
               บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน)   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอาํนาจควบคุม 

บริษทั อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากดั (มหาชน) 
 
 



                        บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ 49 ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ 16.56 2546-ปจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 41 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร 15.46 2546-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ 38 ปรญิญาตรี คณะนิเทศศาสตร 15.46 2546-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2540-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานบริหารการขาย

2540-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท

2535-2540 ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ 43 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร 5.52 2546-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานตรวจสอบกลาง

2540-2544 ผูอํานวยการสายงานการเงินและบัญชี

2535-2540 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นางสาวมาริสา เชษฐโชติศักดิ์ 33 ปริญญาโท International Management 1.10 2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

Monterey Institute of International Studies, 2545-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด

California, USA 2541-2545 กรรมการผูจัดการ บริษีท สตารเมอรชันไดซ จํากัด

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 2540-2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท อาร.เอส. รีเทลแอนด เรสเตอรรองท จํากัด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

นางนารีรัตน ลิ้มประเสริฐ 37 ปรญิญาตรี คณะศิลปศาสตร 6.46 2546-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

อื่นๆ Mini MBA 2540-2545 ผูอํานวยการสายงานบริหารการขายผลิตภัณฑเพลง บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2535-2540 เจาหนาที่การเงิน

นางนภาพร ตรพียัคฆ 37 ปรญิญาตรี คณะศิลปศาสตร 0.08 2546-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการบริหาร

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2540-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานบริหารกลาง

2536-2540 ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นางสาวอัสนีย ศรีตระกูล 34 ปริญญาโท MBA 0.04 2546-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

Barry University, Florida, USA 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 2540-2544 ผูจัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลังสัดสวนการถือหุน 

(รอยละ)
ชื่อ-สกุล อายุ คุณวฒุิการศึกษา

 



                        บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท
พลเอกธานี เสนีวงศ ณ อยุธยา 65 ปริญญาโท วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ชุดที่ 34) - 2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

ปริญญาตรี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ชั้นปที่ 5 2540 ราชองครักษพิเศษ

2540 นายทหารพิเศษ ประจํากรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

2534-2540 นายทหารพิเศษ ประจํากองทัพทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 1 รักษาพระองค

2522-2528 วุฒิสมาชกิ วุฒิสภา

2520-2522 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี 61 ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร - 2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540-2543 รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร 2539-2540 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โรงเรียนนายรอยตํารวจ (นรต รุนที่ 16)

นายเกรียงไกร เศรษฐไกรกุล 63 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร - 2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2514-2543 รองอธิบดีฝายปราบปราม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

อื่นๆ ประกาศนียบัตรนักบริหารชั้นสูง (ก.พ.)

นายชัยรัตน ลิขิตเจริญพงษ 39 ปริญญาตรี คณะคุรุศาสตรอุตสาหกรรม 0.04 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานธุรกิจเพลง บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สถาบันราชภัฏพระนคร 2545-2546 ผูอํานวยการสายงานการปฏิบัติการ

2544-2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการ

2540-2544 ผูจัดการฝายผลิตรายการโทรทัศน

นายสถาพร พานิชรกัษาพงศ 36 ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 0.08 2540-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการตลาดและสงเสริมการขาย บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2535-2540 ผูจัดการฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ

นายวรพจน นิ่มวิจิตร 39 ปวส. ชางไฟฟา 0.01 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการ บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 2544-2546 ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

2540-2544 ผูจัดการประจําประเทศไทย บริษัท วอรนเนอร แช็ปเปล มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด

2539-2540 ผูจัดการทั่วไป บริษทั เบเกอรรี่ มิวสิค จํากัด

นางสาวปทมา โฆสิตังกูร 35 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - มี.ค. 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545-2546 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ Promotional Partners Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

อื่นๆ Management Skill Certificate 2543-2545 ผูจัดการฝายการตลาด California Fitness Centers Co., Ltd.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539-2543 ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท กันตนา จํากัด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลังชื่อ-สกุล อายุ คุณวฒุิการศึกษา สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ)

 


