
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการค านวณภาระหนีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม)่ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ 
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง  
การเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือ
บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นายวิเชฐ ตันตวิานิช 
ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 

    กรรมการอิสระ 

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 22 กมุภาพนัธ ์2561 

อายุ (ปี)     61 

ที่อยู ่    222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารสว่นกลางชัน้ 3  

หอ้ง 3200 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.  
 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรก์ารเงินและการคลงั) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที่ 56/2556 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที่ 1/2548 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 2/2000  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, 

Oxford University 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และพาณิชย ์(TEPCOT) รุน่ที่ 3/2553 
 หลกัสตูรผูน้  าการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและความยั่งยนื 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 
(4 บริษัท) 

2563 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บมจ. น า้ตาลบรุรีมัย ์

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 

2561 - 2563 กรรมการอิสระ บมจ. น า้ตาลบรุรีมัย ์

2555 - 2560 ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(19 บริษัท) 

 

 

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

บจ. แบงคอกจีโนมิกสอ์ินโนเวชั่น 

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนลั เซ็นเตอร ์

2564 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการหลกัสตูรวิทยา
การเกษตรระดบัสงู (วกส.) 

2564 - ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการกลั่นกรอง
แผนการแกไ้ขปัญหารฐัวิสาหกิจ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ (สคร.) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้างคณุวฒุดิา้น
การเงิน เศรษฐศาสตร ์และการ
จดัการกองทนุ/ ประธาน
อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและคดัเลอืก
ผูป้ระกอบการท่ีขอรบัการ
สนบัสนนุ  
(ภาคกลาง) 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวตักรรม 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงิน คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาติ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

2555 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ขายความคิด 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ชารป์ แรบ็บิส 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. ซุปเปอร ์เบรนส ์ซิตี ้

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. มายดท์มูารเ์ก็ต 
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ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. วีเอสท ี

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. อินเอนเทค เอ็นเนอรจี์ ้อินเตอร์
เนชั่นแนล ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เฟิรม์ 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เวอรต์เิคิล ลิง้ค ์

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เอชบีดี คอนเน็คท ์

ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. เกรท แวล ูโซลชูั่น 

2561 - 2564 ที่ปรกึษาคณะกรรมการกลุม่
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2561 - 2564 ประธานกรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บจ. จีเอ็มโอ – แซด.คอม ครปิโทนอมิคซ ์
(ประเทศไทย) 

2560 - 2564 ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั่น 

2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 

บจ. วินด ์เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 

2560 - 2563 กรรมการอิสระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี

2561 - 2563 ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ซี เอ ไอ (C asean) 

2561 - 2563 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บจ. เดอะซกิเนเจอร ์แบรนด ์

2561 - 2562 กรรมการ มลูนิธิศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
เชียงใหม ่

2560 - 2562 ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. หลกัทรพัย ์จีเอ็ม โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) 

2555 - 2562 ประธานกรรมการบรหิารศนูย ์     
C asean 

บจ. ซี เอ ซ ี

2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (NIA) 

2560 - 2561 ประธานคณะอนกุรรมการดา้น
การตลาดและประชาสมัพนัธแ์ละ
กรรมการอิสระ 

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2548 - 2560 กรรมการและประธานคณะท างาน
ดา้นธุรกิจการเงิน 

หอการคา้นานาชาติ ประเทศไทย 

2551 - 2560 ที่ปรกึษา สมาคม ไทย – ญ่ีปุ่ น 

2553 - 2560 ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการเชิง
สรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2553 - 2560 ที่ปรกึษา ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

2558 - 2560 ที่ปรกึษารฐัมนตรวีา่การ กระทรวงพาณิชย ์
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2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่
ประเทศไทย (ธสน) 

2556 - 2560 อนกุรรมการพิจารณาอทุธรณ ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2555 - 2560 กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) 

2553 - 2560 รองประธานกรรมการอ านวยการ สถาบนัวิทนาการตลาดทนุ (วตท.) 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 7/7 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     - 5/5 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 3/3 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     - 1/1 ครัง้ 
 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 
 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 
 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

วาระที่มีส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ในคร้ังนี ้      

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี ้    - ไมม่ี - 

 




