
 

- 11 - 

 

                                                           สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดับที� 2 
                   
 
 
 

 
ชื�อ - นามสกุล ดาโตะ๊ โรเบิรต์ แชบ เดา๊ เมง็  

ตาํแหน่ง กรรมการ 

อาย ุ 69 ปี 

สัญชาต ิ มาเลเซีย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 5 พฤศจิกายน 2551 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 12 ปี 4 เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 

- กรรมการ และ ประธานสาํรองคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา    

  และการกาํกบัดแูลกิจการ 

การศึกษา -  Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales 

-   Member of the Malaysian Institute of Accountants 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - PowerTalk#11-Preparing The Board for A Post-Covid World 

- Corporate Reform and Performance Workshop Towards 

Development of Economic Recovery Plan 

- BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the Governance of Bank 

Negara Malaysia 

- Risk Posture Workshop 

- The Cooler Earth Summit-Profit with a Purpose 

- The Cooler Earth Summit-Sustainability Careers/Building a 

Sustainable World 

- The Cooler Earth Summit- Regulation and Board Intervention 

- AML/CFT & TFS Refresher Training for Board of Directors 

- Sustainability Leadership Training by UNEP FI and WWF for Board 

of Directors 

 

รายนามและประวัตกิรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อใหไ้ด้รับ 

การเลือกตั�งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  
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- IT Security Awareness Forum 

- หลักสูตร  Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคม

แหง่ชาติจาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น  
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ Malaysian Investment Banking Association 

- กรรมการ Asian Banking School Sdn Bhd 

- Trustee ของ Yu Cai Foundation 

- ประธานกรรมการ CIMB Investment Bank Bhd 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- กรรมการ Pure Circle Limited 

ประธานกรรมการ CIMB - Principal Asset Management Bhd 

- Trustee ของ CIMB Foundation 

- กรรมการที�มิใช่ผูบ้รหิาร CIMB Group Holdings Bhd 

- ที�ปรกึษา CIMB Investment Bank Bhd 

- ประธานกรรมการ Tanjong PCL 

- กรรมการ CIMB Securities International Pte Ltd. 

- กรรมการบรหิาร CIMB Investment Bank Bhd 

- ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร CIMB Investment Bank Bhd 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจ 
ทาํให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนั/กิจการที� 
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุน้ในธนาคาร - ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563* - คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั�ง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

- คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 12/12  

  ครั�ง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

(* รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุแสดงในรายงานประจาํปี 2563) 

 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกิจการแล้ว  เห็นว่า  ดาโต๊ะ   

โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติ

บรษัิทมหาชนจาํกดัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการ
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ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

ดังนั�น ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง ไดผ้่านกระบวนการกลั�นกรองของ

คณะกรรมการธนาคารแลว้วา่มีคณุสมบตัิที�เหมาะสม  

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2564 
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ชื�อ - นามสกุล นางอรนุช อภศิักดิ�ศิริกุล  

ตาํแหน่งที�เสนอให้แต่งตั�ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 62 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 26 มิถนุายน 2562  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา - ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ� มหาวิทยาลยัเวสเทริน์  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชีและการเงิน )

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Programme 

(AACP) รุน่ที� 31/2561 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) 

-  หลกัสตูรวิทยาการผูน้าํไทย-จีน รุน่ที� 1  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ

พระเกียรติรว่มกบัมหาวิทยาลยัปักกิ�ง         

-  TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุน่ที� 5 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย รว่มกบั สถาบนั IMD ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์     

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรบัผูบ้รหิาร

ระดบัสงู รุน่ที� 5 สถาบนัพระปกเกลา้และแพทยสภา 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ที� 8  สถาบนั

วิทยาการพลงังาน 

-  หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดินสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที� 2  จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

รายนามและประวัตกิรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อใหไ้ด้รับ 
การเลือกตั�งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  
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-  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พื�อสงัคม(นมธ.) รุน่ที� 2 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  การบรหิารจดัการดา้นความมั�นคงขั�นสงู (สวปอ.มส.) รุน่ที� 4  สมาคม

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร   

-  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที� 2 สถาบนั

วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุน่

ที� 5 สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

-   หลกัสตูรตอ่ตา้นการทจุรติสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 2/2555  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

-   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที� 12  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

-   หลกัสตูร Director Certification Programme (DCP) รุน่ที� 16/2545  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

-  Correspondent Banking Seminar, DB (Asia Pacific) Training 

Centre Pte. Ltd. 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB 

Group 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดย บรษัิท

โทรคมนาคมแหง่ชาติ จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. อมตะ วเีอ็น จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น  
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ Amata Township Long Thanh Join Stock 

Company 

- ประธานกรรมการ Amata City Long Thanh Join Stock Company 

- กรรมการอิสระ  Amata City Bien Hoa, Vietnam 

- กรรมการอิสระ บจ. บรหิารสนิทรพัย ์รชัคาร 

- กรรมการคณะกรรมการพฒันาความเขม้แข็งดา้นจีนศกึษา 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

- นายกสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

- กรรมการที�มใิช่ผูบ้รหิาร/รองประธานกรรมการ  สภาธุรกิจตลาดทนุ

ไทย (FETCO) 

- กรรมการศนูยเ์พิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจ (CBCE) 
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- กรรมการโครงการการสรา้งแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) 

- กรรมการมลูนิธิทิสโกเ้พื�อการกศุล 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

  
- กรรมการอิสระ บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั�น 

- กรรมการที�มใิช่ผูบ้รหิาร/ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ/อนกุรรมการ

ตรวจสอบ/อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

ประเทศไทย  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment 

กองทนุพฒันาเงินทนุแหง่สหประชาชาติ (UNCDF) 

- กรรมการ สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 

- กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ทิสโกไ้ฟแนน

เชียลกรุป๊ 

- กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารกลุม่ทิสโก ้       

บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊    

- กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายปฏิบตัิการ บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊ 

- กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ธนาคารทสิโก ้

- กรรมการที�มใิชผู่บ้รหิาร/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. หลกัทรพัย ์

ทิสโก ้

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรษัิท/กรรมการตรวจสอบ         

บลจ. ทิสโก ้

- กรรมการ บจ. ศนูยก์ารเรยีนรูท้ิสโก ้

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที�เกี�ยวเนื�อง
กับธุรกิจของธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

การถอืหุน้ในธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

- ไมม่ี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563* - คณะกรรมการธนาคาร  12/12 ครั�ง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั�ง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

 (* รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุแสดงในรายงานประจาํปี 2563) 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการแลว้ เห็นวา่  นางอรนุช 

อภศิักดิ�ศิริกุล มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษัิท

มหาชนจาํกดัฯ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มในการแตง่ตั�งใหเ้ป็นกรรมการ

ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษัิทหลกัทรพัยต์ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น นางอรนุช อภศิักดิ�ศิริกุลไดผ้า่นกระบวนการ

กลั�นกรองของคณะกรรมการธนาคารแลว้วา่มีคณุสมบตัิที�เหมาะสม 
   
 

คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช ่

1. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคาร หรอืบรษัิทยอ่ย -  

2. มีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      

นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา หรอืไม ่

2.1   เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรกึษากฎหมาย 

 

 

- 

 

- 

 

 

 
 

 

2.3 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที�มีนยัสาํคญั ซึ�งอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ที�ได้

อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2564 
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ชื�อ - นามสกุล นายชาญมนู  สุมาวงศ ์  

ตาํแหน่งที�เสนอให้แต่งตั�ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 64 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 20 เมษายน 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 

การศึกษา - ปรญิญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George 

Washington University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท Master of Law, George Washington University

ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- เนติบณัฑิตไทย 

- ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Programme (DAP) รุน่ที� 

104/2556  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดย บรษัิท

โทรคมนาคมแหง่ชาติ จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นกฎหมาย บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน บมจ. ฟินนัซา่ 

 

 

รายนามและประวัตกิรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อใหไ้ด้รับ 

การเลือกตั�งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  
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ตาํแหน่งในกิจการอื�น  
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัซา่ 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- ผูอ้าํนวยการงานกฎหมายกลุม่ บมจ. ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์  

- กรรมการบรษัิทในเครอื  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand) 

- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)   

- Senior  Associate บจ. ที�ปรกึษากฎหมายสากล 

- Partner บจ. ที�ปรกึษากฎหมายสากล 

- เลขานกุาร ศาลแรงงานกลาง 

- ผูพ้ิพากษา ศาลจงัหวดันครราชสมีา 

- ผูพ้ิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดันครราชสมีา 

- ผูพ้ิพากษา ศาลแขวงสรุนิทร ์

- ผูช้่วยผูพ้ิพากษา ศาลแขวงสรุนิทร ์

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจทาํ
ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที�เกี�ยวเนื�อง
กับธุรกิจของธนาคาร 
 

-  ไมม่ี 

การถอืหุน้ในธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

- ไมม่ี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563* - คณะกรรมการธนาคาร  11/12 ครั�ง คิดเป็นรอ้ยละ 91.66 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15  ครั�ง คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 

- คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 

   13/13 คิดเป็นรอ้ยละ 100.00  

 (* รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุแสดงในรายงานประจาํปี 2563) 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการแลว้ เห็นวา่             

นายชาญมนู  สุมาวงศ ์มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตาม

พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดัฯ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มในการ

แตง่ตั�งใหเ้ป็นกรรมการธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษัิทหลกัทรพัยต์าม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
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หลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น นายชาญมนู  สุมาวงศ ์    

ไดผ้า่นกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการธนาคารแลว้วา่มี

คณุสมบตัิที�เหมาะสม 

 
 

คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช ่

1. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคาร หรอืบรษัิทยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

บคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา หรอืไม ่

2.1   เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรกึษากฎหมาย 

 

 

- 

 

- 

 

 

 
 

         

2.3 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที�มีนยัสาํคญั ซึ�งอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ที�ได้

อยา่งอิสระ 

-  

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2564 
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รายนามและประวัตกิรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อใหไ้ด้รับ 

การเลือกตั�งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  

 
ชื�อ - นามสกุล เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อา

มิน โนเออร ์ราชิด   
 

ตาํแหน่งที�เสนอให้แต่งตั�ง กรรมการ 

อาย ุ 47 ปี 

สัญชาต ิ มาเลเซีย 

วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 30 มกราคม 2562  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการ (มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

- กรรมการ  Board Risk and Compliance Committee 

การศึกษา - วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาเศรษฐศาสตร)์ London School of 

Economics 

- Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร CFA charterholder as awarded by the CFA 

Institute 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness ���� โดย                    

บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - Head, Group Wholesale Banking, CIMB Group Holding 

Bhd 

- Deputy CEO, Malaysia CIMB Bank Malaysia 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น  
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

- ไมม่ี 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- Group Chief Operating Officer, CIMB Group Holding Bhd 

- ผูบ้รหิารสงูสดุ Group Wholesale Banking,  RHB Group 

- กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารดา้นการเงิน Malaysia 

Airlines 
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- กรรมการบรหิาร Khazanah Nasional 

- กรรมการผูจ้ดัการ CIMB Investment Bank 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/
กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 

-  ไมม่ี 

การถอืหุน้ในธนาคาร 
 

- ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

- ไมม่ี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563* - คณะกรรมการธนาคาร  12/12 ครั�ง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

- Board Risk and Compliance Committee 11/12  ครั�ง               

 คิดเป็นรอ้ยละ 91.66 

 (* รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุแสดงในรายงานประจาํปี 

2563) 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการแลว้ เห็นวา่              

เอ็นจกิ โอมาร ์ซิดดกิ บิน อามิน โนเออร ์ราชิด มคีณุสมบตัิ

การเป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดัฯ และไม่

มีลกัษณะตอ้งหา้มในการแตง่ตั�งใหเ้ป็นกรรมการธนาคารพาณิชย ์

หรอืบรษัิทหลกัทรพัยต์ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

ดงันั�น เอน็จิก โอมาร ์ ซิดดกิ บิน อามนิ โนเออร ์ราชิด  ได้

ผา่นกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการธนาคารแลว้วา่มี

คณุสมบตัิที�เหมาะสม 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2564 


