ส่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นเลือกตัง้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งต่ อไปอีกวาระ

1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ อายุ 75 ปี
ตาแหน่ ง :
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966
ประสบการณ์ ทางาน :
ก.พ. 2550 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2544 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
กลุม่ บริ ษัทที่ปรึกษาในเครื อ บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล
อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จากัด
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เจมาร์ ท จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
2535 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โปลิฟาร์ ม จากัด
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Certification Program (DCP) ปี 2550
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2548
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
การถือหุ้นในบริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ
การด ารงต าแหน่ งกรรมการ/ ผู้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย น : 1 บริ ษั ท / กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เจมาร์ ท จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : 3 บริ ษัท
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ : ก.พ. 2550 – ปั จจุบนั
การเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 6/6 ครัง้
การเข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 4/4 ครัง้

การเข้ าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนในปี 2559 : 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียในลักษณะ ดังต่ อไปนี ้ กับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคล ที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือ ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา




กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ : ไม่มี

2.

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย อายุ 70 ปี

ตาแหน่ ง :

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
โรงเรี ยนนายร้ อย
Sandhurst U.K.
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ ทางาน :
ม.ค. 2550 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2550-ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2549
รองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด (ทบ.)
2548
ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก
2543
ผู้บญ
ั ชาการศูนย์อานวยการสร้ างอาวุธ กองทัพบก

บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
กองทัพบก

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
การถือหุ้นในบริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ : ม.ค. 2550 – ปั จจุบนั
การเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 6/6 ครัง้
การเข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 : 4/4 ครัง้

การเข้ าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนในปี 2559 : 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียในลักษณะ ดังต่ อไปนี ้ กั บบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคล ที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือ ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : ไม่เป็ น
 ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ : ไม่มี

3.

นางวรรณสุดา ธนสรานาต อายุ 66 ปี

กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒกิ ารศึกษา : ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ ทางาน :
ม.ค. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
Senior Vice President ลูกค้ าจีน ลูกค้ าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง :

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559
การถือหุ้นในบริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ : ม.ค. 2559 – ปั จจุบนั
การเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 6/6 ครัง้
การเข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 : 4/4 ครัง้
การเข้ าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนในปี 2559 : 2/2 ครัง้
การมีส่วนได้ เสียในลักษณะ ดังต่ อไปนี ้ กับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคล ที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือ ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา : ไม่เป็ น
 ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ : ไม่มี

