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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือ่เข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ        
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรอง)  
วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 21 มิถนุายน 2550 

อายุ (ปี)   56 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)(1)  19.01 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  
 ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 148/2011 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 81/2009 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 13 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2563 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและความยั่งยนื 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอเชีย เอวเิอชั่น เซ็นเตอร ์

2555 - 2562 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2550 - 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2547 - 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 

(ไม่มี) 

- - - 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
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กิจการที่
ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 
(10 บริษัท) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มิทธิคอล เฮา้ส ์

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอรเ์อเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) 
(ช่ือเดิม บจ. แอรเ์อเชีย กรุ๊ป (ไอเอช
คิว)) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เรด้ เอวเิอชั่น 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร ์คอรป์อเรชั่น 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ค าภีร ์ลอจิสติกส ์

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เสอืด า คอรป์อเรชั่น 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ทนูประกนัภยั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เว็ลธ ์เวนเจอรส์ 

2561 - 2562 กรรมการ บจ. ทนู มนันี 

2561 ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. ทรซีิกตีไ้ฟว ์
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 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 - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแลว้เห็นวา่ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด ์เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณใ์นธุรกิจ
สายการบินมากว่า 19 ปี ประกอบกบัมีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารจัดการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสีย่ง และการจดัการความเปลีย่นแปลง รวมทัง้มีสว่นส าคญัที่ช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและใหค้  าปรกึษาในการ
บรหิารงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดเ้ป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษัิทอีกวาระหนึง่   
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นายณัฐวุฒ ิเภาโบรมย ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ/  

    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ  13 ธนัวาคม 2554 

อายุ (ปี)   59  

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม  

 ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A. 
 ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 28/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 4/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ที่ 6/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท 
และบริษัทยอ่ย 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

2554 - 2564 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2554 - 2564  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 
(1 บริษัท) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส ์ 

(ช่ือเดิม บมจ. ฟินนัซา่) 

2560 - 2565 กรรมการ บมจ. ไพรม ์โรด เพาเวอร ์ 
(ช่ือเดิม บมจ. ฟูด้ แคปปิตอล) 

2562 - 2564 ประธานกรรมการ บมจ. วาว แฟคเตอร ์(ช่ือเดมิ 
บมจ. อตุสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส)์ 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(21 บริษัท) 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะ ฟิฟท ์อีลเีมน้ท ์อินเตอร ์
เนชั่นแนล 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ดร. ซีบีดี 

2565 - ปัจจบุนั กรมมการ บจ. ดร. เพ็ท ซีบีดี 
2561- ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามโคย่ อเวนิว 

                                                           
1 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิง้ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล  

(ช่ือเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลทแ์คร)์ 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลริน์น่ิง แอนด ์

ดีไซน ์(ประเทศไทย) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดม ี
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ อะคาเดมี 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดม ี
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เคพีเอ็น ตวิเตอรร์งิ 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. เคพีเอ็น มวิสคิ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค เอ็น แอนด ์แอสโซซเิอทส ์
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมวิสคิ แอนดเ์อ็น

เทอรเ์ทนเมน้ท ์
2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. สยามโคย่ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ด ูด ูนอ้ง 

ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. เพนตา้ ซิสเต็มส ์
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 
ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจ. สปอรต์ โซไซตี ้
ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบรษัิท บจ. สยาม วิลสนั เลริน์น่ิง 
2561 - 2565 กรรมการ บจ. วาว เอฟเฟกท ์ 

(ช่ือเดิม บจ. วาว แฟคเตอร)์ 
2553 - 2564 กรรมการบรหิาร บจ. อีสเทิรน์ควีซีน (ประเทศไทย) 
2562 - 2564 กรรมการ บจ. โดมิโน ่เอเชีย แปซิฟิค 
2561 - 2563 กรรมการ บจ. เฟิรส์ โคราช วินด ์
2559 - 2563 กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด ์
2558 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. วินด ์เอนเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 
2561 - 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทารต์ 

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์
แอนซ ์(เอสเค19) 

2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อลัลายซ์
แอนซ ์(เอสเค28) 

2559 - 2561 กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ บจ. เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น 

2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิง้ 
2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอรด์ 
2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุป๊ คอรป์อเรชั่น 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565      

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 3/4 ครัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     - 2/2 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไมเ่ป็น - 

 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)     - ไมเ่ป็น - 

 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  - ไมม่ี - 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นวา่ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย ์เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมีความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหารจัดการ ดา้นเศรษฐศาสตร ์ดา้นบญัชีและการเงิน และดา้นกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี จึงควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่   
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นายรอซแมน บิน โอมาร ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ   
    (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรอง) 

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  61 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountant 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

ต าแหน่งในบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 
(6 บริษัท) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. แอรเ์อเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย)  

(ช่ือเดิม บจ.แอรเ์อเชีย กรุป๊ (ไอเอชคิว)) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Regenscience Sdn. Bhd. 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Asia Aviation Capital Limited (Labuan) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Cellsafe International Sdn. Bhd. 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร AirAsia Corporate Services Limited 
(Labuan) 

2558 - 2564 กรรมการ AirAsia Global Notes Limited (in the 
process of dissolution) 

2560 - 2564 กรรมการบรหิาร AirAsia Aviation Limited (formerly known 
as AirAsia Investment Ltd.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 
 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

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

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายรอซแมน บิน โอมาร ์เป็นผูท้รงคณุวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
ความรู ้ความสามารถดา้นการบญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ การจดัการกลยทุธ์ อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์ในธุรกิจ
สายการบินมากว่า 18 ปี ซึ่งจากความรูค้วามสามารถดงักลา่ว จะสามารถช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ 
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นายโมฮาหมัด คาดาร ์บิน เมริกัน 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ  

วันที่เร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 

อายุ (ปี)  67 

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

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการหรือผู้บริหารรายอืน่(2) - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ การอบรม 

 Accountancy, Member of Institute of Chartered Accountants in England & Wales 

 Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants  

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

ต าแหน่งใน
บริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

กิจการที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี) 

- - - 

กิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 
(7 บริษัท) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร/ ประธาน
บรษัิท 

Tune Protect Group Bhd. 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร/ ประธาน
บรษัิท  

BNP Paribas Malaysia Bhd. 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Capital A Berhad (formerly 
known as AirAsia Group Berhad) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร IRIS Corporation Berhad 

2558 - ปัจจบุนั ประธานบรษัิท RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. 

2548 - ปัจจบุนั ประธานบรษัิท SOGO (K.L.) Department Store 
Sdn. Bhd. 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Rashid Hussain Berhad (In 
Members’ Voluntary Liquidation) 

2539 - 2564   กรรมการ Fernrite Sdn. Bhd. 

                                                           
1
 รวมการถือครองหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

2 ความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
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 2561 - 2562 ประธานกรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Bonia Corporation Berhad 

2556 - 2562 กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร Sona Petroleum Berhad 

2546 - 2562 กรรมการ MKM Resources Sdn. Bhd. 

2559 - 2561 กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร AirAsia Berhad 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

- ไมม่ี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 
 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     - 4/4 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565     - 1/1 ครัง้  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

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

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แลว้เห็นว่า นายโมฮาหมดั คาดาร ์บิน เมริกัน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 
ประกอบดว้ย การบญัชีและการเงิน การบริหาร และการจดัการความเสี่ยง อีกทัง้ยงัมีประสบการณใ์นธุรกิจสายการบิน
จากการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการภายในกลุม่แอรเ์อเชียมามากกวา่ 6 ปี จึงท าใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นอยา่งดี จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่  

 


