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ชื่อ-นามสกลุ  :  นายดนัยศิษฏ์  เปสลาพันธ์               

อาย ุ  :    65 ป ี

สญัชาต ิ  :  ไทย 

ต าแหนง่ปจัจบุัน :      กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ :     กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตั้ง :  30 กรกฎาคม 2551 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษัิท :    12 ป ี9 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ป ี2564)  

หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

จะด ารงต าแหน่งรวม 15 ป ี9 เดือน 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : เปน็กรรมการรายเดิมของบรษัิท โดยคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

อย่างรอบคอบ ซ่ึงมีความเห็นว่า เปน็ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบรษัิท สามารถน ามุมมองใหม่ๆ มาน าเสนอให้

คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

เสรมิสร้างให้บรษัิทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจรญิก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็น

ผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ประวัตกิารเขา้ประชมุป ี2563  :     การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   1/1 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

การประชุมคณะกรรมการ   8/8  คร้ัง (ร้อยละ 100) 

    การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 1/1 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

การถือหุ้นในบรษัิท  :  550,000 หุ้น  (ร้อยละ 0.057) 

(ณ วันที ่29 มกราคม 2564)        

 

คณุวุฒกิารศกึษา :      น.บ.ท.       เนติบัณฑิตไทย 

                             ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

         ปรญิญาตร ี     นิติศาสตร์บัณฑิต  

                                         มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

  ประกาศนียบัตร  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  

    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

  ประกาศนียบัตร  กฎหมายภาษีอากร  

    ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 

ขอ้มลูกรรมการบรษัิททีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ และเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอกีวาระ 
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การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) :  

Director Accreditation Program (DAP) ป ี2551 

Director Certification Program (DCP)   ป ี2551  

Financial Statements for Directors (FSD) ป ี2551  

 

ประสบการณท์ างาน  : 

1 ก.พ. 2560-11 พ.ย. 2563 กรรมการบรรษัทภิบาล    บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

1 ก.พ. 2560 - ปจัจุบัน กรรมการบรหิารความเสี่ยง    บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

2558 - ปจัจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย   บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

ก.ค. 2551 - ปจัจุบัน          กรรมการ                  บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

2550 - 2558  รองกรรมการผู้อ านวยการอาวุโส ส านักกฎหมาย บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

2555 - 2557               กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

2540 - 2550  ที่ปรกึษากฎหมาย     บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บรหิารในบรษัิทอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน :     ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บรหิารในบรษัิทอื่นที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน :     2 บรษัิท 

2563-ปจัจุบัน  กรรมการ      บรษัิท คูลลิซ่ึม จ ากัด  

2563-ปจัจุบัน  กรรมการ      บรษัิท อาร์เอสเอ็กซ์ จ ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษัิทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :    ไม่มี 

หรอืมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบรษัิท 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บรหิาร หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย :    ไม่มี 

 

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ/ผู้บรหิารในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท าความผิด :   ไม่มี 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
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ชื่อ-นามสกลุ  :  นายโสรัตน ์วณิชวรากิจ              

อาย ุ   :    47 ป ี

สญัชาต ิ:    ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบัน   :      กรรมการ 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :      14 พฤศจิกายน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบรษัิท :    8 ป ี5 เดือน (จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ป ี2564) 

หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง           

จะด ารงต าแหน่งรวม 11 ป ี5 เดือน 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : เปน็กรรมการรายเดิมของบรษัิท โดยคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

อย่างรอบคอบ ซ่ึงมีความเห็นว่า เปน็ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบรษัิท สามารถน ามุมมองใหม่ๆ มาน าเสนอให้

คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

เสรมิสร้างให้บรษัิทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจรญิก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็น

ผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2563  :     การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   1/1 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

การประชุมคณะกรรมการ   6/8  คร้ัง (ร้อยละ 75) 

 

การถือหุ้นในบรษัิท :   98,000,000 หุ้น  (ร้อยละ 10.08) 

(ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)        

 

คณุวุฒกิารศกึษา :       ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

                            สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

   ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 

           มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

 

 

 

ขอ้มลูกรรมการบรษัิททีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ และเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอกีวาระ 
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การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) :  

Director Certification Program (DCP)   ป ี2556 

 

ประสบการณท์ างาน: 

14 พ.ย. 2555 - ปจัจุบัน        กรรมการ                 บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

2543 - ปจัจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  บรษัิท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จ ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษัิทอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน :     ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษัิทอื่นที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน :     1 บรษัิท 

2543 - ปจัจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  บรษัิท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จ ากัด 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษัิทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :    ไม่มี 

หรอืมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบรษัิท 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บรหิาร หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย :    ไม่มี 

 

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ/ผู้บรหิารในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท าความผิด :   ไม่มี 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


