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ธรรศพลฐ์ พร้ อมนั่งเก้ าอีป้ ระธานกรรมการบริหาร ไทยแอร์ เอเชีย
ดัน “สันติสุข คล่ องใช้ ยา” รับตําแหน่ งซีอีโอคนใหม่
14 พฤษภาคม 2561 - บจ.ไทยแอร์ เอเชีย ประกาศแต่งตัง้ ตําแหน่งผู้บริ หารใหม่ โดยมีนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ขึน้ รั บตําแหน่งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หาร ทําหน้ าที่กํากับดูแลคณะกรรมการบริ หารทังหมด
้
พร้ อมแต่งตังให้
้ นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ผู้อํานวยการฝ่ ายการพาณิชย์ ผู้บริ หารที่
ร่วมงานกับไทยเเอร์ เอเชียมาตังยุ
้ คบุกเบิกขึ ้นเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร(CEO) คนใหม่ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน(AAV) และ บจ.ไทยแอร์ เอเชีย(TAA) กล่าวว่า การแต่งตังตํ
้ าแหน่งผู้บริ หาร
ใหม่ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นีจ้ ะทําให้ การบริ หารคล่องตัวยิ่งขึน้ โดยตนเองจะรับตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร กํากับดูเเลนโยบายภาพรวมการ
บริ หารให้ เป็ นไปเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ หาร คณะผู้บริ หารให้ ความมัน่ ใจเเละการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการ
แต่งตังบุ
้ คคลภายในที่ผ่านการฝ่ าฟั นในสมรภูมิธรุ กิจกันมาตังแต่
้ แรกเริ่ ม โดยให้ คณ
ุ สันติสขุ คล่องใช้ ยา ขึ ้นรับตําแหน่ง CEO คนใหม่ในครัง้ นี ้
“ยืนยันว่าผมยังคงอยู่กบั แอร์ เอเชีย โดยจะให้ ความสําคัญกับการบริ หารภาพรวมและกําหนดทิศทางของบริ ษัทฯ เพื่อมองหาโอกาสการขยายธุรกิจ
ให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน พร้ อมกับขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและร่ วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นผู้นําด้ านอุตสาหกรรมการบินต่อไป และ
นับเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีที่เราได้ คณ
ุ สันติสขุ มาเป็ น CEO คนใหม่ เพราะเป็ นผู้บริ หารที่ร่วมฝ่ าฟั นกันมากับ TAA ตังเเต่
้ ยคุ แรก มีประสบการณ์ วิสยั ทัศน์
และกลยุทธ์ด้านบริ หารและการตลาดที่ยอดเยี่ยม ถือเป็ นเบื ้องหลังความสําเร็ จของTAA ตลอดสิบกว่าปี ที่ผ่านมา ซึง่ เชื่อมัน่ ได้ ว่าต่อจากนี ้ TAA จะ
เดินหน้ าต่อไปอย่างแข็งแกร่ งแน่นอน” นายธรรศพลฐ์ กล่าว
ด้ านนายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากตํ
้
าแหน่งเดิม ผู้อํานวยการฝ่ ายการพาณิชย์ เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร(CEO) คนใหม่ ของ
AAV และ TAA กล่าวว่า ตลอด 11 ปี ที่ร่วมบริ หาร TAA จนถึงปั จจุบนั ถือเป็ นช่วงเวลาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ เห็น พวกเราที่อยู่กัน
แบบพี่น้องเป็ นครอบครัวร่ วมกันทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ เรี ยนรู้ความผิดพลาด สร้ างแนวทางที่ถกู ต้ อง และไม่หยุดการพัฒนาจนทําให้
TAA เติบโตมาอย่างทุกวันนี ้ การรับตําแหน่งใหม่ในฐานะ CEO ถื อเป็ นความท้ าทายที่จะนําพาบริ ษัทเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอให้
เชื่อมัน่ ในความทุ่มเท ความมีวินยั ความจริ งใจ พร้ อมประสบการณ์ การบริ หารธุรกิจร่ วมกับทีมพนักงาน Allstars เพื่อพา TAA เเละ AAV เดินหน้ า
ต่อไป
"TAA มีรากฐานที่เเข็งเเกร่ งเพราะมีทีมงานที่ดี มีวฒ
ั นธรรมองค์กรเข้ มแข็งซึง่ เป็ นต้ นทุนสําคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อการ
พัฒนา ต่อจากนี ้เราจะยังเดินหน้ าตามแผน พร้ อมนํานวัตกรรมมาสร้ างสีสนั เเละโอกาสใหม่ๆ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การของเราเสมอ" นายสันติสขุ กล่าว
เมื่อปี 2550 นายสันติสขุ ได้ รับการทาบทามจากนายธรรศพลฐ์ ให้ เข้ ามารับตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายการพาณิชย์ ซึ่งในขณะนันการเดิ
้
นทางด้ วย
สายการบินราคาประหยัดยังเป็ นเรื่ องใหม่ เป็ นโจทย์ทางธุรกิจที่ท้าทายมาก โดยเฉพาะการสร้ างแบรนด์แอร์ เอเชียให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และเชื่อถือ โดยนาย
สันติสขุ ถือเป็ นมือขวาของนายธรรศพลฐ์ ในการวางกลยุทธ์และกําหนดนโยบายด้ านธุรกิจการตลาด การขาย เเละโฆษณาประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั้
ใน
ทุกพัฒนาการของบริ ษัท เเละด้ วยจุดเด่นด้ านความคิดสร้ างสรรค์เเละการมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงทําให้ ไทยแอร์ เอเชียเป็ นสายการบินที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น สร้ างสีสนั ให้ กบั อุตสาหกรรมการบินอยู่ตลอด รวมทังแคมเปญล่
้
าสุด "บินคุ้ม คุณภาพครบ" ที่นายสันติสขุ มองว่า ไทยแอร์ เอเชีย
จะต้ องเป็ นมากกว่าเเค่สายการบินราคาประหยัด จึงผลักดันจุดเด่นด้ านคุณภาพบริ การมาเสริ มทัพความเเข็งเเกร่ ง ได้ เเก่ ความตรงต่อเวลา ใส่
ใจความปลอดภัย เเละเส้ นทางบินที่หลากหลาย ซึง่ ทําให้ ภาพของความคุ้มค่าในการเป็ นทางเลือกการเดินทางของไทยแอร์ เอเชียชัดเจนเเละครอง
ใจผู้ใช้ บริ การมากขึ ้น สามารถเติบโตตอกยํ ้าการเป็ นผู้นําเเละเพิ่มส่วนเเบ่งการตลาดได้ ตอ่ เนื่อง
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สําหรับเเง่มมุ การทํางานเเละบริ หาร นายสันติสขุ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงที่ทํางานคูค่ ิดกับนายธรรศพลฐ์ มาตลอด
สิบกว่าปี ที่ไทยแอร์ เอเชีย ผ่านทุกประสบการณ์ เติบโตของบริ ษัทร่ วมกัน มีความเป็ นกันเอง มีภาวะผู้นําสูง กล้ าตัดสินใจเเละเป็ นที่เคารพรักของ
พนักงานAllstars โดยนายสันติสขุ คล่องใช้ ยา เข้ ารับตําเเหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทังบจ.ไทยแอร์
้
เอเชีย เเละ บมจ.เอเชีย เอวิเอชัน มีผลตังเเต่
้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ ายสื่อสารองค์กรสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
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