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ชื่อ – นามสกุล : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ปี 2557 – ปัจจบุนั) 
อายุ  : 70 ปี 

การศึกษา : ปริญญาโทนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ 
  Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

: ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 
ตัง้แต ่มิถนุายน 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต ่ธนัวาคม 2548 กรรมการอิสระ    บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  (ไมม่ีการด ารงต าแหนง่) 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
ปี 2556- 2557  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 5/6 
 
สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 
 
 
  
 
 
 
 
 

เอกสารน าเสนอประวัต ิผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
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ชื่อ – นามสกุล : พลต ารวจเอก บุญเพ็ญ บ าเพญ็บุญ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ปี 2557 – ปัจจบุนั) 
อายุ : 71 ปี 

การศึกษา : ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 : ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 : ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 : ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 37) 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท) 
ตัง้แต ่มิถนุายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต ่กมุภาพนัธ์ 2551 กรรมการ     บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต ่มีนาคม 2547 กรรมการ     บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต ่มิถนุายน 2538 กรรมการ     บริษัท ก่อสร้างสหพนัธุ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  (3 บริษัท) 
ตัง้แต ่มกราคม 2557 กรรมการ     บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต ่มีนาคม 2553 กรรมการ     บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จ ากดั 
ตัง้แต ่มิถนุายน 2550 กรรมการ     บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
ปี 2556- 2557  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 6/6 
 
สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

เอกสารน าเสนอประวัต ิผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
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ชื่อ – นามสกุล : นายสมชยั บญุน าศิริ  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  และกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (2557 – ปัจจบุนั) 
อายุ : 62 ปี 

การศึกษา  : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 
   The Victoria University of Manchester ประเทศองักฤษ 
  : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศองักฤษ 
 : Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, 
   The City of Bath Technical College ประเทศองักฤษ 
  : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8/2552 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 9 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Certificate Program (DCP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท) 
ตัง้แต ่ธนัวาคม 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน          
กรรมการบริหารความเสีย่ง      

ตัง้แต ่มถินุายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ตัง้แต ่พฤษภาคม 2553 กรรมการอิสระ     บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  (1 บริษัท) 
ตัง้แต ่กนัยายน 2557 กรรมการ                 บริษัท แมกโนเลยี ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
 
 
 
 

เอกสารน าเสนอประวัต ิผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
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ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
ปี 2558 กรรมการ     บริษัท นครหลวง ลสีซิ่ง-แฟ็กเตอริง จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2556-2558 ประธานกรรมการ    บริษัท ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2538-2558 กรรมการ     บจ. สยาม แอลลายด์ โฮลดิง้ แอนด์ คอนซลัแตนท์  
ปี 2538-2558 ประธานกรรมการ    บริษัท วอลล์สตรีท ทลัเลทท์ พรีบอร์น จ ากดั 
ปี 2556- 2557  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั 
ปี 2550-2557 กรรมการผู้จดัการ    บลจ.กองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 6/6 
 
สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 
   
 


