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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับการดํารงตําแหนงผูบริหารและผูมีอาํนาจควบคุม 

บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอย 
 



                      บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท
นายเกรียงไกร 
เชษฐโชติศักดิ์

   นายสุรชัย     
เชษฐโชติศักดิ์

   นายสุวัฒน     
เชษฐโชติศักดิ์

  นางสาวมาลี  
เชษฐโชติศักดิ์

นางสาวมาริสา 
เชษฐโชติศักดิ์

  นางนารีรัตน   
ลิ้มประเสริฐ

   นางนภาพร    
ตรพียัคฆ

  นางสาวอัสนีย 
ศรีตระกูล

   พลเอกธานี   
เสนีวงศ ณ อยุธยา

พล.ต.อ.สมชาย 
วาณิชเสนี

นายเกรียงไกร 
เศรษฐไกรกุล

  นายชัยรัตน   
ลิขิตเจริญพงษ

  นายสถาพร   
พานิชรกัษาพงศ

   นายวรพจน    
นิ่มวิจิตร

  นางสาวปทมา   
โฆสิตังกูร

1. บริษัทฯ P  ED  S D  ED  S  MD D  ED  S  M D  ED  S  M D  S D  ED  S D  ED  S  M D  ED  S  M D  AC D  AC D  AC M M M M

บริษัทยอย
1. บจ. เค. มาสเตอร  D D MD

2. บจ. รักษเสียง D D

3. บจ. เรด เซลเลอร D D

4. บจ. ร็อก สกนิ D D

5. บจ. อาร สยาม D D

6. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย D D MD

7. บจ. ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท D D

8. บจ. เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท D MD D

9. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค D D

10. บจ. โพเอมา D D

11. บจ. อาร เอส  ฟลมแอนดดิสทริบิวชั่น D D

12. บจ. อาวอง D D

13. บจ. ฟลมเซิรฟ D D

14. บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น D D

15. บจ. เรด ดรามา D D

16. บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) D D

17. บจ. อะลาดิน เฮาส D D

18. บจ. นาคาเซีย D D

19. บจ. ถายสะดวก D D

20. บจ. อาร.เอส. สตูดิโอ D D

21. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร D D

22. บจ. สครีน เฮด D D

หมายเหตุ
P     ประธานกรรมการ
D      กรรมการ
ED    กรรมการบริหาร
S      กรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท 
MD   กรรมการผูจัดการ  
M     ผูบริหาร
AC    กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงผูบริหารและผูมอีํานาจควบคุมบริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 



                        บริษัท อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ

บริษัทยอย
1. บจ. เค. มาสเตอร นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวมาริสา เชษฐโชติศักดิ์
2. บจ. รักษเสียง นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวพัชรี สุทธินันท
3. บจ. เรด เซลเลอร นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายนคร นันทภารัตน
4. บจ. ร็อก สกนิ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายมานพ ชาญยุทธกร
5. บจ. อาร สยาม นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายศภุชัย นิลวรรณ
6. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางนารีรัตน ลิ้มประเสริฐ
7. บจ. ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวบุณฑณิก บูลยสิน
8. บจ. เมจิค แอด็เวอรเทนเมนท นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
9. บจ. สกาย-ไฮ เนต็เวิรค นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายสุระชาติ ตั้งตระกูล
10. บจ. โพเอมา นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน
11. บจ. อาร เอส  ฟลมแอนดดิสทริบิวชั่น นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายพละ บุตรเพชร
12. บจ. อาวอง นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายราเชนทร ลิ้มตระกูล
13. บจ. ฟลมเซิรฟ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายคมสัน ศรีสวัสดิ์
14. บจ. อาร.เอส. เทเลวิชัน่ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวภัทธิรา ปาลวัฒนวิไชย
15. บจ. เรด ดรามา นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายนพดล หวยทิพย
16. บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายมณฑล อารยางกูร
17. บจ. อะลาดิน เฮาส นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายองอาจ สิงหลําพอง
18. บจ. นาคาเซีย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายชวลิต พงศไชยยง
19. บจ. ถายสะดวก นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายพรชัย หงษรัตนาภรณ
20. บจ. อาร.เอส. สตูดิโอ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต
21. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายศกัรสยาม อุณหะนันทน
22. บจ. สครีน เฮด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นายอนิรุทธ วัณณรถ
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางสุวรรณา เชษฐโชติศักดิ์
2. บจ. อาร เอส. รีเทล นางสาวมาริสา เชษฐโชติศักดิ์ นางนารีรัตน ลิ้มประเสริฐ

หมายเหตุ : 1) กรรมการดังกลาวเปนผูบริหาร บมจ. อาร.เอส. โปรโมชั่น
                 2) กรรมการดังกลาวไมไดเปนผูบริหาร บมจ. อาร.เอส. โปรโมชั่น

กรรมการ 2)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ

กรรมการ 1)บรษิัท

 


