อื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ( ระบุจานวนบริษัท)
จานวน 5 บริ ษัท
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น : -ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
:
เมษายน 2547 – ปั จจุบนั
การเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2555
:
4/5 ครัง้
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: นายดามพ์ นานา
อายุ 43 ปี
: กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริ ญญาโท Master of Business Administration (MBA)
University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นใน บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
:
-ไม่มี(รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
:ไม่มีประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2545 - 2550
Senior Vice President
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (HSBC)
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) ปี 2551
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
: กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
: -ไม่มีในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท : กรรมการ บริ ษัทที่ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์ เอส
อื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน ( ระบุจานวนบริษัท)
จานวน 4 บริ ษัท
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
:
-ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
:
กันยายน 2550 – ปั จจุบนั
การเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2555
:
5/5 ครัง้
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