
ข้อมูลกรรมการบริษัทท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ 

 
1.   นายพิศิษฐ์    ดัชณาภริมย์   อาย ุ75  ปี  
ต าแหน่ง :   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คุณวุฒกิารศึกษา :  ปริญญาตรี        บญัชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 966 
 
 

ประสบการณ์ท างาน :    
ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2544 - ปัจจบุนั            ประธานกรรมการบริหาร  กลุม่บริษัทท่ีปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล 

อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั            กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ              บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 
2535 – ปัจจบุนั            กรรมการ บริษัท โปลฟิาร์ม จ ากดั 
 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :   
Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 
Audit Committee Program (ACP)           ปี 2548 
Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 
 
 

การถอืหุ้นในบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  :  ไมม่ี 
 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการอิสระ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน :  1  บริษัท /  กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 3 บริษัท  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไมม่ี   
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  ก.พ. 2550 – ปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559  :    6/6  ครัง้ 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559  4/4  ครัง้ 
 

ส่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 



การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559 :  2/2  ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  ที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

  
 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  :   ไมเ่ป็น  
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  :   ไมเ่ป็น  
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  :   ไมม่ี 



2.   พลเอก ไพโรจน์   พานิชสมัย   อาย ุ70 ปี                                      
 
ต าแหน่ง :    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
     และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

คุณวุฒกิารศึกษา :  ปริญญาโท        พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิตทางพฒันาสงัคม 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย 
  Sandhurst  U.K. 
  นิติศาสตร์บณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประสบการณ์ท างาน :    
ม.ค. 2550 - ปัจจบุนั     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2550-ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2549     รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ (ทบ.)  กองบญัชาการทหารสงูสดุ 
2548    ประธานคณะที่ปรึกษา กองทพับก     กองทพับก 
2543    ผู้บญัชาการศนูย์อ านวยการสร้างอาวธุ กองทพับก   กองทพับก 
 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :   
Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2550 
Director Certification Program (DCP)   ปี 2550  
Audit Committee Program (ACP)           ปี 2550  
Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550 
 

การถอืหุ้นในบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  :  ไมม่ี 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการอิสระ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไมม่ี   
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  ม.ค. 2550 – ปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559  :    6/6  ครัง้ 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559  :   4/4  ครัง้ 
 



การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559  :  2/2  ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  ที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

 

 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า :  ไมเ่ป็น  
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  :   ไมเ่ป็น  
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  :   ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   นางวรรณสุดา ธนสรานาต   อาย ุ66  ปี  
 
ต าแหน่ง :    กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คุณวุฒกิารศึกษา :  ปริญญาโท          บริหารธุรกิจบณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประสบการณ์ท างาน :    
ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ     
  บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั Senior Vice President ลกูค้าจีน ลกูค้าธุรกิจรายกลาง 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :  Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2559 
 

การถอืหุ้นในบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  :  ไมม่ี 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการอิสระ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ี  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไมม่ี   
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559   :    6/6 ครัง้ 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559   :   4/4 ครัง้ 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559  :   2/2  ครัง้ 
 

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  ที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  
 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  :   ไมเ่ป็น  
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  :   ไมเ่ป็น  
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  :   ไมม่ี 


