
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 
1.1 นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ 
อาย ุ 74  ปี 

  

เป็นกรรมการท่ีมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ    30 สิงหาคม 2555 
ต าแหน่งในบริษัท •  กรรมการ 
 •  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  8 ปี 6 เดือน  

การศกึษา •  ปริญญาตรี เภสชัศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin at Madison, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 89/2007 

 •  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56/2006 

การอบรมในปี 2563 •  ไม่มี 

ประสบการณ์ •  กรรมการบริหาร ธนาคารสินเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

 •  กรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกนัสินเชื่อขนาดย่อม 

 •  กรรมการ ธนาคารออมสิน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจบุนั 

•  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการอื่นใน
ปัจจบุนั 

•  กรรมการ บจก. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 

 •  กรรมการ บจก. เฟ่ืองฟา้พฒันา 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญ 
ประชมุหน้า 3-5) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 
 - เข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนปี 2563 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

 



 

1.2 นายกติติ ตัง้จิตรมณีศักดา   
อาย ุ 56 ปี     
เป็นกรรมการท่ีมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   14 พฤษภาคม 2561 
ต าแหน่งในบริษัท •  กรรมการ 
 •  กรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  2 ปี 9 เดือน 

การศกึษา •  นิติศาสตร์มหาบณัฑติ (LL.M), Cornell University, USA 

 •  เนติบณัฑิตไทย  

 •  นิติศาสตร์บณัฑติ (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกจิ
และองค์การมหาชน (PDI 15), สถาบนัพระปกเกล้า   

การอบรมในปี 2563 •  ไม่มี 

ประสบการณ์ •  บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 •  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า  
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 •  คณะกรรมการกลางวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ  
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

 •  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสิทธิบตัร   
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจบุนั 

•  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการอื่นใน
ปัจจบุนั 

 -   กรรมการผู้จดัการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั  
-   กรรมการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
-   รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
-   กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) (กกร.) 

-   กรรมการประจ าสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(SIIT)  

-   กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงพาณิชย์  
-   กรรมการจริยธรรมประจ ากรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  
-   กรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
-   ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต 
    สาขาวชิากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาองักฤษ) 

 



-  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิ

-  คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-   คณะอนกุรรมการพฒันาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จาก
กฎหมายส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

-  คณะอนกุรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนินธุรกจิของประชาชน ส านกังานขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคีปรองดอง  

-   คณะอนกุรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อฟืน้ฟเูศรษฐกิจหลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ส านกังานขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามคัคีปรองดอง  

-   คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการทบทวนบทบาทภารกิจและ
ปรับปรุงโครงสร้างของราชการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

-   คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการส่งเสริมและยกระดบัการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญ 
ประชมุหน้า 3-5) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้  
 - เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
  



1.3 นายอคัรเรศร์ ชูช่วย   
อาย ุ 52 ปี     
ไม่เป็นกรรมการทีม่ีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ  
(ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   14 พฤษภาคม 2561 
ต าแหน่งในบริษัท •  กรรมการ  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท •  2 ปี 9 เดือน 

การศกึษา •  ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกจิและการจดัการ Southwest Missouri State 
University สหรัฐอเมริกา 

 •  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 

การอบรมในปี 2563 •  โครงการพฒันาผู้บริหารระดบัสงู ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

ประสบการณ์ •  ท างานในกลุ่มอมตะตัง้แต่ปี 2542 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้เซอร์วิส จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจบุนั 

•  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการอื่นใน
ปัจจบุนั 

 - กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้เซอร์วิส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท โซเดก็ซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อมตะ เค ดบัเบิลย ูอี จี เอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (เดิมชื่อ บริษัท อมตะ คิน
เดอร์เวิลด์ เอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั) 
- กรรมการ Amata Asia (Myanmar) Ltd.   

หลกัเกณฑ์ / วิธีการสรรหา •  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนงัสือเชิญ 
ประชมุหน้า 3-5) 

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ วเีอ็น ในรอบปีทีผ่่านมา 
หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้  
 - เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 

 



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วีเอน็ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2563 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
1. นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ 240,000 0.03 
คู่สมรส/ผูที้อ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามี
ภริยา                                                       
และ/หรือ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ:   

ไม่มี 0.00 

2. นายกติติ ตัง้จิตรมณีศกัดา ไม่มี 0.00 
คู่สมรส/ผูที้อ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามี
ภริยา                                                       
และ/หรือ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ:   

ไม่มี 0.00 

3. นายอคัรเรศร์ ชชูว่ย ไม่มี 0.00 
คู่สมรส/ผูที้อ่ยู่กินดว้ยกนัฉนัสามี
ภริยา                                                       
และ/หรือ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ:   

ไม่มี 0.00 

 
  



3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน) 
การด ารงต าแหน่ง
ในบริษัท/กิจการที่
แข่งขนัหรืออาจท า
ให้เกดิความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

1. นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ ไม่มี 2 แห่ง 
-กรรมการ บจก. พีแอนด์พี 
อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
-กรรมการ บจก. เฟ่ืองฟ้าพฒันา 

ไม่มี 

2. นายกิตติ ตัง้จิตรมณีศกัดา ไม่มี 16 แห่ง 
-   กรรมการผู้จดัการ บริษัท
กฎหมายเอสซีจี จ ากดั  

-   กรรมการบริษัทไทยพลาสติก
และเคมีภณัฑ์ จ ากดั 
(มหาชน) 

-   รองประธานสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  

-   กรรมการในคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 
(สภาหอการค้าแหง่ประเทศ
ไทย สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย) (กกร.) 

-   กรรมการประจ าสถาบนั
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(SIIT)  

-   กรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวง
พาณิชย์  

-   กรรมการจริยธรรมประจ ากรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์  

ไม่มี 



ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในบริษัท/กิจการที่
แข่งขนัหรืออาจท า
ให้เกดิความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

-   กรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

-   ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะแหง่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตร์มหาบณัฑติ 

    สาขาวชิากฎหมายธุรกิจ (ภาค
ภาษาองักฤษ) 

-  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย ส านกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิ

-  คณะกรรมการพฒันา
กฎหมาย ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

-   คณะอนกุรรมการพฒันาแนว
ทางการวเิคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้จากกฎหมาย
ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

-  คณะอนกุรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ป็น
อปุสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการด าเนินธุรกจิ
ของประชาชน ส านกังาน
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามคัคีปรองดอง  



ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในบริษัท/กิจการที่
แข่งขนัหรืออาจท า
ให้เกดิความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

-   คณะอนกุรรมการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อฟืน้ฟเูศรษฐกิจ
หลงัการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ส านกังาน
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามคัคีปรองดอง  

-   คณะอนกุรรมการพฒันา
ระบบราชการเก่ียวกบัการ
ทบทวนบทบาทภารกจิและ
ปรับปรุงโครงสร้างของ
ราชการ ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ 

-   คณะอนกุรรมการพฒันา
ระบบราชการเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมและยกระดบัการ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนญุาตของทาง
ราชการและการประกอบ
ธุรกิจ ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ 

3. นายอคัรเรศร์ ชชูว่ย ไม่มี 5 แห่ง 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมตะ 
ฟาซิลิตี ้เซอร์วิส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อมตะ จดั
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 

ไม่มี 



ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในบริษัท/กิจการที่
แข่งขนัหรืออาจท า
ให้เกดิความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

- กรรมการ บริษัท โซเดก็ซ์โซ่ 
อมตะ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อมตะ คิน
เดอร์เวิลด์ เอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั 

- กรรมการ Amata Asia 
(Myanmar) Ltd. 

 
  



4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
1. นางอจัฉรีย์ วิเศษศิริ การถือหุ้นในบริษัท  
 - จ านวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา 

และ/หรือ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 
240,000 

 - สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.03% 
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 
ไม่เป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไม่มี 

   
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
2. นายกิตติ ตัง้จิตรมณีศกัดา การถือหุ้นในบริษัท  
 - จ านวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา 

และ/หรือ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 
ไม่มี 

 - สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.00% 
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 
ไม่เป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไม่มี 

 
  



ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ์  
3. นายอคัรเรศร์ ชชูว่ย การถือหุ้นในบริษัท   
 - จ านวนหุ้น (รวมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา 

และ/หรือ บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 
ไม่มี 

 - สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.00% 
 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 
ไม่เป็น 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็นกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้
เซอร์วิส จ ากดั และเป็น
กรรมการใน บริษัท อมตะ 
จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
จ ากดั บริษัท โซเดก็ซ์โซ่ 
อมตะ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท อมตะ เค ดบัเบิลย ูอี 
จี เอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (เดิมชื่อ 
บริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด์ 
เอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั) และ 
Amata Asia (Myanmar) 
Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในเครือ
ของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเร
ชนั จ ากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของ บริษัท อมตะ 
วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไม่มี 

 
  



ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพย์ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและ
ก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี ้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 
หุ้นส่วนผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
เป็นต้น ที่มีมลูค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ 
3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ 
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือ 
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยให้นบัรวมมลูค่ารายการ 
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่ 
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
8. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
11. ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก



เงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานทีม่ี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
12. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
13. หากมีคณุสมบตัติามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกจิการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดยีวกนั (บริษัทพ่ีน้อง) หรือนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 


