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รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท 
ท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน 

(เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี)้ 
 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ชื่อ-นามสกุล นายอนชุา สิหนาทกถากลุ      
อายุ   60 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston สหรัฐอเมริกา 
การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 
ประวัติการท างาน 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน)  
ปัจจบุนั  กรรมการ  

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ ากดั 
ปัจจบุนั  กรรมการ  

Amata Asia Ltd. 
ปัจจบุนั  กรรมการ  

บริษัท อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์ จ ากดั 
ปัจจบุนั  กรรมการ  

บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
ปัจจบุนั  กรรมการ  

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน    มี โดยได้แสดงตามข้อมลูข้างต้น 
- กิจการท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน    มี โดยได้แสดงตามข้อมลูข้างต้น 
- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัริษัท ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
- ประชมุคณะกรรมการบริษัท     7 / 7 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  5 / 5 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 1 / 1 ครัง้ 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ณ วันที่ 23 เมษายน 2563  0.97 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท      -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   -ไม่มี- 
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ชื่อ-นามสกุล นายนพพนัธป์  เมืองโคตร      
อายุ   71 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบั

ดแูลกิจการ 
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบณัฑติ (LL.M Corporations) New York University สหรัฐอเมริกา (Fulbright and    

Asia Foundation Scholarship) 
การอบรม หลกัสตูร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 
ประวัติการท างาน      
 หวัหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ไอทีเอฟ จ ากดั พ.ศ. 2515-2518 
ทนายความ ส านกังานกฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก พ.ศ. 2520-2524 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั  
-  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
-  รองประธานกรรมการบริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจบุัน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  
- กรรมการอิสระ บริษัท อิออน โฮลดิง้ จ ากดั  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท พีเอฟคอนโทรลส์กรุ๊ป จ ากดั 
-  เจ้าของส านกังานกฎหมาย อินเตอร์เนชัน่แนลบิสซิเนสลอว์เยอร์ส จ ากดั  
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั  -ไม่มี- 
การเข้าประชุมปี 2562  
- ประชมุคณะกรรมการบริษัท        7/7 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ        5/5 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      5/5 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี       1/1 ครัง้ 
- ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น         1/1 ครัง้ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ณ วนัที่ 23 เมษายน 2563    -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั        -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา     -ไม่มี- 
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ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร. สมเจตน์  ทิณพงษ์      
อายุ   71 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
วุฒิการศึกษา Doctor of Engineering (D. Eng.) Asian Institute of Technology (AIT) King’s Scholarship  

(Thailand) 
การอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 
ประวัติการท างาน      
9 ปีในฐานะผู้ว่าการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3 ปี ในฐานะกรรมการผู้จดัการใหญ่สนามบินสวุรรณภมูิ 
9 ปี ในฐานะประธานกรรมการบริหารส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั  
- กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจบุัน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
- ประธานกรรมการร่วมคณะกรรมการก ากบัดแูลโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพฒันา (THEOS-2) 

(ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ) 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั  - ไม่มี - 
การเข้าประชุมปี 2562  
- ประชมุคณะกรรมการบริษัท        7/7 ครัง้  
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ        4/5 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      4/5 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ       1/1 ครัง้ 
- ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น         1/1 ครัง้ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ณ วนัที่ 23 เมษายน 2563    -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั        -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา     -ไม่มี- 
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ชื่อ-นามสกุล  นายเทวินทร์ วงศว์านชิ 
อายุ   61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม, University of Houston สหรัฐอเมริกา 
การอบรม 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 21/2545 
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 6/2552 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 13/2554 
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 15/2558 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 7/2560 
-  หลกัสตูรธรรมาภิบาลการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู (ปธพ.) รุ่นท่ี 7 สถาบนัพระปกเกล้าและแพทยสภา 
-  หลกัสตูรสภาสถาปนิกส าหรับผู้บริหารระดบัสงู (EXACT1) 
ประวัติการท างาน  
-  พ.ศ. 2553 – 2557: ประธานสมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย (TMA) 
- พ.ศ. 2553 – 2555: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
-  พ.ศ. 2555 – 2558: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) 
- พ.ศ. 2557 – 2558: ประธานกรรมการ บริษัท อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2558 – 2561: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
- พ.ศ. 2558 – 2561: ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั  
- รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจบุัน(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  
- สมาชกิผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
- Board of Trustee สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 
- ประธานคณะกรรมการประสานการลงทนุเขตส่งเสริมเศรษฐกจิภาคตะวนัออก กลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ              
แปรรูปอาหาร และไบโออีโคโนมี (EEC กลุ่ม Bio-Economy) 
- ประธานกรรมการท่ีปรึกษา บริษัท InnoSpace Thailand 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี 
- ประธานอนกุรรมการพฒันาศกัยภาพด้านการแขง่ขนัของตลาดทนุ ของ ก.ล.ต. 
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- ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการด้านการสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนั สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิ
- กรรมการในคณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
- ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์) 
- ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจดัการทนุด้านการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ              
สภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
การเข้าประชุมปี 2562  
- ประชมุคณะกรรมการบริษัท        5/5 ครัง้ 
- ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ       1/1 ครัง้ 
- ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น         1/1 ครัง้ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)ณ วนัที่ 23 เมษายน 2563    -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไม่มี- 
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั        -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา     -ไม่มี- 
 


