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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ เท่าเทียมกัน และไม่ให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
้
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ทังนี
้ ้ ลักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
(ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการคานวณภาระหนี ้ให้ มีความหมายเช่นเดียวกั นกับนิยามที่กาหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทาง
การเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
1
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ
22 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ (ปี )
59
ที่อยู่
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชัน้ 3
ห้ อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม
 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 1/2548
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 2/2000
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute
In partnership with SAID Business School, Oxford University
ประสบการณ์ ทางานและการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งใน
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

กิจการที่เป็ น
บริษัทจด
ทะเบียน
(4 บริษัท)

1
2

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความยัง่ ยืน

บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บมจ. น ้าตาลบุรีรัมย์

2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
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กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน
(14 บริษัท)

2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

บมจ. เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

2555 - 2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2555 - 2558

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทน
เม้ นท์
คณะกรรมการการรั
กษาความ

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สับจ.
งคมวีเอสที

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บจ. ซี เอ ไอ (C asean)

2561 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุม่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เทคโนโลยีชีวภาพ

2561 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์

2560 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บจ. พีเอ็มจี คอร์ ปอเรชัน่

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บจ. วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี

2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. ชาร์ ป แร็ บบิส

2559 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. ขายความคิด

2559- ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. เฟิ ร์ม

2558 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์

2553 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บจ. เวอร์ ตเิ คิล ลิ ้งค์

2561 - 2562

กรรมการ

มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่

2560 - 2562

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม
(ประเทศไทย)

2555 - 2562

ประธานกรรมการบริ หารศูนย์ C asean

บจ. ซี เอ ซี

2561

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2560 - 2561

ประธานคณะอนุกรรมการด้ านการตลาด
และประชาสัมพันธ์และกรรมการอิสระ

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(NIA)คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
การนิ

2558 - 2560

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การ
3
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กระทรวงพาณิชย์
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2558 - 2560

กรรมการอิสระ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย (ธสน)

2556 - 2560

อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2555 - 2560

กรรมการ

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(TFPA)

2557 - 2558

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บจ. ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์

2556 - 2558

กรรมการที่ปรึกษาด้ านงานวิจยั และการ
กากับดูแลกิจการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

- ไม่มี การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- 2/2 ครัง้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
- 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย/ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ น  เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น  มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนย
ั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี วาระที่มีส่วนได้ เสียในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมต
ั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้
- ไม่มี -
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