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ชื�อ – นามสกุล    ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง     
 
ตาํแหน่งที�เสนอให้แต่งตั #ง กรรมการ 
 
อายุ 63 ปี  
 
สัญชาต ิ มาเลเซีย 
 
วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 5 พฤศจิกายน 2551 
 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 6 ปี 5 เดือน 
 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน -  ประธานกรรมการ 
 -  กรรมการและประธานสาํรองคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา  
    และการกํากบัดแูลกิจการ 
 
การศึกษา -  Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales  
 -  Member of the Malaysian Institute of Accountants  
 
การอบรมหลกัสตูร    -  CIMB Group International Advisory Panel Meeting (17  มกราคม 2557) 
      -  Private Banking 1st Regional Offsite Meeting (5-6 มีนาคม 2557) 
   -  Fide Forum Focus Group Discussion on “Building a Talent Pool of  

     Directors : Directors Register  (7 เมษายน 2557) 
      -  CIMB INSEAD Leadership Program Cohort 5 Capstone  
                                                                       (15 พฤษภาคม 2557) 
      -  Invest Malaysia Conference (9-10 มิถนุายน 2557) 
      -  2558 Risk Posture Workshop with Group BRC & 3FIs BRC  
                                                                       (24 กรกฎาคม 2557)     
      -  Culture Building Initiative Executive Offsite (27-28 ตลุาคม 2557) 
      -  CIMB Group Annual Management Summit (28-29 พฤศจิกายน 2557) 
 

ประวัตกิรรมการที�ออกตามวาระเสนอผู้ถอืหุ้นเลือกตั #งเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
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  -   Anti-Money Laundering & Anti-Terrorism Financing Update for Director 
          (17 ธนัวาคม 2557) 
    
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น -  Non Executive Director, CIMB Group Holding Berhad  
     (ลาออกมีผลวนัทีf 27 กมุภาพนัธ์ 2558)  
 
ตาํแหน่งในกิจการอื�น -  Director, Yu Cai Foundation 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -  Advisor, CIMB Investment Bank Berhad (ลาออกมีผลวนัทีf 27 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 -  Chairman, Tanjong PLC. 
 
ประสบการณ์การทาํงาน -  Director, CIMB Securities International Pte Ltd. 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั -  Executive Director, CIMB Investment Bank Berhad 

-  Chief Executive Officer, CIMB Investment Bank Berhad  
 
การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที�แข่งขนั  ไมม่ี 
/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถอืหุ้นในธนาคาร  ไมม่ี  
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไมม่ี 
 
จาํนวนครั#งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* - คณะกรรมการธนาคาร                                    10/12  ครั mง  
   - คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา   10/11  ครั mง 
  และการกํากบัดแูลกิจการ 
     * รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2557 
 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรร
หา และการกํากบัดแูลกิจการแล้วเห็นว่า ดาโต๊ะ  โรเบิร์ต  แชบ  เด๊า  เม็ง   มี
คณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตั mงให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีfเกีfยวข้อง 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาในครั#งนี #  วาระทีf 7 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีf 28 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ชื�อ – นามสกุล ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
 
ตาํแหน่งที�เสนอให้แต่งตั #ง กรรมการอิสระ 
 
อายุ 65 ปี  
 
สัญชาต ิ มาเลเซีย 

 
วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 20 มกราคม 2552 
 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 6 ปี 3 เดือน  
 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 
  -  กรรมการคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
 
การศึกษา    B.A. (Hons) International Relations, Universiti Malaya 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ASEAN Game Changer Forum 8-9 September 2014, Singapore 
28th Asia-Pacific Roundtable (APR) 2-4 June 2014, Kuala Lumpur, 
Malaysia 
CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) Summit  
16 June 2014, Penang, Malaysia 
CIMB Group on 5th Regional Compliance, Audit & Risk (CAR) 
Conference 14-15 June 2013, Jogjakarta, Indonesia 
Director Certification Program (DCP 145/2011) English Program: Institute 
of Directors Thailand 
Director Accreditation Program (DAP 83/2010) English Program: Institute 
of Directors Thailand 
The Non-Executive Director Development Series August 2009 
“Corporate Governance” by  PriceWaterhouseCoopers, Malaysia 

ประวัตกิรรมการที�ออกตามวาระเสนอผู้ถอืหุ้นเลือกตั #งเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น Independent Director, Chairman of Remuneration Committee, Member of the 
 Audit Committee, Member of the Nomination Committee, Dragon   
 Group International Limited (DGI), Singapore 
 
ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 Chairman, Chairman of Risk Committee, Member of the Audit Committee,  
CIMB Bank PLC, Cambodia 

 
ประสบการณ์การทาํงาน -  Board Member, Chairman of the Audit Committee, Member of the  
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั                                        Investment Committee, Universiti Putra Malaysia (UPM) 
 -    Ambassador of Malaysia of the Kingdom of Thailand 
  
การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที�แข่งขนั ไมม่ี 
/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถอืหุ้นในธนาคาร ไมม่ี  
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ี 
 
จาํนวนครั#งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* -  คณะกรรมการธนาคาร                                    11/12  ครั mง  

- คณะกรรมการตรวจสอบ                                 16/17   ครั mง  
- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา 10/11 ครั mง 

  และการกํากบัดแูลกิจการ 

    *รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2557 

 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรร

หา และการกํากับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม มี
คณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตั mงให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎหมายทีfเกีfยวข้อง นอกจากนี m ธนาคารยงัได้
กําหนดนิยามกรรมการอิสระซึfงเข้มกว่าข้อกําหนดขั mนตํfาของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพย์ ในเรืfองการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้น
ในธนาคารไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีfมีสทิธิออกเสยีงทั mงหมด 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาในครั#งนี # วาระทีf  7 
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คุณสมบัตเิพิ�มเติมสาํหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย  � 
2.  มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี mกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือ 

  
    นิติบคุคลทีfอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีfผา่นมา   

2.1  เป็นกรรมการทีfมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีfปรึกษาทีf  � 
รับเงินเดือนประจํา   

2.2  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทีfปรึกษากฎหมาย  � 
2.3  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีfมีนยัสําคญั ซึfงอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีf
ได้ 

 � 
อยา่งอิสระ   

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีf 28 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ชื�อ – นามสกุล นายสุภคั ศิวะรักษ์ 
 
ตาํแหน่งที�เสนอให้แต่งตั #ง กรรมการ /  
 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีfบริหาร 
  
อายุ 58  ปี  
 
สัญชาต ิ ไทย 
 
วันที�ดาํรงตาํแหน่ง 17 มีนาคม 2552  
 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 6  ปี  1 เดือน 
 
การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน -   กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงลายมอืชืfอแทนธนาคาร) 

-   กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีfบริหาร 
-   ประธานคณะกรรมการจดัการ 
-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีfยง 
-  ประธานคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี mสนิ 
- ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีfยงด้านเครดิต 
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร 
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาสนิเชืfอระดบั 2 
- ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย 
- ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 
- ประธานคณะกรรมการการตลาดและการติดตอ่สืfอสาร 
- ประธานคณะทํางานบริหารจดัการหนี mทีfมีปัญหา 
- ผู้ เข้าร่วมประชมุถาวร คณะกรรมการ Board Risk Committee 
 

การศึกษา -  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A. 
 -  ปริญญาโท ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ Tufts University, Massachusetts, 
  U.S.A. 

ประวัตกิรรมการที�ออกตามวาระเสนอผู้ถอืหุ้นเลือกตั #งเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
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 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาองักฤษ Georgetown University, 
  U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 

- 
- 
- 
- 
- 

Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2554 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท. รุ่นทีf 10 มี.ค.-ก.ค. 2553) 
วิทยาป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 2550  
Directors Certification Program (DCP)  
Directors  Accreditation Program (DAP) 
หลกัสตูรผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน (FINEX IV)   

 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไมม่ี 
   
ตาํแหน่งในกิจการอื�น - อนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - อนกุรรมการสรรหาบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ตลาดหลกัทรัพย์
  แหง่ประเทศไทย 
 - ประธานกรรมการ บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
-  กรรมการ ธนาคารเพืfอการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
-  ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย 
-  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีfบริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย 

 
การดาํรงตาํแหน่งงานในกจิการที�แข่งขนั ไมม่ี 
/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 
 
การถอืหุ้นในธนาคาร ไมม่ี  
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ี 
 
จาํนวนครั#งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557* -  คณะกรรมการธนาคาร    12/12 ครั mง 
      -  คณะกรรมการจดัการ    47/49 ครั mง 
  -  คณะกรรมการบริหารความเสีfยง   14/14 ครั mง 
       -  คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี mสนิ  15/16 ครั mง 
      -  คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand 14/15 ครั mง 
      -  คณะกรรมการบริหารความเสีfยงด้านเครดิต    8/12 ครั mง 
      -  คณะกรรมการพิจารณาการออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร 12/13 ครั mง 
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      -  คณะกรรมการพิจารณาสนิเชืfอระดบั 2  40/54 ครั mง 
      -  คณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย   16/18 ครั mง 
      -  คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee  8/12 ครั mง 
      -  คณะกรรมการการตลาดและการติดตอ่สืfอสาร   3/4 ครั mง 
      -  คณะกรรมการ Board Risk Committee    5/5 ครั mง 
      -  คณะทํางานบริหารจดัการหนี mทีfมีปัญหา  10/11 ครั mง 
      * รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในรายงานประจําปี 2557 

 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรร
หา และการกํากบัดแูลกิจการแล้วเห็นวา่ นายสุภัค ศิวะรักษ์   มีคณุสมบตัิการ
เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามในการแต่งตั mงให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายทีfเกีfยวข้อง 

 
การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณาในครั#งนี # วาระทีf  7 
หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัทีf 28 กมุภาพนัธ์ 2558 


