
 
 
 
 
      
                       
1.นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ� อายุ: 56 ปี   
 
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
  และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 
คุณวุฒกิารศึกษา  :    ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ"  คณะบริหารธุรกิจ  
       มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

ปริญญาตรี   คณะรัฐศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

ประสบการณ์ทาํงาน : 
2555 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
2535 - ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

2546 - 2555  รองประธานกรรมการ  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 
    
การถอืหุ้น บมจ. อาร์เอส (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที6ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2561 : 
จํานวน 366,300,000 หุ้น  (36.26%) 
 

ประเภทกรรมการที6จะเสนอแต่งตั =ง        :       กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6นที6เป็นบริษัทจดทะเบียน     :   ไมม่ ี 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6นที6ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :   
1. กรรมการ บริษัท เชษฐโชตศิกัดิ" จํากดั 
2. กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จํากดั 
3. กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จํากดั 
4. กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จํากดั 
5. กรรมการ บริษัทที�ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) จํานวน 7 บริษัท 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6น ที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท   :   ไมม่ ี
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   ไมม่ ี
 
 

จาํนวนปีที6เป็นกรรมการ บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)   :   2546 – ปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561   :   5/5 ครั Yง 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที6 4 
ประวัตกิรรมการ 

สิ6งที6ส่งมาด้วย 3 
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2. นายดามพ์ นานา   อายุ 49 ปี  
 
ตาํแหน่ง : กรรมการ  กรรมการบริหาร 
   และประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน 
    
คุณวุฒกิารศึกษา   :  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (MBA)  
    University of Notre Dame, Indiana, U.S.A. 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 
ประสบการณ์การทาํงาน   : 
2550 - ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการบริหาร   บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
    และประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน  
2554 - 2559   กรรมการบรรษัทภิบาล  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
2553 - 2559   กรรมการบริหารความเสี�ยง  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2550  Senior Vice President  ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ Yงคอร์ปอเรชั�น จํากดั (HSBC) 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   :   
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 
Director Certification Program (DCP) ปี 2551 
 

การถอืหุ้น บมจ.อาร์เอส (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที6ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2561   :   ไมม่ ี
 

ประเภทกรรมการที6จะเสนอแต่งตั =ง   :   กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6นที6เป็นบริษัทจดทะเบียน     :   ไมม่ี 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6นที6ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( ระบุจาํนวนบริษัท) :    
 กรรมการ บริษัทที�ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) จํานวน 5 บริษัท 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6นที6อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   :   ไมม่ ี
       

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :   ไมม่ ี 
 

จาํนวนปีที6เป็นกรรมการ บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)   :   กนัยายน 2550 – ปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561   :   5/5 ครั Yง 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที6 4 
ประวัตกิรรมการ 
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3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  อายุ 48 ปี  
 
ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร  
   ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
   ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
   เลขานกุารบริษัท และ 
   ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตัิการ  
  

คุณวุฒกิารศึกษา      :     ปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) 
 สถาบนัศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี      สถิติศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน   :  
2551 - ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท    บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตัิการ  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจบุนั   กรรมการ และกรรมการบริหาร   บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
    ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   :  
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547  
Director Certification Program (DCP) ปี 2550 
 

การถอืหุ้นใน บมจ.อาร์เอส (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที6ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2558   :  ไมม่ ี
 

ประเภทกรรมการที6จะเสนอแต่งตั =ง   :   กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6นที6เป็นบริษัทจดทะเบียน   :   ไมม่ ี
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทในบริษัทอื6นที6ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ( ระบุจาํนวนบริษัท)    :     
กรรมการ บริษัทที�ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) จํานวน 5 บริษัท  

  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื6น ที6อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   :  ไมม่ ี
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :   ไมม่ ี 
 

จาํนวนปีที6เป็นกรรมการ บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)   :   เมษายน 2547 – ปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561   :   5/5  ครั Yง 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที6 4 
ประวัตกิรรมการ 
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