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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายวิเชฐ ตันตวิานิช 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

อายุ (ปี)   59 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  - ไมม่ี - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  
 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A. 
 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลงั) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 56/2556 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 2/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford 

University 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และความยัง่ยืน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2563 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. น า้ตาลบรีุรัมย์ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถงึ ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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2561 - 2563  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. น า้ตาลบรีุรัมย์ 

2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(6 บริษัท) 
 

 

 

 

 

 

 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทางคณุวฒุด้ิานการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ และการจดัการกองทนุ/ 
ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ
พิจารณากลัน่กรองและคดัเลอืก
ผู้ประกอบการท่ีขอรับการสนบัสนนุ 
(ภาคกลาง) 

คณะกรรมการบริหารกองทนุพฒันา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหา คณะกรรมการการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาติ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. จีเอ็มโอ – แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ 
(ประเทศไทย) 

2561 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุม่
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชัน่ 

2555 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บจ. วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2560 - 2563 กรรมการอิสระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2561 - 2563 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บจ. เดอะซกิเนเจอร์ แบรนด์ 

2561 - 2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั
เชียงใหม ่

2560 - 2562 ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. หลกัทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 

2561 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (NIA) 

2560 - 2561 ประธานคณะอนกุรรมการด้าน
การตลาดและประชาสมัพนัธ์และ
กรรมการอิสระ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2548 - 2560 
กรรมการและประธานคณะท างานด้าน
ธุรกิจการเงิน 

หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย 

2551 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคม ไทย – ญ่ีปุ่ น 

2553 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร 
สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการเชิง
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2553 - 2560 ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 
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2558 - 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงพาณิชย์ 

2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่
ประเทศไทย (ธสน) 

2556 - 2560 อนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 - 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

นิยามกรรมการอิสระ   

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นวา่ นายวิเชฐ ตนัติวานิช เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเป็น   
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านตลาดทนุ ด้าน
กลยทุธ์ และการบริหารจดัการ ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอยา่งดีและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นใน
การให้ความเห็นส าคญัได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบ ริษัทอีก
วาระหนึง่   
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นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ  
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสือรับรอง)  

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ  28 ธนัวาคม 2560 

อายุ (ปี)   62 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  0.12 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 144/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Financial Statement For Directors รุ่นท่ี 11/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน และการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท 
และบริษัทย่อย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2562 - 2563 ที่ปรึกษา บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2561 - 2563 กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
ความยัง่ยืน 

บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2550 - 2561 ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2557 - 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2550 - 2559 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2550 - 2558 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2547 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่ม)ี 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่ม)ี 

- - - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 

                                                           
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสัมพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 

 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสบการณ์จาก
การเป็นผู้บริหารระดบัสงูภายในองค์กรซึง่ท าให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินป็นอยา่งดี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญ
ด้านวิศวกรรมและการบริหารจดัการ ที่จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้บรรลเุป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
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นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ  
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรับรอง)  

วันที่เร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 27 ธนัวาคม 2560 

อายุ (ปี)  46 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  0.0041 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 254/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นท่ี 7/2561 ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

 เข้าร่วมหลกัสตูรการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (Continuing Professional Development 
(CPD)) ประจ าปี 2563 จ านวน 50.3 ชัว่โมง 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทย่อย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

2547 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่ม)ี 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(3 บริษัท) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

2557 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ พบัลชิช่ิง 

2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ แอคทีฟ  

2560 กรรมการ บจ. อิน พบัลชิช่ิง 

2559 - 2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ โฮลดิง้ส์ 

2559 - 2560 กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลชิช่ิง 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสมัพนัธ์โดยการสมรส และความสมัพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563      
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นวา่ นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน และเป็นผู้ที่
เติบโตจากภายในองค์กร ซึ่งท าให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินป็นอย่างดี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารเงินทนุ การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลเุป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึง่ 

 


