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ข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับธนาคาร

สินทรัพย์กลุ่มลูกค้ารายย่อย
ลดลงร้อยละ 23
เป็น 41,565 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ

ลดลงร้อยละ 10
เป็น 91,712 ล้านบาท
จากปี 2557

102,308

ล้านบาท

จากปี 2557

54,044

กำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินงาน

ลดลงร้อยละ 24
เป็น 9,324 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 46
เป็น 3,627 ล้านบาท

12,345

ล้านบาท

จากปี 2557

6,709

ลดลงร้อยละ 1
เป็น 98,325 ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้รวม

จากปี 2557

เงินฝาก

จากปี 2557

99,559

ล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(Solo Basis)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
เป็นร้อยละ 25.4

ล้านบาท

จากปี 2557 ร้อยละ 23.2

เปรียบเทียบในรอบ 5 ปี
รายได้รวม

กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
11,954

11,312

12,075

2,981

12,345

3,254

2,951
2,200

9,324

(47)
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2558

เงินให้สินเชื่อ
หน่วย: ล้านบาท

2554

2555

2556

2557

2558

กำ�ไรต่อหุ้น

106,168

หน่วย: ล้านบาท
104,080

102,308

2.02

2.19

1.99
1.48

93,333

91,712

-0.03
2554
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สารจากประธานกรรมการ

ลิม เชง เต็ก
ประธานกรรมการ
ปี 2558 เป็นปีที่ทั้งท้าทายและเปลี่ยนผ่านสำ�หรับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ด้วยความต้องการการบริโภคที่
หดตัว ราคาสินค้าที่ลดลง ประกอบกับความผันผวนในตลาดเงิน
ล้วนส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและใน
ประเทศไทยชะลอตัว ทั้งหมดส่งผลต่อการดำ�เนินงานของเรา
แม้จะมีปัจจัยแรงต้านภายนอก ธนาคารฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้เรา
แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าขั้นตอนเหล่านี้
จะช่วยให้เราสามารถวางตัวสำ�หรับการเติบโตในระยะยาวและใช้
จุดแข็งของเราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการทางการเงินของลูกค้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่กระนั้นสิ่งที่ท�ำ ให้ผมมีก�ำ ลังใจก็คือความมุ่งมั่นและทุ่มเท
ของเหล่าพนักงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทย และแรง
สนับสนุนจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา
ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 120 ปี ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในตลาดหลักสำ�หรับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และเรา
ยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อไปด้วยการนำ�นวัตกรรม
การให้บริการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับพันธสัญญาแบรนด์ “Here
for good” เรายังมุ่งมั่นช่วยเหลือชุมชนในประเทศไทยผ่าน
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โครงการให้ความรู้ทางการเงิน และโครงการให้ดวงตาให้ชีวิต

แข็งแกร่งและสภาพคล่องทำ�ให้เราอยู่ในตำ�แหน่งที่ดีที่จะเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนบริษัทไทยที่ต้องการ
ขยายธุรกิจออกไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผู้บริหารและเหล่า
พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) สำ�หรับการทุ่มเท
ทำ�งานหนักตลอดปี 2558 ที่ท้าทายยิ่ง
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดี
ตลอดมา

ลิม เชง เต็ก
ประธานกรรมการ

ในขณะที่แรงต้านทางเศรษฐกิจยังคงมีในปี 2559 เรามุ่งหวังใช้
โอกาสจากการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS) ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำ โขงและได้รับผลประโยชน์
โดยตรงจากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเงินทุนที่
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ครั้งที่ 28 ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดีโดยมีผู้ให้ความสนใจ
เข้าร่วมงานกว่า 56,000 คน จาก 62 ประเทศ และได้รับเกียรติ
จาก พณฯ ท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง
และเข้าร่วมกิจกรรม
ลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
ปี 2558 เป็นหนึ่งในปีที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาตร์ของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) พนักงานของเราได้ทุ่มเททำ�งาน
อย่างหนักเพื่อวางตำ�แหน่งของธนาคารฯ เพื่อการเจริญเติบโต
ในอนาคตและเพื่อรับมือกับปัจจัยแรงต้านจากภายนอก ดิฉันขอ
ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านสำ�หรับความพยายาม และใคร่ขอ
ขอบคุณลูกค้าสำ�หรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ภายใต้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ในประเทศที่ยังคง
อ่อนตัว เราได้ทำ�การปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อวางตำ�แหน่งของ
ธนาคารฯ สำ�หรับการเติบโตที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว และ
ในขณะทีเ่ รามุง่ ใช้จดุ แข็งเพือ่ สนับสนุนกลุม่ ลูกค้าบริษทั และสถาบัน
เราได้ด�ำ เนินการทบทวนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง นอกจากนั้นเรายังได้เปิดตัวกลุ่มลูกค้าพาณิชย์
อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อขยายธุรกิจ
และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบริษัทขนาดกลาง และสนับสนุนลูกค้าใน
การขยายธุรกิจไปในระดับภูมิภาค
ปัจจัยพื้นฐานของธนาคารยังคงความแข็งแกร่ง โดยมีพื้นฐาน
สินทรัพย์ที่มีการกระจายตัวหลากหลาย สภาพคล่องแข็งแกร่ง มี
การบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มี
วินัยและเป็นไปในเชิงรุก ซึ่งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
นานาชาติต่างรับรู้ถึงจุดแข็งของธนาคารฯ โดยฟิตช์ เรตติ้งจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารฯ ที่ AAA (tha) ซึ่งเป็นอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดภายในประเทศ และยังคงอันดับเครดิต
สากลสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาวที่ “A-” ด้วยแนวโน้ม
อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

และกลุ่มบริการธนาคารพิเศษ
(Priority Segment) นอกจากนี้ธุรกิจใหม่ในด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินเชื่อยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มี
ศักยภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บัตรเครดิตวีซ่า แพลตินั่ม
อีลีท มีการใช้จ่ายต่อบัตรสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่พักอาศัยยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพสูงมาสู่ธนาคารฯ โดยรวมนั้น
อาจกล่าวได้ว่าลูกค้ารายย่อยสามารถดำ�เนินงานได้ตามแผนธุรกิจ
มีส่วนช่วยในการลดจำ�นวนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และอยู่ใน
ตำ�แหน่งที่ดีที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

การลงทุน

(Wealth Management)

ผลการดำ�เนินงานของสายงานลูกค้าองค์กรและสถาบัน
ได้รับผลกระทบจากสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีมาแต่เดิมและ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาค แต่กระนัน้ ยังคงประสบ
ความสำ�เร็จ ในการให้บริการลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่และสถาบัน
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 เราได้รับการยกย่องจาก
สมาคมตราสารหนี้ไทย ด้วยรางวัล “ธุรกรรมดีเด่นแห่งปี
2558” และรางวัล “Best Deal ‘Alpha’ for Kingdom of
Thailand’s bond switching programme” จาก South Asia
Forum มากไปกว่านั้น International Financing Review Asia
(IFR Asia) ยังให้การยกย่องเราด้วยรางวัล Best Deal “Frontier
Markets Issues” จากธุรกรรมตราสารหนี้ให้กับ EDL General

มองไปข้างหน้า
ธนาคารมองไปข้างหน้าในปี 2559 ด้วยมุมมองเชิงบวกทีต่ ง้ั อยูบ่ น
ความระมัดระวัง ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่จะทำ�ให้ธนาคารฯ
มีความพร้อมมากขึ้นที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในระยะสั้น
และปัจจัยท้าทายจากภายนอก ในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะ
สร้างผลทางธุรกิจจากโอกาสต่างๆ จากภายในประเทศไทยและ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
สุดท้ายนี้ ดิฉนั ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารและเหล่าพนักงานที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาในปี
2558

ลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเทศไทยและลุ่มแม่น�้ำ โขง

Plc.

เสริมสร้างชื่อเสียงแบรด์ให้เป็นที่รู้จัก
ตลอดปีที่ผ่านมาเรายังมุ่งมั่นดำ�เนินโครงการช่วยเหลือสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอชไอวี (Living
with HIV) ตลอดจนโครงการให้ดวงตาให้ชีวิต (Seeing is
การดำ�เนินธุรกิจในปี 2558
รายได้จากสายงานลูกค้ารายย่อยมีการกระจายตัวทีห่ ลากหลายขึน้ Believing) สอดคล้องกับพันธสัญญาแบรนด์ Here for good ของเรา
นอกจากนัน้ งานวิง่ ประเพณีสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน
โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริหารการเงิน
8
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
ปี 2558 เป็นปีแห่งความท้าท้ายและมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างมาก ปัจจัยลบภายนอกที่ส�ำ คัญซึ่งรวมถึงการลดลง
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ปริมาณการค้าที่ค่อนข้างซบเซา
ความผันผวนในตลาดทุน และความอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
ของเงินสกุลต่างๆ ต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ความท้าทายต่างๆ
ที่เพิ่มขึ้นกอปรกับแรงขับเคลื่อนของธนาคารที่ชะลอตัวลง
โดยธนาคารได้ด�ำ เนินการเพิ่มมาตรการ เพื่อลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
และจำ�นวนพนักงานอย่างเข้มงวด และการลดความเสี่ยง
ในพอร์ตการลงทุนบางประเภท
ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับความท้าทายนานัปการ รายได้
จากการดำ�เนินงานลดลงอยู่ที่จำ�นวน 9,324 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 24 หรือจำ�นวน 3,021 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557
ทั้งนี้ ผลประกอบการที่ลดลงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอกและ
การตัดสินใจของธนาคารในการดำ�เนินกลยุทธ์ในการดำ�เนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนในระยะปานกลาง รายได้
จากการดำ�เนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิจำ�นวน 2,194 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ซึ่งสืบเนื่อง
มาจากแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ขาลงและการชะลอตัวการเติบโต
ของเงินให้สินเชื่อ รายได้จากการจัดเก็บหนี้จากบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ลดลงเนื่องจากกระบวนการในการจัดเก็บหนี้มีขั้นตอน
ทีย่ าวนานขึน้ และไม่มกี ารขายลูกหนีใ้ นระหว่างปี ธุรกิจการจัดการ
บริหารเงินสดและการบริการหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากส่วน
ต่างที่ลดลงสืบเนื่อง จากผลกำ�ไรจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยอยู่
ในระดับต่ำ�ตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ในระหว่างปี ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงการประมาณการ
ทางบัญชี โดยธนาคารได้เปลีย่ นแปลงวิธปี ระมาณการการคำ�นวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (Credit Valuation Adjustment)
สำ�หรับตราสารอนุพนั ธ์ จากวิธคี า่ ความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ตามความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำ�ระหนี้ในอดีต เป็นวิธีการ
คำ�นวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธีการใหม่ดังกล่าวใช้
ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำ�ระหนี้อ้างอิงจากตลาดสัญญา
เครดิตอนุพันธ์ (Credit Default Swap) และตลาดพันธบัตร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในตลาดสากล
การเปลี่ยนแปลง วิธีประมาณการทางบัญชีดังกล่าว มีผลทำ�ให้
กำ�ไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
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ลดลงจำ�นวน
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ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจำ�นวน 61 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1 เป็นจำ�นวน 5,697 ล้านบาท หากไม่รวมโครงการ
บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายพนักงานจะลดลง
ร้อยละ 4 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่นส่วนใหญ่เป็นรายการ
จากสัญญาให้บริการ โดยที่วิธีการคำ�นวณค่าบริการยังคงเดิม
หากแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในการริเริ่ม
โครงการใหม่ในระดับกลุ่มธนาคาร ได้แก่ การติดตามการดูแล
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ได้แก่
IFRS 9, XVA เป็นต้น ซึ่งธนาคารได้นำ�มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงจำ�นวน 297 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7 เป็นจำ�นวน 3,666 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
กลุ่มลูกค้ารายย่อย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าสถาบันการเงินส่วนใหญ่มาจาก
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่ง หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ของกลุ่มลูกค้ารายย่อยลดลงร้อยละ 15 เนื่องมาจาก
การลดระดับของการขาดทุน จากการด้อยค่าของสินเชื่อ
ที่ไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน
9,336 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจำ�นวน 2,935 ล้านบาท อัตราส่วน
เงินสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
แข็งแกร่งที่ร้อยละ 123.0 เมื่อเทียบกับงวดสิ้นปีธันวาคม 2557
อยู่ที่ร้อยละ 123.5
ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิหลัง
หักภาษี จำ�นวน 47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 102

งบแสดงฐานะการเงิน
ในปี 2558 ธนาคารได้บริหารงบแสดงฐานะการเงินอย่าง
แข็งขันในการปรับลดจำ�นวนสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีมากยิ่งขึ้น ธนาคารดำ�รงวินัยทางการเงิน
ในการมุ่งเน้นความแข็งแกร่งของงบแสดงฐานะการเงิน
โดยภาพรวมธนาคารดำ�รงสภาพคล่องในระดับสูง โดยมีอัตรา

เงินให้สินเชื่อต่อ เงินฝากที่ร้อยละ 75 และมีความพร้อม
ที่จะดำ�รงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Coverage
Ratio) ที่จะกำ�หนดใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559

ระหว่างปีและลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำ�นวน
ล้านบาท (1.04 บาทต่อหุ้น)

สินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดรวมสินทรัพย์ของธนาคาร
และบริษัทย่อย จำ�นวน 208,338 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน
16,978 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ส่วนใหญ่เป็นผล มาจากการลดลงของเงินลงทุนจำ�นวน
17,748 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 เป็นจำ�นวน 30,314 ล้านบาท

สภาพคล่อง
ธนาคารดำ�รงนโยบายในการดูแลรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมเพื่อที่ธนาคารจะปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพัน
ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ธนาคารดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง ในระยะสั้น
ธนาคารบริหารเงินสดและสภาพคล่องโดยเน้น ความสามารถ
ในการบริหารเงินให้เพียงพอกับกระแสเงินสด ที่ต้องการ
ส่วนระยะปานกลางจะมุ่งเน้นการดูแลโครงสร้าง โดยรวมและ
ฐานะการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร

เงินให้สินเชื่อจำ�นวน 91,712 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 10,596
ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ธนาคารมีอัตราการเติบโตของเงินให้
สินเชื่อลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ถดถอยและธนาคารมุ่งเน้นคุณภาพของเงินให้สินเชื่อ
เป็นสำ�คัญ เงินให้สินเชื่อของกลุ่มลูกค้ารายย่อยมีนโยบาย
การให้สินเชื่อที่รัดกุมขึ้น ในขณะที่เงินให้สินเชื่อกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่อัตราร้อยละ 5
ธนาคารยังคงดำ�เนินนโยบายเชิงรุกในการให้สินเชื่อและ
ระมัดระวังการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
นอกจากนี้ธนาคารใช้หลักความระมัดระวังในการตั้งสำ�รอง
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นโดยคำ�นึงถึงผลกระทบจาก
ความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดรวมหนี้สินของธนาคาร
และบริษัทย่อย จำ�นวน 169,921 ล้านบาท ลดลง 15,217
ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2557
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ซึ่งเกิดจากการลดลงของธุรกรรมซื้อคืนและ
การลดลงของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของลดลงจำ�นวน 1,761 ล้านบาท เป็น 38,417
ล้านบาท เป็นผลมาจากการขาดทุนจากการดำ�เนินงาน

1,543

ความเพียงพอและความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
ธนาคารดำ�รงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องความเพียงพอของเงิน
กองทุน และรักษาอันดับเครดิตที่เหมาะสม
ณ สิ้นปี 2558 เงินกองทุนของธนาคารตามงบการเงินรวมอยู่ที่
38,312 ล้านบาท และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) อยู่ที่ร้อยละ 25.16 อัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสะท้อนถึงคุณภาพ
ของเงินกองทุน โดยอัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 โดย
เป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของร้อยละ
24.59

กำ�ไรต่อหุ้น
ปี 2558 จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของธนาคาร
และบริษัทย่อยอยู่ที่ 1,484 ล้านหุ้น โดยในปี 2558
ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.03 บาทลดลงจากกำ�ไรต่อหุ้น
จำ�นวน 1.48 บาท ในปี 2557 และราคาตามบัญชีต่อหุ้น
ในปี 2558 เท่ากับ 25.89 บาท หรือลดลงร้อยละ 4 จาก
27.07 ในปี 2557
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก

หน่วย: ล้านบาท
284,005

หน่วย: ร้อยละ
260,356

89%

254,572
225,316

208,338
81%

81%

79%

75%

2554

2555

2556

2557

2558

2554

หนี้สิน

%

หน่วย: ล้านบาท
249,334

222,360

214,739

2555

2556

2557

2558

123.5%

123.0%

คุณภาพสินทรัพย์

หน่วย: ร้อยละ
สำ�รองค่าเผื่อหนี้สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
185,138

169,921
111.5%

122.2%

140.6%

5.4%
4.0%
2.8%

2554

2555

2556

2557

2558

2554

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
หน่วย: ร้อยละ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
17.13%

17.79%

20.14%

6.1%

3.3%

2555

2556

2557

2558

ต้นทุนการดำ�เนินงาน / รายได้สุทธิ
หน่วย: ร้อยละ

61%

23.36%
48%

23.16%

48%
42%

46%

24.80%
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17.13%

17.62%

19.55%

2554

2555

2556

22.61%

2557

2558

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี

2554

2558

2555

2556

2557

2558

ภาพรวม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ถือเป็น
หนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ภายหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารฯ ได้ทำ�การเข้าซื้อกิจการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ในปี 2542 และควบรวมธุรกิจ
เข้ากับสาขาต่างชาติของธนาคารฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในปี 2548
ปัจจุบันสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทยมีพนักงานราว
2,000 คน จำ�นวนสาขา 20 แห่ง ให้บริการที่หลากหลาย
แก่ลูกค้าองค์กรและสถาบัน และลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ
ในปี 2558 ธนาคารฯ ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมกับกลุ่มลูกค้า
พาณิชย์ ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของธนาคารเป็นรากฐาน
สำ�คัญในการขับเคลื่อนให้ธนาคารสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน
อย่างต่อเนื่องของประเทศไทยและลูกค้าในประเทศไทย
ที่ต้องการเติบโตธุรกิจข้ามพรมแดน เจตนารมณ์นี้คือหัวใจสำ�คัญ
ของการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารในประเทศไทย และสะท้อน
อยู่ในพันธสัญญาแบรนด์ Here for good
สายงานลูกค้ารายย่อย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย ได้ดำ�เนินการ
ปรับกลยุทธ์ธุรกิจของสายงาน กลุ่มลูกค้าบุคคล อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ�ธนาคารกลุ่ม ลูกค้าบุคคลระหว่าง
ประเทศ ทางธนาคารมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มบริการธนาคาร
พิเศษ (Priority Clients) และกลุ่มบริการธุรกิจ (Business
Clients) ในเมืองที่มีการเติบโตสูง ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เราเข้าถึง
โอกาส เติบโตทางธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้
จุดมุ่งหมายสำ�คัญของการปรับกลยุทธ์ธุรกิจของสายงาน
กลุ่มลูกค้าบุคคลในครั้งนี้ คือการขยายฐานลูกค้าใหม่ และ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ในปี 2558 ธนาคาร
ประสบผลสำ�เร็จกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การออกผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ซับซ้อนและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
การลงทุนด้านเทคโนโลยี และการสร้างมาตรฐานที่เป็นหนึ่ง
ครอบคลุมทั้งเครือข่ายด้วยความเข้าใจถึงการดำ�เนินธุรกิจ
เป็นอย่างดีในประเทศและส่วนภูมิภาค ประกอบกับการบริการ
ที่เป็นมาตรฐานสากล และเครือข่ายระหว่างประเทศที่มี
อย่างกว้างขวาง ธนาคารจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน
และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สายงานลูกค้าพาณิชย์
สายงานลูกค้าพาณิขย์ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือน
เมษายน 2558 เพื่อให้บริการด้านการเงินการธนาคารแก่
ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprise) ที่มียอดขาย
ระหว่าง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2558 สายงานลูกค้าพาณิชย์วางเป้าหมายในการดำ�เนินการ
ดังนี้
• สร้างเครือข่ายที่ดีกับลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เชิงลึกใน
ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการและวงจรชีวิต
การเงินของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
• นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กับลูกค้าและสนับสนุนการทำ�ธุรกิจของลูกค้าให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
• เพิ่มขีดความชำ�นาญของบุคลากรของธนาคารในแต่ละทีม
นั้นๆ ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และสนับสนุนความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2558 สายงานลูกค้าพาณิชย์ประสบความสำ�เร็จในการ
คัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อให้เป็นลูกค้าทางการเงินของธนาคาร อีกทั้งยังสามารถให้
วงเงิน สินเชื่อต่อรายได้สูงขึ้นและเหมาะสมต่อความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้ามากขึ้น
จากความสำ�เร็จในการสร้างรากฐานในการเจาะกลุ่มลูกค้า
ผู้ประกอบการขนาดกลาง กอรปกับการปรับโครงการสร้าง
ขององค์กรในช่วงท้ายปี 2558 สายงานพาณิชย์ธนกิจได้ถูก
จัดตั้งขึ้นโดยรวมสายงานลูกค้าพาณิชย์และลูกค้าองค์กร
รายใหญ่ในประเทศในประเทศเข้าด้วยกันทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในขณะที่ยังสามารถต้นทุน
โดยการลดงานที่ซ้ำ�ซ้อนลง จากการปรับโครงสร้างการบริหาร
ลูกค้าครั้งนี้
สายงานพาณิชย์ธนกิจจะประกอบไปด้วยลูกค้า ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ในประเทศ (Local Coroporate) ผู้ประกอบการขนาดใหญ่
(Middle Market) และลูกค้า ผู้ประกอบการขนาดกลาง (Medium
Enterprise) ซึ่งมียอดขายตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นต้นไป
สายงานพาณิชย์ธนกิจอยูใ่ นสถานภาพทีแ่ ข็งแกร่งในการทีจ่ ะขยาย
ฐานลูกค้าและบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยพื้นฐานของความ
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สามารถในการให้บริการที่หลากหลายธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อ
บริการเงินสด การค้า และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ความสามารถในการช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยและสกุลเงิน และความผันผวนของ
ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น การผสมผสานระหว่าง
ความชำ�นาญในประเทศของธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) และเครือข่ายทั่วโลกของ กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด คือเหตุผลสำ�คัญที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และกลุ่มธนาคารเป็น
ผู้บริหารความต้องการด้านการธนาคารในระดับภูมิภาคของ
ลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ลูกค้ารายย่อย
ลูกค้าธนาคารพิเศษและธนาคารต่างประเทศ
เราให้บริการที่แตกต่างด้วยโครงสร้างแบบเปิดในการเลือก
กองทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกองทุนรวมกว่า 100 แห่ง
ที่มีความแตกต่างหลากหลายของหลักทรัพย์ในกองทุนจาก
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมสิบแห่งในประเทศไทย
นอกจากนี้เรายังต่อยอดความสามารถของธุรกิจ บริหารความ
มั่งคั่งทั่วโลกของเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ
การลงทุนภายในประเทศและพัฒนาทักษะของผู้จัดการลูกค้า
สัมพันธ์เพื่อให้เป็น “ที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้” สำ�หรับลูกค้าของเรา

สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
ขณะที่อุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศไทยมีพลวัตและ
การแข่งขันที่สูงมาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
มีความโดดเด่นและเป็นธนาคารในแนวหน้าที่ได้รับการนับถือ
จากกลุ่มลูกค้าองค์กรและสถาบัน โดยเฉพาะในแง่ของ
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ความเป็นเลิศในด้านบริการ
การสนับสนุนและความครอบคลุมจากเครือข่ายทั่วโลก
ความสำ�เร็จของธนาคารได้รับการยกย่องอยู่เนืองๆ จากนิตยสาร
และกลุ่มองค์กรในแวดวงธุรกิจการเงินและการธนาคารทั้งใน
และต่างประเทศ ในแต่ละปีที่ผ่านมา ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้รับมอบหมายให้ทำ�รายการทางการเงิน
ระดมทุน และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับลูกค้า และ
ประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ลูกค้าส่วนบุคคล
เรามอบบริการ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกวงจรของการดำ�เนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ
บุคคล สินเชื่อบ้าน การลงทุน แผนประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ค้นคว้าและนำ�เสนอ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในด้านสินเชื่อ บริการบัตรเครดิต
และบริการเงินฝาก เพื่อให้ลูกค้าได้ค้นหาบริการที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของตัวเอง ในขณะเดียวกันทางธนาคารพยายาม
ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลและ
ยกระดับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลไปเป็นกลุ่มลูกค้า
ธนาคารพิเศษและธนาคารต่างประเทศ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
ได้ประสบความสำ�เร็จ ในการสนับสนุนการทำ�รายการทางการเงิน
การจัดการวงเงินสินเชื่อ การระดมทุนในรูปของตราสารหนี้
ในประเทศไทยให้กับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่และรวมถึงสถาบัน
การเงินหลายแห่ง นอกเหนือจากนี้ ทางสายงานลูกค้าองค์กร
และลูกค้าสถาบัน ยังได้รับรางวัล ‘2015 Best Deal of the Year
award’ จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association) สำ�หรับการทำ� Bond switching program ให้กับ
กระทรวงการคลัง รางวัล Best deal ‘Alpha’ จาก South-Asia
Forum สำ�หรับการทำ� Bond switching program ให้กับ
กระทรวงการคลัง และรางวัล Best deal “Frontier Markets
Issues” จาก IFR Asia สำ�หรับการระดมทุนในรูปตราสารหนี้
ให้กับ EDL Generation Plc อีกด้วย
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2558

ลูกค้าธุรกิจ
เรามุ่งเน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้เป็นลูกค้าธุรกิจที่มีคุณภาพมากขึ้น
ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถขยายการลงทุนและมุ่งเติบโต
ไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ เราให้การสนับสนุนลูกค้ากลุ่มนี้ตลอด
วงจรชีวิตธุรกิจของลูกค้าผ่านบริการที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อ
บริการเงินสด การค้า และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จจะยังได้รับเสนอ
บริการธนาคารพิเศษเพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางการเงินในอนาคตสำ�หรับแต่ละท่านได้อย่างครบวงจรดียิ่งขึ้น
ลูกค้าพาณิชย์
กลุ่มลูกค้าพาณิชย์ให้การบริการสำ�หรับกลุ่มลูกค้าบริษัทขนาดกลาง
ถึงใหญ่ ด้วยการบริการที่ครอบคลุมความต้องการทางการเงิน
ที่หลากหลายของลูกค้า เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนและช่วยให้
ธุรกิจของลูกค้าเจริญเติบโต และขยายตัวออกไปในระดับสากล

กลุ่มลูกค้าที่เรามุ่งเน้นคือบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี นอกจากนั้นยังทำ�ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
และมีความต้องการด้านการเงิน อาทิ เงินทุนหมุนเวียน การขยาย
ธุรกิจไปต่างประเทศและการบริหารจัดการการเงินบริษัท และ/หรือ
ความต้องการที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศที่อยู่ภายใน
เครือข่ายของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) มีการจัดบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
เพื่อให้บริการและสนับสนุนลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยจะมีทีม
ผูจ้ ดั การลูกค้าสัมพันธ์ (Relationship Managers) แบ่งเป็น 2 สายงาน
คือ
1. สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ (International Corporates)
เพื่อสนับสนุนและให้บริการลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้า
สัญชาติไทยและลูกค้าต่างชาติ ที่มีเครือข่ายการทำ�ธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สายงานลูกค้าสถาบันการเงิน (Financial Institutions) เพื่อ
สนับสนุนและให้บริการลูกค้าธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
ซึ่งเป็นสถาบันการเงินสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเครือข่าย
การทำ�ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทีมผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทำ�งานใกล้ชิดกับฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Products)
ที่ดูแลด้านตลาดเงินและตลาดทุน และบริการธุรกรรม ทางการเงิน
เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอ ด้านการธนาคารที่
หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
สถานภาพความเป็นผู้นำ�ของเราในประเทศไทย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความสามารถในการให้บริการที่เป็นคำ�ตอบที่เหมาะสม
เฉพาะรายแก่ลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านดอกเบี้ยและสกุลเงิน และความผันผวนของราคาของสินค้า
โภคภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำ�ในผลิตภัณฑ์
ด้านการรับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์
การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และบริการแลกเปลี่ยนราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ความแข็งแกร่ง ที่ผสมผสานกันเหล่านี้ช่วยให้
ธนาคารมีชื่อเสียงที่โดดเด่น ในฐานะผู้สร้างสรรค์และให้บริการ
ผลิตภัณฑ์และคำ�ตอบ ทางการธนาคารที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งดูแลโดยสายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้า
สถาบัน ได้แก่
1. ธุรกรรมด้านการธนาคารพาณิชย์ (Transaction Banking and
Lending Products) เช่น การบริหารเงินสด (Cash Management)
ธุรกรรมการค้าต่างประเทศ (Trade Financing) การรับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian Services) และการบริการด้านสิน
เชื่อ (Lending)
2. ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial Markets
Products) เช่น การค้าสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign exchange)
สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราต่าง ประเทศ (Options) ตราสาร
อนุพันธ์ (Interest Rate & Commodity Derivatives) ตราสารหนี้
และออกพันธบัตรใน ตลาดแรก (Debt Origination)
3. ธุรกรรมการเงินธุรกิจ (Corporate Finance Products) เช่น
Structured Trade Finance, Project and Export Finance และ
Corporate Advisory

ผลิตภัณฑ์ / ธุรกรรม
ธุรกรรมธนาคารและสินเชื่อ
ธุรกรรมด้านการธนาคารพาณิชย์

(Transaction Banking and

Lending Products)

ธุรกรรมบริหารเงินสด (Cash Management)
ให้บริการด้านการบริหารเงินสด การเรียกเก็บเงิน และ
การชำ�ระเงิน โดยให้ความสำ�คัญต่อการบริหารเงินสดหมุนเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหาร บัญชีลูกหนี้การค้า
บัญชีเจ้าหนี้การค้า และหาจุดสมดุลในการบริหารสภาพคล่อง
ธุรกรรมการค้าต่างประเทศ (Trade Financing)
ครอบคลุมถึงธุรกรรมการให้วงเงินเพื่อการนำ�เข้าและส่งออก
หลากหลายประเภท ทั้งก่อนและหลังการส่งสินค้า และสัญญา
ค้ำ�ประกัน เช่น สินเชื่อเพื่อการค้า สัญญาค้ำ�ประกันการเรียก
เก็บเงินค่าสินค้า นอกจากนีส้ นิ เชือ่ เครือข่ายธนกิจ (Supply Chain
Products) ยังมีบริการให้วงเงิน เช่น สินเชื่อลูกหนี้ การค้าแก่
ลูกค้าในเครือข่ายเดียวกัน จากผู้ผลิตชิ้นส่วนจนถึงตัวแทนขาย
บริการด้านหลักทรัพย์ - การรับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(Custody)

ให้บริการการรับฝากและดูแลหลักทรัพย์ที่ครบวงจร ภายใต้
Master Custody Arrangement เช่นเดียวกับเครือข่ายของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในประเทศอื่นๆ โดยธนาคารฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ให้บริการด้านหลักทรัพย์ในประเทศสำ�หรับ global custodians
และเป็นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ส�ำ หรับกองทุนภายในประเทศด้วย
ธุรกรรมด้านสินเชื่อ (Lending)
ธนาคารฯ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภท และมี
ศักยภาพในการระดมทุนผ่านธุรกรรมที่มีความซับซ้อน เช่น
Structured-Rate Loan การระดมทุน เพื่อบริหารโครงการโดย
ธนาคารเดียวหรือในลักษณะการให้กู้ร่วม นอกจากนี้ยังมีบริการ
เงินกู้ประเภทอื่นๆ เช่น เงินกู้ประเภท Asset-backed loans
โดยมีเครือ่ งจักรกลทีม่ มี ลู ค่าทางการตลาดเป็นหลักประกัน เป็นต้น
ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน

(Financial Markets

Products)

ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial Markets
Products) ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อการบริหารความเสี่ยง
การเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และ
การระดมทุนผ่านเครื่องมือ ทางการเงินประเภทต่างๆ ทั้งนี้
ฝ่ายการบริหารเงินและ ตลาดทุนมีพนักงานที่มีความชำ�นาญและ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ ทางการเงินและสภาวะตลาดการเงินในเชิงลึก
ทำ�ให้สามารถให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ และ
การผสมผสานระหว่างความชำ�นาญในประเทศ และเครือข่าย
ทั่วโลกของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ครอบคลุม 70
ประเทศ ทำ�ให้ธนาคารอยู่ในสถานภาพที่มีความพร้อมอย่างยิ่ง
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) ประกอบด้วย
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อการส่งมอบโดยทันทีและตามอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เพื่อการส่งมอบในอนาคต (FX spot และ FX forward) สำ�หรับ
สกุลเงินหลัก และสกุลเงินของประเทศที่กำ�ลังพัฒนาใน
ทวีปเอเชีย อาฟริกา และตะวันออกกลาง
• FX swap สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ (Options)
ตราสารอนุพันธ์ประเภทข้ามสกุลเงิน (Cross currency
derivatives) และเครื่องมือป้องกัน ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็น
ธุรกรรมประเภทนอกงบดุล
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) โดยรวมถึง
ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�สำ�หรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
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ตราสารทางการเงินระยะสั้น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap), Forward
rate agreements, Interest–rate options และเครื่องมือการลงทุนที่
ช่วยเพิ่มผลตอบแทน
ธุรกรรมในตลาดตราสารอนุพันธ์ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Derivatives)

นับตั้งแต่ปี 2551 กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นผู้ให้บริการ
ทางการเงินทีส่ �ำ คัญในตลาดตราสารอนุพนั ธ์ ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นับตั้งแต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จนกระทั่งธุรกรรมที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการ
เฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อช่วยลูกค้าในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
และการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่มีผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้า
โภคภัณฑ์ประเภทโลหะมีค่า โลหะทั่วไป สินค้าพลังงาน และ
สินค้าเกษตร

เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก

ธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Market)
• เสนอทางเลือกต่างๆ สำ�หรับการระดมทุน และการลงทุน
ในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้า ทั้งในฐานะผู้ออกตราสารและผู้ลงทุน
• จัดหาแหล่งเงินทุนสำ�หรับลูกค้ารายใหญ่ บริษัทและสถาบัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
ธนาคารฯ มีความชำ�นาญได้แก่ ตราสารหนี้ประเภทดอกเบี้ย
คงที่และดอกเบี้ยแปรผัน เงินร่วมให้กู้ระหว่างสถาบันการเงิน
ตราสารประเภท Asset-backed, Loan-style FRN’s เป็นต้น
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน (Corporate Finance) ให้บริการคำ�แนะนำ�
ด้านการลงทุน (ซื้อหรือควบรวมกิจการ) ระดมทุน บริหาร
โครงการ และ Structured Trade Finance โดยการประสานงาน
ร่วมกับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดใน
ภาคสนาม และการบริการและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเครือข่าย
ทั่วโลกของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ที่ไม่เป็นสองรองใคร
ปัจจัยเหล่านี้เอื้ออำ�นวยให้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยข้อเสนอทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาคที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแท้จริง

ให้ดวงตา ให้ชีวิต

การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน

การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน
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การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน

การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน

เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก

ให้ดวงตา ให้ชีวิต

ลิเวอร์พูล
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี

2558

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เน้นให้บริการด้านการเงินแก่บุคคล
และบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุน การค้า และสร้างความ
มั่งคั่งให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซีย อาฟริกาและตะวันออกกลาง
การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญในการทำ�ธุรกิจ
และธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ตลาดที่ธนาคารดำ�เนินธุรกิจอยู่ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว
ธนาคารยังดำ�รงพันธสัญญา Here for people, Here for progress,
Here for long run – Here for good อย่างแข็งขัน ด้วยการให้การ
สนับสนุนชุมชนเพื่อสนองตอบด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
ด้วยการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในท้องถิ่นและพนักงานจิต
อาสาของธนาคารในการมุ่งเน้นในด้านสุขภาพและการศึกษา
ให้ดวงตา ให้ชีวิต (Seeing is Believing)
ให้ดวงตา ให้ชีวิต เป็นโครงการเสาหลักของธนาคารในการระดม
เงินทุนระดับโลกเพื่อกำ�จัดปัญหาความบกพร่องและความพิการ
ทางสายตาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในประเทศไทยธนาคารได้
ให้การสนับสนุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม (หน่วยที่ 6) งาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการผ่าตัด
และรักษาดวงตาสำ�หรับผู้ยากไร้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
หน่วยแพทย์ที่ 6 นี้ประจำ�อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ท�ำ การ
ผ่าตัดผู้มีปัญหาโรคตาต้อชนิดต่างๆ ถึง 2,500 ดวงตา และมี
คนไข้โรคตาถึง 8,300 คน ที่เข้าไปรับการตรวจและรักษา
ลิเวอร์พูล
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ต่อสัญญาการเป็น
ผู้สนับสนุนหลักของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อไปอีก 3 ปี ซึ่งจะปิด
ฤดูกาลในคาบปี 2561/2562 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ทีม
ฟุตบอลลิเวอร์พูลได้เดินทางมาทำ�การแข่งขันในเอเซีย ได้มี
โอกาสร่วมกับธนาคารในการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม สองนักเตะ
ตำ�นานทีมลิเวอร์พูล คือ เอียน รัช และ ดีทมาร์ ฮามันน์
พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของธนาคารจำ�นวน 40 คน ได้จัด
กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนที่พิการทาง
สายตา ซึ่งถือเป็นการสร้างความแตกต่างและการไม่แบ่งแยก
อย่างแท้จริง
เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก (Positive Living)
เมื่อ 15 ปีก่อน ธนาคารได้มีการรณรงค์เรื่องเอชไอวีภายใต้
โครงการ “การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอขไอวี (Living with HIV)”
ซึ่งในเวลานั้นผู้ติดเชื้อได้แต่หวังการมีชีวิตรอด สิบปีต่อมาคนเรา
สามารถอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้ ณ วันนี้ เทคโนโลยีและยาต้าน
ไวรัสได้มีการพัฒนามากขึ้นจึงทำ�ให้ผู้ติดเชื้อมีอายุยืนยาวและอยู่
ร่วมกับเอชไอวี ในเดือนกันยายน 2558 ธนาคารจึงได้ปรับเปลีย่ น
ชื่อโครงการจาก “การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี” เป็น
“เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก”
“เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก” ต่อสู้กับการกีดกันและส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

ธนาคารเชื่อว่าการให้การศึกษาเป็นปัจจัยสำ�คัญในการกำ�จัดการ
เลือกปฏิบตั ใิ นประเทศไทย พนักงานจิตอาสาเป็นเอชไอวีแชมเปีย้ น
มุ่งมั่นในภารกิจนี้ และในปี 2558 เอชไอวีแชมเปี้ยนได้ทำ�การ
ให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไปถึง 2,000 คน
การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน
การให้ความรู้เรื่องทักษะการเงินเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้างคน
ให้มีความรู้ความชำ�นาญและรับผิดชอบต่อการเงิน ซึ่งจะช่วยให้
แต่ละบุคคลสามารถรับทราบและทำ�การตัดสินใจทางด้านการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยบ่งชี้ว่าการขาดความเข้าใจในด้าน
การเงินเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน การ
ศึกษาทางการเงินจึงเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนศักยภาพและให้
บุคคลมีทักษะในการบริหารจัดการการเงินของตนเองโดยมิเป็น
เหยื่อของข้อปฏิบัติด้านการธนาคาร ธนาคารจึงได้มีโครงการ
ทักษะการเงินเพื่อเยาวชน (FE4Y) ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่เยาวชน
ในปี 2558 พนักงานจิตอาสาของธนาคาร ได้ให้ทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเงินแก่นักเรียนจำ�นวน 1,324 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดชลบุรี
ส่งเสริมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
แนวทางหนึ่งที่ธนาคารมุ่งเน้นคือด้านสุขภาพ ธนาคารสนับสนุน
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ธนาคารเชื่อว่า
เรื่องของสุขภาพมีความสำ�คัญ และธนาคารสามารถมีบทบาทส่ง
เสริมให้ผู้คนตระหนักในความสำ�คัญดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่อง
ถึงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ตลอดเวลาที่ผ่าน
มา ธนาคารจึงสนับสนุนชุมชนไทยให้สนใจในการกีฬา
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสนับสนุนการวิ่งมาราธอนใน 9 ประเทศ
ครอบคลุม 4 ทวีป ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย การที่ธนาคาร
สนับสนุนการวิ่งมาราธอน เนื่องจากกีฬาประเภทนี้ สร้างความ
มุมานะทีจ่ ะก้าวข้ามข้อจำ�กัดของตนเอง สร้างแรงบันดาลให้คนอืน่
และส่งเสริมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง คุณสมบัติเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่สิ่งที่ธนาคารพึงประสงค์
ในปี 2558 นับเป็นการครบรอบ 10 ปี ที่ธนาคารสนับสนุน
รายการสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน โดยร่วมมือกับ
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครและ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีธีมชื่อว่า “Run for a
reason” ซึ่งมีนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 50,000 คน
รางวัลแห่งความชื่นชม
ความพยายามของธนาคารทีจ่ ะพัฒนาภาคการเงินและการธนาคาร
ในประเทศไทย สร้างชุมชนสังคมและอนาคตที่ยั่งยืน ได้รับการ
ยอมรับชื่นชมจากหลายๆ ฝ่าย
ปี 2558 ธนาคารได้รับรางวัลประกาศนียบัตรความรับผิดชอบต่อ
สังคมดีเด่นเป็นปีที่ 5 (ระดับทอง) จากหอการค้าอเมริกัน และ
รางวัล CSR จากสมาคมธนาคารไทย จากการสนับสนุน
โครงการ “Saving for Change”
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การกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร

นายเชง เต็ก ลิม

ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายเชง เต็ก ลิม ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการ
ภูมิภาคอาเซียนของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ประจำ�ที่ประเทศสิงคโปร์ นายลิม
มีประสบการณ์ทำ�งานกับธนาคารนานาชาติ
มานานกว่า 30 ปี และดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ
ต่างๆ ในสายงานกลุ่มลูกค้าบริษัทและสถาบัน
นายลิมร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ในปี 2532 และดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้บริหารของธนาคารหลายตำ�แหน่ง อาทิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคอาเซียนของ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดในประเทศสิงคโปร์ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดในประเทศจีน ก่อนดำ�รงตำ�แหน่ง
ปัจจุบัน ในปัจจุบัน นายลิมยังได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ที่มิใช่ผู้บริหารของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดในประเทศสิงคโปร์ รองประธาน
กรรมการและกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารของ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในประเทศ
มาเลเซีย และประธานกรรมการ Permata
Bank ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการของ
โรงพยาบาล Bright Vision สมาชิกคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของ Sim Kee Boon Institute for
Financial Economics (มหาวิทยาลัยการจัดการ
แห่งสิงคโปร์) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารของ
Clifford Capital Pte., Ltd. และ Special Needs
Trust Company และยังเป็นกรรมการสมาคม
การธนาคารและการเงินสิงคโปร์อีกด้วย
นายลิมสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
ศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยบรูเนล ประเทศอังกฤษ
อายุ 55 ปี
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รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2545 เคยร่วมทำ�งานกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 30 ปี โดย
ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยระหว่างปี 2543 – 2545
และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระหว่าง ปี 2550 – 2552
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท
อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัทไอร่า พร็อพเพอร์ตี้
จำ�กัด ประธานกรรมการบริษัทอินเตอร์ลิงค์
เทเลคอม จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัทเอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการพิจารณา
โทษทางปกครองด้านบริหารฯ สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระบริษัทไอร่า
แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการจัดทำ�บันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการดำ�เนินงาน
ทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง และรองประธาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
นายปกรณ์สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยควีนส์
แห่งเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อายุ 73 ปี

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี

นายบรรพต หงษ์ทอง

กรรมการอิสระ
นายบรรพต หงษ์ทอง ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
นายบรรพตมีประสบการณ์ทำ�งานกับ
ภาคราชการไทยมากกว่า 30 ปี โดยเคย
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2538 - 2541
อธิบดีกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ระหว่างปี 2541 - 2542 และอธิบดีกรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2542
- 2546 และในปี 2546 นายบรรพตได้ ด ำ � รง
ตำ�แหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จน
เกษียณอายุราชการในปี 2550 ในปัจจุบัน
นายบรรพตดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
บริษัททิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
นายกสมาคมราชยานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาการดำ�เนินงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน กรรมการบริษัท เอเวอร์
กรีน พลัส จำ�กัด กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนบริษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) ทีป่ รึกษากรมหม่อนไหม
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกำ�กับดูแล
โครงการรักษ์น้ำ�เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ที่ปรึกษาบริษัทยูนิคอร์ด จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำ�กัด
(มหาชน) ที่ปรึกษาบริษัทเนชั่นแนลเพาเวอร์
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย และที่ปรึกษาบริษัท
ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
นายบรรพตสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
นอร์ทอีสเทิรน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ยังได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
จากวิทยาลัยการตลาดทุน และประกาศนียบัตร
หลักสูตรเบื้องต้นกรรมการบริษัทไทย (รุ่น
104/2013)

อายุ 69 ปี
2558

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ นางลิน ค็อก

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2548 เคยดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลังและอธิบดี
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ระหว่างปี
2535 – 2542 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ระหว่างปี 2538 – 2540 กรรมการระบบ
การชำ�ระเงินธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่าง
ปี 2545 – 2549 ประธานกรรมการตรวจสอบ
ภาคราชการของกระทรวงการคลังระหว่างปี
2552 – 2556 และประธานกรรมาธิการปฏิรูป
ด้านเศรษฐกิจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างปี
2557 – 2558 ในปัจจุบัน ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ดร. สมชัย ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
มูลนิธิพัฒนาสยาม ประธานกรรมการบริษัท
สมิติเวช จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991)
จำ�กัด (มหาชน) ประธานอนุกรรมการระบบ
การเงินการคลัง สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ กรรมการในคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
กระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
สถาบันพระปกเกล้า นอกจากนี้ยังเป็น
สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โฆษก
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
และประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศ ด้านการเงินและการคลัง สภาขับ
เคลื่อนปฏิรูปประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2558 อีกด้วย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย สำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
ฟลอลิดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ 77 ปี

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นางลิน ค็อก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรรมการบริษัทใน
เครือธนาคารฯ ทั้งหมด 3 แห่งซึ่งได้แก่บริษัท
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทไทยเอ็กซ์คลูซีฟ ลิสซิ่ง จำ�กัด และบริษัท
บริหารสินทรัพย์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด นางค็อกยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดใน
ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังดำ�รงตำ�แหน่ง
อุปนายกสมาคมและประธานคณะทำ�งานกลุ่ม
ประเด็นภาพรวมทางการค้าการลงทุน ศูนย์
ส่งเสริมธุรกิจยูโรเปียน-อาเซียน สมาชิกคณะ
กรรมการภูมิภาคอาเซียนของสมาคมการค้าและ
การลงทุนของอังกฤษ (UKTI) และกรรมการของ
มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ นางค็อกมีประสบการณ์
ทำ�งานในประเทศต่างๆ ถึง 6 ประเทศและเคย
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานการตลาดลูกค้าสถาบัน
ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศ
มาเลเซีย หัวหน้าสายงานลูกค้าสถาบันและ
หัวหน้าร่วมในสายงานสถาบันธนกิจของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
และหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์และพัฒนา
การตลาดลูกค้าสถาบันโดยรวมในประเทศจีน
รวมถึงตำ�แหน่งผู้จัดการทั่วไปของสาขาและ
สำ�นักงานประจำ�กรุงปักกิ่งในประเทศจีน ในเดือน
กรกฏาคม 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
จากนั้นในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ขยายบทบาท
หน้าที่ไปกำ�กับดูแลภูมิภาคย่อยลุ่มแม่น้ำ�โขงอีกด้วย
นางค็อกสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีควบสอง
สาขาคือเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
อายุ 49 ปี

นางทิพย์ภาพร เกิดผล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นางทิพย์ภาพร เกิดผล ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546
นางทิพย์ภาพรเคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญต่างๆ
ในช่วง 33 ปี ของการทำ�งานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อาทิ ผู้จัดการสาขา
และหัวหน้าสายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ประเทศไทยและแถบลุ่มแม่น้ำ�โขง ในปัจจุบัน
นางทิพย์ภาพรดำ�รงตำ�แหน่งเป็นที่ปรึกษาของ
บริษัทบ้านปู จำ�กัด (มหาชน) กรรมการและ
เหรัญญิกของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(รุ่น 4313) และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
นางทิพย์ภาพรสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผ่านการอบรมหลักสูตร Insead Euro-Asia
Centre จากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังได้
รับประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย
(รุ่น 14) ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร
ชั้นสูงจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น
4313) และประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาการ
ตลาดทุน (รุ่น 5)
อายุ 67 ปี

25

คณะกรรมการธนาคาร

นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์

26

นางอันจู พัทวาร์ดัน

กรรมการ
นางอันจู พัทวาร์ดัน ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายงาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีของกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประจำ�ที่ประเทศ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการ
เกียรติคุณของสถาบันการธนาคารและ
การเงินสิงคโปร์ นักวิจยั (Visiting Research
Fellow) ที่มหาวิทยาลัยการจัดการแห่ง
สิงคโปร์ สมาชิก (Lay Person) ในคณะ
กรรมการไต่สวนของสมาคมนักกฎหมาย
(สิงคโปร์) และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ AWARE Singapore และ
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Lumia
Capital นางพัทวาร์ดันร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศสิงคโปร์
ในปี 2550 และดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญหลาย
ตำ�แหน่ง อาทิ หัวหน้าฝ่ายงานนวัตกรรม
ความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด หัวหน้าสายงานบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดใน
ประเทศสิงคโปร์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหาร
ความเสี่ยงบุคคลธนกิจระดับกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และหัวหน้าฝ่าย
งาน Risk Appetite ระดับกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ก่อนร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นางพัทวาร์ดนั
เคยดำ�รงตำ�แหน่งระดับภูมภิ าคหลายตำ�แหน่ง
ครอบคลุมประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก และ
ตะวันออกกลางของธนาคารซิตี้แบงค์ใน
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย เป็น
เวลา 18 ปี
นางพัทวาร์ดันสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมจาก
สถาบันเทคโนโลยี ประเทศอินเดีย และ
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบัน
การจัดการ ประเทศอินเดีย
อายุ 49 ปี
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กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
การเงินและการบัญชี
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและการบัญชี
ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ
ธนาคารฯ ทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่งได้แก่บริษัท
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทไทย เอ็กซ์คลูซีฟลิสซิ่ง จำ�กัด และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด นางอรนุชร่วมงาน
กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในปี
2547 เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้วางแผนและ
จัดทำ�งบประมาณการเงิน และหัวหน้า
สายงานบริหารและดูแลการปฏิบัติการ
ตามความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและ
การตรวจสอบ นางอรนุชมีประสบการณ์
มากกว่า 20 ปี ในด้านการเงิน การบัญชี
ปฏิบัติการ และบรรษัทภิบาล
นางอรนุชสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์และ
การเงินระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย
(รุ่น 135) และประกาศนียบัตรจาก
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมกรรมการ
ออสเตรเลีย
อายุ 53 ปี
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นางลิน ค็อก

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นางลิน ค็อก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารประจำ�ประเทศไทย และลุม่ แม่น�ำ้ โขง ของ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรรมการบริษัท
ในเครือธนาคารฯ ทั้งหมด 3 แห่งซึ่งได้แก่
บริษทั สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ไทยเอ็กซ์คลูซฟี ลิสซิง่ จำ�กัด และบริษทั
บริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด นางค็อกยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดใน
ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังดำ�รงตำ�แหน่ง
อุปนายกสมาคมและประธานคณะทำ�งานกลุ่ม
ประเด็นภาพรวมทางการค้าการลงทุน ศูนย์สง่ เสริม
ธุรกิจยูโรเปียน-อาเซียน สมาชิกคณะกรรมการ
ภูมิภาคอาเซียนของสมาคมการค้าและการลงทุน
ของอังกฤษ (UKTI) และกรรมการของมูลนิธแิ มค
แฮปปี้แฟมิลี่
นางค็อกมีประสบการณ์ทำ�งานในประเทศต่างๆ
ถึง 6 ประเทศและเคยดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสาย
งานการตลาดลูกค้าสถาบันของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดในประเทศมาเลเซีย หัวหน้าสายงาน
ลูกค้าสถาบันและหัวหน้าร่วมในสายงานสถาบัน
ธนกิจของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) และหัวหน้าสายงานวางแผน
กลยุทธ์และพัฒนาการตลาดลูกค้าสถาบันโดยรวม
ในประเทศจีน รวมถึงตำ�แหน่งผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ
สาขาและสำ�นักงานประจำ�กรุงปักกิง่ ในประเทศจีน
ในเดือนกรกฏาคม 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) จากนัน้ ในเดือนพฤษภาคม 2557
ได้ขยายบทบาทหน้าที่ไปกำ�กับดูแลภูมิภาคย่อย
ลุ่มแม่น�้ำ โขงอีกด้วย
การศึกษา: ปริญญาตรีควบสองสาขา คือ
เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
อายุ 49 ปี
28

นายพลากร หวั่งหลี

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

นายยุทธเดช ปัทมานนท์

นายอชิช ชาร์มา

นายพลากร หวั่งหลี ร่วมงานกับ ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในไทย เมื่อปี 2555
เคยดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประจำ�ประเทศไทย ของธนาคารเดอะรอยัล
แบงก์ อ๊อฟ สกอตแลนด์
การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ: 49 ปี

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ตั้งแต่ปี
2555 ในตำ � แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยการตลาด
ธุรกิจข้ามชาติและฝ่ายการตลาดกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ในเชิงกลยุทธ์ สายงาน
ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ประจำ�
ประเทศไทย นางสาวอัญชลีมีประสบการณ์
ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง และมีความรอบรู้ในการบริหาร
งานลูกค้าองค์กร
การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ สหรัฐอเมริกา
และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุ: 45 ปี

นายยุทธเดช ปัทมานนท์ เริ่มงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) ในปี 2551 ในตำ�แหน่ง
หัวหน้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
ประจำ�ประเทศไทย นายยุทธเดชมี
ประสบการณ์เกือบ 20 ปี ด้านการ
ธนาคาร และสายงานธุรกรรมทางการเงิน
นายยุทธเดชประสบความสำ�เร็จในการ
บริหารงานด้านธุรกรรมทางการเงินจน
สามารถทำ�ให้สายงานเติบโตขึ้นเมื่อเทียบ
ในกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
การศึกษา: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขา
การเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยม
อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อายุ: 42 ปี

นายอชิช ชาร์มา มีประสบการณ์ในวงการ
ธนาคารและการเงินกว่า 19 ปี โดยเคย
ร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำ�หลายแห่ง
ในนิวยอร์คและสิงค์โปร์ ไม่ว่าจะเป็น
โกลด์แมน แซคส์, แมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี
และ Sanford C. Bernstein นายอชิชร่วมงาน
กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศ
สิงค์โปร์ตั้งแต่ปี 2548 ในตำ�แหน่ง Director,
Finance & Strategy และในเวลาต่ อ มาดำ � รง
ตำ�แหน่ง Director, Metals & Mining, Client
Relationships ก่ อ นหน้ า ที ่ จ ะมาร่ ว มงานกั บ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด
(มหาชน) นั้น นายอชิชดำ�รงตำ�แหน่ง Head,

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพาณิชย์ธนกิจ

นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบุคคลธนกิจ

นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต ได้ปฏิบัติงานกับ
ทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้เข้าร่วมงาน
กับทางธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา นางสาวอรรัตน์ ดูแล
รับผิดชอบงานในหลายๆ ด้านภายใต้สายงาน
บุคคลธนกิจ เช่น การบริหารผลิตภัณฑ์
ด้านการเงินการลงทุน การบริหารสินเชื่อ
การบริหารกลุ่มลูกค้าเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางการตลาด และการสื่อสารทาง
การตลาด ก่อนร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นางสาวอรรัตน์มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
Segments and Propositions, Group Commercial
ด้านการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
Clients ประจำ�ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
งานด้านสถาบันการเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ และ
ประเทศสิงค์โปร์ นายอชิชมีความชำ�นาญการ งานด้านบริหารสินทรัพย์ ในประเทศไทย
ในการบริหารกลุ่มลูกค้าพาณิชย์ธนกิจและ และต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ความรอบรู้ด้านสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์การตลาด
และการบริหาร เสริมด้วยเครือข่ายในระดับ การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา
กลุ่มธนาคารฯ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษา: ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
อายุ: 41 ปี
สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาตรีด้าน
วิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ: 41 ปี
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นายตี บุน โลห์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความเสี่ยง
นายตี บุน โลห์ ร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2557 โดย
ก่อนหน้านี้นายโลห์ได้ร่วมงานกับธนาคาร
รอยัลแบงก์แห่งสกอตแลนด์ ในตำ�แหน่ง
หัวหน้าสายงานการบริหารสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย) ประจำ�ประเทศสิงคโปร์และ
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร ในตำ�แหน่ง
หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�
ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี ก่อนจะ
ย้ายไปประจำ�ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 3 ปี
การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน
ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี่
ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาตรีสาขา
บัญชี จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ และนักวิเคราะห์ทางการ
เงิน (Chartered Financial Analyst)
อายุ: 46 ปี
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นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและการบัญชี
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์ ได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการเมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2553
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท
ในเครือธนาคารฯ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่บริษัท
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัทไทยเอ็กซ์คลูซีฟ ลิสซิ่ง จำ�กัด และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด นางอรนุชร่วมงาน
กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี
2547 เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้วางแผนและ
จัดทำ�งบประมาณการเงิน และหัวหน้า
สายงานบริหารและดูแลการปฏิบัติการ
ตามความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและ
การตรวจสอบ นางอรนุชมีประสบการณ์
มากกว่า 30 ปี ในด้านการเงิน การบัญชี
ปฏิบตั กิ าร และบรรษัทภิบาลในกลุม่ ธุรกิจ
ด้านการเงิน ก่อนร่วมงานกับธนาคารฯ
การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่าง
ประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท
ไทย (รุ่น 135) และประกาศนียบัตรจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคม
กรรมการออสเตรเลีย
อายุ: 53 ปี

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี

2558

นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์

นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์

นายนิธิ เหล่าพูลสุข

นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
เมื่อปี 2534 และมีประสบการณ์มากกว่า
20 ปี ในการทำ�งานกับธนาคารต่างชาติ
ในสายงานต่างๆ ภายในกลุ่มธนาคาร
GSSC และระดับประเทศ ในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ สินเชื่อ บริการบริหาร
จัดการด้านการเงิน และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม นายเจนกินส์
เคยประจำ�การอยู่ในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ประเทศไนจีเรีย
ประเทศอินเดีย และประเทศสิงค์โปร์
ก่อนจะได้รับตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงาน สารสนเทศและ
ปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในปี 2554 นายเจนกินส์ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำ รงตำ�แหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและ
ปฏิบัติการประจำ�ประเทศไทย สำ�นักงาน
ตัวแทนและกลุ่มประเทศอาเซียนและ
เอเชียใต้ ในเดือนพฤศจิกายน 2558
การศึกษา: ประกาศนียบัตรขั้นสูง ด้าน
การค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย
มิดเดิ้ลเซ็กซ์ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ
อายุ: 46 ปี

นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ ร่วมงานกับ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2554
นางสาวบุปผาวดี เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการ
ชั้นนำ�ระดับโลกและเป็นที่ปรึกษาอาวุโส
ระดับภูมิภาคประจำ� ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์
นางสาวบุปผาวดีมีประสบการณ์ทางด้าน
ที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
การบริหารจัดการมากว่า 23 ปี กับ
บริษัทข้ามชาติชั้นนำ�และรัฐวิสาหกิจใน
หลายภาคธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการเงิน
การธนาคาร การประกันภัยสินค้าอุปโภค
บริโภค เภสัชกรรม การสื่อสารโทรคมนาคม
และอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
การศึกษา: ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารการคลัง (เกียรตินิยม)
และได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาการบริหาร
รัฐกิจและบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และหลักสูตรการบริหารการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
อายุ: 47 ปี

(* เฉพาะสายงานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านยังคงเป็น
ส่วนหนึง่ ของทีมผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร)

นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2556
โดยมีประสบการณ์การทำ�งาน 30 ปี กับ
ธนาคารและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ�ทั้งใน
และต่างประเทศในด้านการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและปฎิบัติการ
ก่อนร่วมงานกับธนาคาร นางสุดารัตน์เคย
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ชั้นนำ�ในประเทศ
การศึกษา: รัฐศาตร์บัณฑิตสาขาความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จาก
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ: 56 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรมนุษย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมายและกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติงาน*
นายนิธิ เหล่าพูลสุข ร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2553 มี
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ใน
สำ�นักงานกฎหมายชั้นนำ�ในการให้
คำ�ปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งกฎหมายไทย
และกฎหมายระหว่างประเทศ
การศึกษา: ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยไอโอวา และ
มหาวิทยาลัยอเมริกัน, นิติศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติ
บัณฑิตไทย
อายุ: 47 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบภายใน

31

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบําเหน็จบํานาญ

คณะกรรมการ

คณะทํางานบุคลากร

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกํากับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อสายงานองค์กร และสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ

คณะกรรมการความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
คณะกรรมการกํากับการนําส่งอัตราอ้างอิง

ลิน ค็อก

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
คณะกรรมการกํากับดูแลด้านข้อมูล
คณะกรรมการประเมินแบบจําลอง
คณะกรรมการดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ IRB

สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ1
พลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานตลาดเงินและตลาดทุน1
อัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน1
ยุทธเดช ปัทมานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพาณิชย์ธนกิจ1
อชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบุคคลธนกิจ1
อรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบริหารความเสี่ยง1
ตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ

การตลาดบริหารเงิน

บริหารธุรกรรมทางการเงิน
ลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ

ลูกค้าธุรกิจภายในประเทศ

ผลิตภัณฑ์และ
การบริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล

บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กร
และลูกค้าสถาบัน

ประเมินผลการดำ�เนินงานวางแผน
และการบริหารงบดุล

ลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก

บริหารทรัพย์สินและหนี้สิน

บริหารธุรกรรมทางการเงิน
ลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ

ลูกค้า

พัฒนาฐานลูกค้าใหม่

ควบคุมสินเชื่อ

ปริวรรตเงินตรา

บริหารธุรกรรมทางการเงิน
ลูกค้าสถาบันการเงิน

ลูกค้าสัมพันธ์

ตลาดทุน

พัฒนาระบบธนาคารอิเล็คโทรนิคส์
และการให้บริการ
บริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

Middle Markets

ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง

สายงานการเงินและการบัญชี1
อรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่

สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ1
คริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจ นกินส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานทรัพยากรมนุษย์1
บุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน1, 3
นิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทรัพยากรมนุษย์
สายงานบุคคลธนกิจและ
สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ

กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

ควบคุมดูแล
และรายงานสถาบันการเงิน

ปฏิบัติการธนาคารด้านสินเชื่อ
การบริการทางธนาคาร
และเงินฝาก
ปฏิบัติการธนาคาร
สายงานลูกค้าองค์กร
และลูกค้าสถาบัน

บริหารความเสี่ยง
ด้านบริหารเงินและตลาดทุน

รายงานบัญชีและการเงิน

พัฒนาระบบ

ทรัพยากรมนุษย์
สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ,
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน,
สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน,
สายงานลูกค้าสถาบันการเงิน
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ

บริหารประสบการณ์ลูกค้า
กระบวนการและการควบคุม

บริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ

ภาษีอากร

โครงการระบบปฏิบัติการหลัก
ธนาคาร

ทรัพยากรมนุษย์
สายงานสนับสนุน
และสายงานบริหารความเสี่ยง

ศูนย์บริการลูกค้า
และการขายทางโทรศัพท์

วิเคราะห์และบริหาร
สินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคล

ทรัพย์สิน

บริหารสารสนเทศ

บริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

บริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติการ

บริหารการจัดซื้อ
และการให้บริการ

กำ�กับดูแลและควบคุมความเสี่ยง
สายงานสารสนเทศ
และปฏิบัติการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
โครงการระบบปฏิบัติการหลัก
ธนาคาร

สายงานตรวจสอบภายใน2
สุดารัตน์ คงตรีแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารความเสี่ยง
ด้านอาชญากรรมการเงิน
และการฟอกเงิน

สรรหาบุคลากร
พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร

บริหารและวางแผน
การดำ�เนินงาน
หมายเหตุ : 1. ทีมผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร (เดิมเรียกว่าคณะกรรมการบริหารหลัก)
2. สายงานตรวจสอบภายในไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่มีความรับผิดชอบในการบริหารกิจการธนาคาร
3. ภายหลังการปรับโครงสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยนายนิธิ เหล่าพูลสุข ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการหัวหน้าสายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ภายหลังสายงานดังกล่าวแยกออกจากสายงานกฎหมาย
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สายงานบังคับบัญชารอง
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์โดยรวมและกำ�หนดนโยบายในการบริหารจัดการธนาคารฯ รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบหลักตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ในการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคารฯ ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและนำ�พาธนาคารฯ ไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
1. นายเชง เต็ก ลิม
2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ
4. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการอิสระ
6. นางอันจู พัทวาร์ดัน
กรรมการ
7. นางลิน ค็อก
กรรมการ
8. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ
เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน์
เลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามแทนธนาคารฯ มีรายนามต่อไปนี้
1. นางลิน ค็อก
กรรมการ
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ
โดยมีเงื่อนไขให้ กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของธนาคารฯ
ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
จำ�นวนครัง้ ทีม่ าประชุม/จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด
รายนามคณะกรรมการธนาคาร
นายเชง เต็ก ลิม
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
08/10
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
10/10
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
นายบรรพต หงษ์ทอง
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
08/10
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
10/10
ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
09/10
นางอันจู พัทวาร์ดัน
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
09/10
นางลิน ค็อก
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
10/10
01 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58
10/10
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
2. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบหลักในการบริหารกิจการของธนาคารฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ภายหลังการปรับโครงสร้างธนาคารในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีมผู้บริหารระดับสูงภายใต้คณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงาน
บุคคลธนกิจ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ สายงานพาณิชย์ธนกิจ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน สายงานบริหารธุรกรรม
ทางการเงิน สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ สายงานการเงินและการบัญชี สายงานทรัพยากรมนุษย์
และ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีมผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย
1. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
2. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
3. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
4. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
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5. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
6. นายยุทธเดช ปัทมานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
7. นายตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
8. นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
9. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
10. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์
11. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน*
เลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางจารุมณี นาคะศิริ
*ภายหลังการปรับโครงสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร โดยนายนิธิ เหล่าพูลสุข ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรักษาการหัวหน้าสายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน และเป็นหัวหน้าสายงาน
กฎหมาย ภายหลังการปรับโครงสร้าง
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านโดยกรรมการตรวจสอบ 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน
และตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ที่สำ�คัญ ได้แก่ สอบทานให้ธนาคารฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งสอบทานว่า
ธนาคารฯ มีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคารฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการ
เลขานุการร่วม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน
1. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว
2. นางชลิดา ชาครียรัตน์
เลขานุการบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนได้แก่การกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการเพื่อสรรหาและคัดเลือกกรรมการธนาคาร กรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับ
สูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไปหรือผูซ้ ง่ึ มีต�ำ แหน่งอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าของธนาคารฯ ตลอดจนดำ�เนินการสรรหาและนำ�เสนอรายชือ่
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านั้นต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีขั้นตอนใน
การกำ�หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื แก่กรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไปหรือผูอ้ น่ื
ซึ่งมีตำ�แหน่งที่เทียบเท่า ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
2. นายเชง เต็ก ลิม
กรรมการ
3. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการ
เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน์
เลขานุการบริษัท
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5. คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยงมีหน้าที่หลักในการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและความเสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ ง
ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร และความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เป็นต้น ตลอดจน
กำ�กับดูแลให้ขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการความเสี่ยงกำ�หนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็น ประธาน
1. นางลิน ค็อก
2. นายตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
4. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
5. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
6. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
7. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
เลขานุการร่วม
นายโพรลอย คันดู
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ ง ลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
นางศศกนก อัศวภิวัฒน์
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ ง ลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
6. คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ มีหน้าที่กำ�กับดูแลและจัดการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้าสายงานองค์กรและสถาบัน
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ ซึง่ ครอบคลุมลูกค้าปกติ และลูกค้าทีม่ ปี ญั หา ขอบเขตความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ฯ
ประกอบด้วย การพิจารณา ทบทวนและอนุมัติคำ�ขอวงเงินสินเชื่อ และเรื่องอื่นๆ ตามนโยบายสินเชื่อ รวมถึงการติดตามและประเมิน
คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ดูแลจัดการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นได้มาตรฐานตาม “นโยบายและขั้นตอนด้านการบริหารความเสี่ยง” และ “นโยบายและขั้นตอน ด้าน
การบริหารสินทรัพย์ทม่ี ปี ญั หา” ของกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึง่ ธนาคารฯ นำ�มาใช้ปฏิบตั ติ ามความเหมาะสมและ สอดคล้อง
กับกฎระเบียบของภาครัฐที่กำ�กับดูแลภายในประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ ยังมีหน้าที่พิจารณา ทบทวนและอนุมัติ
คำ�ขอวงเงินในการจัดจำ�หน่ายตราสารหนี้ กรณี ที่จะจัดจำ�หน่ายในตลาดแรกตามนโยบายและระเบียบที่ธนาคารได้กำ�หนดไว้ในคู่มือ
การดำ�เนินงานด้านตราสารหนี้ (Product Programme) และมีหน้าที่ดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองในกรณีที่มี
ตราสารหนี้ที่จัดจำ�หน่ายคงเหลือจากการจำ�หน่ายในตลาดแรก นอกจากนี้ยังพิจารณาให้ความเห็นชอบธุรกรรมด้านอื่นๆ ตามสมควร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ สายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ สายงานพาณิชย์ธนกิจ ประกอบด้วย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
1. นายตี บุน โลห์
2. หม่อมหลวงพิพฒั น์ไชย เพ็ญพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ ง ลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
3. นายโพรลอย คันดู
4. นายร่มไทร ตัณฑโกไศย
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ ง ลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ ง ลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
5. นายวสันต์ ผลเจริญ
6. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และสภาพคล่อง
7. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
8. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
9. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
10. นางสาวจินตนา กิตติวบิ ลู ย์มาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันการเงิน
เลขานุการร่วม
นางบัณทิตา เปี่ยมทิพย์มนัส
ผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
นางสาวชลาภรณ์ ชลทวีทรัพย์ ผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
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7. คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานลูกค้ารายย่อย
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ มีหน้าที่กำ�กับดูแลและจัดการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้ารายย่อย ขอบเขตความรับผิดชอบ
หลักของคณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ ประกอบด้วย การพิจารณา ทบทวนและอนุมัติคำ�ขอวงเงินสินเชื่อ และเรื่องอื่นๆ ตามนโยบาย
สินเชื่อ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ดูแลจัดการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการบริหาร
จัดการที่เป็นได้มาตรฐานตาม “นโยบายและขั้นตอนด้านการบริหารความเสี่ยง” ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งธนาคารฯ
นำ�มาใช้ปฏิบัติตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐที่กำ�กับดูแลภายในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานลูกค้ารายย่อย ประกอบด้วย
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหารความเสีย่ ง สินเชือ่ บุคคลธนกิจ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธาน
1. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
2. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
3. นาย ธีรวัฒน์ เจียมวิริยะเสถียร ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง บุคคลธนกิจ
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อบุคคลธนกิจ
4. นายณัฐสรรค์ ตันตสุรฤกษ์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงบุคคลธนกิจ
5. นางพัชรินทร์ จอมวิญญา
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายติดตามสินเชื่อ
6. นายรัสเซล นีวิท
เลขานุการ
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงบุคคลธนกิจ
นางสาวพรพิทยา เวชนุวัฒน์
8. คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีหน้าที่หลักในการดูแล ประเมิน ติดตามการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
รวมทั้งกำ�กับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับภายในธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
1. นางลิน ค็อก
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นายตี บุน โลห์
4. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
5. นายอชิช ชาร์มา
6. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
7. นายยุทธเดช ปัทมานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการธุรกรรมทางการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน
8. นายซาชิน บัมบานี
9. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
10. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
11. นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิรน์ เจนกินส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
12. นางสาวเพ็ญสุภา ชนิดวัฒน์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพย์สิน
13. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการ
นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
9. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ลูกค้ารายย่อย และ
การบริหารสินทรัพย์ที่มีปัญหา มีหน้าที่ 3 ส่วนหลักคือ ส่วนที่หนึ่งสอบทานคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มลูกหนี้ ประเมิน และวางแผน
นโยบายการบริหารสินเชื่อที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนที่สอง สอบทานคุณภาพสินทรัพย์กลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อสูงและนำ�เสนอนโยบายในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนสุดท้ายสอบทาน ติดตามนโยบายและการ
ดำ�เนินงานในการบริหารและแก้ไขสินเชื่อกลุ่มที่มีปัญหาด้านคุณภาพสินเชื่อ
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โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
1. นางลิน ค็อก
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายตี บุน โลห์
3. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
4. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
5. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง สินเชื่อบุคคลธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
6. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
7. หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
เลขานุการร่วม
นางบัณทิตา เปี่ยมทิพย์มนัส
ผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
นางสาวชลาภรณ์ ชลทวีทรัพย์
นายสุรไท รัชตะนาวิน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
นายอันกิต บาวด์วา
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงบุคคลธนกิจ
10. คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง
คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง มีหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของแบบจำ�ลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแบบจำ�ลองและให้
ข้อเสนอแนะแบบจำ�ลองดังกล่าวต่อคณะกรรมการความเสี่ยงของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง ประกอบด้วย
1. นายตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง สินเชื่อบุคคลธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
4. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
5. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
6. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
7. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
8. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
เลขานุการ
นายธีรวัฒน์ เจียมวิริยะเสถียร
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงเครดิต ธุรกิจรายย่อย
11. คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคาทำ�หน้าที่พิจารณาและอนุมัติ การเลือกสรรผู้ประเมินราคาอิสระ และ/หรือ
ผู้ประเมินราคาภายใน สำ�หรับการตีราคาหลักประกัน รวมทั้งอนุมัติผลการประเมินราคาที่ได้กระทำ�ขึ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระและ
ผู้ประเมินราคาภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา ประกอบด้วย
1. นายพจน์ รัตนพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน
		
ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง สินเชื่อบุคคลธนกิจ
4. หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
5. นางสาวเพ็ญสุภา ชนิดวัฒน์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานทรัพย์สิน
6. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
รักษาการสายงานนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อบุคคลธนกิจ
7. นายณัฐสรรค์ ตันตสุรฤกษ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อบุคคลธนกิจ
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8. นายโพรลอย คันดู
9. นายร่มไทร ตัณฑโกไศย
10. นายวสันต์ ผลเจริญ
เลขานุการ
นางสาวชัญญาภัค วิสัยจร

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ งลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ งลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ งลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน

12. คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต
คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาสถานการณ์วิกฤตสำ�หรับทำ�การทดสอบความแข็งแกร่งทางการเงินในรูปแบบ
ต่างๆ ประเมินผลกระทบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทจากผลการทดสอบ ให้คำ�แนะนำ�
มาตรการปฏิบัติ เพื่อบรรเทาความรุนแรงและกำ�หนดตัวส่งสัญญาณในการบริหารความเสี่ยง โดยจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ความเสี่ยงและคณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต ประกอบด้วย
1. นายตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
3. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง สินเชื่อบุคคลธนกิจ
4. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
5. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และสภาพคล่อง
เลขานุการ
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสีย่ งลูกค้าองค์กรและสถาบันธนกิจ และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
นายร่มไทร ตัณฑโกไศย
13. คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง
คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการส่งอัตราอ้างอิง เช่น อัตราอ้างอิง BIBOR ให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง ประกอบด้วย
1. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
3. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ สถาบันธนกิจ
4. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
เลขานุการ
นางสาวปุณณิศา เจริญทอง
ผู้อำ�นวยการ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
14. คณะกรรมการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ IRB
คณะกรรมการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ IRB สำ�หรับสินเชื่อบุคคลธนกิจ สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ซึ่งรวมถึงการทบทวนการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำ�ลอง
การเข้าร่วมการระบุถึงความด้อยประสิทธิภาพของแบบจำ�ลอง ถ้ามีการระบุแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขและการติดตามแนวทางดังกล่าว
จนสิ้นสุดกระบวนการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ IRB
ประกอบด้วย
1. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง สินเชื่อบุคคลธนกิจ ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
รักษาการ สายงานนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อบุคคลธนกิจ
3. นายธีรวัฒน์ เจียมวิริยะเสถียร ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงเครดิต ธุรกิจรายย่อย
4. นายธนวัฒน์ ลี่อำ�นวยเจริญ ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงเครดิต ธุรกิจรายย่อย
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การควบคุมภายใน

15. คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านข้อมูล
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีนโยบายที่มีประสิทธิภาพในเชิงคุณภาพลำ�ดับความสำ�คัญ มาตรฐาน และการประเมินผลของข้อมูล
โดยยึดถือตามต้องการด้านข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านข้อมูล ประกอบด้วย
1. นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นายตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
5. นายอชิช ชาร์มา
6. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
7. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
8. นายตี บุน โลห์
รักษาการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
9. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
10. นางสาวอารีย์ ผลเลิศสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินกลาง
เลขานุการ
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
นางสาวนิตาชา มัคคนี่
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คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและ
ส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของธนาคารฯ อย่าง
สม่�ำ เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามความถูกต้องสมบูรณ์
ของรายงานทางการเงินของธนาคารฯ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบและสภาวะแวดล้อมด้านการควบคุมภายใน
ส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ของธนาคารฯ อย่างสม่ำ�เสมอ ผลการตรวจสอบที่ไม่พึงประสงค์
ทัง้ หมดจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ดูแลความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านของธนาคารฯ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของธนาคารฯ โดยจะมีการดำ�เนินแก้ไขที่จำ�เป็นในทันที
ส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบ
อย่างเป็นอิสระในด้านต่างๆ ที่ระบุโดยการประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมที่กำ�หนดให้มีขึ้นนั้นได้มีการดำ�เนินการ
อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามที่มุ่งหมาย มีการปฏิบัติตามกฎ
และข้อบังคับภายในประเทศ นโยบายและขั้นตอนของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งรวมถึงกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารฯ สำ�หรับช่วงปีทส่ี น้ิ สุดในวันที่ 31

ธันวาคม 2558 และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปี ติดตามสถานะของงานด้านการตรวจสอบที่อยู่ใน
ระหว่างการดำ�เนินการ และพิจารณาผลการตรวจสอบที่ส�ำ คัญ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จากงาน
ตรวจสอบที่ได้ด�ำ เนินการเสร็จสิ้นและรายงานในปี 2558 คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ไม่มีประเด็นใดที่ต้องเปิดเผย
เป็นรายการต่างหากแยกจากรายการปกติ ทั้งนี้ได้มีการขอให้
ผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารฯ นำ�เสนอประเด็นที่ผู้สอบบัญชี
ภายนอกดังกล่าวเห็นว่าเกีย่ วข้องกับสภาวะแวดล้อมด้านการควบคุม
และงบการเงินของธนาคารฯ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคารฯ ได้มีการรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารฯ อย่างสม่�ำ เสมอ มีการ
ติดตามแนวโน้มและการประมาณการในการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชดิ
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำ�เนินงานที่แท้จริง ข้อมูลทางการเงิน
ของธนาคารฯ ได้จัดทำ�ขึ้นตามนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ มีการกำ�หนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
และการควบคุมไว้เพื่อเอื้อให้มีการดำ�เนินการธุรกรรมที่ครบถ้วน
ถูกต้องและรวดเร็ว และป้องกันความเสียหายต่อสินทรัพย์
การควบคุมเหล่านี้จะรวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน การกระทบยอดบัญชีอย่างสม่ำ�เสมอและ
การประเมินค่าสินทรัพย์และฐานะของธนาคารฯ
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารฯ ตระหนักว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ช่วยเสริมสร้างให้เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพแก่องค์กรและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
หลาย อันรวมถึงบรรดาผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย ระบบการธนาคาร
ของประเทศและสังคมโดยรวม
ในการนำ�หลักการไปสู่การปฏิบัติ ธนาคารฯ มุ่งมั่นบริหารงาน
และกำ�กับดูแลกิจการด้วยความระมัดระวัง ยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์
ยุติธรรม โปร่งใสรวมทั้งมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวมุ่งสู่
การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างวิสัยทัศน์การดำ�เนินงานอย่างมืออาชีพ
ที่เสริมความสามารถในการแข่งขันภายใต้แบบแผนที่ดีงามของ
จริยธรรมธุรกิจ ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ มูลค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจแก่ผถู้ อื หุน้
และพัฒนาธนาคารฯสู่สากลด้วยการดำ�เนินธุรกรรมการเงิน
ที่ได้มาตรฐานและการให้บริการที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังเน้นการมีโครงสร้างและกระบวนการ
ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ธนาคารฯ ให้
ความสำ�คัญสูงสุดต่อบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านต่างๆ
รวมถึงกรอบการทำ�งานด้านการตรวจสอบควบคุมภายในที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียล้วนได้รับการปกป้องประโยชน์
ธนาคารฯ มีการกำ�หนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนอนุมัติ
รายการระหว่างกัน ตามข้อกำ�หนดธนาคารแห่งประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การทำ�รายการ
ระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการ
ที่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น
รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารฯ จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณพนักงานธนาคาร (The Group
Code of Conduct) ของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่งได้รับอนุมัติ
โดยคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ให้
นำ�มาใช้เป็นหลักดำ�เนินการของธนาคารฯ ว่าด้วยความประพฤติ
ที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ
พนักงานธนาคารฯ ในการดำ�เนินการต่างๆ ทั้งภายในธนาคารฯ
42

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี

2558

กันเองและต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณ
ดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการลงทุนใน
หลักทรัพย์ การให้และการรับสินบนและคอร์รับชั่น การจัดการ
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนการกล้าพูด
โครงสร้างคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของธนาคาร
ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดย 2 ท่านมีบทบาทเกี่ยวกับ
การบริหารงานของธนาคารฯ และอีก 6 ท่านเป็นกรรมการ
ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งในจำ�นวนกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารทั้ง 6 ท่านนี้
มีกรรมการ 2 ท่านที่ไม่ได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย หากแต่
พำ�นักในประเทศสิงคโปร์
ในประเด็นการถ่วงดุลอำ�นาจ ปัจจุบนั ธนาคารฯ มีกรรมการอิสระ
4 ท่าน ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้มีจ�ำ นวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดย
คุณสมบัติกรรมการอิสระแต่ละท่านของธนาคารฯ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น ใน
ปัจจุบันกรรมการธนาคารและผู้มีอำ�นาจในการจัดการแต่ละท่าน
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการของธนาคารมิได้เป็น
กรรมการในบริษัทอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับธนาคารฯ ตำ�แหน่งประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของธนาคารฯ ก็เป็นตำ�แหน่งทีแ่ ยกจากกัน
อีกทั้งเป็นบุคคลคนละคนกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการของธนาคารมีหน้าที่บริหารงานประจำ�ของ
ธนาคารฯ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3
ท่าน โดยประธานกรรมการมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของธนาคาร เลขานุการบริษัทและรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่เลขานุการร่วม
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุม
หน้าที่หลักอันได้แก่สอบทานให้ธนาคารฯ มีรายงานทางการเงิน

ที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล สอบทานให้ธนาคารฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของทางการ รวมถึงจัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของธนาคารฯ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่อันควรอย่างครบถ้วน
ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง โดย
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่านจึงจะครบองค์ประชุม
และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอให้มกี ารจัดประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและหัวหน้าสายงานหลักของธนาคารฯ เช่น
สายงานบัญชีและการเงิน สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
หากเห็นว่าจำ�เป็นและสมควร
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการธนาคาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยการกำ�หนดนโยบาย
หลักเกณฑ์และกระบวนการเพื่อสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
ธนาคาร กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งได้รับ
มอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่น
ที่เทียบเท่า ตลอดจนดำ�เนินการสรรหาและนำ�เสนอรายชื่อบุคคล
ทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านัน้ ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาด้านนโยบาย
แก่คณะผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารฯ มีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรและทรัพยากรบุคคลที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนยัง
กำ�หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึง
จำ�นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ต�ำ แหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป
หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่าโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
โปร่งใสเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของธนาคารฯ ยัง

ได้ปฏิบัติหน้าที่อันควรอย่างครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามที่กำ�หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของธนาคารฯ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการธนาคาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ
ความเสี่ยง ประกอบด้วยการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อธนาคารฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของธนาคาร และความเสีย่ งด้านกฎหมาย
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เป็นต้น ตลอดจน
กำ�กับดูแลให้ขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและควบคุม
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และเป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการความเสี่ยงกำ�หนด
คณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
เพื่อช่วยคณะกรรมการธนาคาร ในการตรวจตราการกำ�กับดูแล
กิจการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนีส้ นิ (Asset & Liability Committee)
คณะกรรมการบำ�เหน็จบำ�นาญ (Country Pension Committee)
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee)
คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง (Credit Issue
Committee) คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานองค์กรและ
สถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (Corporate &
Institutional Banking and Commercial Banking Approval

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ
(Retail Clients Approval Committee) คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติผลการประเมินราคา (External Property Valuation
Committee) คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง
(Thailand Benchmark Rates Review Committee) คณะทำ�งาน
ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing Forum) คณะกรรมการควบคุม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Country Operational Risk
Committee) คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านข้อมูล (Data
Governance Committee) คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง
(Model Assessment Committee) และคณะกรรมการดูแล
ประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ
IRB (Retail Scoring and IRB Model Committee) รายละเอียด
เรื่องบทบาทหน้าที่และการดำ�เนินการของคณะกรรมการพิเศษ
เหล่านี้ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
Committee)
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคารทำ�หน้าที่ก�ำ หนดนโยบายและทิศทาง
การดำ�เนินงานของธนาคารฯ รวมถึงกำ�กับดูแลคณะผู้บริหารและ
ฝ่ายจัดการให้ด�ำ เนินงานตามกรอบนโยบายที่ก�ำ หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติส�ำ หรับธนาคาร
กฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาเรื่องความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จัดระบบการควบคุม
ด้านการดำ�เนินงาน การรายงานทางการเงิน และนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร
ธนาคารฯ ตระหนักว่าหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้
องค์กรสามารถกำ�หนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้กับ
คณะกรรมการของธนาคารฯ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นกรอบการควบคุม
ตรวจสอบการดำ�เนินงานภายในองค์กร ดังนั้นความรับผิดชอบ
ของธนาคารฯ ที่มีต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพันธกิจ
ที่สำ�คัญอย่างยิ่งโดยได้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนกฎบัตรและข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อบรรดาผูถ้ อื หุน้
ธนาคารฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน คณะกรรมการของธนาคารฯ มี
ความเป็นอิสระในการวางนโยบายการดำ�เนินงานทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและความสำ�เร็จของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำ�เสมอ
นโยบายของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการดำ�เนินธุรกิจและ
การประกอบการในทุกๆ ด้านจะอยู่ภายใต้ระบบการมอบหมาย
อำ�นาจการอนุมตั แิ ละตัดสินใจทางการเงินทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วน
ชัดเจน ทั้งกรรมการธนาคารและพนักงานของธนาคารฯ ต่างได้
รับมอบหมายระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจที่จ�ำ เป็นสำ�หรับ
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ธนาคารฯ มุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมดูแล
การประกอบกิจกรรมทางการเงินเพื่อสร้างโอกาสในการทำ�กำ�ไร
ทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผล
ขาดทุนหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่า
ธนาคารฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อกำ�หนดทางกฎหมาย
และสามารถปรับตัวตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายนอก ด้วยเหตุ
นี้ ธนาคารฯ จึงจัดตั้งระบบควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อ
กำ�กับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร อำ�นาจอนุมัติ รวม
ทั้ง การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ธุรกรรม
ธนาคาร การปฏิบัติงาน คุณภาพสินเชื่อ และรายงานทางการ
เงิน ฯลฯ คณะกรรมการดำ�เนินการสอดส่อง ตรวจตรา
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบภายในของธนาคารฯ เป็น
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ประจำ�เพื่อให้แน่ใจว่าได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังจัดทำ�รายละเอียดสำ�หรับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ (Job Description) ของทุกตำ�แหน่งงาน รวมถึง
แผนผังขั้นตอนการรายงานตามสายงาน (Organagrams) เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในการกำ�หนดระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจนั้น ธนาคารฯ
ได้กำ�หนดหลักการขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการมอบอำ�นาจ
(Delegated Authority Manual) ซึ่งใช้เป็นแม่บทในการถือปฏิบัติ
ส่วนระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจของพนักงานของ
ธนาคารฯ แต่ละรายตามที่ได้รับมอบหมายนั้นจะมีการยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรเท่าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และ
มีการทบทวนขอบเขตอำ�นาจที่มอบหมายเป็นระยะ ดังนั้นจึงเห็น
ได้ว่าธนาคารฯมีการวางระบบควบคุมภายในและกรอบการทำ�งาน
ด้านการตรวจสอบภายในที่รัดกุมและมีกลไกที่สอบทานว่า
การดำ�เนินงานเป็นไปตามข้อกำ�หนดกฎหมายระเบียบปฏิบัติและ
หลักจริยธรรมอันดีงาม ทั้งยังส่งเสริมวัฒนธรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีในหมู่คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงาน โดย
การให้ความรู้อย่างสม่ำ�เสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและ
มีจรรยาบรรณ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคาร มีกำ�หนดการประชุมอย่างน้อย 9
ครั้งต่อปี ซึ่งกรรมการทุกท่านทั้งที่มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทยและ
มีถิ่นพำ�นักในต่างประเทศจะต้องเข้าร่วมการประชุมโดยกรณีมี
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำ�เป็นซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ท�ำ ให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบการประชุมทางไกลได้
ธนาคารฯ จะแจ้งกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะมีการกำ�หนดวาระ
ที่ชัดเจนและมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมวาระการประชุม
และเอกสารประกอบวาระเป็นการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่าน
เพื่อศึกษาก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตรากลยุทธ์การดำ�เนินงาน การติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมแต่ละครัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำ�เสนอรายงานและให้
คณะกรรมการได้มีโอกาสซักถามถึงประเด็นสำ�คัญต่างๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
ฝ่ายบริหาร และปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อที่จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัทจะทำ�การจดบันทึกและจัดทำ�รายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และมีการนำ�เสนอรายงานการประชุม
ดังกล่าวแก่คณะกรรมการของธนาคารฯเพื่อพิจารณารับรองใน
การประชุมครั้งถัดไป รวมทั้ง มีการจัดเก็บรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองแล้วไว้ทุกครั้ง เพื่อการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน
การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ธนาคารฯ สอดส่องประเด็นเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการเป็นประจำ�ผ่านการพิจารณาทบทวนและให้ค�ำ แนะนำ�
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้
แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
กรรมการจำ�นวน 4 ท่าน ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของกลุ่ม
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไม่รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของธนาคารฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนสำ�หรับ
กรรมการ ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในรายงาน
ประจำ�ปีฉบับนี้
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการของธนาคารฯ เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรสำ�คัญที่จัดเพื่อพัฒนาความรอบรู้และการตระหนัก
ในหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้รักษาผลประโยชน์ของธนาคารฯ
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียฝ่ายต่างๆ (Fiduciary Duties) ทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ธนาคารฯ ยังจัดอบรม
ทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนให้แก่
คณะกรรมการ อีกทั้ง จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารอย่าง
สม่�ำ เสมอและตระเตรียมแผนการพัฒนาและสืบทอดงานสำ�หรับ
บุคลากรในตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
• ธนาคารฯ จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณพนักงานธนาคารที่
ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Dealing)
และกำ�หนดขั้นตอนวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
(Personal Account Dealing Policy) เพื่อขจัดความเสี่ยงเรื่อง
การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน
• ธนาคารฯ กำ�หนดให้กรรมการและผู้มีอำ�นาจในการจัดการ
ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 จัดทำ�และรายงานการลงทุน การถือครอง และซื้อขาย

หลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

(Conflict

of Interest)

• ธนาคารฯ จำ�กัดการใช้ hard disk drive และ thumb drive
ของพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลของ
ธนาคารและของลูกค้า
• ธนาคารฯ กำ�หนดนโยบายป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data
Leakage Prevention Policy) และเริ่มใช้ระบบ Online The
Enterprise Investigations Management System (EIM) ใน
การตรวจสอบ ซึ่งช่วยผู้บังคับบัญชา (Manager) ในการดูแล
รับผิดชอบในกรณีที่พนักงานในแผนกฝ่าฝืนนโยบายโดยการ
ส่งข้อมูลความลับของธนาคารฯ ออกไปยังผู้รับซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาต หรือส่งข้อมูลในลักษณะที่ผิดระเบียบปฏิบัติของ
ธนาคารฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ นางชลิดา ชาครียรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง มีบทบาทหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และ
ติดต่อ สื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป
ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำ�งาน และประวัติการ
เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวของนางชลิดา
ชาครียรัตน์ มีดังต่อไปนี้
นางชลิดาร่วมงานกับธนาคารฯ เมื่อปี 2543 และดำ�รงตำ�แหน่ง
ในฝ่ายงานบริหารสินทรัพย์กลุม่ พิเศษและสายงานทรัพยากรบุคคล
จากนั้นในปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการ
บริษทั ก่อนร่วมงานกับธนาคารฯ นางชลิดาเคยดำ�รงตำ�แหน่งงาน
ด้านลูกค้าสัมพันธ์กับหลายสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารดอยช์
แบงค์ ธนาคารโตเกียว และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ย์
การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการเงินและการธนาคารจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยโอกาโฮม่า ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ยังสำ�เร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรสำ�หรับเลขานุการบริษัท
หลักสูตรประกาศนียบัตรเน้นทักษะการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และหลักสูตรที่ช่วยให้เลขานุการบริษัทเตรียมข้อมูล
สำ�หรับการประชุมและจัดทำ�รายงานประจำ�ปี จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย
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ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์เป็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดำ�เนินธุรกิจ
และการให้บริการในภาคการธนาคารที่สอดคล้องกับทิศทาง
กลยุทธ์ของธนาคาร สัมพันธ์โดยตรงกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางการเมืองทั้งของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อ
ความผันผวนด้านการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาค เป็นต้น
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัยเหล่านี้และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้ และพยายามดำ�เนินงานด้วยความ
ระมัดระวังและทันต่อสถานการณ์โดยรอบ เพื่อพร้อมรับความ
ผันผวนทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในรูปเชิงรับและเชิงรุก และมีการตรวจสอบ
ผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อประเมินความเสี่ยงตาม
ลักษณะของธุรกิจและให้ความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ดำ�เนินการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม การตรวจสอบนั้นรวมถึงมาตรการ
วัดผลประกอบการด้านการเงินขององค์กร การใช้เงินทุน การใช้
ทรัพยากรองค์กร ทรัพยากรบุคคล และการจัดทำ�สถิติด้าน
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ความเข้าใจในมุมกว้างเกี่ยวกับ
สถานภาพทางธุรกิจปัจจุบัน
2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เกีย่ วข้องกับโอกาสทีจ่ ะขาดทุนในเชิงการเงิน
ซึ่งเป็นผลจากการที่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารหรือคู่ค้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อธนาคาร และ/หรือ ไม่สามารถ
ดำ�เนินการตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการเงินที่ได้กระทำ�ไว้ต่อกัน
ในกรณีเช่นนี้ ขอบข่ายของความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะรวมถึงลูกค้า
สินเชือ่ สายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
และสายงานบุคคลธนกิจ ตลอดจนบุคคลและกลุม่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคู่ค้าของธนาคาร หรือกับกิจกรรมการให้กู้ ประเภทต่างๆ
ของธนาคาร
เครื่องมือที่นำ�มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อที่ครอบคลุม
และมองไปข้างหน้า ได้แก่หลักการด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และภาวะความพร้อมในการป้องกันวิกฤต
(DEFCON) ในด้านการอนุมัติสินเชื่อ คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Committee) เป็นผู้มอบอำ�นาจให้แก่หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ
สายงานพาณิชย์ธนกิจ และหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ในสายงานบุคคลธนกิจ ซึง่ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ทั้งสองสายงานจะมอบอำ�นาจต่อให้กับเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
(credit approver) เพือ
่ พิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ ในแต่ละวันตามขัน้ ตอน
และวิธกี ารในการพิจารณาความเสีย่ งทีใ่ ช้บงั คับการบริหารความเสีย่ ง
ด้านสินเชือ่ อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของ 3 คณะกรรมการ ได้แก่
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (“CIB & CB AC”) คณะกรรมการ
อนุมัติสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ (“RB AC”) และคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง (“CIC”) ซึ่งคณะกรรมการ
เหล่านี้จะประกอบด้วย ผู้บริหารอาวุโสจากสายงานความเสี่ยง
และสายงานธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะมี
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การประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง (หรือมากกว่านั้นหากมี
ความจำ�เป็น) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง 3 นี้
มีอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อที่ 7
การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สามารถแบ่งได้เป็น 2 สาย
งานหลักๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ
และความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานองค์กร และสถาบันธนกิจ
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ เกี่ยวข้องกับการทำ�
ธุรกรรมการให้สินเชื่อในสายงานบุคคลธนกิจ ทั้งที่เป็นสินเชื่อที่มี
หลักประกัน และไม่มีหลักประกัน รวมถึงสินเชื่อสำ�หรับส่วนงาน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Business Clients) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ธนาคารฯ มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ธนาคารฯ ได้วางมาตรการควบคุมนโยบายบริหารสินเชื่อที่รัดกุม
สำ�หรับแต่ละประเภทธุรกิจ และกำ�หนดเงื่อนไขการรับความเสี่ยง
ทีเ่ ข้มงวด โดยกำ�หนดกฎเกณฑ์เฉพาะสำ�หรับสินเชือ่ แต่ละประเภท
มีการวางขั้นตอนเงื่อนไขการรับความเสี่ยง และการติดตาม
ความเสี่ยงไว้อย่างมีระบบ รวมทั้งมีการทบทวนขั้นตอนเหล่านี้
เป็นประจำ�ตามที่เห็นสมควร
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็น
ปัจจัยหลักในสายงานบุคคลธนกิจ หนึ่งในองค์ประกอบสำ�คัญ
ของปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ คือ ผู้ปฏิบัติงาน
ในตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถทำ�
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ พร้อมกับสามารถร่วมงานกับหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับธนาคารฯ
สินเชื่อบุคคลประเภทต่างๆ ของธนาคาร มีการกระจายตัวที่
เหมาะสมทั้งในแง่ของกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ
สายงานพาณิชย์ธนกิจ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ
สายงานพาณิชย์ธนกิจ เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมให้สินเชื่อ
แก่บริษัท องค์กร ธนาคาร และภาคราชการ รวมถึงความเสี่ยง
จากการทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่กำ�หนดให้มีการชำ�ระเงินตาม
กำ�หนด
เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงตามนโยบายสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งกำ�หนดรายละเอียดขั้นตอนและเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติการกำ�หนดวงเงินสูงสุดสำ�หรับความเสี่ยงในแต่ละระดับ
การควบคุมดูแลการใช้วงเงินสินเชือ่ รวมทัง้ การบริหารหลักประกัน
ธนาคารมุง่ เน้นการกระจายความเสีย่ งการให้สนิ เชือ่ แก่อตุ สาหกรรม
ต่างๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนีธ้ นาคารยังมีมาตรการอืน่ ๆ
ทีใ่ ช้บริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เช่น ระบบมาตรฐานการจัดอันดับ
ความเสีย่ ง การตรวจสอบดูแลความเสีย่ งด้านสินเชือ่ โดยหน่วยงาน

ควบคุมความเสีย่ งทีด่ �ำ เนินงานเป็นเอกเทศ การจัดการด้านเอกสาร
สัญญา และเอกสารประกอบการกู้ยืมที่อยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกัน และกระบวนการในการจัดการและกำ�กับดูแลลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงสูง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจพบลูกค้าที่น่าจะเกิดปัญหา
ล่วงหน้า และสามารถหาแนวทางในการดำ�เนินการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารให้นิยามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องว่าเป็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการที่ธนาคารไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันต่างๆ ได้ตามที่กำ�หนด
หรือยังคงสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพัน ดังกล่าวนั้น
ได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินไป
ธนาคารมีนโยบายในการจะต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับ
ที่เพียงพอและสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ ภาระผูกพันได้
ตลอดเวลา ทัง้ นีก้ ารบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องจะมีการดูแล
ทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง ในระยะสั้นธนาคารมั่นใจว่า
มีความสามารถทีจ่ ะบริหารกระแสเงินสดได้ดี ส่วนระยะปานกลาง
จะเป็นการดูแลโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินว่าสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของธนาคาร
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่กำ�กับดูแลการบริหาร
จัดการฐานะการเงินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้อง
กับนโยบายของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด รวมถึง
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย
สายงานบริหารการเงินและตลาดทุนรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร ในแต่ละวัน
รวมไปถึงการสั่งการและปฏิบัติการ เพื่อให้การบริหารสภาพคล่อง
อยู่ภายใต้นโยบายและขอบเขต ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ
หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาดซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ดำ�เนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เป็นประจำ� คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สินทบทวนระดับ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องนัน้ ธนาคารมีการกำ�หนด
ขอบเขตวงเงินและติดตามผลสำ�หรับการบริหารสภาพคล่องอย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้ขอบเขตวงเงินทั้งหมดจะถูกทบทวนอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น ในกรณีที่มีผลกระทบที่สำ�คัญจากตลาด
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ การปฏิบัติตามขอบเขตวงเงินจะถูก
ตรวจสอบอย่างอิสระ โดยหน่วยงานความเสี่ยงด้านการตลาด
และการเงินอย่างสม่ำ�เสมอ
นอกจากนี้ภายใต้สภาวะวิกฤติทางด้านสภาพคล่อง ธนาคาร
ต้องมั่นใจว่ากระแสเงินสดรับมากกว่ากระแสเงินสดจ่ายภายใต้
ทุกสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบ
สภาวะวิกฤติทางด้านสภาพคล่องสำ�หรับวิกฤติในกรณีที่เกิดขึ้น

เฉพาะธนาคาร (Bank-specific scenario) เป็นรายวัน และ
สำ�หรับกรณีวกิ ฤติทง้ั ระบบ (Market-wide scenario) เป็นรายเดือน
และสำ�หรับสถานการณ์จำ�ลองที่เป็นผลรวมของทั้งสองกรณี
(Combined scenarios) เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ธนาคารได้ทำ�การทดสอบสภาวะวิกฤติทางด้าน
สภาพคล่องของธนาคารทั้ง 3 กรณี โดยผ่านการทดสอบทั้งหมด
ส่วนที่เกินขอบเขตวงเงินที่กำ�หนดจะถูกรายงานและอนุมัติตาม
โครงสร้างการมอบหมายอํานาจหน้าที่ พร้อมทั้งจะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
4. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
ธนาคารตระหนักว่าความเสี่ยงด้านตลาด คือผลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้ หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคา หรืออัตราของตลาดการเงิน ฐานะเสี่ยงด้านตลาด
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่กระทำ�กับลูกค้าเป็นสำ�คัญ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดของธนาคารนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความเสีย่ งและผลตอบแทน ในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
ธนาคารมีความเสี่ยงหลักด้านตลาด 2 ประเภทได้แก่
(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทน ส่วนต่างดอกเบี้ย
และความผันผวนของตราสารสิทธิในอัตราดอกเบี้ย
(2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของ
ตราสารสิทธิในอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารได้จัดให้มีการกำ�หนดมาตรฐาน หลักการ นโยบาย และ
วิธีการสำ�หรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด คณะกรรมการ
ของธนาคารมีหน้าที่อนุมัติเพดานความเสี่ยงจากภาวะตลาด
โดยคำ�นึงถึงความผันผวนของตลาด ผลิตภัณฑ์และประเภท
สินทรัพย์ของธนาคาร ปริมาณและขนาดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ด้านตลาดเป็นหน่วยงานอิสระจาก
หน่วยงานธุรกิจ มีหน้าทีใ่ นการวัดและติดตามฐานะเสีย่ งด้านตลาด
ให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้
ธนาคารวัดความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนอันเนื่องมาจาก
การเปลีย่ นแปลงราคา อัตรา และความผันผวนโดยวิธแี บบจำ�ลอง
มูลค่าความเสี่ยง Value at Risk (VaR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น�ำ ข้อมูล
ตลาดในอดีตมาวัดผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ภายใต้
ระยะเวลาและระดับความเชื่อมั่นที่กำ�หนดไว้
แบบจำ�ลองมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR) คำ�นวนค่า
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวของตลาดใน
ช่วงระยะเวลา 1 วัน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.5
กล่าวคือ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ นี้ จะมีโอกาสทีค่ า่ ความเสียหาย
จะเกิดขึ้นมากกว่าผลมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR) 6 ครั้ง
ในระยะเวลาหนึ่งปี
47

ความเสี่ยง
ธนาคารใช้แบบจำ�ลองมูลค่าความเสีย่ งของธนาคาร (VaR) 2 วิธี :
• วิธีแบบจำ�ลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical simulation):
เกี่ยวข้องกับการประเมินฐานะที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อสะท้อนผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่
สังเกตได้ในอดีตต่อการวัดมูลค่าของกลุ่มการลงทุนปัจจุบัน
วิธีนี้ถูกนำ�มาใช้ส�ำ หรับปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดทั่วไปและ
ครอบคลุมถึงมูลค่าความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง (specific or
credit spread risk VaR)

• วิธีแบบจำ�ลอง Monte Carlo (Monte Carlo simulation):
วิธีนี้คล้ายคลึงกับวิธีแบบจำ�ลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต
แต่พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของข้อมูลนำ�เข้าที่มากกว่า
เป็นสำ�คัญ แบบจำ�ลองดังกล่าวเกิดจากเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยังคงไว้ซึ่งสาระสำ�คัญของการแปรผันและ
สหสัมพันธ์ของการเปลี่ยนเปลงของปัจจัยความเสี่ยงที่สังเกตได้
ในอดีต วิธีนี้ถูกนำ�มาใช้สำ�หรับมูลค่าความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง
(specific or credit spread risk VaR) บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงเฉพาะตัวในตลาดเครดิต
ข้อมูลการสังเกตการณ์ยอ้ นหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้รบั การเลือก
และนำ�มาใช้กับทั้งสองวิธี
ผลมูลค่าความเสี่ยงของธนาคารถูกคำ�นวณจากสถานะ ณ สิ้นวัน
ทำ�การ ระดับความเสี่ยงระหว่างวันอาจแตกต่างจากที่รายงาน
ณ สิ้นวันทำ�การ
นอกจากนี้ธนาคารได้นำ�ค่าความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราตลาด (Sensitivity) มาใช้ร่วมกับแบบจำ�ลองมูลค่า
ความเสี่ยง (VaR) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ยกตัวอย่างเช่น ค่าความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย คือการวัดฐานะความเสี่ยงที่มีผลกระทบมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.01 (1 basis
point)

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการจัดทำ�การทดสอบมูลค่าความเสี่ยง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Test scenarios) เป็นรายเดือน เพือ่ ระบุ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ไม่ปกติ แม้โอกาสจะเกิดน้อย
แต่หากเกิดขึ้นได้
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการคือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องจากเหตุการณ์
หรือการกระทำ�ซึ่งเป็นผลจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ของกระบวนการภายในบุคคล และระบบงานเทคโนโลยีของธนาคาร
หรือจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฏหมาย
ธนาคารจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
โดยการระบุความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม และติดตาม ทั้งนี้
เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการดังกล่าวมิให้นำ�ไปสู่
ความเสียหายที่มีนัยสำ�คัญต่อธนาคาร ธนาคารมีการทบทวน
ระบบการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ยูอ่ ย่างสม่�ำ เสมอ
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เพือ่ ให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบตั งิ าน ธนาคารจึงได้จดั ให้มผี รู้ บั ผิดชอบดูแลการระบุและ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดที่ระดับหน่วยงาน โดยถือเป็น
ส่วนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งานนัน้ ๆ นอกจากนีใ้ นการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ธนาคาร
มีเกณฑ์การปฏิบัติในการออกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อใช้อ้างอิง
ในการประเมินและอนุมัติ ก่อนจะเริ่มมีผลใช้ด้วย
ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
ตามแนวทางการประเมินความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ ารของธนาคาร
โดยมีระดับความเสี่ยงที่ระดับต่ำ� ระดับกลาง ระดับสูง และ
ระดับสูงมาก เหตุการณ์ทร่ี ะดับความเสีย่ งมิได้มนี ยั สำ�คัญตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดไว้จะอยูภ่ ายใต้การดูแลบริหารจัดการของผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
(Country Operational Risk Committee) ส่วนเหตุการณ์ที่อยู่ใน
ระดับความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญทัง้ จากเหตุภายนอก หรือความผิดพลาด
ภายในจะต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ จัดทำ�แผนการแก้ไขความผิดพลาด และแผนการควบคุม
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�ำ้ ขึน้ อีก นอกจากนี้ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง
จะต้องมีการบันทึกในระบบข้อมูลความเสียหายด้านการปฏิบตั กิ าร
ของธนาคารด้วย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Country
Operational Risk Committee) มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ประธาน มีหน้าทีด่ แู ลการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร
ทั้งหมดของธนาคารตามอำ�นาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ยงอื่น
ความเสีย่ งอืน่ เป็นความเสีย่ งอันได้แก่ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบทางการและความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร ซึ่งเป็นผล
สืบเนือ่ งจากการทำ�ธุรกิจโดยทัว่ ไปซึง่ ไม่จ�ำ กัดเฉพาะธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์เท่านั้น
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการ
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทางการ คือ ความเสีย่ ง
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้บงั คับกับธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร
ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายทางการเงินจำ�นวนสูงความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร หรือการถูกทางการแทรกแซง

การสอดส่องที่เหมาะสม มีการทบทวนนโยบาย การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบทางการของหน่วยงานต่างๆ และการประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งสามารถบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ความเสีย่ งด้านกฎหมาย ความเสีย่ ง
ด้านชื่อเสียงองค์กร รวมทั้งความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการได้ รวมถึง สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานธนาคาร ตลอดจนหน่วยงาน
ทางการด้วย

ธนาคารมีระบบควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการที่มี
ประสิทธิภาพโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
การจัดทำ�นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการสำ�หรับ
ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารรวมทั้งสาขาและบริษัทในเครือ
ของธนาคารด้วย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึง
ความสำ�คัญในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทางการ รวมทัง้ มีขน้ั ตอน

2. ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร
ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร สามารถตีความครอบคลุมถึง
องค์รวมของมุมมองและความเห็นทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วกับ
องค์กรซึ่งตราตรึงในสำ�นึกของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายต่างๆ ความเสีย่ งเรือ่ งชือ่ เสียงองค์กร คือ โอกาสเกิดข่าวสาร
เชิงลบเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริง

หรือไม่จริงก็ตามที่ส่งผลให้ฐานลูกค้าลดลง ทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินคดีสูง หรือทำ�ให้รายได้ต่ำ�ลง นอกจากนี้ ความเสี่ยง
นี้ยัง เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ที่อาจก่อผลกระทบ
ในเชิงลบต่อชือ่ เสียงขององค์กร มาตรการของธนาคารในการดูแล
ความเสี่ยงนี้ รวมถึงการตัดทอนโอกาสเสี่ยงใดๆ ที่อาจมีขึ้นและ
จะทำ�ลายชื่อเสียง ตลอดจนการใช้ศักยภาพตามโอกาสต่างๆ
เพื่อปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงองค์กร ธนาคารยังยึดมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดีและดำ�เนินงานตามแนวทาง
แห่งคุณธรรมทางธุรกิจ อันได้แก่ จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ และความโปร่งใส ในขณะเดียวกันก็สอดส่องและ
ขัดขวางความพยายามใดๆ ที่จะใช้เครือข่ายและชื่อของธนาคาร
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือการดำ�เนินการ
ที่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งนี้สำ�หรับนโยบายการทำ�ธุรกรรมภายใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินและนโยบาย การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การทำ�ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะใช้เกณฑ์เดียวกับ
การบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารใช้ดังกล่าวข้างต้น
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ตั้งแต่ตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้มีตำ�แหน่งเทียบเท่า
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ทบทวน
นโยบายและกระบวนการสรรหา ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการธนาคารแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 สาระสำ�คัญของนโยบายและ
กระบวนการดังกล่าวคือ การเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อบุคคล
ที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติทางด้านการศึกษา
และประสบการณ์ในการทำ�งาน เพื่อให้กรรมการสรรหาได้
ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางและตรงไปตรงมาถึงคุณสมบัติ
ต่างๆ ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มี
ความเหมาะสมที่สุด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารได้
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติ
โดยทั่วไปแล้ว หลักเกณฑ์สำ�คัญหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการสรรหา
คือขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อว่าไม่มี
คุณสมบัติข้อใดขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่กำ�กับ
ดูแลธนาคารพาณิชย์ เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกปี จะมีกรรมการ
ของธนาคารที่ครบกำ�หนดออกตามวาระจำ�นวน 1 ใน 3 ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ
ดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้น
ที่ตนถือคูณด้วยจำ�นวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
จะใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใด
ก็ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่า
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
หรือผู้อื่นซึ่งมีตำ�แหน่งที่เทียบเท่า การพิจารณาจะมุ่งเน้นถึง
ความสามารถ ประสบการณ์ และภาวะความเป็นผูน้ �ำ ของแต่ละท่าน
นอกเหนือจากความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในด้าน
การธนาคารพาณิชย์สาขาต่างๆ แล้วยังมีความคาดหวังให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่ม
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอย่างดียิ่งอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อ
ต้องไม่มีคุณสมบัติข้อใดขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่กำ�กับดูแลธนาคารพาณิชย์ เช่น พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำ�กัด พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป หรือผูอ้ น่ื ซึง่ มีต�ำ แหน่งเทียบเท่า
จะเป็นดังนีค้ อื กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร 4 ท่าน ได้รบั ผลตอบแทน
ทั้งสิ้นเป็นจำ�นวนเงิน 8.75 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจำ�นวนเงิน (บาท)
3,200,000.00
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายบรรพต หงษ์ทอง
1,200,000.00
2,650,000.00
3. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
4. ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
1,700,000.00
รวมเป็นเงิน
8,750,000.00
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก
4 ท่าน ซึ่งไม่รับผลตอบแทนในฐานะกรรมการจากธนาคารฯ
ในปี 2558 ตามนโยบายของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้แก่
ประธานกรรมการ
1. นายเชง เต็ก ลิม
2. นางอันจู พัทวาร์ดัน
กรรมการ
3. นางลิน ค็อก
กรรมการ
4. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ
ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารระดับตัง้ แต่รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไปจำ�นวน 12 ท่าน (ในระหว่างปีมจี �ำ นวน 15 คน)
เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 159.35 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวม
ของผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป หรือผูซ้ ง่ึ มีต�ำ แหน่งเทียบเท่า
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ จำ�นวน 26 ท่าน (ในระหว่างปีมจี �ำ นวน 31 คน)
เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 266.94 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงเงินที่ธนาคารฯ สมทบเข้ากองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึ้นไปจำ�นวน 12 ท่าน (ในระหว่างปีมีจำ�นวน 15 คน) ใน
ปี 2558 เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 23.70 ล้านบาท และ เงินที่
ธนาคารฯ สมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนอื่นให้แก่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นจำ�นวน 26 ท่าน (ในระหว่างปีมีจำ�นวน 31
คน) ในปี 2558 เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 50.99 ล้านบาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารฯ ข้อ 51
ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญคือห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกำ�ไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
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รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งงาน
ที่เหมาะสมเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน สำ�หรับ
ตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
กิจการของธนาคารและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน และประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการธนาคาร ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายเชง เต็ก ลิม
กรรมการ
3. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีหน้าที่
สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งทำ�หน้าที่กำ�หนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้กำ�หนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีดำ�เนินการที่ชัดเจน
เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
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(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
Corporate governance

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

• ในการสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยคำ�นึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และ
ภาวะผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
อันเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินกิจการของธนาคาร ซึง่ ในส่วนของ
กรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ยังคำ�นึงถึงขนาด โครงสร้าง องค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคลอีกด้วย ทัง้ นีเ้ ป็นการส่งเสริม
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดของทางการ และตอบสนองสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจการธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ในปี 2558 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้รับได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

• ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมี
ตำ�แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยคำ�นึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน และอัตราตลาดในธุรกิจการธนาคารของไทย รวมถึง
ผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม
• ให้คำ�แนะนำ�ฝ่ายบริหารในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับ
การรักษาพนักงาน การสรรหา ค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน
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ความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาดราย
ไตรมาส
• รับทราบการรายงานสถานะบัญชีสินเชื่อภายใต้การดูแลของ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ และการกระจุกตัวของพอร์ต
สินเชื่อ
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน โดยมีเลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายงานตรวจสอบภายใน ร่วมกันทำ�หน้าที่เลขานุการ
•

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมขึ้นหลาย
ครั้ง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งในการ
ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

•

รายงานทางการเงิน
• สอบทานและรับรองงบการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 งบการเงินระหว่างกาลสำ�หรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 และงวดหกเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำ�
งบการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับและ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม ก่อนที่จะนำ�เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดส่ง
ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำ�กับดูแลธนาคารต่อไป

•
•

ผู้สอบบัญชีภายนอก
• เสนอแนะการแต่งตั้งพร้อมทั้งกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีภายนอกต่อคณะกรรมการธนาคาร

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• อนุมัติรายงานการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำ�ปี
2558 และการทบทวนประจำ�ปีของนโยบายการกำ�กับการ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ พร้อมกับรับทราบรายงานการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำ�หนดและเรื่องที่มี
ความสำ�คัญที่น่าสนใจรายไตรมาส
• รับทราบแผนการติดตามผลกำ�กับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
ประจำ�ปี 2558 และรายงานการติดตามผลการกำ�กับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเทศไทยรายไตรมาส
• รับทราบการรายงานเรื่องกฎเกณฑ์และกฏระเบียบที่สำ�คัญ
ของทางการในประเทศรายไตรมาส

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
• อนุมัติแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำ�หรับปี 2558
และรับทราบผลการตรวจสอบและประเด็นที่ยังต้อง

การบริหารความเสี่ยง
• รับทราบประเด็นเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีการนำ�
เสนอในการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง และรายการ
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อื่น ๆ
• รับทราบมาตรการแก้ไขประเด็นการไม่บันทึกรายการเข้า
ระบบและการไม่ได้รายงานตามกำ�หนดเวลาของสายงาน
บริหารเงินและตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบขอให้
ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
• รับทราบรายงานความคืบหน้าของแผนการดำ�เนินการแก้ไข
การเสื่อมคุณภาพสินเชื่อที่นำ�ส่งธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายงานและผลการตรวจสอบของธนาคารประจำ�ปี
2557
• รับทราบบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อการที่ธนาคารได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
• รับทราบรายงานความเสี่ยงจากการปฏิบัติการซึ่งเกิดการ
สูญเสียในปี 2557
• รับทราบรายงานสรุปกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต
และการกระทำ�ที่ละเมิดนโยบายหรือทุจริตต่อหน้าที่ร้ายแรง
อื่นๆ (Speak – Up Cases) ในปี 2557 และ 2558
(ถึงเดือนกรกฏาคม) และมาตรการที่ดำ�เนินการ

Corporate governance

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1) นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการ
2) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการ

พิจารณารายไตรมาส รวมทั้ง ติดตามสอบถาม และให้
ข้อคิดเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ประเด็นที่ตรวจพบโดยเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
รับรองแผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อสำ�หรับปี 2558 และ
การปรับขนาดตัวอย่างและแผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อ
ลูกค้าบุคคลเพื่อสอดคล้องกับบรรทัดฐานตลาด พร้อมทั้ง
รับทราบรายงานผลสอบทานเงินให้สินเชื่อและเรื่องที่อยู่
ระหว่างการแก้ไขรายไตรมาส
รับรองผลสอบทานกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน
รับทราบการวิเคราะห์ความเพียงพอของจำ�นวนบุคลากร
ของสายงานตรวจสอบภายใน
รับทราบแผนการพัฒนาบุคลากรของสายงานตรวจสอบ
ภายใน

รายการเกี่ยวโยงกัน
• พิจารณาการขายหนี้สินเชื่อที่ธนาคารให้แก่บริษัทเรโซลูชั่น
อัลลายแอนซ์ จำ�กัด ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�การสอบทานรายงานการเงิน
ระบบควบคุมภายใน และติดตามดูแลการดำ�เนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบทั้ง
หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเชื่อว่าข้อมูลที่เปิดเผยในเรื่องดังกล่าวมีความเพียงพอ
โปร่งใส เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

(นางทิพย์ภาพร เกิดผล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลเสริม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนเลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
Homepage

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Homepage

ที่ปรึกษากฎหมาย
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กิจการธนาคารพาณิชย์
0107536000498
(02) 724-4000
(02) 724-4444
14,842,627,020 บาท
14,837,045,480 บาท
- หุ้นสามัญ 1,483,704,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
www.sc.com/th

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักเลขานุการบริษัท ชั้น 12 อาคารสาธรนครทาวเวอร์
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(02) 724-8039, 41, 42
(02) 724-8044
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(02) 677-2000
(02) 677-2222
www.kpmg.co.th

1. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวสรีรัช แข่งขันดี
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สายงานกฎหมายและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(02) 724-3366, 3370
(02) 724-3360
Supplementary information
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการระหว่างกัน

รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อผู้ถือหุ้น
		
1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
2. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
10

3. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch
4. Mrs. Lin Mei Jen
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำ�กัด (มหาชน)
นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์
นายไมตรี ตรีประเสริฐพจน์
นายอมร เตชอัครกุล
นางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท ไชยพร อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของ
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (หุ้น) ทุนชำ�ระแล้ว
1,481,795,116
1,750,753
50,452
12,867
6,250
5,517
4,783
4,435
3,027
2,971

99.8713
0.1180
0.0034
0.0009
0.0004
0.0004
0.0003
0.0003
0.0002
0.0002

นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ลำ�ดับ
้นทั้งหมด จำ�นวนหุ้นที่ถือ คิดเป็น
ชื่อนิติบุคคล / ประเภทธุรกิจ / ที่ตั้ง
ประเภทหุ้น ทีจำ�นวนหุ
ที่			
่ออกจำ�หน่ายแล้ว โดยธนาคาร ร้อยละ (%)

สามัญ

6,000,000

5,999,994

99.99

สามัญ

250,000

249,997

99.99

สามัญ

2,000

588

29.40

สามัญ

150,000

22,121

14.75

สามัญ

8,000,000

900,000

11.25

สามัญ

50,000

5,000

10.00

การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคาร และบริษัทในเครือของธนาคาร
การมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทำ�ขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี
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•
•

•

เงินฝากทุกประเภท เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคคลใกล้ชิด
ณ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวนเงิน
รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ประเภทรายการ
(หน่วย: พันบาท)
เงินให้สินเชื่อ
1,896,328
คณะกรรมการ
ภาระผูกพัน
ผู้บริหารระดับสูง
เงินรับฝากทุกประเภท
145,824
และบุคคลใกล้ชิด
เงินกู้ยืม
อัตราดอกเบี้ย
-

ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
เป็นเงินให้สินเชื่อปกติทั่วไป
-

เป็นเงินรับฝากปกติทั่วไป
-

เป็นอัตราในตลาดทั่วไป
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของธนาคารฯ ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ
		
30 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 110 ของงบการเงินของธนาคารฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Supplementary information

บริษัท ไทย เอ็กซ์คลูซีฟ ลิสซิ่ง จำ�กัด
(ธุรกิจให้บริการติดตามและเรียกเก็บหนี้ให้ธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจ
		ทางการเงินของธนาคารฯ) 92/14-15 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8
		ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2 บริษัท บริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด
		(ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ)
		100/36 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 21
		ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
3 บริษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
		(ธุรกิจให้เช่าสำ�นักงาน, อุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และบริการ)
		193/122 อาคารเลครัชดา ออฟฟิซ คอมเพล็กซ์ ชั้น 29
		ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4 บริษัท พีเอ็นซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
		(ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์)
		90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
5 บริษัท นครธนลีสซิ่ง จำ�กัด
		(ธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ส�
ำ นักงาน)
		90/39 อาคารสาธรธานี ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
		แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
6 บริษัท ผดุงสิน จำ�กัด
(ธุรกิจซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ให้เช่าอาคาร) 252 ถนนเชียงใหม่
		แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
1
		

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อบุคคล
ณ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวนเงิน (หน่วย: พันบาท) ความสมเหตุ ขั้นตอนการ นโยบายและ
ประเภท
ลั
ก
ษณะ
ที่อาจมีความ
สมผลของ
แนวโน้มในการทำ�
อนุมัติ รายการในอนาคต
ขัดแย้ง ธุรกิจ ความสัมพันธ์ เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน อัตราดอกเบี้ย รายการ
ธนาคาร สถาบัน กลุ่มผู้ถือหุ้น
458,527,079
เพื่อการบริหาร ได้รับอนุมัติ เป็นการดำ�เนิน
สแตนดาร์ด การเงิน รายใหญ่ของ
สภาพคล่อง จากคณะกรรม ธุรกิจตามปกติ
ธนาคารฯ
ชาร์เตอร์ด
ของธนาคารฯ การธนาคารฯ

ไม่มี
ไม่มี
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1.

สำ�นักงานใหญ่

6.

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

90
10500

โทรศัพท์ (02)724-6326-37
โทรสาร (02) 724 6121-7
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ของทุกเดือน
เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ของทุกเดือน
เวลา 08.30 - 18.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.

สาขามหานาค

ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 621-8263-5
โทรสาร (02) 222-7459
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7.

2, 4

3.

สาขาบางแค

ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ (02) 413-2129
750

		

8.

(02) 805-0280-4

ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 225-7451-2

335

โทรสาร

		

9.

10.

120/29-30 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 255-5774-5

โทรสาร

		

(02) 251-2104-5
(02) 255-5776
(02) 636-3838
1
, 13

วันจันทร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันที่ มกราคม เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)
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13.

ถนนสุขุมวิท ตำ�บลท่าประดู่ อำ�เภอเมือง ระยอง

2558

สาขาห้างโลตัส รัตนาธิเบศร์

หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ
อำ�เภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (02) 950-8855
โทรสาร (02) 950-8844
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

14.

สาขาห้างโลตัส พระราม 3

172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 681 1411-17
โทรสาร (02) 681-1422
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำ�แหง

(อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า)
ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ รามคำ�แหง
49 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ (02) 222 6355-6, (02) 221-2171-3
โทรสาร (02) 623-9781, (02) 221-2174
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ (02) 717-3800-6
โทรสาร (02) 717-3808
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)
15.

สาขาสีลม

ห้องเลขที่ 5 ชั้น 1 อาคารซิลลิค เฮาส์
เลขที่ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ (02) 636-0376-85
โทรสาร (02) 636-0393
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาทองหล่อ

55/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 673-7300
โทรสาร (02) 712 5099
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขารัชโยธิน

ศูนย์การค้า ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ห้อง B102A เลขที่
234/2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (02) 930-2311
โทรสาร (02) 930-2248-9
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

สาขาเซ็นทรัลบางนา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา เลขที่ 587 ชั้น 3 ห้อง
302 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260

โทรศัพท์ (02) 398-6555
โทรสาร (02) 398-6556-58
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)
19.

10240

สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำ�บล
ประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (02) 958-0415-8
โทรสาร (02) 958-0364
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

17.

18.

สาขาระยอง

สาขาพาหุรัด

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ (02) 741-4440-41
โทรสาร (02) 741 4439
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

16.

37/112

10200

(02) 622-8630-8
(02) 225-7453
(02) 622-8639
08.30 - 16.30

สาขาประตูน้ำ�

		

12.

สาขาเจริญนคร

โครงการวิว ชั้น 2 ห้องเลขที่ S1
เลขที่ 707 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ (02) 439 7377, (02) 439 7374 - 6
โทรสาร (02) 8612080, (02) 8612090
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

สาขาห้างโลตัส สุขุมวิท 50
1710

121-121/1, 123-123/1

วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา
น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5.

11.

โทรศัพท์ (038) 616-077-78, (038)-800361-2
โทรสาร (038) 616-080, (038)-800363
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาเจริญกรุง

		

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 419 ชั้น 4
เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (02) 835 3978
โทรสาร (02) 835 3979
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

127/20
21000

โทรสาร (02) 413-4655
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

4.

สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

20.

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ A 409 ชั้น 4
เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 613-1042
โทรสาร (02) 613-1321
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี)

สาขาสีลม ซอย 6

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

126
10500

โทรศัพท์ (02) 267 7228
โทรสาร (02) 267 7226
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
63

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. +66 (0) 2724 4000 แฟ็กซ์ +66 (0) 2724 4444
90
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