เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั
ชือ่ -สกุล/

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ทางครอบครัว

(%)

ระหว่างผู้บริหาร

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

1

นายอภิพร ภาษวัธน์
ประธานกรรมการและกรรมการ

64

- อบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program
- ปริญญาโท (Chemical
Engineering) University of
Wisconsin, USA
- ปริญญาโท (Production)
University of Wisconsin,
USA
- ปริญญาตรีเคมีวิศวกรรม
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 -ปัจจุบัน
2546 -ปัจจุบัน
2548 - 2553

ประธานกรรมการ และกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอานวยการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จากัด
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จากัด
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จากัด
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
บริษัท เคียวเอะอิ จากัด
บริษัท ธารใจใส จากัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

2

นายสมใจนึก เองตระกูล
กรรมการ

69

- ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
UPSALA COLLEGE NEW
JERSEY USA

ไม่มี

ไม่มี

2547 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท เวชธานี จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
สายการบิน
สายการบิน
พีวีซีผงและเม็ด วีซีเอ็ม โซดาไฟ
ผลิตและจาหน่ายก๊าซทางการแพทย์
รับเหมาก่อสร้าง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมยาง
วิจัยและพัฒนายารักษาและป้องกันโรค
บริการสถานที่
ผลิตวัคซีนสาหรับมนุษย์
สถาบัน
มูลนิธิ
บริหารเงินลงทุน
เครื่องมืออุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจกระดาษ ธุรกิจซีเมนต์
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจจัดจาหน่ายและ
ธุรกิจการลงทุน
สายการบิน
การผลิตน้ามันจากพืช สัตว์หรือไขมันสัตว์
จาหน่ายน้ามันดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โรงพยาบาล
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์
บริหารเงินลงทุน

3

4

5

ชือ่ -สกุล/

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

นายสรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการ

นายโชคชัย ปัญญายงค์
กรรมการ

นายธีรพล โชติชนาภิบาล
กรรมการ

58

58

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ทางครอบครัว

(%)

ระหว่างผู้บริหาร

ระยะเวลา

-ปริญญาตรี นิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์, University College
of Wales, UK
-ปริญญาโท นิติศาสตร์,
University of London, UK
-ปริญญาเอก นิติศาสตร์
กฏหมายระหว่างประเทศ,
University of London, UK

ไม่มี

ไม่มี

2556 – ปัจจุบัน
2555 –ปัจจุบัน
2554 – 2555
2553 – 2554

- ปริญญาโท (Civil
Engineering) University of
Detroit, USA
- ปริญญาตรี (Civil
Engineering) University of
Detroit, USA
- ปริญญาตรี (Architecture)
Mapua Institute of
Technology, Manila
Philippines

ไม่มี

- ปริญญาโท (Operations
Research) University of
Southampton, UK
- ปริญญาตรี (Mathematics
Economics (Joint Honor))
Bachelor of Arts, UK
- หลักสูตร Director
Certification Program

ไม่มี

2552 – 2553
2550 – 2552

ไม่มี

2553- ปัจจุบัน
2556 –ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555– ปัจจุบัน
2552–2555
2550 – 2552
2549 - 2553

ไม่มี

2553 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2553 - 2554
2553 - 2553
2550 - 2553

ตาแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
อธิการบดี
ผู้อานวยการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
กระทรวงศึกษา

สายการบิน
สายการบิน
สื่อสารมวลชน
หน่วยงานราชการ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การ
มหาชน)

สถาบันการศึกษา
สถาบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโส
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการใหญ่โครงการสุวรรณภูมิ
รองประธานกรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายการบิน
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริการจัดหางานและจัดสรรบุคลากร
สายการบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายการบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จากัด

สายการบิน
การโรงแรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สาย
ผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
การพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน
ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
การพาณิชย์

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายการบิน
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สายการบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายการบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายการบิน
สายการบิน

ชือ่ -สกุล/

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ทางครอบครัว

(%)

ระหว่างผู้บริหาร

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

6

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการ

47

- อบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program
- ปริญญาโท Business
Administration, University
of Pennsylvania USA
- Master of Science,
Operation Research,
University of Michigan USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไม่มี

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน
2555 –ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 –ปัจจุบัน
2546 –ปัจจุบัน
2549 – 2554
2547 – 2554

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อีซี่บาย จากัด (มหาชน)
บริษัท อัลตัส แอดไวเซอรี่ จากัด
บริษัท อัลตัส แอดไวเซอรี่ จากัด
บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จากัด
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สายการบิน
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทต่างๆ
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
ผลิตและจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
บริการให้คาปรึกษาททางธุรกิจและการจัดการ
ธุรกิจสินเชื่อหมุนเวียน ธุรกิจสินเชื่อผ่อนชาระ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ขายปลีกนิตยสาร
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

7

นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
กรรมการ

58

ไม่มี

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2544 –ปัจจุบัน
2544 –ปัจจุบัน
2544 –ปัจจุบัน
2542 –ปัจจุบัน
2539 –ปัจจุบัน
2532 –ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกากับดูแล
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เคมปิน สยาม จากัด
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
บริษัท วังสินทรัพย์ จากัด
บริษัทของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท Kempinski AG จากัด
บริษัท AEA – SOS International
บริษัท โอเชี่ยน บิวตี้ โฮลดิ้งส์ จากัด

สายการบิน
การโรงแรม
การโรงแรมและกิจการบันเทิง
บริหารเงินลงทุน
บริหารและจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ลงทุน
การโรงแรม
บริการทางการแพทย์
ลงทุน

8

นายพาที สารสิน
กรรมการ

50

- ปริญญาโท International
Law & Finance, George
Washington University ,
USA
- ปริญญาตรี George
Washington University ,
USA
- ปริญญาตรี Associate
Electrical Engineering –
Cornell University, USA
- ปริญญาโท สื่อสารมวลชน
และวีดีโอ American
University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
Clark University, USA

5.0

ไม่มี

2547 –ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2550 –ปัจจุบัน
2547 –ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จากัด
บริษัท ป๊อปเป้ คอนซัลแทนต์ จากัด

สายการบิน
การโรงแรมและกิจการบันเทิง
บริการอาหาร
บริการที่ปรึกษา

9

10

ชือ่ -สกุล/

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

นายพลช หุตะเจริญ
กรรมการอิสระ

31

นายพิมล ศรีวิกรม์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

49

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาโท Master of

สัดส่วน
การ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

(%)

ระหว่างผู้บริหาร

ระยะเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2550 - 2552

กรรมการอิสระ
บจม. บัตรกรุงไทย
เลขานุการประจานายกรัฐมนตรี
เศรษฐกร ระดับ ชานาญการ
เศรษฐกร ระดับ 5

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

สายการบิน
การเงิน
รัฐบาล
การเงิน
การเงิน

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อานวยการโรงเรียน
นายกสมาคมเทควันโด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

สายการบิน

โรงเรียนศรีวิกรม์
สมาคมเทควันโด
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เพรสิเด้นท์โฮลเต็ลและทาวเวอร์ จากัด
บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ซี.จี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ศรีธำรำแลนด์ จำกัด
บริษัท ซี.ที.อี.แอสโซซิเอท จำกัด
บริษัท ซี.เอช.โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท พิชญำกร โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยำคอนโดมิเนี่ยม จำกัด
บริษัท ศรีธำนี เอสเตท จำกัด
บริษัท ศรีธำนี ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท พี.เจ.ดี.เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท คิว แอนด์ เอ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท พิพ-ที เซรำมิค จำกัด
บริษัท 360 บวก จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด คำร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เทคโน โกร จำกัด
บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เฮงกับเก่ง จำกัด

โรงเรียน
สมาคม
ผลิตพรม
อสังหาริมทรัพย์
บริหารเงินลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
บริหารเงินลงทุน
บริหารเงินลงทุน
บริหารเงินลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ให้บริการที่ปรึกษา
อุตสาหกรรมเซรามิค
อสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมพรม
เกษตรกรรม
จาหน่ายพรม
อสังหาริมทรัพย์

Commerce University of
Melbourne. Australia
-ปริญญาตรี Bachelor of
Science, Economics,
University College London,
UK

- ปริญญาโท MBA, John E
Anderson Graduate School of
Management
- ปริญญาโท MBA, University
of California, USA
- ปริญญาตรี Development
Economics, The University of
Pennsylvania, USA

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชือ่ -สกุล/

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ทางครอบครัว

(%)

ระหว่างผู้บริหาร

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

11

นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

55

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย รามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2534-ปัจจุบัน
2541- ปัจจุบัน
2545- ปัจจุบัน
2552- ปัจจุบัน
2554- ปัจจุบัน
2549-2551

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท สานักกฏหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จากัด
บริษัท เอสพีไอ ลีเกิ้ล คอนซัลติ้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สายการบิน
อสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษากฏหมาย
ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษากฏหมาย
ที่ปรึกษากฏหมาย
ธุรกิจการลงทุน
สภา/สมาคม

12

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

58

- อนุปริญญา Economic
Development, North
London Polytechnic, UK
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
การเงินและการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน
2554 –ปัจจุบัน
2554 - 2555

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Deputy Group Managing Director
Corporate Treasurer

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จากัด
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

สายการบิน
ท่าเทียบเรือ
ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจกระดาษ ธุรกิจซีเมนต์
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจจัดจาหน่ายและ
ธุรกิจการลงทุน

13

นายปิยะ ยอดมณี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

50

- Intensive Business
Program จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP
156 – 2012)
- ปริญญาตรี Business
Administration, Boston
University , USA

ไม่มี

ไม่มี

2547 –ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 -ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จากัด
บริษัท นก แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท พาไรโซ จากัด

สายการบิน
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
อสังหาริมทรัพย์
บ้านพักตากอากาศ

14

15

16

ชือ่ -สกุล/

อายุ

ตาแหน่ง

(ปี)

นายวิทัย รัตนากร
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

นายยอดชาย สุทธิธนากูล
ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

กัปตันสรรใจ บุญมา
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

43

52

67

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ทางครอบครัว

(%)

ระหว่างผู้บริหาร

ระยะเวลา

- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP)
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 17)
- ปริญญาโท Finance, Drexel
University , USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน
2553 - 2554
2551 - 2553
2550 - 2553
2548 - 2553
2548 - 2553
2546 - 2553
2550 - 2551

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโส สานักลงทุนทางเลือก
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
บริษัท ไทยพร็อสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จากัด
บลจ. สยามซิตี้ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท แอลซี (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จากัด (มหาชน)
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
บริษัท จีพีเอฟพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด

สายการบิน
Holding Company
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

- ปริญญาโท Law, Boon
University, Germany
- ปริญญาตรี Law, Boon
University, Germany

ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท พาไรโซ จากัด
บริษัท กัลฟ ออฟ สยามเอ็กซ์เพรส จากัด
บริษัท กู๊ด ไทมส์ รีสอร์ต จากัด
บริษัท ไทย เว็บ มาสเตอร์ จากัด

2549 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สุทธิธนกูล จากัด
บริษัท อะควารีส์ จากัด

สายการบิน
ให้บริการบ้านพักตากอากาศ
ให้บริการเรือขนส่งโดยสาร (เกาะหมาก)
รีสอร์ท
ออกแบบ เขียนแบบ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท
ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

สายการบิน

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

โรงแรม

ผลิตและจาหน่ายท่อเหล็ก
จัดการกองทุน
บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35

บริษัททีเ่ กี่ ยวข้อง
บริษทั กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จากัด
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เคียวเอะอิ จากัด
บริษทั ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธารใจใส จากัด
บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จากัด
บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ลินเด้ (ประเทศไทย ) จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
บริษทั องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิ ออร์ชีววัตถุ จากัด
บริษทั เอเพ็กซ์เซล่า จากัด
บริษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เวชธานี จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั อสมท. จากัด (มหาชน)
บริษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษทั อัลตัส แอดไวเซอรี่ จากัด
บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
บจก. ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย)
บริษทั อีซี่ บาย จากัด (มหาชน)
บริษทั เคมปิน สยาม จากัด
บริษทั ทุนลดาวัลย์ จากัด
บริษทั วังสินทรัพย์ จากัด
บริษทั โอเชี่ยน บิวตี้ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษทั ดุ๋ง เด้ง ได้ จากัด
บริษทั ป๊อปเป้ คอนซัลแทนต์ จากัด
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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นายไมเคิล
เดวิด เซลบีย์

นายพาที
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นายพลช
หุตะเจริญ
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นายอภิชาติ
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หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = กรรมการบริหาร/ IV = ผู้บริหาร/ V = ประธานกรรมการตรวจสอบ/ Vl = กรรมการตรวจสอบ
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นายวิทัย
รัตนากร

นายยอดชาย กัปตันสรรใจ
สุทธิธนกุล
บุญมา

บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
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นายอภิพร
ภาษวัธน์

นายสมใจนึก
เองตระกูล

นายสรจักร
เกษมสุวรรณ

นายโชคชัย
นายธีรพล นายสุระศักดิ์
ปัญญายงค์ โชติชนาภิบาล เคารพธรรม

นายไมเคิล
เดวิด เซลบีย์

นายพาที
สารสิน

นายพลช
หุตะเจริญ

บริษัททีเ่ กี่ ยวข้อง
บริษทั 360 บวก จากัด
บริษทั คิว แอนด์ เอ คอนซัลติ้ง จากัด
บริษทั เทคโน โกร จากัด
บริษทั พิชญากร โฮลดิ้งส์ จากัด
บริษทั พิพ-ที เซรามิค จากัด
บริษทั พี.เจ.ดี.เทรดดิ้ง จากัด
บริษทั เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จากัด
บริษทั ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษทั รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษทั ศรีธารา แลนด์ จากัด
บริษทั ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เฮงกับเก่ง จากัด
บริษทั ซี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
บริษทั ซี.ที.อี. แอสโซซิเอท จากัด
บริษทั ซี.เอช.โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั ศรีอยุธยาคอนโดมิเนีย่ ม จากัด
บริษทั ศรีธานี เอสเตท จากัด
บริษทั ศรีธานี ลิสซิง่ จากัด
บริษทั ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษทั สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จากัด
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
บริษทั เอซี เวิรล์ ไวด์ จากัด
บริษทั ลิฟวิ่งแลนด์ แตปปิตอล
บริษทั เอสพีไอ ลีเกิ้ล คอนซัลติ้ง
บริษทั ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ ง จากัด
บริษทั นก แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั พาไรโซ จากัด
บริษทั กัลฟ ออฟ สยามเอ็กซ์เพรส จากัด
บริษทั กู๊ด ไทมส์ รีสอร์ต จากัด
บริษทั ไทย เว็บ มาสเตอร์ จากัด
บริษทั สุทธิธนกูล จากัด
บริษทั อะควารีส์ จากัด

หมายเหตุ:
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